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5تسرهف

موس هیاپ  هزوح -  77سورد 

باتک 77تاصخشم 

بیدالا 77ینغم 

باتک 77تاصخشم 

77دیهمت

77ةراشا

79نیوانعلا

اهماکحأ رک  تادرفملا و ذ  ریسفت  یف  لّوألا  80بابلا 

ةزمهلا 80فرح 

ةدرفملا 80ةزمهلا 

نیهجو یلع  80یتأت 

ماهفتسالا تاودأ  لصأ  80ةزمهلا 

یقیقحلا ماهفتسالا  نع  ةزمهلا  جرخت  دق  82لصف 

83آ

83ْذإ

هجوأ ۀعبرأ  83یلع 

یضاملا نمزلل  ًامسا  نوکت  نأ   183

لبقتسملا نمزلل  ًامسا  نوکت  نأ   284

لیلعتلل نوکت  ْنأ   384

ةأجافملل نوکت  نأ   485

85اذإ

نیهجو 85یلع 
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ةأجافملل نوکت  نأ   185

نیهجو یلعف   287

نابهذم ۀیطرشلا  اذإ »  » بصان یف  88ۀلأسم 

ام 88ذإ 

89لأ

اهدحأ هجوأ : ۀثالث  89یلع 

90یناثلا

ثلاّثلا 90هجولا 

91الأ

91الأ

92ّالأ

92ّالإ

92ةراشا

92اهدحأ

93یناثلا

93ناتلأسم

94ثلاثلا

94عبارلا

94یلإ

94ةراشا

ۀینامزلا ۀیاغلا  ءاهتنا   194

ۀیعملا  295

نییبتلا  395

ماللا ۀفدارم   495
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«. ۀفوکلا یلإ  دیز   » زاجل یف »  » ینعمب یلإ »  » ءیجم حص  ولو  لاق : ضَّغبُم ،»  » ینعم یلطم »  » نیمضت یلع  وه  روفصع : نبا  لاق  برجأ و  ُراقلا  هب  یلطم  سانلا  یلإ  ینّنأک  دیعولاب  یّنکرتت  الف   30 ینایبُّذلا : ۀغبانلا  لوق  یف  ۀعامج  هرکذ  یف »  » ۀقفاوم  5

ءادتبالا  695

« دنع  » ۀقفاوم  795

دیکوتلا  896

96مأ

96ةراشا

ۀلصتم نوکت  نأ   196

96هراشا

97لئاسم

ۀعطقنم نوکت  نأ   298

ةدئاز عقت  نأ   399

فیرعتلل نوکت  نأ   499

99مَأ

99اّمأ

100ةراشالا

: ۀّتس روُما  نم  دحاوب  ءافلا  و  اّمأ »  » نیب لصفی  100و 

101ناهیبنت

101اّمإ

102ْنأ

103ةراشا

نیمسق یلع  103مسالاو 

هجوأ ۀعبرأ  یلع  103فرحلاو 

فراضملل ًابصان  ًایردصم  ًافرح  نوکت  نأ   1103

ۀلیقثلا نم  ۀففخم  نوکت  نأ   2105
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« يأ  » ۀلزنمب ةرسفم  نوکت  نأ   3105

ةدئاز نوکت  نأ   4106

رُخا ۀعبرأ  ناعم  نأ »  » رکذ ل 106هیبنت :

ۀیطرشلا  1106

یفنلا  2107

« ذإ  » ینعم  3107

« الئل  » ینعمب نوکت  نأ   4107

107ْنإ

هجوأ ۀعبرأ  یلع  108درت 

ۀیطرش نوکت  نأ  108اهدحأ :

ۀیفان نوکت  نأ  108یناثلا :

أدتبملا 109ثلاثلا :

ةدئاز نوکت  نأ  110عبارلا :

ّنأ 110ّنإ - 

111ّنإ

ءابلا 111فرح 

ةدرفملا 111ءابلا 

( رج فرح   ) 111ب

111هراشا

قاصلإلا  1111

ۀیدعتلا  2111

ۀناعتسالا  3112

ۀیببسلا  4112

ۀبحاصملا  5112
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ۀیفرظلا  6113

لدبلا  7113

ۀلباقملا  8113

ةزواجملا  9113

ءالعتسالا  10113

ضیعبتلا  11114

مسقلا  12114

ۀیاغلا  13114

دیکوتلا  14114

116ْلََجب

116َهْلَب

117یلَب

117َدَیب

ءاتلا 118فرح 

ةدرفملا 118ءاتلا 

ءاثلا 118فرح 

118َّمَث

118ّمُث

118ةراشا

کیرشتلا اّمأف   1119

بیترتلا اّمأ  2119 و 

ۀلهملا اّمأ  3119 و 

میجلا 120فرح 

120ْلَلَج
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120ِریَج

ءاحلا 121فرح 

121اشاح

121یّتح

121ةراشا

ءانثتسالا یف  ّالإ »  » ینعمب و  لیلعتلا ، و  بلاغلا ، وه  ۀیاغلا و  121ءاهتنا 

لمعلا ینعملا و  یف  یلإ »  » ۀلزنمب ًاراج  ًافرح  نوکت  نأ  121اهدحأ 

« یلإ  » 122ۀفدارم

ۀیلیلعتلا یک »  » هفدارم 122و 

ءانثتسالا یف  ّالإ »  » ۀفدارم 122و 

ۀفطاع نوکت  نأ  یتح :»  » هجوأ نم  123یناثلا 

ءادتبا فرح  نوکت  نأ  یّتح :»  » هجوأ نم  124ثلاثلا 

124ثیح

ءاخلا 125فرح 

125الخ

ءاّرلا 126فرح 

126ّبُر

نیسلا 127فرح 

ةدرفملا 127نیسلا 

127َفْوَس

127یس

نیعلا 128فرح 

128ادع

128یسع
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128ةراشا

« موقی نأ  ٌدیز  یسع  : » لاقی نأ  128اهدحأ :

لعفلا و  ْنأ »  » یلإ دنست  نأ  یناثلا : 129لامعتسالا 

درفملا مسالا  وأ  نیسلاب  نورقملا  وأ  درجملا  عراضملا  اهدعب  یتأی  نأ  سماخلا : عبارلا و  129ثلاثلا و 

لیلق وه  و  هاسع » و  كاسع ، و  ياسع ، : » لاقی نأ  129سداسلا :

« مئاق ٌدیز  یسع  : » 130عباسلا

130هیبنت

130ُلَع

131ّلَع

131یلع

131ةراشا

: ناعم ۀعست  اهل  و  ًافرح ، نوکت  نأ  131امهدحأ :

133نع

133ةراشا

ًاراج ًافرح  نوکت  نأ  133اهدحأ :

ًایردصم ًافرح  نوکت  نأ  یناثلا : 134هجولا 

« بناج  » ینعمب ًامسا  نوکت  نأ  135ثلاثلا :

135دنع

136ُضْوَع

نیغلا 136فرح 

136ریغ

ءافلا 137فرح 

ةدرفملا 137ءافلا 

138ةراشا
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: روُما ۀثالث  دیفت  و  ۀفطاع ، نوکت  نأ  138اهدحأ :

فاقلا 139فرح 

139طق

139ةراشا

یضم ام  قارغتسال  نامز  فرظ  نوکت  نأ  139اهدحأ :

ءاطلا ۀنکاس  فاقلا  ۀحوتفم  هذه  و  بسح »  » ینعمب نوکت  نأ  یناثلا : 139و 

« یفکی  » ینعمب لعف  مسا  نوکت  نأ  ثلاثلا : 139و 

فاکلا 140فرح 

ةدرفملا 140فاکلا 

141ّنأک

142نیأک

143اذک

143مک

144یک

145فیک

ماللا 146فرح 

ةدرفملا 146ماللا 

151ال

ۀیفان نوکت  نأ  لوألا : هجوأ : ۀثالث  151یلع 

« سیل  » لمع ۀلماع  نوکت  نأ  152یناثلا :

: طورش ۀثالث  اهل  و  ۀفطاع ، نوکت  نأ  ثلاثلا : 152هجولا 

« معن  » ًاضقانم ل ًاباوج  نوکت  نأ  عبارلا : 153هجولا 

کلذ ریغ  یلع  نوکت  نأ  153سماخلا :

ۀیفانلا ال »  » ماسقأ نم  154هیبنت 
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156تال

157ّلعل

158ْنکل

158َّنکل

159مل

159اّمل

161نل

161ول

161ةراشا

ۀلمعتسملا ول » : » 162اهدحأ

ًاعیمج باوجلا  عانتما  طرشلا و  عانتما  دیفت  اهنأ  162یناثلا :

ۀصاخ طرشلا  عانتما  دیفت  اهنأ  162ثلاثلا :

ینمتلل نوکت  نأ  165عبارلا :

ضرعلل نوکی  نأ  165سماخلا :

166الول

ام 168ول 

168تیل

168سیل

میملا 169فرح 

169ام

170اذام

هجوأ یلع  ۀیبرعلا  یف  یتأت  اهنأ  171ملعا 

ةراشإ اذ »  » ۀیماهفتسا و ام »  » نوکت نأ  171اهنم :

ۀیفرحلا هجوأ  امأ  171و 
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176یتم

ُذنُم 177ذُم و 

177عم

178ْنَم

179ْنِم

181تاهیبنت

183امهم

نونلا 183فرح 

ةدرفملا 183نونلا 

183ةراشا

ۀفیفخ یه  دیکأتلا و  نون  183اهدحأ :

نیونتلا 184یناثلا :

نیونت 185ثلاثلا :

ۀیاقولا نون  186عبارلا :

ءاهلا 186فرح 

ةدرفملا 186ءاهلا 

187اه

187له

189وه

واولا 189فرح 

ةدرفملا 189واولا 

189ةراشا

ۀفطاعلا 189لوألا :

190ةراشا
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. ۀقباسلا ۀثالثلا  یناعملل  اهفوطعم  ُلامتحا  190اهدحأ :

( ًاروُفک اّمإ  َو  ًارکاش  اّمإ  : ) وحن اّمإ »  » اهنارتقا ب یناثلا : 190و 

« نکل  » اهنارتقا ب عبارلا : 190و 

طبرلا یلإ  جایتحالا  دنع  یبنجألا  یلع  یببسلا  درفملا  فطع  سماخلا : 191و 

فینلا یلع  دقعلا  فطع  سداسلا : 191و 

اهتوعنم عامتجا  عم  ۀقرفملا  تافصلا  فطع  عباسلا : 191و 

فمجلا وأ  ۀینثتلا  هُّقح  ام  فطع  نماثلا : 191و 

هنع ینغتسی  الام  فطع  عساتلا : 191و 

سکعلاب صاخلا و  یلع  ماعلا  فطع  رشع : يداحلا  رشاعلا و  191و 

دحاو ینعم  امهعمجی  روکذم  رخآ  لماع  یلع  هلومعم  یقب  فذح و  لماع  فطع  رشع : یناثلا  191و 

هفدارم یلع  ءیشلا  فطع  رشع : ثلاثلا  192و 

ةرورضلل هعوبتم  یلع  مّدقملا  فطع  رشع : عبارلا  192و 

راوجلا یلع  ضوفخملا  فطع  رشع : سماخلا  192و 

امهدعب ام  عفتری  نا  واو  واولا : ماسقأ  نم  ثلاثلا  192یناثلا و 

هعم لوعفملا  واو  امه : و  امهدعب ، ام  بصتنی  نا  واو  سماخلا : 193عبارلا و 

امهدعب ام  رجنی  نا  واو  عباسلا : 193سداسلا و 

ةدئازلا 193نماثلا :

ۀینامثلا وا  و  194عساتلا :

تباث ٌرمأ  اهب  هفاصتا  ّنأ  اهتدافإ  اهفوصومب و  اهقوصل  دیکأتل  اهب  فوصوملا  ۀلمجلا  یلع  ۀلخادلا  واولا  194رشاعلا :

روکذلا ریمض  واو  رشع : 195يداحلا 

ثراحْلَب وأ  ةءونش  دزأ  وأ  ئیط  ۀغل  یف  نیرکذملا  ۀمالع  واو  رشع : 195یناثلا 

راکنإلا وا  و  رشع : 196ثلاثلا 

رکذتل اواو  رشع : 196عبارلا 

اهلبق ام  مومضملا  ماهفتسالا  ةزمه  نم  ۀلدبُملا  واولا  رشع : 196سماخلا 
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196او

فلألا 197فرح 

ءایلا 197فرح 

ةدرفملا 197ءایلا 

198ای

. اهماکحأ اهماسقأ و  رکذ  لمجلا و  ریسفت  یف  یناثلا : 198بابلا 

. امهماکحأ رکذ  رورجملا و  راجلا و  فرظلا و  وه  لمجلا و  تادرفملا و  نیب  دّدرتی  ام  رکذ  یف  ثلاثلا : 198بابلا 

اهلهج برعملاب  حبقی  و  اهرود ، رثکی  ماکحأ  رکذ  یف  عبارلا  199بابلا 

اهلهج برعملاب  حبقی  و  اهرود ، رثکی  ماکحأ  رکذ  199یف 

ربخلا نم  مسالا  هب  فرعی  199ام 

لوعفملا نم  لعافلا  هب  فرعی  200ام 

200ناعرف

لدبلا نایبلا و  فطع  هیف  قرتفا  200ام 

ۀهبشملا ۀفصلا  لعافلا و  مسا  هیف  قرتفا  202ام 

هیف اعمتجا  ام  و  زییمتلا ، لاحلا و  هیف  قرتفا  203ام 

لاحلا 204ماسقأ 

اهوحن ماهفتسالا و  طرشلا و  ءامسأ  205بارعإ 

ةرکنلاب ءادتبالا  206تاغوسم 

فطعلا 207ماسقأ 

207ةراشا

لصألا وه  فللا 1 و  یلع  فطعلا  208اهدحأ :

لحملا یلع  فطعلا  یناثلا : 208و 

مهوتلا یلع  فطعلا  ثلاثلا : 209و 

210هیبنت
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211هیبنت

سکعلاب و  ءاشنإلا ، یلع  ربخلا  211فطع 

سکعلاب و  ۀیلعفلا ، یلع  ۀیمسالا  211فطع 

ۀبتر ًاظفل و  رخأتم  یلع  اهیف  ریمضلا  دوعی  یتلا  212عضاوملا 

ًادامع الصف و  یمسملا  ریمضلا  لاح  213حرش 

213ةراشا

هطورش یف  214یلوُالا :

هتدئاف یف  ۀیناثلا : 214ۀلأسملا 

هلحم یف  ۀثلاثلا : 215ۀلأسملا 

هجوألا نم  لمتحی  امیف  ۀعبارلا : 215ۀلأسملا 

هنع ربخ  یه  امب  ۀلمجلا  215طباور 

طبارلا یلإ  جاتحت  یتلا  217ءایشألا 

ۀفاضإلاب مسالا  اهبستکی  یتلا  219رومُالا 

ًارصاق الإ  اهعم  لعفلا  نوکی  یتلا ال  221رومُالا 

رصاقلا لعفلا  اهب  يدعتی  یتلا  223رومُالا 

. اهتهج نم  للخلا  برعملا  یلع  لخدی  یتلا  هجوألا  رکذ  یف  سماخلا : 224بابلا 

. اهفالخ باوصلا  نیبرعملا و  نیب  ترهتشا  روُما  نم  ریذحتلا  یف  سداسلا : 224بابلا 

. بارعإلا ۀیفیک  یف  عباسلا : 224بابلا 

. ۀیئزجلا روصلا  نم  رصحنی  ام ال  اهیلع  جرختی  ۀیلک  روُما  رکذ  یف  نماثلا : 225بابلا 

یناعملا 225رصتخم 

باتک 225تاصخشم 

226ۀمدقم

226ۀمدقملا

باتکلا 227ۀبطخ 
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( باتکلا ۀمدقم  )228

یناعملا ملع  لوألا  234نفلا 

234ةراشا

( هیبنت  ) هبذک ربخلا و  235قدص 

يربخلا دانسإلا  لاوحأ  236باب 1 

هیلإ دنسملا  لاوحأ  241باب 2 

دنسملا لاوحأ  257باب 3 

لعفلا تاقلعتم  لاوحأ  266باب 4 

رصقلا 270باب 5 

ءاشنإلا 276باب 6 

لصولا لصفلا و  283باب 7 

ةاواسملا بانطألا و  زاجیإلا و  293باب 8 

نایبلا ملع  یناثلا  299نفلا 

299ةراشا

301هیبشتلا

زاجملا 312ۀقیقحلا و 

329ۀیانکلا

عیدبلا یف  ثلاثلا  331نفلا 

331ةراشا

ثلاثلا نفلا  347ۀمتاخ 

يرظن 3 355قالخا 

باتک 355تاصخشم 

355همدقم

نوتم زکرم  355نخس 
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357همدقم

هرس سدق  ینیمخ  ماما  قالخا و  ملع  لّوا : 357لصف 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  یقالخا  راثآ  مود : 359لصف 

359هراشا

نیعبرا حرش  . 1359

ةالصلا بادآ  . 2360

لهج لقع و  دونج  حرش  . 3361

سفن اب  هزرابم  ای  ربکا  داهج  . 4362

هرس سدق  ینیمخ  ماما  یقالخا  راثآ  یلصا  ياهروحم  اهیگژیو و  موس : 363لصف 

363هراشا

یعبت یلصا و  تسا : ترطف  ود  ياراد  ناسنا  . 1364

تسا حالصا  ریغت و  لباق  قالخا  تاکلم و  عیمج  و  ریغت ، راد  تعیبط  ملاع  . 2365

لاق تسا و  لیق  رس  هب  رس  یمسر  ملع  . 3365

نامیا نودب  ملع  ندوب  رمث  یب  نامیا و  ملع و  قرف  . 4367

ناطیش سفن و  دیاکم  . 5368

سفن ایند و  ّبُح  . 6369

یقالخا ياهلمعلاروتسد  . 7370

ادخ ءایلوا  تاماقم  ندرکن  راکنا  . 8371

اهنآ تاماقم  نییبت  مالسلا و  مهیلع  همئا  ثیداحا  هیعدا و  هب  دیدش  تیانع  هجوت و  دّبعت و  . 9371

روش زا  راشرس  ياهتاجانم  هدننک و  رایشه  ياههظعوم  . 10373

هرس سدق  ینیمخ  ماما  یقالخا  راثآ  هدیزگ  قالخا : همانسرد  مراهچ : 374لصف 

قالخا سورد  ِتاریرقت  379شخب 1 

هزوح رد  بیذهت  سالک  یقالخا و  ياههمانرب  موزل  . 1379

بالط هب  شرافس  . 2380

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


ملع لها  نیگنس  تیلوؤسم  . 3381

سفن هیکزت  بیذهت و  تیمها  . 4382

فالتخا زا  زیهرپ  موزل  . 5383

یهلا تایانع  . 6386

هینابعش تاجانم  زا  یتاکن  . 7387

یهلا تفایض  ناضمر : هام  . 8387

ناسنا ياهباجح  . 9390

نامیا ملع و  . 10391

تمصع يانعم  . 11391

كولس رد  لّوا  مدق  . 12392

یحور ضارما  یگژیو  . 13392

ناناوج هب  رادشه  . 14394

اه هزوح  هب  رادشه  . 15395

ةالصلا بادآ  396شخب 2 

396همدقم

[ زامن یبلق  بادآ  یتوکلم و  تروص  ]397

تسا رورض  تادابع  مامت  رد  هک  یبادآ  یلُوا  398هلاقم 

[ تیدوبع : ] لّوا 398لصف 

كولس لها  تاماقم  بتارم  مود : 398لصف 

عوشخ موس : 399لصف 

[ هنینأمط : ] مراهچ 401لصف 

ناطیش فرصت  زا  تدابع  تظفاحم  مجنپ : 402لصف 

تجهب طاشن و  مشش : 403لصف 

میهفت متفه : 404لصف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


بلق روضح  متشه : 405لصف 

بلق روضح  هب  توعد  مهن : 406لصف 

لایخ يدرگ  هزره  ياود  مهد : 408لصف 

لایخ تّتشت  ثعاب  ایند  ّبح  مهدزای : 409لصف 

ایند زا  سفن  نداد  ضارعا  409میمتت :

هیناث 410هلاقم 

تراهط لّوا : 410دصقم 

روهط یلامجا  نایب  لّوا : 410لصف 

روهط بتارم  مود : 412لصف 

روهط لّوا ] هبترم  حرش  : ] موس 412لصف 

نطاب بسح  هب  وضو  بادآ  زا  ياهمش  مراهچ : 413لصف 

تساجن هلازا  هینطاب  بادآ  زا  ياهراپ  مجنپ : 414لصف 

سابل بادآ  زا  ياهّمش  مود : 416دصقم 

416هراشا

یلّصم سابل  بادآ  زا  ياهراپ  مود : 418ماقم 

سابل تراهط  ّرس  لّوا : 418باب 

تروع رتس  هیبلق  تارابتعا  مود : 419باب 

تقو هیبلق  بادآ  موس : 420دصقم 

[ تاولص تاقوا  راظتنا  تاجانم و  زا  صاوخ  تّذل  : ] لّوا 420لصف 

تقو زا  تبظاوم  مود : 421لصف 

زامن تانراقم  هثلاث  422هلاقم 

هماقا ناذا و  بادآ  ضعب  422باب 1 :

هیلامجا بادآ  422لصف 1 :

تاریبکت رارسا  بادآ و  زا  یضعب  426لصف 2 
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مایق بادآ  427باب 2 

نآ بادآ  تین و  ّرس  430باب 3 

نآ رارسا  تئارق و  بادآ  زا  ياهمش  437باب 4 :

فیرش نآرق  تئارق  هقلطم  بادآ  437حابصم 1 :

زامن صوصخ  رد  تئارق  بادآ  زا  ياهمش  445حابصم 2 

عوکر رارسا  بادآ و  زا  ياهّمش  450باب 5 

دوجس بادآ  رارسا و  451باب 6 

مالس بادآ  452باب 7 

زامن هجراخ  هلخاد و  روما  زا  یضعب  453همتاخ 

لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش  456شخب 3 

456هراشا

ًاکُّرَبَت ًانُّمیَت و  فیرش  ثیدح  ظفل  لقن  460هلاقم 1 

فیرش ثیدح  ظافلا  ضعب  یلامجا  حرش  461هلاقم 2 

هوجو ضعب  زا  لهج  لقع و  دونج  حرش  463هلاقم 3 

« َّرَّشلا ُهَّدِض  ُریَْخَلا و …   » حرش 463دصقم 1 :

[ رش ریخ و  زا  دوصقم  : ] لّوا 463لصف 

دوصقم نیا  حیضوت  مود : 464لصف 

تسا لهج  ریزو  هبوجحم  ترطف  لقع و  ریزو  هرومخم  ترطف  موس : 465لصف 

[ سفن حالصا  ترورض  : ] مراهچ 466لصف 

رفک نامیا و  468دصقم 2 

[ نامیا زا  دوصقم  : ] لّوا 468لصف 

بلطم نیا  میمتت  حیضوت و  مود : 468لصف 

یلقن لیلد  هب  دصقم  نیا  يارب  داهشتسا  موس : 469لصف 

[ نامیا لیصحت  هار  : ] مراهچ 472لصف 
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دوحج نآ : دض  قیدصت و  475دصقم 3 

[ دوحج قیدصت و  زا  دصقم  : ] لّوا 475لصف 

[ دوحج زا  سفن  حالصا  : ] مود 476لصف 

طونق نآ : ّدض  اجر و  478دصقم 4 

لهج دونج  زا  طونق  و  تسا ، لقع  دونج  زا  اجر  لّوا : 478لصف 

رورغ اجر و  نیب  قرف  مود : 479لصف 

طونق فوخ و  نایم  قرف  موس : 481لصف 

اجر فوخ و  نیب  عمج  تیفیک  مراهچ : 482لصف 

رْوَج نآ : دض  لدع و  483دصقم 5 

[ روج تلادع و  زا  دوصقم  : ] لّوا 483لصف 

[ تلادع تلیضف  لیصحت  : ] مود 484لصف 

طخس نآ : دض  اضر و  487دصقم 6 

[ طخس اضر و  زا  دوصقم  : ] لّوا 487لصف 

اضر بتارم  مود : 487لصف 

[ اضر ماقم  يدابم  : ] موس 488لصف 

[ نینمؤم ءالتبا  : ] مراهچ 489لصف 

لقن قیرط  زا  طخس  ّمذ  اضر و  تلیضف  مجنپ : 490لصف 

نارفک نآ : دض  رکش و  491دصقم 7 

سأی نآ : دض  عمط و  493دصقم 8 

صرح نآ : دض  لکوت و  495دصقم 9 

لکوت ینعم  لّوا : 495لصف 

لکوت ناکرا  مود : 495لصف 

بابلألا اولُوا  تظعوم  باب و  نیا  بیقعت  موس : 497لصف 

لکوت تاجرد  بتارم و  ضعب  تفرعم  مراهچ : 499لصف 
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تسا لهج  دونج  زا  صرح  لقع و  دونج  زا  لکوت  مجنپ : 500لصف 

لقن قیرط  زا  صرح  ّمذ  لکوت و  حدم  مشش : 500لصف 

بضغ توسق و  اهنآ : دض  تمحر و  تفأر و  503دصقم 10 و 11 

[ تفأر راثآ  توسق و  تفأر و  ینعم  : ] لّوا 503لصف 

[ بضغ تواسق و  قرف  : ] مود 504لصف 

[ تسا لقع  دونج  زا  تفأر  : ] موس 505لصف 

[ هیبضغ هّوق  تارمث  : ] مراهچ 506لصف 

[ هیبضغ هّوق  فارحنا  : ] مجنپ 507لصف 

باب نیا  رد  هفیرش  ثیداحا  زا  ياهلمج  مشش : 508لصف 

بضغ جالع  يارب  يرصتخم  متفه : 509لصف 

نآ هّدام  علق  هب  سفن  تنوکس  لاح  رد  بضغ ، جالع  متشه : 510لصف 

لهج نآ : دض  ملع و  511دصقم 12 

[ ملع تلیضف  لهج و  ملع و  ینعم  : ] لّوا 511لصف 

تسا سیلبا  دونج  زا  لهج  لقع و  دونج  زا  ملع  مود : 512لصف 

لقن قیرط  زا  ملع  لیاضف  رد  يرصتخم  موس : 513لصف 

قْمُح نآ : دض  مهف و  513دصقم 13 

[ قمح مهف و  ینعم  : ] لّوا 513لصف 

باب نیا  رد  تظعوم  دصقم و  نیا  بیقعت  مود : 514لصف 

تسا لهج  دونج  زا  قمح  لقع و  دونج  زا  مهف  موس : 515لصف 

کته نآ : دض  تّفع و  516دصقم 14 

تّفع ینعم  لّوا : 516لصف 

[ هیوهش هّوق  تارمث  : ] مود 517لصف 

[ بلق رب  لامعا  ریثأت  : ] موس 517لصف 

[ سفن حالصا  يارب  هظعوم  : ] مراهچ 519لصف 
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تّفع تلیضف  رد  تایاور  یضعب  مجنپ : 520لصف 

تبغر نآ : دض  دهز و  521دصقم 15 

تبغر دهز و  ینعم  لّوا : 521لصف 

دهز بتارم  تاجرد و  مود : 521لصف 

تیناحور لامک  تیناسنا و  كولس  ماقم  هب  تبسن  دهز  تلزنم  موس : 522لصف 

[ تسا قح  زا  باجتحا  بجوم  ایند  هب  تبغر  : ] مراهچ 522لصف 

تسا ترطف  باجتحا  مزاول  زا  تبغر  تایرطف و  زا  دهز  مجنپ : 523لصف 

هیلقن ّهلدا  هب  داهشتسا  مشش : 524لصف 

قْرُخ نآ : ّدض  قْفِر و  526دصقم 16 

[ قرُخ قفِر و  ینعم  : ] لّوا 526لصف 

[ ناسنا روما  رد  قفر  تلاخد  : ] مود 526لصف 

تسا لهج  دونج  زا  فنع  قرخ و  لقع و  دونج  زا  ارادم  قفر و  موس : 527لصف 

باب نیا  رد  هفیرش  رابخا  زا  ضعب  مراهچ : 528لصف 

تأرج نآ : دض  تَبْهَر و  528دصقم 17 

[ تَبْهَر ینعم  : ] لّوا 529لصف 

فوخ تاجرد  فالتخا  مود : 529لصف 

تسا لهج  دونج  زا  تأرج  لقع و  دونج  زا  تبهر  فوخ و  موس : 530لصف 

ربک نآ : ِّدض  عضاوت و  530دصقم 18 

ربک عضاوت و  ینعم  لّوا : 530لصف 

ربکت عضاوت و  تاجرد  مود : 531لصف 

[ ردص قیض  ردص و  حرش  : ] موس 531لصف 

[ باب نیا  رد  هظعوم  : ] مراهچ 532لصف 

باب نیا  رد  هفیرش  ثیداحا  زا  ياهّمش  مجنپ : 535لصف 

رُّبکت ثیداحا  مشش : 536لصف 
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تسا لهج  دونج  زا  رّبکت  لقع و  دونج  زا  عضاوت  متفه : 538لصف 

عُّرَسَت نآ : دض  هَدَؤُت و  538دصقم 19 

[ تسا هنطاب  هرهاظ و  تافص  زا  عُّرَسَت  هَدَؤُت و  : ] لّوا 539لصف 

[ عُّرسَت هدَؤُت و  زا  دوصقم  : ] مود 539لصف 

تسا لهج  دونج  زا  عّرست  لقع و  دونج  زا  تُّبثت  ّینأت و  موس : 540لصف 

هَفَس نآ : دض  ملح و  541دصقم 20 

[ هفس ملح و  ینعم  : ] لّوا 541لصف 

[ هیبضغ هّوق  تارمث  : ] مود 542لصف 

[ هیبضغ هّوق  فارحنا  رطخ  : ] موس 543لصف 

نآ بابسا  جالع  هب  هفس  یساسا  جالع  مراهچ : 544لصف 

ملح هکلم  لیصحت  مجنپ : 544لصف 

لوقنم قیرط  زا  ملح  لیاضف  مشش : 545لصف 

رَذَه نآ : دض  تمَص و  546دصقم 21 

[ تمص دئاوف  : ] لّوا 546لصف 

هدئاف یب  هدوهیب  نانخس  و  وغل ، لطاب ، نایذه ، رذه ، ياهنایز  مود : 547لصف 

: مینکیم تعانق  ثیدح  دنچ  رکذ  هب  ام  و  دجنگن ، رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  دایز  يردقب  باب  نیا  رد  هفیرش  رابخا  لقن  قیرط  زا  رَذَه  بویع  تمص و  لیاضف  موس : لصف 

تسا لهج  دونج  زا  نایذه  رذه و  لقع و  دونج  زا  تمص  مراهچ : 549لصف 

رابکتسا نآ : ّدض  مالستسا و  549دصقم 22 

[ رابکتسا مالستسا و  ینعم  : ] لّوا 549لصف 

[ تسا لهج  دونج  زا  رابکتسا  لقع و  دونج  زا  مالستسا  : ] مود 550لصف 

کش نآ : ّدض  میلست و  550دصقم 23 

[ کش میلست و  ینعم  : ] لّوا 550لصف 

[ میلست دئاوف  : ] مود 551لصف 

تسا لهج  ِدونج  زا  نآ  دض  لقع و  دونج  زا  میلست  موس : 551لصف 
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عزج نآ : دض  ربص و  552دصقم 24 

[ عزج ربص و  ینعم  : ] لّوا 552لصف 

ربص بتارم  مود : 553لصف 

تسا لهج  دونج  زا  عزج  لقع و  دونج  زا  ربص  موس : 555لصف 

[ باب نیا  ثیداحا  : ] مراهچ 556لصف 

ماقتنا نآ : ّدض  حْفَص و  556دصقم 25 

[ ماقتنا تاّرضم  حفص و  تارمث  : ] لّوا 556لصف 

باب نیا  رد  هفیرش  ثیداحا  زا  یضعب  مود : 557لصف 

دیاقع 558شزومآ 

باتک 558تاصخشم 

558همدقم

559نید

؟ تسیچ نید   1559

نید 559موهفم 

يژولوئدیا ینیب و  560ناهج 

يدام یهلا و  ینیب  560ناهج 

اهنآ لوصا  ینامسآ و  561نایدا 

هکنآ 562لصاح 

562شسرپ

نید ییوج  یپ   2562

شهوژپ 562ياههزیگنا 

نید ییوج  یپ  564تیمها 

ههبش کی  564لح 

565شسرپ
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! نتسیز ناسنا  طرش   3565

565همّدقم

تسا وج  لامک  566ناسنا ،

تسا لقع  يوریپ  ورگ  رد  ناسنا  567لامک 

دراد يرظن  ینابم  هب  زاین  لقع ، یلمع  567ماکحا 

يریگ 567هجیتن 

568شسرپ

يداینب لئاسم  لح  هار   4568

568همّدقم

تخانش 569عاونا 

ینیب ناهج  569عاونا 

یسررب 570دقن و 

يریگ 571هجیتن 

یهلا لدع  571دیحوت و 

ادخ تخانش   5571

571همّدقم

یلوصح يروضح و  571تخانش 

يرطف 572تخانش 

هکنآ 573لصاح 

یسانشادخ هداس  هار   6573

ادخ تخانش  573ياههار 

هداس هار  574ياهیگژیو 

انشآ 574ياههناشن 

دوجولا بجاو  تابثا   7576
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576همّدقم

ناهرب 576نتم 

بوجو 576ناکما و 

لولعم 577تلع و 

للع لسلست  ندوب  578لاحم 

ناهرب 578ریرقت 

ادخ تافص   8579

579همّدقم

ادخ ندوب  يدبا  579یلزا و 

هیبلس 580تافص 

شخب یتسه  580تلع 

شخب یتسه  تلع  581ياهیگژیو 

هیتاذ تافص   9582

582همّدقم

هیلعف هیتاذ و  582تافص 

هیتاذ تافص  583تابثا 

583تایح

584ملع

584تردق

هیلعف تافص   10585

585همّدقم

هکنآ 585لصاح 

586تیقلاخ

587تیبوبر
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587تیهولا

هیلعف تافص  ریاس   11588

588همّدقم

588هدارا

589تمکح

یهلا 589مالک 

590قدص

فارحنا للع  یسررب   12591

591همّدقم

فارحنا 591للع 

یناور للع   1591

یعامتجا للع   2592

يرکف للع   3592

فارحنا لماوع  اب  593هزرابم 

ههبش دنچ  ّلح   13593

سوسحمان دوجوم  هب  داقتعا  593ههبش 1 

ادخ هب  داقتعا  رد  لهج  سرت و  شقن  594ههبش 2 

تسا یلک  لصا  کی  تیلع ، لصا  ایآ  594ههبش 3 

یبرجت مولع  ياهدرواتسد  595ههبش 4 

نآ دقن  يّدام و  ینیب  ناهج   14596

يدام ینیب  ناهج  596لوصا 

لصا 1 596یسررب 

لصا 2 597یسررب 

لصا 3 597یسررب 
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لصا 4 597یسررب 

نآ دقن  کیتکلاید و  مسیلایرتام   15598

یکیتکلاید یکیناکم و  598مسیلایرتام 

نآ دقن  داضت و  599لصا 

نآ دقن  شهج و  599لصا 

نآ دقن  یفن و  یفن  600لصا 

ادخ یگناگی   16601

601همّدقم

ادخ یگناگی  رب  602یناهرب 

دیحوت یناعم   17603

603همّدقم

دّدعت یفن   1604

بیکرت یفن   2604

تاذ رب  دئاز  تافص  یفن   3604

یلاعفا دیحوت   4604

یلالقتسا ریثأت   5605

مهم هجیتن  605ود 

ههبش کی  606عفد 

رایتخا ربج و   18606

606همّدقم

رایتخا 608حیضوت 

نایارگربج تاهبش  608عفد 

؟ تسیچ نید   19609

ردق اضق و  609موهفم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیع یملع و  ردق  610ءاضق و 

ناسنا رایتخا  اب  ردق  ءاضق و  611هطبار 

دّدعتم للع  ریثأت  611عاونا 

ههبش 612عفد 

ردق ءاضق و  هب  داقتعا  612راثآ 

یهلا لدع   20613

613همّدقم

لدع 614موهفم 

یهلا لدع  615لیلد 

ههبش دنچ  616لح 

617توبن

تّوبن لئاسم  رب  يدمآرد   21617

617همّدقم

شخب نیا  ثحابم  زا  618فده 

مالک ملع  رد  قیقحت  619دتم 

تّوبن یحو و  هب  رشب  زاین   22619

ءایبنا تثعب  619ترورض 

رشب شناد  620ییاسران 

ءایبنا تثعب  621دیاوف 

ههبش دنچ  ّلح   23622

ههبش دنچ  622ّلح 

؟ دنا هدنام  مورحم  ءایبنا  تیاده  زا  مدرم ، زا  يرایسب  622ارچ 

؟ تسا هتفرگن  ار  تافارحنا  تافالتخا و  ولج  لاعتم  يادخ  623ارچ 

؟ دندوبن يداصتقا  یتعنص و  تازایتما  ياراد  ءایبنا  624ارچ 
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ءایبنا تمصع   24625

یحو تینوصم  625ترورض 

تمصع دراوم  627ریاس 

ناربمایپ 628تمصع 

ءایبنا تمصع  لیالد   25628

629همّدقم

ءایبنا تمصع  رب  یلقع  629لیالد 

ءایبنا تمصع  رب  یلقن  629لیالد 

ءایبنا تمصع  630زار 

ههبش دنچ  ّلح   26631

631هراشا

؟ دراد شاداپ  يارب  یقاقحتسا  هچ  632موصعم 

؟ دنا هدرکیم  هانگ  هب  رارقا  نیموصعم  632ارچ 

؟ تسا راگزاس  ناشیا  تمصع  اب  هنوگچ  ءایبنا  دروم  رد  ناطیش  632فرصت 

ع)  ) مدآ ترضح  هب  نایسن  نایصع و  633تبسن 

ءایبنا زا  یضعب  هب  غورد  633تبسن 

ع)  ) یسوم ترضح  هلیسو  هب  یطبق  634لتق 

شتلاسر رد  کش  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  634یهن 

میرک نآرق  رد  ص )  ) ربمایپ هب  یناهانگ  634تبسن 

! دیز هقلطم  رسمه  اب  جاودزا  رد  ص )  ) ربمایپ 635شهوکن 

يدراوم رد  ص )  ) ربمایپ هب  میرک  نآرق  635باتع 

هزجعم  27636

تّوبن تابثا  636ياههار 

هزجعم 637فیرعت 
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هداعلا قراخ  637روما 

یهلا ياههداعلا  637قراخ 

ءایبنا تازجعم  638یگژیو 

ههبش دنچ  ّلح   28638

638هراشا

؟ دنکیمن ضقن  ار  تیلع  لصا  زاجعا ، 638ایآ 

؟ تسین یهلا  تّنس  رد  رییغت  هلزنمب  تداع ، قرخ  639ایآ 

؟ درکیم يراددوخ  تازجعم ، هئارا  زا  مالسا  ربمایپ  640ارچ 

؟ یعانقا لیلد  ای  تسا  یلقع  ناهرب  تازجعم ، 640ایآ 

ناربمایپ ياهیگژیو   29641

ناربمایپ 641ترثک 

ناربمایپ 643دادعت 

تلاسر 643توبن و 

مزعلاولوا 644ناربمایپ 

هتکن 644دنچ 

ناربمایپ مدرم و   30645

645همّدقم

ناربمایپ ربارب  رد  مدرم  645شنکاو 

ءایبنا اب  تفلاخم  ياههزیگنا  646للع و 

ءایبنا اب  دروخرب  646ياههویش 

هعماج ریبدت  رد  یهلا  ياهتنس  زا  648یخرب 

مالسا ربمایپ   31649

649همّدقم

مالسا ربمایپ  تلاسر  651تابثا 
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نآرق زاجعا   32652

نآرق ندوب  652هزجعم 

نآرق زاجعا  653تاهج 

نآرق تغالب  تحاصف و  653فلا .

هدنروآ ندوب  یُّما  654ب .

فالتخا مدع  یگنهامه و  655ج .

فیرحت زا  نآرق  تینوصم   33656

656همّدقم

نآرق رب  يزیچ  ندشن  656دایز 

نآرق زا  يزیچ  ندشن  657مک 

658شسرپ

مالسا ندوب  ینادواج  یناهج و   34658

658همّدقم

مالسا ندوب  659یناهج 

مالسا ندوب  یناهج  رب  ینآرق  660لیالد 

مالسا ندوب  660ینادواج 

ههبش دنچ  661ّلح 

662شسرپ

تیمتاخ  35662

662همّدقم

تیمتاخ رب  ینآرق  662لیلد 

تیمتاخ رب  ییاور  663لیالد 

تّوبن متخ  663زار 

ههبش کی  هب  664خساپ 
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665شسرپ

665تماما

تماما  36665

665همّدقم

تماما 667موهفم 

667شسرپ

ماما دوجو  هب  زاین   37668

668همّدقم

ماما دوجو  668ترورض 

670شسرپ

ماما بصن   38670

670هراشا

673شسرپ

ماما ملع  تمصع و   39673

673همّدقم

ماما 674تمصع 

ماما 675ملع 

677شسرپ

( جع  ) يدهم ترضح   40678

678همّدقم

یناهج یهلا  678تموکح 

یهلا 679هدعو 

تایاور زا  680ياهنومن 

نآ زار  681تبیغ و 
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682شسرپ

683داعم

یسانش ماجرف  تیمها   41683

683همدقم

داعم هب  داقتعا  683تیمها 

داعم هلأسم  هب  نآرق  684مامتها 

685هجیتن

686شسرپ

حور هلأسم  هب  داعم  هلأسم  یگتسباو   42686

هدنز دوجوم  رد  تدحو  686كالم 

ناسنا دوجو  رد  حور  688تیعقوم 

688شسرپ

حور دّرجت   43688

689همّدقم

حور دّرجت  رب  یلقع  689لیالد 

ینآرق 690دهاوش 

692شسرپ

داعم تابثا   44692

692همّدقم

تمکح 692ناهرب 

تلادع 694ناهرب 

694شسرپ

نآرق رد  داعم   45694

695همّدقم
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تسا لیلد  یب  داعم ، 695راکنا 

داعم هباشم  696ياههدیدپ 

هایگ شیور  696فلا .

فهک باحصا  باوخ  696ب .

تاناویح ندش  هدنز  697ج .

ناهج نیمه  رد  اهناسنا  زا  یضعب  ندش  هدنز  697د .

698شسرپ

نیرکنم تاهبش  هب  نآرق  خساپ   46698

698همّدقم

مودعم هداعا  ههبش   1698

دّدجم تایح  يارب  ندب  تیلباق  مدع  ههبش   2699

لعاف تردق  هرابرد  ههبش   3699

لعاف ملع  هرابرد  ههبش   4700

701شسرپ

تمایق دروم  رد  یهلا  هدعو   47701

701همّدقم

یهلا یمتح  701هدعو 

یلقع نیهارب  هب  702هراشا 

703شسرپ

ترخآ ملاع  تاصخشم   48703

703همّدقم

لقع هاگدید  زا  ترخآ  ملاع  705ياهیگژیو 

706شسرپ

تمایق ات  گرم  زا   49706
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706همّدقم

درُم دنهاوخ  اهناسنا  706همه 

اه ناج  707هدنریگ 

ناج نتفرگ  تخس  ای  707ناسآ 

گرم لاح  رد  هبوت  نامیا و  لوبق  708مدع 

ایند هب  تشگزاب  708يوزرآ 

خزرب 710ملاع 

710شسرپ

نآرق رد  زیخاتسر  ریوصت   50710

710همّدقم

اههوک اهایرد و  نیمز و  710عضو 

ناگراتس نامسآ و  711عضو 

گرم 711روپیش 

زیخاتسر زاغآ  تایح و  712روپیش 

اهبَسَن اهببس و  عاطقنا  یهلا و  تموکح  712روهظ 

یهلا لدع  713همکحم 

يدبا هاگتماقا  714يوسب 

714تشهب

715خزود

718شسرپ

ترخآ اب  ایند  هسیاقم   51718

718همّدقم

ترخآ تیدبا  ایند و  718يریذپانانف 

ترخآ رد  باذع  زا  تمعن  719کیکفت 
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ترخآ 719تلاصا 

ایند یگدنز  باختنا  720هجیتن 

720شسرپ

ترخآ اب  ایند  هطبار   52721

721همّدقم

تسا ترخآ  هعرزم  721ایند 

دوشیمن يورخا  تداعس  بجوم  ایند  722ياهتمعن 

دوشیمن مه  يورخا  تواقش  بجوم  ایند  723ياهتمعن 

724هجیتن

724شسرپ

ترخآ ایند و  نیب  هطبار  عون   53725

725همّدقم

يدادرارق ای  یقیقح  725هطبار 

ینآرق 725دهاوش 

727شسرپ

تواقش تداعس و  رد  رفک  نامیا و  شقن   54727

727همّدقم

رفک نامیا و  727تقیقح 

رفک نامیا و  728باصن 

يدبا تواقش  تداعس و  رد  رفک  نامیا و  729ریثأت 

ینآرق 729دهاوش 

731شسرپ

لمع نامیا و  لباقتم  هطبار   55731

731همّدقم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


لمع اب  نامیا  731هطبار 

نامیا اب  لمع  732هطبار 

733هجیتن

733شسرپ

ّمهم هتکن  دنچ   56733

734همّدقم

ناسنا یقیقح  734لامک 

یلقع 735نییبت 

تین هزیگنا و  735شقن 

736شسرپ

ریفکت طبح و   57736

736همّدقم

رفیک نامیا و  737هطبار 

دب کین و  لامعا  737هطبار 

738شسرپ

نانمؤم تازایتما   58739

739همّدقم

باوث 739شیازفا 

رئاغص 740شزرمآ 

نارگید لامعا  زا  740هدافتسا 

740شسرپ

تعافش  59741

741همّدقم

تعافش 741موهفم 
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تعافش 743طباوض 

هکنآ 744لصاح 

745شسرپ

ههبش دنچ  ّلح   60745

745هراشا

( تعافش یفن  تایآ  یسررب   ) 745ههبش 1

( دریگیمن رارق  ناگدننک  تعافش  ریثأت  تحت  لاعتم  يادخ   ) 745ههبش 2

( دنتسین ادخ  زا  رتنابرهم  ناگدننک  تعافش   ) 745ههبش 3

( درادن یهلا  لدع  اب  یتافانم  تعافش   ) 746ههبش 4

( تسین یهلا  تنس  رییغت  بجوم  تعافش   ) 746ههبش 5

( دوشیمن مدرم  یخاتسگ  ثعاب  تعافش  هدعو   ) 747ههبش 6

( تسا تداعس  هب  ندیسر  هار  رد  یعس  تعافش ، قاقحتسا  طیارش  لیصحت   ) 747ههبش 7

748شسرپ

( مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  یناگدنز  ات  لوا  زا   ) نایاوشیپ یلیلحت  748هریس 

باتک 748تاصخشم 

749همدقم

749هراشا

تسخن 749هاگرظن 

مود 749هاگرظن 

یمالسا خیرات  رد  نایاوشیپ  750هفیظو 

750هراشا

یلمع شور   1751

یملع هزوح   2753

تسا یعامتجا  ياهراک  همزال  هک  یمالسا  753شور 
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753هراشا

اهتشون 755یپ 

ع)  ) نایاوشیپ زاس  نوگرگد  شبنج  یگنهامه  ریسم  756رد 

ع)  ) نایاوشیپ یلمع  ياهشور  حیضوت  ثحب و  رد  ام  760شور 

760هراشا

اهتشون 761یپ 

مظعا ربمایپ  762لصف 1 

762هراشا

تسخن 762هلحرم 

مود 763هلحرم 

فئاط هب  764لاقتنا 

اهتشون 767یپ 

يزکرم هاگیاپ  هب  لاقتنا  767ترجه و 

توعد هدنیآ  دروم  رد  مرکا  لوسر  769عضوم 

769هراشا

تسخن 769هار 

769هراشا

لوا 770هلاسم 

مود 771هلئسم 

اهتشون 771یپ 

مود 772هار 

موس 774هار 

774حیضوت

اهتشون 776یپ 
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هعماج رد  نانآ  شور  و  ع )  ) نایاوشیپ 776لصف 2 

تسخن 776هلحرم 

777هراشا

بلاطیبا نب  یلع  777ماما 

777همدقم

هفیقس 777قطنم 

ایاطع رد  رمع  778شور 

778اروش

نامثع هیلع  رب  شروش  هب  تبسن  وا  عضوم  یلع و  779ماما 

يرادمامز رد  وا  عضوم  781ماما و 

اهتشون 782یپ 

یئاورنامرف ماقم  رد  782ماما 

782هراشا

یقوقح 783هصرع 

یلام 783هصرع 

يرادا 783هصرع 

ریبز هحلط و  لابق  رد  ع )  ) ماما عضوم  784لیلحت 

784هراشا

نیتسخن 784عضوم 

مود 784عضوم 

موس 785عضوم 

اهتشون 786یپ 

شکمشک رد  هیواعم  ماما و  787عضوم 

787هراشا
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عافد حطس  رد  هیواعم  لمع  گنج و  حطس  رد  ماما  لمع   1787

دوب هداد  يور  مالسا  ناهج  رد  هک  یلخاد  فارحنا  نآ  دض  رب  ع )  ) ماما دربن   2788

هیواعم اب  گنج  رد  ندش  دراو  زا  شیپ  تفالخ و  زا  شیپ  رد  ماما  عضوم  گرزب  توافت   3789

دوب یهاگآ »  » حطس رد  هکلب  دوبن  سح  حطس  رد  هیواعم ، رب  ع )  ) ماما ياعدا   4790

اهتشون 792یپ 

؟ تسیک هیواعم  792لاوس 1 

؟ تسا هدوب  دانع  يور  زا  هحلاصم  رد  ع )  ) ماما يراددوخ  ایآ  795لاوس 2 

795هراشا

یسایس 795حطس 

یهقف 796حطس 

اهشسرپ نیا  خساپ  797کنیا 

اهتشون 798یپ 

ع)  ) یلع نب  نسح  مود  799ماما 

799هراشا

حلص داد  رارق  وغل  ددص  رد  ع )  ) 803ماما

ع)  ) نسح ماما  زا  804عافد 

اهتشون 805یپ 

ع)  ) یلع نب  نیسح  موس  805ماما 

805هراشا

دزیخ یمرب  ع )  ) نیسح 807ماما 

؟ تسا عورشم  ماگنه  هچ  رد  809مایق 

تموکح 809مسق 1 

تموکح 811مسق 2 

يرظن حطس  رد  811فلا .
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تما حطس  رد  813ب .

اهتشون 814یپ 

هیواعم یلهاج  ياههئطوت  ربارب  رد  ع )  ) نیسح 815عضوم 

هیواعم گرم  زا  سپ  ع )  ) نیسح 815عضوم 

وا اب  یهارمه  زا  مدرم  رارف  و  ع )  ) 818نیسح

بالقنا راثآ  820جیاتن و 

820هراشا

ع)  ) نیسح بالقنا  جیاتن  821اهفده و 

ع)  ) نیسح مایق  زا  سپ  822ياهبالقنا 

اهتشون 823یپ 

ع)  ) نیسح نب  یلع  مراهچ  824ماما 

824هراشا

تخورفایم رب  مدرم  لد  رد  ار  هانگ  ساسحا  داجس  825ماما 

تما نایم  رد  ع )  ) ماما 825شقن 

ع)  ) ماما هرابرد  اطخ  826تاروصت 

مود 829هلحرم 

829هراشا

اهتشون 829یپ 

نایاوشیپ نخس  830هریس و 

باتک 830تاصخشم 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا 830لوسر 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يامیس  هریس و  زا  831يوترپ 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هریس  831قالخا و 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ياهیگژیو  833تافص و 
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تیناسنا قّقحت  يارب  834شالت 

یهدنامرف 834قالخا 

835تفاظن

ترشاعم 835بادآ 

تشذگ 835شیاشخب و 

نوناق 836میرح 

یمومع راکفا  هب  836مارتحا 

ثیدح 838لهچ 

838هراشا

یبلط شناد  تلیضف   1838

نایناریا یبای  نید   2839

نایناریا یهاوخ  نامیا   3839

تعافش نالومشم   4839

لامعا شریذپ  كالم   5839

یتشهب تافص   6840

راکمتس ياههناشن   7840

نید مولع  ياههبعش   8840

لهاان ياوتف   9840

یعقاو هزور   10840

ناضمر تلیضف   11840

ابیکش ياههناشن   12841

یمّنهج نیرتدب   13841

بلط ایند  ناملاع   14841

نیقی هجیتن   15841
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تمایق ياهشسرپ  نیتسخن   16842

يراک مکحم   17842

گرزب يرادیب  گرم ،  18842

زاسراک لامعا  باوث   19842

نادنمتداعس  20843

دّمحم لآ  یتسود   21843

رازآ رسمه  درم  نز و  يازس   22843

رهوش اب  راگزاسان  نز  يازس   23843

تمایق رد  یگدیسر  نیتسخن   24844

مّحرت یمحر و  یب   25844

صلاخان لامعا  شریذپ  مدع   26844

لامعا طبح  ِرصنع  یبلط ، ایند   27844

یتسوا اب  ياهک  ره  اب   28844

تیب لها  یتسود   29844

لامعا یلوبق  طرش  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو   30845

ضیرم شاداپ   31845

یناملسم تیلوئسم   32845

تیب لها  اب  نایناریا  یگتسویپ   33845

( لوضفم مّدقت   ) گرزب تنایخ   34845

تیاده شزرا   35846

نامّزلارخآ نامدرم   36846

هباحص نیرتوگتسار   37846

ناریقف اب  ینیشنمه  ناملاع و  زا  شسرپ   38846

! هن یسوبتسد   39846

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


ناعونمه اب  ینابرهم   40846

( مالسلا اهیلع   ) ارهز 847همطاف 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  يامیس  هریس و  زا  847يوترپ 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف يزودنا  848شناد 

نارگید 848شزومآ 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف 849تدابع 

تکرب اب  دنب  849ندرگ 

مالسا ردص  ياهدربن  رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف 850شقن 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یناگدنز  تاظحل  نیرخآ  852ارهز و 

ثیدح 852لهچ 

852هراشا

ادخ دزن  رد  تیب  لها  تیعقوم   1852

اههدننک تسم  تمرح   2853

؟ دنتسیک نانز  نیرتهب   3853

صلاخ تدابع  هجیتن   4853

هفیلخ ود  زا  هوکش  ماقم  رد  همطاف   5853

تّما نیرتدب   6854

ادخ هب  نز  تاقوا  نیرتکیدزن   7854

( مالسلا اهیلع   ) ارهز رب  تاولص  هجیتن   8854

اوشیپ ربهر و  مالسلا ،) هیلع   ) یلع  9854

همطاف باجح   10854

عماج یلمعلا  روتسد   11855

رهوش تیاضر   12855

قیقع رتشگنا  باوث   13855
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رواد نیرتهب  مالسلا ،) هیلع   ) یلع  14856

یخزود نانز   15856

رادهزور طیارش   16856

ناملسم نیتسخن  نیرتاناد و   17856

ربمایپ يرارذ  هب  کمک   18856

نایعیش یلع و   19857

تمایق رد  یلع  هعیش   20857

ربمایپ نخس  نیرخآ  رد  ترتع  نآرق و   21857

اهتسد نتسش   22857

ییورهداشگ هجیتن   23857

يرادهناخ جنر   24858

لخب نایز   25858

تواخس هجیتن   26858

ارهز شرتخد  ادخ و  لوسر  رب  تیحت  مالس و  هجیتن   27858

زیمآ رارسا  هدنخ   28858

ارهز نادنزرف  ردپ  ربمایپ ،  29858

یعقاو تخبشوخ   30859

تیب لها  عمج  رد  ربمایپ   31859

دجسم زا  جورخ  دورو و  تقو  رد  ربمایپ  ياعد   32859

يزیخ رحس   33859

ادخ هانپ  رد  ضیرم   34860

نانز هب  مارتحا  نارگید و  لباقم  رد  ییوخمرن   35860

ناگدرب يدازآ  شاداپ   36860

اعد تباجتسا  نامز   37860
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زامن رد  یتسس   38861

ملاظ تسکش   39862

( مالسلا اهیلع   ) ارهز هبطخ  زا  یشخب   40862

( مالسلا هیلع   ) یلع 863نینمؤملاریما 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  يامیس  هریس و  زا  863يوترپ 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  هریس  زا  هتسجرب  866ياههتکن 

ثیدح 868لهچ 

868هراشا

يراتفرگ نامتک  یناهنپ و  ریخ   1868

دهاز ياهیگژیو   2868

دارفا درط  بذج و  رد  لداعت   3868

سک ره  ياهب   4868

لماک هیقف   5868

سفن ياوه  ینالوط و  يوزرآ  تارطخ   6869

یتسود زرم   7869

ربص ماسقا   8869

رَّدقم یتسدگنت   9869

تّلذ هن  تّزع ،  10869

ریخ بلط   11869

یتسود نطو   12870

مزال مولع  هبعش  هس   13870

هناملاع نخس   14870

یفنم نیقلت  عنم   15870

نمؤم تمرح   16870
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هاکناج رقف   17870

كانرطخ هدیدپ  ود   18870

ملاظ هس   19871

لیمج ربص   20871

تناما يادا   21871

یبلط ترهش  زا  زیهرپ   22871

هورگ شش  باذع   23871

نامیا ناکرا   24871

یقالخا تیبرت   25871

تسپ ياهراک  زا  يرود  مدرم و  رب  يریگناسآ   26872

ناسنا نانابهگن   27872

اهیهابت راگزور   28872

هنتف ماگنه  هب  یکریز   29872

ایند رابدا  لابقا و   30872

مدرم نیرتناوتان   31872

راتفرگ یشخب  حرف  یسر و  دایرف   32873

لقع لامک  هناشن   33873

ادخ اب  هطبار   34873

طیرفت طارفا و   35873

تیارد تیاور و   36873

هانگ كرات  شاداپ   37873

هانگ راوگان  نایاپ   38874

ایند تفص   39874

نامّزلا رخآ  نارادنید   40874
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( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  874ماما 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  يامیس  هریس و  زا  874يوترپ 

ترضح نآ  تماما  875راگزور 

همانحلص 876داوم 

ثیدح 877لهچ 

877هراشا

صالخا رس  زا  تحیصن   1877

تیاده تخانش   2878

لطاب ّقح و  نایم  هلصاف   3878

ناسنا رایتخا  يدازآ و   4878

یتسرد ملح و  دهز و   5878

اوقت  6878

ّقح هب  هفیلخ   7879

تئاند مرک و  تقیقح   8879

تیاده دشر و  هیام  تروشم   9879

یتسپ تمائل و   10879

ینوبز گنن و  زا  رتدب   11879

یسانش قیفر   12879

لکوت اب  راک   13880

یعقاو هناگیب  دنواشیوخ و   14880

یهلا تارَّدقم  هب  دامتعا   15880

دجسم رد  دمآ  تفر و  راثآ   16880

لد شوگ و  مشچ و  نیرتهب   17881

تدابع وترپ  رد  هیکزت   18881
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هاوخریخ لقاع   19881

تدابع راثآ  هب  نداد  شزرا   20881

راکتشپ دیما و   21881

قالخا مراکم  ياههناشن   22881

ییوگدب قّلمت و  زا  زیهرپ   23882

یمدآ تکاله  لماوع   24882

رکفت اوقت و   25882

اذغ زا  دعب  لبق و  اهتسد  يوشتسش   26882

لمع يارس  ایند ،  27882

مدرم اب  یهارمه   28882

فعاضم باوث  باقع و   29883

نید تّمه و  لقع ، شقن   30883

مّلعت میلعت و   31883

؟ یسک هچ  هب  ندروآ  يور   32883

لهج لقع و   33883

نامیا هزاورد  مالسلا ،) هیلع   ) یلع  34883

تیب لها  ّقح   35883

مالک هاگ  نآ  مالس ، لّوا   36884

؟ شسرپ یکین و   37884

شناد تباتک  يریگارف و   38884

باجتسم ياعد   39884

شتسرپ تدابع و   40884

( مالسلا هیلع   ) نیسح 884ماما 

( مالسلا هیلع   ) نادیهش رالاس  يامیس  هریس و  زا  884يوترپ 
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مایق 885فده 

ینیسح مایق  886جیاتن 

ثیدح 888لهچ 

888هراشا

ناملاع هب  ماما  دنپ   1888

یبلط تردق  هن  تّما ، حالصا   2888

يزاسدوخ مسج و  تشادهب   3889

داهج ماسقا   4889

ایند یهابت   5889

ماجنا شوخان  تمعن   6890

ناگدازآ نادباع و  نارجات ، ِتدابع   7890

يراکمتس زا  زیهرپ   8890

لیصا درمناوج و  رادنید ، هب  ندروآ  يور   9890

اهناسنا لوبقمان  لوبقم و  ياههناشن   10890

نمؤم ياههناشن   11891

مالس رد  يزرو  لخب   12891

راکهانگ زا  يوریپ  هجیتن   13891

( مالسلا هیلع   ) ارهز هیّرذ  هب  مارتحا   14891

مایق هفسلف   15891

میتموکح هتسیاش  تیب  لها  ام   16891

؟ تسیک ماما   17892

تموکح ناگتسیاش  تیب  لها   18892

ملاظ لباقم  رد  مایق   19892

يراگتسر كالم  قلاخ ، يدونشخ   20892
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نارای نیرتهب   21892

( مالسلا هیلع   ) ماما راوتسا  ناگدومزآ   22892

شخب یّلست  نخس  نیرتهب   23893

يزوریپ لپ  ییابیکش ،  24893

ایند ماجرف   25893

هنادرم تمواقم   26893

مارح ياذغ  راثآ   27893

! مور تّلذ  راب  ریز  هک  تاهیه   28894

( مالسلا هیلع   ) تیب لها  نمشد  سوجم و  دوهی ، رب  یهلا  مشخ   29894

دیشاب دازآ  لقاال  دیرادن ، نید  رگا   30894

یتشآ رد  هدنریگ  یشیپ   31894

مالس باوث   32894

مدرم ياوه  هن  ادخ ، ياضر   33895

( مالسلا هیلع   ) يدهم ترضح  ياهیگژیو   34895

ایند يایؤر   35895

کبس تسپ و  مالک  زا  زیهرپ   36895

تّزع اب  گرم  رد  یگنادواج   37895

گنرین هلیح و  تمرح   38895

ریگنابیرگ هدیدپ  گرم ،  39895

راک نایاپ  هشیدنا   40896

( مالسلا هیلع   ) داّجس 896ماما 

( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  يامیس  هریس و  زا  896يوترپ 

تموکح 897ماما و 

ناگدنامرد زا  897يریگتسد 
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ثیدح 898لهچ 

898هراشا

اضر ماقم   1898

سفن تمارک   2898

تسین شزرا  هیام  ایند   3898

غورد زا  زیهرپ   4899

يرادهگن دوخ   5899

هتسیاشان نانیشنمه   6899

لدج زا  يرود  هدیاف و  یب  نخس  كرت   7899

داعم هب  هّجوت  سفن و  هبساحم   8899

اعد جیاتن   9900

لیخب يادگ  تیضوغبم   10900

تاجن بابسا   11900

تشهب يوس  هب   12900

هاگن باوث   13900

اعد ییاسراپ و   14900

نارگید رذع  شریذپ   15901

هدنب رب  ادخ  ّقح   16901

دنزرف رب  ردپ  ّقح   17901

زیچ ره  رب  ادخ  تعاط  مّدقت   18901

دنزرف رب  ردام  ّقح   19901

ملع هب  بیغرت   20902

ناحلاص سلاجم  شزرا   21902

دنیاعد تباجا  عنام  هک  یناهانگ   22902
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یگنادواج ناکرات   23902

ماهّتا هجیتن   24903

فده هن  تسا ، هلیسو  ایند   25903

! مربیم هانپ  ادخ  هب   26903

ناقساف ناملاظ و  ناراکهانگ ، زا  زیهرپ   27903

هللا ءایلوا  اب  تفلاخم  هجیتن   28903

ادخ برق  تردق و  هب  هّجوت   29903

یتسود هب  هّجوت  ینمشد و  زا  زیهرپ   30903

ییاونش هویم  نیرتهب   31904

توکس هدیاف   32904

افو ییوگتسار و   33904

تبیغ  34904

میئل میرک و   35904

ناسحا شاداپ   36904

نمؤم قالخا   37904

تیفاع هرابرد   38905

سردوز باقع  باوث و   39905

الب رپس  اعد ،  40905

( مالسلا هیلع   ) رقاب دّمحم  905ماما 

( مالسلا هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  يامیس  هریس و  زا  905يوترپ 

روج يافلخ  و  مالسلا ) هیلع   ) رقاب 906ماما 

( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  شناد  907لضف و 

يزادناریت هقباسم  907ماما و 

ثیدح 908لهچ 
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908هراشا

ماجنا شوخ  ماجرفان و   1908

داهج نیرترب  تلیضف و  نیرتهب   2908

گرزب تماقتسا   3908

كاپ نخس  شریذپ   4909

ملع اب  ِملح  ییابیز   5909

یناسنا عماج  ِلامک   6909

وکین تلصخ  هس   7909

اعد رد  رارصا   8909

دباع رب  ملاع  تلیضف   9909

ملاع تلصخ  ود   10909

شاداپ هس   11910

تلاسک زا  زیهرپ   12910

تمایق زور  رد  ترسح  نیرتدب   13910

محر هلص  جیاتن   14910

نارگید اب  يراتفگ  وکین   15910

یهلا هیده   16910

تناما يادا  ییوگتسار و   17910

ناتهب تبیغ و  فیرعت   18911

تسادخ ضوغبم  وگمانشد ،  19911

عضاوت ياههناشن   20911

تدابع نیرتهب  ینمادکاپ ،  21911

یعقاو هعیش  هناشن   22911

تسادخ نتخانشن  هانگ ، هشیر   23911
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یهلا قولخم  نیرتهب  لقع ،  24912

لقع ساسا  رب   25912

مّلعتم مّلعم و  ِدزم   26912

شناد یب  هدنهد  اوتف  ِهانگ   27912

یخزود ناملاع   28912

یمّنهج نانوگنرس   29913

دیریگن هاگهیکت  ار  ادخ  ریغ   30913

اسراپ ِهیقف  ياههناشن   31913

شحف نودب  یخوش   32913

تلصخ هس  ِسردوز  باذع   33913

ادخ ِبولطم   34913

اعد رد  يراشفاپ   35913

رحس رد  ندرک  اعد   36914

نارگید يارب  اعد   37914

دنیرگیمن هک  ییاهمشچ   38914

مشیربا مرک  نوچمه  صیرح   39914

ینابز ود  ییور و  ود   40914

( مالسلا هیلع   ) قداص رفعج  914ماما 

( مالسلا هیلع   ) قداص رفعج  ماما  يامیس  هریس و  زا  914يوترپ 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  915همانرب 

نارگید هاگن  رد  قداص  916ماما 

یسایس یگتفشآ  وترپ  رد  یگنهرف  916قیفوت 

ثیدح 917لهچ 

918هراشا
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سفن هنازور  هبساحم   1918

تماقتسا  2918

تداسح گنرین و  ِدسافم   3918

نانمؤم هب  کمک  ششوک و  ییاسراپ ،  4918

ادخ هب  دامتعا  هجیتن   5918

یلمع قالخا  ياهروتسد   6919

هتسهآ  7919

یعقاو ّرش  ریخ و  مّنهج ، تشهب و   8919

مالسا هرهچ  هولج و   9919

ترخآ يارب  لمع   10920

تیب لها  ناتسود  يرای  شاداپ   11920

ینمشد لادج و  ایر و  زا  زیهرپ   12920

نمؤم صیخشت  رازبا  حور ، یگزیکاپ   13920

ادخ زا  تیفاع  تساوخرد   14920

تسا لمع  اعد ، ِسفن   15920

ناملسم نایاونیب  یتسود   16920

رفک هشیر   17921

روآ تّبحم  لامعا   18921

روآ ینمشد  لامعا   19921

سک هس  ياههناشن   20921

قافن ياههناشن   21921

! نکن دامتعا  سک  هس  هب   22921

یگرزب يرورس و  ياههناشن   23922

تغالب ياههناشن   24922
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تسا زیچ  هس  رد  تاجن   25922

تسا زیچ  هس  رد  افص  سنا و   26922

يراوگرزب مرک و  ياههناشن   27922

دنروآیم یهابت  زیچ ، هس   28922

ّقحان ّقح و   29922

زیچ هس  زا  زیهرپ   30923

زیچ هس  هب  ناسحا  لامک   31923

دنمدوس نامیا   32923

شناد هرابرد   33923

تخانش بسح  رب  دامتعا   34923

نآ زا  ضارعا  ایند و  هب  لیامت  هجیتن   35923

رکنم زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  تافص   36924

رگمتس رادمامز   37924

هیده نیرتهب   38924

هارمگ يوج  يرترب   39924

نآ راثآ  محر و  هلص   40924

( مالسلا هیلع   ) مظاک یسوم  924ماما 

( مالسلا هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  يامیس  هریس و  زا  924يوترپ 

( مالسلا هیلع   ) ماما هرابرد  ینیچ  925نخس 

( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  هتسجرب  926تافص 

تداهش زا  927دعب 

ثیدح 927لهچ 

927هراشا

تفرعم لّقعت و   1927
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ینطاب يرهاظ و  تّجح   2928

ایند لها  زا  يریگ  هشوگ  ربص و   3928

رگن هدنیآ  نالقاع   4928

لقع يارب  عّرضت   5928

ادخ يارب  نمؤم  اب  رادید   6928

یمدآ ياهب  لقع و  تّورم ،  7929

مدرم يوربآ  ظفح   8929

ادخ هب  يرود  یکیدزن و  لماوع   9929

دیوگیمن غورد  لقاع   10929

توکس ییوگ و  مک  تمکح   11929

ایح یب  يوگهزره   12930

دوشیمن تشهب  لخاد  رّبکتم ،  13930

زور هنابش  رد  راک  میسقت   14930

هاوخریخ لقاع  رادنید و  اب  ینیشنمه   15930

مدرم اب  دایز  سُنا  زا  زیهرپ   16930

ایند ِّبح  هجیتن   17930

لکوت رب  هیکت  عمط و  زا  زیهرپ   18931

ییوگتسار يرادتناما و  جیاتن   19931

يوج يرترب  ِطوقس   20931

يزیتس لطاب  ییوگقح و   21931

نامیا الب و  بسانت   22931

نامکاح هب  تمدخ  هراّفک   23931

بّرقت هلفان و   24932

تشذگ حالصا و   25932
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هقدص نیرتهب   26932

ّقحان یتخس   27932

هزات ياهالب  هزات ، ناهانگ   28932

تریصب دیلک   29932

هلیسو نیرتهب  ایند ،  30933

جَرَف راظتنا   31933

مدرم اب  يزرورهِم   32933

مشخ زا  زیهرپ   33933

مدرم نیرتیوق   34933

ندز اجرد  هن  یّقرت ،  35933

نارگید هب  یناسر  ریخ   36933

یخوش زا  زیهرپ   37934

اههدیدپ دنپ   38934

دمهفیمن ار  یکین  هدیدان ، جنر   39934

لامعا هبساحم   40934

( مالسلا هیلع   ) اضر 934ماما 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  يامیس  هریس و  زا  934يوترپ 

ناریا هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  935رفس 

( مالسلا هیلع   ) یلع لآ  ناریا و  935مدرم 

نومأم توعد  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  لمعلا  936سکع 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  زا  937یشرافس 

ثیدح 937لهچ 

938هراشا

نمؤم هتسجرب  یگژیو  هس   1938
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يدب هدننک  اشفا  يازس  یناهنپ و  یکین  شاداپ   2938

تفاظن  3938

امن نیما  نیما و   4938

رتگرزب ردارب  ماقم   5938

سک ره  نمشد  تسود و   6939

مارتحا اب  ندرب  مان   7939

لاق لیق و  يدب   8939

لقاع هناگهد  ياهیگژیو   9939

هلفِس هناشن   10940

نیقی اوقت و  نامیا ،  11940

جاودزا ینامهیم   12940

زیچ نیرتمک  اب  محر  هلص   13940

ناربمایپ حالس   14940

مهف ياههناشن   15940

توکس يریگ و  هشوگ   16940

لکوت تقیقح   17941

مدرم نیرتدب   18941

تسین ییافو  ار  نارادمامز   19941

! هن یسوب  تسد   20941

ادخ هب  ّنظ  نسُح   21941

نامیا ناکرا   22941

ادخ ناگدنب  نیرتهب   23942

ریقف ریقحت   24942

ایند شیع   25942
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ملاظ نامکاح  رابنایز  راثآ   26942

نمؤم زا  هودنا  عفر   27942

تابجاو زا  دعب  لامعا  نیرتهب   28942

زیچ هس  هب  هتسباو  زیچ  هس   29943

ناسحا يور و  هنایم   30943

مه اب  یتسود  راهظا  رادید و   31943

اهراک رد  یشوپ  زار   32943

يرگهلیح ینکش و  نامیپ   33943

هورگ راهچ  اب  بسانم  دروخرب   34944

كدنا قزر  هب  تیاضر   35944

بدا لقع و   36944

رگشالت ِشاداپ   37944

شاب هتشادن  دیما  سک  جنپ  هب   38944

تشذگ وفع و  يزوریپ   39944

دّمحم لآ  یتسود  حلاص و  لمع   40945

( مالسلا هیلع   ) یقت دّمحم  945ماما 

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما  يامیس  هریس و  زا  945يوترپ 

ثیدح 947لهچ 

947هراشا

زیچ هس  هب  نمؤم  زاین   1947

! نک راکشآ  نک ، راوتسا   2947

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  نانز  تعیب  تیفیک   3947

یساپسان هجیتن  تمعن ، عطق   4948

هبوت رد  ریخأت   5948
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شتسود هب  داوج  ماما  همان   6948

نداد شوگ  تیلوئسم   7948

نتفریذپ ِمکح  رد  ندیدنسپ ،  8948

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما  هتشون   9949

ادخ نانمشد  اب  ینمشد  ادخ و  ناتسود  اب  یتسود   10949

عماج ياهظعوم   11949

یهقف لاؤس  کی  هب  خساپ   12949

! بیرغ ِناملاع   13949

یهقف ياّمعم  کی  باوج  رد   14950

ّجح یهقف  لاؤس  کی  هب  داوج  ماما  طوسبم  خساپ   15950

( مالسلا هیلع   ) یلع شناد  همشچرس   16952

( مالسلا اهیلع   ) همطاف هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  شرافس   17953

رَظتنم يدهم   18953

ناتسود اب  رادید   19953

سفن ياوه   20953

توهش بکرم   21953

ادخ هب  نیکّسمتم   22953

ماجنا زاغآ و  تخانش   23954

راوتسا شالت  هجیتن   24954

تمعن ِساپس   25954

مدرم اب  شزاس   26954

یهاگآ ِنودب  ِراک  هجیتن   27954

یمتح ياضق   28954

نامز يرگاشفا   29954
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ییاپدوخ تّقد و   30954

! شابم نینچ   31955

كّرحم ِلماع  راهچ   32955

تسا لمع  مکح  رد  هک  یتیاضر   33955

زیخ گرم  ناهانگ   34955

تّبحم بلج  لماوع   35955

یّقرت نابدرن  ادخ ، هب  دامتعا   36955

كاپ ياهلد  اب  بّرقت ، تعرس   37955

رورَش ِمدآ  زا  زیهرپ   38956

تسا یمدآ  نمشد  ریخ ، ِعنام   39956

یمدآ تیاضر  ادخ و  ناوضر  بابسا   40956

( مالسلا هیلع   ) یقّنلا یلع  956ماما 

( مالسلا هیلع   ) یقّنلا یلع  ماما  يامیس  هریس و  زا  956يوترپ 

نایولع 957ياهمایق 

نایلاغ هرابرد  يداه  ماما  957عضوم 

ثیدح 959لهچ 

959هراشا

صقن ناربج   1960

اعد تباجا  هاگیاج   2960

یسرتادخ  3960

هاوخریخ تعاطا   4960

راگدرورپ فاصوا   5960

راگزور هن  تسادخ ، شخب  رثا   6961

ادخ رکم  هب  ییانتعا  یب  هجیتن   7961
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هیقت  8961

رکاش رکش و   9961

شیامزآ هاگیاج  ایند   10961

رابدرب راکمتس   11961

تیصخش یب  مدآ   12962

نایز دوس و  هاگیاج  ایند   13962

یهاوخدوخ دسح و   14962

قّلمت زا  زیهرپ   15962

ّنظءوس ّنظ و  ِنسُح  هاگیاج   16962

ییابیز زا  رتابیز  یکین و  زا  رتهب   17962

اجیب عّقوت   18963

اهتمعن زا  وکین  تشادرب   19963

ناتسدریز هب  مشخ   20963

نیدلاو ّقاع   21963

رمع دایزا  رد  محر  هلص  ریثأت   22963

نیدلاو ّقاع  هجیتن   23963

تبیصم رد  یتقاطیب   24964

ترخآ ایند و  ناهارمه   25964

هدوهیب یخوش   26964

نداد ناج  نامز   27964

لادج هجیتن   28964

دساف لد  يریذپان  تمکح   29964

تَّلِق رد  تّذل  كرد   30964

نابز ریسا   31965
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عطاق میمصت   32965

يزوت هنیک  مشخ و   33965

تارَّدقم روهظ   34965

بوضغم ناهاوخ  دوخ   35965

رقف یهابت   36965

شتسرپ هار   37965

يراوختشوگ راثآ   38965

ادخ یگناگی   39966

ینتورف  40966

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  966ماما 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  يامیس  هریس و  زا  966يوترپ 

ترضح نآ  تبیغ  يدهم و  967هلأسم 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع ماما  دروخرب  جنز و  بحاص  967مایق 

ثیدح 968لهچ 

969هراشا

یخوش لادج و  زا  زیهرپ   1969

نتسشن رد  عضاوت   2969

يرگاشفا تسایر و  رد  تکاله   3969

دوشن هدوشخب  هک  یهانگ   4969

مظعا مسا  هب  رتکیدزن   5969

نادب ینمشد  ناکین و  یتسود   6969

عضاوت هناشن  مالس   7970

اجیب هدنخ   8970

دب هیاسمه   9970
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عماج ایوگ و  يدنپ   10970

ادخ راک  رد  هشیدنا   11971

مشخ يدیلپ   12971

نایعیش ياهیگژیو   13971

زوت هنیک  یمارآان   14971

مدرم نیرتاسراپ   15971

نمؤم دوجو   16972

لامعا لوصحم   17972

میکح قمحا و  تخانش   18972

رّدقم قزر  يارب  شالت   19972

ییارگقح ِتّزع   20972

نادان تسود   21972

تلصخ نیرتهب   22973

ردپ رب  تراسج  هجیتن   23973

گرم زا  رتدب  تایح و  زا  رتهب   24973

يراوخ یگتسباو و   25973

الب تمعن   26973

طارفا نودب  مارکا   27973

ناهنپ دنپ  شزرا   28973

ینتورف عضاوت و   29974

نادان تیبرت  یتخس   30974

اجیب يداش   31974

نطاب رهاظ و  لامج   32974

ناهانگ مامت  دیلک   33974
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ناسحا يروآدای  شزغل و  زا  یشوپ  مشچ   34974

قیالان حدم   35974

یبای تسود  هار   36974

ادخ اب  سنا   37975

اهخاک اههرانم و  یبارخ   38975

هنابش ریس  بش ، زامن   39975

هدنسب یبدا   40975

( مالسلا هیلع   ) يدهم 975ماما 

( مالسلا هیلع   ) يدهم ماما  يامیس  هریس و  زا  975يوترپ 

هناگراهچ 976باّون 

تّنس لها  ياملع  هاگدید  زا  977يدهم 

ثیدح 978لهچ 

978هراشا

شیوخ نایعیش  هب  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ماما  هّجوت   1978

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هب  بّرقت  حلاص و  لمع   2979

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ياهروتسد  لباقم  رد  میلست   3979

ّقح یمتح  قّقحت   4979

رادیاپ تیاده  رادفده و  تقلخ   5979

ّقح روهظ   6980

اوران شیتفت   7980

ّقح نذا  هب  ّقح  روهظ   8980

وگغورد نایعّدم   9980

لاوز یبیشارس  رد  ایند   10980

گرزب هریخذ   11980
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ادخ تّجح   12981

تمالس هناشن  هسطع ،  13981

ناطیش هدننک  درط  زامن ،  14981

کلام نذا   15981

ادخ هب  هذاعتسا   16981

تقیقح ياههوسا   17981

ادخ نذا  هب  جَرَف  روهظ   18981

ادخ تخانش   19982

راگدرورپ ياههدرورپ  تسد  مالسلا ) مهیلع   ) هّمئا  20982

یقیقح شناد   21982

دهع هب  يافو  قافّتا و   22982

نادان ناوریپ   23982

نایلاغ زا  يرازیب   24982

رکش هدجس   25983

زامن تابیقعت  تلیضف   26983

تسادخ صوصخم  هدجس ،  27983

مدرم راک  يزادناهار   28983

نیمز شخب  تینما   29983

ثیدح نایوار  هب  عوجر   30983

یسک عیطم  هن  عاطم ،  31984

ربا تشپ  باتفآ   32984

زیچ همه  رب  ادخ  هدارا  تقبس   33984

( مالسلا هیلع   ) ماما تبیغ  یلصا  تّلع   34984

( مالسلا هیلع   ) ماما ياهیهاگآ   35984
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ناوارف ياعد   36984

بولطمان لاؤس   37984

ایصوا نیرخآ   38984

نیمز رد  ادخ  تّجح   39985

نامز ره  رد  تیاده  رادملع   40985

ذخآم عبانم و  985تسرهف 

( يرهطم دیهش   ) مالک ملع  یمالسا ؛ مولع  اب  988ییانشآ 

باتک 988تاصخشم 

مالک ملع  988سرد 1 

مالک 988ملع 

مالک ملع  989زاغآ 

دیلقت ای  989قیقحت 

هلاسم 990نیلوا 

یلقن مالک  یلقع و  990مالک 

اهتشون 991یپ 

مالک ملع  عوضوم  فیرعت و  991سرد 2 

مالک ملع  عوضوم  991فیرعت و 

992يراذگمان

یمالک قرف  992بهاذم و 

تشون 994یپ 

(1  ) هلزتعم 994سرد 3 

(1  ) 994هلزتعم

لازتعا 994لوصا 

995دیحوت
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(2  ) هلزتعم 996سرد 4 

لدع 996لصا 

دیعو 997دعو و 

نیتلزنملا نیب  997ۀلزنم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  998رما 

(3  ) هلزتعم 999سرد 5 

هلزتعم ءارآ  999راکفا و 

999تایهلا

999تایعیبط

ناسنا 1000لئاسم 

یسایس یعامتجا و  1000لئاسم 

یخیرات یلوحت و  1000ریس 

اهتشون 1002یپ 

هرعاشا 1002سرد 6 

1002هراشا

[ هدرک عافد  هنسلا  لها  لوصا  زا  هک  يرعشا »  » دیاقع تسرهف  ]1004

اهتشون 1005یپ 

(1  ) هعیش 1005سرد 7 

1005هراشا

[ هعیش نیملکتم  ]1007

تشون 1008یپ 

(2  ) هعیش 1008سرد 8 

1008هراشا

دیحوت . 11009
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لدع . 21010

يدازآ رایتخا و  . 31010

یتاذ حبق  نسح و  . 41010

حلصا باختنا  فطل و  . 51010

لقع تیجح  لالقتسا و  تلاصا و  . 61011

قح لعف  رد  فده  ضرغ و  . 71011

تسا زیاج  قح  لعف  رد  ءادب  . 81011

دنوادخ تیؤر  . 91011

قساف نامیا  . 101012

ءایلوا ءایبنا و  تمصع  . 111012

تعافش ترفغم و  . 121012

اهتشون 1012یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1012هرابرد 
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موس هیاپ  هزوح -  سورد 

باتک تاصخشم 

1389، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مهد / ات  لوا  هیاپ   ) هزوح سورد  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1389. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

. هاگشناد هزوح و  عوضوم : 
. ناریا هیملع -- ياههزوح  عوضوم : 

. ناریا یلاع -- سرادم  اههاگشناد و  عوضوم : 
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

بیدالا ینغم 

باتک تاصخشم 

[ هدیزگرب بیراعالا . بتک  نع  بیبللا  ینغم  : ] يدادرارق ناونع   708 ق 761 -  فسوی ، نب  هللادبع  ماشه ، نبا  هسانشرس :
قیقحت دادـعا و  هسدـقملا ؛ مقب  هیملعلا  هزوحلا  یف  یبرعلا  بدالا  هذـتاسا  نم  هعاـمج  ماـمتها  هب  بیدـالا /  ینغم  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 

[ نارگید … و   ] تسود یلع  مساقلاوبا 
.1374 1416 ق - = . مقب ، هیملعلا  هزوحلا  هرادا  هنجل  مق : رشن : تاصخشم 

مق 27) هیملع  هزوح  تیریدم  زکرم  : ) تسورف
(1 ج .  ) لایر  3500 اهب : 1 ؛) ج .  ) لایر  3500 اهب : کباش :

یلبق یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 
سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

هدیزگرب بیراعالا . بتک  نع  بیبللا  ینغم  رگید : ناونع 
وحن یبرع - -  نابز  عوضوم :

مساقلاوبا تسود ، یلع  هدوزفا : هسانش 
تیریدم زکرم  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا : هسانش 

فلا 2م 6016  / PJ6151 هرگنک : يدنب  هدر 
75  / 492 ییوید : يدنب  هدر 

4447 م 75 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

دیهمت

ةراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
باتک ّنإف  دعب ، امأ  نیرهاطلا . هلآ  نم  نیمایملا  ةادهلا  یلع  ونیلـسرملا  ءایبنألا و  فرـشأ  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هللادـمحلا 

عـساولا هلومـش  و  ۀیلاعلا ، ۀیملعلا  بلاطملا  یلع  هلامتـشا  ببـسب  يراصنألا » ماشه  نب  نیدـلا  لامج   » ل بیراعألا » بتک  نع  بیبللا  ینغم  »
ئراقلا نکمی  ثیحب  ۀیوحنلا  بلاطملل  یّنفلا  هضرع  ببـسب  و  باتکلا ، نم  ةریبک  ًۀّصح  تذـخأ  یتلا  تادرفملا  لوح  ۀلّـصفملا  ثحابملل 

یعّدی نأ  نکمی  دقف  هفیلأت  یلع  نینسلا  نم  تائم  رورم  عم  و  ملاعلا ، یف  ۀیملعلا  زکارملا  راظنأل  ًاّطحم  راص  ۀیوحنلا  ماکحألا  طابنتـسا  نم 
ّصن اولقن  دـق  ًانایحأ  مهارت  ةریثک و  ثحابم  هنم  ةاحنلا  ذـخأ  کلذـل  لومـشلا و  ۀعـسلا و  ۀـباثملا و  هذـهب  وحنلا  یف  باتک  دـجو  اـمّلق  هنأ 

بدألاب ۀـفرعم  یندأ  هل  نم  ّلک  بجع  راثأ  تادرفملا  بیکارت  همادختـسا  ۀـیفیک  و  برعلا ، ۀـغلب  ماشه  نبا  ۀـفرعم  نإ  مهبتک . یفهتاراـبع 
لّدی ۀـیبرعلا و  لاثمألا  تایبألا و  تایاورلا و  تایآلا و  نم  ةدّدـعتملا  دـهاوشلا  رکذـب  اهّفحی  ۀـیملعلا  بلاطملا  حرطی  ام  دـنع  هارتف  یبرعلا ،
هذـه لجأل  بّالطلا و  اهلکـشتسی  تالـضعم  هحاضیإ  و  بارعإلا ، لئاسم  تالّفقم  باتکلا  یف  هعّبتت  یبرعلا  بدألاب  ۀـیملعلا  هتطاـحإ  یلع 

، ماشه نبا  هل : لاقی  ۀیبرعلاب  ملاع  رصمب  رهظ  هنأ  عمـسن  برغملاب  نحن  انلز و  ام  : » هقح یف  نودلخ  نبا  ریهـشلا  خرؤملا  لاق  ۀیملعلا  ةرازغلا 
تاونس ذنم  ۀیملعلا ، تازوحلا  یف  ًایسارد  ًانتم  ینغملا  لعج  لاصخلا  هذه  ّلک  هیوبیس .» نم  یحنأ 

ولخی ۀمیقلا ال  هنساحم  عیمج  عم  ًایسارد  ًانتم  ُهلعج  نکلو  لوصُالا . هقفلا و  سورد  یف  عورشلا  لبق  هتسارد  بلاط  ّلک  یلع  متحتی  ۀلیوط   1
مزلی اّمم  ۀعیشلل و  ۀیملعلا  زکارملا  یفنیدئاسلا  يوقتلا  دهزلا و  حور  مئالت  یتلا ال  ۀلذتبملا  راعشألا  یلع  هلامتشا  اهنم : ۀیساسأ : صقاون  نم 

لالدتـسالا یف  ماعلا  رایعملا  نأل  ۀیوحنلا ، ماکحألا  نم  مکح  تابثإل  قالخألل  ۀیفانملا  راعـشألا  یلإ  ءاجتلالل  ةرورـض  هنأ ال  هیلإ  تافتلالا 
بلطی نإ  و  ۀجح ، رمألا  سفن  یف  اهنوک  عم  ۀـیقار  نیماضم  یلع  ۀلمتـشملا  تایبألا  لیـصحت  و  لاثمألا ، تاملکلا و  راعـشألا و  ۀـیّجح  یه 

هباتک یف  دروی  نأ  هسفنل  زّوجیل  نکی  مل  صاخلا ، هداـقتعال  ماـشه  نبا  ّنأ  نکمملا  نم  لاـحمب و  سیل  هّنکل  ًادـهاج  ًادـهج  ًاعـساو و  ًاـتقو 
مهیلع  ) مهقح یف  تلقن  یتلا  تایبألا  ینغملا »  » یف يُرتال  اذـهل  و  مهئاثر ، وأ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلا لـهأ  حدـم  یف  ترکذ  یتلا  راعـشألا 
مهملا رمألا  نیماضملا و  ۀیلاعلا  تاموظنملا  نم  ریثکب  راعشألا و  کلتب  اندهـشتساف  نحن  اّمأ  وفباصألا  زواجتیال  ًادج  لیلق  مقر  ّالإ  مالـسلا )

مهراعـشأ و یلإ  دانتـسالا  زوجیال  نیذـلا  ءارعـشلا  نم  ًۀـقبط  مهب  ینعن  نیدـّلوملا  راعـشأ  رکذـتال  نأ  وه  انیأر  یف  یعاری  نأ  یغبنی  يذـلا 
تصّصخ یتلا  ةدملا  ریبکلا ، همجح  بسانت  مدع  اهنم : وحنلا و  لوُصا  ملع  یف  ۀیـساسألا  ةوطخلا  یه  هناکم و  رعـشلا و  ءاشنإ  نمز  ظحالی 

هیف سردتی  دوجوملا  مظنلا  یلع  باتکلا  هثلثل و  یفکت  ینغملا ، ۀساردل  تصّصخ  یتلا  ةرتفلا  نأل  کلذ  و  ۀیملعلا ، تازوحلا  یف  هتـساردل 
و ثحابملا ، ضعب  یف  ّلمملا  ۀلثمألا ، ریثکت  اهنم : اهیلع و  فرعتلا  اهتـسارد و  نع  بلاطلا  ینغتـسیال  یتلا  ةریثک  ۀـیملع  ثحابم  ینغملا  نم 

نم انرکذ  و  امهنع ، باتکلا  انرّرح  و  نیرمألا ، نیذه  انبّنجت  دقف  لئاسملا ، نم  ۀلمج  یف  بلطملا  نم  جورخلا 
تلـصاو اهدهج و  يراصق  ۀـنجللا  تلذـب  دـقو  باتکلا . صیخلت  یلإ  انتعد  یتلا  یه  صقاونلا  هذـه  لئاسملا و  نم  مهملا  وه  ام  ینغملا   2

: ۀیرورضلا طاقنلا  نم  ۀعومجم  یلع  میرکلا  ئراقلا  هّبنن  نأ  انیلع  بجاولا  دمحلا و  و هللا  باتکلا ، صیخلت  تزجنأ  یتح  رمتسملا  اهلمع 
. يرُخا ۀنس  یف  باوبألا  رئاس  ةدحاو و  ۀیسارد  ۀنس  یف  سیردتلل  ًالباق  هنم  لوألا  بابلا  نوکی  ثیحب  باتکلا  میظنتل  تعس  ۀنجللا   1

یلع رـصتقن  مل  و  اـهب ، اندهـشتسا  داهـشتسالل ، ۀـلباقلا  تاـیاورلاب  دهـشتسا  هنأ  اـمکف  تاـیاورلل ، هرکذ  یف  ماـشه  نـبا  اـنلمع  یف  اـنعبات   2
فّنـصملا اهکرت  یتلا  مالـسلا ،) مهیلع   ) ۀمئألا نع  ةدراولا  تایاورلا  باتکلا  نتم  یلإ  انفـضأ  لب  ینغملا ، یف  ةروکذملا  ۀـیوبنلا  ثیداحألا 

. ماشه نبا  اهرکذی  مل  یتلا  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  ۀیورملا  تایاورلا  نم  ًاریثک  ًاضیأ  اندروأ  و  صاخلا ، هداقتعا  ببسب 
ماشه نبا  تاملک  نیب  ضقانتلاک  ةرورـضلا  نإف  ۀقیلعت  كانه  تدجو  نإ  و  باتکلاب ، ۀلـصفملا  ۀیملعلا  قیلاعتلا  قاحلإ  درت  مل  ۀنجللا  ّنإ   3

. اهتضتقا دق  ةاحنلا  عیمج  ءارآ  فلاخی  يأرب  هدارفنا  وأ 
ریغ یف  ماشه  نبا  کلذ  عاری  مل  و  ملکلا ، فورح  نم  ّلک  یف  حیحصلا  بیترتلا  یلع  ینغملا  یف  اهنع  ۀثوحبملا  تاملکلا  ۀنجللا  تمّظن   4

. اهلوأ
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نیدـلا لالج   » ل ینغملا » دـهاوش  حرـش   » یلإ نکمأ  امهم  بلاطلا  عجرن  نأ  انلواح  و  راعـشألاب ، ۀـطبترملا  نیوانعلا  قیلاـعتلا ، یف  اـنرکذ   5
رداقلادبع  » ل بیبللا » ینغم  تایبأ  حرش   » باتک یلإ  دراوملا  ضعب  یف  بلاطلا  انلحأ  و  بالطلا ، عیمج  يدیأ  لوانتم  یف  هنوکل  یطویـسلا »

مّقرملارعشلا 86؛ رکذ  دنعًالثم  هیلإانعجرأدقف  ۀّصاخ ، بابسأل  ینغملادهاوش » حرش   » باتک عم  وأ  هدحو ، امإ  يدادغبلا » رمع 
ینغم تایبأ  حرـش   » یلإ انأجتلاف  هتیجح ، مدعل  هباتک ، یفهرعـش  یطویـسلا  رکذی  مل  کلذل  و  نیدـّلوملا ، ۀـقبط  نم  ساونابأ  هرعاش  نأل   3

. ۀقیلعتلا یف  بیبللا » ینغم  تایبأ  حرش   » باتک رکذ  انمزلأ  صاخ  عاد  دوجو  نأ  مالکلا : ۀصالخ  اهیف و  قیقحتلانم  دیزملل  بیبللا »
يدیأ لوانتم  یف  اهنأل  مالسإلا ، ضیف  موحرملا  ۀخـسن  قباطی  ۀغالبلا  جهن  یف  یتلا  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریمأ تاملک  نم  هاندروأ  ام   6

«. بتکلا بطخلا و  مکحلا و   » یلإ ریشت  یتلا  ح ط ك )  ) زومرلا نم  ۀغالبلا  جهن  نیوانع  بناج  یلإ  اندفتسا  بالطلا و 
نم مارکلا  باّلطلا  ةذـتاسألا و  نکمتیل  عبطلا  تاصخـشم  عم  قیلاعتلا  یف  اهیلع  اندـمتعا  یتلا  عجارملا  رداصملا و  عیمج  سراـهف  اـنرکذ   7

. ۀعجارملا
ةذتاسألا بناج  نم  تارظنلا  لاسرإ  و  نُدُملا ، ضعب  ۀـسّدقملا و  مقب  ةدـحاو  ۀیـسارد  ۀنـس  یف  سیردـتلا  دـعب  باتکلا  نم  لوألا  بابلا   8

. ةدیزم ۀحقنم  ۀعبط  عبط  رظنلا و  هیف  دّدج  ءازعألا ،
: ماتخلا یفو 

نم أشن  وأ  ملقلا ، هب  یغط  ًاصقن  هیف  اودـجو  اذإ  ۀـمیقلا  مهئارآـب  انودـشری  نأ  رکفلا  يأرلا و  باحـصأ  مارکلا و  ةذـتاسألا  عیمج  نم  وجرن 
. یلاعت هللا  ءاش  نإ  ۀیتآلا  تاعبطلا  یف  ححصی  یّتح  نایسنلا ، أطخلا و 

: یلاتلا ناونعلا  یلع  مکتاحارتقاب  انولسارت  نأ  نکمی  و 

نیوانعلا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هلیـصحت یلإ  حنجت  ام  یلعأ  و  حئارقلا ، هحرتقت  ام  یلوأ  نإف  هلآ ، دّمحم و  اندیـس  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  و  هلاضفإ ، یلع  هللادمح  دعب  امأ 
ةداعـسلا یلإ  ۀلیـسولا  امهنإف  رـشع ، ینثالا  ۀـمئألا  لسرملا و  هیبن  ثیدـح  ینعم  هب  حـضتی  و  لزنملا ، هللا  باتک  مهف  هب  رـسیتی  ام  حـناوجلا ،

ام ّلجأ  نم  باوصلا و  بوص  یلإ  يداهلا  بارعإلا  ملع  کـلذ  لـصأ  و  ۀـیویندلا ، ۀـینیدلا و  حـلاصملا  لیـصحت  یلإ  ۀـعیرذلا  و  ۀـیدبألا ،
لوحف هدنع  فقت  هنود و  امیف  لاحرلا  ّدـشت  يذـلا  بیراعألا » بتک  نع  بیبللا  ینغم   » باتک ًاعفن ، همعأ  ًاعقو و  هنـسحأ  ًاردـق و  هیف  فّنص 

ّنم دق  و  فافعلا ، اهیفانی  راعـشأ  داریإ  مآسلا و  بقعی  رارکت  لالملا و  بجوی  لیوطت  نم  ولخیال  هلک  کلذ  عم  هنکل  هنودـعی ، لاجرلا و ال 
(، مالسلا مهیلع   ) ةادهلا ۀمئألا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  ۀیئاورلا  دهاوشلا  ضعبب  هنییزت  هبیذهت و  وهصیخلتب  انیلع  یلاعت  هللا 

: باوبأ ۀینامث  یف  رصحنم  وه  و  بیدألا » ینغم   » هانیّمسف ب مهئاثر ، مهحدم و  یف  ۀیرعشلا  ۀلثمألا  و 
. اهماکحأ رکذ  تادرفملا و  ریسفت  یف  لوألا : بابلا 

. اهماکحأ اهماسقأ و  رکذ  لمجلا و  ریسفت  یف  یناثلا : بابلا 
. امهماکحأ رکذ  رورجملا و  راجلا و  فرظلا و  وه  لمجلا و  تادرفملا و  نیب  دّدرتی  ام  رکذ  یف  ثلاثلا : بابلا 

. اهلهج برعملاب  حبقی  اهرود و  رثکی  ماکحأ  رکذ  یف  عبارلا : بابلا 
. اهتهج نم  للخلا  برعملا  یلع  لخدی  یتلا  هجوألا  رکذ  یف  سماخلا : بابلا 

. اهفالخ باوصلا  نیبرعملا و  نیب  ترهتشا  روُما  نم  ریذحتلا  یف  سداسلا : بابلا 
. بارعإلا ۀیفیک  یف  عباسلا : بابلا 

. ۀیئزجلا روصلا  نم  رصحنی  ام ال  اهیلع  جرختی  ۀیلک  روُما  رکذ  یف  نماثلا : بابلا 
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اهماکحأ رک  تادرفملا و ذ  ریسفت  یف  لّوألا  بابلا 

ةزمهلا فرح 

ةدرفملا ةزمهلا 

نیهجو یلع  یتأت 

: ۀثاُثا تنب  دنه  لوقک  بیرقلا ، هب  يدانی  ًافرح  نوکت  نأ  لوألا :
ادوُّجُنلا َمئاهّتلا و  ُکتئیِزَر  َْتباصأ  دَقَلَف  يِربصاَف  مطافأ   1

ادوُّجُنلا َمئاهّتلا و  ُکتئیِزَر  ادوُّجُنلا  َمئاهّتلا و  ُکتئیِزَر 
قرخ اذه  و  ای »  » بیرقلل يذلا  نأ  طسوتملل و  هنأ  هخیش  نع  زابخلا  نبا  لقن  7 و 

. مهعامجإل
( َنیِبلاغلا ُنَْحن  اّنک  ْنإ  ًارجأل  اَنل  َّنِإ  َأ  َنْوَعرِِفل  اُولاق  ُةَرَحَّسلا  ءاج  اّمَلَف  : ) یلاعت هلوقک  مهفلا ، بلط  هتقیقح  و  ماهفتسالل ، نوکت  نأ  یناثلا :

(. 41 ءارعشلا /  )
( لّیَلا ءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَمأ  : ) ةزمح نییمرحلا و  ةءارق  یف  ناهجولا  زیُجا  دقو 

(. 9 رمّزلا /  )
، زاجملا يوعد  نم  هتمالس  هبّرقی  و  ای »  » ریغب ءادن  لیزنتلا  یف  سیل  ّهنأ  هدّعبی  ءاّرفلا و  لوق  وه  ءادّنلل  هیف  ةزمهلا  نوک  و 

مأ ٌریخ  تناق  وه  نمأ  ماهفتـسالل : اهلعج  نم  دـنع  ریدـقتلا  ذإ  فذـحلا ، ةرثک  يوعد  نم  و  هتقیقح ، یلع  یلاعت  هنم  ماهفتـسالا  نوکی  ذإ ال 
( ًالیلَق كِْرفِکب  ْعَّتَمَت  : ) یلاعت هلوقب  بطاخملا  يأ : رفاکلا ؟ اذه 

(8 رمّزلا /  )
. ربخلا ةزمهلا و  لداعم  (: 2  ) نائیش فذحف 

: یلاعت هلوق  یف  اولاـق  دـق  و  کلذـک » سیل  نمک  (: » 3  ) وحنب ربخلا  ریدـقت  ۀحـصل  ۀـیآلا ، یف  لداعم  ریدـقت  یلإ  ۀـجاحال  لوقت : نأ  کلو 
( ْتَبَسکاِمب سْفَن  ِّلک  یلع  ٌمئاق  َوُه  ْنَمَفأ  )

(33 دعرلا /  )
( ءاکَرُش اُولَعَج هللا  َو   ) نوکی و  هودّحوی » مل   » وأ کلذک » سیل  نمک  : » ریدقتلا ّنإ 

(33 دعرلا /  )
. یناثلا ریدقتلا  یلع  ربخلا  یلع  ًافوطعم 

ماهفتسالا تاودأ  لصأ  ةزمهلا 

: ماکحأب تّصخ  اذهل  و  ماهفتسالا ، تاودأ  لصأ  ةزمهلا  و 
: سیقلا ؤرما  لوقک  مأ »  » یلع تمّدقت  ءاوس  اهفذح  زاوج  لوألا :

ضیبلا یلإًاقوش  ام  ُْتبِرَط و   3 تیبلا : لهأ  حدـم  یف  تیمکلا  لوقک  اهمدـقتت  مل  مأ  رِظتنت  نأب  کـیلع  اذاـم  رکتبت و  مأ  یحلا  نم  ُحوَرت   8
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؟ ُبَعلی بیشلاوُذ  یّنم و  ًابعل  ُبَرْطأ و ال 
( یلَع ُنُمَت  اهّ ٌۀَمِْعن  کِلت  َو  : ) یلاعت هلوق  هیلع  لمح  و  سبللا ، نمأ  دنع  رایتخالا  یف  کلذ  سیقی  شفخألا  و 

(22 ءارعشلا /  )
( ّیبَر اذه  : ) یلاعت هلوق  و 

(78 76 ماعنألا /  )
(. 6  ) ۀثالثلا عضاوملا  یف 

. ۀّجُحلاب لاطبإلاب  هیلع  ّرکی  ّمث  همالک  یکحیف  لطبم ، ّهنأب  هملع  عم  همصخ  فصنی  نم  هلوقی  کلذ  لثم  ّنأ  و  ربخ ، ّهنأ  یلع  نوققحملا  و 
( َنوُدَعُوت ام  ٌدیَعب  ْمأ  ٌبیِرَقأ  يرْدأ  نإ  َو  : ) یلاعت هلوق  وحن  رّوصتلا ، بلطل  درت  اهنأ  یناثلا :

(109 ءایبنألا /  )
، قیدصّتلا بلطب  ۀّصتخم  له »  » عئاضب و هلإلا  تاذ  یف  حدملا  ام  اعئاض و  نیّبحملاویحدم  بهذـیأ   4 ناّسح : لوق  وحن  قیدصتلا ، بلطل  و 

( ِْدلُْخلا ِةَرَجَش  یلَع  ّکُلدأ  ْلَه  : ) وحن
(120 هط /  )

( هللاُرْصَن یتَم  : ) وحن رّوصتلا ، بلطب  ۀّصتخم  تاودألا  ۀیقب  و 
(214 ةرقبلا /  )

( انِدَقْرَم ْنِم  انَثََعب  ْنَم   ) 9
(52 سی /  )

( يری هللا  ّنِأب  ْمَْلعی  َْملَا  : ) یلاعت هلوق  وحن  یفنلا  یلع  و  مّدقت ، امک  تابثإلا  یلع  لخدت  اهنأ  ثلاثلا :
(14 قلعلا /  )

و مهضعب ، هرکذ  ننّـسلاب ؟ باتکلاب و  رِْهف  ملعأ  هیـصو و  يدهلا و  یف  هاخأ  َتسلأ   5 مالـسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریمأ حدم  یف  ناّسح  لوق  و 
(. 9 ( »؟ مقی مل  مأ  دیز  ماقأ  : » لوقت کلذ ، یف  اهکراشت  اهنإف  مأ »  » ضقتنم ب وه 

( رُونلا ُتاملّظلا و  يوَتْسَت  ْلَه  مأ  : ) وحن اهریغ ، رکذی  امک  بارضإلل  یّتلا  مأ »  » دعب رکذت  اّهنأ ال  امهلوأ : نیلیلدب : ریدصتلا  مامت  عبارلا :
(16 دعرلا /  )

َو ِتاومَّـسلا  ِتوکَلَم  یف  اوُرُْظنی  َْملَوأ  : ) وحن فطاعلا ، یلع  تمّدـق  ُّمث »  » وأ ب ءافلاب  وأ  واولاب  ۀـفوطعم  ۀـلمج  یف  تناک  اذإ  اّهنأ  اـمهیناث :
( ِضرألا

(185 فارعألا /  )
( مِِهْلبَق ْنِم  َنیّذلا  ُۀَِبقاع  َناک  َفیک  اوُرُْظنیَف  ِضرألا  یف  اوُریسی  ْمَلَفأ  )

(109 فسوی /  )
( ِِهب ُمْتنَمآ  َعَقَو  ام  اذإ  َُّمثأ  )

(51 سنوی /  )
یلُتت ُْمْتنأ  َو  َنوُرُفکَت  َفیک  َو  : ) یلاـعت هلوق  وحن  ۀـفوطعملا ، ۀـلمجلا  ءازجأ  عیمج  ساـیق  وه  اـمک  فـطعلا ، فورح  نع  رّخأـتت  اـهتاوخأ  و 

( ُُهلوُسَر ْمکیف  َو  هللا  ُتایآ  ْمکیَلَع 
(101 نارمع /  لآ  )

( َنُوبَهْذَت َنیأَف  )

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


(26 ریوکتلا /  )
مامإلا یلإ  بوسنملا  تیبلا  و 

10
یتّبحم نیأ  ُّمث  ییاجر  نیأف  ینملا  ۀیاغ  ایرانلاب  ینقرحتأ   6 مالسلا :) امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع 

ّنأ و  یلـصألا ، اهّلحم  یف  عضاوملا  کـلت  یف  ةزمهلا  ّنأ  اومعزف  يرـشخمزلا  مهلّوأ  ۀـعامج  مهفلاـخ  و  روهمجلا ، هیوبیـس و  بهذـم  اذـه 
ام مهلوق  فّعضی  ضرألا و  یف  اوریسی  ملف  اوثکمأ   … اوریسی :» ملفأ   » یف ریدقتلا  نولوقیف : فطاعلا ، نیب  اهنیب و  ةرّدقم  ۀلمج  یلع  فطعلا 

( يرُقلا ُلْهأ  َنِمأَفأ   ) یف هلوق  اهنم : روهمجلا ، هلوقی  امب  عضاوم  یف  يرشخمزلا  مزج  دق  ۀلمجلا و  فذح  يوعِدل  فلکتلا ، نم  هیف 
(97 فارعألا /  )

( ًۀَتَْغب ْمُهانْذَخأَف   ) یلع فطع  ّهنإ 
(95 فارعألا /  )

یقیقحلا ماهفتسالا  نع  ةزمهلا  جرخت  دق  لصف 

: ناعم ۀینامث  یف  لمعتستف 
ام  » دعب عقت  اهدعب  عقت  امک  لب  کلذک  سیل  و  اهـصوصخب ، ءاوس »  » ۀملک دعب  ۀـعقاولا  ةزمهلا  اهب  دارملا  نأ  مهّوت  اّمبر  و  ۀـیوستلا ، لوألا :

. هوحن و  یلابُا »
( ْمَُهل ْرِفْغَتْسَت  مل  مأ  ْمَُهل  َتْرَفْغَتْسَأ  ْمِهیَلَع  ٌءاوَس  : ) یلاعت هلوق  وحن  اهلحم ، ردصملا  لولح  حصی  ۀلمج  یلع  ۀلخادلا  ةزمهلا  اهنأ  طباضلا : و 

(6 نوقفانملا /  )
(. 11 « ) هیلع توملا  عقو  مأتوملا  یلع  عَقَوأ  بلاط  یبأ  نبا  یلابی  ام  هللاو  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 

11
( َنینَْبلِاب ْمّکُبَر  ْمکافْصَأَفَأ  : ) وحن بذاک ، هیعّدم  ّنأ  فقاو و  ریغ  اهدعب  ام  ّنأ  یضتقت  هذه  و  یلاطبإلا ، راکنإلا  یناثلا :

(40 ءارسإلا /  )
ۀهج نم  و  ( 12 ( »؟ یبأ ثرأ  كابأ و ال  ثرت  نأ  هللا  باتک  یف  أ  : » كدـف یلع  جاجتحالا  یف  مالـسلا ) اـهیلع   ) ءارهزلا ۀـمطاف  لوق  هنم : و 

( ُهَْدبَع فاِکب  هللا  َسَیلأ  : ) یلاعت هلوق  هنم : و  تابثإلا ، مزلتسی  یفنلا  یفن  ّنأل  ًایفنم ، ناک  نإ  هتوبث  مزل  اهدعب  ام  یفن  ةزمهلا  هذه  ةدافإ 
(36 رمزلا /  )

. هدبع فاک  هللا  يأ :
( نوُدیُِرت هللا  َنُود  ًۀهلآ  ًاْکفِإ  أ  : ) یلاعت هلوقوحن  مولم ، هلعاف  ّنأ  فقاو و  اهدعب  ام  ّنأ  یضتقیف  یخیبوتلا ، راکنإلا  ثلاّثلا :

(86 تافاصلا /  )
ماثأ لوطب  مؤش  یلع  متصصخ  دمحم ؟ یبنلل  ًالتق  نوغبتأ   7 مالسلا :) هیلع   ) بلاط یبأ  لوق  و 

ینوُذِّختا ِساّنِلل  َْتُلق  َْتنأ  أ  : ) وحن هیفن ، وأ  هتوبث  هدنع  ّرقتـسا  دق  رمأب  فارتعالا  رارقإلا و  یلع  بطاخملا  کلمح  هانعم : و  ریرقتلا ، عباّرلا :
( ِنیَهلإ یُّما  َو 

(116 ةدئاملا /  )
ًادـیزأ لوعفملاـب : ًادـیز و  تبرـض  تنأ  أ  لـعافلاب : ًادـیز و  تبرـضأ  لـعفلاب : ریرقتلا  یف  لوقت  هب ، هرّرُقت  يذـّلا  ءیـشلا  اـهیلی  نأ  بجی  و 
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( انتَهلِآب اذه  تلعف  َْتنأ  أ  : ) یلاعت هلوق  ْلَجأ و  آ  (. 14  ) هنع مهفتسملا  یف  کلذ  بجی  امک  تبرض ؟
(62 ءایبنألا /  )

ةدارإل لمتحم 
12

. اوملع دق  اونوکی  نأب  ریرقتلا  ةدار  و إل  لعافلا ، هنأ  اوملعی  َْمل  اونوکی  نأب  یقیقحلا  ماهفتسالا 
( انُؤابآ ُُدبْعی  ام  كُْرتَن  ْنأ  كُُرمأت  ُکتولَصأ  : ) وحن مکهتلا ، سماخلا :

(87 دوه /  )
( ُمتْمَلْسأ َنییمُالا أ  َو  َباتکلا  اُوتُوا  َنیذِّلل  ُْلق  : ) وحن رمألا ، سداسلا :

(20 نارمع /  لآ  )
. اوملسأ يأ :

( َّلِّظلا َّدَم  َفیک  ّکبَر  یلإ  ََرت  ْملأ  : ) وحن بّجعتلا ، عباّسلا :
(45 ناقرفلا /  )

( هللا ِرکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَخت  ْنأ  اُونمآ  َنیذّلل  ِنْأی  َْملأ  : ) وحن ءاطبتسالا ، نماّثلا :
(16 دیدحلا /  )

و ةرسک ، ۀحوتفم و  ءای  نیب  اهعوقول  واولا ؛ فذحب  یئی »  » هعراضم و  دَعو »  » ینعمب يأ » و  : » نولوقی مّهنأ  کلذ  ًالعف و  ةزمهلا  عقت  دق  هیبنت 
. فقولا یف  تکسلل  ءاهلاب  رمألل و  ماللا  فذحب  هإ »  » هنم رمألا 

آ

( ْلَجأ . ) هریغ هرکذ  و  هیوبیس ، هرکذی  مل  عومسم  وه  و  دیعبلا ، ءادنل  فرح 
ربختسملل ًامالعإ  ربخملل و  ًاقیدصت  نوکتف  معن » : » لثم باوج  فرح 

13
«. ًادیز برضا   » و ٌدیز » ماقأ   » و ٌدیز » ماق  : » وحن دعب  عقتف  بلاّطلل  ًادعو  و 

ْذإ

هجوأ ۀعبرأ  یلع 

یضاملا نمزلل  ًامسا  نوکت  نأ   1

: تالامعتسا ۀعبرأ  اهلو 
( اوُرَفک نیّذلا  ُهَجَرْخأ  ذإ  هللا  ُهَرَصَن  ْدَقَف  : ) وحن بلاغلا ، وه  ًافرظ و  نوکت  نأ  اهدحأ :

(40 ۀبوتلا /  )
( ْمکّرَثکَف ًالیلَق  ُْمْتنک  ْذإ  اوُرکذاَو  : ) وحن هبًالوعفم ، نوکت  نأ  یناّثلا :
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(86 فارعألا /  )
( َرحَْبلا ُمِکباْنقَرَف  ذإ  و  : ) وحن ْرکُذا »  » ریدقتب هب  ًالوعفم  نوکت  نأ  لیزنتلا  یف  صصقلا  لئاوأ  یف  ةروکذملا  یلع  بلاغلا  و 

(50 ةرقبلا /  )
ّنأ عم  تقولا ، کلذ  یف  رکذلاب  رمألا  ذئنیح  هءاضتقال  شحاف ، مَهَو  اذه  ًافوذحم و  رکُذا »  » ِل فرظ  ّهنإ  کلذ : یف  لوقی  نیبرعملا  ضعب  و 

. هیف رکذلا  هسفن ال  تقولا  رکذ  دارملا  اّمنإ  و  یضم ، دق  تقولا  کلذ  لابقتسالل و  رمألا 
( ًایقرَش ًاناکَم  اِهلْهأ  ْنِم  ْتَذَبَْتنا  ِذإ  َمیرَم  ِباتکلا  یف  رکْذاَو  : ) وحن لوعفملا ، نم  ًالدب  نوکت  نأ  ثلاّثلا :

(16 میرم /  )
. میرم نم  لامتشا  لدب  ذإ »  » ف

ذإ َدـَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  اّنبر ال  : ) وحن هل ، حـلاص  ریغ  وأ  ذـئنیح » ذـئموی و  : » وحن هنع ، ءانغتـسالل  حـلاص  نامز  مسا  اهیلإ  ًاـفاضم  نوکت  نأ  عبارلا :
( انَتیَدَه

(8 نارمع /  لآ  )
( ًالیلَق ُْمْتنک  ذإ  اوُرکذاَو  : ) وحن یف  اّهنأ  و  اهیلإ ، ًافاضم  وأ  ًافرظ  ّالإ  عقتال  ذإ »  » ّنأ روهمجلا  معز  ذإ و 

(86 فارعألا /  )
، فوذحم لوعفملا  یلإ  فاضمل  فرظ  ْتَذبَْتنا » ْذإ  : » وحن یف  و  ًالیلق ، متنک  ذإ  مکیلع  هللا  ۀمعن  اورکذا  و  يأ : فوذحم ، لوعفمل  فرظ 

14
( ءادعأ ُْمْتنک  ذإ  ْمکیَلَع  هللا  َۀَمِْعن  اوُرکْذاَو   ) یف لوعفملاب  حیرصتلا  لوقلا  اذه  دیؤی  میرم و  ۀّصق  رکذا  و  يأ :

(103 نارمع /  لآ  )

لبقتسملا نمزلل  ًامسا  نوکت  نأ   2

( اهَرابْخأ ُثِّدَُحت  ذئَمْوی  : ) وحن
(4 ۀلزلزلا /  )

( روّصلا یف  َخُِفن  َو   ) باب نم  ۀیآلا  نولعجی  و  مسقلا ، اذه  نوتبثیال  روهمجلا  و 
(99 فهکلا /  )

. عقو دق  ام  ۀلزنم  عوقولا  بجاولا  لبقتسملا  لیزنت  نم  يأ :

لیلعتلل نوکت  ْنأ   3

( َنوکِرَتْشُم ِباذَعلا  یف  ْمّکنأ  ُْمتْمَلَظ  ْذإ  َمْویلا  ْمکَعَْفنی  َْنلَو  : ) وحن
(39 فرخزلا /  )

نم دافتـسم  لیلعتلا  فرظ و  وأ  ۀّلعلا  مال  ۀلزنمب  فرح  هذه  له  اینّدلا و  یف  مکملظ  لجأل  باذعلا ، یف  مککارتشا  مویلا  مکعفنی  نل  و  يأ :
نالوق و برّضلا ؟ ببـس  ةءاسإلا  ّنأ  لاحلا  رهاظ  یـضتقا  تقولا ، ذإ »  » دیُرا ب و  ءاسأ » ذإ  هتبرـض  : » لیق اذإ  ّهنإف  فّللا 1  نمال  مالکلا  ةّوق 
و نیلعفلا ، ینمز  فالتخال  ًادافتـسم ؛ لیلعّتلا  نکی  مل  باذـعلا ، یف  كارتشالا  مکملظ  تقو  مویلا  مکعفنی  نل  لیق : ول  ّهنأ  یناـّثلا : یلع  دری 
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ربخ لومعم  ّنأل  نوکرتشم ؛»  » نیفرظ و ال ل یف  لـمعیال  ّهنـأل  عفنی ؛»  » ًاـفرظ ل نوکت  ـال  نیناـمّزلا و  فـالتخال  مویلا ؛ نم  لدـبتال  ذإ »  » ّنأ
روهمجلا مهملظ و  نمز  یف  ةرخآلا ال  یف  مهکارتشا  ّنأل  لوصوملا و  یلع  مّدقتیال  ۀلّـصلا  لومعم  ّنأل  اهیلع و  مّدـقتیال  ۀـسمخلا  فرحألا 

« مویلا  » نم ذإ »  » لادبإ ًالکـشتسم  ُْمتْمَلَظ ) ذإ  َمویلا  ُمکَعَْفنی  َْنلَو  : ) یلاعت هلوق  یف  ًارارم  یلع  ابأ  تعجار  حتفلاوبأ : لاق  مسقلا . اذه  نوتبثیال 
. یهتنا ۀلبقتسم . ذإ »  » ّنأک وأ  ضام  مویلا »  » ّنأکف ءاوس  یلاعت  هللا  مکح  یف  امهنأ  و  ناتلصتم ، ةرخآلا  ایندلا و  ّنأ  هنم : لّصحت  ام  رخآف 

15
«. مویلا  » نم لدب  ذإ »  » ًاضیأ ف امهیلع  متملظ و  ذإ  دعب  ریدقتلا : لیق : مکملظ و  تبث  ذإ  ینعملا : لیقو :

ةأجافملل نوکت  نأ   4

ذإ اّولح ، مهانیب  بکَرک  ایندلا  لهأ  ّنإ  و  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  امنیب »  » وأ انیب »  » دعب ۀعقاولا  یه  و  هیوبیـس ، کلذ  یلع  ّصن 
: رعاشلا لوق  و  ( 15 « ) اولحتراف مهقئاس  مهب  حاص 

16
ذإ اناوخإ  مهتدهع  ریدقتلاف : امهاربخ . فذح  نا  أدتبم  كاذ »  » و نحن »  » و راّفک ،»  » و رفاک » : » لثم ّدملاب  فلآ »  » عمج ةزمهلا  ّمضب  فُّالا » »

« ذإ  » و رّدقملا ، ربخلل  فرظ  یه  لب  نیع ، مسا  نحن »  » نامز و هنأل  نحن ،»  » نع ًاربخ  ۀـیناثلا  ذإ »  » نوکت و ال  نئاک ، كاذ  ذإ  نوّفلأتم ، نحن 
عنمی و ال  سانلا ، نود  نیفاصتم  يأ : ۀـفوذحم ، ًاناوخإ »  » نم لاحل  وأ  ردـقملا  ربخلل  وأ  هل  فرظ  امإ  نود »  » و مهتدـهع ،»  » ِل فرظ  یلوُالا 

موهفملا رواجتلا  كاذ »  » هیلا ب راشملا  و  (، 18  ) نامزال ناکم  فرظ  نود »  » نأل نیع ؛ مسا  هنوکال  و  هرخأتل ، لاحلا ؛ بحاص  ریکنت  کلذ 
. مالکلا نم 

(، 19  ) لاّذلا رسکت  و  نیونّتلا ، اهنم  ضّوعی  و  اهب ، ملعلل  اهّلک  ۀلمجلا  فذحت  دقو 
17

( هللاِرْصَِنب َنُونمؤُملا  ُحَْرفی  ذئَمْوی  : ) وحن نینکاّسلا ، ءاقتلال 
4 و 5) مورلا /  )

اهءاـنب نأـب  ّدر  اـهیلإ و  فاـضم  مویلا  نـأل  بارعإ ، ةرـسکلا  نأ  ۀـلمجلا و  یلإ  اـهراقتفا  لاوزل  ۀـبرعم  کـلذ  یف  ذإ »  » نأ شفخـألا  معز  و 
نأکف هنع  ضّوعملا  ۀلزنم  لّزنی  ضوعلا  نأب  لیلدل و  هتلـص  فذحت  يذـلا  لوصوملاک  ینعملا  یف  قاب  راقتفالا  نأب  نیفرح و  یلع  اهعـضول 

. روکذم هیلإ  فاضملا 

اذإ

نیهجو یلع 

ةأجافملل نوکت  نأ   1

( یعْسَت ٌۀیَح  یِه  اذإَف  اهاْقلأَف  : ) وحن اهلبق ، ام  رابتعاب  لاحلا  اهانعم  و  ءادتبالا ، یف  عقت  و ال  باوجل ، جاتحت  و ال  ۀیمسالا ، لمجلاب  ّصتختف 
(20 هط /  )
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فرظ و  اهلبق ، امیف  اهدعب  ام  لمعیال  ّنإ »  » ّنأل ّنا ؛»  » رـسکب بابلاب » ًادـیز  ّنإ  اذإف  تجرخ  : » مهلوق هحّجری  و  شفخألا ، دـنع  فرح  یه  و 
اهلماع نأ  معز  و  يرـشخمزلا ، ثلاّثلا  و  روفـصع ، نبا  یناّثلا  و  کلام ، نبا  لّوألا  راتخا  جاجّزلا و  دـنع  نامز  فرظ  و  دّربملا ، دـنع  ناـکم 

( َنوُجُرَْخت ُْمْتنأ  اذإ  ِضرألا  َنِم  ًةَوْعَد  ْمکاعَد  اذإ  َُّمث  : ) یلاعت هلوق  یف  لاق  ةأجافملا ، ظفل  نم  قتشم  ردقم  لعف 
(25 مورلا /  )

تجرخ : » وحن یف  روکذملا  ربخلا  مهدنع  اهبـصان  امنإ  و  هریغل ، اذه  فرعی  تقولا و ال  کلذ  یف  جورخلا  متأجاف  مکاعد  اذإ  ریدـقتلا : نإ 
ربخلا عقی  مل  اذإ و  رقتـسإ .»  » وأ رقتـسم »  » اهلماعف ربخلا  اهنأ  ترّدق  اذإ  و  رـضاح ، يأ : دسألا » اذإف  : » وحن یف  رّدقملا  وأ  سلاج .» دـیز  اذإف 

( اوُرَفک َنیّذلا  ُراصبأ  ٌۀَصِخاش  یِه  اذإف  : ) وحن هب ، ًاحّرصم  ّالإ  لیزنتلا  یف  اهعم 
(97 ءایبنألا /  )

18
نع هب  ربخی  نامزلا ال  نأل  جاّجزلادنع ؛ حصی  مل  و  ُدـسألا ، ةرـضحلابف  يأ : ًاربخ ، دربملادـنع  اهنوک  حـص  ُدـسألا » اذإف  تجرخ  : » لیق اذإ  و 

تجرخ : » لوقت شفخألا و  ریغ  دـنع  اهتیربخ  تحـص  ُلاتقلا » اذإف  : » تلق اذإف  هنع ، هب و ال  ربخیال  فرحلا  نأل  شفخألادـنع ، ـال  و  ۀـثجلا ،
وهف ّالإ  و  ناکم ، اهنأب  لیق : نإ  اذإ »  » ربخلا ۀـیلاحلا و  یلع  بصنلا  و  هب ، بصن  اذإ »  » و ۀـیربخلا ، یلع  عفرلاـف  ًاـسلاج » وأ  سلاـج  دـیز  اذإـف 

«: دسألا اذإف  تجرخ  : » وحن یف  رّدقت  نأک  فاضم  فذح  ترّدق  اذإ  نامز  اهنإ  انلوق : عم  ۀّثجلا  نع  ًاربخ  اهرّدـقت  نأ  زوجی  معن  فوذـحم .
. دسألا روضح  اذإف 

سکع ۀیلعفلا ، ۀلمجلا  یلع  لوخدلاب  ّصتخت  طرشلا و  ینعم  ۀنّمـضم  لبقتـسملل  ًافرظ  نوکت  نأ  بلاغلا  و  ةأجافملا ، ریغل  نوکت  نأ  یناثلا :
مرکلا و یهتنی  اذه  مراکم  یلإ  اهلئاق  لاق  شیرق  هتأر  اذإ   10 مالسلا :) امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مامإلا  حدم  یف  قدزرفلا  لوقک  ۀیئاجفلا ،

( نُوجُرَْخت ُْمتنأ  اذإ  ضرألا  ْنِم  ًةَوْعَد  ْمکاعَد  اذإ  َُّمث  : ) یلاعت هلوق  یف  اتعمتجا  دق 
(25 مورلا /  )

ًاعراضم و  ( 21 « ) اتّنعت لأست  اهّقفت و ال  لأساف  تلأس  اذإ  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لاق  مدقت و  امک  ًاریثک  ًایـض  ام  اهدعب  لعفلا  نوکیو 
قوف یـشَم  نمویطملا  َبکَر  ْنَم  َریخاـی   11 ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  حدـم  یف  سادرم  نب  ساـبعلا  لوـقک  کـلذ ، نود 

سفنألا ّدعت  اذإ  باّرتلا 
19

هلوق وحن  یف  مسالا  یلع  ۀیطرـشلا  تلخد  امنإ  عنقَت و  لیلق  یلإ  ُّدُرت  اذإ  اهَْتبّغَر و  اذإ  ٌۀـبِغار  ُسفنلا  12 و  بیؤذ : یبأ  لوق  یف  اعمتجا  دقو 
( ْتّقَْشنا ءامَّسلا  اذإ  : ) یلاعت

(1 قاقشنالا /  )
، ریـسفتلا ۀطیرـش  یلع  فوذحم  لعفب  لعاف  هنأل  نتفلا ؛ نم  فاخت  امم  نسح  وبأ  انبـسحف  ًایلع  انعیاب  نحن  اذإ   13 تباث : نب  ۀـمیزخ  لوق  و 
، ربصاف ۀبکن  ثداوحلا  نم  ْکبُِصت  اذإ  14 و  نادْمَه : یشعأ  لوقک  ةرورضلا ، یف  ّالإ  ( 25  ) مزجلا اذإ »  » لمعتال شفخألل و  ًافالخ  أدتبمال ،

فّشکتس ۀبیصم  لکف 
( اهوُءاج اذإ  یّتَح  : ) یلاعت هلوق  یف  نسحلاوبأ  همعزف  لّوألا ، اّمأ  طرشلا . ینعم  لابقتسالا و  ۀیفرظلا و  نم  ّلک  نع  جرخت  دق  لیق : هیبنت 

(71 رمزلا /  )
، ۀِعفار ۀَِضفاخ  ٌَۀبِذاک  اهتعقول  سیل  ۀعقاْولا  ِتَعَقَو  اذإ   ) یف حتفلاوبأ  معز  و  یّتح »  » ّرج ب اذإ »  » ّنإ لاق : ثیح 

20
( ًاّجَر ضرألا  تَّجُر  اذإ 
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(4 1 ۀعقاولا /  )
عوقو ُتقو  ینعملا : و  اهیلومعم ، وسیل  ۀلمج  اذک  و  نالاح ، نیبوصنملا  ربخ و  ۀیناثلا  أدـتبم و  یلوُالا  اذإ »  » َّنأ ۀـعفار » ۀـضفاخ   » بصن نمیف 

. ضرألا ّجر  تقو  وه  نیرخآل  ۀعفار  موقل  ۀضفاخ  ۀعقاولا 
اذإ  » اّمأ اهل و  لمع  اهرـسأب و ال  ۀلمجلا  یلع  لخد  ءادتبا  فرح  یلوُالا  ۀیآلا  یف  یّتح »  » ّنإ اولاق : ۀیفرّظلا و  نع  اهجورخ  روهمجلا  رکنأ  و 
دعب هریدقت  و  مالکلا ، لوط  هنّـسح  و  ینعملا ، مهفل  فوذحم ، اهباوج  فرظ و  یلوُالا  و  یلوُالا ، نم  لدـب  ۀـیناثلا  اذإ »  » ف ۀـعقاولا » تعقو 

. ۀثالث ًاجاوزأ  متنک  ًاماسقأ و  متمسقنا  يأ : ۀیناثلا ، اذإ » »

نیهجو یلعف   2

ُضیفَت ْمُُهنیْعأ  َو  اّوَلََوت  ِهیَلَع  ْمُکلِمْحأ  ام  ُدِجأ  َْتُلق ال  ْمُهَلِمْحَِتل  كوتأ  ام  اذإ  َنیّذلا  یَلَع  الَو  : ) یلاعت هلوقک  یـضاملل ، ءیجت  نأ  امهدـحأ :
( ِْعمّدلا َنِم 

(92 ۀبوتلا /  )
( یَشغی اذإ  لّیلاو  : ) یلاعت هلوقک  مسقلا ، دعب  کلذ  و  لاحلل ، ءیجت  نأ  یناثلا : و 

(1 لیللا /  )
نوکل الو  (. 27  ) میدق هناحبـس  هللا  مسق  ّنأل  یتأی ؛ مسق  نع  رابخإ  ءاشنإ ال  ّهنأل  ؛ مسقلا لعفل  ًافرظ  نکت  مل  لابقتـسالل  تناک  ول  اهنإل  لیق :

ناذه لطب  اذإ  و  نایفانتم ، لابقتسالا  لاحلا و  ّنأل  لّیلا ؛»  » نم لاح  وه  فوذحم 
21

میدـقلا ال ّنأل  یئاشنإلا ؛ مسُقا »  » قیلعتلا ب حـصیال  ّهنأ  حیحـصلا : یهتنا و  لاحلا . هب  دارملا  ّنأ  یلع  امهدـحأل ، فرظ  ّهنأ  نیعت  ناـهجولا 
ءیجم ۀحـص  لیلدـب  لابقتـسالا ، یلع  اذإ »  » ءاقب عم  ًانئاک »  » قیلعتلا ب عنتمیال  هنأ  و  نامزلا ، یلع  قباس  وه  لب  هریغ ، لاح و ال  ال  هل ، نامَز 

ًادیرم لاقی : نأ  هنم  حضوأ  و  نوردقی ، اذک  ًادَغ ، هب  دیصلا  ًاردقم  يأ : ًادغ » هب  ًادئاص  رقص  هعم  لجرب  تررم   » ك قافتاب ، ةردقملا  لاحلا 
( ةالّصلا َیلإ  ُمتُمق  اذإ   ) یف متمق »  » رّسف امک  ًادغ ، دیصلا  هب 

(6 ةدئاملا /  )
«. متدرأ  » ب

( َنوُرِفغی ْمُهاُوبِضَغ  ام  اذإ  َو  : ) یلاعت هلوق  هلاثمف  ثلاثلا : اّمأ  و 
(37 يروشلا /  )

، ءافلا رامضإ  یلع  هنإ  مهضعب : لوق  ءافلاب و  تنرتقال  ًاباوج ، ۀیمـسالا  ۀلمجلا  ۀیطرـش و  تناک  ولو  اهدعب  أدتبملا  ربخل  فرظ  اهیف  اذإ »  » ف
اهباوج ّنإ  رخآ : لوق  فّسعتلا و  رهاظ  باوجلا ، هدعب  ام  ّنإ  أدتبم و  دیکوت ال  ریمـضلا  ّنإ  رخآ : لوق  ةرورـض و  ّالإ  فذـحتال  اّهنأب  دودرم 

( یشغی اذإ  ِلّیلاو  : ) وحن مسقلا ، دعب  یّتلا  اذإ »  » کلذ نم  ةرورض و  ریغ  نِم  فّلکت  اهدعب ، ۀلمجلاب  هیلع  لولدم  فوذحم 
(1 لیللا /  )

مـسقلا نأ  امهدحأ : نیهجول : عنتمم ؛ اذه  تمـسقأ و  لیّللا  یـشغی  اذإ  ریدـقتلا : نوکیف  ینعملا ، یف  ًاباوج  اهلبق  ام  ناک  ۀیطرـش  تناکول  ذإ 
نیابتل ءاشنإلا  هیلع  لدـیالف  يربخ ، باوجلا  نأ  یناثلا : همدـع و  عوقولا و  لمتحی  قلعملا  عاـقیإ و  ءاـشنإلا  نـأل  قیلعتلا ؛ لـبقیال  ییاـشنإلا 

. امهتقیقح
22
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نابهذم ۀیطرشلا  اذإ »  » بصان یف  ۀلأسم 

لمعی هیلإ ال  فاضملا  ّنأب  دودرم  هنإ  ءاقبلا : یبأ  لوق  و  نایأ » امثیح و  یتم و   » ۀـلزنمب نوکتف  نیقّقحملا ، لوق  وه  اهطرـش و  ّهنأ  امهدـحأ :
وه و  ههبش ، وأ  لعف  نم  اهباوج  یف  ام  هنأ  یناّثلا : تمزج و  اذإ  عیمجلا  هلوقی  امک  ۀفاضم  ریغ  ءالؤه  دنع  اذإ »  » ّنأل دراو ؛ ریغ  فاضملا ، یف 

: روُما مهیلع  دری  نیرثکألا و  لوق 
ۀلمج نِم  مهدـنع  فرظلا  نأل  ةدـحاو ؛ ناتلمجلا  ریـصت  مهلوق  یلع  و  ةادألا ، امهنیب  طبرت  نیتلمج  نع  ةرابع  ءازجلا  طرـشلا و  نأ  اهدـحأ :

. هلماع ۀلمج  یف  لخاد  لومعملا  و  باوجلا ،
ثدـحلا ذإ  ًالقع ؛ لطاب  کلذ  و  نیداضتم ، نیفرظ  یف  کتمرکأ »  » لمعی نأ  ًادـغ » کتمرکأ  مویلا  ینتئج  اذإ  : » وحن یف  مهمزلی  هنأ  یناّثلا :

لوقلا یلع  مویلا »  » بصان امف  تلق : نإف  مویلا . یف  دـغلا ال  یف  مارکإلا  عوقو  دارملا  ذإ  ًادـصق ، نینامز و  یف  هماـمتب  عقیـال  نیعملا  دـحاولا 
اذإ زوجی  نامز  یفرظ  یف  لماعلا  لمع  و  قباسلا ، هجولا  یف  امک  اداضتی  مل  انلق : ناـمز ؟ یفرظ  یف  دـحاولا  لـماعلا  لـمعی  فیک  و  لوـألا ،

بـصن لوألا و  عفرب  رحـس » ۀـعمجلا  موی  هیلع  ریـس   » زاوجل ًالدـب ؛ سیل  و  رحـس » ۀـعمجلا  موی  کیتآ  : » وحن رخآلا ، نم  معأ  امهدـحأ  ناک 
: قدزرفلا دشنأ  هیوبیس و  هیلع  صن  یناثلا ،

23
طرشلا و فرحب  هنارتقا  مدعل  یتم ؛»  » نم ًالدب  نوکی  نأ  عنتمی  ًاموی »  » ارّوعملا ف زیجتسملا  یمری  مهیَُدا  اهبدجت  رافـس  ًاموی  ندرت  یتم   15
« رافـس  » وه هلومعم و  نم  درت »  » لصفنی الئل  دـجت ؛»  » ًافرظ ل نوکی  نأ  عنتمی  و  اذإ »  » نم ًالدـب  نوکی  نأ  لاثملا  یف  مویلا »  » یف عنتمی  اذـهل 

اذإ ِضرألا  َنِم  ًةوْعَد  ْمکاعَد  اذإ  َُّمث  : ) وحن ۀـیئاجفلا ، اذإ »  » ًانورقم ب در  باوجلا و  ّنأ  ثلاّثلا : ًاذإ  درت .»  » ناث ل فرظ  هنأ  نیعتف  یبنجألاب 
( َنوُجُرَْخت ُْمْتنأ 

(25 مورلا /  )
، ۀفـص لمعلل  هیف  حلاصلا  ًاضیأ و  درو  و  هلبق ، امیف  هدعب  ام  لمعی  امهنم ال  ّلک  و  کُمرُکا » ینإف  مویلا  ینتئج  اذإ  : » وحن خسانلا ، فرحلاب  و 

( ریِسَع ٌمْوی  ذئَمْوی  ِکلذَف  ِرُوقاّنلا  یف  َرُِقن  اذإَف  : ) یلاعت هلوقک 
8 و 9) رثدملا /  )

. فوصوملا لبق  امیف  ۀفصلا  لمعتال  و 

ام ذإ 

ۀلزنمب هیوبیـس  دـنع  فرح  یه  ایتآ و  رمأت  هایإ  ْنَم  ِفُلت  هب  رمآ  تنأ  ام  ِتأت  اـمذإ  کـّنإ  16 و  (: 29  ) هلوق وحن  نیلعف ، مزجت  طرـش ، ةادأ 
. مهضعبل ًافالخ  ةرورض ؛ لیلق ال  مزجلا  اهلمع  و  یسرافلا ، جاّرسلا و  نبا  دّربملا و  دنع  فرظ  ۀیطرشلا و  نإ » »

: لئاسم اهیف  ًاذإ ) )
24

و ۀـلمجلا ، تفذـح  ّمث  کُمِرُکا ، ینتئج  اذإ  کَمِرُکا :» ًاذإ   » یف لصألا  مسا و  لیق : فرح و  یه  روهمجلا : لاق  اهعون ، یف  یلوُالا : ۀـلأسملا 
: حیحصلاف ۀطاسبلا  یلع  و  نأ »  » و ذإ »  » نم ۀبکرم  ال  ۀطیسب ، اّهنأ  حیحصلاف : لّوألا  لوقلا  یلع  و  ( 30 « ) نأ  » ترمُضا و  اهنم ، نیونتلا  ضّوع 

. اهدعب ةرمضم  نأ »  » ال ۀبصانلا ، اّهنأ 
دق رثکألا و  یف  یسرافلا : یلع  وبأ  لاق  عضوم و  لک  یف  نیبولشلا : لاقف  ءازجلا . باوجلا و  اهانعم : هیوبیـس : لاق  اهانعم ، یف  ۀیناثلا : ۀلأسملا 
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. همالک یهتنا  ةرورض . انه  ةازاجم  ذإ ال  ًاقداص ، کّنظأ  ًاذإ  لوقتف : کّبُحا ، کل : لاقی  ّهنأ  لیلدب  باوجلل  ضّحمتت 
اهنم یننکمأ  اهلثمب و  زیزعلادبع  یلداع  نئل   17 ةّزَع : ریَثک  لوقک  لّوألاف : نیترّدـقم . وأ  نیترهاظ  ول »  » وأ نإ »  » ًاباوج ل نوکت  نأ  رثکألا  و 

( ُمتکَسمأل ًاذإ  ّیبَر  ِۀَمْحَر  َنئازَخ  َنوِکلْمَت  ُمْتنأ  َْول  ُْلق  : ) یلاعت هلوق  اهلیُقا و  ًاذإ ال 
(100 ءارسإلا /  )

رَقْعی ًاذإ  «: » نیحلاـصلا كداـبع  یتؤت  اـم  ینتآ  مُهّللا  : » لوقی ًـالجر  عمـس  نیح  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوـسّرلا لوـقک  یناـثلا : و 
هلإ ُّلک  َبَهََذل  ًاذإ  هلإ ، ْنِم  ُهَعَم  ناک  ام  َدلَو و  ْنِم  هللا  َذّختا  ام  : ) یلاعت كرابت و  هللا  لاق  و  ( 32 « ) هللا لیبس  یف  کتجْهُم  قارُهت  كداوج و 

25
( ضَْعب یلَع  ْمُهُضَْعب  الََعل  َو  َقلَخ  اِمب 

(91 نونمؤملا /  )
اّهنأل نونلاب ؛ فقوی  لیق : بوصنملا و  نیونتب  اهل  ًاهیبشت  ًافلأ ، لدـبت  اهنون  ّنأ  حیحـصلا : و  اـهیلع ، فقولا  دـنع  اـهظفل  یف  ۀـثلاّثلا : ۀـلأسملا 
اذک فلألاب و  اهنوبتکی  روهمجلاف  اهتباتک ، یف  فالخ  اهیلع  فقولا  یف  فالخلا  یلع  ینتبی  دّربملا و  ینزاملا و  نع  يُور  نأو » َنل   » نونک

و اذإ »  » نیب اهنیب و  قرفلل  نونلاب ؛ تبتک  ّالإ  و  فلألاب ، تبتک  تلمع  نإ  ءارفلا : نعو  نونلاب . دّربملا  ینزاملا و  و  فحاـصملا ، یف  تمـسر 
وأ مسقلاب  امهلاصفنا  وأ  امهلاصتا  و  هلابقتسا ، و  اهریدصت ، طرـشب  فراضملا  بصن  وه  و  اهلمع ، یف  ۀعبارلا : ۀلأسملا  لأ  فورخ . نبا  هعبت 

کّبحأ کل : لیق  ولو  ریدـصتلا . تاوفل  عفرلاب ؛ کـمرُکا » : » تلق ًاذإ  اـنأ  تلق : ولو  کـمرُکا » ًاذإ  : » لوقتف کـیتآ ، لاـقی : ۀـیفانلا ، ـال »  » ب
. انرکذ ام  ریغب  لصفلل  عفرلاب ؛ کُمرُکا » : » تلق هللادبع  ای  ًاذإ  تلق : ولو  لاح . هنأل  تعفر ؛ ًاقداص » کّنظأ  ًاذإ  : » تلقف

( ًالیلق ّالإ  کفالخ  نُوثبلی  ًاذإ ال  و  : ) وحن ناهجولا ، اهیف  زاج  ءافلا  وأ  واولا  دعب  ًاذإ »  » تعقو اذإ  نییوحنلا : نم  ۀعامج  لاق  هیبنت 
(76 ءارسإلا /  )

ترّدق نإف  کیلإ » نسُحا  ًاذإ  كرزأ و  ینرزت  نإ  : » لیق اذإ  هنأ  قیقحتلا  و  ( 33  ) بصنلاب ًاذاش  ئُِرق  و 
26

. فطاعلا مّدقتل  ُبصنلا ؛ ُعفرلا و  زاج  ًاعیمج  نیتلمجلا  یلع  وأ  ًاوشح ، اهعوقول  ًاذإ ؛»  » لمع لطب  تمزج و  باوجلا  یلع  فطعلا 
. لّوأ لّوألا  یلع  فوطعملا  ّنأل  فنأتسم ؛ اهدعب  ام  ذإ  بصنلا ، نیعتی  لیقو :

لأ

اهدحأ هجوأ : ۀثالث  یلع 

نعل (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  لوعفملا  لعافلا و  یمـسا  یلع  ۀلخادلا  یه  و  هعورف ، و  يّذلا »  » ینعمب ًالوصوم  ًامـسا  نوکت  نأ 
(. 34 « ) هب نیلماعلا  رکنملا  نع  نیهانلا  و  هل ، نیکراتلا  فورعملاب  نیرمآلا  هللا 

لیـضفتلا مسا  یلع  ۀلخادلا  تناک  اذهل  و  (، 35  ) لعفلاب لَّوُؤت  الف  توبثلل  ۀهبشملا  ۀفـصلا  نأل  ءیـشب ؛ سیل  و  ۀهبـشملا ، تافـصلا  و  لیق :
. قافتاب ۀلوصوم  تسیل 

. عراضم اهلعف  ۀیلعف  وأ  ۀیمسا ، ۀلمجب  وأ  فرظب ، تلصو  اّمبر  و 
هعس ِتاذ  ۀشیعب  رَح  َوهَف  هَعَملا  یلع  ارکاش  ُلازی  نم ال   18 (: 36  ) هلوقک لّوألاف :

ِّدعم ینب  ُباقر  تناد  مهل  مهنم  هللا  ُلوسرلا  موقلا  نم   19 هلوقک : یناثلا : و 
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27
ًافالخ رعـشلاب ، صاخ  عیمجلا  لَدَـجلا و  يأرلا و  يذ  لیـصألا و ال  ُهتَموکح و ال  یـضّرُتلا  ِمکَْحلاـِب  َتنأاـم   20 قدزرفلا : لوقک  ثلاـثلا  و 

. ریخألا یف  کلام  نبا  شفخألل و 

یناثلا

، ًایرکذ ًادوهعم  اهبوحـصم  نوکی  نأ  اّمإ  ۀـیدهعلاف : ماسقأ : ۀـثالث  امهنم  ّلک  و  ۀیـسنج ، ۀـیدهع و  ناـعون : یه  و  فیرعت ، فرح  نوکت  نأ 
( ّيرُد ٌبکْوک  اّهَنأک  ُۀجاجُّزلا  ۀَجاجُز ، یف  ُحابصملا  ٌحابصِم ، اهیف  : ) وحن

(35 رونلا /  )
( ِةَرَجَّشلا َتَْحت  کَنوُعیابی  ذإ  : ) وحن اینهذ ، ًادوهعم  وأ  اهبوحصم  عم  اهّدسم  ریمضلا  ّدسی  نأ  هذه : ةربع  و 

(18 حتفلا /  )
( مکَنیِد ْمَکل  ُْتلَمکأ  َمویلا  : ) وحن ًایروضح ، ًادوهعم  وأ 

(3 ةدئاملا /  )
( اونَما َنیّذلا  ّالإ  رْسُخ  یَِفل  ناْسنإلا  َّنإ  : ) وحن ۀقیقح ، ّلک »  » اهفلخت یّتلا  یه  و  دارفألا ، قارغتسال  اّمإ  ۀیسنجلا : و 

2 و 3) رصعلا /  )
وأ ۀفصلا ، هذه  یف  لماکلا  يأ : ًاملع » لجرلا  دیز  : » وحن ًازاجم ، ّلک »  » اهفلخت یّتلا  یه  و  دارفألا ، صئاصخ  قارغتسال  وأ 
( یَح ءیَش  ّلک  ءآملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  : ) یلاعت هلوق  وحن  ًازاجم ، ًۀقیقح و ال  ال  ّلک »  » اهفلختال یتلا  یه  و  ۀیهاملا ، فیرعتل 

(30 ءایبنألا /  )
(. 39 « ) ۀمعنلا رکشت  نأ ال  مُؤللا ، (: » مالسلا هیلع   ) یبتجملانسحلا مامإلا  لوق  و 

: هذه یف  لوقی  مهضعب  و 
. سنج صخش و  یلإ  دوهعملا  مّسقی  و  ضعب ، نع  اهضعب  زیمتم  ناهذألا  یف  ةدوهعم  ٌروُما  سانجألا  ّنإف  دهعلا ، فیرعتل  اهنإ 

28
یلع ّلدـی  ماللا  فلألا و  اذ  ّنـأل  کـلذ  و  قلطملا ، دـیقملا و  نیب  قرفلا  وه  ةرکنلا  سنجلا  مسا  نیب  هذـه و  لأ »  » فّرعملا ب نیب  قرفلا  و 

. دیق رابتعاب  ال  ۀیهاملا ، قلطم  یلع  لدی  ةرکنلا  سنجلا  مسا  و  نهذلا ، یف  اهروضح  دیقب  ۀیهاملا 

ثلاّثلا هجولا 

، ۀلصلاب اهفیرعت  ّنأب  لوقلا  یلع  ۀلوصوملا  ءامسألا  یف  یتلاک  یلوُالاف : ۀمزال . ریغ  و  ۀمزال ، ناعون : یه  و  ةدئاز ، نوکت  نأ 
« لأومَّسلا  » اهلاجترال ك وأ  يّزعلا » تّاللا و   » اهلقنل ك اهتنراقم  طرشب  مالعألا  یف  ۀعقاولاک  و 

. دهعلا فیرعتل  لصألا  یف  هذه  و  ( 40  ) ۀبیَطل ۀنیدملا »  » ۀبعکلل و تیبلا »  » ِلصألا ك یف  هل  یه  نَم  ضعب  یلع  اهتبلغل  وأ 
ثراح و  » ك هلـصأ ، حوُملَم  اهل  حلاص  دّرجم  نم  لوقنم  ملَع  یلع  ۀلخادلا  یلوُالاف : اهریغ . و  حیـصفلا ، یف  ۀـعقاو  ةریثک  ناعون : ۀـیناثلا  و 
و دمحأ » دّمحم و  : » وحن یف  کلذ  لثم  لاقی  هنأ ال  يرت  الأ  فامّـسلا  یلع  عونلا  اذـه  فقوتی  و  سابعلا » ثراحلا و  : » امهیف لوقتف  ساّبع »

نأاّمل کتیأر   21 يرکشیلا : باهـش  نب  دیـشرلا  لوق  یلع  ۀلخادلاک  یلوُالاف : رثنلا . نم  ذوذش  یف  ۀعقاو  و  رعـشلا ، یف  ۀعقاو  ناعون : ۀیناثلا 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


«. لّوألاف لّوألا  اولخدا  : » مهلوق یف  ۀعقاولاک  ۀیناثلا : ورمع و  نع  سیقای  سفنلا  َتبط  َتددص و  انَهوجو  َتفرع 
29

ُقالطلا ٌقالَط و  ِتنأف  ُمأشأ  قْرُخلاف  ُدـنه  ای  ِیقَرَْخت  نإ  ُنَمیأ و  قفرلاـف  ُدـنه  اـی  یقفَْرت  نإـف   22 (: 42  ) لئاقلا لوق  یف  ییاـسکلا  لاـق  هیبنت 
. ثالث ماتلا  قالّطلا  ّنأ  ربخأ  ّمث  قالط » ِتنأ  : » لاق هنأل  ةدحاو ؛ تقلط  ًاثالث »  » عفر نإ  ُملظأ  ُّقَعأ و  ْقَرْخی  نَم  و  ٌثالث ، ٌۀمیِزَع 

عوقول لمتحم  بصنلا  عفرلا و  نم  ًّالک  ّنأ  باوصلا : ۀـضرتعم و  ۀـلمج  امهنیب  ام  و  ًاثالث ، قلاط  تنأ  هانعم : ّنـأل  ًاـثالث ؛ تقلط  اهبـصن  نإ  و 
دارفألا صئاصخ  قارغتسال  اّمإ  قالطلا  یف  لأ »  » ّنألف عفرلا  اّمأ  ةدحاولا ، عوقول  ثالثلا و 

امک صاخلاب ، ماعلا  نع  رابخإلا  مزلی  الئل  دارفألا ؛ قارغتـسال  نوکت  ثالث و ال  ۀمیزع  روکذملا  قالطلا  اذه  و  يأ : يرکذـلا ، دـهعلل  اّمإ  و 
یلع و  ثالثلا ، عقی  ۀـیدهعلا  یلعف  ًاثالث . ۀـمیزع و ال  قالط  لک  ًاناسنإ و ال  ناویح  لـک  سیل  ذإ  لـطاب ؛ کـلذ  و  ناـسنإ » ناویحلا  : » لاـقی

قالطلا عوقو  یـضتقی  ذـئنیح  و  قلطملا ، لوعفملا  یلع  نوکی  نأل  لمتحم  هنألف  بصنلا  اـّمأ  و  ییاـسکلا ، لاـق  اـمک  ةدـحاو  عقی  ۀیـسنجلا 
و ۀـمیزع »  » یف رتتـسملا  ریمـضلا  نم  ًالاح  نوکی  نأل  و  ۀـمیزع ، قالطلا  و  هلوقب : امهنیب  ضرتعا  مث  ًاـثالث ، قلاـط  تنأـف  ینعملاذإ  ثـالّثلا ؛

. هاون ام  عقی  اّمنإ  و  ًاثالث ، ناک  اذإ  ۀمیزع  قالطلا  و  ینعملا : ّنأل  ثالثلا ؛ عوقو  مزلیال  ذئنیح 

الأ

يّذلا اّمأ  و  (، 43  ) رخآ ءیش  نع  رظنلا  عطق  عم  ظفللا  اذه  ینعم  هیضتقی  ام  اذه 
30

ُمّدقم ثالثلا  دعب  ئرمالام  ۀقیفر و  ریغ  ِتنک  نأ  اهب  ینیبف  ُدعب : هلوقل  ثالثلا ؛ وهف  نیعملا  رعاشلا  اذه  هدارأ 
ْنَم اّمأ  و   ) کلذ یلع  اوجّرخ  هیلإ و  فاـضملا  ریمـضلا  نع  لأ »  » ۀـباین نیرخأـتملا ، نم  ریثک  نییرـصبلا و  ضعب  نویفوکلا و  زاـجأ  ۀـلأسم 

( يوأَملا یِه  َۀَّنَْجلا  َّنإف  يوَهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  ِّهبر  َماقَم  َفاخ 
40 و 41) تاعزانلا /  )

« ُهجولا نسح  لجرب  تررم   » و
«. نطبلا رهظلا و  هجولا و   » عفر اذإ  نطبلا » ُرهظلا و  ٌدیز  برُض   » و

يرـشخمزلا زاجأ  ۀلـصلا و  ریغب  زاوجلا  کلام  نبا  دیق  ۀلثمألا و  یف  هنم  نطبلا  رهظلا و  هنم و  هجولا  و  هل ، يوأملا  یه  نورّدـقی  نوعناملا  و 
. بئاغلا ریمضب  لیثمتلا  وه  اّمنإ  مهمالک  نم  فورعملا  رضاحلا و  ریمض  نع  ۀماشوبأ  رهاظلا و  نع  اهتباین 

الأ

: هجوأ ۀسمخ  یلع 
( ءاهفُّسلا ُمُه  ْمُّهَنإ  الأ  : ) یلاعت هلوقک  نیتلمجلا ، یلع  لخدت  و  اهدعب ، ام  ققحت  یلع  لدتف  هیبنتلا  اهدحأ :

(13 ةرقبلا /  )
: اهیف نوبرعملا  لوقی  و  ( 44 ( »؟ ةرخآلل قلُخ  ْنَم  ایندلاب  عنصی  امف  الأ  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 

31
. اهانعم نولمهی  اهناکم و  نونیبیف  حاتفتسا  فرح 

ُمره ُهَدعب  بیشمب  ْتنذآ  ُُهتبیبَش و  ّْتلو  نمل  ءاوعرا  الأ   23 (: 45  ) هلوقک راکنإلا ، خیبوتلا و  یناثلا :
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ٍّنمت باوج  هنأل  بأری ؛»  » بصن اذـهل  تـالفغلا و  ُدـی  ْتأـثأ  اـم  بأریف  هعوجر  عاطتـسم  ّیلَو  رْمُع  ـالأ   24 (: 46  ) هلوقک ینمتلا ، ثلاـثلا :
. ءافلاب نورقم 

، ۀئربتلا ال »  » لمع لمعت  و  ۀیمسالا ، ۀلمجلا  یلع  لوخدلاب  ۀصتخم  ۀثالثلا  ماسقألا  هذه  و  َرابطصا »؟ الأ  : » وحن یفنلا  نع  ماهفتسالا  عبارلا :
، تررکت ولو  اهؤاغلإ  زوجیال  اهنأ  و  اهمسا ، عم  اهّلحم  ةاعارم  زوجیالاّهنأب  و  ًاریدقت ، ًاظفل و ال  اهل  ربخال  اهنأب  ینمّتلل  یّتلا  ّصتخت  نکلو 

. هل ربخ  ال  ینمتأ »  » و ینمتأ »  » ینعمب اهنألف  لوألا  امأ 
ًاربخ أدتبم و  هعوجر » عاطتـسم  : » تیبلا یف  هلوق  نوکیف  اذه  یلع  هقفاو و  نم  هیوبیـس و  لوق  هلک  اذه  و  تیل »  » ۀلزنمب اهنألف  نارخآلا  امأ  و 
امل امهیلع ؛ هب  عوفرم  هعوجر »  » لحملا و یلع  ًاتعن  وأ  ًاربخ  عاطتسم »  » نوکیال فللا 1 و  یلع  ۀیناث  ۀفص  ۀلمجلا  و  ریخأتلا ، میدقتلا و  یلع 

. انیب
ضرعلا نکلو  ءیشلا  بلط  امهانعم  و  ( 47  ) ضیضحتلا ضرعلا و  سماخلا : ّالإ  ّالأ 

32
( َنُولکأت الأ  َلاق  ْمِهَیلإ  َُهبّرَقَف  نیمَس  لْجِِعب  ءاجَف  : ) وحن ۀیلعفلاب ، هذه  الأ »  » صتخت ّثحب و  بلط  ضیضحتلا  نیلب و  بلط 

26 و 27) تایراذلا /  )
( ْمُهَنامیأ اُوثکَن  ًاموَق  َنُوِلتاُقت  الأ  )

(13 ۀبوتلا /  )

ّالأ

ِنمحّرلا هللا  ِمِْسب  ُّهنإ   ) یف یّتلا  ّالأ »  » ۀلثمأ نم  سیل  هیبنت  ضیضحتلا . تاودأرئاسک  ۀیربخلا  ۀیلعفلا  لمجلاب  صتخم  (، 49  ) ضیضحت فرح 
(50 ( ) یَلَع اُوْلعَت  ّالأ  میحّرلا 

30 و 31) لمّنلا /  )
. ۀیهانلا ال »  » ةرسفملا و نأ »  » وأ ۀیفانلا ، ال »  » ۀبصانلا و نأ » : » ناتملک هذه  لب 

33

ّالإ

ةراشا

هجوأ ۀعبرأ  یلع 

اهدحأ

( ْمُْهنِم ًالِیلَق  ّالإ  ُْهنِم  اُوبرَشَف  : ) یلاعت هلوق  وحن  ءانثتسالل ، نوکت  نأ 
(249 ةرقبلا /  )

یف اهدـعب  ام  باـصتنا  و  ( 51 « ) ریخب قرطی  ًاقراط  ّـالإ  راـهنلا  لـیللا و  قراوط  مهیقت  و  (: » مالـسلا اـمهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ماـمإلا  لوق  و 
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( ْمُْهنِم ٌلیلَق  ّالإ  ُهُولَعَف  ام  : ) وحن حیحصلا و  یلع  اهب  امهوحن  نیلاثملا و 
(66 ءاسنلا /  )

« ّالإ  » هنم و ینثتـسملا  یلع  فوطعم  ّهنأ  یلع  و  نییرـصبلا ، دـنع  لک  نِم  ضعب  لدـب  ّهنأ  یلع  اهوحن  ۀـیآلا و  هذـه  یف  اهدـعب  اـم  عاـفترا  و 
اذه باجیإ و  دعب  یفنم  كاذ  نکل  اهلبق ، امل  ٌفلاخم  اهدـعب  ام  ّنأ  یف  ۀـفطاعلا  ال »  » ۀـلزنمب مهدـنع  یه  و  نییفوکلا ، دـنع  فطع  فرح 

. یفن دعب  ٌبجوم 

یناثلا

( اتَدَسََفل هللا  ّالإ  ٌۀَِهلآ  امهِیف  َناک  َْول  : ) رکنملا عمجلا  لاثمف  ههبش . وأ  رکنم  ٌعمج  اهیلاتب  اهب و  فصویف  ریغ »  » ۀلزنمب نوکت  نأ 
(22 ءایبنألا /  )

یضتقی کلذ  و  اتدسفل ، هللا  مهیف  سیل  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول  ذئنیح : ریدقتلا  ذإ  ینعملا ، ۀهج  نم  ءانثتسالل  نوکت  نأ  هذه  ّالإ »  » یف زوجیالف 
الف تابثإلا  یف  رکنم  عمج  ۀـهلآ »  » ّنأل ظفللا ؛ ۀـهج  نِم  و ال  دارملا ، کلذ  سیل  و  ادـسفت ، مل  هللا  مهیف  ۀـهلآ  اـمهیف  ناـک  ول  هنأ  هموهفمب 

ام و  ّالإ »  » نوک باوّصلا  ّنأ  یلع  ّلد  کلذ ، زجی  مل  اّمل  ًاقافتا و  ّحصی  مل  ًادیز » ّالإ  لاجر  ماق  : » تلق ولف  هنم ، ءانثتـسالا  حصیالف  هل ، مومع 
. ۀفص اهدعب 

: ۀمّرلا يذ  لوق  رکنملاب : هیبشلا  فرعملا  لاثم  و 
34

26 (: 53  ) هلوق عمجلا : هبش  لاثم  سنجلا و  فیرعت  تاوصألا »  » فیرعت نإف  اهُماُغب  ّالإ  ُتاوصألا  اهب  لیلق  ةدلب  َقوف  ًةدلب  تقلأف  تخینُا   25
نادقرفلا ّالإ  کیبأ  رمعل  هوخأ  هقِرافم  خأ  ّلک  و 

ناتلأسم

: نیمسق یلع  اهدعب  ام  و  ّالإ »  » فصولا ب نأ  یلوُالا :
نیوخأ لک  ذـئنیح : ینعملاذإ  مدـقتملا ؛ تیبلاک  صّـصخم ، فصولاف  هریغ ، وأ  دارفـإلا  یف  اـهفوصوم  ّـالإ »  » دـعب اـم  قباـطی  نأ  امهدـحأ :

اهنأب ۀفوصوم  ةرـشع  ینعملا  ّنأل  ٌمهرد ؛» ّالإ  ةرـشع  يدنع  هل  : » وحن دکؤم ، فصولاف  هفلاخی ، نأ  امهیناث : نیدـقرفلاریغ . امهنأب  نیفوصوم 
. طاقسإلل ۀحلاص  ةدکؤم  انه  ۀفصلاف  کلذب . ۀفوصوم  یهف  ةرشع  ّلک  و  مهرد ، ریغ 

: نیهجو نم  ًاریغ »  » هذه ّالإ »  » قرافت ۀیناثلا :
ّحـصی ثیح  ّالإ  اهب  فصوی  هنأ ال  امهیناث : دیز .» ُریغ  ینءاج  : » لاقی و  دیز » ّالإ  ینءاج  : » لاقی ال  اهفوصوم ، فذـح  زوجی  هنأ ال  امهدـحأ :

زوجی و  ًادیج » ّالإ   » عنتمی ّهنأل  دیج ؛» ّالإ   » عنتمی و  ًاقناد » ّالإ   » زوجی هنأل  قناد ؛» ّالإ  مهرد  يدنع   » زوجیف ءانثتسالا ،
35

( اتَدَسََفل هللا  ّالإ  ٌۀهلآ  امهِیف  َناکَْول   ) یف مهلوقل  فلاخم  هنإ  لاقی : دق  تاعامج و  هلاق  دیج » ریغ  مهرد  »
(22 ءایبنألا /  )

ّالإ کـیبأ  رمعل  هوخأ  ُهقراـفم  خأ  ّلـک  27 و  (: 54  ) هلوق ّذاشلا  نم  لعج  و  ءانثتـسالا ، رذـعت  ۀفـص ، ّـالإ »  » عوقو یف  بجاـحلا  نبا  طرـش  و 
نادقرفلا
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ثلاثلا

ُفاخیال : ) یلاعت هلوق  هنم  اولعج  ةدیبع و  وبأ  ءارفلا و  شفخألا و  هرکذ  ینعملا ، ظفللا و  یف  کیرـشتلا  یف  واولا  ۀـلزنمب  ۀـفطاع  نوکت  نأ 
( ءوُس َدَْعب  ًانسُح  َلََّدب  َُّمث  َمَلَظ  ْنَم  ّالإ  َنُولَسرُملا  يََدل 

10 و 11) لمنلا /  )
. عطقنملا ءانثتسالا  یلع  روهمجلا  هلّوأت  و  ملظ ، نم  و ال  يأ :

عبارلا

بحاص ام  هلهأب و  ًانونجنم  ّـالإ  رهدـلا  يرأ   28 (: 55  ) رعاشلا لوق  کلام  نبا  هیلع  لـمح  و  یّنج ، نبا  یعمـصألا و  هلاـق  ةدـئاز ، نوکت  نأ 
اهفذحک ال »  » تفذح و  رّدقم ، مسِقل  باوج  يرأ »  » ّنأ یلع  جّرختتف  هتیاور  ْتتبث  نإ  مث  رهّدلا » ام  و   » ظوفحملا اّمنإ  ابَّذعُم و  ّالإ  تاجاحلا 

( اؤَتْفَت هللااَت   ) یف
(85 فسوی /  )

. غرفملا ءانثتسالا  کلذ  یلع  ّلد  و 
36

( هللا ُهَرَصَن  ْدَقَف  ُهوُرُْصنَت  ّالإ  : ) وحن یف  یّتلا  ّالإ »  » ماسقأ نِم  سیل  هیبنت 
(45 ۀبوتلا /  )

. ۀیفانلا ال »  » ۀیطرشلا و نإ » : » ناتملک هذه  اّمنإ  و 

یلإ

ةراشا

(: 56  ) ناعم ۀینامث  هل  رج  فرح 

ۀینامزلا ۀیاغلا  ءاهتنا   1

( ِلّیلا یلإ  َمایّصلا  اوُّمتأ  َُّمث  : ) وحن
(187 ةرقبلا /  )

( یصقألاِدِجْسَملا یلإ  ِمارَحلاِدِجْسَملا  َنِم  : ) یلاعت هلوقوحن  ۀیناکملا ، و 
(1 ءارسإلا /  )

لیقع نبا  قوسلاب و  یناه  یلإ  يرظناف  توملاام  نیردتال  تنکاذإ   29 يدسألا : ریبزلا  نب  هللادبع  لوق  و 
، اهب لمُع  لّیلا ) یلإ  مایصلا  اوّمتأ  مث  : ) وحن هجورخ ، وأ  هرخآ » یلإ  هلوأ  نم  نآرقلا  تأرق  : » وحن اهدعب ، ام  لوخد  یلع  ۀنیرق  ّتلد  اذإ  و 
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مدـع ۀـنیرقلا  عم  رثکألا  نأل  حیحـصلا ؛ وه  و  ًاقلطم ، لخدـی  ال  لـیق : و  ًاـقلطم ، لخدـی  لـیق : و  سنجلا ، نم  ناـک  نإ  لخدـی  لـیقف : ّـالإ  و 
. دّدرتلادنع هیلع  لمحلا  بجیف  لوخدلا ،

ۀیعملا  2

( ) هللا یلإ  يراصنأ  ْنَم   ) یف نییرصبلا  نم  ۀعامج  نویفوکلا و  لاق  هب  و  رَخآ ، یلإ  ًائیش  تممض  اذإ  کلذ  و 
(52 نارمع /  لآ 

« ٌلام دیز  یلإ   » زوجی و ال 
37

. لام دیز  عم  دیرت 

نییبتلا  3

اّمِم یلإ  ُّبَحأ  ُنْجِّـسلا  ِّبر  : ) یلاعت هلوق  وحن  لیـضفت ، مسا  وأ  بّجعت  لعف  نِم  ًاضغب  وأ  ًاّبح  دیفی  ام  دـعب  اهرورجم  ۀـیلعافل  ۀـنیبملا  یهو 
( ِهَیلإ ینَنوُعْدی 
(33 فسوی /  )

(. 58 « ) ایندلا نم  هللا  یلإ  ضغبأ  ءیش  نم  ام  رذابأ  ای  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  و 

ماللا ۀفدارم   4

( کَیلإ ُرمألاو  : ) وحن
(33 لمنلا /  )

. کیلإ هتنم  يأ : ۀیاغلا ، ءاهتنال  لیق : و   ؛

وه روفـصع : نبا  لاق  برجأ و  ُراقلا  هب  یلطم  سانلا  یلإ  ینّنأک  دیعولاب  یّنکرتت  الف   30 ینایبُّذلا : ۀغبانلا  لوق  یف  ۀعامج  هرکذ  یف »  » ۀقفاوم  5
«. ۀفوکلا یلإ  دیز   » زاجل یف »  » ینعمب یلإ »  » ءیجم حص  ولو  لاق : ضَّغبُم ،»  » ینعم یلطم »  » نیمضت یلع 

ءادتبالا  6

ارمحأ ُنبا  یلإ  يوری  الف  یقسیأ  اهقوف  ِروکلِاب  ُتیلاعدقُولوقت   31 یلهابلا : رمحأ  نبا  لوقک 

« دنع  » ۀقفاوم  7
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( ِقیتعلا ِتیَْبلا  َیلإ  ُلِحَم  اهّ ُّمث  : ) یلاعت هلوق  هیلع  لمُح  و 
(33 جحلا /  )

مأ

دیکوتلا  8

( ْمِهَیلإ يوْهَت  ساّنلا  نِم  ًةدْئفأ   ) یف مهضعب  ةءارقب  ًالدتسم  ءاّرفلا ، کلذ  تبثأ  ةدئازلا ، یهو 
(37 میهاربإ /  )

. واولا حتفب 
38

«: یِـضَر  » یف لاقی  امک  ًافلأ  ءاـیلا  ۀـحتف و  ةرـسکلا  تبلقف  رـسکلاب ، يوهت »  » لـصألا ّنأ  وأ  لـیمت »  » ینعم يوهت »  » نیمـضت یلع  تجّرُخ  و 
. لصألا یف  ءایلا  كّرحت  ۀغللا  هذه  طرش  ّنأل  رظن ؛ هیف  کلام و  نبا  هلاق  اضَر » »

وهف کلذ  مهوأ  ام  کلذک و  بصنلا  مزجلا و  فرحأ  ّنأ  امک  سایقب ، ضعب  نع  اهضعب  بونی  رجلا ال  فرحأ  ّنأ  نییرـصبلا  بهذم  هیبنت 
( ِلّخَنلا عوُذُج  یف  ْمکّنَبّلَصُالو   ) یف لیق  امک  فللا 1  هلبقی  ًالیوأت  لّوؤم  امإ  مهدنع 

(71 هط /  )
کلذب يدعتی  لعف  ینعم  نیمضت  یلع  امإ  و  ءیـشلا ، یف  ّلاحلاب  عذجلا  نم  هنکمتل  بولـصملا  هّبـش  نکل  و  یلع »  » ینعمب تسیل  یف »  » ّنإ

هّلک بابلا  لمحم  وه  ریخألا  اذه  و  يرُخا ، نع  ۀملک  ۀبانإ  ذوذش  یلع  امإ  و  لیمت »  » ینعم ۀـیآلا  یف  يوهت »  » مهـضعب نمـض  امک  فرحلا ،
. ًافّسعت ّلقأ  مهبهذم  و  ًاذاش ، کلذ  نولعجی  و ال  نیرخأتملا ، ضعب  نییفوکلادنع و 

مأ

ةراشا

هجوأ ۀعبرأ  یلع 

ۀلصتم نوکت  نأ   1

هراشا

( انْرَبَص مأ  انْعِزجأ  انیلَع  ءاوس  : ) وحن ۀیوستلا ، ةزمه  اهیلع  مدقتت  نأ  امإ  اهنأل  کلذ  و  نیعون ، یف  ةرصحنم  یه  و 
(21 میهاربإ /  )

(: مالسلا امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مامإلا  یلإ  بوسنملا  تیبلا  وحن  نییعتلا ، مأ »  » اهب و ب بلطی  ةزمه  اهیلع  مدقتت  وأ 
39

امهدحأب ینغتسی  اهدعب ال  ام  اهلبق و  ام  ّنأل  ۀلصتم ، نیعونلا  یف  تیّمـس  اّمنإ  یتفاسم و  دعبل  مأ  یکبأ  دازللأ  یغلبُم  هارأ  لیلق ال  يدازف   32
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. یناثلا عونلا  یف  ماهفتسالا  لّوألا و  عونلا  یف  ۀیوستلا  ةدافإ  یف  ةزمهلل  اهتلداعمل  ۀلِداعم ؛ ًاضیأ  یمست  و  رخآلا ، نع 
و ماهفتـسالا ، یلع  سیل  اهعم  ینعملا  نأل  ًاباوج ؛ قحتـست  ۀیوستلا ال  ةزمه  دعب  ۀعقاولا  نأ  اهیناث : اهلوأ و  هجوأ : ۀعبرأ  نم  ناعونلا  قرتفی  و 

نأ عبارلا : ثلاثلا و  (. 62  ) هتقیقح یلع  اهعم  ماهفتـسالا  نأل  کلذک ؛ کلت  تسیل  و  ربخ ، هنأل  بیذکتلا ؛ قیدصتلل و  لباق  اهعم  مالکلا  نأ 
نیب عقت  يرخُالا  مأ »  » و مدـقت ، امک  نیدرفملا  لیوأت  یف  الإ  اهعم  ناتلمجلا  نوکتال  و  نیتلمج ، نیب  الإ  عقت  ـال  ۀـیوستلا  ةزمه  دـعب  ۀـعقاولا 

( ءامَسلا ِمأ  ًاْقلَخ  ُّدَشأ  متنأ  أ  : ) وحن اهیف ، بلاغلا  وه  کلذ  و  نیدرفملا ،
(27 تاعزانلا /  )

( َنوُِقلاخلا ُنَحن  ماهَنوُقلَخت  ُمْتنأ  أ  : ) وحن نیدرفملا ، لیوأت  یفاتسیل  نیتلمج  نیب  و 
(59 ۀعقاولا /  )

لئاسم

یلوُالا
؛ نییعتلاب باجت  اّمنإ  باوجلا  قحتست  یتلا  ۀلصتملا  مأ »  » ّنأ

40
«. معن  » و ال ال » : » لاقی و ال  ورمع » : » لیق وأ  دیز » : » باوجلا یف  لیق  ورمع ؟ مأ  كدنع  دیزأ  لیق : اذإف  هنع ، لاؤس  اهنأل 

ۀیناثلا
وأ معن »  » باوجلا ب نوکی  و  زاج ، ماهفتـسالا  ةزمه  دعب  و  مأ »  » بفطعلا باوصلا : و  ًاسایق ، زجی  مل  وأ »  » ۀیوستلا ب ةزمه  دعب  فطعلا  نأ 

و ةدایز ، باوج و  هنأل  حـص ؛ نییعتلاب  تبجأ  نإ  كدـنع و  امهدـحأ  أ  ینعملاف : ورمع »؟ وأ  كدـنع  دـیزأ  : » لیق اذإ  هنأ  کـلذ  و  ـال »  » ب
: کلوقب اندـنع  باجی  و  مأ »  » یناثلا ب و  وأ »  » لوـألا ب فطعتف  ۀـیفنحلا »؟ نبا  مأ  لـضفأ  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسحلا وأ  ُنسحلآ  : » لاـقی

مل هنأل  مالسلا ؛) هیلع   ) نیسحلا کلوقب : وأ  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا کلوقب : بیجت  نأ  زوجی  و ال  ۀیفنحلا ، نباب  ۀیناسیکلا : دنع  و  امهدحأ ،
امهنم ال ًادـحاو  لعج  امنإ  و  ۀـیفنحلا ، نبا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نم  ۀـیفنحلا و ال  نبا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا نم  لضفألا  نع  لأسی 

.»؟ ۀیفنحلا نبا  مأ  لضفأ  امهدحأ  أ  : » لاق هنأکف  ۀیفنحلا ، نبال  ًانیرق  هنیعب 
ۀثلاثلا

( لّیلا ءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَمأ  : ) وحن اهفوطعم ، ۀلصتملا و  مأ »  » فذح عمس  هنأ 
(9 رمّزلا /  )

( ْمأ َنوُرِْصُبت  الَفأ  : ) یلاعت هلوق  یف  لاقف  اهنودب ، اهفوطعم  فذح  مهضعب  زاجأ  ّرمامک و  ثحب  هیف  رفاکلا و  اذه  مأ  ریخ  هریدقت :
(51 فرخزلا /  )

فوطعملا اّمنإ  و  هفطاع ، نودب  فوطعم  فذح  عمـسی  مل  ذإ  لطاب ؛ اذه  و  ریخ » انأ   » أدتبی مث  نورـصبت ، مأ  ریدـقتلا : نإ  و  انه ، فقولا  ّنإ 
؛ ببسملا ماقم  ببسلا  ۀیلعفلا و  ماقم  ۀیمـسالا  تمیُقا  مث  نورـصبت ، مأ  لصألا : نأ  اهلبق  ۀلمجلا  نیب  اهنیب و  ۀلداعملا  هجو  و  ریخ » انأ   » ۀلمج

( ءادهُش ُمْتنک  ْمأ   ) یف لاقف  مأ »  » هیلع تفطع  ام  فذح  يرشخمزلا  زاجأ  ءارُصب و  هدنع  اوناک  ریخ ، تنأ  هل : اولاق  اذإ  مهنأل 
41

(133 ةرقبلا /  )
.؟ ءادهش متنک  مأ  ۀیدوهیلا  ءایبنألا  یلع  َنوعّدتأ  يأ : اهلداعم ، فذح  و  دوهیلل ، باطخلا  نأ  یلع  ۀلصتم ، مأ »  » نوک زوجی 
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ۀعطقنم نوکت  نأ   2

: عاونأ ۀثالث  یهو 
( ُهارتفا َنُولوُقی  مأ  َنیَملاعلا  َِّبر  ْنِم  ِهِیف  َبیَر  ِباتکلا ال  ُلیْزنَت  : ) وحن ضحملا ، ربخلاب  ۀقوبسم   1

2 و 3) ةدجسلا /  )
( اِهب َنوُشِْطبی  دیأ  ْمَُهل  ْمأ  اِهب  َنوُشْمی  ٌلُجْرأ  ْمُهلأ  : ) وحن ماهفتسا ، ریغل  ةزمهب  ۀقوبسم  2 و 

(195 فارعألا /  )
. هدعب عقتال  ۀلصتملا  و  یفنلا ، ۀلزنمب  یهف  راکنإلل ، کلذ  یف  ةزمهلاذإ   ؛

( رُونلا ُتاُملظلا و  يوَتْسَت  لَه  ْمأ  ُریِصَبلا  َو  یمعألا  يوَتْسی  ْلَه  : ) یلاعت هلوق  وحن  ةزمهلا ، ریغب  ماهفتساب  ۀقوبسم  3 و 
(16 دعرلا /  )

اذـه یماقم  یف  یل  تبجوأ  مأ  تبکترا ؟ ام  حـیبقب  کل  یفارتعا  کنم  ینیجنی  لـه  و  (: » مالـسلا اـمهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ماـمإلا  لوق  و 
(. 63 ( »؟ کطخس

نمف ًایبلط . ًاماهفتسا  وأ  ًایراکنإ ، ًاماهفتـسا  کلذ  عم  نمـضتت  ةرات  و  ًادرجم ، هل  ةرات  ّمث  ُبارـضإلا ، اهقرافی : يذلا ال  ۀعطقنملا  مأ »  » ینعم و 
( ءاکَرُش ِهِّلل  اوَلعَج  ْمأ  ُرُونلا  ُتاُملظلا و  يوَتْسَت  ْلَه  ْمأ  ُریصَبلا  یمعألا و  يوَتْسی  ْلَه  : ) لوألا

(16 دعرلا /  )
َُهل ْمأ  : ) یناثلا نم  ءاکرـشلا و  داقتعاب  مهنع  رابخإلا  یلع  ینعملا  نألف  ۀـیناثلا : امأ  ماهفتـسالا و  یلع  لخدـیال  ماهفتـسالا  ّنألف  یلوُالا : اـمأ 

( َنُونَبلا ُمَکل  َو  ُتانَبلا 
(39 روطلا /  )

. لاحُملا مزل  ضحملا  بارضإلل  تردق  ول  ذإ  نونبلا ،؟ مکل  تانبلا و  هلأ  لب  هریدقت :
42

اُولأْسَت ْنأ  َنوُدیُِرت  ْمأ  : ) وحن درجملا ، ماهفتسالا  ینعمب  یتأت  دق  اهنإ  لیق : ءاش و  یهأ  لب  ریدقتلا : ءاش »؟ مأ  لبإل  اهنإ  : » مهلوق ثلاثلا  نم  و 
( ْمَکلوُسَر

(108 ةرقبلا /  )
«. ءاش مأ  لبإل  اهنإ   » یف أدتبملا  اورّدق  اذهل  و  درفم ، یلع  ۀعطقنملا  مأ »  » لخدتال و 

انه اهردق  و  َْلب »  » تادرفملا ك فطعت  اهنأ  معز  و  أدتبم ، ریدقت  یلإ  ۀجاح  ال  لاقف : نییوحنلا ، عامجإ  هبتک  ضعب  یف  کلام  نبا  قرخ  و 
، بصان ءاش »  » رّدـقی ل نأ  یلوألاف  هتیاور  تحـص  نإف  بصنلاب . ءاش » مأ  ًالبإل  كانه  ّنإ  : » مهـضعب لوقب  لدتـسا  و  ةزمهلا ، نود  لب »  » ب

. ءاش يرأ  مأ  يأ :
هللا یَلَع  َنُولوُقَت  ماهَدْهَع  هللا  َِفلخی  ْنَلَف  ًادْهَع  هللاْدنِع  ُْمتْذّختأ  ُلق  : ) یلاعت هلوق  کلذ  نمف  فاطقنالا  لاصتالل و  ۀلمتحم  مأ »  » درت دق  هیبنت 

( َنوُمَْلعَت ام ال 
(80 ةرقبلا /  )

نأ زوجی  و  امهدحأ ، نوکب  ملعلا  لوصحل  ریرقتلا ؛ لیبس  یلع  نئاک ، نیرمألا  يأ  ینعمب  ۀلداعم  نوکت  نأ  مأ »  » یف زوجی  يرـشخمزلا : لاق 
. ۀعطقنم نوکت 
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ةدئاز عقت  نأ   3

( ٌریَخ اَنأ  ْمأ  َنوُرِْصُبت  الَفأ  : ) یلاعت هلوق  یف  لاق  و  دیز ، وبأ  هرکذ 
51 و 52) فرخزلا /  )

: ۀیؤج نب  ةدعاس  لوق  یف  ةرهاظ  ةدایزلا  ریخ و  انأ  نورصبت  الفأ  ریدقتلا : نإ 
43

؟ مدن نم  بیشلادعب  شیعلا  یلع  له  مأ  مرهلا  نم  یجنم  يرعش و ال  تیلای   33

فیرعتلل نوکت  نأ   4

یف هِملَـس و  ْما  ِمَهــس و  ْماـب  ییارو  یمری  ینلـِـصاوی  وذ  یلیلخ و  كاذ   34 یئاّـطلا : ۀـمنغ  نب  ریجب  لوـقک  ریمح ، نع  ئیط و  نـع  تـلقن 
(. 66 « ) رفس ما  یف  مایص  ما  رب  ما  نم  سیل  : » يوبّنلا ثیدحلا 

مَأ

: نیهجو یلع 
امهدحأ

« يوقتلا داّزلا  ریخ  ّنأ  مکوربخأل  مالکلا  یف  مَهل  نِذُأ  ول  امأ  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  الأ ،»  » ۀـلزنمب حاتفتـسا  فرح  نوکت  نأ 
اهتزمه لدبت  دـق  امَأ و  میمر  یهوَضیبلا  َماظِعلا  ییحی  ُهُریغ و  َبیغلا  مَلعی  يذـلاوامأ ال   35 یئاطلا : متاح  لوقک  مسقلا ، لـبق  رثکت  و  ( 67)

. لادبإلا كرت  عم  فلألا  فذحت  وأ  اهفذح  فلألا و  توبث  عم  امهالک  و  مسقلا ، لبق  ًانیع  وأ  ًءاه 
44

. ۀیحاتفتسالا الأ »  » دعب رسکت  امک  ترسک  هذه  امأ »  » دعب ّنا »  » تعقو اذإ  و 
یناّثلا

نبا دـنع  فرح  یه  و  ًاّقح »  » دـعب حـتفت  امک  اهدـعب  ّنا »  » حـتفت هذـه  یتأیـس و  کلذ  یف  فـالخ  یلع  اّـقحأ ،» وأ  اّـقح   » ینعمب نوکت  نأ 
ینعمب مسا  یه  مهـضعب : لاق  و  دـیز » ای   » یف یـسرافلا  هلاـق  اـمک  مسا  فرح و  نم  بکرت  ًاـمالک  اـهیلومعم  و  ّنأ »  » عم اـهلعج  و  فورخ ،

باوصلا وه  اذه  و  اّقحأ ، ینعملاف : قح ، ءیشلا  کلذ  و  ءیـش »  » ینعمب مسا  ام »  » و ماهفتـسالل ، ةزمهلا  ناتملک : یه  نورخآ : لاق  و  اّقح » »
قیرف مهتین  انتینف و  اّولقتسا  انتریج  ّنأ  ًاّقحأ   36 (: 69  ) هلوق وحن  یف  کلذ  یلع  اّقح »  » بصتنا امک  ۀیفرظلا  یلع  بصنلا  ام »  » عضوم و 

یقلاملا داز  لعاف و  اهتلص  و  ّنأ »  » ًافوذحم و َّقَح »  » اردصم ًاّقح » : » دّربملا لاق  هربخ و  فرظلا  و  أدتبم ، اهتلـصو  ّنأ »  » و هیوبیـس ، لوق  وه  و 
نأ يریرقتلا و  ماهفتـسالل  ةزمهلا  نأ  کلذ  یف  یعّدی  دـق  و  دـعقت » امأ  موقت ، امأ  : » وحن ضرع ، فرح  نوکت  نأ  وه  و  اثلاث ، ینعم  امأ »  » ل

. ۀیفان ام » »
45

اّمأ
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ةراشالا

اُونمآ َنیّذلا  اّمأَف  : ) وحن اهدعب ، ءافلا  موزل  لیلدبف  طرـش : اهنأ  امأ  دیکوت . لیـصفت و  طرـش و  فرح  وه  و  ءای ، یلوُالا  اهمیم  لدبت  دق  اّمأ و 
( َنولوُقیَف اوُرَفک  َنیّذلا  اّمأ  ْمِّهبَر و  ْنِم  ُّقَحلا  ُّهنأ  َنوُمْلعیَف 

(26 ةرقبلا /  )
مل امل  و  اهنع ، ءانغتـسالا  حـصل  ةدـئاز  تناک  ولو  هأدـتبم ، یلع  ربخلا  فطعی  ذإ ال  ربخلا ؛ یلع  لخدـت  مل  فطعلل  ءافلا  تناـک  ولو  ۀـیآلا ،

لاتقلا امأف   37 دـلاخ : نب  ثراحلا  لوقک  ( 70  ) ةرورـضلل ءافلا  فذحت  دق  ءازجلا و  ءاف  اهنأ  نیعت  فطعلل ، اهنوک  عنتما  دـق  کلذ و  حـصی 
دَْعب ُْمترفکأ  ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْـسا  َنیذـّلا  اـّمأَف  : ) یلاـعت هلوـق  یف  تفذـح  دـقف  تلق : نإـف  بکاوـملا  ضارِع  یف  ًاریـس  ّنکلو  مکیَدـل  لاـتقال 

( ْمِکنامیإ
(106 نارمع /  لآ  )

. ًالالقتسا حصیال  ًاعبت و  حصی  ءیش  ّبر  و  فذحلا ، یف  ءافلا  هتعبتف  لوقملاب ، هنع  ءانغتسا  لوقلا  فذحف  مترفکأ ، مهل  لاقیف  لصألا : انلق :
لهأ لاتقب  هللا  ینرمأ  دق  الأ و  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  کلذ  نم  و  ةرقبلا ، ۀیآ  یف  مّدـقت  امک  اهلاح  بلاغ  وهف  لیـصفتلا : اّمأ  و 

(. 72 « ) ُتخَّوَد دقف  ۀقراملا  اّمأ  و  ُتدهاج ، دقف  َنوطساقلا  اّمأ  و  ُتلتاق ، دقف  نوثکانلا  اّمأف  ضرألا  یف  داسفلا  ثکنلا و  یْغَْبلا و 
46

ُساّنلا اهیأ  ای  : ) وحن لوألاف  مسقلا . کلذ  عضوم  یف  اهدعب  رکذی  مالکب  وأ  رخآلا ، نع  نیمـسقلا  دحأ  رکذب  ًءانغتـسا  اهرارکت  كرتی  دـقو 
( لْضَف َوُْهنِم  ۀَمْحَر  یف  ْمُُهلِخْدیَسَف  ِِهب  اوُمَصَتْعا  َو  هللاِاب  اُونَمآ  َنیّذلا  اّمأَف  ًانیبُم ، ًارُون  ْمکَیلإ  اْنلَْزنأ  َو  ْمّکبَر  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمکءاج  ْدَق 

174 و 175) ءاسّنلا /  )
ُرَخُأ َو  ِباتکلا  ُّمُا  َّنُه  ٌتامکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباتکلا  کیَلَع  َلَْزنأ  يذـّلاَوُه  : ) وحن یناّثلا  اذـک و  اذـک و  مهلف  هللااـب  اورفک  نیذـلا  اـمأ  و  يأ :

( ) ِِهلیِوأت ءاِغْتبا  َو  ِۀَْنتِفلا  ءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتیَف  ٌغیز  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیّذلا  اّمأَف  ٌتاِهباشَتُم ،
(7 نارمع /  لآ 

( ) 73 ( ) اّنِبَر ِْدنِع  ْنِم  ٌّلک  ِِهب  اّنَمآ  َنُولوُقی   ) کلذ یلع  لدی  و  هب ، نونمؤیف  مهریغ  امأ  و  يأ :
(7 نارمع /  لآ 

ْنِم ًاریخ  یفْوأ و ال  ًاباحـصأ  ُملعأ  ّینإف ال  دـعب  اّمأ  (: » مالـسلا امهیلع   ) یلع نب  نیـسحلا  ماـمإلا  لوق  وحن  ًالـصأ ، لیـصفت  ریغل  یتأـت  دـق  و 
(. 74 « ) یباحصأ

کلذ دیکوت  تدصق  اذإف  بهاذ ، دیز  لوقت : دیکوت ، لضف  هیطعت  نأ  مالکلا  یف  اّمأ »  » ةدئاف هحیضوت : یف  يرشخمزلا  لاقف  دیکوتلا : اّمأ  و 
یف هیوبیس  لاق  اذل  و  بهاذف » دیز  امأ  : » تلق ۀمیزع ، هنم  هنأ  باهذلا و  ( 75  ) ددصبهنأ بهاذ و  ۀلاحم  هنأ ال  و 

47
. یهتنا بهاذ . دیزف  ءیش  نم  نکی  امهم  هریسفت :

: ۀّتس رومُا  نم  دحاوب  ءافلا  و  اّمأ »  » نیب لصفی  و 

اهدحأ
. ۀقباسلا تایآلاک  أدتبملا 
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یناثلا
«. دیزف رادلا  یف  اّمأ  : » وحن ربخلا ،

ثلاّثلا
( ٌحوَرَف َنِیبَّرَقُملا  َنِم  َناک  ْنإ  اّمأَف  : ) وحن طرشلا ، ۀلمج 

88 و 89) ۀعقاولا /  )
. تایآلا

عباّرلا
( ْثِّدَحَف ّکبَر  ِۀَمِْعِنب  اّمأ  َو  ْرَْهنَت  الَف  َلئاّسلا  اّمَأ  َو  : ) وحن باوجلاب ، ًالحم  وأ  ًاظفل  بوصنم  مسا 

10 و 11) یحضلا /  )
سماخلا اّمإ 

نأل هیلع ؛ تلخد  ام  لبق  ءافلا و  دعب  لماعلا  ریدقت  بجی  و  هبرـضاف » ادیز  اّمأ  : » وحن ءافلا ، دعب  ام  هرـسفی  فوذـحمل  لومعم  کلذـک  مسا 
. ریدقتلا یف  ٌلصاف  نأش  ُریمض  سیل »  » یفف هلثم » هللا  َقَلَخ  سیل   » امأ و  لعفلا ؛ یلیال  لعفلا  لعف و  اهنأکف  لعفلا ، نع  ۀبئان  اّمأ » »

سداّسلا
ام لماعلا  نوکی  و ال  بهاذ » ینإف  مویلا  اّمأ  : » وحن فوذـحملا ، لعفلل  وأ  هنع  تبان  يذـّلا  لعفلا  ینعم  نم  اهیف  اـمل  اـّمأ »  » لومعم ل فرظ 

لماعلا اولعجف  ءارفلا ، هیوتـسرد و  نبا  دّربملا و  مهفلاخ  روهمجلا و  لوق  اذـه  هلومعم ، کلذـکف  اهیلع  مدـقتی  ال  ّنإ »  » ربخ نأل  ءافلا ؛ دـعب 
مل براض » ّینإف  ًادیز  اّمأ  : » تلق نإ  فناملا و  مدعل  ربخلا ؛ هنوک  و  اّمأ »  » لماعلا نوک  لمتحا  سلاج » انأف  مویلا  اّمأ  : » تلق نإف  ربخلا . سفن 

و اهیلع ، مّدـقتیال  ّنإ »  » ربخ لومعم  لوعفملا و  بصنت  ال  اّمأ »  » ّنأل روهمجلادـنع ؛ ۀـلأسملا  تعنتما  اـمهنم و  ًادـحاو  لـماعلا  نوکی  نأ  زجی 
. ربخلا لامعإ  ریدقت  یلع  هقفاو  نم  دّربملا و  کلذ  زاجأ 

48

ناهیبنت

لوألا هیبنتلا 
: روُما یلع  لیلد  هیف  و  اهلضفأ » انأف  اشیرق  اّمأ  و   » بصنلاب دیبع » وذف  َدیبعلا  اّمأ  : » عمس هنأ 

. ترکذ امهم  انه : ریدقتلاذإ  لحملاب ؛ قیلی  امم  هریغ  ردقی  نأ  زوجی  لب  ءیش » نم  نکی  امهم   » ردقی نأ  مزلی  هنأ ال  اهدحأ :
. هب لوعفملا  یف  فرحلا  لمعی  ذإ ال  ۀلماعلا ، تسیل  اّمأ »  » ّنأ یناّثلا :

. فوذحملل لمعلا  ریدقت  یلع  مرک » ُا  ینإف  ادیز  اّمأ   » زوجی هنأ  ثلاثلا :
یناثلا هیبنتلا 

( َنُولَمْعَت ُْمْتنک  اذ  اّمأ  : ) یلاعت هلوق  یف  یتلا  اّمأ »  » ۀلثمأ نم  سیل  هنأ 
(84 لمنلا /  )

. ۀیماهفتسالا ام »  » ۀعطقنملا و مأ » : » ناتملک یه  لب 

اّمإ
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(: مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  یف  ۀیناثلا  اّمإ »  » مهدارم رثکألا و  دنع  ۀفطاع  اّمإ »  » ًءای و یلوُالا  اهمیم  لدبت  دق  اهتزمه و  حـتفت  دـق 
، یلوُالاک ۀفطاع  ریغ  اهنأ  ناسیک  نبا  یسرافلا و  سنوی و  معز  و  ( 76 « ) قلخلا یف  کل  ریظن  اّمإ  و  نیدلا ، یف  کل  خأ  اّمإ  نافنـص  مّهنإف  »
: وحن یف  لومعملا  لماعلا و  نیب  اهضارتعال  ۀفطاع ؛ ریغ  یلوُالا  اّمإ »  » نأ یف  فالخال  ۀفطاعلا و  واولا  ًابلاغ  اهتمزالمل  کلام ؛ نبا  مهقفاو  و 

وحن هلدب ، هنم و  لدبملا  نیب  و  ًارمع » اّمإ  ًادیز و  اّمإ  تیأر   » وحن یف  رخآلا  هلومعم  لماعلا و  یلومعم  دحأ  نیب  و  ورمع » اّمإ  دـیز و  اّمإ  ماق  »
اذإ یّتَح  : ) یلاعت هلوق 

49
( َۀَعاّسلا اّمإ  َو  َباذَعلا  اّمإ  َنوُدَعوی  ام  اْوأر 

(75 میرم /  )
: ناعم ۀسمخ  اّمإ »  » اهلبق و ل امم  لدب  یلوُالا  دعب  ام  نإف 

کشلا اهدحأ :
. امهنم ییاجلا  ملعت  مل  اذإ  ورمع » اّمإ  دیز و  اّمإ  ینءاج  : » وحن

ماهبإلا یناثلا :
( ْمِهیَلَع ُبُوتی  اّمإ  َو  ْمُُهبّذَعی  اّمإ  هللا  ِْرمأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  و  : ) وحن

(106 ۀبوتلا /  )
رییختلا ثلاثلا :

( ًانْسُح ْمِهِیف  َذِّختت  ْنأ  اّمإ  َو  َبّذُعت  ْنأ  اّمإ  : ) وحن
(86 فهکلا /  )

ۀحابإلا عبارلا :
«. ًاوحن اّمإ  ًاهقف و  اّمإ  مّلعت  : » وحن

لیصفتلا سماخلا :
( ًاروُفک اّمإ  َو  ًارکاش  اّمإ  َلیبّسلا  ُهانیَده  ّانإ  : ) وحن

(3 ناسنإلا /  )
کلذـل و  هریغ ، کش و  نم  هلجأل  اهب  ءیج  ام  یلع  رمألا  لوأ  نم  اهعم  مـالکلا  ینبی  اـّمإ »  » ّنأ ّـالإ  یتأیـس ، اـمک  وأ »  » یناـعملا ل هذـه  و 

ْنأ ررکتت . مل  اذهل  و  هریغ ، وأ  کشلا  أرطی  مث  مزجلا  یلع  اهعم  مالکلا  حتتفی  وأ »  » و رودن ، ریغ  یف  اهرارکت  بجو 
ّمُلت  38 هلوقک : ًاظفل  یلوُالا  نع  ینغتـسی  دق  و  تکـساف » ّالإ  وریخب  مّلکتت  نأ  اّمإ  : » وحن اهنع ، ینغی  ام  رکذب  ۀیناثلا  اّمإ »  » نع ینغتـسی  دـقو 

اُهلایخ ّملأ  تاومأب  اّمإ  اهُدهع و  مداقت  دق  رادب 
50

اّمإَف : ) یلاعت هلوق  یف  یتلا  اّمإ »  » ماسقأ نم  سیل  هیبنت  دـعقی .» وأ   » زوجی امک  دـعقی » اّمإ  موقی و  دـیز   » زیجیف هسیقی ، ءارفلا  رادـب و  اـّمإ  يأ :
( ًامْوَص ِنمْحّرِلل  ُتْرَذَن  ّینإ  یلوُقَف  ًاَدَحَأ  ِرشَْبلا  َنِم  َّنیََرت 

(26 میرم /  )
. ةدئازلا ام »  » ۀیطرشلا و نإ »  » هذه لب   ؛

ْنأ
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ةراشا

فرح مسا و  نیهجو : یلع 

نیمسق یلع  مسالاو 

. ًافقو فلألاب  نایتالإ  یلع  ًالصو و  اهحتف  یلع  نورثکألا  و  نونلا ، نوکسب  ُتلعف » ْنأ  : » مهضعب لوق  یف  ملکتملاریمض   1
. باطخ فرح  ءاتلا  و  نأ »  » وه ریمضلا  نإ  روهمجلا : لوق  یلع  تنأ » : » وحن یف  بطاخملا  ریمض  2 و 

هجوأ ۀعبرأ  یلع  فرحلاو 

فراضملل ًابصان  ًایردصم  ًافرح  نوکت  نأ   1

: نیعضوم یف  عقت  و 
ءادتبالا یف  لوألا :

( ْمَکل ٌریَخ  اوُِربْصَت  ْنأ  و  : ) وحن ففر  عضوم  یف  نوکتف 
(25 ءاسنلا /  )

نیقیلا ریغ  ینعم  یلع  لاد  ظفل  دعب  یناثلا :
عفر عضوم  یف  نوکتف 

( ْمُُهبُوُلق َعَشَْخت  ْنأ  اُونَمآ  َنیذِّلل  ِنأی  َْملأ  : ) وحن
(16 دیدحلا /  )

(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  وحن  بصن ، و 
51

(78 « ) تیهتشا ام  ّلک  لکأت  نأ  فرسلا  نم  ّنإ  »
( ُتوُملا ُمکَدَحأ  ِیتأی  ْنأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمکاْنقَزَر  اّمِم  اوُقِْفنأ  َو  : ) وحن ضفخ ، و 

(10 نوقفانملا /  )
( یلَرِفْغی ْنأ  ُعَمْطأ  يّذلاَو  : ) وحن امهل ، ۀلمتحم  و 

(82 ءارعشلا /  )
. یلرفغی نأ  یف  هلصأ :

هـضفخ هیوبیـس  زّوج  روکذـملا و  لعفلاب  بصن  ّهنأ  یلإ  نورثکألا  لیلخلا و  بهذـف  راجلا ، فذـح  دـعب  اهتلـصو  نأ »  » لـحم یف  فلتخاو 
انیَلَع هللا  َّنَم  ْنأ  الَول  : ) وحن ایـضام ، وأ  رم ، امک  ناک  اعراضم  فرـصتملا ، لعفلاب  لصوت  و  یفرح ، لوصوم  هذه  نأ »  » فوذحملا و راجلاب 

( اِنب َفَسََخل 
(82 صصقلا /  )
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. حیحصلاوه اذه  مق ،» نأب  هیلإ  تبتک  : » هیوبیس ۀیاکحک  ًارمأ  وأ 
نیرمأ یف  کلذ  نم  فلتخا  دقو 

لوألا
: نیلیلدب اهریغ  اهنأ  معز  رهاط ، نبا  کلذ  یف  فلاخملا  فراضملاب و  ۀلوصوملا  یهرمألا  یضاملاب و  ۀلوصوملا  نوک 

امهدحأ
«. فوس  » نیسلاک و هریغ ، یلع  لخدت  الف  لابقتسالل  هصّلخت  عراضملا  یلع  ۀلخادلا  نأ 

امهیناث
. هب لئاقال  و  ۀیطرشلا ، نإ »  » دعب مزجلاب  یضاملا  عضوم  یلع  مکح  امک  بصنلاب  امهعضوم  یلع  مکحل  ۀبصانلا  تناک  ول  اهنأ 

لوألا نع  باوجلا  و 
. دارطاب رمألا  یلع  لخدت  لابقتسالل و  عراضملا  صلخت  اهنإف  دیکوتلا ؛ نونب  ضقتنم  هنأ 

یناثلا نع  و 
امک هّلحم ، یف  مزجلا  ترثأف  هانعم ، یف  لابقتـسالا  یلإ  بلقلا  ترثأ  اهنأل  ۀیطرـشلا ؛ نإ »  » دـعب مزجلاب  یـضاملا  عضوم  یلع  مکح  امنإ  هنأ 

ترثأ امل  اهنأ 
52

. هظفل یف  بصنلا  ترثأ  عراضملا  ینعم  یف  لابقتسالا  یلإ  صیلختلا 
یناثلا رمألا 

لدتسا و  ۀیریسفت ، هیف  نأ »  » کلذ ف نم  عمس  ءیش  لک  نأ  هب و  لصوتالاهنأ  معز  نایحوبأ ، کلذ  یف  فلاخملا  و  رمألاب ، لصوت  اهنوک 
: نیلیلدب

امهدحأ
. رمألا ینعم  تاف  ردصملاب  ارُِّدق  اذإ  امهنأ 

یناثلا
. عراضملا یضاملا و  عم  کلذ  حصی  امک  ُْمق » نأ  ُتهرک   » و ال ُمق » نأ  ینبجعأ   » حصی ال  ًالوعفم ، ًالعاف و ال  اعقی  مل  امهنأ 

لوألا نع  باوجلا  و 
عراضملا یضاملاب و  ۀلوصوملا  یف  لابقتـسالا  یـضملا و  ینعم  تاوفک  ردصملاب  ریدقتلادنع  رمألاب  ۀلوصوملا  یف  ۀیرمألا  ینعم  تاوف  نأ 

. روکذملا ریدقتلا  دنع 
یناثلا نع  و 

عقتال اهنأل  یک ؛»  » ۀـیردصم ملـسی  ّالأ  هل  یغبنی  مث  رکذ ، امل  ال  ءاشنإلاب ، ۀـیهارکلا  باجعإلا و  قیلعتل  ینعمال  ّهنأل  هرکذ ؛ ام  عنتما  امنإ  هنأ 
اهنع باجأ  و  ُْمق » نأب  هیلإ  تبتک  : » هیوبیـس ۀیاکح  نالطبلاب  هلوق  یلع  هب  عطقی  امم  مث  لیلعتلا . مالب  ۀضوفخم  عقت  امنإ  و  ًالوعفمال ، وًالعاف 

. هلیوأت یف  ام  وأ  مسالا  یلع  ّالإ  لخدتال  ةدئاز  ریغ  وأ  تناک  ةدئاز  رجلا  فورح  نأل  شحاف ؛ مه  اذه و  ةدایزلل و  ۀلمتحم  ءابلا  نأب 
هیبنت

: سیقلا ئرما  لوق  وحن  نأ ،»  » مزجی ب مهضعب  نأ  ةدیبع  وبأ  نییفوکلا و  ضعب  رکذ 
53

ُِّمتی ْنأ  َدارأ  ْنَِمل  : ) نصیُحم نبا  ةءارقک  اهدـعب  لعفلا  عفری  دـق  بطْحن و  دیـصلا  اـنتأی  نأ  یلإ  اَولاـعت  اـنلهأ  ُنادـلِو  لاـق  انوَدَـغ  اـم  اذإ   39
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( ۀَعاضّرلا
(233 ةرقبلا /  )

ًالمح تلمُها  ۀبـصانلا  نأ »  » اهنإ نییرـصبلا : لوق  باوصلا : و  لعفلاب ، اهلاصتا  ّذش  ۀلیقثلا  نم  ۀـففخملا  یه  هذـه  نأ »  » ّنأ نویفوکلا  معز  و 
. ۀیردصملا ام »  » اهتُخا یلع 

ۀلیقثلا نم  ۀففخم  نوکت  نأ   2

( یضْرَم ْمْکنِم  ُنوکیَس  ْنأ  َِملَع  : ) یلاعت هلوق  وحن  هتلزنم ، لزن  ام  وأ  ( 80  ) نیقیلا لعف  دعب  عقتف 
(20 لمزملا /  )

بـصنت و  ًاضیأ ، ۀیردصم  یه  عضولا و  ۀیثالث  هذـه  نأ »  » َُعبْرم و ای  ۀمالـس  لوطب  ْرِْـشبأ  ًاَعبرم  لتقیـس  نأ  قدزرفلا  معز   40 ریرج : لوـق  و 
صتخم وه  تبث و  امبر  ًافوذـحم و  ًاریمـض  نوکی  نأ  اهمـسا  طرـش  و  ًائیـش ، لـمعت  ـال  اـهنأ  اومعز  نییفوکلل ، ًاـفالخ  ربخلا  عفرت  مسـالا و 

(: 82  ) هلوق یف  اعمتجا  دق  نارمألا و  زوجیف  مسالا  رکذ  اذإ  ّالإ  هدارفإ ، زوجیال  و  ۀلمج ، نوکی  نأ  اهربخ  طرش  و  حصألا ، یلع  ةرورضلاب 
54

ِثلا الامّ نوکت  كانه  کنأ  عیرم و  ثیغ  عیبر و  کنأب   41

« يأ  » ۀلزنمب ةرسفم  نوکت  نأ   3

( ْکلُْفلا ِعَنْصا  ِنأ  ِهَیلإ  انیَحْوأَف  : ) وحن
(27 نونمؤملا /  )

( ُۀَّنَْجلا ُمْکِلت  ْنأ  اوُدُون  (و 
(43 فارعألا /  )

یلع اهلوخدل  ۀففخملا ؛ ۀیناثلا  یفو  رمألا ، یلع  اهلوخدل  ۀیئانثلا ؛ نأ »  » یلوُالا یف  نوکتف  ّرجلا  فرح  اهلبق  ردـقی  نأب  ۀـیردصملا  لمتحت  و 
؛ هجتم وه  ۀتبلا و  ۀیریسفتلا  نأ »  » راکنإ نییفوکلا : نع  ۀیمسالا و 

بهذ و يأ  دجسع  اذه  کلوق : یف  دجـسعلا  سفن  بهذلا  ناک  امک  ( 83 « ) تبتک  » سفن مق »  » نکی مل  مق » نأ  هیلإ  تبتک  : » لیق اذإ  هنـأل 
. عبطلا یف  ًالوبقم  هدجت  مل  لاثملا  یف  نأ »  » ناکم يأ »  » تئجول ب اذهل 

: طورش اهتبثم  دنع  اهلو 
. مدقت امک  نیتلمجلا  نیب  عقت  نأ  اهدحأ :

( اوُْشما نأ  ْمُْهنِم  ألَْملا  َقَلَطنا  و  : ) هنم و  رم ، امک  لوقلا  ینعم  ۀقباسلا  ۀلمجلا  یف  نوکی  نأ  یناثلا :
(6 (ص / 

یلع رارمتسالا  لب  فراعتملا ، یشملا  یشملاب ، دارملا  سیل  هنأ  امک  مالکلا ، اذهب  مهتنسلأ  قالطنا  لب  یـشملا ، قالطنالاب  دارملا  سیل  ذإ   ؛
. ءیشلا

لّوؤم لوقلا  ّالإ و  لوقلا  فرحأ  ۀقباسلا  ۀلمجلا  یف  نوکی  نأ ال  ثلاثلا :
55

( هللا اوُُدبْعا  ِْنأ  ِِهب  ینَترَمأ  ام  ّالإ  ْمَُهل  ُتلق  ام  : ) یلاعت هلوق  یف  يرشخمزلا  رکذ  امک  (، 84  ) هریغب
(117 ةدئاملا /  )
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(. 85  ) هللا اودبعا  نأ  هب  ینترمأ  امب  ّالإ  مهترمأ  ام  يأ : رمألاب ، هلیوأت  یلع  لوقلا  لعفل  ةرسفم  نوکت  نأ  زوجی  هنأ 
. ۀیردصم تناک  لعفا » نأب  هیلإ  ُتبتک  : » تلق ولف  راج ، اهیلع  لخدی  الأ  عبارلا :

ۀلأسم
اهریدـقت یلع  همزج  و  ۀـیفان ، ال »  » ریدـقت یلع  هعفر  زاج  لعفتال » نأ  هیلإ  ترـشأ  : » وحن ال ،»  » هعم عراضم  ریـسفتلل  ۀـحلاصلا  نأ »  » یلو اذإ 

. بصنلا عفرلا و  زاج  و  مزجلا ، عنتما  ال »  » تدُقف نإف  ۀیردصم ، نأ »  » ۀیفان و ال »  » ریدقت یلع  هبصن  و  ةرّسفم ، نأ »  » امهیلع ف و  ۀیهان ،

ةدئاز نوکت  نأ   4

: عضاوم ۀعبرأ  اهلو 
اهدحأ

( مِِهب ءیِس  ًاطُول  اُنلُسُر  ْتءاج  ْنأ  اَّمل  و  : ) وحن ۀیتیقوتلا ، اّمل »  » دعب عقت  نأ  رثکألا  وهو 
(33 توبکنعلا /  )

یناثلا
ُملظم ّرشلا  نم  موی  مکل  ناکل  ُمتنأ  انیقتلا و  ول  نأ  مسقُاف   42 بیسملا : لوقک  اروکذم  مسقلا ، لعف  و  ول »  » نیب عقت  نأ 

56
قیتعلا تنأ و ال  ِّرحلاب  ام  ًاّرُح و  تنک  ول  نأ  هللا  امأ و   43 (: 87  ) هلوقک اکورتموأ 

ثلاثلا
یف ُعَرـُشت  َنیح  اِهب  یْلعی  سَبَق  نأک  ًۀـَّلأ  ًالیوط و  ًاْحمُر  هل  ُتأَبَع   44 لاله : نب  عمجم  لوقک  اهـضوفخم  فاکلا و  نیب  عقت  نأ  رداـن  وه  و 

«. سبق  » ّرج نم  ۀیاور 
عبارلا

فِراغ ءاملا  ِۀَّمَج  نم  دی  یطاعُم  ّهنأک  نأ  اذإ  یتح  ُهَلَهمأف   45 رجح : نب  سوأ  لوقک  اذإ »  » دعب
َلکوَتَن نأ ال  اَنلام  َو   ) هنم لعج  و  َمسالا ، ناتدئازلا  ءابلا  و  نم »  » رجت امک  عراضملا  بصنت  اهنأ  و  کلذ ، ریغ  یف  دازت  اهنأ  شفخألا  معز  و 

( هللا یَلَع 
(12 میهاربإ /  )

( هللا ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  ْنأ ال  اَنل  امَو  )
(246 ةرقبلا /  )

لوعفملا یف  رورجملا  راجلا و  لامعإ  تبثی  مل  هنأل  رظن ؛ هیف  و  انعنم » ام   » ینعم انلام »  » نّمـض لیق : مث  ۀیردصم ، کلذ  یف  یه  هریغ : لاق  و 
نأ ةدـئازلل  زجی  مل  امنإ  و  اذـک ، لعفن  نأ ال  یف  اـنلام  و  لـصألا : نإ  مهـضعب : لوق  باوصلا : و  ةدـئاز ، ـال »  » نوکت ـالأ  لـصألا  نـأل  و  هب ،

«. سبق  » وه مسالا و  یلع  و  ّنأک »  » و ول »  » وه فرحلا و  یلع  اهلوخد  لیلدب  لاعفألاب  اهصاصتخا  مدعل  ؛ لمعت
57

رخُا ۀعبرأ  ناعم  نأ »  » رکذ ل هیبنت :

ۀیطرشلا  1
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: روُما هحّجری  نویفوکلا و  بهذ  هیلإ  و 
لوألا

ُْمْتنک ْنا  ًاْحفَص  َرکّذلا  ُمکنَع  ُبِرْضَنَفأ  : ) یلاعت هلوق  نیهجولاب  ئرقف  قفاوتلا ، لصألا  و  دحاولا ، لحملا  یلع  ةروسکملا  و  ۀحوتفملا ، دراوت 
( َنیفِرْسُم ًامْوَق 

(5 فرخزلا /  )
یناثلا

ُُعبّضلا مُهلکأت  مل  یموق  ّنإف  رفناذ  َتنأ  اّمأ  ۀشارُخ  ابأ   46 سادرم : نب  سابع  لوقک  ًاریثک  اهدعب  ءافلا  ءیجم 
ثلاثلا

حتف یلوُالا و  نا »  » رـسکب ۀیاورلا  ُرذت  ام  یتأت و  ام  ُألکی  هللااف  ًالحترم  تنأ  اّمأ  َتمقأ و  اّمإ   47 (: 91  ) هلوق یف  ةروسکملا  نإ »  » یلع اهفطع 
. ۀلمجلا یلع  درفملا  فطع  مزل  ۀیردصم  ۀحوتفملا  تناک  ولف  ۀیناثلا ،

یفنلا  2

( ُْمتیتُوا ام  َْلثِم  ٌدَحأ  یتْؤی  ْنأ  هللا  يَدُه  يدُهلا  ّنإ  ُْلق  ْمکَنید  َِعبَت  ْنَِمل  ّالإ  اُونمؤت  الو  : ) یلاعت هلوق  یف  مهضعب  هلاق 
(73 نارمع /  لآ  )

ْنإ ضارتعا . لوقلا  ۀلمج  و  مکنید ، عبت  نمل  ّالإ  باتکلا  نم  متیتُوا  ام  لثم  دحأ  یتؤی  نأب  اونمؤتال  و  ینعملا : نإ  لیق : و 

« ذإ  » ینعم  3

ٌرِْذنُم ْمُهءاج  ْنأ  اُوبِجَع  َْلب  : ) یلاعت هلوق  یف  مهضعب  هلاق 
58

( ْمُْهنِم
(2 (ق / 

( اُونِمُْؤت ْنأ  ْمکایإ  َو  َلوُسّرلا  َنوُجِرْخی  )
(1 ۀنحتمملا /  )

مال اهلبق  و  ۀـیردصم ، هلک  کلذ  یف  اهنأ  باوصلا : مزاح و  نبا  لتقل  بَضغت  ملو  ًاراهِج ، اتّزُح  َۀَـبیَُتق  انُذا  نأ  ُبَضغتأ   48 قدزرفلا : لوق  و 
. ةردقم ۀلعلا 

« الئل  » ینعمب نوکت  نأ   4

( اّوُلِضَت ْنأ  ْمَکل  هللا  ُنیَبی  : ) یلاعت هلوق  یف  هب  لیق 
(176 ءاسنلا /  )

و اولضت ، نأ  ۀیهارک  لصألا : و  ۀیردصم ، اهنأ  باوصلا : انوِمتشَت و  نأ  يرِقلا  اْنلَّجعف  اّنم  فایـضألا  لزنم  متلزن   49 موثلک : نب  ورمع  لوق  و 
. نییرصبلا لوق  وه  و  انومتشت ، نأ  ۀفاخم 

ْنإ
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هجوأ ۀعبرأ  یلع  درت 

ۀیطرش نوکت  نأ  اهدحأ :

( ْمَُهلْرَفْغی اوُهَتنی  ْنإ  : ) یلاعت هلوق  وحن 
(38 لافنألا /  )

(. 94 « ) ّنَِمب كءاطع  ْبُشَت  مل  َتیطعأ  نإ  (: » مالسلا امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مامإلا  لوق  و 

ۀیفان نوکت  نأ  یناثلا :

( روُرُغ یف  ّالإ  َنوُِرفاکلا  ِنإ  : ) وحن ۀیمسالا ، ۀلمجلا  یلع  لخدت  و 
(20 کلملا /  )

( اذهب ناطلُس  ْنِم  ْمکَْدنِع  ْنإ  )
(68 سنوی /  )
: کلذ نم  و 

59
( ِِهتْوَم َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمؤَیل  الإ  ِباتکلا  ِلهأ  ْنِم  ْنإ  َو  )

(159 ءاسنلا /  )
( ینْسُْحلا ّالإ  اندرأ  ْنإ  : ) وحن ۀیلعفلا ، ۀلمجلا  یلع  و  هتفص ، تیقب  و  أدتبملا ، فذحف  هب ، ّنَنِمؤیل  ّالإ  باتکلا  لهأ  نم  دحأ  ام  و  يأ :

(107 ۀبوتلا /  )
( ِهِیف ْمکاّنکَم  ْنإ  امِیف  ْمُهاّنکَم  دقل  و  : ) یلاعت هلوق  ۀیفانلا  نإ »  » یلع ۀعامج  جّرخ  و 

(26 فاقحألا /  )
( ْمَکل ْنکَُمن  َْمل  ام  ِضرألا  یف  ْمُهاّنکَم   ) لوألا دیؤی  و  ةدئاز ، لیق : و  هیف ، مکانکم  ام  يذلا  یف  يأ :

(6 ماعنألا /  )
( يرکّذلا ِتَعَفَن  ْنإ  ْرکَذَف  : ) کلذ نم  ّنإ  و  دق »  » ینعمب ۀیآلا  یف  یه  لب  لیق : فللا 1 و  لقثیف  ررکتی  الئل  ام ،»  » نع لدع  امنإ  هنأک  و 

(9 یلعألا /  )
( َّرَحلا ُمکیِقَت  َلِیبارَس  ْمَکل  َلَعَج  َو  : ) لثم ففنت  مل  نإ  و  ریدقتلا : ّنإ  ۀیآلا : هذه  یف  لیقو 

(81 لحنلا /  )
، دْرَبلا و  يأ :

، مهیف ریکذـتلا  عفنل  داعبتـسا  مهمذ و  هانعم : طرـشلا و  هرهاـظ  لـیق : و  ۀـجحلا ، مهتمزل  ریکذـتلاب و  مهّمع  نأ  دـعب  کـلذ  لـیق  اـمنإ  لـیقو :
. طرشلا داعبتسالا ال  کلذب  دیرت  کنم ،» اوُعِمَس  نإ  نیملاظلا  ظع  : » کلوقک

( ِهِدَْعب ْنِم  دَحأ  ْنِم  امُهکَْسمأ  ْنإ  اَتلاز  ْنَئل  و  : ) یلاعت هلوق  یف  ۀیفانلا  ۀیطرشلا و  تعمتجا  دقو 
(41 رطاف /  )

تلخد اذإ  ًابوجو و  فوذحم  طرـشلا  باوج  و  یلوُالا ، یلع  ۀـلخادلا  ماللا  هب  تنذآ  يذـلا  مسقلل  ٌباوج  ۀـیفان ، ۀـیناثلا  و  ۀیطرـش ، یلوُالا 
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ٌدحأ ْنإ  : » ۀیلاعلا لهأ  نم  عمـس  و  سیل ،»  » َلمع اهلامعإ  دّربملا  ییاسکلا و  زاجأ  و  ءارفلا ، هیوبیـس و  دـنع  لمعت  مل  ۀیمـسالا  ۀـلمجلا  یلع 
و ٌمئاق » َّنإ  : » مهضعب لوق  نیرثکألا  ۀغل  وه  يذلا  لامهإلا  یلع  جرختی  امم  و  كّراض » کَعفان و ال  کلذ  ْنإ   » و ۀیفاعلاب » ّالإ  دحأ  نم  ًاریخ 

یلع امئاق » ّنإ  : » عمـس و  لصولا ، یف  اـهفلأ  تفذـح  و  اـهنون ، یف  ْنإ »  » نون تمغُدا  و  اـطابتعا ، اـنأ »  » ةزمه تفذـحف  ٌمئاـق ، اـنأ  ْنإ  هلـصأ :
لامعإلا

60
نأل دودرم ؛ تمغُدا » نونلا و  تنکـس  مث  لـقنلاب  فیفختلا  یف  ساـیقلا  یلع  تطقـُسا  مث  نونلا  یلإ  ةزمهلا  ۀـکرح  تلقن  : » مهـضعب لوق  و 

ذئنیح و  توبثلا ، ةردقم  یهف  نینکاسلا ، ءاقتلال  ءایلا  فذح  نأل  عفرلاب ؛ رـسکلاب ال  ضاق » اذـه  : » لوقت اذـهل  و  تباثلاک ، ۀـلعل  فوذـحملا 
. ریدقتلا یف  ۀلصاف  ةزمهلا  نأل  ماغدإلا ؛ عنتمیف 

و
ینعم اوقلت »  » نمض لیق : و  ۀناعتساللف ، یلوُالا  اّمأ  و  ۀیناثلا ، یف  دهاشلا  جَرَفلاب  وُجَرن  ِفیّـسلاب و  برـضن  جَلَفلا  ُبابرأ  َةَدْعَج  یَنب  نحن   77
ببسب دارملا  وأ  ۀلآلل ، ءابلا  و  هب ، لوعفملا  فذحف  مکیدیأب ، ۀکلهتلا  یلإ  مکسفنأ  اوُقُلت  ال  دارملا : لیق : و  عمطن »  » ینعم وجرن »  » و اوُضُفت » »

. کیأرب كرمأ  دسُفتال  لاقی : امک  مکیدیأ 
( دِحاو ءاِمب  یقْسی  : ) یلاعت هلوقک  نینثال  يدعتی  ام  لوعفم  یف  ّتلق  و  هوحن ، و  تفرع »  » لوعفم یف  اهتدایز  ترثک  و 

(4 دعرلا /  )
هلوق و  ( 141 « ) عمـس ام  ّلِکب  َثِّدَـحی  نأ  ًابِذـک  ءرملاب  یفک  : » يوبنلا ثیدـحلا  هنم  و  دـحاول ، ۀـیدعتملا  یفک »  » لوعفم یف  تدـیز  دـق  و 

(: 142)

أدتبملا ثلاثلا :

هنم و  مهرد » کبسحب  : » برعلا لوق  و  ( 143 « ) بأوَحلا ُبالک  اْهتحبن  اذإ  نکادحإب  فیک  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  وحن 
( ُنُوتْفَملا ُمکیأب  : ) هیوبیس دنع 

(6 ملقلا /  )
: لیق و  ۀـنتفلا »  » ینعمب ردـصم  نوتفملا » : » لیقف فلتخا ، مث  نوتفملا ،»  » نع هب  ربخم  فوذـحم  رارقتـساب  قلعتم  مکیأب » : » نسحلاوبأ لاـق  و 

. نوتفملا مکنم  ۀفئاط  يأ  یف  يأ : ۀیفرظ ، ءابلا 
نأل دودرم ؛ تمغُدا » نونلا و  تنکـس  مث  لـقنلاب  فیفختلا  یف  ساـیقلا  یلع  تطقـُسا  مث  نونلا  یلإ  ةزمهلا  ۀـکرح  تلقن  : » مهـضعب لوق  و 

ذئنیح و  توبثلا ، ةردقم  یهف  نینکاسلا ، ءاقتلال  ءایلا  فذح  نأل  عفرلاب ؛ رـسکلاب ال  ضاق » اذـه  : » لوقت اذـهل  و  تباثلاک ، ۀـلعل  فوذـحملا 
. ریدقتلا یف  ۀلصاف  ةزمهلا  نأل  ماغدإلا ؛ عنتمیف 

( ّیبَر هللا  َوُه  اّنکل  : ) یلاعت هلوق  یف  ثحبلا  اذه  لثم  و 
(38 فهکلا /  )

زاج ۀیمـسالا  یلع  تلخد  نإف  نیتلمجلا  یلع  لخدـت  یتأیـس و  امک  کلذ  راـکنإ  نییفوکلا : نع  و  ۀـلیقثلا ، نم  ۀـففخم  نوکت  نأ  ثلاـثلا :
(95 ( ) ًّالک ْنإ  و  : ) رکب یبأ  نییمرحلا و  ةءارقک  اهلامعإ 

(111 دوه /  )
( اینُّدلا ِةایَحلا  ُعاتَم  اَمل  ِکلذ  ُّلک  ْنِا  َو  : ) وحن اهلامهإ ، رثکی  و 

(35 فرخزلا /  )
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( ًةریبَکل َْتناک  ْنإ  َو  : ) وحن ًاخسان  ًایضام  لعفلا  نوک  رثکألا  و  ابوجو ، تلمُها  لعفلا  یلع  تلخد  نإ  و 
(143 ةرقبلا /  )

( کَنوُِقلزَیل اوُرَفک  َنیّذلا  ُداکی  ْنإ  و  : ) وحن ًاخسان ، ًاعراضم  نوکی  نأ  هنود  و 
(51 ملقلا /  )

کیلع ّتلح  ًاملسمل  َتلتق  ْنإ  کنیمی  ّتلـش   50 ۀکتاع : لوق  وحن  خـسان ، ریغ  ایـضام  نوکی  نأ  اذـه  نود  و  ًاقافتا ، نیعونلا  یلع  ساقی  و 
لوقک خـسان  ریغ  ًاعراضم  نوکی  نأ  اذـه  نود  و  تنأل » دـعق  نإ  و  انأل ، ماق  نإ   » زاجأ شفخـألل ، ًاـفالخ  هیلع  ساـقیال  ِدّـمعتملا و  ُۀـبوُقُع 

هذه یف  امک  ۀحوتفملا  ماللا  اهدـعب  و  ْنإ »  » تدـجو ثیح  ًاعامجإ و  هیلع  ساقی  و ال  هیَِهل » ُکنیـشی  نإ  و  کُسفنل ، کنیزی  نإ  : » مهـضعب
مکحاف ۀلثمألا 

61
. دیدشتلا اهلصأ  نأب  اهیلع 

ةدئاز نوکت  نأ  عبارلا :

هیلع  ) نیـسحلا مامإلا  باحـصأ  ءاثر  یف  یفعجلا  ّرحلا  نب  هللادـیبع  لوقک  ۀـیلعف  ۀـلمج  یلع  تلخد  اذإ  ۀـیفانلا  ام »  » دـعب تدـیز  ام  رثکأ  و 
ُبِط انّ نإ  امف   52 کیَـسُم : نب  ةورف  لوقک  ۀیمـسا  وأ  ۀَِـمقامَق  رهُز  تاداس و  توملا  يدـل  مهنم  لـضفأ  نوؤاّرلا  يأر  نإ  اـم  51 و  مالسلا :)
متنأ نإ  ام  َۀنادُغ  ینب   53 (: 99  ) هلوق اّمأ  و  تیبلا ، یف  امک  ۀیزاجحلا  ام »  » لمع ّفکت  ۀلاحلا  هذه  یفو  انیرخآ  ُۀـلود  انایانم و  نکلو  نبُج ،

یناعملا هذه  یلع  دیز  و  ام »  » ةدکؤم ل ۀـیفان  اهنأ  یلع  جّرخف  ًافیرـص » ًابهذ و   » بصن نم  ۀـیاور  یف  فزخلا  ُمتنأ  نکلو  ًافیرـص  ابهذ و ال 
( يرکِّذلا ِتَعَفَن  ْنإ   ) یف رم  امک  دق »  » ینعمب نوکت  دق  اهنأ  بُرُطق  معزف  نارخآ ، ناینعم  ۀعبرألا 

(9 یلعألا /  )
( َنینمُؤم ُْمْتنک  ْنإ  هللا  اوُّقَتاَو  : ) هنم اولعج  و  ذإ »  » ینعمب نوکت  اهنأ  نویفوکلا  معز  و 

(57 ةدئاملا /  )
( َنینِمآ هللا  ءاش  ْنإ  مارَحلا  َدِجْسَملا  َُّنلُخْدَتل  )

(27 حتفلا /  )
نإ : » کنبال لوقت  امک  باهلإلا ، جـییهتلل و  اهب  ءیج  طرـش  اهنأب  یلوُالا  نع  روهمجلا  باـجأ  عوقولا و  قّقحم  هیف  لـعفلا  اّـمم  اـمهوحن  و 

: هوجوب ۀئیشملا  ۀیآ  نع  و  اذک » لعفت  الف  ینبا  تنک 

ّنأ ّنإ - 

. كربتلل رکذی  راص  مث  طرشلا  کلذ  لصأ  ّنأ  اهنم : لبقتسملا و  نع  اوربخأ  اذإ  نوملکتی  فیک  دابعلل  میلعت  اهنأ  اهنم :
62

وه ۀـقیقحلا  یف  ربـخلا  نـأل  طارـصلا ، یلع  مکزاـجم  رارقتــسا  اوـملعا  و  ریدـقتلا : ( 102 « ) طارــصلا یلع  مکزاـجَم  نأ  اوـملعاو  : » هـنم و 
( ُهوُِعّبَتاَف ًامیقَتسُم  یطارِص  اذه  ّنأ  و  : ) وحن نوکلاب ، رّدق  ادماج  ناک  نإ  و  رقتسم » وأ  رقتسإ   » نم فوذحملا 

(153 ماعنألا /  )
تئش نإ  و  دیز » اذه  : » لوقت نوکلا ، ظفلب  هنع  ربخملا  یلإ  هتبسن  حصی  دماج  ربخ  لک  نأل  هوعبتاف ؛ امیقتسم  یطارص  اذه  نوک  و  هریدقت :

. ۀفیفخلا نأ »  » یف هحرش  مدقت  يذلا  هجولا  یلع  اُهلمع  یقبیف  قافتالاب ، ّنأ »  » ففخت دحاو و  امهانعم  و  ادیز » نئاک  اذه  : » تلق
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«. ائیش انل  يرتشت  ّکنأ  قوسلا  ِْتئا  : » مهضعب لوقک  ّلعل »  » یف ۀغل  نوکت  نأ  یناثلا :

ّنإ

: نیهجو یلع 
ْنم ٌدَّنهُم  هب  ءاضَتْـسی  ٌفیََـسل  َلوسّرلا  ّنإ   55 ریهز : نبا  بعک  لوق  وحن  ربـخلا ، عفرت  مسـالا و  بصنت  دـیکوت ، فرح  نوکت  نأ  امهدـحأ :

نیعبس مّنهج  رعق  ّنإ  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لوقک  ۀغل ، یف  امهبصنت  دق  و  لیق : ُلُولْسَم  هللا  فویُس 
63

. ًاماع نیعبس  یف  نوکی  اهرعق  غولب  نإ  يأ : فرظ ، نیعبس »  » و اهَْرعَق ، تغلب  اذإ  رئبلا » تْرَعَق   » ردصم رعقلا  نأ  یلع  جّرخ  و  ( 104 « ) ًافیرخ
موی ًاباذع  سانلا  دشأ  نم  ّنإ  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسّرل الوقک  ًافوذحم  نأش  ریمـض  اهمـسا  نوکیف  أدتبملا  اهدعب  عفتری  دقو 
امنإ بوطُخلا و  یف  ِهِصْعأ  هُْملأ و  َن  اّسح  تنب  یَنب  یف  َمال  نم  ّنإ   56 یشعألا : لاق  امک  نأشلا  يأ  هنإ  لصألا : ( 105 « ) نوروصملا ۀمایقلا 

. هلبق ام  هیف  لمعیالف  ردصلا  هل  طرشلا  و  مزجلا ، اهلمع  لیلدب  ۀیطرش ، اهنأل  اهمسا ؛ ْنَم »  » لعجت مل 
یلع ۀفرعم  رورجملا  و  باجیإ ، مالکلا  نأل  نییرـصبلا ؛ نم  شفخألا  ریغهابأی  ّنإ »  » مسا یف  نم »  » ةدایز یلع  ثیدحلا  ییاسکلا  جـیرخت  و 

. سانلا رئاس  نم  ًاباذع  دشأ  اوسیل  مهنأل  هابأی ، ًاضیأ  ینعملا  و  حصألا ،
ینعمب ماللا  و  ۀـیفان ، نإ »  » ف قلطنمل » دـیز  نإ  : » لیق اذإ  هنأ  و  ففخت ، ـال  اـهنأ  نییفوکلا : نع  و  ًاریثک ، لـمهت  و  ًـالیلق ، لـمعتف  ففخت  و 

(107 ( ) ًّالک ْنإ  و   ) رکبوبأ نایمرحلا و  أرق  و  قلطنمل » ًارمع  نإ  : » هیوبیس یکح  فیفختلا ، عم  اهلمعی  نم  مهنم  نأ  هّدری  و  ّالإ ،» »
(111 دوه /  )

64

ءابلا فرح 

ةدرفملا ءابلا 

( رج فرح   ) ب

هراشا

ینعم رشع  ۀعبرأل  رج  فرح 

قاصلإلا  1

کلذ لمتحا  هتکسمأ ، تلق : ولو  هوحن ، بوث و  نم  هسبحی  ام  یلع  وأ  همسج  نم  ءیش  یلع  َتضبق  اذإ  دیزب » ُتکـسمأ   » یقیقح ك وه  و 
. دیز نم  برقی  ناکمب  يرورم  تقصلأ  يأ : دیزب » تررم  : » وحن يزاجم ، و  فرصتلا ، نم  هتعنم  نوکت  نأ  و 

ۀیدعتلا  2

، ًالوعفم لعافلا  رییصت  یف  ةزمهلل  ۀبقاعملا  یه  و  ًاضیأ ، لقنلا  ءاب  یمست  و 
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( ْمِهِرُوِنب هللا  َبَهَذ  : ) هنم و  هتبهذأ » و  دیزب ، تبهذ  «: » دیز بهذ   » یف لوقت  رصاقلا ، لعفلا  يّدعت  ام  رثکأ  و 
(17 ةرقبلا /  )

: تلق اذإ  کنإ  و  ًاقرف ، نیتیدعتلا  نیب  ّنإ  : » یلیهـسلا دّربملا و  لوق  ةروهـشملا و  ةءارقلا  ینعمب  یه  و  مهرون » هللا  بهذأ   » ذاوشلا یف  ئرق  و 
. ۀیآلاب دودرم  باهذلا » یف  ًابحاصم  تنک  دیزب ، ُتبهذ 

( ِنْهّدلاب ِتْبُنت   ) اّمأ و  دیزب » تمقأ   » زجی مل  ناتبقاعتم  ءابلا  ةزمهلا و  نألو 
(20 نونمؤملا /  )

: يأ لعافلا ، نم  لاح  فرظلاف  ۀبحاصملل ، اهنأ  یلع  وأ  ءابلا ، ةدایز  یلع  جّرخف  هثلاث ، رسک  هلوأ و  مض  نمیف 
65

ِتاجاحلا يوذ  تیأر   68 ریهز : لوقک  تبن »  » ینعمب یتأی  تبنأ »  » نأ وأ  نهدـلل ، ًابحاصم  رمثلا  تبنت  يأ : لوعفملا ، وأ  نهدـلل ، ۀـبحاصم 
ُلقبلا َتبنأ  اذإ  یتح  مهل  ًانیطق  مهتوُیب  َلوح 

( ضعَِبب ْمُهَضَْعب  َساّنلا  هللا  ُْعفَد  : ) یلاعت هلوق  يدعتملا  عم  اهدورو  نم  و 
(251 ةرقبلا /  )

. ًاضعب سانلا  ضعب  عفد  لصألا : و 

ۀناعتسالا  3

ۀعاط ریغ  یف  شارفلا  یلع  ۀتیِم  نم  یلع  نوهأ  فیسلاب  ۀبرض  فلأل  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  لعفلا ، ۀلآ  یلع  ۀلخادلا  یهو 
داسآ مهفایسأب  مهیبن  تنب  نبا  رـصَن  یلع  اوَسآت   69 مالسلا :) هیلع   ) نیـسحلا مامإلا  باحـصأ  ءاثر  یف  یفعجلا  ّرحلا  نب  هللادیبع  لوق  و  هللا »

. اهب ّالإ  لمکألا  هجولا  یلع  یتأتی  لعفلا ال  نأل  ۀلمسبلا ؛ ءاب  هنم  و  لیق : ۀمغارض  لیغ 

ۀیببسلا  4

( َلْجِْعلا ُمکذاّختِاب  ْمکَسُْفنأ  ُْمتْمَلَظ  ْمّکنإ  : ) یلاعت هلوق  وحن 
(54 ةرقبلا /  )

تیقل : » هنم ِلمارألل و  ٌۀمصع  یماتیلا  لاِمث  ههجوب  ُمامَغلا  یقْسَتسی  َضیبأ  70 و  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یف  بلاط  یبأ  لوق  و 
. هایإ ییاقل  ببسب  يأ : دسألا » دیزب 

ةدرفملا ءابلا 

ۀبحاصملا  5

( مالَسب ِْطبْها  : ) یلاعت هلوق  وحن 
(48 دوه /  )

: ۀنیدملل ًاباطخ  اهیلع  هللا  مالس  يرغصلا  بنیزلا  لوق  و  هعم ، يأ :
66

( ّکبَر ِدْمَِحب  ِبَسَف  ْحّ : ) یلاعت هلوق  نم  ءابلا  یف  فلتخا  دق  انینب و  َلاجِر و ال  انعجر ال  ًاعمج  نیلهألاب  کنم  انجرخ   71
(3 رصنلا /  )
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، ۀناعتسالل لیق : و  هب ، قیلی  ام  هل  ْتبثأ  و  هب ، قیلیال  امع  ههّزن  يأ : هل ، ًادماح  هحبـسف  يأ : لوعفملا ، یلإ  فاضم  دمحلا  و  ۀبحاصملل ، لیقف :
. هسفن هب  َدِمَح  امب  هّحبس  يأ : لعافلا ، یلإ  فاضم  دمحلا  و 

ۀیفرظلا  6

( رَحَِسب ْمُهانیََّجن  : ) یلاعت هلوق  وحن 
(34 رمقلا /  )

ایدانم لوسرلاب  عمسأ  ٍّمخب و  مهیبن  ریدغلا  َموی  مهیدانی   72 ناّسح : لوق  و 

لدبلا  7

73 فینُا : نب  طیرق  لوق  و  ( 132 « ) ْمنَغ ِنب  ِسارف  یَنب  نم  سراف  فلأ  مکب  یل  ّنأ  ُتْدِدََول  هللا  اـمأ و  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک 
. هلجأل لوعفم  هنأ  یلع  ةراغإلا »  » باصتنا ًانابکر و  ًاناسرف و  ةراغإلا  اّونش  اوبکر  اذإ  ًاموق  مهب  یل  تیلف 

ۀلباقملا  8

( َنُولَمْعَت ُْمْتنک  اِمب  َۀَّنَجلا  اُولُخْدا  : ) هنم و  فلأب » هتیرتشا  : » وحن ضاوعألا ، یلع  ۀلخادلا  یهو 
(32 لحنلا /  )

؛) 134 « ) هلمعب َۀّنجلا  مکدَحأ  َلُخدی  َْنل   » يوبنلا ثیدحلا  یف  عیمجلا  لاق  امک  ۀلزتعملا و  تلاق  امک  ۀیببسلا  ءاب  اهردقن  مل  امنإ  و 
67

فالتخال ۀیآلا ؛ ثیدحلا و  نیب  ضراعت  هنأ ال  نیبت  دـقو  ببـسلا ، نودـب  دـجوی  الف  ببـسملا  امأ  و  ًاناجم ، یطعی  دـق  ضوعب  یطعُملا  نأل 
. ۀلدألا نیب  ًاعمج  نیءابلا  یلمحم 

ةزواجملا  9

( ًاریبَخ ِِهب  ْلأساف  : ) وحن لاؤسلاب ، صتخت  لیقف : ْنَع ،»  » ك
(59 ناقرفلا /  )

( ْمکئاْبنَأ ْنَع  َنُولأسی   ) لیلدب
(20 بازحألا /  )

( مِِهنامیأب ْمِهیدیأ و  َنَیب  ْمُهُرُون  یعْسی  : ) یلاعت هلوق  لیلدب  هب ، صتختال  لیق : و 
(12 دیدحلا /  )

: ُکلوق یـضتقیال  هنأل  دـعب ؛ هیف  و  ًالـصأ ، نع »  » ینعمب نوکتال  اهنأ  اومعز  و  ۀیببـسلل ، ءابلا  نأ  یلع  ًاریبخ ) هب  لأـساف   ) نویرـصبلا لوأـت  و 
. هنع لوؤسملا  وه  رورجملا  نأ  هببسب » تلأس  »

ءالعتسالا  10

( ) راطنِِقب ُهنَمَأت  ْنإ  ْنَم  : ) یلاعت هلوق  وحن 
(75 نارمع /  لآ 
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( ُلبَق ْنِم  ِهیخأ  یلَع  ْمُکْتنِمأ  امک  ّالإ  ِهیَلَع  ْمُکنَمآ  ْلَه   ) لیلدب ۀیآلا ؛
(64 فسوی /  )

ُِبلاعثلا هیلع  َْتلاب  ْنم  َناه  ْدقل  همامت … : لیلدب  … ؟ هسأرب ؛ نابلعثلا  ُلوبی  ٌّبَرأ   74 ّهبر : دبع  نب  دشار  لوق  و 

ضیعبتلا  11

( هللا ُدابِع  اِهب  ُبَرْشی  ًانیَع  : ) هنم اولعج  و  نویفوکلا ، و  لیق : کلام ، نبا  ویبتُقلا  یسرافلا و  یعمصألا و  کلذ  تبثأ 
(6 ناسنإلا /  )

( مکسوؤُِرب اوُحَْسماو  : ) هنم و  لیق :
(6 ةدئاملا /  )

امهیف ءابلا  نأ  رهاظلا  و 
68

لیزملا یلإ  و  هسفنب ، هنع  لازملا  یلإ  يّدـعتی  حـسم »  » ّنإف ؛ ًابلق ًافذـح و  مالکلا  یف  نإ  و  ۀناعتـسالل ، ءوضولا  ۀـیآ  یف  یه  لیق : قاصلإلل و 
. ءاملاب مکسوؤر  اوحسما  لصألاف : ءابلاب ،

مسقلا  12

لیلق امع  ۀـیُما  ینب  ای  هللااب  مسقُاـف  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  اـهعم ، لـعفلا  رکذ  زاوجب  تصخ  کلذـل  و  هفرحأ ، لـصأ  وه  و 
: وحن یفاطعتسالا ، مسقلا  یف  اهلامعتسا  و  ّنلعفأل » کب  : » وحن ریمضلا ، یلع  اهلوخد  و  ( 136 « ) مکّودع راد  یفو  مکریغ  يدیأ  یف  اهّنفِْرعََتل 

. ًافلحتسم هللااب  کلأسأ  يأ : دیز »؟ ماق  له  هللااب  »

ۀیاغلا  13

( ِیب َنَسْحأ  ْدَقَو  : ) وحن
(100 فسوی /  )

«. فطل  » ینعم نسحأ »  » نمض لیق : یلإ و  يأ :

دیکوتلا  14

: عضاوم ۀتس  یف  اهتدایز  و  ةدئازلا ، یهو 
دیز َنسحأ  لصألا : نإ  روهمجلا : لوق  یف  دـیزب » ْنسحأ  : » وحن یف  ۀـبجاولاف  ةرورـض . و  ۀـبلاغ ، و  ۀـبجاو ، هیف  اهتدایز  و  لـعافلا ، اهدـحأ :

فلل 1 ًاحالصإ  ءابلا  تدیز  و  بلطلا ، یلإ  ربخلا  ۀغیص  تریغ  مث  نْسُح ،» اذراص   » ینعمب
: وحن یفک ،»  » لعاف یف  ۀبلاغلا  و  دیزب » رُْرُما   » یف اهلثم  ۀـیّدعُم  ءابلاف  ًارتتـسم  بطاخملا  ریمـض  هیف  نأ  ینعم و  ًاظفل و  رمأ  هنأب  لیق : اذإ  اّمأ  و 

( ًادیهَش هللاِاب  یفک  )
(43 دعرلا /  )

، ناکمب نسحلا  نم  وه  و  ِفتکإ »  » ینعم یفک »  » نمضتل تلخد  جاجزلا : لاق  و 
« ْبَثی  » مزج لیلدب  لعفیل ؛ ِّقَتیل و  يأ : هیلع » ْبَثی  ًاریخ  َلعف  ٌؤُرما  هللا  یّقتا  : » مهلوق هححصی  و 
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69
( ۀَقَرَو ْنِم  ُطُقْسَت  ام  و   ) لیلدب بجوم ؛ زوجم ال  وهف  لصافلاب  ّجتحا  نإف  ءاتلا ، كرتب  دنهب » یفک  : » مهلوق هبجوی  و 

(59 ماعنألا /  )
نم ًادرجم  هذـه  یفک »  » لعاف ءیجم  نم  و  اولاق : ربخلا . اهانعم  ناک  نإ  و  رمألا ، غیـص  قحلتال  ءاتلاف  دـنهب » ْنسحأ  : » کلوقب ضروُع  نإـف 

لمعتـسی مل  هنأ  هانرتخا : اـم  یلع  کـلذ  هجو  اـیهان و  ءرملل  ُمالـسإلا  ُبیّـشلا و  یفک  اـیداغ  تْزَّهَجت  ْنإ  ّْعدَو  َةَریَمُع   75 میحُـس : لوق  ءابلا 
دحاول ۀـیدعتم  یلوُالا  و  یقو »  » ینعمب یتلا  و ال  ینغأ » أزجأ و   » ینعمب یتلا  یفک »  » لـعاف یف  ءاـبلا  دازت  ـال  و  ِفتکإ »  » ینعمب اـنه  یفک » »

هللا یَفک  و   ) وحن نینث ، ۀیدعتم ال  ۀیناثلا  و  ( 138 « ) كریغ نم  ُهُهَرکت  ام  ُبانتجا  کسفنل  ًابدأ  كافک  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک 
( لاتِقلا َنینمؤملا 
(25 بازحألا /  )

و یمنت ،»  » ۀـقلعتم ب ءابلا  نإ  عئاضلا : نبا  لاق  دایز و  ینب  ُنوَبل  ْتقال  امبیمنَت  ءابنألا  کـیتأی و  ملأ   76 ریهز : نب  سیق  لوقک  ةرورضلا  و 
. لامعإلا باب  نم  ۀلأسملاف  رمضم ، یتأی »  » لعاف نإ 

( ِۀُکلْهَّتلا َیلإ  ْمکیِدیِأب  اوُْقُلتال  و  : ) یلاعت هلوق  وحن  لوعفملا ، ءابلا  هیف  دازت  امم  یناثلا :
(195 ةرقبلا /  )

( ِۀَلّْخَنلا ِعْذِِجب  کیلإ  يِّزُه  (و 
(25 میرم /  )

(: 140  ) هلوق و 
70
71

( اّوُلَُوت ْنِأب  َِّربلا  َسَیل  : ) مهضعب ةءارقک  ربخلا  عضوم  یلإ  رخأتی  نأ  طرشب  سیل »  » مسا وه  أدتبملا و  هلصأ  امیف  تدیز  اهنأ  بیرغلا  نم  هیبنت 
(177 ةرقبلا /  )

«. ّربلا  » بصنب
( لیکَِوب ْمکیَلَع  ُتَْسل  ُْلق  : ) یلاعت هلوق  وحن  ساقنیف ، بجوم  ریغ  نابرض : وه  و  ربخلا ، عبارلا :

(66 ماعنألا /  )
وه فامسلا و  یلع  فقوتیف  بجوم  و  ( 144 « ) هیلع َتْدُعف  کیلإ  بات  نم  ملظأب  انأ  ام  و  (: » مالسلا امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مامإلا  لوق  و 

( اِهلثِِمب ۀئیَس  ءازَج  : ) یلاعت هلوق  هنم  اولعج  و  هعبات ، نم  شفخألا و  لوق 
(27 سنوی /  )

. ربخلا وه  فوذحم  رارقتساب  اهلثمب »  » قیلعت یلوألا  و 
ُتیعُد نئاک   80 (: 146  ) هلوق اهاهَتنُم و  بیـسملا  نب  ُمیکح  ٌباکر  ۀبئاخب  ْتعَجَر  امف   79 فیحُقلا : لوقک  اهلماع  یفنملا  لاحلا  سماخلا :

کلام نبا  کلذ  رکذ  َْهَلب  َْلب  ْلََجب  ِلک  َو  دوُؤزمب و ال  ُتثعبنا  امف  ۀمِهاد  ءاسأب  یلإ 
: مهلوق دح  یلع  هسفن  دوؤزملاب  دیری  روعذم و  يأ : دوؤزم ، صخـشب  ۀبئاخ و  ۀـجاحب  ریدـقتلا : نأ  یلع  نیتیبلا  جّرخ  و  نایحوبأ ، هفلاخ  و 

اذهل اهلصأ و  فتنی  مل  ۀغلابملا  لیبس  یلع  تیفن  اذإ  مذلا  تافص  نأل  یناثلا ؛ نود  لوألا  تیبلا  یف  رهاظ  جیرختلا  اذه  و  ًادسأ » هنم  تیأر  »
: یلاعت هلوق  یف  لیق 

72
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( مّالِظب ّکُبَر  ام  (و 
(46 تلّصف /  )

« ًارحب وأ  ًادسأ  هنم  تیقل  : » لاقی ًائیـش و ال  سانلا  ملظیال  یلاعت  هللا  نأل  ملظ ؛ يذـب  کبر  ام  و  يأ : بسنلل  لب  ۀـغلابملل  سیل  انه  ًالاّعف »  » نإ
. مرکلا مادقإلاب و  فصولا  یف  ۀغلابملا  دصق  دنع  ّالإ  کلذ  وحن  وأ 

( َّنِهِسُْفنِأب َنّْصَبَرَتی  : ) یلاعت هلوق  مهضعب  هنم  لعج  و  نیعلا ، سفنلاب و  دیکوتلا  سداسلا :
(228 ةرقبلا /  )

«. مکسفنأ متنأ  متمق   » لصفنملاب ك ًالّوأ  دکؤی  نأ  نیعلا  وأ  سفنلاب  دکؤملا  لصتملا  عوفرملا  ریمضلا  قح  ذإ  رظن ؛ هیفو 

ْلَجَب

نیهجو یلع 
« معن  » ینعمب فرح 

: نیمسق یلع  یه  مساو و 
« یفکی  » ینعمب لعف  مسا 

( َْلب «. ) یلجب : » یناثلا یلع  و  ردان ، وه  و  یْنلجب » : » لّوألا یلع  لاقی  و  بسح »  » ِل فدارم  مساو 
( َنُومرکُم ٌدابِع  َْلب  ُهَناْحبُس ، ًاَدلَو  ُنمحّرلا  َذَّختا  اُولاق  َو  : ) وحن لاطب ، الإ  اّمإ  بارضإلا  ینعم  ناک  ۀلمج  اهالت  نإف  بارضإ ، فرح 

(26 ءایبنألا /  )
( ّقَحلِاب ْمُهءاج  َْلب  ٌۀّنِج  ِِهب  َنُولوُقی  ْمأ  : ) وحن و  دابع ، مه  لب  يأ :

(70 نونمؤملا /  )
( اینُّدلا َةویَحلا  َنوُِرثؤت  َْلب  یّلَصَف  ِّهِبَر  َمْساَرکَذ  َو  یکََزت  ْنَم  َحَْلفأ  دَق  : ) یلاعت هلوق  وحن  رخآ ، یلإ  ضرغ  نم  لاقتنالا  اّمإ  و 

(16 14 یلعألا /  )
فرح هّلک  کـلذ  یف  یه  و  ( 147 « ) هاجتنا هللا  لب  ُهتیَجتنا  اـنأ  اـم  (: » مالـسلا هیلع   ) یلع یف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا لوق  و 

. حیحصلا یلع  ۀفطاعال  ءادتبا 
73

اهلبق ام  لـعجت  یهف  ورمع » لـب  دـیز  ماـق   » و ًارمع » لـب  ًادـیز  برـضا   » باـجیإ ك وأ  رمأ  اهمّدـقت  نإ  مث  ۀـفطاع ، یهف  درفم  اـهالت  نإ  و 
هّدض لعج  و  هتلاح ، یلع  اهلبق  ام  ریرقتل  یهف  یهن  وأ  یفن  اهمدقت  نإ  و  اهدعب ، امل  مکحلا  تبثت  یشب و  هیلع  مکحیالف  هنع ، توکـسملاک 

ام یلإ  یهنلا  یفنلا و  ینعم  ۀلقان  نوکت  نأ  ثراولادبع  دربملا و  زاجأ  و  ورمع » لب  دـیز  مقیال   » و ورمع » لب  دـیز  ماق  ام  : » وحن اهدـعب ، امل 
. اهدعب

(: 149  ) هلوقک باجیإلا  دعب  ( 148  ) بارضإلا دیکوتل  ال »  » اهلبق دازت  و 

َهْلَب

هجوأ ۀثالث  یلع  یَلب 
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« عد  » مسا ل  1
كرتلا ینعمب  ردصم  2 و 

« فیک  » فدارم ل مسا  3 و 
. یناثلا یلع  بارعإ  ثلاثلا و  لوألا و  یلع  ءانب  اهحتف  ثلاثلا و  یلع  عوفرم  یناثلا و  یلع  ضوفخم  لّوألا و  یلع  بوصنم  اهدعب  ام  و 

: فویسلا فصی  کلام  نب  بعک  لوق  ۀثالثلا  هجوألاب  يور  دقو 
74

تلمتحا ِتادـنهلا » وأ  َدـمحأ  وأ  َنیملـسملا  وأ  ِنیَدـیزلا  َهلب  : » لـیق اذإ  ِقلُخت و  مل  اـّهنأک  ّفکـألا  َْهَلب  اـُهتاماه  ًاـیحاض  َمِجاـمَجلا  رذـت   83
. لعفلا مسا  ۀیردصملا و 

تعمس و ال نذُا  ْتأر و ال  نیع  الام  نیحلاصلا  يدابعل  تددعأ  : ) یلاعت هللا  لوقی  ةدجـسلا : ملآ  ریـسفت  یف  يراخبلا  یف  نأ  بیرغلا  نم  و 
مهضعب اهرّسف  ۀثالثلا و  یناعملا  نع  ۀجراخ  نم »  » ةرورجم ب ۀبرعم  تلمعتـساف  ( 152 ( ) هیلع متْعلُطا  ام  ِهلب  نم  ًارخذ  رـشب  بلق  یلع  رطخ 

. ءانثتسالا ظافلأ  یف  اهّدعی  نم  يوقتی  اذهب  رهاظ و  وه  و  ریغ »  » ب

یلَب

هلاطبإ دیفت  یفنلاب و  ّصتخت  باوج  فرح 
( ّیبَر یلب و  ُْلق  اُوثَْعبی  َْنل  ْنأ  اوُرَفک  َنیّذلا  َمَعَز  : ) وحن ًادرجم ، ناک  ءاوس 

(7 نباغتلا /  )
(153 « ) یلب : » لاق ف ) ( ؟ کلهأ نم  تسلأ  هللا  لوسر  ای  تلق  ۀملس : مُا  لوق  وحن  ناک ، ًایقیقح  ماهفتسالاب  ًانورقم  مأ 

( یَلب ْمُهیوَْجن  َو  ْمُهَّرِس  ُعَمْسَن  ّانأ ال  َنُوبَسْحی  ْمأ  : ) وحن ًایخیبوت ، وأ 
(80 فرخزلا /  )

( یَلب اُولاق  ْمّکبَِرب  ُتْسلأ  : ) وحن ًایریرقت ، وأ 
(172 فارعألا /  )

« معن  » ّنأ ههجو : اورفکل و  معن » : » اولاق ول  هریغ : سابع و  نبا  لاق  کلذـل  و  یلب »  » ّهدر ب یف  دّرجملا  یفنلا  يرُجم  ریرقتلا  عم  یفنلا  اورجأ 
، هتمزل یلب » : » لاقف فلا ؟ کیلع  یل  سیلأ  لاق : ول  ءاهقفلا : نم  ۀعامج  لاق  کلذل  باجیإ و  وأ  یفنب  ربخملل  قیدصت 

75
. ۀغللا فرعلا ال  یضتقم  یلع  کلذ  یف  اورج  و  امهیف ، همزلت  نورخآ : لاق  همزلت و  مل  معن » : » لاق ولو 

َدیَب

: ناینعم هلو  اهتلصو ، نأ »  » یلإ ۀفاضِإلل  مزالم  مسا  وه  میملاب و  َدیَم » : » لاقی و 
امهدحأ

هنم و  ۀّـصاخ ، عاطقنالا  یف  هب  ینثتـسی  امنإ  و  ًالـصّتم ، ءانثتـسا  ۀفـص و ال  عقی  ًابوصنم و ال  لـب  ًارورجم ، ـال  ًاـعوفرم و  عقیـال  ّهنأ  ّـالإ  ریغ » »
(. 154 « ) انلبق نم  باتکلا  تیتُوا  ۀُّما  ّلک  ّنأ  دیب  ۀمایقلا  َموی  نوقباسلا  نحن  نورخآلا و  نحن  : » يوبنلا ثیدحلا 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


یناثلا
« رکب نبدعـس  ینب  نم  ُتعـضُرتسا  شیرق و  نم  ّینأ  َدـیب  ّداضلاب  قطن  نم  حـصفأ  انأ  : » يوبنلا ثیدـحلا  هنم  و  لـجأ » نم   » ینعمب نوکت  نأ 

نم لُوُلف  َّنهب  مهفویـس  ّنأ  َریغ  مهیف  َبیَع  84 و ال  ینایبذـلا : ۀـغبانلا  لوق  ّدـح  یلع  ریغ »  » ینعمب انه  اّهنإ  هریغ : کلام و  نبا  لاق  و  ( 155)
بئاتکلا عاِرق 

76

ءاتلا فرح 

ةدرفملا ءاتلا 

ءامـسألا لئاوأ  یف  ۀـکّرحملاف  اهرخاوأ . یف  ۀنکـسم  و  لاعفألا ، رخاوأ  یف  ۀـکّرحم  اهرخاوأ و  یف  ۀـکّرحم  و  ءامـسألا ، لـئاوأ  یف  ۀـکّرحم 
اّمبر انیّلص و  ام  انقّدصت و  ام  انیدتها و  ام  هللا  الول  هللاات   85 (: 157  ) هلوق وحن  یلاعت ، هللا  مساب  بجعتلاب و  صتخت  و  مسقلا ، هانعم  رج  فرح 

( ْمکَمانصأ َّنَدیکأل  هللااَتو   ) یف يرشخمزلا  لاق  نمحرلات .»  » و ۀبعکلا » ّبرت   » و ّیبرت » : » اولاق
(57 ءایبنألا /  )

هدی و یلع  دیکلا  لّهـست  نم  بّجعت  ّهنأک  بّجعتلا  وه  ینعم و  ةدایز  اهیف  ءاتلا  ّنإ  اهنم و  ۀلدبملا  واولا  نم  لدـب  ءاتلا  لصألا و  یه  ءابلا  ّنإ 
(. 158  ) هّیتأت

77
لاعفألا رخاوأ  یف  ۀنکاسلا  ءاتلا  و  تمق » : » وحن ریمـض ، لاعفألا  رخاوأ  یف  ۀکرحملا  و  تنأ » : » وحن باطخ ، فرح  اهرخاوأ  یف  ۀکرحملا  و 

. حتفلاب امهعم  اهکیرحت  رثکألا  و  ّبر »  » و َّمث »  » هذه ب تلصو  امبر  و  ْتماق »  » ثینأتلل ك ۀمالع  عضو  فرح 
78

ءاثلا فرح 

َّمَث

دیعبلا ناکملا  یلإ  هب  راشی  مسا 
( َنیرَخآلا َّمَث  انَْفلْزأ  و  : ) وحن

(64 ءارعشلا /  )
( َتیأر َّمَث  َتیأَر  اذإ  َو  : ) یلاعت هلوق  یف  تیأر »  » ًالوعفم ل هبرعأ  نم  ّطلُغ  کلذلف  فرصتی ، فرظ ال  وه 

(20 ناسنإلا /  )
. باطخلا فاک  هنع  رخأتیال  هیبنتلا و  فرح  همدقتیالو 

ّمُث

ةراشا
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: روُما ۀثالث  یضتقی  فطع  فرح  فدج » «: » ثدج  » یف مهلوقک  ُّمف » : » اهیف لاقی  و 
مکحلا یف  کیرشتلا   1

بیترتلا 2 و 
. فالخ اهنم  لک  یفو  ۀلهملا ، 3 و 

کیرشتلا اّمأف   1

عقت نأب  کلذ  و  فلختی ، دق  ّهنأ  نویفوکلا  شفخألا و  معزف 
79

مِهیَلَع ْتَقاـض  َو  ْتَبُحَر  اـِمب  ُضرـألا  ُمِهیَلَع  ْتَقاـض  اذإ  یّتـح  : ) یلاـعت هلوق  کـلذ  یلع  اوـلمح  و  (، 160  ) ۀتبلا ۀـفطاع  نوکت  الف  ةدـئاز ،
( ْمِهیَلَع َبات  َُّمث  ِهَیلإ  ّالإ  هللا  َنِم  أْجلَم  ْنأ ال  اّوُنَظ  ْمُهُسُفنأ و 

(118 ۀبوتلا /  )
. باوجلا ریدقت  یلع  تجّرخ  و 

بیترتلا اّمأ  2 و 

( اهَجوَز اْهنِم  َلَعَج  َُّمث  ةدِحاو ، سْفَن  ْنِم  ْمکَقَلَخ  : ) یلاعت هلوقب  ًاکسمت  هایإ ، اهئاضتقا  یف  موق  فلاخف 
(6 رمزلا /  )

هُّدج کلذ  َلبق  َداس  ْدَق  َُّمث  هُوبأ  َداس  َُّمث  َداس  نم  ّنإ   86 ساون : یبأ  لوق  و 
هوجو نم  ۀیآلا  نع  باوجلا  و 

. اهجوز اهنم  لعج  مث  اهأشنأ  ةدحاو ، سفن  نم  يأ : فوذحم ، یلع  فطعلا  نأ  اهنم :
. اهجوز اهنم  لعج  مث  تدرفنا ، يأ : تدّحوت ، سفن  نم  يأ : لعفلاب ، اهلیوأت  یلع  ةدحاو »  » یلع فطعلا  نأ  اهنم :

نأ كربُخا  مث  يأ : ُبجعأ » سمأ  تعنـص  ام  ّمث  مویلا  تعنـص  اـم  ینغلب  : » لاـقی هنأ  و  مکحلا ، بیترتل  ـال  راـبخإلا  بیترتل  ّمث »  » نأ اـهنم :
ُّمث بجعأ . سمأ  هتعنص  يذلا 

نکل و  نیرابخإلا ، نیب  یخارت  ذإ ال  طقف ؛ بیترتلا  ححـصی  اذـه  و  ۀـلهملا ، بیترتلا و  ناحّحـصی  امهنأل  باوجلا ؛ اذـه  نم  عفنأ  نالوألا  و 
؛ ّمعأ ریخألا  باوجلا 

80
نم بألا  بألا و  لبق  نم  ددؤسلا  هاتأ  دجلا  نأ  دارملا  نأب  تیبلا  نع  روفصع  نبا  باجأ  و  ( 162  ) ًاضیأ تیبلا  نع  هب  باجی  نأ  حصی  هنأل 

. نبالا لبق 

ۀلهملا اّمأ  3 و 

و رابخإلا ، بیترتل  کلذ  یف  مث »  » نأل ُبجعأ ؛» سمأ  تعنص  ام  ّمث  مویلا  َتعنـص  ام  ینبجعأ  : » کلوق لیلدب  فلختت ، دق  اهنأ  ءارفلا  معزف 
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. نیرابخإلا نیب  یخارت  ال 
: نسحلا ةءارقب  مهل  ّلدتـسا  و  طرـشلا ، لعف  دـعب  اهب  نورقملا  عراضملا  بصن  زاوج  یف  واولا ، ءافلا و  يرجم  ّمث »  » نویفوکلا يرجأ  ۀـلأسم 

( هللا یَلَع  ُهُرْجأ  َعَقَو  دَقَف  ُتوَملا  هکِرْدی  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  هللا  یلإ  ًارجاهُم  ِِهتَیب  ْنِم  ْجُرْخی  ْنَم  (و 
(100 ءاسنلا /  )

ءاملا یف  مکُدـحأ  ّنلوبیال  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق یف  زاجأف  بلطلا ، دـعب  امهارجم  کـلام  نبا  اـهارجأ  و  كردـی »  » بصنب
: هجوأ ۀثالث  ( 163 « ) هیف لستغی  ّمث  يرجیال  يذلا  مئادلا 

، ۀیاورلا تءاج  هب  و  لستغی ، وه  مث  ریدقتب : عفرلا 
، یهنلا لعف  عضوم  یلع  فطعلاب  مزجلا  و 

فمجلا ینعم  ةداـفإ  یف  اـهمکح  اـهؤاطعإ  دارملا : نأ  يوونلا  اـیرکز  وبأ  هذـیملت  مهوتف  فـمجلا  وا  مکح و  مث »  » ءاـطعإب لاـق : بصنلا  و 
: لاقف

81
دارأ ءاوس  هنع ، یهنم  لوبلا  لـب  دـحأ ، هلقی  مل  اذـه  و  امهدـحأ ، دارفإ  نود  اـمهنیب ، عمجلا  هنع  یهنملا  نأ  یـضتقی  هنـأل  بصنلا ؛ زوجیـال 

. ًاضیأ ۀیعملا  یف  ال  بصنلا ، یف  اهمکح  اهءاطعإ  کلام  نبا  دارأ  امنإ  یهتنا و  ماهنم ال ، وأ  هیف  لاستغالا 
82

میجلا فرح 

ْلَلَج

: ینعمب مسا  ةرجشلا و  باتک  یف  جاجزلا  هاکح  معن » : » ینعمب فرح 
« میظع »

« ریسی  » وأ
«. لْجأ  » وأ

ُتْوَطَـس نَئل  ًاللج و  ْنَوُفعأل  توفَع  نئَلف  یمْهَـس  ینبیـصی  ُتیَمَر  اذإ  یخأ و  َمیَُما ، اولتق ، مُه  یموق   87 ۀـلع : نب و  ثراح  لوق  لوألا  نمف 
یمظع نَنِهوأل 

کلبق و ّهنإ  ٌلیلجل و  کب  َباـصُملا  ّنإ  و  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاـثر  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  یناـثلا : نم  و 
(. 165 « ) ٌلَلََجل كدعب 

«. کللج نم  اذک  ُتلعف  : » مهلوق ثلاثلا  نم  و 
83

ِریَج

نوکتف ًاّقح »  » ینعمب مسا  ال  معن » : » ینعمب باوج  فرح  نیأ »  » فیفختلل ك حـتفلاب  و  سمَأ ،»  » نینکاـسلا ك ءاـقتلا  لـصأ  یلع  رـسکلاب 
«. لأ  » اهیلع تلخد  تبرُعا و  ّالإ  و  ًافرظ ، نوکتف  ًادبأ » : » ینعمب و ال  ًاردصم ،

84
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ءاحلا فرح 

اشاح

: هجوأ ۀثالث  یلع 
یف ًالعاف  يرأ  88 و ال  ینایبذلا : ۀغبانلا  لوق  هفّرصت  یلع  لدی  و  هتینثتسا » : » ینعمب هتیشاح ، لوقت : ًافرـصتم ، ًایّدعتم  ًالعف  نوکت  نأ  اهدحأ :

دحأ نم  ماوقألا  نِم  یشاُحا  ُهُِهبْشی و ال  ِسانلا 
85

. ۀیفرحلا اشاح »  » اههبشل ب اشاح ؛»  » ءانبل رثکألا ؛ ةءارق  یف  نیونتلا  كرت  اّمنإ  و  اذک » نم  ًةءارب هللا  : » لاقی امک  نیونتلاب  ًاشاح هللا » »
یلإ ۀعامج  بهذ  و  ینثتسملارجت ، اهّنکل  ّالإ »  » ۀلزنمب ًامئاد  فرح  اهنأ  یلإ  نییرصبلا  رثکأ  هیوبیـس و  بهذف  ءانثتـسالل ، نوکت  نأ  ثلاثلا :

ابأ ناطیـشلا و  اشاح  عمـسی  نمل  یلرفغا و  مهللا  : » عمـس و  ّالإ »  » ینعم هنّمـضتل  ًادماج ؛ ًایدعتم  ًالعف  ًالیلق  و  ًاراج ، ًافرح  ًاریثک  لمعتـست  اهنأ 
«. غبصألا

ماق : » لیق اذإف  ماعلا ، مسالا  نم  موهفملا  ضعبلا  وأ  هلعاف ، مسا  وأ  اهیلع ، مدـقتملا  لعفلا  ردـصم  یلإ  دـئاع  رتتـسم  ریمـض  اـشاح »  » لـعاف و 
. ًادیز مهضعب  وأ  مهنم ، مئاقلا  وأ  مهمایق ، يأ : وه  بناج  ینعملاف : ًادیز ؛» اشاح  موقلا 

یّتح

ةراشا

ناعم ۀثالث  دحأل  یتأی  فرح  یّتَح 
: هجوأ ۀثالث  یلع  لمعتست  و  هرکذی ، نم  ّلق  اهّلقأ و  اذه  و 

ءانثتسالا یف  ّالإ »  » ینعمب و  لیلعتلا ، و  بلاغلا ، وه  ۀیاغلا و  ءاهتنا 

لمعلا ینعملا و  یف  یلإ »  » ۀلزنمب ًاراج  ًافرح  نوکت  نأ  اهدحأ 

: روُما ۀثالث  یف  اهفلاخت  اهنکل  و 
لوألا

، نیطرش هضوفخمل  نأ 
، ًارمضمال ًارهاظ  نوکی  نأ  وه  و  ماع ، امهدحأ 

86
الف و  90 (: 170  ) هلوق اّمأف  دّربملا ، نییفوکلل و  ًافالخ  دوُدْـحَم  ُریغ  ٌرـصَن  تامملا و  یّتح  ُهُعبتن  ُّقَحلا  انیف  لوسرلا و  اـنِیف   89 (: 169  ) هلوقک

. ةرورضف دایز  یبأ  نبای  كاّتح  یتَف  سانُا  یفلیال  هللا 
، ءزج رخآل  ًایقالم  وأ  اهـسأر » یتح  ۀکمـسلا  تلکأ  : » وحن ًارخآ ، رورجملا  نوکی  نأ  وه  و  ءازجأ ، يذب  قوبـسملاب  ّصاخ  یناثلا  طرـشلا  و 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


( ِرْجَفلا ِعَلْطَم  یّتح  یِه  ٌمالس  : ) وحن
(5 ردقلا /  )

«. اهفصن وأ  اهیثلث  یتح  ۀحرابلا  ترس   » زوجیال و 
یناثلا

اهدعب ام  لوخد  یضتقت  ۀنیرق  اهعم  نکت  مل  اذإ  اهنأ 
َضرألاایحلا یَقَس   92 (: 173  ) هلوق یف  امک  هلوخد  مدـع  وأ  اهاقلأ  هلعن  یّتح  َداّزلا  هَلْحَر و  َفِّفخی  یک  َۀَفیحّـصلا  یَْقلأ   91 هلوق : یف  امک 

یلع ًالمح  لوخدلا  مدعب  یلإ »  » دعب امل  کلذ  لثم  یف  مکحی  لوخدـلا و  یلع  لمح  ًادوُدْـجَم  ُریخلا  اهنع  َلاز  الف  مهل  تیِزُع  نکمأ  یّتح 
. مهضعبل ًافالخ  حیحصلا  وه  اذه  نیبابلا . یف  بلاغلا 

87
یتح ورمع و  یتـح  دـیز و  یتـح   » زوجیـال و  ۀـفوکلا » یلإ  ةرـصبلا  نم  ترـس   » و (، 175 « ) کیلإ کـب و  اـنأ  : » يوبنلا ثیدـحلا  یف  ءاـج 

«. ۀفوکلا
. کلذک تسیل  یلإ »  » ۀیاغلا و یلإ  ًائیشف  ًائیش  اهلبق  لعفلا  یّضقت  ةدافإل  ۀعوضوم  یتح »  » نألف نالوألا  اّمأ 

. ۀیاغلا ءادتبا  اهب  اولباقی  ملف  ۀیاغلا  یف  یتح »  » فعضلف ثلاثلا  اّمأ  و 
و اهلخدأ ،» نأ  یتح  : » ریدـقتب کلذ  و  اهلخدأ » یتح  ترـس  : » وحن اهدـعب ، بوصنملا  عراضملا  عوقو  زوجی  هنأ  یتح :»  » هب تدرفنا  اّـمم  و 
« نأ  » ب یتح »  » دعب بصنلا  نإ  انلق : امنإ  و  اهلخدأ ،» یلإ  ترس   » زوجی و ال  یتح »  » ضوفخم ب ردصم  لیوأت  یف  لعفلا  ةرمـضملا و  نأ » »
لاعفألا و یف  لمعی  ءامـسألا ال  یف  لمعی  ام  ءامـسألا و  ضفخت  اّهنأ  تبث  دـق  یتح »  » ّنأل نویفوکلا ؛ لوقی  اـمک  یتح »  » سفنب ـال  ةرمـضم 

. سکعلا اذک 
: ناعم ۀثالث  بوصنملا  عراضملا  یلع  ۀلخادلا  یّتح »  » و ل

« یلإ  » ۀفدارم

( یسُوم انَیلإ  َعِجْری  یّتَح  : ) یلاعت هلوق  وحن 
(91 هط /  )

« ضوحلا یلع  ادری  یّتح  ناقرتفی  یلع ال  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لوق  و 

ۀیلیلعتلا یک »  » هفدارم و 

( اوُّضَفنی یّتح  هللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ْنَم  یلَع  اوُقِْفُنت  َنُولوُقی ال  َنیّذلا  ُمُه  : ) وحن
(7 نوقفانملا /  )

( هللاِرمأ یلإ  ءیِفَت  یّتَح  یْغبَت  یّتلا  اُوِلتاقَف   ) امهلمتحی و 
(9 تارجحلا /  )

88

ءانثتسالا یف  ّالإ »  » ۀفدارم و 

ًاببـسم اهلبق و ال  امل  ۀـیاغ  سیل  اهدـعب  ام  نأل  ُلیلق ؛ کیَدـَل  ام  َدوُجت و  یّتح  ًۀَحامَـس  لوُضُفلا  نمءاطعلا  سیل   93 يدـنکلا : عّنقملا  لوقک 
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. هنع
ِهیَلَع َحَْربَن  َْنل  : ) وحن بجاو ، بصنلاف  ملکتلا  نمز  یلإ  رظنلاب  هلابقتـسا  ناک  نإ  ّمث  ًالبقتـسم ، ناک  اذإ  ّـالإ  یّتح »  » دـعب لـعفلا  بصتنیـال  و 

( یسُوم انَیلإ  َعجْری  یّتَح  َنیِفکاع 
(91 هط /  )

( هللاُرْصَن یتَم  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیّذلا  ُلوُسّرلا و  لوُقی  یّتَح  اُولِْزلُز  َو  : ) وحن ناهجولاف ، ۀصاخ  اهلبق  ام  یلإ  ۀبسنلاب  ناک  نإ  و 
(214 ةرقبلا /  )

. انیلع کلذ  ّصق  نمز  یلإ  رظنلاب  ال  لازلزلا ، یلإ  رظنلاب  لبقتسم  وه  امنإ  مهلوق  نإف 
یّتح ُترس  : » کلوقک بجاو ، عفرلاف  ملکتلا  نمز  یلإ  ۀبسنلاب  هتیلاح  تناک  نإ  ّمث  ًالاح ، ناک  اذإ  ّالإ  یّتح »  » دعب لعفلا  عفتریال  کلذک  و 
ردقت مل  اذإ  هبـصن  زاج  ففُر و  ۀیکحم ، تناک  لب  ًۀـیقیقح ، تسیل  هتیلاح  تناک  نإ  و  لوخدـلا ، ۀـلاح  یف  تنأ  کلذ و  تلق  اذإ  اهلُخدأ »

( ُلوُسّرلا لوُقی  یّتَح  اُولِْزلُزَو  : ) وحن ۀیاکحلا ،
(214 ةرقبلا /  )

. اذک اذک و  نولوقی  هعم  اونمآ  نیذلا  لوسرلا و  نأ  ذئنیح  مهتلاح  یتح  ریدقتب : عفرلاب  عفان  ةءارق  یف 
: طورش ۀثالثب  ّالإ  یّتح »  » دعب لعفلا  عفتری  هنأ ال  ملعاو 

اهدحأ
. انّلثم امک  لاحلاب  الوؤم  وأ  الاح  نوکی  نأ 

یناثلا
اهلبق امع  ًاببسم  نوکی  نأ 

. ریسلا نع  ببستیال  سمشلا  عولط  ّنأل  ؛» سمشلا ُعلطت  یّتح  ُترس   » زوجیالف
ثلاثلا

ۀلضف نوکی  نأ 
یقبی الئل  اهلخدأ ؛» یتح  يریس  : » وحن یف  حصی  الف 

89
« اهلخدأ یتح  سمأ  يریـس  : » تلق وأ  ۀمات  اهتردق  نإف  ۀصقان ، ناک »  » تردق نإ  اهلخدأ » یّتح  يریـس  ناک  : » وحن یف  و ال  ربخ ، الب  أدتبملا 

. فوذحم رارقتساب  ال  ریسلا ، سفنب  سمأ »  » تقّلع نإ  ّالإ  ففرلا  زاج 

ۀفطاع نوکت  نأ  یتح :»  » هجوأ نم  یناثلا 

: هجوأ ۀثالث  نم  ًاقرف  امهنیب  ّنأ  ّالإ  ینعملا ، ظفللا و  یف  واولا  ۀلزنمب  ۀفطاع  نوکت  نأ 
لوألا  1

: طورش ۀثالث  یتح »  » فوطعمل نأ 
. يوارضخلا ماشه  نبا  هرکذ  اهرورجم ، طرش  کلذ  نأ  امک  ًارمضم  ًارهاظ ال  نوکی  نأ  اهدحأ :

، ءزجک وأ  اهـسأر » یتح  ۀکمـسلا  تلکأ  : » وحن لک ، نم  ًءزج  وأ  ةاشملا » یّتح  ّجاحلا  مدـق   » اهلبق ك عمج  نم  ًاضعب  اّمإ  نوکی  نأ  اـهیناث :
و ءانثتـسالا ، لوخد  حصی  ثیح  لخدت  اهنأ  کلذ  کل  طبـضی  يذلا  و  هدلو » یتح  : » لوقت نأ  عنتمی  و  هثیدـح » یّتح  دـیز  ینبجعأ  : » وحن
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. عنتمی ثیح  عنتمت 
انِیَنب یّتح  اننوباهَت  متنأف  ةامکلا ، یّتح  مکاـنرَهَق   94 (: 178  ) هلوق یف  اعمتجا  دـق  صقن و  وأ  ةدایز  یف  اّمإ  اهلبق  اـمل  ۀـیاغ  نوکی  نأ  اـهثلاث :

ارِغاصألا
یناثلا قرفلا   2

یف ّالإ  کلذ  یتأتی  و ال  هانمدـق ، امک  هنم ، ءزجک  وأ  ءزج  وأ  اهلبق  امم  ًاضعب  نوکی  نأ  اهفوطعم  طرـش  نأل  کلذ  و  لمجلا ، فطعتال  اـهنأ 
. تادرفملا
ثلاثلا قرفلا   3

و هقلطأ ، زابخلا و  نبا  کلذ  رکذ  دـیزب » یتح  موقلاب  ُتررم  : » لوقتف ةراجلا ، نیب  اهنیب و  ًاقرف  ضفاخلا ، دـیُعا  رورجم  یلع  تفطع  اذإ  اهنأ 
هدیق

90
. نسح وه  وانیِد  ةءاسإلاب  َناد  سئاب  یّتح  قلَخلا  یف  َضاف  كانمیُدوُج   95 (: 179  ) هلوق وحن  فطعلل ، اهنوک  نیعتی  نأب ال  کلام  نبا 

یتح مهب  تررم  و  كابأ ، یتح  مهتیأر  و  كوبأ ، یتح  ُموقلا  ءاج  : » وحن نولمحی  و  هنورکنی ، ۀفوکلا  لهأ  و  لیلق ، یتح »  » فطعلاهیبنت ب
. لماع رامضإ  یلع  اهدعب  ام  نأ  و  ۀیئادتبا ، هیف  یتح »  » نأ یلع  کیبأ »

ءادتبا فرح  نوکت  نأ  یّتح :»  » هجوأ نم  ثلاثلا 

ُلکشأ و ۀلجد  ءام  یّتح  َۀلجدب  اهءامد  ُّجُمَت  یلتَقلا  ِتلاز  امف   96 ریرج : لوقک  ۀیمسالا  ۀلمجلا  یلع  لخدتف  لمجلا ، هدعب  أدتبت  ًافرح  يأ :
، ضام اهلعف  یتلا  ۀیلعفلا  یلع  وِلبقُملا  ِداوّسلا  نع  نولأسی  مُهبالک ال  ُّرِهَت  ام  یّتح  َنوَشْغی   97 ناسح : لوقک  عراضم  اهلعف  یتلا  ۀیلعفلا  یلع 

( اُولاق اوَفَع و  یّتَح  : ) یلاعت هلوق  وحن 
(95 فارعألا /  )

(182 « ) بلطملادبع بلص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیش  یف  یلع  انأ و  لزأ  ملف  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لوق  و 
91

« اهـسأر یتح  ۀکمـسلا  تلکأ  : » کلوقک ۀثالثلا  یتح »  » ماسقأل ًاحلاص  عضوملا  نوکی  دق  ۀیئادتبالا و  یّتح »  » دعب ۀعقاولا  ۀـلمجلل  ّلحمال  و 
؛ لوکأم لوقت : نأ  ذـئنیح  نویرـصبلا  بجوأ  و  ءادـتبالا ، یلع  عفرت  نأ  و  واولا ، ینعم  یلع  بصنت  نأ  و  یلإ »  » ینعم یلع  ضفخت  نأ  کلف 

مهتاوُغ یّتح  يدَنلاب  مُهَتْمَمع   98 (: 183  ) هلوق ۀثالثلا  هجوألاب  يور  دق  هنع و  هعطق  عم  لمعلل  لماعلا  ۀئیهت  ربخلا  فذـح  عم  عفرلا  یف  نأل 
، هجوأ عفرلا  یف  کل  ناک  بصنلا و  نود  ضفخلا  عفرلا و  زاج  ماـق » دـیز  یتح  موقلا  ماـق  : » تلق اذإ  وِدَـشَر  يذ  یَغ و  يذ  کـِلام  َتنکَف 

کلذک اهنأ  امک  یناثلا ، یلع  ةدکؤم  و  لوألا ، یلع  ربخ  هدعب  یتلا  ۀلمجلا  و  لعفلا ، رامـضإ  ثلاثلا : و  فطعلا ، یناثلا : و  ءادتبالا ، اهدحأ :
. ةرّسفم ۀلمجلا  نوکتف  ثلاثلا  یلع  اّمأ  و  ضفخلا ، عم 

ثیح

رهظی ّرجلا ال  وه  اهرثأ و  ّنأل  ۀـفاضإ ؛ الک  ۀـلمجلا  یلإ  ۀـفاضإلا  ّنأل  تایاغلاب ؛ ًاهیبشت  ّمضلا  امهیف : ءاـثلا  یفو  ثوح » : » لوقت ئیطو  ثیح 
. فیفختلل حتفلا ، و  نینکاسلا ، ءاقتلا  لصأ  یلع  رسکلا  و  (، 184)

92
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( َنوُمَْلعی ثیح ال  ْنِم   ) أرق نم  ةءارق  و  ثیح ،»  » برعی نم  برعلا  نم  و 
(182 فارعألا /  )

بـصن ّلحم  یف  اهنوک  بلاغلا  و  نامزلل ، درت  دـق  و  شفخألا : لاق  ًاقافتا ، ناکملل  یه  رـسکلا و  یلع  ءانبلا  ۀـغل  لمتحت  اهلمتحت و  رـسکلاب 
اهلحر ْتقلأ  ُثیح  يدل  ٌةریثک  ٌتویب  عزُفت  مل  ّدَشف و   99 یملس : یبأ  نب  ریهز  لوقک  اهریغب  ضفخت  دق  و  نم »  » ضفخ ب وأ  ۀیفرظلا  یلع 

معشق ُّمأ 
( ُهََتلاسِر ُلَعْجی  ُثیَح  ُمَلعأ  هللا  : ) هیلع لمح  و  یسرافلل ، ًاقافو  هب  ًالوعفم  عقت  دقو 

(124 ماعنألا /  )
ًالولدم ًافوذـحم  ملعی »  » اهبـصان ناکملا و  یف  ًائیـش  ال  هیف ، ۀـلاسرلا  عضول  ّقحتـسملا  ناکملا  سفن  ملعی  یلاعت  هناحبـس و  هنأ  ینعملا : ذإ   ؛

. مهضعب يأر  یف  هبصنی  نأ  زاج  ملاع »  » بهتلّوأ نإف  هب  لوعفملا  بصنی  لیضفتلا ال  لعفأ  نأل  هسفن ؛ ملعأ »  » ال ب ملعأ »  » بهیلع
(: ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا لوق  وحن  رثکأ ، ۀیلعفلا  یلإ  اهتفاضإ  ۀیلعف و  وأ  تناک  ۀیمـسا  ۀـلمجلا  یلإ  ۀـفاضإلا  ثیح »  » مزلت و 

ۀمطاف لوقک  درفملا  یلإ  اهتفاضإ  تردن  و  هارأ » ًادیز  ثیح  تسلج  : » وحن یف  بصنلا  حّـجُر  ّمَث  نم  و  راد » ثیح  یلع  عم  ّقحلاردأ  مهللا  »
ثیح ساـنلا  ُقدــصأ  مـهّلک و  قـلخلا  ُریخ  هللا  تنأــف و   100 ملـس :) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص   ) یبـنلا ءاـثر  یف  مالــسلا ) اـهیلع   ) ءارهزلا

. یهتنا اهبرعأ ، درفملا  یلإ  ثیح »  » فاضأ نم  و  مامتلا : باتک  یف  حتفلاوبأ  لاق  هسیقی . ییاسکلا  بذکلاوقدصلا و 
93

« لیهس  » مضلاب و ثیح »  » و لیهس »  » ضفخ و  ثیح »  » نم ءاثلا  حتفبًاعمال  باهشلاک  ءیـضی  ًامجن  اعلاط  لیهـس  ثیح  يرت  امأ   101 يورو :
مقَتْسَت امثیح   102 (: 189  ) هلوقک نیلعفلا  تمزج  طرشلا و  ینعم  تنّمض  ۀّفاکلا  ام »  » اهب تلصتا  اذإ  ربخلا و  فذحف  دوجوم ، يأ : ففرلاب 

. نامزلل اهئیجم  یلع  لیلد  تیبلا  اذه  ِونامزألا  ِرباغ  یف  ًاحاَجن  ُه  للا  کل  رّدقی 
94

ءاخلا فرح 

الخ

: نیهجو یلع 
ینثتسملل ًاّراج  ًافرح  نوکت  نأ  امهدحأ :

: باوصلا و  رجلا ، فرحأ  ةدعاق  یلع  ههبش  وأ  لعف  نم  اهلبق  امب  قلعتت  لیق : و  مالکلا ، مامت  نع  بصن  اهعضوم  لیق : مث 
ةدئازلا فورحلا  ۀیدعتلا  مدـع  یف  تهبـشأف  اهنع  اهانعم  لیزت  لب  اهیلإ ، اهانعم  لصوت  ال  يأ : ءامـسألا ، یلإ  لاعفألا  يّدـعت  اهنأل ال  لّوألا ؛

(. 190)
یف فالخ  یلع  ۀـیلاح ، وأ  ۀفنأتـسم  ۀـلمجلا  و  اشاح »  » لعاف یف  روکذـملا  دـحلا  یلع  اهلعاف  و  هل ، ًابـصان  ًایدـعتم  ًالعف  نوکت  نأ  یناثلا : و 

: دیبل لوق  وحن  یف  ّالإ  تضفخ  تئش  نإ  و  ًادیز » الخ  اوماق  : » لوقت کلذ و 
95

ُلئاز ۀلاحم  میعن ال  ُلک  ُلطاب و  هللاالخ  ام  ءیش  ُلک  الأ   103
یلع فرظلا  یلع  لیق : لاحلا و  یلع  یفاریـسلا : لاقف  بصن  الخ » ام   » عضوم ۀـیلعفلا و  نیعی  اهلوخدـف  ۀـیردصم ، هذـه  ام »  » نـأل کـلذ  و 

« ًادیز الخ  ام  اوماق   » ینعمف تقولا ، نع  اهتلصو  اهتباین 
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، ًادیز نیلاخ  اوماق  لوألا : یلع 
، ًادیز مهولخ  تقو  اوماق  یناثلا : یلع  و 

یف ریغ »  » باصتناک ءانثتـسالا  یلع  فورخ : نبا  لاق  و  ادـعو ،» اـشاح   » یف تباـث  ۀبـصان  ۀـضفاخ و  اـهلحم  یف  روکذـملا  فـالخلا  اذـه  و 
«. دیز ریغاوماق  »

96

ءاّرلا فرح 

ّبُر

ّرج فرح 
ُّبر کیلع و  ًاراع  نکی  مل  کلتق  َّنإف  كولتقی  نإ   104 ۀنطق : نب  تباث  لوق  یف  هنع  ربُخا  هنإ  مهلوق : هتیمسا و  يوعد  یف  نییفوکلل  ًافالخ 

. یتأیس امک  أدتبم  عضوم  یف  وه  ذإ  هل ؛ ربخ  وأ  رورجملل  ۀفص  ۀلمجلا  فوذحمل و  ربخ  راع »  » لب فونممُراع  لتق 
. ًالیلق لیلقتلل  ًاریثک و  ریثکتلل  درت  لب  ۀعامج ، هیوتسرد و  نبال  ًافالخ  ًامئاد ، ریثکتلا  و ال  نیرثک ، ألل  ًافالخ  ًامئاد  لیلقتلا  هانعم  سیلو 

لّوألا نمف 
( َنیِملْسُماُوناک َْول  اوُرَفک  َنیّذلاُّدَوی  اَمبُر  : ) یلاعت هلوق 

(2 رجحلا /  )
وه ال فیوختلل و  ناقوسم  ثیدحلا  ۀـیآلا و  نإف  ةرخآلا » یف  ۀـیراع  ایندـلا  یف  ۀیـساک  ّبرای  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  و 

. لیلقتلا هبسانی 
97

یناثلا نم  و 
. مالسلا ةالصلا و  امهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ  یسیع و  دارِأناَوبأ  ُهَْدلی  َمل  َدلَو  يذ  ٌبأ و  هل  سیل  دولوم و  َُّبر  الأ   105 (: 194  ) هلوق

امب هزییمت  هریکذت و  هدارفإ و  و  ًارهاظ ، ناک  نإ  هتعن  و  اهرورجم ، ریکنت  بوجو  اهریدصت و  بوجوب  ّرجلا  فورح  رئاس  نم  ّبر »  » درفنت و 
و ًالیلق ، لب »  » دعب و  رثکأ ، واولا  دعب  و  ًاریثک ، ءافلا  دعب  ۀفوذحم  اهلامعإ  و  هیـضم ، اهاّدعم و  فذح  ۀـبلغ  و  ًاریمـض ، ناک  نإ  ینعملا  قباطی 
107 و کلام : نب  بعک  لوقواباهتلا  ُبهتلی  ُداکی  یلع  ُهاـَظل  بََهل  يذـف  کـِلهأ  نإـف   106 یبضلا : مورقم  نب  ۀـعیبر  لوقک  لقأ  ّنهنودـب 
: لیمج لوق  ُّبر و  باّوذ  رجه  هیِدارَم و  یشُْخت  ماکآ  دُعُص و  يذ  دَلب  لب   108 ۀبؤر : لوقوانیرباص  اْنتَرأ  ْتَدِهَش  ولو  انیقل  ام  لئاُست  ۀلئاس 

ِْهلَلَج نم  َةایحلا  یِضقأ  ُتدک  ِْهلَلَط  یف  ُتفقو  راد  مسر   109
98

لجر بر  : » وحن یفو  ۀـیئادتبالا ، یلع  عفر  يدـنع » حـلاص  لجر  ّبر  : » وحن یف  اهرورجم  لحمف  ینعملا ، نود  بارعإلا  یف  ةدـئاز  اهنأب  و 
هّلحم ةاعارم  زاوجب  و  هتیقل » اذه  : » کلوق یف  امک  بصن  وأ  عفر  هتیقل » حـلاص  لجر  ّبر  : » وحن یفو  ۀـیلوعفملا ، یلع  بصن  تیقل » حـلاص 

یلع لوخدلل  اهئیهت  نأ  لمعلا و  نع  اهّفکت  نأ  بلاغلاف  اهدعب ، ام »  » تدـیز اذإ  ًالیلق و  ّالإ  ًارمع » دـیزب و  تررم  : » وحن زجی  مل  نإ  ًاریثک و 
یلإ فیسلا  هدیب  ًارساح  جرخی  هتیأر  اّمبرلف  (: » مالسلا هیلع   ) یلعیف سابع  نبا  لوقک  ینعم  ًاظفل و  ًایـضام  لعفلا  نوکی  نأ  ۀیلعفلا و  لمجلا 

اهلوخد نم  وءالَجن  ۀَنعَط  يرُْصب و  َنَیب  لیقَص  فیسب  َۀبرَـض  اّمبر   110 ءالعرلا : نب  يدع  لوق  اهلامعإ  نم  و  ( 199 « ) هلتقیف عارّدلا  لجرلا 
ًالصأ ۀیمـسالا  یلع  ۀفوفکملا  لخدت  ال  لیقوُراهِملا : ّنهنیب  ُجیجانع  مهیف و  ُّلَبؤملا  ُلِماجلا  اّمبر   111 داؤد : یبأ  لوق  ۀیمسالا  ۀلمجلا  یلع 
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ُّدَوی اَمبُر   ) لبقتـسملا لعفلا  یلع  اهلوخد  نم  و  ام »  » ۀفـص ل ۀلمجلا  ًافوذحم و  وه »  » ربخ ل لماجلا »  » ۀفوصوم و ةرکن  تیبلا  یف  ام »  » نإ و 
( اوُرَفک َنیّذلا 
(2 رجحلا /  )

دیدشتلا عم  امهالک  اهحتف و  ءارلا و  مض  ۀغل : ةرشع  ّتس  ّبر »  » یف و 
99

ّمض ءابلا و  ناکسإ  عم  حتفلا  مضلا و  ةرـشع و  اتنثا  هذهف  اهنم ، دّرجتلا  عم  ۀکّرحم و  وأ  ۀنکاس  ثینأتلا  ءات  عم  ۀعبرألا  هجوألا  فیفختلا و  و 
. فیفختلا دیدشتلا و  عم  نیفرحلا 

100

نیسلا فرح 

ةدرفملا نیسلا 

لوق ینعم  ًایلاوم و  هلإلل  ًاّبحم  ًایِمک  ًامراص  مویلا  ۀـیارلا  یطعُاس  لاق  112 و  ناّسح : لوقک  لابقتـسالل  هصّلخی  فراضملاب و  صتخی  فرح 
وه عـساولا و  نمزلا  یلإ  لاـحلا  وـه  قیـضلا و  نمزلا  نم  عراـضملا  تـلقن  اـهنأ  کـلذ  فیـسوت و  فرح  سیفنت ،» فرح  : » اـهیف نـیبرعملا 

«. لابقتسا فرح  : » هریغ يرشخمزلا و  لوق  مهترابع  نم  حضوأ  و  لابقتسالا ،

َفْوَس

سیل و  ینعملا ، ةرثک  یلع  لدـت  فورحلا  ةرثک  نأ  یلإ  رظن  کلذـب  لئاقلا  ّنأک  و  کلذ ، یف  فـالخ  یلع  اـهنم ، عسوأ  وأ  نیـسلل  ۀـفدارم 
اهاکح فیفختلا  یف  ۀـغلابم  ءای  طـسولا  بلق  هفذـحب و  یـس »  » و ریخـألا ، فذـحب  وس »  » و طـسولا ، فذـحب  فس » : » اـهیف لاـقی  و  درّطمب ،

. مکحملا بحاص 
101

« ءاوس قحلا  یف  كدـنع  ساـنلارمأ  نکیلف  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  دـحاولا ، نع  وتـسم »  » ینعمب یتلا  ءاوس »  » ربخی ب هیبنت 
: یلاعت هلوق  بصنلا و  كرـشلا و  لـهأ  هلـإلا و  بزح  اـمهرمأ  نیب  یّتَش  ءاوس و  اـسیل   115 کـلام : نب  بعک  لوق  وحن  هقوـف ، اـم  و  ( 205)

( ءاوَس اوُسَیل  )
(113 نارمع /  لآ  )

( ْمُهْرِْذُنت َْمل  ْمأ  مُهَترَْذنأ  ْمِهیَلَع أ  ءاوَس  : ) یلاعت هلوق  یف  زیُجا  دق  و  ءاوتسالا ، ینعمب  ردصم  لصألا  یف  اهنأل   ؛
(6 ةرقبلا /  )

. ثلاثلا یلع  ربخ  یناثلا و  یلع  أدتبم  لوألا و  یلع  لعاف  اهدعب  ام  و  أدتبم ، وأ  اهدعب  امع  وأ  اهلبق  امع  ًاربخ  اهنوک 

یس

لوسرلا حدـم  یف  یحمجلا  لـبهد  وبأ  لوق  وحن  نایـس ،»  » هتینثت واو و  لـصألا  یف  هنیع  و  ینعم ، ًاـنزو و  لـثم »  » ۀـلزنمب مسا  امیـس » ـال   » نم
مدـعلا و ْرفَولا و  هنم  نایـس  دـعابتم  الب  معن  لّلهتم  مْقُع  هلثمب  ءاسنلا  نإ  ههیبش  ندـلی  الف  ءاـسنلا  َمَقَع   116 ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
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(: 208  ) هلوق یف  لثم »  » اهنع تنغتسا  امک  ۀفاضإلا  نع  ذئنیح  ینغتست 
102

. ًاذاش ّالإ  ناءاوس » : » اولوقی ملف  ءاوس »  » ۀینثت نع  هتینثتب  اونغتسا  ِنالثم و  هللادنع  رشلاب  ُرشلا  اهرکشی و  هللا  تانسحلا  ِلعْفی  ْنَم   117
رکذ ئطخم و  وهف  کلذ  فالخ  یلع  هلمعتسا  نم  ّنأ  یلإ  بلعث  بهذ  بجاو و  ال »  » یلع واولا  لوخد  هیلع و  ال »  » لوخد هئای و  دیدشت  و 

یه بَرُقلا و  مظعأ  نـم  هـب  ءاـفو  ٌدـْقَع  امیـسال  ناـمیألاب  دوقعلاـب و  ْهـِف   118 (: 209  ) هلوـقک واوـلا  فذـحت  دـق  و  فّـفخی ، دـق  ّهنأ  هریغ 
ال»  » رارکت بجول  و  واولا ، لوخد  عنتمال  رکذ  امک  ناک  ولو  ماق ،»  » بصانلاف دیز » امیسال  اوماق  : » لیق اذإف  لاحلا ، یلع  بصن  یـسرافلادنع 

، ۀئربتلا ال »  » مسا ل وه  هریغ  دنع  و  دلاخ » َلثم  ورمع و ال  َلثم  ًادیز ال  تیأر  : » لوقت امک 
ةدـئاز ام »  » و ۀـفاضإلا ، یلع  وه  و  اهحجرأ ، رجلا  و  ةرکن ، ناک  اذإ  ًاـضیأ  بصنلا  و  ًاـقلطم ، عفرلا  رجلا و  اهدـعب  يذـلا  مسـالا  یف  زوجی  و 
دئاعلا ُفذح  ٌدیز » امیس  الو  : » وحن یف  هفعضی  ۀلمجلاب و  ۀفوصوم  ةرکن  وأ  ۀلوصوم  ام »  » فوذحم و رمـضمل  ربخ  هنأ  یلع  عفرلا  و  امهنیب ،

، لوطلا مدع  عم  عوفرملا 
و ۀـفاضإلا ، نع  ۀـفاک  ام »  » زییمتلا و یلع  بصنلا  و  فاـضم ، هنـأل  بارعإ ؛ یـس »  » ۀـحتفف نیهجولا  یلع  و  لـقعی ، نم  یلع  اـم »  » قـالطإ و 

« َلجر ال   » یف اهلثم  ءانب  ۀحتفلا 
ّنأ ۀفاک و  ام »  » ّنأب مهـضعب  ههّجو  ًاهجو و  هل  فرعأ  ال  ناّهدلا : نبا  لاق  و  روهمجلا ، هعنمف  ًادـیز » امیـس  الو  : » وحن ۀـفرعملا  باصتنا  امأ  و 

همهفأ امم  جرخم  هنأب  بیُجا  و  یلوأ ، باب  نم  لخاد  اهدـعب  ام  و  جرخم ، ینثتـسملا  نأب  ّدُر  و  ءانثتـسالا ، یف  ّـالإ »  » ۀـلزنم تلزن  امیـس » ـال  »
. ًاعطقنم ءانثتسا  نوکیف  اذه  یلع  و  اهلبق ، امل  هتاواسم  نم  قباسلا  مالکلا 

103

نیعلا فرح 

ادع

. کلذ یف  فالخلا  و  ام »  » عم اهمکح  یفو  نیمسقلا ، نم  هانرکذ  امیف  الخ ،»  » لثم

یسع

ةراشا

هورکملا یف  قافشإلا  بوبحملا و  یف  یِّجّرَتلا  هانعم  لعف 
( ْمُْهنَع َوُفْعی  ْنأ  هللا  یَسَع  کئلؤُاَف  : ) یلاعت هلوق  وحن 

(99 ءاسنلا /  )
« دوهعلا هیف  ناخت  فویـسلا و  هیف  یـضتُنت  مویلا  اذه  دعب  نم  رمألا  اذـه  اورت  نأ  یـسع  : » يروشلا تقو  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 

(. 210)
: هجوأ یلع  لمعتست  و 

« موقی نأ  ٌدیز  یسع  : » لاقی نأ  اهدحأ :
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: لاوقأ یلع  هبارعإ  یف  فلتخاو 
ربخلا نأب  لکشتسا  و  موقی » دیز  ناک   » لثم ّهنأ  روهمجلا  لوق  وه  و  لوألا :

104
اّمإ فاضم : ریدقت  یلع  وأ  لدـع » دـیز   » باب نم  هنأب  بیُجا  و  تاذـلا ، نیع  ثدـحلا  نوکی  و ال  تاذ ، هنع  ربخملا  و  ردـصملا ، لیوأت  یف 

. مایقلا بحاص  دیز  یسع  يأ : ربخلا  لبق  وأ  مایقلا ، دیز  رمأ  یسع  يأ : مسالا ، لبق 
هیوبیـس و بهذم  اذه  و  ًاعـسوت ، ُّراجلا  َفذُح  و  لعفی » نأ  نم  َبُرَق   » ۀلزنمب رـصاق  وأ  ًالمع  ینعم و  َبراق »  » ۀلزنمب دـعتم  لعف  اهنأ  یناثلا :

. دّربملا
ًامزال ًالدب  نوکی  ذئنیح  هنأ  هُّدری  نییفوکلا و  بهذم  وه  اهلعاف و  نم  لامتـشا  لدب  لعفلا  و  نأ »  » و َبُرَق ،»  » ۀـلزنمب رـصاق  لعف  اهنأ  ثلاثلا :

. لدبلا نأش  اذه  سیل  و  مالکلا ، ةدئاف  هیلع  فقوتت 
: ةزمح ةءارق  یف  نیلوعفملا  دـسم  دـس  اـمک  نیأزجلا  ّدـسم  َّدـس  لدـبلا  اذـه  ّنأ  لامتـشا و  لدـب  لـعفلا  و  ْنأ »  » صقاـن و لـعف  اـهنأ  عبارلا :

( ٌریَخ ْمَُهل  یلُْمن  اّمنأ  اوُرَفک  َنیّذلا  َّنَبَسَْحتالَو  )
(178 نارمع /  لآ  )

. کلام نبا  هراتخا  و  باطخلاب ،

لعفلا و  ْنأ »  » یلإ دنست  نأ  یناثلا : لامعتسالا 

. نیأزجلا َّدسم  ۀلاحلا  هذه  یف  اهتلصو  ْنأ »  » ْتَّدس نکل  و  ًادبأ ، ۀصقان  اهنأ  يدنع  کلام : نبالاق  و  ًامات ، ًالعف  نوکتف 

درفملا مسالا  وأ  نیسلاب  نورقملا  وأ  درجملا  عراضملا  اهدعب  یتأی  نأ  سماخلا : عبارلا و  ثلاثلا و 

یسع ُبیرق  جرَف  هءارو  نوکی  هیف  َتیسمأ  يذلا  ُبرکلا  یسع   119 مرشخ : نب  ۀبده  لوقک  لیلق  لوألا  و 
(: 212  ) هلوقک ُّلقأ  ثلاثلا : و 

105
نأل ًامئاص ؛ نوکأ  يأ : ربخلا ، هیف  فذح  امم  هنأ  باوّصلا : و  اولاق ، اذـک  امئاص  تیـسع  ّینإ  ْنَِرثُکت  ًامئاد ال  ًاّحُلم  لذـعلا  یف  َترثکأ   120

. یلصألا لامعتسالا  یلع  اهل  ءاقبإ  کلذ  یف 
لعف ّنهیف  یـسع »  » ِِحناوَجلا و یَلکلا و  ِتّالُغ  ئِفُطتـس  هذـه  َدـعب  ئیط  نم  ئیط  یـسع   121 ۀـحاور : نب  ماسق  لوقک  ًادـج  ٌردان  یناـثلا : و 

. لاکشإ الب  صقان 

لیلق وه  و  هاسع » و  كاسع ، و  ياسع ، : » لاقی نأ  سداسلا :

: بهاذم ۀثالث  هیفو 
. هیوبیس هلاق  ربخلا ، عفر  مسالا و  بصن  یف  لعل »  » يرُجم تیرُجا  اهنأ  اهدحأ :
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تبث امنإ  ریمض  نع  ریمض  ۀبانإ  نأ  هدری  و  شفخألا ، هلاق  ففرلا  ریمـض  ناکم  بصنلا  ریمـض  ریعتـسا  نکل  اهلمع و  یلع  ۀیقاب  اهنأ  یناثلا :
«. تنأک انأ  ام  : » وحن لصفنملا ، یف 

بلق بارعإلا  نأ  امهاعّدم  یـسرافلا و  دّربملا و  هلاق  سکعلاب ، وًاربخ  هنع  ربخملا  لعجف  مالکلا ، بلق  نکل  اهلمع و  یلع  ۀیقاب  اهنأ  ثلاثلا :
. هلاحب ینعملا  و 

« مئاق ٌدیز  یسع  : » عباسلا

. ربخلا ۀیمسالا  ۀلمجلا  و  نأشلا ، ریمض  اهمسا  نأ  و  ۀصقان ، اهنأ  یلع  اذه  جرختی  و  بلعث ، هاکح 

هیبنت

106
رامضإلا لمتحیف  ًادیز »  » اعزانت نیلماعلا  ردقت  نأ  ّالإ  مهللأ  یـسع »  » یف ال  موقی »  » یف رامـضإلا  نوکی  نکل  و  ًاضیأ ، نیهجولا  لمتحا  دیز »

: تلق اذإ  و  ( 215 « ) هودعیال موی  هل  نم  ءاقب  نوکی  نأ  یسع  امو  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  هریظن : یناثلا و  لامعإ  یلع  یسع »  » یف
وه یبنجألاب و  ًارمع »  » وه اهلومعم و  و  نأ »  » ۀلـص نیب  لصفلا  مزلی  الئل  یـسع »  » مسا دیز »  » نوک زوجی  الف  ًارمع » ٌدیز  برـضی  نأ  یـسع  »

( ًادوُمْحَم ًاماقَم  ّکُبَر  کَثَْعبی  ْنأ  یسَع  : ) یلاعت هلوق  هریظن : و  دیز » »
(79 ءارسإلا /  )

ُلَع

: نیرمأ هیف  اومزتلا  و  قوف »  » ینعمب ٌمسا 
امهدحأ

« نم  » ًارورجم ب هلامعتسا 
یناثلا و 

فاضم َریغ  هلامعتسا 
نم یحـضأ  ُتحت و  نم  ُضَمرأ  ُهّلَلَُظا  یل ال  موی  َّبُرای   122 (: 216  ) هلوق اّمأ  و  هولع » نم  : » لاقی امک  حطـسلا » لع  نم  ُُهتذـخأ  : » لاقی الف 

ُْهلَع
؛ تیبلا اذه  یف  امک  مضلا  یلع  ًاینبم  ناک  ۀفرعملا  هب  دیُرا  یتم  یلع و  ْلَع  ًافاضم . ناکول  هئانبل  هجو  و ال  ینبم ، هنأ  لیلدـب  تکـسلل ؛ ءاهلاف 

. هقوف نم  سمّشلاُّرَح  هتحت و  نم  ءاضمّرلا  هبیُصت  هنأ  ینعملا : و  ۀقلطم ، ۀیقوفال  هسفن  ۀیقوف  دارملا  ذإ 
107

ئرما لوقک  ًابرعم  ناک  ةرکّنلا  هب  دیُرا  یتم  ُلع و  نم  تاوامـسلا  قوف  يذلا  لوسر  ًادّمحم  نأ  هللا  نذإب  ُتدهـش   123 ناسح : لوق  هلثم : و 
ام ناکم  نم  ّطحنا  دوملجب  هتعرـس  یف  سرفلا  هیبشت  دارملا  ذإ  ِلع  نم  ُلیَّـسلا  ُهَّطَحرْخَـص  دوملُجک  ًاعم  ربدم  لبقم  ٍّرَفِم  ٍّرکِم   124 سیقلا :

. صوصخم ولع  نمال  لاع ،
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ّلَع

ةروسکم وأ  ۀحوتفم  ةددشم  مالب 
هعفر دق  ُرهّدلا  ًاموی و  عکَرت  نأ  کّلع  َریقفلا  َنیُهتال   125 عیرق : نب  طبضألا  لوق  وحن  ّلعل ،»  » یف ۀغل 

یلع

ةراشا

: نیهجو یلع 

: ناعم ۀعست  اهل  و  ًافرح ، نوکت  نأ  امهدحأ :

ءالعتسالا اهدحأ :
( َنُولَمُْحت کلُفلا  یَلَع  َو  اهیَلَع  َو  : ) وحن بلاغلاوه ، رورجملا و  یلع  اّمإ 

(22 نونمؤملا /  )
( يدُه ِراّنلا  یَلَع  ُدِجأ  وأ  : ) یلاعت هلوق  وحن  هنم ، برقی  ام  یلع  وأ 

(10 هط /  )
( مالسلا هیلع   ) نیسحلا مامإلا  ءاثر  یف  یفعجلا  ّرحلا  نب  هللادیبع  لوق  و 

108
: یلاعت هلوق  وحن  ًایونعم ، ءالعتـسالا  نوکی  دـق  هَمِجاس و  نیعلا  ضقنی و  یـشحلا  َداـکف  مهلاـحم  مِهثادـجأ و  یلع  ُتفقو   126 هباحصأ : و 

( ٌبنَذ یَلَع  ْمَُهلَو  )
(14 ءارعشلا /  )

(. 221 « ) ءارعلاب نیسحلا  اذه  ءامسلا ، ۀکئالم  کیلع  یّلص  هادمحم ، ای  هادمحم ، ای   » يربکلا بنیز  لوق  و 
« عم  » ۀبحاصملا ك یناثلا :

( ِبُح ِهّ یلَع  َلاملا  یَتآ  و  : ) وحن
(177 ةرقبلا /  )

« نع  » ةزواجملا ك ثلاثلا :
ینعم َنِّمُض  یـضر »  » نأ لمتحی  و  ِنع ، یّ يأ : اهاضِر  ینبجعأ  هللاُرمَعل  ریـُشق  ونب  یلع  ْتیِـضَر  اذإ   127 یلیقُعلا : ریمخ  نب  فیَحُقلا  لوـقک 

«. فطع »
ماللاک لیلعتلا  عبارلا :

( مکادَه ام  یلَع  هللا  اوُّربُکِتلَو  : ) وحن
(185 ةرقبلا /  )

. مکایإ هتیادهل  يأ :
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« یف  » ۀیفرظلا ك سماخلا :
( ۀَْلفَغ ِنیِح  یلَع  ۀَنیِدَْملا  َلَخَد  َو  : ) وحن

(15 صصقلا /  )
« نم  » ۀقفاوم سداسلا :

( َنُوفْوَتْسی ِساّنلا  یَلَع  اُولاتکا  اذإ  َنیّذلا  : ) وحن
(2 نیفّفطملا /  )
ءابلا ۀقفاوم  عباسلا :

( َّقَحلا ّالإ  هللا  یَلَع  َلُوقأ  ْنأ ال  یلَع  ٌقیِقَح  : ) وحن
(105 فارعألا /  )

109
هریغل وأ  ضیوعتلل  ةدئاز  نوکت  نأ  نماثلا :

لوألاف
لبق یلع »  » داز و  هیلع »  » فذـحف هیلع ، لکتی  نم  يأ : ْلـکّتی  ْنَم  یلع  ًاـموی  ْدِـجی  َْمل  ْنإ  ْلِـمتْعی  کـیبأ  میرکلا و  َّنإ   128 (: 223  ) هلوقک
هلوق یف  لیق  اذـک  لکّتی و  نم  یلع  لاقف : ًامهفتـسم  أدـتبا  مث  ًائیـش ، ًاموی  دـجی  مل  نإ  دارملا : لیق : و  یّنج ، نبا  هلاق  هل ، ًاـضیوعت  لوصوملا 
لوقی یّنج  نبا  ماهفتـسالا و  أدتبا  مث  کسفنل  رظناف  لصألا  نإ  ُقثَت : نَمب  رظناف  ۀَِقثوخأ  ّالإ  ثَدَح  نم  بان  امیف  کیتاؤی  129 و ال  (: 224)
أدتبا مث  رظناف » : » هلوق دنع  مالکلا  ّمت  لب  لیق : ًاضوع و  ءابلا  داز  اهرورجم و  ءابلا و  فذـحف  هب ؛ قثت  نم  رظناف  لصألا : نإ  ًاضیأ : کلذ  یف 

؟ قثت نمب  لاقف : امهفتسم 
یناثلا و 

نأل رظن ؛ هیف  و  ( 226  ) کلام نبا  هلاق  ًانیمی ، فلح  لـصألا : و  ( 225 « ) نیمی یلع  فلح  نم  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقک 
(. 227  ) اهب قلعتی  امع  زاجم  نیمیلا 

110
. دهعلا ةدیعبلا  بئاصملا  نایسن  ةداعلا  نأ  یلع  يأ :

هجو یلع  اهدـعب  ام  یلإ  هانعم  تلـصوأ  اهنأل  هب ؛ لاـق  نم  دـنع  اـهلبق  اـمب  اـشاح »  » قلعتک هب ، لاـق  نم  دـنع  اـهلبق  اـمب  هذـه  یلع »  » ّقُلعت و 
نأ کلذ  یلع  ّلد  و  لاق : بجاحلا  نبا  هراتخا  هجولا  اذه  و  اذک ، یلع  ُقیقحتلا  و  يأ : فوذحم ، أدتبمل  ربخ  یه  وأ  جارخإلا ، بارضإلا و 

. اهیف ُقیقحتلا  وه  امب  ءیج  مث  قیقحتلا ، ریغ  یلع  تعقو  یلوُالا  ۀلمجلا 
َّمتام دعب  ِهیلع  ْنِم  ْتَدَـغ   131 (: 229  ) هلوقک نِم »  » اـهیلع تلخد  اذإ  کـلذ  و  قوف »  » ینعمب ًامـسا  نوـکت  نأ  یلع : یهجو  نم  یناـثلا : و 

، دحاو یّمـسمل  نیریمـض  اهقلعتم  لعاف  اهرورجم و  نوکی  نأ  وه  رخآ و  ًاعـضوم  شفخألا  داز  ِلَهْجَم و  ءادـیَِبب  ضیَق  نع  ّلِصَت و  اهؤْمِظ 
( کَجْوَز کیَلَع  کِْسمأ  : ) وحن

(37 بازحألا /  )
نع یب .» تحرف   » و ال یُنتبرض » : » لاقیال َمِدع ،» َدقف و  ّنظ و   » باب ریغ  یف  لصتملا  هریمض  یلإ  لصتملا  رمضملا  لعف  يدعتیال  هنأل   ؛

« یلإ  » ۀیمساب مکحلا  مزل  رک ، ُذ  امل  اهتیمسا  تمزل  ول  اهنأل  و  اهلحم ، قوف »  » لولح ّحصل  ۀیآلا  هذه  وحن  یف  ًامـسا  تناک  ول  اهنأل  رظن ؛ هیفو 
( کَیلإ َّنُهْرُصَف  : ) وحن یف 

(260 ةرقبلا /  )
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( کَیلإ ْمُمْضا  َو  )
(32 صصقلا /  )

111
و کسفن ، یلع  کسمأ  يأ : فاضم ، فذح  یلع  اّمإ  و  کل » ًایقـس   » یف ماللا  یف  لیق  امک  فوذـحمب  قلعتلا  یلع  اّمإ  جرختی  هّلک  اذـه  و 

. کسفن یلإ  ممضا 

نع

ةراشا

: هجوأ ۀثالث  یلع 

ًاراج ًافرح  نوکت  نأ  اهدحأ :

: ناعم ُةرشع  اهل  رکذ  ام  عیمج  و 
ةزواجملا اهدحأ :

هللا یبن  باغ  132 و  تیمکلا : لوـق  و  ( 230 « ) رانلا لهأ  بالک  مادإ  اهنإف  ۀبیغلا  نع  ّفک  اذـه  ای  (: » مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا مامإلا  لوقک 
. یتأیس و  اذه ، ریغ  ینعم  لاثملا  اذه  یف  اهل  رکذ  و  سوقلا » نع  مهسلا  تیمر  : » کلوق لّلجم و  كانه  ام  ٌْءزُر  سانلا  یلع  هدقف  مهنع و 

لدبلا یناثلا :
( ًائیَش سْفَن  نع  ٌسفن  يزَْجت  ًامْوی ال  اوُّقَتاَو  : ) وحن

(48 ةرقبلا /  )
(. 232 « ) کُّما نع  یموصف  : » يوبنلا ثیدحلا  یف  و 

ءالعتسالا ثلاثلا :
( ِهِسفَن ْنَع  ُلَْخبی  اّمنإَف  : ) وحن

(38 دمحم /  )
لیلعتلا عبارلا :

( ةَدِعْوَم ْنَع  الإ  ِهِیبأل  َمیهاربإ  ُرافِغتسا  َناک  ام  َو  : ) وحن
(114 ۀبوتلا /  )

( ِکلْوَق ْنَع  انتَِهلآ  یکِراِتب  ُنَْحن  ام  َو  )
(53 دوه /  )

يأر وه  و  کلوق ، نع  َنیرداص  اهکرتن  ام  يأ : یکرات ،»  » ریمض نم  ًالاح  نوکی  نأ  زوجی  و 
112

. يرشخمزلا
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« دعب  » ۀفدارم سماخلا :
( َنیمِدان َّنُِحبْصَیل  لیلَق  اّمع  : ) یلاعت هلوقک 

(40 نونمؤملا /  )
( ِهِعِضاوَم ْنَع  َِملْکلا  َنُوفّرَحی  )

(46 ءاسنلا /  )
( ِهِعِضاوَم ِدَْعب  ْنِم   ) رخآ ناکم  یف  ّنأ  لیلدب 

(41 ةدئاملا /  )
(. 233 « ) كایندب کترخآ  ْعبَت  كاوثَم و ال  حلصأف  مهدحأک  َترِص  دقلیلق  نع  کنأک  و  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 

ۀیفرظلا سداسلا :
يّدعتی ال  ینو »  » نأل لیق : ۀـَلامَحلا ، موجن  ۀـعابرلا : ایناَو  ۀَـعابِّرلا  ِلْمَح  نع  کَت  مُهَتیقل و ال  ثیح  موقلا  َةارـس  سآو   133 یشعألا : لوقک 

( يرکِذ یف  اِینَتال  و   ) لیلدب یف »  » ّالإ ب
(42 هط /  )

. رتف هیف و  لخد  هیف :» ینو   » و هیف ، لخدی  مل  هزواج و  اذک :» نع  ینو   » ینعم نأ  رهاظلا  و 
« ْنِم  » ۀفدارم عباسلا :

( اُولِمَع ام  َنَسْحأ  ْمُْهنَع  ُلَّبَقَتَن  َنیّذلا  کئلُْوا  : ) وحن
(16 فاقحألا /  )

( ِرَخآلا ْنِم  ْلَّبَقتی  مل  امِهِدَحَأ و  ْنِم  َلّبُُقتَف  : ) لیلدب
(27 ةدئاملا /  )
( اّنِم ْلَّبَقَت  اّنَبَر  )
(127 ةرقبلا /  )

ءابلا ۀفدارم  نماثلا :
( يوَهلا ِنَع  قطنی  ام  و  : ) وحن

(3 مجنلا /  )
. يوه نع  هلوق  ردصی  ام  و  ینعملا : نأ  و  اهتقیقح ، یلع  اهنأ  رهاظلا  و 

ۀناعتسالا عساتلا :
. سوقلاب ُتیمر  ًاضیأ : نولوقی  مهنأل  ؛» سوقلا نع  ُتیَمَر   » هّلَثم ب و  کلام ، نبا  هلاق 

ۀفوذحم يرُخا  نم  ضیوعتلل  ةدئاز  نوکت  نأ  رشاعلا :
: نیزر نب  دیز  لوقک 

113
« نع  » تفذحف کیبنج ، نیب  یتلا  نع  عفدت  الهف  دارأ : ینج : نبا  لاق  ُعَفْدـَت  کیبنج  نیب  نع  یتلا  ّالهف  اهُمامِح  اهاتأ  ٌسفن  ْنأ  ُعَزَجتأ   134

. هدعب تدیز  و  لوصوملا ، لوأ  نم 

ًایردصم ًافرح  نوکت  نأ  یناثلا : هجولا 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


ًادّـمحم َّنع  دهـشأ  نولوقیف : ةددـشملا ، ّنأ »  » یف نولعفی  اذـک  و  َلـعفت ، نع  َلـعفت :» نأ  ینبجعأ  : » وحن یف  نولوقی  میمت  ینب  نأ  کـلذ  و 
. میمت ۀنعنع  یمست  و  هللا ، ُلوسر 

« بناج  » ینعمب ًامسا  نوکت  نأ  ثلاثلا :

: عضاوم ۀثالث  یف  نیعتی  کلذ  و 
« ْنم  » اهیلع لخدی  نأ  اهدحأ :

نبا دنع  ةدئاز  نع »  » یلع ُۀلخادلا  نم »  » یمامأ و ًةّرم و  ینیمی  نع  نم  ًۀئیرَد  ِحامّرلل  ینارأ  دَقَلَف   135 ةءاجفلا : نب  يرطق  لوقک  ریثک  وه  و 
، اهفالخل ۀقـصالملل و  لمتحم  کلذ  و  هنیمی ، بناج  یف  ینعملاف : هنیمی » نع  ُتدـعق  : » لیق اذإف  اولاق : هریغ ، دـنع  ۀـیاغلا  ءادـتبال  و  کلام ،

. ۀیحانلا لوأل  ًاقصالم  دوعقلا  نوک  نیعت  نم »  » تئج ب نإف 
« یلع  » اهیلع لخدی  نأ  یناثلا :

ُعیِطَق نیمیلا  حُونُس و  فیک  ًاّحنُس و  ریّطلا  تَّرم  ینیمی  نع  یلع   136 (: 237  ) هلوق وه  دحاو و  ٌتیب  هنم  ظوفحملا  و  ردان ، کلذ  و 
دحاو یّمسمل  نیریمض  اهقّلعتم  لعاف  اهرورجم و  نوکی  نأ  ثلاثلا :

: سیقلا ئرما  لوقک  کلذ  و  شفخألا ، هلاق 
114

هریمض یلإ  لصتملا  رمـضملا  لعف  يدعت  یلإ  يدؤی  الئل  کلذ  ِلِحاوّرلا و  ُثیدح  ام  ًاثیِدَح  نکلو  ِِهتارَجَح  یف  َحیِـص  ًابْهَن  کنع  َْعد   137
. اذه نع  باوجلا  مدقت  دق  و  لصتملا ،

دنع

یّسحلا روضحلل  مسا 
( ُهَْدنِع ًاّرِقَتْسُم  ُهآر  اّمَلَف  : ) وحن

(40 لمنلا /  )
( ِباتکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يّذلا  َلاق  : ) وحن يونعملا ، و 

(40 لمنلا /  )
( يوأَملا ُۀَّنَج  اهَْدنِع  یهَتنُملا  ِةَرْدِس  َْدنِع  : ) یلاعت هلوق  وحن  کلذک ، برقللو 

14 و 15) مجنلا /  )
(239 « ) هَتلزنَم كدنع  فّرَش  َهلُُزن و  کیدل  مرکأ  و  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا رکذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحنو 

«. نم  » ةرورجم ب وأ  ًافرظ  ّالإ  عقت  و ال  اهحتف ، اهمض و  نم  رثکأ  اهئاف  رسک  و 
ناهیبنت

روضحلل مسا  دنع » : » انلوق لوألا :
: تیبلا لآ  حدم  یف  تیمکلا  لوقک  هنامزل  ًاضیأ  یتأت  ردـصم و  فرظ ال  اهنإف  روضحلا ، ناکمل  مسا  باوصلا : و  کلام ، نبا  ةرابعل  قفاوم 

اوبُکن مُه  نإ  عیزاجَم  مهتبون و ال  دنع  حیرافم  ْمُهال   138
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: ناتملک دنع »  » بقاعت یناثلا :
115

( َنیمِظاک ِرِجانَْحلا  يََدل  ُبُولُقلاذإ  ِۀَفِزآلا  َمْوی  ْمُهرِْذنأ  َو  : ) یلاعت هلوقک  ًاقلطم  يدل » »
(18 رفاغ /  )

تنأ  139 ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا حدـم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبألوقک  ۀـیاغ  ءادـتبا  لحم  لحملا ، ناک  اذإ  ندـل »  » و
ُهانمَّلَع َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمحَر  هانیتآ  : ) یلاعت هلوق  یف  اتعمتجا  دق  دشرم و  یصوانیف  لزی  مل  مدآ  ندل  نم  دعسألا  کتفَّنکت  دوعسلا  نم  دیعـسلا 

( ًاْملِع ّانَُدل  ْنِم 
(65 فهکلا /  )

( ِّقَحلِاب ُقِْطنی  ٌباتک  انیََدلَو  : ) لیلدب امهفالخب ، ۀلضف ، ّالإ  نوکت  ال  ندل »  » ّنأ وه  و  ناث ، هجو  نم  نقرتفی  و 
(62 نونمؤملا /  )

( ٌظیِفَح ٌباتک  انَْدنِع  َو  )
(4 (ق / 

فبار ٌعنتمم و  يدل »  » ُّرج و  ریثک ، دنع »  » ُّرج و  ۀـبوصنم ، لیزنتلا  یف  یجت  مل  اهنأ  یتح  اهبـصن ، نم  رثکأ  نم »  » اهّرج ب نأ  وه  و  ثلاث ، و 
مکَقافِو انومتَملاَس  ْنَُدلاْنمَِزل   140 (: 242  ) هلوقک ۀلمجلل  فاضت  دق  اهنأ  وه  و  سماخ ، نیرثکألا و  ۀغل  یف  ۀـینبم  یه  نابرعم و  امهنأ  وه  و 

و ۀـفاضإلاب ، ّرجلا  اهدـعب  ۀـعقاولا  ةودـغ »  » یف اوکح  مهنأ  کلذ  و  فاضت ، دـق ال  اـهنأ  وه  و  سداـس ، ُحُونُج و  فـالِخلل  مکنم  کـی  ـالف 
. ۀمات ناک »  » رامضإب عفرلا  و  زییمتلا ، یلع  بصنلا 
: نیهجو نم  يدل »  » نم نکمأ  دنع »  » نأ ملعا  مث 

116
. هیشاوح یف  نامربم  هیلامأ و  یف  يرجشلا  نبا  هرکذ  يدل »  » یف کلذ  عنتمی  و  ( 244 « ) نیرخآلا نیلوألا و  ملع  يدنع  نإف  ینولأساف   » و

. ًارضاح ناک  اذإ  ّالإ  لام » يدل  : » لوقت و ال  ًابئاغ ، ناک  نإ  و  لام » يدنع  : » لوقت کنأ  یناثلا :

ُضْوَع

مل نإ  ینبم  نیضئاعلا » َضوع  ُُهلعفأ  ال  : » مهلوقک فیـُضا ، نإ  برعم  وه  و  یفنلاب ، صتخم  هنأ  الإ  ًادبأ ،»  » لثم لبقتـسملا  قارغتـسال  ٌفرظ 
«. َنیأ  » حتفلا ك یلع  وأ  ِسمأ »  » رسکلا ك یلع  وأ  ُلبق »  » مضلا ك یلع  امإ  هؤانب  و  فضی ،

117

نیغلا فرح 

ریغ

و (، 245  ) نحل ریغ » ال  : » مهلوق و  سیل »  » ۀملک اهیلع  تمدقت  هانعم و  مهف  نإ  ًاظفل  اهنع  عطقی  نأ  زوجی  و  ینعملا ، یف  ۀفاضإلل  مزالم  مسا 
اهریغ و ُضوبقملا  سیل  يأ : مسالا ، رامضإ  یلع  اهبصنب  و  ًاضوبقم ، يأ : ربخلا ، فذح  یلع  ریغ »  » عفرب اهُریغ » سیل  ًةرـشع  ُتضبق  : » لاقی
ْلبَق و ْنِم  ُرمألا  هللا  : ) مهـضعب ةءارقک  هتوبث  ۀین  ًاظفل و  هیلإ  فاضملا  فذـح  ًاضیأ و  مسالا  رامـضإ  یلع  نیونت  ریغ  نم  حـتفلاب  َریغ » سیل  »

( دَْعب ْنِم 
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(4 موّرلا /  )
، ءانب ۀمـض  اهنإ  نورخأتملا : دربملا و  لاـقف  نیونت ، ریغ  نم  مضلاـب  ُریغ » سیل   » و هدـعب ، نم  بَلَغلا و  لـبق  نم  يأ : نیونت ، ریغ  نم  رـسکلاب 

، ًاربخ نوکی  نأ  ًامسا و  نوکی  نأ  لمتحی  اذه  یلعف  ُدعب .» ُلبق و   » تایاغلاب ك تهبش  ریغ »  » نإ و  بارعإال ،
« ضعب لک و   » ۀلزنمب وه  امنإ  و  تحت » قوف و   » ناکمال ك و  دعب » لبق و   » نامز ك مساب  سیل  هنأل  ءانب ؛ بارعإ ال  ۀمض  شفخألا : لاق  و 

اذه یلع  و 
118

امهیلع و  نیونتلا ، مضلاب و  ٌریغ » سیل   » و نیونتلا ، حـتفلاب و  ًاریغ » سیل   » نیهجولا و لمتحی  فورخ : نبا  لاق  ربخلا و  فذـح  و  مسالا ، وهف 
« ریغ  » فرعتت روکذـم و ال  هیلإ  فاـضملا  ّنأـکف  ضیوعتلل ، اـمإ  و  تاـبرعملا ، ـالإ  قحلی  ـالف  نیکمتلل  اـمإ  نیونتلا  نـأل  ؛ ۀـیبارعإ ۀـکرحلاف 

. اهماهبإ ةدشل  ۀفاضإلاب ،
: نیهجو یلع  ًاظفل  ۀفاضملا  ریغ »  » لمعتست و 

ةرکنلل ۀفص  نوکت  نأ  لصألا : وه  و  امهدحأ :
( ُلَمْعَن اّنک  يّذلا  َریَغ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  : ) یلاعت هلوق  وحن 

(37 رطاف /  )
ْمِهیَلَع َتْـمَْعنأ  َنیذـّلا  َطارـِـص  : ) وـحن اـهنم ، ۀـبیرق  ۀـفرعمل  وأ  ( 246 « ) لــیلذ ُهریغ  زیزع  ّلــک  و  (: » مالــسلا هـیلع   ) نینمؤـملاریمأ لوـق  و 

( ْمِهیَلَع ِبوُضغَملاِریَغ 
(7 ۀحتافلا /  )

و فرعتت ، ذئنیح  اهنأ  جارسلا  نبا  معز  یتح  اهماهبإ ، فعض  نیدض  نیب  تعقو  اذإ  ًاریغ »  » نأل و  ةرکنلا ، نم  ٌبیرق  یسنجلا  َفّرعملا  نأل   ؛
. یلوُالا ۀیآلا  هُّدری 

ءانثتسا نوکت  نأ  یناثلا : و 
ففرلا بصنلاب و  دیز » ریغ  ٌدحأ  ینءاج  ام   » و بصنلاب ، دیز » َریغ  ُموقلا  ءاج  : » لوقتف مالکلا ، کلذ  یف  الإ »  » یلاتلا مسالا  بارعإب  برعتف 

( ررَّضلا یلُوا  َریَغ  َنینمؤُملا  َنِم  َنوُدِعاقلا  يِوَتْسیال  : ) یلاعت لاق  و 
(95 ءاسنلا /  )

( ْمُْهنِم ٌلِیلَق  ّالإ  ُهُولَعَف  ام   ) ّدح یلع  لدبُا  ءانثتسا و  هنأ  یلع  امإ  و  سنج ، مهنأل  نودعاقلا ؛»  » ۀفص ل هنأ  یلع  امإ  ریغ »  » عفرب أرقی 
(66 ءاسنلا /  )

ریغ بصنلا . ةءارق  هدیؤی  و 
مسالا باصتناک  ۀبراغملا  دنع  مالکلا  مامت  نع  ءانثتسالا  یف  ریغ »  » ُباصتنا و 

119
ینبم یلإ  تفیـُضا  اذإ  حتفلا  یلع  اهؤانب  زوجی  ۀعامج و  دنعناکملا  فرظب  هیبشتلا  یلع  و  یـسرافلادنع ، ۀیلاحلا  یلع  و  مهدنع ، الإ »  » دـعب

ِلاقوأ ِتاذ  نوُصُغ  یف  ٌۀمامح  تقطن  نأریغاهنم  َبرشلا  عنمی  مل   141 ۀعافر : نب  سیبق  یبأ  لوقک 
120

ءافلا فرح 

ةدرفملا ءافلا 
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ةراشا

: هجوأ ۀثالث  یلع  دری  لمهم و  فرح 

: رومُا ۀثالث  دیفت  و  ۀفطاع ، نوکت  نأ  اهدحأ :

بیترتلا لوألا :
یف هللا  دنع  هنع و  ُتبجأف  ًادّمحم  َتْوَجَه   142 ناسح : لوقک  يونعم  ناعون : وه  و 

. قحلاوه اذه  و  ۀتبلا ، عراضملا  یلع  ۀلخادلا  یف  عقوتلل 
لاحلا نم  یضاملا  بیرقت  یناثلا :

: اهنم ماکحأ : کلذ  اهتدافإ  یلع  ینتبا  و  بیرقلاب ، ّصتخا  ماق » دق  : » تلق نإف  دیعبلا ؛ یضاملا  بیرقلا و  یضاملا  لمتحیف  دیز » ماق  : » لوقت
. مسالا نهبشأف  نفرصتی ؛ و ال  نامزلا ، ندفیال  نهنأل  سئب ؛» معن و  یسع و  سیل و   » یلع لخدت  اهنأ ال 

هللا و ِلیبَس  یف  َِلتاُقن  ّالأ  اَنل  امَو  : ) یلاعت هلوق  وحن  ةرهاظ ؛ امإ  ًالاح  عقاولا  یـضاملا  یلع  شفخألا  الإ  نییرـصبلادنع  اهلوخد  بوجو  اـهنم :
( انئانبأ َو  انِرایِد  ْنِم  انْجِرُخا  دق 

(246 ةرقبلا /  )
اُنتَعاِضب هذه  : ) وحن ةرّدقم ، وأ  اوُعَْشقأ  مهنم و  ّرف  دق  نَم  ّرف  دق  ۀعبـس و  برحلا  یف  هللا  لوسر  انرـصن   154 بلطملادبع : نب  سابعلا  لوق  و 

( انَیلإ ّْتدُر 
(65 فسوی /  )

رثک امیف  امیـس  ال  ریدـقتلا ، مدـع  لصألا  و  دـق »  » نودـب ًالاح  اهعوقو  ةرثکل  کلذـل ؛ جاتحی  ـال  اولاـقف : شفخـألا ؛ نویفوکلا و  مهفلاـخ  و 
. هلامعتسا

یلع تلخد  امنإ  و  مئاقل » ًادیز  َّنإ  : » وحن مسالا ، یلع  اهلوخد  لصألا  نأل  کلذ ؛ و  ماق » دـقل  ًادـیز  ّنإ  : » وحن یف  ءادـتبالا  مال  لوخد  اهنم :
( ْمُهَنَیب ُمکْحَیل  ّکبَر  َّنإ  َو  : ) وحن مسالاب ، ههبشل  عراضملا 

(124 لحنلا /  )
. هیلع اهلوخد  زاجف  مسالاب ؛ هیبش  وه  يذلا  عراضملا  هبشأ  لاحلا  نم  یضاملا  بُرق  اذإف 

لیلقتلا ثلاثلا : ینعملا 
( ِهیَلَع ُْمتنأ  ام  ُمَْلعی  دَق  : ) یلاعت هلوق  وحن  هقلعتم ، لیلقت  و  بوذکلا ،» قدصی  دق  : » وحن لعفلا ، عوقو  لیلقت  نابرض : وه  و 

(64 رونلا /  )
131

دفتـسی مل  لوألا  لاثملا  یف  لیلقتلا  نأ  و  قیقحتلل ، امهوحن  نیلاثملا و  یف  اهنأ  مهـضعب  معز  و  هناحبـس ، هتامولعم  ُّلقأ  وه  هیلع  مه  اـم  يأ :
هلوأ و ضقانی  مالکلا  رخآ  ذإ  ًادساف ؛ ناک  لیلق  هنم  کلذ  رودص  نأ  یلع  لمحی  مل  نإ  هنإف  قدصی ،» بوذکلا  : » کلوق نم  لب  دـق »  » نم

(. 267 « ) میکحلا قَهزی  دق  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  هریظن 
ریثکتلا عبارلا :
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داصْرِِفب تَُّجم  هباوثأ  َّنأک  ُهلم  انأ  ًاّرفصم  نْرِقلا  كُْرتأ  دق   155 یلذهلا : لوق  یف  هیوبیس  هلاق 
قیقحتلا سماخلا :

( اهاکَز ْنَم  َحَْلفأ  ْدَق  : ) یلاعت هلوق  وحن 
(9 سمشلا /  )

لوقب ینعی  انیََدل و ال  ٌبّذکُم  انْنبا ال  ّنأ  اوِملع  دقل   156 ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا حدم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبأ  لوق  و 
( هیَلَع ُْمْتنأ  ام  ُمَْلعی  ْدَق  : ) یلاعت هلوق  هیلع  لمح  مهضعب  ّنأ  یضم  دق  ِلطابألا و 

(64 رونلا /  )
. رهظألا وه  و 

یفنلا سداسلا :
کلوـقک نوـکی  نأ  وـه  و  رکذ ، اـم  فـالخ  یلع  هلمحم  و  بیرغ ، اذـه  و  فرعت »  » بصنب هفرعتف » ریخ  یف  تنک  دـق  : » ةدیـس نـبا  یکح 

. ینعملا یلإ  ًارظن  اهدعب  بصنلا  ءاج  مث  قداص » لُجر  وه  : » بوذکلل
132

فاقلا فرح 

طق

ةراشا

: هجوأ ۀثالث  یلع 

یضم ام  قارغتسال  نامز  فرظ  نوکت  نأ  اهدحأ :

امهیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  مامإلا  یف  قدزرفلا  لوقک  یفنلاب ، صتخت  و  تاغللا ، حـصفأ  یف  ۀمومـضم  ءاطلا  دـیدشت  فاـقلا و  حـتفب  هذـهو 
یلإ قلخ  نأ  ذم  ینعملا : ذإ  یلإ ؛» ذم و   » ینعم اهنمضتل  تینب ؛ و  معن »  » هُؤال تناک  دهشتلا  الول  هدّهشت  یف  ّالإ  ّطق  ال »  » لاقام  157 مالسلا :)
یف هءاط  هفاق  عبتت  دق  و  نینکاسلا ، ءاقتلا  لصأ  یلع  رسکت  دق  و  تایاغلاب ، ًاهیبشت  ۀمضلا  تناک  و  نانکاس ، یقتلی  الئل  ۀکرح ؛ یلع  و  نآلا ،

. اهناکسإ وأ  اهمض  عم  هؤاط  ففخت  دق  و  مضلا ،

ءاطلا ۀنکاس  فاقلا  ۀحوتفم  هذه  و  بسح »  » ینعمب نوکت  نأ  یناثلا : و 

، نیفرح یلع  ۀعوضوم  اهنأل  ۀینبم ؛ اهنأ  الإ  مهرد ،» دیز  بسح  کبـسح و  یبسح و  : » لاقی امک  مهرد » دـیز  ْطق  و  کْطق ، و  یطق ، : » لاقی
. ۀبرعم بسح »  » و

« یفکی  » ینعمب لعف  مسا  نوکت  نأ  ثلاثلا : و 
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ْندل و  » یف زوجی  امک  نوکـسلا ، یلع  ءانبلل  ًاظفح  یناثلا ؛ هجولا  یلع  ۀیاقولا  نون  زوجی  و  ینیفکی » : » لاقی امک  ۀیاقولا  نونب  ینطق » : » لاقیف
. کلذک ْنَع » ْنِم و 

133

فاکلا فرح 

ةدرفملا فاکلا 

. اهریغ و  ةراج ، ةدرفملا : فاکلا 
مسا و  فرح ، ةراجلا : و 

: ناعم ۀسمخ  هل  فرحلا  و 
هیبشتلا اهدحأ :

ِمامعألا ُدیس  كاذهک  َّم  اذهک و ال ع  يری  ٍّمع  َنبا  158 ال  تیمکلا : لوقک 
لیلعتلا یناثلا : و 

( َنوُِرفاکلا ُِحْلفی  ُّهنأک ال  َيو  : ) یلاعت هلوقک  هتوبث  قحلا  و  نورثکألا ، هافن  و  موق ، کلذ  تبثأ 
(82 صصقلا /  )

ءالعتسالا ثلاثلا :
فذـح یلع  هیبـشتلل  یه  لـیق : ریخ و  یلع  يأ : ریخک » : » لاـقف تحبـصأ »؟ فـیک  : » هـل لـیق  مهـضعب  نأ  و  نوـیفوکلا ، شفخـألا و  هرکذ 

: بیراعأ لاثملا  اذه  یف  نییوحنلل  و  هیلع ، تنأ  ام  یلع  ینعملا  ّنإ  تنأ :» امک  ْنک   » یف لیق  ریخ و  بحاصک  يأ : فاضم ،
134

. هربخ فذح  أدتبم  تنأ »  » و ۀلوصوم ، ام »  » نأ وه  و  اذه ، اهدحأ :
( ٌۀَِهلآ مهل  امک  ًاهلإ  اَنل  ْلَعجا  : ) یلاعت هلوق  یف  کلذب  لیق  دق  تنأ و  وه  يذلاک  يأ : هؤدتبم ، َفذُح  ٌربخ  تنأ »  » و ۀلوصوم ، اهنأ  یناثلا :

(138 فارعألا /  )
. ۀهلآ مهل  وه  يذلاک  يأ :

: ینعملا و  تنأک » انأ  ام  : » مهلوق یف  امک  رورجملا ، نع  بینُا  عوفرم  ریمـض  تنأ »  » و ةراج ، ًاضیأ  فاکلا »  » و ةاغلم ، ةدـئاز  ام »  » نأ ثلاثلا :
. یضم امیف  کسفنل  ًالثامم  لبقتسی  امیف  نک 

ۀفاک ام »  » نأ عبارلا :
. نئاک وأ  هیلع  يأ : هربخ ، فذُح  أدتبم  تنأ »  » و

ًاضیأ ۀفاک  ام »  » نأ سماخلا :
. ۀیردصم ریدقتلا  اذه  یلع  ام »  » نأ رهاظلا  لب  دیعب ، اذه  و  ریمضلا ، لصفناف  ناک »  » فذُح مث  تنک ، امک  لصألا : و  لعاف ، تنأ »  » و

یَطک ءامّـسلا  يِوْطَن  َمْوی  : ) یلاعت هلوق  اـمهلمتحی  و  ًـالاح ، وأ  ردـصمل  ًاـتعن  نوکتف  ینعملا ؛ یف  ۀفـص  ًاریثک  لـمجلا  دـعب  اـمک »  » عقت هیبنت 
( ُهُدیُعن ْقلَخ  َلّوأ  انأََدب  امک  ُبتکِلل  ِلِجّسلا 

(104 ءایبنألا /  )
میظعلا لعفلا  اذـه  لعفن  يأ : يِوطَن »  » وأ ل هانأدـب ، ام  لثم  ًةداعإ  قلخ  َلوأ  ُدـیُعن  يأ : ُهُدـیُِعن »  » لومعم ل امإ  وهف  ردـصمل  ًاتعن  هترّدـق  نإف 
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. کلذک ًاضیأ  کلذک »  » ۀملک عقت  انأدب و  يذلل  ًالثامم  هدیعن  يأ : ُهُدیُِعن »  » لوعفم لاحلا  وذف  ًالاح  هتردق  نإ  و  لعفلا ، اذه  انلعفک 
ةردابملا عبارلا : ینعملا 

. ًاّدج بیرغ  وه  و  ۀعامج ، رکذ  تقولا » لخدی  امک  ِّلص   » و لخدت » امک  مّلس  : » وحن یف  ام »  » تلصتا ب اذإ  کلذ  و 
دیکوتلا سماخلا :

( ءیَش ِِهْلثِمک  َسَیل  : ) وحن ةدئازلا ، یهو 
(11 يروشلا /  )

135
امنإ و  لثملا ، تابثإ  وه  و  لاحملا ، مزلیف  هلثم ؛ لثم  ءیـش  سیل  ینعملا : راص  ًةدئاز  رّدُقت  مل  ول  ذإ  هلثم : ءیـش  سیل  ریدـقتلا : ۀـعامج : لاق 

؛ فلتخا مث  ةدـئاز ، ریغ  ۀـیآلا  یف  فاکلا  لیق : یّنج و  نبا  هلاق  ًایناث ، ۀـلمجلا  ةداعإ  ۀـلزنمب  فرحلا  ةدایز  نأل  ؛ لـثملا یفن  دـیکوتل  تدـیز 
دئاز ال  ًالثم »  » فاکلا و نإ  لیق : تبثت و  مل  مسالا  ةدایز  لب  مسـالا ، ةداـیزب  لوقلا  نم  یلوأ  فرحلا  ةداـیزب  لوقلا  و  لـثم ،»  » دـئازلا لـیقف :

: ةراجلا ۀیمـسالا  فاکلا  امأ  و  لثم »  » دـکؤم ب مسا  فاکلا  لیق : و  ۀفّـصلا ، ینعمب  لیق : و  تاذـلا ، ینعمب  لثم » : » لیقف فلتخا ؛ مث  امهنم ،
، رایتخالا یف  زوجی  یـسرافلا : شفخألا و  مهنم  ریثک  لاق  ةرورـضلا و  یف  ّالإ  نیققحملا  هیوبیـس و  دنع  کلذک  عقت  و ال  لثم »  » ۀـفدارمف ل

بتک یف  اذـه  لـثم  عقی  ۀـفاضإلاب و  ًاـضوفخم  دـسألا »  » ففر و عـضوم  یف  فاـکلا  نوـکت  نأ  ( 272 « ) دـسألاک دـیز  : » وحن یف  اوزوجف 
( ِهِیف ُخُْفنأَف   ) یف يرشخمزلا  لاق  ًاریثک ، نیبرعملا 

(49 نارمع /  لآ  )
( ِریّطلا ِۀئیَهک   ) نم فاکلل  عجار  ریمضلا  نإ 

(49 نارمع /  لآ  )
مالکلا یف  عمسل  اومعز  امک  ناک  ولو  هریغ ، مالک  یف  کلذ  لثم  عقو  یهتنا و  رویطلا ، رئاسک  ریصیف  لثامملا  ءیـشلا  کلذ  یف  خفنأف  يأ :

«. دسألاکب تررم  : » لثم
( ّکُبَر کَعّدَو  ام  : ) وحن رورجم ، وأ  بوصنم  رمضم  ناعونف : ةراجلا : ریغ  فاکلا  امأ  و 

(3 یحضلا /  )
136

یف بوصنملا  لصفنملا  ریمـضلل  و  کلت » و  کـلذ ، : » وحن ةراـشإلا ، مسـال  ۀـقحاللا  یه  و  باـطخلا ، هاـنعم  هل و  لـحم  ـال  ینعم  فرح  و 
«، ینربخأ  » ینعمب تیأرأ »  » لو كءاّجنلا ،» و  كَدـی ، َُور  و  کلهیح ، : » وحن لاعفألا ، ءامـسأ  ضعبل  و  امهوحن ، و  امکایإ » كایإ و  : » مهلوق

( یَلَع َْتمَّرک  يّذلا  اَذه  کَتیأَرأ  : ) وحن
(62 ءارسإلا /  )

. باطخ فرح  فاکلا  لعاف و  ءاتلاف 

ّنأک

ةزمه تحتفف  هب ، ًامامتها  هیبشتلا  فرح  مدق  مث  دسأک ، ًادـیز  ّنإ  دـسأ :» ًادـیز  َّنأک   » یف لصألا  و  اولاق : مهرثکأ ، دـنع  بکرم  ٌفرح  ّنأک 
: ناعم ۀعبرأ  اهل  اورکذ  مهضعب و  لوق  وه  و  ۀطیسب ، اهنأ  یعَّدی  نأ  حیحصلا : هیلع و  راجلا  لوخدل  ّنإ ؛» »

ًایلع اودَقَف  ذإ  سانلا  ّنأک   159 مالـسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریمأ ءاثر  یف  دوسألا  یبأ  لوقک  هیبشتلا  هیلع  قفّتملا  اهیلع و  بلاغلا  وه  و  اهدـحأ :
اهربخ ناک  اذإ  الإ  نوکی  هنأ ال  یسویلطبلا  دیسلا  نبا  مهنم  ۀعامج  معز  و  ّنأک »  » روهمجلا ل هقلطأ  ینعملا  اذه  انینـس و  دلب  یف  لاج  ٌماعن 
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. ّنّظلل هلک  کلذ  یف  اهنإف  موقی ،» وأ  كدنع ، وأ  رادلا ، یف  وأ  ٌمئاق ، ًادیز  َّنأک   » فالخب ٌدسأ » ًادیز  َّنأک  : » وحن ًادماج ، ًامسا 
ّکنأک : » هیلع يرابنألا  نبا  لمح  و  انرکذ ، امیف  کلذ  و  نظلا ، کشلا و  یناثلا :

137
. ًالبقم هنظأ  يأ : ٌلبقُم » ءاتشلاب 

َّنأل يأ : ماشه  اهب  سیل  َضرألا  َّنأک  ًاّرِعشقُم  َۀکم  نطب  َحبصأف   160 (: 274  ) هیلع اودشنأ  و  یجاجزلا ، نویفوکلا و  هرکذ  قیقحتلا ، ثلاثلا :
نأ ۀـهج  نم  انلق : لیلعتلا ؟ ینعم  ءاج  نیأ  نمف  قیقحتلل  تناک  اذإف  لیق : نإف  ۀـقیقح . ضرألا  یف  سیل  ّهنأل  ًاـهیبشت ؛ نوکی  ـال  ذإ  ضرـألا :

اهرهظ یلع  ُنوکلا  ال  اهنطب ، یف  ُنوکلا  ۀیفرظلاب  دارملا  نأ  اهدحأ : رومُاب : بیُجا  وردقم  ۀلعلا  نع  لاؤس  نع  ٌباوج  ینعملا  یف  اهعم  مالک 
. ثیغلاک اهل  هنأل  هیف ؛ ماشه  نفد  عم  ۀکم  نطب  رعشقی  ّالأ  یغبنی  ناک  هنأ  ینعملاف :

. تمی مل  هنأکف  هّدسم ، ُّدسی  نم  فّلخ  دق  ًاماشه  ّنأ  لمتحی  ّهنأ  یناثلا :
. ۀملک ناتملک ال  امهف  دیکوتلل ؛ نأ »  » و لیلعتلل ، فاکلا  ّنأ  ثلاثلا :

ةرخآلاب نکت و  مل  ایندـلاب  کنأک   » و تآ » جرفلاب  کنأک   » و لبقم » ءاتـشلاب  کنأک  : » هیلع اولمح  نویفوکلا و  هلاق  بیرقتلا ، عبارلا : ینعملا 
مـسا ُفاکلا  مهـضعب : لاق  و  َّنأک »  » مسا یف  ةدئاز  ءابلا  و  باطخ ، فرح  فاکلا  یـسرافلا : لاقف  کلذ ؛ بارعإ  یف  فلتخا  دق  و  ْلزت » مل 

، ربخ ۀیلعفلا  ۀلمجلا  لب  نکت » مل  ایندلاب  کنأک   » یف فذح  و ال  ءاتشلاب ، لبقم  کنامز  نأک  يأ : فاضم ، فذح  لوألا  لاثملا  یفو  ّنأک » »
ۀـفاک ل ةدـئاز  کنأک »  » یف فاکلا  روفـصع : نبا  لاق  و  بطاـخملا ، ریمـض  نکت »  » لـعاف و  نکت »  » ۀـقلعتم ب یه  و  یف »  » ینعمب ءاـبلا  و 

« نأک »
138

. أدتبملا یف  ةدئاز  ءابلا  و  لمعلا ، نع 

نیأک

هبـشأ بیکرتلا  یف  لخد  امل  نیونتلا  نأل  نونلاب ؛ اهیلع  فقولا  زاـج  کلذـل  و  ۀـنونملا ؛ يأ »  » هیبشتلا و فاـک  نم  بکرم  مسا  اذـک  نیأـک 
. فقولا یف  فذحلا  وه  لصألا و  یف  همکح  ربتعا  هفذحب  اهیلع  فقو  نم  و  ًانون ، فحصملا  یف  مسر  اذهل  و  ۀیلصألا ؛ نونلا 

، بلاغلا وه  ًةرات و  ریثکتلا  ةدافإ  و  ریدصتلا ، موزل  و  ءانبلا ، و  زییمتلا ، یلإ  راقتفالا  و  ماهبإلا ، روُما : ۀسمخ  یف  ( 275 « ) مک « » ْنیأک  » قفاوت و 
( ٌریثک نوّیبِر  ُهَعَم  َلَتاق  یبَن  ْنِم  ْنیأک  َو  : ) یلاعت هلوق  وحن 

(146 نارمع /  لآ  )
هتبثی مل  ردان و  وه  و  يرُخا ، ماهفتـسالا  یـسار و  سانلا  یف  تباث  کُلم  میعن و  نِم  کلبق  ناک  ْنئاـک  161 و  بِرکیدعم : نب  ورمع  لوق  و 

ًاثالث و لاقف : ًۀیآ »؟ بازحألا  َةروُس  أرقت  ْنیأک  : » دوعسم نبال  بعک  نب  یبُا  لوقب  هیلع  لدتسا  و  کلام ، نبا  روفـصع و  نبا  ۀبیتق و  نبا  ّالإ 
. نیعبس

139
: روُما ۀسمخ  یف  اهفلاخت  و 

لوخدل اهفلأ ؛ تفذح  مث  ۀیماهفتسالا ، ام »  » فاکلا و نم  ۀبکرم  اهنأ  معز  نمل  ًافالخ  حیحـصلا ، یلع  ۀطیـسب  مک »  » و ۀبکرم ، اهنأ  اهدحأ :
. بیکرتلاب ۀملکلا  لقثل  فیفختلل ؛ اهمیم ؛ تنکس  راجلا و 

( ۀیآ ْنِم  ْنیأک   ) وحن ًابلاغ ، نم »  » رورجم ب اهزیمم  نأ  یناثلا :
(105 فسوی /  )
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رسُع دعب  ُهُرسی  َّمُح  ًاملآ  ْنیأکف  اجّرلاب  سأیلا  دُرْطا   162 (: 277  ) هلوق وحن  بصنی ، دق  و 
. یضم دق  و  روهمجلادنع ، ًۀیماهفتسا  عقت  اهنأ ال  ثلاثلا :

.»؟ بوثلا اذه  عیبت  ْنیأکب   » ازاجأ روفصع ، نبا  ۀبیتق و  نبال  ًافالخ  ةرورجم ، عقت  اهنأ ال  عبارلا :
. ًادرفم عقی  اهربخ ال  نأ  سماخلا :

اذک

: هجوأ ۀثالث  یلع  درت 
ًارمع ُتیأر  ًالـضاف و  ًادیز  ُتیأر  : » کلوقک ( 278  ) ۀیراشإلا اذ »  » هیبشتلا و فاک  امه  و  امهلـصأ ، یلع  نیتیقاب  نیتملک  نوکت  نأ  اهدـحأ :

( کُشْرَع اذکهأ  : ) یلاعت هلوقک  هیبنتلا ، اه »  » اهیلع لخدت  و  اذک ،»
(42 لمنلا /  )

140
موی َتلِمَع  لاقیَف : (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقک  ددع  ریغ  نع  اهب  ًاینکم  نیتملک  نم  ۀبکرم  ةدحاو  ۀـملک  نوکت  نأ  یناثلا :

(. 279 « ) اذک اذک و  اذک ، اذک و  موی  َتلِمَع  اذک و  اذک و  اذک ، اذک و 
یلإ راقتفالا  و  ماهبإلا ، و  ءانبلا ، و  بیکرتلا ، روُما : ۀـعبرأ  یف  ْنیأک »  » قفاوتف ددـعلا ، نع  اهب  ًاینکم  ۀـبکرم  ةدـحاو  ۀـملک  نوکت  نأ  ثلاثلا :

. زییمتلا
اهفلاخت و 

نإف نانـسُحم ؛» كدـنع  ِنیلجر  الک  : » وحن ۀّـصتخملا ، ةرکنلا  یلإ  اهتفاضإ  نویفوکلا  زاجأ  و  نانـسُحم ،» كالک  يالک و  : » وحن اهریرکت ،
الک و  » ظفل ةاعارم  زوجی  لزَغلل و  ۀکرات  يأ : اهُدی » ۀعوطقم  كدـنع  نیتیراج  اتلک  : » اوکَح و  فرظلاب ، امهفـصوب  اصـصخت  دـق  نیلجر » »

( اهَلُکا َْتتآ  ِنیتّنَجلا  اْتلک  : ) وحن دارفإلا ، یف  اتلک »
(33 فهکلا /  )

یبار امهیفنأ  الک  و  اعلقأ ، ْدق  امهنیب  يرَجلا  ّدج  نیح  امهالک   178 قدزرفلا : لوق  یف  اعمتجا  دق  و  لیلق ، وه  و  امهانعم ، ةاعارم  و 
أدـتبم ردـق  نإ  و  ورمع » دـیز و   » نع ربخ  هنأل  مئاق :»  » ال نامئاق » : » لـیق ًادـیکوت ، اـمهالک »  » ردـق نإـف  اـمهالک » ورمع  دـیز و  : » لـیق اذإـف 
نیعتی ناهجولاف و  امهالک »  » وأ نامئاق » : » لیق امهیلک » : » لیق نإف  ًارمع » ًادـیز و  ّنإ  : » لیق اذإف  اذـه  یلع  و  دارفـإلا ، راـتخملا  و  ناـهجولاف ،

ُنحن ُهَتایح و  ِهیخأ  نع  ینغ  انالک   179 رفعج : نب  هللادبع  لوق  و  امهنم ،» ّلک  : » هانعم نأل  هبحاصل ؛» بحم  امهالک  : » وحن یف  ظفللا  ةاعارم 
ایناغَت ُّدشأ  انتم  اذإ 

مک

تحت حیرَـص  لـیتق و  نم  هل  مک  ُمث  هل  مـک   180 مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماـمإلا  یف  تیمکلا  لوقک  ریثـک »  » ینعمب ۀـیربخ  نیهجو : یلع  مک 
.»؟ کلام مک  : » کلوقک ددع » يأ   » ینعمب ۀیماهفتسا  یماد و  کبانَسلا 

151
ْمکاوَری َْملأ   ) یف مهـضعب  لوق  امأ  و  ریدـصتلا ، موزل  ءاـنبلا و  و  زییمتلا ، یلإ  راـقتفالا  و  ماـهبإلا ، و  ۀیمـسالا ، روُما : ۀـسمخ  یف  ناـکرتشی  و 

( َنوُعِجری مِهَیلإ ال  ْمُّهَنأ  ِنوُرُقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  انکَلْهأ 
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(31 سی /  )
ُردـصلا اهل  مک »  » ف اوری »  » هنم لدـبملا  لماع  رّدـق  نإف  هنم ؛ لدـبملا  لماع  وه  لدـبلا  لماع  نأـب  دودرمف  مک »  » نم اهتلـصو  َّنأ »  » تلدـبُا

امإ ۀـلمجلا  و  انکلهأ »  » لوعفم ل مک »  » نأ باوصلا : و  لدـبلا ، یلع  ینعملا  یف  هل  طلـست  الف  انکلهأ »  » هرّدـق نإ  و  اهلبق ، ام  اـهیف  لـمعیالف 
وه هیلوعفم و  َّدسم  َّدس  ام  و  اوری »  » نیب ۀضرتعم  امإ  و  هلجأل ، لوعفم  اهتلصو  َّنأ »  » فللا 1 و یف  لمعلا  نع  ّقِلُع  هنأ  یلع  اوری »  » ۀلومعم ل

. اهتلصو ّنأ » »
: روُما ۀسمخ  یف  ناقرتفی  و 

. ۀیماهفتسالا عم  هفالخب  بیذکتلا ، قیدصتلل و  لمتحم  ۀیربخلا  عم  مالکلا  نأ  اهدحأ :
. ربختسم هنأل  هیعدتسی ؛ ۀیماهفتسالاب  ملکتملا  و  ربخم ، هنأل  ًاباوج ؛ هبطاخم  نم  یعدتسی  ۀیربخلاب ال  ملکتملا  نأ  یناثلا :

لب نوسمخ  یل  دـیبع  مک  : » ۀـیربخلا یف  لاقی  ۀیماهفتـسالا ، نم  لدـبُملا  فالخب  ةزمهلاب ، نرتقی  ۀـیربخلا ال  نم  لدـبملا  مسالا  نأ  ثلاثلا :
.»؟ نوثالث مأ  نورشعأ  کلام  مک  : » ۀیماهفتسالا یفو  نوتس »

امهیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماـمإلا  لاـق  و  تکلم » دـیبع  مک  تکلم و  دـبع  مک  : » لوـقت فوـمجم  وأ  درفم  ۀـیربخلا  مـک »  » زییمت نأ  عـبارلا :
اوبلط سانُا  نِم  یهلإ  ای  تیأر  دق  مکَف   » و ( 306 « ) ینحضفت ملف  یلع  اهَترَتس  ۀَبئاع  نم  مکف  دمحلا  کلف  یهلإ  ای  (: » مالسلا

152
. نییفوکلل ًافالخ  ًادرفم ، ّالإ  ۀیماهفتسالا  زییمت  نوکیال  و  ( 307 « ) اورَقَْتفاف كاوِس  ْنِم  َةَوْرَثلا  اومار  اّولذف و  كریغب  ّزِعلا 

و جارـسلا ، نبا  جاجزلا و  ءارفلل و  ًافالخ  ًاقلطم  هرج  زوجیال  و  بوصنم ، ۀیماهفتـسالا  زییمت  و  ضفخلا ، بجاو  ۀـیربخلا  زییمت  نأ  سماخلا :
وه ب و  مهـضعبل ، ًاـفالخ  رجلا  و  ریثکلا ، وه  بصنلا و  ناـهج : زییمتلا و  یف  زوجی  ذـئنیحف  رج ؛ فرحب  مک »  » رجت نأ  طرتشی  لـب  نیرخآ 

فرحب یه  ْتَّرُج  نإف  لیـصفتلا  فنملا و  و  زاوجلا ، ًالاوقأ : اهزییمت  رج  یف  ّنأ  صخلت  جاجزلل و  ًافالخ  ۀفاضإلاب  ال  ًابوجو ، ةرمـضم  نم » »
. ًادرفم ناک  اذإ  ۀیربخلا  مک »  » زییمت بصن  زاوج  میمت  ۀغل  نأ  موق  معز  الف و  ّالإ  و  زاج ، تیرتشا »؟ مهرد  مکب  : » وحن ّرج 

یک

: هجوأ ۀثالث  یلع  یک 
؟ ُمِرَطـضَت ءاجیهلا  یََظل  و  ْمکالتَق ، ْتَرُئث  اـم  ْملِـس و  یلإ  َنوُحَنَجت  یک   181 (: 308  ) هلوقک فیک »  » نم ًارـصتخم  ًامـسا  نوکت  نأ  اهدحأ :

. ءافلا فذحف  فیک »  » دارأ
ینعمب همیک »؟ : » ۀـلعلا نع  لاؤسلا  یف  مهلوق  یف  ۀیماهفتـسالا  ام »  » یلع ۀـلخادلا  یه  و  ًالمع ، ینعم و  لیلعتلا  مال  ۀـلزنمب  نوکت  نأ  یناثلا :

« ام  » یلع و  همل » »
153

، ةرمـضم ۀیردصملا  نأ »  » یلع ۀـفاک و  ام » : » لیق عفنی و  ُّرـضی و  امیک  یتفلا  یّجری  اّمنإف  ّرُـضف  عفنت  مل  تنأ  اذإ   182 هلوق : یف  ۀیردصملا 
«. ْنأ  » بصَّنلا ب ترّدق  اذإ  ینمرُکت » یک  ُکتئج  : » وحن

( اْوَسأت الیکل  : ) وحن یف  کلذ  ًالمع و  ینعم و  ۀیردصملا  نأ »  » ۀلزنمب نوکت  نأ  ثلاثلا :
(23 دیدحلا /  )

هلوق و  ینمرُکت » یک  کتئج  : » کلذ نم  لیلعت و  فرح  اهیلع  لخدی  مل  لیلعت  فرح  تناک  ول  اهنأل  و  اهلحم ، ْنأ »  » لولح ُۀحـص  هدیؤی  و 
( ًَۀلوُد َنوکی  الیک  : ) یلاعت

(7 رشَحلا /  )
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نأ و  ًامئاد ، ةراج  یک »  » نأ شفخألا : نع  اهدـعب و  نأ »  » رامـضإ ذـئنیح  بجی  و  ةراج ، ۀـیلیلعت  یهف  ردـقت  مل  نإف  اهلبق ، ماللا  ترّدـق  اذإ 
( اْوَسأت الیِکل  : ) وحن هدری  و  ةرمضم ، وأ  ةرهاظ  ْنأ »  » اهدعب ب بصنلا 

(23 دیدحلا /  )
« ْنأ  » بصنلاف ب بصنلاب ، ینمرکتل » تئج  : » لیق اذإ  هیبنت  همل .» : » نولوقی امک  همیک » : » مهلوق هدری  و  ًاـمئاد ، ۀبـصان  اـهنأ  نییفوکلا : نع  و 

بصنلا لمع  یف  ُنکمأ  ْنأ »  » َّنأل یلوأ ؛ لوألا  و  یک »  » رمضملا نوک  دیعسوبأ  زوجو  ةرمضم ،
154

. ةرمضم لمعت  نأب  اهیف  زوجتلا  یلع  يوقأ  یهف  اهریغ ؛ نم 

فیک

: وحن هنم ، حیرـصلا  مسـالا  لادـبإل  و  ُعیبت »؟ َفیک  یلع  : » مهلوق یف  لـیوأتالب  هیلع  راـجلا  لوخدـل  مسا ؛ وهوّرم  اـمک  یک » : » اـهیف لاـقی  و 
لعفلا ةرشابمب  و  ۀیفرحلا ، ِتفتنا  هب  رابخإلابف  تنک »؟ فیک  : » وحن یف  َلعفلا  هترـشابم  عم  هب  رابخإلل  و  میقـس »؟ مأ  ٌحیحـصأ  َتنأ ؟ َفیک  »

. ۀیلعفلا تفتنا 
: نیهجو یلع  لمعتست  و 

سلجت فیک   » زوجی ـال  و  عنـصأ » عنـصت  فیک  : » وحن نیموزجم ، ریغ  ینعملا  ظـفّللا و  یقفتم  نیلعف  یـضتقتف  ًاطرـش ؛ نوکت  نأ  امهدـحأ :
اهطرـشل اهباوج  ۀـقفاوم  بوجوب  طرـشلا  تاودأل  اهتفلاخمل  ًابُرُطق ؛ ّالإ  نییرـصبلادنع  مزجلاب  ْسلجأ » ْسلجت  فیک   » و ال قاـفتاب ، بهذأ »

َفیک ُقِْفنی   ) ًاطرـش اهدورو  نم  و  اولاق : ام .»  » اهنارتقا ب طرـشب  زوجی  لیق : نویفوکلا و  برطق و  بهذ  هیلإ  و  ًاقلطم ، زوجی  لیق : ّرم و  امک 
( ءاشی

(64 ةدئاملا /  )
. اهطرشل هتلثامم  بجی  اهباوج  نأ  مهقالطإ  یلع  لکشی  اذه  و  اهلبق ، ام  ۀلالدل  فوذحم  اهباوج  و 

( هللاِاب َنوُرُفکَت  َفیک   ) وحن هریغ ، وأ  دیز »؟ فیک  : » وحن ًایقیقح ، امإ  ًاماهفتسا ، نوکت  نأ  اهیف  بلاغلا  وه  و  یناثلا : فیک 
(28 ةرقبلا /  )

. بجعتلا جرخم  جرُخا  هنإف  ۀیآلا ؛
: تیبلا لآ  یف  تیمکلا  لوق  وحن  ینغتسی ، الام  لبق  ًاربخ  عقت  و 

155
ینفی ْنَم  لاح  نوکی  فیک  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  بِّعَشَتُم و  مهب  یّتش  يوهلا  يدُه و  مُهلالض  فیک  ّینأ و  وأ  َنیأ  نِمف   183
ثلاث و  نظ »  » یلوعفم یناث  نأل  کسرف ؛»؟ هتملعأ  َفیک  و : ًادیز »؟ تننظ  فیک  : » هنم و  ( 311 ( »؟ هنَمأَم نم  یتؤی  هتّحصب و  مَقسی  هئاقبب و 
یتأت اهنأ  باوصلا : و  دیز ،؟ ءاج  ۀلاح  يأ  یلع  يأ : ٌدیز »؟ ءاج  َفیک  : » وحن ینغتـسی ، ام  لبق  ًالاح  و  لصألا ، یف  ناربخ  ملعأ »  » تالوعفم

( ّکُبَر َلَعَف  َفیک   ) هنم نأ  و  ًاضیأ ، ًاقلطم  ًالوعفم  عونلا  اذه  یف 
(1 لیفلا /  )

. لعافلا نم  ًالاح  نوکی  نأ  هیف  ( 312  ) هجتی کبر و ال  َلَعَف  لعف  يأ  ینعملا : ذإ   ؛
: لدبلا یف  لاقی  هنأ  یلع  عامجإلا  هدیؤی  و  نسح ، وه  و  فرظ ، ریغٌمسا  اهنأ  شفخألا : یفاریسلا و  نع  و  فرظ ، فیک »  » نأ هیوبیـس : نع  و 

. بوصنملا نم  عوفرملا  لدبی  ففرلاب و ال  میقس »؟ مأ  حیحصأ  تنأ ؟ فیک  »
( ْتَِقلُخ َفیک  ِِلبإلا  َیلإ  َنوُرُْظنی  الَفأ  : ) یلاعت هلوق  هیبنت 
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(17 ۀیشاغلا /  )
امب ۀقلعتم  یلإ »  » نأل و  یلع »  » یف لب  یلإ ،»  » یف عمـسی  مل  هنأ  یلع  ذاش ، فیک »  » یلع راجلا  لوخد  نأل  لبإلا ،»  » نم ًالدب  فیک »  » نوکتال

امنإ و  ۀطبترم ، ریغ  ذئنیح  ریصت  اهدعب  یتلا  ۀلمجلا  نأل  و  هیلع ، مدقتم  لعف  ماهفتسالا  یف  لمعی  نأ  مزلیف  اهلبق ؛
156

« اهقلخ ِۀیفیک  لبإلا  یلإ   » ینعملا و  لامتشا ، لدب  لبإلا »  » نم لدب  اهدعب  ام  یه و  و  ّقلعُم ، رظنلا  لعف  و  لاحلا ، یلع  اهدعب  امب  ۀبوصنم  یه 
( َّلِّظلا َّدَم  َفیک  ّکبَر  یلإ  ََرت  َْملأ  : ) هلثم و 

(45 ناقرفلا /  )
: يأ نایقتلی  َفیک  يرُخا  ماّشلاب  ًۀجاح و  ۀـنیدملاب  وکـشأ  هللا  یلإ   184 (: 313  ) هلوق درفم  مسا  نم  فیک »  » اهیف ۀـلمج  لادـبإ  یف  اهلثم  و 

. امهئاقتلا رذعت  نیتجاحلا  نیتاه  وکشأ 
157

ماللا فرح 

ةدرفملا ماللا 

ماسقأ ۀثالث  ةدرفملا : ماللا 
ةروسکم رجلل  ۀلماعلاف  یتأیـس . و  نییفوکلل ، ًافالخ  بصنلل ، ۀلماع  نوکت  نأ  ۀمـسقلا  یف  سیل  و  ۀلماع ، ریغ  و  مزجلل ، ۀلماع  و  رجلل ، ۀلماع 

ُدْمَْحلا هللا) : ) مهضعب ةءارق  امأ  و  ای هللا » : » وحن ۀحوتفمف ، ای »  » رشابملا ل ثاغتسملا  عم  الإ  دیزل » : » وحن رهاظ ، لک  عم 
(2 باتکلا /  ۀحتاف  )

ای و  کل ، ای  : » لیق اذا  ةروسکمف و  ملکتملا  ءای  عم  الإ  مهل » و  مکل ، و  انل ، : » وحن رمـضم ، لک  عم  ۀـحوتفم  فابتإلل و  ضراـع  وهف  اهمـضب 
. هلجأ نم  ًاثاغتسم  نوکی  نأ  هب و  ًاثاغتسم  نوکی  نأ  امهنم  لک  لمتحا  یل »

: ینعم نورشع  نانثا و  ةراجلا  ماللو 
ُدْمَحلا هللا) : ) یلاعت هلوق  وحن  تاذ ، ینعم و  نیب  ۀعقاولا  یه  و  قاقحتسالا ، اهدحأ :

(2 باتکلا /  ۀحتاف  )
(، 314 « ) یتیب لهأ  یملاظل  لیولا  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  و 

158
. اهباذع يأ : رانلا » نیرفاکللو  : » هنم و 

( ًابأ َُهل  ّنإ   ) یلاعت هلوق  وحن  صاصتخالا ، یناثلا :
(78 فسوی /  )

رّهطملا یبنلا  نیقیرفلا  يأل  یقتلت  نیح  انُؤادعأ  يری  فوسف   185 سابع : نب  لضفلا  لوق  و  بیطخلل » ربنملا  : » کلوق و 
( ضرألا یف  ام  َو  ِتاومّسلا  یف  ام  َُهل  : ) وحن کلملا ، ثلاثلا :

(255 ةرقبلا /  )
ًالیلقت هیف  نأ  هـحجری  و  اـهوحن ، ةروکذـملا و  ۀـلثمألاب  هـل  لـثمی  و  نیرخـآلا ، نـیینعملا  رکذ  نـع  صاـصتخالا  رکذـب  ینغتـسی  مهـضعب  و 

لامعتـسا مزلی  الئل  کلملل ؛ ًالباق  دـیز »  » نوک عم  صاصتخالل  اهنأب  لوقلا  مزل  دجـسملا » دـیزل و  لاـملا  اذـه  : » لـیق اذإ  هنأ  و  كارتشـالل ،
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. هعنمی مهرثکأ  و  ًۀعفد ، هیینعم  یف  كرتشملا 
«. ًارانید دیزل  تبهو  : » وحن کیلمتلا ، عبارلا :

( ًاجاوزأ ْمکِسْفنأ  ْنِم  ْمَکل  َلَعَج  : ) وحن کیلمتلا ، هبش  سماخلا :
(72 لحنلا /  )

نینمؤملاریمأ یلإ  ًاباطخ  بلاط  یبألوق  و  ( 316 « ) یّبُِحل یتیب  َلهأ  اّوبِحأ  و  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقک  لیلعتلا ، سداسلا :
بیبحلا نبا  بیبحلا و  ءادفل  دیدش  ءالبلا  كانلذب و  دق   186 مالسلا :) امهیلع  )

( شیَُرق ِفالیال  : ) یلاعت هلوقو 
(1 شیرق /  )

( اوُُدبْعْیلَف  ) اهقلعت ب و 
(3 شیرق /  )

( شیَُرق ِفالیإل  لوکأم  فْصَعک  ْمُهَلَعَجَف  : ) يأ هلبق ، امب  لیق : و 
(1 شیرق /  5 و  لیفلا /  )

مهلعج ّنأب  فّعض  و  ٌةدحاو ، ٌةروس  یبُا  فحصم  یف  امهنأب  حّجُر  و 
159

. اوبجعإ هریدقت : فوذحمب ، ۀقلعتم  لیق : و  تیبلا ، یلع  مهتأرج  مهرفکل و  ناک  اّمنإ  فصعک 
ۀیناثلا ماللا  اهنم : و 

: يأ يدانملا ، نم  لاـح  وه  ٌمسا  وأ  ورمعل ، كوعدأ  يأ : ۀلقتـسم ، ۀـلمج  نم  ٌلـعف  وه  و  فوذـحمب ، اـهقّلعت  و  ورمعل » دـیزل  اـی  : » وحن یف 
. نالوق ورمعل ، ًاّوعدم 

عراضملا یلع  ًاظفل  ۀلخادلا  ماللا  اهنم : و 
( ِساّنِلل َنیَُبِتل  َرکِّذلا  کَیلإ  انلْزنأ  و  : ) یلاعت هلوق  وحن  یف 

(44 لحنلا /  )
« ْنأ  » اهدـعب ب لعفلا  ُباصتنا  و  ( 318 « ) انرکـش یلتبیل  اناهَن  انتعاط و  ربتخیل  انَرَمأ  ُمث  (: » مالـسلا اـمهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ماـمإلا  لوق  و 

قیرطب ماللاب  و ال  ناـسیک ، نبا  یفاریـسلل و  ًاـفالخ  ةرمـضم  ۀـیردصملا  یک »  » وأ ب ةرمـضم  ْنأ »  » ـال ب روهمجلل ، ًاـقافو  اـهنیعب  ًةرمـضم 
و بجی ، دـق  لب  ینمرُکت » نأل  ُکتئج  : » لوقتف نأ »  » راهظإ کلو  بلعثل ، ًافالخ  نأ »  » نع اهتباینل  اهب  و ال  نییفوکلا ، رثکأل  ًاـفالخ  ۀـلاصألا 

( ٌۀّجُح ْمکیَلَع  ِساّنِلل  َنوکی  الِئل  : ) وحن ال »  » لعفلا ب نرتقا  اذإ  کلذ 
(150 ةرقبلا /  )

. نیلثملا ءاقتلاب  لقثلا  لصحی  الئل 
، یفنلا دیکوت  عباسلا :

لوق وحن  ماللاب ، نورقملا  لعفلا  هیلإ  دنُسا  امل  نیتدنسم  نیتصقان  نکی » مل   » وأ ب ناک » ام   » ۀقوبسم ب لعفلا  یلع  ظفللا  یف  ۀلخادلا  یهو 
هللا ِنکی  َْمل  : ) یلاعت هلوق  و  ( 319 « ) دیزملا باب  هنع  ِقلغی  رکشلا و  باب  دحأ  یلع  حَتفیل  هناحبس  هللا  ناک  ام  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ

( مَُهل رِفْغِیل 
(138 ءاسنلا /  )

: باوصلا و  ساحنلا : لاق  یفنلا . يأ : دحجلل  اهتمزالمل  دوحجلا ؛ مال  مهرثکأ : اهیمسی  و 
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160
. یهتنا راکنالإ ، قلطم  ال  هفرعت ، ام  راکنإ  ۀغللا  یف  دحجلا  نأل  یفنلا  مال  اهتیمست 

یف ءابلا  تلخُدا  امک  یفنلا ، ۀـیوقتل  ةدایز  ماللا  تلخُدا  مث  لعفی ، ناک  ام  لعفیل :» ناک  ام   » لصأ نأ  نییفوکلا : دـنع  اـهیف  دـیکوتلا  هجو  و 
فیکف هتدایزل ، ءیـشب ؛ مهدنع  قلعتی  مل  ًاراج  ناک  ول  و  بصان ، هنکل  و  ّراج ، ریغ  دکؤم  دئاز  فرح  اهنأ  مهدنعف  کلذـل ، مئاقب » دـیزام  »

فرح مهدنع  یهف  اذه  یلع  و  هیفن ، نم  غلبأ  دـصقلا  یفن  و  لعفلل ، ًادـصاق  ناک  ام  لصألا : نأ  نییرـصبلا : دـنع  ههجو  راج و  ریغ  وه  هب و 
لوقک دوحجلا  مال  لبق  ناک »  » فذحت دق  ًابوجو و  ًةرمضم  نأ »  » بصنلا ب و  فوذحملا ، ناک »  » ربخب قلعتم  ّدعُم  رج 

نِم دّنَهُم  هب  ءاضَتسی  فیَسل  لوسرلا  ّنإ   201 ریهز : نب  بعک  لوق  وحن  مسالا ، قافتاب : ۀثالث  یلع  بابلا  اذه  یف  لخدت  و  ّنإ »  » دعب یناثلا :
( ْمُهَنَیب ُمکْحَیل  ّکبر  َّنإ  َو  : ) یلاعت هلوق  وحن  هب ، ههبشل  عراضملا ؛ لولسم و  هللا  فویس 

(124 لحنلا /  )
( میِظع ُقلُخ  یلََعل  ّکنإو  : ) یلاعت هلوقوحن  فرظلا ، و 

(4 ملقلا /  )
« ُهتبِحَص ذم  ُُهتقراف  ام  یعَمل  باتکلا  ّنإ  و  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 

: فالتخاب ۀثالث  یلع  و  ( 343)
. روهمجلا هفلاخ  و  مسالا ، هبشی  دماجلا  نأ  ههجو  و  نسحلاوبأ ، هلاق  موقی » ْنأ  یسَعل  ًادیز  ّنإ  : » وحن دماجلا ، یضاملا  اهدحأ :

یف فلاخ  و  مسالل ، هبشملا  عراضملا  هبشیف  لاحلا  نم  یـضاملا  برقت  دق »  » نأ ههجو  و  روهمجلا ، هلاق  دق »  » نورقملا ب یـضاملا  یناثلا :
. ردقم مسقل  ٌباوج  وهف  َماق » دقل  ًادیز  ّنإ  : » لیق اذإ  الاق : و  ینزغلا ، دوعسم  نب  دّمحم  باّطخ و  کلذ 

، مسقلا مال  هذـه  امنإ  اولاق : و  روهمجلا ، هعنم  و  دـق »  » رامـضإ یلع  ماشه  ییاسکلا و  هزاجأ  دـق »  » نم درجملا  فرـصتملا  یـضاملا  ثلاثلا :
. رسکلا امهدنع : باوصلا  و  َماقل » ًادیز  ّنأ  تملع   » ك ّنا »  » ةزمه تحتف  بلقلا  ُلعف  مّدقت  یتمف 

: نیئیش یلع  ّنإ »  » باب ریغ  یف  اهلوخد  یف  فلتخاو 
. أدتبملا اهعم  بجی  ءادتبالا  مال  بجاحلا : نبا  یلامأ  یفو  زاوجلا ، ۀعامج  مالک  یضتقمف  ٌدیز » ٌمئاقل  : » وحن مدقتملا ، أدتبملاربخ  امهدحأ :

171
اُوناک ام  َسِئَبل  : ) وحن دـماجلا ، یـضاملا  یقلاملا ، داز  واـمهریغ  یقلاـملا و  کـلام و  نبا  کـلذ  زاـجأف  دـیز » ُموقیل  : » وحن لـعفلا ، یناـثلا :

( َنُولَمْعی
(62 ةدئاملا /  )

تناک ثیح  شیرق  ْتِملَعدـقل   202 مالـسلا :) هیلع   ) یلع ءاثر  یف  یلؤدلا  دوسألا  یبأ  لوق  وحن  دـق ،»  » نورقملا ب فرـصتملا  مهـضعب  و 
ًانید ًابَسَح و  اهریخ  کنأب 

لمجلا یلع  ءادتبالا  مال  لخدت  ال  حاضیإلا : حرـش  یف  زابخلا  نبا  لاق  هّلک . کلذ  عنم  یلع  ۀعامج  صن  مسقلا و  مال  هذه  ّنأ  روهـشملا : و 
کیِطْعی َفْوََسلَو  : ) ریسفت یف  لاق  يرـشخمزلا ، لوق  ًاضیأ  وه  و  بجاحلا ، نبا  نع  هانمّدق  ام  یـضتقم  وه  یهتنا و  نإ »  » باب یف  الإ  ۀیلعفلا 

( ّکُبَر
(5 یحضلا /  )

( ۀمایِقلا ِموِیب  ُمِسقُال   ) یف لاق  و  ربخلا ، أدتبملا و  یلع  الإ  لخدت  الءادتبالا  مال 
(1 ۀمایقلا /  )

« ّکبَر کیطْعی  َفوََسلَو   » یف معز  اذک  و  نونلل ، ۀمزالم  هدنع  هنأل  مسقلا ؛ مال  اهردقی  مل  فوذحم و  أدـتبم  یلع  تلخد  ءادـتبالا  مال  یه 
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. ّکبر کیطْعی  َفْوَس  َْتنأل  و  يأ : ردقم ، أدتبملا  نأ 
لابقتـسالا و لاحلا و  الیلد  عمتجی  الئل  لاحلا ؛ ینعم  نع  ماللا  علخ  فوذحم و  ریدقت  امه  و  ةرورـض ، ریغل  نیفّلکت  هیف  نأ  هلوق  فعـضی  و 

( ًایَح ُجَرُْخا  َفوََسل   ) ریسفت یف  کلذب  حّرص  دق 
(66 میرم /  )

مدـقت عم  ۀـیآلاک و  سیفنتلا  عم  کلذ  نونلا و  عنتمت  وماللا  بجت  ةراـت  لـب  فونمم  نونلا » قراـفتال  عراـضملا  عم  مسقلا  مـال  ّنإ  : » هلوق و 
( َنورَشُْحت هللا  َیلإل  ُْمْتِلُتق  ْوأ  ُتُم  مّ ْنَئلَو  : ) وحن لعفلا ، ماللا و  نیب  لومعملا 

(158 نارمع /  لآ  )
ۀلمجلا یلع  الإ  مسقی  نأ  لاحلا  دـصق  نمل  نوزیجی  مهنأل ال  أدـتبم ؛ انه  نویرـصبلا  ردـق  اّمنإ  و  ُمِْسقُـال » : » وحن لاـحلل ، لـعفلا  نوک  عم  و 

: وحن یفنملا ، لعفلا  عم  کلذ  و  ناعنتمی ، ةرات  و  ۀیمسالا ،
172

( اوَتْفَت هللااَت  )
(85 فسوی /  )

( ْمکَمانصأ َّنَدیکأل  هللااَتو  : ) وحن یقبامیف ، کلذ  و  نابجی ، ةراتو 
(57 ءایبنألا /  )

انأل ٌدیز  : » وحن یف  لاغتـشالا  یلع  بصنلا  نم  تعنم  و  قلطنم » ٌدیزل  تملع  : » وحن یف  لماعلا  تقلع  اذهل  و  ۀیردّصلا ؛ ءادـتبالا  مالل  ۀـلأسم 
«. ٌدیز ٌمئاقل  : » وحن یف  أدتبملا  و  ٌمئاق » ٌدیزل  : » وحن یف  ربخلا  اهیلع  مدقتی  نأ  نم  و  همرُکا »

ّنإ  » لصأ نأل  کلذ  و  ًاضیأ ، ۀقلْحزملا  و  ۀفلْحزملا ، ماللا  یمـست  اذهل  و  میدقت ؛ نم  ةرخؤم  هیف  اهنأل  نإ ؛»  » باب یف  ۀـیردّصلا  اهل  سیل  و 
، هیلع فرحلا  ُلومعم  مّدقتی  الئل  ّنإ ؛»  » نود ماللا  اورّخأف  نیدیکوتب  مالکلا  حاتتفا  اوهرکف  مئاق » ًادیز  َّنإل  «: » مئاقل ًادیز 

نود نإ »  » لبق امیف  اهتیردص  مکح  مهرابتعال  لومعملا و  لماعلا و  نیب  ردصلا  هلام  لوحی  الئل  مئاق ؛» ًادیزل  ّنإ  : » لصألا نأ  عّدن  مل  امنإ  و 
( ُُهلوُسََرل ّکنإ  ُمَْلعی  هللاَو  : ) وحن یف  ترسک  کلذل  اهیلومعم و  و  نإ »  » یلع بلقلا  لعف  طلست  نم  عنتمت  اهنأ  لوألا : لیلد  اهدعب . ام 

(1 نوقفانملا /  )
«. لکآل کَماعط  ًادیز  ّنإ  : » وحن اهدعب  لماعلا  لمع  اهاطختی  کلذک  و  ًادیزل » رادلا  یف  ّنإ  : » لوقت اهاطختی ، نإ »  » لمع نأ  یناثلا : لیلد  و 

دقل : » تلق نإف  اهتزمه ؛ تحتف  ًالثم  تملع »  » اهیلع تلخد  اذإف  ءادتبالا ؛ مال  ال  ردـقم ، مسق  ُباوج  ماللا  ّنموقیل »  » وأ ماقل » ًادـیز  َّنإ   » هیبنت
نالمتحم نیرمألا  نأ  باوصلا : و  ةزمهلا ، رسک  بجی  ذئنیح  و  ءادتبالا ، مال  یه  اولاقف : ماق »

173
« ّنإ  » تفّفخ اذإ  لصف و 

( ًةِرِیبَکل َْتناک  ْنإ  َو   ) وحن
(143 ةرقبلا /  )

ۀلیقثلا نم  ۀففخملا  نإ »  » نیب قرفلا  لاحلل  عراضملا  صیلخت  ۀبسنلا و  دیکوت  اهتدافإ  عم  تدافأ  ءادتبالا  مال  نیرثکألا  هیوبیس و  دنع  ماللاف 
ِکلذ ُّلک  نإ  و  : ) ءاجر یبأ  ةءارقک  تابثإلا  دصق  یلع  لیلد  لدی  نأ  ّالإ  مهّللا  ةزئاج ، تناک  نأ  دعب  ۀمزال  تراص  اذهل  و  ۀـیفانلا ؛ نإ »  » و

( اینُّدلا ةایَحلا  ُعاتَم  امل 
(35 فرخزلا /  )

َفالِخ ْمَدـْعی  ْمل  َوه  ْنإ  َو  ةریـصب  يذ  یلع  یفخیـال  ُّقحلا  نإ   203 (: 345  ) هلوقک ربخلا  یفن  عم  اهکرت  بجی  يذـّلل و  يأ : مـاللا  رـسکب 
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، فرـصتملا یـضاملا  یلع  اهلوخد  یلع  یبأ  ۀجح  و  قرفلل ، تبلتُجا  ءادتبالا ، مال  ریغ  ٌمال  اّهنأ  ٌۀعامج  حتفلاوبأ و  یلع و  وبأ  معز  ِدناعُم و 
( َنیقساَفل ْمُهَرَثکأ  انْدَجَو  ْنإ  َو  : ) وحن یف  هبصان  نع  رخؤملا  لعفلا  بوصنم  یلع  و  َماقل » ٌدیز  نإ  : » وحن

(102 فارعألا /  )
. ةددشملا عم  زوجیال  امهالک  و 

204 (: 346  ) هلوقب ءانثتـسالل  ماللا  ءیجم  یلع  اولدتـسا  و  ۀـیفان ، اـهلبق  ْنإ »  » ّنأ و  ّـالإ »  » ینعمب هّلک  کـلذ  یف  مـاللا  نأ  نویفوکلا  معز  و 
: أدـتبا مث  نابأ »  » دـنع مالکلا  مت  ماهفتـسا و  ام »  » ّنأ یلع  ءادـتبالل  ماللا  لیق : ِنادوُس و  ِجالْعأ  ْنَِمل  ُنابأ  ام  ِهتّزَع و  َدـعب  ًالیلذ  ُنابأ  یـسمأ 

ۀیفانلا ام »  » ربخ یف  تدیز  مال  یه  لیق : و  جالعأ ، نم  وهل  ریدقتب : يأ  جالعأ ، نمل 
174

ۀیفانلا نأل  ةزمهلا ؛ رـسکب  ًاـنمؤُمل » َتنک  ْنإ  اـنملع  دـق  : » لاـقی نییفوکلا  لوق  یلع  نیقباـسلا و  نیلوقلا  یلع  ینعملا  سکع  ینعملا  اذـه  و 
. حتفتف حتفلا  یبأ  یلع و  یبأ  لوق  یلع  اّمأ  و  لمعلا ، نع  لماعلا  قلُعت  ءادتبالا  مال  ّنأل  هیوبیس ؛ لوق  یلع  اذک  و  ًامئاد ، ةروسکم 

ةدئازلا ماللا  یناثلا : مسقلا 
و دربملل ، ًافالخ  ۀحوتفملا  ّنأ »  » دعب ًاسیقم  ماللا  لوخد  سیل  و  نکل »  » ربخ یفو  ۀـحوتفملا ، ّنأ »  » ربخ یفو  أدـتبملاربخ ، یف  ۀـلخادلا  یهو 
ِل یناثلا  لوعفملا  یفو  لاز ،»  » ربخ یف  ًاضیأ  تدـیز  و  مهل ، هل و  ًافالخ  ءادـتبالا  مال  امهدـعب  مـاللا  ـال  و  نییفوکلل ، ًاـفالخ  نکل »  » دـعب ـال 

. کلذ وحن  و  یِمتاشل » كارأ  : » مهضعب لوق  یف  يرأ » »
باوجلا مال  ثلاثلا :

: ماسقأ ۀثالث  یهو 
باوج مال  ٌدـحأ و  ُهنم  ینَد  اَمل  يدـی ك  یف  کُفیـس  ناـکول   205 مالـسلا :) هیلع   ) ساـبعلا ءاـثر  یف  نینبلا  مُا  لوق  وحن  ول »  » باوج مـال 

( ُضرألا ِتَدَسََفل  ضعَِبب  ْمُهَضَْعب  َساّنلا  هللا  ُْعفد  الَولَو  : ) یلاعت هلوق  وحن  الول ،» »
(251 ةرقبلا /  )

(. 348 « ) موُذجَم دی  یف  ریزنخ  ِقارِع  ْنِم  ینیَع  یف  ُنوهأ  هذه  مکاینَدل  هللاو  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  مسقلا ، باوج  مالو 
و ۀنذؤملا ، ماللا  یّمـست  ّمث  نم  و  طرـشلا ، یلعال  اهلبق ، مسق  یلع  ینبم  اهدعب  باوجلا  نأب  ناذیإلل  طرـش  ةادأ  یلع  ۀـلخادلا  ماللا  عبارلا :

؛ ًاضیأ ۀئطوملا  یمست 
175

( ْمُهَنوُرُصنی اُولتُوق ال  نئل  َو  ْمُهَعَم  َنوجُرْخی  اوُجِرُخا ال  نئل  : ) وحن هل ، هتدهم  يأ : مسقلل ، باوجلا  تأط  اّهنأل و 
(12 رشحلا /  )

ًالیمج و َتیِزُج  اذإ  َّنیَزُْجَتل  ٌحلاص و  کل  ْنیَضْقَیل  َتْحَلَص  یتَمل   206 (: 349  ) هلوقک اهریغ  یلع  لخدت  دق  و  نإ »  » یلع لخدـت  امرثکأ  و 
( َنوکِرْشَُمل ْمّکَنإ  ْمُهوُُمتْعَطَأ  نإَو   ) وحن طرشلا ، لبق  ًاردقم  مسقلا  نوک  عم  فذحت  دق 

(121 ماعنألا /  )
هللا تانسحلا  لعفی  ْنَم   207 (: 350  ) هلوقک ءافلا  رامـضإ  یلع  طرـشلا  باوج  ۀیمـسالا  ۀلمجلا  نإ  ردقم و  مسق  انه  سیل  مهـضعب : لوق  و 

. رعشلاب صاخ  کلذ  نأل  ٌدودرم ؛ ِنالثِم  هللادنع  ّرشلاب  ُّرشلا  اهرکشی و 
. اهحرش یضم  دق  و  ثراحلا » لجرلا و   » ك لأ »  » مال سماخلا :

و کلت »  » یف امک  نوکـسلا  اهلـصأ  و  کلذ ، یف  فالخ  یلع  هدیکوت ، یلع  وأ  دعبلا  یلع  ۀلالدلل  ةراشإلا  ءامـسأل  ۀقحاللا  ماللا  سداسلا :
. نینکاسلا ءاقتلال  ِکلذ ؛»  » یف ترسک  امنإ 
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یمـسملا هباتک  یف  هیولاخ  نبا  هرکذ  همرکأ » ام  هفرظأ و  ام   » ینعمب ورمع » َمُرَکل   » و ٌدـیز » َفُرََظل  : » وحن ةراـجلا ، ریغ  بجعتلا  مـال  عباـسلا :
. ردقم مسق  باوج  مال  امإ  و  مسالاب ، هدومجل  ههبشل  یضاملا ؛ یلع  تلخد  ءادتبالا  مال  امإ  اهنأ  باوصلا : و  لمجلاب ،

176

ال

ۀیفان نوکت  نأ  لوألا : هجوأ : ۀثالث  یلع 

: هجوأ ۀسمخ  یلع  هذه  و 
بـصن رهظی  امنإ  و  ۀئربت ، ذـئنیح  یمـست  و  صیـصنتلا ، لیبس  یلع  سنجلا  یفن  اهب  دـیُرا  ْنإ  کلذ  و  ّنإ »  » لمع ۀـلماع  نوکت  نأ  اهدـحأ :

و رضاح » ًالبج  ًاعلاط  ال  : » وحن ًابصان ، وأ  مومذم ،» ُهلِعف  ًانـسح  ال  : » وحن ًاعفار ، وأ  ٌتوقمم ،» دوُج  َبحاص  ال  : » وحن ًاضفاخ ، ناک  اذإ  اهمـسا 
«. اندنع دیز  نم  ًاریخ  ال   » هنم

: هجوأ ۀعبس  نم  ّنإ »  » هذه ال »  » فلاخت و 
. تارکنلا یف  الإ  لمعت  اهنأ ال  اهدحأ :

هؤانب و  رشع ، ۀسمخ  َبیکرت  ال »  » عم هبیکرتل  لیق : و  ۀیقارغتـسالا ، نِم »  » ینعم هنمـضتل  لیق : ینبی ، هنإف  ًالماع  نکی  مل  اذإ  اهمـسا  نأ  یناثلا :
هنم و  (، 351 « ) لهجلا نم  ّدشأ  َرقف  ال  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  وحن  یف  حتفلا  یلع  ینبیف  ًابرعم ، ناک  ول  هب  بصنی  ام  یلع 

( َمویلا ُمکیَلَع  َبیِْرثَتال  : ) یلاعت هلوق 
(92 فسوی /  )

و ِنیلُجر » ال  : » وحن یف  ءایلا  یلع  ُراردـم و  یعُمْدأف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا َِلُتق  اهب  مکل  َماقُم  َبرثی ال  َلهأای   208 ملذج : نب  ریشب  لوق  و 
اهقحتسی یتلا  ۀکرحلا  اهنأل  حجرألا ؛ وه  و  حتفلاب ، ءاج  هنکل  و  اهبوجو ، سایقلا  ناک  و  ِتاملسُم » ال  : » وحن یف  ةرسکلا  یلع  و  نیمئاق ،» «ال 

. بکرملا
177

« يوقتلا نم  ّزعأ  ّزع  مالـسإلا و ال  نم  یلعأ  فرـشال  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  اهمـسا  دارفإ  دـنع  اهربخ  عافترا  نأ  ثلاـثلا :
نأ یف  نییرـصبلا  نیب  فالخ  نورثکألا و ال  شفخألا و  هفلاخ  و  هیوبیـسل ، لوقلا  اذـه  و  اهبال ، اهلوخد ، لـبق  هب  ًاـعوفرم  ناـک  اـمب  ( 353)

. ًالماع اهمسا  ناک  اذإ  اهب  هعافترا 
. ًارورجم وأ  ًافرظ  ناکول  اهمسا و  یلع  مدقتی  اهربخ ال  نأ  عبارلا :

و اهیف ، ٌفیرظ  َلُجر  ال  : » وحن هیلع ، فوطعملا  تعنلا و  عفر  زوجیف  هدعب ، ربخلا و  یـضم  لبق  اهمـسا  عم  اهلحم  ةاعارم  زوجی  هنأ  سماخلا :
«. اهیف ٌةأرما  َلُجر و  ال 

وحن فالخب  امهنیب ، ةریاغملا  و  امهعفر ، و  نیمـسالا ، حـتف  کلو  هللااب » الإ  ٌةُّوق  ٌلوح و ال  ال  : » وحن تررکت ، اذإ  اهؤاغلإ  زوجی  هنأ  سداسلا :
، ملع اذإ  اهربخ  فذح  رثکی  هنأ  عباسلا : بصنلا و  نع  َدیحم  الف  الَهَم  اوَضم  ذإ  رفَـسلا  یف  ّنإ  َو  الََحتُرم  ّنإ  ّالَحَم و  ّنإ   209 یشعألا : لوق 

( َریَض اُولاق ال  : ) وحن
(50 ءارعشلا /  )

( َتْوَف الَف  )
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(51 أبسلا /  )
. ذئنیح هرکذت  میمتو ال 

« سیل  » لمع ۀلماع  نوکت  نأ  یناثلا :

ۀبجاو ذـئنیح  اهنأل  ءادـتبالاب ؛ عفرلا  ۀـلمهم و  اهوردـقی  مل  امنإ  ُحاَرب و  سیق ال  ُنبا  انأف  اـهنارین  نع  َّدَـص  نَم   210 کلام : نب  دعـس  لوقک 
هیف رارکتلا و 

178
: تاهج ثالث  نم  سیل »  » فلاخت هذه  ال »  » رعشلا و یف  هکرت  زاوجل  رظن ؛

. دوجومب سیل  هنأ  یعّدا  یتح  لیلق ، اهلمع  نأ  اهادحإ :
(: 356  ) هلوق هدری  فوفرم و  اهربخ  نأ  و  ۀـصاخ ، مسالا  یف  لمعت  اهنأ  یعّداف  هب ؛ رفظی  مل  جاجزلا  نإ  یتح  لیلق ، اـهربخ  رکذ  نأ  ۀـیناثلا :

ایقاو هللا  یَضَق  اّمم  ٌرَزَو  ایقاب و ال  ضرألا  یلعءیشالفَّزَعَت   211
تارکنلا یف  الإ  لمعت  اهنأ ال  ۀثلاثلا :

ًایقاب ُلاملا  ًابوُسکم و ال  ُدمحلا  الف  يذألا  نم  ًاصالخ  قزری  مل  ُدوجلا  اذإ   212 هلوق : یبنتملا  ینب  هیلع  يرجشلا و  نبا  ینج و  نبال  ًافالخ 
ۀلماع اهنوک  نیعت  ففرلاب  لیق  نإ  و  ةأرما » لب  : » هدیکوت یف  لاقی  و  سنجلل ، ۀـیفان  اهنوک  نیعت  حـتفلاب ، رادـلا » یف  َلُجر  ال  : » لیق اذإ  هیبنت 

هدـیکوت یف  لاقی  و  ةدـحولا ، یفنل  نوکت  نأ  سنجلا و  یفنل  نوکت  نأ  لـمتحا  و  تررکت ، ـالإ  و  ۀـلمهم ، نوکت  نأ  عنتما  و  سیل »  » لـمع
ۀیفان ّالإ  نوکت  ال  سیل »  » لمع ۀلماعلا  نأ  اومعز  و  ساّنلا ، نم  ریثک  طلغ  و  لاجر » وأنالجر  لب  : » یناثلا یلع  و  ةأرما » لب  : » لوألا یلع 

179
اِیقاو هللا  یضَق  اّمم  ٌرَزَو  ایقاب و ال  ِضرألا  یلع  ءیش  الف  َّزَعَت   213 (: 358  ) هلوق وحن  مهیلع  دری  و  ریغ ، ةدحولل ال 

ام نوکیف  اهرارکتل ، تیغُلا  مث  ّنإ »  » لمع لصألا  یف  ۀـلماع  یلوُالا  ال »  » نوک لمتحا  امهعفرب  رادـلا » یف  ٌةأرما  ـال  ٌلـجر و  ـال  : » لـیق اذإ  و 
نإ نیمـسالا  نع  ربخ  فرظلاف  نیهجولا  یلع  و  اهب ، ًاـعوفرم  اهدـعب  اـم  نوکیف  سیل »  » لـمع ۀـلماع  نوکت  نأ  و  ءادـتبالاب ، ًاـعوفرم  اهدـعب 
نع ربخ  فرظلاف  سکعلاب  وأ  سیل »  » لمع ۀلماع  ۀیناثلا  ۀلمهم و  یلوُالا  تردق  نإف  ًافوطعم ؛ اهدعب  ام  یلوُالل و  ًارارکت  ۀـیناثلا  ال »  » تردـق

دحاولا ربخلا  ُنوک  ناروذـحم : مزلی  الئل  امهنع ؛ ًاربخ  نوکی  و ال  مئاق » ورمع  دـیز و  : » کلوق یف  اـمک  فوذـحم  رخـآلا  ربخ  و  امهدـحأ ،
. دحاو لومعم  یلع  نیلماع  دراوت  و  ًابوصنم ، ًاعوفرم و 

: طورش ۀثالث  اهل  و  ۀفطاع ، نوکت  نأ  ثلاثلا : هجولا 

نبا یخأ ال  نبای  : » وحن ءادـن ، وأ  هیوبیـس : لاق  ًارمع ،» ًادـیز ال  ْبرـضا   » رمأ ك وأ  ورمع ،» دـیز ال  ءاج   » تاـبثإ ك اهمدـقتی  نأ  اهدـحأ :
. مهمالک نم  سیل  اذه  نأ  نادعس  نبا  معز  و  یمع ،»

ینءاج ام  : » تلق اذإ  و  ۀـفطاع ، تسیل  و  اهلبق ، امل  ٌّدر  ال »  » و لب »  » ُفطاعلاف ورمع » لب  دـیز ال  ینءاج  : » لیق اذإف  فطاعب ، نرتقت  ّالأ  یناثلا :
ًاـضیأ اعمتجا  دق  و  یفنلا ، مّدقت  وه  و  ال »  » فطعلا ب نم  رخآ  عنام  لاثملا  اذه  یفو  یفنلل ، دیکوت  ال »  » و واولا ، فطاعلاف  ورمع » دیز و ال 

( َنّیلاّضلا الو   ) یف
(7 ۀحتافلا /  )
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قدصی هنأل  دیز ؛» لجر ال  ینءاج   » زوجی الف  اهافطاعتم ، دناعتی  نأ  ثلاثلا :
180

«. ةأرما لجر ال  ینءاج   » فالخب لجرلا ، مسا  دیز  یلع 

« معن  » ًاضقانم ل ًاباوج  نوکت  نأ  عبارلا : هجولا 

، رادلا عِساش  ریرَض  لجر  ّینإ  : » لاق نم  باوج  یف  ال » (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لوقک  ًاریثک  اهدعب  ُلمجلا  فذُحت  هذه  و 
«. ۀصخر نکی  مل  ال ، : » لصألا و  ( 359 ( »؟ دجسملا یتآ  نأ ال  ۀصخر  یلف  ینمزالی  دئاق  یل  سیل  و 

کلذ ریغ  یلع  نوکت  نأ  سماخلا :

ال : ) ۀفرعملا ُلاثم  اهرارکت . بجو  ًاریدقت ، ًاظفل و  ًایـضام  ًالعف  وأ  اهیف ، لمعت  مل  ةرکن و  وأ  ۀفرعم  اهُردص  ۀیمـسا  ۀلمج  اهدـعب  ام  ناک  نإف 
( ِراهّنلا ُِقباس  ُلّیلا  و ال  َرَمَقلا ، كِرُْدت  ْنأ  اَهل  یِغَْبنی  ُسْمَّشلا 

(40 سی /  )
( َنُوفَْزنی اْهنَع  ْمُهال  ٌلْوَغ و  اهِیف  ال  «: ) ال  » اهیف لمعت  مل  یتلا  ةرکنلا  لاثمو 

(47 تافاصلا /  )
( ٌمِیثَأت اهیف و ال  ٌْوَغل  ال   ) یف هفالخب  بجاو  انهرارکتلاف 

(23 روطلا /  )
( یّلَص َقَّدَص و ال  الَف  : ) یضاملا لعفلا  ُلاثم  و 

(31 ۀمایقلا /  )
لعفلاف ءاعدلا  دارملا  ّنأل  انیتِماشلا  نویُع  ْتّرَق  الف  برح  نب  ۀـیواعم  غلبأ  الأ   214 یلؤدـلا : دوسألا  یبأ  لوق  وحن  یف  رارکتلا  كرت  امنإ  و 

كرت ّذـش  و  اذـک ،» تلعف  هللاو ال  : » کلوق ءاعد ؛ سیل  هنأ  ّـالإ  یـضملا  دـصق  مدـعب  رارکتلا  بوجو  مدـع  یف  هلثم  ینعملا و  یف  لبقتـسم 
: تیبلاب فوطی  وه  یلذهلا و  شارخ  یبأ  لوق  یف  رارکتلا 

181
ٌدیز ال : » وحن ۀفـص ، وأ  لاح  وأ  ربخ  درفم  یلع  تلخد  اذإ  اهرارکت  بجی  کلذـک  اّملأ و  کلدـبع ال  يأ  اّمَج و  رفغت  َّمهّللا  ِرفغَت  ْنإ   215

( ۀیبرغال ۀیَقرَشال و  ۀَنُوتیَز  ۀکَرابُم  ةرَجَش  ْنِم  : ) یلاعت هلوق  وحن  و  ًایکاب » ًاکحاض و ال  دیز ال  ءاج   » و بتاک » رعاش و ال 
(35 رونلا /  )

( یبرُقلا یف  ةّدَوَملا  ّالإ  ًارْجأ  ِهیَلَع  ْمُکلأسأ  ُلق ال  : ) یلاعت هلوق  وحن  اهرارکت ، بجی  مل  ًاعراضم  ًالعف  هیلع  تلخد  ام  ناک  نإ  و 
(23 يروشلا /  )

نیطلا دحللا و  نیب  َبیَُغا  یتح  مکِرهِصب  ًارهِص  یغتبأ  هللا ال  216 و  هئاثر : یف  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا ۀجوز  بابرلا  لوق  و 
نأ یلع  قافتالا  عم  قافتالاب ، ملکتی » ٌدیز ال  ءاج  : » کلوق ۀحصل  کلام ؛ نبا  مهفلاخ  و  نیرثکألا ، دنع  لابقتسالل  اهب  ُعراضملا  صلختی  و 

. لابقتسا لیلدب  رّدُصتال  ۀیلاحلا  ۀلمجلا 
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ۀیفانلا ال »  » ماسقأ نم  هیبنت 

اهیلع لخد  راجلا  نأ  و  مسا ، اهنأ  نییفوکلا : نع  و  ءیـش » ـال  نم  ُتبـضغ   » و دازـالب » ُتئج  : » وحن ضوفخملا ، ضفاـخلا و  نیب  ُۀـضرتعملا 
نإ ةدئاز و  ٌلضاف » َناک  ٌدیز  : » وحن یف  ناک »  » نومـسی امک  ةدئاز  اهیمـسی  و  ًافرح ، اهاری  مهریغ  ۀفاضإلاب و  ضفخ  اهدعب  ام  نأ  و  اهـسفن ،

ینعملا ُلصأ  حصی  مل  نإ  نیبلاطتم و  نیئیـش  نیب  ضرتعملا  دئازلاب  نودیری  دـق  مهنأ  ملعف  عاطقنالا ؛ یـضملا و  وه  ینعمل و  ةدـیفم  تناک 
هطاقسإب

182
ۀنرتقملا ال »  » کلذک و  ناک ،»  » ۀلأسم یف  امک  ینعم  هتاوفب  توفی  ناک  اذإ  کلذک  و  ءیش ،» نم ال  ُتبـضغ  : » وحن یف  ال »  » ۀلأسم یف  امک 

، ۀتبلا ةدئازب  تسیل  و  ةدئاز ، اهنومسی  و  ورمع » دیز و ال  ینءاج  ام  : » وحن یف  فطاعلاب 
تقو یف  امهعامتجا  یفن  داری  نأ  و  لاح ، لک  یلع  امهنم  لک  ءیجم  یفن  دارملا  نأ  لمتحا  ورمع » دیز و  ینءاج  ام  : » لیق اذإ  هنأ  يرت  الأ 

( ُتاومألا ءایحألا و ال  يِوَتْسی  ام  َو  : ) هناحبس هلوق  یف  یه  معن  لوألا ، ینعملا  یف  ًاّصن  مالکلا  راص  ال »  » ءیج ب اذإف  ءیجملا ،
(22 رطاف /  )

. دیکوتلا درجمل 
نیب و  ( 363 « ) َرتَو الب  یماّرلاـک  لَـمَع  ـالب  یعادـلا  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  یف  رورجملا  راـجلا و  نیب  ـال »  » ُضارتعا هیبنت 

( ِساّنِلل َنوکی  ّالِئل  : ) وحن یف  بوصنملا  بصانلا و 
(150 ةرقبلا /  )

( ُهُولَعْفَت ْنإ ال  : ) وحن یف  موزجملا  مزاجلا و  نیب  و 
(73 لافنألا /  )

اِهنامیإ یف  ْتَبَـسک  وأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنکَت  ْمل  اُهنامیإ  ًاسْفَن  ُعَْفنی  ّکبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتأی  َمْوی   ) وحن یف  اهیلع  اهدـعب  ام  لومعم  ُمُّدـقت  و 
( ًاریَخ

(158 ماعنألا /  )
و ردّصلا ، اهل  اهلک  مسقلا  اهب  یقلتی  یتلا  فورحلا  نإف  مسقلا ؛ باوج  یف  عقت  نأ  ّالإ  مهللا  ام ،»  » فالخب ردّـصلا ، اهل  سیل  اّهنأ  یلع  ٌلیلد 

. لوألا باوصلا : ًاقلطم و  ال  لیق : و  ًاقلطم ، ردصلا  اهل  لیق :
ناـک ءاوس  هلابقتـسا ، همزج و  یـضتقت  فراـضملا و  یلع  لوخدـلاب  صتخت  و  كرتـلا ، بلطل  ۀـعوضوم  نوکت  نأ  ـال »  » هجوأ نم  یناـثلا :

( ءاِیلوأ ْمکّودَع  َو  يّوُدَع  اوُذِّختَتال   ) یلاعت هلوق  وحن  ًابطاخم ، هنم  ُبولطملا 
(1 ۀنحتمملا /  )
: وحن ًابئاغ ، وأ 

183
( ءایلوأ َنیِرفاکلا  َنُونِمؤُملا  ِذِّختیال  )

(28 نارمع /  لآ  )
ال»  » ءاضتقا یف  قرفال  كارأف و  انهاه  نکتال  لصألا : و  ببـسلا ، ماقُم  ببـسملا  هیف  میُقا  امم  عونلا  اذه  و  انهاهکّنیَرأ ،» ال   » وحن ًاملکتم ، وأ 

( ْمکَنَیب َلْضَْفلا  اُوَْسنَت  الَو  : ) وحن هیزنتلل  وأ  مدقت ، امک  میرحتلل  ناک  ءاوس  یهنلل  ًةدیفم  اهنوک  نیب  مزجلل  ۀیبلطلا 
(237 ةرقبلا /  )
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( انْذِخاُؤت اّنَبَر ال  : ) یلاعت هلوقک  ءاعدلل  اهنوک  و 
(286 ةرقبلا /  )

ریغ كریظنل  کلوقک  سامتلالل  اهنوک  ایناکم و  ّـالإ  ِدـعبلا  ُناـکم  َنیأ  یننُونفدـی و  مهو  ْدَْـعبَت  ـال  َنولوقی   217 بیرلا : نب  کـلام  لاـق  و 
«. ینعُطتال : » كدبع وأ  كدلول  کلوق  یف  دیدهتلاک  هریغ  یلإ  بلطلا  نع  ْتجرخ  اذإ  مکحلا  اذک  و  اذک » لعفت  ال  : » هیلع لعتسُم 

( ِنَِعبّتَت ّالأ  اّولَض  ْمُهَتیأَر  ْذإ  کَعَنَم  ام  : ) وحن هدیکوت ، هتیوقت و  درجمل  مالکلا  یف  ۀلخادلا  ةدئازلا  ال » : » ثلاثلا
92 و 93) هط /  )

( َدُجْسَت ّالأ  کَعَنَم  ام  )
(12 فارعألا /  )

( َدُجْسَت ْنأ  کَعَنَم  ام  : ) يرخُالا ۀیآلا  هحضوی  و 
(75 (ص / 

( ِباتکلا ُلْهأ  َمَْلعی  ّالئل  : ) هنم و 
(29 دیدحلا /  )

( ِۀَمایقلا ِموِیب  ُمِسُقا  ال  : ) یلاعت هلوق  نم  اهیف  فلتخا  اوملعیل و  يأ :
(1 ۀمایقلا /  )

راکنإ نم  ًاریثک  مهنع  یکح  ام  وه  و  مدقت ، ءیـش  هنأ  امهدحأ : نیلوق : یلع  اهیفنم  یف  ءالؤه  فلتخا  و  ۀیفان ، یه  لیقف : ةدـئاز ،؟ مأۀـیفانأ 
رکذـی اذـهل  و  ةدـحاولا ، ةروسلاک  هلک  نآرقلا  نأل  کلذ ؛ حـص  امنإ  و  اولاق : مسقلا ، فنؤتـسا  مث  کلذـک : رمألا  سیل  مهل : لـیقف  ثعبلا :

: وحن يرُخا ، ةروس  یف  هباوج  ةروس و  یف  ءیشلا 
184

( ٌنُونْجََمل ّکنإ  ُرکّذلا  ِهیَلَع  َلُِّزن  يّذلا  اهیأ  ای  اُولاق  َو  )
(6 رجحلا /  )

( ِنُونْجَِمب ّکبَر  ِۀَمِْعِنب  َتنأ  ام  : ) هباوج و 
(2 ملقلا /  )

ّالإ ءیشلاب  مسقی  هنأ ال  کلذ  یف  ینعملا  و  لاق : يرشخمزلا ، هراتخا  و  ءاشنإ ، ًارابخإ ال  نوکی  نأ  یلع  کلذ  و  ُمِسُقا »  » اهیفنم نأ  یناثلا : و 
( ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُّهنإ  َو  ِموُّجنلا  ِِعقاوَِمب  ُمِْسُقا  الَف  : ) لیلدب هل ؛ ًاماظعإ 

75 و 76) ۀعقاولا /  )
. کلذ قوف  ًاماظعإ  قحتسی  ّهنإ  يأ : ماظعإ ، الک  هب  ماسقإلاب  هماظعإ  ّنإ  لیق : ّهنأکف 

مویب مسُقا  ال ، ریدقتلا : و  باوجلا ، یفنل  ًادیهمت  ۀئطوت و  تدـیز  اّهنأ  امهدـحأ : نیلوق : یلع  اهتدـئاف  یف  ءالؤه  فلتخا  ةدـئاز و  یه  لیقو :
( ِدَلَْبلا اَذِهب  ُمِْسُقا  ال  : ) یلاعت هلوقب  ّدُر  يدُس و  نوکرتی  ۀمایقلا ال 

(4 دَلَبلا /  )
( ِموّجُنلا ِِعقاوَِمب  ُمِسُقا  الَف  : ) هلثم و 

(75 ۀعقاولا /  )
. ۀیآلا

( ِباتکلا ُلْهأ  َمَْلعی  الِئل   ) یف امک  مالکلا ، ۀیوقت  دیکوتلا و  درجمل  تدیز  اهنأ  یناثلا : و 
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(29 دیدحلا /  )
( ) هللا َنِم  ۀَمْحَر  اِمبَف  : ) وحن کلذک ، ناک »  » و ام »  » ةدایز نأ  امک  ًاوشح ، لب  ًاردص ، کلذل  دازت  اهنأب ال  ّدُر  و 

(159 نارمع /  لآ 
( ُتْوَملا ُمککِرْدی  اُونوُکت  امَنیأ  )

(78 ءاسنلا /  )
یف اهتدایزب  لوقن  اذهل  و  اولاق : هب ، ءانتعالا  دـیفی  مالکلا  لوأ  هنوک  و  هحارّطا ، دـیفت  ءیـشلا  ةدایز  نأل  کلذ  و  ٌلضاف » َناک  ٌدـیز  : » وحن و 

( ِبِراغملا َو  ِقِراشَملا  ِّبَِرب  ُمِْسُقا  الَف  : ) وحن
(40 جراعملا /  )

( ِموُّجُنلا ِِعقاوَِمب  ُمِْسُقا  الف  )
(75 ۀعقاولا /  )

. ةدحاولا ةروسلاک  نآرقلا  نأ  نم  مدقت  امب  یلع  وبأ  باجأ  و  هذه ، فالخب  اهفوطعم ، ءافلا و  نیب  اهعوقول 

تال

: نیرمأ یف  اهیف  فلتخا  تال 
185

: بهاذم ۀثالث  کلذ  یفو  اهتقیقح ، یف  لّوألا :
: نیلوق یلع  ءالؤه  فلتخا  مث  ضام ، لعف  ةدحاو  ۀملک  اهنأ  اهدحأ :

( ًائیَش ْمِکلامعأ  ْنِم  ْمْکِتلیال  : ) یلاعت هلوق  نم  َصَقَن »  » ینعمب لصألا  یف  اهنأ  امهدحأ :
(14 تارجحلا /  )

. ینشخلا رذوبأ  هلاق  کلذک ، َّلق »  » نأ امک  یفنلل  تلمعتسا  مث  ُتیلی ، َتال  لاقی : هنإف   ؛
. ءات نیسلا  تلدبُا  و  اهلبق ، امحاتفنا  اهکرحتل و  ًافلأ ؛ ءایلا  تبلقف  ءایلا ، رسکب  َسَیل » : » اهلصأ نأ  یناثلا :

هلاق نینکاسلا ، ءاقتلال  اهکیرحت ؛ بجو  امنإ  و  َّتَبُر » َتَُّمث و   » یف امک  ۀـظفللا  ثینأتل  ءاتلا  و  ۀـیفانلا ، ـال » : » ناـتملک اـهنأ  یناـثلا : بهذـملا 
. روهمجلا

ةدیبع وبأ  لدتـسا  ةوارطلا و  نبا  ةدیبع و  وبأ  هلاق  نیحلا ، لوأ  یف  ةدئاز  ءاتلا  ۀـیفانلا و  ال »  » اهنأ کلذ  و  ۀـملک ، ضعب  ۀـملک و  اهنأ  ثلاثلا :
. سایقلا نع  ۀجراخ  ءایشأ  نم  فحصملا  طخ  یف  مکف  هیف ، لیلد  و ال  طخلا ، یف  نیح »  » ۀطلتخم ب نامثع  فحصم  یف  اهدجو  هنأب 
ءاـقتلا ۀـکرح  لـصأ  یلع  رـسکت  دـق  ءاـتلا  نأ  و  نیحلا ، نع  ۀلـصفنم  تمـسر  اـهنأ  و  ءاـهلا ، ءاـتلاب و  اـهیلع  فقوی  هنأ  روـهمجلل  دهـشی  و 

. هجو رسکلل  نکی  مل  ًایضام  ًالعف  ناک  ولو  یهتنا . ریج »  » ءانبلا ك یلع  رسکلاب  ئرق  و  يرشخمزلا : لوق  ینعم  وه  و  نینکاسلا ،
: بهاذم ۀثالث  ًاضیأ  کلذ  یفو  اهلمع ، یف  یناثلارمألا :

ریدقتلا و  شفخألل ، لوق  اذه  و  فوذحم ، لعفل  لوعفمف  بوصنم  وأ  هربخ ، فذـح  أدـتبمف  عوفرم  اهیلو  نإف  ًائیـش ؛ لمعت  اهنأ ال  اهدـحأ :
: یلاعت هلوق  یف  هدنع 

186
( صانَم َنیِح  َتالَو  )

(3 (ص / 
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. مهل ٌنئاک  صانم  ُنیح  و ال  عفرلا : ةءارق  یلع  و  صانم ، َنیح  يرأ  ال 
. شفخألل رخآ  لوق  اذه  و  ربخلا ، عفرت  مسالا و  بصنتف  ّنإ ؛»  » َلمع لمعت  اهنأ  یناثلا :

فوذحملا نوکی  نأ  بلاغلا  و  نیلومعملا ، دحأ  ّالإ  اهدـعب  رکذـی  الف  لوق  لک  یلع  روهمجلا و  لوق  وه  و  سیل »  » لمع لمعت  اهنأ  ثلاثلا :
؛ اـهلومعم یف  فلتخا  و  ( 365 « ) صانم َنیح  تال  َو  ُۀَـلیغلا  ِتَلَْبقأ  ُۀـلیِحلا و  ِتََربْدأ  دـقو  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  عوفرملا  وه 

امیف نیحلا و  یف  لمعت  اهنأ  یلإ  ۀعامج  یـسرافلا و  بهذ  و  هیوبیـس ، لوق  رهاظ  وه  و  نیحلا ، ۀـظفل  یف  ّالإ  لمعت  اهنأ ال  یلع  ءارفلا  ّصنف 
. نایحألا یفنب  تَّصُخ  و  ال »  » یلع ءاتلا  تدیز  يرشخمزلا : لاق  ُهَفَدار ،

ّلعل

: یکح برعلا و  ضعبل  ۀـغل  کلذ  نأ  سنوی  معز  و  امهبـصنی ، دـق  و  ءاّرفلا : باحـصأ  ضعب  لاق  ربخلا ، عفری  مسالا و  بصنی  فرح  ّلـعل 
نوضفخی لیقع  نیتیطرـشلا و  َْول » ْنإ و   » مّدقت مدعل  یئاسکلل ؛ ًافالخ  نوکی »  » ال دـجوی »  » رامـضإ یلع  اندـنع  هلیوأت  و  اقلطنم » كابأ  لعل  »

(: 366  ) هلوقک أدتبملا  اهب 
187

بیرق کنم  راوغملا  یبأ  لعل  ةوعد  توصلا  عفرا  يرُخا و  ُْعدا  تلقف   218
امهنأ یف  امهکارتشال  تیل ؛»  » یلع ًالمح  ذئنیح  اهلامعإ  ٌموق  زّوج  ذئنیح و  اهصاصتخا  لاوزل  لمعلا ؛ نع  اهفکتف  ۀیفرحلا ، ام »  » اهب لصتت  و 

. ربخللف نأک »  » امأ و  ءاشنإلل ، تیل »  » اهنأل و ؛ هباشتلا ۀیدشأل  کلذب ؛ ّلعل »  » َّصخ مهضعب  و  ّنأک ،»  » یف اولاق  اذک  و  ءادتبالا ، ینعم  ناریغی 
: ناعم اهل  ةروهشم و  تاغل  رشع  اهیفو 

سیل 219 و  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاثر  یف  ناسح  لوقک  هورکملا ، نم  قافـشإلا  بوبحملا و  یِّجرت  وه  فّقوتلا و  اهدحأ :
کلعلف ۀیـصعم  َریغَـص  کسفن  یلع  ْنَمَأت  الَو  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  دـُلخأ و  دـلُخلا  ِۀـّنَج  یف  هب  یّلعل  هئاـنث  نع  ًاـعزان  ییاوه 

( ِتاومّسلا َبابْسأ  َبابْسألا  ُُغْلبأ  یّلََعل  : ) نوعرف لوق  نکمملاب و  صتخت  و  ( 368 « ) هیلع بّذعم 
36 و 37) رفاغ /  )

. ًاکفإ ۀقرخم و  وأ  ًالهج  هلاق  امنإ 
( یشخی وأ  ُرکَذَتی  ُهّلََعل  ًانیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  : ) هیلع اولمح  و  ییاسکلا ، شفخألا و  مهنم  ۀعامج ، هتبثأ  لیلعتلا ، یناثلا :

(44 هط /  )
. امکئاجر یلع  ابهذا  يأ : نیبطاخملل ، هفرصی  ءاجرلا و  یلع  هلمحی  کلذ  تبثی  مل  نم  و 

: وحن یف  لعفلا  اهب  َّقِلُع  اذهل  و  نویفوکلا ؛ هتبثأ  ماهفتسالا ، ثلاثلا :
188

( ًارمأ کلذ  َدَْعب  ُثِدْحی  هللا  َّلََعل  يرْدَتال  )
(1 قالطلا /  )

( َِعلّطأَف : ) أرق نَم  تیل »  » ینعم اهبرشأ  دق  و  يرشخمزلا : لاق 
(37 رفاغ /  )

. یهتنا
اعَدجأ کنْعَدی  ییاللا  نِم  کیلع  ٌۀِّمُلم  َِّمُلت  ْنأ  ًاموی  کّلعل   220 ةریون : نب  ممتم  لوقک  یسع »  » یلع ًالمح  ًاریثک  ْنأ »  » اهربخ ب نرتقی  و 

« َسلاجم اهقاوسأ  یف  نوذِّختَت  ًاماظِع و  نئادم  يدعب  نوحَتْفَتس  مکلعل  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوقک  ًالیلق  سیفنتلا  فرحب  و 
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( ِعلّطأَف  ) بصن مهضعب  جّرخ  و  ( 370)
(37 رفاغ /  )

ًایئاج ناک  اذإ  ًائیش ، قباس  یـضم و ال  ام  كردم  ُتسل  ّیَنأ  یلادب ،  221 ریهز : تیب  نم  فوطعملا  ضفخ  امک  ُغْلبأ »  » عم نأ »  » ریدـقت یلع 
نِم یلإ  ُّبَحأ  ینیع  َّرَقَت  ةَءاـبَع و  ُسبل  222 و  نوسیم : لوق  دح  یلع  بابـسألا »  » یلع فطع  هنأ  لمتحی  و  كردـم »  » عم ءابلا  ریدـقت  یلع 
یلع هل  ًالمح  یجرتلا  باوج  یف  بصنلا  زاوج  یلع  ۀجح  بصنلا  ةءارق  یف  نأب  لوقلا : عفدنیف  نیلامتحالا  نیذه  عم  ْنکل و  فوفُشلا  سبل 

. ینمتلا
189

ْنکل

لـصأب ۀفیفخ  نیتلمجلا و  یلع  فیفختلا  دعب  اهلوخدل  سنوی ؛ شفخألل و  ًافالخ  لمعی  ال  ءادتبا ، فرح  یه  و  ۀلیقثلا ، نم  ۀففخم  نابرض :
ْنِکلَو : ) یلاعت هلوق  وحن  واولاب ، لمعتست  نأ  زوجی  ۀفطاع و  تسیل  و  كاردتسالا ، ةدافإ  درجمل  ءادتبا  فرح  یهف  ٌمالک  اهیلو  نإف  عضولا ؛

( َنیِملاّظلا ُمُه  اُوناک 
(76 فرخزلا /  )

، اهنودب و  ( 373 « ) دادَس ۀّفِع و  داهتجا و  عرَِوب و  ینونیعأ  نکل  کلذ و  یلع  َنورِدـقت  مکنإ ال  الأ و  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 
223 ریهز : لوق  وحن 

ُهرِداَوب یشُخت  ءاقرو ال  َنبا  ّنإ 
ُرَظتُنت ِبرحلا  یف  ُهعئاق  ْنکل و 

: نیطرشب ۀفطاع  یهف  درفم  اهیلو  نإ  و 
« نکل  » تئج ب مث  دـیز ، ماق  تلق : نإـف  ورمع » نکل  دـیز  مقیـال   » و ورمع » نکل  دـیز  ماـق  اـم  : » وحن یهن ، وأ  یفن  اهمدـقتی  نأ  امهدـحأ :

. عومسمب سیل  و  فطعلا ، یلع  ورمع » نکل   » نویفوکلا زاجأ  و  مقی » مل  ورمع  نکل  : » تلقف ۀلمجلاب  تئجف  ءادتبا ؛ فرح  اهتلعج 
دیز ماق  ام  : » وحن یف  فلتخا  واولاب و  ّالإ  درفملا  عم  لمعتستال  موق : لاق  و  نییوحنلا ، رثکأ  یسرافلا و  هلاق  واولاب ، نرتقت  ّالا  یناثلا : طرـشلا 
ریغ نکل »  » ّنأ کلام : نبال  یناثلا  درفم ، یلع  ًادرفم  ۀفطاع  واولا  و  ۀفطاع ، ریغ  نکل »  » ّنأ سنویل : اهدحأ  لاوقأ : ۀعبرأ  یلع  ورمع » نکلو 

ۀلمج یلع  اهضعب  فذح  ۀلمج  ۀفطاع  واولا  و  ۀفطاع ،
190

ْنکلو ْمِکلاجِر  ْنِم  دَـحأ  ابأ  ٌدّـمُحم  َناک  ام   ) یفو ورمع ، ماق  نکل  و  ورمع :» نکل  دـیز و  ماق  ام  : » وحن یف  ریدـقتلاف  لاق : اـهعیمجب ، حرص 
( َنیِیبّنلا َمَتاخ  هللا و  َلوُسَر 

(40 بازحألا /  )
نیتفطاعتملا نیتلمجلا  فالخب  بلـسلا ، باجیإلا و  یف  هل  فلاخم  درفم  یلع  ًادرفم  فطعت  واولا ال  ّنأ  کلذ  ۀـلع  هللا و  لوسر  ناک  نکلو 

: ناسیک نبال  عبارلا  ۀمزال ، ةدئاز  واولا  و  ۀفطاع ، نکل »  » ّنأ روفـصع : نبال  ثلاثلا  و  ورمع ،» مقی  مل  دیز و  ماق  : » وحن هیف ، امهفلاخت  زوجیف 
. ۀمزال ریغ  ةدئاز  واولا  و  ۀفطاع ، نکل »  » ّنأ

َّنکل
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: لاوقأ ۀثالث  هانعم  یفو  ربخلا ، عفری  مسالا و  بصنی  فرح  مل  َّنکل 
نأ دـبال  کلذـل  و  اهلبق ، ام  مکحل  ًافلاخم  ًامکح  اهدـعب  اـمل  بسنت  نأـب  َرُّـسف  و  كاردتـسالا ، وه  و  دـحاو ، ّهنأ  روهـشملا : وه  و  اهدـحأ :

: وحن فالخ ، وأ  لیق : دوسأ » هنکل  َضیبأ  اذه  ام  : » وحن هل ، دض  وأ  كرحتم » هّنکل  ًانکاس  اذـه  ام  : » وحن اهدـعب ، امل  ضقانُم  ٌمالک  اهمدـقتی 
. کلذ زوجی  ال  لیق : و  براش » هنکل  ًامئاق  دیز  ام  »

ام : » وحن ُهتوبث ، مهّوتی  ام  عفرب  كاردتسالا  اورسف  و  طیسبلا ، بحاص  مهنم  ۀعامج  هلاق  دیکوتلل ، ةرات  كاردتـسالل و  ةرات  درت  اهنأ  یناثلا :
مل هنکل  هتمرکأ  ینءاج  ول   » وحنب دـیکوتلل  اولثم  و  ۀـقیرطلا ، یف  لثامت  وأ  سبالت  نیلجرلا  نیب  ناک  اذإ  کلذ  و  ماـق » ًارمع  َّنکل  دـیز ، ماـق 

. عانتمالا نم  ول »  » هتدافأ ام  تدکأف  ءیجی »
لاق و  ۀطیسب ، اهنأ  یلع  نویرصبلا  روفـصع و  نبا  لوق  وه  و  كاردتـسالا ، ینعم  َدیکوتلا  بحـصی  و  ّنإ ،»  » لثم ًامئاد  دیکوتلل  اهنأ  ثلاثلا :

: یثراحلا یشاجنلا  لوقک  نینکاسلل ، ْنکل »  » نون و  فیفختلل ، ةزمهلا  تحرطف  ّنأ » ْنکل   » اهلصأ ءارفلا :
191

ةدئازلا ال فاکلا  و  ّنإ ،»  » و ال »  » نم ۀـبکرم  نییفوکلا : یقاب  لاق  ِلضف و  اذ  كؤام  َناک  نإ  ینِقـسا  كالو  هعیطتـسأ  هیتآب و ال  تسلف   224
ِرفاـشملا ُمیظع  یجنز  َّنکلو  یتبارَق  َْتفِرَع  ًاـیّبَض  َتنکولف   225 قدزرفلا : لوقک  اهمـسا  فذحی  دق  ًافیفخت و  ةزمهلا  تفذـح  و  ۀـیهیبشتلا ،

. نییفوکلل ًافالخ  اهربخ  یف  ماللا  لخدت  یجنز و ال  کّنکلو  يأ :

مل

( َْدلوی مل  ِْدلی و  َْمل  : ) یلاعت هلوق  وحن  ًایضام ، هبلق  عراضملا و  یفنل  مزج  فرح 
(3 صالخإلا /  )

عراضملا لعفلا  عفتری  دق  ُّبَقََرتأ و  ًافئاخ  وُدْغأ  ُحورأ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دّـمحم لآ  ّبُح  نم  ینََرت  َْملأ   226 تیمکلا : لوق  ۀیآلا و 
راجلاب نوفوی  مل  ءافیلُّصلا  موی  مُهترُسا  مُْعن و  ْنِم  ُسراوف  الول   227 (: 378  ) هلوقک اهدعب 

192
( َحَرْشَن َْملأ  : ) مهضعب ةءارقک  اهب  بصنی  برعلا  ضعب  نأ  ینایحللا  معز  ۀغل و  کلام : نبا  لاق  و  ةرورض ، لیقف :

(1 حرشلا /  )
یفنملا ب دیکوت  ناذوذش : اذـه  یفو  اهیلع ، ًالیلد  ۀـحتفلا  تیقب  ۀـفیفخلا و  دـیکوتلا  نون  تفذـح  مث  نحرـشن » : » لصألا نأ  یلع  جّرخ  و 

ُنحن اذإ  ملو ، كاذف   228 (: 379  ) هلوقک فرظلاب  ةرورـضلا  یف  اهموزجم  نم  لصفت  دـق  نینکاس و  فقو و ال  ریغل  نونلا  فذـح  و  َْمل » »
ینغ اذ  ًاریقف  ُتِننُظ   229 (: 380  ) هلوقک هدعب  ام  هرـسفی  فوذحم  لعفل  ًالومعم  ُمسالا  اهیلی  دـق  ءارِملا و  ککردـی  سانلا  یف  ْنکت  انیرتما 

ِبهاو َریغ  ُهَقلأ  ءاجَر  اذ  ْمَلَف  ُُهتِلن  َّمث 

اّمل

: هجوأ ۀثالث  یلع  اّمل 
: روُما ۀسمخ  یف  اهقرافت  اهنأ  ّالإ  ْمل »  » ًایضام ك هبلقت  هیفنت و  و  همزجتف ، عراضملاب  صتخت  نأ  اهدحأ :

( ْلَعْفَت َْمل  ْنإ  َو  : ) لیزنتلا یفو  مقت » اّمل  ْنإ  : » لاقی ال  طرشلا ، ةادأب  نرتقت  اهنأ ال  لّوألا :
(67 ةدئاملا /  )
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( اوُهَْتنی َْمل  ْنإ  َو  )
(73 ةدئاملا /  )

: راهن نب  سأش  لوقک  لاحلا  یلإ  یفنلا  رمتسم  اهیفنم  نأ  یناثلا :
193

(: مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  لاصتالا ، لمتحی  مل »  » یفنم ِقَّزُما و  اّمل  ینکردأف و  ّـالإ  لـکآ و  َریخ  ْنکفًـالوکأم  ُتنک  ْنإـف   230
( ًاروکْذَم ًائیَش  ْنکی  َْمل  : ) یلاعت هلوق  لثم  َعاطقنالا  و  (، 382 « ) هتعفنمل مْهلمعَتسی  مل  هتشحَول و  َقلخلا  هناحبس  هللا  ُِقلخی  مل  »

(1 ناسنإلا /  )
اهنارتقا زجی  مل  امل »  » دعب یفنلا  دادتمال  و  نوکی » دـق  نکی و  امل  : » لاقی لب  ناک » مث  نکی  امل  : » زجی مل  و  ناک » مث  نکی  مل  : » زاج اذـهل  و 

ام و  هانعم : نأل  مقت ؛» املف  تمق   » زوجی و ال  یماـیق ، بیقع  تمق  اـم  و  هاـنعم : نـأل  مقت ؛» ملف  تمق  : » لوقت مل »  » فـالخب بیقعتلا ، فرحب 
. نآلا یلإ  تمق 

و ال ًامیقم ، یـضاملا  ماعلا  یف  دـیز  نکی  مل  لوقت : َْمل »  » یفنم یف  کلذ  طرتشی  و ال  لاحلا ، نم  ًابیرق  ّالإ  نوکی  ال  امل »  » یفنم نأ  ثلاـثلا :
بلاغ ال کلذ  لب  ْمدـنی » امل  ّهبر و  ُسیلبإ  یـصع  : » لثم لاحلا ، نم  ًابیرق  امل »  » یفنم نوک  طرتشیال  کـلام : نبا  لاـق  و  نکی » اـمل   » زوجی

. مزال
( باذَع اوقوُذی  اَّمل  َْلب   ) ینعم نأ  يرت  الأ  مل »  » یفنم فالخب  ُهتوبث ، عّقوتُم  اّمل »  » یفنم نأ  عبارلا :

(8 (ص / 
یلإ ۀبـسنلاب  قرفلا  اذـه  و  اـمل »  » یف هوـُعَنَم  و  نوـکی » ـالام  ضقی  مل  : » اوزاـجأ اذـهل  وـفقوتم  هل  مهقوذ  نأ  نـآلا و  یلإ  هوقوذـی  مـل  مـهنأ 

و مقت ،» امل  وأ و  مقت ، مل  ُتمق و  یلام  : » لوقت نأ  عقوتملا  ُلاثم  و  هریغ ، عقوتملا و  یفن  یف  نایس  امهف  یضاملا  یلإ  ۀبسنلاب  امأف  لبقتسملا ،
«. مقت امل  وأ  مقت ، مل  : » ءادتبا لوقت  نأ  عقوتملا  ریغ  لاثم 

194
أدب نکأ  امل  و  ياهَْنبِجی : ملف  َروبقلا  ُتیَدانف  امل  أْدـَب و  مُهَرُوُبق  ُْتئِجَف   231 (: 383  ) هلوقک لیلدل ، فذـحلا  زئاج  امل »  » یفنم نأ  سماخلا :

یفنل امل »  » و َلَعَف ،»  » یفنل مل »  » نأ اهلک  ماکحألا  هذه  ۀلع  اهلخدأ و  مل  دیرت و  ملو » دادغب  یلإ  تلصو  : » زوجی و ال  ًادیس ، يأ : کلذ ، لبق 
«. َلَعَف دق  »

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا لوق  وحن  امهالُوا ، دوجو  دنع  امهتیناث  تدجو  نیتلمج  یـضتقتف  یـضاملاب ؛ َّصتخت  نأ  امل :»  » هجوأ نم  یناثلا : نل 
لاقی و  ( 384 « ) یلعب ُهتدیأ  هللا ، لوسر  دمحم  هللا  ّالإ  هلإ  رونلاب ال  شرعلا  قاس  یلع  ًابوتکم  ُتیأر  ءامـسلا  یلإ  یب  جرع  امل  (: » ملـس هلآ و 
مهعبت ینج و  نبا  اـمهعبت  یـسرافلا و  هعبت  جارـسلا و  نبا  معز  و  بوجول ، بوجو  فرح  لوـقی : مهـضعب  و  دوـجول ، دوـجو  فرح  اـهیف :

نبا ّدر  ۀـلمجلا و  یلإ  ۀـفاضإلاب  یـضاملاب و  ۀـصتخم  اهنأل  نسح ؛ وه  و  ذإ »  » ینعمب کـلام : نبا  لاـق  و  نیح »  » ینعمب فرظ  اـهنأ  ۀـعامج 
یف عقاولا  باوجلا و  اهلماع  ناک  ًافرظ  ترُّدق  اذإ  اهنأل  مویلا ؛» کتمرکأ  سمأ  ینتمرکأ  امل  : » لاقی نأ  زاوجب  ۀیمسالا  یعّدُم  یلع  فورخ 

( ُهَتِْملَع ْدَقَف  ُُهْتُلق  ُْتنک  ْنإ   ) ُلثم اذه  نأ  باوجلا : سمألا و  یف  نوکیال  مویلا 
(116 ةدئاملا /  )

. کتمرکأ سمأ  یل  کُمارکإ  َمویلا  تبث  امل  ینعملا : انه  اذک  و  هتلق ، تنک  ینأ  تبث  نإ  ینعملا : نکلو  ًالبقتسم ، ّالإ  نوکیال  طرشلا  و 
195

، روفـصع نبا  دنع  ًاعراضم  ًالعف  و  کلام ، نبا  دنع  ءافلاب  وأ  ۀیئاجفلا  اذإ »  » ۀـنورقم ب ۀیمـسا  ۀـلمج  و  ًاقافتا ، ًایـضام  ًالعف  اهباوج  نوکی  و 
( ُمتْضَرْعأ ِّرَبلا  یلإ  ْمکاَّجن  اّمَلَف  : ) لوألا لیلد 
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(67 ءارسإلا /  )
( َنوکرْشی مُهاذإ  ّرَبلا  َیلإ  ْمُهاَّجن  اّمَلَف  : ) یناثلا و 

(65 توبکنعلا /  )
( ٌدِصَتْقُم ْمُْهنِمَف  ّرَبلا  یلإ  ْمُهاَّجن  اّمَلَف  : ) ثلاثلا و 

(32 نامقل /  )
( اُنلِداجی يرُشبلا  ُْهتءاج  َو  ُعوّرلا  َمیهاربإ  ْنَع  َبَهَذ  اّمَلَف  : ) عبارلا و 

(74 دوه /  )
: باوجلا نإ  عراضملا  ۀیآ  یفو  دصتقم ، مهنمف  نیمسق : اومـسقنا  يأ : فوذحم ، باوجلا  نإ  ءافلا : ۀیآ  یف  لیق  و  اَنلداج »  » لوؤم ب وه  و 

. انلداجی لبقأ  يأ : فوذحم ، وأ  واولا ، ةدایز  یلع  يرُْشْبلا » ُْهتءاج  »
( ٌِظفاح اهیَلَع  اَّمل  سْفَن  ُّلک  نِا  : ) وحن ۀیمسالا ، ۀلمجلا  یلع  لخدتف  ءانثتسا ، فرح  نوکت  نأ  ثلاثلا :

(4 قراطلا /  )
. کلعف الإ  کلأسأ  ام  يأ : َتلعف » اّمل  هللا  كُدشنأ  : » وحن ینعمال ، ًاظفل  یضاملا  یلع  و  میملا ، ددش  نمیف 

نل

یف ُنئاغـض  کیکبی :؟ اـم  (: » مالـسلا هیلع   ) یلع هلأـس  نیح  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا لوقک  لابقتـسا  بصن و  یفن و  فرح 
هل ًافالخ  هدیبأت  و ال  هفاّشک ، یف  يرـشخمزلل  ًافالخ  یفنلا  دیکوت  دـیفت  و ال  ( 385 « ) ینوقرافی وأ  ینودقفی  یتح  اهوُدبی  نل  ماوقأ  رودـص 

( ًایِسنإ َموْیلا  ِلُکا  َمّ ْنَلَف   ) یف مویلا »  » اهیفنم ب دیقی  مل  دیبأتلل  تناک  ول  و  لیق : لیلد ، الب  يوعد  امهالک  هجذومنُا و  یف 
(26 میرم /  )

( ًادبأ ُهّْونَمَتی  َْنلَو  : ) هلوق یف  دبألا  رکذ  ناکلو 
(95 ةرقبلا /  )

کلذک و ال »  » تتأ امک  ءاعدـلل  یتأت  همدـع و  لصألا  ًارارکت و  ِماغر  نیطِخاس  َمْغَر  ًادـبأ  مهیف  یلابُا  نل  یلابُا و  232 ال  تیمکلا : لوق  و 
مـسقلا یّقلت  ِلابجلا و  َدُولُخ  ًادلاخ  مکل  ُت  لز  َّمث ال  مِکلذـک  اُولازت  ْنل   233 یـشعألا : لوق  یف  ۀّجحلا  و  روفـصع ، نبا  مهنم  ۀعامجل  ًاقاف 

ْمهِعمجب کیلإ  اُولـصی  ْنل  هللا  234 و  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبأ  لوقک  ًادـج  ردان  َْمل »  » اـهب و ب
یلع نوکی  نأ  اذـه  لمتحی  و  ۀـبِجنُم ، مهلثم  نع  ْمُقت  مل  مهقلاخ  و  معن ، لاقف : َنُونب ؟ کلأ  مهـضعبل : لیق  اـنیفَد و  باّرُتلا  یف  َدَّـسَُوا  یتح 
هیلع  ) نیـسحلا ماـمإلا  حدـمی  یبارعأ  لوقک  مزجت  دـق  اـهنأ  مهـضعب  معز  یفنلا و  ۀـلمج  فنأتـسا  مث  َنینبل ، یل  ّنإ  يأ : باوجلا ، فذـح 

ْهقلحلا کباب  ِنُود  نم  كَّرح  نَم  کئاجر  نِم  نآلا  ِبَخی  نل   235 مالسلا :)
196

ول

ةراشا

: هجوأ ۀسمخ  یلع 
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ۀلمعتسملا ول » : » اهدحأ

ُّهنأ یُنب ، ای  ملعاو  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  یف 
197

: روُما ۀثالث  دیفت  هذه  و  ( 390 « ) ُهلُسر کتَتأل  کیرش  ّکبرل  ناکول 
. اهدعب نیتلمجلا  نیب  ۀیببسملا  ۀیببسلا و  دقع  اهب  دارملا  و  ۀیطرشلا ، اهدحأ :

. لبقتسملا یف  ۀییسملا  ۀیببسلا و  دقعل  کلت  ّنإف  ْنإ »  » تقراف هدعب  رکذی  ام  هجولا و  اذهب  و  یضاملا ، نمزلاب  ۀیطرشلا  دییقت  یناثلا :
: لاوقأ ۀثالث  یلع  هایإ  اهتدافإ  ۀیفیک  هل و  اهتدافإ  یف  ةاحنلا  فلتخا  دق  فانتمالا و  ثلاثلا :

یف قیلعتلا  یلع  لب  باوجلا ، عانتما  یلع  طرـشلا و ال  عانتما  یلع  لدـت  ـال  اـهنأ  معز  نیبولـشلا ، لوق  وه  و  هجوب ، هدـیفت  ـال  اـهنأ  اهدـحأ :
ماـشه نبا  لوـقلا  اذـه  یلع  هعبت  و  توـبث ، ـال  عاـنتما و  یلع  عاـمجإلاب  لدـت  مل  و  لبقتـسملا ، یف  قـیلعتلا  یلع  ْنإ »  » ّْتلد اـمک  یـضاملا ،
لعفلا عوقو  مدع  مهف  َلَعَف » ول  : » عمـس نم  لک  َّنإف  یهیدبلاک ، اهنم  عانتمالا  ُمْهَف  ذإ  تایرورـضلا ؛ راکنإک  هالاق  يذلا  اذـه  يوارـضخلا و 

. ددرت ریغ  نم 

ًاعیمج باوجلا  عانتما  طرشلا و  عانتما  دیفت  اهنأ  یناثلا :

اّنَنأ َْولَو  : ) یلاعت هلوق  اهنم  ةریثک ، عضاومب  لـطاب  وه  و  نییوحنلا ، نم  ۀـعامج  هیلع  صن  و  نیبرعملا ، ۀنـسلأ  یلع  يراـجلا  لوقلا  وه  اذـه  و 
( اُونِمؤِیل اُوناک  ام  ًالُُبق  ءیَش  َّلک  مِهیَلَع  انْرَشَح  َویتوَملا  ُمُهَمَّلک  َو  َۀکئالَملا  ُمِهَیلإ  اْنلََّزن 

(111 ماعنألا /  )
( هللا ُتاِملک  ْتدِفَن  ام  رُْحبأ  ُۀَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمی  ُرحَْبلا  َو  ٌمْالقأ  ةَرَجَش  ْنِم  ِضرألا  یف  ام  ّنأ  َْولَو  )

(27 نامقل /  )
یف یتبیبر  نکت  ملول  اهنإف  : » ۀملس یبأ  تنب  یف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  و 

198
، سکعلاب و  ماق »  » تبث ماق » ام   » عنتما اذإف  هضیقن  تبث  عنتما  ءیش  لک  نأ  هنایب : و  ( 391 « ) ۀعاضرلا نم  یخأ  ۀنبال  اهنإ  یل  تلح  ام  يرجح 
، مهیلع ءیـش  لک  رـشح  مهل و  یتوملا  میلکت  ۀکئالملا و  لوزن  مدع  عم  مهنامیإ  ُتوبث  یلوُالا  ۀیآلا  یف  لوقلا  اذه  یلع  مزلیف  اذه ، یلع  و 

ۀعبسلا نوک  ةاودلا و  ۀلزنمب  مظعألا  رحبلا  نوک  تاملکلا و  بتکت  ًامالقأ  ةرجش  نم  ضرألا  یفام  نوک  مدع  عم  تاملکلا  دافن  ۀیناثلا  یفو 
ّلک و  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هتبیبر اهنوک  عم  ۀـیلحلا  توبث  ثیدـحلا  یف  مزلی  و  رحبلا ، کلذ  ّدـمت  یه  ًادادـم و  ةءولمم  رحبـألا 

. دارملا سکع  کلذ 

ۀصاخ طرشلا  عانتما  دیفت  اهنأ  ثلاثلا :

ًۀِعلاط ُسمّـشلا  تناک  ول  : » کلوق یف  امک  مومعلا  یف  طرـشلل  ًایواسم  ناک  نإ  هنکل  و  هتوبث ، یلعال  و  باوجلا ، عانتما  یلع  اهل  ۀـلالد  ـالو 
ُسمّـشلا ِتناک  ول  : » کلوق یف  امک  معأ  ناک  نإ  و  هببـسم ، ءافتنا  يواسملا  ببـسلا  ءافتنا  نم  مزلی  هنأل  هؤافتنا ؛ مزل  ًادوجوم » ُراـهّنلا  ناـک 
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نأ اذه  یلع  صخلتی  نیققحملا و  لوق  اذه  طرـشلل و  هنم  يواسملا  ردـقلا  ءافتنا  مزلی  امنإ  و  هؤافتنا ، مزلی  الف  ًادوجُوم » ءوضلا  ناک  ۀـعلاط 
طابترا نیأزجلا  نیب  لقعی  ةرات  مث  ببـسلا . عانتما  یـضاملا و  یف  امهنوک  ۀیببـسملا و  ۀیببـسلا و  دقَع  روُما : ۀثالث  یلع  لدـت  ول »  » ّنإ لاقی :

َْولَو : ) وحن لوألا ، ۀیببـس  یف  یناثلا  ۀیببـسم  راصحنا  لقعلا  وأ  عرـشلا  هیف  بجوی  ام  ماسقأ : ۀثالث  یلع  لوألا  عونلاف  لقعی ، ةرات ال  بسانم و 
( اِهب ُهانْعَفََرل  انئِش 

(176 فارعألا /  )
. ًاعطق یناثلا  عانتما  لوألا  عانتما  نم  هیف  مزلی  اذه  و  ًادوجوم » ُراهّنلا  ناک  ۀعلاط  ُسمّشلا  ِتناکول  : » وحن و 

199
« ًادوجوم ءوّضلا  ناک  ًۀعلاط  ُسمّـشلا  تناک  ول  : » وحن و  هؤوض » ضقتنال و  مان  ول  : » وحن روکذملا ، راصحنالا  مدع  هیف  امهدـحأ  بجوی  امو 

راصحنا زّوجی  لقعلا  نإف  هتمرکأ ؛» ینءاج  ول  : » وحن کلذ ، لقعلا  هیف  زّوجی  ام  انمدق و  امک  یناثلا  عانتما  لوألا  عانتما  نم  هیف  مزلیال  اذه  و 
هیف لدـی  عونلا  اذـه  و  نهذـلا ، یلإ  ردابتملا  هنأ  و  لوألا ، یلع  یناثلا  بیترت  نم  رهاظلاوه  کـلذ  نأ  هحجری  ءیجملا و  یف  مارکـإلا  ببس 

. قلطملا ءافتنالا  یلع  فرعلا  لامعتسالا و  لدی  و  ًاقلطم ، ءافتنالا  یلع  ال  ببسلا ، ءافتنال  يواسملا  ببسملا  ءافتنا  یلع  لقعلا 
: نامسق یناثلا  عونلا  و 

ول اّهنإ  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوقک  کلذ  و  یلوأ ، هدْقَف  عم  هنکل  و  َدُِقف ، وأ  ُطرـشلا  َدِجُو  باوجلا  ریرقت  هیف  داری  ام  لوألا :
ّنأ یلع  نیلاحلا و  یف  اهتیلح  مدـع  ریرقت  یلع  ُّلدـی  ّهنإف  ( 392 « ) ۀـعاضرلا نم  یخأ  ُۀـنبال  اّهنإ  یل ، ّتلح  اـم  يرجح  یف  یتبیبر  نکت  مل 

: نیرمأل باوجلا  ءافتنا  یلع  لدت  مل  امنإ  و  یلوأ ، هتبیبر  اهنوک  توبث  عم  ۀیّلحلا  ءافتنا 
اذإ هنال  ۀـیلحلا ؛ مدـع  یلع  ۀـقفاوملا  ُموهفم  ّلد  ثیدـحلا  اذـه  یفو  ۀـفلاخملا ، موهفم  باب  نم  وه  امنإ  کلذ  یلع  اـهتلالد  نأ  امهدـحأ :

موهفم مدق  ناموهفملا  ناذه  ضراعت  اذإ  و  یلوأ ، هتیبر  اهنوک  دنعف  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هتبیبر اهنوک  مدع  دـنع  ۀـیلحلا  تفتنا 
رمأب للعم  ۀیلحلا  مدع  نأ  انملعف  ۀیلحلا ، مدع  ۀـلع  ۀـبیبر  اهنوک  مدـع  لعجی  ملف  ۀـیلعلا ، تفتنا  ۀبـسانملا  تدـقف  امل  ّهنأ  امهیناث : ۀـقفاوملا .

نم ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هیخأ ۀنبا  اهنأ  وه  و  رخآ ،
200

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) هتبیبر اهنوک  مدع  دنع  ۀیلحلا  مدع  نوکیف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هتبیبر اهنوک  عم  رمتـسم  کلذ  ۀعاضرلا و 
هتبیبر اهنوک  یلإ  هیلإ و  وأ  طقف  هیلإ  ًادنتـسم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هتبیبر اهنوک  دـنع  و  هدـحو ، ببـسلا  کلذ  یلإ  ًادنتـسم  ملس )
ْنألف رومُالا  هذه  ةرثک  عم  دفنت  مل  اذإ  تاملکلا  نأب  مزجی  لقعلا  نأل  نامقل ؛ ۀیآ  جرختت  کلذ  یلع  و  ًاعم ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

. یلوأ اهضعب  مدع  اهتلق و  عم  دفنتال 
( اوُداَعل اّودُر  ْولَو  : ) وحن ۀیولوأل  ضرعت  ریغ  نم  لاح  لک  یلع  ًاررقم  ُباوجلا  نوکی  نأ  یناثلا :

(28 ماعنألا /  )
لوألا یف  عانتمالا  امأ  و  یناثلا ، توبث  قیقحت  مسقلا  اذه  یف  دوصقملا  و  نیریدـقتلا ، یلع  ةرمتـسم  يرُخا  ۀـلعب  هتوبث  فرعی  هلاثمأ  اذـهف و 

. دوصقملا سیل  هنکل  ًالصاح  ناک  نإ  هنإف و 
مکدحأ لوقی  ول  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوقک  مزجت  اهنأ ال  الإ  لبقتسملا ، یف  طرش  فرح  نوکت  نأ  ول :»  » ماسقأ نم  یناثلا 

افاعِـض ًۀـیرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوکََرت  َْول  َنیذـّلا  َشْخْیلَو  : ) یلاـعت هلوق  و  ( 393 « ) ُهبـضغ هنع  بهذ  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعأ  بضغ : اذإ 
( ْمِهیَلَع اُوفاخ 

(9 ءاسنلا /  )
لبق مهیلإ  هجوتی  امنإ  و  ءایـصوألل ، باطخلا  نأل  كرتلا ؛ ۀفراشمب  كرتلا  انلّوأ  امنإ  و  اوکرتی ، نأ  اوبراق  اوفراش و  نإ  نیذلا  شخیل  و  يأ :
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( َتوَملا ْمکَدَحأ  َرَضَح  اذإ  ْمکیَلَع  َِبتک  : ) هلثم و  تاومأ ، هدعب  مهنأل  كرتلا ؛
(180 ةرقبلا /  )

( َّنُهوکِْسمأَف َّنُهَلَجأ  َنْغَلَبَف  ءاسّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذإ  َو   ) هروضح براق  اذإ  يأ :
(231 ةرقبلا /  )

َول َو  اَنل  نِمؤُِمب  َْتنأ  ام  و  : ) یلاعت هلوق  وحن  یف  نییوحنلا  نم  ریثک  هلاق  ینعملا  اذه  هلبق و  كاسمإلا  امنإ  و  ةدـعلا ، ءاضقنا  لجألا  غولب  نأل 
( َنیقِداص اّنک 

(17 فسوی /  )
( َنوکِرشُملا َهِرک  َْول  َو  ِهّلک  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  )

(33 ۀبوتلا /  )
(. 394 « ) دیدح نم  ًامتاخ  ولو  اهطعأ  : » يوبنلا ثیدحلا  یفو 
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( راّنلا یَلَع  اوُِفقُو  ذإ  يَرت  َْولَو  : ) وحن امأ  و 

(27 ماعنألا /  )
( ْمُهاْنبَصأ ءاشَن  َْول  ْنأ  )

(100 فارعألا /  )
یف عراضملا  نأل  مسقلا ؛ اذـه  نم  ال  لوألا ، مسقلا  نمف  ُلیفلا  ُعمـسی  ول  اـم  ُعمـسأ  يرأ و  هب  موقی  ول  اـماقم  موقأ  دـقل   236 بعک : لوـق  و 
امل لاحلا  یضاملا و  یف  اهطرش  یفتنا  مث  نم  و  ًاعقاو ، عقاوب  سیل  ام  ضرف  ول »  » ۀیصاخ نأ  ملعت  نأ  کلذ : ریرقت  و  یضملا ، هب  دارم  کلذ 

؛ لاحلا یضاملا و  یف  اهطرـش  مکح  یلع  اهل  ۀلالد  و ال  لمتحم ، لبقتـسم  رمأب  رمأ  قیلعت  ْنإ »  » ۀیـصاخ فقاو و  ریغ  اهقلعتم  نوک  نم  تبث 
( َنِیقِداص اّنک  َولَو  : ) یلاعت هلوق  اذه  یلعف 

(17 فسوی /  )
توبث ققحت  دوصقملا  نأل  و  لامتحالا ، لابقتسالل و  ۀیعانتما ؛ اهلعج  نکمی  و ال  لمتحم ، لبقتـسم  رمأ  نع  ربخ  هنأل  نإ ؛»  » ینعم هیف  نیعتی 

« ْنإ  » ینعمب هیف  ول »  » نأ لمتحیف  امیدـع  نوکت  ولو  ِمارکلا  َُقلُخ  ًارهظم  الإ  کیجارلا  کِفلی  237 ال  (. 396  ) هلوق امأ  و  هعانتما ، قدـصلا ال 
طرـشلا ضرف  دوصقملا  نأ  اهباب و  یلع  اهنأ  لـمتحی  و  لبقتـسملا ، یف  طرـشلا  دوجو  دـنع  ءازجلا  دوجو  هب  راـبخإلا  درجم  دارملا  نأ  یلع 

یـضم امیف  وأ  نآلا  هضرف  دوصقملا  سیل  و  ًالمتحم ، ًالبقتـسم  ناک  یتم  طرـشلا  نأ  لصاحلا : هعوقو و  مدعب  ملعلا  عم  هیلع  مکحلا  ًاعقاو و 
. ۀیعانتمالا یهف  یضم  امیف  وأ  نآلا  هضرف  َدُصق  نکل  و  ًالبقتسم ، وأ  ًالاح  وأ  ًایضام  ناک  یتم  و  ْنإ »  » ینعمب یهف 

عوقو رثکأ  و  بصنت ، اهنأ ال  الإ  نأ »  » ۀلزنمب ًایردصم  ًافرح  نوکت  نأ  ثلاثلا :
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( ُنِهُْدت َْول  اّودَو  : ) یلاعت هلوق  وحن  ُّدوی ،» وأ  َّدو   » دعب هذه 
(9 ملقلا /  )

( ۀَنَس َفلأ  ُرّمَعی  َْول  ْمُهُدَحَأ  ُّدَوی  )
(96 ةرقبلا /  )

تبثی مل  مهرثکأ  اُولجع و  ول  ُمزحلا  َناک  و  ّینأـّتلا ، نِم  مهِرمأ  ُّلُـج  ًاـموق  َتاـف  اـمبر  238 و  (: 397  ) یـشعألا لوق  امهنودـب  اهعوقو  نم  و 
ُرَّمَعی َْول  ْمُهُدَحَأ  ُّدَوی  : ) وحن یف  نوعناملا  لوقی  کلام و  نبا  يزیربتلا و  ءاقبلا و  وبأ  یلع و  وبأ  ءارفلا و  هتبثأ ، يذلا  و  ۀیردصم ، ول »  » دورو
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( ۀَنَس َْفلأ 
(96 ةرقبلا /  )

یف امب  ءافخ  و ال  کلذ ، هّرسل  ۀنس  فلأ  رمعی  ول  ریمعتلا  مهدحأ  دوی  ریدقتلا : و  نافوذحم ، ول »  » باوج و  دوی »  » لوعفم نإ  و  ۀیطرـش ، اهنإ 
( اُونِهْدیَف ُنِهُْدت  َْول  اّودو  : ) مهضعب ةءارق  نیتبثُملل  دهشی  فلکتلا و  نم  کلذ 

(9 ملقلا /  )
َو : ) یلاعت هلوق  وحن  یف  ّنأ »  » یلع اهلوخد  مهیلع  لکشی  نهدت و  نأ  هانعم  ناک  امل  ُنِهُدت »  » یلع بصنلاب  اونِهْدی »  » فطعف نونلا ، فذحب 

( ) ًادیَعب ًادَمأ  ُهَنَیب  َو  اهَنَیب  َّنأ  َْول  ُّدََوت  ءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام 
(30 نارمع /  لآ 

تـضرق تناک  مهدولج  ّنأ  ول  َباوثلا  ءالبلا  لهأ  یطعی  نیح  ۀمایقلا  موی  ۀـیفاعلا  لهأ  دوی  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا لوق  و 
«. ول  » دعب ردقم  ماع  لعف  یلع  تلخد  امنإ  ول »  » نأ هباوج : و  ( 398 « ) ضیراقملاب ایندلا  یف 

ینمتلل نوکت  نأ  عبارلا :

«. ینثدحت  » بصن اذهل  و  ینَثّدَُحتَف » ینیتأت  ول  : » وحن
203

بوصنم باوجب  اهل  یتؤی  دق  نکلو  طرشلا ، باوجک  باوج  یلإ  جاتحت  اهـسأرب ال  مسق  یه  ماشه : نبا  عئاضلا و  نبا  لاقف  اهیف ؛ فلتخاو 
و ءافلا ، دعب  بوصنم  باوج  نیباوج : نیب  اهل  اوعمج  مهنأ  لیلدب  ینمتلا ؛ ینعم  تبرـُشا  ۀیطرـشلا  ول »  » یه مهـضعب : لاق  و  تیل »  » باوجک

تحت نم  ءاـِقل  فیک  ًاـنیعّرقل و  نیمثعَـشلا  مویب  ریِز  يأ  ِبئانّذـلاب  َرَبـخیف  بیَلک  نع  ُرباـقملا  َشُبن  وـلف   239 لهلهم : لوقک  مـاللاب  باوج 
ینمتلا ینعم  یف  ول »  » ءیجت دق  و  يرـشخمزلا : لوق  دروأ  هنأ  کلذ  و  ینمتلا ، لعف  نع  تنغأ  ۀیردصملا  ول »  » یه کلام : نبا  لاق  روبقلا و 

« تیل  » تهبشأف هیلع  ول »  » ۀلالدل ؛ ینمتلا لعف  فذحف  ینثدحتف » ینیتأت  ول  تددو  : » لصألا نأ  دارأ  نإ  لاقف : ینثدحتف » ینیتأت  ول  : » وحن یف 
واهنیب عمجلا  عنم  همازلتسال  عونممف ؛ تیل »  » ینمتلل ك عضو  ٌفرح  اهنأ  وأ  حیحصف  اهباوجک  باوج  اهل  ناکف  ینمتلا  ینعمب  راعـشإلا  یف 

. یهتنا تیل .»  » نیب هنیب و  عمجی  امک ال  ینمتلا  لعف  نیب 

ضرعلل نوکی  نأ  سماخلا :

. لیهستلا یف  هرکذ  ًاریخ ،» بیُصتَف  اندنع  ُلزنت  ول  : » وحن
لئاسم انه  و 

« ناک  » ربخ ل وأ  کلذـک ، بوصنم  مسا  وأ  هدـعب ، ام  هرـسفی  فوذـحمل  لومعم  عوفرم  مسا  اهیلی  دـق  و  لعفلاب ، ۀـصاخ  ول »  » ّنأ اهادـحإ :
. ربخ هدعب  ام  أدتبم و  رهاظلا  یف  وه  مسا  وأ  ۀفوذحم ،

204
و هتمرکأ » ُهتیأر  ًادـیز  ول  : » وحن یناـثلا  امَـسیم و  َنینارَعلا  قوف  مهل  ُتلَعَج  یتـصیقن  اودارأ  یلاوخأ  ُریغ  ولو   240 سملتملا : لوقک  لوألاف 

ول  242 دـیز : نب  يدـع  لوق  وحن  عبارلا  ُلبجلا و  ُلهـسلا و  اهنع  قاض  ُهُدونُج  ًاِکلَم  ولو  یَغبوذ  َرهَّدـلا  نَمأی  241 ال  (: 401  ) هلوقک ثلاثلا 
ًاذوذش و اهتیل  ۀیمـسالا و  ۀـلمجلا  نإ  و  هرهاظ ، یلع  لومحم  لیقف : هیف ؛ فلتخا  يراصتعا و  ءاملاب  ناّصغلاک  ُتنک  ٌقِرَـش  یْقلَح  ءاملاِریِغب 
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. ًارخآ أدتبملا  ًالوأ و  لعفلا  فذحف  ٌقرَش ، وه  یقلح  َقرَش  ول  لصألا : و  لوألا ، عونلا  نم  وه  یسرافلا : لاق 
( اُونَمآ ْمُّهنأ  َولَو  : ) یلاعت هلوق  وحن  ًاریثک ، اهدعب  ّنأ »  » عقت ۀیناثلا : ۀلأسملا 

(103 ةرقبلا /  )
لئاـضف اوصحأ  اـم  باـّتک  سنـإلا  باّـسح و  ّنجلا  دادـم و  رحبلا  مـالقأ و  ضاـیرلا  ّنأ  وـل  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوـق  و 

لاملا انلََذب  هیف  َلاملا  انلئُس  ّانأ  ولو   243 مالسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریما ءاثر  یف  یلؤدلا  دوسألا  یبأ  لوق  و  بلاط » یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ 
انینبلا هیف و 
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نیب نم  تصتخا  و  هیلإ ، دنسملا  دنسملا و  یلع  اهتلص  لامتشال  ربخ ؛ یلإ  جاتحت  ءادتبالاب و ال  هیوبیـس : لاقف  ففر  عیمجلادنع  اهعـضوم  و 

و ءادـتبالا ، یلع  لیق : و  تال »  » دـعب بصنلاب  نیحلا  و  ْنُدـل »  » دـعب بصنلاب  ةودُـغ »  » تصتخا امک  ول »  » دـعب عوقولاب  مسالاب  لوؤی  ام  رئاس 
( اْنلَمَح ّانأ  ْمَُهل  ٌۀیآ  َو  : ) دح یلع  مهنامیإ ، ٌتباث  ولو  يأ : امدقم ، ردقی  لیق : مث  فوذحم ، ربخلا 

(41 سی /  )
یلوألاف لعل »  » ینعمب یتلاب  تمّدق ، اذإ  ةدکؤملا  نأ »  » هبتـشت الف  انه ؛ عقت  ال  لعل »  » ّنأل کلذ  و  ًارخؤم ، انه  ردـقی  لب  روفـصع : نبا  لاق  و 

ردـقم لعفلا  و  ۀـیلعافلا ، یلع  هنأ  یلإ  نویفوکلا  جاجزلا و  دّربملا و  بهذ  تباث و  مهنامیإ  ولو  يأ : لـصألا ، یلع  ًارخؤم  ردـقی  نأ  ذـئنیح 
. لعفلاب صاصتخالا  یلع  ول »  » ءاقبإ هیف  نأب  حّجُر  و  اونمآ ، مهنأ  َتبث  ولو  يأ : اهدعب ،

و ۀغل ، یلع  درطم  اهب  مزجلا  نأ  مهضعب  معز  و  ۀیطرـشلا ، نإ »  » ینعم اهب  دیُرا  ولو  مزجت  مل  یـضاملا  یلع  ول »  » لوخد ۀبلغل  ۀثلاثلا : ۀلأسملا 
ۀغل یلع  جّرخ  دق  ْلَصُخ و  ُوذ  ٌدـْهَن  لاطآلا  قحال  ۀـعیَم  وذ  ِهبَراط  أشی  ول   244 (: 405  ) هلوقک يرجشلا  نبا  مهنم  رعـشلا  یف  ۀعامج  هزاجأ 

«. متأخلا ملأعلا و  : » لیق امک  ۀنکاس ، ةزمه  تلدبُا  مث  فلأب ، اشی » اش ، : » لوقی نم 
206

نیدلا اذه  ّنأ  ول  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  وحن  هیلع ، ماللا  لوخد  تبثملا  یلع  بلاغلا  و  ام ،»  » یفنم ب وأ  تبثم  ضام  وأ 
( ًاجاُجا ُهاْنلَعَج  ءاشَن  َْول  : ) یلاعت هلوق  اهنم  هدرجت  نم  و  (، 407 « ) سراف نم  ٌلاجر  ُْهَتلاَنل  ایرثلا  یف 

(70 ۀعقاولا /  )
( ُهُولَعَف ام  ّکُبَر  ءاش  َْولَو  : ) وحن اهنم ، هدرجت  یفنملا  یلع  بلاغلا  و 

(112 ماعنألا /  )
و دق ،»  » ًانورقم ب یـضاملا  ول »  » باوج درو  دق  یلایللا و  عم  رایخال  نکلو  انقرتفا  امل  َرایخلا  یطُعن  ولو   245 (: 408  ) هلوق اهب  هنارتقا  نم  و 

هللادـنِع ْنِم  ٌۀـَبُوثََمل  اوّقَتا  اُونَمآ و  ْمُّهَنأ  َْولَو  : ) یلاعت هلوقک  ءافلاب  وأ  ماللاب  ۀـنورقم  ۀیمـسا  ۀـلمج  ول »  » ُباوج ُنوکی  دـق  و  لیق : بیرغ . وه 
( ٌریَخ

(103 ةرقبلا /  )
. ردقم مسق  باوج  یه  لیق : و 

الول

: هجوأ ۀعبرأ  یلع 
ُهثاُرت ـالول  ثروی و  َْمل  نولوقی   246 تیمکلا : لوقک  یلوُالا ، دوجو  هب  ۀیناثلا  عانتما  طبرل  ۀـیلعفف  ۀیمـسا  نیتلمج  یلع  لخدـت  نأ  اهدـحأ :

، هنع اهتباینل  الول »  » و ال ب فوذحم ، لعفب  ًالعاف  الول »  » دعب عوفرملا  سیل  بَحرأ و  لیَکب و  هیف  ْتکِرَش  دََقل 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


207
دیقملا نوکلا  دـیُرا  اذإف  ًافوذـحم ؛ ًاقلطُم  ًانوک  ربخلا  ُنوک  بجی  مهرثکأ : لاق  مث  ءادـتبالاب ، هعفر  لب  کلذ ، یمعازل  ًافالخ  ۀـلاصأ ، اهبالو 

یلع ّنأ »  » لخدـت وأ  کتیتأل » دـیز  مایق  الول  : » لوقتف أدـتبملا ، وه  هرَدـصم  لعجت  لب  هفذـحت ، نأ  و ال  مئاق » دـیز  الول  : » لوقت نأ  زجی  مل 
، ًافوذحم تبث »  » ًالعاف ب وأ  هل ، ربخ  أدتبم ال  وأ  ًابوجو ، ربخلا  فوذحم  أدتبم  اهتلـصو  ّنأ »  » ریـصت و  مئاق » ًادـیز  ّنأ  الول  : » لوقتف أدـتبملا 
دوجولا و  » ًاقلطم ك ًانوک  نوکی  ّهنأ  یلإ  کلام  نبا  نیبولـشلا و  يرجـشلا و  نبا  ینامرلا و  بهذ  و  ول »  » لـصف یف  قباـسلا  فـالخلا  یلع 

نأ ةوارطلا  نبا  معز  ملع و  نإ  نارمـألا  زوـجی  ملعی و  مل  نإ  هرکذ  بجیف  دوـعقلا » ماـیقلا و   » ًادـیقم ك ًاـنوک  و  هفذـح ، بجیف  لوـصحلا »
اّنَکل ْمْتنأ  الَْول  : ) وحن ففر  َریمـض  نوکی  نأ  هقحف  ٌرمـضم  الول »  » یلو اذإ  امهنیب و  طبار  هنأ ال  هدری  و  أدـتبملا ، ربخ  وه  ًادـبأ  الول »  » باوج

( َنینمُؤم
(31 أبس /  )

ْنِم نونمؤملا  فِرُع  ام  یلع  ای  كالول  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  دربملل ، ًافالخ  هالول » كـالول و  يـالول و  : » ًـالیلق عمـسو 
(. 410 « ) يدعب

عـضوم و  ءیـشب ، الول »  » قلعتت رهاـظلاب و ال  فاـکلا  و  یتح »  » تصتخا اـمک  هب ، ۀـصتخم  ریمـضلل  ةراـج  یه  روهمجلا : هیوبیـس و  لاـق  مث 
نع ضوفخملا  ریمـضلا  اوبانأ  مهنکل  و  ةراج ، ریغ  الول »  » أدـتبم و ریمـضلا  شفخألا : لاق  فوذـحم و  ربخلا  و  ءادـتبالاب ، عفر  اهب  رورجملا 

« انأک تنأ  الو  «، » تنأک انأ  ام  : » اولاق ذإ  اوسکع ، امک  فوفرملا 
208

كالول : » وحن رهاظ ، مسا  هیلع  فطع  اذإف  ةرهاظلا ، ءامسألاب  اهلالقتسا  یف  اههبشل  ۀلصفنملا ؛ رئامضلا  یف  تعقو  امنإ  ۀباینلا  نأ  انفلسأ  دقو 
. رهاظلا ضفخت  اهنأل  هعفر ؛ نیعت  دیز » و 

( هللا َنوُرِفْغَتْسَت  الَْول  : ) وحن هلیوأت ، یف  ام  وأ  عراضملاب  صتختف  ضرعلا ؛ ضیضحتلل و  نوکت  نأ  یناثلا :
(46 لمنلا /  )

( بیِرَق لَجأ  یلإ  ینَتْرّخأ  الَْول   ) وحن و 
(10 نوقفانملا /  )

( ءادهُش ِۀََعبْرِأب  ِهیَلَع  اوُؤاج  الَْول  : ) وحن یضاملاب ، صتختف  میدنتلا  خیبوتلل و  نوکت  نأ  ثلاثلا :
(13 رونلا /  )

( اذِهب مّلکَتَن  ْنأ  اَنل  ُنوکی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَس  ْذإ  الَولَو  : ) هنم و 
(16 رونلا /  )

: وحن ثلاثلا ، یناثلا و  و  مّدقت ، امک  لوألاف  ۀضرتعم ؛ ۀیطرش  ۀلمجب  و  هل ، نیلومعم  اذإ » ذإ و   » لعفلا ب نم  تلـصف  دق  رَُّخا و  لعفلا  نأ  الإ 
( اهنوُعِجَْرت َنینیِدَم  َریَغ  ُْمْتنک  ْنإ  الوَلَف  َنوُرِصُبت  ْنکلَو ال  ْمْکنِم  ِهَیلإ  ُبَْرقأ  ُنَْحن  َنوُرُْظنَت و  ذئَنیِح  ُْمتنأ  َموُْقلُحلا و  ِتَغََلب  اذإ  الولَف  )

(87 83 ۀعقاولا /  )
رـضتحملا یلإ  برقأ  نحن  و  کـلذ ، نودـهاشت  مکنأ  مکتلاـح  و  نینیدـم ، ریغ  متنک  نإ  موقلحلا  تغلب  اذإ  حورلا  نوـعجرت  ـالهف  ینعملا :

( بیِرَق لَجأ  یلإ  ینَترّخأ  الَْول   ) وحن ماهفتسالا ، عبارلا : یلوُالل . رارکت  ۀیناثلا  الول »  » و کلذ ، نودهاشتال  مکنکل  و  مکنم ،
(10 نوقفانملا /  )

( کَلَم ِهیَلَع  َلِزنُأ  الَْول  )
(8 ماعنألا /  )
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( ءادَهُش ِۀََعبْرأب  ِهیَلَع  اؤاج  الَْول  : ) لثم ۀیناثلا  نأ  و  ضرعلل ، یلوُالا  نأ  رهاظلا  هرکذی و  مهرثکأ ال  و  يورهلا : لاق 
(13 رونلا /  )

( َُسنوی َمْوَق  الإ  اُهنامیإ  اهَعَفَنَف  ْتَنَمآ  ٌۀیْرَق  َْتناک  الْوَلَف  : ) هنم لعج  و  َمل ،»  » ۀلزنمب ۀیفان  نوکت  اهنأ  يورهلا  رکذ  تیل و  ام  ول 
(98 سنوی /  )

ءیجم لبق  رفکلا  نع  تبات  ۀکلهُملا  يرقلا  نم  ةدحاو  ۀیرَق  تناک  الهف  يأ : خیبوتلا ، یلع  ینعملا  نأ  رهاظلا  و 
209

و َتناک » الَهَف  : » هللادبع یبُا و  ةءارق  هدیؤی  و  ساّحَنلا ، یسیع و  نب  یلع  ءارفلا و  ییاسکلا و  شفخألا و  ریسفت  وه  و  کلذ ، اهعفنف  باذعلا 
و ءانثتـسالا ، لصأ  یلع  موق »  » بصنب ئرق  هنأب  يورهلل  جتحم  جـتحا  نإف  فوقولا  مدـع  یـضتقی  خـیبوتلا  نأل  یفنلا ، ینعملا  اذـه  نم  مزلی 

ّالإ ریغت  فاـع  ٌقَلَخ  لزنَم  مهنم  ۀمیرّـصلاب  247 و  لطخألا : لوقک  یفنلا  ۀـحئار  هیف  ام  دـعب  عقی  لادـبإلا  ّنأ  باوجلاف : لادـبإلا ، یلع  هعفر 
دق و  بصنلا ، نم  حجرأ  بجوملا  ریغ  یف  لدبلا  نأ  کلذ  کل  حـضوی  و  هلاح ؛» یلع  قبی  مل   » ینعمب ریغت »  » ناک امل  عفرف  ُدـتَولا  يّؤنلا و 

( َُسنوی َمْوَق  ّالإ   ) یف بصنلا  یلع  ۀعبسلا  تعمتجا 
(98 سنوی /  )

. باجیإلا ریغ  ۀحئار  هیف  نکلو  بجوم ، مالکلا  نأ  یلع  لدف 

ام ول 

( نیقِداصلا َنِم  َتنک  نإ  ِۀکئالَْملِاب  انِیتأت  امَْول  : ) لیزنتلا یفو  کتمرکأل » دیز  امول  : » لوقت الول »  » ۀلزنمب
(7 رجحلا /  )

تیل

. ًالیلق نکمملاب  ُبیشملا و  َلعف  امب  ُهَربخُاف  ًاموی  ُدوعی  َبابشلا  َتیلایف   248 ۀیهاتعلا : یبأ  لوقک  ًابلاغ  لیحتسملاب  قلعتی  ّنمت  فرح 
210

اعجاور و ابّصلا  مایأ  َتیلای   … 249 (: 413  ) هلوقک امهبـصنی  دـق  و  هباحـصأ : ضعب  ءارفلا و  لاق  ربخلا ، عفری  مسالا و  بصنی  نأ  همکح  و 
ۀیفرحلا ام »  » اهب نرتقت  نیتیطرـشلا و  ْول » ْنإ و   » مدقت مدعل  یئاسکلل ؛ ًافالخ  نوکت »  » ال ْتلبقأ » : » هریدـقت و  ربخلا ، فذـح  یلع  لومحم  وه 

ءاقبل اهلامعإ ؛ ذـئنیح  زوجی  و  ینیوزقلا ، رهاط  عیبرلا و  یبأ  نبال  ًافالخ  دـیز » ماـق  اـمتیل  : » لاـقیال ءامـسألاب ، صاـصتخالا  نع  اـهلیزت  ـالف 
. اهتاوخأ یلع  ًالمح  اهلامهإ  صاصتخالا و 

سیل

(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یف  یـشعألا  لوق  و  هلثم » هللا  َقَلَخ  َسیل  : » وحن ۀنیرقلاب ، هریغ  یفنت  و  لاحلا ، یفن  یلع  ۀلاد  ۀملک  سیل 
هردـقن مل  و  هفیفخت ، مزتلا  مث  رـسکلاب ، لِعف »  » هنزو فرـصتیال ، لعف  یه  ادـغ و  ُهَِعنام  ِمویلا  ُءاطع  َسیل  اـُهلاَون و  ُّبِغی  اـم  ٌتـالفان  ُهل   250

هذه یلع  نوکیف  ماللا ، مضب  ُتُسل » : » عمس و  ؤیَه »  » یف الإ  نیعلا  ییای  یف  دجوی  مل  هنأل  مضلاب ؛ َلُعَف »  » و ال ففخی ، هنأل ال  حفتلاب ؛ َلَعف » »
و لیلدب : لوألا ؛ باوصلا : و  ۀعامج ، ریقش و  نبا  تایبَلحلا و  یف  یسرافلا  هعبات  و  ام »  » ۀلزنمب فرح  هنأ  جارسلا  نبا  معز  و  ؤیَه »  » ۀغللا ك

اوسیل اسیل و  ّنتسل و  اُمتسل و 
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مشاه ینب  نیرت  ِتسلأ   251 مشاه : ینب  نم  هعمبیُصا  نَم  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا مامإلا  ءاثر  یف  یلؤدلا  دوسألا  وبأ  لاق  َنسل . تسَیل و  و 

»؟ یبأ ّمع  ءادهشلادیس  ةزمح  سیلَوأ  (: » مالسلا هیلع   ) نیسحلا مامإلا  لوقک  ربخلا ، بصن  مسالا و  عفر  مزالت  ُۀملاظلا و  ُۀئفلا  وُمُْهتَنفأ  دق 
: عضاوم یف  کلذ  نع  جرخت  دق  لیق : و  ( 416)

ضعبلل عجار  ریمض  اهمسا  نأ  و  ۀخسانلا ، اهنأ  حیحصلا : و  ًادیز ،» سیل  ینوتأ  : » وحن الإ ،»  » ۀلزنمب ینثتسملل  ًابصان  ًافرح  نوکت  نأ  اهدحأ :
. بوصنملا الإ  ظفللا  یف  اهیلی  الف  بجاو ؛ هراتتسا  و  مدقت ، امم  موهفملا 

لامهإلا یف  ام »  » یلع اهل  ًالمح  هنوعفری  میمت  ینب  نإف  ففرلاب  کـسملا » ـالإ  ُبیطلا  سیل  : » وحن ّـالإ ،»  » اهدـعب ب ربخلا  نرتقی  نأ  یناـثلا :
. اهطورش ءافیتسا  دنع  لامعإلا  یف  سیل »  » یلع ام »  » زاجحلا ُلهأ  لمح  امک  یفنلا ، ضاقتنا  دنع 

لهأ رّـسحتی  سیل  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقک  نیعوفرم  ربخلا  أدتبملا و  یلع  وأ  ۀیلعفلا ، ۀـلمجلا  یلع  لخدـت  نأ  ثلاثلا :
(: 418  ) هلوق و  ( 417 « ) اهیف ّلجوّزع  هللا  اورکذی  مل  مهب  تّرم  ۀعاس  یلع  ّالإ  ءیش  یلع  ۀّنجلا 

212
ُبلاغلا ُهسیل  يأ : مرشألا ،»  » یلع دئاع  لصتم  ریمـض  لصألا  یف  وه  و  کلام : نبا  لاق  فوذحم ، ربخلا  اهمـسا و  بلاغلا »  » نأ یلع  جّرخ  و 

. رظن هیف  و  هفذح ، زجی  مل  ًالصتم  هریدقت  الول  هنأ  همالک  یضتقم  هلاّصتال و  فذح ؛ مث  دیز » ُهناک  قیدصلا  : » لوقت امک 
213

میملا فرح 

ام

یه و  ۀصقان ، ناعون : یه  و  ۀفرعم ، نوکت  نأ  اهدحأف : ۀیمـسالا : هجوأ  امأف  ماسقأ . ۀـثالثامهنم  لکو  ۀـیفرح ، و  ۀیمـسا ، نیهجو : یلع  یتأت 
( قاب هللاْدنِع  ام  ُدَْفنی و  ْمکَْدنِع  ام  : ) یلاعت هلوق  وحن  ۀلوصوملا ،

(96 لحنلا /  )
يأ ۀماع  و  ناعون : یه  و  ۀـمات ، و  ( 420 « ) َنولّجُؤم ُءایوثأ  ایندـلا  هذـه  نم  نوُلمَأت  ام  مکنإ و  هللاَدابع  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 

( یِه اّمِِعنَف  ِتاقدّصلا  اوُْدُبت  ْنإ  : ) وحن ینعملا ، یف  هل  ۀفص  اهلماع  یه و  نوکت  ٌمسا  اهمدقتی  مل  یتلا  یه  و  ءیشلا ، کلوقب : ةردقم 
(271 ةرقبلا /  )

یف ءادبإلا ال  یف  مالکلا  نأل  اهؤادبإ ؛ ءیشلا  معنف  لصألا : و  یه ، ءیشلا  معنف  يأ :
214

کلذ ظفل  نم  ردـقت  و  کلذ ، اهمدـقت  یتلا  یه  ۀـصاخ و  عفترا و  لصفناف و  هیلإ ، فاضملا  هنع  بینُا  فاضملا و  فذـح  مث  تاقدـصلا ،
ۀعامج هتبثأ  و  ۀمات ، ۀفرعم  ام »  » ءیجم تبثیال  مهرثکأ  و  قدلا ، معن  لسغلا و  معن  يأ : اّمعن » ًاقد  هتققد   » و اّمعن » ًالسغ  ُهتلَسغ  : » وحن مسالا ،

. هیوبیس نع  هلقن  فورخ و  نبا  مهنم 
ءیـش کلوقب : ردـقت  و  ۀـفوصوملا ، یه  ۀـصقانلاف  ۀـمات : ۀـصقان و  ناعون : ًاـضیأ  یه  و  فرحلا ، ینعم  نع  ةدرجم  ةرکن  نوکت  نأ  یناـثلا :

: يأ لاقعلا  ّلحک  ۀـجُرف  هلر  مألا  نم  سوفنلا  هرکت  اّمبر   254 (: 421  ) هلوق و  کل ، بجعُم  ءیـشب  يأ : کل » بجعم  امب  تررم  : » مهلوقک
: باوبأ ۀثالث  یف  عقت  ۀّماتلا : سوفنلا و  ههرکت  ءیش  بر 

نّسح ءیـش  ینعملا : ( 422 « ) هللادـنع اـمل  ًاـبلط  ءارقفلل  ءاـینغألا  َعضاوت  َنسحأ  اـم  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  بجعتلا  اهدـحأ :
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و اهل ، لحمال  ۀلـص  اهدعب  ۀلمجلا  ۀلوصوم و  ۀفرعم  نوکت  نأ  زّوج  و  هزّوجف ، شفخألا  الإ  نییرـصبلا  عیمج  کلذـب  مزج  ءاینغألا ، عضاوت 
. هوحن میظع و  ءیـش  هریدقت : ًابوجو ، فوذحم  أدـتبملا  ربخف  امهیلع  اهل و  ًاتعن  عفر  عضوم  یف  اهدـعب  ۀـلمجلا  ۀـفوصوم و  ةرکن  نوکت  نأ 

: يأ اّمعن » ًاّقد  ُهتققد   » و اّمعن » ًالسغ  هتلسغ  : » وحن سئب ،» معن و   » باب اهیناث :
215

: اهثلاث ّرم . امک  ۀمات  ۀفرعم  اهنأ  هیوبیـس  مالک  رهاظ  و  يرـشخمزلا ، مهنم  نیرخأتملا  نم  ۀعامج  دـنع  زییمتلا  یلع  ٌبصن  ام »  » ف ًائیـش ، معن 
قولخم هنإ  يأ  ۀباتک ، رمأ  نم  هنإ  يأ : َبتکی » نأ  اّمم  ًادیز  ّنإ  : » ۀباتکلاک لعف  نم  راثکإلاب  دحأ  نع  رابخإلا  یف  ۀغلابملا  اودارأ  اذإ  مهلوق 
ُناْسنإلا َِقلُخ   ) یف هتلزنمب  ینعملا  و  اهنم ، ًالدب  ضفخ  عضوم  یف  اهتلـصو  ْنأ »  » و ءیـش »  » ینعمب ام »  » ۀباتکلا ف وه  رمألا  کلذ  رمأ و  نم 

( لَجَع ْنِم 
(37 ءایبنألا /  )

ءیشلا ینعمب  ۀمات  ۀفرعم  اهنأ  هیوبیـس  نع  هلقن  کلام و  نبا  امهعبت  فورخ و  نبا  یفاریـسلا و  معز  و  اهنم ، قلخ  هنأک  هتلجع  ةرثکل  لعج ؛
. ریدقتلا اذه  یلع  لئاط  ینعم  مالکلل  لصحتی  و ال  ّنإ »  » ربخ ل ۀلمجلا  و  هربخ ، فرظلا  و  أدتبم ، اهتلصو  ْنأ »  » و رمألا ، وأ 

: ناعون یه  و  فرحلا ، ینعم  ۀنمضم  ةرکن  نوکت  نأ  ثلاثلا :
( اُهنَْول ام  : ) یلاعت هلوق  وحن  ءیش ، يأ  اهانعم : و  ۀیماهفتسالا ، امهدحأ :

(69 ةرقبلا /  )
فذح بجی  دَـمرألا و  لحکب  اهیقآَم  ْتَلِحک  اّمنأک  مانت ؟ ینیع ال  لاب  ام   255 ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاثر  یف  ناّسح  لوق  و 

َتدـمح و مم  : » هیبـأل ًاـباطخ  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ماـمإلا  لوقک  اـهیلع ، ًـالیلد  ۀـحتفلا  ءاـقبإ  ْتّرُج و  اذإ  هذـه  اـم »  » فـلأ
: تیمکلا لوق  و  َتعَجرتسا »

216
، رعـشلاب صوصخم  وه  و  فذـحلا ، یف  فلألا  ُۀـحتفلا  تعبت  امبر  ُلّوطُملا و  ُءانعلا  ماّتح  ماـّتحف  مُهثکم  َلاـط  ْدـق  ءوّسلا  ةـالو  کـلتف   256

یف تفذح  اذهلف  ربخلا ؛ ماهفتـسالا و  نیب  قرفلا  فلألا ، فذح  ۀلع  ْرکِذ و  تاقراط و  مومُِهل  ینَتْفّلخ  ِْمل  دوسألا  ابأ  ای   257 (: 426  ) هلوقک
( َنولَسْرُملا ُعجری  َِمب  ٌةرِظانَف  : ) وحن

(35 لمنلا /  )
( َنُولَعْفَت الام  َنُولوُقَت  َِمل  )

(2 فصلا /  )
( کیلإ َلِزنُا  امب  َنُونِمؤی   ) وحن یف  تتبث  و 

(4 ةرقبلا /  )
( يَدِیب ُتقلخ  اِمل  َدُجست  نأ  کَعَنَم  ام  )

(75 (ص / 
( َنُولءاسَتی اّمَع  : ) یسیع ۀمرکع و  ةءارق  اّمأ  و  ماهفتسالا ، یف  تبثتال  ربخلا  یف  فلألا  فذحتال  امک  و 

(1 أبنلا /  )
. ًاوشح تراص  دق  اهفلأ  نأل  تئج ؛ اذ  امل  : » وحن اهفلأ ، فذحت  مل  اذ »  » عم ۀیماهفتسالا  ام »  » تبکر اذإ  ردانف و 

اذام
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هجوأ یلع  ۀیبرعلا  یف  یتأت  اهنأ  ملعا 

ةراشإ اذ »  » ۀیماهفتسا و ام »  » نوکت نأ  اهنم :

« اذ  » ۀیماهفتسا و ام »  » نوکت نا  اهنم : ُنارِین و  برحلا  یف  تَدقُوا  اَملاط  ای  ْتَدَمَخ  دقوران  یلع  فوقولااذام   258 و : یناّوتلا ،»؟ اذ  ام  : » وحن
: دیبل لوقک  ۀلوصوم 

217
لیلدب لوصوم ؛ اذ »  » و اهنم ، عوفرملا  هلادـبإ  لیلدـب  أدـتبم ؛ ام »  » ف ٌلطاب ؟ ٌلالـض و  مأ  یـضْقیف  ٌبَْحنأ  ُلواحی  اذام  ءرملا  نالأستالأ   259

( ُْوفَْعلا ُِلق  َنوُقِْفنی  اذام  کَنُولأْسی  َو   ) یف نیهجولا  حجرأ  وه  و  هدعب ، ۀلمجلل  هراقتفا 
(219 ةرقبلا /  )

هلک اذاـم »  » نوکی نأ  اـهنم : ۀـیلعفلاب و  ۀـیلعفلا  ۀیمـسالاب و  ۀیمـسالا  باـجت  نأ  لـصألا : ذإ  وفعلا ؛ هنوقفنی ، يذـلا  يأ : وـفعلا »  » عـفر نمیف 
( َْوفَعلا ُِلق  : ) ورمع یبأ  ریغ  ةءارق  یف  ۀیآلا  یف  نیهجولا  حجرأ  وه  و  تئج »؟ اذامل  : » کلوقک بیکرتلا  یلع  اماهفتسا 

(219 ةرقبلا /  )
یلع و  تعنـص »؟ اذام  : » وحن یف  کلام  نبا  مهنم  ۀعامج  هزاجأ  ةدئاز ، اذ »  » ًاماهفتـسا و ام »  » نوکت نأ  اهنم : وفعلا و  نوقفنی  يأ : بصنلاب ،

. دازت ءامسألا ال  نأ  قیقحتلا : و  تئج »؟ اذ  مل  : » وحن یف  فلألا  فذح  بوجو  یغبنیف  ریدقتلا  اذه 
( هللا ُهْمَْلعی  ریَخ  نِم  اُولَعْفَت  امو  : ) وحن ۀینامز ، ریغ  ناعون : یه  ۀیطرشلا و  یناثلا : عونلا 

(197 ةرقبلا /  )
اوُمیقَتْـساَف ْمَکل  اُوماقَتْـسا  اَمَف  : ) یلاعت هلوق  یف  رهاظ  وه  و  کلام ، نبا  يرب و  نبا  ۀماش و  وبأ  ءاقبلاوبأ و  یـسرافلا و  کلذ  تبثأ  ۀینامز ، و 

( ْمَُهل
(7 ۀبوتلا /  )

( َّنُهَروُُجا َّنُهُوتاَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  امف   ) یف لمتحم  و  مکل ، مهتماقتسا  ةدم  مهل  اومیقتسا  يأ 
(24 ءاسنلا /  )

ل 0 يأ : فوذـحم  دـئاعلا  و  ربخلا ، َّنُهُوتاف »  » ۀـیلوصوملا و اهیف  زوجی  و  اهیلإ ، ۀـعجار  هب »  » نم ءاهلا  و  ۀـیفرظ ، أدـتبم ال  هذـه  ام »  » نأ ـالإ 
. هلجأ
218

ۀیفرحلا هجوأ  امأ  و 

وحن ۀفورعم ، طورشب  سیل »  » لمع نویدجنلا  نویماهتلا و  نویزاجحلا و  اهلمعأ  ۀیمـسالا  ۀلمجلا  یلع  تلخد  نإف  ۀیفان ، نوکت  نأ  اهدحأف :
( ًارََشب اذه  ام  )

(31 فسوی /  )
( ْمِِهتاهَُّما َّنُه  ام  )

(2 ۀلداجملا /  )
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ٌلیلق ًۀیحت  انیلع  ّْتَدَر  ول  َسأبام  260 و  هلوقک : ال »  » اهل ب ًاهیبشت  ةرکنلا  عم  اهبیکرت  ردن  و  ۀیمیمتلا ، یلع  مهتاهُما »  » عفر هنأ  مصاع : نع  و 
( هللا ِهْجَو  ءاِغتْبا  ّالإ  َنوُقِْفُنت  ام  و  : ) یلاعت هلوق  وحن  لمعت ، مل  ۀیلعفلا  یلع  تلخد  نإ  اُهباع و  ّقحلا  ُفرعی  ْنَم  یلع 

(272 ةرقبلا /  )
و لاحلل ، روهمجلادنع  صّلخت  عراضملا  تفن  اذإ  يداهلا و  ۀمحرلا  ِلوسر  یبنلا  َلثم  تعَضَو  یثنُا و ال  تلَمَح  ام  هللااب   261 ناسح : لوق  و 

( َُهلَِّدبُا ْنأ  ِیل  ُنوکی  ام  ُْلق  : ) وحنب کلام  نبا  مهیلع  ّدر 
(15 سنوی /  )

. هفالخ ۀنیرق  ءافتنا  لاحلل  هنوک  طرش  نأب  بیُجا  و 
( ْتَبُحَر اِمب  ُضرألا  ُمهیَلَع  ْتَقاض  : ) وحن ۀینامزلا ، ریغف  اهریغ . و  ۀینامز ، ناعون : یه  و  ۀیردصم ، نوکت  نأ  یناثلا :

(118 ۀبوتلا /  )
( ًایَح ُْتمُد  ام  : ) یلاعت هلوق  وحن  ۀینامزلا ، و 

(31 میرم /  )
مودق کیتآ   » و رصعلا » ةالص  ُکتئج  : » وحن حیرصلا ، ردصملا  یف  ءاج  امک  اهتلـصو  ام »  » هتفلخ فرظلا و  فذحف  ًایح  یماود  َةّدُم  هلـصأ :

هللاو (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لاق  و  جاحلا »
219

تناکل ۀباینلاب  اهتاذب ال  نامزلا  یلع  لدت  اهنأ  ۀینامز  اهنوک  ینعم  ناک  ولو  (. 431 « ) ًامجن ءامّسلا  یف  ٌمجن  َّمأ  ام  ٌریمَس و  َرَمَس  ام  هبُروطأ  ال 
( ِهِیف اْوَشَم  ْمَُهل  ءاضأ  امّلک  : ) وحن لمشیل  ۀیفرظلا ؛ نود  ۀینامزلا »  » انه ب ّربع  اّمنإ  ۀیردصم و  نکت  مل  ًامسا و 

(20 ةرقبلا /  )
ًافالخ نأ »  » نامزلا نع  ۀـباینلا  یف  ام »  » كراشت ًافرظ و ال  یمـسیال  ضوفخملا  و  ةءاضإ ، تقو  لک  يأ : ضوفخم ، انه  ردـقملا  نامزلا  نإف 
لمح و  يرشخمزلا ، هعبت  اهُریغص و  َناهی  نأ  یّنم  َدجوأب  دحاو  ُّمُا  ٌۀَلْهَش  ْنإ  ام  هللااَت  262 و  ۀیؤج : نب  ةدعاس  هلوق  هیلع  لمح  و  ینج ، نبال 

( ْکلُملا هللا  ُهاتآ  ْنأ  : ) یلاعت هلوق  هیلع 
(258 ةرقبلا /  )

( اُوقّدّصی ْنأ  ّالإ  )
(92 ءاسنلا /  )

( هللا ّیبَر  َلوُقی  ْنأ  ًالُجَر  َنُوُلتْقَتأ  )
(28 رفاغ /  )

. هنع لدعم  الف  هیلع ؛ قفتم  وه  و  نکمم ، تایآلا  تیبلا و  یف  لیلعتلا  ینعم  و 
: عاونأ ۀثالث  ۀفاکلا : ۀفاک و  ریغ  ۀفاک و  ناعون : یه  و  ةدئاز ، نوکت  نأ  ثلاثلا : هجولا 

یلع الإ  ذئنیح  نلخدی  و ال  بر »  » نههبش ب کلذ  ۀلع  و  لاط » َُرثک و  َّلق و  : » لاعفأ ۀثالثب  الإ  لصتت  ففرلا و ال  لمع  نع  ۀفاکلا  اهدحأ :
َحّرُص هیلعف  ۀلمج 

220
. ۀفاکال ۀیردصم  لاعفألا  هذه  عم  ام »  » نأ مهضعب  معز  ابیُجم و  وأ  ًایعاد  َدجملا  ثروی  ام  یلإ  ُبیبللا  ُحَربی  اّملق   263 (: 433  ) هلوقک اهلعفب 

( ٌدِحاو ٌهلإ  هللا  اّمنإ  : ) یلاعت هلوق  وحن  اهتاوخأ ، و  نإ »  » ۀلصتملا ب یه  ففرلا و  بصنلا و  لمع  نع  ۀفاکلا  یناثلا :
(171 ءاسنلا /  )
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هیوَتسُرُد و نبا  معز  و  ۀئیهُم ، لعفب  ةولتملا  یّمـست  بَرْجأ و  راعلا  ۀیـشخ  نم  یّقتأ  مهب  اّمنأک  ثِدحم و  ناج  ّینأک   264 تیمکلا : لوق  و 
اهب ٌربخم  و  هل ، ةرسفم  هدعب  ۀلمجلا  نأ  یفو  ماهبإلا  میخفتلا و  یف  نأشلا  ریمض  ۀلزنمب  مهبم  مسا  فورحلا  هذه  عم  ام »  » ّنأ نییفوکلا  ضعب 

»؟ ٌدیز َنیأ  امنإ   » عانتمابحاضیإلا حرـش  یف  زابخلا  نبا  هدر  اهتاوخأ و  و  ّنإ »  » ریغ خسان  لوخدل  الو  اهب ، ءادتبالل  حلـصت  اهنأ ال  هدری  هنع و 
ۀفّفخملا نأ »  » عم الإ  مهللا  ۀیربخلا ، ریغ  لمجلاب  نأشلاریمض  رسفی  ذإ ال  هنم ؛ وهس  اذه  و  ماهفتسالا ، ۀلمجب  نأشلا  ریمض  ریـسفت  ۀحـص  عم 

( اهیَلَع هللا  َبِضَغ  ْنأ  َۀَسِماخلاو  : ) ۀعبسلا ضعب  ةءارق  و  ًاریخ » هللا  كازج  نأ  امأ  : » وحن ءاعدلاب ، رسفی  دق  هنإف  ۀلیقثلا  نم 
(9 رونلا /  )

دق یناثلا و  یف  ۀبئاغلا  لوألا و  یف  بطاخملا  ریمض  ردقی  نأ  انه  زوجی  ذإ  نأش ؛ ریمض  هنوک  نیعتی  ۀففخملا  ْنأ »  » مسا نأ  ملسن  ّانأ ال  یلع 
( ایؤُّرلا َْتقَّدَص  ْدَق  ُمیهاربإ  ای  نأ  : ) یلاعت هلوق  یف  هیوبیس  لاق 

104 و 105) تاّفاصلا /  )
. تقدص دق  کنأ  ریدقتلا : نإ 

221
( تآل َنوُدَعَوت  ام  َّنإ  : ) وحن امأ  و 

(134 ماعنألا /  )
( ُلِطابلا َوُه  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدی  ام  َّنأ  (و 

(62 جحلا /  )
( ۀَتیَملا ُمکیَلَع  َمَّرَح  اّمنإ   ) امأ و  لماع ، فرحلا  و  قافتاب ، مسا  هیف  ام »  » ف

(173 ةرقبلا /  )
نأب نویوحنلا  مزج  و  فوذحم ، دئاعلا  و  لوصوم ، مسا  ام »  » يدراطعلا ف ءاجر  وبأ  وه  اهعفر و  نم  و  ۀفاک ، ام »  » ف ۀـتیملا »  » بصن نمیف 

( ءامَلُعلا ِهِدابِع  ْنِم  هللا  یَشْخی  اّمنإ   ) یف ۀفاک  ام » »
(28 رطاف /  )

: یلاعت هلوق  یف  امک  ءالقعلا ، ۀعامج  یلع  ام »  » تقلُطا و  یـشخی »  » یفرتتـسم دئاعلا  و  ربخ ، ءاملعلا »  » و يذلا »  » ینعمب نوکت  نأ  عنتمی  و ال 
( ْمُکنامیأ ْتکَلَم  ام  ْوأ  )

(3 ءاسنلا /  )
( ءاسّنلا َنِم  ْمَکل  باط  ام  اوُحکناَف  )

(3 ءاسنلا /  )
لوقک یـضاملا  یلع  ذـئنیح  لخدـت  اـم  رثـکأ  و  ّبر » : » اهدـحأ فرحـألاف  فورظ . فرحأـب و  لـصتت  و  رجلا ، لـمع  نع  ۀـفاکلا  ثلاـثلا :

نأل ُتالامـش  یبوث  ْنَعَفَرت  مَلَع  یف  ُتیَفوأ  اّمبُر   265 شربألا : لوق  و  ( 435 « ) ُباستکالا ُبلطملا و  ّزَع  اّمبر  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ
( اوُرَفک َنیّذلا  ُّدَوی  اَمبُر   ) یف ینامّرلا  لاق  َّمَث  نم  و  لوهجم ، لبقتسملا  و  هّدح ، فرع  امیف  نانوکی  امنإ  لیلقتلا  ریثکتلا و 

(2 رجحلا /  )
( ِروّصلا یف  َخُِفن  َو   ) لثم ًازاجم  ۀیضام  لاح  ۀیاکح  یلع  وه  لیق : و  یضاملاک ، یلاعت  هللا  دنع  مولعم  لبقتسملا  نأل  زاج ؛ امنإ 

(99 فهکلا /  )
لوق یف  لاق  اذهل  و  یسرافلل ، ًافالخ  ۀیمسالا  ۀلمجلا  یلع  اهلوخد  عنتمیال  و 

222
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. لماجلاوه ءیش  ُّبر  يأ : اهؤدتبم ، فذح  ۀلمجب  ۀفوصوم  ةرکن  ام » : » ُراهِملا َّنُهَنَیب  ُجیجانع  مهیف و  ُّلَبؤملا  ُلِماجلا  اّمبُر   266 داؤد : یبأ 
: لیق ْهبراضَم  ُهنَُخت  مل  ورمع  ُفیس  امک  دهشم  َموی  ینِزْخی  ملٌدج  ام  خأ   267 يّرُح : نب  لشهن  لوق  و  َتنأ » امک  ْنک  : » وحن فاکلا ، یناثلا :

( ٌۀَِهلآ ْمَُهل  امک  ًاهلإ  اَنل  ْلَعْجا  : ) هنم و 
(138 فارعألا /  )

ۀلمجلاب ۀـلوصوم  ۀـیردصم  کلذ  یف  ام »  » ّنإ و  ام »  » فاکلا ب فکت  ال  لیق : و  مهل ، ۀـهلآ  وه  يذـلاک  ریدـقتلا : و  ۀـلوصوم ، ام » : » لیق و 
. ۀیمسالا

عم ْتثدـحأ  ۀـفاکلا  ام »  » نأ و  کلام ، نبا  هرکذ  ُبیطخ  َتنأ  يَُرت و  ْدـق  اِمبَف  ًاباوج  ُریُحتال  َترِـص  نئلف   268 (: 439  ) هلوقک ءابلا  ثلاـثلا :
( ْمکادَه امک  ُهوُرکْذاو  : ) وحن یف  لیلعتلا  ینعم  فاکلا  عم  تثدحأ  امک  لیلقتلا ، ینعم  ءابلا 

(198 ةرقبلا /  )
هلوقک ام »  » مدـع عم  لیلعتلل  یتأی  ءابلا  فاکلا و  نم  ًّالک  نأ  مّلُـس  دـق  و  ۀـیردصم ، امهعم  ام »  » نأ و  لیلعتلل ، فاکلا  ءابلا و  نأ  رهاـظلا : و 

َنیّذلا َنِم  ْملُِظبَف  : ) یلاعت
223

( مَُهل ّْتلحُأ  تابیَط  ْمِهیَلَع  اْنمّرَح  اوُداه 
(160 ءاسنلا /  )

( َنوُِرفاکلا ُحْلفیال  ُّهَنأکیو  )
(82 صصقلا /  )

. لیلقتلا ریثکتلا ال  ینعم  تیبلا  یف  بسانملا  مث  نیرفاکلا . حالف  مدعل  بجعأ ؛ ریدقتلا : نأ  و 
« ام  » نأ رهاظلا : و  يرجشلا ، نبا  هلاق  ِمَفلا  نم  َناسللا  یقُلت  هسأر  یلع  ًۀبرض  َشبکلا  ُبرـضَن  اّممل  ّانإ  269 و  ۀیح : یبأ  لوقک  نم » : » عبارلا

( لَجَع ْنِم  ُناسنإلا  َِقلُخ   ) یف هلثم  ینعملا  نأ  و  ۀیردصم ،
(37 ءایبنألا /  )

. ۀغلابم لجعلا  نم  ًاقولخم  ناسنإلا »  » لعجف
فورظلا امأ  و 

و ۀـلمجلا ، یلإ  ۀـفاضم  نیب »  » و ةدـئاز ، ام » : » لیق ْهلَمَج و  یلع  ٌبکار  یتأ  ذإ  ًاعم  كارألاب  ُنحن  اـمنیب   270 لیمج : لوقک  نیب » : » اهدـحأف
. كارألاب نحن  تاقوأ  نیب  يأ : ۀلمجلا ، یلإ  فاضم  فوذحم  نمز  یلإ  ۀفاضم  نیب »  » و ةدئاز ، لیق :

. نیلعف نامزجیف  ۀیطرشلا  نإ »  » ینعم ذئنیح  نانمضی  و  ذإ » ثیح و  : » ثلاثلا یناثلا و 
: نیعضوم یف  ضوعلاف  ضوع . ریغ  و  ضوع ، ناعون : ۀفاکلا  ریغ  و 

فذح و  صاصتخالل ، ًاقلطنم » تنک  نأل   » مدقف ًاقلطنم ؛ َتنک  نأل  ُتقلطنا  لصألا : و  ُتقلطنا » ًاقلطنم  َتنأ  اّمأ  : » مهلوق وحن  یف  امهدـحأ :
دنع ُلمعلا  و  براقتلل ، نونلا  تمغُدا  و  ضیوعتلل ، ام »  » یج ب و  راصتخالل ، ناک »  » راجلا و

224
«. ناک  » ال ل ام ،»  » ینج ل نبا  یسرافلا و 

« ورمع دیز و  ام  ناّتش  : » کلوقک عفارلا  دعب  عقی  ضوعلا : ریغ  هریغ و  لعفت  َتنک ال  نإ  هلـصأ : و  اّمإ ال » اذه  ْلعفا  : » مهلوق وحن  یف  یناثلا :
( ٌغَْزن ِناطیّشلا  َنِم  کَّنَغ  َْزنی  اّمإ  َو  : ) وحن مزاجلا ، دعب  و  مئاق » ًادیز  امتیل  : » وحن عفارلا  بصانلا  دعب  و 

(200 فارعألا /  )
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دعب ادـن و  ِهلـضاوَف  ْنِم  یَقَلت  یحاُرت و  مشاه  نبا  بابدـنع  یخانتام  یتم  ام 271  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یف  یـشعألا  لوق  و 
( مَُهل َْتِنل  هللا  َنِم  ۀَمْحَر  اِمبف  : ) وحن ناک ، ًافرح  ضفاخلا ،

(159 نارمع /  لآ  )
( ِنیَلَجألا امیأ  : ) یلاعت هلوقک  ًامسا  وأ  ءالَجن  ۀنْعَط  يرُصب و  نَیب  لیقَص  فیَِسب  ۀبرض  اّمبُر   272 ءالعرلا : نب  يدع  لوق  و 

(28 صصقلا /  )
« ۀـّنجلا ۀـحئار  حَری  مل  هَسفن  هب  طوحی  اـمب  مهْطُحی  مل  نیملـسملارمأ و  نِم  یلَو  ئرما  اـمیأ  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوق  و 

ًۀمزاج طرـشلا ، ةادأ  دعب  دازت  ردان و  وه  و  ضفخلاب ، ورمع » ادع  ام  و  دیز ، الخ  ام  : » مهـضعب لوق  یف  امک  ضفاخلا ، لبق  تدیز  و  ( 444)
( ُتوَْملا مککِرْدی  اُونوکَت  امَنیأ  : ) وحن تناک ،

(78 ءاسنلا /  )
( َّنَفاَخت اّمإ  َو  )
(58 لافنألا /  )

هلوق وحن  ۀمزاج ، ریغ  وأ 
225

( مُهُعْمَس ْمِهیَلَع  َدِهَش  اهوُءاج  ام  اذإ  یّتَح  : ) یلاعت
(20 تلّصف /  )

( ًۀَضوَُعب اّم  ًالثم  : ) وحن یف  هعبات  عوبتملا و  نیب  و 
(26 ةرقبلا /  )

مسا ام » : » لیق لدب و  ۀضوعب »  » دوعسم و نبا  ةءارق  یف  اهطوقس  هدیؤی  یهتنا و  نییرصبلا ، عیمج  دنع  دیکوتلل  دئاز  فرح  ام » : » جاجزلا لاق 
«. ام  » یلع نایب  فطع  ۀضوعب »  » و هنم ، لدب  وأ  ًالثم »  » ۀفص ل ةرکن 

( َبَسک ام  َو  ُُهلام  ُْهنَع  ینْغأ  ام  : ) یلاعت هلوق  ام »  » یف بیردتلل  دقع  لصف  اذه  و 
(2 دسملا /  )

أدـتبم هنوک  فعـضی  هلام و  هنع  ینغأ  ءانغإ  يأ  ریدـقتلا : و  ًاقلطم ، ًالوعفم  نوکتف  ۀیماهفتـسالا  و  ِنغی ، مل  يأ : ۀـیفانلا  یلوُالا : ام »  » لمتحت
لوعفم ۀیآلا  یف  ۀفوذحملا  ءاهلا  نأ  الإ  ُتبرـض » دیز  : » ریظن وه  و  هلام ، هنع  ُهانغأ  ءانغإ  يأ  هریدقت : ذإ  ذـئنیح ؛ رمـضملا  لوعفملا  فذـِحل 

اذإ هنأب  یمسالا  فعضی  دق  و  هبْسک ،» وأ و  هبـسک ، يذلاو  : » يأ یفرح  وأ  یمـسا  لوصومف  ۀیناثلا  ام »  » امأ و  هب ، لوعفم  لاثملا  یفو  قلطم ،
نِم ُلجّرلا  َلکأ  ام  بیطأ  : » يوبنلا ثیدحلا  یفف  دلولا ، اهب  داری  نأ  زوجی  هنأب  باجی  لاملا و  رکذ  مدقتل  رارکتلا ؛ مزل  هبسک » يذلاو   » رُّدق

( َنُونِمْؤی ام  ًالِیلَقَف   ) یلاعت هلوق  امأ  و  ( 445 « ) هبسک نِم  ُهدلو  و  ِِهبسک ،
(88 ةرقبلا /  )

: هجوأ ۀثالثل  ۀلمتحم  ام »  » ف
( ْمَُهل َْتِنل  هللا  َنِم  ۀَمحَر  اِمبَف   ) یف اهلثم  مالکلا  ۀیوقت  درجمل  امإ  نوکتف  ةدایزلا ، اهدحأ :

(159 نارمع /  لآ  )
یفنلا ینعم  یف  ًالیلق »  » و قافتاب ، ًافرح  نوکتف 

226
و اّمًالکأ » ُتلکأ   » یف اهلثم  لیلقتلا ، ةدافإل  امإ  اهُماُغب و  ّالإ  تاوصألا  اهب  ٌلیلق  ةدلب  قوف  ًةدـلب  ْتقلأف  ْتَخینُا   273 ۀمّرلا : يذ  لوق  یف  اهلثم 
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( ًۀَضوَُعب اّم  ًالثم   ) یف هانمدق  امک  ٌمسا  هذه  ام »  » نأ موق  معزی  و  هانعم ، یلع  لیلقتلا  نوکی  و  لیلقت ، دعب  ًالیلقت  نوکیف  اذه  یلع 
(26 ةرقبلا /  )

: نارمأ هدری  و  مهضعب ، کلذ  زاجأ  ًالیلق » ًانمز  وأ  ًالیلق  ًانامیإ  : » يأ فوذحم ، فرظل  وأ  فوذحم ، ردصمل  تعن  ًالیلق »  » و یفنلا ، اهیناث :
نوعـسّتی مهنأل  فرظلل ؛ ًاتعن  ًالیلق »  » ریدقت یلع  ام  ًائیـش  کلذ  لهـسی  و  اهلبق ، امیف  اهدعب  ام  لمعی  الف  ردصلا  اهل  ۀیفانلا  ام »  » نأ امهدـحأ :

یتم انینغتسا  ام  کلضف  نع  نحن  274 و  (: 448  ) لاق دق  و  (، 447  ) فورظلا یف 
، ینعملا مساب  لوخدـلا  قیلعت  و  یف »  » فذـح نیب  اوعمجی  الئل  َرمألا :» ُتلخد   » اوزیجی مل  اذـهل  و  نیزاجم ، نیب  نوعمجی  مهنأ ال  یناـثلا : و 

فذح نیب  ًاریـسم و  نامزلا  وأ  ثدحلا  لعج  نیب  اوعمجی  الئل  ٌلیوط ؛» هیلع  َریِـس   » اوحبقتـسا و  رادلا » تلخد   » و رمألا » یف  تلخد   » فالخب
«. لیوط نمز  وأ  لیوط ، ٌریَس  هیلع  ریس   » و ًالیوط » هیلع  ریس  : » فالخب فوصوملا ؛

« ًالیلق  » و ًالیلق »  » لعاف ب اهتلصو  یه  و  ۀیردصم ، نوکت  نأ  اهثلاث :
227

هلوق هریغ و  یلع  هانعم  حـجر  و  بجاحلا ، نبا  هزاجأ  مهناـمیإ ،» ًـالیلق   » اورخأـف هللا ، مهنعل  يأ : ینعملا ، هیلع  لد  فوذـحمل  لومعم  لاـح 
( َفُسوی یف  ُْمتْطَّرَف  ام  ُْلبَق  ْنِم  َو  هللا  َنِم  ًاقثْوَم  ْمکیَلَع  َذَخأ  ْدَق  ْمکابأ  َّنأ  اومَْلعَت  َْملأ  : ) یلاعت

(80 فسوی /  )
تایاغلا نأب  ّدر  و  ْلبَق » ْنِم   » هربخ و  ءادتبالاب ، عفر  اهتلـصو  یه  اهعـضوم  لیقف : ۀیردصم  امإ  و  ُْمتْطّرَف »  » ۀقلعتم ب نم »  » ف ةدئاز ، امإ  ام » »

ُۀَِبقاع َناک  َفیک   ) مهیلع لکـشی  نیققحملا و  نم  ۀعامج  هیوبیـس و  کلذ  یلع  صن  ًالاوحأ ، تافـص و ال  تالـص و ال  ًارابخأ و ال  عقت  ال 
( ُلبَق ْنِم  َنیّذلا 

(42 مورلا /  )
فطاعلا و نیب  لصفلا  بارعإلا ، اذه  یلع  مزلی  و  مکطیرفت ، قثوملا و  مکیبأ  ذخأ  اوملعت  ملأ  يأ : اهتلـصو ، نأ »  » یلع ًافطع  بصن  لیق : و 

( ًاّدَس ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ًاّدَس  ْمِهیدیأ  ِنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو   ) ءاج دق  لیق : نإف  فنتمم  وه  فرظلاب و  فوطعملا 
(9 سی /  )

. نیئیش یلع  نائیش  فوطعملا  لب  کلام ، نبا  مهوت  امک  کلذ  نم  اذه  سیل  انلق :

یتم

( هللا ُرْصَن  یتَم  : ) یلاعت هلوق  وحن  ماهفتسا ، مسا  هجوأ : ۀسمخ  یلع 
(214 ةرقبلا /  )

نیـسحلا نب  یلع  مامإلا  لاق  ینُوفِْرعَت و  َۀـمامِعلا  عضأ  یتَم  ایانثلا  ُعّالط  الج و  ُنبا  اـنأ   275 یحایّرلا : لیثَو  نب  میحُس  لوقک  طرـش ، مساو 
یف نیصقَن  نیب  انْفَقَو  یتم  ّمهّللا و  (: » مالسلا امهیلع  )

228
: نولوقی لیذـه ، ۀـغل  یف  کلذ  و  یف »  » وأ نم »  » ینعمب فرح  طسولل و  فدارم  مسا  و  ( 450 « ) ًءانف امهعرـسأب  َصقنلا  ِعقوأَف  ایند ، وأ  نید 
و طسو »  » ینعمب هریغ : لاق  و  یف »  » ینعمب ةدیـس : نبا  لاقف  یمک ؛» یتم  هتعـضو  : » مهـضعب لوق  یف  فلتخا  هنم و  يأ : ِهَّمک » یتم  اهجرخأ  »
و نم »  » ینعمب لیقف : جیئن  ّنهل  رـضُخ  جُجل  یتم  تعّفرت  مث  رحبلا  ءامب  نبرـش   276 باحـسلا : فصی  بیؤذ  یبأ  لوق  یف  فلتخا  کلذک 

«. طسو  » ینعمب ةدیس : نبا  لاق 
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ُذنُم ذُم و 

: تالاح ثالث  امهل 
« یف  » ینعمب و  ًایضام ، نامزلا  ناک  نإ  نم »  » ینعمب رج  افرح  امهنأ  حیحصلا : و  نافاضم ، نامسا  امه  لیقف : رورجم ، ٌمسا  امهیلی  نأ  اهادحإ :

ۀثالث ذـم  وأ  انماع ، وأ  انموی ، ذـم  وأ  سیمخلا ، موی  ذـُم  هتیأر  ام  : » وحن ًادودـعم ، ناک  نإ  ًاعیمج  یلإ »  » و نم »  » ینعمب و  ًارـضاح ، ناـک  نإ 
. هرج یلع  یـضاملل  ذم »  » عفر حیجرت  و  هعفر ، یلع  یـضاملل  ذنم »  » رج حـیجرت  یلع  و  رـضاحلل ، امهرج  بوجو  یلع  برعلا  رثکأ  و  مایأ »

«، ناموی ُذنُم  و  سیمخلا ، ُموی  ذُم  : » وحن فوفرم  مسا  امهیلی  نأ  ۀیناثلا : عم  ُذنُم  ذُم و 
229

نإ ةدملا  ُلوأ  و  ًادودعم ، وأ  ًارضاح  نامزلا  ناک  نإ  ُدمألا ، امهانعم : و  ربخ ، امهدعب  ام  و  نا ، أدتبم  یـسرافلا : جارـسلا و  نبا  دربملا و  لاقف 
نبا یلیهـسلا و  هراتخا  و  ناموی ، ناکذم  لصألا : و  اهلعاف ، یقب  اهلعف و  فذـح  ۀـلمجل  نافاضم  نافرظ  نییفوکلا : رثکأ  لاق  و  ًایـضام ، ناک 

و نِم » : » نیتملک نم  ۀـبکرم  ُذـنُم »  » نأ یلع  ءانب  ناموی ، وه  يذـلا  نامزلا  نم  هتیأر  ام  يأ : فوذـحمل ، ٌربخ  نییفوکلا : ضعب  لاق  و  کلام ،
. ۀیئاطلا ُوذ » »

، ناکذنم نیمأ  هللا  ًادمحم و  ّنأ  ملعت  يدلو  ای  (: » مالسلا امهیلع   ) یلعل ًاباطخ  بلاط  یبأ  لوقک  ۀیمسالا  وأ  ۀیلعفلا  ُلمجلا  امهیلی  نأ  ۀثلاثلا :
ادرمأ و تبـش و  نیح  ًالهک  ًادیلو و  ٌعفای  انأْذـُم  َلاملا  یغبأ  ُتلز  ام  277 و  یشعألا : لوق  و  ( 452 « ) دهـشت حلفت و  دشرت و  هعبتا  ضما و 

نامز ریدـقت  بجیف  نا ؛ أدـتبم  لیق : و  ۀـلمجلا ، یلإ  فاضم  نمز  یلإ  لیق : و  ۀـلمجلا ، یلإ  لیقف : نافاضم ، ناـفرظ  ذـئنیح  اـمهنأ  روهـشملا 
. ربخلا وه  نوکی  ۀلمجلل  فاضم 

عم

تبهذ : » هیوبیـس ۀیاکح  یف  راجلا  لوخد  ِدّسُحلا و  نویع  یبنت  ۀّنج  یف  انیبن  ًاعم و  انعمجاف  ّبر  ای   278 ناسح : لوق  یف  نیونتلا  لیلدب  مسا 
: مهضعب ةءارق  و  هعم » ْنِم 

230
( یعَم ْنِم  ٌرکِذ  اذه  )

(24 ءایبنألا /  )
ٌدودرم و عامجإلاب » فرح  ذئنیح  اهنإ  : » ساّحنلا ُلوق  و  ۀیقاب ، ذئنیح  اهتیمسا  و  هیوبیسل ، ًافالخ  ةرورـضال  ۀعیبر ، منَغ و  ۀغل  هنیع  ُنیکـست  و 

: ناعم ۀثالث  ذئنیح  اهل  و  ًافرظ ، نوکتف  ۀفاضم ، لمعتست 
( ْمکَعَم هللاو  : ) یلاعت هلوق  وحن  تاوذلا ، نع  اهب  ربخی  اذهل  عامتجالا و  عضوم  اهدحأ :

(35 دّمحم /  )
(. 455 « ) َضوحلا یَلَع  ادری  یتح  اقرتفی  نلهعم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  و 

«. رصعلا َعم  ُکتئِج  : » وحن هنامز  یناثلا :
: هلوق وحن  یف  هب  ًاربخم  ًافرظ  تءاج  دق  و  ًالاح ، نوکت  و  نّونتف ، ةدرفم ، ناتقباسلا و  هیوبیـس  ۀیاکح  ةءارقلا و  هیلع  و  َدـنع »  » ۀـفدارم ثلاثلا :
« ًاعیمج  » ینعمب دارفإلا  یف  یه  و  فوذـحم ، ربخلا  و  لاح ، یه  لیق : ِبّضَقَت و  مل  ٌۀـلوصوم  انُماحْرأ  ًاعم و  انؤاوهأ  برح و  ینب  اوُقیفأ   279

نب ممتم  لوق  ْنَم و  اعم  یمارن  ًاعیمج و  یمَْرن  دِـحاو  يَدـیک  ییْحی  َو  ُتنک   280 سایإ : نب  عیطم  لوق  وحن  ۀعامجلا ، نینثالل و  لمعتـست  و 
: یعوب ریلا  ةریون 
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اعم اهل  َنْعَجَس  یلوُالا  ِّتَنَح  اذإ  ِثَِبب  هّ نیزحلا  ِّثَبلا  اذ  َنرکَذی   281

ْنَم

: هجوأ ۀعبرأ  یلع 
( ِِهبَزْجی ًءوَس  ْلَمْعی  ْنَم  : ) یلاعت هلوق  وحن  ۀیطرشلا ، لوألا :

(123 ءاسنلا /  )
(. 459 « ) نیدلا یف  ههّقفی  ًاریخ  هب  هللا  دری  نم  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  و 

( یسُوم ای  امّکُبَر  ْنَمَف  : ) یلاعت هلوق  وحن  ۀیماهفتسالا ، یناثلا :
(49 هط /  )

»؟ دیز ّالإ  اذه  لعفی  نم  : » لیق اذإ  ارازغ و  َنیُلت  تایآ  عست  یف  ًانمؤم  یّمس  نآرقلا  یف  ناک  نم   282 مالسلا :) هیلع   ) یلع یف  ناسح  لوق  و 
( هللا ّالإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغی  ْنَم  َو  : ) هنم و  یفنلا ، ینعم  تبرُشا  ۀیماهفتسالا  نَم »  » یهف

(135 نارمع /  لآ  )
( هنذِإب ّالإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشی  يّذلا  اَذ  ْنَم  : ) لیلدب کلام ؛ نبال  ًافالخ  واولا  اهمدقتی  نأب  کلذ  زاوج  دیقتیال  و 

(255 ةرقبلا /  )
ُنوک ءامـسألا ، ةدایز  یف  نییفوکلا  لوق  یلع  زوجی  و  فوذـحم ، دـئاعلا  و  لوصوم ، ٌربخ  اذ »  » أدـتبم و نم »  » ف َتیقل »؟ اذ  نم  : » لیق اذإ  و 

اذ ام  : » کـلوق یف  اـمک  نیتبکرم  اذ »  » و نم »  » نوکت نأ  تیقل »؟ اذ  نم   » یف زوجی  هنأ  ۀـعامج  مـالک  رهاـظ  ًـالوعفم و  نم »  » و ةدـئاز ، اذ » »
، ًاماهبإ رثکأ  ام »  » نأل اذام ؛»  » کلذ ب زاوج  اوصخ  و  اهریغ ، هیلامأ و  یف  بلعث  هبارعإ و  نم  عضاوم  یف  ءاقبلاوبا  کلذ  عنم  و  تعنص »؟

232
و ام »  » عم لیلدـلا  هیلع  لد  امنإ  و  لصألا ، ُفالخ  بیکرتلا  نأل  و  اهانعمل ، رهظأ  کلذ  نوکیل  دـحاو ؛ ءیـشک  اهریغ  عم  لعجت  نأ  نسحف 

. فلألا تابثإب  َتئِج »؟ اذامل  : » مهلوق وه 
( ِضرألا یف  ْنَم  َو  ِتاومّسلا  یف  ْنَم  َُهل  ُدُجْسی  هللا  َّنأ  ََرت  ْملأ  : ) یلاعت هلوق  وحن  یف  ۀلوصوملا  ثلاثلا :

(18 جحلا /  )
(. 461 « ) هللا َمَصَع  ْنَم  ّالإ  ایندلا  كولملا و  عم  سانلا  اّمنإ  و  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 

یّنمت ْدق  ُهَبلق  ًاظیغ  ُتجـضنأ  ْنَم  ُّبر   283 يرکـشیلا : لهاک  یبأ  نب  دیوس  لوق  یف  َُّبر »  » اهیلع تلخد  اذهل  و  ۀـفوصوملا ، ةرکنلا  عبارلا :
یبّنلا ٌّبُح  انِریغ  نم  یلعًالضفانب  یفکف   284 ناسح : لوق  و  کل » بجعُم  نمب  ُتررَم  : » مهلوق وحن  یف  ةرکنلاب  تفصو  ْعَطی و  مل  ًاتوم  ِیل 

ۀفـص ۀلمجلا  و  انُریغ ، وه  نَم  یلع  ریدقتلاف : امهیلع  و  ۀیلوصوملا ، لمتحی  و  اهلاح ، یلع  نم »  » نأ لمتحیف  ریغ »  » عفرب يوری  انایإ و  دمحم 
. ۀلص وأ 

ناهیبنت
ۀفوـصوم وأ  ۀـلوصوم  وأ  نیلعفلا ، تمزج  ۀیطرـش  اهتردـق  نإـف  ۀـعبرألا ، هجوـألا  نم »  » لـمتحتف همرُکا » ینمرکی  نَم  : » لوـقت لوـألا : ْنـِم 

نهیف نَم »  » و ءافلا ، ریغب  باوج  هنأل  یناثلا ؛ تمزج  لوألا و  تعفر  ۀیماهفتسا  وأ  امهتعفر ،
233

و کلذ ، یف  فالخ  یلع  ۀیناثلا  وأ  یلوُالا  ۀیطرشلا ، و  ۀیناثلا ، ۀلمجلا  ۀفوصوملا  وأ  ۀلوصوملا  و  یلوُالا ، ۀلمجلا  ۀیماهفتـسالا  ربخ  و  أدتبم ،
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. اهادع ام  نسحی  و  ۀیماهفتسالا ، نسحت  الف  هترز » ینراز  نم  : » لوقت
: نارخآ نامسق  نم »  » ماسقأ یف  دیز  یناثلا :

رتتسم و لعافلا  نأ  معزف  ِنالعإ  ٍّرس و  یف  وه  نم  َمِعن  285 … و  (: 464  ) هلوق یف  هلاق  یلع  یبأ  دنع  کلذ  ۀمات و  ةرکن  یتأت  نأ  امهدحأ :
و لعاف ، لوصوم  نم » : » هریغ لاـق  فوذـحم و  أدـتبمل  ربخ  وأ  هلبق ، اـم  هربخ  أدـتبم  وه »  » فحدـملاب صوصخم  وه » : » هلوق و  زییمت ، نم » »
رسلا و یتلاح  یف  تباثلاوه  نم  معن  و  يأ : لعفلا ، ینعم  هیف  نأل  فوذحملاب ؛ قلعتم  فرظلا  و  فوذحم ، رخآ  وه »  » هربخ أدتبم  وه » : » هلوق

ةدئاز درت  اهنأ  نم  ییاسکلا  معز  ام  یف  کلذ  و  دیکوتلا ، امهیناث : حدملاب . ًاصوصخم  نوکی  ثلاث  وه »  » ریدقت یلإ  جاتحی  و  انلق : ۀینالعلا .
انایإ دمحم  یبنلا  ّبح  انریغ  نم  یلعالـضفانب  یفکف   286 هیلع : دشنأ  دازت و  ءامـسألا  نأ  یف  نییفوکلا  ةدعاق  یلع  لهـس  کلذ  و  ام »  » ك

. انریغ موق  یلع  يأ : ۀفوصوم  ةرکن  اهنأ  انل  روهشملا و  فالخ  وه  و  انریغ »  » ضفخ نم  یف 
234

ْنِم

: ًاهجو رشع  ۀسمخ  یلع  یتأت  ْنِم 
هلوق وحن  نامزلا ، ریغ  یف  ینعملا  اذهل  عقت  و  هیلإ ، ۀـعجار  اهیناعم  رئاس  نأ  ۀـعامج  یعدا  یتح  اهیلع ، بلاغلا  وه  و  ۀـیاغلا ، ءادـتبا  اهدـحأ :

( ِمارَحلا ِدِجْسَْملا  َنِم  : ) یلاعت
(1 ءارسإلا /  )

لاق ممُالا  هلاـن  اذـه  تیب  ْنِم  نیدـلاف  اذ  ۀـیلّوأ  فرعی  هللا ، فرعی  نَم   287 مالـسلا :) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ماـمإلا  یف  قدزرفلا  لوق  و 
( مْوی ِلّوأ  ْنِم   ) لیلدب ًاضیأ ؛ نامزلا  یفو  هیوتسُرُد : نبا  دربملا و  شفخألا و  نویفوکلا و 

(108 ۀبوتلا /  )
. نامزلا ریدقت  یلإ  جیتحال  اذکه  لیقول  هنأب  یلیهسلا  ّهدر  و  موی ، لوأ  سیسأت  نم  ریدقتلا : لیق : و 

( ُهللا َمَّلک  ْنَم  ْمُهنم  : ) وحن ضیعبتلا ، یناثلا :
(253 ةرقبلا /  )

( َنّوُبُِحت ام  َضَْعب  اوُقِْفُنت  یّتح  : ) دوعسم نبا  ةءارقک  اهّدسم  ضعب »  » دس ناکمإ  اهتمالع : و 
(92 نارمع /  لآ  )

کِـسْمُم الَف  ۀَمْحَر  ْنِم  ِساّنِلل  هللا  ِحَتْفی  ام  : ) وحن امهماهبإ ، طارفإل  یلوأ  اهب  امه  و  امهم »  » و ام »  » دعب عقت  ام  ًاریثک  و  سنجلا ، نایب  ثلاثلا :
( اَهل

(2 رطاف /  )
( ۀیآ ْنِم  ِِهب  اِنتَأت  امْهَم  )

(132 فارعألا /  )
ۀیالو ریدـغلابًاموی  بجوأ  288 و  تیمکلا : لوق  امه  ریغ  دـعب  اـهعوقو  نم  لاـحلا و  یلع  بصن  عضوم  یف  کـلذ  یف  اهـضوفخم  یه و  و 

مجعأ حیصف و  نِم  ّرب  لک  یلع 
235

( قْربَتسإ سُْدنُس و  ْنِم  ًارْضُخًاباِیث  َنوُسَْبلی  بَهَذ و  ْنِم  َرِواسأ  ْنِم  اهیف  َنّوَلَحی  : ) یلاعت هللا  لاقو 
(31 فهکلا /  )
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ْنِم  » و بَهذ » ْنِم   » یف یه  اولاـق : و  موق ، سنجلا  ناـیبل  نم »  » ءیجم رکنأ  و  ةدـئاز ، لـیق : و  ءادـتبالل ، کـلت  نإـف  یلوُـالا  ریغ  یف  دـهاشلا 
. فلکت اذه  ضیعبتلل و  سُْدنُس »

( اُوقرغُأ مِِهتائیطَخ  اّمِم  : ) یلاعت هلوق  وحن  لیلعتلا ، عبارلا :
(25 حون /  )

مستبی نیح  ّالإ  مّلکی  الف  ِهتباهم  نم  یضغی  ًءایَح و  یضغی   289 مالسلا :) امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مامإلا  یف  قدزرفلا  لوق  و 
( ِةَرِخآلا َنِم  اینُّدلا  ةایَحلِاب  ُْمتیِضرأ  : ) وحن لدبلا ، سماخلا :

(38 ۀبوتلا /  )
( ًائیَش هللا  َنِم  ْمُهُدالوأ  مُُهلاْومأ و ال  مُْهنَع  ینُْغت  َْنل  )

(10 نارمع /  لآ  )
( ِةَرِخآلا َنِم  اینُّدلا  ِةایَحلِاب  ُْمتیِضَرأ   ) یف ریدقتلا  اولاقف : لدبلل ؛ ْنِم »  » ءیجم موق  رکنأ  و 

(38 ۀبوتلا /  )
. یقابلا اذک  و  ءادتباللف ، یه  امأ  و  فوذحملا ، اهقلعتم  ۀیلدبلل  دیفملاف  اهنم ؛ ًالدب  ایندلا  ةایَحلاب  متیضرأ 

( هللا ِرکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِۀیِساقِلل  ٌلیَوَف  : ) وحن نع ،»  » ۀفدارم سداسلا :
(22 رمزلا /  )

. مهبولق تسقرکذ  اذإ  هنأل  هللا ؛ رکذ  لجأ  نم  يأ : لیلعتلل ، وأ  ءادتبالل ، یه  لیق : و 
( یِفَخ فرَط  ْنِم  َنوُرُْظنی  : ) وحن ءابلا ، ۀفدارم  عباسلا :

(45 يروشلا /  )
. ءادتبالل اهنأ  رهاظلا  سنوی و  هلاق 

236
( ِضرألا َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ینوُرأ  : ) وحن یف ،»  » ۀفدارم نماثلا :

(40 رطاف /  )
( ۀعُمُْجلا ِمْوی  ْنِم  ِةالّصِلل  يِدون  اذإ  )

(9 ۀعمجلا /  )
( ۀیآ ْنِم  ْخَْسنَن  ام   ) یف اهلثم  سنجلا  نایبل  یلوُالا  یف  اهنأ  رهاظلا  و 

(106 ةرقبلا /  )
( ًائیَش هللا  َنِم  مُهُدالوأ  مُُهلاومأ و ال  ْمُْهنَع  ِینُْغت  َْنل  : ) وحن دنع ،»  » ۀقفاوم عساتلا :

(10 نارمع /  لآ  )
. لدبلل کلذ  یف  اهنأب  لوقلا  یضم  دق  ةدیبع و  وبأ  هلاق 

َناسللا یقُلت  هسأر  یلع  ًۀبرَض  َشبکلا  ُبرضَن  اّممل  ّانإ  290 و  يریمنلا : ۀیح  یبأ  لوقک  ام »  » تلصتا ب اذإ  کلذ  و  امبر »  » ۀفدارم رشاعلا :
اوقلخ مهنأک  اولعُج  مهنأ  و  ۀـیردصم ، ام »  » ۀـیئادتبا و اهیف  ْنِم »  » نأ رهاظلا  و  ملعألا ، رهاط و  نبا  فورخ و  نبا  یف و  اریـسلا  هلاـق  مَفلا  نم 

( لَجَع ْنِم  ُناسنإلا  َِقلُخ  : ) لثم برضلا ، نم 
(37 ءایبنإلا /  )

( اِنتایِآب اُوبَّذک  َنیّذلا  ِموَقلا  َنِم  ُهانرَصَنَو  : ) وحن یلع ،»  » هفدارم رشع : يداحلا 
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(77 ءایبنألا /  )
. ِرصّنلاب مهنم  هانعنم  يأ : نیمضتلا ، یلع  لیق : و 

( ِِحلصُملا َنِم  َدِسفُملا  ُمَْلعی  هللاَو  : ) وحن نیداضتملا ، یناث  یلع  ۀلخادلا  یه  و  لصفلا ، رشع : یناثلا 
(220 ةرقبلا /  )

( ِبیّطلا َنِم  َثِیبَخلا  َزیمی  یتَح  )
(179 نارمع /  لآ  )

نأ رهاظلا  و  زییمتلا ، بجوت  ۀفـص  ملعلا  و  َلصف »  » ینعمب زیم »  » و َزام »  » نإف لماعلا ، نم  دافتـسم  لـصفلا  نـأل  رظن ؛ هیف  و  کـلام ، نبا  هلاـق 
«. نع  » ینعمب وأ  ءادتبالل ، نیتیآلا  یف  نم » »

237
هتذخأ  » اذک و  لاق : ءاهتنالا ، ءادتبالل و  ًالحم  يأ : کتیؤرل ، ۀیاغ  هتلعجفعضوملا  کلذ  نم  هتیأر  لوقت  و  هیوبیس : لاق  ۀیاغلا ، رشع : ثلاثلا 

. کیلإ یهتنا  هدنع و  نم  أدتبا  ذخألا  نأل  ءادتبالل ؛ اهنأ  رهاظلا  و  ةزواجملل ، هذه  یف  اهنأ  کلام  نبا  معز  و  دیز » نم 
ةدـحولا و یفن  سنجلا و  یفن  لمتحی  اهلوخد  لبق  هنإف  لُجر » ْنم  ینءاج  ام   » وحن یف  ةدـئازلا  یه  و  مومعلا ، یلع  صیـصنتلا  رـشع : عبارلا 

«. نم  » لوخد دعب  کلذ  عنتمی  و  نالجر » لب  : » لاقی نأ  حصی  اذهل 
عدوأ دحأ  نم  ام  َتاوصألا  هُعمس  َعِسَو  يّذلا  َوَف  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  یف  ةدئازلا  یه  و  مومعلا ، دیکوت  رـشع : سماخلا 

. مومع اتغیص  ًاراید » ًادحأ و   » نإف راید » نم  وأ  دحأ  نم  ینءاج  ام  : » کلوق و  ( 470 « ) ًافطل رورسلا  کلذ  نم  هل  هللا  قلخ  ّالإ و  ًارورس  ًابلق 
: روُما ۀثالث  نیعونلا  یف  اهتدایز  طرش  و 

( تُوافَت ْنِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  یف  يَرت  ام  : ) وحن له ،»  » ماهفتسا ب وأ  یهن  وأ  یفن  مدقت  اهدحأ :
(3 کلملا /  )

( روُُطف ْنِم  يَرت  ْلَه  َرَصَبلا  عجْراَف  )
(3 کلملا /  )

یفَْخت اَهلاخ  ْنإ  ۀـقیلخ و  ْنم  ئرما  َدـنع  ْنکتامهم  291 و  یملـس : یبأ  نب  ریهز  لوقک  طرّـشلا  یـسرافلا  داز  و  دحأ » نم  مُقیال  : » لوقت و 
. أدتبم وأ  هب ، ًالوعفم  وأ  ًالعاف ، هنوک  ثلاثلا : اهرورجم و  ریکنت  یناثلا : مَلُعت و  ِسانلا  یلع 

238

تاهیبنت

لوعفملا هعم و  لوعفملا  یف  اهتدایز  عنم  هجو  نأک  و  لیعافملا ، ۀـیقب  جرختف  کـلام ، نبا  ةراـبع  یه  هب » : » اـنلوقب لوعفملا  دـییقت  اهدـحأ :
لوعفملا یف  عنملل  رهظیال  نکلو  نم »  » نهعماجت و ال  یف »  » ماللاب و ب و  عم »  » رورجملا ب ۀـلزنمب  ینعملا  یف  نّهنأ  هیف  لوعفملا  هلجـأل و 

( ءیَش ْنِم  ِباتکلا  یف  انْطَّرَف  ام   ) ءاقبلاوبأ هیلع  جّرخ  دق  و  هجو ، قلطملا 
(38 ماعنألا /  )

( ًائیَش مُهُدیک  ْمکُّرُضیال  : ) لثم ًاطیرفت ، يأ : ردصملا ، عضوم  یف  ءیش »  » و ةدئاز ، نم » : » لاقف
(120 نارمع /  لآ  )

اذه یلع  و  لاق : باتکلا »  » یلإ اهب  يدع  دـق  و  یف »  » هیلإ ب يدـعتی  امنإ  طّرف »  » َّنأل هب ؛ ًالوعفم  نوکیال  و  لاق : ًارـض ، ًاطیرفت و  ینعملا : و 
نأل هب ؛ ًالوعفم  ءیـش »  » ناک ول  اهیف  ۀجحال  اذک  و  تلق : ًاحیرـص ، ءیـش  لک  رکذ  یلع  يوتحی  باتکلا »  » نأ نظ  نمل  ۀـیآلا  یف  ۀّـجح  الف 
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( نیبُم باتک  یف  ّالإ  ِسبای  بْطَر و ال  الَو  : ) یلاعت هلوق  یف  امک  ظوفحملا ؛ حوللا  باتکلا »  » دارملا ب
(59 ماعنألا /  )

. هیضتقی قایسلا  يرشخمزلا و  يأر  وه  و 
َناک ام  : ) مهـضعب ةءارق  تّذـش  و  ربخ ، لصألا  یف  امهنأل  ملعأ ؛»  » تالوعفم ثلاث  و ال  نظ »  » یلوعفم یناث  یف  دازت  اهنأ ال  ُسایقلا  یناـثلا :

( ءایلوأ ْنِم  ِکنوُد  ْنِم  َذَّخَُتن  ْنأ  اَنل  یغَْبنی 
(18 ناقرفلا /  )

. لوعفملل ذختن »  » ءانبب
و ًاسفن » دـیز  باط  ام  : » وحن یف  زییمتلا  و  ًامئاق » دـیز  ام  : » وحن یف  ربخلا ، یف  اهتدایز  مهمزلیف  ثلاثلا ؛ طرـشلا  اذـه  لمهأ  مهرثکأ  ثلاثلا :

دقل و  : ) وحنب لدتـسا  نیلوألا و  نیطرـشلا  نم  ًادـحاو  شفخألا  طرتشی  مل  کلذ و  نوزیجی  مهو ال  ًابکار » دـحأ  ءاج  اـم  : » وحن یف  لاـحلا 
( َنیلَسرُملاأَبَن ْنِم  كَءاج 

(34 ماعنألا /  )
اولدتسا و  لوألا ، نویفوکلا  طرتشی  مل  و 

239
( َنیلِْزنُم اّنک  ام  ءامّسلا و  َنِم  ْدنُج  ْنِم  ِهِدَعب  ْنِم  ِهِمْوَق  یلَع  اْنلَْزنأ  امَو   ) یف يرشخمزلا  زوج  و  رطم » نم  ناک  دق  : » مهلوقب

(28 سی /  )
( دََرب ْنِم  اهیف  لابِج  ْنِم  ءامّسلا  َنِم  ُلِّزنی  َو   ) یف یسرافلا  لاق  ۀفرعملا و  عم  اهتدایز  زوجف  نیلزنم ، انک  يذلا  نم  و  ینعملا : نوک 

(43 رونلا /  )
. باجیإلا یف  ةدایزلا  زوجف  نیتدئاز ؛ نیتریخألا  نم »  » و نم »  » نوک زوجی 

، رطملا سنج  نم  نئاک  يأ : وه  ناک  دق  ریدقتلا : نوفلاخملا : لاقو 
فیعض اذه  و  فوصوملا ، فذح  مث  نیلسرملا  أبن  نم  أبن  كءاج  دقل  وأ و  نیلسرملا ، أبن  نم  ًانئاک  ربخلا  نم  ءاج  يأ : وه » كءاج  دقل   » و

، ۀیاغلا ءادتبال  روهمجلا : لاقف  ( 473 « ) اونَزوت نأ  لبق  نِم  مکسفنأ  اونِز  هیلع . لیزنتلا  جیرخت  نسحیالف  ةدرفم ، ریغ  ۀفـصلا  نأل  ۀیبرعلا ؛ یف 
ینعم ذإ  نامزلل : ناتفـص  لصألا  یف  امه  امنإ  ۀیفرظلا و  یف  نیلّـصأتم  ریغ  امهنأب  بیُجا  و  رم ، امک  نامزلا  یلع  مهدنع  لخدـتال  اهنأب  ّدر  و 

یف شفخألا  لوق  یلع  ینبم  کلذ  و  ةدئاز ، اهنأ  کلام  نبا  معز  و  امهیف ، کلذ  لهـس  اذهلف  کئیجم ؛ نمز  لبق  ًانمز  تئج  کلبق » تئج  »
. اهتدایزل طارتشالا  مدع 

240
( مّکبَر نِم  ریَخ  ْنِم  ْمکیَلَع  َلّزنی  ْنأ  َنیکِرْشُملا  ِباتکلا و ال  ِلهأ  ْنِم  اُورَفک  َنیّذلا  َّدَوی  ام   ) امهم ۀلأسم 

(105 ةرقبلا /  )
َنُولکآل  ) ۀلأسم ۀیاغلا . ءادتبال  ۀثلاثلا  و  ةدئاز ، ۀـیناثلا  و  نوکرـشم ، نویباتک و  ناعون : نیرفاکلا  نأل  نییبتلل ؛ یلوُالا  تارم : ثالث  نم »  » اهیف

( مّوُقَز ْنِم 
(52 ۀعقاولا /  )

( ُبِّذکی ْنَّمِم  ًاجْوَف  ۀُّما  ِّلک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوی  َو  )
(83 لمنلا /  )

. نییبتلل ۀیناثلا  و  ءادتبالل ، امهنم  یلوُالا 
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امهم

( اِهب انَرَحْسَِتل  ۀیآ  ْنِم  ِِهب  اِنتأت  امْهَم  : ) یلاعت هلوق  یف  اهیلإ  ریمضلا  دوعل  مسا ؛
(132 فارعألا /  )

یلإ اهب »  » ریمض دوعی  نأ  یلوألا  یهتنا و  ینعملا ، یلع  ظفللا و  یلع  ًالمح  اهب »  » ریمـض و  هب »  » ریمـض اهیلع  داع  هریغ : يرـشخمزلا و  لاق  و 
ریمـض دوعیف  ( 474 « ) ُهلهأ ُهوـمک  اـفک  اـمهنم  هوـمتکرت  اـمهمف  ًـالهأ  رـشلا  ریخلل و  ّنإ  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤـملاریمأ لوـق  هلثم  و  ۀـیآ » »

ولو ۀـقِیلَخ  نِم  ئرماَدـنع  ْنکت  امهم  292 و  ریهز : لوق  لیلدـب  ًافرح ؛ یتأت  اهنأ  یلیهـسلا  معز  اـهیلإ و  هلهأ »  » و هومک » اـفک   » و هومتکرت » »
و اهمسا ، ۀقیلخ »  » و نکت »  » ربخ امإ  اهنأ  باوجلا : اهل و  لحمال  اهنأ  لیلدب  ْنإ ؛»  » ۀلزنمب فرح  انه  یهف  لاق : ِمَلُعت  ساّنلا  یلع  یَفَْخت  اَهلاخ 

؛ ةدئاز نم » »
241

یف ۀقیلخلا  اهنأل  اهریمـض ؛ ّثنُا  و  ربخ ، فرظلا  و  اهیلإ ، عجار  ریمـض  نکت »  » مسا و  أدـتبم ، امإ  و  یلع ، یبأ  دـنع  بجوم  ریغ  طرـشلا  نأل 
. ریمضلل ریسفت  ۀقیلخ » نم   » و ینعملا ،

: ناعم ۀثالث  اهلو 
( ۀیآ ْنِم  : ) یلاعت هلوقب  ترسف  اذهل  ۀیآلا و  هنم  و  طرشلا ، ینعم  نمضت  عم  نامزلا  ریغ  لقعی  الام  اهدحأ :

(132 فارعألا /  )
امهم يأ : ردصلا ، اهل  نأل  اهنع ؛ ًارخأتم  هب » ُتررم  ًادیز   » یف امک  دـعتم  لماع  اهل  ردـقیف  لاغتـشالا ، یلع  ۀـبوصنم  وأ  أدـتبم  امإ  اهیف  یه  و 

. هب انتأت  انرضحت 
ِْطُعتامهم ّکنإ  293 و  متاحل : دشنأ  و  هولمهأ ، نییوحنلا  نأ  معز  و  کلام ، نبا  هرکذ  طرشلا ، لعفل  ًافرظ  نوکتف  طرشلا ، نامزلا و  یناثلا :

. ًالیلق وأ  ًاریثک  ءاطعإ  يأ  ینعمب  ردصملل  اهنوک  زاوجل  کلذ ؛ یف  لیلد  و ال  رُخا ، ًاتایبأ  اعمجأ و  َّمّذلا  یهَتنُم  الان  کَجْرَف  َُهلؤُس و  کَنَطب 
یلعنب و َيدْوأ  ْۀـِیل  امهم  ۀـلیللا  یل  اـمهم   294 طـقلم : نب  ورمع  لوقب  هیلع  اولدتـسا  کـلام و  نبا  مهنم  ۀـعامج  هرکذ  ماهفتـسالا ، ثلاـثلا :
و ال ةدئاز ، ءابلا  و  لعاف ، یلعن »  » و کله »  » ینعمب يدوأ »  » و ًادـیکوت ، ۀـلمجلا  تدـیُعا  و  ربخلا ، یل »  » و أدـتبم ، امهم »  » نأ اومعزف  ْهِیلابرِس 

. اهدحو ام »  » ًاماهفتسا ب فنأتسا  مث  ففکا »  » ینعمب لعف  مسا  ْهَم » : » ریدقتلا نأ  لامتحال  تیبلا  یف  لیلد 
242

نونلا فرح 

ةدرفملا نونلا 

ةراشا

هجوأ ۀعبرأ  یلع  یتأت 

ۀفیفخ یه  دیکأتلا و  نون  اهدحأ :
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(: مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  ۀلیقث  بوعـشل و  هریـصم  یح  لک  یجحأ  ربصلاف  ینب  ای  ْنَربصا   295 مالسلا :) هیلع   ) بلاط یبأ  لوقک 
( انوکَیل َّنَنَجسَیل و  : ) یلاعت هلوق  یف  اتعمتجا  دق  و  ( 479 « ) ردِقلا َطْوَس  ّنُطاُسَتل  َو  ۀََلبْرَغ  ُّنَلبْرَُغتل  ۀَلَْبَلب و  ُّنلَْبلَُبَتل  قحلاب  هَثََعب  يذلاو  »

(32 فسوی /  )
296 و هلوقک : ًایئاعد  ناک  ولو  ًاقلطم ، رمألا  غیـص  امهب  دکؤی  و  لعفلاب ، ناصتخی  غلبأ و  ۀلیقثلاب  دیکوتلا  و  لیلخلا : لاق  دیکوتلا ، امهانعم  و 

. ًاقلطم یضاملا  امهب  دکؤی  یضاملا و ال  لعفلا  ینعمک  هانعم  نأل  بجعتلا ؛ یف  لعفأ »  » الإ انیلَع  ًۀنیکس  ْنلزنأ 
243

( ْمکَمانصأ َّنَدیکأل  هللااتو  : ) یلاعت هلوق  وحن  یف  ًابوجو  امهب  دُکا  ًالبقتسم  ناک  نإ  و  امهب ، دکؤی  مل  ًالاح  ناک  نإف  عراضملا  امأ  و 
(57 ءایبنألا /  )

( مْوَق ْنِم  َّنَفاَخت  اّمإ  و  « ) امإ  » دعب بوجولا  نم  ًابیرق  و 
(58 لافنألا /  )

( ًالِفاغ هللا  َّنَبَسَْحت  الَو  : ) یلاعت هلوق  وحن  بلطلا ، دعب  ًاریثک  ًازاوج  و 
(42 میهاربا /  )

: مهلوقک عضاوم  یف  ًالیلق  و  ًالمَتُْحم » ریخلا  یف  اهل  دجت  تنأ  َو  ًءوس  دحأ  ْنِم  ْتَجَرَخ  ۀملکب  ّنّنظتال  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 
اهُریکش َّنَُتْبنی  ام  ۀَضِع  نِم  َو   297

نیونتلا یناثلا :

« رسکنم  » نون و  ۀکرحتم ، اهنأل  یلیفطلل ؛ نفیض »  » نون و  لصأ ، اهنأل  نسح ؛»  » نون جرخف  دیکوت ؛ ریغل  رخآلا  قحلت  ۀنکاس  ةدئاز  نون  وه  و 
( ًاعَفسََنل  ) ون و  رخآ ، ریغ  اهنأل  رسکنا ؛»  » و

(15 قلعلا /  )
َفرحلا هبـشی  مل  هنأ  و  هلـصأ ، یلع  هئاقبب  ًامالعإ  فرـصنملا  برعملا  مسالل  قحاللا  وه  و  نیکمتلا : نیونت  ۀسمخ : هماسقأ  دیکوتلل و  اهنأل 

و ریکنتلا : نیونت  و  لاجر » لُجر و  دیز و   » کلذ ك و  فرصلا ، نیونت  ًاضیأ و  ۀینکمألا  نیونت  یمسی  و  فرـصلا ، عنمیف  َلعفلا  و ال  ینبیف ،
ملَعلا یفو  هیإ ،» هَم و  هص و   » عامـسلاب ك لـعفلا  مسا  باـب  یف  عـقی  و  اـهترکن ، اـهتفرعم و  نیب  ًاـقرف  ۀـینبملا  ءامـسألا  ضعبل  قحـاللا  وـه 

، ریکنت نیونتال  نیکمت ، نیونتف  تابرعملا  نم  هوحن  و  لجر »  » نیونت امأ  و  رخآ » هیوبیس  هیوبیس و  ینءاج  : » وحن سایقب ، هی » و   » موتخملا ب
امک
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: وحنل قحـاللا  وه  و  ۀـلباقملا : نیونت  ریکنتلا و  لاوز  عـم  هنیعب  نیوـنتلا  کـلذ  یقب  ًـالجر  هب  تیمـس  وـل  اذـهل  و  ۀـبلطلا ، ضعب  مهوـتی  دـق 
، ًادرفم هیلإ  فاضم  وأ  دئاز ، وأ  یلصأ ، فرح  نم  ًاضوع  قحاللا  وه  و  ضوعلا : نیونت  و  نیملـسم »  » یف نونلا  ۀلباقم  یف  َلِعُج  تاملـسم ،» »

نع ۀـبئانلا  اهتحتف  ءاـیلا و  ۀمـض  نم  ضوعـال  روهمجلا ، هیوبیـسل و  ًاـقاف  ءاـیلا و  نم  ضوع  هنإـف  شاوغ ؛» راوج و   » ك لوـألاف : ۀـلمج . وأ 
: هلوق و  شفخألل ، ًافالخ  فرـصنم  ُمسالا  نیکمتلا و  نیونت  وه  و ال  یلبُح » : » وحن تاکرح  نع  ضِّوُعل  حـص  ول  ذإ  دربملل ؛ ًاـفالخ  ةرـسکلا 

نأ لیلدب  ۀـیونم ؛ یه  فیفختلل و  ضراع  اهفذـح  نأل  دودرم ؛ فرـصف ، مالک » مالـس و   » كداحآلا نازوأب  عمجلا  قحتلا  ءایلا  تفذـح  امل 
. لماوعلا بسحب  كرحی  مل  ًاریخأ  یقب  يذلا  فرحلا 

رجی اذـهل  و  فرـصلا ، نیونت  هنأ  و  هفـالخ ، رهظی ، يذـلا  کـلام و  نبا  هلاـق  لِداـنَج »  » فلأ نم  ضوع  هنیوـنت  نإـف  لِدَـنَج ؛»  » ك یناـثلا :
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«. شاوغ راوج و  : » وحن نم  ءایلا  باهذک  ۀیعمجلا  ملع  یه  یتلا  فلألا  باهذ  سیل  و  ةرسکلاب ،

نیونت ثلاثلا :

( َلاثمألا َُهل  انبَرَض  ًّالک  َو  : ) یلاعت هلوق  وحن  ۀفاضإلا ، نع  اتعُِطق  اذإ  ضعب » ّلک و   » نیونت
(39 ناقرفلا /  )

؛ عجر نیکمتلا ، نیونتوه  لـیق : و  ( 483 « ) هتَوْطَـس فوخَم  هتلالَج و  ِۀَـبیَه  نِم  ًاـضعب  اهُـضعب  َكد  و  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 
. هضراعت تناک  یتلا  ۀفاضإلا  لاوزل 

( ٌۀیِهاو ذئَمؤی  یِهَف  ءامّسلا  ِتّقَشناو  : ) وحن یف  ذإ »  » قحاللا ل عبارلا :
(16 ۀقاحلا /  )

اهیلإ فاضملا  ۀلمجلا  تفذح  مث  ۀیهاو ، تقشنا  ذإ  َموی  یهف  لصألا : و 
245

: شفخألا لاق  نینکاسلل و  لاذلا  ترسک  و  اهنع ، ًاضوع  نیونتلاب  یجو  اهب ، ملعلل 
وه و  قـالطإلا ، فرح  نم  ًالدـب  ۀـقلطملا  یفاوقلل  قحـاللا  وه  و  منرتلا : نیونت  هیلإ و  فاـضملا  بارعإ  ةرـسکلا  و  نیکمتلا ، نیونت  نیونتلا 

حرـص يذلا  و  شیعی ، نبا  کلذب  حرـص  دقو  منرتلل . لّصحٌُمنیونت  هنإ  مهلوق : رهاظ  و  میمت ، ینب  داشنإ  یف  کلذ  و  ءایلا ، واولا و  فلألا و 
اذإف اهیف ، توصلا  دـمل  اهلوبقل  قالطإلافرحأب ؛ لصحی  یّنغَّتلا  وه  منرتلا و  نأ  و  منرتلا ، عطقل  هب  ءیج  هنأ  نیققحملا  نم  هریغ  هیوبیـس و  هب 

نإ یلوق  اباتعلا و  لذاع و  موللا  یّلقأ   298 ریرج : لوق  لیلدب  مسالاب  نیونتلا  اذه  صتخیال  اهناکم و  یف  نونلاب  اوؤاج  اومنرتی  مل  اودشنأ و 
اباصأ دقل  تبصأ 

يِواخ ِقامعألا  ِِمتاق  299 و  ۀبؤر : لوقک  ةدیقملا ، یفاوقلا  رخآل  قحاللا  وه  و  یلاغلا ، هومس  و  ًاسداس ، ًانیونت  نویـضرعلا  شفخألا و  داز  و 
نیب قرفلا  هتدـئاف  وًاولغ  هلبق  یتلا  ۀـکرحلا  شفخألا  یّمـسی  و  نزولا ، ّدـح  هزواجتل  ًایلاغ ؛ یمـس  قفخلا و  ِعاَّمل  ِمـالعألا  ِهَبَتـشم  ْنقَرَتخُملا 

یمـس امنإ  و  لاـق : نغأ . فرح  اـهنأل  اهـسفن ؛ نونلاـب  لـصحی  منرتلا  نأ  ًاـمعاز  منرتلا  نیونت  عون  نم  شیعی  نبا  هلعج  لـصولا و  فقولا و 
جاجزلا و رکنأ  و  ًافیفخت ، ءای  ةریخألا  تلدـبُاف  تانون  ثـالثب  نّنغم  هدـنع  لـصألا  و  ۀـّنغ ، هیف  لـعجی  يأ : هتوص ، نّنغی  هنـأل  ؛ ًاـینغم یّنغملا 

مهوتف ةزمهلاب ، هتوص  فعضف  تیب ، لک  رخآ  یف  نا »  » دیزی ناک  رعاشلا  لعل  الاق : و  نزولا ، رسکی  هنأل  ۀتبلا ؛ نیونتلا  اذه  توبث  یفاریـسلا 
هنأ منرتلا  نیونت  یمـسملا  یف  هیوبیـس  مالک  رهاظ  نأ  زوزعم  نب  جاجحلاوبأ  معز  کلام و  نبا  لوقلا  اذـه  راتخا  نیونت و  نونلا  نأ  عماسلا 

ةّدملا نم  ضوع  نون 
246

يرُخا نون  وه  امنإ  و  زاجم ، ًاـنیونت  ةدـیقملا  یفاوقلا  ۀـقلطملا و  یفاوقلل  قحـاللا  ۀیمـست  نأ  ۀـفحتلا  یف  کـلام  نبا  معز  نیونتب و  سیل  و 
. فقولا یف  تبثی  و  ماللا ، فلألا و  عماجی  و  مسالاب ، صتخیال  اذهل  و  ةدئاز ،

نئاعظ نم  يرت  له  یلِیلَخْرَّصَبَت   300 سیقلا : ئرما  لوقک  فرصنیالامل  قحاللا  وه  و  ةرورـضلا ، نیونت  وه  و  ًاعباس ، ًانیونت  مهـضعب  داز  و 
همالک ُمالسلا و  ُرطم  ای  کیلع  سیل  اهیلَع و  ٌرطم  ای  هللا  ُمالس   301 ضوحألا : لوقک  مومضملا  يدانملل  بَْعبَعَش و  یمْزَح  نیب  ًابْقَن  کلاوس 
مـسالا نأل  نیکمت ؛ نیونت  سیلف  یناثلا  امأ  و  فرـصلا ، تحابأ  ةرورـضلا  نأل  ؛ نیکمتلا نیونت  لوألا  نـأل  لوـألا ؛ نود  یناـثلا  یف  حـیحص 

یف لیق  امک  فللا 1  ریثکت  درجم  هتدـئاف  و  دـیزوبأ ، هاکح  کُموق » ءالؤه  : » مهـضعب لوقک  ّذاّشلا ، نیونتلا  وه  و  ًاـنماث ، مضلا و  یلع  ینبم 
فرصنی الام  فرص  نیونت  يدانملا و  نیونت  نمًالک  لعج  و  ةرشع ، نیونتلا  ماسقأ  نأ  ۀیلوزجلا  حرـش  یف  زابخلا  نبا  رکذ  و  يرَثعبَق »  » فلأ
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هنأب هنم  فارتعا  اذه  و  هب ، یمسملا  ظفللا  یکحت  کنإف  ۀبیبل » ۀلقاع   » ًالجر ب یمست  نأ  لثم  ۀیاکحلا ، نیونت  رشاعلا  و  لاق : هسأرب ، ًامـسق 
: وحن یف  فرح  و  َنبهذی » ُةوسنلا  : » وحن یف  مسا  یه  و  ثانإلا ، نون  ثلاثلا : معن  اهدعبیکُح . ۀیمـستلا  لبق  ناک  يذلا  نأل  فرـصلا ؛ ُنیونت 

«. ُثیغاربلا ینولکأ  : » لاق نم  ۀغل  یف  ُةوسنلا » َنبهذی  »
247

ۀیاقولا نون  عبارلا :

: ۀثالث نم  دحاوب  ۀبصتنملا  ملکتملا  ءای  لبق  قحلت  و  ًاضیأ ، دامِعلا  نون  یمست  و 
ّولخ دـعب  ینَنوفرعت  و  يرئارـس ، نع  مکل  ُفَشکی  و  یمایأ ، َنْوََرت  ًاَدَـغ  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  ناک  ًافرـصتم  لعفلا ، اهدـحأ :

(: 489  ) هلوق اّمأ  و  ینسیل » ًالجر  هیلع  : » مهلوقک ًادماج  وأ  (. 488 « ) یماقم يریغ  مایق  یناکم و 
248

ملعا رّدقُم و  لاؤسل  باوج  اهنأ  و  مالعإ ، فرح  کلذ  یف  اهنأ  قحلا  و  ْمُهلالطأ » ِهذه  ْمعن  : » وحن ًاردـص ، تعقو  اذإ  دـیکوتلل  یتأت  و  لیق :
هبیذکت و  معن ،»  » هقیدصتف دیز » ماق  ام  : » لیق اذإ  یفنلا و  مدعل  یلب ؛»  » لوخد عنتمی  و  ال »  » هبیذکت و  ْمَعَن »  » هُقیدصتف دیز » ماق  : » لیق اذإ  هنأ 

( ّیبَر َو  یَلب  ُْلق  اُوثَْعبی  َْنل  ْنأ  اوُرَفک  َنیّذلا  َمَعَز  : ) هنم و  یلب ،» »
(7 نباغتلا /  )

: هتیفن نإ  و  معن » : » مایقلا تبثأ  نإ  لوقتف  دیز » ماق  : » لثم وهف  دیز »؟ َماقأ  : » لیق اذإ  یفنلا و  یفنل  تابثإلا ال  یفنل  اهنأل  ال ؛»  » لوخد عنتمی  و 
هتیفن نإ  و  ال ،»  » لوخد عنتمی  و  یلب ،» : » مایقلا تبثأ  اذإ  لوقتف  دیز » مقی  مل  : » لثم وهف  دـیز » ْمقی  ْملأ  : » لیق اذإ  و  یلب »  » لوخد عنتمی  و  «ال »
دجی هنإف ال  اذـک ؟ اذـک و  لوقت  تسلأ  هل : لاقیف  نییوحنلا : ضعب  نیب  هنیب و  ترج  ةرظانم  یف  تعنلا ، باب  یف  هیوبیـس  لاـق  و  معن » : » تلق

نیمدـقتملا و نم  ۀـعامج  لاق  نحل و  کلذ  نأ  ةوارطلا  نبا  معزف  معن » : » لئاق هنإف  اذـک ؟ لعفت  تسلفأ  هل : لاـقیف  معن » : » لوقی نأ  نم  ًادـب 
ًاداُرم ناک  نإ  و  درجملا ، یفنلا  باوجک  هباوجف  هتقیقح  یلع  ناک  نإف  ماهفتسا  یفنلا  لبق  ناک  اذإ  نیبولشلا : مهنم  نیرخأتملا 
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يرتالأ هانعمل ، ًایعَر  باجیإلا  هب  باجی  امب  باجی  نأ  سبللاْنمأ  دـنع  زوجی  و  هظفلل ، ًایعر  یفنلا  هب  باجی  امب  باجی  نأ  رثکألاف  ریرقتلا  هب 

.»؟ دیز الإ  رادلا  یف  سیلأ   » و ال رادلا »؟ یف  دحأ  سیلأ  : » لاقی ال  غرفملا ؟ ءانثتسالا  و ال  دحأ »  » ُلوخدهدعب زوجی  هنأ ال 
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ءاهلا فرح 

ةدرفملا ءاهلا 

: هجوأ ۀثالث  یلع 
( ُهُرِواحی َوُه  ُُهبِحاص و  َُهل  َلاق  : ) یلاعت هلوق  وحن  بصنلا ، رجلا و  یعضوم  یف  لمعتست  و  بئاغلل ، ًاریمض  نوکت  نأ  اهدحأ :

(37 فهکلا /  )
مرحلا و ّلحلا و  هفرعی و  تیبلا  ُهَتأـطَو و  ءاـحطبلا  فِرعَت  يذـلا  اذـه   303 مالـسلا :) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ماـمإلا  یف  قدزرفلا  لوق  و 

ءاه ثلاثلا : اهدـحو و  ایإ »  » ریمـضلا نأ  و  ۀـبیغلا ، ینعم  درجمل  فرح  اهنأ  قیقحتلاف : ُهایإ .»  » یف ءاهلا  یه  و  ۀـبیغلل ، ًافرح  نوکت  نأ  یناثلا :
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( هیهام : ) وحن فرح ، وأ  ۀکرح  نایبل  ۀقحاللا  یه  و  تکسلا ،
(10 ۀعراقلا /  )

. فقولا ۀینب  تلصُو  امبر  و  اهیلع ، فقوی  نأ  اهلصأ  و  هادیز » او  و  هانُهاه ، : » وحن و 
251

اه

: هجوأ ۀثالث  یلع 
ینغتـسی نأ  ةدودمملا  یف  زوجی  و  اهنودب ، باطخلا و  فاکب  نالمعتـسی  و  اهفلأ ، ّدم  زوجی  و  ذُخ »  » وه و  لعفل ، ًامـسا  نوکت  نأ  اهدـحأ :

و مؤاه »  » و نؤاه »  » و امؤاه »  » و رـسکلاب ، ثنؤملل  ءاه »  » حـتفلاب و رکذـملل  ءاه » : » لاقیف فاکلا ، فیراصت  اهتزمه  فیرـصتب  فاـکلا  نع 
( ْهِیباتک اُؤَْرقا  ُمؤاه  : ) هنم

(19 ۀقاحلا /  )
( اهاْوقَت َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلأَف  : ) وحن هتبوصنم ، عضوملا و  ةرورجم  لمعتستف  ثنؤملل ، ًاریمض  نوکت  نأ  یناثلا : و 

(8 سمشلا /  )
: ۀعبرأ یلع  لخدتف  هیبنتلل ، نوکت  نأ  ثلاثلا : و 

مـساب هنع  ربخملا  عفرلا  ریمـض  یناثلا : و  کلانه »  » دـیدشتلاب و اّنه »  » و َّمَث »  » فالخب اذـه » : » وحن دـیعبلاب ، ۀـصتخملا  ریغ  ةراشإلا  اهدـحأ :
( ءالُوا ُْمْتنأ  اه  : ) وحن ةراشإ ،

(119 نارمع /  لآ  )
( ءالؤه ُْمتنأ  اه  : ) وحنب ّدرف  تمدقف ، ةراشإلا  یلع  ۀلخاد  تناک  امنإ  لیق : و 

(66 نارمع /  لآ  )
، ءادنلاب دوصقملا  هنأ  یلع  هیبنتلل  ۀبجاو  اذه  یف  یه  و  لجرلا » اهیأ  ای  : » وحن ءادنلا ، یف  يأ »  » ُتعن ثلاثلا : ًادـیکوت و  تدـیُعا  اهنأب  بیجُاف 
و اهلـصو ، ةزمهلا و  عطقب  هللا » اه  : » لاقی فرحلا ، فذـح  دـنع  مسقلا  یف  یلاعت  هللا  مسا  عبارلا : و  يأ »  » هیلإ فاضت  امع  ضیوعتلل  و  لـیق :

. اهفذح و  اه »  » فلأ تابثإ  عم  امهالک 

له

قیدصتلا نود  و  روصتلا ، نود  یباجیإلا ، قیدصتلا  بلطل  ٌعوضوم  ٌفرح 
252

اذإ ٌورمع »؟ مأ  مئاق  ٌدیز  له  : » وحن و  ۀبـسنلا ، سفنب  قیدصتلالوصحب  رعـشی  مسالا  میدـقت  نأل  تبرـض ؛»؟ ًادـیز  ْله  : » وحن عنتمیف  یبلـسلا 
عیمج و  ۀلصتملا ، مأ »  » امهـسکع و  ۀعطقنملا ، مأ »  » قیدصتلا بلطب  صاصتخالا  یف  اهریظن  و  دیز »؟ مقی  مل  له   » و ۀلـصتملا ، مأ »  » دیُرا ب

. نیبلطلا نیب  ۀکرتشم  اهنإف  ةزمهلا  عیمجلا  نم  ُّمعأ  و  ریغ ، روصتلا ال  بلطل  نهنإف  ماهفتسالا ؛ ءامسأ 
: هجوأ ةرشع  نم  ةزمهلا  نم  له »  » قرتفت و 

ِتاومألا ِۀّلَحَم  یف  َرِدوُغ  دق  ُبِحاوَنلا و  ِتعفن  وأ  ُبِراقألا ؟ ِتَعَفَد  لَهَف  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  قیدصتلاب  اهصاصتخا  اهدحأ :
، ةزمهلا فالخب  مقی »؟ مل  له   » عنتمی و  مئاق »؟ دیز  له  : » لوقت باجیإلاب ، اهـصاصتخا  یناثلا : و  ( 492 « ) ًادیحَو ِعَجْضَملا  قیض  یفو  ًانیهَر 
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( ْحَرْشَن ْملأ  : ) وحن
(1 حرشلا /  )

اهنأ ال سداسلا : سماخلا و  عبارلا و  و  ًامئاق »؟ هنظتأ  : » وحن ةزمهلا ، فالخب  رفاست »؟ له  : » وحن لابقتسالاب ، عراضملا  اهـصیصخت  ثلاثلا : و 
( َنوِدلاخلا ُمُهَف  َِّتم  ْنإَفأ  : ) لیلدب ةزمهلا ؛ فالخب  رایتخالا ، یف  لعف  هدعب  مسا  یلع  و ال  ّنإ »  » یلع و ال  طرّشلا ، یلع  لخدت 

(34 ءایبنألا /  )
( َنُوفِرْسُم ٌمْوَق  ُْمْتنأ  َْلب  ُْمترکُذ  ْنإ  (أ 

(19 سی /  )
( ُفُسوی َْتنأل  ّکنإ  (أ 

(90 فسوی /  )
( ُهُِعبَّتَن ًادِحاو  اّنِم  ًارَْشبأ  )

(24 رمقلا /  )
( َنوُقِسافلا ُموَقلا  الإ  کَلْهی  ْلَهَف  : ) وحن مأ ،»  » دعب و  هلبق ، ال  فطاعلا ، دعب  عقت  اهنأ  نماثلا : عباسلا و  و 

(35 فاقحألا /  )
ریصَْبلا َو  یمعألا  يِوَتْسی  َلَه  ُْلق  )

253
( رّونلا ُتاُملُّظلا و  يوَتْسَت  ْلَه  ْمأ 

(16 دعرلا /  )
( ناسحإلا ّالا  ِناسحإلا  ءازَج  ْلَه  : ) یلاعت هلوق  وحن  یف  الإ »  » اهدعب ربخلا  یلع  تلخد  کلذل  و  یفنلا ؛ اهب  ماهفتسالاب  داری  هنأ  عساتلا : و 

(60 نمحّرلا /  )
( َنینَْبلِاب ْمّکبَر  ْمکافْصأَفأ  : ) لثم کلذ ، لثمل  یتأت  ةزمهلا  نأ  باتکلا  ردص  یفّرم  دق  تلق : نإف 

(40 ءارسإلا /  )
یفنلل اهنأ  ال  ءافتنالا ، کلذ  نم  مزلی  و  کلذ ، یعّدـم  یلع  راکنإلل  اهنأ  ّرم  امنإ  انلق : کلذـب .؟ مهفْـصی  مل  هناحبـس  هنأ  عقاولا  نأ  يرت  الأ 

( َۀَعاسلا الإ  َنوُرُْظنی  لَه  ( ،»؟ دیز الإ  ماق  له   » زوجی امک  دیز »؟ الإ  ماقأ   » زوجی اذهل ال  و  ءادتبا ،
(66 فرخّزلا /  )

ُبِرـضتأ : » وحن لعفت ، نأ  کل  یغبنی  ناک  ام  ینعمب : ناک  اذإ  کلذ  و  اذـه ، نم  سکعلا  یلع  لعفلا ، عوقول  ًایـضتقم  راکنإلا  نوکی  دـق  و 
نم یلع  ٌراکنإ  و  یفنلا ، اذه  نم  مزلی  و  ءیـشلا ، عوقو  یعدا  نم  یلع  ٌراکنإ  هجوأ : ۀثالث  یلع  راکنإلا  نأ  صخلتی  و  كوخأ »؟ وه  ًادیز و 

. ةزمهلا نع  له »  » هب درفنت  يذلا  وه  و  یفنلا ، ینعم  وه  اذه  و  ءیشلا ، عوقول  ٌراکنإ  و  ةزمهلاب ، ناصتخی  و  ءیشلا ، عقوأ 
( ِرْهَّدلا َنِم  ٌنیِح  ِناسنإلا  یَلَع  یتأ  ْلَه  : ) یلاعت هلوق  رّسف  کلذب  و  لعفلا ، عم  کلذ  و  دق »  » ینعمب یتأت  اهنأ  رشاعلا : و 

(1 ناسنإلا /  )
یف هلقن  و  اهعم ، ةردقم  ةزمه  نم  دافتسم  وه  امنإ  ماهفتـسالا  نأ  و  دق »  » ینعمب ًادبأ  اهنأ  معزف  يرـشخمزلا  غلاب  و  سابع ، نبا  مهنم  ۀعامج 
ءاج دق  و  ماهفتـسالا ، یف  الإ  عقت  اهنأل ال  اهلبق ؛ فلألا  اوکرت  مهنأ  الإ  دـق ،»  » ینعمب له »  » نأ هیوبیـس  دـنع  و  لاقف : هیوبیـس ، نع  لصفملا 

: لیخلا دیز  لوق  یف  اهیلع  اهلوخد 
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تبث و  دق »  » لعفلا ك یلع  الإ  لخدـت  مل  معز  امک  ناک  ولو  یهتنا . ِمکألا  يذ  ِعاقلا  ِحفَِـسب  انْوأَر  ْلَهأ  اِنتَّدَـشب  عُوبْری  َسِراوَف  لئاس   304
ام ملکلا  هیلع  نوکی  ام  ةّدـع  باب  یف  لاق  هنإفهفلاخی  دـق  ام  ًاضیأ  هیف  نکلو  ۀلـصتملا ، مأ »  » باب یف  هرکذ  هنع ، هلقن  ام  هیوبیـس  باتک  یف 

. ماهفتسالل یه  و  له »  » و ُهصن :
( یتأ ْلَه  : ) هفاشک یف  يرشخمزلا  لاق  و  کلذ ، یلع  دزی  ملو 

(1 ناسنإلا /  )
هیف نکی  مل  دـتمملا  لیوطلا  نامزلا  نم  ۀـفئاط  بیرقنامز  لبق  ناـسنإلا  یلع  یتأ  يأ : ًاـعیمج ، بیرقتلا  ریرقتلا و  ینعم  یلع  یتأ ، دـقأ  يأ :

( ۀَفُطن ْنِم  َناسنإلا  انْقَلَخ  ّانإ  : ) لیلدب ُسنجلا  ناسنإلاب  دارملا  و  بالصألا ، یف  ۀفطنًایسنم  ًائیش  لب  ًاروکذم ، ًائیش 
(2 ناسنإلا /  )

هنأک فقوتلا و  اهانعم  مهـضعب : لاق  و  قیقحتلا ، ینعم  یلع  لب  بیرقتلا ، ینعمیلع  دق »  » اولمحی مل  و  ۀصاخ ، دـق »  » هریغ ب اهرـسف  یهتنا و 
لاق ام  ٌموق  سکع  دـق  ًانیط و  هنوک  ُنمز  نیحلا  و  لاق : مالـسلا ، ةالـصلا و  هیلع  مدآ  وه  ناسنإلا و  یلع  یتأ  اـمع  ربخلا  نوعقوتی  موقل  لـیق 

: روُما ۀثالث  دحأ  الإ  کلذ  تبثأ  نمل  کسمتم  ذإ ال  باوصلاوه ؛ اذه  ًالصأ و  دق »  » ینعمب یتأت  ال  له »  » نأ اومعزف  يرشخمزلا ،
. یقیقح ماهفتساب  سیل  و  ریرقتلل ، ۀیآلا  یف  ماهفتسالا  نأ  دارأ  امنإ  هلعل  و  سابع ، نبا  ریسفت  اهدحأ :

یف اهیلع  ةزمهلا  لوخد  ثلاثلا : وه و  کلذ . لقی  مل  هیوبیـس  نأ  یـضم  دـق  و  مهدـصاقم ، مهف  برعلا و  هَفاـش  يذـلا  هیوبیـس  لوق  یناـثلا :
ینعملا یف  هلثم  یلع  لخدیال  فرحلا  و  تیبلا ،

255
، ذاش تیبلاف  ۀـیاورلا  کلت  توبث  ریدـقتب  و  لیلد ، الف  لـب »  » ینعمب ۀـعطقنم  هذـه  مأ »  » و ْلَـه » مأ   » ۀحیحـصلا ۀـیاورلا  نإ  یفاریـسلا : لاـق  و 
یبامل و ال یفلی  هللا ال  الَف و   305 دبعم : نب  ملسم  لوقک  دیکوتلا  لیبس  یلع  دحاو  ینعمل  نیفرح  نیب  عمجلا  نم  هنأ  یلع  هجیرخت  نکمیف 

ءاود ًادبأ  مِهبامِلل 

وه

َدهاـشلا ّنإـف  تاوَلَخلا ، یف  هللا  یِـصاعَم  اوّقتا  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  یف  ًاـفرحأ  و  بلاـغلا ، وه  ءامـسأ و  نوـکت  هعورفو :
ْهَص : » وحن یف  شفخألا  لاق  امک  ءامسأ  کلذب  لوقلا  عم  یه  لیق : و  بارعإلا ، نم  هل  عضومال  انلق : ًالـصف و  برُعا  اذإ  ( 495 « ) ُمکاحلاوه

. ًامسا امهانردق  اذإ  براّضلا » : » وحن یف  ماللا  فلألا و  یف  امک  اهل و  لحم  ءامسأ ال  ِلازن :» و 
256

واولا فرح 

ةدرفملا واولا 

ةراشا

(: 496  ) رشع ۀسمخ  یلإ  اهماسقأ  نم  رکذ  ام  عومجم  یهتنا 

ۀفطاعلا لوألا :
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ةراشا

( ِۀَنیِفَّسلا َباحصأ  ُهانیَْجنأف و  : ) وحن هبحاصُم ، یلع  ءیشلا  فطعتف  فمجلا  قلطم  اهانعم  و 
(15 توبکنعلا /  )

( میهاربإ ًاحُون و  اْنلَسْرأ  دقل  و  : ) وحن هقباس ، یلع  و 
(26 دیدحلا /  )

( ِکْلبَق ْنِم  َنیّذلا  َیلإ  َو  کَیلإ  یِحوی  ِکلذک  : ) وحن هقح ، یلع ال  و 
(3 يروشلا /  )

یهتنا و لیلق ، هسکعل  و  ریثک ، بیترتلل  و  حجار ، ۀیعملل  اهنوک  و  کلام : نبا  لاق  ناعم ، ۀثالث  لمتحا  ورمع » دیز و  ماق  : » لیق اذإ  اذه  یلعف 
: وحن خارت ، وأ  ٌبراقت  اهیفطاعتم  نیب  نوکی  نأ  زوجی 
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( َنیلَسرُْملا َنِم  ُهُولِعاج  َو  کَیلإ  ُهّوُدار  ّانإ  )

(7 صصقلا /  )
عمجلا دییقتل  497 ؛)  ) دیدس ُریغ  قلطملا » عمجلا  اهانعم  نإ  : » مهضعب ُلوق  و  ۀنـس ، نیعبرأ  سأر  یلع  لاسرإلا  میلایف و  هئاقلإ  َدیعب  درلا  نإف 

: ًامکح رشع  ۀسمخب  فطعلا  فرحأ  رئاس  نع  درفنت  دیقبال و  عمجلل  یه  امنإ  و  قالطإلا ، دیقب 

. ۀقباسلا ۀثالثلا  یناعملل  اهفوطعم  ُلامتحا  اهدحأ :

( ًاروُفک اّمإ  َو  ًارکاش  اّمإ  : ) وحن اّمإ »  » اهنارتقا ب یناثلا : و 

(3 ناسنإلا /  )
عامتجالا یتلاح  یف  امهنع  یفنم  لعفلا  نأ  دیفتل  ٌورمع » الوٌدیز  ماق  ام  : » وحن ۀیعملا ، دصقت  مل  یفنب و  تقبس  نإ  ال »  » اهنارتقا ب ثلاثلا : و 

( یفلُز انَْدنِع  ْمُکبّرَُقت  یّتلاب  ْمکُدالوأ  ْمُکلاومأ و ال  امَو  : ) هنم و  قارتفالا ، و 
(37 أبس /  )

عنتما نیطرشلا  ُدحأ  دقف  اذإ  و  تادرفملا ، فطع  نم  هنأ  روهشملا  و  لماعلا ، رامـضإ  یلع  مهـضعب  دنع  لمجلا  فطع  نم  ذئنیح  فطعلا  و 
( َنّیلاّضلا َالَو   ) زاج امنأ  و  ورمع » الوٌدیز  ماق   » وحن زوجی  الف  اهلوخد 

(7 ۀحتافلا /  )
ُتاُملُّظلا و ال ُریصَبلا و ال  یمعألا و  يوَتْـسی  ام  َو   ) امأ و  ریغ ، ۀیعملل ال  هنأل  ورمع ؛» دیز و ال  مصتخا  ام   » زوجیالویفنلا ینعم  ریغ »  » یف نأل 

( ُتاومألا ُءایحألا و ال  يِِوتْسی  ام  َو  ُرورَحلا ، ُّلّظلا و ال  رّونلا و ال 
(22 19 رطاف /  )

. سبللا نمأل  دئاوز ؛ ۀسماخلا  ۀعبارلا و  ۀیناثلا و  ال »  » ف

« نکل  » اهنارتقا ب عبارلا : و 

( هللا َلوُسَر  ْنکل  َو  : ) یلاعت هلوق  وحن 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


(40 بازحألا /  )
: تیبلا لآ  یف  تیمکلا  لوق  و 

258
ْبَلطی ریخلا  ءاّوَح و  ینب  ریخ  یُهنلا و  لئاضفلا و  لهأ  یلإ  ْنکلو   306

طبرلا یلإ  جایتحالا  دنع  یبنجألا  یلع  یببسلا  درفملا  فطع  سماخلا : و 

«. ُهاخأ ًارمع و  ُتبرض  ًادیز  : » لاغتشالا باب  یف  کلوق  و  ُهوخأ ،» ٌدیز و  مئاق  لُجرب  ُتررم   » ك

فینلا یلع  دقعلا  فطع  سداسلا : و 

«. نورشع ٌدحأ و  : » وحن

اهتوعنم عامتجا  عم  ۀقرفملا  تافصلا  فطع  عباسلا : و 

ِلاب بُولسَم و  ِنیْعبَر  یلع  نیزح  لجر  اُکب  ام  و  ُتیَکب ،  307 ةدایم : نبا  لوقک 

فمجلا وأ  ۀینثتلا  هُّقح  ام  فطع  نماثلا : و 

ًاموی و ًاموی و  اهب  انمقأ   309 ساون : یبأ  لوق  کْحَم و  ورَـشأ  وذ  امهالک  ْکنَـض  ّلَحَم  یف  ٌثیل  ٌثَیل و   308 کلام : نب  ردـحج  لوق  وحن 
فبار و ریخألا  ًاموی  نأل  ۀینامث ؛ باوجلا : اوماقأ و  مک  نولوقیف : بدألا ، لهأ  هنع  لءاستی  تیبلا  اذـه  ُسماخ و  ِلُّحرتلا  ُموی  ُهل  ًاموی  ًاثلاث و 

. موی لوأ  یلإ  ۀبسنلاب  نماثلا  وه  لحرتلا  موی  نوکیف  دئنیح  و  هل ، سماخ  ِلحرتلا  موی  نأب  فصو  دق 
259

هنع ینغتسی  الام  فطع  عساتلا : و 

ام بجُعلا  نم  ریخ  بنذلا  ّنأ  الول  (: » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  هنم  و  ٌورمع » ٌدـیز و  كرتشا   » و ٌورمع » ٌدـیز و  مصتخا   » ك
« مأ  » مکحلا اذـه  یف  اهکراشت  بیترتلا و  اهتدافإ  مدـع  یلع  ۀـلدألا  يوقأ  نم  اذـه  و  ( 502 « ) ًادـبأ بنذ  نیب  نمؤملا و  هدـبع  نیب  هللا  ـالخ 

. هنع ینغتسی  الام  ۀفطاع  اهنإف  َتدعق » مأ  َتمقأ  یلع  ٌءاوس  : » وحن یف  ۀلصتملا 

سکعلاب صاخلا و  یلع  ماعلا  فطع  رشع : يداحلا  رشاعلا و  و 

( ِتانِمؤُملا َنِینمؤُْمِلل و  َو  ًانِمُؤم  ِیتَیب  َلَخَد  ْنَمل  َو  يِدلاِول  َو  یلْرِفْغا  َِّبر  : ) وحن لوألاف 
(28 حون /  )

ۀیآلا حُون ) ْنِم  َو  ْکنِم  َو  ْمُهَقاثیِم  َنیِیبّنلا  َنِم  انذَخأ  ذإ  َو  : ) وحن یناثلا  و 
(7 بازحألا /  )

. ماع یلع  ًاصاخ  ۀفطاع  اهنإف  ءایبنألا » یتح  ُسانلا  تام   » ك یتح »  » ریخألا مکحلا  اذه  یف  اهکراشت  و 

دحاو ینعم  امهعمجی  روکذم  رخآ  لماع  یلع  هلومعم  یقب  فذح و  لماع  فطع  رشع : یناثلا  و 
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( مِِهلبَق ْنِم  َنامیإلا  َو  راّدلا  اُؤّوَبَت  َنیّذلاَو  : ) یلاعت هلوقک 
(9 رشحلا /  )

. ًادعاص نمثلا  بهَذف  ریدقتلا : ذإ  ًادعاصف ؛» مهردب  ُهتیَرتشا   » درول دییقتلا  اذه  الول  راثیإلا و  امهنیب : عماجلا  و  نامیإلا ، اودقتعا  و  يأ :

هفدارم یلع  ءیشلا  فطع  رشع : ثلاثلا  و 

( هللا َیلإ  ینْزُح  َو  َِثب  یّ وکشأ  اّمنإ  : ) یلاعت هلوق  وحن 
(86 فسوی /  )

« وأ  » یف یتأی  دق  کلذ  نأ  کلام  نبا  معز  و 
260

( ًامثإ وأ  ًۀئیِطَخ  ْبِسکی  ْنَم  و  : ) هنم نأ  و 
(112 ءاسنلا /  )

ةرورضلل هعوبتم  یلع  مّدقملا  فطع  رشع : عبارلا  و 

يوعرمب اهنع  تسل  ًاثالث  ًالاصخ  ۀمیمن  ۀبیغ و  اشحف  تعمج و   310 (: 503  ) هلوقک

راوجلا یلع  ضوفخملا  فطع  رشع : سماخلا  و 

( نیِع روُح  َو  (: ) 504  ) یلاعت هلوقک 
(22 ۀعقاولا /  )

يذلا روحلاب و  مهیلع  نوفوطی  نادـلولا  ّنأ  ینعملا  سیل  ذإ  ؛» َقیرابأ باوکأ و   » یلع ال  َنوُدـَّلَُخم » ٌنادـْلِو   » یلع فطعلا  نإف  امهّرج ، نمیف 
دق هیبنت  رواجتلا . نم  عنمی  فطاعلا  نأل  قسنلا ؛ یف  نوکی  ًاردان و ال  دیکوتلا  یفو  ًالیلق  تعنلا  یف  نوکی  راوجلا  ضفخ  نأ  نوققحملا  هیلع 

«. ًامهرد ةاش و  ءاّشلا  ُتِعب   » و ُکلام » ملعأ و  تنأ  : » مهلوقک رجلا  ءاب  ینعمب  لمعتستف  فمجلا  قلطم  ةدافإ  نع  واولا  جرخت 

امهدعب ام  عفتری  نا  واو  واولا : ماسقأ  نم  ثلاثلا  یناثلا و 

( هللا ْمُهُرَذی  َو  َُهل  يِداه  الَف  هللا  ِِللْظی  ْنَم  : ) وحن فانئتسالا ، واو  امهادحإ :
(186 فارعألا /  )

( هللا ُمکُمّلَعی  َو  هللا  اوُّقَتاو  : ) وحن ففر و  نمیف 
(282 ةرقبلا /  )

: یبلغتلا ماّّحللاوبأ  لاق  و  رمألا ، یلع  ربخلا  فطع  مزلل  و  نورخآلا ، أرق  امک  رذی »  » مزجل فطعلا ، واو  تناک  ول  ذإ   ؛
261

؛ یفنلا یف  ًاکیرـش  هلعجی  فطعلا  نـأل  فاـنئتسالل ؛ نیعتم  اذـه  ُدِـصقی و  َروـجی و  ـال  ْنأ  ُهتیِـضَق  یـضَق  اذإًاـموی  ّیتأـملا  ِمکَحلا  یلع   311
. ضقانتلامزلیف

ِممُالا و ُرخآ  متنأ  متلعف و  اذام  مکل  یبنلا  لاـق  نإ  نولوقت  اذاـم   312 نامقل : ّمُا  لوقک  ۀیمـسالا ، ۀلمجلا  یلع  ۀلخادلا  لاحلا  واو  ۀـیناثلا : و 
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اهدعب ام  اهنإ و  لب  َمسالا ، ُفرحلا  فداری  ذإ ال  اهانعم ؛ هب  اهنأ  نودیری  و ال  ذإ »  » نومدقألا ب هیوبیـس و  اهردـقی  و  ءادـتبالا ، واو  یمـست 
ۀلمجلا یلع  ۀـلخاد  اهلثمأ  نم  ۀیمـسالا و  لمجلا  یلع  لخدـت  اهنأل ال  اذإ ؛»  » اهورّدـقی ب مل  و  کلذـک ، ذإ »  » نأ امک  قباسلا  لـعفلل  دـیق 
. ًاّمذ حدملا  بلقنال  فطعلل  تردق  ولو  ِّتلُس  نیح  اهب  یَْلتَقلا  ُِرثکت  مل  ْمُهَفویس و  اومیِشی  ْمل  لاجر  يدیأب   313 قدزرفلا : لوق  ۀیلعفلا 
ِضرألا ِیف  ْمَکل  َو  ٌّودَع  ضْعَِبل  ْمکُـضَْعب  اوُِطبْها  : ) وحن ۀیئادتبالا ، ۀفطاعلا و  لاحلا  ددعت  زیجی  ْنَم  دنع  تلمتحا  ۀیلاح  ۀـلمجب  تقبُـس  اذإ  و 

( ٌّرقَتْسُم
(24 فارعألا /  )

هعم لوعفملا  واو  امه : و  امهدعب ، ام  بصتنی  نا  واو  سماخلا : عبارلا و 

نوُعَنْمَت و ال  ًاّقح ، نوذخأتال  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک 
262

عراضملا یلع  ۀـلخادلا  واولا  یناجرجلل و  ًافالخ  اهب  بصنلا  سیل  و  ( 508 « ) مّوَلَتُمِلل ُۀـکلَهلا  مِحَتقُملل و  ةاّجنلاف  قیرطلا  ُمتیّلُخ و  دـق  ًامیَض 
یناثلا ِفوفـشلا و  ِسُبل  ْنِم  َیلإ  ُّبحأ  ینیع  ّرقت  ةءابع و  ُسُبل  314 و  نوسیم : لوقک  لوألاف  لوؤم  وأ  حیرـص  مسا  یلع  هفطعل  بوصنملا 
َنیّذلا هللا  ِمَْلعی  اَّملَو  : ) اُهلاثم و  مهل ، ًافالخ  اهب  بصنلا  سیل  و  فرـصلا ، واو  هذه  نویفوکلا  یمـسی  و  بلط ، وأ  یفن  واولا  مدـقتی  نأ  هطرش 

( َنیِرباّصلا َمَْلعی  َو  مْکنِم  اوُدَهاج 
(142 نارمع /  لآ  )

. مهوتم ردصم  یلع  ًارّدقم  ًاردصم  تفطع  فطعلا  واو  هذه  نأ  ُّقحلا : و 

امهدعب ام  رجنی  نا  واو  عباسلا : سداسلا و 

: امهادحإ
( ِمیکَحلا ِنآرُقلاَو  : ) یلاعت هلوق  وحن  فوذحمب ، الإ  قلعتت  و ال  رهظُم ، یلع  الإ  لخدت  و ال  مسقلا ، واو 

(2 سی /  )
نوراه ۀلزنمب  یّنم  تنأ  و  یسفنل ، ّالإ  ُکترَّخأ  ام  ّقحلاب ، ینَثََعب  يّذلاو  (: » مالسلا هیلع   ) یلعل ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لوق  و 

( ِنُوتیَّزلا ِنیّتلاَو و  : ) وحن يرُخا ، واو  اهتلت  نإف  ( 510 « ) یسوم نم 
(1 نیتلا /  )

. باوج یلإ  نیمسالا  نم  لک  جاتحا  ّالإ  و  فطعلا ، واو  ۀیلاتلاف 
« ّبر  » واو ۀیناثلا :

یلَْتبِیل موُمُهلا  ِعاونِأب  یلع  ُهلوُدُس  یخرأ  رحبلا  جومک  لیل  315 و  سیقلا : ئرما  لوقک 
263

. دربملا نییفوکلل و  ًافالخ  ۀفوذحم  ّبر »  » َّرجلا ب نأ  فطعلا و  واو  اهنأ  حیحصلا : رّخؤمب و  ّالإ  قلعتت  رکنُم و ال  یلع  الإ  لخدتال  و 

ةدئازلا نماثلا :

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


( اهباوبأ ْتَِحُتف  َو  اهوُءاج  اذإ  یّتَح  : ) کلذ یلع  َلمُح  و  ٌۀعامج ، شفخألا و  نویفوکلا و  اهتبثأ 
(73 رمّزلا /  )

( اُهتَنَزَخ ْمَُهل  َلاق  َو   ) یف واولا  ةدئازلا  و  ۀفطاع ، یه  لیق : و  ( 512  ) يرخُالا ۀیآلا  لیلدب   ؛
(73 رمّزلا /  )

ًاظافِح ُهَمظع  ربجأل  یعسأ  ْنم  ُلاب  امَف   316 هلوق : یف  ةرهاظ  ُةدایزلا  و  تیک ، تیک و  ناک  يأ : فوذـحم  باوجلا  و  ناتفطاع ، امه  لیق : و 
ینیْغبی ْنَم  ُنیِعَت  َتنأ  اذإف و  اهّلک  ِِسلاجَملا  یف  ُکتقَمَر  دََقل  َو   317 یلذهلا : لایعلا  یبأ  لوق  يرسک و  ِِهتَهافَس  ْنِم  يونی  و 

ۀینامثلا وا  و  عساتلا :

ۀعبـسلا نأب  ًاناذیإ  ۀینامث ، ۀعبـس و  ۀتـس ، اولاق : اوّدع  اذإ  برعلا  نأ  اومعز  و  نیرـسفملا ، ءابدُالا و  ءافعـضلا و  نییوحنلا  نم  ۀـعامج  اهرکذ 
( ْمُُهْبلک ْمُهُِعبار  ٌۀثالَث  َنُولوُقیَس  : ) کلذ نم  اولعج  فنأتسم و  ٌددع  اهدعب  ام  نأ  و  مات ، ددع 

(22 فهکلا /  )
( ْمُُهْبلک ْمُُهنِماث  َو  ٌۀَْعبَس  : ) هناحبس هلوق  یلإ 

(22 فهکلا /  )
: لیق مث  ۀعبس ، مه  ریدقتلا : ذإ  ۀلمج ؛ یلع  ۀلمج  فطعل  کلذ  یف  یه  لیق : و 

264
نأ امک  ۀلاقملا  هذـهل  قیدـصت  اذـه  نإ  و  مهبلک ، مهنماث  ۀعبـس و  مه  معن  ینعملا : و  یلاعت ، هللا  مالک  نم  فطعلا  لیق : و  مهمالک ، عیمجلا 

( ِبیَغلِاب ًامجَر  )
(22 فهکلا /  )

ناک اذإ  تلق : ناف  اهیلإ . تفتلی  ّداع  ةدع  قبت  مل  يأ : ُةَّدـعلا ، تعطقنا  واولا  تءاج  نیح  سابع : نبا  لوق  هدـیؤی  ۀـلاقملا و  کلتل  بیذـکت 
( ٌلیلَق ّالإ  ْمُهُمَْلعی  ام  ْمِهتّدِِعب  ُمَلْعأ  ّیبَر  ُْلق  : ) ءیجم هجو  امف  قیدصتلا  دارملا 

(22 فهکلا /  )
ۀقداصلا ۀـلاقملا  کلت  نیلئاقلا  نأ  یلإ  ةراشإلا  ۀـیناثلا  هجو  و  قدـصملا ، ملع  تابثإب  قیدـصتلا  ۀحـص  دـیکوت  یلوُالا  ۀـلمجلا  هجو  انلق :  ؟

ناک اذهل  کلذ و  لیق  سابع  نبا  لثم  الإ  هجرختـسی  ًافیفخ ال  ۀیآلا  یف  قیدصتلا  ناک  امل  وأ  لیلق ، نیقی  نع  مهنم  اهلاق  يذلا  نأ  وأ  لیلق ،
. مهبلک مهنماث  ۀعبس و  مه  لیلقلا ، کلذ  نم  انأ  لوقی :

تباث ٌرمأ  اهب  هفاصتا  ّنأ  اهتدافإ  اهفوصومب و  اهقوصل  دیکأتل  اهب  فوصوملا  ۀلمجلا  یلع  ۀلخادلا  واولا  رشاعلا :

َوُه َو  ًائیَـش  اوُهَرکَت  ْنأ  یـسَع  َو  : ) وحن لاحلاُوا ، اهّلک و  اهیف  ُواولا  فضاوم  کلذ  یلع  اولمح  هدّلق و  نم  يرـشخمزلا و  اهتبثأ  واولا  اذـه  و 
( ْمَکل ٌریَخ 

(216 ةرقبلا /  )
( اهِشوُرُع یلَع  ٌۀیِواخ  یِه  َو  ۀیْرَق  یلَع  ّرَم  يّذلاک  ْوأ   ) ۀیآلا
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(259 ةرقبلا /  )
( ٌمُوْلعَم ٌباتک  اهل  َو  ّالإ  ۀیْرَق  ْنِم  انکَلْهأ  ام  َو  )

(4 رجحلا /  )
ذإ ۀیفـصولا ؛ عانتما  وه  ماع و  یناثلا  یفنلا و  مدـقت  وه  و  اـهب ، صاـخ  امهدـحأ  نارمأ : ۀـیآلا  هذـه  یف  ةرکنلا  نم  لاـحلا  یجمل  غّوسَملا  و 

، اهدومج دنع  و  ٌلُجر » ًامئاق  راّدلا  یف  : » وحن اهیلع ، اهمدقت  دنع  اهنم  تءاج  اذـهل  و  ةرکنلا ، نم  اهئیجم  زاج  ًۀفـص  اُهنوک  عنتما  یتم  ُلاحلا 
غیرفتلا زوجی  ذإ ال  الإ ؛»  » ۀلمجلا ب نارتقا  وه  و  اهب ، صاخ  امهدحأ  نارمأ : ۀیآلا  هذه  یف  ۀیفصولا  عنام  و  ًادیدح » ٌمتاخ  اذه  : » وحن

265
. واولاب اهنارتقا  وه  ماع و  یناثلا  هریغ و  یلع و  وبأ  کلذ  یلع  صن  مئاق » ّالإ  دحأب  تررم  ام  : » لوقت ال  تافصلا ، یف 

روکذلا ریمض  واو  رشع : يداحلا 

( ْمکَنکاسَم اُولُخْدا  لمنلا  اهیأ  ای  : ) وحن مهتلزنم ، اولُِّزن  ذإ  ءالقعلا  ریغل  لمعتست  دق  و  اُوماق » ُلاجّرلا  : » وحن
(18 لمّنلا /  )

. مهیلإ باطخلا  هیجوتل  کلذ  و 

ثراحْلَب وأ  ةءونش  دزأ  وأ  ئیط  ۀغل  یف  نیرکذملا  ۀمالع  واو  رشع : یناثلا 

یف ءاتلا  نأ  امک  ۀـعامجلا  یلع  ّلاد  فرح  هیوبیـس  دـنع  یه  و  راهّنلاب » ٌۀـکئالم  ِلیللاب و  ٌۀـکئالم  مکیف  َنوبقاـعَتی  : » يوبنلا ثیدـحلا  هنم  و 
مدقم و ربخ  ۀلمجلا  أدتبم و  لیق : و  اهنم ، لدب  اهدعب  ام  نإ  لیق : مث  ۀیلعافلا ، یلع  عوفرم  مسا  یه  لیق : و  ثینأتلا ، یلع  ّلاد  ٌفرح  تلاق » »

نإف هنموهـس ؛ اذه  صرقلاب و  لکألاب ال  تفـصو  ذإ  ثیغاربلا ؛» ینُولکأ  : » وحن دیعـس : وبأ  لاق  مهتلزنم . اولزن  اذإ  ءالقعلا  ریغل  لمعتـست  دق 
يونعملا لکألا  هبـش  و  ملظلا ، ناودُعلا و  ینعمب  انه  لکألا  نأ  يدنع  يرجـش : نبا  لاق  و  ۀلقاع ، ریغ  ۀلقاع و  تاناویحلا  تافـص  نم  لکألا 

( اوُمَلَظ َنیّذلا  يوّْجَنلا  اوُّرَسأَو  : ) ۀغللا هذه  یلع  مهضعب  لمح  دق  یقیقحلاب و 
(3 ءایبنألا /  )

امإ هربخ  أدـتبم ، وأ  اوّرـسأ » و   » یف واولا  نم  ًالدـب  نوکی  نأ  اوُمَلَظ » َنیذـّلا   » یف َزّوُج  دـق  و  اهفعـضل ، یلوأ ؛ ۀـغللا  هذـه  ریغ  یلع  اهلمح  و 
ًالعاف ب وأ  نیذلا ، مه  يأ : فوذـحمل ، ًاربخ  نوکی  نأ  اذـه و  له  نولوقی : يأ : ماهفتـسالا ، ۀـلمج  یف  لماع  فوذـحم  لوق  وأ  اوُّرَـسأ » »

، انمدق امک  ۀمالع  واولا  و  اوّرَسأ » »
266

(516 ( ) ُهوُعَمَتسا  ) واو نم  ًالدب  وأ  ًافوذحم ، لوقی »  » وأ ب
(2 ءایبنألا /  )

یف ساـنلا »  » نم لدـبلا  یلع  ًارورجم  نوکی  نأ  و  ینعأ »  » وأ مذأ »  » رامـضإ یلع  وأ  مهیتأـی »  » لوعفم نم  لدـبلا  یلع  ًاـبوصنم  نوـکی  نأ  و 
( ْمُُهباسِح ِساّنِلل  َبَرَْتقا  )

(1 ءایبنألا /  )
( ْمُُهبُوُلق ًۀیِهال   ) یف میملا  ءاهلا و  نم  وأ 
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(3 ءایبنألا /  )
. ًاهجو رشع  دحأ  هذهف   ؛

ةدرفملا و واولا 

راکنإلا وا  و  رشع : ثلاثلا 

یف هیلُجّرلا »  » و بصنلا ، یف  هالُجرلا » : » لیلدب ۀکرحلل ، عابـشإ  اهنأل  هذه ؛ َّدعت  ّالأ  باوصلا : و  لجرلا ، ماق  لئاقلا : لوق  دـعب  هولُجرلا » : » وحن
ُومایِخلا اهتیأ  َثیَغلا  ِتیِقُس  حُولُط  يِذب  ُمایخلا  ناک  یتَم   318 ریرج : لوقک  یفاوقلا  واو  و  ۀیاکحلا ، یف  ُونَم »  » یف واولا  اهریظن : و  رجلا ،

رکذتل اواو  رشع : عبارلا 

یتلاک هذه  نأ  باوصلا : و  ُوموُقی » : » مالکلا عطق  دری  مل  ذإ  رکذتیل ، توصلا  َّدم  دارأف  دیز ،»  » یـسنف دیز » موقی  : » لوقی نأ  دارأ  نَم  لوقک 
. اهلبق

اهلبق ام  مومضملا  ماهفتسالا  ةزمه  نم  ۀلدبُملا  واولا  رشع : سماخلا 

( ُْمْتنِمأ َو  ُنلا  ُروُشّ ِهَیلإ  َو  : ) لبنق ةءارقک 
15 و 16) کلملا /  )

( ِِهب ُْمْتنَما  َو  ُنْوَعِرف  َلاق  )
(123 فارعألا /  )

. ماهفتسالا فرحأ  نم  واولا  ُّدع  ّحصل  اهُّدع  حص  ولو  ۀلدبُم ، اهنأل  ًاضیأ ؛ هذه  دعت  ّالأ  ُباوصلا : و 
267

او

: نیهجو یلع 
انیسح ُتیسن  الف  ًانیسحاو   319 مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلا مامإلا  ۀجوز  بابرلا  لوقک  ُنلا ، ۀبدّ بابب  ًاّصتخم  ءادن  فرح  نوکت  نأ  امهدـحأ :

. یقیقحلا ءادنلا  یف  هلامعتسا  مهُضعب  زاجأ  ءادعألا و  ُۀّنِسأ  ْهتدصقأ 
« َيو  » و ( 519 « ) نمیأ ُربصلا  ًاهاو و  ًاـهاو  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  ًاـهاو » : » لاـقی دـق  و  بجعأ »  » لًامـسا نوکت  نأ  یناـثلا : و 

( هللا َّنأک  َيو   ) امأ و  رورجم ، ریمض  فاکلاف  کلیو ؛» «: » کیو  » لصأ یئاسکلا : لاق  و  (: 520  ) هلوقک
(82 صصقلا /  )

« َيو : » لیلخلا لاق  و  هللا ، نأل  بجعأ  ینعملا : و  مـاللا ، رامـضإ  یلع  ّنأ »  » و باـطخ ، فرح  فاـکلا  و  لـعف ، مسا  َيو » : » نسحلاوبأ لاـقف 
. قیقحتلل ّنأک »  » ّرُض و شیع  ْشعی  ْرِقتفی  ْنم  َْبب و  ْحی  بشن  هل  نکی  نَم  ْنأک  َيو   322 (: 522  ) لاق امک  اهدحو 
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فلألا فرح 

: هجوأ ۀعست  اهل  رکذ 
. ًارمع تیقل  لاق : نمل  هارمعأ » : » وحن راکنإلل ، نوکت  نأ  اهدحأ :

. ناذه َّدعی  ّالأ  قیقحتلا  نأ  یضم  دق  و  الُجّرلا » تیأر   » رکذتلل ك نوکت  نأ  یناثلا :
«. اماق نادیزلا  : » وحن نینثالاریمض ، نوکت  نأ  ثلاثلا :

ْهِیقاو اذ  کل  یلْوأف  یلْوأ  افَقلا  َدنع  كانیَع  اتیِْفُلا   323 طقلم : نب  ورمع  لوقک  نینثالا  ۀمالع  نوکت  نأ  عبارلا :
ُفصُنت سیل  ٌۀقوس  ْمهیف  ُنحن  اذإ  انُرمأ  رمألا  َسانلا و  ُسوسَن  انیبف   324 نامعنلا : تنب  ۀقْرُح  لوقک  ۀّفاکلا  فلألا  سماخلا :

، ۀلمجلا یلإ  ۀفاضم  نیب »  » فابشإ و لیق : ۀفاکلا و  ام »  » ُضعب فلألا  لیق : فلألا و 
269

ُعَْفلَس ٌءيِرَج  َُهل  َحِیُتا  ًاموی  ِهِغْوَرَو  َةامکلا  ِهُِقناعت  انیب   325 بیؤذ : یبأ  لوق  یف  درفملا  یلإ  تفیُضا  دق  اهنأ  هدیؤی ، و 
( ْمُهَترَْذنأ َأ  : ) وحن نیتزمهلا ، نیب  ۀلصاف  نوکت  نأ  سداسلا :

(10 سی /  )
. ۀققحم وأ  ۀلهسم  ۀیناثلا  ةزمهلا  نوک  نیب  قرف  و ال  بجاو ، زئاج ال  اهلوخد  و 

. ۀبجاو هذه  و  ّنانبِرضإ » : » وحن دیکوتلا ، نون  ةوسنلا و  نون  نینونلا : نیب  ۀلصاف  نوکی  نأ  عباسلا :
َدَْعب ینِغ  ّزِع و  َلیَن  لمآل  ادیزی  ای   326 (: 526  ) هلوقک بودنملا ، وأ  هنم ، بجعتملا  وأ  ثاغتسملا ، يدانملاب  توصلا  ّدمل  نوکت  نأ  نماثلا :

(527 « ) یتِقباسک َهل  نکت  مل  و  یمَدَِقب ، َعْسی  َْمل  ْنَم  یب  ُنَْرقی  ُترِص  اذإ  رهّدلل ، ًابجع  ایَف  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  ِناوَه و  َو  ۀقاف 
(. 528 « ) ینم َۀکم و  نبا  ای  هللا  لوسر  بیبح  ای  هانیسح ، ای  (: » مالسلا اهیلع   ) يربکلا بنیز  لوق  و 

( ًاعفْسََنل : ) وحن لوألاف : بوصنملا . نیونت  وأ  دیکوتلا  نون  امإ  یه  ۀنکاس و  نون  نم  ًالدب  نوکت  نأ  عساتلا :
(15 قلعلا /  )

( ًانوکَیلَو )
(32 فسوی /  )

. ۀعیبر ریغ  ۀغل  یف  ادیز » تیأر   » ك یناثلا : و 
270

قاحلإلا فلأ  و ال  یلبُح »  » فلأک ثینأتلا  فلأ  و ال  يرَثعبق »  » فلأک ریثکتلا  فلأ  ـال  و  ْنذإ »  » نون نم  ۀـلدبملا  فلـألا  دـعت  نأ  زوجیـالو 
نأب نوّربکی  327 و  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلا مامإلا  سأر  دهاش  امل  نادـعم  نبدـلاخ  لوق  یف  فلألاک  قالطإلا  فلأ  و ال  یطْرأ »  » فلأک
یف اهریغ  یف  وأ  انَم » : » وحن ۀیاکحلا ، یف  ۀعقاولا  عابشإلا  فلأ  و ال  نادیزلا »  » ۀینثتلا ك فلأ  الیلهَتلا و ال  ریبکتلا و  کب  اُولَتَق  اّمنإ  َتِلُتق و 
دنع انأ »  » فلأ یه  فقولا و  یف  ۀـکرحلا  اهب  نیبت  یتلا  فلألا  ِبانذألا و ال  دَـقُع  تالئاشلا  ِبارقعلا  َنم  هللااب  ُذوعأ   328 هلوقک : ةرورضلا 

. تاملکال تاملکلا  ءازجأ  نهنأل  ایَذَّللا ؛» ایذ و  : » وحن ریغصتلا ، فلأ  و ال  نییرصبلا ،
271

ءایلا فرح 

ةدرفملا ءایلا 
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: وحن راکذت ، َفرح  و  ْهیندیزأ » : » وحن راکنإ ، َفرح  و  یموق ،» نیموقت و  : » وحن ۀثنؤملل ، ًاریمض  نوکت  اهنأ  کلذ  و  هجوأ ؛ ۀثالث  یلع  یتأت 
؛ َّنُهوحن فابـشإلا و  ءای  قالطإلا و  ءای  و  ۀعراضملا ، ءای  و  ریغـصتلا ، ءایدعتال  امک  اّدعی  ّالأ  ُباوصلا : امهیف و  ثحبلا  مدـقت  دـق  و  يدـق » »

. تاملکال تاملکلل ، ءازجأ  نهنأل 

ای

نیب امهنیب و  لیق : دیعبلا و  بیرقلا و  نیب  ۀکرتشم  یه  لیق : ًادیکوت و  بیرقلا  اهب  يدانی  دق  و  ًامکح ، وأ  ۀقیقح  دیعبلا  ءادنل  عوضوم  فرح 
( اذه ْنَع  ْضِرْعَأ  ُفُسوی  : ) وحن اهاوس ، فذحلا  دنع  ردقیال  اذهل  و  ًالامعتسا ، ءادنلا  فرحأ  رثکأ  یه  و  طسوتملا ،

(29 فسوی /  )
و ال اهب ، يدانملا  بصن  سیل  و  او »  » وأ ب اهب  الإ  بودـنملا  و ال  اهب ، إلا  اهتیأ » اهیأ و   » ُثاغتـسملا و ُمسالا  لجوزع و  هللا  مسا  يدانی  و ال 

، لعافلا ریمضل  ۀلمحتم  وعدأ »  » ءامسأ ل نهبال  و  ًافرحأ ، اهتاوخأب 
272

ءاشنإ ردـقملا  وعدأ »  » لب هنم ، ٌوهـس  ربخ ، وعدأ »  » و ءاشنإ ، ءادـنلا  ةوارطلا : نبا  لوق  و  ًاموزل ، ًافوذـحم  وعدأ »  » لب ب کلذ  یمعازل  ًاـفالخ 
( اوُدُجْسا ای  الأ   ) یف لعفلاک  يدانمب  سیل  ام  ای »  » یلو اذإ  و  ُتمسقأ » ُتعب و   » ك

(25 لمّنلا /  )
( زُوفَأَف ْمُهَعَم  ینَتَیل  ای  : ) یلاعت هلوق  وحن  یف  فرحلا  ای و 

(73 ءاسنلا /  )
ای  329 (: 532  ) هلوقک ۀیمسالا  ۀلمجلا  و  ( 531 « ) ةرخآلا یف  ۀیراع  اینُّدلا  یف  ۀیساک  َُّبر  ای  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا لوق  و 

مزلی الئل  هیبنتلا ؛ درجمل  یه  لیق : و  فوذـحم ، يدانملا  ءادـنلل و  یه  لـیقف : ِراـج  نم  َناعمِـس  یلع  نیحلاّـصلا  مهلک و  ماوقـألا  هللا و  ُۀـنعل 
( اوُدُجْسا ای  الأ  : ) وحن رمأ  وأ  تیبلا  اذهک  ءاعد  اهیلو  نإ  کلام : نبا  لاق  اهلک و  ۀلمجلا  فذحب  فاحجإلا 

(25 لمَّنلا /  )
( ْنکْسا ُمَدآ  ای  : ) وحن امهلبق ، ءادنلا  عوقو  ةرثکل  ءادنلل ؛ یهف 

(35 ةرقبلا /  )
( ِْطبها ُحُون  ای  )

(48 دوه /  )
( ّکُبَر انیَلَع  ِضْقِیل  ِکلام  ای  : ) وحن و 

(77 فرخّزلا /  )
 …« لمجلا ریسفت  یف  یناثلا  بابلا  : » هلوا یناثلا و  ءزجلا  هولتی  ملعأ . یلاعت  هناحبس و  هللا  هیبنتلل و  یهف  الإ  و 

273

. اهماکحأ اهماسقأ و  رکذ  لمجلا و  ریسفت  یف  یناثلا : بابلا 

. امهماکحأ رکذ  رورجملا و  راجلا و  فرظلا و  وه  لمجلا و  تادرفملا و  نیب  دّدرتی  ام  رکذ  یف  ثلاثلا : بابلا 
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اهلهج برعملاب  حبقی  و  اهرود ، رثکی  ماکحأ  رکذ  یف  عبارلا  بابلا 

اهلهج برعملاب  حبقی  و  اهرود ، رثکی  ماکحأ  رکذ  یف 

: لئاسم ثالث  یف  نیمـسالا  نم  مدـقملا  ۀـیئادتباب  مکحلا  بجی  ربخلا . نم  أدـتبملا  هب  فرعی  ام  کلذ : نمف  اههجو . یلع  اـهتفرعم  مدـع  و 
( اّنُبَر ُهللا  : ) وحن امهتبتر ، تواست  نیتفرعم ، انوکی  نأ  اهادحإ :

(15 يروشلا /  )
، روهشملا وه  اذه  دیز ،» لضافلا  و  لضافلا ، دیز  : » وحن تفلتخا ، وأ 

«. دیز مئاقلا  : » وحن مدقت ، نإ  ربخ و  قتشملا  لیق : و  ًاقلطم ، ًاربخ  أدتبم و  امهنم  لک  ریدقت  زوجی  لیقو :
دیز : » لوقتف مئاقلا ؟ نم  لوقی : نأـک  بطاـخملا  دـنع  مولعملا  وه  ناـک  وأ  لاـثملا ، یف  دـیز »  » فرعأ ك ناـک  اـم  أدـتبملا  نأ  قیقحتلا : و 

. أدتبملا مدقملاف  ۀبسنلا  لهج  امهملع و  نإف  مئاقلا »
«. ینم لضفأ  کنم  لضفأ  : » وحن امهب ، ءادتبالل  نیتحلاص  نیترکن  انوکی  نأ  ۀیناثلا :

غوسی ام  هل  نکی  مل  نإـف  ةرکنلا  وه  ناـک  نإ  اـمأ  و  مئاـق ،» دـیز   » ۀـفرعملا ك وه  لوـألا  ًاریکنت و  ًاـفیرعت و  نیفلتخم  اـنوکی  نأ  ۀـثلاثلا :  1
مک : » وحن أدـتبملا ، هلعجیف  هیوبیـس  امأ  روهمجلا و  دـنع  کلذـکف  غوسم  هل  ناک  نإ  و  کمتاخ » بهذ  : » وحن ًاـقافتا ، ربخ  وهف  هب  ءادـتبالا 

لـضافلا : » وحن امهنم ، صخألا  رخأت  نیتفرعمب  ناهیبش  امهنأ  و  ریخأتلا ، میدـقتلا و  مدـع  لصألا  نأ  ههجو : و  دـیز » کـنم  ریخ   » و کـلام »
« تنأ

( ُهللا کَبْسَح  َّنإَف  : ) یلاعت هلوق  ةرکنلا  ۀیئادتبال  دهشی  و  نیلیلدلل ، ًالامعإ  نیهجولا  زاوج  هجتی  و 
(62 لافنألا /  )

: لـصألا ففرلاـب و  کـتجاح »؟ تءاـج  اـم  : » مهلوـق اـهتیربخل  و  باـجیإلا ، یف  ربـخلا  یف  لخدـت  ـال  ءاـبلا  و  دـیز » کبــسحب  : » مهلوـق و 
بـصن نم  امأ  و  هلبق ، ام  ماهفتـسالا  یف  لمعیال  ذإ  لخدی ، مل  ریدقتلا  اذه  الول  و  أدتبم ، ۀـفرعملا  ریدـقت  دـعب  خـسانلا  لخدـف  کتجاحام ،

وه دـیز  : » لوـقت نأ  هریظن  و  هیفرتتـساف ، ریمـضلا  یلع  خـسانلا  لـخد  مـث  کـتجاح ؟ یه  ۀـجاح  يأ  ینعمب  کـتجاح ،؟ یه  اـم  لـصألاف :
«. َلضافلا ناک  دیز  : » لوقتف ناک »  » هیلع لخدت  نأ  ذئنیح  کل  زوجیف  ًاعبات ، ًالصف و ال  ایناث ال  أدتبم  وه »  » ردقت و  لضافلا »

لوألا ردقت  نأ  فعضی  و  ینعملل ، ًایعر  دعابألا  لاجرلا  ءانبأ  نهونب  اُنتانب  انئانبأ و  ونب  انونب   368 هلوق : یف  رخؤملا  ۀیئادتباب  مکحلا  بجی  و 
هللا و  ۀغلابملا ، ماقملا  یضتقی  نأ  الإ  مهللا  لوصُالل ، فلاخم  فوقولا و  ردان  کلذ  نأل  ۀغلابملل ؛ سوکعملا  هیبشتلا  نم  هنأ  یلع  ءانب  أدتبم 

. ملعأ

ربخلا نم  مسالا  هب  فرعی  ام 

، ربخلا لوهجملا  مسالا و  مولعملاف  رخالا  نود  امهدحأ  ملعی  بطاخملا  ناک  نإف  نیتفرعم ، انوکی  نأ  اهادحإ : تالاح : ثالث  امهل  نأ  ملعا 
، دیز همـسا  نأ  لهجی  ورمع و  اخأ  ملعی  نمل  ًادیز » ورمع  وخأ  ناک   » و ورمعل ، هتوُخا  لهج  ًادیز و  ملع  نمل  ورمع » اخأ  دـیز  ناک  : » لاقیف

نمل مئاقلا » دـیز  ناک  : » لوقتف مسالا ، هلعج  راتخملاف  فرعأ  امهدـحأ  ناک  نإف  رخآلا  یلإ  امهدـحأ  باستنا  لهجی  امهملعی و  ناـک  نإ  و 
مل نإ  و  ًادیز » مئاقلا  ناک   » الیلق زوجی  و  رخآلا ، وه  امهدحأ  نأ  ملعی  مل  و  هبلقب ، امهنم  الک  فرعف  مئاق ، لجرب  عمس  دیزب و  عمس  دق  ناک 

« ًادیز ورمع  وخأ  ناک  و  ورمع ، اخأ  دیز  ناک  : » وحن ریخم ، تنأف  فرعأ  امهدحأ  نکی 
عم الإ  ًادیز » اذه  ناک  و  كاخأ ، اذه  ناک  : » لاقیف هب ، لصتملا  هیبنتلا  ناکمل  ۀیمسالل  نیعتی  هنإف  اذه » : » وحن ۀبترلا  یفلتخم  نم  ینثتـسی  و 
نأل خـسانلا ؛ باب  یف  کلذ  یتأتیال  و  اذانأ » اه  : » لوقتف هیلع ، هیبنتلا  لخدـت  أدـتبملا و  هلعجت  نأ  أدـتبملا  باب  یف  حـصفألا  نإـف  ریمـضلا ،
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«. انأ اذه  : » أدتبملا باب  یف  ًالیلق  عمس  هنأ  یلع  هیلع ، هیبنتلا  لوخد  یتأتی  الف  لماعلاب ، لصتم  ریمضلا 
: ۀعبسلا تأرق  اذهلف  کلذک ؛ ریمضلا  نأ  امک  فصویال  هنأل  ریمـضلا ؛ مکحب  فرعم  ردصمب  نیتردقملا  ّنأ » نأ و   » اومکح ل مهنأ  ملعاو 

( اُولاق ْنَأ  ّالإ  ْمُهَتَّجُح  َناک  ام  )
(25 ۀیثاجلا /  )

( اُولاق ْنَأ  ّالإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  امَف  )
(56 لمنلا /  )

رابخإلل غوسم  امهنم  لکل  ناک  نإف  نیترکن ، انوکی  نأ  ۀیناثلا : ۀـلاحلا  فیرعتلا . یف  هنود  امع  ریمـضلاب  رابخإلا  فعـضک  فیعـض  عفرلا  و 
اهنع

غوسملا ناـک  نإ  و  سکعت ، وأ  ورمع » نم  ًارـش  دـیز  نم  ریخ  ناـک  : » لوـقتف ربـخلا ، هلعجت  اـم  مسـالا و  اـمهنم  هلعجت  اـمیف  ریخم  تنأـف   3
«. ةأرما دیز  نم  ریخ  ناک  : » وحن مسالا ، اهتلعج  طقف  امهادحإل 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا ءاثر  یف  بلطملادبع  تنب  ۀیفـص  لوقک  ربخلا ، ةرکنلا  مسالا و  ۀفرعملا  لعجتف  نیفلتخم ، انوکی  نأ  ۀـثلاثلا : ۀـلاحلا 
ّنأک  370 ناسح : لوقک  ةرورضلا ، یف  الإ  سکعی  ًایکاب و ال  ناک  نم  مویلا  کیلع  کبیل  ِلعم  ًامّ ًایداه و  ًامیحر ، تنک  369 و  ملس :) هلآ و 

ءام ٌلسع و  اهَجازم  نوکی  سأر  تیب  نم  ۀئیبخ 
( ُهَمَْلعی ْنَأ  ٌۀیآ  ْمَُهل  ْنکَت  َْملَوَأ   ) رماع نبا  ةءارق  یف  جاجزلا  زیوجت  امأ  و 

(197 ءارعشلا /  )
«. مهل  » تصصخت ب دق  ةرکنلا  نأب  هل  رذتعا  و  انرکذ ، امل  هودرف  اهربخ ؛ هملعی » نأ   » اهمسا و ۀیآ »  » نوک ۀیآ ،»  » عفر و  نکت »  » ثینأتب

لوعفملا نم  لعافلا  هب  فرعی  ام 

ًاعوفرم ناک  نإ  ماتلا  عضوم  یف  لعجت  نأ  کلذ  ۀـفرعم  قیرط  ًامات و  ًامـسارخآلا  ًاصقان و  ًامـسا  امهدـحأ  ناک  اذإ  کـلذ  هبتـشی  اـم  رثکأ  و 
ۀلأسملا تحص  نإف  همدع ، لقعلا و  یف  هانعم  هب  ًامـسا  صقانلا  نم  لدبت  و  بوصنملا ، هریمـض  ًابوصنم  ناک  نإ  فوفرملا و  ملکتملا  ریمض 

زوجیال هنأل  لقعیال ؛ ام  یلع  اـم »  » تعق وأ  نإ  ورمع » هرک  اـم  دـیز  بجعأ   » زوجیـالف ةدـساف ؛ یهف  ـالإ  و  هلبق ، ۀحیحـص  یهف  کـلذ  دـعب 
« ام  » تعق وأ  نإف  بوثلا » ینبجعأ   » زوجی هنأل  بصنلا ؛ زوجی  و  بوثلا » تبجعأ  »

. ًاضیأ ناهجولا  زاج  نیذلا »  » وأ نم »  » صقانلا مسالا  ناک  نإ  و  ءاسنلا » تبجعأ   » زوجی هنأل  زاج ؛ لقعی  نم  عاونأ  یلع   4

ناعرف

و رفسلا » تنکما  : » لوقت و ال  رفسلا » یننکمأ  : » لوقت کنأل  رفاسملا ؛ بصنب  رفسلا » رفاسملا  نکمأ  : » لوقت
نیرشعلا عفر  زاج  نورشع » هقزر  یف  دیز  ورمع   » تلقف ًارمع  تمدق  نإف  ریغال ، نیرشعلا  عفرب  ًارانید » نورـشع  ورمع  قزر  یف  دیز  : » لوقت
ریمـضلا لـجأل  رورجملا  راـجلا و  رکذ  بجی  فومجملا و  ینثملا و  عم  هدـیحوت  بجیف  ریمـضلا ، نم  لاـخ  لـعفلاف  عفرلا  یلع  و  هبـصن ، و 

. رورجملا راجلا و  رکذ  بجیال  فمجلا و  ۀینثتلا و  یف  زربیف  ریمضلل ، لمحتم  لعفلاف  بصنلا  یلع  و  أدتبملا ، یلإ  عجارلا 

لدبلا نایبلا و  فطع  هیف  قرتفا  ام 

، قتشملا یف  تعنلا  ریظن  دماوجلا  یف  هنأل  رمضمل ؛ ًاعباتال  ًارمضم و  نوکیال  فطعلا  نأ  اهدحأ : روُما : ۀینامث  کلذ  و 
( ِهللا اوُُدبْعا  ِنَأ   ) یف يرشخمزلا  ةزاجإ  حصتال  اذهل  و 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


(117 ةدئاملا /  )
( ِِهب ِینَتْرَمَأ  ام  ّالإ  : ) یلاعت هلوق  نم  ءاهلل  ًانایب  نوکی  نأ 

(117 ةدئاملا /  )
( ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا  َوُه  ّالإ  َهلإ  ال  : ) وحن لوألاف ، محرت ، وأ  مذوأ  حدم  تعنب  ریمضلا  تعنی  نأ  ییاسکلا  زاجأ  معن 

(163 ةرقبلا /  )
: هلوق وحن  ثلاثلا ، و  ثیبخلا » هب  تررم  : » وحن یناثلا ، و 

اسئابلا مانی  نأ  هُمَلتالف  اِسناَوک  يرَقْرَِقب  تبحصأدق   5371
( َمارَْحلا َتیَبلا  َۀَبْعْکلا  ُهللا  َلَعَج   ) یف يرشخمزلا  لاقو 

(97 ةدئاملا /  )
نایبلا فطع  یف  کلذ  لثم  عنتمیال  اذـه  یلعف  حیـضوتلا ، ۀـهج  یلعال  ۀفـصلا ، یف  امک  حدـملا  ۀـهج  یلع  نایب  فطع  َمارَْحلا ) َتیَْبلَا   ) نإ

. یئاسکلا لوق  یلع 
( ُهَرکْذَأ ْنَأ  ُناطیَّشلا  َّالإ  ُهِیناْسنَأ  ام  َو  : ) وحن قافتالاب ، رمضملل  ًاعبات  نوکیف  لدبلا  امأ  و 

(63 فهکلا /  )
( َهللا اوُُدبْعا  ِنَأ   ) نوک زیوجت  نم  يرشخمزلا  عنتما  امنإ  و 

(117 ةدئاملا /  )
لدبلا نوکی  نأ  نویوحنلا  زاجأ  ًاسح و  دوجوم  دئاعلا  نأب  دودرم  وه  و  لوصوملا ، دـئاعب  لخی  کلذ  نأ  هنم  ًامهوت  هب »  » یف ءاهلا  نم  ًالدـب 

یف باوصلا  نإ  فمسی و  مل  یناثلا  نإ  لاقف : کلام  نبا  مهفلاخ  و  هایإ » ًادیز  تیأر   » رهاظلا ك وأ  هایإ » هتیأر   » رمـضمل ك ًاعبات  ًارمـضم 
«. تنأ تمق   » یف امک  دیکوت  هنإ  نییفوکلا : لوق  لوألا :

(97 نارمع /  لآ  )
( ِهللا ِطارِص  میِقَتْسُم  طارِص  یلإ  : ) وحن لدبلا ، یف  کلذ  زاوج  یف  فلتخیال  و  ( 80  ) وهسف

52 و 53) يروشلا /  )
( َۀبِذاک ۀیِصان  ِۀیِصاّنلِاب  : ) وحن و 

15 و 16) قلعلا /  )
( مِیلَأ باقِع  ُوذ  َو  ةَرِفْغَم  وَُذل  ّکَبَر  َّنإ  ِکْلبَق  ْنِم  ِلُسُّرِلل  َلِیق  ْدَق  ام  ّالإ  َکل  ُلاقی  ام  : ) وحن لدبلا ، فالخب  ۀلمج ، نوکیال  هنأ  ثلاثلا :

(43 تلصف /  )
( ًارْجَأ ْمُکلَأْسی  ْنَم ال  اوُِعّبَِتا  َنیلَسرُْملا  اوُِعّبَِتا  : ) وحن لدبلا ، فالخب  ۀلمجل ، ًاعبات  نوکیال  هنأ  عبارلا :  6

20 و 21) سی /  )
اِملسُم رهجلا  رسلا و  یف  نکف  الإ  اندنع و  نمیقتال  لحرا  هل : لوقأ   372 هلوق : و 

( ُباذَْعلا َُهل  ْفَعاضی  ًاماثَأ  َْقلی  ِکلذ  ْلَعْفی  ْنَم  َو  : ) یلاعت هلوق  وحن  لدبلا ، فالخب  لعفل ، ًاعبات  ًالعف  نوکیال  هنأ  سماخلا :
68 و 69) ناقرفلا /  )

ًۀِیثاج ۀَّمُأ  َّلک  يَرت  َو  : ) بوقعی ةءارقک  نایب  ةدایز  یناثلا  عم  نوکی  نأ  طرـشب  لدبلا  یف  کلذ  زوجی  و  لوألا ، ظفلب  نوکیال  هنأ  سداسلا :
( اِهباتک یلإ  یعُْدت  ۀَّمُأ  َّلک 

(28 ۀیثاجلا /  )

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


نوکیال نایبلا  فطع  نأ  نم  ةوارطلا  نبا  هیلإ  بهذ  ام  یلع  وه  امنإ  قرفلا  اذه  وثجلا و  ببس  رکذ  اهب  لصتا  دق  اهنإف  ۀیناثلا ، لک »  » بصنب
: هجوأ نم  رظن  هیف  و  هسفن ، نیبیال  ءیشلا  نأ  مهتجح : و  هنبا ، کلام و  نبا  کلذ  یلع  هعبت  و  لوألا ، ظفل  نم 

هب  » نود نیکسملا » کب  نیکسملا و  یب  تررم   » هیوبیس عنم  اذهل  و  کلذک ، سیل  و  هنم ، لدبملل  ًانیبم  سیل  لدبلا  نأ  یـضتقی  هنأ  اهدحأ :
. ضحملا درفملاب  نییبت  فطعلا  نییبتلل و  تفنؤتسا  ۀلمج  ۀلزنمب  هنأ  یف  نایبلا  فطع  لدبلا  قرافی  امنإ  و  نیکسملا »

کلذ یلع  و  ةدـئافلا ، ةدایز  نم  هیف  امب  ًانایب  یناثلا  نوک  هجتا  هانمدـق  امک  لوـألاب  لـصتی  ملاـم  هب  لـصتا  اذإ  ررکملا  ظـفللا  نأ  یناـثلا : و 
. هیف يدانملا  تممض  اذإ  لِزناف  َتیِدُه  لیللا  لواطت  ّلَبُّذلا  تالمعیلا  دیز  ُدیز  ای   373 ۀحاور : نب  هللادبع  لوق  وحن  یف  نیهجولا  اوزاجأ 
امهنم لک  مسا  نانثا  کترـضحب  هتلق و  اذإ  ٌدـیز » ُدـیز  ای  : » کلوق لثم  یف  کلذ  و  ًادرجم ، ررکملا  نوک  عم  روصتی  نایبلا  نأ  ثلاثلا : 7 و 

. دارملا رهظف  هیلع  کلابقإ  امهدحأل و  کباطخ  ررکت  هتررک  اذإف  دوصقملا ، هنأ  امهنم  لک  مهوتی  لوألا  رکذت  نیح  کنإف  دیز » »
ای : » وحن یف  و  ثراحلا » دیز  ای  : » وحن یف  نایبلا  نیعت  لدـبلا و  عنتما  اذـهل  و  لدـبلا ، فالخب  لوألا ، لحم  هلالحإ  ۀـین  یف  سیل  هنأ  عباسلا :

. سکعلاب هنإف  مضلاب  ُزرک » ُدیعس  ای   » فالخب بصنلاب ، ًازرک »  » وأ عفرلاب  ٌزرک » دیعس 
ورمع ماق  دـنه  : » کلوق وحن  یف  نایبلا  نیعت  لدـبلا و  ًاضیأ  عنتما  اذـهل  و  لدـبلا ، فـالخب  يرُخا ، ۀـلمج  نم  ریدـقتلا  یف  سیل  هنأ  نماـثلا :

«. هوخأ ورمع  ماق  لجرب  تررم  : » وحن و  اهوخأ »

ۀهبشملا ۀفصلا  لعافلا و  مسا  هیف  قرتفا  ام 

: ًارمأ رشع  دحأ  کلذ  و 
نسح و  » ك ( 83 ، ) رـصاقلا نم  الإ  غاصتال  یه  و  ربکتـسم » جرختـسم و  مئاق و  براض و   » رـصاقلا ك يدعتملا و  نم  غاصی  هنأ  اهدحأ :

«. لیمج
. رضاحلا نمزلاب  لصتملا  یضاملا  يأ : ( 84 ، ) رضاحلل الإ  نوکتال  یه  و  ۀثالثلا ، ۀنمزألل  نوکی  هنأ  یناثلا :  8

: لصألا نأل  مئاق ؛» موقی و  : » هنم و  قلطنی » قلطنم و  برـضی و  وبراض   » هتانکـس ك هتاکرح و  یف  عراضملل  ًایراجم  الإ  نوکیال  هنأ  ثلاثلا :
: باشخلا نبا  لاق  اذهل  و  بهذی » بهاذ و   » لیلدـب ربتعم ، ریغف  تاکرحلا  نایعأ  قفاوت  امأ  و  اولقن ، مث  واولا ، مض  فاقلا و  نوکـسب  موقی » »
، بلاغلا وه  ۀـیراجم و  ریغ  و  ضرعلا » رهاط  سفنلا و  نئمطم  ناسللا و  قلطنم   » هل ك ۀـیراجم  نوکت  یه  یفیرـصتال و  یـضورع  نزو  وه 

«. لیمج فیرظ و  : » وحن
«. نسح هَهجو  دیز   » زوجیال و  براض » ًارمع  دیز  : » وحن هیلع ، مدقتی  نأ  زوجی  هبوصنم  نأ  عبارلا :

هَهجو نسح  دـیز  : » لوقت ًایببـس  ـالإاهلومعم  نوکیـال  و  ًارمع » وهَمـالغ  براـض  دـیز  : » وحن ًاـیبنجأ ، ًایببـس و  نوکی  هلوـمعم  نأ  سماـخلا :
«. ًارمع نسح  دیز   » عنتمی و  هجولاوأ »

َنـسح دـیز   » عنتمی و  ههجو » نسح  دـیز  : » لوقت اهلعف ، روصق  عم  بصنت  اهنإف  هفلاـخت ، یه  و  لـمعلا ، یف  هلعف  فلاـخیال  هنأ  سداـسلا :  9
. مهضعبل ًافالخ  بصنلاب ، ههجو »

« ورمع  » بصن و  دـیز »  » ضفخب ًارمع » دـیز و  براض  اذـه   » و هبراض » ًادـیز  انأ   » اوزاجأ اذـهل  و  هلومعم ، ءاـقب  هفذـح و  زوجی  هنأ  عباـسلا :
تررم  » زوجیال و  یتأیـس ، امک  زرحملا  دوجو  طرـش  نم  دـنع  عنتممف  ضوفخملا  لحم  یلع  فطعلا  امأ  و  نونم ، فصو  وأ  لعف  رامـضإب 

اهنأل ۀفـصلا ؛ ضفخ  و  هجولا »  » بصنب ِهنَـسَح » ههجو  لجرب  تررم   » و ال لـعفلا »  » بصن و  هجولا »  » ضفخب لـعفلا » هجولا و  نسح  لـجرب 
. ًالماع رسفیال  لمعیال  ام  و  اهمدقتیال ، اهلومعم  نأل  و  ۀفوذحم ، لمعتال 

نـسحب تررم   » حـبقی و  هیبأ » لتاقب  تررم  : » وحن هریمـض ، یلإ  فاضم  یلإ  هتفاـضإ  لـعافلا و  مسا  فوصوم  فذـح  حـبقیال  هنأ  نماـثلا :
«. ههجو
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تعفر ههجو » برحلا  یف  نسح  دیز   » روهمجلا دنع  عنتمی  و  ًارمع ،» هوبأ  رادلا  یف  براض  دیز   » ك هبوصنم ، هعوفرم و  لصفی  هنأ  عساتلا :
. تبصن وأ 

یف ثیدـحلا  مهیلع  لکـشی  و  ۀـبراغملا ، ورخأتم  جاجزلا و  هلاق  ۀفـصب ، اهلومعم  عبتیال  فباوتلا و  عیمجب  هلومعم  عاـبتإ  زوجی  هنأ  رـشاعلا :
(. 85 « ) ینمیلا هنیع  روعأ   » لاجدلا ۀفص 

( َسْمَّشلا َو  ًانکَس  لّیلا  لِعاج  َو  : ) هنم نوکی  نأ  لمتحی  و  زرحملا ، طرتشیال  نم  دنع  لحملا  یلع  هرورجم  عابتإ  زوجی  هنأ  رشع : يداحلا 
(96 ماعنألا /  )

زاجأ ءارفلل  ًافالخ  ندبلا »  » بصن و  هجولا »  » رجب ندبلا » هجولا و  نسح  وه   » زوجی و ال 
10

ةاهُط َّلظف   374 سیقلا : ئرما  لوقک  نیبابلا ، یف  رورجمب  بوصنملا  عابتإ  نویدادـغبلا  زاـجأ  و  فوطعملا ، عفرب  دـیلا » لـجرلا و  يوق  وه  »
نأ یلع  جرخ  و  فیفـص »  » یلع فطع  مهدـنع  وه  و  ردـقلا ، یف  خوبطملا  ریدـقلا »  » لّـجَعُم ریدـق  وأ  ءاوِـش  فیفَـص  جِْـضنُم  نیباـم  محللا 

( ِةَرِخآلا ُدیِری  ُهللاَو  : ) مهضعب ةءارقک  هیلإ ، فاضملا  رج  یقبُا  فاضملا و  فذح  مث  ریدق » خباط  وأ  : » لصألا
(67 لافنألا /  )

375 ریهز : لاـق  اـمک  ۀـفاضإلاب  رورجم  فیفـصلا »  » نأ مهوت  یلع  وأ  راوجلا  یلع  ضفخ  نکل  و  فیفـص »  » یلع فطع  هنأ  وأ  ضفخلاـب ،
ایئاج ناک  اذإ  ًائیش  قباس  یضمام و ال  كردم  تسل  ینأ  یلادب 

هیف اعمتجا  ام  و  زییمتلا ، لاحلا و  هیف  قرتفا  ام 

امأ ماهبإلل و  ناتعفار  ناتبوصنم ، ناتلـضف ، ناترکن ، نامـسا ، امهنأ : قافتالا  هجوأف  ۀعبـس . یف  اقرتفا  و  روُما ، ۀـسمخ  یف  اعمتجا  امهنأ  ملعا 
: وحن ًافرظ ، و  ( 88 « ) ةریَح یف  لّالُـض  سانلا  هثعب و  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  ۀـلمج  نوکت  لاحلا  نأ  اهدـحأف  قارتفـالا : هجوأ 

( ِهتَنیِز ِیف  هِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  : ) وحن ًارورجم ، ًاراج و  و  باحسلا » نیب  لالهلا  تیأر  »
(79 صصقلا /  )

. ًامسا الإ  نوکیال  زییمتلا  و 
11

( ًاحَرَم ِضْرْالا  ِیف  ِشْمَت  الَو  : ) یلاعت هلوقک  اهیلع ، مالکلا  ینعم  فقوتی  دق  لاحلا  نأ  یناثلا : و 
(37 ءارسإلا /  )

. زییمتلا فالخب 
. تاوذلل نیبم  زییمتلا  و  تائیهلل ، ۀنیبم  لاحلا  نأ  ثلاثلا : و 

« ًارصان ًایفاک  هیلع  لکوتأ  و  ًارداق ، ًارهاق  هنیعتـسأ  و  ًایداه ، ًابیرق  هیدهتـسأ  و  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوقک  ددعتت  لاحلا  نأ  عبارلا : و 
. زییمتلا فالخب  ( 89)

( َنوُجُرْخی ْمُهُراْصبَأ  ًاعَّشُخ  : ) وحن ههبشی ، ًافصو  وأ  ًافرصتم ، ًالعف  ناک  اذإ  اهلماع  یلع  مدقتت  لاحلا  نأ  سماخلا : و 
(7 رمقلا /  )

یف کلذ  زوجی  و ال  کل ، الومحم  قیلط  اذه  و  يأ : قیلط  نیلمحت  اذـه  ِتوجن و  ةرامإ  کیلع  داّبعل  ام  ْسَدَـع   376 دایز : نب  دیزی  لوق  و 
امَّمذـم ناک  ناسحإلاب  نعی  مل  ایرثُم و  شیعلاـب  ّرقًاـنیع  ءرملااَذإ   377 هلوقب : زاوجلا  یلع  کلام  نبا  لالدتـسا  اـمأف  حیحـصلا ، یلع  زییمتلا 

یعاد ینملا و  لینب  بیطت  ًاسفنأ   378 هلوق : امأ  و  فوذحملا ، وه  زییمتلل  بصانلا  و  روکذملا ، هرسفی  فوذحمب  عوفرم  ءرملا »  » نأل وهسف ؛
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. ةرورضف ًاراهج  يدانی  نونملا 
َنُوتِْحنَت َو  « ) ابهذ کلام  اذـه  : » وحن ةدـماج ، لاحلا  عقتف  ناـسک  اـعتی  دـق  و  دومجلا ، زییمتلا  قح  و  قاقتـشالا ، لاـحلا  قح  نأ  سداـسلا : و 

( ًاتوُیب َلابِْجلا 
(74 فارعألا /  )

12
وبأ و  ًاقلطم ، لاح  یعبرلا : یـسرافلا و  شفخـألا و  لاـقف  اذـبح »  » دـعب بوصنملا  یف  فلتخا  و  ًاـسراف » هرد  هللا  : » وحن ًاقتـشم ، زییمتلا  عقی  و 

ای  379 هلوقک : هب  حدملا  دییقت  دیرا  نإ  قتشملا  زییمت و  دماجلا  لیق : و  لاح ، قتشملا  زییمت و  دماجلا  لیق : و  ًاقلطم ، زییمت  ءالعلا : نب  ورمع 
ةدکؤم نوکت  لاحلا  نأ  عباسلا : و  دیز » ًابکار  اذبح  : » وحن زییمتف ، الإ  و  لاحف ، ًانالعإ  ًارارـسإ و  ربلا  هجوأ  یف  فرـسالبالوذبم  لاملااذـبح 

( ًاکِحاض َمَّسَبَتَف  : ) وحن اهلماعل ،
(19 لمنلا /  )

. کلذک زییمتلا  عقی  و ال 

لاحلا ماسقأ 

: تارابتعاب مسقنت 
: لئاسم ثالث  یف  بجاو  کلذ  و  ۀمزالم ، و  بلاغلا ، وه  ۀلقتنم و  نیمسق : یلإ  هموزل  اهانعم و  لاقتنا  رابتعاب  اهماسقنا  لوألا :

و لقتنم ، فصو  وه  و  نیضباقتم ، ینعمب  هنإف  دیب » ًادی  هتعب  : » وحن فالخب  ًابهذ » کلام  اذه  : » وحن قتشملاب ، ۀلوؤملا  ریغ  ةدماجلا  اهادحإ :
ۀلوؤم الإ  نوکت  ةدـماجلا ال  لاحلا  نأ  مهوتی  ریثک  و  یناثلا ، یف  اـهفالخب  یعـضولا ، اـهانعم  یف  ۀلمعتـسم  اـهنأل  لوـألا ؛ یف  لوؤی  مل  اـمنإ 

. کلذک سیل  و  قتشملاب ،
( ًاِربْدُم ّیلَو  : ) وحن ةدکؤملا ، ۀیناثلا :

(10 لمنلا /  )
( ًافیِعَض ُناْسنْالا  َِقلُخ  َو  : ) وحن اهبحاص ، ددجت  یلع  اهلماع  لد  یتلا  ۀثلاثلا :

(28 ءاسنلا /  )
13

( ِطْسِْقلِاب ًاِمئآق  : ) هنم فامسلاب و  کلذ  ریغ  یف  ۀمزالملا  عقت  و 
)

(18 نارمع /  لآ 
. اهلبق امم  دافتسم  ریغ  اهانعم  نأل  مهو ؛ ةدکؤم ، اهنإ  ۀعامج : لوق  و  ًالاح ، برُعا  اذإ 

َلَّثمَتَف : ) وحن ۀفوصوملا ، ةدماجلا  یه  ۀئِّطوم و  و  بلاغلا ، وه  ةدوصقم و  نیمسق : یلإ  اهب  ۀئطوتلل  اهتاذل و  اهدصق  بسحب  اهماسقنا  یناثلا :
( ًایِوَس ًارََشب  اَهل 

(17 میرم /  )
«. ًانسحم ًالجر  دیز  ینءاج  : » لوقت و  ًایوس »  » رکذل ۀئطوت  ًارشب »  » رکذ امنإف 

( ًاخیَش ِیْلَعباذه  : ) وحن بلاغلا ، وه  و  ۀنراقم ، ۀثالث : یلإ  نامزلا  بسحب  اهماسقنا  ثلاثلا :
(72 دوه /  )
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دیز ءاج  : » وحن ۀیـضاملا ، یه  و  ۀیکحم ، و  کلذ ، ًاردـقم  يأ : ًادـغ ،» هب  ًادـئاص  رقـص  هعم  لجرب  تررم   » ۀلبقتـسملا ك یه  و  ةردـقم ، و 
(94 « ) ًابکار سمأ 

اهانعم دافتـسی  یتلا  یه  و  ةدکؤم ، و  ًاضیأ ، ۀسـسؤم  یمـست  و  بلاغلا ، وه  و  ۀنیبم ، نیمـسق : یلإ  دیکوتلا  نییبتلا و  بسحب  اهماسقنا  عبارلا :
( ًاِربْدُم ّیلَو  : ) وحن اهلماعل ، ةدکؤم  ۀثالث : یه  و  اهنودب ،

(10 لمنلا /  )
ءاج : » وحن یف  مهلوق  لکـشی ، امم  و  ًافوطع » كوبأ  دـیز  : » وحن ۀـلمجلا ، نومـضمل  ةدـکؤم  و  ًاّرط ،» موقلا  ءاج  : » وحن اهبحاصل ، ةدـکؤم  و 

، ةدکؤم لاح  یه  و ال  لوعفمال ، لعاف و  ۀئیه  نیبتال  و  درفم ، یلإ  لحنتال  اهنأ  عم  لاح ، ۀیمسالا  ۀلمجلا  نإ  ۀعلاط :» سمشلا  دیز و 
14

و اهناکـس ، ًامئاق  رادـلاب  تررم   » نییببـسلا ك تعنلا  لاحلاک و  یهف  ینعی  هئیجم ، دـنع  سمـشلا  ۀـعلاط  دـیز  ءاج  اهلیوأت : ینج ، نبا  لاقف 
لوعفم ۀلمجلا  امنإ  يرـشخمزلا : ذیملت  لضافألا  ردـص  لاق  و  هوحن ، و  ًارکبُم ، کلوقب : ۀـلوؤم  یه  نورمع : نبا  لاق  و  هناملغ ،» مئاق  لجرب 

( رُْحبَأ ُۀَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمی  ُرْحَْبلاَو  : ) یلاعت هلوق  ریسفت  یف  يرشخمزلا  لاق  و  ۀلمج ، هعم  لوعفملا  ءیجم  تبثأ  و  هعم ،
(27 نامقل /  )

شیجلا تئج و   » لکیه و دباوألا  دـیق  دِرَْجنُمب  اهتانک  یف و  ریطلا  يدـتغأدق و  380 و  سیقلا : ئرما  لوقک  وه  رحبلا :»  » عـفر نم  ةءارق  یف 
و يأ : اهرحب  و  ردـقی : نأ  زوجی  و  لاحلا ، يذ  ریمـض  نع  تیرع  کلذـلف  فورظلا ، مکح  اهمکح  یتلا  لاوحألا  نم  امهوحن  و  فطـصم »

. ضرألا رحب 
15

اهوحن ماهفتسالا و  طرشلا و  ءامسأ  بارعإ 

فالخلا یلع  أدـتبم  وأ  ربخ  یهف  دـیز »؟ نم  : » وحن ۀـفرعم ، مسا  وأ  ةأدـتبم ، یهف  کل »؟ با  نم  : » وحن ةرکن ، مسا  اهدـعب  عقو  نإـف  ـالإ  و 
»؟ ماق نم  : » وحن ةأدتبم ، یهف  رصاق  لعف  اهدعب  عقو  نإف  الإ  و  طرشلا ، ءامسأ  یف  ناعونلا  ناذه  عقیال  و  قباسلا ،

و باوجلا ، لعفال  طرـشلا  لعف  ربخلا  نأ  حصألا  و  (، 97 « ) ُةدوملا هموق  نم  مدتسی  هتیشاح  نلت  نم  و  (: » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 
( َنوُرْکُنت ِهللا  ِتایآ  يَأَف  : ) وحن هب ، ۀلوعفم  یهف  اهیلع  اعقاو  ناک  نإف  دعتم  لعف  اهدعب  عقو  نإ 

(81 رفاغ /  )
( اوُعْدَتامًایَأ : ) وحن و 

(110 ءارسإلا /  )
( َُهل يِداه  الَف  ُهللا  ِِللْضی  ْنَم  : ) وحن و 

(186 فارعألا /  )
اهدـعب ردـقم  فوذـحمب  ۀـبوصنم  وأ  ةأدـتبم  یهف  هاخأ »؟ تیأر  نم  : » وحن اهقلعتم ، وأ  هتیأر »؟ نم  : » وحن اهریمـض ، یلع  ًاعقاو  ناـک  نإ  و 

. روکذملا هرسفی 
هیبنت

مل ول  مقی » نم  : » کلوقف هریمـض ، یلع  لمتـشم  طرـشلا  لعف  و  مات ، مسا  هنأل  هدحو ؛ طرـشلا  لعف  هربخ  لهف  أدتبم  طرـشلا  مسا  عقو  اذإ  و 
« موقی سانلا  نم  لک  : » کلوق ۀلزنمب  ناکل  طرشلا  ینعم  هیف  نکی 

هلف ینیتأی  يذلا  : » کلوق یف  ربخلا  وه  هریظن  نأل  و  حـصألا ، یلع  هیلإ  هنم  ریمـض  دوع  مهمازتلال  و  تمت ، هب  ةدـئافلا  نأل  باوجلا ؛ لعف  وأ 
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« مهرد
ةدئافلا تفقوت  امنإ  و  لوألا ، حیحـصلا : و  هعم » مقأ  مقی  نإ  سانلا  نم  لک  : » کلوق ۀـلزنمب  هعم » مقأ  مقی  نم  : » کلوق نأل  امهعومجم ، وأ 

. ۀیربخلا ثیح  نم  ال  طقف ، قیلعتلا  ثیح  نم  باوجلا  یلع 
16

ةرکنلاب ءادتبالا  تاغوسم 

، اهوعبتتف ةدئافلا ، نطاوم  یلإ  يدتهی  دحأ  لک  سیل  هنأ  نورخأتملا  يأر  و  ةدئافلا ، لوصح  یلع  الإ  کلذ  طباض  یف  نومدقتملا  لوعی  مل 
: روُما ةرشع  یف  ةرصحنم  اهنأ  رهظی  يذلا  و  ۀلخادتم ، رومُال  ددعم  وأ  حلصیالام  دروم  رثکم  نم  و  ّلخم ، لقم  نمف 

( ُهَْدنِع یًّمَسُم  ٌلَجَأ  َو  : ) وحن لوألاف ، ینعم ،» وأ  ًاریدقت  وأ  ًاظفل  ۀفوصوم  نوکت  نأ  : » اهدحأ
(2 ماعنألا /  )

نویوحنلا و  فوصوم ، وه  و  فوذحملا ، وه  ۀـقیقحلا  یف  أدـتبملاف  فیعـض ، لجر  لصألا : ذإ  ۀـلمرقب ،» ذاع  فیعـض  : » مهلوق کلذ  نم  و 
: تلق ولف  ةدـئافلا ، لصحت  ۀفـص  لک  تسیل  هانرکذ و  اـم  باوصلا : و  فوصوم ، نم  ًاـفلخ  وأ  ۀـفوصوم  تناـک  اذإ  ةرکنلاـب  أدـتبی  نولوقی :

. زجی مل  ینءاج » سانلا  نم  لجر  »
: وحن ثلاثلا  رـش و  يأ  رـش  ینعملا : اذإ  باناذ ،» رهأ  رـش  : » مهلوق و  مهردـب ، هنم  ناونم  يأ : مهردـب » ناونم  نمـسلا  : » مهلوق وحن  یناثلا ، و 

نیعونلا نیذه  یف  سیل  و  ًادیز ، نّسح  میظع  ءیش  ینعم  یف  هنأل  ًادیز ؛» نسحأ  ام  : » مهلوق و  ریغص ، لجر  ینعم  یف  هنأل  ین ؛» ءاج  لیجر  »
رمأ : » وحن ًابـصن ، وأ  هزاجأ ، نم  دـنع  نادـیزلا » مئاـق  : » وحن ًاـعفر ، اـمإ  ۀـلماع : نوکت  نأ  یناـثلا : یناـثلا و  مسقلا  نم  اـنوکیف  ةردـقم  ۀـفص 

، ةرکن هیلإ  فاضملا  نوکی  نأ  هذه : طرـش  و  ینءاج ،» ةأرما  مالغ  : » وحن ًارج ، وأ  ردصملاب  لحملا  بوصنم  فرظلا  ذإ  ۀـقدص ؛» فورعمب 
هیلإ فاضملا  نإف  کلذ  ادـع  ام  امأ  و  دوجیال » كریغ   » و لخبیال » کلثم  : » وحن ۀـفاضإلاب ، فرعتیال  امم  فاضملا  ۀـفرعم و  وأ  انلثم ، امک 

. ةرکنال ۀفرعم  هیف 
ءادتبالا غوسی  امم  هیلع  فوطعملا  وأ  فوطعملا  نوک  طرشب  فطعلا  ثلاثلا : و 

17
( ٌفوُْرعَم ٌلْوَق  َو  ٌۀَعاط  : ) وحن هب ،

(21 دّمحم /  )
( ًيذَأ اهُعَْبتی  ۀَقَدَص  ْنِم  ٌریَخ  ٌةَرِفْغَم  َو  ٌفوُْرعَم  ٌلْوَق  : ) وحن و  امهریغ ، نم  لثمأ  يأ : ( 98)

(263 ةرقبلا /  )
. کلام نبا  مهنم  طرشلا ، لمهأ  فطعلا و  قلطأ  مهنم  ریثک  و 

( ٌدیِزَم انیََدل  َو  : ) وحن ۀلمج ، وأ  کلام : نبا  لاق  ًارورجم ، وأ  ًافرظ  اهربخ  نوکی  نأ  عبارلا : و 
(35 (ق / 

( ٌباتک لَجَأ  ِّلِکل   ) و
(38 دعرلا /  )

ام لجر  هیف  نوکی  نأ  نعولخیال  تقولا  نأل  زجی ؛ مل  لجر » راد  یف  : » لیقولف صاصتخالا ، نهیف  ربخلا  طرـش  و  لجر » هُمالغ  كدـصق   » و
عفدل انه ؛ میدقتلا  بجو  امنإ  لاقی : نأ  باوصلا : و  رادلا » یف  لجر   » زوجیالف میدـقتلا ، و  اولاق : کلذـب ، رابخإلا  یف  ةدـئاف  الف  ام ، راد  یف 

. اهعضوم كاذ  ربخلا و  میدقت  هیف  بجی  امیف  ۀلأسملا  اورکذ  دق  و  صیصختلا ، یف  ًالخدم  هل  نأ  مهوی  انه  هطارتشا  و  ۀفصلا ، مهوت 
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و رادلا »؟ یف  لجر  له   » و رادلا » یف  لجر  ام  : » وحن اهریغب ، وأ  ماهفتسالا ، ءامسأ  طرشلا و  ءامسأک  اهتاذب  امإ  ۀماع : نوکت  نأ  سماخلا : و 
( ِهللا َعَم  ٌهلإ  َأ  )
(60 لمنلا /  )

«. ةأرما نم  ریخ  لجر  : » وحن یه ، ثیح  نم  ۀقیقحلا  اهب  ًادارم  نوکت  نأ  سداسلا : و 
« دیزل بجع  : » وحنل لماش  اذه  و  لعفلا ، ینعم  یف  نوکت  نأ  عباسلا : و 

، بجعتلا اهب  داری  نأب  هوطبض  و 
18

( َنیِسای ْلإ  یلَع  ٌمالَس  : ) وحنل و 
(130 تافاصلا /  )

( َنیِفِّفَطُْمِلل ٌلیَو   ) و
(1 نیففطملا /  )

عنم امأ  و  ناغوسم ، نادـیزلا » مئاق  ام  : » وحن یفف  اذـه  یلع  و  اـهزوج ، نم  دـنع  نادـیزلا » مئاـق  : » وحنل و  ءاعدـلا ، اـهب  داری  نأـب  هوطبـض  و 
ءافتکالا طرـش  تاوفل  وأ  دامتعالا ، وه  لمعلا و  طرـش  تاوفل  امإ  لـب  ءادـتبالل ، هیف  غوسم  ـال  هنـأل  سیلف  نادـیزلا » مئاـق  : » وحنل روهمجلا 

: نیهجول رهظأ ، اذه  و  ماهفتسالا ، وأ  یفنلا  مدقت  وه  ربخلا و  نع  لعافلاب 
یناثلا هنع و  ربخملا  یلع  دامتعالا  دجو  نإ  أدتبم و  مئاق »  » نوک هوبأ » مئاق  دـیز  : » وحن یف  زوجیالف  دامتعالا ، قلطم  یفکیال  هنأ  امهدـحأ :

هنأ امهدـحأ : نیلیلدـب : لمعلا ، قلطمل  ال  بوصنملا ، یف  لمعلل  وه  اـمنإ  لابقتـسالا  وأ  لاـحلا  ینعمب  فصولا  نوک  وداـمتعالا  طارتشا  نأ 
. لابقتسالا وأ  لاحلا  ینعمب  فصولا  نوک  نادیزلا » مئاقأ  : » وحن ۀحصل  اوطرتشی  مل  مهنأ  یناثلا  و  سمأ » هوبأ  مئاق  دیز   » حصی

، داتعم ریغ  سنجلا  اذه  دارفأ  نم  کلذ  عوقو  ذإ  تدجس ؛» ةرجش  : » وحن ةداعلا ، قراوخ  نم  ةرکنلل  ربخلا  کلذ  توبث  نوکی  نأ  نماثلا : و 
لجر وأدـسأ  اذإف  تجرخ  : » وحن ۀـیئاجفلا ، اذإ »  » دـعب عقت  نأ  عساتلا : هوحن و  و  تام » لـجر  : » وحن فـالخب  ةدـئاف ، اـهنع  هب  راـبخإلا  یفف 

. لجر وأ  دسأ  کجورخ  دنع  کئجافی  نأ  نم  لاحلا  ولخی  الأ  ةداعلا  بجوتال  ذإ  بابلاب ،»
نم و  اهلبق ، ۀلأسملا  یف  هانرکذ  ام  زاوجلا  ۀلع  و  ینیدهی » لیلد  ءارحـصلا و  تعطق  : » کلوق وحن  ۀـیلاح ، ۀـلمج  لوأ  یف  عقت  نأ  رـشاعلا : و 

يدیب ۀیدُم  ینارت  موی  لک  ةدحاورهدلا و  یفاهقرطی  بئذلا   381 هلوق : کلذ 
19

ًالماح يأ : ۀفوذحم ، لاحل  لوعفمف  بصنلاب  ۀیدم »  » يور نم  مزالب و  سیل  لاحلا  واو  دعب  ةرکنلا  عوقو  نییوحنلا  طارتشا  نأ  ملعی  اذـهب  و 
. ءایلا نم  ًالدب  نوکی  نأ  نسحیال  و  اکسمم ، وأ 

(: مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  وحن  لیـصفتلل ، وأ  لجر » رادلا  یف  امنإ  : » وحن ةروصحم ، ةرکنلا  نوکت  نأ  تاغوسملا : نم  اورکذ  امم  و 
ریع یضم  نإ  : » وحن ءازجلا ، ءاف  دعب  وأ  (، 100 « ) ربصاف کیلع  ناک  اذإ  رطبتالف و  کل  ناک  اذإف  کیلع ، موی  کل و  موی  ناموی : رهدـلاو  »

« امنإ  » ءیجم لبق  حیحص  ةرکنلاب  اهیف  ءادتبالا  نألف  یلوُالا  امأ  رظن ، نهیف  و  طابرلا » یف  ریعف 
تفذح مث  رخآ ، ریعف  ینعملا : نألف  ۀثلاثلا  امأ  و  لیـصفتلا ، لدب  یمـسی  هیلع و  فطع  یناثلا  ۀـیلدبلل و  لوألا  موی »  » لامتحالف ۀـیناثلا  امأ  و 

. ۀفصلا

فطعلا ماسقأ 

ةراشا
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: ۀثالث یهو 

لصألا وه  فللا 1 و  یلع  فطعلا  اهدحأ :

ةأرما و ال نم  ینءاج  ام  : » وحن یف  زوجیالف  فوطعملا ، یلإ  لماعلا  هجوت  ناکمإ  هطرـش  و  ضفخلاـب ، دـعاق » ـال  مئاـقب و  دـیز  سیل  : » وحن
. فراعملا یف  لمعت  ةدئازلا ال  نم »  » نأل عضوملا ؛ یلع  ًافطع  عفرلا  الإ  دیز »

یف ام »  » لامعإ ظفللا  یلع  فطعلا  یف  نأل  دـعاق ؛» لب  وأ  نکل  ًامئاق  دـیز  ام  : » وحن ًاعیمج ، لـحملا  یلع  ظـفللا و  یلع  فطعلا  عنتمی  دـقو 
. أدتبم رامضإ  یلع  عفرلا  باوصلا : و  خسانلا ، لوخدب  هلاوز  عم  ءادتبالا  رابتعا  لحملا  یلع  فطعلا  یف  و  بجوملا ،

20

لحملا یلع  فطعلا  یناثلا : و 

بصنلاب ًادعاق » مئاقب و ال  دیز  سیل   » وحن
: طورش ۀثالث  نیققحملا  دنع  هلو 

عفرتف نِم »  » و بصنتف ، ءابلا  طقست  نأ  ةأرما » نم  ینءاج  ام   » و مئاقب » دیز  سیل   » یف زوجی  هنأ  يرت  الأ  حیصفلا ، یف  هروهظ  ناکمإ  اهدحأ :
اوجوعت مل  رایدلا و  نورمت   382 ریرج : لوق  امأ  و  ًادیز » تررم   » زوجیال هنأل  ینج ؛ نبال  ًافالخ  ًارمع » دیزب و  تررم   » زوجیالف اذه  یلع  و 

مل نإف   383 دیبل : لوق  لیلدب  انلثم ، امک  ًادئاز  ظفللا  یف  لماعلا  نوکی  نأب  عضوملا  ةاعارم  صتخت  و ال  ةرورـضف ، مارح  نذإ  یلع  مکمالک 
لذاوعلا کْعزتلف  ٍّدَعَم  نود  ًادلاوناندع و  نود  نمدجت 

هلامعإ ال لصألا : لمعلا ، طورشل  یفوتسملا  فصولا  نأل  هیخأ ؛» ًادیز و  براض  اذه   » زوجیالف ۀلاصألا ، قحب  عضوملا  نوکی  نأ  یناثلا : و 
. لعفلاب هقاحتل  هتفاضإ ال 

نأل کلذ  و  نامئاق » ورمع  ًادـیز و  نإ  : » اهادـحإ لئاسم : عانتما  اذـه  یلع  ینتبا  و  لحملا ، کلذـل  بلاـطلا  يأ : زرحملا ، دوجو  ثلاـثلا : و 
«. ّنإ  » لوخدب لاز  دق  درجتلا  و  درجتلا ، وه  ءادتبالا  ءادتبالا و  وه  دیز »  » عفرل بلاطلا 

21
اوطرتشی مل  مهنأل  نییرـصبلا ؛ ضعب  هذه  زاجأ  و  أدتبمال ، لحملا ، یلع  ًافوطعم  ًارمع »  » تردق اذإ  ورمع » مئاق و  ًادیز  نإ  : » ۀـیناثلا ۀـلأسملا 

؛ نویفوکلا اـمهزاجأ  و  ربـخلا ، وه  دـحاو و  لومعم  یلع  ءادـتبالا ، و  نإ » : » نیلماـع دراوت  وه  و  رخآ ، عناـمل  یلوُـالا  اوعنم  اـمنإ  و  زرحملا ،
، اهلوخد لبق  هب  ًاعوفرم  ناک  امب  عوفرم  وه  لب  ًائیش ، ربخلا  یف  مهدنع  لمعت  مل  ّنإ »  » نأل و  زرحملا ، نوطرتشیال  مهنأل 

طرـشب سیل  هنأ  امک  ییاـسکلا  هطرتشی  مل  فللا 1 و  رفانتی  الئل  مسالا ؛ بارعإ  ءاـفخ  ربخلا  ءیجم  لـبق  عفرلا  ۀحـصل  ءارفلا  طرـش  نکل  و 
. ظفللا یلع  فطعلا  عضاوم  رئاس  یف  قافتالاب 

( َنوئباّصلا َو  اوُداه  َنیِّذَلا  َو  اُونَمآ  َنیِّذَلا  َّنإ  : ) یلاعت هلوق  امهتجح  و 
(69 ةدئاملا /  )

و نوحرف ، وأ  نونمآ  وأ  نوروجأم  يأ : فوذحم ، نإ »  » ربخ نأ  امهدحأ : نیرمأب : ۀیآلا  نع  بیُجا  و  نابهاذ » دیز  کنإ و  : » مهلوق و  ۀـیآلا ،
روکذملا ل ربخلا  نأ  یناثلا : سکعلا و  ریثکلا  امنإ  هیلع و  یناثلا  ۀلالدل  لوألا  نم  فذح  هنأ  هفعـضی  ربخلا و  هدـعب  ام  أدـتبم و  نوئباصلا » »

لاـثملا نع  اـهیلع و  فوطعملا  ۀـلمجلا  ضعب  یلع  ۀـفوطعملا  ۀـلمجلا  میدـقت  هفعـضی  کلذـک و  يأ : فوذـحم ، نوئباـصلا »  » ربخ و  نإ » »
جرخ امهیلع  نابهاذ و  دیز  تنأ و  کنإ  يأ : فوذحم ، أدتبمل  عبات  هنأ  یناثلا : و  نإ »  » رکذ مدـع  مهوت  یلع  فطع  هنأ  امهدـحأ : نیرمأب :
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«. نوبهاذ نوعمجأ  مهنإ  : » مهلوق
. بصنلاب ًارمع » دیز و  براض  اذه  : » ۀثلاثلا ۀلأسملا 

ظفللا یف  لمعی  لعفلل ال  هبـشملا  مسالا  نأل  قاذحلا ؛ امهعنم  بصنلاب ، ًارمع » و   » وأ عفرلاب  ورمع » دیز و  ُبرـض  ینبجعأ  : » ۀعبارلا ۀـلأسملا 
، ًافاضم وأ  ًانونم  وأ  لأ »  » نوکی ب یتح 

( ًانابْسُح َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًانکَس  ِلّیلا  ِلِعاج  َو  : ) یلاعت هلوق  رهاظب  ًاکسمت  موق  امهزاجأ  و 
(96 ماعنألا /  )
: رعاشلا لوق  و 

22
اددوس دجم و  دیهمت  نم  ُلخت  ملف  ادَّدُجم  ًاباطتسم  ءانس  َتیِوَه   384

و هعم ، ًالوعفم  اددوس »  » نوکی وأ  اددوس ، تدـهم  و  سمـشلا ، لعج  و  يأ : روکذـملا ، هیلع  لدـی  لماع  رامـضإ  یلع  کـلذ  نأـب  بیُجا  و 
َو : ) یلاعت هلوق  هیضم  کل  حضوی  بصنلا و  لمعیال  لأ »  » نم درجملا  یضاملا  و  یضاملا ، ینعمب  اهیف  فصولا  نأ  ۀیآلا  یف  ریدقتلل  دهـشی 

( َنوُرکْشَت ْمکّلََعل  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِیف  اُونکْسَِتل  َراهَّنلا  َو  َلّیلا  ُمَکل  َلَعَج  ِِهتَمْحَر  ْنِم 
(73 صصقلا /  )

نمزلا ۀـنمزألا ال  یف  رمتـسم  لـعف  هنم  دارم  لـعجلا  نأ  کـلذ  عم  معز  و  لـیللا »  » لـحم یلع  ًاـفوطعم  سمـشلا »  » نوک يرـشخمزلا  زوج  و 
( ِنیِّدلا ِمْوی  ِکلام   ) یف هصن  عم  هتیصوصخب  یضاملا 

(4 ۀحتافلا /  )
. ۀضحم هتفاضإ  نأ  یف  یضاملا  یلع  لمح  اذإ  هتلزنمب  ناک  رمتسملا  نمزلا  یلع  لمح  اذإ  هنأ  یلع 

مهوتلا یلع  فطعلا  ثلاثلا : و 

طرش و  مهوتملا ، لماعلا  کلذ  لوخد  ۀحـص  هزاوج  طرـش  و  ربخلا ، یف  ءابلا  لوخد  مهوت  یلع  ضفخلاب  دعاقال » ًامئاق و  دیز  سیل  : » وحن
لوق نسحی  مل  ایئاج و  ناک  اذإ  ائیش  قباسال  یضمام و  كردم  تسل  ینأ  یلادب   385 ریهز : لوق  نسح  اذهل  و  كانه ، هلوخد  ةرثک  هنسح 

: برینلا و  اـم » سیل و   » يربخ فـالخب  ناـک »  » ربخ یلع  ءاـبلا  لوخد  ۀـلقل  لِـمنُم  مهیف  شِمنُمـال  مهیف و  برین  اذ  تنک  اـم  386 و  رخآلا :
. نیبلا تاذ  دسفملا  شمنملا : و  ۀمیمنلا ، ریثکلا  لمنملا : و  ۀمیمنلا ،

23
یف و  ًـالعف ، ًامـسا و  بوـصنملا  یف  و  ًامـسا ، عوـفرملا  یف  اـضیأ  عـقو  و  موزجملا ، هیخأ  یف  عـقو  رورجملا ، یف  فـطعلا  اذـه  عـقو  اـمک  و 

. تابکرملا
موزجملا امأف 

( َنیِِحلاّصلا َنِم  ْنکَأ  َو  َقَّدَّصَأَف  بیِرَق  لَجَأ  یلإ  ِینَتْرَّخَأ  الَْول  : ) ورمع یبأ  ریغ  ةءارق  یف  هیوبیس  لیلخلا و  هب  لاقف 
(10 نوقفانملا /  )

لوقک َقَّدَّصَأَف )  ) لحم یلع  فطع  وه  یـسرافلا : یف و  اریـسلا  لاق  و  دحاو ، قدـصأ  ینترخأ  نإ  ینعم  قدـصأف و  ینترخأ  الول  ینعم  نإف 
( ْمُهْرَذی َو  َُهل  يِداه  الَف  ُهللا  ِِللْضی  ْنَم  : ) نیوخألا ةءارق  یف  عیمجلا 

(186 فارعألا /  )
ام نأل  مزج ؛ عضوم  یف  اهدـعب  ام  انه و  ءافلا  تسیلف  طرـشلا ، رامـضإب  کمرکا » ینتئا  : » وحن یف  مزجلا  نأ  ناملـسی  امهنأ  هدری  و  مزجلاب ،
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عم ءافلا  نوکت  فیکف  مدـقت ، امم  مهوتم  ردـصم  یلع  فوطعم  ردـصم  لیوأت  یف  لـعفلا  و  نأ »  » و ةرمـضم ، نأ »  » بوصنم ب ءاـفلا  دـعب 
. ردقم طرش  نیفطاعتملا  نیدرفملا  نیب  سیل  مزجلا و  عضوم  یف  کلذ 

عوفرملا امأ  و 
ینعم هانعم  نأ  كاذ  و  نابهاذ » دـیز  کنإ و  و  نوبهاذ ، نوعمجأ  مهنإ  : » نولوقیف نوطلغی  برعلا  نم  ًاسان  نأ  ملعا  و  ( 107 : ) هیوبیس لاقف 

ربع ام  طلغلاب  هدارم  یهتنا و  ایئاج  ناک  اذإ  ًائیـش  قباس  یـضمام و ال  كردم  تسل  ینأ  یلادب   387 لاق : امک  مه » : » لاق هنأ  يریف  ءادتبالا ،
یتم انأب  هیلع  ضرتعاف  أطخلا  طلغلاب  دارأ  هنأ  کلام  نبا  مهوت  و  تیبلا ، هداشنإ  هحـضوی  و  همـالک ، نم  رهاـظ  کـلذ  و  مهوتلاـب ، هریغ  هنع 

. طلغ هلئاق  نإ  ردان : لک  یف  لاقی  نأ  ناکمإل  ًاردان  ًائیش  تبثن  نأ  عنتما  و  مهمالکب ، ۀقثلا  تلاز  مهیلع  کلذ  انزوج 
24

ًامسا بوصنملا  امأ  و 
( دِرام ناْطیَش  ِّلک  ْنِم  ًاظْفِح  َو  : ) یلاعت هلوق  یف  مهضعب  لاقف 

(7 تافاصلا /  )
( ِبکاوْکلا ۀَنیِِزب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنیَز  ّانإ   ) ینعم یلع  فطع  هنإ 

(6 تافاصلا /  )
، فوذحم لماعلاف  امهیلع  و  ًاقلطم ، الوعفم  وأ  هلجأل  الوعفم  نوکی  نأ  لمتحی  و  ءامـسلل ، ۀنیز  ایندـلا  ءامـسلا  یف  بکاوکلا  انقلخ  انإ  وه  و 

( اُونِهْدیَف ُنِهُْدتَْول  اّوُدَو  : ) مهضعب ةءارقکف  العف  بوصنملا  امأ  ًاظفح و  اهانظفح  وأ و  بکاوکلاب ، اهانیز  ناطیش  لک  نم  ًاظفح  و  يأ :
(9 ملقلا /  )

. نهدت نأ  اودو  ینعم  یلع  المح 
تابکرملا یف  امأ  و 

(109 ( ) ْمکَقیِذِیل َو  تارّشَبُم  َحایّرلا  َلِسْری  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : ) یلاعت هلوق  یف  لیق  دقف 
(46 مورلا /  )

ۀلالدل لعفلا  رامضإ  نأل  یلوأ ؛ وه  و  اهلسرأ ، اذک  اذک و  نوکیل  مکقیذیل و  و  ریدقتلا : نأ  لمتحی  و  مکقیذیل ، مکرشبیل و  ریدقت  یلع  هنإ 
. ینعملا یلع  فطعلا  نم  لهسأ  هیلع  ینعملا 

هیبنت

یف لـعفلا  و  نأ »  » و نأ »  » رامـضإب مهدـنع  بصنلا  ذإ  یقح ؛» ینیـضقت  وأ  کـنمزلأل  : » وحن نییرـصبلا  لوق  یلع  ینعملا  یلع  فـطعلا  نم 
( اوُِملْسی َْوأ  ْمُهَنُوِلتاُقت  : ) هنم و  یقحل ، کنم  ءاضق  وأ  ینم  موزل  ّننوکیل  يأ : مهوتم ، ردصم  یلع  فوطعم  ردصم  لیوأت 

(16 حتفلا /  )
. نوملسی مه  وأ  ریدقتب : عطقلا  یلع  وأ  ْمُهَنُوِلتاُقت )  ) ظفل یلع  فطعلابف  نونلاب  روهمجلا  ةءارق  امأ  و  نونلا ، فذحب  یبُا  ةءارق  یف 

25
فیکف انیتأت  ام  يأ : ثیدـحلا ، یفتنیف  نایتإلا  یفن  اذـه  ینعم  و  ثیدـحف ، نایتإ  کنم  نوکی  ام  يأ  بصنلاب ، انثدـحتف » اـنیتأت  اـم  : » هلثم و 

. ثدحم ریغ  لب  يأ : ًاثدحم » انیتأت  ام  : » لیق هنأک  یتح  طقف  ثیدحلا  یفن  وأ  انثدحت ،
یف حـضاو  کلذ  و  ًابجوم ، نوکیف  عطقلا  یلع  وأ  یفنلا ، فرح  هیلع  الخاد  امهنم  لک  نوکیف  انیتأت »  » یلع ًافطع  اـمإ  نوکیف  هعفر  زوجی  و 
یف کلذ  مهتزاجإ  امأ  و  یسنت »  » مزجل فطع  ول  هنأل  و  هنایسن ، هلهج و  تابثإ  دارملا  نأل  یسنتف ؛» أرقت  مل   » و انرمأ » لهجتف  انیتأت  ام  : » وحن
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انثدحت تنأف  لبقتـسملا  یف  انیتأت  ام  هانعم : نوکی  نأب  مهلوق  هجوی  دـق  و  نایتإلا ، مدـع  عم  نکمیال  ثیدـحلا  نأل  ۀلکـشمف ؛ قباسلا  لاثملا 
. کلذ نع  ًاضوع  نآلا 

لوق هیلع  و  لیلق ، وه  و  بصنلا ، یهجو  دحأ  وه  و  لوألا ، ءافتنال  یناثلا  ءافتنا  ۀیببسلا و  ینعم  یلع  نوکی  نأ  وه  و  رخآ ، هجو  فانئتساللو 
ملف هفرعت  مل  اهنکل  و  تعزجل ، عزجلا  تفرع  ول  يأ : عزجتف  کیلع  ٌعزج  اـم  ِردـت  مل  ۀـموحرم  ۀـیبص  ِتکرت  دـقلف   388 مومزملا : کلیوم 

. عزجت

هیبنت

یلع نییرـصبلا  دـنع  فطعلاف  تبـصن  نإ  و  اـمهنم ، لـک  نع  یهنلا  فللا 1 و  یلع  فطعلاف  تمزج  نإ  ًاـنبل » برـشت  ًاکمـس و  لـکأت  ـال  »
لوألا و نع  یهن  هنأ  روهـشملاف  تعفر  نإ  و  نبل ، برـش  عم  کمـس  لـکأ  کـنم  نکیـال  يأ : فمجلا  نع  عیمجلا  دـنع  یهنلا  و  ینعملا ،

. یهنلا فرح  هیلإ  هجوتی  ملف  فنأتسم ، هنأ  ههیجوت  و  نبللا ، برش  کل  و  ینعملا : نأ  و  یناثلل ، ۀحابإ 
26

سکعلاب و  ءاشنإلا ، یلع  ربخلا  فطع 

و نیرثکألا ، نع  هلقن  و  حاضیإلا ، حرـش  یف  روفـصع  نبا  و  لیهـستلا ، باتک  نم  هعم  لوعفملا  باب  حرـش  یف  کلام  نبا  و  نویناـیبلا ، هعنم 
( َنینِمْؤْملا ِرَِّشب  َو  : ) یلاعت هلوق  وحنب  نیلدتسم  ۀعامج  روفصع و  نبا  ذیملت  رافصلا  هزاجأ 

(13 فصلا /  )
(111 ( ) َنُونِمُْؤت  ) یلع فطعلا  نإ  مهباوج : یف  يرشخمزلا  لاق  و 

(11 فصلا /  )
نأ و ال  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رَِّـشب )  ) نونمؤملا و ب َنُونِمُْؤت )  ) بطاخملا ب نأ  کلذ  یف  حدـقی  و ال  اونِمآ »  » ینعمب هنأل 
وه ببـسلا و  ۀـلزنم  ۀـلالدلاوه  ببـسلا و  ببـسل  ًالیزنت  ماهفتـسالا  باوج  مکلرِفْغی )  ) نإو بلط ، ةراجتللریـسفت ال  هنإ  َنُونِمُْؤت :)  ) یف لاقی 
عم ریسفت  هنأ  لمتحی  نکلو  انملس ، ریسفتلل ، نیعتیال  نونمؤت »  » نأل و  دیز ،» ای  دعقا  اوموق و  : » لوقت حدقیال ، نیلعافلا  فلاخت  نأل  نامیإلا ،

( َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف   ) ناک امک  میلأ  باذع  نم  مکیجنت  ةراجت  اورجتا  قباسلا : مالکلا  ینعم  نوکی  نأب  کلذ  و  ًارمأ ، هنوک 
(91 ةدئاملا /  )

: لوقت ةرـسفملا ، نم  لصحتی  يذـلا  ینعملا  ةدافإل  قاسی  دـق  رمألا  نأل  ۀعانـصلا ؛ نود  ینعملا  یف  ًاریـسفت  نوکی  نأـب  وأ  اوهتنا »  » ینعم یف 
ینعم یف  ریـشبتلا  لوخد  مدـعل  فطعلا ؛ عنتمیف  ذـئنیح  و  هللااـب ،» نمؤت  نأ  وه  : » لوقت اـمک  هللااـب » نمآ  کـتاجن ؟ ببـس  یلع  کـلدأ  لـه  »

. ریسفتلا
27

سکعلاب و  ۀیلعفلا ، یلع  ۀیمسالا  فطع 

بـصن نإ  هتمرکأ :» ًارمع  دیز و  ماق  : » لثم یف  لاغتـشالا  باب  یف  نییوحنلا  لوق  نم  موهفملا  وه  و  ًاقلطم ، زاوجلا  اهدحأ : لاوقأ : ۀـثالث  هیف 
389 هلوق : یف  لاق  هنأ  ینج  نبا  نع  یکح  ًاقلطم ، عنملا  یناثلا : اـمهفلاخت و  نم  یلوأ  نیتفطاـعتملا  نیتلمجلا  بساـنت  نـأل  حـجرأ ؛ ًارمع » »

باجیإ همزلی  و  أدتبمب ، سیل  و  روکذملا ، هرسفی  فوذحمب  لعاف  سرضلا »  » نإ دِقَن : ُسْرـضلا  ُغادصألا و  تباش  ام  دعب  ًامالغ  هللا  اهـضاع 
حتفلا وبأ  هنع  هلقن  طقف ، واولا  یف  زوجی  هنأ  یلع ، یبأل  ثلاثلا : فانئتسالل و  واولا  ردـُقا  لاق : نأ  الإ  ۀـقباسلا ، لاغتـشالا  ۀـلأسم  یف  بصنلا 
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حتفلا وبأ  هنع  هلقن  طقف ، واولا  یف  زوجی  هنأ  یلع ، یبأل  ثلاثلا : فانئتسالل و  واولا  ردـُقا  لاق : نأ  الإ  ۀـقباسلا ، لاغتـشالا  ۀـلأسم  یف  بصنلا 
. یناثلا لوقلا  ۀثالثلا : فعضأ  ۀفطاع و  رضاح » دسألا  اذإف  تجرخ   » یف ءافلا  نوک  عنم  هیلع  ینب  و  ۀعانصلا ، رس  یف 

نیلماع یلومعم  یلع  فطعلا 
یلع و  سلاـج » ًارمع  بهاذ و  ًادـیز  نإ  : » وحن دـحاو ، لـماع  یلومعم  یلع  فطعلا  زاوج  یلع  اوعمجأ  زوجت . هیف  نیلماـع » یلع  : » مهلوقو

، نیلماع نم  رثکأ  لومعم  یلع  فطعلا  عنم  یلع  و  ًاقلطنم » ًادیعـس  ًادـلاخ  نسحلاوبأ  ًاسلاج و  ًارکب  ًارمع  دـیز  ملعأ  : » وحن لماع ، تالومعم 
« رکب همالغ  كاخأ  و  ورمعل ، هوبأ  براض  ًادیز  نإ  : » وحن

28
و رکب » كرمت  ورمع و  کماعط  الکآ  ناک  : » وحن ًاعامجإ ، عنتمم  وه  کلام : نبا  لاقف  ًاراج  امهدـحأ  نکی  مل  نإف  نیلماع ، الومعم  اـمأ  و 

ًارخؤم راجلا  ناک  نإف  ًاراج  امهدـحأ  ناک  نإ  و  شفخألا ، مهنم  نإ  لیق : و  ۀـعامج ، نع  ًاقلطم  زاوجلا  یـسرافلا ، لقن  لـب  کلذـک ، سیل 
نم دـنع  زئاـج  وه  لـب  کلذـک ، سیل  و  ًاـعامجإ ، عنتمم  هنأ  يودـهملا  لـقنف  ِةرجحلا » ورمع  وأ و  ورمع ، ةرجحلا  رادـلا و  یف  دـیز  : » وحن

جارـسلا و نبا  دربملا و  لاق  هب  فنملا و  هیوبیـس : نع  روهـشملاف  ورمع » ِةرجحلا  دـیز و  رادـلا  یف  : » وحن ًامدـقم ، راجلا  ناـک  نإ  و  اـنرکذ ،
فطاعلا ضوفخملا ، یلو  نإ  اولاقف : ملعألا  مهنم  موق  لـصف  و  جاـجزلا ، ءارفلا و  ییاـسکلا و  لاـق  هب  و  ةزاـجإلا ، شفخـألا : نع  و  ماـشه ،

«. ِةرجحلا ورمع  دیز و  رادلا  یف  : » وحن فنتما  الإ  و  تافطاعتملا ، لداعت  هیف  نأل  فمس و  اذک  هنأل  زاج ؛ لاثملاک 

ۀبتر ًاظفل و  رخأتم  یلع  اهیف  ریمضلا  دوعی  یتلا  عضاوملا 

: ۀعبس یه  و 
زییمتلاب الإ  رسفی  و ال  سئب ،» وأ  معن   » ًاعوفرم ب ریمضلا  نوکی  نأ  اهدحأ :

( ُمْوَْقلا الَثَم  َءآس  : ) وحن مذلا ، حدملا و  هب  داری  يذلا  لُعف »  » امهب قحتلی  و  ورمع ،» ًالجر  سئب  و  دیز ، الجر  معن  : » وحن
(177 فارعألا /  )

( ْمِهِهاْوفَأ ْنِم  ُجُرَْخت  ًۀَِملک  ْتَُربک  : ) و
(5 فهکلا /  )

و دـیز » ناـک  ـالجر  معن   » هدری و  لـعفلا ، یف  ریمـض  ـال  و  لـعافلا ، وه  صوـصخملا  نأ  یئاـسکلا : ءارفلا و  نع  و  دـیز ،» ًـالجر  فرظ  : » و
( ًالََدب َنیِِملاّظِلل  َْسِئب  : ) وحن فذحی ، دق  هنأ  و  لعافلا ، یلع  خسانلا  لخدیال 

(50 فهکلا /  )
29

امهیناث لِمعملا  نیعزانتملا  لوأب  ًاعوفرم  نوکی  نأ  یناثلا :
فذـحی یئاـسکلا : لاـقف  کـلذ ، نم  نوعنمی  نویفوکلا  لـمهم و  یلیلخ  نم  لـیمج  ریغل  یننإ  ءـالخألا ، فجأ  ملوینوفج   390 هلوق : وـحن 

« كاوخأ دـعق  ماق و  : » وحن واولاب  فطعلا  ناک  عفرلا و  بلط  یف  نالماعلا  يوتـسا  نإف  رـسفملا ، نع  رخؤی  رمـضی و  ءارفلا : لاق  و  لـعافلا ،
. امهب لعاف  هدنع  وهف 

هربخ هرسفیف  هنع  ًاربخم  نوکی  نأ  ثلاثلا :
( اْینُّدلا اُنتایَح  ّالإ  یِه  ْنإ  : ) وحن

(29 ماعنألا /  )
ۀصقلا نأشلا و  ریمض  عبارلا :
( ٌدَحَأ ُهللا  َوَه  ُْلق  : ) وحن
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(1 صالخإلا /  )
( اورَفک َنیّذَلا  ُراْصبَأ  ٌۀَصِخاش  یِه  اذإَف  : ) وحن و 

(97 ءایبنألا /  )
. لوهجملا ریمض  هیمسی : یفوکلا  و 

هجوأ ۀسمخ  نم  سایقلل  فلاخم  ریمضلا  اذه  و 
هیلع اهنم  ءیش  یه و ال  مدقتت  نأ  هل  ةرسفملا  ۀلمجلل  زوجیال  ذإ  ًاموزل ؛ هدعب  ام  یلع  هدوع  اهدحأ :

ًامئاق ناک  : » وحن عوفرم  هل  درفمب  هریسفت  شفخألا  نویفوکلا و  زاجأ  ریمض و  اذه  یف  هکراشیال  و  ۀلمج ، الإ  نوکیال  هرـسفم  نأ  یناثلا : و 
میدقتلا و ۀین  یف  هنأل  هیلإ ؛ ناعجار  هتننظ »  » ریمـض و  ناک »  » مسا أدتبم و  عوفرملا  نأ  یلع  جرخ  عمـس  نإ  اذه  و  ورمع » ًامئاق  هتننظ  دـیز و 

. اهل ًامسا  ناک »  » دعب عوفرملا  نوک  زوجی 
. هنم لدبی  و ال  هیلع ، فطعی  و ال  دکؤی ، الف  عباتب ؛ عبتیال  هنأ  ثلاثلا : و 

30
. هخساون دحأ  وأ  ءادتبالا  الإ  هیف  لمعیال  هنأ  عبارلا : و 

. ثیداحأ وأ  نیثیدحب  رسف  نإ  فمجی و  ینثیالف و ال  دارفإلل ، مزالم  هنأ  سماخلا : و 
ۀففخملا ۀحوتفملا  نأ »  » مسا نإ  نییوحنلا : نم  ریثک  لوق  فعـض  مث ، نم  و  هریغ ، نکمأ  اذإ  هیلع  لمحلا  یغبنیال  هنأ  ملع : اذه ، ررقت  اذإ  و 

( ایؤُّرلا َْتقَّدَص  ْدَق  ُمیِهاْربإ  ای  ْنَأ   ) یف هیوبیس  لوق  هدیؤی  و  نکمأ ، اذإ  هریغ  یلع  داعی  نأ  یلوألا  و  نأش ، ریمض 
104 و 105) تافاصلا /  )

. کنأ هریدقت : نإ 
: لاـق ًادرفم ، وه  هنوک  ًازییمت و  هرـسفم  نوک  بوـجو  یف  سئب » معن و   » ریمـض مکح  همکح  و  زییمتب ، ًارَّـسفم  بر »  » رجی ب نأ  سماـخلا :
و دنه » ًةأرما  تمعن  : » لاقی و  اّهَبُر ، ال  ةأرما » ّهبر  : » لاقیف ریکذتلا ، ًاضیأ  مزلی  هنکلو  اوباجأف  ًابئاد  َدجملا  ثروی  ام  یلإ  ُتوعد  ًۀیِتف  ّهَبُر   391

. عومسمب سیل  فمجلا و  ۀینثتلا و  ثینأتلا و  یف  زییمتلل  هتقباطم  نویفوکلا  زاجأ 
: ناسیک نبا  لاق  و  هیوبیـس ، هعنم  شفخألا و  هزاجأ  روفـصع : نبا  لاق  ًادیز » هتبرـض   » ك هل ، رـسفملا  رهاظلا  هنم  الدبم  نوکی  نأ  سداسلا :

. کلام نبا  هنع  هلقن  فامجإب  زئاج  وه 
لاوُطلا هللادبع  وبأ  حتفلا و  وبأ  شفخألا و  هزاجأ  ًادیز ،» همالغ  برض   » كرخؤم لوعفم  هرـسفم  و  مدقم ، لعافب  الـصتم  نوکی  نأ  عباسلا :

: هلوق هدهاوش  نم  و  نییفوکلا ، نم 
31

: وحن لوعفملا ، میدقت  رثنلا  یف  کلذ  یف  نوبجوی  روهمجلا  دجملا و  ارُذ  یف  يدـنلا  اذ  هادـن  یّقر  ددؤُس و  َباوثأ  ملحلااذ  هملحاسک   392
( ُّهُبَر َمیِهاْربإ  یلَْتبا  ِذإ  َو  )

(124 ةرقبلا /  )
لوعفملا و ریغب  هریـسفتل  دـنه » َدـبع  اهُمالغ  برـض  : » وحن و  لعافلا ، ریغب  ریمـضلا  لاصتال  رادـلا » یف  اـهبحاص  : » وحن فاـمجإلاب  عنتمی  و 

. لوعفملا ربخلا و  میدقت  امهیف : بجاولا 

ًادامع الصف و  یمسملا  ریمضلا  لاح  حرش 

ةراشا
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: لئاسم عبرأ  یف  هیف  مالکلا  و 

هطورش یف  یلوُالا :

( َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِکئلْوُأ  : ) یلاعت هلوق  وحن  لصالا ، یف  وأ  لاحلا  یف  أدتبم  هنوک  امهدحأ : نارمأ : هلبق  امیف  طرتشی  هنأ  کلذ  ۀتس و  یه  و 
(157 فارعألا /  )

( ًاریَخ َوُه  ِهللاْدنِع  هوُدَِجت  : ) یلاعت هلوق  و 
(20 لمزملا /  )

(116 « ) شغیال يذلا  حصانلا  وه  نآرقلا  اذه  نأ  اوملعاو  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لوق  و 
( ْمکلرَهْطَأ َّنُه  ِیتاَنب  ءالُؤه  : ) هنم لعج  و  ًاکحاض ،» وه  دیز  ءاج   » ك  » اهبحاص لاحلا و  نیب  هعوقو  شفخألا  زاجأ  و 

(78 دوه /  )
یف رتتـسم  ریمـضل  دیکوت  امإ  نه »  » و ۀلمج ، یتانب ) ءالُؤه   ) نأ یلع  تجرخ  دـق  و  کلذـب ، أرق  نم  ورمع  وبأ  نّحل  و  رهطأ ،»  » بصن نمیف 

لمحتیالف قتـشملاب ، لوؤم  ریغ  دـماج  یتانب »  » نألف لوألا : امأ  رظن ، اـمهیف  و  لاـح ، رهطأ »  » اـمهیلع ف و  ربخلا ، مکل »  » و أدـتبم ، وأ  ربخلا 
ءارفلا و زاجأ  و  انلثم ، امک  ۀفرعم  هنوک  یناثلا : مهرثکأ و  دنع  یفرظلا  اهلماع  یلع  مدقتتال  لاحلا  نألف  یناثلا  امأ  و  نییرـصبلا ، دنع  ًاریمض 

«. مئاقلا وه  ًادحأ  تننظ  ام  : » وحن ةرکن ، هنوک  نییفوکلا  نم  امهعبات  نم  ماشه و 
32

یف مدـقت  امک  لأ »  » لبقی هنأ ال  یف  ۀـفرعملاک ، وأ  ۀـفرعم  هنوک  لصألا و  یف  وأ  لاحلا  یف  أدـتبملا  ربخ  هنوک  نارمأ : هدـعب  اـمیف  طرتشی  و 
: هنم لعج  و  امههباشتل ، مسالاب  عراضملا  قحلأف  یناجرجلا  کلذ  یف  فلاخ  و  انلثم ، امک  ًامسا  نوکی  نأ  ۀفرعملاک : يذلا  طرش  و  ًاریخ ،» »

( ُدیِعی َو  ُئْدبی  َوُه  ُّهَنإ  )
(13 جوربلا /  )

( يِدْهی َو  َّقَْحلا  َوُه  ّکِبَر  ْنِم  کَیلإ  َلِْزنُا  يِّذلا  َْملِْعلا  ْاُوتُوا  َنیِّذلا  يَری  َو  : ) یلاعت هلوقب  هل  لدتسی  دق  أدتبم و  وأ  دیکوت ، هریغ  دنع  وه  و 
(6 أبس /  )

هایإ دیز   » عنتمیف فوفرملا  ۀغیـصب  نوکی  نأ  امهدحأ : نارمأ : هسفن  یف  هل  طرتشی  لصفلا و  دـعب  ًاربخ  عقاولا  قحلا »  » یلع يدـهی )  ) فطعف
«. لضافلا وه  تنک  : » زوجی الف  هلبق ، ام  قباطی  نأ  یناثلا : و  لضافلا »

هتدئاف یف  ۀیناثلا : ۀلأسملا 

فباتلا ربخلا و  نیب  لصف  هنأل  ًالـصف ؛ یمـس  اذهل  فباتال و  ربخ  هدعب  ام  نأب  رمألا  لوأ  نم  مالعإلا  وه  و  یظفل ، اهدحأ  روُما : ۀثالث  یه  و 
؛ ۀفـصلا مهرثکأ  رکذ  نم  یلوأ  عباتلا  رکذ  و  ةدـئافلا ، هذـه  رکذ  یلع  رـصتقی  نییوحنلا  رثکأ  و  مـالکلا ، ینعم  هیلع  دـمتعی  هنـأل  ًاداـمع ؛ و 

( ْمِهیَلَع َبِیقّرلا  َْتنَأ  َْتنک  : ) وحن یف  لصفلا  عوقول 
(117 ةدئاملا /  )

. فصوتال رئامضلا  و 
33

دیکوتلا وه  و  يونعم ، یناثلا  و 
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معدی هنأل  ۀماعد ؛ نییفوکلا : ضعب  هامس  کلذ  یلع  و  لضافلا ،» وه  هسفن  دیز  : » لاقی الف  دیکوتلا ، عماجی  هنأ ال  هیلع  اونب  و  ۀعامج ، هرکذ 
. دکؤی يّوقی و  يأ : مالکلا ، هب 
صاصتخالا وه  و  ًاضیأ ، يونعم  ثلاثلا  و 

( َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِکئلُوا  َو   ) ریسفت یف  ۀثالثلا  يرشخمزلا  رکذ  و  هیلع ، رصتقی  نیینایبلا  نم  ریثک  و 
(5 ةرقبلا /  )

(117  ) هریغ نود  هیلإ  دنسملل  ۀتباث  دنسملا  ةدئاف  نأ  باجیإ  و  دیکوتلا ، و  ۀفصال ، ربخ  هدعب  دراولا  نأ  یلع  ۀلالدلا  هتدئاف  لاقف :

هلحم یف  ۀثلاثلا : ۀلأسملا 

نمیف لاعفألا  ءامسأ  لوقلا  اذه  یلع  هریظن  و  مسا ، لیلخلا : لاق  و  لاکشإ ، الف  فرح ، هنإ  مهرثکأ : لاق  مث  هل ، لحمال  هنأ  نویرـصبلا : معز 
ام بسحب  ءارفلا : لاق  و  هدـعب ، ام  بسحب  هلحم  یئاسکلا : لاق  مث  لحم ، هل  نویفوکلا : لاق  و  ۀـلوصوملا ، لأ »  » و ءیـشل ، ۀـلومعم  ریغ  اهاری 

نیب و  ییاسکلا ، دـنع  بصن  و  ءارفلا ، دـنع  عفر  ناک »  » یلومعم نیب  و  بصن ، نظ »  » یلومعم نیب  ففر و  ربخلا  أدـتبملا و  نیب  هلحمف  هلبق ،
. سکعلاب ّنإ »  » یلومعم

هجوألا نم  لمتحی  امیف  ۀعبارلا : ۀلأسملا 

( ْمِهیَلَع َبِیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنک  : ) وحن یف  لمتحی 
(117 ةدئاملا /  )

( َنّوُفاّصلا ُنْحََنل  ّانإ  َو  : ) وحن یف  و  هدعب ، ام  باصتنال  ءادتبالا ؛ نود  دیکوتلا ، ۀیلصفلا و 
(165 تافاصلا /  )

( ِبویُْغلا ُمّالَع  َْتنَأ  ّکَنإ  : ) وحن و  لضافلا » تنأ  تنأ  : » وحن یف  ۀثالثلا  لمتحی  و  ماللا ، لوخدل  دیکوتلا ، نود  ءادتبالا ، ۀیلصفلا و 
(109 ةدئاملا /  )

. ۀیلدبلا لضافلا » وه  ًادیز  نإ  : » وحن یف  زاجأ  رهاظلا  نم  ریمضلا  لادبإ  زاجأ  نم  و 
34

هنع ربخ  یه  امب  ۀلمجلا  طباور 

ةرشع یه  و 
لصألا وه  و  ریمضلا ، اهدحأ :

. هنم يأ : مهردب » ناونم  نمسلا  : » وحن ًافوذحم ، و  هتبرض » دیز   » ًاروکذم ك هب  طبری  اذهل  و 
ةراشإلا یناثلا : و 

( ِراّنلا ُباحْصَأ  ِکئلْوأ  اْهنَع  اُورَبکَتْسا  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذک  َنیِّذَلاَو  : ) وحن
(36 فارعألا /  )

هظفلب أدتبملا  ةداعإ  ثلاثلا : و 
( ُۀَّقاْحلااَم ُۀَّقاْحلَا  : ) وحن میخفتلا ، لیوهتلا و  ماقم  یف  کلذ  عوقو  رثکأ  و 
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1 و 2) ۀقاحلا /  )
( ِنیِمْیلا ُباحْصَأ  ام  ِنیِمْیلا  ُباحْصَأ  َو  )

(27 ۀعقاولا /  )
اریقفلا ینغلا و  اذ  توملا  صَّغن  ءیش  توملا  قبسی  توملا  يرأال   393 دیز : نب  يدع  لاق  و 

هانعم هب  هتداعإ  عبارلا : و 
َو ِباتْکلِاب  َنوکِّـسَمی  َنیِّذَلاَو  : ) یلاعت هلوق  وحنب  الدتـسم  نسحلاوبأ  هزاجأ  هل ، ۀینک  هللادبع » وبأ   » ناک اذإ  هللادـبع » وبأ  ین  ءاج  دـیز  : » وحن

( َنیِِحلْصُْملا َرْجَأ  ُعیُِضنال  ّانإ  َةالَّصلا  اُوماقَأ 
(170 فارعألا /  )

نم معأ  نیحلـصملا »  » نـأل مومعلا ؛ طـبارلاف  ملـس  نئل  و  نوقتی ) نیذـلا   ) یلع فطعلاـب  رورجم  لـب  أدـتبم ، نیذـلا »  » نوـک عـنمب  بیُجا  و 
. هلیلد ۀلمجلا  و  نوروجأم ، يأ  فوذحم ، ربخلا  یفوحلا : لاق  و  مهنم ، يأ : فوذحم ، ریمض  وأ  نیروکذملا ،

35
أدتبملا لمشی  مومع  سماخلا : و 

ةداعإ طبارلا  لیقف : لاثملا  امأ  نوتومی .» سانلا  لک  ٌورمع  و  سانلا ، تام  دـیز  : » اوزیجی نأ  مهمزلی  و  اولاـق ، اذـک  لـجرلا » معن  دـیز  : » وحن
. سنجلل دهعلل ال  سئب » معن و   » یلعاف یف  لأ »  » نأب لوقلا  یلع  و  ۀلأسملا ، کلت  ۀحص  یف  نسحلا  یبأ  لوق  یلع  هانعم  هب  أدتبملا 

سکعلاب وأ  هنم  ۀیلاخ  ۀلمج  یلع  ریمض  تاذ  ۀلمج  ۀیببسلا  ءافب  فطعی  نا  سداسلا : و 
( ًةَّرَضُْخم ُضْرْالا  ُِحبُْصتَف  ًءآم  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهللا  َّنأ  ََرت  َْملَأ  : ) وحن

(63 جحلا /  )
رـسحی هلـصأ : نوکی  نأل  لمتحم ، تیبلا  و  اولاق ، اذک  قرغیف  ُّمُجی  تارات  و  ودبیف ، ةرات  ءاملا  رـسحی  ینیع  ناسنإ  394 و  ۀمرلا : يذ  لوق  و 
ریمـضب امهیف  یفتکا  اذهل  ةدـحاولا و  ۀـلمجلا  ۀـلزنم  نیتلمجلا  تلزن  ءافلا  نأل  کلذ  و  قیقحت ، ۀـلاسملا  یف  هنع و  فشکنی  يأ  هنع ، ءاملا 

. ًاربخ نیتعقاولا  ءازجلا  طرشلا و  یتلمج  یف  امک  امهعومجم ، ربخلاف  ذئنیح  دحاو و 
واولاب فطعلا  عباسلا : و 

ۀلمجلاک ناتلمجلاف  فمجلل  واولا  نأ  یلع  ءانب  دـنه » تدـعق  ماق و  دـیز  : » وحن و  اهمرکأ » دـنه و  تماـق  دـیز  : » وحن هدـحو  ماـشه  هزاـجأ 
: نماثلا و  دـعقی » موقی و  ناذـه   » نود دـعاق » مئاق و  ناذـه   » زاوج لیلدـب  لمجلا ؛ یف  تادرفملا ال  یف  عمجلل  واولا  امنإ  و  ءاـفلا ، ۀـلأسمک 

نییفوکلا لوق  وه  و  ریمضلا ، نع  ۀبئانلا  لأ » : » عساتلا و  ماق » نإ  ورمع  موقی  دیز  : » وحن ربخلاب ، هباوج  یلع  لولدم  ریمض  یلع  لمتشی  طرش 
نم ۀفئاط  و 

36
( يوْأَْملا یِه  َۀَّنَْجلا  َّنإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفّنلا  یهَن  َو  ِّهِبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اّمَأ  َو  : ) هنم نییرصبلا و 

40 و 41) تاعزانلا /  )
. هل يوأملا  یه  ریدقتلا : نإ  نوعناملا : لاق  و  هاوأم ، لصألا :

ینعملا یف  أدتبملا  سفن  ۀلمجلا  نوک  رشاعلا : و 
( ٌدَحَأ هللا  َوُه  ُْلق  : ) وحن ۀصقلا ، نأشلا و  ریمض  رابخأ  اذه  نم  و  هللا » الإ  هلإ  ال  : » یلوق وحن :

(1 صالخإلا /  )
( اوُرَفک َنیِّذَلا  ُراْصبَأ  ٌۀَصِخاش  یِه  اذإَف  : ) وحن و 
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(97 ءایبنألا /  )

طبارلا یلإ  جاتحت  یتلا  ءایشألا 

رشع دحأ  یهو 
اهب ربخملا  ۀلمجلا  اهدحأ :

الول يأ : فوذـحم  ربخلا  لب  ربخلا ، وه  کتمرکأل »  » نإ کتمرکأل :» دـیز  ـالول   » یف ةوارطلا  نبا  لوق  ًادودرم  ناـک  مث  نم  و  تضم ، دـق  و 
. دوجوم دیز 

اهب فوصوملا  ۀلمجلا  یناثلا :
( ُهؤَْرقَن ًاباتک  انیلع  َلِّزَُنت  یّتح  : ) یلاعت هلوق  وحن  ًاروکذم ، امإ  ریمضلا ، الإ  اهطبریالو 

(93 ءارسألا /  )
( َنوُرَْصنی ْمُهال  َو  ٌلْدَع ، اْهنِم  ُذَخْؤی  و ال  ٌۀَعافَش ، اْهنِم  ُلَبْقی  و ال  ًائیَش ، سْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًامْوی ال  ْاوُّقَتاَو  : ) یلاعت هلوق  وحن  ًاردقم ، وأ 

(48 ةرقبلا /  )
( َنوُِحبُْصت ًانیح  َو  َنوُسُْمت  ًانیح  ِهللا  َناْحبُسَف   ) شمعألا أرق  تارم و  عبرأ  هیف »  » ریدقت یلع  هنإف 

(17 مورلا /  )
،؟ ًابوصنم فذح  مث  لعفلاب  لصتا  ریمـضلا و  بصتناف  هدحو  راجلا  فذح  وأ  ًاعم  رورجملا  راجلا و  فذـح  له  نیترم و  هیف »  » ریدـقت یلع 

: يأ ءاهلا ، ّالإ  فوذحملا  نوکی  نأ  زوجیال  یئاسکلا : لاق  يرجـشلا : نبا  یلامأ  یف  نسحلا و  یبأ  نع  یناثلا : هیوبیـس و  نع  لوألا : نالوق :
زوجی شفخألا : هیوبیـس و  مهنم  نییوحنلا  رثکأ  لاق  و  هیف »  » الإ فوذحملا  نوکیال  رخآ : لاق  ریمـضلا و  فذح  مث  ًالوأ ، فذـح  راجلا  نإ 

. هریغ لقن  امل  فلاخم  وه  یهتنا و  لوألا . يدنع  سیقألا  و  نارمألا ،
37

ءامسألا اهب  لوصوملا  ۀلمجلا  ثلاثلا :
( َنُونِمْؤی َنیِّذَلَا  : ) وحن ًاروکذم ، امإ  ریمضلا ، الإ  ًابلاغ  اهطبری  الو 

(3 ةرقبلا /  )
( ُّدَشَأ ْمُهیَأ  : ) وحن ًاردقم ، امإ  و 

(63 میرم /  )
امهیلع  ) نیسحلا نب  یلع  لوق  وحن  باطخلا ، ریمضب  طبرلا  ربخلا و  نم  هنم  يوقأ  ۀفصلا  نم  و  ۀفـصلا ، نم  هنم  يوقأ  ۀلـصلا  نم  فذحلا  و 

اذه عم  هنکل  و  لیلق ، (، 120 « ) ًامهس کمعن  یف  قولخم  لکل  َتلعج  يذلا  تنأ  و  ًاملع ، ۀمحر و  ءیش  لک  تعـسو  يذلا  تنأ  (: » مالـسلا
. سیقم ریغ  لیلقف  دیز » ماق  يذلا  تنأ  : » وحن رهاظلا ، مساب  طبرلا  امأ  و  سیقم ،

الاح ۀعقاولا  عبارلا :
( يراکُس ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  ال  : ) وحن ریمضلا ، واولا و  امإ  اهطبار  و 

(43 ءاسنلا /  )
( ٌۀَبْصُع ُنَْحن  َو  ُْبئِّذلا  ُهَلکَأ  ِْنَئل  : ) وحن طقف ، واولا  وأ 

(14 فسوی /  )
( ٌةَّدَوْسُم ْمُهُهوُجُو  ِهللا  یَلَع  اُوبَذک  َنیِّذلا  يََرت  : ) وحن طقف ، ریمضلا  وأ 
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(60 رمزلا /  )
« مهردب زیفق  ربلاب  تررم  : » وحن ریمضلا ، ردقیف  ًاظفل ، امهنم  ولخی  دق  و 

: هلاح ام  يردیال  هبحاص  صئاغ و  وه  راهنلا و  فصتنا  ؤلؤللا  بلطل  ًاصئاغ  فصی  ( 121  ) هلوقک واولا  وأ 
38

يردیال بیغلاب  هقیفر  هرماغ و  ُءاملا  ُراهنلا  َفصن   395
هنع لغتشملا  مسالا  لماعل  ةرسفملا  سماخلا :

یلع مسالا  بصن  حصی  مل  الدـب  هتردـق  نإف  ًانایب ، خألا  تردـق  اذإ  هاخأ » ًارمع  وأ  هاخأ ، ًارمع و  وأ  هاخأ ، تبرـض  وأ  هتبرـض ، ًادـیز  : » وحن
. واولا ریغب  تفطع  ول  اذک  و  ءادتبالا ، یلع  هعفر  و ال  لاغتشالا ،

( ۀیآ ْنِم  ْمُهانیَتآ  ْمک  َلِیئارْسإ  ِیَنب  ْلَس  : ) یلاعت هلوق  و 
(211 ةرقبلا /  )

مدـعل نیهجولا ؛ نم  دـحاو  زجی  مل  مک »  » ًانایب ل اهتردـق  نإ  و  هدـعب ، ًاردـقم  انیتآ »  » لوعفم ل وأ  أدـتبم  مک »  » ةدـئاز ف نم »  » تردـق نإ 
. مدقم ناث  لوعفم  یه  امنإ  و  مک »  » یلإ ذئنیح  عجارلا 

مهـضعب زوج  و  لـمعلا ، نع  لـماعلا  قلعت  ۀـیربخلا  مک »  » نأ نویوحنلا  رکذـی  مل  و  ۀیماهفتـسالا ، ۀـیربخلا و  مک ،»  » یف يرـشخمزلا  زوج  و 
ریغ مالکلا  نوک  طرتشیال  نم  لوق  یلع  کلذ  هزیوجت  نوکی  دـق  و  ۀـصاخ ، له »  » ماهفتـسالا ب دـعب  دازت  امنإ  و  انمدـق ، امک  نم »  » ةدایز

. سنجلل ۀنیبم  ةدئاز ال  تیز » نم  لطر   » یف اهنأ  يری  و  زییمتلا ، باب  ریغ  یف  هطرتشی  نم  لوق  یلع  وأ  ًاقلطم ، بجوم 
لامتشالا ضعبلا و  الدب  عباسلا : سداسلا و 

( ْمُْهنِم ٌرِیثک  ْاوُّمَص  َو  ْاوُمَع  َُّمث  : ) وحن ًاظوفلم ، ریمضلا ، الإ  امهطبری  الو 
(71 ةدئاملا /  )

( ِهِیف لاِتق  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  کَنُولأْسی  )
(217 ةرقبلا /  )

( َعاطَتْسا ِنَم  : ) وحن ًاردقم ، وأ 
(97 نارمع /  لآ  )

( ِراّنلا ِدوُدْخُألا  ُباحْصَأ  َِلُتق  : ) وحن و  مهنم ، يأ :
4 و 5) جوربلا /  )

. هران يأ : ریمضلا ، نع  فلخ  لأ »  » نإ لیق : و  هیف ، يأ 
هیبنت

. کلذل طبار  یلإ  جاتحت  أدتبملا ال  سفن  یه  یتلا  ۀلمجلا  نأ  امک  ینعملا ، یف  هنم  لدبملا  سفن  هنأل  طبار ؛ یلإ  لکلا  لدب  جتحی  مل  امنإ 
39

ۀهبشملا ۀفصلا  لومعم  نماثلا :
: وحن یف  فلتخا  و  هنم ، يأ : ًاهجو » نسح  دـیز  : » وحن ًاردـقم ، وأ  هَهجو ،» نسح  دـیز  : » وحن هب ، ًاظوفلم  امإ  ریمـضلا ، ـالإ  ًاـضیأ  هطبری  ـالو 

. ریمضلا نع  فلخ  لأ » : » لیق و  هنم ، ریدقتلا : لیقف : ففرلاب  هجولا » نسح  دیز  »
ءادتبالاب عوفرملا  طرشلا  مسا  باوج  عساتلا :

( ُُهبِّذَُعا ّیِنِإَف  ْمْکنِم  ُدَْعب  ْرُفکی  ْنَمَف  : ) وحن ًاروکذم ، امإ  ریمضلا ، الإ  اضیأ  هطبری  الو 
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(115 ةدئاملا /  )
( ِّجَْحلا ِیف  َلادِج  َقوُُسف و ال  َثَفَر و ال  الَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  : ) وحن هنع ، ًابونم  وأ  ًاردقم  وأ 

(197 ةرقبلا /  )
. هجح یف  لصألا : وأ  هنم ، يأ :

امهطابترا نم  دبالف  فزانتلا  باب  یف  نالماعلا  رشاعلا :
( ًاطَطَش هللا  یَلَع  انُهیِفَس  ُلوُقی  َناک  ُّهَنَأ  َو  : ) وحن امهیناث ، یف  امهلوأ  لمع  وأ  كاوخأ ،» دعق  اماق و  : » یف امک  فطاعب  امإ 

(4 نجلا /  )
طرشلا ۀیباوج  امإ  لوألل ، ًاباوج  امهیناث  نوک  وأ 

( ِهللا ُلوُسَر  ْمَکلْرِفْغَتْسی  اَْولاعَت  : ) وحن
(5 نوقفانملا /  )

( َِۀلالْکلا ِیف  ْمکِیتْفی  ُهللا  ُِلق  کَنُوتْفَتْسی  : ) وحن لاؤسلا ، ۀیباوج  وأ 
(176 ءاسنلا /  )

«. دیز دعق  ماق   » زوجی و ال  طابترالا ، هجوأ  نم  کلذ  وحن  وأ 
لوُالا دیکوتلا  ظافلأ  رشع : يداحلا 

هلوق یف  لاق  نم  لوق  ًادودرم  ناک  مث  نم  و  مهلک ،» موقلا  و  امهالک ، نادیزلا  و  هسفن ، دـیز  ءاج  : » وحن هب ، ظوفلملا  ریمـضلا  اهطبری  امنإ  و 
( ًاعیِمَج ِضْرْالا  ِیف  ْام  ْمَکل  َقَلَخ  يِّذلاَوُه  : ) یلاعت

(29 ةرقبلا /  )
لاح و هنأ  باوصلا : و  لیزنتلا ، هیلع  لمحی  الف  لـیلق ، عیمج »  » دـیکوتلا ب مث  هعیمج ، لـیقل : اذـک  ناـک  ولو  اـم ،»  » دـیکوت ل ًاـعیمج »  » نإ

( َنوُعَمْجَأ ْمُهّلک  ُۀِکئالَْملا  َدَجَسَف  : ) وحن لک ،»  » دعب دکؤت  امنإ  اهنإف  هتاوخأ ، و  عمجأ »  » نع لوُالا »  » رکذب زرتحا 
(30 رجحلا /  )

40

ۀفاضإلاب مسالا  اهبستکی  یتلا  رومُالا 

رشع دحأ  یه  و 
فیرعتلا اهدحأ :

. دیز مالغ  وحن :
صیصختلا یناثلا :

امک هنیعب  زیمتی  مل  هنکل  و  مالغ ،»  » نم صخأ  لجر » مالغ   » نإف فیرعتلا ، ۀـجرد  غلبی  مل  يذـلا  صیـصختلاب ، دارملا  و  ةأرما » مالغ  : » وحن
«. دیز مالغ   » زیمتی

فیفختلا ثلاثلا :
ضفخلا نکلو  بصنلا ، نلمعی  نأ  نهیف : لصألا  نإف  لابقتـسالا ؛ وأ  لاحلا  تدرأ  اذإ  رکب » وبراض  و  ورمع ، اب  راـض  و  دـیز ، براـض   » ك

یف عمتجی  و ال  دیز » وبراضلا  دیز و  ابراضلا  : » کلوق فیرعتلا  دیفت  ۀفاضإلا ال  هذه  نأ  یلع  لدـی  و  نون ، هعم و ال  نیونتال  ذإ  هنم ؛ فخأ 
( ِۀَبْعْکلا َِغلاب  ًایْدَه  : ) یلاعت هلوق  و  نافیرعت ، مسالا 
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(95 ةدئاملا /  )
( ِهِفْطِع ِیناث  : ) یلاعت هلوق  و  ۀفرعملاب ، ةرکنلا  فصوت  و ال 

(9 جحلا /  )
، لاحلا یلع  ۀفرعملا  بصنت  و ال 

نبا نأ  ۀـفحتلا :»  » یفو فراعملا  یلع  بر »  » لخدـتال انامرح و  مکنم و  ةدـعابم  یق  مکبلطی ال  ناک  ول  اـنطباغ  ّبُراـی   396 ریرج : لوـق  و 
و براض »  » نم صخأ  دـیز » براض   » نإف صیـصختلا ، ًاضیأ  دـیفت  لب  لاقف : ًافیفخت » الإ  دـیفتالو  : » هلوق یف  بجاحلا  نبا  یلع  در  کـلام 

یتأت نأ  لبق  لومعملاب  لصاح  صیـصختلاف  طقف ، ًابراض »  » هلـصأ سیل  و  بصنلاب ، ًادـیز » براض   » هلـصأ دـیز » براض   » نإـف وهـس ؛ اذـه 
لاصفنالا و ریدقت  یف  تسیل  اهنأل  صیـصختلا ؛ فیرعتلا و  دیفت  ۀضحم  هتفاضإف  لابقتـسالا  لاحلا و  ینعمب  فصولا  نکی  مل  نإف  ۀفاضإلا .

( ِنیِّدلا ِمْوی  ِکلام   ) یلاعت ب هللا  مسا  فصو  حص  اذه  یلع 
(4 ۀحتافلا /  )

41
زوجتلا وأ  حبقلا  ۀلازإ  عبارلا :

لـصح بصن  نإ  و  فوصوملا ، ریمـض  نع  ًاـظفل  ۀفـصلا  ولخب  مـالکلا ، حـبق  عفر  نإ  هجوـلا »  » نإـف هجوـلا ؛» نسحلا  لـجرلاب  تررم   » ك
. يدعتملا يرجم  رصاقلا  فصولا  کئارجإب  زوجتلا ؛

ثنؤملا ریکذت  سماخلا :
اریونت دادزی  يوهلا  یصاع  لقع  يوه و  عوَطب  فوسکم  لقعلا  ةرانإ   397 هلوقک :

رکذملا ثینأت  سداسلا :
( ِةَرایَّسلا ُضَْعب  ُهْطِقَْتَلت  : ) ئرق و  هعباصأ ،» ضعب  ْتعُطق  : » مهلوقک

(10 فسوی /  )
«. تبهذ دنه  مالغ   » و ال ءاج » دیز  ۀمأ   » زوجیالف هنع ، ءانغتسالل  فاضملا  ۀیحالص  اهلبق  یتلا  ۀلأسملا و  هذه  طرش  و 

ۀیفرظلا عباسلا :
( نیِح َّلک  اهَلُکا  ِیتُؤت  : ) وحن

(25 میهاربإ /  )
ۀیردصملا نماثلا :

( َنُوِبلَْقنی بَلَْقنُم  َيأ  اوُمَلَظ  َنیِّذَلا  ُمَْلعیَس  َو  : ) وحن
(227 ءارعشلا /  )

. ماهفتسالاب لمعلا  نع  ۀقلعم  ملعی »  » و نوبلقنی »  » هبصان قلطم ، لوعفم  يأ »  » ف
ریدصتلا بوجو  عساتلا :

مهیأ مالغ  : » وحن یف  لوعفملا  و  كرفس ،»؟ موی  يأ  ۀحیبص  : » وحن یف  ربخلا  و  كدنع ،»؟ نم  مالغ  : » وحن یف  أدتبملا  میدقت  بجو  اذهل  و 
.»؟ دیز نم  وبأ  تملع  : » وحن یف  عفرلا  بجو  و  لضفأ »؟ تنأ  مهیأ  مالغ  نم  : » وحن یف  اهرورجم  و  نم »  » و تمرکأ ،»؟

42
بارعإلا رشاعلا :

. ءانبلا رثکألا  و  هبرعأ ، نمیف  دیز » رشع  ۀسمخ  هذه  : » وحن
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ءانبلا رشع : يداحلا 
: باوبأ ۀثالث  یف  کلذ  و 

ام َنَیب  َو  ْمُهَنَیب  َلیِحَو  : ) یلاـعت هلوق  اـهنم  رومُاـب : کـلذ  یلع  لدتـسا  دـق  و  نود ،» لـثم و  ریغ و   » ًاـمهبم ك فاـضملا  نوکی  نأ  اهدـحأ :
( َنوُهَتْشی

(54 أبس /  )
( ِکلذ َنوُداّنِم  َو  )

(11 نجلا /  )
فذح یلع  هنأب  یناثلا : نع  و  لوحلا ، يأ  وه ، لیح  و  يأ : ردصملا ، ریمض  لعافلا  بئان  نأب  لوألا : نع  بیُجا  و  فلوخ ، و  شفخألا ، هلاق 

( َنوُقِْطنَت ْمّکَنأ  آم  َْلثِم  ٌّقََحل  ُّهَنإ  : ) یلاعت هلوق  اهنم  کلذ و  نود  موق  انم  و  يأ : فوصوملا ،
(23 تایراذلا /  )

ٌمَُما ّـالإ  : ) یلاـعت هلوقک  عمجت  ینثت و  اـهنإف  تاـمهبملل ، اـهتفلاخمل  لـثم ؛»  » یف نوکی  ـال  کـلذ  نأ  کـلام  نبا  معز  و  ـالثم »  » حـتف نمیف 
( مُکلاْثمَأ

(38 ماعنألا /  )
قاح هلصأ : و  قحی » قح   » نم لعاف  مسا  اقح »  » نأ معز  نالثم و  هللا  دنع  رشلاب  رشلا  اهرکشی و  هللا  تانسحلا  لعفی  نم   398 رعاشلا : لوق  و 

نأریغاهنم برشلا  عنمی  مل   399 ۀعافر : نب  سیق  یبأ  لوق  اهنم  و  هنم ، لاح  لثم »  » و رتتـسم ، ریمـض  هیفف  ٌمن » ٌّرـس و  ٌّرب و  لیق : امک  رـصقف ،
ناریغ و : » مهلوق نأل  کلام ؛ نبا  ثحب  هیف  یتأی  و ال  ًاحوتفم ، ءاج  دـق  و  عنمی »  » لـعاف ل ریغ »  » لاـقوأ ف تاذ  نوصغ  یف  ۀـمامح  تقطن 

مهمزلی و  دودرمف ، ینبم  هوحن  و  یمالغ »  » نإ هیقفاوم : یناجرجلا و  لوق  اـمأ  و  نبی ، مل  مهبم  ریغ  فاـضملا  ناـک  ولو  یبرعب . سیل  راـیغأ »
. کلذب لئاق  و ال  همالغ » و  کمالغ ،  » ءانب

43
( ِذئَمْوی يْزِخ  ْنِمَو  : ) وحن ذإ »  » هیلإ فاضملا  و  ًامهبم ، ًانامز  فاضملا  نوکی  نأ  یناثلا : بابلا 

(66 دوه /  )
. هحتف و  موی »  » رجب أرقی 

اّملأ ُتلق : ابِّصلا و  یلع  َبیـشملا  ُتبتاع  نیح  یلع   400 ینایبذلا : ۀـغبانلا  لوقک  ینبم ، لعف  هیلإ  فاضملا  ًامهبم و  ًانامز  نوکی  نأ  ثلاثلا :
العف هیلإ  فاضملا  ناک  نإف  روفـصع . نبا  دنع  حوجرم  و  کلام ، نبا  دنع  بارعإلا  نم  حـجرأ  وه  و  حـتفلاب ، يور  عزاو  ُبیـشلا  ُحـصأ و 

( َنِیقِداّصلا ُعَْفنی  َمْوی  اذه  : ) عفان ةءارق  هنم  و  ءانبلا ، زاوج  حیحصلا : و  بارعإلا ، بجی  نویرصبلا : لاقف  ۀیمسا ، ۀلمج  وأ  ًابرعم 
(119 ةدئاملا /  )

«. موی  » حتفب

ًارصاق الإ  اهعم  لعفلا  نوکی  یتلا ال  رومُالا 

نورشع یه  و 
مضلاب لعف »  » یلع هنوک  اهدحأ :

لوح اذإ  ًارصاق  يدعتملا  لوحتی  اذهل  و  هزواجتی ، هلعافب و ال  موقی  امم  اههبشأ  ام  ایاجـسلا و  لاعفأ  یلع  فقو  هنأل  فرـش ؛» فرظ و   » ك
نإ : » و ۀعاطلا » مکتبُحر  : » عمـس و  همهفأ ،! هبرـضأ و  ام  ینعمب  مُهف ،» لجرلا و  برُـض  : » وحن بجعتلا ، ۀـغلابملا و  ضرغل  لُعَف ؛»  » یلإ هنزو 
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«. غلب عسو و   » ینعم انمض  امهنأ  امههجو  و  امهل ، ثلاث  و ال  نمیلا » ُعلط  ًارشب 
44

« لیعف  » یلع امهفصو  رسکلاب و  لعف »  » وأ حتفلاب  لعف »  » یلع هنوک  ثلاثلا : یناثلا و 
«. يوق لذ و  : » وحن

اذک اذ  راص  ینعمب  لعفأ »  » یلع هنوک  عبارلا :
. داصح ةدغ و  يوذ  اراص  اذإ  عرزلا » دصحأ  و  ریعبلادغأ ، : » وحن

« َّللعفا  » یلع هنوک  سماخلا :
«. زأمشا رعشقا و   » ك

« َّلعوفا  » یلع هنوک  سداسلا :
«. عمتجا  » ینعمب مجنرحا »  » نیماللا ك ۀلاصأب  للنعفا »  » یلع هنوک  عباسلا : دعترا . اذإ  خرفلا » دهوکا   » ك

نیماللا دحأ  ةدایزب  للنعفا »  » یلع هنوک  نماثلا :
. داقنی نأ  یبأ  اذإ  لمجلا » سسنعقا   » ك

« یلنعفا  » یلع هنوک  عساتلا :
« ینیدن رغی   » و امهل ، ثلاث  ینیدن و ال  َرْـسی  یّنع و  ُهُدرطأ  ینیدن  َْرغی  ُنلا  ُساعّ َلعج  ْدق   401 هلوق : ذش  و  شفتنا ، اذإ  کیدلا » ئبن  رحا   » ك

«. ینیدن رسی  : » هانعم هب  و  ینبلغی ، ینُولعی و  ۀمجعملا  نیغلاب 
لّوحتلا یلع  لاد  وه  و  لعفتسا »  » یلع هنوک  رشاعلا :

«. نیطلا رجحتسا   » ك
« لعفنا  » نزو یلع  هنوک  رشع : يداحلا 

«. رسکنا قلطنا و  : » وحن
دحاو یلإ  ّدعتمل  ًاعواطم  هنوک  رشع : یناثلا 

«. لعفنا  » ّدع یضم  دق  تلق : نإف  جعزناف .» ُهتجعزأ  رسکناف و  هترسک  : » وحن
45

هتملع و  تفعاضتف ، تانـسحلا  تفعاض  لوقت : لعفنا ،»  » نزو مزلی  عواطملاف ال  ًاضیأ  و  ۀیونعم ، هذه  ۀـیظفل و  ۀـمالع  کلت  نکل  معن ، انلق :
« ماقف هتمقأ  و  هسبلف ، بوثلا  هتسبلأ   » ۀجرد ك عواطملا  نع  صقنی  عواطملا  نأ  هلصأ : و  ملثتف ، هتملث  و  ملعتف ،

ینمهفأف ثیدحلا  هتمهفتـسا  و  ربخلا ، ینربخأف  ربخلا  هتربختـسا  : » وحن نینث ، يدعتلا ال  یف  ناقفتی  دق  هعواطم  لعفلا و  نأ  يرب  نبا  معز  و 
، مدقت ام  باوصلا : و  ینحصنف » هتحصنتسا  و  یناتفأف ، هتیتفتـسا  : » وحن دحاول ، يدعتلا  یفو  ًامهرد ،» یناطعأف  ًامهرد  هتیطعتـسا  و  ثیدحلا ،

یلع نیلعفلا  دحأ  لدی  نأ  ۀعواطملا  ۀقیقح  امنإ  و  ۀـباجإلا ، بلطلا و  باب  نم  لب  ۀـعواطملا  باب  نم  سیل  هرکذام  و  نییوحنلا ، لوق  وه  و 
. ریثأتلا کلذل  هلعاف  لوبق  یلع  رخآلا  لدی  و  ریثأت ،

هیف ًادیزم  ًایعابر  نوکی  نأ  رشع : ثلاثلا 
«. مجن رحاو  جرح  دت  : » وحن

رصاق لعف  ینعم  نمضی  نأ  رشع : عبارلا 
( ِِهب ْاوُعاذَأ  : ) یلاعت هلوق  وحن 

(83 ءاسنلا /  )
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( ِیتیِّرُذ ِیف  ِیل  ِْحلْصَأ  َو  )
(15 فاقحألا /  )

اهنإف یلصَن  اهبیقارع  یف  حرجی  فیضلا  یلإ  اهعورـض  يذ  نم  لْحَملاب  رذتعت  نإو   402 ۀمرلا : يذ  لوق  و  هدمح » نمل  هللا  عمـس  : » مهلوق و 
، ضرع یلع  وأ  نبج .» مؤل و   » ك ۀیجـس ، یلع  لدت  نأ  ۀیقابلا : ۀتـسلا  و  دسفی » وأ  ثعی  و  باجتـسا ، و  كراب ، و  اوثدحت ، : » ینعم تنمض 

«. سجر سجن و   » ك سند ، وأ  ؤُضو .» رُهط و   » ك ۀفاظن ، یلع  وأ  رِطب .» حِرف و   » ك
46

«. لِحک جِع و  د   » ك ۀیلح ، وأ  ّرضخا .» مدأ و   » ك نول ، یلع  وأ 

رصاقلا لعفلا  اهب  يدعتی  یتلا  رومُالا 

ۀعبس یهو 
« لعفأ  » ةزمه اهدحأ :

( ْمِکتابیَط ُْمْتبَهْذَأ  : ) وحن
(20 فاقحألا /  )

الإ ۀثالث  یلإ  ةزمهلاب  نینثا  یلإ  دعتم  لقنی  مل  و  ًابوث ،» ًادیز  تسبلأ  : » وحن نینثا ، یلإ  يدعتلا  یلإ  ةزمهلاب  دحاو  یلإ  يدـعتملا  لقنی  دـق  و 
: لیق و  یعامـس ، هلک  ةزمهلاب  لقنلا  لیق : و  معز ،» بسح و  نظ و  : » وحن ۀیبلقلا ، ۀـثالثلا  امهتاوخأ  یف  شفخألا  هساقو  ملع »  » و يأر ،»  » یف

. هیوبیس بهذم  رهاظ  وه  و  هریغ ، یف  یعامس  رصاقلا ، یف  یسایق  هنأ  قحلا : و  دحاو ، یلإ  يدعتملا  رصاقلا و  یف  یسایق 
ۀلعافملا فلأ  یناثلا :

. ًادیز تسلاج  دیز :» سلج   » یف لوقت 
ۀبلغلا ةدافإل  مضلاب ، لُعفأ »  » حتفلاب تلَعف »  » یلع هغوص  ثلاثلا :

. مرکلا یف  هتبلغ  يأ : حتفلاب  ًادیز » تمرک  : » لوقت
ءیشلا یلإ  ۀبسنلا  وأ  بلطلل  لعفتسا »  » یلع هغوص  عبارلا :

«. باتکلا هتبتکتسا  : » وحن نینثا ، یلإ  دحاولا  لوعفملا  وذ  لقنی  دق  و  ملظلا ،» تحبقتسا  و  لاملا ، تجرختسا   » ك
نیعلا فیعضت  سماخلا :

یف عمـسی  مل  و  باسحلا » هتملع  : » وحن دـحاول ، يدـعتملا  یف  و  لاثملاک ، رـصاقلا  یف  یعامـس  هب  لـقنلا  و  هتحّرف » «: » دـیز حرف   » یف لوقت 
و سایق ، عامـس و ال  هل  دهـشی  و ال  ۀثالث ، یلإ  فیعـضتلاب  لقنی  نأ  نینثال  ۀیدعتملا  ملع »  » یف زوجی  هنأ  يریرحلا  معز  و  نینثال ، يدعتملا 

. دحاو یلإ  يدعتملا  رصاقلا و  یف  یسایق  لیق : و  ًاقلطم ، یعامس  هنأ  هیوبیس : لوق  رهاظ 
47

نیمضتلا سداسلا :
لعفلا لقنی  دق  هنأب  تایدعملا  نم  هریغ  نع  نیمـضتلا  صتخی  و  غلب » عسو و   » ینعم انمـضت  امل  لوعفم  یلإ  ُعلط » بُحر و   » يدـع کلذـلف 

ال : » مهلوق یف  کلذ  و  ًارـصاق ، ناک  اـم  دـعب  نیلوعفم  یلإ  ترـصق »  » ینعمب ةزمهلا  رـصقب  تولأ »  » يدـع کلذـل  و  ۀـجرد ، نم  رثکأ  یلإ 
( ًالابَخ ْمکَنُولْأی  ال  : ) یلاعت هلوق  هنم  و  کعنمأ » ال   » ینعم نمض  امل  ًادهج ،» كولآ  ًاحصن و ال  كولآ 

(118 نارمع /  لآ  )
رخآ یلإ  اهـسفنب و  دحاو  یلإ  ۀیدعتم  تناکام  دعب  يرأ » ملعأ و   » ینعم تنمـض  امل  ۀثالث ؛ یلإ  ّأبن » وأبنأ  ثّدح و  ّربخ و  ربخأ و   » يدـعو

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


( ْمِِهئامْسَِأب ْمُهأَْبنَأ  اّمَلَف  ْمِِهئامْسَِأب ، ْمُْهِئْبنَأ  : ) وحن راجلاب ،
(33 ةرقبلا /  )
( ْملِِعب ِبَن  ِینُوئّ )

(143 ماعنألا /  )
ًاعسوت راجلا  طاقسإ  عباسلا :

( ًاّرس َّنُهوُدِعاُوتال  ْنکلَو  : ) وحن
(235 ةرقبلا /  )

( ْمّکِبَر َْرمَأ  ُْمْتلِجَعَأ  ، ) حاکن يأ  رس ، یلع  يأ :
(150 فارعألا /  )

« ینمرکت یک  تئج  : » وحن یف  مهزیوجت  عم  یک »  » رکذ انه  نویوحنلا  لمهأ  و  نأ ،» ّنأ و   » عم الإ  ًاسایق  راـجلا  فذـحی  ـال  هرمأ و  نع  يأ :
عم فذحی  و ال  اهدـعب ، ةرمـضم  نأ »  » ۀـیلیلعت و اهنوک  ًاضیأ  اوزاجأ  و  ینمرکت ، یکل  ینعملا : و  ةردـقم ، ماللا  ۀـیردصم و  یک  نوکت  نأ 

ْمَُهل َّنَأ  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذـَّلا  ِرَِّـشب  َو  : ) یلاعت هللا  لاق  اهیتُخا ، فالخب  اهریغ ، راج  اهیلع  لخدـی  ـال  اـهنأل  ۀـلعلا ، مـال  ـالإ  یک » »
( تاّنَج

(25 ةرقبلا /  )
. مهل نأب  يأ :

48
فذح امم  بارعإلا  هیف  رهظ  امیف  بلاغلا  یلع  المح  نییوحنلا ؛ رثکأ  لیلخلا و  دنع  بصن  راجلا  فذح  دعب  امهتلص  و  نأ »  » و ّنأ »  » لحم و 

: مهلوق وحن  رئاظن ، هلو  ًایوق ، الوق  ناکل  رج ، هنإ  ناسنإ  لاق  ولو  لیلخلا : لوق  یکح  ام  دعب  لاقف  ًارج ، لحملا  نوکی  نأ  هیوبیس  زوج  و  هنم ،
دهـشی اـمم  وهـسف و  بصن ، هنأ  يری  هیوبیـس  نأ  و  رج ، عضوملا  نأ  يری  لـیلخلا  نأ  کـلام : نبا  مهنم  ۀـعامج  لـقن  اـمأ  و  كوبأ ،» ِهـال  »

( ًادَحأ ِهللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  ِهِّلل  َدِجاسَْملا  َّنَأ  َو  : ) یلاعت هلوق  رجلا  یعدمل 
(18 نجلا /  )

لـضاف کنأ  : » لوقت ال  اهتلـصو ، نأ »  » ناک اذإ  هیلع  لعفلا  بوصنم  میدـقت  زوجی  دـجاسملا هللا و ال  نـأل  ًادـحأ ، هللا  عم  اوعدـت  ـال  هلـصأ :
«. تفرع

ینعمب راص  نیسلا  تحتف  اذإف  ًارصاق ، نوکیف  حرف »  » نزوب دیز ، یـسک  لاقی : نیعلا ، ۀکرح  لیوحت  وه  و  نویفوکلا ، هرکذ  نماث  دعم  انه  و 
یطعأ  » ینعمب وأ  رـشتنم  ٌفَعَـس  اههجو  اـسک  ۀـنافیخ  عورلا  یف  ُبکرأ  403 و  سیقلا : ئرما  لوـقک  دـحاو ، یلإ  يدـعت  و  یّطغ » رتـس و  »
بلقنا  » ینعمب رـصاق  ءاـتلا  رـسکب  هنیع ،» ترتـش   » کلذـک و  اولاـق : ۀـبج ،» ًادـیز  توسک  : » وحن نینثا ، یلإ  يدـعتیف  بلاـغلا ، وه  و  ةوسک »

هملث و  مِرثف ، همرث  لاقی : امک  ِرتشف ، هرتش  لاقی : ۀـعواطملا ، باب  نم  اندـنع  اذـه  و  اـهبّلق ،»  » ینعمب دـعتم  اـهحتفب  هنیع » هللا  رتش   » و اـهنفج ،»
. هیسکف بوثلا  هتوسک  هنم : و  ِملثف ،

49

. اهتهج نم  للخلا  برعملا  یلع  لخدی  یتلا  هجوألا  رکذ  یف  سماخلا : بابلا 

. اهفالخ باوصلا  نیبرعملا و  نیب  ترهتشا  رومُا  نم  ریذحتلا  یف  سداسلا : بابلا 

. بارعإلا ۀیفیک  یف  عباسلا : بابلا 
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. ۀیئزجلا روصلا  نم  رصحنی  ام ال  اهیلع  جرختی  ۀیلک  رومُا  رکذ  یف  نماثلا : بابلا 

یناعملا رصتخم 

باتک تاصخشم 

6750  - 5 یبایزاب : هرامش 
ق 792 ؟  - 722 رمع ، نب  دوعسم  ینازاتفت ، هسانشرس :

نمحرلادب نب ع  دمحم  نتم  هدنـسیون  ینازاتفت ؛ رمع  نب  دوعـسم  یطخ / ] هخـسن  ( ] صیخلتلا حرـش  یف   ) رـصتخملا روآدیدپ : مان  ناونع و 
ینیوزق بیطخ 

1285 ق. یندیرف ، رقابدمحم  نب  قداص  دمحم  بتاک : خاسنتسا : تیعضو 
 » یعاجرا هخسن  قباطم  زاغآ »: هماجنا : ماجنا ، زاغآ ،

 » یعاجرا هخسن  قباطم  ماجنا »:
218  × 160 عطق :  155  × 95 روطس : هزادنا  رطس ،  17 گرب ، 247 پ ) 81 پ -  : ) يرهاظ تاصخشم 

يدوخن یگنرف  ذغاک : عون  يرهاظ : تاصخشم  تشاددای 
خسن طخ : هجرد  عون و 

دلج نوردـنا  یبرـض ، لودـجم ، هتوب ، لگ و  شقن و  اب  جنرترـس  ود  جـنرت و  ياراد  ییاوقم ، نشور ، ياهوهق  جامیت  دـلج : تانیئزت  عون و 
یگنس پاچ  زا  ياهگرب  اب  شکور 

زمرق بکرم  اب  نتم  تارابع  يالاب  یشک  طخ  اهلصفرس و  نتم : تانیئزت 
دراد نتم  اب  هطبار  رد  ییاه  هیشاح  تسا و  هدش  حیحصت  هیشاح  رد  هخسن  قاروا : یشاوح  دوجوم : هخسن  تایصوصخ 

تسرهف نیمه  دلج 18  زا  ع   / 5 هرامش 4109 -  هخسن  هب  دوش  عوجر  هخسن : یفرعم 
« قداص دمحم   » ترابع اب  يوضیب  يرهم  رخآ  گرب  رد  رهم : عجس  لکش و  رهم : عجس  کلمت و  تشادای 

. هدش یسررب  هخسن  هخسن : تاحیضوت 
یبرع نابز : یلک : تشاددای 

1082349 یلماع : نیدلا  باهش  نب  نیسح  رصتخملا /  لوطملا و  تایبا  لح  یف  رردلا  دوقع  . 1 اب :: هدش  یفاحص 
حرش مولعلا . حاتفم  رگید : ياهناونع 

حرش حاتفملا . صیخلت 
یناعملا رصتخم 

ریسفت دقن و  مولعلا - -  حاتفم  626 ق .  - 555 رکب ، یبا  نب  فسوی  یکاکس ، عوضوم :
ریسفت دقن و  حاتفملا - -  صیخلت  739 ق .  - 666 نمحرلادبع ، نب  دمحم  ینیوزق ،

نایب یناعم و  یبرع - -  نابز  عوضوم :
بتاک رقاب ، دمحم  نب  قداص  دمحم  یندیرف ، هدوزفا : هسانش 

حرش مولعلا . حاتفم  626ق .  - 555 رکب ، یبا  نب  فسوی  یکاکس ، هدوزفا : هسانش 
حرش حاتفملا . صیخلت  739ق .  - 666 نمحرلادبع ، نب  دمحم  ینیوزق ، هدوزفا : هسانش 
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ۀمدقم

ۀمدقملا

ۀمدقملا
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ص 5
، یناثملا علاطم  نم  نایبتلا  عماولب  انبولق  رون  و  یناعملا ، حاضیا  یف  نایبلا  صیخلتل  انرودص  حرـش  نم  ای  كدمحن  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ۀحاصفلا و رامضم  یف  قبسلا  تابصق  نیزرحملا  هباحـصا  هلآ و  یلع  و  ۀغالبلا ، رارـساب  هزاجعا  لئالد  دیؤملا  دمحم  کیبن  یلع  یلـصن  و 
قیقحتلا ه، ةوالح  هقاذا  و  قیرطلا ، ءاوس  هللا  هاده  ینازاتفتلا ، دعـسب  وعدملا  رمع  نب  دوعـسم  ینغلا ، هللا  یلإ  ریقفلا  لوقیف  دـعبو ) . ) ۀـعاربلا

هتحـشو و  راظنالا ، اهب  تحمـس  تکن  بئارغ  هتعدوا  و  حابـصملا ، نع  حابـصالاب  هتینغا  و  حاتفملا ، صیخلت  یـضم  اـمیف  تحرـش  دـق  ینا 
، هراصتخا وحن  ۀمهلا  فرص  یننولأسی  ءایکذالا ، نم  ریفغلا  مجلا  و  ءالضفلا ، نم  ریثکلا  عمجلا  تیأر  مث  راکفالا ، دی  اهتکبـس  رقف  فئاطلب 

تدعاقت و  هراونا ، علاوط  عالطتسا  نع  مهممه  ترصاقت  دق  نیلـصحملا  نا  نم  اودهاش  امل  هراتـسا ، فشک  هیناعم و  نایب  یلع  راصتقالا  و 
باتکلا و کلذ  یلع  خسملا  قانعا  اودم  و  باهتنالا ، ذخالا و  قادـحا  اوبلق  دـق  نیلحتنملا  ناو  هرارـسا ، تائیبخ  فاشکتـسا  نع  مهمئازع 

نع عامـسالا  لوبقم  و  اهرـساب ، عیابطلا  نسحتـسم  ناـب  ینم  اـملع  احـشک ، مهمارم  نود  يوطا  و  احفـص ، بطخلا  اذـه  نع  برـضا  تنک 
ةردقم هعسی  رما ال  اهرخآ ،

ص 6
، رمث الب  افالخ  داعف  هؤاور  بهذ  و  رثا ، البالا  دج  راصف  هؤام  مویلا  بضن  دـق  نفلا  اذـه  ناو  ردـقلا ، يوقلا و  قلاخ  نأش  وه  امنا  و  رـشبلا ،
، بیبللا هل  حاتری  رماف  باهتنالا  ذخالا و  اما  و  حاطبلا ، ثیداحالا  کلت  ایاطم  قانعاب  تلاس  و  حایرلا ، جاردا  فلسلا  راثآ  ۀیقب  تراط  یتح 
افغـش و الا  یتعفادم  مهتداز  ام  مث  نولماعلا . لمعیلف  اذـه  لثمل  و  نولئاسلا ، راهنالا  نع  رهنی  فیک  و  بیـصن ، مارکلا  سأک  نم  ضرالل  و 

عم ایناث ، لوالا  راصتخا  وحن  ۀـیانعلا  نانعل  و  ایناث ، مهحرتقم  قفو  یلع  باتکلا  حرـشل  تبـصتناف  اـما ، واو  بلطلا  رجاوه  یف  أـمظ  و  اـمارغ ،
یتح راطوالا . ینع و  ناطوالا  وبن  و  راطقالا ، یب و  نادـلبلا  یمارت  و  تاـبکنلا ، رـصب  رـصب  ۀـنطفلا  دومخ  و  تاـیلبلا ، رـصب  ۀـحیرقلا  دومج 
اموی بیذـعلاب و  اموی  قیقعلاب و  اموی  يوزجلاب و  اموی  ءاربغلا ، نم  رطـش  یف  هنم  رطـس  لک  ررحا  و  ءاجرالا ، متاـق  ربغا  لـک  بوجا  تقفط 
زونک تعضو  و  ماثللا ، هدئارخ  هوجو  نع  تفـشک  ام  دعب  ماتتخالاب ، همایخ  هنع  تضوق  و  مامتالل ، یلاعت  هللا  نوعب  تقفو  امل  و  ءاصیلخلاب ،
ءاقلت تهجوت  ناب  بلاطملا ، ییاجر  هجو  یف  مسبت  و  لامآلا ، تباجا  ینملا و  اند  و  لابقالا ، دعاس  نامزلا و  دعس  مامثلا ، فرط  یلع  هدئارف 
دـسو نافجالا ، یلإ  رارقلا  هتـسایسب  درو  ناسحالا ، لدـعلا و  لاجـس  مهیلع  ضافا  و  نامالا ، لظ  یف  مانالا  مانا  نم  ةرـضح  برآملا  نیدـم 

ةرـصنل حئافـصلا  فئاحـص  یلع  تایطخلا  عقو  و  اروشنم ، تـالامکلا  لـئاضفلا و  میمر  داـعا  و  ناودـعلا ، قرط  ۀـنتفلا  جوجأـی  نود  هتبیهب 
یلع هللا  لظ  ملاعلا ، كولم  دیدانـص  اجلم  مجعلا ، برعلا و  نیطالـس  ذالم  ممالا ، باـقر  کـلام  مظعـالا ، ناطلـسلا  وه  اروشنم و  مالـسالا 

، ۀینیدلا مولعلا  تایار  بصان  ۀیوبنلا ، ۀعیرشلا  رانم  عفار  دانعلا ، ملظلا و  ملظ  یح  ام  دابعلا ، رصان  دالبلا ، ظفاح  هتقیلخ ، یف  هتفیلخ  و  هتیرب ،
هلالا لظ  ۀـبطاق  قئالخلا  ذالم  مانالا  فهک  نیبملا  حـتفلا  زیزعلا و  رـصنلاب  نمالا  قدارـس  دام  نیقیلا ، قحلا و  لهال  ۀـمحرلا  حانج  ضفاـخ 

میعن ءاور  مادا  هلالج و  هتمظع و  قدارس  هللا  دلخ  ناخ ، کب  یناج  دومحم  ناطلسلا  رفظملا  وبأ  نیدلا ، قحلا و  لالج 
ص 7

یتلا هتدسل  ۀمدخ  هتلعجف  لاضفالا ، ۀفأرلا و  لالظب  لالظتسالا  و  لابقالا ، لایذاب  ثبـشتلا  باتکلا  اذهب  تلواحف  هلاضفا ، لاجـس  نم  لامالا 
نوع و  لئاضفلا ، بابرا  ذالم  و  لضافالا ، لاجر  طحم  تلاز  ال  لالجلا ، ۀـمظعلا و  يوثم  لامآلا و  ءاـجر  لوعم  لاـیقالا و  هافـش  مثتلم  یه 
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و رئاصبلا ، قهری  و  ناهذالا ، ءادص  ولجی  و  رظاونلا ، قوری  امک  هللا  دمحب  ءاجف  مالـسلا ، مهیلع  هیلع و  هلآ  یبنلاب و  مانالا ، ثوغ  مالـسالا و 
. لیکولا معن  یبسح و  وه  و  ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  یف  لکوتلا  هیلع  و  ۀیادهلا ، قیفوتلا و  هللا  نم  و  نایبلا ، بابرا  بابل  ئضی 

ص 9

باتکلا ۀبطخ 

باتکلا ۀبطخ 
[ میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  ]

ناک ءاوس  امعنم  هنوکل  معنملا  میظعت  نع  ئبنی  لعف  رکـشلا  و  اهریغب ، وأ  ۀمعنلاب  قلعت  ءاوس  میظعتلا  دـصق  یلع  ناسللاب  ءانثلا  وه  دـمحلا ] ]
ۀـمعنلا و الا  نوکی  رکـشلا ال  قلعتم  اهریغ و  ۀـمعنلا و  نوکی  هقلعتم  ناسللا و  الا  نوکی  دـمحلا ال  درومف  ناکرالاب ، وأ  نانجلاب  وأ  ناسللاب 

تاذـلل مسا  وه  هللا ] . ] سکعلاب رکـشلا  دروملا و  رابتعاب  هنم  صخا  قلعتملا و  رابتعاب  رکـشلا  نم  معا  دـمحلاف  هریغ  ناسللا و  نوکی  هدروم 
یلإ رظن  مها  هنا  رابتعاب  دمحلا  میدقت  و  تابثلا ، ماودلا و  یلع  ۀلالدلل  ۀلمجلا  یلإ  لودعلا  و  دـماحملا ، عیمجل  قحتـسملا  دوجولا  بجاولا 
ناو هنایب ، ئجیـس  ام  یلع  کبر ] مساب  أرقا   ] یلاعت هلوق  یف  لعفلا  میدـقت  یف  فاشکلا  بحاص  هیلإ  بهذ  امک  دـمحلا  ماقم  ماـقملا  نوک 

مهوتی الئل  هب و  ۀطاحالا  نع  ةرابعلا  روصقل  اماهیا  هب  معنملل  ضرعتی  مل  و  هماعنا ، یلع  يأ  معنا ) ام  یلع  . ) هتاذ یلإ  ارظن  مها  هللا  رکذ  ناک 
نایب نایبلا ) نم   ) نایبلا ۀمعن  ۀلیضف  یلع  اهیبنت  لالهتسالا و  ۀعاربل  ۀیاعر  ماعلا  یلع  صاخلا  فطع  نم  ملعو ] . ] ئش نود  ئـشب  هصاصتخا 
قطن نم  ریخ  دمحم  اندیـس  یلع  ةالـصلا  ریمـضلا و  یف  امع  برعملا  حیـصفلا  قطنملا  وه  نایبلا  و  عجـسلل ، ۀـیاعر  مدـق  ملعن ] مل  ام   ] هلوقل
یلاعت الا هللا  حلـصی  لعفلا ال  اذه  نال  ءاتیالا  لعاف  كرت  و  قحلا ، قفا  مالک و  لکو  عئارـشلا  ملع  یه  ۀمکحلا  یتوا  نم  لضفا  باوصلاب و 

یلع لطابلا و  قحلا و  نیب  لصافلا  باطخلا  وأ  هیلع  سبتلی  هب و ال  بطاخی  نم  هنیبتی  يذـلا  نیبلا  لوصفملا  باطخلا  يا  باطخلا  لـصف  و 
رایخالا هتباحـص  باحـصا و  بحاصک و  رهاط  عمج  راهطالا )  ) رطخلا یلوا  فارـشالا و  یف  هلامعتـسا  صخ  لیها ، لیلدـب  لها  هلـصا  هلآ 

، لعفلا نع  اهتباینل  اما  هیف  لماعلا  و  ةالـصلا ، دمحلا و  دعب  يا  ۀفاضالا  نع  ۀعطقنملا  ۀینبملا  فورظلا  نم  وه  دعب ) اما  . ) دیدشتلاب ریخ  عمج 
دمحلا دعب  ئش  نم  نکی  امهم  لصالا  و 
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اهتمزل طرشلا  ءادتبالا و  ینعم  اما  تنمضت  نیحف  ابلاغ  هل  ۀمزال  ءافلا  طرش و  نکی  أدتبملل و  ۀمزال  ۀیمسالا  أدتبم و  انهه  امهم  و  ةالصلا ، و 

لعف هیلی  طرـشلا و  لامعتـسا  لمعتـسی  اذإ  ینعمب  فرظ  وه  املف ) . ) ۀلمجلا یف  هرثال  ءاقبا  موزلملا و  ماقم  مزالل  ۀماقا  مسالا  قوصل  ءافلا و 
ملعب يا  هبذا ) ارس  اهقدا  اردق و  مولعلا  لجا  نم   ) عیدبلا وه  اهعباوت )  ) ملع و )  ) نایبلا یناعملا و  وه  ۀغالبلا ) ملع  ناک   ) ینعم وأ  اظفل  ضام 

فـشکیو . ) ارـس مولعلا  قدا  نم  نوکیف  اهرارـسا ) ۀیبرعلا و  قیاقد  فرعت   ) وحنلا فرـصلا و  ۀغللاک و  مولعلا  نم  هریغب  اهعباوت ال  ۀغالبلا و 
قئاقدـلا و یلع  هلامتـشال  ۀـغالبلا  بتارم  یلعا  یف  هنوـکل  زجعم  نآرقلا  نا  فرعی  هب  يأ : اهراتـسا ) نآرقلا  مظن  یف  زاـجعالا  هوـجو  نـع 

نوکیف تاداعسلا  عیمجب  زوفلا  یلإ  ۀلیسو  وه  و  مالسلا ، هیلع  یبنلا  قیدصت  یلإ  ۀلیسو  اذه  رشبلا و  قوط  نع  ۀجراخلا  صاوخلا  رارسالا و 
ةراعتـسا راتـسالا  تحت  ۀـبجتحملا  ءایـشالاب  زاجعالا  هوجو  هیبشت  تایاغلا و  تامولعملا و  لجا  نم  هتیاـغ  همولعم و  نوکل  مولعلا  لـجا  نم 

هوجولا تابثا  ۀـیانکلاب و  ةراعتـسا  ۀنـسحلا  روصلاب  زاجعالا  هیبشت  وأ  ماهیا  هوجولا  رکذ  ۀـیلییخت و  ةراعتـسا  اهل  راتـسالا  تاـبثا  ۀـیانکلاب و 
لقعلا هیـضتقی  ام  بسح  یلع  تالالدلا  ۀقـسانتم  یناعملا ، ۀبترتم  هتاملک ، فیلأت  نآرقلا  مظن  حیـشرت و  راتـسالا  رکذ  و  ۀـیلییخت ، ةراعتـسا 

بوقعی وبأ  ۀمالعلا  لضافلا  هفنص  يذلا  مولعلا  حاتفم  نم  ثلاثلا  مسقلا  ناکو  . ) قفتا ام  فیک  ضعب  یلإ  اهضعب  مض  قطنلا و  یف  اهیلاوتال 
مظعا نم  زیمت  اـعفن ) . ) فنـص اـمل  ناـیب  ةروهـشملا ) بتکلا  نم   ) اـهعباوت ۀـغالبلا و  ملع  یف  يأ  هیف ) فنـص  اـم  مظعا  یکاکـسلا  فسوی 

وه اریرحت ) اهمتآ   ) هنوکل و )  ) هتبترم یف  ئـش  لـک  عضو  وه  اـبیترت )  ) ةروهـشملا بتکلا  نسحا  يأ  اهنـسحا )  ) ثلاـثلا مسقلا  يأ  هنوکل ) )

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع و مدـقتی  ردـصملا ال  لومعم  نال  اعمج )  ) هلوق هرـسفی  فوذـحمب  قلعتم  وه  لوصالل )  ) بتکلا رثکا  يأ  اـهرثکاو )  ) مـالکلا بیذـهت 
ۀحئار هیفکی  امم  اهنال  فورظلا  یف  کلذ  زاوج  قحلا 

ص 11
وه و  لـیوطتلاو )  ) هنع ینغتـسملا  دـئازلا  وه  و  وـشحلا ) نع   ) ظوـفحم ریغ  يأ  نوـصم ) ریغ   ) ثلاـثلا مسقلا  يأ  ناـک ) نکلو  . ) لـعفلا نم 

ۀلوهـسب هانعم  رهظی  اقلغم ال  مالکلا  نوک  وه  و  دـیقعتلاو )  ) بانطالا باب  یف  امهنیب  قرفلا  فرعتـس  ةدـئاف و  الب  دارملا  لـصا  یلع  ةداـیزلا 
یلإ و )  ) دـیقعتلا نم  هیف  امل  حاضیالا ) یلإ   ) اجاتحم يأ  ارقتفم )  ) لیوطتلا نم  هیف  اـمل  راـصتخالل )  ) ـالباق ناـک  يأ  ربخ  دـعب  ربخ  ـالباق ) )
مکح یه  ةدعاق و  عمج  دعاوقلا ) نم   ) ثلاثلا مسقلا  یف  يأ  هیف ) ام  نمـضتی  ارـصتخم  : ) امل باوج  تفلا ) . ) وشحلا نم  هیف  امع  دیرجتلا ) )

و ۀـلثمالا ) نم  هیلإ  جاتحی  ام  یلع  لمتـشیو  . ) هدـیکوت بجی  رکنم  مکح  لک  انلوقک  هنم  اهماکحا  فرعیل  هتاـیئزج  عیمج  یلع  قبطنی  یلک 
نم لآ ) ملو  . ) ۀلثمالا نم  صخا  یهف  دعاوقلا  تابثال  ةروکذملا  تایئزجلا  یه  و  دهاوشلاو )  ) دـعاوقلا حاضیال  ةروکذـملا  تایئزجلا  یه 

لوالا لوعفملا  انهه  فذح  نیلوعفم و  یلإ  ایدعتم  ادهج  كولآ  مهلوق ال  یف  ول  الا  لمعتسا  دق  اداهتجا و  يأ  ادهج )  ) ریـصقتلا وه  ولالا و 
يأ هتبترو ) . ) هحیقنت يأ  هبیذـهتو )  ) ثاحبالا نم  هیف  رکذ  ام  قیقحت  یف  ینعی  رـصتخملا  یف  يأ  هقیقحت ) یف   ) ادـهج کعنما  مل  ینعملا  و 

لوعفملا وأ  لعافلا  یلإ  ردـصملل  ۀـفاضا  ثلاثلا  مسقلا  وأ  یکاکـسلا  بیترت  نم  يأ  هبیترت ) نم   ) اذـخا يأ  الوانت ) برقا  ابیترت   ) رـصتخملا
ابلطو  ) هفوانت يأ  هیطاعتل )  ) ابیرقت راصتخالا  یف  ۀـغلابملا  تکرت  يأ  غلابا  مل  ینعم  هنمـضت  هل  لوعفم  ابیرقت ) هظفل  راـصتخا  یف  غلاـبا  ملو  )

وشح و هیف و ال  لیوطت  هناب ال  ضیرعت  ذخأملا  لهس  حقنم  رصتخم  هناب  هفلؤم  فصو  یفو  رصتخملل  رئامضلا  و  هیبلاط ) یلع  همهف  لیهستل 
موقلا بتک  ضعب  یف   ) تعلطا يأ  ترثع ) دـئاوف   ) اهریغ دـعاوقلا و  نم  روکذـملا  کلذ ) یلإ  تفـضاو  . ) ثلاثلا مسقلا  یف  امک  دـیقعت  ال 

یف  ) زفا مل  يأ  رفظا ) مل  دئاوزو   ) دئاوفلا کلت  یلع  يأ  اهیلع )
ص 12

مل ناو  ۀـیعبتلاب  هنم  اهلیـصحت  نکمی  هجو  یلع  مهمالک  نوکی  ناـب  اـهیلإ ) ةراـشالا  ـالو   ) دـئاوزلا کـلتب  يأ  اـهب ) حیرـصتلاب  دـحا  مـالک 
( هلضف نم   ) لاحلل واولا  لعج  یلإ  ادصق  هیلإ  دنسملا  مدق  یلاعت ) هللا  لأسا  اناو   ) هانعم همـسا  قباطیل  حاتفملا ) صیخلت  هتیمـسو  . ) اهودصقی

وه و   ) عفنلا کـلذ ) یلو   ) هللا يأ  هنا ) . ) هنم ثلاـثلا  مسقلا  حاـتفملا و  وه  و  هلـصاب ) عفن  اـمک   ) رـصتخملا اذـهب  يأ  هب ) عفنی  نا   ) نم لاـح 
معن وه  يأ و  یبسح  یلع  اما  فوذـحم و  صوصخملا  یبسح و  وه  ۀـلمج  یلع  فطع  اـما  لـیکولا ) معنو   ) یفاـک یبسحم و  يأ  یبسح )
مزلی نیریدقتلا  الک  یلع  لجرلا و  معن  دـیز  وحن  یف  هریغ  حاتفملا و  بحاص  هب  حرـص  ام  یلع  مدـقتملا  ریمـضلا  وه  صوصخملاف  لیکولا 

. رابخالا یلع  ءاشنالا  فطع 
ص 13

( باتکلا ۀمدقم  )

لوالا ۀمدقملا و  یناثلا  الوا . نفلا ، اذه  یف  دصاقملا  لیبق  نم  نوکی  نا  اما  هیف  روکذـملا  نال  نونف ، ثالث  ۀـمدقم و  یلع  رـصتخملا  بتر 
يونعملا دـیقعتلا  نع  زارتحالا  هنم  ضرغلا  ناک  نافالا  لوالا و  نفلا  وهف  دارملا  ینعملا  ۀـیدأت  یف  ءاطخلا  نع  زارتحالا  هنم  ضرغلا  ناک  نا 

. یلاعت هللا  ءاش  نا  نیبنس  امک  مهو  ثلاثلا  نفلا  نع  ۀجراخ  ۀمتاخلا  لعج  ثلاثلا و  نفلا  وهف  الا  یناثلا و  نفلا  وهف 
، ۀمدقملا فالخب  يدهعلا  فیرعتلا  قیرطب  اهرکذ  بسان  ۀثالثلا  نونفلا  یف  دوصقملا  راصحنا  یلإ  ۀمدقملا  هذه  رخآ  یف  همالک  رجنا  املو 
نیلـصحملا و نیب  عقی  نا  یغبنی  امم ال  لیلقتلل  وأ  میظعتلل  اهنیونت  نا  یف  فالخلا  ماقملا و  اذه  یف  ۀفرعملا  ظفلب  اهداریال  یـضتقم  اهناف ال 
هلئاسم و یف  عورشلا  هیلع  فقوتی  امل  ملعلا  ۀمدقم  لاقی : مدقت  ینعمب  مدق  نم  اهنم  ۀمدقتملا  ۀعامجلل  شیجلا  ۀمدقم  نم  ةذوخأم  ۀمدقملا 
ۀـغالبلا و ۀـحاصفلا و  ینعم  نایبل  انهیه  یه  هیف و  اهب  عافتنا  اهب و  هل  طاـبترال  دوصقملا  ماـما  تمدـق  همـالک  نم  ۀـفئاطل  باـتکلا  ۀـمدقم 
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ملعلا و ۀـمدقم  نیب  قرفلا  کلذـب و  دـصاقملا  طابترا  یفخی ؟؟ کلذ و ال  مئالی  اـم  ناـیبلا و  یناـعملا و  یملع  یف  ۀـغالبلا  ملع  راـصحنا 
ۀملک لثم  درفملا ) اهب  فصوی   ) ۀـنابالا روهظلا و  نع  ئبنت  لصالا  یف  یه  و  ۀـحاصفلا ) . ) سانلا نم  ریثک  یلع  یفخ  امم  باـتکلا  ۀـمدقم 

. ۀحیصف ةدیصق  حیصف و  مالک  لثم  مالکلاو )  ) ۀحیصف
ص 14

حـصی دانـسا  یلع  لمتـشم  ریغ  ةدیـصقلا  نم  تیب  نوـکی  دـق  هناـف  هریغ  يدانـسالا و  بکرملا  معیل  ۀـملکب  سیل  اـم  مـالکلاب  دارملا  لـیق :
مهنع لقنی  مل  حیصف و  مالک  هنأ  بکرملا  اذه  لثم  یلع  اوقلطا  ول  کلذ  حصی  امنا  هنال  رظن  هیف  ۀحاصفلاب و  فصتی  هنا  عم  هیلع  توکسلا 

بکرملا لباقی  ام  یلع  لاقی  هنال  درفملا  یف  لخاد  هنا  قحلا  نا  یلع  تادرفملا  ۀحاصف  رابتعاب  نوکی  نا  زوجی  ۀـحاصفلاب  هفاصتا  کلذ و 
سیل ام  ینعا  ریخالا  ینعملا  هب  دیرا  هنا  یلع  ۀلاد  ۀـنیرق  انهه  مالکلاب  هتلباقم  مالکلا و  لباقی  ام  یلع  عومجملا و  ینثملا و  لباقی  ام  یلع  و 

اهب فصوی   ) ءاهتنالا لوصولا و  نع  ئبنت  یه  و  ۀـغالبلاو ) . ) حیـصف رعاش  حیـصف و  بتاک  لاقی  اـضیا  ملکتملا )  ) اـهب فصوی  و )  ) مـالکب
لاحلا یـضتقمل  ۀقباطملا  رابتعاب  یه  امنا  ۀغالبلا  ناب  قیلعتلا  ۀغیلب و  ۀملک  عمـسی  مل  ذإ  درفملا  نود  ملکتملا  مالکلا و  يأ  طقف ) ناریخالا 

عمج رذعتل  الوا  ۀـغالبلا  ۀـحاصفلا و  نم  الک  مسق  امنا  ملکتملا و  مالکلا و  ۀـغالب  یف  وه  امنا  کلذ  نال  مهو  درفملا  یف  ققحتت  یه ال  و 
فرع مث  عطقنم  لصتم و  یلإ  ینثتـسملا  بجاحلا  نبا  مسق  امک  اذه  دحاو و  فیرعت  یف  اهمعی  رما  یف  ۀـکرتشملا  ریغلا  ۀـفلتخملا  یناعملا 

یف ةذوخأم  اهنوکل  ۀحاصفلا  ۀفرعم  یلع  ۀغالبلا  ۀفرعم  فقوتل  ۀغالبلا  یلع  ۀحاصفلا  مدـق  درفملا ) یف  ۀـحاصفلاف  . ) ةدـح یلع  امهنم  الک 
ۀبارغلا فورحلا و  رفانت  نم   ) درفملا صولخ  يأ  هصولخ )  ) اهیلع امهفقوتل  ملکتملا  مالکلا و  ۀحاصف  یلع  درفملا  ۀحاصف  مدـق  مث  اهفیرعت 

دنع لصحت  ۀحاصفلا  نال  حماست  نع  ولخی  صولخلاب ال  ۀحاصفلا  ریسفت  ۀغللا و  ءارقتسا  نم  طبنتسملا  يأ  يوغللا  سایقلا ) ۀفلاخم  و 
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يأ هرئادغ )  ) سیقلا ئرما  لوق  یف  تارزـشتسم  وحن )  ) اهب قطنلا  رـسع  ناسللا و  یلع  اهلقث  بجوی  ۀملکلا  یف  فصو  رفانتلاف ) . ) صولخلا
یلإ  ) عفترا يأ  رزـشتسا  لاقی و  تاعوفرم  وأ  تاعفترم  يأ  تارزـشتسم )  ) قباسلا تیبلا  یف  عرفلا  یلإ  دئاع  ریمـضلا  ةریدغ و  عمج  هبئاوذ 

لوتفملا ینثملا  رعـشلا و  نم  ۀـعومجملا  ۀلـصخلا  یه  ۀـصیقع و  عمج  صاقعلا : بیغت . يأ  لضت : لسرم  ینثم و  یف  صاقعلا  لضت  یلعلا )
نایب ضرغلا  نیریخالا و  یف  بیغی  لوالا  لـسرم و  ینثم و  صاـقع و  یلإ  مسقنی  هرعـش  ناو  طویخب  سأرلا  یلع  ةدودـشم  هبئاوذ  نا  ینعی 

وأ اهدعب  وأ  جراخملا  برق  نم  ناک  ءاوس  رفانتم  وهف  هب ، قطنلا  رـسعتم  الیقث  حیحـصلا  قوذلا  هدـعی  ام  لک  نا  انهه  طباضلا  رعـشلا و  ةرثک 
نم یه  یتلا  ۀمجعملا  نیشلا  طسوت  وه  رزشتسم  یف  لقثلا  أشنم  نا  مهضعب ، معز  رئاسلا و  لثملا  یف  ریثالا  نبا  هب  حرـص  ام  یلع  کلذ  ریغ 

کلذ لازل  فرـشتسم  لاق  ولو  ةروهجملا  نم  یه  یتلا  ۀمجعملا  ءازلا  نیب  ةدیدشلا و  ۀـسومهملا  نم  یه  یتلا  ءاتلا  نیب  ةوخرلا  ۀـسومهملا 
ملا  ] یلاعت هلوق  یف  ناو  ۀـحاصفلاب . لخملا  لقثلل  ببـس  جراخملا  برق  نا  لیق : ةروهجملا و  نم  اضیا  ۀـلمهملا  ءارلا  نال  رظن ، هیف  لقثلا و 

، ۀحاصفلا نع  جرخی  ۀحیصف ال  ریغ  ۀملک  یلع  لمتشملا  لیوطلا  مالکلا  نکل  ۀملکلا ، ۀحاصفب  لخیف  یهانتملا  نم  ابیرق  القث  مکیلا ] دهعا 
فیرعت یف  ةذوخأم  تاملکلا  ۀـحاصف  نال  رظن ، هیف  و  ایبرع ، نوکی  نا  نع  ۀـیبرع  ریغ  ۀـملک  یلع  لمتـشملا  لیوطلا  مالکلا  جرخی  اـمک ال 

رهاظ یبرعلا  مالکلا  یلع  سایقلا  و  ۀـملکب ، سیل  امب  مالکلا  رـسف  لئاقلا  اذـه  نا  یلع  ریـصق ، لیوط و  نیب  ۀـقرفت  ریغ  نم  مالکلا  ۀـحاصف 
دوقی امم  ۀحیـصف  ریغ  ۀملک  یلع  لب  حیـصف  ریغ  مالک  یلع  نآرقلا  لامتـشا  درجمف  ۀحاصفلا ، نع  ةروسلا  جورخ  مدـع  ملـس  مل  داسفلا و 

. اریبک اولع  کلذ  نع  یلاعت  هللا  یلإ  زجعلا  وأ  لهجلا  ۀبسن  یلإ 
ص 16

يا اججزم  ابجاح  ۀـلقم و  جاجعلا و  لوق  یف  جرـسم  وحن )  ) لامعتـسالا ۀـسونأم  ینعملا و ال  ةرهاظ  ریغ  ۀیـشح  ۀـملکلا و  نوک  ۀـبارغلاو ) )
نیق مسا  جیرس  و  ءاوتسالا ) ۀقدلا و  یف  یجیرسلا  فیسلاک  يأ  اجرسم   ) افنا يأ  انسرمو )  ) محفلاک دوسا  ارعـش  يأ  امحافو )  ) الوطم اققدم 

: تلق هنسح . هجهب و  ياههجو  هللا  جرس  نم  لوعفم  مسا  هولعجی  مل  مل  تلق : ناف  ناعمللا . و  قیربلا ) یف  جارسلاک  وأ   ) فویـسلا هیلإ  بسنت 
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یلإ بوسنم  یجیرـسلا  لاـق  ثیح  یلاـعت  هللا  همحر  یقوزرملا  ماـمالا  هب  حرـص  اـم  یلع  جارـسلا  نم  ذوخأـم  وأ  لـیبقلا  اذـه  نم  اـضیا  وه 
. هرون هنسح و  يأ  یلإ  كرما  هللا  جرس  لیق : ام  هنم  اجارس و  هیف  ناک  یتح  هقنرو ، هئام و  ةرثکل  کلذب  هفـصو  نوکی  نا  زوجی  و  جارـسلا ،

للجالا وحن )  ) عضاولا نع  تبث  اـم  فـالخ  یلع  ینعا  ۀـعوضوملا ، ظاـفلالا  تادرفم  نوناـق  فـالخ  یلع  ۀـملکلا  نوکت  نا  ۀـفلاخملاو ) )
نع تبث  هنال  حیـصف  روعی  روع  یبأی و  یبا  ءام و  لآ و  وحنف  ماغدالاب ، لجالا  سایقلا  و  للجالا ) یلعلا  دـمحلا هللا   ) هلوق یف  ماغدالا  کفب 
نع أربتی  عسملا و  اهجمی  ثیحب  ۀـظفللا  نوکی  ناب  عمـسلا ) یف  ۀـهارکلا  نمو   ) رکذ امم  هصولخ  درفملا  ۀـحاصف  لیق :) . ) کلذـک عضاولا 

لیخلا نم  رغالا  و  بسنلا ) فیرـش   ) سفنلا يأ  یـشرجلا ) میرک   ) بقللا رغا  مسالا  كراـبم  بیطلا  یبا  لوق  یف  یـشرجلا  وحن )  ) اـهعامس
لثم ۀیـشحولاب ، ةرـسفملا  ۀبارغلا  ۀـهج  نم  یه  امنا  عمـسلا  یف  ۀـهارکلا  نال  رظن ) هیفو  . ) فورعم حـضاو  لکل  ریعتـسا  مث  ۀـهبجلا  ضیبالا 

هیف ظفللا و  سفن  یلإ  بیطلا ال  مدع  مغنلا و  بیط  یلإ  ناعجری  اهمدع  عمـسلا و  یف  ۀهارکلا  نال  لیق : کلذ و  وحن  اوعقنرفا و  متأکأکت و 
تاملکلا رفانت  فیلأتلا و  فعض  نم  هصولخ  مالکلا  یف   ) ۀحاصفلا و ) . ) مغنلا نع  رظنلا  عطق  عم  سفنلا  نود  یشرجلا  هارکتساب  عطقلل  رظن 

ادیز لثم  نع  هب  زرتحا  هصولخ و  یف  ریمضلا  نم  لاح  وه  اهتحاصف ) عم  دیقعتلا  و 
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هیف یبنج و  الاب  اهیذ  لاحلا و  نیب  لصفلا  نم  ملـسل  اهبنجب  هرکذ  ولو  تاملکلا  نم  لاح  وه  لیق : جرـسم و  هفنا  رزـشتسم و  هرعـش  لـلج و 
قدصی هنال  احیـصف ، ۀحیـصفلا  ریغلا  تاملکلا  رفانت  یلع  لمتـشملا  مالکلا  نوکی  نا  مزلی  صولخلل و  رفانتلل ال  ادیق  نوکی  ذئنیح  هنال  رظن 

روهشملا يوحنلا  نوناقلا  فالخ  یلع  مالکلا  فیلأت  نوکی  نا  فعضلاف ) . ) مهفاف ۀحیـصف  اهنوک  لاح  تاملکلا  رفانت  نع  صلاخ  هنا  هیلع 
ناو ناسللا  یلع  ۀلیقث  تاملکلا  نوکت  نا  رفانتلاو ) (. ) ادیز همالغ  برـض  وحن   ) امکح ینعم و  اظفل و  رکذلا  لبق  رامـضالاک  روهمجلا  نیب 

ءاملا و نع  لاخ  يا  رفق  ناکمب  برح  ربق  تیبلا و  ردـص  و  ربق )  ) لجر مسا  وه  و  برح ) ربق  برق  سیل  هلوقک و   ) ۀحیـصف اهنم  لک  ناـک 
ینجلا کلذ  لاقف  تامف  ۀـیما  نب  برح  یلع  مهنم  دـحاو  حاصف  فتاهلا  هل  لاقی  اعون  نجلا  نم  نا  تاقولخملا  بئاجع  یف  رکذ  ءـالکلا ،

هربخ أدـتبم و  وه  و  لاحلل ، يرولا  یف  واولا  و  يدـحو ) هتمل  هتمل  ام  اذإ  و  یعم ، يرولا  هحدـما و  هحدـما  یتم  میرک  هلوقکو   ) تیبلا اذـه 
یناثلا یفو  تاملکلا  عامتجا  سفن  لوالا  یف  لقثلا  أشنم  نال  وأ  هنود ، یناثلا  لقثلا و  یف  هانتم  لوـالا  نـال  نیلاـثمب  لـثم  اـمنا  و  یعم . هلوق 

اذه لثم  ناب  لوقلا  حصی  الف  هحبسف ، لثم  لیزنتلا ، یف  هعوقول  ءاهلا ، ءاحلا و  نیب  عمجلا  درجم  نود  هحدما ، ریرکت  یف  وه  و  اهنم ، فورح 
هل لاق  تیبلا  اذه  غلب  املف  دیمعلا ، نبا  ذاتـسالا  ةرـضحب  ةدیـصقلا  هذه  دشنا  هنا  دابع  نب  لیعامـسا  بحاصلا  رکذ  و  ۀحاصفلاب . لخم  لقثلا 

: لاقف دیرا ، اذه  ریغ  ذاتسالا  لاقف : ءاجهلا ، وأ  مذلاب  لباقی  امنا  و  موللاب ، حدملا  ۀلباقم  معن  لاق : ۀنجهلا ؟ نم  اءیش  هیف  فرعت  له  ذاتـسالا 
دح نع  جراخ  قحلا  فورح  نم  امه  و  ءاهلا ، ءاحلا و  نیب  عمجلا  عم  هحدـما  هحدـما  یف  ریرکتلا  اذـه  ذاتـسالا : لاقف  کلذ . ریغ  يردا  ـال 

هیلع ینثاف  رفانتلا  لک  رفان  لادتعالا 
ص 18

وأ میدقت  ببـسب  مظنلا ) یف  اما   ) عقاو للخل ) دارملا  یلع  ۀلالدلا  رهاظ  مالکلا  نوکی  نا ال   ) ادـقعم مالکلا  نوک  يأ  دـیقعتلاو ) . ) بحاصلا
نب میهاربا  نبا  وه  و  کلملا ، دـبع  نب  ماشه ) لاخ  یف  قدزرفلا  لوقک   ) دارملا مهف  ۀبوعـص  بجوی  اـمم  کـلذ ، ریغ  وأ  فذـح  وأ  ریخأـت 

دحا يأ  هبراقی ) یح   ) سانلا یف  هلثم  سیل  يأ  هبراقی ) هوبا  یتح  هما  وبأ  اکلمم *  ـالا  ساـنلا  یف  هلثم  اـمو   ) یموزخملا لیعمـسا  نب  ماـشه 
میهاربا وبأ  يأ  هوبا )  ) کلملا کلذ  ماوبا  يأ  هما ) وبأ   ) اماشه ینعی  لاـملا  کـلملا و  یطعا  لـجر  يأ  کـلمم ) ـالا   ) لـئاضفلا یف  ههبـشی 

نیب و  یح ، وه  يذـلا  یبنجالاب  هوبا  هما  وبأ  ینعا  ربخلا  أدـتبملا و  نیب  لصف  هیفف  ماشه . وه  هتخا و  نبا  ـالا  دـحا  هلثاـمی  ـال  يأ  حودـمملا 
ریثک لصف  یح و  ینعا  هنم  ینثتسملا  یلع  اکلمم  ینعا  ینثتسملا  میدقت  و  هوبا ، وه  يذلا  یبنجألاب  هبراقی  یح  ینعا  ۀفـصلا ، فوصوملا و 
لیق هنم . ینثتـسملا  یلع  همدـقتل  بوصنم  اکلمم  الا  هربخ و  سانلا  یفو  اـم  مسا  هلثم  هلوقف  هلثم ، وه  هنم و  لدـبملا  یح و  وه  لدـبلا و  نیب 

، دارملا مهف  ۀبوعـصل  ۀبجوم  روما  ةدـع  عامتجاب  دـیقعتلا  لصحی  نا  زاوجل  رظن ، هیف  یظفللا و  دـیقعتلا  رکذ  نع  ینغی  فیلأتلا  فعـض  رکذ 
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میدـقت رکذ  یلإ  تیبلا  یف  دـیقعتلا  نایب  یف  ۀـجاح  هنا ال  لیق : ام  داسف  رهظی  اذـهب  يوحنلا و  نوناق  یلع  ایراج  اهنم  دـحاو  لـک  ناـک  ناو 
ةدشلا و لبقی  امم  وه  دیقعتلا و  ةدایز  بجوی  هنا  یفخی  ذإ ال  ةاحنلا ، قافتاب  زئاج  کلذ  نال  هل ، هجو  لب ال  هنم ، ینثتـسملا  یلع  ینثتـسملا 

نهذلا لاقتنا  یف  عقاو  للخل  دارملا ، یلع  ۀلالدلا  ةرهاظ  مالکلا  نوکی  يأ ال  مظنلا ) یف  اما  : ) هلوق یلع  فطع  لاقتنالا ) یف  اماو  . ) فعضلا
ءافخ عم  ةریثکلا  طئاسولا  یلإ  ةرقتفملا  ةدیعبلا  مزاوللا  داریا  ببـسب  کلذ  و  دوصقملا ، یناثلا  یلإ  ۀـغللا  بسحب  موهفملا  لوالا  ینعملا  نم 

لقی مل  فنحالا و  نب  سابع  وه  و  رخالا ) لوقک   ) دوصقملا یلع  ۀلادلا  نئارقلا 
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يانیع  ) مهو بصنلاب  حیحصلا و  وه  و  عفرلاب ، بکـست ) اوبرقتل و  مکنع  رادلا  دعب  بلطأس  . ) قدزرفلا یلإ  ریمـضلا  دوع  مهوتی  الئل  هلوقک 
ۀیانک نیعلا  دومج  لعج  یف  أطخا  هنکل  باصا ، نزحلا و  ۀباثکلا و  نم  ۀبحالا  قارف  همزلی  امع  ۀیانک  عومدلا  بکـس  لعج  ادمجتل ) عومدلا 

ال  ) نزحلا ۀلاح  یه  و  ءاکبلا ، ةدارا  لاح  عومدلاب ) اهلخب  یلإ  نیعلا  دومج  نم  لاقتنالا  ناف   ) رورـسلا حرفلا و  نم  یقالتلا  ماود  هبجوی  امع 
نازحـالا و ةاـساقم  یلع  اـهنطوا  قارفلا و  دـعبلاب و  اـسفن  بیطا  مویلا  ینا  تیبلا : ینعم  ةاـقالملاب و  لـصاحلا  رورـسلا ) نم  هدـصق  اـم  یلإ 

ربصلا ناف  لوزت ، ةرـسم ال  مودی و  لصو  یلإ  لذب  ببـست  ینیع ال  نم  عومدـلا  ضیفی  انزح  اهلجال  لمحتا  اهـصصغ و  عرجتا  و  قاوشالا ،
دساف مالک  انهه  موقلل  و  زاجعالا . لئالد  یف  رهاقلا  دبع  خیـشلا  كراشا  اذه  یلا  ارـسی و  رـسع  لک  عمو  ۀیاهن ، ۀیادب  لکل  جرفلا و  حاتفم 
ةرمغ دعب  ةرمغ  یف  یندعـست  و  هلوقک ) ةافاضالا  عباتت  رارکتلا و  ةرثک  نمو   ) رکذ امم  هصولخ  مالکلا  ۀـحاصف  لیق :) . ) حرـشلا یف  هاندروا 

دهاوشب قلعتم  اهیلع )  ) دهاوش نم  لاح  اهنم ) . ) حوبس ۀفص  اهل )  ) ءاملا یف  يرجت  اهنأک  اهبکار  بعتت  يرجلا ال  نسح  سرف  يأ  حوبـس :) )
هنا یفخی  يرخا و ال  دعب  ةرم  ئـشلا  رکذ  رارکتلا  لیق  اهتباجن . یلع  ۀلاد  تامالع  اهـسفن  نم  اهل  نا  ینعی  اهل  ینعا  فرظلا  لعاف  دهاوش ) )
لثم تافاضالا  عباتت  و ) . ) اثلاث هرکذب  هلوصح  یفخی  ةدحولا و ال  لباقی  ام  انهه  ةرثکلاب  دارملا  نال  رظن ، هیف  اثلاث و  هرکذـب  ةرثک  لصحی  ال 
ۀموح ۀموح و  یلإ  یعرج  یعرج و  یلإ  ۀمامح  ۀفاضا  هیفف  عمسم . داعس و  نم  يأرمب  تناف  یعجسا ،) لدنجلا  ۀموح  یعرج  ۀمامح  هلوق  )

. لدنجلا یلإ 
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، ةراجح تاذ  ضرا  لدنجلا  و  ئشلا ، مظعم  ۀموحلا  و  اءیش ، تبنت  لمر ال  تاذ  ضرا  یهو : ةرورـضلل ، اهرـصق  عرجالا  ثینأت  یعرجلا  و 
ثیحب يأ  عمسم  ینم و  يأرمب  نالف  لاقی : کتوص . عمست  داعس و  كارت  ثیحب  يأ  يأرمب  تناف  هلوق : هوحن و  ۀمامحلا و  ریده  عجسلا  و 

هب دهشی  امم  کلذ  داسف  اهمالک و  نیعمست  داعس و  هنم  نیرت  عضومب  تنا  هانعم  نا  لیق  ام  داسف  رهظف  حاحصلا . یف  اذک  هلوق  عمسا  هارا و 
رفانتلاب و هنع  زارتحالا  لصح  دقف  ناسللا  یلع  هببسب  ظفللا  لقث  نا  تافاضالا  عباتت  رارکتلا و  ةرثک  نم  الک  نال  رظن ) هیفو  . ) لقنلا لقعلا و 

امهلاف اهاوس ، ام  سفن و  و  ایرکز ، هدـبع  کبر  ۀـمحر  رکذ  کلذـک  حون ، موق  بأد  لثم  لیزنتلا  یف  عقو  فیک  ۀـحاصفلاب ، لخی  الف  ـالا 
و ریغلا ، لقعت  یلع  هقلعت  فقوتی  ضرع ال  ۀیفیکلا  سفنلا و  یف  ۀخـسار  ۀیفیک  یه  و  ۀکلم ) ملکتملا  یف   ) ۀحاصفلا و ) . ) اهاوقت اهروجف و 
، کلذ وحن  لاعفنالا و  لعفلا و  وأ  ۀفاضالا  لثم  ۀیبسنلا  ضارعالا  لوالا  دیقلاب  جرخف  ایلوا . ءاضتقا  هلحم  یف  ۀمسقاللا  ۀمسقلا و  یـضتقی  ال 

ۀیـضتقملا تامولعملاب  ملعلا  لثم  هیف  لخدـیل  ایلوا  انلوق  و  ةدـحولا ، ۀـطقنلا و  ۀمـسقاللا  انلوقب و  و  تایمکلا ، ۀمـسقلا  یـضتقی  ال  انلوقب ، و 
هیف اخسار  کلذ  نکی  مل  ام  حالطصالا  یف  احیصف  یمسی  حیصف ال  ظفلب  دوصقملا  نع  ربع  ول  هناب  راعشا  ۀکلم  هلوقف : ۀمسقاللا . ۀمسقلل و 

ریبعتلا دجو  ءاوس  ۀکلملا ، کلت  هیف  دجو  اذإ  احیصف  یمـسی  هناب  راعـشا  ربعی ، لوقی  نا  نود  دوصقملا ) نع  ریبعتلا  یلع  اهب  ردتقی  : ) هلوق و 
ۀیراج مالغ  راد  دادـعتلا  دـنع  لوقت  امکف  درفملا  اما  رهاـظف و  بکرملا  اـما  بکرملا ، درفملا و  معیل  حیـصف ) ظـفلب  : ) هلوق دـجوی و  مل  وأ 

یعادـلا رمالا  وه  لاحلا  و  مالکلا ، ۀـحاصف  يأ  هتحاصف :) عم  لاحلا  یـضتقمل  هتقباطم  مالکلا  یف  ۀـغالبلاو  . ) کـلذ ریغ  یلإ  طاـسب  بوث 
لصا هب  يدؤی  يذلا  مالکلا  عم  ربتعی  نا  یلإ  ملکتملل 
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و لاحلا ، یـضتقم  دیکأتلا  و  مکحلا ، دـیکأت  یـضتقی  لاح  مکحلل  ارکنم  بطاخملا  نوک  الثم  لاحلا ، یـضتقم  وه  و  ام ، ۀیـصوصخ  دارملا 
هیـضتقی يذلا  مالکلا ، کلذ  تایئزج  نم  ییزج  هنا  کلذ  قیقحت  لاحلا و  یـضتقمل  قباطم  مالک  ناب  ادکؤم  رادلا  یف  ادـیز  نا  هل  کلوق 

. تایئزجلل قباطم  یلکلا  نا  لاقی : ام  سکع  یلع  هیلع  قداص  هنا  ینعمب  هل ، قباطم  اذه  و  ادـکؤم ، امالک  یـضتقی  الثم  راکنالا  ناف  لاحلا ،
تاماقم ناف  فلتخم   ) لاحلا یضتقم  يأ  وهو :)  ) یناعملا ملع  فیرعت  یف  حرـشلا  یف  هانرکذ  ام  یلإ  عجراف  مالکلا  اذه  قیقحت  تدرا  ناو 

لاحلا نیب  ریاغتلا  نال  لاوحالا ، تایضتقم  توافت  نیع  اذه  و  كاذب ، قئاللا  رابتعالا  ریاغی  ماقملا  اذهب  قئاللا  رابتعالا  نال  ۀتوافتم ) مالکلا 
مالکلا اذـه  یفو  هل . الحم  هنوک  ماقملا  یفو  هیف  مالکلا  دورول  انامز  هنوک  لاحلا ، یف  مهوتی  هنا  وه  و  راـبتعالا ، بسحب  وه  اـمنا  ماـقملا  و 

ماقم نیابی  رکذلا  میدقتلا و  قالطالا و  ریکنتلا و  نم  لک  ماقمف  . ) لاحلا یـضتقمل  قیقحت  لاوحالا و  تایـضتقم  طبـض  یلإ  ۀیلامجا  ةراشا 
ماقم و  فیرعتلا ، هبسانی  يذلا  ماقملا  نیابی  دنسملا ، وأ  هیلإ  دنسملا  ریکنت  هبـسانی  يذلا  ماقملا  نا  ینعی  اهنم  لک  فالخ  ماقم  يأ  هفالخ :)

ام وأ  لوعفم  وأ  طرـش  وأ  عبات  وأ  رـصق  ةادا  وأ  دـکؤمب ، هدـییقت  ماقم  نیابی  هقلعتم  وأ  دنـسملا  وأ  هیلإ  دنـسملا  وأ  قیلعتلا  وأ  مکحلا  قالطا 
هفالخ هلوقف  هفذـح ، ماقم  نیابی  هرکذ  ماقم  اذـک  و  هریخأت ، ماقم  نیابی  هتاقلعتم ، وأ  دنـسملا  وأ  هیلإ  دنـسملا  میدـقت  ماـقم  و  کـلذ ، هبـشی 

هنال هفالخ  ماقم  لقی  مل  امنا  و  بابلا ، اذـه  ناش  مظع  یلع  اهیبنت  لصولا ) ماقم  نیابی  لصفلا  ماقمو   ) هلوق لصف  امنا  و  هانرکذ . اـمل  لـماش 
بانطالا يأ  هفالخ ) ماقم  نیابی  زاجیالا  ماقمو   ) هلوق لصفلا  ناش  مظع  یلع  هیبنتلل  و  لصولا ، وه  امنا  لصفلا  فالخ  نـال  رهظا ، رـصحا و 
یناعملا ۀفیطللا و  تارابتعالا  نم  هبسانی  یکذلا  ناف  یناثلا  ماقم  نیابی  لوالا  ماقم  ناف  یبغلا ) باطخ  عم  یکذلا  باطخ  اذکو   ) ةاواسملا و 

ام ال ۀیفخلا  ۀقیقدلا 
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ۀبحاصملا کلت  كراشی  ام  عم  ۀملکلا  کلتل  سیل  ماقم )  ) اهل ۀبحاصم  يرخا  ۀملک  لک  عم  يأ  اهتبحاص ) عم  ۀملک  لکلو  . ) یبغلا بسانی 
ماقم یضاملا  عم  طرـشلا  تاودا  نم  لکلا  اذک  اذإ و  عم  هل  سیل  ماقم  نا  عم  هلف  طرـشلاب ، هنارتقا  دصق  يذلا  لعفلا  الثم  ینعملا ، لصا  یف 

طاطحنا يأ  هطاطحنا ) بسانملا و  رابتعالل  هتقباطمب  لوبقلا  نسحلا و  یف  مالکلا  نأش  عافتراو   ) سایقلا اذـه  یلع  عراـضملا و  عم  هل  سیل 
وأ ۀقیلـسلا  بسحب  ابـسانم  ملکتملا  هربتعا  يذـلا  رمالا  بسانملا  رابتعالاب  دارملاو  . ) بسانملا راـبتعالل  هتقباـطم  مدـعب  يأ  اهمدـعب )  ) هناـش

نـسحلا نسحلاب ، حیـصفلا و  مـالکلا  مـالکلاب ، دارا  و  هلاـح ) تیعار  هیلإ و  ترظن  اذإ  ئـشلا ، تربتعا  لاـقی  ءاـغلبلا ، بیکارت  عبتت  بسحب 
، ماقملا لاحلل و  بسانملا ) رابتعالا  وه  لاحلا  یـضتقمف   ) ۀیعیدبلا تانـسحملاب  هلوصحل  جراخلا  یـضرعلا  نود  ۀغالبلا  یف  لخادلا  یتاذلا 
و ردـصملا . ۀـفاضا  هدـیفی  ام  یلع  بسانملا  رابتعالل  هتقباطمب  الا  یتاذـلا  نسحلا  یف  حیـصفلا  مالکلا  نأـش  عاـفترا  سیل  نا  ملع  اذإ  ینعی 

یضتقم بسانملا و  رابتعالاب  دارملا  نا  ملع  دقف  لاحلا ، یضتقمل  حیـصفلا  مالکلا  ۀقباطم  نع  ةرابع  یه  یتلا  ۀغالبلاب  عفتری  امنا  هنا  مولعم 
( ۀغالبلاف . ) لمأتیلف لاحلا  یـضتقمل  ۀـقباطملاب  الا  عفتری  و ال  بسانملا ، رابتعالل  ۀـقباطملاب  الا  عفتری  هنا ال  قدـص  امل  الا  و  دـحاو ، لاحلا 
هل غوصملا  ضرغلا  يأ  ینعملا ) هتدافا  رابتعاب   ) لب توص ، ظفل و  هنا  ثیح  نم  نکل ال  غیلب  مالک  لاقی : هنا  ینعی  ظفللا ) یلإ  ۀعجار   ) ۀفص

رابتعا نا  رهاظف  لاحلا ، یـضتقمل  حیـصفلا  مالکلا  ۀـقبلاطم  نع  ةرابع  رم  اـمک  ۀـغالبلا  نـال  کـلذ  و  هتداـفاب ، قلعتم  بیکرتلاـب )  ) مـالکلا
( ام اریثکو  . ) ةدرجملا ملکلا  ةدرفملا و  ظافلالا  رابتعاب  ال  مالکلا ، اهل  غاصی  یتلا  ضارغالا  یناعملا و  رابتعاب  نوکی  امنا  اهمدع  ۀقباطملا و 

. هیف لماعلا  ةرثکلا و  ینعم  دیکأتل  ام  نایحالا و  ۀفص  نم  هنال  فرظلا  یلع  بصن 
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تاقبط یلعا  یف  هنوک  ۀهج  نم  نآرقلا  زاجعا  نأ  لاقی : ثیحف  ۀغالب ، یمسی  امک  اضیا ) ۀحاصف   ) روکذملا فصولا  کلذ ) یمسی  : ) هلوق
نا یلإ  هتغالب  یف  مالکلا  یقتری  نا  وه  و  زاجعالا ) دـح  وه  یلعا و  نافرط :  ) مـالکلا ۀـغالبل  يأ  اـهلو ) . ) ینعملا اذـه  اـهب  داری  ۀـحاصفلا 
نا ینعی  یلعا ، یلإ  دـئاع  هنم  یف  ریمـضلا  وه و  هلوـق و  یلع  فـطع  هنم ) برقی  اـمو  . ) هتـضراعم نع  مهزجعی  و  رـشبلا ، قوـط  نع  جرخی 

ریمضلا زاجعالا و  دح  یلع  فطع  هنا  مهـضعب  معز  و  حاتفملا . یف  امل  قفاوملا  وه  اذه  زاجعالا ، دح  نم  امهالک  هنم  برقی  ام  عم  یلعالا 
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نوکی زاجعالا ال  دح  نم  بیرقلا  نال  رظن  هیف  زاجعالا و  دح  نم  برقی  ام  و  زاجعالا ، دح  وه  یلعالا  فرطلا  نا  ینعی  هیلإ ، دـئاع  هنم  یف 
یلإ يأ  هنود ) ام  یلإ  هنع   ) مالکلا ریغ ) اذإ  ام  وه  لفـساو و  . ) حرـشلا یف  کلذ  انحـضوا  دق  زاجعالا و  دح  وه  يذـلا  یلعالا  فرطلا  نم 

بسحب اهلاحم  نع  ردصت  تاناویحلا ) تاوصاب  ءاغلبلا  دنع   ) بارعالا حیحـص  ناک  ناو  مالکلا  قحتلا )  ) لزنا هنم و  یندا  یه  يرخا  ۀبترم 
یلعا اهـضعب  ۀـتوافتم  ةریثک ) بتارم   ) نیفرطلا نیب  يأ  امهنیبو )  ) دارملا لصا  یلع  ةدـئازلا  صاوخلا  فئاطللا و  تارابتعا  ریغ  نم  قفتی ، ام 

( رخا هوجو   ) مالکلا ۀغالب  يأ  اهعبتتو )  ) ۀـحاصلاب لالخالا  بابـسا  نم  دـعبلا  و  تارابتعالا ، ۀـیاعر  تاماقملا و  توافت  بسحب  ضعب  نم 
دح نع  جراخ  یـضرع  مالکلل  هوجولا  هذه  نیـسحت  نا  یلإ  ةراشا  اهبعتت )  ) هلوق یفو  انـسح ) مالکلا  ثروت   ) ۀـحاصفلا ۀـقباطملا و  يوس 

تـسیل اهنال  ملکتملا  نود  مالکلا  ۀغالبل  ۀعبات  اهلعج  ۀحاصفلا و  و  ۀقباطملا ، ۀیاعر  دعب  ۀنـسحم  دعت  امنا  هوجولا  هذـه  نا  یلا  و  ۀـغالبلا ،
ام الک  غیلب ) لک  نا   ) مدقت امم  ملعف ) غیلب  مالک  فیلأت  یلع  اهب  ردتقی  ۀکلم  ملکتملا  یف   ) ۀـغالبلا و ) . ) ۀفـصب افـصتم  ملکتملا  لعجت  امم 
یف ةذوخأم  ۀحاصفلا  نال  حیـصف )  ) غیلبلا ظفل  هیلع  قلطی  ام  لک  لیوأت  یلع  وأ  هیینعم ، یف  كرتشملا  لامعتـسا  لیبس  یلع  املکتم  وأ  ناک 

فیرعت
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اذک و  لاحلا ، یـضتقمل  قباطم  ریغ  حیـصف  مالک  نوکی  نا  زاوجل  اغیلب ، حیـصف  لک  سیل  يأ  يوغللا : ینعملاب  سکع ) الو   ) اقلطم ۀغالبلا 
یف ۀغالبلا ) نا   ) اضیا ملع  و ) . ) لاحلا یضتقمل  ۀقباطم  ریغ  نم  حیحـصف  ظفلب  دوصقملا  نع  ریبعتلا  اهب  ردتقی  ۀکلم  دحال  نوکی  نا  زوجی 

ۀیدأت یف  أطخلا  نع  زارتحالا  یلإ   ) ینغلا یلإ  دوجلا  عجرم  لاقی  اـمک  اـهلوصح ، نکمی  یتح  لـصحی  نا  بجی  اـم  يأ  اـهعجرم )  ) مـالکلا
نم حیصفلا   ) مالکلا زییمت ) یلاو   ) اغیلب نوکی  الف  لاحلا  یـضتقمل  قباطم  ریغ  حیـصف ، ظفلب  دارملا  ینعملا  يدا  امبرل  الا  و  دارملا ) ینعملا 

و ۀـغالبلا ، یف  ۀـحاصفلا  دوجو  بوجول  اغیلب  اضیا  نوکی  الف  حیـصف ، ریغ  ظفلب  لاحلا  یـضتقمل  قباطملا  مـالکلا  دروا  اـمبرل  ـالا  و  هریغ )
( هنم  ) هریغ نم  حیـصفلا  زییمت  يأ  یناثلا ) و  . ) اهیلع هفقوتل  اهریغ  نم  ۀحیـصفلا  تاملکلا  زییمت  هریغ  نم  حیـصفلا  مالکلا  زییمت  یف  لخدـی 

نم معا  ۀغللا  نال  تادرفملا  عاضوا  ۀفرعم  يأ  ۀغللا  نتم  ملع  یف  لاق  امنا  و  ۀبارغلاک . ۀغللا ) نتم  ملع  یف   ) حـضوی يأ  نیبی ) ام   ) هضعب يأ 
ۀـلوادتملا و بتکلا  عبتت  نم  نا  ینعمب  هریغ ، زییمت  نع  ۀـبارغلا  نم  ملاسلا  زییمت  فرعی  هب  ینعی  ۀـیبرعلا ، ماسقا  رئاس  یلع  قلطی  هنال  کـلذ 

هنا لیق  ام  داسف  نیبت  اذهب  ۀبارغلا و  نم  ملاس  ریغ  وهف  جیرخت ، وأ  ریقنت  یلإ  رقتفی  امم  اهادـع  ام  نا  ملع  ۀـسونأملا  تادرفملا  یناعمب  طاحا 
ملع یف  وأ )  ) ۀــغللا یف  ۀــطوسبملا  بـتکلا  یف  هـنع  ثـحبی  نا  یلإ  هـتفرعم  یف  جاـتحی  اـمم  ظاـفلالا  ضعب  نا  ۀــغللا  نـتم  مـلع  یف  سیل 

دیقعتلا فیلأتلا و  فعـضک  وحنلا ) ملع  یف  وأ   ) لـجالا نود  ساـیقلل )  ) فلاـخم لـلجالا  نا  فرعی  هب  ذإ  ساـیقلا  ۀـفلاخمک  فیرـصتلا ) )
مولعلا یف  نیبی  ام  يأ  وهو )  ) تاملکلا رفانت  اذـک  عفترم و  نود  رفاـنتم  ارزـشتسم  نا  فرعی  هب  ذإ  رفاـنتلاک ، سحلاـب ) كردـی  وأ   ) یظفللا
دیقعتلا دع  ام  . ) ارهاظ اوهس  اهـسدقف  سحلاب  كردی  ام  یلإ  دئاع  هنا  معز  نم  و  ام ، یلإ  دئاع  ریمـضلاف  سحلاب ، كردی  ام  وأ  ةروکذملا 

نم ملاسلا  زییمت  سحلاب  مولعلا و ال  کلتب  فرعی  ذإ ال  يونعملا )
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یف أطخلا  نع  زارتحالا  یقب  سحلاب و  كردم  اهضعب  ةروکذملا و  مولعلا  یف  نیبم  هضعب  ۀغالبلا  عجرم  نا  ملعف  هریغ  نم  يونعملا  دیقعتلا 
ملع لوالل و  یناعملا  ملع  اوعضوف  کلذل ، نیدیفم  نیملع  عضو  یلإ  ۀجاحلا  تسمف  يونعملا . دیقعتلا  نع  زارتحالا  دارملا و  ینعملا  ۀیدأت 

دیقعتلا نع  هب  زرتحی  ام  یناـعملا و  ملع   ) دارملا ینعملا  ۀـیدأت  یف  ءاـطخلا  يأ  لوـالا ) نع  هب  زرتحی  اـمو   ) هلوقب راـشا  هیلا  یناـثلل و  ناـیبلا 
نم امهریغ  یلع  فقوتت  ۀغالبلا  ناک  ناو  ۀغالبلاب ، امهل  صاصتخا  دیزم  ناکمل  ۀغالبلا  ملع  نیملعلا  نیذه  اومـس  و  نایبلا .) ملع  يونعملا 
ملع نیـسحتلا  هوجو  هب  فرعی  امو   ) هلوقب راشا  هیلا  عیدبلا و  ملع  کلذل  اوعـضوف  رخآ ، ملع  یلإ  ۀغالبلا  عباوت  ۀـفرعمل  اوجاتحا  مث  مولعلا .

نایبلا ملع  عیمجلا  یمسی   ) سانلا نم  ریثکو )  ) نونف ۀثالث  یف  هدوصقم  رصحنا  اهعباوت  ۀغالبلا و  ملع  یف  رـصتخملا  اذه  ناک  امل  و  عیدبلا )
هوجو یفخی  و ال  عیدـبلا ) ملع  ۀـثالثلا  نایبلا و  ملع   ) عیدـبلا نایبلا و  ینعی  نیریخـالا )  ) یمـسی یناـعملا و ) ملع  لوـالا  یمـسی  مهـضعب  و 
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. ملعا هللا  ۀبسانملا و 
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یناعملا ملع  لوألا  نفلا 

ةراشا

ملع یف  ةربتعم  یناعملا ، ملع  عجرم  وه  لاحلا و  یـضتقمل  ۀـقباطملا  ۀـیاعر  نال  بکرملا ، نم  درفملا  ۀـلزنمب  هنم  هنوکل  نایبلا ، یلع  همدـق 
نا زوجی  و  ۀیئزج ، تاکاردا  یلع  اهب  ردتقی  ۀکلم  يأ  ملع ) وهو  . ) ۀفلتخم قرط  یف  دـحاولا  ینعملا  داریا  وه  رخآ و  ئـش  ةدایز  عم  نایبلا ،

طبنتسی ملع  وه  يأ  یبرعلا ) ظفللا  لاوحا  هب  فرعت   ) لاق تایئزجلا . یف  ۀفرعملا  مهلامعتـسال  و  ۀمولعملا ، دعاوقلا  لوصالا و  سفن  هب  دیری 
کلذـب هفرعن  نا  اننکما  اهنم  دـجوی  درف  يأ  نا  ینعمب  ةروکذـملا ، لاوحالا  تایئزج  نم  درف  درف  لک  ۀـفرعم  یه  و  ۀـیئزج ، تاـکاردا  هنم 

عفرلا و ماغدالا و  لالعالا و  لثم  ۀفـصلا ، هذـهب  تسیل  یتلا  لاوحـالا  نع  زارتحا  لاـحلا ) یـضتقم   ) ظـفللا قباـطی ) اـهب  یتلا   ) هلوق ملعلا و 
نوکی امم  امه  وحن  عیـصرتلا و  سیجنتلا و  نم  ۀیعیدبلا  تانـسحملا  اذک  و  ینعملا ، لصا  ۀیدأت  یف  هنم  دـبال  امم  کلذ  هبـشا  ام  بصنلا و 

یناعملا ملع  سیل  نا  روهظل  لاحلا ، یـضتقم  ظفللا  اهب  قباطی  اهنا  ثیح  نم  لاوحالا  هذه  هب  فرعی  ملع  هنا  دارملا  ۀقباطملا و  ۀـیاعر  دـعب 
، نایبلا ملع  فیرعتلا  نع  جرخی  اذـهب  کلذ و  ریغ  فذـحلا و  تابثالا و  ریخأتلا و  میدـقتلا و  ریکنتلا و  فیرعتلا و  یناعم  روصت  نع  ةرابع 
تابثالا و ریخأـتلا و  میدـقتلا و  نم  هل  ۀـضراعلا  رومـالا  ظـفللا : لاوحاـب  دارملا  و  ۀـیثیحلا ، هذـه  نم  ظـفللا  لاوحا  نع  هیف  ثحبلا  سیل  ذإ 

حرص و  حاتفملا ، یف  هیلإ  راشا  ام  یلع  ۀصوصخم  ۀیفیکب  فیکتملا  یلکلا  مالکلا  وه  قیقحتلا  یف  لاحلا  یـضتقم  و  کلذ . ریغ  فذحلا و 
ریخأتلا میدقتلا و  نم  تایفیکلا  سفن  هحرش ال  یف  هب 
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نیع اهنال  لاحلا ، یـضتقم  ظفللا  قباطی  اهب  لاوحا  اهناب  لوقلا  حـص  امل  الا  و  هریغ ، حاتفملا و  ةرابع  رهاظ  وه  ام  یلع  ریکنتلا  فیرعتلا و  و 

تارابتعالا نم  الثم  هکرت  دـیکأتلا و  نا  رابتعاب  ظـفللا ، لاوحا  نم  اـضیا  دانـسالا  لاوحا  و  حرـشلا . یف  کـلذ  اـنققح  دـق  لاـحلا ، یـضتقم 
ملع نم  دوصقملا  رصحنیو ) . ) کلذل تعـضو  امنا  ۀعانـصلا  نال  حالطـصا ، درجم  یبرعلاب  ظفللا  صیـصخت  و  ۀلمجلا ، سفن  یلإ  ۀعجارلا 

باوبالا نم  باب  لک  یلع  یناعملا  ملع  قدـصل  ـالاو  تاـیئزجلا ، یف  یلکلا  ـال  ءازجـالا  یف  لـکلا  راـصحنا  باوبا :) ۀـینامث  یف   ) یناـعملا
و رصقلا )  ) و لعفلا ) تاقلعتم  لاوحا   ) و دنـسملا ) لاوحا   ) و هیلإ ) دنـسملا  لاوحا   ) و يربخلا ) دانـسالا  لاوحا   ) کلذک سیل  و  ةروکذملا ،
ال هنال ) ءاشنا  وأ  رابخا  اما  مالکلا  نال  ( ؟ اهیف رـصحنا  اـمنا  و  ةاواـسملا .)  ) و باـنطالا )  ) و زاـجیالا )  ) و لـصولا )  ) و لـصفلا )  ) و ءاـشنالا ) )

ناک ءاوس  هیلع  توکسلا  حصی  ثیحب  رخالاب ، نیءیشلا  دحا  قلعت  یه  ملکتملا و  سفنب  ۀمئاق  نیفرطلا ، نیب  ۀمات  ۀبسن  یلع  لمتشی  ۀلاحم 
هنال ال ماقملا ، اذه  یف  أطخ  هنع  هبلس  وأ  هیلع  موکحملا  یلع  هب  موکحملا  عاقیاب  اهریـسفت  تایئاشنالا و  یف  امک  امهریغ  وأ  ابلـس  وأ  اباجیا 

یف نیفرطلا  نیب  نوکی  يأ  ۀثالثلا : ۀنمزالا  دحا  یف  جراخ ) هتبسنل  ناک  نا   ) مالکلاف میسقتلا . حصی  الف  ییاشنالا  مالکلا  یف  ۀبـسنلا  لمـشی 
نوکت ناب  هقباطت ) وأ ال   ) نیتیبلـس وأ  نیتیتوبث  انوکی  ناب  جراخلا ، کلذ  ۀبـسنلا  کلت  قباطت  يأ  هقباطت )  ) ۀیبلـس وأ  ۀـیتوبث  ۀبـسن  جراـخلا 

نکی مل  ناو  يأ  الاو )  ) ربخ مالکلاف  يأ  ربخف ) . ) سکعلاب وأ  ۀیبلس  عقاولا  جراخلا و  یف  امهنیب  یتلا  و  ۀیتوبث ، مالکلا  نم  ۀموهفملا  ۀبـسنلا 
ریغ نم  اهل  ادجوم  ظفللا  نوکی  ظفللا و  نم  لصحت  ثیحب  ۀبسن  هل  نوکی  نا  اما  مالکلا  نا  کلذ  قیقحت  و  ءاشناف )  ) کلذک جراخ  هتبسنل 

نیءیشلا نیب  عقاولا  یف  ۀلصاح  ۀبسن  یلع  الاد  هنوک  یلإ  دصق 
ص 29

مالکلا نم  ۀـموهفملا  ۀبـسنلا  نال  ربخلا ، وه  و  ۀـقباطم ، ـالوا  ۀـقباطم  ۀـیجراخ  ۀبـسن  اـهل  نا  دـصقی  ثیحب  ۀبـسن  هل  نوکت  وأ  ءاـشنالا  وهو 
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، ۀیتوبث ۀبسن  عقاولا  یف  نیءیشلا  نیذه  نیب  نوکی  ناو  دبال  نهذلا  نع  رظنلا  عطق  عمو  نیءیشلا ، نیب  نوکت  ناو  دبال  نهذلا  یف  ۀلصاحلا 
ۀبسنلا نا  انلق  ءاوس  اعطق ، دیزل  لصاح  مایقلا  ناف  مئاق ، دیز  تلق  اذإ  کنا  يرت  الا  كاذ . اذه  نوکی  ناب ال  ۀیبلس  وأ  كاذ ، اذه  نوکی  ناب 

دق دنسملا  و  دانـسا ، دنـسم و  هیلإ و  دنـسم  نم  هل  دبال  ربخلا  و  . ) ۀیجراخلا ۀبـسنلا  دوجو  ینعم  اذه  و  اهنم ، تسیل  وأ  ۀیجراخلا  رومالا  نم 
اذـه صیـصختل  هجو  و ال  کلذ ، هبـشا  ام  لوعفملا و  مسا  لعافلا و  مسا  ردـصملاک و  هانعم ) یف  ام  وأ  ـالعف  ناـک  اذإ  تاـقلعتم  هل  نوکی 

مالکلا و  ۀفوطعم ، ریغ  وأ  اهیلع  ۀفوطعم  اما  يرخاب ، تنرق  ۀلمج  لکو  رـصق  ریغب  وأ  رـصقب  اما  قیلعتلا  دانـسالا و  نم  لکو  . ) ربخلاب مالکلا 
هلک اذه  دـئاز .) ریغ  وأ   ) غیلبلاب مالکلا  دـییقت  دـعب  هیلإ  ۀـجاح  هنا ال  یلع  لیوطتلا ، نع  هب  زرتحا  ةدـئافل ) دارملا  لصا  یلع  دـئاز  اما  غیلبلا 
هیلإ دنسملا  وأ  ۀلمجلا  لاوحا  نم  وه  امنا  هیلباقم ، زاجیالا و  لصولا و  لصفلا و  رـصقلا و  نم  رکذ  ام  عیمج  نال  هتحت ، لئاط  نکل ال  رهاظ 

انـصخل دق  اهـسأرب و  اباوبا  اهلعج  اهدارفا و  ببـس  نایب  ماقملا  اذه  یف  بجاولاف  کلذ ، ریغ  ریخأتلا و  میدقتلا و  دیکأتلا و  لثم  دنـسملا ، و 
. حرشلا یف  کلذ 

ص 30

( هیبنت  ) هبذک ربخلا و  قدص 

قدصلا و یف  ربخلا  راصحناب  نولئاقلا  فلتخا  هقباطت ، وأ ال  هقباطت  هلوق  یف  هیلإ  ام  ةراشا  قبـس  دـق  يذـلا  بذـکلا  قدـصلا و  ریـسفت  یلع 
( هبذکو  ) يربخلا مالکلا  ۀبـسنل  نوکی  يذلا  جراخلا  وه  و  عقاولل )  ) همکح ۀقباطم  يأ  هتقباطم ) ربخلا  قدص  : ) لیقف اهریـسفت . یف  بذکلا 

یف ۀبسن  امهنیب  نوکی  ناو  دبال  ربخلا ، یف  ۀبـسن  امهنیب  عقوا  نیذللا  نیءیـشلا  نا  ینعی  عقاولل ، هتقباطم  مدع  يأ  اهمدع )  ) ربخلا بذک  يأ 
ناب جراخلا ، یف  یتلا  ۀبـسنلل  مالکلا  نم  ۀموهفملا  ۀبـسنلا  کلت  ۀقباطمف  مالکلا  هیلع  لدی  امع  نهذـلا و  یف  امع  رظنلا  عطق  عم  يأ  عقاولا ،

داقتعال هتقباطم   ) ربخلا قدص  لیقو ) . ) بذـک ۀیبلـس  يرخالا  ۀـیتوبث و  امهیدـحا  نوکی  ناب  اهمدـع ، قدـص و  نیتیبلـس  وأ  نیتیتوبث  انوکی 
، ءاطخ ناک  ولو  ربخملا  داقتع  هتقباطم ال  مدـع  يأ  اهمدـع )  ) ربخلا بذـک  و )  ) عقاولل قباطم  ریغ  ءاطخ )  ) داقتعالا کلذ  ناک ) ولو  ربخملا 
وأ مزاجلا  ینهذـلا  مکحلا  داقتعالاب  دارملا  و  بذـک ، دـقتعم  ریغ  انقوف  ءامـسلا  هلوق  و  قدـص ، کـلذ  ادـقتعم  اـنتحت  ءامـسلا  لـئاقلا  لوقف 

بذاک هنا  لاقی  نا  الا  مهللا  راصحنالا ، ققحتی  ۀطساولا و ال  مزلیف  هیف  داقتعالا  مدعل  كاشلا  ربخب  لکشی  اذه  نظلا و  ملعلا و  معیف  عجارلا ،
( لیلدب  ) ۀمث علاطیلف  حرشلا  یف  روکذم  ربخب  سیلوا  ربخ  كوکـشملا  نا  یف  مالکلا  داقتعالا و  ۀقباطم  مدع  قدص  داقتعالا  یفتنا  اذإ  هنال 

مهلوق یف  نیبذاک  مهلعج  یلاعت  هناف  نوبذاکل ]) نیقفانملا  نا   ) دهشی هللا  هللا و  لوسرل  کنا  دهـشن  اولاق  نوقفانملا  كءاج  اذإ   ] یلاعت هلوق 
. عقاولل اقباطم  ناک  ناو  مهداقتعال  هتقباطم  مدعل  هللا  لوسرل  کنا 
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اربخ اهنمـضت  رابتعاب  ةداهـشلا  یلإ  عجار  بیذـکتلاف  ةأطاوملا ، مهئاعدا  یفو  ةداهـشلا ) یف  نوبذاکل  ینعملا  ناـب   ) لالدتـسالا اذـه  درو ) )
مهنا ینعملا  وأ )  ) ۀیمسالا ۀلمجلا  ماللا و  نا و  ةداهشب  داقتعالا  صولخ  بلقلا و  میمص  نم  ةداهشلا  هذه  نا  وه  و  عقاولل ، قباطم  ریغ  ابذاک 

یلإ فاضم  ردصم  اهتیمـست  هلوقف  داقتعالا  قفو  یلع  نوکی  ام  ةداهـشلا  نال  ةداهـش  رابخالا  اذـه  ۀیمـست  یف  يأ  اهتیمـست ) یف   ) نوبذاکل
یف  ) لب عقاولا  یف  نکل ال  هللا  لوسرل  کنا  مهلوق  ینعا  هب ) دوهـشملا  یف   ) نوبذاکل مهنا  ینعملا  وأ )  ) فوذـحم لوـالا  یناـثلا و  لوعفملا 

هنأکف رمالا  سفن  یف  اقداص  ناک  ناو  مهداقتعاب  ابذاک  نوکیف  عقاولل  قباطم  ریغ  هنا  نودـقتعی  مهنال  لطابلا  مهداـقتعا  دـسافلا و  مهمعز )
نا مهوتی  الئل  لمأتیلف . عقاولل  ۀقباطملا  مدع  ینعمب  الا  بذـکلا  نوکی  ذـئنیح ال  قداصلا و  ربخلا  اذـه  یف  نوبذاک  مهنا  نومعزی  مهنا  لیق 

ۀطـساولا و تبثا  بذکلا و  قدـصلا و  یف  ربخلا  راصحنا  رکنا  ظحاجلاو ) . ) داقتعالا یلإ  نیعجار  بذـکلا  قدـصلا و  نوکب  فارتعا  اذـه 
هنا داقتعا  عم  يأ  هعم )  ) عقاولل هتقباطم  مدع  يأ  اهمدع )  ) ربخلا بذک  و )  ) قباطم هناب  داقتعالا ) عم   ) عقاولل هتقباطم )  ) ربخلا قدص  نا  معز 

مدـع وأ  الـصا ، داقتعالا  نودـب  وأ  ۀـقباطملا ، مدـع  داقتعا  عم  ۀـقباطملا  ینعا  ۀـعبرا  وه  نیمـسقلا و  نیذـه  ریغ  يأ  امهریغو )  ) قباطم ریغ 
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هنم صخا  هریـسفتب  بذـکلا  قدـصلا و  نم  لـکف  بذـک ) ـال  قدـصب و  سیل   ) الـصا داـقتعالا  نودـب  وأ  ۀـقباطملا ، داـقتعا  عـم  ۀـقباطملا 
داقتعا نا  یلع  ءانب  اـعیمج  اـمهتقباطم  مدـع  بذـکلا  یفو  اـعیمج  داـقتعالا  عقاولا و  ۀـقباطم  قدـصلا  یف  ربتعا  هنـال  نیقباـسلا  نیریـسفتلاب 

ذئنیح و داقتعالا  ۀقباطم  مدع  مزلتسی  ۀقباطملا  مدع  داقتعا  اذک  ذئنیح و  داقتعالا  عقاولا و  قفاوت  ةرورض  داقتعالا . ۀقباطم  مزلتـسی  ۀقباطملا 
مالـسلا هیلع  یبنلا  رابخا  اورـصح  رافکلا  نال  ۀـنج ) هب  ما  ابذـک  هللا  یلع  يرتفا  لیلدـب   ) امهدـحا یلع  نیقباـسلا  نیریـسفتلا  یف  رـصتقا  دـق 

لدی ام  یلع  رشنلا  رشحلاب و 
ص 32

دارملا نا   ) کش ولخلا و ال  عنم  لیبس  یلع  ۀـنجلا  لاح  رابخالا  ءارتفالا و  یف  دـیدج  قلخ  یفل  مکنا  قزمم  لک  متقزم  اذإ  یلاعت  هلوق  هیلع 
ذإ بذکلا  میسق  یناثلا  نال  يأ  همیسق ) هنال  بذکلا  ریغ   ) ماهوالا ضعب  یلإ  قبس  ام  یلع  ۀنج  هب  ماهلوق  ۀنجلا ال  لاح  رابخالا  يأ  یناثلاب )

هقدص اودقتعی  مل  رافکلا  نال  يأ  هودقتعی ) مل  مهنال  قدصلا  ریغو   ) هریغ نوکی  نا  بجی  ئشلا  میسق  ۀنجلا و  لاح  ربخا  ما  بذکا  ینعملا 
اربخ هنوکب  مهدارمف  رهظا . ناکل  هقدص  مدع  اودقتعا  مهنال  لاق  ولو  مهداقتعا ، نع  لحارمب  وه  يذلا  قدصلا  ماقملا  اذه  یف  نودیری  الف 

بذاک قداصب و ال  سیل  ام  ربخلا  نم  نوکی  نا  بجیف  ۀغللاب  نوفراع  ناسللا  لها  نم  ءالقع  مهو  بذـکلا  ریغ  قدـصلا و  ریغ  ۀـنجلا  لاح 
یلع الیلد  هلعجی  مل  هنال  قدصلا  مدـع  قدـصلا  مهداقتعا  مدـع  نم  مزلی  هنا ال  لیق  ام  هجوتی  اذـه ال  یلع  مهمعزب و  هنم  اذـه  نوکی  یتح 
مدع يأ  هنع ) ربعف  رتفی  مل  ما   ) ۀنج هب  ما  ینعم  يأ  ینعملا ) ناب   ) لالدتـسالا اذه  درو ) . ) لمأتیلف قدصلا  ةدارا  مدع  یلع  لب  قدصلا  مدـع 

، هنم صخا  وه  امل  لب  بذکلل ، امیـسق  سیل  یناثلاف  نونجملل  دمع  دـمع و ال  نع  بذـکلا  هنال  هل ) ءارتفا  نونجملا ال  نال  ۀـنجلاب   ) ءارتفالا
. دمع نع  بذکلا ال  دمع و  نع  بذکلا  ینعا  هیعون  یف  مهمعزب  بذاکلا  ربخلل  ارصح  اذه  نوکیف  ءارتفالا  ینعا 

ص 33

يربخلا دانسإلا  لاوحأ  باب 1 

مدـق امنا  هنع و  یفنم  وأ  يرخالا  موهفمل  تباث  امهیدـحا  موهفم  ناب  مکحلا  دـیفی  ثیحب  يرخا  یلإ  اهارجم  يرجی  ام  وأ  ۀـملک  مض  وهو 
ثحبلا نال  نیفرطلا  نع  ۀبسنلا  رخأت  عم  دنسملا  هیلإ و  دنـسملا  لاوحا  یلع  دانـسالا  لاوحا  مدق  مث  هثحابم . ةرثک  هنأش و  مظعل  ربخلا  ثحب 
مدقتملا دانسالا و  ققحت  دعب  ققحتی  امنا  فصولا  اذه  ادنسم و  وأ  هیلإ  دنـسم  هنوکب  فوصوملا  ظفللا  لاوحا  نع  وه  امنا  یناعملا  ملع  یف 
ۀلمجلاف الا  مالعالا و  رابخالا و  ددـصب  نوکی  نم  يأ  ربخملا ) دـصق  نا  کش  ال  . ) اهنع اـنل  ثحب  ـال  نیفرطلا و  تاذ  وه  اـمنا  ۀبـسنلا  یلع 

ینا بر   ] نارمع ةأرما  نع  ۀیاکح  یلاعت  هلوق  یفو  نزحتلا  رـسحتلا و  لثم  همزال  وأ  مکحلا  ةدافا  ریغ  رخآ  ضارغال  دروت  ام  اریثک  ۀیربخلا 
ربخملا نوک  يأ  هنوک ) وأ   ) ةدافالا لوعفم  مکحلا ) اما  . ) ناربخ بطاخملا ) ةداـفا   ) رـصقب قلعتم  هربخب )  ) کـلذ هبـشا  اـم  و  یثنا ] اهتعـضو 

دارم اذه  عقاولا و  یف  هققحت  مزلتسی  ربخب ال  ربخملل  ادوصقم  هنوک  اهعوقو و  الوا  ۀبسنلا  عوقو  انه  مکحلاب  دارملا  مکحلاب و  يأ  هب ) املاع  )
تباث مایقلا  نا  هموهفم  مئاق و  دیز  انلوق  لولدم  نا  یفخی  الف  الا  عطقلا و  لیبس  یلع  هئافتنا  وأ  ینعملا  توبث  یلع  لدی  ربخلا ال  نا  لاق  نم 
ةدـئاف  ) هتدافا ربخلاب  دـصقی  يذـلا  مکحلا  يأ  لوالا ) یمـسیو  . ) مهفیلف ظفلل  موهفم  لولدـم و ال  یلقع ال  لامتحا  هل  هتوبث  مدـع  دـیزل و 

( یناثلا ربخلا و 
ص 34

دافا مکحلاب  ملاع  هنا  دافا  املک  سیل  هب و  ملاع  هنا  دافا  مکحلا  دافا  اـملک  هنـال  ربخلا ، ةدـئاف  مزـال  يأ  اـهمزال )  ) هب اـملاع  ربخملا  نوک  يأ 
مکحلا اذه  لثم  ۀیمـست  ۀیروتلا و  تظفح  دق  ۀـیروتلا  ظفح  نمل  انلوق  یف  امک  رابخالا ، لبق  امولعم  مکحلا  نوکی  نا  زاوجل  مکحلا ، سفن 

انهه هنهذ و  یف  مکحلا  ةروص  لوصح  مکحلاب  املاع  هنوکب  دارملا  هنم و  دافتـسی  ربخلاـب و  دـصقی  نا  هناـش  نم  هنا  یلع  ءاـنب  ربخلا  ةدـئاف 
ناو ربخلا  هیلإ  یقلیف  لهاجلا ) ۀلزنم   ) اهمزال ربخلا و  ةدئافب  يأ  امهب ) ملاعلا   ) بطاخملا لزنی ) دقو  . ) حرشلا یف  اهب  انحمس  ۀفیرـش  ثاحبا 
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كراتلا ملاعلل  لاقی  امک  ءاوس  لهاجلا  وه و  هملع  یـضتقم  یلع  يرجی  نم ال  ناف  ملعلا ) بجوم  یلع  هیرج  معل   ) نیتدـئافلاب اـملاع  ناـک 
هارتشا نمل  اوملع  دقل  و   ] یلاعت هلوق  هنم  مالکلا  یف  ریثک  ۀیباطخ  تارابتعال  هب  لهاجلا  ۀلزنم  یشلاب  ملاعلا  لیزنت  ۀبجاو و  ةالصلا  ةالـصلل ،

تیمر امو   ] یلاعت هلوق  هنم  ریثک  همدع  ۀلزنم  ئشلا  دوجو  لیزنت  لب  نوملعی ] اوناک  ول  مهسفنا  هباورش  ام  سئبل  قالخ و  نم  ةرخالا  یف  هلام 
( ۀـجاحلا ردـق  یلع  بیکرتلا  نم  رـصتقی  نا   ) یغبنی بطاخملا  ةدافا  هربخب  ربخملا  دـصق  ناـک  اذإ  يأ  یغبنیف ) [. ) یمر هللا  نکلو  تیمر  ذإ 

اددرتم اهعوقو و ال  وأ ال  ۀبـسنلا  عوقوب  املاع  نوکی  يأ ال  هیف ) ددرتلا  مکحلا و  نم  نهذـلا  یلاخ   ) بطاخملا ناک ) ناـف   ) وغللا نع  ارذـح 
لب هرکذ  یلإ  ۀـجاح  الف  هیف  ددرتلا  نع  ولخلا  مزلتـسی  مکحلا  نع  ولخلا  نا  لیق  ام  داـسف  نیبت  اذـهب  ـال و  ما  ۀـعقاو  یه  لـه  ۀبـسنلا  نا  یف 

ثیح نهذـلا  یف  مکحلا  نکمتل  مکحلا ) تادـکؤم  نع   ) لوعفملل ینبملا  ظـفل  یلع  ینغتـسا )  ) ناـیفانتم هیف  ددرتـلا  مکحلا و  نا  قـیقحتلا 
امهنیب مکحلا  نا  یف  ریحت  مکحلا و  فرط  هنهذ  یف  رـضح  ناب  هل ) ابلاط   ) مکحلا یف  يأ  هیف ) اددرتم   ) بطاخملا ناک ) ناو   ) اـیلاخ هدـجو 

یف روکذملا  نکل  مکحلا . هیف  نکمی  هددرت و  دکؤملا  کلذ  لیزیل  دـکؤمب )  ) مکحلا هتیوقت  يأ  ۀـیوقت ) نسح   ) اهعوقو الوا  ۀبـسنلا  عوقو 
بجو  ) مکحلل ارکنم )  ) بطاخملا يأ  ناک ) ناو   ) کمکح فالخ  یف  نظ  بطاـخملل  ناـک  اذإ  دـیکأتلا  نسحی  اـمنا  هنا  زاـجعالا  لـئالد 

يأ هدیکوت )
ص 35

یلاعت هللا  لاق  امک   ) هل ۀـلازا  راکنالا  دایدزا  بسحب  دـیکأتلا  ةداـیز  بجی  ینعی  افعـض  ةوق و  ةردـقب  يأ  راـکنالا ) بسحب   ) مکحلا دـیکوت 
انبر ۀیناثلا )  ) ةرملا یفو )  ) ۀلمجلا ۀیمسا  ناب و  ادکؤم  نولسرم )] مکیلا  انا   ] یلوالا ةرملا  یف  اوبذک  ذإ  مالسلا  هیلع  یسیع  لسر  نع  ۀیاکح 

ام انلثم و  رشب  الا  متنا  ام  اولاق  ثیح  راکنالا  یف  نیبطاخملا  ۀغلابمل  ۀلمجلا  ۀیمـسا  ماللا و  ناو و  مسقلاب  ادکؤم  نلوسرمل ] مکیلا  انا   )] ملعی
. نانثا وأ ال  بذکملاف  الا  ۀثالثلا و  بیذـکت  نینثالا  بیذـکت  نأ  یلع  ینبم  اوبذـک  ذإ  هلوق  نوبذـکت و  الا  متنا  نا  ئـش  نم  نمحرلا  انلزنا 

ولخلا یه  ةروکذملا و  هوجولا  یلع  يأ  اهیلع ) مالکلا  جارخا   ) یمـسی ایراکنا و ) ثلاثلا  ایبلط و  یناثلا  ایئادـتبا و  لوالا  برـضلا  یمـسیو  )
و رهاظلا ) یـضتقم  یلع  اجارخا   ) ثلاثلا یف  راکنالا  بسحب  دیکأتلا  بوجو  یناثلا و  یف  اناسحتـسا  دکؤمب  ۀیوقتلا  لوالا و  یف  دیکأتلا  نع 

ةروص یف  امک  سکع  ریغ  نم  لاحلا  یـضتقم  رهاظلا  یـضتقم  لکف  لاحلا  رهاظ  یـضتقم  هانعم  نال  لاـحلا  یـضتقم  نم  اـقلطم  صخا  وه 
مالکلا جرخی ) ام  اریثکو  . ) رهاظلا یـضتقم  یلع  نوکی  لاحلا و ال  یـضتقم  یلع  نوکی  هناف  رهاـظلا  یـضتقم  فـالخ  یلع  مـالکلا  جارخا 

يأ هل )  ) ریشی يأ  حولی ) ام   ) لئاسلا ریغ  یلإ  يأ  هیلإ ) مدق  اذإ  لئاسلاک  لئاسلا  ریغ  لعجیف   ) رهاظلا یضتقم  فالخ  یلع  يأ  هفالخ ) یلع  )
هفک طسب  هیلإ و  رظنیل  هسأر  عفر  اذإ  ئشلا  نالف  فرشتسا  لاقی  هیلإ  رظنی  ینعی  ربخلل  يأ  هل )  ) لئاسلا ریغ  فرـشتسیف ) ربخلاب   ) لئاسلا ریغل 
ناش یف  حون  ای  ینعدـت  يأ و ال  اوملظ ) نیذـلا  یف  ینبطاخت  وحن و ال  ددرتملا  بلاطلا  فارـشتسا   ) سمـشلا نم  لظتـسملاک  هیبجاح  قوف 

ددرتی ماقم  ماقملا  راصف  باذعلا  مهیلع  قح  دق  هناب  رعشی  ام و  احیولت  ربخلاب  حولی  مالک  اذهف  کتعافشب  مهنع  باذعلا  عافدتـسا  کموق و 
ریغ  ) لعجی و ) . ) قارغالاب مهیلع  مکحم  يأ  ادـکؤم  نوقرغم ) مهنا   ) لیقف ما ال  قارغالاب  مهیلع  اـموکحم  اوراـص  لـه  مهنا  یف  بطاـخملا 

رکنملا ریغ  یلع  يأ  هیلع )  ) رهظ يأ  حال ) اذإ  رکنملاک  رکنملا 
ص 36

نکل احامر  همع  ینب  یف  نا  رکنی  وهف ال  ضرعلا  یلع  اعـضاو  يأ  هحمر ) اضراع   ) لجر مسا  قیقـش ) ءاج  وحن  راـکنالا  تاراـما  نم  ئـش  )
ۀلزنم لزنف  مهعم  حالـس  لزع ال  مهلک  لب  مهیف  حـمر  ـال  نا  دـقتعی  هنا  تاراـما  ؤیهت  تاـفتلا و  ریغ  نم  ضرعلا  یلع  حـمرلا  اعـضاو  هئیجم 

مکهت و یقوز  رملا  مامالا  هیلإ  راشا  ام  یلع  تیبلا  یفو  ناب  ادـکؤم  حاـمر ) مهیف  کـمع  ینب  نا   ) هلوقب تاـفتلا  باـطخ  بطوخ  رکنملا و 
حامرلا لمح  یلع  هدـی  وقت  مل  حافکلا و  تفل  تفتلا  امل  احامر  مهیف  نا  ملع  ول  ثیحب  نبجلا  فعـضلا و  نم  هیف  ناب  هیمری  هناـک  ءازهتـسا 

هنأک عماجملا  قئاضم ، یلإ  عفدی  مل  دئادشلا و  رـشابی  مل  هناب  هیمری  ماحزلا  كرطقی  بکنت ال  انیقتلا *  امل  زرحمل  تلقف  هلوق : ۀـقیرط  یلع 
ناک اذإ  رکنملا  ریغک  رکنملا   ) لعجی و ) . ) هئانب فعـض  هئانغ و  ۀـلقل  ءاسنلا  نایبصلا و  یلع  فاخی  اـمک  مئاوقلاـب ، سادـی  نا  هیلع  فاـخی 
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نا عم  هنوک  ینعم  هراکنا و  نع  عدترا )  ) یـشلا کلذ  رکنملا  لمأت  نا  دهاوشلا  لئالدـلا و  نم  ئـش  يأ  هلمأت ) نا  ام  . ) رکنملا عم  يأ  هعم )
ۀقیقح یلع  ۀـلاد  لئالد  رکنملا  کلذ  عم  نـال  دـیکأت  ریغ  نم  قح  مالـسالا  مالـسالا  رکنمل  لوقت  اـمک  هدـنع  ادـهاشم  هل و  اـمولعم  نوکی 
نکی مل  اـم  عادـترالا  یف  یفکی  ـال  هدوجو  درجم  نـال  رظن  هیف  رمـالا و  سفن  یف  ادوجوم  هعم  نوـکی  نا  هعم  هنوـک  ینعم  لـیق  مالـسالا و 
لمأتی لب  لقعلا  لمأتی  هنال ال  هب  لمأت  نا  ام  لاقی  نا  ذـئنیح  بسانملا  نال  رظن  هیف  لقعلا و  نم  ئـش  هلمأت  نا  ام  ینعم  لیق  هدـنع و  الـصاح 
سیل هنا  هیف  بیر  ینعم ال  نا  هنایب  و  کلذل . دـیکأتلا  كرت  هریغک و  مکحلا  رکنم  لعجل  لاثم  هنا  مالکلا  اذـه  رهاظ  هیف ) بیر  وحن ال  . ) هب

مهعم امل  همدع  ۀلزنم  مهراکنا  لزن  نکل  نیبطاخملا  نم  ریثک  هرکنی  امم  مکحلا  اذه  هیف و  باتری  نا  یغبنی  بیرلل و ال  ۀنظمب  نآرقلا 
ص 37

ام دوجو  یلع  ءانب  همدع  ۀلزنم  ئـشلا  دوجو  لیزنتل  ریظن  هنا  لاقی  نا  نسحالا  هیف و  باتری  نا  یغبنی  امم  سیل  هنا  یلع  ۀـلادلا  لئالدـلا  نم 
ۀلزنم راکنالا  لزن  امک  قارغتـسالا  لیبس  یلع  بیرلا  یفن  حص  یتح  هلیزی  ام  دوجو  یلع  الیوعت  همدع  ۀلزنم  نیباترملا  بیر  لزن  هناف  هلیزی 

ییادتبالا یف  تادکؤملا  نع  دیرجتلا  نم  یفنلا ) تارابتعا   ) تابثالا تارابتعا  لثم  يأ  اذکهو ) . ) دیکأتلا كرت  حصی  یتح  کلذـل  همدـع 
امئاق دیز  سیل  وأ  امئاق  دیز  ام  نهذلا  یلاخل  لوقت  يراکنالا  یف  راکنالا  بسحب  دیکأتلا  بوجو  یبلطلا و  یف  اناسحتـسا  دکؤمب  هتیوقت  و 

ایئاشنا ناک  ءاوس  اقلطم  دانسالا ) مث   ) يزاجملا یقیقحلا و  دانسالا  سایقلا . اذه  یلع  مئاقب و  دیز  ام  هللا  رکنملل و  مئاقب و  دیز  ام  بلاطلل  و 
مسج و ناویحلا  انلوقک  زاجم  ۀـقیقحب و ال  سیل  هدـنع  دانـسالا  ضعب  نال  زاجم  اما  ۀـقیقح و  اما  لـقی  مل  ۀـیلقع ) ۀـقیقح  هنم   ) اـیرابخا وأ 

ملع یف  امهدروا  دانسالا و  رابتعاب  وه  امنا  امهب  مالکلا  فاصتا  نال  مالکلا  نود  دانسالا  یتفـص  زاجملا  ۀقیقحلا و  لعج  ناویح و  ناسنالا 
لعافلا و مسا  ردصملاک و  هانعم ) وأ  لعفلا  دانسا   ) ۀلیقعلا ۀقیقحلا  يأ  یهو ) . ) یناعملا ملع  یف  نالخدیف  ظفللا  لاوحا  نم  امهنال  یناعملا 

لعافلاک ئشلا  کلذل  يأ  هل )  ) هانعم وأ  لعفلا  يأ  وه ) . ) ئش یلإ  يأ  ام ) یلإ   ) فرظلا لیضفتلا و  مسا  ۀهبشملا و  ۀفـصلا  لوعفملا و  مسا 
( ملکتملا دـنع   ) ورمعل ۀـیب  رـضملا و  دـیزل و  ۀـیبراضلا  ناف  رمع و  برـض  وحن  هل  ینب  امیف  لوعفملا  وأ  ارمع  دـیز  برـض  وحن  هل  ینب  امیف 

قباطی اـم ال  هیف  لخدـی  اذـهب  هل و  هلوقب  قلعتم  اـضیا  وه  و  رهاـظلا ) یف   ) عقاولا نود  داـقتعالا  قباـطی  اـم  هیف  لـخد  اذـهب  هل و  هلوقب  قلعتم 
یلع ۀلاد  ۀنیرق  بصنی  ناب ال  کلذ  هلاح و  رهاظ  نم  مهفی  امیف  ملکتملا  دـنع  هل  وه  نوکی  ام  یلإ  هانعم  وأ  لعفلا  دانـسا  ینعملا  داقتعالا و 

وأ برضک  هرایتخاب  هنع  ارداص  ناک  ءاوس  هیلإ  دنـسی  نا  هقح  هل و  فصو  هب و  مئاق  هانعم  نا  هل  هنوک  ینعم  هداقتعا و  یف  هل  وه  ام  ریغ  هنا 
. ضرم تامک و  ال 

ص 38
: ۀعبرا فیرعتلا  هلمشی  ام  یلع  ۀیلقعلا  ۀقیقحلا  ماسقاو 

(. لقبلا و هللا  تبنا  نمؤملا  لوقک   ) اعیمج داقتعالا  عقاولا و  قباطی  ام  لوالا 
. لقبلا عیبرلا  تبنا  لهاجلا  لوق  وحن  طقف  داقتعالا  قباطی  ام  یناثلا 

یف كورتم  لاثملا  اذـه  اهلک و  لاعفالا  یلاعت  هللا  قلخ  هنم  اهیفخی  وه  هلاح و  فرعی  نمل ال  یلزتعملا  لوقک  طقف  عقاولا  قباطی  اـم  ثلاـثلا 
. نتملا

ول ذإ  بطاخملا  نود  ئجی ) مل  هنا  ملعت   ) ۀـصاخ کنا  لاحلا  يأ و  تنا ) دـیز و  ءاج  کلاق  وحن   ) داقتعالا عقاولا و  قباطی  اـم ال  عبارلا  (و )
الف هرهاظ  دری  مل  هنا  یلع  ۀـنیرق  ئجی  مل  هناب  عماسلا  ملع  لعج  دـق  ملکتملا  نوکی  نا  زاوجل  ۀـقیقح  هنوک  نیعت  امل  اضیا  بطاخملا  هملع 

تابثالا یف  ازاجم  ایمکح و  ازاجم  یمسی  و  یلقع ) زاجم   ) دانـسالا نم  يأ و  هنمو ) . ) رهاظلا یف  ملکتملا  دنع  هل  وه  ام  یلإ  دانـسالا  نوکی 
کلذ يذلا  سبالملا  ریغ  يأ  هلوه ) ام  ریغ   ) هانعم وأ  لعفلل  يأ  هل ) سبالم  یلإ   ) هانعم وأ  لعفلا  دانسا  يأ  هدانـسا ) وهو   ) ایزاجم ادانـسا  و 
عقاولا یف  اریغ  ریغلا  کلذ  ناک  ءاوس  هب  لوعفملل  ینبملا  یف  هب  لوعفملا  ریغ  لعافلل و  ینبملا  یف  لعافلا  ریغ  ینعی  هل  ینبم  هانعم  وأ  لعفلا 

رهاظ وه  لوأتی و  هلوق  یلإ  ۀجاح  الف  رهاظلا  یف  ملکتملا  دنع  هل  وه  ام  ریغ  هب  دارا  نا  هنا  لیق  ام  طقـس  اذهب  رهاظلا و  یف  ملکتملا  دـنع  وأ 
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هدانساب و قلعتم  لواتب ) . ) ببسلا یلإ  دانـسالا  رابتعاب  ازاجم  لقبلا  هللا  تبنا  لهاجلا  لوق  لثم  هنع  جرخ  عقاولا  یف  هل  وه  ام  ریغ  هب  دارا  ناو 
دانـسالا نوکی  نا  نع  ۀفراص  ۀنیرق  بصنی  نا  هلـصاح  لقعلا و  نم  هیلإ  لؤی  يذلا  عضوملا  وأ  ۀقیقحلا  نم  هیلإ  لؤی  ام  بلطت  لوأتلا  ینعم 

سبالی  ) ضیرمک تیتش  عمج  ۀفلتخم  يأ  یتش ) تاسب  الم  . ) نیفیرعتلل قیقحت  لیـصفت و  یلإ  ةراشا  اذـه  لعفلل و  يأ  هلو )  ) هل وه  ام  یلإ 
. اهیلإ دنـسی  لعفلا ال  نال  امه  وحن  لاحلا و  هعم و  لوعفملل  ضرعتی  مل  و  ببـسلا ) ناکملا و  نامزلا و  ردـصملا و  هب و  لوعفملا  لـعافلا و 

یلإ وأ  لعافلل  يأ  هل ) اینبم  ناک  اذإ  هب  لوعفملا  وأ  لعافلا  یلإ  هدانساف  )
ص 39

ریغ ینعی  هب ، لوعفملا  وأ  لعافلا  ریغ  يأ : امهریغ ) یلإ   ) هدانـسا و ) . ) ۀـلثمالا نم  رم ) امک  ۀـقیقح   ) هب لوعفملل  اـینبم  ناـک  اذإ  هب  لوعفملا 
ۀـسبالم یف  هل  وه  ام  هباشی  ریغلا  کلذ  نا  لـجال  ینعی  ۀـسبالملل :)  ) هب لوعفملل  ینبملا  یف  هب  لوعفملا  ریغ  و  لـعافلل ، ینبملا  یف  لـعافلا 

ینب امیف  ینعا  هسکع  یف  معفم ) لیسو  . ) ۀیـضرم ۀشیعلا  ذإ  هب  لوعفملا  یلإ  دنـسا  لعافلل و  ینب  امیف  ۀیـضار ) ۀشیع  مهلوقک  زاجم   ) لعفلا
یلوالا ردـصملا و  یف  رعاـش ) رعـشو   ) هتئلم يأ  ءاـنالا  تمعفا  نم  ءـالمی  يأ  معفی  يذـلا  وه  لیـسلا  نـال  لـعافلا ، یلإ  دنـسا  و  لوعفملل ،

، راهنلا یف  مئاص  صخشلا  نال  ناکملا  یف  راج ) رهنو   ) نامزلا یف  مئاص ) هراهنو   ) لوعفملا ینعمب  انهه  رعـشلا  نال  هدج  دج  وحنب  لیثمتلاب 
نم اضیا  ۀیدانـسالا  ریغلا  ۀبـسنلا  یف  يرجی  یلقعلا  زاـجملا  نا  ملعی  نا  یغبنی  ببـسلا و  یف  ۀـنیدملا ) ریمـالا  ینبو   ) رهنلا یف  راـج  ءاـملا  و 

لیللا و تمون  و  راهنلا ] لیللا و  رکم  امهنیب و  قاقـش  متفخ  ناف  : ] یلاعت هللا  لاق  راهنالا ، يرج  و  لقبلا ، عیبرلا  تابنا  ینبجعا  وحن : ۀیعاقیالا 
و ۀبسنلا . قلطم  دانسالاب  داری  نا  الا  مهللا  يدانسالل . وه  امنا  روکذملا  فیرعتلا  و  نیفرسملا ،] رما  اوعیطت  الو  : ] یلاعت هللا  لاق  رهنلا . تیرجا 
، ایئار لقبلا  عیبرلا  تبنا  لهاجلا ) لوق  نم  رم  اـم  وحن  جرخی  لوأـتب   ) فیرعتلا یف  اـنلوقو ) . ) حرـشلا یف  اـهب  انحـش  ۀـسیفن و  ثحاـبم  اـنهه 

بیطلا یفـش  اذـک  و  هدـقتعم ، هدارم و  هنال  هیف  لوأت  ـال  نکل  عقاولا  یف  هل  وه  اـم  ریغ  یلإ  ناـک  ناو  دانـسالا  اذـه  ناـف  عیبرلا  نم  تاـبنالا 
جارخال لوأتلا  لـعج  ثیح  یکاکـسلاب ، ضیرعت  اذـه  و  ۀـبذاکلا ، لاوقـالا  جرخی  اـمک  کـلذ  جرخی  لوأـتب  هلوقف  کـلذ  وحن  ضیرملا و 
رصتقا باتکلا و  اذه  یف  هبأد  نم و  کلذ  سیل  هنا  عم  دیقلا  اذه  ةدئاف  نتملا  یف  فنصملا  ضرعت  اذه  یلع  هیبنتلل . طقف و  ۀبذاکلا  لاوقالا 

زاـجملا نع  جراـخ  لـهاجلا  لوق  لـثم  نـأل  و  يأ : اذـهل ) و  . ) اـضیا ۀـبذاکلا  لاوقـالا  جرخی  هنا  عم  لـهاجلا  لوق  وـحنل  هجارخا  ناـیب  یلع 
. هیف لوأتلا  طارتشال 
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رمو ةادغلا  رک  یلإ  ینفا  باشا و  دانسا  نا  یلع  يأ  زاجملا  یلع  یشعلا  رمو  ةادغلا  رک  ریبکلا *  ینفا  ریغصلا و  باشا  هلوق : وحن  لمحی  مل  )

ذئنیح لوأتلا  ءافتنال  دانـسالا  رهاـظ  يأ  هرهاـظ ) دـقتعی  مل   ) لوقلا اذـه  لـئاق  يأ  هلئاـق ) نا  نظی   ) مل وأ ) ملعی  مل   ) ماد اـم )  ) زاـجم یـشعلا 
ئـشب لدتـسی  ولو  ملعی  مل  ام  ینعی  لدتـسا ) امک  . ) لقبلا عیبرلا  تبنا  لهاجلا  لوق  لیبق  نم  نوکیف  رهاـظلل  ادـقتعم  وه  نوکی  نا  لاـمتحال 

نع اعزنق   ) سأرلا نع  نع ) زیم  مجنلا  یبا  لوق  یف   ) یلایللا باذـج  یلإ  زیم ) دانـسا  نا  یلع   ) لالدتـسالا اذـه  لثم  هرهاـظ  دری  مل  هنا  یلع 
ریدـقت یلع  یلایللا  نم  لاح  وه  یعرـسا ) وأ  ئطبا   ) اهفالتخا اهیـضم و  يأ  یلاـیللا ) بذـج  . ) سأرلا یحاون  یف  عمتجملا  رعـشلا  وه  عزنق )

( هلوقب  ) زاجم یلایللا  بذج  یلإ  زیم  دانـسا  نا  یلع  لدتـسا  يأ  نا  ربخ  زاجم )  ) ربخلا ینعمب  رمالا  نوکی  نا  زوجی  اهیف و  الوقم  یلإ  لوقلا 
هللا رما  يأ  هللا ) لیق  . ) هسأر رعـش  وأ  مجنلاب  يأ  هانفا )  ) عزنق نع  اعزنق  هنع  زیم  هلوق  بیقع  يأ  هبیقع )  ) مجنلا یبا  لوقب  يأ  لدتـساب  قلعتم 
یلإ دانـسالا  نوکیف  ینفملا  ئـشنملا و  دیعملا و  ئدـبملا و  هنا  هللا و  لعف  نم  هنا  هداقتعا  یلع  لدـی  هناف  یعلطا ) سمـشلل   ) هتدارا یلاعت و 

نال ۀـعبرا :  ) امهتیزاجم وأ  نیفرطلا  ۀـقیقح  رابتعاب  یلقعلا  زاجملا  ماسقا  يأ  هماسقاو ) . ) ببـس وأ  نامز  هنا  یلع  ءانب  لوأـتب  یلاـیللا  بذـج 
( نامزلا بابش  ضرالا  یحا  وحن   ) نایوغل نازاجم ) وأ  لقبلا  عیبرلا  تبنا  وحن   ) ناتیوغل ناتقیقح ) اما   ) دنسملا هیلإ و  دنـسملا  امه  و  هیفرط .)

ۀفـص یه  ةایحلا و  ءاطعا  ۀـقیقحلا  یف  ءایحالا  تابنلا و  عاوناب  اـهتراضن  ثادـحا  اـهیف و  ۀـیمانلا  يوقلا  جـییهت  ضرـالا  ءاـیحاب  دارملا  ناـف 
یف ناویحلا  نوک  نع  ةرابع  ۀقیقحلا  یف  وه  ۀیمانلا و  اهیوق  دایدزا  نامز  نامزلا  بابـشب  دارملا  اذـک  ۀـیدارالا و  ۀـکرحلا  سحلا و  یـضتقت 
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ۀبوبشم ۀیزیرغلا  هترارح  نوکت  نامز 
ص 41

ۀـقیقح و دنـسملا  امیف  نامزلا ) بابـش  لقبلا  تبنا  وحن   ) ازاجم رخآلا  ۀـقیقح و  نیفرطلا  دـحا  نوکی  ناـب  ناـفلتخم ) وأ   ) ۀلعتـشم ۀـیوق  يأ 
یف طرتشا  هنال  رهاظ  فنـصملا  هیلإ  بهذ  اـم  یلع  ۀـعبرالا  یف  راـصحنالا  هجو  هسکع و  یف  عیبرلا ) ضرـالا  یحاو  . ) ازاـجم هیلإ  دنـسملا 

( ریثک نآرقلا  یف   ) لقعلا زاجملا  يأ  وهو :) . ) زاجم وأ  ۀقیقح  اما  لمعتسم  درفم  لکو  درفم  یف  نوکیف  هانعم  یف  وأ  العف  نوکی  نا  دنـسملا 
یلاعت هلوقک  مامتهالا  درجمل  ریثک  یلع  نآرقلا  یف  میدقت  و  ۀلیلق . ۀـیلقعلا  ۀـقیقحلا  نوکت  یتح  هلباقم  یلإ  ۀـفاضالاب  هسفن ال  یف  ریثک  يأ 
بسن مهءانبا ) حبذی  . ) اببـس اهنوکل  تایالا  یلإ  یلاعت  هللا  لعف  یه  ةدایزلا و  دنـسا  انامیا ) مهتداز   ) هللا تایآ  يأ  هتایآ ) مهیلع  تیلت  اذإو  )
ۀقیقح یلاعت  هللا  لعف  وه  مدآ و  نع  سابللا  عزن  بسن  امهـسابل ) امهنع  عزنی   ) رمآ ببـس  هنال  نوعرف ، یلإ  شیجلا  لعف  وه  يذـلا  حـیبذتلا 
لوعفم هنا  یلع  بصن  اموی ) . ) نیحصانلا نمل  امهل  هنا  امهایا  هتمساقم  هتسوس و  لکالا و  ببـس  رجـشلا و  نم  لکالا  هببـس  نال  سیلبا  یلإ 

ۀـقیقح و یلاعت  وه هللا  نامزلا و  یلإ  لعفلا  بسن  ابیـش ) نادـلولا  لعجی  . ) اموی رفکلا  یلع  متیقب  نا  ۀـمیقلا  موی  نوقتت  فیک  يأ  نوقتتل ، هب 
نوغلبی لافطالا  ناو  هلوط  نع  وأ  نحملا  دئادشلا و  مقافت  دنع  عراستی  امه  بیشلا  نال  هیف  نازحالا  و  مومهلا : ةرثک  هتدش و  نع  ۀیانک  اذه 

ۀقیقح یلاعت  هللا  لعف  وه  هناکم و  یلإ  جارخالا  بسن  نئازخلا  نئافدـلا و  نم  اهیف  ام  يأ  اهلاقثا ) ضرالا  تجرخاو  . ) ۀخوخیـشلا نا  وأ  هیف 
هداریا تابثالا و  یف  زاجملاب  هتیمـست  نال  کلذ  لاق  امنا  ربخلاـب و  صتخم  ریغ  وه  يأ و  ریثک  هلوق  یلع  فطع  ربخلاـب ) صتخم  ریغ  وهو  )

، ۀلمعلا لعف  ءانبلا  نال  احرص ) یل  نبا  ناماهای  وحن  ءاشنالا  یف  يرجی  لب  . ) ربخلاب هصاصتخا  مهوی  يربخلا  دانسالا  لاوحا  یف 
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یلإ یهنلا  وأ  رمالا  هیف  دنـسا  امم  کلذ ، هبـشا  ام  كدج و  دجیل  كراهن و  مصیل  ءاش و  ام  عیبرلا  تبنیل  کلوق  اذک  و  رمآ ، ببـس  ناماهو 
يأ هل :) دـب  الو  [. ) كرمأت کتولـصا   ] یلاعت هلوق  راج و  رهنلا  تیل  کلوق  کلذـک  هنع و  كرتلا  وأ  لعفلا  رودـص  هیف  بولطملا  سیل  ام 
یبا لوق  یف  رم ) امک  ۀیظفل   ) ۀـقیقحلا وه  ۀـنیرقلا  ءافتنا  دـنع  مهفلا  یلإ  ردابتملا  نال  ةرهاظ ، ةدارا  نع  ۀـفراص  ۀـنیرق ) نم   ) یلقعلا زاجملل 
ۀهج نم  يأ  القع ) . ) دنـسملا عم  روکذـملا  هیلإ  دنـسملاب  يأ  روکذـملاب ) دنـسملا  مایق  ۀلاحتـساک  ۀـیونعم  وأ   ) هللا لیق  هانفا  هلوق  نم  مجنلا 

کلوقک  ) الاحم هدعی  هسفن  یلخ و  اذإ  لقعلا  نال  هب  همایق  زوجی  هنا  نیلطبملا  نیققحملا و  نم  دحا  یعدـی  ثیحب ال  نوکی  نا  ینعی  لقعلا 
مایق ۀلاحتسال  دنجلا ) ریمالا  مزه  وحن   ) ةداعلا ۀهج  نج  نم  يأ  ةداع ) وأ  . ) ۀبحملاب ئجملا  مایق  ۀلاحتسا  روهظل  کیلا ) یب  تءاج  کتبحم 

. دعب برق و  لثم  هریغ  مزه و  برـض و  لثم  هنع  رودـصلا  معیل  هب  همایق  لاق  امنا  القع و  انکمم  ناک  ناو  ةداع  هدـحو  ریمالاب  دـنجلا  مازهنا 
ۀیونعم ۀنیرق  نوکی  هناف  تیبلا  ریبکلا  ینفا  و  ریغصلا ) باشا  لثم  یف  دحوملا  نع   ) مالکلا رودصک  يأ و  ۀلاحتـسا  یلع  فطع  هرودصو ) )

بهذ دق  فیک و  کلذ  ملسن  لوقن ال  انال  ۀلاحتسالا  یف  لخاد  اذه  لاقی  ال  زاجم ، یـشعلا  رمو  ةادغلا  رک  یلإ  ینفا  باش و  دانـسا  نا  یلع 
لعاف هل  نوکی  نا  بجی  یلقعلا  زاجملا  یف  لعفلا  نا  ینعی  هتقیقح :) ۀـفرعمو  . ) لیلدـلا یلإ  هلاطبا  یف  انجتحا  لوقعلا و  يوذ  نم  ریثک  هیلإ 

یف امک  ةرهاظ  اما   ) ۀقیقح دانـسالا  نوکی  هیلإ  دنـسا  اذإ  يذلا  ۀلوعفم  وأ  هلعاف  ۀفرعمف  ۀـقیقح . دانـسالا  نوکی  هیلإ  دنـسا  اذإ  هب  لوعفم  وأ 
( کتیؤر ینترـس  کلوق  یف  امک   ) لمأت رظن و  دـعب  الا  رهظت  ال  ۀـیفخ ) اما  مهتراجت و  یف  اوحبر  امف  يأ  مهتراجت  تحبر  امف   ) یلاعت هلوق 
نسحلا و قئاقد  نم  هعدوا  امل  ههجو  یف  انسح  هللا  كدیزی  يأ  ارظن ) هتدز  ام  اذإ  انسح ، ههجو  كدیزی  هلوقو   ) کتیؤر دنع  هللا  ینرس  يأ 

. ناعمالا لمأتلا و  دعب  رهظت  لامجلا 
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ینترسل سیل  هنال  ۀقیقح  هیلإ  دانـسالا  نوکی  نا  یلقعلا  زاجملا  یف  بجی  هنا ال  معز  ثیح  هیلع  درو  رهاقلا  دبع  خیـشلاب  ضیرعت  اذه  یفو 
لب نالف  یلع  یل  قح  كدلب  ینمدقا  اذک  ۀقیقح و  هیلإ  دانـسالا  نوکی  لعاف  انـسح  ههجو  كدیزی  یف  كدـیزیل  کتیؤر و ال  ینترـس  یف 

عانتمال ۀقیقح  لعاف  هل  نوکی  ناو  دبال  لعفلا  ناب  يزارلا : نیدلا  رخف  مامالا  هیلع  ضرتعا  و  مودقلا . ةرایزلا و  رورـسلا و  وه  انهه  دوجوملا 
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قح مامالا  ضارتعا  نا  حاتفملا  بحاص  معزف  هریدـقت ، نکمیف  الا  زاجم و  الف  لعفلا  هیلإ  دنـسا  ام  ناک  نا  وهف  لعاف  نعال  لـعفلا  رودـص 
هرکذ ام  قحلا  فلکت و  اذـه  نا  ینظ  یفو  فنـصملا  هعبتف  اهئافخل  اهتقیقح  فرعی  مل  خیـشلا  ناو  یلاـعت  هللا  وه  لاـعفالا  هذـه  لـعاف  ناو 

نع ۀیانکلاب  ةراعتسا  عیبرلا  لعجب  ۀیانکلاب  ةراعتسالا  کلس  یف  همظن  يدنع  يذلا  لاق : و  یکاکسلا )  ) یلقعلا زاجملا  يأ  هرکناو ) . ) خیـشلا
ۀلثمالا نم  رم ) ام  نا  یلإ  ابهاذ   ) هلوق ینعم  اذه  ةراعتـسالل و  ۀنیرق  هیلإ  تابنالا  ۀبـسن  لعج  هیبشتلا و  یف  ۀغلابملا  ۀطـساوب  یقیقحلا  لعافلا 
مزاوللا نم  اءیش  هیلإ  بسنت  نإ  یه  ۀنیرق و  ۀطساوب  هب  هبـشملا  دیرت  هبـشملا و  رکذت  نا  یکاکـسلا  دنع  یه  و  ۀیانکلاب ) ةراعتـسا  هوحنو  )

نالفب تبشن  ۀینملا  بلاخم  لوقتف  عبسلا  مزاول  نم  اءیش  اهیلإ  فیضت  رکذلاب و  اهدرفت  مث  عبسلاب  ۀینملا  هبشت  نا  لثم  هب  هبـشملل  ۀیواسملا 
لعافلل ۀیواسملا  مزاوللا  نم  وه  يذـلا  تابنالا ) ۀبـسن  ۀـنیرقب   ) راتخملا رداقلا  ینعی  تابنالل  یقیقحلا ) لعافلا  عیبرلاب  دارملا  نا  یلع   ) اءانب

یف یقیقحلا  لعافلاب  يزاجملا  لعافلا  هبـشی  نا  هلـصاح  لاثملا و  اذـه  ریغ  يأ  هریغ ) ساـیقلا  اذـه  یلعو  . ) عیبرلا یلإ  يأ  هیلإ )  ) یقیقحلا
یکاکسلا هیلإ  بهذ  امیف  يأ  هیفو ) . ) یقیقحلا لعافلا  مزاول  نم  ئـش  هیلإ  بسنی  رکذلاب و  يزاجملا  لعافلا  درفی  مث  هب  لعفلا  دوجو  قلعت 

دارملا نوکی  نا  مزلتسی  هنال  رظن  )
ص 44

دق یکاکـسلا و  بهذم  یلع  ۀیانکلاب  ةراعتـسالا  ریـسفت  نم  باتکلا  یف  یتأیـس ) امل  اهبحاص  ۀیـضار  ۀـشیع  یف  وهف  یلاعت  هلوق  یف  ۀـشیعب 
ذإ ال لطاب  مزاللا  اهبحاص و  ۀـشیعب  دارملا  نوکی  نا  مزلیف  یقیقحلا  لعافلا  وه  يزاـجملا  لـعافلاب  دارملا  نوکی  نا  یـضتقی  وه  هاـنرکذ و 
( یف ۀفاضالا  حصت  نا ال   ) مزلتسی و ) . ) دحاو ۀیـضار  ریمـض  ۀشیعب و  دارملا  نا  یلع  ینبم  اذه  ۀیـضار و  ۀشیع  بحاص  یف  وهف  انلوقل  ینعم 

دارملا نال  هبهذـم  نم  ۀـمزاللا  هسفن ) یلإ  ئـشلا  ۀـفاضا  نالطبل  مئاص  هراهن  وحن   ) یقیقحلا لعافلا  یلإ  يزاجملا  لعافلا  فیـضا  ام  لـک 
و) . ) لیثمتلاب یلوا  اذـه  و  مهتراجت ] تحبر  امف   ] یلاعت هلوقک  اهعوقو  ۀـفاضالا و  هذـه  ۀحـص  یف  کـش  ـال  هسفن و  نـالف  ذـئنیح  راـهنلاب 

مزاللا مهـسفنا و  ۀـلمعلا  وه  ذـئنیح  هب  دارملا  نال  ناماهل ) [ ) احرـص یل  نبا  ناماه  ای  : ] یلاعت هلوق  یف  ءانبلاب ) رمـالا  نوکی  ـال  نا   ) مزلتـسی
نوکی امم  کتیؤر  ینترس  ضیرملا و  بیطلا  یفـش  و  لقبلا ) عیبرلا  تینا  وحن  فقوتی  نا   ) مزلتـسی و ) . ) هعم باطخلا  هل و  ءادنلا  نال  لطاب 

عئاش حیحص  بیکرتلا  اذه  لثم  نال  لطاب ، مزاللا  ۀیفیقوت و  یلاعت  یلإ  ءامسا  نال  عراشلا  نم  عمـسلا ) یلع   ) یلاعت هللا  وه  یقیقحلا  لعافلا 
یلاعت هللا  ءامـسا  ناب  نیلئاقلا  دنع  عئاذ  عئاش  حیحـص  بیکرتلا  اذه  لثم  نال  لطاب  مزاللا  ۀیفیقوت و  یلاعت  هللا  ءامـسا  ناب  نیلئاقلا  دنع  عئاذ 
ءافتنا نال  ۀـیانکلاب  ةراعتـسالا  باب  نم  هنوک  یفتنیف  انرکذ  امک  ۀـیفتنم ) اـهلک  مزاوللاو  . ) عمـسی مل  وأ  عراـشلا  نم  عمـس  مهریغ  هیقیفوت و 

هبـشملا و رکذی  نا  ۀیانکلاب  ةراعتـسالا  یف  یکاکـسلا  بهذـم  نا  یلع  تاضارتعالا  هذـه  ینبم  نا  باوجلا  موزلملا و  ءافتنا  بجوی  مزاوللا 
ۀینملا بلاخم  انلوق  یف  ۀینملاب  دارملا  سیل  نا  روهظل  ۀغلابم  اءاعدا و  هب  هبـشملا  داری  نا  هبهذم  لب  کلذـک  سیل  ۀـقیقح و  هب  هبـشملا  داری 

ضقتنی  ) یکاکسلا هیلإ  بهذ  ام  يأ  هنالو )  ) هیلع علطی  مل  فنصملا  هباتک و  یف  کلذب  حرص  یکاکسلا  ۀقیقح و  عبـسلا  وه  نالفب  تبـشن 
لمتشی امم  کلذ  هبشا  ام  مئاق و  هلیل  و  مئاص ) هراهن  وحنب 

ص 45
و یکاکـسلا ، هب  حرـص  امک  ةراعتـسالا  یلع  مالکلا  لمح  نم  عناـم  وه  و  هیبشتلا ) یفرط  رکذ  یلع  هلامتـشال   ) یقیقحلا لـعافلا  رکذ  یلع 

ةرارز ارز  دـق  هتلالغ *  یلب  نم  اوبجعت  هلوق ال  لعج  هنا  لیلدـب  هیبشتلا  نع  ئبنی  هجو  یلع  امهرکذ  ناک  اذإ  اـعنام  نوکی  اـمنا  هنا  باوجلا 
هذـه نـع  باـجا  ۀـیانکلاب  ةراعتـسالاب  یکاکـسلا  دارم  یلع  فـقی  مـل  اـمل  مهـضعب  نـیفرطلا و  رکذ  عـم  ةراعتــسالا  باـب  نـم  رمقلا  یلع 

. یلوا هکرت  انیأر  هنع و  ئرب  وه  امب  تاضارتعالا 
ص 47

هیلإ دنسملا  لاوحأ  باب 2 
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هنوکل لاوحالا ، رئاس  یلع  همدق  هفذح ) اما  . ) یتأیـس امل  دنـسملا  یلع  هیلإ  دنـسملا  مدق  و  هیلإ ، دنـسم  هنا  ثیح  نم  هل  ۀضراعلا  رومالا  يأ 
نا یلع  اهیبنت  كرتلا ، ظفلب  دنـسملا  یفو  فذـحلا ، ظفلب  انهه  هرکذ  و  هدوجو ، یلع  قباـس  ثداـحلا  مدـع  و  هب ، ناـیتالا  مدـع  نع  ةراـبع 

هذـهب سیل  هناف  دنـسملا ، فالخب  فذـح  مث  هب ، یتا  هنأـکف  رکذـی  مل  اذإ  هنا  یتح  هیلإ ، ۀـجاحلا  دـیدشلا  مظعـالا  نکرلا  وه  هیلإ  دنـسملا 
وأ  ) مالکلا نم  نکرلا  وه  ۀقیقحلا  یف  ناک  ناو  هیلع  ۀنیرقلا  ۀلالدل  رهاظلا ) یلع  ءانب  ثبعلا  نع  زارتح  اللف   ) هلـصا نع  كرت  هنأکف  ۀباثملا 

لقعلا ۀلالد  یلع  فذحلا  دنع  و  رهاظلا ، ثیح  نم  ظفللا  ۀلالد  یلع  رکذلا  دنع  دامتعالا  ناف  ظفللا .) نیلیلدلا و  يوقا  یلإ  لودـعلا  لییخت 
یل لاق  هلوقک   ) نئارقلاب هیلع  لولدـملا  ظفللا  وه  اضیا  فذـحلا  دـنع  ۀـقیقح  لادـلا  نال  لییخت  لاق  امنا  و  هیلإ . ظـفللا  راـقتفال  يوقا  وه  و 

رابتخا و ) . ) ماهبنتی ال له  ۀنیرقلا  دـنع  عماسلا ) هبنت  رابتخا  وأ   ) نیروکذـملا لییختلا  زارتحالل و  لیلع ، انا  لقی  مل  و  لیلع ) تلق  تنا  فیک 
نوص ماهیا  يأ  هسکع ) وأ   ) هل امیظعت  کناسل ) نع   ) هیلإ دنـسملا  نوص  يأ  هنوص ) ماهیا  وأ   ) ما ال ۀیفخلا  نئارقلاب  هبنتی  له  ههبنت ) رادقم  )

نا کل  یتأتیل  دیز  دارملا  نا  یلع  ۀـنیرقلا  مایق  دـنع  رجاف  قساف  وحن  ۀـجاحلا ) يدـل   ) هرـسیت يأ  راکنالا ) یتأت  وأ   ) هل اریقحت  هنع  کناسل 
. نیرمال هرکذ  نکل  کلذ  نع  ینغی  ثبعلا  نع  زارتحالا  رکذ  نا  رهاظلا  و  هنیعت ) وأ   ) هریغ لب  ادیز  تدرا  ام  لوقت 

ص 48
. یلاعت هللا  یلإ : دیری ، امل  لعاف  ءاشی و  امل  فلاخ  وه  لاثملا و  نم  هل  اورکذ  امیف  بدالا  ءوس  نع  زارتحالا  امهدحا :

مالکلا ۀلاطا  نع  ماقملا  قیـضک  کلذ ) وحن  وأ   ) ناطلـسلا يأ  فولوالا  باهو  وحن  هل ) نیعتلا  ءاعدا  وأ   ) هلوقل دیهمتلا  ۀـئطوتلا و  یناثلا  و 
الاک وأ  لازغ  اذه  يأ  لازغ  دایـصلا  لوقک  کلذ  وحن  وأ  ۀیفاق  وأ  عجـس  وأ  نزو  یلع  ۀظفاحم  وأ  ۀصرف  تاوف  وأ  ۀـمآس  وأ  ةرجـض  ببـسب 
یلع عفرلا  لثم  هرئاظن  كرت  وأ  مار  ریغ  نم  ۀیمر  لثم  هکرت  یلع  دراولا  لامعتسالا  عابتاک  ءاج و  لثم  نیرضاحلا  نم  عماسلا  ریغ  نع  ءافخ 

طاـیتحالل وأ   ) هنع لودـعلل  یـضتقم  ـال  و  لـصالا )  ) رکذـلا يأ  هنوکلف )  ) هیلإ دنـسملا  رکذ  يأ  هرکذ ) اـماو  . ) محرتلا وأ  مذـلا  وأ  حدـملا 
یلع کئلوا   ] یلاعت هلوق  هیلع  و  ریرقتلا .) حاضیالا و  ةدایز  وأ  عماـسلا  ةواـبغ  یلع  هیبنتلل  وأ  ۀـنیرقلا  یلع   ) داـمتعالا يأ  لـیوعتلا ) فعـضل 

يأ هتناها ) وأ   ) رـضاح نینمؤملا  ریما  وحن  میظعتلا  یلع  لدی  امم  همـسا  نوکل  همیظعت ) راهظا  وأ  [ ) نوحلفملا مه  کئلوا  مهبر و  نم  يده 
لوقلا اذه  لئاق  مالسلا  هیلع  یبنلا  لثم  هرکذب ) كربتلا  وأ   ) رضاح میئللا  قراسلا  لثم  ۀناهالا  یلع  لدی  امم  همـسا  نوکل  هیلإ  دنـسملا  ۀناها 

هتمظعل و ملکتملل  ابولطم  عماسلا  ءاغصا  نوکی  ماقم  یف  يأ  بولطم ) ءاغـصالا  ثیح  مالکلا  طسب  وأ   ) رـضاح بیبحلا  لثم  هذاذلتـسا ) وأ  )
نوکی دـق  اهیلع و  أکوتا  ياصع ) یه   ) مالـسلا هیلع  یـسوم  نع  ۀـیاکح  یلاعت  هلوق  وحن )  ) هیلع ءاـبحالا و  عم  مـالکلا  لاـطی  اذـهل  هفرش و 

داریا يأ  هفیرعت ) اماو   ) راکنالا یلإ  لـیبس  هل  نوکی  ـال  یتح  عماـسلا  یلع  لیجـستلا  وأ  ۀیـضق  یف  داهـشالا  وأ  بجعتلا  وأ  لـیوهتلل  رکذـلا 
نال رامضالابف  . ) ریکنتلا دنسملا  یفو  فیرعتلا  هیلإ  دنـسملا  یف  لصالا  نال  ریکنتلا ، دسنملا  یفو  فیرعتلا  انهه  مدق  امنا  و  ۀفرعم . دنـسملا 
اما اریدـقت و  وأ  اقیقحت  اظفل  اما  هرکذ  مدـقتل  برـض  وه  وحن  ۀـبیغلا ) وأ   ) تبرـض تنا  وحن  باطخلا ) وأ   ) تبرـض انا  وحن  ملکتلل ) ماـقملا 

. امکح اما  لاح و  ۀنیرق  وأ  هیلع  ظفللا  ۀلالدل  ینعم 
ص 49

یلإ مالکلا  هیجوت  وه  باطخلا  نا  عم  نیعمل  لمعتست  نا  یلع  فراعملا  عضو  نال  رثکا  وأ  ناک  ادحا  و  نیعمل ) نوکی  نا  باطخلا  لصاو  )
اذإ يرت  ولو  وحن   ) لدـبلا لیبس  یلع  بطاـخم ) لـک   ) باـطخلا معیل )  ) نیعم ریغ  يأ  هریغ ) یلإ   ) نیعم عم  باـطخلا  كرتی ) دـقو   ) رـضاح
یف مهلاح  تهانت  يأ   ) مهلاح عیظفت  یلإ  ادصق  انیعم  ابطاخم  نومرجملا  ذإ  يرت  ولو  هلوقب  دیری  ال  مهبر ) دنع  مهـسؤر  اوسکان  نومرجملا 

باطخلا اذهب  يأ  هب ) صتخی  الف   ) کلذک ناک  اذإ  و  ءار . نود  ءار  ۀیؤر  اهب  صتخی  الف  اهؤافخ  عنتمی  ثیح  یلإ  رـشحملا  لهال  روهظلا )
مهلاح ۀـیؤرب  يأ  اهب  صتخی  الف  خـسنلا  ضعب  یفو  باطخلا  اذـه  یف  لخدـم  هلف  ۀـیؤرلا  هنم  یتأتی  نم  لک  لب  بطاـخم  نود  بطاـخم ) )

عیمج عم  ئـشل  عضو  ام  وه  املع و  هداریاب  هیلإ  دنـسملا  فیرعت  يأ  ۀیملعلابو ) . ) فاضملا فذح  یلع  بطاخم  ۀـیؤر  مهلاحب  وأ  بطاخم 
مـساب هراضحا  نع  اذـهب  زرتحا  و  هادـع . ام  عیمج  نع  ازیمتم  نوکی  ثیحب  هصخـشب ، يأ  هنیعب )  ) هیلإ دنـسملا  يأ  هراـضحال )  ) هتاصخـشم
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يأ هب ) صتخم  مساب   ) بکار وه  دـیز و  ینءاج  وحن  نع  هب  زرتحا  ةرم و  لوا  يأ  ءادـتبا ) عماسلا  نهذ  یف   ) ینءاج ملاع  لـجر  وحن  هسنج 
وأ ةراـشالا  مسا  وأ  بطاـخملا  وأ  ملکتملا  ریمـضب  هراـضحا  نع  هب  زرتـحا  و  هریغ . یلع  عضولا  اذـه  راـبتعاب  قلطی  ـال  ثیحب  هیلإ  دنـسملاب 

هلوقب زرتحا  لیق  قبـس و  امع  نغم  ریخالا  دـیقلاف  ـالا  ۀـیملعلا و  ماـقم  ققحتل  دویقلا  هذـه  ۀـفاضالا و  وأ  دـهعلا  مـالب  فرعملا  وأ  لوصوملا 
ملعلا مدقت  وأ  هرکذ  مدقت  طرتشی  هناف  لوصوملا  دـهعلا و  مالب  فرعملا  بئاغلا و  رمـضملا  یف  امک  مدـقتلا ، طرـشب  راضحالا  نع  ءادـتبا ،
هلالا هلـصا  هللااف  دحا ) هللا  وه  لق  وحن   ) عضولاب ملعلا  مدـقتب  طورـشم  هناف  ملعلا  یتح  کلذـک  فیرعتلا  قرط  عیمج  نال  رظن  هیف  ۀلـصلاب و 

بجاولا موهفمل  مسا  هنا  معز  و  ملاـعلل . قلاـخلا  دوجولا  بجاولا  تاذـلل  اـملع  لـعج  مث  فیرعتلا  فرح  اـهنع  تضوع  ةزمهلا و  تفذـح 
امهنم لکو  هل  ۀیدوبعلل  قحتسملا  وأ  هتاذل 
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یلع اوعمتجا  دق  فیک و  یلکلا  موهفملا  اذهل  مسا  هنا  ملسن  انال ال  رظن  هیف  ییزج و  ملعلا  موهفم  نال  املع  نوکی  الف  درف  یف  رصحنا  یلک 

وأ  ) ةرثکلا لمتحی  یلک  هنا  ثیح  نم  یلکلا  نال  دـیحوتلا  تدافا  امل  یلک  موهفمل  امـسا  هللا  ناک  ولو  دـیحوتلا  ۀـملک  هللا  الا  هلا  انلوق ال  نا 
لعف بهل  وبأ  وحن  هل  ملعلل  حلصی  ینعم  نع  ۀیانک ) وأ   ) ۀیواعم بره  یلع و  بکر  لثم  کلذل  ۀحلاصلا  باقلالا  یف  امک  ۀناها ) وأ  میظعت 

نم الاقتنا  نوکیفیمنهج  نا  همزلی  اهسبالم و  رانلا و  مزالم  هانعم  نال  یفاضالا  ینعا  لوالا  عضولا  یلإ  رظنلاب  ایمنهج  هنوک  نع  ۀیانک  اذک 
هب داری  متاح و  ءاج  لاقی  امک  ۀـیانکلا  نا  ماقملا  اذـه  یف  لیق  ۀـیانکلا و  یف  فاک  ردـقلا  اذـه  لوالا و  عضولا  رابتعاب  مزاللا  یلإ  موزلملا 

ئجیس ام  یلع  ۀیانک  ةراعتسا ال  نوکی  ذئنیح  هنال  رظن  هیف  ایمنهج و  يأ  بهل  ابا  تیأر  لاقی  متاحب و  یمسملا  صخـشلا  داوج ال  يأهمزال 
. دحا هب  لقی  مل  ویمنهجلا  نع  ۀیانک  اذک  لعف  لهج  وبأ  انلوق  رفاک و  یلإ  اریشم  اذک  لجرلا  اذه  لعف  انلوق  ناکل  هرکذ  ام  دارملا  ناک  ولو 
هب دارملا  نا  کش  و ال  بهل ] یبا  ادـی  تبت   ] یلاعت هلوقب  ۀـیانکلا ، هذـه  یف  هریغ  حاتفملا و  بحاص  لثم  هنا  کلذ  داسف  یلع  لدـی  اـمم  و 

يالیل انل *  نلق  عاقلا  تایبظ  ای  هللااب  هلوق . وحن  اذـیذل  ملعلا  نادـجو  يأ  هذاذلتـسا ) ماهیا  وأ   ) رخآ رفاک  ـال  بهل  یباـب  یمـسملا  صخـشلا 
عماسلا و یلع  لیجـستلا  ریطتلا و  لؤفتلاک و  کـلذ ، وحن  وأ  عیفـشلا ، دـمحم  و  يداـهلا ، هللا  وحن  هب ) كربتلا  وأ   ) رـشبلا نم  یلیل  ما  نکنم 

لاوحـالاب بطاـخملا  ملع  مدـعل   ) لوصوم مسا  هداریاـب  هیلإ  دنـسملا  فـیرعت  يأ  ۀـیلوصوملابو ) . ) مـالعالا یف  هراـبتعا  بساـنی  اـمم  هریغ 
ریغب ملع  امهیلکل  وأ  ملکتملل  نوکی  امل ال  فنـصملا  ضرعتی  مل  و  ملاع ) لجر  سما  انعم  ناک  يذـلا  کلوقک  ۀلـصلا  يوس  هب  ۀـصتخملا 

ناجهتسا وأ   ) مالکلا اذه  لثم  يودج  ۀلقل  مهفرعن  وأ ال  مهفرعا  قرشملا ال  دالب  یف  نیذلا  وحن  ۀلصلا 
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فسوی يأ  هتدورو ) وحن   ) هیلإ دنسملا  لیق  دنسملا و  ریرقت  لیق  مالکلا و  هل  قوسملا  ضرغلا  ریرقت  يأ  ریرقتلا ) ةدایز  وأ  مسالاب  حیرـصتلا 
يذلا ئشلا  نع  هبحاصل  عداخملا  لعف  تلعف  هسفن و  نع  هتعداخ  ینعملا  ناک  بهذ و  ءاج و  دوری  دار  نم  ۀلعافم  ةودارملا  مالـسلا و  هیلع 

نع اهتیب  یف  وه  یتلا   ) هلوق وه  هیلإ  دنسملا  اهایا و  هتقفاومل  لحمتلا  نع  ةرابع  یه  هنم و  ذخأی ، نا  هیلع  لاتحی  هدی  نم  هجرخی  نا  دیری  ال 
وأ زیزعلا  ةأرما  نم  هیلع  لدا  روکذـملا  و  هلیذ ، ةراـهط  و  مالـسلا ، هیلع  فسوی  ۀـهازن  مـالکلا ، هل  قوسملا  ضرغلاـف  هتدوارب ، قلعتم  هسفن )

طرف نم  هیف  امل  ةدوارملل  ریرقت  وه  لیق  ۀـهازنلا و  یف  ۀـیاغ  ناک  لعفی  مل  اهنم و  دارملا  لـین  نم  نکمت  اـهتیب و  یف  ناـک  اذإ  هنـال  اـخیلز ،
ةدایزل لاثم  ۀیآلا  نا  روهـشملا  اخیلز و  وأ  زیزعلا  ةأرما  یف  كارتشالا  ماهبالا و  عوقو  ناکمال  هیلإ  دـسنملل  ریرقت  لیق  ۀـفلالا و  طالتخالا و 

مهیـشغف وحن   ) لیوهتلا میظعتلا و  يأ  میخفتلا ) وأ   ) حرـشلا یف  هتنیب  دق  مسالاب و  حیرـصتلا  ناجهتـسال  اهل و  لاثم  اهنا  ینظ  و  طقف . ریرقتلا 
مهنونظت يأ  مهنورت ) نیذـلا  نا  وحن  ءاطخ  یلع  بطاخملا  هیبنت  وأ   ) یفخی ـال  اـم  میخفتلا  نم  ماـهبالا  اذـه  یف  ناـف  مهیـشغ ) اـم  میلا  نم 

یف سیل  ام  نظلا  اذـه  یف  مهئاطخ  یلع  هیبنتلا  نم  هیفف  ثداوحلاب . اوباصت  اوکلهت و  يأ  اوعرـصت ) نا  مهرودـص  لیلغ  یفـشی  مکناوخا ، )
یلع کلمع و  هجو  یلع  لمعلا  اذه  تلمع  لوقت : ۀقیرط . یلإ  يأ  ربخلا ) ءانب  هجو  یلإ   ) ةراشالا يأ  ءامیالا ) وأ   ) ینالفلا موقلا  نا  کلوق 

باوـثلا و نم  قـیرط  ياو  هجو  يأ  نم  هیلع  ربـخلا  ءاـنب  نا  یلإ  ةراـشالل  ۀلـصلا  لوصوملاـب و  یتأـت  ینعی  هـتقیرط  هزرط و  یلع  يأ  هـتهج 
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سنج نم  رما  هیلع  ینبملا  ربخلا  نا  یلإ  ءاـمیا  هیف  ناـف  یتداـبع ) نع  نوربکتـسی  نیذـلا  نا  وحن   ) کـلذ ریغ  مذـلا و  حدـملا و  باـقعلا و 
منهج نولخدیس  یلاعت  هلوق  وه  لالذالا و  باقعلا و 
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( هنا مث  . ) حرشلا یف  کلذ  انیفوتـسا  دق  ببـسلا و  ۀلعلاب و  ربخلا  ءانب  هجو  یلإ  هلوق  یف  هجولا  ریـسفت  ماقملا  اذه  یف  ءاطخلا  نم  نیرخاد و 

یلإ  ) ۀلیـسو يأ  ۀـعیرذ ) لعج  امبر   ) ماهوالا ضعب  یلإ  قبـس  امک  الوصوم  هیلإ  دنـسملا  لـعج  درجم  ـال  ربخلا  ءاـنب  هجو  یلإ  ءاـمیالا  يأ 
دجملا فرـشلا و  تیب  وأ  ۀـبعکلا  هب  دارا  اتیب ) انل  ینب  ءامـسلا   ) عفر يأ  کمـس ) يذـلا  نا  وحن   ) ربخلا ناشل  يأ  هنأشل ) میظعتلاب  ضیرعتلا 

ءانبلا ۀعفرلا و  سنج  نم  رما  یلع  ینبملا  ربخلا  نا  یلإ  ءامیا  ءامسلا  کمـس  يذلا  نا  هلوق  یفف  تیب . لک  مئاعد  نم  لوطا ) زعا و  همئاعد  )
میظعت یلإ  ۀـعیرذ  وأ )  ) عفرا اهنم و  مظعا  ءانبال  یتلا  ءامـسلا  عفر  نم  لعف  هنوکل  هتیب  ءاـنب  میظعتب  ضیرعت  هیف  مث  میلـس . قوذ  هل  نم  دـنع 

ۀـبیخلا و نع  ئبنی  امم  هیلع  ینبملا  ربخلا  نا  یلإ  ءامیا  هیفف  نیرـساخلا .) مه  اوناـک  ابیعـش  اوبذـک  نیذـلا  وحن   ) ربخلا ریغ  يأ  هریغ ) ناـش  )
فنـص دق  هقفلا  ۀفرعم  نسحی  يذلا ال  نا  وحن  ربخلا  ناشل  ۀناهالا  یلإ  ۀعیرذ  لعجی  امبر  و  مالـسلا . هیلع  بیعـش  ناشل  میظعت  نارـسخلا و 
تبرـض یتلا  نا  وحن . اتباث  اققحم  هلعج  يأ  ربخلا  ققحت  یلإ  ۀعیرذ  لعجی  دق  رـساخ و  وهف  ناطیـشلا  عبتی  يذـلا  نا  وحن  هریغ  ناشل  وأ  هیف 

نع ئبنی  امم  ربخلا  ءانب  قیرط  نا  یلإ  ءامب  اهیلإ  ةرجاهملا  ۀـفوکب و  تیبلا  برـض  یف  ناف  لوغ  اهدو  تلاغ  دـنجلا  ۀـفوکب  ةرجاـهم *  اـتیب 
لثم یف  دوقفم  وه  ربخلا و  قیقحت  ینعم  اذـه  هیلع و  ناهرب  هنأـک  یتح  هررقی  ةدوملا و  لاوز  ققحی  هنا  مث  ةدوملا . عاـطقنا  ۀـبحملا و  لاوز 

( ةراشالاب و  . ) ربخلا قیقحت  ءامیالا و  نیب  قرفلا  رهظف  اتیب  مهل  هئانبل  تیبثت  قیقحت و  ءامـسلا  هللا  عفر  یف  سیل  ذإ  ءامـسلا  کمـس  يذـلا  نا 
يأ هزییمتل )  ) ةراشالا مسا  هداریاب  هیلإ  دنسملا  فیرعت  يأ 
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لـسن نم  هنـساحم ،) یف   ) لاحلا یلع  وأ  حدـملا  یلع  بصن  ادرف ) رقـصلا  وبأ  اذـه  وحن   ) ضارغالا نم  ضرغل  زییمت ) لـمکا   ) هیلإ دنـسملا 

هنأک یتح  عماسلا ) ةوابغب  ضیرعتلا  وأ   ) رـضحلا یف  زعلا  دقف  نال  ۀیدابلاب  نومیقی  ینعی  ۀیدابلاب  ناترجـش  امه  ملـسلا و  لاضلا و  نیب  نابیش 
برقلا یف   ) هیلإ دنـسملا  يأ  هلاح ) نایب  وأ   ) عماجملا ریرجای  انتعمج  اذإ  مهلثمب *  ینئجف  ییابآ  کئلوا  هلوقک   ) سوسحملا ریغ  كردی  ال 

هذـه لاثما  و  نیفرطلا ، ققحت  دـعب  ققحتی  اـمنا  هنـال  طـسوتلا ؟ رکذ  رخا  و  دـیز .) کـلذ  وأ  كاذ  وأ  اذـه  کـلوقک  طـسوتلا  وأ  دـعبلا  وأ 
دیرا اذإ  هنا  ثیح  نم  یناعملا  ملع  و  دیعبل ، کلذ  طسوتملل و  كاذ  و  بیرقلل ، لاثم  اذه  نا  نیبت  اهنا  ثیح  نم  ۀغللا ، اهیف  رظنت  ثحابملا 

هروصت بجوی  ئشب  هنع  ربعملا  روکذملا  هیلإ  دنسملا  یلع  مکحلا  وه  يذلا  دارملا  لصا  یلع  دئاز  وه  اذهب و  یتؤی  هیلإ  دنسملا  برق  نایب 
( باتکلا کلذ  ملآ  وحن  دعبلاب  همیظعت  وأ  مکتهلآ  رکذی  يذلا  اذـه  وحن  برقلاب   ) هیلإ دنـسملا  ریقحت  يأ  هریقحت ) وأ   ) ناک هجو  يأ  یلع 
زع ۀـحاس  نع  هدـعبل  الیزنت  اذـک ) لعف  نیعللا  کلذ  لاقی  اـمک  دـعبلاب  هریقحت  وأ   ) ۀـفاسملا دـعب  ۀـلزنم  هلحم  ۀـعفر  هتجرد و  دـعبل  ـالیزنت 

رـضاحلا ینعملا  رکذی  ام  ریثک  و  ینعم ، وأ  ناک  انیع  بئاغ ، لک  یلإ  ةراشالل  حلاص  کلذ  ظفل  ۀفاسملا و  دـعب  ۀـلزنم  باطخلا  روضحلا و 
قیقعت دنع   ) هیبنتلل ةراشالاب  هیلإ  دنـسملا  فیرعت  يأ  هیبنتلل ) وأ   ) دیعب هنأکف  سحلاب  كردم  ریغ  ینعملا  نال  کلذ  ظفلب  رـضاحلا  مدقتملا 

لوعفملا یلإ  ءابلاب  هیدـعت  مث  هبقع . یلع  ءاج  اذإ  نالف  هبقع  لاقی  هیلإ  راشملا  بیقع  یلع  فاصوالا  داریا  دـنع  يأ  فاصواب ) هیلإ  راـشملا 
( هنا یلع   ) فاصوا بقعب  ةراشالا  مسا  لعج  دنع  هانعم  نا  لیق  ام  داسف  رهظ  اذهب  هبقع و  یلع  ئشلا  تلعج  اذإ  ئشلاب  هتبقع  لوقت  یناثلا و 

مسا دعب  يأ  هدعب ) هب  دری  امب  ریدج   ) هیلإ راشملا  نا  یلع  هیبنتلل  يأ  هیبنتلاب  قلعتم 
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نومیقی بیغلاب و  نونمؤی  نیذلا  وحن )  ) هیلإ راشملا  دعب  ترکذ  یتلا  فاصوالا  لجال  کلذب  قیقح  يأ  ریدـجب  قلعتم  اهلجا ) نم   ) ةراشالا
نم ةددـعتم  فاصواب  نونمؤی  نیذـللا  وه  هیلإ و  راـشملا  بقع  نوحلفملا ) مه  کـئلوا  مهبر و  نم  يدـه  یلع  کـئلوا   ] هلوق یلإ  ةولـصلا 
وه کئلوا و  دـعب  دری  امب  ءاقحا  مهیلإ  راشملا  نا  یلع  اهیبنت  ةراشالاب  هیلإ  دنـسملا  فرع  مث  کلذ . ریغ  ةالـصلا و  ۀـماقا  بیغلاب و  نامیالا 
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ماللاب هیلإ  دنـسملا  فیرعت  يأ  ماللابو )  ) ةروکذـملا فاـصوالاب  مهفاـصتا  لـجا  نم  ـالجآ  حـالفلاب  زوفلا  ـالجاع و  يدـهلا  یلع  مهنوک 
اذإ انالف  تدهع  لاقی  ۀعامج  وأ  نینثا  وأ  ناک  ادحاو  بطاخملا  ملکتملا و  نیب  ةدوهعم  ۀـقیقحلا  نم  ۀـصح  یلإ  يأ  دوهعم ) یلإ  ةراشالل  )

( یتلاک  ) نارمع ةأرما  تبلط ) يذلا   ) رکذلا سیل ) يأ  یثنالاک  رکذلا  سیل  وحن و   ) ۀیانک وأ  احیرـص  هرکذ  مدـقتل  کلذ  هتیقل و  هتکردا و 
ینا و بر  تلاق   ] یلاعت هلوق  یف  احیرـص  هرکذ  مدقت  ام  یلإ  ةراشا  یثنالاف  نارمع  ةأرمال  يأ  اهل )  ) یثنالا کلت  تبهو )  ) یتلا یثنالاک  يأ 
[، اررحم ینطب  یف  ام  کل  ترذن  ینا  بر   ] یلاعت هلوق  یف  ۀـیانک  هرکذ  قبـس  ام  یلإ  ةراشا  رکذـلا  هیلإ و  دنـسمب  سیل  هنکل  یثنا ،] اهتعض 
وه ثانالا و  نود  روکذلل  ناک  امنا  سدقملا  تیب  ۀمدخل  دـلولا  قتعی  نا  وه  ریرحتلا و  نکل  ثانالا  روکذـلا و  معی  ناک  ناو  ام  ۀـظفل  ناف 

وحن هب  بطاخملا  ملع  مدقتل  هرکذ  نع  ینغتسی  دق  هیلإ و  دنـسملا  وه  ثانالا و  نود  روکذلل  ناک  امنا  سدقملا  تیب  ۀمدخل  هیلإ . دنـسملا 
نم هیلع  قدـص  امل  رابتعا  ریغ  نم  یمـسملا  موهفم  و  ۀـقیقحلا ) سفن  یلإ   ) ةراشالل وأ )  ) دـحاو ریما  الا  دـلبلا  یف  نکی  مل  اذإ  ریمالا  جرخ 

کلذ ۀقباطمل  نهذـلل ) هتیدـهع  رابتعاب   ) دارفالا نم  دـحاول )  ) ۀـقیقحلا مالب  فرعملا  یتأی ) دـق  ةأرملا و  نم  ریخ  لجرلا  کلوقک   ) دارفالا
رابتعاب ۀقیقحلا  نم  دوجوم  درف  یلع  نهذلا  یف  ةذختملا  ۀقیقحلل  عوضوم  وه  يذلا  ۀقیقحلا  مالب  فرعملا  قلطی  ینعی  ۀقیقحلا  عم  دـحاولا 

کلذ هتایئزج و  نم  ییزج  لک  یلع  یعیبطلا  یلکلا  قلطی  امک  اهایا  اقباطم  ۀـقیقحلا  کلت  تایئزج  نم  اـیئزج  نهذـلا و  یف  ادوهعم  هنوک 
ثیح نم  ۀقیقحلا  سفن  یلإ  دصقلا  سیل  هنأ  یلع  ۀلاد  ۀنیرق  مایق  دنع 
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( دهع ثیح ال  قوسلا  لخدا  کلوقک   ) نیعم ریغ  اهضعب  لب  دارفالا  عیمج  نمض  یف  اهدوجو  ثیح  نم  دوجولا و ال  ثیح  نم  لب  یه  یه 

نم فراعملا  ماکحا  هیلع  يرجی  ظفللا  یف  ناک  ناو  ةرکنلاک ) ینعملا  یف  اذهو  [ ) بئذلا هلکأی  نا  فاخاو   ] یلاعت هلوق  هلثم  جراخلا و  یف 
هانعم ةرکنلا  نا  وه  ام و  توافت  نم  امهنیب  امل  ةرکنلاک  لاق  امنا  کـلذ و  وحن  اـهب و  اـفوصوم  ۀـفرعملل و  افـصو  لاـح و  اذو  أدـتبم  هعوقو 
ماللا وذو  درجملاف  لکالا  لوخدلاک و  ۀنیرقلا  نم  ۀیـضعبلا  دافتـست  امنا  و  ۀقیقحلا . سفن  هانعم  اذه  ۀـقیقحلا و  ۀـلمج  نم  نیعم  ریغ  ضعب 

هلوقک و ۀلمجلاب  فصوی  ةرکنلا و  ۀلماعم  لماعی  دق  ةرکنلاک  ینعملا  یف  هنوکل  نافلتخم و  امهـسفنا  یلإ  رظنلاب  ءاوس و  ۀـنیرقلا  یلإ  رظنلاب 
یلإ مالاب  ریـشا  رـسخ ) یفل  ناسنالا  نا  وحن  قارغتـسالا   ) ۀقیقحلا یلإ  اهب  راشملا  ماللاب  فرعملا  دـیفی ) دـقو  . ) ینبـسی میئللا  یلع  رما  دـقل 
ۀحـص لیلدب  عیمجلا  نمـض  یف  لب  دارفالا  ضعب  نمـض  یف  اهققحت  ثیح  نم  یه و ال  یه  ثیح  نم  ۀیهاملا  اهب  دصقی  مل  نکل  ۀـقیقحلا 

مال یه  قارغتـسالا  وأ  ینهذلا  دهعلا  فیرعتل  یتلا  ماللاف  هرکذ  نع  تکـس  ول  هنم  ینثتـسملا  یف  ینثتـسملا  لوخد  هطرـش  يذـلا  ءانثتـسالا 
اهب راشملا  ماللاب  فرعملا  یلإ  دئاع  دیفی  دق  یتأی و  هلوق  یف  ریمـضلا  نا  انلق  اذهل  ۀنیرقلا و  ماقملا و  بسحب  هانرکذ  ام  یلع  لمح  ۀقیقحلا 

سانجالا ءامـسا  نع  زیمتیل  نهذـلا  یف  اهروضح  رابتعاب  ۀـیهاملا  یلإ  ةراـشالا  اـهب  دـصقی  نا  نم  ۀـقیقحلا  مـال  یف  دـب  ـال  ۀـقیقحلا و  یلإ 
نم ۀنیعم  ۀـصح  یلإ  ةراشا  دـهعلا  مال  نا  دـهعلا  فیرعت  نع  هزایتما  هجوف  نهذـلا  یف  روضحلا  ربتعا  اذإ  یعجر و  یعجرلا و  لثم  تارکنلا 

نابرض  ) قارغتسالا يأ  وهو ) . ) لمأتیلف یلإ ؟؟ رطن  ریغ  نم  ۀقیقحلا  سفن  یلإ  ةراشا  ۀقیقحلا  مال  ۀعامج و  وأ  نینثا  وأ  ناک  ادحاو  ۀقیقحلا 
داری نا  وه  و  یفرع ) ةداهش و  بیغ و  لک  يأ  ةداهـشلا  بیغلا و  ملاع  وحن   ) ۀغللا بسحب  ظفللا  هلوانتی  امم  درف  لک  داری  نا  وه  و  یقیقح )

افرع ال موهفملا  هنال  هتکلمم )  ) فارطا وأ ) هدـلب  ۀـغاص  يأ  ۀـغاصلا  ریمالا  عمج  وحن   ) فرعلا مهافتم  بسحب  ظفللا  هلواـنتی  اـمم  درف  لـک 
. ایندلا ۀغاص 
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لعافلا و مسا  یف  وه  امنا  فالخلا  نال  رظن  هیف  و  لوصوم ، هریغ  دـنع  لعافلا  مسا  یف  ماللاف  الا  ینزاملا و  بهذـم  یلع  ینبم  لاـثملا  لـیق 

نم هیف  دبالف  مسالا  ةروص  یف  لعف  ۀفـصلا  هذـه  اولاق  مهنال  لهاجلا  ملاعلا و  رفاکلا و  نمؤملا و  وحن  هریغ  نود  ثودـحلا  ینعمب  لوعفملا 
وحن قارغتسالل  یتأی  امم  اضیا  لوصوملا  هریغ و  وأ  فیرعتلا  فرحب  ناک  ءاوس  قارغتسالا  قلطم  میـسقت  دارملاف  ملـس  ولو  ثودحلا  ینعم 
هریغ وأ  فیرعتلا  فرحب  ناک  ءاوس  درفملا ) قارغتساو   ) رهاظ اذه  ارمع و  الا  نیمئاقلا  نیدعاقلا و  برـضا  ادیز و  الا  کنوتأی  نیذلا  مرکا 
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امنا عمجلا  نینثا و  نینثا  لک  لوانتی  امنا  ینثملا  دارفالا و  نم  دحاو  دحاو  لک  لوانتی  هنا  ینعمب  عومجملا  ینثملا و  قارغتـسا  نم  لمـشا ) )
لجر اهیف  ناک  اذإ  حصی  هناف ال  لجر ) نود ال  نالجر  وأ  لجر  اهیف  ناک  اذإ  رادلا  یف  لاجر  ۀحـص ال  لیلدب   ) ۀعامج ۀـعامج  لک  لوانتب 

نم دـحاو  لک  لوانتی  قارغتـسالا  مالب  فرعملا  عمجلا  لب  ملـسن  الف  ماللاب  فرعملا  یف  اما  ملـسم و  ۀـیفنملا  ةرکنلا  یف  اذـه  نـالجر و  وأ 
حرشلا یف  ماقملا  اذه  یف  مالکلا  انعبشا  دق  ریسفتلا و  ۀمئا  هیلإ  راشا  ءارقتسالا و  هیلع  لدو  وحنلا  لوصالا و  ۀمئا  رثکا  هرکذ  ام  یلع  دارفالا 
باجا نایفانتم  امه  هددعت و  یلع  لدی  قارغتسالا  هانعم و  ةدحو  یلع  لدی  مسالا  دارفا  نا  وه  ضارتعا و  ۀنظم  انهه  ناک  امل  ۀمث و  علاطیلف 

( هیلع لخدـی  امنا   ) فیرعتلا مال  یفنلا و  فرحک  قارغتـسالا  یلع  لادـلا  فرحلا ) نال  مسالا  دارفا  قارغتـسالا و  نیب  یفانت  الو   ) هلوقب هنع 
یظفللا لکاشتلا  یلع  ۀظفاحملل  عمجلا  تعنب  هفـصو  عانتما  و  ةدحاولا ) ینعم   ) یلع ۀلالدلا  نع ) ادرجم   ) هنوک لاح  درفملا  مسالا  یلع  يأ 

ناو روهمجلا  دنع  عمجلا ) تعنب  هفصو  عنتما  اذهل  دارفالا و  عومجم  درف ال  لک  ینعمب   ) قارغتـسالا فرح  هیلع  لخادلا  درفملا  يأ  هنالو ) )
نم ئـش  یلإ  ۀـفاضالاب  هیلإ  دنـسملا  فیرعت  يأ  ۀـفاضالابو ) . ) ضیبلا مهردـلا  رفـصلا و  رانیدـلا  سانلا  کـلها  وحن  یف  شفخـالا  هاـکح 

ياوهم يأ  ياوه ) وحن   ) عماسلا نهذ  یف  هراضحا  یلإ  قیرط ) رصخا   ) ۀفاضالا يأ  اهنال )  ) فراعملا
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عم  ) لیحرلا یلع  بیبحلا  نجسلا و  یف  هنوکل  ۀمأسلا  طرف  ماقملا و  قیـضل  بولطم  راصتخالا  کلذ و  وحن  هاوها و  يذلا  نم  رـصخا  اذهو 
ناـمثجلا عبتتـسملا و  نوـنجملا  بینجلا  قـثوم . هکمب  یناـمثج  بینج و  هماـمت  ضرـالا و  یف  بـهاذ  دـعبم  يأ  دعـصم ) نیناـمیلا  بـکرلا 

وأ هیلإ  فاضملا  ناشل  امیظعت   ) ۀفاضالا نمضتلا  يأ  اهنمـضتل ) وأ  . ) رـسحت فسأت و  هانعم  ربخ و  تیبلا  ظفل  دیقملا و  قثوملا  صخـشلا و 
ۀفیلخلا دبع   ) فاضملا میظعت  یف  وأ )  ) ادبع کل  ناب  کل  امیظعت  رـضح ) يدبع   ) هیلإ فاضملا  میظعت  یف  کلوقک ) امهریغ  وأ  فاضملا 

دبع ناب  ملکتملل  امیظعت  يدـنع ) ناطلـسلا  دـبع   ) هیلإ فاضملا  فاـضملا و  ریغ  میظعت  یف  وأ )  ) ۀـفیلخلا دـبع  هناـب  دـبعلل  اـمیظعت  بکر )
فاضملل اریقحت )  ) اهنمضتل وأ ) . ) امهریغ وأ  هلوق  ینعم  اذه  هیلإ و  دنسملا  فیضا  ام  ریغ  فاضملا و  هیلإ  دنسملا  ریغ  وه  هدنع و  ناطلسلا 

لیـصفت نع  اهئانغ  وأ ال  دـیز  سیلج  ماجحلا  دـلو  وحن  امهریغ  وأ  رـضاح  دـیز  براض  وحن  هیلإ  فاضملا  وأ  رـضاح ) ماجحلا  دـلو  وحن  )
ضعب یلع  ضعبلا  میدقت  لثم  عنام  لیـصفتلا  نع  عنمی  هنال  وأ  اذک  اولعف  دـلبلا  لها  وحن  رـسعتم  وأ  اذـک  یلع  قحلا  لها  قفتا  وحن  رذـعتم 

عقی امم  درف  یلإ  دـصقلل  يأ  دارفاللف )  ) هیلإ دنـسملا  ریکنت  يأ  هریکنت ) اماو  . ) تارابتعالا نم  کـلذ  ریغ  یلإ  نورـضاح  دـلبلا  ءاـملع  وحن 
عون يأ  ةواشغ ) مهراصبا  یلع  وحن و   ) هنم عون  یلإ  دصقلل  يأ  ۀیعونلا ) وأ  یعسی  ۀنیدملا  یـصقا  نم  لجر  ءاج  وحن و   ) سنجلا مسا  هیلع 

هل هلوـقک  ریقحتلا  وأ  میظعتلا  وأ   ) ۀـمیظع ةواـشغ  يأ  میظعتلل  اـهنا  حاـتفملا  یفو  یلاـعت ، هللا  تاـیا  نع  یماـعتلا  ءاـطغ  وـه  ۀـیطغالا و  نم 
ریثکتلا وأ   ) میظعلاب فیکف  ریقح  عنام  يأ  بجاح ) فرعلا  بلاـط  نع  هل  سیلو   ) هبیعی يأ  هنیـشی ) رما  لـک  یف   ) میظع عناـم  يأ  بجاـح )

(. ربکا هللا  نم  ناوضر  وحن و  لیلقتلا  وأ  امنغل  هل  ناو  البال  هل  نا  مهلوقک 
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لبالا یف  امک  اقیقحت  ریداقملا  تایمکلا و  رابتعاب  ریثکتلا  ۀـقبطلا و  ولع  ناشلا و  عاـفترا  بسحب  میظعتلا  نا  ریثکتلا  میظعتلا و  نیب  قرفلا  و 
نا وحن  ریثکتلا  میظعتلل و   ) ریکنتلا ءاج ) دـقو   ) لاق اقرف  اـمهنیب  نا  یلإ  ةراـشالل  و  لـیلقتلا ، ریقحتلا و  اذـک  ناوضرلا و  یف  اـمک  اریدـقت  وأ 

میظعتلا و یلإ  رظان  اذه  ماظع ) تایآ   ) اووذ و )  ) ریثکتلا یلإ  رظان  اذه  ریثک ) ددع  اووذ  لسر  يأ   ) کلبق نم  لسر ) تبذک  دقف  كوبذکی 
وحن و ۀـیعونلا  وأ  دارفالل   ) هیلإ دنـسملا  ریغ  يأ  هریغ ) ریکنت  نمو   ) لیلق ریقح  يأ  ئـش  هنم  یل  لصح  وحناعم  لیلقتلا  ریقحتلل و  نوکی  دـق 

عون نم  باودلا  عاونا  نم  عون  لک  وأ  هب  ۀصتخملا  هیبا  ۀفطن  یه  ۀنیعم  ۀفطن  نم  باودلا  دارفا  نم  درف  لک  يأ  ءام ) نم  ۀـباد  لک  قلخ  هللا 
يأ هلوسر ) هللا و  نم  برحب  اونذأف  وحن  میظعتلل   ) هریغ ریکنت  نم  و )  ) ۀبادلا نم  عونلا  کلذب  صتخت  یتلا  ۀفطنلا  عون  وه  هایملا و  عاونا  نم 

ۀیعونلل ال انهه  قلطملا  لوعفملاف  فعـضلا  ةدشلا و  لبقی  امم  نظلا  اذإ  افیعـض  اریقح  انظ  يأ  انظ ) الا  نظن  نا  وحن  ریقحتللو  . ) میظع برح 
ردصم نال  دیکأتلل  ردصملا  نوکی  نا  یلع  ابرـض  الا  هتبرـض  ام  وحن  عانتمالا  عم  اغرفم  ءانثتـسالا  دعب  هعوقو  حص  رابتعالا  اذـهب  دـیکأتلل و 
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ینعم یف  يذلا  ریکنتلا  نا  امک  هنا  ملعا  و  هریغ . ینثتسملا و  لمشیل  اددعتم  نوکی  نا  بجی  هنم  ینثتـسملا  برـضلا و  ریغ  لمتحی  هتبرض ال 
یفف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  دارا  تاجرد ] مهـضعب  عفرو   ] یلاعت هلوق  یف  امک  ضعبلا  ۀظفل  حیرـص  کلذکف  میظعتلا  دـیقی  ۀیـضعبلا 
عباتلا سفن  یلع  قلطی  دـق  فصولا  و  هیلإ ، دنـسملا  فصو  يأ  هفـصو ) اماو  . ) یفخی اـم ال  هردـق  ءـالعا  هلـضف و  میخفت  نم  ماـهبالا  اذـه 

يأ هنوکلف )  ) هل تعنلا  رکذ  اما  يأ و  هنع  لادبالا  اما  هنایب و  اما  هلوقب و  قفوا  انهه و  بسنالا  وه  ردصملا و  ینعمب  قلطی  دق  صوصخملا و 
یلع رخآلا  هانعم  هریمضب  هیینعم و  دحا  ظفللاب  داری  نا  یلع  تعنلا  ینعمب  نوکی  نا  نسحالا  ردصملا و  ینعمب  فصولا 
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ناف هلغـشی ) غارف  یلإ  جاتحی  قیمعلا  ضیرعلا  لیوطلا  مسجلا  کلوقک  هانعم  نع  افـشاک  . ) هیلإ دنـسملل  يأ  هل ) انیبم   ) عیدبلا یف  ئجیـس  ام 

مل ناو  حاضیالا  فشکلل و  فصولا  نوک  یف  لوقلا  اذه  لثم  يأ  فشکلا ) یف  هلثمو   ) هل افیرعت  عقی  مسجلا و  حضوی  امم  فاصوالا  هذه 
هدعب فصولا  دقوتملا و  یکذلا  هانعم  یعملالا  ناف  اعمس ) دق  يأر و  دق  ناک  نظلا  کب  نظی  يذلا  یعملالا  هلوق   ) هیلإ دنسملل  افصو  نکی 

ۀحامسلا و عمج  يذلا  نا  هلوق  ینعا  قباسلا  تیبلا  یف  نا  ربخ  هنا  یلع  عوفرم  اما  هنال  هیلإ  دنسمب  سیل  هنکل  هحـضوی . هانعم و  فشکی  امم 
الف يدوا  رعـش  تایبا  ةدع  دعب  هلوق  یف  ذئنیح  نا  ربخ  ینعا و  ریدـقتب  وأ  نا  مسال  ۀفـص  هنا  یلع  بوصنم  وأ  اعمج  یقتلا  ربلا و  ةدـجنلا و 

فرع یفو  هلامتحا ، اـعفار  وأ  هکارتشا  ـاللقم  يأ  هیلإ  دنـسملل  اصـصخم   ) فصولا نوکل  وأ )  ) اعدـبلا لواـحی  ءرمل  رما  نم  ۀـحاشالا  عفنت 
رجاتلا دـیز  وحن   ) فراعملا یف  لصاحلا  لامتحالا  عفر  نع  ةرابع  حیـضوتلا  تارکنلا و  یف  كارتشالا  لیلقت  نع  ةرابع  صیـصختلا  ةاـحنلا 
نیعتی ثیح  لهاجلا  وأ  ملاعلا  دیز  ینءاج  وحن  امذ  وأ  احدـم   ) فصولا نوکل  وأ )  ) هریغ رجاتلا و  لامتحا  عفری  رجاتلاب  هفـصو  ناف  اندـنع )

( امیظع اموی  ناک  ربادلا  سما  وحن  ادیکأت   ) هنوکل وأ )  ) اصصخم فصولا  ناکل  الاو  فصولا  رکذ  يأ  هرکذ ) لبق   ) ادیز ینعا  فوصوملا )
رئاط ضرالا و ال  یف  ۀـباد  نم  امو   ] یلاعت هلوقک  هریـسفت  دوصقملا و  نایبل  فصولا  نوکی  دـق  روبدـلا و  یلع  لدـی  امم  سمالا  ظفل  ناـف 
دافا رابتعالا  اذـهب  درفلا و  نود  سنجلا  یلإ  امهنم  دـصقلا  نا  نایبل  سنجلا  صاوخ  نم  وه  امب  ارئاـط  ۀـباد و  فصو  ثیج  هیحاـنجب ] ریطی 

هموهفم و قیقحت  يأ  هیلإ  دنـسملا  ریرقت  يأ  ریرقتللف )  ) هیلإ دنـسملا  دـیکوت  يأ  هدـیکوت ) اـماو  . ) ۀـطاحالا میمعتلا و  ةداـیز  فـصولا  اذـه 
دنـسملا ظفل  عامـس  نع  عماسلا  ۀلفغ  ملکتملا  نظ  اذإ  دیز  دیز  ینءاج  وحن  هریغ  هب  نظی  ثیحب ال  اتباث  اققحم  ارقتـسم  هلعج  ینعا  هلولدـم 

هلمح نع  وأ  هیلإ 
ص 60

هنال رظن  هیف  و  يریغ ، وأ ال  يدـحو  کتجاح  یف  تیعـس  انا  وحن  هیلع  موکحملا  وأ  تفرع  انا  وحن  مکحلا  ریرقت  دارملا  لـیق  و  هاـنعم ، یلع 
عفدل وأ   ) اذهب هللا  همحر  فنـصملا  حرـصیس  طق و  مکحلا  ریرقتلا  نوکی  هیلإ ال  دنـسملا  دیکأت  ذإ  ئـش ، یف  هیلإ  دنـسملا  دـیکأت  نم  سیل 

عطاقلا امنا  زاجم و  ریمالا  یلإ  عطقلا  دانـسا  نا  مهوتی  الئل  هنیع  وأ  هسفن  وأ  ریمالا  ریمالا  صللا  عطق  وحن  زاـجملاب  ملکتلا  يأ  زوجتلا ) مهوت 
عفدل وأ )  ) وهسلا لیبس  یلع  ادیز  رکذ  امنا  دیز و  ریغ  ییاجلا  نا  مهوتی  الئل  دیز ، دیز  ینءاج  وحن : وهسلا )  ) مهوت عفدل  وأ )  ) هناملغ ضعب 
لعفلا تلعج  کنا  وأ  مهب  دـتعت  مل  کنا  الا  ئجی  مل  مهـضعب  نا  مهوتی  الئل  نوعمجا  وأ  مهلک  موقلا  ینءاـج  وحن  لومـشلا ) مدـع   ) مهوت

اماو . ) مهنم دـحاو  هلتق  امنا  ادـیز و  اولتق  نالف  ونب  کلوقک  دـحاو  صخـش  مکح  یف  مهنا  یلع  ءانب  لـکلا  نم  عقاولاـک  ضعبلا  نم  عقاولا 
حـضوا یناثلا  نوکی  نا  مزلی  و ال  دـلاخ ) کقیدـص  مدـق  وحن  هب  صتخم  مساب  هحاضی  الف   ) ناـیبلا فطعب  هیلإ  دنـسملا  بیقعت  يأ  هناـیب )

نابکر اهحسمی *  ریطلا  تاذناعلا  نمؤملا  هلوقک و  هب  صتخم  مسا  ریغب  نایبلا  فطع  نوکی  دق  اهعامتجا و  نم  حاضیالا  لصحی  نا  زاوجل 
هلوق یف  امک  حاضیالا  ریغل  نایبلا  فطع  ئجی  دق  اهب و  صتخی  امـسا  سیل  هنا  عم  تاذئاعلل  نایب  فطع  ریطلا  ناف  دنـسلا  لیغلا و  نیب  ۀکم 

حاضیالل حدملل ال  هب  ئج  ۀـبعکلل  نایب  فطع  مارحلا  تیبلا  نا  فاشکلا  بحاص  رکذ  سانلل ] امایق  مارحلا  تیبلا  ۀـبعکلا  هللا  لعج   ] یلاعت
يأ نایبلا  ۀفاضا  نم  وأ  لوعفملا  یلإ  ردصملا  ۀفاضا  نم  ریرقتلا ) ةدایزلف   ) هیلإ دنسملا  نم  يأ  هنم ) لادبالا  اماو  . ) کلذل ۀفصلا  ئجت  امک 
نع ولخی  الف  اذه  عمو  ریرقتلا . ةدایزل  انهه  ریرقتلل و  دیکأتلا  یف  لاق  ثیح  حاتفملا  بحاص  نانتفا  ةداع  نم  اذـه  ریرقتلا و  یه  یتلا  ةدایزلا 
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، دیکأتلا فالخب  انمـضو  اعبت  لصحت  ةدایز  ریرقتلا  ۀبـسنلاب و  ادوصقم  نوکی  نا  وه  لدبلا ، نم  ضرغلا  نا  یلإ  ءامیالا  یه  ۀـفیطل و  ۀـتکن 
ناف

ص 61
لدب یف  مهرثکا ) موقلا  ینءاجو   ) ریرکتلاب ریرقتلا  لصحی  لکلا و  لدب  یف  دیز ) كوخا  ینءاج  وحن   ) قیقحتلا ریرقتلا و  سفن  هنم  ضرغلا 

ضعبلا یف  اما  روکذم . هنأک  یتح  الامجا  عباتلا  یلع  لمتشی  عوبتملا  نا  امهیف  ریرقتلا  نایب  و  لامتشالا . لدب  یف  هبوث ) دیز  بلـسو   ) ضعبلا
هب ارعـشم  هنوک  ثیح  نم  لب  فورظملا  یلع  فرظلا  لامتـشاک  لدبلا ال  یلع  هنم  لدبملا  لمـشی  نا  هانعم  نالف  لامتـشالا  یف  اما  رهاظف و 

عوبتملا نوکی  نا  بجی  ۀلمجلاب  و  هل . ةرظتنم  هرکذ  یلإ  ۀـقوشتم  هنم  لدـبملا  رکذ  دـنع  سفنلا  یقبت  ثیحب  ام  هجوب  هل  ایـضاقتم  الامجا و 
وحن ناب  اوحرـص  اذـهل  و  هرامح ، تبرـض  اذإ  ادـیز  تبرـض  فالخب  هملع  کبجعا  اذإ  دـیز  ینبجعا  وحن  عباتلا  هب  داری  قلطی و  ثیحب  هیف 

حاضیا و نع  ولخی  اضیا ال  لکلا  لدب  لب  لامتـشالا  ضعبلا و  لدب  مث  ةاحنلا  ضعب  معز  امک  لامتـشا  لدب  طلغ ال  لدب  هوخا  دـیز  ینءاج 
دنسملا لیصفتلف   ) هیلإ دنسملا  یلع  افوطعم  ئشلا  لعج  يأ  فطعلا ) اماو  . ) مالکلا حیـصف  یف  عقی  هنال ال  طلغلا  لدبل  ضرعتی  مل  ریـسفت و 

اناک نیئیجملا  ناب  لعفلا ، لیصفت  یلع  ۀلالد  ریغ  نم  ورمع ، دیز و  هناب  لعافلل ، الیصفت  هیف  ناف  ورمع ) دیز و  ینءاج  وحن  راصتخا  عم  هیلإ 
عم هیلإ ، دنـسملل  الیـصفت  هیف  ناف  ورمع ، ینءاج  و  دیز ، ینءاج  وحن  نع  راصتخا  عم  هلوقب  زرتحا  و  ۀـلهم . الب  وأ  ۀـلهم  عم  نیبترتم  وأ  اعم ،
هیف سیل  ذإ  ئـشب ، سیلف  فطع ، ریغ  نم  ورمع ، ینءاج  دـیز ، ینءاج  وحن  نع  زارتحا  هنا  نم  لاـقی  اـم  هیلإ و  دنـسملا  فطع  نم  سیل  هنا 

لیـصفتل وأ ) . ) زاجعالا لـئالد  یف  خیـشلا  هیلع  صنو  لوـالا  مـالکلا  نع  ابارـضا  نوکی  نا  لـمتحی  لـب  هیلإ ، دنـسملا  لیـصفت  یلع  ۀـلالد 
. راصتخا عم  يأ  کلذک )  ) ۀلهم الب  وأ  ۀلهم  عم  هدعب  رخالا  نم  و  الوا ، نیروکذملا  دحا  نم  لصح  دق  هناب  دنسملا ) )

ص 62
( دلاخ یتح  موقلا  ینءاج  وأ  ورمع  مث  وأ  ورمعف  دیز  ینءاج  وحن   ) ۀنـس وأ  مویب  هدعب  ورمع  دیز و  ینءاج  وحن  نع  کلذـک  هلوقب  زرتحاو 

ۀبترتم اهلبق  ام  ءازجا  نا  یلع  یتح  یخارتلا و  یلع  مثو  خارت  ریغ  نم  قیقعتلا  یلع  لدـت  ءافلا  نا  الا  دنـسملا  لیـصفت  یف  كرتشت  ۀـثالثلاف 
يوقا هنا  ثیح  نم  ایناث  عباتلاب  الوا و  عوبتملاب  هقلعت  ربتعی  نا  اهیف  دنسملا  لیصفت  ینعمف  سکعلاب . وأ  يوقالا  یلإ  فعضالا  نم  نهذلا  یف 

وأ لقی  مل  ملف  هیلإ  دنـسملل  لیـصفت  اضیا  ۀـثالثلا  هذـه  یف  تلق  ناـف  یجراـخلا . بیترتلا  اـهیف  طرتشی  ـال  اهفعـضا و  وأ  عوبتملا  ءازجا  نم 
ۀثالثلا هذه  یف  هیلإ  دنسملا  لیصفت  هنم و  ادوصقم  ئشلا  نوکی  نا  نیب  ئـش و  نم  الـصاح  ئـشلا  نوکی  نا  نیب  قرف  تلق  اعم . امهلیـصفتل 
ضرغلا وهف  یفنلا  وأ  تابثالا  درجم  یلع  دئاز  دـیق  یلع  لمتـشا  اذإ  مالکلا  نال  هلجال  ۀـثالثلا  هذـهب  فطعلا  سیل  نکل  الـصاح  ناک  ناو 

ناک امهدحا  ئجم  نا  نایبل  مالکلا  قیس  امنا  امولعم و  ناک  رما  هناک  هیلإ  دنسملا  لیـصفت  ۀلثمالا  هذه  یفف  مالکلا  نم  دوصقملا  صاخلا و 
یلإ  ) مکحلا یف  ءاطخلا  نع  عماسلا ) دروا   ) هیلع ۀظفاحملاب  یصو  زاجعالا و  لئالد  یف  خیـشلا  هدروا  امم  ثحبلا  اذه  لمأتیلف و  رخالا  دعب 

هنا الا  باوصلا  یلإ  درلل  اضیا  نکلو  اعیمج  كآاج  امهنا  وأ  دیز  نود  كءاج  اورمع  نا  دـقتعا  نمل  ورمع ) دـیز ال  ینءاج  وحن  باوصلا 
امهنا دـقتعا  نمل  ال  ورمع ، نود  كءاج  ادـیز  نا  دـقتعا  نمل  لاقی  امنا  ورمع  نکل  دـیز  ینءاـج  اـم  وحن  نا  یتح  ۀکرـشلا  یفنل  لاـقی  ـال 

هیلع موکحملا  نع  مکحلا ) فرـص  وأ   ) اعیمج امهنع  ئجملا  ءافتنا  دـقتعا  نمل  لاقی  امنا  هناب  رعـشی  ام  ةاحنلا  مالک  یفو  اـعیمج . كآاـج 
یلإ مکحلا  فرـص  عوبتملا و  نع  بارـضالل  لب  ناف  ورمع ) لب  دـیز  ینءاج  ام  وأ  ورمع  لـب  دـیز  ینءاـج  وحن  رخآ   ) هیلع موکحم  یلإ ) )

فرـص ینعم  مهـضعبل و  اـفالخ  اـعطق  مکحلا  هنع  یفنی  نا  ـال  هنع  توکـسملا  مکح  یف  لـعجی  نا  عوبتملا  نع  بارـضالا  ینعم  عباـتلا و 
مکحلا ققحتم  وأ  هنع  توکـسملا  مکح  یف  عوبتملا  عباتلا و  نع  مکحلا  یفن  ینعمب  هانلعج  نا  یفنملا  یف  اذک  رهاظ و  تبثملا  یف  مکحلا 

نوکی یتح  هل 
ص 63

دربملا بهذم  وه  امک  ققحم  هئیجم  وأ  لامتحالا  یلع  هئیجم  دیز و  دیز  ئیجم  مدـع  ئیجی و  مل  اورمع  نا  ورمع  لب  دـیز  ینءاج  ام  ینعم 
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هیفف روهمجلا . بهذـم  وه  اـمک  كءاـج  اورمع  نا  ورمع  لـب  دـیز  ینءاـج  اـم  ینعم  نوکی  یتح  عباـتلل  مکحلا  توبث  ینعمب  هاـنلعج  ناو 
یلاعت و هلوق  وحن  ماهبالل  وأ  ورمع ) وأ  دـیز  ینءاج  وحن   ) کشلا یف  هعاقیا  يأ  عماسلل ) کیکـشتلا  وأ   ) ملکتملا نم  کشلل ) وأ   ) لاکـشا

زوجی ۀحابالا  یف  نا  امهنیب  قرفلا  ورمع و  وأ  دـیز  رادـلا  لخدـیل  وحن  ۀـحابالل  وأ  رییختلل  وأ  نیبم ، لالـض  یفوا  يدـه  یلعل  مکایا  وأ  انا 
، الوا هب  نرتقی  هنال  هیلإ ، دنسملا  لاوحا  نم  هلعج  امنا  و  لصفلا ، ریمضب  هیلإ  دنـسملا  بیقعت  يأ  هلـصف : اما  رییختلا و  فالخب  امهنیب  عمجلا 

نال هیلإ ، دنـسملا  یلع  دنـسملا  رـصقل  ینعی  دنـسملاب )  ) هیلإ دنـسملا  يأ  هصیـصختلف )  ) هل قباطم  ظفللا  یفو  هنع ، ةرابع  ینعملا  یف  هنال  و 
، مهلوق یف  اـهلثم  دنـسملاب  هصیـصختلف  هلوق  یف  ءاـبلاف  ورمع ، یلإ  هزواـجتی  ـال  دـیز  یلع  روصقم  ماـیقلا  نا  مئاـقلا ، وه  دـیز  اـنلوق : ینعم 

لعج اـنهه  ینعملا  و  هب ، ادرفنم  يأ  رکذـلاب ، اـصتخم  صاخـشالا  نیب  نم  هتلعج  کـناک  هریغ ، نود  هترکذ  يأ : رکذـلاب ، اـنالف  تصـصخ 
ةدابعلاب و ال کصخن  هانعم  دبعن  كایا  یف  لاقی : امک  دنسملا  هل  تبثی  ناب  اصتخم  هیلإ  ادنـسم  هنوکب  هفاصتا  حصی  ام  نیب  نم  هیلإ  دنـسملا 

نا نیبی  نا  نم  دبال  لب  مامتهالا  رکذ  درجم  میدقتلا  یف  یفکی  و ال  مها ) هرکذ  نوکلف   ) هیلإ دنسملا  میدقت  يأ  همیدقت : اما  كریغ و  دبعن 
لبق هققحت  نم  دب  هیلع و ال  موکحملا  هنال  لصالا )  ) هیلإ دنسملا  میدقت  يأ  هنال ) اما  : ) هلوقب هلصف  اذلف  ببـس  ياب  ۀهج و  يأ  نم  مامتهالا 
الف هنع  لودعلا  یـضتقی  رما  ناک  ول  ذإ  لصالا  کلذ  نع  يأ  هنع ) لودعلل  یـضتقم  الو   ) امدقم اضیا  رکذلا  یف  نوکی  نا  اودصقف  مکحلا 

ربخلا يأ  هیلإ ) اقیوشت  أدتبملا  یف  نال  عماسلا ، نهذ  یف  ربخلا  نکمتیل  اماو  ، ) لومعملا یلع  مدقتلا  لماعلا  ۀبترم  ناف  لعافلا  یف  امک  مدقی 
ص 64

یناسفنب سیل  يذلا  روشنلا  ینامـسجلا و  داعملا  یف  قئالخلا  تریحت  ینعی  دامج ) نم  ثدحتـسم  ناویح  هیف  ۀیربلا  تراح  يذلا  هلوقک و  )
لیجعتلا اماو  . ) هب لوقی  مهـضعب ال  و  داعملاب ، لوقی  مهـضعب  ینعی  داه  لالـض و  یلإ  عادـف  سانلا  فلتخا  هلـالا و  رما  ناـب  هلبق  اـم  لیلدـب 

راد یف  حافسلاو   ) ةرسملا لیجعتل  كراد ) یف  دعس  وحن   ) ةءاسملا لیجعتل  ۀلع  ریطتلا ) وأ   ) ةرسملا لیجعتل  ۀلع  لؤافتلل ) ةءاسملا  وأ  ةرسملا 
وأ  ) ابوبحم هنوکل  هب ) ذلتـسی  هنا  وأ   ) ابولطم هنوکل  رطاخلا ) نع  لوزی  ال   ) هیلإ دنـسملا  يأ  هنا ) ماهیال  اماو  . ) ةءاـسملا لـیجعتل  کقیدـص )

ربخلاب هصیـصخت   ) میدقتلا دـیفیل )  ) هیلإ دنـسملا  مدـقی ) دـق  رهاقلا و  دـبع   ) لاق کلذ  هبـشا  ام  وأ  هریقحت  وأ  همیظعت  راهظاک  کلذ ) وحنل 
عم هلقا  مل  يأ  اذـه  تلق  انا  ام  وحن   ) لصف الب  اهدـعب  عقو  يأ  یفنلا ) فرح   ) هیلإ دنـسملا  یلو ) نا   ) هیلع یلعفلا  ربخلا  ارـصقل  يأ  یلعفلا )

مزلی ـال  و  صوصخلا ، وأ  مومعلا  نم  هنع  یفن  يذـلا  هجولا  یلع  هریغل  هتوبث  و  ملکتملا ، نع  لـعفلا  یفن  دـیفی  میدـقتلاف  يریغل .) لوقم  هنا 
و . ) هنود هب  كدارفنا  وأ  لوقلا  یف  هعم  ککارتشا  بطاخملا  مهوت  نم  یلإ  ۀبسنلاب  وه  امنا  انهه  صیصختلا  نال  كاوس ، نم  عیمجل  هتوبث 

موهفم نال  يریغ .) الو   ) اذه تلق ) انا  ام  حصی  مل   ) ریغلل هتوبث  عم  روکذملا ، نع  مکحلا  یفن  صیـصختلا و  دیفی  میدـقتلا  نأل  يأ و  اذـهل 
نا یـضتقی  هنال  ادـحا ) تیأر  انا  ام  الو   ) ناضقانتم امه  هنع و  اهیفن  يریغ  ـال  قوطنم  و  ملکتملا ، ریغل  لوقلا  اذـه  ۀـیلئاق  توبث  تلق  اـنا  اـم 

تبثی نا  بجیف  لوعفملا  یف  مومعلا  هجو  یلع  ۀیؤرلا  ملکتملا  نع  یفن  دـق  هنال  ناسنالا  نم  دـحا  لک  يأر  دـق  ملکتملا ، ریغ  ناسنا  نوکی 
ناسنا نوکی  نا  یـضتقی  هنال  ادـیز ) ـالإ  تبرـض  اـنا  اـم  ـالو   ) یفنلا اذـهب  ملکتملا  صیـصخت  ققحتیل  لوعفملا  یف  مومعلا  هجو  یلع  هریغل 
اقیقحت هریغل  هتوبث  بجی  رصحلا  هجو  یلع  روکذملا  نع  هتیفن  ام  لکو  ماع  ردقم  هنم  ینثتسملا  نال  دیز  يوس  دحا  لک  برض  دق  كریغ 

دنسملا لی  مل  ناو  يأ  الاو )  ) حرشلا یف  اهب  انحش  ۀسیفن و  ثحابم  ماقملا  اذه  یفو  صاخف . اصاخ  ناو  ماعف  اماع  نا  رصحلا  ینعمل 
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( صیـصختلل  ) میدـقتلا یتأی ) دـقف   ) هیلإ دنـسملا  نع  ارخأتم  یفنلا  فرح  نوکی  وأ  یفنلا  فرح  مالکلا  یف  نوکی  ناب ال  یفنلا  فرح  هیلإ 
يأ هیف )  ) ریغلا ۀکراشم  يأ  هتکراشم )  ) معز وأ )  ) یلعفلا ربخلا  یف  يأ  هب )  ) روکذملا هیلإ  دنـسملا  ریغ  يأ  هریغ ) دارفنا  معز  نم  یلع   ) ادر

، یعـسلا یف  کـل  هتکراـشم  معز  وأ  بلق  رـصق  نوکیف  یعـسلاب ، ریغلا  دارفنا  معز  نمل  کـتجاح ) یف  تیعـس  اـنا  وحن   ) یلعفلا ربـخلا  یف 
ورمع و ال دـیز و ال  لثم ال  يریغ ) وحنب ال   ) ریغلا دارفنا  معز  نم  یلع  ادر  هنوک  ریدـقت  یلع  يأ  لوالا ) یلع  دـکؤیو   ) دارفا رـصق  نویکف 

معز نم  یلع  ادر  هنوک  ریدقت  یلع  يأ  یناثلا ) یلع   ) دکؤی و ) . ) ریغلا نع  ردص  لعفلا  نال  ۀهبـش  یفن  یلع  احیرـص  لادـلا  هنال  ياوس  نم 
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یف ریغلا  كارتشا  ۀهبـش  ۀـلازا  یلع  احیرـص  لادـلا  هنال  کلذ  ریغ  وأ  كراشم  ریغ  وأ  ادـحوتم  وأ  ادرفنم  لـثم  يدـحو ) وحنب   ) ۀـکراشملا
وحن  ) صیـصختلا نود  عماسلا  نهذ  یف  هریرقت  و  مکحلا ) يوقتل  یتأی  دقو   ) عماسلا بلق  تجلاخ  ۀهبـش  عفدل  نوکی  امنا  دـیکأتلا  لعفلا و 
یتأی دقف  ایفنم ) لعفلا  ناک  اذإ  اذکو   ) يوقتلا ینعم  قیقحت  کیلع  دریـس  لیزجلا و  ءاطعا  لعفی  هنا  قیقحت  یلإ  ادـصق  لیزجلا ) یطعی  وه 

تنا ال وحن   ) یناثلا یعـسلا و  مدعل  هصیـصخت  یلإ  ادصق  یتجاح  یف  تیعـس  ام  تنا  وحن  لوالاف  يوقتلل . یتأی  دـق  صیـصختلل و  میدـقتلا 
بذکت و یف ال  دوقفملا  دانـسالا  رارکت  نم  هیف  امل  بذکت ) نم ال  بذکلا  یفنل  دشا  هناف   ) هریرقت و  یفنملا . مکحلا  ۀیوقتل  وه  و  بذکت )

ینعی تنا ) بذکت  نم ال  اذکو   ) هلوقب هیلإ  راشا  امک  هیلإ  دنـسملا  دیکأت  نیب  هنیب و  ۀقرفتلا  هیلع  عرفیل  يوقتلا  لاثم  یلع  فنـصملا  رـصتقا 
( هیلع موکحملا  دیکأتل   ) تنا بذکت  ظفل ال  نال  وأ  تنا  ظفل  نال  يأ  هنال )  ) ادـیکأت هیف  نا  عم  تنا  بذـکت  نم ال  بذـکلا  یفنل  دـشا  هنا 

اذه دانسالا و  ررکت  مدعل  مکحلا )  ) دیکاتل ال )  ) نایسنلا وأ  زوجتلا  وأ  وهـسلا  لیبس  یلع  هیلإ  دانـسالا  سیل  اقیقحت و  بطاخملا  ریمـض  هناب 
یلع لعفلا  ینب  اذإ  يرخا  يوقتلل  ةرات و  صیصختلل  میدقتلا  نا  نم  رکذ  يذلا 

ص 66
نوکیف ةأرما ) يأ ال  ینءاج  لجر  وحن   ) لـعفلاب يأ  هب ) دـحاولا  وأ  سنجلا  صیـصخت   ) میدـقتلا داـفا ) رکنم  یلع  لـعفلا  ینب  ناو   ) فرعم

نا دحاولا  ینعا  نیعملا  ددعلا  ۀیـسنجلا و  نیینعمل  لماح  سنجلا  مسا  نا  کلذ  دـحاو و  صیـصخت  نوکیف  نالجر ) وأ   ) سنج صیـصخت 
هب دـصقی  دـقف  سنجلا ، نم  دـحاول  نوکت  نا  ةدرفملا  ةرکنلا  لصاف  اـعمج ، ناـک  نا  هیلع  دـئازلا  و  ینثم ، ناـک  نا  نینثـالا  وأ  ادرفم  ناـک 
دق صیصختلل و  نوکی  دق  هیلع  ءانبلا  نا  یف  ةرکنلا  ۀفرعملا و  نیب  قرف  نا ال  زاجعالا  لئالد  یف  خیشلا  مالک  هب  رعشی  يذلا  طقف و  دحاولا 

لیـصافت طئارـش و  یف  هفلاخ  نکل  صیـصختلا  دیفی  میدقتلا  نا  یلع  يأ  کلذ ) یلع  یکاکـسلا   ) رهاقلا دبع  يأ  هقفاوو ) . ) يوقتلل نوکی 
وأ مسالا  ناک  ارمـضم  يوقتلل  نوکی  دق  صیـصختلل و  نوکی  دقف  الا  اعطق و  صیـصختلل  وهف  یفنلا  فرح  یلو  نا  هنا  خیـشلا  بهذم  ناف 
ناک ناو  عنام  هنم  عنمی  مل  نا  صیـصختلل  وهف  ةرکت  ناک  نا  هنا  یکاکـسلا  بهذم  و  ایفنم . وأ  لعفلا  ناک  اتبثم  ارکنم  وأ  ناک  افرعم  ارهظم 

فرح یلی  ام  نیب  ۀـقرفت  ریغ  نم  صیـصختلل  نوکی  دـق  يوقتلل و  نوکی  دـقف  ارمـضم  ناک  ناو  يوقتلل  الا  سیلف  ارهظم  ناک  ناـف  ۀـفرعم 
یف  ) هیلإ دنـسملا  يأ  هنوک ) ریدـقت  زاج  نا  صاصتخالا  دـیفی  میدـقتلا  لاق   ) یکاکـسلا يأ  هنا ) ـالا   ) هلوقب راـشا  اذـه  یلا  هریغ و  یفنلا و 

اظفل ادـیکأت  ینعم  العاف  انا  نوکیف  انا  تمق  هلـصا  نا  ردـقی  نا  زوجی  هناف  تمق ) انا  وحت   ) اظفل ال  طقف ) ینعم  لعاف  هنا  یلع  ارخؤم  لصالا 
یف ناک  هنا  ردقی  يأ  کلذ  ربتعی  نا  رخالا  ریدقتلا و  زاوج  امهدحا  نیطرشب . طورشم  صیـصختلا  ةدافا  نا  ینعی  زاج  یلع  فطع  ردقو ) )

انا وحن  یف  رم ) امک   ) ریخأتلا ریدقت  زاج )  ) ءاوس مکحلا ) يوقت  الا   ) میدـقتلا دـیفی ) الف   ) ناطرـشلا دـجوی  مل  ناو  يأ  الاو )  ) ارخؤم لصالا 
ناک امل  هرکذنـس و  امل  مدقف  دیز  ماق  هلـصا  نا  ردقی  نا  زوجی  هناف ال  ماق ) دـیز  وحن   ) الـصا ریخأتلا  ریدـقت  زجی ) مل  وأ  ردـقی  ملو   ) تمق
نم هجرخا  یکاکسلا و  هانثتسا  ینعم  اظفل ال  لعاف  وهف  رخا  اذإ  هنال  صیـصختلل  ادیفم  ینءاج  لجر  وحن  نوکی  نا ال  مالکلا  اذه  یـضتقم 

ناب ص 67 مکحلا  اذه 
( ینثتساو . ) هلوق ینعم  اذه  ینعم و  اظفل ال  لعاف  وه  يذلا  ریمضلا  نم  الدب  نوکی  ناب  اظفل  ینعم ال  لعاف  هنا  یلع  ارخؤم  لصالا  یف  هلعج 

ینءاج لجر  لصا  ناب  ردق  ینعی  ریمـضلا ) نم  لادبالاب  لوقلا  یلع  يأ  اوملظ ، نیذلا  يوجنلا  اورـسا  باب و  نم  هلعجب  رکنملا   ) یکاکـسلا
نا اوملظ ] نیذلا  يوجنلا  اورـساو   ] یلاعت هلوق  یف  رکذ  امک  ینءاج ، یف  ریمـضلا  نم  لدب  وه  لب  لعافب ، سیل  لجر  نا  یلع  لجر  ینءاج 

يوس يأ  هاوسو )  ) صیصختلل يأ  هل ) ببـس  ذإ ال  صیـصختلا  یفتنی  الئل   ) بابلا اذه  نم  هلعج  امنا  و  هنم . لدب  اوملظ  نیذلا  لعاف و  واولا 
أدتبم هعوقو  زوجی  هناف  فرعملا ) فالخب   ) أدتبم هعوقو  حص  امل  صـصخم  هنا  الول  ینعم و  لعاف  هنا  یلع  لصالا  یف  ارخؤم  هنوک  ریدـقت 

نالجر ینءاج  لثم  یف  ریمضلا  زاربا  همزلف  لیق : ناف  فرعملا . نود  رکنملا  یف  دیعبلا  هجولا  اذه  باکترا  مزلف  صیـصختلا ، رابتعا  ریغ  نم 
نع الضف  لقاع  هب  لوقی  امم ال  هناف  لعافال ، لدب  لجر ، ینءاج  انلوق  یف  عوفرملا  نا  هدارم  سیل  انلق  فالخب  لامعتسالا  لاجر و  ینؤاج  و 

لاجر لثم  یفف  لعاف ، لدـب ال  الجر  نا  یلع  لجر  ینءاج  لصالا  نا  ردـقی ، نا  ینءاج  لجر  انلوق  لثم  یف  عوفرملا  نا  دارملا  لب  لـضاف ،
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میدقتلا و رابتعا  و  بابلا ، اذه  نم  رکنملا  نوک  طرش  يأ و  هطرـشو )  ) یکاکـسلا لاق ) مث  . ) لمأتیلف لاجر  ینؤاج  لصالا  نا  ردقی  ینؤاج 
مهلوق نود   ) نالجر وأ ال  ةأرما  ینءاج ال  لجر  هانعم  نا  رم ) ام  یلع  ینءاج  لجر  کلوقک  عنام  صیـصختلا  نم  عنمی  مل  اذإ   ) هیف ریخأـتلا 

نال ریخ ) رش ال  رهملا  نا  داری  نا  عانتم  الف   ) سنجلا صیصخت  ینعی  لوالا ) ریدقت  یلع  اما  . ) صیـصختلا نم  اعنام  هیف  ناف  بان ) اذ  رها  رش 
عـضاوم نع  دـحاولا  صیـصخت  وبنل  يأ  هلامعتـسا ) ناظم  نع  هوبنلف   ) دـحاولا صیـصخت  ینعی  یناثلا )  ) یلع اـما  ارـشالا و  نوکی  ـال  رهملا 

. رهاظ اذه  نارشال و  رش  رهملا  نا  هب  دصقی  هنال ال  مالکلا ، اذه  لامعتسا 
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نم عناملاب  انلوق  هصیـصختب و  مهلوق  نیب  عمجلا  هجو  يأ  هجولاف ) ارـش  الا  بان  اذ  رها  امب  هولوأت  ثیح  هصیـصختب  ۀمئالا  حرـص  دق  اذإو  )
، ریقح رـشال  باـن  اذ  رها  عیظف  میظع  رـش  ینعملا  نوکیل  لـیوهتلا  میظعتلل و  ریکنتلا  لـعج  يأ  هریکنتب ) هبرـشلا  ناـش  عـیظفت   ) صیـصختلا

یظفللا لعافلا  ذإ  رظن   ) یکاکسلا هیلإ  بهذ  امیف  يأ  هیفو ) . ) دحاولا وأ  سنجلا  صیصخت  نم  ناک  امنا  عناملا ، و  ایعون ، اصیـصخت  نوکیف 
عباتلا میدقت  عانتما  لب  اعبات  عباتلا  العاف و  لعافلا  ماد  ام  يأ  امهلاح ) یلع  ایقب  ام  میدقتلا  عانتما  یف  ءاوس   ) لدـبلا دـیکأتلاک و  يونعملا ) و 

امنا وه  لعافلا  میدـقت  عانتم  نال  مکحت  لعافلا  نود  عباتلا  یف  خـسفلا  زیوجت  اذـک  و  مکحت ) ظـفللا  نود  يونعملا  میدـقت  زیوجتف  . ) یلوا
ۀفیطق درج  یف  لاقی  امک  أدتبم . لعج  دیز و  مدـقف  دـیز  ماق  لصالا  یف  ناک  هنا  ماق  دـیز  وحن  یف  لاقی : نا  یف  عانتما  الف  الا  العاف و  هنوک 

، رعـشلا ةرورـض  یف  الا  ةاحنلا  هیلع  عمجا  امم  اعبات  هنوک  لاح  عباتلا  میدقت  عانتما  و  افاضم ، لعج  مدقف و  ۀفـص ، لصالا ، یف  ناک  ادرج  نا 
عباتلا نع  ولخلا  فالخب  لاحم  وه  لعافلا و  نع  لعفلا  ولخ  مزلی  أدـتبم : لعجیل  لـعافلا  میدـقت  ۀـلاح  یف  ناـب  لوقلا  ةرباـکم و  اذـه  عنمف 

( هریغب  ) صیصختلا يأ  هلوصحل ) میدقتلا  ریدقت  ول ال   ) ینءاج لجر  وحن  یف  صیصختلا ) ءافتنا  ملسن  مث ال  . ) ضحم رابتعا  اذه  نال  دساف ،
ببسال ناب  حرـصی  مل  ناو  یکاکـسلا  لیلقتلا و  ریثکتلا و  ریقحتلاک و  هریغ  لیوهتلا و  نم  یکاکـسلا  هرکذ ) امک   ) میدقتلا میدقت  ریغب  يأ 

بئاجعلا نم  ءادتبالا و  طرـش  تاوفل  رکنملا  دنع  دـیعبلا  هجولا  کلذ  بکتری  امنا  لاق  ثیح  همالک  نم  کلذ  مزل  نکل  هاوس  صیـصختلل 
یکاکـسلا دنع  هنا  معزی  مهـضعب  و  ۀضحم . ةرکن  أدتبملا  نوکی  الئل  دـیعبلا  هجولا  کلذ  ینءاج  لجر  لثم  یف  بکترا  امنا  یکاکـسلا  نا 

ۀیلعف ال ۀلمجلا  ناو  أدتبم  مدقم ال  لدب 
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نا دعق  ورمع  ماق و  دیز  لثم  یف  ۀمالعلا  حراشلل  وهـسلا  نم  عقو  امب  یکاکـسلا و  مالک  نم  ةدیعب  تاحیولتب  کلذ  یف  کسمتی  و  ۀیمـسا .
نا ماقملا  اذـه  یف  ۀـمالعلا  حراشلا  لاق  یتح  عباوتلا  میدـقت  عانتماب  مهتاحیرـصت  یلإ  تفتلی  ـال  امدـقم و  الدـب  نوکی  نا  لـمتحی  عوفرملا 

قیرط یلع  اما ال  و  مدقی ، اعبات و  هنوک  خسفی  نا  وه  خسفلا و  قیرط  یلع  میدقتلا  لمتحتف  عباوتلا  اما  ام و  هجوب  مدقتی  يذـلا ال  وه  لعافلا 
( ریخ رـش ال  رهملا  داری  نا  عانتما  ملـسن  مث ال  ، ) مهفاف عبات  وه  ثیح  نم  عوبتملا  یلع  عباتلا  میدقت  ۀلاحتـسال  اضیا  اهمیدقت  عنتمیف  خـسفلا 
( نم برقیو   ) یکاکسلا لاق ) مث  . ) ریخلا سنج  نم  رشلا ال  سنج  نم  هرها  يذلا  نا  ینعملا  رـش ال  مدق  رهاقلا  دبع  خیـشلا  لاق  دق  فیک و 

لثم یکاکسلا  هبـش  يأ  ههبـشو )  ) يوقت مکحلل  لصحیف  ماق  لثم  ریمـضلا )  ) مئاق نمـضتل  يأ  هنمـضتل ) يوقتلا  یف  مئاق  دیز  ماق  وه   ) لیبق
وه مئاق و  تنا  مئاق و  انا  وحن  ۀبیغلا ) باطخلا و  ملکتلا و  یف  هریغت  مدع   ) ۀهج نم  ریمضلا  نع  يأ  هنع ) یلاخلاب   ) ریمـضلل نمـضتملا  مئاق 

خسنلا ضعب  یفو  هریظن ، لقی  مل  برقی و  لاق  رابتعالا  اذهب  لجر و  وه  لجر و  تنا  لجر و  انا  وحن  ریمـضلا  نع  یلاخلا  ریغتی  امک ال  مئاق 
ماق دـیز  یف  يوقتلا  لثم  سیل  يوقتلا و  نم  اءیـش  هیف  ناـب  رعـشم  برقی  هلوق  نا  ینعی  هنمـضت  یلع  اـفطع  ارورجم  مسـالا  ظـفلب  ههبـش  و 
عم مئاق  لثم  يأ  هناب ) مکحی  مل   ) ریمضلا نع  یلاخلاب  ههبشل  يأ و  اذهل ) و  . ) ریمضلا نع  یلاخلاب  ههبـشل  یناثلا  ریمـضلا و  هنمـضتل  لوالاف 
لثم یف  برعا  ثیح  ءانبلا ) یف   ) ۀلمجلا ۀـلماعم  يأ  اهتلماعم )  ) ریمـضلا عم  مئاق  لموع ) ۀـلمج و ال   ) اضیا رهاظلا  هلعاف  عم  اذـک  ریمـضلا و 

المعتسا اذإ  ریغ ) لثم و  ظفل  مزاللاک   ) دنـسملا یلع  همیدقت  يری  يذلا  هیلإ  دنـسملا  نم  يأ  همیدقت ) يری  اممو  . ) مئاق لجر  مئاق و  لجر 
لخبی کلثم ال  وحن  یف   ) ۀیانکلا الیبس  یلع 
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لثامم رخآ  ناـسنا  ریغلا  لـثملاب و  داری  ناـب  بطاـخملا ) ریغب  ضیرعت  ةدارا  ریغ  نم  دوجت  تنا  لـخبت و  ـال  تنا  ینعمب  دوجی  ـال  كریغو 

مزل لثامم ، یلإ  دصق  ریغ  نم  هتفـص  یلع  ناک  نمع  یفن  اذإ  هنال  ۀـیانکلا ، قیرط  یلع  هنع  لخبلا  یفن  دارملا  لب  لثامم  ریغ  وأ  بطاخملل 
يأ هنوکل )  ) مزاللاک ةروصلا  هذـه  لـثم  یف  میدـقتلا  يری  اـمنا  و  هب . موقی  ـالحم  هئاـضتقا  عم  هریغ ، نع  هیفنب  هل  دوجلا  تاـبثا  و  هنع ، هیفن 

حیرـصتلا و نم  غلبا  یه  یتـلا  ۀـیانکلا  قیرطب  مکحلا  تاـبثا  اـمهنم  ضرغلا  نـال  نیبـیکرتلا  نیذـهب  نا  اـمهب ) دارملا  یلع  نوعا   ) میدـقتلا
نا سایقلا  یـضتقم  ناک  هنا  دارملا  لب  مدـقی  دـق ال  مدـقی و  دـق  هنا  مزاللاک  هلوق  ینعم  سیل  کلذ و  یلع  نوعا  يوقتلا  هتداـفال  میدـقتلا 

روسعملا هیلإ  دنـسملا  مدقی ) دـق  لیق و  . ) زاجعالا لئالد  یف  خیـشلا  هیلع  صن  امک  میدـقتلا  یلع  الا  لامعتـسالا  دری  مل  نکل  ریخأتلا  زوجی 
هیلإ فیضا  ام  دارفا  نم  درف  لک  نع  مکحلا  یفن  یلع  يأ  مومعلا ) یلع  لاد   ) میدقتلا یلإ  هنال )  ) یفنلا فرحب  نورقملا  دنسملا  یلع  لکب 
هناف ناسنا  لک  مقی  مل  وحن  رخا  ول  ام  فالخب   ) ناسنالا دارفا  نم  دـحاو  لک  نع  مایقلا  یفن  دـیفی  هناف  مقی ) مل  ناسنا  لک  وحن   ) لـک ظـفل 
یفن مومعلا و  بلس  الا  دیفی  ریخاتلا ال  یفنلا و  لومـش  بلـسلا و  مومع  دیفی  میدقتلاف  درف ) لک  نع  دارفالا ال  ۀلمج  نع  مکحلا  یفن  دیفی 

لـصاحلا ینعملا  ریرقتل  لک  ظفل  نوکی  نا  وه  و  دیکأتلا ) حیجرت  مزلی  الئل   ) ریخأتلا نود  مومعلل  ادیفم  میدقتلا  نوک  يأ  کلذ  لومـشلا و 
دیکأتلا حیجرت  موزل  نایب  و  ةداعالا . نم  ریخ  ةدافالا  نال  حـجار  سیـسأتلا  نا  عم  دـیدج  ینعم  ةدافال  نوکی  نا  وه  و  سیـسأتلا ) یلع   ) هلبق

ناسنال ال مایقلا  مدـع  توبثب  اهیف  مکح  هنالف  باجیالا  اما  ۀـلمهم  ۀـبجوم  مقی  مل  ناسنا  انلوق  نالف  میدـقتلا  ةروص  یف  اـما  سیـسأتلا  یلع 
نا عم  عوضوملا  دارفا  ۀـیمک  یلع  لدـی  ام  اهیف  رکذـی  مل  هنالف  لامهالا  اـما  لومحملا و  نم  أزج  عقو  بلـسلا  فرح  نـال  هنع  ماـیقلا  یفنب 

نعال دارفالا ، ۀلمج  نع  مایقلا  یفن  هانعم  نوکی  نا  بجی  ۀـلمهم  ۀـبجوم  مقی  مل  ناسنا  ناک  اذإ  ناسنالا و  هیلع  قدـص  ام  یلع  اهیف  مکحلا 
ۀلودعملا ص 71 ۀلمهملا  ۀبجوملا  نال   ) درف لک 

یف مکح  دق  هنال  قدصلا ، یف  نامزالتم  امهنا  ینعمب  ناسنالا  ضعب  مقی  مل  وحن  عوضوملا  دوجو  دنع  ۀیئزجلا ) ۀـبلاسلا  ةوق  یف  ۀـلومحملا 
املک ضعبلا و  نع  مایقلا  یفن  قدصی  ناک  ام  ایا  اهضعب و  وأ  دارفالا  عیمج  نوکی  هنا  نم  معا  ناسنالا  هیلع  قدص  امع  مایقلا  یفنب  ۀلمهملا 

نع مکحلا  یفن  ۀمزلتـسملا   ) ۀیئزجلا ۀـبلاسلا  ةوق  یف  یهف  ۀـلمجلا  یف  ناسنالا  هیلع  قدـص  امع  هیفن  قدـص  ضعبلا  نع  مایقلا  یفن  قدـص 
ناک ام  ایا  و  ضعبلل . هتوبث  عم  ضعبلا  نع  هیفن  وأ  درف  لک  نع  مکحلا  یفنب  اما  عوضوملا  ةدوجوملا  ۀیئزجلا  ۀـبلاسلا  قدـص  نال  ۀـلمجلا )

نودـب مقی  مل  ناسنا  ناک  اذإ  رخالا و  ضعبلل  اتباث  ضعبلا  نع  ایفنم  نوکی  نا  زاوجل  درف ) لک  نود   ) دارفالا ۀـلمج  نع  مکحلا  یفن  اهمزلی 
بجیف لوالا  ینعملا  دیکأتل  لک  ناک  کلذک  هانعم  اضیا  لک  لوخد  دـعب  ناک  ولف  درف  لک  نع  دارفالا ال  ۀـلمج  نع  مایقلا  یفن  هانعم  لک 

انلوق نالف  ریخأتلا  ةروص  یف  اما  دیکأتلا و  یلع  سیسأتلل  احیجرت  رخآ  ینعم  سیـسأتل  لک  نوکیل  درف  لک  نع  مکحلا  یفن  یلع  لمحی  نا 
ناسنالا نم  ئـش  وحن ال  درف ) لک  نع  یفنلل  ۀیـضتقملا  ۀیلکلا  ۀبلاسلا  ۀلوق  یف  ۀلمهملا  ۀـبلاسلاو   ) اهیف روس  ۀـلمهم ال  ۀـبلاس  ناسنا  مقی  مل 

قایـس یف   ) ۀـلمهملا عوضوم  يأ  اهعوضوم ) دورول   ) هلوقب هنیب  ۀـیئزجلا  ةوق  یف  ۀـلمهملا  نا  نم  مهدـنع  امل  افلاخم  اذـه  ناک  امل  مئاـقب و 
نع مایقلا  یفن  هانعم  لک  نودب  ناسنا  مقی  مل  ناک  اذإ  درف و  لک  نع  مکحلا  یفن  دیفی  هناف  لک  ظفلب  ةردصم  ریغ  ةرکن  هنوک  لاح  یفنلا )

نوکیل دارفالا  ۀلمج  نع  مایقلا  یفن  یلع  لمحی  نا  بجیف  لوالا  ینعملا  دیکأتل  لک  ناک  کلذـک  اضیا  لک  لوخد  دـعب  ناک  ولف  درف  لک 
ةرورـض و رخالا  تبثی  امهدحا  ءافتنا  دنعف  نینعملا  نیذه  دحا  الا  دـیفی  ماقملا ال  اذـه  یف  لک  ظفل  نال  کلذ  رخآ و  ینعم  سیـسأتل  لک 

سکعی نا  بجی  لک ، لوخد  دعبف  یفنلا ، لومش  بلسلا و  مومعل  ریخأتلا  لومـشلا و  یفن  مومعلا و  بلـسل  لک  نودب  میدقتلا  نا  لصاحلا 
سیسأتلل لک  نوکیل  اذه ،

ص 72
وحن لومحملا  ۀـلودعملا  ۀـلمهملا  ۀـبجوملا  ینعی  یلوالا ) ةروصلا  یف  ۀـلمجلا  نع  یفنلا  نـال  رظن  هیفو  . ) حوجرملا دـیکأتلا  نود  حـجارلا 

و لک ) هیلإ  فیـضا  ام  یلإ  دانـسالا  هدافا  امنا   ) ناسنا مقی  مل  وحن  ۀلمهملا  ۀبلاسلا  ینعی  ۀیناثلا )  ) ةروصلا یف ) درف  لک  نعو   ) مقی مل  ناسنا 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلإ ادنسم  قبی  ملف  هیلإ  افاضم  راص  اناسنا  نال  لک  یلإ  يأ  اهیلإ ) دانـسالاب   ) ینعملا اذهل  دیفملا  دانـسالا  کلذ ) لاز  دقو  . ) ناسنا ظفل  وه 
( ادیکأت اسیـسأت ال   ) لک نوکی  ناسنا  یلإ  دانـسالا  نم  لصاحلا  ینعملل  ادـیفم  اضیا ، لک  یلإ  دانـسالا  نوکی  نا  ریدـقت  یلع  يأ  نوکیف ) )

رخآ ئـش  لک ال  ظفل  یلإ  دانـسالا  هدافا  امنا  ذئنیح  ینعملا  اذه  نال  کلذک  سیل  اذه  رخآ و  ظفل  هدیفی  ام  ۀیوقت  دیفی  ظفل  دـیکأتلا  نال 
لک لبق  هیلع  لمح  يذلا  ینعملا  یلع  لک  لوخد  دـعب  مالکلا  لمح  ول  هنا  ملـسن  انا ال  مالکلا  اذـه  لصاح  و  هل . ادـیکأت  لک  نوکی  یتح 

ینعم ةدافال  لک  نوکی  نا  کلذب  دیرا  ول  اما  یحالطـصالا  دیکأتلا  هب  داری  نا  ریدقت  یلع  حصی  امنا  اذه  نا  یفخی  دـیکأتلل و ال  لک  ناک 
ناسنا مقی  مل  وحن  ۀلمهملا  ۀبلاسلا  ینعی  ۀیناثلا )  ) ةروصلا نالو )  ) هلوقب هیلإ  راشا  ام  هجوتی  ذئنیح  رهاظ و  عنملا  عافدناف  هنودب ، الصاح  لک 

یتح دارفالا  ۀـلمج  نع  یفنلا  ةدافا  یلع  يأ  یناثلا ) یلع   ) لک تلمح ) اذإف  ۀـلمجلا  نع  یفنلا  تدافا  دـقف  درف  لک  نع  یفنلا  تداـفا  اذإ  )
الـصاح ناک  ینعملا  اذه  نال  ادیکأت ، لب  اسیـسأت )  ) لک نوکی ) ال   ) درف لک  نع  ۀـلمجلا ال  نع  مایقلا  یفن  ناسنا  لک  مقی  مل  ینعم  نوکی 

الـصا سیـسأت  ذإ ال  سیـسأتلا  یلع  دیکأتلا  حیجرت  مزلی  مل  ناسنا  مقی  مل  لثم  بلـسلا  مومعل  ناسنا  لک  مقی  مل  انلعج  ولف  ذئنیح  و  هنودب ،
لک مقی  مل  ۀلالد  مازتلالا و  قیرطب  ۀلمجلا  نع  یفنلا  یلع  ناسنا  مقی  مل  ۀلالد  نا  لاقی  ام  رخالا و  یلع  نیدیکأتلا  دحا  حـیجرت  مزل  امنا  لب 

. ادیکأت نوکی  الف  ۀقباطملا  قیرطب  هیلع  ناسنا 
ص 73

نال ادیکأت  ۀلمجلا  نع  مکحلا  یفنل  هنوک  ریدقت  یلع  مقی  مل  ناسنا  لک  ذئنیح  نکی  مل  نیتلالدلا  داحتا  دیکأتلا  یف  طرتشا  ول  ذإ  رظن  هیفف 
اذه هرکذ  امک  ۀلمهم ) ۀیلک ال  ۀبلاس  ناسنا  مقی  مل  انلوق  ناک  تمع  اذإ  ۀـیفنملا  ةرکنلا  نالو   ) مازتلا ینعملا  اذـه  یلع  مقی  مل  ناسنا  ۀـلالد 

مکحلا نا  یلع  لدی  ئـش  انهه  ۀلاحم  نیبم و ال  نم  هل  دبال  نایبلا  دارفالا و  نم  دحاو  لک  نع  بولـسم  مکحلا  نا  اهیف  نیب  دـق  نال  لئاقلا 
نا رهاقلا  دبع  لاقو  . ) روسلا مدع  رابتعاب  ۀلمهم  اهامـس  لیق  ام  عفدنی  ذئنیح  اذـه و  يوس  روسلاب  ینعن  عوضوملا و ال  دارفا  ۀـیلک  یلع  اهیف 
لک ام  وحن   ) العف ربخلا  ناک  ءاوس  الوا و  یفنلا  ةادال  ۀـلومعم  تناک  ءاوس  هتادا ) نع  ترخا  ناب  یفنلا  زیح  یف  ۀـلخاد  لک   ) ۀـملک تناک )

لعفلل ۀـلومعم  وأ   ) الـصاح ءرملا  ینمتم  لک  ام  کـلوق  وحن  لـعف  ریغ  وأ  نفـسلا  یهتـشت  ـال  اـمب  حاـیرلا  يرجت  هکردـی ) ءرملا  ینمتی  اـم 
وأ ینعمب  ترخا  یلع  اهتفطع  ول  اذک  کلذل و  لماش  یفنلا  زیح  یف  لوخدـلا  نال  دـیدسب  سیل  ۀـلخاد و  یلع  فطع  هنا  رهاظلا  یفنملا .)
لک یف  لماع  لعف  یلع  ةادالا  لخدـت  مل  اذإ  امب  ریخأتلا  صـصخی  نا  الا  مهللا  هل . لماش  اضیا  یفنلا  ةادا  نع  ریخأـتلا  نـال  ۀـلومعم  تلعج 

( مهلک موقلا  ینءاج  ام  وحن   ) کلذ ریغ  وأ  امهدـحال  ادـیکأت  وأ  الوعفم  وأ  العاف  نوکی  نا  نم  معا )  ) لومعملا لاثملا و  هب  رعـشی  اـم  یلع 
یف مهاردـلا ) لک  ذـخآ  مل  وأ   ) هیف لصا  الک  نال  لعافلا  یلع  دـیکأتلا  مدـق  لعافلا و  یف  موقلا ) لـک  ینءاـج  اـم  وأ   ) لـعافلا دـیکأت  یف 

عیمج یفف  ذخآ  مل  اهلک  مهاردلا  وأ  اهلک  مهاردـلا  ذـخآ  مل  اذـک  مدـقتملا و  لوعفملا  یف  ذـخآ ) مل  مهاردـلا  لک  وأ   ) رخأتملا لوعفملا 
لک هیلإ  فیـضا  امم  ضعبل ) فصولا  وأ  لعفلا  توبث   ) مالکلا دافاو ) . ) لعفلا لصا  یلإ  ال  ۀصاخ ) لومـشلا  یلإ  یفنلا  هجوت   ) روصلا هذه 

يأ هقلعت )  ) دافا وأ )  ) مالکلا یف  روکذملا  فصولا  وأ  لعفلل  العاف  ینعملا  یف  لک  تناک  نا 
ص 74

باطخلا و لیلدـب  کلذ  فصولا و  وأ  لعفلل  الوعفم  ینعملا  یف  لک  ناک  نا  لک  هیلإ  فیـضا  امم  ضعبب  يأ  هب )  ) فصولا وأ  لعفلا  قلعت 
لک بحی  هللاو ال  [ ] روخف لاتخم  لک  بحی  هللاو ال   ] یلاعت هلوق  لیلدب  یلکال  يرثکا  مکحلا  اذـه  نا  قحلا  لامعتـسالا و  قوذـلا و  ةداهش 

لعفلل ۀلومعم  عقت  مل  اظفل و  یفنلا  یلع  تمدـق  ناب  یفنلا  زیح  یف  ۀـلخاد  نکت  مل  ناو  يأ  الاو ) [ ) نیهم فالح  لک  عطت  الو  [ ] میثا رافک 
هل لاق  امل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوقک   ) درف لک  نع  لعفلا  لصا  یفن  دافا  لک و  هیلإ  فیـضا  امم  درف  لک  یفنلا  مع )  ) یفنملا

یبنلا لوق  اذه  نکی ) مل  کلذ  لک   ) هللا لوسر  ای  تیسن ) ما   ) ترصقا لعاف  عفرلاب  ةالصلا ) ترـصقا   ) ۀباحـصلا نم  دحاو  مسا  نیدیلا ) وذ 
نا امهدـحا  نیهجول  همومع  یفنلا و  لومـش  لیبس  یلع  نایـسنلا  رـصقلا و  نم  دـحاو  عقی  مل  ینعملا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  یلاـعت  هللا  یلص 

ام یناثلا  امهدـحا و  نئاکلا  ناب  فراع  هنال  امهنیب  عمجلا  یفنب  مهفتـسملل ال  ۀـئطخت  اعیمج  امهیفنب  وأ  نیرمالا  دـحا  نییعتب  اـما  ما  باوج 
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یفانی امنا  ضعبلل  توبثلا  نا  مولعم  ناک و  دـق  کلذ  ضعب  لب  نیدـیلا  وذ  هل  لاق  نکی  مل  کلذ  لک  مالـسلا  هیلع  یبنلا  لاـق  اـمل  هنا  يور 
رایخلا ما  تحبـصا  دـق  مجنلا  یبا  لوق  يأ  هلوق ) . ) درف لـک  نع  یفنلا  مومع  یلع  يأ  هیلعو )  ) عومجملا نع  یفنلا  ـال  درف  لـک  نع  یفنلا 
بصنلا نع  لدع  ینعملا  اذه  ةداف  بونذلا و ال  نم  یلع  هیعدت  امم  اءیش  عنـصا  مل  ینعم  یلع  هلک  عفرب  عنـصا  مل  هلک  ابنذ  یلع  یعدت * 

و دنـسملا ) میدـقت  ماقملا  ءاضتقالف   ) هیلإ دنـسملا  ریخأت  يأ  هریخأت ) اـماو  . ) هعنـصا مل  يأ  هیلإ  رقتفملا  عفرلا  یلإ  رامـضالا  نع  ینغتـسملا 
. لاحلا نم  رهاظلا ) یضتقم  هلک   ) ةروکذملا تاماقملا  یف  کلذ  ریغ  رامضالا و  رکذلا و  فذحلا و  نم  رکذ  يذلا  يأ  اذه ) . ) هنایب ئجیس 

ءاضتقال رهاظلا  یضتقم  فالخ  یلع  يأ  هفالخ ) یلع  مالکلا  جرخی  دقو  )
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وه ماقملا  اذـه  یف  رهاظلا  یـضتقم  ناف  دـیز ) لجرلا  معن  ناـکم   ) دـیز ـالجر ) معن  مهلوقک  رهظملا  عضوم  رمـضملا  عضویف   ) هاـیا لاـحلا 
مزتلا نهذلا و  یف  دوهعم  لقعتم  یلإ  دئاع  ریمـضلا  اذه  و  هیلع ، لدت  ۀـنیرق  مدـع  هیلإ و  دنـسملا  رکذ  مدـقت  مدـعل  رامـضالا  نود  راهظالا 

صوصخملا لعجی  نم  لوق  يأ  نیلوقلا ) دحا  یف   ) رهظملا عضوم  رمضملا  عضو  نم  اذه  نوکی  امنا  لقعتملا و  سنج  ملعیل  ةرکنب  هریسفت 
اریدقت و مدقم  وه  صوصخملا و  یلإ  ادئاع  ریمـضلا  نوکی  نا  هدنع  لمتحیف  هربخ  الجر  معن  أدتبم و  هلعجی  نم  اما  فوذحم و  أدتبم  ربخ 

ملاع دـیز  یه  وأ  وه  مهلوقو  . ) ةدـماجلا لاعفالا  نم  هنوکل  بابلا  اذـه  صاوخ  نم  اومعن  امعن و  لـقی  مل  ثیح  ریمـضلا  دارفا  مازتلا  نوکی 
امنا نأشلا  ریمـض  نا  یلع  لامعتـسالا  نا  ملعا  و  مدـقتلا . مدـعل  رهاظلا  یـضتقم  فالخ  یلع  اضیا  هیف  رامـضالاف  ۀـصقلا ) وأ  ناشلا  ناـکم 

هلوقب نیبابلا  یف  رهظملا  عضوم  رمـضملا  عضو  لـلع  مث  ساـیق  درجم  ملاـع  دـیز  یه  هلوقف  ۀلـضف ، ریغ  ثنؤم  مـالکلا  یف  ناـک  اذإ  ثنؤی 
ینعم  ) ریمـضلا نم  يأ  هنم ) مهفی  مل  اذإ   ) عماـسلا يأ  هنـال ) عماـسلا  نهذ  یف   ) هبقع یلع  ئجی  يأ  ریمـضلا  بقعی  يأ  هبقعی ) اـم  نکمتیل  )

قاسنملا نم  زعا  بلطلا  دـعب  لوصحملا  نال  نکمت  لضف  هدورو  دـعب  نکمتیف  ینعم  هنم  مهفیل  ریمـضلا  بقعی  ام  عماسلا  رظتنا  يأ  هرظتنا )
قوشتلا و هیف  ققحتی  الف  اریمـض  هیف  نا  ملعی  مل  رـسفملا  عمـسی  مل  ام  عماـسلا  نـال  معن  باـب  یف  نسحی  ـال  اذـه  نا  یفخی  ـال  بعت و  ـالب 

رمـضملا عضوم  عضو  يذـلا  رهظملا  ناک ) ناف   ) رمـضملا عضوم  رهظملا  عضوی  يأ  رهظملا  عضوم  رمـضملا  عضو  سکعی ) دـقو   ) راظتنالا
لوالا لقاع  فصو  وه  لقاع ) لقاع  مک   ) هلوقک عیدـب ) مکحب  هصاصتخ  ـال   ) هیلإ دنـسملا  زییمت  يأ  هزییمتب ) ۀـیانعلا  لاـمکلف  ةراـشا  مسا  )

. هشاعم قرط  يأ  هبهاذم )  ) تبعص هیلع و  تیعا  وأ  هتزجعا  هتیعا و  يأ  تیعا )  ) هیف هانتم  لقعلا  لماک  ینعمب 
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ایفان ارفاک  اقیدنز )  ) اهنقتا املع  رومالا  رحن  نم  نقنملا  يأ  ریرحنلا ) ملاعلا  ریـص  ةرئاح و  ماهوالا  كرت  يذلا  اذـه  اقوزرم *  هاقلت  لهاجو 
هیف سایقلا  ناکف  اقوزرم  لهاجلا  امورحم و  لـقاعلا  نوک  وه  سوسحم و  ریغ  قباـس  مکح  یلإ  ةراـشا  اذـه  هلوقف  میکحلا ، لدـعلا  عناـصلل 
وه بیجعلا و  مکحلا  هل  يذلا  وه  نیعتملا  زیمتملا  ئـشلا  اذـه  نا  نیعماسلا  يریل  هزییمتب  ۀـیانعلا  لامکل  ةراشالا  مسا  یلإ  لدـعف  رامـضالا 

یلع فطع  مکهتلا ) وأ   ) ةراشالا مساب  هنع  ربعملا  هیلإ  دنـسملل  تبثا  يذلا  وه  عیدبلا  مکحلاف  اقیدنز  ریرحنلا  ملاعلا  ةرئاح و  ماهوالا  لعج 
عماسلا ةدالب  يأ  هتدالب ) لامک  یلع  ءادنلا  وأ   ) الصا هیلإ  راشم  ۀمث  نوکی  وأ ال  رصبلا ) دقاف   ) عماسلا ناک ) اذإ  امک  عماسلاب   ) ۀیانعلا لامک 

روهظ يأ  هروهظ ) لامک  ءاعدا  وأ   ) سوسحملا ۀلزنمب  هدـنع  سوسحملا  ریغ  ناب  هتناطف )  ) لامک یلع  وأ )  ) سوسحملا ریغ  كردـی  هناب ال 
هیلإ دنـسملا  باـب  يأ  باـبلا ) اذـه  ریغ  نم   ) روـهظلا لاـمک  ءاـعدال  رمـضملا  عـضوم  ةراـشالا  مسا  عـضو  یلع  يأ  هیلعو ) . ) هیلإ دنـسملا 
هقلح یف  بشن  ینعمب  مظعلا  یجش  نم  انیزح ال  راص  يأ  رسکلاب  یجش  نم  نزحا  يأ  یجشا ) یک   ) ضرملا ۀلعلا و  ترهظا  يأ  تللاعت ) )

ةراشا کلذ  یلإ  لدعف  سوسحمب  سیل ) هنال  هب  لوقی  نا   ) رهاظلا یـضتقم  ناک  یلتقب  يأ  کلذب ) ترفظ  دق  یلتق  نیدیرت  ۀلع ، کب  امو  )
يأ نکمتلا ) ةدایزلف   ) ةراشالا مسا  ریغ  يأ  هریغ )  ) رمـضملا عضوم  عضو  يذـلا  رهظملا  ناک ) ناو   ) سوسحملا روهظ  رهظ  دـق  هلتق  نا  یلإ 

دمـصلا وه  لقی  مل  جئاوحلا  یف  دصقی  هیلإ و  دمـصی  يذلا  يأ  دمـصلا ) هللا  دحا ، هللا  وه  لق  وحن   ) عماسلا دـنع  انکمتم  هیلإ  دنـسملا  لعج 
ریغ نم  يأ  هریغ ) نم   ) نکمتلا ةدایزل  رمـضملا  عضوم  رهظملا  عضو  یف  دمـصلا ] هللا  دـحا  هللا  وه  لـق   ] ریظن يأ  هریظنو ) . ) نکمتلا ةداـیزل 
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( عورلا لاخدا  وأ   ) لزن هبو  لقی  مل  ثیح  لزن ) قحلابو   ) نآرقلا يأ  هانلزنا )  ) لازنالل ۀیـضتقملا  ۀـمکحلاب  يأ  قحلابو ) . ) هیلإ دنـسملا  باب 
یعاد ۀیوقت  وأ   ) عورلا لاخدال  دیکأتلاک  اذه  هدنع و  ۀباهملا ) ۀیبرت  عماسلا و  ریمض  یف   ) نکمتلا ةدایز  یلع  فطع 
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يأ هیلعو ) . ) كرمآ انا  اناکم  اذـکب ) كرمأی  نینمؤملا  ریما  ءافلخلا  لوق   ) ۀـیبرتلا عم  عورلا  لاخدا  ۀـیوقتلا و  لاثم  يأ  امهلاثم ) و  رومأـملا ،
لقی مل  هللا ) یلع  لکوتف  تمزع  اذإف   ) هیلإ دنـسملا  باـب  ریغ  نم  يأ  هریغ ) نم   ) رومأـملا یعاد  ۀـیوقتل  رمـضملا  عضوم  رهظملا  عضو  یلع 

وأ  ) اهریغ ةرهابلا و  ردـقلا  نم  ۀـلماکلا  فاصوالاب  ۀـفوصوم  تاذ  یلع  هتلالدـل  هیلع  لکوتلا  یلإ  یعادـلا  ۀـیوقت  نم  هللا  ظفل  یف  امل  یلع 
كدبع ظفل  یف  امل  انل  لقی  مل  اکاعد  دق  بونذلاب و  ارقم  اکاتا *  یصاعلا  كدبع  یهلا  هلوقک :  ) ۀمحرلا فطعلا و  بلط  يأ  فاطعتسالا )
صتخم ریغ   ) ۀبیغلا یلإ  ۀیاکحلا  نع  مالکلا  لقن  ینعا  اذه ) یکاکـسلا  لاق  . ) ۀقفـشلا بقرت  ۀـمحرلا و  قاقحتـسا  عضختلا و  نم  یـصاعلا 

نم لک  لب   ) حـماست نع  ةرابعلا  ولخی  ۀـبیغلا و ال  یلإ  ۀـیاکحلا  نع  نوکی  ناب  يأ  ردـقلا ) اذـهب   ) صتخم اقلطم  لـقنلا  ـالو ) هیلإ  دنـسملاب 
رهاظلا یـضتقم  ناک  وأ  مالکلا  یف  ةدراو  اهنم  لک  ناک  هاوس  هریغ و  وأ  دنـسملا  یف  ناـک  ءاوس  يأ و  اـقلطم ) ۀـبیغلا  باـطخلا و  ملکتلا و 

هدارم هنکل  یکاکـسلا  ةرابع  یف  سیل  اقلطم  ظفل  نینثالا و  یف  ۀـثالثلا  برـض  نم  ۀلـصاح  ۀتـس  ماسقالا  ریـصتف  رخـالا ) یلإ  لـقنی   ) هداریا
نع ناسنالا  تافتلا  نم  اوذخأم  اتافتلا ) یناعملا  ءاملع  دنع  لقنلا  اذه  یمـسیو  . ) ۀلثمالا یلإ  رظنلاب  تافتلالا  یف  هبهذم  نم  ملع  ام  بسحب 

حتفب دـمثالاب )  ) یلیل رهاظلا  یـضتقم  اتافتلا و  هسفنل  باطخ  کلیل ) لواقت   ) سیقلا ئرما  لوق  يأ  هلوقک )  ) سکعلاـب وأ  هلامـش  یلإ  هنیمی 
ملکتلا و ۀـثالثلا )  ) قرطلا نم ) قـیرطب  ینعم  نع  ریبـعتلا  وـه  تاـفتلالا  نا   ) روـهمجلا دـنع  روهـشملاو ) . ) عـضوم مسا  میملا  مـضو  ةزمهلا 

یناثلا ریبعتلا  نوکی  يأ  طرـشب  ۀـثالثلا  قرطلا  نم  رخآ  قیرطب  يأ  اهنم ) رخاب   ) ینعملا کلذ  نع  يأ  هنع ) ریبعتلا  دـعب   ) ۀـبیغلا باـطخلا و 
انا انلوق  لثم  جرخیل  دیقلا  اذه  نم  دب  عماسلا و ال  هبقرتی  رهاظلا و  هیضتقی  ام  فالخ  یلع 
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كایا یف  وه  امنا  تافتلالا  ناف  تمعنا ] و  اندها ، و  نیعتسن ، كایاو   ] یلاعت هلوق  لثم  و  احابـصلا ، اوحبـص  نوذللا  نحن  رمعا و  تنا  دیز و 

. وحنلا بتک  هب  دهـشی  ام  یلع  اهـس  دقف  متنمآ  سایقلا  اتافتلا و  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  لثم  یف  نا  معز  نم  هبولـسا و  یلع  راج  یقابلا  دـبعن و 
مث قرطلا  نم  قیرطب  هنع  ربع  دق  نوکی  نا  نم  معا  هدنع  لقنلا  نال  یکاکـسلا  ریـسفتب  هنم ) صخا   ) روهمجلا ریـسفتب  تافتلالا  يأ  اذهو ) )
دنع دـحاو و  ریبـعتب  تاـفتلالا  ققحتیف  رخآ  قیرط  یلإ  لدـع  كرتـف و  اـهنم  قـیرطب  هنع  ربـعی  نا  رهاـظلا  یـضتقم  نوـکی  وأ  رخآ  قـیرطب 

. کلیل لواطت  یف  امک  سکع  ریغ  نم  هدنع  تافتلا  مهدنع  تافتلا  لکف  دحاو  ریبعتب  تافتلالا  ققحتی  یتح ال  لوالاب  صوصخم  روهمجلا 
مکلام ال دارملا  نا  قیقحتلا  عجرا و  رهاظلا  یـضتقم  و  نوعجرت ) هیلا  ینرطف و  يذلا  دبعا  یلام ال  باطخلا و  یلإ  ملکتلا  نم  تافتلا  لاثم  )

قیرط یلإ  هنع  لدـعف  قیرطلا  کـلذ  یلع  مـالکلا  یقاـب  ءارجا  قوسلا  رهاـظ  یـضتقم  ناـک  ملکتلا  قـیرط  مهنع  ربـع  اـمل  نکلو  نودـبعت ،
یـضتقم و  رحنا )، کبرل و  لصف  رثوکلا ، كانیطعا  انا  ۀـبیغلا  یلإ   ) ملکتلا نم  تافتلالا  لاثم  و ) . ) نیبهذـملا یلع  اتافتلا  نوکیف  باـطخلا 

یف بورط  ینعم  و  بورط ) ناسحلا  یف  بلق  کب   ) بهذ يأ  احط )  ) رعاشلا لوق  ملکتلا ) یلإ  باطخلا  نم   ) تافتلالا لاثم  و )  ) اـنل رهاـظلا 
( رصع  ) مرصنی داک  بابشلا و  یلو  نیح  يأ  برقلل  دعب  ریغصت  بابـشلا ) دیعب   ) اهتدوارم یف  اطاشن  ناسحلا و  بلط  یف  ابرط  هل  نا  ناسحلا 
و ملکتلا . الا  کب  یف  باطخلا  نم  تافتلا  هیف  یلیل ) ینفلکی  بیشم ،  ) بیرق يأ  ناح )  ) هلوق ینعا  ۀیلعفلا  ۀلمجلا  یلإ  فاضم  نامز  فرظ 

يور و  یلیل . لـصوب  بلقلا  ینبلاـطی  ینعملا  یناـثلا و  هلوعفم  یلیل  بلقلا و  یلإ  دـئاع  ریمـض  ینفلکی  لـعاف  کـفلکی و  رهاـظلا  یـضتقم 
يأ فوذحم  لوعفملا  یلیل و  یلإ  دنسم  هنا  یلع  ۀیناقوفلا  ءاتلاب  ینفلکت 
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داوع تداعو   ) اهبرق يأ  اهیلو )  ) دـعب يأ  طش ) دـقو   ) باطخلا یلإ  ۀـبیغلا  نم  رخآ  اتافتلا  نوکیف  بلقلل  باطخ  هنا  یلع  وأ  اـهقارف  دـئادش 

نم نوکی  نا  زوجی  هیداعت و  تراص  بوطخلا  فراوصلا و  لک  ةاداعملا  نم  تلعاف  نوکی  نا  زوجی  تداع  یقوزرملا  لاق  بوطخ ) اننیب و 
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یلاعت هلوق  ۀـبیغلا ) یلإ   ) باطخلا نم  تافتلالا  لاثم  و ) . ) لبق هیلع  تناـک  اـم  یلإ  اـننیب  لوحت  تناـک  قئاوع  داوع و  تداـع  يأ  دوعی  داـع 
حایرلا لسرا  يذـلا  هللا   ) یلاعت هلوق  ملکتلا ) یلإ  ۀـبیغلا  نم   ) تافتلالا لاـثم  و )  ) مکب ساـیقلا  و  مهب ) نیرج  کـلفلا و  یف  متنک  اذإ  یتح  )

( باطخلا یلإ   ) ۀبیغلا نم  تافتلالا  لاثم  و ) . ) تیم دلب  یلإ  هارجا  باحسلا  کلذ  هللا  قاس  يأ  هقاسف  رهاظلا  یضتقم  و  هانقسف ) اباحـس  ریثتف 
یلإ بولـسا  نم  لقن  اذإ  مالکلا  نا   ) تافتلالا نسح  هجو  يأ  ههجوو )  ) هایا رهاظلا  یـضتقم  و  دبعن ) كایا  نیدـلا  موی  کلام   ) یلاعت هلوق 

( هیلإ ءاغـصالل  اظاقیا  رثکا  ناک  عماسلا و  طاشنل   ) بوثلا تیرط  نم  اثادحاو  ادیدجت  يأ  ۀیرطت ) نسحا   ) مالکلا کلذ  ناک ) رخآ  بولـسا 
ماعلا هجولا  اذه  ریغ  فئاطلب ) هعقاوم  صتخی  دقو  . ) قالطالا یلع  تافتلالا  نسح  هجو  اذه  و  ةذل ، دـیدج  لکل  نال  مالکلا  کلذ  یلإ  يأ 

یلع يأ  هیلع ) لابقالل  اکرحم  هسفن  نم   ) دبعلا کلذ  دجی ) رـضاح  بلق  نع  دمحلاب  قیقحلا  رکذ  اذإ  دبعلا  ناف  ۀـحتافلا   ) ةروس یف ) امک  )
يأ اهتمتاخ ) یلإ  رمالا  لؤی  نا  یلإ  كرحملا  کلذ  يوق  ماـظعلا  تافـصلا  کـلت  نم  ۀفـص  هیلع  يرجا  اـملکو   ) دـمحلاب یقیقحلا  کـلذ 

کلام فیضا  هنال  ءازجلا ) موی  یف  هلک  رمالا  کلام   ) دمحلاب قیقحلا  کلذ  يأ  هنا ) دیفملا   ) نیدلا موی  کلام  ینعی  تافصلا  کلت  ۀمتاخ 
ذئنیحف . ) میمعتلا یلع  ۀـلالد  فوذـحم  لوعفملا  نیدـلا و  موی  یف  کـلام  يأ  ۀـیفرظلا  یلع  ینعملا  عاـستالا و  قیرط  یلع  نیدـلا  موی  یلإ 

عوضخلا ۀیاغب  هصیـصختب  باطخلاو   ) دمحلاب قیقحلا ، کلذ  یلع  دبعلا  لابقا  يأ  هیلع ) لابقالا   ) ةوقلا یف  هیهانتل  كرحملا  کلذ  بجوی )
هل توعد  اذإ  ءاعدلاب  هتبطاخ  لاقی : باطخلاب  قلعتم  هصیصختب  یف  ءایلاف  تامهملا ) یف  ۀناعتسالا  و 

ص 80
میدـقت نم  دافتـسم  صیـصختلا  نیعتـسن و  لوعفم  فذـح  نم  دافتـسم  تاـمهملا  مومع  ةداـبعلا و  ینعم  وه  عوـضخملا : ۀـیاغ  و  ۀـهجاوم .

هجو یلع  هتءارق  نوکی  نا  بجی  ةءارقلا  یف  ذخا  اذإ  دبعلا  نا  یلع  اهیبنت  هیف  نا  یه : تافتلالا ، اذـه  عقوم  اهب  صتخملا  ۀـفیطللاف  لوعفملا 
دنسملا ثحابم  نم  نکت  مل  ناو  هنم  ماسقا : ةدع  دروا  رهاظلا ، یضتقم  فالخ  رکذ  یلإ  مالکلا  رجنا  امل  كرحملا و  کلذ  هسفن  نم  دجی 

بطاخملل ملکتملا  یقلت  يأ  لوعفملا  یلإ  ردصملا  ۀـباضا  نم  بطاخملا ) یقلت   ) رهاظلا یـضتقم  يأ  یـضتقملا ) فالخ  نمو   ) لاقف هیلإ ،
لمح هنا  ببـسب  هبقرتی  ام  ریغب  هاقلت  امنا  يأ  ۀیببـسلل  مالک  لمحب  یفو  ۀـیدعتلل  ریغب  یف  ءابلا  و  همالک ) لمحب   ) بطاخملا بقرتی ) ام  ریغب  )

( اـهیبنت  ) هدارم فـالخ  یلع  همـالک  لـمح  اـمنا  و  بطاـخملا ، دارم  يأ  هدارم ) فـالخ  یلع   ) بطاـخملا نع  رداـصلا  مـالکلا  يأ  همـالک 
لاح يرثعبقلل  يأ  هل )  ) جاجحلا لاق ) دق  جاجحلل و  يرثعبقلا  هلوقک  . ) ةدرالا و  دـصقلاب ) یلوالا   ) وه ریغلا  کلذ  يأ  هنا ) یلع   ) بطاخملل

( بهـشالا مهدالا و  یلع  لمحی  ریمالا  لثم   ) جاجحلا لوق  لوقم  اذـه  دـیقلا ، ینعی  مهدالا ) یلع  کنلمحال   ) هایا ادـعوتم )  ) جاجحلا نوک 
مهدالا سرفلا  یلع  همالک  یف  مهدالا  لمح  ناب  برقتی  ام  ریغب  هاقلت  دـعولا و  ضرعم  یف  جاجحلا  دـیعو  زرباـف  يرثعبقلا  لوق  لوقم  اذـه 

وه امنا  جاجحلا  هدارم  و  هداوس . بهذ  یتح  هضایب  بلغ  يذلا  يأ  بهشالا  هیلإ  مضو  هیف  يذلا  ضایبلا  بهذ  یتح  هداوس  بلغ  يذلا  يأ 
ۀطـسبو  ) ۀـبلغلا يأ  ناطلـسلا ) یف  ریمالا  لثم  ناک  نم  يأ   ) ریمالا هدـصقی  ناب  یلوالا  وه  مهدـالا ، سرفلا  یلع  لـمحلا  نا  یلع  هبنف  دـیقلا 

یلع فطع  لئاسلا ) وأ   ) هدفص نم  هدیقی  يأ  دفـصی ) نا  ال   ) هدفـصا نم  یطعی  يأ  دفـصی ) ناب  ریدجف   ) ۀمعنلا لاملا و  مرکلا و  يأ  دیلا )
( هنا یلع   ) لئاسلل اهیبنت )  ) لاؤسلا کلذ  ریغ  ۀلزنم  يأ  هریغ ) ۀلزنم  هلاؤس  لیزنتب  بلطی  ام  ریغب   ) لئاسلا یقلت  يأ  بطاخملا 
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ببـس نع  اولأـس  جـحلا ) ساـنلل و  تیقاوم  یه  لـق  ۀـلهالا  نع  کنولئـسی  یلاـعت  هلوقک  هل  مهملا  وأ  هلاـحب  یلوـالا  وـه   ) ریغلا کـلذ  يأ 
تقوی ملاعم  فالتخالا  کلذ  بسحب  ۀـلهالا  نا  وه  فالتخالا و  اذـه  نم  ضرغلا  نایبب  اوبیجاف  هناصقن ، رونلا و  ةدایز  یف  رمقلا  فـالتخا 

نا یلع  هیبنتلل  کلذ  هتقو و  اهب  فرعی  جـحلل  ملاعم  کـلذ و  ریغ  موصلا و  نویدـلا و  لاـحم  رجاـتملا و  عرازملا و  نم  مهروما  ساـنلا  اـهب 
هلوقکو  ) ضرغ هب  مهل  قلعتی  ۀـئیهلا و ال  ملع  قئاقد  یلع  ۀلوهـسب  نوعلطی  نمم  اوسیل  مهنال  کلذ  نع  اولأسی  نا  مهلاـحب  قیلـالا  لوـالا و 
نوقفنی اذام  نایب  نع  اولأس  لیبسلا ) نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  نیبرقالا و  نیدلاوللف و  ریخ  نم  متقفنا  ام  لق  نوقفنی  اذام  کنولئـسی  یلاعت 
یـضتقم فالخ  نم  يأ  هنمو ) . ) اهعقوم عقت  نا  الا  اهب  دـعتی  ۀـقفنلا ال  نال  اهنع  لاؤسلا  وه  مهملا  نا  یلع  اهیبنت  فراصملا  ناـیبب  اوبیجاـف 
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تاومسلا یف  نم  قعصف  روصلا  یف  خفن  یلاعت و  هلوق  وحن  هعوقو  ققحت  یلع  اهیبنت  یضاملا  ظفلب  لبقتـسملا   ) ینعملا نع ) ریبعتلا   ) رهاظلا
عقی ناکم  عقاول ) نیدـلا  ناو  یلاـعت  هلوقک  لـعافلا  مسا  ظـفلب  لبقتـسملا  دوصقملا  نع  ریبعتلا  هلثمو ) . ) قعـصی ینعمب  ضرـالا ) یف  نم  و 

نم الک  نا  وه  ثحب و  انهه  عمجی و  ناکم  سانلا ) هل  عومجم  موی  کلذ   ) یلاعت هلوقک  لوعفملا  مسا  ظفلب  لبقتسملا  نع  ریبعتلا  هوحنو ) )
هعقوم یف  اعقاو  انهه  امهنم  لـک  نوکیف  عضولا  لـصا  بسحب  کـلذ  نکی  مل  ناو  لابقتـسالا  ینعمب  نوکی  دـق  لوعفملا  لـعافلا و  یمـسا 
ازاجم ققحتی  مل  امیف  انهه  لمعتـسا  دق  فصولا و  عوقو  هیف  ققحت  امیف  ۀقیقح  امهنم  الک  نا  باوجلا  رهاظلا و  یـضتقم  بسح  یلع  ادراو 
هناکم رخالا  رخالا و  ناکم  مالکلا  ءازجا  دـحا  لعجی  نا  وه  و  بلقلا )  ) رهاظلا یـضتقم  فـالخ  نم  يأ  هنمو ) . ) هعوقو ققحت  یلع  اـهیبنت 

هدرو . ) ۀـحالم مالکلا  ثروی  امم  هنا  لاق  و  اقلطم ) یکاکـسلا  بلقلا  يأ  هبلقو )  ) برـشتل اهیلع  هترهظا  يأ  ضوحلا ) یلع  ۀـقانلا  تضرع  )
ضیقن بولطملا و  سکع  هنال  اقلطم )  ) یکاکسلا ریغ  يأ  هریغ )

ص 82
ۀکولمم يأ  ةربغم   ) ةزافم يأ  همهم ) هلوقک و  لبق   ) بلقلا سفن  اـهثروا  یتلا  ۀـحالملا  ریغ  اـفیطل ) راـبتعا  نمـضت  نا  هنا  قحلاو   ) دوصقملا
ءامـسلا نول  ینعی  اهنول ) يأ   ) فاضملا فذـح  یلع  هؤامـس ) هضرا  ول  ناک   ) اروصقم یجرلا  عمج  هیحاون  هفارطا و  يأ  هؤاـجرا )، ةربغلاـب 
ءامـسلا نول  فصو  یف  ۀـغلابملا  وه  فیطللا  رابتعالا  هضرا و  نول  اـهتربغل  هئامـس  نول  نأـک  ینعملا  بلقلا و  باـب  نم  ریخـالا  عارـصملاف 

هنال در )  ) افیطل رابتعا  نمـضتی  مل  ناو  يأ  الاو )  ) هیف لصا  ضرالا  نا  عم  کلذ  یف  ضرـالا  نول  هب  هبـشی  ثیحب  راـص  هنأـک  یتح  ةربغلاـب 
نیطلا يا  اعایسلا )  ) رصقلاب يا  ندفلاب ) تنیط  امک   ) اهیلع نمـس  يرج  نا  املف  هلوقک )  ) اهب دتعی  ۀتکن  ریغ  نم  رهاظلا  یـضتقم  نع  لودع 

نمسلاب ۀقانلا  فصو  یف  ۀغلابملا  نم  نمضتی  هنا  لوقی : نا  لئاقل  و  تیبلا . حطسلا و  تنیط  لاقی  عایسلاب  ندفلا  تنیط  امک  ینعملا  نبتلاب و 
ۀبسنلاب ندفلا  لصالا و  ۀلزنمب  راص  نا  یلإ  ةرثکلا  مظعلا و  نم  اغلبم  غلب  دق  عایسلا  نا  هماهی  عایسلاب ال  ندفلا  تنیط  امک  هلوق  هنمضتی  الام 

. ندفلا یلإ  ۀبسنلاب  عابسلاک  هیلإ 
ص 83

دنسملا لاوحأ  باب 3 

لزنملا و وه  لحرلا  بیرغل ) اهب  رایقو  یناـف   * ) هلحر ۀـنیدملاب  یـسما  کـی  نم  و  هلوقک :)  ) هیلإ دنـسملا  فذـح  یف  رم ) اـملف  هکرت  اـما  )
عجوتلا رـسحتلا و  هانعم  ربخ و  تیبلا  ظـفل  و  حاحـصلا ، یف  اذـک  ثراـحلا  نبا  یباـض ، وه  رعاـشلل و  لـمج  وأ  سرف  مسا  راـیقو  يوأـملا ،

نزولا و ال ۀظفاحم  عجوتلا و  ببـسب  ماقملا  قیـض  عم  رهاظلا  یلع  ءانب  ثبعلا  نع  زارتحالا  راصتخالا و  دصقل  فوذحم  رایق  یلإ  دنـسملاف 
اریدـقت و وأ  اظفل  ربخلا  یـضم  لبق  نا  مسا  لحم  یلع  فطعلا  عانتمال  امهنع  اربخ  بیرغ  نا و  مسا  لحم  یلع  اـفطع  راـیق  نوکی  نا  زوجی 

نابهاذ ورمع  ادیز و  نا  لثم  نوکی  الف  اریدقت  مدقم  ربخلا  نال  نا  مسا  لحم  یلع  افطع  وه  نوکی  نا  زوجیف  افوذحم  اربخ  هل  انردق  اذإ  اما 
اهمسا و عم  نا  ۀلمج  یلع  فطع  اهرساب  ۀلمجلا  هربخ و  فوذحملا  أدتبم و  نوکی  نا  زوجی  زئاج و  وه  بهاذل و  ورمع  ادیز و  نا  لثم  لب 

امب نحن  يأ  انرکذ ، امل  ربخلا  فوذحم  أدتبم  نحن  هلوقف : فلتخم ) يأرلا  ضار و  كدنع  امهب *  تتا  اندـنع و  امب  نحن  هلوقکو   ) اهربخ
ورمع يأ و  ورمع ) قلطنم و  دـیز  کلوقو :  ) سکعلاب قباسلا  تیبلا  یفو  یناـثلا  ۀـنیرقب  لوـالا  ریخ  وه  اـنهه  فوذـحملاف  نوضار ، اندـنع 
کلذ هبـشا  ام  وأ  فقاو  وأ  رـضاح  وأ  دوجوم  يأ  دـیز ) اذإف  تجرخ  کلوقو   ) ماقملا قیـض  ریغ  نم  ثبعلا  نع  زارتحـالل  فذـحف  قلطنم 
ظفلک ۀیـصوصخ  عون ، یلع  لدـت  نئارق  اهیلإ  مضنی  دـق  دوجولا و  قلطم  یلع  لدـت  ةأجافملا  اذإ  نال  لامعتـسالا ، عابتا  عم  رم  امل  فذـحف 

ناب رعشملا  جورخلا 
ص 84

الولح ایندلا ) یف  انل   ) نا يأ )  ) الهم اوضم  اذإ  رفـسلا  یف  ناو  الحترم *  ناو  الحم  نا  هلوقو   ) کلذ وحن  وأ  رـضاح  بابلاب  دیز  اذإف  دارملا 
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دنسملا فذحف  بیرق ، نع  مهرثا  یلع  نحن  و  مهل ، عوجر  یـضملا ال  یف  اولغوت  دق  نورفاسملا  و  الاحترا )  ) ةرخالا یلإ  اهنع ) انل   ) نا (و )
عابتال رعـشلا و  یلع  ۀـظفاحملا  ینعا  ماقملا ، قیـضل  لقعلا و  ینعا  نیلیلدـلا ، يوقا  یلإ  لودـعلا  راصتخالا و  دـصقل  اعطق  فرظ  وه  يذـلا 

لق یلاعت  هلوقو   ) ادلو ناو  الام  نا  باب  اذه  لاقف  اباب  اذهل  هباتک  یف  هیوبیس  عضو  دق  ادلو و  ناو  الام  نا  لثمیف  فذحلا  دارطال  لامعتسالا 
ول لصالا  و  فوذـحم ، لعف  لـعاف  وه  لـب  لـعفلا  یلع  لخدـت  اـمنا  ول  نـال  أدـتبمب  سیل  متنا  هلوقف  یبر .) ۀـمحر  نئازخ  نوکلمت  متنا  ول 
وه ام  یلع  لصفنم  ریمـض  لصتملا  ریمـضلا  نم  لدـبا  مث  رـسفملا  دوجول  ثبعلا  نع  ازارتحا  لوـالا  لـعفلا  فذـحف  نوکلمت  متنا  نوکلمت 

فذح نیرمالا ) لمتحی  لیمج  ربصف  یلاعت : هلوقو  . ) ۀلمج وأ  مسا  قبـس  امیف  لعف و  انهه  فوذحملا  دنـسملاف  لماعلا  فذح  دـنع  نوناقلا 
نم لک  یلع  مالکلا  لمح  ناکماب  ةدئافلل  ریثکت  فذحلا  یفف  لیمج ) يربص  يرمأف  وأ  لمجا   ) لیمج ربصف  يأ )  ) هیلإ دنسملا  وأ  دنـسملا 

اباوج مالکلا  عوقوک   ) ینعملا هنم  مهفیل  هیلع  ۀلاد  ۀنیرق ) نم   ) فذـحلل دـبالو ) . ) امهدـحا یف  اصن  نوکی  هناف  رکذ  ول  ام  فالخب  نیینعملا 
ام ققحت  دنع  مالکلا  اذه  نال  دنـسملا  فذـحف  هللا  نهقلخ  يأ  هللا ) نلوقیل  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  نم  مهتلأس  نئل  وحن و  ققحم  لاؤسل 

فذحلا مدـع  دـنع  ءاج  هنا  هلعف  فوذـحملا  لعاف و  عوفرملا  نا  یلع  لیلدـلا  ققحم و  لاؤس  نع  اباوج  نوکی  ءازجلا  طرـشلا و  نم  ضرف 
یه ماظعلا و  یحی  نم  لاق  یلاعت  هلوقک  و  میلعلا ، زیزعلا  نهقلخ  نلوقیل  ضرالا  تاومسلا و  قلخ  نم  مهتلأس  نئل  یلاعت و  هلوقک  کلذک 

( دیزی کبیلو   ) لشهن نب  دـیزی  یثری  لشهن  نب  رارـض  لوق  وحن )  ) ققحم یلع  فطع  ردـقم ) وأ  . ) ةرم لوا  اهأشنا  يذـلا  اهییحی  لق  میمر ،
لیلذ يأ  عراض  هیکبی  يأ  عراض )  ) لاقف هیکبی  نم  لیق  هناک 
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ریغ نم  فورعملل  کیلا  یتأی  يذلا  وه  طبتخملا : حئاوطلا و  حیطت  امم  طبتخم  همامت و  ءافعضلل  انوع  ءالذالل و  أجلم  ناک  هنال  ۀموصخل ) )

طبتخمب قلعتی  امم  ۀحقلم و  عمج  حقاولک  سایقلا  ریغ  یلع  ۀحیطم  عمج  حئاوطلا  كالهالا و  باهذ و  الا  یه  ۀحاطالا و  نم  حیطت  ۀلیـسو 
هناحجر يأ  هلضفو ) . ) دیزی ایانملا  كالها  لجال  یکبی  يأ  ردقملا  یکبیب  وأ  هلام  عئاقولا  باهذا  لجا  نم  لئـسی  لئاس  يأ  ۀیردصم  ام  و 

ناب دانسالا ) ررکتب   ) عراضل اعفار  دیزیل و  ابصان  لعافلل  اینبم  عراض  دیزی  کبیل  ینعی  هفالخ ) یلع   ) لوعفملل اینبم  عراض  ادیزی  کبیل  وحن 
اذـه هیلإ  دنـسی  ایکاب  كانه  نا  ملع  کبیل  لیق : امل  هنالف  لامجالا  اما  رهاظف و  لیـصفتلا  اما  الیـصفت )  ) ایناث لصف  مث ) الامجا   ) الوا لمجا 

مث لامجالا  ناو  يوقا  دـکآ و  ررکتملا  نا  کش  هماقم و ال  لوعفملا  میقا  فوذـحم  لـعاف  نم  هل  دـبال  لوعفملا  یلإ  دنـسملا  نـال  ءاـکبلا 
ۀمعن لوصحک  لعافلا  ۀفرعم  نوکبو   ) هفالخ یف  امک  الوعفم  هیلإ ال  ادنسم  هنوکل  ۀلضف ) ریغ  دیزی  وحن  عوقوبو   ) سفنلا یف  عقوا  لیـصفتلا 

یف عمطم  هناف  لعافلل  ینب  اذإ  ام  فالخب  هب  مالکلا  مامت  لعفلا و  دانسال  لعافلا  رکذ  يأ  هرکذ ) یف  عمطم  ریغ  مالکلا  لوا  نال  ۀبقرتم  ریغ 
لصالا وه  رکذلا  نوک  نم  هیلإ  دنسملا  رکذ  یف  رم ) املف   ) دنسملا رکذ  يأ  هرکذ ) اماو  . ) هیلإ وه  دنسی  ئش  نم  لعفلل  دبال  ذإ  لعافلا  رکذ 

وحن عماسلا  ةوابغب  ضیرعتلا  نم  میلعلا و  زیزعلا  نهقلخ  لـثم  ۀـنیرقلا  یلع  لـیوعتلا  فعـضل  طاـیتحالا  نم  لودـعلل و  یـضتقملا  مدـع  عم 
دیقیف امـسا ) هنوک   ) دنـسملا رکذـب  نیعتی ) نا   ) لـجال وأ )  ) کـلذ ریغ  مکیبـن و  نم  لاـق  نم  باوج  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اـنیبن  دـمحم 
يوقت ةدافا  مدع  عم  یببـس  ریغ  هنوکلف   ) ۀلمج ریغ  دنـسملا  لعج  يأ  هدارفا ) اماو  . ) ثودـحلا ددـجتلا و  دـیفیف  العف ) وأ   ) ماودـلا توبثلا و 

. اعطق ۀلمج  وهف  ماق  دیز  وحن  يوقتلل  ادیفم  وأ  هوبا  ماق  دیز  وحن  ایببس  ناک  ول  ذإ  مکحلا )
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سفن ةدافا  مدـع  عم  هانعم  يوقتلا  ةدافا  مدـع  عم  هلوق : کلذ و  یف  ماـق  دـیز  نم  بیرق  وه  لـب  يوقتلل  دـیفمب  سیلف  مئاـق  دـیز  وحن  اـماو 
نا لوقت  وأ  فراـع  ادـیز  نا  وحن  دـیکأتلا  فرحب  وأ  تفرع  تفرع  وحن  ریرکتلا  بسحب  يوقتلا  دـیفی  اـم  جرخیف  مکحلا  يوـقت  بیکرتـلا 
عمو يوقتلل  دیفم  یببس و ال  ریغ  نوکی  دق  دنسملا  تلق : ناف  مئاق . دیز  وحن  صوصخملا  قیرطلاب  هدیکأت  وه  حالطصالا  یف  مکحلا  يوقت 

دصقلا سیل  انا  انملـس  تلق : صیـصختلا . دصق  دنع  اذه  تلعف  انا  ام  ینءاج و  لجر  کتجاح و  یف  تیعـس  انا  انلوقک  ادرفم  نوکی  اذه ال 
دارفا نا  دارملاف  ملس  ولو  يوقتلل  بجوملا  دانـسالا  رارکت  لوصح  ةرورـض  يوقتلا  دیفت  اهنا ال  ملـسن  نکل ال  يوقتلا . یلإ  روصلا  هذه  یف 
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تاحالطـصا نم  یلعفلا ، یببـسلا و  مث  ینعملا . اذـه  ققحت  روص  عیمج  یف  دارفالا  ققحت  هنم  مزلی  ینعملا و ال  اذـه  لـجال  نوکی  دنـسملا 
وحن هببـس  نم  وه  ام  لاحب  فصولا  و  ایلعف ، افـصو  میرک  لجر  وحن  ئـشلا  لاـحب  فصولا  وحنلا  مسق  یف  یمـس  ثیح  حاـتفملا ، بحاـص 

امه رسف  ایببس و  ادنسم  هوبا  ماق  دیز  وحن  یفو  ایلعف  ادنسم  ماق  دیز  وحن  یف  دنسملا  یناعملا  ملع  یف  یمس  و  ایببس ، افـصو  هوبا  میرک  لجر 
و قلطنم ) هوبا  دیز  وحن  یببسلاب  دارملاو  : ) لاق لاثملاب و  یببسلا  دنسملا  نایب  یف  فنصملا  یفتکا  اذهلف  قالغنا ، ۀبوعـص و  نع  ولخی  امب ال 

هنع جرخیف  ۀلمجلا  کلت  یف  هیلإ  ادنـسم  نوکی  دئاعب ال  أدتبم  یلع  تقلع  ۀلمجب  یببـسلا  دنـسملا  رـسفی  نا  نکمی  و  هوبا . قلطنا  دیز  اذـک 
مئاق وه  دیز  ماق و  دیز  وحن  یفو  دئاعب  سیل  أدتبملا  یلع  اهقیلعت  نال  دحا  هللا  وه  لق  وحن  یفو  درفم  هنال  هوبا  قلطنم  دیز  وحن  یف  دنـسملا 

هتبرـض و دیز  هراد و  یف  اورمع  برـض  دیز  هب و  تررم  دیز  هوبا و  ماق  دیز  مئاق و  هوبا  دیز  وحن  هیف  لخد  هیلإ و  دنـسم  امهیف  دـئاعلا  نال 
تعقو یتلا  لمجلا  نم  کلذ  وحن 
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العف  ) دنسملا يا  هنوک ) اماو  . ) هلبق نمل  حالطصالا  اذه  دجن  مل  انال  یکاکـسلا  مالک  عبتت  کلذ  یف  ةدمعلا  يوقتلا و  دیفت  أدتبم و ال  ربخ 

نامزلا وه  لبقتـسملا و  هیف و  تنا  يذلا  کنامز  لبق  يذلا  نامزلا  وه  یـضاملا و  ینعا  ۀثالثلا ) ۀنمزالا  دحاب   ) دنـسملا دـییقت  يا  دـییقتللف )
رما اذه  خارت و  ۀلهم و  ریغ  نم  ۀـبقاعتم  لبقتـسملا  لئاوا  یـضاملا و  رخاوا  نم  ءازجا  وه  لاحلا و  نامزلا و  اذـه  دـعب  هدوجو  بقرتی  يذـلا 
لدی امنا  هناف  مسالا  فالخب  کلذ  یلع  لدت  ۀـنیرق  یلإ  جایتحا  ریغ  نم  ۀـثالثلا  ۀـنمزالا  دـحا  یلع  هتغیـصب  لاد  لعفلا  نال  کلذ  یفرع و 

ریغ امک  هنوکل  نامزلل  امزال  ددجتلا  ناک  امل  و  هجو ) رـصخا  یلع   ) لاق اذهل  ادغ و  وأ  سما  وأ  نالا  مئاق  دیز  انلوقک  ۀیجراخ  ۀـنیرقب  هیلع 
ددجتلل ادیفم  ۀثلاثلا  ۀنمزالا  دحاب  دییقتلا  هتدافا  عم  لعفلا  ناک  لعفلا ، موهفم  نم  ءزج  نامزلا  دوجولا و  یف  هئازجا  عمتجی  يا ال  تاذلا  راق 

هیف نوعمتجی  اوناک  برعلل  قوستم  وه  ظاـکع ) تدرو  اـملک  وأ   ) میمت نب  فیرظ  لوقک  يا  هلوقک ) ددـجتلا  ةداـفا  عم   ) هلوقب راـشا  هیلا  و 
يا مسوتی )  ) کلذب فرع  رهـش و  يذـلا  مهرماب  میقلا  موقلا  فیرع  مهفیرع ) یلإ  اوثعب  ۀـلیبق   ) عیاقو هیف  تناک  نورخافتی و  نودـشانتیف و 

روکذملا دییقتلا  مدع  يا  امهمدع ) ةدافالف  امسا   ) دنسملا يا  هنوک ) اما  ۀظحلف و  ۀظحل  اءیشف و  اءیـش  اهلمأت  هوجولا و  سرفت  هنع  ردصی 
هیف عمتجی  ام  وه  و  انترـص ) بورـضملا  مهردـلا  فلأی  هلوقک ال   ) کلذـب قلعتت  ضارغـال  توبثلا  ماودـلا و  ةداـفال  ینعی  ددـجتلا  ةداـفا  و 
نا یلع  مسالا  عوضوم  رهاقلا : دبع  خیـشلا  لاق  امئاد . مهردلل  تباث  ةرـصلا  نم  قالطنالا  نا  ینعی  قلطنم ) وه  اهیلع و  رمی  نکل   ) مهاردـلا
امک العف ال  قالطنالا  تابثا  نم  رثکال  قلطنم  دیز  یف  ضرعت  الف  اءیشف ، اءیش  ثدحی  ددجتی و  هنا  ءاضتقا  ریغ  نم  ئشلل ، ئشلا  هب  تبثی 

( لوعفمب  ) امهریغ لوعفملا و  لعافلا و  مسا  نم  ههبشی  ام  و  لعفلا ) دییقت  اماو  . ) ریصق ورمع  لیوط و  دیز  یف 
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املک ۀبارغ و  داز  اصوصخ  داز  املک  مکحلا  نال  ةدئافلا ) ۀیبرتلف   ) ءانثتـسالا زییمتلا و  لاحلا و  نم  هوحنو )  ) هعم وأ  هل  وأ  هیف  وأ  هب  وأ  قلطم 
الاؤس و رعـشتسا  امل  اذک و  دلب  یف  اذک  ۀنـس  ةاروتلا  ظفح  نالف  هب  نالف  دوجوم و  ام  ئـش  انلوق  یلإ  رظنلاب  رهظی  امک  ةدافا . داز  ۀبارغ  داز 

وه اقلطنم  دیز  ناک  وحن  یف  دیقملاو   ) هلوقب هباوج  یلإ  راشا  هنودب  ةدئافلا  ۀیبرتل  سیل  هب  دییقتلا  لوعفملا و  تاهبـشم  نم  ناک  ربخ  نا  وه 
اماو . ) یـضاملا نامزلا  یف  قلطنم  دیز  تلق  اذإ  امک  ۀبـسنلا  نامز  یلع  ۀلالدلل  هل  دـیق  ناک  دنـسملا و  سفن  وه  اقلطنم  نال  ناک ) اقلطنم ال 
نامز یلع  نورـضاحلا  علطی  نا ال  ةدارا  وأ  ۀصرفلا  ةدملا و  ءاضقنا  فوخ  لثم  ةدئافلا ، هیبرت  نم  يا  اهنم ) عناملف   ) دییقتلا كرت  يا  هکرت )

ناو ینمرکت  نا  کمرکا  لثم  طرـشلاب ،)  ) لعفلا يا  هدـییقت ) اماو  . ) کـلذ وحن  وأ  تادـیقملاب  ملعلا  مدـع  وأ  هلوعفم  وأ  هناـکم  وأ  لـعفلا 
نم  ) هئامسا طرشلا و  فورح  ینعی  هتاودا ) نیب  ام  ۀفرعمب  الا  فرعت  ال   ) هب هدییقت  یضتقت  تالاح  یتش و  تارابتع ) الف   ) کمرکا ینمرکت 

ءازجلا مکحل  دیق  ۀیبرعلا  لها  فرع  یف  طرـشلا  نا  یلإ  ةراشا  مالکلا  اذه  یفو  وحنلا .) ملع  یف   ) لیـصفتلا يا  کلذ ) نیب  دـق  لیـصفتلا و 
هیلع ناک  امع  دیقلا  اذهب  مالکلا  جرخی  يایا و ال  کئیجم  تقو  کمرکا  کلوق  ۀـلزنمب  کمرکا  ینتئج  نا  کلوقف  هوحن  لوعفملا و  لثم 

كءاج نا  وحن  ۀیئاشناف  ایئاشنا  ناک  ناو  کمرکا  ینتئج  نا  وحن  ۀیربخ  ۀیطرـشلا  ۀلمجلاف  اربخ  ءازجلا  ناک  نا  لب  ۀیئاشنالا  ۀـیربخلا و  نم 
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ءازجلا طرـشلا و  نم  الک  نا  نم  لاقی  ام  بذکلا و  قدصلا و  لامتحا  ۀیربخلا و  نع  ةادالا  هتجرخا  دـقف  طرـشلا ، سفن  اما  همرکأف و  دـیز 
وه امناف  لوـالل  یناـثلا  موزلب  هیف  موکحملا  ءازجلا  طرـشلا و  عومجم  وه  ربخلا  اـمنا  بذـکلا و  قدـصلا و  لاـمتحا  ۀـیربخلا و  نع  جراـخ 
نم تقو  لک  یف  راهنلا  دوجو  هب  مکحلا  ۀـیبرعلا  لها  رابتعاب  دوجوم  راهنلاف  ۀـعلاط  سمـشلا  تناک  املک  انلوق  موهفمف  نییقطنملا  راـبتعاب 

راهنلا وه  هیلع  موکحملاف  سمشلا  عولط  تاقوا 
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هب موکحملا  سمشلا و  عولط  هیلع  موکحملاف  سمـشلا  عولطل  راهنلا  دوجو  موزلب  مکحلا  نییقطنملا  رابتعاب  و  دوجوملا . وه  هب  موکحملا  و 
ملع یف  اهل  ضرعتی  مل  ةریثک  اثاحبا  اـهیف  نـال  ولو ) اذإ  نا و  یف  اـنهه  رظنلا  نم  دـبال  نکلو  . ) نیراـبتعالا نیب  قرف  نم  مکف  راـهنلا  دوجو 

وأ ۀـیاکح  الا  لصالا  یلع  یلاعت  هللا  مالک  یف  عقی  الف  طرـشلا ) عوقوب  مزجلا  مدـع  نا  لصا  نکل  لابقتـسالا  یف  طرـشلل  اذإ  ناف و   ) وحنلا
مزجلا مدـع  عوقولاب و  مزجلاب  ناقرتفی  ول و  فالخب  لابقتـسالا  یف  ناکرتشی  اذإ  ناف و  هعوقوب  مزجلا ) اذإ  لصاو   ) لیوأتلا نم  برـض  یلع 

لصا نأل  يأ و  کلذلو ) . ) قارتفالا هجو  نایب  دوصقملا  ناو و  اذإ  نیب  اکرتشم  هنوکل  هل  ضرعتی  ملف  طرشلا  عوقو  الب  مزجلا  مدع  اما  هب و 
ظفل بلغ   ) عوقولاب مزجلا  اذإ  لصا  نال  نال و ) اعقوم   ) بلاـغلا یف  هب  عوطقم  ریغ  هنوکل  رداـنلا )  ) مکحلا ناـک )  ) عوقولاـب مزجلا  مدـع  نا 

یـسوم موق  يأ  مهتءاج ) اذإف  وحن  اذإ  عم   ) لابقتـسالا ینعم  یلإ  انهه  لقن  ناو  ظفللا  سفن  یلإ  ارظن  اـعطق  عوقولا  یلع  هتلالدـل  یـضاملا )
يأ اوریطی )  ) ءالب بدج و  يأ  ۀئیـس ) مهبـصت  ناو   ) اهوقحتـسم نحن  انب و  ۀصتخم  هذه  يأ  هذه ) انل  اولاق   ) ءاخرلا بصخلاک و  ۀنـسحلا ) )

یتـلا ۀـقلطملا ) ۀنـسحلا  ۀنـسحلاب  دارملا  نـال   ) اذإ عم  یـضاملا  ظـفلب  ۀنـسحلا  بناـج  یف  ئج  نینمؤملا  نم  هعم ) نم  یـسومب و   ) اومأـشتی
لک یف  هققحتل  هعاستا  هترثکل و  بجاولاک  سنجلا  عوقو  نال  ۀقیقحلا  يأ  سنجلا ) فیرعت   ) ۀنـسحلا تفرع ) اذهل  و  . ) هب عوطقم  اهلوصح 

و  ) ۀقلطملا ۀنسحلا  یلإ  يأ  اهیلإ ) ۀبسنلاب  ةردان  ۀئیـسلاو   ) هلوقب هرکذ  امل  نا  عم  عراضملا  ظفلب  ۀئیـسلا  بناج  یف  ئجو  عونلا  فالخب  عون 
وه له  هدیس  نع  دبعلا  لئس  اذإ  امک  الهاجت ،)  ) طرشلا عوقوب  مزجلا )  ) ماقم یف ) نا  لمعتست  دقو   ) لیلقتلا یلع  لدیل  ۀئیـسلا  ترکن ) اذهل 

يرجیف طرـشلا  عوقوب  بطاخملا ) مزج  مدـعل  وأ   ) دیـسلا نم  اـفوخ  لـهاجتی  كربخا  اـهیف  ناـک  نا  لوقیف : اـهیف ، هنا  ملعی  وه  رادـلا و  یف 
تقدص نا  کبذکی  نمل  کلوقک   ) هداقتعا ننس  یلع  مالکلا 
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( ملعلا یـضتقم  هتفلاخمل  لهاجلا  ۀـلزنم   ) طرـشلا عوقوب  ملاعلا  بطاخملا  لیزنتل  يأ  هلیزنت ) وأ  . ) قداص کـناب  کـملع  عم  لـعفت ) اذاـمف 

علقی ام  یلع  هلامتشال  ماقملا  نا  ریوصتو   ) طرـشلا یلع  بطاخملا  رییعتل  يأ  خیبوتلا ) وأ  . ) هذؤت الف  كابا  ناک  نا  هابا  يذؤی  نمل  کلوقک 
يأ رکذـلا ) مکنع  برـضنفا  وحن   ) ضارغالا نم  ضرغل  لاحملا ) ضرفی  امک   ) طرـشلا ضرف  يأ  هضرفل ) الا  حلـصی  هلـصا ال  نع  طرـشلا 
اموق متنک  نا   ) نیضرعم وأ  ضارعالل  وأ  اضارعا  يأ  احفص )  ) دیعولا دعولا و  یهنلا و  رمالا و  نم  هیف  ام  نآرقلا و  مکنع  برضنف  مکلمهنا 

اذه یف  لقاعلا  نم  فارسالا  نا  ریوصت  و  خیبوتلا . دصقل  نا  ظفلب  ئج  نکل  هب  عوطقم  رما  نیفرسم  مهنوکف  رسکلاب ) نا  أرق  نمیف  نیفرـسم 
یغبنی امم ال  فارـسالا  نا  یلع  ۀلادلا  تایالا  یلع  ماقملا  لامتـشال  تالاحملاک  ریدقتلا  ضرفلا و  لیبس  یلع  الا  نوکی  نا ال  بجی  ماقملا 

یلع همدعب  عطق  ام ال  ۀلزنم  هلیزنتل  نا  هیف  نولمعتسی  مهنکل  هعوقو  مدعب  اعوطقم ، ناک  ناو  لاحملا  ۀلزنمب  وهف  الـصا  لقاعلا  نع  ردصی  نا 
فـصتملا ریغ  بیلغت  وأ  . ) نیدباعلا لوا  اناف  دـلو  نمحرلل  ناک  نا  لق  یلاعت  هلوق  یف  امک  تیکبتلا  دـصقل  نانعلا  ءاخرا  ۀـلهاسملا و  لیبس 

یلاعت هلوقو   ) اذـک ناک  امتمق  نا  لوقنف  ورمعل  یعطق  ریغ  دـیزل  لوصحلا  یعطق  مایقلا  ناـک  اذإ  اـمک  هب ) فصتملا  یلع   ) طرـشلاب يأ  هب )
نوکی ناو  روکذـملا  ریوصتلا  خـیبوتلل و  نوکی  نا  لمتحی  يأ  امهلمتحی ) اندـبع ، یلع  انلزن  امم  بیر  یف  متنک  ناو  نیباترملا  نیبطاـخملل 

و مهل . بایترا  هنأک ال  عیمجلا  لعجف  ادانع  رکنی  اـمنا  قحلا و  فرعی  نم  نیبطاـخملا  یف  ناـک  هنـال  نیباـترملا  یلع  نیباـترملا  ریغ  بیلغتل 
یعطق ناک  اذإ  امک  هیف  نا  لامعتـسا  حـصی  الف  عوقواللا  یعطق  طرـشلا  ناک  نیباترملا  ریغ  ۀـلزنمب  عیمجلا  لـعج  اذإ  هنا  وهو : ثحب ، اـنهه 

معز اذـهل  لبقتـسملا و  یف  باـیترالا  ثودـح  یلع  اـنهه  ینعملا  سیل  ۀکوکـشملا و  ۀـلمتحملا  یناـعملا  یف  لمعتـست  اـمنا  اـهنال  عوـقولا 
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نا ال نا  یلع  جاجزلا  دربملا و  صنو  ذإ  ینعمب  انهه  نا  نا  نویفوکلا 
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راص بلغ  امل  لاقی  نا  نم  دبال  لب  انهه  نا  لامعتسا  ححصی  بیلغتلا ال  درجمف  یضملا  یلع  هتلالد  ةوقل  لابقتـسالا  ینعم  یلع  ناک  بلغت 
ناف یلاعت  هلوقک  مازلالا  تیکبتلل و  ریدقتلا  ضرفلا و  لیبس  یلع  نا  هیف  لمعتساف  ءافتنالا  یعطق  طرشلا  راصف  نیباترملا  ریغ  ۀلزنمب  عیمجلا 

هلوقک ةریثک  نونف  یف  يرجی   ) عساو باب  بیلغتلاو ) . ) نیدـباعلا لوا  اناف  دـلو  نمحرلل  ناک  نا  لقو  اودـتها ، دـقف  هب  متنمآ  ام  لـثمب  اونمآ 
ناف ۀـصاخ  روکذـلا  یلع  اهئارجا  ۀـقیرط  یلع  امهنیب  ۀـکرتشملا  ۀفـصلا  يرجا  ناب  یثنالا  یلع  رکذـلا  بلغ  نیتناقلا ) نم  تناـک  یلاـعت و 
بلغ نولهجت ) موق  متنا  لب  یلاعت  هلوق   ) وحن و )  ) طقف روکذلا  یلع  يرجی  امنا  نیتناق  ظفل  نکل  ثانالا  روکذـلا و  هب  فصوی  امم  تونقلا 
هنکل ارهظم  امـسا  هنوکل  بئاغلا  ظفل  هظفل  موق و  یلإ  دـئاع  ریمـضلا  نال  ۀـبیغلا  ءایب  نولهجی  سایقلا  نال  ظفللا  بناج  یلع  ینعملا  بناج 

( هوـحنو  ) مـالا بـالل و  ناوـبا )  ) بیلغتلا نم  يأ و  هنمو ) . ) ۀـبیغلا بناـج  یلع  باـطخلا  بناـج  بلغف  نیبطاـخملا  نـع  ةراـبع  ینعملا  یف 
رخالا یلع  نیهباشتملا  وأ  نیبحاصتملا  دـحا  بلغی  ناب  کلذ  و  رمقلا ، سمـشلل و  نیرمقلا  امهنع و  هللا  یـضر  رمع  رکب و  یبال  نیرمعلاک 

نم تناکو   ] یلاعت هلوق  لیبق  نم  سیل  ناوبا  لثمف  اعیمج  امهیلا  ظفللا  دـصقی  مسالا و  کلذ  ینثی  مث  مسالا  یف  هل  اقفتم  رخالا  لعجی  ناـب 
ۀهج نم  نیتناقلا  لثم  یف  رهاظلا  ۀـفلاخم  نا  لصاحلاف  تونقلاک . امهنیب  ۀـکرتشم  ۀفـص  تسیل  ةوبـالا  نـال  مهـضعب  همهوت  اـمک  نیتناـقلا ]

ءازجلا نومـضم  لوصح  وه  رما ) قیلعتل   ) اذإ نا و  يأ  امهنوکلو )  ) ۀیلکلاب ظفللا  رهوج  ةداملا و  ۀهج  نم  ناوبا  لثم  یفو  ۀغیـصلا  ۀـئیهلا و 
طرشلا لوصح  یلع  اقلعم  ابترتم و  ءازجلا  لوصح  لعجی  هنا  ینعم  یلع  هریغب  قلعتم  لابقتسالا ) یف   ) طرشلا نومضم  لوصح  ینعی  هریغب ) )

رادلا تلخد  نا  تلق  اذإ  کنا  يرت  الا  لابقتـسالا  یف  ملکتلا ال  نامز  یف  وه  امنا  قیلعتلا  نال  رما  قیلعتب  قلعتی  نا  زوجی  لابقتـسالا و ال  یف 
ینعب اذإ  نا و  نم  لک ) یتلمج  نم  لک  ناک   ) لابقتسالا یف  رادلا  لوخد  یلع  هتیرح  لاحلا  هذه  یف  تقلع  دقف  رح  تناف 
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(. ۀیلابقتسا ۀیلعف   ) ءازجلا طرشلا و 

. هیضم هتوبث و  عنتمیف  لابقتسالا  یف  لوصحلا  ضورفم  هنالف  طرشلا  اما 
یف لصحی  ام  لوصح  یلع  تباـثلا  لـصاحلا  لوصح  قیلعت  عنتمی  لابقتـسالا و  یف  طرـشلا  لوصح  یلع  قلعم  هلوصح  نـالف  ءازجلا ، اـماو 
ناو نیتلمجلا  نا  یلإ  ةراشا  اظفل : هلوق  ةدـئاف و  ریغ  نم  رهاظلا  یـضتقم  ۀـفلاخم  عانتمال  ۀـتکنل ) الا  اـظفل  کـلذ  فلاـخی  ـالو   ) لبقتـسملا
نا هانعم  سما  کتمرکا  دقف  نالا  ینتمرکا  نا  انلوق  نا  یتح  لابقتسالا  یلع  ینعملاف  ۀیوض  ام  ۀیلعف  وأ  ۀیمـسا  امهیدحا  وأ  امهاتلک  تلعج 

، بیر یف  متنک  ناو  وحن  ناک  عم  ادرطم  اسایق  لابقتـسالا  ریغ  یف  نا  لمعتـست  دق  سما و  كایا  یمارکاب  دتعاف  نالا  يایا  کمارکاب  دـتعت 
ناو ورمع  لیخب و  هلام  رثک  ناو  دیز  وحن  طرـشلا  نود  طبرلا  لصولا و  درجمل  لاحلا  واو  دعب  دیکأتلا  ماقم  یف  اهب  ئج  اذإ  اذک  رم و  امک 

لیـصفت یلإ  راشا  مث  لابلا  کنکاسل  معنیلف  رهدـلا  نم  قباس *  کب  ینتاـف  نا  ینطو  اـیف  هلوقک : ـالیلق  کـلذ  ریغ  یفو  میئل . اـهاج  یطعا 
یف ةذـخأتملا  بابـسالا ) ةوقل  لصاحلا  ضرعم  یف  لـصاحلا  ریغ  زا  رباـک   ) هلوقب لبقتـسملا  لـعفلا  ظـفل  نع  لودـعلا  یلإ  ۀـیعادلا  ۀـتکنلا 

بابـسالا و ةوق  یلع  فطع  اذـه  عقاولاک ) عوقولا  عوطقم  وه  ام  نوک  وأ   ) ءارتشالا بابـسا  داقعنا  لاح  اذـک  ناک  تیرتشا  نا  وحن  هلوصح 
اهنا معز  نم  ۀبغرلا و  راهظا  یف  هیلإ  راشا  ام  یلع  لصاحلا  ضرعم  یف  لصاحلا  ریغ  زاربال  للع  اهلک  اهنال  واب  کلذ  دعب  تافوطعملا  اذـک 

طرـشلا عوقو  يأ  هعوقو ) یف  ۀـبغرلا  راهظا  وأ  لؤافتلا  وأ  . ) انیب اوهـس  اهـسدقف  لـصاحلا  ضرعم  یف  لـصاحلا  ریغ  زاربا  یلع  فطع  اـهلک 
یف لصاحلا  ریغ  زاربا  ۀبغرلا  راهظا  ءاضتقا  ناک  امل  ۀبغرلا و  راهظال  لؤافتلل و  الاثم  حلصی  اذه  مارملا  وهف  ۀبقاعلا ) نسحب  ترفظ  نا  وحن  )

هلوقب هیلإ  راشا  ام  نایب  یلإ  جاتحی  لصاحلا  ضرعم 
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هیلإ  ) رمـالا کـلذ  يأ  لـیخی ) اـمبرف   ) رمـالا کـلذ  يأ  هاـیا )  ) بلاـطلا يأ  هروصت ) رثکی  رما  لوصح  یف  هتبغر  تمظع  اذإ  بلاـطلا  ناـف  )

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


مکتایتف اوهرکت  یلاعت و ال  هلوق  درو  عوقولا  یف  ۀبغرلا  راهظال  نا  عم  یضاملا  لامعتسا  یلع  يأ  هیلعو )  ) یضاملا ظفلب  هنع  ربعیف  الصاح )
اهئافتنا دنع  هارکالا  زاوجب  رعشی  نصحتلا  نهتداراب  هارکالا  نع  یهنلا  قیلعت  لیق  ناف  ندری . نا  لقی  مل  ثیح  انصحت ) ندرا  نا   ) ءاغبلا یلع 

رهظی مل  اذإ  هب  نولوقی  امنا  هئافتنا  دنع  مکحلا  یفن  یلع  لدی  طرشلاب  دییقتلا  ناب  نیلئاقلا  ناب  بیجا  طرـشلاب ، قیلعتلا  یـضتقم  وه  ام  یلع 
اهتداراب قحا  یلوملاف  ۀـفعلا  ندرا  اذإ  نهنا  ینعی  هارکالا  نع  یهنلا  یف  ۀـغلابملا  ۀـیالا ، یف  هتدـئاف  نوکی  نا  زوجیو  يرخا  ةدـئاف  طرـشلل 

عفدـی رهاظلا  هضراع و  دـق  اقلطم  هارکالا  ۀـمرح  یلع  عطاقلا  عامجالا  رهاظلا و  بسحب  وه  اـمنا  مکحلا  ءاـفتنا  یلع  طرـشلا  ۀـلالد  اـضیاو 
دحاو یلإ  لعفلا  بسنی  ناب  ضیرعتلل  اما  رکذ و  امل  اما  لصاحلا . ضرعم  یف  لصاحلا  ریغ  زاربا  يأ  ضیرعتلل ) وأ  یکاکـسلا  لاق   ) عطاقلاب

هللا یلص  یبنلا  وه  بطاخملاف  کلمع ) نطبحیل  تکرشا  نئل   ) کلبق نم  نیذلا  یلا  کیلا و  یحوا  دقل  یلاعت و  هلوق  وحن )  ) هریغ دارملا  و 
لیبس یلع  لـصاحلا  ضرعم  یف  لـصاحلا  ریغلا  كارـشالل  ازاربا  یـضاملا  ظـفلب  ئج  نکل  هب ، عوطقم  هکارـشا  مدـعو  ملـسو  هیلع  یلاـعت 

، هنبرضال ریمالا  ینمتش  نا  هللا  لوقتف و  دحا  کمتش  اذإ  امک  مهلامعا  تطبح  دق  هناب  كارشالا  مهنع  ردص  نمل  اضیرعت  ریدقتلا  ضرفلا و 
ناک امل  هلصا و  یلع  هنوکل  ضیرعتلا  دیفی  عراضملا ال  رکذ  ناو  كارـشالا  مهنع  ردصی  مل  نمل  ضیرعتلل  ینعم  هنا ال  کیلع  یفخی  و ال 
یف ، ) تکرـشا نئل  ریظن  يأ  هریظنو ) . ) لاق مث  مدقت  ام  عیمج  رکذ  دـق  وهف  الا  یکاکـسلا و  یلإ  هبـسن  فعـضو  ءافخ  عون  مالکلا  اذـه  یف 

نودبعت مکل ال  ام  يأ و  ینرطف ، يذلا  دبعا  یلامو ال   ) یلاعت هلوق  ضیرعتلل  طرشلا  یف  عراضملا  ماقم  یضاملا  لامعتـسا  یف  ال  ضیرعتلا )
يأ هنسح ) هجوو   ) قایسلل قفاوملا  وه  ام  یلع  عجرا  هیلا  لاقی و  نا  بسانملا  ناکل  ضیرعتلا  ول ال  ذإ  نوعجرت ) هیلا  لیلدب و  مکرطف  يذلا 

اذه نسح 
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مهبضغ  ) هجولا کلذ  دیزی ) هجو ال  یلع   ) عامسالل یناثلا  لوعفملا  وه  قحلا )  ) هؤادعا مه  نیذلا  نیبطاخملا )  ) ملکتملا عامسا )  ) ضیرعتلا
نیعی هجو  یلع  يأ  یکاکسلا  مالک  یف  اذه  سیل  دیزی و  یلع  فطع  نیعیو ) لطابلا  یلإ  مهتبسنب  حیرـصتلا  كرت   ) هجولا کلذ  يأ  وهو )
دیری ام  ـالا  مهل   ) ملکتملا دـیری ) ـال  ثیح  مهل  حـصنلا  ضاـحما  یف  لـخدا   ) هجولا کـلذ  نوکل  يا  هنوکل )  ) قحلا لوبق  يأ  هلوبق ) یلع  )
ءافتنا مزلیف  طرشلا ) ءافتناب  عطقلا  عم  یضاملا  یف   ) اضرف طرشلا  نومـضم  لوصحب  ءازجلا  نومـضم  لوصح  قیلعتل  يا  طرـشلل ) ولو  هسفنل 
عانتمال ءازجلا  ینعا  یناثلا  عانتمال  یهف  مارکالا  ءافتنا  مزلیف  هئافتناب  عطقلا  عم  ئجملاب  مارکالا  اقلعم  کتمرکال  ینتئج  ول  لوقت  امک  ءازجلا 
لوالا ناب  بجاحلا  نبا  هیلع  ضرتعاو  روهمجلا . نیب  روهـشملا  وه  اذـه  طرـشلا ، ءافتنا  ببـسب  فتنم  ءازجلا  نا  ینعی  طرـشلا  ینعا  لوـالا 
ءافتنا نال  سکعلاب  رمالا  لب  ةددـعتم  بابـسا  ئـشلل  نوکی  نا  زاوجل  ببـسملا  ءافتنا  یلع  لدـی  ـال  ببـسلا  ءاـفتناو  ببـسم  یناـثلا  ببس و 

قیس امنا  اتدسفل  هللا  الا  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول  یلاعت  هلوق  نا  يرت  الا  یناثلا  عانتمال  لوالا  عانتمال  یهف  هبابسا  عیمج  ءافتنا  یلع  لدی  ببـسملا 
اهنا یلع  اوعمجی  نا  اوداک  یتح  بجاحلا  نبا  يأر  نورخأتملا  نسحتـساو  سکعلا . نود  ۀـهلالا  ددـعت  عانتما  یلع  داسفلا  عانتماب  لدتـسیل 

زاوجل سکع  ریغ  نم  موزلملا  ءافتنا  بجوی  مزاللا  ءافتناو  مزال  یناثلا  موزلم و  لوالا  نال  اما  هرکذ و  امل  اما  یناثلا . عانتمال  لوـالا  عاـنتمال 
عانتماب لدتـسی  هنا  لوالا  عانتمال  یناثلا  عانتمال  ول  مهلوق  ینعم  سیل  هنال  لمأتلا ، ۀـلق  ضارتعالا : اذـه  أشنم  لوقا  اناو  معا . مزاللا  نوکی  نا 

ءافتنا نا  یلع  ۀلالدلل  اهنا  هانعم  لب  مزاللا  وأ  ببسملا  عافتنا  بجوی  موزلملا ال  وأ  ببسلا  عافتنا  نا  هیلع  دری  یتح  یناثلا  عانتما  یلع  لوالا 
اهنا ینعی  ةءیـشملا  ءافتنا  ببـسب  وه  امنا  ۀـیادهلا  ءافتنا  نا  مکیدـهل  هللا  ءاـش  ول  ینعمف  لوـالا  ءاـفتنا  ببـسب  وه  اـمنا  جراـخلا  یف  یناـثلا 

ۀلع نا  یلع  ۀلالدلل  لمعتست 
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ول مهلوق  نا  يرت  الا  یه  ام  ءازجلا  ءافتناب  ملعلا  ۀلع  نا  یلإ  تافتلا  ریغ  نم  طرـشلا  نومـضم  ءافتنا  یه  جراخلا  یف  ءازجلا  نومـضم  ءافتنا 
مل رمع  نا  یلع  لیلد  هدوجو  نا  رمع ال  كاله  مدعل  ببس  یلع  دوجو  نا  هانعم  رمع  کلهل  یلع  ول ال  وحن  لوالا  دوجول  یناثلا  عانتمال  ال 
وذ راط  ولو  یـسامحلا  لاق  ئجملا ، مدـع  ببـسب  مارکالا  مدـع  ینعا  ئجت  مل  کنکل  کتمرکال  ینتئج  ول  انلوق  لثم  حـص  اذـهل  کلهی و 
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تماد ولو  يرعملا  ءالعلا  وبأ  لاق  و  اهلبق ، رفاح  وذ  رطی  مل  هنا  ببـسب  سرفلا  کلت  ناریط  مدـع  نا  ینعی  رطی  مل  هنکلو  تراطل  اهلبق ، رفاح 
تاـسایقلا یف  اهنولمعتـسی  اـمنا  موزللا و  ةادا  ولو ، نا  اولعج ، دـقف  نوـیقطنملا  اـما  ماود و  نهل  اـم  نکلو  اـیاعر  مهریغک ، اوناـک  تالودـلا 

ریغ نم  مزاللا  ءافتناب  موزلملا  ءافتنا  ةرورض  لوالا  ءافتناب  ملعلل  ۀلع  یناثلا  ءافتناب  ملعلا  نا  یلع  ۀلالدلل  مهدنع  یهف  جئاتنلاب  ملعلا  لوصحل 
نکل ةدـعاقلا  هذـه  یلع  دراو  اتدـسفل  هللا  ـالا  ۀـهلآ  اـمهیف  ناـک  ول  یلاـعت  هلوـق  یه و  اـم  جراـخلا  یف  ءازجلا  ءاـفتنا  ۀـلع  نا  یلإ  تاـفتلا 

ثحابم ماقملا  اذـه  یفو  نفلا . اذـه  رارـسا  نم  هانرکذ  ام  یلع  ثحبلا  اذـه  قیقحت  ضیفتـسملا و  عناشلا  وه  ۀـغللا  ةدـعاق  یلع  لامعتـسالا 
قیلعتلا و یفانی  توبثلا  ذإ  اهیتلمج ) یف  یضملا  توبثلا و  مدع  مزلیف   ) یضاملا یف  طرشلل  ول  ناک  اذإ  حرشلا و  یف  اهاندروا  ۀفیرـش  يرخا 

نا لامعتـسا  لبقتـسملا  یف  لمعتـست  اهنا  دربملا  بهذمو  ۀتکنل  الا  ۀیوضاملا  ۀـیلعفلا  نع  اهیتلمج  یف  لدـعی  الف  یـضملا  یفانی  لابقتـسالا 
اهلوخدـف . ) طقـسلاب ولو  ۀـمایقلا  موی  ممالا  مکب  یهابا  ینا  نیـصلاب و  ولو  ملعلا  اوبلطا  مالـسلا : هیلع  هلوق  وحن  تباث . هتلق  عم  وه  لصولل و 

رارمتـسا دصقل   ) كالهو دهج  یف  متعق  ول  يأ  متنعل ) رمالا  نم  ریثک  یف  مکعیطی  ول   ) هللا لوسر  مکیف  نا  اوملعاو  وحن ) یف  عراضملا  یلع 
(. اتقوف اتقو  یضم  امیف  لعفلا 
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دیفی هیلع  ول  لوخدو  رارمتـسالا  دـیفی  عراضملا  ناف  مکتعاطا  یلع  هرارمتـسا  عاـنتما  ببـسب  مکتنع  عاـنتما  نا  ینعی  ۀـعاطالا  وه  لـعفلا : و 

عراضملا نا  امک  هنال  مکتعاطا  نع  ۀعانتما  رارمتسا  ببسب  مکتنع  عانتما  نا  ینعی  ۀعاطالا  عانتما  لعفلا  نوکی  نا  زوجیو  رارمتـسالا . عانتما 
ۀتبثملا ۀیمسالا  ۀلمجلا  نا  امک  عانتمالا  رارمتسا  دیفی  ول  هیلع  لخادلا  یفنلا و  رارمتسا  یفنملا  دیفی  نا  زوجی  توبثلا  رارمتـسا  دیفی  تبثملا 

انمآ انا  مهلوقل  ادر  نینمؤمب  مه  ام  یلاعت و  هلوقک  ماودلا  دیکأتلا و  یفن  هماودو ال  یفنلا  دیکأت  دیفی  ۀیفنملا  هماودو و  توبثلا  دیکأت  دـیفت 
اتقو هددجتو  ءازهتسالا  رارمتـسا  یلإ  ادصق  مهب  ئزهتـسم  هللا  لقی  مل  ثیح  مهب ) ئزهتـسی  هللا   ) یلاعت هلوق  یف  امک  هدکآو  هجو  غلبا  یلع 
یلع اوفقو  ذإ   ) ۀیؤرلا هنم  یتأت  نم  لکل  وأ  مالسلا  هیلع  دمحمل  باطخلا  يرت ) ولو  یلاعت  هلوق  وحن  یف   ) عراضملا یلع  اهلوخد  و ) . ) انقوف
ارما تیأرل  يأ  فوذـحم  ول  باوجو  اهباذـع  رادـقم  اوفرعف  اهولخدا  وأ  مهتحت  یه  اعالطا  اهیلع  اوعلطاو  اـهونیاعی  یتح  اـهورا  يأ  راـنلا )

یف یه  امنا  ۀـلاحلا  اذـهف  هرابخا .) یف  فالخ  نمع ال   ) مالکلا وأ  عراضملا  يأ  هرودـصل ) یـضاملا  ۀـلزنم   ) عراضملا يأ  هلیزنتل )  ) اـعیظف
تیأر ولو  لقی  مل  یضاملا و  ظفل  نم  لدع  نکل  یضاملاب  ناصتخملا  ذاو  ول  اهیف  لمعتساف  ققحتملا  یـضاملا  ۀلزنمب  تلعج  اهنکل  ۀمایقلا 
ضام قیقحتلا  یف  لبقتـسم  رمالا  اذهف  عوقولا  ققحت  یف  یـضاملا  ۀـلزنمب  هدـنع  لبقتـسملا  هرابخا و  یف  فالخ  نم ال  مالک  هنا  یلإ  ةراشا 

یف  ) عراضملا یلإ  یـضاملا  نع  لدع  امک )  ) اعیظف ارما  تیأرل  هتیأر  ولو  هتیأر  ام  کنکل  رمالا  اذـه  یـضقنا  دـق  لیق  هنأک  لیوأتلا  بسحب 
نبا مزتلا  دق  هنال  یـضاملا  وه  انهه  لصالا  ناک  امنا  و  هرابخا . یف  فالخ  نمع ال  هرودصل  یـضاملا  ۀلزنم  هلیزنتل  اورفک ) نیذلا  دوی  امبر 

لیلقتلا ینعم  یـضاملا و  یف  لیلقتلل  اهنال  ایـضام  نوکی  نا  بجی  امب  ۀـفوفکملا  بر  دـعب  عقاولا  لعفلا  نا  حاـضیالا  یف  یلع  وباو  جارـسلا 
. کلذ اونمت  ام  ۀقافا  مهنم  تدجو  ناف  نوتهبیف  ۀمیقلا  لاوها  مهشهدی  هنا  انهه 

ص 97
يأر یلع  اما  مهتدادول و  ۀیاکح  ینمتلل  ولو  هیلع  نیملـسم  اوناک  ول  ۀلالدل  فوذـحم  دوی  لوعفمو  قیقحتلل  وأ  ریثکتلل  ةراعتـسم  یه  لیقو 

نا ینعی  هلیزنتل  هلوق  یلع  فطع  ةروصلا ) راضحتس  وأ ال   ) نیملسم اوناک  ول  هلوق  وه  دوی  لوعفمف  ۀیردصم  افرح  ینمتلل  یتللا  ول  لعج  نم 
لدـی امم  عراضملا  نال  رانلا  یلع  نیفوقوم  نیرفاکلا  ۀـیؤر  ةروص  راضحتـسال  اما  رکذ و  امل  اما  يرت  ولو  وحن  یف  عراـضملا  یلإ  لودـعلا 

یف الا  کلذ  لعفی  نوعماسلا و ال  اهدهاشیل  ةروصلا  کلت  عراضملا  ظفلب  رـضحتسی  هنأک  دـهاشی  نا  هنأش  نم  يذـلا  رـضاحلا  لاحلا  یلع 
حایرلا لسرا  يذلا  هللا  یلاعت  هلوق  دعب  عراضملا  ظفلب  اباحس ) ریثتف  یلاعت  هللا  لاق  امک   ) کلذ وحن  وأ  هتعاظف  وأ  هتبارغل  هتدهاشمب  مهتیرما 

تایفیکلا یلع  ضرالا  ءامـسا و  نیب  ارخـسم  باحـسلا  ةروص  ةراثا  ینعی  ةرهابلا ) ةردـقلا  یلع  ۀـلادلا  ۀـعیدبلا  ةروصلا  کلتل  اراضحتـسا  )
دیز کلوقک   ) فیرعتلا امهیلع  لادلا  دهعلا ) رصحلا و  مدع  ةدار  الف   ) دنسملا ریکنت  يأ  هریکنت ) اماو   ) ۀتوافتملا تابالقنالا  ۀصوصخملا و 
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دیز ام  وحن  ریقحتلل ) وأ   ) باتکلا کـلت  ربخ  وأ  فوذـحم  أدـتبم  ربخ  هنا  یلع  ءاـنب  نیقتملل ) يدـه  وحن  میخفتلل  وأ  رعاـش  ورمعو  بتاـک 
نا نم  رم  امل  متا ) ةدئافلا  نوکلف   ) ملاع لجر  دیز  وحن  فصولا ) وأ   ) لجر مالغ  دیز  وحن  ۀفاضالاب )  ) دنسملا يأ  هصیصحت ) اماو  . ) اءیش
نم فصولا  ۀـفاضالا و  لعجو  تادـیقملا  نم  هوحنو  لاحلاک  دنـسملا  تالومعم  لعج  نا  ملعاو  ةدـئافلا . ۀـیمتا  بجوت  صوصخلا  ةداـیز 

موهفملا و درجم  یلع  لدی  امنا  هنال  لعفلل  عویش  عویشلا و ال  صقن  نع  ةرابع  صیصختلا  نال  لیق  حالطصا و  درجم  وه  امنا  تاصصخملا 
وأ ۀـفاضالاب  دنـسملا  صیـصخت  كرت  يأ  هکرت ) اماو  . ) رظن هیف  هصـصخیف و  عویـشلا  هیف  يذـلا  مسـالا  یف  ئجی  فصولا  هدـیقت و  لاـحلا 

. ةدئافلا ۀیبرت  نم  عنامل  دنسملا  دیقت  كرت  یف  قبس ) امم  رهاظف   ) فصولا
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یف سیل  ذإ  هیلإ  دنـسملا  فیرعت  دـنع  بجی  هنا  ینعی  فـیرعتلا ) قرط  يدـحاب  هل  موـلعم  رما  یلع  اـمکح  عماـسلا  ةداـف  ـالف  هفیرعت  اـماو  )
عماسلل امولعم  هنوک  یف  هلثم  رخآ  رماب  مولعم  رما  یلع  امکح  يأ  هلثم ) رخآب   ) ۀیربخلا ۀلمجلا  یف  ۀفرعم  دنـسم  ةرکن و  هیلإ  دنـسم  مهمالک 

یلع فطع  مکح ) مزـال  وأ   ) قلطنملا وه  دـیز  وحن  ناـفلتخی  وأ  قلطنملا  وه  بکارلا  وحن  ناـقیرطلا  ادـحتی  ءاوس  فـیرعتلا  قرط  يدـحاب 
ةدئاف عماسلل  مالکلا  ةدافا  یفانی  نیمولعم ال  ربخلا  أدـتبملا و  نوک  نا  یلع  هیبنت  اذـه  هیف  هلثم و  رخاب  مولعم  رما  یلع  يأ  کلذـک )  ) امکح

نوک لاـح  قلطنملا ) ورمعو  كوخا  دـیز  وحن   ) رخـالا یلإ  امهدـحا  دانـساب  ملعلا  مزلتـسی  ـال  ربـخلا  أدـتبملا و  سفنب  ملعلا  هنـال  ۀـلوهجم 
روکذـملا اخا و  هل  نا  فرعی  نمل  لاقی  امنا  كوخا  دـیز  وحن  نا  باتکلا  ظفل  رهاظو  سنجلا .) وأ  دـهعلا  فیرعت  رابتعاب   ) اـفرعم قلطنملا 

ةاحنلا نم  نیققحملا  ضعب  هرکذ  ام  قیفوتلا  هجوو  فرعی . مل  وأ  اخا  هل  نا  فرعی  ناک  ءاوس  هنیعب  ادـیز  فرعی  نمل  لاقی  هنا  حاـضیالا  یف 
نکل ةرکن  رخالا  ۀفرعم و  امهدحا  نکی  ملف  دیزل  مالغو  دیز  مالغ  نیب  قرف  قبی  مل  الا  دهعلا و  رابتعا  یلع  ۀفاضالا  فیرعت  عضو  لصا  نا 
لـصا یلإ  رظان  باتکلا  یف  امف  ۀـفاضالا  عضو  فالخ  وه  ماللاب و  فرعملاک  نیعم  یلإ  ةراشا  ریغ  نم  دـیز  مـالغ  ینءاـج  لاـقی  اـم  اریثک 

یف طباضلا  ورمع و  قلطنملا  دیز و  كوخا  وه  نیروکذملا و  نیلاثملا  سکع  وحن  يأ و  اهسکعو ) . ) هفالخ یلإ  حاضیالا  یف  ام  عضولا و 
عماسلا فرعی  ثیحب  ناک  امهیاف  يرخالا  نود  امهیدحاب  هفاصتا  عماسلا  فرعو  فیرعتلا  تافـص  نم  ناتفـص  ئـشلل  ناک  اذإ  هنا  میدـقتلا 

ناک امهیاو  أدـتبم  هلعجتو  هیلع  لادـلا  ظفللا  مدـقت  نا  بجیف  رخالاب  هیلع  مکحت  نا  کـمعز  بسحب  بلاـطلاک  وه  هب و  تاذـلا  فاـصتا 
بسحب بلاطلاک  وه  هب و  تاذلا  فاصتا  لهجی  ثیحب 
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همـساو و ال هنیعب  ادـیز  عماسلا  فرع  اذإف  ربخ  هلعجتو  هیلع  لادـلا  ظـفللا  رخؤت  نا  بجی  هنع  هئاـفتنا  وأ  تاذـلل  هتوبثب  مکحت  نا  کـمعز 

تلق هدـنع  هنیعت  نا  تدراو  نییعتلا  یلع  هفرعی  هل و ال  اخا  فرع  اذإ  كوخا و  دـیز  تلق  کلذ  هفرعت  نا  تدراو  هوخا  هناب  هفاـصتا  فرعی 
ینعی یناثلا ) و  . ) باغلا اهحامر  حـصی  حامرلا و ال  اهباغ  ادوسا  تیأر  اـنلوق  وحن  یف  کـلذ  رهظیو  كوخا  دـیز  حـصی  ـال  دـیز و  كوخا 

لامکل يأ  هیف ) هلامکل  ۀغلابم  وأ   ) هاوس ریما  نکی  مل  اذإ  ریمالا ) دیز  وحن  اقیقحت  ئـش  یلع  سنجلا  رـصق  دیفی  دق   ) سنجلا فیرعت  رابتعا 
ۀبتر نع  اهروصقل  هریغ  ۀعاجشب  دادتعاال  هناک  ۀعاجشلا  یف  لماکلا  يأ  عاجـشلا ) ورمع  وحن   ) سکعلاب وأ  سنجلا  کلذ  یف  ئـشلا  کلذ 

رـصق ةدافا  یف  مدـقت  ام  نیبو  امهنیب  توافت  ورمع و ال  عاجـشلا  دـیز و  ریمالا  وحن  أدـتبم  سنجلا  مالب  فرعملا  لـعج  اذإ  اذـک  لاـمکلا و 
ۀفرعم ربخلا  ناک  ءاوس  ربخلا  یلع  روصقم  وهف  أدتبم  لعج  نا  سنجلا  مالب  فرعملا  نا  لصاحلا  ورمع و  یلع  ۀعاجشلا  دیز و  یلع  ةرامالا 
لوعفم وأ  فرظ  وأ  لاح  وأ  فصوب  دیقی  دـق  ورم  امک  هقالطا  یلع  یقبی  دـق  سنجلا  أدـتبملا و  یلع  روصقم  وهف  اربخ  لعج  ناو  ةرکن  وأ 

ءارقتـسالاب مولعم  کلذ  عیمجو  راطنق  فلا  بهاولا  وه  دـلبلا و  یف  ریمالا  وه  اـبکار و  رئاـسلا  وه  میرکلا و  لـجرلا  وه  وحن  کـلذ  وحن  وأ 
تیار لیتق ، یلع  ءاکبلا  حبق  اذإ  ءاسنخلا  لوق  یف  امک  رـصقلا  دیفی  دق ال  هنا  یلإ  ةراشا  دق  ظفلب  دـیفی  دـق  هلوق  ءاغلبلا و  بیکارت  حفـصتو 

ینعملا سیل  نا  برعلا  مالک  یناعم  ۀـفرعم  یف  بردـتلا  میقتـسملا و  عبطلا  میلـسلا و  قوذـلا  بسحب  فرعی  هناف  الیمجلا  نسحلا  كءاـکب 
نیعتم مسالا   ) دـیز قلطنملا  وأ  قلطنملا  دـیز  وحن  یف  لیقو ) . ) رـصاقلا لمأتلا  رهاـظلا و  رظنلا  بسحب  کـلذ  نکما  ناو  رـصقلا  یلع  اـنهه 
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أدتبملا ینعم  نال  یبسن ) رما  یلع  اهتلالدل   ) ترخأت وأ  تمدقت  ۀیربخلل )  ) ۀنیعتم ۀفـصلا ) تاذلا و  یلع  هتلالدـل   ) رخأت وأ  مدـقت  ءادـتبالل )
ءاوسف بوسنملا  یه  ۀفصلا  اهیلإ و  بوسنملا  یه  تاذلا  بوسنملا و  ربخلا  ینعم  هیلإ و  بوسنملا 

ص 100
صخـشلا ینعملا  ناب  درو  . ) هرـس هللا  سدق  يزارلا  مامالا  يأر  اذه  ربخ و  قلطنملا  أدتبم و  دـیز  نوکی  دـیز  قلطنملا  وأ  قلطنملا  دـیز  انلق 

اماو . ) ادنـسم یبسن و  رما  یلع  الاد  لعجی  مسالا  اهیلإ و  ادنـسم  تاذلا و  یلع  ۀلاد  لعجت  ۀفـصلا  نا  ینعی  مسالا ) بحاص  ۀفـصلا  هل  يذلا 
عم یببـس  ریغ  هنوکل  نوکی  هدارفا  نا  نم  رم ) امل   ) میاق هوبا  دیز  وحن  ایببـس ) هنوکل  وأ   ) ماق دیز  وحن  يوقتللف ) ۀـلمج   ) دنـسملا يأ  هنوک )
ئش هیلإ  دنسی  نا  یعدتـسی  أدتبم  هنوکل  أدتبملا  نا  وه  حاتفملا  بحاص  هرکذ  ام  یلع  ماق  دیز  لثم  یف  يوقتلا  ببـسو  يوقتلا . ةدافا  مدع 

دقعنیف هل  انمـضتم  وأ  ریمـضلا  نع  ایلاخ  ناک  ءاوس  هسفن  یلإ  أدـتبملا  کلذ  هفرـص  أدـتبملا  کلذ  یلإ  دنـسی  نا  حلـصی  ام  هدـعب  ءاج  اذإف 
ریمـضلا کلذ  هفرـص  مئاق  دیز  یف  امک  ریمـضلا  نع  یلاخلل  اهباشم  نوکی  ناب ال  هب  دتعملا  هریمـضل  هل  انمـضتم  ناک  اذإ  مث  مکح . امهنیب 

نا بجیو  هتبرض  دیز  وحن  هنع  جرخیو  ادتبم  ریمض  یلإ  ادنسم  نوکی  امب  يوقتلا  صتخی  اذه  یلعف  ةوق  مکحلا  یـستکیف  ایناث  أدتبملا  یلإ 
هدانسا يون  دق  ثیدحل  الا  ۀیظفللا  لماوعلا  نع  يرعم  هب  یتؤی  مسالا ال  نا  وه  زاجعالا و  لئالد  یف  خیشلا  هرکذ  ام  یلع  اما  ایببس و  لعجی 
لوخد هبلق  یف  لخد  ماق  تلق  اذإف  هب . مالعالل  ۀمدقتو  هل  ۀئطوت  اذهف  هنع  رابخالا  دیرت  کناب  عماسلا  بلق  ترعشا  دقف  دیز  تلق  اذإف  هیلإ .

ناف ۀمدقتلا ، و  هیلع ، هیبنتلا  دعب  هب  مالعالا  لثم  ۀتغب  ئشلاب  مالعالا  سیل  ۀلمجلابو  کشلا . ۀهبشلا و  نم  عنماو  توبثلل  دشا  اذه  سونأملا و 
ۀلمج ال هیف  دنـسملا  نوکی  اممو  هب  تررم  دیزو  هتبرـض  دـیز  وحن  هیف  لخدـیف  ماکحالا  يوقتلا و  یف  مالعالا  دـیکأت  يرجم  يرجی  کلذ 

. قبس امم  امولعم  هنوکو  هرما  ةرهشل  هل  ضرعتی  مل  ناشلا و  ریمض  ربخ  يوقتلا  وأ  ۀیببسلل 
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( رم امل  اهتیطرشو  اهتیلعفو  اهتیمساو   ) رم ام  یلع  يوقتلا  یف  ۀلخاد  یهف  ینءاج  لجرو  کتجاح  یف  تیعس  انا  وحن  صیصختلا  ةروص  اماو 
ۀلالدلا ثودحلا و  ددجتلل و  ۀیلعف  اهنوکو  توبثلا  ماودـلل و  ۀیمـسا  ۀـلمجلا  کلت  نوکو  يوقتلا  وأ  ۀیببـسلل  ۀـلمج  دنـسملا  نوک  نا  ینعی 

ذإ ۀیلعفلا  راصتخال  اهتیفرظو   ) طرشلا تاودا  نم  ۀلـصاحلا  ۀفلتخملا  تارابتعالل  ۀیطرـش  اهنوکو  هجو  رـصخا  یلع  ۀثلثلا  ۀنمزالا  دحا  یلع 
، ادرفم نوکی  نا  ربخلا  یف  لصالا  نال  لعافلا  مساب  لیق  لمعلا و  یف  لصالا  وه  لعفلا  نال  حصالا ) یلع  لعفلاب  ةردقم   ) ۀـیفرظلا يأ  یه )

لاق ولو  ربخلا ، فالخب  ۀلمجلا  ناظم  نم  ۀلـصلا  ناب  بیجاو  كوخا . رادلا  یف  يذلا  يوحن  لوصوملل  ۀلـص  فرظلا  عوقوب  لوالا  حـجرو 
ریغلا لوقلا  یلع  لعافلا  مساب  ةردـقم  ۀـیفرظلا  ۀـلمجلا  نا  یـضتقی  هترابع  رهاظ  نال  بوصا  ناکل  حـصالا ، یلع  لعفلاب  ردـقم  فرظلا  اذإ 

( همیدقت اماو   ) هیلإ دنـسملا  میدـقت  یف  رم ) امک  مها  هیلإ  دنـسملا  رکذ  نالف   ) دنـسملا ریخأت  يأ  هریخأت ) اماو  . ) هداسف یفخی  و ال  حـصالا ،
هنا وه  انا  یمیمت  انلوق  ینعم  نال  لصفلا  ریمض  یف  هانققح  ام  یلع  هیلإ  دنـسملا  رـصقل  يأ  هیلإ ) دنـسملاب  هصیـصختلف   ) دنـسملا میدقت  يأ 

فرظلا وه  دنـسملا  تلق  ناف  الوغ . اهیف  ناف  ایندـلا ) رومخ  فالخب  يأ  لوغ  اهیف  وحن ال   ) ۀیـسیقلا یلإ  اهزواجتی  ۀـیمیمتلا ال  یلع  روصقم 
مدـع نا  دوصقملا  تلق  ۀـنجلا  رومخ  یلإ  عجارلا  رورجملا  ریمـضلا  ینعا  هنم  ءزج  یلع  لـب  هیلع  روـصقمب  سیل  هیلإ  دنـسملا  اـهیف و  ینعا 

ینعملاف دنـسملا  بناج  یف  یفنلا  تربتعا  ناو  ایندلا  رومخ  یفب  فاصنالا  یلإ  هزواجتی  ۀنجلا ال  رومخ  یفب  فاصتالا  یلع  روصقم  لوغلا 
دنـسملا یلع  روصقم  هیلإ  دنـسملاف  ایندلا  رومخ  یف  لوصحلا  مدع  یلإ  هزواجتی  ۀنجلا ال  رومخ  یف  لوصحلا  مدـع  یلع  روصقم  لوغلا  نا 

. نید یلو  مکنید  مکل  یلاعت  هلوق  یف  سایق  کلذکو  یقیقح  ریغ  ارصق 
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یبر ال یلعب  فاصتالا  یلع  روصقم  مهباسح  ینعملا  نا  نم  یبر  یلع  الا  مهباـسح  نا  یلاـعت  هلوق  یف  حاـتفملا  بحاـص  هرکذ  اـم  هریظنو 
میدقتلا نأل  يأ و  اذهل ) و   ) مهضعب همهوت  امک  سکعلا  نود  ۀفصلا  یلع  فوصوملا  رـصق  نم  کلذ  عیمجف  یلعب  فاصتالا  یلإ  هزواجتی 

هیلع همیدقت  دیفی ) الئل   ) بیر هیف  لقی ال  مل  و  هیف ) بیر  یف ال   ) هیلإ دنـسملا  یلع  دنـسملا  وه  يذلا  فرظلا ) مدقی  مل   ) صیـصختلا دـیفی 
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ۀلباقم یف  ربتعملا  هنال  یلاعت  هللا  بتک  رئاس  یف  لاق  امنا  و  نآرقلاب . بیرلا  مدـع  صاصتخا  یلع  ءانب  یلاعت  هللا  بتک  رئاس  یف  بیرلا  توبث 
میدقت يأ  هصیصخت  یلع  فطع  هیبنتلا ) وأ   ) اهریغ تابورشملا و  قلطم  ایندلا ال  رومخ  یه  ۀنجلا  رومخ  ۀلباقم  یف  ربتعملا  نا  امک  نآرقلا 

امبر هنال  رمالا  لوا  نم  لاق  امنا  و  توعنملا . یلع  مدـقتی  ـال  تعنلا  ذإ  تعن ) ـال  ربخ   ) دنـسملا يأ  هنا ) یلع  رمـالا  لوا  نم   ) هیبنتلل دنـسملا 
هتمهو اـهرابکل *  یهتنم  ـال  ممه  هل  هلوـقک   ) أدـتبملل ربـخ  مـالکلا  یف  دری  مل  هنا  یلإ  رظنلا  ینعملا و  یف  لـمأتلاب  تعن  ـال  ربـخ  هنا  مـلعی 

ناب هیلإ  دنـسملا  رکذ  یلإ  قیوشتلا  وأ  . ) مایالا کهجو  ةرغب  تدعـس  وحن  لؤافتلا ) وأ   ) هل ممه  لـقی  مل  ثیح  رهدـلا ) نم  لـجا  يرغـصلا 
بلطلا دعب  لصاحلا  نال  لوبقلا  نم  لحمو  سفنلا  یف  عقو  هل  نوکیف  هیلإ  دنسملا  رکذ  یلإ  سفنلا  قوشی  لوط  مدقتملا  دنـسملا  یف  نوکی 

لعاف ایندلا )  ) ائیـضم راص  ینعمب  قرـشا  نم  قرـشت )  ) هلوقب فوصوملا  مدقتملا  دنـسملا  وه  اذه  ۀثالث ) هلوقک   ) بعت الب  قاسنملا  نم  زعا 
ۀثالثلا هذه  ۀجهبب  ةرونم  ایندلا  ریصت  يأ  اهتراضنو  اهنسحب  يأ  اهتجهبب )  ) هلوق یف و  رورجملا  ریمضلا  وه  فوصوملا  یلإ  دئاعلا  قرـشت و 

دنـسملا باب  ینعی  بابلا ) اذـه  یف  رکذ  امم  ریثک  هیبنت ، (. ) رمقلا قحـسا و  وبا  یحـضلا و  سمـش   ) هلوق وه  رخأتملا  هیلإ  دنـسملا  اهئاهبو و 
ریخأـتلا و میدـقتلا و  ریکنتلا و  فـیرعتلا و  نم  اـمهریغ ) فذـحلا و  رکذـلاک و  اـمهب  صتخم  ریغ   ) هیلإ دنـسملا  باـب  ینعی  هلبق ) يذـلاو  )

. قبس امم  کلذ  ریغ  دییقتلا و  قالطالا و 
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العف ادرفم  دنسملا  نوککو  دنسملا  هیلإ و  دنسملا  نیب  امب  صتخملا  لصفلا  ریمـضک  نیبابلاب  صتخم  اهـضعب  نال  رکذ  امم  ریثک  لاق  امنا  و 
یف يرجی  هناف ال  فیرعتلاک  نیبابلا  ریغ  یف  يرجی  اهعیمج ال  نا  یلإ  ةراـشا  وه  لـیق : اـمئاد و  دنـسم  لـعف  لـک  ذإ  دنـسملاب  صتخم  هناـف 
نا یـضتقی  امهب ال  صتخم  ریغ  نیبابلا  یف  رکذ  ام  عیمج  انلوق  نال  رظن  هیف  هیلإ و  فاضملا  یف  يرجی  هناـف ال  میدـقتلاکو  زییمتلا  لاـحلا و 

یفکی اذإ  هیف  اهنم  لک  يرجی  نا  نع  الـضف  دنـسملا  هیلإ و  دنـسملا  ریغ  یه  یتلا  رومالا  نم  دـحاو  لک  یف  تاروکذـملا  نم  ئـش  يرجی 
هرابتعا هیلع  یفخی  ال   ) نیبابلا یف  يأ  امهیف ) کلذ  رابتعا  نقتا  اذإ  نطفلاو  . ) مهفاف امهریاغی  امم  ئـش  یف  هتوبث  نیبابلاب  صاصتخالا  مدعل 

. هیلإ فاضملا  اهب و  تاقحلملا  لیعافملا و  نم  امه ) هریغ  یف 
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لعفلا تاقلعتم  لاوحأ  باب 4 

کلذ نم  ضعب  لیـصفت  باـبلا  اذـه  یف  رکذ  نکل  لـعفلا  تاـقلعتم  یف  يرجی  ۀـقباسلا  تاراـبتعالا  نم  اریثک  نا  یلإ  هیبنتلا  یف  ریـشا  دـق 
لک رکذ  يأ  هعم ) هرکذ  نم  ضرغلا  نا  یف  لعافلا  عم  لعفلاک  لوعفملا  عم  لعفلا   ) لاقف ۀمدقم . کلذـل  دـهم  ثحب و  دـیزمب  هصاصتخال 
اما هنع و  هعوقو  ۀـهج  نمف  لعافلاب  اما  امهنم  لکب  لعفلا  سبلت  يأ  هب ) هسبلت  ةدافا   ) امهنم لـک  عم  لـعفلا  رکذ  وأ  لوعفملا  لـعافلا و  نم 

ةدارا ریغ  نم  هسفن  یف  هتوبث  لعفلا و  عوقو  ةدافا  هعم  هرکذ  نم  ضرغلا  سیل  يأ  قلطم ) هعوقو  ةدافا  ال   ) هیلع هعوقو  ۀـهج  نمف  لوعفملاـب 
هنوکل لوعفملا  وأ  لعافلا  رکذ  ریغ  نم  تبث  وأ  دـجو  وأ  برـضلا  عقو  لیقل  کلذ  دـیرا  ول  ذإ  هیلع  عقو  نم  یلع  وأ  هنع  عقو  نمم  ملعی  نا 

هیفن وأ  هلعافل   ) لعفلا تابثا  يأ  هتابثا ) ناک  نا  ضرغلاف  . ) هلعاف یلإ  دنسملا  يدعتملا  لعفلا  عم  يا  هعم )  ) هب لوعفملا  رکذی ) مل  اذإف   ) اثبع
لوعفم هل  ردقی  مل  مزاللا و  ۀلزنم   ) يدعتملا لعفلا  لزن )  ) هصوصخ همومع و  نع  الضف  هیلع  عقو  نمب  هقلعت  رابتعا  ریغ  نم  يأ  اقلطم ) هنع 

نالف انلوق  ناف  هیلع . عقو  نمب  هقلعت  رابتعاب  لعافلا  نم  لعفلا  عوقوب  رابخالا  ضرغلا  نا  اهنم  مهفی  عماسلا  نا  یف  روکذملاک ) ردـقملا  نال 
یفن نم  عم  ریناندـلا ال  ریغ  ءاطعا  هل  تبثا  نم  عم  امالک  نوکی  ایطعم و  هنوک  نایبل  ءاطعالا ال  هلوانتی  ام  سنج  نایبل  نوکی  ریناندـلا  یطعی 

رابتعا ریغ  نم  يأ  اقلطم )  ) هنوک لاح  لعفلا ) لعجی  نا  اما  هنال  نابرـض   ) مزاللا ۀلزنم  لزن  يذلا  مسقلا  اذه  يأ  وهو )  ) ءاطعا هنم  دجوی  نا 
رابتعا ریغ  نم  هیف و  صوصخ  وأ  مومع 

ص 106

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


یناثلا  ) کلذـک لعجی  الوا ) ۀـنیرق  هیلع  تلد  صوصخم  لوعفمب  اقلعتم   ) هنوک لاـح  لـعفلا  کـلذ  نع  يأ  هنع ) ۀـیانک   ) لوعفملاـب هقلعت 
تابثا ضرغلاف  دجوی  نم ال  ملعلا و  ۀقیقح  هل  دجوی  نم  يوتـسی  يأ ال  نوملعی ) نیذـلا ال  نوملعی و  نیذـلا  يوتـسی  له  لق  یلاعت  هلوقک 

هنال یناثلا  مدـق  امنا  و  صاخ . وأ  ماع  مولعمب  هقلعت  رابتعا  ریغ  نم  صوصخ و  ـال  هدارفا و  یف  مومع  راـبتعا  ریغ  نم  مهنع  هیفنو  مهل  ملعلا 
یلص هلوقک  ایلالدتسا  ایباطخ ال  ماقملا  ناک  اذإ  هنا  قارغتسالا  ماللا  ةدافا  ثحب  یف  رکذ  یکاکـسلا  هلاحب  امامتها  دشا  هعوقو  ةرثک  رابتعاب 

دصقلا نا  ماهیا  ۀلعب  قارغتسالا  یلع  اعمج  وأ  ناک  ادرفم  ماللاب  فرعملا  لمح  میئل  بخ  قفانملا  میرک و  رغ  نمؤملا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
دصقلل نوکی  دق  هنا  لوعفملا ، فذح  ثحب  یف  رکذ  مث  رخالا . یلع  نییواستملا  دحال  حیجرت  امهیف  ۀقیقحلا  ققحت  عم  رخآ  نود  درف  یلإ 
ۀغلابملل اماهیا  ۀـقیقحلا  هذـه  دـجوی  ءاطعالا و  لعفی  ینعم  یلإ  یطعی  نالف  وحن  یف  اباهذ  مزاللا  ۀـلزنم  يدـعتملا  لیزنتب  لعفلا  سفن  یلإ 
ایلالدتسا ایباطخ ال  ماقملا  ناک  اذإ  مث  هلوق  یلإ  ةراشا  روکذملا  قیرطلاب  هلوق  فنصملا  لعجف  قارغتسالا  ماللا  ةدافا  یف  روکذملا  قیرطلاب 

رابتعا ریغ  نم  مزاللا  ۀلزنم  هلیزنت  لعفلا و  لصا  توبث  ضرغلا  نوک  دعب  يأ  مث ) . ) هلوقب راشا  هیلا  قارغتـسالا و  یلع  ماللاب  فرعملا  لمح 
يأ کلذ )  ) لعفلا وأ  ماقملا  دافا )  ) یناهربلا نیقیلا  هیف  بلطی  ایلالدتـسا ) ال   ) نظلا درجمب  هیف  یفتکی  ایباطخ ) ماقملا  ناک  اذإ   ) ۀیانک هنوک 

هقیقحت رخآ و  نود  درف  یلع  هلمح  نم  مزاللا  مکحتلل ) اعفد   ) لـعفلا دارفا  یف  میمعتلا ) عم   ) اـقلطم هنع  هیفن  وأ  هلعاـفل  هتوبث  ضرغلا  نوک 
ۀغلابم اهلومش  تآاطعالا و  قراغتـسا  یلع  یباطخلا  ماقملا  یف  لمحی  ۀقیقحلا  مالب  فرعملا  ءاطعالاف  ءاطعالا  لعفی  ذئنیح  یطعی  ینعم  نا 

هنع یفنلا  وأ  توبثلا  ضرغلا  نوک  یفانت  لعفلا  دارفا  یف  میمعتلا  ةدافا  لاقی  ال  رخالا . یلع  نییواستملا  دحا  حیجرت  مزلی  الئل 
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ادافم هنوک  مدع  مزلتسی  ضرغلا ال  یف  اربتعم  ئشلا  نوک  مدع  ناف  کلذ  ملـسن  لوقن ال  انال  صوصخ . مومع و ال  رابتعا  ریغ  نم  يأ  اقلطم 
لعجی نا  وه  و  لوالاو ) . ) اهل ضرعتن  ملف  اهتحت  لئاط  ةدساف ال  تالیخت  ماقملا  اذه  یف  مهضعبل  و  دوصقم ، ریغ  دافم  میمعتلاف  مالکلا  نم 

، هادـع ظیغ  هداسح و  وجـش   ) هللااب نیعتـسملاب  اضیرعت  هللااب ) زتعملا  یف  يرتخبلا  لوقک   ) صوصخم لوعفمب  اقلعتم  هنع  ۀـیانک  اقلطم  لـعفلا 
هرابخا  ) عمسلاب و  هنساحم )  ) رصبلاب كردیف  عمس  وذو  ۀیؤر  وذ  نوکی  نا  يا  عاو ) عمـسی  رـصبم و  يری  نا  هادع *  ظیغ  هداسح و  وجـش  )
نونمتی نیذلا  هداسح  هؤادـعا و  دـجی  الف  يأ  كردـی  یلع  فطع  بصن و  اودـجی ) الف  هریغ  نود  ۀـمامالا  هقاقحتـسا  یلع  ۀـلادلا  ةرهاظلا 

قلعت ریغ  نم  ۀیؤرلا  عامـسلا و  هنع  ردصی  نم  يأ : مزاللا ، ۀـلزنم  عمـسی  يری و  لزن  هنا  لصاحلاف  الیبس .)  ) ۀـمامالا هتعزانم ) یلإ   ) ۀـمامالا
نیب ۀـمزالملا  ءاعداب  هراـبخا  و  هنـساحم . وه  صوصخم  لوعفمب  نیقلعتملا  عامـسلا  ۀـیؤرلا و  نع  نیتیاـنک  اـهلعج  مث  صوصخم ، لوعفمب 

راهتشالا ةرثکلا و  نم  تغلب  هرابخا  هراثآ و  نا  یلع  ۀلالدلل  هرابخا  عامس  عامسلا و  قلطم  نیب  اذک  هنـساحم و  هراثآ و  ۀیؤر  ۀیؤرلا و  قلطم 
، رابخالا کلت  الا  یعاولا  عمـسی  راثالا و ال  کلت  الا  ییارلا  رـصبی  لـب ال  عاو  لـک  اهعمـس  ءار و  لـک  اهرـصبأف  اـهؤافخا  عنتمی  ثیح  یلإ 
روهظلا و نم  تغلب  دـق  هلئاـضف  ناـب  راعـشا  هنع  ضارعـالا  لوعفملا و  كرت  یفف  ۀـیانکلا  قیرط  وه  اـم  یلع  موزلملا  دارا  مزـاللا و  رکذـف 

دنع ینعملا  اذـه  توفی  هنا  یفخی  لئاضفلاب و ال  درفتملا  هنا  ملعی  یتح  رـصب  وذو  عمـس  وذ  نوکی  نا  درجم  اـهیف  یفکی  ثیح  یلإ  ةرثکلا 
اقلطم هنع  هیفن  وأ  هلعاف  یلإ  دنـسملا  يدعتملا  لعفلا  عم  لوعفملا  رکذ  مدع  دنع  ضرغلا  نکی  مل  ناو  يأ : الاو )  ) هریدقت وأ  لوعفملا  رکذ 

یلع ۀلادلا  نئارقلا ) بسحب  ریدقتلا  بجو   ) روکذم ریغ  لوعفمب  هقلعت  دصق  لب 
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راشاف ضرغل  ظفللا  نم  فوذحم  ینعملا و  یف  دارم  هنا  نیعت  لوعفملا  ریدقت  بجو  امل  و  صاخف ، اصاخ  ناو  ماعف  اماع  نا  لوعفملا  نییعت 
لدی باوجلا  ناف  اطرش  عقو  اذإ  امه  وحن  ةدارالا و  و  ةءیشملا ) لعف  یف  امک  ماهبالا  دعب  نایبلل  اما  فذحلا  مث   ) هلوقب ضرغلا  لیصفت  یلإ 

ءاش ول  يا  نیعمجا ) مکیدـهل  ءاش  ولف  وحن  ابیرغ   ) لوعفملاب ةءیـشملا  لعف  قلعت  يا  هب ) هقلعت  نکی  مل  ام   ) فذـحی امنا  هنکل  هنیبی  هیلع و 
باوجب ئج  اذإف  هدنع ، مهبم  هنکل  هیلع  ةءیشملا  تقلع  اءیش  كانه  نا  عماسلا ، ملع  ءاش  ول  لیق  امل  هناف  نیعمجا . مکیدهل  مکتیاده  هللا 

هلوق وحن  یف  امک  ذـئنیح  فذـحی  هناف ال  ابیرغ  هب  ةءیـشملا  لعف  قلعت  ناک  اذإ  ام  فالخب )  ) سفنلا یف  عقوا  اذـه  هل و  انیبم  راـص  طرـشلا 
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سفن یف  ررقتیل  هرکذـف  بیرغ  مدـلا  ءاکبب  ةءیـشملا  لـعف  قلعت  ناـف  عسوا ، ربصلا  ۀـحاس  نکل  هیلع و  هتیکبل ،) اـمد  یکبا  نا  تئـش  ولو  )
فذـح هیف  كرت  امم  يأ  هنم ) سیلف  رکفت  تیکب  یکبا  نا  تئـش  ولف  يرکفت *  ریغ  قوشلا  ینم  قبی  ملف  هلوق : اـماو  . ) هب سنأـی  عماـسلا و 
ارکفت یکبا  نا  تئـش  ول  دارملا  نا  نم  طقـسلا  مارـض  یف  لضافالا  ردـص  هیلإ  بهذ  ام  یلع  هب  اـهقلعت  ۀـبارغ  یلع  ءاـنب  ةءیـشملا  لوعفم 
ءاکبب اهقلعتک  بیرغ  رکفتلا  ءاکبب  ةءیـشملا  قلعت  نـال  ارکفت  تیکب  تئـش  ول  لـقی  مل  ةءیـشملا و  لوعفم  هنم  فذـحی  ملف  ارکفت  تیکب 

ینم قبی  ملف  لوحنلا  ینانفا  لوقی  نا  دارا  هنال  يرکفتلا  ءاکبلا  ال  یقیقحلا ) ءاکبلا  لوالاب  دارملا  نال   ) لیبقلا اذه  نم  نکی  مل  امنا  و  مدـلا .
رکفتلا عمدـلا  لدـب  اهنم  جرخ  هدـجا و  مل  عمد  اهنم  لیـسیل  ینیع  ترـصع  ینوفج و  تیرمف  ءاـکبلا  تئـش  ول  یتح  یف  لوجت  رطاوخ  ریغ 

يدعم ریغ  مهبم  قلطم  ءاکب  هیلع  ةءیشملا  عاقیا  دارا  يذلا  ءاکبلاف 
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یطعت نا  تئـش  ول  تلق  اذإ  امک  هل  انایب  لوالل و  اریـسفت  نوکی  نا  حلـصی  الف  رکفتلا  یلإ  يدـعم  دـیقم  یناـثلا  ءاـکبلا  ۀـتبلا و  رکفتلا  یلإ 
یکبا لوعفم  یف  مالکلا  نا  لیق  ام  ربدتلا  ۀلق  مهفلا و  ءوس  نم  ماقملا  اذه  یف  أشن  امم  و  زاجعالا ، لئالد  یف  اذـک  نیمهرد  تیطعا  امهرد 

ول ینعملا  نوکی  نا  لمتحی  لیق : رخآ و  ضرغل  فذح  امنا  لب  ماهبالا  دـعب  نایبلل  لوعفملا  هیف  فذـح  ام  لیبق  نم  سیل  تیبلا  نا  دارملا  و 
لوعفم هیف  رکذ  ام  لیبق  نم  نوکیف  رکفتلا  ءاکب  یلع  ردـقا  ثیحب  ترـصف  عمدـلا  ةداـم  یف  قبی  مل  يأ  ارکفت  تیکب  ارکفت  یکبا  نا  تئش 

نال قداصلا  لمأتلا  دـنع  ینعملا  اذـه  یبأی  يرکفت  ریغ  قوشلا  ینم  قبی  مل  هلوق  یلع  مـالکلا  اذـه  بترت  نـال  رظن  هیف  هتبارغل و  ةءیـشملا 
ناـیبلل اـما  یلع  فطع  دارملا ) ریغ  ةدارا  مهوت  عفدـل  اـماو  . ) مهفاـف رکفتلا  ریغ  هیف  یقبی  ـال  نا  یلع  فـقوتت  ـال  رکفتلا  ءاـکب  یلع  ةردـقلا 
اهزیمم ۀـیربخ  مکو  لدـعی  مل  اذإ  یلع  نالف  لماحت  لاقی  ثداح ) لماحت  نم  ینع   ) تعفد يأ  تدذ ) مکو  هلوقک   ) مهوتب قلعتم  ءادـتبا ) )

یلع بصنلا  مک  لحم  لوعفملاب و  سبتلی  الئل  نمب  نایتالا  تبجو  دعتم  لعفب  اهزیمم  ۀـیربخلا و  مک  نیب  لصف  اذإ  اولاق و  لماحت  نم  هلوق 
امب ةداـیزلا  فذـحلا و  اذـه  نع  ءانغتـسالل  رظن  هیف  ةدـئاز و  لـماحت  نم  یف  نم  ةرم و  مک  يأ  فوذـحم  زیمملا  لـیق  تدذ و  لوعفم  اـهنا 

امبرل محللا  رکذ  ول  ذإ   ) محللا ینعا  لوعفملا  فذـحف  مظعلا ) یلإ   ) محللا نعطق  يأ  نززح )  ) اهتلوصو اهتدـش  يأ  ماـیا ) ةروسو   ) هاـنرکذ
اذـهل اعفد  فذـحف  محللا  ضعب  یف  ناک  امنا  و  مظعلا .) یلإ  هتنی  مل  زحلا  نا   ) مظعلا یلإ  ینعی  محللا  دـعب  ام  يأ  هدـعب ) ام  رکذ  لبق  مهوت 
اراهظا  ) هیلإ دئاعلا  ریمضلا  یلع  ال  هظفل ) حیرص  یلع  لعفلا  عاقیا  نمضتی  هجو  یلع  ایناث   ) لوعفملا رکذ  يأ  هرکذ ) دیرا  هنال  اماو   ) مهوتلا

: هلوقک  ) هنع ۀیانک  ناک  ناو  هریمض  یلع  هعقوی  نا  یضری  هنأک ال  یتح  لوعفملا  یلع  يأ  هیلع )  ) لعفلا يأ  هعوقوب ) ۀیانعلا  لامکل 
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هدجن ملف  بسانملا  ناکل  هرکذ  ول  ذإ  الثم  فذحف  الثم  کل  انبلط  دق  يأ  الثم ) مراکملا  دجملا و  و  ددؤسلا *  یف  کل  دـجن  ملف  انبلط  دـق 
ۀهجاوم كرت   ) انبلط لوعفم  فذـح  یف  ببـسلا ) نوکی  نا  زوجیو   ) لـثملا ظـفل  حیرـص  یلع  نادـجولا  مدـع  عاـقیا  ینعا  ضرغلا  توفیف 

زوجی ام  الا  بلطی  لقاعلا ال  ناف  هبلطیل  هل  لثملا  دوجو  زوجی  هنأک ال  یتح  هعم  بدأـتلا  یف  ۀـغلابملا  یلإ  ادـصق  هل ) لـثم  بلطب  حودـمملا 
اذه و  ۀغلابملا ، ماقم  ماقملا  نا  ۀـنیرقب  دـحا ) لک  يأ  ملؤی  ام  کنم  ناک  دـق  کلوقک  راصتخالا  عم   ) لوعفملا یف  میمعتلل ) اماو  . ) هدوجو

میمعتلل لوعفملا  فذح  یلع  يأ و  هیلعو ) . ) ذئنیح راصتخالا  توفی  نکل  مومعلا  ۀغیـصب  لوعفملا  رکذ  نم  دافتـسی  نا  نکما  ناو  میمعتلا 
اماو  ) اقیقحت یناثلا  ۀـغلابم و  مومعلا  دـیفی  لوالا  لاـثملاف  هداـبع . عیمج  يأ  مالـسلا ) راد  یلإ  اوعدـی  هللاو   ) یلاـعت هلوق  درو  راـصتخالا  عم 

قبـس و ال امل  ةرکذت  وه  و  ۀـنیرق ) مایق  دـنع   ) خـسنلا ضعب  یفو  هریغ . میمعتلا و  نم  يرخا  ةدـئاف  هعم  ربتعی  نا  ریغ  نم  راصتخالا ) درجمل 
اذه عمو  مولعم  ینعملا  اذه  نال  دیدسب  سیل  راصتخالا  درجمل  فذـحلا  نا  یلع  ۀـلاد  ۀـنیرق  مایق  دـنع  دارملا  نا  نم  لاقی  ام  هیلإ و  ۀـجاح 
هلوق  ) راصتخالا درجمل  فذحلا  یلع  يأ  هیلع ) ینذا و  يأ  هیلإ  تیغصا  وحن   ) راصتخالا درجمب  هصیصختل  هجو  ماسقالا و ال  رئاس  یف  راج 

ردقملا نا  یلع  ۀـلاد  ۀـنیرق  هیف  نکی  مل  نا  راصتخالا  عم  میمعتلل  فذـحلا  نا  وه  ثحب و  انهه  و  کتاذ .) يأ  کیلا  رظنا  ینرا  بر  یلاعت 
. راصتخالا درجمل  الا  نوکی  فذحلاف ال  فذحی  مل  وأ  فذـح  ءاوس  ردـقملا  مومع  نم  دافتـسم  میمعتلاف  تناک  ناو  الـصا  میمعت  الف  ماع 
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راصتخالا لوصح  كالق و  ام  يأ و  یلق ) ام  کبر و  کعدو  ام   ) یجس اذإ  لیللا  یحضلا و  یلاعت و  هلوق  وحن ) ۀلصافلا  یلع  ۀیاعرلل  اماو  )
نم يأ  هنم  تیأر  ام  هنع  یلاعت  هللا  یضر  ۀشئاع ) لوقک   ) لوعفملا رکذ  يأ  هرکذ ) ناجهتسال ) اماو   ) رهاظ اضیا 

ص 111
وأ ۀقیقح  هنیعت  وأ  ۀـجاح  هیلإ  تسم  نا  هراکنا  نم  نکمتلا  وأ  هئافخاک  يرخا ) ۀـتکنل  اماو  . ) ةروعلا يأ  ینم ) يأر  الو   ) مالـسلا هیلع  یبنلا 

هبـشا ام  لاحلا و  فرظلا و  رورجملا و  راـجلا و  نم  لوعفملا  وحن  يأ  هوحنو )  ) لـعفلا لوعفم  يأ  هلوعفم ) میدـقتو   ) کـلذ وحن  وأ  ءاـعدا 
دقتعا و )  ) کلذ یف  باصا  و  اناسنا ) تفرع  کنا  دـقتعا  نمل  تفرع  ادـیز  کلوقک  نییعتلا  یف  ءاطخلا  درل   ) لعفلا یلع  يأ  هیلع )  ) کـلذ

کلوقک كارتشالا  یف  ءاطخلا  درل  اضیا  نوکی  دق  هریغ و  تفرع ال  ادیز  درلا  اذه  دیکأت  يأ  هدـیکأتل ) لوقتو   ) هیف أطخا  و  دـیز ) ریغ  هنا  )
ارما و مرکت  اورمع ال  مرکا و  ادیز  وحن  یف  اذک  و  هدحو ، تفرع  ادیز  هدیکأتل  لوقت  و  ورمع ، ادیز و  تفرع  کنا  دقتعا  نمل  تفرع  ادیز 

عوقو داقتعا  یف  ۀباصالا  عم  لوعفملا  نییعت  یف  ءاطخلا  درل  میدقتلا  نأل  يأ و  کلذـلو ) . ) صاصتخالا ةدافال  لوقی  نا  نسحالا  ناکف  ایهن 
صاصتخالا و ینعمل  اقیقحت  دیز  ریغ  یلع  برضلا  عوقو  یلع  لدی  میدقتلا  نال  هریغ ) تبرض و ال  ادیز  ام  لاقی  ال   ) ام لوعفم  یلع  لعفلا 
ام زاج  صیـصختلا  ریغ  رخآ  ضرغل  میدـقتلا  ناک  ول  معن  هریغ . قوطنمل ال  اضقانم  میدـقتلا  موهفم  نوکیف  کـلذ  یفنی  هریغ  ـال  کـلوق و 
یف عقاو  ءاطخلا  نا  یلع  سیل  مالکلا  ینبم  نال  هتمرکا ) نکلو  تبرـض  ادیز  ام  الو   ) هریغ تبرـض و  ادـیز  اذـک  هریغ و  تبرـض و ال  ادـیز 

هتفرع ادیز  وحن  اماو  . ) اورمع نکلو  باوصلاف  بورـضملا  نییعت  یف  اطخلا  امنا  مارکالا و  هناب  باوصلا  یلإ  هدرت  یتح  برـضلا  هناب  لعفلا 
لبق رسفملا  ردقی  مل  ناو  يأ  الاو )  ) هتفرع ادیز  تفرع  يأ  بوصنملا ) لبق   ) روکذملا لعفلاب  رـسفملا )  ) فوذحملا لعفلا  ردق ) نا  دیکأتف 
یف روکذملا  یلع  میدقتلاک  هیلع  میدقتلاف  روکذـملاک  ردـقملا  فوذـحملا  نال  هتفرع  تفرع  ادـیز  يأ  صیـصختف )  ) هدـعب لب  بوصنملا 
مایق دـنع  نئارقلا و  یلإ  نییعتلا  یف  عوجرلاف  دـیکأتلا  صیـصختلا و  نیینعملل  لمتحم  هتفرع  ادـیز  وحنف  هللا  مسب  یف  امک  صاصتخالا  ةدافا 

. خسنلا ضعب  یفو  رارکتلا  نم  هیف  امل  تفرع  ادیز  انلوق  نم  دکوا  نوکی  صیصختلل  هنا  یلع  ۀنیرقلا 
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نیب لصاف  دوجو  مهمازتلال  دومث  انیدهف  اما  وحن  امدقم  لعفلا  ردقی  نا  عانتمال  صیـصختلا ) الا  دـیفی  الف  مه  انیدـهف  دومث  اما  وحن و  اماو  )
لـصا توبثب  لهجلا  عم  نوکی  هنال  رظن  صیـصختلل  میدقتلا  اذه  نوک  یفو  لوعفملا ، میدـقتب  مه  انیدـهف  دومث  اما  ریدـقتلا  لب  ءافلا  اما و 

يأ و کلذکو ) . ) لمأتیلف هتمرکأف  اورمع  اما  هتبرـضف و  ادیز  اما  لوقتف  امهب  تلعف  ام  لئاس  کلأس  مث  ورمع  دیز و  كءاج  اذإ  امک  لعفلا 
کلذک دیز و  ریغ  هنا  ناسناب و  تررم  کنا  دقتعا  نمل  ۀطساوب  لوعفملا  یف  تررم ) دیزب  کلوق   ) صاصتخالا ةدافا  یف  تفرع  ادیز  لثم 
میدقت نع  کفنی  يأ ال  ابلاغ ) میدقتلل  مزال  صیـصختلاو  . ) تججح ایـش  ام  هتبرـض و  ابیدأت  تیلـص و  دجـسملا  یفو  ترـس  ۀـعمجلا  موی 
نوکی دق  میدقتلا  اذإ  ققحتم ، ریغ  یلکلا  موزللا  نال  ابلاغ  لاق  امنا  و  قوذـلا . مکح  ءارقتـسالا و  ةداهـشب  روصلا  رثکا  یف  هوحن  لوعفملا و 

لاق کلذ  وحن  ۀلصافلا و  عجسلا و  ۀیاعر  وأ  رعشلا  ةرورض  عماسلا و  مالک  ۀقفاوم  ذاذلتسالا و  كربتلا و  مامتهالا و  درجمک  رخا  ضارغال 
، رهقت الف  میتیلا  اما  و  نیظفاحل ، مکیلع  ناو  لاق  و  هوکلساف ، اعارذ  نوعبس  اهعرذ  ۀلسلس  یف  مث  هولـص ، میحجلا  مث  هولغف ، هوذخ  یلاعت  هللا 
هل نم  دـنع  صیـصختلا  رابتعا  هیف  نسحی  امم ال  کلذ  ریغ  یلإ  نوملظی ، مهـسفنا  اوناک  نکلو  مه  انملظ  ام  لاق و  و  رهنت ، الف  لئاسلا  اما  و 

ةدابعلاب و کصخن  هانعم  نیعتسن  كایا  دبعن و  كایا  یف  لاقی   ) ابلاغ میدقتلل  مزال  صیـصختلا  نأل  يأ و  اذهل ) و  . ) مالکلا بیلاساب  ۀفرعم 
هیلإ هاـنعم  نورـشحت  هللا  یل  ـال  یفو   ) كریغ نیعتـسن  ـال  دـبعن و  ـال  کلذـب  اـصوصخم  تادوـجوملا  نیب  نم  کـلعجن  ینعمب  ۀناعتـسالا )
مهنال مدـقملاب ) امامتها   ) هدـعب يأ  صیـصختلا ) ءارو   ) صیـصختلا روص  عیمج  يأ  عیمجلا ) یف   ) میدـقتلا دـیفی ) هریغ و  یلإ  نورـشحت ال 

صاصتخالا عم  دیفیل  اذـک  لعفا  هللا  مسب  يأ  ارخؤم ) هللا  مسب  یف   ) فوذـحملا ردـقی ) اذـهل  و   ) ینعا هنایبب  مهو  مها  هناش  يذـلا  نومدـقی 
ءادـتبالاب هللا  مسا  صیـصخت  دـحوملا  دـصقف  يزعلا  مساب  تاللا  مساـب  نولوقیف  مهتهلآ  ءامـساب  نؤدـبی  اوناـک  نیکرـشملا  نـال  ماـمتهالا 

. مهیلع درلا  مامتهالل و 
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هللا مالک  نال  کبر  مساب  مدـقی  لعفلا و  رخؤی  نا  بجول  مامتهالا  صاصتخالل و  ادـیفم  میدـقتلا  ناک  ول  ینعی  کـبر ) مساـب  أرقا  درواو  )
ناو ضراعلا  اذه  رابتعاب  مها  ۀئارقلاب  رمالا  ناکف  تلزن  ةروس  لوا  اهنال  ۀئارقلا ) هیف  مهالا  ناب  بیجاو   ) هتیاعر بجت  ام  ۀیاعرل  قحا  یلاعت 

يذلا أرقا  لوعفم  وه  يأ  یناثلا ) أرقاب  قلعتم   ) کبر مساب  يأ  هنابو )  ) فاشکلا یف  ۀمالعلا  هللا  راج  باوج  اذه  هسفن  یف  مها  هللا  رکذ  ناک 
میدـقتو  ) حاتفملا یف  اذـک  عنمی  یطعی و  نالف  یف  امک  هب  ءورقم  یلإ  هتیدـعت  راـبتعا  ریغ  نم  ۀـئارقلا ) دـجوا  لوـالا   ) أرقا ینعمو ) . ) هدـعب
لودعلل یـضتقم  الو   ) رخالا ضعبلا  یلع  میدقتلا )  ) ضعبلا کلذ  لصا  يأ  هلـصا ) نال  ضعب  یلع   ) لعفلا تالومعم  يأ  هتالومعم ) ضعب 

دیز برـض  وحن  یف  لاق  امنا  لعفلا و  یلی  نا  هقح  مالکلا و  یف  ةدـمع  هنال  اورمع ) دـیز  برـض  وحن  یف  لـعافلاک   ) لـصالا نع  يأ  هنع )
امل میدقتلا  هلـصا  ناف  امهرد ) ادیز  تیطعا  وحن  یف  لوالا  لوعفملاو   ) لصالا نع  لودعلل  ایـضتقم  همالغ  دیز  برـض  وحن  یف  نال  اورمع 

امیـسق انهه  ۀیمهالا  لعج  مها ) . ) مدقی يذلا  ضعبلا  کلذ  رکذ  يأ  هرکذ ) نال  وأ   ) ءاطعلل ذـخآ  يأ  طاع  هنا  وه  ۀـیلعافلا و  ینعم  نم  هیف 
خیـشلا هرکذ  امل  حاتفملل و  قفاوملا  وه  میدـقتلل و  ۀیـضتقملا  رومالا  نم  هریغل  هل و  الماش  هیلإ  دنـسملا  یف  اهلعج  میدـقتلا و  لصالا  نوکل 

هجو رـسفی  نا  یغبنی  نکل  مامتهالا  ۀیانعلا و  ریغ  لصالا  يرجم  يرجی  اءیـش  میدـقتلا  یف  اودـمتعا  مهدـجن  مل  انا  لاق  ثیح  رهاقلا  دـبع 
تناک نیا  نم  رکذـی  نا  ریغ  نم  مها  هنوکل  ۀـیانعلل و  مدـق  لاقی  نا  یفکی  هنا  سانلا  نم  ریثک  نظ  دـق  ینعم و  هیف  هل  فرعی  ئـشب  ۀـیانعلا 
هلاحب مامتهالا  هناشب و  عماسلا  وأ  ملکتملا  ءاـنتعا  بسحب  ۀـضراعلا  ۀـیمهالا  اـنهه  ۀـیمهالاب  فنـصملا  دارمف  مها . ناـک  مبو  ۀـیانعلا  کـلت 

یف نال  وأ   ) هرـش نم  سانلا  صلختیل  لوتقملا  یجراخلا  وه  لتقلا  قلعت  یف  مهالا  نال  نالف ) یجراخلا  لـتق  هلوقک   ) ضارغـالا نم  ضرغل 
متکی نوعرف  لآ  نم  نمؤم  لجر  لاق  یلاعت و  هلوق  وحن  ینعملا  نایبب  الالخا  ریخأتلا 
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( هنا مهفی  ملف   ) نوعرف لآ  نم  هنامیا  متکی  يأ  متکی ) ۀلـص  نم  هنا  مهوتل   ) هناـمیا متکی  هلوق  نع  نوعرف  لآ  نم  هلوق  رخا ) ول  هناـف  هناـمیا 
، هنامیا متکی  و  نوعرف ، لآ  نم  و  نمؤم ، هنا  فاصوا  ۀـثالث  لجرلل  رکذ  هنا  لصاحلا  نوعرف و  لآ  نم  يأ  مهنم )  ) ناک لـجرلا  کـلذ  يأ 

وحن ۀلـصافلا  ۀیاعرک  بسانتلاب   ) الالخا ریخأتلا  یف  نال  وأ )  ) دوصقملا فالخ  مهوتی  الئل  یناثلا  مث  فرـشا  هنوکل  نمؤم  ینعا  لوالا  مدـق 
. فلالا یلع  يالا  لصاوف  نال  لعافلا  یلع  لوعفملا  رورجملا و  راجلا و  میدقتب  یسوم ) ۀفیخ  هسفن  یف  سجواف  یلاعت  هلوق 
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رصقلا باب 5 

ۀغللا یف  رصقلا 
نوکی نا  اـما  ئـشب  ئـش  صیـصخت  نـال  یقیقح ) ریغ  یقیقح و   ) وه صوصخم و  قیرطب  ئـشب  ئـش  صیـصخت  حالطـصالا  یفو  سبحلا 

یلإ هزواجتی  ناب ال  رخآ  ئـش  یلإ  ۀـفاضالا  بسحب  وأ  یقیقحلا . وه  الـصا و  هریغ  یلإ  هزواجتی  ناـب ال  رمـالا  سفن  یفو  ۀـقیقحلا  بسحب 
زواجتی هنا ال  ینعمب  مئاق  الا  دـیز  ام  کلوقک  یفاضا  لب  یقیقح  ریغ  وه  ۀـلمجلا و  یف  رخآ  ئـش  یلإ  هزواجتی  نا  نکما  ناو  ئـشلا  کلذ 

نوـک یفاـنی  ـال  ینعملا  اذـهب  یفاـضالا  یقیقحلا و  یلإ  هماـسقنا  و  الـصا . يرخا  ۀفـص  یلإ  هزواـجتی  ـال  هنا  ینعمب  ـال  دوـعقلا  یلإ  ماـیقلا 
نا ال وه  و  ۀفـصلا ) یلع  فوصوملا  رـصق  ناعون   ) هریغ یقیقحلا و  نم  يا  امهنم ) دـحاو  لـکو  . ) تاـفاضالا لـیبق  نم  اـقلطم  صیـصختلا 
و فوصوملا ) یلع  ۀفصلا  رصقو  . ) رخآ فوصومل  ۀفصلا  کلت  نوکت  نا  زوجی  نکل  رخآ  ۀفص  یلإ  ۀفـصلا  کلت  نم  فوصوملا  زواجتی 
( دارملاو . ) رخآ تافـص  فوصوملا  کلذـل  نوکی  نا  زوجی  نکل  رخآ  فوصوم  یلإ  فوصوملا  کـلذ  ۀفـصلا  کـلت  زواـجتی  ـال  نا  وه 
لومشلا و ریغ  هعوبتم  یف  ینعم  یلع  لدی  يذلا  عباتلا  ینعا  يوجنلا ) تعنلا  ال   ) ریغلاب مئاقلا  ینعملا  ینعا  ۀیونعملا )  ) ۀفـصلا انهه  ۀفـصلاب 

. لجرلا اذهب  تررم  نسح و  ملعلا  لثم  یف  امهقرافت  ملعلا و  اذه  ینبجعا  لثم  یف  امهقداصتل  هجو  نم  مومع  امهنیب 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 270 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 116
روصقم هنا  ینعملا  ذإ  اریدقت  ۀفـصلا  یلع  فوصوملا  رـصق  نمف  دیز  الا  اذـه  ام  جاسالا و  بابلا  ام  كوخا و  الا  دـیز  ام  کلوق  وحن  اماو 

هنا ال دیرا  اذإ  بتاک  الا  دیز  ام  وحن  یقیقحلا  نم   ) ۀفـصلا یلع  فوصوملا  رـصق  يأ  لوالاو ) . ) ادیز وأ  اجاسوا  اخا  هنوکب  فاصتالا  یلع 
ام یفن  اهنم و  ئـش  تابثا  نکمی  یتح  ئـشلا ) تافـصب  ۀطاحالا  رذعتل  دجوی  داکی  وهو ال   ) تافـصلا نم  ۀـباتکلا  ریغ  يأ  اهریغب ) فصتی 

انلق اذإ  الثم . نیضیقنلا  عافترا  عانتما  ةرورض  اهیفن  نکمی  یتلا ال  تافصلا  نم  وه  اضیقن و  ۀیفنملا  ۀفصلل  نال  لاحم  اذه  لب  ۀیلکلاب  اهادع 
فوصوملا یلع  ۀفصلا  رـصق  يأ  یناثلا ) و  . ) لاحم وه  هضیقنب و  مایقلاب و ال  فصتی  نا ال  مزل  هریغب  فصتی  هنا ال  اندراو  بتاک  الا  دیز  ام 

یناثلاب يأ  هب ) دـصقی  دـقو   ) دـیز یلع  روصقم  ۀـنیعملا  رادـلا  یف  لوصحلا  نا  ینعم  یلع  دـیز ) ـالا  رادـلا  یف  اـم  وحن  ریثک   ) یقیقحلا نم 
مدعلا مکح  یف  ادیز  ادع  نمم  رادـلا  یف  نم  عیمج  نا  دـیز  الا  رادـلا  یف  ام  انلوقب  دـصقی  امک  روکذـملا ) ریغب  دادـتعالا  مدـعل  ۀـغلابملا  )

یف لوصحلا  نا  دارملا  نوکی  لب  مدـعلا  ۀـلزنمب  روکذـملا  ریغ  هیف  لعجی  الف  یقیقحلا  ریغلا  رـصقلا  یف  اما  اـیئاعدا و  اـیقیقح  ارـصق  نوکیف 
ریغ نم   ) ۀفصلا یلع  فوصوملا  رصق  يأ  لوالاو ) . ) دلاخ رکبل و  الصاح  ناک  ناو  ورمعل  الـصاح  سیل  هنا  ینعمب  دیز  یلع  روصقم  رادلا 
یلع ۀفصلا  رصق  يأ  یناثلا ) و  . ) يرخا ۀفص  ناکم  ۀفصب  رما  صیصخت  يأ  اهناکم ) وأ  يرخا   ) ۀفص نود ) ۀفـصب  رما  صیـصخت  یقیقحلا 
ناف يرخالا  ۀفـصلا  نعا  زواجتم  هانعم  يرخا  نود  هلوق  و  هناکم ) وأ  رخآ   ) رما نود ) رماـب  ۀفـص  صیـصخت   ) یقیقحلا ریغ  نم  فوصوملا 

ءیشلا نم  اناکم  یندا  لصالا  یف  نود  ینعم  يرخالا و  نع  زواجتی  امهیدحاب و  هصصخی  ملکتملا  نیتفص و  یف  هکارتشا  دقتعا  بطاخملا 
ریعتسا مث  الیلق  هنم  طحا  ناک  اذإ  كاذ  نود  اذه  لاقی 
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دیرا نا  لوقی  نا  لئاقل  و  مکح . یلإ  مکح  یطخت  دـح و  یلإ  دـح  زواجت  لک  یف  لمعتـساف  هیف  عستا  مث  بترلا  لاوحـالا و  یف  تواـفتلل 

ام كارتشا  بطاخملا  دـقتعا  اذإ  ام  کلذ  نع  جرخ  دـقف  رخآ  دـحاو  رما  نود  يرخا و  ةدـحاو  ۀفـص  نود  رخآ  نود  يرخا و  نود  هلوقب 
ورمع وأ  دیز  بتاکلا  نا  دقتعا  نمل  دـیز  الا  بتاک  ام  انلوق  امجنم و  ارعاش و  ابتاک و  هدـقتعا  نمل  بتاک  الا  دـیز  ام  انلوقک  نیتنثالا  قوف 

. رخآ ناکم  يرخا و  ناکم  یلع  مالکلا  اذک  یقیقحلا و  رـصقلا  ریـسفتلا  اذه  یف  لخد  دقف  هریغ  دحاولا و  نم  معالا  هب  دیرا  ناو  رکب  واو 
یلع ۀفـصلا  رـصق  ۀفـصلا و  یلع  فوصوملا  رـصق  نم  دحاو  ناک  نا  هیف  وأ  ۀـظفل  لامعتـسا  نم  مالکلا و  اذـه  نم  ملعف  يأ  امهنم ) لکف  )
رصق نم  لک ) یبرض  نم  لوالاب  بطاخملاو   ) ئش ناکم  ئشب  صیصختلا  یناثلا  ئش و  نود  ئشب  صیصختلا  لوالا  نابرض .)  ) فوصوملا
نیتفص ۀکرش  يأ  ۀکرشلا ) دقتعی  نم   ) ئش نود  ئشب  صیصختلا  لوالاب  ینعی  فوصوملا و  یلع  ۀفـصلا  رـصق  ۀفـصلا و  یلع  فوصوملا 

بطاخملاف فوصوملا  یلع  ۀفـصلا  رـصق  یف  ةدحاو  ۀفـص  یف  نیفوصوم  ۀکرـش  ۀفـصلا و  یلع  فوصوملا  رـصق  یف  دحاو  فوصوم  یف 
. ۀـباتکلا یف  ورمع  دـیز و  كارتشا  دـقتعی  نم  دـیز  الا  بتاک  ام  انلوقب  ۀـباتکلا و  رعـشلاب و  هفاـصتا  دـقتعی  نم  بتاـک  ـالا  دـیز  اـم  اـنلوقب 

نم ئش  ناکم  ءیشب  صیصختلا  ینعا  یناثلاب )  ) بطاخملا و )  ) بطاخملا اهدقتعا  یتلا  ۀکرشلا ) عطقل  دارفا  رـصق   ) رـصقلا اذه  یمـسیو ) )
هفاصتا دـقتعا  نم  مئاق  الا  دـیز  ام  اـنلوقب  بطاـخملاف  ملکتملا  هتبثا  يذـلا  مکحلا  سکع  يأ  سکعلا ) دـقتعی   ) نیرـصقلا نم  لـک  یبرض 

بطاخملا مکح  بلقل  بلق  رـصق   ) رـصقلا اذه  یمـسیو ) . ) دیز ورمع ال  رعاشلا  نا  دقتعا  نم  دیز  الا  رعاش  ام  انلوقب  مایقلا و  نود  دوعقلاب 
نم اما  سکعلا و  دقتعی  نم  اما  یناثلاب  بطاخملا  يأ  حاضیالا  ظفل  هنع  حـصفی  ام  یلع  سکعلا  دـقتعی  هلوق  یلع  فطع  هدـنع ) ایواست  وأ 

ةروکذملا ۀفصلاب  فاصتالا  ینعا  نا  رمالا  هدنع  يواست 
ص 118

بطاخملا نوکی  یتح  فوصوملا  یلع  ۀفصلا  رصق  یف  ۀفصلاب  هریغ  روکذملا و  رمالا  فاصتا  ۀفصلا و  یلع  فوصوملا  رـصق  یف  اهریغو 
اورمع ادیز و  رعاشلا  نا  دقتعی  نم  دیز  الا  رعاش  ام  انلوقب  نییعتلاب و  ملع  ریغ  نم  دوعقلا  وأ  مایقلاب  هفاصتا  دقتعی  نم  مئاق  الا  دیز  ام  انلوقب 

ئشب صیصختلا  نا  لصاحلاف  بطاخملا . دنع  نیعم  ریغ  وه  ام  هنییعتل  نییعت ) رـصق   ) رـصقلا اذه  یمـسیو ) . ) نییعتلا یلع  هملعی  نا  ریغ  نم 
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رظن هیف  نییعت و  رصق  هدنع  ایواست  ناو  بلق  رصق  سکعلا  هیف  بطاخملا  دقتعا  نا  ئش  ناکم  ئشب  صیصختلا  دارفا و  رصق  رخآ  ئـش  نود 
الا دیز  ام  انلوق  ناف  رخآ  نود  ئشب  ئش  صیصخت  هیف  نا  یفخی  الف  رخآ  ئش  ناکم  ئشب  ئش  صیصخت  نییعتلا  رصق  یف  نا  انملس  ول  انال 

رصق نیب  اکرتشم  ئش  نود  ئـشب  صیـصختلا  یکاکـسلا  لعج  اذهل  دوعقلا و  نود  مایقلاب  هل  صـصخت  دوعقلا  مایقلا و  نیب  ددرت  نمل  مئاق 
یلع فوصوملا  رصق  طرشو  . ) طقف بلق  رـصق  ئـش  ناکم  ئـشب  صیـصختلا  لعج  نییعت و  رـصق  فنـصملا  ءامـس  يذلا  دصقلا  دارفالا و 
رعاش الا  دیز  ام  انلوق  یف  ۀیفنملا  ۀفصلا  نوکت  یتح  فوصوملا  یف  امهعامتجا  بطاخملا  داقتعا  حصیل  نیفصولا ) یفانت  مدع  ادارفا  ۀفصلا 
رـصق طرـش  و ) . ) ۀـیرعاشلا یفاـنی  رعاـش  ریغ  لـجرلا  نادـجو  وه  ماـحفالا و  نـال  رعاـش  ریغ  يأ  اـمحفم  هنوک  ـال  اـمجنم  وأ  اـبتاک  هنوـک 

وأ اعجطـضم  وأ  ادعاق  هنوک  مئاق  الا  دـیز  ام  انلوق  یف  یفنملا  نوکی  یتح  نیفـصولا  یفانت  يأ  امهیفانت ) ققحت  ابلق   ) ۀفـص یلع  فوصوملا 
بتاک و هنا  دـقتعا  نمل  رعاش ، الا  دـیز  ام  انلوق  نال  طارتشالا  اذـه  لامها  یف  حاتفملا  بحاص  نسحا  دـقل  و  مایقلا . یفانی  امم  کـلذ  وحن 

هرکذ ام  یلع  رـصقلا  ماسقا  نع  جراخ  اذـه  لثم  ۀـباتکلا و  رعـشلا و  یفانت  مدـع  عم  حاتفملا  یف  هب  حرـص  ام  یلع  بلق  رـصق  رعاـشب  سیل 
. بطاخملا داقتعا  یف  یفانتلا  دارملا  وأ  نسحلا  طرش  اذه  لاقی  ال  فنصملا .
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نالف یناثلا  اما  رعاش و  ریغ  ابتاک  هدـقتعا  نمل  رعاش  الا  دـیز  ام  انلوق  نسح  مدـع  ملـسن  انا ال  عم  هیلع  ظفلل  ۀـلالد  الف  لوالا  اما  لوقن  اـنال 

طارتشالا اذه  نوکیف  سکعلا  بطاخملا  هیف  دقتعی  يذلا  وه  بلقلا  رصق  نا  هریـسفت  یف  هرکذ  امم  مولعم  بطاخملا  داقتعا  بسحب  یفانتلا 
هللا همحر  فنصملا  للع  نیفـصولا و  یفانت  بلقلا  رـصق  یف  طرتشی  مل  یکاکـسلا  نا  حاضیالا  یف  فنـصملا  لوق  حصی  مل  اضیا  و  اعئاض ،

نوکی نا  نم  معا ) نییعتلا  رـصقو  . ) حرـشلا یف  نیب  رظن  هیف  اـهریغ و  ءاـفتناب  ارعـشم  ۀفـصلا  تاـبثا  نوکیل  هلوقب  نیفـصولا  یفاـنت  طارتشا 
ۀعبرا انهه  روکذملا  و  قرط ) رصقللو  . ) سکع ریغ  نم  نییعتلا  حلصی  بلقلا  دارفالا و  رصقل  حلصی  لاثم  لکف  وأ ال  نییفانتم  هیف  نافـصولا 

رعاش ال دیز  ادارفا   ) ۀفصلا یلع  فوصوملا  رـصق  يأ  هرـصق ) یف  کلوقک  فطعلا  اهنم   ) انهه ةروکذملا  ۀعبرالاف  هرکذ ، قبـس  دق  اهریغ  و 
دیز ابلقو   ) سکعلاب یناثلا  فوطعم و  یفنملا  هیلع و  فوطعم  هیف  تبثملا  فصولا  امهلوا  نیلاثمب  لثم  رعاش ) لب  اـبتاک  دـیز  اـم  وأ  بتاـک 
امف ریغلا  ءافتناب  ارعشم  نوکی  امهدحا  تابثاف  بلقلا  رـصق  یف  نیفـصولا  یفانت  ققحت  اذإ  تلق  ناف  دعاق .) لب  امئاق  دیز  ام  وأ  دعاق  مئاق ال 
دیز انلوق  ناف  سکعلا  دـقتعا  بطاخملا  ذإ  هیف  ءاطخلا  در  یلع  هیبنتلا  هیف  ةدـئافلا  تلق  رـصحلا . قیرطب  روکذـملا  تابثا  ریغلا و  یفن  ةدـئاف 

فوصوملا یلع  ۀفـصلا  رـصق  يأ  اهرـصق ) یفو  . ) دعاق هنا  دقتعا  بطاخملا  نا  یلع  ۀـلالدلا  نع  لاخ  هنکل  دوعقلا  یفن  یلع  لد  ناو  مئاق 
بجی هنکل  ربخلا  میدـقتب  دـیز  لب  ورمع  رعاش  ام  زوجی  و  دـیز ) لب  ارعاش  ورمع  اموا  ورمع  رعاـش ال  دـیز   ) ماـقملا بسحب  اـبلق  وأ  ادارفا ،

یف یفانتلا  مدـع  طارتشال  بلقلل  احلاص  دارفالا  لاثم  ۀفـصلا  یلع  فوصوملا  رـصق  یف  نکی  مل  امل  لمعلا و  نالطبل  نیمـسالا  عفر  ذـئنیح 
. دارفالا
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امل و  امهل ، حلـصی  ادـحاو  الاثم  هیف  ناف  ۀفـصلا  رـصق  فالخب  نافـصولا  هیف  یفانتی  الاثم  بلقلل  دروا  همعز  یلع  بلقلا  یف  یفانتلا  ققحتو 
یف کلوقک  ءانثتسالا  یفنلا و  اهنمو  . ) قرطلا رئاس  یف  اذکه  و  هرکذل ، ضرعتی  مل  نییعتلا  رصقل  الاثم  حلصی  امهل  الاثم  حلصی  ام  لک  ناک 

توافتلا نییعتلل و  الاثم  حلـصی  لکلا  و  دیز ) الا  رعاش  ام   ) ابلق ادارفا و  اهرـصق ) یفو  مئاق  الا  دیز  امو   ) ابلق رعاشالا ) دیز  ام   ) ادارفا هرـصق )
ابلق ادارفا و  اهرـصق ) یفو  مئاق  دیز  امنا  و   ) ابلق بتاک ) دیز  امنا   ) ادارفا هرـصق ) یف  کلوقک  امنا  اهنمو  . ) بطاخملا داقتعا  بسحب  وه  امنا 
ببس یلإ  راشا  و  دارفالا . نود  بلقلا  رصقل  هب  دتعملا  مالکلا  یف  نالمعتسی  امنا  ۀفطاعلا  ءالو  امنا  نا  زاجعالا  لئالد  یفو  دیز .) مئاق  امنا  )

نیب قرف  ذإ  نافدارتم  ناظفل  امهنأک  یتح  الا  ام و  ینعمب  سیل  هنا  یلإ  نمضتلا  ظفلب  راشا  و  الاو ) ام  ینعم  هنمضتل   ) هلوقب رـصقلا  امنا  ةدافا 
حرـص امنا  هیف  حلـصی  الاو  ام  هیف  حلـصی  مالک  لـک  سیلف  قـالطالا  یلع  ئـشلا ، ئـشلا  نوکی  نا  نیب  و  ئـشلا . ینعم  ئـشلا  یف  نوکی  نا 

امنا نیرسفملا  لوقل   ) لاقف هجوا  ۀثلثب  هنیب  الاو  ام  ینعم  هنمضت  یف  رصقلا و  امنا  ةدافا  یف  اوفلتخا  امل  و  زاجعالا ، لئالد  یف  خیـشلا  کلذب 
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اذـه ریرقت  و  ۀـتیملا ، عفر  يأ  عفرلا ) ۀـئارقل  قباطملا  وه   ) ینعملا اذـه  ۀـتیملا و ) الا  کیلع  هللا  مرح  اـم  هاـنعم  بصنلاـب  ۀـتیملا  مکیلع  مرح 
، یـشاوکلا ریـسفت  یف  اذک  ۀتیملا  عفر  عم  لوعفملل  اینبم  مرح  اهعفر و  ۀتیملا و  بصن  عم  لعافلل  اینبم  مرح  تائارق  ثلث  ۀیالا  یف  نا  مالکلا 

اربخ ۀتیملا  نوکتل  ۀلوصوم  ۀیناثلا  یلع  دئاع و  الب  لوصوملا  ربخ و  الب  نا  یقبل  ۀلوصوم  تناک  ول  ذإ  ۀفاک  امنا  یف  ام  یلوالا  ۀئارقلا  یلعف 
امل  ) رـصقلا دیفی  اذه  ۀـتیملا و  وه  مکیلع  یلاعت  هللا  همرح  يذـلا  نا  ینعملا  یفخی و  ام ال  یلع  لعافلل  ینبملا  مرحب  اهعافترا  حـصی  ذإ ال 

یف رم )
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ینعم ناک  الاو و  ام  ینعم  انمـضتم  امنا  ناک  اذإف  دیز . یلع  قالطنالا  رـصق  دیفی  قلطنملا  دیز  دـیز و  قلطنملا  وحن  نا  نم  دنـسملا  فیرعت 
یکاکـسلا و دارمف  رـصقلا ، اهتدافال  اهل  ۀـقباطم  نکت  مل  الاو  ۀـیناثلا  ۀـئارقلل  ۀـقباطم  تناک  ۀـتیملا  ـالا  مکیلع  هللا  مرح  اـم  یلوـالا  ۀـئارقلا 

ظفل یف  لب  مرح  ظفل  یف  فالتخالل  اضرعتی  مل  اذـهل  لـعافلل و  ینبملا  یف  ۀـیناثلا  یلوـالا و  ۀـئارقلا  وه  عفرلا  بصنلا و  ۀـئارقب  فنـصملا 
ۀتیملا الا  مکیلع  مرح  ام  يأ  ۀفاک  ام  نوکی  نا  لمتحیف  لوعفملل  اینبم  مرح  ۀتیملا و  عفر  ینعا  ۀثلاثلا  ۀـئارقلا  یلع  اما  ابـصن و  اعفر و  ۀـتیملا 

دارم نا  مهوت  مهـضعب  و  اهلـصا . وه  اـم  یلع  ۀـلماع  نا  ءاـقبب  اذـه  حـجری  ۀـتیملا و  وـه  مکیلع و  مرح  يذـلا  نا  يأ  ۀـلوصوم  نوـکی  ناو 
لوقلو . ) ۀفاک اهنا  راتخا  جاجزلا  نا  عم  ۀلوصوم  اهنوک  رایتخا  یف  ببـسلاب  امهبلاطف  ۀثلاثلا  ۀئارقلا  هذه  عفرلا  ۀئارقب  فنـصملا  یکاکـسلا و 

دیز مایق  تابثال  وهف  مئاق  دیز  امنا  وحن  فوصوملا  رصق  یف  اما  هدعب  رکذی  ام  يوس  يأ  هاوس ) ام  یفن  هدعب و  رکذی  ام  تابث  امنا ال  ةاحنلا 
رکب و ورمع و  مایق  نم  هاوس  اـم  یفن  هماـیق و  تاـبثال  وهف  دـیز  موقی  اـمنا  وحن  ۀفـصلا  رـصق  یف  اـما  هوحن و  دوعقلا و  نم  هاوس  اـم  یفن  و 

ناب الا  انهه  رذعت  لاصتالا و ال  رذعت  دنع  زوجی  امنا  لاصفنالا  ناف  انا  موقی  امنا  وحن  امنا  هعم  يأ  هعم ) ریمـضلا  لاصفنا  ۀحـصلو   ) امهریغ
دهـشتسی نمم  وه  نم  تیبب  لاصفنالا  اذـه  ۀحـص  یلع  دهـشتسا  مث  ضرغل  لصف  هلماع  ریمـضلا و  نیب  عقیف  انا  ـالا  موقی  اـم  ینعملا  نوکی 

یماحلا وه  ساسالا  یفو  دهعلا . يأ  رامذلا ) یماحلا   ) درطلا وه  دوذلا و  نم  دـئاذلا ،) انا  قدزرفلا  لاق   ) لاقف همـساب  حرـص  اذـهل  هرعـشب و 
صخی نا  هضرغ  ناـک  اـمل  یلثم )، وأ  اـنا  مهباـسحا  نع  عفادـی  اـمنا  و   ) همیرح هاـمح و  نم  فنع  میل و  همحی  مل  وـل  اـم  یمح  اذإ  رامذـلا 

باسحا نع  مهباسحا ال  نع  عفادـی  هنا  ینعملا  راصل  مهباسحا  نع  عفادا  امنا  لاـق و  ول  ذإ  هرخا  ریمـضلا و  لـصف  هنع  عفادـملا  ـال  عفادـملا 
نع عفادا  امنا  لاقی  نا  حصی  ناک  هنال  ةرورضلا  یلع  لومحم  هنا  لاقی  نا  زوجی  هدوصقمب و ال  سیل  وه  مهریغ و 
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اهنمو  ) ام ظفل  یلإ  نم  ظفل  نع  لودعلا  یف  ةرورـض  ذإ ال  اهربخ  انا  نا و  مسا  ۀـلوصوم  ام  تسیل  ادـیکأت و  انا  نوکی  نا  یلع  انا  مهباسحا 

فوصوملا رـصق  يأ  هرـصق ) یف  کلوقک   ) لعفلا یلع  تالومعملا  وأ  أدـتبملا  یلع  ربخلا  میدـقتک  ریخأـتلا  هقح  اـم  میدـقت  يأ  میدـقتلا )
لب بلقلا  رصقل  حلصی  مل  الا  دارفالا و  رـصقل  الاثم  اذه  حلـصی  مل  ایفانت  نا  ۀیـسیقلا  ۀیمیمتلا و  نال  نیلاثملا  رکذ  بسنالا  ناک  انا ) یمیمت  )

ةدافا یف  اهکارتشا  دـعب  ۀـعبرالا ) قرطلا  هذـهو  . ) بطاخملا داقتعا  بسحب  انییعت  وأ  ابلق  ادارفا و  کتمهم ) تیفک  انا  اهرـصق  یفو   ) دارفالل
مهف هیف  میلـسلا  قوذلا  بحاص  لمأت  اذإ  هنا  ینعمب  مالکلا  موهفمب  يأ  يوحفلاب )  ) میدـقتلا يأ  عبارلا ) ۀـلالدف  هوجو  نم  فلتخت   ) رـصقلا

( لصالاو . ) رصقلا دیفت  ناعمل  اهعضو  عضاولا  نال  عضولاب ) ۀیقابلا   ) ۀثلثلا ۀلالد  و )  ) کلذ یف  ءاغلبلا  حالطـصا  فرعی  مل  ناو  رـصقلا  همنم 
( كرتـی ـالف  رم  اـمک  یفنملا  تبثملا و  یلع  صنلا   ) فطعلا قیرط  یف  يأ  لوـالا ) یف   ) لـصالا نا  فـالتخالا  هوجو  نم  یناـثلا  هجولا  يأ 

يأ امهیف ) لوقتف  رکب  ورمع و  وحنلا و  ملعی  دیز  وأ  ضورعلا  فرـصلا و  وحنلا  ملعی  دـیز  لیق  اذإ  امک  بانطالا  ۀـهارکل  الا   ) امهیلع صنلا 
ینب ریغ و  نم  هیلإ  فاضملا  فذح  رکب و  ورمع و ال  يأ ال  دیز  ریغال  هانعمف  لوالا  یف  اما  و  ریغ ) وحنلا ال  ملعی  دیز   ) نیماقملا نیذه  یف 

ام لثم ال  ریغ  وحن ال  يأ  هوحن ) وأ   ) سنجلا یفنل  لب  ۀـفطاع  تسیل  ریغ  یف ال  نا ال  ةاحنلا  ضعب  رکذ  و  تاـیاغلاب ، اـهیبشت  مضلا  یلع  وه 
هجو يأ  یفنلاو )  ) رهاظ وه  یفنملا و  نود  طقف ) تبثملا  یلع  صنلا  ۀیقابلا   ) ۀثالثلا یف )  ) لصالا و ) . ) کلذ هبـشا  ام  هادع و  نم  هاوس و ال 
عقی دق  و  دعاق ، مئاق ال  الا  دیز  ام  حـصی  الف  ءانثتـسالا  یفنلا و  ینعا  یناثلا ) عماجی  ال   ) ۀـفطاعلا ءالب  یفنلا  نا  فالتخالا  هوجو  نم  ثلاثلا 
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نم اهریغب ) اهلبق  ایفنم   ) یفنملا کلذ  نوکی ) نا ال  ۀـفطاعلا  ءالب  یفنملا  طرـش  نال   ) ءاغلبلا مالک  یف  نیفنـصملا ال  مـالک  یف  کـلذ  لـثم 
اذه هتیفن و  دق  ئش  یف  یفنلا  اهب  دیعت  نال  عوبتملل ال  هتبجوا  ام  اهب  یفنت  نال  ۀعوضوم  اهنال  یفنلا  تاودا 
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وه سیل  تلق  کناک  یتح  عزانتلا  اهیف  عقو  ۀفـص  لک  هنع  تیفن  دقف  مئاق  الا  دیز  ام  تلق  اذإ  کنال  ءانثتـسالا . یفنلا و  یف  دوقفم  طرـشلا 

مالکلا اذک  ۀیفانلا و  ءامب  اهلبق  یفنم  وه  اءیـش  ۀفطاعلا  ءالب  هنع  تیفن  دقف  دعاق  تلق ال  اذإف  کلذ ، وحن  عجطـضم و  مئان و ال  دعاقب و ال 
يوحفب ایفنم  ناک  اذإ  امع  زارتحـالا  هتدـئاف  و  حاـتفملا . یف  هب  حرـص  اـم  یلع  یفنلا  تاودا  نم  ینعی  اـهریغب  هلوق  دـیز و  ـالا  موقی  اـم  یف 
ۀفطاعلا ءالب  اهلبق  ایفنم  نوکی  نا  زاوج  یـضتقی  اذـه  لاقی  ال  امنا ، ثحب  یف  ئجیـس  امک  کلذ  وحن  عماسلا و  وأ  ملکتملا  ملع  وأ  مـالکلا 

مولعم یفنملا و  کلذ  اهب  یفن  یتلا  ۀفطاعلا  ءال  ریغب  يأ  صخشملا  کلذل  ریمضلا  لوقن  انال  دنه  ءاسنلا ال  لاجرلا ال  ینءاج  وحن  يرخالا 
هنم موهفملا  ناف  هریغ  يذؤی  نا ال  میرکلا  لجرلا  بأد  لاقی  امک  اذـه  اهب و  نایتالا  لبق  ءالب  ئـش  یفنی  نا  عانتمال  اهب  اـهلبق  هیفن  عنتمی  هنا 
امنا لاقیف   ) میدـقتلا امنا و  يأ  نیریخالا )  ) ۀـفطاعلا ءالب  یفنلا  يأ  عماجیو ) . ) میرک ریغ  وأ  امیرک  ریغلا  کلذ  ناک  ءاوس  هریغ  يذؤی  نا ال 

یفنملا نوکی  الف  ءانثتسالا  یفنلا و  یف  امک  هب ) حرصم  ریغ   ) نیریخالا یف  يأ  امهیف ) یفنلا  نأل  ورمعال و  ینیتأی  وه  یسیق و  یمیمت ال  انا 
نکل ال دیز  نع  ئجملا  یفن  یلع  لدی  هناف  ورمع ) ءیجملا ال  نع  دیز  عنتما  لاقی  امک  اذه  یفنلا و  تاودا  نم  اهریغب  ایفنم  ۀـفطاعلا  ءالب  )

نع دـیز  عنتما  هلوقب  هیبشتلا  باجیال و  کلذـل  ایفن  نوکیف ال  دـیز  نع  ئجملا  عانتما  باجیا  وه  حیرـصلا  هانعم  امنا  انمـض و  لـب  اـحیرص 
ینمـضلا یفنلاب  اهلبق  یفنم  ۀفطاعلا  ءالب  یفنملا  نا  ۀهج  نم  حیرـصلا ال  یفنلا  مکح  یف  سیل  ینمـضلا  یفنلا  نا  ۀهج  نم  ورمعال  ئجملا 
یکاکسلا  ) لاق احیرص . انمض و ال  ورمع ال  ئجم  عانتما  یفن  یلع  ئجملا  نع  دیز  عنتما  انلوقل  ۀلالد  ذإ ال  یسیق  یمیمت ال  انا  امنا  یف  امک 

ةدـئافلا لصحتل  فوصوملاب ) اصتخم  هسفن  یف  فصولا  نوکی  نا ال   ) امنا يأ  ثلاثلا )  ) ۀـفطاعلا ءـالب  یفنلا  ۀـعماجم  يأ  هتعماـجم ) طرش 
امنا وحن  )
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امنا فالخب  لقعی  عمسی و  نمم  الا  نوکت  ۀباجتسالا ال  نال  نوعمـسی  نیذلا ال  نیذلا ال  لاقی ال  نا  عنتمی  هناف  نوعمـسی ) نیذلا  بیجتـسی 
امک صتخملا   ) فصولا یف )  ) ثلاثلا ۀـعماجم  نسحت ) رهاقلا ال  دـبع   ) خیـشلا لاق  دـیزب و  صتخی  امم  سیل  مایقلا  ذإ  ورمع  ـال  دـیز  موقی 

عبارلا هجولا  يأ  یناثلا ) لصاو   ) دـیکأتلا قیقحتلا و  ةدایز  دـصق  دـنع  عانتمالا  یلع  لیلد  ذإ ال  باوصلا  یلإ  برقا ) اذـه  هریغ و  یف  نسحت 
هلهجی امم   ) ءانثتـسالا یفنلا و  هیف  لمعتـسا  يذـلا  مکحلا  يأ  هل ) لمعتـسا  ام  نوکی  نا   ) ءانثتـسالا یفنلا و  لـصا  نا  فـالتخالا  هوجو  نم 

یف اذـک  هرکنی  بطاـخملا و ال  هملعی  اـمم  هیف  وه  لمعتـسملا  مکحلا  نوکی  نا  هلـصا  ناـف  اـمنا  يأ  ثلاـثلا ) فـالخب  هرکنی  بطاـخملا و 
لب ال رـصقلا  حصی  مل  ءاطخب  ابوشم  همکح  نکی  مل  مکحلاب و  املاع  ناک  اذإ  بطاخملا  نال  ثحب  هیف  زاجعالا و  لئالد  نع  القن  حاضیالا 

لوزی هراکنا  نا  یتح  هرکنی  بطاخملا و ال  هلهجی  نا ال  هنأش  نم  ربخل  نوکی  اـمنا  نا  هدارم  نا  هباوج  مکحلا و  مزـال  يوس  مـالکلا  دـیفی 
اذإ دیزالا  وه  ام  دیعب  نم  احبـش  تیأر  دق  کبحاصل و  کلوقک   ) حاتفملا یف  امل  اقفاوم  نوکی  اذه  یلع  هیلع و  هرارـصا  مدعل  هیبنت  ینداب 

بسانم رابتعال  لوهجملا  ۀلزنم  مولعملا  لزنی  دقو   ) داقتعالا اذه  یلع  ارصم )  ) دیز ریغ  حبـشلا  کلذ  کبحاص  دقتعا  اذإ  يأ  هریغ ) هدقتعا 
هللا یلـص  لوسر  الا  دمحم  ام  وحن و   ) دارفا رـصق  هنوک  لاح  يأ  ادارفا )  ) ءانثتـسالا یفنلا و  يأ  یناثلا ) . ) مولعملا کلذـل  يأ  هل ) لمعتـسیف 

هنوکب نیملاع  اوناک  مهنع  هللا  یـضر  ۀباحـصلا  مهو  نوبطاخملاف  كالهلا ) نم  يربتلا  یلإ  اهادعتی  ۀلاسرلا ال  یلع  روصقم  يأ  هلآ  هیلع و 
هکاله مهماظعتـسا  لزن   ) امیظع ارما  هکاله  نودـعی  اوناک  امل  مهنکل  كـالهلا  نم  يربتلا  ۀـلاسرلا و  نیب  عماـج  ریغ  ۀـلاسرلا  یلع  اروصقم 

ةدـش مهـسوفن و  یف  رمالا  اذـه  مظعب  راعـشالا  وه  انه  بسانملا  رابتعا  ءانثتـسالا و  یفنلا و  هل  لمعتـساف  كالهلا  يأ  هایا ) مهراکنا  ۀـلزنم 
. مهدنع مالسلا  ةالصلا و  هیلع  هئاقب  یلع  مهصرح 
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ارـشب و ال مهنوکب  نیلهاج  اونوکی  مل  مالـسلا  مهیلع  لسرلا  مهو  نوبطاخملاف  انلثم ) رـشب  الا  متنا  نا  وحن   ) ادارفا هلوق  یلع  فطع  ابلق ) وأ  )
يوعد یلع  نیبطاخملا  رارـصا  عم  ارـشب  نوکی  لوسرلا ال  نا   ) رافکلا مهو  نیلئاقلا ) داقتعال   ) نیرکنملا ۀلزنم  اولزن  مهنکل  کلذل  نیرکنم 

اولاق ناب  مکحلا  اذه  اوبلقف  ۀیرـشبلا  ۀلاسرلا و  نیب  یفانتلا  نم  ادساف  اداقتعا  اودقتعا  امل  ۀیرـشبلل  نیرکنملا  ۀلزنم  نولئاقلا  مهلزنف  ۀـلاسرلا )
دق نیلئاقلا  نا  وه  لاؤس و  ۀنظم  انه  ناک  امل  اهنوعدت و  یتلا  ۀـلاسرلا  فصو  مکل  سیل  ۀیرـشبلا  یلع  نوروصقم  يأ  انلثم  رـشب  الا  متنا  نا 

اولاق ثیح  ۀیرشبلا  یلع  نیروصقم  مهنوکب  اوفرتعا  دق  نوبطاخملا  ۀیرشبلا و  یلع  نیبطاخملا  اورصق  ۀلاسرلا و  ۀیرشبلا و  نیب  یفانتلا  اوعدا 
رـشب الا  نحن  نا   ) نیبطاخملا لسرلا  لوق  يأ  مهلوقو ) . ) هلوقب هباوج  یلإ  راشا  مهنع  ۀلاسرلا  ءافتنا  اوملـس  مهنأکف  مکلثم  رـشب  الا  نحن  نا 
کلذ لعفی  امنا  و  ۀـلزلا . وه  راثعلا و  نم  مصخلا  رثعیل )  ) هتامدـقم ضعب  میلـستب  هیلإ  ناـنعلا  ءاـخرا  و  مصخلا ) ةاراـجم   ) باـب نم ) مکلثم 
نکلو هرکنن . قحف ال  ارشب  اننوک  نم  متیعدا  ام  نا  اولاق  مهنأکف  ۀلاسرلا ) ءافتنا  میلستل  ال   ) همازلا مصخلا و  تاکسا  يأ  هتیکبت ) داری  ثیح  )

مـصخلا مالک  قفو  یلع  نوکیلف  رـصقلا  قیرطب  اهتابثا  اما  مهـسفنال و  ۀیرـشبلا  اوتبثا  اذـهلف  ۀـلاسرلاب  انیلع  یلاعت  هللا  نمی  نا  یفانی  اذـه ال 
بطاخملا هرکنی  ـال  اـمیف  لمعتـسی  نا  اـمنا  یف  لـصالا  يأ  اـمنا  لـصال  لاـثم  اذـه  کـبحاصل و  کـلوقک  هلوق  یلع  فطع  کـلوقکو ) )

هیخا و یلع  اقفـشم  اقیقر  کلذ  ملعی  نم  لعجت  نا  يأ  هیلع ) هققرت  نا  دـیرت  تنا  هب و  رقی  کـلذ و  ملعی  نمل  كوخا  وه  اـمنا   ) کـلوقک
یضتقم یلع  جارخالا ال  نم  لاثملا  اذه  نوکی  نا  انرکذ  ام  یلع  ءانب  یلوالا 
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( نوحلـصم نحن  امنا  دوهیلا  نع  ۀیاکح  یلاعت  هلوق   ) امنا يأ  ثلاثلا ) هل  لمعتـسیف  هروهظ  ءاعدال  مولعملا  ۀلزنم  لوهجملا  لنی  دقو   ) رهاظلا

ادکؤم مهیلع  درلل  نودسفملا  مه  مهنا  الا  ءاج  کلذـلو   ) هرکنی بطاخملا و ال  هلهجی  نا ال  هنأش  نم  رهاظ  رما  نیحلـصم  مهنوک  نا  اوعدا 
کلذـل و دـکؤملا  لصفلا  ریمـض  طیـسوت  رـصحلا و  یلع  لادـلا  ربخلا  فیرعت  و  تابثلا . یلع  ۀـلادلا  ۀیمـسالا  ۀـلمجلا  داریا  نم  يرت ) امب 
عیرقتلا و یلع  لدـی  امب  هبیقعت  مث  ناب  هدـیکأتل  مث  ۀـیانع . هلو  رطخ  هل  امم  مالکلا  نومـضم  نا  یلع  لادـلا  هیبنتلا  فرحب  مـالکلا  ریدـصت 

امع یفنلا  روکذملل و  تابثالا  ینعا  نامکحلا )  ) امنا نم  يأ  اهنم ) لقعی  هنا  فطعلا  یلع  امنا  ۀیزمو   ) نورعشی نکلو ال  هلوق  وه  خیبوتلا و 
نـسحاو . ) ادعاق لب  امئاق  دیز  ام  وحن  سکعلاب  دعاق و  مئاق ال  دـیز  وحن  یفنلا  مث  تابثالا  الوا  هنم  مهفی  هناف  فطعلا  فالخب  اعم )  ) هادـع

لمأتلا يأ  رظنلا ) عمطف  مئاهبلاک  مهلهج  طرف  نم  رافکلا  ناب  ضیرعت  هناف  بابلالا  ولوا  رکذتی  امنا  وحن  ضیرعتلا   ) امنا عقاوم  يأ  اهعقاوم )
ماق ام  وحن  لعافلا ) لعفلا و  نیب  عقی  رم  ام  یلع  ربخلا  أدتبملا و  نیب  عقی  امک  رـصقلا  مث  . ) مئاهبلا نم  رظنلا  عمطک  يأ  اهنم ) هعمطک  مهنم  )
الا ادـیز  تیطعا  ام  وحن  نیلوعفملا  دـیز و  الا  اورمع  برـض  ام  اورمع و  الا  دـیز  برـض  ام  وحن  لوعفملا  لعافلاک و  اـمهریغو )  ) دـیز ـالا 

دیرا ول  یتح  ءانثتـسالا ) ةادا  عم  هیلع  روصقملا  رخؤی  ءانثتـسالا  یفف  . ) تاـقلعتملا نم  کـلذ  ریغ  ادـثز و  ـالا  اـمهرد  تیطعا  اـم  اـمهرد و 
یلع لعافلا  رـصق  ینعم  اورمع و  الا  دیز  برـض  ام  لبق  لوعفملا  یلع  رـصقلا  دیرا  ولو  دـیز  الا  اورمع  برـض  ام  لبق  لعافلا  یلع  رـصقلا 

فوصوملا یلإ  ۀفصلا  رصق  یلإ  ۀقیقحلا  یف  عجریف  یقاوبلا  سایق  اذه  یلع  و  لوعفملا . یلع  لعافلا  هیلإ  دنسملا  لعفلا  رصق  الثم  لوعفملا 
میدـقت يأ  امهمیدـقت )  ) ۀـلق یلع  زاج  يأ  لقو ) . ) کلذ رابتعا  یفخی  انییعت و ال  ابلق و  ادارفا و  یقیقح  ریغ  ایقیقح و  نوکی  سکعلاـب و  و 

ءانثتسالا ةاداو  هیلع  روصقملا 
ص 127

لوعفملا یلع  لعافلا  رـصق  یف  دـیز ) اورمع  الا  برـض  ام  وحن   ) ةادالا هیلع  روصقملا  یلی  نا  وه  و  امهلاحب ) امهنوک  لاح   ) روصقملا یلع 
رخؤی ناب  امهلاح  نع  امهتلازا  عم  امهمیدـقت  نع  ازارتحا  امهلاحب  لاق  امنا  و  لعافلا ، یلع  لوعفملا  رـصق  یف  اورمع ) دـیز  الا  برـض  امو  )

ینعملا و لالتخا  نم  هیف  امل  کلذ  زوجی  هناف ال  دیز  الا  اورمع  برـض  ام  اورمع  الا  ادیز  برـض  ام  یف  کلوقک  هیلع  روصقملا  نع  ةادالا 
لعفلا یه  الثم  لعافلا  یلع  ةروصقملا  ۀفـصلا  نال  اهمامت ) لبق  ۀفـصلا  رـصق  همازلتـسال   ) امهلاحب امهمیدقت  لق  امنا  و  دوصقملا . ساکعنا 

ارظن ۀـلق  یلع  زاج  امنا  و  سقف ، اذـه  یلع  و  هرـصق ، نسحی  الف  لوعفملا  رکذ  لبق  دوصقملا  متی  الف  لـعفلا  قلطم  ـال  لوعفملا  یلع  عقاولا 
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أدـتبم و نیب  امیف  رـصقلا  ءانثتـسالا  یفنلا و  ةدافا  یف  ببـسلا  يأ  عیمجلا ) هجوو  . ) رخالا یف  قلعتملا  رکذ  راـبتعاب  ماـتلا  مکح  یف  اـهنا  یلإ 
لماوعلا بسحب  الا  دعب  ام  برعا  هنم و  ینثتسملا  هنم  فذح  يذلا  غرفملا ) ءانثتسالا  یف  یفنلا  نا   ) کلذ ریغ  لوعفملا و  لعافلا و  ربخلا و 
جارخالا ققحتیف  هریغ  ینثتـسملا و  لوانتیل  ماع ) . ) هنم اجرخم  یـضتقی  جارخالا  جارخالل و  الا  نـال  هنم ) ینثتـسم  وه  ردـقم و  یلإ  هجوتی  )

وحن یفو  اسابل  هتوسک  ام  ۀبجلا  الا  هتوسک  ام  وحن  یفو  دحا  برض  ام  دیز  الا  برـض  ام  وحن  یف  ردقی  ناب  هسنج ) یف  ینثتـسملل  بسانم  )
اذـه یلع  و  تاقوالا . نم  اتقو  ترـس  ام  ۀـعمجلا  موی  الا  ترـس  ام  وحن  یفو  لاوحالا  نم  لاح  یلع  انئاک  ینءاج  اـم  اـبکار  ـالا  ینءاـج  اـم 

بـسانملا ماعلا  ردقملا  اذه  یلإ  اهجوتم  یفنلا  ناک  اذإ  و  کلذ . وحن  ۀـیلاحلا و  ۀـیلوعفملا و  ۀـیلعافلا و  یف  ینعی  هتفـص )  ) یف و )  ) سایقلا
یفو . ) ءاقتنالا ۀفص  یلع  هادع  ام  ءاقب  ةرورض  رصقلا ) ءاجالاب  ئش   ) ردقملا کلذ  نم  يأ  هنم ) تبجوا  اذإف   ) هتفـصو هسنج  یف  ینثتـسملل 

زوجی الو   ) هیلع روصقملا  وه  نوکیف  الا  دـعب  عقاولا  ۀـلزنمب  ریخالا  دـیقلا  نوکیف  اورمع ) دـیز  برـض  امنا  لوقت  هیلع  روصقملا  رخؤی  اـمنا 
میدقت يأ  همیدقت )
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هناف ال ءانثتسالا  یفنلا و  فالخب  دیز  اورمع  برـض  امنا  اورمع  دیز  برـض  امنا  یف  انلق  اذإ  امک  سابتلالل ) هریغ  یلع   ) امناب هیلع  روصقملا 

ةدافا یف  الاک  ریغو  . ) انمـضت لب  ظفللا  یف  اروکذـم  الا  سیل  ناههو  رخاوا  مدـق  ءاوسالا  دـعب  روکذـملا  وه  هیلع  روصقملا  اذإ  هیف  ساـبتلا 
امل ۀفطاعلا  ءال ) هتعماجم  عانتما   ) یف و )  ) انییعت ابلق و  دارفا و  فوصوملا  یلع  ۀفصلا  رـصق  ۀفـصلا و  یلع  فوصوملا  رـصق  يأ  نیرـصقلا )

. ورمع دیز ال  ریغ  رعاش  ام  بتاک و ال  رعاش ال  ریغ  دیز  ام  حصی  الف  قبس 
ص 129

ءاشنإلا باب 6 

ءاقلا ینعا  ملکتملا  لعف  وه  ام  یلع  لاقی  دق  هتقباطت و  وأ ال  هتقباطت  جراخ  هتبـسنل  سیل  يذلا  مالکلا  سفن  یلع  قلطی  دق  ءاشنالا  نا  ملعا 
یلإ بلطلا  میـسقت  بلطلا و  ریغ  بلطلا و  یلإ  همیـسقت  ۀنیرقب  یناثلا  وه  انهه  دارملا  نا  رهظالا  کلذک و  رابخالا  نا  امک  مالکلا  اذه  لثم 

روهظل اذک  اذک و  هل  عوضوملا  ظفللا  هلوق و  ۀنیرقب  اهیلع  لمتشملا  مالکلا  ۀیردصملا ال  اهیناعم  اهب  دارملا  امهریغ و  ماهفتسالا و  ینمتلا و 
مذلا و حدملا و  لاعفا  ۀبراقملا و  لاعفاک  ابلط  نکی  مل  نا  ءاشنالاف  مهفاف . مئاق  ادیز  تیل  الوقل  ینمتلا ال  ینعمل  لمعتسی  الثم  تیل  ظفل  نا 

تلقن رابخا  لصالا  یف  اهرثکا  نأل  اهب و  ۀـقلعتملا  ۀبـسانملا  ثحابملا  ۀـلقل  انهه  اهنع  ثحبی  الف  کـلذ  وحن  برو و  مسقلا  دوقعلا و  غیص 
بلطلا غیـص  لمعتـسا  ولف  لصاحلا  بلط  عاـنتمال  بلطلا ) تقو  لـصاح  ریغ  اـبولطم  یعدتـسا  اـبلط  ناـک  نا   ) ءاـشنالاف ءاـشنالا  ینعم  یلإ 

: اهنم ةریثک   ) بلطلا يأ  هعاوناو ) . ) ماقملا بسانی  ام  نئارقلا  بسحب  اهنم  دـلوتی  ۀـیقیقحلا و  اـهیناعم  یلع  اـهؤارجا  عنتما  لـصاح  بولطمل 
کلوقک  ) یجرتلا فالخب  ینمتملا ) ناکما  طرتشی  ـال  تیل و  هل  عوضوملا  ظـفللاو   ) ۀـبحملا لـیبس  یلع  ئـش  لوصح  بلط  وه  و  ینمتلا )

عقوت و کل  نوکی  ـال  نا  بجی  اـنکمم  ینمتملا  ناـک  اذإ  نکل  دوعی  هلعل  دوقت  ـال  بیـشملا و  لـعف  اـمب  هربخاـف  اـموی ) دوعی  بابـشلا  تیل 
هنال هل ) عیفش  نا ال  ملعی  ثیح  عیفش  نم  یل  یه  وحن  لهب  ینمتی  دقو  . ) ایجرت راصل  الاو  هعوقو  یف  ۀیعامط 
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لامکل ینمتملا  زاربا  یه  تیل  نع  لودعلا  لهب و  ینمتلا  یف  ۀـتکنلا  و  هئافتناب ، مزجلا  لوصحل  ماهفتـسالا  ۀـقیقح  یلع  هلمح  عنتمی  ذـئنیح 

ناف ینثدـحت  ناف  ریدـقت  یلع  بصنلاب ) ینثدـحتف  ینیتأت  ول  وحن  ولب   ) ینمتی دـق  و ) . ) هئافتناب مزج  يذـلا ال  نکمملا  ةروص  یف  هب  ۀـیانعلا 
ماقملل بسانملا  ۀتسلا و  ءایشالا  دعب  نا  رمضی  امنا  نا و  رامضاب  اهدعب  عراضملا  بصنی  ذإ ال  اهلـصلا  یلع  تسیل  ول  نا  یلع  ۀنیرق  بصنلا 

ربخ و  امهنم ) ةذوخأم  ام  ولو  الولو  ةزمه  ءاهلا  بلقب  الاو  اله  یه  ضیـضحتلا و  میدـنتلا و  فورح  ناک  یکاکـسلا   ) لاق ینمتلا . وه  اـنهه 
نیتبکرم و هلوقل  ۀلع  امهنیمـضتل ) نیتدـیزملا  ءالو  ءام  عم  نیتبکرم   ) امهنوک لاح  ینمتلل  نیتللا  ولو  له  نم  ةذوخأم  اهنأک  يأ  امهنم  نأک 
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نم بولطملا  ضرغلا  نا  ینعی  باوبالا  کلتل  انمضتم  هتلعج  اذإ  اباب  اذک  اذک  باتکلا  تنمض  لوقت  ئشلا  نمض  یف  ئشلا  لعج  نیمـضتلا 
ینمتلا ینعم  امهنیمـضت  نم  ضرغلا  نا  ینعی  امهنیمـضتل  ۀـلع  دـلوتیل ) ینمتلا  ینعم   ) نیتنمـضتم ولو  له  لعج  وه  همازتلا  بیکرتلا و  اذـه 
هتمرکا ام  ول  وأ  ادیز ) تمرکا  اله  ون  میدنتلا  یضاملا  یف   ) هایا امه  نیتنمضتملا  ینمتلا  ینعم  نم  يأ  هنم )  ) دلوتی نا  لب  ینمتلا  ةدافا  سیل 

ینعم یلع  موقت  ام  ولو  موقت ) اله  وحن  ضیـضحتلا  عراضملا  یفو  . ) مارکـالا كرت  یلع  اـمدان  هلعج  یلإ  ادـصق  هتمرکا  کـتیل  ینعم  یلع 
ردـصم امهنیمـضتل  هلوق  همالک و  لـصاح  هنکل  یکاکـسلا  ةراـبع  سیل  باـتکلا  یف  روکذـملا  ماـیقلا و  یلع  هثح  یلإ  ادـصق  موقت  کـتیل 

مالک ینعم  قفاوی  وه ال  لعفتلا و  ظفل  یلع  امهنمـضتل  خـسنلا  ضعب  یف  عقو  و  یناثلا . هلوعفم  ینمتلا  ینعم  لوالا و  لوعفملا  یلإ  فاـضم 
یلع عراضملا  هباوج  یف  بصنی  و  تیل ) مکح  هل  یطعیف  لـعلب  ینمتی  دـقو  . ) کلذـب عطقلا  مدـعل  نأـک  ظـفلب  اذـه  رکذ  اـمنا  و  حاـتفملا .

(. لوصحلا نع  وجرملا  دعبل  بصنلاب  كروزاف  جحا  یلعل  وحن  نا 0  رامضا 
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بلط وه  و  ماهفتسالا )  ) بلطلا عاونا  نم  يأ  اهنم  ینمتلا و  ینعم  هنم  دلوتیف  اهعوقو  یف  ۀیعامطال  یتلا  تانکمملا  تالاحملا و  هبشی  اذهبو 
ظافلالاو . ) روصتلا وهف  ـالا  قیدـصتلا و  وه  هـالوصحف  اـهعوقو  ـال  وأ  نیرما  نیب  ۀبـسن  عوقو  تناـک  ناـف  نهذـلا  یف  ئـشلا  ةروص  لوصح 

هناعذا نهذلا و  دایقنا  يأ  قیدـصتلا ) بلطل  ةزمهلاف  نایا . یتم و  ینا و  نیا و  فیک و  مکو و  ياو  نم  ام و  له و  ةزمهلا و  هل  ۀـعوضوملا 
كاردا يأ  روصتلا )  ) بلطل وأ )  ) ۀیمسالا ۀلمجلا  یف  مئاق ) دیزاو   ) ۀیلعفلا ۀلمجلا  یف  دیز ) ماقا  کلوقک   ) نیءیـشلا نیب  ۀمات  ۀبـسن  عوقول 

بلط یف  و )  ) هنییعتل ابلاط  ءانالا  یف  ئـش  لوصحب  املاع  لـسع ) ما  ءاـنالا  یف  سبدا   ) هیلإ دنـسملا  روصت  بلط  یف  کـلوقک )  ) ۀبـسنلا ریغ 
ئجملو يأ  اذهل ) و   ) کلذ نییعتل  ابلاط  قزلا  ۀیباخلا و  نم  دحاو  یف  سبدلا  نوکب  املاع  قزلا ) یف  ما  کسبد  ۀیباخلا  یف   ) دنـسملا روصت 
اورمعا لوعفملا  روصت  بلط  یف  حـبقی  مل  ( ) و  ) ماـق دـیز  لـه  حـبق  اـمک  ماـق ) دـیزا   ) لـعافلا روصت  یف  حـبقی ) مل   ) روصتلا بلطل  ةزمهلا 

لصاحلا و لوصح  بلطل  له  نوکیف  لعفلا  سفنب  قیدـصتلا  لوصح  یعدتـسی  میدـقتلا  نال  کلذ  تفرع و  اورمع  له  حـبق  امک  تفرع )
ناک اذإ  ادـیز ) تبرـضا  یف  لعفلاک  اهیلی  ام  وه   ) ةزمهلاب يأ  اهب ) هنع  لوؤسملاو   ) لمأتیلف ماق  دـیزا  یف  ـال  تفرع  اورمعأ  یف  رهاـظ  اذـه 

. قیدصتلا بلطل  نوکیف  هدوجو  ملعت  نا  ماهفتـسالاب  تدراو  دیز  یلع  عقاولا  بطاخملا  نم  رداصلا  برـضلا  ینعا  لعفلا  سفن  یف  کشلا 
ئف لعافلاو   ) مارکا وأ  برـض  هنا  فرعت  نکل ال  دـیزب  بطاخملا  نم  لعف  قلعت  دـق  هنا  ملعت  ناب  دنـسملا  روصت  بلطل  نوکی  نا  لـمتحیو 

تاقلعتملا رئاس  سایق  اذـک  و  بورـضملا ، یف  کشلا  ناک  اذإ  تبرـض ) ادـیزا  یف  لوعفملاو   ) براضلا یف  کشلا  ناک  اذإ  تبرـض ) تنا 
دیز ماق  له  وحن   ) نیتلمجلا یلع  لخدتو  بسحف ) قیدصتلا  بلطل  لهو  )
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قیدصتلا بلطب  اهـصاصتخ  يأ و ال  اذهل ) و  . ) ورمعل دوعقلا  دـیزل و  مایقلا  توبثب  قیدـصتلا  لوصح  بولطملا  ناک  اذإ  دـعاق ) ورمع  لهو 

لصا توبثب  ملعلا  عم  نیرمالا  دحا  نییعت  بلطل  یه  ۀلـصتم و  ما  نا  یلع  لیلد  ما  دعب  انهه  درفملا  عوقو  نال  ورمع ) ما  ماق  دیز  له  عنتما  )
له حبق   ) اضیا اذـهل  و )  ) ئجیـس امل  عنتمی  حـبقل و ال  ورمع  ما  نودـب  ماق  دـیز  له  تلق  ولو  طقف . مکحلا  بلطل  نوکت  امنا  له  مکحلا و 

؟ عنتمی امل  امنا  و  لاحم . وه  لصاحلا و  لوصح  بلطل  له  نوکیف  لعفلا ) سفنب  قیدـصتلا  لوصح  یعدتـسی  میدـقتلا  نـال  تبرـض  ادـیز 
له نود )  ) رهاظلا فالخ  کلذ  نکل  صیـصختلل  مامتهالا ال  درجمل  میدـقتلا  نوکی  وأ  فوذـحم  لـعف  لوعفم  ادـیز  نوکی  نا  لاـمتحال 

( کلذل فرع  لجر  له  حبق  یکاکسلا  لعجو   ) هتبرض ادیز  تبرض  له  يأ  ادیز ) لبق  رـسفملا  ریدقت  زاوجل   ) حبقی هناف ال  هتبرـض )  ) ادیز
ریمـضلا نم  لدب  لجر  نا  یلع  لجر  فرع  لصالا  نا  نم  هبهذم  نم  قبـس  امل  لعفلا  سفنب  قیدصتلا  لوصح  یعدتـسی  میدـقتلا  نال  يأ 

یتح هدنع  صیـصختلل  سیل  ۀفرعملا  رهظملا  میدقت  نال  فرع ) دیز  له  حبقی  نا ال   ) یکاکـسلا يأ  همزلیو ) . ) صیـصختلل مدق  فرع  یف 
يرخا ۀلعل  حـبقی  نا  زاوجل  عونمم  موزللا  نم  هرکذ  ام  نال  رظن  هیف  ةاحنلا و  عامجاب  حـیبق  هنا  عم  لعفلا  سفنب  قیدـصتلا  لوصح  یعدتـسی 
كرتو  ) لها هلصاو  لصالا ) یف  دق  ینعمب  له  ناب   ) فرع دیز  له  فرع و  لجر  له  حبق  يأ  امهحبق )  ) یکاکـسلا ریغ  يأ  هریغ ) للعو  )
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یه ام  اذکف  لاعفالا  صاوخ  نم  دق  ماهفتسالا و  یف  اهیلع  تلفطت  دق  ةزمهلا و  ماقم  یه  تمیقاف  ماهفتـسالا  یف  اهعوقو  ةرثکل  اهلبق  ةزمهلا 
دوهعلا ترکذـت  اهناف  هتأر  اذإ  ام  فالخب  تیـسنو  هنع  تلهذ  اهزیح  یف  لعفلا  رت  مل  اذإ  اهنال  مئاـق  دـیز  لـه  حـبقی  مل  اـمنا  و  اـهانعم . هب 

قارتفاب ضرت  ملف  فولأملا  فلالا  یلإ  تنجو 
ص 133

نوکی نا  یف  ادیز ) برضت  له  حصی  الف   ) فوسو نیسلاک  عضولا  مکحب  لابقتـسالاب ) عراضملا  صـصخت   ) له يأ  یهو ) . ) امهنیب مسالا 
عقاولا لعفلا  راکنا  یلإ  ادصق  كوخا ) وه  ادیز و  برضتا  حصی  امک  كوخا  وهو   ) هلوق نم  افرع و  مهفی  ام  یلع  لاحلا  یف  اعقاو  برـضلا 

فالخب لاحلا  یف  عقاولا  لعفلا  راکنال  حـصی  الف  لابقتـسالاب  عراضملا  صـصخت  له  نال  کلذ  نوکی و  نا  یغبنی  هنا ال  ینعمب  لاحلا  یف 
نا ملعیل  لاحلا  یف  اعقاو  برضلا  نوکی  نا  یف  انلوق  لابقتسالاب و  عراضملل  ۀصـصخم  تسیل  اهنال  عقاولا  لعفلا  راکنال  حلـصت  اهناف  ةزمهلا 

ۀیلاح ۀلمج  یف  عراضملا  کلذ  لمع  ءاوس  لاحلا  یف  عقاولا  لعفلا  راکنا  دارملا  نا  یلع  لدت  ۀنیرق  هیف  دجوی  ام  لک  یف  راج  عانتمالا  اذـه 
حصی الف  ریمالا  متـشتا  كابا و  يذؤتا  کلوقکو  نوملعت ، ام ال  هللا  یلع  نولوقتا  یلاعت  هلوقک  وأ ال  كوخا  وه  ادیز و  برـضتا  کلوقک 
زوجی لبقتسملا ال  لعفلا  نا  ببسب  عانتمالا  اذه  نا  نم  عضوملا  اذه  حرش  یف  مهضعبل  عقو  ام  بئاجعلا  نم  عضاوملا و  هذه  یف  له  عوقو 

برـضأسو ابکار  دیز  ئجیـس  لثم  عانتما  ةاحنلا  نم  دحا  نع  لقنی  مل  ذإ  ۀیرم  اهیف  ام  ۀـیرف  هذـه  نا  يرمعلو  اهیف . هلامعاو  لاحلاب  هدـییقت 
یفو نیعطهم ، راصبالا  هیف  صخـشت  مویل  مهرخؤی  امنا  و  نیرخاد ، منهج  نولخدیـس  یلاعت  هللا  لاق  دق  فیک و  ریمالا  يدی  نیب  وه  ادیز و 
عمـس امل  هنا  اذه  نم  بجعاو  یـصحت . نا  نم  رثکا  هذـه  لاثماو  ابلاج  ناک  ام  هللا  ءاضق  یلع  ایلاج ، فیـسلاب  راعلا  ینع  لسغاس  ۀـسامحلا 

یتح ال هرکذنـس  ام  یلع  رهاظلا  بسحب  لابقتـسالا  لاحلا و  یفانتل  لابقتـسالا  ملع  نع  ۀیلاحلا  ۀلمجلا  ردـص  دـیرجت  بجی  هنا  ةاحنلا  لوق 
لثم دییقت  حصی  یتح ال  لابقتـسالا  ۀمالع  نع  لاحلا  یف  لماعلا  لعفلا  دیرجت  بجی  هنا  هنم  مهف  بکری  نل  وأ  بکریـس  دـیز  ینیتأی  زوجی 

فرعی یتح  لاقملا  اذه  ردص  یف  رظنی  مل  هاعدا و  ام  یلع  الیلد  لاقملا  اذه  درواو  لاحلاب  برضت  نل  برضتسو و  برضت  له 
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مدـعو قیدـصتلا  بلط  یلع  ةروصقم  له  نوکل  يأ  اهب ) قیدـصتلا  صاصتخالو   ) لابقتـسالا ملعب  ۀـیلاحلا  ۀـلمجلا  ریدـصت  عانتما  نایبل  هنا 
ۀلوصوم ام  و  رهظا ) اینامز  هنوک  امب  صاصتخا  دیزم  اهل  ناک  لابقتسالاب  عراضملا  اهصیصختو  . ) قبس امیف  رکذ  امک  قیدصتلا  ریغل  اهئیجم 

امنا هناف  مسالا  فالخب  هموهفم  نع  ءزج  نامزلا  ناف  لعفلاک )  ) رهظا هتینامز  يذلا  ئـشلاب  يأ  نوکلا  ربخ  اینامزو  رهظا  هربخ  أدـتبم  هنوکو 
بلطل اهنوک  ءاضتقا  اما  رهاظف و  لعفلاب  اهـصاصتخا  دیزمل  لابقتـسالاب  عراضملا  اهـصیصخت  ءاضتقا  اما  هل  هضورعب  لدـی  ثیح  هیلع  لدـی 

یه یتلا  ثادـحالا  یناعملا و  یلإ  ناهجوتی  امنا  تابثالا  یفنلا و  ءافتنالا و  وأ  توبثلاب  مکحلا  وه  قیدـصتلا  نالف  کلذـل  طقف  قیدـصتلا 
نورکاش متنا  لهف  ناک   ) لعفلاب صاصتخا  دیزم  اهل  نأل  يأ و  اذـهل ) و  . ) ءامـسالا تالولدـم  یه  یتلا  تاوذـلا  یلإ  لاعفالا ال  تالولدـم 
ددجتیس ام  زاربا  نال   ) فوذحم لعف  لعاف  متنا  نال  ریرکتلاب  دکؤم  هنا  عم  نورکشت ) متنا  لهفو  نورکـشت  لهف  نم  رکـشلا  بلط  یلع  لدا 

متنا له  یفو  نورکـشت  له  یف  له  نال  نورکـشت  له  یف  امک  هلـصا  یلع  هئاقبا  نم  هلوصحب ) ۀـیانعلا  لامک  یلع  لدا  تباثلا  ضرعم  یف 
نم  ) رکـشلا بلط  یلع  لدا  نورکاش  متنا  لهف  و ) . ) یناثلا یف  اریدقتو  لوالا  یف  اقیقحت  لعفلا  یلع  ۀـلخاد  اهنوکل  اهلـصا  یلع  نورکـشت 
عم لعفلا  كرت  يأ  اهعم ) هکرتف  ةزمهلا  نم  لعفلل  یعدا  له  نال   ) ۀیمـسا ۀـلمجلا  نوک  رابتعاب ) توبثلل  ناک  ناو   ) اضیا نورکاـش ) متناـفا 
دیز له  نسحی  ال   ) ةزمهلا نم  لعفلل  یعدا  له  نأل  يأ و  اذـهل ) و   ) ددجتیـس اـم  لوصحب  ۀـیانعلا  لاـمک  یلع  يأ  کـلذ ) یلع  لدا   ) لـه
یه ۀطیسب و  نامـسق   ) له يأ  یهو )  ) دوجولا ضرعم  یف  دجویـس  ام  زارباو  توبثلا  یلع  ۀلالدلا  هب  دصقی  يذلا  هنال  غیلبلا ) نم  الا  قلطنم 

اهب بلطی  یتلا  یه  ۀبکرمو و   ) ةدوجوم وأ ال  ةدوجوم ) ۀکرحلا  له  انلوقک   ) هدوجو وأ ال ) ئشلا  دوجو  اهب  بلطی  یتلا 
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ربتعا دق  اهل و  هدوجو  وأ ال  ۀکرحلل  ماودلا  دوجو  بولطملا  ناف  ۀمئاد  وأ ال  ۀمئاد ) ۀکرحلا  له  انلوقک   ) هل دوجو  وأ ال  ئـشل ) ئـش  دوجو 
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ظافلا نم  ۀیقابلاو ) . ) اهیلإ ۀبـسنلاب  ۀطیـسب  یه  یلوالا و  یلإ  ۀبـسنلاب  ۀبکرم  تناکف  دحاو  ئـش  یلوالا  یفو  دوجولا  ریغ  ناءیـش  هذـه  یف 
مسالا حرش  امب ، بلطیف  لیق  . ) رخآ ئش  روصت  اهنم  لکب  بولطملا  نا  ۀهج  نم  فلتختو  طقف ) روصتلا  بلطل   ) اهنا یف  كرتشت  ماهفتسالا 

وه اهب  وه  یتلا  هتقیقح  يأ  یمـسملا ) ۀـیه  ام  وأ   ) رهـشا ظفل  داریاب  باجیف  هموهفم  نیبیو  مسالا  اذـه  حرـشی  نا  ابلاط  ءاقنعلا ) اـم  اـنلوقک 
حرـشل یتلا  ام  نیب  يأ  امهنیب ) بیترتلا  یف  ۀطیـسبلا  له  عقتو  . ) هتایتاذ داریاب  باجیف  ظفللا  اذه  یمـسم  ۀقیقح  ام  يأ  ۀکرحلا ) ام  انلوقک  )

هتیه اـم  مث  هسفن  یف  موـهفملا  دوـجو  مث  مسـالا  حرـش  ـال  وأ  بلطی  نا  یعیبـطلا  بیترتـلا  یـضتقم  نا  ینعی  ۀـیهاملا  بلطل  یتـلا  مسـالا و 
بلطی نا  هنم  لاحتـسا  دوجوم  هنا  فرعی  نم ال  موهفملا و  کـلذ  دوجو  بلطی  نا  هنم  لاحتـسا  ظـفللا  موهفم  فرعی  ـال  نم  نـال  هتقیقحو 

لیـصفتلاب دحلا  نم  مهفی  یتلا  ۀیهاملا  نیبو  ۀلمجلاب  مسالا  نم  موهفملا  نیب  قرفلا  هل و  ۀیهام  مودـعملل و ال  ۀـقیقح  ذإ ال  هتیهامو  هتقیقح 
هیلع فقی  الف  دحلا  اما  ۀغللاب و  املاع  ناک  اذإ  مسالا  هیلع  لدی  يذـلا  ئـشلا  یلع  فقوو  ام  امهف  مهف  مساب  بطوخ  نم  لک  ناف  لیلق  ریغ 

الا اهل  سیلف  تامودـعملا  اما  ۀیمـساو و  ۀـیقیقح  دودـح  اهلف  تاموهفمو  قئاقح  اهل  ناک  امل  تادوجوملاف  قطنملا  ۀعانـصب  ضاـترملا  ـالا 
یف عضوی  ام  نا  یتح  ةدوجوم  تاذلا  نا  فرعی  نا  دعب  الا  نوکی  تاذلا ال  بسحب  دحلا  نال  مسالا  بسحب  الا  اهل  دودـح  الف  تاموهفملا 

کلت تراص  اهدوجو  تبثاو  اهیلع  نهرب  اذإ  مث  ۀیمـسا  دودح  یه  امنا  میلاعتلا  ءانثا  یف  اهیلع  نهربی  یتلا  ءایـشالا  دودح  نم  میلاعتلا  لوا 
( ملعلا يذل   ) ضرعی يذلا  رمالا  يأ  صخـشملا ) ضراعلا  نمب   ) بلطی و ) . ) ءافـشلا یف  روکذم  کلذ  عیمج  ۀیقیقح  ادودح  اهنیعب  دودحلا 

هصخشت دیفی  امم  هوحنو  دیزب  هنع  باجیف  رادلا ) یف  نم  انلوقک   ) هنیعتو هصخشت  دیفیف 
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نع لاؤسلا  هیف  لخدـیو  هوحنو ) باتک  هباوجو  كدـنع  ءایـشالا  سانجا  يأ  يأ  كدـنع  ام  لوقت  سنجلا  نع  امب  لأسی  یکاکـسلا  لاقو  )
میرکلا هباوجو  دـیز  ام  لوقت  فصولا  نع  وأ   ) عوضوم درفم  ظفل  هباوجو  یه  ظافلالا  سانجا  يأ  يأ  ۀـملکلا  ام  وحن  ۀـقیقحلا  ۀـیهاملا و 

نع لاؤسلل  هنا  ملـسن  ـال  ذإ  رظن ) هیف  ینج و  ما  کـلم  ما  وه  رـشبا  يأ  لـیربج  نم  لوقت  ملعلا  يذ  نم  سنجلا  نع  نمب   ) لأـسی هوحنو و )
لأسیو  ) هصخـشت دیفی  امم  اذک  اذک و  یحولاب  یتأی  هللا  دنع  نم  کلم  هباوج  لب  کلم  لاقی  نا  لیربج  نم  باوج  یف  حـصی  هناو  سنجلا 
دمحم باحصا  ما  نحنا  يأ  اماقم ، ریخ  نیقیرفلا  يأ  وحن   ) يأ هیلإ  فیضا  نومضم  وه  و  امهمعی ) رما  یف  نیکراشتملا  دحا  زیمی  امع  ياب 
لوقلا اذهب  نیلئاق  نیرفاکلا  نوک  لثم  رخالا  نع  امهدـحا  زیمی  امع  اولأسو  ۀـیقیرفلا  یف  اکرتشا  دـق  نورفاکلا  نونمؤملا و  و  مالـسلا ) هیلع 

مک يأ  ۀنیب )، ۀیآ  نم  مهانیتآ  مک  لیئارـسا  ینب  لس  وحن  ددعلا  نع  مکب   ) لأسی و ) . ) نیلئاق ریغ  مالـسلا  هیلع  دمحم  باحـصا  نوک  لثمو 
مکف ۀیربخلا ، یف  انرکذ  امک  هزیممو  مک  نیب  دـعتم  لعفب  لصفلا  نم  عقو  امل  نم  ةدایزب  مکزیمم  ۀـیآ  نمف  نیثلث  ما  نیرـشعا  مهانیتآ  ۀـیآ 

نع یتمبو  ناکملا  نع  نیابو  لاحلا  نع  فیکب   ) لأـسی و ) . ) خـیبوتلا عیرقتلا و  وه  لاؤسلا  اذـه  نم  ضرغلا  نکل  ددـعلا  نع  لاؤسلل  اـنهه 
یناو ۀـمیقلا ، موی  نایا  لأسی  لثم  میخفتلا  عضاوم  یف  لمعتـسیو  لیق  لبقتـسملا .  ) ناـمزلا نع ) ناـیابو   ) البقتـسم وأ  ناـک  ایـضام  ناـمزلا )

نا دـعب  متدرا  قش  يأ  نم  لاح و  يأ  یلع  يأ  متئـش ) ینا  مکثرح  اوتأف  وحن   ) لعف اهدـعب  نوکی  نا  بجیو  فیک ) ینعمب  ةراـت  لمعتـست 
قزرلا اذه  کل  نیا  نم  يأ  اذه ) کل  ینا  وحن  نیا  نم  ینعمب  يرخاو   ) وه فیک  ینعمب  دیز  ینا  ئجی  مل  ثرحلا و  عضوم  یتأملا  نوکی 
ازاجم رخالا  یفو  ۀـقیقح  امهدـحا  یف  نوکی  ناو  نیینعملا  نیب  اکرتشم  نوکی  نا  لـمتحی  هنا  یلإ  ةراـشا  لمعتـسی  هلوق  موی و  لـک  یتـالا 

لامعتسالا ص 137 یف  هنا  الا  نیا  هانعم  نوکی  نا  لمتحیو 
یلع اذه  کل  نیا  نم  يأ  اذه  کل  ینا  یلاعت  هلوق  یف  امک  ةردـقم  وأ  نیا  نم  يأ  انل  نورـشع  ینا  نم  هلوق  یف  امک  ةرهاظ  نم  عم  نوکی 

نئارقلا ۀـنوعم  بسحب  ماقملا  بسانی  امم  ماهفتـسالا ) ریغ  یف  لمعتـست  ام  اریثک  ۀیماهفتـسالا  تاملکلا  هذـه  نا  مث  . ) ةاحنلا ضعب  هرکذ  ام 
هرصبی املف ال  هنذاب  الا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  نع  بیغی  ناک ال  هنال  دهدهلا ) يرا  یلام ال  وحن  بجعتلا  کتوعد و  مک  وحن  ءاطبتـس  الاک  )

رظن هنا  فاشکلا  بحاص  لوق  هسفن و  لاح  نع  لقاعلا  ماهفتـسال  ینعم  هنا ال  یفخی  هایا و ال  هراصبا  مدع  یف  هسفن  لاح  نم  بجعت  هناکم 
بئاغ هنا  هل  حال  مث  کلذ  ریغ  وأ  هرتس  رتاسل  رـضاح  وه  هاری و  هنا ال  ینعم  یلع  هارا  یلام ال  لاقف  هرـصبی  ملف  دـهدهلا  ناکم  یلإ  نامیلس 
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وحن لالضلا  یلع  هیبنتلاو  . ) هتقیقح یلع  ماهفتسالا  نا  یلع  لدی  هل  حال  ام  ۀحص  نع  لأسی  هناک  بئاغ  وها  لوقی  ذخاو  کلذ  نع  برضاف 
دیعولا ینعم  مهفیف  انالف  تبدا  کنا  وه  و  کلذ )  ) بطاخملا ملع ) اذإ  انالف  بدؤا  ملا  بدالا  ئـسی  نمل  کلوقک  دیعولا  نوبهذت و  نیاف 

يأ ةزمهلا ) هب  ررقملا  ءالیاب   ) هیلإ هئاجلا  هفرعی و  اـمب  رارقـالا  یلع  بطاـخملا  لـمح  يأ  ریرقتلاو ) . ) لاؤسلا یلع  هلمحی  ـال  فیوختلا و  و 
تبرضا لوقت  ةزمهلا  هنع  لؤسملا  ءالیا  نم  ماهفتسالا  ۀقیقح  یف  رم ) امک   ) هب رارقالا  یلع  بطاخملا  لمح  ام  ةزمهلا  دعب  رکذی  نا  طرـشب 

ینعمب ریرقتلا  لاقی  دق  سایقلا و  اذه  یلعو  لوعفملاب  هریرقت  یف  تبرـض  ادیزاو  لعافلاب  هریرقت  یف  تبرـض  تناو  لعفلاب  هریرقت  یف  ادیز 
لعفلاک ةزمهلا  رکنملا  ءالیاب  يأ  نوعدت ) هللا  ریغا  وحن  کلذک  راکنالاو   ) ۀتبلا هتبرض  کنا  ینعمب  ادیز  تبرـضا  لاقیف  تیبثتلا  قیقحتلا و 

، ایلو ذختا  هللا  ریغا  یلاعت  هلوق  یف  لوعفملا  و  کبر ، ۀمحر  نومسقی  مها  یلاعت  هلوق  یف  لعافلا  و  یعجاضم ، یفرشملا  ینلتقیا و  هلوق  یف 
. هنع ثحبی  مل  اذـلف  ةزمهلا  ةرثک  رثکی  لیـصافتلا و ال  هذـه  هیف  يرجی  نکل ال  راکنالا  ریرقتلل و  ئجیف  ةزمهلا  ریغ  اـما  نوعدـت و  هللا  ریغاو 

هللا يأ  هدبع ، فاکب  هللا  سیلا  وحن   ) راکنالل ةزمهلا  ئجم  نم  يأ  هنمو ) )
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رارقالا یلع  بطاخملا  لمحل  يأ  ریرقتلل ) هیف  ةزمهلا  لاق  نم  دارم   ) ینعملا اذـه ) تاـبثا و  یفنلا  یفن   ) هل و یفن  یفنلا  راـکنا  نـال  فاـک )
امب لب  ةزمهلا  هیلع  تلخد  يذـلا  مکحلاب  نوکی  نا  بجی  ریرقتلاف ال  فاکب  هللا  سیل  وه  و  یفنلاب ) ال   ) فاـک هللا  وه  و  یفنلا ) هلخد  اـمب  )
هیف ةزمهلاف  هللا ، نود  نم  نیهلا  یماو  ینوذـختا  ساـنلل  تلق  تنأ  یلاـعت أ  هلوق  هیلعو  اـیفن . وأ  اـتابثا  مکحلا  کـلذ  نم  بطاـخملا  فرعی 

راکنا ةروص  نا  یلع  لد  کلذـک  راکنالا  هلوق و  مهفاف و  کلذ  لاق  دـق  هناب  مکحلا ال  اذـه  نم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هفرعی  امب  يأ  ریرقتلل 
یه يرخا و  ةروص  لعفلا  راکنالو   ) هلوقب اهیلإ  راشا  ةزمهلا  لعفلا  اـهیف  یلی  ـال  يرخا  ةروص  هل  ناـک  اـمل  و  ةزمهلا ، لـعفلا  یلی  نا  لـعفلا 
هنال هلـصا  نع  هتیفن  دقف  امهب  هقلعت  ترکنا  اذإف  امهریغب  هقلعت  دـقتعی  نا  ریغ  نم  امهنیب ) برـضلا  ددری  نمل  اورمع  ما  تبرـض  ادـیزا  وحن 

نایـصعلا ناف  کبر ) تیـصعا  وحن   ) ناک يذلا  رمالا  کلذ  نوکی ) نا  یغبنی  ناک  ام  يأ  خـیبوتلل  اما  راکنالاو   ) هب قلعتی  لحم  نم  هل  دـبال 
هیلع تلخد  ام  نومضم  ققحتیو  ثدحی  نا  يأ  یف ) نوکی  نا  یغبنی  وأ ال   ) تیبثتلا قیقحتلا و  هانعمف  ریرقتلل  هنا  لاقی  ام  رکنم و  هنکل  عقاو 
وحن نکی  مل  يأ   ) یـضاملا یف  بیذـکتلل ) وأ   ) نایـصعلا ققحتی  نا  یغبنی  ـال  ینعی  کـبر ) یـصعتا  وـحن   ) لبقتـسملا یف  کـلذ  ةزمهلا و 

ۀجحلا وأ  ۀـیادهلا  کلت  مکمزلنا  يأ  اهومکم ) زلنا  وحن  نوکی  ال   ) يأ لبقتـسملا  یف  وأ )  ) کـلذ لـعفی  مل  يأ  نینبلاـب ) مکبر  مکیفـصافا 
یلع فطع  مکهتلاو )  ) مازلالا اذـه  انم  نوکی  ینعی ال  نوهراک  اهل  مکنا  لاـحلا  ءادـتهالا و  یلع  مکرـسقنو  اـهلوبق  یلع  مکهرکنأ  ینعمب 

فطع دـحاو  لک  وأ  لوـالا  یلع  فوطعم  عیمجلا  نا  ةریثک  تاـفوطعم  رکذ  اذإ  هنا  یف  اوفلتخا  مهنا  کـلذ  و  راـکنالا ، یلع  وأ  ءاطبتـسالا 
هوأر اذإ  هموق  ناک  تاولـصلا و  ریثک  ناک  مالـسلا  هیلع  ابیعـش  نا  کلذ  و  انؤابآ ) دـبعی  ام  كرتن  نا  كرمأت  کتولـصا  وحن   ) هلبق اـم  یلع 

عم هناشب  اراقحتـسا  اذه ) نم  وحن  قیقحتلاو   ) ماهفتـسالا ۀقیقحال  ۀیرخـسلا  ءزهلا و  كرمأت  کتولـصا  مهلوقب  اودـصقف  اوکحاضت  یلـصی 
کنا
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حتفب نم  يأ  ماهفتسالا ) ظفلب  نوعرف  نم  نیهملا  باذعلا  نم  لیئارسا  ینب  انیجن  دقل  و   ) هنع هللا  یضر  سابع ) نبا  ۀئارقک  لیوهتلاو   ) هفرعت

وه انهه و  ماهفتـسالا  ۀقیقحل  ینعم  هناف ال  نییأرلا  فالتخا  یلع  سکعلاب  وأ  هربخ  ۀیماهفتـسالا  نم  أدـتبم و  هنا  یلع  نوعرف ) عفرو   ) میملا
ةدـشو هوتع  طرف  یف  وه  نم  نوفرعت  لـه  يأ  نوعرف  نم  ـالیوهت  مهداز  ۀـعاظفلا  ةدـشلاب و  باذـعلا  هللا  فصو  اـمل  هنا  دارملا  لـب  رهاـظ 
هباذـع لـیوهتو  هلاـح  فـیرعتل  ةداـیز  نیفرـسملا ) نم  اـیلاع  ناـک  هنا  لاـق  اذـهل  و   ) هلثم هب  بذـعملا  نوـکی  باذـعب  مکنظ  اـمف  هـتمیکش 
ۀنیرقب يرکذلا  مهل  نوکی  نا  داعبتسا  دارملا  لب  رهاظ . وه  ماهفتسالا و  ۀقیقح  یلع  هلمح  زوجی  هناف ال  يرکذلا  مهل  ینا  وحن  داعبتـسالاو  )

باذـعلا فشک  دـنع  نامیالا  نم  هودـعو  امب  نوفویو  نوظعتیو  نورکذـتی  فیک  يأ  هنع ) اولوت  مث  نیبم  لوسر  مهءاج  دـقو   ) یلاعت هلوق 
نم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دی  یلع  رهظ  ام  وه  ناخدـلا و  فشک  نم  راکذالا  بوجو  یف  لخداو  مظعا  وه  ام  مهءاج  دـق  مهنع و 
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فک ریغ  لعف  بلط  وه  و  رمالا )  ) بلطلا عاونا  نم  يأ  اهنمو ) . ) هنع اوضرعاو  اورکذـتی  ملف  هریغ  زجعملا و  باـتکلا  نم  تاـنیبلا  تاـیالا و 
ةدیفم لئالدلا  نکت  مل  امل  و  اریثک ، افالتخا  اهل  یه  ۀعوضوملا  هتقیقح  یف  اوفلتخاف  ةریثک ، ناعم  یف  لمعتست  هتغیصو  ءالعتسالا  ۀهج  یلع 

هتغیصب دارملاف  ارکب ) دیورو  ارمع  مرکا  وحن  اهریغ  دیز و  رضحیل  وحن  ماللاب  ۀنرتقملا  نم  هتغیص  نا  رهظالاو  : ) فنصملا لاق  ئـشب . عطقلل 
رمآلا دعو  ولعلا  بلط  قیرط  یلع  يأ  ءالعتـسا ) لعفلا  بلطل  ۀـعوضوم   ) العف وأ  امـسا  ناک  ءاوس  ءالعتـسا  فک  ریغ  لعف  بلط  یلع  لد  ام 

ردابتلا ءالعتسا و  بلطلا  ینعا  ینعملا  کلذ ) یلإ   ) ۀغیصلا عامس  يأ  اهعامس ) دنع  مهفلا  ردابتل   ) ماهسفن ال یف  ایلاع  ناک  ءاوس  ایلاع  هسفن 
وأ نسحلا  سلاج  وحن  ۀحابالاک   ) ءالعتسا لعفلا  بلط  ریغل  يأ  هریغل )  ) رمالا ۀغیـص  لمعتـست ) دق  و  . ) ۀقیقحلا تاراما  يوقا  نم  مهفلا  یلإ 

ناو ال امهیلک  وأ  امهدحا  سلاجی  نا  هل  زوجیف  نیریس ) نبا 
ص 140

عم وه  فیوخت و  راذنالا  حاحصلا  یفو  فیوختلا . عم  غالبا  هنال  راذنالا  نم  معا  اوهو  فیوختلا  يأ  دیدهتلاو )  ) الصا امهنم  ادحا  سلاجی 
بلط دارملا  سیل  ذإ  هلثم ) نم  ةروسب  اوتأـف  وحن  زیجعتلاو   ) اؤاـش لـمع  لـکب  رمـالا  دارملا  سیل  نا  روهظل  متئـش ) اـم  اولمعا  وـحن   ) ةوـعد

وأ انلزن  اـمل  ریمـضلا  ةروسل و  ۀفـص  وأ  اندـبعل  ریمـضلا  اوتأـفب و  قلعتم  هلثم  نم  هلوق  ینعا  فرظلا  ـالاحم و  هنوکل  هلثم  نم  ةروسب  مهناـیتا 
ةداهشب ۀقبطلا  اولعو  ۀغالبلا  یف  نآرقلا  لثم  توبث  یـضتقی  هنال  تلق : انلزن . امل  ریمـضلا  نوکی  نا  لوالا  یلع  زوجی  مل ال  تلق  ناف  اندبعل .

افـصو ناک  اذإ  ام  فالخب  ةروسب  هنع  اوتأی  نا  نع  اوزجع  مهنکل  تباـث  نآرقلا  لـثم  نأـکف  هب  یتأـملا  نع  نوکی  اـمنا  زیجعتلا  ذإ  قوذـلا 
لامتحا انلق  هنم . هب  یتأملا  ءافتنا  رابتعاب  زیجعتلا  نکیلف  تلق  ناف  فصولا . ءاـفتنا  راـبتعاب  ۀـفوصوملا  ةروسلا  وه  هنع  زوجعملا  ناـف  ةروسلل 

هتحت لئاط  لیوط ال  مالک  انه  مهـضعبلو  هب ، دادتعا  الف  مهتالامعتـساو  ءاغلبلا  تارابتعا  یف  غاسم  هل  دـجوی  مهفلا و ال  یلإ  قبـسی  یلقع ال 
وأ ةراجح  وأ  ةدرق  مهنوک  مهنم  بلطی  نم  ضرغلا  سیل  ذإ  ادیدح ) وأ  ةراجح  اونوک  وحن  ۀـناهالا  نیئـساخ و  ةدرق  اونوک  وحن  ریخـستلاو  )

ةالابملا ۀلق  دوصقملا  اذإ  لصحی  ۀناهالا ال  یفو  ةدرق  مهتروریـص  ینعا  لعفلا  لصحی  ریخـستلا  یف  نکل  کلذ  یلع  مهتردق  مدعل  ادـیدح 
یف جرحلا  مدع  عم  لعفلا  یف  هل  نذاف  هیلع  روظحم  لعفلا  نا  مهوت  بطاخملا  نأک  ۀحابالا  یفف  اوربصت ) وأ ال  اوربصا  وحن  ۀیوستلاو  . ) مهب

. اـمهنیب يوسو  مهوتلا  کـلذ  عفرف  هیلإ  ۀبـسنلاب  حـجراو  هل  عفنا  كرتـلا  لـعفلا و  نم  نیفرطلا  دـحا  نا  مهوـت  هناـک  ۀـیوستلا  یفو  كرتـلا 
کلذ سیل  ذإ  لیللا  نم  ءالجنالا  بلط  ضرغلا  سیل  ذإ  لثماب ، کنم  حابص  الا  ام  حبـصب و  یلجنا ) الا  لیوطلا  لیللا  اهیا  الا  وحن  ینمتلاو  )

ینمتی هنکل  هعسو  یف 
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نود ینمتلا  یلع  لمحی  اذهلف  اهئالجنا  یف  هل  ۀیعامط  هنأک  ۀلیللا  کلت  ۀلاطتـس  وجلا و ال  حیرابت  نم  لیللا  یف  هل  ضرع  امع  اصلخت  کلذ 
و ءالعتـسالا ) نودب  لعفا  ۀبتر  کیواسی  نمل  کلوقک  سامتلالا  یل و  رفغا  بر  وحن   ) عرـضتلا لیبس  یلع  بلطلا  يأ  ءاعدـلاو ) . ) یجرتلا

نا زوجیف  ولعلا  مزلتسی  ءالعتسالا ال  نا  قبـس  دق  تلق  ۀبتر ، کیواسی  نمل  هلوق  عم  ءالعتـسالا  نودب  هلوق  یلإ  ۀجاح  يأ  لیق  ناف  عرـضتلا ،
ماهفتسالا و یف  امک  فاصنالا  دنع  بلطلا ) نم  رهاظلا  هنال  روفلا  هقح  یکاکـسلا  لاق  رمالا  مث  . ) اضیا یندالا  نم  لب  يواسملا  نم  ققحتی 

یلوملا ناف  یخارتلا .) ةداراو   ) نیرمالا نیب  عمجلا ) نود  لوالا   ) رمالا رییغت ) یلإ  هفالخب  رمالا  دـعب  ئـشب  رمالا  دـنع  مهفلا  ردابتلو   ) ءادـنلا
دری مل  عاجطـضالاب و  رمالا  یلإ  مایقلاب  رمـالا  ریغ  هنا  یلإ  مهفلا  رداـبتی  ءاـسملا  یتح  عجطـضا  موقی  نا  لـبق  هل  لاـق  مث  مق  هدـبعل  لاـق  اذإ 

عاونا نم  يأ  اهنمو ) . ) نئارقلا نع  ماقملا  ولخ  دـنع  کلذ  ملـسن  ـال  اـنال  رظن ) هیف  و  . ) امهدـحا یخارت  عم  عاجطـضالا  ماـیقلا و  نیب  عمجلا 
یف رمـالاک  وه  لـعفت و  ـال  کـلوق  وحن  یف  ۀـمزاجلا  ءـال  وه  دـحاو و  فرح  هلو   ) ءالعتـسا لـعفلا  نع  فکلا  بلط  وه  و  یهنلا )  ) بلطلا

وه امک  كرتلا )  ) بلط وأ )  ) ضعبلا بهذم  وه  امک  لعفلا  نع  فکلا ) بلط  ریغ  یف  لمعتـسی  دـقو  . ) مهفلا یلإ  ردابتملا  هنال  ءالعتـسالا )
نا ال سفن  وه  لعفلا و  كرت  وأ  هدادضا  دحاب  لاغتـشالاب  لعفلا  نع  سفنلا  فک  یهنلا  یـضتقم  نا  یف  اوفلتخا  دق  مهناف  ضعبلا . بهذم 
ینمتلا و ینعی  ۀـعبرالا ) هذـهو  . ) رهاظ وه  سامتلالا و  ءاعدـلاکو و  يرما ) لـثمت  ـال  كرما  لـثتمی  ـال  دـبعل  کـلوقک  دـیدهتلاک   ) لـعفت
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ینمتلا یف  کلوقک )  ) طرـشلا عم  ةرمـضملا  ناب  ام  زجم و  اهبیقع  ءازجلا  داریاو  اهدـعب ) طرـشلا  ریدـقت  زوجی   ) یهنلا رمالا و  ماهفتـسالا و 
. هقفنا هقزرا  نا  يأ  هقفنا ) الام  یل  تیل  )
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ال  ) یهنلا یف  و )  ) کمرکا ینمرکت  نا  يأ  کمرکا ) ینمرکا   ) رمالا یف  و )  ) كرزا هینفرعت  نا  يأ  كرزا ) کـتیب  نیا   ) ماهفتـسالا یف  (و )

اروصقم بولطملا  نوک  یبلطلا  مالکلا  یلع  ملکتملل  لـماحلا  نـال  کـلذ  و  کـل ، اریخ  نکی  متـشت  ـال  نا  يأ  کـل ) اریخ  نکی  ینمتـشت 
یلع هفقوت  حلـصی  ام  هدـعب  ترکذو  بلطلا  ترکذ  اذإف  طرـشلا  ینعم  اذـه  هلوصح و  یلع  ریغلا  کلذ  فقوتل  هریغل  وأ  هتاذـل  اما  ملکتملل 
رکذ عم  بلطلا  یف  طرـشلا  ینعم  اذإ  نوکیف  هسفنل  هدعب ال  روکذـملا  کلذـل  ادوصقم  بولطملا  نوک  بطاخملا  نظ  یلع  بلغ  بولطملا 

ضرعلا اماو   ) هلوقب کلذ  یلإ  فنصملا  راشا  ءایشا  ۀسمخ  اهدعب  طرشلا  فرح  نمضت  یتلا  ءایشالا  ةاحنلا  لعج  امل  ارهاظ و  ئـشلا  کلذ 
ماهفتسالل هیف  ةزمهلا  نال  هسأرب  رخآ  اءیـش  سیل  و  ماهفتـسالا ) نم  دلومف   ) اریخ بصت  لزنت  نا  يأ  اریخ ) بصت  اندنع  لزنت  الا  کلوقک 

یلع لوزنلا  ضرع  لاحلا  ۀـنیرق  ۀـنوعمب  هنع  دـلوتو  الثم  لوزنلا  مدـعب  ملعلل  ماهفتـسالا  ۀـقیقح  یلع  اهلمح  عنتماو  یفنم  لعف  یلع  تلخد 
ءایلوا هنود  نم  اوذختا  ما  وحن   ) هیلع لدـت  ۀـنیرقل )  ) عضاوملا هذـه  ریغ  یف  يأ  اهریغ ) یف   ) طرـشلا ریدـقت  زوجیو )  ) هنع هبلطو  بطاخملا 
ماهلوق نا  کش  لیق ال  دیـسلا و  یلوملا و  هنا  دقتعیو  هدحو  یلوتی  نا  بجی  يذلا  یلولا  وه  هللااف  قحب ) ءایلوا  اودارا  نا  يأ  یلولا  وه  هللااف  )

امک طرـش  ریدقت  ریغ  نم  یلولا  وه  هللااف  یلاعت  هلوق  هیلع  بترتی  ذئنیحو  ءایلوا  هنود  نم  ذختی  نا  یغبنی  هنا ال  ینعمب  خـیبوت  راکنا  اوذـختا 
عبطلا ئـشلا و  کلذ  مکح  همکح  ئـشلا  ینعم  هیف  ام  لـک  سیل  ذإ  رظن  هیف  ةداـبعلل و  قحتـسملا  وه  هللااـف  هللا  ریغ  دـبعی  نا  یغبنی  ـال  لاـقی 
حصی هناف ال  راکنا  ماهفتسا  كوخا  وهف  ادیز  برضتا  فالخب  ءافلاب  كوخا  وهف  ادیز  برضت  انلوق ال  ۀحـص  یلع  قدص  دهاش  میقتـسملا 

( هتغیـص لمعتـست  دقو  . ) اریدقت وأ  اظفل  وعدا  بانم  بئان  فرحب  لابقالا  بلط  وه  و  ءادنلا )  ) بلطلا عاونا  نم  يأ  اهنم ) . ) ۀیلاحلا واولاب  الا 
لابقالا بلط  وه  و  هانعم ) ریغ  یف   ) ءادنلا ۀغیص  يأ 
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لــصاح لاـبقلا  نـال  يوکــشلا  ثـبو  مـلظتلا  ةداـیز  یلع  هـثحو  هـئارغا  یلإ  ادـصق  موـلظم ) اـی  مـلظتی  لـبقا  نـمل  کـلوق  یف  ءارغـالاک  )

نع ادرجم  لعج  مث  کیلع  هلابقا  بلطب  يدانملا  صیـصخت  هلـصا  لجرلا  اهیا  انلوقف  لجرلا ) اهیا  اذـک  لـعفا  اـنا  مهلوق  یف  صاـصتخالاو  )
ریمض هیلع  لد  ام  لب  يدانمب  بطاخملا  هفصوو  ياب  دارملا  سیل  ذإ  هیلإ  بسن  امب  هلاثما  نیب  نم  هلولدم  صیصخت  یلإ  لقنو  لابقالا  بلط 

و لاجرلا ) نیب  نم   ) اصتخم يأ  اصصختم )  ) لاق اذهل  لاح و  هنا  یلع  بصنلا  لحم  یف  عومجملا  عوفرم و  لجرلا  مومضم و  اهیاف  ملکتملا 
ایاطملا و لزانملا و  لالطالا و  ءادن  یف  امک  عجوتلا  رسحتلا و  ءاملل و  ای  وحن  بجعتلا  ای هللا و  وحن  ۀثاغتـسالا  یف  ءادنلا  ۀغیـص  لمعتـسی  دق 

راهظال وأ   ) يوقتلل کقفو هللا  وحن  عقو  هنأک  هنا  یلع  ۀـلالد  یـضاملا  ظفلب  لؤافتلل ) اـما  ءاـشنالا  عقوم  عقی  دـق  ربخلا  مث  . ) کـلذ هبـشا  اـم 
وحن الـصاح  هیلإ  لیخی  امبرف  هایا  هروصت  رثکی  ءیـش  یف  هتبغر  تمظع  اذإ  بلاطلا  نا  نم  طرـشلا  ثحب  یف  رم  اـمک  هعوقو ) یف  صرحلا 
وهف غیلبلا  ریغ  اما  صرحلا و  راـهظاو  لؤاـفتلا  يأ  اـمهلمتحی )  ) هللا همحر  هلوقک  غیلبلا ) نم  یـضاملا  ۀغیـصب  ءاعدـلاو   ) كءاـقل هللا  ینقزر 
ناو رمالا  ةروص  یف  هنال  رظنا  نود  ۀعاس  یلإ  یلوملا  رظنی  یلوملل  دبعلا  لوقک  رمالا ) ةروص  نع  زارتحالل  وأ   ) تارابتعالا هذـه  نع  لهاذ 
هیلإ بسنی  يأ  بلاطلا ) بذکی  نا  بحی  نمم ال   ) بطاخملا نوکی ) ناب  بولطملا  یلع  بطاخملا  لمحل  وأ   ) ۀعافـشلا وأ  ءاعدلا  هب  دـصق 
ادـغ کتأی  مل  نا  هنال  نایتالا  یلع  هجو  فطلاب  هلمحت  ینیتءا  ماقم  ادـغ  ینیتأت  کبیذـکت  بحی  يذـلا ال  کـبحاصل  کـلوقک  بذـکلا 

( ۀـقباسلا ۀـسمخلا  باوبالا  یف  رکذ  امم  ریثک  یف  ربخلاک  ءاشنالا  هیبنت ) . ) ربخلا ةروص  یف  کـمالک  نوکل  رهاـظلا  ثیح  نم  اـبذاک  ترص 
لاوحا ینعی 
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رونب رظانلا ) . ) ربخلا ءاشنالا و  هیف  كراشی  يذـلا  ریثکلا  کلذ  يأ  هربتعیلف )  ) رـصقلا لعفلا و  تاـقلعتمو  دنـسملا  هیلإ و  دنـسملا  دانـسالا و 
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. کلذ ریغ  یلإ  روکذم  وأ  فوذحم  اما  هیف  هیلإ  دنسملا  دکؤم و  ریغ  وأ  دکؤم  اما  اضیا  ییاشنالا  مالکلا  الثم  مالکلا  فئاطل  یف  ةریصبلا 
ص 145

لصولا لصفلا و  باب 7 

ۀلزنمب لصولا  ناک  امل  نکل  فطعلا ، فورح  نم  فرح  ةدایزب  لصاح  هیلع  ضراع  يأ  راـط  لـصولا  لـصالا و  هنـال  لـصفلا  رکذـب  أدـب 
یلع لمجلا  ضعب  فطع  لصولا   ) لاقف لصولا . رکذـب  فیرعتلا  یف  أدـب  اهتاکلمب  فرعت  امنا  مادـعالا  مدـعلا و  ۀـلزنمب  لصفلا  ۀـکلملا و 

يأ لوالا ) یلعوال  وأ  بارعالا  نم  لحم  اهل  نوکی  نا  اما  یلوالاف  ۀلمج  دعب  ۀلمج  تتأ  اذإف   ) هیلع هفطع  كرت  يأ  هکرت ) لصفلا  ضعب و 
ناک يذلا  بارعالا  مکح  یف  يأ  همکح ) یف   ) یلوالل يأ  اهل ) ۀیناثلا  کیرـشت  دصق  نا   ) بارعالا نم  لحم  یلوالل  نوکی  نا  ریدقت  یلع 

روکذملا کیرـشتلا  یلع  فطعلا  لدیل  لوالا  یلع  يأ  اهیلع )  ) ۀیناثلا تفطع ) . ) کلذ وحن  وأ  ۀفـص  وأ  الاح  وأ  أدـتبم  ربخ  اهنوک  لثم  اهل 
( هنوک طرـشف   ) هیلع هفطع  بجو  کلذ  وحن  وأ  الوعفم  وأ  العاف  هنوک  نم  هبارعا  مکح  یف  هلبق  درفمل  هکیرـشت  دـصق  اذإ  هناف  درفملاـک ) )

نیب امل  رعشیو ) بتکی  دیز  وحن  ۀعماج  ۀهج   ) نیتلمجلا نیب  يأ  امهنیب ) نوکی  نا  هوحنو  واولاب  الوبقم   ) یلوالا یلع  ۀیناثلا  فطع  نوک  يأ 
یطعی وأ  عنمیو  بتکی  دـیز  وحن  فالخب  داـضتلا ، نم  عنملا  ءاـطعالا و  نیب  اـمل  عنمیو ) یطعی  وأ   ) رهاـظلا بساـنتلا  نم  رعـشلا  ۀـباتکلا و 

یتح مثو و  ءافلاک  کیرـشتلا  یلع  لدـی  ام  هب  دارا  هوحنو  هلوق  نونلا و  بضلا و  نیب  عمجلاک  اـمهنیب  عمجلا  نوکی  ـالئل  کـلذ  رعـشیو و 
اذه ققحت  ناف  ۀعیمجلا  کیرـشتلا و  ریغ  الـصحم  ینعم  مثو ،؟؟، ءافلا ، نم  لکل  نال  واولاب  صتخم  مکحلا  اذـه  نال  دـسفم  وشح  هرکذو 

. واولا فالخب  ۀعماج  ۀهج  دجوت  مل  ناو  فطعلا  نسح  ینعملا 
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ذإ میرک ) نیسحلا  ابا  ناو  ربص  يونلا ، نا  ملاع  وه  يذلا  هلوق ال و  مامت ، یبا  یلع  بیع   ) ۀعماج ۀهج  نم  واولا  یف  دبال  هنالو  يأ  اذهل ) (و 
ۀلمج فطع  وأ  رهاظلا  وه  امک  درفم  یلع  درفم  فطع  لعج  ءاوس  لوبقم  ریغ  فطعلا  اذهف  يونلا . ةرارمو  نیسحلا  یبا  مرک  نیب  ۀبسانم  ال 

ساردـنا نم  هیلع  ۀـبیبحلا  هتعدا  امل  یفن  هلوق ال  نیتروصلا و  یف  طرـش  عماجلا  دوجو  نال  ملاـع  یلوعفم  عقوم  هعوقو  راـبتعاب  ۀـلمج  یلع 
فطعلا نم  مزلی  الئل  اهنع )  ) ۀیناثلا تلـصف )  ) اهبارعا مکح  یف  یلوالل  ۀیناثلا  کیرـشت  دصقی  مل  ناو  يأ  الاو )  ) قباسلا تیبلا  ۀـلالدب  هاوه 

هللا فطعی  مل  مهب  ئزهتـسی  هللا  نؤزهتـسم ، نحن  اـمنا  مکعم  اـنا  اولاـق  مهنیطایـش  یلإ  اوـلخ  اذإ  وـحن و   ) دوـصقمب سیل  يذـلا  کیرـشتلا 
لوق لوقم  نوکی  نا  مزلیف  اولاـق  لوعفم  هنوـک  یف  هل  هکیرـشت  مزل  هیلع  فـطع  وـلف  مهلوـقم ) نم  سیل  هنـال  مکعم  اـنا  یلع  مهب  ئزهتـسی 

همکحف مکعم  انا  هلوقل  نایب  نؤزهتـسم  نحن  امنا  هلوق  نال  نؤزهتـسم  نحن  امنا  نود  مکعم  انا  یلع  لاق  امنا  و  کلذـک . سیل  نیقفاـنملا و 
( اهب اهطبر  دصق  نا   ) برعالا نم  لحم  یلوالل  نوکی  نا ال  ریدـقت  یلع  يأ  یناثلا ) یلعو   ) لصالا وه  عوبتملا  یلع  فطعلا  اضیاو  همکح .

رخآ رما  طارتشا  ریغ  نم  فطاعلا  کلذـب  يأ  هب )  ) یلوـالا یلع  ۀـیناثلا  تفطع ) واولا  يوس  فطاـع  ینعم  یلع   ) یلوـالاب ۀـیناثلا  طـبر  يأ 
عم دیفی  فطعلا  فورح  نم  واولا  يوس  ام  نال  کلذ  و  ۀلمهملا ) وأ  بیقعتلا  دـصق  اذإ  ورمع و  جرخ  مث  وأ  ورمع  جرخف  دـیز  لخد  وحن  )
هذه یناعم  لوصح  ینعا  ةدئافلا  ترهظ  فطاعلا  کلذب  یلوالا  یلع  ۀیناثلا  تفطع  اذإف  وحنلا ، ملع  یف  ۀلصفم  ۀلـصحم  یناعم  كارتشالا 

وه لاکـشاو و  ءافخ  هیفف  هریغ  یف  اما  یبارعا و  مکح  هل  امیف  رهظی  امنا  اذـه  كارتشالا و  درجم  الا  دـیفی  هناـف ال  واولا  فـالخب  فورحلا .
لصولا لصفلا و  باب  ۀبوعص  یف  ببسلا 
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ناف  ) واولا يوس  فطاع  ینعم  یلع  یلوالاب  ۀیناثلا  طبر  دصقی  مل  ناو  يأ  الاو ) . ) لصولا لصفلا و  ۀفرعم  یف  ۀغالبلا  مهـضعب  رـصح  یتح 

مل ۀـیالا  اولخ  اذإ  وحن و   ) مکحلا کلذ  یف  کیرـشتلا  لصولا  نم  مزلی  الئل  بجاو  لصفلاف ) ۀـیناثلل  هؤاطعا  دـصقی  مل  مکح  یلوالل  ناک 
دیفی هریغ  فرظلا و  نم  هوحنو  لوعفملا  میدـقت  نا  نم  رم ) امل  فرظلاب  صاصتخالا  یف  هکراشی  الئل  اولاـق  یلع  مهب  ئزهتـسی  هللا  فطعی 
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اذإ انلق  ۀـیفرظ . ۀیطرـش ال  اذإ  لیق  ناف  کلذـک . سیل  مهنیطایـش و  یلإ  مهولخ  لاحب  اصتخم  مهب  هللا  ءازهتـسا  نوکی  نا  مزلیف  صاصتخالا 
مکعم انا  اولاق  وه  لماع و  نم  هل  دبال  تقولا  هانعم  مسا  هنال  هانرکذ  ام  یفانی  الف  ملس  ولو  طرشلا  لامعتسا  تلمعتسا  ۀیفرظلا  یه  ۀیطرـشلا 
ۀلالدب ادیز  تبرـضو  ترـس  ۀعمجلا  موی  انلوقک  هب  نیلعفلا  صاصتخا  مهفی  هیلع  رخآ  لعف  فطعو  لعفلا  قلعتم  مدق  اذإ  و  ینعملا . ۀلالدب 

ناب ال کلذ  ۀـیناثلل و  هؤاطعا  دـصقی  مل  مکح  یلوالل  نکی  مل  ناو  يأ  مکح  یلوالل  ناک  ناف  هلوق  یلع  فطع  الاو )  ) قوذـلا يوحفلا و 
عاطقنالا لامک   ) نیتلمجلا نیب  يأ  امهنیب ) ناک  ناف   ) اضیا ۀیناثلل  هؤاطعا  دـصق  نکلو  نوکی  وأ  ۀـلمجلا  موهفم  یلع  دـئاز  مکح  اهل  نوکی 

يأ کلذکف )  ) نیلامکلا دحا  يأ  امهدحا ) هبـش  وأ  لاصتالا  لامک  وأ   ) دوصقملا فالخ  ماهیا  لصفلا  یف  نوکی  نا  نودـب  يأ  ماهیا ) الب 
هبـش لاصتالا و ال  لامک  ماهیا و ال  الب  عاطقنالا  لامک  امهنیب  نکی  مل  ناو  يأ  الاو )  ) ۀبـسانمو ةریاغم  یـضتقی  لصولا  نـال  لـصفلا  نیعتی 
مکح یلوالل  نکی  مل  بارعالا و  نم  امهل  لحم  نیتللا ال  نیتلمجلل  نا  لصاحلا  عناملا و  مدعو  یعادـلا  دوجول  نیعتم  لصولاف )  ) امهدـحا

، عاطقنالا لامک  هبش  ثلاثلا  لاصتالا ، لامک  یناثلا  ماهیا . الب  عاطقنالا  لامک  لوالا  لاوحا . ۀتس  ۀیناثلل  هؤاطعا  دصقی  مل 
ص 148

ۀعبرالا مکح  لصولا و  نیریخالا  مکحف  نیلامکلا . نیب  طسوتلا  سداسلا  ماهیالا ، عم  عاطقنالا  لامک  سماخلا  لاصتالا ، لاـمک  هبـش  عبارلا 
اظفل و ءاشنا  وأ  ربخ  امهفالتخ  الف   ) نیتلمجلا نیب  عاطقنالا ) لامک  اما   ) لاقف ۀتـسلا  لاوحـالا  قیقحت  یف  فنـصملا  طـخاف  لـصفلا  ۀـقباسلا 
ءاملا و بلطل  موقلا  مدـقتی  يذـلا  وه  مهدـئار ) لاق  وحن و   ) ینعم اظفل و  ءاشنا  يرخالا  ینعم و  اـظفل و  اربخ  امهیدـحا  نوکی  ناـب  ینعم )

يرجی ئرما  فتح  لکف  اهجلاعنو ، برحلا  کلت  لواحن  يأ  اـهلوازن )  ) ةاـسرملاب اهتـسبح  ۀنیفـسلا  تیـسرا  نم  اومیقا  يأ  اوسرا )  ) ءـالکلا
اوسرا یلع  اهل  وازن  فطعی  مل  هیدری . مادـقالا  هیجنی و ال  نبجلا  یلاعت ال  هللا  ردـقب  يرجی  سفن  لک  توم  ناـف  لـتاقن  اومیقا  يأ  رادـقمب .

عطق عم  ینعم  اظفل و  ءاشناو  اربخ  امهفالتخاب  نیتلمجلا  نیب  عاطقنالا  لامکل  لاثم  اذـه  ینعم و  اظفل و  ءاشنا  اوسراو  ینعم  اظفل و  ربخ  هنال 
اربخ اـمهفالتخال  وأ )  ) لاـق لوعفم  هنا  یلع  بصنلا  لـحم  یف  ناـتلمجلاف  ـالاو  بارعـالا  نم  لـحم  هل  سیل  اـمم  نیتـلمجلا  نوک  نع  رظنلا 

همحر نالف  تام  وحن   ) اظفل نیتیءاشنا  وأ  نیتیربخ  اتناک  ناو  ینعم  ءاشنا  يرخالا  ینعم و  اربخ  امهیدـحا  نوکی  ناـب  طـقف  ینعم )  ) ءاـشناو
امهفالتخال و یلع  فطع  هنال ) وأ   ) اظفل نیتیربخ  اعیمج  اتناک  ناو  ینعم  ربخ  تامو  ینعم  ءاشنا  هنـال  تاـم  یلع  هللا  همحر  فطعی  مل  هللا )

نیب لاصتالا ) لامک  اماو  . ) مئان ورمعو  لیوط  دـیز  لثم  یف  فطعلا  حـصی  الف  عماجلا  نایب  یتأیـس .) امک  امهنیب  عماج  ال   ) ناـشلل ریمـضلا 
تلعج اذإ  باتکلا  کلذ  یلإ  ۀبسنلاب  هیف ) بیر  وحن ال  طلغ  وأ  زوجت  مهوت  عفدل   ) ایونعم ادیکأت  یلوالل ) ةدکؤم  ۀیناثلا  نوکلف   ) نیتلمجلا

باتکلا فصو  يأ  هفـصو  یف  غلوب  امل  هناف   ) ۀـثلاث هیف  بیر  ۀـیناث و ال  ۀـلمج  باتکلا  کلذ  ۀلقتـسم و  ۀـلمج  وأ  فورحلا  نم  ۀـفئاط  ملآ 
یف يأ  هفصوب  قلعتم  هغولبب ) )
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هزییمتب ۀیانعلا  لامک  یلع  لادلا  کلذ ) أدتبملا  لعجب   ) هلوق یف  ءابلا  قلعتت  غلوب  هلوقبو  لامکلا ) یف  يوصقلا  ۀـجردلا   ) غلب هناب  فصو  نا 

هنا باتکلا  کلذ  ینعمف  داوجلا . متاـح  لـثم  راـصحنالا  یلع  لادـلا  مـاللاب ) ربخلا  فیرعتو   ) ۀـجردلا ولعو  میظعتلا  یلإ  هدـعبب  لـسوتلا  و 
زاج يأ  امل  باوج  زاج )  ) باتکب سیل  لب  صقان  هتلباقم  یف  بتکلا  نم  هادـع  ام  نأـک  اـباتک  یمـسی  نا  لهأتـسی  يذـلا  لـماکلا  باـتکلا 
ۀیور نع  رودص  ریغ  نم  افازج ) هب  یمری  امم   ) باتکلا کلذ  هلوق  ینعا  هنا ) لمأتلا  لبق  عماسلا  مهوتی  نا   ) ةروکذملا ۀغلابملا  هذـه  ببـسب 

لعج ال يأ  باتکلا  کلذ  یلإ  زرابلا  بوصنملا  هیف و  بیر  یلإ ال  دـئاع  رتتـسملا  عوفرملا  لوعفملل و  ینبملا  ظـفل  یلع  هعبتاـف )  ) ةریـصبو
ینءاج یف   ) دـیز عم  هسفن ) نازو   ) باتکلا کلذ  عم  هیف  بیر  نازو ال  يأ  هنازوف )  ) مهوتلا کلذـل ) ایفن   ) باـتکلا کلذـل  اـعبات  هیف  بیر 

وه يأ  يدـه ) وحنو   ) هلوقب هیلإ  راشا  امک  اـیظفل  ادـیکأت  وأ  مهوت  اـمک  دـئازب  سیل  هسفن  نازو  هلوق  یف  نازو  ظـفل  نا  رهظف  هسفن .) دـیز 
امل اهتیاغ  يأ  اههنک ) اهکردی  ۀجرد ال  غلاب  ۀـیادهلا  یف   ) باتکلا يأ  هنا ) هانعم  ناف  . ) يوقتلا یلإ  نیرئاصلا  نیلاضلا  يأ  نیقتملل )  ) يدـه
امک هانعم  نال  باتکلا  کلذ  ینعم  اذهو   ) داه لقی  مل  يده و  لیق  ثیح  ۀضحم ) ۀیاده  هنأک  یتح   ) میخفتلا ماهبالا و  نم  يده  ریکنت  یف 
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تاجرد یف  توافتت   ) اهرابتعاو ۀـیادهلا  ردـقب  يأ  اهبـسحب ) ۀیوامـسلا  بتکلا  نال  ۀـیادهلا  یف  هلامک  هلامکب  دارملا  لماکلا و  باتکلا  رم 
( دـیز دـیز  ینءاج  یف  یناثلا  دـیز  نازو   ) نیقتملل يدـه  نازو  يأ  هنازوف )  ) لازنالا نم  یلـصالا  دوصقملا  اهنال  اهریغ  بسحب  ال  لامکلا )

نم يأ  اهنم ) الدـب   ) ۀـیناثلا ۀـلمجلا  نوکل  وأ )  ) ینعم هفلاخی  هناف  هیف  بیرال  فالخب  ینعملا  یف  امهقافتا  عم  باتکلا  کلذـل  اررقم  هنوکل 
ۀیفاو اهناف  ۀیناثلا ) فالخب   ) ام ءافخ  وأ  ام  روصق  ءافولا  یف  نوکی  ثیح  ۀیفاولا ) ریغک  وأ  دارملا  مامتب  ۀیفاو  ریغ   ) یلوالا يأ  اهنال )  ) یلوالا

( افیطل وأ  ابیجع  وأ  اعیظف  وأ  هسفن  یف  ابولطم   ) دارملا يأ  هنوکک ) ۀتکنل   ) دارملا ناشب  يأ  هناشب ) ءانتعا  یضتقی  ماقملاو   ) ءافولا لامک 
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دارملا ناف  نویعو ، تانجو  نینبو ، ماعناب  مکدما  نوملعت ، امب  مکدما  وحن   ) لوالاف لامتـشالا  وأ  ضعبلا  لدب  ۀلزنم  یلوالا  نم  ۀیناثلا  لزنتف 
یلإ ماعناب  مکدما  هلوق  ینعا  یناثلا ) و  . ) هریغ یلإ  ۀعیرذو  هسفن  یف  ابولطم  هنوکل  هناشب  ءانتعا  یضتقی  ماقملا  و  یلاعت ) هللا  معن  یلع  هیبنتلا 
یلع ۀلاحا  ریغ  نم  لیـصفتلاب   ) یلاعت هللا  معن  یلع  يأ  اهیلع )  ) ۀیناثلا يأ  هتلالدل )  ) هیبنتلا وه  يذـلا  دارملا  ۀـیدأت  يأ  هتیدأتب ) یف  وأ   ) هرخآ

و . ) اهریغ ماعنالا و  لمتشی  نوملعت  ام  نال  لوالا ) یف  یناثلا  لوخدل  ههجو  دیز  ینبجعا  یف  ههجو  نازو  هنازوف  نیدناعملا  نیبطاخملا  ملع 
هلوقب يأ  هب ) دارملا  ناف  املسم  رهجلا  رسلا و  یف  نکف  الا  و  اندنع ، نمیقت  لحرا ال  هل  لوقا  وحن   ) لامتشالا لدب  ۀلزنم  لزنملا  ینعا  یناثلا )

يأ هیلع )  ) اندنع نمیقت  ۀـلالدل ال  يأ  هتلالدـل ) هتیدأتب  یف  وأ  اندـنع  نمیقت  هلوقو ال   ) بطاخملا يأ  هتماقال ) ۀـهارکلا  راهظا  لامک   ) لحرا
يدـنع و ال مقت  لاقی ال  ثیح  یفرعلا  عضولا  رابتعاب  ۀـقباطم  اهنوکو  نونلا  نم  لـصاحلا  دـیکأتلا ) عم  ۀـقباطملاب   ) ۀـهارکلا راـهظا  لاـمک 

نال اهنـسح  رادلا  ینبجعا  یف  اهنـسح  نازو   ) اندـنع نمیقت  نازو ال  يأ  هنازوف )  ) هروضح ۀـهارک  راهظا  درجم  لب  ۀـماقالا  نع  هفک  دـصقی 
دیکأتلا نع  زیمتی  امنا  هنال  لکلا  لدبب  دتعی  مل  ضعب و  لدب  نوکی  الف  هیف ) لخاد  هریغو   ) ادیکأت نوکی  الف  لاحترالل ) ریاغم  ۀماقالا  مدـع 

مدع نیب  يأ  امهنیب ) ام  عم   ) بارعالا نم  اهل  لحم  یتلا ال  امیـس  لمجلا ال  یف  ققحتی  اذه ال  یناثلا و  وه  دوصقملا  نوکو  نیظفللا  ةریاغمب 
لثم بارعالا  نم  لحم  تاذ  لحرا  ینعا  یلوالا  ۀلمجلا  نا  یف  مالکلا  لامتـشا و  لدب  نوکیف  ۀیموزللا  ۀـسبالملا ) نم   ) لاحترالا ۀـماقالا و 

ۀقباطم مدـعو  لامجالا  رابتعاب  روصقلا  نم  برـض  عم  ۀـیفاو  یلوالا  نال  یف  وأ  ۀـیناثلا  نا  نیلاثملا  یف  لاق  امنا  و  اهلوازن . اوسرا  یف  رم  اـم 
له مدآ  ای  لاق  ناطیـشلا  هیلإ  سوسوف  وحن   ) یلوالا يأ  اهئافخل )  ) یلوالل يأ  اهل ) انایب   ) ۀـیناثلا نوکل  وأ )  ) ۀـیفاولا ریغک  تراـصف  ۀـلالدلا 

رمع نازو   ) مدآ ای  لاق  نازو  يا  هنازو ) ناف  یلبیال  کلمو  دلخلا  ةرجش  یلع  کلدا 
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انایب لاق  ظفل  سیل  نا  رهظف  لوـالل . احیـضوتو  اـنایب  یناـثلا  لـعج  ثیح  ربد  ـال  بقن و  نم  اهـسم  اـم  رمع ) صفح  وبأ  هللااـب  مسقا  هلوق  یف 
ۀیناثلا ۀـلمجلا  يأ  اهنوک ) اماو   ) ۀـلمجلا عومجم  وه  نیبملا  لب  ۀـلمجلا  نود  لعفلا  نایب  باب  نم  اذـه  نوکی  یتح  سوسو  ظـفلل  اریـسفتو 
هبـشو دوصقمب  سیل  امم  اهریغ ) یلع  اهفطعل  امهوم   ) یلوالا یلع  ۀیناثلا  فطع  يأ  اهیلع ) اهفطع  نوکلف   ) یلوالا نع  يأ  اهنع  ۀعطقنملاک 
لامک نم  اذـه  لعجی  مل  ۀـنیرق  بصنب  هعفد  نکمی  ایجراخ  ناک  امل  هنا  الا  فطعلا  نم  عنام  یلع  هلامتـشا  راـبتعاب  عاـطقنالا  لاـمکب  اذـه 
ةرهاظ ۀبـسانم  نیتلمجلا  نیبف  میهت ) لالـضلا  یف  اهارا  الدـب ، اهب  یغبا  یننا  یملـس  نظتو  هلاثم  اـعطق  کلذـل  لـصفلا  یمـسیو  . ) عاـطقنالا
فطع هنا  مهوتی  الئل  فطاعلا  كرت  نکل  ابحم  ۀیناثلا  یفو  ابوبحم  یلوالا  یف  هیلإ  دنـسملا  نوکو  اهنظا  اهارا  ینعم  نال  نیدنـسملا  داحتال 

. لالـضلا ۀـیودا  یف  ریحتت  اهارا  لاقف  نظلا  اذـه  یف  اهارت  فیک  لیق  هنأک  فانیتسالا ) لـمتحیو  . ) یملـس تاـنونظم  نم  نوکیف  یغبا  یلع 
لاؤسلا يأ  هتلزنم )  ) یلوالا لزنتف ) یلوالا  هتـضتقا  لاؤسل  اباوج   ) ۀیناثلا يا  اهنوکلف )  ) یلوالاب يا  اهب ) ۀلـصتملاک   ) ۀـیناثلا يأ  اهنوک ) اماو  )

. لاصتالا نم  امهنیب  امل  لاؤسلا ) نع  باوجلا  لصفی  امک   ) یلوالا نع  يأ  اهنع )  ) ۀـیناثلا يأ  لـصفتف )  ) هل ۀیـضتقمو  هیلع  ۀلمتـشم  اـهنوکل 
هعوقو یناثلا  مالکلاب  بلطیو  عقاولا ) لاؤسلا  ۀلزنم   ) يوحفلاب هیلع  لدتو  یلوالا  هیـضتقت  يذلا  لاؤسلا  يأ  کلذ ) لزنیف  یکاکـسلا  لاقو  )

يأ هنم ) عمسی  نا ال   ) لثم وأ ) لأسی  نا  نع  عماسلا  ءانغاک  ۀتکنل   ) نوکی امنا  عقاولا  ۀلزنم  هلیزنتو  کلذل  لوالا  مالکلا  نع  عطقیف  هل  اباوج 
وه ظفللا و  لیلقتب  ینعملا  ریثکت  یلإ  دـصقلا  لثم  وأ  همالکب  کمالک  عطقنی  نا ال  لثم  وأ  همـالکل  ۀـهارکو  هل  اریقحت  ئـش )  ) عماـسلا نم 
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یلوالا نا  یلع  ۀلالد  یکاکسلا  مالک  یف  سیل  کلذ و  ریغ  وأ  فطاعلا  كرتو  لاؤسلا  ریدقت 
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یلوالا لیزنت  ریدـقت  یلع  نوکی  امنا  لاؤسلا  نع  باوجلا  عطق  لـثم  یلوـالا  نع  ۀـیناثلا  عطق  یلإ  رظن  فنـصملا  ناـکف  لاؤسلا  ۀـلزنم  لزنت 
. فاشکلا یف  هیلإ  ریـشا  کلذ  یف  فاک  لاؤسلل  أشنم  یلوالا  نوک  درجم  لب  کلذ  یلإ  ۀـجاح  هنا ال  رهظالا  هب و  اـههیبشتو  لاؤسلا  ۀـلزنم 
. ۀفنأتـسمو افانیتسا  یمـست  اضیا  اهـسفن  ۀیناثلا )  ) ۀلمجلا اذکو ) افانیتسا   ) یلوالا هتـضتقا  لاؤسل  اباوج  هنوکل  يأ  کلذـل ) لصفلا  یمـسیو  )

 * لیلع تلق  تنا  فیک  یل  لاق : وحن  اقلطم  مکحلا  ببس  نع  اما   ) یلوالا هتنمضت  يذلا  لاؤسلا ) نال  برـضا  ۀثالث   ) فانیتسالا يأ  وهو ) )
هـضرم نع  لأسی  امناف  ضیرم  نالف  لیق  اذإ  هنال  ةداعلا . فرعلا و  ۀـنیرقب  کتلع ) ببـس  ام  وأ  الیلع  کلاب  اـم  يأ  لـیوط  نزحو  مئاد  رهس 

اذهل صاخ ) ببس  نع  اماو   ) صاخلا ببسلا  نع  لاؤسلا  نوکی  یتح  نزحلا  رهسلا و  امیس  اذک ال  اذک و  هتلع  ببس  له  لاقی  نا  هببـسو ال 
دیکأتلا ۀـنیرقب  ءوسلاب  ةرامال  سفنلا  نا  لیقف  ءوسلاب .) ةراما  سفنلا  له  لیق  هنأک  ءوسلاب  ةرامال  سفنلا  نا  یـسفن  ئربا  اـم  وحن و   ) مکحلا

وه يذلا  مکحلا ) دیکأت  یضتقی  برضلا  اذهو   ) دکؤی ببسلا ال  قلطم  نع  باوجلا  ناف  صاخلا  ببسلا  نع  لاؤسلا  نا  یلع  لیلد  دیکأتلاف 
يربخلا دانسالا  لاوحا  یف  رم ) امک   ) ما ال مکحلا  ببس  وه  له  صاخلا  ببسلا  اذه  یف  ددرتم  لئاسلا  نال  باوجلا  ینعا  ۀیناثلا  ۀلمجلا  یف 

یف نسحتـسملا  ابوجو و  اناسحتـسا ال  ءاضتقالا  دارملا  نا  یفخی  دـکؤمب و ال  مکحلا  ۀـیوقت  نسح  اددرتم  ابلاط  ناک  اذإ  بطاخملا  نا  نم 
میهاربا لاق  اذامف  يأ  مالس ) لاق  امالس  اولاق  وحن   ) صاخلا بسلا  قلطملا و  ببسلا  ریغ  يأ  امهریغ ) نع  اماو   ) بجاولا ۀلزنمب  ۀغالبلا  باب 

( لذاوعلا معز  هلوقو  . ) توبثلا ماودلا و  یلع  ۀلادلا  ۀیمـسالا  ۀلمجلاب  اهنوکل  نسحا  ۀیحتب  مهایح  يأ  مالـس  لاق  لیقف  مهمالـس  باوج  یف 
ةدشو ةرمغ ) یف  یننا   ) ۀلذاع ۀعامج  ینعمب  ۀلذاع  عمج 
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دئادـشلا تارمغلا و  رثکا  فـالخب  فشکنت  ـال  و  یلجنت ) ـال  یترمغ  نکلو   ) ةرمغ یف  یننا  مهمعز  یف  لذاوعلا  تاـعامجلا  يأ  اوقدـص ) )
فنؤتسا ام  مسا  ةداعاب  یتأی  ام   ) هل رخآ  میـسقت  یلإ  ةراشا  اذه  فانیتسالا و  نم  يأ  هنم ) اضیاو   ) اوقدص لیقف  اوبذک  ما  اوقدصا  لیق  هنأک 

یلإ  ) تنا تنـسحا ) وحن   ) مزاللا ۀلزنم  لعفلا  لزنو  لوعفملا  فذحف  ثیدحلا  هنع  فنؤتـسا  ام  مالکلا  لصاو  فانیتسالا  هنع  عقو  يأ  هنع )
حلصت ۀفص  ۀفصلاب  دارملا  همسا و  نود  هنع  فنؤتـسا  ام  ۀفـص  يأ  هتفـص ) یلع  ینبی  ام  هنمو   ) دیز مسا  ةداعاب  ناسحالاب ) قیقح  دیز  دیز 

قیقح وه  له  هیلإ و  نسحا  اذامل  امهیف  ردقملا  لاؤسلا  و  کلذل ) لها  میدقلا  کقیدـص   ) دـیز یلإ  تنـسحا  وحن )  ) هیلع ثیدـحلا  بترتل 
لاثملا یف  ۀـمیدقلا  ۀـقادصلاک  مکحلل  بجوملا  ببـسلا  نایب  یلع  هلامتـشال  غلبا )  ) ۀفـصلا یلع  ینبملا  فانیتسالا  يأ  اذـهو )  ) ناـسحالاب

. ببـسلا نع  ناک  نا  لاؤسلا  نا  وه  ثحب و  انههو  هل  ۀلع  هنا  ۀیلعلل  حلاصلا  فصولا  یلع  مکحلا  بترت  نم  مهفلا  یلإ  قبـسی  امل  روکذملا 
هجوو لذاوعلا ، معز  هلوق  و  مالس ، لاق  امالـس  اولاق  یلاعت  هلوق  یف  امک  هیلع  هلامتـشال  هجو  الف  الا  ۀلاحم و  هنایب ال  یلع  لمتـشی  باوجلاف 

( لاجر لاصالا ، ودغلاب و  اهیف  هل  عبـسی  وحن   ) امـسا وأ  ناک  العف  فانیتسالا ) ردص  فذحی  دـقو   ) حرـشلا یف  روکذـم  کلذ  نع  یـصفتلا 
يأ لوق ) یلع   ) دـیز الجر  معن  وأ  دـیز ) لجرلا  معن  هیلعو   ) لاجر هحبـسی  يأ  لاجر  لیقف  هحبـسی  نم  لیق  هناک  ءابلا  ۀـحوتفم  اهأرق  نمیف 
دقو . ) مهبملا لعافلا  ریـسفت  نع  لاؤسلل  اباوج  افانیتسا  ۀلمجلا  لعجیو  دیز . وه  يأ  فوذحم  أدـتبم  ربخ  صوصخملا  لعجی  نم  لوق  یلع 

نیتلحرلا یف  فالیا  يأ  فلا ) مهل  شیرق ، مکتوخا  نا  متمعز   ) یـسامحلا لوق  وحن ) هماـقم  ئـش  ماـیق  عم  اـما  هلک   ) فاـنیتسالا فذـحی )
نیتـلحرلا یف  ۀـفلاؤم  يأ  فـالآ ) مکل  سیلو   ) ماـشلا یلإ  فیـص  یف  ۀـلحرو  نـمیلا  یلإ  ءاتـشلا  یف  ۀـلحر  ةراـجتلا  یف  مـهل  نیتـفورعملا 

متبذک لیقف  انبذک  ما  معزلا  اذه  یف  انقدصا  لیق  هنأک  نیتفرعملا 
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ءافتکا هماقم  ئـش  مایق  يأ  کلذ ) نودـب  وأ   ) هیلع هتلالدـل  هماقم  فلالا  مکل  سیل  فالآ و  مهل  هلوق  میقاو  هلک  فاـنیتسالا  اذـه  فذـحف 
نم غرف  امل  نحن و  مه  يأ  أدـتبملا  ربخ  صوصخملا  لعجی  نم  لوق  یلع  يأ  لوق ) یلع   ) نحن يأ  نودـهاملا ) معنف  وحن   ) ۀـنیرقلا درجمب 
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كدیاو مهلوقکف ال  ماهیالا  عفدل  لصولا  اماو   ) لاقف لصولل . نیتیـضتقملا  نیتلاحلا  نایب  یف  عرـش  لصفلل  ۀیـضتقملا  ۀعبرالا  لاوحالا  نایب 
ۀلمج هللا  كدـیاو  ۀـیرابخا  ۀـلمج  هذـهف  کلذـک  رمالا  سیل  يأ  لاقیف ال  کلذـک  رمالا  له  لیق  اذإ  امک  قباس  مـالکل  درـال  مهلوقف  هللا )

دوصقملا نا  عم  دـییأتلا  مدـعب  بطاخملا  یلع  ءاعد  هنا  مهوی  فطعلا  كرت  نال  اهیلع  تفطع  نکل  عاطقنالا  لامک  امهنیبف  ۀـیئاعد  ۀـیئاشنا 
اذـه یف  هیلع  فوطعملا  یلع  فقی  مل  امل  مهـضعبو  ـال  مهلوق  نومـضم  وه  هیلع  فوطعملاـف  مـالکلا  اذـه  عقو  اـمنیاف  دـییأتلاب  هل  ءاعدـلا 

ول هنا  فرعی  مل  تلق و  هلوق  یلع  فطع  هللا  كدیاو  هلوق  نا  معزو  هللا  كدیاو  تلق ال  هلوق  یلع  ۀلمتشم  ۀیاکح  یبلاعثلا  نع  لقن  مالکلا .
هیلع فوطعم  نم  هل  دبالف  هللا  كدیاو  بطاخملل ال  لاق  ام  نیحف  ۀیاکحلا  کحی  مل  ول  هناو  لوقلا  تحت  ءاعدـلا  لخدـی  مل  کلذـک  ناک 

هفحـص دـق  لاصتالا و  عاطقنالا و  لامک  نیب  نیتلمجلا  طسوتل  لصولا  اما  يأ  ماهیالا  عفدـل  لـصولا  اـما  هلوق  یلع  فطع  طـسوتلل ) اـماو  )
وأ ینعم  اظفل و  ءاشنا  وأ  اربخ   ) ناتلمجلا يأ  اتقفتا ) اذإف   ) ءاوشع طبخ  طـبخو  ءاـیمع  نتم  بکرف  ةزمهلا  حـتفب  ةزمهلا  رـسکب  اـما  مهـضعب 

ناتلمجلا مث  عاطقنالا  لامک  اـمهنیبف  عماـج  اـمهنیب  نکی  مل  اذإ  هنا  نم  قبـس  اـم  ۀـلالدب  عماـج  اـمهنیب  نوکی  ناـب  يأ  عماـجب ) طـقف  ینعم 
نیتیئاشنا اتناک  نا  امهنال  ماسقا  ۀتـس  طقف  ینعم  ناتقفتملا  ناتیربخ و  وأ  ناتیئاشنا  اما  امهنال  نامـسق  ینعم  اظفل و  ءاـشنا  وأ  اربخ  ناـتقفتملا 

ءاشنا و یلوالا  وأ  نآ  اشنا  اما  ناظفللاف  ینعم  نیتیربخ  اـتناک  ناو  سکعلاـب  وأ  ءاـشنا  ۀـیناثلا  ربخ و  یلوـالا  وأ  ناربخ  اـما  ناـظفللاف  ینعم .
. ماسقا ۀینامث  عومجملاف  سکعلاب  وأ  ربخ  ۀیناثلا 
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یفل راـجفلا  ناو  میعن  یفل  راربـالا  نا  هلوق  مهعداـخ و  وه  هللا و  نوعداـخی  یلاـعت  هلوـقک   ) اـمهیلاثم نیلوـالا  نیمـسقلل  دروا  فنـصملا  و 

( اوفرست اوبرشاو و ال  اولک  یلاعت  هلوقو   ) لوالا فالخب  ۀیمسالا  یف  نابسانتم  یناثلا  لاثملا  یف  امهنا  الا  ینعم  اظفل و  نیتیربخلا  یف  میحج )
هیف داعاو  ۀتـسلا  هماسقا  نم  نیمـسق  یلع  هقیبطت  نکمی  هنا  یلإ  ةراشاو  ادـحاو  الاثم  طقف  ینعم  قافتالل  درواو  ینعم  اظفل و  نیتیئاشنالا  یف 

نیدـلاولابو هللا  الا  نودـبعت  لیئارـسا ال  ینب  قاثیم  انذـخا  ذاو  یلاعت  هلوقکو   ) لاقف طقف  ینعم  قافتالل  لاثم  هنا  یلع  اـهیبنت  فاـکلا  ۀـظفل 
نیتیئاشنا امهنوکل  اظفل  امهفالتخا  عم  نودـبعت  ـال  یلع  اولوق  فطعف  انـسح )، ساـنلل  اولوق  نیکاـسملا و  یماـتیلا و  یبرقلا و  يذو  اـناسحا 

ینعم یف  ربخ  ردقی  نا  اماف  لعف  نم  هل  دبال  اناسحا  نیدـلاولابو  هلوق  و  اودـبعت ) يأ ال   ) ءاشنالا ینعم  یف  رابخا  نودـبعت  هلوق ال  نال  ینعم 
اظفل اما  ءاشنالا  ینعمب  هلعج  مث  ربخلا . ریدـقت  ةدـئافو  ینعم  ءاشناو  اـظفلو  اربخ  ناـتلمجلا  نوکتف  اونـسحا ) ینعمب  نونـسحتو   ) يأ بلطلا 
نالف یلإ  بهذت  لوقت  امک  هنع  ربخی  وهف  لاثتمالا  یلإ  عراس  هنأک  بطاخملا  نا  رابتعاب  ۀغلابملاف  ینعم  اما  نودبعت و  هلوق ال  عم  ۀمیالملاف 

نیتیئاشنا نانوکتف  اناسحا  نیدلاولاب  اونـسحاو )  ) يأ رهاظلا  وه  ام  یلع  بلطلا  حیرـص  رمالا  لوا  نم  ردقی  وأ )  ) رمالا دـیرت  اذـک  هل  لوقتو 
نیدنسملا امهیلا و  دنـسملا  رابتعاب  نوکی  نا  بجی   ) نیتلمجلا نیب  يأ  امهنیب ) عماجلاو   ) ءاشنا ۀیناثلا  ۀظفلو  رابخا  یلوالا  ۀظفل  نا  عم  ینعم 

یف دنسملا  یلوالا و  ۀلمجلا  یف  دنـسملا  رابتعاب  اذک  ۀیناثلا و  ۀلمجلا  یف  هیلإ  دنـسملا  یلوالا و  ۀلمجلا  یف  هیلإ  دنـسملا  رابتعاب  يأ  اعیمج )
داضتل عنمیو )  ) دیز یطعیو )  ) امهباحصا لایخ  یف  امهنراقتو  ۀباتکلا  رعشلا و  نیب  ةرهاظلا  ۀبسانملل  بتکیو ) دیز  رعشی  وحن   ) ۀیناثلا ۀلمجلا 
ورمعو رعاش  دـیز   ) هلوقب هیلإ  راشا  امک  اضیا  امهبـسانت  نم  دـبالف  امه  ریاغت  دـنع  اما  و  امهیلا ، دنـسملا  داحتا  دـنع  اذـه  عنملا . ءاـطعالا و 

(. امهنیب ۀبسانمل  ریصق  ورمعو  لیوط  دیزو  بتاک 
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اهل ۀسبالم  هل  اسبالمو  رخالل  ابسانم  امهدحا  نوکی  نا  بجی  ۀلمجلابو  کلذ  وحن  وأ  ةوادعلا  وأ  ۀقادصلا  وأ  ةوخالاک  ورمعو  دیز  نیب  يأ 
نادنـسملا و دحتا  ناو  حصی  هناف ال  ورمعو  دیز  نیب  ۀبـسانملا  نودـب  يأ  اهنودـب ) رعاش  ورمعو  بتاک  دـیز  فالخب   ) امهب ساصتخا  عون 
وأ ۀبسانمو  ورمعو  دیز  نیب  ناک  ءاوس  يأ  اقلطم ) لیوط  ورمعو  رعاش  دیز  فالخبو   ) قیض یمتاخو  قیض  یفخ  وحن  عانتماب  اومکح  اذهل 
نم اعمج  ةرکفملا  ةوقلا  دنع  امهعمجی  ام  نیتلمجلا  نیب  نوکی  نا  بجی  هنا  رکذ  یکاکـسلا )  ) ۀـماقلا لوطو  رعـشلا  بسانت  مدـعل  نکت  مل 

ةوقلا یلقعلاب  دارملا  یلایخلا و  عماجلا  وه  لایخلا و  ۀهج  نم  وأ  یمهولا  عماجلا  وه  مهولا و  ۀـهج  نم  وأ  یلقعلا  عماجلا  وه  لقعلا و  ۀـهج 
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ساوحلا قرط  نم  اهیلإ  يدأتت  نا  ریغ  نم  تاسوسحملا  یف  ةدوجوملا  ۀیئزجلا  یناعملل  ۀکردملا  ةوقلا  یمهولابو  تایلکلل  ۀکردملا  ۀلقاعلا 
یه كرتشملا و  سحلا  نع  اهتبوبیغ  دعب  اهیف  یقبتو  تاسوسحملا  روص  اهیف  عمتجت  یتلا  ةوقلا  لایخلابو  بئذلا  یف  ینعم  ةاشلا  كارداک 

روصلا نیب  بیکرتلا  لیـصفتلا و  اـهناش  نم  یتلا  ةوقلا  ةرکفملاـبو  ةرهاـظلا  ساوحلا  قرط  نم  تاـسوسحملا  روص  اـهیلإ  يدأـتت  یتلا  ةوقلا 
ةرهاظلا ساوحلا  يدـحاب  اهکاردا  نکمی  ام  روصلاب  ینعنو  ضعب  عم  اهـضعب  مهولاب  ۀـکردملا  یناعملا  كرتشملا و  سحلا  نع  ةذوخأملا 

لثم ام  روصت  یف  داحتا  نیتلمجلا  نیب  نوکی  نا  وه  یلقع و  اما  نیتلمجلا  نیب  عماـجلا  یکاکـسلا  لاـقف  اـهکاردا . نکمی  ـال  اـم  یناـعملابو 
اررقم ناـک  اـمل  روصتملا و  رمـالا  روصتلاـب  دارملا  نا  یف  رهاـظ  اذـه  اـمهدویق و  نم  دـیق  یف  وأ  هب  ربخملا  یف  وأ  هنع  ربخملا  یف  داـحتالا 

. یکاکسلا ةرابع  فنصملا  ریغ  اضیا  یکاکسلا  فارتعاب  امهتادرفم  نم  نیدرف  نیب  عماجلا  دوجو  نیتلمجلا  فطع  یف  یفکی  هنا ال  مهدنع 
روصتلا یف  داحتا  امهنیب  نوکی  ناب   ) کلذ ةرکفملا و  یف  امهعامتجا  لقعلا  یضتقی  هببسب  رما  وه  و  یلقع ) اما  نیءیشلا  نیب  عماجلا   ) لاقف
ییزجلا درجی  لقعلا  نال  کلذ  نیدحتم و  ناریـصیف  امهنیب  ددعتلا ) عفری  جراخلا  یف  صخـشتلا  ننع  نیلثملا  هدیرجتب  لقعلا  ناف  لثامت  وأ 

یلکلا ینعملا  هنم  عزتنیو  ۀیجراخلا  ۀصخشملا  هضراوع  نع  یقیقحلا 
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هل دبالف  لقعلا  یف  دوجوم  وه  ام  لک  نال  ۀیلقعلا  تاصخشملا  نع  هدرجی  هنال ال  جراخلا  یف  لاق  امنا  هعـضوم و  یف  ررقت  ام  یلع  هکردیف 
یف الثم  ورمعو  دـیز  داحتا  لثم  عونلا  یف  داـحتالا  وه  لـثامتلا  نا  وه  ثحب و  اـنههو  تـالوقعملا . رئاـس  نع  زاـتمی  هب  یلقع  صخـشت  نم 

کلذ وحن  وأ  امهتقادـص  وأ  ورمعو  دـیز  ةوخا  یلع  رعاشو  ورمعو  بتاک  دـیز  انلوق  ۀحـص  فقوتت  مل  اعماج  لثامتلا  ناک  اذإ  ۀـیناسنالا و 
ام یلع  امهب  صاصتخا  عون  هل  فصو  یف  امهکارتشا  وه  انهه  لثامتلاب  دارملا  نا  باوجلا  ناـسنالا و  دارفا  نم  اـمهنوکل  نـالثامتم  اـمهنال 

ۀلعلا نیب  امک   ) رخالا لقعت  یلإ  سایقلاب  الا  امهنم  لک  لقعت  نکمی  ثیحب ال  نیءیـشلا  نوک  وه  و  فیاضت ) وأ   ) هیبشتلا باب  یف  حضتیس 
لک ناف  رثکالا ) لقالا و  وأ   ) لولعم رخالا  ۀلع و  وهف  هیلإ  ریغلا  مامضنا  ۀطساوب  وأ  لالقتسالاب  رخآ  رما  هنع  ردصی  رما  لک  ناف  لولعملا ) و 
دنع امهعامتجا  یف  مهولا  لاتحی  هببسب  رما  وه  و  یمهو ) وأ   ) هنم رثکا  رخالا  رخالا و  نم  لقا  وهف  رخآ  ددع  لبق  ایناف  دعلا  دنع  ریـصی  ددع 
ناف ةرفـص  ضایب و  ینولک  لثامت  هبـش  امهیروصت  نیب  نوکی  ناب   ) کلذ کلذب و  مکحی  مل  هسفنو  یلخ  اذإ  هناف  لقعلا  فالخب  ةرکفملا 

فرعی هناف  لقعلا  فالخب  ضراع  امهدـحا  یف  دـیز  دـحاو  عون  امهنا  مهولا  یلإ  قبـسی  هنا  ۀـهج  نم  نیلثملا ) ضرعم  یف  اـمهزربی  مهولا 
ۀثالثلا نیب  عمجلا  نسح   ) نیلثملا ضرعم  یف  امهز  ربی  مهولا  نأل  يأ و  کلذـلو )  ) نوللا وه  سنج  تحت  نالخاد  ناـنیابتم  ناـعون  اـمهنا 

تفلتخا امنا  دحاو و  عون  نم  ۀثالثلا  نا  مهوتی  مهولا  ناف  رمقلا ) قحسا و  وباو  یحضلا  سمش  اهتجهبب *  ایندلا  قرشت  ۀثالث  هلوق : یف  یتلا 
لحم یلع  نابقاعتی  نییدوجو  نیرما  نیب  لـباقتلا  وه  و  داـضت )  ) اـمهیروصت نیب  نوکی  وأ )  ) ۀـنیابتم روما  اـهنا  فرعی  لـقعلا  ضراوعلاـب و 

وه نامیالا  نال  ۀـکلملا  مدـعلا و  لباقت  امهنیب  نا  قحلا  تالوقعملا و  یف  رفکلا ) نامیالا و   ) تاسوسحملا یف  ضایبلا ) داوسلاک و   ) دـحاو
سفنلا لوبق  ینعا  ةرورضلاب  هب  هئیجم  ملع  ام  عیمج  یف  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  یبنلا  قیدصت 
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هناش نم  امع  نامیالا  مدـع  رفکلا  ناسللاب و  هب  رارقـالا  عم  نیققحملا  دـنع  قطنملا  یف  قیدـصتلا  ریـسفت  وه  اـم  یلع  هل  ناـعذالا  کلذـل و 

ضیبالا دوسالاک و  تاروکذملاب  يأ  اهب ) فصتی  امو   ) نیداضتم نانوکیف  ایدوجو  نوکیف  کلذ  نم  ئـش  راکنا  رفکلا  لاقی  دـق  نامیالا و 
ءامـسلاک و داضت  هبـش  وأ   ) نیداضتملا نیفـصولا  یلع  لامتـشالا  رابتعاب  نیداضتملا  نم  دـعی  دـق  هناـف  کـلذ  لاـثماو  رفاـکلا  نمؤملا و  و 

اـسیل داضتلا و  هبـش  ینعم  اذـه  و  طاطحنالا ، ۀـیاغ  یف  رخالا  عافترالا و  ۀـیاغ  یف  امهدـحا  ناـیدوجو  اـمهناف  تاـسوسحملا  یف  ضرـالا )
انهه نیداضتملا  نیفصولا  نال  ضیبالا  دوسالا و  لیبق  نم  ضارعالا و ال  نود  ماسجالا  نم  امهنوکل  لحملا  یلع  امهدراوت  مدعل  نیداضتم 
یلع اقباس  نوکی  يذللا  وه  لوالا  ناف  تالوقعملا  تاسوسحملا و  معی  امیف  یناثلا ) لوالاو و   ) ضرالا ءامسلا و  یموهفم  یف  نیلخادب  اسیل 

نکمی نیفـصو ال  یلع  امهلامتـشا  رابتعاب  نیداضتملا  اهبـشاف  طقف  دحاوب  اقوبـسم  نوکی  يذلا  وه  یناثلا  ریغلاب و  اقوبـسم  نوکی  ریغلا و ال 
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ۀفلاخم نا  یفخی  فالخلا و ال  ۀیاغ  امهنیب  نوکی  نا  نیداضتملا  یف  طرتشی  دق  هنال  ضیبالا  دوسالاک و  نیداضتم  العجی  مل  امهعامتجا و 
لعجی امنا  يأ  هناف )  ) ایدوجو نوکی  الف  لوالا  موهفم  یف  ربتعم  مدـعلا  نا  عم  هل  یناثلا  ۀـفلاخم  نم  رثکا  لوـالل  اـمهریغ  عبارلا و  ثلاـثلا و 
رخآلا هرـضحیو  الا  امهب  نیهیبشلا  وأ  نیداضتملا  دحا  هرـضحی  هنا ال  یف  فئاضتلا ) ۀلزنم  امهلزنی   ) مهولا نال  ایمهو  اعماج  ههبـشو  داضتلا 
لقعلاف الا  مهولا و  مکح  یلع  ینبم  کلذ  نا  ینعی  ةداضتملا  ریغلا  تاریاـغملا  نم  دـضلا ) عم  لاـبلاب  اروطخ  برقا  دـضلا  دـجت  کلذـلو  )

امهیروصت نیب  نوکی  ناب   ) کلذ ةرکفملا و  یف  امهعامتجا  لایخلا  یضتقی  هببـسب  رما  وه  و  یلایخ ) وأ   ) رخآلا نع  الهاذ  امهنم  الک  لقعتی 
تفلتخا کلذـلو  ۀـفلتخم   ) لایخلا یف  نراقتلا  بابـساو  يأ  هبابـساو )  ) کلذ یلإ  ۀـیدؤم  بابـسال  فطعلا  یلع  قباس ) لاـیخلا  یف  نراـقت 

نم مکو  الـصا  عمتجت  امم ال  رخآ  لایخ  یف  یه  لایخ و  یف  اهنیب  كاکفنا  روص ال  نم  مکف  احوضو ) ابیترت  تـالایخلا  یف  ۀـتباثلا  روصلا 
بیغت روص ال 
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لصفلا و هباوبا  مظعم  نال  عماجلا ) ۀـفرعم  یلإ  جایتحا  لضف  یناـعملا  ملع  بحاـصلو  . ) طـق عقت  ـال  اـمم  رخآ  لاـیخ  یف  یه  لاـیخ و  نع 
تابثا یف  بابـسالا  داقعنا  بسحب  ةداعلا ) فلـالا و  يرجم  یلع  هعمج  ناـف  یلاـیخلا   ) عماـجلا امیـسال )  ) عماـجلا یلع  ینبم  وه  لـصولا و 

كردی ام  یمهولابو  لقعلاب  كردی  ام  یلقعلا  عماجلاب  دارملا  سیل  نا  رهظف  رـصحلا . هتوفی  امم  بابـسالا  نایبو  لایخلا  ۀـنازخ  یف  روصلا 
روصلا نم  سیل  لایخلا  یف  نراقتلا  اذک  مهولا و  اهکردـی  یتلا  یناعملا  نم  اسیل  ههبـشو  داضتلا  نال  لایخلاب  كردـی  ام  یلایخلابو  مهولاب 

نم الثم  ضاـیبلا  داوسلا و  ناـب  اوضرتعاـف  ساـنلا  نم  ریثک  یلع  اذـه  یفخ  دـق  ۀـلوقعم و  ناـعم  کـلذ  عیمج  لـب  لاـیخلا  یف  عمتجت  یتلا 
هنال رظن  هیف  مهولا و  الا  هکردـی  ییزج ال  ینعم  اذـه  رخآلل و  اداضتم  امهنم  لک  نوک  عماجلا  ناب  اوباجاو  تاـیمهولا . نود  تاـسوسحملا 
نیب توافت  الف  ییزج  ینعم  اضیا  هعم  هفئاضتو  کلذ  عم  اذـه  لثامتف  ییزج  ینعم  ضاـیبلا  اذـهل  داوسلا  اذـه  داـضت  نا  اودارا  ناو  عونمم 

حـصی فیکف  تایئزج  تناک  تایئزجلا  یلإ  تفیـضا  ناو  تایلک  تناک  تایلکلا  یلإ  تفیـضا  نا  امهنا  یف  امههبـشو  فئاضتلا  لثامتلا و 
یف مسترت  ةروصب  سیل  هنا  رهاظو  لایخلا  یف  روصلا  نراقت  وه  یلایخلا  عماجلا  نا  مث  ایمهو . اهـضعبو  اـیلقع  قـالطالا  یلع  اهـضعب  لـعج 
نم درفم  راـبتعاب  نیتـلمجلا  نیب  عماـجلا  دوجو  فطعلا  ۀحـصل  یفکی  هناـب  رعـشم  حاـتفملا  مـالک  تلق  ناـف  یناـعملا . نم  وـه  لـب  لاـیخلا 

ۀناجنذاب فلا  بنرالا و  ةرارم  سمشلا  وحن  قیض و  یمتاخو  قیض  یفخ  وحن  ۀحـص  عنم  ثیح  کلذ  داسفب  فرتعم  هسفن  وه  امهتادرفم و 
عـضوم یلإ  ضوفمف  فطعلا  ۀحـصل  بجی  عماجلا  نم  ردـق  يأ  نا  اما  نیتلمجلا و  نیب  عماجلا  نایب  یف  الا  سیل  انهه  همالک  تلق  ۀـثدحم .

امل فنصملا  اعیمج و  امهیلا  دنسملا  نیدنسملا و  نیب  ۀبسانملا  طارتشاب  هیف  حرصو  رخآ .
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روصت یف  داحتا  هلوق  ناکمو  نیءیشلا  نیتلمجلا  ناکم  رکذف  يرت  ام  یلإ  هریغ  هحالـصا  داراو  هنم  وهـس  عماجلا  نایب  یف  همالک  نا  دقتعا 
نیب نوکی  نا  یلایخلا  داضت و  هبـش  وأ  داضت  وأ  لثامت  هبـش  امهیروصت  نیب  نوکی  نا  یمهولا  هلوق  یف  لـلخلا  عقوف  روصتلا  یف  داـحتا  اـم 
یف نراقتلا  اذـک  امهب و  ملعلا  ینعا  امهیروصت  نیبال  ضایبلا  داوسلا و  سفن  نیب  وه  امنا  الثم  داـضتلا  نـال  لاـیخلا  یف  نراـقت  اـمهیروصت 

روصتلابو ناتلمجلا  نیءیشلاب  داری  ناب  یکاکسلا  هرکذ  ام  یلع  هلمحو  فنـصملا  مالک  لیوأت  نم  دبالف  روصلا . سفن  نیب  وه  امنا  لایخلا 
ثحابملا نم  هناو  حرـشلا  یف  اهاندروا  قیقحت  لیـصفت و  ةدایز  عماجلا  ثحبلو  کلذ  یبأی  هترابع  رهاـظ  نا  عم  ۀـلمجلا  تادرفم  نم  درفم 

بسانت ۀیلعفلا و ) ۀیمسالا و  یف  نیتلمجلا  بسانت   ) ححصملا دوجو  دعب  لصولا ) تانـسحم  نمو  . ) اهقیقحت لوح  ماح  ادحا  اندجو  ام  یتلا 
دیز ماق  تلق  يرخالا  یف  توبثلا  امهیدـحا و  یف  ددـجتلل  ضرعت  ریغ  نم  رابخالا  درجم  تدرا  اذإف  ۀـعراضملا .) یـضملا و  یف  نیتیلعفلا  )

ورمعو دـیز  ماق  لاقیف  توبثلا  يرخالا  یفو  ددـجتلا  امهیدـحا  یف  داری  نا  لثم  عنامل ) الا   ) دـعاق ورمعو  مئاق  دـیز  کلذـکو  ورمع  دـعقو 
يرخالا یفو  قالطالا  امهیدـحا  یف  داری  وأ  دـقعی  ورمع  ماق و  دـیز  لاـقیف  ۀـعراضملا  يرخـالا  یفو  یـضملا  امهیدـحا  یف  داری  وأ  دـعاق 

نورخأتـسی مهلجا ال  ءاج  اذإف  یلاعت  هلوق  هنمو  رمالا ، یـضقل  اکلم  انلزنا  ولو  کلم  هیلع  لزنا  ول ال  اولاـق  یلاـعت و  هلوقک  طرـشلاب  دـییقتلا 
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انلوقل ینعم  ذإ ال  نورخأتسی  هلوق ال  ینعا  ءازجلا  یلع  اهلبق ال  ۀیطرشلا  یلع  فطع  نومدقتـسی  هلوق و ال  نا  يدنعف  نومدقتـسی  ۀعاس و ال 
يرخا اهنودبو  ةرات  واولاب  اهنوکو  ۀیلاحلا  ۀـلمجلا  ثحب  رکذ  هب  هبـش  ئـشلل  ۀـبانذ  ئـشلا  لعج  وه  بینذـت  نومدقتـسی . مهلجا ال  ءاج  اذإ 

لاحلا لصا   ) بسانتلا ناکمل  لصولا  لصفلا و  ثحب  بیقع 
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ةررقملا ةدـکؤملا  نع  ۀـلقتنملاب  زرتحاو  واو ) ریغب  نوکت  نا   ) ۀـقیقحلا مـالکلا  یف  لـصالا  لاـقی  اـمک  اـهیف  حـجارلا  ریثـکلا  يأ  ۀـلقتنملا )
یف اهنال   ) واولا نع  ولخلا  ۀـلقتنملا  یف  لصالا  ناک  امنا  و  اهلباقمب . اهطابترا  ةدـشل  ۀـتبلا  واو  ریغب  نوکت  نا  بجی  اـهناف  ۀـلمجلا  نومـضمل 
یف هنا  الا  بکار  دیز  یف  امک  دیزل  بوکرلا  تابثا  ابکار  دیز  ینءاج  کلوق  ناف  أدتبملا  یلإ  ۀبـسنلاب  ربخلاک ) اهبحاص  یلع  مکح  ینعملا 
اهنأل يأ و  هل ) فصوو   ) ینعملا اذه  ئجملا  نع  رابخالا  یف  دـیزتل  لاحلاب  تئجو  ئجملا  تابثا  دوصقملا  امنا  ۀـیعبتلا و  لیبس  یلع  لاحلا 

ةرـشابم لاح  فصولا  اذـه  یلع  اهبحاص  نوک  لاـحلا  یف  دوصقملا  نا  ـالا  توعنملا  یلإ  ۀبـسنلاب  تعنلاـک )  ) اـهبحاصل فصو  ینعملا  یف 
لثم لاحلا  تناک  اذإ  هب و  توعنملا  فاصتا  درجم  لب  کلذ  هب  دـصقی  هناف ال  تعنلا  فالخب  هعوقو  ۀـیفیکل  نایبو  لعفلل  دـیق  یهف  لـعفلا 

واولاب ةردـصملا  توعنلا  رابخالا و  نم  نییوحنلا  ضعب  هدروا  اـم  اـما  لاـحلا و  کلذـکف  واولا  نودـب  ناـنوکی  اـمهنا  اـمکف  تعنلا  ربخلا و 
قاحلالا هیبشتلا و  لیبس  یلعف  فوصوملاب  ۀفصلا  قوصلل  دیکأت  واو  یمـست  یتلا  واولاب  ةردصملا  ۀیفـصولا  ۀلمجلا  ناک و  باب  یف  ربخلاک 

ریغ نم  ةدافالاب ) ۀلقتسم  ۀلمج  یه  ثیح  نم   ) الاح ۀعقاولا  ۀلمجلا  يأ  اهناف ) ۀلمج   ) لاحلا تناک ) اذإ   ) لصالا اذه  فلوخ ) نکل   ) لاحلاب
قباس مالکب  قیلعتلا  یلع  ۀفقوتم  لب  ۀلقتـسم  ریغ  لاح  یه  ثیح  نم  اهنال  ۀلمج  یه  ثیح  نم  لاق  امنا  و  اهلبق . امب  قیلعتلا  یلع  فقوتت  نا 

طبرلل و حلاص  واولا  ریمـضلا و  نم  لکو   ) هنع الاح  تلعج  يذلا  اهبحاصب ) اهطبری  ام  یلإ   ) الاح ۀعقاولا  ۀملجلا  جاتحتف )  ) اهب هدییقت  دـصق 
تعنلا ربخلا و  ةدرفملا و   ) لاحلا یف  هیلع  راصتقالا  لیلدب ) ریمـضلا  وه   ) طابترا ةدایز  یلإ  ۀجاح  سمت  مل  ام  هنع  لدـعی  يذـلا ال  لصالا )
تجرخ زوجی  الف  طابترالا  لصحیل  واولا ) اهیف  بجو   ) هنع الاح  یه  عقت  يذـلا  اـهبحاص ) ریمـض  نع  تلخ  نا   ) ـالاح عقت  یتلا  ۀـلمجلاف )

يأ نا  نیبی  نا  دارا  واولا  اهیف  تبجو  ریمضلا  نع  تلخ  ۀلمج  لک  نا  رکذ  امل  مئاق و  دیز 
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و لاح ) هنع  بصتنی  نا  زوجی   ) يذلا مسالا  يأ  ام ) ریمـض  نع  ۀیلاخ  ۀلمج  لکو   ) لاقف کلذ  زوجی  ۀلمج ال  ياو  اهیف  کلذ  زوجی  ۀـلمج 
یلع لاح  هنع  بصتنی  نا  زوجی  هناف ال  اربخ  وأ  أدـتبم  وأ  ۀـضحم  ةرکن  اـصوصخم ال  ارکنم  وأ  اـفرعم  ـالوعفم  وأ  ـالعاف  نوکی  ناـب  کـلذ 
امع يأ  هنع ) الاح   ) ۀلمجلا کلت  عقت ) نا  حصی   ) هلوق هربخو  أدـتبم  ۀـلمج  لک  هلوق  نال  لاحلا  بحاص  ریمـض  نع  لقی  مل  امنا  و  لصالا .
الا هیلع  لاـحلا  بحاـص  مسا  قـالطا  حـصی  مل  هنع  لاـحلا  عوقو  ینعا  مکحلا  اذـه  هل  تبثی  مل  اـم  و  واولاـب )  ) ـالاح هنع  بصتنی  نا  زوجی 

ةردـصملا ریمـضلا  نع  ۀـیلاخلا  ۀـلمجلا  هیف  لخدـتل  هنع  الاح  ۀـلمجلا  کلت  عقت  نا  زوجی  لقی  مل  لاح و  هنع  بصتنی  لاـق  اـمنا  و  ازاـجم .
ذئنیحو ۀـلمجلا  یف  لاح  هنع  بصتنی  نا  زوجی  امم  هنکل  هنع  الاح  ۀـلمجلا  کلت  عقت  نا  زوجی  امم ال  مسالا  کلذ  نـال  تبثملا  عراـضملاب 
حـصیف روکذملا  ریمـضلا  نع  ۀیلاخلا  عراضملاب  ةردصملل  انتم و ال  الاح  هنع  بصتنی  نا  زوجی  ام  ریمـض  نع  ۀیلاخ  ۀـلمج  لک  هلوق  نوکی 

امل  ) دـیز نع  الاح  ورمع  ملکتیو  لعجی  نا  زوجی  هناف ال  ورمع ) ملکتیو  دـیز  ءاج  وحن  تبثملا  عراضملاب  ةردـصملا  ـالا   ) هلوقب اهؤانثتـسا 
فالخب ۀلمجلا  یف  ۀیلاحلل  ۀحلاصلا  ۀلمجلا  ۀلمج  لک  هلوقب  دارملا  نا  یفخی  طقف و ال  ریمضلاب  نوکی  نا  بجی  اهلثم  طبر  نا  نم  یتأیس )

ریمـض نع  ۀـیلاحلا  ۀـلمجلا  لخت  مل  ناو  يأ  تلخ  نا  هلوق  یلع  فطع  الاو )  ) اهنودـب واولا و ال  عم  ۀـتبلا ال  الاح  عقت  اـهناف ال  تاـیئاشنالا 
ام دـعت  کنوک  لاح  طعت  يأ و ال  رثکتـست ) ننمت  وحن و ال   ) واولا يأ  اهلوخد ) عنتما  تبثم  عراضم  لـعفلا  ۀـیلعف و  تناـک  ناـف   ) اـهبحاص
يأ یهو )  ) هعقوم اهعوقول  هیلع  ۀـلمجلا  لـفطتو  بارعـالا  یف  درفملا  ۀـقارعل  ةدرفملا )  ) لاـحلا یه  لاـحلا  یف  لـصالا ) نـال   ) اریثک هیطعت 
ریغ  ) ریغلاب مئاق  ینعم  ۀـئیهلا  لوعفملا و  وأ  لعافلا  اهیلع  یتلا  ۀـئیهلا  نایبل  اهنال  ریغلاـب  مئاـق  ینعم  يأ  ۀفـص ) لوصح  یلع  لدـت   ) ةدرفملا

صیصخت لاحلا  نم  ضرغلا  نال  لماعلا  ینعی  هل ) ادیق   ) لاحلا تلعج ) امل   ) لوصحلا کلذ  نراقم )  ) ۀلقتسملا لاحلا  یف  مالکلا  نال  ۀتباث )
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عوقو
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ۀفـص لوصح  یلع  لاد  يأ  کلذک )  ) تبثملا عراضملا  يأ  وهو ) . ) ۀنراقملا ینعم  اذـه  لاحلا و  نومـضم  لوصح  تقوب  اهلماع  نومـضم 
تبثملا عراضملا  ۀلالد  اما  يأ  لوصحلا ) اما   ) ةدرفملا یف  امک  هیف  واولا  عنتمتف  ةدرفملاک  هل  ادیق  تلعج  هل  ادیق  تلعج  امل  نراقم  ۀتباث  ریغ 

( اعراضم هنوکلف  ۀنراقملا  اماو   ) لوصحلا یلع  لدیف  اتبثم )  ) توبثلا مدعو  ددـجتلا  یلع  لدـیف  العف ) هنوکلف   ) ۀـتباث ریغ  ۀفـص  لوصح  یلع 
رخاوا نم  ۀـبقاعتم  ءازجا  هتقیقحو  ملکتلا  نامز  وه  عراضملا  اهیلع  لدـی  یتلا  لاحلا  نال  رظن  هیف  لابقتـسالل و  حلـصی  امک  لاـحلل  حلـصیف 

وأ الاح  وأ  ناک  ایضام  لاحلاب  دیقملا  لعفلا  نومضم  نامزل  ۀنراقم  نوکی  نا  بجی  اهددصب  نحن  یتلا  لاحلا  لبقتسملا و  لئاواو  یـضاملا 
هریدـقتبو اظفل  لعافلا  مسا  نزو  یلع  هناب  تبثملا  عراضملا  یف  واولا  عانتما  للعی  نا  یلوالاف  ۀـنراقملا  یف  ۀـعراضملل  لـخد  ـالف  الابقتـسا 

اکلام مهنهراو  توجن   ) مهتحلسا يأ  مهریفاظا ) تیـشخ  املف  هلوق  ههجو و  کصاو  تمق   ) برعلا ضعب  لوق  وحن ) نم  ءاج  ام  اماو   ) ینعم
( مهنهرا اناو  کصا  اناو  يأ   ) ۀیمـسا ۀلمجلا  نوکتل  أدـتبملا ) فذـح   ) رابتعا یلع )  ) الاح عقاولا  تبثملا  عراضملا  یف  واولا  ءاج  امنا  لیقف )
ذاش و  ) ههجو کصاو  تمق  يأ  لوالا ) لیقو  . ) نوملعت دـق  متناو  يأ  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  نوملعت  دـق  یننوذؤت و  مل  یلاعت  هلوق  یف  اـمک 

توجنو ههجو  اکاص  تمق  ینعملا  سیل  ذإ  لاحلل  ال  فطعلل ) امهیف   ) واولا یه ) رهاقلا  دـبع  لاـق  ةرورـض و   ) مهنهراو توجن  يأ  یناـثلا )
عراضملا  ) ظفل یلإ )  ) یضاملا ظفل  نع  لدع )  ) تنهرو توجنو  تککـصو )  ) تمق لصالاو )  ) یـضاملا ینعمب  عراضملا  لب  اکلام  انهار 

( لعفلا ناک  ناو   ) عراضملا ظفلب  هنع  ربعیف  نامزلا  اذـه  یف  اعقاو  یـضاملا  نامزلا  یف  ناک  ام  ضرفی  نا  اهانعم  ۀیـضاملا و  لاحلل ) ۀـیاکح 
نوکیف ناعبتت  نونلا و ال  فیفختب  يأ  فیفختلاب ) ناعبتت ، امیقتساف و ال  ناوکذ  نبا  ۀئارقک   ) هکرتو واولا  نازیاج ) نا  رمالاف  ایفنم   ) اعراضم

ۀماعلا و ال ۀئارق  فالخب  لاحلل  واولا  نوکیف  هلبق  يذلا  رمالا  یلع  هفطع  حصی  الف  عفرلا  ۀـمالع  یه  یتلا  نونلا  توبثل  یهنلا  نود  یفنلل  ال 
هناف دیدشتلاب  ناعبتت 
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یفنملا لعفلاف  نینمؤم  ریغ  اننوکلاح  يأ  هللااب ) نمؤن  ال   ) انل تبث  ئش  يأ  يأ  انلامو ) یلاعت  هلوق  وحنو   ) هلبق رمالا  یلع  فوطعم  دکؤم  یهن 

یلع ۀقباطم  لدی  امنا  یفنملا  و  ایفنم ) هنوکل  لوصحلا  نود  اعراضم  هنوکل  ۀنراقملا  یلع  هتلالدل   ) نارمالا هیف  زاج  امنا  و  واولا . نودب  لاح 
نوکی ینا   ) مالسلا هیلع  ایرکز  نع  ارابخا  یلاعت ) هلوقک  ینعم  وأ  اظفل  ایـضام   ) لعفلا ناک ) نا   ) هکرتو واولا  زوجی  اذکو )  ) لوصحلا مدع 

هب دارملاف  ینعم  یضاملا  اما  اظفل و  یضاملا  یف  اذه  واولا  نودب  مهرودص ) ترصح  مکؤاج  وأ  هلوقو   ) واولاب ربکلا ) ینغلب  دق  مالغ و  یل 
رـصتقاو هنودب  رخالا  واولا و  عم  امهدـحا  نیلاثم  ملب  یفنملل  درواف  یـضاملا  یلإ  عراضملا  ینعم  نابلقت  امهناف  امل  وأ  ملب  یفنملا  عراضملا 

ینا هلوقو  . ) لاقف کلذ  ۀلثما  یلإ  راشا  سایقلا  یضتقم  هنا  الا  هیف  واولا و  كرت  لاثم  یلع  علطی  مل  هناکو  واولاب  وه  ام  یلع  املب  یفنملا  یف 
مکتأی امل  ۀنجلا و  اولخدت  نا  متبسح  ماهلوق  و  ءوس ، مهسسمی  مل  لضفو  هللا  نم  ۀمعنب  اوبلقناف  هلوق  و  رشب ، ینـسسمی  مل  مالغ و  یل  نوکی 

ۀتباث ریغ  ۀفـص  لوصح  ینعی  لوصحلا ) یلع  هتلالدلف   ) تبثملا یـضاملا  یف  نیرمالا  زاوج  اما  يأ  تبثملا ) اما  مکلبق ، نم  اولخ  يذـلا  لثم 
( ةرهاظ دق  عم  نوکی  نا  طرـش   ) ۀنراقملا یلع  هتلالد  مدعلو  يأ  اذهل ) و  . ) لاحلا نراقی  الف  ایـضام ) هنوکل  ۀنراقملا  نود  اتبثم  العف  هنوکل  )

لاکـشالا لاحلا و  نم  یـضاملا  برقت  دق  نال  مهرودص  ترـصح  یلاعت  هلوق  یف  امک  ةردقم ) وأ   ) ربکلا ینغلب  دـق  یلاعت و  هلوق  یف  امک 
ناک اذإ  ۀنراقملا  زوجتف  اهنم  یـضاملا  دق  برقتو  یـضاملا  لباقت  یتلا  لاحلا  ریغ  اهددصب  نحن  یتلا  لاحلا  نا  وه  انهه و  دراو  روکذـملا 
امک اهددصب  نحن  یتلا  لاحلا  نع  هدـعبت  امبرو  ملکتلا . نامز  یه  یتلا  لاحلا  نم  یـضاملا  برقت  امنا  دـق  ظفلو  نییـضام  لماعلا  لاحلا و 

نیرمالا زاوج  اما  يأ  یفنملا ) اماو  . ) حرـشلا یف  روکذم  کلذ  نع  راذتعالا  و  هسرف ، بکر  دق  ۀیـضاملا و  ۀنـسلا  یف  دیز  ینءاج  انلوق  یف 
ۀنراقملا یلع  هتلالدلف   ) یفنملا یضاملا  یف 
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يأ اهریغو )  ) ملکتلا نامز  یلإ  ءافتنالا  نیح  یفنلا ؟؟ دادتمال  يأ  قارغتسالل ) امل  نالف   ) ۀنراقملا یلع  هتلالد  يأ  لوالا ) اما  لوصحلا  نود 
یلع ۀنیرق  رهظت  یتح  ئجیس  امل  ءافتنالا  کلذ  رارمتسا  يأ  هرارمتسا ) لصالا  نا   ) ملکتلا نامز  یلع  مدقتم ) ءافتنال   ) ام امل و  لثم  امل  ریغ 

ۀلالدـلا  ) رارمتـسالا هیف  لصالا  ناب  وأ  یفنلا  رارمتـساب  يأ  هب ) لصحیف   ) مویلا برـض  هنکل  سما  دـیز  برـضی  مل  انلوق  یف  امک  عاـطقنالا 
ةدافا یلع  لعفلا  عضو  ناف  تبثملا  فالخب   ) ءافتنالا کلذ  عاطقنا  یلع  لدـی  امب  دـییقتلا  كرتو  قالطالا ) دـنع   ) ۀـنراقملا یلع  يأ  اهیلع )

اذإ و  یضاملا . نامزلا  ءازجا  نم  ءزج  یف  برضلا  عوقو  هقدص  یف  یفک  الثم  برض  تلق  اذإف  هرارمتسا . لصالا  نوکی  نا  ریغ  نم  ددجتلا )
تابثالا و نوکی  نا  اودـصق  مهنال  کلذ  امل و  فالخب  ایعطق  نکل ال  یـضاملا  ناـمزلا  ءازجا  عیمجل  یفنلا  قارغتـسا  داـفا  برـض  اـم  تلق 
مدعلا ال رارمتسا  نا   ) مالکلا اذه  قیقحت  يأ  هقیقحتو ) . ) امئاد یفنلا  هیفانی  امنا  ۀلمجلا  یف  تابثالا  نا  یفخی  ضیقنلا و ال  یفرط  یف  یفنلا 

دوجو بیقع  دوجو  هنال  دوجوم  ببس  یلإ  جاتحی  هدوجو  رارمتسا  وه  ثداحلا و  ءاقب  نا  ینعی  دوجولا ) رارمتسا  فالخب  ببـس  یلإ  رقتفی 
دوجولا و ببـس  ءافتنا  درجم  هیفکی  لب  ببـس  دوجو  یلإ  جاتحی  الف  مدع  هناف  مدعلا  رارمتـسا  فالخب  ببـسلا  نم  ثداحلا  دوجولل  دـبالو 
. ۀنراقملا یلع  ۀلالدلا  قالطالا  نم  تلصح  رارمتسالا  یفنملا  یف  لصالا  ناک  امل  ۀلمجلابو  اهللع . دجوت  یتح  مدعلا  ثداوحلا  یف  لصالا 

يأ اهکرت ) زاوج  روهـشملاف  ۀیمـسا  تناک  ناو   ) ۀـیلعف ۀـلمجلا  تناک  اذإ  اذـه  ایفنم ) هنوکلف   ) لوصحلا یلع  هتلالد  مدـع  يأ  یناثلا ) اماو  )
ۀفص لوصح  یلع  ةرمتسم ال  اهنوکل  ۀنراقملا  یلع  ۀیمسالا  ۀلالدل  يأ  تبثملا ) یضاملا  یف  رم  ام  سکعل   ) واولا
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نم یلوا )  ) واولا يأ  اهلوخد ) نا   ) روهـشملا اضیا  و ) . ) اـهفاشم ینعمب  یف ) یلإ  هوف  هتملک  وحن   ) تاـبثلا ماودـلا و  یلع  اهتلالدـل  ۀـتباث  ریغ 

متناو ادادنا  اولعجت هللا  الف  وحن  ۀطبار  ةدایز  نسحف  اهیف  فانیتسالا  روهظ  عم  توبثلا  مدع  یلع   ) ۀیمـسالا ۀلمجلا  يأ  اهتلالد ) مدعل   ) اهکرت
ۀیمـسالا ۀلمجلا  یف  أدـتبملا ) ناک  نا  رهاقلا  دـبع  لاقو   ) توافتلا نم  امهنیب  ام  نوملعت  متناو  ۀـفرعملا  ملعلا و  لها  نم  متناو  يأ  نوملعت )،

کلذ و  عرسم ) وهو   ) دیز ءاج  وحن  امسا  وأ ) عرسی  وه  دیز و  ءاج  وحن   ) العف هربخ  ناک  ءاوس  واولا  يأ  تبجو ) لاحلا  يذ  ریمض   ) ۀیلاحلا
تابثالا و اهل  فنأتسی  نا ال  یف  درفملا  ریدقت  ردقتو  تابثالا  یف  هیلإ  مضنتو  لماعلا  ۀلـص  یف  لخدت  یتح  واولا  اهیف  كرتت  ۀلمجلا ال  نال 

ۀلزنمب ناک  عوفرملا  لصفنملا  هریمـضب  تئجو  دیز  رکذ  تدـعا  اذإ  کنال  عرـسم  وه  وأ و  عرـسی  وه  دـیز و  ءاج  وحن  یف  عنتمی  امم  اذـه 
یتح نوکت  هرکذ ال  ةداعا  نال  تابثالا  یف  هیلإ  همضتو  ئجملا  ۀلص  یف  عرسی  لخدت  نا  یلإ  الیبس  دجت  کنا ال  یف  احیرـص  همـسا  ةداعا 

ورمعو دیز  ینءاج  لوقت  نا  يرجم  يرجو  نیبلا  یف  اوغل  هتلعجو  ۀعیضمب  أدتبملا  تکرت  تنکل  الاو  عرـسی  هناب  هنع  ربخلا  فانیتسا  دصقت 
عم الا  ۀیمـسالا  ۀلمجلا  ئجت  نا ال  سایقلا  لصالاف و  اذـه  یلعو  اتابثا . هعرـسلل  أدـتبت  مل  امالک و  فنأتـست  مل  کنا  معزت  مث  هماما  عرـسی 

زاجعالا و لئالد  یف  همالک  اذه  هیبشتلا . نم  عونو  لیوأتلا  نم  برـضب  هلـصاو  هسایق  نع  جراخلا  ئـشلا  لیبس  هلیبسف  هنودب  ءاج  ام  واولا و 
لاق مث  یلوالا  قیرطلاب  هماما  عرسم  وأ  عرسی  ورمعو  دیز  ءاجو  هماما  عرـسم  وأ  عرـسی  دیزو  دیز  ینءاج  وحن  یف  واولا  بوجوب  رعـشم  وه 

ةدـلب ینترکنا  اذإ  راشب : لوق  وحن )  ) واولا كرت  يأ  اهکرت )  ) لاحلا کلت  یف  يأ  اهیف ) رثک  الاح  فیـس  هفتک  یلع  وحن  لعج  ناو   ) خیـشلا
تجرخ مهفرعا  مل  وأ  ةدلب  لها  يردق  فرعی  مل  اذإ  ینعی  لیللا  نم  ۀیقب  يأ  داوس ) یلع  يزابلا  عم  تجرخ   * ) اهترکن وأ 
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اهیف كرت  لاح  داوس  یلع  هلوقف  حبـصلا  رافـسال  رظتنم  ریغ  لیللا  ۀملظ  نم  ئـش  یلع  المتـشم  رویطلا  رکبا  وه  يذلا  يزابلل  ابحاصم  مهنم 

اـصوصخ انهه  ردقی  نا  یغبنیو  أدتبم  لاحلا ال  يذ  یلع  هدامتعال  فرظلاب  العاف  اذه  لثم  یف  مسالا  نوکی  نا  هجولا  خیـشلا  لاق  مث  واولا .
فیـس هفتک  یلع  لثم  نا  رهاظلا  ثحب و  هیف  همالک و  اذـه  ضاـم  لـعف  ردـقی  ـال  نا  مهللا  لـعفلا  نود  لـعافلا  مسا  ریدـقت  یف  فرظلا  نا 

نیریدقتلا لعف  عراضملا  وأ  یـضاملاب  ةردـقم  ۀـیلعف  نوکی  ناو  اهربخ  مدـق  ۀیمـسا  ۀـلمج  نوکی  ناو  درفملا  ریدـقت  یف  نوکی  نا  لمتحی 
ۀلمجلا یف  واولا  كرت  يأ  كرتلا ) نسحیو   ) اضیا خیـشلا  لاق  و  اـهکرت ، رثک  اذـه  لـجا  نمف  واولا  بجت  ـال  نیریدـقتلا  یلعو  واولا  عنتمی 

ینب امنأک *  ینیرـصبت  نا  یـسع  تلقف  هلوقک :  ) طابترالا نم  عون  فرحلا  کلذـب  لـصحی  أدـتبملا ) یلع  فرح  لوخدـل  ةراـت   ) ۀیمـسالا

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


مل اهیلع  امناک  لوخد  ولو ال  ینیرصبت  لوعفم  نم  الاح  تعقو  ۀیمسا  ۀلمج  دوسالا  ینب  هلوقف  بضغ  اذإ  درح  نم  دراوحلا ) دوسالا  یلاوح 
كرتلا نسحی  و )  ) لعفلا ینعم  نم  هیبشتلا  فرح  یف  امل  ینب  نم  لاـح  یبناوجو  یفاـنکا  یف  يأ  یلاوح  هلوق  واولاـب و  ـالا  مـالکلا  نسحی 

هلوقف میظعتو ) لیجبت  كاد  رب  املاس *  اـنل  کـیقبی  هللا  هلوقک :  ) لاـح درفم ) بقعب   ) ـالاح ۀـعقاولا  ۀیمـسالا ) ۀـلمجلا  عوقول   ) يرخا ةراـت 
. واولا كرت  اهیف  نسحی  مل  املاس  هلوق  اهمدقتی  مل  ولو  لاح  لیجبت  كادرب 
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ةاواسملا بانطألا و  زاجیإلا و  باب 8 

ناف رخآ  یـش  لقعت  یلإ  سایقلاب  اـهقلعت  نوکی  یتلا  ۀـیبسنلا  رومـالا  نم  يأ  نییبسن ) اـمهنوکلف  باـنطالا  زاـجیالا و  اـما  یکاکـسلا  لاـق  )
اهیف مالکلا  ریستی  ال   ) هنم ضقنا  وه  ام  یلإ  ۀبـسنلاب  ابنطم  نوکی  امنا  بنطملا  اذک  هنم و  دیزا  مالک  یلإ  ۀبـسنلاب  ازجوم  نوکی  امنا  زجوملا 

نوکی زجوم  مالک  برذا  بانطا  کلذ  زاجیا و  مـالکلا  نم  رادـقملا  اذـه  نا  یلع  صیـصنتلا  نکمی  ـال  يأ  نییعتلا ) قیقحتلا و  كرتب  ـالا 
( طاسوالا فراعتم  وهو   ) فرعلا لها  هفرعی  رما  یلع  ءاـنبلاب  ـالاو  يأ  یفرع ) رما  یلع  ءاـنبلاو  . ) سکعلاـبو رخآ  مـالک  یلإ  ۀبـسنلاب  اـبنطم 

تارواحملا تالماعملا و  دـنع  یناعملا ) هیدأت  یف  مهفرع  يرجم  یف  مهمالک  يأ   ) ۀـهاهفلا ۀـیاغ  یف  ۀـغالبلا و ال  ۀـبترم  یف  اوسیل  نیذـلا 
هیدأت مهضرغ  نال  مهنم  اضیا  مذی ) الو   ) لاوحالا تایضتقم  ۀیاعر  مدعل  ۀغالبلا ) باب  یف   ) طاسوالا نم  دمحی ) ال   ) مالکلا اذه  يأ  وهو ) )
ةرابع نم  لقاب  دوصقملا  ءادا  زاجی  الاف  . ) قیعنلا مکح  نع  اهجرخی  فیلأت  درجمو  تناـک  فیک  ظاـفلا  ۀیعـضو و  تالالدـب  ینعملا  لـصا 
ةرابع نوک  یلإ  يأ  قبـس ) ام  یلإ  ةرات  هیف  عجری  ایبسن  هنوکل  راصتخالا   ) یکاکـسلا يأ  لاـق ) مث  اـهنم  رثکاـب  هؤادا  باـنطالا  فراـعتملا و 

مهـضعب مهوتو  ملکتملا . هرکذ  يذـلا  مالکلا  نم  يأ  رکذ ) امم  طسباب  اقیلخ  ماقملا  نوک  یلإ  يرخا   ) ةرات عجری  و )  ) هنم رثکا  فراـعتملا 
فـصوی مالکلا  نا  اـمک  ینعی  دیهـش  وه  عمـسلا و  یقلا  وأ  بلق  هل  نم  یلع  یفخی  ـال  طـلغ  وه  طاـسوالا و  فراـعتم  رکذ  اـمب  دارملا  نا 

نم لقا  هنوکل  زاجیالاب 
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ماقملا هیضتقی  امم  لقا  ناک  ول  هنال  رهاظلا  بسحب  انلق  امنا  و  رهاظلا ، بسحب  ماقملا  هیـضتقی  امم  لقا  هنوکل  هب  فصوی  کلذک  فراعتملا 
ۀبسنلاب بانطا  هناف  ۀیالا  نم  ابیش ، سأرلا  لعتـشاو  ینم  مظعلا  نهو  ینا  بر  یلاعت  هلوق  هلاثم  ۀغالبلا  نم  ئـش  یف  نکی  مل  اقیقحت  ارهاظ و 
یغبنیف بیشملا  ماملا  بابشلا و  ضارقنا  نایب  ماقم  هنال  ارهاظ  ماقملا  یضتقم  یلإ  ۀبسنلاب  زاجیاو  تخـش  بر  ای  انلوق  ینعا  فراعتملا  یلإ 
قیقحت رـسعت  یـضتقی  ایبسن ال  ارما  ئـشلا  نوک  نال  رظن  هیفو  . ) هجو نم  مومع  امهنیب  ناینعم  زاـجیالاف  طـسبلا  ۀـیاغ  مـالکلا  هیف  طـسبی  نا 

نایب رـسعت  دری  مل  هنا  باوجلا  امهریغ و  ةوخالا و  ةوبالاک و  اهب  قیلت  تاـفیرعتب  فرعتو  ۀـیبسنلا  رومـالا  یناـعم  ققحت  اـم  اریثک  ذإ  هاـنعم )
فراعتملا و یلع  ءانبلا  مث   ) بانطا کلذ  زاجیا و  ردـقلا  اذـه  نا  یف  نییعتلا  قیقحتلا و  رـسعت  دارا  لب  اهانعمل  ناـیب  رکذ  اـم  نـال  اـمهانعم 

یلإ در   ) روکذـملا مالکلا  نم  طسبا  مالک  نم  ماقملاب  قیلی  امم  وأ  فراعتملا  نم  لـقاب  ءادـالا  وه  زاـجیالا  لاـقی  ناـب  فوصوملا ) طـسبلا 
یتح طسبلا  نم  یـضتقی  رادـقم  يأ  ماقم  لک  نا  فرعی  مهتاقبط و ال  فالتخال  اهتیفیکو  طاسوالا  فراعتم  ۀـیمک  فرعت  ـال  ذإ  ۀـلاهجلا )

تارابعلا و فالتخا  یلع  یناعملا  هیدأت  یف  نوردـقی  نیذـلا ال  طاسوالا  یناـعملا و  بلاوق  ظاـفلالا  نا  باوجلا  هیلإ و  عجریو  هیلع  ساـقی 
یلع ءانبلاف  مهریغ  ءاغلبلل و  مولعم  اذه  و  تارواحملا و ؟ یف  مهنیب  امیف  يرجی  مالکلا  نم  مولعم  دح  مهل  تارابتعالا  فئاطل  یف  فرصتلا 

ام ردـقب  لاوحالا  تایـضتقمل  نیفراعلا  ءاغلبلل  مولعم  وه  امناف  فوصوملا  طسبلا  یلع  ءانبلا  اما  اعیمج و  اـمهیلا  ۀبـسنلاب  حـضاو  فراـعتملا 
ریبعتلا قرط  نم  لوبقملا  لاقی  نا   ) باوصلا یلإ  برق ) الاو  . ) طسبلا رادـقم  نم  ماقم  لک  هیـضتقی  ام  مهدـنع  لهجی  الف  طسبلا  مهل  نکمی 

دئاز ظفلب  وأ  فاو  هنع  صقان   ) ظفلب وأ )  ) دارملا لصال  يأ  هلواسم ) ظفلب  هلصا  ۀیدأت  دارملا  نع 
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. ةدئافل هیلع  ادئاز  نوکی  نا  بانطالا  هب و  ایفاو  هنع  اصقان  نوکی  نا  زاجیالا  دارملا و  لصا  رادقمب  ظفللا  نوکی  نا  ةاواسملاف  ةدـئافل ) هیلع 
يأ كونلا ) لـالظ  یف  ریخ  شیعلا  هلوقک و   ) هب فاو  ریغ  دارملا  لـصا  نع  اـصقان  ظـفللا  نوکی  نا  وـه  و  لـالخالا ) نع  فاوـب  زرتـحاو  )

شیعلا نا  دارملا  لصا  نا  ینعی  لقعلا ) لـالظ  یف  معاـنلا  يأ   ) اـبوعتم ادودـکم  شاـع  نمم  ریخ  يأ  ادـک ) شاـع  نمم   ) ۀـلاهجلا قمحلا و 
ةدئافب  ) زرتحا و )  ) الوبقم نوکی  الف  الخم  نوکیف  کلذـب  فاو  ریغ  هظفلو  لقعلا  لالظ  یف  قاشلا  شیعلا  نم  ریخ  كونلا  لالظ  یف  معانلا 

( یفلاو  ) هیشهارل میدالا  تددقو  هلوق  وحن )  ) انیعتم دئازلا  ظفللا  نوکی  ةدئافل و ال  دارملا ال  لصالا  یلع  ظفللا  دیزی  نا  وه  و  لیوطتلا ) نع 
نطاب یف  ناقرع  ناشهارلا  تعطق و  يأ  تددـق  هلوق  امهنیب . عمجلا  یف  ةدـئاف  دـحاو ال  نیملا  بذـکلا و  و  اـنیمو ) ابذـک  اـهلوق   ) دـجو يأ 

یه ۀـمیذجل و  ءابزلا  لتق  ۀـصق  یف  تیبلا  ءابزلل و  اـهلوق  یفو  تددـق  یفو  شربـالا  ۀـمیذجل  یفلا  یفو  هیـشهار  یف  ریمـضلا  نیعارذـلا و 
یف يأ  اهیف ) لضف  هلوق و ال  یف  يدـنلاک   ) ینعملل دـسفملا )  ) ةدـئافل ۀـنیعم ال  ةداـیز  وه  و  وشحلا ) نع   ) ةدـئافب اـضیا  زرتحا  و )  ) ۀـفورعم
امنا توملا  مدع  ریدقت  یلع  ۀلیضفلا  مدعو  ةرورضلل  اهفرص  ۀینملل  ملع  یه  بوعش ) ءاقل  ول ال  یتفلا  ربصو  يدنلا * . ۀعاجـشلل و  . ) ایندلا

فرعو دولخلاـب  نقیت  اذإ  هلاـم  لذاـبلا  فـالخب  هورکملا  لاوزب  رباـصلا  نقیتو  كـالهلا  مدـعب  عاجـشلا  نقیتل  ربصلا  ۀعاجـشلا و  یف  رهظی 
یف نا  وه  ینج و  نبا  مامالا  هرکذ  ام  هراذتعا  ۀیاغو  لاملا  فیلختو  توملاب  نقیت  اذإ  امم  لضفا  ذئنیح  هلذـب  ناف  امئاد  لاملا  یلإ  هجایتحا 

و)  ) لضف ریثک  لاملا  لذبل  رهظی  الف  سؤبلا  لهسیو  سوفنلا  نکسی  ام  ءاخر  یلإ  ةدش  نم  رسی و  یلإ  رـسع  نم  هیف  لاوحالا  لقنتو  دولخلا 
دـسفم ریغ  وشح  هلبق  ظفلف  یمع ، دغ  یف  ام  ملع  نع  یننکلو  هلبق ،) سمالا  مویلا و  ملع  ملعاو  هلوقک  . ) ینعملل دـسفملا ) ریغ   ) وشحلا نع 

هتبتکو ینذاب  هتعمسو  ینیعب  هترصبا  لاقی  ام  فالخب  اذه  و 
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کناف هلوق : و  هلهاب ، الا  یییـسلا  رکملا  قیحی  وحن و ال   ) هیلع سیقملا  لصالا  اهنال  اهمدـق  ةاواـسملا ) . ) دـیکأتلا یلإ  رقتفی  ماـقم  یف  يدـیب 
لیق لیللاب ، هل  وه  هطخس و  لاح  یف  ههبش  ۀعس  وذ  کنع  دعبلا  عضوم  يأ  عساو ) کنع  يأتنملا  نا  تلخ  ناو  یکردم *  وه  يذلا  لیللاک 

فذحلا اذه  رابتعا  نال  رظن  هیف  ةاواسم و  ازاجیا ال  امهنم  لک  یف  نوکیف  طرـشلا  باوج  فذح  تیبلا  یفو  هنم  ینثتـسملا  فذح  ۀیالا  یف 
تیبلا ۀـیالا و  ظفل  نا  ملـسن  ۀـلمجلابو ال  الیوطت . لب  ابانطا  ناکل  هب  حرـص  ول  یتح  دارملا  لصا  ۀـیدأت  یف  هیلإ  رقتفی  یظفل ال  رمال  ۀـیاعر 

ریثک هانعم  ناف  ةویح ، صاصقلا  یف  مکلو  یلاعت  هلوق  وحن  فذـحب  سیل  ام  وه  رـصقلا و  زاجیا  نابرـض   ) زاجیالا دارملا و  لصا  نع  صقان 
وه يذلا  لتقلاب  عفتراف  لتقلا  یلع  مدـقی  الا  یلإ  هل  ایعاد  کلذ  ناک  لتق  لتق  یتم  هنا  ملع  اذإ  ناسنالا  نا  هانعم  نال  کلذ  و  ریـسی ) هظفلو 

لصا هب  يدؤی  امم  ئش  فذح  هیف  سیل  يأ  هیف ) فذح  الو  . ) مهل ةایح  لتقلا  عافتراب  ناک  ضعبل و  مهضعب  سانلا  لتق  نم  ریثک  صاصقلا 
صاصقلا یف  مکلو  هلوق  ناحجر  يأ  هلـضفو )  ) الیوطت ناکل  رکذ  ول  یتح  یظفل  رمال  ۀـیاعر  فرظلا  هب  قلعتی  يذـلا  لعفلا  رابتعاو  دارملا 

رظانی يذـلا  ظفللا  يأ  هرظانی ) ام  فورح  ۀـلقب  لتقلل  یفنا  لتقلا   ) مهلوق وهو ) ینعملا  اذـه  یف  مالک  زج  وأ  مهدـنع  ناـک  اـم  یلع   ) ةویح
مکلو هلوق  نال  ةویح  صاصقلا  یف  هلوق  وه  هنم  هرظانی  ام  ةویح و  صاـصقلا  یف  مکلو  یلاـعت  هلوق  نم  يأ  هنم )  ) لـتقلل یفنا  لـتقلا  مهلوق 

لتقلل یفنا  لتقلا  فورحو  رشع  دحا  نیونتلا  عم  ةایح  صاصقلا  یف  فورحف  لتقلل . یفنا  لتقلا  مهلوق  ینعم  یلع  دئاز 
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هدیفی امو   ) ةایحلا ینعی  بولطملا ) یلع   ) صنلابو يأ  صنلاو )  ) ۀباتکلاب زاجیالا ال  قلعتی  ةرابعلاب  ذإ  ۀظوفلملا  فورحلا  ینعا  ةرـشع  ۀـعبرا 
مکحلا نم  سنجلا  اذه  یف  مهل  لصحف  دـحاوب ) ۀـعامج  لتق  نم  هیلع  اوناک  امع   ) مهایا صاصقلا  عنم  يأ  هعنمل ) میظعتلا  نم  ةویح  ریکنت 

هلتق دصقی  يذلا  يأ  لوتقملل ) ۀلـصاحلا   ) ةایحلا یه  ةایحلا و  نم  عون  صاصقلا  یف  مکل  يأ  ۀیعونلا  نم  وأ )  ) ۀمیظع ةویح  صاصقلا  ینعا 
ةویح صاصقلا  یف  مکلو  هلوق  نوکیو  يأ  هدارطاو )  ) صاصتقالاب ملعلا  ناکمل  لتقلا  نع  عادـترالاب )  ) لتقلا دـصقی  يذـلا  يأ  لـتاقلاو ) )

هل یعدا  نوکی  دـق  صاصقلا و  هجو  یلع  يذـلاک  لتقلل  یفنا  نوکی  دـق  هناـف  لـتقلا  فـالخب  ةاـیحلل  ببـس  اـقلطم  صاـصتقالا  اذإ  ادرطم 
لمتـشملا نم  لضفا  رارکتلا  نع  یلاخلا  نا  یفخی  لتقلا و ال  رارکت  یلع  لمتـشی  هناف  مهلوق  فـالخب  رارکتلا ) نع  هولخو   ) اـملظ لـتقلاک 
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يأ ۀقباطملاو )  ) هکرت نم  لتقلل  یفنا  لتقلا  هریدقت  ناف  مهلوق  فالخب  فوذحم ) ریدقت  نع  هئانغتساو   ) ۀحاصفلاب الخم  نکی  مل  ناو  هیلع 
هلوق یلع  فطع  فذـحلا ) زاجیاو   ) ةاـیحلا صاـصقلاک و  ۀـلمجلا  یف  نیلباـقتم  نیینعم  نیب  عمجلا  یه  ۀـقباطملا و  ۀعنـص  یلع  هلامتـشابو 

وأ  ) ۀیرقلا لها  يا  ۀیرقلا ) لأساو  وحن   ) ۀلمج ءزج  نم  لدـب  فاضم )  ) ۀلـضف وأ  ناک  ةدـمع  ۀـلمج ) ءزج  اما  فوذـحملاو  . ) رـصقلا زاجیا 
هلوق رومالا و  باعـصل  باکر  يأ  ایانثلا  عالط  نالفو  ۀـبقعلا  ۀـینثلا  ینوفرعت ، ۀـمامعلا  عضا  یتم  ایانثلا ، عالطو  الج ) نبا  انا  وحن  فوصوم 

نیونتلا فذـحو  ملع  انهه  الج  لیق  رومالا و  فشک  وأ  هرما  فشکنا  يأ  الج ) لـجر   ) نبا اـنا  يأ )  ) فوذـحمل ۀفـص  تعقو  ۀـلمج  ـالج 
يأ ابصغ ) ۀنیفس  لک  ذخأی  کلم  مه  ءارو  ناک  وحن و  ۀفص  وأ   ) هدحو لعفلا  نع  ریمضلا ال  عم  لعفلا  ینعا  ۀلمجلا  نع  لوقنم  هنا  رابتعاب 

ذخأی ناک ال  کلملا  نا  یلع  هتلالدل  اهبیعا  نا  تدراف  هلوق  وه  و  هلبق ) ام  لیلدب   ) ۀـبیعم ریغ  وأ  ۀمیلـسک  اهوحن ) وأ  ۀحیحـص   ) ۀنیفـس لک 
راصتخالا درجمل  اما   ) نوکی هفذحو  طرش ) باوج  وأ   ) ءاشنالا باب  رخا  یف  رم ) امک  طرش  وأ   ) ۀبیعملا
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( هدعب ام  لیلدب  اوضرعا  يأ   ) هباوج فذح  طرـش  اذهف  نومحرت ) مکلعل  مکفلخ  ام  مکیدـیا و  نیب  ام  اوقتا  مهل  لیق  اذإ  یلاعت و  هلوق  وحن 
هب طیحی  ئـش ال   ) طرـشلا باوج  يا  هنا ) یلع  ۀـلالدلل  وأ   ) نیـضرعم اهنع  اوناک  الا  مهبر  تایآ  نم  ۀـیآ  نم  مهیتأت  ام  یلاعت و  هلوق  وه  و 

هنا ال یلع  ۀـلالدلل  طرـشلا  باوج  فذـحف  رانلا ) یلع  اوفقو  ذإ  يرت  ولو  اـمهلاثم  نکمم  بهذـم  لـک  عماـسلا  سفن  بهذـتل  وأ  فصولا 
یف رم  امک  لوعفملا  دنـسملا و  هیلإ و  دنـسملاک  روکذملا  کلذ ) ریغ  وأ   ) نکمم بهذـم  لک  عماسلا  سفن  بهذـتل  وأ  فصولا  هب  طیحی 

لتاقو هدـعب  نم  قفنا  نم  يأ و  لتاقو  حـتفلا  لـبق  نم  قفنا  نم  مکنم  يوتـسی  ـال  وحن   ) فطعلا فرح  عم  فوطعملاـکو  ۀـقباسلا  باوبـالا 
تلق ناف  ۀلمج . ءزج  اما  یلع  فطع  ۀلمج ) اماو   ) اولتاقو دعب  نم  اوقفنا  نیذلا  نم  ۀـجرد  مظعا  کئلوا  یلاعت  هلوق  ینعی  هدـعب ) ام  لیلدـب 

( نع ۀببـسم   ) رخآ مالک  نم  ءزج  نوکی  يذلا ال  لقتـسملا  مالکلا  دارا  تلق  ۀلمج . ءازجلا  طرـشلا و  دعی  مل  ثیح  انهه  ۀـلمجلاب  دارا  اذام 
انلقف یلاعت  هلوق  وحن ) روکذمل  ببس  وأ  لعف  ام  لعف  يأ   ) هببسم فذح  روکذم  ببس  اذهف  لطابلا ) لطبیو  قحلا  قحیل  وحن  روکذم   ) ببس
ردقی نا  زوجیو   ) ترجفناف هلوقل  ببس  یه  ۀفوذحم  ۀلمج  اهب  هب  رضف  هلوق  نوکیف  اهب ) هبرضف  ردق  نا  ترجفناف   ) رجحلا كاصعب  برضا 

لیق لوالا و  ریدقتلا  یلع  لیق  ۀحیصف  ءاف  یمسی  ءافلا  هذه  لثمو  طرـشلا  وه  ۀلمج  ءزج  فوذحملا  نوکیف  ترجفنا ) دقف  اهب  تبرـض  ناف 
فانیتسالا ثحب  یف  رم ) ام  یلع  نودهاملا  معنف  وحن   ) ببـسلا ببـسملا و  ریغ  يأ  امهریغ ) وأ   ) نیریدقتلا یلع  لیق  یناثلا و  ریدـقتلا  یلع 

نم  ) رثکا يأ  ۀلمج  اما  یلع  فطع  رثکا ) اماو   ) فوذحم أدتبم  ربخ  صوصخملا  لعجی  نم  لوق  یلع  ربخلا  أدـتبملا و  فذـح  یلع  هنا  نم 
فسوی و ای  هل  لاقف  هاتأف  اولعفف  ایؤرلا  هربعتـسال  فسوی  یلإ   ) ینولـسراف يأ ) فسوی ، نولـسراف  هلیوأـتب  مکئبنا  اـنا  وحن   ) ةدـحاو ۀـلمج )

ماقی ناو   ) ۀقباسلا ۀلثمالا  یف  رم ) امک   ) ۀنیرقلاب یفتکی  لب  فوذحملا ) ماقم  ءیش  ماقی  نا ال  نیهجو  یلع  فذحلا 
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وه لب  هبیذکت  یلع  مدقتم  لسرلا  بیذـکت  نال  طرـشلا  ءازج  سیل  تبذـک  دـقف  کلبق ) نم  لسر  تبذـک  دـقف  هلوق  كوبذـکی  ناو  وحن 
لقعلا لدـی  نا  اهنم  ةریثک  هتلداو   ) لیلد نم  هل  دـبال  فذـحلا  مث  ربصاو ) نزحت  الف  يأ   ) هماـقم میقا  فوذـحملا  باوجلا  نومـضمل  ببس 

ذإ افذـح  انه  نا  یلع  لد  لقعلاف  مدـلا .) ۀـتیملا و  مکیلع  تمرح  وحن  فوذـحملا  نییعت  یلع  رهظـالا  دوصقملاو   ) فذـحلا یلع  يأ  هیلع )
برـشو لکالل  لماشلا  اهلوانت  ۀیالا  یف  ةروکذملا  ءایـشالا  هذه  نم  رهظالا  دوصقملا  نایعالا و  نود  لاعفالاب  قلعتت  امنا  ۀیعرـشلا  ماکحالا 

یلع يأ  امهیلع ) لقعلا  لدی  نا  اهنمو  . ) فاضم فذح  یلع  هنأکف  حماست  یندا  لدی  نا  اهنم  هلوق  یفو  فوذحملا  نییعت  یلع  لدف  نابلالا 
يا . ) اضیا دارملا  نییعت  یلع  لدـیو  سدـقتو  یلاعت  برلا  ئجم  عانتما  یلع  لدـی  لقعلاف  کبر ) ءاجو  وحن   ) فوذـحملا نییعتو  فذـحلا 
یلع ةداعلا  هیلع و  لقعلا  لدـی  نا  اهنمو  . ) نییعتلا یلع  امهدـحا  نیرمالا ال  دـحا  وه  لـقعلا  هیلع  لد  يذـلا  نیعملا  رمـالاف  هباذـع ) وأ  هرما 

نییعت اـما  صخــشلا و  تاذ  یلع  ناـسنالا  موـلل  ینعم  ـال  ذإ  افذـح  هـیف  نا  یلع  لد  لـقعلا  ناـف  هـیف ) یننتمل  يذـلا  نکلذـف  وـحن  نـییعتلا 
یتح هناش  یفو  هسفن  نع  اهاتف  دوارت  یلاعت  هلوقل  هتدوارم  یفو  ابح  اهفغـش  دق  یلاعت  هلوقل  هبح  یفو   ) ردـقی نا  لمتحی ) هناف   ) فوذـحملا
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يأ هرهقل ) ةداعلا  یف  هیلع  هبحاـص  مـالیال  طرفملا  بحلا  نـال   ) هتدوارم يأ  یناـثلا ) یلع  تلد  ةداـعلاو   ) ةدوارملا بحلا و  يأ  امهلمـشی )
. ةداعلا یلإ  ارظن  هتدوارم  یف  ردـقی  نا  نیعتیف  هل  الماش  هنوکل  هناش  یف  هبح و ال  یف  ردـقی  نا  زوجی  الف  هبحاـص  يأ  هاـیا )  ) طرفملا بحلا 

نم دبال  رورجملا  راجلا و  نا  وه  انهه  فذحلا  لیلد  نال  فذحلا  ۀـلدا  نم  فوذـحملا ال  نییعت  ۀـلدا  نم  ینعی  لعفلا ) یف  عورـشلا  اهنمو  )
ردقی ۀئارقلا  یفف  هل ) أدتبم  ۀیمستلا  تلعج  ام  ردقیف  هللا  مسب  وحن   ) هیف عرش  يذلا  لعفلا  کلذ  هنا  یلع  لعفلا  یف  عورشلا  ئشب و  قلعتی  نا 

. سایقلا اذه  یلعو  أرقا  هللا  مسب 
ص 176

یلع لد  بطاخملا  سارعال  مالکلا  اذـه  ۀـنراقم  ناف  نینبلا ) ءافرلاب و  سرعملل  مهلوقک  نارتقالا   ) فوذـحملا نییعت  ۀـلدا  نم  يأ  اـهنمو ) )
ۀسبالملل و ءابلا  قافتالا و  مایتلالا و  وه  ءافرلا  و  کلذ ، یلع  لد  هب  هسبلتو  سارعالاب  بطاخملا  ۀنراقم  وأ  تسرعا ) يأ   ) فوذحملا نییعت 

دحاو ملع  نم  ریخ  ناملعو  ۀحـضوم  يرخالا  ۀمهبم و  امهیدحا   ) نیتفلتخم نیتروص  یف  ینعملا  يریل  ماهبالا  دـعب  حاضیالاب  اما   ) بانطالا
ملعلا ةذل  لمکتل  وأ   ) اهدنع عقوا  ناک  نیب  مث  امهبم  رکذ  اذإ  ئشلا  نا  نم  هیلع  سوفنلا  هللا  لبج  امل  نکمت ) لضف  سفنلا  یف  نکمتیل  وأ  )
ئشل حرش  بلط  دیفی  یل  حرشا  ناف  يردص  یل  حرشا  بر  وحن   ) ذلا بلطلا  قوشلا و  دعب  ئـشلا  لین  نا  نم  یفخی  امل ال  ینعملاب  يأ  هب )

يأ نیلوقلا ) دحا  یلع  معن  باب   ) ماهبالا دعب  حاضیالا  نم  يأ و  هنمو ) . ) ئشلا کلذ  ریسفت  يأ  هریسفت ) دیفی  يردصو   ) بلاطلل يأ  هلام )
ناـب راعـشا  اذـه  یفو  دـیز ) معن  یفک   ) باـنطالا کـلت  يأ  راـصتخالا ) دـیرا  ول  ذإ   ) فوذـحم أدـتبم  ربـخ  صوصخملا  لـعجی  نم  لوـق 
زاربا  ) ماهبالا دـعب  حاضیالا  نم  رکذ ) ام  يوس   ) معن باـب  نسح  يأ  هنـسح ) هجوو   ) اـضیا ةاواـسملا  لمتـشی  اـم  یلع  قلطی  دـق  راـصتخالا 

يأ نییفانتملا ) نیب  عمجلا  ماهیا  و   ) أدـتبملا فذـحب  زاـجیالا  ماـهبالا و  دـعب  حاـضیالاب  باـنطالا  ۀـهج  نم  لادـتعالا ) ضرعم  یف  مـالکلا 
امنا سفنلا و  اهب  ذلتست  یتلا  ۀبرغتسملا  رومالا  نم  نییفانتملا  نیب  عمجلا  ماهیا  نا  کش  و ال  لیصفتلا ، لامجالا و  لیق  بانطالا و  زاجیالا و 

نم دحاو  نامز  یف  دحاو  ئـش  یلع  امهعامتجا  عنتمی  نافـصو  ةدـحاو  تاذ  یلع  قدـصی  نا  نییفانتملا  عمج  ۀـقیقح  نال  عمجلا  ماهیا  لاق 
نطقلا فل  ۀغللا  یف  وهو ) عیشوتلا   ) ماهبالا دعب  حاضیالا  نم  يأ  هنمو ) . ) لاحم وه  ةدحاو و  ۀهج 

ص 177
هیف بشیو  مدآ  نبا  بیـشی  وحن  لوالا  یلع  فوطعم  امهیناث  نیمـساب  رـسفم  ینثمب  مالکلا  زجع  یف  یتؤی  نا   ) حالطـصالا یفو  فودـنملا 

لیبس یلع  رکذـلا  دارملا  ماهبالا و  دـعب  حاضیالاب  اـما  هلوق  یلع  فطع  ماـعلا ) دـعب  صاـخلا  رکذـب  اـما  لـمالا و  لوطو  صرحلا  ناتلـصخ 
( تاذـلا یف  ریاغتلا  ۀـلزنم  فصولا  یف  ریاغتلل  الیزنت   ) ماعلا يأ  هسنج ) نم  سیل  هنأک  یتح   ) صاخلا ۀـیزم  يأ  هلـضف ) یلع  هیبنتلل   ) فطعلا

هنم همکح  فرعی  ماعلا و ال  هلمشی  ماعلل ال  ریاغم  رخآ  ئش  هنأک  لعج  ۀفیرـشلا  فاصوالا  نم  هلامب  ماعلا  دارفا  رئاس  نع  زاتما  امل  هنا  ینعی 
رصعلا ةالص  یه  طسوالا و  لضفالل  مهلوق  نم  یلضفلا  وأ  تاولـصلا  نم  یطـسولا  يأ  یطـسولا ) ةولـصلا  تاولـصلا و  یلع  اوظفاح  وحن  )

(. نوملعت فوس  الک  مث  نوملعت ، فوس  الک  یف  راذنالا  دیکأتک   ) ۀتکنلا کلتو  الیوطت  ابانطا ال  نوکیل  ۀتکنل ) ریرکتلاب  اماو   ) رثکالا دـنع 
فوسو هنیدـب  متهی  ـال  ناو  همه  عیمج  ایندـلا  نوکت  نا  هسفنل  رظاـنلل  یغبنی  ـال  هنا  یلع  هیبـنتو  ایندـلا  یف  كاـمهنالا  نع  عدرـالک  هلوـقف 

عدرلل و دـیکأت  هریرکت  یفو  رـشحملا  لوه  نم  مکمادـق  ام  متنیاـع  اذإ  هیلع  متنا  اـمیف  ءاـطخلا  نوملعت  فوس  يأ  فیوختو  راذـنا  نوملعت 
جیردتلا درجم  یف  مث  ظفلل  الامعتساو  نامزلا  دعب  ۀلزنم  ۀبترملا  دعبل  الیزنت  لوالا  نم  غلبا ) یناثلا  راذنالا  نا  یلع   ) ۀلالد مث ) یفو   ) راذنالا

ینعملا متی  ۀتکن  دـیفی  امب  تیبلا  متخ  وه  لیقف  . ) هریـسفت یف  فلتخاو  اهیف  دـعبا  اذإ  دالبلا  یف  لغوا  نم  لاغیالاب ) اماو   ) ءاقترالا جرد  یف 
يأ ملع ) هنأک  هب ، ةادهلا   ) يدـتقی يأ  متأتلا ) رخـص  ناو   ) رخـص اهیخا  ۀـیثرم  یف  ءاسنخلا  لوق  یف  يأ  اهلوق ) یف  ۀـغلابملا  ةدایزک  اهنودـب 

. ۀـغلابم ةدایز  ران  هسأر  یف  اـهلوق  یف  نا  ـالا  هب  يدـتهی  اـمب  هیبشتلا  ینعا  دوصقملاـب  فاو  ملع  هنأـک  اـهلوقف  راـن ) هسأر  یف   ) عفترم لـبج 
عزجلا بقثی ) مل  يذلا  عزجلا  انلحراو  انمایخ ) يأ  انئابخ ) لوح  شحولا  نویع  ناک   ) سیقلا ءرما  لوق  یف  هیبشتلا  قیقحتکو  يأ  قیقحتو ) )

ناک بوقثم  ریغ  ناک  اذإ  هنال  هیبشتلل  اقیقحت  بقثی  مل  هلوقب  یتا  شحولا و  نویع  هب  هبـش  ضاـیبو  داوس  هیف  يذـلا  یناـمیلا  زرحلا  حـتفلاب 
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نییح اناک  اذإ  ةرقبلا  یبظلا و  یعمصالا  لاق  نیعلاب  هبشا 
ص 178

ترثک انلکا  امم  ینعی  دیصلا  ةرثک  دارملا  تتام و  ام  دعب  ضایبو  داوس  هیف  عزجلاب و  اهبش  امنا  اهـضایب و  ادب  ات  ام  اذإف  داوس  اهلک  امهنویعف 
امب مالکلا  متخ  وه  لب  رعشلاب ) صتخی  لیقو ال  . ) رعشلاب لاغیالا  صتخی  ریسفتلا  اذه  یلعف  سیقلا ، ءرما  ناوید  حرش  یف  اذک  اندنع  نویعلا 
مهو ارجا  مکلأسی  نم ال  اوعبتا  نیلـسرملا  اوعبتا  موق  ای  لاـق  یلاـعت  هلوقب   ) رعـشلا ریغ  یف  کلذـل ) لـثمو   ) اهنودـب ینعملا  متی  ۀـتکن  دـیفی 

. لسرلا یف  بیغرتو  عابتالا  یلع  ثح  ةدایز  هیف  نا  الا  ۀـلاحم  دـتهم ال  لوسرلا  نال  هنودـب  ینعملا  متی  امم  نودـتهم  مهو  هلوقف  نودـتهم )
هنا ۀهج  نم  لاغیالا  نم  معا  وهف  دیکأتلل )  ) یلوالا ۀلمجلا  ینعم  يأ  اهانعم ) یلع  لمتـشی  يرخا  ۀلمجب  ۀلمجلا  بیقعت  وه  لییذتلاب و  اماو  )
مل برـض  نابرـض   ) لییذـتلا يأ  وهو )  ) دـیکأتلا ریغلو  ۀـلمجلا  ریغب  نوکی  دـق  لاغیالا  نا  ۀـهج  نم  صخاو  هریغ  مالکلا و  متخ  یف  نوکی 
یلع روفکلا  الا  يزاجن  له  اورفک و  امب  مهانیزج  کلذ  وحن   ) هلبق ام  یلع  فقوتی  لب  دارملا ) ةداـفاب  لقتـسی  مل  ناـب  لـثملا  جرخم  جرخی 

بقاعن له  داری و  نا  وه  رخآلا و  هجولا  یلع  اما  هلبق و  امب  قلعتیف  روفکلا  الا  صوصخملا  ءازجلا  کلذ  يزاـجن  لـه  داری و  نا  وه  و  هجو )
ناب لثملا ) جرخم  جرخا  برـضو   ) یناثلا برـضلا  نم  وهف  ارـشف  ارـش  ناو  اریخف  اریخ  نا  ةافاکملا  یه  ةازاـجملا  نا  یلع  ءاـنب  روفکلا  ـالا 

لطابلا قهزو  قحلا  ءاج  لقو  وحن   ) لامعتسالا اوشفو  لالقتـسالا  یف  لاثمالا  يرجم  راج  هلبق  امع  لصفنم  یلک  مکح  ۀیناثلا  ۀلمجلاب  دصقی 
برضلل اقلطم ال  لییذتلل  میـسقتلا  اذه  نا  یلع  اهیبنت  اضیا  ۀظفلب  یتا  يرخا و  ۀمـسق  مسقنی  لییذتلا  يأ  اضیا ) وه  اقوهز و  ناک  لطابلا  نا 

هلوقک موهفم  دـیکأتل  اماو  . ) لـطابلا قهزو  هلوق  یف  قوطنم  لـطابلا  قوهز  ناـف  ۀـیآلا ) هذـهک  قوطنم  دـیکأتل   ) نوکی نا  اـما )  ) هنم یناـثلا 
لاح قرفت  يأ  ثعـش ) یلع   ) تسل یف  بطاخملا  ریمـض  نم  وأ  همومعل  اخا  نم  لاح  هملت ) اـخا ال  قبتـسمب   ) باـطخلا ظـفل  یلع  تسلو )
يأ راکنالا  ینعمب  ماهفتسا  بذهملا ) لاجرلا  يأ   ) هلوقب هدکا  دق  لاجرلا و  نم  لماکلا  یفن  یلع  هموهفمب  لد  مالکلا  اذهف  لاصخ  میمذو 

لاعفلا حقنم  لاجرلا  یف  سیل 
ص 179

مالک یف  یتؤی  نا  وهو   ) دوصقملا فالخ  مهوت  نع  زارتحالا  یقوتلا و  هیف  نال  اضیا ) سارتخالا  یمسیو  لیمکتلاب  اماو  . ) لاصخلا یـضرم 
یقـسف هلوقک   ) لوالاف مالکلا  رخآ  یف  نوکی  دـق  عفادـلا  کلذ  دوصقملا و  فالخ  ماـهیا  عفدـی  يأ  هعفدـی ) اـمب  دوصقملا  فـالخ  مهوی 

يأ یمهت ) ۀمیدو   ) عیبرلا یف  هعوقوو  رطملا  لوزن  یقس  يأ  عیبرلا ) بوص   ) وه یقس و  لعاف  نم  لاحلا  یلع  بصن  اهدسفم ) ریغ  كراید 
( نینمؤملا یلع  ۀلذا  وحن   ) یناثلا و ) . ) کلذل اعفد  اهدسفم  ریغ  هلوقب  یتا  اهداسفو  رایدلا  بارخ  یلإ  لؤی  دق  رطملا  لوزن  ناک  املف  لیـست 

اذـهل نینمؤملل و  مهنم  عضاوت  کلذ  نا  یلع  اهیبنت  نیرفاکلا ) یلع  ةزعا   ) هلوقب هعفد  مهفعـضل  کلذ  نوکی  نا  مهوی  اـمم  ناـک  اـمل  هناـف 
نینمؤملا یلع  مهلضفو  مهتقبط  ولعو  مهفرش  عم  مهنا  یلع  ۀلالدلا  یلعب  ۀیدعتلاب  دصقی  نا  زوجیو  فطعلا  ینعم  هنمضتل  یلعب  لذلا  يدع 

امم کلذ  وحن  وأ  لاح  وأ  لوعفم  لثم  ۀلـضفب ) دوصقملا  فالخ  مهوی  مالک ال  یف  یتؤی  نا  وه  میمتتلاب و  اماو  . ) مهتحنجا مهل  نوضفاـخ 
هناو ال حاضیالا  یف  فنصملا  مالک  هبذک  دقف  هنودب  ینعملا  لصا  متی  ام  ۀلضفلاب  دارا  هنا  معز  نم  مالک و  نکر  ۀلقتـسم و ال  ۀلمجب  سیل 
( يأ  ) ماـعطلل هبح  یف  ریمـضلا  نوکی  نا  وه  و  هجو ) یف  هبح ، یلع  ماـعطلا  نومعطیو  وحن  ۀـغلابملاک  ۀـتکنل   ) میمتتلاـب کلذـل  صیـصخت 

وه ضارتعالاب و  اماو   ) دارملا لصا  ۀیدأتل  وهف  هللا  بح  یلع  هنومعطی  يأ  یلاعت  ریمـضلا هللا  لعج  ناو  هیلإ  جایتحالا  و  هبح ) عم   ) نومعطیو
مالکلاب دری  مل  ماهیالا ) عفد  يوس  ۀـتکنل  بارعالا  نم  اهل  لحمال  رثکا  وأ  ۀـلمجب  ینعم  نیلـصتم  نیمالک  نیب  وأ  مالکلا  ءانثا  یف  یتؤی  نا 

انایب یناثلا  نوکی  نا  نیمالکلا  لاصتاب  دارملا  عباوتلا و  تالـضفلا و  نم  امهب  قلعتی  ام  عیمج  عم  لـب  طـقف  دنـسملا  هیلإ و  دنـسملا  عومجم 
ردـصم هنال  هلمج  هناحبـس  هلوقف  نوهتـشی ) ام  مهلو  هناحبـس  تانبلا  نولعجیو هللا  یلاعت  هلوق  یف  هیزنتلاـک   ) هنم الدـب  وأ  ادـیکأت  وأ  لوـالل 

. هلوق یف  ءاعدلاو   ) تانبلا هلوق هللا  یلع  فطع  نوهتشی  ام  مهلو  هلوق  نال  مالکلا  ءانثا  یف  تعقو  لعفلا  ریدقتب 
ص 180
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یف واولا  ءاعدلا و  دصقل  مالکلا  ءانثا  یف  ضارتعا  اهتغلب  هلوقف  ررکمو  رسفم  يأ  نامجرت ) یلإ  یعمـس  تجوحا  دق  اهتغلبو ، نینامـشلا  نا 
نا  ) وه هلوعفمو و  ملعا  نیب  ضارتعا  اذه  هعفنی ) ءرملا  ملعف  ملعاو  هلوق  یف  هیبنتلاو  . ) ۀـیلاح ۀـفطاعب و ال  تسیل  ۀیـضارتعا  واو  یمـست  هلثم 
یفو ام . ریخأت  هیف  عقو  ناو  یتأت  ۀتبلا  تارودقملا  نا  ینعی  فوذحم  ناشلا  ریمـضو  ۀلقثملا  نم  ۀففخملا  یه  نا  اردق ) ام  لک  یتأی  فوس 
عفدل عقی  امنا  هنال  لیمکتلا  نیابیو  بارعا  نم  اهل  دبال  ۀلضفلا  ۀلضفب و  نوکی  امنا  هنال  میمتتلا  نیابی  ضارتعالاف  رمالل  لیهستو  ۀیلست  اذه 

اهل لحم  ۀلمجب ال  نوکی  ام  وه  لییذتلا و  روص  ضعب  لمشی  هنکل  مالکلا  رخآ  یف  الا  نوکی  هنال ال  لاغیالا  نیابیو  دوصقملا  فالخ  ماهبا 
نیب نوکی  نا ال  هیف  طرتشی  مل  نیمـالک  نیب  نوکی  نا  لییذـتلا  یف  طرتشی  مل  اـمک  هنـال  ینعم  نیتلـصتم  نیتلمج  نیب  تعقو  بارعـالا  نم 
اممو . ) ینعم نیلـصتم  نیمالک  نیب  نوکی  نا  هیف  طرتشی  مل  هنا  یلع  ءانب  لییذـتلا  نیابی  هنا  لیق  اـم  داـسف  کـل  رهظی  یتح  لـمأتف  نیمـالک 
وحن  ) ۀلمج نم  رثکا  وه  امهنیب  عقاولا  نا  امک  يأ  اضیا ) ۀلمج  نم  رثکا  وهو   ) نیلـصتم نیمالک ) نیب   ) عقو يذلا  ضارتعالا  نم  يأ و  ءاج )
یلع لمتـشی  مالک  هنال  ۀـلمج  نم  رثکا  ضارتعا  اذـهف  نیرهطتملا ) بحیو  نیباوتلا  بحی  هللا  نا  هللا  مکرما  ثیح  نم  نهوتأـف  یلاـعت  هلوق 
ناف . ) ینعم نالـصتم  نامالکلا  و  مکل ) ثرح  مکؤاسن   ) هلوق امهیناثو  هللا  مکرما  ثیح  نم  نهوتأف  هلوق  اـمهلوا  نیمـالک  نیب  عقو  نیتلمج 

لسنلا ال بلط  ناـیتالا  نم  یلـصالا  ضرغلا  ناـف  ثرحلا  ناـکم  وه  و  هللا ) مکرما  ثیح  نم  نهوتأـف  هلوقل  ناـیب  مکل  ثرح  مکؤاـسن  هلوق 
ضارتعالا یف  يأ  هیف ) ۀتکنلا  نوکت  دق  موق  لاقو   ) هنع اوهن  امع  ریفنتلا  هب و  اورما  امیف  بیغرتلا  ضارتعالا  اذه  یف  ۀـتکنلا  ةوهـشلا و  ءاضق 

ماهیالا عفدل  نوکت  دق  هیف  ۀـتکنلا  ناب  نولئاقلا  مث )  ) دوصقملا فالخ  ماهیا  عفدـل  نوکی  دـق  هنا  یتح  ماهیالا  عفد  يوس  امم  رکذ ) ام  ریغ  )
ۀلصتم ۀلمج  اهیلت  ۀلمج ال  رخآ  یف   ) ضارتعالا يأ  هعوقو ) مهضعب  زوج   ) نیتقرف اوقرتفا 

ص 181
اذـه ینعم و  اهب  ۀلـصتم  ریغ  يرخا  ۀـلمج  اهیلت  وأ  مالکلا  رخآ  یف  ضارتعالا  نوکیف  الـصا  يرخا  ۀـلمج  ۀـلمجلا  یلت  ناب ال  کلذ  و  اهب )

ریغ وأ  نیلصتم  نیمالک  نیب  وأ  هرخآ  یف  وأ  مالکلا  ءانثا  یف  یتؤی  نا  ءالؤه  دنع  ضارتعالاف  فاشکلا  نم  عضاوم  یف  روکذم  حالطـصالا 
( لییذتلا  ) ریـسفتلا اذهب  ضارتعالا  يأ  لمـشیف )  ) هریغ وأ  ماهیالا  عفد  تناک  ءاوس  ۀـتکنل  بارعالا  نم  اهل  لحمال  رثکا  وأ  ۀـلمجب  نیلـصتم 
ۀـلمجب ال نوکی  ام  وه  و  لیمکتلا ) روص  ضعبو   ) فنـصملا هرکذـی  مل  ناو  بارعالا  نم  اهل  لحم  ـال  ۀـلمجب  نوکی  نا  بجی  هنـال  اـقلطم 

اهنکل نوکت  دق ال  بارعا و  تاذ  نوکت  دق  ۀیلیمکتلا  ۀـلمجلا  اهریغب و  نوکی  دـق  ۀـلمجب و  نوکی  دـق  لیمکتلا  ناف  بارعالا  نم  اهل  لحم 
امک طلغ  وه  ضارتعالا و  یف  طرتشا  امک  ۀلمج  نوکی  نا  میمتتلا  یف  طرتشی  هنال ال  لیق  بارعا و  نم  اهل  دـبال  ۀلـضفلا  نال  میمتتلا  نیابت 
دق ضارتعالا  ۀـتکن  ناب  نیلئاـقلا  ضعب  زوجو  يأ  مهـضعبو )  ) مهفاـف قطنلا  ناویحلا  یف  طرتشی  مل  هنـال  ناویحلا  نیاـبی  ناـسنالا  نا  لاـقی 

ۀلمجب ینعم  نیلـصتم  نیمالک  نیب  وأ  مالکلا  ءانثا  یف  یتؤی  نا  مهدنع  ضارتعالاف  ۀلمج ) ریغ   ) ضارتعالا يأ  هنوک )  ) ماهیالا عفدل  نوکت 
وأ مالکلا  ءانثا  یف  اعقاو  نوکی  ام  وهو ) لیمکتلا   ) روص ضعب  میمتتلا و ) روص  ضعب   ) ریسفتلا اذهب  ضارتعالا  لمشیف )  ) ام ۀتکنل  اهریغ  وأ 

نولمحی نیذـلا  یلاعت  هلوقک   ) اذـک اذـکب و  اما  ماهبالا و  دـعب  حاضیالاب  اما  هلوق  یلع  فطع  کلذ ) ریغب  اـماو   ) نیلـصتملا نیمـالکلا  نیب 
زاجیالا و معی  ام  یلع  قلطی  دـق  راصتخالا  ناف  بانطالا  كرت  يا  رـصتخا ) ول  هناف  هب ، نونمؤیو  مهبر  دـمحب  نوحبـسی  هلوح  نم  شرعلا و 

نـسحو  ) امولعم هنوکل  هب  رابخالا  یلإ  ۀجاح  الف  مهتبثی ) نم   ) هلهجی يأ ال  هرکنی ) مهنامیا ال  نال  هب  نونمؤیو  رکذی  مل   ) رم امک  ةاواسملا 
لمأتلاب رهاظ  ۀـقباسلا  هوجولا  نم  رکذ  ام  ریغب  بانطالا  اذـه  نوکو  هیف ) ابیغرتو  نامیالا  فرـشل  اراهظا   ) هب نونمؤیو  هلوق  رکذ  يأ  هرکذ )

هفورح ةرثک  رابتعاب  بانطالا  زاجیالاب و  مالکلا  فصوی  دق  هنا  ملعاو  . ) مهیف
ص 182

هلوقک  ) زجوم هنا  لقاللو  بنطم  هنا  افورح  رثکالل  لاقیف  ینعملا ) لـصا  یف   ) مـالکلا کلذـل  يأ  هلواـسم ) رخآ  مـالک  یلإ  ۀبـسنلاب  اـهتلقو 
دوهنلا رکبلا و  ءارذعلا  ۀئیهلا و  يزلا  يدهان  ءارذع  يز  یف  تزرب  ولو  ةدایـس  يأ  ددؤس )  ) رهظ يأ  نع ) اذإ  ایندلا  نع   ) ضرعی يأ  دـصی )

ینثا هللا  نا  کبـسحو  ینبونی ، ام  یلع  رابـصل  یناو  هلوق  وه  هلبق و  ام  لیلدـب  ملکتملا  لعف  هنا  یلع  مضلاـب  تسلو ) هلوقو  . ) يدـثلا عاـفترا 
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هیلإ بحا  بعتلا  عم  ةدایـسلا  نا  ینعی  یلاعملا  یلإ  لیملاب  هفـصی  رقفلا ) بناج  یف  ءایلعلا  تناک  اذإ  ینغلا ، بناـج  یلإ  راـظنب   ) ربصلا یلع 
لعفی امع  لئـسی  یلاعت ال  هلوق   ) لیبقلا اذه  نم  يأ  هنم ) برقیو   ) قباسلا عارـصملا  یلإ  ۀبـسنلاب  بانطا  تیبلا  اذهف  لومخلا . عم  ۀحارلا  نم 
نحن يأ  مهمکح  ذافنو  مهتسایر  فصی  لوقن ) نیح  لوقلا  نورکنی  و ال  مهلوق ، سانلا  یلع  انئش  نا  رکننو  یسامحلا  لوق  نولئـسی و  مهو 

لمـشی ۀیآلا  یف  ام  نال  برقی  لاق  امنا  و  تیبلا . یلإ  ۀبـسنلاب  زاجیا  ۀیآلاف  انیلع  ضارتعالا  یلع  رـسجی  دحاو ال  انریغ  لوق  نم  دیرن  ام  ریغن 
، ملعا هللا  فیکو ال و  یلعاو  لجا  یلاعتو  هناحبـس  هللا  مالک  لب  ینعملا  لصا  یف  نایواستی  نامالکلاف ال  لوقلاب  صتخم  تیبلا  لعف و  لـک 

. هقیرط ۀیاده  نیرخآلا  نینفلا  مامتا  یف  لأسا  هایاو  هقیفوتو  هللا  نوعب  لوالا  نفلا  مت 
ص 183

نایبلا ملع  یناثلا  نفلا 

ةراشا

لوصا وأ  ۀیئزج  تاکاردا  یلع  اهب  ردتقی  ۀـکلم  يأ  ملع ) وهو   ) عباوتلاب عیدـبلا  قلعتو  ۀـغالبلا  سفن  یف  هیلإ  جایتحالل  عیدـبلا  یلع  همدـق 
حوضو یف  ۀفلتخم   ) بیکارتو قرطب )  ) لاحلا یـضتقمل  قباطم  مالکب  هیلع  لولدملا  يأ  دـحاولا ) ینعملا  داریا  هب  فرعی   ) ۀـمولعم دـعاوقو 

الف حضوالا  یلإ  ۀبسنلاب  یفخ  حضاولا  حضوا و  اهـضعبو  هیلع  ۀلالدلا  حضاو  قرطلا  ضعب  نوکی  ناب  ینعملا  کلذ  یلع  يأ  هیلع ) ۀلالدلا 
یف ماللا  ةرابعلا و  ظـفللا و  یف  ۀـفلتخم  قرطب  دـحاولا  ینعملا  داریا  ۀـفرعم  جرخیل  حوضولاـب  فـالتخالا  دـیقتو  ءاـفخلا . رکذ  یلإ  ۀـجاح 
داوج دـیز  انلوق  ینعم  داریا  دـحا  فرع  ولف  هتداراو  ملکتملا  دـصق  تحت  لخدـی  دـحاو  ینعم  لک  يأ  یفرعلا  قارغتـسالل  دـحاولا  ینعملا 

ۀلالدـلا میـسقت  یلإ  ریـشی  نا  دارا  ءافخلا  حوضولل و  الباق  ۀـلالد  لک  نکی  مل  امل  مث  ناـیبلاب  اـملاع  کـلذ  درجمب  نکی  مل  ۀـفلتخم  قرطب 
ملعلا هب  ملعلا  نم  مزلی  ثیحب  ئشلا  نوک  یه  ۀلالدلا  نال  کلذ  ۀیعضولا و  هتلالد  ینعی  ظفللا ) ۀلالدو  : ) لاقف انهه  دوصقملا  وه  ام  نییعتو 

تاراشالا دوقعلا و  طوطخلا و  ۀلالدک  ۀیظفل  ریغف  الا  ۀیظفل و  ۀلالدلاف  اظفل  ناک  نا  لادلا  مث  لولدملا . یناثلا  لادـلا و  لوالا  رخآ و  ئـشب 
هنم مهفی  ثیحب  ظفللا  نوک  یه  انهه و  رظنلاب  ةدوصقملا  یه  یلوالاف  وأ ال  اهیف  لخدم  عضولل  نوکی  نا  اما  ۀیظفللا  ۀلالدلا  مث  بصنلا . و 

ناسنالا ۀلالدک  هل )  ) ظفللا عضو ) ام  مامت  یلع  اما   ) ۀلالدلا هذهو  هعضوب ، ملاعلا  یلإ  ۀبسنلاب  قالطالا  دنع  ینعملا 
ص 184

. کـحاضلا یلع  ناـسنالا  ۀـلالدک  هنم ) جراـخ  یلع  وأ   ) قطاـنلا وأ  ناوـیحلا  یلع  ناـسنالا  ۀـلالدک  هئزج ) یلع  وأ   ) قطاـنلا ناوـیحلا  یلع 
( نیتریخالا نم  لک   ) یمـسی و )  ) ینعملا مامتل  ظفللا  عضو  امنا  عضاولا  نال  ۀیعـضو )  ) هل عضو  ام  مامت  یلع  ۀلالدلا  يأ  یلوالا ) یمـستو  )

لکلا لوصح  ناب  لقعلا  مکح  ۀهج  نم  یه  امنا  جراخلا  ءزجلا و  نم  لک  یلع  ظفللا  ۀلالد  نال  ۀیلقع )  ) جراخلا ءزجلا و  یلع  ۀـلالدلا  يأ 
لباقی امب  ۀیلقعلا  نوصخیو  اهیف  الخدم  عضولل  نا  رابتعاب  ۀیعضو  ۀثالثلا  نومسی  نویقطنملا  مزاللا و  وأ  ءزجلا  لوصح  مزلتـسی  موزلملا  وأ 
ۀیناثلا و  . ) ینعملا ظفللا و  قباـطتل  ۀـقباطملاب )  ) ثـالثلا تالالدـلا  نم  یلوـالا ) دـیقتو  . ) راـنلا یلع  ناخدـلا  ۀـلالدک  ۀـیعیبطلا  ۀیعـضولا و 

اظفل انـضرف  اذإ  لیق  ناف  هل . عوضوملل  اـمزال  جراـخلا  نوکل  مازتلـالاب ) ۀـثلاثلاو  . ) هل عوضوملا  ینعملا  نمـض  یف  ءزجلا  نوکل  نمـضتلاب )
عومجملا یلع  قلطا  اذإف  امهعومجمو  عاعـشلا  مرجلا و  نیب  الثم  كرتشملا  سمـشلا  ظفلک  همزال  موزلملا  نیبو  هئزجو  لکلا  نیب  اـکرتشم 

هل و عوضوملا  مامت  یلع  ظفللا  ۀلالد  اهنا  مازتلالا  نمضتلا و  اذه  یلع  قدص  دقف  امازتلا  عاعشلا  انمـضت و  مرجلا  یلع  هتلالد  ربتعاو  ۀقباطم 
نم لک  فیرعت  ضقتنی  ذـئنیحو  همزال  وأ  هل  عوضوملا  ءزج  یلع  ظفللا  ۀـلالد  اـهنا  اـهیلع  قدـص  ۀـقباطم  عاعـشلا  وأ  مرجلا  یلع  قلطا  اذإ 
یه ۀـقباطملا  نا  یتح  تافاضالا  رابتعاب  فلتخت  یتلا  رومالا  فیرعت  یف  ذوخأم  ۀـیثیحلا  دـیق  نا  باوجلاف  نییرخـالاب . ثـالثلا  تالالدـلا 

هل و عضو  ام  ءزج  هنا  ثیح  نم  هل  عضو  ام  ءزج  یلع  ۀلالدلا  یه  نمـضتلا  هل و  عوضوملا  مامت  هنا  ثیح  نم  هل  عضو  ام  مامت  یلع  ۀلالدلا 
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. هیلإ نهذلا  قابـسناو  کلذ  ةرهـش  یلع  ادامتعا  دیقلا  اذه  نوکرتی  ام  اریثکو  هل  عضو  ام  مزال  هنا  ثیح  نم  همزال  یلع  ۀلالدلا  یه  مازتلالا 
هیف هلوصح  نهذلا  یف  هل  عوضوملا  ینعملا  لوصح  نم  مزلی  ثیحب  یجراخلا  ینعملا  نوک  يأ  ینهذلا ) موزللا  یه   ) مازتلالا يأ  هطرشو ) )

لمأتلا دعب  وأ  روفلا  یلع  اما 
ص 185

موزللا ینعا  الـصا  نهذـلا  یف  یمـسملا  لقعت  نع  یمازتلالا  لولدـملا  لقعت  كاکفنا  مدـع  موزللاب  دارملا  سیل  تاراـمالا و  نئارقلا و  یف 
فالتخالا یتأتی  امل  ۀـیمازتلا و  تالولدـم  نوکی  نا  نع  تایانکلا  تازاجملا و  یناـعم  نم  ریثک  جرخل  ـالا  نییقطنملا و  دـنع  ربتعملا  نیبلا 

هنال امازتلا  رصبلا  یلع  لدی  هناف  یمعلاک  یجراخلا  موزللا  طرتشی  هنا ال  یلإ  ةراشا  ینهذلاب  موزللا  دییقتو  اضیا  مازتلالا  ۀلالد  یف  حوضولاب 
موزللا موزللاب  دارا  هنأکف  ینهذـلا  موزللا  طارتشا  یف  عزان  نم  جراخلا و  یف  امهنیب  یفانتلا  عم  اریـصب  نوکی  نا  هنأش  نم  اـمع  رـصبلا  مدـع 

نییقطنملا دـنع  ربتعملا  نیبلا  ینهذـلا  موزللاب  دارملا  سیل  هنا  یلإ  راشا  فنـصملا  یمـسملا و  لقعت  نع  هقلعت  كاـکفنا  مدـع  ینعمب  نیبلا 
قالطا نم  موهفملا  وه  اذإ  ماع  فرع  ببـسب  بطاخملا  داقتعا  هتبثی  امم  موزللا  کلذ  ناک  ولو  يأ  فرعب ) بطاـخملا  داـقتعال  ولو   ) هلوقب
ینعملا داریا  يأ  روکذـملا ) داری  ـالاو   ) کـلذ ریغ  تاعانـصلا و  باـبرا  تاحالطـصاو  عرــشلاک  صاـخلا  فرعلا  ینعی  هریغ ) وأ   ) فرعلا
ینعملا کلذل  ظافلالا ) عضوب  املاع  ناک  اذإ  عماسلا  نال   ) ۀقباطملا ۀلالدلاب  يأ  ۀیعـضولاب ) یتأتی  ال   ) حوضولا یف  ۀـفلتخم  قرطب  دـحاولا 

( هیلع الاد   ) ظافلالا نم  دحاو ) لک  نکی  مل   ) ظافلالا عضولاب  املاع  نکی  مل  ناو  يأ  الاو ) ضعب  نم  هیلع  ۀـلالد  حـضوا  اهـضعب  نکی  مل  )
نوکی نا  عنتما  ۀـیبیکرتلا  ۀـئیهلا  تادرفملا و  عضوب  املاع  ناک  نا  عماسلاف  درولا  هبـشی  هدـخ  انلق  اذإ  الثم  عضولاب  ملعلا  یلع  مهفلا  فقوتل 

الف عضولا  ملع  نا  عماسلاف  هفداری  ام  ظفل  لک  ماـقم  میقا  اذإ  هنـال  یفخا  وأ  حـضوا  ۀـلالد  قباـطملا  قیرطب  ینعملا  اذـه  يدؤی  رخآ  مـالک 
ظفل لک  عضوب  ملاع  هنا  هانعم  ظافلالا  عضوب  ملاع  وه  انلوق  نـال  دـحاو  لـک  نکی  مل  لاـق  اـمنا  و  مهفلا . ققحتیمل  ـالاو  مهفلا  یف  تواـفت 

نوکی نا  لمتحیو  ظفل  لک  مدـع  مزاللا  نوکیف  ظفل  لک  عضوب  املاع  نکی  مل  مل  يأ  اـیئزج  ابلـس  نوکی  ـالاو  هلوقب  هیلإ  راـشملا  هضیقنف 
. ضعبلا عضوب  املاع  نوکی  نا  لامتحال  الاد  اهنم  ضعبلا 
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ۀنوزخملا ظافلالا  ضعب  یناعم  لقعلا  یف  رـضحی  نا  زوجی  لب  عضولاب  ملعلا  ریدقت  یلع  مهفلا  یف  توافتلا  مدع  ملـسن  لوقی ال  نا  لئاقلو 

نوک عم  لوطا  ۀـعجارمو  رثکا  تافتل  ایلا  جاتحی  هناف  ضعبلا  فالخب  دـهعلا  برقو  ۀـسناؤملا  ۀـسرامملا و  ةرثکل  تافتلا  ینداب  لاـیخلا  یف 
ملعلا ققحت  دعبو  عضولا  رکذت  ۀهج  نم  وه  امنا  فقوتلا  نا  باوجلا  انسفنا و  نم  هدجن  امم  اذه  عضولاب و  املاع  عماسلا  ۀفدارتم و  ظافلالا 

یف موزللا  تارم  فلتخت  نا  زاوـجل   ) تالالدـلا نم  ۀـیلقعلاب )  ) روکذـملا داریـالا  یتأـتیو ) . ) يرورـض مهفلاـف  لـقعلاب  هلوـصحو  عضولاـب 
نوکی نا  زوجی  هناف  رهاظ  مازتلالا  یف  اذه  مازتلالا و  یف  موزلملل  مزاوللا  موزل  بتارمو  نمضتلا  یف  لکل  ءازجالا  موزل  تارم  يأ  حوضولا )
هذـهل ۀـعوضوملا  ظافلالاب  موزلملا  ۀـیدأت  نکمیف  طئاسولا  ۀـلقل  هیلإ  هنم  الاقتنا  عرـساو  ضعب  نم  هیلإ  برقا  اهـضعب  ةددـعتم  مزاول  ئـشلل 
ۀیدأت نکمیف  رخآلا  ضعبلل  هنم  حضوا  اهـضعبل  هموزل  تاموزلم  مزالل  نوکی  نا  زوجی  اذک  ءافخو و  احوضو  هیلع  ۀلالدلا  ۀفلتخملا  مزاوللا 

نم ءزجو  ئـش  نم  ءزج  ینعملا  نوکی  نا  زوجی  هنالف  نمـضتلا  یف  اما  ءافخو و  احوضو  ۀفلتخملا  تاموزلملل  ۀـعوضوملا  ظافلالاب  مزاللا 
الثم هئزجنم  ءزج  ینعملا  کلذ  يذلا  رخآلا  ئشلا  ۀلالد  نم  حضوا  ینعملا  کلذ  یلع  هنم  ءزج  ینعملا  کلذ  يذلا  ئشلا  ۀلالدف  رخآ  ئش 
رمالا لب  تلق  ناـف  هیلع . تیبلا  ۀـلالد  نم  حـضوا  بارتلا  یلع  رادـجلا  ۀـلالدو  هیلع  ناـسنالا  ۀـلالد  نم  حـضوا  مسجلا  یلع  ناویحلا  ۀـلالد 

ام اریثکو  لکلا  مهف  دـعب  هتظحالمو  ءزجلا  یلإ  نهذـلا  لاقتنا  انه  دارملا  نکلو  معن  تلق  لکلا . مهف  یلع  قباـس  ءزجلا  مهف  ناـف  سکعلاـب 
یلإ نهذـلا  تفتلی  ـال  لاـبلاب و  عوـنلا  رطخی  نا  زوـجی  هنا  ءافـشلا  یف  سیئرلا  خیـشلا  هرکذ  اـمک  ءزجلا  یلإ  تاـفتلا  ریغ  نم  لـکلا  مـهفی 

تماق نا   ) مازتلالا یف  امک  هنع  اجراخ  وأ  نمـضتلا  یف  امک  هیف  الخاد  مزـاللا  ناـک  ءاوس  هل ) عضو  اـم  مزـال  هب  دارملا  ظـفللا  مث  . ) سنجلا
ام ةدارا  هتدارا ) مدع  یلع  ۀنیرق 
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ثیح نم  مزالل  ۀلالد  ذإ ال  مزاللا  یلإ  موزلملا  نم  امهیلک  ۀیانکلا  زاجملا و  یف  لاقتنالا  نا  فنـصملا  دنعف  ۀیانکف ) الا  زاجمف و   ) هل عضو 

( هانعم نال   ) ۀیانکلا یلع  يا  اهیلع )  ) زاجملا مدقو )  ) زاجملا نود  ۀـیانکلا  یف  ةزئاج  هل  عوضوملا  ینعملا  ةدارا  نا  الا  موزلملا  یلع  مزال  هنا 
اعیمج و موزلملا  مزاللا و  وه  نوکی  نا  زوجی  ۀـیانکلا  ینعم  طقف و  مزاللا  وه  زاـجملا  ینعم  نـال  ۀـیانکلا  يا  اـهانعم ) ءزجک   ) زاـجملا يا 

ۀقیقح اهانعم  ءزج  سیل  هنا  روهظل  اهانعم  ءزجک  لاق  امنا  و  اعـضو . ۀـیانکلا  ثحب  یلع  زاجملا  ثحب  مدـقیف  اعبط  لکلا  یلع  مدـقم  ءزجلا 
( هیبشتلا یلع  ینتبی  ام   ) زاجملا نم  يأ  هنم ) مث   ) موزلملا ةدارا  زاوج  عم  مزاللا  وه  لب  موزلملا  مزاللا و  عومجم  وه  سیل  ۀیانکلا  ینعم  ناف 

یلع ۀینبملا  ةراعتسالا  هماسقا  دحا  يذلا  زاجملل  ضرعتلا  لبق  اضیا  هیبشتلل  يأ  هل ) ضرعتلا  نیعتف   ) هیبشتلا اهلصا  ناک  یتلا  ةراعتسالا  وه  و 
دوصقملا رـصحناف )  ) هسأرب ادصقم  لعج  لب  ةراعتـسالا  ثحبل  ۀمدقم  لعجی  مل  ۀـمج  دـئاوفو  ةریثک  ثحابم  هیبشتلا  یف  ناک  امل  هیبشتلا و 

. ۀیانکلا زاجملا و  هیبشتلا و  ۀثلثلا ) یف   ) نایبلا ملع  نم 

هیبشتلا

ةراعتسالا هیلع  ینبملا  یحالطصالا  هیبشتلا  باب  اذه  يأ 
الئل ریمـضلاب  تأی  ملف  کلذ  ریغ  وأ  ةراعتـسالا  هیلع  ینتبت  هجو  یلع  وأ  ةراعتـسالا  هجو  یلع  نوکی  نا  نم  معا  هیبشتلا  قلطم  يأ  هیبشتلا ) )

هیبشتلا ینعم  نا  ینعی  هقالطا  یلع  سیلف  لوالا  نیع  تناک  تدیعا  اذإ  ۀـفرعملا  نا  لاقی  ام  صخا و  وه  يذـلا  روکذـملا  هیبشتلا  یلإ  دوعی 
هبـشملا و وه  لوالا  رمالاف  ینعم ) یف  رخا  رمال  رما  ۀکراشم  یلع   ) هل هتیده  ذإ  اذک  یلع  انالف  تللد  کلوق  ردصم  وه  ۀـلالدلا )  ) ۀـغللا یف 

. ورمعو دیز  ینءاجو  ارمع  دیز  لتاق  لثمل  لماش  اذه  هبشلا و  هجو  وه  ینعملا  هب و  هبشملا  وه  یناثلا 
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نوکی ثیحب ال  ینعم  یف  رمال  رما  ۀـکراشم  یلع  ۀـلالدلا  يأ  نکی ) مل  اـم   ) ناـیبلا ملع  یف  يأ  اـنهه )  ) هیلع حلطـصملا  هیبشتلاـب  دارملاو ) )
یلع ال  و )  ) اهرافظا ۀینملا  تبشنا  وحن  ۀیانکلاب ) ةراعتـسالا   ) هجو یلع ) الو   ) مامحلا یف  ادسا  تیأر  وحن  ۀیقیقحتلا ) ةراعتـسالا  هجو  یلع  )

یف رمال  رما  ۀکراشم  یلع  ۀلالد  ۀثلثلا  هذه  یف  ناف  دسا  هنم  ینیقل  وأ  ادسا  دیزب  تیقل  وحن  نم  عیدبلا  ملع  یف  رکذی  يذلا  دـیرجتلا )  ) هجو
رافظالا تابثاک  ۀیلییختلا  ةراعتـسالا  نال  ۀـیانکلا  ۀـیقیقحتلاب و  ةراعتـسالا  دـیق  امنا  و  احالطـصا . اهیبشت  یمـسی  اهنم ال  اءیـش  نا  عم  ینعم 

اهانعم انهه  رافظالاب  دارملا  اذإ  فنـصملا  يأر  یلع  ینعم  یف  رمال  رما  ۀکراشم  یلع  ۀلالدلا  نم  ئـش  یف  سیل  روکذملا  لاثملا  یف  ۀـینملل 
ةراعتـسالا ۀیقیقحتلا و  ةراعتـسالا  هجو  یلع  ینعم ال  یف  رمال  رما  ۀکراشم  یلع  ۀـلالدلا  وه  یحالطـصالا  هیبشتلاف  ئجیـس  ام  یلع  یقیقحلا 

هبـشملا ةادالا و  فذحب  یمع )، مکب  مص  یلاعت  هلوق   ) وحن و )  ) هیبشتلا ةادا  فذحب  ادسا ) ادیز  انلوق  وحن  هیف  لخدـف   ) دـیرجتلا ۀـیانکلاب و 
لعجیو ۀیلکلاب  هل  راعتسملا  رکذ  يوطی  ثیح  قلطت  امنا  ةراعتسالا  نال  ةراعتسا  غیلب ال  هیبشت  هنا  یلع  نیققحملا  ناف  مصاک . مه  يأ  اعیمج 
ثحبلا يأ  هناکرا ) یف  انهه  رظنلاو  . ) مالکلا يوحف  وأ  لاحلا  ۀـلالد  ول ال  هیلإ  لوقنملا  هنع و  لوقنملا  هب  داری  نال  احلاص  هنع  ولخ  مـالکلا 

یفو هنم  ضرغلا  یفو  هتاداو  ههجوو   ) هب هبـشملا  هبـشملا و  يأ  هافرط )  ) ۀعبرا یهو ) . ) هیلع حلطـصملا  هیبشتلا  ناکرا  نع  دصقملا  اذـه  یف 
فاکلاب ینعم  یف  رمال  رما  ۀکراشم  یلع  ۀلالدلا  ینع  هفیرعت  یف  ةذوخأم  اهنا  رابتعاب  اما  ةروکذملا  ۀـعبرالا  یلع  ناکرالا  قالطاو  هماسقا )
ۀعاجشلا یف  دسالاک  دیز  انلوقک  روکذملا  ۀکراشملا  یلع  لادلا  مالکلا  یلع  قلطی  ام  اریثک  حالطـصالا  یف  هیبشتلا  نا  رابتعاب  اما  هوحنو و 

امهب امئاق  ینعم  هجولا  نوکل  هیبشتلا  یف  ةدمعلا  لصالا و  امه  نافرطلا  ناک  امل  و 
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فیعضلا توصلاو   ) تارصبملا یف  درولا ) دخلاک و  نایسح  اما   ) هب هبـشملا  هبـشملا و  يأ  هافرط )  ) لاقف امهثحب  مدق  کلذ  یف  ۀلآ  ةادالا  و 
یف ربـنعلاو )  ) مفلا حـیر  یه  و  ۀـهکنلاو )  ) تاعومـسملا یف  مـفلا  ءاـضف  نـع  جرخی  ـال  هنأـک  یتـح  یفخا  يذـلا  توـصلا  يأ  سمهلا ) و 
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رـصبلاب كردملا  نال  حماست  کلذ  رثکا  یفو  تاسوململا . یف  ریرحلا ) معانلا و  دـلجلاو   ) تاقوذـملا یف  رمخلا ) قیرلاو و   ) تامومـشملا
سفن امهتیلو ال  ریرحلا  معانلا و  دلجلا  ۀسالم  سمللابو  رمخلا  قیرلا و  معط  قوذـلابو  ربنعلا  ۀـحئار  مشلابو  درولا  دـخلا و  ول  وه  امنا  الثم 

( ةایحلا ملعلاک و  نایلقع  وأ   ) ریرحلا تسملو  رمخلا  تقذو  ربنعلا  تممـشو  درولا  ترـصبا  لاقی  نا  فرعلا  یف  رهتـشا  نکل  ماـسجالا  هذـه 
ۀیئزجلا تاکاردالا  یلع  اهب  ردتقی  یتلا  ۀکلملا  انهه  ملعلاب  دارملاف  حاضیالا . حاتفملا و  یف  اذک  كاردا  یتهج  امهنوک  امهنیب  هبشلا  هجوو 

كاردالا و نم  عون  ملعلا  ذإ  كاردالا  امهنیب  هبـشلا  هجو  لیق  ةاـیحلاک و  كاردـالا  یلإ  قیرطو  ۀـهج  اـهنا  یفخی  ـال  كاردـالا و  سفنـال 
یلع كاردالا  یف  امهکارتشا  بجوی  سحلل ال  ۀیضتقم  ةایحلا  نوک  نال  حضاو  هداسفو  كاردالا  نم  عون  وه  يذلا  سحلل  ۀیضتقم  ةایحلا 

ةایحلا نا  امک  كاردا  ملعلا  نا  توملاک  لهجلا  ةایحلاک و  ملعلا  انلوق  نم  دوصقملا  سیل  نا  یفخی  اضیاو ال  ۀبـشلا . هجو  یف  طرـش  وه  ام 
ایلقع و هبـشملا  نوکی  ناب  نافلتخم ) وأ   ) اکاردا امهنوک  یف  سحلاـک  ملعلا  اـنلوق  یف  اـمک  ةدـئاف  ریثک  کـلذ  یف  سیل  لـب  كاردا  اـهعم 

کلذ و )  ) سکعلاب وأ  یسح  عبسلا  ةایحلا و  هناش  نم  امع  ةایحلا  مدع  هنال  یلقع  توملا  يأ  ۀینملا  ناف  عبسلا ) ۀینملاک و   ) ایسح هب  هبـشملا 
هیبشت یف  هجولا  ۀلوهـسب و  لاعفالا  اهنع  ردـصی  ۀـیناسفن  هیفیک  هنـال  یلقع  وه  و  میرک ) قلخو   ) مومـشم سوسحم  وه  يذـلا  رطعلا )  ) لـثم
لـصا سوسحملاـف  ـالا  ۀـغلابملا و  قیرط  یلع  سوسحملا  کلذـل  لـصالاک  لـعجیو  اـسوسحم  لوقعملا  ردـقی  نا  لوقعملاـب  سوـسحملا 

اعرف و لصالا  الـصا و  عرفلا ص 1  لعج  نم  نوکی  لوقعملاب  ههیبشتف  اـهیلإ  ۀـیهتنمو  ساوحلا  نم  ةدافتـسم  ۀـیلقعلا  مولعلا  نـال  لوقعملل 
تایمهولا تایلایخلا و  لثم  رهاظلا  سحلا  ینعا  سحلاب  ۀلقاعلا و ال  ةوقلاب  كردی  ام ال  هب  هبشملا  هبتشملا و  نم  ناک  امل  زوجی و  کلذ ال 

نا وه  كردملا  یسحلاب  دارملاو  . ) لاقف ماسقالا  لیلقتب  طبضلل  تالیهست  اهنالمشی  ثیحب  یلقعلا  یـسحلا و  لعجی  نا  دارا  تاینادجولا  و 
وأ انلوق  ةدایز  ببسب  سحلا  یف  يأ  هیف ) لخدف   ) سمللا قوذلا و  مشلا و  عمسلا و  رصبلا و  ینعا  ةرهاظلا ) سمخلا  ساوحلا  يدحاب  هتدام 

( قیقـشلا رمحم  ناک  هلوق و  یف  امک   ) سحلاب كردی  امم  اهنم  دحاو  لک  روما  نم  امعمتجم  ضرف  يذـلا  مودـعملا  وه  و  یلایخلا )  ) هتدام
یلإ لام  يأ  دعـصت ) وأ   ) لفـسلا یلإ  لام  يأ  بوصت ) اذإ   ) لاـبجلاب تبنی  داوس  طـسو  یف  رمحا  درو  قیقـشلا  ۀـفیطق و  درج  باـب  نم  وه 

رومالا هذه  يذلا  بکرملا  نکل  سوسحم  دجربزل  حمرلا  توقایلا و  ملعلا و  الک ن  ناف  دجربز ) نم  حامر  یلع  نرـشن  توقای  مالعا   ) ولعلا
و) . ) ۀصوصخم ۀئیه  یلع  كردملا  دنع  رضاح  ةداملا  یف  دوجوم  وه  ام  الا  كردی  سحلا ال  دوجومب و  سیل  هنال  سوسحمب  سیل  هتدام 
يذلا ال يأ  یمهولا ) هیف  لخدـف   ) رهاظلا سمخلا  ساوحلا  يدـحاب  اکردـم  هتدام  وه و ال  نوکی  الام  يأ  کلذ ) ادـع  ام  یلقعلاب   ) دارملا
و اهب ) اکردـم  ناکل  كردا  ول   ) ثیحب هنکل  و )  ) ةروکذـملا ساوحلا  يدـحاب  يأ  اهب ) كردـم  ریغ  وه  اـم  يأ   ) هیف لخدـم  سحلل  نوکی 

يذلا لجرلا  کلذ  ینلتقیا  يأ  لاوغا ) بایناک  قرز  ۀنونسم  و  . ) یعجاضم یفرشملا  ینلتقیا و  هلوق ) یف  امک   ) یلقعلا نع  زیمتی  دیقلا  اذهب 
اهکردی امم ال  لاوغالا  بایناو  ةولجم . ۀیفاص  لاصنلا  ةددـحم  ماهـسو  نمیلا  فراشم  یلإ  بوسنم  فیـس  یعجاضم  نا  لاحلا  یندـعوی و 

یمـسی ام  كاردالا  يوق  نم  نا  ماقملا  اذه  یف  ملعی  نا  بجی  اممو  رـصبلا . سحب  الا  كردت  مل  تکردا  ول  اهنا  عم  اهققحت  مدـعل  سحلا 
ةرکفمو ۀیلختم 
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هتبکر يذـلا  مودـعملا  یلایخلاب  دارملا  اهل و  ۀـقیقح  ءایـشا ال  عارتخاو  اـهیف  فرـصتلا  اهلیـصفتو و  یناـعملا  روصلا و  بیکرت  اـهناش  نمو 
هب کلهت  ئـش  لوغلا  نا  عمـس  اذإ  امک  اهـسفن  دنع  نم  ۀیلختملا  هتعرتخا  ام  یمهولابو  ةرهاظلا  ساوحلاب  تکردا  یتلا  رومالا  نم  ۀیلختملا 
یف اضیا  لخدو  يأ  نادجولاب ) كردی  امو   ) عبـسلل امک  اهل  بان  عارتخاو  عبـسلا  ةروصب  اهریوصت  یف  ۀلیختملا  تذـخاف  عبـسلاک  سوفنلا 

کلذک وه  ثیح  نم  ریخو  لامک  كردملا  دنع  وه  امل  لینو  كاردا  یه  و  ةذللاک )  ) اینادجو یمـسیو  ۀنطابلا  يوقلاب  كردـی  ام  یلقعلا 
نم ئـشب  سیل  نیینعملا  نیذه  كاردا  نا  یفخی  کلذک و ال  وه  ثیح  نم  رـشو  ۀفآ  كردـملا  دـنع  وه  امل  لینو  كاردا  وه  و  ملالاو ) )

ۀکردـملا تاینادـجولا  نم  امه  لب  ساوحلا  یلإ  ةدنتـسملا  تایئزجلا  نم  اـمهنوکل  ۀفرـصلا  تاـیلقعلا  نم  اـضیا  اـسیل  ةرهاـظلا و  شاوحلا 
ةذللاف و الا  نایسحلا و  ملالا  ةذللا و  انهه  دارملا  کلذ و  لکاش  ام  فوخلا و  بضغلا و  مغلا و  حرفلا و  عوجلا و  عبـشلاک و  ۀنطابلا  يوقلاب 
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ادیز نا  کلذ  هیف و  نیفرطلا  كارتشا  دصق  يذلا  ینعملا  يأ  هیف ) ناکرتشی  ام   ) هبشلا هجو  يأ  ههجوو ) . ) ۀفرصلا تایلق  نم  نایلقعلا  ملالا 
کلذ هبشلا و  هجو  سیل  اهنم  اءیش  نا  عم  کلذ  ریغ  دوجولا و  ۀیمسجلا و  ۀیناویحلاک و  اهریغ  تایتاذلا و  نم  ریثک  یف  ناکرتشی  دسالا  و 

لیوأتلا لییختلا و  لیبس  یلع  الا  امهیلک  یف  وأ  نیفرطلا  دـحا  یف  ینعملا  کلذ  دـجوی  نا ال  دارملا  ایلییخت و  وأ  ایقیقحت   ) نوکی كارتشالا 
نهنیب حال  ننـس   ) موجنلل ریمـضلا  اهاجد و  يورو  لیلل  ریمـضلا  ۀـملظلا و  یه  ۀـیجد و  عمج  هاـجد ) نیب  موجنلا  ناـک  هلوق و  یف  اـم  وحن  )

يأ یهف ) دوسا  ملظم  ئش  بناج  یف  ضیب  ۀقرـشم  ءایـشا  لوصح  نم  ۀلـصاحلا  ۀئیهلا  وه   ) هیبشتلا اذه  یف  يأ  هیف ) هبـشلا  هجو  ناف  عادتبا .
لییختلا قیرط  یلع  هب  هبشملا  یف  اهدوجو  يأ  لییختلا ) قیرط  یلع  الا   ) عادتبالا نیب  ننسلا  ینعا  هب ) هبـشملا  یف  ةدوجوم  ریغ   ) ۀئیهلا کلت 

وه ام  لکو  ۀعدبلا  تناک  امل   ) ناشلل ریمضلا  هنا ) )
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لهج وه  ام  لکو  ۀعدبلا  يأ  تهبش ) اهورکم  لانی  نا  نم  نمأی  قیرطلا و ال  یلإ  يدتهی  الف  ۀملظلا  یف  یـشمی  نمک  اهبحاص  لعجی  لهج 
لهجلا ۀعدبلا و  لباقی  ملعلا  ۀنسلا و  نال  رونلاب ) ملع  وه  ام  لکو  ۀنسلا  هبـشت  نا   ) هیبشتلا دیرا  اذإ  سکعلا ) قیرطب  مزلو   ) ۀملظلاب يأ  اهب ) )

ۀنـسلا يأ  یناثلا ) نا  لیخت  یتح   ) ۀـملظلاک لهجلا  ۀـعدبلا و  رونلاک و  ملعلا  ۀنـسلا و  نوک  نا  کلذ ) عاشو  . ) ۀـملظلا لباقی  رونلا  نا  اـمک 
لهج وه  ام  لکو  ۀـعدبلا  نا  لیخی  يأ  کلذ ) فالخ  یلع  لوالا  ءاضیبلا و  ۀـیفنحلاب  مکتیتا  وحن  قارـشاو  ضایب  هل  امم   ) ملع وه  ام  لکو 
داوس هل  امم  لوالا  قارشاو و  ضایب  هلام  یناثلا  نا  لیختلا  ببـسب  راصف ) نالف  نیبج  نم  رفکلا  داوس  دهاش  کلوقک   ) مالظاو داوس  هل  امم 

وأ  ) هدوسا یف  هضیبا  يأ  بابـشلا ) داوس  یف  بیـشلا  ضایبی   ) موجنلا يأ  اهیبشتک ) عادتبالا  نیب  ننـسلاب  یجدلا  نیب  موجنلا  هیبشت   ) مالظاو
ام لییخت  ینعا  لیوأتلا  اذهف  داوسلا . یلإ  برـضت  یتح  ةرـضخلا ) ةدـیدشلا  تابنلا  نیب   ) ۀـعمال يأ  فاقلاب  ۀـقلتؤم )  ) راهزالا يأ  راونالاب )

داوس و ال يذ  ئـش  نیب  ضایب  اذ  اءیـش  امهنم  لک  نوک  یف  عادـتبالا  نیب  ننـسلا  یجدـلا و  نیب  موجنلا  كارتشا  رهظ  انولتم  نولتمب  سیل 
داسف  ) هیبشتلا هجو  یف  نیفرطلا  كارتشا  بوجو  نم  ملعف )  ) عادتبالا نیب  تحال  ننـس  يأ  بلقلا  باب  نم  عادتبا  نهنیب  حال  هلوق  نا  یفخی 

وحنلا ال ینعا  هبشملا  نال  ادسفم ) ریثکلا  احلصم و  لیلقلا  نوک  ماعطلا  یف  حلملاک  مالکلا  یف  وحنلا  لئاقلا  لوق  یف   ) هبشلا هجو  يأ  هلعج )
عفر لثم  هماکحا  لامعتـساو  هدعاوق  ۀـیاعر  انهه  هب  دارملا  نا  یفخی  ذإ ال  ةرثکلا .) ۀـلقلا و  لمتحی  وحنلا ال  نال   ) ینعملا اذـه  یف  كرتشی 

فالخب  ) هب عفتنی  مل  ادساف و  یقب  دجوت  مل  ناو  دارملا  مهفل  احلاص  راص  اهل  امکب  مالکلا  یف  تدـجو  نا  هذـهو  لوعفملا  بصنو  لعافلا 
امهلامعاب و حالصلا  وه  هبشلا  وه  هبشلا  هجو  لب  رثکا  وأ  لقا  وأ  هنم  حلاصلا  ردقلا  ماعطلا  یف  لعجی  ناب  ةرثکلا  ۀلقلا و  لمتحی  هناف  حلملا )

ناب نیفرطلا  ۀقیقح  يأ  امهتقیقح ) نع  جراخ  ریغ  اما   ) هبشلا هجو  يأ  وهو ) . ) امهلامهاب داسفلا 
ص 193

یف كاذ  لثم  صیمقلا  اذه  لاقی  امک  امهلصف ) وأ  امهـسنج  وأ  امهعون  یف  رخآب  بوث  هیبشت  یف  امک   ) امهنم ءزج  وأ  امهتیهام  مامت  نوکی 
اما  ) ۀفصلا کلتو  هیف  امهکارتشا  ةرورض  امهب  مئاق  ینعم  يأ  ۀفص )  ) نیفرطلا ۀقیقح  نع  جراخ ) وأ   ) نطقلا نم  وأ  ابوث  وأ  اسابرک  امهنوک 

( ۀیمـسجلا تایفیکلاک   ) یه ةرهاظلا و  ساوحلا  يدحاب  ۀکردم  يأ  ۀیـسح ) اما   ) یه و )  ) اهیف ةررقتم  تاذلا  یف  ۀنکمتم  ۀئیه  يأ  ۀـیقیقح )
ناولالا و نم   ) نینیعلا یلإ  ناقرتفتف  نایقالتت  نیتللا  نیتفوجملا  نیتبصعلا  یف  ۀبترم  ةوق  یه  و  رـصبلاب ) كردی  امم   ) ماسجالاب ۀصتخملا  يأ 

عمج ریداقملاو )  ) کلذ ریغ  عبرملا و  ثلثملا و  ةرئادلا و  فصنو  ةرئادلاک  مسجلاب  رثکا  وأ  ةدحاو  ۀیاهن  ۀطاحا  ۀـئیه  کشلا  و  لاکـشالا )
یفو جیردتلا . لیبس  یلع  لعفلا  یلإ  ةوقلا  نم  جورخلا  یه  ۀکرحلا  و  تاکرحلاو )  ) حطـسلا طخلاک و  تاذـلا  راق  لصتم  مک  وه  رادـقم و 

رابتعاب صخـشلا  امهب  فصتملا  حـبقلا  نسحلاک و  تاروکذـملاب  يأ  اهب ) لصتی  امو   ) حـماست تایفیکلا  نم  تاـکرحلا  ریداـقملا و  لـعج 
رصبلاب هلوق  یلع  فطع  عمسلاب ) وأ   ) ۀکرحلا لکشلا و  رابتعاب  نیلصاحلا  ءاکبلا  کحـضلاکو و  نوللا  لکـشلا و  عومجم  یه  یتلا  ۀقلخلا 

نیب یتلا  ۀـیوقلا و  ۀفیعـضلا و  تاوصالا  نم   ) تاوصالا اهب  كردـت  نیخامـصلا  نطاب  حطـس  یلع  شورفملا  بصعلا  یف  تبتر  ةوق  یه  و 
عراقلل عورقملا  ۀمواقم  طرشب  فینع  قیرفت  وه  يذلا  حدقلا  فینع و  ساسما  وه  يذلا  عرقلل  لولعملا  جومتلا  نم  لصحی  توصلا  و  نیب )
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یلع شورفملا  بصعلا  یف  ۀـتثبنم  ةوق  یه  و  قوذـلاب ) وأ   ) اهفعـضو ۀـمواقملا  ةوق  بسحب  افعـضو  ةوق  توصلا  فلتخیو  علاقلل  عولقملا  و 
غامدلا مدقم  یتدئاز  یف  ۀـبترم  ةوق  یه  و  مشلاب ) وأ   ) کلذ ریغ  ۀـضومحلا و  ۀـحولملا و  ةرارملا و  ةوالحلاک و  موعطلا ) نم   ) ناسللا مرج 

ةدوربلا و ةرارحلا و  نم   ) تاسوململا اهب  كردـی  هلک  ندـبلا  یف  ۀـیراس  ةوق  یه  و  سمللاـب ) وأ  حـیاورلا  نم   ) يدـثلا یتملحب  نیتهبـشملا 
ۀلـصاح ۀیفیک  یه  و  ۀنوشخلاو )  ) نایلاعفنا اهنم  نایرخالا  نایلعف و  اهنم  نایلوالاف  تاسوململا  لئاوا  یه  ۀعبرالا  هذه  ۀـسوبیلا .) ۀـبوطرلا و 

اهضعبو ضفخا  ءازجالا  ضعب  نوک  نم 
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نوکیو نطابلا  یلإ  زمغلا  لوبق  مسجلا  یـضتقی  اهب  ۀیفیک  یه  و  نیللاو )  ) ءازجالا عضو  ءاوتـسا  نع  ۀلـصاح  ۀیفیک  یه  و  ۀسالملاو )  ) عفرا
مل ول  طیحملا  بوص  یلإ  كرحتی  نا  مسجلا  یـضتقی  اهب  ۀیفیک  یه  و  ۀفخلاو )  ) نیللا لباقت  یه  و  ۀبالـصلاو )  ) لایـس ریغ  ماوق  اهب  ئـشلل 

تاروکذـملاب يأ  اهب ) لصتی  امو   ) قئاع هقعی  مل  ول  زکرملا  بوص  یلإ  كرحتی  نا  مسجلا  یـضتقی  اهب  ۀـیفیک  یه  و  لقثلاو )  ) قئاـع هقعی 
ۀصتخملا يأ  ۀیناسفنلا ) تایفیکلاک   ) ۀیـسح یلع  فطع  ۀیلقع ) وأ   ) کلذ ریغ  ۀفاثکلا و  ۀفاطللا و  ۀشاشهلا و  ۀجوزلا و  فافجلا و  ۀبلاک و 

دنع ئـشلا  ةروص  لوصحب  رـسفملا  كاردالا  وه  و  ملعلاو ) . ) ءارالا باستکال  ةدعم  سفنلل  ةوق  ةدش  یه  و  ءاکذـلا ) نم   ) سفنالا تاوذـب 
ثیحب ال ۀنئمطم  سفنلا  نوکت  نا  وه  و  ملحلاو ) . ) ماقتنالا ةدارا  اهؤدبم  سفنلل  ۀکرح  وه  و  بضغلاو ) . ) رخا ناعم  یلع  لاقی  دـق  لقعلا و 

تافـص اهنع  ردصت  ۀکلم  ینعا  ۀـعیبطلا  یه  ةزیرغ و  عمج  زئارغلا ) رئاسو  . ) هورکملا ۀـباصا  دـنع  برطـضت  ۀلوهـسب و ال  بضغلا  اهکرحی 
ةررقتم ۀئیه  هل  نوکت  ام ال  ۀیفاضالاب  ینعنو  ۀیقیقح . اما  هلوق  یلع  فطع  ۀیفاضا ) اماو  . ) کلذ ریغ  ۀعاجشلا و  ةردقلا و  مرکلا و  لثم  ۀیتاذ 

ۀـجحلا و تاذ  یف  ةررقتم  ۀـئیه  تسیل  اهناف  سمـشلاب ) ۀـجحلا  هیبشت  یف  باجحلا  ۀـلازاک   ) نیءیـشب اـقلعتم  ینعم  نوکت  لـب  تاذـلا  یف 
حاتفملا یفو  لقعلا . رابتعا  بسحب  الا  هل  ققحت  يذـلا ال  يرابتعالا  لباقی  اـم  یلع  یقیقحلا  لاـقی  دـق  باـجحلا و  تاذ  یف  ـال  سمـشلا و 

ئـشلا فاصتاک  یبسنو  يرابتعا  نیبو  ۀـیناسفنلا  تاـیفیکلاک  یقیقح  نیب  رـصحنم  یلقعلا  فصولا  لاـق  ثیح  اـنهه  دارملا  هنا  یلإ  ةراـشا 
اما  ) هنا وه  رخآ و  میـسقت  هبـشلا  هجول  اـضیاو )  ) ضحم یمهو  يروصت  ئـشب  هفاـصتاک  وأ  سفنلا  دـنع  مدـعلا  وأ  دوجولا  بولطم  هنوـکب 

( ددعتم نم  ابکرم  هنوکل  دحاولا  ۀلزنمب  اما  دحاو و 
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( امهنم لکو  . ) روما ةدع  نم  لقعلا  اهعزتنا  ۀئیه  نوکی  ناب  ایرابتعا  وأ  ۀفلتخم  روما  نم  ۀمئتلم  ۀقیقح  هبـشلا  هجو  نوکی  نأب  ایقیقح  ابیکرت 
رظنی نا  ددعتملاب  دارملا  و  دحاولا ، ۀلزنمب  اما  دحاو و  اما  هلوق  یلع  فطع  ددـعتم ) اما  یلقع و  وأ  یـسح   ) هتلزنمب وه  ام  دـحاولا و  نم  يأ 

مل هناف  دـحاولا  ۀـلزنم  لزنملا  بکرملا  فالخب  هبـشلا  هجو  اهنم  لک  نوکیل  اهنم  دـحاو  لک  یف  نیفرطلا  كارتشا  دـصقیو  روما  ةدـع  یلإ 
یـسح اضیا  ددعتملا  يأ  کلذک )  ) اهنم ۀمئتلملا  ۀقیقحلا  یف  وأ  ۀعزتنملا  ۀـئیهلا  یف  لب  رومالا  کلت  نم  لک  یف  نیفرطلا  كارتشا  دـصقی 

يأ ریغال ) نایسح  هافرط   ) هضعبب وأ  ایسح  همامتب  ناک  ءاوس  هیبشتلا  هجو  نم  یسحلاو ) . ) یلقع هضعبو  یسح  هضعب  فلتخم ) وأ   ) یلقع وأ 
نیفرطلا نم  ذوخأم  رما  هبـشلا  هجو  ناف  ئـش ) یـسحلا  ریغ  نم  سحلاب  كردـی  نا  عانتمال   ) ایلقع امهدـحا  وأ  امهالک  نوکی  نا  زوجی  ـال 

. مسجلاـب اـمئاق  وأ  امـسج  ـالا  نوـکی  ـال  سحلاـب  كردـملا  اذإ  سحلا  نود  لـقعلاب  كردـی  اـمنا  یلقعلا  یف  دوـجوملا  اـمهیف و  دوـجوم 
وأ نییلقع  وأ  نییسح  هافرط  نوکی  نا  زوجی  يأ  ئش ) یـسحلا  نم  لقعلاب  كردی  نا  زاوجل   ) یـسحلا نم  معا )  ) هبـشلا هجو  نم  یلقعلاو ) )

هیبشتلا لاقی  کلذـلو   ) اءیـش تاسوسحملا  نم  لقعلا  كارداو  سوسحملاب  لوقعملا  مایق  یف  عانتما  ذإ ال  اـیلقع  رخـالا  ایـسح و  امهدـحا 
ناف . ) سکع ریغ  نم  یلقعلا  هجولاب  حصی  یسحلا  هجولاب  هیبشتلا  هیف  حصی  املک  نا  ینعمب  یسحلا  هجولاب  هیبشتلا  نم  معا ) یلقعلا  هجولاب 

یـسحلاو  ) هیف ۀکرـشلا  عوقو  عنتمی  ییزجلا  نا  ةرورـض  یلک ) وهف   ) هیف نیفرطلا  كارتشا  ةرورـض  هیف ) كرتشم   ) هبـشلا هجو  يأ  وه ) لـیق 
هبشلا ال هجوف  ةرورض  ایئزج  الا  نوکی  اذه ال  لثمو  كردملا  دنع  رضاح  ةداملا  یف  دوجوم  وهف  یـسح  لک  نا  ةرورـض  اعطق  یلکب ) سیل 

اهتایئزج رـصبلاب  كردت  یتلا  ةرمحلاک  سحلاب ) ۀکردم   ) هتایئزج يأ  هدارفا ) نا   ) ایـسح هبـشلا  هجو  نوکب  دارملا ) انلق  . ) طق ایـسح  نوکی 
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اما هبشلا  هجو  نا  لصاحلاف  داوملا ، یف  ۀلصاحلا 
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ۀیلقعلا ۀـثالثلا  ۀعبـس و  ریـصت  فلتخم  وأ  یلقع  وأ  یـسح  اما  ریخالا  یلقع و  وأ  یـسح  اما  نیلوـالا  نم  لـکو  ددـعتم  وأ  بکرم  وأ  دـحاو 
نم ةرمحلاک ) یسحلا  دحاولا   ) امـسق رـشع  ۀتـس  تراصف  سکعلاب  وأ  یلقع  هب  هبـشملا  یـسح و  هبـشملا  وأ  نایلقع  وأ  نایـسح  اما  اهافرط 

( سمللا نیلو   ) تاقوذملا نم  معطلا ) ةذلو   ) تامومشملا نم  ۀحئارلا ) بیطو   ) تاعومسملا نم  توصلا  ءافخ  ینعی  ءافخلاو )  ) تارـصبملا
ریرحلاب معانلا  دلجلا  رمخلاب و  قیرلا  ربنعلاب و  ۀهکنلا  سمهلاب و  فیعضلا  توصلا  درولاب و  دخلا  هیبشت  یف  يأ  رم ) امیف   ) تاسوململا نم 

ةدـئافلا و نع  ءارعلاک  یلقعلا   ) دـحاولا و )  ) حـماست تاقوذـملا  نم  ةذـللا  تامومـشملا و  نم  بیطلا  تاعومـسملا و  نم  أـفخلا  نوک  یفو 
بولطملا یلإ  لـصوی  قیرط  یلإ  ۀـلالدلا  يأ  ۀـیادهلاو )  ) دـملاب ۀـئارج  لـجرلا  ءزج  لاـقی  دـق  ۀعاجـشلا و  يأ  ۀـعرجلا  نزو  یلع  ةأرجلا )

لجرلا  ) هیبشت و )  ) ۀیلقعلا رومالا  نم  مدعلا  دوجولا و  ذإ  نایلقع  هافرط  امیف  همدعب ) عفنلا  میدـعلا  ئـشلا  دوجو  هیبشت  یف  سفنلا  ۀباطتـساو  )
قرفیو بولطملا  یلإ  لصوی  ملعلابف  یسح  هب  هبـشملا  یلقع و  هبـشملا  امیف  رونلاب ) ملعلا   ) هیبشت و ) . ) نایـسح هافرط  امیف  دسالاب ) عاجـشلا 
صخـش قلخب ) رطعلا   ) هیبشت و ) . ) ۀـیادهلا امهنیب  هبـشلا  هجوف  ءایـشالا  نیب  لصفیو  بولطملا  كردـی  رونلاـب  نا  اـمک  لـطابلا  قحلا و  نیب 

ۀبئاش هیف  امل  حماست  ۀلثمالا  ضعب  ةدحو  یفو  رـشنلا  فللا و  نم  مالکلا  یف  ام  یفخی  یلقع و ال  هب  هبـشملا  یـسح و  هبـشملا  امیف  میرک ) )
بکرم و رخآلا  درفم و  امهدـحا  وأ  نابکرم  وأ  نادرفم  اما  هافرط  هبـشلا  هجو  نم  یـسحلا ) بکرملاو   ) الثم ةدـئافلا  نع  ءارعلاـک  بیکرتلا 

یف حاتفملا  بحاص  حرـص  اذهل  اهب و  اهبـشم  وأ  اهبـشم  اهلعجتو  ۀـئیه  اهنم  عزنتف  ۀـفلتخم  ءایـشا  ةدـع  یلإ  دـصقت  نا  انهه  بیکرتلا  ینعم 
ئشل فاصوا  ةدع  یلإ  دمعت  نا  هبشلا  هجو  بیکرتب  دارملا  اذک  ۀعزتنم و  ۀئیه  هب  هبـشملا  هبـشملا و  نم  الک  ناب  بکرملاب  بکرملا  هیبشت 

اهنم عزنتف 
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دسالاک دیز  انلوق  یف  هب  هبشملا  هبشملا و  نولعجی  مهنا  لیلدب  ۀفلتخم  ءازجا  نم  ۀبکرم  ۀقیقح  نوکی  ام  انهه  بکرملاب  دارملا  سیل  ۀئیه و 
هیبشتلا یف  يأ  امیف )  ) یـسحلا بکرملاف  دحاولا  ۀلزنم  الزنم  دـحاو ال  ۀـیناسنالا  یفو  رمعک  دـیز  انلوق  یف  هبـشلا  هجوو  نیبکرمال . نیدرفم 

هبح یف  ضیبا  بنع  ماللا  دیدشتو  میملا  مضب  ۀیحالم ) دوقنعک  يرت ، امک  ایرثلا  حبـصلا  یف  حال  دق  هلوق و  یف  امک  نادرفم  هافرط   ) يذـلا
ةریدتـسملا ضیبلا  روصلا  نراقت  نم  ۀلـصاحلا   ) امک هلوق  یف  امل  ناـیب  ۀـئیهلا ) نم   ) هرون حـتفت  يأ  ارون ) نیح   ) رثکا مـاللا  فیفختو  لوط 

قصالتلا ماضتلا و  عامتجا  ۀعمتجم  يأ ال  ۀصوصخملا ) ۀیفیک  یلع   ) اهنوک لاح  عقاولا  یف  ارابک  تناک  ناو  يأرملا ) یف  ریداقملا  راغـصلا 
اهنم و ۀلـصاح  ۀئیه  یلإ  دصقو  ءایـشا  ةدـع  یلإ  رظن  دـقف  ضرعلا  لوطلا و  نم  صوصخملا ) رادـقملا  یلإ   ) ۀمـضنم قارتفالا  ةدـیدش  و ال 

دارفالا یفانی  دییقتلا ال  رونلا و  جارخا  لاح  یف  ۀیحالملا  دوقنع  هنوکب  ادیقم  دوقنعلا  وه  هب  هبشملا  ایرثلا و  وه  هبـشملا  نال  نادرفم  نافرطلا 
. یلاعت هللا  ءاش  نا  ئجیس  امک 

، انـسؤر قوف   ) هجیه رابغلا  راثآ  نم  عقنلا ) راثم  نأک  راشب  لوق  یف  امک  نابکرم  هافرط   ) يذـلا هیبشتلا  یفو  یـسحلا  بکرملا  يأ و  امیفو ) )
حتفب يوه ) نم  ۀلـصاحلا  ۀئیهلا  نم   ) نیئاتلا يدـحا  تفذـح  يواهتت  لصالا  ضعب و  رثا  اهـضعب  طقاستت  يأ  هبکاوک ) يواهت  لیل  انفایـساو 

هنال نافرطلا  اذک  يرت و  امک  بکرم  هبشلا  هجوف  ملظم .) ئش  بناوج  یف  ۀقرفتم  رادقملا  ۀبسانتم  ۀلیطتسم  ۀقرـشم  مارجا   ) طوقـس يأ  ءاهل 
ئجتو بسرتو  ولعت  یه  امهدامغا و  نم  تلس  دق  فویـسلا و  ۀئیه  هیبشت  یلإ  دمع  لب  فویـسلاب  بکاوکلا  عقنلاب و  لیللا  هیبشت  دصقی  مل 

عافترالا و ۀماقتـسالا و  جاجوعالا و  نیب  مسقنت  لاوحا  یلعو  ۀفلتخم  تاهج  یلإ  ۀعرـسب  كرحتتو  ادیدش  ابارطـضا  برطـضتو  بهذـتو 
. قصالتلا مداصتلا و  لخادتلا و  یقالتلا و  عم  ضافخنالا 
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( نافلتخم هافرط  امیف   ) یـسحلا بکرملا  و )  ) اهلاکـشال ۀلاطتـساو  الخادـتو  اعقاوت  اهیواهت  یف  بکاوکلل  ناـف  هب  هبـشملا  بناـج  یف  اذـکو 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


مارجا رشن  نم  ۀلـصاحلا  ۀئیهلا  نم  دجربز  نم  حامر  یلع  نرـشن  توقای  مالعاب  قیقـشلا ) هیبشت  یف  رم  امک   ) بکرم رخآلا  درفم و  امهدحا 
دق سمشم  راهن  هیبشت  هسکعو  رهاظ  وه  بکرم و  هب  هبشملا  قیقشلا و  وه  درفم و  هبشملاف  ۀلیطتسم  رـضخ  مارجا  سؤر  یلع  ۀطوسبم  رمح 

اهیلع عقت  یتلا  تائیهلا  ئجی   ) يذلا هبشلا  هجو  يأ  ام ) یـسحلا  بکرملا  عیدب  نمو  . ) ئجیـس ام  یلع  رمقم  لیلب  ابرلا  رهز  هطلاخ  يأ  هباش 
ئجی ام  نوکیو )  ) بیکرت اهیف  ربتعیو  امهریغ  ۀماقتـسالا و  ةرادتـسالا و  نم  ۀکرحلا  اهیلع  عقت  یتلا  ۀئیهلا  هبـشلا  هجو  نوکی  يأ  ۀـکرحلا )
ۀغالب رارـسا  ةرابع  حضوالا  و  نوللا ) لکـشلاک و  مسجلا  فاصوا  نم  اهریغ  ۀـکرحلاب  نرتقی  نا  امهدـحا  نیهجو  یلع   ) تائیهلا کلت  یف 

نا امهدحا  نیهجو  یلع  هیبشتلا  یف  ةدوصقملا  ۀئیهلا  تاکرحلا و  اهیلع  عقت  یتلا  تائیهلاب  ئجی  نا  ارحسو  ۀقد  هیبشتلا  هب  دادزی  ام  نا  ملعا 
فک یف  ةآرملاک  سمـشلا  هلوق و  یف  امک   ) لوالاف اهریغ  اهیلع  دازی  یتح ال  ۀـکرحلا  ۀـئیه  درجت  نا  یناثلا  فاصوالا و  نم  اـهریغب  نرقت 
يری یتح  قارـشالا  جومت  عم  ۀلـصتملا  ۀعیرـسلا  ۀکرحلا  قارـشالا و  عم  ةرادتـسالا  نم  ۀلـصاحلا   ) امک هلوق  یف  امل  نایب  ۀئیهلا ) نم  لشالا 

( عجریف  ) لوالا ریغ  يأر  هل  رهظ  ینعملا  مدـن و  اذإ  هلادـب  لاقی  هل ) ودـبی  مث  ةرئادـلا  بناوج  نم  ضیفی  یتح  طسبنی  ناب  مهی  هنأک  عاعـشلا 
اهمرج نیبتیل  اهیلإ  رظنلا  ناسنالا  دـحا  اذإ  سمـشلا  ناف  طـسولا  یلإ  بناوجلا  نم  عجری  هناـک  ضاـبقنالا ) یلإ   ) هادـب يذـلا  طاـسبنالا  نم 

فاصوالا نم  اهریغ ) نع   ) ۀکرحلا درجت ) نا  یناثلا   ) هجولا و ) . ) لشالا فک  یف  ةآرملا  کلذکو  ۀفوصوملا  ۀئیهلا  هذـهل  ۀـیدؤم  اهدـجو 
( تاکرح طالتخا  نم  دـبال  . ) یناثلا یف  اذـکف  فاصوالا  نم  اهریغ  ۀـکرحلاب  نرتقی  نا  نم  لوالا  یف  دـبال  هنا  امک  ینعی  اـضیا ) كاـنهف  )

نأک هل  ۀفلتخم ) تاهج  یلإ   ) مسجلل ةریثک 
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وه ادرفم و  هبـشلا  هجو  ناکل  ـالا  بیکرتلا و  ققحتیل  لفـسلا  یلإ  هضعبو  ولعلا  یلإ  هضعبو  لامـشلا  یلإ  هضعبو  نیمیلا  یلإ  هضعب  كرحتی 
( راق فحـصم  قربلا  ناک  هلوق و  یف  فحـصملا  ۀکرح  فالخب   ) اهداحتال اهیف ) بیکرت  مهـسلا ال  بالودلا و  یحرلا و  ۀکرحف   ) ۀـکرحلا

یف كرحتی  فحـصملا  نال  ابیکرت  اهیف  ناف  يرخا  احاتفنا  حتفنیو  ةرم  اقابطنا  قبطنیف  يأ  احاتفناو ) ةرم  قابطناف   ) ئراق يأ  ةزمهلا  فذـحب 
بلک ۀفـص  یف  هلوق  یف  امک  نوکـسلا  ۀئیه  یف  بیکرتلا  عقی  دقو  . ) ةدحاو ۀهج  یلإ  ۀلاح  لک  یف  نیتهج  یلإ  حاتفنالا  قابطنالا و  یتلاح 

بلکلا نم  يأ  هنم ) وضع  لک  عقوم  نم  ۀلصاحلا  ۀئیهلا  نم   ) رانلاب یلطـصا  نم  یلطـصملا ) يودبلا  سولج   ) هیتیلا یلع  سلجی  يأ  یعقی )
سولج ةروص  کلذکو  عقاوملا  کلت  نم  ۀـفلؤم  ۀـصاخ  ةروص  عومجمللو  صاخ  عقوم  ءاعقالا  یف  هنم  وضع  لکل  نوکی  هناف  هئاعقا ) یف  )
بعتلا لمحت  عم  عفان  غلباب  ءافتنالا  نامرحک   ) هبـشلا هجو  نم  یلقعلا )  ) بکرملا و ) . ) ضرالا یلع  ةدقوملا  رانلاب  ءالطـصالا  دـنع  يودـبلا 

وه نیـسلا و  رـسکب  رفـس  عمج  ارافـسا ) لمحی  رامحلا  لثمک  اـهولمحی  مل  مث  ۀـیروتلا  اولمح  نیذـلا  لـثم  یلاـعت  هلوق  یف  هباحـصتسا  یف 
ناو مولعلا  ۀـیعوا  لومحملا  نوکی  ناو  لـمحلا  وه  صوصخم  لـعف  راـمحلا  نم  یعور  هنـال  روما  ةدـع  نم  عزتنم  یلقع  رما  هناـف  باـتکلا 
نم رثکا ) نم  هعازتنا  بوجول  أطخلا  عقیف  ددـعتم  نم   ) هبـشلا هجو  عزتنی ) دـق  هنا  ملعاو  . ) هبـشملا بناج  یف  اذـک  اهیف و  امب  لهاج  رامحلا 

تنـسحت اذإ  ۀنالف  یل  تقربا  ساسالا  یف  اشاطع ) اموق  تقربا  امک  هلوق  نم  لوالا  رطـشلا  نم   ) هبـشلا هجو  عزتنا ) اذإ  امک   ) ددـعتملا کلذ 
( تلجتو تعشقا  اهوأر  املف  ۀمامغ ،  ) ناشطع عمج  شاطع  موقل  تقربا  يأ  لعفلا  لاصیاو  راجلا  فذح  یلع  انهه  مالکلاف  تضرعتو  کل 

عیمج ینعا  عیمجلا ) نم  هعازتنا  بوجول   ) أطخ ۀـمامغ  اشاطع  اموق  تقربا  اـمک  هلوق  درجم  نم  هبـشلا  هجو  عازتناـف  تفـشکناو  تقرفت  يأ 
ۀلاحب ۀقباسلا  تایبالا  یف  ةروکذملا  ۀلاحلا  هیبست  يأ  هیبشتلا ) دارملا  ناف  . ) تیبلا
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هجولاب هیبشتلا  مهلوق  یف  اهلثم  انهه  ءابلاف  لاصتا  رابتعاب  يأ  لاصتاب )  ) نیریحتم مهئاقبو  اهفاشکناو  اهقرفت  مث  شاطعلا  موقلل  ۀمامغ  روهظ 

دیز انلوق  یف  امک  ۀعمتجملا  تاهیبشتلا  فالخب  اذـه  و  سیؤم ) ءاهتناب  عمطم  ءادـتبا   ) لاصتا وه  انهه  هیف  كرتشملا  رمالا  ذإ  معالا  یلقعلا 
یقابلا لاح  ریغتی  مل  ضعبلا  رکذ  فذح  ول  یتح  ةدح  یلع  رومالا  نم  دحاو  لکل  هیبشتلا  یلإ  اهیف  دصقلا  ناف  رحبلا  فیـسلا و  دـسالاک و 
هیبشت یف  ۀـحئارلا  معطلا و  نوللاک و  یـسحلا  ددـعتملاو   ) رومالا ضعب  طاقـساب  لتخی  هنم  دوصقملا  ناف  بکرملا  فالخب  هانعم  ةداـفا  یف 
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بارغلاب و) رئاط  هیبشت  یف   ) یثنالا یلع  رکذـلا  وزن  يأ  دافـسلا ) ءافخاو  رذـحلا  لامکو  رظنلا  ةدـحک  یلقعلا   ) ددـعتملا يرخاـب و ) ۀـهکاف 
وه يذلا  هراهتـشاو  هفرـش  يأ  ناشلا ) ۀهابنو   ) یـسح وه  يذلا  ۀعلطلا ) نسحک   ) یلقع هضعبو  یـسح  یـضعب  يذـلا  فلتخملا )  ) ددـعتملا

اهنم ۀـئیه  عازتنا  یلإ  دـمعی  ةروکذـملا و ال  رومالا  نم  لک  یف  نیفرطلا  كارتشا  دـصقی  ددـعتملا  یفف  سمـشلاب ) ناسنا  هیبشت  یف   ) یلقع
هجو ینعا  هباشتلا  هب  ام  انهه  هب  دارملا  و  هباشت ، يأ  کیرحتلاب  هبـش  امهنیب  لاقی  لثامتلا  يأ  هبـشلا ) عزتنی  دق  هنا  ملعاو  . ) اهیف یه  كرتشت 

بـسانتلا ۀـلزنم   ) داضتلا لزنی ) مث   ) رخـآلل اداـضتم  اـمهنم  لـک  نوکل  داـضتلا  یف  يأ  هیف ) نیدـضلا  كارتشـال  داـضتلا  سفن  نم   ) هیبشتلا
نم یناتا  یسامحلا  لوق  یف  یقوزرملا  مامالا  لاق  حیلم و  ئشب  یتا  اذإ  رعاشلا  لمح  لاقی  ۀفارظو . ۀحالم  هیف  امب  نایتا  يأ  حیلمت ) ۀطساوب 
رعـش وأ  لثم  وأ  ۀصق  یلإ  ةراشالا  اما  حیلمتلا و  ؤزهلا و  اهب  دصق  دق  تایبالا  هذه  لئاق  نا  یمـسج  كاحـضلا  ۀظیغل  لسف  دیعو ، سنا  یبا 

هللا همحر  يزاریـشلا  ۀمالعلا  ۀهج  نم  تعقو  امنا  امهنیب  ۀـیوستلا  ۀـمتاخلا و  یف  هرکذ  ئجیـسو  میملا  یلع  ماللا  میدـقتب  حـیملتلا  وه  امناف 
حیلمتلل حلاص  نیلاثملا  نم  لک  متاح ) وه  هنا  لیخبللو  دسالاب  ههبشا  ام  نابجلل  لاقیف   ) ءازهتساو ۀیرخـس  يأ  مکهت ) وأ   ) وهـس وه  یلاعت و 

ناک ناف  ماقملا  بسحب  امهنیب  قرفی  امنا  مکهتلا و  و 
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هجو نا  ظفللا  رهاظ  یلإ  ارظن  ماهوالا  ضعب  یلإ  قبـس  دق  مکهتف و  الا  حیلمتف و  دحاب  ۀیرخـسو  ءازهتـسا  نود  ۀفارظو  ۀـحالم  یلإ  دـصقلا 
انلق اذإ  انال  رظن  هیف  نیداضتملا و  نیفـصولا  رابتعاب  نیفرطلا  نیب  كرتشملا  داضتلا  وه  متاح  وه  لیخبللو  دـسا  وه  ناـبجلل  اـنلوق  یف  هبـشلا 

داوسلا انلق  اذإ  اـمک  ئـش  یف  مکهتلا  حـیلمتلا و  نم  اذـه  نوکی  ـال  رخـالل  اداـضتم  اـمهنم  لـک  نوک  یف  يأ  داـضتلا  یف  دـسالاک  ناـبجلا 
نا الا  انل  تأتی  مل  امکهت  وأ  احیلمت  دسا  وه  نابجلل  انلوق  یف  هبـشلا  هجوب  حیرـصتلا  اندرا  اذإ  انا  مولعمو  لباقتلا  یف  وأ  ۀینوللا  یف  ضایبلاک 
یلع ۀعاجـشلا  ۀـلزنمب  نبجلا  انلعجو  بسانتلا  ۀـلزنم  امهداضت  انلزنف  ۀعاجـشلا  دـض  وه  امنا  نابجلا  یف  لصاحلا  نکل  ۀعاجـشلا . یف  لوقن 
ناک ءاوس  هیبشتلا  یلإ  دصق  ریغ  نم  ربخلا  توبثب  نظلا  دنع  لمعتـست  دق  و  نأکو ) فاکلا   ) هیبشتلا ةادا  يأ  هتاداو )  ) ؤزهلا حـیلمتلا و  لیبس 

ۀـلثامملا و نم  قتـشی  امم  هانعم ) یف  ام  لثمو و   ) تلق ینأـکو  تلق  کـناکو  مدـق  هنأـکو  كوخا  ادـیز  نأـک  وحن  اقتـشم  وأ  ادـماج  ربخلا 
هباشتو لثامتو  نأک  فالخب  هبـشو  لثمو  وحن  ظفلک  اهوحنو  فاکلا  یف  يأ  فاکلا ) وحن  یف  لصالاو   ) ینعملا اذه  يدؤی  اممو  ۀهباشملا 

( هیلی دقو   ) بیص يوذ  لثمک  وأ  ریدقت  یلع  ءامسلا  نم  بیـصک  وأ  یلاعت  هلوق  وحن  اریدقت  وأ  دسالاک  دیز  وحن  اظفل  هب ) هبـشملا  هیلی  نا  )
ءاملاب و ایندلا  لاح  هیبشت  دارملا  سیل  ذإ  ۀیالا  هانلزنا ) ءامک  ایندلا  ةویحلا  لثم  مهل  برضاو  وحن   ) هب هبـشم  ریغ  يأ  هریغ )  ) فاکلا وحن  يأ 

نم لصاحلا  تابنلا  لاحب  ءانفلا  كالهلا و  نم  اهبقعتی  ام  اهتجهبو و  اـهتراضن  یف  اـهلاح  هیبشت  دارملا  لـب  هریدـقت  لـمحتی  رخآ  درفمب  ـال 
ۀیفیکلا وه  ربتعملا  نال  ءام  لثمک  ریدقت  یلإ  ۀجاح  نکی و ال  مل  نأک  حایرلا  هریطتف  سبیی  مث  ةرـضخلا  دـیدش  ارـضان  رـضخا  نوکی  ءاملا 

یلی امم  اذه  ناو  ءام  لثمک  ریدقتلا  نا  معز  نم  ریدقتلا و  اذه  نع  نغتـسم  اهرابتعاو  فاکلا  دعب  روکذملا  مالکلا  نومـضم  نم  ۀلـصاحلا 
دقو هب  اظوفلم  نوکی  دق  فاکلا  یلی  يذلا  هب  هبشملا  نال  انیب  اوهس  اهسدقف  فوذحم  هنا  یلع  ءانب  هب  هبشملا  ریغ  فاکلا 
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هیبشتلا برق ) نا  ادسا  ادـیز  تملع  یف  امک   ) هیبشتلا نع  يأ  هنع ) ئبنی  یلعف  رکذـی  دـقو  . ) حاضیالا یف  هب  حرـص  ام  یلع  افوذـحم  نوکی 

مدـعب راعـشالا  نم  نابـسحلا  یف  امل  هیبشتلا  دـعب ) نا   ) ادـسا ادـیز  تبـسحو )  ) قیقحتلا ینعم  نم  تملع  یف  اـمل  ۀـهباشملا  لاـمک  یعداو 
دعبلا برقلا و  یف  هیبشتلا  لاـح  نع  ئبنی  لـعفلا  نا  رهظـالا  ءاـفخ و  عون  هیبشتلا  نع  اـئبنم  لاـعفالا  هذـه  لـثم  نوک  یفو  نقیتلا  قیقحتلا و 

اذإ کلذ  هبـشملا و  يأ  هناکما ) نایب   ) هبـشملا یلإ  دـئاعلا  ضرغلا  يأ  وهو ) هبـشملا  یلإ  دوعی  بلغـالا  یف   ) هیبشتلا نم  يأ  هنم ) ضرغلاو  )
امل هناف  لازغلا ) مد  ضعب  کسملا  ناف  مهنم ، تناو  مانالا  قفت  ناف  هلوق  یف  امک   ) هعاـنتما یعدـیو  هیف  فلاـخی  نا  نکمی  اـبیرغ  ارما  ناـک 

اهناکما نیبو  يوعدلا  هذهل  جتحا  عنتمملاک  رهاظلا  یف  اذه  ناک  هسفنب و  اسنجو  هسأرب  الصا  راص  یتح  سانلا  قاف  دق  حودمملا  نا  یعدا 
مدلا و یف  دجوت  یتلا ال  ۀفیرـشلا  فاصوالا  نم  هیف  امل  ءامدلا  نم  دعی  هنا ال  مث  ءامدلا  نم  وه  يذـلا  کسملا  لاحب  لاحلا  هذـه  هبـش  ناب 
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یف امک   ) فاصوالا نم  فصو  يأ  یلع  هناب  هبشملا  لاح  نایب  يأ  هناکما  یلع  فطع  هلاحوا )  ) حیرـص هنع ال  ینکمو  ینمـض  هیبشتلا  اذه 
فعضلا و ةوقلا و  یف  هبشملا  لاح  رادقم  نایب  يأ  اهرادقم ) وأ   ) هبشملا نود  هب  هبـشملا  نول  عماسلا  ملع  اذإ  داوسلا ) یف  رخآب  بوث  هیبشت 

نایب یلع  افطع  عوفرم  اهریرقت ) وأ   ) داوسلا ةدش  یف  يأ  هتدش ) یف  بارغلاب   ) دوسالا بوثلا  هیبشت  يأ  ههیبشت ) یف  امک   ) ناصقنلا ةدایزلا و 
( ءاملا یلع  مقری  نمب  لئاط  یلع  هیعـس  نم  لصحی  نم ال  هیبشت  یف  امک   ) هناـش ۀـیوقتو  عماـسلا  سفن  یف  هبـشملا  لاـح  ریرقت  يأ  هناـکما 

طرفو تایـسحلا  مدقتل  تایلقعلاب  هنم  متا  تایـسحلاب  فلالا  نال  هریغ  یف  هدجت  ام ال  هنأش  ۀیوقتو  ةدئافلا  مدـع  ریرقت  نم  هیف  دـجت  کناف 
هب هبشملا  نوکی  ناو  يأ  رهـشا ) هب  وه  متا و  هب  هبـشملا  یف  هبـشلا  هجو  نوکی  نا  یـضتقت  ۀعبرالا   ) ضارغالا يأ  هذهو ) . ) اهب سفنلا  فلا 

هذه رهاظو  فرعاو  رهشا  هبشلا  هجوب 
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سایقلا حصیل  ۀیرهشالا  الا  نایضتقی  لاحلا ال  نایبو  ناکمالا  نایب  نا  قیقحتلا  نکل  ۀیرهشالا . ۀیمتالا و  یـضتقی  ۀعبرالا  نم  الک  نا  ةرابعلا 
رادقم دح  یلع  هب  هبـشملا  نوکی  نا  یـضتقی  لب  ۀیمتالا  یـضتقی  رادقملا ال  نایب  اذک  یناثلا و  یف  لاحلا  ملعی  لوالا و  یف  جاجتحالا  متیو 
رهشالا متالا و  یلإ  سفنلا  نال  اعیمج  نیرمالا  یضتقیف  لاحلا  ریرقت  اما  هیلع و  وه  ام  یلع  هبشملا  رادقم  نیعتیل  صقنا  دیزا و ال  هبشملا ال 

هیبشت یف  امک   ) عماسلا نیع  یف  هبـشملا  نییزت  يأ  هناکما  نایب  یلع  افطع  عوفرم  هنییزت ) وأ   ) ردجا ۀیوقتلا  ریرقتلا و  ةدایزب  هب  هیبشتلاف  لیما 
( هفارطتسا وأ   ) کید عمج  ۀکیدلا ) اهترقن  دق  ةدماج  ۀحلـسب  رودجم  هجو  هیبشت  یف  امک   ) هحیبقت يأ  ههیوشت ) وأ  یبظلا  ۀلقمب  دوسا  هجو 

هبشملا فرطتـسا  امنا  يأ  هزاربال ) بهذلا  هجوم  کسملا  نم  رحبب  دقوم  رمج  هیف  محف  هیبشت  یف  امک   ) اعیدب اثیدح  افیرط  هبـشملا  دع  يأ 
. بیرغ فرطتـسم  ةداع  عنتمملا  نا  یفخی  القع و ال  انکمم  ناـک  ناو  ةداـع )  ) عوقولا عنتمملا ) ةروص  یف   ) هبـشملا زاربـال  هیبشتلا  اذـه  یف 

یف رم ) امک  اقلطم  اـما  نهذـلا  یف  روضحلا  رداـن  هبـشملا  نوکی  نا  وهو   ) ةداـع عنتمملا  ةروص  یف  زاربـالا  ریغ  رخآ ) هجو  فارطتـساللو  )
یهز حاصلا  یف  يرهوجلا  لاق  وهزت )  ) جـسفنبلا ینعی  ۀـیدروز ) هلوق و ال  یف  اـمک  هبـشملا  روضح  دـنع  اـماو   ) دـقوم رمج  هیف  محف  هیبشت 

راهزالا و ینعی  تیقاویلا )، رمح  یلع  ضایرلا  نیب  اهتقرزب ،  ) اوهز وهزی  اهز  دـیرد  نبا  اهاکح  يرخا  ۀـغل  هیف  ربکت و  اذإ  وهزم  وهف  لجرلا 
ردـنی تیربکلا ال  فارطاب  راـنلا  لاـصتا  ةروص  ناـف  تیربک ) فارطا  یف  راـنلا  لـئاوا  اـهب *  نفعـض  تاـماق  قوف  اـهنأک  . ) رمحلا قئاقـشلا 

ةدهاشمب فرطتـسیف  جسفنبلا  ةروص  روضح  دنع  اهروضح  ردنی  نکل  بهذلا  هجوم  کسملا  نم  رحب  روضح  ةردـن  نهذـلا  یف  اهروضح 
ماهیا امهدحا  نابرض  وه  هب و  هبشملا  يأ   ) هیبشتلا نم  ضرغلا  يأ  دوعی ) دقو  . ) دعبلا ۀیاغ  نیتدعابتم  نیتروص  نیب  قانع 
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هلوقک  ) لمکا هنا  هنا  ءاعدا  یلإ  ادصق  هب  اهبشم  صقانلا  هیف  لعجی  يذلا  بولقملا ) هیبشتلا  یف  کلذ  و   ) هبشلا هجو  یف  هبـشملا ) نم  متا  هنا 
ماهیا دصق  هناف  حدتمی ) نیح  ۀفیلخلا  هجو   ) حبـصلا ضایبل  تریعتـسا  مهردلا  قوف  سرفلا  ۀهبج  یف  ضایب  یه  هترغ )، نأک  حابـصلا  ادبو 

میظعتو حداملا  قح  ۀفرعمب  حودمملا  فاصتا  یلع  ۀلالد  حدتمی  نیح  هلوق  یفو  ءایـضلا ، حوضولا و  یف  حابـصلا  نم  متا  ۀـفیلخلا  هجو  نا 
برضلا و ) . ) حیدملا عامتسا  دنع  ۀقالطلا  رشبلاب و  فصتی  ثیح  مرکلا  یف  هلامک  یلعو  هل  حایترالا  هیلإ و  ءاغصالاب  نیرـضاحلا  دنع  هنأش 

ةرادتـسالا قارـشالا و  یف  ردـبلاک  اـهجو  عئاـجلا  هیبشتک   ) هب هبـشملاب  يأ  هب ) ماـمتهالا  ناـیب   ) هب هبـشملا  یلإ  دـئاعلا  ضرغلا  نم  یناـثلا ) )
نیءیـشلا دحا  لعج  نم  هانرکذ  يذلا  اذه ) بولطملا ، راهظا   ) ضرغلا نم  عونلا  اذـه  یلع  لمتـشملا  هیبشتلا  يأ  اذـه ) یمـسیو  فیغرلاب 

امک ءاعدا ) وأ   ) هبشملا یلإ  دئاعلا  ضرغلا  یف  امک  ۀقیقح )  ) هبشلا هجو  یف  صقانلا ) قاحلا  دیرا  اذإ   ) نوکی امنا  هب  اهبـشم  رخالا  اهبـشم و 
نوک یلإ  دـصق  ریغ  نم  رومـالا  نم  رما ) یف  نیءیـش  نیب  عمجلا  دـیرا  ناـف   ) هبـشلا هجو  یف  دـیازلاب )  ) هب هبـشملا  یلإ  دـئاعلا  ضرغلا  یف 

نوکیل هباشتلاب ) مکحلا  یلإ   ) ابهاذ هیبشتلا ) كرت  نسحالاف   ) دـجوت مل  ما  ناصقنلا  ةدایزلا و  تدـجو  ءاوس  ادـئاز  رخالا  اصقان و  امهدـحا 
 * یتمادمو يرج  ذإ  یعمد  هباشت  هلوقک  . ) هبشلا هجو  یف  نییواستملا ) دحا  حیجرت  نع  ازارتحا   ) هب اهبشمو  اهبشم  نیءیشلا  نم  دحاو  لک 

ءابلاف ءامسلا  تلبساو  لطه  اذإ  رطملا  عمدلا و  لبـسا  لاقی  ینوفج ) تلبـسا ، رمخلابا  يردا  ام  هللاوف  بکـست  ینیع  سأکلا  یف  ام  لثم  نمف 
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كرت رمخلا  عمدلا و  نیب  يواستلا  دقتعا  امل  برشا ) تنک  یتربع  نم  ما   ) مهـضعب مهوت  ام  یلع  ةدئازب  تسیل  ۀیدعتلل و  رمخل  ابا  هلوق  یف 
ملکتملا دصق  بسحب  هبشلا  هجو  یف  ایواست  ناو  امهنال  اضیا ) هیبشتلا   ) رما یف  نیءیـش  نیب  عمجلا  ةدارا  دنع  زوجیو )  ) هباشتلا یلإ  هیبشتلا 

رخالا اهبشم و  امهدحا  لجعی  نا  هل  زوجی  هنا  الا 
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هیبشت يأ  هسکعو ) حبصلاب  سرفلا  ةرغ  هیبشتک   ) هیف مالکلا  نوکو  مامتهالا  ةدایز  لثم  بابسالا  نم  ببسو  ضارغالا  نم  ضرغل  هب  اهبشم 
سرفلا ةرغ  فصو  یف  ۀـغلابملا  یلإ  دـصق  ریغ  نم  رینملا  کـلذ  نم  يأ  هنم ) رثـکا  ملظم  یف  رینم  روـهظ  دـیرا  یتـم   ) سرفلا ةرغب  حبـصلا 
رابتعاب  ) هیبشتلا يأ  وهو ) . ) هب اهبشم  حبصلا  اهبشم و  ةرغلا  لعج  بجول  کلذ  دصق  ول  ذإ  کلذ  وحن  ؤل و  ءالتلا  طرفو  طاسبنالا  ءایضلاب و 
نادیقم وأ  درولاب  دـخلا  هیبشتک  نیدـیقم  ریغ   ) نادرفملا يأ  امهو ) درفمب  درفم  هیبشت  اما   ) هنال ماسقا  ۀـعبرا  هب  هبـشملا  هبـشملا و  نیفرطلا )

ئـش و یلع  هیعـس  نم  لصحی  ناب ال  دـیقملا  یعاسلا  وه  هبـشملاف  ءاملا ) یلع  مقارلاک  وه   ) لئاط یلع  هیعـس  نم  لصحی  نمل ال  مهلوقک )
نیذـه راـبتعا  یلع  فوقوم  وه  همدـعو و  لـعفلا  نیب  ۀـیوستلا  وه  هبـشلا  هجو  نـال  ءاـملا  یلع  همقر  نوکب  دـیقملا  مقارلا  وه  هب و  هبـشملا 
ةدیقم ةآرملا  ینعا  هب  هبـشملاف  لشالا ) فک  یف  ةآرملاک  سمـشلا  هلوقک و   ) دیقم ریغ  رخالا  دیقم و  امهدـحا  يأ  نافلتخم ) وأ   ) نیدـیقلا

. هب هبشملا  نود  دیقم  هبشملاف  سمشلاب  لشالا  فک  یف  ةآرملا  هیبشت  يأ  هسکعو )  ) سمشلا ینعا  هبـشملا  فالخب  لشالا  فک  یف  هنوکب 
اءیـش تداع  یتح  تقـصالتو  تماضت  دـق  ءایـشا  عومجم  نم  ۀلـصاح  ۀـیفیک  نیفرطلا  نم  لک  نوکی  ناـب  بکرمب ) بکرم  هیبشت  اـماو  )
هیبشت نم  رم  امک  بکرمب  درفم  هیبشت  اـماو   ) هریرقت قبـس  اـم  یلع  انفایـساو  انـسؤر *  قوف  عقنلا  راـثم  نأـک  راـشب ) تیب  یف  اـمک   ) ادـحاو
جوحا دیقملا  درفملا  بکرملا و  نیب  قرفلا  و  روما ، ةدع  نم  بکرم  وه  دجربز و  نم  حامر  یلع  نرشن  توقای  مالعاب  درفم  وه  و  قیقـشلا )
تغلب يأ  هتیـصقت  ساسالا  یف  امکیرظن )، ایـصفت  یبحاص  ای  هلوقک  درفمب  بکرم  هیبشت  اماو  . ) ساـبتلالا عقی  اـمم  اریثکف  لـمأتلا  یلإ  ئش 

ةروص هللا  هروص  لاقی  ءاتلا ، تفذـح  روصتت  يأ  روصت )، فیک  ضرالا  دوجو  اـیرت   ) اـمکیرظن یـصقا  اـغلباو  رظنلا  یف  ادـهتجا  يأ  هاـصقا 
( ابرلا رهز   ) هطلاخ يأ  هباش ) دق   ) میغ هرتسی  مل  سمش  اذ  يأ  اسمشم ) اراهن  ایرت   ) روصتف ۀنسح 
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نال رمق  وذ  لیل  يأ  رمقم )  ) فوصوملا سمشملا  راهنلا  کلذ  يأ  وه ) امنأکف   ) رظنلاب دوصقملا  اهنأل  ةرـضخ و  دشاو  رـضنا  اهنال  اهـصخ 

. رمقملا وه  درفم و  هب  هبـشملا  بکرم و  هبـشملاف  داوسلا  یلإ  برـضت  تراـص  یتـح  سمـشلا  ءوـض  نم  تصقن  دـق  اهرارـضخاب  راـهزالا 
وأ فطعلا  قیرط  یلع  تاهبشملاب  الوا  یتؤی  نا  وه  و  فوفلم ) اماف  هافرط  ددعت  نا   ) هنا وه  نیفرطلا و  رابتعاب  هیبشتلل  رخآ  میـسقت  اضیاو ) )

اهرکو يدل   ) اهضعب اسبایو )  ) اهضعب ابطر ) ریطلا  بولق  ناک   ) رویطلا دایطصا  ةرثکب  باقعلا  ۀفص  یف  هلوقک )  ) کلذک هب  هبشملاب  مث  هریغ 
سیل ذإ  یلابلا  فشحلاب  اهنم  قیتعلا  سباـیلا  باـنعلاب و  ریطلا  بولق  نم  يرطلا  بطرلا  هبـش  یلاـبلا )  ) رمتلا أدرا  وه  و  فشحلا ) باـنعلا و 
یتؤی نا  وه  و  قورفم ) وأ   ) بیترتلا یلع  امهب  هبشملا  مث  نیهبـشملا  الوا  رکذ  هنا  الا  اههیبشت  دصقیو  اهب  دتعی  ۀصوصخم  ۀئیه  امهعامتجال 
ناـنبلا فارطا  يورو  فکـالا .) فارطاو  ریناـند  هوجولا  کـسم و   ) ۀـحئارلا بیطلا و  يأ  رـشنلا ) هلوقک   ) رخآو رخآ  مث  هب  هبـشمو  هبـشمب 

، یلاحو بیبحلا  غدص  هلوقک  ۀیوستلا  هیبشتف   ) هب هبشملا  ینعی  یناثلا  نود  هبشملا  ینعی  لوالا ) هفرط  ددعت  ناو   ) نیل رمحا  رجـش  وه  منع ) )
لودجم دیغا  حابـصلا *  یتح  یل  امیدن  تاب  هلوقک ) عمجلا  هیبشتف   ) لوالا نود  هب  هبـشملا  ینعی  یناثلا ) هفرط  ددعت  ناو  یلایللاک  امهالک 

ناوحقا و عمج  حاقا ) وأ   ) مامغلا بح  وه  درب ) وأ   ) مظنم دـضنم ) ؤلؤل  نع   ) ندـبلا معانلا  يأ  دـیغ  الا  کلذ  مسبی ) امنأک   ) حاشولا ناـکم 
( ههجو  ) يذـلا هیبشتلا  يأ  ام ) وه  لیثمت و  اما   ) نیفرطلا راـبتعاب  هلوق  یلع  فطع  ههجو ) راـبتعابو   ) ءایـشا ۀـثالثب  هرغث  هبـش  رون  هل  درو  وه 

فک یف  ةآرملاب  سمـشلا  هیبشتو  فایـسالا  عم  عقنلا  راثم  هیبشتو  ایرثلا  هیبشت  نم  رم ) امک   ) روما وأ  نیرما  يأ  ددـعتم ) نم  عزتنم   ) فصو
لاق ثیح  یقیقح ) ریغ  هنوکب  یکاکسلا   ) ددعتم نم  عزتنملا  يأ  هدیقو ) . ) کلذ ریغ  لشالا و 
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ناف رامحلا ) لثمب  دوهیلا  لثم  هیبشت  یف  امک   ) لیثمتلا مساب  صخ  روما  ةدـع  نم  اعزتنم  ناک  یقیقح و  ریغ  افـصو  ههجو  ناک  یتم  هیبشتلا 
دئاع وه  لب و  یقیقحب  سیل  ددـعتم و  نم  بکرم  فصو  وهف  هباحـصتسا  یف  بعتلا  دـکلا و  عم  عفان  غلباب  عافتنالا  ناـمرح  وه  هبـشلا  هجو 

نوکی ام ال  یکاکـسلا  دـنعو  ددـعتم  نم  اعزتنم  ههجو  نوکی  ام ال  ینعی  لیثمتلا  فالخب  يأ  هفـالخب ) وه  لـیثمت و  ریغ  اـماو   ) مهوتلا یلإ 
( اضیاو  ) یکاکـسلا نود  روهمجلا  دـنع  لیثمت  رونملا  دوقنعلاب  ایرثلا  هیبشتف  اقیقح  نوکی  لب  ایرابتعاو  ایمهو  نوکی  ددـعتم و ال  نم  اعزتنم 

نمف وأ  ههجو  رهاظ ) وه  اـم   ) لـمجملا نمف  يأ  هنمف ) ههجو  رکذـی  مل  اـم  وه  لـمجم و  اـما   ) هنا وه  ههجو و  راـبتعاب  هیبشتلل  رخآ  میـسقت 
لوقک ۀصاخلا  الا  هکردی  یفخ ال  هنمو  دسالاک  دیز  وحن   ) کلذ یف  لخدم  هل  نمم  دـحا ) لک  همهفی   ) رهاظ وه  ام  روکذـملا  ریغلا  هجولا 

تنب ۀـمطاف  ۀـیرامنالا  لوق  هنا  هللا  راج  رکذو  مهنع  هلأس  امل  جاـجحلل  بلهملا  ینب  فصو  نم  لوق  هنا  رهاـقلا  دـبع  خیـشلا  رکذ  مهـضعب )
مه  ) لضفا مهیا  ملعا  تنک  نا  مهتلکث  تلاق  مث  نالف  لبال  نالف  لب  ةرامع ال  تلاقف  لضفا  مهیا  اـهینب  نع  تلئـس  اـهنا  کـلذ  بشرخلا و 
يأ اهنا ) امک   ) هنم لضفا  مهـضعبو  الـضاف  مهـضعب  نییعت  عنتمی  فرـشلا ) یف  نوبـسانتم  مه  يأ  اهافرط ، نیا  يردی  ۀـغرفملا ال  ۀـقلحلاک 

( هنم اضیاو  . ) ةرئادلاک بناوجلا  ۀتمصم  ۀغرفم  اهنوکل  اطسو  اهضعبو  افرط  اهضعب  نییعت  عنتمی  ةروصلا  یف  ءازجالا  ۀبسانتم  ۀغرفملا  ۀقلحلا 
هیبشتلا قلطم  تامیـسقت  نم  لمجملا ال  تامیـسقت  نم  اذه  ناب  راعـشا  اذک  اما  اذک و  اما  اضیاو  لوقی  نا  نود  هنم  هلوق  لمجملا و  نم  يأ 

هیف رکذ  ام  هنمو  . ) دسا دیز  وحن  هبشلا  هجو  یلإ  ءامیا  هیف  نوکی  يذلا  فصولا  ینعی  نیفرطلا ) دحا  هیف ؟؟ رکذی  مل  ام   ) لمجملا نم  يأ و 
( امهفصو هیف  رکذ  ام  هنمو   ) اهافرط نیا  يردی  ۀغرفملا ال  ۀقلحلاک  مه  اهلوقک  هبشلا  هجوب  رعـشملا  فصولا  يأ  هدحو ) هب  هبـشملا  فصو 

نا ثیغلاک  بخی ، ملف  ینظ  هدواعو  ینع  هبهاوم ، فدـصت  ملو   ) هنع تضرعا  يأ  هنع ) تفدـص  هلوقک   ) اـمهیلک هب  هبـشملا  هبـشملا و  يأ 
(. هقیر  ) كاتا يأ  كافاو ) هتئج 
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ینعا هبشملا  فصو  بلطلا ) یف  جل  هنع  تلحرت  ناو   ) هلضفا ئـش  لک  قیرو  رطملا  قیر  هباصاو  لوا  يأ  هقیر  هبابـش و  قور  یف  هلعف  لاقی 

هنع و تلحرت  وأ  هتئج  نا  کبیـصی  هناـب  ثیغلا  ینعا  هب  هبـشملا  فـصو  اذـک  ضرعی و  مل  وأ  ضرعا  هیلع  ۀـضئاف  هاـیاطع  ناـب  حودـمملا 
اما یلع  فطع  لصفم ) اماو  . ) هنم ضارعالا  هیلع و  لابقالا  یتلاحو  همدعو  بلطلا  یتلاح  یف  ۀفاضالا  ینعا  هبشلا  هجوب  نا  رعشم  نافـصولا 
هجو ناکم  رکذی  ناب  يأ  هناکم ) هعبتتـسی  ام  رکذب  حـماستی  دـق  یلءاللاک و  یعمداو  ءافـص ، یف  هرغثو  هلوقک  ههجو  رکذ  ام  وهو   ) لمجم

( اهمزال هیف  عماجلا  ناف  ةوالحلا  یف  لسعلاک  وه  حیصفلا  مالکلل  مهلوقک   ) ۀلمجلا یف  هل  امزال  اعبات  هبشلا  هجو  نوکی  يأ  همزلتسی  ام  هبشلا 
صاوخ نم  یه  یتلا  ةوـالحلا  ـال  مـالکلا  لـسعلا و  نیب  كرتشملا  هنـال  عبطلا ) لـیم  وهو   ) ةوـالحلا مزـال  هیبشتلا  اذـه  یف  هبـشلا  هجو  يأ 

ریغ نم  هب  هبـشملا  یلإ  هبـشملا  نم  هیف  لقتنی  ام  وه  لذـتبم و  بیرق  اما   ) هنا وه  ههجو و  رابتعاب  هیبشتلل  ثلاث  میـسقت  اضیاو )  ) تاـموعطملا
لوا یف  هانعمف  أدب  نم  ازومهم  هتلعج  ناو  رهظ  يأ  ودبی  رمالا  ادـب  نم  هتلعج  اذإ  هرهاظ  یف  يأ  يأرلا ) يداب  یف  ههجو  روهظل  رظن  قیقدـت 

لیصفتلا نم  سفنلا ) یلإ  قبسا  ۀلمجلا  ناف  . ) هیف لیصفت  ال  ایلمج ) ارما  هنوکل   ) اما نیرمال  نوکی  يأرلا  يداب  یف  هبشلا  هجو  روهظو  يأرلا 
كرحتم ساـسح  ماـن  مسج  هنا  ثیح  نم  هکاردا  نم  مدـقاو  لهـسا  ناوـیح  وأ  مسج  وأ  ئـش  هنا  ثـیح  نـم  ناـسنالا  كاردا  نا  يرت  ـالا 

نیب ۀبـسانملا ) برقل  هبـشملا  روضح  دنع  اما  نهذلا  یف  هب  هبـشملا  روضح  ۀـبلغ  عم  لیـصفتلا  لیلق   ) هبـشلا هجو  نوکل  وأ ) . ) قطان ةدارالاب 
رادقملا و یف  زوکلاب  ةریغصلا  ةرجلا  هیبشتک   ) هبسانی ام ال  عم  هنم  اروضح  لهسا  هبـسانی  ام  عم  ئـشلا  نا  یفخی  ذإ ال  هب . هبـشملا  هبـشملا و 
وأ  ) نهذلا یف  ةرجلا  روضح  دنع  روضحلا  بلاغ  زوکلا  نا  الا  لکـشلا  رادـقملا و  ینعا  ام  لیـصفت  هبـشلا  هجو  یف  ربتعا  دـق  هناف  لکـشلا )

هلوق یلع  فطع  اقلطم )
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سحلا یلع  ررکتملا  ناف  سحلا ) یلع   ) هب هبـشملا  يأ  هررکتل )  ) نوکت اقلطم  نهذـلا  یف  هب  هبـشملا  روضح  ۀـبلغ  مث  هبـشملا  روضح  دـنع 
ةآرملاب  ) سـشملا هیبشتک  يأ  سمـشلاک )  ) افـسخنم رمقلا  ةروصک  سحلا  یلع  ررکتی  امم ال  اروضح  لهـسا  فسخنم  ریغ  رمقلا  ةروصک 
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ۀضراعمل  ) اقلطم نهذلا  یف  روضحلا  بلاغ  ةآرملا  ینعا  هب  هبشملا  نکل  ام  الیصفت  هبشلا  هجو  یف  ناف  ةرانتسالا ) ةرادتـسالا و  یف  ةولجملا 
ررکتلا وأ  ۀبسانملا  برق  ببسب  هب  هبشملا  روضح  ۀبلغ  عم  هبشلا  هجو  یف  لیصفتلا  ۀلق  تناک  امنا  يأ و  لیـصفتلا ) ررکتلا  برقلا و  نم  لک 

یلع ررکتلا  یلوالا و  ةروصلا  یف  ۀبـسانملا  برق  نال  ۀـبارغلا  بابـسا  نم  لیـصفتلا  نا  عم  لاذـتبالا  یلإ  يدؤملا  هروهظل  اببـس  سحلا  یلع 
رما هنأک  هبـشلا  هجو  ریـصیف  هب  هبـشملا  یلإ  هبـشملا  نم  لاقتنالا  ۀعرـس  امهئاضتقا  ۀطـساوب  لیـصفتلا  امهنم  لک  ضراعی  ۀـیناثلا  یف  سحلا 
نم هیف  لقتنی  ام ال  يأ  هفالخب ) وهو   ) لذـتبم بیرق  اما  هلوق  یلع  فطع  بیرغ ) دـیعب  اـماو   ) لاذـتبالل اببـس  ریـصیف  هیف  لیـصفت  ـال  یلمج 

ةرثکل اما   ) روهظلا مدـع  ینعا  کلذ  يأرلا و  يداب  یف  ههجو  ءافخل  يأ  روهظلا ) مدـعل   ) رظن قیقدـتو  رکف  دـعب  الا  هب  هبـشملا  یلإ  هبـشملا 
ةآرملل ییارلا  سفن  یف  عقی  اذلو ال  قبـس  دق  ام  لیـصفتلا  نم  هیف  هبـشتلا  هجو  ناف  لشالا .) فک  یف  ةآرملاک  سمـشلا  هلوقک و  لیـصفتلا 
هبشملا روضح  دنع  اما  هب  هبـشملا  روضح   ) رودنل وأ  يأ  رودن ) وأ   ) الهمتم هرظن  یف  نوکیو  المأت  فنأتـسی  نا  دعب  الا  بارطـضالا  ۀمئادلا 
بایناک ایمهو ) هنوکل  اما   ) نوکی اقلطم  هب  هبـشملا  روضح  رودـنو  اقلطم ) اماو   ) تیربکلا رانب  جـسفنبلا  هیبشت  نم  رم ) اـمک  ۀبـسانملا  دـعبل 

ةراشا رم ) امک   ) ارافـسا لمحی  رامحلا  لثمک  ایلقع )  ) ابکرم وأ )  ) دـجربز نم  حامر  یلع  نرـشن  توقای  مالعاک  ایلایخ ) ابکرم  وأ   ) لاوغـالا
امبر لجرلا  ناف  لشالا ) فک  یف  ةآرملاک  سمـشلا  هلوقک و  سحلا  یلع   ) هب هبـشملا  يأ  هررکت ) ۀـلقل  وأ   ) افنآ اهانرکذ  یتلا  ۀـلثمالا  یلإ 

. لشالا دی  یف  ةآرم  يری  نا  هل  قفتی  مل  هرمع و  یضقنی 
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یلع ررکتلا  ۀلق  یناثلا  هبشلا و  هجو  یف  لیصفتلا  ةرثک  امهدحا  نیهجو ) نم   ) لشالا فک  یف  ةآرملاب  سمـشلا  هیبشت  یف  يأ  هیف ) ۀبارغلاف  )
امهنیب يذلا  كرتشملا  عماجلا  نیفرطلا و  عرف  هنال  تلق  هبشلا . هجو  روهظ  مدعل  اببس  هب  هبشملا  روضح  ةردن  نوکت  فیک  تلق  ناف  سحلا .

نا لیصفتلاب  دارملا  . ) امهنیب هیبشتلل  اببس  حلـصیو  امهعمجی  ام  یلإ  نهذلا  تافتلا  ردن  امهروضح  ردن  اذإف  نیفرطلا  روضح  دعب  بلطی  امنا 
لک ضعبلا  مدعو  ضعبلا  دوجو  وأ  اهمدع  وأ  اهدوجو  فاصوالا  یف  ربتعی  نا  ینعمب  رثکا  وأ  دحاو  ئشل  دحاو  فصو ) نم  رثکا  یف  رظنی 
نم اهـضعب ) ذخأت  نا  اهفرعا   ) ةریثک هوجو ) یلع   ) لیـصفتلا يأ  عقیو )  ) لاق اذهلف  رثکا  وأ  روما  ۀثالث  وأ  نیرما  وأ  دحاو  رما  یف  کلذ  نم 

، هنانـس نأک   ) ۀنیدر یلإ  ابوسنم  احمر  ینعی  اینیدر ) تلمح  هلوق  یف  امک   ) اهـضعب مدعو  اهـضعب  دوجو  ربتعت  يأ  اضعب ) عدـتو   ) فاصوالا
نم رم  امک  عیمجلا  ربتعت  ناو   ) هافنو ناخدـلاب  لاصتالا  كرتو  ناعمللا  نوللا و  لکـشلا و  بهللا  یف  ربتعاـف  ناخدـب ) لـصتی  مل  بهل  اـنس 
ناک رثکا  روما  نم   ) ایلقع وأ  ناک  ایلایخ  بیکرتلا ) ناک  املکو   ) کلذ ریغ  لکشلا و  نوللا و  رابتعاب  ةرونملا  ۀیحالملا  دوقنعب  ایرثلا ) هیبشت 
يأ هتبارغل )  ) لذتبملا بیرقلا  نود  بیرغلا  دیعبلا  نم  يأ  برـضلا ) اذـه  نم  ناک  ام  غیلبلا   ) هیبشتلا و )  ) رثکا هلیـصافت  نوکل  دـعبا ) هیبشتلا 
اذإ انسح  اغیلب  بیرغلا  دیعبلا  نوکی  امنا  و  فطلا ، سفنلا  یف  هعقومو  ذلا ) هبلط  دعب  ئـشلا  لین  نالو   ) لذتبم ریغ  ابیرغ  برـضلا  اذه  نوکل 
یلع لات  درو  لوا  یلع  ناث  ءانب  نع  کفنت  املق  ۀفیرشلا  یناعملا  ناف  ضعبلا  یلع  یناعملا  ضعب  بیترت  وأ  هتقدو  ینعملا  فطل  هببـس  ناک 
اذه قلت  مل  هلوقک :  ) لاذتبالا نع  هجرخیو  ابیرغ ) هلعجی  امب   ) لذتبملا بیرقلا )  ) هیبشتلا یف ) فرـصتی  دـقو   ) لمأتو رظن  یلإ  جاتحیف  قباس 

ءافخلا ۀـقدلا و  نم  هیف  ام  ءایحلا و  ثیدـح  نا  الا  لذـتبم  بیرق  سمـشلاب  هجولا  هیبشتف  ءاـیح ) هیف  سیل  هجوب  ـالا  اـنراهن *  سمـش  هجولا 
. ۀبارغلا یلإ  هجرخا 
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نع ئبنی  لعف  وهف  هتـضراعو  هتلباق  ینعمب  هتیقل  نم  ناک  ناو  هب  حرـصم  ریغ  ینکم  هیبشتلاف  هترـصبا  ینعمب  هتیقل  نم  ناک  نا  قلت  مل  هلوقو 

( لوفا تابقاثلل  نکت  مل  ول   ) اعماول يأ  ابقاوث ) موجنلا  لثم  هتامزع  هلوقو   ) ءایح هیف  سیل  هجوب  الا  ءاـهبلا  نسحلا و  یف  هلباـقت  مل  يأ  هیبشتلا 
هبشملا دییقتل  طورـشملا ) هیبشتلا   ) هیبشتلا اذه )  ) لثم یمـسیو ) . ) ۀبارغلا یلإ  هجرخا  لوفالا  مدع  طارتشا  نا  الا  لذتبم  مجنلاب  مزعلا  هیبشتف 

اما هتادا   ) رابتعاب هیبشتلا  يأ و  رابتعابو )  ) مالکلا قایـسب  وأ  ظفللا  حیرـصب  هیلع  لدـی  یمدـع  وأ  يدوجو  طرـشب  اـمهیلک  وأ  هب  هبـشملا  وأ 
هب هبشملا  فیضا  ام  دکؤملا  نم  يأ و  هنمو ) . ) باحسلا رم  لثم  يأ  باحـسلا )، رم  رمت  یه  یلاعت و  هلوق  لثم  هتادا  تفذح  ام  وه  دکؤم و 
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وه لیـصالا ) بهذ  يرج  دـقو   ) بناوجلا فارطالا و  یلإ  اهلیمت  يأ  نوصغلاب ) ثبعت  حـیرلا  هلوق و  وحن   ) ةادالا فذـح  دـعب  هبـشملا  یلإ 
الک یهجوو  هلیـصا *  قارفلل  راـهن  برو  هلوقک : ةرفـصلاب  فصویو  رحـسلاک  ۀـبیطلا  تاـقوالا  نم  دـعب  برغملا  یلإ  رـصعلا  دـعب  تقولا 

ضایبلا ءافـصلا و  یف  ۀضفلا  يأ  نیجللاک  ءام  یلع  يأ  ءاملا ) نیجل  یلع   ) هیف سمـشلا  عاعـشو  هترفـص  لیـصالا  بهذـف  بسانتم  امهینول 
امنا نیجللا  نا  یلإ  مهـضعب  بهذ  یتح  هنیجه  نم  هناجه  فرعی  مل  هنیجلو و  مالکلا  نیجل  نیب  زیمی  مل  نم  سانلا  نم  دکؤم و  هیبشت  اذهف 
لصا هل  يذلا  رجشلا  وه  لیصالا  نا  یلإ  مهضعبو  ءاملا  هجو  هب  هبش  دق  رجشلا و  نم  طقسی  يذلا  قرولا  ینعی  میجلا  رسکو  ماللا  حتفب  وه 

یلع فطع  لسرم ) وأ  . ) نایبلا نع  ینغ  نیمهولا  نیذه  داسفو  ءاملا  هجو  یلع  هنم  طقـسو  فیرخلا  دربب  رفـصا  يذـلا  هقرو  هبهذو  قرعو 
نیع هبـشملا  ناب  رهاظلا  بسحب  رعـشملا  ةادالا  فذـح  نم  دافتـسملا  دـیکأتلا  نع  الـسرم  راصف  هتادا  رکذ  ام  يأ  هفالخب ) وهو   ) دـکؤم اما 

ضرغلا ةدافا  يأ  هتدافاب ) یفاولا  وه  لوبقم و  اما  ضرغلا  رابتعاب   ) هیبشتلا و )  ) هیبشتلا ةادا  اهیف  ةروکذـملا  ۀـلثمالا  نم  رم ) اـمک   ) هب هبـشملا 
ئش فرعا  هب ) هبشملا  نوکی  نأک  )
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نوکی ناک  وأ ) لماکلاب  صقانلا  قاحلا  یف   ) هیبشتلا هجو  یف  يأ  هیف ) ئـش  متا   ) هب هبـشملا  نوکی  نأـک  وأ ) لاـحلا  ناـیب  یف   ) هیبشتلا هجوب 

وهو  ) لوبقم اـما  یلع  فـطع  دودرم ) وأ  ناـکمالا  ناـیب  یف  بطاـخملا  دـنع  ۀـفورعم   ) هیبـشتلا هجو  یف  يا  هیف ) مکحلا  ملـسم   ) هب هبـشملا 
ةوقلا بسحب  هیبشتلا  میسقت  یف  ۀمتاخ ) . ) هرکذ قبس  امک  لوبقملا  طرش  یلع  نوکی  ناب ال  ضرغلا  ةدافا  نع  ارـصاق  نوکی  ام  يا  هفالخب )

وأ روکذـم  اما  هبـشملاف  اعطق  روکذـم  هب  هبـشملا  ۀـعبرا و  ناکرالا  نا  قبـس  دـق  اـهکرتو و  ناـکرالا  رکذ  راـبتعاب  ۀـغلابملا  یف  فعـضلا  و 
یلعاو  ) ۀینامث ریصت  ۀفوذحم  وأ  ةروکذم  اما  ةادالاف  ۀعبرالا  ریدقتلا  یلعو  فوذحم  وأ  روکذم  اما  هبـشلا  هجوف  نیریدقتلا  یلعو  فوذحم 
ضعب يأ  اهـضعب ) وأ  اهلک   ) هیبشتلا ناکرا  يأ  هناکرا ) رکذ  رابتعاب   ) اهددـعتو بتارملا  فالتخا  ناک  اذإ  ۀـغلابملا ) ةوق  یف  هیبشتلا  بتارم 

دیق امنا  و  ۀفلتخم . بتارم  ةدع  یلإ  رظنلاب  نوکی  دق  بتارملا  یلعا  نال  مالکلا  قوس  هیلع  لادـلا  فالتخالاب  قلعتم  رابتعاب  هلوقف  ناکرالا .
فالتخاب نوکی  دق  ۀعاجـشلا و  یف  بئذلاک  دیزو  دسالاک  دیز  وحن  هب  هبـشملا  فالتخا  رابتعاب  نوکی  دـق  بتارملا  فالتخا  نال  کلذـب 

ناو بتارملا  یندا  وهف  عیمجلا  رکذ  اذإ  هناب  اهـضعب  وأ  اهلک  ناکرالا  رکذ  رابتعاب  نوکی  دق  دسالا و  ادیز  ناک  دس و  الاک  دیز  وحن  ةادالا 
رکذ دنع  ۀغلابم  ةوق  هناب ال  ضرتعاف  ۀغلابملا  ةوقب  قلعتم  رابتعاب  هلوق  نا  مهـضعب  مهوت  دق  طسوتمف و  الا  اهالعاف و  ةادالا  هجولا و  فذـح 
ماقم یف  دسا  وحن  هبـشملا ) فذح  عم  وأ   ) دـسا دـیز  وحن  هبـشملا  فذـح  نودـب  يأ  طقف ) هتاداو  ههجو  فذـح   ) یلعالاف ناکرالا  عیمج 

دیز وحن  هبـشملا  فذح  عم  وأ  طقف  يأ  کلذک )  ) هتادا وأ  ههجو  يأ  امهدحا ) فذـح   ) ۀـبترملا هذـه  دـعب  یلعالا  مث )  ) دـیز نع  رابخالا 
ةوق الو   ) دیز نع  رابخالا  دنع  ۀعاجشلا  یف  دسا  وحن  ۀعاجشلا و  یف  دسا  دیز  وحن  دیز و  نع  رابخالا  دنع  دسالاک  وحن  دسالاک و 
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دسالاک وحن  ۀعاجشلا و  یف  دسالاک  دیز  وحن  هنودب  وأ  هبشملا  رکذ  عم  اما  اعیمج  هجولا  ةادالا و  رکذ  ینعا  نایقابلا  نانثالا  امهو  امهریغل )

یلع لمتشا  امف  وه  وه  هناب  هبشملا  یلع  هب  هبشملا  لمحب  وأ  ارهاظ  هبـشلا  هجو  مومعب  اما  ةوقلا  نا  کلذ  نایبو  دیز  نع  اربخ  ۀعاجـشلا  یف 
. ملعا هللا  طسوتم و  وهف  طقف  امهدحا  یلع  لمتشا  ام  هل و  ةوق  الف  امهنع  الخ  ام  ةوقلا و  ۀیاغ  یلع  وهف  اعیمج  نیهجولا 

ص 215

زاجملا ۀقیقحلا و 

هب ذإ  زاجملا  وه  نایبلا  ملع  یلإ  رظنلاب  یلصالا  دوصقملا  زاجملا و  ۀقیقحلا و  ثحب  اذه  يأ  نایبلا  ملع  دصاقم  نم  یناثلا  دصقملا  وه  اذه 
هل عضو  امیف  لامعتـسالا  عرف  هل  عضو  ام  ریغ  یف  لامعتـسالا  ذإ  زاجملل  لصالاک  تناک  امل  اـهنا  ـالا  ۀـقیقحلا  نود  قرطلا  فـالتخا  یتأـتی 

رثکالا دانـسالا و  یف  امه  نیذـلا  نییلقعلا  زاجملا  ۀـقیقحلا و  نع  ازیمتیل  نییوغللاب ) نادـیقی  دـقو  . ) الوا ۀـقیقحلا  نع  ثحبلاب  ةداعلا  ترج 
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. یفرعلا یعرشلل و  لباقم  هنا  مهوتی  الئل  دییقتلا  اذه  كرت 
ۀقیقحلا - 

اهناکم یف  ۀـتبثملا  وأ  ۀـتباثلا  ۀـملکلا  یلإ  لقن  هتبثا  اذإ  هتققح  نم  لوعفم  ینعمب  وأ  تبث  اذإ  ئـشلا  قح  نم  لعاف  ینعمب  لیعف  لـصالا  یف 
ۀملکلا کلت  تعضو )  ) ینعم یف  يأ  امیف ) ۀلمعتسملا  ۀملکلا   ) حالطصالا یف  یه  ۀیمـسالا و  یلإ  ۀیفـصولا  نم  لقنلل  اهیف  ءاتلا  یلـصالا و 

یف ینعا  فرظلاف  ۀـملکلا  کـلت  یلع  لمتـشملا  مـالکلاب  بطاـختلا  عقی  هب  حالطـصا  یف  هل  تعـضو  يأ  بطاـختلا ) هب  حالطـصا  یف  هل  )
لامعتـسالا لبق  ۀـملکلا  نع  ۀلمعتـسملاب  زرتحاف  هل  ینعم  امم ال  ضعبلا  همهوت  ام  یلع  ۀلمعتـسملاب  هقلعتو  تعـضو  هلوقب  قلعتم  حالطـصا 

مل امیف  لمعتسملا  زاجملا  نعو  باتک  یلإ  اریشم  سرفلا  اذه  ذخ  وحن  طلغلا  نع  هل  تعضو  امیف  هلوقبو  ازاجم  ۀقیقح و ال  یمـست  اهناف ال 
موهفملا نا  الا  لیوأتلاب  ۀعوضوم  تناک  ناو  ةراعتـسالا  نال  عاجـشلا  لجرلا  یف  دسالاک  هریغ  یف  بطاختلا و ال  هب  حالطـصا  یف  هل  عضوی 

رخآ حالطصا  یف  هل  عضو  امیف  لمعتسملا  زاجملا  نع  بطاختلا  هب  حالطصا  یف  هلوقب  زرتحاو  قیقحتلاب . عضولا  وه  امنا  عضولا  قالطا  نم 
بطاخملا اهلمعتسا  اذإ  ةالصلاک  بطاختلا  هب  عقی  يذلا  حالطصالا  ریغ 
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امیف ۀلمعتسم  تناک  ناو  ۀصوصخملا  ناکرالا  ینعا  عرـشلا  یف  هل  عضو  ام  ریغ  یف  هلامعتـسال  ازاجم  نوکت  اهناف  ءاعدلا  یف  عرـشلا  فرعب 

ۀلالدلا ینعم  هیلإ و  مضنت  ۀنیرقب  هسفنب ال  لدیل  يأ  هسفنب ) ینعم  یلع  ۀـلالدلل  ظفللا  نییعت   ) ظفللا عضو  يأ  عضولاو )  ) ۀـغللا یف  هل  عضو 
اهقالطا دـنع  فورحلا  یناعم  مهفن  انال  اضیا  فرحلل  لماش  اذـه  ظفللا و  قالطا  دـنع  ینعملا  مهف  یف  ایفاک  نییعتلاب  ملعلا  نوکی  نا  هسفنب 
عـضول الماش  اذـه  نوکی  معن ال  لعفلا . مسالا و  فالخب  ریغلا  یلإ  جاتحت  لب  اهـسفنا  یف  ۀـمات  تسیل  اهیناعم  نا  الا  اهعاضواب  اـنملع  دـعب 

جرخف  ) هقلعتم رکذ  يدارفالا  هاـنعم  یلع  هتلـالد  یف  طورـشم  هنا  هریغ  یف  ینعم  یلع  لد  اـم  فرحلا  مهلوق  ینعم  لـعجی  نم  دـنع  فرحلا 
نود  ) هـسفنب ـال  ۀـنیرقب )  ) نوـکت اـمنا  ینعملا  کـلذ  یلع  هتلـالد ) نـال   ) يزاـجملا هاـنعم  یلإ  ۀبـسنلاب  اـعوضوم  نوـکی  نا  نـع  زاـجملا )

یفانی كارتشالا ال  ضراعل  نییعتلاب  نیینعملا  دحا  مهف  مدعو  هسفنب  نیینعملا  نم  لک  یلع  ۀلالدلل  نیع  دـق  هنال  جرخی  مل  هناف  كرتشملا )
خسنلا نم  ریثک  یفو  نییعتلاب . اعوضوم  نوکیف  هسفنب  ضیحلا  یلع  ۀلالدلل  رخآ  ةرمو  هسفنب  رهطلا  یلع  ۀلالدلل  ةرم  نیع  الثم  ءرقلاف  کلذ 

نا ةرورـض  زاجملا  اذکف  ۀعوضوم  یلـصالا  اهانعم  یلإ  ۀبـسنلاب  ۀیانکلا  نا  دیرا  نا  هنال  وهـس  وه  ۀیانکلا و  نود  كرتشملا  نود  هلوق  لدب 
ینعا ۀیانکلا  ینعم  یلإ  ۀبـسنلاب  ۀعوضوم  اهنا  دیرا  ناو  هیف  لمعتـسی  مل  ناو  سرتفملا  ناویحلل  عوضوم  یمری  ادسا  تیأر  انلوق  یف  دـسالا 
ةدارا نع  ۀعنام  ۀنیرق  ریغ  نم  يأ  هسفنب  هلوق  ینعم  لاقی  ال  ۀنیرقلا . ۀطـساوب  لب  هسفنب  هیلع  لدی  هنال ال  رهاظ  هداسفف  یلـصالا  ینعملا  مزال 
دـساف عضولا  فیرعت  یف  عوضوملا  ذخا  لوقن  انال  ۀیانکلا . نود  زاجملا  عضولا  نم  جرخی  اذه  یلعف  ۀـیظفل  ۀـنیرق  ریغ  نم  وأ  هل  عوضوملا 

هنا مالکلا  ینعم  لاقی  ۀیونعم ال  هیف  ۀنیرق  نوکی  دق  زاجملا  نال  یظفللا  یف  ۀنیرقلا  رصح  اذک  رودلا و  موزلل 
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يأر یلع  دـساف  اذـه  لوقن  انال  حاتفملا . بحاـص  هب  حرـص  اـم  یلع  ۀـقیقح  اـضیا  اـهناف  ۀـیانکلا  نود  زاـجملا  ۀـقیقحلا  فیرعت  هنع  جرخ 
ةدایز اذهل  ئجیسو  موزلملا  ةدارا  زاوج  عم  هل  عوضوملا  مزال  یف  تلمعتـسا  امنا  لب  هل  عضو  امیف  هدنع  لمعتـست  مل  ۀیانکلا  نال  فنـصملا 

نیب لب  عضولا  یلإ  جاتحت  اهیناعم ال  یلع  ظافلالا  ۀـلالد  نا  یلإ  مهـضعب  بهذ  ینعی  دـساف ) هرهاظ  هتاذـل  ظـفللا  ۀـلالدب  لوقلاو  . ) قیقحت
ماد ام  دساف  لوقلا  اذه  نا  یلع  نیققحملا  عیمجو  فنصملا  بهذف  هتاذل  هانعم  یلع  ظفل  لک  ۀلالد  یضتقت  ۀیعیبط  ۀبسانم  ینعملا  ظفللا و 

فالتخاب تاغللا  فلتخت  نا  بجول  ظفاللا  یلع  هتلالدـک  هتاذـل  تناک  ول  ینعملا  یلع  ظفللا  ۀـلالد  نال  ارهاظ  هنم  مهفی  ام  یلع  ـالومحم 
یلع لدی  ثیحب  ۀنیرقلا  ۀطـساوب  ظفللا  لعجی  نا  عنتم  لیلدلا و ال  نع  لولدـملا  كاکفنا  مدـعل  ظفل  لک  ینعم  دـحا  لک  مهفی  ناو  ممالا 

الا قالطالا  دنع  هنم  مهفی  ثیحب ال  رخآ  ینعم  یلإ  ینعم  نم  هلقن  عنتم  ریغلاب و ال  لوزی  تاذـلاب ال  ام  نال  یقیقحلا  نود  يزاجملا  ینعملا 
یملع ۀـمئا  هیلع  ام  یلع  هیبنت  هنا  لاـق  هرهاـظ و  نع  هفرـص  يأ  یکاکـسلا )  ) هتاذـل ظـفللا  ۀـلالدب  لوقلا  يأ  هلوأـت ) دـقو  . ) یناـثلا ینعملا 
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کلذ ریغ  امهنیب و  طسوتلا  ةواخرلا و  ةدشلا و  سمهلا و  رهجلاک و  فلتخت  اهب  صاوخ  اهسفنا  یف  فورحلل  نا  نم  فیرصتلا  قاقتشالا و 
ۀمکحلا قحل  ءاضق  امهنیب  بسانتلا  لمهی  ـال  ینعمل  اـهنم  بکرم  ئـش  نییعت  یف  ذـخا  اذإ  اـهب  ملاـعلا  نوکی  نا  یـضتقت  صاوخلا  کـلتو 

ناو نیبی  یتح  ئـشلا  رـسکل  دیدش  فرح  وه  يذـلا  فاقلاب  مسقلا  نیبی و  نا  ریغ  نم  ئـشلا  رـسکل  وخر  فرح  وه  يذـلا  ءافلاب  مصفلاک 
لثم مضلاب  لعف  باب  اذـک  يدـیحلا و  ناوزنلاک و  ۀـکرح  هیف  امل  کیرحتلاب  یلعفلا  نـالعفلاک و  صاوخ  اـضیا  فورحلا  بیکرت  تاـئیهل 

. ۀمزاللا ۀیعیبطلا  لاعفالل  مرکو  فرش 
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زاجملا - 
ینعم یلع  اهب  زوجملا  ۀملکلا  وأ  یلصالا  اهناکم  ۀیدعتملا  يأ  ةزئاجلا  ۀملکلا  یلإ  لقن  هادعت  اذإ  هزوجی  ناکملا  زاج  نم  لعفم  لصالا  یف 
ازاجم اذک  تلعج  مهلوق  نم  هنا  رهاظلا  نا  فنـصملا  رکذو  ۀغالبلا  رارـسا  یف  خیـشلا  هرکذ  اذک  یلـصالا  اهناکم  اهودعو  اهب  اوزاج  مهنا 

نافلتخم امهو  بکرمو ) درفم   ) زاجملاف هانعم . روصت  یلإ  قیرط  زاجملا  ناف  هکلـس  ناکملا  زاج  ینعم  نا  یلع  اهل  اقیرط  يأ  یتجاـح  یلإ 
ام ریغ  یف   ) ۀقیقح زاجمب و ال  تسیل  اهناف  لامعتسالا  لبق  ۀملکلا  نع  اهب  زرتحا  ۀلمعتسملا ) ۀملکلا  وهف  درفملا  اما  . ) ةدح یلع  الک  اوفرعف 

کلذب دیق  تعضو . هلوقب  قلعتم  بطاختلا ) هب  حالطـصا  یف   ) هلوق امهریغ و  وأ  الوقنم  وأ  ناک  الجترم  ۀقیقحلا  نع  هب  زرتحا  هل ) تعـضو 
ناو هناف  ازاجم  ءاعدلا  یف  عرشلا  فرعب  بطاخملا  هلمعتـسا  اذإ  ةالـصلا  ظفلک  رخآ  حالطـصا  یف  هل  عضو  امیف  لمعتـسملا  زاجملا  لخدیل 
نم جرخیلو  عرـشلا  ینعا  بطاختلا  هب  عقو  يذـلا  حالطـصالا  یف  هل  عضو  امیف  لمعتـسمب  سیلف  ۀـلمجلا  یف  هل  عضو  اـمیف  المعتـسم  ناـک 
هنا هیلع  قدصی  هناف  ۀـصوصخملا  ناکرالا  یف  عرـشلا  بسحب  ۀلمعتـسملا  ةالـصلا  ظفلک  رخآ  حالطـصاب  رخآ  ینعم  هل  نوکی  ام  ۀـقیقحلا 
هجو یلع   ) عرـشلا وه  بطاختلا و  هب  حالطـصا  بسحب  ۀـغللا ال  وه  رخآ و  حالطـصا  بسحب  نکل  هل  تعـضو  ام  ریغ  یف  ۀلمعتـسم  ۀـملک 

. حصی هجو  یلع  لامعتـسالا  ققحتیل  ۀقالعلا ) نم   ) زاجملل دبالف )  ) هل عوضوملا  ةدارا  يأ  هتدارا ) مدع  ۀنیرق  عم   ) ۀلمعتـسملاب قلعتم  حصی )
اذه نال  باتک  یلإ  اریـشم  سرفلا  اذه  ذخ  انلوقک  زاجملا  فیرعت  نم  طلغلا ) جرخیل   ) ۀـقالعلا طرتشاو  حـصی  هجو  یلع  هلوقب  دـیق  امنا  و 

. حصی هجو  یلع  سیل  لامعتسالا 
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( امهنم لکو   ) هل تعضو  ام  ةدارا  زاوج  عم  هل  تعـضو  ام  ریغ  یف  ۀلمعتـسم  اهنال  ۀیانکلا )  ) جرختل هتدارا  مدع  ۀنیرق  عم  هلوقب  دیق  امنا  (و )
نیعتی ال  ماع )  ) یفرع وأ )  ) کلذ ریغ  یفرصلا و  يوحنلاک و  هلقان  نیعتی  ام  وه  و  صاخ ) یفرعو  یعرشو  يوغل   ) زاجملا ۀقیقحلا و  نم  يأ 

اذه یلعو  ۀیعرـشف  عراشلا  ناک  ناو  ۀیوغلف  ۀغللا  ظفللا و  عضاو  اهعـضاو  ناک  ناف  عضاولا  یلإ  سایقلاب  ۀـقیقحلا  یف  ۀمـسقلا  هذـهو  هلقان .
ۀغللا حالطـصا  وه  ناک  ناف  حالطـصالا  کلذ  یف  هل  تعـضو  ام  ریغ  یف  لامعتـسالا  عقو  يذـلا  حالطـصالا  رابتعاب  زاـجملا  یفو  ساـیقلا 
ۀقیقح هناف  عاجـشلا ) لجرلاو   ) صوصخملا عبـسلل ) دساک   ) صاخ وأ  ماع  یفرعف  الا  یعرـشف و  عرـشلا  حالطـصا  ناک  ناو  يوغل  زاجملاف 

یف یعرش  زاجمو  ةدابعلا  یف  ۀیعرش  ۀقیقح  اهناف  ءاعدلاو )  ) ۀصوصخملا ةدابعلل ) ةالصلاو   ) عاجشلا لجرلا  یف  يوغل  زاجم  عبسلا  یف  ۀیوغل 
يأ ۀصاخ  ۀیفرع  ۀقیقح  هناف  ثدـحلاو )  ) ۀـثالثلا ۀـنمزالا  دـحاب  انرتقم  هسفن  یف  ینعم  یلع  لد  ام  ینعا  صوصخملا  ظفلل ) لعفو   ) ءاعدـلا

. یناثلا یف  ماع  یفرع  زاجم  لوالا  یف  ۀماع  ۀیفرع  ۀقیقح  اهناف  ناسنالا ) عبرالا و  يوذل  ۀـبادو   ) ثدـحلا یف  يوحن  زاجم  ظفللا  یف  ۀـیوحن 
اذـه یلعف  ةراعتـساف ) ـالاو   ) یقیقحلا ینعملا  يزاـجملا و  ینعملا  نـیب  ۀـهباشملا ) ریغ   ) ۀححــصملا ۀـقالعلا ) تناـک  نا  لـسرم  زاـجملاو  )

( ةراعتسالا قلطت  ام  اریثکو   ) یمری ادسا  تیأر  انلوق  یف  دساک  ۀهباشملا  ۀقالعل  یلصالا  هانعم  هب  هبـش  امیف  لمعتـسملا  ظفللا  یه  ةراعتـسالا 
يأ امهف )  ) قاقتـشالا هنم  حـصیو  ردـصملا  ینعمب  نوکت  اذـه  یلعف  هبـشملا .) یف  هب  هبـشملا  مسا  لامعتـسا  یلع   ) ینعا ملکتملا  لعف  یلع 
هریغ سبلاف  دحا  نم  ریعتسا  يذلا  سابللا  ۀلزنمب  هنال  راعتسم )  ) هب هبشملا  ظفل  يأ  ظفللا ) هل و  راعتـسمو  هنم  راعتـسم   ) هبـشملا هب و  هبـشملا 
ۀلعلا ۀلزنمب  اهنوکل  ۀمعنلا ) یف   ) تلمعتـسا اذإ  ۀصوصخملا  ۀحراجلل  ۀعوضوملا  دیلاک )  ) ۀهباشملا ریغ  ۀـقالعلا  تناک  ام  وه  و  لسرملاو ) )
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دیلا یف  نوکی  ةردقلا  ناطلـس  رهظی  ام  رثکا  نال  ةردقلا )  ) یف دیلاک  و )  ) اهب دوصقملا  یلإ  لصتو  ردصت  اهنم  ۀـمعنلا  نال  ۀـمعنلل  ۀـیلعافلا 
ۀلالدلا لاعفالا  نوکی  اهبو 
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اذإ ةدازملا  لـمحی  يذـلا  ریعبلل  مسا  لـصالا  یف  یه  یتلا  ۀـیاورلاو ) . ) کـلذ ریغ  ذـخالا و  عطقلا و  برـضلا و  شطبلا و  نم  ةردـقلا  یلع 

ۀلعلا ۀـلزنمب  یه  اهل و  الماح  ریعبلا  نوک  ۀـقالعلا  رفـسلل و  ذـختملا  ماـعطلا  يأ  دازلا  هیف  لـعجی  يذـلا  دوزملا  يأ  ةدازملا ) یف   ) تلمعتـسا
لـسرملا نم  يأ  هنمو ) . ) لاقف تاقالعلا  عاونا  نم  رخآلا  ضعبلاب  حیرـصتلا  یف  ذـخا  ۀـقالعلا  عاونا  ضعب  یلإ  لاثملاب  راشا  اـمل  و  ۀـیداملا ،

و نیعلاک ) ، ) ازاجم ۀیمـستلا  سفن  ئـشلا ال  کلذ  سفن  یلع  هقالطا  دنع  يأ  حماستلا  نم  عون  ةرابعلا  هذه  یف  هئزج ) مساب  ئـشلا  ۀیمـست  )
نوکی امم  لکلا  یلع  قلطی  يذلا  ءزجلا  نوکی  نا  بجیو  هنم . ءزج  نیعلا  بیقرلا و  صخشلا  یه  و  ۀئیبرلا ) یف   ) ۀصوصخملا ۀحراجلا  یه 
سکع هنمو  يأ  هسکعو )  ) ۀئیبرلا یلع  عبصالا  وأ  دیلا  قالطا  زوجی  الثم ال  لکلاب  دصق  يذلا  ینعملاب  صاصتخا  دیزم  ءازجالا  نیب  نم  هل 

مهعباصا نولعجی  یلاعت  هلوق  یف  عباصالا  نم  ءازجا  یه  یتلا  لمانالا ) یف   ) ۀلمعتسملا عباصالاک )  ) هلک مساب  ئـشلا  ۀیمـست  ینعی  روکذملا 
هببسم  ) مساب ئشلا  ۀیمست  وأ )  ) ثیغلا هببس  يذلا  تابنلا  يأ  ثیغلا ) انیعر  وحن  هببس  مساب   ) ئـشلا ۀیمـست  هنمو  يأ  هتیمـستو ) ، ) مهناذآ یف 

لکا نالف  مهلوق  یف  ببسملا  مساب  ببسلا  ۀیمست  ۀلثما  یف  حاضیالا  یف  درواو  هنع ، اببسم  تابنلا  نوکل  اثیغ  يأ  اتابن ) ءامسلا  ترطما  وحن 
يذلا ئشلا  مساب  ئشلا  ۀیمست  يأ  هیلع ) ناک  ام  وأ   ) ببسلا مساب  ببسملا  ۀیمـست  نم  وه  لب  وهـس . وه  مدلا و  نع  ۀببـسملا  ۀیدلا  يأ  مدلا 

ذإ ال کلذ  لبق  یماتی  اوناک  نیذـلا  يأ  مهلاوما )، یماتیلا  اوتآ  یلاعت و  هلوق  وحن   ) نآلا هیلع  سیل  هنکل  یـضاملا  نامزلا  یف  هیلع  وه  ناـک 
یلإ لؤی  اریصع  يأ  ارمخ ) رصعا  ینارا  ینا  وحن   ) لبقتسملا نامزلا  یف  هیلإ )  ) ئـشلا کلذ  لؤی ) ام   ) مساب ئـشلا  ۀیمـست  وأ  غولبلا  دعب  متی 
يأ هلاح )  ) مساب ئـشلا  ۀیمـست  وأ )  ) سلجملا يدانلا  هیف و  لاحلا  هیدان  لها  يأ  هیدان ) عدـیلف  وحن  هلحم   ) مساـب ئـشلا  ۀیمـست  وأ )  ) رمخلا

لحت یتلا  ۀنجلا ) یف  يأ  هللا  ۀمحر  یفف  مههوجو  تضیبا  نیذلا  اما  وحن و   ) ئشلا کلذ  یف  لحی  ام  مساب 
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ناک امل  رکذلا و  ۀلآل  مسا  ناسللا  و  انسح ) ارکذ  يأ  نیرخآلا ، یف  قدص  ناسل  یل  لعجاو  وحن  هتلآ   ) مساب ئشلا  ۀیمـست  وأ )  ) ۀمحرلا اهیف 
مزاللا یلإ  موزلملا  نم  لاقتنالا  یلع  زاجملا  ینبم  نا  نفلا  اذه  ۀمدقم  یف  رکذ  دـق  لیق  ناف  باتکلا . یف  هب  حرـص  ءافخ  عون  نیریخالا  یف 

لب جراخلا  وأ  نهذـلا  یف  كاکفنالا  عانتما  اـنهه  موزللا  ینعم  سیل  اـنلق  کـلذ . فیکف  موزللا  دـیفی  ـال  اـهرثکا  لـب  ۀـقالعلا  عاونا  ضعبو 
طابتراو ۀقالع  امهنیب  نیرما  لک  یف  ققحتم  اذـه  نایحالا و  ضعب  یفو  ۀـلمجلا  یف  رخآلا  یلإ  امهدـحا  نم  هببـسب  لقتنی  لاصتا  قصالت و 

دـصق ناف  ناسنالا  ۀفـش  یلع  رفـشملا  قلطا  اذإف  ۀهباشملا  ببـسب  قالطالا  نا  دصق  يأ  ۀـهباشملا  هتقالع  نوکت  زاجم  یه  و  ةراعتـسالاو ) )
یلإ دصق  ریغ  نم  فنالا  یلع  نسرملا  قالطاک  قلطملا  یلع  دیقملا  قالطا  نم  هنا  دیرا  ناو  ةراعتـسا  وهف  ظلغلا  یف  لبالا  رفـشمب  اههیبشت 
دیقت دـق   ) ةراعتـسالا الـسرم و  ازاجم  نوکی  دـق  ةراعتـسا و  نوکی  دـق  دـحاولا  ینعملا  یلإ  ۀبـسنلاب  دـحاولا  ظفللاف  لـسرم  زاـجمف  هیبشتلا 

دق ظفللا  نوکی  ناب  القع ) وأ  اسح   ) هیف یه  تلمعتـساو  اهب  ینع  ام  يأ  اـهانعم ) ققحتل   ) اـهنع ینکملا  ۀـیلییختلا و  نع  زیمتیل  ۀـیقیقحتلاب )
حالـسلا مات  يأ  حالـسلا ) یکاش  دـسا  يدـل  هلوقک   ) یـسحلاف ۀـیلقع  وأ  ۀیـسح  ةراشا  هیلإ  راشیو  هیلع  صنی  نا  نکمی  مولعم  رما  یلإ  لقن 

لجرلل راعتسم  انهه  دسالاف  ۀلابنو  ۀماسج  هل  راصف  هب  یمرو  محللاب  فذق  لیق  عئاقولا و  یلإ  اریثک  هب  فذق  يأ  عاجش ) لاجر  يأ  فذقم  )
رما اذه  مالسالا و  ۀلم  وه  و  قحلا ) نیدلا  يأ  میقتسملا  طارصلا  اندها   ) یلاعت هلوقک  یلقعلا  يأ و  هلوقو )  ) اسح ققحتم  رما  وه  عاجـشلا و 

. هیف ظفللا  لمعتساو  ظفللاب  ینع  ام  هانعم  هب  دارملا  هل و  عضو  امب  هانعم  هیبشت  نمضت  ام  ةراعتـسالاف  هللا  همحر  فنـصملا  لاق  القع . ققحتم 
ناو هل  عضو  امیف  المعتـسم  ظفللا  نوکی  امم  دسا  دیزب  تررمو  ادسا  ادیز  تیأرو  دـسا  دـیز  وحن  ةراعتـسالا  ریـسفت  نم  جرخی  اذـه  یلعف 

هنال کلذ  هب و  ئش  هیبشت  نمضت 
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ام انلوق  یف  ام  نا  یلع  هسفنب  ئـشلا  هیبشت  ۀلاحتـسال  هل  عوضوملا  ینعملاب  هاـنعم  هیبشت  حـصی  مل  هل  عوضوملا  ینعملا  نیع  هاـنعم  ناـک  اذإ 
عضو امیف  المعتسم  هنوکل  زاجمب  سیل  ةروکذملا  ۀلثمالا  یف  دساو  اهریغ  ةراعتسالا و  یلإ  زاجملا  میسقت  ۀنیرقب  زاجملا  نع  ةرابع  نمـضت 

ۀنیرقب یمری  ادـسا  تیأر  یف  امک  ةراعتـسا  وأ  ازاجم  نوکیف  عاجـشلا  ینعم  یف  لب  هل  عضو  امیف  لمعتـسم  هنا  ملـسن  ـال  اـنال  ثحب  هیف  هل و 
دـسالا عقوا  دق  هناب  کلذ  یلع  مهلالدتـساو  دساک ، دیز  ریدقتلا  ناو  هیبشتلا  ةادا  فذح  یلع  اذـه  نا  یلع  مهل  لیلد  دـیز و ال  یلع  هلمح 

امنا کلذ  یلإ  ریصملا  نال  دساف  ۀغلابملا  یلإ  ادصق  هنادا  فذحب  هیبشتلا  یلإ  ریصملا  بجوف  ادسا  نوکی  ناسنالا ال  نا  مولعمو  دیز . یلع 
نا انرکذ  ام  یلع  لدیو  حیحص . دیز  یلع  هلمحف  عاجشلا  لجرلا  نع  ازاجم  ناک  اذإ  اما  یقیقحلا و  هانعم  یف  المعتـسم  دسا  ناک  اذإ  بجی 

هلوقکو و یلع  لئاص  يرتجم ، يأ  ۀماعن  بورحلا  یفو  یلع  دسا  هلوقک  رورجملا  راجلا و  هب  قلعتی  ام  اریثک  ماقملا  اذه  لثم  یف  هب  هبـشملا 
یلع روهمجلاف  یلقع  وأ  يوغل  زاجم  ةراعتـسالا  نا  یف  اوفلتخا  دق  مهنا  ملعاو  حرـشلا ، یف  کلذ  انیفوتـسا  دق  ۀیکاب و  يا  یلع  هبرغا  ریطلا 

ۀعوضوم اهنوک  يوغل  زاجم   ) ةراعتـسالا يأ  اهنا ) لیلدو  . ) ۀـهباشملا ۀـقالعل  هل  عضو  ام  ریغ  یف  لمعتـسا  ظفل  اهنا  ینعمب  يوغل  زاجم  اـهنا 
لجرلل صوصخملا ال  عبسلل  عوضوم  یمری  ادسا  تیأر  انلوق  یف  دساف  هب  هبشملا  هبشملا و  نم  يأ  امهنم ) معالل  هبشملل و ال  هب ال  هبـشملل 

دسالا و یلع  ناویحلا  قالطاک  ۀقیقح  امهیلع  هقالطا  نوکیل  الثم  يرتجملا ، ناویحلاک  عاجشلا  لجرلا  عبسلا و  نم  معا  ینعمل  عاجشلا و ال 
ۀنیرق عم  هل  عضو  ام  ریغ  یلع  قالطا  عاجـشلا  لجرلا  وه  هبـشملا و  یلع  هقالطاف  اعطق  ۀـغللا  ۀـمئا  نع  لقنلاب  مولعم  اذـه  عاجـشلا و  لجرلا 

رابتعاب صاخلا ال  یلع  قلطا  اذإ  ماعلا  ظفل  یلع  ۀلالد  مالکلا  اذه  یفو  ایوغل . ازاجم  نوکیف  هل  عضو  ام  ةدارا  نع  ۀعنام 
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مل ذإ  ۀـقیقح  وه  لب  اناویح  وأ  اناسنا  وأ  الجر  تیقل  تلقف  ادـیز  تیقل  اذإ  امک  ئـش  یف  زاجملا  نم  سیل  وهف  همومع  رابتعاب  لب  هصوصخ 
مل امل  اهنال  يوغل  یلقع ال  رما  یف  فرـصتلا  نا  ینعمب  یلقع  زاجم   ) ةراعتـسالا يأ  اهنا ) لیقو  . ) هل عوضوملا  هانعم  یف  الا  ظـفللا  لمعتـسی 
ناک  ) دـسالا دارفا  نم  ادرف  عاجـشلا  لجرلا  لعج  ناب  هب ) هبـشملا  سنج  یف   ) هبـشملا لوخد  يأ  هلوخد ) ءاعدا  دـعب  الا  هبـشملا  یلع  قلطت 

هبشملا سنج  یف  هلوخد  ءاعدا  دعب  الا  هبشملا  یلع  قلطت  مل  اهنا  انلق  امنا  و  هل ) تعضو  امیف   ) الامعتسا هبشملا  یف  ةراعتسالا  يأ  اهلامعتسا )
تناک امل  ةراعتـسا و  ۀـلوقنملا  مالعالا  تناکل  ةراعتـسا  تناک  ول  مسالا  لقن  درجم  نال  ةراعتـسا  تناـک  اـمل  کلذـک  نکت  مل  ول  اـهنال  هب 

هنا ادیز  هب  داراو  ادسا  تیأر  لاق  نمل  لاقی  نا  حص  امل  هانعم و  نم  ایراع  درجملا  مسالا  قالطا  یف  ۀغلابم  ذإ ال  ۀقیقحلا  نم  غلبا  ةراعتسالا 
مـسا لقن  ناک  اذإ  ةرامالا و  ۀفـص  هیف  تبثا  دق  الا و  اریما  هلعج  لاقی  ذإ ال  ادسا  هلعج  هنا  ادـسا  هدـلو  یمـس  نمل  لاقی  امک ال  ادـسا  هلعج 

المعتـسم دسالا  ناک  دـسالا  مسا  هیلع  قلطا  مث  ءاعدا  یقیقحلا  دـسالا  ینعم  هل  تبثا  هنا  ینعمب  هیلإ  هانعم  لقنل  اعبت  هبـشملا  یلإ  هب  هبـشملا 
زاجم اعقاو  عقاولا  یف  سیل  ام  لعجو  دسالا  سنج  نم  عاجـشلا  لجرلا  لعج  لقعلا  نا  ینعمب  ایلقع  لب  ایوغل  ازاجم  نوکی  الف  هل  عضو  امیف 

هلوق یف  بجعتلا  حص   ) هب هبـشملا  سنج  یف  هلوخد  ءاعدا  دـعب  نوکی  امنا  هبـشملا  یلع  هب  هبـشملا  مسا  قالطا  نأل  يأ و  اذـهل ) و  . ) یلقع
یف سمـشلاک  مالغ  يأ  سمـش ) بجع ، نم  ینلظت و  تماق  یـسفن ، نم  یلع  زعا  سفن  سمـشلا  نم  . ) یلع لظلا  عقوت  يأ  ینللظت ) تماق 

اذهل ناک  امل  ۀـقیقحلا  یلع  اسمـش  هلعج  یقیقحلا و  سمـشلا  ینعم  مالغلا  کلذـل  یعدا  هنا  ولف ال  سمـشلا ) نم  ینللظت   ) ءاهبلا نسحلا و 
ال  ) هلوق یف  بجعتلا  نع  یهنلا  حـص  اذـهل  يأ و  هنع ) یهنلاو   ) رخآ اـناسنا  هجوـلا  نسح  ناـسنا  لـظی  نا  یف  بجعت  ـال  ذإ  ینعم  بجعتلا 

. اضیا عردلا  تحتو  بوثلا  تحت  سبلی  راعش  یه  هتلالغ ) یلب  نم  اوبجعت 
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نع یهنلل  ناـک  اـمل  اـیقیقح  ارمق  هلعج  هنا  ـال  وـلف  هیلع  هرارزا  تددـش  اذإ  هرزا  هـیلع  صیمقلا  تررز  لوـقت  رمقلا ) یلع  هرار  زا  رز  دـق  )
تیبلا یف  رمقلا  لاقی  نسحلا ال  یف  رمقلاک  ناسنا  ۀسبالمب  یقیقحلا ال  رمقلا  ۀسبالم  ببسب  یلبلا  هیلإ  عرسی  امنا  ناتکلا  نال  ینعم  بجعتلا 

ةراعتـسالا یفاـنی  هجولا  اذـه  یلع  رکذـلا  نا  ملـسن  ـال  لوقن  اـنال  هرارزاو  هتلـالغ  یف  ریمـضلا  وـه  روکذـم و  هبـشملا  نـال  ةراعتـساب  سیل 
ءاعدا يأ  ءاعدالا ) ناب   ) لیلدـلا اذـه  درو )  ) کلذ یلع  قداص  ةراعتـسالا  فیرعت  ناف  دـسا  دـی  یف  دـیز  فیـس  انلوق  یف  اـمک  ةروکذـملا 
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تیأر انلوق  یف  ادسا  ناب  يرورضلا  ملعلل  هل ) تعضو  امیف  ۀلمعتسم   ) ةراعتسالا يأ  اهنوک ) یضتقی  ال   ) هب هبشملا  سنج  یف  هبـشملا  لوخد 
هب هبشملا  سنج  یف  هبشملا  لوخد  ءاعدا  نا  کلذ  قیقحت  صوصخملا و  عبسلا  وه  هل  عوضوملا  عاجشلا و  لجرلا  یف  لمعتسم  یمری  ادسا 

ۀنجلا کلت  لثم  یف  ةوقلا  ۀیاهنو  ةأرجلا  ۀـیاغ  هل  يذـلا  وه  فراعتملا و  امهدـحا  نیمـسق : لیوأتلا  قیرطب  دـسالا  دارفا  لعج  هنا  یلع  ینبم 
دـسالا ظفلو  صوصخملا  لکیهلا  ۀصوصخملا و  ۀنجلا  کلت  یف  نکل ال  ةأرجلا  کلت  هل  يذلا  وه  فراعتملا و  ریغ  یناثلا  ۀـصوصخملا و 
نیعتیل فراعتملا  ینعملا  ةدارا  نع  ۀـعنام  ۀـنیرقلا  هل و  عضو  ام  ریغ  یف  لامعتـسا  فراعتملا  ریغ  یف  هلامعتـساف  فراعتملل  عوضوم  وه  امنا 

عبسلا ةدارا  نع  ۀعناملا  ۀنیرقلا  بصن  یفانی  عاجـشلا  لجرل  ۀیدسالا  يوعد  یلع  رارـصالا  نا  لاقی  ام  عفدنی  اذهب  فراعتملا و  ریغلا  ینعملا 
نا یلع  ۀـلالدو  ۀـغلابملا ) قحل  ءاضق  هیبشتلا  یـسانت  یلع  ءاـنبللف   ) نیروکذـملا نیتیبلا  یف  اـمک  هنع ) یهنلا  بجعتلا و  اـماو  . ) صوصخملا

هبـشملا یلع  بترتی  بجعتلا  نع  یهنلا  بجعتلا و  نم  هب  هبـشملا  یلع  بترتی  ام  لک  نا  یتح  الـصا  هب  هبـشملا  نع  زیمتی  ثیحب ال  هبـشملا 
هب هبـشملا  دارفا  لعجی  ناب  هب  هبـشملا  سنج  یف  هبـشملا  لوخد  يوعد  یف  لیوأتلا ) یلع  ءانبلاب  نیهجوب  بذکلا  قرافت  ةراعتـسالاو   ) اضیا

. بذکلا یف  لیوأت  رم و ال  امک  فراعتم  ریغ  افراعتم و  نیمسق 
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ینعملا ةدارا  نع  ۀـعنام  ۀـنیرق  نم  زاـجملل  دـبال  هنا  تفرع  اـمل  ةراعتـسالا  یف  رهاـظلا ) فـالخ  ةدارا  یلع  ۀـنیرقلا   ) بصنبو يأ  بصنو ) )
الو  ) هرهاظ جـیورت  یف  دوهجملا  لذـبی  لب  رهاظلا  فالخ  ةدارا  یلع  ۀـنیرق  هیف  بصنی  هلئاق ال  ناف  بذـکلا  فالخب  هل  عوضوملا  یقیقحلا 

فراعتم و ال ریغ  افراعتم و  نیمسق  هدارفا  لعجب  هب  هبشملا  سنج  یف  هبشملا  لاخدا  یضتقت  اهنا  نم  قبس  امل  املع )  ) ةراعتـسالا يأ  نوکت )
اذإ الا   ) دارفـالا لواـنتو  مومعلا  یـضتقی  ۀیـسنجلا  كارتشـالا و  عنمو  صخـشتلا  یـضتقی  هنـال  ۀیـسنجلا ) هتاـفانمل   ) ملعلا یف  کـلذ  نکمی 

نابحسو لخبلاب  ردامو  اذک  دوجلاب و  فاصتالل  نمضتملا  متاحک )  ) فاصوالا نم  فصوب  هراهتشا  ۀطساوب  ۀیفـصو ) عون   ) ملعلا نمـضت )
کلذ ناک  ءاوس  داوجلل  عوضوم  هنأک  لعجیف  متاح  یف  لوأتیو  دوجلا  یف  متاحب  صخش  هبشی  نا  زوجی  ذئنیحف  ۀهاهفلاب . لقابو  ۀحاصفلاب 

هقالطا نوکیو  فراعتملا  ریغلا  درفلا  دوهعملا و  فراعتملا و  درفلا  متاح  لوانتی  لیوأتلا  اذـهبف  دـسالا . یف  رم  امک  هریغ  وأ  دوهعملا  لجرلا 
ةراعتـسالا نا  ینعی  اهتنیرقو ) . ) امتاح مویلا  تیأر  وحن  ةراعتـسا  دوجلاب  فصتی  نمم  هریغ  یلعو  ۀـقیقح  ییاطلا  امتاح  ینعا  دوهعملا  یلع 

يأ رثکا ) وأ  یمری  ادسا  تیأر  کلوق  یف  امک  دحاو  رما  ام   ) اهتنیرقو هل  عوضوملا  ینعملا  ةدارا  نع  ۀعنام  ۀنیرق  نم  اهل  دبال  زاجم  اهنوکل 
لعشک عملت  افویـس  يأ  انارین ) اننامیا  یف  ناف  انامیالا ، لدعلا و   ) اوهرکت يأ  اوفاعت ) ناو  هلوقک   ) ۀنیرق اهنم  دحاو  لک  نوکی  روما  وأ  نارما 

طرـشلا اذـه  باوج  نا  یلع  هتلالدـل  فویـسلا  نارینلاب  دارملا  نا  یلع  ۀـنیرق  ناـمیالا  لدـعلا و  نم  دـحاو  لـکب  اوفاـعت  هلوق  قلعتف  نارینلا 
لوق داسف  رهظ  اذهب  دحاو و  لک  ۀنیرق ال  عیمجلا  نوکی  ضعبب  اهـضعب  ۀطوبرم  ۀمئتلم ) ناعم  وأ   ) فویـسلاب ۀعاطلا  یلإ  نوأجلتو  نوبراحت 

فیـس لـصن  نم  يأ  هلـصن ) نم  ۀـقعاص  هلوقک و   ) امیـسقو هل  ـالباقم  هلعج  حـصی  ـالف  ناـعم  وأ  هلوـقل  لـماش  رثـکا  وأ  هلوـق  نا  معز  نم 
اهبلقی هفیس  دح  نم  ران  بر  ینعملا  ۀیدعتلل و  ءابلا  بلقنا و  يأ  ءافکنا  نم  اهب ) یفکنت   ) حودمملا
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برحلا یف  هئافکا  یلع  اهبـصت  يأ  بئاحـس  ایاطعلا  مومعو  دوجلا  یف  یه  یتلا  سمخلا  هلمانا  يأ  بئاحـس ) سمخ  نارقـالا  سؤرا  یلع  )

لاق مث  نارقالا  سؤرا  یلع  لاق  مث  هفیس  لصن  نم  اهنا  نیبو  ۀقعاص  كانه  نا  رکذ  حودمملا  لمانال  بئاحـسلا  راعتـسا  امل  اهب و  مهکلهیف 
( نیفرطلا رابتعاب   ) ةراعتـسالا يأ  یهو )  ) لمانالا بئاحـسلاب  دارا  هنا  کـلذ  عیمج  نم  رهظف  لـمانالا  ددـع  وه  يذـلا  ددـعلا  رکذـف  سمخ 

ناک نم  وأ   ) یلاعت هلوق  یف  هانییحا ) وحن  نکمم  اما  ئـش  یف   ) نیفرطلا عامتجا  يأ  امهعامتجا ) نال  نامـسق   ) هل راعتـسملا  هنم و  راعتـسملا 
یلإ لصوی  قیرط  یلع  ۀلالدلا  یه  یتلا  ۀیادهلل  ایح  ئـشلا  لعج  وه  یقیقحلا و  هانعم  نم  ءایحالا  راعتـسا  هانیدـهف ) الاض  يأ  هانییحاف ، اتیم 

نکمی اـمم  ۀـیادهلا  ةاـیحلا و  نا  فنـصملا  لوق  نم  یلوا  اذـه  دـحاو و  ئـش  یف  اـمهعامتجا  نکمی  اـمم  ۀـیادهلا  ءاـیحالا و  بوـلطملا و 
امم ال لاضلل  تیملا  ةراعتـسا  یف  نیفرطلا  نال  هانییحا  وحن  لاق  امنا  و  ةایحلا . ءایحالا ال  وه  هنم  راعتـسملا  نـال  دـحاو  ئـش  یف  اـمهعامتجا 
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نیفرطلا نیب  امل  ۀیقافو )  ) ئش یف  اهیفرط  عامتجا  نکمی  یتلا  ةراعتسالا  مستلو )  ) لالضلاب فصوی  تیملا ال  اذإ  ئش  یف  امهعامتجا  نکمی 
یف عفنلا  هءافتنال  يأ  عفنلا  حـتفلاب  وه  هئانغ ) مدـعل  دوجوملل  مودـعملا  مسا  ةراعتـساک   ) نکمم اـما  یلع  فطع  عنتمم ) اـماو   ) قاـفتالا نم 
دقف وأ  مدع  نمل  دوجوملا  مسا  ةراعتسا  کلذکو  عنتمم  ئـش  یف  مدعلا  دوجولا و  عامتجا  نا  کش  مودعملا و ال  یف  امک  دوجوملا  کلذ 

( ۀـیدانع  ) ئـش یف  اهیفرط  عامتجا  نکمی  یتلا ال  ةراعتـسالا  مستلو )  ) همـسا سانلا  یف  میدـتو  هرکذ  یحت  یتلا  ۀـلیمجلا  هراـثآ  تیقب  نکل 
ةراعتـسالا يأ  هدض ) یف  لمعتـسا  ام  امهو  ۀیحیلمتلا  ۀـیمکهتلا و   ) ةراعتـسالا ۀـیدانعلا  نم  يأ  اهنمو ) . ) امهعامتجا عانتماو  نیفرطلا  دـناعتل 

ام یلع  مکهت  وأ  حیلمت  ۀطـساوب  بسانتلا  ۀلزنم  صقانتلا  وأ  داضتلا  لیزنتل  يأ  رم ) امل  هضیقن  وأ   ) یقیقحلا اهانعم  دـض  یف  تلمعتـسا  یتلا 
هقیقحت قبس 

ص 227
يذلا راذنالل  هل  ربخملا  یف  ارورس  رهظی  امب  رابخالا  یه  یتلا  ةراشبلا  تریعتـسا  مهرذنا . يأ  میلا )، باذعب  مهرـشبف  وحن   ) هیبشتلا باب  یف 

حیلمتلا و لیبس  یلع  انابج  دیرت  تناو  ادسا  تیأر  کلوقکو  ءازهتـسالا  مکهتلا و  لیبس  یلع  ةراشبلا  سنج  یف  راذـنالا  لاخداب  هدـض  وه 
دصق ام  يأ  عماجلا ) رابتعاب   ) ةراعتسالا و ) . ) نبجلا ۀعاجـشلا و  اذک  ةدحاو و  ۀهج  نم  راذنالا  ریـشبتلا و  عامتجا  عانتما  یفخی  ۀفارظلا و ال 

ةالـصلا و هیلع  هلوق  وحن )  ) هنم راعتـسملا  هل و  راعتـسملا  نیفرطلا ) موهفم  یف  لـخاد  اـم   ) عماـجلا يأ  هنـال ) نامـسق   ) هیف نیفرطلا  كارتشا 
لاق توملا . هیتأی  یتح  هللا  دبعی  ۀمینغ  یف  ۀفعـش  یف  لجر  وأ  اهیلإ ) راط  ۀـعیه  عمـس  املک   ) هسرف نانعب  کسمم  لجر  سانلا  ریخ  مالـسلا 

هسرف نانعب  ذخا  لجر  سانلا  ریخ  ینعملا  لبجلا و  سأر  ۀفعـشلا  نبج و  اذإ  عیهی  عاه  نم  اهلـصاو  اهنم  عزفت  یتلا  ۀحیـصلا  ۀعیهلا  هللا  راج 
هـشاعم رما  یف  اهب  یفتکیو  اهاعری  لیلق  هل  منغ  یف  لابجلا  ضعب  سؤر  یف  نکـسو  سانلا  لزتعا  لـجر  وأ  هللا  لـیبس  یف  داـهجلل  دعتـساو 
ۀفاسملا عطق  وه  ناریطلا  ودـعلا و  نیب  عماجلا  ناـف   ) اـمهموهفم یف  لـخاد  عماـجلا  ودـعلل و  ناریطلا  راعتـسا  توملا . هیتأـی  یتح  هللا  دـبعیو 
ۀفاسملا عطق  وه  ناریطلا  نا  رهظالا  ودـعلا و  یف  هنم  يوقا  ناریطلا  یف  هنا  ـالا  ناریطلا  ودـعلا و  موهفم  یف  يأ  اـمهیف ) لـخاد  وه  ۀعرـسب و 
ماسجالا نیب  لاصتالا  ۀـلازال  عوضوملا  عیطقتلا  ةراعتـساب  لثمی  نا  یلوالاف  هموهفم  یف  ۀـلخاد  رثکـالا ال  یف  هل  ۀـمزال  ۀعرـسلا  حاـنجلاب و 
عامتجالا ۀـلازا  عماجلا  اـمما و  ضرـالا  یف  مهاـنعطقو  یلاـعت  هلوق  یف  ضعب  نع  اهـضعب  داـعباو  ۀـعامجلا  قیرفتل  ضعبب  اهـضعب  ۀـقزتلملا 

عیطقتلا نسرملا و  نم  لک  یف  نا  عم  فنالا  یلع  نیلـسرملا  قالطا  نیبو  اذـه  نیب  قرفلا  و  دـشا ، عطقلا  یف  یه  اـمهموهفم و  یف  ۀـلخادلا 
نا وه  ۀعامجلا  قیرفتو  فنالا  یف  سیل  فصو  صوصخ 

ص 228
نا لصاحلا  نسرملا و  یف  فصولا  صوصخ  فالخب  ۀعامجلا  قیرفتل  هتراعتسا  یف  ظوحلمو  یعرم  عیطقتلا  یف  نئاکلا  فصولا  صوصخ 

اعماج و نوکی  فکیف  فعـضلا  ةدشلاب و  فلتخی  ۀیهاملا ال  ءزج  نا  نفلا  اذه  ریغ  یف  ررقت  دق  تلق  ناف  ۀـمث . ۀـفالخب  روظنم  انهه  هیبشتلا 
ۀیهام نوکی  نا  بجی  موهفملا ال  ۀـیقیقحلا و  ۀـیهاملا  یف  وه  امنا  فالتخالا  عاـنتما  تلق  يوقا . هنم  راعتـسملا  یف  نوکی  نا  بجی  عماـجلا 

دحا یف  هنوک  عم  نیفرطلا  موهفم  یف  الخاد  عماجلا  نوک  حصیف  فعـضلا  ةدشلل و  لباق  اهـضعب  روما  نم  ابکرم  ارما  نوکی  دق  لب  ۀـیقیقح 
اماو  ) فعـضلا ةدشلاب و  هفالتخا  عم  لحملا  داوسلا و  نم  بکرملا  ینعا  دوسالا  موهفم  نم  ءزج  داوسلا  نا  يرت  الا  يوقاو  دشا  نیموهفملا 

ۀعاجشلا نا  روهظل  کلذ  وحن  للهتملا و  هجولل  سمشلا  عاجشلا و  لجرلل  دسالا  ةراعتـسا  نم  رم ) امک   ) لخاد اما  یلع  فطع  لخاد ) ریغ 
یه ۀـیماع و  اما   ) اهنا وه  عماجلا و  رابتعاب  رخآ  میـسقت  ةراعتـسالل  اضیاو ) . ) سمـشلل للهتلا  اذـک  و  هموهفم ، یف  لخاد  دـسالل ال  ضراع 

اوعفترا هب  انهذا  وتوا  نیذلا  ۀصاخلا  الا  اهیلع  علطی  یتلا ال  ۀـبیرغلا ) یه  ۀیـصاخ و  وأ  یمری  ادـسا  تیأر  وحن  اهیف  عماجلا  روهظل  ۀـلذتبملا 
هناو بدؤم  هناب  سرفلا  فصو  یف  هلوق ) یف  امک   ) ۀبارغ عون  هیف  اهیبشت  نوکی  ناب  هبـشلا ) سفن  یف  نوکت  دق  ۀبارغلاو  . ) ۀـماعلا ۀـقبط  نع 

کلع هنانعب ،  ) هجرـس مدـقم  يأ  هسوبرق ) یبتحا  اذإو   ) هیلإ دوعی  نا  یلإ  هناکم  فقو  هجرـس  سوبرق  یف  هنانع  یقلا  هنع و  هبحاص  لزن  اذإ 
یف نانعلا  عوقو  ۀئیه  هبـش  هسفن  رئازلاب  داراو  سرفلا . مهف  یف  ۀضرتعملا  ةدـیدحلا  یه  ۀمیکـشلا  میکـشلا و  رئازلا ) فارـصنا  یلإ  میکـشلا 
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راعتسا مث  هرهظ  یبناج  یلإ  ادتمم  یبتحملا  یتبکر  نم  هعقوم  یف  بوثلا  عوقو  ۀئیهب  سرفلا  مف  یبناج  یلإ  ادتمم  جرسلا  سوبرق  نم  هعقوم 
. هیبشتلا ۀبارغل  ۀبیرغ  ةراعتسالا  تئاجف  جرسلا  سوبرق  یف  نانعلا  عوقول  هریغ  وأ  بوثی  هیقاسو  هرهظ  لجرلا  عمجی  نا  وه  ءابتحالا و 

ص 229
( حطابالا یطملا  قانعاب  تلاسو  ، ) اننیب ثیداحالا  فارطاب  انذخا  هلوق ) یف  امک  ۀیماعلا   ) ةراعتسالا یف ) فرصتب   ) ۀبارغلا يأ  لصحت ) دقو  )

ۀلمتشملا ۀعرسلا  ۀیاغ  یف  اثیثح  اریس  لبالا  ریسل  حطابالا  یف  ۀعقاولا  لویسلا  نالیس  راعتسا  یصحلا  قاقد  هیف  ءاملا  لیـسم  وه  حطبا و  عمج 
نود حطابالا  یلإ   ) تلاس ینعا  لعفلا ) دنسا  ذإ   ) ۀبارغلا فطللا و  دافا  امب  هیف  فرصت  دق  نکل  یماع  رهاظ  اهیف  هبشلا  ۀسالـسو و  نیل  یلع 

نال ریـسلا ) یف  قانعالا  لخدا  وأ  ، ) ابیـش سأرلا  لعتـشاو  یلاعت  هلوق  یف  امک  لـبالا  نم  حـطابالا  تئـالتما  هنا  داـفا  یتح  اـهقانعاو  یطملا )
یف اهعبتتو  ۀـکرحلا  یف  اهیلإ  دنتـست  ءازجالا  رئاسو  يداوهلا  یف  امه  رما  نیبتیو  قانعالا  یف  ابلاغ  نا  رهظی  لـبالا  ریـس  یف  ؤطبلا  ۀعرـسلا و 
اما هل  راعتـسملا  هنم و  راعتـسملا  نال  ماسقا .) ۀتـس   ) عماجلا هل و  راعتـسملا  هنم و  راعتـسملا  ۀـثالثلا ) رابتعاب   ) ةراعتـسالا و ) . ) ۀـفخلا لقثلا و 
قبس امل  ریغ  یلقع ال  ةریخالا  ۀثالثلا  یف  عماجلا  ۀعبرا و  ریصت  سکعلاب  وأ  یلقع  هل  راعتسملا  یسح و  هنم  راعتـسملا  وأ  نایلقع  وأ  نایـسح 

عماجلاف نییسح  اناک  نا  نیفرطلا  نال   ) هلوقب راشا  اذه  یلا  ۀتـس و  ریـصتف  فلتخم  وأ  یلقع  وأ  یـسح  اما  لوالا  مسقلا  یف  هنکل  هیبشتلا  یف 
نم یلاعت  هللا  هقلخ  يذلا  ناویحلا  هل  راعتسملا  ةرقبلا و  دلو  هنم  راعتسملا  ناف  راوخ . هل  ادسج  الجع  مهل  جرخاف  یلاعت  هلوق  وحن  یـسح  اما 

عماجلاو . ) مالـسلا هیلع  لیربج  سرف  ءیطوم  نم  اهذـخا  یتلا  ۀـبرتلا  یلحلا  کلت  یف  هئاقلا  دـنع  يرماسلا  راـن  اهتکبـس  یتلا  طـبقلا ) یلح 
رصبلاب كردم  يأ  یسح )  ) عماجلا هل و  راعتسملا  هنم و  راعتـسملا  نم  عیمجلاو )  ) ةرقبلا دلو  لکـش  یلع  ناک  ناویحلا  کلذ  ناف  لکـشلا )

فشک هل  راعتسملا  ةاشلا و  وحن  نع  دلجلا  طشک   ) وه خلسلا و  ینعم  هنم ) راعتـسملا  ناف  راهنلا  هنم  خلـسن  لیللا  مهل  ۀیآو  وحن  یلقع  اماو  )
هلوصح بیقع  هلوصح  يأ  رخآ ) یلع  رما  بترت  نم  لقعی  ام  عماجلا  نایسح و  امهو   ) هلظ ءاقلا  عضوم  وه  و  لیللا ) ناکم  نع  ءوضلا 
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ناـیبو یلقع . رما  بترتلا  لـیللا و  ناـکم  نع  ءوضلا  فشک  یلع  ۀـملظلا  روهظ  بترتو  طـشکلا  یلع  محللا  روهظ  بترتـک  اـبلاغ  وأ  اـمئاد 

امک لیزاو  طشک  يأ  لیللا  نم  راهنلا  خلـس  دـقف  سمـشلا  تبرغ  اذإف  هئوضب  اهرتسی  اهیلع  راط  عرف  رونلا  لـصالا و  یه  ۀـملظلا  نا  کـلذ 
هنع هباها  خلـس  دعب  خولـسملا  روهظ  ۀـلزنمب  راهنلا  ءوض  باهذ  دـعب  ۀـملظلا  روهظ  لعجف  هل  اسلا ؟ هیلع  يراطلا  ئـشلا  ئـشلا  نع  فشکی 
نم حاتفملا  یف  رکذ  ام  یلع  اما  مالظالا و  وه  لیللا  ناکم  نع  ءوضلا  باهذا  بیقع  عقاولا  نال  نوملظم ، مه  اذإف  یلاعت  هلوق  حص  ذـئنیحو 
نیب قیفوتلا  مهـضعب  لواحو  مالظالا . نود  راـصبالا  وه  اـمنا  هدـعب  عقاولا  نـال  لاکـشا  هیفف  لـیللا  ۀـملظ  نم  راـهنلا  روهظ  هل  راعتـسملا  نا 

ینعمب روهظلا  ناب  وأ  زییمتلا  روهظلا  نم  دارملا  ناب  وأ  راهنلا  نم  لیللا  ۀملظ  روهظ  يأ  بلقلا  یلع  حاتفملا  بحاص  مالک  لمحب  نیمالکلا 
رکذو لئاز  يأ  اهراع . کنع  رهاظ  ةاکـش  کـلتو  بیؤذ  یبا  لوق  یفو  رهاـظ . ۀـطیر  نبا  اـیراع  کـلذ  یـسامحلا و  لوق  یف  اـمک  لاوزلا 
ةاشلا تخلس  وحن  جارخالا  ینعمب  نوکی  دق  ةاشلا و  نع  باهالا  تخلـس  لثم  عزنلا  ینعمب  نوکی  دق  خلـسلا  نا  حاتفملا  حرـش  یف  ۀمالعلا 

فالتخاب فلتخی  امم  همدـعو  یخارتلا  نال  ءافلاب  نوملظم  مه  اذإف  یلاـعت  هلوق  حـصو  یناـثلا  یلإ  حاـتفملا  بحاـص  بهذـف  باـهالا  نع 
راهنلا ۀئاضا  دعب  مالظلا  لوخد  ناش  مظعل  نکل  مالظلا  لوخد  نیبو  لیللا  نم  راهنلا  جارخا  نیب  طسوت  ناو  راهنلا  نامزو  تاداعلا  رومالا و 

نم راهنلا  جارخا  بیقع  مهئجافی  هنأک  لیللا  لعجو  ابیرق  نامزلا  دـع  لیللا  نم  نامزلا  کلذ  فاعـضا  یف  الا  لـصحی  نا  یغبنی  اـمم  هنوکو 
عزن انلقو  عزنلا  ینعمب  خلسلا  انلعج  ولو  لیللا . لوخد  هاجافف  لیللا  نم  راهنلا  جرخا  لاقی  امک  ةاجافملا  اذإ  نسح  اذه  یلعو  ۀلهم . الب  لیللا 

هاجفف ءاوهلا  نع  سمشلا  ءوض 
ص 231

یلقع هضعبو  یـسح  هضعب  فلتخم ) اماو  . ) کلذ زوجی  الف  راسکنالا  هاجافف  زوکلا  ترـسک  انلق  اذإ  اـمک  نسحی  مل  وأ  مقتـسی  مل  مـالظلا 
هلوق یلع  فطع  الاو )  ) ۀیلقع یه  و  ناشلا ) ۀهابنو   ) یـسح یه  و  ۀعلطلا ) نسح  یف  سمـشلاک  اناسنا  دـیرت  تناو  اسمـش  تیأر  کلوقک  )
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هنم راعتسملا  ناف  اندقرم . نم  انثعب  نم  یلاعت  هلوق  وحن  نایلقع  اما   ) نافرطلا يأ  امهف )  ) نییـسح نافرطلا  نکی  مل  ناو  يأ  نییـسح  اناک  ناو 
ردصملا یف  هیبشتلا  ربتعا  هنا  الا  ناکملا  ینعمب  هنا  یلع  وأ  ۀیلـصا  ةراعتـسالا  نوکتو  ایمیم  اردصم  دـقرملا  نوکی  نا  یلع  مونلا  يأ  داقرلا )
دوصقملا یف  هیبشتلا  رابتعاو  تاذـلا  سفن  تاذـلاب ال  مئاقلا  ینعملا  یف  وه  امنا  تاقتـشملا  رئاـسو  ناـکملا  مسا  یف  رظنلاـب  دوصقملا  نـال 

لیق و  یلقع ) عیمجلا  لعفلا و  روهظ  مدع  عماجلا  توملا و  هل  راعتـسملاو  . ) ۀیعبتلا ةراعتـسالا  یف  قیقحت  هدایز  اذـهل  عمـستسو  یلوا  مهالا 
يذلا ثعبلا  وه  عماجلا  نا  قحلاف  يوقا  هنم  راعتسملا  نوکی  نا  عماجلا  طرش  نم  يوقا و  توملا  ینعا  هل  راعتـسملا  یف  لاعفالا  روهظ  مدع 

دعو ام  اذه  هلوق  عم  یتوملا  مالک  مالکلا  اذه  نوک  یه  ةراعتسالا  ۀنیرقو  دحال  هیف  ۀهبش  امم ال  هنوکل  يوقا  رهـشا و  رهظا و  مونلا  یف  وه 
امب عدصاف  یلاعت  هلوق  وحن  هنم  راعتسملا  وه  یسحلاو   ) یلقع رخآلا  یسح و  نیفرطلا  دحا  يأ  نافلتخم ) اماو  . ) نولسرملا قدصو  نمحرلا 

يأ ال ۀـنابا  رمالا  نبا  ینعملا  و  نایلقع ) امهو  ریثأـتلا  عماـجلا  غیلبتلا و  هل  راعتـسملا  یـسح و  وه  جاـجزلا و  رـسک  هنم  راعتـسملا  ناـف  رمؤت ،
یغط امل  انا  یلاعت  هلوق  وحن   ) هل راعتـسملا  وه  یـسحلا  نافلتخم و  نافرطلا  يأ  کلذ ) سکع  اماو   ) ۀـجاجزلا عدـص  مئتلی  ـال  اـمک  یحمنت 

نایلقع و) امهو  طرفملا  ءالعتسالا  عماجلا  ریثکتلا و  هنم  راعتـسملا  یـسح و  وه  ءاملا و  ةرثک  هل  راعتـسملا  ناف  ۀیراجلا . یف  مکانلمح  ءاملا 
ةرهتشملا مالعالا  یف  امک  الیوأت  وأ  ۀقیقح  سنج ) مسا  ناک  نا   ) راعتسملا ظفللا  يأ  هنال ) نامسق   ) راعتسملا ظفللا ) رابتعاب   ) ةراعتسالا
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نیع و مسا  لوالا  دیدشلا  برـضلل  ریعتـسا  اذإ  لتقو )  ) عاجـشلا لجرلل  ریعتـسا  اذإ  دساک )  ) ۀیلـصا ةراعتـسالاف  يأ  ۀیلـصاف )  ) ۀیفـصو عونب 
لعافلا و یمسا  لثم  هنم ) قتشی  ام  لعفلاک و   ) ۀیعبت ةراعتـسالاف  سنج  مسا  راعتـسملا  ظفللا  نکی  مل  ناو  يأ  ۀیعبتفالاو )  ) ینعم مسا  یناثلا 

افوصوم هبشملا  نوک  یضتقی  هیبشتلا  هیبشتلا و  دمتعت  ةراعتسالا  نال  ۀیعبت  تناک  امنا  و  فرحلاو )  ) کلذ ریغ  ۀهبشملا و  ۀفصلا  لوعفملا و 
ضیبا مسج  کلوقک  ۀتباثلا  ةررقتملا  رومالا  يا  قئاقحلا  ۀیفوصوملل  حلصی  امنا  هبشلا و  هجو  یف  هب  هبـشملل  اکراشم  هنوکب  وأ  هبـشلا  هجوب 

هضورعو لاعفالا  موهفم  یف  نامزلا  لوخد  ۀطساوب  ةررقتم  ریغ  ةددجتم  اهنوکل  اهنم  ۀقتشملا  تافصلا  لاعفالا و  یناعم  نود  فاص  ضایبو 
اهنال ۀلالا  ناکملا و  نامزلا و  مسا  لوانتی  هتماقتـسا ال  دـعب  لیلدـلا  اذـه  نال  ثحب  هیف  هورکذ و  اذـک  رهاظ  وه  فورحلا و  نود  تافـصلل 
یف ةراعتسالا  نوکت  نا  بجیف  ۀلالا  ناکملا و  نامزلا و  مسا  نود  تافصلا  وه  تاقتشملاب  دارملا  ناب  اوحرص  اضیا  مهو  ۀیفوصوملل  حلصت 

يذـلا عضوملل  نالف  لتقم  اذـه  انلق  اذإ  اناب  عطقلل  کلذـک  سیل  هردـصم و  یف  ـال  هسفن  یف  هیبشتلا  ردـقی  ناـب  ۀیلـصا  وحن  ناـمزلا و  مسا 
یف ردـصملا ال  یف  ةراعتـسالا  ناو  داقرلاب  توملا  لتقلاب و  برـضلا  هیبشت  یلع  ینعملا  ناف  هربقل  نـالف  دـقرم  وأ  ادـیدش  ابرـض  هیف  برض 
نال ۀـیعبت  تاوذـلاب  ۀـمئاقلا  یناعملا  یلإ  اهب  دـصقلا  نوکی  یتلا  تاقتـشملا  عیمجو  لاـعفالا  یف  ةراعتـسالا  نا  قیقحتلا  لـب  ناـکملا  سفن 

سفن یلع  ۀـلادلا  ظاـفلالا  ترکذـل  ـالا  هیبشتلا و  هیف  ربتعی  ناـب  ریدـجلا  مهـالا  دوصقملا  وه  تاذـلاب  مئاـقلا  ینعملا  یلع  لادـلا  ردـصملا 
فرحلا يأ  ثلاثلا ) یفو  ردـصملا  ینعملا   ) هنم قتـشی  ام  لعفلا و  یف  يأ  نیلوالا ) یف  هیبشتلاـف   ) تافـصلا نم  اـهب  موقی  اـم  نود  تاوذـلا 

اهیناعم ریـسفت  دـنع  اهنع  اهب  ربعی  ام  فورحلا  یناعم  تاقلعتمب  دارملا  حاتفملا  بحاص  لاق  فرحلا . ینعم  هب  قلعت  امل  يأ  هاـنعم ) قلعتمل  )
اءامـسا لب  افورح  تناک  امل  الاو  فورحلا  یناعم  تسیل  هذهف  ضرغلا  اهانعم  یکو  ۀـیفرظلا  اهانعم  یفو  ۀـیاغلا  ءادـتبا  اهانعم  نم  انلوق  لثم 

ۀیمسالا نال 
ص 233

عونب هذـه  یلإ  یناعملا  کلت  عجرت  یناعم  فورحلا  هذـه  تدافا  اذإ  يأ  اهیناعمل  تاقلعتم  یه  اـمنا  ینعملا و  راـبتعاب  یه  اـمنا  ۀـیفرحلا  و 
ینعمل هیبشتلا  ناک  اذإ  و  حیحـصب . سیل  ۀـمعن ) یف  دـیز  انلوق  یف  رورجملاک   ) فورحلا ینعم  قلعتم  لـیثمت  یف  فنـصملا  لوقف  مازلتـسا .
اهبـشم لاحلا  ۀلالد  لعجی  يأ  قطنلاب ) ۀلالدلل  اذـکب  ۀـقطان  لاحلا  لاحلا و  تقطن  یف   ) هیبشتلا ردـقیف )  ) فورحلا ینعم  قلعتملو  ردـصملا 
لعفلا راعتسملا  قطنلا  نم  قتشی  مث  قطنلا  ظفل  ۀلالدلل  راعتسی  مث  نهذلا  یلإ  هلاصیا  ینعملا و  حاضیا  هبـشلا  هجوو  هب  اهبـشم  قطانلا  قطنو 

نا رابتعاب  لب  هیبشتلا  رابتعاب  ۀلالدلا ال  یلعو  قطنلا  قلطا  ناو  ۀـیعبت  ۀفـصلا  لعفلا و  یفو  ۀیلـصا  ردـصملا  یف  ةراعتـسالا  نوکتف  ۀفـصلا  و 
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ازاجمو ةراعتـسا  دحاولا  ینعملا  یلإ  ۀبـسنلاب  دـحاولا  ظفللا  نوکی  نا  یف  عانتما  هنا ال  تفرع  دـق  الـسرم و  ازاجم  نوکی  هل  ۀـمزال  ۀـلالدلا 
اودع مهل  نوکیل  نوعرف  لآ   ) مالسلا هیلع  یـسوم  يأ  هطقتلاف ) یلاعت  هلوق  وحن  لیلعتلا  مال  یف   ) هیبشتلا ردقی  و )  ) نیتقالعلا رابتعاب  الـسرم 

بترتلا یف  ینبتلا  ۀبحملاک و  ۀیئاغلا )  ) طاقتلالا ۀلع  يأ  هتلعب ) طاقتلالا  دعب   ) نیلصاحلا نزحلاو )  ) ةوادعلل هیبشتلا  ردقی  يأ  ةوادعلل ) انزحو 
اعبت اهیف  ةراعتـسالا  نوکتف  ۀـیئاغلا  ۀـلعلا  یف  لمعتـسی  نا  هقح  ناـک  اـم  نزحلا  ةوادـعلا و  یف  لمعتـسا  مث  هدـعب  لوصحلا  طاـقتلالا و  یلع 

. قبـس ام  یلع  رورجملا  وه  ماللا  ینعم  قلعتم  نا  یلع  ینبمو  فاـشکلا  بحاـص  مـالک  نم  ذوخأـم  قیرطلا  اذـه  رورجملا و  یف  ةراعتـسالل 
وأ ۀیلصا  ةراعتسالا  تناک  ءاوس  هبشملا  وه  نوکی  نا  بجی  كورتملا  نال  ۀحرصملا  ةراعتسالا  یف  فنصملا  بهذم  یلع  میقتسم  ریغ  هنکل 

نزحلا ةوادعلا و  بترت  هبش  هنا  انهه  ۀیعبتلا  ةراعتسا  قیقحت  لب  كورتم . روکذم ال  نزحلا  ةوادعلا و  ینعا  هبـشملا  قیرطلا  اذه  یلعو  ۀیعبت .
بترت ینعا  هب  هبشملل  ۀعوضوملا  ماللا  هبشملا  یف  لمعتسا  مث  هیلع  ۀیئاغلا  هتلع  بترتب  طاقتلالا  یلع 
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مکح ماللا  مکح  راصف  لاحلا  تقطن  یف  رم  امک  ماللا  یف  اهتیعبتو  ۀیـضرفلا  ۀیلعلا و  یف  الوا  ةراعتـسالا  ترجف  یلع  ۀـیئاغلا  طاقتلالا  ۀـلع 

اذه یفو  اوهس . فنـصملا  هرکذ  ام  یلع  رورجملا  ۀیـضرفلا ال  ۀیلعلا و  وه  ماللا  ینعم  قلعتم  راصو  ۀیلعلا  هبـشی  امل  تریعتـسا  ثیح  دسالا 
یلع  ) هنم قتـشی  ام  لعفلا و  یف  يأ  نیلوالا ) یف   ) ۀـیعبتلا ةراعتـسالا  ۀـنیرق  يأ  اهتنیرق ) رادـمو   ) حرـشلا یف  اهاندروا  قیقحت  ةداـیز  ماـقملا 

یحاو لخبلا  لتق   ) ماما یف  انل  قحلا  عمج  وحن ) لوعفملا  وأ   ) لاـحلا یلإ  دنـسی  ـال  یقیقحلا  قطنلا  ناـف  اذـکب  لاـحلا ) تقطن  وحن  لـعافلا 
. دارز لک  مهیلع  طاخ  ناک  ام  اهب ) دـقن  تایمذـهل  مهیرقن  وحنو   ) دوجلا لخبلاب و  ناقلعتی  ـال  نییقیقحلا  ءاـیحالا  لـتقلا و  ناـف  احامـسلا )

عطقلا دقلا  يرمحاک و  ۀغلابملل  ۀبسنلا  ۀنسالا و  سفن  دارا  وأ  ۀعطاقلا  ۀنسالا  یلإ  ۀبوسنم  تانعط  تایمذهلب  داراف  عطاقلا  ۀنسالا  نم  امذهلل 
ناف میلا )، باذعب  مهرشبف  وحن  رورجملا  وأ   ) ةراعتسا مهیرقن  نا  یلع  ۀنیرق  تایمذهل  ینعا  یناثلا  لوعفملاف  اهجـسن  اهدرـسو  عردلا  درزو 

نوکت دق  لب  رکذ  امیف  رـصحنت  ۀنیرقلا ال  نال  اذک  یلع  اهتنیرق  رادمو  لاق  امنا  و  ۀیمکهت . ۀیعبت  ةراعتـسا  رـشب  نا  یلع  ۀنیرق  باذـعلا  رکذ 
اما اهنال  ماسقا ) ۀثلث   ) ظفللا عماجلا و  نیفرطلا و  رابتعا  ریغ  رخآ ) رابتعاب   ) ةراعتسالا و )  ) ادیدش ابرض  هتبرض  اذإ  ادیز  تلتق  کلوقک  ۀیلاح 
یه ۀقلطم و   ) لوالا هنم . راعتسملا  مئالی  امب  نرتقت  وأ  هل  راعتسملا  مئالی  امب  نرتقت  وأ  هنم  راعتسملا  هل و  راعتسملا  مئالی  ئشب  نرتقت  مل  نا 
یتلا ۀیونعملا )  ) ۀفصلاب دارملاو )  ) دسا يدنع  وحن  هنم  راعتـسملا  هل و  راعتـسملا  مئالی  امم  مالک  عیرفت  يأ  عیرفت ) ۀفـصب و ال  نرتقت  مل  ام 

( ءادرلا رمغ  هلوقک  هل  راعتسملا  مئالی  امب  نرق  ام  یه  ةدرجم و   ) یناثلا و ) . ) عباوتلا دحا  وه  يذلا  يوحنلا  تعنلا ) ال   ) ریغلاب مئاق  ینعم  یه 
. هیلع یقلی  ام  ءادرلا  نوصی  امک  هبحاص  ضرع  نوصی  هنال  ءاطعلل  ءادرلا  راعتسا  ءاطعلا  ریثک  يأ 
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یف اعراش  يأ  اکحاض ) مسبت  اذإ   ) هلوق ینعا  مالکلا  قایـس  ۀنیرقلا  ةراعتـسالل و  ادیرجت  ءادرلا  نود  ءاطعلا  بسانی  يذلا  رمغلاب  هفـصو  مث 
دی یف  نهرلا  قلغ  لاقی  نیلئاسلا . يدـیا  یف  هلاوما  باقر  تقلغ  مسبت  اذإ  يأ  لاملا  باقر  هتکحـضب  تقلغ  هماـمتو  هیف . اذـخآ  کحـضلا 

يدهلاب ۀلالضلا  اورتشا  نیذلا  کئلوا  وحن  هنم  راعتـسملا  مئالی  امب  نرق  ام  یه  ۀحـشرم و   ) ثلاثلا و ) . ) هکاکفنا یلع  ردقی  مل  اذإ  نهترملا 
يأ ناعمتجی ) دـقو   ) ةراجتلا حـبرلا و  نم  ءارتشالا  مئالی  ام  اهیلع  عرف  مث  راـیتخالا . لادبتـسالل و  ءارتشـالا  ریعتـسا  مهتراـجت ) تحبر  اـمف 
دبل هل  فذقم   ) عاجشلا لجرلا  ینعا  هل  راعتسملا  مئالی  امب  فصو  هنال  دیرجت  اذه  حالـسلا ) یکاش  دسا  يدل  هلوقک   ) حیـشرتلا دیرجتلا و 
رعـش نم  دبلت  ام  یه  ةدبل و  عمج  دـبللا  یقیقحلا و  دـسالا  ینعا  هنم  راعتـسملا  مئالی  امم  فصولا  اذـه  نال  حیـشرت  اذـه  ملقت ) مل  هرافظا 

هلامتـش ال   ) حیـشرتلا دیرجتلا و  عمج  نم  دیرجتلا و  قالطالا و  نم  غلبا ) حیـشرتلاو   ) عطقلا وه  ملقلا و  ۀغلابم  میلقتلا  هیبکنم و  یلع  دـسالا 
( هانبمو  ) هل ۀیوقتو  کلذ  قیقحت  هنم  راعتـسملا  مئالی  امب  اهحیـشرتف  هیبشتلا  یف  ۀغلابم  ةراعتـسالا  یف  نال  هیبشتلا  یف  ۀـغلابملا ) قیقحت  یلع 

يذلا ردقلا ) ولع  یلع  ینبی  هنا  یتح   ) هب هیبش  ئش  هنم ال  راعتـسملا  سفن  هل  راعتـسملا  نا  ءاعداو  هیبشتلا ) یـسانت  یلع   ) حیـشرتلا ینبم  يأ 
ردقلا و ولعل  دوعصلا  راعتسا  ءامسلا ) یف  ۀجاح  هل  ناب  لوهجلا  نظی  یتح  دعصیو  هلوقک  ناکملا  ولع  یلع  ینبی  ام   ) ناکملا ولع  هل  راعتسی 
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یفو ءامـسلا . یف  ۀـجاح  هل  نا  لوهجلا  نظ  نم  ءامـسلا  یلإ  ءاقترالا  ناکملا و  ولع  یلع  ینبی  ام  هیلع  ینب  مث  لامکلا  جرادـم  یف  ءاقترالا 
ءامـسلا ال یف  هل  ۀجاح  هنا ال  فرعیف  لقاعلا  اما  لوهجلا و  هنظی  امنا  اذه  نا  یلإ  ةراشالا  نم  هیف  امل  حدـملا  یف  ۀـغلابم  ةدایز  لوهجلا  ظفل 

لماکلل نظلا  اذه  تبثا  ثیح  هولع  فصو  یف  اریـصقت  تیبلا  یف  نا  مهوتف  مهـضعب  یلع  یفخ  امم  ینعملا  اذـه  تالامکلا و  رئاسب  هفاضت 
ولع یلع  ءانبلا  لثم  يأ  وحن ) و   ) ءایشالا ۀفرعمب  لهجلا 
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سمـشلا نم  ینللظت  سمـش  بجع  نم  ینللظت و  تماـق  هلوق  یف  بجعتلا ) نم  رم  اـم   ) هیبشتلا یـسانتمل  ناـکملا  ولع  یلع  ینبی  اـم  ردـقلا 

ناک امل  هراکناو  هیبشتلا  یسانت  دصقی  مل  ول  ذإ  رمقلا . یلع  هرارزا  رز  دق  هتلالغ  یلب  نم  اوبجعت  هلوق ال  یف  بجعتلا  نع  يأ  هنع ) یهنلاو  )
نم  ) هب هبـشملا  يأ  عرفلا ) یلع  ءانبلا  زاج  اذإو   ) لاـقف مـالکلا  اذـهل  ریرقت  ةداـیز  یلإ  راـشا  مث  قبـس ، اـم  یلع  ۀـهج  هنع  یهنلا  بجعتلل و 

لصالا وه  هبشملا  نا  الا  فرعاو  يوقا  هنا  ۀهج  نم  هب  هبشملا  وه  ناک  ناو  هیبشتلا  یف  لصالا  نال  کلذ  هبـشملا و  يأ  لصالاب ) فارتعالا 
نم رما  زعف ) ءامـسلا  یف  اهنکـسم  سمـشلا  یه  هلوق  یف  امک   ) تابثالا یفنلاـب و  مـالکلا  یف  دوصقملا  هناو  هیلإ  دوعی  ضرغلا  نا  ۀـهج  نم 

کیلا  ) سمشلا عیطتست  نل  دوعـصلا و  سمـشلا  یلإ  يأ  اهیلإ )  ) تنا عیتطـست ) نلف  الیمج  ءازع  داؤفلا   ) ربصلا وه  ءازعلا و  یلع  هلمح  هازع 
یه هلوقف  رهاظلا . هرـسفی  فوذحمف  الا  ردصملا و  یلع  فرظلا  میدقت  انزوج  نا  امه  دعب  ردصملا  وه  کیلا  اهیلإ و  یف  لماعلا  و  الوزنلا )
اذإ هلوقف و  حضاو . وه  سمشلا و  ینعا  هب  هبشملا  یلع  مالکلا  ینب  دقف  کلذ  عمو  هبشملاب  فارتعا  هیبشتلا  یفو  ةراعتسا  هیبشت ال  سمـشلا 
رکذ هیف  يوط  دـق  هنال  زاوجلاب  یلوا )  ) عرفلا یلع  ءانبلا  ةراعتـسالا  یف  امک  لصالا  دـحج  يأ  هدـحج ) عمف   ) هلوق هباوج  طرـش  ءانبلا  زاـج 

حیرـصتلا نم  بجعتلا  نع  یهنلا  مجعلا  راعـشا  ضعب  یف  عضو  دق  هب و  هبـشملا  یلإ  ثیدحلا  لقنو  هنع  اولخ  مالکلا  لعجو  الـصا  هبـشملا 
نم ینعملا  اذـه  یفو  رـصقلا . یلإ  لئام  عیبرلا  یف  لیللا  عیبرلاک و  ههجوو  لیللاک  اهناف  هبئاوذ  رـصق  نم  اوبجعت  ـال  هلـصاحو  هیبشتلا . ةاداـب 
هیلع لدی  يذلا  ینعملاب  يأ  یلصالا ) هانعم  هب  هبـش  امیف  لمعتـسملا  ظفللا  وهف  بکرملا   ) زاجملا اماو ) . ) یفخی ثیحب ال  ۀحالملا  ۀبارغلا و 
یف ۀـغلابملل )  ) درفملا یف  ةراعتـسالا  یلع  اذـهب  زرتحاو  ددـعتم  نم  اعزتنم  ههجو  نوکی  ام  وه  و  لـیثمتلا ) هیبشت   ) ۀـقباطملاب ظـفللا  کـلذ 

امک  ) هیبشتلا
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دیری ةراتف  بهذـیل  ماق  نم  ددرت  ةروصب  رمـالا  کـلذ  یف  هددرت  ةروص  هبـش  يرخا ) رخؤتو  ـالجر  مدـقت  كارا  ینا  رما  یف  ددرتملل  لاـقی 
هبـشلا و هجوو  ۀیناثلا  ةروصلا  یلع  ۀقباطملاب  لادلا  مالکلا  یلوالا  ةروصلا  یف  لمعتـساف  يرخا . رخؤیف  دیری  ةراتو ال  الجر  مدقیف  باهذلا 

ددعتم نم  اعزتنم  ههجو  نوکل  لیثمتلا ) یمسی   ) بکرملا زاجملا  اذهو ) . ) يرت امک  روما  ةدع  نم  عزتنم  يرخا  ماجحالا  ةرات و  مادقالا  وه 
انلوقب دییقت  ریغ  نم  اقلطم ) لیثمتلا  یمسی  دقو  . ) ةراعتسالا ناش  وه  امک  هبشملا  دیراو  هب  هبـشملا  هیف  رکذ  دق  هنال  ةراعتـسالا ) لیبس  یلع  )

هنال رظن  ةراعتـسالاب  بکرملا  زاجملا  صیـصخت  یفو  یلیثمت . هیبشت  وأ  لیثمت  هیبشت  هل  لاقی  ناب  هیبشتلا  نع  زاـتمیو  ةراعتـسالا  لـیبس  یلع 
دبالف هل  عضو  ام  ریغ  یف  بکرملا  لمعتسا  اذإف  عونلا  بسحب  ۀعوضوم  تابکرملاف  یـصخشلا  عضولا  بسحب  ۀعوضوم  تادرفملا  نا  امک 

لمعتـست مل  یتلا  ۀیربخلا  لمجلاک  مالکلا  یف  ریثک  وه  ةراعتـسا و  ریغف  الا  ةراعتـساف و  ۀهباشملا  یه  تناک  ناف  ۀقالعب  کلذ  نوکی  نا  نم 
الیثمت لثملا  نوکلو  يأ  اذهل ) الثم و  یمـسی   ) ةراعتـسالا لیبس  یلع  يأ  کلذک )  ) بکرملا زاجملا  يأ  هلامعتـسا ) اشف  یتمو   ) رابخالا یف 

امل لثملا  ریغ  ولف  هبشملا . یف  لمعتسملا  هب  هبشملا  ظفل  نوکی  نا  بجی  ةراعتسالا  نال  لاثمالا ) ریغت  ال   ) ةراعتسالا لیبس  یلع  هلامعتسا  اشف 
اعمجو ۀینثتو  ادارفاو  اثینأتو  اریکذت  اهبراضم  یلإ  لاثمالا  یف  تفتلی  اذهل ال  الثم و  نوکی  الف  ةراعتسا  نوکی  الف  هنیعب  هب  هبـشملا  ظفل  ناک 

ةأرمالل لصالا  یف  هنال  باطخلا  ءات  رسکب  نبللا  تیعض  فیصلاب  لجرلل  لاقی  امک  اهدراوم  یلإ  رظنی  امنا  لب 
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ۀیلییختلا ةراعتسالا  ۀیانکلاب و  ةراعتسالا  نایب  یف  لصف 
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ظفل اهیلع  قلطی  یتلا  یناعملا  یف  وتـسیل  ةدـح  یلع  امهل  دروا  زاجملا  فیرعت  یف  نیلخاد  ریغ  نییونعم  نیرما  فنـصملا  دـنع  اـتناک  اـملو 
هیبشتلا یف  وه  امناف  هب  هبشملا  رکذ  بوجو  اما  و  هبشملا ) يوس  هناکرا  نم  ئشب  حرـصی  الف  سفنلا  یف  هیبشتلا  رمـضی  دق   ) لاقف ةراعتـسالا 

رما هبـشملل  تبثی  ناب   ) سفنلا یف  رمـضملا  هیبشتلا  کلذ  یلع  يأ  هیلع ) لدیو  . ) ۀـیانکلاب ةراعتـسالا  ریغ  هنا  تفرع  دـق  و  هیلع ، حلطـصملا 
سفنلا یف  رمـضملا  هیبشتلا ) یمـسیف   ) رمالا کلذ  مسا  هیلع  قلطی  القع  وأ  اسح  ققحتم  رما  كاـنه  نوکی  نا  ریغ  نم  هب ) هبـشملاب  صتخم 
ۀیمـست درجمف  ةراعتـسالا  اما  همزاولو و  هصاوخ  رکذـب  هیلع  لد  امنا  لب  هب  حرـصی  مل  هنالف  ۀـیانکلا  اما  اهنع ) اینکم  وأ  ۀـیانکلاب  ةراعتـسا  )

يذلا رمالا  کلذ  هبشملل  ریعتسا  دق  هنال  ۀیلییخت ) ةراعتسا  هبشملل   ) هب هبشملاب  صتخملا  رمالا ) کلذ  تابثا   ) یمسی و )  ) ۀبسانملا نع  ۀیلاخ 
اذإ یلذهلا و  لوق  یف  امک   ) هب هبشملا  سنج  نم  هبـشملا  نا  لیخیل  هبـشلا  هجو  یف  هماوق  وأ  هب  هبـشملا  لامک  نوکی  هبو  هب  هبـشملا  صتخی 
یف هبلخم  توملا  قلع  اذإ  يأ  اذیوعت  يأ  ةذاعم  لعجت  یتلا  ةزرخلا  ۀمیمتلا  عفنت . ۀـمیمت ال  لک  تیفلا  اهرافظا )  ) تقلع يأ  بشنا ) ۀـینملا 

عافن نیب  ۀـقرفت  ریغ  نم  ۀـبلغلا  رهقلاب و  سوفنلا  لاـیتغا  یف  عبـسلاب  ۀـینملا   ) هسفن یف  یلذـهلا  هبـش )  ) لـیحلا هدـنع  تلطب  هب  بهذـیل  ئش 
عبـسلا یف  يأ  هیف )  ) لایتغالا کلذ ) لمکی  یتلا ال  رافظالا   ) ۀـینملل يأ  اهل ) تبثاف   ) ۀلیـضف يذ  یلع  ایقب  موحرمل و ال  ۀـقر  ـال  و  رارـضو )

نئلو رخالا  لوق  یف  امکو   ) ۀیلییخت ةراعتسا  اهل  رافظالا  تابثاو  ۀیانکلاب  ةراعتسا  عبـسلاب  ۀینملا  هیبشتف  هیبشتلا . یف  ۀغلابملل  اقیقحت  اهنودب ) )
. قطنا ۀیاکشلاب  یلاح  ناسلف  احصفم ، كرب  رکشب  تقطن 
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ماوق يأ  اهماوق ) هب  يذـلا  ناسللا   ) لاحلل يأ  اـهل ) تبثاـف   ) ۀـیانکلاب ةراعتـسا  وه  و  دوصقملا ) یلع  ۀـلالدلا  یف  ملکتم  ناـسناب  لاـحلا  هبش 

اهانعم یف  ۀلمعتسم  ۀقیقح  ۀینملا  رافظالا و  یظفل  نم  لک  اذه  یلعف  ۀیلییخت ، ةراعتسا  تابثالا  اذه  ملکتملا و  ناسنالا  یف  يأ  هیف )  ) ۀلالدلا
ۀیلییختلا ذإ  نامز  التم  ملکتملا  لاعفا  نم  نالعف  ۀـیلییختلا  ةراعتـسالا  ۀـیانکلاب و  ةراعتـسالا  يوغل و  زاجم  مـالکلا  یف  سیل  هل و  عوضوملا 

انالف تکلها  عبـسلاب  ۀهبـشملا  ۀینملا  رافظا  انلوق  لثمف  ۀتبلا  ۀیلییخت  اهتنیرق  نوکت  نا  بجی  ۀینکملا  ۀـتبلا و  ۀـینکملل  ۀـنیرق  نوکت  نا  بجی 
ریسفت نکلو  اذه  زاجملل . حیـشرت  ۀمعن  يأ  ادی  نکلوطا  یباقوحل  نکعرـسا  مالـسلا  هیلع  هلوق  یف  نکلوطا  نا  امک  هیبشتلل  احیـشرت  نوکی 

مالک نم  ذوخأملا  اهانعم  ۀیوغل و  ۀبـسانم  یلع  ینبم  وه  فلـسلا و ال  مالک  یف  هل  دنتـسم  ئـش ال  فنـصملا  هرکذ  امب  ۀـیانکلاب  ةراعتـسالا 
ةراعتساک ۀینملل  عبسلا  ةراعتسا  ۀینملا  رافظا  انلوقب  دوصقملاف  هیلع  لادلا  همزالو  هفیدر  رکذب  لب  راعتـسملا  رکذب  حرـصی  نا ال  وه  فلـسلا 
دوصقملا یلإ  هنم  لقتنیل  رافظالا  وه  همزال و  رکذ  یلع  انرـصتقا  لب  عبـسلا  ینعا  راعتـسملا  رکذب  حرـصن  مل  انا  الا  عاجـشلا . لجرلل  دـسالا 

لاـق ۀـینملا . وه  هل  راعتـسملا  سرتفملا و  ناویحلا  وه  هنم  راعتـسملا  هب و  حرـصملا  ریغلا  عبـسلا  ظـفل  وه  راعتـسملاف  ۀـیانکلا  ناـش  وه  اـمک 
کلذب اوهبنیف  هفداور  نم  ئش  رکذب  هیلإ  اوزمری  مث  راعتسملا  ئـشلا  رکذ  نع  اوتکـسی  نا  اهفئاطلو  ۀغالبلا  رارـسا  نم  نا  فاشکلا  بحاص 

هب هبشملا  مسا  وه  راعتسملا  نا  یف  حیرص  وه  همالک و  اذه  دسا . عاجـشلا  نا  یلع  هیبنت  هیفف  ۀسارتفا . سرتفی  عاجـش  وحن  هناکم  یلع  زمرلا 
وحصلا نم  ازاجم  الس  يأ  احص ) ریهز  لوق  اذکو   ) یکاکسلا هرکذ  ام  یلع  مالکلا  ئجیسو  همزاول ، رکذب  هیلإ  زومرملا  احیرـص  كورتملا 

،(. هلطاب رصقاو  یملس  نع  بلقلا   ) رکسلا فالخ 
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نیبی نا   ) ریهز دارا ) هلحاورو  ابصلا  سارفا  يرعو   ) هلاحب هکرتو  هنع  هلطاب  عنتما  يأ  هنع  عنتماو  هکرت  يأ  هنع  علقا  اذإ  ئشلا  نع  رصقا  لاقی 
هبکتری ناک  امل  هتالآ  هتدواعم و  یف  ریمضلا  هتالآ ) تلطبف  هتدواعم  نع  ضرعاو  یغلا  لهجلا و  نم  ۀبحملا  نمز  هبکتری  ناک  ام  كرت  هنا 

هجوو اهتالآ ) تلمهاف  رطولا   ) ۀهجلا کلت  نم  يأ  اهنم ) یضق  ةراجتلا  جحلاک و  ریـسملا  تاهج  نم  ۀهجب  ابـصلا   ) هسفن یف  ریهز  هبـشف ) )
ةراعتسا سفنلا  یف  رمـضملا  هیبشتلا  اذه  و  ۀکرعم ، نع  زرتحم  ۀکلهمب و ال  لابم  ریغ  هیف  ۀبعـصلا  کلاسملا  بوکرو  ماتلا  لاغتـشالا  هبـشلا 

تابثاف رفـسلا . ریـسملا و  ۀـهج  ماوق  اهب  یتلا  لحاورلا ) سارفالا و   ) ینعا ۀـهجلا  کـلت  صتخی  اـم  ضعب  ابـصلل  يأ  هل ) تبثاـف  . ) ۀـیانکلاب
یلإ لام  يأ  اوبص  وبصی  ابص  لاقی  ةوتفلا ) لهجلا و  یلإ  لیملا  ینعمب  ةوبصلا  نم   ) ریدقتلا اذه  یلع  ابصلاف )  ) ةراعتـسا لحاورلا  سارفالا و 
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يأ هنا ) لمتحیو  . ) نایبصلا عم  بعل  يأ  اعامس  عمس  لثم  ءابـص  یبص  لاقی  دملا  حتفلاب و  ءابـصلا  نمال  حاحـصلا  یف  اذک  ةوتفلا  لهجلا و 
ذخاتت املق  یتلا  بابسالا  اهب  دارا  وأ  تاذللا  ءافیتسا  یف  اهل  ۀلصاحلا  يوقلا  اهتاوهشو و  سوفنلا  یعاود   ) لحاورلا سارفالاب و  دارا )  ) ریهز

سارفالا و ةراعتـسا  يأ  ةراعتـسالا ) نوکتف   ) ناوعالا ناوخالا و  لاـنملا و  لاـملا و  لـثم  بابـشلا  ناوفنعو  ابـصلا ) ناوا  ـالا  یغلا  عاـبتا  یف 
فنـصملا لثم  لانملا  لاملا و  نم  یغلا  عابتا  بابـسا  امهب  دیرا  اذإ  اسحو  یعاودلا  امهب  دـیرا  اذإ  القع  اهانعم  ققحتل  ۀـیقیقحت )  ) لحاورلا

ۀـیلییختلا و لمتحی  ام  ثلاثلا  هب و  هبـشملا  ماوق  هب  ام  تابثا  نوکت  ام  یناثلا  هب و  هبـشملا  لامک  هب  ام  تابثا  ۀـیلییختلا  نوکت  ام  لوالا  ۀـلثما 
. ۀیقیقحتلا
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ۀیانکلاب ةراعتسالا  زاجملا و  ۀقیقحلا و  نم  ثحابم  یف  لصف ) )
فنصملا هرکذ  امل  ۀفلاخم  حاتفملا  یف  تعقو  ۀیلییختلا  ةراعتسالا  و 

عـضولا یف  لیوأت  ریغ  نم  هل  یه  تعـضو  امیف  ۀلمعتـسملا  ۀـملکلاب   ) ۀـیلقعلا ریغ  يأ  ۀـیوغللا ) ۀـقیقحلا  یکاکـسلا  فرع   ) اهیلع مالکلا  و 
يوغل زاجم  ةراعتـسالا  ناـب  لوقلا  وه  و  نیلوقلا ) حـصا  یلع  ةراعتـسالا  نع   ) عضولا یف  لـیوأت  ریغ  نم  هلوق  وه  و  ریخـالا ) دـیقلاب  زرتحاو 
يوغللا هانعم  یف  لمعتسم  ظفللا  یلقع و  زاجم  اهناب  لوقلا  یلع  اما  و  اهنع ، زارتحالا  بجیف  یقیقحلا  هل  عوضوملا  ریغ  یف  ۀلمعتسم  اهنوکل 

لوخد ءاعدا  وه  و  لیوأتب ) هل  تعضو  امیف  ۀلمعتـسم   ) اهنال ةراعتـسالا  نع  دیقلا  اذهب  زارتحالا  عقو  امنا  يأ  اهناف )  ) اهنع زارتحالا  حصی  الف 
یه ام  ریغ  یف  ۀـملکلاب ) يوغللا  زاجملا   ) یکاکـسلا فرعو ) . ) فراعتم ریغ  افراعتم و  نیمـسق  هدارفا  لـعجب  هب  هبـشملا  سنج  یف  هبـشملا 

قلعتم ۀبـسنلاب  هلوق  عونلا و  کلذ  یف  اهانعم  ةدارا  نع  ۀعنام  ۀـنیرق  عم  اهتقیقح  عون  یلإ  ۀبـسنلاب  ریغلا  یف  الامعتـسا  قیقحتلاب  هل  ۀـعوضوم 
عون یلإ  ۀبـسنلاب  اریغ  عرـشلا  وأ  ۀـغللا  یف  هل  ۀـعوضوم  ۀـملکلا  يذـلا  ینعملا  ریغ  ینعم  یف  ۀلمعتـسملا  يأ  دـهعلل  ریغلا  یف  ماللا  ریغلاـب و 

اذه یلعو  ایوغل . ازاجم  نوکیف  يوغللا  اهانعم  ریغ  یف  تلمعتـسا  دـق  ۀـملکلا  نوکی  ایوغل  اهتقیقح  عون  ناک  ول  یتح  ۀـملکلا  کلت  ۀـقیقح 
اذخا ماقم  فنـصملا  ماقا  دوصقملا  یلع  لداو  حضوا  اذـه  نوک  عم  بطاختلا  هب  حالطـصا  یف  انلوق  ۀـلزنمب  دـیقلا  اذـه  ناک  امل  سایقلا و 
اهانعم ةدارا  يأ  هتدارا ) نع  ۀعنام  ۀنیرق  عم  بطاختلا  هب  حالطصا  یف  قیقحتلاب  هل  تعضو  ام  ریغ  یف   ) لاقف یکاکـسلا  مالک  نم  لصاحلاب 

قیقحتلاب هل  ۀعوضوم  لاق  ثیح  قیقحتلا ) دیقب   ) یکاکسلا یتاو ) . ) حالطصالا کلذ  یف 
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لیوأتلاب ال لیوأتلاب ال  هل  تعـضو  اـمیف  ۀلمعتـسم  اـهنا  نم  رم ) اـم  یلع   ) يوغل زاـجم  یه  یتلا  ةراعتـسالا )  ) زاـجملا فیرعت  یف  لخدـتل ) )
ةرابع رهاظو  لیوأتلاب . هل  تعـضو  ام  ریغ  یف  ۀلمعتـسم  تسیل  اـهنال  فیرعتلا  یف  یه  لخدـت  مل  قیقحتلاـب  عضولا  دـیقی  مل  ولف  قیقحتلاـب ،

ةراعتـسالا جورخ  نع  وه  امنا  زارتحالا  نا  رهاظو  ةراعتـسالا  جرخت  نا ال  نع  زارتحا  قیقحتلاب  یلوق  لاق و  هنال  دساف  انهه  حاتفملا  بحاص 
ناب  ) یکاکـسلا هرکذ  ام  درو )  ) ةراعتـسالا جرخت  الئل  ازارتحا  ینعملا  نوکی  وأ  ةدـئاز  ةدـئاز ال  نوکت ال  نا  بجیف  اهجورخ  مدـع  نع  ـال 
ءازاب ظفللا  نییعتب  عضولا  رـسف  دـق  هسفن  یکاکـسلا  نال  لیوأتب .) عضولا  لوانتی  ـال  قلطا  اذإ   ) ـالثم ۀـعوضوملاک  هنم  قتـشی  اـم  و  عضولا )

وه امنا  عاجـشلا  لجرلا  یلع  دـسالا  ۀـلالد  نا  کش  ۀـنیرقب و ال  هانعم  ءازاب  نیعملا  زاجملا  نع  زارتحا  هسفنب  یلوق  لاـق و  هسفنب و  ینعملا 
دـصقی نا  الا  مهللا  قیقحتلاب . زاجملا  فیرعت  یفو  لیوأتلا  مدـعب  ۀـقیقحلا  فیرعت  یف  عضولا  کلذ  دـییقت  یلإ  ۀـجاح  ذـئنیحف ال  ۀـنیرقلاب 

لب لیوأتلاب  عضولا  لوانتی  هرکذ  يذلا  ینعملاب  عضولا  قلطم  نا  دصقی  مل  یکاکـسلا  ناب  باوجلا  نکمیو  دـحلا . میمتت  حاضیالا ال  ةدایز 
یلع ۀنیرق  نوکیل  قیقحتلاب  هدیقف  ةراعتـسالا  یف  امک  لیوأتلاب  عضولا  نیبو  روکذملا  ینعملا  نیب  كارتشا  عضولا  ظفلل  ضرع  دق  هنا  هدارم 

نا وه  رخآ و  لاؤس  نع  باوجلا  جرخی  اذهب  لیوأتلاب و  عضولا  وه  انایحا و  هیف  لمعتـسی  يذلا  ینعملا  روکذملا ال  هانعم  عضولاب  دارملا  نا 
ۀلمجلا یف  هل  تعـضو  ام  ریغ  یف  ۀلمعتـسم  اهنا  اهیلع  قدـصی  هنال  اضیا  ةراعتـسالا  جرخت  الف  لیوأتلاب  عضولل  عضولا  لوانت  ملـس  ول  لاـقی 

طقف لیوأتلاب  عضولاب  هصیـصختل  ۀـهج  نکل ال  لیوأتلا  قیقحتلاب و  عضولا  لوانتی  عضولا  نا  باـبلا  یف  اـم  ۀـیاغ  ذإ  قیقحتلاـب  عضولا  ینعا 
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فیرعت یف  هنم  دـبال  امک   ) هانعم يدؤی  اـم  وأ  بطاـختلا ) هب  حالطـصاب  دـییقتلا  ناـب   ) هرکذ اـم  اـضیا  در  و ) . ) ۀـتبلا ةراعتـسالا  جرخت  یتح 
عراشلا هلمعتسا  اذإ  ةالصلا  ظفل  وحن  هیف  لخدیل  زاجملا )

ص 245
مل ناو  ۀلمجلا  یف  هل  عضو  امیف  لمعتـسم  هنال  ظفللا  اذه  وحن  هنع  جرخیل  اضیا  ۀقیقحلا ) فیرعت  یف  هنم  دبال   ) کلذـک ازاجم  ءاعدـلا  یف 

تاراـبتعالا و فـالتخاب  فلتخت  یتـلا  رومـالا  فیرعت  یف  دارم  ۀـیثیحلا  دـیق  ناـب  باوجلا  نکمیو  حالطـصالا . اذـه  یف  هل  عضو  اـم  نکی 
ازاجم نوکت  دق  ۀقیقح و  نوکت  دق  دحاولا  ینعملا  یلإ  ۀبـسنلاب  ةدحاولا  ۀملکلا  نال  کلذـک  زاجملا  ۀـقیقحلا و  نا  یفخی  تافاضالا و ال 
قیلعت نا  امیـس  هل ال  ۀـعوضوم  اهنا  ثیح  نم  هل  ۀـعوضوم  یه  امیف  ۀلمعتـسملا  ۀـملکلا  یه  ۀـقیقحلا  نا  دارملاف  نیفلتخم  نیعـضو  بسحب 

ظفل لـثم  فیرعتلا  نع  جرخی  ذـئنیحو  داوج . هنا  ثیح  نم  يأ  هلئاـس  بیخی  ـال  داوـجلا  لاـقی  اـمک  ینعملا  اذـهل  دـیفم  فصولاـب  مکحلا 
ءزج ءاعدلا  نا  ثیح  نم  لب  ءاعدلا  عوضوم  هنا  ثیح  نم  سیل  ءاعدلا  یف  هلامعتـسا  نال  ءاعدـلا  یف  عرـشلا  فرع  یف  لمعتـسملا  ةالـصلا 

نوکل زاجملا  فیرعت  یف  هرکذـب  یفتکا  هنکل  ۀـقیقحلا  فیرعت  یف  دارم  بطاـختلا  هب  حالطـصا  دـیق  ناـب  باـجی  دـق  و  هل ، عوضوملا  نم 
اذه یلإ  ۀجاح  الف  بطاختلا  هب  عقو  يذلا  عضاولا  يأ  دهعلل  عضولا  یف  ماللا  نابو  نفلا  اذه  یف  تاذـلاب  دوصقم  ریغ  ۀـقیقحلا  نع  ثحبلا 

هیدی نیب  باتک  یلإ  اریـشم  سرفلا  اذه  ذـخ  یف  سرفلا  نآل  طلغلا  لوانتی  هناب  زاجملا  فیرعت  یلع  اضیا  ضرتعاو  رظن . امهیلک  یفو  دـیقلا 
( يوغللا زاجملا   ) یکاکـسلا مسقو ) . ) یقیقحلا هانعم  سرفلاب  دری  مل  هنا  یلع  ۀـنیرق  باـتکلا  یلإ  ةراـشالا  هل و  عضو  اـم  ریغ  یف  لمعتـسم 

ةراعتـسا ریغف  ـالا  ةراعتـساف و  هیبشتلا  یف  ۀـغلابملا  نمـضت  نا  هناـب  اـهریغ ) ةراعتـسالا و  یلإ   ) ةدـئافلل نمـضتملا  ۀـملکلا  ینعم  یلإ  عجارلا 
ایعدـم  ) كورتملا فرطلا  يأ  رخآلا )  ) روکذـملا فرطلاب  يأ  هب ) دـیرتو  هیبشتلا  یفرط  دـحا  رکذـت  ناـب  ةراعتـسالا   ) یکاکـسلا فرعو ) )

ام هل  تبثتف  دـسالا  سنج  نم  هنا  ایعدـم  عاجـشلا  لجرلا  هب  دـیرت  تناو  دـسا  مامحلا  یف  لوقت  اـمک  هب ) هبـشملا  سنج  یف  هبـشملا  لوخد 
اهرافظا ۀینملا  تبشنا  لوقت  امکو  هسنج  مسا  وه  هب و  هبشملا  عبسلا  صتخی 
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روکذملا وه  ناک  ءاوس  هب  هبشملا  یمسیو  رافظالا  وه  هب و  هبشملا  عبسلا  صتخی  ام  اهل  تبثتف  اهل  ۀیعبـسلا  ءاعداب  عبـسلا  ۀینملاب  دیرت  تناو 
حرصملا یلإ   ) ةراعتسالا يأ  اهمسقو ) . ) هل اراعتسم  هب  هبشملاب  هبشملا  یمسیو  اراعتـسم  هب  هبـشملا  مسا  یمـسیو  هنم  اراعتـسم  كورتملا  وأ 

ةراعتـسالا نم  يأ  اهنم ) لعجو  هب  هبـشملا  وه   ) هیبشتلا یفرط  نم  روکذـملا )  ) فرطلا نوکی ) نا  اهب  حرـصملاب  ینعو  اـهنع  ینکملا  اـهب و 
وه مزجلا و  یلع  نوکی  ام  ۀیلییختلا  ۀیقیقحتلا و  نم  مهفلا  یلإ  ردابتملا  نال  امهیلا  اهمـسق  لقی  مل  امنا  و  ۀیلییختو .) ۀیقیقحت   ) اهب حرـصملا 

كورتملا هبـشملا  نوکی  امب  يأ  رم ) امب  ۀیقیقحتلا  رـسفو   ) ریهز تیب  یف  رکذ  امک  لییختلا  قیقحتلل و  ۀلمتحملا  هامـس  رخآ  امـسق  رکذ  دق 
ۀیقیقحتلا نم  يأ  اهنم ) . ) يرخا رخؤتو  الجر  مدقت  كارا  ینا  کلوق  یف  امک  ةراعتـسالا  لیبس  یلع  لیثمتلا ) دـعو   ) القع وأ  اسح  اققحتم 

فـصول روما  نم  نیتعزتنم  نیتروص  يدحا  فصو  ةراعتـسا  ۀلثمالا  نم  عطقلا و  عم  ۀـیقیقحتلا  اهب  حرـصملا  ةراعتـسالا  مسق  یف  لاق  ثیح 
زاجملا ماسقا  نم  یه  یتلا  ةراعتـسالا  نم  هدع  حصی  الف  دارفالل ) یفانملا  بیکرتلل  مزلتـسم   ) لیثمتلا يأ  هناب )  ) کلذ درو ) . ) يرخا ةروص 

هنا باوجلا  موزلملا و  دوجو  دـنع  مزاللا  دوجو  ةرورـض  نییفانتملا  عامتجا  مزل  الا  تاموزلملا و  یفانت  یلع  لدـی  مزاوللا  یفانت  نال  درفملا 
ةراعتسالا و یلإ  درفملا  زاجملا  ۀمسقو  درفم  زاجم  یه  یتلا  ةراعتـسالا  نم  ۀیقیقحتلا ال  ۀیحیرـصتلا  ةراعتـسالا  قلطم  نم  امـسق  لیثمتلا  دع 

ظفل نا  یلع  نوکی  دق ال  ضیبأ و  نوکی  دق  ناویحلا  هریغ و  وأ  ناویح  اما  ضیبالا  انلوقک  ادرفم  ازاجم  ةراعتـسا  لک  نوک  بجوت  اهریغ ال 
هنال هل  تعضو  ام  ریغ  یف  ۀلمعتسملا  ۀلمکلاب  رسفملا  درفملا  زاجملا  وه  سیل  ماسقا  یلإ  امسقنم  هلعج  يذلا  زاجملا  نا  یف  حیرص  حاتفملا 

ۀملکلا و مکح  یلإ  عجارو  ۀملکلا  ینعم  یلإ  عجار  نامسق  يوغللا  یلقعو و  يوغل  نامسق  فلسلا  دنع  زاجملا  نا  زاجملا  فیرعت  دعب  لاق 
یلقعلا و زاجملا  نا  رهاظو  ةراعتسا  ریغ  ةراعتسا و  نامـسق  ةدئافلل  نمـضتملا  اهل و  نمـضتمو  ةدئافلا  نع  لاخ  نامـسق  ینعملا  یلإ  عجارلا 

یلإ عجارلا 
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رـصحلا حصیل  بکرملا  درفملا و  نم  معا  ۀملکلا  ینعم  یلإ  عجارلاب  دیری  نا  بجیف  روکذملا  ینعملاب  زاجملا  نع  ناجراخ  ۀـملکلا  مکح 
لیثمتلا نا  ملـسن  انا ال  یناثلا  هللا و  ۀملک  وحن  بکرملا  درفملل و  لماشلا  ظفللا  ۀملکلاب  دارملا  نا  لوالا  رخآ  هوجوب  بیجاو  نیمـسقلا . یف 
دفوتسا يذلا  لثمک  مهلثم  یلاعت . هلوق  یف  امک  نیدرفم  هافرط  نوکی  دق  وه  یلیثمتلا و  هیبشتلا  یلع  ۀینبم  ةراعتـسا  وه  لب  بیکرتلا  مزلتـسی 

ینا لثم  یف  ةراعتـسالاف  ۀـملک  نوکت  يأ  نع  اهجرخی  ئـش ال  فلاب  اهنارتقاو  اهدـییقت  وأ  ئـش  یلإ  ۀـملکلا  ۀـفاضا  نا  ثلاثلا  ۀـیالا و  اران 
ام ریغ  یف  ۀـملک  وهف  ددرتلا  وه  هل  راعتـسملا  يرخا و  هریخأتب  نرتقملا  لجرلا  یلإ  فاضملا  میدـقتلا  وه  يرخا  رخؤتو  الجر  مدـقت  كارا 

هانعم يأ  وه ) لب  القع  اسح و ال  هانعمل  ققحت  امب ال  ۀیلییختلا   ) ةراعتسالا یکاکسلا  رسفو )  ) حرشلا یف  هاندروا  رظن  لکلا  یفو  هل . تعـضو 
 * اهرافظا تبـشنا  ۀینملا  اذإ  و  یلذـهلا ) لوق  یف  رافظالا  ظفلک   ) یـسحلا وأ  یلقعلا  ققحتلا  نم  ئـش  اهب  رعـشیال  ۀـضحم ) ۀـیمهو  ةروص  )

عارتخاو  ) عبـسلا يأ  هتروص ) هب   ) ۀینملا يأ  اهریوصت ) یف  مهولا  ذـخا  لایتغالا  یف  عبـسلاب  ۀـینملا  هبـش  امل  هناف   ) عفنت ۀـمیمت ال  لک  تیفلا 
ةروص لثم   ) ةروص ۀـینملل  يأ  اهل ) عرتخاف   ) هب سوفنلل  عبـسلا  لایتغا  ماوق  نوکی  ام  صوصخلا  یلعو  ۀـینملل  عبـسلا  مزاول  يأ  اـهل ) همزاول 

ةراعتـسا نوکیف  راـفظالا ) ظـفل   ) راـفظالا ةروص  لـثم  یه  یتـلا  ةروصلا  ینعا  لـثملا  کـلذ  یلع  يأ  هیلع ) قـلطا  مث   ) ۀـققحملا راـفظالا )
نوکتل هیبشتلاب  حرـصف  عبـسلاب  ۀـهیبش  ۀـیمهو  ةروص  وه  هبـشملا و  یلع  ۀـققحملا  راـفظالا  وه  هب و  هبـشملا  مسا  قلطا  دـق  هنـال  ۀیحیرـصت 

. مالکلا یف  لاثم  هل  دجوی  ادج ال  دیعب  هنا  فنصملا  لاق  ۀینملا و  یف  ۀیانکلاب  ةراعتسا  ریغ  نم  طقف  رافظالا  یف  راعتسالا 
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لیلد و ال اهیلع  لدـت  یتلا ال  تاراـبتعالا  ةرثک  نم  هیف  اـمل  قیرطلا  ریغ  یلع  ذـخا  يأ  فسعت )  ) هرکذ اـمب  ۀـیلییختلا  ریـسفت  یف  يأ  هیفو ) )
یف اذه  ۀیلییخت و  ۀیمهوت ال  ةراعتـسالا  هذه  یمـست  نا  بجول  معز  امک  رمالا  ناک  ول  هنا  وه  هیف  فسعتلا  نا  لاقی  دق  ۀجاح و  اهیلإ  سمت 
یه مهولاب  ةامـسملا  ةوقلا  نا  ءاعـشلا  یف  رکذ  الییخت  مهولا  مکح  نومـسی  مهنا  یلع  ۀبـسانم  یندا  ۀیمـستلا  یف  یفکی  هنال  طوقـسلا  ۀیاغ 
ریغ يأ  اهل ) هریغ  ریـسفت   ) هرکذ امب  ۀـیلییختلل  هریـسفت  فلاخیو )  ) اـیلییخت اـمکح  نکلو  یلقع  ریغ  اـمکح  ناویحلا  یف  ۀـمکاحلا  ۀـسیئرلا 
دیلا نا  یف  فالخ  هنا ال  رهاقلا  دـبع  خیـشلا  لاق  ۀـینملل . رافظالا  لعجو  لامـشلل  دـیلا  لعجک  ئـشلل ) ئـشلا  لـعجب   ) ۀـیلییختلل یکاکـسلا 

هنا یلع  ینعملا  لب  دیلاب  اءیش  هبش  هنا  یلع  ینعملا  سیل  ذإ  ئش  یلإ  ئـش  نع  لقن  دق  دیلا  ظفل  نا  معزت  نا  عیطتـست  کنا ال  مث  ةراعتـسا 
اذه یف  حاتفملا  بحاص  نا  لاقی  نا  هتجیتن  معن  حرشلا . یف  اهداسف  انیب  ۀیهاو  تاملک  ماقملا  اذه  یف  مهضعبلو  ءادی  لامشلل  تبثی  نا  دارا 

( یـضتقیو . ) هریغ هرکذ  امل  فلاخم  وه  هرکذ  ام  ناب  هیلع  ضرتعی  یتح  هریغل  دیلقتلا  ددصب  سیل  تارابتعالا  هذـه  لثم  یف  اصوصخ  نفلا 
ۀیمهو ةروص  تابثا  نم  ۀیلییختلا  یف  یکاکسلا  هرکذ ) ام  لثم  موزلل  ۀیلییخت   ) ةراعتسا حیشرتلا ) نوکی  نا   ) ۀیلییختلا یف  یکاکسلا  هرکذ  ام 

ام هبشملا  یه  یتلا  ۀینملل  تبثا  امکف  هبشملل  هب  هبـشملا  صخی  ام  ضعب  تابثا  حیـشرتلا  ۀیلییختلا و  نم  لک  یف  نال  حیـشرتلا  یف  يأ  هیف ) )
وه يذلا  هب  هبشملا  صخی  ام  هبـشملا  وه  يذلا  يدهلا  یلع  ۀلالـضلا  رایتخال  تبثا  کلذک  رافظالا  نم  هب  هبـشملا  وه  يذلا  عبـسلا  صخی 

رخآو ةراجتلاب  هیبش  یمهو  رما  اضیا  انهه  ربتعیلف  رافظالاب  ۀهیبش  ۀیمهو  ةروص  کل  انه  ربتعا  امکف  ةراجتلا  حـبرلا و  نم  یقیقحلا  ءارتشالا 
ناب الا  امهنیب  قرف  ذإ ال  نیتیلییخت  نیتراعتسا  امهیلا  ۀبسنلاب  ةراجتلا  حبرلا و  لامعتسا  نوکیل  حبرلاب  هیبش 
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هظفل ریغب  حیـشرتلا  یفو  ۀینملا  ظفلک  هل  عوضوملا  ظفلب  ۀیلییختلا  یف  الثم  ۀـینملاک  هب  هبـشملا  صخی  ام  هل  تبثا  يذـلا  هبـشملا  نع  ریبعتلا 
رابتعا بجوی  قرفلا ال  اذـه  هل و  عوضومب  سیل  ءارتشالا  ظفل  نا  عم  هبـشملا  وه  يذـلا  لادبتـسالا  رایتخالا و  نع  هب  ربعملا  ءارتشالا  ظفلک 
صاوخ نم  وه  يذلا  رمالا  نا  باوجلا  مکحت و  رخالا  نود  امهدحا  یف  هرابتعاف  حیـشرتلا  یف  هرابتعا  مدعو  ۀـیلییختلا  یف  مهوتملا  ینعملا 
هبشملا ظفلب  نرق  امل  حیشرتلا  یفو  هبشملل  هتباثا  نکمی  مهوتم  رما  نع  ازاجم  هانلعج  الثم  ۀینملاک  هبـشملاب  ۀیلییختلا  یف  نرق  امل  هب  هبـشملا 
سرتفی ادسا  تیأر  انلوق  یف  هب  هبـشملا  نا  یتح  هصاوخو  همزاولل  انراقم  ینعملا  اذه  وه  هنأک  لعج  هب  هبـشملا  نال  کلذ  یلإ  جتحی  مل  هب 
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تیأر انلق  اذإ  ام  فالخب  سارتفالا  یف  زاجم  رابتعاو  ةروص  مهوت  یلإ  جاـیتحا  ریغ  نم  یقیقحلا  سارتفـالاب  فوصوملا  دـسالا  وه  هنارقا و 
یکاکـسلا دارا  يأ  اهنع ) ینکملاب  ینعو  . ) ام ۀـقد  مالکلا  یفف  لمأتیلف  عاجـشلل  هتابثا  حـصیل  کلذ  یلإ  جاتحن  اناف  هنارقا  سرتفی  اـعاجش 

یف ۀـینملاب ) دارملا  نا  یلع   ) هب هبـشملا  هب  داریو  هبـشملا ) وه   ) هیبشتلا یفرط  نم  روکذـملا )  ) فرطلا نوکی ) نا   ) اهنع ینکملا  ةراعتـسالاب 
صاوخ نم  یه  یتلا  رافظالا ) ۀفاضا  ۀنیرقب   ) عبسلا ریغ  اءیش  نوکی  نا  راکناو  اهل ) ۀیعبسلا  ءاعداب  عبـسلا   ) وه اهرافظا  ۀینملا  تبـشنا  لثم 
ینعمب ۀیلییختلا  نع  کفنت  ۀیانکلاب ال  ةراعتسالاف  عبسلا  وه  هب و  هبشملا  هب  داراو  ۀینملا  وه  هبشملا و  رکذ  دقف  ۀینملا  یلإ  يأ  اهیلإ )  ) عبـسلا

نم هرکذ  ام  درو ) . ) ۀیلییخت هراعتسا  هبشملا  یلإ  هب  هبـشملا  صاوخ  ۀفاضا  یف  نال  ۀیلییختلا  ةراعتـسالا  نودب  ۀیانکلاب  ةراعتـسا  دجوت  هنا ال 
عطقلل اقیقحت ) هل  عضو  امیف  لمعتسم   ) الثم ۀینملا  ظفلک  ۀیانکلاب  ةراعتسالا  یف  يأ  اهیف ) هبـشملا  ظفل  ناب   ) اهنع ینکملا  ةراعتـسالا  ریـسفت 

امل رخالا و  فرطلا  هب  دیرتو  هیبشتلا  یفرط  دحا  رکذت  ناب  اهرسف  دق  هنال  کلذک ) تسیل  ةراعتسالاو   ) ریغ توملا ال  وه  ۀینملاب  دارملا  ناب 
ۀفاضاو  ) هلوقب ۀباوج  یلإ  راشا  اهیلإ  رافظالا  ۀفاضا  ینعم  امف  یقیقحلا  اهانعم  ۀینملاب  دیرا  ول  هنا  وه  لاؤس و  ۀنظم  انهه  ناک 
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یلع فنـصملا  تاـضارتعا  يوقا  نم  ضارتعـالا  اذـه  ناـک  عبـسلاب و  ۀـینملا  هیبشت  ینعی  سفنلا  یف  رمـضملا  هیبشتلا ) ۀـنیرق  راـفظالا  وحن 
مـسا انهه  لعجن  انا  نم  حاتفملا  یف  هیلإ  راشا  امک  اءاعدا  عبـسلا  هب  دارملا  نا  الا  ۀـینملا  ظفلب  حرـص  ناو  هناب  هنع  باـجی  دـق  یکاکـسلا و 

مث فراعتم  ریغ  افراعتم و  نیمـسق  عبـسلا  دارفا  لعجب  هیبشتلا  یف  ۀغلابملل  عبـسلا  سنج  یف  ۀینملا  لخدـن  ناب  هل  افدارم  عبـسلل  امـسا  ۀـینملا 
ۀیعبـسلا يوعد  قیرطلا  اذهب  انل  یتأتیف  نیفدارتم  نانوکی  ةدحاو و ال  ۀـقیقحل  عبـسلا  ۀـینملا و  یظفلک  نیمـسا  عضی  فیک  عضاولا  نا  لیخی 
فیرعت یف  لخدی  یتح  قیقحتلاب  هل  تعضو  ام  ریغ  ۀینملاب  دارملا  نوک  یـضتقی  هرکذ ال  ام  نال  رظن  هیف  ۀینملا و  ظفلب  حیرـصتلا  عم  ۀینملل 

نوکی نا  یضتقی  روکذملا ال  لیوأتلاب  عبسلا  ظفلل  افدارم  هلعجو  قیقحتلاب  هل  عوضوم  ظفللا  اذه  و  توملا ، اهب  دارملا  ناب  عطقلل  ةراعتسالا 
یه امیف  ۀلمعتـسملا  ۀملکلا  یه  يأ  ۀقیقحلا  فیرعت  یف  دارم  ۀیثیحلا  دیق  نا  قبـس  دق  هناب  باوجلا  نکمیو  ةراعتـسا . توملا  یف  هلامعتـسا 

عوضوم هنا  ثیح  نم  قیقحتلاب  هل  عضو  امیف  لامعتسا  ۀینملا  رافظا  لثم  توملا  یف  ۀینملا  ظفل  لامعتسا  نا  ملسن  قیقحتلاب و ال  هل  ۀعوضوم 
اذـه لیوأتلاب و  هل  عوضوم  ۀـینملا  ظفل  يذـلا  عبـسلا  دارفا  نم  لعج  توملا  نا  ثیح  نم  لب  نـالف  ۀـینم  تند  اـنلوق  لـثم  یف  قیقحتلاـب  هل 

( در  ) یکاکـسلا راتخاو )  ) دعب رهاظ  ریغ  رخالا  فرطلا  هب  ادارم  وأ  ازاجم  هنوک  قیقحت  نا  الا  ۀقیقح  هنوک  نع  هل  اجرخم  ناک  ناو  باوجلا 
ۀیعبتلا ۀنیرق  يأ  اهتنیرق ) لعجب  اهنع  ینکملا   ) ةراعتـسالا یلإ )  ) اهنم قتـشی  ام  لاعفالا و  فورحلا و  یف  نوکت  ام  یه  و  ۀیعبتلا )  ) ةراعتـسالا
ۀینملا یف   ) یکاکسلا لوق  يأ  هلوق ) وحن  یلع   ) اهنع ینکملا  ةراعتـسالا  ۀنیرق  يأ  اهتنیرق ) ۀیعبتلا   ) ةراعتـسالا لعج  و )  ) اهنع اینکم  ةراعتـسا 

نع ةراعتـسا  تقطن  موقلا  لعج  اذکب  لاحلا  تقطن  انلوق  یفف  اهتنیرق  اهیلإ  رافظالا  ۀفاضاو  ۀیانکلاب  ةراعتـسا  ۀـینملا  لعج  ثیح  اهرافظاو )
لاحلا لاحلا و  ۀنیرقب  تلد 
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لعجب تایمذـهل  مهیرقن  هلوق  یف  اذـکه  ةراعتـسالا و  ۀـنیرق  اهیلإ  قطنلا  ۀبـسنو  ملکتملا  نع  ۀـیانکلاب  ةراعتـسا  لاحلا  لـعجی  وه  ۀـقیقح و 
راتخا امنا  سایقلا و  اذه  یلعو  ةراعتسالا ، ۀنیرق  اهیلإ  يرقلا  ۀبسنو  مکهتلا  لیبس  یلع  ۀیهشلا  تاموعطملا  نع  ۀیانکلاب  ةراعتـسا  تایمذهللا 

اهب داری  ناب  ۀقیقح )  ) اذکب لاحلا  تقطن  یف  تقطنک  ۀیعبتلا ) ردق  نا  هناب   ) یکاکسلا هراتخا  ام  درو ) . ) ماسقالل الیلقتو  طبضلل  اراثیا  کلذ 
ةراعتـسالا ماسقا  نم  اهلعج  هنال  یکاکـسلا  دنع  يأ  هدنع ) زاجم   ) ۀیلییختلا يأ  اهنال ) ۀـیلییخت   ) ةراعتـسا ۀـیعبتلا  نکت ) مل   ) یقیقحلا اهانعم 

امهو لب  القع  اسح و ال  هانعمل  ققحت  امم ال  نوکی  نا  بجی  اـهیف  هبـشملا  نا  ـالا  هبـشملا  ةداراو  هب  هبـشملا  رکذـب  ةرـسفملا  اـهب  حرـصملا 
ۀمزلتسم اهنع  ینکملا   ) ةراعتـسالا نکت ) ملف   ) ۀیلییخت ۀیعبتلا  نکت  مل  اذإ  ازاجم و  نوکتف  قیقحتلاب  هل  تعـضو  ام  ریغ  یف  ۀلمعتـسم  نوکتف 

اذه یلع  اذکب  لاحلا  تقطن  لثم  یف  ۀیلییختلا  نودب  تدجو  دق  اهنع  ینکملا  نال  کلذ  ۀیلییختلا و  نودب  دـجوت  اهنا ال  ینعمب  ۀـیلییختلل )
دنعف اهنع  ینکملا  مزلتست  له  ۀیلییختلا  نا  یف  فالخلا  امنا  و  قافتالاب ) لطاب   ) ۀیلییختلل اهنع  ینکملا  مازلتـسا  مدع  يأ  کلذ ) و  . ) ریدقتلا
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اهنع ینکملا  کفنت  هلوقب ال  یکاکـسلا  دارم  نا  لیق  ام  داسف  رهظ  اذهب  عبـسلاب و  ۀهیبشلا  ۀـینملا  رافظا  انلوق  یف  امک  مزلتـست  یکاکـسلا ال 
مازلتـسا یلع  قاـفتالا  یف  عزاـنی  نا  نکمی  معن  فنـصملا . همهف  اـمک  سکعلا  یلع  ـال  اـهنع  ینکملل  ۀمزلتـسم  ۀـیلییختلا  نا  ۀـیلییختلا  نع 
ینکملا ۀنیرق  ناب  یلقعلا  زاجملا  ثحب  یف  اضیا  حاتفملا  یف  حرـص  دق  کلذ و  فالخب  رعـشم  فاشکلا  مالک  نال  ۀـیلییختلل  اهنع  ینکملا 

اذه نا  الا  دنجلا  ریمالا  مزه  یف  مزهلا  لقبلا و  عیبرلا  تبنا  یف  تابنالاک  اققحم  ارما  نوکت  دـق  ۀـینملا و  رافظاک  ایمهو  ارما  نوکت  دـق  اهنع 
اهنع ینکملل  ۀنیرق  لعج  یمهو  رما  اذکب  لاحلا  تقطن  یف  تقطن  ناب  یلقعلا  زاجملا  یف  حرص  دق  هنال  یکاکسلا  نع  ضارتعالا  عفدی  ال 
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ۀهیبشلا ۀـینملا  رافظا  یف  امک  اهنودـب  ۀـیلییختلا  دوجوو  لقبلا  عیبرلا  تبنا  یف  امک  ۀـیلییختلا  نودـب  اـهنع  ینکملا  دوجو  زوج  اـملف  اـضیاو 

اهنع ینکملا  ۀنیرق  یکاکـسلا  اهلعج  یتلا  ۀـیعبتلا  ردـقت  مل  ناو  يأ  الاو )  ) ۀـیلییختلا نع  کفنت  اهنع ال  ینکملا  نا  هلوقل  ۀـهج  الف  عبـسلاب 
نوکت لعفلا ال  یف  ةراعتـسالا  ۀهباشملا و  هتقالع  زاجم  هنا  ةرورـض  ةراعتـسا )  ) الثم لاحلا  تقطنک  ۀیعبتلا  نوکتف )  ) زاجم اهردق  لب  ۀقیقح 

اهریغ ۀیعبتلا و  یلإ  ةراعتسالا  میسقت  نم  هریغ ) هرکذ  امع  اینغم   ) اهنع ینکملا  یلإ  ۀیعبتلا  در  نم  یکاکسلا  هیلإ  بهذ  ام  نکی  ملف  ۀیعبت  الا 
نا زاوجل  ةراعتسا  نوکی  نا  بجی  ۀهباشملا ال  هتقالع  نوکت  زاجم  لک  ناب  باجی  دق  ۀیعبتلا و  ةراعتسالاب  لوقلا  یلإ  رمالا  رخآ  رطضا  هنال 

لامعتـسالا ناک  اذإ  ةراعتـسا  نوکی  امنا  لب  قطنلل  ۀـمزال  اهناف  ۀـلالدلا  قطنلا و  نیب  امک  لامعتـسالا  عقو  اـهرابتعاب  يرخا  ۀـقالع  هل  نوکی 
ۀینملا رافظاک  یمهو  ردقم  رما  انهه  تقطن  ناب  حرـص  دـق  یکاکـسلا  نال  رظن  هیف  و  هیبشتلا ، یف  ۀـغلابملا  دـصقو  ۀـهباشملا  هتقالع  رابتعاب 

یف يرجی  اذه ال  نا  یلع  ایلقع  اققحم  ارما  ناکل  ۀلالدلا  نع  السرم  ازاجم  ناک  ولو  ۀققحملا  رافظالاب  ۀهیبشلا  ۀیمهولا  ةروصلل  ةراعتـسملا 
مدـعب دارملا  ناـب  باوجلا  نکمیو  ۀـیلییختلا . نودـب  اـهنع  ینکملا  دوجو  وه  لوـالا و  ضارتعـالا  دوعی  ذـئنیحف  ملـس  وـلو  ۀـلثمالا . عـیمج 
رافظا لثم  عویـش  مدع  یف  عازن  ذإ ال  ءاحـصفلا  مالک  نم  عاش  امیف  اهنودب  دجوت  ۀیلییختلا ال  نا  ۀیلییختلا  نع  ۀیانکلاب  ةراعتـسالا  كاکفنا 

یف فاشکلا  بحاص  هررق  ام  یلع  عئاشف  ۀیلییختلا  نودب  ۀیانکلاب  ةراعتـسالا  دوجو  اما  و  ۀحـصلا ، یف  مالکلا  امنا  و  عبـسلاب . ۀهیبشلا  ۀینملا 
ۀیانکلاب ةراعتـسالا  ۀنیرق  نا  هبهذم  نم  لصاحلا  راصف  لقبلا ، عیبرلا  تبنا  لثم  یف  حاتفملا  بحاصو  هللا ،] دهع  نوضقنی  نیذلا   ] یلاعت هلوق 

كءام یعلبا  ضرا  ای  یلاعت  هلوق  یف  رکذ  ام  یلع  ۀیقیقحت  ةراعتسا  نوکت  دق  لاحلا و  تقطنو  ۀینملا  رافظا  لثم  ۀیلییخت  ةراعتـسا  نوکت  دق 
. عیبرلا تبنا  یف  امک  ۀقیقح  نوکت  دق  و  ءاذغلا ، نع  ۀیانکلاب  ةراعتسا  ءاملا  ضرالا و  یف  ءاملا  روغ  نع  ةراعتسا  علبلا  نا 
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هباشتلا وأ  كارتشالا  لیبس  یلع  زاجملا  ظفل  هیلع  قلطی  رخآ  ینعم  نایب  یف  لصف 

عون یلإ  عون  نم  اهبارعا  ریغت  يأ  نایبلل  ۀفاضالا  نا  یلع  بارعالا  وه  يذلا  اهمکح  يأ  اهبارعا ) مکح  ریغت  ۀملک  یلع  زاجملا  قلطی  دـقو  )
هلثمک سیل  یلاعت  هلوق   ) لثم یناثلا  ۀـیرقلا و ) لئـساو  یلاعت  هلوق  و  کبر ، ءاجو  یلاعت  هلوقک   ) لوالاف ظفل ) ةدایز  وأ  ظفل  فذـحب   ) رخآ
تلعج ناو  ۀیرقلا  لها  لاؤس  انهه  دوصقملا  ناب  عطقلل . ۀیرقلا ) لها   ) لئسا و )  ) یلاعت هللا  یلع  ئجملا  ۀلاحتسال  کبر ) رما   ) ءاج يأ ) ئش 

ئـش نوکی  نا  یفن  یلاعت ال  هللا  لثم  ئـش  نوکی  نا  یفن  دوصقملا  نال  ئـش ) هلثم  سیلو   ) لیبقلا اذه  نم  نکی  مل  اهلها  نع  ازاجم  ۀـیرقلا 
فاضملا و فذـح  ببـسب  بصنلا  یلإ  یناثلا  یفو  عفرلا  یلإ  لوـالا  یف  ریغت  دـق  رجلا و  وه  ۀـیرقلا  کـبرل و  یلـصالا  مکحلاـف  هلثم  لـثم 

اهلقن رابتعاب  زاجملاب  ۀـملکلا  تفـصو  امکف  فاکلا  ةدایز  ببـسب  رجلا  یلإ  ریغت  دـق  سیل و  ربخ  هنال  بصنلا  وه  هلثم  یف  یلـصالا  مکحلا 
وه زاجملا  نم  عونلا  اذهب  فوصوملا  نا  حاتفملا  ةرابع  رهاظو  یلـصالا . اهبارعا  نع  اهلقن  رابتعاب  هب  تفـصو  کلذک  یلـصالا  اهانعم  نع 

نوکت نا ال  لمتحیو  رهاظلاب  ذخا  ئش  هلثمک  سیل  یلاعت  هلوق  وحن  یف  فاکلا  ةدایزب  لوقلا  و  برقا ، فنـصملا  هرکذ  ام  بارعالا و  سفن 
لثم هل  ناک  ول  هنا  ةرورـض  هلثم  یفن  مزل  هلثم  لثم  یفن  اذإف  دوجوم  یلاعت  هللا  نال  غلبا  یه  یتلا  ۀیانکلا  قیرطب  لثملل  ایفن  نوکت  لب  ةدـئاز 

هللا همزال و  یفنب  موزلملل  ایفن  خا  دیزل  سیل  يأ  خا  دیز  یخال  سیل  لوقت  امک  هلثم  لثم  یفن  حصی  ملف  هلثم  لثم  یلاعت  هللا  ینعا  وه  ناکل 
. ملعا
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ۀیانکلا

هتدارا اوج  عم  هانعم  مزال  هب  دیرا  ظفل   ) حالطـصالا یفو  هب . حیرـصتلا  تکرت  اذإ  تونک  وأ  اذک  نع  اذکب  تینک  ردصم  ۀغللا  یف  ۀـیانکلا 
هنا رهظف  . ) اضیا داجنلا  لوط  ۀـقیقح  داری  نا  زاوج  عم  ۀـماقلا  لوط  هب  دارملا  داجنلا و  لیوط  ظفلک  همزال  عم  ینعملا  کـلذ  ةدارا  يأ  هعم )

ینعملا ةدارا  هیف  زوجی  هناف ال  زاـجملا  فـالخب  ۀـماقلا  لوط  ةداراـک  همزـال ) ةدارا  عم   ) یقیقحلا ینعملا ) ةدارا  ۀـهج  نم  زاـجملا  فلاـخت 
ۀیانکلا نأل  ۀیانکلا و  فیرعت  یف  هرکذ  ام  قفاویل  ینعملا  ةدارا  ۀـهج  نم  هلوق  یقیقحلا و  ینعملا  ةدارا  نع  ۀـعناملا  ۀـنیرقلا  موزلل  یقیقحلا 

داجن و ال هل  نکی  مل  ناو  لیـصفلا  موزهمو  بلکلا  نابجو  داجنلا  لیوط  نالف  انلوق  ۀحـصب  عطقلل  یقیقحلا  ینعملا  ةدارا  نع  ولخت  ام  اریثک 
ینعملا ةدارا  زاوـجب  دارملا  نا  وـه  هیلع و  هیبـنتلا  نم  دـبال  ثحب  اـنههو  یـصحی . نا  نم  رثـکا  مـالکلا  یف  اذـه  لـثمو  لیـصف . ـال  بلک و 
ۀطـساوب ۀـیانکلا  یف  کلذ  عنتمی  دـق  نکل  هیفانی . زاجملا  نا  امک  کلذ  یفانت  ۀـیانک ال  اهنا  ثیح  نم  ۀـیانکلا  نا  وه  ۀـیانکلا  یف  یقیقحلا 

اذإ مهنال  لخبی  کلثم ال  مهلوق  یف  امک  ۀیانکلا  باب  نم  هنا  ئش  هلثمک  سیل  یلاعت  هلوق  یف  فاشکلا  بحاص  رکذ  امک  ةداملا  صوصخ 
ناترابع ئش  هلثمک  سیل  انلوقف  هغولب  نودیری  هبارتا  تغلب  نولوقی  امک  هنع  هوفن  دقف  فاصوا  صخا  یلع  نوکی  نمعو  هلثامی  نمع  هوفن 

ةدارا عانتما  انهه  یفخی  ۀغلابملا و ال  نم  ۀیانکلا  هیطعت  ام  الا  امهنیب  قرف  هنا ال  عم  هتاذ  نع  ۀـلثامملا  یفن  وه  دـحاو و  ینعم  یلع  ناتبقاعتم 
یف يأ  اهیف ) لاقتنالا  ناب   ) زاجملا ۀیانکلا و  نیب  قرفو )  ) هفاصوا صخا  یلع  نوکی  نمعو  هل  لثامم  وه  نمع  ۀلثامملا  یفن  وه  ۀقیقحلا و 
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مزاللا یلإ  موزلملا ) نم   ) لاقتنالا زاـجملا  یف  يأ  هیفو ) . ) ۀـماقلا لوط  یلإ  داـجنلا  لوط  نم  لاـقتنالاک  موزلملا  یلإ  مزـاللا ) نم   ) ۀـیانکلا

هیلإ ۀنیرق  مامـضناب  وأ  هسفنب  اموزلم ) نکی  مل  ام  مزاللا  ناب   ) قرفلا اذه  درو )  ) ۀعاجـشلا یلإ  دسالا  نم  تبنلا و  یلإ  ثیغلا  نم  لاقتنالاک 
ناک اذإ  يأ و  ذـئنیحو )  ) صاخلا یلع  ماعلل  ۀـلالد  ـال  معا و  نوکی  نا  زوجی  مزـال  هنا  ثیح  نم  مزـاللا  نـال  موزلملا  یلإ  هنم ) لـقتنی  مل  )
نکی مل  ام  مزاللا  ناب  فرتعم  اضیا  یکاکـسلا  قرفلا و  ققحتی  الف  زاجملا  یف  امک  مزاللا ) یلإ  موزلملا  نم  لاقتنالا  نوکی   ) اموزلم مزاللا 

هیلع لیلد  اممف ال  هنود  اهل  طرـش  وأ  زاجملا  نود  ۀیانکلا  صاوخ  نم  نیفرطلا  نم  موزللا  نا  هدارم  نا  لاقی  ام  و  هنم ، لاقتنالا  عنتما  اموزلم 
صخا مالکلا  نوک  زوج  اذـهل  ۀـماقلا و  لوطل  عباتلا  داجنلا  لوطک  ۀـیعبتلا  لـیبس  یلع  هدوجو  نوکی  اـم  مزـاللاب  هدارم  ناـب  باـجی  دـق  و 

سکعلاب و زاجملا  فودرمو و  عوبتم  وه  ام  هب  داریو  فیدرو  عبات  وه  ام  نیمزالتملا  نم  رکذـی  نا  ۀـیانکلاف  ناسنالل  لـعفلاب  کـحاضلاک 
اهنوک رابتعاب  اهثینأت  یلوالا ): ماسقا  ۀـثالث   ) ۀـیانکلا يأ  یهو ) . ) كاکفنالا عانتما  انهه  موزللاب  دارملا  سیل  نا  کیلع  یفخی  ـال  رظن و  هیف 

تافـصلا نم  ۀفـص  یف  قفتی  نا  لثم  دـحاو ) ینعم  یه  ام   ) یلوآلا نمف  يأ  اهنمف ) ۀبـسن  ۀفـص و ال  ریغ  اهب  بولطملا   ) ۀـیانکلا نع  ةراـبع 
. مذـخم ضیبا  لـکب  نیبراـضلا  هلوقک )  ) فوصوملا کـلذ  یلإ  اـهب  لـصوتیل  ۀفـصلا  کـلن  رکذـتف  ضراـع  نیعم  فوـصومب  صاـصتخا 

عومجم وه  ام  اهنمو  . ) بولقلا نع  ۀیانک  دـحاو  ینعم  ناغـضالا  عماجمو  دـقحلا  نغـضلا  عطاقلا و  مذـخملا  ناغـضالا ) عماجم  نینعاطلاو  )
یح ناسنالا  نع  ۀیانک  انلوقک   ) هیلإ اهرکذب  لصوتیف  فوصومب  ۀصتخم  اهتلمج  ریصتل  رخآو  رخآ  مزال  یلإ  مضتف  ۀفص  ذخؤت  ناب  ناعم )

لصحیل هنع ) ینکملاب  صاصتخالا   ) نیتیانکلا نیتاه  طرشو  يأ  امهطرـشو )  ) ۀبکرم ۀصاخ  اذه  یمـسیو  رافظالا ) ضیرع  ۀماقلا  يوتـسم 
. لاقتنالا
ص 259

مزال مض  نع  اهئانغتـساو  اهتطاسبل  اهیف  لاقتنالا  ذوخأملا و  ۀلوهـس  ینعمب  ۀـبیرق  دـحاو  ینعم  یه  ام  ینعا  امهنم  یلوالا  یکاکـسلا  لعجو 
اهب بولطملا   ) ۀیانکلا ماسقا  نم  ۀیناثلا ) . ) ئجیـس يذلا  ینعملاب  ةدیعبلا  ریغ  هذـهو  کلذ  فالخب  ةدـیعب  ۀـیناثلا  امهنیب و  قیفلتو  رخآ  یلإ 

ۀطـساوب بولطملا  یلإ  ۀیانکلا  نم  لاقتنالا ) نکی  مل  ناف   ) ةدیعبو ۀبیرق  نابرـض  یه  کلذ و  وحن  مرکلا و  دوجلاک و  تافـصلا  نم  ۀـفص )
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يأ یلوالا ) داجنلا و  لیوطو  هداجن  لیوط  ۀماقلا  لوط  نع  ۀیانک  مهلوقک   ) ۀلوهسب اهنم  لاقتنالا  لصحی  ۀحـضاو )  ) نامـسق ۀبیرقلا  ۀبیرق و 
( ریمضلا  ) لیوط يأ  ۀفصلا ) نمضتل  ام  حیرصت   ) داجنلا لیوط  يأ  ۀیناثلا ) یفو   ) حیرـصتلا نم  ئـش  اهبوشی  ال  ۀجذاس )  ) ۀیانک هداجن  لیوط 

ریمضلا هنمضت  یلع  لیلدلا  هل و  لوطلا  توبثب  حیرصت  عون  یلع  لمتـشیف  هیلإ  دنـسم  عوفرم  یلإ  اهجایتحا  ةرورـض  فوصوملا  یلإ  عجارلا 
ریمـض یلإ  اهدانـسال  ۀـتبلا  ۀفـصلا  عمجتو  ینثتو  ثنؤتف  داجنلا  لاوط  نودـیزلا  داجنلا و  الیوط  نادـیزلا  داجنلا و  ۀـلیوط  دـنه  لوقت  کنا 

ۀلمتـشم ۀیانک  ۀفاضملا  ۀفـصلا  انلعج  امنا  و  مهداجن . لیوط  نودیزلا  امهداجن و  لیوط  نادـیزلا  اهداجن و  لیوط  دـنه  فالخب  فوصوملا 
عانتما وه  یظفل و  رمال  ۀـیاعر  ریمـضلا  رابتعاو  هیلإ  فاضملل  ۀفـص  ینعملا  یف  ۀفـصلا  ناب  عطقلل  احیرـصت  اهلعجن  مل  حیرـصت و  عون  یلع 
مهلوقک  ) ۀـیور لامعاو  لمأت  یلع  اهنم  لاقتنالا  فقوتی  ناب  اهؤافخو  ۀحـضاو . یلع  فطع  ۀـیفخ ) وأ   ) اهب عوفرم  لومعم  نع  ۀفـصلا  ولخ 

نکل داقتعالا . بسحب  اهل  موزلم  وهف  ۀهالبلا  یلع  هب  لدتـسی  امم  طارفالاب  سأرلا  مظعو  ءافقلا  ضرع  ناف  ءافقلا ) ضیرع  هلبالا  نع  ۀیانک 
ناو  ) ةدـیعب نوکی  یتح  تالاقتنالا  طئاسولا و  ةرثک  ببـسب  ءافخلا  سیل  دـحا و  لک  هیلع  علطی  ءافخ ال  عون  ۀـهالبلا  یلإ  هنم  لاـقتنالا  یف 
یلإ دامرلا  ةرثک  نم  لقتنی  هناف  فایـضملا  نع  ۀـیانک  دامرلا  ریثک  مهلوقک  ةدـیعبف  ۀطـساوب   ) اهب بولطملا  یلإ  ۀـیانکلا  نم  لاـقتنالا ) ناـک 

ردقلا تحت  بطحلا  قارحا  ةرثک 
ص 260

عمج داضلا  رـسکب  نافیـضلا ) ةرثک  یلإ  اهنمو   ) لکآ عمج  ۀـلکالا ) ةرثک  یلإ  اـهنمو  حـئابطلا  ةرثک  یلإ   ) قارحـالا ةرثک  نم  يأ و  اـهنمو )
نم ۀثلاثلا ) . ) ءافخو احوضو  دوصقملا  یلع  ۀـلالدلا  فلتخت  اهترثکو  طئاسولا  ۀـلق  بسحبو  فایـضملا  وه  و  دوصقملا ) یلإ  اهنمو   ) فیض

( ةؤرملا ۀحامسلا و  نا  هلوقک   ) ماقملا اذه  یف  صاصتخالاب  دارملا  وه  هنع و  هیفن  وأ  رخال  رما  تابثا  يأ  ۀبسن ) اهب  بولطملا   ) ۀیانکلا ماسقا 
هل اهتوبث  يأ  تافـصلا ) هذهب  جرـشحلا  نبا  صاصتخا  تبثی  نا  دارا  هناف  جرـشحلا . نبا  یلع  تبرـض  ۀبق  یف  يدنلاو   ) ۀـیلوجرلا لامک  یه 
اهب صتخم  هنا  یلع  افطع  بوصنم  وأ  لوقی  نا  یلع  افطع  رورجم  هوحن ) وأ  اهب  صتخم  هنا  لوقی  ناب   ) اـهب هصاـصتخاب  حیرـصتلا ) كرتف  )

دارملا سیل  نا  فرعی  هبو  حاتفملا . یف  اذـک  حمـس ، جرـشحلا  نبا  وأ  هل ، ۀحامـسلا  تلـصح  وأ  جرـشحلا  نبا  ۀحامـس  تتبث  لوقی  نا  لثم 
نا یلع  اهیبنت  ۀـبق ) یف   ) تافـصلا کلت  يأ  اهلعج ) ناب   ) ۀـیانکلا یلإ  لامو  حیرـصتلا  كرت  يأ  ۀـیانکلا ) یلإ   ) رـصحلا انهه  صاصتخالاب 
اذإ هنال  هل  ةروکذملا  تافـصلا  تابثا  دافاف  جرـشحلا  نبا  یلع  يأ  هیلع ) ۀبورـضم   ) ءاسؤرلا اهذختی  ۀمیخلا  قوف  نوکت  یه  ۀبق و  وذ  اهحم 
ناب فوصوملا  یلإ  ۀفـصلا  ۀبـسنل  ۀـیانکلا  نوک  یف  روکذـملا  تیبلا  لثم  يأ  هوحنو )  ) هل تبثا  دـقف  هزیحو  لجرلا  ناـکم  یف  رمـالا  تبثا 
نع ینک  لب  هل  مرکلا  دـجملا و  توبثب  حرـصی  مل  ثیح  هیدرب ) نیب  مرکلا  هیبوث و  نیب  دـجملا  مهلوق   ) هیلع لمتـشیو  هب  طیحی  امیف  لعجت 

ۀحاس یف  دامرلا  ریثک  انلوقک  اعم  ۀبسنو  ۀفـص  اهب  بولطملا  نوکی  نا  وه  عبار و  مسق  انهه  تلق  ناف  هیبوث . نیبو  هیدرب  نیب  امهنوکب  کلذ 
ۀیناـثلا ۀیفایـضملا و  نع  ۀـیانک  داـمرلا  ةرثک  یه  ۀفـصلا و  سفن  اـهب  بولطملا  امهدـحا  ناـتیانک  لـب  ةدـحاو  ۀـیانک  اذـه  سیل  تلق  دـیز .

دق  ) ثلاثلا یناثلا و  ینعی  نیمسقلا ) نیذه  یف  فوصوملاو   ) هل اهتابثا  دیفیل  ۀحاس  یف  اهلعج  وه  دیز و  یلإ  ۀیفایـضملا  ۀبـسن  اهب  بولطملا 
يذؤی نم  ضرع  یف  لاقی  امک  روکذم  ریغ   ) نوکی دق  و )  ) رم امک  اروکذم  نوکی )
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اما مالکلا و  یف  روکذم  ریغ  وه  يذؤملا و  نع  مالسالا  ۀفص  یفن  نع  ۀیانک  هناف  هدیو ) هناسل  نم  نوملـسملا  ملـس  نم  ملـسملا  نیملـسملا 

اروکذـم ال نوکی  اهیف  فوصوملا  نا  یفخی  الف  اهب  احرـصم  ۀبـسنلا  نوکتو  ۀفـصلا  سفن  ۀـیانکلاب  بولطملا  نوکی  ام  وه  لوالا و  مسقلا 
لاق ۀـیحانو . بناج  نم  يأ  مضلاب  ضرع  نم  هیلإ  ترظن  لاقی  هب  ضیرعتلا  یف  هاـنعم  يذؤی  نم  ضرع  یف  هلوق  اریدـقت و  وأ  اـظفل  ۀـلاحم 
رکذ امم  هلاثماو  ضیرعتلا  نال  مسقنت  لاقی  مل  توافتت و  لاق  امنا  و  ةراشاو ) ءامیاو  زمرو  حیولتو  ضیرعت  یلإ  توافتت  ۀیانکلا  یکاکسلا  )

لخادـتت دـق  ماسقالا  هذـه  نال  کلذ  لاق  امنا  هنا  برقـالا  رظن و  هیف  حاـتفملا و  حرـش  یف  اذـک  معا  وه  لـب  طـقف  ۀـیانکلا  ماـسقا  نم  سیل 
ۀیضرع تناک  اذإ  ۀیانکلا  يأ  ضیرعتلا ) ۀضیرعلل  بسانملاو   ) اهترثکو طئاسولا  ۀلقو  ءافخلا  حوضولا و  نم  تارابتعالا  فالتخاب  فلتخیو 
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لاقی دوصقملا  یلع  لدـی  ضرع  یلإ  مالکلا  ۀـلاما  هنال  ضیرعتلا  مسا  اهیلع  قلطی  نا  بسانملا  ناک  روکذـم  ریغ  فوصوم  لـجال  ۀـقوسم 
ریغل يأ  اهریغل )  ) بسانملا و )  ) رخآ ابناج  هب  ذـیرتو  بناج  یلإ  هب  ترـشا  کنأکف  هینعت  تناو  هریغل  الوق  تلق  اذإ  نالفبو  نـالفل  تضرع 

نا وه  حـیولتلا  نال  حـیولتلا )  ) لیـصفلا لوزهمو  بلکلا  نابجو  دامرلا  ریثک  یف  امک  موزلملا  مزـاللا و  نیب  طـئاسولا ) ترثک  نا   ) ۀیـضرعلا
نال زمرلا )  ) ةداسولا ضیرعو  ءافقلا  ضیرعک  موزلملا  یف  ءافخ ) عم   ) طئاسولا تلق ) نا   ) اهریغل بسانملا  و ) . ) دـیعب نم  كریغ  یلإ  ریـشت 
الب  ) طئاسولا تلق  نا  اهریغل  بسانملا  و )  ) بجاحلا وأ  ۀفـشلاب  ةراشالا  هتقیقح  نال  ۀـیفخلا  لیبس  یلع  کـنم  بیرق  یلإ  ریـشت  ناوه  زمرلا 
دق ضیرعتلاو   ) یکاکـسلا لاق ) مث  ةراشالا . ءاـمیالا و   ) لوحتی مل  مث  ۀـحلط  لآ  یف  هلحر  یقلا  دـجملا  تیأر  اـم  وأ  هلوق  یف  اـمک  ءاـفخ )

ظفللا نوکیل  بطاـخملا  دـیرت  ـال  يأ  هنود ) بطاـخملا  عم  اـناسنا   ) باـطخلا ءاـتب  دـیرت ) تناو  فرعتـسف  ینتیذآ  کـلوقک  ازاـجم  نوکی 
تدرا يأ  امهتدرا ) ناو   ) ازاجم نوکیف  طقف  هل  عضو  ام  ریغ  یف  المعتسم 
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یلـصالا ینعملا  ةدارا  یفانی  زاجملا  اعم و  هریغ  یلـصالا و  ینعملا  ظفللاب  تدرا  کنال  ۀـیانک ) ناک   ) اـعیمج هعم  رخآ  اـناسناو  بطاـخملا 

ازاجم نوکیل  هدحو  بطاخملا  عم  يذلا  ناسنالا  وه  یلوالا  ةروصلا  یف  دارملا  نا  یلع  ۀـلاد  ۀـنیرق ) نم   ) نیتروصلا یف  يأ  امهیف ) دـبالو  )
ءاذـیالا ببـسب  بطاخملا  دـیدهت  یلع  لاد  مالک  فرعتـسف  ینتیذآ  کلوق  نا  کلذ  قیقحت  و  ۀـیانک ، نوکیل  اعیمج  اـمهالک  ۀـیناثلا  یفو 

هب تدرا  ناو  ۀـیانک  ناک  نیذؤملا  نم  هریغ  بطاـخملا و  دـیدهت  هب  تدراو  هتلمعتـسا  ناـف  ءاذـیالا  هنع  ردـص  نم  لـک  دـیدهت  هنم  مزلیو 
ةدارا مدع  یلع  ۀلاد  ۀنیرق  عم  اریدقتو  اضرف  اما  اقیقحت و  اما  ءاذـیالا  یف  بطاخملل  هکارتشا  ۀـقالعل  ءاذـیالا  ببـسب  بطاخملا  ریغ  دـیدهت 

نم امهیف  لاقتنالا  نال   ) حیرـصتلا ۀـقیقحلا و  نم  غلبا  ۀـیانکلا  زاـجملا و  نا  یلع  ءاـغلبلا  قبطا  لـصف  ص 263 /  ازاجم / . ناـک  بطاـخملا 
اوقبطا و )  ) همزال نع  موزلملا  كاکفنا  عانتمال  مزـاللا  دوجو  یـضتقی  موزلملا  دوجو  ناـف  ۀـنیبب ) ئـشلا  يوعدـک  وهف  مزـاللا  یلإ  موزلملا 
ۀیانکلا زاجملا و  نوک  ینعم  سیل  ۀقیقحلا و  نم  غلبا  زاجملا  نا  ملع  دق  و  زاجملا ) نم  عون  اهنال  هیبشتلا  نم  غلبا  ةراعتـسالا  نا   ) یلع اضیا 

دیکأت ةدایز  دـیفی  هنا  دارملا  لب  حیرـصتلا  ۀـقیقحلا و  یف  دـجوت  ـال  ینعملا  یف  ةداـیز  عقاولا  یف  لـصحی  نا  بجوی  اـمهنم  اءیـش  نا  غلبا 
هیبشتلا و نم  مهفی  اـمک  هیف  رـصاقب  سیل  هب و  هبـشملا  یف  اـمک  لاـمکلا  دـح  غلاـب  هبـشملا  یف  فصولا  نا  ةراعتـسالا  نم  مهفیو  تاـبثالل 

تیأر انلوق  یلع  ادسا  تیأر  انلوق  ۀیزم  تسیل  هلوقب  رهاقلا  دبع  خیـشلا  دارم  اذـه  غلبا و  ةرابعب  هنع  ربعی  ناب  هسفن  یف  هلاح  ریغتی  ینعملا ال 
دافا لوالا  نا  یه  ۀلیضفلا و  لب  یناثلا  اهدفی  مل  ۀعاجشلا  یف  دسالل  هتاواسم  یف  ةدایز  دافا  لوالا  نا  ۀعاجشلا  یف  ءاوس  دسالا  وه و  الجر 

یناثلا هدفی  مل  هل  ةاواسملا  کلت  تابثال  ادیکأت 
. ملعا هللا  و 

. نیعمجا هباحصاو  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  مالسلا  ةالصلا و  هلاون و  لیزج  یلع  دمحلا هللا  یناثلا و  مسقلا  لمک 
ص 265

عیدبلا یف  ثلاثلا  نفلا 

ةراشا

هلوق یف  رم  ام  هوجولاب  دارملا  ۀعاطلا و  ردـقب  اهلیـصافتو  اهادـعا  ملعیو  اهیناعم  هب  روصتی  يأ  مالکلا ) نیـسحت  هوجو  هب  فرعی  ملع  وهو  )
( ۀلالدلا حوضو   ) ۀیاعر و )  ) لاحلا یضتقمل  مالکلا  ۀقباطم  يأ  ۀقباطملا ) ۀیاعر  دعب   ) هلوق الوبقو و  انسح  مالکلا  ثروت  رخا  هوجو  اهعبتتو 

قانعا یلع  رردلا  قیلعتک  ناکل  الا  نیرمالا و  ۀیاعر  دعب  مالکلل  ۀنسحم  دعت  امنا  هوجولا  هذه  نا  یلإ  ةراشا  يونعملا  دیقعتلا  نع  ولخلا  يأ 
یلإ عجار  يأ  يونعم ) نابرـض   ) مالکلا نیـسحت  هوجو  يأ  یهو ) . ) مالکلا نیـسحت  هلوقب  قلعتم  ۀیاعر  دـعب  هلوق  ینعا  فرظلا  ریزانخلا و 
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( يونعملا اما   ) کلذک ظفللا  نیسحت  یلإ  عجار  يأ  یظفلو )  ) اضیا ظفللا  نیسحت  اهـضعب  دیفی  دق  ناک  ناو  تاذلابو  الوا  ینعملا  نیـسحت 
یه اضیا و  داضتلا  قابطلا و  یمستو  ۀقباطملا  هنمف   ) اهل بلاوقو  عباوت  ظافلالا  یناعملا و  وه  یلوالا  ضرغلا  یلصالا و  دوصقملا  نال  همدق 

وأ ایقیقح  لباقتلا  ناک  ءاوس  روصلا  ضعب  یف  ولو  فانتو  لباقت  امهنیب . نوکی  يأ  ۀـلمجلا ) یف  نیلباقتم  نیینعم  يأ  نیداضتملا  نیب  عمجلا 
کلذ نم  اءیـش  هبـشی  ام  وأ  فئاضتلا  لباقت  وأ  ۀـکلملا  مدـعلا و  لباقت  وأ  بلـسلا  باجیالا و  لباقت  وأ  داضتلا  لباقت  ناک  ءاوسو  ایرابتعا 

وأ تیمیو  ییحی  وحن  نیلعف  وأ  دوقر  مهو  اظاقیا  مهبسحتو  وحن  نیمسا   ) ۀملکلا عاونا  نم  دحاو  عون ) نم  نیظفلب   ) عمجلا کلذ  نوکیو ) )
ررـضتی اهتعاطب و ال  عفتنی  يأ ال  ررـضتلا  ینعم  یلع  یفو  عاـفتنالا  ینعم  مـاللا  یف  ناـف  بستکا .) اـم  اـهیلعو  تبـسک  اـم  اـهل  وحن  نیفرح 

توملا و توملا و  ینعم  ۀنامالا  یفو  ةایحلا  ینعم  ءایحالا  یف  ربتعا  دق  هناف  هانییحاف ) اتیم  ناک  نم  وأ  وحن  نیعون  نم  وأ   ) اهریغ اهتیـصعمب 
باجیالا قابط  نابرض   ) قابطلا يأ  وهو )  ) لعفلاب یناثلا  یلعو  مسالاب  لوالا  یلع  لد  دق  نالباقتی و  امم  ةایحلا 
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یلاعت هلوق  وحن   ) لوالاف یهن  رخالا  رما و  امهدحا  وأ  یفنم  رخالا  تبثم و  امهدحا  ردصم  یلعف  نیب  عمجی  نا  وه  بلسلا و  قابطو  رم  امک 

ام قابطلا ) نم  و  ینوشخاو ، سانلا  اوشخت  یلاعت و ال  هلوق  وحن   ) یناثلا و ) . ) ایندـلا ةایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی ) نوملعی  سانلا ال  رثکا  نکلو 
داراو ۀیروتلا  وأ  ۀیانکلا  دصقل  ناولا  هریغ  وأ  حدملا  نم  ینعم  یف  رکذی  ناب  هرسفو  اهنیز  اذإ  ضرالا  رطملا  جبد  نم  اجیبدت  مهضعب  هامس 

( اهل یتا  امف  ارمح  توملا  بایث   ) ءادر هتذخا  بوثلا  تیدرت  نم  يدرت ) هلوق  وحن   ) ۀیانکلا جیبدتف  ۀـلثمالا  ۀـنیرقب  دـحاولا  قوف  ام  ناولالاب 
دق الا و  هلیل  یف  لخدی  مل  هلتق و  موی  ضقنی  ملف  مدلاب  ۀخطلملا  بایثلا  يدترا  ینعی  رضخ ) سدنـس  نم  یه  الا و  لیللا   ) بایثلا کلتل  يأ 
نع ۀیانکلا  یناثلابو  لتقلا  نع  ۀیانکلا  لوالاب  دصقو  ةرـضخلا  ةرمحلا و  نیب  عمج  دـقف  ۀـنجلا  بایث  نم  رـضخ  سدنـس  نم  بایثلا  تراص 

يدوف ضیباو  ضیبالا  یموی  دوسا  رفـصالا ، بوبحملا  روزاو  رـضخالا ، شیعلا  ربغأ  ذـمف  يریرحلا  لوقک  ۀـیروتلا  جـیبدتو  ۀـنجلا . لوخد 
وه دیعبلا  ةرفص و  هل  يذلا  ناسنالا  وه  رفـصالا  بوبحملل  بیرقلا  ینعملاف  رمحالا . توملا  اذبح  ایف  قرزالا ، ودعلا  یل  یثر  یتح  دوسالا ،

قحلیو  ) ضعب همهوت  امک  ۀیروت  نول  لک  یف  نوکی  نا  یـضتقی  ۀیروتلا ال  دـصقل  ناولالا  عمجو  ۀـیروت  نوکیف  انهه  دارملا  وه  بهذـلا و 
ءادشا یلاعت  هلوق  وحن   ) موزللا ۀیببسلا و  لثم  قلعت  عون  رخالا  لباقی  امب  امهدحا  قلعتب  نیینعم  نیب  عمجلا  امهدحا  ناءیـش  قابطلاب  يأ  هب )

نیب عمجلا  یناثلا  و ) . ) ةدشلا دـض  وه  يذـلا  نیللا ) نع  ۀیببـسم  اهنکل  ةدـشلل  ۀـلباقم  نکت  مل  ناو  ۀـمحرلا  ناف  مهنیب . ءامحر  رافکلا  یلع 
بیـشملا کحـض  هسفن  ینعی  لجر ) نم  ملـس  ای  یبجعت  ـال  هلوق  وحن   ) یقیقحلا اـمهانعم  لـباقتی  نیظفلب  اـمهنع  ربع  نیلباـقتم  ریغ  نیینعم 

دق هنا  الا  ءاکبلا  لباقی  بیشلا ال  روهظف  لجرلا  کلذ  یکبف )  ) امات اروهظ  رهظ  يأ  هسأرب )
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ارظن داضتلا  نامهوی  نیظفلب  ارکذ  دق  نیینعملا  نال  داضتلا ) ماهیا  یناثلا  یمـسیو  . ) ءاکبلل لباقم  یقیقحلا  هانعم  يذـلا  کحـضلاب  هنع  ربع 
نم هسأرب  امـسق  هریغ  یکاکـسلا و  هـلعج  ناو  ۀـلباقملا  مساـب  صتخی  اـم  قبـس  يذـلا  ریـسفتلاب  قاـبطلا  یف  يأ  هـیف ) لـخدو   ) رهاـظلا یلإ 

وأ نیقفاوـتملا  نیینعملا  نم  روکذـملا  کـلذ ) لـباقی  اـمب   ) یتؤـی مث ) رثـکا  وأ   ) نیقفاوـتم نیینعمب ) یتؤـی  نا  یهو   ) ۀـیونعملا تانـسحملا 
یتح ال لباقتلا ) فالخ  قفاوتلاب  دارملاو  . ) ۀلمجلا یف  نیلباقتم  نیینعم  نیب  عمج  هنال  قابطلا  یف  لخدیف  بیترتلا ) یلع   ) ۀـقفاوتملا یناعملا 

مث نیقفاوتملا  ۀلقلا  کحضلاب و  یتا  اریثک ) اوکبیلو  الیلق  اوکحـضیلف  وحن   ) نینثالاب نینثالا  ۀلباقمف  نیلثامتم  وأ  نیبسانتم  انوکی  نا  طرتشی 
سالفالا رفکلا و  حـبقاو  اـعمتجا ، اذإ  ایندـلا  نیدـلا و  نسحا  اـم  هلوق  وحن   ) ۀـثالثلاب ۀـثالثلا  ۀـلباقم  و )  ) اـمهل نیلباـقتملا  ةرثکلا  ءاـکبلاب و 

اماف وحن   ) ۀـعبرالاب ۀـعبرالا  ۀـلباقم  و )  ) بیترتلا یلع  سالف  الا  رفکلا و  حـبقلا و  نم  اهلباقی  امب  مث  ینغلا  نیدـلا و  نسحلاب و  یتا  لجرلاب )
نیب لباقتلا  و  يرـسعلل )، هرـسینسف  ینـسحلاب ، بذکو  ینغتـساو ، لخب  نم  اما  و  يرـسیلل ، هرـسینسف  ینـسحلاب ، قدصو  یقتا ، یطعا و  نم 
دنع امع  ضرعا  يأ  هنع ) ینغتسا  هناک  یلاعت  هللا  دنع  امیف  دهز  هنا  ینغتـساب  دارملاو  . ) هلوقب هنیبف  ءانغتـسالا  ءاقتالا و  نیب  ارهاظ ال  عیمجلا 

لباقم وه  ءاقتالا و  مدعل  اعبتتسم  ءانغتسالا  نوکیف  قتی ) ملف  ۀنجلا  میعن  نع  ایندلا  تاوهشب  ینغتسا   ) ینغتساب دارملا  وأ ) قتی  ملف   ) یلاعت هللا 
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یه لاق  ثیح  رخآ  ادیق  ۀلباقملا  فیرعت  یف  یکاکـسلا ) دازو  ، ) مهنیب ءامحر  رافکلا  یلع  ءادـشا  یلاعت  هلوق  لیبق  نم  اذـه  نوکیف  ءاقتالل 
نیب امیف  يأ  ۀمث ) طرش  رما   ) تاقفاوتملا وأ  نیقفاوتملا  نیب  امیف  يأ  انهه ) طرـش  اذإو   ) امهیدضو رثکا  وأ  نیقفاوتم  نیءیـش  نیب  عمجت  نا 
لعج قیدصتلا  ءاقتالا و  ءاطعالا و  نیب  اکرتشم  ریـسیتلا  لعج  امل  هناف  نیتیالا  نیتاهک   ) رمالا کلذ  دض  يأ  هدض )  ) اهدادـضا وأ  امهیدـض 

هرسینسف هلوقب  هنع  ربعملا  ریسعتلا  وه  ریسیتلا و  دض  يأ  هدض )
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ۀلباقملا نم  هرخآ  یلإ  نیدلا  نسحا  ام  هلوق  نوکی  اذـه ال  یلعف  بیذـکتلا ، ءانغتـسالا و  لخبلا و  یه  و  اهدادـضا ) نیب  اکرتشم   ) يرـسعلل
بسانتلا یمسیو  ریظنلا  ةاعارم   ) يونعملا نم  يأ  هنمو ) . ) هدض سالف  الا  رفکلا و  یف  طرتشی  مل  عامتجالا و  ایندلا  نیدلا و  یف  طرتشا  هنال 

و رخالل ، الباقتم  امهنم  لک  نوکی  نا  داضتلاب  ۀبـسانملا  و  داضتلاب ) هبـسانی ال  ام  رما و  عمج  یه  اـضیا و   ) قیفلتلا فـالتئالا و  و  قیفوتلا ) و 
یف هلوق )  ) وحن و )  ) نیرما نیب  اعمج  نابـسحب ) رمقلا  سمـشلا و  وحن   ) نیرمالا نیب  عمجلاب  نوکی  دـق  کـلذ  قاـبطلا و  جرخی  دـیقلا  اذـهب 
عمج رتو  عمج  راتوالا ) لب   ) ۀتوحنم يأ  ۀیربم )  ) مهـس عمج  مهـسالا ) لب   ) تاینحنملا يأ  تافطعملا )  ) سوق عمج  یـسقلاک )  ) لبالا ۀفص 
وحن ینعملا  یف  هئادـتبا  بسانی  امب  مالکلا  متخی  نا  وه  فارطالا و  هباشت  مهـضعب  هیمـسی  ام  ریظنلا  ةاعارم  نم  يأ  اهنمو )  ) روما ۀـثالث  نیب 
هنوک بسانی  ریبخلا  راصبالاب و  كردـم  ریغ  هنوک  بسانی  فیطللا  ناف  ریبخلا ) فیطللا  وه  راصبالا و  كردـی  وه  راـصبالا و  هکردـت  ـال  )

نیظفلب نیبسانتم  ریغ  نیینعم  نیب  عمجت  نا  ریظنلا  ةاعارمب  يأ  اهب ) قحلیو  . ) هب املاع  هل  اریبخ  نوکی  ئـشلل  كردملا  نال  راصبالاب  اکردـم 
نم رهظی  يأ  مجنی  يذلا  تابنلا  يأ و  مجنلا ) نابسحب و  رمقلا  سمشلا و  وحن   ) انهه نیدوصقم  انوکی  مل  ناو  نابسانتم  ناینعم  امهل  نوکی 

نوکی مل  ناو  ینعملا  اذـهب  مجنلاف  هل ، اقلخ  امیف  یلاعت  ناداقنی هللا  يأ  نادجـسی )  ) قاس هل  يذـلا  رجـشلاو )  ) لوقبلاک هل  قاـس  هل  ضرـالا 
( هنمو . ) داضتلا ماهیا  یف  رم  ام  لثمل  بسانتلا ) ماهیا  یمسیو   ) امهل بسانم  وه  بکوکلا و  ینعمب  نوکی  دق  هنکل  رمقلا  سمـشلل و  ابـسانم 

وهو  ) ۀیوتسم طوطخ  هیف  مهسم  درب  لاقی  میهستلا ) مهضعب  هیمـسیو   ) قیرطلا یف  بیقرلا  بصن  ۀغللا  یف  وه  و  داصرالا )  ) يونعملا نم  يأ 
عامـسالا عرقیو  ةرقف  هظفل  رهاوجب  عاجـسالا  عبطی  وه  هلوقف و  مظنلا ، نم  تیبـلا  ۀـلزنمب  رثـنلا  یف  یه  و  ةرقفلا ) نم  زجعلا  لـبق  لـعجی  نا 

زجعلا یلع  يأ  هیلع ) لدی  ام  تیبلا   ) نم وأ )  ) رهظلا ةرقف  لکش  یلع  غاصی  یلح  لصالا  یف  ةرقفلا  و  يرخا ، ةرقف  هظعو  رجاوزب 
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فرحلا يورلا  لدـی و  هلوقب  قلعتم  فرع  اذإ  هلوق  لـعجی و  لـعاف  لدـی  اـم  هلوقف  يورلا ) فرع  اذإ   ) تیبلا وأ  ةرقفلا  نم  ۀـملک  رخآ  وهو 
هیف فرعی  ام ال  داصرالا  نم  نـال  يورلا  فرع  اذإ  هلوقب  دـیقو  اـمهنم . لـک  یف  هررکت  بجیو  ةرقفلا  وأ  تاـیبالا  رخآ  وأ  هیلع  ینبی  يذـلا 

مهنیب یـضقل  کبر  نم  تقبـس  ۀملک  ولو ال  اوفلتخاف  ةدحاو  ۀما  الا  سانلا  ناک  ام  یلاعت و  هلوق  یف  امک  يورلا  فرح  ۀفرعم  مدـعل  زجعلا 
یف داـصرالاف  هیف  اوفلتخا  وأ  اوفلتخا  هیف  مه  اـمیف  زجعلا  نا  مهوت  اـمبرل  نوـنلا  وـه  يورلا  فرح  نا  فرعی  مل  وـلف  نوـفلتخی  هیف  مه  اـمیف 

ام یلإ  هزواـجو  هعدـف ، اءیـش  عطتـست  مل  اذإ  هلوق  وحن   ) تیبـلا یفو  نوملظی ) مهـسفنا  اوناـک  نکلو  مهملظیل  هللا  ناـک  اـم  وحن و   ) ةرقفلا
اقیقحت  ) ریغلا کلذ  يأ  هتبحص ) یف   ) ئشلا کلذ  يأ  هعوقول ) هریغ  ظفلب  ئشلا  رکذ  یه  و  ۀکراشملا ،  ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) عیطتست .

هتبلطو ۀـیور  ریغ  نم  هایا  هتلأس  اذإ  اءیـش  هیلع  تحرتقا  نم  اءیـش ) حرتقا  اولاق  هلوق  وحن  لوالاف   ) اردـقم وأ  اققحم  اعوقو  يأ  اریدـقت ) وأ 
نم رمـالا  باوج  هنا  یلع  موزجم  دـجت )  ) یفخی ـال  اـم  یلع  بساـنم  ریغ  هعدـتبا  ئـشلا  حرتـقا  نم  هلعجو  مکحتلا  فیلکتلا و  لـیبس  یلع 

ۀبحـص یف  اهعوقول  خبطلا  ظفلب  ۀبجلا  ۀطایخ  رکذو  اوطیخ  يأ  اصیمقو ) هبج  یل  اوخبطا  تلق  هخبطل ، کل   ) ئـشلا نیـسحت  یه  ةداجالا و 
( یناثلا و  . ) یسفن ۀبحـص  یف  هعوقول  یلاعت  هللا  تاذ  یلع  سفنلا  قلطا  ثیح  کسفن ) یف  ام  ملعا  یـسفن و ال  ام  ملعت  هوحنو   ) ماعطلا خبط 

هللا نم  نسحا  نم  و  هللا ) ۀغبـص   ) هلوق یلإ  انیلا  لزنا  ام  و  هللااب ، انمآ  اولوق  یلاعت  هلوق  وحن )  ) اریدـقت ریغلا  ۀبحـص  یف  هعوقو  نوکی  اـم  وه  و 
غبـصلا اهیلع  عقی  یتلا  ۀلاحلا  یه  سلج و  نم  ۀسلجلاک  غبـص  نم  ۀلعف  هنال  ردـصم )  ) هللا ۀغبـص  هلوق  يأ  وهو )  ) نودـباع هل  نحنو  ۀـغبص 

ۀغبـص نوکیف  هیلع  الادو  نینمؤملا  سوفنل  هللا  ریهطت  یلع  المتـشم  انمآ  نوکیف  سوفنلا ) رهطی  نامیالا  نال  هللا  ریهطت  يأ  هللااب  انمآل  دکؤم  )
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لـصالاو  ) هلوقب اریدقت  غبـصلاب  هنع  ربعی  ام  ۀبحـص  یف  هللا  ریهطت  عوقو  یلإ  راشا  مث  هللااب  انمآ  هلوق  نومـضمل  ادـکؤم  هللا  ریهطت  ینعمب  هللا 
رکذ وه  ینعملا و  اذه  یف  يأ  هیف )

ص 270
ءاملا کلذ  یف  سمغلا  يأ  هنا ) نولوقیو  ۀـیدومعملا  هنومـسی  رفـصا  ءام  یف  مهدالوا  نوسمغی  اوناـک  يراـصنلا  نا   ) غبـصلا ظـفلب  ریهطتلا 

هللا انغبصو  هللااب  انمآ  الوق  يراصنلل  اولوقی  ناب  نوملسملا  رماف  اقح  اینارـصن  راص  نآلا  لاق  کلذ  هدلوب  مهنم  دحاولا  لعف  اذإف  مهل ) ریهطت  )
باطخلا ناک  ناو  نیرفاکلل  هللااب  انمآ  اولوق  هلوق  یف  باطخلا  ناک  اذإ  اذه  انریهطت . لثم  اریهطت ال  هب  انرهطو  انتغبص  لثم  ۀغبص ال  نامیالاب 

هللااب نامیالا  نع  ربعف   ) يراصنلا اهیا  مکتغبـص  غبـصی  مل  ۀغبـص و  نامیالاب  هللا  انغبـص  اولوقی  ناـب  اورما  نیملـسملا  نا  ینعملاـف  نیملـسملل 
مهدالوا يراصنلا  سمغ  نم  لوزنلا  ببس  یه  یتلا  ۀیلاحلا  ۀنیرقلا ) هذهب   ) اریدقت يراصنلا  ۀغبص  ۀبحص  یف  هعوقول  ۀکراشملل ) هللا  ۀغبصب 

لعفلا نا  یلع  ۀـجوازملا  عقوت  يأ  جوازت ) نا  یه  و  ۀـجوازملا ،  ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) . ) اظفل کلذ  هرکذـی  مل  ناو  رفـصالا  ءاـملا  یف 
ءازجلا طرشلا و  یف  ناعقاو  ناینعم  لعجب  ینعملا  و  ءازجلا ) طرشلا و  یف  نیینعم  نیب   ) هلوق ینعا  فرظلا  یلإ  وأ  ردصملا  ریمض  یلإ  دنـسم 
ینمزل يوهلا ) یب  جـلف   ) اـهبح نع  ینعنمو  یهاـنلا ) یهن  اـم  اذإ  هلوـقک   ) رخـالا یلع  بتر  ینعم  اـمهنم  لـک  یلع  بتری  نا  یف  نیجودزم 
یهانلا یهن  نیب  جاوز  رجهلا ) اهب  جلف   ) یلع يرتفا  امیف  هتقدصو  هنیزیو  هثیدح  یشی  يذلا  مامنلا  یلإ  تعمتسا  يأ  یشاولا ) یلإ  تخـصا  )

نا یه  ۀـجوازملا  نا  ةرابعلا  رهاظ  نم  مهوتی  دـق  ئـش و  جاجل  اـمهیلع  بتر  نا  یف  ءازجلا  طرـشلا و  یف  نیعقاولا  یـشاولا  یلإ  اـهتخاصاو 
یلإ اـهتخاصا  نیب  ءازجلا  یفو  يوهلا  جاـجلو  یهاـنلا  یهن  نیب  طرـشلا  یف  عـمج  اـمک  ءازجلا  یف  نیینعم  طرـشلا و  یف  نیینعم  نیب  عـمجن 

وه انرکذ  ام  هیلع و  تمعناف  هتـسلجا  یلع  ملـسف  دـیز  ینءاج  اذإ  انلوق  لثم  یف  ۀـجوازملاب  لئاق  ـال  ذإ  دـساف  وه  رجهلا و  جاـجلو  یـشاولا 
کلذ رخؤی ) مث   ) رخآ ءزج ) یلع  مالکلا  نم  ءزج  مدقی  نا  وهو   ) لیدبتلا و  سکعلا )  ) يونعملا نم  يأ  هنمو ) . ) ۀفلسلا مالک  نم  ذوخأملا 

ام رخؤتو  ترخا  ام  مدقتف  سکعت  مث  اءزج  مالکلا  یف  مدقت  نا  وه  مهضعب و  هرکذ  ام  ۀحیرـصلا  ةرابعلا  و  الوا ، رخؤملا  ءزجلا  نع  مدقملا 
. تمدق
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عقی نا  اهنم  هوجو  یلع   ) سکعلا عقیو )  ) سکعلا نم  سیل  وه  ةداعلا و  فرـشا  تاداسلا  تاداع  وحن  یلع  قداص  فنـصملا  ةرابع  رهاـظو 

تاداسلا مالکلا و  یفرط  دحا  تاداعلاف  تاداعلا ) تاداس  تاداسلا  تاداع  وحن  فرطلا  کلذ  هیلإ  فیـضا  ام  نیبو  ۀـلمج  یفرط  دـحا  نیب 
نم يأ  اهنمو ) . ) تاداعلا یلع  تاداسلا  مث  تاداسلا  یلع  تاداـعلا  ـالوا  مدـق  ناـب  اـمهنیب  سکعلا  عقو  دـق  فرطلا و  کلذـل  هیلإ  فاـضم 

جرخیب و ناـقلعتم  تیملا  یحلاـف و  یحلا ) نم  تیملا  جرخیو  تیملا  نم  یحلا  جرخی  وحن  نیتلمج  یف  نیلعف  یقلعتم  نیب  عقی  نا   ) هوجولا
مهل لح  نهال  وحن  نیتلمج  یفرط  یف  نیظفل  نیب  عقی  نا   ) هوجولا نم  يأ  اهنمو ) . ) یحلا یلع  تیملا  ایناثو  تیملا  یلع  یحلا  الوا  مدق  دق 
بناج یف  رخـآلا  هیلإ و  دنـسملا  بناـج  یف  امهدـحا  عقو  ناـظفل  اـمهو  نه  یلع  مه  اـیناثو  مه  یلع  نهـالوا  مدـق  نهل ) نولحی  مه  ـال  و 

مل یتلا  رایدـلاب  فق  هلوقک  ۀـتکنل   ) هلاطباو هضقنب  يأ  ضقنلاب ) قباسلا  مالکلا  یلإ  دوعلا  وه  و  عوجرلا ،  ) يونعملا نم  يأ  هنمو ) دنـسملا .
حایرلا و يأ  میدلا ) حایرالا و  اهریغ  یلب و   ) هلوقب هضقنو  مالکلا  کلذ  یلإ  داع  مث  دهعلا  مداقتو  نامزلا  لواطت  اهلبی  مل  يأ  مدقلا ) اهفعی 
مدقلا و اهافع  یلب  الئاق  قباسلا  مالکلا  ضقنف  ۀقافالا  ضعب  قافا  مث  هل  ققحت  امب ال  الوا  ربخا  هناک  هلدتلا  ریحتلا و  راهظا  ۀـتکنلا  راطمالا و 
هب داریو  دـیعبو  بیرق  ناینعم  هل  ظفل  قلطی  نا  وه  و  اضیا ، ماـهیالا  یمـستو  ۀـیروتلا   ) يونعملا نم  يأ و  هنمو )  ) میدـملا حاـیرالا و  اـهریغ 

وحن بیرقلا   ) ینعملا مئالی ) امم  اءیـش  عماجت  یتلا ال   ) ۀـیروتلا یهو ) ةدرجم   ) یلوالا نابرـض ) یهو   ) ۀـیفخ ۀـنیرق  یلع  اداـمتعا  دـیعبلا )
رارقتسالا وه  يذلا  بیرقلا  ینعملا  مئالی  امم  ئش  هب  نرقی  مل  یلوتسا و  وه  دیعبلا و  هانعم  يوتساب  دارا  هناف  يوتـسا ) شرعلا  یلع  نمحرلا 

وه دـیعبلا و  هانعم  يدـی  الاب  دارا  دـیاب ) اهانینب  ءامـسلا  وحن و   ) بیرقلا ینعملا  مئالی  اـمم  اءیـش  عماـجت  یتلا  یه  و  ۀحـشرم )  ) ۀـیناثلا (و )
وه يذلا  بیرقلا  ینعملا  مئالی  ام  اهل  نرق  دق  ةردقلا و 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 334 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 272
اذه نا  قیقحتلاف  الا  نیرسفملا و  نم  رهاظلا  لها  نیب  رهتـشا  ام  یلع  ینبم  اذه  دیلا و  مئالی  ءانبلا  ذإ  اهانینب  هلوق  وه  ۀصوصخملا و  ۀیراجلا 

مادختـسالا و  ) يونعملا نم  يأ و  هنمو )  ) ازاجم وأ  ۀـقیقح  تادرفملل  لحمتی  نا  ریغ  نم  هلالج  هنک  یلع  فیقوتو  هتمظعل  ریوصتو  لـیثمت 
( امهدحا هیریمـض  دحاب  داری  وأ  رخالا  هانعم   ) ظفللا کلذ  یلإ  دئاعلا  ریمـضلاب  يأ  هریمـضب ) داری  مث  امهدـحا  ناینعم  هل  ظفلب  داری  نا  وه 
( لوالاف  ) نیفلتخم انوکی  نا  وأ  نییزاجم  انوکی  ناو  نییقیقح  انوکی  نا  امهیلک  یف  زوجیو  رخالا  هانعم  يرخالاب  داری  مث  نیینعملا  دـحا  يأ 

دارا نابـضغ  عمج  اباضغ ) اوناک  ناو  هانیعر  موق ، ضراب  ءامـسلا  لزن  اذإ  هلوقک   ) رخالا هانعم  هریمـضبو  نیینعملا  دحا  ظفللاب  داری  نا  وه  و 
نیینعملا دـحا  هیریمـض  دـحاب  داری  نا  وه  و  یناـثلا ) و   ) يزاـجم نیینعملا  ـالکو  تبنلا  هاـنیعر ، یف  هیلإ  عـجارلا  ریمـضلابو  ثیغلا  ءامـسلاب 

ینعا اضغلا  يریمـض  دـحاب  دارا  یعولـضو ) یحناوج  نیب  هوبـش  مه ، ناو  هینکاسلا  اضغلا و  یقـسف  هلوقک   ) رخالا هاـنعم  رخـالا  ریمـضلابو 
يزاجم امهالکو  اضغلا  ةرجش  نم  ۀلصاحلا  رانلا  هوبـش  یف  بوصنملا  ینعا  رخالابو  اضغلا  ةرجـش  هیف  يذلا  ناکملا  هینکاسلا  یف  رورجملا 

نم ددعتملا  اذه  داحآ  نم  دحاو  لکل  ام   ) رکذ مث ) لامجالا  وأ  لیـصفتلا  یلع  ددـعتم  رکذ  وه  و  رـشنلا ، فللا و   ) يونعملا نم  يأ  هنمو ) )
هملعل هل  وه  ام  یلإ  ددعتملا  اذه  داحآ  نم  لکل  ام  دری  يأ  هیلإ ) هدری  عماسلا  ناب   ) قوثولا لجال  نییعتلا  نودب  رکذـلا  يأ  ۀـقث ) نییعت  ریغ 

ناب فللا ) بیترت  یلع  اما  رـشنلا  نال  نابرـض   ) لیـصفتلا یلع  ددعتملا  رکذ  نوکی  نا  وه  و  لوالاف )  ) ۀیونعملا وأ  ۀـیظفللا  نئارقلاب  کلذـب 
لیللا و مکل  لعج  هتمحر  نم  وحن و   ) رخالا یلإ  اذکه  یناثلل و  یناثلا  فللا و  یف  ددعتملا  نم  لوالل  رـشنلا  یف  ددـعتملا  نم  لوالا  نوکی 

نم ءاغتبالا  وه  راهنلل و  ام  هیف و  نوکـسلا  وه  لیلل و  ام  رکذ  مث  لیـصفتلا  یلع  راهنلا  لیللا و  رکذ  هلـضف ) نم  اوغتبتلو  هیف  اونکـستل  راـهنلا 
. ۀلاحم لیللا ال  یلإ  دئاع  هیف  نم  رورجملا  ناف  عونمم  ۀیالا  یف  نییعتلا  مدع  لیق  ناف  بیترتلا . یلع  هیف  هللا  لضف 
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ناک ءاوس  فللا  بیترت  يأ  هبیترت ) ریغ  یلع  اماو   ) نییعتلا مدـع  ققحتی  راهنلا  لیللا و  نم  لک  یلإ  دوعی  نا  لامتحا  رابتعاب  نکلو  معن  اـنلق 

دقلاو لازغلل  ظـحللاف  اـفدروا ) دـق  اـظحل و  لازغو  نصغو ،  ) لـمرلا نم  ءاـقبلا  وه  و  فقح ) تناو  ولـسا  فیک  هلوقک   ) بیترتـلا سوکعم 
یلع ددعتملا  رکذ  نوکی  نا  وه  و  یناثلا ) و  . ) ۀعاجشو اءاهبو  ادوج  رحبو  دساو  سمـش  وه  کلوقک  اطلتخم  وأ  فقحلل  فدرلا  نصغلل و 

ناقیرفلا رکذـف  يراصنلا  دوهیلل و  اولاق  یف  ریمـضلا  ناف  يراصن ) وأ  ادوه  ناک  نم  الا  ۀـنجلا  لخدـی  نل  اولاق  یلاعت و  هلوق  وحن   ) لامجالا
نل يراصنلا  تلاق  ادوه و  ناک  نم  الا  ۀنجلا  لخدی  نل  دوهیلا  تلاق  يأ   ) امهنم لکل  ام  رکذ  مث  امهیلا  دئاعلا  ریمـضلاب  لامجالا  هجو  یلع 
لوق لک  وأ  قیرف  لک  یلإ  دری  عماسلا  ناب  ۀقثلا  و  ابتلالا ) مدـعل   ) الامجا نیلوقلا  وأ  نیقیرفلا  نیب  فلف ) يراصن  ناک  نم  الا  ۀـنجلا  لخدـی 

بیرغ نم  همدعو و  بیترتلا  برـضلا  اذه  یف  روصتی  هبحاصال و ال  وه  ۀنجلا  لخاد  نا  هداقتعاو  هبحاص  قیرف  لک  لیلـضتب  ملعلل )  ) هلوقم
یف بعتلا  ۀحارلا و  لوقت  امک  نیدعتملا  لک  داحآ  نم  لکل  نوکی  ام  دحاو  رـشن  یف  رکذی  مث  رثکا  وأ  نا  ددعتم  رکذـی  نا  رـشنلا  فللا و 
نیب عمجی  نا  وه  و  عمجلا )  ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) . ) ادودسم ناک  ام  اهقرط  نم  حتفو  احوتفم  ناک  ام  اهباوبا  نم  دس  دق  ملظلا  لدعلا و 

عـشاجم ای  تملع  ۀیهاتعلا ، یبا  لوق  يأ  هلاق ) وحن  ایندلا و  ةویحلا  ۀنیز  نونبلا  لاملا و  یلاعت  هلوقک  دحاو  مکح  یف   ) رثکا وأ  نینثا  ددـعتم 
يونعملا نم  يأ و  هنمو ) ةدـسفم . يأ  ءارملل   ) داسفلا یلإ  ۀـیعاد  يأ  ةدـسفم )  ) ءانغتـسالا يأ  ةدـجلا ) غارفلا و  بابـشلا و  نا   ) ةدعـسم نب 

ریمالا لاونف  ءاخـس  موی  ریمالا  لاونک  عیبر  تقو  مامغلا  لاون  اـم  هلوقک  هریغ  وأ  حدـملا  یف  عون  نم  نیرما  نیب  نیاـبت  عاـقیا  وه  قیرفتلا و  )
. نیلاونلا نیب  نیابتلا  عقوا  ءام ) ةرطق  مامغلا  لاونو   ) مهرد فالآ  ةرشع  یه  نیع ) ةردب 
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هلمها دق  رـشنلا و  فللا و  جرخی  دـیقلا  اذـهب  و  نییعتلا ) یلع  هیلإ  لکل  ام  هفاضا  مث  ددـعتم  رکذ  وه  میـسقتلا و   ) يونعملا نم  يا و  هنمو ) )
رـشنلا فللا و  یف  سیل  ذإ  دیقلا  اذه  نع  نغم  ۀفاضالا  رکذ  نا  لوقا  رـشنلا . فللا و  نم  معا  هدـنع  میـسقتلا  نا  مهـضعب  مهوتف  یکاکـسلا 

ملظ يأ  میـض ) یلع  میقی  الو   ) سملتملا لوق  يأ  هلوقک )  ) هدریو هیلإ  عماسلا  هفیـضی  یتح  هیلإ  لکل  ام  هیف  رکذـی  لب  هیلإ  لکل  اـم  ۀـفاضا 
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ملظ یلع  دحا  میقی  يأ ال  لدی  قیقحتلا  یفو  میقی  لعاف ال  رهاظلا  یف  نالذالا ) الا   ) ماعلا ردقملا  هنم  ینثتسملا  یلإ  دئاع  ریمـضلا  هب ) داری  )
ۀیلاب لبح  ۀـعطق  یه  هتمرب ) طوبرم   ) لذـلا يأ  فسخلا ) یلع   ) یحلا ریع  يأ  اذـه ) دـتولاو   ) رامحلا وه  و  یحلا ) ریع   ) ناذـهالا هب  دـصقی 
طبرلا لوالا  یلإ  فاضا  مث  دتولا  ریعلا و  رکذ  دحا ) هل   ) محری قری و ال  الف  يأ  یثری ) الف   ) هسأر قشیو  قدی  يأ  جشی )  ) دـتولا يأ  اذو ) )
نوکی نا  لمتحی  امهنم  لکف  بیرقلا  یلإ  ةراشالا  یف  نایواستم  اذو  اذه  نال  نییعت  لیق ال  نییعتلا و  یلع  جـشلا  یناثلا  یلا  فسخلا و  یلع 

نا یلإ  ءامیا  هیبشتلا  فرح  یف  لب  يواستلا  ملـسن  اـنال ال  رظن  هیف  میـسقتلا و  نود  رـشنلا  فللا و  نم  تیبلاـف  دـتولا  یلا  ریعلا و  یلإ  ةراـشا 
تارابتعالا هذـه  لاثماو  دـنولا . ینعا  برقالل  اذو  ریعلا  ینعا  بیرقلل  اذـهف  اهنع  درجملا  فالخب  ام  هیبنت  یلإ  جاتحی  ثیحب  لقا  هیف  برقلا 

نا وه  قیرفتلا و  عم  عمجلا   ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) . ) کلذ لاـثما  ۀـیاعرالا  ۀـغالبلا  تسیل  لـب  ءاـغلبلا  تاراـبع  یف  لـمهت  نا  یغبنی  ـال 
هجوو هبلق  لـخدا  اـهرح ) یف  راـنلاک  یبلقو  اـهئوض ، یف  راـنلاک  کـهجوف  هلوقک  لاـخدالا  یتـهج  نیب  قرفیو  ینعم  یف  ناءیـش  لخدـی 

نم يأ و  هنمو ) . ) قارتحالا ةرارحلا و  بلقلا  یفو  ناعمللا  ءوضلا و  هجولا  یف  هبـشلا  هجو  ناـب  اـمهنیب  قرف  مث  راـنلاک  اـمهنوک  یف  بیبحلا 
مکح تحت  ددعتم  عمج  وه  و  میسقتلا ، عم  عمجلا   ) يونعملا
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حودـمملا يأ  ماقا ) یتح  هلوقک   ) میـسقتلا مث  عمجلا  يأ  لوالاف )  ) مکح تحت  ۀـعمج  مث  ددـعتم  میـسقت  نم  يأ  سکعلا ) وأ  همیـسقت  مث 

لاقف یلعب  اهادع  طیلـستلا  ینعم  ۀماقالا  نیمـضتلو  حودمملا  يأ  ماقا ) یتح  هلوقک   ) میـسقتلا یلع  اهادع  طیلـستلا  ینعم  ۀماقالا  نیمـضتلو 
يراصنلا بیلص  عمج  نابلصلا ) مورلا و  هب  یقـشت   ) مورلا دالب  نم  ةدلب  یه  و  ۀنـشرح )  ) ۀنیدملا لوح  ام  وه  ضبر و  عمج  ضابرا ) یلع  )

مورلا ءاقـش  تیبلا  اذه  یف  عمج  رکاسعلا  يأ  بناقملا  داق  ینعا  قباسلا  تیبلا  یف  لعفلاب  قلعتم  یتح  مهدـبعم و  یه  ۀـعیب و  عمج  عیبلاو ) )
لوقعلا يوذ  ریغ  نم  مهنأک  مهب  تالابملا  ۀـلقو  ۀـناها  نم  نود  اـم  رکذ  اودـلو ) اـم  لـتقلا  اوحکن و  اـم  یبسلل   ) لاـقف مسق  مث  حودـمملاب 

يأ اولواح ) وأ  مهودعاو ، رض  اوبراح  اذإ  موق  هلوقک   ) عمجلا مث  میـسقتلا  يأ  یناثلا ) اوعرز و  ام  رانلا  اوعمج و  ام  بهنلاو   ) هلوقب ۀمیالمو 
عمج قئالخلا ) نا  ۀـثدحم  ریغ  مهنم   ) ۀلـصخلا کلتو )  ) قلخو ةزیرغ  وأ  ۀیجـس ) اوعفن   ) مهراصناو مهعابتا  يأ  مهعایـشا ) یف  عفنلا   ) اوبلط
ررض یلإ  نیحودمملا  ۀفـص  لوالا  یف  مسق  تاثدحملا  تاعدتبملا و  یه  ۀعدب و  عمج  عدبلا ) اهرـش  ملعاف   ) قلخلا یه  ۀعیبطلا و  ۀفیلخ و 
رهاظ هریـسفتو  میـسقتلا .) قیرفتلا و  عم  عمجلا   ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) . ) ۀیجـس اهنوک  تحت  یناثلا  یف  اهعمج  مث  ءایلوالا  عفنو  ءادعالا 

اورکذا رامـضاب  بوصنم  فرظلا  هل و  وه  يأ  مویلا  یتأـی  وأ  هرمأ  يأ  هللا  یتأـی  ینعی  یتأـی ) موی  یلاـعت  هلوقک   ) هل ضرعتی  ملف  قبـس  اـمم 
( دیعـسو  ) رانلاب هل  یـضقم  یقـش )  ) فقوملا لـها  نم  يأ  مهنمف ) هنذاـب . ـالا   ) ۀعافـش وأ  باوج  نم  عفتنی  اـمب  يأ  سفن ) ملکت  ـال   ) هلوقب

تاومسلا تماد  ام  اهیف  نیدلاخ   ) ةدشب هدر  قیهشو )  ) ةدشب سفنلا  جارخا  يأ  ریفز ) اهیف  مهل  رانلا  یفف  اوقش  نیذلا  اماف   ) ۀنجلاب هل  یضقم 
یلاعت هللا  ةءیـشم  تقو  الا  يأ  کبر ) ءاش  ام  الا   ) عاطقنالا یفنو  دیبأتلا  نع  ۀیانک  ةرابعلا  هذهو  اهـضراو . ةرخالا  تاومـس  يأ  ضرالا ) و 
تماد ام  اهیف  نیدـلاخ  ۀـنجلا  یفف  اودعـس  نیذـلا  اماو   ) قاسفلاک ضعبلا  جارخاو  رافکلاک  ضعبلا  دـیلخت  نم  دـیری ) امل  لاعف  کـبر  نا  )

ضرالا تاومسلا و 
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یف نودلخی  ءایقشالا ال  ضعب  نا  لوالا  یف  ءانثتسالا  ینعم  ۀیاهنلا و  ریغ  یلإ  دتمم  لب  عوطقم  ریغ  يأ  ذوذجم ) ریغ  ءاطع  کبر  ءاش  ام  الا 
مایا ینعی  ءادـتبا  اهنوقرافی  لب  ۀـنجلا  یف  نودـلخی  ءادعـسلا ال  ضعب  نا  یناثلا  یفو  نایـصعلاب . اوقـش  نیذـلا  نینمؤملا  نم  ةاـصعلاک  راـنلا 
دقف ءادتبالا . رابتعاب  کلذکف  ءاهتنالا  رابتعاب  ضقتنی  امکف  نیعم  أدبم  نم  دیبأتلا  نامیالاب و  اودعـس  يذلا  نینمؤملا  نم  قاسفلاک  مهباذع 
یلإ فاضا  ناب  مسق  مث  دیعـسو  یقـش  مهنمف  هلوقب  دیعـس  مهـضعبو  یقـش  مهـضعب  ناب  مهنیب  قرف  مث  سفن  ملکت  هلوقب ال  سفن  الا  عمج 

نیرما یلع  میسقتلا  قلطی  دقو  . ) ۀیالا رخآ  یلإ  اوقش  يذلا  اماف  هلوقب  ۀنجلا  میعن  نم  مهلام  ءادعـسلا  یلا  رانلا و  باذع  نم  مهلام  ءایقـشالا 
نم مهنأک  خیاشملا ، ءانقلاب و  یقح  بلطأس  هلوقک  هب  قیلی  ام  لاوحالا ) کلت  نم  لک  یلإ  افاضم  ءیشلا  لاوحا  رکذی  نا  امهدحا  نیرخآ 
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( اوعد اذإ   ) ۀباجالا یلإ  نیعرـسم  يأ  فافخ )  ) ءادعالا اوبراح  يأ  اوقال ) اذإ   ) ءادـعالا یلع  مهئاطو  ةدـشل  يأ  لاقث )  ) درم اومثتلا  ام  لوط 
ام لاح  لک  یلإ  فاضاو  خیاشملا  لاوحا  رکذ  اودع )، اذإ  لیلق   ) ۀـعامجلا ماقم  دـحاو  مایقل  اودـش ) اذإ  ریثک   ) ملم عافدو  مهم  ۀـیافک  یلإ 

بهی یلاعت  هلوقک  ءیشلا  ماسقا  ءافیتسا  یناثلا  و   ) رخالا یلإ  اذکه  ءاعدلا و  لاح  ۀفخلا  یلا  ةاقالملا و  لاح  لقثلا  یلإ  فاضا  ناب  اهبسانی 
هل نوکی  وأ  دلو  هل  نوکی  نا ال  اما  ناسنالا  ناف  امیقع ) ءاشی  نم  لعجیو  اثاناو  انارکذ  مهجوزی  وأ  روکذلا  ءاشی  نمل  بهیو  اثانا  ءاشی  نمل 
يذ رما  نم  عزتنی  نا  وه  دـیرجتلا و   ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) . ) ماـسقالا عیمج  ۀـیالا  یف  یفوتـسا  دـق  یثناو و  رکذ  وأ  یثـنا  وأ  ارکذ  دـلو 

کلت يأ  اهامکل )  ) کلذ ۀغلابملا و  لجال  يأ  ۀـغلابم )  ) ۀفـصلا کلت  یف  ۀفـصلا  يذ  رمالا  کلذـل  لثامم  يأ  اهیف ) هلثم  رخآ   ) رما ۀـفص )
. ۀفـصلا کلتب  رخآ  فوصوم  هنم  عزتنی  نا  حـصی  ثیح  یلإ  ۀفـصلا  کلتب  فاصتالا  نم  غلب  هناک  یتح  رمـالا  کـلذ  یف  يأ  هیف )  ) ۀفـصلا

مهلوق وحن   ) ۀیدیرجتلا نمب  نوکی  ام  يأ  اهنم ) ماسقا   ) دیرجتلا يأ  وهو ) )
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يأ هعم ) صلختـسی  نا   ) دحلا کلذ  عم  يأ  هعم ) حص  ادح  ۀقادصلا  نم  نالف  غلب  يأ  . ) هرمال متهی  بیرق  يأ  میمح ) قیدـص  نالف  نم  یل 
تلأس نئل  مهلوق  وحن   ) هنم عزتنملا  یلع  ۀـلخادلا  ۀـیدیرجتلا  ءابلاب  نوکی  ام  اهنمو ) . ) ۀـقادصلا یف  يأ  اهیف ) هلثم  رخآ  . ) قیدـص نـالف  نم 

وحن  ) عزتنملا یف  ۀیعملا  ءاب  لوخدب  نوکی  ام  اهنمو ) . ) ۀحامـسلا یف  ارحب  هنم  عزتنا  یتح  ۀحامـسلاب  هفاصتا  یف  غلاب  رحبلا ) هب  نلأستل  انالف 
يأ یغولا )، خراص  یلإ  یب   ) عرـست يأ  اودـعت )  ) برحلا دـئادش  نم  اهباصا  اـمل  وأ  اهقادـشا  ۀعـسل  رظنملا  حـیبق  سرف  يأ  ءاـهوشو ) هلوق 
نم لحرملا )  ) مرکملا لحفلا  وه  قیتفلا ) لثم   ) ۀبحاصملا ۀسبالملل و  ءابلا  عردلا و  یه  ۀمال و  سب  يأ ال  مئلتسمب )  ) برحلا یف  ثیغتـسم 

. رخآ ادعتسم  هنم  عزتنا  یتح  برحلل  هداد  یف  غلاب  برحلل  دعتسم  یـسفن  نم  یعمو  یب  ودعت  يأ  هلـسرا  هناکم و  نم  هصخـشا  ریعبلا  لحر 
اراد هنم  عزتنا  هنکل  دلخلا ) راد  یه  منهج و  یف  يأ  دلخلا  راد  اهیف  مهل  یلاعت  هلوق  وحن   ) هنم عزتنملا  یف  یف  لوخدـب  نوکی  ام  يأ  اهنمو ) )
هلوق وحن   ) فرح طسوت  نودب  نوکی  ام  اهنمو ) . ) ةدشلاب اهفاصتا  یف  ۀـغلابمو  اهرمال  الیوهت  رافکلا  لجال  منهج  یف  ةدـعم  اهلعجو  يرخا 
هسفن نم  عزتنا  هسفن  ینعی  میرک )  ) تومی نا  الا  يأ  نا  رامضاب  بوصنم  تومی ) وأ  مئانغلا   ) عمجت يأ  يوحت ) ةوزغب ، نلحرال  تیقب  نئلف 

وأ هریدـقت  لیقو  . ) انرکذ ام  یلع  دـیرجتلا  یفانی  انلق ال  ۀـبیغلا ، یلإ  ملکتلا  نم  تافتلالا  لیبق  نم  اذـه  لـیق  ناـف  همرک ، یف  ۀـغلابم  اـمیرک 
نودـب ینعملا  مامت  دـیرجتلا  لوصحل  رظن ) هیفو  . ) رخآ امـسق  نوکی  میمح و ال  قیدـص  نالف  نم  یل  لـیبق  نم  نوکیف  میرک ) ینم  تومی 
ساکلا برـشت  يأ  الخب ) نم  فکب  اساک  برـشی  یطملا و ال  بکری  نم  ریخ  ای  هلوق  وحن   ) ۀیانکلا قیرطب  نوکی  ام  اهنمو ) . ) ریدقتلا اذـه 

برشی داوج  هنم  عزتنا  داوجلا  فکب 
ص 278

کلذ وهف  هفکب  برـشی  هنا  مولعمو  میرک  فکب  برـشلا  هل  تبث  دقف  لیخبلا  فکب  برـشلا  هنع  یفن  اذإ  هنال  ۀیانکلا  قیرط  یلع  هفکب  وه 
نوک نع  ۀیانک  لب  ءیـش  یف  دیرجتلا  نم  سیلف  الا  دیرجت و  وهف  هسفنل  ناک  نا  باطخلا  نا  معزف  مهـضعب  یلع  اذه  یفخ  دـق  و  میرکلا ،
هلوق یف  لخاد  لب  هسفنب  امـسق  نکی  مل  هسفنل  باطخلا  ناک  ولو  هاـنررق  اـم  یلع  دـیرجتلا  یف  اـنیال  ۀـیانکلا  لوقاو  لـیخب ، ریغ  حودـمملا 

هبطاخی مث  مالکلا  اهل  قبـس  یتلا  ۀفـصلا  یف  هلثم  رخآ  اصخـش  هسفن  نم  عزتنی  هنا  کلذ  یف  دیرجتلا  نایبو  هسفن ) ناسنالا  ۀـبطاخم  اهنمو  )
دقف یف  هلثم  رخآ  اصخـش  هسفن  نم  عزتنا  هنأکف  ینغلا  يأ  لاحلا ) دعـسی  مل  نا  قطنلا  دعـسیلف  لام  اهیدـهت و ال  كدـنع  لـیخ  ـال  هلوقک  )
درلا یلإ  ةراشا  اذـه  یفو  تانـسحملا ، نم  نوکت  ةدودرملا ال  نال  ۀـلوبقملا ) ۀـغلابملا   ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) . ) هبطاخو لاملا  لـیخلا و 

اهنم و ۀـلوبقملا  اـهماسقا و  نیبو  ۀـغلابملا  قلطم  رـسف  هنا  مث  اـقلطم ، ةدودرم  اـهنا  معز  نم  یلعو  اـقلطم  ۀـلوبقم  ۀـغلابملا  نا  معز  نم  یلع 
الئل  ) کلذ یعدی  امنا  و  ادعبتسم ) وأ  الیحتسم  ادح  فعضلا  وأ  ةدشلا  یف  هغولب  فصول  یعدی  نا   ) اقلطم ۀغلابملاو )  ) لاقف اهنم  ةدودرملا 

رصحنتو  ) نیرمالا دحا  یلإ  هدوع  رابتعاب  هدارفاو  ریمـضلا  ریکذتو  فعـضلا ، وأ  ةدشلا  یف  يأ  هیف ) هانتم  ریغ   ) فصولا کلذ  يأ  هنا ) نظی 
غیلبتف ةداعو  القع  انکمم  ناک  نا  یعدـملا  نال   ) کلذ یعطقلا و  لیلدـلاب  لب  ءارقتـسالا  درجمب  ال  ولغلا ) قارغالا و  غیلبتلا و  یف   ) ۀـغلابملا
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نم رکذلا  ینعی  روث ) نیب   ) دحاو قلط  یف  رخالا  رثا  یلإ  امهدـحا  عرـصی  نیدیـصلا  نیب  ةالاوملا  وه  اءادـع )  ) سارفلا ینعی  يداعف ) هلوقک 
. لسغی ملف  قرعی  مل  يأ  حضنی  یلع  فوطعم  موزجم  لسغیف ) ءامب  حضنی  ملف   ) اعباتتم يأ  اکارد )  ) اهنم یثنالا  ینعی  ۀـجعنو )  ) شحولا رقب 

هلوقک قارغاف  ةداع  القع ال  انکمم  ناک  ناو   ) ةداعو القع  نکمم  اذه  و  قرعی ، مل  دحاو و  رامـضم  یف  ۀجعنو  اروث  كردا  هسرف  نا  یعدا 
نکمم اذه  راس و  يأ  الام ) ثیح   ) هرثا یلع  ۀمارکلا )  ) لسرن يأ  عابتالا  نم  هبعتنو ) انیف ، ماد  ام  انراج  مرکنو 
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ةداع انکمم  نوکی  نا  عانتمال  ةداع  القع و ال  انکمم ال  نکی  مل  ناو  يأ  الا ) نالوبقم و   ) قارغالا غیلبتلا و  يأ  اـمهو )  ) ةداـع عنتممو  ـالقع 

فطنلا کفاختل   ) نأشلل ریمـضلا  هنا ) یتح  كرـشلا  لها  تفخاو  هلوقک  ولغف   ) سکعنی القع و ال  نکمم  ةداع  نکمم  لک  ذإ  القع  اعنتمم 
یلإ هبرقی  ام  هیلع  لخدا  ام  اهنم  فانـصا   ) ولغلا نم  يأ  هنم ) لوبقملا  ةداعو و  القع  عنتمم  ۀقولخملا  ریغلا  ۀفطنلا  فوخ  ناف  قلخت ) مل  یتلا 

تدقع هلوقک  لییختلا  نم  انـسح  اعون  نمـضت  ام  اهنمو  ران ، هسـسمت  مل  ولو  ئیـضی  اهتیز  داکی  یلاعت  هلوق  یف  داکی   ) ۀـظفل وحن ) ۀحـصلا 
رابغلا و ریثعلا  حاتفملا  حرش  یف  ۀمالعلا  فئاطل  نم  ارابغ و  يأ  نیعلا  رسکب  اریثع )  ) اهـسؤر قوف  ینعی  اهیلع )  ) دایجلا رفاوح  يأ  اهکبانس )

ءاضقلا راد  لودـع  ضعب  ناک  دادـغب و  قوس  یف  هتلغب  قوسی  ناـک  نیلاـغبلا  ضعب  نا  تعمـس  اـم  کـلذ  نم  فطلا  نیعلا و  هیف  حـتفت  ـال 
حتفا روفلا  یلع  ءافرظلا  ضعب  لاقف  رقولا  یقش  دحا  ینعی  نیعلا  رسکب  لدعلا  ۀیلحب  مهبأد  وه  ام  یلع  لاغبلا  لاقف  ۀلغبلا  تطرـضف  ارـضاح 
اممو اکلم . ادـغ  انیع  اوحتف  امثیرو  اکلم ، يرولا  هوعدـی  حبـصاف  الع : ةدیـصق  یف  یل  عقو  ام  لـیبقلا  اذـه  نم  رـضاح و  یلوملا  ناـف  نیعلا 
رمع انالومل  لاقف  وه  نمل  تلقف  باتکب  یناتا  ۀحتفلا  وحن  تاکرحلا  ۀلاما  مهتجهل  یلع  بلاغلا  نمم  یباحصا  ضعب  نا  ماقملا  اذه  بسانی 

مـضو نفجلا  ضعب  هیلإ  تزمرف  باوصلا  قیرطب  دشرتسملا  مهکحـض  ببـس  نع  فرعتملاک  یلإ  رظنف  نورـضاحلا  کحـضف  نیعلا  حـتفب 
ال  ) ریثعلا کلذ  یلع  يأ  هیلع )  ) ریسلا نم  عون  وه  اقنع )  ) دایجلا کلت  يأ  یغتبت ) ول   ) کلذ نورضاحلا  فرظتـساو  دوصقملل  نطفتف  نیعلا 

ةداعو القع  اذـه  هیلع و  اهریـس  نکمی  اضرا  راص  ثیحب  اهـسؤر  قوف  لیخلا  کبانـس  نم  عفترملا  رابغلا  مکارت  نا  یعدا  قنعلا  يأ  اـنکم )
یف بهـشلا  رمـس  نا  یلإ  لیخی  هلوق  یف   ) نسحلا لـییختلا  نمـضتو  ۀحـصلا  یلإ  هبرقی  اـم  لاـخدا  يأ  اـعمتجا ) دـقو   ) نسح لـییخت  هنکل 

، یجدلا
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تدـش دـق  ینیع  نافجا  ناو  اـهناکم  نع  لوزت  ـال  ریماـسملاب  ۀـمکحم  بهـشلا  نا  یلاـیخ  یف  عقوی  يأ  یناـفجا ) نهیلا  یبادـهاب  تدـشو 
جرخا ام  اهنمو   ) انسح هدیزیو  ۀحصلا  نم  هبرقی  لیخی  ظفلو  نسح  لییخت  اذه  هیف و  يرهس  ۀیاغو  لیللا  کلذ  لوطل  بهـشلا  یلإ  اهبادهاب 

یمالکلا بهذملا   ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) بجعلا  نم  اذ  نا  ادغ  برشلا  یلع  تمزع  نا  سمالاب  رکـسا  هلوقک  ۀعالخلا  لزهلا و  جرخم 
الا ۀهلآ  امهیف  ناک  ول  وحن   ) بولطملل ۀمزلتسم  تامدقملا  میلـست  دعب  نوکت  نا  وه  و  مالکلا ) لها  ۀقیرط  یلع  بولطملل  ۀجح  داریا  وه  و 

ددعت وه  موزلملا و  اذکف  هیلع  امه  يذـلا  ماظنلا  نع  امهجورخ  هب  دارملا  نال  لطاب  ضرالا  تاومـسلا و  داسف  وه  مزاللا و  و  اتدـسفل ) هیلإ 
ملف تفلح  هلوقو   ) تایناهربلا یف  ةربتعملا  تایعطقلا  نود  تایباطخلا  یف  اهب  یفتکی  یتلا  ۀقداصلا  تاروهـشملا  نم  ۀمزالملا  هذهو  ۀـهلالا 
ابذاک هب  فلحی  فیکف  فالحالا  یلعا  هب  فلحلا  بلاطملا و  مظعا  وه  يأ  بلطم ) ءرملل  هللا  ءارو  سیلو   ) اکـش يأ  ۀبیر ) کسفنل  كرتا 

یننکلو بذکاو   ) ناخ اذإ  شغ  نم  شغا ) یـشاولا   ) مسقلا باوج  ماللا  کغلبمل ) ۀیانج ، ینع  تغلب  دق   ) مسقلا ۀئطوتل  ماللا  تنک ) نئل  )
يأ بهذـمو )  ) هداـتراو ءـالکلا  دار  نم  قزرلا  بلط  عضوم  يأ  دارتسم )  ) بناـجلا کـلذ  یف  يأ  هیف  ضرـالا  نم  بناـج . یل  اءرما  تنک 

فیک اهیف  فرـصتا  يأ  مهلاوما ) یف  مکحا  مهتحدـم  اـم  اذإ  ناوخاو   ) كولم بناـجلا  کـلذ  یف  يأ  كولم )  ) تاـجاحلل باـهذ  عضوم 
یف مهرت  ملف   ) مهیلإ تنسحاو  يأ  مهتعنطصا ) كازا  موق  یف   ) تنا هلعفت  امک  يأ  کلعفک )  ) ۀبترملا عیفر  ریـصاو  مهدنع  برقاو )  ) تئش
نا كوحدمف  مهیلإ  تنسحا  اموق  بتاعت  امک ال  یلع  نیمعنملا  یلإ و  نینـسحملا  ۀنفج  لآ  حدم  یلع  ینبتاعت  يأ ال  اوبنذا ) کل  مهحدم 
یلإ هدر  نکمیو  اسایق . ءاهقفلا  هیمـسی  يذلا  لیثمتلا  قیرط  یلع  ۀجحلا  هذهو  یلإ . نسحا  نمل  یحدم  کلذک  ابنذ  دـعی  کئلوا ال  حدـم 
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يأ و هنم )  ) موزلملا اذکف  لطاب  مزاللا  ابنذ و  اضیا  کل  موقلا  کلذ  حدم  ناکل  ابنذ  ۀـنفج  لال  یحدـم  ناک  ول  يأ  ییانثتـسا  سایق  ةروص 
يونعملا نم 
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يأ ال یقیقح ) ریغ   ) ۀـقدو فطل  یلع  لمتـشی  ارظن  رظنی  ناب  يأ  فیطل ) راـبتعاب  هل  ۀبـسانم  ۀـلع  فصول  یعدـی  نا  وه  و  لـیلعتلا ) نسح  )

اذـه نا  نم  لیق  ام  لیلعتلا و  نسح  نم  ئـش  یف  سیل  هناف  مهررـض  عفدـل  هیداعا  نالف  لتق  تلق  اذإ  امک  عقاولا  یف  هل  ۀـلع  ربتعا  اـم  نوکی 
يرابتعالا نوقلطی  لوقعملا  بابرا  نا  عمـس  ام  هأشنمو  طلغف  یقیقح  ریغالا  نوکی  راـبتعالا ال  نـال  دـیفمب  سیل  یقیقح  ریغ  ینعا  فصولا 

نال برـضا  ۀـعبرا  وهو   ) عقاولل قباطم  ریغ  لـقعلا  تاراـبتعا  عیمج  نوکی  نا  بجول  مهوت  اـمک  رمـالا  ناـک  ولو  یقیقحلا . لـباقی  اـم  یلع 
ناو ۀـلع ) ةداعلا  یف  اهل  رهظی  نا ال  اما  یلوالا  اهتابثا و  دـیرا  ۀـتباث  ریغ  وأ  اهتلع  نایب  دـصق  ۀـتباث  اما   ) ۀبـسانم ۀـلع  اهل  یعدا  یتلا  ۀفـصلا )

ۀمومحم تراص  يأ  هب ) تمح  امنا  باحـسلا و   ) کئاطع يأ  کلئان )  ) هباشی مل  يأ  کحی ) مل  هلوقک   ) ۀلع نع  عقاولا  یف  ولخت  تناک ال 
ۀـتباث ال ۀفـص  باحـسلا  نم  رطملا  لوزنف  یمحلا  قرع  وه  باحـسلا ، نم  بوبـصملاف  يأ  ءاضحرلا ) اهبیبصف   ) اهیلع هقوفتو  کلئان  ببـسب 

ۀلعلا ریغ ) ۀـلع   ) ۀفـصلا کلتل  يأ  اهل ) رهظی  وأ   ) حودـمملا ءاطع  ببـسب  ۀـثداحلا  اـهامح  قرع  هناـب  هللع  دـق  ۀـلع و  ةداـعلا  یف  اـهل  رهظی 
ناف بائذـلا  وجرت  ام  فالخا  یقتی  نکلو  هیداعا  لتق  هب  ام  هلوقک   ) لیلعتلا نسح  نم  نوکتف  ۀـیقیقح  ریغ  ةروکذـملا  نوکتل  ةروکذـملا ) )
قدص ۀبحمو  هیلع  تبلغ  دق  مرکلا  ۀـعیبط  نا  نم  هرکذ ) امل  ال   ) مهتعزانم نع  ۀـکلمملا  ةوفـصو  مهترـضم ) عفدـل  ةداعلا  یف  ءادـعالا  لتق 

نم لتقی  نم  موحلب  اهیلع  قزرلا  عاستا  اوجرت  بائذـلا  تراص  برحلا  یلإ  هجوت  اذإ  هنا  نم  ملع  امل  هیداعا  لـتق  یلع  هتثعب  نیجارلا  ءاـجر 
ۀتباثلا ریغلا  ۀفصلا  يأ  ۀیناثلا ) و  . ) مجعلا تاناویحلل  کلذ  رهظ  یتح  ۀعاجـشلا  هلامکب  فصو  دوجلا  لامکب  فصو  هنا  عم  اذه  يداعالا و 

ناسنا يأ  یناسنا )  ) كایا يراذح  يأ  كراذح ) یجن  هتئاسا ، انیف  تنسح  ایشاو  ای  هلوقک  ۀنکمم  اما   ) اهتابثا دیرا  یتلا 
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بقع يأ  هبقع )  ) سانلا هنـسحتسی  ذإ ال  هیف ) سانلل   ) رعاشلا يأ  فلاخ ) اـمل  نکل  نکمم  یـشاولا  ۀـئاسا  ناسحتـسا  ناـف  قرغلا  نم   ) ینیع
ریغ وأ   ) هنم افوخ  ءاکبلا  كرت  ثیح  عومدلا ) یف  قرغلا  نم  هناسنا  یجن   ) یشاولا نم  يأ  هنم ) هراذح  ناب   ) یشاولا ۀئاسا  ناسحتسا  رعاشلا 
اهل لاقی  بکاوک  ءازوجلا  لوحو  قاطنلا . دش  يأ  قطتنا  نم  قطتنم ) دقع  اهیلع  تیأر  امل  هتمدـخ ، ءازوجلا  ۀـین  نکت  مل  ول  هلوقک  ۀـنکمم 
نال ثحب  هیف  حاضیالا و  یف  اذک  اهتابثا  دصق  ۀنکمم  ریغ  ۀفـص  حودمملا  ۀنکمم  ریغ  ۀفـص  حودمملا  ۀـمدخ  ءازوجلا  ۀـینف  ءازوجلا  قاطن 
ول لاقی  امک  قطتنملا  قاطتناب  ۀهیبش  ۀلاح  ۀیؤرل  ینعا  اهیلع  قاطنلا  دقع  ۀیؤرل  ۀلع  حودمملا  ۀمدخ  ءازوجلا  ۀین  نا  وه  مالکلا  اذـه  موهفم 

لوالا و برـضلا  نم  نوکیف  حودمملا  ۀمدخلا  ۀینب  اهلیلعت  دصق  ۀتباث  ۀفـص  هذهو  ئجملا  یه  مارکالا  ۀلع  نا  ینعی  کمرکا  مل  ینئجت  مل 
ءازوجلا ۀینب  اهللعو  رعاشلا  اهتبثا  دق  ءازوجلل و  توبثلا  ۀـعنتمم  ۀفـص  قاطتنالا  نا  دارا  هنا  نم  لیق  ام  اهتلع و  دـصق  یتلا  ۀـتباثلا  ۀفـصلا  وه 
ۀهیبشلا ۀـلاحلا  ینعا  ءازوجلا  قاطتنا  ثیدـح  نال  ئـشب  سیل  حاضیالا  یف  فنـصملا  مالک  حیرـصب  فلاخم  هنا  عم  وهف  حودـمملا  ۀـمدخ 

ءافتناب لالدتـسالا  ینعا  اتدـسفل  هللا  الا  ۀـهلآ  امهیف  ناک  ول  یلاعت  هلوق  یف  اهلثم  انهه  ول  لعجی  نا  برقـالا  سوسحم و  لـب  تباـث  کلذـب 
نکمم ریغ  فصو  هنا  عم  ملعلل  ۀـلعو  هیلع  الیلد  يأ  حودـمملا  ۀـمدخ  ءازوجلا  ۀـین  نوکل  ۀـلع  قاطتنالا  نوکیف  لوـالا  ءاـفتنا  یلع  یناـثلا 

( رغلا باحـسلا  نأک  هلوقک   ) هیفانی کشلا  ارارـصاو و  ءاعدا  هیف  نال  هنم  لعجی  مل  و  کشلا ) یلع  ینب  اـم   ) لـیلعتلا نسحب  يأ  هب ) قحلاو  )
ام يأ  تففخف  ةزمهلاب  ءاقرت  لصالا  اقرت ) امف  اـبیبح   ) اـبرلا تحت  يأ  اـهتحت ) نبیغ   ) ءاـملا ةزیرغلا  ةرطاـملا  باحـسلا  دارملا  رغـالا و  عمج 

يأ و هنمو ) . ) اهیلع یکبت  یهف  ابرلا  کلت  تحت  ابیبح  تبیغ  اهناب  باحـسلا  نم  رطملا  لوزن  کشلا  لیبس  یلع  للع  عمادـم ) نهل   ) نکـست
( هتابثا دعب  مکح  رما  قلعتمل  تبثی  نا  وه  عیرفتلا و   ) يونعملا نم 
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هلوقک  ) بکار هوباو  بکار  دیز  مالغ  وحن  نع  زارتحا  وه  بیقعتلا و  عیرفتلاب و  رعـشی  هجو  یلع  رخآ ) هل  قلعتمل   ) مکحلا کلذ  هتابثا  يأ 
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هل ءاود  ذإ ال  بلکلا  ضع  نم  ناسنالل  ثدحی  نونج  هبش  ماللا  حتفب  وه  بلکلا ) نم  یفشت  مکؤامد  امک  ۀیفاش ، لهجلا  ماقـسل  مکمالحا 
نم مهمالحا  ءافشب  مهفصو  یلع  عرفف  ءافشلا  بلکلا  نم  مکؤامد  ملک ، ةاساو  مراکم  تانب  یـسامحلا  لاق  امک  کلم  مد  برـش  نم  عجنا 

دیکأت  ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) . ) ۀحجارلا لوقعلا  بابراو  فارشاو  كولم  مهنا  ینعی  بلکلا  ءاد  نم  مهئامد  ءافـشب  مهفـصو  لهجلا  ءاد 
( اهیف اهلوخد  ریدقتب   ) ئـشلا کلذل  حدم ) ۀفـص  ئـشلا  نع  ۀیفنم  مذ  ۀفـص  نم  ینثتـسی  نا  امهلـضفا  نابرـض  وه  مذلا و  هبـشی  امب  حدـملا 

عارق نم   ) فیـسلا دح  یف  رـسکلا  وه  لف و  عمج  لولف ) نهب  مهفویـس ، نا  ریغ  مهیف  بیع  هلوقک و ال   ) مذلا ۀفـص  یف  حدملا  ۀفـص  لوخد 
نوک يأ  هنم ) هنوک  ریدقت  یلع   ) بیعلا نم  يأ  هنم ) اءیش  تبثاف  ابیع  عرقلا  نم  فیسلا  لولف  ناک  نا  يأ   ) شویجلا ۀبراضم  يأ  بئاتکلا )

ئش تابثا  يأ  وهف )  ) ۀعاجشلا لامک  نع  ۀیانک  هنال  لاحم )  ) بیعلا نم  لولفلا  نوک  وه  ریدقتلا و  اذه  يأ  وهو ) . ) بیعلا نم  فیسلا  لولف 
( هیف دـیکأتلاف   ) طایخلا مس  یف  لمجلا  جـلی  یتح  رافلا و  ضیبی  یتح  لاقی  امک  لاـحملاب ) قیلعت  ینعملا  یف   ) ریدـقتلا اذـه  یلع  بیعلا  نم 

لاحملاب قلعملا  لاحملاب و  بیعلا  نم  ئـش  تابثا  وه  یعدملا و  ضیقن  قلع  هنال  ۀنیبب ) ئـشلا  يوعدک  هنا  ۀهج  نم   ) برـضلا اذـه  یف  يأ 
هیف لخدـی  ثیحب  هنم  ینثتـسملا  نوک  يأ  لاـصتالا )  ) وـه ءانثتـسالا )  ) قـلطم یف ) لـصالا  نا   ) ۀـهج نم  و ) . ) قـقحم بیعلا  مدـعف  لاـحم 

لاصتالا ءانثتسالا  یف  لصالا  ناک  اذإ  زاجم و  عطقنملا  ءانثتسالا  نا  نم  هعـضوم  یف  ررقت  امل  کلذ  هنع و  توکـسلا  ریدقت  یلع  ینثتـسملا 
هنم ینثتـسملا  وه  ةادالا و  لبق  امم  يأ  اهلبق ) امم   ) ینثتـسملا وه  و  ئـش ) جارخا  مهوی   ) ینثتـسملا ینعی  اهدـعب ) ام  رکذ  لـبق  هتادا  رکذـف  )

راعـشالا حدملا و  یلع  حدملا  نم  هیف  امل  دـیکأتلا  ءاج   ) عاطقنالا یلإ  لاصتالا  نم  ءانثتـسالا  لوحتو  حدـم ) ۀفـص   ) ةادالا يأ  اهیلو ) اذإف  )
ءانثتسا یلإ  رطضاف  اهینثتسی  یتح  مذ  ۀفص  هیف  دجی  مل  هناب 
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رکذی يأ  ءانثتسالا ) ةادا  ئشل  تبثی  نا   ) مذلا هبشی  امب  حدملا  دیکأت  نم  یناثلا )  ) برضلا و ) . ) عاطقنالا یلإ  ءانثتـسالا  لیوحتو  حدم  هفص 

نم ینادیب  برعلا  حـصفا  انا  وحن   ) ئـشلا کلذـل  يأ  هل ) يرخا  حدـم  ۀفـص  اهیلت   ) ءانثتـسا ةادا  ئـشلا  کلذـل  حدـملا  ۀفـص  تابثا  بیقع 
یف ءانثتـسالا  نا  اـمک  اـعطقنم ) نوکی  نا  اـضیا   ) برـضلا اذـه  یف  يأ  هیف ) ءانثتـسالا  لـصاو   ) ءانثتـسالا ةادا  وه  ریغ و  ینعمب  دـیب  شیرق )
يأ هنکل )  ) لاصتالا وه  ءانثتـسالا  قلطم  یف  لصالا  نوک  یفانی  اذـه ال  هنم و  ینثتـسملا  یف  ینثتـسملا  لوخد  مدـعل  عطقنم  لوالا  برـضلا 

ریدقت نکمی  ۀماع  ۀیفنم  مذ  ۀفص  انه  سیل  ذإ  لوالا  برضلا  یف  ردق  امک  الـصتم ) ردقی  مل   ) برـضلا اذه  یف  عطقنملا  عطقنملا  ءانثتـسالا 
ةادا رکذ  نا  وه  و  یناثلا ) هجولا  نم  الا  دیکأتلا  دیفی  الف   ) برضلا اذه  یف  الصتم  ءانثتـسالا  ریدقت  نکی  مل  اذإ  و  اهیف . حدملا  ۀفـص  لوخد 
ۀفـص ةادالا  دـعب  رکذ  اذإف  لاصتالا  وه  ءانثتـسالا  قلطم  یف  لصالا  نا  ثیح  نم  اهلبق  امم  ئـش  جارخا  مهوی  ینثتـسملا  رکذ  لبق  ءانثتـسالا 

ریدقت یلع  ینبملا  لاحملاب  قیلعتلا  یلع  ینبم  هنال  ۀـنیبب  ئـشلا  يوعد  وه  لوالا و  هجولا  نم  دـیکأتلا  دـیفی  دـیکأتلا و ال  ءاج  يرخا  حدـم 
نیهجو نم  دیکأتلل  دیفملا  لوالا )  ) برـضلا ناک )  ) طقف یناثلا  هجولا  نم  برـضلا  اذه  یف  دیکأتلا  نوکلو  يأ  اذهل ) و   ) الـصتم ءانثتـسالا 

مذلا ینعم  هیف  لعفل  الومعم  حدملا  ینعم  هیف  ینثتـسمب  یتؤی  نا  وه  و  رخا ) برـض   ) مذلا هبـشی  امب  حدملا  دـیکأت  نم  يأ و  هنمو ) لضفا  )
مقتناو هنم  مقن  لاقی  نامیالا . وه  اهلک و  رخافملا  بقانملا و  لصا  الا  انم  بیعت  ام  يأ  انبر ) تایاب  انمآ  نا  الا  انم  مقنت  امو   ) یلاعت هلوق  وحن 

باب يأ  بابلا ) اذـه  یف   ) نکل ظـفل  نم  موهفملا  كاردتـسالاو )  ) نیهجو نم  دـیکأتلا  ةداـفا  یف  لوـالا  برـضلاک  وه  ههرکو و  هباـع  اذإ 
امب حدملا  دیکأت 
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هلوق ع لثم  ءانثتـسا  يوسو  الا  هلوقف  لبولا  هنکل  ماغرـضلا  هنا  يوس  ارخاز *  رحبلا  هنا  الا  ردـبلا  وه  هلوق  یف  امک  ءانثتـسالاک   ) مذـلا هبـشی 
( هنمو  ) نکل ینعمب  عطقنملا  ءانثتسالا  یف  الا  نال  برضلا  اذه  یف  عطقنملا  ءانثتسالا  ةدئاف  دیفی  كاردتـسا  هنکل  هلوق  و  شیرق ، نم  ینادیب 

ریدقتب هل  مذ  ۀفـص  ئـشلا  نع  ۀیفنم  حدم  ۀفـص  نم  ینثتـسی  نا  امهدحا  نابرـض  وه  حدـملا و  هبـشی  امب  مذـلا  دـیکأت   ) يونعملا نم  يأ و 
ئـشلل تبثی  نا  امهیناثو  هیلإ  نسحا  نم  یلإ  ئـسی  هنا  الا  هیف  ریخ  نالف ال  کلوقک   ) حدـملا ۀفـص  یف  يأ  اهیف )  ) مذـلا ۀفـص  يأ  اهلوخد )
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دیکأتلا دیفی  لوالا  برضلاف  لهاج )، هنا  الا  قساف  نالف  کلوقک   ) ئشلا کلذل  يأ  هل ) يرخا  مذ  ۀفص  اهیلی  ءانثتسا  ةاداب  بقعتو  مذ  ۀفص 
عابتتـسالا و  ) يونعملا نم  يأ و  هنمو )  ) مذلا هبـشی  امب  حدملا  دیکأت  یف  رم ) ام  سایق  یلع  اهقیقحتو   ) دحاو هجو  نم  یناثلا  نیهجو و  نم 

یف ۀیاهنلاب  هحدم  دلاخ  کناب  ایندلا  تئنهل  هتیوح *  ول  ام  رامعالا  نم  تبهن  هلوقک  رخآ  ئـشب  حدملا  عبتتـسی  هجو  یلع  ئـشب  حدملا  وه 
ۀئنهت ذإ ال  اهماظنو ) ایندلا  حالـصل  اببـس  هنوکب  حدم  عبتتـسا  هجو  یلع   ) مهرامعا ثرو  ول  دلخی  ثیحب  هالتق  ةرثک  لعج  ثیح  ۀعاجـشلا )

نود رامعالا  بهن  هنا   ) امهدـحا حدـملا  نم  نارخآ  ناهجو  تیبلا  یف  يأ  هیفو )  ) یعبرلا یـسیع  نب  یلع  لاق  هیف . هل  ةدـئاف  ئـشب ال  دـحال 
مهو قیلا  اهب  بهنلا  نا  عم  لاومالا  نع  ضارعالا  رکذـلاب و  رامعالا  صیـصخت  نم  موهفم  کلذ  ۀـمهلا و  ولع  یـضتقم  وه  اـمک  لاومـالا )

ایندـلل ناک  امل  الا  و  مهلتق ) یف  املاظ  نکی  مل  هنا   ) یناثلا و )  ) لوصـالا ۀـمئا  هربتعی  مل  ناو  تاـیباطخلا  تارواـحملا و  یف  کـلذ  نوربتعی 
ناک احدم  ینعمل ) قیس  مالک  نمـضی  نا  وهو   ) هیف هفل  اذإ  هبوث  یف  ئـشلا  جمدا  لاقف  جامدالا )  ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) . ) هدولخب رورس 

معا  ) هریغ حدملا و  هلومشل  وهف )  ) لوالا لوعفملا  یلإ  دنسا  دق  نمضیل و  ناث  لوعفم  هنا  یلع  بوصنم  وه  رخا ) ینعم   ) هریغ وأ 
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فـصو نمـض  هناف  ابونذلا ، رهدلا  یلع  اهب  دعا  یناک ، ینافجا   ) لیللا کلذ  یف  يأ  هیف ) بلقا  هلوقک   ) حدملاب هصاصتخال  عابتتـسالا ) نم 
( نیفلتخم نیهجول  المتحم  مالکلا  داریا  وهو   ) نیدـضلا لمتحم  یمـسیو  هیجوتلا )  ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) رهدـلا  ۀیاکـشل  لوطلاب  لیللا 

لمتحی ءاوس ) هینیع  تیل  روع  لاق ال  نم  لوقک   ) نیریاغتم نیینعم  لامتحا  درجم  یفکی  الثم و ال  مذـلا  حدـملاک و  نیداـضتم  نینئاـبتم  يأ 
نآرقلا تاـهباشتم   ) هیجوـتلا نم  يأ و  هنمو ) یکاکـسلا   ) لاـق هیلع . ءاـعد  نوـکیف  سکعلا  هل و  ءاـعد  نوـکیف  ءاروـعلا  نیعلا  ۀحـص  ینمت 

بیرق و تاهباشتملا  یف  نیینعملا  دـحا  نال  نیلامتحالا  ءاوتـسا  مدـع  وه  و  رخآ ، رابتعاب  هقرافتو  نیفلتخم  نیهجول  اهلامتحا  وه  و  رابتعاب )
نا وه  ۀـقرافملا  هجو  نوکی  نا  زوجیو  ماهیالا  ۀـیروتلا و  لیبق  نم  نآرقلا  تاهباشتم  رثکا  نا  نم  هسفن  یکاکـسلا  رکذ  اـمل  دـیعب و  رخـالا 

لقف ارخافم ، كاتا  یمیمت  ام  اذإ  هلوقک  دجلا  هب  داری  يذلا  لزهلا   ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) . ) امهداضت بجی  تاهباشتملا ال  یف  نیینعملا 
و ۀتکنل ) هریغ  قاسم  مولعملا  قوس  یکاکـسلا  هامـس  امک  وه  فراعلا و  لهاجت   ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) بضلل  کلکا  فیک  اذ  نع  دع 
( اقروم کلام   ) رکب راید  نم  وه  روباخلا ) رجشایا  ۀیجراخلا  لوق  یف  خیبوتلاک   ) یلاعت هللا  مالک  یف  هدور  ول  لهاجتلاب  هتیمست  بحا  لاق ال 

رظنملاب اهتماستبا  ما  حابـصم ، ءوض  ما  يرـس  قرب  عملا  هلوقک  حدملا  یف  ۀغلابملا  فیرظ و  نبا  یلع  عزجت  مل  کناک   ) قرو اذ  ارـضان  يأ 
دسا ونبو  حصفالا  وه  هیف  ملکتملا  ةزمه  رسکو  نظا  يأ  يردا ) لاخا  فوسو  يردا  ام  هلوقک و  مذلا  یف   ) ۀغلابملا وأ )  ) نظا يأ  یحاضلا )

شهدتلا ریحتلاکو و  يأ  هلدـتلاو )  ) ۀـصاخ لاجرلا  مه  موقلا  نا  یلع  ۀـلالد  هیف  ءاسن ) ما  نصح  لآ  موق   ) سایقلا وه  حـتفلاب و  لاخا  لوقت 
وأ هسفن  یلإ  یلیل  ۀفاضا  یفو  رشبلا ) نم  یلیل  ما  نکنم  الیل  انل ، نلق   ) ضرالا نم  يوتـسملا  وه  و  عاقلا ) تایبظ  ای  هللاات  هلوق  یف  بحلا  یف  )

يأ هنمو )  ) ملقلا اهطبضی  نا  نم  رثکا  یه  لهاجتلا و  تاکن  نم  جذومنا  هذهو  ذاذلتسا . ایناث  اهمساب  حیرصتلا  ال و 
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اهتبثتف مکح   ) ئشلا کلذل  يأ  هل ) تبثا  ئش  نع  ۀیانک  ریغلا  مالک  یف  ۀفص  عقت  نا  امهدحا  نابرض  وه  بجوملاب و  لوقلا   ) يونعملا نمو 
وأ  ) ریغلا کلذـل  مکحلا  کلذ  توبثل  يأ  هل ) هتوبثل  ضرعت  ریغ  نم   ) ئـشلا کلذ  ریغل  ۀفـصلا  کـلت  کـمالک  یف  تنا  تبثتف  يأ  هریغل )
یف تعقو  ۀفـص  زعالاف  نینمؤمللو ) هلوسرلو  ةزعلا  هللاو  لذالا  اهنم  زعالا  نجرخیل  ۀنیدملا  یلإ  انعجر  نئل  نولوقی  یلاعت  هلوق  وحن  هنع  هیفن 
هللا تبثاف  ۀـنیدملا ، نم  نینمؤملا  جارخا  مهقیرفل  نوقفانملا  تبثا  دـق  نینموملا و  نع  ۀـیانک  لذـالا  مهقیرف و  نع  ۀـیانک  نیقفاـنملا  مـالک 

جارخالا وه  يذلا و  مکحلا  کلذ  توبثل  ضرعتی  مل  نونمؤملا و  هلوسرو و  یلاعت  هللا  وه  مهقیرف و  ریغل  ةزعلا  ۀفـص  مهیلع  درلا  یف  یلاعت 
لاح هدارم ) فالخ  یلع  ریغلا  مالک  یف  عقو  ظفل  لمح  یناثلا  و  . ) مهنع هیفنل  نینمؤملا و ال  هلوسرو و  یلاعت  هللا  ینعا  ةزعلاـب  نیفوصوملل 

هلوقک  ) ظفللا کلذ  قلعتم  رکذـی  ناب  هدارم  فالخ  یلع  لمحی  امنا  يأ  هقلعتم ) رکذـب   ) ظـفللا کـلذ  هلمتحی ) اـمم   ) هدارم فـالخ  نوک 
هقتاع لیقثت  یلع  هلمحف  ۀـنؤملا  کتلمح  ینعمب  ریغلا  مالک  یف  عقو  تلقث  ظفلف  يدایالاب  یلهاـک  تلقث  لاـق  ارارم *  تیتا  اذإ  تلقث  تلق 
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وأ حودـمملا  ءامـساب  یتأت  نا  وه  دارطـالا و   ) يونعملا نم  يأ و  هنمو ) . ) يداـیالاب یلهاـک  هلوق  ینعا  هقلعتم  رکذ  ناـب  ننملا  يداـیالاب و 
نب ثراحلا  نب  ۀـبیتعب  مهـشورع ، تللث  دـقف  كولتقی  نا  هلوقک   ) کبـسلا یف  فلکت ) ریغ  نم  ةدـالولا  بیترت  یلع  هئاـبآ   ) ءامـساو هریغ )

تمدهو مهزع  یف  ترثا  دـقف  هب  اوحرفو  کلتقب  اوجحبت  نا  ینعی  مهـشرع  لث  دـق  مهلاح  عضعـضتو  مهزع  بهذ  اذإ  موقلل  لاقی  باهش )
نم ملـس  اذإ  تافاضالا  عباتت  نا  ررقت  دق  انلق  تانـسحملا . نم  دعی  فیکف  تافاضالا  عباتت  نم  اذه  لیق  ناف  مهـسیئر . لتقب  مهدجم  ساسا 
رکذ ام  مامت  اذه  ثیدحلا ، میرکلا  نبا  میرکلا  نبا  میرکلا  نبا  میرکلا  مالـسلا  هیلع  هلوقک  لیبقلا  اذه  نم  تیبلا  فطلو و  حلم  هارکتـسالا 

هوجولا نم  یظفللا )  ) برضلا اماو )  ) يونعملا برضلا  نم 
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یف وأ  عبـسو  دـسا  وحن  ینعملا  یف  هباشتلا  جرخیف  ظفلتلا  یف  يأ  ظفللا ) یف  امههباشت  وه  نیظفللا و  نیب  سانجلا  هنمف  . ) مـالکلل ۀنـسحملا 
یف  ) ناظفللا يأ  اقفتی ) نا   ) ساـنجلا نم  يأ  هنم ) ماـتلاو   ) لـتقو برـض  وحن  نزولا  درجم  یف  وأ  ملع  برـض و  وحن  فورحلا  ددـع  درجم 

قاسلا و وحن  جرخی  هبو  اهدادـعا )  ) یف و )  ) حرمیو حرفی  وحن  جرخی  اذـهب  عون و  نیرـشعلا  ۀعـستلا و  فورحلا  نم  لـکف  فورحلا ) عاونا 
تانکسلا تاکرحلا و  رابتعاب  اهل  ۀلـصاح  ۀیفیک  یه  ۀملکلا  ۀئیه  ناف  مضلا  حتفلاب و  دربلا  دربلا و  وحن  جرخی  هبو  اهتائیه ) یف  و )  ) قاسملا

داحتا عم  نیتئیه  یلع  امهناف  لوعفملا  لعافلل و  نیینبم  برضو  برـض  فالخب  فورحلا  فالتخا  عم  ةدحاو  ۀئیه  یلع  لتقو  برـض  وحنف 
ناظفللا يأ  اناک ) ناـف   ) فتحلا حـتفلا و  وحن  جرخی  هبو  هنع  هریخأـتو  ضعب  یلع  فورحلا  ضعب  میدـقت  يأ  اـهبیترت )  ) یف و ) . ) فورحلا

یلع اـیرج  ـالثامتم ) یمـسی   ) نیفرح وأ  نیلعف  وأ  نیلعف  وأ  نیمـساک )  ) ۀـملکلا عاونا  نم  دـحاو  عوـن ) نم   ) هرکذ اـم  عـیمج  یف  ناـقفتملا 
نم ۀـعاس ) ریغ  اوثبل  ام  نومرجملا  مسقی   ) ۀـمایقلا يأ  ۀـعاسلا ) موقت  مویو  وحن   ) عونلا یف  داحتالا  وه  لثامتلا  نا  نم  نیملکتملا  حالطـصا 
 * هناف نامزلا  مرک  نم  تام  ام  هلوقک  یفوتـسم  یمـسی   ) فرحو لعف  وأ  فرحو  مسا  وأ  لعفو  مسا  نیعونلا ) نم  اناک  ناو   ) مایالا تاـعاس 

و ابکرم ) هیظفل  دحا  ناک  نا   ) هنا وه  رخآ و  میـسقت  ماتلا  سانجل  اضیاو )  ) مرکلا مسا  نم  ییحی  میرک  هنال  هللا ) دبع  نب  ییحی  يدـل  ییحی 
بیکرتلا سانج  نم  عونلا  اذه  صخ ) طخلا  یف   ) بکرملا درفملا و  ناظفللا  يأ  اقفتا ) ناف   ) ذئنیحو بیکرتلا ) سانج  یمـس   ) ادرفم رخالا 

( ۀبهاذ هتلودف   ) هکرتا يأ  هعدف )  ) ءاطعو ۀـبه  بحاص  يأ  ۀـبهاذ ) نکی  مل  کلم  اذإ  هلوقک   ) ۀـباتکلا یف  نیظفللا  قافتال  هباشتملا ) مساب  )
قارتفال قورفملا ) مساب   ) بیکرتلا سانج  نم  عونلا  اذه  صخ )  ) طخلا یف  بکرملا  درفملا و  ناظفللا  قفتی  مل  ناو  يأ  الاو )  ) ۀیقاب ریغ  يأ 

: هلوقک  ) ۀباتکلا ةروص  یف  نیظفللا 
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نم ابکرم  بکرملا  ظفللا  نکی  مل  اذإ  اذه  لیمجلاب  انلماع  يأ  انلماج ) ول  ماجلا  ریدـم  رـض  يذـلا  ام  انل *  ماج  ماجلا و ال  ذـخا  دـق  مکلک 
یلع وأ  اقفتی  نا  هنم  ماتلا  هلوق و  یلع  فطع  افلتخا ) ناو   ) باص معط  ما  باصم  اذها  کلوقک  وفرملا  مساب  صخالا  ۀملک و  ضعبو  ۀملک 

بیترتلا ددعلا و  عونلا و  یف  اقفتا  يأ و  طقف ) فورحلا  تائیه  یف   ) نیـسناجتملا اظفل  يأ  افلتخا  ناو  رکذ  امیف  اقفتا  نا  اذه  يأ  فوذـحم 
( دربلا ۀنج  دربلا  ۀبج  مهلوقک   ) ۀکرحلاب نوکی  دـق  فالتخالا  يرخالا و  ۀـئیهلا  نع  نیتئیهلا  يدـحا  فارحنال  افرحم )  ) سینجتلا یمـسی ) )

ددشملا فرحلا  نال  طرفمو ) طرفم  اما  لهاجلا   ) مهلوق طقف  ۀئیهلا  یف  فالتخالا  نا  یف  هوحنو )  ) حـتفلا مضلاب و  دربلا  دربلا و  ظفل  ینعی 
لاق اذلو  طقف . ۀئیهلا  یف  هیف  فالتخا  امم ال  سینجتلا  لعجو  ادـحاو  افرح  دـع  دـحاو  فرحک  ةدـحاو  ۀـعفد  امهنع  ناسللا  عفتری  ناک  امل 
نم نکاس و  امهدـحا  نم  ءافلا  نا  رابتعاب  طرفمو  طرفم  یف  ۀـئیهلا  فـالتخاو  ففخملا ) مکح  یف   ) باـبلا اذـه  یف  ددـشملا ) فرحلاو  )

حوتفم و لوالا  نم  نیشلا  ناف  كرشلا ) كرش  ۀعدبلا  مهلوقک   ) اعیمج نوکـسلا  ۀکرحلا و  یف  هیف  فالتخالا  نوکی  دق  و ) . ) حوتفم رخالا 
ناب فورحلا  دادـعا  يأ  اهدادـعا ) یف   ) نیـسناجتملا اظفل  يأ  افلتخا ) ناو   ) نکاس یناثلا  نم  حوتفم و  لوالا  نم  ءارلا  روسکم و  یناثلا  نم 

و  ) رخالا نع  نیظفللا  دـحا  ناصقنل  اصقان ) سانجلا  یمـس   ) ماتلا ساـنجلا  لـصح  طقـس  اذإ  رثکا  وأ  دـئاز  فرح  نیظفللا  دـحا  یف  نوکی 
وحن طسولا  یف  وأ   ) میملا ةدایزب  قاسملا ) ذـئموی  کبر  یلإ  قاسلاب  قاسلا  تفتلا  لثم و  لوالا  یف   ) دـحاو فرحب ) اما   ) فالتخالا کلذ )
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میملا و ال ةدایزب  مصاوع ) صاوع  دیا  نم  نودمی  هلوقک  رخالا  یف  وأ  ففخملا  مکحب  ددشملا  نا  قبـس  دق  ءاهلا و  ةدایزب  يدهج ) يدج 
مهلوق یف  امک  ضیعبتلل  اهنوک  یلع  وأ  شفخالا  بهذم  وه  امک  نم  ةدایز  یلع  نودـمی  لوعفم  عضوم  یف  دـیا  نم  هلوق  نیونتلاب و  رابتعا 

اصعلاب هبرض  هاصع  نم  ۀیصاع  عمج  صاوع  دیا  نم  دعاوس  نودمی  يأ  فوذحم  ۀفص  هنا  یلع  وأ  هطاشن  نم  فرحو  هفطع  نم  زه 
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تالئاص ءایلوالل  تایماح  ءادعالل  تابراض  ایدیا  نودمی  يأ  بضاوق  ضاوق  فایـساب  لوصت  همامتو  هامحو  هظفح  همـصع  نم  مصاوعو 
فرح نم  رثکاب ) اما  افرطم و   ) رخالا یف  هیف  ةدایزلا  نوکی  يذـلا  مسقلا  اذـه  یمـس ) امبرو  . ) ۀـعطاق لتقلاب  ۀـمکاح  فویـسب  نارقالا  یلع 

وه ءاکبلا  نا   ) ءاسنخلا يأ  اهلوقک )  ) رخالا یف  ةدایزلا  نوکت  ام  الا  برـضلا  اذـه  نم  رکذـی  مل  فرحب و  اما  هلوق  یلع  فطع  وه  دـحاو و 
نیسناجتملا ظفل  يأ  افلتخا ) ناو  الیذم   ) عونلا اذه ) یمس  امبرو   ) ءاحلا نونلا و  ةدایزب  حناوجلا ) نیب   ) بلقلا ۀقرح  يأ  يوجلا ) نم  ءافشلا 

سناجتلا قبی  مل  هباشتلا و  امهنیب  دـعبل  ـالا  دـحاو و  فرح ) نم  رثکاـب   ) فـالتخالا عقی ) ـال  نا  طرتشیف   ) فورحلا عاونا  يأ  اـهعاونا ) یف  )
ۀثلث وهو ) اعراضم   ) سانجلا یمـس )  ) جرخملا یف  نیبراـقتم  اـناک  نا   ) فـالتخالا اـمهنیب  عقو  ناذـللا  ناـفرحلا ) مث   ) لـکنو رـصن  یظفلک 

هنع نوهنی  مهو  یلاعت  هلوق  وحن  طسولا  یف  وأ  سماط  قیرطو  سماد  لیل  ینک  نیبو  ینیب  وحن  لوالا  یف  اما   ) یبنجألا فرحلا  نال  برـضا 
ءارلا ماللا و  اذـک  ةزمهلا و  ءاهلا و  اذـک  ءاطلا و  لادـلا و  براقت  یفخی  و ال  ریخلا ) اهیـصاونب  دوقعم  لیخلا  وحن  رخالا  یف  وأ  هنع  نوأـنیو 

نعطلا ةزمللا  رسکلا و  ةزمهلا  ةزمل ) ةزمه  لکل  لیو  وحن  لوالا  یف  اما  اضیا  وه  اقحال و  یمـس   ) نیبراقتم نافرحلا  نکی  مل  ناو  يأ  الاو ) )
نوجرفت متنک  امب  کلذ  وحن  طسولا  یف  وأ   ) دایتعالا یلع  لدـی  ۀـلعف  ءانبو  اهیف  نعطلا  سانلا و  ضارعا  نم  رـسکلا  یف  امهلامعتـسا  عاشو 

مغدی ثیحب  انوکی  نا  براقتلاب  دیرا  ناو  ناتیوفش  امهناف  رظن  میملا  ءافلا و  براقت  مدع  یفو  نوحرمت ) متنک  امبو  قحلا  ریغب  ضرالا  یف 
اظفل يأ  اـفلتخا ) ناو  نمـالا  نـم  رما  مهءاـج  اذإـف  یلاـعت  هلوـق  وـحن  رخـالا  یف  وأ   ) کلذـک اتــسیل  ةزمهلا  ءاـهلاف و  رخـالا  یف  امهدــحا 
ظفللا یف  رخاو  فورحلا  ضعب  نیظفللا  دحا  یف  مدق  نکل  ۀئیهلا  ددعلا و  عونلا و  دحتی  ناب  فورحلا  بیترت  يأ  اهبیترت ) یف   ) نیـسناجتملا

اهلک فورحلا  بیترت  ساکعنال  لک ) بلق  یمـسیو  هئادـعال  فتح  هئایلوال  حـتف  هماـسح  وحن  بلقلا  سینجت   ) عونلا اذـه  یمـس ) . ) رخـالا
رتسا مهللا  وحنو  )
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نیظفللا دـحا  يأ  امهدـحا ) عقو  اذإـف   ) ۀـملکلا فورح  ضعب  نیبـالا  ساـکعنالا  عـقی  مل  ذإ  ضعب ) بلق  یمـسیو  اـنتاعور  نمآو  اـنتاروع 

ۀلزنمب نیظفللا  نال  احنجم ) ابولقم   ) ذـئنیح بلقلا  سینجت  یمـس ) هرخآ  یف  رخالا   ) فللا تیبلا و ) لوا  یف   ) بلقلا سناـجت  نیـسناجنتملا 
هریغ وأ  بلقلا  سانج  ناک  ءاوس  سناجت  يأ  نیـسناجتملا ) دحا  یلو  اذإو  . ) لاح لک  یف  هفک  نم  يدهلا  راونا  حال  هلوقک  تیبلل  نیحانج 

اذه نیقی ) أبنب  أبس  نم  کتئجو  وحن  اددرمو  اررکمو  اجودزم   ) سانجلا یمـس ) رخالا   ) سناجتملا رمـضملا  نود  رهاظلا  همـساب  هرکذ  اذلو 
نیتملکلا قفاوت  وه  قاقتـشالا و  نیظفللا  عمجی  نا  امهدحا  ناءیـش  سانجلاب  قحلیو   ) قبـس امم  ةرهاظ  رخالا  ۀـلثماو  قحاللا  سینجتلا  نم 

نا یناثلا  و  . ) موقی ماق  نم  ناقتـشم  امهناف  میقلا ) نیدلل  کهجو  مقاف  یلاعت  هلوق  وحن   ) ینعملا لصا  یف  قافتالا  عم  لوصالا  فورحلا  یف 
معزو ۀـفوصوم ، وأ  ۀـلوصوم  ام  ۀـظفلف  قاقتـشاب  سیل  و  قاقتـشالا )  ) هبـشی قافتا  يأ  هبـشی ) ام  یه  ۀـهباشملا و   ) نیظفللا يأ  اـمهعمجی )

وه ال نیظفللا و  يأ  هبشی  یف  درفملا  ریمضلا  لعج  هنالف  اظفل  اما  انعم  اظفل و  طلغ  وه  قاقتشالا و  نیظفللا  هابشا  يأ  ۀیردصم  اهنا  مهـضعب 
نوکی ناب  قاقتشالا  هبشی  دق  امهقفاوت  لب  قاقتشالا  ناهبـشی  نیظفللا ال  نالف  انعم  اما  هنع و  ءانغتـسالا  دنع  حصی  الف  دیعب  لیوأتب  الا  حصی 

ینا یلاعت  هلوق  وحن   ) قاقتـشالا یف  امک  دحاو  لصا  یلإ  ناعجری  نکلو ال  اهرثکا  وأ  فورحلا  نم  رخآ  یف  نوکی  ام  عیمج  امهنم  لک  یف 
طلغ اضیا  اذه  ریبکلا و  قاقتـشالا  وه  قاقتـشالا  هبـشی  امب  دارملا  نا  مهوتی  دق  یلقلا و  نم  یناثلا  لوقلا و  نم  لوالاف  نیلاقلا ) نم  مکلمعل 

یلاعت هلوقب  ماقملا  اذـه  یف  اولثم  دـق  و  قرملا ، مقرلا و  رمقلا و  لثم  بیترتلا  نود  لوصالا  فورحلا  یف  قافتالا  وه  ریبکلا  قاقتـشالا  نـال 
یلع زجعلا  در   ) یظفللا نم  يأ و  هنمو ) . ) کلذـک سیل  متیـضرا  عم  ضرالا  نا  یفخی  و ال  ایندـلا ، ةاـیحلاب  متیـضرا  ضرـالا  یلإ  متلقاـثا 
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یف نیهباشتملا  وأ  نیسناجتملا ) وأ   ) ینعملا ظفللا و  یف  نیقفتملا  يأ  نیررکملا ) نیظفللا  دحا  لعجی  نا  رثنلا  یف  وه  ردصلا و 
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اهانعم تفرع  دق  و  ةرقفلا ) لوا  یف   ) قاقتـشالا هبـش  وأ  قاقتـشالا  امهعمجی  يذـلا  نیـسناجتملاب  يأ  امهب ) نیقحلملاو   ) ینعملا نود  ظفللا 
نیررکملا یف  هاشخت ) نا  قحا  هللا  سانلا و  یـشختو  یلاعت  هلوق  وحن   ) ۀـعبرا ماسقالا  نوکتف  ةرقفلا  رخآ  يأ  اهرخآ ) یف  رخالا   ) ظفللا (و )

وحنو  ) اقاقتـشا نیقحلملا  یف  ارافغ ) ناک  هنا  مکبر  اورفغتـسا  یلاعت  هلوق  وحنو   ) نیـسناجتملا یف  لـئاس ) هعمدو  عجری  میئللا  لـئاس  وحنو  )
وأ نـیررکملا  نـیظفللا  دـحا  يأ  امهدـحا ) نوـکی  نا  مـظنلا  یف   ) وـه و )  ) قاقتـشالا هبـشب  نـیقحلملا  یف  نیلاـقلا ) نـم  مـکلمعل  ینا  لاـق 
وأ هرخآ  وأ  هوشح  وأ  لوالا  عارصملا  ردص  یف  رخالا   ) ظفللا تیبلا و ) رخآ  یف   ) قاقتشالا هبش  وأ  اقاقتـشا  امهب  نیقحلملا  وأ  نیـسناجتملا 

هلوقک  ) اثالث لمهاو  الاثم  رشع  ۀثلث  دروا  فنصملا  ۀعبرا و  یف  ۀعبرا  برض  نم  ۀلصاح  ةرشع  ۀتس  ماسقالا  ریصتف  یناثلا )  ) عارصملا ردص )
نم عتمت  هلوقو :  ) لوالا عارـصملا  ردـص  یف  رخالا  ررکملا  نوکی  امیف  عیرـسب ) يدـنلا  یعاد  یلإ  سیل  و  ههجو ، مطلی  معلا  نبا  یلإ  عیرس 

دجن و رارع  میمشب  عتمتسا  تیبلا  ینعم  لوالا و  عارصملا  وشح  یف  رخالا  ررکملا  نوکی  امیف  رارع ) نم  ۀیشعلا  دعب  امف  دجن *  رارع  میمش 
عمج بعاوکلا ) ضیبلاب  ناک  نم  هلوقو و   ) هتبانمو دجن  ضرا  نم  انجورخل  انیـسما  اذإ  همدـعن  اناف  ۀـحئارلا  ۀـبیط  ءارفـص  ۀـمعان  ةدرو  یه 

نوکی امیف  امرغم )  ) عطاوقلا فویـسلا  يأ  بضاوقلا ) ضیبلاب  تلز  اـمف   ) اـعلوم اـمرغم )  ) دوهنلل اهیدـث  ودـبت  نیح  ۀـیراجلا  یه  بعاـک و 
یف هیلع  لولدملا  مامالا  یلإ  دوعی  ریمض  همساو  ناک  ربخ  وه  ۀعاس ) جرعم  الا  نکی  مل  ناو  هلوقو   ) لوالا عارصملا  رخآ  یف  رخالا  ررکملا 
یلإ جیرعتلا  ۀفاضا  نم  ۀلقلا  مهفل  ةدـکؤم  ۀفـص  الیلق )  ) اهلیقم اشحو  ناک  ام  اهلها  اهب  اهتدـجو  ول  یتلا  رادـلا  یلع  املا  وه  قباسلا و  تیب 

نم لیلق  ینعملا  ۀـعاسلل و  ریمـضلا  عفان و  لعاف  هناب  عوفرم  اهلیلق ) یل  عفان  یناف   ) ۀـعاس یف  الیلق  اـجیرعت  ـالا  يأ  ةدـیقم  ۀفـص  وأ  ۀـعاسلا 
يأ یناعد ) هلوقو   ) یناثلا عارصملا  ردص  یف  رخالا  ررکملا  نوکی  امیف  اذه  و  يدجو ، لیلغ  یفشیو  ینعفنی  ۀعاسلا  یف  جیرعتلا 
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ردص یف  رخالا  سناجتملا  نوکی  امیف  اذه  ءاعدلا و  نم  یناعد ) امکلبق  قوشلا  یعادف   ) لقع ۀلقو  ۀفخ  يأ  اهافس ) امکمالم  نم   ) یناکرتا

ءاستحاب  ) نزحلا وه  لابلب و  عمج  لبالبلا ) فناف  اهتاغلب ، تحـصفا   ) فورعم رئاط  وه  لبلب و  عمج  لـبالبلا ) اذإ  هلوقو و   ) لوـالا عارـصملا 
هردص لوالا ال  عارـصملا  وشح  یف  لوالا  لبالبلا  ینعا  رخالا  سناجتملا  نوکی  امیف  اذه  رمخلا و  هیف  قیربا  وه  مضلاب و  ۀلبلب  عمج  لبالب )

مـض یتلا  ریمازملا  راتوا  تامغنب  يأ  یناثملا ) تانرب  نوتفمو  ( ) نآرقلا يأ  ،( ) یناثملا تایآب  فوعـشمف  هلوقو   ) اذإ هلوق و  وه  هردـص  نال 
سیل نا  یل   ) رهظ يأ  حالف ) مهتلمأ  مث  مهتلما  هلوقو   ) لوالا عارـصملا  رخآ  یف  رخالا  سناجتملا  نوکی  امیف  اذـه  قاـط و  یلإ  اـهنم  قاـط 
یتلا ۀعیبطلا  یه  ۀبیرض و  عمج  بئارض ) هلوقو   ) یناثلا عارـصملا  ردص  یف  رخالا  سناجتملا  نوکی  امیف  اذه  ةاجنو و  زوف  يأ  حالف ) مهیف 

نوکی امیف  اذه  حادقلا و  برض  یف  لثملا  هلصاو  الثم  يأ  ابیرـض ) اهیف  کل  يرن  انـسلف  حامـسلا ، یف  اهتعدبا   ) اهیلع عبطو  لجرلل  تبرض 
اذإ يأ  نازخب ) هاوس  ئش  یلع  سیلف  هناسل ، هیلع  نزخی  مل  ءرملا  ذإ  هلوقو )  ) لوالا عارصملا  ردص  یف  اقاقتشا  نیـسناجتملاب  رخالا  قحلملا 

اقاقتـشا رخالا  قحلملا  نوکی  امیف  اذـه  و  هیف ، هل  ررـض  امم ال  هریغ  یلع  هظفحی  الف  هیلإ  هررـض  دوعی  امم  هسفن  یلع  هناسل  ءرملا  ظفحی  مل 
ینعی ةدوربلا  یف  يأ  رـصخلا ) یف  طارفالل  رجهی   ) ءاملا نم  باذعلا ) و  مکت ، ناسحالا  نم  مترـصتخا  ول  هلوقو   ) لوالا عارـصملا  وشح  یف 

یف امک  لوالا  عارـصملا  وشح  یف  رخالا  ظفللا  ناک  ثیح  ررکم  لاثملا  اذه  نا  مهـضعب  مهوت  دـق  یلع و  مکماعنا  ةرثکل  مکنع  يدـعب  نا 
فنصملا قاقتشالا و  هبش  امهعمجی  امم  تیبلا  اذه  یفو  قاقتشالا  امهعمجی  امم  قباسلا  تیبلا  یف  نیظفللا  نا  فرعی  مل  هلبق و  يذلا  تیبلا 

نینطا يرئاض *  كدیعو  امف  دیعولا  عدف  هلوقو :  ) حرـشلا یف  اهتدروا  دق  ۀیقابلا و  ۀثالثلا  لمهاو  لاثملا  اذه  الا  مسقلا  اذـه  نم  رکذـی  مل 
لوالا عارصملا  رخا  یف  يرئاض  وه  اقاقتشا و  رخالا  قحلملا  نوکی  امیف  اذه  و  ریضی ) بابذلا  ۀحنجا 
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نالا یهف   ) اهایا لامعتـسا  نسحب  عطاوق  يأ  رتاوب )  ) برحلا یف  عطاوقلا  فویـسلا  يأ  یغولا ) یف  بضاوقلا  ضیبلا  تناک  دق  هلوق و  یفو  )
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. یناثلا عارـصملا  ردص  یف  اقاقتـشا  رخالا  قحلملا  نوکی  امیف  اذـه  ۀلامعتـسا و  اهلمعتـسی  نم  هدـعب  نم  قبی  مل  ذإ  رتبا  عمج  رتب ) هدـعب  نم 
يأ وه ) یکاکـسلا  لوق  ینعم  وهو   ) رخالا یف  دـحاو ) فرح  یلع  رثنلا  نم  نیتلـصافلا  ؤطاوت  وه  لـیق و  عجـسلا   ) یظفللا نم  يأ و  هنمو ) )

ردصملا ینعمب  روکذملا  ریسفتلا  یلع  عجسلاف  الا  هلوصحمو و  یکاکسلا  مالک  دوصقم  اذه  نا  ینعی  رعشلا ) یف  ۀیفاقلاک  رثنلا  یف   ) عجسلا
یکاکـسلا هرکذ  اذـلو  رقفلا  رخاوا  یف  رخالا  یطاوتملا  ظفللا  سفن  وه  یکاکـسلا  مالک  یلعو  ریخالا . فرحلا  یف  نیتلـصافلا  قفاوت  ینعا 

وأ اهنم  ریخالا  فرحلا  وأ  اهـسفن  ۀملکلا  اما  تیبلا  رخآ  یف  ظفل  ۀـیفاقلا  نال  کلذ  رعـشلا و  یف  یفاوقلاک  رثنلا  یف  اهنا  لاق  عمجلا و  ظفلب 
قلطی دق  عجسلا  نا  لصاحلاف  دحاو . فرح  یلع  تایبالا  رخاوا  نم  نیتملکلا  ئطاوت  نع  ةرابع  تسیل  بهاذملا و  لیـصفت  یلع  کلذ  ریغ 
دحاو نیینعملا  عجرمو  اهقفاوت  سفن  یلع  قلطی  دـق  يرخالا و  ةرقفلا  نم  ةریخالا  ۀـملکلل  اهقفاوت  رابتعاب  ةرقفلا  نم  ةریخـالا  ۀـملکلا  یلع 

ناف اراوطا ) مکفلخ  دـق  اراقو و  نوجرت هللا  مکلام ال  وحن  نزولا  یف   ) نیتلـصافلا يأ  افلتخا ) نا  فرطم   ) برـضا ۀـثالث  عجـسلا  يأ  وهو ) )
يأ هرثکا )  ) ناک وأ )  ) ظافلالا نم  نیتنیرقلا ) يدـحا  یف  ام  ناک  ناف   ) نزولا یف  افلتخی  مل  ناو  يأ  الاو )  ) انزو نافلتخم  لاوطـالا  راـقولا و 
وهف وحن  عیـصرتف   ) ریخالا فرحلا  یلع  قفاوتلا  يأ  ۀـیفقتلا ) نزولا و  یف   ) يرخالا ۀـنیرقلا  نم  هلباقی ) اـم  لـثم   ) نیتنیرقل دـحا  یف  اـم  رثکا 
وهف هظفل  اما  یلوالا و  ۀنیرقلا  نم  هلباقی  امل  قفاوی  ۀیناثلا  ۀنیرقلا  یف  ام  عیمجف  هظعو ) رجاوزب  عامسالا  عرقیو  هظفل  رهاوجب  عاجـسالا  عبطی 

( زاوتم وهف  الاو   ) یلوالا یف  هلباقی  امل  اقفاوم  ۀیناثلا  یف  ام  رثکا  نوکی  امل  الاثم  ناک  ناذالا  عامسالا  لدب  لاق  ولو  ۀیناثلا ، نم  ئش  هلباقی  الف 
يزاوتملا عجسلا  وهف  يرخالا  نم  هلباقی  ام  لثم  رثکا  ۀنیرقلا و ال  یف  ام  عیمج  نکی  مل  ناو  يأ 
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تالسرملا وحن و  طقف  نزولا  فلتخی  دق  اعیمج و  ۀیفقتلا  نزولا و  یف  باوکاو  ررس  فالتخال  ۀعوضوم ) باوکاو  ۀعوفرم  ررس  اهیف  وحن  )

ام عجسلا  نسحاو  لیق  . ) تماشلا دساحلا و  کلهو  تماصلا ، قطانلا و  لصح  انلوقک ، طقف  ۀیفقتلا  فلتخت  دق  و  افصع ، تافـصاعلاف  افرع ،
وحن و ۀیناثلا  هتنیرق  تلاط  ام   ) نسحالاف هنئارق  يواستت  نا ال  دعب  يأ  مث ) دودمم  لظو  دوضم  حلطو  دوضخم  ردـس  یف  وحن  هتئارق  تواست 

یتؤی نا  نسحی  الو   ) ۀیلـصتلا نم  هولـص ) میحجلا  مث  هولغف  هوذـخ  وحن  ۀـثلاثلا   ) هتنیرق وأ ) يوغ  اـم  مکبحاـص و  لـض  اـم  يوه  اذإ  مجنلا 
یقبی اریثک  هنم  رـصقا  یناثلا  ءاج  اذإف  هلوطب  لوالا  یف  هدما  یفوتـسا  دق  عجـسلا  نال  اریثک )  ) ارـصق اهنم ) رـصقا  . ) يرخا ۀنیرق  دـعب  ۀـنیرق )
کبر لعف  فیک  رت  ملا  یلاعت  هلوق  وحن  نع  ازارتحا  اریثک  لاـق  اـمنا  و  اـهنود ، رثعیف  ۀـیاغ  یلإ  ءاـهتنالا  دـیری  نمک  هعامـس  دـنع  ناـسنالا 

ؤطاوتلا و متی  ذإ ال  نئارقلا  لصاوف  رخا  وأ  يأ  زاجعالا ) نوکـس  یلع  ۀـینبم  عاجـس  الاو   ) لیلـضت یف  مهدـیک  لعجی  ملا  لـیفلا  باحـصاب 
نال عجسلا  تافل  نوکسلا  ربتعی  مل  ول  ذإ  يأ  تآ ) وه  ام  برقاو  تاف  ام  دعبا  ام  مهلوقک   ) نوکسلا فقولاب و  الا  روصلا  عیمج  یف  جوازتلا 

ریدـه لصالا  یف  عجـسلا  ذإ  هل  امیظعتو  بدالل  ۀـیاعر  عاجـسا ) نآرقلا  یف  لاقی  لیق و ال   ) روسکم نونم  تآ  نم  حوتفم و  تاف  نم  ءاتلا 
هللا ءامـسا  یف  مالکلا  امنا  عراشلا و  نذا  یلع  اذـه  لاثما  فقوتب  دـحا  لـقی  مل  ذإ  رظن  هیف  و  یعرـشلا ، نذـالا  مدـعل  لـیق  وحن و  ماـمحلا و 

. یلاعت
هب یلجت  هلوق   ) مظنلا نم  هلثمو  رثنلاب  صتخم  ریغ  عجسلا  لیق  و  لصاوف ،  ) ةرقفلا نم  ةریخالا  ۀملکلا  ینعا  نآرقلا  یف  عاجـسالل  لاقی ) لب  )
راص يأ  يرواو )  ) لیلقلا لاملا  انهه  دارملا  لیلقلا و  ءاملا  رـسکلاب  وه  يدمث ) هب  ضافو  يدـی  هب   ) ةورث تاذ  تراص  يأ  ترثاو ) يدـشر 

طلغف هران  تجرخا  دنزلا  تیروا  نم  عراضملا  ملکتملا  هنا  یلع  ءارلا  رسکو  ةزمهلا  مضب  يروا  اماف  يدنز ) هب   ) يرواذ
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نم لک  لعج  وه  و  ریطشتلا ، یمسی  ام   ) رثنلاب هصاصتخا  مدعب  لوقلا  يأ  لوقلا ) اذه  یلع  عجـسلا  نمو   ) عبطلا هابأی  کلذ  عمو  فیحـصتو 
رطشلا نال  ۀعجس  اعوجسم  يأ  ردصملا  عضوم  یف  ۀعجس  هلوق  و  رخالا ، رطشلا  یف  یتلا  ۀعجسلل  يأ  اهتخال ) ۀفلاخم  ۀعجـس  تیبلا  يرطش 

نم هبرقی  امیف  بغار  يأ  هللا ) یف  بغترم  هللا  مقتنم ، هللااب  مصتعم  ریبدـت  هلوقک   ) هئزج مساب  لـکلل  ۀیمـست  زاـجم  وه  وأ  ۀعجـسب  سیل  هسفن 
نم يأ و  هنمو ) . ) ءابلا یلع  هینبم  ۀعجس  ۀیناثلا  میملا و  یلع  ۀینبم  ۀعجس  لوالا  رطـشلاف  هباقع ، فئاخ  وأ  هباوث  رظتنم  يأ  بقترم )  ) هناوضر
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قرامنو وحن  ۀیفقتلا  نود  نزولا  یف   ) نیعارصملا نم  وأ  نیترقفلا  نم  نیتریخالا  نیتملکلا  يأ  نیتلـصافلا ) يواست  یه  ۀنزاوملا و   ) یظفللا
ءاتب ةربع  ءاثلا ال  یلع  ۀـیناثلا  ءافلا و  یلع  یلوالا  ذإ  ۀـیفقتلا  یف  ـال  نزولا  یف  ناـیواستم  ۀـثوثبمو  ۀفوفـصم  ناـف  ۀـثوثبم ) یبارزو  ۀفوفـصم 
اهیف وحن  نوکی  یتح ال  ۀیفقتلا  یف  يواستلا  مدع  ۀنزاوملا  یف  بجی  هنا  ۀیفقتلا  نود  هلوق  رهاظو  عضوم . یف  نیب  ام  یلع  ۀیفاقلا  یف  ثینأتلا 

عجـسلا یف  طرتشی  هناـف  ریثـالا  نبا  يأر  یلع  ـالا  ۀـنیابم  عجـسلا  ۀـنزاوملا و  نیب  نوکیو  ۀـنزاوملا  نم  ۀـعوضوم ، باوکاو  ۀـعوفرم ، ررس 
صخا وه  عجـسب و  سیل  بیرق  دیدش و  وحنف  ریخالا  فرحلا  نود  نزولا  یف  يواستلا  ۀـنزاوملا  یف  طرتشیو  ۀـیفقتلا  نزولا و  یف  يواستلا 

( نم هلباقی  ام  لثم  هرثکا  وأ   ) ظاـفلالا نم  نیتنیرقلا ) يدـحا  یف  ناـک  ناـف   ) ۀـیفقتلا نود  نزولا  یف  ناتلـصافلا  يواـست  اذإ  ۀـنزاوملا و  نم 
امک رثنلاب  صخت  یه ال  و  ۀلثامملا ) مساب   ) ۀنزاوملا نم  عونلا  اذه  صخ )  ) وأ ال ۀیفقتلا  یف  هلثامی  ناک  ءاوس  نزولا ) یف  يرخالا   ) ۀـنیرقلا
وحن نیلاثم  در  وأ  کلذلف  نیتلیبقلا  یف  يرجت  لب  ضعبلا  هیلإ  بهذ  ام  یلع  مظنلاب  نیتلـصافلا و ال  يواست  مهلوق  رهاظ  نم  ضعبلا  همهوت 

نا الا   ) ۀیـشحولا ةرقبلا  یه  ةاهم و  عمج  شحولا ) امهم  هلوق  میقتـسملا و  طارـصلا  امه  انیدـهو  نیبتـسملا  باتکلا  امهانیتآو   ) یلاـعت هلوق 
نوکی امم  نالاثملا  و  رضاون ، ءاسنلا  هذهو  لباوذ )  ) ةانقل کلت ) نا  الا  طخلا  انق  سنا ، وأ   ) ءاسنلا هذه  يأ  اتاه )
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یبا لوق  عیمجلا  لاثمو  کلتو . اتاه  اذک  انزو و  امه  انیدـهو  امهانیتآ  لثامت  مدـعل  يرخالا  نم  هلباقی  ام  لثم  نیتنیرقلا  يدـحا  یف  ام  رثکا 

جرفلا یبا  حـئادم  رثکاو  یـسرافلا  رعـشلا  یف  کلذ  رثک  دـق  ابرهم و  کنع  دـجی  مل  امل  مدـقاو  اعمطم ، کیف  دـجی  مل  امل  مجحاـف  ماـمت ،
مـالکلا نوـکی  نا  وـه  و  بلقلا )  ) یظفللا نم  يأ و  هنمو ) . ) کـلذ یف  هرثا  يرونـالا  یفتقا  دـق  ۀـلثامملا و  یلع  مجعلا  ءارعـش  نم  یمورلا 

مودـت هتدوم  هلوقک   ) مظنلا رثنلا و  یف  يرجیو  مالکلا  اذـه  وه  هنیعب  لصاحلا  ناک  لوالا  فرحلا  ریخـالا  هفرحب  تأدـب  هتـسکع  ول  ثیحب 
یف لک  لیزنتلا  یفو   ) انارا الاله  هلالا  انارا  هلوقک  عارـصملا  یف  کلذ  وکی  دـق  تیبلا و  عومجم  یف  مودـت ) هتدوم  لک  له  و  لوه *  لکل 
وحن درفلا  یف  کلذ  نوکی  دـق  ۀـبوتکملا و  فرحلا  وه  ربتعملا  نال  ففخملا  مکح  یف  ددـشملا  فرحلا  و  ربکف ) کبرو  نوحبـسی  کـلف 
ۀمث بجیو  ۀمث  هفالخب  رکذ  يذلا  ظفللا  نیع  نوکی  نا  بجی  انهه  بولقملا  ناف  رهاظ  بلقلا  سینجتل  ینعملا  اذـهب  بلقلا  ةریاغمو  سلس 

نیتیفاق یلع  تیبلا  ءانب  وهو   ) اضیا نیتیفاقلا  اذو  حیـشرتلا  یمـسیو  عیرـشتلا )  ) یظفللا نم  يأ و  هنمو ) . ) انهه هفـالخب  اـعیمج  نیظفللا  رکذ 
رحب نم  نیبرـض  وأ  نیرحب  یلع  نیتیفاق  تاذ  ةدیـصقلا  تایبا  عراشلا  ینبی  نا  وه  عیرـشتلا  نال  امهنم  لک  یلع  فوقولا  دنع  ینعملا  حصی 

ثیحب تیبلا  ناک  اذإ  الا  روصتی  نیتیفاق ال  یلع  ءانبلاف  تیبلا  رخآ  یه  امنا  ۀیفاقلا  انلق  امیقتسم ، ارعـش  ناک  تفقو  نیتیفاقلا  يأ  یلعف  دحاو 
( ۀیندلا  ) ةأرملا بطخ  نم  ایندلا ) بطاخ  ای  هلوقک   ) ۀیفاق یلوالا  نکت  مل  الا  امهنم و  لک  یلع  فوقولا  دـنع  رعـشلا  لصحیو  نزولا  حـصی 

كالهلا ۀلابح  يأ  يدرلا ) كرش  اهنا ،  ) ۀسیسخلا يأ 
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نم وهف  رادکالا  یلع  تفقو  ناو  لماکلا  لیوطلا  نماثلا  برـضلا  نم  تیبلاف  يدرلا  یلع  تفقو  ناف  تارودکلا . رقم  يأ  رادکالا ) ةرارقو  )
ۀیفاقلاف نکاسلا ، کلذ  لـبق  یتلا  ۀـکرحلا  عم  هیلی  نکاـس  لوا  یلإ  تیبلا  یف  فرح  رخآ  نم  لـیلخلا  دـنع  ۀـیفاقلا  و  هنم ، یناـثلا  برـضلا 

دق رخالا و  یلإ  رادـکالا  نم  لادـلا  ۀـکرح  نم  یه  ۀـیناثلا  ۀـیفاقلا  كرـش و  نم  فاکلا  ۀـکرح  عم  يدرلا  ظفل  وه  تیبلا  اذـه  نم  یلوالا 
ظافلالا نوکت  نا  وه  یـسرافلا و  رعـشلا  یف  دـجوی  عون  نیتیفاقلا  يذ  فیطل  نم  و  فلکتم ، لیلق  وه  نیتیفاق و  نم  رثکا  یلع  ءاـنبلا  نوکی 

مازلالا و هل  لاقیو  مزلی ) ام ال  موزل   ) یظفللا نم  يأ و  هنمو ) . ) ینعملا میقتـسم  ارعـش  تناک  تعمج  اذإ  ثیحب  لوـالا  یفاوقلا  دـعب  ۀـیقابلا 
ةدیصق لاقیف  هیلإ  بسنتو  ةدیـصقلا  هیلع  ینبت  يذلا  فرحلا  وه  و  يورلا ) فرح  لبق  ئجی  نا  وهو   ) اضیا تانعالا  دیدشتلا و  نیمـضتلا و 

اذإ ریعبلا  یلع  تیور  نم  وأ  لبحلا  يوق  نیب  عمجی  لتفلا  نا  امک  تایبالا  نیب  عمجی  هنال  هتلتف  اذإ  لـبحلا  تیور  نم  ـالثم  ۀـیمیم  وأ  ۀـیمال 
ینعی ۀلـصافلا ) نم   ) يورلا ینعم  یف  وه  يذلا  فرحلا  لبق  يأ  هانعم ) یف  ام  وأ   ) لامحالا هب  عمجی  يذلا  لبحلا  وه  ءاورلا و  هیلع  تددـش 

نا ینعی  عجـسلا ) یف  مزالب  سیل  اـم   ) هلوق وه  ئجی  یلعاـفو  تاـیبالا . یفاوق  یف  يورلا  فرح  عقوم  رقفلا  لـصاوف  یف  عقو  يذـلا  فرحلا 
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نا یغبنی  ناک  هنا  معز  نمف  هنودب . عجسلا  متیو  ئشلا  کلذب  نایتالا  یلإ  جتحی  مل  اعاجـسا  لصاوفلا  وأ  یفاوقلا  لعج  ول  ئـشب  هلبق  یتؤی 
نا یفخی  مث ال  مالکلا . اذه  ینعم  فرعی  مل  وهف  هانعم  یف  ام  وأ  يورلا  فرح  لبق  هلوق  قفاویل  ۀـیفاقلا  يأ  عجـسلا  یف  مزالب  سیل  ام  لوقی 

ۀلصاف وأ  تیب  لک  یفف  الا  رثکا و  وأ  نیتلـصاف  وأ  رثکا  وأ  نیتیب  یف  کلذ  نوکی  نا  عجـسلا  یف  مزالب  سیل  ام  اذک  لبق  ئجی  هلوقب  دارملا 
لوخدـلا نیب  يوللا  طقـسب  لزنمو *  بیبح  يرکذ  نم  کبن  افق  هلوقک : عجـسلا  یف  مزالب  سیل  ام  هانعم  یف  ام  وأ  يورلا  فرح  لبق  ئجی 

لموحف
ص 299

مظنلا رثنلا و  یف  يرجی  هنا  یلإ  ةراشا  هانعم  یف  ام  وأ  يورلا  فرح  لبق  هلوق  عجـسلا و  یف  مزلاب  سیل  وه  ۀحوتفم و  میم  ماللا  لبق  ءاج  دـق 
عجـسلا ۀحـصل  مزلی  ام  موزل  نیتلـصافلا  یف  اهلبق  ءاهلا  ئجمو  يورلا  فرح  ۀـلزنمب  ءارلاف  رهنت ) الف  لئاسلا  اما  رهقت و  الف  میتیلا  اـماف  وحن  )

مل يأ  تلج )، یه  ناو  نمت  مل  يدایا   ) ارمع نم  لدـب  يدایا ) یتینم ، تخارت  نا  ارمع  رکـشاس  هلوقو   ) رخـست ـال  رهنت و  ـالف  وحن  اهنودـب 
مدـقلا و ۀـلز  تلز ) لعنلا  اذإ  يوکـشلا  رهظم  و ال  هقیدـص *  نع  ینغلا  بوجحم  ریغ  یتف   ) ترثکو تمظع  ناو  ۀـنمب  طلخت  مل  وأ  عطقت 

يأ تناکف )  ) لمجتلاب هنع  اـهرتسا  تنک  ینـال  اـهناکم ) یفخی  ثیح  نم   ) يرقف يأ  یتلخ ) يار   ) ۀـنحملا رـشلا و  لوزن  نع  ۀـیانک  لـعنلا 
فرـش مزـالملا ال  ءادـلاک  هلعج  هماـمتها  نسح  نم  ینعی  هیداـیاب  اـهایا  هحالـصاب  تلازو  تفـشکنا  يأ  تلجت ) یتح  هینیع  يذـق   ) یتلخ

عجـسلا ۀحـصل  عجـسلا  یف  مزالب  سیل  وه  ۀـحوتفم و  ةدـشم  مالب  هلبق  ئج  دـق  ءاتلا و  وه  يورلا  فرحف  حالـصالاب ، هافالت  یتح  هئاـضعا 
نا  ) ۀیظفللا تانـسحملا  نم  رکذ  ام  عیمج  یف  يأ  هلک ) کلذ  یف  نسحلا  لصاو   ) کلذ وحن  تقـشناو و  تنمو  تدمو  تلج  وحن  اهنودـب 

ینعملا اهعبتیف  ۀعونـصم  ۀـملکتم  ظافلالاب  یتؤی  ناب  ظافلالل  عباوت  یناعملا  نوکی  نا ال  يأ  سکعلا ) نود  یناـعملل  ۀـعبات  ظاـفلالا  نوکت 
ینعملا و ال ةدافال  قوسم  ریغ  هناک  مالکلا  نولعجیف  ۀیظفللا  تانسحملا  داریاب  فعـش  مهل  نیذلا  نیرخأتملا  ضعب  هلعف  امک  ناک  ام  فیک 

بلطتف اهتیجس  یلع  یناعملا  كرتت  نا  هجولا  لب  بشخ . نم  فیـس  یلع  بهذ  نم  دمغک  ریـصیف  ینعملا  ۀکاکرو  تالالدلا  ءافخب  نولابی 
ناوید یف  هلـضف  لامک  عم  يریرحلا  بتر  نیحو  رـصاقلا ، نم  لماکلا  زیمتیو  ۀـعاربلا  ۀـغالبلا و  رهظت  اذـه  دـنعو  اهب ، قیلت  اظفل  اهـسفنال 

هباتک نال  کلذ  یتاماقم و  لجر  وه  باشخلا  نبا  لاقف  زجع  ءاشنالا 
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لیق ام  نسحا  ام  ۀیـضق و  یف  هب  رما  باتک  نم  اذه  نیاف  ۀـعوضوملا  ظافلالا  نم  هراتخا  ام  عبتت  ۀـیناعمو  هتدارا  بسح  یلع  يرجت  ۀـیاکح 
اذهل دـیعب و  نوب  نیتلاحلا  نیبو  رمؤی  امک  تکی  ناک  یباصلا  دـیری و  امک  بتکی  ناک  بحاصلا  نا  یباصلا  بحاصلا و  نیب  حـیجرتلا  یف 

. ۀعجسلا هذه  الا  ینتلزع  ام  هللا  مقف و  كانلزع  دق  مقب ، یضاقلا  اهیا  بحاصلا . هیلإ  بتک  نیح  مق  یضاق  لاق 
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ثلاثلا نفلا  ۀمتاخ 

ءادـتبالا و یف  لوقلا  لثم  کلذ ) ریغو   ) حـیملتلا لحلا و  دـقعلا و  نیمـضتلا و  ساـبتقالا و  لـثم  اـهب ) لـصتی  اـم  ۀیرعـشلا و  تاقرـسلا  یف  )
نال انریغ  همهوت  امک  ۀثالثلا  نونفلا  نع  ۀجراخ  باتکلل  ۀمتاخ  اهلعجن  نا  نود  ثلاثلا  نفلا  نم  ۀمتاخلا  نا  انلق  امنا  و  ءاهتنالا . صلختلا و 

تیقبو ثلاثلا  نفلا  لوصا  نم  هریرحتو  هعمج  هللا  نذاب  یل  رـسیت  ام  اذـه  ۀـیظفللا . تانـسحملا  ثحب  رخآ  یف  حاضیالا  یف  لاـق  فنـصملا 
وأ مالکلا  نیسحت  یلإ  اعجار  هنوک  مدعل  هل  ضرعتلا  كرت  بجی  ام  امهدحا  نامسق . وه  نیفنصملا و  ضعب  عیدبلا  ملع  یف  اهرکذی  ءایـشا 

لثم قبس  امیف  هلوخد  مدع  عم  ةدئاف  یلع  هلامتشال  هرکذب  سأب  امم ال  یناثلا  باوبالا و  نم  قبـس  امیف  الخاد  نوکل  هرکذ  یف  ةدئافلا  مدعل 
ۀعاجـشلاب و فصولاک  مومعلا  یلع  ضرغلا  یف  ناک  نا   ) ۀـینثتلا ظفل  یلع  نیلئاقلا ) قافتا   ) اـهب لـصتی  اـم  ۀیرعـشلا و  تاقرـسلا  یف  لوقلا 

ینعملا اذه  يدؤی  امم  کلذ  وحن  اذخا و  ۀناعتـسا و ال  و ال  ۀقرـس )  ) قافتالا اذـه  دـعی ) الف   ) کلذ وحن  ءاهبلا و  هجولا و  نسحو  ءاخـسلا )
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قاـفتا ناـک ) ناو   ) محفملا رعاـشلا و  مجعـالا و  حیـصفلا و  هیف  كرتـشیف  تاداـعلا ) لوقعلا و   ) یف ماـعلا  ضرغلا  اذـه  ررقتل  يأ  هررقتل ) )
نمب اهصاصتخال  ۀفصلا  یلع  لدت  تائیه  رکذکو  ۀیانکلا  زاجملا و  هیبشتلاک و   ) ضرغلا یلع  ۀلالدلا  قیرط  يأ  ۀلالدلا ) هجو  یف   ) نیلئاقلا

و)  ) یفاع عمج  نیلئاسلا  يأ  ةافعلا ) دورو  دـنع  للهتلاب  داوجلا  فصوک   ) هل ۀفـصلا  کلت  تبث  نمب  تائیهلا  کلت  صاصتخال  يأ  هل ) یه 
ءایخـسالا فاصوا  نمف  دیلا  تاذ  ۀلق  عم  کلذ  دـنع  سوبعلا  اما  لاملا و  يأ  دـیلا  تاذ  ۀعـس  عم   ) کلذ دـنع  سوبعلاب ) لیخبلا   ) فصوک

لوقعلا یف  يأ  امهیف ) هرارقتسال   ) ۀلالدلا هجو  ۀفرعم  یف  يأ  هتفرعم ) یف  سانلا  كرتشا  ناف  )
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ماعلا ضرغلا  یف  قافتالاک  ۀلالدلا  هجو  نم  عونلا  اذه  یف  قافتالاف  يأ  لوالاک ) وهف  رحبلاب  داوجلا  دـسالاب و  عاجـشلا  هیبشتک   ) تاداعلا و 
قبسلا  ) ۀلالدلا هجو  نم  عونلا  اذه  یف  يأ  هیف ) یعدی  نا  زاج   ) هتفرعم یف  سانلا  كرتشی  مل  ناو  يأ  الاو )  ) اذخا ۀقرـس و ال  دعی  هنا ال  یف 

ام ال يأ  وهو ) . ) هنع صقن  وأ  لوالا  یلع  داز  یناثلا  ناو  رخالا  نم  لمکا  هیف  امهدحا  ناو  لضافتلاب  هیف  نیلئاقلا  نیب  مکحی  ناب  ةدایزلا ) و 
یماع  ) رخالا و )  ) رکفب الا  لانی  ال  بیرغ ) هسفن  یف  یـصاخ   ) امهدحا نابرـض )  ) ضرغلا یلع  ۀـلالدلا  هجو  نم  هتفرعم  یف  سانلا  كرتشی 

لذـتبملا یـصاخلا و  بیرغلا  یلإ  امهمیـسقت  نم  ةراعتـسالا  هیبشتلا و  باب  یف  رم ) اـمک  ۀـبارغلا  یلإ  لاذـتبالا  نم  هجرخا  اـمب  هیف  فرـصت 
ریغ رهاظ و  ناعون   ) نیمـسالا نیذهب  یمـسی  ام  يأ  ۀقرـسلا ) ذخالاف و   ) ۀبارغلا یلإ  هجرخی  امب  هیف  فرـصتملا  هلاذتبا و  یلع  یقابلا  یماعلا 

ذخا ناف   ) ظفللا نم  ئـش  ذـخا  ریغ  نم  هدـحو )  ) هنوک لاح  وأ ) هضعب  وأ  هلک  ظفللا  عم  اما ) هلک  ینعملا  ذـخؤی  نا  وهف  رهاظلا  اـما  رهاـظ .
الاحتناو اخسن  یمسیو  ۀضحم  ۀقرـس  هنال  مومذم  وهف   ) تادرفملا نیب  عقاولا  فیلأتلا  بیترتلا و  ۀیفیکل  يأ  همظنل ) رییغت  ریغ  نم  هلک  ظفللا 

هقوقح هفوت  مل  ۀفـصنلا و  هطعت  مل  يأ  كاخا ) فصنت  مل  تنا  اذإ  سوا  نبا  نعم  لوقب  کلذ  لاـعف  هنا  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  نع  یکح  اـمک 
هیف رثؤت  دئادشلا  لمحتی  يأ  فیـسلا ) دح  بکریو  لقعی  ناک  نا   ) کتوخابو کب  الدبتم  کل  ارجاه  يأ  نارجهلا ) فرط  یلع  هتدـجو ، )

فیـسلا دـح  بوکر  نع  يأ  فیـسلا ) ةرفـش  نع  نکی  مل  اذإ   ) هملظت نا  نم  الدـب  يأ  همیـضت )، نا  نم   ) اهعیطقتو هعطقتو  فویـسلا  ریثأت 
ترعـش دقل  ۀیواعم  هل  لاقف  نیتیبلا  نیذه  هدشنأف  ۀیواعم  یلع  لخد  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  نا  یکح  دـقف  دـعبم . يأ  لحزم )  ) قاشملا لمحتو 

لجوال یناو  يردا  ام  كرمعل  اهلوا : یتلا  هتدیـصق  دشناف  ینزملا  سوا  نب  نعم  لخد  یتح  سلجملا  هللا  دبع  قرافی  مل  رکب و  ابا  ای  يدعب 
لوا ۀینملا  ودغت  انیا  یلع  * 
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وهف دـعبو  هل  ینعملا  هل و  ظفللا  لاقف  کل  امهنا  ینربخت  ملا  لاق  ریبزلا و  نب  هللا  دـبع  یلع  ۀـیواعم  لبقاف  ناتیبلا  ناذـه  اهیف  امهمتا و  یتح 
ینعی اهفداری ) ام  اهـضعب  وأ  اهلک  تاملکلاب  لدبی  نا   ) مظنلا هیف  ریغی  مل  ام  ینعم  یف  يأ  هانعم ) یفو  . ) هرعـشب قحا  اناو  ۀـعاضرلا  نم  یخا 

رثاملا ال رذ  یـساکلا  معاطلا  تنا  کناف  دعقاو  اهتیغبل *  لحرت  مراکملا ال  عد  ۀیطحلا : لوق  یف  لاقی  امک  ۀضحم  ۀقرـسو  مومذم  اضیا  هنا 
یـسا کلهت  نولوقی ال  مهیطم *  یلع  یبحـص  اهب  افوقو  سیقلا : ئرما  لاق  اـمک  سبـاللا  لـکآلا  تنا  کـناف  سلجاو  اـهبلطمب *  بهذـت 
ضعب ذخا  وأ   ) ظفللا مظن  يأ  همظنل ) رییغت  عم   ) هلک ظفللا  ذـخا  ناک ) ناو   ) لمجت ماقم  دـلجت  ماقا  هنا  الا  هتیلاد  یف  ۀـفرط  هدرواف  لمجتو 

نم غلبا ) یناثلا  ناک  ناف   ) هلثم وأ  هنود  وأ  لوالا  نم  غلبا  یناثلا  نوکی  نا  اما  ولخی  و ال  اخـسمو ) ةراغا   ) ذخالا اذـه  یمـس )  ) هلکال ظفللا )
لوبقم یناثلاف  يأ  حودـممف )  ) ینعم ةدایز  وأ  حاضیالا  وأ  راصتخالا  وأ  کبـسلا  نسحک  لوالا  یف  دـجوت  ال  ۀلیـضفب ) هصاصتخال   ) لوالا

لوقو  ) لتقلا یلع  صیرحلا  لاتقلا  عاجشلا  يأ  جهللا ) کتافلا  تابیطلاب  زافو  ۀجاحب  رفظی  مل   ) مهرذاح يأ  سانلا ) بقار  نم  راشب  لوقک 
ملـس تیبف  ۀئرجلا  دیدشتلا  يأ  روسجلا ) ةذـللاب  زافو   ) زییمت وأ  هل  لوعفم  وه  انزح و  يأ  امغ ) تام  سانلا  بقار  نم   ) هدـعب رـساخلا  ملس )

مومذـم  ) یناثلا يأ  وهف )  ) لوالا یف  دـجوت  ۀلیـضف  تاوفل  ۀـغالبلا  یف  لوالا  نود  يأ  هنود )  ) یناثلا ناک ) ناو   ) اظفل رـصخاو  اکبـس  دوجا 
نامزلا يدـعا  بیطلا  یبا  لوق  و  لیخبل ) هلثمب  نامزلا  نا  هلثمب *  نامزلا  یتأـی  ـال  تاـهیه   ) دـیمح نب  دـمحم  ۀـیثرم  یف  ماـمت ) یبا  لوقک 
هدافتسا يذلا  هؤاخس  ولو ال  دوجولا  یلإ  مدعلا  نم  هجرخاو  هب ) اخسف   ) نامزلا یلإ  هؤاخـس  يرـسو  ءاخـسلا  هنم  نامزلا  ملعل  ینعی  هؤاخس )
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نبا لاق  ینج و  نبا  هرکذ  اذک  هسفنل  یقبتساو  ایندلا  لها  یلع  هب  لخبل  هنم 
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هؤاخـس هادعا  املف  یلع  هب  الیخب  ناک  یلع و  هب  اخـس  دارملا  امنا  يودـعلاب و  فصوی  دوجوم ال  ریغ  ءاخـس  نال  دـساف  لیوأت  اذـه  هجروف 
مامت یبال  یناثلا  عارصملا  نم  ذوخأم  یناثلا  عارصملاف  الیخب ) نامزلا  هب  نوکی  دقل  و   ) هؤاخس هادعا  امل  هل  یتیادهو  هیلإ  یمـضب  یندعـسا 

مل الا  ضعبلا و  همهوت  امک  الـصا  نینعملا  ریاغت  مدع  ذخالا  نم  عونلا  اذه  یف  طرتشی  ذإ ال  ۀجروف  نبا  ینج و  نبا  يریـسفت  نم  لک  یلع 
مامت یبا  عارصم  نکلو  اذه  حودمملا  سفنب  بیطلا  اباو  یثرملا  لثمب  لخبلا  قلع  مامت  ابا  نال  اضیا  ینج  نبا  لیوأت  یلع  هنم  اذوخأم  نکی 

نامزلا نوکی  دـقف  دارملا  لیق  ناف  یـضملا . یلع  ینعملا  ذإ  هعقوم  عقی  مل  عراضملا  ظفلب  نوکی  دـقل  و  بیطلا . یبا  لوق  نـال  اکبـس  دوجا 
دعب قاب  هؤانفاو  همادعا  نکل  ریغلل  هلذبو  هدوجوب  اخس  ناو  نامزلا  ماعلا و  حالص  ببس  هناب  هملعل  طق  هکالهب  حمـسی  يأ ال  هکالهب  الیخب 

يأ هلثم )  ) یناثلا ناک ) ناو   ) فلکتلا اذه  لثم  نع  هئانغتسال  دوجا  مامت  یبا  عارصمف  هتحص  دعبو  هیلع  ۀنیرق  ریدقت ال  اذه  انلق  هفرصت . یف 
داترم  ) سوفنلا كالها  یلإ  لصوتلا  یف  ریحت  يأ  راح ) ول  مامت  یبا  لوقک  لوالل  لضفلا  مذلا و  نم   ) دعبا یناثلاف  يأ  دـعباف )  ) لوالا لثم 

بابحالا ۀقرافم  ول ال  بیطلا  یبا  لوق  الیلد و  سوفنلا  یلع  قارفلا  الا  دجی ، مل   ) نایب ۀفاضا  اهنا  یلع  ۀـینملا  وه  يذـلا  بلاطلا  يأ  ۀـینملا )
ذخا دقف  ایانملا  دـی  يورو  تدـجو  للعاف  ایانملا  وأ  البـس  نم  لاق  وه  ۀـینمل و  اهل  یف  ریمـضلا  البـس ) انحاورا  یلإ  ایانملا  اهل  تدـجو ، ام 

اذإ ملا  نم  امامل )  ) ذخالا اذـه  یمـس ) هدـحو  ینعملا  ذـخا  ناو  حاورالاب  سوفنلا  لدـبو  نادـجولا  قارفلا و  ۀـینملا و  ظفل  عم  هلک  ینعملا 
رخآ ادلج  هسبلا  وأ  دلج  ینعملا  نع  طشک  هنأکف  اهوحنو  ةاشلا  نع  دلجلا  طشک  وه  و  اخلـسو )  ) هب لزن  اذإ  لزنملاب  ملا  نم  هلـصاو  دـصق 
هلثم وأ  هنود  وأ  لوالا  نم  غلبا  اما  یناثلا  نال  اخسمو  ةراغا  یمـسی  ام  لثم  يأ  کلذک ) ماسقا  ۀثالث  وهو   ) سابللا ۀلزنمب  یننعملل  ظفللا  ناف 

أدـتبم عنـصلا  ناسحالا و  يأ  عنـصلا )  ) ناشلل ریمـضلا  وه ) مامت  یبا  لوقک   ) لوالا نم  غلبا  یناثلا  نوکی  نا  وه  ماسقالا و  لوا  يأ  اـهلوا ) )
هلوق ینعا  ۀیطرشلا  ۀلمجلا  هربخ 
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وه نهذـلا و  یف  رـضاح  یلإ  اذـئاع  هیف  وه  نوکی  نا  نسحالا  و  عفنأ ) عضاوملا  ضعب  یف  ثیرلاف   ) أـطبت يأ  ثرت )، ناو  ریخف  لـجعت  نا  )
اذه و  لاصو ، نیرئازلا  دودص  ضعبو  لایخ ، ملی  ام  یتح  رجهلا  وه  ءالعلا  یبا  لوقک  اذـه  و  مالک ، ءادـتبا  ۀیطرـشلا  عنـصلا و  هربخ  أدـتبم 

کئاطع رخأت  يأ  کبیـس ) ءوطب  ریخلا  نم  بیطلا و  یبا  لوقو   ) برعلا ۀمئا  نم  ۀیقارلا  ناهذالا  الا  ههبنتی  داکی  فیطل ال  بارعالا  نم  عون 
یفف ءاطعلا  لاح  اذکف  یشملا  لیقث  ائیطب  نوکیف  ءام  هیف  ام  اما  هیف و  ءام  يذلا ال  باحـسلا  يأ  ماهجلا ) ریـسملا  یف  بحـسلا  عرـسا  ینع ، )
لوقک  ) لوالا نود  یناثلا  نوکی  نا  وه  ماسقالا و  یناث  يأ  اهیناثو )  ) باحـسلاب لـثملا  برـض  یلع  هلامتـشال  ناـیب  ةداـیز  بیطلا  یبا  تیب 
هیفـس يأ  هبـضع ) نم  هناسل   ) تبـسح يأ  تلخ )  ) حقنملا لوقـصملا ) همالک   ) سلجملا یف  يأ  يدـنلا ) یف   ) علم يأ  قلأت ) اذإ  يرتحبلا و 

نانـسلا وه  رـسکلا  مضلاب و  صرخ  عمج  اناصرخ  نعطلا  یف  مهحامر  یلع  تلعج *  دق  قطنلا  یف  مهنـسلا  نأک  بیطلا : یبا  لوق  عطاقلا و 
امل غلبا  يرتحبلا  تیبف  مهحامر  یلع  ۀنسا  تلعج  مهنـسلا  نأکف  نعطلا  دنع  مهتنـسا  هباشت  ذافنلا  ءاضملا و  یف  قطنلا  دنع  مهنـسلا  نا  ینعی 

فیسلاب همالک  هیبشت  کلذ  نم  مزلو  ۀینملل  رافظالا  ۀلزنمب  مالکلل  ۀلاقصلا  قلأتلا و  ناف  ۀیلییختلا  ةراعتسالا  نم  لوقصملا  قلأت و  یظفل  یف 
، الام نایتفلا  رثکا  کی  ملو   ) دایز یبا  یبارعالا ) لوقک   ) لوالا لثم  یناثلا  نوکی  نا  وه  ماسقالا و  ثلاث  يأ  اهثلاثو ) . ) ۀیانکلاب ةراعتـسا  وه 

رفعج ینعی  حودمملا  يأ  سیل ) عجشلا  لوقو   ) یخـس يأ  امهتبحرو  عارذلا  عابلا و  بحر  نالف  لاقی  مهاخـسا ، يأ  اعارذ ) مهبحرا  نکلو 
هفورعم ینبجعی  ـال  نکلو  اذـه  نـالثامتم  ناـتیبلاف  عسوا )  ) هناـسحا يأ  هفورعم ) نکلو  ینغلا  یف   ) كولملل ریمـضلا  مهعـسواب )  ) ییحی نب 

يأ برا ) نم  کـعنمی  ـالف  ریرج  لوقک   ) یناـثلا تیبلا  ینعم  لوـالا و  تیبلا  ینعم  يأ  ناـینعملا ) هباـشتی  نا  هنمف  رهاـظلا  ریغ  اـماو   ) عسوا
لاجرلا  ) ةروص یف  مهنوک  ینعی  ۀیحل  عمج  مهاحل )  ) ۀجاح
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هفک یف  نمک  ةانق *  مهنم  هفک  یف  نم  و  بیطلا : یبا  لوق  فعضلا و  یف  ءاوس  ءاسنلا  مهنم و  لاجرلا  نا  ینعی  رامخلا ) ۀمامعلا و  وذ  ءاوس 
اذإ قذاحلا  رعاشلا  ناف  کلذ . وحن  وأ  اراختفاو  ءاجهو  احیدـمو  ابیـسن  نیتیبلا  فالتخا  نیینعملا  هباشت  یف  زوجی  هنا  ملعاو  باـضخ ) مهنم 
ریغ يأ  هنمو ) . ) هلوقب راشا  اذـه  یلا  هتیفاـقو و  هنزوو  هعون  نع  هفرـصو  هظفل  ریغف  هئاـفخا  یف  لاـتحا  همظنیل  سلتخملا  ینعملا  یلإ  دـصق 

ءامدلا نال  اوبلسی ) مل  مهنأکف  ةرمحم  مهیلع ، ءامدلا  تقرـشاو   ) مهبایث يأ  اوبلـس ) يرتحبلا  لوقک  رخآ  لحم  یلإ  ینعملا  لقنی  نا   ) رهاظلا
نال دـمغم ) وه  امنأکف  هدـمغ  نع  درجم  وهو   ) فیـسلا یلع  يأ  هیلع ) عیجنلا  سبی  بیطلا  یبا  لوقو   ) مهل بایثلا  ۀـلزنمب  تناـک  ۀقرـشملا 
نم لمشا ) یناثلا  ینعم  نوکی  نا   ) رهاظلا ریغ  نم  يأ  هنم ) و  . ) فیسلا یلإ  یحرجلا  یلتقلا و  نم  ینعملا  لقنف  هل  دمغ  ۀلزنمب  سبایلا  مدلا 
نم سیل  ساؤن  یبا  لوقو   ) مهلک ماقم  نوموقی  مهنال  اباضغ ) مهلک  سانلا  تدجو  میمت ، ونب  کیلع  تبضغ  اذإ  ریرج  لوقک   ) لوالا ینعم 

بلقلا  ) رهاظلا ریغ  نم  يأ  هنمو ) . ) ریرج تیب  ینعم  نم  لمشا  وهف  مهریغ  سانلا و  لمـشی  هناف  دحاو ) یف  ملاعلا  عمجی  نا  رکنتـسمب *  هللا 
لوق موللا و  ینملیلف  كرکذل  ابح  ةذـیذل *  كاوه  یف  ۀـلمالملا  دـج  صیـشلا  یبا  لوقک  لوالا  ینعم  ضیقن  یناثلا  ینعم  نوکی  نا  وه  و 
یلع ثدحم  تناو  یلـصتا  لاقی  امک  ۀمالم )، هیف  بحاو   ) هلوق ینعا  لاحلا  وه  يذـلا  دـیقلا  رابتعاب  راکنالل  ماهفتـسالا  هبحا ) ءبیطلا  یبا 

و فطعلل ، واولا  نوکی  نا  زوجیو  بحا . اـناو  يأ  ادـتبملا  فذـح  یلع  وأ  ضعبلا  يار  وـه  اـمک  تبثملا  عراـضملا  یف  لاـحلا  واو  زیوـجت 
هتبحم ینعا  نیرمالا  نیب  عمجلا  یلإ  عجار  راکنالا 
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یبا تیب  ینعم  ضیقن  اذـه  ابوبحم و  اضوغبم ال  نوکی  بوبحملا  ودـع  نع  ردـصی  اـم  و  هئادـعا ) نم  هیف  ۀـمالملا  نا   ) هیف ۀـمالملا  ۀـبحمو 

ضعب ذـخؤی  نا   ) رهاظلا ریغ  نم  يأ  هنمو ) . ) ببـسلا نیبی  نا  عونلا  اذـه  یف  نسحالا  اولاق  اذـهل  رخآ و  راـبتعاب  اـمهنم  لـک  نکل  صیـشلا 
هنمضتی امم  هل  لوعفم  وأ  ۀقثاو  يأ  لاح  ۀقث )  ) انایع ینعی  نیع ) يار  انراثآ ، یلع  ریطلا  يرتف  هوفالا  لوقک  هنـسحی  ام  هیلإ  فاضیو  ینعملا 

اهیلع یقلا  يأ  تللظ ) دق  مامت و  یبا  لوقو   ) مهلتقن نم  موحل  نم  معطتـس  يأ  رامتـس ) نا   ) اهقوثول انراثآ  یلع  ۀـنئاک  يأ  انراثآ  یلع  هلوق 
ریطلا نابقع  يأ  تماقا )  ) شطع ضیقن  يور  اذإ  لهن  نم  لهاون ) ءامدلا  یف  ریط  نابقعب  یحـض ، همالعا  نابقع   ) لظ تاوذ  تراصو  لظلا 
ینعم نم  ئـشب  ملی  مل  مامت  ابا  ناف  ، ) لتاقت مل  اهنا  الا  شیجلا  نم  اهلک  یتح   ) یلتقلا موحل  معطتـس  اهناب  اقوثو  مـالعال  يأ  تاـیارلا ) عم  )
ئشب الو )  ) يداعالا مهلتقو  مهتعاجش  دکؤی  امم  اذه  الیختال و  انایع  يرت  ثیحب  شیجلا  نم  ریطلا  برق  یلع  لادلا  نیع ) يار  هوفالا  لوق 

مامت و یبا  لوق  نا  لیق  دوصقملا  دکؤی  امم  اضیا  اذه  کلذب و  اهدایتعال  ةربملاب  ریطلا  قوثو  یلع  لادـلا  رامتـس ) نا  ۀـقث  هلوق   ) ینعم نم 
ۀـیارلا و یلع  ریطلا  لظ  عقی  دـق  ذإ  رظن  هیف  شیجلا و  نم  اهبرقب  رعـشم  تایارلا  یلع  لظلا  عوقو  نال  نیع  يار  هلوق  ینعمب  ماملا  تلظ  دـق 

شیجلا نم  نوکت  امناف  نیع  يار  هلوق  ینعمب  ماملا  شیجلا  نم  اهنأک  یتح  هلوق  نا  لـیق  ول  معن  الـصا . يری  ـال  ثیحب  ءامـسلا  وج  یف  وه 
نم ذوخأملا  ینعملل  ۀنـسحم  تادایز  هوفالا  یلع  يأ  هیلع )  ) مامت وبأ  داز ) نکل   ) باوصلا نع  دـعبی  مل  مهب  اطلتخم  مهنم  اـبیرق  تناـک  اذإ 

( اهبو شیجلا  نم  اهنأک  یتح  تایارلا  عم  اهتماقابو  لهاون  ءامدـلا  یف  هلوقبو  لتاقت  مل  اهنا  الا  هلوقب   ) مهراثآ یلع  ریطلا  ریاست  ینعا  هوفالا 
يذلا كاردتسالا  نسحی  هنال ال  لتاقت  مل  اهنا  الا  هلوق  ینعی  لوالا ) نسح  میت   ) شیجلا نم  اهنأک  یتح  تایارلا  عم  اهتماقابو  يأ 
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نم اضیا  اهنا  مهوتی  یتح  شیجلا  دادـع  یف  ةدودـعم  تایارلا  عم  ۀـمیقم  ریطلا  لعجی  نا  دـعب  الا  نسحلا  کلذ  لتاقت  مل  اـهنا  ـالا  هلوق  وه 
هذه رثکاو   ) لوالا تیبلا  ینعم  نسح  متی  ثالثلا  تادایزلا  هذههب  يأ  اهبو  هلوق  ینعم  لیق  دق  حاضیالا و  نم  موهفملا  وه  اذـه  و  ۀـلتاقملا ،

نم فرـصتلا  نسح  هجرخی  ام   ) عاونالا هذـه  نم  يأ  اهنمو ) . ) فرـصت عون  نم  اهیف  امل  ۀـلوبقم ) اهوحنو   ) رهاظلا ریغل  ةروکذـملا  عاونالا )
یلإ برق  ناک   ) لمأت دـیزم  دـعب  الا  لوالا  نم  اذوخأم  هنوک  فرعی  ثیحب ال  ءاـفخ ) دـشا  ناـک  اـم  لـکو  عادـتبالا  زیح  یلإ  عاـبتالا  لـیبق 

هنم یناثلا  ذـخاو  امهدـحا  قبـس  ءاعدا  نم  هریغ  رهاظلا و  یف  رکذ  يذـلا  يأ  اذـه )  ) عادـتبالا یف  لخداو  عاـبتالا  نع  دـعبا  هنوکل  لوبقلا )
ظفحی ناک  هنا  ملعی  ناب  لوالا ) نم  ذـخا  یناثلا  نا  ملع  اذإ   ) نوکی امنا  هلک )  ) ةروکذـملا یماسالاب  لک  ۀیمـستو  ادودرم  وأ  الوبقم  هنوکو 
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ینعملا ظفللا و  یف  قافتالا ) نوکی  نا  زاوجل   ) کلذ نم  ئشب  مکحی  الف  الا  هنم و  ذخا  هنا  هسفن  نع  وه  ربخی  ناب  وأ  مظن  نیح  لوالا  لوق 
ةدایم نبا  نع  یکحی  امک  ذخالا ) یلإ  دصق  ریغ  نم  قافتالا  لیبس  یلع   ) هئیجم يأ  رطاوخلا ) دراوت  لیبق  نم   ) هدـحو ینعملا  یف  وأ  اعیمج 
رعاش ینا  تملع  نالا  لاقف  ۀئیطحلل ، اذه  کب  بهذی  نیا  هل  لیقف  دـنهملا  زازتها  زتهاو  للهت  هتیتا ، ام  اذإ  فالتمو  دـیفم  هسفنل ، دـشنا  هنا 

منتغیل اذـک ) لاقف  نالف  هیلإ  هقبـس  دـق  اذـک و  نالف  لاق  لیق  . ) لوالا نم  ذـخا  یناـثلا  نا  ملعی ) مل  اذإـف   ) هعمـسا مل  هلوق و  یلع  هتقفاو  اذإ 
یف لوقلا   ) تاقرـسلا یف  لوقلاب  يأ  اذـهب ) لـصتی  اـممو   ) ریغلا یلإ  صقنلا  ۀبـسنو  بیغلا  ملع  يوعد  نم  ملـسیو  قدـصلا  ۀلیـضف  کلذـب 
نم ئـش  ذـخا  اهنم  لک  یف  نال  کلذ  هرـصبا و  اذإ  هحمل  نم  میملا  یلع  ماللا  میدـقتب  حـیملتلا ) لحلا و  دـقعلا و  نیمـضتلا و  ساـبتقالا و 

کلذ نا  ۀقیرط  یلع  يأ ال  هنم ) هنا  یلع  ثیدحلا ال  وأ  نآرقلا  نم  اءیـش   ) ارثن وأ  ناک  امظن  مالکلا ) نمـضی  نا  وهف  سابتقالا  اما   ) رخالا
لاق اذک و  یلاعت  هللا  لاق  مالکلا  ءانثا  یف  لاقی  امک  هنم  هناب  راعشا  هیف  نوکی  هجو ال  یلع  ینعی  ثیدحلا  وأ  نآرقلا  نم  ئشلا 
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یف اما  امهنم  لکو  ثیدحلا  وأ  نآرقلا  نم  اما  هنال  ۀلثما  ۀـعبراب  سابتقالل  لثمو  اسابتقا . نوکی  هناف ال  کلذ  وحن  اذـک و  مالـسلا  هیلع  یبنلا 
تنک نا  رخالا  لوق   ) لثم یناثلا  و  برغاو )، دشنا  یتح  برقا  وه  وأ  رصبلا  حملک  الا  نکی  ملف  يریرحلا  لوقک   ) لوالاف مظنلا . یف  وأ  رثنلا 
لوق  ) لـثم ثلاـثلا  لـیکولا و ) معنو  هللا  انبـسحف  اـنریغ ، اـنب  تلدـبت  ناو  لـیمج ، ربصف  مرج  اـم  ریغ  نم  اـنرجه ، یلع   ) تمزع يأ  تعمزا )
هیلع یلاعت  هللا  یلـص  یبنلا  ذخا  نینح  موی  برحلا  دتـشا  امل  هنا  يور  ام  یلع  ثیدحلا  ظفل  وه  تحبق و  يأ  هوجولا ) تهاش  انلق  يریرحلا 
يأ حـتفلاب  هللا  هحبق  نم  نعل  يأ  لوعفملل  ینبملا  یلع  حـبقو )  ) هوجولا تهاش  لاـق  نیکرـشملا و  هوجو  هب  یمرف  ءاـصحلا  نم  اـفک  ملـسو 

ةارادملا و نم  هرادـف )، قلخلا  ئـس  یبیقر  نا  یل   ) بیبحلا يأ  لاق ) دابع  نبا  لوق   ) لثم عبارلا  و ) . ) میئللا نعل  يأ  عکللا )  ) ریخلا نع  هدـعبا 
ۀنجلا تفح  مالـسلا  هیلع  هلوق  نم  اسابتقا  هراکملاب ) تفح  ۀنجلا  کهجو  ینعد  تلق   ) بیقرلل لوعفملا  ریمـضو  ۀلماجملا  ۀـفطالملا و  یه 

نم ۀـنجلا  بلاطل  دـبال  هنا  امک  بیقرلا  هراکم  لمحت  نم  کهجو  ۀـنج  بلاطل  دـبال  ینعی  تطیحا  يأ  تاوهـشلاب  راـنلا  تفحو  هراـکملاب 
یناثلا و )  ) ۀـلثمالا نم  مدـقت ) امک  یلـصالا  هانعم  هنع  سبتقملا  هیف  لقنی  مل  ام   ) امهدـحا نابرـض )  ) سابتقالا يأ  وهو ) . ) فیلاکتلا قاـشم 
تلزنا دـقل  یعنم ، یف  تأـطخا  اـم  کحدـم  یف  تأـطخا  نئل  یمورلا  نبا  لوـقک   ) یلـصالا هاـنعم  نع  سبتقملا  هیف  لـقن  اـم  يأ  هفـالخ ) )

هانعم نکل  مرحملا ) کتیب  دـنع  عرز  يذ  ریغ  داوب  یتیرذ  نم  تنکـسا  ینا  انبر   ) یلاعت هلوق  نم  سبتقم  اذـه  عرز ) يذ  ریغ  داوب  یتاجاح 
سبتقملا ظفللا  یف  ریـسی ) رییغتب  سأب  الو   ) عفن ـال  هیف و  ریخ  ـال  بناـج  یلإ  یمورلا  نبا  هلقن  دـق  تاـبن و  ـال  هیف و  ءاـم  ـال  داو  نآرقلا  یف 

دق  ) ۀبراغملا ضعب  لوقک  يأ  هلوقک ) هریغ  وأ  نزولل  )
ص 310

اءیش رعـشلا  نمـضی  نا  وهف  نیمـضتلا  اماو   ) نوعجار هیلإ  اناو  انا هللا  نآرقلا  یفو  انوعجار ) هیلإ  یلإ  انا  انوکی ، نا  تفخ  ام   ) عقو يأ  ناک )
دنع اروهـشم  کلذ  نکی  مل  نا   ) ریغلا رعـش  نم  هنا  یلع  يأ  هیلع ) هیبنتلا  عم   ) هنود ام  وأ  اعارـصم  وأ  هقوف  اـم  وأ  ناـک  اـتیب  ریغلا ) رعـش  نم 

دـشنأس ینا  یلع   ) عیبلل دیز  وبأ  هضرع  يذلا  مالغلا  هلاق  ام  مکحی  يریرحلا  لوقک  يأ  هلوقک )  ) ۀقرـسلا ذخالا و  نع  زییمتی  اذهب  و  ءاغلبلا )
نم ۀهیرکلا  تیقوتلا و  مال  مویل  یف  ماللا  رغث  دادسو  ۀهیرک  مویل  همامنو  یجرعلل ، یناثلا  عارصملا  اوعاضا ) یتف  ياو  ینوعاضا  یعیب ، دنع 

تقو یف  ینوعاضا  يأ  نادلبلا  جورف  نم  ۀـفاخملل  عضوم  رغثلا  لاجرلا و  ریخلاب و  هدـس  ریغ  نیـسلا ال  رـسکب  رغثلا  دادـسو  برحلا  ءامـسا 
نیمضتو مهل  ۀئطختو  میدنت  هیف  اوعاضا و  نایتفلا  نم  الماک  يأ  یتف  ياو  یلإ  اوناک  ام  جوحا  یقح  اوعاری  مل  روغثلا و  دس  نامزو  برحلا 

، افقوت لوجعلا  يراسلا  هراذعا  سآ ، ۀضور  ضغلا  قیقشلا  لوح  هتانجو ، تعلطا  امل  تلق  دق  رعاشلا  لوقک  هترهـشل  هیبنتلا  نودب  عارـصملا 
لوالا رعاشلا  رعـش  يأ  لصالا ) یلع  داز  ام   ) نیمـضتلا نسحا  يأ  هنـسحاو )  ) مامت یبال  ریخالا  عارـصملا  سأـب  نم  ۀـعاس  کـفوقو  یف  اـم 

ترکذت اهرغثو ،  ) اهیتفش ةرمـس  يأ  اهامل ) یل   ) رهظا يأ  يدبا ) مهولا  اذإ  هلوق  یف  هیبشتلاو   ) ماهیالا يأ  ۀیروتلاک )  ) هیف دجوت  ال  ۀتکنب ) )
ناـث لوعفم  هنا  یلع  رجم  بصتنا  قباوسلا ) يرجمو  اـنیلاوع  رجم  یعمادـمو ، اهدـق  نم   ) راـکذالا نم  ینرکذـیو ) قراـبو  بیذـعلا  نیب  اـم 
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، بیطلا یبال  ةدیـصق  علطم . قباوسلا  يرجمو  انیلاوع  رجم  قرابو ، بیذعلا  نیب  ام  ترکذت  هلوق  مهولا و  یلإ  دوعی  ریمـض  هلعافو  ینرکذیل 
نیب ام  وأ  ردـصملا  هلماع  یلع  فرظلا  میدـقت  یف  اعاستا  مدـق  يرجملا  رجملل و  وأ  رکذـتلل  فرظ  نیب  ام  ناعـضوم و  قیراـبو  بیذـعلا  و 

نوقباسیو ناسرفلا  هدراطم  دنع  حامرلا  نورجی  اوناکو  نیعـضوملا  نیذه  نیب  الوزن  اوناک  مهنا  ینعملا  هنع و  لدـب  رجمو  ترکذـت  لوعفم 
. لیخلا یلع 

ص 311
رتخبت هبشو  ۀیروت  اذه  اهقیر و  امهنیب  امبو  قربلاب  ۀهیبشلا  اهرغث  قرابیو  ۀبیبحلا  ۀفش  هب  ینعی  بذعلا  ریغـصت  بیذعلاب  دارا  یناثلا  رعاشلاف 
ینعم یف  لخدـیل  هنیمـضت  دـصق  امل  ریـسیلا ) رییغتلا   ) نیمـضتلا یف  رـضی ) الو   ) قباوسلا لیخلا  نایرجب  هعومد  عباتتو  حـمرلا  لیامتب  اهدـق 

یتم ایانثلا ، عالطو  الج  نبا  وه  هورکناو ، دـشرلا  خبـشلا  نم  اوضغو ، اوطلغ  رـشعمل  لوقا  بلعثلا  ءاد  هب  يدوهی  یف  رعاـشلا  لوقک  مـالکلا 
امبرو . ) دوصقملا یف  لخدیل  ۀبیغلا  ۀقیرط  یلإ  هریغف  ملکتلا  ۀقیرط  یلع  الج  نا  اما  هلـصاو  لیـشو  نب  میحـسل  تیبلا  اوفرعی ، ۀمامعلا  عضی 

( اوفرو  ) ریغلا رعش  نم  الیلق  اءیش  هرعش  عدوا  هناک  اعادیا ) هنود  امف  عارصملا  نیمـضتو  ۀناعتـسا  تیبلا  یلع  داز  امیف  تیبلا  نیمـضت  یمس 
قیرط یلع  ـال   ) کـلذ ریغ  وأ  ـالثم  وأ  اثیدـح  وأ  ناـک  اـنآرق  ارثن ) مظنی  نا  وهف  دـقعلا  اـماو  . ) ریغلا رعـش  نم  ئـشب  هرعـش  قرخ  اـفر  هناـک 

ناک ناو  ثیدحلا  وأ  نآرقلا  نم  هنا  یلإ  ریـشاو  اریثک  ارییغت  ریغ  اذإ  ادـقع  نوکی  امنا  همظنف  اثیدـح  وأ  انآرق  رثنلا  ناک  نا  ینعی  سابتقالا )
ۀلمجلا رخفی ) هرخآ  ۀـفیجو  ۀـفطن ، هلوا  نم  لاب  ام  هلوقک  . ) سابتقالل هیف  لخد  ذإ ال  ناـک  اـم  فیک  دـقع  همظنف  ثیدـحلا  وأ  نآرقلا  ریغ 

( امظن رثنی  نا  وهف  لحلا  اماو   ) ۀفیج هرخآو  ۀفطن  هلوا  امنا  رخفلا و  مدآ  نبال  ام  هنع و  هللا  یـضر  یلع  لوق ) دـقع   ) ارختفم هلاب  ام  يأ  لاح 
امل هناف  ۀـبراغملا  ضعب  لوقک   ) قلق ریغ  عقوملا  نسح  نوکی  ناو  مظنلا  کبـس  نع  رـصاقتی  اراتخم ال  هکبـس  ناک  اذإ  الوبقم  نوکی  امنا  و 

ةدساف تالیخت  یلإ  هدوقی  يأ  هداتقی ) نظلا  ءوس  لزی  مل   ) ةرارملا یف  لظنحلاک  هتالخن  رامث  تراص  يأ  هتالخن ) تلظنحو  هتالعف  تحبق 
ام قدـصو  هنونظ *  تئاس  ءرملا  لعف  ءاس  اذإ  بیطلا  يأ  لوق  لح   ) داـیتعالا نم  هداـتعی ) يذـلا  همهوت   ) وه قدـصیو )  ) ۀـلطاب تاـمهوتو 

. هئادعا لوقل  هعامتساو  ۀلودلا  فیس  وکشی  مهوت  نم  هداتعی 
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اذک لاقف  تیبلا  اذه  نالف  حـمل  نولوقی  مهعمـست  ام  اریثکو  هیلإ  رظنو  هرـصبا  اذإ  هحمل  نم  میملا  یلع  ماللا  میدـقتب  حـص  حـیملتلا ) اماو  )
ةراعتـسالا هیبشتلا و  یف  رم  امک  حیلملا  ئـشلاب  نایتالا  ینعمب  ماللا  یلع  میملا  میدقتب  حیلمتلا  اما  نالف و  لوق  یلإ  حـیملت  تیبلا  اذـه  یفو 

لک رکذ  يأ  هرکذ ) ریغ  نم   ) رئاس لثم  وأ  رعـش ) وأ  ۀـصق  یلإ   ) مالکلا يوحف  یف  راشی ) نا  وهف   ) ابهذـم اذـخا  ناو  ضحم  طلغ  انهه  وهف 
الثم وأ  ارعـش  وأ  ۀصق  نوکی  نا  اما  امهنم  لک  یف  هیلإ  راشملا  رثنلا و  یف  وأ  مظنلا  یف  اما  حیملتلاف  لثملا  اذک  رعـشلا و  وأ  ۀصقلا  نم  دحاو 
ناک اما  انب  تملا  مئان ، مالحأ  يردا  ام  هللاوف  هلوقک   ) رعـشلا ۀصقلا و  یلإ  مظنلا  یف  حیملتلا  لثم  باتکلا  یف  روکذملا  ماسقا و  ۀتـس  ریـصت 

کلذ مظعتـسا  مث  لـیللا . ۀـملظ  یف  ردـخلا  بناـج  نم  بیبحلا  هجو  سمـش  عولطو  نیلحترملا  ۀـبحالاب  هقوحل  فصو  عشوی ) بکرلا  یف 
ةراشا  ) سمشلا درف  هلآ . هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  عشوی ، بکرلا  یف  ناک  ما  مونلا ، یف  هارا  ملح  اذها  لاق  اهلدتو و  اریحت  لهاجتو  برغتساو 

لبق بیغت  نا  فاخ  سمشلا  تربدا  املف  ۀعمجلا  موی  نیرابجلا  لتاق  هنا  نم  يور  ام  یلع  سمشلا ) هفاقیتساو  مالـسلا  هیلع  عشوی  ۀصق  یلإ 
ءادتبالل ماللا  و  ورمعل ) هلوقکو   ) مهلاتق نم  غرف  یتح  سمشلا  هل  درف  یلاعت  هللا  اعدف  هیف  مهلاتق  هل  لحی  الف  تبسلا  لخدیو  مهنم  غرفی  نا 

یلعت فوطعم  عوفرم  رانلاو )  ) قرا یف  ریمـضلا  نم  لاح  قرتحت  يأ  مدـقلا  اهیف  ضمرت  یتلا  ةراحلا  ضرالا  يأ  ءاضمرلا ) عم   ) أدـتبم وه  و 
فسعت ال یظتلت  یتلا  رانلا  يأ  لوصوملا  فذـح  یلع  ۀلـص  اـهنا  لـیق  اـم  اـهنم و  لاـح  یظتلت )  ) ءاـضمرلا یلع  فوطعم  رورجم  وأ  اورمع 

تیبلا یلإ  راـشا  برکلا ، ۀـعاس  یف  کـنم   ) ققـشتو فطلت  هیلع  یفخ  نم  یفخاو ) . ) همحر اذإ  هل  قر  نم  أدـتبملا  ربخ  قرا )  ) هیلإ ۀـجاح 
ریجتسملاک  ) ورمعب هتبرک  دنع  ثیغتسی  يذلا  يأ  لوصوملل  ریمضلا  هتبرک ) دنعو  رمعب   ) ثیغتـسملا يأ  ریجتـسملا )  ) هلوق وه  و  روهـشملا )

اب بیلک  هل  لاق  هسأر  قوف  فقوو  ابیلک  یمر  امل  هنال  کلذ  ةرم و  نب  ساسج  وه  ورمعو  رانلاب ) ءاضمرلا  نم 
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. تیبلا ورمعب  ریجتسملا  لیقف  هیلع  زهجاف  ءام  ۀبرشب  ینثغا  ورمع 
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لاقی نسحالا  قنالا و  عبتی  يأ  قنأتی ) نا   ) ابتاک وأ  ناک  ارعاش  ملکتملل ) یغبنی   ) ءاهتنالا صلختلا و  ءادتبالا و  نسح  یف  ۀـمتاخلا  نم  لصف 

( اظفل بذـعا  ۀـثالثلا  عضاوملا  کلت  نوکت ) یتح  همالک  نم  عضاوم  ۀـثالث  یف   ) هبجعی يأ  هقنوی  امل  اعبتتم  اهیف  عقو  اذإ  ۀـضورلا  یف  قنأت 
نوکت ناو  سبلملا  ریخأتلا  میدقتلا و  دیقعتلا و  نع  دعبلا  ۀیاغ  یف  نوکت  ناب  اکبـس ) نسحاو   ) لقثلا رفانتلا و  نع  دعبلا  ۀیاغ  یف  نوکت  ناب 
ینعملا فیرـشلا  ظفللا  یـستکت  نا  ریغ  نم  اهظفل  ـال  ۀبـسانم  یناـعملا  نوکتو  ۀسالـسلا  ۀـقرلا و  ۀـناتملا و  ۀـلزجلا و  یف  ۀـبراقتم  ظاـفلالا 
فرعلا ۀفلاخمو  لاذتبالا  عانتمالا و  ضقانتلا و  نم  ملسی  ناب  ینعم ) حصاو   ) مؤالتو بسانت  ۀغایص  ناغاصی  لب  سکعلا  یلع  وأ  فیخـسلا 

یعوف مالکلا  یلع  عماسلا  لبقا  ینعملا  حیحـص  کبـسلا  نسح  ابذـع  ناک  ناف  عمـسلا  عرقی  ام  لوا  هنـال  ءادـتبالا ) اهدـحا  . ) کـلذ وحن  و 
بیبح يرکذ  نم  کبنافق  هلوقک   ) لزانملا ۀبحالا و  راکذت  یف  نسحلا  ءادـتبالاف  نسحلا  ۀـیاغ  یف  یقابلا  ناک  ناو  هنع  ضرع  الا  هعیمج و 

ناعـضوم و لموحو  لوخدلا  يوتلم و  جوعم  لمر  يوللا  هقدی و  ثیح  لمرلا  عطقنم  طقـسلا  لموحف ) لوخدلا  نیب  يوللا  طقـسب  لزنمو * 
هبوث عزن  يأ  هیلع  علخ  مایالا ) اـهلامج  هیلع  تعلخ  مالـسو *  ۀـیحت  هیلع  رـصق  هلوقک :  ) لادـلا فصو  یف  و )  ) لوخدـلا ءازجا  نیب  ینعملا 

لتاقم نبال  ةدیـصق  علطم  دغ ،) ۀقرفلاب  کبابح  ادعوم  هلوقک   ) هب مأشتی  يأ  هب ) ریظتی  امم  حیدملا  یف  بنتجی  نا   ) یغبنی و ) . ) هیلع هحرطو 
بـسان ام   ) ادـتبالا نسحأ  يأ  هنـسحاو )  ) ءوسلا لثملا  کلو  یمعا  ای  کـبابحأ  دـعوم  یعادـلا  هل  لاـقف  يولعلا  یعادـلل  اهدـشنأ  ریرـضلا 

، هلجال مالکلا  قبس  ام  یلإ  ةراشإ  یلع  لمتشی  نأب  دوصقملا )
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يرشب ۀئنهتلا : یف  هلوقک   ) هریغ وأ  ملعلا  یف  هباحصأ  قاف  اذإ  لجرلا : عرب  نم  لالهتسالا ) ۀعارب   ) دوصقملل ابسانم  ءادتبالا  نوک  یمـسیو ) )
یف هلوقو  . ) هتنب دلوب ال  بحاصلا  ئنهی  نزاخلا  دمحم  یبال  ةدیصق  علطم  ادعص  یلعلا  قفا  یف  دجملا  بکوکو  ادعو ) ام  لابقالا  زجنأ  دقف 
یبال ةدیـصق  علطم  ةأجف  یلتق  يأ  یکتفو )  ) دیدشلا يذخأ  يأ  یـشطب ) نم   ) رذحا يأ  راذح ) راذـح  اهیف  ءلمب  لوقت  ایندـلا  یه  ۀـیثرملا 

مالکلا ببـش  امم   ) جورخلا يأ  صلختلا )  ) اهیف قنأتی  نأ  ملکتملل  یغبنی  یتلا  عضاوملا  یناث  يأ  اهیناثو )  ) ۀلودلا رخف  یثری  يواسلا  جرفلا 
دئاصق ءادـتبا  یف  نوکی  کلذ  لزغلا و  وهللا و  بابـشلا و  ماـیأ  رکذ  بیبشتلا  ینعم  هللا  همحر  يدـحاولا  ماـمالا  لاـق  حـتتفاو  أدـتبا  يأ  هب )

ۀیاکشلا راختفالا و  بدالاک و  هریغو )  ) لامجلل فصو  یلإ  بیبشت ) نم   ) بابشلا رکذ  یف  نکی  مل  ناو  ابیبشت  رما  لک  ءادتبا  یمسف  رعشلا 
هلوقب دارأو  باضتقالا  نع  اذهب  زرتحاو  دوصقملا  نیبو  مالکلا  هب  ببـش  ام  نیب  يأ  امهنیب ) ۀمئالملا  ۀیاعر  عم  دوصقملا  یلإ   ) کلذ ریغ  و 
قنأتی نأ  یغبنی  امنا  و  ۀبـسانملا . ۀیاعر  عم  دوصقملا  یلإ  مالکلا  هب  حتتفا  امم  لاقتنالا  وه  فرعلا  یف  صلختلاف  الإ  يوغللا و  هانعم  صلختلا 
هطاشن نم  كرح  نیفرطلا  مئالتم  انـسح  ناک  ناف  نوکی ، فیک  دوصقملا  یلإ  حاتتفالا  نم  لاقتنالا  ابقرتم  نوکی  عماـسلا  نـال  صلختلا  یف 

رثا يأ  يرسلا  انم  تذخا  دق  یموق و  عضوم  مسا  سموق ) یف  لوقی  هلوقک  . ) نسحلا صلختلاف  سکعلابف  الإ  هدعب و  ام  ءاغـصا  یلع  ناعأو 
عمج یه  ماهوالا و  ضعب  یلإ  قبـس  امک  انم  یف  رورجملا  یلع  يرـسلا ال  یلع  فطع  ۀیرهملا ) یطخو   ) اناوق نم  صقنو  لیللاب  ریـسلا  انیف 

ۀلوازم انیف  ترثا  يا  دوقا  عمج  قانعالا  روهظلا و  ۀلیوطلا  يأ  دوقلا )  ) ۀلیبق یبأ  نادیح  نبا  رهم  یلإ  ۀبوسنملا  لبالا  ۀـیرهملاب  دارأو  ةوطخ 
موقلل عدر  الک ) تلقف  انب   ) دصقت يأ  مؤت ) نا   ) بلطت يأ  یغبت ) سمشلا  علطما   ) هلوق وه  لوقی  لوعفمو  یطخلاب  ایاطملا  ةریاسمو  يرـسلا 

( باضتقالا  ) لاقتنالا کلذ  یمسیو ) همئالی  ام ال  یلإ   ) مالکلا هب  ببش  امم  وأ  هنم ) لقتنی  دق  دوجلا و  علطم  نکلو   ) هیبنتو
ص 317

داـضلا ءاـخلاب و  نیمرــضخملا ) نـم  مـهیلی  نـم  ۀـیلهاجلا و  برعلا  بهذـم   ) باـضتقالا يأ  وـهو )  ) لاـجترالا عاـطتقالا و  ۀـغللا  یف  وـهو 
يذلا مرـضخملا  هنمو  اهنذا  فصن  عذج  يأ  ۀمرـضخم  ۀقان  ساسالا  یف  لاق  دیبل . لثم  مالـسالا  ۀیلهاجلا و  اوکردأ  نیذـلا  يأ  نیتمجعملا 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 353 

http://www.ghaemiyeh.com


دلخلا یف  راربالا  هترواج  اریخ ، بیـشلا  یف  نا  هللا  يأر  ول  هلوقک   ) ۀـیلهاجلا یف  ناک  ثیح  هفـصن  عطق  امنأک  مالـسالا  ۀـیلهاجلا و  كردأ 
، یلایللا فورـص   ) رهظت يأ  يدـبت ) موی  لک  : ) لاقف همئالی  ام ال  یلإ  مالکلا  اذـه  نم  لقتنا  مث  راربالا ، نم  لاح  وه  بیـشأ و  عمج  اـبیش )

نویمالـسالا هکلـسی  نأ  یفاـنی  ـال  مهتقیرطو  مهبأد  يأ  نیمرـضخملا  برعلا و  بهذـم  باـضتقالا  نوـک  مث  اـبیرغ ) دیعـس  یبأ  نم  اـقلخ 
دق هحوضو  عم  ینعملا  اذـه  و  ۀیـسابعلا ، ۀـلودلا  یف  ۀیمالـسالا  ءارعـشلا  نم  وه  مامت و  یبال  نیروکذـملا  نیتیبلا  ناف  کلذ  یف  مهنوعبتیو 
نم يأ  هنمو ) . ) نیمرـضخملا نـم  نوـکی  فـیکف  ۀـیلهاجلا  كردـی  مـل  ماـمت  اـبأ  نأـب  فنـصملا  یلع  ضرتـعا  یتـح  مهـضعب  یلع  یفخ 

باضتقا وهف  اذک  اذک و  ناک  هناف  دعب ) اما  هللا  دـمح  دـعب  کلوقک   ) ۀبـسانملا نم  ءیـش  هبوشی  هنأ  یف  صلختلا ) نم  برقی  ام   ) باضتقالا
ةأجف رخآلا  مالکلاب  تأی  مل  ثیح  صلختلا  هبـشی  هنکل  امهنیب  ۀمئالم  ۀـیاعر  ریغ  نم  رخآ  مالک  یلإ  ءانثلا  دـمحلا و  نم  لاقتنالا  ۀـهج  نم 

اذـک و ناک  هناف  ءانثلا  دـمحلا و  دـعب  ءیـش  نم  نوکی  امهم  ینعم  یلع  طبرلا  نم  عون  دـصق  لب  هلبق  امب  قیلعتو  طابترا  یلإ  دـصق  ریغ  نم 
نا نایبلا  ءاملع  نم  نوققحملا  هیلع  عمجا  يذـلا  ریثالا و  نبا  لاق  باطخلا ) لصف   ) وه دـعب . امأ  هللادـمح  دـعب  مهلوق  يأ  وهو ) لـیق   ) اذـک

ضرغلا یلإ  هنم  جرخی  نأ  دارأ  اذإف  هدـیمحتو  هللا  رکذـب  نأـش  يذ  رما  لـک  یف  همـالک  حـتتفی  ملکتملا  نـال  دـعب  اـما  وه  باـطخلا  لـصف 
قحلا و نیب  لصفی  يذـلا  يأ  باطخلا  نم  لصافلا  هانعم  باطخلا  لصف  لیق  و  دـعب ، اما  هلوقب  یلاـعت  هللا  رکذ  نیبو  هنیب  لـصف  هل  قوسملا 

وهف هیلع  سبتلی  انیب ال  هلمعی  يأ  هب  بطاخی  نم  هنیبتی  يذـلا  وه  باطخلا و  نم  لوصفملا  لیق  و  لعافلا ، ینعمب  ردـصملا  نأ  یلع  لـطابلا 
باضتقالا نم  ینعی  هللا  دمح  دعب  کلوقک  هلوق  یلع  فطع  یلاعت  هلوقکو ) . ) لوعفملا ینعمب 
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عون هیف  باضتقا  وهف  بآم ) رـشل  نیغاطلل  ناو  اذـه   ) ۀـنجلا لـها  رکذ  دـعب  یلعت  هلوق  یف  اـمک  اذـه  ظـفلب  نوکی  اـم  صلختلا  نم  بیرقلا 

امک اذه   ) يأ ربخلا  فوذحم  أدتبم  وأ )  ) اذک لاحلا  و  اذه ) رمالا  يأ   ) فوذحم ادتبم  ربخ  اما  اذه  ظفلو  لاحلل  واولا  نال  طابتراو  ۀبـسانم 
اهلهاو ۀنجلا  کلاذ  دعب  رکذی  نأ  دارأو  مالـسلا  مهیلع  ءایبنالا  نم  اعمج  رکذ  ام  دـعب  یلاعت ) هلوق  لثم   ) اروکذـم ربخلا  نوکی  دـق  و  رکذ )

فوذحم أدتبم  نیغاطلل  ناو  اذه  یلاعت  هلوق  لثم  یف  هنأب  رعـشم  اذه  رکذ و  هلوق  ینعا  ربخلا  تابثاب  بآم ) نسحل  نیقتملل  ناو  رکذ  اذه  )
یلإ مالک  نم  جورخلا  نیب  ةدـیکو  ۀـقالع  یه  لصولا و  نم  نسحا  وه  يذـلا  لصفلا  نم  ماقملا  اذـه  یف  اذـه  ظفل  ریثـالا  نبا  لاـق  ربخلا ،

( باب اذه   ) رخآ یلإ  ثیدح  نم  لاقتنالا  دنع  رعاشلل  لباقم  وه  بتاکلا ) لوق   ) صلختلا نم  بیرقلا  باضتقالا  نم  يأ  هنمو ) ، ) رخآ مالک 
هنال ءاهتنالا )  ) اهیف قنأتی  نأ  ملکتملل  یغبنی  یتلا  عضاوملا  ثلاث  يأ  اهثلاثو ) . ) ۀـتغب رخآلا  ثیدـحلا  ئدـتبی  مل  ثیح  طاـبترا  عون  هیف  ناـف 

ناکل الإ  ریصقتلا و  نم  هقبـس  امیف  عقو  ام  ربج  یتح  هذلتـساو  عمـسلا  ءاقلت  اراتخم  انـسح  ناک  ناف  سفنلا  یف  مستریو  عمـسلا  هیعی  ام  رخآ 
ریدج يأ  ینملاب ) کتغلب  ذإ   ) قیلخ يأ  ریدج ) یناو  هلوقک   ) نسحلا ءاهتنالاف  قبـس  امیف  ةدروملا  نساحملا  هاسنأ  امبر  یتح  سکعلا  یلع 

الاو  ) لیمجلا کلذ  ءاطعال  لهأ  تنأف  يأ  هلهاف ) لیمجلا  کنم   ) ینطعت يا  ینلوت ) ناف  ریدـج ، کـنم  تلما  اـمب  تناو   ) یناـمالاب زوفلاـب 
يأ هنـسحاو ) . ) ۀفلاسلا ایاطعلا  نم  وأ  حیدملا  یلإ  ءاغـصالا  نم  کنع  ردص  امل  روکـشو )  ) ماربالا نم  ینع  ردـص  امع  كایا  رذاع ) یناف 
ءاعد اذـه  و  هلها ، فهک  ای  رهدـلا  ءاقب  تیقب  هلوقک   ) ةءارو ام  یلإ  قوشت  سفنلل  یقبی  یتح ال  مـالکلا ) ءاـهتناب  نذا  اـم   ) ءاـهتنالا نسحأ 

نومدقتملا اما  اهیف و  قنأتلا  یف  نورخأتملا  غلابی  امم  ۀثالثلا  عضاوملا  هذهو  مهلاح ، حالصو  مهرما  ماظنل  ببـس  كءاقب  نال  لماش ) ۀیربلل 
ننفتلا نم  اهیف  امل  ۀغالبلا  نم  اهلمکأو ) هوجولا  نسحأ  یلع  ةدراو  اهمتاوخو  روسلا  حتاوف  عیمجو   ) کلذب مهتیانع  تلق  دقف 

ص 319
هفـصو هنک  نع  رـصقت  ثیحب  هرحن  باصأو  هعقوم  عقو  امم  کلذ  ریغ  تادـیمحتو و  ظعاومو  ایاصوو  ۀـیعدأ  نیب  اهنوکو  ةراشالا  عاونأو 

دق امم  ینعملا  اذـه  ناک  امل  و  ۀـحاصفلا ، نم  يوصقلا  ۀـیاغلا  ۀـغالبلا و  نم  ایلعلا  ۀـبترلا  یف  یلاعتو  هناحبـس  هللا  مالکو  فیکو ال  ةرابعلا 
اذه ۀـلازإ  یلإ  راشا  کلذ  لاثمأو  رافکلا  لاوحأو  عازفالا  لاوهالا و  رکذ  نم  متاوخلا  حـتاوفلا و  ضعب  یف  امل  ناهذالا  ضعب  یلع  یفخی 
یلع عالطالا  نکمی  یتلا ال  ۀثالثلا  نونفلا  یف  ةروکذـملا  دـعاوقلا  لوصالا و  نم  مدـقت ) امل  رکذـتلا  عم  عماتلاب  کلذ  رهظی   ) هلوقب ءافخلا 
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روسلا نم  الک  ناو  لاوحالا  تایـضتقم  یلإ  رظنلاب  هعقوم  عقو  کلذ  نم  الک  نا  اهرکذـتب  رهظی  هناف  بویغلا  مالعل  الا  اهقیرافتو  اهلیـصافت 
زوفلا انل  رـسیو  نسحلاب  انل  یلاعت  هللا  متخ  ۀـمتاخلا  نسح  یلع  ۀـیوطنمو  ۀـحتافلا  فطل  یلع  ۀلمتـشم  هنمـضتی  يذـلا  ینعملا  یلإ  ۀبـسنلاب 

. نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نیمرکالا و  هلآ  یبنلا و  قحب  ینسالا  رخذلاب 

يرظن 3 قالخا 

باتک تاصخشم 

1279  - 1368 یمالسا ، يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللا ، حور  ینیمخ ، هسانشرس :
نوتم رـشن  نیودـت و  زکرم  شنیزگ  ینیمخ ، ماما  هدنـسیون  موس /  هیاپ  بالط  يارب  قـالخا  همانـسرد  ( 3  ) قالخا روآدـیدپ : مان  ناونع و 

( نوتم  ) هزوح یسرد 
.1382 هزوح ، شناد  مق : رشن : تاصخشم 

ص 379 يرهاظ : تاصخشم 
(3 نوتم )  ) هزوح یسرد  نوتم  رشن  نیودت و  زکرم  : ) تسورف

( لوا رتفد  هرس ؛ سدق  ینیمخ  ماما  یقالخا  راثآ  هدیزگ  )
لایر  20000 لایر ؛  20000 کباش :

یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 
دشابیم ینیمخ  ماما  لهج » لقع و  دونج  ثیدح  حرش   » هالصلا و بادآ  ربکا » داهج   » باتک هس  زا  ياهدیزگ  باتک  نیا  تشاددای :

.Ethics 3 یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای :
سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

موس هیاپ  بالط  يارب  قالخا  همانسرد  رگید : ناونع 
یمالسا قالخا  عوضوم :

( نوتم  ) هزوح یسرد  نوتم  رشن  نیودت و  زکرم  هدوزفا : هسانش 
ج . 3 م 4 ،  / BP246 / 6 هرگنک : يدنب  هدر 

61  / 297 ییوید : يدنب  هدر 
27927 م 82 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

نوتم زکرم  نخس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ًالدع ًاطسق و  ضرألا  ألمی  يذلا  يدهملا  مامإلا  یلع  مالَّسلا 

تـشد ناسب  هزوح ، هک  دوب  يراگزور  رد  نیا ، اه . هنیـس  زبس  تشد  هب  اجنآ  زا  دـیرابیم و  ورف  هزوح  نماد  رب  ینامز  زارد  شناد ، راشبآ 
ادج هرسان  زا  ار  هرس  دوخ ، هشیدنا  هاگراک  رد  دیشکیم و  رب  رد  ار  اهشناد  نوگ  هنوگ  دوب و  هدوشگ  شناد  ياهرابیوج  رب  شوغآ  هنشت ،

. تخاسیم
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شیور تکرح ، دیشکیم . نوریب  اهنآ  لد  زا  ار  هعماج  دوخ و  ياهزاین  تخیمآیم و  رد  زور  ياهـشناد  اب  تفریم و  شیپ  نامز  اب  هزوح 
ییانشور هب  دیدج  ياهچیرد  تشاد و  ون  ینخس  تشاذگیم ، ماگ  هک  ياهصرع  ره  رد  دوب . هتفرگ  ارف  ار  هزوح  يایاوز  مامت  ششوج ، و 

هک اج  ره  رد  دوب . هزوح  نیا  ناگدرورپ  هدشمگ  ملع ، درکیم . ریس  ّتنس  نآرق و  وترپ  رد  تفرگیم و  ّتنـس  نآرق و  زا  وترپ  دوشگیم .
ياهمشچ ره  ِرـس  رب  دندییوپیم ، هر  هک  يورملق  ره  رد  دنتفاییم ، راب  هک  یلفحم  ره  رد  دندمآیم ، رد  هک  ینوناک  ره  هب  دنداهنیم ، ماگ 

تقیقح یپ  رد  دندوب و  وج  تقیقح  دندنب . راک  هب  زاین ، هاگ  هب  دنریگرب و  دنبایب و  هک  دندوب  دوخ  هدشمگ  یپ  رد  دندنکفایم ، لحر  هک 
دنرتسب و تقیقح  هرهچ  زا  رابغ  هک  دندوب  نآ  یپ  رد  دنداهنیم ، یسررب  هتوب  هب  ار  ياهتشون  رگا  دندرکیم ، دقن  ار  ياهشیدنا  رگا  ناور .
، تاـیبدا و  هفـسلف ، ریـسفت ، مـالک ، لوـصا ، هقف ، رد  مه  ناـنآ ، زا  يرایـسب  دـنیاشگهر . دیـشروخ  همـشچرس  هب  دـننایامنب و  ار  نشور  هار 

تحار و  يرورپ ، نت  یتسس ، اب  ریذپان . یگتـسخ  دندوب و  وپاکترپ  بط ، تایـضایر و  دننام  رگید ، یمولع  رد  مه  دنتـشاد و  ییاهـشراگن 
. شزیخ دـندوب و  تکرح  رد  هشیمه  شناد ، ياـههّلق  هـب  ندیـسر  يارب  شـالت . دـندوب و  راـک  ياـههصرع  درم  دنتـشادن . ياهناـیم  ییوـج 

ياههار رذگْراوشد و  ياههندرگ 
. دنروآ دیدپ  هوکشرپ  ابیز و  ینّدمت  دنسرب و  شناد  نشور  قفا  هب  ات  دندومیپیم ، ار  مخ  چیپ و  رپ   1

ناـگتخومآ شناد  ناـملاع و  هک  یـشقن  زا  زین  نوگاـنوگ و  ياـههرود  زا  هدـنام  ياـج  هـب  یملع  راـثآ  زا  دوـشیم  دـمآ ، هـتفگ  ار  هـچنآ 
، دناهتـشاد ناناملـسم  يرکف  یلاعت  دـشر و  رد  مالـسا و  ناهج  رد  و …  لماع ، لـبج  مق ، ناهفـصا ، ير ، هّلح ، دادـغب ، فجن ، ياـههزوح 

. دیمهف یتسردب 
نوگ هنوگ  ياههنحـص  رد  دـیاب  ریزگاـن  دوش ، اوآ  مه  گـنهامه و  رون ، بـالقنا  اـب  دـنیرفآ و  هوکـش  هک  تسا  نآ  رب  هزوح  رگا  هزورما 

. دشیدنیب فرژ  هیوس و  همه  دنک و  شالت  نامزمه 
، کچوک دنچره  یماگ  نتشادرب  يارب  يور ، نیا  زا  تسا . یـشزومآ  نوتم  نیودت  هصرع ، نیا  رد  هتـسیاب  ياهراک  هلمج  زا  هک  تسادیپ 

ناماس شراگن و  رب  نوزفا  ات  دش  هدراذـگ  ناینب  مق  هیملع  هزوح  رد  ( 1 (« ) نوتم  ) هزوح یسرد  نوتم  رشن  نیودت و  زکرم  ، » لاس 1378 هب 
. دریگ هدهع  هب  ار  اهنآ  زاون  مشچ  هتساریپ و  رشن  ینید ، مولع  ياههزوح  یسرد  ياهنتم  یهد 

هللا امهدَّـمغت   ) رفظم اضر  دّـمحم  خیـش  هللا  ۀـیآ  ردـص و  رقابدـمحم  دیـس  دیهـش  هللا  ۀـیآ  دـننام  یناگرزب  نارظن و  بحاـص  نیا ، زا  شیپ 
دهنیم و جرا  ار  اهشالت  نآ  همه  زکرم  نیا  دناهتشادرب . هار  نیا  رد  دنلب  ییاهماگ  نانِجلا ) ِتافُرُغ  یلْعأ  امهَنکـسأ  و  ناوضرلا ، ۀمحرلاب و 

. دنادیم نانآ  زا  مَهُلم  ناگرزب و  نآ  هار  کچوک  هدنهد  همادا  ار  دوخ 
ّتقد قمع و  ییافرژ و  زا  ای  ددرگ  تسـس  هزوح  ناـهوژپ  شناد  یملع  هینب  اـت  مینک  يراـک  میتسین  ددـص  رد  زگره  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
هنیمز رد  نارظن ، بحاص  ناسّردـم و  هزوح و  يامعز  ییامنهار  داشرا و  زا  يریگ  هرهب  اـب  اـت  مینکیم  شـالت  هکلب  دوش ؛ هتـساک  سورد 

ناهوژپ شناد  یملع  يانغ  ّتقد و  قمع و  رب  یسرد ، طباوض  ندوب  اراد  رب  هوالع  هک  میروآ  دیدپ  ینوتم  دوشیم ، زاین  ساسحا  هک  ییاه 
. دنزومایب نانآ  هب  يرت  نوزفا  بلاطم  رت ، هاتوک  یتّدم  رد  رت و  لهس  یلکش  هب  دنیازفیب و  هزوح 

ناسّردم و ناگرزب و  يراکمه  یهارمه و  اب  تسا  دـیما  هک  هزوح  راد  هشیر  نهک و  دـنمونت و  رکیپ  رب  باداش  تسا  ياهناوج  زکرم ، نیا 
نیا همه  زا  ینتورف ، اب  ور ، نیا  زا  درادرب . ینید  مولع  ياههزوح  یلاعت  هار  رد  هاتوک  دنچ  ره  یماگ  دـبای و  ماود  دـیاپب و  نارظن ، بحاص 
غیرد رظن  راـهظا  داـقتنا و  ییاـمنهار و  قیرط و  هئارا  زا  میهاوخیم  ناـشیا  زا  عوـضخ  اـب  میراد و  یهارمه  یلدـمه و  راـظتنا  ناراوـگرزب 

. دنروآ مهارف  ار  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لّجع   ) مظعألا هللا  ۀیقب  ترضح  هزوح ، بحاص  يدونشخ  تابجوم  رذگهر ، نیا  زا  دنزرون و 
ضیوعت ای  و  لیمکت ، حالصا ، هک  نیمه  دشوکب و  یسرد  نوتم  صیاقن  عفر  حالـصا و  يزاسهب و  رد  هراومه  هک  تسا  نیا  رب  زکرم  يانب 

. دنک مادقا  نآ  هب  دید ، مزال  ار  ینتم 
هدیزگ (، 4  ) قالخا زین  و  (، 3  ) قالخا تسا . هدش  نیودت  هزوح  کی  حطـس  موس  هیاپ  رد  سیردـت  روظنم  هب  (، 3  ) قالخا رضاح ، باتک 
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ربکا داهج  باتک : هس  هدیزگ  رب  لمتـشم  و  ماما ، یقالخا  راثآ  هدیزگ  زا  لّوا  ِرتفد  ( 3  ) قالخا تسا . هرس  سدق  ینیمخ  ماما  یقالخا  راثآ 
یگنوگچ تسا . نیعبرا  حرـش  هصالخ  راثآ و  هدیزگ  زا  مود  رتفد  ( 4  ) قالخا و  لهج ؛ لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ةالـصلا و  بادآ  (، 2)

. دمآ دهاوخ  همّدقم  رد  لیصفت  هب  نوتم  زکرم  شنیزگ  ماما و  یقالخا  راثآ 
رد مشـش  مجنپ و  مراهچ ، ياههیاپ  يارب  ( 6  ) ات ( 4  ) قالخا هدش و  رـشتنم  مود  لّوا و  ياههیاپ  يارب  ( 2  ) و ( 1  ) قالخا رثا ، نیا  رب  هوـالع 

. تسا رشن  هناتسآ 
هنامیمص دندرک  يرای  ار  ام  رثا  نیا  نتفای  ناماس  يارب  فلتخم  لحارم  رد  هک  یناسک  همه  و  نوتم ، زکرم  قالخا  هورگ  مرتحم  ياضعا  زا 

نسحم یبلّطم ، نسحلاوبا  دیس  يدرم ، یلعسابع  يراتخم ، یلع  یقداص ، نسحم  نایاقآ  هزوح  مرتحم  يالضف  زا  صوصخب  میرازگـساپس ،
. دنتشاد هدهع  رب  ار  رثا  نیا  ینیچفورح  ییارآ و  هحفص  هک  نایدیوجت  یلع  ینابرق و  یلع  ناضمر  نایاقآ  زا  نینچمه  يزورون .

قودنص مق ،  » یناشن هب  زکرم ، نیا  راثآ  رگید  رضاح و  رثا  صوصخ  رد  ار  دوخ  رظن  هک  دوشیم  اضاقت  ناسّردم  نارظن و  بحاص  همه  زا 
. دنراذگ نایم  رد  ام  اب  نوتم »)  ) هزوح یسرد  نوتم  رشن  نیودت و  زکرم  ، 37185 یتسپ 916 / 

مق
( نوتم  ) هزوح یسرد  نوتم  رشن  نیودت و  زکرم 

ناتسبات 1382
*****

« هزوح یـسرد  نوتم  رـشن  نیودت و  زکرم   » زا هتفرگرب  هک  دش  هدـیمان  نوتم »  » سپـس و  هزوح » یـسرد  نوتم  رـشن  فیلأت و  رتفد   » ادـتبا ( 1
. تسا

. تسا هدش  هدناجنگ  ( 3  ) قالخا رد  سیردت -  هن  هعلاطم -  روظنم  هب  میا ، هدیمان  قالخا  سورد  تاریرقت  ار  نآ  هک  رثا ، نیا  هصالخ  ( 2

همدقم

هرس سدق  ینیمخ  ماما  قالخا و  ملع  لّوا : لصف 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
، نیعمجأ قئالخلا  لضفأ  انیبن  اندیس و  یلع  مالسلا  ةالصلا و  و  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا 

هللا ۀنعلو  نیرهاطلا ، نیبیطلا  هلآ  و  نینمؤملا ، ریمأ  یلع  هتفیلخ  هیصو و  و 
نیرهادلا رهد  نیدبآلا و  دبأ  مهئادعأ  یلع 

ًالدع ًاطسق و  ضرألا  ألمی  يذلا  يدهملا  مامإلا  یلع  مالسلا 
ضافأ و  ۀـیکزلا ، هحور  ُهللا  سّدـق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  رـصاعم ، ِنارود  ِروآ  مان  گرزب و  ياوشیپ 

یلوط يدی  سوفن  ِبیذهت  هیکزت و  قالخا و  شناد  رد  اه ، هزوح  جـیار  مولع  رگید  لوصا و  هقف و  رب  هوالع  ۀـینابّرلا ) َمحارملا  هتبرت  یلع 
قالخا ِلئاسم  رد  قیقحت  زین  باّلط و  الضف و  هیکزت  تیبرت و  قالخا و  سیردت  ِفرص  ار  دوخ  فیرش  رمع  زا  دایز  ًاتبسن  یشخب  تشاد و 

زاـتمم و یتیـصخش  مّلـسم و  يرظن  بحاـص  رهاـم و  يداتـسا  هنیمز  نیا  رد  هـک  يروـط  هـب  درک ؛ یقـالخا  دـنمدوس  ياـهباتک  ِشراـگن  و 
. تشاد الضف  باّلط و  صوصخب  ناعمتسم  رب  يرایسب  ریثأت  وا  بیذهت  ِتاسلج  قالخا و  ِسورد  دش و  هتخانش  راذگریثأت 

ماما قالخا  تاسلج  داد . همادا  نآ  زا  سپ  یتدـم  ات  درک و  عورـش  ناخاضر  هایـس  هرود  زا  ار  مق  هزوح  رد  قالخا  سیردـت  ینیمخ ، ماما 
(3  ) قداص الم  جاح  هسردم  هیضیف و  هسردم  رد  هک 
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*****
(. نادرمراهچ  ) بالقنا نابایخ  تمس  زا  رسای ، رامع  يرتم  يادتبا 45  رد  عقاو  ( 3

بالقنا راگن  خـیرات  درکیم . باریـس  یحو  یقالخا  فراعم  لـالز  زا  ار  یناوارف  ناقاتـشم  تشاد و  يداـیز  ناگتفیـش  دـشیم ، رازگرب   5
: دسیونیم هراب  نیا  رد  یناحور  دیمح  دیس  بانج  مالسالا  ۀجح  یمالسا ،

سرد نیا  هنماد  جـیردتب  دـننک . تکرـش  نآ  رد  دنتـسناوتیم  ناشیا  دامتعا  دروم  دارفا  ياهدـع  طقف  دوب و  دودـحم  هسلج  نیا  زاـغآ ، رد 
تکرـش نآ  رد  رگید  راـشقا  زا  رفن  اـههد  ناـیناحور  رب  هوـالع  دـشیم و  لیکـشت  هزوـح  حطـس  رد  زور  کـی  ياهـتفه  تفاـی و  هعــسوت 

نیا رد  دنک . رارقرب  هعمج ) هبنش و  جنپ   ) زور ود  ياهتفه  ره  رد  ار  هسلج  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ماما  سلجم ، نیا  زا  دایز  لابقتسا  دنتـسجیم .
نیا دـش  راچان  ینیمخ  ماما  ماجنارـس  هک  يروط  هب  دـندمآ  رب  نآ  ندز  مهرب  ددـص  رد  دـنتخادرپ و  ینکـشراک  هب  ناخاضر  لاّمع  لاـح ،

. دنک رازگرب  يرتدودحم  لکش  هب  لقتنم و  قداص  الم  جاح  هسردم  هب  هیضیف  هسردم  زا  ار  هسلج 
يزارد نایلاس  اجنآ  رد  دـش و  رازگرب  ًاددـجم  مامت  هوکـش  اب  هیـضیف  رد  ماما  قالخا  سرد  دـمآ و  رـس  هب  ناخاضر  هایـس  نارود  هکنآ  ات 

(4 …  ) تفای همادا  لاس ) تشه  دودح  ًارهاظ  )
: دناهتشون هراب  نیا  رد  یتبسانم  هب  دوخ  ینیمخ  ماما 

لاثما هظعوم و  هیزعت و  سلاجم  قلطم  زا  دوب  هاش  اـضر  سیلپ  دـیدش  يریگولج  قـالخا ] سرد  سلجم   ] سلجم نیا  هعـسوت  یلـصا  تلع 
(5 . ) مداد هعسوت  مهف  ماوع  مومع و  وحن  هب  ار  یصوصخ …  سرد  زین  بناجنیا  دندوب و  دنم  هقالع  مدرم  تهج  نیا  زا  نآ .

رد لاس 1373 ق -  رد  ینعی  شیپ -  لاس  هاجنپ  هرس  سدق  يزار  فیرش  دمحم  خیش  مالسالا  ۀجح  موحرم  رازگتمدخ  دنمشناد  نینچمه 
: تسا هتشون  ماما  سیردت  هرابرد  هدش  پاچ  لاس 1374 ق  هب  هک  هّجحلا  راثآ  باتک 

زور ود  ياهتفه  هیضیف  هسردم  رد  لاس  تشه  دودح  و  هدوب ، مق  هزوح  درف  هب  رصحنم  داتـسا  نآ ، سرد  قالخا و  ّنف  رد  صوصخب   …و 
عاطقنالا لامک  یل  به  یهلإ   » رکذ اب  و  درک ] یم   ] ضیفتسم دوخ  قالخا  سرد  اویـش و  تانایب  زا  ار  هریغ  هزوح و  يالـضف  زا  رفن  اهدص 

ًۀقَّلعم انحاورأ  ریصت  و  ۀمظعلا ، ندعم  یلإ  لصتف  رونلا ، َبُجُح  بولقلا  راصبأ  قرخت  یّتح  کیلإ ، اهرظن  ءایـضب  انبولق  راصبأ  ِْرنأ  و  کیلإ ،
لاس دـنچ  رد  ات  دادیم ، الج  افـص و  ینارون و  ار  بیذـهت  قوذ و  لها  بولق  دومرفیم ، شـسرد  ماـتتخا  رد  هزور  همه  هک  کسدـق » ّزعب 

(6 [ …  ) درک  ] ریاد ار  لوصا  هقف و  جراخ  سرد  هزوح  و  لیطعت ، عناوم  زا  ياهراپ  يارب  ار  روکذم  سرد  هک  ریخا 
: دیوگ هراب  نیا  رد  تسا  هدش  پاچ  لاس 1352 ش  رد  هک  نادنمشناد  هنیجنگ  باتک  رد  نینچمه  هرس  سدق  يزار  موحرم 

رد هک  دوب  یلاـعلا ) هّلظ  دـم   ) ینیمخ هللا  ۀـیآ  راوگرزب  میعز  هدـهع  هب  ملع  نیا  سیردـت  لاـس  نیدـنچ  یکلم ، ياـقآ  موـحرم  زا  سپ  … 
هک منکیمن  شومارف  زگره  متشاد و  تکرش  يرایسب  تعامج  اب  مه  هدنراگن  نیا  هک  دوب  هعمج  هبنـش و  جنپ  ياهزور  رد  هیـضیف  هسردم 

زوس و اـب  و  هدرک ، ناوـنع  ار  ( 7 … « ) ٍدـغل تمَّدَـق  ام  ٌسفَن  رظنتل  هللا و  اوّقتا  اونما  نیذـلا  اهیأ  ای   » هکراـبم هیآ  اـهزور  بلاـغ  رد  هل  مّظعم 
رد دندادیم و  نیرضاح  نادرگاش و  هب  یّصاخ  تینارون  صوصخم و  تیناحور  هدومن و  ثحب  ار  یقالخا  بلاطم  یـصوصخم  تیناحور 

ریصت کیلإ … و  عاطقنالا  لامک  یل  به  یهلإ  : » دندرکیم ضرع  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  نیزح  یبلق  بیجع و  یلاح  اب  مه  ثحب  رخآ 
(8 «. ) کسدق ّزعب  ًۀقّلعم  انحاورأ 

هدرک نایب  ناس  نیدب  ار  نآ  ریثأت  تسا ، سالک  نیا  هدننک  تکرش  ياههرهچ  نیرتزراب  زا  یکی  دوخ  هک  هرس  سدق  يرهطم  دیهش  داتـسا 
: تسا

هک یقالخا  سرد  اّما  متشادن ، ار  تالوقعم  رد  دورو  یگتسیاش  مدوب و  هدشن  غراف  تامّدقم  زا  زونه  مق  هب  ترجاهم  زاغآ  رد  هچ  رگا  … 
موهفم هب  قالخا  هن  دوب  كولس  ریـس و  فراعم و  سرد  تقیقح  رد  و  دشیم ، هتفگ  هعمج  هبنـش و  جنپ  ره  رد  مبوبحم  تیـصخش  هلیـسو 

هبنـش هس  هبنـشود و  ات  هک  دروآیم  دـجو  هب  نانچنآ  ارم  سرد  نیا  ياهغلابم  قارغا و  چـیه  نودـب  درکیم . تسمرـس  ارم  یملع ، کـشخ 
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ياهسرد رد  سپـس  و  سرد -  نآ  رد  نم  یحور  يرکف و  تیـصخش  زا  یّمهم  شخب  متفاییم . نآ  ریثأت  تحت  ًادیدش  ار  مدوخ  دعب  هتفه 
وا هک  یتسار  منادیم . هتسناد و  وا  نویدم  ار  دوخ  هراومه  تفای و  داقعنا  متفرگ -  ارف  یهلا  ِداتـسا  نآ  زا  لاس  هدزاود  یط  رد  هک  يرگید 

(9 . ) دوب یهلا » یسدق  حور  »
____

. ترابع رد  فّرصت  یکدنا  صیخلت و  اب  ، 40 ص 39 -  ج 1 ، ینیمخ ، ماما  تضهن  ( 4
ص 183. ج 3 ، ماما ، هفیحص  ( 5

.45 ص 44 -  ج 2 ، هّجحلا ، راثآ  ( 6
.18 (: 59  ) رشح ( 7

.189 ص 188 -  ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 8
ص 10. يرگیّدام ، هب  شیارگ  للع  ( 9

خیـش هللا  ۀیآ  هلمج  زا  ناگدـننک -  تکرـش  هک  ییاهتمـسق  زج  تسین و  تسد  رد  لماک  ياهتـشبن  تسد  ریرقت و  تاسلج  نآ  زا  ًارهاظ   7
. تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  دناهدرپس ، رطاخ  هب  ای  هدرک  تشاددای  يدراهتشا -  هانپ  یلع 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  یقالخا  راثآ  مود : لصف 

هراشا

زین رگید  یثحابم  هک  ماما -  یقالخا  راثآ  تخادرپ . قالخا  شناد  رد  گنـسنارگ  يراثآ  فیلأت  هب  قالخا ، سیردت  رب  هوالع  ینیمخ  ماما 
: زا دنترابع  فیلأت  خیرات  تیبرت  هب  دنا -  یقالخا  ًةدمع  یلو  دروخیم ، مشچ  هب  اهنآ  رد 

؛ نیعبرا حرش  . 1
؛ ةالصلا بادآ  . 2

؛ لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش  . 3
. سفن اب  هزرابم  ای  ربکا  داهج  . 4

. اهباتک نیا  زا  کی  ره  هرابرد  هاتوک  یحیضوت  کنیا 

نیعبرا حرش  . 1

. تسا هتفای  نایاپ  مّرحم 1358 ق  مراهچ  هعمج  زور  رصع  رد  ماما ، یقالخا  رثا  نیرتطوسبم  ینعی  فینُم ؛ فیلأت  فیرش و  رثا  نیا  شراگن 
« نیعبرا  » ِّتنـس ياضتقا  هب  هک  تسا  ءانثلا ) ۀـیحتلا و  فالآ  مهیلع   ) تلاسر نادـناخ  ثیداحا  زا  فیرـش  ثیدـح  لهچ  ِحرـش  باـتک  نیا 

باب رد  و 32   31 ، 28 ثیدـح 11 ، زین  رخآ و  ثیدـح  تفه  یقـالخا و  نآ  ثیدـح  و 29  هدـش ، فیلأت  مالـسا ، ياملع  نیب  رد  یـسیون 
هزیگنا باتک  نیا  زاغآ  رد  ّفلؤم  تسا . هدـش  حرطم  مه  یقالخا  ثحابم  32 و 34  ثیدح 28 ، لیذ  دـنچ  ره  تسا . فراعم  تاداقتعا و 

: دنکیم نایب  نینچ  ار  نآ  فیلأت  زا  شا 
مهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ثیداحا  زا  ثیدـح  لهچ  هک  مدرکیم  ثیدـح  دوخ  اـب  دوب  یتّدـم  فیعـض ، ِتعاـضب  یب  هدـنب  نیا 
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نابز هب  ار  نآ  تهج  نیا  زا  و  دشاب ؛ هتشاد  یتبسانم  هماع  لاح  اب  هک  دنک  یحرش  تبـسانم  هب  ار  کی  ره  هدرک و  يروآ  عمج  مالـسلا … 
یسراف

موش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  فیرش  ِثیدح  لومشم  هللا -  ءاش  نإ  دیاش -  دنریگ . هرهب  نآ  زا  زین  نانابز  یسراف  هک  هتـشاگن   8
هب ّقفوم  هقیفوت  نسح  هللا و  دـمحب  ات  ًاملاع » ًاهیقف  ۀـمایقلا  موی  هللا  هثعب  اهب  نوعفتنی  ًاثیدـح  نیعبرأ  یتّمُأ  یلع  ظفح  نم  : » تسا هدومرف  هک 

. مدش نآ  عورش 
فیلأت زا  لاوش 1349 ق  رد 25  ینعی  نیعبرا ، حرـش  زا  شیپ  اهلاس  هک  هیادـهلا ، حابـصم  دوخ : رگید  باتک  زا  راب  راهچ  رثا  نیا  رد  ماـما 

: دناهدرک دای  هدش ، غراف  نآ 
نوچ ار  تیـالو  تّوبن و  ماـقم  نایرـس  زا  ياهّمـش  هدنـسیون  و  هللا » تاذ  یف  ٌسوسمم  یلع  : » تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوـبن  ثیدـح  رد 

رد ریرحت  هتـشر  هب  هیادهلا  حابـصم  هب  موسوم  هدِح  یلع  ياهلاسر  رد  مایا  ِقباس  رد  دـنک ، فصو  دـهاوخب  باتملاع  باتفآ  زا  هک  شاّفخ 
(10 . ) هدروآ

. دناهدرکن يدای  نآ  رد  هدرک ، فیلأت  نیعبرا  حرش  زا  شیپ  هک  يراثآ  رگید  زا  یلو 
: تسا هدیمان  نیعبرا  حرش  ار  نآ  يدراوم  رد  هدرک و  دای  رثا  نیا  زا  اهراب  لهج  لقع و  دونج  حرش  ةالصلا و  بادآ  ياهباتک  رد  ماما 

(11 . ) ماهتخادرپ لیصفت  هب  نآ  نایب  رد  روسیم  ردق  هب  هتشاگن و  باب  نیا  رد  یحرش  نیعبرا  حرش  رد  هدنسیون  - … 
(12 . ) میتشاد روکذم  نیعبرا …  حرش  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  زا  ياهّمش  ام  - … 

(13 . ) میدومن نایب  نیعبرا  حرش  باتک  رد  ار  دیحوت …  همیرک  هروس  فیاطل  زا  ياهّمش  ام  و  - … 
(14 . ) میدومن حرش  هداد  رارق  متشه  تسیب و  ثیدح  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نیعبرا  حرش  رد  ام  و  - … 

، میا هدرک  دای  ناونع  نیمه  اب  نآ  زا  مه  ام  تسا  هدیمان  مان  نیدب  ار  نآ  ّفلؤم  دوخ  رگید  يوس  زا  و  یّمسم ، قباطم  مسا  نیا  هک  اجنآ  زا 
. تسا هدش  رشتنم  ثیدح  نیعبرا  مان  اب  دنچ  ره 

ةالصلا بادآ  . 2

: دیوگ رثا  نیا  شراگن  زا  شا  هزیگنا  هرابرد  ّفلؤم 
____

.635 ، 625 ص 592 ، زین ر ك : . 546 ص 545 -  نیعبرا ، حرش  ( 10
ص 48. ةالصلا ، بادآ  ( 11

ص 291. ةالصلا ، بادآ  ( 12
.334 ، 250 ، 173 ، 123 ص 15 ، زین ر ك : ص 304 . ةالصلا ، بادآ  ( 13

.334 ، 250 ، 173 ، 123 ص 15 ، كر : زین  ص 166 . لهج ، لقع و  دونج  حرش  ( 14
هّماع لاح  اـب  ار  نآ  نوچ  و  مدـیناجنگ ، نآ  رد  تالـص  رارـسا  زا  روسیم  ردـق  هب  هک  مدروآ  مهارف  ياهلاـسر  نیا ، زا  شیپ  دـنچ  یماـیا   9

نآ زا  ار  ینامیا  ناردارب  دیاش  مروآ ، رد  ریرحت  کلس  رد  ار  یناحور  جارعم  نیا  هیبلق  بادآ  زا  يرطـش  هک  متفرگ  رظن  رد  تسین  یبسانت 
. دیآ لصاح  يّرثأت  ار  دوخ  یساق  بلق  يرکذت و 

بادآ رب  هوالع  رثا  نیا  رد  فلؤم  تسا . هتفای  ناـیاپ  نیدرورف 1321  اب 30  ربارب  رخآلا 1361 ، عیبر  مود  هبنـشود  زور  رد  رثا  نیا  شراگن 
هفیرـش ياههروس  هدرک و  حرطم  بسانت  هب  زین  ار  يرگید  ّمهم  یقالخا  یفراعم و  ثحابم  تسا ، یقـالخا  لـئاسم  زا  دوخ  هک  زاـمن ، یبلق 
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: دناهدرک دای  دوخ  رگید  رثا  راهچ  زا  باتک  نیا  رد  ناشیا  دناهدرک . ریسفت  ار  ردق  دیحوت و  دمح ،
؛ تشذگ رتشیپ  هک  نیعبرا ، حرش  فلا )

؛) 377 ، 357 ، 350 ، 304 ، 79 ، 31 رد ص 2 ،  ) ةالصلا ّرس  ب )
؛) رد ص 245  ) رحس ياعد  حرش  ج )

(. 293 ، 245 رد ص 136 ،  ) هیادهلا حابصم  د )
: دناهدشن ّقفوم  ایوگ  هک  دننک  فیلأت  تادابع  زا  يرایسب  عیرشت  تلع  باب  رد  ياهلاسر  هک  دناهداد  هدعو  نینچمه 

(15 … ! ) هدش عنام  رگید  تالاغتشا  منک و  میظنت  ياهلاسر  باب  نیا  رد  هک  تسا  رظن  رد  اهلاس  ار  هدنسیون  … 

لهج لقع و  دونج  حرش  . 3

حرش باتک  نیا  دناهدروآ . يور  یلوصا  یهقف و  تافیلأت  هب  رثا  نیا  زا  سپ  ناشیا  تسا و  ینیمخ  ماما  یقالخا  فیلأت  نیرخآ  باتک  نیا 
لقع و زا  کی  ره  يارب  دنج  جنپ  داتفه و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  لهج  لقع و  دونج  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  فورعم  ثیدح 

دصقم رد 25  ار  لهج  لقع و  دونج  زا  دـنج   25 لهج ، لقع و  هب  عجار  یّلک  یثحابم  رب  هوالع  ینیمخ  ماـما  ( 16 . ) تسا هدرمش  رب  لهج 
: دناهدشن نآ  فیلأت  هب  ّقفوم  ًارهاظ  هک  هداهن  او  رگید  يدّلجم  هب  ار  هّمتت  هداد و  حرش 

____

ص 75. ةالصلا ، بادآ  ( 15
ص 15. ج 1 ، یفاکلا ، ( 16

10
. میهدیم رارق  رگید  دّلجم  رد  ادخ  تساوخ  اب  ار  نآ  همتت  میهدیم و  همتاخ  ار  ثیدح  حرش  زا  وزج  نیا  اجنیا  ام  - 

هطـساو هب  هک  یمایا  رد  تاّلحم ، هبـصق  رد  هس  تصـش و  دصیـس  رازه و  كراـبملا  ناـضمر  رهـش  مود  زور  رد  دـلج  نیا  دیـسر  ماـمتا  هب 
(17 . ) مدوب هدرک  ترفاسم  اجنآ  هب  مق  زا  اوه  يامرگ 

. هللا ءاش  نإ  مینکیم ، نایب  هلاسر  نیا  رد  دوخ  باب  رد  ار  نآ  طیارش  تامّدقم و  و  هبوت ، تقیقح  ام  و  - 
(18 . ) دیایب هبوت  باب  رد  هک  دوخ  طیارش  اب  دنک  صلاخ  هبوت  نآ ، زا  سپ  - 

. دنک نییبت  ار  نآ  يدعب  تادّلجم  ای  دّلجم  رد  هک  تسا  هدوب  فلؤم  رظن  رد  و  ( 19  ) تسا هبوت  ثحب  دقاف  عوبطم ، ِدّلجم  نیا  یلو 
: دنراد نآ  فیلأت  نامز  هب  ياهراشا  زین  باتک  طساوا  رد  ماما 

ملاع هنکس  مامت  رد  نآ  شتآ  هک  تسا  ناملآ  نیقفّتم و  نیب  یمومع  گنج  ششوج  عقوم  دنکیم  هایس  ار  قاروا  نیا  هدنـسیون ، هک  نآلا 
مـسا هب  هک  راگزور ، هبت  ُِعبَـس  کی  راوخ و  مدآ  روناج  کی  بضغ  هرئان  زج  تسین  هدنزورف  منهج  هدنزوس و  هلعـش  نیا  هدش و  رو  هلعش 

تیعمج نیا  یک  دوش و  یهتنم  اجک  هب  ات  درک …  راگزور  ناشیرپ  تخبدـب و  ار  دوخ  هراچیب  ّتلم  ًاصوصخ  ار و  َملاع  ناـملآ ، ییاوشیپ 
دوش ینارون  یکاخ  هدکتملظ  نیا  دنک و  ادیپ  همتاخ  یگراچیب  نیا  دـنوش و  صالخ  ناسنا …  تروص  هب  ِناویح  رفن  دـنچ  تسد  زا  اونیب 

(20 . ) هروهظب انیلع  َّنُم  فیرشلا و  هجرف  لِّجع  ّمهللا  لماک ؟ ِحلصم  یلو  یهلا  رون  هب 
: تسا هداد  عاجرا  اهنآ  هب  هدرک و  دای  دوخ  رگید  رثا  هس  زا  باتک  نیا  رد  فلؤم 

،390 ، 107 ص 51 ،  ) ةالـصلا بادآ  ج ) 334 ؛) ، 250 ، 173 ، 166 ، 123 ص 15 ، ، ) نیعبرا حرـش  ب ) ص 28 ؛)  ) هیادهلا حابـصم  فلا )
(. 413
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نآ لیصفت  هک  : » دناهداد … هدعو  ار  دنزرف  تیبرت  هرابرد  هناگادج  ياهلاسر  فیلأت  نینچمه 
____

ص 429. لهج ، لقع و  دونج و  ثیدح  حرش  ( 17
.105 لهج ص 123 ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 18

دونج ثیدح  حرش   ) تسا هداد  ار  نآ  هدعو  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  همدقم  رد  ّفلؤم  هک  تسا  همتاخ »  » دقاف هک  نانچمه  ( 19
(. ص 5 لهج ، لقع و 

.246 ص 245 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 20
11

ای دـناهدرکن  فیلأت  ياهلاسر  نینچ  ًارهاظ  هک  ( 21 « ) موش نآ  زارفا  هب  ّقفوم  قح  قیفوت  هب  تسا  دـیما  هک  تسا  ياهناگادـج  هلاسر  جاتحم 
(22 . ) دنسیونب دوخ  هژیو  کلسم  هب  ملاع  ینامز  ثودح  تابثا  رد  ياهلاسر  دناهدرک  وزرآ  نینچمه  تسا . هتفر  نایم  زا 

هب نتخادرپ  زا  هتشاد و  رظن  ّدم  ار  ثیدح  یقالخا  هغبص  رتشیب  هتشون ، مدرم  مومع  یقالخا  هیکزت  تیبرت و  هزیگنا  هب  هک  رثا  نیا  رد  فلؤم 
فالخ رب  دـیدج  یکبـس  هب  یقالخا  یفیلأت  رب  يو  يانب  تسا . هتفات  رب  يور  یکدـنا ، زج  درادـن ، تهج  نیا  رد  يریثأت  هک  یملع  قیاـقد 

: تسا هدوب  ّقفوم  هنیمز  نیا  رد  قحلا  و  قالخا ، شناد  جیار  بتک 
هیملع تاکن  زا  هدافتسا  هکنآ  موس  یتاهج …  هب  دنک  فیرـش  ثیدح  نیا  هیملع  ِتاهج  فارطا  رد  ثحب  هک  درادن  رظن  رد  هدنـسیون  … 

زا مهم  دوصقم  هکنآ  تسا -  هدـمع  نآ  و  مراهچ -  تسا . ماوع  هکلب  مومع  هدافتـسا  هب  رظن  ار  اـم  تسا و  لـضف  ملع و  لـها  هب  رـصحنم 
رابکبس نآ  ياوصقلا  تیاغ  هکلب  تسین ؛ هیفسلف …  هیملع و  تاکن  ماهِفا  هیهلا ، مولع  طسب  زا  ینسا  دصقم  هفیرـش و  ثیداحا  نیا  رودص 
تخرد راسخاش  زا  تسا  حور  ریاـط  ندومن  عطقنم  بیغ و  َملاـع  هب  تسا  حاورا  نداد  هجوت  تعیبط و  ِملظم  ملاـع  زا  تسا  سوفن  ندومن 

نیا تسا و  هبیط  هرجـش  حور  هک  سنا ، لفحم  سدـق و  ملاع  ياـضف  يوس  هب  تسا  نآ  نداد  زاورپ  تسا و  هثیبخ  هرجـش  لـصا  هک  اـیند ،
 … لامعا صیلخت  لاوحا و  حالصا  سوفن و  هیکزت  لوقع و  هیفصت  زا  رگم  دیاین  لصاح 

رود دوصقم  دصقم و  زا  لاونم  نیدب  ثیداحا  حرش  یملعو و  یبدا  ریـسفت  روط  نیمه  یخیرات و  یملع و  قالخا  رـصاق ، رظن  هب  هلمجلاب ،
هب هعجار  هفیرـش  تایآ  ریـسفت  ای  نآ  هب  هطوبرم  ثیداحا  حرـش  قالخا و  ملع  رد  مهم  هک  تسا  نآ  هدـیقع  ار  هدنـسیون  تسا . نداـتفا … 

سوـفن رد  ار  دوـخ  دـصاقم  زا  کـی  ره  ندروآ ، داـی  نداد و  رکذـت  تحیـصن و  تظعوـم و  راـشبِا و  اـب  نآ  هدنـسیون  هک  تـسا  نآ  نآ ،
 … دنک نیزگیاج 

(23 …  ) دسیونب زرط  نیا  دش  ادیپ  ریرحت  ریرقت و  رب  رداق  هدنسیون و  یملاع  رگا  هک  مدرک  زاب  ار  قالخا  باتک  نتشون  هار  هدنسیون 
____

ص 155. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 21
دعب ثدـحی  هللا  ّلعل  ، » تسا هناگادـج  هلاسر  دارِفا  هب  جاتحم  شتامدـقم  اب  نآ  نایب  : » ص 23 … لهج ، لقع و  دونج  ثیدـح  حرـش  ( 22

«. میوش لیان  نآ  هب  هک  دیامرف  تیانع  یقیفوت  و  ًارمأ » کلذ 
.14 ص 7 -  لهج ، لقع و  دونج و  ثیدح  حرش  ( 23

12

سفن اب  هزرابم  ای  ربکا  داهج  . 4
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، تسا فرـشا  فجن  رد  دـیعبت  هرود  رد  ناشیا  یقالخا  تانایب  ریرقت  یقالخا و  راثآ  ءزج  اّما  تسین ؛ ماـما  تاـفیلأت  زا  هک  يرگید  باـتک 
ریثأت قنور و  رپ  تاسلج  مق ، هیملع  هزوح  رد  شیپ  لاس  تصش  دودح  ماما  ترضح  تشذگ ، هکنانچ  تسا . سفن  اب  هزرابم  ای  ربکا  داهج 
دروم یقالخا  بلاطم  ماما  هناتخبـشوخ ، یلو  تسا ؛ هدنامن  ياج  رب  سورد  نآ  ِتاریرقت  دـنچ  ره  دناهتـشاد و  قالخا  ياشگهار  راذـگ و 

. دناهداهن تعیدو  هب  هتفگشیپ  راثآ  رد  ار  دوخ  رظن 
فجن هب  رهم 1344  هعمج 23  رـصع  و  دادغب ، هاگدورف  هب  هیکرت  زا  هرخآلا 1385 ، يدامج  اب 9  ربارب  هامرهم 1344  زور 13  ینیمخ  ماما 

ار هقف  سیردت  فرشا ، فجن  رد  هرس  سدق  يراصنا  خیش  دجسم  رد  بجر 1385  اب 20  ربارب   1344  / 8 زور 23 /  دندش و  دراو  فرشا 
اب ربارب  هدعق 1398  يذ  لیاوا  ینعی  سیراپ ؛ تمـس  هب  تکرح  فجن و  زا  جورخ  ماگنه  ات  خـیرات  نآ  زا  ناشیا  سیردـت  دـندرک . عورش 

هقف هب  رصحنم  ناشیا  یمـسر  سرد  فرـشا ، فجن  رد  دیعبت  هرود  رد  دنچ  ره  تشاد . همادا  هزوح  یـسرد  مایا  رد  هامرهم 1357 ، طساوا 
ظعاوم یقالخا و  تانایب  ناضمر -  كرابم  هام  زا  شیپ  یلیصحت و  لاس  ماجنا  زاغآ و  دننام  فلتخم -  ياهتبـسانم  هب  هاگهگ و  یلو  دوب ،

. دناهتشاد ياهدنهد  هّبنت  تارکذت  و 
اب هزرابم  ای  ربکا  داهج  مان  اب  هک  درک  ریرقت  نامز  نامه  ار  یقالخا  ظعاوم  نیا  زا  یشخب  یناحور  دیمح  دیـس  ياقآ  بانج  مالـسالا  ۀجح 
رد اهراب  سپـس  ناریا و  زا  جراخ  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  اهلاس  هناگادـج -  هاگ  و  هیقف -  تیالو  هرابرد  ماما  سورد  اـب  هارمه  سفن 

نیب ینعی  خـیرات ؛ نیا  زا  شیپ  اـت  قوف  رثا  ياوتحم  نیارباـنب ، تسا . هجح 1392  يذ  ربکا  داهج  رب  رـشان  همدقم  خیرات  دـش . رـشتنم  ناریا 
. تسا هدش  اقلا  ات 1392  ياهلاس 1385 

 - ص 14 ج 2 ،  ) ماما هفیحـص  رد  هدـش و  هدایپ  راون  زا  هسلج  ود  نآ  تسین . تسد  رد  هسلج  ود  زج  یقـالخا ، سورد  نیا  راون  هنافـسأتم 
رد هچنآ  دننام  ماما -  نانخس  ّصن  هک  دوشیم  صّخشم  ربکا  داهج  اب  هسلج  ود  نیا  هسیاقم  زا  تسا . هدش  پاچ  ( 391 و ص 390 -  ، 28

شیاریو و اب  ار  ناشیا  نایب  ياوتحم  ماما -  تقفاوم  اب  هتبلا  مرتحم -  رّرقم  هکلب  هدـشن ، هدایپ  دوشیم -  هدـید  ماما  هفیحـص  رون و  هفیحص 
راتشون هب  راتفگ  نابز  لیدبت  ثحابم و  یقطنم  مظن  تیاعر  ریخأت و  میدقت و 

13
. دناهدرک هدنزرا  سب  یتمدخ  هار  نیا  زا  و  هضرع ،

رون و هفیحـص  لثم  هن  مهنآ  تسا ، ناشیا  سورد  ریرقت  هکلب  تسین  ماما  ترـضح  ملق  هب  ربکا  داـهج  نیـشیپ ، رثا  هس  فـالخ  رب  نیارباـنب ،
ره زا  زیهرپ  يارب  زین  و  ور ، نیا  زا  تشذـگ . هک  یتارییغت  اب  هکلب  تسا ، هدـش  هدایپ  یلـصا  لکـش  نامه  هب  تراـبع  نیع  هک  ماـما  هفیحص 

، تشذـگ هکنانچ  دـنچ ، ره  تسا ؛ رتقباطم  اوتحم  اـب  مسا  نیا  هک  تسادـیپ  میا . هدـیمان  قـالخا  سورد  تاریرقت  ار  نآ  اـم  هابتـشا ، هنوگ 
رامـش هب  قالخا  سورد  نیرتهب  زا  اوتحم  نیا  یلو  دـنا ؛ هتـشادن  ناونع  نیا  اـب  مّظنم و  یقـالخا  ِسرد  فرـشا ، فجن  رد  ناـشیا  ترـضح 

. دیآیم
مشش دنب  هتکن  نیا  لیلد  تسا . هتسنادیم  رتمزال  ار  اهنآ  رشن  هتشاد و  رطاخ  ّقلعت  شراثآ  رگید  زا  شیب  شا  یقالخا  راثآ  هب  ماما  ترضح 

: دناهتشون فرشا  فجن  رد  مرحم 1398  اب 25  ربارب  هام 1356  يد  رد 15  هک  تسا  ناشیا  همان  تیصو 
عیاض هک  يروط  هب  دـنراذگب  وا  رایتخا  رد  دـنک  عبط  تساوخ  یـسک  رگا  و  دـننک ، عبط  ناـکما  تروص  رد  ار  بناـج  نیا  یّطخ  بتک  . 6

(24 . ) ار یقالخا  بتک  ًاصوصخ  دوشن ،

هرس سدق  ینیمخ  ماما  یقالخا  راثآ  یلصا  ياهروحم  اهیگژیو و  موس : لصف 

هراشا
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تفرعم قالخا و  گرزب  ناداتـسا  دزن  درک . شناد  نیا  فرـص  ار  دوخ  زیزع  رمع  فیرـش و  تقو  اهلاس  ماـما  ترـضح  تشذـگ  هکناـنچ 
َمحارملا امهیحور  یلع  هللا  ضافأ   ) يدابآ هاـش  یلع  دـمحم  خیـش  هللاۀـیآ  موحرم  يزیربت و  یکلم  اـقآ  داوج  ازریم  هللا  ۀـیآ  موحرم  دـننام 

ملع تخادرپ و  اهنآ  سیردت  لئاسم و  نیا  رد  روغ  هعلاطم و  هب  يدامتم  ياهلاس  سپس  تخودنا و  شناد  ۀئینهلا ) معنلاب  امهابح  ۀینّابرلا و 
نیا زا  تشون . درک  هبرجت  دیـشچ و  تفای و  ار  هچنآ  دش و  راذـگریثأت  ّقفوم و  گرزب و  يداتـسا  دوخ  تخاس و  نیرق  نامیا  لمع و  اب  ار 

، رگید يوس  زا  دراد . ناوارف  ياهتوافت  قالخا  ياهباتک  زا  يرایـسب  اب  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  یگتخپ  قمع و  انغ ، زا  ناشیا  بلاطم  ور 
ناـشیا ثحاـبم  دوب ، لـئاق  هزوح  حالـصا  ناـیناحور و  بیذـهت  هیکزت و  يارب  هک  ياهژیو  تیمها  هزوـح و  رد  قـالخا  سیردـت  لـیلد  هب 

ره تسا -  زاین  التبا و  لحم  اههزوح  رد  رتشیب  هک  تسا  یتاعوضوم  هب  طوبرم  ًةدـمع  نامرد و  یب  ياهدرد  يافـش  دـمآراک ، يدربراـک ،
يارب دنچ 
____

.293 ص 292 -  ج 3 ، ماما ، هفیحص  ( 24
14

ياهروحم زا  ياهراپ  لاح ، ره  هب  تسا . هتکن  نیمه  زین  اـم  شنیزگ  لـیالد  زا  یکی  و  تسا -  زومآ  سرد  نیرفآ و  هّبنت  زین  تاـقبط  مومع 
: دنوشیم رکذ  ۀلماک » ةرشع  کلت   » قادصم هب  دنب  هد  یط  لامجا ، هب  ماما ، یقالخا  ياهباتک  رد  یلصا 

یعبت یلصا و  تسا : ترطف  ود  ياراد  ناسنا  . 1

هک یعبت  يرگید  ؛و  قلطم لامک  هب  قشع  زا  تسا  ترابع  هک  یلـصا  یکی  تسا : ترطف  ود  ياراد  ناسنا  هک  دـناهدش  رکذـتم  ًارّرکم  ماـما 
ترطف نیا  دونج  ار  لقع  دونج  همه  و  باـجح ، یب  هرومخم  ترطف  هب  دـننکیم  ریبعت  ترطف  ود  نیا  زا  و  صقن ، زا  رّفنت  زا  تسا  تراـبع 

دونج یگمه  لـهج  دونج  دوشیم و  تعیبط  باـجح  هب  هبوجحم » ، » دوش عقاو  ناـهانگ  ریثأـت  تحت  یلـصا  ترطف  نیا  هاـگ  ره  دـننادیم .
(25 . ) دناهبوجحم ترطف 

دصقم ود  هب  یّلک  قیرط  هب  یهلا  ماکحا  مامت  هدش و  هداهن  انب  ّتلبِج  هقیرط  ترطف و  هشقن  قبط  رب  ینامسآ …  ماکحا  تهج  نیا  زا   …و 
هطساو اب  ای  هطساو  یب  ای  دصقم ، ود  نیا  هب  هیهلا  تاروتسد  عیمج  تسا و  یعبت  یعرف و  رگید  یلالقتسا و  یلـصا و  یکی  هک  دوش  مسقنم 

: دنک عوجر 
لوا دصقم 

عورف زا  يرایـسب  یناـسفن و  كولـس  بتارم  هدـمع  مهأ و  قـلطم و  لاـمک  هب  تسا  ترطف  نداد  هجوـت  یلالقتـسا -  تسا و  یلـصا  هک  - 
. تسا طوبرم  دصقم  نیا  هب  جح  تالص و  تاّمهم  لیبق  زا  ماکحا 

مود دصقم 
زا يرایـسب  تسا و  ضارمـألا  ّمُا  صئاـقنلا و  ما  هک  تعیبط  اـیند و  هثیبـخ  هرجـش  زا  تسا  ترطف  نداد  رّفنت  تسا -  یعبت  یـضرع و  هک  - 

هبجاو و تاقدـص  موص و  لـیبق  زا  تایعرـش  عورف  زا  يریثـک  كولـس و  ضاـیترا و  باوبا  هدـمع  ینآرق و  ياـهتوعد  هدـمع  تاـیبوبر و 
. دنک عوجر  نآ  هب  یصاعم  شحاوف و  كرت  اوقت و  و  هبحتسم ،

. صقن زا  رّفنت  ترطف  و  لامک ، هب  قشع  ترطف  تسا : ترطف  ود  ناسنا  رد  هک  یتسناد  هکناـنچ  تسا ، ترطف  هشقن  قباـطم  دـصقم  ود  نیا 
(26 . ) تعیبط هیناملظ  بُجح  زا  ترطف  صّلخت  يارب  تسا و  ترطف  هب  طوبرم  عیارش  عیمج  سپ 

____ 2
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تسا حالصا  ریغت و  لباق  قالخا  تاکلم و  عیمج  و  ریغت ، راد  تعیبط  ملاع  . 2

، گرم ندیسر  ارف  زا  شیپ  ات  هجیتن  رد  تسا و  مّرصتو  لدّبت  ریغت و  راد  تعیبط  ملاع  هک  دناهدرک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  اهراب  هللا  همحر  ماما 
زا تسین . هتفریذپ  تهج  نیا  زا  يرذع  چیه  دنک و  حالـصا  دنـشاب ، هدناود  هشیر  سفن  رد  دنچ  ره  ار ، هلیذر  قالخا  همه  دناوتیم  یمدآ 
مد ات  دنوش و  لیاز  اسب  هچ  اریز  دـنوش ؛ رورغ  بجع و  بجوم  دـیابن  هاگ  چـیه  هدـیمح  تاکلم  مراکم و  یقالخا و  نساحم  رگید ، يوس 

: دنشابن یقاب  گرم 
تائیـس و  هدیمح ، لیاصخ  هب  لیدبت  ار  شیوخ  لیاذر  و  تالامک ، هب  لّدبم  ار  دوخ  صیاقن  دناوتیم  تسا  عقاو  تعیبط  ملاع  رد  ات  ناسنا 

« تسین رییغت  لباق  تسا و  تاـیتاذ  زا  هلیذر  ِتفـص  نـالف  اـی  تشز  ِقلُخ  نـالف   » تسا فورعم  هکنیا  و  دـیامن ، تانـسح  هب  لّدـبم  ار  دوخ 
دومن و لیدبت  ناوتیم  ار  هیناسفن  تافص  مامت  تادهاجم  تاضایر و  اب  هکلب  تسا . ّربدت  ّتلق  زا  یشان  ساسا و  یب  یفرح  درادن و  یلصا 

(27 . ) دومن سفن  تّزع  تعانق و  مرک و  تعاجش و  هب  لّدبم  ناوتیم  ار  عمط  صرح و  لُخب و  نبُج و  یّتح  داد ، رییغت 
. اهنآ لباقم  زا  اهنآ  عدر  همیرک و  قالخا  يوس  هب  هّقح  عیارـش  ایبنا و  توعد  هبرجت ، ناهرب و  رب  هوالع  دـنک  اعّدـم  نیا  رب  تلالد  هکنانچ 

(28)

لاق تسا و  لیق  رس  هب  رس  یمسر  ملع  . 3

کشخ و میهافم  تاحالطـصا و  نتـشابنا  یمـسر و  مولع  نتخومآ  هک  دناهدرک  نییبت  ار  تقیقح  نیا  نوگانوگ  ياهنایب  اب  هللا  همحر  ماما 
اـسب هچ  تسا . رتشیب  رگید  ياهزیچ  زا  شررـض  دـشابن  هارمه  بیذـهت  اـب  رگا  هکلب  تسین  یمدآ  حـالف  تاـجن و  بجوم  اـهنت  هن  زغم  یب 

هیعرـش و هیظفل و  هیلمع و  لوصا  هیفرح ، یناعم  دـنک و  لیـصحت  مّنهج  نیبج  قرع  نیمی و  ّدـک  اب  شالت  تمحز و  لاس  داـتفه  اـب  یمدآ 
هداـم و هیهاـملا ، ۀـیرابتعا  دوجولا و  ۀـلاصا  ثلاـث ، مسق  یّلک  یقیلعت و  یلزا و  ِمدـع  ِباحـصتسا  دورو ، تموـکح و  تبثم ، لـصا  هیلقع ،

ضیف هتباث و  نایعا  یلویه و  تروص و 
____
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نیا هک  یتـقو  زا  بتارم  هب  ار  يو  و  دـیازفیب ، ینم  اـم و  تیناـنَا و  تملظ و  رب  دـشخبن و  يدوـس  ار  وا  هرـشع ، لوـقع  سدـقا و  سدـقم و 
نودب دـمانیم و  میهافم » يرادرابنا   » ار یمـسر  مولع  نتـسناد  ماما  هصالخ ، دـنک . رترود  ناحبـس  يادـخ  زا  تسنادیمن  ار  تاحالطـصا 

ياههناشن لیـصفت  هب  دنادیمن و  عفان  دـشابن  نامیا  هارمه  هک  یماگنه  مه  ار  دـیحوت  ملع  یتح  تسین و  لیاق  اهنآ  يارب  یـشزرا  بیذـهت 
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. درامشیم رب  تایاور  تایآ و  زا  هدافتسا  اب  ار  عفان  ملع  نامیا و 
مدق هک  دنرادنپیم  دنچ ، یتلاقم  باتک و  ِندروآ  ملق  هب  فیلأت و  ای  سیردت  یحابص  دنچ  دنچ و  یتاحالطـصا  نتـشابنا  اب  یخرب  هزورما 

نیمز و رب  دناهتـشگ و  نابّرقم  ناقیّدـص و  ناحلاص و  ءزج  هدـش و  توکلم  کلم و  ترخآ و  ایند و  تبقنم  زئاح  هداـهن ، نیدـقرف  قرف  رب 
: تسوا دیاکم  اههعدخ و  سیلبا و  ياهماد  زا  همه  اهنیا  هکنآ  زا  لفاغ  دنشورفیم ، رخف  نامز 

تاحالطـصا نیا  تسا . سیلبا  هدنام  سپ  دنک ، داجیا  ّللدت  یـشکرس و  يراسکاخ ، ینتورف و  ياج  هب  ناسنا  رد  هک  یفراعم  ملع  نآ  … 
هرـسکی هیناسفن  دویق  زا  و  یهلا ، ار  ناسنا  هک  تسین  عّقوت  رگید  مولع  زا  اریز  ؛ تسا رت  تسپ  مولع  ماـمت  زا  دـنک  لـصاح  ار  هجیتن  نیا  رگا 

ادیپ اهنآ  رد  تکاله  ِبجوم  ِبجُع  نیا  لقاال  دنرتکیدزن . تمالـس  هب  اهنآ  سپ  دنرادن . ییاوعد  نینچ  زین  مولع  نآ  نابحاص  دنک . نوریب 
مرگرـس میهافم و  یتشم  راتفرگ  هراچیب  يا  وت  لاح  هب  ياو  سپ  هدرکن . رود  قح  سدـقم  تحاـس  زا  ار  اـهنآ  هللا  ۀـفرعم  هلیـسو  و  هدـشن ،

هب وت  يدـش ! رود  هّقح  مولع  هطـساو  هب  قح  زا  و  يدـنارذگ ، تعیبط  هاـچ  هب  نتفر  ورف  رد  ار  دوخ  زیزع  رمع  هک  تاحالطـصا  زا  ياهراـپ 
شوخ لد  میهافم  نیا  هب  زیخرب و  تلفغ  باوخ  زا  يردـق  يدرک . یناطیـش  لمع  هلیـسو  ار  یناّقح  ملع  قح و  وت  يدرک ، تنایخ  فراعم 

. نکم
هچ وت  بلق  رد  موـلع  نیا  زا  نیبـب  يرّـسفم ، ثّدـحم و  اـی  یهیقف  اـی  یمیکح  رگا  دروآ : تسد  هب  دـیاب  زین  ار  موـلع  ریاـس  لاـح  اـجنیا  زا 
زج نیبب  نک  رظن  يدش . سیلبا  همعط  هک  نادب  تسا  هدش  لصاح  ینیبدوخ  باجعا و  مولع  نیا  زا  وت  رد  يدـید  رگا  هدـنام . ییاهراگدای 

یلویه و اب  دوشیم  ایآ  داد ؟ باوج  ار  دادش  ظالِغ و  هللا  ۀکئالم  تاحالطصا  نیا  اب  ناوتیم  ایآ  يراد ؟ هچ  زغم ، یب  تاحالطصا  ياهراپ 
ربکت ادخ  ناگدنب  هب  ناوتب  دوشیمن  رئارـس  فشک  هک  ملاع  نیا  رد  مریگ  داد ؟ يزاب  ار  ملاع  يادخ  اهنیا  دننام  هیفرح و  یناعم  تروص و 

؟ تفر نیبوچ  ياپ  نیمه  اب  زاب  مه  تمایق  ربق و  رد  ناوتیم  ایآ  درک ،
17

، هچ تسا ؛ رتهب  نآ  زا  اهلغـش  نیرت  تسپ  دـنکن ، یتسرد  یتسار و  هار  هب  تیادـه  ار  ام  ینید ، یهلا و  مولع  رگا  هک  مسق  تسود  ناـج  هب 
رزو و و  یـشورف ، نید  دوش  ایند  ریمعت  هیامرـس  رگا  ینید  مولع  یلو  تسا ؛ رتمک  اهنآ  دسافم  دـنراد و  یلجاع  ياههجیتن  يویند  ياهلغش 

. تسا رتالاب  زیچ  همه  زا  شلابو 
دلابب و دوخ  هب  ناسنا  دراد ، زین  یناطیـش  تارمث  هک  اپ  رـس و  یب  حالطـصا  ات  هس  ود  هطـساو  هب  هک  دهاوخیم  یتیفرظ  مک  ردـقچ  ًۀـقیقح 

. دنک بوسحم  رادقم  یب  لهاج و  ار  نارگید  دنادب و  رتهب  رتالاب و  ادخ  ناگدنب  زا  ار  دوخ 
وا ياپ  ریز  ار  دوخ  َرپ  هکئالم  هدناسر و  هللااب  ءاملع  ماقم  هب  ار  دوخ  زغم ، یب  میهافم  نیا  اب  دنک  نامگ  ناسنا  هک  دـهاوخیم  لهج  ردـقچ 

!؟] دشاب  ] هتشاد ادخ  ناگدنب  زا  مارتحا  عّقوت  و  دنا ]  ] هدرک شرف 
ار ام  زور  ره  ایلوا ، ایبنا و  مولع  هک  دش  هچ  تسا . تاملظ  قوف  تاملظ  تسا . سیلبا  ثرا  تسا . تنطیـش  تلاهج و  تساجیب . رورغ  اهنیا 

؟ داتفا حالصا  رکف  هب  یک  دیاب  سپ  دنکیم . کیدزن  ناطیش  هب  رود و  ادخ  زا 
! يدرکن حالصا  ار  دوخ  یتسشن و  اهنیا  دننام  ثیدح و  هفسلف و  تهاقف و  دنسم  هب  يدش ، ملاع  يدرک  زواجت  نآ  زا  و  يدش ، ملع  بلاط 
ایند و هب  هقالع  و  رود ، ترخآ  ادخ و  زا  و  کیدزن ، ایند  هب  ار  وت  دوب و  ایند  همه  اهنیا  تشادرب ؟ ادخ  يارب  مدـق  کی  تقو  هچ  دـیاب  سپ 

(29 . ) درک دایز  وت  لد  رد  ار  تعیبط 
مـسق ملع  نافرع و  ِّقح  هب  هک  میدید  یـصاخشا  مولع ، ریاس  ءاملع  رد  یحالطـصا و  ءافرع  نیا  رد  مک ، ِعالطا  هاتوک و  ِرمع  نیا  هب  ام  … 

زا يراد  هچ  نیبب  نک  لّمأت  يردـق  قیاقح ! هارمگ  يا  میهافم ! هبلط  يا  هدرک . دـض  رثا  هکلب  هدرکن ، رثا  اهنآ  لد  رد  تاحالطـصا  نیا  هک 
. دنک ناطیش  ثراو  ار  شبحاص  رما  تبقاع  هک  یفراعم  رب  ياو  تسین . فراعم  دیازفیب  ار  بلق  ترودک  هک  یفراعم  فراعم ؟

هب طوبرم  شا  همه  هک  مولع  نیا  رگا  ینادن . تاحالطصا  هتـسد  کی  زا  شیب  ملع  ماقم  رد  زین  هیعرـش  مولع  ریاس  ثیدح و  هقف و  هبلط  وت 
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ماوع همه  راک  زا  هکلب  رتزیچان ، رت و  تسپ  مولع  ریاس  ياملع  زا  تراک  هدومنن ، حالصا  ار  وت  هدرکن و  ياهفاضا  وت  رد  تسا  لمع 
____
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مه مولع  زا  درادـن و  یطابترا  ادـخ  نید  هب  نآ  زا  يرایـسب  هک  هدـیاف ، یب  ياهعازن  هیفرح و  یناعم  هیـضرع و  میهاـفم  نیا  تسا . رت  تسپ 
تیاده و ار  وت  دشاب و  اهنیا  شا  هجیتن  ملع  رگا  هک  ًادیهش -  هب  یفک  و  تسا -  دهاش  ادخ  درادن . ّربکت  جاهتبا و  ردقنیا  دوشیمن  باسح 

(30 …  ) تسا رتهب  نآ  زا  اهلغش  نیرت  تسپ  دنکن ، رود  وت  زا  ار  یملع  یقالخا و  دسافم 

نامیا نودب  ملع  ندوب  رمث  یب  نامیا و  ملع و  قرف  . 4

هدـناشن یـسرک  هب  ار  دـیحوت -  ملع  یتح  نامیا -  نودـب  ملع  ندوب  هدـیاف  یب  هدرک و  نییبت  یبوخب  ار  نامیا  ملع و  قرف  راوگرزب  فلؤم 
بلق ّظح  هک  نامیا  لزنم  هب  درک و  روبع  نآ  زا  دیاب  هکلب  دیزگ  تنوکس  ملع  لزنم  رد  دیابن  هک  دننکیم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  ناشیا  تسا .

: تفای تسد  تسا 
ادـخ و هب  دـنک  ادـیپ  ملع  هکنآ  دّرجم  هب  ناسنا  بلق . ّظح  نامیا  تسا و  لقع  ّظح  كاردا  ملع و  اریز  تسا ؛ كاردا  ملع و  زا  ریغ  ناـمیا 

رفاـک ار  وا  یلاـعت  قح  تسنادیم و  ًاـکاردا  ًاـملع و  ار  روما  نیا  ماـمت  سیلبا  هکناـنچ  تفگ . نمؤم  ناوتن  ار  وا  هماـیقلا ، موـی  ناربـمغیپ و 
. دناوخ

[ فیرش نآرق  هک   ] مینادیم همه  ام  دشابن . هللااب  نمؤم  دوخ  دنک و  نهربُم  ار  نآ  بتارم  دیحوت و  بَعُش  یفسلف ، ياهناهرب  هب  یفوسلیف  اسب 
حارُـص ِّقح  همه  نآ ، دیعو  دعو و  هدش و  لزان  ایند  تعیبط و  یناملظ  سبحم  زا  ناسنا  صیلخت  رـشب و  لیمکت  يارب  یهلا  یحو  ندعم  زا 

هب ام  ِتخـس  لد  رد  یهلا  گرزب  باتک  نیا  فصو ، نیا  اب  تسین . عقاو  فـالخ  هبئاـش  نآ  تاجردـنم  ماـمت  رد  و  تسا ، هتباـث  تقیقح  و 
. دیآ لصاح  ام  بلق  رد  نآ  دیعو  زا  یفوخ  هن  میراد و  نآ  ياههدعو  هب  یگتسبلد  هن  درادن ؛ ریثأت  هّصق  باتک  کی  هزادنا 

. تسا رثا  مک  رایسب  یلقع  كاردا  و  هدیورگن ، نآ  هب  ام  لد  هدیسرن و  ام  بلق  هب  نآرق  تیّقح  تقیقح و  هکنآ  زج  تسین  نیا 
يارب تمصع  تیب  لها  هفیرش  ثیداحا  رد  نینچمه  تسا و  هدومرف  رکذ  یّصاوخ  فیرش ، نآرق  رد  نینمؤم  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ 
داقتعا نآ ، لاثما  ای  یناهرب  ملع  هب  همه  هک  مینادیم  دوخ  ام  هکنیا  اب  تسین . ام  رد  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  تسا  هدـش  رکذ  یفاصوا  نمؤم 
تـسا هدش  هچ  تسا . یلقع  كاردا  زا  ریغ  نامیا  هکنآ  يارب  رگم  تسین  نیا  میراد . ینامیا  ناکرا  ریاس  سدقم و  تاذ  دیحوت  ادـخ و  هب 

دوریمن و ورف  هفیرش  تایآ  ام  شوگ  رد  هک 
____

. صیخلت اب  ، 92 ص 90 -  نیعبرا ، حرش  ( 30
19

!؟ دوشیم باجح  قوف  باجح  ام  يارب 
اجنیا زا  هدیدرگن . دراو  بلق  حول  هب  هدـنام و  یقاب  یملع  ّدـح  نامه  هب  ام  مولع  و  هدـشن ، لزان  ام  بلق  رد  نامیا  رون  هکنآ  زج  تسین  نیا 

: هتفگ هکنآ  هتفگ  تسرد  هک  دوشیم  مولعم 
دَُوب نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ 

(31  ) دوب نیکمت  یب  تخس  نیبوچ  ياپ 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 367 

http://www.ghaemiyeh.com


رثا هجو  چـیه  هب  وا  رد  یناهرب  ملع  نیا  یلو  هدومن  نهربم  ار  لـکوت ]  ] ناـکرا نیا  زا  کـی  ره  یناـهرب  یثحب  ملِع  اـب  ناـسنا  تسا  نکمم 
تاذ یمویق  هطاحا  و  دوجو ، تاّرذ  عیمج  هب  ار  یلاعت  قح  یملع  هطاحا  هدومن  تابثا  یناهرب  ملع  اب  هک  یناهربلا  يوق  فوسلیف  اسب  دنکن .

یتیـصعم هب  ًالثم  یتولخ  رد  رگا  هک  يروط  هب  دـنکیمن ، رثا  وا  رد  یعطق  ملع  نیا  یلو  دـیامنیم ؛ تباث  هیعطق  هنَقتُم  نیهارب  اب  ار  سدـقم 
ۀکئالم روضح  هکلب  قح ، روضح  هب  شملع  و  دوشیم ، فرـصنم  حیبق  لمع  زا  هدومن و  ایح  يزیمم  لفط  ندمآ  اب  دـشاب ، هتـشاد  لاغتـشا 

زج تسین  نیا  دروآیمن . نیسّدقم  نیا  رـضحم  زا  ایح  وا  يارب  تسا -  یملع  یناهرب  ِنازیم  تحت  همه  هک  لَّمک -  ءایلوا  هطاحا  هکلب  هللا ،
یحالطصا فراع  اسب  هچ  هکلب  دشاب ، هتشاد  فوسلیف  هب  صاصتخا  هن  دش ، رکذ  هکنیا  دنتسه . لقع  ظوظح  زا  هیناهرب  هیمسر  مولع  هکنآ 

. تسا راچد  درد  نیمه  هب  دنز ، دیحوت  زا  فال  هک  یقّوذتم 
هفرِـص مولع  هب  دـنک و  زواجت  نامیا  هبترم  هب  ملع  هبترم  زا  دـیاب  دـسر ، میلـست  هقث و  ضیوفت و  لکوت و  ماقم  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  سپ 

(32 …  ) دناسرب بلق  هب  ار  قیاقح  نیا  ِلوصح  ِتامدقم  ناکرا و  و  دوشن ، عناق  هیمسر 

ناطیش سفن و  دیاکم  . 5

: تسا فلتخم  صاخشا  فانصا و  اب  بسانتم  سفن و  ناطیش و  نوگانوگ  دیاکم  نییبت  ماما ، مامتها  دروم  تاکن  زا  یکی 
دیما هب  دننک  هرّهطم  تعیرش  زا  يوریپ  هدیمح و  قالخا  هحلاص و  لامعا  هب  توعد  ینالوط  ياهلاس  ار  ناسنا  سفن ، ناطیـش و  هک  اسب  هچ 

یهاوخدوخ و یملع و  رورغ  سپ  دننک . طقاس  تاضایر  اهتّقشم و  همه  اب  دننک و  يدنسپدوخ  باجِعا و  هب  التبم  ار  وا  هکنآ 
____

. صیخلت اب  ، 95 ص 87 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 31
.93 ص 14 ، ةالصلا ، بادآ  زین ر ك : صیخلت . اب  ، 203 ص 201 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 32
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دیاب هک  تسا  روما  نیرتلکشم  زا  سفن  زا  ینابهگن  يراد و  دوخ  و  دناشک ، تواقـش  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  تاکلهم  زا  یکی  يدنـسپدوخ 

نآ ناوتن  یفاکشوم  چیه  اب  هک  دوش  قیقد  یهاگ  ناطیـش  سفن و  دیاکم  يردق  هب  درک . يریگتـسد  ِبلط  وا  زا  درب و  هانپ  یلاعت  يادخ  هب 
(33 . ) وا يریگتسد  ادخ و  قیفوت  اب  رگم  درک  فشک  ار  دیاکم  قیاقد و 

تاّمهم و نیرتگرزب  زا  تسا ، ناطیش  تموکح  سیلبا و  هطلس  تحت  زا  جورخ  هقیقحلا  یف  هک  قالخا ، هیفصت  سفن و  بیذهت  هب  لاغتـشا 
. تسا هیلقع  تابجاو  ِبجْوَا 

ّتلق ییانتعا و  یب  دراد . زاب  دیحوت  قیاقح  رئارس و  زا  اهتدم  یناسل ، کچوک  شزغل  کی  ای  نامرحمان  هب  رظن  کی  ار  ناسنا  تسا  نکمم 
. تسا سیلبا  ياهماد  زا  هقلطم و  تداعس  زا  نامرح  بجوم  تالابم 

اهنآ رظن  رد  ار  تالامک  دـهد و  هولج  اهنآ  رظن  رد  ار  هیروص  تادابع  ناطیـش  دنتـسه ، هیرهاظ  تدابع  کسانم و  لـها  هک  یناـسک  ًـالثم 
نابحاص هب  ار  اهنآ  هکلب  دزادنیب . اهنآ  رظن  زا  ار  فراعم  تالامک و  رگید  دـنک و  هیرهاظ  کسانم  تادابع و  نامه  رد  روصقم  رـصحنم و 

اهنآ ضعب  رد  تسا  عّشخت  عضاوت و  تقیقح  هک  زاـمن  دـهد . هجیتن  سکعب  تاداـبع  اـهنآ  زا  یـضعب  رد  تهج  نیا  زا  دـنک . نیبدـب  اـهنآ 
. دهد هجیتن  یشورفدوخ  ینیبدوخ و  ربک و  باجعا و 

دشک ماد  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  ناطیش  هک  دوش  هاگ  دنتسه ، قالخا  هیلجت  هیفـصت و  نطاب و  بیذهت  هتـشر  رد  هک  یناسک  سایق ، نیمه  هب 
هب ءوس  نعط و  ناسل  هک  يروط  هب  دـهد ، ملق  زیچان  اهنآ  رظن  رد  ار  هیهلا  فراعم  هیمـسر و  مولع  روط  نیمه  هیبلاق و  تادابع  کسانم و  و 

. دنرامش بَّذهم  قلُخ  نطاب و  يافص  بحاص  ار  دوخ  هکنآ  اب  دننک ، زاب  ینّابر  ءامکح  تناید و  ناکرا  تعیرش و  ءاملع 
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يراوخ و رظن  اب  نارگید  هب  دش ، تایلقع  نامه  رد  فوقوم  سوبحم و  دمآ و  رد  ناطیـش  ریجنز  رد  یفراع  ای  یمیکح  رگا  زین  روط  نیمه 
[ ار  ] دوخ ياقفر  دوخ و  زج  وا  نارگید و  هب  دسر  هچ  ات  دناوخ  یماع  ار  مالـسا  ءاهقف  يرـشق و  ار  تعیرـش  ءاملع  دنک و  رظن  يرادقم  یب 

نانیا رگا  هیـسیلبا . هطلـس  ناـمه  زج  تسین  تفآ  نیا  و  درواـین ، باـسح  هب  ار  رگید  یـسک  دنتـسه ، تاـیرابتعا  تاـموهفم و  رادراـبنا  هک 
(34 . ) دندشیمن سیلبا  گرزب  ماد  نیا  هب  التبم  دندوب ، فقاو  ار  تعیبط  سفن و  تیب  زا  جورخ  هللا و  یلا  ریس  تیفیک 

____

.414 ص 413 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 33
.71 ص 67 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 34
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هب ناطیـش  سفن و  دشکیم . رفک  هب  ِبجع  هب  رفک  زا  و  رفک ، هب  تیـصعم  زا  ار  ناسنا  هک  نآ ، دیاکم  سفن و  ّرـش  زا  درب  هانپ  ادخ  هب  دیاب 

يرگید تیصعم  هب  ناسنا  نآ ، ندرمش  راوخ  زا  سپ  و  تیصعم ، نآ  هب  دننک  التبم  ار  ناسنا  یصاعم ، زا  یضعب  ندرمـش  کچوک  هطـساو 
روط نیمه  دوش ، التبم  رتگرزب  هب  و  کچوک ، ناسنا  مشچ  رد  و  دـتفا ، رظن  زا  زین  نآ  رارکت  زا  سپ  و  دوش ؛ ـالتبم  تسا  رتـالاب  يردـق  هک 

(35 …  ) دوش اهنآ  هب  باجعا  هقدنز و  رفک و  هب  رجنم  شراک  دتفا و  شرظن  زا  یصاعم  یّلکب  هکنآ  ات  دوریم  شیپ  ناسنا 
هب قح  تروص  هب  ار  یلطاب  رما  ره  تسا و  قیقد  رایسب  اهنیا  سیلدت  هک  روخم  هراّما  سفن  بیرف  شابم و  ناطیـش  رورغم  مرتحم ، يراق  يا 

هدـعو هب  یهاگ  دـنناشکیم و  تواقـش  هب  ار  ناسنا  رمع  رخآ  رد  هبوت  دـیما  هب  یهاگ  دـنهدیم . بیرف  ار  ناسنا  دـننکیم و  هیمعت  ناـسنا 
(36 . ) دنیامنیم روجهم  اهنآ  تعافش  زا  رود و  اهنآ  سدق  تحاس  زا  ار  ناسنا  مالسلا  مهیلع  نیعفاش  تعافش 

سفن ایند و  ّبُح  . 6

یبوخب تسا  روثأم  صوصنم و  هک  ار  تقیقح  نیا  دـنادیم و  نآ  ياههخاش  اههبعـش و  اـیند و  ّبُح  ار  دـسافم  همه  أـشنم  هللا  همحر  ماـما 
: تسا هدرک  نییبت  هداد و  حرش 

يواـیند نوؤـش  زا  یکی  اـب  هکنآ  دّرجم  هب  دـش ، نکمتم  لد  رد  اـیند  ّبُـح  نوـچ  تـسناد . اـیند  ّبُـح  دـیاب  ار  ضارمـالا  ُّمُا  ساـسا و  ُِّسا 
لقع تعیرـش و  هداج  زا  ار  ناسنا  دوش و  سفن  کّلمتم  دریگب و  تسد  زا  ار  رایتخا  نانع  دنک و  ناروف  بضغ  هّوق  دش ، لصاح  یتمحازم 

. دنک جراخ 
لهـس ییاـیند  نوؤـش  هب  دـنک ، ریهطت  ّبح  نیا  زا  ار  سفن  ناـسنا  رگا  تساـیند . ّبح  نآ  هک  تسا  نآ  هداـم  عـلق  هب  یـساسا  جـالع  سپ 

رد سفن  هنینأمط  يرابدرب و  ملح و  تقیقح  دهدن و  تسد  زا  ار  سفن  هنینأمط  تسایر ، بصنم و  لام و  هاج و  نادـقف  زا  دـنک و  يراگنا 
. دوش نوزفا  زور  سفن  تابث  رارق و  و  دوش ، ادیپ  ناسنا 

عقومب اجب و  دشکب  تضایر  هچ  ره  ناسنا  تسا -  دسافم  مامت  هیام  هک  هدام -  نیا  علق  يارب 
____

.532 ص 100 ، زین ر ك : صیخلت . اب  ، 67 ص 66 -  نیعبرا ، حرش  ( 35
. صیخلت اب  ، 36 ص 35 -  ةالصلا ، بادآ  ( 36
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(37 . ) تسا جالع  نیرتهب  هینآرق  صصق  رد  رکفت  ناگتشذگ و  لاوحا  رد  رکفت  نآ  علق  يارب  و  دراد ، شزرا  قحلا  تسا و 

(38 . ) دناشک يدبا  تکاله  هب  ار  ناسنا  راک  دنک و  التبم  تایلب  عاونا  هب  ار  ناسنا  ضارمَالا  ّمُا  نیا  هلمجلاب ،
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مولعم لّمأت  يردق  اب  فیرـش . ثیدح  نیمه  رادـیب  ناسنا  يارب  تسا  سب  ایندـلا .» ُّبُح  ٍۀـئیطخ  ِّلک  ُسأر  : » مالـسلا هیلع  هللادـبع  یبأ  نع 
يداسف چیه  هدشن و  سیسأت  یلطاب  بهذم  نید و  چیه  تسا . هثیبخ  هرجـش  نیا  تارمث  زا  یلامعا ، یقالخا و  دسافم  مامت  ًابیرقت  هک  دوش 

. تسا رانکرب  هیونعم  لیاضف  عیمج  زا  بح  نیا  ياراد  ناسنا  همیظع . هقبوم  نیا  هطساو  هب  رگم  هدادن  خر  ایند  رد 
لد زا  ار  تخرد  نیا  تسا  مزال  دوخ  تداعـس  هب  دنم  هقالع  لقاع  ناسنا  رب  تسا ، دسافم  مامت  أشنم  أدبم و  ایند  ِّبح  هک  دش  مولعم  نوچ 
ّدـض لامعا  دراد  تلاطتـسا  تسایر و  مّدقت و  رخف و  هب  هقالع  رگا  دنک : دض  هب  هلماعم  هک  تسا  نآ  یلمع  جالع  ِقیرط  دنک و  نک  هشیر 

(39 . ) دوش حالصا  ات  دلامب  كاخ  هب  ار  هراّما  سفن  غامد  دنک و  نآ 

یقالخا ياهلمعلاروتسد  . 7

یلمع ياهروتسد  هب  زین  ياهراشا  یهاگ  دوشیم ، هدید  شراثآ  ياج  ياج  رد  هک  یفاک ، حیاصن  یفاش و  ظعاوم  رب  هوالع  هللا  همحر  ماما 
: تسا دنمدوس  یسب  تسود  يوک  ناکلاس  يارب  هک  دناهدرک 

كولـس لّوا  رد  نیا  دنک و  انـشآ  نآ  اب  ار  لد  لیـصحت و  تسه  هک  یتمیق  ره  اب  ار  نامیا  درامـش و  منَتغم  ار  حابـص  دنچ  نیا  دیاب  ناسنا 
صالخا و هب  رکذـت ، رارکت و  اب  ار  بلق  و  صلاخ ، هینامیا  قیاـقح  فراـعم و  لیـصحت  رد  ار  تین  ًـالّوا  هکنآ  رگم  دریگن  تروص  یناـسنا 

. دوش نیزگیاج  بلق  رد  صالخا  ات  دنک  انشآ  تدارا 
بلق هب  تسا  دیحوت  رکذـت و  رب  لمتـشم  هک  هیهلا  هفیرـش  تایآ  دـنک و  بلق  هجوتم  ار  رکذ  نآرق و  ههجو  تراهط ، اب  تقو ، نآ  رد  سپ 

هفیرش تایآ  رگا  ریکذت و  نیقلت و  روط  هب  دناوخب 
____

.274 ص 272 -  زین ر ك : صیخلت . اب  ، 378 ص 377 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 37
. صیخلت اب  ، 256 ص 253 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 38

. صیخلت اب  ، 52 ص 48 -  ةالصلا ، بادآ  ( 39
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رخآ لـثم  ییاـیند  تادراو  زا  سفن  تغارف  تقو  رد  هروس ، رخآ  اـت  تسا ، هیآ 18  هک  هللا ،» اوّقتا  اونمآ  نیذـلا  اهیأ  اـی   » زا ار  رـشح  هروس 
. دربب هنسح  جیاتن  هللاءاش -  نإ  تسا -  دیما  دنک ، رکفت  اهنآ  رد  دناوخب و  بلق  روضح  اب  نیعولطلا  نیب  ای  بش 

رد دنک  هبساحم  ار  سفن  تسا -  رضاح  بلق  هک  يرادقم  هب  ینعی  نآ -  هجوت  بلق و  لابقا  بسح  هب  ياهقیقد  دنچ  زور  بش و  رد  رگا  و 
(40 . ) هللاءاش نإ  دسریم  هجیتن  هب  رتدوز  یلیخ  دنک ، وجتسج  نآ  زا  ار  نامیا  راثآ  دنک و  نامیا  رون  هبلاطم  نآ  زا  و  نامیا ، رون  لیصحت 

كاردا لقع  هک  ار  یقیاقح  نآ  هک  درامگب  تّمه  دـیاب  کلاس  تفایرد ، ًالثم  ار  لکوت  ناـکرا  یناـهرب ، ملع  روط  هب  لـقع  هکنآ  زا  سپ 
ملاع هب  شلاغتشا  سفن  هک  ار  یتعاس  يزور ، بش و  ره  رد  دوخ  يارب  دنک  باختنا  هکنآ  رگم  دوشن  لصاح  نآ  دناسرب و  بلق  هب  هدومن ،
ًالثم هدراو . داروا  راـکذا و  رد  رکفت  بلق و  روضح  اـب  دوش  قح  رکذ  لوغـشم  تعاـس  نآ  رد  سپ  تسا . لاـبلا  غراـف  بلق ، مک و  تعیبط 
رکذ نیا  دنک  رارکت  و  دنک ، میلعت  ار  بلق  هکنآ  دصق  هب  دناوخب  بلق  هب  مات  ِلابقا  اب  بلق ، تغارف  تقو  رد  ار  هللا » ّالإ  هلإ  ال   » فیرـش رکذ 
ادیپ ّتقر  رکذت و  تلاح  ار  بلق  هک  اجنآ  ات  دنک  رادیب  فیرش  رکذ  نیا  اب  ار  بلق  دناوخب و  رکفت  هنینأمط و  روط  هب  بلق  هب  و  ار ، فیرش 

طیارـش اب  فیرـش  لمع  نیا  یتدـم  رگا  هک  اسب  هچ  دوش و  بلق  عبات  نابز  ایوگ و  یبیغ  فیرـش  رکذ  هب  یبیغ  ددـم  هطـساو  هب  سپ  دوش .
هک اجنآ  ات  تسایوگ . فیرـش  رکذ  هب  شنابز  تسا و  باوخ  رد  ناسنا  هک  دوش  هاگ  دوش و  نآ  عبت  نابز  رکذتم و  بلق  دوخ  دریگ  ماجنا 

(. 41  ) تسا دیحوت  رکذتم  زین  تعیبط  هب  لاغتشا  اب  سفن 
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ادخ ءایلوا  تاماقم  ندرکن  راکنا  . 8

دنادیمن و دوخ  ار  هچنآ  دنکن و  راکنا  دیـشچن  درکن و  كرد  دوخ  یمدآ  هک  ار  ایلوا  تاماقم  هک  دـناهدرک  شرافـس  ًارّرکم  ینیمخ  ماما 
َّدعتی مل  هردـق و  فرع  ًاءرما  هللا  محر  : » دـناهدومرف موصعم  هک  درذـگن  دوخ  ّدـح  زا  دـناوخن و  چوـپ  چـیه و  تسا  هاـتوک  نآ  زا  شتـسد 

«: هَرْوَط
ام لاـثما  يارب  رتـهب  درادیم و  زاـب  زیچ  همه  زا  ار  ناـسنا  هـک  تـسا  هبوـجحم  راـکفا  يور  زا  راـکنا  باـجح  رت  تخـس  اـهباجح  ماـمت  زا 

ءایلوا رابخا  تایآ و  قیدصت  میلست و  نیبوجحم 
____

ص 208. نیعبرا ، حرش  زین ر ك : صیخلت . اب  ، 107 ص 104 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 40
.379 ص 377 -  ةالصلا ، بادآ  زین ر ك : صیخلت . اب  ، 204 ص 203 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 41
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(42 . ) هفیعض لوقع  اب  قیبطت  ءارآ و  هب  ریسفت  باب  نتسب  تسادخ و 

هب ار  نآ  لها  رکنم و  ار  تاماقم  یّلکب  ام  زا  هفیاط  کـی  میمورحم . یّلکب  هللا  لـها  يونعم  تاـماقم  زا  هیهلا و  فراـعم  زا  اـم  هک  سوسفا 
زا هتـسد  نیا  دنراد . بوسحم  هدنفاب  ار  وا  دـیامن  اهنآ  تاماقم  هب  یتوعد  ای  دـنک  اهنآ  زا  يرکذ  هک  یـسک  دـنناد و  لطاع  لطاب و  اطخ و 

يارب هکنآ  زج  تسین  مـالک  نیا  زا  يدوصقم  هک  بیبـحلا  رمعل  دومن . رادـیب  نارگ  باوخ  زا  درک و  هّبنتم  ناوـتب  هک  تسین  دـیما  ار  مدرم 
اهیتخبدـب و ماـمت  أـشنم  راـکنا  نیا  هک  دنـشابن  هللا  لـها  ِتاـماقم  رکنم  لـقاال  دـیآ و  لـصاح  یّهبنت  مـلع  لـها  ًاـصوصخ  یناـمیا  ناردارب 

تـسیک تاماقم  نیا  بحاص  اّما  دوشن ؛ راکنا  تاماقم  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دـننایک ، هللا  لها  هک  تسین  نآ  ام  دوصقم  تساهتواقش .
(43 «. ) دماین زاب  يربخ  دش  ربخ  هک  ار  نآ   » دنادیم ادخ 

اهنآ تاماقم  نییبت  مالسلا و  مهیلع  همئا  ثیداحا  هیعدا و  هب  دیدش  تیانع  هجوت و  دّبعت و  . 9

زا مهم  باتک  دنچ  هکنیا  تسا . دوهـشم  ناشیا  راثآ  رـسارس  زا  قالخا ، حالـصا  نییبت و  يارب  همئا  ثیداحا  هیعدا و  هب  ماما  دـیدش  تیانع 
دوخ نیعبرا -  حرش  لهج و  لقع و  دونج  ثیدح  حرـش  رحـس ، ياعد  حرـش  دننام  تسا -  مالـسلا  مهیلع  همئا  نانخـس  حرـش  ناشیا  راثآ 
هدرک هدافتسا  مالـسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  ثیداحا  زا  ًةدمع  یقالخا  دصاقم  نییبت  يارب  دوخ  راثآ  رد  ناشیا  تساعّدم . نیا  قداص  هاوگ 
قوف مارتحا  بدا و  و  هفیرـش ، ثیداحا  هب  فلؤم  دـیدش  تیانع  دـّبعت و  تسا . هدرکن  لقن  یکدـنا ، زج  نافرع ، قالخا و  جـیار  بتک  زاو 

: تسادیوه یبوخب  ناشیا  راثآ  رد  هعیش ، بتکم  ناگرزب  راثآ و  مالسلا و  مهیلع  هّمئا  ربارب  رد  هداعلا 
جهن قودص و  خیـش  دیحوت  فیرـش و  یفاک  لوصا  ًاصوصخ  دنک  تراهط  تمـصع و  تیب  لآ  هفیرـش  ثیداحا  هب  دنک  هعجارم  سک  ره 

هیهلا و مولع  زا  نوحشم  هک  تسناد  دهاوخ  رکفت ، ّربدت و  يور  زا  هیداّجـس ، هفیحـص  ًاصوصخ  ناراوگرزب ، نآ  زا  هروثأم  هیعدا  هغالبلا و 
(44 ! ) تسا ناناج  يور  باجح  کی  ره  هک  تاموهفم ، دویق  تاحالطصا و  باجح  یب  دنتسه  هینّابر  فراعم 

____

.390 ص 389 -  زین ر ك : صیخلت . اب  ص 665 ، نیعبرا ، حرش  ( 42
ص 155. ج 20 ، ماما ، هفیحص  زین ر ك : صیخلت . اب  ، 168 ص 166 -  ةالصلا ، بادآ  ( 43
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. صیخلت اب  ، 64 ص 63 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 44
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ارچ و نوچ و  یب  مینک  وا  ِتیعبت  یتوکلم  ریـس  رد  دـیاب  مینادیم ، فراعم  مامت  هب  لصاو  ار  وا  میتفای و  قیرط  يداه  ار  مرکا  یبن  نوچ  ام 
ناضیرم و ام  میسریم . مئاد  تکاله  هب  میوشیم و  فرحنم  میقتسم  هداج  زا  میبایرد ، دوخ  صقان  لقع  اب  ار  ماکحا  هفـسلف  میهاوخب  رگا 

هصقان راکفا  نتسب  راک  هب  یب  مینک و  تفایرد  تیاده  قیرط  نایامنهار  زا  ار  دوخ  هیبلق  ضارما  یتوکلم و  ریس  ياههخـسن  دیاب  ناهارمگ ،
هیحور ضارما  ِتاحلـصُم  زا  یکی  یهلا  سدق  هاگراب  رد  میلـست  نیمه  هکلب  میـسرب . دصقم  هب  ات  مینک  لمع  اهنآ  هب  دوخ ، هفیعـض  ءارآ  و 

(45 . ) دنک نوزفا  زور  ار  نطاب  تینارون  دهد و  ازسب  ییافص  ار  سفن  دوخ  و  تسا ،
تفای تاملک  رگید  رد  هک  تسا  یتینارون  دنناسنإلا ، ینب  هصالخ  نامحر و  ءافلخ  هک  ار  مالسلا  مهیلع  تمصع  تیب  لها  هفیرش  ثیداحا 

دیعب ناطیش  دیلپ و  وید  و  رود ، نآ  زا  هراّما  سفن  اوه و  فّرصت  ِتسد  و  لزان ، یناحبس  ضیف  ینامحر و  ملع  همشچرس  زا  نآ  هچ  دوشن ؛
لصاح يونعم  ییاهبرط  یناحور و  یتازازتها  هفیرش  ثیداحا  نآ  زا  ار  نانمؤم  هفیطل  سوفن  تهج  نیا  زا  تسا . روجهم  نآ  هب  تنایخ  زا 

(46 . ) دوش لصاح  نآ  هطساو  هب  نانیا  هفیطل  بولق  نانآ و  هسدقم  حاورا  نیب  هیونعم  هطبار  و  دیاین ، فصو  هب  هک  دیآ 
رتـشیب شداروا  راـکذا و  عوکر و  دوجـس و  لوط  هک  تسا  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زاـمن  زاـیتما  هک  ینکیم  لاـیخ  وـت 

رگیدـکی تشپ  هب  تشپ  رـشب  رگا  هک  مسق ، ناشدوخ  هب  تسوت ؟ نم و  تاجانم  لثم  مه  مالـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دیـس  تاجانم  ای  تسا ؟
هیلع یلع  تیالو  ماقم  هب  تفرعم  نیا  اب  نم  قرف  رب  كاـخ  دـنناوتیمن ! دـنیوگب  ار  نینمؤملا  ریما  هللا » اـّلإ  هلإ  ـال   » کـی دـنهاوخب  دـنهد و 

 - تسوا ریغ  یلع و  يالوم  هک  متاخ  لوسر  زا  ریغ  نیلـسرم -  ءایبنا  نیبّرقم و  هکئالم  رگا  هک  مسق  بلاـط  یبا  یب  یلع  ماـقم  هب  مالـسلا !
(47 . ) یسک دنادیمن  اهنآ  دوخ  زج  ار  اهنآ  ِبلق  ِلاح  دنناوتن ! دنیوگب  ار  وا  ریبکت  کی  دنهاوخب 

دنموربآ فیرش  رضحم  نآ  رد  ار  دوخ  نوچ  دوش و  لسوتم  یلاعت  قح  هب  رادیب  کلاس  تسا  بوخ  تسایند ، هب  دورو  حاتتفا  حبـص  نوچ 
نوچ و  ددرگ ، لّـسوتم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمتخ  لوسر  ینعی  ناـمز ، يارَفُخ  رما و  ءاـیلوا  هب  دـنیبیمن ،

ریفخ و يزور  ره  يارب 
____

. صیخلت اب  ، 404 ص 403 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 45
. صیخلت اب  ص 4 ، لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 46

76 نیعبرا ص 75 -  حرش  ( 47
26

. دشابیم یلاخ  یلصا  باتک  اب  بسانتم  هحفص  نیا  مرتحم  هدنناوخ 
____

. صیخلت اب  ص 379 ، ةالصلا ، بادآ  ( 48
.155 ص 154 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 49
.268 ص 267 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 50

ص 91. نیعبرا ، حرش  ( 51
ص 390. زین ر ك : صیخلت . اب  ص 97 ، نیعبرا ، حرش  ( 52

27
رد دنکیم ، لقن  ناشیا  زا  يرایـسب  بلاطم  هک  هللا  همحر  يدابآ  هاش  هللا  ۀـیآ  موحرم  شراوگرزب  داتـسا  يارب  ناشیا  هژیو  مارتحا  نینچمه 
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. تسا دوهشم  نیعبرا  حرش  صوصخب  شا  یقالخا  راثآ  رسارس 

روش زا  راشرس  ياهتاجانم  هدننک و  رایشه  ياههظعوم  . 10

رتمک دـیاش  دنیـشنیم و  ناج  قامعا  هب  دفاکـشیم و  ار  حور  سفن و  يایاوز  باذـم ، برـس  دـننام  ماما  یقالخا  ياههماکچ  اههظعوم و 
ریرحت تقو  رد  هک  تفگ  ناوتیم  دوشن . يراج  شا  هدید  زا  کشا  بالیـس  راب  کی  ّلقادح  اهنآ  ندـناوخ  اب  هک  دـشاب  یهّبنتم  هدـنناوخ 

: تسا لکشم  اهنآ  نایم  زا  باختنا  و  رایسب ، نانخس  ظعاوم و  نیا  ياههنومن  ( 53 . ) تسا هدوب  ضیاف  سدق  ملاع  زا  ناشیا  ّرس  بلاطم ،
، هیقف يا  ضاترم ، يا  دهاجم ، يا  میکح ، يا  یفوص ، يا  فراع ، يا  نکم . ادخ  ّبح  يوعد  ردق  نیا  نزم ! ادخ  فال  ردق  نیا  زیزع ، يا 
صولخ و زا  همه  دـیتسه ! هراچیب  همه  نآ ، ياوه  سفن و  دـیاکم  راـچد  ياهتخبدـب  يا  راـتفرگ ، ياـههراچیب  يا  سّدـقم ، يا  نمؤم ، يا 

دینیبب دیـسرپب  دوخ  بولق  زا  دنیکن . ّللدت  هوشع و  ردق  نیا  دیـشاب . هتـشادن  ناتدوخ  هب  ّنظ  نسح  ردق  نیا  دیرود ! اهگنـسرف  یهاوخادخ 
یلمع دراد ؟ ینعم  هچ  ندیلاب  لمع  هب  ردق  نیا  هچ ؟ ینعی  اهبجُع  نیا  سپ  كرشم ؟ ای  تسا  دّحوم  تسا ؟ هاوخدوخ  ای  دهاوخیم  ار  ادخ 

هچ تسا ، تاوهش  هب  ندیسر  شتمیق  دشاب ، تادسفم  ریاس  بجع و  كرـش و  ایر و  زا  یلاخ  و  تسرد ، شطیارـش  ازجا و  مامت  ًاضرف  هک 
زا ناسنا  دیاب  تسا ! عیاجف  حیابق و  زا  لامعا  نیا  تشاد . روتـسم  دـیاب  ار  لامعا  نیا  دـیهدیم ؟ هکئالم  لیوحت  ردـق  نیا  هک  دراد  یتیلباق 

(54 . ) دنک اهنآ  رتس  دشکب و  تلجخ  اهنآ 
يرد نز و  رمک  هب  یتمه  نماد  هدـشن  هاتوک  ایند  راد  زا  تتـسد  هدرکن و  لیاز  یّلکب  ار  ترطف  رون  تعیبط ، ظیلغ  ياهباجح  اـت  زیزع ، يا 
یتشآ رـس  زا  هدجم ) یلاعت   ) قح اب  و  يدومن ، یمادـقا  يدز و  تداعـس  هار  رد  یمدـق  رگا  هک  نادـب  و  نک ، زاب  دوخ  يور  هب  تداعـس  زا 

نوریب
____

ص 6. نیعبرا ، حرش  ر ك : ( 53
. صیخلت اب  ص 76 ، نیعبرا ، حرش  ( 54
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هراپ کی  کی  تعیبط  ياهباجح  و  اهیریگتسد ، وت  زا  بیغ  ملاع  زا  و  زاب ، تیور  هب  تداعـس  زا  ییاهرد  یتساوخ ؛ قبـسام  رذع  و  يدمآ ،

و دوش ، زاب  تیور  هب  یلاعت  قح  تمحر  ياهرد  دـنک و  زورب  نطاب  يالج  بلق و  يافـص  و  هبلغ ، هبـستکم  ياهتملظ  رب  ترطف  رون  دوش و 
كرابت يادخ  رگا  دنازوسب و  ار  رگید  ياهتبحم  دنک و  هولج  تبلق  رد  قح  ّتبحم  مک  مک  و  بذج ، تیناحور  ملاع  هب  ار  وت  هیهلا  هبذاج 

. دنک هتسویپ  شدوخ  هب  هتسراو و  شدوخ  ریغ  زا  ار  تلد  مک  مک  دید ، قدص  صالخا و  وت  رد  یلاعت  و 
رون َملاع  هب  ار  تعیبط  تاملظ  رد  هتفر  ورف  لـفاغ  نیا  و  يرآ ، دوخ  هب  ار  سوکنم  بلق  نیا  بوجحم و  ِلد  نیا  هک  دوش  اـیآ  ایادـخ ، راـب 

(55 ( ؟ ینکش مهرد  دوخ  تردق  تسد  هب  ار  لد  ياهتب  و  یناشک ،
مولع لامعا و  نازیم  و  تسا ، رتمامت  امـش  رب  دنوادخ  تجح  هک  دینادب  دـیزیخرب و  باوخ  زا  فراعم ، تالامک و  مولع و  ِنابلاط  يا  ناه 

دوخ رد  ام  هکنانچ  دروآ ؛ تملظ  ترودک و  وا  بلق  رد  مولع  هک  یملع  بلاط  لاح  هب  ياو  دراد . قرف  یلیخ  ناگدـنب  ریاس  نازیم  اب  امش 
زا ار  ام  دندش و  طلسم  ام  رب  سفن  ناطیش و  میدنام و  زاب  قح  قیرط  زا  میدومن ، لیصحت  لصاح  یب  تاحالطصا  ياهراپ  رگا  هک  مینیبیم 

سّدقم تاذ  هب  هانپ  زج  تسین  ياهراچ  دـش و  اپ  رـس و  یب  میهافم  نیمه  ام  گرزب  باجح  دـندرک و  فرـصنم  تیادـه  تیناسنا و  قیرط 
(56 . ) یلاعت قح 

« ۀلماک ةرشع  کلت  »
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: تسا نتخومآ  نامقل  هب  تمکح  تفرعم ، لها  نایانشآ و  يارب  ینیمخ ، ماما  یقالخا  راثآ  شزرا  تیمها و  زا  نتفگ  نخس  يراب ،
تسا ییاجک  ام  عاتم  هک  دناد  تسا  ییانشآ  يوک  هک ز  سک  ره 

تسا ییاجک  ام  عاتم  هک  دناد  تسا  ییاجک  ام  عاتم  هک  دناد 
درمـشرب و ار  اهنآ  ياهیگژیو  همه  دـناوتیمن  يور  چـیه  هب  ملق  نیا  بحاص  تسا و  راـثآ  نیا  دوخ  فِّرعم ، نیرتهب  زین  ناـنآ  ریغ  يارب  و 

«. دسرن یمعا  هرپ  بش  هب  دیشروخ  فصو  : » دراذگب شیامن  هب  دروآ و  گنچ  هب  ار  اهنآ  رَرُد  یلآل و 
____

. صیخلت اب  ، 86 ص 85 -  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 55
. صیخلت اب  ، 380 ص 379 -  نیعبرا ، حرش  ( 56

هرس سدق  ینیمخ  ماما  یقالخا  راثآ  هدیزگ  قالخا : همانسرد  مراهچ : لصف 

دـمآ و نوریب  زارفارـس  اهنادـیم  همه  زا  گرزب  درم  نیا  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  مهم  هتکن  دـش ، داـی  شیپ  لـصف  رد  هـک  یتاـکن  رب  نوزفا 
تحـص رب  يدـییأت  رهم  ًـالمع  داد و  ناـشن  لـمع  ماـقم  رد  دوـب  هتـشون  هتفگ و  شیپ  اـهلاس  ار  هچنآ  دـمآ و  رب  ناـحتما  هدـهع  زا  یبوـخب 
یمادقا دوخ  راثآ  رشن  يارب  ًاصخش  تاناکما ، همه  نتشاد  رایتخا  رد  اب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دنچ  ره  داهن . شیوخ  یقالخا  ياههزومآ 

رد هکنیا  تسا  گرزب  درم  نیا  یگتـسراو  تیاهن  زا  یکاح  رتمهم و  هچنآ  تسوا ، هداـعلا  قوف  یگتـسراو  زا  یکاـح  دوخ  نیا  هک  درکن ،
، درکیم يدایز  تیلاعف  فجن ، هزوح  رد  وا  نداد  هولج  کچوک  یملع و  ِریقحت  يارب  هاش  میژر  ًاعبط  هک  فرـشا ، فجن  هب  دـیعبت  نارود 
(57 . ) درکن یمادـقا  چـیه  ۀـیادهلا -  راونأ  لوصُألا و  جـهانم  دـننام  دوب -  هدرک  فیلأت  مق  رد  شیپ  اـهلاس  هک  دوخ  راـثآ  رـشن  يارب  يو 

شا یملع  راثآ  هب  تقو  چـیه  يرآ ، دـنک . تیبثت  فرـشا  فجن  رد  ار  ناـشیا  یملع  تیعقوم  تیعجرم و  تّدـشب  تسناوتیم  هک  يراـثآ 
نارگید سرتسد  رد  دنوش و  رـشتنم  رتدوز  هچره  شا  یملع  راثآ  تسا  لیام  ًاعبط  سک  ره  هک  یلاح  رد  دیـشکن ، نارگید  خر  هب  دیلابن و 
ِتمظع گرزب ، ياهکچوک  نیا  ًۀقیقح  تساسرف . تقاط  رایـسب  اهنآ  هب  لمع  یلو  ناسآ ، بلاطم  هنوگ  نیا  نتـشون  نتفگ و  دـنریگ . رارق 

هَتملک و ُهللا  یلعأ   ) ياهنماـخ هللا  ۀـیآ  ترـضح  بـالقنا ؛ مظعم  ربهر  هدومرف  هب  يرآ  دـننکیم . ناـیامن  ار  گرزب  نادرم  ناـهنپ  ینورد و 
(: هتمعن َسَرَح 

اب ار  دوخ  تبالـص  رادتقا و  دوب …  درف  هب  رـصحنم  هدـننک و  هریخ  شا  یـسایس  تایح  ياههرود  همه  رد  وا  ناشخرد  زاتمم و  تیـصخش 
دهز و اب  ار  يرادروخرب  نکمت و  تخاس و  رّونم  يراسکاخ  تیدوبع و  اب  ار  دوخ  ریذـپ  سک  همه  قّوفت  و  درک ، نیّزم  يرگداد  لدـع و 
ار دوخ  ِحور  ِتبقارم  تشاد  شود  رب  نیگنـس  یتناما  راب  نوچ  درکن و  اـهر  ياهظحل  ار  ادـخ  یگدـنب  ادـخ و  هار  درک . ناـمرد  ییاـسراپ 
تمکح و تفرعم و  زا  یناشوج  همـشچ  وا ، هتفرگ  ماهلا  نید  زا  ِراتفر  و  عشاـخ ، رکاذ و  ِلد  هتـساخرب و  لد  زا  ِنخـس  تخاـس . فعاـضم 

(58 …  ) تخاس يراج  دندوب ، وا  تیونعم  افص و  قشاع  هک  ناریا  ّتلم  نهذ  رکف و  رب  ار  یهلا  ِریبدت 
____

. دننک دوخ  راثآ  رشن  ِفرص  یعرش  هوجو  زا  يزیچ  دنتساوخیمن  ماما  ترضح  عومسم  رارق  زا  ( 57
. همّدقم هد ، تشه -  ص  ج 1 ، ماما ، هفیحص  ( 58

30
ياهیناماسبان اهدرد و  ياود  راثآ  نیا  و  دنتـسه ، ناـیناحور  راـثآ  نیا  رد  راوگزب  ّفلؤم  بَطاـخم  ًةدـمع  هکنیا  و  تاـکن ، نیا  هب  هجوت  اـب 

هزوح رد  قالخا  یـسرد  باتک  راثآ ، نیا  هک  تسا  فیح  تسا ؛ هدش  تباث  لمع  نادـیم  رد  اهنآ  ندوب  دـمآراک  هکنیا  تسام و  راگزور 
همانـسرد اب  بسانتم  ریز  لئالد  هب  اهنآ  یلعف  لکـش  رگید ، يوس  زا  دـننکن ؛ هدافتـسا  تمعن  ناوخ  نیا  زا  هزوح  ناـهوژپ  شناد  دنـشابن و 
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: تسین
یگژیو تسا و  یفیاـطل  رب  لمتـشم  کـی  ره  نوچ  درک ، هدنـسب  یخرب  هب  یـشوپ و  مشچ  راـثآ  نیا  زا  یخرب  زا  ناوتیمن  داـیز . مجح  . 1

ُّبل دوب  مزال  دشابن  دایز  یسرد  نتم  مجح  يوس  رگید  زا  و  دشاب ، یـسرد  اهنآ  همه  وس  کی  زا  هکنیا  يارب  نیاربانب  دراد . ار  دوخ  صاخ 
نیا زا  ناشناج  ماشم  باّلط  دیتاسا و  هکنیا  زا  سپ  تسا  یعیبط  دوش . همانسرد  ات  دیآ  درگ  يدّلجم  رد  هزوک » رد  رحب   » ناس هب  اهنآ  بابل 

صیخلت نیا  هب  تفر و  دنهاوخ  اهباتک  ِلصا  ِغارـس  رتشیب  هدافتـسا  يارب  عبط  هب  دندیـشون ، اراوگ  رثوک  نیا  زا  ياهعرج  دـش و  رّطعم  اهلگ 
. درک دنهاوخن  هدنسب 

هب هاگ  دنروآ ، دیدپ  هماع »  » يارب يراثآ  دناهتساوخیم  راوگرزب  ّفلؤم  هکنیا  مغر  هب  تسین و  حطـس  کی  رد  اهباتک  نیا  بلاطم  همه  . 2
نیا نادرگاش . هب  دسر  هچ  دنیآیمن  رب  اهنآ  مهف  هدهع  زا  مه  دیتاسا  زا  يرایـسب  هک  دناهتخادرپ  یفـسلف  ینافرع و  قیمع  هدیچیپ و  لئاسم 

: هنومن ضحم  تسا ، هدش  راثآ  نیا  زا  رتمک  هدافتسا  ندشن و  یسرد  ببس  دوخ  هتکن 
بیغ و ملاوع  همه  ینامز  ثودـح  تابثا  بولق ، باحـصا  فراـعم و  لـها  کلـسم  ِبساـنم  یهجو  هب  هقیفوت -  نسح  هللا و  دـمحب  اـم - 

(59 . ) تسا هناگادج  هلاسر  دارفا  هب  جاتحم  شتامّدقم  اب  نآ  نایب  هک  میدومن  تداهش 
هکنانچ دوشیم ، عقاو  لاثما  دّدـجت  لیبس  یلع  ًامئاد  هک  هنطاب  هرهاظ و  ءامـسا  تحت  رد  یّلجت  هب  دـشاب  هراشا  راـبدا  لاـبقا و  نیا  دـیاش  و 

توسان و نینکاـس  توکلم و  کـلم و  نینطاـق  عیمج  رد  یناـفرع  یهجو  هب  یناـمز  ثودـح  حیحـصت  نآ  هب  و  دـنیوگ ، تفرعم  باحـصا 
نیا هب  تسا  العو ) ّلج   ) قح هّصاخ  ياهتبهوم  زا  نیا  دـشاب و  هتـشادن  هیلقع  هسّدـقم  تاـماقم  اـب  تاـفانم  هک  يروط  هب  میدومن ، توربج 

(60 . ) دناهتشاد روکذم  نیقّقحم  يامکح  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  يدوعص ، یلوزن و  سوق  نیا  و  رکشلا -  هل  هّلل و  دمحلا  و  زیچان - 
____

ص 23. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 59

ص 41. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 60
31

یفاو روط  هب  رَدَص » ام  ُلّوا   » هب عجار  ماظع ، يامکح  خماش و  يافرع  نیب  تموکح  اب  ار  دصقم  نیا  قیقحت  هیادهلا  حابصم  هلاسر  رد  ام  و 
(61 . ) میدومن

حاتفم هکناـنچ  تسا ، دوجو  باـب  حاـتفم  هیمیحر  هیناـمحر و  تمحر  و  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  هب  دوجولا  رهظ  : » دـنیامرف تفرعم  لـها 
(62 . ) تسا نیودت  باتک 

نآ تیطَـسَو  یقالطا و  سّدقم  ضیف  هب  روهظ  ماقم  هب  عمج ، تیدحا  ماقم  مظعا و  مسا  هب  یّلجت  بسح  هب  الع ) ّلج و   ) قح سدّقم  تاذ 
هک یمتخ -  یبن  سّدقم  رون  هب  ار  قولخم  لّوا  نیمه  ببـس ، نیا  زا  و  دومرف ؛ یّلجت  تیعماج  ماقم  نوؤش و  عیمج  هب  لّوا  لقع  تآرم  رد 

. دناهدومن ریبعت  تسا -  عمجلا  عمج  عمج و  ماقم  یّلجت  تآرم  مظعا و  مسا  روهظ  زکرم 
هب ندومن ، اهنآ  هب  تبـسن  لّلخت  هب  یناحور  قالطا  و  تسا ، هیـضرع  هیلوط و  هسداق  لوقع  هلمج  یلقع و  ملاع  ای  نییناـحور ،»  » زا دوصقم 

نییناحور ملاع  هکنآ  نایب  تسا و  بیلغت  اـی  دـیرجت  رب  ینبم  زین  یناـحور  قـالطا  تسا و  هدّرجم  ملاوع  هلمج  اـی  تسا ، دـیرجت  زا  یبرض 
(63 . ) تسا هیلقع  بتک  زا  دوخ  ّلاحم  هب  لوکوم  تسا ، همه  رب  مّدقم  مظعا  لقع  و  تادوجوم ، ریاس  رب  مّدقم 

يرارـسا هقیقد  نیا  رد  و  تسا ، ناقیا  باحـصا  نافرع و  ءایلوا  کلـسم  رد  هکنانچ  هّلل ،» دـمحلا   » هب هللا » مسب   » ندوب ّقلعتم  اب  ًاصوصخ  … 
(. 64  ) تسین رطخ  زا  یلاخ  نآ  فشک  هک  تسا 

ور نیا  زا  تسا . رودـب  باـتک  ناـبطاخم  هماـع  مهف  تحاـس  زا  ثحاـبم  هنوگ  نیا  هک  هتـشاد  تیاـنع  هتکن  نیا  هب  دوـخ  راوـگرزب  فـلؤم 
: دناهدومرف
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ملق هک  منیبیم  کنیا  منک ، يراددوخ  عون  اب  سونأم  ریغ  یناـفرع  بلاـطم  زا  هک  دوب  نآ  هلاـسر  نیا  رد  هدنـسیون  ياـنب  هکنآ  اـب  راذـتعا :
یناـحور ناتـسود  یناـمیا و  ناردارب  زا  نونکا  هک  تسین  نآ  زج  ياهراـچ  مدومن . زواـجت  دوخ  دادرارق  عوضوم  زا  رتشیب  هدومن و  ناـیغط 

یملع ره  يارب  اریز  دننکن ؛ لطاب  هب  یمر  لّمأت  یب  دندیدن ، دوخ  قاذم  قباطم  هلاسر  نیا  رد  ار ]  ] یبلطم رگا  ًانمض  منک . یهاوخ  ترذعم 
(. 65 « ) هرْوَط َّدعتی  مل  هردق و  فرع  ًاءرما  هللا  محر  . » تسا يدرَون  هار  یهار  ره  يارب  یلها و 

____

ص 28. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 61
ص 319. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 62

ص 29. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 63
ص 187. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 64

. صیخلت اب  ص 346 ، ةالصلا ، بادآ  ( 65
32

، ثیدـح نیا  ردـص  هیملع  تاـکن  یـضعب  هب  مینکن ، هیملع  بلاـطم  هب  ضّرعت  هک  هلاـسر  نیا  لّوا  رد  دوخ  قاـثیم  فـالخ  رب  راـچان  اـم  و 
(66 . ) مییامنیم یتراشا 

بادآ زا  یـشخب  لهج و  لقع و  دونج  ثیدـح  حرـش  زا  هلاقم  دـنچ  زین  نیعبرا و  حرـش  ثیداـحا  زا  ثیدـح  هدزاـی  تشذـگ  هکناـنچ  . 3
همانـسرد ناونع  هبار  اهنآ  لکـش ، نامه  هب  دوشیمن  دراد و  صاصتخا  قالخا  شناد  هب  طوبرمریغ  یفراعم و  هدـیچیپ  ثحابم  هب  ةالـصلا ،

رحب  » ِقادـصم ًاعقاو  صیخلت  هک  بابل ، ُّبل  ِلقن  اوتحم و  ظفح  هب  تیانع  اب  ور  نیا  زا  دـناجنگ . اههزوح  یمـسر  سورد  همانرب  رد  قالخا 
. میدرک صیخلت  ار  راثآ  نیا  دشاب ؛ رکذلا -  قباس  ثحابم  يانثتسا  هب  لصا -  ِدافم  ِلقان  و  هزوک » رد 

: زا دنترابع  دش  فذح  صیخلت  رد  هک  یبلاطم  هدمع 
؛ تشذگ شا  هنومن  هک  تسین  مضه  مهف و  لباق  ام  نابطاخم  يارب  هک  ینافرع ، یفسلف و  تاصیوع  نیگنس و  ثحابم  فلا )

؛ نیعبرا حرش  رخاوا  ثیداحا  دننام  تسا  رگید  مولع  هب  طوبرم  هچنآ  یفراعم و  ثحابم  ب )
؛ باتک ندش  ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  ثیداحا ، دانسَا  ج )

باّلط زاین  ِساسحا  ِموزل  روظنم  هب  دـناهدرک -  لقن  ار  تایاور  یبرع  نوتم  راوگرزب  ّفلؤم  هک  ییاهاج  رد  تایاور -  تاـیآ و  همجرت  د )
؛ يا هعلاطم  هن  تسا  یسرد  باتک  هکنیا  لیلد  هب  و  داتسا ، هب 

و (، 2  ) قالخا رد  هک  یهوژپ  شناد  شناد و  تلیـضف  ثیداحا  دـننام : تسا ، هدـمآ  ( 6  ) و ( 5 (، ) 2  ) قالخا رد  هک  یبلاـطم  زا  ياهراـپ  ه )
(5  ) قالخا رد  و  تاداعسلا ، عماج  زا  ذوخأم  هک  ص 151 )  ) لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش  رد  هیقالخا » بتک  رد  روج  تلادع و   » ِلصف

؛ تسا هدش  جرد 
ناسل هب  کی  ره  نوچ  دـنا ؛ هدـشن  فذـح  اهرّرکم  قلطم  هتبلا  دـناهدش . رارکت  ماما  یقالخا  راثآ  رد  یلیالد  هب  هک  یثحاـبم  زا  ياهراـپ  و )
فذـح هدوبن  يزاین  اهنآ  رارکت  هب  هک  یتالوقنم  یلو  دراد ؛ تیعوضوم  یهاـگ  رارکت  ِدوخ  تسا و  هژیو  ییاوه  لاـح و  ياراد  یـصاخ و 

: دناهدرک لقن  هیوکسم  نبا  زا  بضغ  هرابرد  ار  یبلاطم  راب  ود  لهج  لقع و  دونج  ثیدح  حرش  رد  ماما  ًالثم  دناهدش .
____

. صیخلت اب  ص 20 ، لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 66
33

نامه نیا ، رب  هوالع  (، 372 ص 371 -  « ) ملح متـسیب : دصقم   » رد رگید  راب  و  ص 239 ) « ) بضغ توسق و  مهدزای : دـصقم   » رد راب  کی 
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. میا هدرک  فذح  ریخا  دروم  ود  زا  هک  دناهدومرف ، لقن  زین  ( 134 ص 133 -   ) نیعبرا حرش  ِمتفه  ثیدح  زاغآ  رد  ار  بلطم 
. دننک اقلا  نادرگاش  يارب  لصا ، زا  هدافتسا  اب  زاین ، رادقم  هب  یمارگ  ناداتسا  ات  دش  فذح  زین  ثیداحا  حرش  رد  يوغل  ِثحابم  هدمع  ز )

؛ دننادن لصا  هب  هعجارم  زا  ینغتـسم  ار  دوخ  دننکن و  هدنـسب  هدیزگ  نیا  هعلاطم  هب  یمارگ  ناداتـسا  تسا  مزال  هک  مینکیم  دیکأت  ًاددـجم 
، هدیزگ بلاطم  تسرد  میهفت  نییبت و  يارب  تسا و  هدمآ  حورشم  روط  هب  لصا  رد  هدیزگ ، نیا  رـصتخم  زجوم و  بلاطم  زا  يرایـسب  اریز 

. یسرد هن  تسا  ياهعلاطم  قالخا ، سورد  تاریرقت  ینعی  هدیزگ ، نیا  لّوا  شخب  هک  مییازفیب  تسین . لصا  هعلاطم  زج  ياهراچ 
هب عورـش و  ناسآ  زا  ینعی  تسا ؛ یـشزومآ  یقطنم و  بیترت  هکلب  تسین ، فیلأت  یخیرات  بیترت  هدیزگ ، نیا  رد  باتک  راهچ  نیا  بیترت 

: هنوگ نیدب  میا  هدرک  متخ  لکشم 
؛ قالخا سورد  تاریرقت  . 1

؛ ةالصلا بادآ  . 2
؛ لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش  . 3

. نیعبرا حرش  . 4
نودـب باتک ، لصا  هب  واو  کی  یّتح  نیارباـنب  میا . هداـهن  باـّلق  نیب  تسا  هدوب  یفرح  اـی  هملک  ندوزفا  هب  يزاـین  اـج  ره  ریخا  رثا  هس  رد 

لئالد زا  یکی  هب  هدوب و  لصف  هس  رب  لمتشم  ًالثم  هک  یثحبم  زا : تسا  ترابع  تفرگ  تروص  هک  یفّرـصت  اهنت  تسا . هدشن  هدوزفا  باّلق ،
« مود لصف   » هب موس » لصف   » ریبعت لوصف ، لسلـست  تیاعر  يارب  تسا  یقاب  موس  لوا و  لصف  هدش و  فذح  یّلکب  مود  لصف  رکذلا ، قباس 

جرد ثیدح 33  فذـح و  ندوب  یمالک  لیلد  هب  31 و 32  ، 28 ياهثیدـح 11 ، هک  اجنآ  زا  نیعبرا ، حرـش  رد  نینچمه  تسا . هتفای  رییغت 
لئـالد هب  لـهج  لـقع و  دونج  ثیدـح  حرـش  ِمراـهچ  و  موس ، مود ، ياـههلاقم  هک  اـجنآ  زا  نینچمه  تفاـی . رییغت  ثیداـحا  هرامـش  دـش ،

نیا تشاد ، بساـنت  ص 14 )  ) همدـقم ثحابم  اب  ( 55 ص 51 -   ) مراهچ هلاـقم  رخاوا  بلاـطم  رگید ، يوس  زا  و  دـش ؛ فذـح  هتفگشیپ 
رد تسا ، هتفر  راک  هب  هکنانچ »  » ياج هب  هچنانچ »  » هملک ماما ، ترضح  فیرـش  رثن  رد  يدراوم  رد  زین  تفرگ . رارق  همدقم  زا  سپ  بلاطم 

. دش لیدبت  هکنانچ »  » هب هچنانچ »  » دراوم نیا 
34

، نخـس ندـش  رتناور  يارب  ماما ، هن  تسا  رّرقم  ملق  هب  نوچ  میا -  هداهن  نآ  رب  قـالخا  سورد  تاریرقت  ماـن  اـم  هک  ربکا -  داـهج  رد  هتبلا 
هفیحـص رد  هک  سورد ، نیا  هسلج  ود  هسیاقم  دوش . دراو  ياهمطل  اوتحم  ینعم و  هب  هکنیا  نودب  تفرگ  تروص  یکدـنا  یظفل  تافّرـصت 
ییاـجب ِتافّرـصت  اـهنآ  یقطنم  مظن  ثحاـبم و  ِندـش  رتناور  يارب  مرتحم  رّرقم  هک  دـهدیم  ناـشن  ربکا  داـهج  اـب  هدیـسر ، پاـچ  هب  ماـما 

هک دـشاب » یم   » ریبعت هلمج  زا  تسین ، ماما  هفیحـص  ماما و  ناـسل  رد  هک  تسه  مرتحم  رّرقم  رثن  رد  یتاریبعت  لاـح  نیع  رد  ( 67 . ) دناهدرک
: هنومن ضحم  دوشیمن . هدید  ماما  نخس  رد  مه  تسین ، هنابیدا  نادنچ  مه 

:20 ص 19 -  ج 2 ، ماما ، هفیحص 
ص 29: ربکا ، داهج 

هک مدـید  یتقو  کی  نآلا ، تسین  مدای  اجک  ياهّلجم ، ياهمانزور ، کی  رد  نم  تسا . ناتراگیـس  لوپ  دـنهدیم ؟ هچ  امـش  هب  نایاقآ  رگم 
مامت زا  هک  دوب  یملق  کـی  میدـید …  میدرک  باـسح  دتـسرف … ] یم   ] دراد نتگنـشاو  رد  هک  یـشیشک  نآ  يارب  پاـپ  هک  ار  ياهجدوب 

. دوب رتشیب  دنراد  هعیش  ياههزوح  هک  ياهجدوب 
ای همانزور  رد  نم  دشابیم ! رتمک  هام ، ره  رد  نارگید  راگیـس  لوپ  زا  دنهدیم ، امـش  هب  هیرهـش »  » مسا هب  نایاقآ  هک  امـش  هنایهام  دـمآرد 

یتشرد رایـسب  ملق  کی  دتـسرفیم  نتگنـشاو  رد  شیـشک  کـی  يارب  ناـکیتاو  هک  ياهجدوب  مدـید  تسین -  مداـی  تسرد  هک  ياهّلجم - 
. دشابیم رتشیب  دنراد  هعیش  ياههزوح  هک  ییاه  هجدوب  مامت  زا  مدید  مدرک  باسح  تسا .
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____

قطن نیا  رد  : » دـیوگ … یتبـسانم  هب  يو  تسا . هدوب  ماما  ترـضح  دـییأت  نذا و  اب  مرتحم  رّرقم  ِحالـصا  فّرـصت و  هک  تسا  ینتفگ  ( 67
، مراد ناشتانایب  حالـصا  کـح و  هنیمز  رد  فرـشا  فجن  زا  ماـما  زا  هک  ياهزاـجا  قبط  هک  تشاد  دوجو  تراـبع  رظن  زا  اـهییاسران  یخرب 

(. تشوناپ ص 156 ، ج 2 ، ینیمخ ، ماما  تضهن  « ) متخاس فرطرب  ار  نآ  دوش ، دراو  ياهمطل  ینعم  هب  هکنآ  نودب 
35

اهتـشوناپ هعجارم و  رداصم  همه  هتبلا  دش . هدافتـسا  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  پاچ  زا  رثا  راهچ  ره  صیخلت  رد  هک  مییازفیب 
اهنآ میدق  پاچ  هب  هسّسؤم  پاچ  رد  یلو  تسا ، سرتسد  رد  کنیا  و  رتحیحص ، رداصم  یخرب  دیدج  پاچ  دش . حیحـصت  ًانایحا  لرتنک و 

خر ییاهشزغل  نتم  حیحصت  اهتـشوناپ و  رد  هسـسؤم  پاچ  رد  هتبلا  میا . هداد  عاجرا  اهنآ  دیدج  پاچ  هب  دراوم  نیا  رد  تسا ، هدش  عاجرا 
: هنومن ضحم  دوش ، حالصا  هدنیآ  ياهپاچ  رد  ات  میا  هداد  رارق  روبزم  هسّسؤم  رایتخا  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد 

: لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش 
ص 210: فلا )

. تسا جراخم  دیدحت  ددع  تقاط  زا  تسا و  نوریب  هرامش  اصحا و  دّح   …زا 
. تسا شرامش  يانعم  هب  ّدع  دشاب . دیدحت » ّدع و   » دیاب دیدحت » ددع   » ياج هب  ًارهاظ 

ص 273: ب )
ملاع نآ  رد  وا  يارب  هک  دنیبب  بیغ …  ملاع  هنیاعم  ِتقو  تسا  نکمم  تسا . میظع  يرطخ  رد  ایند ] ّتبحم  ینعی   ] ّتبحم نیا  اب  ناسنا  … 
جراخ ایند  زا  یلاعت …  قح  توادـع  ضغب و  اب  ناـسنا  دـننک …  ادـج  وا  نیرومأـم  و  یلاـعت -  قح  شبوبحم -  زا  ار  وا  هدـش و  هیهت  هچ 

. دوش
رد تسوا ، بوبحم  یلاـعت  قح  هک  تسا  نیا  یلاـعت »-  قح  شبوـبحم -   » تمـسق رد  يدنواجـس  ياـههناشن  نیا  ياـنعم  هک  تسا  نشور 

. دوش جراخ  ایند  زا  یلاعت  قح  ضغب  اب  هک  هدومرف  حیرـصت  ترابع  لیذ  هکنانچ  تسا ! هدنـسیون  دوصقم  ّدـض  ًالماک  ینعم  نیا  هک  یلاح 
«. دننک ادج  وا  نیرومأم  یلاعت و  قح  شبوبحم ، زا  ار  وا  و  : » تسا نینچ  حیحص  يدنواجس  نیاربانب 

ص 334: ج )
 … سفن رد  مک  مک  نارگید …  هب  ّنظ  نسح  اب ] ، ] دـش هارمه  رظن  نیا  اب  نوچ  دوش … و  راوخ  کـچوک و  شرظن  رد  شدوخ  سپ  … 

. دوش ادیپ  یگدنکفارس  لاح … 
لعاف لعف و  نیب  لوگریو  دوجو  نیاربانب ، تسا . دش » هارمه   » هیلإ دنسم  ّنظ » نسح   » اریز تساطخ ؛ باّلق  رد  اب »  » ندوزفا هک  تسا  نشور 

«. نارگید هب  ّنظ  نسح  دش  هارمه  رظن  نیا  اب  : » تسا نینچ  حیحص  تروص  تساطخ . مه 
ص 421: د )

. دنزیخرب مدرم  زا  يا ]  ] هتسد کی  دوش ، تمایق  زور  نوچ 
36

. تسا طلغ  هکلب  تسین ، باّلق  رد  يا »  » ندوزفا هب  يزاین  تسا و  حیحص  هتسد » کی   » هک تسا  نشور 
اههزوح هب  یگرزب  تمدـخ  ماما  یقالخا  راثآ  رـشن  اب  هک  ینیمخ » ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم   » مرتحم ناراکردـنا  تسد  زا  نایاپ  رد 

. میرازگساپس دندرک 
هیمال زا  دـنچ  یتایبا  هب  لّثمت  اب  ( 68 ( ) ًارورس ًةرْـضَن و  هاَّقل  و  ًاروهَط ، ًابارَـش  ّهُبر  ُهللا  هاقَـس   ) ینیمخ ماما  ترـضح  ِتشادگرزب  رد  ار  نخس 

: میربیم نایاپ  هب  هاوثم ،) باط   ) داّبع نب  بحاص  ياثر  رد  هنع  هللا  یضر  یضر  دیس  هعیش ، گرزب  يارس  نخس  دنلب 
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ناک ْنَم  يذـلا  َبَهَذ  دـقف  ٍسأی  یلع  ِْمقأ  ُهُمَْجن و  َّقَلَح  ِفورعملا  َبلاط  ای  ٌۀـّلِذُم  یْه  َو  ُدْـسُألا  ُباُصت  اذـکأ  الاْطبألا ؟ ُرِّطَُقت  ُنونملا  اذـکأ 
كَدَْعب ُمالسإلا  َسکَن  ْنإ  ّهنإ  کباصُم  نم  ُمظعأ  َْءرُز  ُُهباضِه ال  َدالِبلا  ِتَمَّنَـسَت  ٌلَبج  ِهئاقل  َنود  َناعْجُـشلا  ِبَجی  ُنّ ًابقاث و  ًاْملِع  َلْهَجلا  يِْرقی 

نیملاعلا ِّبر  هّلل  دمحلا  نأ  اناوعد  رخآو  ًۀفیِخ  َکل  ُهَلیَذ  َرِّمَشُملا  ّنإ  هُّزُِعت  َتنأ  َْتنک  ْکُلم  ُناطلُس  هسأر 
ًالْضَف َصْقَنلا  الایِع و  هادَن  یلع  ُمانألا  َناک  الامْجألا  ِلِّطَع  َلومُحلا و  َّطُح  الایْغألا ؟ ُعَنْمَت  َلْوبُـشلا و  یْمَحت  الابْجألا ؟ ُعِضْعَـضی  ُنامَزلا  اذکأ 
ُّبَُرلو الآَم  َو  ًِالئْوَم  ِکب  ِيزُر  ْدَـقَلف  الاصوألا  َعَّطَق  َعومُدـلا و  َلَصَو  الاز  َِملاقألا  أَلَم  اذإ  یّتح  ـالاّؤُسلا  ُعِّجَـشی  یغَولا و  َمْوی  ـالاون  َءاـجَرلا  و 

نیملاعلا ِّبر  هّلل  دمحلا  نأ  اناوعد  رخآو  ( 69  ) الایذألا كَدَعب  َرَّرَج  یخْرأ و  الاجِر  َّزَعأ  ٍناطلُس 
( نوتم  ) هزوح یسرد  نوتم  رشن  نیودت و  زکرم 

ناتسبات 1382
____

،11 (: 76  ) ناسنا هروس  « ) ًاروهط ًابارش  مّهُبر  ْمُهیقَس   » و ًارورُس » ًةرْضَن و  مهیَّقل  مویلا و  کلذ  َّرش  هللا  مهیقوف  : » هفیرش هیآ  ود  زا  دافتسم  ( 68
(. 21

.207 ص 201 -  ج 2 ، یضرلا ، فیرشلا  ناوید  ( 69

قالخا سورد  ِتاریرقت  شخب 1 

هزوح رد  بیذهت  سالک  یقالخا و  ياههمانرب  موزل  . 1

هب امـش  یلیـصحت  لاس  کی  نیا  رد  میوریم . شیپ  گرم  هب  ور  ناریپ  ام  يریپ و  هب  ور  ناناوج  امـش  تشذگ . ام  رمع  زا  رگید  لاس  کی 
؛ دیا هدرب  الاب  ار  دوخ  یملع  ياههیاپ  هزادنا  هچ  ات  هدرک و  لیصحت  ردقچ  دینادیم  دیفقاو ؛ دوخ  یملع  ياههتخودنا  تالیصحت و  دودح 
رد دیدوب ؟ دوخ  حالصا  بیذهت و  رکف  هب  دیدرک ؟ هچ  سفن  هیکزت  هیهلا و  فراعم  هیعرش ، بادآ  لیصحت  قالخا ، بیذهت  هب  عجار  نکل 

. دیتشادن رب  يدنلب  مدق  دوخ  بیذهت  حالصا و  تهج  رد  دیدرکن و  يریگمشچ  راک  هنافسأتم  دیتشاد ؟ ياهمانرب  هنیمز  نیا 
یبرم قالخا و  يامنهار  دـندنمزاین . يونعم  مولع  یقالخا و  لئاسم  ملعت  میلعت و  هب  یملع ، لئاسم  نتفرگارف  اب  نامزمه  هیملع  ياـههزوح 

، هیهلا فراعم  نتخومآ  بیذـهت و  تیبرت و  سالک  یحالـصا ، یقالخا و  ياههمانرب  دـنراد . مزال  هظعوم  دـنپ و  سلاجم  یناحور و  ياوق 
مزال لئاسم  هنوگ  نیا  هب  یملع  زکارم  رد  هنافسأتم  دشاب . یمسر  جیار و  اههزوح  رد  دیاب  تسا ، مالسلا  مهیلعایبنا  تثعب  یلصا  دصقم  هک 

، قالخا ياملع  دـنناوتن  هیتآ  رد  هیملع  ياـههزوح  هک  تسا  نآ  میب  دوریم . شهاـک  هب  ور  یناـحور  يونعم و  مولع  دوشیم . هجوت  رتمک 
یلـصا و لـئاسم  هب  نتخادرپ  يارب  یلاـجم  یتامدـقم  لـئاسم  رد  قیقحت  ثحب و  دـننک و  تیبرت  یهلا  نادرم  هتـسارآ و  بّذـهم و  ناـیبرم 

مالسلا مهیلع  ایلوا  ایبنا و  ریاس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  یبن  میرک و  نآرق  تیانع  دروم  هک  یساسا ،
43

مهم و فیاـظو  هب  دـننک و  شـشوک  سفن  بیذـهت  هلـضاف و  تاـکلم  بـسک  رد  اـههزوح  نیلـصحم  تـسا  مزـال  دراذـگن . یقاـب  تـسا ،
. دنهد تیمها  تسا  نانآ  شود  رب  هک  يریطخ  ياهتیلوؤسم 

دنپ و هباطخ ، ظعو و  هسلج  دییامن ؛ نیعم  دوخ  يارب  قالخا  داتـسا  دینک ؛ میظنت  همانرب  قالخا  حالـصا  سفن و  هیکزت  بیذهت و  هنیمز  رد 
موکحم دنشاب ، یلاخ  زردنا  دنپ و  تاسلج  قالخا و  ّیبرم  نتشاد  زا  اههزوح  رگا  دش . بّذهم  ناوتیمن  وُردوخ  دیهد . لیکـشت  تحیـصن 
سّردم داتـسا و  ایند  رد  یتعنـص  ملع و  ره  يارب  دهاوخیم ، ثحب  سرد و  دراد ، زاین  سّردـم  هب  لوصا  هقف و  روطچ  دوب . دـنهاوخ  انف  هب 

نیرتفیطل و زا  ایبنا و  تثعب  فده  هک  یقالخا ، يونعم و  مولع  نکل  دوشیمن ، صّصختم  ياهتشر  رد  رسدوخ  وُردوخ و  یسک  تسا ، مزال 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


ملعم ( 1  ) یلیلج دیـس  ماهدینـش  ًارارک  دوشیم !؟ لصاح  ملعم  نودـب  وُردوخ و  درادـن و  يزاین  ملعت  میلعت و  هب  اـیآ  تسا ، مولع  نیرتقیقد 
. تسا هدوب  يراصنا ، خیش  موحرم  لوصا ، هقف و  داتسا  تایونعم  قالخا و 

، دنزاس رود  یقالخا  لیاذر  اهداسف و  اهیدیلپ ، اهیتشز ، زا  ار  رشب  دنزاسب ؛ ناسنا  دننک ؛ تیبرت  مدآ  هک  دندش  ثوعبم  نیا  يارب  ادخ  يایبنا 
هتـشاد مامتها  ردق  نآ  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  یملع  نینچ  ( 2 «. ) ِقالخألا َمِراکَم  َمِّمَتُِأل  ُتثُِعب  : » دننک انـشآ  هنـسح  بادآ  لیاضف و  اب  و 
دوبمک رثا  رب  و  دهدیمن ؛ تیمها  نآ  هب  هتسیاش  روط  هب  یسک  و  درادن ، یجاور  ام  ياههزوح  رد  نونکا  تسا ، هدومرف  ثوعبم  ار  ایبنا  هک 

تیونعم و زا  ار  يرایـسب  هدرک و  هنخر  تیناحور  رد  يویند  يدام و  لئاسم  هک  هدیـسر  اجنآ  هب  راک  اـههزوح  رد  فراـعم  يونعم و  مولع 
هتـشاد دـیاب  ياهمانرب  هچ  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  یناـحور  رفن  کـی  هچ ؟ ینعی  تیناـحور  دـننادیمن  ًالـصا  هک  تسا  هتـشاد  رود  تیناـحور 

اب دنروآ و  گنچ  هب  یماقم  هاج و  هاگتسد ، رگید ، ياج  ای  دوخ ، لحم  رد  دنورب  دنریگب و  دای  هملک  دنچ  دنددص  رد  طقف  یـضعب  دشاب ؟
لّوا زا  هک  دشابن  يروط  منک ! هچ  ادخدک  اب  منادیم  مناوخب ، ار  هعمل  حرش  راذگب  هتفگیم : هکنآ  دننام  دننک ! مرن  هجنپ  تسد و  نارگید 

هد نالف  ياقآ  ای  رهـش  نالف  سیئر  دـیهاوخب  و  دـشاب ، ماقم  نالف  ندروآ  تسد  هب  دنـسم و  نـالف  نتفرگ  لیـصحت ، زا  امـش  فدـه  رظن و 
یتخبدـب نایز و  زج  یمالـسا  هعماج  دوخ و  يارب  یلو  دیـسرب ، یناطیـش  ياهوزرآ  یناـسفن و  ياههتـساوخ  نیا  هب  تسا  نکمم  دـیدرگ .

. دیا هدرکن  بسک  يزیچ 
44

. تفرگن ياهجیتن  هرهب و  ترخآ  باذع  ترفن و  نعل و  زج  یلو  دوب ؛ سیئر  يدیدم  تدم  مه  هیواعم 
؛ دیرادرب مدق  هعماج  حالـصا  يارب  دینک . بیذهت  زین  ار  نانآ  دیدش ، ياهفیاط  ای  هعماج  سیئر  یتقو  هک  دینک  بیذـهت  ار  دوخ  تسا  مزال 

هجوتم امـش  هب  ار  اهلد  تسا ، بولقلا  بلقم  لاعتم  دنوادخ  دیرادرب ، مدق  ادخ  يارب  رگا  دشاب . نیملـسم  مالـسا و  هب  تمدخ  امـش  فدـه 
دنوادخ دینک ، يراکادف  دیشکب ، تمحز  ادخ  هار  رد  امش  (. 3 « ) ًاّدُو ُنمْحَّرلا  مَُهل  ُلَعْجیَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیّذَلا  َّنِا  : » دزاسیم

. رتهب هچ  دادن  ملاع  نیا  رد  ار  امـش  شاداپ  ازج و  رگا  داد . دهاوخ  شاداپ  ترخآ  رد  دـشن ، ایند  نیا  رد  رگا  دراذـگیمن ؛ رجا  یب  ار  امش 
رجا نکل  درذـگیم ، ناسنا  مشچ  ولج  زا  یباوخ  دـننام  دـسریم ، نایاپ  هب  رگید  زور  دـنچ  اهتیـصخش  اهوهایه و  نیا  تسین . يزیچ  اـیند 

. دوب دهاوخ  یندشن  مامت  یهانتیال و  يورخا 
دنپ يارب  نتفر  ربنم  دننک ، دومناو  تیمها  یب  ار  یحالصا  یقالخا و  ياههمانرب  ءوس  تاغیلبت  اهیشاپمس و  اب  یکاپان  ياهتسد  تسا  نکمم 

میظنت حالـصا و  ماـقم  رد  هک  یملع ، گرزب  ياهتیـصخش  هب  يربـنم »  » نداد تبـسن  اـب  و  دـنهد ، هولج  ریاـغم  یملع  ماـقم  اـب  ار  هظعوم  و 
هک نیا  زا  لفاغ  دـننادب ! گنن  ار  ندرک  هظعوم  نتفر و  ربنم  دـیاش  اههزوح  یـضعب  رد  زورما  دـنراد . زاب  راک  زا  ار  نانآ  دنتـسه ، اههزوح 

. دندوب نینچ  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  دندرکیم . ییامنهار  تحیصن و  ار  مدرم  ربانم  رد  و  دندوب ، يربنم  مالسلا  هیلعریما  ترضح 

بالط هب  شرافس  . 2

دای امـش  هفیظو  اهنت  دـینکن  لایخ  دـیریگب ، هدـهع  هب  ار  هعماج  تیادـه  ادرف  دـیهاوخیم  دـینکیم و  لیـصحت  اههزوح  رد  زورما  هک  امش 
یلاها دیناوتب  دیتفر ، هد  ای  رهـش  کی  هب  یتقو  هک  دینک  تیبرت  نانچ  ار  دوخ  اههزوح  نیا  رد  دـیاب  امـش  تسا . تاحالطـصا  یتشم  نتفرگ 

ار مدرم  دیناوتب  ات  دیـشاب ، هدش  هتخاس  بّذهم و  دوخ  دیتفر ، هقف  زکرم  زا  یتقو  هک  تسا  عقوت  امـش  زا  دـینک . بّذـهم  تیادـه و  ار  اجنآ 
تیبرت ار  نانآ  مالسا ، یقالخا  ياهروتسد  بادآ و  قبط  دیزاسب و 

45
مالـسا و هب  فرحنم و  ار  مدرم  هللااـب ، ذاـیعلا  دـیورب ، اـج  ره  هب  دـیدرکن ، حالـصا  ار  دوخ  ملع  زکرم  رد  هتـساوخن  يادـخ  رگا  اـما  دـینک .

. درک دیهاوخ  نیبدب  تیناحور 
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دنچ نتفرگارف  لابند  طقف  دیـشابن و  دوخ  بیذهت  ددص  رد  دینکن و  لمع  دوخ  فیاظو  هب  اههزوح  رد  رگا  دیراد . ینیگنـس  فیاظو  امش 
فارحنا بجوم  هللااب ، ذایعلا  تسا ، نکمم  دوب ؛ دیهاوخ  رضم  یمالسا  هعماج  مالسا و  يارب  هتساوخن -  يادخ  هیتآ -  رد  دیشاب ، حالطـصا 

لکـشم و  دـیاهدش ؛ ریابک  مظعا  بکترم  ددرگرب ، مالـسا  زا  رفن  کی  امـش  ياوران  راتفر  رادرک و  ببـس  هب  رگا  دـیوش . مدرم  یهارمگ  و 
(. 4 « ) دباتیم نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  تسا  رتهب  : » تیاور بسح  هب  دبای ، تیاده  رفن  کی  رگا  هکنانچ  ددرگ . لوبق  امش  هبوت  تسا 

ملع لها  نیگنس  تیلوؤسم  . 3

امش يارب  تسا ، حابم  مدرم  هماع  يارب  هک  يروما  اسب  هچ  تسا ؛ مدرم  هماع  فیاظو  زا  ریغ  امش  فیاظو  و  نیگنس ، یلیخ  امش  تیلوؤسم 
زا هتـساوخن ، يادخ  رگا ، هک  عورـشمان ، لامعا  هب  دسر  هچ  دـنرادن ، راظتنا  امـش  زا  ار  هحابم  روما  زا  يرایـسب  باکترا  مدرم  تسین . زیاج 

هدـهاشم راظتنا  فالخرب  یلمع  امـش  زا  مدرم  رگا  تساجنیا : درد  دـنکیم . نیبدـب  تیناحور  هعماج  مالـسا و  هب  ار  مدرم  دـنزب ، رـس  امش 
یلمع یناحور  زا  رگا  دـندشیم . نیبدـب  درف  کی  هب  شاک  يا  درف . زا  هن  دـندرگیم ، رب  تیناـحور  زا  دـنوشیم ؛ فرحنم  نید  زا  دـننک ،

اهيرادا ناـیم  رد  دراد و  دوـجو  فرحنم  تسرداـن و  دارفا  هبـسک  ناـیم  رد  هک  ناـنچمه  دـننکیمن . لـیلحت  هـیزجت و  دـننیبب ، تسیاـشان 
یلاقب رگا  اذل  دشاب . فرحنم  حلاصان و  رفن  دـنچ  ای  کی  زین  نویناحور  نایم  رد  تسا  نکمم  دوشیم ، هدـید  راکتـشز  دـساف و  صاخـشا 

راکتـشز راطع  نالف  دوشیم : هتفگ  ددرگ ، بکترم  یتشز  لمع  راطع  کـی  رگا  تسا . راـکفالخ  لاـقب  نـالف  دـنیوگیم : دـنک ، فـالخ 
! دندب اهدنوخآ  دوشیم : هتفگ  تسا ، فرحنم  دنوخآ  نالف  دنیوگیمن : دهد ، ماجنا  ياهتسیاشان  لمع  يدنوخآ  رگا  نکل  تسا .

46
تیاور رد  تسا . هدش  نایب  ملع  لها  يارب  يریطخ  ياهتیلوؤسم  نیگنس و  فیلاکت  دینیبیم  دینک ، هعجارم  ( 6  ) لئاسو و  ( 5  ) یفاک هب  رگا 

زا دـنوادخ  اریز  دوشیمن ؛ هتفریذـپ  يو  هبوت  لاح  نآ  رد  و  تسین ، هبوت  ياج  رگید  ملاع  يارب  دـسریم ، موقلح  هب  ناـج  یتقو  هک  تسا 
هدـیزرمآ لهاج  زا  هانگ  داـتفه  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  رد  ( 7 . ) دنـشاب لهاج  هک  دریذپیم  هبوت  یگدـنز  قیاقد  نیرخآ  ات  یناسک 

رگا لهاج  دراد . ررض  یلیخ  یمالسا  هعماج  مالـسا و  يارب  ملاع  هانگ  اریز  ( 8 . ) دوش هدـیزرمآ  ملاع  زا  هانگ  کی  هکنآ  زا  شیپ  دوشیم 
فرحنم ار  یَملاع  دنز ، تسد  یتشز  لمع  هب  دوش و  فرحنم  یملاع  رگا  نکل  تسا ؛ هدرک  تخبدب  ار  دوخ  طقف  دوش ، بکترم  یتیصعم 

(9 . ) تسا هتخاس  دراو  نایز  مالسا  ياملع  مالسا و  رب  هدرک ،
رد هک  تسا  نیمه  يارب  (، 10  ) دنوشیم يّذأتم  هدرکن  لمع  دوخ  ملع  هب  هک  یملاع  نفعت  يوب  زا  منهج  لها  هک  هدمآ  تایاور  رد  هکنیا 

ار یتما  تسا  نکمم  دشاب ، فرحنم  یملاع  رگا  دراد : دوجو  رایسب  قرف  یمالسا  هعماج  مالسا و  هب  ررض  عفن و  رد  لهاج  ملاع و  نیب  ایند 
زا یـضعب  رد  دـنکیم . تیادـه  ار  هعماـج  دـیامن ، تیاـعر  ار  یمالـسا  بادآ  قـالخا و  دـشاب ، بّذـهم  یملاـع  رگا  دـشکب و  تنوفع  هب 

حـلاص و ملاع  هک  دوب  نیا  شا  هتکن  دـندوب . عرـش  بادآ  هب  بّدؤم  رایـسب  نآ  یلاها  مدـیدیم  متفریم ، اجنآ  هب  اهناتـسبات  هک  ییاـهرهش 
ِعرَو و ِملاع  رگا  دنتشاد . يراکزیهرپ 

47
غیلبت و ًاظفل  هچ  رگا  ددرگیم ، ناماس  نآ  مدرم  تیاده  بیذهت و  ثعاب  وا  دوجو  نامه  دـنک ، یگدـنز  یناتـسا  رهـش و  رد  يراکتـسرد 

تالحم نونکا  مه  دشیم . هبنت  ثعاب  نانآ  هب  هاگن  فرص  دوب و  تربع  دنپ و  هیام  نانآ  دوجو  هک  میا  هدید  ار  یصاخشا  ام  دنکن . داشرا 
. دراد ینامیا  اب  حلاص  نامدرم  دنکیم ، یگدنز  یبّذهم  هزنم و  ملاع  هک  ياهلحم  رد  دراد : قرف  مه  اب  نارهت 

؛ دننکیمن ساسحا  اههماش  ار  نآ  نفعت  يوب  ایند  نیا  رد  اهتنم  دشکیم ؛ تنوفع  هب  ار  ياهعماج  دشاب ، ثیبخ  وج و  هدـسفم  یملاع  یتقو 
ماوع دنروآ . راب  هب  یمالـسا  هعماج  رد  یگدولآ  داسف و  نینچ  دنناوتیمن  ماوع  یلو  دوشیم . كرد  نآ  نفعت  يوب  ترخآ  ملاع  رد  نکل 
(11 «. ) َُملاْعلا َدَسَف  ُِملاْعلا  َدَسَف  اذإ  : » دناشکیم داسف  هب  ار  ییایند  هک  تسا  دساف  ملاع  نیا  دنکیمن ، تیودهم  تماما و  هیعاد  هاگ  چیه 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


ملع زکارم  رد  ناـنآ  زا  یـضعب  دـنا ؛ هدوـب  ملع  لـها  ناـشرتشیب  دـناهدش  یهوـبنا  تیعمج  یهارمگ  ثعاـب  هدرک و  يزاـس  نید  هک  ناـنآ 
. دناهدرک لیصحت 

سفن هیکزت  بیذهت و  تیمها  . 4

یتقو ملع  دراد . اهررـض  هکلب  دوشیمن  بترتم  نآ  رب  ياهدیاف  اهنت  هن  دناوخب  سرد  هچ  ره  دـنکن ، نوریب  شداهن  زا  ار  تثابخ  ناسنا  رگا 
ریغ هایـس و  ِبلق  رد  میهاـفم  نیا  هچ  ره  دوشیم . هثیبـخ  هرجـش  دروآیم و  راـب  هب  ثیبـخ  گرب  خاـش و  دـش ، دراو  ثیبـخ  زکرم  نیا  رد 
اذل ُرَبکَالا .» ُباجِحلا  َوُه  ُملِعلا  : » تسا یناملظ  باجح  ملع  هدشن ، بّذـهم  هک  یـسفن  رد  دوشیم . رتدایز  باجح  ددرگ ، هتـشابنا  بّذـهم 

هدرتسگ ار  یهایس  هنماد  دساف  بلق  هایس و  لد  رد  یلو  تسا ، رون  ملع  تسا . رتشیب  رتکانرطخ و  رورش  همه  زا  مالسا  يارب  دساف  ملاع  ّرش 
ملع ددرگیم . لالجلا  يذ  هاگرد  زا  رتشیب  يرود  ثعاب  بلط  ایند  سفن  رد  دـنکیم ، کـیدزن  ادـخ  هب  ار  ناـسنا  هک  یملع  دزاـسیم . رت 

هدراهچ اب  ار  میرک  نآرق  یـسک  رگا  تسا . هللا  يوِس  ام  هب  لاغتـشا  نوچ  تسا ؛ یناـملظ  بُجُح  زا  دـشاب ، ادـخ  ریغ  يارب  رگا  مه  دـیحوت 
تمحز دیناوخب ، سرد  امش  رگا  دوشیمن . وا  دیاع  يزیچ  یلاعت  قح  زا  يرود  باجح و  زج  دناوخب ، دشاب و  ظفح  هللا  يوس  اِمل  تئارق 
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دومرفیم ( 12 ، ) ام داتسا  خیش  موحرم  تسا . هلصاف  یلیخ  بّذهم »  » و ملاع »  » نایم هک  دینادب  دیاب  یلو  دیوش ، ملاع  تسا  نکمم  دیـشکب ،

لاحم ندش  مدآ  لکـشم ، هچ  ندش  الم  : » تفگ دـیاب  تسین . حیحـص  لکـشم » هچ  ندـش  مدآ  ناسآ ، هچ  ندـش  الم  : » دـنیوگیم هک  نیا 
«! تسا

نونکا دـینکن  نامگ  تسامـش . شود  رب  هک  تسا  یگرزب  لکـشم و  رایـسب  فیلاکت  زا  تیمدآ  نیزاوم  یناسنا و  مراکم  لیاضف و  بسک 
مولع نیا  دشابن ، تبرق  دصق  صالخا و  رگا  دیا . هدرک  لمع  دوخ  فیلاکت  هب  و  دیتحار ، رگید  دیتسه ، هیعرش  مولع  لیـصحت  لوغـشم  هک 

ناونع و دنـسم ، ماقم و  بسک  هیناسفن ، ياهاوه  يارب  امـش  دـشابن و  ادـخ  يارب  هللااب ، ذایعلا  امـش ، تالیـصحت  رگا  درادـن . ياهدـیاف  چـیه 
لابو رزو و  دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  رگا  تاحالطـصا  نیا  دیا . هتخودنا  لابو  رزِو و  دوخ  يارب  دیـشاب ، هتـشاذگ  مدـق  هار  نیا  رد  تیـصخش 

. تسا
اهنت دوشیم . مامت  نیملـسم  هعماـج  ترخآ  اـیند و  ررـض  هب  دـشابن ، هارمه  اوقت  بیذـهت و  اـب  رگا  دوش ، رتداـیز  هچ  ره  تاحالطـصا  نیا 
ملع هب  ملاع  هک  يدارفا  اسب  هچ  دوب . دهاوخ  لابو  دشابن  مأوت  سفن  يافـص  اب  رگا  مه  دیحوت  ملع  درادن . يرثا  تاحالطـصا  نیا  نتـسناد 

فارحنا نوچ  نکل  دـندوب ، اراد  يرتهب  وحن  هب  ار  امـش  تاعالطا  نیمه  هک  يدارفا  اسب  هچ  دـندرک . فرحنم  ار  یفیاوط  دـندوب و  دـیحوت 
. دنتخاس فرحنم  هارمگ و  ار  يرایسب  دندیدرگ  هعماج  دراو  یتقو  دندوب  هدشن  حالصا  دنتشاد و 

دباییم و هعسوت  رتشیب  سفن  هریاد  رد  توخن  ربک و  ددرگ  هتـشابنا  نهذ  رد  رتشیب  هچ  ره  دشاب ، اوقت  نودب  رگا  کشخ  تاحالطـصا  نیا 
راب هب  ياهجیتن  نیملـسم  مالـسا و  يارب  نایز  زج  دنک و  حالـصا  ار  هعماج  دوخ و  دـناوتیمن  هدـش  هریچ  وا  رب  توخن  هک  یتخب  هریت  ِملاع 

هرمث و  دزاسیم ؛ فرحنم  ار  اهتلم  ددرگیم و  مالسا  تفرـشیپ  هار  ّدس  یعرـش ، هوجو  فرـص  مولع و  لیـصحت  اهلاس  زا  سپ  دروآیمن و 
مالـسا هب  هعماج  تفرعم  عنام  تسا  نکمم  وا  دوجو  هکلب  دوش ؛ هضرع  ایند  هب  نآرق  تقیقح  دراذگن  هک  دوشیم  نیا  اهثحب  اهـسرد و  نیا 

. ددرگ تیناحور  و 
هعماج مالسا و  يارب  يرثؤم  دیفم و  وضع  دیهاوخب  رگا  دیناوخن . سرد  میوگیمن  نم 
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رگا دیـشاب ؛ رظن  بحاص  دینک و  میکحت  ار  تهاقف  هیاپ  تسا  مزال  دینک ، عافد  مالـسا  ساسا  زا  دیزاس ، هجوتم  مالـسا  هب  ار  یتلم  دیـشاب ،
هتبلا دینک . هدافتـسا  یمالـسا  مولع  نیلـصحم  یعرـش  قوقح  زا  دیناوتیمن  دینامب ؛ هسردم  رد  تسا  مارح  دیناوخن  سرد  هتـساوخن  يادخ 
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ره دینک . شـشوک  زین  دوخ  حالـصا  هار  رد  دیـشکیم ، تمحز  یلوصا  یهقف و  لئاسم  رد  هک  روط  نامه  اهتنم  تسا ؛ مزال  ملع  لیـصحت 
، قالخا مراکم  بسک  یناحور ، ياوق  تیوقت  یناسفن ، ياههتـساوخ  ندیبوک  يارب  مه  یمدق  دیراد ، یمرب  ملع  لیـصحت  يارب  هک  یمدـق 

. دیرادرب اوقت  تایونعم و  لیصحت 
اهر ار  هجیتن  هک  دینامن  همدقم  رد  رمع  نایاپ  ات  تسا . هیهلا  فراعم  بادآ و  لیاضف ، لیـصحت  سفن و  بیذهت  همدـقم  مولع  نیا  لیـصحت 

ندروآ تسد  هب  ددصرد  دیاب  و  دیریگیم ، ارف  ار  مولع  نیا  سفن ، بیذهت  یـسانشادخ و  سدقم  یلاع و  فدـه  روظنم  هب  امـش  دـیزاس .
. دینک تیّدج  دوخ  یساسا  یلصا و  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  دیشاب ؛ دوخ  راک  هرمث 

بیذهت ار  دوخ  سفن  دیاب  لیصحت  نمض  دیربیم ، رس  هب  هزوح  رد  هک  یمادام  دیشاب و  دوخ  حالـصا  ددص  رد  دیاب  راک  ره  زا  شیپ  امش 
یقالخا لیاضف  زا  امش ، رادرک  زا  مدرم  دیتفرگ ، هدهع  رب  ار  یتلم  تیاده  یلحم  ای  رهـش و  رد  دیتفر و  نوریب  هزوح  زا  هک  هاگنآ  ات  دینک ؛

رد دیتسه  لابلا  غراف  هک  نونکا  رگا  دینک . حالصا  ار  دوخ  دیدرگ  هعماج  دراو  هکنآ  زا  شیپ  دیـشوکب  دنوش . حالـصا  دنریگ و  دنپ  امش ،
. دینک حالصا  ار  دوخ  دیناوتیمن  رگید  دروآ  يور  امش  هب  عامتجا  هک  زور  نآ  دییاینرب ، سفن  بیذهت  حالصا و  ماقم 

ياههدافتـسا زا  هک  ددرگ ، گرزب  همامع  دیفـس و  یمک  ناسنا  شیر  یناحور  ياوق  تیوقت  هلـضاف و  تاکلم  بسک  زا  شیپ  دـنکن  ادـخ 
دوخ لاح  هب  يرکف  دیا  هتفرگن  رارق  مدرم  هجوت  دروم  ات  دینک ؛ يراک  هدشن  دیفس  شیر  ات  دنامیم . زاب  تاکرب  مامت  زا  يونعم و  یملع و 

ار دوخ  هک  دنک  ادـیپ  یتیـصخش  ذوفن و  مدرم  نایم  رد  دروآ و  يور  وا  هب  هعماج  دزاسب  ار  دوخ  هکنآ  زا  شیپ  ناسنا  دـنکن  ادـخ  دـییامن .
. دینک حالصا  ار  دوخ  دوش  هدوبر  امش  فک  زا  رایتخا  نانع  هکنآ  زا  لبق  دنکیم . مگ 

کیدزن ادخ  هب  ار  امش  ات  دیـشاب  هتـشاد  صالخا  ثحب  سرد و  رد  دینک ؛ رود  دوخ  زا  ار  یقالخا  لیاذر  دیوش ؛ هتـسارآ  هنـسح  قالخا  هب 
یتقو لاس  داتفه  زا  سپ  هک  دشابن  يروط  دزاس .
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منهج هب  هک  دیا  هدینش  ار  گنس »  » نآ هیـضق  دیا . هدش  رود  لجوزع  دنوادخ  زا  لاس  داتفه  هللااب ، ذایعلا  دننیبب ، دننک  زاب  ار  امـش  لمع  همان 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  یلقن  بسح  هب  دیـسر . شوگ  هب  منهج  رعق  زا  نآ  يادـص  لاس  داـتفه  زا  سپ  دـش ؟ ریزارس 
، رتمک ای  رتشیب  لاس ، هاجنپ  ادابم  دیشاب  بظاوم  ( 13 ! ) تفریم منهج  هب  ور  لاس  داتفه  تدم  نیا  رد  و  درم ، هک  دوب  ياهلاس  داتفه  درمریپ 

. دیشاب رکف  هب  دیاب  دییامن ! بسک  منهج  نیبج  قرع  نیمی و  ّدک  اب  اههزوح  رد 

فالتخا زا  زیهرپ  موزل  . 5

، اهیدـنب هتـسد  ددرگ ؛ طـقاس  دـساف و  اـههزوح  و  ددـنبرب ، تـخر  اـههزوح  زا  تاـیقالخا  تاـیونعم و  دـنهاوخب  يزوـمرم  رــصانع  دـیاش 
رگیدکی لباقم  رد  دنتفا و  مه  ناج  هب  اههزوح  دارفا  دنک ، هنخر  هتـساوخن ، يادـخ  اه ، هزوح  لخاد  رد  تافالتخا ، اهقافن و  اهیهاوخدوخ ،

تسد هزوح  رب  دنناوتب  مالسا  نانمشد  بناجا و  ات  دنوش ، وربآ  یب  یمالسا  هعماج  رد  و  دنیامن ، بیذکت  نیهوت و  ار  رگیدمه  هتسب ، فص 
دنـشاب نآ  نابیتشپ  اهتلم  هک  يزور  ات  و  تسا ، رادروخرب  اهتلم  یناـبیتشپ  زا  هزوح  هک  دـننادیم  ناهاوخدـب  دنـشاپب . مه  زا  ار  نآ  دـنبای و 

هزنم بّذهم و  دندرک ، تسرد  یگتـسد  دنچ  فالتخا و  دنداتفا ، مه  ناج  هب  اه ، هزوح  دارفا  هک  زور  نآ  یلو  تسین . نکمم  نآ  ندیبوک 
نمـشد ذوفن  يارب  هار  و  دشکیم ، تسد  نانآ  ینابیتشپ  تیامح و  زا  مالـسا  تلم  ًارهق  دندز ، تسد  دنـسپان  تشز و  ياهراک  هب  دـندوبن ،

رادروخرب اهتلم  ینابیتشپ  زا  هک  تسا  نیا  يارب  دـنربیم ، باـسح  دنـسرتیم و  یعجرم  یناـحور و  زا  اـهتلود  دـینیبیم  رگا  دوشیم . زاـب 
هب نانآ  ّدض  رب  اهتلم  دندرک ، یناحور  کی  هب  ضرعت  تراسج و  تناها ، رگا  دنهدیم  لامتحا  و  دنسرتیم ؛ اهتلم  زا  تقیقح  رد  و  تسا ؛
زا مه  تلم  دـندوبن ، بدؤم  یمالـسا  قالخا  بادآ و  هب  دـندرک و  ماندـب  ار  رگیدـکی  فالتخا و  مه  اـب  نویناـحور  رگا  نکل  دـنزیخ . اـپ 

یگتخاس ياههولج  یگدنز و  قرب  قرز و  زا  دیـشاب ، یمالـسا  بادآ  هب  بدؤم  یناحور و  امـش  هک  دنراد  راظتنا  تلم  دوریم . ناشتـسد 
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یلاعت و يادخ  هار  رد  دیزرون ، غیرد  يراکادف  هنوگ  چـیه  زا  مالـسا  تلم  هب  تمدـخ  یمالـسا و  ياهنامرآ  دربشیپ  هار  رد  دـیزیهرپب ؛ نآ 
مدق وا  تیاضر  يارب 
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امش ّمه  مامت  هعیبطلا  ءاروام  هب  هجوت  ياج  هب  دندید  راظتنا  فالخرب  رگا  اّما  دیشاب ؛ هتـشادن  هجوت  يدحا  هب  اتکی  قلاخ  هب  زج  و  دیرادرب ،

، دیراد اوعد  نآ  تسپ  عفانم  ایند و  رـس  رب  رگیدکی  اب  دینکیم ، شـشوک  یـصخش  يویند و  عفانم  بلج  يارب  نارگید  دـننامه  تسایند و 
تروص هب  ار  نید  دوخ  ییایند  نیگنن  ضارغا  موش و  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  و  دیا ، هداد  رارق  دوخ  هچیزاب  هللااب ، ذایعلا  ار ، نآرق  مالسا و 

یصخش و ياهیزرو  ضرغ  يور  اههزوح  ِرابرس  ِنیمّمعم  یـضعب  رگا  دوب . دیهاوخ  لوؤسم  امـش  دنوشیم و  نیبدب  دیا ، هدروآرد  یناکد 
رس دنیامن ، تباقر  رگیدکی  اب  روما  یضعب  يدصت  رد  دننک ، تسرد  وهایه  دننک ، کته  ار  رگیدمه  دنتفا ، مه  ناج  هب  يویند  عفانم  بلج 
هب تناما  ناونع  هب  ار  مالـسا  سدقم  نید  یلاعت  كرابت و  يادخ  دناهدرک . تنایخ  یهلا  تاناما  نآرق و  مالـسا و  هب  دنزادنیب ، هار  ادـص  و 

گرزب تناما  نیا  دنراد  هفیظو  و  دنتسه ، یهلا  رادتناما  نویناحور  املع و  تسادخ ؛ گرزب  تناما  میرک  نآرق  نیا  تسا ؛ هدرپس  ام  تسد 
. تسا مالسا  گرزب  ربمایپ  مالسا و  هب  تنایخ  يویند  یصخش و  تافالتخا  اهیگدند و  کی  نیا  دننک ؛ ظفح  ار 

هک يایناحور  دراد ، طابترا  هعیبطلا  ءاروام  اب  هک  يایناحور  تسیچ ؟ يارب  اهیدنب ، ههبج  اهیگتـسد و  دـنچ  تافالتخا ، نیا  منادیمن  نم 
هب تسین  نکمم  دنادیم ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیـش  ار  دوخ  هک  يایناحور  تسا ، رادروخرب  مالـسا  هدنزاس  هدنز و  میلاعت  زا 

نینمؤملاریما ترضح  زا  يوریپ  هیعاد  هک  امش  دزادنیب ! هار  فالتخا  نآ  هب  ندیسر  يارب  هک  دسر  هچ  دشاب ، هتشاد  یهجوت  ایند  تایهتشم 
ترـضح نآ  زا  یتعیاشم  يوریپ و  هنوگ  چـیه  ًاعقاو  دـینیبب  دـینک ، هعلاـطم  یمک  گرزب  درم  نآ  یگدـنز  رد  لـقاال  دـیراد ، مالـسلا  هیلع 

اب راوگرزب  نآ  تازرابم  زا  ایآ  دیدنبیم ؟ راک  هب  دینادیم و  يزیچ  ترـضح  نآ  شیالآ  یب  هداس و  یگدنز  اوقت ، دهز ، زا  ایآ  دینکیم ؟
عامتجا هدیدجنر  مورحم و  تاقبط  زا  ناشیا  ياهیریگتسد  ناگدیدمتـس  نیمولظم و  زا  ترـضح  نآ  ینابیتشپ  عافد و  يرگدادیب و  ملظ و 

؟ تسا مالسا  يرهاظ  يز  نتشاد  اهنت  هعیش »  » يانعم ایآ  دینکیم ؟ لمع  دیمهفیم  يزیچ 
اهتلم و لواپچ  رد  دنهاوخیم  هک  تسا  نیا  يارب  دناهتخادنا ، هار  هب  راتـشک  هدیـشک ، نوخ  شتآ و  هب  ار  ناهج  زا  یتمـسق  زورما  هک  اهنآ 

دوـخ تراـسا  هطلـس و  تحت  ار  هداـتفا  بـقع  فیعـض و  ياـهروشک  و  دـنریگ ، تقبـس  رگیدـکی  رب  ناـنآ  جـنرتسد  اههیامرـس و  ندـیعلب 
مسا هب  اذل  دنروآرد ؛
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شتآ ناهج  زا  ياهشوگ  رد  زور  ره  رگید ، هدـنبیرف  نیوانع  هب  و  اهروشک ، یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  زا  عافد  يدابآ ، نارمع و  يدازآ ،

قبط امـش  فالتخا  نکل  دیامنیم ؛ اجب  حیحـص و  هدولآ ، ياهزغم  نآ  اب  ایند ، لها  قطنم  بسح  هب  اوعد  نیا  دننکیم . رو  هلعـش  ار  گنج 
دیاب روشک  نالف  عفانم  هیامرس و  میریگب ، ار  تکلمم  نالف  میهاوخیم  دنیوگیم : دیراد ؟ اوعد  ارچ  دنسرپب  رگا  درادن . اج  زین  نانآ  قطنم 

ایند زا  امـش  تفگ ؟ دیهاوخ  باوج  هچ  دینکیم ، اوعد  هچ  رـس  رب  دیراد ، فالتخا  هچ  يارب  دوش  لاؤس  امـش  زا  رگا  یلو  دشاب . ام  نآ  زا 
؟ دیشاب هتشاد  اوعد  نآ  رس  رب  هک  دیراد  ياهرهب  هچ 

؟ دیریگب ههبج  مه  لباقم  رد  دیشاب و  هتشاد  فالتخا  مه  اب  تسا  حیحص  دیراد  هک  یعضو  یگدنز و  نیا  اب  امش  ایآ 
دوجو یتافالتخا  نینچ  مه  امـش  نایم  رد  رگا  ددرگ . یمرب  ایند  ّبح  هب  دشاب  یـسدقم  صخـشم و  فده  دـقاف  هک  یتافالتخا  مامت  هشیر 

نآ ندروآ  تسد  هب  يارب  کی  ره  تسا ، دودـحم  ایند  عفانم  هک  اجنآ  زا  دـیا و  هدرکن  نوریب  لد  زا  ار  ایند  ّبح  هک  تسا  نآ  يارب  دراد ،
دروخرب تداسح و  هب  رجنم  ًارهق  دـهاوخیم ، ار  ماقم  ناـمه  زین  يرگید  دـیماقم ، نـالف  ناـهاوخ  امـش  دزیخ . یمرب  تباـقر  هب  يرگید  اـب 

راب هب  يدسافم  بیاصم و  نینچ  هاگ  چـیه  دـنرادن ، ادـخ  زج  یفدـه  دـناهدرک ، نوریب  لد  زا  ار  ایند  ّبح  هک  ادـخ ، نادرم  نکل  دوشیم .
یکی دصقم  فدـه و  اریز  تشاد ؛ دـنهاوخن  فالتخا  مه  اب  زگره  دـنیآ ، درگ  رهـش  کی  رد  زورما  یهلا  ناربمایپ  مامت  رگا  دـنروآیمن .
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. تسا یلاخ  ایند  ّبح  زا  یلاعت و  قح  هب  هجوتم  همه  اهلد  تسا ؛
دیورب ایند  زا  هتساوخن  يادخ  هکنیا  زا  دیسرتب  دوشیم ، هدهاشم  نونکا  هک  دشاب  روط  نیا  امش ، كولس  یگدنز و  عضو  امش ، لامعا  رگا 

شیپ دینامب . بیصن  یب  ترضح  نآ  تعافش  زا  و  دیدرگن ، هبوت  هب  قفوم  هکنیا  زا  دیسرتب  دیشابن ؛ مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیش  و 
امـش رگم  تسا . طلغ  اهیریگ  ههبج  نیا  دـیرادرب . تسد  اوسر  لذـتبم و  تافالتخا  نیا  زا  دیـشیدنیب . هراچ  دورب  تسد  زا  تصرف  هکنآ  زا 

؟ دیرادن يردارب  تقادص و  افـص و  رگیدکی  اب  ارچ  دیوشیمن ؟ هبنتم  ارچ  دراد ؟ فلتخم  بعـش  امـش  بهذم  رگم  دـیتسه ؟ تلم  ود  لها 
؟ ارچ رخآ 

وربآ یب  عیاض و  هعماج  رد  ار  امـش  طقاس و  ار  اههزوح  دوشیم : بترتم  نآ  رب  يریذـپان  ناربج  دـسافم  تسا و  كانرطخ  تاـفالتخا  نیا 
مامت امش  نایز  هب  طقف  اهیدنب  هتسد  نیا  دنکیم .

53
. دوشیم مامت  مالسا  نایز  هب  و  تلم ، کی  هعماج ، کی  تیثیح  وربآ و  ررـض  هب  هکلب  دروآیمن ، راب  يزیروربآ  امـش  يارب  اهنت  دوشیمن ،

مظعا یصاعم  زا  يرایسب  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یندوشخبان و  یهانگ  دوش ، بترتم  نآ  رب  يدسافم  رگا  امـش  تافالتخا 
قاقـش قافن و  مخت  فلتخم  طیاسو  هب  دـنک و  داجیا  فالتخا  قاـفن و  هیملع  ياـههزوح  ندز  مهرب  يارب  يزومرم  ياهتـسد  دـیاش  تسا .

ات دیامن ، اپرب  داسف  اههزوح  رد  یعرـش  ياهفیلکت  نیا  اب  دنک و  تسرد  یعرـش » فیلکت   » و بوشم ، ار  ناهذا  مومـسم و  ار  راکفا  دـشاپب ،
تسا مزال  دننک . تمدخ  یمالـسا  هعماج  مالـسا و  هب  هدنیآ  رد  دنناوتن  دندرگ و  طقاس  دندیفم  مالـسا  هیتآ  يارب  هک  يدارفا  هلیـسو  نیدب 
یهاگ تسا . نانچ  نینچ و  نم  یعرـش  هفیظو  دنکیم ، اضتقا  نینچ  نم  یعرـش  فیلکت  هک  دیهدن  يزاب  ار  دوخ  دیـشاب . رایـشوه  هاگآ و 

او ییاهراک  هب  ار  ناسنا  یعرش  هفیظو  مسا  هب  یناسفن  ياههتـساوخ  اهاوه و  یهاگ  دنکیم ؛ نییعت  یفیاظو  فیلاکت و  ناسنا  يارب  ناطیش 
هک تسا  ناطیـش  تانیقلت  نیا  تسا ؛ سفن  ّبح  ایند و  ّبح  نیا  دـنک . تناـها  یناملـسم  هب  یـسک  هک  تسین  یعرـش  هفیظو  نیا  درادیم .

عازن و مـنهج  رد  (. 14 « ) راّنلا ِلْهَأ  ُمُصاَخت  ٌّقََحل  کـِلذ  َّنِا  : » تسا راـن  لـها  مصاـخت  مصاـخت  نیا  دـناشنیم ؛ هایـس  زور  نیا  هب  ار  ناـسنا 
رد مه  اب  ترخآ  لها  درادن . اوعد  يورخا  روما  دیوریم . منهج  هب  ور  هک  دینادب  دیراد ، اوعد  ایند  رس  رب  امش  رگا  دراد ؛ دوجو  تموصخ 

نامیا ادخ  هب  هک  تسا  یناسک  هب  تبحم  بجوم  ادخ  هب  تبحم  تسادخ . ناگدنب  ادخ و  تبحم  زا  ولمم  ناشیاهبلق  دنتسه ؛ افـص  حلص و 
. تسا دنوادخ  تبحم  ّلظ  نامه  ادخ  ناگدنب  تبحم  دنراد ؛

نیا دوشیم ؛ نشور  ناسنا  تشز  رادرک  لامعا و  اب  منهج  دـیزاسن ؛ رو  هلعـش  ار  منهج  شتآ  دـینکن ؛ نشور  شتآ  شیوخ  تسد  اب  اـمش 
شتآ شیوخ  رادرک  لاـمعا و  اـب  رـشب  رگا  ( 15 « ) ةَدـِماخ یه  اـهانْزُج و  : » دومرف دـنکیم . يزورفا  شتآ  هک  تسا  شومچ  رـشب  لاـمعا 
ناهج هب  ناهج  نیا  زا  ناسنا  یتقو  تسا . منهج  هب  لاـبقا  تعیبط  هب  لاـبقا  تسا ؛ منهج  تعیبط  نیا  نطاـب  تسا . شوماـخ  منهج  دزورفین ،

اوُدَجَو و  (، » 16 « ) ْمکیِدیَا ْتَمَّدَق  اِمب  کلذ   » هک دمهفیم  دورب ، سپ  اههدرپ  ددنبرب و  تخر  رگید 
54

: ددرگیم مسجم  يو  ربارب  رد  دوشیم ؛ هدـید  ناهج  نآ  رد  دـنزیم  رـس  ناسنا  زا  ایند  نیا  رد  هک  یلاـمعا  ماـمت  (. 17 « ) ًارِضاَح اُولِمَع  اَم 
سکعنم رگید  ناهج  رد  ناسنا  راتفگ  رادرک و  لامعا و  ماـمت  (. 18 « ) ُهَری ًاَّرـش  ٍّةَرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعی  ْنَم  و  ُهَری *  ًاریَخ  ٍّةَرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعی  ْنَمَف  »

لاـمعا و همه  دوب . دـهاوخن  راـکنا  لـباق  دـش و  دـهاوخ  هداد  ناـشن  ناـهج  نآ  رد  دوشیم و  يرادربملیف  اـم  یگدـنز  زا  ییوگ  دوشیم .
لباقم رد  (. 19 « ) ٍءیَـش َّلک  َقَْطنَا  يذـَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَا  اُولاق  : » داد دـنهاوخ  ناشن  ام  هب  حراوج ، اـضعا و  تداهـش  رب  هوـالع  ار ، اـم  تاـکرح 
بقاوع دیشاب ؛ شیدنارود  دینک ؛ رکف  یمک  دینک . راکنا  ار  دوخ  تشز  لامعا  دیناوتیمن  هداد  رارق  ایوگ  قطان و  ار  زیچ  همه  هک  دنوادخ 
تـسا نآ  لابند  هب  هک  يدـیادش  تالکـشم و  خزرب ، ملاع  ربق ، راشف  زا  دـیروآ ؛ دای  هب  دـیراد  هک  یکانرطخ  ياـههبقع  دیجنـسب ؛ ار  روما 
یگدنز رد  ار  دوخ  شور  دشاب ، هتـشاد  رواب  ار  كانرطخ  تابقع  نیا  ًاعقاو  ناسنا  رگا  دیـشاب . هتـشاد  رواب  ار  منهج  لقاّدح  دینکن . تلفغ 
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. تسیز دیهاوخن  دازآ  اهر و  هنوگ  نیا  دیشاب ، هتشاد  روما  نیا  هب  نیقی  نامیا و  رگا  امش  دنکیم . ضوع 

یهلا تایانع  . 6

راچد دـنوش و  تیادـه  ات  تسا  هداتـسرف  ار  ایلوا  ایبنا و  هداد و  لقع  نانآ  هب  هتـشاد ، تیانع  شناگدـنب  هب  نوچ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
اب دزاسیم : هبنتم  ار  وا  رگید  ياههار  زا  نابرهم  يادخ  دیدرگن ، ناسنا  بیذهت  هبنت و  هیام  اهیریگـشیپ  نیا  رگا  دندرگن . منهج  میلا  باذع 
ار ضیرم  ِرـشب  نیا  هک  دشوکیم  نابرهم ، رهام و  راتـسرپ  کی  قذاح ، بیبط  کی  دـننام  ضرم . رقف و  تائالتبا ، نوگانوگ ، ياهیراتفرگ 
قح هب  نآ  رثا  رب  ات  دـیآیم  شیپ  شیارب  تائالتبا  نیا  دـشاب ، قح  تیانع  دروم  هدـنب  رگا  دـشخب . جالع  یحور  كاـنرطخ  ياـهیرامیب  زا 

ات دـیامیپب  ار  هار  نیا  شیوخ  ياپ  اب  دـیاب  ناسنا  یلو  تسین ؛ یهار  نیا  زا  ریغ  تسا و  نیمه  هار  ددرگ . بّذـهم  دـنک و  ادـیپ  هجوت  یلاعت 
رد دـنوادخ  تفاین ، ار  یتشهب  ياهتمعن  قاقحتـسا  دـشن و  هجلاعم  هارمگ  رـشب  دـماین و  تسد  هب  ياهجیتن  مه  هار  نیا  زا  رگا  دریگب . هجیتن 

دراو وا  رب  ییاهراشف  نداد  ناج  عزن و  عقوم 
55

ییاهباذـع اهراشف و  نآ ، زا  دـعب  كانلوه  تاـبقع  رد  خزرب و  ربق و  رد  دیـشخبن ، رثا  رگا  مه  زاـب  دوش . هجوتم  ددرگرب و  هکلب  دـنک ، یم 
يریگولج ناسنا  ندـشیمنهج  زا  هک  یلاعت  قح  بناج  زا  تسا  یتایانع  اهنیا  مامت  دورن . منهج  هب  ددرگ و  هزنم  كاپ و  اـت  دروآیم  دراو 

هک اسب  هچ  دسریم . تسا  ندرک  غاد  انامه  هک  جالع  نیرخآ  تبون  راچان  روطچ ؟ دشن  هجلاعم  تاهجوت  تایانع و  نیا  مامت  اب  رگا  دنک .
دیاب هک  ییالط  دننامه  دنک ؛ حالـصا  شتآ  هب  ار  دوخ  هدنب  نابرهم  میرک  دنوادخ  ددرگن  عقاو  رثؤم  تاجلاعم  نیا  دوشن و  حالـصا  ناسنا 

. ددرگ كاپ  صلاخ و  شتآ  رد 
ظوفحم ناشنامیا  لصا  هک  تسا  یناـسک  تیادـه و  لـها  يارب  ْبقُح »  » نیا هک  هدـش  تیاور  ( 20 « ) ًاباَقْحَا اهِیف  َنِیِثبال   » هفیرـش هیآ  لـیذ 

هک دـسرب  ییاج  هب  راک  ادابم  دـنادیم . ادـخ  تسا  لاس  رازه  دـنچ  شبْقُح  ره  میـشاب . نمؤم  رگا  تسا  یلاـعبانج  نم و  يارب  ( 21 . ) دشاب
، هتـساوخن يادخ  هک ، دوش  مزال  و  دـتفا ، زاین  اود  نیرخآ  هب  میقم  میعن  تقایل  قاقحتـسا و  يارب  دـشابن و  رثؤم  دـیفم و  اهجالع  نیا  رگید 

اَِهتَْحت ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنج   » زا يدنم  هرهب  تقایل  ددرگ و  كاپ  یناطیش  ثیبخ  تافـص  و  یقالخا ، لیاذر  زا  ات  دزوسب  شتآ  رد  یتدم  ناسنا 
هک دـشاب  هدـشن  هدرتسگ  هجرد  نآ  اـت  ناـنآ  تیـصعم  هنماد  هک  تسا  یناگدـنب  زا  هتـسد  نآ  هب  طوبرم  هزاـت  نیا  دـبایب . ار  ( 22 « ) ُراْهنَألا

ترثک رثا  رب  ناسنا  هک  دـنکن  ادـخ  دنـشاب . هتـشاد  نتفر  تشهب  يارب  یتاذ  تقایل  زونه  و  ددرگ ، بلـس  یلکب  نانآ  زا  یلاـعت  قح  تیاـنع 
دهاوـخن يرگید  هار  منهج  شتآ  رد  دوـلخ  زج  هـک  دوـش ، مورحم  یهلا  تـمحر  زا  و  دودرم ، یلاـعت  يراـب  ترـضح  هاـگرد  زا  یـصاعم 

راتفگ لامعا و  ادابم  دیوش . عقاو  وا  باذع  بضغ و  دروم  و  مورحم ، یهلا  تیانع  تمحر و  زا  هتساوخن ، يادخ  هکنیا ، زا  دیسرتب  تشاد .
دیناوتیمن ار  مرگ  گنس  کی  نآلا  امش  دشابن . یهار  امش  يارب  ران  رد  دولخ  زج  دنک و  بلـس  امـش  زا  ار  تاقیفوت  هک  دشاب  يروط  امش ،

. دیزیهرپب منهج  شتآ  زا  دیرادهگن ؛ تسد  فک  نایم  ياهقیقد 
كولس نسح  ادخ  قلخ  اب  دینک . رود  دوخ  بلق  زا  ار  اهقافن ، اهفالتخا ، نیا  دیزیرب . نوریب  تیناحور ، هعماج  زا  اه ، هزوح  زا  ار  اهشتآ  نیا 

رظن اب  و  دینک ؛ ترشاعم  وکین  دیشاب و  هتشاد 
56

نآ زا  ار  وا  دیشکب و  شخر  هب  ار  وا  تشز  راک  و  دیـشابن ، بوخ  شنایغط  نایـصع و  ببـس  هب  راکهانگ  اب  هتبلا  دیرگنب . نانآ  هب  ینابرهم 
دنملاع هک  ار  نانآ  دینک . یکین  ادخ  حـلاص  بوخ و  ناگدـنب  اب  دـیراد . رذـحرب  ار  دوخ  اولب ، بوشآ و  جرم ، جره و  زا  یلو  دـینک ، یهن 

؛ دـینک مارتحا  دـنیادخ ، ناگدـنب  نوچ  دـنا  نادان  هک  ار  نانآ  و  ناشکین ، لامعا  يارب  دـنتیاده  طارـص  رد  هک  ار  یناـسک  ناـشملع ، يارب 
حالصا و ار  دوخ  دناوتن  هک  یسک  دینک ، داشرا  بیذهت و  ار  ياهعماج  دیهاوخیم  امش  دیـشاب . هتـشاد  يردارب  تقادص و  دیـشاب ؛ نابرهم 
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؟ دنک هرادا  ییامنهار و  ار  نارگید  دناوتیم  دهاوخیم و  هنوگچ  دنک  هرادا 

هینابعش تاجانم  زا  یتاکن  . 7

اب مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  همه  و  تسا ؛ ترـضح  نآ  نادنزرف  مالـسلا و  هیلعریما  ترـضح  تاجانم  نیا  هک  هدش  دراو  اعد  نیا  هرابرد 
ار نآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  همه  هک  دـشاب  هدـش  ریبعت  نآ  هرابرد  هک  هدـش  هدـید  یتاجانم  اـعد و  رتمک  و  ( 23 . ) دناهدناوخیم ار  ادـخ  نآ 

دیاش تسا و  ناضمر  كرابم  هام  فیاظو  شریذـپ  يارب  ناسنا  یگدامآ  هبنت و  تهج  ياهمدـقم  تقیقح  رد  تاجانم  نیا  دـناهدناوخیم .
. دهد رکذت  ار  نآ  جرا  رپ  هرمث  هزور و  هزیگنا  تفتلم  ِهاگآ  ناسنا  هب  هک  دشاب  نیا  يارب 

دنتشاد ناراوگرزب  نآ  هک  يرگید  ياهناسل  اب  هیعدا  ناسل  دناهدومرف . نایب  هیعدا  ناسل  اب  ار  لئاسم  زا  يرایسب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا 
ۀفرعم هب  طوبرم  ار  هچنآ  یهلا و  قیقد  لئاسم  تعیبط ، ءاروام  لئاسم  یناحور ، لئاسم  ًابلاغ  دراد . قرف  یلیخ  دندومرفیم  نایب  ار  ماکحا  و 

میمهفیمن ًالوصا  و  میرادـن ، هجوت  یناعم  نیا  هب  هنافـسأتم  میناوخیم و  رخآ  ات  ار  هیعدا  ام  یلو  دـناهدومرف . نایب  هیعدا  ناسل  اب  تسا ، هللا 
: میناوخیم تاجانم  نیا  رد  دنیامرفب . دنهاوخیم  هچ 

ِندـعَم یلإ  َلِصَتَف  ِرونلا ، َبُجُح  ِبولقلا  ُراصبأ  َقِرَْخت  یّتَح  کیلإ ، اهرظن  ِءایـِضب  اِنبولق  َراصبَأ  ِْرنَاو  کیلإ ؛ ِعاـطِقنالا  َلاـمک  ِیل  ْبَه  یَهِلا 
. کِسُْدق ِّزِعب  ًۀقَّلَعُم  انُحاورأ  َریصَت  ِۀمظعلا و 

كرابم هام  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  دـیاب  یهلا  هاگآ  نادرم  هک  دـشاب  انعم  نیا  رگنایب  دـیاش  کیلإ » عاطقنالا  لامک  یل  به  یهلإ   » هلمج نیا 
هللا یلا  عاطقنا  نامه  لماک  روط  هب  باـنتجا  نیا  و  تساـیند -  تاّذـل  زا  باـنتجا  عاـطقنا و  تقیقح  رد  هک  یموص  يارب  ار  دوخ  ناـضمر 

. دننک ایهم  هدامآ و  تسا - 
57

اب ناوتب  ات  دراد  تسرامم  تماقتـسا و  تضایر ، تمحز ، نیرمت ، هب  هداعلا  قوف  جایتحا  دوشیمن . لـصاح  یگداـس  نیا  هب  عاـطقنا  لاـمک 
تسا هتفهن  هللا  یلا  لماک  عاطقنا  رد  یناسنا  هتسراو  تافص  مامت  تشادن . یهجوت  دنوادخ  ریغ  هب  تشگ و  عطقنم  هللا  يوس  ام  زا  اوق  مامت 
ققحت هللا  یلا  عاطقنا  تسا  لاحم  ایند  هب  هجوت  نیرتکچوک  اب  نکل  تسا . هدش  لیان  یگرزب  تداعـس  هب  تفای ، تسد  نادـب  یـسک  رگا  و 

ات دشاب  هتشاد  لماک  عاطقنا  تسا  مزال  دهد ، ماجنا  دناهتساوخ  وا  زا  هک  یبادآ  نآ  اب  ار  ناضمر  كرابم  هام  هزور  دهاوخب  هک  یسک  دبای .
. ددرگ فراع  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  نابزیم  ماقم  هب  و  دروآ ، اج  هب  ار  ینامهم  بادآ  مسارم و  دناوتب 

یهلا تفایض  ناضمر : هام  . 8

هام رد  ناگدـنب  همه  تسا -  بوسنم  ترـضح  نآ  هب  هک  ياهبطخ  بسح  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  شیاـمرف  قبط 
«. هللا ِۀفایـض  یلإ  هیف  ُمتیعُد  ْدَق  هللاُرهَـش … و  مکیلإ  َلَْبقأ  ْدَـق  ّهنإ  ُسانلا ، اهیَا  : » دـناهدش توعد  یلاعت  دـنوادخ  ینامهم  هب  ناضمر  كرابم 

هتساوخن يادخ  رگا  دینک ؛ رافغتسا  دوخ  هتسیاشان  راتفر  زا  دیشاب ، رکف  هب  هدنام  ناضمر  كرابم  هام  هب  هک  يزور  دنچ  نیا  رد  امـش  ( 24)
هام رد  ادابم  دـیهد . تداع  یلاعت  قح  تاجانم  هب  ار  نابز  دـییامن ؛ هبوت  ناضمر  كرابم  هاـم  هب  دورو  زا  لـبق  دـیا ، هدـش  بکترم  یهاـنگ 

هدولآ یلاعت  يراب  يارسنامهم  رد  یهلا و  معن  اب  یبوبر  رضحم  رد  و  دنزب ، رس  یهانگ ، هصالخ  و  یتمهت ، یتبیغ ، امـش  زا  ناضمر  كرابم 
. دیشاب یصاعم  هب 

بادآ هب  لقا  ال  دیزاس . هدامآ  قح  ترضح  هوکشاب  ینامهم  يارب  ار  دوخ  دیا  هدش  توعد  یلاعت  قح  تفایض  هب  فیرـش  هام  نیا  رد  امش 
طقف هزور  ياـنعم  دراد .) زاـین  مئاد  تبقارم  تمحز و  هب  هک  تـسا  يرگید  باـب  یقیقح  بادآ  . ) دیـشاب دـنبیاپ  هزور  يرهاـظ  يروـص و 

. تساهیدـتبم يارب  هزور و  هیلوا  بادآ  زا  نیا  درک . يراددوخ  دـیاب  مه  یـصاعم  زا  تسین ؛ ندـیماشآ  ندروخ و  زا  كاسما  يراددوخ و 
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و دینک ؛ لمع  هزور  هیلوا  بادآ  هب  لقا  دح  امـش  تسا . نیا  زا  ریغ  دنـسرب  تمظع  ندعم  هب  دنهاوخیم  هک  یهلا  نادرم  يارب  هزور  بادآ 
مه زا  دیراد . زاب  یصاعم  زا  مه  ار  نابز  شوگ و  مشچ و  دیرادیم ، هگن  ندیماشآ  ندروخ و  زا  ار  مکش  هک  روط  نامه 

58
لد زا  ار  یناطیـش  تشز  تافـص  رگید  دـسح و  هنیک ، دـیراد ، هگن  غورد  ییوگدـب و  تمهت ، تبیغ ، زا  ار  نابز  هک  دـیراذگب  اـنب  نونکا 

عطقنم نج  سنا و  نیطایـش  زا  دـیهد ؛ ماجنا  ایر  یب  صلاخ و  ار  دوخ  لامعا  دـییامن ؛ لصاح  هللا  یلا  عاطقنا  دـیتسناوت ، رگا  دـینک . نوریب 
هب عوفـشم  امـش  هزور  دینک  یعـس  لقادح  میـسویأم . ياهدـنزرا  تداعـس  نینچ  هب  نتفای  تسد  ندیـسر و  زا  رهاظ  بسح  هب  نکل  دـیوش ؛

تیلوبقم لمع و  نتفر  الاب  دوریمن . الاب  تسین و  یهلا  لوبقم  دشاب ، یعرش  حیحـص  امـش  هزور  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  دشابن . تامّرحم 
هار و دماین و  دیدپ  يرییغت  هنوگ  چیه  امـش  رادرک  رد  ناضمر ، كرابم  هام  نتفای  نایاپ  اب  رگا  دراد . توافت  یلیخ  یعرـش  تحـص  اب  نآ ،

هزور دیا  هداد  ماجنا  هچنآ  تسا ؛ هدشن  ققحم  دناهتساوخ  امـش  زا  هک  ياهزور  دوشیم  مولعم  درکن ، یقرف  مایـص  هام  زا  لبق  اب  امـش  شور 
. تسا هدوب  یناویح 

قح دیدشن و  دراو  تسرد  هللا  ۀفایـض  رد  دینادب  دشن ، رتدایز  امـش  تفرعم  ای  دیدرکن  ادیپ  تفرعم  یلاعت  قح  هب  رگا  فیرـش ، هام  نیا  رد 
 - نانمیرها نیطایش و  تسا و  زاب  ناگدنب  يور  هب  یهلا  تمحر  ياهرد  تسا و  هللا » رهش   » هک كرابم ، هام  رد  دیدرواین . اج  هب  ار  تفایض 

تبقارم تحت  ار  هراما  سفن  دییامن ، بّذهم  حالصا و  ار  دوخ  دیناوتن  امش  رگا  دنربیم ، رـس  هب  ریجنز  لغ و  رد  ( - 25  ) تیاور بسح  هب 
نتفای نایاپ  زا  دـعب  دـینک ، عطق  تیدام  ایند و  اب  ار  شیوخ  طابترا  هقالع و  هتـشاذگ ، اپ  ریز  ار  هیناسفن  ياـهاوه  دـیروآرد ، دوخ  لرتنک  و 

هیکزت و حالـصا ، ماقم  رد  ددرگ ، يرپس  ضیف  نیا  هکنآ  زا  شیپ  دـینک و  هدافتـسا  تصرف  زا  نیاربانب ، دـیناوتب . تسا  لکـشم  مایـص  رهش 
تعاس دننامه  ناضمر  رهش  ندیسر  ارف  زا  شیپ  هک  دشابن  يروط  دیزاس . ایهم  مایـص  هام  فیاظو  يارب  ار  دوخ  دییآرب ؛ دوخ  روما  هیفـصت 

ياهروتـسد فالخ  لامعا  یـصاعم و  هب  راکدوخ  روط  هب  امـش  دـنریجنز  رد  نیطایـش  هک  هام  کـی  نیا  رد  هدـش  كوک  ناطیـش  تسد  هب 
رگید هک  دوریم  ورف  ینادان  یکیرات و  رد  نانچنآ  تیـصعم  ترثک  قح و  زا  يرود  رثا  رب  یـصاع  ناسنا  یهاگ  دـیدرگ ! لوغـشم  مالـسا 
ياوه لابند  هک  یسک  تسا و  ناطیـش  هغبـص  لباقم  ( 26  ) هللا ۀَْغبِـص  دیآیم . رد  ناطیـش  گنر  هب  دوخ  درادـن ، ناطیـش  هسوسو  هب  يزاین 

؛ دینک تبقارم  دوخ  زا  هام  کی  نیا  رد  لقاال  دیریگب  میمصت  امش  دیآیم . رد  وا  هغبـص  هب  جیردتب  درک ، تعباتم  ناطیـش  زا  تفر و  سفن 
راتفگ زا 

59
كرابم هام  رد  هک  دـیدنبب  دـهع  دوخ  يادـخ  اـب  نونکا  مه  زا  دـیزرو . باـنتجا  تسین  یـضار  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  يرادرک  و 

دیاـش دـیروآ . رد  دوخ  هدارا  تحت  ار  حراوج  اـضعا و  ریاـس  و  شوگ ، تسد ، مشچ ، ناـبز ، دـینک . يراددوخ  تمهت  تبیغ ، زا  ناـضمر 
هک مایص  رهش  ندش  يرپس  زا  سپ  و  دنک ؛ تیانع  قیفوت  هدومرف ، هجوت  امش  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دوش  بجوم  هتسیاش  لمع  نیمه 

میمصت منکیم  رارکت  زاب  دیدرگ . بّذهم  دیروخن و  ار  ناطیش  بیرف  رگید  دیـشاب و  هدش  حالـصا  امـش  دندرگیم  اهر  ریجنز  زا  نیطایش 
یلمع نیا  دیـشاب  هجوتم  ًامئاد  و  دوخ ، حراوج  اضعا و  همه  و  شوگ ، مشچ ، نابز ، بقارم  ناضمر  كرابم  هام  زور  یـس  نیا  رد  دـیریگب 
یمکح هچ  عرـش  رظن  زا  دینکیم ، عامتـسا  دیراد  هک  یبلطم  نیا  دیروآ ، نابز  رب  دیهاوخیم  هک  ینخـس  نیا  دیهد ، ماجنا  دیهاوخیم  هک 

، دـنک تبیغ  دـهاوخیم  یـسک  رگا  دیـشاب . دـنب  ياـپ  موص  يرهاـظ  بادآ  نیا  هب  لقادـح  تسا ؛ موص  يرهاـظ  یلوا و  بادآ  نیا  دراد ؟
تبیغ زا  ار  وا  دیناوتیمن  رگا  میزرو و  يراددوخ  همرحم  روما  زا  زور  یس  نیا  رد  هک  میا  هدش  دهعتم  ام  دییوگب  وا  هب  دینک و  يریگولج 

تسد و زا  ناناملسم  رگید  هک  یسک  دنشاب . ناما  رد  امش  زا  دیاب  نیملسم  دینک . شوگ  دینیشنن و  دیوش ؛ جراخ  سلجم  نآ  زا  دیراد ، زاب 
. تسا هتفگ  يروص  هللا » ِّالا  هِلا  ال  « ؛ تسا يروص  يرهاـظ و  ناملـسم  ( 27 ( ؛ تسین ناملـسم  تقیقح  رد  دنـشابن ، ناما  رد  وا  مشچ  نابز و 

نامهم یبوبر و  رـضحم  رد  هک  دینادب  دـیوش ، تبیغ  بکترم  دـییامن ، تناها  دـینک ، تراسج  یـسک  هب  دـیتساوخ  هتـساوخن ، يادـخ  رگا 
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ناگدنب نانیا  تسادخ . هب  تناها  ادخ  هدنب  هب  تناها  و  دینکیم ؛ بدا  هئاسا  وا  ناگدنب  هب  یلاعت  قح  روضح  رد  و  دـیتسه ، لاعتم  يادـخ 
رد هک  دـسریم  ییاج  هب  روما  نیا  رثا  رب  ناسنا  هک  ینیبیم  یهاگ  دنـشاب . اوقت  ملع و  طارـص  رد  ملع و  لها  رگا  ًاصوصخ  دنتـسه ؛ ادـخ 

روما نیا  ( 28 « ) َنوُءزْهَتْـسی اِهب  اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتیِآب  اُوبَّذـک  ْنأ  يَأوُّسلا  اُوسأ  َنیِذـّلا  َۀَـبِقع  َناک  َُّمث  ! » دـنکیم بیذـکت  ار  ادـخ  گرم  تقو 
رد یـصاعم  نیا  مک  مک  ناملـسم و …  هب  یتناها  رگید  زور  تبیغ ، هملک  کی  ادرف  حیحـص ، ریغ  رظن  کی  زورما  دوشیم . عقاو  جـیردتب 

هایس ار  بلق  و  هتشابنا ، بلق 
60

. دنکیم بیذکت  ار  قیاقح  راکنا و  ار  زیچ  همه  هک  دسریم  اجنآ  هب  ات  درادیم ؛ زاب  هللا  ۀفرعم  زا  ار  ناسنا  دنک و  یم 
هـضرع مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ناسنا  لامعا  تایاور ، زا  یخرب  ریـسفت  هب  تاـیآ ، یـضعب  قبط 

، تسا هتشابنا  هانگ  اطخ و  زا  هک  دننیبب  دننک و  رظن  امش  لامعا  هب  تارـضح  نآ  هک  یتقو  درذگیم . نانآ  كرابم  رظن  زا  و  ( 29  ) دوشیم
هتسکش ترضح  نآ  كرابم  بلق  هک  دیوشن  یـضار  دنوش ؛ رثأتم  تحاران و  ادخ  لوسر  هک  دیهاوخن  دندرگیم ؟ رثأتم  تحاران و  ردقچ 

مه امش  هجوت  مامت  تسا و  ییوگدب  تمهت و  تبیغ و  زا  ولمم  امش  لامعا  هحفـص  هک  دنک  هدهاشم  ترـضح  نآ  یتقو  ددرگ . نوزحم  و 
كرابت و يادـخ  روضح  رد  تسا  نکمم  هدـش ، زیربل  رگیدـکی  هب  ینیبدـب  هنیک و  دـسح ، ضغب ، زا  امـش  بولق  تسا و  تیدام  اـیند و  هب 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  تاناما  هب  اورپ  یب  هتخیسگ و  راسفا  هنوگ  نیا  دنـساپسان و  وا  ناوریپ  تما و  هک  ددرگ  لجخ  هللا  ۀکئالم  یلاعت و 
امـش ددرگیم . ناسنا  تلجخ  هیام  دـش ، بکترم  یفالخ  رگا  ناـسنا ، رکون  هچ  رگا  تسا ، طوبرم  ناـسنا  هب  هک  يدرف  دـننکیم . تناـیخ 
میرک نآرق  و  مرکا ، لوسر  مالـسا ، هقف  هب  ار  دوخ  هیملع  ياـههزوح  هب  دورو  اـب  امـش  دـیتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  طوـبرم 

هتـساوخن يادخ  تسا  نکمم  دیآیم . نارگ  ناشیا  رب  دروخیم ، رب  ترـضح  نآ  هب  دـیدش ، بکترم  یتشز  لمع  رگا  دـیا ، هتخاس  طبترم 
. دندرگ نوزحم  نارگن و  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  ادخ و  لوسر  هک  دیوشن  یضار  دنک . نیرفن  ار  امش 

لقاال ناسنا  رگا  یلو  دوشیم ؛ ردـک  یـصاعم  ترثک  اـیند و  هب  هداـعلا  قوف  هجوت  رثا  رب  و  تسا ، نشور  فاـص و  هنیآ  دـننام  ناـسنا  بلق 
ایر یب  صلاخ و  تسا  مزال  تادابع  همه  دشابن ، صلاخ  رگید  تادابع  میوگیمن   ) دـهد ماجنا  ایر  یب  صلاخ و  یلاعت  قح  يارب  ار  موص 

، دـهد ماجنا  یبوخب  هام  کی  نیا  رد  تسادـخ  ریغ  زا  عاطقنا  و  تاّذـل ، زا  بانتجا  تاوهـش ، زا  ضارعا  هک  ار  تداـبع  نیا  دریگ .) ماـجنا 
يویند تاّذـل  تعیبـط و  ملاـع  زا  ار  وا  هک  تسا  دـیما  ددرگ و  هدودز  شبلق  هنیآ  زا  ترودـک  هدـش ، وا  لاـح  لـماش  یهلا  لـضفت  دـیاش 

نینمؤم ایلوا و  يارب  بش  نآ  رد  هک  ییاهتینارون  دوش ، ردق » بش   » دراو دهاوخیم  هک  هاگنآ  دزاس و  فرصنم 
61

. دروآ تسد  هب  دوشیم  لصاح 
لباقم رد  میعن  تانج  دشاب . ياهزور  نینچ  شاداپ  دناوتیمن  رگید  زیچ  (. 30 « ) ِِهب يزْجُأ  اَنأو  یل  ُموُّصلا  : » تسادـخ ياهزور  نینچ  يازج 

ددنبب و تاموعطم  زا  ار  ناهد  هزور  مسا  هب  ناسنا  هک  دشاب  انب  رگا  یلو  دـیآ . باسح  هب  نآ  شاداپ  دـناوتیمن  تسا و  شزرا  یب  وا  هزور 
ناناملسم هب  تناها  تمهت و  تبیغ ، اب  تسا ، ریاد  مرگ و  ینیـشن  بش  سلاجم  هک  ناضمر ، كرابم  هام  ياهبـش  دنک و  زاب  مدرم  تبیغ  هب 

تیاعر ار  قح  ینامهم  سلجم  بادآ  يراد  هزور  نینچ  هکلب  ددرگیمن . بترتم  نآ  رب  يرثا  دوشیمن و  وا  دیاع  يزیچ  دماجنا ، رحـس  هب 
وا يارب  ار  شیاـسآ  لـیاسو  هنوگ  همه  ناـسنا ، شنیرفآ  زا  شیپ  هک  یتـمعن  یلو  تسا -  هدومن  عیاـض  ار  دوخ  تمعن  یلو  قـح  هدرکن و 

ندعم هب  ناسنا  ندیناسر  يارب  هدومرف و  لزان  ینامسآ  ياهباتک  هداتسرف ، تیاده  يارب  ار  ایبنا  هدید ، هیهت  ار  لماکت  بابـسا  هدرک ، مهارف 
دنوش دراو  وا  هناخنامهم  هب  هک  هدرک  توعد  شناگدنب  زا  نونکا  تسا و  هدرک  تیانع  كرادا  لقع و  تردق و  ( 31  ) جَْهبَا رون  تمظع و 

هک تسا  حیحص  ایآ  دنیامن . ادا  دیآیم  رب  نانآ  نابز  تسد و  زا  هک  اجنآ  ات  ار  شترضح  ساپس  رکـش و  و  دننیـشنب ، وا  تمعن  ناوخ  رب  و 
نابزیم یلوم و  اب  و  دننک ، هدافتسا  هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  هک  یشیاسآ  بابسا  لیاسو و  زا  دندرگ ، دنم  هرهب  وا  تمعن  ناوخ  زا  ناگدنب 
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نیا اـیآ  دـنرب ؟ راـک  هب  وا  تساوخ  فـالخرب  هتـشاد  ینازرا  ناـنآ  هب  وا  هک  یلیاـسو  بابـسا و  دـننک ؟ ماـیق  وا  دـض  رب  و  تفلاـخم ، دوخ 
مرتحم نابزیم  هب  دوخ  هنابدا  یب  هناخاتسگ و  رادرک  اب  و  دنیشنب ، شیوخ  يالوم  هرفـس  رانک  ناسنا  هک  تسین  یـسانشان  کمن  یـساپسان و 

؟ دوش بکترم  تسا  تشز  نابزیم  دزن  هک  ار  ییاهراک  دنک ، تراسج  تناها و 
نامهم دنزن . رـس  وا  زا  قالخا  فالخرب  یلمع  دنک  یعـس  دـشاب . انـشآ  سلجم  موسر  بادآ و  هب  دسانـشب و  ار  نابزیم  لقاال  دـیاب  نامهم 
هـشیمه یهلا  گرزب  يایبنا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هک  یماقم  دشاب -  فراع  لالجلا  يذ  ترـضح  يدنوادخ  ماقم  هب  دـیاب  لاعتم  دـنوادخ 

: دنبای تسد  یتمظع  رون و  ندعم  نینچ  هب  هک  دنتشاد  وزرآ  دناهدوب و  نآ  لماک  تخانش  رتشیب و  تفرعم  لابند 
62

(32 . ) ِۀَمَظَعلا ِندْعَم  یلإ  َلِصَتَف  ِرّوَنلا  َبُجُح  ِبولُقلا  ُراْصبأ  َقِرَْخت  یّتَح  کَیلإ ، اهِرَظَن  ِءایِضب  اِنبوُلق  َراْصبأ  ِْرنأو 
، تسا هدومرف  توعد  شناگدنب  زا  تمظع  رون و  ندعم  هب  دورو  يارب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تسا . تمظع » ندـعم   » نامه هللا  ۀـفایض 
تاّربم و تاریخ و  همه  هب  ار  ناگدنب  یلاعت  دنوادخ  ددرگ . دراو  یللجم  هوکـشاب و  ماقم  نینچ  هب  دـناوتیمن  دـشابن  قیال  رگا  هدـنب  نکل 
، دنشاب هتشادن  یگدامآ  ياهیلاع  تاماقم  نینچ  رد  روضح  يارب  نانآ  رگا  یلو  تسا ، هدومرف  توعد  یناحور  يونعم و  تاّذل  زا  يرایـسب 

تفای روضح  یبوبر  رضحم  رد  ناوتیم  هنوگچ  هیبلاق ، هیبلق و  یـصاعم  یقالخا ، لیاذر  یحور ، ياهیگدولآ  اب  دنوش . نآ  دراو  دنناوتیمن 
یناملظ ياهباجح  هب  هک  هدولآ  ياهبلق  اهیهایـسور و  اب  تسا . مزال  یگدامآ  دهاوخیم ؛ تقایل  دش ؟ دراو  بابرالا  بر  يارـسنامهم  رد  و 
ینشور کیرات و  ياههدرپ  نیا  ددرگ و  هراپ  اهباجح  نیا  دیاب  درک . كرد  ناوتیمن  ار  یناحور  قیاقح  یناعم و  نیا  تسا  هدش  هدیـشوپ 

. دش دراو  یهلا  هوکش  اب  ینارون و  سلجم  رد  ناوتب  ات  دور ، رانک  هدیدرگ  هللا  یلا  لاصو  عنام  هدش و  هدیشک  اهبلق  رب  هک 

ناسنا ياهباجح  . 9

اـیند و هب  ناـسنا  هجوت  بجوم  رگا  يویند  روما  هیلک  دـنکیم . بوجحم  ینارون »  » و یناـملظ »  » ياـهباجح هب  ار  ناـسنا  ادـخ  ریغ  هب  هجوت 
قح و هب  هجوت  هلیـسو  ایند  رگا  تسا . یناملظ  ياهباجح  ماسجا  ملاوع  مامت  دوشیم . یناملظ  بجح  ثعاب  دوش ، لاعتم  دنوادخ  زا  تلفغ 
یناملظ و بجح  مامت  هک  تسا  نآ  عاطقنا » لامک   » ددرگیم و لدـبم  ینارون  بُجُح  هب  یناملظ  ياهباجح  دـشاب ، ترخآ  راد  هب  ندیـسر 

دنوادـخ زا  تاجانم »  » نیا رد  اذـهل  دـیدرگ . دراو  ناوتب  تسا  تمظع » ندـعم   » هک یهلا  يارـسنامهم  هب  ات  دوش ، هدز  رانک  هراپ و  ینارون 
ِبولُقلا ُراْصبأ  َقِرَْخت  یّتَح  : » دنـسرب تمظع  ندـعم  هب  هدـیرد  ار  ینارون  بجح  دـنناوتب  ات  دـننکیم ، بلط  یبلق  تینارون  ییاـنیب و  لاـعتم 

«. ِۀَمَظَْعلا ِندْعَم  یلإ  لِصَتَف  رّوُنلا ، َبُجُح 
63

و تسا ، هللا  نع  فرحنم  هللااب ، ذایعلا  و  تعیبط ، ملاع  هب  وا  هجوت  مامت  هک  یـسک  هدرکن ، هراپ  ار  یناـملظ  ياـهباجح  زونه  هک  یـسک  یلو 
رد يونعم  یناحور و  يورین  و  بیذـهت ، ار  دوخ  هک  هدـماینرب  ماقم  رد  هاگ  چـیه  و  تسا ، ربخ  یب  تیناحور  ملاع  ایند و  ءاروام  زا  ًـالوصا 

تسا یناملظ  بجح  نیرخآ  هک  نیلفاس  لفـسا  رد  دنز ، رانک  هدنکفا  هیاس  وا  بلق  يور  هک  ار  یهایـس  ياههدرپ  و  دنک ، داجیا  نتـشیوخ 
اَنْقَلَخ ْدََـقل  : » تسا هدـیرفآ  ماقم  هبترم و  نیرتیلاع  رد  ار  رـشب  ملاـع  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  (. 33 « ) َنیِلفاَس َلَفْـسَا  ُهاـنْدَدَر  َُّمث  : » دراد رارق 

تعیبط یناملظ  ملاـع  ریغ  هب  هتخانـش  ار  دوخ  هک  يزور  زا  دـنکیم و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  هک  یـسک  (. 34 « ) میِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناـسنِإلا 
رد دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مه  يرگید  لزنم  کـیرات  هدولآ  ياـیند  نیا  زا  ریغ  تسا  نکمم  هک  دـنکیمن  رکف  هاـگ  چـیه  درادـن و  یهجوـت 

هدرپ رد  هک  یهاـنگ  هب  هدوـلآ  بلق  نآ  اـب  وا  تسا . هدـیدرگ  ( 35 « ) هاوَه َعَّبَتا  َو  ِضْرألا  یلإ  َدَـلْخَا   » قادـصم هتفر ، ورف  یناـملظ  باـجح 
لقع و هک  ییاهیبلط  ایند  اهیتسرپاوه و  نآ  هتـشگ ، رود  یلاـعت  قح  زا  تیـصعم  ترثک  رثا  رب  هک  ياهتفرگ  حور  هدـش و  هدیـشوپ  یناـملظ 
هک یلیخ  وا  دنک . هراپ  ار  ینارون  بجح  هکنیا  دسر  هچ  دهرب ، یناملظ  ياهباجح  زا  دـناوتیمن  تسا ، هدرک  روک  ار  وا  نیب  تقیقح  مشچ 
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ناسنا دناوخن . هناسفا  ار  منهج  تشهب و  باتک ، باسح ، تمایق ، داعم ، طارص ، خزرب ، ملاوع  دوشن ؛ رکنم  ار  ادخ  يایلوا  ماقم  دشاب  دقتعم 
زا شیب  ایلوا  تاماقم  هکنیا  اب  دـنکیم ، راکنا  ار  ایلوا  تاماقم  ددرگیم ؛ رکنم  ار  قیاقح  نیا  جـیردتب  اـیند  هب  یگتـسبلد  یـصاعم و  رثا  رب 

. تسین هدش  دراو  تاجانم  اعد و  رد  هک  ياهلمج  دنچ  نیا 

نامیا ملع و  . 10

تردق هدرم  هک  دراد  نیقی  اریز  دسرتیمن ؛ هدرم  زا  يوش  هدرم  درادـن . نامیا  نکل  دراد ، ملع  تایعقاو  نیا  هب  یـسک  هک  دـینیبیم  یهاگ 
یلو تسا ؛ هدرک  یهت  بلاق  هک  نونکا  دـسر  هچ  دوبن ، هتخاـس  وا  زا  يراـک  تشاد  ندـب  رد  حور  دوب و  هدـنز  هک  تقو  نآ  درادـن ؛ رازآ 

ازج زور  ادخ و  هب  دنراد . ملع  طقف  دنرادن ؛ نامیا  تقیقح  نیا  هب  هک  تسا  نیا  يارب  دنسرتیم  هدرم  زا  هک  نانآ 
64

یلو یتمایق ، داـعم و  تسه و  ییادـخ  دـننادیم  ناـهرب  قبط  تسا . ربخ  یب  بلق  هدرک  كرد  لـقع  هچنآ  زا  دـنرادن ، نیقی  یلو  دـنملاع ،
ملاع هب  و  جراخ ، تاملظ  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  ات  دباتب ؛ بلق  رب  نامیا  رون  دراذگن  دوش و  بلق  باجح  تسا  نکمم  یلقع  ناهرب  نیمه 

تسوا و یلو  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنآ  و  ( 36 « ) ِرّوُنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخی  اونَمآ  َنیِّذلا  ِیلَو  هَّللا  : » دزاس دراو  ییانشور  رون و 
جرا اهیف  ام  ایند و  هب  دـنکیم ، تینارون  ساـسحا  شیوخ  بلق  رد  دوشیمن و  هاـنگ  بکترم  رگید  تسا ، هتخاـس  جراـخ  تاـملظ  زا  ار  وا 

: دومرف مالسلا  هیلعریما  ترضح  هکنانچ  دهنیمن .
(37 . ) مریذپیمن زگره  مریگب ، تلادع  فالخرب  هنارباج و  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  هک  دنهدب  نم  هب  ار  اهیف  ام  ایند و  مامت  رگا 

مالـسا ياملع  هب  نانیا  دـننکیم ، ییوگدـب  هچوک  رـس  راـطع  لاـقب و  هب  نارگید  رگا  دـینکیم . لاـمیاپ  ار  زیچ  همه  امـش  زا  یـضعب  یلو 
. دنرادن رواب  ار  دوخ  رادرک  لامعا و  رفیک  هدشن و  خسار  نامیا  اریز  دننکیم ؛ تراسج  تناها و  دنهدیم و  اوران  ياهتبسن 

تمصع يانعم  . 11

لیئربج رگا  هتبلا  دریگب . ار  نانآ  تسد  لیئربج  ًـالثم  هک  تسین  نیا  اـیلوا  اـیبنا و  تمـصع  ياـنعم  تسین . لـماک  ناـمیا  زا  ریغ  تمـصع » »
اب دشاب و  هتشاد  نامیا  یلاعت  قح  هب  ناسنا  رگا  تسا . نامیا  هدییاز  تمصع  هکلب  دوشیمن ! هانگ  بکترم  زگره  دریگب  مه  ار  رمـش  تسد 

« تمـصع  » حلـسم ردتقم  کی  لباقم  رد  هکنانچ  ددرگ . هانگ  بکترم  درادـن  ناکما  دـنیبب ، دیـشروخ  دـننام  ار  لاعتم  دـنوادخ  بلق  مشچ 
. دنکیم ظفح  هانگ  رد  عوقو  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  روضح  هب  داقتعا  زا  فوخ  نیا  دیآیم . دیدپ 

رـضحم رد  ار  دوخ  هراومه  هلـضاف  تاـکلم  تینارون و  بسک  تضاـیر و  رثا  رب  كاـپ ، تنیط  زا  تقلخ  زا  دـعب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
هطاحا روما  همه  هب  دنادیم و  ار  زیچ  همه  هک  یلاعت ، دنوادخ 

65
تـشونرس رد  تسا و  یناف  زیچ  همه  سک و  همه  ادـخ  زا  ریغ  هک  دـنراد  رواب  نامیا و  هللا  ِّالا  هِلا  ياـنعم ال  هب  و  دـننکیم ؛ هدـهاشم  دراد ،

نطاب رهاظ و  ملاوع  مامت  هک  دروایب  نامیا  دنک و  نیقی  ناسنا  رگا  (. 38 « ) ُهَهْجَو ّاِلا  ِکلاه  ٍءیَش  ُّلک  : » دشاب هتشاد  شقن  دناوتیمن  ناسنا 
رد ناسنا  دوش . هانگ  بکترم  درادن  ناکما  قح  تمعن  قح و  روضح  اب  تسا ، رظان  رضاح و  اج  همه  رد  یلاعت  قح  تسا و  یبوبر  رـضحم 
زا و  دـنکیم ، تاروع  فشک  تیبوبر  رـضحم  رد  یلاعت و  قح  لباقم  رد  روطچ  دـنکیمن . تروع  فشک  هاـنگ و  زیمم  هچب  کـی  لـباقم 

دـشاب هتـشاد  ملع  رگا  تیبوبر  رـضحم  هب  یلو  دراد ، نامیا  كدوک  روضح  هب  هک  تسا  نیا  يارب  درادـن ؟ هقیاضم  همهاو و  یتیانج  چـیه 
لامتحا دریذپب ، دناوتیمن  ًالـصا  ار  قیاقح  لئاسم و  هنوگ  نیا  هدش  هایـس  کیرات و  وا  بلق  هک  یـصاعم  ترثک  رثا  رب  هکلب  درادـن ؛ نامیا 

رد هک  ییاهربخ  نیا  هک  دشاب -  هتـشاد  نیقی  تسین  مزال  دـهدب -  لامتحا  ناسنا  رگا  ًاعقاو  دـهدیمن . دـیاش  مه  ار  نآ  تیعقاو  تحص و 
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یب هتخیـسگ و  راسفا  روط  نیا  دنکیم و  رظن  دیدجت  دوخ  رادرک  رد  تسا ، تسار  هدش  هداد  هک  ییاهدیعو  اه ، هدعو  هدمآ ، میرک  نآرق 
صخـش اـی  دـناسرب ، امـش  هب  یتیذا  تسا  نکمم  دراد و  دوجو  ياهدـنرد  يریـسم  رد  هک  دـیهدب  لاـمتحا  رگا  امـش  دزاـتیمن . شیپ  اورپ 

رب لامتحا  نآ  مقس  تحص و  قیقحت و  ماقم  رد  و  دینکیم ، يراددوخ  هار  نآ  ندومیپ  زا  ددرگ ، امش  ضرعتم  دیاش  هک  هداتـسیا  یّحلـسم 
تفگ ناوتیم  ایآ  دوش ؟ فـالخ  بکترم  فصولا  عم  دـهد ، لاـمتحا  ار  راـن  رد  دولخ  منهج و  دوجو  یـسک  تسا  نکمم  اـیآ  دـییآیم .

، دشاب ییازج  وا  رادرک  راتفگ و  يارب  هک  دهد  لامتحا  و  دنک ، هدهاشم  یبوبر  رـضحم  رد  ار  دوخ  دنادب و  رظان  ار  لاعتم  دـنوادخ  یـسک 
طبـض تبث و  دوشیم ، بکترم  هک  یلمع  ره  دراد ، یمرب  هک  یمدـق  ره  دـیوگیم ، هک  ياهملک  ره  ایند  نیا  رد  دـشاب و  یباقع  باسح و 
یکاب فالخ  لامعا  باکترا  زا  لاح  نیع  ردو  دـننکیم ، تبث  ار  وا  لامعا  لاوقا و  ماـمت  دنتـسه و  وا  بقارم  ( 39  ) هللا ۀکئالم  ددرگیم ،
دیآیم تسد  هب  یـضعب  كولـس  تیفیک  شور و  هار و  زا  دوشیمن . هداد  مه  قیاقح  نیا  عوقو  لامتحا  هک  تساجنیا  درد  دشاب ؟ هتـشادن 
. دراد زاب  هتسیاشان  روما  یلیخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یفاک  لامتحا  فرص  نوچ  دنهدیمن . ار  تعیبط  ءاروام  ملاع  دوجو  لامتحا  هک 

كولس رد  لّوا  مدق  . 12

زا دـیزیهرپب ، روما  بقاوع  زا  دیـسرتب ، ادـخ  زا  دیـشاب ؟ رو  هطوغ  یهابت  داسف و  رد  و  دـیرب ، رـس  هب  تلفغ  باوخ  رد  دـیهاوخیم  یک  اـت 
رد امـش  یلو  تسا . هظقی »  » كولـس رد  لّوا  مدق  دیا . هتـشادنرب  ار  لّوا  مدق  زونه  دیا ، هدشن  رادیب  زونه  امـش  دیوش . رادـیب  تلفغ  باوخ 

، دوبیمن هدز  گنز  هایس و  هانگ  رثا  رب  اهبلق  دولآ و  باوخ  اهلد  رگا  تسا . هتفر  ورف  باوخ  رد  اهلد  زاب و  اهمشچ  دیربیم ؛ رـس  هب  باوخ 
هب دیدرکیم ، رکف  نآ  كانلوه  تابقع  يورخا و  روما  رد  يردق  رگا  دیدادیمن . همادا  تسردان  لاوقا  لامعا و  هب  رطاخ  هدوسآ  روط  نیا 

. دیدادیم تیمها  رتشیب  تسامش  شود  رب  هک  ینیگنس  ياهتیلوؤسم  فیلاکت و 
ردق نیا  ارچ  دیوشیمن ؟ رایـشوه  رادیب و  ارچ  دیریگیمن ؟ تربع  ارچ  تسه ، امـش  يارب  زین  یتمایق  داعم و  دیراد ؛ مه  يرگید  َملاع  امش 

(. 40 « ) ِراّنلا ِبالک  ُمادإ  ُۀـبیغلا   » هک دـیراد  ربخ  ایآ  دـینکیم ؟ عامتـسا  ای  و  دـیزادرپیم ، دوخ  ناملـسم  ناردارب  تبیغ  هب  هدوسآ  رطاخ  اب 
ایآ دراد ؟ ییوـس  بقاوـع  هچ  اـهربکت ، رورغ و  و  اـهیهاوخدوخ ، اهینیبدـب ، اهدـسح ، اهتوادـع ، تاـفالتخا ، نیا  هـک  دـیا  هدرک  رکف  چـیه 

؟ دوش رجنم  ران  رد  دولخ  هب  هتساوخن  يادخ  تسا  نکمم  تسا و  منهج  همرحم  هلیذر و  لامعا  نیا  تبقاع  دینادیم 

یحور ضارما  یگژیو  . 13

بیبط و هب  دیآرب ؛ جالع  ماقم  رد  هک  دـنکیم  راداو  ار  ناسنا  دراد  درد  هک  ییاهـضرم  ددرگ . التبم  درد  یب  ضارما  هب  ناسنا  دـنکن  ادـخ 
راک زا  راک  هک  ددرگیم  رادربخ  ناسنا  یتقو  تسا . كانرطخ  رایـسب  دوشیمن  ساسحا  هک  درد  یب  ضرم  نکل  دنک ؛ هعجارم  ناتـسرامیب 
نیا هک  درک  ناوت  هچ  یلو  تشادیم ؛ او  نامرد  هب  ار  ناسنا  تبقاع  دوب ، رکـش  ياج  زاب  تشاد  درد  رگا  یناور  ياهـضرم  تسا . هتـشذگ 

. دزاسیم دساف  ار  حور  بلق و  درد  داجیا  نودب  رگید  یـصاعم  تسا . درد  یب  یهاوخدوخ  رورغ و  ضرم  درادـن . درد  كانرطخ  ضارما 
، درادن درد  اهنت  هن  اهضرم  نیا 

67
هـشیر هک  ایند  ّبح  سفن و  ّبح  تسا ! نیریـش  مرگ و  یلیخ  درذـگیم  تبیغ  هب  هک  یلفاحم  سلاجم و  دراد : زین  یـشخبتذل  رهاـظ  هکلب 

رگا ًارهق  دربیم . تّذل  نآ  ندـیماشآ  زا  سفن  نیرخآ  ات  یلو  دوشیم ، فلت  بآ  زا  یقـستسم  تسا . شخبتذـل  ( 41  ) تسا ناهانگ  همه 
رواب تسا ، هدنـشک  نیا  هک  دننک  رطخ  مالعا  وا  هب  هچره  و  تفر ؛ دهاوخن  هجلاعم  لابند  تشادـن ، مه  درد  درب و  تّذـل  یـضرم  زا  ناسنا 
رازیب اـهیف  اـم  اـیند و  ریغ  زا  تفرگارف ، ار  وا  بلق  اـیند  تبحم  دـش ، ـالتبم  یهاوـخاوه  یتسرپاـیند و  ضرم  هـب  ناـسنا  رگا  درک . دـهاوخن 

دنکیم و هنیک  دقح و  ساسحا  دزرویم و  ینمـشد  هللا  ۀکئالم  یهلا و  يایلوا  ناربمایپ و  هب  ادخ و  ناگدنب  ادـخ و  اب  هللااب  ذایعلا  دوشیم ؛
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دنوادخ هک  دنیبیم  اریز  دنکیم ، راجزنا  رفنت و  ساسحا  تخس  دنیآیم ، وا  ناج  نتفرگ  يارب  ناحبـس  يادخ  رما  هب  ناگتـشرف  هک  هاگنآ 
. دورب ایند  زا  یلاعت  قح  ترـضح  توادع  اب  تسا  نکمم  دنزاس و  ادج  يویند ) روما  ایند و   ) شبوبحم زا  ار  وا  دـنهاوخیم  هللا  ۀـکئالم  و 

مشچ یگدنز  قیاقد  نیرخآ  رد  مدش . رـضاح  دوب  راضتحا  لاح  رد  هک  يدرم  نیلاب  رب  هک  درکیم  لقن  هللا  همحر  نیوزق  ناگرزب  زا  یکی 
نونکا ما ؛ هدرک  گرزب  ار  اههچب  نیا  يرگج  نوخ  هچ  اـب  اریز  تسا ! هدرکن  سک  چـیه  درک ، نم  هب  ادـخ  هک  یملظ  : » تفگ درک و  زاـب 

ار نآ  ّبح  دزاسن و  فرـصنم  ایند  زا  و  بّذهم ، ار  دوخ  ناسنا  رگا  دوشیم »؟ نیا  زا  رتالاب  یملظ  ایآ  دزاس ! ادـج  نانآ  زا  ارم  دـهاوخیم 
تـشونرس نینچ  اب  درپس . ناج  وا  يایلوا  دـنوادخ و  هنیک  ضغب و  زا  زیربل  یبلق  اـب  گرم  ماـگنه  هک  دوریم  نآ  میب  دـنکن ، نوریب  لد  زا 

َناسنإلا َّنِإ  ِرْصَعلاَو *  « ؟ تاقولخم ّرش  تقیقح  رد  ای  تسا ، تاقولخم  فرشا  هتخیـسگ  راسفا  ِرـشب  نیا  ایآ  تسا . نابیرگ  هب  تسد  یموش 
لمع ياراد  هک  ار  نینمؤم »  » طـقف هروس  نیا  رد  (. 42 « ) ِْربَّصلِاب اوَصاَوت  َو  ِّقَحلِاب  اْوَصاَوت  ِتِحلَّصلا و  اُولِمَع  اُونَماءَنیّذَلا و  ّاَلِإ  ٍرْـسُخ *  یَِفل 

شزاس مسج  اب  ناسنا  لامعا  زا  يرایـسب  یلو  دـشاب . هتـشاد  شزاس  حور  اب  هک  تسا  یلمع  حـلاص » لمع  . » تسا هدومرف  انثتـسا  دـنحلاص 
دینک و كرد  ار  تایعقاو  قیاقح و  دراذگن  دنک و  هبلغ  امـش  رب  سفن  ّبح  ایند و  ّبح  دـشاب  انب  رگا  تسین . راک  رد  مه  یـصاوت » . » دراد

زاب ربص  هب  یصاوت  قح و  هب  یصاوت  زا  ار  امش  دینادرگ ، صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  لمع 
68

ّتنج و ياهتمعن  زا  دیا ، هداد  ار  یناوج  اریز  دیتسه . هرخآلا  ایندلا و  رسخ  دیا : هتفرگ  رارق  نارـسخ  رد  ددرگ ، امـش  تیاده  هار  ّدس  دراد ،
. دیرادن مه  ییایند  دیا و  هدنام  مورحم  زین  يورخا  يایازم 

نامیا دناوتب  ناطیش  هک  دسر  اجنآ  هب  راک  و  دهن ، ینوزف  هب  ور  امش  رد  جیردتب  سفن  ّبح  ایند و  ّبح  هتـساوخن  يادخ  هکنیا  زا  دیزیهرپب 
. دریگب ار  امش 

نامیا هک  تسا  نیا  يارب  وا  يزور  هنابـش  ياهتیّدـج  لیاسو و  ماـمت  ( 43 . ) تسا نامیا  ندوبر  يارب  ناطیـش  شـشوک  مامت  دوشیم  هتفگ 
اب و  دریگب ، امش  زا  ناطیـش  راک  رخآ  و  ( 44 ، ) دشاب عدوتسم »  » نامیا دیاش  دنامب . تباث  امش  نامیا  هک  هدادن  دنـس  یـسک  دیابرب . ار  ناسنا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هرفـس  رـس  هدرک ، هدافتـسا  یهلا  ياهتمعن  زا  رمع  کی  دیورب . ایند  زا  وا  يایلوا  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  توادع 
. دیرپسب ناج  دوخ  تمعن  یلو  اب  ینمشد  اب  نامیا و  یب  هتساوخن  يادخ  راک  رخآ  و  دیا ، هتسشن 

لباق هک  تسا  نآ  زا  رتزیچان  شا  يرهاظ  قرب  قرز و  مامت  اب  ایند  نیا  دـینک . عطق  دـیراد ، اـیند  هب  یتبحم  و  طاـبترا ، هقلع ، رگا  دیـشوکب 
نیا دییامـش و  دیدنبب ؟ لد  نآ  هب  هک  دیراد  هچ  ایند  زا  امـش  دشاب . مورحم  مه  یگدنز  رهاظم  نیمه  زا  ناسنا  هک  دسر  هچ  دـشاب ، تبحم 

هعماج و  فالتخا ، داجیا  و  تباقر ، رگیدکی  اب  بارحم  دجسم و  رس  رب  هک  تسا  حیحـص  ایآ  هناخ ؛ جنک  ای  هسردم و  بارحم و  دجـسم و 
يرپس شون  شیع و  اب  ار  دوخ  رمع  هتـساوخن ، يادخ  دیـشاب و  یللجم  هفرم و  یگدنز  ياراد  ایند  لها  دـننامه  رگا  هزات  دـینک ؟ دـساف  ار 
دهاوخ امش  ریگنابیرگ  هشیمه  شتایلوؤسم  تابوقع و  یلو  تسا ، هتـشذگ  یـشوخ  باوخ  دننامه  هک  دینیبیم  رمع  نایاپ  زا  سپ  دیزاس ،
باذع دراد ؟ یـشزرا  هچ  یهانتمریغ  باذع  لباقم  رد  درذگب -  نیریـش  یلیخ  هک  نیا  ربانب  نیریـش -  رهاظب  رذـگدوز  یگدـنز  نیا  دوب .

. تسا یهانتمان  یهاگ  ایند  لها 
69

زا ار  ایند  یـسک  ره  دنهابتـشا . تلفغ و  راچد  دندنم ، هرهب  نآ  عفانم  ایازم و  مامت  زا  هتفای و  تسد  ایند  هب  دننکیم  لایخ  هک  ایند  لها  هزات 
رـشب هک  تسا  نآ  زا  رتعیـسو  ماسجا  ملاع  نیا  دراد . وا  هک  تسا  نامه  ایند  دـنکیم  لایخ  درگنیم و  دوخ  تسیز  لحم  طـیحم و  هچیرد 

دید دیاب  نیاربانب  ( 45 « ) اهیِلا َرَظَن  ام   » هک هدش  دراو  تیاور  رد  لیاسو  رازبا و  نیا  مامت  اب  ایند  نیا  تسا . هتفای  تسد  نآ  رب  هدرک و  روصت 
دناوخیم ارف  نآ  هب  ار  ناـسنا  هک  تمظع » ندـعم  . » تسا هنوگ  هچ  هدومرف  تمحر  رظن  نآ  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  رگید  ملاـع 

. تسیچ تمظع  ندعم  دمهفب  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  رشب  تسا . هنوگ  هچ  تسیچ و 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 393 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب هک  یماقم  تسا . هدامآ  امـش  يارب  هعیفر  تاـجرد  هیلاـع و  تاـماقم  دـینک ، حـلاص  ار  دوخ  لـمع  و  صلاـخ ، ار  دوخ  تین  رگا  اـمش 
. درادـن شزرا  يزیـشپ  ردـق  هب  نآ  لباقم  رد  یگتخاس ، ياههولج  نآ  اب  اـهیفام ، اـیند و  ماـمت  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب 

انتعا یب  مه  هعیفر  تاجرد  هیلاع و  تاماقم  نیا  هب  هک  اجنآ  ات  دیهد  یقرت  ار  دوخ  دیتسناوت ، رگا  دیـسرب . هیلاع  تاماقم  نینچ  هب  دیـشوکب 
(46 . ) دیناوخب ار  وا  تسا  ییایربک  تدابع و  راوازس  نوچ  هکلب  دینکن ، تدابع  روما  نیا  هب  ندیسر  يارب  ار  ادخ  و  دیشاب ؛

هک یهار  نیا  اب  دیراد ، هک  يرادرک  نیا  اب  امـش  ایآ  دـیا . هتفای  تسد  تمظع » ندـعم   » هب هدرک و  هراپ  ار  رون » بجح   » هک تسا  تقو  نآ 
نکمم یناسآ  هب  منهج  شتآ  كانلوه و  تابقع  زا  زیرگ  یهلا و  تابوقع  زا  تاجن  ایآ  دیبای ؟ تسد  دیناوتیم  یماقم  نینچ  هب  دیوریم ،

هدوـب و میلعت  يارب  مالـسلا  هیلعداجـس  ترـضح  ياـههلان  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاـط  همئا  ياـههیرگ  دـینکیم  لاـیخ  امـش  دوـب ؟ دـهاوخ 
یهار دنتسنادیم  دنتسیرگیم و  ادخ  فوخ  زا  دنتشاد  هک  یخماش  ماقم  تایونعم و  نآ  مامت  اب  نانآ  دنزومایب ؟ نارگید  هب  دناهتساوخیم 
منهج نایم  زا  هک  طارـص ، زا  روبع  ياهیراومهان  اهیتخـس ، تالکـشم ، زا  تسا . كانرطخ  لکـشم و  ردقچ  شندومیپ  دنراد  شیپ  رد  هک 

نیا زا  دندوب . هاگآ  نآ ، كانلوه  تابقع  و  تمایق ، خزرب ، ربق ، ملاوع  زا  دنتشاد . ربخ  درذگیم ،
70

. دندربیم هانپ  ادخ  هب  ترخآ  دیدش  تابوقع  زا  هراومه  هتشادن ، مارآ  هاگ  چیه  يور 
بیذـهت حالـصا و  ماقم  رد  دـیهاوخیم  تقو  هچ  دـیا ؟ هتفای  یتاجن  هار  هچ  هدرک و  يرکف  هچ  اسرفناوت  كانلوه  تاـبقع  نیا  يارب  اـمش 

؟ دییآرب دوخ 

ناناوج هب  رادشه  . 14

ماگنه دیشابن ، شیوخ  هیکزت  رکف  هب  رگا  تسا ، هدشن  هریچ  امش  رب  یمسج  فعض  زونه  دیطّلسم و  دوخ  ياوق  رب  دیناوج ، نونکا  هک  امش 
راب دیداد و  تسد  زا  ار  تمواقم  میمـصت و  هدارا ، يورین  دـش و  هریچ  امـش  ناج  مسج و  رب  يدرـس  توخر و  یتسـس ، فعـض ، هک  يریپ 

و دیرادیم ، رب  هک  یمدق  ره  دیـشکیم ، هک  یـسَفَن  ره  دینک ؟ بّذهم  ار  دوخ  دیناوتیم  هنوگچ  تخاس ، رتهایـس  ار  بلق  تیـصعم  هانگ و 
، هدـش رتدایز  ناسنا  تداعـس  اب  یفانم  روما  نیا  دور ، الاب  نس  هچ  ره  دوشیم . رتلکـشم  حالـصا  درذـگیم ، امـش  رمع  زا  هک  ياهظحل  ره 

هبوت دیناوتیمن  دیوش ؛ اوقت  تلیـضف و  بسک  بیذهت و  هب  قفوم  تسا  لکـشم  رگید  دیدیـسر  هک  يریپ  هب  سپ ، ددرگیم . رتمک  تردـق 
يارب هانگ  كرت  رب  مزع  ینامیـشپ و  تسا . مزال  كرت  رب  مزع  تمادـن و  هکلب  دـباییمن ؛ ققحت  ِهَّللا » یلإ  ُبُوتأ   » ظـفل اـب  هبوت  اریز  دـینک ؛
نایاپ ات  یناسک  نینچ  دوشیمن . لصاح  دناهدرک ، دیفـس  تیـصعم  رد  ار  دوخ  شیر  هدش ، بکترم  غورد  تبیغ و  لاس  هاجنپ  هک  یناسک 

. دنیالتبم رمع 
ات امـش  میفقاو -  نآ  تالکـشم  بیاصم و  هب  میا و  هدیـسر  يریپ  هب  ام  دـنک -  دیفـس  ار  نانآ  يور  رـس و  يریپ  درگ  هک  دننیـشنن  ناناوج 

ياههتـساوخ و  ییایند ، تایهتـشم  یناسفن ، ياهاوه  دیناوتیم  دـیراد  یناوج  هدارا  ورین و  ات  دـیهد ، ماجنا  يراک  دـیناوتیم  دـیتسه  ناوج 
. دیزاس رود  دوخ  زا  ار  یناویح 

ریپ و دـیراذگن  دـینک ؛ يرکف  دـیناوج  اـت  تسا . هتـشذگ  راـک  زا  راـک  يریپ  رد  رگید  دیـشابن ، دوخ  حالـصا  رکف  هب  یناوـج  رد  رگا  یلو 
بلق رد  هاـنگ  هشیر  دور  ـالاب  نس  هچ  ره  نکل  تسا ؛ فیعـض  نآ  رد  داـسف  ياـههزیگنا  و  یتوکلم ، فیطل و  ناوج  بلق  دـیوش . هدوسرف 

: تسا تیاور  رد  هکنانچ  تسین . نکمم  لد  زا  نآ  ندنک  هک  ییاج  ات  ددرگیم ؛ رتمکحم  رتیوق و 
کی دنزب ، رس  ناسنا  زا  هک  یهانگ  ره  تسا و  ینارون  فاص و  هنیآ  دننام  ادتبا  ناسنا  بلق 

71
(47 . ) دنک هایس  ار  بلق  هک  ییاج  ات  دباییم ، ینوزف  بلق  يور  رب  هایس  هطقن 
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. دنادرگزاب لّوا  تلاح  هب  ار  بلق  تسا  لکـشم  دیـسر ، هک  يریپ  هب  درذگن و  وا  رب  راگدرورپ  تیـصعم  نودب  يزور  بش و  تسا  نکمم 
ار ادخ  دیتفر ، ایند  زا  هانگ  هب  هدولآ  ياهنابز  و  اهـشوگ ، اهمـشچ ، هایـس ، ياهبلق  اب  دـیدرکن و  حالـصا  ار  دوخ  هتـساوخن  يادـخ  رگا  امش 

درتسم تلاذر  یگدولآ و  اب  هنوگچ  هدش  هدرپس  امـش  هب  یکاپ  تراهط و  لامک  اب  هک  ار  یهلا  تاناما  نیا  درک ؟ دـیهاوخ  تاقالم  هنوگچ 
اب هک  یحراوج  اضعا و  نیا  تسامـش ، نامرف  تحت  هک  ینابز  تسد و  نیا  تسامـش ، راـیتخا  رد  هک  شوگ  مشچ و  نیا  تشاد ؟ دـیهاوخ 

هدولآ درک  ادیپ  یصاعم  هب  التبا  رگا  دناهداد . امش  هب  یتسرد  یکاپ و  لامک  اب  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  تاناما  همه  دینکیم -  تسیز  نآ 
نکمم دـیراد ، درتسم  ار  تاناما  نیا  دـیهاوخب  هک  هاگنآ  دـنکیم . ادـیپ  تلاذر  دوش ، هدولآ  تامّرحم  هب  رگا  هتـساوخن  يادـخ  ددرگیم ؛

میداد امـش  هب  هک  یبلق  میتشاذگ ؟ امـش  رایتخا  رد  روطنیا  ار  تناما  نیا  ام  تسا ؟ هنوگنیا  يرادتناما  مسر  هار و  هک  دنـسرپب  امـش  زا  تسا 
؟ دوب فیثک  هدولآ و  نینچ  میداد  رارق  امش  رایتخا  رد  هک  یحراوج  اضعا و  رگید  دوب ؟ هنوگ  نیا  میدرپس  امش  هب  هک  یمـشچ  دوب ؟ نینچ 

دیهاوخ تاقالم  هنوگچ  دـیا  هدرک  وا  ياهتناما  هب  هک  ییاـهتنایخ  نیا  اـب  ار  دوخ  يادـخ  داد ؟ دـیهاوخ  باوج  هچ  اـهلاؤس  نیا  لـباقم  رد 
؟ درک

تاـقوا نیا  رگا  درادـن ؛ یعفن  نادـنچ  امـش  يارب  يویند  رظن  زا  هک  یتروص  رد  دـیا ، هتـشاذگ  هار  نیا  رد  ار  دوخ  یناوـج  دـیناوج ؛ اـمش 
تسا نیمأت  امش  ترخآ  ایند و  هکلب  دیا ، هدرکن  ررـض  دیزادنا ، راک  هب  صخـشم  سدقم و  یفده  ادخ و  هار  رد  ار  یناوج  راهب  اهبنارگ و 
ذخاؤم لوؤسم و  تخس  ادخ  هاگشیپ  رد  رگید  ملاع  رد  تسا و  هدش  يرپس  هدوهیب  امـش  ِرمع  ِباُبل  دیا و  هدرک  فلت  ار  دوخ  یناوج  ّالا  و 

، تالکشم اب  زین  ایند  نیا  رد  ددرگیمن ؛ دودحم  رگید  ملاع  هب  اهنت  امش  زیگنا  هدسفم  رادرک  لامعا و  رفیک  هک  یتروص  رد  دوب ؛ دیهاوخ 
. داتفا دیهاوخ  یتخب  هریت  الب و  بادرگ  رد  دوب و  دیهاوخ  نابیرگ  هب  تسد  نوگانوگ  دیدش و  ياهیراتفرگ  و  بئاصم ،

اه هزوح  هب  رادشه  . 15

هیملع ياههزوح  امش و  يدوبان  يارب  یکانرطخ  هنانمیرها  ياههشقن  دنا ؛ هدمآ  درگ  امش  نوماریپ  هقبط  ره  فرط و  ره  زا  يدایز  نانمشد 
یکانرطخ ياههشقن  مالسا  هب  رهاظت  اب  دناهدید ، ناناملسم  مالسا و  امش و  يارب  قیمع  یلیخ  ياهباوخ  رامعتسا  يدایا  تسارجا . تسد  رد 

دوخ هار  رس  زا  ار  تالکـشم  دسافم و  نیا  دیناوتیم  حیحـص ، بیترت  مظن و  زیهجت و  بیذهت ، هیاس  رد  طقف  امـش  دناهدیـشک . امـش  يارب 
. موریم امـش  نایم  زا  دوز  ای  رید  منارذگیم و  ار  مرمع  رخآ  ياهزور  نونکا  نم  دـینک . یثنخ  ار  نانآ  يرامعتـسا  ياههشقن  و  دـیرادرب ،

هتـساوخن يادخ  هیتآ  رد  دیزاسن ، امرفمکح  دوخ  یگدنز  یـسرد و  روما  رد  طابـضنا  مظن و  دیدرگن ، زهجم  دینکن ، حالـصا  ار  دوخ  رگا 
، دیوش رادیب  دینک ، يرکف  هتفاین ، تسد  امش  یملع  ینید و  نوؤش  همه  رب  نمشد  ات  هتفرن ، تسد  زا  تصرف  ات  دوب . دیهاوخ  انف  هب  موکحم 

طابـضنا مظن و  هیملع  ياـههزوح  رد  دـیوش ، مظنم  زهجم و  دـییآرب ، دوخ  حالـصا  سفن و  هیکزت  ماـقم  رد  لّوا ، هلحرم  رد  دـیزیخ . اـپ  هب 
. دیزاس رارقرب 

ياههزوح رد  هک  دنرادن  هار  دننکیمن . عمط  امش  هب  نارگید  دشاب ، بیترت  مظن و  تحت  امش  تاهج  همه  دیوش ، بّذهم  مظنم و  امش  رگا 
ایهم دـیایب  شیپ  دـهاوخیم  هک  يدـسافم  زا  يریگولج  يارب  دـینک ؛ بّذـهم  زهجم و  ار  دوخ  امـش  دـننک . ذوفن  تیناحور  هعماج  هیملع و 
مامت دـنهاوخیم  رامعتـسا  يدایا  دـیزاس . هداـمآ  دـیایب  شیپ  دـهاوخیم  هک  یثداوح  ربارب  رد  تمواـقم  يارب  ار  دوخ  ياـههزوح  دـیوش ،

. درک تمواقم  ناوتیمن  رورغ  ربک و  هاج و  ّبح  سفن و  ّبح  اب  دـینک ، یگداتـسیا  لباقم  رد  دـیاب  امـش  دـنربب . نیب  زا  ار  مالـسا  تایثیح 
یهلا ار  مدق  دنک . هزرابم  مالـسا  نانمـشد  اب  دـناوتیمن  دـشاب ، تسایر  دنـسم و  ظفح  رکف  رد  هک  یملاع  ایند ، هب  هجوتم  ِملاع  ءوس ، ِِملاع 

دینک تیبرت  دینارورپب و  دوخ  بلق  رد  ار  هتکن  نیا  نونکا  مه  زا  دینک . هزرابم  دیناوتیم  تقو  نآ  دییامن ، نوریب  لد  زا  ار  ایند  ّبح  دینک ،
ات دینک  ششوک  مورب . نیب  زا  ات  منک  راک  مالـسا  يارب  دیاب  نم  موش ، ادف  مالـسا  يارب  مشاب و  یمالـسا  حلـسم و  زابرـس  کی  دیاب  نم  هک 
هک نارگرامعتسا ، دنسرتیم . مدآ  زا  دنسرتیم ؛ ناسنا  زا  رامعتـسا  يدایا  دیـشاب . ناسنا  کی  هصالخ  دیروخب و  درد  هب  مالـسا  هیتآ  يارب 
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رد دنراذگیمن  دنربب ، امغی  هب  ار  ام  زیچ  همه  دنهاوخیم 
73

اهنآ عفانم  دوشیم و  نانآ  محازم  دش ، ادیپ  یتکلمم  رد  مدآ  کی  رگا  دنسرتیم . مدآ  زا  دوش . تیبرت  مدآ  ام  یملع  ینید و  ياههاگشناد 
. دزادنایم رطخ  هب  ار 

دیدرگن زهجم  مظنم و  رگا  دینک . یگداتسیا  مالسا  نانمـشد  موش  ياههشقن  لباقم  رد  دیوش و  لماک  ناسنا  دیزاسب ، ار  دوخ  دیفظوم  امش 
یناف ار  مالسا  نیناوق  ماکحا و  مه  و  دیوریم ، نیب  زا  دوخ  مه  دیزادرپن ، دیآیم  دراو  مالـسا  رکیپ  رب  زور  ره  هک  یتابرـض  اب  هزرابم  هب  و 

ٌلوؤسم مکُّلک  ٍعار و  ُلک  مکّ : » دنلوؤسم امـش  زا  سپ  ناناملـسم  رگید  و  سأر ، رد  بالط  املع و  امـش  دوب . دـیهاوخ  لوؤسم  دـیزاسیم و 
. دیرادن ياهراچ  نیا  زج  دییامن و  یگداتسیا  يرگدادیب  ره  لباقم  رد  ات  دینک  يوق  ار  دوخ  هدارا  دیاب  اهناوج  امش  (. 48 « ) هتیِعَر نَع 

دالب زا  ار  مالـسا  هب  نینئاخ  رامعتـسا و  تسد  دـیامرف . ظفح  بناجا  ّرـش  زا  ار  یمالـسا  ياـهروشک  و  نیملـسم ، مالـسا ، لاـعتم ، دـنوادخ 
ياهنامرآ دربشیپ  میرک و  نآرق  هسدـقم  نیناوق  زا  عاـفد  رد  ار  ماـظع  عجارم  مالـسا و  ياـملع  دـنک . هاـتوک  هیملع  ياـههزوح  یمالـسا و 

انـشآ هاگآ و  ینونک  رـصع  رد  نانآ  ریطخ  ياهتیلوؤسم  نیگنـس و  فیاظو  هب  ار  مالـسا  نویناحور  درادب . دیؤم  قفوم و  یمالـسا  سدـقم 
ناوج لسن  هب  درادب . ظوفحم  نوصم و  رامعتسا  يدایا  مالسا و  نانمـشد  ذوفن  دربتـسد و  زا  ار  تیناحور  زکارم  هیملع و  ياههزوح  دزاس .

یتسـس و تلفغ ، باوخ  زا  ار  مالـسا  تلم  دـیامرف . تیاـنع  سفن  هیکزت  بیذـهت و  قـیفوت  ناناملـسم  موـمع  هب  یهاگـشناد و  یناـحور و 
هنیرید نانمشد  رامعتسا و  تسد  یگناگی  داحتا و  هیاس  رد  دنزیخ و  اپ  هب  دنیآ ؛ دوخ  هب  نآرق  ینارون  میلاعت  زا  ماهلا  اب  ات  دناهرب ، توخر 

. دندرگ لیان  دوخ  هتفر  تسد  زا  تمظع  دجم و  و  لالقتسا ، يدازآ ، هب  و  دننک ، عطق  یمالسا  ياهروشک  زا  ار  مالسا 
(. 49 « ) َنیرفاکلا ِمْوَقلا  یَلَع  اَنْرُْصناَو  اَنَماْدقَا  ّْتِبَث  َو  ًاْربَص  انیَلَع  ْغِْرفَا  اّنَبَر  »

(. 50 « ) ِءاعُد ْلَّبَقَت  َو  اّنَبَر  »

ةالصلا بادآ  شخب 2 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
یلَع هَّللا  ُۀَنَْعل  َو  َنیرِهاطلا ، ِهلآ  َو  ٌدَّمحم  یلع  هللا  یلص  َو  َنیملاْعلا ، َِّبر  هَّللُدْمَْحلا 

. نیّدلا ِمْوی  ماِیق  یلإ  َنآلا  َنِم  َنیعَمْجَا  ْمِِهئادْعَا 
تلفغ توهـش و  ياهباجح  رـصاق ، وت  سنا  نماد  زا  ام  بلط  تسد  تسا و  هاتوک  وت  سدـق  هاگراب  هب  لوصو  زا  اـم  ریـس  مدـق  ادـنوادخ ،
روجهم وت  لالج  ّزع  هب  هّجوت  زا  ار  ام  بولق  تنطیـش  ایند و  ّبح  ظـیلغ  ياـههدرپ  و  هدرک ، بوجحم  وت  لـیمج  لاـمج  زا  ار  اـم  تریـصب 
مشیربا مرک  نوچ  هک  میتسه  یناریحتم  دیدق ، رکف  رد  ناتوبکنع  نوچ  اههراچیب  ام  و  دیدح ، تیناسنا  قیرط  کیراب و  ترخآ  هار  هدومن ؛

ار ام  لد  مشچ  هیهلا  هقراب  زا  هکنآ  زج  هدـیرب ؛ مشچ  سنا  لفحم  بیغ و  ملاع  زا  هرـسکی  هدـینت و  دوخرب  لامآ  تاوهـش و  ياههلـسلس  زا 
. ییامرف دوخ  یب  دوخ  زا  ار  ام  هیبیغ  هوذج  زا  یشخب و  ینشور 

ِنِدـْعَم یِلا  َلِصَتَف  ِرّوُنلا ، َبُجُح  ِبولُْقلا  ُراْصبَا  َقِرَْخت  یّتح  کَیِلا ، اهِرَظَن  ِءایِِـضب  اِنبولق  َراْصبَا  ِْرنَا  َو  کـَیلإ ، ِعاـطْقنالا  َلاـمک  یل  ْبه  یهلا 
(51 . ) کِسُْدق ِّزِِعب  ًۀَقَّلَعُم  انُحاوْرَا  َریِصَت  َو  ِۀَمَظَْعلا ،

لاح اب  ار  نآ  نوچ  و  مدیناجنگ ، نآ  رد  تالص  رارسا  زا  روسیم  ردق  هب  هک  مدروآ  مهارف  ( 52  ) ياهلاسر نیا ، زا  شیپ  دنچ  یمایا  دعب ، و 
زا ار  ینامیا  ناردارب  دیاش  مروآرد ، ریرحت  کلس  رد  ار  یناحور  جارعم  نیا  هیبلق  بادآ  زا  يرطش  هک  متفرگ  رظن  رد  تسین  یبسانت  هّماع 
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یلَو ُّهَنِا  نالذخ ، لوصح  ناطیش و  فّرصت  زا  مربیم  هانپ  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  دیآ . لصاح  يّرثأت  ار  دوخ  یساق  بلق  يرکذت و  نآ 
. همتاخ کی  هلاقم و  دنچ  همّدقم و  کی  رب  ار  نآ  مدومن  بترم  ریدَق و 

[ زامن یبلق  بادآ  یتوکلم و  تروص  ]

ای اـهنآ  ندوـمنن  تاـعارم  هک  تسا  یبادآ  ار  رهاـظ  هکناـنچ  تسا و  ینطاـب  رهاـظ ، نیا  زا  ریغ  ییاـنعم و  تروـص ، نیا  زا  ریغ  زاـمن  يارب 
يونعم زامن  اهنآ  ندومنن  تاعارم  اب  هک  هینطاب  هیبلق  تسا  یبادآ  نطاب  يارب  روط  نیمه  ددرگ ، نآ  ناصقن  ای  يروص  زامن  نـالطب  بجوم 

هب مامتها  تبقارم و  زا  سپ  تسا  نکمم  و  دوش ، یتوکلم  حور  ياراد  زامن  اـهنآ  تاـعارم  اـب  هکناـنچ  دـهد ؛ تسد  ناـصقن  اـی  نـالطب  ار 
كولس و لها  نیعلا  ةّرق  نآ  هک  دوش  لصاح  بولق  باحصا  تفرعم و  لها  زامن  یهلا  ّرس  زا  یبیصن  ار  یّلصم  صخش  هیبلق ، هینطاب  بادآ 
زا یبرـض  قفاوم  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، هیتوکلم  هیبیغ  تروص  نطاب و  زامن  يارب  هک  دـش  هتفگ  هچنآ  تسا . بوبحم  برق  جارعم  تقیقح 

رکذ هب  ام  و  دراد ؛ نآ  رب  تلالد  زین  ًاصوصخ  ًامومع و  هریثک  رابخا  تایآ و  تسا ، تضایر  كولس و  باحـصا  تادهاشم  قباطم  ناهرب و 
. مینکیم كّربتم  ار  قاروا  نیا  نآ ، زا  یضعب 

ًادَـمَأ ُهَنَیب  َو  اهَنَیب  َّنَا  َْول  ُّدََوت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ًارَـضُْحم و  ٍریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  اَـم  ٍسْفَن  ُّلـک  ُدَِـجت  َموی  : » تسا یلاـعت  يادـخ  لوق  هلمج  نآ  زا 
. دنک هدهاشم  ار  اهنآ  هیبیغ  هینطاب  تروص  دنیبیم و  رضاح  ار  دوخ  دب  بوخ و  لامعا  یسک  ره  هک  دنک  تلالد  هفیرـش  هیآ  (. 53 « ) ًادیَعب

ٍّةَرَذ َلاْقثِم  ْلَمْعی  ْنَمَف  : » دیامرف رگید  هیآ  رد  (. 54 « ) ًارِضاح اُولِمَع  ام  اوُدَجَو  َو  : » دیامرف رگید  هفیرش  هیآ  رد  هکنانچ 
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. دنک هنیاعم  ار  لامعا  سفن  هکنآ  رب  دنک  تلالد  هیآ ] ود  نیا  ( ] 55 … « ) هَری ًاریَخ 
قداص ترـضح  مینکیم ، افتکا  نآ  ضعب  رکذ  هب  ام  دـجنگب و  تاحفـص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ماقم  نیا  رد  هفیرـش  ثیداحا  اـما 

(: هیلع هللا  مالس  )
ینَتْظَفَح امک  هللا  کَظفَح  ُلوُقَت : ًۀیِقَن ، َءاضَیب  ِءامَّـسلا  یِلا  کَلَْملا  اَهَعَفَر  اهَدودُـح ، َماقأ  َو  اِهْتقَو  ِلََّوا  ِیف  ِتاضُوْرفَْملا  ِتاولَّـصلا  یَّلَـص  ْنَم 

ینَتْعیَض ِهب : ُِفتْهَت  یِه  َو  ًۀَِملْظُم ؛ َءادْوَس  کَلَملا  اهَعَفَر  اهَدودُح ، ْمِقی  مل  ٍۀَّلِع و  ِریَغ  ْنِم  اِهْتقَو  َدَْعب  اهاّلَـص  نم  و  ًامیرک ، ًاکَلَم  ینَتْعَدْوَتـِساو 
(56 . ) ینَعَْرت ْمل  امک  هللا  كاعَر  و ال  ینَتْعیَض ، امک  هللا  کَعیَض 

رد هک  تسا  یتقو  رد  نآ  و  دیفس -  هزیکاپ  تروص  اب  ای  نامـسآ  يوس  هب  دنرب  الاب  هللا  ۀکئالم  ار  زامن  هکنآ  رب  دنک  تلالد  ثیدح ] نیا  ]
رد نآ  هایـس و  کیرات  تروص  اب  ای  دـنک -  رازگزامن  هب  ریخ  ياعد  تروص  نیا  رد  و  دـیامن ؛ نآ  بادآ  هظحالم  دروآ و  اـجب  تقو  لّوا 

هکنآ رب  هوالع  ثیدـح  نیا  دـنک . نیرفن  ار  وا  تروص  نیا  رد  و  دـنکن ؛ نآ  دودـح  هماقا  دزادـنا و  ریخأـت  رذـع  یب  ار  نآ  هک  تسا  یتقو 
نآ رب  تلالد  رابخا  تایآ و  نآ و  رب  تسا  مئاق  زین  ناهرب  هکنانچ  دـنک ؛ زین  اهنآ  تایح  رب  تلالد  دـنک  هیتوکلم  هیبیغ  تروص  رب  تلـالد 
رکذ هک  تسا  يرگید  ثیداحا  فیرش  ثیدح  نیا  نومـضم  هب  (. 57 « ) ُناویَْحلا یَِهل  َةَرِخآلا  َراّدلا  ّنإو  : » دیامرف یلاعت  قح  هکنانچ  دـنک .

. تسا لیوطت  بجوم  اهنآ 
ًالـصا ای  تسا  صقان  زامن  بادآ  نآ  نودب  هک  تسیا  هیبلق  بادآ  هیروص  بادآ  نیا  زج  تادابع  ریاس  زامن و  يارب  هک  دش  هتفگ  هچنآ  اما 

. هللا ءاش  نإ  دش  دهاوخ  روکذم  قاروا ، نیا  لالخ  رد  تسین ، هاگرد  لوبقم 
یلعا زا  نآ ، هینطاب  تالامک  تاـکرب و  زا  ندـنام  مورحم  زاـمن و  تروص  هب  ندومن  اـفتکا  هک  تسا  نآ  تسناد  دـیاب  ماـقم  نیا  رد  هچنآ 

زا اـم  لـقع  هک  تسا  ییاهترـسح  بجوم  هیهلا  هبـساحم  رد  دورو  هأـشن و  نیا  زا  جورخ  زا  سپ  هک  تسا  يراـک  ناـیز  نارـسخ و  بتارم 
ترسح و مادک  میراد . شتآ  رب  رود  زا  یتسد  میتسه  تعیبط  رْدِخ  کلم و  ملاع  باجح  رد  ات  ام  تسا . زجاع  نآ  كاردا 

79

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


هیام هیناسنا ، هیلامک  تروص  هیبلق و  صیاقن  درد  ياود  ناسنا و  تداعـس  لامک و  هلیـسو  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  تراسخ  نایز و  تمادن و 
ای  » ددرگ ام  تریـصب  فعـض  بجوم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نیعلا  ةّرق  هچنآ  و  دوش ، هیناملظ  ياهباجح  هیبلق و  ترودـک 

(. 58 « ) ِهَّللا ِْبنَج  یف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یَتَرْسَح 
هیحور طیارش  نک و  حالـصا  ار  دوخ  تالاح  تسا  یتمحز  بعت و  ره  اب  ياشگب و  بلط  تسد  نز و  رمک  هب  تّمه  نماد  زیزع ، يا  سپ 

زا تسا  لاجم  ات  ار  دوخ  و  نک ؛ هدافتسا  سوفن  ياهصقن  اهدرد و  نامرد  يارب  یهلا  نوجعم  نیا  زا  و  نک ؛ لیـصحت  ار  تفرعم  لها  زامن 
جارعم هب  نک و  صلختـسم  هد و  چوک  الع ) ّلج و   ) تیبوبر سّدقم  تحاس  زا  دُعب  قیمع  هاچ  تمادـن و  ترـسح و  تملظ و  هاگلزنم  نیا 

ام َّدُر  ّْتَدُر  ْنإو  اـهاوِس ؛ اـم  َلـُِبق  ْتَِلُبق  ْنِا  : » تسا عطقنم  رگید  لـیاسو  تفر  تسد  زا  هلیـسو  نیا  رگا  هک  ناـسرب ؛ لاـمک  برق  لاـصو و 
(. 59 « ) اهاوِس

دوخ نیا  و  دتفا ، قاّفتا  نآ  زا  یبیصن  ار  نامیا  لها  زا  یکی  دیاش  مینکیم ، نایب  روسیم  رادقم  هب  ار  یناحور  كولـس  نیا  هینطاب  بادآ  ام 
یلو ّهنِا  تینانَا . تعیبط و  نادنز  رد  لولغم  تیناسنا و  تداعـس و  قیرط  زا  هدنامزاب  نیا  هب  دوش  یبیغ  هّجوت  یهلا و  تمحر  بجوم  دـیاش 

. ۀیانعلا ِلضَْفلا و 

تسا رورض  تادابع  مامت  رد  هک  یبادآ  یلوُا  هلاقم 

[ تیدوبع : ] لّوا لصف 

لزانم زا  یکی  نآ  و  تسا ؛ تیدوبع  ّلذ  تیبوبر و  ّزع  هب  هّجوت  ترخآ ، قیرط  کلاس  هینطاـب  فیاـظو  تاداـبع و  رد  هیبلق  بادآ  زا  یکی 
رما نیا  صقن  لامک و  عبات  تیناـسنا  صقن  لاـمک و  هکلب  تسا ، رظن  نیا  تّوق  رادـقم  هب  سک  ره  كولـس  تّوق  هک  تسا ، کـلاس  هّمهم 

. تسا روجهم  تیبوبر  برق  ماقم  زا  رود و  تیناسنا  لامک  زا  دـشاب ، بلاغ  ناسنا  رد  یهاوخدوخ  ینیب و  دوخ  تینانَا و  رظن  هچ  ره  تسا .
همه قرخ  رتلکـشم و  بجح  ماـمت  زا  باـجح  نیا  قرخ  و  تسا ، رتیناـملظ  رتمیخـض و  بجح  عیمج  زا  یتـسرپدوخ  ینیبدوخ و  باـجح 

بوجحم و فرـص  لامک  قلطم و  لامج  زا  تسا ، دوخ  مّهوتم  ِلاـمج  لاـمک و  نتـشیوخ و  هب  رظن  ار  ناـسنا  اـت  تسا ؛ همّدـقم  ار  بجح 
هک کلاس  ره  سپ  تسا . نیمه  لطاب  قح و  تضایر  رد  نازیم  هکلب  تسا ، لزنم  نیا  زا  ِجورخ  هللا  یلا  كولـس  طرـش  لّوا  تسا . روجهم 

سفنلا یلا  هکلب  تسین ، هللا  یلا  شکولس  لطاب و  شتـضایر  دنک ، كولـس  لزنم  یط  یهاوخدوخ  باجح  رد  ینیبدوخ و  تینانا و  مدق  اب 
(. 60 « ) تسامش سفن  تب  اهتب  ردام  : » تسا

هب لوصو  قیرط  دـنک . ادـیپ  تیبوبر  ّزع  هب  لوصو  دراذـگ ، دوخ  هیـصان  رد  ار  یگدـنب  ّتلذ  غاد  دـنک و  ریـس  تیدوبع  مدـق  اب  هک  یـسک 
. تسا تیدوبع  جرادم  رد  ریس  تیبوبر  قیاقح 
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رظن نیا  دنچ  ره  دشاب . تیبوبر  تّزع  تیدوبع و  ّتلذ  وا  نیعلا  بصن  درب و  یپ  دوخ  ّلذ  ماقم  هب  هک  تسا  رورض  ار  هللا  یلا  کلاس  سپ ،

تقیقح هب  تسناوت  مالـسلا  مهیلع  لَّـمک  ياـیلوا  ّقح و  يریگتـسد  هب  رگا  اـت  دوش ، رتـیوق  تداـبع  حور  رتیناـحور و  تداـبع  دریگ  تّوـق 
. دباییم رد  ياهحمل  تدابع  ّرس  زا  دوش ، لصاو  نآ  هنک  تیدوبع و 

كولس لها  تاماقم  بتارم  مود : لصف 

(. 61 « ) قئالَْخلا ِساْفنَا  ِدَدَِعب  یلاعت  هللا  یِلا  ُقُرُّطلا   » رامشیب و تسا  یجرادم  بتارم و  تاماقم  ریاس  ماقم و  نیا  رد  ار  كولس  لها 
تیبوبر تّزع  تیدوبع و  ّتلذ  دیامن  تباث  یفسلف  ناهرب  یملع و  كولس  هب  هک  تسا  نانچ  نآ ، تسا و  ملع »  » هبترم بتارم  نآ  زا  یکی 
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ّقلعت و طبر و  فرـص  دوجو  هریاد  مامت  قّقحت و  راد  عیمج  هک  هتـسویپ  حوضو  هب  هیلاع  مولع  رد  هک  تسا  فراعم  بابل  زا  یکی  نیا  ار و 
، تسین یبیصن  ایربک  تّزع و  ظوظح  زا  ار  يدحا  تسایربک و  سّدقم  تاذ  هب  ّصتخم  تنطلس  کلم و  تّزع و  تسا و  هقاف  رقف و  ضحم 
: هلآ هیلع و  هللا  یلـص  تانئاک  دیـس  هب  بوسنم  ياعد  تسا و  تباث  اهنآ  تقیقح  ّقاح  رد  تبث و  کی  ره  هیـصان  رد  رقف  تیدوبع و  ّلذ  و 

تیبوبر ّزع  دوهش  مزلتـسم  هک  تیدوبع  ّلذ  هدهاشم  شهاوخ  ینعی ، دشاب ؛ ماقم  نیمه  هب  هراشا  دیاش  ( 62 « ) یِه امک  َءایْشَالا  ِینِرَا  َّمُهللَا  »
. تسا

ملع باجح  رد  درک ، یط  ار  لزنم  نیا  يرکف  ریـس  ِبکْرَم  یملع و  كولـس  مدق  اب  تیدوبع  قیرط  ِرفاسم  تقیقح و  هار  کلاس  رگا  سپ ،
دیاب و  رَبکألا » ُباجِْحلا  َوُه  ُْملِعلا  : » دـناهتفگ هک  تسا  هظیلغ  بجح  زا  باـجح  نیا  نکلو  دوش ، لـئان  تیناـسنا  لّوا  ماـقم  هب  دوش و  عقاو 

رد دـیامن ، سوبحم  دـیق  نیا  رد  ار  بلق  دـنک و  تعانق  رگا  ماقم  نیا  هب  دـیاش  دـنک و  قرخ  ار  نآ  دـنامن و  یقاب  باجح  نیا  رد  کـلاس 
هریثک نیهارب  دصقم  نیا  يارب  رکف  نالوج  هب  هتخادرپ و  هیملع  هریثک  تاعیرفت  هب  هک  تسا  نآ  ماقم  نیا  رد  جاردتسا  دوش . عقاو  جاردتسا 

رگید لزانم  زا  دنک و  هماقا 
82

نآ بعـش  ناهرب و  باجح  رد  ار  دوخ  رمع  فرـص  و  دوش ، لفاغ  هبولطم  هجیتن  زا  دوش و  دـنم  هقالع  ماـقم  نیا  هب  شبلق  و  دـَنام ، مورحم 
نیا رد  ار  ناطیـش  لوگ  دیابن  کلاس  سپ ، ددرگ . نوزفا  تقیقح  زا  باجتحا  رتگرزب و  باجح  دوش ، رتشیب  عورف  ترثک  هچ  ره  و  دیامن ؛

[ دـیاب  ] و دـنامزاب ؛ بلط  رد  ریـس  زا  دوش و  بوجحم  ناـهرب  تّوق  نآ و  ترازغ  ملع و  ترثـک  هطـساو  هب  تقیقح  قح و  زا  هدروخ  ماـقم 
. دناسرب مود  ماقم  هب  ار  دوخ  دزرون و  تلفغ  یقیقح  بولطم  بلط  رد  تیّدج  زا  دنز و  رمک  هب  تّمه  نماد 

ّلذ تقیقح  دراـگنب و  بلق  هحفـص  هب  لـقع  ملق  اـب  هدرک  كاردا  یملع  كولـس  ناـهرب و  تّوق  اـب  لـقع  ار  هچنآ  هک  تسا  ناـنچ  نآ ، و 
. تسا قیاقح  هب  نامیا  لوصح  مود ، ماقم  هجیتن  سپ  ددرگ . غراف  هیملع  بجح  دویق و  زا  دناسرب و  بلق  هب  ار  تیبوبر  ّزع  تیدوبع و 

یَلب َلاق  ْنِمُؤت  َملَوَا  : » ِهلیلَِخل ًابِطاُخم  یلاعَت  َلاق  تسا . نامیا  هلماک  هبترم  تقیقح  رد  هک  تسا  سفن » هنینأمط  نانیمطا و   » ماـقم موس ، ماـقم 
(. 63 « ) ِیْبلَق َِّنئَمْطِیل  ْنکلَو 

. تسا دسافم  رثکا  همشچرس  هک  دشابن  هاوخدوخ  نیبدوخ و  دنک و  تّینِا  تینانَا و  زا  صیلخت  ار  دوخ  تاماقم ، مامت  رد  دیاب  کلاس 

عوشخ موس : لصف 

تسا مزال  دراد -  تیعماج  ماقم  تسا و  تادابع  همه  دمآرـس  هک  زامن  ًاصوصخ  تادابع -  عیمج  رد  کلاس  يارب  زا  هک  يروما  زا  یکی 
تبیه توطس و  تمظع و  كاردا  زا  دوش  لصاح  نآ  فوخ و  ای  ّبح  اب  جوزمم  ّمات  عوضخ  زا  تسا  ترابع  نآ  تقیقح  تسا و  عوشخ 

یقـشع و بولق  زا  ياهراپ  تسا . فلتخم  ترطف  ّتلبج و  بسح  هب  كولـس  لها  بولق  هک  تسا  نآ  لامجا  نیا  لیـصفت  لالج . لامج و 
كاردا هشیمه  اهنآ  دنلالج . رهاظم  زا  یفوخ و  بولق  زا  ياهراپ  و  دنتـسه ؛ بوبحم  لامج  هب  هّجوتم  ترطف  بسح  هب  دنلامج و  رهاظم  زا 

، سپ هدوب . نینچ  مالـسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع   ) ییحی ترـضح  هکنانچ  دـشاب ؛ یفوخ  اـهنآ  عوشخ  دـننک و  لـالج  اـیربک و  تمظع و 
هچرگ تشحو ، فوخ و  اب  جوزمم  یهاگ  تسا و  ّبح  اب  جوزمم  یهاگ  عوشخ 

83
. تسا یّبح  یفوخ  ره  رد  یتشحو و  یّبح  ره  رد 

، میمورحم تادـهاشم  رون  زا  لاح  نیا  اب  ام  لاثما  نوچ  تسا و  لامج  نسح و  لالج و  تمظع و  كاردا  بتارم  بسح  هب  عوشخ  بتارم 
« َنوُعِـشاخ ْمِِهتالَـص  یف  ْمُه  نیّذَلا  َنُونِمْؤُْملا *  َحَْلفَا  ْدَـق  : » یلاعت لاق  مییآرب . نامیا  ای  ملع  قیرط  زا  عوشخ  لیـصحت  ددـصرد  دـیاب  راچان 
زا قح  سّدقم  تاذ  هدومرف  بسح  هب  دـشابن ، عشاخ  زامن  رد  سک  ره  سپ ، هداد ؛ رارق  نامیا  مئالع  دودـح و  زا  ار  زامن  رد  عوشخ  (. 64)
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. تسا نآ  نادقف  ای  نامیا  ناصقن  زا  تسین  عوشخ  اب  عوفشم  هک  ام  ياهزامن  تسا و  جراخ  نامیا  لها  هرمز 
دوشیم ادیپ  ام  رد  هیهلا  فراعم  ریاس  وا و  تافـص  ءامـسا و  قح و  هب  هک  یملع  نیا  تهج  نیا  زا  تسا ، نامیا  زا  ریغ  ملع  داقتعا و  نوچ 

ْنِم ُهَتْقَلَخَو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  . » تسا رفاک  کـلذ  عم  دراد ، داـعم  أدـبم و  هب  ملع  قح  سّدـقم  تاذ  تداهـش  هب  ناطیـش  تسا . ناـمیا  زا  ریغ 
هب ملع  تسا ؛ دقتعم  ار  داعم  سپ  دـیوگ ، ( 66 « ) َنُوثَْعبی ِمْوی  یِلا  ِینْرِْظنَا  « ؛ تسا ّرِقُم  ار  وا  تیقلاخ  یلاـعت و  قح  سپ  دـیوگ ، ( 65 « ) ٍنیِط

. هدرک باطخ  رفاک  ار  وا  دنوادخ  فصو  نیا  اب  دراد ، هکئالم  لسر و  بتک و 
نینمؤم کلـس  رد  ار  دوخ  یملع  كولـس  زا  سپ  دـیاب  سپ ، تسین . نامیا  لها  یملع  لـها  ره  دـنزاتمم : مه  زا  ناـمیا  ملع و  لـها  سپ ،
عوـشخ ملع ، درجم  اـّلا  و  دوـش ، عشاـخ  بلق  اـت  دـناسرب  بلق  هب  ار  هتمظع ) ّتلج   ) قـح لاـمج  ءاـهب و  لـالج و  تمظع و  دـنک و  لـخاد 

. تسین عشاخ  امش  بلق  ّقح  لالج  تمظع و  هب  داقتعا  داعم و  أدبم و  هب  داقتعا  اب  هک  ناتدوخ  رد  دینیبیم  هکنانچ  دروآیمن ؛
داقتعا نامه  هک  يروص ، نامیا  دیاش  ( 67 « ) ِّقَْحلا َنِم  َلََزن  ام  هَّللا و  ِرکِِذل  ْمُُهبوُلق  َعَشَْخت  ْنَا  اُونَمآ  َنیذـَِّلل  ِنْای  َْملَا  : » یلاعت يادـخ  لوق  اما 

رد عوشخ  هکنآ  ای  تسا ؛ عوشخ  زا  هبترم  کی  اب  مزالم  یقیقح  نامیا  اـّلا  و  دـشاب ، دوصقم  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هب  ءاـج  اـمب 
و دـشاب ؛ هدیـسر  نامیا  ّدـح  هب  ملع  ّدـح  زا  هک  یـسک  رب  دـننک  قالطا  یهاگ  ار  ملاع  هکنانچ  دـشاب ؛ هلماک  بتارم  هب  عوشخ  هفیرـش  هیآ 

لمتحم
84

هب مالـسا  نامیا و  ملع و  ّْتنـس  باتک و  ناسل  رد  دـشاب و  اـهنآ  هب  هراـشا  ( 68 « ) ءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  هَّللا  یَـشْخی  اـّمَنإ   » هفیرـش هیآ  رد  تسا 
. تسا هدش  قالطا  هفلتخم  بتارم 

ره بلق  رد  ار  هینامحر  هقراب  هیهلا و  هقیقر  نیا  دـنک و  عشاخ  نامیا  ملع و  رون  اب  ار  دوخ  بلق  تسا  مزال  ترخآ  قیرط  کـلاس  هلمجلاـب ،
يارب هچرگ  رما  لّوا  رد  رارقتـسا  نکمت و  تلاح  دیامنب . ار  تلاح  نیا  ظفح  زامن  مامت  رد  دناوتب  هکلب  دیامن ، نکمتم  تسا  نکمم  هزادنا 

. نکمم یسب  تسا  يرما  بلق  ضایترا  تسرامم و  يردق  اب  یلو  تسا  لکشم  يردق  ام  لاثما 
؛ تسا رتراوازـس  نآ  هار  رد  تیّدـج  دـشاب  رتگرزب  بولطم  هچ  ره  دـهاوخیم و  تیّدـج  بلط و  ترخآ  داز  تالامک و  لیـصحت  مزیزع ،
هب ات  درک  مایق  دیاب  هنادرم  دهدن ؛ تسد  يراگنا  لهس  روتف و  یتسـس و  لاح  نیا  اب  ةّزعلا ، ّبر  راوج  بّرقت  ماقم  یهلا و  برق  جارعم  هتبلا 
ای لامک  تداعس و  بناج  رد  هچ  دینادیمن ، سایق  فرط  هئشن  نیا  هب  تبسن  ار  هئشن  نآ  دیراد و  ترخآ  هب  نامیا  هک  امش  دیسر . بولطم 

تمعن تّزع و  تحار و  رد  شدیعـس  تسا ، ریذـپانانف  توم و  هک  تسا  یمئاد  يدـبا  ملاع  هئـشن  نآ  هک  هچ  لابو ، تواقـش و  بناـج  رد 
بناج رد  روط  نیمه  و  درادـن ، ریظن  هئـشن  نیا  رد  هک  یهلا  یتنطلـس  تّزع و  درادـن ، هیبش  ملاـع  نیا  رد  هک  یتحار  مه  نآ  تسیا  هشیمه 

نیب رد  و  تسا ، ةّزعلا  ّبر  تعاـطا  تداعـس  هب  لوصو  هار  و  درادـن ، لـثم  ریظن و  ملاـع  نیا  رد  شلاـبو  تمقن و  باذـع و  هکنآ  تواـقش 
هار رد  دینکن و  هقیاضم  ششوک  زا  دییامن و  ّمات  تیّدج  نآ  بلط  رد  دیاب  سپ  دشابیمن ، زامن  نیا  هبترم  هب  کی  چیه  تادابع  تاعاطا و 

تاجانم زا  ملاع  نیمه  رد  دوش ، لصاح  یبلق  سنا  دینک و  تبظاوم  يدنچ  رگا  هکلب  درادن  مه  تّقـشم  هکنآ  اب  دییامن ، قاشم  لّمحت  نآ 
بلطم نیا  قح ، اب  تاجانم  لها  لاوحا  هعلاطم  زا  هکنانچ  تسین ؛ تبـسن  فرط  ملاع  نیا  تاّذل  زا  کی  چـیه  اب  هک  دـیربیم  اهتّذـل  قح  اب 

. دوش نشور 
و دومن ، دیاب  نآ  رکذتم  ار  بلق  دـیمهف ، مالـسلا  مهیلع  ایبنا  نایب  ای  ناهرب  هب  ناسنا  ار  قح  لالج  لامج و  تمظع و  هکنآ  زا  سپ  هصالخ 
ره رد  دـیآ . لصاح  هجیتن  ات  دومن  دـیاب  دراو  بلق  رد  ار  عوشخ  ّقح ، لالج  تمظع و  رکذ  هب  تموادـم  یبلق و  هّجوت  رکذـت و  اب  مک  مک 

يزیشیپ هب  تفرعم ، لها  رازاب  رد  دوش  لصاح  ام  لاثما  يارب  ماقم  ره  هک  دراد ، هک  یماقم  نآ  هب  دنک  تعانق  دیابن  کلاس  لاح 
85

هب یهار  دیاش  دشاب ، دوخ  بیاعم  صقن و  رکذتم  تالاح  عیمج  رد  دیاب  کلاس  دنکن . هلباقم  یلدرخ  اب  بولق  باحـصا  قوس  رد  دزرین و 
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. دوش زاب  قیرط  نیا  زا  تداعس 

[ هنینأمط : ] مراهچ لصف 

رد مهیلع ) هللا  ناوـضر   ) اـهقف هک  تسا  ياهنینأـمط  زا  ریغ  نآ  تسا و  هنینأـمط  هیرکذ ، تاداـبع  ًاـصوصخ  تاداـبع ، هیبـلق  هّمهم  بادآ  زا 
، دروآ اجب  رطاخ  نانیمطا  بلق و  تنوکـس  يور  زا  ار  تدابع  کلاس  صخـش  هکنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  دناهدرک و  رابتعا  زامن  صوصخ 

بلق توکلم  رد  تدابع  زا  يراـثآ  دوشن و  لـعفنم  تداـبع  نآ  زا  بلق  دروآ ، اـجب  لزلزت  بلق و  بارطـضا  لاـح  اـب  ار  تداـبع  رگا  اریز 
. ددرگن بلق  هینطاب  تروص  تدابع  تقیقح  دوشن و  لصاح 

نیمه دنک ؛ اقلا  نآ  هب  ار  رکذ  تنوکـس  هنینأمط و  اب  دـهد و  میلعت  ار  نآ  دـیاب  ترخآ  هار  کلاس  هدـشن ، ایوگ  بلق  نابز  هک  رما  لّوا  رد 
ار فیرش  رکذ  نیا  رگا  اّما  ددرگ . رکاذ  یناسنا  دوجو  تکلمم  همه  نآ  رکذ  اب  دوش ، اضعا  ریاس  ناسل و  هلبق  بلق  دش ، زاب  بلق  نابز  هک 

شوگ نابز و  ّدح  زا  دوشن و  لصاح  يرثا  بلق  رد  نآ  زا  تفگ ، ساوح  لالتخا  بارطضا و  هلجع و  اب  نآ و  هنینأمط  بلق و  تنوکس  یب 
لاوّزلا نکمم  هک  ددرگن  بلق  هیلامک  تروص  دوشن و  ّققحم  بلق  نطاب  رد  نآ  تقیقح  دـسرن و  یناسنا  عمـس  نطاب و  هب  يرهاظ  یناویح 

. دشابن
شومارف ار  رکذ  نآ  یّلکب  یناسنا ، حور  عزن  دـئادش  توم و  تارکـس  لاوها و  لـثم  ًاـصوصخ  دـهد ، تسد  يدـئادش  لاوها و  رگا  سپ ،

باتک مالسا و  فیرش  نید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمتخ  لوسر  یلاعت و  قح  مسا  هکلب  دوش ، وحم  فیرش  رکذ  نآ  لد  هحفـص  زا  دنک و 
؛ دهد دناوتن  یباوج  ربق  لاؤس  تقو  رد  دـنک و  شومارف  هدـناسرن  بلق  هب  هک  ار  فراعم  ریاس  مالـسلا و  مهیلع  يدـه  هّمئا  یهلا و  سّدـقم 

ناسل هقلقل  هب  هچنآ  و  دنیبیمن ؛ يرثا  فراعم  رگید  تلاسر و  تیبوبر و  تقیقح  زا  دوخ  رد  اریز  دشابن ، ياهدـیاف  وا  لاح  هب  زین  ار  نیقلت 
دهاوخن فراعم  رگید  تلاسر و  تیبوبر و  هب  تداهـش  زا  یبیـصن  ار  وا  دوش و  وحم  شرطاـخ  زا  دوب  هتفرگن  تروص  بلق  رد  دوب و  هتفگ 

. دوب
تبیه زا  دننکیم ، مّنهج  دراو  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تّما  زا  هفیاط  کی  هک  تسا  ثیدح  رد 

86
اهنآ ياهتروص  اهنآ و  بولق  دنتـسه و  نامیا  لها  اهنآ  هک  تسا  ثیدح  نامه  رد  هکنآ  اب  دننکیم ، شومارف  ار  ربمغیپ  مسا  مّنهج  کلام 

(69 . ) تسا یلألتم  ناشخرد و  نامیا  رون  زا 
: دیامرف ُهَرََصب » َو  ُهَعْمَس  ُْتنک   » فیرش ثیدح  حرش  رد  هللا  همحر  یسلجم  نأّشلا  میظع  ثّدحم  بانج 

نیا دوشن و  یناحور  شوگ  مشچ و  ياراد  دـنکن ، فرـص  یلاـعت  قح  تعاـطا  هار  رد  ار  دوخ  ياـضعا  رگید  شوگ و  مشچ و  هک  یـسک 
ءاضعا نآ  ْربق  باوج  لاؤس و  نازیم  و  دشاب ، مشچ  شوگ و  یب  تمایق  ربق و  ملاع  رد  دورن و  ملاع  نآ  رد  ینامسج  یکلم  شوگ  مشچ و 

(70 . ) تسا یناحور 
ثیداحا رد  هدومرف و  نآرق  لیترت  هب  رما  فیرـش  نآرق  تسا و  رایـسب  نآ  راثآ  هنینأـمط و  زا  وحن  نیا  هراـبرد  هفیرـش  ثیداـحا  هلمجلاـب ،

: تسا هفیرش 
سپ تسین . یتروص  یبوخ  نآ  هب  هک  یتروص  رد  وا  يارب  تشهب  رد  هروس  نآ  دوش  لـّثمتم  ار ، نآرق  زا  ياهروس  دـنک  نایـسن  هک  یـسک 

نم یسانشیمن ؟ ارم  وت  ایآ  : » دهدیم باوج  يدوب .» نم  زا  وت  شاک  ییوکین ، ردقچ  یتسه  هچ  وت   » نآ هب  دیوگیم  دنیبیم ، ار  نآ  یتقو 
(71 «. ) مدناسریم هعیفر  هجرد  نیا  هب  ار  وت  يدوب  هدرکن  شومارف  ارم  رگا  متسه ، هروس  نالف 

رد هک  تـسا  نآ  نآ  هـتکن  و  ( 72 «. ) دوش طـلتخم  شنوخ  تشوگ و  اـب  نآرق  دـناوخب ، یناوج  رد  ار  نآرق  هک  یـسک  : » تسا ثیدـح  رد 
. دنام یقاب  رتشیب  زین  نآ  رثا  دوش و  رثأتم  رتدوز  رتشیب و  نآ  زا  بلق  تهج  نیا  زا  تسا ، رتمک  نآ  ترودک  بلق و  لاغتشا  یناوج 
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ناطیش فرصت  زا  تدابع  تظفاحم  مجنپ : لصف 

، تسا قیاقد  تالکـشم  روما و  مئاظع  زا  نآ  هب  مایق  تسا و  هیبلق  بادآ  تاهّما  زا  هک  تادابع  ریاـس  زاـمن و  هیبلق  بادآ  تاّـمهم  زا  یکی 
هیآ دیاش  و  یناطیش ؛ تافّرصت  زا  تسا  نآ  تظفاحم 

87
ظفح نآ ، بتارم  ّمها  هکلب  بتارم ، نآ  زا  یکی  هک  دشاب  ظفح  بتارم  عیمج  هب  هراشا  ( 73 « ) َنوُِظفاحی ْمِِهتاوَلَص  یلَع  ْمُه  َنیّذَلا  : » هفیرش

. تسا ناطیش  فّرصت  زا 
نادب هک  ینامسج  تسا  ییاذغ  ار  نادبا  هکنانچ  هک  تسا  حضاو  بولق  بابرا  تفرعم و  باحصا  شیپ  هک  تسا  نآ  لامجا  نیا  لیـصفت 

بولق و روط  نیمه  دهد ، تسد  یتابن  ّومن  ینامـسج و  تیبرت  نادب  ات  دشاب  اهنآ  هئـشن  قفاوم  لاح و  بسانم  اذغ  نآ  دیاب  دـننک و  يّذـغت 
يونعم و ّومن  دنیامن و  يّذغت  دنوش و  تیبرت  نادب  هک  دشاب  دیاب  اهنآ  هئـشن  بسانم  لاح و  روخارف  هب  کی  ره  هک  تسا  ییاذـغ  ار  حاورا 

. دیآ لصاح  ینطاب  یّقرت 
مظعأ هللا  یلو  یمتخ و  لوسر  یبآـم  تیـالو  تسد  اـب  دـشاب و  صلاـخ  ناطیـش  فّرـصت  زا  رگا  اهاذـغ  نیا  زا  کـی  ره  هک  تسناد  دـیاب 

لئان هللا  یلا  برق  جارعم  تیناسنا و  قیال  لامک  هب  دـننک و  يّذـغت  نآ  زا  بلق  حور و  دـشاب ، هدـمآ  مهارف  امهلآ ) اـمهیلع و  هللا  تاولـص  )
دوش و هاوخادخ  شکولـس  رد  کلاس  هکنآ  رگم  دوشن  لصاح  تقیقح  هب  تسا ، صالخا  همّدقم  هک  ناطیـش ، فّرـصت  زا  صولخ  دنوش .
هب لماک و  ناسنا  ریغ  رد  ینعم  مامت  هب  نیا  و  دهن ؛ اپ  ریز  تسا ، نطاب  ضارمألا  ّما  دـسافم و  مامت  أشنم  هک  ار ، یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و 
زا سأی  هک  دـشاب  قح  هنطاب  فاطلا  زا  سویأم  دـیابن  کلاس  یلو  تسین . روسیم  صاخـشا  رگید  رد  مالـسلا  مهیلع  اـیلوا  صَّلُخ  رد  وا  عبت 

تفرعم لها  نیعلا  ةّرق  تسا ، نکمم  زین  ایاعر  فنص  يارب  زا  هچنآ  و  تسا ؛ رئابک  مظعا  زا  تساهیتسس و  اهیدرس و  همه  دمآرس  هللا  حور 
. تسا

لامک اب  دنک و  صیلخت  هراّما  سفن  ناطیـش و  فّرـصت  زا  ار  دوخ  کسانم  فراعم و  هک  تسا  متح  مزال و  ترخآ  قیرط  کلاس  رب  سپ ،
سفن ياهماد  زا  دنکن و  تلفغ  ناطیـش  سفن و  ياههلیح  زا  دـنک و  روغ  دوخ  بولطم  بلط و  تانکـس و  تاکرح و  رد  شیتفت ، ّتقد و 
دـشاب اسب  هچ  دنکن ؛ اهر  ار  نآ  هاگ  چیه  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  هب  لماک  ّنظ  ءوس  لاعفا  تاکرح و  عیمج  رد  و  دوشن ، لفاغ  سیلبا  هراّما و 
صلاخ ناطیـش  فّرـصت  زا  یناحور  ياهاذغ  رگا  اریز  دهد ؛ انف  هب  قوس  دنز و  نیمز  هب  دنک و  بولغم  ار  ناسنا  ياهحماسم  كدـنا  اب  هک 
ناصقن دنـسرن ، دوخ  قیال  لامک  هب  دـنوشن و  تیبرت  اهنآ  اب  بولق  هکنآ  رب  هوالع  دـشاب ، لیخد  اـهنآ  ندـمآ  مهارف  رد  وا  تسد  دـشابن و 

کلسنم عابِس  مئاهب و  ای  نیطایش  کلس  رد  ار  دوخ  بحاص  دیاش  دهد و  تسد  اهنآ  يارب  شحاف 
88

ناـفرع لـها  ضعب  رد  هکناـنچ  دـهد ؛ هسکعنم  هجیتـن  تسا  هیلاـع  جرادـم  هب  لوصو  تیناـسنا و  لاـمک  تداعـس  هیاـم  هک  هچنآ  دـیامن و 
اهنآ نطاب  سوکنم و  ار  اهنآ  بولق  هدومن و  یهتنم  تلالض  هب  ار  اهنآ  نآ  رد  روغ  تاحالطصا و  نیا  هک  ار  یصاخشا  میدید  یحالطصا 

. هدیدرگ رداص  اهنآ  زا  راجنهان  تایحطـش  هتـسیاشان و  يواعد  هدش و  اهنآ  تینانا  تّوق  بجوم  فراعم  رد  تسرامم  هدومن و  یناملظ  ار 
ار اهنآ  نطاب  رتردـکنم و  ار  اهنآ  بولق  سفن  هیفـصت  هب  اهنآ  لاغتـشا  تضایر و  هک  دنتـسه  یـصاخشا  كولـس  تاضایر و  بابرا  رد  زین 
اب اهنآ  یـضایترا  یملع و  كولـس  دندومنن و  تظفاحم  هللا  یلا  ترجاهم  یهلا و  يونعم  كولـس  رب  هک  تسا  نآ  زا  اهنیا  هدومن . رتیناملظ 

ریثأت اهنآ  رد  ملع  هک  میدید  ار  یصاخشا  هیعرش  هیلقن  مولع  باّلط  رد  روط  نیمه  هدوب . سفن  ناطیش و  يوس  هب  سفن  ناطیـش و  فّرـصت 
هب ار  اهنآ  هدش و  اهنآ  تکاله  ثعاب  دشاب  دیاب  اهنآ  يراگتسر  حالف و  بجوم  هک  ملع  و  هدوزفا ، اهنآ  یقالخا  دسافم  رب  هدیشخب و  ءوس 
هک دنتـسه  یناسک  ننـس  بادآ و  هب  نیبظاوم  کسانم و  تدابع و  لها  نیب  رد  روط  نیمه  هدـناشک . لتخ  هلاطتـسا و  تاراـمم و  لـهج و 
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قلخ ءوس  ربک و  ینیبدوخ و  بجع و  هب  ار  اهنآ  هدومن و  یناملظ  ردک و  ار  اهنآ  بولق  تسا ، سوفن  حالصا  هیامرس  هک  کسن ، تدابع و 
. تسا هیهلا  نیجاعم  نیا  رب  تبظاوم  مدع  زا  زین  اهنیا  هدومن و  راداو  ادخ  ناگدنب  هب  نظ  ءوس  و 

لاح ره  رد  بلق  نوچ  و  دوشن ؛ هدییاز  نآ  زا  یناطیش  قلُخ  زج  دمآ ، مهارف  شکرـس  سفن  فّرـصت  دیلپ و  وید  تسد  اب  هک  ینوجعم  هتبلا 
اب هک  دوش  ناطیـش  ياههدیلو  زا  یکی  ناسنا  تموادـم  يدـنچ  زا  دـعب  سپ  دـنوش ، سفن  هینطاب  تروص  اهنآ  دـیامنیم و  يّذـغت  اهنآ  زا 

نیطایش زا  یکی  ار  دوخ  ددرگزاب  یتوکلم  مشچ  دوش و  هتسب  یکلم  مشچ  نوچ  و  هدومن ، امن  وشن و  وا  فّرـصت  تحت  رد  تیبرت و  تسد 
. دشخبن يدوس  شلاح  هب  اهسوسفا  اهترسح و  دربن و  ياهجیتن  نارسخ  زج  لاح  نآ  رد  دنیبیم و 

نوچ ّتقد ، تبظاوم و  لامک  اب  دـیاب  ًـالّوا  یهلا ، ياـههقیرط  زا  ياهقیرط  ینید و  ياههتـشر  زا  هتـشر  ره  رد  ترخآ  قیرط  کـلاس  سپ ،
لالخ رد  ًایناث  دنک . هّقادم  شیتفت و  ار  دوخ  كولـس  ریـس و  بویع  دیامن و  تبظاوم  دوخ  لاح  زا  تقفـشرپ ، يراتـسرپ  تبحماب و  یبیبط 

. دزرون تلفغ  لالجلاوذ  سدقا  هاگرد  هب  يراز  عّرضت و  تاولخ و  رد  الع ) ّلج و   ) ّقح سّدقم  تاذ  هب  ندرب  هانپ  زا  نآ 

تجهب طاشن و  مشش : لصف 

رارـسا زا  یـضعب  فشک  باوبا و  زا  یـضعب  حـتف  ثعاـب  هکلب  تسا ، ییوکین  جـیاتن  بجوم  هک  تاداـبع -  ریاـس  و  زاـمن ، هیبـلق  بادآ  زا 
تلاسک زا  دروآ و  اجب  رطاخ  طاسبنا  حرف و  بلق و  تجهب  طاشن و  يور  زا  ار  تدابع  دنک  تیّدـج  کلاس  هک  تسا  نآ  تسا -  تادابع 

تسا و لابقا  تدابع  هب  ار  سفن  هک  دـشاب  یتقو  دـنکیم  باختنا  هک  ار  یتقو  سپ ، دـنک . دـیدش  زارتحا  تداـبع ، تقو  رد  سفن  راـبدا  و 
راثآ تسا  نکمم  دنک  تدابع  هب  راداو  یگتـسخ  تلاسک و  تاقوا  رد  ار  سفن  رگا  اریز  درادـن ، یگتـسخ  تسا و  یگزات  طاشن و  ياراد 
رکذ زا  یّلکب  ار  ناسنا  ددرگ و  دایز  نآ  فّلکت  دوش و  رجزنم  تدابع  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دوش  ّبترتم  نآ  هب  يدـب 

ددرگن و لصاح  هیبلق  تینارون  یتدابع  نینچ  زا  و ] ، ] دناجنرب تسا  تاداعـس  همه  أشنم  هک  تیدوبع  ماقم  زا  ار  حور  دنک و  فرـصنم  قح 
تیدوبع تروص  سفن  نطاـب  هک  تسا  نآ  تاداـبع  رد  بولطم  هک  دـش  رکذ  نیا  زا  شیپ  دوشن . بلق  نطاـب  تروـص  تیدوـبع  تروـص 

. دوش
دوش زارتحا  یّلکب  تلاسک  فّلکت و  زا  دوش و  هدروآ  اج  هب  تجهب  طاشن و  يور  زا  تادابع  هکنآ  رگم  دنکن  ادـیپ  قّقحت  دـش  رکذ  هچنآ 

تـسا یتاّمهم  مظعا  زا  وا  رکذ  ّقح و  هب  سنُا  دیآ . لصاح  نکمت  سنا و  دـهد و  خر  تیدوبع  ماقم  قح و  رکذ  هب  قشع  ّتبَحَم و  لاح  ات 
رگا هک  تسا  نآ  هدیقع  ار  اّبطا  هکنانچ  دننک . سفانت  نآ  يارب  كولـس  ریـس و  باحـصا  تسا و  دـیدش  تیانع  نآ  هب  ار  تفرعم  لها  هک 

ار یناحور  ياهاذغ  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  اضتقا  یناحور  ّبط  روط  نیمه  دوش ، مضه  رتدوز  دننک  لیم  تجهب  رورـس و  يور  زا  ار  اذـغ 
رتدوز نآ  اب  بلق  نطاب  دوش و  عقاو  رتدوز  بلق  رد  نآ  راـثآ  دـنک ، زارتحا  فّلکت  تلاـسک و  زا  دـنک و  لواـنت  قاـیتشا  تجهب و  يور  زا 

. دوش هیفصت 
ْمُهَو اـِّلا  َنوُقِْفنی  ـال  یلاـسک و  ْمُهَو  اـِّلا  َةولَّـصلا  َنُوتْأـی  ـال  : » تسا هدـش  یبوبر  میوق  هفیحـص  یهلا و  میرک  باـتک  رد  بدا  نیا  هب  هراـشا 

رد ( 75 « ) يراکُس ُْمْتنَا  َو  َةولّصلا  اُوبْرقَت  ال   » هفیرش هیآ  و  ( 74 « ) َنوُهِراک
90

ْمکِـسُْفنَا یِلا  اوُهِرُکت  ال  : » لاق مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  دـناهدومن : بدا  نیا  هب  هراشا  تایاور  رد  هدـش و  ریـسفت  تلاـسک  هب  یثیدـح 
« ّکِبَر َةَدابِع  کِسْفَن  یِلا  ْضِّغَُبت  ٍْقفِِرب و ال  ِهیف  ْلِغْوَاَف  ٌنیتَم ؛ َنیِّدلا  اَذـه  َّنِا  یلَع ، ای  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوُسر  لاق  و  ( 76 «، ) َةَدابِْعلا

روتسد نیا  (. 78 « ) اهوُعِّدَوَف ْتَرَفَن  اذإ  و  اهوُعِدْوَاَف ، ُبُولُْقلا  ِتَطَشَن  اذِا  (: » هیلع هللا  مالـس   ) يرکـسع ترـضح  زا  تسا  ثیدح  رد  و  ( 77)
تحار ار  اـهنآ  زیرگ  راـفن و  تقو  رد  و  دیراپـسب ، اـهنآ  هب  هعیدو  بوـلق  تـجهب  طاـشن و  ماـگنه  رد  هـک  دـناهدومرف  هـک  تـسا  یعماـج 

. درکن بسک  هب  راداو  رفنت  تهارک و  اب  ار  بولق  تشاد و  روظنم  دیاب  ار  بدا  نیا  زین  مولع  فراعم و  بسک  رد  سپ  دیراذگب ؛
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تسا و تاعارم »  » زا ترابع  نآ  تسا و  تضایر  باب  تاّـمهم  زا  زین  نآ  هک  دوش  رگید  بدا  هدافتـسا  رگید  ثیداـحا  ثیداـحا و  نیا  زا 
تقاط و رب  دیاز  دیامن و  راتفر  سفن  اب  ارادـم  قفر و  اب  دـنکب و  ار  دوخ  لاح  تاعارم  تسه ، هک  هبترم  ره  رد  کلاس  هک  تسا  نانچ  نآ ،
قفر و اب  اهناوج  رگا  تسا  نکمم  هک  تسا  تاّمهم  زا  بلطم  نیا  اهراک  هزاـت  اـهناوج و  يارب  ًاـصوصخ  دـنکن ؛ نآ  لـیمحت  دوخ  تلاـح 

نآ ناربج  هک  دنوش  یمیظع  رطخ  راتفرگ  دننکن ، ادا  هّللحم  قرط  زا  نآ  جایتحا  هزادنا  هب  ار  تعیبط  ظوظح  دـننکن و  راتفر  سفن  اب  ارادـم 
دوش و هتخیـسگ  نانع  هزادـنا  یب  يریگ  نانع  هداعلا و  قوف  يریگ  تخـس  هطـساو  هب  سفن  هاگ  هک  تسا  نآ  رطخ  نآ  و  درک ؛ دـنناوتن  ار 

. دریگب تسد  زا  ار  رایتخا  مامز 
؛ دـنک كولـس  نآ  فعـض  تّوق و  تبـسانم  هب  نآ  اب  دـشاب و  سفن  لاوحا  تفتلم  ناسنا  هک  تسا  نآ  تاعارم »  » باب رد  نازیم  هلمجلاـب ،

رورغ مایا  هک  یصاخشا  دنک و  تیّدج  ششوک و  تدابع  رد  دراد ، تمواقم  بات  تسا و  يوق  تاضایر  تادابع و  رد  سفن  رگا  هکنانچ 
اب دـننک و  رتشیب  ار  هیناسفن  تاضایر  يردـق  تسا  بسانم  تسا ، هتـسشن  ورف  ياهزادـنا  ات  اـهنآ  تاوهـش  شتآ  دـناهدرک و  یط  ار  یناوج 
ات دننک  وا  يارب  رگید  باب  حـتف  دـنداد  تداع  تاضایر  هب  ار  سفن  هچ  ره  و  دـنوش ؛ تضایر  كولـس و  دراو  هنادرم  شـشوک  تیّدـج و 

. دندرگ سفن  يایربک  تحت  رد  رّخسم  هیعیبط  ياوق  دوش و  هریچ  تعیبط  ياوق  رب  سفن  مک  مک  هکنآ 

میهفت متفه : لصف 

یلفط نوچ  رما  ءادتبا  رد  ار  دوخ  بلق  ناسنا  هک  تسا  نانچ  نآ ، تسا و  میهفت » ، » هیرکذ تادابع  ًاصوصخ  تادابع ، هیبلق  بادآ  زا  یکی 
ّتقد و لامک  اب  ار  تادابع  رارـسا  قیاقح و  داروا و  راکذا و  زا  کی  ره  سپ ، دهد ؛ میلعت  دهاوخیم  ار  نآ  هدرکن و  زاب  نابز  هک  درادـنپ 

یناعم مهف  لها  رگا  سپ ، دـنامهفب . بلق  هب  هدومن  كاردا  هک  ار  یتقیقح  نآ  تسه ، لاـمک  زا  ياهبترم  ره  رد  دـهد و  میلعت  نآ  هب  یعس 
تسا و قح  يروآدای  راکذا  تسادخ و  مالک  نآرق  هک  ار  یلامجا  يانعم  نامه  تسا ، هرهب  یب  تادابع  رارـسا  زا  تسین و  راکذا  نآرق و 

هیروص یناعم  مهف  لها  رگا  دنامهفب و  ار  هیلامجا  یناعم  نیمه  بلق  هب  دنک و  بلق  میلعت  تسا  راگدرورپ  يرادربنامرف  تعاطا و  تادابع 
هب هدومن  كاردا  هک  رادقم  نآ  هب  داعم  أدـبم و  ملع  زا  و  یهن ، رما و  دـیعو و  دـعو  لیبق  زا  ار ، هیروص  یناعم  نامه  تسا ، راکذا  نآرق و 
هب شـشوک  یعـس و  لامک  اب  ار  نامه  هدش ، وا  يارب  تادابع  رارـسا  زا  يّرـس  ای  فراعم  قیاقح  زا  یتقیقح  فشک  رگا  دهد و  میلعت  بلق 

. دیامن میهفت  ار  نآ  دنک و  میلعت  بلق 
دوب و مّلعتم  بلق  رما ، لّوا  رد  ددرگ . رکذتم  رکاذ و  بلق  دوش و  هدوشگ  بلق  نابز  تبظاوم  یتّدـم  زا  سپ  هک  تسا  نآ  میهفت  نیا  هجیتن 
ددرگ و رکاذ  بلق  ددرگ : سکع  بلق  نابز  ندـش  هدوشگ  زا  سپ  و  دوب ، نابز  عبات  بلق  دـشیم و  رکاذ  بلق  نابز  رکذ  هب  مّلعم و  ناـبز 

اریز دیوگ ، یناسل  رکذ  یبلق  رکذ  عبت  هب  ناسنا  زین  باوخ  رد  هک  دوش  هاگ  هکلب  دـنک . تکرح  نآ  عبت  هب  دـیوگ و  رکذ  نآ  رکذ  هب  نابز 
تیارـس رهاظ  هب  بلق  توکلم  زا  دیوگ و  رکذ  هدـش  نآ  عبات  هک  نابز  دوش  رکذـتم  بلق  رگا  تسین و  يرادـیب  لاح  هب  صتخم  یبلق  رکذ 

(. 79 « ) ِهتَلکاش یلَع  ُلَمْعی  ٌلک  ُْلق  . » دیامن
یعاد و رکاذ و  بلق  هدوشگ و  بلق  ناـبز  هک  تسا  نیمه  تداـبع  رکذ و  ماود  هیعدا و  راـکذا و  رارکت  تاـکن  زا  یکی  هک  تسناد  دـیاب 

ترـضح تـسا : هدـش  ینعم  نـیا  هـب  هراـشا  هفیرـش  ثیداـحا  رد  دوـشن . هدوـشگ  بـلق  ناـبز  دوـشن  ظوـحلم  بدا  نـیا  اـت  ددرگ و  دـباع 
یضعب نمض  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

92
(. 80 « ) ةَروُسلا َرِخآ  ْمکِدَحأ  ُّمَه  ْنکی  و ال  َۀیِساْقلا ، ُمَکبُوُلق  ِِهب  اوُعَْرقا  ِنکلَو  : » دندومرف تئارق  بادآ  زا 

اُورَذْـحاَو ّلجوّزع  هللا  رکذـب  ْمَکبُوُلق  اوُعُْدا  ۀَـماسُأ ، ابأ  ای  : » دومرف هماُسا  وبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  یفاـک  ثیدـح  رد 
(. 81 « ) تُکنلا
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رد یتلاح  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  ثیدح  رد  هکنانچ  دنتشادیم ، ظوحلم  ار  بدا  نیا  زین  مالـسلا  مهیلع  ایلوا  لَّمک  یتح 
یّتَح یْبلَق  یلَع  َۀـیْآلا  هِذـه  ُدّدَرُأ  ُْتلِز  ام  : » دومرف دـش . لاؤس  شببـس  زا  داد ، تسد  هقافا  تلاح  نوچ  درک ؛ شغ  داتفا  هک  داد  تسد  زامن 

(. 82 « ) ِهتَرُْدق ِۀَنیاعُِمل  یمْسِج  ُْتْبثی  ْمَلَف  اِهب  ِلکَتُْملا  ِمّ َنِم  اُهتْعِمَس 
ْنِاَو كُدابِع  ْمُّهَنِاَف  ْمُْهبِّذَُـعت  ْنِا  : » یلاعت هلوق  ُدّدری  ًۀـلیل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ُلوسر  َماق  هک  هدـش  لقن  هنع ) هللا  یـضر   ) رذوبا باـنج  زا 

(. 83 « ) میکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَا  ّکَنِاَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت 
ثیداحا رد  هکنانچ  تسا . طقاس  یّلکب  رابتعا  هجرد  زا  زغم و  یب  نآ  نودب  یناسل  رکذ  تسا و  یبلق  رکذ  ْرکذـت  رکذ و  تقیقح  هلمجلاب ،

ْنِم ٌریَخ  ٍرکَفَت  یف  ِناتَدِصَتْقُم  ِناتَعکَر  رَذابَا ، ای  : » دومرف رذ  یبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدش . هراشا  رایـسب  ینعم  نیا  هب  هفیرش 
(. 84 « ) ٍهال ُْبلَْقلا  ٍهَلَیل و  ِماِیق 

امـش ياـهبلق  هب  رظن  هکلب  دـنکیمن ، امـش  ياـهتروص  هب  رظن  یلاـعت  يادـخ   » هک تسا  لوـقنم  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  مـه 
نیا ات  دننکیمن و  لوبق  ار  زامن  هزادنا  نامه  هب  دـشاب  هتـشاد  تلفغ  بلق  هچ  ره  تسا و  لوبقم  بلق  روضح  ردـق  هب  زامن  ( 85 «. ) دنکیم

: دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  دـیاین . نوریب  تلفغ  وهـس و  زا  بلق  ددرگن و  لـصاح  یبـلق  رکذ  دوشن ، ظوحلم  دـش  رکذ  هک  بدا 
رگم دریگن ، تروص  نآ  زا  اضعا  ریاس  ناسل و  تیعبت  بلق و  ندـش  هلبق  و  ( 86 « ) ِْبلَْقلا ِةراشِإب  ّاِلا  ُهکِّرَُحت  ِکناسِلل ال  ًۀَـلِبق  کْبلَق  ْلعجاف  »

. دوش رورغم  نآ  هب  دیابن  ناسنا  تسا و  رداون  زا  بدا ، نیا  نودب  روما  نیا  لوصح  دتفا  قاّفتا  رگا  بدا و  نیا  نتشاد  ظوحلم  اب 

بلق روضح  متشه : لصف 

لفق حاتفم  دوخ  تسین و  یناور  حور و  نآ  نودـب  ار  تدابع  دـشاب و  نآ  همّدـقم  ْبادآ  زا  يریثک  دـیاش  هک  هیبلق  بادآ  تاّمهم  زا  یکی 
هداد تیّمها  ردـق  نیا  یبدا  رتمک  هب  هدـش و  رکذ  ردـق  نیا  يزیچ  رتمک  زا  هفیرـش  ثیداحا  رد  تسا و  تاداعـس  باوبألا  باب  تالامک و 

ناسنا تاذ  نطاب  دوش و  بلق  هنطاب  تروص  هک  دراد  هلماک  هجیتن  یتقو  رد  داروا  راکذا و  کسانم و  تادابع و  تسا . بلق  روضح  هدـش ،
. دیآ نوریب  یشکرس  يرس و  دوخ  زا  دریگ و  دوخ  هب  تیدوبع  تروص  ناسنا  لد  ددرگ و  رّمخم  نآ  هب 

هک بعت  جنر و  لّمحت  تافیرـشت و  همه  نیا  اب  دندومن  اهتوعد  دندروآ و  اهباتک  دـندمآ و  ایبنا  تسا ؛ لمعو  تلهم  زور  زورما  زیزع ، يا 
يدـبا و تایح  هب  دـنناسر و  رورـس  تجهب و  هئـشن  رون و  ملاـع  هب  ار  اـم  دـننک و  رایـشه  تعیبط  رکـس  زا  رادـیب و  تلفغ  باوخ  زا  ار  اـم 

يارب اهنیا  مامت  دنهد ؛ ییاهر  تمادن  ترـسح و  تملظ و  ران و  تواقـش و  كاله و  زا  دنناسر و  ینادیواج  ياهتّذل  يدمرـس و  ياهتمعن 
نیا اب  دنـشاب ؛ هتـشاد  ام  لامعا  ناـمیا و  هب  یجاـیتحا  هسّدـقم  تاوذ  نآ  دوش و  لـصاح  ياهجیتن  اـهنآ  يارب  هکنیا  نودـب  [ تسا  ] اـم دوخ 

زا کی  چیه  هک  هدرک  ادیپ  ام  رهاظ  نطاب و  رب  تنطلـس  هتفرگ و  نانچ  ار  ام  بلق  عماسم  ناطیـش  درکن و  يرثا  هجو  چـیه  هب  ام  رد  فصو 
. دنکن زواجت  یناویح  شوگ  رهاظ  زا  دسرن و  ام  بلق  شوگ  هب  رابخا  تایآ و  زا  کی  چیه  هکلب  دوشن ، لصاح  يرثا  ام  رد  ار  اهنآ  ظعاوم 
هحلاـص و لاـمعا  همه  زا  تسد  یهت  راونا و  همه  زا  یلاـخ  هدنـسیون  لـثم  ینکیم ، هعلاـطم  ار  قاروا  نیا  هک  مرتحم  يراـق  يا  هلمجلاـب ،
نک و لّمک  ءایلوا  ایبنا و  لاح  رد  تقد  نک ؛ لصاح  ياهجیتن  دوخ  رمع  زا  نک و  یمحر  دوخ  لاح  هب  وت  شابم ؛ هیناسفن  ياهاوه  راـتفرگ 

قیقد رایسب  اهنیا  سیلدت  هک  روخم  هراّما  سفن  بیرف  شابم و  ناطیش  لوگ  رورغم  نز ؛ اپ  تشپ  ار  ناطیـش  ياههدعو  بذاک و  ياهاهتـشا 
هب ار  ناسنا  رمع  رخآ  رد  هبوت  دیما  هب  یهاگ  دنهدیم . بیرف  ار  ناسنا  دـننکیم و  هیمعت  ناسنا  هب  قح  تروص  هب  ار  یلطاب  رما  ره  تسا و 

. لکشم رایسب  تسا  يرما  هللا  قوقح  دابع و  ملاظم  يرایسب  یصاعم و  تاملظ  مکارت  رمع و  رخآ  رد  هبوت  هکنآ  اب  دنناشکیم ، تواقش 
94

مکحتـسم سفن  رد  ناطیـش  تنطلـس  تسین و  دـنمورب  تیـصعم  تخرد  تسا و  رارقرب  یناوج  ياوق  دراد و  تّوـق  ناـسنا  هدارا  هک  زورما 
مایق ناسنا  دنراذگیمن  تسا ، لهس  هبوت  لوبق  لوصح و  طیارـش  تسا و  هللا  ةرطف  هب  قفالا  بیرق  توکلم و  هب  دهعلا  دیدج  ْسفن  هدشن و 
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، نیا سکع  هب  هک  دنهدیم  ار  يریپ  مایا  هدعو  دیامن . ضرقنم  ار  لقتـسم  ریغ  تنطلـس  نک و  هشیر  ار  تسـس  تخرد  نیا  دنک و  هبوت  هب 
تفلا هدش و  ّرقتسم  لقتسم و  نطاب  رهاظ و  رد  سیلبا  تنطلس  دنمورب و  نهک و  نوگانوگ  یصاعم  تخرد  ناوتان و  يوق  فیعـض و  هدارا 

. رورغ زج  تسین  نیا  تسا ؛ هدش  راوگان  تخس و  هبوت  طیارش  یفطنم و  شوماخ و  ترطف  رون  دایز و  توکلم  زا  دُعب  دیدش و  تعیبط  هب 
رد رامغنا  اریز  دنیامنیم ، روجهم  اهنآ  تعافـش  زا  رود و  اهنآ  سدق  تحاس  زا  ار  ناسنا  مالـسلا  مهیلع  نیعفاش  تعافـش  هدعو  هب  یهاگ 

لوخد تسا ؛ نامیا  ندیدزد  ناسنا  زا  ناطیش  عمط  دیامن و  رجنم  تبقاع  ءوس  هب  ار  ناسنا  دنک و  سوکنم  هایـس و  ار  بلق  مک  مک  ناهانگ 
نیب هطبار  شـشوک  یعـس و  اب  ملاع  نیا  رد  دیاب  دراد ، تعافـش  عمط  رگا  ناسنا  دسرب . هجیتن  هب  ات  دهدیم  رارق  نآ  همّدقم  ار  ناهانگ  رد 

. دوب هدیـسر  اجک  هب  تضایر  تدابع و  رد  اهنآ  لاح  هک  دیامن  رـشحم  ناعفاش  لاح  رد  رکفت  يردق  دنک و  ظفح  ار  دوخ  ياعفـش  دوخ و 
امش زا  ربق  خزرب و  نوگانوگ  ياهباذع  رد  تسا  نکمم  دشاب  نیگنس  ملاظم  ناهانگ و  راب  رگا  یلو  دیورب ، ایند  زا  نامیا  اب  امـش  هک  ًاضرف 
لاس اهنویلیم  دیاش  دـنادن ، یـسک  ادـخ  زج  ار  خرزب  تّدـم  لوط  و  تسین ، اجنیا  ياهباذـع  اب  سایق  فرط  خزرب  ياهباذـع  دوشن ؛ تعافش 

رد هکنانچ  دوش ، ام  بیـصن  تعافـش  اسرف  تقاط  نوگانوگ  ياهباذع  ینالوط و  ياهتّدم  زا  سپ  زین  تمایق  رد  تسا  نکمم  دشک و  لوط 
(87 . ) تسا دراو  ینعم  نیا  زین  ثیداحا 

هعساو تمحر  نیا  زا  يراد ، هعساو  تمحر  يوزرآ  يراد و  عمط  نیمحاّرلا  محرا  تمحر  هب  رگا  وت  تسا ؛ نآرق  یهلا  ياهتمحر  رتگرزب 
. نک هدافتسا 

، يوشیم ّجوعم  هار  زا  یتـفایم و  هاـچ  رد  دوخ  ياـپ  هب  دوخ  وت  هدومرف . نشور  هار  زا  ار  هاـچ  هدومنزاـب و  ار  تداعـس  هب  لوـصو  قـیرط 
ریخ و قیرط  دوب  نکمم  رگا  تسا ؟ یناصقن  هچ  ار  تمحر 
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تداعـس هب  ار  مدرم  ًاـهارکا  دوـب  نکمم  رگا  و  تمحر ؛ تعـسو  بجوـم  هب  دـندادیم ، دـنهدب ، ناـشن  رگید  روـط  هب  مدرم  هب  ار  تداـعس 

؛ دوشن لصاح  روز  اب  تداعـس  دومیپ ؛ ار  نآ  ناوتیمن  رایتخا  مدـق  اب  زج  هک  تسا  یهار  ترخآ  هار  تاهیه ! نکل  دـندناسریم ؛ دـنناسرب 
. دشاب نیمه  زین  ( 88 « ) نیّدلا ِیف  َهارِکا  ال   » هفیرش هیآ  ینعم  دیاش  و  تسین ؛ تلیضف  رایتخا  نودب  حلاص  لمع  تلیضف و 

هک دـندوب  رومأـم  مالـسلا  مهیلعاـیبنا  نآ . تقیقح  هن  تسا  یهلا  نید  تروـص  دوـمن  ناوـتیم  راـبجا  هارکا و  لاـمعا  نآ ، رد  هـچنآ  یلب ،
مدرم ات  دنیامن  نطاب  هب  داشرا  ار  مدرم  دوش و  یهلا  لدع  تروص  َملاع  تروص  ات  دـننک  مدرم  لیمحت  تسا  نکمم  روط  ره  اب  ار  تروص 

. دنسرب تداعس  هب  دنیامیپب و  ار  نآ  دوخ  مدق  هب 
. دنک هاتوک  تمحر  زا  تمحر  عمط  اب  ار  ناسنا  تسد  هک  تسا  ناطیش  رورغ  زا  زین  نیا  هلمجلاب ،

بلق روضح  هب  توعد  مهن : لصف 

نماد دیامن ؛ رتمامت  ار  تّجح  هکلب  دنکن  تیافک  اهنت  ملع  يدیمهف ، ار  نآ  كرت  ياهررـض  یتسناد و  ار  بلق  روضح  تلیـضف  هک  نونکا 
. يوش نآ  زا  رادروخرب  يرب و  نآ  زا  هدافتـسا  ات  نک  یلمع  ار  دوخ  ملع  شاب و  نآ  لیمحت  ددصرد  یتسناد  ار  هچنآ  نز و  رمک  هب  تّمه 

طرـش زامن  یلوبق  تسا -  یهلا  یحو  زا  ناشمولع  مامت  هک  مالـسلا -  مهیلع  تمـصع  تیب  لـها  ِتاـیاور  بسح  هب  هک  نک  رکفت  يردـق 
(89 . ) دننکن رظن  ًالصا  رگید  لامعا  هب  دوشن ، لوبق  زامن  رگا  و  تسا ؛ لامعا  ریاس  یلوبق 

. تسین قح  ترـضح  رـضحم  قیال  و  تسا ]  ] طقاس رابتعا  هجرد  زا  دـشابن ، زامن  رد  بلق  لاـبقا  رگا  هک  تسا  بلق  لاـبقا  هب  زاـمن  یلوبق  و 
نآ نودـب  دوشیم و  ناسنا  رب  تداعـس  باب  حـتف  نآ  اب  هک  تسا  بلق  روضح  تاداعـس  همه  باوبألا  باـب  لاـمعا و  هنیجنگ  دـیلک  سپ ،

. دوشیم طقاس  رابتعا  هجرد  زا  تادابع  عیمج 
96
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دیلک نک . رما  هب  مایق  مامت  تیّدج  اب  رگنب و  تریـصب  هدـید  اب  ار  فقوم  یگرزب  ماقم و  تیّمها  نک و  هشیدـنا  رابتعا  رظن  اب  يردـق  لاحلا 
تداعـس تشهب و  ياهرد  یناوتیم  تسوت  دوخ  بیج  رد  ایند  نیا  رد  مّنهج  ياهرد  تواقـش و  ِرد  دیلک  تشهب و  ياهرد  تداعـس و  ِرد 

ماـمت و ار  تّجح  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تسوت ، تسد  رد  رما  ماـمز  یـشاب . نآ  فـالخ  هب  یناوتیم  ینک و  حوـتفم  دوـخ  يور  هب  ار 
نونکا تسا ، مامت  تسوا  يایلوا  وا و  بناج  زا  هچنآ  هدومرف ؛ اطع  ار  ینطاب  يرهاظ و  تاـقیفوت  هدومن و  ار  تواقـش  تداعـس و  ياـههار 

ياهحمل دنتـشاذگن و  یقاب  يرذـع  نسحا و  هجو  هب  دـنداد  ماجنا  ار  دوخ  لـمع  اـهنآ  ورهار . اـم  دـنیامنهار و  اـهنآ  تساـم ؛ مادـقا  تبون 
تقو رگا  هک  اـمن  هدافتـسا  دوخ  ییاـناوت  رمع و  زا  نک و  یط  ار  دوـخ  تداعـس  هار  زیخرب و  تلفغ  باوـخ  زا  زین  وـت  دـندرکن ، یهاـتوک 

. درادن ناربج  دورب  تتسد  زا  ییاناوت  تّوق و  جنگ  یناوج و  رمع و  دقن  نیا  درذگب و 
روما زا  فعض  يریپ و  لاح  رد  حالصا  یلفاغ . وت  دننادیم و  اهریپ  هک  يراد  ییاهتبیصم  يریپ  رد  هک  یـسر  يریپ  هب  راذگم  یناوج ، رگا 

يراد و تداعـس  هب  یهار  یتسه  ملاع  نیا  رد  ات  دشاب  هچ  ره  زاب  هک  دورب  تتـسد  زا  رمع  هیقب  راذـگم  يریپ ، رگا  تسا و  لکـشم  رایـسب 
تمادـن و ترـسح و  زج  دورب و  تتـسد  زا  راـیتخا  تقو  نآ  هک  دوش  هتـسب  رد  نیا  هک  دـنکن  ادـخ  تسا ؛ زاـب  تیور  هب  تداعـس  زا  يرد 

. يرادن یبیصن  رما  نتشذگ  زا  سوسفا 
ترخآ رفـس  تداعـس و  لیـصحت  يارب  ار  دوخ  يدروآ و  تسا  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هتفگ  هک  دـش  رکذ  هچنآ  هب  نامیا  رگا  زیزع ، يا  سپ 

عناوم عفر  ًالّوا  هک  تسا  نآ  نآ  لیـصحت  هار  ینک ، لیـصحت  تسا  تداعـس  جـنگ  دـیلک  هک  ار  بلق  روضح  یتسناد  مزـال  يدومن و  اـیهم 
. ینک نآ  ِدوخ  هب  مادقا  نآ  زا  سپ  ینک و  نک  هشیر  كولس  هار  رس  زا  ار  قیرط  ياهراخ  ییامن و  بلق  روضح 

لـصاح هرهاظ  ّساوح  قرط  هجراخ و  روما  زا  یهاگ  نیا  تسا و  هیبلق  تادراو  ترثک  رطاخ و  ّتتـشت  تادابع ، رد  بلق  روضح  عناـم  اـّما 
همهاو ددرگ و  هینطاب  تارکفت  تالیخت و  أدبم  هدش  قلعتم  نآ  هب  رطاخ  دونشب و  يزیچ  تدابع  لاح  رد  ناسنا  شوگ  هکنآ  لثم  دوشیم ؛

هفّرصتم فّرـصت  رطاخ و  ّتتـشت  أشنم  دنیبب و  يزیچ  ناسنا  مشچ  ای  دنک ؛ زاورپ  ياهخاش  هب  ياهخاش  زا  هدومن  فّرـصت  نآ  رد  هفّرـصتم  و 
نآ زا  دنک و  كاردا  يزیچ  ناسنا  ساوح  ریاس  ای  ددرگ ؛

97
. دوش لصاح  هیلایخ  تالاقتنا 

رد ار  دوخ  مشچ  دتـسیاب و  یتولخ  ّلحم  ای  یکیرات  تیب  رد  هکنآ  لثم  تسا ، بابـسا  نیا  عفر  دـندومرف  هچرگ  ار  روما  نیا  جـالع  قیرط 
لقن نیدّبعتم  ضعب  زا  هیلع ) هللا  ناوضر   ) دیعس دیهش  موحرم  هکنانچ  دناوخن ؛ زامن  دنکیم  رظن  بلج  هک  یعضاوم  رد  ددنبب و  زامن  تقو 
(90 . ) دندرکیم تدابع  ندناوخ  زامن  نآ  رد  دشاب  نکمم  هک  دشاب  نآ  ردق  هب  نآ  تعسو  هک  یکیرات  کچوک  هناخ  رد  هک  دیامرف 

؛ دـهدیم ماجنا  ار  دوخ  راک  ییزج  أشنم  اب  هک  تسا  لایخ  فّرـصت  هدـمع  اریز  دـیامنن . هّدام  علق  دـنکن و  عنام  عفر  نیا ، تسا  مولعم  یلو 
تسد دوخ  يزاب  هباعد و  يارب  رگید  يدابم  هب  دوش و  رتشیب  لایخ  همهاو و  فّرصت  اهنت  کچوک و  کیرات و  هناخ  رد  هک  دوش  هاگ  هکلب 

زا یلاخ  ریثأت و  یب  سوفن  زا  یضعب  رد  مه  جالع  زا  روط  نیا  یهاگ  یلب ، تسا . مهو  لایخ و  حالـصا  هب  یّلک  هّدام  علق  سپ ، دوش . زیوآ 
. دوشن لصاح  نیدب  نآ  میدرگیم و  یقیقح  ببس  علق  یعطق و  جالع  لابند  ام  یلو  تسین ، تناعا 

أـشنم ود  نآ  هب  روما  هدمع  هک  دراد  گرزب  أشنم  ود  یّلک  قیرط  هب  نآ  تسا و  هنطاب  روما  زا  بلق ، روضح  زا  عنام  رطاخ و  ّتتـشت  یهاگ 
: ددرگرب

زا دزیوآ و  ياهخاش  هب  ياهخاش  زا  ًامئاد  هک  راّرف  رایـسب  تسا  ياهّوق  لاـیخ  اریز  تسا ؛ لاـیخ  ریاـط  دوخ  ندوب  راّرف  يدرگ و  هزره  یکی 
لاـیخ ندوب  راّرف  هکلب  تسین ، يویند  لاـنم  لاـم و  هیند و  روما  هب  هّجوت  اـیند و  ّبح  هب  طوـبرم  نیا  و  دـنک ؛ زاورپ  ياهرگنک  هب  ياهرگنک 

هک تسیا  هّمهم  روما  زا  لایخ  فوقو  سفن و  هنینأمط  رطاخ و  تنوکس  لیـصحت  تسالتبم . نآ  هب  زین  ایند  كرات  هک  تسا  یتبیـصم  دوخ 
. دوش لصاح  یعطق  جالع  نآ  حالصا  هب 
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كولـس و لها  قیرط  راخ  هک  تسا  هنطاب  ضارمألا  ّمُا  تائیطخ و  سأر  هک  تسا  يویند  تایثیح  هب  رطاـخ  ّقلعت  اـیند و  ّبح  رگید ، أـشنم 
ناسنا يور  هب  تاداعس  هلمج  ِرد  ّدسنم و  بولق  حالـصا  هار  تسا ، نآ  ّبح  رد  رمغنم  نآ و  هب  ّقلعتم  لد  ات  و  تسا ؛ تابیـصم  همـشچرس 

. تسا هتسب 

لایخ يدرگ  هزره  ياود  مهد : لصف 

هب ندومن  لمع  نآ  ندومن  مار  هدـمع  قیرط  و  صوصخم ، ضایترا  اـب  تسا  میلعت  تیبرت و  لـباق  سفن  هنطاـب  هرهاـظ و  ياوق  زا  کـی  ره 
دیامن و لمع  رد  سبح  ار  نآ  دنک و  زامن  رد  لایخ  ظفح  هک  دـنک  ایهم  ار  دوخ  زامن  تقو  رد  ناسنا  هک  تسا  نانچ  نآ ، تسا و  فالخ 

زامن لامعا  راکذا و  تانکـس و  تاکرح و  زا  کی  ره  رد  و  دـیامن ؛ عاـجرتسا  ار  نآ  دـنک  رارف  ناـسنا  گـنچ  زا  دـهاوخب  هکنیا  دّرجم  هب 
زا سپ  یلو  دیآیم ، رظن  هب  بعـص  يراک  رما  لّوا  رد  نیا  دشاب . دوخ  رـس  دراذـگن  دـیامن و  شیتفت  نآ  لاح  زا  دـشاب و  نآ  لاح  تفتلم 

ریاط ظفح  زامن  مامت  رد  دیناوتب  رما  لّوا  رد  هک  دیشابن  عقوتم  امش  دنکیم . ادیپ  ضایترا  دوشیم و  مار  ًامتح  جالع  ّتقد و  لمع و  یتّدم 
لامک اب  دیاب  رما  نیا  یلو  دنتـشاد ؛ ار  عّقوت  نیا  دندش  هلاحتـسا  یعّدم  هک  اهنآ  دیاش  لاحم و  یندشن و  تسا  يرما  نیا  هتبلا  دـینک ، لایخ 

و دوش ؛ لصاح  بلق  روضح  هدش  لایخ  سبح  نآ  رتمک  ای  زامن  رـشُع  رد  رما  يادتبا  رد  تسا  نکمم  دریگب . ماجنا  ربص  ّینأت و  جـیردت و 
ریاط مهو و  ِناطیـش  رب  هبلغ  كدـنا  كدـنا  دـنک و  لصاح  رتشیب  هجیتن  دـنیبب ، نآ  هب  جاتحم  ار  دوخ  دـشاب و  رکف  رد  رگا  ناـسنا  مک  مک 
همه همـشچرس  سأی  هک  دوش ، سویأم  ناسنا  دـیابن  هاگ  چـیه  دریگ و  تسد  رد  ار  اهنآ  رایتخا  ماـمز  زاـمن  رتشیب  رد  هک  دـنک  ادـیپ  لاـیخ 

. دناسریم شیوخ  تداعس  لامک  هب  ار  ناسنا  دیما  قرب  تساهیناوتان و  اهیتسس و 
هلیـسو ترخآ و  ملاع  تداعـس  هیامرـس  هک  هدرکن  رواب  اـم  بلق  تسا ؛ رتمک  اـم  رد  نآ  هک  تسا  جاـیتحا  ّسح  باـب  نیا  رد  هدـمع  یلو 

زا ءیش  هب  ّبح  مینادیم . فیلکت  لیمحت و  میرامشیم و  دوخ  یناگدنز  رابرس  ار  زامن  ام  تسا . زامن  یهانتم  ریغ  ياهراگزور  یناگدنز 
رد اذـهل  دراد و  نامیا  نآ  هب  بلق  میتفایرد و  ار  نآ  هجیتن  هک  تسا  نآ  يارب  میراد  اـیند  هب  ّبح  هک  اـم  دوشیم ؛ ادـیپ  نآ  جـیاتن  كاردا 

. میشابیمن ظاّعتا  ظعو و  یهاوخ و  توعد  هب  جاتحم  نآ  بسک 
هیام ار  نیا  و  یترخآ ، ییایند و  تسا : هبنج  ود  ياراد  شتوعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمـشاه  لوسر  یمتخ و  یبن  دندرک  نامگ  هک  اهنآ 

هب توعد  دنتسه . يرب  يراع و  تّوبن  دصقم  توعد و  زا  ربخ و  یب  تناید  زا  دناهدرک ، ضرف  تّوبن  لامک  تعیرـش و  بحاص  يزارفارس 
تیافک ایند  هب  توعد  يارب  رهاظ  نطاب و  ناطیش  بضغ و  توهش و  ّسح  و  جراخ ، یّلکب  ماظع  ءایبنا  دصقم  زا  ایند 
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قالطا دییقت  دنراد و  زاب  ایند  زا  ار  مدرم  ایبنا  هکلب  درادن . مزال  یبن  نآرق و  بضغ  توهش و  هرادا  تسین . لسر  ثعب  هب  جاتحم  دننک ، یم 

. دننک ایند  هب  توعد  دنک  نامگ  لفاغ  دنیامن ، عفانم  دراوم  دیدحت  دننک و  بضغ  توهش و 
دیاب تعارز  تعانـص و  تراجت و  دشاب ، دیاب  حاکن  ناشنن . ورف  قیرط  ره  اب  ار  توهـش  نکن و  لیـصحت  هار  ره  زا  ار  لام  دنیامرفیم  اهنآ 

و تسا ؛ لطاب  ندروآ  تسد  هب  زا  يرادزاب  دـییقت و  تراجت  هب  توعد  حور  اـیند . هب  یعاد  هن  دنتـسه  قـالطا  ریگولج  اـهنآ  سپ ، دـشاب .
فلاخم نآ  هچ  دنتسین ؛ قلطم  فلاخم  اهنآ  یلب ، تسا . توهـش  هّوق  قالطا  روجف و  زا  يریگولج  تعیبط و  دیدحت  حاکن  هب  توعد  حور 

. تسا ّمتا  ماظن 
لیصحت رد  رضاح و  نآ  هب  هّجوت  رد  میتفایرد ، تاذل  همـشچرس  تایح و  هیامرـس  ار  نآ  میدومن و  ایند  هب  جایتحا  ّسح  نوچ  ام  هلمجلاب ،

هیامرـس ار  زامن  ًاصوصخ  تادابع و  مییامن و  اجنآ  یناگدـنز  هب  جایتحا  ّسح  مینک و  ادـیپ  ترخآ  تاـیح  هب  ناـمیا  رگا  میـشوکیم . نآ 
جـنر و تمحز و  شـشوک  نیا  رد  و  مییامنیم ، شـشوک  نآ  لیـصحت  رد  هتبلا  مینادـب ، هئـشن  نآ  تداعـس  همـشچرس  ملاـع و  نآ  شیعت 

لد ناـج و  اـب  ار  نآ  لوبق  لوصح و  طیارـش  میوریم و  نآ  لیـصحت  لاـبند  قوش  قاـیتشا و  لاـمک  اـب  هکلب  میباـییمن ، دوخ  رد  فـّلکت 
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. مینکیم لیصحت 
مهیلع ایلوا  ایبنا و  رابخا  همه  نیا  رگا  اـّلا  و  تسا ، نآ  داـینب  یتسـس  ناـمیا و  غورف  يدرـس  زا  تساـم  رد  هک  یتسـس  يدرـس و  نیا  نونکا 

لیـصحت رد  شـشوک  رما و  هب  مایق  نیا  زا  رتهب  دـیاب  دوب ، هدرک  لامتحا  داجیا  ام  رد  ناوضرلا ) مهیلع   ) ناگرزب امکح و  ناـهرب  مالـسلا و 
هدومن فّرـصت  ار  ام  نطاب  عماسم  بلق و  عماجم  هدرک و  ادـیپ  ام  نطاب  رب  تنطلـس  ناطیـش  هک  تسا  سوسفا  هنوگ  رازه  ياـج  یلو  مینک .
یناویح شوگ  ام  شوگ  نونکا  دـسرب . ام  شوگ  هب  یهلا  ياهباتک  ظعاوم  املع و  ياههتفگ  وا و  ياههداتـسرف  قح و  هدومرف  دراذـگیمن 

یَْقلَا َْوا  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرکِذـَل  ِکلذ  ِیف  ّنإ  . » دـسریمن نطاب  هب  ام  یناویح  شوگ  زا  رهاظ و  ّدـح  زا  قح  ياههظعوم  تسا و  يویند 
(. 91 « ) ٌدیِهَش وه  َعْمَّسلا و 

لایخ تّتشت  ثعاب  ایند  ّبح  مهدزای : لصف 

. تسا بوبحم  نامه  نآ  هّجوت  هلبق  درک ، ادیپ  تبحم  هقالع و  هچ  ره  هب  بلق  ّتَلبج  ترطف و  بسح  هب 
رد نآ  روضح  بلق و  تغارف  زا  عنام  ّبح ، نیا  راچان  درادـن ، نآ  ریمعت  زج  يدوصقم  دـصقم و  هدـش و  هتخیمآ  ایند  ّبح  اب  نوچ  اـم  لد 

. تسا عفان  لمع  ملع و  اب  زوس  نامناخ  داسف  کلهم و  ضرم  نیا  جالع  دوش و  سدق  رضحم 
رد هدنسیون  تسا . نآ  زا  هلـصاح  کلاهم  ّراضم و  اهنآ و  نیب  ندرک  هسیاقم  نآ و  جیاتن  تارمث و  رد  رکفت  ضرم ، نیا  يارب  عفان  ملع  اما 

. ماهتخادرپ لیصفت  هب  نآ  نایب  رد  روسیم  ردق  هب  هتشاگن و  باب  نیا  رد  یحرش  نیعبرا  حرش 
لد زا  ار  تخرد  نیا  تسا  مزال  دوخ  تداعـس  هب  دنم  هقالع  لقاع  ناسنا  رب  تسا ، دسافم  مامت  أشنم  أدبم و  ایند  ّبح  هک  دش  مولعم  نوچ 

هبجاو و تاقدص  دی و  طسب  اب  دراد ، هقالع  لانم  لام و  هب  رگا  سپ  دنک : ّدض  هب  هلماعم  هک  تسا  نآ  یلمع  جالع  قیرط  دـنک . نک  هشیر 
ار يزیچ  ناسنا  هک  تسا  بحتـسم  اذهل  و  تسایند ، هب  هقالع  ندش  مک  نیمه  تاقدص  تاکن  زا  یکی  دـنکب . لد  زا  ار  نآ  هشیر  هّبحتـسم 

(. 92 « ) نّوُبُِحت اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّربلا  اُولانَت  َْنل  : » دهد هقدص  تسه  شا  هقالع  دروم  درادیم و  تسود  هک 
. دوش حالصا  ات  دلامب  كاخ  هب  ار  هراّما  سفن  غامد  دنکب و  ار  نآ  ّدض  لامعا  دراد ، تلاطتسا  تسایر و  مّدقت و  رخف و  هب  هقالع  رگا 

زا شفّـسأت  دوش و  رتشیب  نآ  هب  شا  هقالع  دـشاب ، نآ  لیـصحت  ددـصرد  دـنک و  بیقعت  رتشیب  ار  نآ  ناسنا ]  ] هچ ره  هک  تسا  يروط  ایند 
نآ ات  تسایند ، زا  ّدـح  نالف  بلاط  دـنکیم  نامگ  تسین . وا  تسد  هب  هک  تسا  يزیچ  بلاط  ناسنا  ییوگ  ددرگ ، نوزفا  زور  نآ  نادـقف 
رما کی  وا  يارب  دروآ ، تسد  هب  ار  ایند  زا  ّدح  نآ  هک  نیمه  دزادنایم ؛ کلاهم  هب  ار  دوخ  دـنکیم و  ّقاشم  لّمحت  نآ  هار  رد  درادـن  ار 

زا رتالاب  هک  يرگید  زیچ  هب  دوشیم  طوبرم  شا  هقالع  قشع و  دوشیم و  يداع 
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تمحز و دوش و  نوزفا  زور  مد  ره  هکلب  دنیـشنن ، ورف  شقـشع  هاگ  چـیه  دزادـنایم و  تّقـشم  تمحز و  هب  نآ  يارب  ار  دوخ  تسا و  نآ 
یفاک رد  هکنانچ  هدـش ؛ هفیرـش  ثیداحا  رد  بلاطم  نیا  ضعب  هب  هراشا  تسین . یفوقو  زگره  ار  ّتلبج  ترطف و  نیا  ددرگ و  رتشیب  شبعت 

: هک هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  زا  فیرش 
هودـنا زا  هکنآ  ات  دوش  رترود  ندـش  صالخ  زا  دـچیپیم  رتشیب  ار  نآ  دوخ  رود  هب  هچ  ره  هک  تسا  مشیربا  مرک  لثم  ایند  هب  صیرح  لَثَم 

(93 . ) دریمب
ار وا  ات  ددرگ  رت  هنشت  دروخب  نآ  زا  هنشت  ناسنا  هچ  ره  هک  تسایرد  بآ  لثَم  ایند  لثَم   » هک تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

«. دشکب

ایند زا  سفن  نداد  ضارعا  میمتت :

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 409 

http://www.ghaemiyeh.com


نز و ّبح  نیلعن  علخ  يدیـشک و  ریجنز  هب  ار  همهاو  ناطیـش  يدومن و  مار  ار  لاـیخ  رئاـط  نوچ  هللا ، یلا  کـلاس  قـح و  بلاـط  يا  سپ ،
ار رفس  بابسا  يدید و  ریـس  عناوم  زا  یلاخ  ار  دوخ  يدش و  سونأم  یهللا  ةرطف  ِقشع  ران  هوذج  اب  يدومن و  يویند  نوؤش  رگید  دنزرف و 
ار نامز  ياههلـسلس  اهریجنز و  نک و  ترجه  ایند  کیرات  گنت و  هاگروبع  تعیبط و  هملظم  تیب  نیا  زا  زیخرب و  ياج  زا  يدرک ، هداـمآ 

. هد زاورپ  سنا  لفحم  هب  ار  سدق  رئاط  هد و  تاجن  ار  دوخ  نادنز  نیا  زا  نالسگب و 
ریفص دننزیم  شرع  هرگنک  ار ز  وت 

(94  ) تسداتفا هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادن 
، راوگرزب خیـش  دیـسر . ناوتن  یلامک  هب  دومیپ و  ناوتن  ار  یهار  نآ  نودب  هک  امن  مکحم  ار  شیوخ  هدارا  نک و  يوق  ار  دوخ  مزع » ، » سپ

. دندرکیم ریبعت  تیناسنا  زغم  ار  نآ  هادف ) یحور  ( ) 95  ) يدابآ هاش 
تادابع و هیعرش و  تاضایر  هیناسفن و  ياهاوه  كرت  هیناسفن و  تایهتشم  زا  زیهرپ  اوقت و  گرزب  تاکن  زا  یکی  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب 

. تسا سفن  توکلم  تحت  رد  هیکلم  ياوق  راهقنا  مزع و  تیوقت  هیهلا ، کسانم 

هیناث هلاقم 

تراهط لّوا : دصقم 

روهط یلامجا  نایب  لّوا : لصف 

، تسا ياهیروص  طیارـش  بادآ و  ار  نآ  تروص  هک  روطنامه  و  تسا ؛ ینطاب  رهاـظ  نیا  زا  ریغ  یتقیقح و  تروص  نیا  زا  ریغ  زاـمن  يارب 
لامجا روط  هب  ام  ار  ینطاب  روهط  هینطاب و  بادآ  اّما  دنک . تاعارم  ار  اهنآ  دیاب  کلاس  صخش  هک  تسا  یطیارش  بادآ و  زین  ار  نآ  نطاب 

: مییامنیم نایب 
تیاغ گرزب و  دـصقم  نیا  هب  لوصو  يارب  تسا ، ـالع ) ّلـج و   ) قح روضح  ماـقم  هب  لوصو  برق و  ماـقم  هب  جورع  زاـمن  تقیقح  نوچ 

فاـّصتا اـب  هک  تسا  یتاراذـق  جورع ، نیا  عناوم  قیرط و  نیا  ياـهراخ  تسا و  تاراـهط  نیا  يارواـم  هک  تسا  مزـال  یتاراـهط  يوـصق ،
هچنآ و  تسا ؛ ناطیـش  زجر  تالـص و  عناوم  دـشاب  تاراذـق  نیا  لیبق  زا  هچنآ  دومن و  جارعم  نیا  هب  جورع  ناوتن  اهنآ  زا  یکی  هب  کـلاس 

عناوم و عفر  رما  لّوا  رد  هک  تسا  مزال  هللا  یلا  کلاس  رب  تسا . تقیقح  نیا  طیارـش  تسا  روضح  بادآ  زا  ریـس و  رد  تسا  کلاس  نیعم 
هیرهاظ و تاراذـق  عیمج  ریهطت  اـت  و  دوش ؛ روسیم  وا  يارب  تسا  رون  ملاـع  زا  هک  روهط  لوصح  تراـهط و  هب  فاـّصتا  اـت  دـنک  تاراذـق 

. دوب دهاوخن  روضح  رضحم و  زا  یّظح  ار  کلاس  دوشن ، هیّرس  هینلع و  هینطاب و 
یصاعم و ثول  هب  تسا  سفن  هیرهاظ  ياوق  تالآ و  تاراذق  تاراذق ، بتارم  نیلّوا  سپ ،

103
لوصح رضحم و  ضیف  زا  تسالتبم ، ماد  نیا  رد  ات  ناسنا  تسا و  سیلبا  يرهاظ  يروص  ماد  نیا  و  معّنلا ؛ یلو  ترـضح  ینامرفان  تاراذق 

. تسا مورحم  یهلا  برق 
بلق نطاب  ریهطت  دـناوتیم  ای  دوش  لیان  تیناسنا  تقیقح  ماقم  هب  ناوتیم  تیناـسنا  تکلمم  رهاـظ  ریهطت  نودـب  هک  دـنکن  ناـمگ  یـسک 

تعیبط هبلغ  هک  یـصاعم ، اب  یبلق  ياهتملظ  تارودک و  اریز  تسا ؛ سیلبا  گرزب  ياههلیح  زا  یناطیـش و  تسا  يرورغ  نیا  هک ] ، ] دـیامن
مورحم یّلکب  تسا -  گرزب  دـصقم  هک  هینطاب -  تاحوتف  زا  دـنکن ، رهاظ  تکلمم  حـتف  کلاس  ات  و  دوشیم ؛ هدوزفا  تسا ، تیناحور  رب 

كاـپ و بآ  اـب  هک  تسا  یـصاعم  تاراذـق  كولـس ، نیا  گرزب  عـناوم  زا  یکی  سپ  ددرگن . هدوـشگ  وا  يارب  تداعـس  هب  یهار  تسا و 
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. درک ریهطت  ار  نآ  دیاب  حوصن  هبوت  هزیکاپ 
عیمج زا  رهاط  هک  یهلا  تسا  یتاـناما  هدومن  لزاـن  بیغ  ملاـع  زا  هدومرف و  تیاـنع  اـم  هب  یلاـعت  قح  هک  ار  هینطاـب  هیرهاـظ و  ياوق  ماـمت 

هدـکتملظ رد  نوچ  و  هدوب ؛ رود  سیلبا  فّرـصت  ترودـک  تملظ و  زا  و  یهللا ، ةرطف  رون  هب  رّونتم  هکلب  هدوب  هزیکاـپ  كاـپ و  تاراذـق و 
هب هدـمآ و  نوریب  هیلّوا  تارطف  هیلـصا و  تراهط  زا  هدـش ، زارد  اهنآ  هب  سیلبا  تنایخ  همهاو و  ناطیـش  فّرـصت  تسد  لزان  تعیبط  ملاع 

. تسا هدیدرگ  هدولآ  هیناطیش  ساجرا  تاراذق و  عاونا 
تاناما درک و  رهاط  ار  رهاظ  تکلمم  دومن و  رود  ار  ناطیـش  فّرـصت  تسد  هللا  یلو  تیاـنع  لـیذ  هب  کّـسمتاب  هللا  یلا  کـلاس  رگا  سپ 

رهاظ تهج  زا  دوش و  تیراتـس  نارفغ و  دروم  دوب ، هدرک  رگا  و  هدومنن ؛ تناما  هب  تناـیخ  دومن ، در  دوب  هتفرگ  لـیوحت  هکناـنچ  ار  هیهلا 
. دنک مایق  هدساف  قالخا  ساجرا  زا  نطاب  هیلخت  هب  دوش و  رطاخ  هدوسآ 

قلخ اـت  اریز  رتشیب ؛ ضاـیترا  باحـصا  دزن  رد  شتیّمها  تسا و  رتبعـص  شجـالع  رتـشیب و  شداـسف  هک  تسا ؛ تاراذـق  زا  مود  هبترم  نیا 
، سفن ِرهاظ  تکلمم  ِداسف  أدـبم  هکلب  دوشن ، سنا  تولخ  سدـق و  ماقم  قیال  هدومن ، هطاحا  نآ  هب  يونعم  تاراذـق  دـساف و  سفن  ینطاـب 

رگا و  تسین ؛ نومأم  لامعا  رورش  زا  دیامنن ، هنـسح  تاکلم  هب  ار  هئیـس  تاکلم  لیدبت  کلاس  ات  تسا . نآ  هثیبخ  تاکلم  هدساف و  قالخا 
هینطاب تاراذق  دوخ  هکنآ  رب  هوالع  تسا ؛ نطاب  ریهطت  هب  فّقوتم  زین  رهاظ  ریهطت  سپ ، دوشیمن . رّسیم  نآ  تماقتـسا  دوش ، ّقفوم  هبوت  هب 

رتالاب و تفرعم  لها  هتفگ  هب  هک  قالخا ، مّنهج  أشنم  تداعس و  زا  نامرح  بجوم 
104

. تسا رایسب  تمصع  تیب  لها  رایتخا  رد  ینعم  نیا  هب  هراشا  دشابیم . لامعا ، مّنهج  زا  تسا  رت  هدنزوس 
یعرـش ضایترا  عفان و  ملع  هزیکاپ  رهاط  بآ  اب  ار  هدساف  قالخا  ثول  هکنآ  زا  سپ  تسا و  مزال  زین  تراهط  نیا  ار  هللا  یلا  کلاس  سپ ،

داسف هب  و  حلاص ، کلامم  همه  نآ  حالص  هب  يرقلا و  ما  هک  بلق ، ریهطت  هب  دنک  ادیپ  لاغتشا  دیاب  دومن ، وش  تسش و  سفن  حول  زا  حلاص 
. دنوشیم دساف  همه  نآ 

هک ایند ، ّبح  نآ  أـشنم  تسا و  ملاـع  دوخ و  هب  هجوت  قح و  ریغ  هب  ّقلعت  زا  تراـبع  نآ  تسا و  تاراذـق  ماـمت  أدـبم  بلق  ملاـع  تراذـق 
نآ رد  يرثا  هللا  ۀـّبَحَم  زا  تسا ، کـلاس  بلق  رد  ّتبَحَم  نیا  هشیر  اـت  تـسا و  ضارما ، هـمه  رداـم  سفن ، ّبـح  و  تساـهاطخ ، نیرتـالاب 
هللا یلا  وا  ریـس  تسا ، بلق  رد  ّتبَحَم  نیا  زا  ییایاقب  ار  کلاس  اـت  دـنکیمن و  ادـیپ  دوصقم  دـصقم و  لزنم  رـس  هب  یهار  دوشن و  لـصاح 

؛ ًاتقیقح تسا  هللا  یلا  كولـس  ریهطت  هبترم  لّوا  ایند  سفن و  ّبح  زا  ریهطت  سپ ، تسا . ناطیـش  یلا  اینّدلا و  یلا  سفنلا و  یلا  هکلب  تسین 
. كولس کلاس و  دوش  هتفگ  هحماسم  هب  تسین و  هللا  یلا  كولس  ریهطت  نیا  زا  لبق  نوچ 

. مینکیم نامگ  اههتفای  ءزج  ار  اهنآ  میعقاو و  میخض  ياهباجح  اهروس و  تشپ  رد  ام  تسا و  یلزانم  لزنم ، نیا  زا  سپ 
بکرم لهج  تراذـق  دومن ، زجاع  ار  مالـسلا  مهیلع  ماظع  ءاـیبنا  دومن و  ناوتن  اـیرد  تفه  اـب  ار  نآ  ریهطت  هک  هیونعم ، تاراذـق  نیرتـالاب 

نیا ثول  هب  ناسنا  ات  تسا . بولق  باحـصا  هب  ّنظ  ءوس  أدـبم  تسا و  تفرعم  بابرا  هللا و  لها  تاماقم  راـکنا  لاـضُع  ءاد  أـشنم  هک  تسا 
تیادـه هار  غارچ  هک  ار ، ترطف  رون  ترودـک  نیا  هک  دـشاب  اسب  هکلب  تشادرب ؛ دـهاوخن  فراـعم  يوس  هب  یمدـق  تسا ، هدولآ  تراذـق 

دّلخم تعیبـط ، ضرا  رد  ار  ناـسنا  دـنک و  یفطنم  دـناشن و  ورف  تسا  تاـماقم  هب  جورع  قارب  هک  ار  قـشع  شتآ  دـنک و  شوماـخ  تسا ،
. دیامن

نطاب زا  ار  تراذـق  نیا  اهنآ ، تاماقم  رکذـت  و  مهیلع ) هللا  تاولـص   ) لَّمک يایلوا  ایبنا و  لاح  رد  رکفت  اـب  هک  تسا  مزـال  ناـسنا  رب  سپ ،
گرزب تاسیبلت  زا  فراعم  زا  تعانق  دودـح و  رد  فوقو  نیا  هک  دوشن ، عناـق  ّدـح  نآ  هب  تسه  هک  يّدـح  ره  رد  و  دـهد ؛ وشتـسش  بلق 

. امهنم هللااب  ُذوُعَن  تسا ، هراّما  سفن  سیلبا و 
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روهط بتارم  مود : لصف 

تداعـس و تمالـس و  تمحر و  دونج  هیهلا  دونج  تسا . هیـسیلبا  دونج  هیهلا و  دونج  تافّرـصت  تحت  رد  تسا ، تعیبط  ملاع  رد  ات  ناـسنا 
ناسنا ترطف  ودب  رد  دراد ، هیـسیلبا  تاهج  رب  هبلغ  هیبوبر  تاهج  نوچ  تساهنآ و  لباقم  رد  سیلبا  دونج  و  تسا ؛ لامک  تراهط و  رون و 

یکی فّرصت  تحت  رد  ار  دوخ  دناوتیم  رایتخا  مدق  اب  تسا  ملاع  نیا  رد  ناسنا  ات  و  یهلا ؛ يرطف  تسا  یتداعس  تمالـس و  تینارون و  ار 
. دهد رارق  ود  نآ  زا 

هک دسر  اجنآ  ات  ددرگ  روجهم  سنا  ترضح  برق و  طاسب  زا  یگدولآ  رادقم  هب  دش ، هدولآ  هیونعم  هیروص و  تاراذق  هب  ترطف  رون  رگا 
، سپ دیآ . ناطیش  فّرـصت  رد  وا  نلع  ّرـس و  نطاب و  رهاظ و  دوش و  یناطیـش  تکلمم  هرـسکی  تکلمم  ددرگ و  یفطنم  یّلکب  ترطف  رون 
، دیـسر ماقم  نیدـب  هللااب -  ذایعلا  و  یـسک -  رگا  دوش و  یناطیـش  وا  ياضعا  ِعیمج  دوش و  وا  ياپ  تسد و  رـصب و  عمـس و  بلق و  ناـطیش 
ار اهنآ  ءاصحا  دـناوتن  سک  یلاـعت  قح  زج  هک  تسا  یبتارم  تاـماقم و  هبترم  ود  نیا  نیب  دـنیبن . زگره  تداعـس  يور  دوش و  قلطم  یقش 

. تسا راسی  باحصا  زا  تسا ، کیدزن  تنطیش  قفا  هب  سک  ره  و  تسا ؛ نیمی  باحصا  زا  دشاب ، کیدزن  تّوبن  قفا  هب  سک  ره  دنک و 
دراو روسیم و  رودقم و  وا  يارب  ناطیش  فّرـصت  زا  جورخ  تسا ، هئـشن  نیا  رد  ناسنا  ات  تسا . نکمم  نآ  ریهطت  ترطف ، یگدولآ  زا  سپ 

هللا یلص  لوسر  ترضح  هدومرف  هب  هک -  سفن ، داهج  تقیقح  تسا و  رّسیم  دنتسه ، یهلا  ینامحر  دونج  هک  هللا ، ۀکئالم  بزح  رد  ندش 
رد ندش  دراو  سیلبا و  دونج  فّرـصت  زا  ندش  جراخ  نامه  ( 96 . ) تسا ربکا  داهج  نآ  تسا و  لضفا  نید  ءادـعا  داـهج  زا  هلآ -  هیلع و 

. تسا هللا  دونج  فّرصت  تحت 
. تسا ّقح  رماوا  هب  ندش  رمتؤم  هیهلا و  ننس  هب  ندش  نّنستم  تراهط  هبترم  لّوا  سپ ،

. تسا تاکلم  لضاوف  قالخا و  لئاضف  هب  ندش  یّلحتم  مود ، هبترم 
زا دوخ  هکلب  دوش ، ینارون  بلق  میلـست ، نیا  زا  سپ  قح . هب  ار  بلق  ندومن  میلـست  زا  تسا  تراـبع  نآ  هک  تسا ؛ یبلق  روهط  موس ، هبترم 

یلع رون  رون و  تکلمم  مامت  دنک و  تیارـس  هنطاب  ياوق  حراوج و  اضعا و  رگید  هب  بلق  تینارون  و  ددرگ ، یهلا  رون  تاجرد  رون و  ِملاع 
. دوش رون 

روهط لّوا ] هبترم  حرش  : ] موس لصف 

. تسا ضرا »  » ای تسا ، لصا  باب  نیا  رد  نآ  و  تسا ، بآ  ای  نآ 
تیلّوا و ماـقم  هک  ود ، نآ  زا  یکی  تیبوبر : برق  ماـقم  یلعا و  دـصقم  هب  لوـصو  يارب  تسا  قـیرط  ود  یّلک  قـیرط  هب  ار  کـلاس  ناـسنا 
هب ار  يدوـجوم  ره  هک  تسا  یتـمحر  هک  هیمیحر  تمحر  ًاـصوصخ  هقلطم و  تمحر  ماـقم  هب  هّجوـت  هب  تسا  هللا  یلا  ریـس  دراد ، تلاـصا 

ریگتسد ُلبُس و  نایداه  هک  تسا  مهیلع ) هللا  تاولـص   ) لسر ایبنا و  ثعب  هیمیحر  تمحر  رهاظم  بعـش و  زا  دناسریم و  دوخ  قیال  لامک 
تمحر راحب  قرغتـسم  ًامئاد  قیالخ  و  تسا ، هیهلا  تمحر  تروص  قّقحت  راد  بولق ، باحـصا  تفرعم و  لها  رظن  رد  هکلب  دنناگدنامزاب ؛

. دننکیمن هدافتسا  نآ  زا  دنّقح و 
نجـس ناینادـنز  ام  صـالخ  ناروجهم و  اـم  هدافتـسا  يارب  هدـش و  لزاـن  یبوبر  برق  یهلا و  بیغ  ملاـع  زا  هک  یهلا ، گرزب  باـتک  نیا 

هیهلا هقلطم  تمحر  رهاظم  نیرتگرزب  زا  هدمآ ، رد  مالک  ظفل و  تروص  هب  لامآ  سفن و  ياوه  چیپ  رد  چیپ  ياهریجنز  نالولغم  تعیبط و 
سدـق رـضحم  زا  هک  یمارگ  قلطم  یلو  یمتخ و  لوسر  نآ  مینکیمن . میدرکن و  هدافتـسا  هجو  چـیه  هب  نآ  زا  اهرک  روک و  اـم  هک  تسا 

رتدب اهلهجوبا و  اب  تدوارم  ترشاعم و  راتفرگ  هدومرف و  هجنر  مدق  تشحو  تبرغ و  لزنم  رس  نیا  هب  یهلا  سنا  برق و  لفحم  یبوبر و 
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هقلطم تمارک  هعساو و  تمحر  دنکیم ، هدرک و  قرتحم  ار  تیالو  تفرعم و  لها  لد  شا  ( 97 « ) یْبلَق یلع  ُناغَیل   » هلان هدیدرگ و  اهنآ  زا 
تشحو راد  نیا  زا  تساهنآ  ندرب  نوریب  تسا و  یندا  لفسا  ملاع  هنکـس  تادوجوم  تمحر  يارب  شا  هبلک  نیا  رد  ندمآ  هک  تسا  هیهلا 

(98 . ) دزادنا الب  ماد  هب  ار  دوخ  اقفر  تاجن  يارب  هک  هقّوطم  رتوبک  نوچ  تبرغ ، و 
، تسا روسیم  وا  يارب  تمحر  زا  هدافتـسا  ات  دـنادب و  هیهلا  هلزان  تمحر  زا  هدافتـسا  تروص  ار  تمحر  بآ  اب  ریهطت  دـیاب  هللا  یلا  کلاس 
هب هّجوت  زج  درادن  ياهراچ  دش ، تمحر  بآ  دقاف  دش و  هاتوک  ریصقت  ای  یتاذ  روصق  هطـساو  هب  نآ  زا  شتـسد  نوچ  و  دیامن ؛ رما  هب  مایق 

ّلُذ و
107

زّزعت زا  دش و  دوخ  یتاذ  ناکما  رقف و  رارطضا و  هب  هّجوتم  دومن و  نیعلا  بصن  ار  دوخ  تیدوبع  ّتلذ  نوچ  دوخ و  هقاف  رقف و  تنکسم و 
فّطلت مّحرت و  دروم  ددرگ و  ( 99  ) نیروهّطلا دحا  بارت  ددرگ و  هداشگ  وا  يور  هب  تمحر  زا  یباب  دـمآ ، نوریب  یهاوخدوخ  رورغ و  و 

هب داـمتعا  مدـق  هب  دـهاوخب  رگا  ددرگ و  رتشیب  تمحر  دروم  دریگ ، تّوق  ناـسنا  رد  دوخ ، ّتلذ  هب  رظن  ینعی  رظن ، نیا  هچ  ره  ددرگ . قح 
هار تراسج  هب  دوخ  ات  هک  یلفط  نوچ  دوشن ؛ يریگتـسد  وا  زا  تسا  نکمم  هک  هچ  دوش ؛ كاله  دنک ، یط  ار  هار  نیا  دوخ  لمع  دوخ و 

زجع رارطـضا و  نوچ  دنک و  راذگاو  دوخ  هب  ار  وا  دوشن و  ردپ  تیانع  دروم  دنک ، دامتعا  دوخ  تّوق  هب  دوش و  رورغم  دوخ  مدق  هب  دور و 
ار وا  ددرگ و  ردـپ  تیاـنع  دروم  دوش ، جراـخ  هرـسکی  دوخ  تّوـق  دوـخ و  هب  داـمتعا  زا  دراد و  هضرع  ناـبرهم  ردـپ  هاگـشیپ  هب  ار  دوـخ 
ار دوخ  كولـس  ياپ  هللا  یلا  کـلاس  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  درب . هار  ار  وا  دوخ  مدـق  اـب  دـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  هکلب  دـنک ، يریگتـسد 

دوخ رارطضا  انف و  دوش و  یناف  دوخ  تّوق  تردق و  دوخ و  زا  دیوج و  تئارب  هرسکی  دوخ  لمع  ضایترا و  دوخ و  هب  دامتعا  زا  دنکـشب و 
رـضحم رد  شلاح  نطاب و  ناسل  و  دیامن ، یط  هبـش  کی  تیبوبر  هبذج  اب  ار  هلاس  دص  هار  دوش و  تیانع  دروم  ات  دریگ  رظن  رد  هشیمه  ار 

(. 100 « ) َءوُّسلا ُفِشکیو  ُهاعَد  اذِا  َّرَطْضُْملا  ُبیجی  ْنَّمَا  : » دنک ضرع  زاین  زجع و  اب  تیبوبر  سدق 

نطاب بسح  هب  وضو  بادآ  زا  ياهمش  مراهچ : لصف 

: مالسلا هیلعاضّرلا  نع  درو  ام  کلذ  نم 
ِهِیف ام  َعَم  ِۀَساَّجَنلاَو ؛ ِسانْدَْالا  َنِم  ًایِقَن  ُهَرَمَا  امیف  َُهل  ًاعیطُم  ُهاِیا ، ِِهتاجانُم  َْدنِع  َو  ِراّبَْجلا  يَدـی  َنَیب  َماق  اذِا  ًارِهاط  ُدـْبَعلا  َنوکِیل  ِءوُضُولاب  َِرُما  اّمَنِا 
اذِا َْدبَعلا  َّنَال  ِنیَلْجِّرلا ، ِْسأَرلاَو و  ِنیَدْیلاَو  ِهْجَْولا  یلَع  َبَجَو  اّمنِا  ِراَّبَْجلا و  يَدی  َنَیب  ِمایِْقِلل  ِداؤُْفلا  ِۀـیکَْزتَو  ُنلا  ِساعّ ِدْرَطَو  ِلَسکلا  ِباهَذ  ْنِم 

ُبَغْریَو ُلأْسی  ِهِدـِیبَو  ُعَضْخیَو ، ُدُجْـسی  ِههْجَِوب  ُّهَنا  کلذ  و  ُءوُضُولا ؛ ِهیف  َبَجَو  ام  ُرَهْظیَو  ِهِحِراَوج  ْنِم  ُفِشْکنی  اّمَنِاَف  ِراّبَجلا ، يَدـی  َنَیب  َماـق 
(101 …  ) دُعْقیَو ُموُقی  ِهیَلْجِِربَو  ِهِدوُجُسَو ، ِهِعوکُر  یف  ُُهِلبْقَتْسی  ِهِسْأَِربَو  ُلَّتَبَتیَو  ُبَهْریو 

108
ندومن تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم  نداتسیا و  الع ) ّلج و   ) ّقح سّدقم  رضحم  رد  هکنیا  هب  دومن  هّبنتم  ار  كولس  باحـصا  تفرعم و  لها 

هچ تفر ؛ رـضحم  نآ  رد  دیابن  زین  رهاظ  مشچ  تلاسک  هیرهاظ و  تافاثک  هیروص و  تاراذق  اب  یّتح  دوش ؛ روظنم  دـیاب  هک  تسا  یبادآ  ار 
هک تسا  تیاور  رد  هکنآ  اب  دـشاب . تسا  تاراذـق  همه  لصا  هک  هیونعم  تاروذاق  هب  يالتبم  بلق  دـشاب و  تافاثک  ندـعم  لد  هکنآ  ياج 

هجوت یلاعت  قح  هب  ناسنا  هچنآ  اب  هکنآ  اـب  و  ( 102 « ) امـش ياهبلق  هب  دیامرفیم  رظن  هکلب  امـش  ياهتروص  هب  دنکیمن  رظن  یلاعت  يادخ  »
یبیـصن ّظح و  نآ  زا  ار  اضعا  حراوج و  رگید  تسا و  بلق  تسا  لالج  تمظع و  ياـیربک  هب  رظن  قیـال  هیقلخ  ملاوع  زا  هچنآ  دـنکیم و 

و دـندومرف ، ررقم  ناسنا  تروص  يارب  ار  تراهط  تروص  دـناهدومنن : لامها  زین  ار  هیرهاظ  تفاـظن  هیروص و  تراـهط  کـلذ  عم  تسین ،
. وا نطاب  يارب  ار  نآ  نطاب 
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نطاـب هیکزت  نآ  هب  هک  تسا  ینطاـب  وضو  يارب  هک  دوش  مولعم  هداد ، رارق  وضو  دـئاوف  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  ار  بلق  هیکزت  هکنآ  زا 
تادابع زا  يروص  ءوضو  يرهاظ و  روهط  هک  دوش  هدافتـسا  زین  و  دوش ؛ مولعم  بیغ  تداهـش و  نطاب و  رهاظ و  نیب  اـم  هطبار  زین  و  دوش ؛

. دوش لصاح  داؤف  هیکزت  يروص  تراهط  زا  و  ددرگ ، نطاب  روهط  بجوم  رهاظ  روهط  تهج  نیا  زا  تسا ، ّبر  تعاطا  تسا و 
لاوحا نیا  اب  و  دوش ؛ ایربک  ترـضح  سّدقم  رـضحم  هّجوتم  دهاوخیم  هکنیا  هب  دوش  هّجوتم  وضو  تقو  رد  دـیاب  هللا  یلا  کلاس  هلمجلاب ،
تراـهط هک  دـنز  رمک  هب  تّمه  نماد  سپ ، دوش ؛ تیبوبر  ّزع  هاـگرد  زا  دورطم  دـیاش  هکلب  درادـن ، رـضحم  تقاـیل  تسار ، وا  هک  بوـلق 

نعرفت دنک و  ریهطت  قح  ریغ  زا  تسا ، سدق  ترـضح  هاگلزنم  هکلب  قح ، رظن  دروم  هک  ار ، دوخ  بلق  دهد و  تیارـس  نطاب  هب  ار  يرهاظ 
. دوش سّدقم  ماقم  قیال  ات  دنکفیب  رس  زا  تسا ، تاراذق  لوصا  لصا  هک  ار ، تیدوخ  دوخ و 

سپ تسا . هدش  مزال  اهنآ  ریهطت  تهج  نیا  زا  قح ، تیدوبع  رد  تسا  تلاخد  ار  اضعا  نیا  نوچ  هک  تسا  نآ  بانج  نآ  هدومرف  لصاح 
نآ رارـسا  هب  ار  فراعم  لها  دـندومن و  زاب  شلها  يارب  ار  هدافتـسا  رابتعا و  هار  دـندومرف و  نایب  دوش  رهاظ  اهنآ  زا  هک  ییاـهزیچ  نآ ، زا 

هب دندومرف  انشآ 
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زا یـصقان  ّظح  هک  هیرهاظ ، حراوج  اضعا و  دـشاب و  هزیکاپ  رهاط و  دـیاب  قح  كرابم  رـضحم  رد  تسا  تیدوبع  روهظ  لحم  هچنآ  هکنیا 
لّتبت و تبهر و  تبغر و  لاؤس و  تسین و  هقیقحلاب  هجو  تافـص  زا  عوضخ  هکنآ  اب  دنتـسین ؛ ماـقم  قیـال  تراـهط  یب  دـنراد ، یناـعم  نآ 

. دمآ مزال  اهنآ  ریهطت  تساهنآ  رهاظم  اضعا  نیا  نوچ  یلو  دنتسین ، هیّسح  ياضعا  نوؤش  زا  کی  چیه  لابقتسا 
ایرد تفه  اب  رگا  نآ  ریهطت  نودـب  و  تسا ؛ رتمزال  شریهطت  تسا  یناعم  نیا  یعقاو  زکرم  تیدوبع و  یقیقح  لـحم  هک  بلق  ریهطت  سپ ،

دورطم تّزع  هاگرد  زا  دشاب و  فّرـصت  نآ  رد  ار  ناطیـش  هکلب  دنکن ، ادـیپ  ماقم  تقایل  دوشن و  ریهطت  دـنیامن ، وشتـسش  ار  هیروص  ءاضعا 
. ددرگ

رد ات  ناسنا  كولـس . لها  يارب  تساهنآ  هلیـسو »  » روتـسد و و  لَّـمک ، يارب  تسا  هیحور  هیبلق و  تاراـهط  ّلـظ »  » هیرهاـظ ياـضعا  ریهطت 
هب لاغتـشا  نوچ  و  هدـنام ؛ یقاب  هئیطخ  رد  تسین و  كولـس  لها  زا  تسا ، فقاو  ّدـح  نآ  رد  تساهنآ و  تاراـهط  اـضعا و  نیعت  باـجح 

تاداـبع و عیمج  رد  داد و  رارق  هیّبـل  هیونعم  تاراـهط  هلیـسو  ار  هیرـشق  هیروـص  تاراـهط  درک و  ادـیپ  هینطاـب  هیرهاـظ و  تاراـهط  بتارم 
ّمهم يالعا  دـصقم  داد و  تیمها  رتشیب  ار  هینطاب  تاهج  هکلب  دـش  رادروخرب  اهنآ  زا  تشاد و  ظوحلم  زین  ار  اـهنآ  هیبلق  ظوظح  کـسانم 
(. 103 « ) ِءاْملِاب کِحِراوَج  ِةَراهَط  َْدنِع  ِنیقْیلاَو  يْوقَّتلِاب  کَْبلَق  ْرِّهَطو  : » دیامرف هکنانچ  هدش ؛ تیناسنا  هار  كولس  باب  رد  لخاد  تسناد ،

هداد و صیخـشت  ار  تاداـبع  بتارم  مهیلع ) هللا  مالـس   ) رکذ لـها  تکرب  هـب  هـک  تـسا  مزـال  یملع  كولـس  لّوا  ار  کـلاس  ناـسنا  سپ ،
. تسا كولس  تقیقح  هک  یلمع ، كولس  هب  دنک ]  ] عورش نآ  زا  سپ  و  دنادب ؛ هیحور  هیبلق و  تادابع  هلزان  ار  هیروص  تادابع 

تساجن هلازا  هینطاب  بادآ  زا  ياهراپ  مجنپ : لصف 

وا رد  دوبعم  دباع و  تسا و  ربکا  ثدح  هب  ثِدْحم  تسا ، یقاب  شیوخ  زا  ییایاقب  ار  دبع  ات  و  تسا ، تینانا  تّینا و  زا  جورخ  ثدح  هلازا 
زا تسا ، جرادـم  جراـعم و  لوـصح  تسا و  تاـماقم  هب  لوـصو  يارب  رگا  كولـس ، تقیرط و  لـها  ریـس  لزاـنم  تسا و  سفن  ناـطیش و 

. تسین جراخ  ناطیش  سفن و  فّرصت 
110

رون لسغ  تسا و  دودحم  رون  وضو  نکل  تسا ؛ رون  تسا و  هینطاب  هیبیغ  روما  زا  زین  نآ  زا  ریهطت  تسا و  هیونعم  تاراذق  زا  ثدـح  سپ ،
يروص و فیظنت  نآ  اریز  تسین ، تناکم  نیا  ار  هیرهاظ  تاـساجن  ثَبَخ و  هلازا  اـّما  و  ( 104 « ) لْـسُْغلا َنِم  یْقنَا  ٍءوضُو  َيا   » تسا و قلطم 
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سجر ناطیش و  زجر  اب  هک  دنادب  دراد  قح  رـضحم  هب  روضح  هدارا  هک  کلاس  هدنب  هک  تسا  نآ  نآ ، هیبلق  بادآ  تسا و  يرهاظ  ریهطت 
تائیطخ أشنم  تسا و  هیناسنا  هلـضاف  هنیدم  داسف  أدبم  هک  یقالخا  ّماذم  تاهّما  زا  جورخ  ات  تفای و  هار  ناوتن  قح  رـضحم  رد  ثیبخ ، نآ 

. دباین دوصقم  هب  یقیرط  دنکن و  ادیپ  دصقم  هب  یهار  دهدن ، تسد  تسا  هینطاب  هیرهاظ و 
شدیعبت هاگرد  نیبّرقم  ماقم  زا  هثیبخ  تاکلم  هطساو  هب  رمألا  رخآ  تفریم ، رامش  هب  نییبوّرک  کلس  رد  سدق و  ملاع  رواجم  هک  ناطیش 

قیمع هاچ  رد  ناگتفرورف  بیغ و  ملاع  ناوراک  زا  ناگدنامزاب  ام  سپ ، دـندومن . شموجرم  ( 105 « ) ٌمیِجَر ّکَنِاَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف   » يادن هب  و 
نییناحور رواجم  میدرگ و  سدق  رضحم  قیال  هیناطیـش  هثیبخ  تاکلم  ندوب  اراد  اب  میناوتیم  روطچ  نیلفاسلا  لفـسا  هب  نادودرم  تعیبط و 
یتسرپدوخ بجوم  سفن  هب  باجعا  نیا  تفگ ؛ ( 106 « ) ْهنِم ٌریَخ  اَنَا   » دید و ار  دوخ  تیران  درک و  ینیبدوخ  ناطیش  میوش . نیبّرقم  قیفر  و 

لامک مدآ و  یبوخ  دومن ؛ لطاب  طلغ  ساـیق  تفگ و  ( 107 « ) نیط ْنِم  ُهَتْقَلَخ   » درک و نیهوت  ریقحت و  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  دـش و  ّربـکت  و 
ینیبدوخ یهاوخدوخ و  كرـش  زا  دید و  ار  تیران  ماقم  دوخ  زا  و  دید ، ار  وا  تیبارت  تینیط و  ماقم  مدآ و  رهاظ  و  دیدن ، ار  وا  تیناحور 

یتـسرپدوخ و بابـسا  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  نیا  و  دـش ، شبویع  دوهـش  باـجح  صقن و  تیؤر  هدرپ  سفن  ّبح  دومن . تلفغ  شیوخ 
. دش دیعبت  تعیبط  هناخ  تملظ  هیت  هب  سدق  جارعم  زا  دش و  نایصع  ییأردوخ و  ایر و  ییامندوخ و  ّربکت و 

رب تساهتلالـض و  زا  يرایـسب  أشنمرـس  نآ  هب  لهج  هک  ّمهم ، بلطم  ینتـسناد و  هتکن  کی  هب  دنربیم  یپ  دـش  رکذ  هچنآ  زا  تقیقح  لها 
زیاج نآ  زا  تلفغ  دشابن و  اور  نآ  لهج  قح  بلاط  چیه 
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رهاظ لهأ  هلفغ  یـضعب  فّوصت و  لها  هلهج  زا  یـضعب  طیرفت  طارفا و  زا  ار  دوخ  دیاب  ّقح ، بلاط  کلاس و  صخـش  هکنیا  نآ  و  تسین ،

. دوش نکمم  وا  يارب  هللا  یلا  ریس  ات  دنک  اّربم 
هراشا عوضوم  نیا  رد  ةالـصلا  ّرـس  هلاسر  رد  ام  دـندرک . طیرفت  طارفا و  دـندومن و  زواجت  دـح  زا  يردـق  هفیاط  ود  ره  هک  تسا  نآ  قح 

. مینایامنیم تسا  میقتسم  طارص  هک  ار  لادتعا  ّدح  زین  ماقم  نیا  رد  و  میدومن ،
تالیوست زا  و  تسا ؛ تفرعم  لها  تاماقم  زا  لهج  تیاغ  زا  نآ ، ندومن  دوخ  رـس  تیدوبع و  نطوم  زا  ار  رهاظ  تکلمم  جارخا  هلمجلاب ،

ءایلوا نیعلا  ةّرق  هک  فراعم  قیرط  ّدـس  تاماقم و  راکنا  هکناـنچ  دراد ؛ زاـب  یلاـعت  قح  زا  یقیرط  هب  ار  هفیاـط  ره  هک  تسا  میجر  ناـطیش 
رارسا و زا  تلفغ  و  تسا ، نآ  تیناویح  ماقم  سفن و  کلم  ایند و  ّظح  هک  رهاظ ، هب  ار  هیهلا  عیارـش  ندومن  دیدحت  و  مالـسلا ، مهیلع  ادخ 

هفیاط ود  نیا  زا  کی  ره  تسا و  تلفغ  تلاهج و  تیاغ  زا  تسا ، نطاب  یّقرت  بلق و  ریمعت  ّرس و  ریهطت  بجوم  هک  تادابع  هینطاب  بادآ 
قوقح همه  دـیاب  تاماقم  هب  ملاع  هللااب و  فراع  دـنروجهم . فراعم  لها  تاماقم  زا  رود و  تیناـسنا  میقتـسم  طارـص  تداعـس و  قیرط  زا 
ریهطت ار  دوخ  طیرفت  طارفا و  ریـصقت و  ّولغ و  زا  و  دـناسرب ، دوخ  ّظح  ّقح و  هب  ار  یّقح  بحاص  ره  دـنک و  تاعارم  ار  هیرهاظ  هینطاـب و 

. دنک
ور ار  کلم  ملاع  ذئاذل  ایند و  ماطح  نوچ  سپ ، دنک . هدافتسا  دیاب  ار  دوخ  یکولس  ظوظح  روما  همه  زا  لاوحا و  عیمج  رد  کلاس  ناسنا 

دـنک و غراـف  ار  دوخ  بلق  اـهنآ  عمج  لاغتـشا و  زا  ضارعا و  اـهنآ  زا  یتحار  هب  دـید ، لوفا  داـسف و  ار  اـهنآ  رما  بقاوع  ریغت و  لاوز و  هب 
. دنک فاکنتسا  تاراذق  زا  هکنانچ  اهنآ  زا  دوش  فکنتسم 

هیلع هیولع  هفـشاکم  رد  و  تسا ؛ لاـم  اـیند و  تسا -  هفـشاکم  زا  یباـب  هک  مون -  رد  تراذـق  ریبعت  و  تسا ؛ تراذـق  تعیبط  ملاـع  نطاـب 
(108 . ) تسا رادرم  هفیج و  ایند  مالسلا 

ّقلعت و زا  ار  بلق  دـنک ، تحار  نآ  تیذا  زا  ار  هیعیبط  هنیدـم  دـنک و  غراف  ار  دوخ  تعیبط  تالوضف  لاـقثا و  زا  هک  روطناـمه  نمؤم  سپ 
رد دنک  رکفت  دنک و  تحار  غراف و  نآ  زا  ار  هیناحور  هلضاف  هنیدم  درادرب و  لد  زا  ار  هاج  ایند و  ّبح  لقث  دنک و  حیرتسم  نآ  هب  لاغتـشا 

ایند هب  لاغتشا  هکنیا 
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لاغتـشا هک  دمهفب  دنک ، تالاح  نیرتحیـضف  نیرتدب و  هب  جاتحم  ار  وا  دنک و  راوخ  لیلذ و  تعاس  دـنچ  زا  سپ  هنوگچ  ار  فیرـش  سفن 

باسح و هب  دـنک و  راوخ  لیلذ و  ار  ناسنا  دـیدرگ ، عفترم  تعیبط  باـجح  دـش و  هتـشادرب  کـلم  هدرپ  هک  يدـنچ  زا  سپ  ملاـع  هب  یبلق 
زیچان راوخ و  ار  ایند  هک  تسا  نآ  رد  یتحار  و  تسایند ؛ ود  یتحار  بجوم  تعاـنق  اوقت و  هب  کّـسمت  هک  دـنادب  دـنک و  راـتفرگ  باـقع 

و دـیامن ؛ هزیکاپ  زین  ههبـش  مارح و  تاساجن  زا  درک ، هزیکاـپ  هیروص  تاـساجن  زا  ار  دوخ  هکناـنچ  و  دربن ؛ عّتمت  تّذـل و  نآ  زا  دراـمش و 
دوخ رب  و  دیامن ، رارف  هانگ  یشکرس و  زا  ددنب و  ورف  دوخ  رب  ار  یگرزب  ربک و  باب  تفایرد ، ار  دوخ  جایتحا  ّلذ  تخانـش و  ار  دوخ  نوچ 

قح هب  یبوخ  ییوکین و  اب  ات  دنک  ینامرفان  زا  يرود  قح و  يرادربنامرف  رد  دهج  ّدج و  دـنک و  حوتفم  ار  تلجخ  تمادـن و  ینتورف و  ِرد 
ربـص و فوخ و  نادـنز  رد  ار  شیوخ  دوـخ  سفن  هب  دوـخ  و  دوـش ؛ سدـق  ماـقم  هب  بّرقتم  سْفن  يافـص  یگزیکاـپ و  اـب  دـنک و  عوـجر 

قحلم شـسّدقم  تاذ  هانپ  رد  قح  رارق  راد  هب  دشاب و  ناما  رد  یهلا  باذع  نادنز  زا  ات  دنک  نوجـسم  یناسفن  ياهـشهاوخ  زا  يرادـهاگن 
. تسین یشزرا  ار  نآ  ریغ  تسا و  كولس  لها  لامآ  تیاغ  نیا  دشچب . ار  قح  ياضر  معط  لاح  نیا  رد  و  ددرگ ،

سابل بادآ  زا  ياهّمش  مود : دصقم 

هراشا

: تسا هئشن  هس  یّلک  قیرط  هب  نآ  هدمع  هک  تسا  یتائشن  ياراد  هیناسنا  هقطان  سفن 
. تسا هیکُلم  ندب  نآ  ياندا  رشق  و  هرهاظ ، ّساوح  نآ  رهظم  هک  هرهاظ ، هیوایند  هیکلم  هئشن  لّوا ،

. تسا یلاثم  بلاق  یخزرب و  ندب  هنطاب و  ّساوح  نآ ، رهظم  هک  هطّسوتم ، هیخزرب  هئشن  مود ،
. تسا هیبلق  نوؤش  بلق و  نآ ، رهظم  هک  تسا  هینطاب  هیبیغ  هئشن  موس ،

ّصاوخ و راثآ و  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  تسا ؛ یّلجتم  هولج و  تینطاب و  تیرهاظ و  تبسن  يرگید  هب  بتارم  نیا  زا  کی  ره  هب  تبـسن 
رـصب ّسح  رد  يرثا  نآ  زا  دنک ، كاردا  ار  يزیچ  يرـصب  هّساح  ًالثم  رگا  هکنانچ  دنکیم ؛ تیارـس  رگید  هبترم  هب  ياهبترم  ره  تالاعفنا 

. هئشن نآ  تبسانم  هب  دوش  عقاو  ینطاب  یبلق  رصب  رد  يرثا  نآ  زا  و  هئشن ؛ نآ  تبسانم  هب  دوش  عقاو  یخزرب 
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زین نادـجو  اب  قباطم  تسا  نیتم  يوق  ناهرب  قباطم  هکنآ  رب  هوالع  بلطم  نیا  ددرگ . رهاظ  زین  رگید  هئـشن  ود  رد  هیبلق  راثآ  روط  نیمه  و 
زا هک  ار ، هلیمج  قـالخا  زا  کـی  ره  و  تسا ؛ يراـثآ  هکلب  رثا  نطاـب  رد  ار  هیعرـش  هیروـص  بادآ  عـیمج  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تـسه .

هیخزرب و هئـشن  ود  رد  ار  هّقح  دـیاقع  هیهلا و  فراعم  زا  کی  ره  و  تسا ؛ يراثآ  نطاب  رهاظ و  رد  زین  تسا ، سفن  تیخزرب  ماقم  ظوظح 
ار تادوجوم  رگید  تسا و  یلاـعت  قح  دوهـش  بیغ و  ملاوع  دوـجو و  تکلمم  رد  فّرـصتم  هکنیا  هب  ناـمیا  ًـالثم ، تسا . يراـثآ  هرهاـظ 
قح و هب  دامتعا  لکوت و  لثم  ددرگ ، هیناسنا  هلضاف  قالخا  هیناسفن و  تالامک  زا  يرایسب  بجوم  یّلظ ، ینِذا  فّرصت  رگم  تسین  یفّرـصت 

نیمه دوش و  حـیابق  زا  يرایـسب  كرت  هنـسح و  لاعفا  هحلاص و  لامعا  زا  يرایـسب  بجوم  و  تسا ؛ تالامکلا  ما  هک  قولخم  زا  عمط  عطق 
یباتک ریرحت  هب  جاتحم  و  تسا ، جراخ  هدنسیون  هتسکش  ملق  قاروا و  نیا  هلـصوح  زا  نآ  تاریثأت  کی و  ره  دادعت  هک  فراعم  ریاس  روط 

(109 «. ) لیخن رب  امرخ  هاتوک و  ام  تسد  : » دوش مهارف  یلاح  لها  مرگ  سفن  زا  ای  یتفرعم  لها  ياناوت  ملق  زا  هک  تسا  میخض 
دروم ار  بلق  هک  دراد  يرایـسب  تاریثأت  سفن  هیلجت  هیفـصت و  رد  تسا ، هیناسنا  هیلاـمک  قـالخا  زا  یکی  هک  اـضر ، قلُخ  ًـالثم  روط  نیمه 
تـسا گرب  خاش و  هک  هیروص  لاعفا  راثآ و  ندب و  کلم  رد  و  دهد ؛ یّقرت  نامیا ، لامک  هب  ار  نامیا  دهدیم و  رارق  هیهلا  هّصاخ  تایلجت 
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دنادرگ و رهاظ  ياهزادـنا  ات  ار  ( 110 « ) ُهَرََـصبَو ُهَعْمَـس  ُْتنک   » ّرـس دنک و  یهلا  ار  اضعا  اوق و  رگید  رـصب و  عمـس و  دراد : یبیرغ  تاریثأت 
كورت و مامت  هیداع و  ریغ  هیداع و  تانکـس  تاکرح و  عیمج  رهاظ و  تأیه  تسا ، تاریثأـت  هکلب  ریثأـت  رهاـظ  رد  ار  بتارم  نآ  هکناـنچ 

جوا زا  ار  کلاس  ادخ  ناگدـنب  زا  یکی  هب  تراقح  يور  زا  رظن  کی  اب  هک  دوش  هاگ  هک  بیجع ، سپ  تسا  یتاریثأت  زین  اهنآ  رد  ار  لاعفا 
. دیامنب دناوتن  زارد  ياهلاس  هب  ار  نآ  ناربج  دنک و  باترپ  نیلفاس  لفسا  هب  یلعا 

تـسد زا  ار  دوخ  تنوکـس  لاح  دـیآ و  رد  هزرل  هب  یمیالم  میـسن  زا  نونجم  دـیب  نوچ  تسا و  ناوتان  فیعـض و  ام  هراچیب  ياـهبلق  نوچ 
مینک بلق  يرادـهاگن  هدومن ، هیبلق  تالاح  هظحالم  تسا ، سابل  ذاّختا  اهنآ  زا  یکی  هک  هیداع ، روما  رد  یتح  هک  تسا  مزال  سپ  دـهدب ،

سفن و نوچ  و 
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قاطن تردـق و  هزادـنا  ات  راچان  تسا ، جراخ  ام  تقاط  زا  نآ  هب  هطاحا  هک  تسا  قیقد  سب  یتـالیوست  مکحم و  سب  ییاـهماد  ار  ناـطیش 
. مییامن دییأت  قیفوت و  بلط  تالاح  همه  رد  یلاعت  قح  زا  مایق و  اهنآ  لباقم  رد  دوخ  عسو 

رد دیاب  یناحور  یّقرت  قح و  بلاط  ناسنا  تسا ، ریثأت  نطاب  رد  ار  رهاظ  رهاظ و  رد  ار  نطاب  هک  دش  حضاو  هکنآ  زا  سپ  هک  مییوگ  سپ ،
ار حور  ههجوو  دـنکیم  لفاغ  قح  زا  جراخ و  تماقتـسا  زا  ار  بلق  دراد و  دـب  ریثأـت  حور  رد  هک  ار  هچنآ  ساـبل  تأـیه  هّداـم و  باـختنا 

هکلب تسا ، نیزت  لّمجت و  ابیز و  رخاف  سابل  رد  طقف  هراّما  سفن  سیلدت  ناطیـش و  لیوست  هک  دوشن  نامگ  دنک . زارتحا  دیامنیم  ییایند 
، ترهـش سابل  زا  دـیاب  ناسنا  تهج  نیا  زا  و  دـیامن ؛ طقاس  رابتعا  هجرد  زا  شزرا  یب  سردـنم و  سابل  هطـساو  هب  ار  ناسنا  هک  دوش  هاـگ 

تسا هّجوت  بلاج  نآ  تأیه  سنج و  هّدام و  هک  رخاف  ياهـسابل  زا  هکنانچ  دیامن . زارتحا  فراعتم ، لومعم و  فالخ  رب  یـشم  قلطم  هکلب 
فرحنم لادتعا  زا  دزغلیم و  ینیعت  زایتما و  هلمجلا  یف  دّرجم  هب  تسا ، تابَث  یب  تخـس  فیعـض و  رایـسب  ام  بلق  اریز  دنک ؛ زارتحا  دـیاب 

هب تسا  يرب  يراع و  تیمدآ  لامک  سفن و  تّزع  تیناسنا و  فرـش و  لحارم  مامت  زا  هک  یفیعـض  هراچیب  ناسنا  دـشاب  اـسب  هچ  دوشیم .
یشورف فرش  گنن و  نیدنچ  اب  هکنآ  ای  هدرک  بناجا  زا  دیلقت  نآ  تخود  شرب و  رد  هک  یمشپ  ای  یمشیربا و  هچراپ  عرز  هس  ود  هطساو 

زا زج  تسین  نیا  و  درمـشن ؛ يزیچ  هب  ار  يدوجوم  چیه  و  دنک ]  ] هاگن زان  ربک و  تراقح و  رظن  هب  ادخ  ناگدـنب  رب  هدومن  لیـصحت  ار  نآ 
. درادنپ دوخ  فرش  رابتعا و  هیام  ار  دنفسوگ  سابل  مرک و  تالضف  هک  تیفرظ  یکچوک  سفن و  فعض  لامک 

وت يا ؛ هداز  مدآ  وت  یشاب ؛ ناکم  نوک و  هصالخ  ناکما و  ملاع  رخف  دیاب  وت  یتسه ؛ ياهیام  یب  فیعض  قولخم  ردقچ  ناسنا ، هراچیب  يا 
(111 «. ) ریفص دننزیم  شرع  هرگنک  ار ز  وت   » یشاب تارهاب  تایآ  زا  دیاب  يا ؛ هداز  هفیلخ 

رتش و دنفـسوگ و  مشیربا و  ِمرک  زا  راختفا  نیا  ینکیم ؛ راختفا  نآ  اب  يدومن و  بصغ  ار  هراچیب  تاـناویح  تاـسوبلم  فلخاـن ، تخبدـب 
. ییامنیم ّربکت  زان و  نارگید  راختفا  اب  ینکیم و  رخف  نارگید  سابل  اب  ارچ  تسا ، هابور  باجنس و 

115
: هدومرف ریما  ترـضح  تهج  نیا  زا  تسا ، ریثأت  سوفن  رد  ار  نآ  ندوب  تنیز  رپ  تمیقرپ و  سابل و  سنج  هّدام و  هک  روط  نامه  هلمجلاب ،

(. 112 « ) شتآ ّربکتم  يارب  تسا  ّدبال  ّربکت و  زا  تسا  ّدبال  دشوپب  یلاع  سابل  هک  یسک  »
تیبصع هدومن ، بناجا  هب  هیبش  ار  دوخ  سابل  هکنآ  هطـساو  هب  ناسنا  هک  دوش  هاگ  هک  تسا ؛ يراثآ  نآ  تخود  شرب و  زرط  تأـیه و  رد 

تسا تهج  نیا  زا  ددرگ . وا  بوبحم  اهنآ  نانمـشد  ددرگ و  رّفنتم  رجزنم و  لوسر  ادخ و  ناتـسود  زا  اهنآ و  هب  تبـسن  دنک  ادیپ  هنالهاج 
هک هدومرف  یحو  ایبنا  زا  یکی  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا ، دراو  قداص  ترضح  زا  هک  تیاور ، بسح  هب  هک 

دیوش نم  نمـشد  ات  نم ، نانمـشد  نوچمه  دـینکن  یـشم  و  نم ، نانمـشد  نوچمه  دـیروخن  و  ارم ، يادـعا  ساـبل  دیـشوپن  وگب  نینمؤم  هب 
(113 . ) دننم نمشد  اهنآ  هکنانچ 

رد لکـش  تأیه و  رد  هچ  سنج و  هّدام و  رد  هچ  ار  تسپ  یلیخ  ياهـسابل  تسا ، ریثأت  سوفن  رد  ار  رخاف  یلیخ  ياهـسابل  هک  روط  ناـمه 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 417 

http://www.ghaemiyeh.com


، قیقد رایـسب  تسا  يدـیاکم  ار  سفن  اریز  دـشاب ؛ رخاف  ياهـسابل  نآ  زا  رتالاب  بتارم  هب  نیا  داسف  هک  دـشاب  اسب  هچ  و  تسا ؛ ریثأـت  سوفن 
بیاعم زا  دندیـشوپ ، فیطل  مرن و  ياهـسابل  نارگید  هدیـشوپ و  سابرک  نشخ و  سابل  دوخ  هکنیا  هب  دـید  زاتمم  عون  زا  ار  دوخ  هک  نیمه 
باجعا دوخ  هب  هک  دشاب  اسب  و  درامش ؛ راختفا  هیام  ار  دوخ  هب  طوبرم  ریغ  یضرع  رما  نیا  و  دنکیم ؛ تلفغ  دوخ  هب  ّبح  هطساو  هب  دوخ 

التبم اسب  هچ  و  دناد ؛ هللا  دابع  صّلخ  نیبّرقم و  زا  ار  دوخ  دناد و  رود  قح  سدق  تحاس  زا  ار  نیریاس  دنک و  ادخ  ناگدنب  رب  ّربکت  دنک و 
، هدومن تعانق  یـشوپ  هدنژ  نشخ و  سابل  هب  هیناسفن  تالامک  اوقت و  تفرعم و  بتارم  همه  زا  هراچیب  دوش . گرزب  دـسافم  رگید  ایر و  هب 

ناطیـش يایلوا  زا  هک  ار  دوخ  و  تسا ، لفاغ  هدش  ادـیپ  سابل  نیا  ریثأت  ءوس  زا  هک  تسا  نیمه  اهنآ  نیرتگرزب  هک  دوخ  بیع  نارازه  زا  و 
هب التبم  ار  ناسنا  سابل  زرط  تأیه و  هک  دـشاب  اسب  روط  نیمه  دـناد . شزرا  یب  زیچان و  ار  ادـخ  ناگدـنب  دراد و  بوسحم  هللا  لـها  تسا 

. دوش روهشم  سدق  دهز و  هب  هک  دهد  بیترت  ار  سابل  يروط  هکنانچ  دنک ، دسافم 
بولق هک  تسا  يروما  زا  طیرفت ، بناج  رد  ای  طارفا  بناج  رد  هچ  ترهش ، سابل  هلمجلاب ،

116
ِلئاذر تاهّما  زا  اهنآ  زا  کـی  ره  هک  دوش  راـختفا  ربک و  اـیر و  بجع و  بجوم  دـیامنیم و  علخنم  قـالخا  مراـکمزا  لزلزتم و  ار  هفیعض 

زین ثیداحا  رد  تسا . حـیابق  عیمج  همـشچرس  تائیطخ و  لک  سأر  نآ  هک  ددرگ  نآ  هب  یگتـسبلد  ایند و  هب  نوکر  بجوم  هکلب  هیناسفن 
كانمـشخ یلاعت  يادخ  : » دومرف هک  دنک  لقن  قداص  ترـضح  زا  فیرـش  یفاک  رد  هکنانچ  هدیدرگ ؛ روکذـم  روما  زا  يرایـسب  هب  هراشا 

نآ زا  مه  (. 115 « ) تسا شتآ  رد  شدب ، بوخ و  ترهش ، : » دومرف هک  هدومن  لقن  ترـضح  نآ  زا  مه  (. 114 « ) سابل ترهش  هب  دشابیم 
ادخ لوسر  زا  و  ( 116 « ) زامن ترهش  یکی  و  سابل ، ترهش  یکی  دوشیم : كانمـشخ  ترهـش  ود  زا  دنوادخ   » هک تسا  لوقنم  ترـضح 

« دناشوپیم وا  هب  ّتلذ  سابل  ترخآ  رد  دنوادخ  دشوپب ، ترهـش  سابل  ایند  رد  هک  یـسک  : » دومرف هک  هدـش  ثیدـح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(. 117)

یلّصم سابل  بادآ  زا  ياهراپ  مود : ماقم 

سابل تراهط  ّرس  لّوا : باب 

كولملا کلم  سّدـقم  رـضحم  رد  روضح  بادآ  تاعارم  ار  کلاس  و  تسا ؛ سنا  رـضحم  رد  روضح  برق و  ماـقم  هب  جورع  ماـقم  زاـمن 
. تسا مزال 

رشق رـشق  هکلب  رـشق  رتاس  هک  ار ، سابل  تراهط  دنک و  تلفغ  ياهظحل  نآ  زا  دیابن  کلاس  هک  تسا  تارطخ  یـسب  روضح  بدا  رد  سپ ،
ندب دوخ  تسا ، یکُلم  ِندب  ِسابل  رتاس و  يروص  سابل  نیا  هکنانچ  هک  دـنادب  و  دـهد ؛ رارق  ینطاب  ياهـسابل  تراهط  هلیـسو  دـیاب  تسا ،
ندـب و  تسوا ؛ رتاس  ندـب  نیا  تسا و  ییایند  ندـب  باجح  رتس و  رد  یلو  تسا  دوجوم  نآلا  یخزرب  ندـب  و  تسا ؛]  ] یخزرب ندـب  رتاـس 
هفیطل ِرتاس  نآ  و  تسا ؛ ّرـس  رتاس  حور  و  تسا ؛ حور  رتاـس  بلق  و  تسا ؛ بلق  رتاـس  نآ  و  تسا ؛ سفن  باـجح  ساـبل و  رتاـس و  یخزرب 

هللا لها  صّلخ  رد  هچرگ  بتارم  نیا  عیمج  تسا . هیلاع  هبترم  رتاس  هلزان  هبترم  ره  بتارم . زا  کلذ  ریغ  یلا  تسا ، هیفخ 
117

. دوشیم نامه  هب  هراشا  اذهل  دنراد  همه  نوچ  ار  بتارم  نآ  زا  یضعب  یلو  دنمورحم ، اهنآ  زا  نارگید  دوجوم و 
تـسا نامحر  رـضحم  دِّعبم  ناطیـش و  زجر  هک  تراذقو  دوشن  قّقحم  ندب  سابل و  تراهط  هب  زامن  تروص  هکنانچ  هک  تسناد  دیاب  سپ ،

، دـنهدن راب  سنا  ماقم  هب  دـیعبت و  سدـق  رـضحم  زا  ناطیـش  زجر  هب  هدولآ  ندـب  ساـبل و  اـب  ار  یّلـصم  تسا و  رـضحم  رد  دورو  عناوم  زا 
. تسا رضحم  رد  دورو  عناوم  زا  تسا  دیلپ  نآ  تاروذاق  زجر و  زا  ناطیش و  تافّرصت  زا  هک  قح  ینامرفان  یصاعم و  تاراذق 
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طیارش زا  سابل  نیا  ریهطت  و  دوش ؛ دراو  قح  رـضحم  هب  دناوتن  تراذق  نیا  اب  هدومن و  یخزرب  ندب  رتاس  سیجنت  یـصاعم ، هب  سّبلتم  سپ 
تراهط و تیطرـش  نآ و  سابل  تراذـق  تراهط و  یبیغ و  ندـب  نآ  زا  تسایند ، باجح  رد  ات  ناسنا  تسا . ینطاب  زاـمن  تحـص  قّقحت و 

مه رد  ار  رهاظ  هقرفت  طاسب  عمجلا  موی  نطاب و  تنطلـس  دـمآ و  نوریب  باجح  نیا  زا  هک  يزور  درادـن ؛ یعالّطا  نآ  رد  تراذـق  تیعنام 
نیع اب  دش ، هتـسب  یکلم  یناویح  مشچ  زاب و  یتوکلم  نطاب  مشچ  دـیدرگ و  علاط  ییایند  هملظم  بجح  ءارو  زا  تقیقح  سمـش  دـیچیپ و 

سّدقم رضحم  زا  دیعبت  يارب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  هدوب  عناوم  نارازه  هب  يالتبم  هتـشادن و  تراهط  وا  زامن  رما  رخآ  ات  هک  دبایرد  تریـصب 
دنامیم هک  يزیچ  طـقف  تسین و  ناـسنا  يارب  ياهلیح  ناربج و  يارب  یهار  زور  نآ  رد  هک  سوسفا  نارازه  دـندوب و  لقتـسم  یببـس  قح ،

(. 118 « ) ُْرمَالا یُِضق  ْذِا  ِةَرْسَْحلا  َمْوی  ْمُهْرِْذنَاَو   » تسین شنایاپ  هک  ییاهترسح  درادن ، رخآ  هک  ییاهتمادن  تساهتمادن  اهترسح و 
قالخا ساجرا  زا  ریهطت  نآ  تسا و  مزال  زین  ناطیـش  زجر  زا  یتوکلم  ندب  دوخ  تراهط  دش ، لصاح  تراهط  ار  ینطاب  ندـب  سابل  نوچ 
ناطیـش سجر  زا  زین  اهنآ  و  دـیامن ؛ روجهم  قح  برق  طاسب  زا  رود و  رـضحم  زا  ار  ناسنا  دـنک و  نطاب  ثیولت  کی  ره  هک  تسا ، همیمذ 

زا کی  ره  هک  تسا  ییأردوخ  ییامندوخ و  یـشورفدوخ و  یهاوخدوخ و  ینیبدوخ و  ْمئامذ  همه  يدابم  لوصا و  تسا . تمحر  زا  دـیعب 
. تسا تائیطخ  زا  يریثک  سأر  هیقالخا و  مئامذ  زا  يرایسب  أدبم  اهنآ 

118
هب دنک  ادیپ  لاغتـشا  تسا  مزال  درک ، ریهطت  یعرـش  تضایر  حوصن و  هبوت  بآ  هب  ار  اوقت  سابل  دـش و  غراف  تراهط  نیا  زا  کلاس  نوچ 
نآ ریهطت  ات  و  تساهرتاس ، اهسابل و  ریاس  هب  يراس  نآ  تراذق  تسا و  رتشیب  نآ  رد  ناطیش  فّرـصت  تسا و  یقیقح  رتاس  هک  بلق  ریهطت 

. دوشیم هراشا  قاروا  نیا  تبسانم  هب  نآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  یبتارم  نآ  ریهطت  يارب  زا  ددرگن و  روسیم  رگید  تاراهط  دوشن 
رد دورو  تسا ، بلق  رد  ّتبَحَم  نیا  ار  ناـسنا  اـت  و  تسا ؛ دـسافم  ماـمت  أـشنم  تاـئیطخ و  ّلـک  سأر  هک  تساـیند ، ّبـح  زا  ریهطت  یکی ،

ياهتیـصو ادخ و  باتک  رد  دـیاش  دریگن . تروص  تراذـق  نیا  اب  تسا ، تاراهّطلا  ما  هک  هیهلا ، ّتبَحَم  دوشن و  رّـسیم  شیارب  قح  رـضحم 
، نآ زا  زیهرپ  نآ و  رد  دهز  ایند و  كرت  لثم  يزیچ  رتمک  هب  هیلع ) هللا  مالس   ) نینمؤملاریما ترضح  ًاصوصخ  مالـسلا و  مهیلع  ایلوا  ایبنا و 
رد تّمه  فرـص  هیبلق و  هیوق  تاضایر  عفاـن و  ملع  هب  زج  دوشن  لـصاح  ریهطت  زا  هبترم  نیا  دنـشاب . هداد  تیمها  تساوقت ، قیاـقح  زا  هک 
ْنِم َِملَع  ًءَْرما …  هللا  َمِحَر   » هیبیغ ملاوع  تداعس  تمارک و  ایند و  بارخ  لوفا و  رد  رابتعا  هب  بلق  ندومن  لوغـشم  داعم و  أدبم و  رد  رکفت 

(. 119 « ) َنیَا یِلا  َو  َنیَا  ِیف  َو  َنیَا 

تروع رتس  هیبلق  تارابتعا  مود : باب 

، تفای روضح  نیع  ار  دوخ  نلع  ّرس و  رهاظ و  نطاب و  هکلب  دید ، الع ) ّلج و   ) قح سّدقم  رضحم  رد  رضاح  ار  دوخ  هللا  یلا  کلاس  نوچ 
ِسْمَّشلا ِعاعُـش  ِلاّصِتا  ْنِم  هللا  ِحوُِرب  ًالاّصِتا  ُّدَشََال  ِنِمؤُْملا  َحُور  َّنِا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدش  تیاور  یفاک  زا  هکنانچ 

(. 120 « ) اِهب
طبر و ّقلعت و  نیع  دوهـش  لزانم  یندا  ات  بیغ  بتارم  یلعا  زا  دوجو  هرئاد  عیمج  هک  تسا  هتـسویپ  هیلاع  مولع  رد  نیتم  اوق  ناهرب  هب  هکلب 

َوُه ُهَّللا  هَّللا و  یِلا  ُءارَقُْفلا  ُْمْتنَا  ُساّنلا  اهیَأ  ای   » هکرابم هیآ  دـشاب  ینعم  نیا  هب  هراشا  دـیاش  و  هتمظع ) ّتلج   ) قلطم مویق  هب  تسا  رقف  ضحم 
(. 121 « ) ُدیمَْحلا ِینَْغلا 

تاروع عیمج  رتس  دید ، روضح  نیع  نوؤش  عیمج  هب  ار  دوخ  نوچ  کلاس  هلمجلاب ،
119

شتحاضف تحابق و  قح  رـضحم  رد  هنطاب  تاروع  فشک  هک  تفایرد  نوچ  روضح و  بدا  رـضحم و  ظفح  يارب  دـنک  هینطاـب  هیرهاـظ و 
هنطاب تاروع  (. 122 « ) مِکبوُلق یِلا  ُرُْظنی  ْنکلَو  ْمکِرَوُص ، یِلا  ُرُْظنیـال  هللا  َّنِا  : » ثیدـح ياـضتقم  هب  تسا  هرهاـظ  تاروع  فشک  زا  رتـشیب 
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زا هبترم  لّوا  نیا  دنکیم و  طقاس  روضح  بدا  رضحم و  تقایل  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  هیقلخ  هیدر  لاوحا  تاداع و  ثئابخ  قالخا و  میامذ 
. تسا تاروع  فشک  روتس و  کته 

تیراّفغ و بلط  اـب  راّـفغ »  » و راّتـس »  » مسا تحت  رد  دـنکن و  روتـسم  ار  دوخ  ناـسنا  ـالع ) ّلـج و   ) قح تیراّـفغ  تیراّتـس و  هدرپ  اـب  رگا 
هکئالم رـضحم  رد  وا  روتـس  کته  دـش  هدـنکفارب  هک  ایند  باجح  دـش و  هدـیچرب  هک  کلم  هدرپ  هک  دوش  اـسب  هچ  دوشن ، عقاو  تیراـّتس 

شا ییاوسر  تحاضف و  تحابق و  دوش  فوشکم  هک  هینطاب  تاروع  نآ  هک  دنادیم  ادخ  و  ددرگ ؛ مالسلا  مهیلع  نیلـسرم  ءایبنا  نیبّرقم و 
. تسا ردقچ 

نیا تسین . ملاع  نآ  ياهتمقن  اهتمعن و  زا  یکی  روهظ  شیاجنگ  ار  ملاع  نیا  هک  نکم  سایق  ملاع  نیا  اب  ار  ترخآ  ملاع  عاضوا  زیزع ، يا 
، درادـن تسا ، نامه  زا  مه  ربق  ملاع  هک  یلفـس ، توکلم  ياههدرپ  زا  ياهدرپ  روهظ  شیاجنگ  شملاوع  اهنامـسآ و  يروانهپ  همه  اب  ملاع 

ترضح زا  دیرملا  ۀینم  رد  هرس  سدق  یناث  دیهش  خیش  هک  یلّصفم  ثیدح  رد  تسا . نآ  هنومن  تمایق  ملاع  هک  یلعا  توکلم  هب  دسر  هچ 
: دومرف هک  تسا  دراو  دیامرفیم  لقن  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیّدص 

هب تمارک  ياهتعلخ  زا  دنـشوپیم  تعلخ  اهنآ  رب  و  دـنوشیم ؛ روشحم  ام  نایعیـش  ياملع  اـنامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ات دوش -  هداد  رون  زا  تعلخ  رازه  رازه  اهنآ  یـضعب  هب  هکنآ  یّتح  ادـخ ؛ ناگدـنب  داشرا  رد  اهنآ  ندرک  تیّدـج  ناشمولع و  ترثک  ردـق 

(123 . ) هبترم رازه  رازه  دنکیم  عولط  نآ  رب  سمش  هچنآ  زا  تسا  لضفا  اهتعلخ  نآ  زا  هتشر  کی  دیامرفیم -  هکنآ 
زا دوـخ  دانـِسا  هب  دـنک  ثیدـح  قودـص  موـحرم  زا  نیقیلا  ملع  رد  هللا  همحر  ضیف  باـنج  شباذـع ، هب  عـجار  اـّما  شمیعن . هب  عـجار  نیا 

: هک درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  هک  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
120

زا ياهرطق  رگا  نآ و  ترارح  زا  دوش  بوذ  ایند  انامه  دوش ، هداهن  اـیند  رب  تسا  عارذ  داـتفه  شلوط  هک  ياهلـسلس  نآ  زا  هقلح  کـی  رگا 
(124 . ) نآ دنگ  زا  نآ  لها  دنریمیم  ایند ، لها  ياهبآ  رد  دکچب  نآ  عیرض  مّوقز و 

. نمحّرلا بضغ  نم  هللااب  ذوعن 

تقو هیبلق  بادآ  موس : دصقم 

[ تاولص تاقوا  راظتنا  تاجانم و  زا  صاوخ  تّذل  : ] لّوا لصف 

زا همسا ) ّزع   ) يراب ترضح  تاجانم  هب  اهنآ  قایتشا  تیبوبر و  سّدقم  ماقم  هب  اهنآ  تفرعم  تّوق  ردق  هب  ار  هبقارم  باحصا  تفرعم و  لها 
. تسه هدوب و  تبظاوم  تبقارم و  تسا ، قح  اب  تاجانم  تاقیم  هک  تاولص ، تاقوا 

زا دـننکن و  رایتخا  قح  تاجانم  هب  ار  يزیچ  دـناۀنیّطلا ، میرک  سفّنلا و  فیرـش  دنلـضاوف و  لئاضف و  بابرا  فراعم و  باحـصا  هک  نانآ 
تاولص تاقوا  نانیا  دنناد . قح  اب  تاجانمو  رکذت  رد  همه  ار  تفرعم  تلیضف و  فرـش و  ّزع و  دنبلاط و  ار  وا  دوخ  قح  تاجانم  تولخ و 
رـضاح اهنآ  لد  دننک . ایهم  رـضاح و  قح  تاقیم  يارب  ار  دوخ  و  دنـشک ، راظتنا  قح  اب  تاجانم  تقو  زا  دننک و  تبظاوم  لد  ناج و  هب  ار 
قایتشا دنناد و  قلطم  لماک  اب  ترشاعم  تدوارم و  ار  تیدوبع  و  دننک ، رضاح  يارب  ار  رضحم  مارتحا  دنبلط و  ار  رضاح  رضحم  زا  تسا و 

. تسا باب  نیا  زا  تدابع  يارب  اهنآ 
ياهتجهب اهتّذـل و  یتشهب و  يدـبا  ياهتمعن  دـنا و  هلالج ) ّلج   ) ّقح ترـضح  تامارک  هتفیـش  ترخآ و  ملاـع  بیغ و  هب  نمؤم  هک  ناـنآ 

تـسا هیورُخا  مَِعن  رذـب  هک  تادابع  تقو  رد  زین  دـننکن ، هلدابم  هبوشم  هتّقوم  هصقاـن  ذـئاذل  هیواـیند و  هرثاد  ظوظح  اـب  ار  يدمرـس  یمئاد 
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ریاخذ بسک  جیاتن و  لوصح  تقو  هک  تاولـص ، تاقوا  زا  و  دننک ، رما  هب  مایق  قایتشا  یبسچلد و  يور  زا  دنیامن و  رـضاح  ار  دوخ  بولق 
معن هب  یبلق  نامیا  تسا و  ربخاب  بیغ  ملاع  زا  اهنآ  بلق  نوچ  زین  نانیا  دـننکن . رایتخا  نادـیواج  معن  هب  ار  يزیچ  و  دنـشک ، راـظتنا  تسا ،

. دننکن دوخ  تاقوا  عییضت  دنرامش و  تمینغ  ار  دوخ  تاقوا  دندروآ ، ترخآ  ملاع  همئاد  تاّذل  یگشیمه و 
121

و نانآ ؛ فراعم  اهنآ و  بتارم  بسح  هب  تسا  یتاّذل  اهنآ  يارب  زین  تادابع  دوخ  دشن ، رکذ  هک  رگید  ضعب  و  دـش ، رکذ  هک  فیاوط  نیا 
رد ناگتفرورف  سوه و  اوه و  ياهریجنز  هتـسب  یناما و  لامآ و  راتفرگ  ياههراچیب  ام  یلو  تسین . هجو  چـیه  هب  اهنآ  يارب  فیلکت  تفلک 

نامبلق هقئاذ  ار  تلیضف  نافرع و  زا  یتّذل  هن  هدیـسر و  نامحور  هّماش  هب  قشع  ّتبَحَم و  زا  ییوب  هن  هک  تعیبط  ملاع  یناملظ  روجـسم  رحب 
تاجاحلا یـضاق  اب  تاجانم  میناد و  تفلک  فیلکت و  ار  هیهلا  تادابع  نانیمطا . نامیا و  بابرا  هن  مینایع و  نافرع و  باحـصا  هن  هدیـشچ ،

، تسا ناملاظ  فکتعم  هک  تعیبط ، راد  هب  زج  میرادن و  يزیچ  هب  نوکر  تسا ، تاناویح  فلعم  هک  ایند ، زج  میرامش . فّلکت  رابرس و  ار 
. تسا روجهم  نافرع  قوذ  زا  نام ]  ] حور هقئاذ  روک و  لیمج  لامج  زا  نامبلق  تریصب  مشچ  میرادن . یقّلعت 

تقو زا  تبظاوم  مود : لصف 

نامهفب دوخ  بلق  هب  و  نک ؛ مایق  نآ  هیبلق  بادآ  هب  رامـش و  تمینغ  ار  تاجانم  تقو  نیا  رودقم  رادقم  روسیم و  ردـق  هب  زین  وت  زیزع ، يا 
تسا و قح  اـب  تسناؤـم  تدوارم و  هب  هیهاـنتم  ریغ  تاـمارک  لاـملا  سأر  هیناـسفن و  لـئاضف  همـشچرس  يورخا و  يدـبا  تاـیح  هیاـم  هک 

رتلماک رتعماج و  تادابع  عیمج  زا  تسا و  قح  لالج  لامج و  تسد  اب  هدـش  هتخاس  یناحور  نوجعم  هک  زاـمن  ًاـصوصخ  وا ؛ اـب  تاـجانم 
تاقوا رگید  رد  هک  تسا  یتینارون  نآ  رد  هک  نک  باختنا  ار  نآ  تلیـضف  تاقوا  نک . تظفاحم  ناکمإلا  یّتح  نآ  تاـقوا  زا  سپ ، تسا .

ینک و نیعم  فّظوم و  ار  دوخ  تاقوا  هکنیا  هب  دوش  لـصاح  نیا  نک و  عطق  هکلب  نک  مک  تاـقوا  نآ  رد  ار  دوخ  هیبلق  تالاغتـشا  تسین .
یتاقّلعت ار  بلق  یـشاب و  هتـشادن  يرگید  ياهراک  تقو  نآ  رد  هک  ینک  نییعت  ّصاخ  یتقو  تسوت ، یبدا  تایح  لّـفکتم  هک  زاـمن ، يارب 

. ینک رضاح  تحار و  ار  بلق  یناوتب  ات  هدم  رارق  محازم  رگید  روما  اب  ار  زامن  و  دشابن ؛
هکلب ناراوگرزب  نآ  تالاح  رد  ّربدـت  هب  هکنآ  ات  منکیم  رکذ  اضتقا  ردـق  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  لاوحا  رد  هدراو  ثیداحا  نونکا 

. دزیخرب تلفغ  باوخ  زا  دنک و  كاردا  بلق  ار  ماقم  رطخ  تیّمها و  فقوم و  تمظع  دیاش  و  دیآ ؛ لصاح  یهّبنت 
اب ام  درکیم و  تبحص  ام  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهنز  زا  یضعب  زا 

122
ادیپ ادخ  هب  هک  یلاغتشا  يارب  میتخانشیمن ، ار  وا  ام  تخانشیمن و  ار  ام  وا  ییوگ  دشیم ، رضاح  زامن  تقو  نوچ  میدرکیم ؛ تبحص  وا 

لزلزتم دـیچیپیم و  دوخ  هب  دـشیم ، زاـمن  تقو  نوچ  هک  هدـش  تیاور  هیلع ) هللا  تاولـص   ) ریما ترـضح  زا  ( 125 . ) زیچ ره  زا  درکیم 
هـضرع یلاعت  يادخ  هک  یتناما  تقو  دمآ  : » دومرفیم نینمؤملاریما ؟ ای  ار  وت  تسا  یلاح  هچ  نیا  ترـضح : نآ  هب  دندرک  ضرع  دـشیم .

وضو یتقو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  (. 126 « ) نآ زا  دندیـسرت  نآ و  لـمح  زا  دـندرک  اـبا  اـهنیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  نآ  تـشاد 
تسد ود  نیب  درک  فوقو  هک  یسک  يارب  تسا  راوازس  : » دومرف دندیسرپ ، ببـس  دیزرلیم . شلـصافم  درکیم و  رییغت  شگنر  تفرگیم 
وـضو تقو  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ترـضح  زا  (. 127 « ) دزرلب شلــصافم  دوـش و  درز  شگنر  هـکنیا  شرع ، بحاـص 

هداتسیا یک  تسد  ود  نیب  دینادیمن  : » دومرفیم وضو ؟ تقو  دوشیم  امـش  ضراع  هک  تسا  لاح  هچ  نیا  دش  هتفگ  دشیم . درز  شگنر 
(. 128 ( »؟ ما

يذ ترضح  سدق  هاگراب  رد  روضح  تاقوا  تاولص ، تاقوا  هک  مینامهفب  دوخ  روجهم  بوجحم  بلق  هب  و  مینک ، رکفت  يردق  رگا  زین  ام 
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هدومرف توعد  دوخ  تاجانم  هب  ار  زیچان  فیعـض  هدنب  تسا  قلطم  میظع  كولملا و  کلام  هک  یلاعت  قح  هک  تسا  یتاقوا  تسا ، لالجلا 
تفرعم رادقم  هب  تقو  لوخد  زا  دنک ، ادیپ  یمئاد  ياهتجهب  رورـس و  يدبا و  ياهتداعـس  هب  زوف  ات  هداد  لوخد  نذا  دوخ  همارکلا  راد  هب  و 

. میتشاد رورس  تجهب و  دوخ 
هملاکم هبطاخم و  ترخآ و  ایند و  کلام  روضح  هب  دورو  يارب  ینک  ایهم  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تاقوا  هیبلق  بادآ  فیعـض ، يا  هلمجلاـب ،

لالج و یگرزب و  تمظع و  نک و  دوخ  ییاون  یب  ّتلذ و  یگراچیب و  فعـض و  هب  هّجوت  يرظن  اب  سپ ، ـالع .) ّلـج و   ) قح ترـضح  اـب 
زجع و هب  فارتعا  دنوش و  دوخ  یب  دوخ  زا  شتمظع  هاگراب  رد  نیبّرقم  هکئالم  نیلـسرم و  ءایبنا  هک  هتمظع ) ّتلج   ) سّدقم تاذ  يایربک 
اب درامش و  زیچان  ار  دوخ  تادابع  دوخ و  دنک و  فوخ  راعـشتسا  لد  يدنامهف ، لد  هب  يدرک و  ار  رظن  نیا  نوچ  دننک ؛ ّتلذ  تنکـسم و 

تمحر و هعس  هب  هّجوت  يرظن 
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دراد هک  یگراچیب  یگدولآ و  همه  اب  دوخ  سدق  هاگراب  هب  ار  یفیعـض  هدنب  هک  نک  سّدـقم  تاذ  نآ  تینامحر  هطاحا  تفوطع و  لامک 
توعد مالسلا  مهیلع  نیلسرم  ءایبنا  نداتسرف  ینامسآ و  ياهباتک  ندومن  لزان  ناگتشرف و  نداتسرف  ورف  تافیرشت  همه  اب  ار  وا  و  هداد ، راب 

 - شترـضح يارب  روضح  توعد و  نیا  رد  ای  دـشاب ، هراچیب  نکمم  يارب  زا  يدادعتـسا  هقباـس  هکنآ  نودـب  هدومرف  دوخ  سنا  سلجم  هب 
. دوشب رّوصت  يدوس  مالسلا  مهیلع  ایبنا  هللا و  ۀکئالم  ای  هللااب -  ُذوعن 

ار دوخ  تبهر  تبغر و  اجر و  فوخ و  مدق  اب  سپ ، دـنکیم . يراودـیما  اجر و  راعـشتسا  دوش و  لصاح  یـسنا  هّجوت  نیا  اب  ار  بلق  هّتبلا 
ّتلذ و راسکنا و  راعـشتسا  لِجَو و  لد  لِجَخ و  بلق  اب  هک  تسا  نآ  نآ  هدمع  هک  نک ؛ ایهم  ار  روضح  هّدُع  هّدِع و  و  نک ؛ روضح  يایهم 
رد لوخد  نذا  و  يرامشن ، تیدوبع  تدابع و  قیال  ینادن و  رـضحم  قیال  هجو  چیه  هب  ار  دوخ  و  يوش ، رـضحم  دراو  یگراچیب  فعض و 

نیع بُصن  ار  دوخ  ّتلذ  رگا  هک  ینادـب ؛ هتردـق ) ّتلج   ) تیدـحا ترـضح  فطل  میمع  تمحر و  لومـش  زا  طـقف  ار  تیدوبع  تداـبع و 
اب یلاعت  قح  یتسناد ، شزرا  یب  زیچاـن و  ار  دوخ  تیدوبع  دوخ و  يدومن و  قح  سّدـقم  تاذ  يارب  عضاوت  لد  ناـج و  هب  يدرک و  دوخ 

. دیامرف عّلخم  دوخ  تامارک  هب  دنک و  عفترم  ار  وت  دیامرف و  فّطلت  وت 

زامن تانراقم  هثلاث  هلاقم 

هماقا ناذا و  بادآ  ضعب  باب 1 :

هیلامجا بادآ  لصف 1 :

اهنآ هدیدرگ ، کیدزن  تاقالم  روضح و  تقو  نوچ  دهد و  رـضحم  رد  روضح  نالعا  ار  دونج  رگید  بلق و  دـیاب  ناذا  رد  هللا  یلا  کلاس 
بدا تسا و  روضح  يارب  اوـق  نـالعا  ناذا ، یلاـمجا  ّرـس  سپ ، ددرگن . سدـقم  رـضحم  دراو  بادآ  بابـسا و  هیهت  یب  اـت  دـیامن  اـیهم  ار 

رما و هب  ماـیق  زا  نکمم  زجع  صقن و  هقاـف و  رقف و  ّللذـت و  و  رـضاح ؛ رـضحم و  تمظع  نآ و  رطخ  ماـقم و  یگرزب  هب  هّبنت  نآ ، یلاـمجا 
. دیامرفن صقن  ربج  دنکن و  يریگتسد  الع ) ّلج و   ) قح تمحر  فطل و  رگا  تسا  رضحم  رد  روضح  تیلباق 

ایح و تیشخ و  فوخ و  نآ ، بدا  روضح و  رد  تسا  اهنآ  ندومن  رضاح  و  رضحم ، رد  تسا  هیکلم  هیتوکلم و  ياوق  نتـشاد  اپ  هب  هماقا » »
ار رضاح  روضح و  رضحم و  تمظع  بلق  هب  هماقا  ناذا و  لوصف  عیمج  رد  دیاب  کلاس  تسا . هیهانتم  ریغ  تمحر  هب  قثاو  ءاجر  تلجخ و 

فاـطلا هعـساو و  تمحر  یفرط  زا  و  دـیآ ؛ لـصاح  تیـشخ  فوخ و  اـت  دـهد  رارق  نیعلا  بصن  ار  دوخ  روـصق  زجع و  ّلذ و  و  دـنامهفب ؛
. دیآ لصاح  قوش  اجر و  ات  دنک  دومناو  بلق  هب  ار  هنامیرک 
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یـسنا نیطایـش  تائاقلا  زا  سیلبا و  گرزب  دونج  زا  هک  ار ، هللا  ۀمحر  زا  طونق  هللا و  حور  زا  سأی  هک  تسا  نآ  زیچ  همه  رب  مدقم  ام  يارب 
نآ زا  ام  لامآ  تسد  هدـش و  هدـیرب  یـصاخ  صاخـشا  تماق  هب  تسا  یتاماقم  نیا  هک  مینکن  نامگ  و  مینک ؛ نوریب  بلق  زا  تسا ، یّنج  و 

رشب ریس  ياپ  هاتوک و 
125

؛ تسین روسیم  يدـحا  يارب  هللا  لها  لَّمک  صاخ  ماـقم  هک  میوگ  زین  نم  یلب ، تسا . هدـش  مّهوت  هک  تسین  نینچ  هن ، تسا ؛ لـجار  نآ  زا 
تالاح و فراعم و  تاماقم و  نآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  ناوارف  یبتارم  نایاپ و  یب  یجرادـم  هیهلا  فراعم  هیونعم و  تاماقم  يارب  زا  یلو 

ادخ ناگدنب  بولق  زا  تسد  دانع  لهج و  لها  بصعت  دانع و  دراذگب و  اهنآ  دوخ  یتسـس  يدرـس و  رگا  تسا  رّـسیم  عون  يارب  ار  جرادم 
. ددرگن اهنآ  كولس  هار  ناطیش  درادرب و 

يزیچ ییایند  تلالج  تمظع و  زج  میدومنن و  زواـجت  رهاـظ  ّسح و  هبترم  زا  نوچ  رما  لّوا  رد  هک  تسا  نآ  اـم  يارب  روضح  بدا  سپ ،
ار وا  تمظع  بلق  هک  نأشلا  میظع  یناطلـس  رـضحم  نوچ  دـیاب  ار  قح  رـضحم  میتسه ، ربخ  یب  هیهلا  هیبیغ  ياهتمظع  زا  میرادـن و  رظن  رد 

هدرک لّزنت  هک  تسا  توکلم  ملاع  تمظع  زا  ياهولج  اهایربک  لالج و  اهتمظع و  همه  هک  مینامهفب  دوخ  بلق  هب  و  مینادـب ؛ هدرک  كاردا 
ًاـصوصخ و  تسا ؛ زایحا  هنکما و  عیمج  رد  رـضاح  یلاعت  قح  تسا و  قح  سّدـقم  رـضحم  ملاع  هک  میناـمهفب  بلق  هب  سپ  ملاـع . نیا  رد 

تمظع هب  رعـشتسم  ار  بلق  نوچ  سپ ، تسا . تیدحا  ترـضح  اب  هدوارم  تاقالم و  صوصخم  داعیم  تسا و  روضح  صاخ  نذا  هک  زامن 
. دنکیم ادیپ  تقیقح  زاجم  نیا  دریگیم و  سنا  بلق  مک  مک  یلو  دشاب ، فّلکت  اب  رما  لّوا  رد  هکنیا  ولو  میدرک  روضح  و 

لد رد  میدروآ ، اجب  ار  يرهاظ  روضح  ياهبدا  میدومن و  مایق  نیطالـسلا  ناطلـس  كولملا و  کلام  اب  هلماعم  هیروص  بادآ  هب  نوچ  سپ ،
هک قشع  ّبح و  هراثا  هب  عجار  روط  نیمه  دـسرب . ناسنا  هبولطم  جـیاتن  هب  مک  مک  دـیامن و  تمظع  راعـشتسا  بلق  دوش و  لصاح  ریثأت  زین 

. دوش لصاح  تضایر  لیصحت و  اب  زین  نآ 
هب ار  تیمعنم  تیمیحر و  تینامحر و  ماقم  درک و  دیاب  دومناو  بلق  هب  ار  یلاعت  قح  هیّـسح  فاطلا  هیروص و  ياهتمحر  رما  لّوا  رد  سپ ،
رما هب  مایق  رگا  ناسنا  دوش . لصاح  هبولطم  جیاتن  ددرگ و  ینارون  لامج  راثآ  زا  نطاب  تکلمم  دریگ و  سنا  بلق  مک  مک  ات  دـناسرب  بلق 

ار وا  بلق  و  دهد ، تاجن  یبیغ  دی  هب  تعیبط  ملاع  تاملظ  زا  ار  وا  دیامرف و  يریگتـسد  وا  زا  یلاعت  قح  دیامن ، ادـخ  هار  رد  داهج  دـنک و 
(. 129 « ) روکَش ٌروُفَغ  هَّللا  ّنِا  ًانْسُح  اهیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقی  ْنَمو  : » دیامرف نشور  دوخ  لامج  رون  هب 

تاریبکت رارسا  بادآ و  زا  یضعب  مود : لصف 
نـالعا سپ ، دوش ؛ سدـقم  تاذ  ياـیربک  هب  هجوتم  رما  لّوا  رد  کـلاس  تیبوبر ، رـضحم  رد  تسا  سفن  ياوق  روضح  مـالعا  ناذا  نوـچ 

و تداهـش ؛ بیغ و  ملاوع  تادوجوم  هب  ًاثلاث  و  سفن ؛ ياوق  هب  هلکوم  هللا  ۀکئالم  هب  ًایناث  و  دوخ ؛ ياوق  هب  ًالّوا  دـنک  نآ  يایربک  تمظع و 
. نیضرا تاوامس و  توکلم  هب  هلکوم  هللا  ۀکئالم  هب  ًاعبار 

تهج نیا  زا  دشاب . دیاب  کلاس  نیعلا  بصن  زامن  لاوحا  مامت  رد  هک  تسا  تدابع  انث و  هطیحم  بادآ  كولـس و  هلماش  روما  زا  دوخ  نیا 
دوخ و یتاذ  روصق  کلاس  بلق  رد  هک  دوش  نآ  هداعا  رگید  لاـح  هب  یلاـح  ره  زا  لاـقتنا  رد  دوش ؛ رارکت  ًاـمئاد  زاـمن  هماـقا و  ناذا و  رد 

. دنک ادیپ  نیکمت  سّدقم  تاذ  يایربک  تمظع و 
. قح يایربک  دوخ و  زجع  هب  دنک  رکذتم  ار  دوخ  ياوق  بلق و  يریبکت  ره  رد  کلاس  دیاب  هک  دوش  مولعم  زین  نآ  بدا  اجنیا  زا 

: لاق ّهنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  ٍلیوط  ثیدح  یف  و 
؛ ِِهب ٌفوُصْوَم  َوُه  يّذَلا  ِهتَفِص  َرْدَق  َنوُفِـصاْولا  كِرْدی  نَا  ْنِم  ُّلَجأ  هللا  ُنّذَؤُملا :) يأ   ) ُلوقی ُّهَنَأک  ِهتیفیک ؛ یْفَن  هِیف  ُربکا » هللا   » ُرَخآلا ُهْجَولا  و 

(130 …  ) ًاریبک ًاُّولُع  ُهَتَفِص  َنوُفِصاْولا  كِردی  نَا  ْنَع  هللا  َیلاعَت  ِِهلالَجَو ، ِِهتَمَظَع  ِرْدَق  ْمِهِرْدَق ال  یلَع  ُهَتَفِص  َنوُفِصاْولا  ُهُفِصی  اّمنِا  و 
رَبک و  دهد ؛ رارق  هلالج ) ّلج   ) قح يایربک  ّلحم  ار  بلق  هیبلق  تاضایر  اب  دیامن و  هدهاجم  کلاس  هک  تسا  نآ  تاریبکت  هّمهم  بادآ  زا 
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رد رگا  و  دیامن ؛ تادوجوم  رگید  زا  ایربک  بلـس  دـنک و  رـصحنم  الع ) ّلج و   ) ّقح سّدـقم  تاذ  هب  ار  لالج  ناطلـس و  تمظع و  نأش و 
هچ و  تسا ؛ ناطیـش  فرـصت  دروم  لّلعم و  ضیرم و  شبلق  دنادن ، دنیبن و  قح  يایربک  وترپ  ار  نآ  هک  دـشاب  يرثا  يدـحا  يایربک  زا  لد 
رد دسانش ، قح  زا  ربکا  ار  وا  بلق  دوش و  رتشیب  قح  زا  ایربک  ِناطلـس  بلق  رد  ار  قح  ِریغ  هک  دوش  ببـس  هیناطیـش  تافّرـصت  هک  دشاب  اسب 

رب مدقم  ار  قولخم  ياضر  ناسنا  هک  تسا  نآ  کلهم  ضرم  نیا  تمالع  ددرگ . بوسحم  ناقفانم  هرمز  رد  ناسنا  تروص  نیا 
127

: مالسلا هیلع  ُقداّصلا  لاق  دروآ و  طخس  هب  ار  قلاخ  قولخم  يدونشوخ  يارب  دراد و  قح  ياضر 
، ِهِریبکَت ِۀقیقح  ْنَع  ٌضِراع  ِِهْبلَق  یف  ُّرِبکی و  وه  ِدـْبَْعلا و  ِْبلَق  یلَع  َعَلَّطا  اذإ  هللا  َّنِاَف  ِِهئایْربک ؛ َنُود  يّرَثلاَو  الَْعلا  َنَیب  ام  ْرِغْـصَتْساَف  تّْرَبک ، اذِا 

(. 131  ) یتاجانُِمب ِةَّراسُْملا  َو  یبُرق ، ْنَع  کَّنَبُجْحَال  َو  يرکِذ ، َةَوالَح  کَّنَمِرْحَال  یلالَجَو  یتَّزِعَو  ینُعدَْختَا ؟ ُبذاک ، ای  َلاق :
هدشن دراو  ام  حور  هقئاذ  رد  سدـقم  تاذ  نآ  تاجانم  تّذـل  تسا و  مورحم  یلاعت  قح  رکذ  توالح  زا  ام  هراچیب  بولق  هکنیا  زیزع ، يا 

زا ار  اـم  ضرا ، هب  دـالِخا  اـیند و  هب  هّجوـت  تسا و  ضیرم  لـّلعم و  اـم  بوـلق  هک  تسا  نآ  يارب  میمورحم ، هاـگرد  برق  هـب  لوـصو  زا  و 
تذـل هب  دیـشچ و  میهاوخن  لصو  ِبارـش  زا  تسا ، یلالقتـسا  یـسیلبا  ِرظن  تادوجوم  هب  ام  رظن  ات  هدومن . بوجحم  قح  ياـیربک  تفرعم 
يایربک ناطلس  میتسه ، باجح  رد  مینیبیم و  یسک  يارب  لالج  تمظع و  ایربک و  تّزع و  دوجو  ملاع  رد  ات  دش . میهاوخن  لیان  تاجانم 

. دنکن یّلجت  ام  بلق  رد  هلالج ) ّلج   ) قح
تّوق هب  رما ، لّوا  رد  هکلب  دنکن ؛ افتکا  ناسل  هقلقل  اهنت و  ظفل  هب  دوشن و  نآ  تروص  رد  فقاو  کلاس  هک  تسا  نآ  ریبکت  بادآ  زا  سپ ،

هّفاک تنکـسم  ّتلذ و  رقف و  هب  و  هتمظع ) ّتلج   ) سّدقم تاذ  هب  لالج  تمظع و  رـصق  قح و  يایربک  زا  ار  بلق  هیهلا  مولع  رون  ناهرب و 
ار بلق  مات ، سنا  تدوارم و  ترثک  تضایر و  تّوق  هب  نآ ، زا  سپ  و  دنک ؛ ربخ  اب  یناحور  ینامـسج و  تادوجوم  هبطاق  یناکما و  هنکس 

ّتلج  ) قـح ياـیربک  تمظع و  نکمم و  ّتلذ  رقف و  نوـچ  دـشخب و  یناـحور  یلقع  تاـیح  تداعـس و  دـیامن و  هیهلا  هفیطل  نیا  هب  هدـنز 
راثآ تادوجوم  همه  رد  دش ، لصاح  تنوکـس  سنا و  ار  بلق  دیـسر و  باصن  ّدـح  هب  رکذـت  رکفت و  دـش و  کلاس  نیعلا  بصن  هتردـق )

دبایرد ار  هللا  رکذ  توالح  تاجانم و  تذل  سپ ، دوش ؛ جالع  هیبلق  ضارما  للع و  دنک و  هدـهاشم  تریـصب  نیع  هب  ار  قح  لالج  ایربک و 
مه اب  نلع  ّرس و  ناسل و  بلق و  ددرگ و  رهاظ  ایربک  راثآ  تکلمم  نطاب  رهاظ و  رد  و  دوش ، هلالج ) ّلج   ) قح يایربک  ناطلـس  ّرقم  بلق  و 

تـسا برق  جارعم  هک  زاـمن  تقیقح  هب  هلحرم  کـی  و  دوش ، عفترم  هظیلغ  بجح  زا  یکی  دـنیوگ و  ریبـکت  اوق  ماـمت  سپ ، دـنوش ؛ قـفاوم 
. دوش کیدزن 

تیهولا هب  تداهش  بادآ  ضعب  موس : لصف 
، تسایبنا تثعب  تیاغ  هک  هیهلا ، فراعم  زا  و  دـنک ؛ مکحتـسم  یمکح  ناهرب  اب  لّوا  ار  هللا » ّاِلا  دوجولا  یف  َّرثؤمـال   » تقیقح دـیاب  کـلاس 

يِرکِذ ْنَع  َضَرْعَا  ْنَم  َو  « ؛ تسا قح  رکذت  اهتداعس  مامت  همشچرس  هک  دنکن  ضارعا  هیتافـص  هیتاذ و  نوؤش  قح و  رکذت  زا  و  دنکن ، رارف 
اب تسا  هیبیغ  قیاقح  باوبـالا  باـب  هیهلا و  فراـعم  همـشچرس  هک  هیهلا  هفیطل  نیا  تقیقح  هب  هکنآ  زا  سپ  (. 132 « ) ًاْکنَـض ًۀَشیعَم  َُهل  َّنإَف 

هلاقم قدـص  هبترم  لّوا  نیا  نآ . هب  دروآ  نامیا  بلق  ات  دـنک  سونأم  نآ  اب  ار  بلق  تضایر  رکذـت و  مدـق  هب  دیـسر ، ناـهرب  رکفت و  مدـق 
زا هک  تسا  یلعف  دـیحوت  نآ  هجیتـن  و  تسا ؛ ندیـشوپ  تادوجوم  عیمج  زا  دـیما  عـمط و  مشچ  قـح و  هب  عاـطقنا  نآ ، تمـالع  و  تسوا ؛
زج تادوجوم  عیمج  زا  ار  عمط  مشچ  درک و  قح  رد  ار  تاریثأـت  ِعیمج  ِرـصق  هللا  یلا  کـلاس  نوـچ  تسا . تفرعم  لـها  گرزب  تاـماقم 

. دوش رضحم  نآ  هب  هّجوتم  ًاتاذ  ًةرطف و  شبلق  هکلب  دوش ، سّدقم  رضحم  قیال  تسب ، شسّدقم  تاذ 
تلاسر هب  تداهش  بادآ  ضعب  مراهچ : لصف 

هَّللا ِلَعْجی  َْمل  ْنَمَو  « ؛ دومن ناوتن  رون  یب  بلق  روک و  مشچ  هتسسگ و  ِنانع  هتسکش و  ياپ  نیا  اب  ار  ینامیا  جارعم  یناحور و  رفس  نیا  یط 
قرط نایداه  ِتیناحور  ماقم  هب  کّسمت  ینافرع  جارعم  نیا  جورع  یناحور و  قیرط  نیا  كولـس  رد  سپ ، (. 133 « ) ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل 
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هب کّسمت  یب  دوخ  تینانا  مدق  اب  یسک  رگا  و  تسا ؛ مزال  متح و  دناهللا ، یلع  نافکاع  هللا و  یلا  نالصاو  هک  تیاده ، هار  راونا  تفرعم و 
. تسا ۀیواهلا  ناطیّشلا و  یلا  وا  كولس  دنک ، یط  ار  هار  نیا  دهاوخب  نانآ  تیالو 

؛ تسا هللا  یلا  ریـس  مزاول  زا  دـناهدناسر  مامت  هب  ار  هللا  یلا  ریـس  هتفای و  ار  جراـعم  هب  جورع  هار  دوخ  هک  معن  ءاـیلوا  هب  کّـسمت  هلمجلاـب ،
تماما داقتعا  همئا و  تیالو  نودب  تدابع  نالطب  رد  هدومرف  دقعنم  یباب  لئاسو  رد  هدش و  هراشا  رایسب  نآ  هب  هفیرـش  ثیداحا  رد  هکنانچ 

یفاک زا  (. 134  ) نانآ
129

: تفگ هک  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  هدومن  ثیدح  فیرش 
دنهارمگ و دنلوزعم و  دنوادخ  نید  زا  اهنآ  عابتا  روج و  ناماما  انامه  دمحم ، يا  نادب  : » دومرفیم مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  مدینش 

(135 «. ) دنک قّرفتم  ار  وا  دزو و  وا  هب  تخس  داب  ینافوط  زور  رد  هک  تسا  يرتسکاخ  لثم  دننکیم  هک  یلامعا  سپ ، دننک ؛ هارمگ 
: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

دـسانشن دروآ و  اجب  جح  رمع  مامت  رد  دهد و  قّدـصت  ار  شلام  مامت  دریگب و  هزور  ار  اهزور  دـنک و  مایق  تدابع  هب  ار  اهبـش  یـسک  رگا 
لها زا  وا  تسین  تسین و  یباوث  دـنوادخ  شیپ  وا  يارب  دـشاب ، وا  تلـالد  هب  شلاـمعا  عیمج  هک ]  ] دـنک وا  تـالاوم  اـت  ار  هللا  یلو  تیـالو 

(. 136  ) نامیا
: تفگ هک  دنک  ثیدح  یلامث  هزمحوبا  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش 

وا لوسر  رسپ  وا و  لوسر  دنوادخ و  میتفگ : تسا »؟ لضفا  اههعقب  زا  کی  مادک  : » دومرف ام  هب  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
رازه شموق  رد  درک  رمع  حون  هک  نادـنچ  دـنک  رمع  یـسک  رگا  تسا . ماقم  نکر و  نیب  ام ، يارب  اـههعقب  لـضفا  : » دومرف دـننادیم . رتهب 
عفن ام ، تیالو  یب  ار  ادـخ  دـنک  تاقالم  نآ  زا  سپ  ناکم ، نآ  رد  دتـسیاب  تداـبع  هب  اهبـش  ار و  زور  دریگب  هزور  لاـس ، هاـجنپ  اـّلا  لاـس 

(. 137 « ) نآ زا  يزیچ  ار  وا  دناسرن 
. دجنگب رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  زا  شیب  باب  نیا  رد  رابخا 

هیمتخ تلاسر  ًاصوصخ  تلاسر ؛ ماقم  تمظع  دناسرب و  بلق  هب  ار  قح  زا  تلاسر  هب  تداهـش  هک  تسا  نآ  تلاسر  هب  تداهـش  بادآ  اما 
نآ و  دنتـسه ؛ رورـس  نآ  تمعن  ناوخ  راوـخ  هزیر  ًۀـیاده  ًادوـجو و  ًاعیرـشت  ًاـنیوکت و  دوهـش  بیغ و  ملاوـع  زا  دوـجو  هرئاد  ماـمت  هک  ار 

هدافتسا قیال  تادوجوم  زا  يدحا  دوبن ، وا  هقلطم  تیالو  تیناحور و  ماقم  رگا  تسا . قلخ  قح و  نیب  هطبار  قح و  ضیف  هطساو  راوگرزب 
نطاـب رهاـظ و  ملاوع  زا  کـی  چـیه  رد  تیادـه  رون  درکیمن و  تادوجوم  زا  يدوجوم  هب  روبع  قـح  ضیف  دوـبن و  يدـحا  بیغ  ماـقم  زا 

. دیباتیمن
نوچ و  دوش ؛ دراو  بلق  رد  وا  ننس  ماکحا و  تمظع  تیمها و  دش ، دراو  ناسنا  بلق  رد  نیملاعلا  ّبر  لوسر  نید و  عّرـشم  تمظع  نوچ 

نآ عضاخ  اوق  ریاس  درک ، كاردا  ار  نآ  تمظع  بلق 
130

ددرگ و رهاظ  نآ  راثآ  اوق  عیمج  رد  هک  تسا  نآ  تداهـش  قدص  تمالع  ددرگ . ذفان  یناسنا  تکلمم  عیمج  رد  هسّدقم  تعیرـش  دوش و 
قیرط نیا  رد  کلاس  هچ  دیدرگ ؛ مولعم  زامن  هماقا و  ناذا و  هب  تلاسر  هب  تداهش  طابترا  دش  رکذ  نونکات  هچنآ  زا  دننکن . نآ  زا  فّلخت 

. دیامنب ار  یناحور  جورع  نیا  وا  يریگتسد  تبحاصم و  هلیسو  هب  ات  تسا  سدقم  دوجو  نآ  هب  کّسمت  هب  جاتحم  یناحور 
تسین دیعب  صوصخلاب ، ناذا ، لوصف  رد  و  تسا ؛ بحتـسم  تلاسر  هب  تداهـش  زا  سپ  ًاقلطم  هللا ] یلو  ًایلع  ّنأ  دهـشأ   ] فیرـش رکذ  نیا 

. ناذا رد  تیصوصخ  هن  دنیوگ  هقلطم  تبرق  دصق  هب  هک  دنک  اضتقا  طایتحا  هچرگ  دشاب ، بحتسم  هک 
. تسا تلاسر  نطاب  تیالو  اریز  تسا ، يوطنم  تلاسر  هب  تداهش  رد  تیالو  هب  تداهش  هک  دومرفیم  هّلظ ) ماد   ) يدابآ هاش  فراع  خیش 
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؛ تسا يوطنم  زین  تداهـش  ود  نآ  تلاـسر  هب  تداهـش  رد  و  ًاـعمج ، تسا  يوطنم  نیتداهـش  تیهولا  هب  تداهـش  رد  هک  دـیوگ  هدنـسیون 
. ًارخآ ًالّوا و  هّلل  دمحلا  تسا و  يوطنم  رگید  تداهش  ود  نآ  تیالو  هب  تداهش  رد  هکنانچ 

« تالَعیَح  » بادآ زا  یضعب  مجنپ : لصف 
يارب دنک  ایهم  ار  دوخ  ات  ار  روضح  برق  دنامهفب  بلق  نطاب  هب  دنک و  میهفت  ار  دوخ  ياوق  بلق و  هک  تسا  نآ  کلاس  بدا  ماقم  نیا  رد 

یلع یَح  : » هلوقب دـنک  نـالعا  ًـالامجا  ار  نآ  هجیتـن  تالـص و  ّرـس  نآ ، زا  سپ  دـیامن . تبقارم  ًـالماک  ار  هیونعم  هیروـص و  بادآ  و  نآ ،
تداعس قشاع  رشب  همه  ترطف  و  تسا ، هقلطم  تداعـس  يراگتـسر  حالف و  اریز  دیامن ؛ رادیب  ار  ترطف  ات  ِلَمَعلا » ِریَخ  یلَع  یَح  حالَفلا و 

ریخ هک  زاـمن  رد  نآ  تسا و  قلطم  تحار  قلطم و  لاـمک  تداعـس  ِتقیقح  تسا و  بلط  تحار  بلط و  لاـمک  ترطف  اریز  تسا ، هقلطم 
ربکا هللا  و  نآ ؛ هب  تسا  متتخم  و  هللا »  » هب تسا  حـتتفم  هماقا  ناذا و  تهج  نیا  زا  دـیآ ، لصاح  ًانوطب  ًاروهظ و  ًابلاق و  ًابلق و  تسا  لاـمعالا 

. دوش رارکت  زامن  تالاقتنا  تالاح و  عیمج  رد 
ار ترطف  دنامهفب و  بلق  هب  ّمات  رکذت  رارکت و  اب  ار  هیهلا  هفیطل  نیا  دـیاب  کلاس  تسا و  لامعألا  ریخ  نآ  و  تسا ، قلطم  حالف  زامن  سپ ،
رد دیامن و  تبقارم  تظفاحم و  نآ  زا  دهد و  تیمها  نآ  هب  یبلط  تداعـس  لامک و  تهج  زا  ترطف  بلق ، هب  دورو  زا  سپ  و  دنک ؛ رادـیب 

رارکت
131

. دش هتفگ  هک  تسا  هتکن  نامه  زین  اهنآ 
دوجو و ملاوع  كولملا  کلام  روضح  رد  ار  دوخ  دـیاب  سپ ، ةالـصلا .» ِتَماق  دَـق  : » دـهد روضح  نالعا  دیـسر ، ماقم  نیدـب  کلاس  نوچ 
، دنامهفب دنک ، عوجر  یناکما  ریـصقت  روصق و  هب  شا  همه  هک  ار  روضح  ياهرطخ  دوخ  بلق  هب  و  دنیبب ؛ قلطم  میظع  نیطالّـسلا و  ناطلس 

هلحار داز و  ياراد  ار  دوخ  دـنک و  میرک  هب  دوفو  و  دوش ؛ دراو  اجر  فوخ و  مَدَـق  رما و  هب  مایق  مدـع  زا  تلجخ  یگدنمرـش و  لامک  اب  و 
شبلق رد  لاـح  نیا  رگا  درمـشن . يزیـشپ  هب  دـنادن و  تانـسح  زا  ار  شیوـخ  لـمع  دـنیب و  یهت  تمالـس  زا  ار  دوـخ  بـلق  و  ( 138  ) دنیبن

(. 139 « ) َءوُّسلا ُفِشکی  َو  ُهاعَد  اذِا  َّرَطْضُْملا  ُبیجی  ْنَّمَا  : » ددرگ تیانع  دروم  هک  تسا  دیما  دش ، مکحتسم 

تاریبکت رارسا  بادآ و  زا  یضعب  لصف 2 

نـالعا سپ ، دوش ؛ سدـقم  تاذ  ياـیربک  هب  هجوتم  رما  لّوا  رد  کـلاس  تیبوبر ، رـضحم  رد  تسا  سفن  ياوق  روضح  مـالعا  ناذا  نوـچ 
و تداهـش ؛ بیغ و  ملاوع  تادوجوم  هب  ًاثلاث  و  سفن ؛ ياوق  هب  هلکوم  هللا  ۀکئالم  هب  ًایناث  و  دوخ ؛ ياوق  هب  ًالّوا  دـنک  نآ  يایربک  تمظع و 

. نیضرا تاوامس و  توکلم  هب  هلکوم  هللا  ۀکئالم  هب  ًاعبار 
تهج نیا  زا  دشاب . دیاب  کلاس  نیعلا  بصن  زامن  لاوحا  مامت  رد  هک  تسا  تدابع  انث و  هطیحم  بادآ  كولـس و  هلماش  روما  زا  دوخ  نیا 

دوخ و یتاذ  روصق  کلاس  بلق  رد  هک  دوش  نآ  هداعا  رگید  لاـح  هب  یلاـح  ره  زا  لاـقتنا  رد  دوش ؛ رارکت  ًاـمئاد  زاـمن  هماـقا و  ناذا و  رد 
. دنک ادیپ  نیکمت  سّدقم  تاذ  يایربک  تمظع و 

. قح يایربک  دوخ و  زجع  هب  دنک  رکذتم  ار  دوخ  ياوق  بلق و  يریبکت  ره  رد  کلاس  دیاب  هک  دوش  مولعم  زین  نآ  بدا  اجنیا  زا 
: لاق ّهنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  ٍلیوط  ثیدح  یف  و 

؛ ِِهب ٌفوُصْوَم  َوُه  يّذَلا  ِهتَفِص  َرْدَق  َنوُفِـصاْولا  كِرْدی  نَا  ْنِم  ُّلَجأ  هللا  ُنّذَؤُملا :) يأ   ) ُلوقی ُّهَنَأک  ِهتیفیک ؛ یْفَن  هِیف  ُربکا » هللا   » ُرَخآلا ُهْجَولا  و 
(130 …  ) ًاریبک ًاُّولُع  ُهَتَفِص  َنوُفِصاْولا  كِردی  نَا  ْنَع  هللا  َیلاعَت  ِِهلالَج ، َو  ِِهتَمَظَع  ِرْدَق  ْمِهِرْدَق ال  یلَع  ُهَتَفِص  َنوُفِصاْولا  ُهُفِصی  اّمنِا  و 

رَبک و  دهد ؛ رارق  هلالج ) ّلج   ) قح يایربک  ّلحم  ار  بلق  هیبلق  تاضایر  اب  دیامن و  هدهاجم  کلاس  هک  تسا  نآ  تاریبکت  هّمهم  بادآ  زا 
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رد رگا  و  دیامن ؛ تادوجوم  رگید  زا  ایربک  بلـس  دـنک و  رـصحنم  الع ) ّلج و   ) ّقح سّدـقم  تاذ  هب  ار  لالج  ناطلـس و  تمظع و  نأش و 
هچ و  تسا ؛ ناطیـش  فرـصت  دروم  لّلعم و  ضیرم و  شبلق  دنادن ، دنیبن و  قح  يایربک  وترپ  ار  نآ  هک  دـشاب  يرثا  يدـحا  يایربک  زا  لد 
رد دسانش ، قح  زا  ربکا  ار  وا  بلق  دوش و  رتشیب  قح  زا  ایربک  ِناطلـس  بلق  رد  ار  قح  ِریغ  هک  دوش  ببـس  هیناطیـش  تافّرـصت  هک  دشاب  اسب 

رب مدقم  ار  قولخم  ياضر  ناسنا  هک  تسا  نآ  کلهم  ضرم  نیا  تمالع  ددرگ . بوسحم  ناقفانم  هرمز  رد  ناسنا  تروص  نیا 
127

: مالسلا هیلع  ُقداّصلا  لاق  دروآ و  طخس  هب  ار  قلاخ  قولخم  يدونشوخ  يارب  دراد و  قح  ياضر 
، ِهِریبکَت ِۀقیقح  ْنَع  ٌضِراع  ِِهْبلَق  یف  ُّرِبکی و  وه  ِْدبَْعلا و  ِْبلَق  یلَع  َعَلَّطا  اذإ  هللا  َّنِاَف  ِِهئایْربک ؛ َنُود  يّرَثلا  َو  الَْعلا  َنَیب  ام  ْرِغْـصَتْساَف  تّْرَبک ، اذِا 

(. 131  ) یتاجانُِمب ِةَّراسُْملاَو  یبُرق ، ْنَع  کَّنَبُجْحَال  َو  يرکِذ ، َةَوالَح  کَّنَمِرْحَال  یلالَجَو  یتَّزِعَو  ینُعدَْختَا ؟ ُبذاک ، ای  َلاق :
هدشن دراو  ام  حور  هقئاذ  رد  سدـقم  تاذ  نآ  تاجانم  تّذـل  تسا و  مورحم  یلاعت  قح  رکذ  توالح  زا  ام  هراچیب  بولق  هکنیا  زیزع ، يا 

زا ار  اـم  ضرا ، هب  دـالِخا  اـیند و  هب  هّجوـت  تسا و  ضیرم  لـّلعم و  اـم  بوـلق  هک  تسا  نآ  يارب  میمورحم ، هاـگرد  برق  هـب  لوـصو  زا  و 
تذـل هب  دیـشچ و  میهاوخن  لصو  ِبارـش  زا  تسا ، یلالقتـسا  یـسیلبا  ِرظن  تادوجوم  هب  ام  رظن  ات  هدومن . بوجحم  قح  ياـیربک  تفرعم 
يایربک ناطلس  میتسه ، باجح  رد  مینیبیم و  یسک  يارب  لالج  تمظع و  ایربک و  تّزع و  دوجو  ملاع  رد  ات  دش . میهاوخن  لیان  تاجانم 

. دنکن یّلجت  ام  بلق  رد  هلالج ) ّلج   ) قح
تّوق هب  رما ، لّوا  رد  هکلب  دنکن ؛ افتکا  ناسل  هقلقل  اهنت و  ظفل  هب  دوشن و  نآ  تروص  رد  فقاو  کلاس  هک  تسا  نآ  ریبکت  بادآ  زا  سپ ،

هّفاک تنکـسم  ّتلذ و  رقف و  هب  و  هتمظع ) ّتلج   ) سّدقم تاذ  هب  لالج  تمظع و  رـصق  قح و  يایربک  زا  ار  بلق  هیهلا  مولع  رون  ناهرب و 
ار بلق  مات ، سنا  تدوارم و  ترثک  تضایر و  تّوق  هب  نآ ، زا  سپ  و  دنک ؛ ربخ  اب  یناحور  ینامـسج و  تادوجوم  هبطاق  یناکما و  هنکس 

ّتلج  ) قـح ياـیربک  تمظع و  نکمم و  ّتلذ  رقف و  نوـچ  دـشخب و  یناـحور  یلقع  تاـیح  تداعـس و  دـیامن و  هیهلا  هفیطل  نیا  هب  هدـنز 
راثآ تادوجوم  همه  رد  دش ، لصاح  تنوکـس  سنا و  ار  بلق  دیـسر و  باصن  ّدـح  هب  رکذـت  رکفت و  دـش و  کلاس  نیعلا  بصن  هتردـق )

دبایرد ار  هللا  رکذ  توالح  تاجانم و  تذل  سپ ، دوش ؛ جالع  هیبلق  ضارما  للع و  دنک و  هدـهاشم  تریـصب  نیع  هب  ار  قح  لالج  ایربک و 
مه اب  نلع  ّرس و  ناسل و  بلق و  ددرگ و  رهاظ  ایربک  راثآ  تکلمم  نطاب  رهاظ و  رد  و  دوش ، هلالج ) ّلج   ) قح يایربک  ناطلـس  ّرقم  بلق  و 

تـسا برق  جارعم  هک  زاـمن  تقیقح  هب  هلحرم  کـی  و  دوش ، عفترم  هظیلغ  بجح  زا  یکی  دـنیوگ و  ریبـکت  اوق  ماـمت  سپ ، دـنوش ؛ قـفاوم 
. دوش کیدزن 

مایق بادآ  باب 2 

نیب میقم  سلجم و  راضح  زا  ار  دوخ  دنادب و  تیبوبر  رـضحم  ار  ملاع  دنیبب و  قح  رـضحم  رد  رـضاح  ار  دوخ  کلاس  هک  تسا  نانچ  نآ ،
اب و  دنامهفب ؛ بلق  هب  ار  نآ  رطخ  یلاعت و  قح  اب  تاجانم  تیّمها  دناسرب و  بلق  هب  ار  رضحم  رـضاح و  تمظع  و  دنک ، بوسحم  هللا  يدی 

عوشخ و عوضخ و  هب  دنک  مزتلم  ار  نآ  دنامهفب و  ار  بلطم  یگرزب  وا  هب  دنک و  رـضاح  ار  بلق  تالـص ، رد  دورو  زا  لبق  ّربدـت ، رکفت و 
رکفت و  دنک ، تظفاحم  تبقارم و  روما  نیا  زا  هک  دنک  هطراشم  بلق  اب  زامن و  رخآ  ات  تنکسم  ّلذ و  اجر و  فوخ و  تیـشخ و  هنینأمط و 

كولملا کلام  اب  ياهلماعم  هچ  اـهنآ  هدادیم و  تسد  یتـالاح  هچ  اـهنآ  يارب  هک  دـنک  لبـس  ناـیداه  نید و  ناـگرزب  لاوحا  رد  ّربدـت  و 
هب افتکا  نیموصعم  هّمئا  نید و  ناگرزب  خیرات  زا  دنک و  ناراوگرزب  نآ  هب  یسأت  دنک و  ذاختا  قشمرـس  يده  هّمئا  لاوحا  زا  و  دندرکیم ؛

كولـس ریـس و  رد  وا  ریـس  هدمع  هکلب  دنکن ؛ درادن ، هدئاف  نادنچ  هک  روما ، نیا  لاثما  فیرـش و  رمع  رادقم  دـّلوت و  تافو و  زور  لاس و 
زا هک  اهنآ ، ینافرع  تاماقم  دنتشاد و  يایشم  هچ  هللا  یلا  ریس  رد  هدوب و  هچ  تیدوبع  رد  اهنآ  تالماعم  هک  دشاب ، اهنآ  ینافرع  ینامیا و 

. هدوب هزادنا  هچ  دیآیم ، تسد  هب  اهنآ  تایآ  زجعم  تاملک 
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132
نارگ باوخ  زا  هاگ  چیه  میتسه و  دیلپ  ناطیش  هدناشن  تسد  روما  مامت  رد  هیام  یب  نارورغم  تعیبط و  رکـس  تلفغ و  لها  ام  هک  سوسفا 

هب هک  تسا  زیچان  مک و  يردـق  هب  مالـسلا  مهیلع  يدـه  هّمئا  فراـعم  تاـماقم و  زا  اـم  تدافتـسا  و  مییآیمن ؛ نوریب  ناـیاپ  یب  نایـسن  و 
یّلکب تسا  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  تثعب  تیاـغ  هچنآ  زا  میدرک و  اـفتکا  تروص  رـشق و  هب  اـهنآ  تاـیح  خـیرات  زا  و  دـیاین ؛ تسرد  باـسح 

رد هک  یتایاور  زا  یـضعب  ماقم  نیا  رد  نونکا  اـم  میتسه . ( 140 « ) ٍمَرَواذ َنَمْـسَتِْسا   » ِفورعم لَثَم  لومـشم  تقیقح  رد  هدرک و  رظن  فرص 
. دیآ لصاح  يرکذت  ار  نینمؤم  ناوخا  زا  ضعب  دیاش  مینکیم ، رکذ  تسا  دراو  باب  نیا 

: مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  نع 
(141 . ) ًاَقَرَع َضَفْری  یّتَح  ُهَسْأَر  ْعَفری  َْمل  َدَجَس  اذِاف  ُُهنَول . َریَغَت  ِةالصلا ، یلإ  َماق  اذإ  مالسلا  امهیلع  ِنیسُْحلا  ُْنب  یلَع  ناک 

: لاق مالسلا ، هیلع  هنع  و 
ِتکَّرَح ام  ّاِلا  ُْهنِم  كَّرَحَتی  ٍرَجَش ال  ُقاس  ُّهَنَاک  ِةالَّصلا ، یِلا  َماق  اذِا  امهیلع ) هللا  تاولص   ) ِنیَسُحلا ُنب  یلَع  َناک  ُلوقی : مالـسلا  هیلع  یبَا  َناک 

(142 . ) ْهنِم ُحیّرلا 
: مالسلا هیلع  هللاِْدبَع  وبَا  َلاقف  ٍثیدح ، یف  سُواط  نب  یلَع  دیسلا  نع  و 

ِْربَّصلاَو ِعَمَّطلاَو  ِسْأْیلا  َنَیب  ٌِفقاو  َوُهَف  َتَبَثَف ؛ َتَبْخَاو  َفَقوَف ، َفَرَع  ِغئاز ، ـال  ٍعزاـن و  ِریغ  ٍغلاـب  ٍماـمتَو  ٍغباـس  ٍرْهُط  يذـِل  اـِّلا  ُةالَّـصل  ُِّمتَتـال ا 
؛ ٍماغتْرِاب ٍمِغَتُْرم  َریَغ  َۀَّجَحَْملا  ِهَیلإ  َبکَنَتَو  َۀَجْهُملا ، هللا  یف  َلََذبَو  ُهَضَرَغ ؛ ِثَمیَو  ُلّ ُهَضْرِع  ُّلِذی  َعَقَو ؛ ِِهب  َدـیعَولاَو  َِعنُـص  َُهل  َدـْعَولا  َّنَأک  ِعَزَجلاَو 

یِه اَّهَنِاَو  َِربُْخا . اهنعو  َِرُما  اِهب  یّتَلا  َةالّـصلا  یِه  َْتناک  ِکلذب ، یتأ  اذإف  َدَفْرَتسا . ُْهنِمَو  َدَـفَو  هیلا  و  َدَـصَق ، َُهل  ْنَم  ِنیَِعب  ِماِمتهِْالا  َِقئالع  ُعَطْقی 
(143 …  ) ِرْکنُملاَو ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  یّتلا  ُةالَّصلا 

: َلاق ُّهنَا  مالسلا  هیلع  نیِدباعلا  ِنیَز  انالوم  نع  و 
اذِاَف هللا . يَدی  َنَیب  ٌمئاق  اهیف  ّکَنَاو  هللا ، یِلا  ٌةَداَفَو  اّهنَا  َمَْلعَت  ْنَأَف  ِةالَّصلا ، ُقوُقُح  اّمَا  َو 
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َنَیب ُموُقی  ْنَم  َماقَم  ِمِظْعُْملا  ِعِّرَضَتُملا  ِنیکْـسِْملا  یِجاّرلا  ِِفئاخلا  ِبهاّرلا  ِبِغاّرلا  ِلیلَّذلا  ِْدبَْعلا  َماقَم  اهِیف  َموُقَت  ْنَا  ًاقیلَخ  َْتنک  ِکلذ ، َتِْملَع 

ِهب ْتَطاحَا  یّتلا  ِهتبَقَر  كاـِکف  یف  ِهیِلا  ِبَلَّطلاَو  ِهِسْفَن  ِیف  َُهل  ِتاـجانُملا  ِنْسُح  َو  ِحاـنَْجلا  ِنِیلَو  ِفارْطـألا  ِعوشُخَو  ِراـقَْولا  ِنوکُّـسلِاب و  ِهیَدـی 
(144 . ) هللاِاب ّاِلا  ًةُّوق  و ال  ُهبُونُذ ، اْهتکَلْهَتْساَو  ُُهتَئیطَخ 

: یعادلا ةّدُع  یف  و 
ِِهتالَـص یف  ناک  و  ٌبینُم » ٌهاَّوا  ٌمیلَحل  میهاربِا  ّنِا  : » هلوقب هللا  ُهَحَدَـم  یّتح  ٍلیم ، ِّدَـح  یلَع  ُهُهُّوَأـَت  ُعَمْـسی  َناـک  مالـسلا  هیلع  میهاربِا  ّنأ  ِيُور 

مالـسلا اهیلعُۀمطاف  َْتناکَو  کلذ . ُْلثِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسَر  انِدیَـس  ِرْدَـص  ْنِم  ُعَمْـسی  ِکلذـکَو  ِلَجْرِْملا . ِریزَاک  ٌریزَا  َُهل  ُعَمْـسی 
(145 . ) هللا ِۀَفیخ  ْنِم  ِةالَّصلا  یف  ُجَْهنَت 

رکفت رکذت و  لها  يارب  زین  ثیدح  دنچ  نیمه  رد  رکفت  دجنگب . رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  زا  شیب  هفیرـش  رابخا  تاعوضوم  نیا  رد 
. هللا يدی  نیب  مایق  تیفیک  هیونعم و  هیبلق و  بادآ  هب  عجار  مه  هیروص و  بادآ  هب  عجار  مه  دنکیم : تیافک 

هک رورـس  نآ  فیطل  ياهاعد  قح و  ترـضح  اب  راوگرزب  نآ  تاجانم  و  مالـسلا ، امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تـالاح  رد  نک  رکفت  يردـق 
مالک نیا  اریز  تسا ، دابِع  میلعت  يارب  ناراوگرزب  نآ  تاـجانم  میوگیمن  نم  دـنکیم . میلعت  ادـخ  ناگدـنب  هب  ار  تیدوبع  بادآ  تیفیک 

هدوب و رتشیب  سک  همه  زا  اهنآ  تیـشخ  فوخ و  تیبلا ؛ لـها  فراـعم  تیبوبر و  ماـقم  هب  لـهج  زا  هدـش  رداـص  هک  تسا  یلطاـب  زغم  یب 
كولـس تیدوبع و  تیفیک  اهنآ  زا  ادـخ  ناگدـنب  دـیاب  میوگیم  نکل  هدومن ؛ یّلجت  رتشیب  سک  ره  زا  اهنآ  بلق  رد  قح  لالج  تمظع و 

قح و اب  اهنآ  هلماعم  یگنوگچ  رد  دننک  رکفت  هکلب  دشابن ، ناسل  هقلقل  دنناوخیم  ار  اهنآ  ياهتاجانم  هیعدا و  یتقو  دـننک ، مّلعت  ار  هللا  یلا 
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. سدقم تاذ  اب  اهنآ  ندومن  زاین  زجع و  ّللذت و  راهظا 
هدرازگ ّتنم  شدوجو  هب  دوخ  ناگدنب  رب  قح  سّدـقم  تاذ  هک  تسا  ییاهتمعن  نیرتگرزب  زا  نیـسحلا  نب  یلع  بانج  هک  ِبیبحلا  ِرْمََعل  و 

رگا (. 146 « ) میعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوی  َُّنلَئُْسَتل   » دوخ و ناگدنب  هب  تیدوبع  قرط  ندنامهف  يارب  هدومرف  لزان  سدق  برق و  ملاع  زا  ار  رورس  نآ  و 
هک دوش  لاؤس  ام  زا 
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ران هب  مینکفا و  شیپ  هب  تلجخ  رـس  هکنآ  زج  میرادن  یباوج  دیدرکن ، ارچ  راوگرزب  نیا  زا  تدافتـسا  دیتسنادن و  ارچ  ار  تمعن  نیا  ردـق 

. درادن هجیتن  ینامیشپ  تقو  نآ  رد  و  میزوسب ؛ فّسأت  ینامیشپ و 
زاـب قح  تمحر  ياـهرد  تسا و  حوتفم  هللا  یلا  كولـس  قیرط  تسا و  تسد  رد  زیزع  رمع  هیامرـس  تسا و  تصرف  هک  نوـنکا  زیزع ، يا 
اهنآ زا  مهفب و  ار  هیهلا  مَِعن  نیا  ردـق  نک و  یتـمه  تساـپرب ، کـلم  ملاـع  عرّزلا  راد  تسا و  رارقرب  اوق  اـضعا و  توق  یتمالـس و  تسا و 
تیب لها  ینامـسآ و  فیرـش  نآرق  هک  فراعم  همه  نیا  زا  و  نک ، لیـصحت  ار  هیدـبا  هیلزا  تاداعـس  هیناحور و  تـالامک  اـمن و  هدافتـسا 

و رادرب ، ياهرهب  زین  وت  دندومرف  نشور  هیهلا  هعطاس  راونا  هب  ار  ملاع  دنداد و  طسب  هملظم  تعیبط  ضرا  طیسب  رد  مالـسلا  مهیلع  تمـصع 
رّونم یلاـعت  قح  رون  هب  ار  هنطاـب  هرهاـظ و  ياوق  رگید  ناـسل و  شوگ و  مشچ و  نک و  نشور  یهلا  رون  هب  ار  دوـخ  هملظم  تعیبـط  ضرا 

. نک
بحاص هک  عماج  فیرش  نآرق  ًاصوصخ  ینامسآ ، ياهباتک  لوزن  ماکحا و  سیسأت  عیارش و  عیرشت  ماظع و  ءایبنا  دوصقم  دصقم و  هدمع 
یتسرپ ود  ینیب و  ود  كرـش و  رفک و  هشیر  عطق  هیهلا و  فراـعم  دـیحوت و  رـشن  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمتخ  لوسر  رّهطم  ِرون  نآ 

: دندومرفیم هادف ) یحور   ) يدابآ هاش  لماک ، فراع  خیش  هکلب  تسا . يراج  يراس و  هیبلاق  هیبلق و  تادابع  عیمج  رد  دیحوت  ّرس  و  هدوب ،
«. بلق نطاب  زا  ندب  کلم  رد  تسا  دیحوت  ءازجا  تادابع  »

هکنآ رگم  دوشن  لصاح  دصقم  نیا  بلق و  رد  تسا  فراعم  رگید  دیحوت و  نیکمت  فراعم و  لیـصحت  تادابع  زا  هبولطم  هجیتن  هلمجلاب ،
فوقو هک  رـشق  ایند و  رد  دوشن  فقاو  و  دیامن ، روبع  بل  تقیقح و  هب  بلاق  تروص و  زا  و  دـنک ، افیتسا  کلاس  ار  تادابع  هیبلق  ظوظح 

. تسا تیناسنا  كولس  هار  راخ  روما  نیا  رد 
ینعم رشق  تروص و  نیا  زج  ار  تعیرـش  دنیوگ  دنرادیم و  زاب  هینطاب  بادآ  زا  ار  مدرم  دننکیم و  ضحم  تروص  هب  توعد  هک  یناسک 

رون هک  ار  هللا  ةرطف  رون  هک  درب  هانپ  یلاعت  يادخ  هب  دیاب  اهنآ  ّرـش  زا  و  دنتیناسنا ، هار  ياهراخ  هللا و  یلا  قیرط  نیطایـش  تسین ، یتقیقح  و 
نآ يور  هب  ار  ماهوا  تداع و  تلاهج و  دیلقت و  ياهباجح  دننکیم و  یفطنم  ناسنا  رد  تسا  فراعم  رگید  تیالو و  دـیحوت و  تفرعم و 

بتک ماظع و  ءایبنا  هدومرف و  ناهنپ  اهنآ  هریمخ  رد  تفرعم  مخت  یلاـعت  قح  هک  ار  ادـخ  ناگدـنب  شیـالآ  یب  یفاـص  بولق  و  دنـشکیم ،
تیبرت يارب  هداتسرف  ار  ینامسآ 
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فرـصنم هیلقع  تاداعـس  تیناحور و  زا  دننکیم و  هجوتم  نآ  ضراوع  ینامـسج و  يّدام و  تاهج  نآ و  فراخز  ایند و  هب  نآ ، هیمنت  و 

. دننکیم
یلاعت يادـخ  لضفت  اب  مه  نآ  هب  و  میرادـن ، رگید  زیچ  نطب  هرادا  ینامـسج و  تشهب  زج  میدرکن ، زواجت  تیناویح  ّدـح  زا  هک  ام  لاـثما 

هکلب تسا ؛ یناویح  تشهب  نیمه  هب  روصحم  یلاعت  قح  تشهب  تسا و  نآ  هب  رصحنم  تداعـس  هک  مینکن  نامگ  نکل  میـسرب ؛ تسا  دیما 
هیهلا و ّتبَحَم  لها  هدرکن و  سک  چیه  بلق  رد  روطخ  هدینـشن و  یـشوگ  چیه  هدـیدن و  یمـشچ  چـیه  هک  تسا  یملاوع  یلاعت  قح  يارب 

. تساقل ّتنج  اهنآ  يارب  تسین و  اهتشهب  زا  کی  چیه  هب  ییانتعا  ار  هللا  ۀفرعم 
نیا و  تسا ؛ قاروا  نیا  عضو  اـب  فلاـخم  منک ، رکذ  باـب  نیا  رد  مهاوـخب  ار  تمـصع  تیب  لـها  زا  هدراو  ثیداـحا  هینآرق و  تاـیآ  رگا 
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هللا ۀفرعم  نآ  هک  دندش  قلخ  نآ  يارب  هچنآ  هب  تسادخ  ناگدنب  بولق  نداد  هّجوت  ام  هدمع  دوصقم  دـش و  رکذ  ملق  نایغط  زا  زین  رادـقم 
مالسا و گرزب  ءاملع  دنکولس  هار  راخ  هک  یناسک  زا  ام  دوصقم  تسین . نآ  همّدقم  زج  زیچ  چیه  تسا و  رتالاب  تاداعس  همه  زا  هک  تسا 
ریـصقت و هن  لهج ، روصق و  هار  زا  ملع  هب  نیلحتنم  لهج و  لها  زا  یـضعب  هکلب  تسین ، هللا ) ناوضر  مهیلع   ) يرفعج بهذـم  مارک  ءاـهقف 

. لطاب دوصقم  هدساف و  تین  ملق و  نایغط  ّرش  زا  مربیم  هانپ  یلاعت  يادخ  هب  دندش و  ادخ  ناگدنب  نزهار  دانع ،

نآ بادآ  تین و  ّرس  باب 3 

تادابع رد  تین  تقیقح  لّوا : لصف 
موزل هب  مکح  نآ و  هدئاف  هب  قیدـصت  نآ و  روصت  زا  سپ  نآ  ندروآ  رب  سفن  عامجا  ءیـش و  نایتا  هب  مزع  میمـصت  زا  تسا  ترابع  تین 
دـصق هدارا و  مزع و  ِمیمـصت  تمه و  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دوش ، ادـیپ  روما  نیا  زا  سپ  هک  ینادـجو  یناـسفن  تسا  یتلاـح  نآ  نآ و  ناـیتا 

. تسین نآ  زا  فّلختلا  نکمم  يرایتخا  لعف  چیه  تسا و  دوجوم  يرایتخا  لاعفا  عیمج  رد  نیا  مینکیم و 
رگا هک  فّلخت ، نودب  تسا  دوجوم  یلمع  ره  رد  مهیلع ) هللا  ناوضر   ) اهقف ناسل  رد  تسا  تین  زا  ترابع  هک  مزع ، ِمیمـصت  نیا  هلمجلاب ،

موکحم ار  لقع  همهاو ، هباعد  دیلپ و  ناطیـش  هسوسو  فصو  نیا  اب  درادن . ناکما  دنک  داجیا  نآ  نودب  ار  يرایتخا  لمع  دـهاوخب  یـسک 
دوخ

136
لمع صیلخت  دیوجت و  رد  فرص  ار  دوخ  ياهبنارگ  رمع  ناسنا  هکنآ  ياجب  و  دنکیم ؛ هیمعت  هراچیب  ناسنا  رب  ار  يرورض  رما  دنک و  یم 
دیلپ سیلبا  دنک ، یبلط  قح  یـسانش و  قح  دیحوت و  فراعم  رد  فرـص  ار  نآ  هکنآ  ياجب  دنک و  صیلخت  هینطاب  دسافم  زا  ار  نآ  دـنک و 
یکی تسا : رایسب  دیاکم  اهماد و  ار  ناطیش  دنک . لوصحلا  بجاو  یییش  يرورـض و  يرما  رد  فرـص  ار  رمع  فصن  دنک و  هسوسو  ار  وا 

؛ دنک راداو  تادسفم  رگید  بجع و  ایر و  هب  دنک ، لمع  كرت  هکنآ  زا  دوش  سویأم  هک  ار  يرگید  و  دـنک ؛ راداو  لمع  لصا  كرت  هب  ار 
هب تبسن  ار  مدرم  دنک و  راوخ  ناسنا  رظن  رد  ار  مدرم  همه  تادابع  دنک : لطاب  یبآم  سّدقم  هار  زا  ار  شلمع  دشن ، قفوم  رما  نیا  هب  رگا  و 

يداع و تسا  يروما  زا  هک  تئارق ، ای  ریبکت  ای  لمع ، اب  مزالم  تسا  يرما  هک  ًالثم ، تین  رد  هک  دنک  راداو  تقو  نآ  دـهد ؛ تالابم  مدـع 
. دنک لطاب  قرط  نیا  زا  یکی  هب  ار  شلمع  هکنآ  رگم  ناسنا  زا  دوشن  یضار  دنک و  فرص  ار  رمع  عیمج  هیام ، یب 

، همه نیب  رد  یلو  دومن ؛ اصقتـسا  ار  نآ  ماـمت  درک و  ثحب  نآ  عیمج  رد  ناوتن  نونکا  هک  تسا  رامـشیب  قرط  رایـسب و  نوؤش  ار  ساوسو 
رما کی  نایتا  هب  رمع  همه  رد  دـنک  مایق  اوق  ماـمت  اـب  دـهاوخب  یـسک  رگا  اریز  دـشاب ؛ رتبیجع  رتکحـضم و  همه  زا  دـیاش  تین  رد  هسوسو 
زامن ره  رد  هک  ینیبیم  ار  لقعلا  فیعـض  سفّنلا  ضیرم  هراچیب  رفن  کی  کلذ ، عم  دیآرب ؛ هدـهع  زا  تسین  نکمم  تین ، نودـب  يرایتخا 
رازاب يارب  هک  دنک  رکفت  اهتدم  هک  دنام  نآ  هب  صخـش  نیا  دوش . دوجوم  مزع  تین و  اب  شزامن  هک  دـنک  لّطعم  ار  دوخ  دـیدم  ياهتدـم 

هیبلق و بادآ  هب  بّدأت  اب  دـشاب و  وا  تداعـس  حاتفم  برق و  جارعم  زامن  دـیاب  هک  ياهراچیب  دـنک . هیهت  مزع  تین و  ندروخ  راـهن  اـی  نتفر 
دنادن مزال  ار  روما  نیا  هکلب  هدرک ، تلفغ  روما  نیا  همه  زا  دنک ، دوخ  تایح  هئـشن  نیمأت  تاذ و  لیمکت  هیهلا  هفیطل  نیا  رارـسا  رب  عالّطا 

هک ار  دادادخ  لقع  دنک و  ساّنخ  ساوسو  تعاطا  ناطیش و  تمدخ  رد  فرص  ار  دوخ  زیزع  هیامرـس  درامـش و  لطاب  ار  همه  تسا ، لهس 
. دنک سیلبا  مکح  موکحم  تسا  تیاده  رون 

نکمم درادیم . زاب  ار  ناسنا  تاریخ  تاداعـس و  همه  زا  هک  دـنکب ، تسا  یتمحز  تضایر و  ره  اب  دـیاب  ناسنا  ار  هشیر  نیا  عطق  هلمجلاب ،
زا ًالـضف  دشاب ، هتـشادن  مه  یهقف  يروص  يازجا  دیاین و  اجب  حیحـص  زین  تروص  بسح  هب  یتح  شتادابع  عیمج  ناسنا  لاس  لهچ  تسا 

. هیعرش هینطاب و  بادآ 
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بوـسحم نید  هب  تـالابم  یب  ار  مدرم  ماـمت  دـننادیم و  لـطاب  ار  مدرم  عـیمج  لـمع  یـساوسو  صاخـشا  نیا  زا  یـضعب  هکنآ  رتکحـضم 
دنک عوجر  رابخا  هب  تسا ، لضف  لها  رگا  و  دـشابیم ؛ مدرم  فراعتم  نوچ  زین  شدـیلقت  عجرم  تسا ، دـّلقم  رگا  دوخ  هکنآ  اب  دـننکیم .

هیساوسو هفیاط  نیا  مدرم  مامت  رد  طقف  دندوب . فراعتم  روما  نیا  رد  زین  مالسلا  مهیلع  يده  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنیبب 
زیچان ار  همه  لامعا  و  دـننکیم ، لمع  تلم  ءاملع  بهذـم و  ءاهقف  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ادـخ و  لوسر  فـالخ  هب  هک  دنتـسه 

نایب ار  ادخ  لوسر  يوضو  هک  يرابخا  وضو  باب  رد  ًالثم ، دننادیم . نید  هب  یلابم  ار  دوخ  طایتحا و  اب  قفاوم  ار  دوخ  لمع  دنرامشیم و 
تـسد هب  تشم  کی  دـندزیم و  تروص  هب  بآ ]  ] تشم کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رهاظلا ، یلع  تسا . رتاوتم  دـناهدرک 

ادخ باتک  رهاظو  تسا . حیحـص  وضو  نیا  هک  قیقّحتلا  یلع  تسا  مئاق  هیماما  ءاهقف  عامجا  و  ( 147 . ) پچ تسد  هب  تشم  کی  تسار و 
رد هچرگ  درادن ، ررـض  زین ، مود  نتـسش  هکلب  مود ، هفرغ  یلو  دـندرک ؛ لاکـشا  یـضعب  مود ، هفرغ  هکلب  مود ، نتـسش  رد  تسا . نیمه  زین 
هک نیبب  ار  هراچیب  یساوسو  لمع  نونکا  يوتف . ًاتیاور و  لاکشا  الب  تسوضو  لطبم  تعدب و  موس  نتسش  نکل  تسا . یمالک  شبابحتـسا 

تروص نیا  رد  دـنکیمن ؛ اـفتکا  دوشیم  بوسحم  هّماـت  هلـسَغ  ار و  تسد  ماـمت  دریگیم  ارف  اـههفرغ  نآ  زا  کـی  ره  هک  هفرغ  تسیب  هب 
. تسا لطاب  لاکشا  یب  شیوضو 

لمع تقو  نآ  طایتحا ، قفاوم  دنادیم و  حیحـص  هدروآ  اجب  وا  هسوسو  ناطیـش و  تعاطا  زا  هک  ار  لمع  نیا  لقعلا  فیعـض  تخبدب  نیا 
. درامشیم لطاب  ار  نیریاس 

ار ادخ  لوسر  لمع  اب  فلاخم  لمع  هک  یسک  دوشیم . مولعم  تسا  هدرمـش  لقع  یب  ار  وا  هک  ( 148  ) فیرش ثیدح  قدص  هجو  نونکا 
جراخ نید  زا  هراچیب  نیا  نوچ  لقع و  یب  ای  تسا  جراخ  ادـخ  نید  زا  ای  دـنادب ، لـطاب  ار  ترـضح  نآ  اـب  قفاوم  لـمع  دـنادب و  حـیحص 

. نمحر فلاخم  ناطیش و  عیطم  تسا و  لقع  یب  سپ  تسین ،
اب ار  دوخ  لمع  دنک  هسیاقم  دش و  رکذ  هک  روما  نیا  رد  دنک  رکفت  يردق  هکنآ  زج  تسین  ياهراچ  لاضُع  ءاد  تبیصم و  نیا  جالع  يارب 
نآ هب  ییانتعا  یب  دـنک و  ناطیـش  فنا  ِماغرا  دـید  اهنآ  اب  فلاخم  ار  دوخ  رگا  و  مهیلع ،) هللا  ناوضر   ) اهقف املع و  نینیدـتم و  عون  لـمع 

دنچ دیامن و  دیلپ 
138

دیما دشاب . لطاب  زین  نم  لمع  دش ، لطاب  تّما  ءاهقف  همه  لمع  رگا  هک  دهد  باوج  تسا ، لطاب  تلمع  هک  درک  هسوسو  ناطیش  هک  هبترم 
مـشچ ناطیـش  دوش و  عفر  ضرم  نیا  درب ، هانپ  وا  ّرـش  زا  زاین  زجع و  اب  یلاعت  قح  هب  نمـض  رد  دومن و  ناطیـش  تفلاخم  هک  يدنچ  تسا 

ار روتـسد  نیمه  هفیرـش  تاـیاور  رد  تسا ، ناطیـش  تاـئاقلا  زا  زین  نآ  هک  کـش ، ترثـک  عفد  يارب  هکناـنچ  ددرگ ؛ هدـیرب  وا  زا  شعمط 
: دنداد

: تفگ هک  دناسر  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  هب  دنس  فیرش  یفاک  رد 
زا رگم  تسین  نیا  انامه  ار ؛ وت  دنک  اهر  هک  تسا  دیما  نکم ، نآ  هب  انتعا  ینعی  ار ، زامن  راد  یـضمم  زامن ، رد  تکـش  دـش  دایز  هک  یتقو 

(149 . ) ناطیش
: دنیامرفیم مالسلا  امهیلع  قداص  ترضح  ای  رقاب  ترضح  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

تداع هچنآ  هب  تسا  داتعم  تسا ، دـیلپ  ناطیـش  اریز  ار ؛ وا  دـیزادنیب  عمط  هب  سپ  زامن ، نتـسکش  هب  ناتدوخ  هب  ار  ناطیـش  دـیهدن  تداع 
. هدش هداد 

: دومرف هک  دیوگ  هرارز 
(150 . ) امش زا  یسک  هب  دنکیمن  دوع  دوش ، نایصع  هک  یتقو  سپ  دوش ، تعاطا  هک  ثیبخ  نآ  دهاوخیم  انامه 

[ صالخا : ] مود لصف 
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ریغ هبئاش  زا  تسا  لمع  ندومن  هیفـصت  نآ ، تقیقح  تسا و  صالخا » ، » تسا تادابع  عیمج  تاّمهم  زا  هک  تین ، بادآ  تاّـمهم  زا  یکی 
تینانا تّینا و  رب  نداهن  اپ  ًاقلطم و  تسا  ریغ  كرت  نآ ، لامک  لامعا و  عیمج  رد  یلاعت  قح  ریغ  تیؤر  زا  تسا  ّرس  ندومن  یفاص  و  ادخ ،
صلاخ دشاب ، نید  رد  هیناطیش  هیناسفن و  ظوظح  زا  یکی  رگا  و  ( 151 « ) ِصلاْخلا ُنیّدلا  هَّلل  الَا  : » یلاعت لاق  هرسکی . تسا  تیریغ  ریغ و  و 

. تسا جراخ  قح  نید  دودـح  زا  دراد  تیناسفن  تیریغ و  هبئاش  هچنآ  و  هدومرفن ؛ رایتخا  یلاعت  قح  تسین ، صلاخ  هچنآ  و  دوب ؛ دـهاوخن 
ّاِلا اُوِرُما  امَو  : » یلاعت لاق 

139
ْنِم ْجُرْخی  ْنَم  َو  : » و ( 153 « ) ٍبیصَن ْنِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اْهنِم  ِِهتُؤن  اْینُّدلا  َثْرَح  ُدیری  َناک  ْنَم  : » و ( 152 « ) نیّدلا َُهل  َنیِصلُخم  هَّللا  اوُُدبْعِیل 

بتارم عـیمج  لّـفکتم  تسا  نکمم  هفیرـش  هیآ  نـیا  (. 154 « ) هَّللا یلَع  ُهُرْجَا  َعَـقَو  ْدَـقَف  ُتْوَـملا  ُهکِرْدـی  َُّمث  ِِهلوُـسَرَو  هَّللا  یِلا  ًارِجاـهُم  ِِهتَیب 
ظوظح يارب  هکلب  دـشابن ، لوسر  ادـخ و  يارب  صلاـخ  رگا  ترجه  نیا  دوش و  عـقاو  ندـب  هب  هک  يروـص  ترجه  یکی  دـشاب : صـالخا 

. تسا یهقف  يروص  صالخا  هبترم  نیا  تسین . هلوسر  هللا و  یلا  ترجه  دشاب ، یناسفن 
نآ هک  تسا  وا  لوسر  یلاعت و  يادخ  نآ ، تیاغ  و  تسا ؛ سفن  هملظم  تیب  نآ ، أدـبم  هک  تسا  ینطاب  ترفاسم  يونعم و  ترجه  رگید ،
ّبح ادـخ  ناـصاخ  ّبح  « ؛ تسا قـح  هب  ترجه  وا  هـب  ترجه  سپ  تـسا ؛ هدـنیامن  تآرم و  تـیآ و  لوـسر  اریز  ددرگرب ، قـح  هـب  مـه 

«. تسادخ
لامجا قیرط  هب  صالخا  بتارم  یضعب  نایب  موس : لصف 

ای تدـمحم  يارب  هچ  اهنآ ، بولق  بلج  قولخم و  ياضر  هبئاش  زا  یبلاـق -  اـی  یبلق  یلمع  هچ  تسا -  لـمع  هیفـصت  نآ ، بتارم  زا  یکی 
زا نآ  بحاص  رت و  تسپ  ایر  بتارم  همه  زا  و  یهقف ، ءایر  نیا  ًاـئایر و  تسا  لـمع  ناـیتا  نیا ، لـباقم  رد  نآ و  ریغ  يارب  اـی  تعفنم  يارب 

. تسا رتسیسخ  رتشزرا و  یب  اهیئاُرم  همه 
نیا هطـساو  هب  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  نآ  یعاد  هچرگ  هیناف ، هلئاز  برآم  يویند و  ياهدوصقم  لوصح  زا  تسا  لمع  هیفـصت  مود ، هبترم 
نداد و  هام ، نآ  تافآ  زا  تمالـس  يارب  ًالثم  هام  لّوا  تالـص  نایتا  و  يزور ، هعـسوت  يارب  بش  زامن  ندـناوخ  لثم ، دـنک ؛ تیاـنع  لـمع 

تاداـبع تحـص  طرـش  ۀـمحرلا ) مهیلع   ) اـهقف زا  یـضعب  ار  صـالخا  زا  هبترم  نیا  يویند . ياهدـصقم  رگید  و  یتمالـس ، يارب  تاقدـص 
شیپ هچرگ  هیهقف ؛ دـعاوق  بسح  هب  تسا  قیقحت  فالخ  نیا ، دـشاب . دوصقم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  لمع  نایتا  هک  یتروص  رد  دـناهدرمش 

. دشاب رتمک  زین  نآ  زا  دیاش  هکلب  تسا ، هعورشم  ياهبسک  ریاس  لثم  تسین و  یشزرا  هجو  چیه  هب  ار  زامن  نیا  تفرعم  لها 
زا نآ  لاثما  روصق و  روح و  هینامسج و  تاّنج  هب  ندیسر  زا  تسا  نآ  هیفصت  موس ، هبترم 

140
ّالا تساهبسک ، ریاس  نوچ  هللا  لها  رظن  رد  زین  نیا  تسا و  هفیرش  تایاور  رد  هکنانچ  تسا ؛ ناریجا  تادابع  نآ ، لباقم  هینامـسج و  تاذل 

. دنک صیلخت  ار  لمع  هیروص  تادسفم  زا  دنک و  رما  هب  مایق  هک  یتروص  رد  تسا  رتالاب  رتشیب و  شترجا  بساک  نیا  لمع  هکنیا 
هکنانچ تسا ؛ دیبع  تدابع  نآ ، لباقم  دوعوم . ینامـسج  [ي] اهباذـع باقع و  فوخ  زا  دـنک  هیفـصت  ار  لمع  هک  تسا  نآ  مراهچ ، هبترم 
تفرعم لها  رظن  رد  تسا . جراخ  هللا  تیدوبع  قاطن  زا  درادـن و  یتمیق  بولق  باحـصا  رظن  رد  زین  تداـبع  نیا  ( 155 . ) تسا تایاور  رد 

ياهنز هب  ندیـسر  يارب  ای  یترخآ ، باذـع  باقع و  فوخ  ای  ایند ، رد  تاریزعت  دودـح و  فوخ  زا  دـنکب  ار  یلمع  ناـسنا  هک  دـنکن  قرف 
نالطب زا  ار  لمع  هیهقف  دـعاوق  قباطم  هک  تسا  يرما  یعاد  رب  یعادو  تسین ، ادـخ  يارب  کی  چـیه  هکنیا  رد  یتشهب ، ياهنز  اـی  ییاـیند ،

. دشابن یشزرا  ار  عاتم  نیا  تفرعم  لها  رازاب  رد  یلو  دنک ؛ جراخ  يروص 
نییبوّرک و کلـس  رد  ندش  کلـسنم  هیدبا و  هیلزا  همئاد  هیناحور  تاّذـل  هیلقع و  تاداعـس  هب  ندیـسر  زا  تسا  لمع  هیفـصت  مجنپ ، هبترم 
و تسا ، یمهم  یلاـع  دـصقم  گرزب و  هجرد  هچرگ  هجرد  نیا  تسا . دـصقم  نیا  يارب  ندوـمن  لـمع  نآ ، لـباقم  رد  نـیبّرقم و  هکئـالم 
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زا زین  هبترم  نیا  هللا  لها  کلـسم  رد  یلو  دـندش ، لـئاق  شزرا  وا  يارب  دـنداد و  تیّمها  یلیخ  تداعـس  زا  هبترم  نیا  هب  نیقّقحم  اـمکح و 
. دراد اهقرف  نیریاس  اب  بسکم  رجتم و  رد  هچرگ  دوریم ، رامش  هب  ناریجا  زا  بساک و  زین  نآ  کلاس  كولس و  ناصقن 

لمع لباقم ، رد  تاداعس و  نیا  زا  نامرح  تاّذل و  نیا  هب  لوصو  مدع  فوخ  زا  تسا  نآ  هیفصت  تسا  مشـش  هبترم  هک  هبترم  نیا  ءازا  رد 
نیا هللا  لها  رظن  رد  یلو  تسا ، جراخ  هدنسیون  لاثما  ياهتشا  ّدح  زا  تسا و  ياهیلاع  هبترم  هچرگ  زین  نیا  تسا . فوخ  زا  هبترم  نیا  يارب 

. تسا لّلعم  تدابع  تسا و  دیبع  تدابع  زین 
ّتنج زا  تراـبع  هک  یهاـنتم  ریغ  تاحبـس  راوـنا  ياـهتجهب  هب  ندیـسر  یهلا و  لاـمج  تاّذـل  هب  لوـصو  زا  تسا  نآ  هیفـصت  متفه ، هبترم 

زا يدحوا  و  تسا ، هاتوک  نآ  زا  عون  لامآ  تسد  بولق و  باحصا  تفرعم و  لها  دصاقم  تاّمهم  زا  اقل  ّتنج  ینعی  هبترم ، نیا  تساقل و 
هب تفرعم  لها 

141
، هیعدا رد  هکنیا  تساهنآ و  راشرـس  یلومعم  تاماقم  زا  هکلب  تسین ، هللا  لها  لَّمک  هبترم  لامک  نیا  نکل  و  دنفّرـشم ؛ فرـش  نیا  تداعس 

اهنآ تاماقم  هکنآ  هن  هدومن ، نآ  نتشاد  هب  هراشا  ای  هتساوخ  ار  هبترم  نیا  شنیرهاط  دالوا  نینمؤملاریما و  ترضح  هینابعـش ، تاجانم  لثم 
زا زین  قارف  فوخ  زا  لمع  هیفـصت  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هبترم  نیا  ءازا  رد  هک  متـشه  هبترم  هکناـنچ  تسا ؛ هبترم  نیمه  هب  رـصحنم 

ِراشرس یلومعم  تاماقم  زا  دیوگ  ( 156 « ) ِکقاِرف یلَع  ُِربْصَا  َفیک   » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  بانج  هکنیا  و  تسین ، لَّمک  تاماقم  لامک 
. تسوا لثم  وا و 

لامک نیا  و  تسین ؛ جراخ  هیناسفن  ظوظح  زا  لّلعم و  نآ  اب  لمع  و  تسا ، مزال  هللا  لها  دزن  رد  زین  هبترم  ود  نیا  زا  لمع  هیفصت  هلمجلاب ،
. تسا صولخ 

[ لمع نودب  ملع  : ] مراهچ لصف 
لها هیونعم  تاماقم  زا  هیهلا و  فراعم  زا  ام  هک  سوسفا  تسا . رتشیب  هشقانم  رتمامت و  تجح  ملاع  رب  تسین و  یـشزرا  ار  لمع  نودب  ملع 

؛ دنناد لطاع  لطاب و  اطخ و  هب  ار  نآ  لها  رکنم و  ار  تاماقم  یّلکب  ام  زا  هفیاط  کی  میمورحم . یّلکب  بولق  باحـصا  هیلاع  جرادـم  هللا و 
ار مدرم  زا  هتسد  نیا  دنراد . بوسحم  حَطَش  ار  وا  توعد  هدنفاب و  ار  وا  دیامن ، اهنآ  تاماقم  هب  یتوعد  ای  دنک  اهنآ  زا  يرکذ  هک  یـسک  و 

َْتنَا اَم  و  (، » 157 « ) َْتبَبْحَا ْنَم  يدـْهَت  کـَّنِا ال  « ؛ دومن رادـیب  نارگ  باوخ  زا  درک و  شیوخ  بیع  صقن و  هب  هّبنتم  ناوتب  هک  تسین  دـیما 
(. 158 « ) رُوبُقلا ِیف  ْنَم  ٍعمْسُمب 

فالغ هک  دـنا  یناگدرم  تسین  هیهلا  ّتبَحَم  تفرعم و  تایح  هب  هدـنز  ناشلد  ربخ  یب  اـج  همه  زا  هراـچیب  هدنـسیون  نوچ  هک  اـهنآ  يرآ ،
َْمل ْنَمَو  « ؛ هدومن بوجحم  رون  یلع  رون  رون و  ملاوع  همه  زا  ار  اهنآ  ملظم  ِندـب  ياـنگنت  نت و  راـبغ  نیا  و  تساـهنآ ، هدیـسوپ  روبق  ندـب 
اهنآ رب  قح  هب  عاطقنا  اـقل و  ّبح  یهلا و  قشع  ّتبَحَم و  زا  نآرق  ثیدـح و  هچ  ره  هفیاـط  نیا  (. 159 « ) رون نِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  هَّللا  ِلَـعْجی 

همه نآ  دننک  ریسفت  دوخ  ءارآ  قباطم  دنزادرپ و  نآ  هیجوت  لیوأت و  هب  دنناوخ ، ورف 
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ضرع هک  دـننکیم  هچ  هینابعـش  تاجانم  تارقف  اب  هورگ  نیا  منادیمن  دـنیامن . هیجوت  یتشهب  ياهتخرد  ءاـقل  هب  ار  هللا  ّبح  اـقل و  تاـیآ 
: دننکیم

نِدـعَم یِلا  َلِصَتَف  ِرّوُنلا  َبُجُح  ِبُولقلا  ُراْصبَا  َقِرَْخت  یّتَح  کَیلا ، اهِرَظَن  ِءایـِضب  اِنبوُلق  َراـْصبَا  ِْرنَاَو  کـَیِلا ، ِعاـطِقنِالا  َلاـمک  یل  ْبَه  یهلإ ،
(160 . ) ِکلالَِجل َقِعَصَف  ُهَتْظَحال  َو  َکباجَاَف ، ُهَتیَدان  ْنّمِم  یْنلَعْجاَو  یهلإ ، کِسُدق . ِّزِعب  ًۀَقَّلَعُم  اَنُحاورَا  َریصَتَو  ِۀَمَظَْعلا 

ّقلعت  » اـیآ تسا ؟ یتـشهب  ياهرـصق  تمظع » ندـعم   » اـیآ تسا ؟ تشهب  ياـهیبالگ  دوصقم  قح ،» هب  رظن   » اـیآ تسیچ ؟ رون » بجح   » نیا
ياهنز لامج  رد  وحم  ینعی  لالج ،» زا  وحم  قعـص و   » نیا ایآ  توهـش ؟ ياضق  يارب  نیعلا  روح  نماد  هب  ّقلعت  ینعی  سدـق ،» ّزع  هب  حاورا 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


رتالاب تمظع و  راونا  نآ  هدادیم و  تسد  جارعم  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  هک  اههوشغ  اههبذـج و  نیا  ایآ  یتشهب ؟
تأرج دوـبن و  رـس  مرحم  تسا ، مالـسلا  هیلع  نـیما  لـیئربج  هـک  هللا ، ۀـکئالم  مـظعا  هـک  یلفحم  نآ  رد  هدرکیم  هدـهاشم  هـک  ار  نآ  زا 

نآ ایآ  دیدیم ؟ نآ  زا  رتالاب  رمق و  سمش و  رون  لثم  يراونا  ای  هدوب ؟ بوخ  یلیخ  ياهنز  زا  یکی  يارب  هبذج  تشادن ، ياهلمنا  تفرشیپ 
قح دنک  تاقالم  هک  تسا  نآ  میلس  : » دومرف ( 161 « ) میلَس ٍْبلَِقب  هَّللا  یَتَا  ْنَم  ّاِلا   » هفیرش هیآ  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  موصعم  هک  یمیلس  بلق 
هب تشگرب  هک  دـشابن ؟ قح  تمارک  ریغ  ینعی  دـشابن ، قح  ریغ  هکنآ  زا  دوصقم  (. 162 « ) دـشابن قح  ریغ  نآ  رد  هک  یتروص  رد  ار  یلاعت 

؟ دشابن ولآدرز  یبالگ و  زا  ریغ  هک  دنک  نآ 
رکنم ّلـقاال  دـیآ و  لـصاح  یهّبنت  ملع ، لـها  ًاـصوصخ  یناـمیا ، ناردارب  يارب  هکنآ  زج  تسین  مـالک  نیا  زا  يدوصقم  هک  بیبَحلا  ِرْمََعل 

نآ دوصقم  هکلب  دـننایک ، هللا  لها  هک  تسین  نآ  ام  دوصقم  تساهتواقـش . اهیتخبدـب و  مامت  أشنم  راکنا  نیا  هک  دنـشابن ، هللا  لها  تاـماقم 
نآ  - » تسین یعالطا  نآ  رب  ار  یسک  هک  تسا  يرما  نیا  دنادیم و  ادخ  تسیک ، تاماقم  نیا  بحاص  اّما  دوشن ؛ راکنا  تاماقم  هک  تسا 

(. 163 « ) دماین زاب  يربخ  دش  ربخ  هک  ار 
، دنرادن هللا  لها  اب  دانع  دنتسین و  رکنم  ار  تفرعم  لها  تاماقم  هک  دننانآ  رگید  هفیاط  کی 
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ار یناضیرم  اهنیا  هتـشادزاب . یلاح  یقوذ و  یلمع و  یملع و  بسک  زا  ار  اهنآ  هیناف  تاّذـل  هب  دالخا  نآ و  لیـصحت  ایند و  هب  لاغتـشا  یلو 

هفئاط هکنانچ  دننک ؛ مادقا  خلت  ياود  ندروخ  زیهرپ و  هب  هک  دراذگیمن  ار  اهنآ  مکـش  یلو  دـنراد ، ار  شیوخ  ضرم  قیدـصت  هک  دـننام 
دوجو لصا  دنتـسه ، التبم  دوخ  هکنآ  اب  دننکن ؛ قیدصت  قّقحت  رادرد  ار  یـضرم  یـضیرم و  نینچ  دوجو  لصا  هک  دـننام  ار  یناضیرم  لّوا 

. دننک راکنا  ار  ضرم 
هللا لها  تاماقم  فراعم و  قیاقح  زا  یلو  دندرک ، ادیپ  ًاملع  فراعم  لیصحت  هب  لاغتشا  دنتخادرپ و  یملع  بسک  هب  هک  دننانآ  هفیاط  کی 

هدیشک ریجنز  هب  تاحالطصا  ظافلا و  هتـشر  رد  ار  هراچیب  ياهّدع  دوخ و  هدومن ، افتکا  تادابع  قرب  قرز و  هب  ظافلا و  تاحالطـصا و  هب 
کی رب  تسایر  يارب  یلو  دنـسانشیم ، ار  دوخ  دوخ ، هک  دوش  ادـیپ  هتـسد  کی  نانیا  رد  دـناهدومن . راتفگ  هب  تعانق  تاـماقم  عیمج  زا  و 
هیفاص بولق  دیـص  هّجوت  بلاج  لاوقا  هدـنبیرف و  ظافلا  اب  دـناهداد و  رارق  تشیعم  بسک  هیاـم  ار  زغم  یب  تاحالطـصا  نیا  هراـچیب  هتـسد 
بولق هک  دننادن  ناگراچیب  هللادابع . رب  تسین  رتمک  نیعل  سیلبا  زا  ناشررـض  هک  یـسنا  دنتـسه  ینیطایـش  اهنیا  دننکیم . ار  ادخ  ناگدـنب 

. تسین نآ  رد  فّرصت  قح  ار  یسک  تسا و  قح  هاگلزنم  ادخ  ناگدنب 
، تسا رومعملا  تیب  هکلب  هبعک  هک  ادـخ ، ناگدـنب  لد  رد  دنـشارت و  ییاهتب  دنتـسه ؛ یقیقح  هبعک  بّرخم  دـنّقح و  هاگلزنم  بصاغ  اـهنیا 

. دننک راتفرگ  کلهم  نوگانوگ  ياهضرم  هب  ار  اهنآ  هدروآ و  رد  ار  دوخ  بیبط  تروص  هب  هک  دنتسه  یناضیرم  اهنیا  دننک ؛ نیزگیاج 
نابحاص زا  نانیا  نادـیرم  رتشیب  ناشیورد . ارقف و  داشرا  ات  دـنراد  هقالع  رتشیب  ناگرزب  اینغا و  داـشرا  هب  هک  تسا  نآ  هفیاـط  نیا  تمـالع 

هک لاح  نیع  رد  ار  دوخ  هک  دنراد  هدنبیرف  رایسب  ینانخـس  اهنیا  دنتـسه . لام  هاج و  نابحاص  اینغا و  يز  هب  اهنآ  دوخ  و  تسا ، لام  هاج و 
هسوسحم بیاعم  همه  زا  ار  دوخ  مشچ  زین  هلبا  ناگراچیب  نآ  دننک . ریهطت  نادیرم  رظن  رد  دنراد ، یگدولآ  هنوگ  رازه  هیوایند  تاراذق  هب 

. دناهتشاد شوخ  لد  زغم  یب  یظافلا  تاحالطصا و  هب  هدیشوپ و  اهنآ 
زا هک  دتفا  قافتا  یهاگ  دنتسه ، تاماقم  فراعم و  لیصحت  ددص  رد  ترخآ و  قیرط  کلاس  دوخ  دنتسین و  دایـش  هفیاط  نیا  رد  هک  نانآ 

فراعم دنوش و  رورغم  هدروخ  لوگ  قیرط  ِعطاق  ناطیش 
144

رخآ ات  زین  نانیا  دننادیم . دناهدرک  هدافتـسا  نارگید  ندیـشارت  زا  ای  هدیـشارت  دوخ  هک  هیملع  تاحالطـصا  زا  ترابع  ًۀقیقح  ار  تاماقم  و 
نآرق ریسفت  ءاملع  زا  هفیاط  کی  لثم  دننک ؛ فحـص  بتک و  طبـض  حالطـصا و  ریثکت  رد  فرـص  ار  یگدنز  راگزور  یناوج و  دقن  رمع 
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هیونعم و هیظفل و  تانّـسحم  تاملک و  فیراصت  تاـغل و  یناـعم  تاـئارق و  فـالتخا  عمج  طبـض و  هب  رـصحنم  ار  نآرق  زا  تدافتـسا  هک 
یّلکب نآ  هیهلا  فراعم  هیحور و  تاهج  نآرق و  تاوعد  زا  و  دـنناد ، اهنآ  رد  ساـن  ماـهفَا  فـالتخا  هیفرع و  یناـعم  نآرق و  زاـجعا  هوجو 
تیفیک نآ و  ظفح  هخسن و  طبض  هب  ار  دوخ  هجلاعم  و  هتفرگ ، ار  وا  هخـسن  هدومن ، بیبط  هب  عوجر  هک  دننام  یـضیرم  هب  زین  نانیا  دنلفاغ .

. تسا هجیتن  یب  یّلکب  اهنآ  يارب  بیبط  هب  هعجارم  هخسن و  هب  ملع  تشک و  دهاوخ  ضرم  ار  نانیا  دنناد . نآ  تابیکرت 
دنادیم قّقحت  راد  رد  رثؤم  ار  هراکیب  هراچیب  فیعـض  مدرم  هکنآ  تسا . یلاعفا  دیحوت  ناصقن  زا  هیبلق  ياهایر  رثکا  هیلاعفا و  ياهایر  مامت 

ناطیـش كرـش  زا  ار  دوخ  لمع  دـناد و  زاین  یب  اـهنآ  بولق  بلج  زا  ار  دوخ  دـناوتیم  اـجک  زا  درامـشیم ، قح  تکلمم  رد  فّرـصتم  و 
بآ يافـص  عّقوت  دولآ  لگ  همـشچرس  اب  ّالا  و  دیآ ، نوریب  نآ  زا  یفاص  بآ  ات  ینک  یفاص  دیاب  ار  همـشچرس  وت  دنک ؟ صیلخت  هیفـصت و 

هعماس هب  یناشچب و  بلق  هقئاذ  هب  ار  بولقلا » ّبلقم  ای   » ینعم ینادب و  قح  فّرـصت  تحت  رد  ار  ادخ  ناگدنب  بولق  رگا  وت  شاب . هتـشادن 
َُهل  » َو ( 164 « ) ءیَـش ِّلک  ُتوکَلَم  ِهِدـِیب   » تقیقح رگا  ییاینرب و  بولق  دیـص  ددـصرد  یگراچیب  فعـض و  همه  نیا  اب  دوخ  یناـسرب ، بلق 

دوخ فیعـض  قولخم  نیا  هفیعـض  بولق  هب  و  يوش ، زاین  یب  بولق  بلج  زا  ینامهفب ، بلق  هب  ار  ( 166 « ) ْکلُملا ِهِدِیب   » و ( 165 « ) ْکلُملا
بلج هب  جاـتحم  سپ  یتسناد ، اـشگراک  ار  مدرم  يدرک و  جاـیتحا  ّسح  دوخ  رد  وت  دـهد . خر  وت  يارب  یبلق  ياـنغ  و  ینادـن ، جاـتحم  ار 

ار دوخ  يدیدیم و  قح  ار  اشگراک  رگا  يدش ؛ ایر  هب  جاتحم  سپ  یتشاگنا ، بولق  رد  فّرصتم  یشورف  سدق  هب  ار  دوخ  و  يدش ؛ بولق 
. يدرکیمن ادیپ  جایتحا  اهکرش  نیدب  يدیدیمن ، نوک  رد  فّرصتم  زین 

نیعل ناطیش  زا  ار  ثرا  نیا  وت  هدازیمدآ ، تروص  رد  سیلبا  يا  دیحوت و  یعّدم  كرشم  يا 
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زا تسا . ینیبدوخ  كرـش و  ياهباجح  رد  یقـش  تخبدب و  نآ  دـنزیم . ( 167 « ) ْمُهَّنیِوْغَُال  » داـیرف دـنیبیم و  فّرـصتم  ار  دوخ  هک  يدرب 
ندرک رادیب  يارب  تمظع  اب  تایآ  نیا  ار . یبوبر  ینارون  هفیحص  یهلا و  باتک  هفیرـش  تایآ  ناسرب  دوخ  بلق  هب  و  يآ ، رب  نارگ  باوخ 

ات میدـیزرو  تلفغ  نآ  فراـعم  زا  میدرک و  نآ  تروص  دـیوجت و  هب  رـصحنم  ار  دوخ  ظوظح  عیمج  اـم  و  هدـش ، هداتـسرف  ورف  وـت  نم و 
. میدش عقاو  ناطیش  هطلس  تحت  رد  دش و  امرفمکح  درک و  تموکح  ام  رب  ناطیش 

صالخا رگید  تاجرد  ضعب  مجنپ : لصف 
تیؤر رجا و  بلط  هب  تسا  نآ  بوش  نآ ، لـباقم  رد  رجا . باوـث و  قاقحتـسا  تیؤر  زا  تسا  لـمع  هیفـصت  صـالخا ، تاـجرد  زا  یکی 
ِتیؤر نیا  دـنک و  صیلخت  نآ  زا  ار  دوخ  دـیاب  کـلاس  هک  تسین ، یلاـخ  لـمع  هب  باـجعا  هبترم  کـی  زا  نیا  باوـث و  دزم و  قاقحتـسا 

دوخ و تیؤر  هب  هک  تسا  هیناطیـش  هثیبخ  هرجـش  زا  زین  نیا  و  تسا ؛ هنأش ) یلاعت   ) قلاخ قح  دوخ و  لاح  هب  تفرعم  ناـصقن  زا  قاقحتـسا 
فرـصتم ار  دوخ  دـنادیم و  دوخ  زا  ار  نآ  تسا و  شیوخ  لامعا  تیؤر  باجح  رد  ات  ناسنا  هراچیب  ددرگرب . تینانا  تّینأ و  دوخ  لـمع 

هیبلق و تاضایر  اب  دنک و  دهج  دیاب  کلاس  سپ ، ددرگن . لئان  صیلخت  هیفـصت و  نیا  هب  دنکن و  ادیپ  تاجن  ضرم  نیا  زا  دنادیم ، رما  رد 
. هدومرف ارجا  هدـنب  تسد  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  هیهلا  ياهتمعن  تابهوم و  زا  لاـمعا  عیمج  هک  دـنامهفب  بلق  هب  یناـفرع  یلقع و  كولس 

ییادـتبا ار  معن  لضفت و  ار  باوث  هکلب  دـنکن  باوث  بلط  سپ  دـنادن ، دوخ  زا  ار  لمع  دـش ، نیزگیاج  کلاس  لد  رد  یلعف  دـیحوت  نوچ 
. دناد

ینارون لقع  هللااب و  فراع  نافرع  ءامس  زا  هک  هیهلا  هینارون  هفیحص  نامه  هیداّجس  هفیحـص  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  تاملک  رد 
هفیطل نیا  تیبوبر ، تمدخ  رد  مایق  تیدوبع و  بدا  ندنامهف  تعیبط و  نخـس  زا  ادـخ  ناگدـنب  ِصالخ  يارب  هدـش  لزان  نیدـجاس  دـیس 

: تسا روکذم  رایسب  هیهلا 
(168 . ) ِناسْحِالا یَلَع  َرکُّشلا  کِماهِلاَو  ِماسِجلا ، ِنلِاب  ِمَعّ ِکئاِدْتبا  یلَع  ُدْمَْحلا  کَلَف 

146

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 435 

http://www.ghaemiyeh.com


(169 . ) ِلُّضفَّتلا ُکناسِحا  ٌءادتبا و  کُمَِعن 
: دیامرف ۀعیرشلا  حابصم  رد  و 

(170 . ) ِِهلَمَِعل ًةافاکُم  ِّهِبَر  یلَع  ِِهب  َبِجویَف  ًارْدَق  هللا  َْدنِع  ِِهلَمَِعل  ُلَعْجی  ُّمث ال  ُهَتَقاط ، ِْدبَْعلا  ُلَذب  ِصالْخِالا  ِّدَح  ینْدَاَو 
کلاس كولس  تاّمهم  زا  زین  نیا  نادب . یگتـسبلد  دامتعا و  نآ و  هب  يدونـشوخ  راثکتـسا و  زا  تسا  لمع  هیفـصت  صالخا ، رگید  هجرد 

زا و  دـیور ، هیناطیـش  هثیبـخ  هرجـش  زا  زین  نیا  دـنک . سوبحم  تعیبـط  ملظم  نجـس  هب  درادزاـب و  هللا  یلا  ناـکلاس  هلفاـق  زا  ار  وا  هک  تسا 
ماقم هب  تسا  یناسنا  لهج  زا  نیا  تفگ و  ( 171 « ) ٍنیط ْنِم  ُهَتْقَلَخَو  ٍران  ْنِم  ینَتْقَلَخ   » هک دشابیم  یناطیـش  ثرا  زا  هک  تسا  یهاوخدوخ 

(. هتمظع ّتلج   ) دوبعم ماقم  دوخ و 
زگره دسانـشب ، ار  قح  لامک  يراوگرزب و  تمظع و  ماقم  دـنادب و  ار  دوخ  یگراچیب  فعـض و  زجع و  صقن و  ماقم  نکمم ، هراچیب  رگا 

دنچ زا  شیب  وا  لاس  کـی  يارب  اـیند  رازاـب  رد  هک  ار  یلمع  هراـچیب ، درادـن . بوسحم  رما  هب  مئاـق  ار  دوخ  دـنیبن و  گرزب  ار  دوخ  لـمع 
يدونـشوخ و نیا  دراد . یهاـنتم  ریغ  ياـهعّقوت  نآ  تعکر  ود  زا  دنـشاب ، نومأـم  نآ  ءازجا  تّحـص و  زا  رگا  دنتـسین  لـئاق  شزرا  ناـموت 

. دماجنا لوط  هب  شرکذ  هک  تسا  یلامعا  یقالخا و  دسافم  زا  يرایسب  أدبم  هک  تسا  لمع  راثکتسا 
َلاق ُّهَنِا  دناسر  امهیلع ) هللا  مالس   ) رفعج نب  یسوم  ترـضح  هب  دنـس  فیرـش  یفاک  رد  دناهدومرف : هراشا  بلطم  نیدب  هفیرـش  ثیداحا  رد 

: ِهِْدلُو ِضْعَِبل 
(172 . ) ِِهتَدابِع َّقَح  ُدَبْعی  هللا ال  َّنِاَف  ِِهتَعاط ، َو  َّلَجَو ) َّزَع   ) هللا ِةَدابِع  ِیف  ِریصْقَّتلا  ِّدَح  ْنِم  کَسْفَن  َّنَجِرُْخت  و ال  ِّدِْجلِاب ؛ کیَلَع  یَُنب ، ای 

: رخآ ثیدح  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و 
ْمِِهلامعَا یف  ْمُهَّلک  َساّنلا  َّنِاَف  کِسْفَن ؛ َْدنِع  ًارِّصَقُم  ِهِیف  ْنکَف  َّلَجَو  َّزَع  هللا  ِِهب  ُدیُرت  ٍلَمَع  ُّلک 
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(173 . ) َّلَجَوَّزَع هللا  ُهَمَصَع  ْنَم  ّاِلا  َنورِّصَقُم  هللا  َنَیب  َو  ْمُهَنَیب  امیف 

: دیامرف هللا  ۀکئالم  فصو  رد  هلماک  هفیحص  رد  و  ( 174 « ) ریَْخلا َریثک  اوِرثکَتْسَت  ال  : » مالسلا هیلع  هنع  و 
(175 . ) ِکتَدابِع َّقَح  كانْدَبَع  ام  کَناْحبُس ، کتیِصْعَم : ِلْهَا  یِلا  ُِرفَْزت  َمَّنَهَج  یِلا  اورَظَن  اذِا  َنُولوقی  نیّذلا 

تـسا رت  تمظع  اب  رتینارون و  سک  همه  زا  وا  لمع  تسا و  هللا  قلخ  فرعا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ییاـج  فیعـض ، يا 
مالـسلا مهیلع  نیموصعم  هّمئا  دیوگ و  ( 176 « ) ِکتَدابِع َّقَح  كاَنْدَـبَع  ام  ِکتَفِْرعَم و  َّقح  كاْنفَرَع  ام   » دـنک و ریـصقت  زجع و  هب  فارتعا 

نکمم ِزجع  هب  ناشتفرعم  ماقم  اهنآ  يرآ ، ( 177 ( ؟ دزیخ هچ  يرغال  هشپ  زا  دننک ، ریصقت  روصق و  راهظا  سدقم  رـضحم  رد  هک  روط  نآ 
هچ هللا ! ناحبـس  مینک . یـشورف  لمع  یـشورفدوخ و  ار . تافارتعا  تاراهظا و  نآ  درکیم  اضتقا  هنأـش ) یلاـعت   ) بجاو ِتمظع  تزع و  و 

(178 «. ) ِهْلقَع ِداّسُح  ُدَحَا  ِهِسْفَِنب  ِءْرَْملا  ُبْجُع   » دیامرفیم هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  تسا  یقداص  مالک 
ةرورـضلاب دوخ  ام  میزیخنرب ؟ نآ  شجنـس  هب  لـقع  نازیم  رد  اـم  دـنک و  هیمعت  اـم  رب  ار  يرورـض  رما  ناطیـش  هک  تسین  یلقع  یب  زا  نیا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لامعا  اب  هسیاقم  نازیم  رد  نییناحور  هللا و  ۀـکئالم  همه  هکلب  يداع  رـشب  همه  ام و  لامعا  هک  مینادیم 
رما هب  مایق  زا  زجع  راهظا  ریصقت و  هب  فارتعا  هاگنآ ، دیاین ، باسح  رد  هجو  چیه  هب  درادن و  یسوسحم  ردق  مهیلع ) هللا  مالـس   ) يده هّمئا 
دوخ لاـمعا  زا  کـی  چـیه  هب  دـیاب  هک  دـهدیم  هجیتن  اـم  هب  هیرورـض  هیـضق  ود  نیا  تسا . رتاوت  دـح  قوف  هکلب  رتاوتم  ناراوگرزب  نآ  زا 

عم میـشاب ؛ هدنکفارـس  لعفنم و  میـشاب و  راسمرـش  لجخ و  مینک ، مایق  تعاطا  تدابع و  هب  اـیند  رمع  ردـق  هب  رگا  هکلب  میـشابن ؛ دونـشوخ 
هکلب هتفرگن ، هجیتن  هیرورض  تامّدقم  نیا  زا  هک  دنکیم  ام  ساوح  لقع و  رب  تموکح  هدش و  نکمتم  ام  بلق  رد  ناطیش  نانچ  فصولا ،

. تسا سکع  هب  ام  بولق  لاوحا 
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اب ( 179  ) تسا سنا  نج و  تادابع  عیمج  زا  لضفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  قیدصت  هب  شقدنخلا  موی  تبرض  کی  هک  يرورس  نآ 
زجع و راهظا  (، 180  ) دـشاب وا  لثم  هک  دـنکیم  زجع  راهظا  تسا ، هللا  قلخ  دـبعا  هک  نیـسحلا ، نب  یلع  هک  تاضایر  تاداـبع و  همه  نآ 
دنیوا و هاگرد  هدنب  هللا  يوس  ام  عیمج  یضترم و  یلع  هک  ادخ  لوسر  تسا . رتالاب  رتشیب و  ام  زا  شریـصقت  روصق و  هب  فارتعا  شّللذت و 
دتـسیآیم و اپ  رب  ارح  هوک  رد  لاس  هد  دنکیم . رما  هب  مایق  روط  نآ  دنتـسه ، وا  میلعت  هب  مّلعتم  دنتـسه و  شفراعم  تمعن  ناوخ  روخ  هّرذ 

َنآْرُقلا کیَلَع  اْنلَْزنَا  ام  هط *  : » دتـسرفیم ورف  هیآ  وا  رب  یلاعت  يادـخ  دـنکیم و  مرو  شکرابم  ياهمدـق  هکنآ  ات  دـنکیم  تعاطا  هب  مایق 
وت تعاـطا  مدرم  رگا  یتسه ، يداـه  هزیکاـپ و  وت  یتفیب ، تقـشم  هب  هک  میداتـسرفن  ورف  وت  رب  نآرق  اـم  يداـه ، رهاـط  يا  ( 181 « ) یَقْشَِتل

. دیامرفیم نالعا  ار  دوخ  روصق  زجع و  کلذ ، عم  وت ، تیاده  ای  كولس  ناصقن  هن  تساهنآ  تواقش  صقن  زا  دننکن ،
نوچ مینکیم . نآ  هب  كّربتم  ار  هلاسر  نیا  ام  هک  دننک  لقن  یثیدح  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  بانج  زا  هرـس  سدق  سواط  نب  دیس 

: لاق يرهّزلا ، نع  ددرگ . ّذتلم  نآ  زا  بولق  هقئاذ  دوش و  رّطعتم  نآ  زا  حاورا  هّماش  تسا ، رورس  نآ  تالاح  یضعب  حرش 
ِیلَع یَنیَع  َنَیب  ِدوُجُّسلا  َِرثَا  ْنِم  يأَر  ام  کلملاُدبَع  َمَظْعَتْساَف  َلاق : ناوْرَم ، ِنب  ِکلَملا  ِْدبَع  یلَع  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  ِنب  یلَع  َعم  ُْتلَخَد 

هللا ِلوُسَر  ْنِم  ٌۀَعِْـضب  َْتنَاَو  ینْـسُحلا ، هللا  َنِم  َکل  َقَبَـس  دقل  و  ُداهتْجِالا ، کیَلَع  َنَیب  ْدََقل  دّـمُحم ، ابَا  ای  لاقف : مالـسلا ، امهیلع  نیـسُحلا  نب 
َو ِلْضَفلا  َنِم  َتیتوُأ  دقل  و  كِرْـصَع ، يوذ  َو  ِکتَیب  ِلهأ  یلَع  ٍمیظَع  ٍلْضَفوذل  ّکَنِاَو  ِبَبَّـسلا ، ُدـیکَو  ِبَسَّنلا ، ُبیرَق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

. کِفَلَس ْنِم  یضَم  ْنَم  ّاِلا  کْلبَق  ٌدَحَا و ال  َتْؤی  َْمل  ام  ِعَرَْولا  َو  ِنیّدلا  ِْملِعلا و 
َنیَاَف هِقِیفَوتَو ؛ ِهِدییأتَو  ُهَناْحبُس  هللا  ِلْضَف  ْنِم  ُهَتْفَـصَوَو ، ُهَتْرکَذ  امَّلک  مالـسلا : امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاقف  لاق : ِهیِرطی . هیَلَع و  یْنثی  َلَبقَأَو 

یّتح ِمایّـصلا  ِیف  ُأَـمْظی  َو  ُهامَدَـق ، َّمَُرت  یّتَح  ِةالَّـصلا  یف  ُفِقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ُلوسر  َناـک  نینِمؤملا ؟ َریمَا  اـی  َمَْعنَا  اـم  یلَع  ُهُرکُش 
. ًاروکَش ًاْدبَع  ُنوکَا  الفأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ُلوُقیَف  رَّخَاَت ؟ ام  ِکْبنَذ و  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  َکل  هللا  ِرِفْغی  َْملَأ  هللا ، َلوسَر  ای  َُهل : لیقف  هُوف . َبِصْعی 

َْول هللا ، یلوُالا و  ِةَرِخآلا و  یف  ُدْمَحلا  َُهلَو  یْلبَاو  یلْوَا  ام  یلع  هللاُدْمَحلا 
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اهیصْحی یّتلا ال  ِهِمَِعن  ِعیمَج  ْنِم  ٍةَدِحاو  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ِرْشُْعلا  ِرْشُع  ِرکُِشب  ُُهلالَج ) َّلَج   ) هّلل َمُوقَا  ْنَا  يرْدَص  یلَع  ياتْلقُم  َْتلأسَو  ییاضْعَا  ْتَعَّطَقَت 
ٍراهن و ال ٍلَیل و ال  یف  ِهِرکِذ  ِهِرکُـش و  ْنَع  ءیَـش  یُنلَغْـشی  هللا ال  ِیناری  وأ  هللا ، ال و  َنیدِماْحلا ، ِدْمَح  ِعیمَج  یلَع  ٍۀَمِْعن  َّدَح  ُُغْلبی  َنوّداْعلا و ال 

. ٍۀِینالَع ٍّرِس و ال 
اهیّدَؤُأ یّتح  ِۀَـقاّطلا  ِعْسُولا و  َبَسَح  اِهب  ُمایِْقلا  َِّالا  ینُعَـسی  ًاقوقُح ال  یَلَع  ْمِهِّماع  َو  ْمِهِّـصاخ  ْنِم  ِساّنلا  ِِرئاـِسل  ًاّـقح و  یَلَع  یلهَاـِل  َّنَا  ـالَْولَو 

مالسلا و هیلع  یَکبَو  َنیمکاْحلا . ُریَخ  وه  و  یسْفَن ، یلَع  هللا  یِضْقی  یّتح  امُهْدُدْرَا  َْمل  َُّمث  هللا ، یِلا  ِیْبلَِقب  ِءامَّـسلا و  َیِلا  یفْرَِطب  ُتیَمََرل  ْمِهَیِلا ،
(182 …  ) ِکلَملاُدبَع یَکب 

نآ رارسا  تئارق و  بادآ  زا  ياهمش  باب 4 :

فیرش نآرق  تئارق  هقلطم  بادآ  حابصم 1 :

[ میظعت بدا  نآرق و  تمظع  : ] لّوا لصف 
تینارون بجوم  دوش و  لصاح  هنـسح  جیاتن  نآ  زا  دـنراد و  تکرـش  نآ  رد  یماع  فراع و  هک  یهلا ، باتک  تئارق  هّمهم  بادآ  زا  یکی 

. تسا نآ  يایربک  تلالج و  یگرزب و  تمظع و  مهف  هب  فوقوم  نآ  تسا و  میظعت » ، » دوش نطاب  تایح  بلق و 
، تسا رـشب  همه  سرتـسد  رد  هک  لّزنتم ، باـتک  نیمه  تمظع  هب  هیلاـمجا  هراـشا  نکل  تسا ، كاردا  قوـط  زا  جراـخ  نآرق  تمظع  مهف 
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. تسا هریثک  دئاوف  بجوم 
جـیاتن و تمظع  هب  ای  نآ ، دـصاقم  بلاطم و  تمظع  هب  ای  تسا ، نآ  بتاـک  مّلکتم و  تمظع  هب  اـی  یباـتک  مـالک و  ره  تمظع  زیزع ، يا 

تمظع هب  ای  نآ ، نابهاگن  ظفاح و  تمظع  هب  اـی  نآ ، لـماح  هیلا و  ٌلَـسرم  تمظع  هب  اـی  نآ ، هطـساو  لوسر و  تمظع  هب  اـی  نآ ، تارمث 
یـضعب و  تسا ، لـیخد  تمظع  رد  ًارهوج  ًاـتاذ و  روـما  نیا  زا  ضعب  تسا . نآ  تیفیک  لاـسرا و  تقو  تمظع  هب  اـی  نآ ، نیبـم  حراـش و 
دوجوم یفوا  یلعا و  هجو  هب  هینارون  هفیحص  نیا  رد  دش ، رکذ  هک  روما  نیا  عیمج  تسا . تمظع  زا  فشاک  یـضعب  و  هطـساولاب ، ًاضرع و 

. تسین بتارم  عیمج  هب  ای  تسین و  تکرش  ًالصا  ای  نآ  رد  ار  يرگید  باتک  هک  تسا ، نآ  تاّصتخم  زا  هکلب 
هراشا لامجا و  قیرط  هب  یهلا  فیرش  باتک  بلاطم  دصاقم و  مود : لصف 

هیبلق و ضارما  يافش  سوفن و  ّیبرم  تیناسنا و  كولس  يامنهار  تیاده و  باتک  هدومرف ، حیرصت  نادب  دوخ  هکنانچ  فیرش ، باتک  نیا 
. تسا هللا  یلا  ریس  شخب  رون 

هب هدومرف و  لزان  دوخ  سدق  برق و  ماقم  زا  ار  فیرـش  باتک  نیا  ناگدنب ، رب  تمحر  هعـس  هطـساو  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هلمجلاب ،
يارب هدـمآرد  فورح  تروص  ظاـفلا و  هوـسک  هب  هدیـسر و  تعیبـط  نجـس  یناـملظ و  ملاـع  نیا  هب  اـت  هداد  لّزنت  ملاوـع  بساـنت  بسح 

صقن و ضیضح  زا  ار  اهنآ  ندناسر  و  یناما ، لامآ و  ياههریجنز  رد  نیلولغم  ییاهر  ایند و  کیرات  نادنز  نیا  رد  نینوجسم  صالختـسا 
باـتک باـتک ، نیا  تهج ، نیا  زا  نییتوکلم . تقفاوـم  هب  ناطیـش  ترواـجم  زا  و  تیناـسنا ، تّوـق و  لاـمک و  جوا  هب  تیناوـیح  فـعض و 

ریـس و نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ًـالامجا  نآ  تاجردـنم  و  تسا ؛ ماـقم  نیدـب  لوـصو  تیفیک  ناـیب  تسا و  تداعـس  قـح و  هب  توـعد 
هللا ۀفرعم  هب  توعد  نآ ، هّمهم  دصاقم  زا  یکی  یلک  روط  هب  ار . هللا  یلا  رفاسم  کلاس و  دـنکیم  تناعا  ای  دراد و  تیلخدـم  یهلا  كولس 

هب یضعب  تحارص و  هب  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  لاعفا  ءامـسا و  تاذ و  دیحوت  دوصقم ، نیا  رد  رتشیب  همه  زا  و  تسا ؛ هیهلا  فراعم  نایب  و 
. تسا روکذم  یصقتسم  تراشا 

نآ زا  دوخ  دادعتسا  ردق  هب  هقبط  ره  هک  تسا  روکذم  لاعفالا ، ۀفرعم  ات  تاّذلا  ۀفرعم  زا  فراعم ، نیا  يروط  هب  یهلا  عماج  باتک  نیا  رد 
ریـسفت نایب و  يروط  مهیلع ) هللا  ناوضر   ) رهاـظ ءاـملع  ار  لاـعفا ، دـیحوت  ًاـصوصخ  و  دـیحوت ، هفیرـش  تاـیآ  هکناـنچ  دـننکیم ؛ كاردا 
تـسرد دوخ  لحم  رد  ار  ود  ره  هدنـسیون  دننکیم ؛ ریـسفت  نطاب  ءاملع  تفرعم و  لها  هچنآ  اب  تسا  نیابم  فلاخم و  یّلکب  هک  دـننکیم 

َو ُرِهاّظلاَو  ُرِخآلاَو  ُلَّوَالا  َوُه   » همیرک هکنانچ  دـنکیم . جالع  يروط  هب  ار  ضیرم  ره  تسا و  ینورد  ياهدرد  يافـش  نآرق  اریز  دـنادیم ،
َوُه  » همیرک و  ( 185 « ) ٌهِلا ِضْرألا  ِیفَو  ٌهِلا  ِءامَّـسلا  ِیف  يذـّلا  َوُه   » همیرک و  ( 184 « ) ِضْرَالاَو ِتاومَّـسلا  ُرون  هَّللا   » همیرک و  ( 183 « ) نِطابلا

و (. 186 « ) ْمکَعَم
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دیحوـت رد  اـهنآ  ریغ  و  رـشح »  » هروـس رخآ  همیرک  تاـیآ  و  تاذ ، دـیحوت  رد  کـلذ  ریغ  یلا  ( 187 « ) ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوـّلَُوت  اـمَنیَأَف   » همیرک
ِیف اَم  هَّلل  ِبَـسی  ُحّ  » همیرک و  ( 189 « ) نیَملاـْعلا َِّبر  هَّلل  ُدْـمَْحلَا   » همیرک و  ( 188 « ) یَمَر هَّللا  َّنکلَو  َتیَمَر  ْذِا  َتیَمَر  اـمَو   » هـمیرک و  تاـفص ،

تاقبط زا  کی  ره  يارب  دراد ، تلالد  ّقدا  هجو  هب  یضعب  قیقد و  هجو  هب  یضعب  هک  لاعفا ، دیحوت  رد  (. 190 « ) ِضْرألا ِیف  ام  ِتاومّسلا و 
. تسا ضارما  يافش  يروط  نطاب  رهاظ و  ءاملع 

ریس و تیفیک  هلمجلاب ، و  تداعس ، لیصحت  تعیبط و  ساجرا  زا  نطاوب  ریهطت  سوفن و  بیذهت  هب  توعد  نآ ، بلاطم  دصاقم و  زا  رگید 
اوقت تسا ، نآ  رد  جردنم  هک  نآ ، بتارم  عیمج  هب  اوقت  یکی  تسا : مسقنم  هّمهم  هبعش  ود  هب  فیرـش  بلطم  نیا  تسا .]  ] هللا یلا  كولس 
هبانا عوجر و  قح و  هب  لابقا  تسا ، جردنم  نآ  رد  هک  نوؤش ، بتارم و  مامت  هب  نامیا  رگید ، هللا و  يوس  ام  زا  قلطم  ضارعا  قح و  ریغ  زا 

عوجر دـصقم  نیا  هب  هطـساولا  عم  ای  هطـساو  الب  نآ  بلاطم  رثکا  هک  تسا  فیرـش  باـتک  نیا  هّمهم  دـصاقم  زا  نیا  سّدـقم . تاذ  نآ  هب 
. دنک
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نیا رد  هک  ار ؛ قلخ  اهنآ  تیبرت  و  ار ، اهنآ  قح  تیبرت  تیفیک  و  تساـمکح ، اـیلوا و  اـیبنا و  صـصق  هیهلا ، هفیحـص  نیا  بلاـطم  زا  رگید 
تسا زومرم  روکذم و  هیبوبر  ياهتیبرت  تامیلعت و  هیهلا و  فراعم  يردق  هب  صصق  نآ  رد  تسا . رایسب  تامیلعت  رامـشیب و  دئاوف  صـصق 

. دنک ریحتم  ار  لقع  هک 
مدآ سیلبا و  يایاضق  ءامـسا و  تامیلعت  هکئالم و  دوجـس  هب  رما  مالـسلا و  هیلع  مدآ  قلخ  هّصق  نیمه  رد  ۀـّنملا . دـمحلا و  هلو  هللا  ناحبس 

َعْمَّسلا یْقلَا  َْوا  ٌْبلَق  َُهل   » هک یسک  يارب  تسا  ملاعم  فراعم و  تیبرت و  میلعت و  يردق  هب  هدش ، رکذ  ررکم  ادخ  باتک  رد  هک  مالـسلا  هیلع 
ررکم مالسلا ، مهیلع  ایبنا  رگید  میهاربا و  یسوم و  مدآ و  هصق  لثم  هینآرق ، صـصق  هکنیا  دنک و  ناریح  ار  ناسنا  هک  ( 191 « ) دیهَش وه  و 

ریس و باتک  هکلب  تسین ، خیرات  هصق و  باتک  باتک ، نیا  هک  تسا  هتکن  نیمه  يارب  هدش ، رکذ 
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دنک و يریثأت  هیـساق  سوفن  رد  ات  تسا  رارکت  بولطم  روما ، نیا  رد  تسا و  مکح  ظعاوم و  فراعم و  دـیحوت و  باتک  هللا و  یلا  كولس 
تارابع اب  ار  دوخ  دـصقم  دـیاب  دـنک ، ریـشبت  راذـنا و  میلعت و  تیبرت و  دـهاوخب  هک  یـسک  رگید ، ترابع  هب  دریگ . تظعوم  نآ  زا  بولق 

هب یهاگ  هجهل و  تحارـص  هب  یهاگ  لقن و  خـیرات و  نمـض  رد  یهاگ  تیاـکح و  هصق و  نمـض  رد  یهاـگ  هتّتـشتم -  تاـنایب  هفلتخم و 
. دننک تدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  کی  ره  هتّتشتم  بولق  هفلتخم و  سوفن  ات  دنک  قیرزت  زومر -  لاثما و  تیانک و 

قالخا و تاداع و  بولق و  تالاح  رد  یناسنا  عون  نیا  و  تسا ، رشب  هلسلس  هبطاق  تاقبط و  عیمج  تداعـس  يارب  فیرـش  باتک  نیا  نوچ 
ءاقلا هجهل و  تحارـص  هب  میلاعت  ذـخا  يارب  هک  یـسوفن  اـسب  يا  درک ؛ توعد  روط  کـی  هب  ناوتن  ار  همه  دنتـسه ، فلتخم  هنکما  هنمزا و 

اهنآ هب  ار  دصقم  درک و  توعد  اهنآ  غامد  نامتخاس  روط  هب  دیاب  ار  اهنیا  دندرگن ؛ رثأتم  نآ  زا  دنشابن و  رـضاح  هداس  روط  هب  بلطم  لصا 
. دینامهف

لّوا هتسد  اب  ناوتن  ار  اهنیا  دندصاقم ؛ بابل  بلاطم و  ّبل  هب  دنم  هقالع  دنرادن و  راک  ورس  خیراوت  تایاکح و  صصق و  اب  هک  یسوفن  اسب 
تسا تهج  نیا  زا  دنراد . راکورس  ریـشبت  هدعو و  اب  هک  یبولق  و  دنبـسانتم ؛ راذنا  فیوخت و  اب  هک  بولق  اسب  يا  تشاذگ . وزارت  کی  رد 

. تسا مزال  متح و  رارکت  ار  یباتک  نینچ  و  هدومرف ؛ توعد  ار  مدرم  هتّتشتم  قرط  هددعتم و  نونف  هفلتخم و  ماسقا  هب  فیرش  باتک  نیا  هک 
لـصاح نآ  زا  رارکت  یب  دشاب ، سوفنرد  ریثأت  هک  تسا ، نآ  زا  عّقوتم  هچنآ  و  جراخ ، تغالب  ّدـح  زا  نّنفت ، رارکت و  یب  هظعوم  توعد و 

. دوشن
لـصا هک  هعفد  ره  رد  هکلب  دنکن ؛ لسک  ار  ناسنا  نآ  رارکت  هک  هداتفا  قافتا  نیریـش  يروط  هب  ایاضق  فیرـش  باتک  نیا  رد  فصولا ، عم 

ای ینافرع  هّمهم  هتکن  کی  هعفد  ره  رد  هکلب  تسین ؛ نارگید  رد  هک  تسا  روکذـم  نآ  رد  یقحاول  تایـصوصخ و  دـنک ، رارکت  ار  بلطم 
هک دراد  مزال  هینآرق  صصق  زا  لماک  ياصقتسا  بلطم  نیا  نایب  دهدیم . خرچ  نآ  فارطا  رد  ار  هیـضق  هداد و  رارق  رظن  دروم  ار  یقالخا 

زومر لح  هینآرق و  صصق  صوصخ  رد  یباتک  یهلا  قیفوت  اب  هک  تسا  تبث  هیام  یب  فیعض  نیا  يوزرآ  رد  دجنگن . تارـصتخم  نیا  رد 
. روسیم ردق  هب  مروآ  مهارف  اهنآ  تیبرت  میلعت و  تیفیک  و 

ّقح و اب  نافلاخم  نیدحاج و  راّفک و  لاوحا  نایب  هینارون ، هفیحص  نیا  بلاطم  زا  رگید 
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نوعرف يایاضق  نوچ  اهنآ ، كاله  راوب و  یگنوگچ  اهنآ و  روما  بقاوع  تیفیک  نایب  و  مالـسلا ، مهیلع  ایلوا  ایبنا و  اب  نیدـناعم  تقیقح و 
يارب تسا  یفراعم  هکلب  مکح  اهتظعوم و  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  هرجف ، هرفک و  زا  رگید  و  لـیف ، باحـصا  داّدـش و  دورمن و  نوراـق و  و 

تاوزغ يایاضق  تسا -  لقتـسم  یتمـسق  ای  تسا -  لخاد  زین  تمـسق  نیا  رد  نوعلم . سیلبا  يایاضق  تسا  لخاد  تمـسق  نیا  رد  شلها .
ادخ لوسر  باحـصا  تادهاجم  تیفیک  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا ، روکذم  هفیرـش  بلاطم  زین  اهنآ  رد  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هملک ذیفنت  هللا و  لیبس  یف  تدهاجم  يارب  تساهنآ  نتخیگنارب  تلفغ و  باوخ  زا  نیملـسم  ندرک  رادـیب  يارب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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. لطاب هتاما  قح و 
تامهم تایلک و  ینارون  باتک  نیا  رد  هک  تسا ، هیهلا  ننـس  بادآ و  تعیرـش و  رهاظ  نیناوق  نایب  فیرـش ، نآرق  بلاـطم  زا  رگید  یکی 

، موص و  جح ، و  سمخ ، و  تاکز ، و  تالـص ، باب  لثم  تسا ؛ نآ  طباوض  بلاطم و  لوصا  هب  توعد  مسق  نیا  رد  هدمع  هدش و  رکذ  نآ 
هعفنملا و ّماع  تسا ، تعیرـش  رهاظ  ملع  هک  مسق ، نیا  نوچ  نآ و  لاثما  و  تراـجت ، و  دودـح ، و  صاـصق ، و  ثرا ، و  حاـکن ، و  داـهج ، و 

تهج نیا  زا  دـننک ، تدافتـسا  دوخ  رادـقم  هب  نآ  زا  مدرم  تاقبط  مامت  تسا و  لوعجم  ترخآ  ایند و  ریمعت  ثیح  زا  تاقبط  عیمج  يارب 
ءاملع فیناصت  تسا و  رفاو  ّدـح  هب  اهنآ  لیـصافت  تایـصوصخ و  زین  راـبخا  ثیداـحا و  رد  تسا و  رایـسب  نآ  هب  توعد  ادـخ  باـتک  رد 

. تساهتمسق ریاس  زا  رتالاب  رتشیب و  تمسق  نیا  رد  تعیرش 
ّتنج و لیصافت  و  نآ ، باوث  ازج و  باقع و  باذع و  تیفیک  و  نآ ، تابثا  رب  نیهارب  داعم و  لاوحا  فیرش ، نآرق  بلاطم  زا  رگید  یکی 

نیکلاس تضایر و  لها  زا  نیبّرقم و  تفرعم و  لها  زا  اهنآ  تاجرد  تداعس و  لها  تالاح  تمـسق  نیا  رد  تسا .]  ] میعنت بیذعت و  ران و 
تیصعم و لها  نیدحاج و  نیقفانم و  نیبوجحم و  راّفک و  زا  تواقـش  لها  تاجرد  تالاح و  روط  نیمه  و  نیکـسان ، تدابع و  لها  زا  و 

هقبط کی  يارب  هچنآ  و  تسا ؛ هجهل  تحارـص  اـب  روکذـم و  رتشیب  هتـشاد  هدـیاف  رتشیب  مومع  لاـح  هب  هچنآ  یلو  تسا . روکذـم  نیقـساف 
َّالک  » لثم و  هتسد ، نآ  يارب  هللا  ءاقل  تایآ  و  ( 192 « ) ُرَبکَا ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضر  و   » لثم تسا ؛ روکذم  هراشا  زمر و  قیرط  هب  تسا ، دیفم  هّصاخ 

رد ینعی  تمسق ، نیا  رد  رگید . هتسد  يارب  ( 193 « ) نُوبوُجْحَمَل ٍذئَمْوی  ْمِّهِبَر  ْنَع  ْمُّهَنِا 
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یناهرب كولس  هب  زج  اهنآ  تیفیک  رب  عالطا  هک  تسا  روکذم  راوشد  سب  يرارسا  رامشیب و  یفراعم  هللا ، یلا  عوجر  داعم و  لیـصفت  مسق 
. درک ادیپ  ناوتن  ینافرع  رون  ای 

تابثا رب  هدومرف  هماقا  دوخ  ای  یلاـعت  قح  سدـقم  تاذ  هک  تسا  ینیهارب  تاـجاجتحا و  تیفیک  هیهلا  هفیحـص  نیا  بلاـطم  زا  رگید  یکی 
تمـسق نیا  رد  هک  هیلامک ؛ فاصوا  رگید  تردـق و  ملع و  هیزنت و  دـیحوت و  قح و  تابثا  رب  جاجتحا  لثم  هیهلا ، فراـعم  هّقح و  بلاـطم 
ینیهارب یهاگ  و  ( 194 « ) وُه َِّالا  َهِلا  ُّهَنَا ال  هَّللا  َدِهَـش   » لثم دنیامن ، لماک  هدافتـسا  نآ  زا  تفرعم  لها  هک  دوش  ادیپ  ياهقیقد  نیهارب  یهاگ 

َناک َْول   » همیرک لثم  دـنرادرب ، هرهب  يروط  نآ  زا  مدرم  هّماع  رهاظ و  لها  و  دـننک ، هدافتـسا  نآ  زا  يروط  نادنمـشناد  اـمکح و  هک  تسا 
هکرابم هروس  و  دـیدح »  » هروس لّوا  تایآ  لـثم  و  ( 196 « ) َقَلَخ اِمب  ٍهِلا  ُّلک  َبَهَذـَل  ًاذِا   » همیرک لـثم  و  ( 195 « ) اتَدَسََفل ُهَّللا  ّاِلا  ٌۀَِـهلآ  امِهیف 

هک ماظع ، ءایبنا  هللا و  ۀکئالم  تابثا  رب  جاجتحا  و  يرخا ، هئـشن  ءاشنا  حاورا و  عوجر  داعم و  تابثا  رب  جاجتحا  لثم  نآ و  ریغ  و  دـیحوت ،» »
اـیبنا و نیهارب  لـقن  یلاـعت  قح  هکنآ  اـی  سدـقم . تاذ  دوخ  تاـجاجتحا  لاـح  نیا  تسا . دوـجوم  فیرـش  باـتک  نیا  هفلتخم  دراوـم  رد 

. نآ ریغ  و  هیلع ) هللا  مالس   ) نمحّرلا لیلخ  بانج  تاجاجتحا  لثم  فراعم ؛ تابثا  رب  هدومرف  ار  نادنمشناد 
[ قالخا تفرعم و  باتک  نآرق  : ] موس لصف 

زا هدافتـسا  هار  نآ  هب  هجوت  اب  هک  يریگب  رظن  رد  دـیاب  ار  یّمهم  بلطم  کـی  یتسناد ، ار  هیهلا  هفیحـص  نیا  بلاـطم  دـصاقم و  هک  نونکا 
هتشاد میلعت  رظن  یهلا  فیرش  باتک  هب  هک  تسا  نآ  نآ ، ددرگ و  حوتفم  تبلق  رب  مکِح  فراعم و  باوبا  دوش و  زاب  وت  رب  فیرـش  باتک 

نآ هدافتـسا  هدافا و  مّلعت و  میلعت و  زا  ام  دوصقم  ینادب . هدافتـسا  مّلعت و  هب  فظوم  ار  دوخ  و  ینادـب ، هدافا  میلعت و  باتک  ار  نآ  یـشاب و 
ای يریگارف ، نآ  زا  هیعیدـب  هینایب و  تاکن  تغالب و  تحاصف و  ثیح  ای  يریگب ، میلعت  نآ  زا  ار  فرـص  وحن و  تیبدا و  تاهج  هک  تسین 

روظنم زا  تسین و  نآرق  دـصاقم  رد  لخاد  اهنیا  زا  کی  چـیه  يرگنب ؛ هفلاس  مما  رب  عالّطا  یخیراـت و  رظن  هب  نآ  تاـیاکح  صـصق و  رد 
یلصا
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. تسا رود  یلحارم  هب  یهلا  باتک 
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نیا ًاـبلاغ  هکناـنچ  میرادـن -  ملعت  میلعت و  رظن  نآ  هب  اـی  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا ، مک  رایـسب  گرزب  باـتک  نیا  زا  اـم  هدافتـسا  هـکنیا 
حیحـص ار  نآرق  میهاوخیم  میرادـن . ییاـنتعا  نآ  دـیوجت  تهج  هب  زج  اذـهل  و  رجا ، باوث و  يارب  مینکیم  نآرق  تئارق  طـقف  میروـط - 

ار فیرـش  نآرق  لاس  لهچ  اذـهل  مینکیم ؛ تعانق  رما  نیمه  هب  میوشیم و  فقاو  دـح  نیمه  رد  و  دوش ، تیانع  اـم  هب  باوث  هک  میناوخب 
هیعیدب تاکن  اب  میشاب ، هتـشاد  مّلعت  میلعت و  رظن  رگا  ای  تئارق . باوث  رجا و  زج  دوشن  لصاح  ياهدافتـسا  نآ  زا  هجو  چیه  هب  میناوخیم و 

و روس ، تایآ و  ندوب  یندم  یکم و  و  لوزن ، تاقوا  و  تایآ ، لوزن  ببـس  یخیرات و  تاهج  رتالاب ، يردـق  و  نآ ، زاجعا  هوجو  هینایب و  و 
نآرق و زا  باجتحا  بجوم  اهنآ  دوخ  هک  دـصقم  زا  جراخ  هیـضرع  روما  رگید  و  هصاخ ، هّماع و  زا  نیرـسفم  فالتخا  تائارق و  فالتخا 

هدرک رتشیب  ای  تاهج  نیا  زا  یکی  رد  فرص  ار  دوخ  ّمه  هدمع  زین  ام  گرزب  نیرـسفم  هکلب  میراد . راک  رـس و  تسا ، یهلا  رکذ  زا  تلفغ 
. دناهدرکن حوتفم  مدرم  يور  هب  ار  تامیلعت  باب  و 

نیبم یقالخا و  ینافرع  باتک  دـیاب  زین  ریـسفت  باتک  تسا ؛ لامک  تداعـس و  هب  توعد  قالخا و  تفرعم و  باتک  ادـخ  باـتک  هلمجلاـب ،
ای هدومن  رظن  فرـص  ای  هدرک  تلفغ  تهج  نیا  زا  هک  يرّـسفم  دـشاب . نآ  تداعـس  هب  توعد  تاهج  رگید  یقـالخا و  یناـفرع و  تاـهج 

نیا تساهنرق  هک  تسا  ییاطخ  کی  نیا  هدیزرو . تلفغ  لسر  لاسرا  بتک و  لازنا  یلصا  روظنم  نآرق و  دوصقم  زا  هدادن ، نآ  هب  تیّمها 
ار باتک  نیا  لیزنت  زا  دوصقم  دـیاب  ام  هدرک . دودـسم  مدرم  يور  هب  ار  تیادـه  هار  هدومن و  مورحم  فیرـش  نآرق  زا  هدافتـسا  زا  ار  تلم 

رتهب ار  دوخ  دصقم  باتک  فّنـصم  مینک . ذخا  ادخ  باتک  دوخ  زا  دنامهفیم ، ار  دـصقم  ام  هب  دوخ  هک  یناهرب ، یلقع  تاهج  زا  رظن  عطق 
يدُه هیف  َبیَر  ُباتْکلا ال  ِکلذ  : » دـیامرفیم دوخ  مینیبیم  مینک ، رظن  نآرق  نوؤش  هب  عجار  فّنـصم  نیا  ياههدومرف  هب  نونکا  دـنادیم .

َنآرُقلا انْرَّـسی  دقل  و  : » دـیامرفیم هبترم  نیدـنچ  کچوک  هروس  کی  رد  مینیبیم  هدـناوخ . تیادـه  باتک  ار  باتک  نیا  (. 197 « ) نیقَّتُمِلل
ْمُهَّلََعلَو ْمِهَیِلا  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنیُبِتل  َرکِّذلا  کَیِلا  اْنلَْزنَاَو  : » دیامرفیم مینیبیم  (. 198 « ) ٍرکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرکِّذِلل 
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هک هفیرش  تایآ  زا  کلذ  ریغ  یلا  ( 200 « ) ِباْبلألا اولُوا  َرکَذَتِیلَو  ِِهتایآ  اُوّرَبَّدِیل  كَرابُم  کَیِلا  ُهانلَْزنَا  ٌباتک  : » دیامرفیم (. 199 « ) َنوُرکَفَتی

. دماجنا لوط  هب  شرکذ 
نایاپ یب  ياهجنر  هدیشک و  ناوارف  ياهتمحز  نیرِّـسفم  زا  کی  ره  هچ  تسا ، ریـسافت  فارطا  رد  داقتنا  هن  نایب  نیا  زا  ام  دوصقم  هلمجلاب ،

هک ار ، فیرـش  باتک  نیا  زا  هدافتـسا  هار  هک  تسا  نآ  ام  دوصقم  هکلب  ْمُهُرْجَا ، هللا  یلَعَو  ْمُهُّرَد  ِهِّللَف  هدروآ  مهارف  فیرـش  یباتک  ات  هدرب 
ةورع قلخ و  قلاخ و  نیب  هطبار  هلیـسو  نیرتگرزب  تسا و  هیهلا  ننـسو  بادآ  سوفن و  بیذـهت  باتک  اتکی  هللا و  یلا  كولـس  باتک  اـهنت 

دنـسیونب و یبرع  یـسراف و  ریـسافت  نیرّـسفم  املع و  دومن . حوتفم  مدرم  يور  هب  دیاب  تسا ، تیبوبر  ّزع  هب  کّسمت  نیتملا  لبح  یقثولا و 
دولخلا رورّـسلا و  راد  هب  رورغلا  راد  زا  ترجه  نایب  قلاخ و  هب  قولخم  طبر  تیفیک  ناـیب  یقـالخا و  یناـفرع و  میلاـعت  ناـیب  اـهنآ  دوصقم 

تاهج شدـصقم  هک  تسین  خیـش  یکاکـس و  باتک  نیا  بحاص  هدـش . هتـشاذگ  تعیدو  هب  فیرـش  باتک  نیا  رد  هک  يروط  هب  دـشاب ،
فارطا رد  ات  تسین  ناکّلخ  نبا  يدوعـسم و  دـشاب ؛ فرـص  وحن و  تاهج  شروظنم  ات  تسین  لیلخ  هیوبیـس و  دـشاب ؛ تحاصف  تغـالب و 

طقف هک  تسین  درکیم  تاوما  ءایحا  هک  یـسیع  مد  ای  رورـس ، نآ  ياضیب  دـی  یـسوم و  ياصع  نوچ  باتک  نیا  دـنک ؛ ثحب  ملاع  خـیرات 
هیهلا فراعم  ملع و  يدـبا  تایح  هب  بولق  ءایحا  باتک  هیهلا  هفیحـص  نیا  هکلب  دـشاب ؛ هدـمآ  مرکا  یبن  قدـص  رب  تلـالد  زاـجعا و  يارب 
دیاب مدرم  و  دنک ، میلعت  مدرم  هب  ار  هیهلا  نوؤش  دـیاب  رّـسفم  دـنکیم . توعد  الع ) ّلج و   ) هیهلا نوؤش  هب  تسا و  ادـخ  باتک  نیا  تسا ؛
ُدیزی َنینِمْؤُْمِلل و ال  ٌۀَـمْحَرَو  ٌءافِـش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  « ؛ دوش لصاح  نآ  زا  تدافتـسا  ات  دـننک  عوجر  نآ  هب  هیهلا  نوؤش  ملعت  يارب 

(. 201 « ) ًاراسَخ ّاِلا  َنیِملاّظلا 
انْمَلَظ اّنَبَر   » مینامزاب نآ  دـصاقم  زا  مینک و  عوجر  ریـسافت  هب  مینک و  تئارق  ار  یهلا  باتک  لاس  لهچ  یـس -  هکنیا  زا  رتالاب  یتراسخ  هچ 

(. 202 « ) نیرِساْخلا َنِم  َّنَنوکََنل  انْمَحَْرتَو  اَنلْرِفْغَت  َْمل  ْنِاَو  اَنَسُْفنَا 
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[ نآرق زا  هدافتسا  عناوم  عفر  : ] مراهچ لصف 
دیفتسم مّلعتم و  رب  دیدرگ ، حوتفم  نآ  بلاطم  تدافتسا  هار  دش و  مولعم  تمظع  هیـضتقم  تاهج  عیمج  زا  ادخ  باتک  تمظع  هک  نونکا 

زا ام  هک  تسا  هدافتـسا  عناوم  عفر  نآ  و  دوش ؛ لصاح  هدافتـسا  ات  ددنب  راک  هب  ار  هّمهم  بادآ  زا  رگید  یکی  هک  تسا  مزال  ادخ  باتک  زا 
: مییامن هراشا  نآ  زا  ضعب  هب  ام  هک  تسا  رایسب  اهباجح  نیا  نآرق و  دیفتسم و  نیب  بجح  هب  مینک  ریبعت  اهنآ 

هدافتـسا هب  دـنمزاین  دـنیب و  ینغتـسم  باجح  نیا  هطـساو  هب  ار  دوخ  مّلعتم  صخـش  هک  تسا  ینیبدوخ  باجح  گرزب  ياـهباجح  زا  یکی 
یضار و دراد  هک  هچنآ  هب  ار  ناسنا  دهد و  هولج  ناسنا  رب  ار  هموهوم  تالامک  هشیمه  هک  تسا  ناطیـش  ّمهم  ياهراکهاش  زا  نیا  دنادن و 
رد ار  نآ  دـنک و  عناق  ییزج  ملع  نامه  هب  ار  دـیوجت  لها  ًالثم ، دـنک . طقاس  وا  مشچ  زا  ار  زیچ  ره  تسوا  شیپ  هچنآ  ءاروام  دـنک و  عناق 

مهف زا  ار  اهنآ  دنک و  قیبطت  اهنآ  دوخ  هب  اهنآ  شیپ  ار  نآرق  هلَمَح  دـنکفیب . اهنآ  رظن  زا  ار  مولع  رگید  دـهد و  ناوارف  ياههولج  اهنآ  رظن 
رد ار  نآرق  نوؤش  مامت  دـنک و  یـضار  زغم  یب  تروص  نامه  هب  ار  تیبدا  باحـصا  دـیامن . مورحم  نآ  زا  هدافتـسا  یهلا و  ینارون  باتک 

تقو تغل و  بابرا  هفلتخم  ءارآ  تائارق و  هوجو  هب  دـنک  مرگرـس  ار  لومعم  روط  هب  ریـسافت  لها  دـهد . شیامن  تساهنآ  شیپ  هک  نامه 
نونف نتـسناد  هب  طقف  دـنک  عناق  زین  ار  مولع  لـها  روما  نیا  لاـثما  فورح و  تاـیآ و  دادـعت  ندوب و  یکم  یندـم و  لوزن و  نأـش  لوزن و 

تاحالطـصا و ظیلغ  باجح  رد  دـنک  سوبحم  ار  یحالطـصا  فراع  میکح و  فوسلیف و  یتح  نآ . لاثما  تاجاجتحا و  هوجو  تالالد و 
نیا کی  چـیه  رد  دـنک و  رظن  نآرق  هب  بجح  نیا  ءاروام  زا  دـنک و  قرخ  ار  بجح  نیا  مامت  دـیاب  دیفتـسم  صخـش  نآ . لاثما  میهافم و 
مدع روتسد  فیرش  نآرق  دوخ  زا  دوشیم . مورحم  یهلا  نیریـش  ياهتوعد  زا  دنام و  زاب  هللا  یلا  ناکلاس  هلفاق  زا  هک  دنکن  فّقوت  اهباجح 

. دوش هدافتسا  نیعم  ّدح  کی  هب  ندشن  عناق  فوقو و 
خماش ماقم  هب  درکن و  ماقم  نآ  هب  تعانق  توبن  گرزب  ماقم  اب  میلک  یسوم  ترضح  تسا . رایـسب  ینعم  نیا  هب  تراشا  هینآرق  صـصق  رد 

ْنَأ یلَع  کُِعّبَتأ  لَه  : » تفگ عوضخ  عضاوت و  نآ  اب  درک  تاقالم  رـضخ  لثم  ار  یلماک  صخـش  هکنآ  دّرجم  هب  دومرفن ؛ فوقو  دوخ  ملع 
اّمِم ِلَُعت  ِنَمّ
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گرزب ماقم  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تفرگ . ارف  دنک  هدافتـسا  دیاب  هک  یمولع  ات  دـش  وا  تمدـخ  مزالم  و  ( 203 « ) ًادْشُر ِلُع  َتْمّ

یّقرت تساوخ  یبلق  نامیا  زا  (. 204 « ) یَتْوَْملا یُحت  َفیک  ِینِرَا  َِّبر  : » درک ضرع  درکن ، تعانق  مالسلا  مهیلع  ایبنا  هب  ّصاخ  ملع  نامیا و 
روتـسد قالطالا -  یلع  هللا  قلخ  فرعا  تبترم -  یمتخ  بانج  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هکنآ  رتـالاب  يدوهـش . ناـنیمطا  ماـقم  هب  دـنک 

زا ام  هک  تسا  نآ  يارب  ایبنا ، ياههصق  لـقن  نیا  یهلا ، باـتک  تاروتـسد  نیا  (. 205 « ) ًاملِع ِینْدِز  َِّبر  ُْلق  َو   » هفیرـش همیرک  هب  دـهدیم 
. میوش هتخیگنارب  تلفغ  باوخ  زا  مینک و  لصاح  هّبنت  اهنآ 

بلغا تسا و  صخـش  دوخ  دادعتـسا  ءوس  زا  یهاگ  نیا  هک  تسا ؛ هلطاب  بهاذم  کلاسم و  هدساف و  ءارآ  باجح  بجح ، زا  رگید  یکی 
هب يدـساف  داـقتعا  رگا  ًـالثم ، هدومن . بوجحم  ار  اـم  نآرق  فراـعم  زا  ًاـصوصخم  هک  تسا  یبجح  زا  نیا  دوش و  ادـیپ  دـیلقت  تیعبت و  زا 

هفیرـش تایآ  ام و  نیب  ام  دوش  بجاح  هدیقع  نیا  دشاب ، هدش  خسار  ام  لد  رد  ربنم  لها  زا  هلهج  زا  ضعب  ای  ردام  ردپ و  زا  عامتـسا  دّرجم 
. مینکن رظن  مهف  رظن  هب  نآ  هب  ای  مینک و  فورصم  شرهاظ  زا  ای  دشاب ، نآ  فلاخم  هک  دوش  دراو  تیاور  هیآ و  نارازه  رگا  و  هیهلا ؛

رایـسب و بتارم  نآرق  ندراذگ  روجهم  (. 206 « ) ًاروُجْهَم َنآرُقلا  اَذـه  اُوذَّـخَتا  یِمْوَق  َّنِا  َِّبر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاقَو  : » دـیامرف هفیرـش  همیرک  رد 
رد میدومن و  یتمیق  هزیکاپ و  يدـلج  ًالثم  ار  هیهلا  هفیحـص  نیا  ام  رگا  ایآ  میـشاب . فصّتم  ام  دـیاش  نآ  هدـمع  هب  هک  دراد  رامـشیب  لزانم 

؟ میتشاذگن روجهم  ار  نآ  میداهن ، هدید  هب  میدیسوب و  هراختسا  ای  تئارق  تقو 
نوریب تیروجهم  زا  ار  فیرـش  باتک  نیا  میدرک ، نآ  هیعیدـب  هینایب و  هیوغل و  تاهج  دـیوجت و  رد  فرـص  ار  دوخ  رمع  بلاـغ  رگا  اـیآ 

نآرق و زاجعا  هوجو  رگا  ایآ  میدرک ؟ ادیپ  یصالخ  نآرق  زا  نارجه  گنن  زا  میتفرگ ، ارف  ار  نآ  لاثما  هفلتخم و  تائارق  رگا  ایآ  میدروآ ؟
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روما نیا  زا  کی  چیه  هک  تاهیه ! میدـش ؟ صلختـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیاکـش  زا  میدرک ، مّلعت  ار  نآ  تانّـسحم  نونف 
تیهلا نوؤش  نآ  رد  تسا و  یهلا  باتک  نآرق  تسین . نآ  نأشلا  میظع  ْلِّزَنُم  نآرق و  رظن  دروم 
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ّیبرم ادخ و  ناگدـنب  نیب  یبیغ  طابترا  هیونعم و  هطبار  دـیاب  نآ  تامیلعت  هلیـسو  هب  تسا و  قولخم  قلاخ و  نیب  لصّتم  لبح  نآرق  تسا ؛

فیرـش یفاک  تیاور  بسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوش . لصاح  هیندـل  فراعم  هیهلا و  مولع  دـیاب  نآرق  زا  دوش ؛ ادـیپ  اهنآ 
(. 207 « ) ٌۀَِمئاق ٌۀَّنُسَو  ٌَۀلِداع ؛ ٌۀَضیرفَو  ٌۀَمکُْحم ؛ ٌۀیآ  ٌۀَثالَث : ُْملِْعلا  اّمَنِا  : » هدومرف

میتفریذپ ار  نآرق  ياهتوعد  رگا  میتشاذـگن . روجهم  ار  نآ  میتفرگ ، ارف  ار  مولع  نیا  نآرق  زا  ام  رگا  تسا ؛ مولع  نیا  لماح  فیرـش  نآرق 
یلاعت و يادـخ  ظعاوم  زا  ام  رگا  میتفرگ ، تاـمیلعت  تسا  مکح  فراـعم و  ظـعاوم و  زا  نوحـشم  هک  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  ياـههّصق  زا  و 

دالخا زین  نآرق  رهاظ  تروص  رد  روغ  ّالا  و  میتشاذگن ؛ روجهم  ار  نآرق  میتفرگ ، تظعوم  تسا  روکذم  نآرق  رد  هک  امکح  ایبنا و  ظعاوم 
. درب هانپ  نآ  زا  دنوادخ  هب  دیاب  هک  تسا  ناطیش  سواسو  زا  و  (، 208  ) ضرالا یلا 

تارودک یصاعم و  باجح  تسا ، ینامسآ  باتک  نیا  ظعاوم  فراعم و  زا  هدافتسا  فیرش و  نآرق  مهف  زا  عنام  هک  بجح  زا  رگید  یکی 
هک تسناد  دیاب  قیاقح . كاردا  زا  دوش  بجاح  ار  بلق  هک  تسا  نایملاع  راگدرورپ  سدق  تحاس  هب  تبسن  یشکرس  نایغط و  زا  هلصاح 
هک تسا  یتروص  زین  سفن  توکلم  رد  نآ ، اب  بسانم  تسا  یتروص  توکلم  ملاع  رد  هکنانچ  هئیـس  ای  هحلاص  لامعا  زا  کی  ره  يارب  زا 

یفاص لقیص  هنییآ  نوچ  سفن  تروص  نیا  رد  ددرگ ، رّونم  رّهطم و  بلق  دوش و  لصاح  تینارون  ای  سفن  توکلم  نطاب  رد  نآ  هطساو  هب 
نوچ بلق  تروص  نیا  رد  دوش ، دـیلپ  یناملظ و  سفن  توکلم  ای  و  دوش ؛ نآ  رد  فراعم  قیاقح و  روهظ  هیبیغ و  تایلجت  قیال  هک  ددرگ 

رد مک  مک  تروص  نیا  رد  بلق  نوچ  دـنکفین . سکع  نآ  رد  هیبیغ  قیاقح  هیهلا و  فراعم  لوصح  هک  ددرگ  نیکرچ  هدز و  راگنز  هنییآ 
زا عمس  و  دیآ ، رد  دیلپ  نآ  فرصت  هب  زین  اوق  ریاس  رصب و  عمس و  ددرگ ، سیلبا  حور  تکلمم  فّرصتم  دوش و  عقاو  ناطیـش  هطلـس  تحت 

نید رد  هّقفت  لد  و  ددرگ ، روک  وا  تایآ  راثآ و  قح و  زا  دـنیبن و  ار  هیهلا  هرهاب  تایآ  مشچ  و  دوش ، هتـسب  یّلکب  یهلا  ظعاوم  فراـعم و 
اِهب َنوهَقْفیال  ٌبوُلق  ْمَُهل  : » هدومرف یلاعت  قح  هکنانچ  ددرگ ، مورحم  تافـص  ءامـسا و  قح و  رکذـت  تانیب و  تایآ و  رد  رکفت  زا  دـنکن و 

ٌناذآ ال ْمَُهل  َو  اِهب  َنورِْصبی  ٌنیْعَا ال  ْمَُهلَو 
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، تسا یلاخ  ّربدـت  رابتعا و  زا  هک  ددرگ  تاناویح  ماعنا و  رظن  نوچ  ملاع  هب  اهنآ  رظن  (. 209 « ) ُّلَضَا ْمُه  َْلب  ِماْعنَالاک  ِکئلُوا  اِهب  نوُعَمْسی 
تلاح فراعم  ظـعاوم و  ندینـش  تاـیآ و  رد  رظن  زا  هکلب  تسا ، هرهب  یب  رکذـت  رکفت و  زا  هک  دوش  تاـناویح  بولق  نوچ  اـهنآ  بولق  و 

. دنرتهارمگ رت و  تسپ  ناویح  زا  سپ ، دوش ؛ نوزفا  زور  نانآ  رابکتسا  تلفغ و 
مامت بلق  نآ  هطـساو  هب  هک  تسایند  ّبح  باجح  نآرق ، ظعاوم  فراعم و  اـم و  نیب  تسا  میخـض  هدرپ  هک  هظیلغ ، بجح  زا  رگید  یکی 

روکذم رکذ و  زا  دوش و  لفاغ  ادخ  رکذ  زا  تبحم  نیا  هطساو  هب  بلق  و  دوش ؛ يو  ایند  هرسکی  بلق  ههجو  دنک و  نآ  فرـص  ار  دوخ  ّمه 
هب هقالع  نیا  هک  دوش  هاگ  ددرگ و  رتمیخـض  بلق  باجح  هدرپ و  دوش ، تدایز  نآ  عاضوا  اـیند و  هب  يدـنم  هقـالع  هچ  ره  دـنک . ضارعا 
هب تداعس  ياهرد  دوش و  شوماخ  یّلکب  هللا  ةرطف  رون  هک  دنک  ادیپ  ّطلـست  بلق  هب  فرـش  هاج و  ّبح  ناطلـس  دنک و  هبلغ  بلق  رب  يروط 

(210 « ) اُهلاْفقَا ٍبُوُلق  یَلَع  ْمَا  َنآرُْقلا  َنوُّرَبَدَـتی  الَفَا  : » دـیامرفیم هک  تسا  هفیرـش  هیآ  رد  هک  بلق  ياهلفق  دـیاش  دوش و  هتـسب  ناسنا  يور 
زا ار  بلق  دیاب  درادرب ، هرهب  هیهلا  ظعاوم  زا  دنک و  هدافتسا  نآرق  فراعم  زا  دهاوخب  هک  یسک  دشاب . يویند  قیالع  ياهدنب  لفق و  نیمه 
لاق تسین . رارـسا  نیا  مرحم  رّهطم  ریغ  اریز  دزادـنارب ؛ لد  زا  تسا ، ریغ  هب  لاغتـشا  هک  ار ، هیبلق  یـصاعم  ثول  دـنک و  ریهطت  ساجرا  نیا 
ریغ هرهاظ  ملاع  رد  نآ  ّسم  باتک و  نیا  رهاظ  زا  هکنانچ  (. 211 « ) نُورَّهَطُْملا َِّالا  ُهُّسَمی  ال  ٍنونکَم *  ٍباتک  یف  ٌمیرک *  ٌنآرَقل  ُّهَنِا  : » یلاعت

ساجرا هب  ثّولتم  شبلق  هک  یـسک  تسا  عونمم  نآ  ّرـس  نطاب و  نآ و  ظعاوم  فراعم و  زا  ًافیلکت ، ًاعیرـشت و  تسا  عونمم  يرهاـظ  رّهطم 
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. تسا هیویند  تاقّلعت 
[ نآرق تئارق  بادآ  یخرب  مجنپ :[  لصف 

هفیرـش تاـیآ  زا  هک  تسا  نآ  رکفت  زا  دوـصقم  تسا . رکفت  نآ ، هّمهم  بادآ  زا  رگید  تسا ، بـلق  روـضح  نآرق  تـئارق  بادآ  زا  یکی 
جارخا تسا و  تمالس  ُلبُس  هب  تیاده  دیامرف ، هینارون  هفیحـص  نآ  دوخ  هکنانچ  نآرق ، دصقم  نوچ  دنک و  دوصقم  دصقم و  يوجتـسج 

بتارم همه  زا 
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هک نآ ، هیناد  هبترم  زا  ار  تمالس  بتارم  هفیرش  تایآ  رد  رکفت  هب  ناسنا  دیاب  تسا ، میقتسم  قیرط  هب  تیاده  رون و  ملاع  هب  تسا  تاملظ 
. دروآ تسد  هب  تسا  میلس  بلق  تقیقح  هک  نآ ، هیاهّنلا  یهتنم  ات  تسا ، هیکلم  ياوق  هب  عجار 

ْمُهَّلََعلَو ْمِهَیِلا  َلُِّزن  ام  ِساّنلل  َنیَُبِتل  َرکِّذلا  کَیِلا  اْنلَْزنَاَو  : » یلاعت لاق  هدش . رایسب  نآ  زا  نیسحت  فیرعت و  رکفت و  هب  توعد  فیرش  نآرق  رد 
(. 212 « ) َنوُرکَفَتی

ِتاومَّـسلا ِْقلَخ  یف  َّنِا  : » دـیامرفیم هک  دـش  لزاـن  هفیرـش  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا 
هک تسا  نآ  باب  نیا  رد  هدـمع  (. 214 « ) اهیف ْرکَفَتی  مل  اَهَأَرَق و  ْنَِمل  ٌلـیَو  : » دومرف (، 213 … « ) ٍتایآل ِراهَّنلاَو  ِلیَّللا  ِفالِتْخاَو  ِضْرـألاَو 

، نآ يارب  زا  اهریبعت  نیرتهب  تسین . کش  تسا  حودمم  ثیدح  نآرق و  رد  رکفت  هکنیا  رد  ّالا  و  تسا ؛ مادک  حودمم  ِرکفت  دـمهفب  ناسنا 
رکفت ینعی  (. 215 « ) ۀیُْغْبلا كارِْدتْـسال  ِةَریـصَْبلا  ُسُّمََلت  َرکَفَّتلا  َّنأ  ْمَلِْعا  : » لاق دنکیم ، هرـس  سدـق  يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  هک  تسا  نآ 
تـسا مولعم  تسا و  نآ  لاـمک  تیاـغ  هک  هجیتـن ، دوصقم و  هب  ندیـسر  يارب  تسا -  بلق  مشچ  هک  تسا -  تریـصب »  » ندومن وجتـسج 

. دیآ لصاح  یلمع  یملع و  لامک  هب  هک  تسا  هقلطم  تداعس  دوصقم  دصقم و 
دروآ و تسد  هب  تسا ، تداعس  هک  هیناسنا ، هجیتن  دوصقم و  دیاب  نآ  تایاکح  صـصق و  رد  یهلا و  باتک  هفیرـش  تایآ  رد  ناسنا  سپ ،
قلطم و رون  ندعم  تمالس و  ُلبُس  فیرش  نآرق  زا  دیاب  ناسنا  تسا ، میقتسم  قیرط  رون و  ملاع  هقلطم و  تمالس  هب  ندیسر  تداعس  نوچ 

دوش انیب  نآ  لیصحت  رد  تفای ، ار  دصقم  يراق  صخش  نوچ  دش . نآ  هب  هراشا  هقباس  هفیرش  هیآ  رد  هکنانچ  دنک ؛ بلط  ار  میقتـسم  قیرط 
تداعس لیصحت  هیامرس  دوخ و  زیزع  هاتوک  رمع  و  ددرگ ، حوتفم  وا  رب  قح  تمحر  باوبا  هدوشگ و  وا  رب  فیرش  نآرق  زا  هدافتسا  هار  و 

. دنک يراددوخ  یّمهم  رما  نینچ  رد  مالک  ثحب و  لوضف  زا  دنکن و  تسین  تلاسر  هب  دوصقم  هک  يروما  رد  فرص  ار  شیوخ 
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نآرق رد  رکفت  و  دوش ، دـیدح  ددرگ و  اـنیب  لد  مشچ  درک ، رظن  فرـص  روما  رگید  زا  دـنکفا و  دوصقم  نیا  هب  ار  لد  مشچ  یتّدـم  نوـچ 
نونکات هک  دنک  هدافتسا  نآرق  زا  یفراعم  هدوبن ، نونکات  هک  دوش  حوتفم  وا  رب  یباوبا  و  ددرگ ، زاب  هدافتسا  قرط  دوش و  يداع  سفن  يارب 

َوُه ام  ِنآرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو   » هفیرش هیآ  دافم  و  دمهفیم ، هیبلق  ضارما  يارب  ار  نآرق  ندوب  افـش  تقو  نآ  هدرکیمن ؛ هدافتـسا ]  ] هجو چیه  هب 
اوُمَّلعَتَو : » دـیامرفیم هک  ار  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نینمؤملاریما لوـق  ینعم  و  ( 216 « ) ًاراسَخ ّاِلا  َنیملاّظلا  ُدـیزی  َنینِمْؤُْمِلل و ال  ٌۀَـمْحَرَو  ٌءافِش 

ار هینامسج  ضارما  ءافش  طقف  فیرش  نآرق  زا  دنکیم و  كاردا  ( 217 « ) روُدّصلا ُءافِش  ُّهَنِاَف  ِهِرُوِنب ؛ اوُفْشَتسا  َو  ِبُولُقلا ، ُعیبَر  ُّهَنِاَف  َنآرُْقلا ؛
لزان هیمـسج  ضارما  ءافـش  يارب  نآرق  دهدیم . رارق  تسا  نآرق  دصقم  هک  هیناحور  ضارما  ءافـش  ار  دصقم  هدمع  هکلب  دنکیمن ، بلط 

افـش هچرگ  دـندوب  هدـماین  ینامـسج  ءافـش  يارب  زین  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هکنانچ  دوش ؛ لـصاح  وا  هب  هیمـسج  ضارما  ءافـش  هچرگ  هدـشن ،
. دنحاورا بولق و  ناگدنهد  افش  سوفن و  ءاّبطا  اهنآ  دندادیم ؛

ره رد  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا و  قیبطت » ، » دنک لئان  رامـشیب  تادافتـسا  رایـسب و  جیاتن  هب  ار  ناسنا  هک  نآرق  تئارق  هّمهم  بادآ  زا  یکی 
ار دوخ  ضارما  دنک و  عفترم  نآ  هطساو  هب  ار  دوخ  ناصقن  و  دنک ، قبطنم  دوخ  لاح  اب  ار  نآ  دافم  دنکیم ، رکفت  هک  هفیرش  تایآ  زا  هیآ 
اههدجس و همه  نآ  اب  سدق  هاگراب  زا  ناطیش  ندش  دورطم  ببس  دنیبب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هفیرـش  هصق  رد  ًالثم ، دهد . افـش  نادب 
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نآ رد  مدق  یناطیـش  قالخا  فاصوا و  اب  تسا ، ناکاپ  ياج  یهلا  برق  ماقم  اریز  دنک ؛ ریهطت  نآ  زا  ار  دوخ  هدوب ، هچ  ینالوط  ياهتدابع 
ُْهنِم ٌریَخ  اَنَا   » سوک هک  هدوب  بجع  ینیبدوخ و  سیلبا  ندومنن  هدجس  أدبم  هک  دوش  هدافتسا  هفیرش  تایآ  زا  تشاذگ . ناوتن  سدق  هاگراب 

، نآ و  دـش ؛ تسا -  رابکتـسا  هک  یـشورفدوخ -  یهاوـخدوخ و  بابـسا  ینیبدوـخ  نیا  و  دز ، ( 218 « ) ٍنیط ْنِم  ُهَتْقَلَخَو  ٍراـن  ْنـِم  ینَتْقَلَخ 
دورطم نوعلم و  ار  ناطیـش  رمع  لّوا  زا  ام  دش . هاگرد  دورطم  سپ  دـش ، تسا -  نامرف  زا  یچیپرـس  لالقتـسا و  هک  ییأر -  دوخ  بابـسا 

ره رد  تسا  سدق  هاگرد  تیدورطم  ببس  هچنآ  هک  میدماینرب  نآ  رکف  رد  میتسه و  فصّتم  وا  هثیبخ  فاصوا  هب  دوخ  میدناوخ و 
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. میبای هار  هاگرد  نآ  هب  هک  دراذـگن  ار  اـم  درک  رود  برق  هاـگرد  زا  ار  وا  هچنآ  درادـن ، یتیـصوصخ  ناطیـش  تسا ؛ دورطم  دـشاب  یـسک 
. میشاب کیرش  نآ  رد  زین  دوخ  مینکیم  سیلبا  هب  هک  ییاهنعل  مسرتیم 

ات دنک  قیبطت  دوخ  تالاح  اب  ار  هفیرش  تایآ  زا  کی  ره  دیاب  درادرب ، یفاک  هرهب  رفاو و  ّظح  فیرش  نآرق  زا  دهاوخب  هک  یسک  هلمجلاب ،
ُُهتایآ ْمِهیلَع  ْتِیُلت  اذإ  ْمُُهبوُلق و  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرکُذ  اذِا  َنیِّذَلا  َنُونِمْؤُملا  اّمَنِا  : » دیامرف لافنا  هروس  رد  هفیرش  هیآ  رد  ًالثم ، دنک . هلماک  هدافتسا 

ادخ رکذ  یتقو  ایآ  تسا ؟ قبطنم  وا  اب  دـنیبب  ار  هثالث  فاصوا  نیا  دـیاب  کلاس  صخـش  (، 219 … « ) نُولکَوَتی ْمِّهِبَر  یلَعَو  ًاـنامیإ  ْمُْهتَداز 
ادـیپ شیازفا  شبلق  رد  ناـمیا  رون  دوشیم ، هدـناوخ  وا  رب  هیهلا  هفیرـش  تاـیآ  یتقو  دوشیم و  كانـسرت  دزیریم و  ورف  وا  بلق  دوشیم ،

دهاوخب رگا  تسا . مورحم  ّصاوخ  نیا  زا  کی  ره  زا  و  لجار ، بتارم  زا  کی  ره  رد  ای  تسا ؟ یلاعت  قح  هب  شلکوت  دامتعا و  دـنکیم و 
ییایربک رـضحم  رد  كانـسرت  ناسنا  دنک . رظن  دوخ  لامعا  هب  دزیریم ، ورف  دـنوادخ  سرت  زا  شبلق  تسا و  كانـسرت  قح  زا  هک  دـمهفب 

هب نامیا  رون  دوش ، يوق  نامیا  هیهلا  تایآ  اب  رگا  دیامنن . هیهلا  تامرح  کته  قح  ترضح  روضح  رد  دنکن و  شـسّدقم  ماقم  هب  تراسج 
رشب دشابن . ینارون  عامتـسا  شوگ و  رظن و  مشچ و  مالک و  نابز و  و  دشاب ، ینارون  بلق  تسین  نکمم  دنک . تیارـس  زین  شرهاظ  تکلمم 

میقتـسم قیرط  تداعـس و  هب  تیاده  ار  وا  دوخ  هکنآ  رب  هوالع  و  دـشاب ؛ شخب  رون  شا  هیتوکلم  هیکلم و  ياوق  مامت  هک  تسا  نآ  ینارون 
هتـشاد دامتعا  لکوت و  یلاعت  يادخ  هب  یـسک  رگا  هکنانچ  دـنک ؛ تیادـه  تیناسنا  هار  هب  ار  اهنآ  دـنک و  یناشفارون  زین  نارگید  هب  دـنک ،

ناریقف و وا  دوخ  نوچ  هک  ار  نارگید  و  دـنکفا ؛ قلطم  ینغ  هاگرد  هب  ار  دوخ  رقف  جایتحا و  راب  دـنک و  نارگید  تسد  زا  عمط  عطق  دـشاب ،
. دنادن اشگ  لکشم  دننایاونیب 

زامن صوصخ  رد  تئارق  بادآ  زا  ياهمش  حابصم 2 

[ تئارق بتارم  : ] لّوا لصف 
نیا تبسانم  هب  هک  تسا  یجرادم  بتارم و  یهلا  جارعم  یناحور و  رفس  نیا  رد  تئارق ، يارب 

164
: مینکیم افتکا  نآ  زا  ضعب  هب  هلاسر 

فورح جراخم  حیحـصت  تاملک و  نیا  هب  ظفلت  طقف  وا  ّمه  و  دزادرپن ؛ يزیچ  هب  ترابع  نیـسحت  تئارق و  دـیوجت  هب  زج  يراق  هکنآ  لّوا 
فرحنم نآ  زا  اهنآ  نطاب  و  دراد ، تمحز  تفلک و  فیلاکت  یـصاخشا  نینچ  يارب  تسا  مولعم  دوش . طقاس  يرما  ادا و  یفیلکت  اـت  دـشاب 

ناـمه هب  دوش و  یلّـضفت  بیغ  نئازخ  زا  هکنآ  رگم  دنتـسین ؛ كراـت  باـقع  هب  بقاـعم  هکنآ  زج  تسین  تداـبع  زا  یّظح  ار  ناـنیا  تسا .
يراع و یّلکب  نآ  زا  اهنآ  بلق  تسا ، قح  رکذ  هب  لغتـشم  هک  اهنآ  نابز  هک  دوش  یهاگ  هفیاط  نیا  دـندرگ . ماـعنا  ناـسحا و  دروم  هقلقل ،

یهاگ دنتسه . هیویند  تاوهش  برآم و  ایند و  هب  لوغشم  تقیقح  نطاب و  هب  زامن و  لخاد  تروص  هب  هتـسد  نیا  تقیقح  رد  و  تسا ؛ يرب 
زامن تروص  دراو  نابز  بلق و  بسح  هب  اهنیا  تروص ، نیا  رد  دراد ؛ زاـمن  تروص  حیحـصت  رد  رکفت  هب  لاغتـشا  زین  اـهنآ  بلق  هک  دوش 
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. تسا یضرم  لوبقم و  اهنآ  زا  تروص  نیا  و  دنتسه ،
نیا يارب  زا  دنرامش . قح  يانث  دیمحت و  ار  تئارق  دنناد و  قح  رکذت  هلیسو  ار  زامن  هدشن و  عناق  ّدح  نیا  هب  هک  دنتسه  یناسک  مود  هفیاط 

تسا هفیاط  نیا  هب  هراشا  دیاش  دماجنا و  لوط  هب  نآ  رکذ  هک  تسا  يرایسب  بتارم  هفیاط 
: یسدق فیرش  ثیدح 

: لاق اذِا  يْدبَع و  ینَرکَذ  هللا : ُلوُقی  ِمیِحّرلا » ِنَمْحَّرلا  هَّللا  مِْسب  : » َلاق اذِاَف  يْدبَِعل . اهُفِْصن  و  یل ، اهُفِْـصنَف  يِْدبَع : َنَیب  َو  ینَیب  َةالـصلا  ُتْمَّـسَق 
يْدبَع ینَمَّظَع  هللا : ُلوقی  ِمیحَّرلا » ِنمْحَّرلا  : » لاق اذِا  و  ُهَدِمَح » ْنَِمل  هللا  َعِمَس   » ینعَم وه  یَلَع و  یْنثَاَو  يْدبَع  ینَدَمَح  هللا : ُلوقی  هَّلل » ُدْمَْحلا  »

: هللا لوقی  نیعتـسن » كایإو  دبعن  كایإ  : » لاق اذإ  و  يْدبَع ] یلا  َضَّوَف  ۀیاور : یفو   ] يدبع ینَدَّجَم  هللا : ُلوُقی  ِنیّدلا » ِمْوی  ِکلام  : » َلاق اذِا  و 
(220 . ) لأَس ام  يْدبَِعل  َو  يِْدبَِعل  اذه  هللا : ُلوقی  َمیقَتْسُْملا » َطارِّصلا  اَنِدِْها  : » لاق اذإ  و  يْدبَع . َنَیب  َو  ینَیب  اذه 

و دنک ؛ وا  قح  هب  مایق  تسا  یلوم  قح  هک  اجنآ  ات  دبع  دیاب  دبع ، قح و  نیب  تسا  هدش  میسقت  فیرـش ، ثیدح  نیا  بسح  هب  زامن ، نوچ 
هکنانچ دیامرف ؛ لمع  وا  اب  تیبوبر  فیاطل  هب  هنأش ) یلاعت   ) قح ات  دـنک  مایق  تسا ، هدومرف  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هک  تیدوبع ، بدا  هب 

: دیامرف
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(. 221 « ) ْمکِدْهَِعب ِفُوا  يدْهَِعب  اُوفْوَا  َو  »
لَثَم هنومن و  باب  زا  ار  دمح »  » طقف تسا و  هدش  میسقت  دبع  قح و  نیب  زامن  مامت  هک  دوش  رهاظ  نینچ  یسدق  فیرـش  ثیدح  زا  لیمکت :

. دناهدومرف رکذ 
نآ رد  تسا  تیدوبع  بادآ  نآ  هک  دـنک  مایق  نآ  هب  دـیاب  دـبع  هک  تسا  یقح  یلاعت  قح  يارب  یتالـص  لاـعفا  لاوحا و  نآ  کـی  ره  رد 
رگا یلج . تمحر  یفخ و  فطل  هب  دـیامرف  تیانع  یلاعت  قح  تیدوبع  بدا  هب  ماـیق  زا  سپ  هک  تسا  یبیـصن  ّظـح و  دـبع  يارب  و  لزنم ؛

نآ نیطّـسوتم  يارب  نآ  تمالع  هدومنن . مایق  تیدوبع  بادآ  هب  هک  دـنادب  دـید ، مورحم  هّصاخ  تایانع  زا  هیهلا  ياـهتاقیم  نیا  رد  ار  دوخ 
زا هک  یتدابع  و  دوش ؛ مورحم  قح  هب  عاطقنا  رورـس و  تجهب و  زا  دـشچیمن و  بلق  هقئاذ  ار  تادابع  توالح  تاجانم و  تذـل  هک  تسا 

. دشابن ياهدافتسا  نآ  زا  ار  بلق  درادن و  یحور  دشاب ، یلاخ  توالح  تذل و 
هب رما  ءادـتبا  رد  هیهلا  هفیطل  نیا  ناـشچب . ار  ادـخ  رکذ  توـالح  ِحور  هقئاذ  هب  نک و  سونأـم  تیدوـبع  بادآ  هـب  ار  بـلق  زیزع ، يا  سپ 

سونأم ار  بلق  رکذت  اب  نوچ  دوشن . یلوتسم  نآ  رب  تلفغ  دشابن و  هدرم  بلق  رکذ  رد  یلو  دوش ؛ لصاح  قح  رکذ  اب  سنا  رکذت و  تدش 
راد هب  هبانا  رورغ و  راد  زا  یفاجت  نآ  تمالع  ددرگ و  تبلق  رب  توکلم  باوبا  حـتف  ددرگ و  تلاح  لـماش  هیلزا  تاـیانع  مک  مک  يدومن ،

(222 . ) تسا توم  ندیسر  زا  لبق  توم  يارب  دادعتسا  دولخ و 
دوخ سدق  ّزع  هب  ناعطقنم  هگرج  نارکاذ و  هرمز  رد  ار  ام  و  امرف ؛ تیانع  یبیصن  ار  ام  دوخ  نابطاخم  توالح  تاجانم و  تذل  زا  اهلاراب ،

. ماعنإلا لْضَْفلا و  یلَو  ّکَنإ  امرف . هّجوتم  دوخ  هب  عطقنم و  نارگید  زا  شخب و  نادیواج  یتایح  ار  ام  هدرم  لد  و  هد ؛ رارق 
هذاعتسا بادآ  ضعب  مود : لصف 

َنیّذَلا یلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َسَیل  ُّهَنِا  میجَّرلا *  ِناطیَّشلا  َنِم  هَّللِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِاف  : » یلاعت لاق 
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تئارق ًاـصوصخ  تئارق ، همهم  بادآ  زا  (. 223 « ) نوکِرْـشُم ِِهب  ْمُه  َنیّذَلا  ُهَنّْوَلَوَتی و  َنیّذَلا  یلَع  ُُهناْطلُـس  اّمَنِا  َنُولکَوَتی *  مِّهِبَر  یلَعَو  اُونَمآ 
هللا یلا  كولـس  ریـس و  عنام  تفرعم و  قیرط  راخ  هک  تسا  میجر  ناطیـش  زا  هذاعتـسا  تسا ، یقیقح  جارعم  یناـحور و  رفـس  هک  زاـمن  رد 

کَطارِـص ْمَُهل  َّنَدـُْعقَال  ینَتیَوْغَا  اِمبَف  َلاق  : » دـیامرف هک  اجنآ  فارعا  هکراـبم  هروس  رد  وا  لوق  زا  دـهد  ربخ  یلاـعت  يادـخ  هکناـنچ  تسا ؛
طارـص هک  زاـمن  رد  سپ ، درادزاـب . نآ  زا  ار  اـهنآ  دریگب و  مدآ  دـالوا  رب  ار  میقتـسم  هار  رـس  هک  تـسا  هدروـخ  مـسق  (. 224 « ) میقَتْسُْملا
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زا تیهولا  نیـصح  نصح  هب  ندرب  هانپ  نودب  دریگن و  تروص  نزهار  نیا  زا  هذاعتـسا  یب  تسا  هللا  یلا  لوصو  جارعم  تیناسنا و  میقتـسم 
هکنانچ دـنکن ؛ ادـیپ  قّقحت  ترخآ  یب  يایند  حور و  یب  تروص  ناـسل و  هقلقل  اـب  ندرب ، هاـنپ  هذاعتـسا و  نیا  دوشن . لـصاح  ینمیا  وا  ّرش 

هکلب لامعا  قالخا و  رد  و  هتفاین ، تاجن  نزهار  نیا  ّرـش  زا  هتفگ و  لاـس  هاـجنپ  لـهچ  هک  دنتـسه  یناـسک  ار  ظـفل  نیا  هک  تسا  دوهـشم 
قلطم و ضایف  هک  یلاعت  قح  سدقم  تاذ  دیلپ ، نیا  ّرـش  زا  میدوب  هدرب  هانپ  تسرد  رگا  دناهدومن . دـیلقت  تیعبت و  ناطیـش  زا  هیبلق  دـیاقع 

هدـش حالـصا  ام  لامعا  قالخا و  نامیا و  دوب و  هداد  هانپ  ار  ام  تسا  طیـسب  مرک  طیحم و  ملع  هلماک و  تردـق  هعـساو و  تمحر  بحاص 
دوخ ریـصقت  اـی  روصق  زا  ناطیـش ، ياوغا  هطـساو  هب  میدـنامزاب ، یهلا  كولـس  یتوکلم و  ریـس  نیا  زا  هچ  ره  هک  تسناد  دـیاب  سپ ، دوب .

هیرهاظ راثآ  هیحور و  جیاتن  هب  هک  تادابع  داروا و  راکذا و  مامت  رد  هکنانچ  میدرکن ؛ مایق  نآ  هیبلق  طیارـش  هیونعم و  بادآ  هب  هک  تسام 
هریثک بادآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هفیرـش  ثیداحا  زا  هینآرق و  هفیرـش  تایآ  زا  تسا . هقیقد  نیمه  يارب  میوشیمن  لئان  اهنآ  هینطاب  و 

. مینکیم افتکا  اهنآ  ضعب  رکذ  هب  ام  تسا و  مالک  هلاطا  لماک و  صحف  هب  جاتحم  اهنآ  همه  دادعت  هک  دوش  هدافتسا 
كَدابِع ّاِلا  َنیعَمْجَا *  ْمُهَّنیِوْغَُال  ِکتَّزِِعبَف  : » دیامرف لقن  ناطیـش  زا  یلاعت  يادـخ  هکنانچ  تسا ؛ صولخ »  » هذاعتـسا بادآ  تاّمهم  زا  یکی 
یحناوج لمع  هچ  تسا ، یلمع  صالخا  زا  رتالاب  دوش ، رهاظ  هفیرـش  همیرک  زا  هچنآ  بسح  هب  صـالخا ،»  » نیا ( 225 « ) َنیِصَلْخُملا ُمُْهنِم 

. دشیم ریبعت  لعاف  هغیص  هب  دوب ، یلامعا  صالخا  روظنم  رگا  و  تسا ؛ لوعفم  هغیص  هب  اریز  یحراوج ؛ ای 
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لـصا هک  هیبلق  ًاصوصخ  و  هیلمع ، تاضایر  تّدـش  هب  رگم  دوشن  لصاح  هیهلا  هفیطل  تقیقح و  نیا  هّماع  يارب  كولـس  ءادـتبا  رد  هچ  رگ 
یلَع ِِهْبلَق  ْنِم  ِۀَمکِْحلا  ُعیبانی  ْتَرَج  ًاحابص  َنیَعبْرَا  هّلل  َصَلْخَا  ْنَم  : » دیامرفیم هک  روهـشم  ثیدح  رد  تسا  نآ  هب  هراشا  هکنانچ  تسا ؛ نآ 

(. 226 « ) ِهناِسل
دوش و رهاظ  بلق  تآرم  رد  لامج ، لالج و  راونا  دـش ، صلاخ  بلق  نوچ  و  دوش ؛ بلق  صولخ  ثعاـب  لـمع  صـالخا  رما  لّوا  رد  سپ ،

. دنک تیارس  ندب  کلم  رهاظ  هب  بلق  نطاب  زا  دنک و  هولج 
يادـخ يارب  تسا  بلق  نطاـب  حور و  تیوه  ندـش  صلاـخ  تسا ، هیناطیـش  تنطلـس  تحت  زا  جورخ  بجوـم  هک  صوـلخ  نآ  هلمجلاـب ،

عاطِْقنِالا َلامک  یل  ْبَه  یهلا ، : » هینابعش تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مالک  تسا  صولخ  زا  هبترم  نیا  هب  هراشا  یلاعت .
هتـشادن هار  قح  زج  هب  وا  دوجو  تکلمم  رد  دوش و  عطقنم  یّلکب  يوس  اـم  زا  دـسر و  صـالخا  زا  هبترم  نیا  هب  بلق  نوچ  ( 227 «. ) کَیِلا

نیـصح نصح  رد  دریذـپب و  دوخ  هانپ  هب  ار  وا  یلاعت  قح  و  دـشابن ؛ هار  وا  رب  دـبای -  هار  ناـسنا  رب  قح  هار  ریغ  زا  هک  ار -  ناطیـش  دـشاب ،
ّاِلا َهِلا  ال   » نصح رد  لوخد  (. 228 « ) یباذَع ْنِم  َنِمَا  ینْـصِح ، َلَخَد  ْنَمَف  ینْـصِح ؛ هللا  ّاِلا  َهِلا  ُۀملک ال  : » دیامرف هکنانچ  دوش ؛ عقاو  تیهولا 

. تسا یبتارم  زین  ار  باذع  زا  ینمیا  هکنانچ  تسا ، یبتارم  ار  هللا »
« نامیا  » نآ و  هدومرف ، نآ  هب  هراشا  دش -  روکذم  لصف  لّوا  رد  هک  هفیرش -  هیآ  رد  هک  تسا  نآ  هذاعتسا  طیارـش  بادآ و  زا  رگید  یکی 

(229 (. ) دوب نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ   ) دوش لصاح  یمکِح  ناهرب  هب  ولو  تسا ، ملع  زا  ریغ  نآ  تسا و 
ّصن هب  داعم -  أدـبم و  هب  ملع  هکنآ  اب  ناطیـش  دوش . لصاح  قح  اب  تولخ  سنا و  رکفت و  رکذـت و  تّدـش  اـب  هک  تسا  بلق  ّظـح  ناـمیا 

فرـصت زا  دنراد  ار  ملع  نیا  هک  یناسک  دیاب  دوب ، یناهرب  ملع  نیمه  زا  ترابع  نامیا  رگا  هدش . بوسحم  رافک  هرمز  رد  هتـشاد ، نآرق - 
رون دنشاب و  رود  ناطیش 

168
. یناهرب نامیا  اب  دوشن  لصاح  مینیبیم  ار  راثآ  نیا  هکنیا  اب  دشاب ؛ نابات  اهنآ  رد  نآرق  تیاده 

ای هّجوت  ماود  یبلق و  ضایترا  تّدـش  اب  دـیاب  میوش ، عقاو  یلاعت  قح  هاـنپ  تحت  رد  میوش و  جراـخ  ناطیـش  فرـصت  زا  میهاوخب  رگا  سپ 
یهت ناطیش  فّرـصت  زا  دش ، یهلا  بلق  نوچ  و  دوش ؛ یهلا  بلق  ات  هدناسر  بلق  هب  ار  هینامیا  قیاقح  تولخ ، هدوارم و  تّدش  نآ و  ترثک 
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یلاـعت قح  هک  ار ، نینمؤـم  سپ  ( 230 « ) رّوُنلا یِلا  ِتاـُملُظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخی  اونَمآ  َنیذـَّلا  یلَو  هَّللا  : » دـیامرف یلاـعت  يادـخ  هکناـنچ  ددرگ ؛
هب تاملظ  بتارم  همه  زا  و  دنلخاد ، نامحر  تنطلس  رد  صلاخ و  ناطیش  تافّرصت  زا  تسا ، نلع  ّرس و  نطاب و  رهاظ و  ّیلوتم  فّرصتم و 

ینیبدوخ كرـش و  رفک و  لهج و  تملظ  و  هلیذر ، قالخا  تارودک  تملظ  و  نایغطو ، تیـصعم  تملظ  زا  دنک : جراخ  ار  اهنآ  قلطم  رون 
ادـخ ینیب و  ادـخ  دـیحوت و  نامیا و  لامک  ملع و  رون  و  هلـضاف ، قـالخا  راونا  تداـبع و  تعاـط و  رون  هب  يدنـسپدوخ ، یهاوخدوخ و  و 

. دوش لقتنم  یتسود  ادخ  یهاوخ و 
هب تسا  روما  ندومن  راذگاو  نآ  تسا و  هینامیا  هفیطل  یقیقح  راونا  نامیا و  بعش  زا  زین  نآ  هک  تسا  لکوت »  » نآ بادآ  زا  یکی  هکنانچ 

. دوش لصاح  یلعف  دیحوت  هب  بلق  نامیا  زا  هک  قح ،
ءاجلا و عاطقنا و  تلاح  تسناد ، شـسّدقم  تاذ  هب  رـصحنم  ار  روما  رد  فّرـصت  دیدن و  یهانپ  عزفم و  یلاعت  قح  ریغ  کلاس  هدـنب  نوچ 
وا راچان  درب ، هانپ  تیهولا  تیبوبر و  نیـصح  نصح  هب  تقیقح  يور  زا  نوچ  دنک و  ادیپ  تقیقح  وا  هذاعتـسا  دوش و  ادـیپ  بلق  رد  لکوت 

. میظَع ٍلْضَف  ُوذ  ُّهَنِا  هنامیرک ، تمحر  عساو و  لضف  اب  دهد  هانپ  ار 
هیمست بادآ  ضعب  موس : لصف 

یه و  هللا ، ِتامِس  ْنِم  ًۀَمِس  یِسْفَن  یلَع  ُمِسَا  َيا  هللا ، ِمِْسب  ِِلئاقلا : ِلْوَق  ینعَم  : » َلاق ِۀَلِمـِسبلا »  » ِریـسْفَت ْنَع  َِلئُـس  َنیح  مالـسلا  هیلع  اضِّرلا  ِنَع 
(. 231 « ) ۀَمالَْعلَا : » لاق ُۀَمِّسلا ؟ ام  هل : ُْتلُقَف  يواّرلا  َلاق  ُةَدابِعلا .»

لزنم رد  لوخد  زا  دعب  رگم  تسین  روسیم  کلاس  يارب  هیمـست »  » لزنم رد  لوخد  هک  هللا ) ِتامِِـسب  َنیّمَـسَتُملا  َنِم  انایإَو  هللا  کَلَعَج   ) نادب
. هذاعتسا

تقو رد  ار  تیدوبع  غاد  همس و  هک  تسا  نآ  بدا  نیصقان ، ام  لاثما  نیطّسوتم و  يارب 
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تایانع زا  هک  دشاب  مینکن ؛ افتکا  ناسل  هقلقل  هب  مینک و  ربخ  اب  هیهلا  تامالع  تایآ و  هللا و  تامس  زا  ار  بلق  و  میراذگب ، بلق  هب  هیمست » »
. دوش لصاح  دوصقم  هب  یهار  ددرگ و  حوتفم  ام  بلق  رب  ءامسا  مّلعت  هب  یهار  و  دنک ، قبسام  ناربج  دوش و  ام  لاح  لماش  ياهّمش  هیلزا 

هینامحر و تمحر  هب  دناسرب و  دوخ  بلق  هب  ار  قح  ياهتمحر  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  تقیقح  وا  هیمـست  دـهاوخب  هک  کلاس  صخـش  هلمجلاب ،
حالـص ریخ و  دنک و  رظن  ادخ  ناگدنب  هب  فّطلت  تیانع و  مشچ  اب  هک  تسا  نآ  بلق  رد  نآ  هنومن  لوصح  تمالع  دوش . قّقحتم  هیمیحر 

هعماج و تداعس  هب  رظن  یکی  دنراد : رظن  ود  اهنآ  یهتنم  تسا . مالـسلا  مهیلع  لَّمک  ءایلوا  ماظع و  ءایبنا  رظن  رظن  نیا  دشاب . بلاط  ار  همه 
اهنآ تسد  هب  هک  هیهلا  نیناوق  دـنراد و  تداعـس  ود  نیا  هب  هلماـک  هقـالع  صخـش و  تداعـس  هب  رظن  رگید ، هلـضاف ؛ هنیدـم  هلئاـع و  ماـظن 

تاریزعت و دودـح و  صاصق و  يارجا  رد  یتح  دـیامنیم . تاعارم  ًالماک  ار  تداعـس  ود  نیا  دوشیم ، ارجا  فشک و  ذاـفنا و  سیـسأت و 
رد روما  نیا  اریز  تسا ؛ روظنم  تداعـس  ود  ره  تسا ، هدش  نینقت  سیـسأت و  هلـضاف  هنیدم  ماظن  هظحالم  اب  دـسریم  رظن  هب  هک  نآ ، لاثما 

داهج و اب  ار  اهنآ  دنرادن و  تداعـس  نامیا و  رون  هک  یناسک  یتح  دراد . لماک  تلاخد  تداعـس  هب  وا  ندـناسر  یناج و  تیبرت  يارب  رثکا 
تمحر زا  تفگ  ناوتیم  و  دوب ؛ حالـصا  حالـص و  لـتق  نیا  زین  اـهنآ  دوخ  يارب  هظیرق -  ینب  دوهی  لـثم  دـنناسریم -  لـتق  هب  نآ  لاـثما 

مامت هک  دـندرکیم ، هیهت  نوگانوگ  ياهباذـع  دوخ  يارب  يزور  ره  رد  ملاع  نیا  رد  اهنآ  ندوب  اب  اریز  تساـهنآ ؛ لـتق  یمتخ  یبن  هلماـک 
بابـسا و ترخآ و  باقع  باذـع و  نازیم  هک  یناسک  يارب  بلطم  نیا  دـنکن . هلباقم  اجنآ  ياهیتخـس  باذـع و  زور  کی  هب  اجنیا  تایح 

تمحر قـفا  هب  دوـشیم  هدز  اـهنآ  لاـثما  هظیرق و  ینب  دوـهی  ندرگ  هب  هک  يریـشمش  سپ ، تـسا . حـضاو  رپ  دـننادیم  ار  اـجنآ  تابّبـسم 
. طخس بضغ و  قفا  هب  ات  تسه  هدوب و  رتکیدزن 

دوخ بلق  هب  هک  تسا  مزال  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  رب  سپ ، تسا . هیمیحر  تمحر  ههجو  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب 
یشم رظن  نیا  اب  رگا  اریز  دشابن ؛ دوخ  یهن  رما و  لیمحت  یشورفدوخ و  ییامندوخ و  یهن  رما و  رد  شرظن  و  دناشچب ، هیمیحر  تمحر  زا 
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دوش هاگ  هکلب  دوشن . لصاح  تسا ، دالب  رد  هللا  ماکحا  يارجا  دابع و  تداعس  لوصح  هک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  روظنم  دنک ،
يور زا  هک  هنالهاج  یهن  رما و  کی  يارب  دوش  رابرـس  رکنم  نیدـنچ  و  دوش ، لصاح  هسوکعم  هجیتن  لـهاج  ناـسنا  ِفورعم  هب  رما  زا  هک 

یناسفن و شهاوخ 
170

نالفاغ ندرک  رادـیب  نالهاج و  داشرا  هب  ار  ناـسنا  تّوخا  تیعون و  قح  تقفـش و  تمحر و  ّسح  رگا  اـما  دوش . عقاو  یناطیـش  فّرـصت 
هبلـص بولق  دنک و  ازـسب  هقیال  ّداوم  رد  ریثأت  ًارهق  هک  دوش  يروط  تسا  هنامیحر  بلق  تاحّـشرت  زا  هک  داشرا  نایب و  تیفیک  دـنک ، راداو 

. دناشن ورف  راکنتسا  رابکتسا و  نآ  زا  زین  ار  تخس 
زیچان مک و  میکح  رکذ  نیا  زا  ام  هدافتـسا  میرادن و  مّلعت  ّربدت و  رظن  یهلا  میرک  باتک  نیا  هب  میریگیمن و  مّلعت  نآرق  زا  ام  هک  سوسفا 

تفرعم و زا  ییاـههار  ( 232 « ) یـشْخی َْوا  ُرکَذَـتی  ُهَّلََعل  ًانَیل  ًـالْوَق  َُهل  ـالوُقَف  یغَط *  ُّهَنِا  َنْوَعِرف  یِلا  اـبَهِْذا   » هفیرـش هیآ  رد  رکفت  نونکا  تسا .
. دنک حوتفم  ناسنا  بلق  هب  اجر  دیما و  زا  ییاهرد 

َو ْمُهَئاْنبَا  ِبَذی  ُحـّ  » هک تفرگ  رارق  ياهیاـپ  هب  شداـسف  ّولع و  و  تفگ -  ( 233 « ) یَلْعَألا ُمّکُبَر  اَنَا   » هک دیـسر  ییاج  هب  شناـیغط  هک  نوعرف 
هیلع نارمع  نب  یـسوم  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  هرَحَـس  هنَهک و  دـید و  هک  یباوخ  درجم  هب  و  دـش ، لزاـن  وا  هراـبرد  ( 234 « ) مُهَئاِسن یْحَتْسی 

تمحر هب  نمحر  دنوادخ  درک -  داسف  همه  نآ  دومن و  حبذ  ار  هانگ  یب  ياههچب  درک و  ادج  اهدرم  زا  ار  اهنز  درک  عولط  دهاوخ  مالسلا 
لثم یمّرکم  ماـقم  یلاـع  لوسر  نأّـشلا و  میظع  یبن  ینعی  رـشب ، عون  نیرتلماـک  نیرتعـضاوتم و  دومرف و  رظن  نیمز  عیمج  رد  دوخ  هیمیحر 

: دـیامرف هکنانچ  ار ؛ وا  درک  تیبرت  میلعت و  دوخ  تیبرت  تسد  اب  دومرف و  باـختنا  ار  مالـسلا ) هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع   ) نارمع نب  یـسوم 
لثم يراوـگرزب  ردارب  هب  دوـمرف  يوـق  ار  وا  تـشپ  و  ( 235 « ) نینِـسْحُملا يِزَْجن  ِکلذـک  ًاْملِعَو و  ًامکُح  ُهانیَتآ  يوَتْـساو  ُهَّدُـشَا  َغََلب  اّـملَو  »

اَنَاَو : » دـیامرف هکنانچ  دومرف ؛ باختنا  یلاعت  يادـخ  دـندوب ، تیناسنا  ملاـع  دبـسرس  لـگ  هک  ار ، راوگرزب  ود  نیا  و  مالـسلا ؛ هیلع  نوراـه 
رد هک  هفیرش  تایآ  رگید  و  ( 237 « ) يِرکِذ ِیف  اِینَت  ِیتایِآب و ال  كوُخَاَو  َْتنَا  ْبَهِْذا  یِسْفَِنل *  ُکتْعَنَطصا  َو  : » دیامرف و  ( 236 « ) ُکتْرَتْخا

. تسین ینتفگ  هک  تسا  یبیصن  نآ  زا  ار  فراع  بلق  تسا و  جراخ  نایب  هلصوح  زا  هک  هدش  دراو  عوضوم  نیا 
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. دوش رپ  دـیحوت  ّرـس  زا  تدوجو  رـشارش  تبلق و  عماسم  عیمج  هک  يونـشیم  یفیطل  یناـحور  همغن  کـی  ینک ، زاـب  لد  مشچ  رگا  زین  وت 
كاّنَتَفَو : » دیامرف هکنانچ  یناحور ؛ ياهشزرو  هب  دیزرو  ار  میلک  یسوم  دید و  ار  هیهت  همه  نیا  یلاعت  يادخ  تافیرـشت  همه  اب  هلمجلاب ،

یف َنینِـس  َْتِثبَلَف  : » دیامرف هکنانچ  داتـسرف ؛ ار  وا  تیناسنا ، ملاع  هدیزرو  تیادـه و  هار  درم  ریپ ، بیعـش  تمدـخ  رد  اهلاس  و  ( 238 « ) ًانُوُتف
وا هار  و  داتسرف ، ماش  قیرط  رد  نابایب  رد  ار  وا  يرتالاب ، ناتتفا  رابتخا و  يارب  نآ ، زا  سپ  (. 239 « ) یسوم ای  ٍرَدَق  یلَع  َْتئِج  َُّمث  َنیْدَم  ِلْهَا 

تعیبط ياهرد  عیمج  نوچ  و  دومرف ؛ ضراع  شنز  رب  ار  ندـییاز  درد  و  هریچ ، وا  رب  ار  یکیرات  و  تخیر ، ورف  وا  رب  ناراـب  و  درک ، مگ  ار 
هب نایاپ  یب  یناملظ  نابایب  نیا  رد  یهلا  یناحور  رفـس  دش و  قح  هب  عطقنم  هیفاص  ترطف  ّتلبج  هب  شفیرـش  بلق  دـش و  هتـسب  وا  يور  هب 
اَنَا ّینِا  یسُوم  ای  ْنَأ  ِةَرَجَّـشلا  َنِم  ِۀکَرابُْملا  ِۀَعُْقبلا  ِیف  ِنَمیألا  ِداولا  ِئِطاش  ْنِم  يِدُون  اهیتَا  اّمَلَف  ًاران …  ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  َسَنآ  ، » دیـسر رخآ 

توـعد و يارب  درک ؟ هیهت  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هـچ  يارب  یناـحور ، ياـهتیبرت  تاـناحتما و  هـمه  نـیا  زا  سپ  (. 240 « ) نیَملاـْعلا َُّبر  هَّللا 
. درکیم ضرا  رد  داسف  همه  نآ  و  تفوکیم ، یلْعَالا » ُمّکُبَر  اَنَا   » سوک هک  یغای  یغاط  هدـنب  رفن  کی  نداد  تاـجن  داـشرا و  تیادـه و 

لاـح نیع  رد  دتـسرفیم ، گرزب  ربـمغیپ  ود  وا  يارب  هیمیحر  تمحر  یلو  دـنازوسب ، بضغ  هقعاـص  هب  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  دوـب  نـکمم 
نیا دـسرتب . رما  تبقاع  دوخ و  رادرک  زا  دـتفا و  ادـخ  دای  هب  هک  دـشاب  دـینک ؛ وگتفگ  نیل  مرن  مالک  اب  وا  اـب  هک  دـیامرفیم  ار  وا  شراـفس 

فورعم و هب  رما  یهاوخیم  هک  زین  وت  نونکا  تسا . توغاط  نوعرف  لثم  داـشرا  تیفیک  نیا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روتـسد 
ملعت وش و  رکذـتم  هدـش ، هداتـسرف  ورف  مّلعت  رکذـت و  يارب  هک  هیّهلا ، هفیرـش  تایآ  نیا  زا  ینک ، داشرا  ار  ادـخ  قلخ  ینک و  رکنم  زا  یهن 
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ار دوخ  بلق  نوچ  وش . بلاط  بلق  میمـص  زا  ار  اهنآ  ریخ  نک و  تاـقالم  دـنوادخ  ناگدـنب  اـب  هفطاـع  اـب  ِلد  ّتبَحَم و  زا  رپ  بلق  اـب  ریگ 
تظعوـم هب  بوـلق  نهآ  دـنک و  مرن  تبلق  هفطاـع  قرب  ار  تخـس  ياـهلد  اـت  نک  ماـیق  داـشرا  یهن و  رما و  هب  یتفاـی ، یمیحر  یناـمحر و 

. ددرگ نیل  تتّبحم  شتآ  اب  هتخیمآ ،
نید ءادعا  اب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  هللا  یف  ّبح  هللا و  یف  ضغب  يداو  زا  ریغ  يداو  نیا 
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حیحـص دوخ  ياج  رد  زین  نیا  حیحـص و  دوخ  ياج  رد  نآ  تسا . دراو  میرک  نآرق  هفیرـش و  تایاور  رد  هکنانچ  دـشاب ؛ هتـشاد  توادـع 

. تسا

عوکر رارسا  بادآ و  زا  ياهّمش  باب 5 

عوکر زا  لبق  ریبکت  لّوا : لصف 
تمظع و ماـقم  هک  تسا  نآ  نآ ، بداو  عوکر . لزنم  يارب  تسا  ندـش  اـیهم  يارب  عوـکر و  تاـقّلعتم  زا  ریبـکت  نیا  هک  تسآ  نآ  رهاـظ 
رد و  دـهد ؛ رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  تیدوبع  ّتلذ  رقف و  زجع و  فعـض و  ماقم  درآ و  رظن  رد  ار  تیبوبر  تنطلـس  تّزع و  قح و  لالج 

. دنک فیصوت  زا  یلاعت  قح  ریبکت  تیدوبع ، ّلذ  تیبوبر و  ّزع  هب  شتفرعم  رادقم  هب  لاح ، نیا 
نآ تراسج  ار  دوخ  ّالا  و  دنادب ؛ تادابع  یلاعت  قح  نذا  هطـساو  هب  رما و  تعاطا  ضحم  دیامن ، هک  یـسیدقت  حیبست و  کلاس  هدـنب  دـیاب 

میظعت زا  فال  تسا  نأشلا  میظع  دوبعم  دوخ  زا  زین  دراد  هچنآ  ءیش و  تقیقح ال  رد  هک  یفیعض  دبع  وا  لثم  تیبوبر  رضحم  رد  هک  دوبن 
: دنک ضرع  تسا ، هللا  ناسل  هک  نیریش ، یبآم  تیالو  ناسل  نآ  اب  نیسحلا  نب  یلع  لثم  هک  ییاج  دنز . وا 

(241 « ) كُرکْشَا ّلاْکلا  اذه  یناِسِلبَفأ  »
(242 . ) دزیخ هچ  يرغال  هشپ  زا 

تدابع و میظعت و  دوخ  تسد  اب  و  دنک ؛ ماقم  نآ  يایهم  ار  دوخ  دیاب  دوش ، عوکر  كانرطخ  لزنم  دراو  دـهاوخ  کلاس  دـبع  نوچ  سپ ،
تسد یهت  دیلا و  رفص  دنک و  هلبق  هب  ور  ار  دوخ  یلاخ  ياهفک  دنک و  دنلب  شوگ  ياذح  ات  ار  اهتـسد  دزادنا و  رـس  تشپ  ار  دوخ  كولس 

هداد و فیرـشت  ار  وا  هک  قح  سّدقم  ماقم  هب  قثاو  ءاجر  تیدوبع و  ماقم  هب  مایق  هب  روصق  ریـصقت و  زا  فوخ  اجر ، فوخ و  زا  رپ  بلق  اب 
. دوش عوکر  لزنم  دراو  هداد ، راب  تساّبحا  لَّمک  ایلوا و  صّلُخ  زا  هک  یتاماقم  نینچ  هب 

یعوکر ءانحنا  بادآ  مود : لصف 
: تساهنآ تائیهم  تامّدقم و  لاعفا  لامعا و  ریاس  هک  تسا ، لاح  هس  تالص  لاوحا  هدمع 

173
روکذم ار  تاماقم  نآ  ةالـصلا  ّرـس  رد  ام  دـنناد و  هثالث  تادـیحوت  هب  هراشا  ار  هس  نیا  تفرعم  لها  دوجـس و  موس  عوکر ؛ مود  مایق ؛ لّوا 

. دشاب هتشاد  یتبسانم  هّماع  اب  هک  مینک  لزانم  نیا  نایب  رگید  یناسل  اب  کنیا  میتشاد .
: تسا رگید  همّدقم  یکی  هک  تسا  رما  ود  هب  مّوقتم  تساوقت ، لها  بّرقم  نمؤم و  یلامک  جارعم  تالص  نوچ  هک  مییوگ  سپ 

. تساوقت نطاب  تقیقح و  نآ ، هک  یهاوخدوخ ؛ ینیبدوخ و  كرت  لّوا ،
زین فیرش  نآرق  هکنانچ  (. 243 « ) یِقَت ِّلک  ُنابُرق  ُةالـصلا   » اذـهل تسا و  برق  جارعم و  تقیقح  نآ ، هک  یبلط ؛ قح  یهاوخادـخ و  مود ،

(. 244 « ) نیقَّتُْمِلل يدُه  هیف  َبیَرال  ُباتکلا  ِکلذ  : » نیقتم يارب  یلو  تسا  تیاده  رون 
ینیبدوخ كرت  مایق »  » لاح رد  سپ ، دوش . لصاح  جـیردتب  ماقم  ود  نیا  تسا ، دوجـس  عوکر و  مایق و  ماقم  هک  ماقم  هس  نیا  رد  هلمجلاب ،

تافـص و ماـقم  بسح  هب  تسا  ینیبدوخ  كرت  عوکر »  » رد قلطم . قح  تیموـیق  قـح و  تیلعاـف  تیؤر  و  تیلعاـف ، ماـقم  بسح  هب  تسا 
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عیمج ًاقلطم و  تسا  یبلطادخ  یهاوخادخ و  ًاقلطم و  تسا  ینیبدوخ  كرت  دوجس »  » رد تسا . قح  تافص  ءامسا و  ماقم  تیؤر  و  ءامـسا ؛
. تسا حضاو  كولس  نافرع و  باحصا  تریصب و  لها  رب  هکنانچ  تسا ؛ هثالث  تاماقم  نیا  نوؤش  زا  نیکلاس  لزانم 

تـسا رتفیطل  رتقیقد و  هک  تاماقم  زا  کی  ره  تسا ، هثالث  تادـیحوت  لامعا  نیا  ّرـس  هک  دومن  نیا  هب  هّجوت  تاماقم  نیا  رد  کلاس  نوچ 
. تسا رتشیب  ششزغل  رتالاب و  ماقم  رطخ  هتبلا  تسا و  رورض  رتشیب  تبقارم  ار  کلاس 

يوعد نیا  تسین و  قح  زا  زج  ياهدارا  تایح و  تردـق و  ملع و  دوجو  راد  رد  هک  تسا  نآ  يوعد  ار  کلاس  نوچ  عوکر  ماقم  رد  سپ ،
تنکسم عّرضت و  يور  ّقح  سّدقم  هاگرد  هب  دیاب  تاذ  نطاب  هب  دیاشن ، يواعد  نیا  ام  لاثما  زا  تسا و  یقیقد  رایسب  ماقم  گرزب و  رایسب 
سّدـقم ماـقم  زا  هک  دـیاش  میباـیرد ؛ نادـجو  دوهـش  ناـیع و  نیع  هب  ار  دوخ  ناـصقن  و  میهاوخ ، ریـصقت  روـصق و  رذـع  میروآ و  ّتلذ  و 

دوش سّدقم  تاذ  يریگتسد  بابسا  رارطضا ، لاح  دوش و  یتیانع  یهّجوت و 
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(. 245 « ) َءوُّسلا ُفِشکی  َو  ُهاعَد  اذِا  َّرَطْضُملا  ُبیجی  ْنَّم  َا  »
[ جارعم تالص  عوکر  فصو  : ] موس لصف 

: دیسر تّزع  باطخ  عوکر  زا  سپ  هک  تسا  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  جارعم  تالص  رد 
« ِهِدْـمَِحب َو  میظَعلا  ّیِبَر  َناْحبُـس  : » ُْتُلق ْنأ  ُتْمِْهلُاَف  یَلَع ؛ یِـشُغَو  یـسْفَن  اهل  ْتَبَهَذ  ٍۀَـمَظَع  یلإ  ُتْرَظَنَف  هللا : ُلوُسَر  َلاق  یِـشْرَع . یلإ  ْرُْظناَف 

(246 …  ) َتناک امک  یسْفَن  َیِلا  ْتَعَجَرَف  ِکلذ ؛ ُمِْهُلا  ًاْعبَس  اُهْتُلق  یّتَح  ِنَع ، یّ یْشَْغلا  یّلجت  ِکلذ ، ُْتُلق  اّمَلَف  ُتیَاَر . ام  ِمَظِِعل 
دصقم و هب  لوصو  هیامرـس  ار  دوخ  ّتلذ  زجع و  تسا  بوخ  هن ، یهاگیاج  سدـق  ماقم  هب  تسین و  یهار  سنا  تولخ  هب  ار  ام  هک  نونکا 
زا میتـسین ، نادـیم  نیا  درم  دوخ ، رگا  لـقاال  میرآرب . لد  ماـک  اـت  میرادـنرب  دوصقم  نماد  زا  تسد  هداد ، رارق  بولطم  لوـصح  زیواتـسد 

دبلاک هب  فیاطل  زا  یمیـسن  دسرب و  ام  ناج  ماشم  هب  فراعم  زا  ییوب  دیاش  مییوج ، تناعا  لَّمک  تیناحور  زا  میبلط و  تیاده  هار ، نادرم 
. تسا ماعنا  لضفت و  وا  همیش  ناسحا و  یلاعت  قح  تداع  اریز  دزوب ؛ ام  هدرم 

دوجس بادآ  رارسا و  باب 6 

بارت زا  ندـنکفا و  مشچ  زا  ار  دوخ  تاـماقم  یلعا  بارت ، رب  سأر  عضو  ِبدا  و  تسا ؛ نتـسش  دوخ  زا  مشچ  يدوجـس ، عـضو  ّرِـس  سپ ،
تفرعم بابرا  شیپ  دـشاب ، یتّلع  تساهنآ  هب  تراـشا  یتالـص  عاـضوا  بسح  هب  هک  يواـعد  نیا  زا  بلق  رد  رگاو  تسا . ندـید  رت  تسپ 

لیذ هب  کّسمتم  یبلق  ترطف  یتاذ و  ّتلبج  هب  تسا  مزال  ار  هللا  یلا  کـلاس  تسا ، تارطخ  نیرتـالاب  ماـقم  نیا  رطخ  نوچ  تسا و  قاـفن 
. دنک بلط  ار  تاریصقت  وفع  تنکسم  ّتلذ و  اب  ددرگ و  الع ) ّلج و   ) ّقح تیانع 

ۀعیرّشلا حابصم  هفیرش  تیاور  هب  و  مینک ، يراددوخ  هلاسر  نیا  رد  میدومن ، رکذ  لیـصفتب  ار  تاماقم  نیا  ةالّـصلا  ّرـس  هلاسر  رد  نوچ  ام 
. مییامن افتکا  نآ  بادآ  يارب 
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: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

، هَسْفَن ٍعداخُِمب  ًاهیبْشَت  ِلاْحلا  کلذ  ِْلثِم  ِیف  ِّهِبَِرب  الَخ  ْنَم  َحَْلفَا  ام  ًةَدِحاو و  ًةَّرَم  ِرْمُْعلا  ِیف  َناک  َولَو  ِدوجُّسلا  ِۀَقیقَحب  یتَا  ْنَم  هللاَو ، َرِـسَخ ، ام 
ًادبَا ِهیِلا  َبُرَق  ِدوُجُّـسلا و ال  یف  َُهبُّرَقَت  َنَسْحَا  ْنَم  ًاَدبَا  هللا  ِنَع  َدَُعب  ِلِجآلا و ال  ِۀحار  ِلِجاْعلا و  ِْسنُأ  ْنِم  َنیدِجاّسِلل  هللا  ُهَّدَعَا  اّمَع  ًایِهال  ًالِفاغ 

؛ ُْقلَْخلا ُهُأَطی  ٍباُرت  ْنِم  َِقلُخ  ُّهنَا  َِملَع  ٍلیلَذ ، یلاعَت  ٍعِضاوَتُم هللا  َدوُجُس  ْدُجْساَف  ِهِدوُجُس . ِلاح  یف  ُهاوِِسب  ِِهْبلَق  ِّقُلعَِتب  ُهَتَمرُح  َعیَـضَو  َُهبَدَا  َءاسَا  ْنَم 
ْنَمَف ِحوُّرلاَو . ِّرِسلاَو  ِْبلَْقلاب  ِهَیِلا  ِبُّرَقَّتلا  َبَبَس  ِدوُجُّسلا  ینْعَم  هللا  َلَعَج  دق  ْنکی و  مل  َنِّوکَو و  ٍدَحَا ؛ ُّلک  اهُرِذْقَتْـسی  ٍۀَفُْطن  ْنِم  كَذَّخَتا  ُّهَنَاَو 

، ُنویُْعلا ُهاَرت  ام  ِّلک  ْنَع  ِباجتْحِالاَو  ِءایْشَالا  ِعیمَج  ْنَع  يراوتلاب  ّاِلا  ِدوُجُّسلا  ُلاح  يوَتْسی  ُّهَنَا ال  رِهاّظلا  ِیف  يَرت  الَا  ِهِریَغ ؛ ْنِم  َدَُعب  ُْهنِم ، َبُرَق 
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ُْهنِم هللا  َدارأ  ام  ِۀَقیقَح  ْنَع  ٌدیَعب  ءیَّـشلا  ِکلذ  ْنِم  ٌبیرَق  َوُهَف  یلاعَت ، هللا  َنُود  ءیَِـشب  ِِهتالَـص  یف  ِلَعَتُم  ًاقّ ُُهْبلَق  َناک  ْنَمَف  ِنِطاْبلا . ُرمَا  ِکلذـک 
(. 247 « ) ِِهفْوَج یف  ِنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  هَّللا  لَعَج  ام  : » َّلَجَو َّزَع  هللا  َلاق  ِِهتالَص . ِیف 

ّاِلا یتاضْرَم ، ِءاِغْتباَو  یهْجَِول  یتَعاِطل  ِصالْخِالا  َّبُح  ِهیف  ُمَلْعأف  ٍْدبَع  ِْبلَق  یلَع  ُِعلَّطَا  ال  یلاعَت : هللا  َلاق  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسَر  لاقو 
(248 . ) نیرِساْخلا ِناوید  یف  ُهُمِْسا  ٌبُوتکَم  َو  ِهِسفِنب ؛ َنیئِزْهَتْسُْملا  َنِم  َوُهَف  يریَِغب ، َلَغَتْشا  نم  ُهَتَسایِس و  َو  ُهَمیْوقَت  ُتّیَلََول 

ّیبأت و و  دنک ، زاب  هللا  یلا  کلاس  يور  هب  تفرعم  زا  یقرط  نآ ، رد  رکفت  هدومرف و  بادآ  رارسا و  نایب  نیب  عمج  فیرـش  ثیدح  نیا  رد 
یلاعت قح  ریغ  كرت  قح و  اب  تولخ  سنا و  تقیقح  و  دیامرفیم ، ار  ناقیا  باحصا  دییشت  دییأت و  و  دنکشیم ، مهرد  ار  نیرکنم  دوحج 

. دیامرف دزشوگ  ار 
نایب هلاسر  نیا  رد  هک  تسا  يروط  لَّمک  يارب  روما  نیا  تسا و  يّرس  يرکذ و  یلاح و  یتأیه و  یتالص ، عاضوا  ریاس  نوچ  دوجـس ، رد 

ماغِرا تسا و  ینیبدوخ  رابکتسا و  كرت  يراسکاخ و  هئارا  نآ  تأیه  نیطّسوتم ، يارب  زا  تسا و  بسانت  یب  ًالیـصفت  و  هدش ، تراشا  نیا 
لـصا هب  هجوت  زین  و  تسا ؛ ینتورف  ّللذـت و  عّضخت و  لامک  راهظا  تسا ، طایتحا  فـالخ  نآ  كرت  هکلب  هدـکؤم  تاّبحتـسم  زا  هک  فنَا ،

ّلاحَم هک  هرهاظ ، ياضعا  تسا و  دوخ  هئشن  زا  يروآدای  شیوخ و 
176

ّمات و میلـست  تمالع  نداهن  تنکـسم  ّتلذـم و  نیمز  رب  تسا ، وضع  تشه  اـی  تفه  نیمه  هک  تسا  تردـق  کـیرحت و  روهظ  كاردا و 
. تسا هیمدآ  هئیطخ  زا  ندش  جراخ  دوخ و  ياوق  مامت  میدقت 

كرت دوـخ و  زا  رارف  تلاـح  نآ  هک  دـهد  تسد  یلاـح  هدـش ، لـعفنم  نآ  زا  بلق  مک  مک  دـش ، يوـق  بلق  رد  یناـعم  نـیا  رکذـت  نوـچ 
. دوش ادیپ  یّلک  ّتبَحَم  دوش و  لصاح  ّمات  تولخ  نآ ، هلابند  تسا و  سنا  تلاح  لوصح  لاح ، نیا  هجیتن  تسا . ینیبدوخ 

مالس بادآ  باب 7 

روضح لاح  هب  قلخ  زا  تبیغ  لاح  زا  داد و  تسد  وا  يارب  يرایـشه  وحـص و  تلاح  دـمآ و  دوخ  هب  دوجـس ، ماـقم  زا  نوچ  کـلاس  دـبع 
مرکا یبن  هب  مالس  رفس ، زا  عوجر  لّوا  رد  سپ  هدومن . تعجارم  تبیغ  رفس و  زا  هک  یـسک  مالـس  تادوجوم ، هب  دهد  مالـس  درک ، عوجر 

تقیقح مالس  وا  يارب  هدشن ، هللا  یلا  رفاسم  هدوبن و  قلخ  زا  بیاغ  زامن  رد  هک  یـسک  دنک . هّجوت  تادوجوم  رگید  هب  نآ ، زا  سپ  دهد و 
، تسا جارعم  تقیقح  هک  زاـمن ، نیا  رد  رگا  و  تـسا ؛ تالـص  عـیمج  بدا  هـب  مالـس  یبـلق  بدا  سپ ، تـسین . ناـسل  هـقلقل  زج  درادـن و 

هراّما سفن  ناطیش و  تافّرصت  زا  تمالس  رگا  رفـس  نیا  رد  زین  تسین . وا  يارب  مالـس  هدشن ، جراخ  سفن  تیب  زا  هدشن و  لصاح  یجورع 
: مالسلا هیلع  ُقداصلا  لاق  هل . َمالسال  ّالا  دراد و  تقیقح  وا  مالس  دوبن ، یتلع  ار  بلق  یقیقح  جارعم  نیا  مامت  رد  و  دوب ،

اینُّدلا ِءالَب  ْنِم  ُنامَالا  ُهَلَف  ُُهْبلَق ، ُْهنِم  ًاعِشاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهِیبَن  َۀَّنُـسَو  هللا  َْرمَا  ّيدَا  ْنَم  َيا ، ُنامَالا ؛ ٍةالَـص ، ِّلک  ِْربد  یف  ِمالَّـسلا »  » یَنعَم
ِتاـفاضِالا ِتاـنامألاَو و  ِتـالَماعُملا  ِیف  ُهاـنْعَم  اُولِمْعَتْـسِیل  ُهَْقلَخ  ُهَعَدْوَا  یلاـعَت ، هللا  ِءامْـسَا  ْنِم  ٌمِْسا  ُمالَّـسلا »  » ِةَرِخـآلا و ِباذَـع  ْنـِم  ٌةَءاَربَو 

ُکنید ْکنِم  ْمَلـسیل  و  هللا ، ِّقَتاَف  ُهانْعَم ، يِّدَُؤتَو  ُهَعِـضْوَم  َمالَّـسلا  َعَضَت  ْنَا  َْتدَرَا  اذإ  و  ْمِِهتَرَـشاعُم . ِۀَّحِـصَو  ْمُهنَیب  امیف  مِهتَبَحاصُم  ِقیدْـصَتَو 
َُّمث ْمُهَعَم ، ِکتَلَماعُم  ِءوُِسب  ْکنِم  ْمُهَشِحُوتَو  ْمُهَّلُِمت  ْمُهَمِْرُبت و ال  ْنَا ال  ُکتَظَفَح  ْمَلْـسَْتل  َو  یِـصاَعَْملا ، ِۀَْملُِظب  اهّْـسِنَُدت  و ال  ُکْلقَعَو ، ُکْبلَقَو 

؛ َمیلْسَت َمالَس و ال  الَف  ِهِذه ، ُهَعِضاوَم  َمالَّسلا »  » ُعَضی نم ال  یلْوَا و  ُدَْعبَالاَف  ِهَیِلا ، ُبَْرقألا  َوُه  ْنَم  ُْهنِم  ْمَلْسی  َْمل  ْنَم  َّنِاَف  كُّوُدَع ؛ َُّمث  کُقیدَص 
(249 . ) ْقلَْخلا ِیف  ُهاْشفأ  ْنإَو  ِهِمالَس  ِیف  ًابِذاک  ناک  و 

177
: تسا یلزانم  بتارم و  ار  اوقت  هک  تسناد  دیاب 

. تسا هّماع  ياوقت  نیا  هیبلاق . یصاعم  تملظ  تراذق و  زا  تسا  رهاظ  يرادهاگن  رهاظ ، ياوقت  سپ ،
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. تسا هّصاخ  ياوقت  نیا  هیحور . زئارغ  قالخا و  رد  لادتعا  دح  زا  زواجت  طیرفت و  طارفا و  زا  تسا  نآ  ریهطت  يرادهگن و  نطاب ، ياوقت 
نایدا عیارش و  هب  طوبرم  هک  تسا  یمولع  هیهلا  مولع  زا  دارم  هیهلا . ریغ  مولع  رد  نآ  فرص  زا  تسا  نآ  ریهطت  يرادهاگن و  لقع ، ياوقت 

ثحابم دنچ  ره  تسین ، دشابن ، نآ  يارب  رگا  تسا و  هیهلا  تسا  قح  رهاظم  تخانش  يارب  هک  اهنآ  ریغ  هیعیبط و  مولع  عیمج  دشاب و  هیهلا 
. تسا صاوخ  ّصخا  ياوقت  نیا  دشاب . داعم  أدبم و 

قح دیامرف  هک  فیرـش  ثیدح  زا  دوصقم  تسایلوا و  ياوقت  نیا  قح . ریغ  هرکاذم  هدهاشم و  زا  تسا  نآ  يرادـهاگن  نآ  و  بلق ، ياوقت 
نیمه لوصح  همدـقم  رگید  ياـهتولخ  و  تاولخ ، نیرتـهب  تولخ  نیا  تسا . یبـلق  تولخ  نیمه  (، 250 « ) ینَـسَلَج ْنَم  ُسیلَج  انَا  : » یلاعت

. تسا
هظَفَح و و  دـنام ؛ ملاس  شا  هنطاب  هرهاظ و  ياوق  عیمج  وا و  بلق  حور و  لـقع و  نید و  دـش ، اوقت  بتارم  همه  هب  فصّتم  هک  یـسک  سپ ،

تمالس قیرط  هب  شّودع  قیدص و  اب  یـصخش  نینچ  تارـشاعم  تالماعم و  دنوشن . كانتـشحو  لولم و  وا  زا  دننام و  ملاس  زین  وا  نیلکوم 
هب دشابن ، تمالـس  بتارم  عیمج  هب  هک  یـسک  دنزرو و  توادع  وا  اب  مدرم  دنچ  ره  دوش ، عطقنم  شبلق  نطاب  زا  توادع  هشیر  هکلب  دوش ؛

. دوش کیدزن  قافن  قفا  هب  مورحم و  مالس »  » ضیف زا  هزادنا  نامه 

زامن هجراخ  هلخاد و  روما  زا  یضعب  همتاخ 

هعبرا تاحیبست  لّوا : لصف 
: تسا نکر  راهچ  هب  مّوقتم  نآ 

تادابع مامت  رد  دیاب  کلاس  هدنب  تسا . هلماش  تاماقم  زا  هک  تسا ، لیلهت  دیمحت و  هب  فیـصوت  زا  هیزنت  نآ ، تسا و  حیبست »  » لّوا نکر 
، تیدوبع ِقح  هب  مایق  تسا  نکمم  دبع  يارب  زا  هک  دنکن  نامگ  دنک ؛ يراد  هاگن  قح  ییوجانث  ياوعد  زا  ار  دوخ  بلق  دشاب و  نآ  هّجوتم 

تـسا هاتوک  نآ  لیذ  زا  تفرعم  باحـصا  ناگرزب  عمط  تسد  عطقنم و  نآ  زا  اـیلوا  لَّـمک  لاـمآ  مشچ  هک  تیبوبر  ّقح  هب  ماـیق  زا  ًالـضف 
(252 . ) تسا شیوخ  زجع  نافرع  فراعم  لها  تفرعم  لامک  دناهتفگ  تهج  نیا  زا  ( 251 «. ) ریگزاب ماد  دوشن  سک  راکش  اقنع  »

هداد تمدخ  راب  ار  ناگراچیب  ام  دوخ  تمحر  هعس  هب  تسا ، فیعض  ناگدنب  ام  لاح  لماش  الع ) ّلج و   ) قح هعـساو  تمحر  نوچ  يرآ ،
نیرتـگرزب زا  نیا  هدوـمرف و  تمحرم  تسا ، مخ  نآ  هب  برق  زا  نییبوّرک  تـشپ  هـک  هّزنم ، سّدـقم  ماـقم  وـچمه  کـی  رد  دورو  هزاـجا  و 

تفرعم ردـق  هب  ار  نآ  ردـق  هللا  لها  لَّمک و  ءایلوا  تفرعم و  لها  هک  دوخ ، ناگدـنب  رب  تسا  تمعن  یلو  سّدـقم  تاذ  يدایا  تالّـضفت و 
نامورحم تلزنم و  ماقم و  ره  زا  هدنامزاب  نابوجحم  ام  و  دننادیم ، دوخ 

179
فّلکت و زا  تسا ، یهانتمان  گرزب  معن  نیرتالاب  هقیقحلا  یف  هک  ار ، هیهلا  رماوا  و  میلفاغ ؛ نآ  زا  یّلکب  تفرعم  لاـمک و  ره  زا  هداـتفا  رود 

. میبوجحم مورحم و  یّلکب  نآ  تینارون  زا  تهج  نیا  زا  و  مینک ، نآ  هب  مایق  تلاسک  اب  میناد و  تفلک 
نیا تهج ، نیا  زا  زین . تسا  تئارق  بساـنم  تسا و  ماـیق  لاـح  بساـنم  هـک  تـسا  یلعف  دـیحوت  ماـقم  نآ ، تـسا و  دـیمحت »  » مود نـکر 

. نآ ياجب  دناوخب  زین  ار  دمح »  » هک تسا  راتخم  یّلصم  تسا و  دمح »  » ماقم مئاق  هریخا  تاعکر  رد  تاحیبست 
: تسا یتاماقم  نآ  يارب  زا  تسا و  لیلهت »  » موس نکر 

رگا اریز  تسا ؛ دـیمحت »  » ماقم هجیتن  لیلهت »  » ماقم نیاربانب ، هللا . يوِس  َدوبعم  ال  َيا : هللا » الا  هلا  ال   » و تسا ، قح  ریغ  دوبعم  یفن  ماقم  یکی 
هک دـیوگ  نینچ  کلاس  ییوگ  سپ ، دـنکفا ؛ سّدـقم  ماقم  نآ  رد  ار  دوخ  راب  زین  تیدوبع  دـش ، قح  سّدـقم  تاذ  هب  رـصحنم  تدـمحم 

« لیلهت  » يارب زا  دوش . هتـسکش  همه  اـهتب  دوش و  دوبعم  وا  و  دوش ، وا  هب  رـصحنم  زین  تیدوبع  تسا ، قح  رد  رـصحنم  دـماحم  عیمج  نوچ 
. تسین ماقم  نیا  بسانم  هک  تسا  يرگید  تاماقم 
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فیـصوت زا  هیزنت  لـیلهت ،»  » و دـیمحت »  » رد دورو  لّوا  رد  دـبع  هک  ییوـگ  تسا ؛ فیـصوت  زا  ریبـکت  زین  نآ  تسا . ریبـکت »  » مراـهچ نکر 
. دشاب ّللذت  ریصقت و  هب  فارتعا  هب  فوفحم  شلیلهت  دیمحت و  هک  دیامن ، فیصوت  زا  ریبکت  هیزنت و  زین  نآ  زا  غارف  زا  سپ  هدومن ،

ترثک هب  و  دنک ؛ لیصحت  بلق  رد  ار  ّللذت  عاطقنا و  عّرـضت و  لّتبت و  لاح  تسا  فراعم  حور  هک  هفیرـش  راکذا  نیا  رد  دیاب  کلاس  دبع 
ساـبل دوش و  رکذ  ساـبل  هب  سّبلتم  بلق  اـت  دزاـس ، نکمتم  بلق  نطاـب  رد  ار  رکذ  تقیقح  دـهدرکذ و  تروـص  ار  بلق  نطاـب  تموادـم 

. دوش یناّقح  یهلا  بلق  سپ ، دروآ ؛ نوریب  نت  زا  تسا ، دُعب  سابل  هک  شیوخ ،
تونق هیبلق  بادآ  مود : لصف 

هب لئاق  باحصا  زا  یضعب  اریز  تسا ؛ نآ  هب  نایتا  رد  طایتحا  هکلب  تسین ، هتسیاش  نآ  كرت  هک  تسا  هدکؤم  تاّبحتسم  زا  یکی  تونق » »
ءاملع نیب  روهـشم  هکنانچ  تسا ، بوجو  مدع  یهقف  تعانـص  رد  يوقا  هچرگ  تسا ، بوجو  زین  تایاور  ضعب  رهاظ  و  دناهدش ، بوجو 

فرط ار  اهفک  نطاب  طسب  و  هجو ، ءاذح  رد  ار  تسد  ندومن  دنلب  هب  تسا  مّوقتم  نآ  تسا و  مالعا 
180

. هروثأم ریغ  ای  هروثأم  هیعدا  ندناوخ  نامسآ و 
یلو تیلـضفا ؛ رب  هدیـسرن  هدنـسیون  رظن  هـب  یهبّدـتعم  یهقف  لـیلد  و  ( 253 . ) تسا جَرَف »  » ياـعد نآ ، رد  هـیعدا  لـضفا  دـناهدومرف : اـهقف 

. دش نایب  هکنانچ  تسا ؛ دیحوت  حور  هک  تسا  دیمحت »  » و حیبست »  » و لیلهت »  » رب لمتشم  اریز  تسا ، نآ  هّمات  تلیضف  رب  ّلاد  اعد  نومـضم 
دوجس عوکر و  رکذ  رب  لمتشم  زین  ّبَّرلا ؛» «، » میظَعلا «، » یلَعلا «، » میرکلا «، » میلحلا «، » هللا : » لیبق زا  تسا  یهلا  گرزب  ءامسا  رب  لمتشم  زین 

فیاظو مامت  هب  لمتـشم  راصتخا  نیا  اـب  فیرـش  ياـعد  نیا  ییوگ  مالـسلا . مهیلعوا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  رب  تسا  لمتـشم  زین  تسا ؛
. تسا تالص  هیرکذ 

لاح اب  هک  تسا  هیهلا  هلماک  يایاطع  دادعت  رب  لمتشم  قح و  اب  هدنب  تاجانم  بادآ  رب  لمتشم  دراد و  تلیـضف  رایـسب  هک  هفیرـش  هیعدا  زا 
ياعد تشاد ، تبظاوم  ًابیرقت  نآ  رب  هللا  همحر  گرزب  خیاشم  زا  یضعب  دراد و  ّمات  یبسانت  تسا  قح  هب  عاطقنا  تاجانم و  لاح  هک  تونق 

ياهباوث لیاضف و  نآ  تارقف  زا  کی  ره  يارب  و  تسادـخ ؛ لوسر  يارب  قح  هفحت  و  تسا ، شرع  زونک  زا  هک  تسا  لیمَجلا » َرَهْظَا  ْنَم  ای  »
(254 . ) تسا هللا  همحر  قودص  خیش  دیحوت  رد  هکنانچ  تسا ؛ رایسب 

راهظا شا  همه  هک  تالـص ، صوصخ  رد  تسا  قح  هب  عاـطقنا  تاـجانم و  لاـح  هک  تونق ، لاـح  رد  هک  تسا  نآ  تیدوبع  بدا  رد  رتهب 
هدومرف و دبع  يور  هب  اعد  تاجانم و  باب  حتف  صوصخلاب  العو ) ّلج   ) قح سّدقم  تاذ  هک  تلاح  نیا  رد  و  تسا ، ییوجانث  تیدوبع و 
رب لمتـشم  هک  دنک  تبقارم  دوخ  هیعدا  زا  و  دراد ، هاگن  ار  تیبوبر  سّدقم  ماقم  بدا  زین  کلاس  هدنب  هداد ، تفارـش  فیرـشت  نیا  هب  ار  وا 

هیهلا و فراعم  خنس  زا  دهاوخیم  فیرش  لاح  نیا  رد  قح  زا  هک  ییاهزیچ  و  دشاب ؛ قح  دای  رکذ و  نّمـضتم  یلاعت و  قح  هیزنت  حیبست و 
زارتحا هیناسفن  تاوهـش  هیناویح و  هسیـسخ  روما  ایند و  بلط  زا  و  دـشاب ؛ وا  يوس  هب  عاطقنا  تولخ و  سنا و  تاـجانم و  باـب  حـتف  بلط 

. دنکن رادقم  یب  راربا  لفحم  رد  دیامنن و  راسمرش  ناکاپ  رضحم  رد  ار  دوخ  و  دنک ،
زارد قلطم  ینغ  بناج  هب  لاؤس  یلاـخ و  فک  و  تسا ، ندرک  ادـیپ  تیبوبر  ّزع  هب  ّماـت  لاـبقا  قح و  ریغ  زا  نتـسش  تسد  تونق  زیزع ، يا 

ندرک دای  ایند  زا  عاطقنا ، لاح  نیا  رد  و  تسا ؛ ندومن 
181

. تسا نارسخ  مامت  ناصقن و  لامک 
دوخ يدـیدرگ ، نحم  جـنر و  رپ  هدـکتملظ  نیا  راتفرگ  يدـش و  روجحم  رارحا  ترواجم  زا  يداتفا و  رود  دوخ  نطو  زا  هک  نونکا  اناج ،

. نتم دوخ  رب  مشیربا  مرک  نوچ 
نیا هدومرف ، دیؤم  ایلوا  دننام  یقاّشع  ایبنا و  نوچ  يراونا  هب  و  هدومن ، ریمخت  قشع  ران  تفرعم و  رون  هب  ار  وت  ترطف  نامحر  يادخ  ازیزع ،
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؛ امنن رّدـکم  تسا  تبرغ  راد  هک  اـیند  هب  هجوت  تملظ  ترودـک و  هب  ار  رون  نآ  و  نکن ؛ یفطنم  یند  ياـیند  رتسکاـخ  كاـخ و  هب  ار  راـن 
هب كاندرد  یلد  اب  ار  دوخ  نامرح  نارجه و  تلاـح  ینک و  بلط  قح  زا  ار  قح  هب  عاـطقنا  ینک و  یلـصا  نطو  هب  یهّجوت  رگا  هک  دـشاب 

ناربج دوش و  ینطاب  يریگتـسد  دـسر و  یبیغ  يددـم  ینک ، راهظا  ار  شیوخ  يراتفرگ  ییاونیب و  یگراچیب و  لاوحا  یناسرب و  شـضرع 
. ددرگ صیاقن 

رد دـنقیاقح ، فراعم و  لها  ناماما  هک  مالـسلا ، مهیلعوا  نیموصعم  دالوا  نینمؤم و  ریما  نیقّتم و  ماـما  هینابعـش »  » تاـجانم تارقف  زا  رگا 
هن عّرضت  لّتبت و  رارطضا و  لاح  اب  یلو  (، 255 « ) کَیِلا ِعاطِْقنالا  َلامک  یل  ْبَه  یِهلا  : » دننکیم ضرع  هک  اجنآ  ًاصوصخ  یناوخب ، تونق 

. تسا لاح  نیا  بسانم  رایسب  هدنسیون ، لد  نوچ  هدرم  لد  اب 
بیقعت موس : لصف 

رایـسب هروثأم  تابیقعت  تسا . رتشیب  شدیکأت  رـصع  حبـص و  زامن  رد  تسا و  هورکم  زین  نآ  كرت  تسا و  هدکؤم  تاّبحتـسم  زا  یکی  نآ 
ُهَدْـحَو هللا  ّاِلا  هِلا  ال   » ياعد دـعب  نتفگ و  ریبکت  هبترم  هس  ندومن و  دـنلب  ار  تسد  دـیاش  تسا . هیماتتخا  هثالث  تاریبکت  هلمج  نآ  زا  تسا ؛

میدومن رکذ  یفیطل ، روط  هب  ار  دی  عفر  تاریبکت و  نیا  هیحور  رارسا  ةالصلا  ّرـس  هلاسر  رد  ام  دنک . تیافک  ندناوخ  ار  ( 256 … « ) هَدْحَو
. نیکسم نیا  هب  تسا  یلاعت  قح  فاطلا  زا  نآ  و 

دومرف و میلعت  همّظعم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدـص  تاحیبست  هفیرـش ، تابیقعت  هلمج  زا 
نآ زا  لضفا  يزیچ  رگا  هک  تسا  ثیدح  رد  تسا . تابیقعت  لضفا  نآ 
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نیا هک  تـسا  يورم  قداـص  ترـضح  زا  ( 257 . ) دومرفیم اـطع  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دوـب ،

نآ باحصا  شیپ  فورعم  و  ( 258 . ) زور ره  رد  زامن  تعکر  رازه  زا  تسا  رتبوبحم  نم  شیپ  يزامن  ره  بیقعت  رد  زور  ره  رد  تاحیبست 
. بیترت نیمه  هب  هبترم ؛ هس  یس و  حیبست »  » و هبترم ، هس  یس و  دیمحت »  » و هبترم ، راهچ  یس و  ریبکت »  » هک تسا 

رد رادیب  کلاس  ِناسنا  تسا  بوخ  تسا ، هجاوم  ناسنا  قح  زا  تلفغ  قلخ و  هب  لاغتشا  هرطاخم  اب  تسایند و  رد  دورو  حاتتفا  ْحبص  نوچ 
نآ رد  ار  دوخ  نوچ  ددرگ و  عطقنم  شترـضح  هب  دوش و  لّسوتم  یلاعت  قح  هب  کیرات  هدـکتملظ  نیا  رد  دورو  يارب  کـیراب ، عقوم  نیا 

مهیلع نیموصعم  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمتخ  لوسر  ینعی  ناج ، سنا و  ءاعفـش  رما و  ءایلوا  هب  دنیبیمن ، دـنموربآ  فیرـش  رـضحم 
هب هبنش  زور  سپ  تسا ، يریجم  ریفَخ و  يزور  ره  يارب  نوچ  دهد و  رارق  هطـساو  عیفـش و  ار  هفیرـش  تاوذ  نآ  ددرگ و  لّسوتم  مالـسلا ،

نامامه ناماما  هب  هبنـشود  زور  و  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  هبنـشکی  زور  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  دوجو 
اضر و مظاک و  تارضح  هب  هبنشراهچ  زور  و  مالـسلا ، مهیلع  قداص  رقاب و  داّجـس و  تارـضح  هب  هبنـش  هس  زور  و  مالـسلا ، امهیلع  ناطبس 

ّقلعتم فیرّشلا ،) هجرف  هللا  لّجع   ) رما یلو  هب  هعمج  زور  و  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ترـضح  هب  هبنـشجنپ  زور  و  مالـسلا ، مهیلع  یقن  یقت و 
هب لّسوتم  یناطیـش ، بیهم  هاگماد  یناملظ و  کـلهم  رحب  نیا  رد  دورو  يارب  حبـص  زاـمن  بیقعت  رد  هک  تسا  نآ  بساـنم  ( 259 ، ) تسا

هراّما سفن  ناطیش و  ّرش  عفر  یلاعت  قح  زا  دنسنا ، هدرپارـس  نامرحم  سدق و  هاگراب  نابّرقم  هک  اهنآ ، تعافـش  اب  و  دوش ؛ زور  نآ  يارفخ 
( هنأش یلاعت   ) قح هتبلا  دـهد . رارق  هطـساو  ار  ناگرزب  نآ  هقیال ، ریغ  کسانم  هصقان و  تادابع  لوبق  ماـمتا و  رد  و  دـنک ، بلط  ار  ءوّسلاـب 
تلالـض و زا  ار  تّما  اهنآ  تاکرب  هب  هدومرف و  رّرقم  ام  ياهامنهار  تیاده و  طیاسو  ار  وا  نامدود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هکنانچ 
ار ام  لباقان  تادابع  تاعاطا و  دـیامرف و  میمتت  ار  ام  صقن  میمرت و  ار  ام  روصق  اهنآ  تعافـش  هلیـسو و  هب  هدومرف ، تمحرم  تاجن  لـهج 

. ماْعنِالا َو  ِلْضَْفلا  یلَو  ُّهَنِا  دیامرفیم . لوبق 
نیا دنک و  یباختنا  دوخ  لاح  اب  بسانم  سک  ره  و  روکذم ، هیعدا  بتک  رد  هروثأم  تابیقعت 
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. دناسر مامتا  هب  تداعس  ریخ و  هب  ار  فیرش  رفس 
هطـساو هب  نکل  نآ ، لاثما  بجع و  ایر و  لیبق  زا  تالـص  هیونعم  عناوم  رکذ  هب  مینک  میمتت  ار  هلاسر  نیا  اـم  هک  دوب  بساـنم  اـعد : متخ و 

صقن و هب  فارتعا  اب  ار  قاروا  نیا  اذـهل  میتشاد ، روکذـم  یحرـش  تاعوضوم  نیا  رد  ثیداـحا ، ضعب  حرـش  رد  نیعبرا  باـتک  رد  هکنآ 
. مدنمزاین اهنآ  میرک  سفن  نانآ و  ریخ  ياعد  هب  و  مبلطیم ، اطخ  وفع  كاپ  رظن  بابرا  زاو  منک ] یم   ] متخ ریصقت 

تمحر و ضحم  تیانع و  لّضفت و  اب  یتدابع ، یگدنب و  هب  جایتحا  ای  یتعاط ، تمدخ و  هقباس  یب  ار  فیعض  ناگدنب  ام  هک  ادنوادخ  راب 
یب يدومرف ، رختفم  يرهاظ  ینطاب و  ياـهتمحر  فانـصا  ینامـسج و  یناـحور و  ياـهتمعن  عاونا  هب  و  يدـیناشوپ ، یتسه  ساـبل  تمارک ،

تینامحر همـشچرس  هک  نونکا  دیازفا ، يزیچ  وت  تمـشح  تمظع و  هب  ام  دوب  زا  ای  دبای ، هار  وت  تّوق  تردـق و  رد  یللخ  ام  دوبن  زا  هکنآ 
صیاـقن و دومرف ، رّونم  لاـمج  راونا  هب  قرغتـسم و  تمحر  راـحب  هب  ار  اـم  و  دیـشخرد ، وت  لـیمج  لاـمج  دیـشروخ  مشچ  و  دیـشوج ، وـت 
زا ار  ام  ّقلعت  اپ  ات  رـس  لد  و  امرف ، ناربج  يّرـس  تیادـه  يریگتـسد و  ینطاـب و  قیفوت  رون  هب  زین  ار  اـم  تاریـصقت  ناـهانگ و  تاـئیطخ و 

. امن هتسارآ  دوخ  سدق  ّزع  هب  ّقلعت  هب  و  ناهَِرب ، هیوایند  تاقّلعت 
هجنکـش باذع و  زا  و  دـباین ، هار  تتکلمم  رد  یـصقن  ام  یچیپرـس  زا  و  دوشن ، لصاح  وت  کلم  رد  یطـسب  نازیچان  ام  تعاط  زا  اهلا ، راب 

ام اب  میمع  فطل  اب  دوخ  وت  دوشن ، لصاح  وت  تردـق  رد  یناصقن  ناگداتفا  تمحر  شـشخب و  زا  و  ددرگن ، دـیاع  وت  هب  یعفن  ناراکهانگ 
. امرفن رظن  ام  دادعتسا  ءوس  هب  امرف و  راتفر 

یِلا ُجَوْحَا  انَاَو  اْینُّدـلا ، ِیف  ًابونُذ  یلَع  َتْرَتَس  دَـق  یهِلا ، ِکتَعَـس . ِلْضَِفب  یَلَع  َدوَُجت  ْنَا  ٌلْهَا  َْتنَاَف  کـِتَمْحَِرل ، ٍلِهْأتـسُم  َریَغ  ُْتنک  ْنِا  یهِلا ،
ِبُولُقلا ُراْصبَا  َقِرَْخت  یّتَح  کَیِلا  اهِرَظَن  ِءایِِـضب  اِنبوُلق  َراْصبَا  ِْرنَا  َو  کَیِلا ؛ ِعاـطِْقنْالا  َلاـمک  ِیل  ْبَه  یهِلا ، يرْخُـالا . ِیف  کـْنِم  یَلَع  اـهِْرتَس 

(260 . ) ِۀَمَظَْعلا ِنِدْعَم  یِلا  َلِصَتَف  ِرّوُنلا ، َبُجُح 
زور خـیرات  هب  نیرهاّطلا . ِِهلآ  ٍدَّـمحم و  یَلَع  ِلـصُم  ًایّ ِِهئامْعَن ، یلع  ًارکاش  ًادـِماح  دـش ، متخ  ام  مالک  الع ) ّلـج و   ) یهلا ریدـقت  هب  اـجنیا  اـت 

. يرمق کی  تصش و  دصیس و  رازه و  یناثلا  عیبر  مود  هبنشود 

لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش  شخب 3 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
، َنِیبیَّطلا ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  انِدیَس  یلَع  هللا  یلص  َو  َنیَِملاْعلا  َِّبر  ِهَّلل  ُدْمَْحلا 

نیِعَمْجأ ْمِِهئادْعأ  یلَع  ِهللا  ُۀَنَْعل  َو 
، راد ياپ  هب  ام  حور  طیـسب  رد  ار  دوخ  تفرعم  هاگرخ  و  هد ، هبلغ  ناطیـش  لهج و  دونج  رب  ام  بلق  نطاب  رد  ار  نامحر  لقع و  دونج  یهلا 

تکلمم زا  ار  وا  دونج  ناطیـش و  فّرـصت  تسد  و  شخب ، ینـشور  شیوخ  فراعم  دوخ و  هب  و  امرف ، روک  دوخ  ریغ  زا  ار  ام  دیما  مشچ  و 
هبذـج هب  و  هد ، صاصتخا  دـیزم  دوخ  هصوصخم  فراعم  هّصاخ و  تایانع  هب  ار  اـم  و  روآ ، دوخ  فّرـصت  هب  ار  نآ  و  نک ، عطق  اـم  نطاـب 
دّمحم تلیـضف  فرـش و  رپ  نماد  زا  ار  ام  هلیـسو  تسد  و  نادرگ ، فّرـشم  ( 261  ) هضیرف هلفاـن و  برق  هب  و  اـمرف ، بوذـجم  دوخ  ّتبَحَم 

. ٍمیظَع ٍلْضَف  ُوذ  ّکَنِا  امرف ؛ قوزرم  ار  اهنآ  تعافش  عوفشم و  ام  اب  ار  نانآ  سّدقم  رون  و  امرفن ، هاتوک  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تیناحور و دـنناسنالا ، ینب  هصالخ  نامحر و  ءاـفلخ  هک  ار  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هفیرـش  ثیداـحا  نوچ  دـعب : و 

سفن اوه و  فرصت  ِتسد  و  لزان ، یناحبـس  ضیف  ینامحر و  ملع  همـشچرس  زا  نآ  هچ  دوشن ؛ تفای  تاملک  رگید  رد  هک  تسا  یتینارون 
ناگرزب نآ  هفیطل  حاورا  تراهط  هفیرـش و  سوفن  تینارون  و  تسا ، روجهم  نآ  هب  تنایخ  زا  دیعب  ِناطیـش  دیلپ و  وید  و  رود ، نآ  زا  هراّما 
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ءام هب  و  (، 262  ) قولخم نانآ  تنیط  لضاف  زا  هک  ار -  نانمؤم  هفیطل  سوفن  تهج ، نیا  زا  هدومن ، هولج  اهنآ  مالک  رد  نیقی ، ءایلوا  نید و 
نآ زا  تسا -  نوجعم  ناشیا  ّتبَحَم 
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بولق نانآ و  هسّدقم  حاورا  نیب  هیونعم  هطبار  و  دـیاین ، فصو  هب  هک  دـیآ  لصاح  يونعم  ییاهبرط  یناحور و  یتازازتها  هفیرـش  ثیداحا 

. دوش لصاح  نآ  هطساو  هب  نانیا  هفیطل 
نیب هیناحور  هطبار  هک  دـشاب  نیمه  شهجو  کی  دـیاش  (، 263  ) هدش ریبعت  نیمز » نامـسآ و  نیب  دودـمم  لبح   » هب فیرـش  نآرق  زا  هکنیا 

سدق ملاع  هب  هقلعتم  حاورا  زا  هک  مالـسلا ) ةالـصلا و  مهیلع   ) نیموصعم تارـضح  تاملک  زا  ور  نیا  زا  تسا . سنا  حاورا  سدـق و  ملاع 
حالـصا قلخ و  داشرا  رد  هچنآ  مالـسلا  مهیلع  ام  نارورـس  هچ  درک .]  ] ناوتیم ریبعت  نیمز ،» نامـسآ و  نیب  دودمم  ِلبح   » هب هتفای ، رودص 

روط نامه  تسا و  هدوب  ینّابر  ملع  یهلا و  یحو  حارص  زا  هک  تسا  مرکا  لوسر  ّینُدل  لماک  ملع  همشچرس  زا  دندومرفیم ، نایب  قولخم 
همئا تارضح  رد  ( 264 « ) یَحْوی یْحَو  اـّلإ  َوُه  ْنإ  يوَْهلا *  ِنَع  ُقِْطنی  اَـمو  : » هک تسا  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هراـبرد  هک 

. تسا يراس  يراج و  يده 
لئاضف و تاهُّما  نّمـضتم  و  لهج » لقع و  دونج   » رب لمتـشم  فیرـش ، یفاک  رد  هک  یفیرـش  ثیدح  هک  داتفا  رطاخ  هب  ار  رـصاق  نیا  اذـهل 

رـصاق صیاقن  ناربج  بجوم  نیا  دـیآ و  لصاح  یعفن  نآ  زا  ار  ینمؤم  دـیاش  منک ؛ حرـش  لامجا  قیرط  هب  روسیم و  ردـق  هب  تسا ، لئاذر 
. هلاقم دنچ  ياهمدقم و  رب  ار  هزیجو  نیا  مدومن  لمتشم  دوش و 

[ قالخا ِبتک  یگنوگچ  ثیدح و  نآرق و  یلصا  دصقم  ]
هیبدا هیخیرات و  تاهج  هیفـسلف و  هیملع و  تاکن  ماهِفا  هیهلا ، مولع  طسب  زا  ینـسَا  دـصقم  هفیرـش و  ثیداـحا  نیا  رودـص  زا  مهم  دوصقم 

ندومن عطقنم  بیغ و  ملاـع  هب  حاورا  نداد  هّجوت  تعیبـط و  ِملظُم  ملاـع  زا  تسا  سوفن  ندومن  رابکبـس  نآ  ياوـصُقلا  ۀـیاغ  هکلب  تسین ؛
هک سنا ، لفحم  سدـق و  ملاع  ياضف  يوس  هب  تسا  نآ  نداد  زاورپ  و  تسا ، هثیبخ  هرجـش  لصا  هک  ایند ، تخرد  راسخاش  زا  حور  ریاـط 

. لامعا صیلخت  لاوحا و  ِحالصا  سوفن و  هیکزت  لوقع و  هیفصت  زا  رگم  دیاین  لصاح  نیا  تسا و  هبیط  هرجش  حور 
هیآ  » هب تسا ، دـیاقع  ملع  هک  لّوا ، مسق  زا  ریبـعت  265 ؛)  ) زیچ هس  هب  دومرف  رـصحنم  ار  ملع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنانچ 

قلطم بوبحم  يوجتـسج  قح و  بلط  نآ  زا  دوصقم  هیهلا و  تیآ  دیاب  زین  دـیاقع  مولع  یّتح  هک  تسا  هتکن  نیدـب  نیا  دومرف و  همکحم »
یهلا تیآ  ملع  و  دنک ، تمکح  مالک و  ملع  هّرثکتم  نونف  ِتَشتُم و  هتّ بَعُش  رد  فرص  ار  دوخ  رمع  دقن  یمیکح  ای  یمّلکتم  رگا  هک  دشاب ،

ملاع هب  ار  بلق  رامـشیب ، لیق  لاق و  رایـسب و  ثحب  زا  سپ  هکلب  دوب . دهاوخن  یهلا  ملع  شملع  و  دوش ، ربکا  باجح  ملع  نآ  دوخ  دشابن ،
. ددرگ مکحم  قلعت  هثیبخ ، هرجش  راسخاش  هب  ار  حور  دوش و  نوزفا  انتعا  تعیبط ،
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یلو دنک ، ثحب  ًاضرف  دیحوت  زا  یملع  رگا  دـشاب و  ینّابر  یهلا و  شملع  هک  دوش  یناحور  ینّابر و  یماگنه  ملاع ، یهلا و  یتقو  میکح ،

توعد ار  وا  نآ  ياـههولج  سفن و  هکلب  نآ  هعیدـب  نونف  ملع و  ِدوخ  هکلب  دـشاب ، هدـناشکن  ثحب  نیا  هب  ار  وا  یهاوخادـخ  یبـلط و  قح 
. تسا هیناسفن  هکلب  تسین ، هیهلا  شتمکح  و  هناشن ، تیآ و  شملع  دشاب ، هدرک 

هغبص دندرک و  فورصم  نآ  مّلعت  میلعت و  هثحابم و  هعلاطم و  هب  ار  تاقوا  مامت  هدومن و  یملع  دیحوت  رد  رمع  فرص  هک  یناسک  اسب  هچ 
اب هتـشادن و  ندوب  هیآ  تَمِـس  اهنآ  مولع  اریز  تسا ؛ رتشیب  نارگید  زا  اهنآ  یبلق  لزلزت  هدشن ، ینّابر  میکح  یهلا و  ملاع  دناهتفاین و  دیحوت 

. دوشیم یط  لزنم  نیا  طقف ، هسرادُم  اب  دناهدرک  نامگ  دناهتشادن و  راک  رس و  هیبلق  تاضایترا 
یـضعب هبیرق و  همدقم  یـضعب  هکنآ  رما  تیاغ  بلق ؛ رد  تسا  دـیحوت  تقیقح  لوصح  هللا و  ۀـفرعم  همدـقم  هیعرـش  مولع  عیمج  زیزع ! يا 

. تسا هطساولا  عم  یضعب  هطساوالب و  یضعب  هدیعب و 
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هینطاب هیرهاظ و  هیعرش  بادآ  هب  رگا  تسا ، دیحوت  لیصحت  فراعم و  لوصح  همّدقم  دوخ ، يدابع ، لامعا  تسا و  لمع  همدقم  هقف ، ملع 
زین ام  مولع  زا  هچ  تسا ، هدـماین  لصاح  یقیاقح  فراعم و  چـیه  ام  هلاس  هاجنپ  لهچ -  تاداـبع  زا  هک  دومن  ناوتن  ضقن  دوش و  ماـیق  نآ 

زا هبعش  نآ  تسین و  تسا ، مالـسلا  مهیلع  ایلوا  نیعلا  ةرق  هک  دیحوت ، اب  يراک  رـس و  ار  ام  و  ( 266 « ) هدشن لصاح  یلاح  تیفیک و   » چـیه
رد مامت  مات  تلاخد  اهنآ  هک  تسا  لامعا  نآ  همدـقم  زین  تسا ، دابع  میظنت  دالب و  ریمعت  لزنم و  ریبدـت  نُدـُم و  تسایـس  رد  هک  هقف ، ملع 

. دنراد فراعم  دیحوت و  لوصح 
و دـیحوت ؛ هولج  يارب  سفن  تقایل  فراعم و  قیاقح  لوصح  يارب  تسا  همدـقم  قالخا ، ملع  رد  تاـکلهم  تاـیجنم و  هب  ملع  وحن ، نیمه 

(267 «. ) دوش ذغاک  نم  داتفه  يونثم   » هچرگ دش ؛ دهاوخن  مولعم  زین  نیدحاج  يارب  تسا و  حضاو  رپ  شلها  دزن  نیا 
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هفیرـش و ثیداحا  حاّرـش  ًابلاغ  دـیحوت و  يالعا  دـصقم  ندـش  لـصاح  يارب  تسا  سوفن  هیکزت  لوقع و  هیفـصت  ثیدـح  نآرق و  دـصقم 
لوزن زا  دوصقم  هک  ار  یتاـهج  دناهتـشذگ و  نآ  زا  دـندادن و  رارق  رظن  دروـم  تسا ، لوـصا  ِلـصا  هک  ار ، هتکن  نیا  میرک  نآرق  نیرـسفم 
قیقحت صحف و  قیقدت و  ثحب و  دروم  نآ ، لاثما  یخیرات و  یفسلف و  یبدا و  تاهج  لیبق  زا  هدوبن ، هجو  چیه  هب  ثیداحا  رودص  نآرق و 

. دناهداد رارق 
نداتفا و رود  دوصقم  دصقم و  زا  لاونم  نیدب  ثیداحا  حرش  یملع و  یبدا و  ریـسفت  روط  نیمه  یخیرات و  یملع و  قالخا  رـصاق ، رظن  هب 

هفیرـش تایآ  ریـسفت  ای  نآ  هب  هطوبرم  ثیداحا  حرـش  قالخا و  ملع  رد  مهم  هک  تسا  نآ  هدـیقع  ار  هدنـسیون  تسا . ندومن  بیرق  ِدـیعبت 
دصاقم زا  کی  ره  يروآدای ، رکذت و  تحیصن و  تظعوم و  و  راذنا ] ظ  اذک ،  ] ریذنت راشبِا و  اب  نآ  هدنـسیون  هک  تسا  نآ  نآ ، هب  هعجار 

هار هکنآ  هن  ار ، اهبیع  اهدرد و  دنک  هجلاعم  دوخ  دشاب و  هیبتک  هظعوم  قالخا ، باتک  رگید ، ترابع  هب  دنک . نیزگیاج  سوفن  رد  ار  دوخ 
. دهد ناشن  جالع 

ار دساف  قلُخ  دهدن و  رون  ار  یناملظ  بلق  دـنکن و  کیدزن  دـصقم  هب  ار  رفن  کی  نداد ، ناشن  جالع  هار  ندـنامهف و  ار  قالخا  ياههشیر 
نآ هب  نآ ، و  دوش ؛ ینارون  یناملظ  و  بّذهم ، بّذهم  ِریغ  و  مرن ، یـساق  ِسفن  نآ ، هعلاطم  هب  هک  تسا  نآ  قالخا  باتک  دـیامنن . حالـصا 

بیبط امنا . ود  هخسن  هن  دشاب  درد  ياود  دوخ ، باتک ، دشاب و  جلاعم  جالع ، هئارا  نمـض  رد  ربهار و  ییامنهار ، نمـض  رد  ملاع  هک  تسا 
. هخسن مکح  هن  دشاب  هتشاد  اود  ِمکح  شمالک  دیاب  یناحور 

هکنآ هن  دسیونب ؛ زرط  نیا  دـش ، ادـیپ  ریرحت  ریرقت و  رب  رداق  هدنـسیون و  یملاع  رگا  هک  مدرک  زاب  ار  قالخا  باتک  نتـشون  هار  هدنـسیون ،
، تسا لهس  ندومن  لاکشا  تسا  مولعم  تسا . ییانیب  نیا  ار  ما  یناملظ  بلق  ای  ییاناوت ، نیا  ار  ماهتسکش  ملق  ای  تردق ، نینچ  ار  نم  دوخ 
زا دیاش  هک  دیامرف  بیصن  ار  صالخا  دهد و  یمرن  ار  ام  تخـس  بلق  هک  میبلطیم  قیفوت  لاعتم  يادخ  زا  ام  تسا . لکـشم  نآ  ّلح  یلو 

. دیآ تسد  هب  یلد  قیالان  هتشون  نیا 
دروم هک  وا -  يوایند  رمع  زا  تسا و  تلهم  هک  هزور  دـنچ  نیا  رد  ات  هک  تسا  مزال  تاجن ، تداعـس و  بلاط  قح و  هار  کلاس  ناسنا  رب 

هب هضرع  ار  دوخ  سفن  هحفـص  دنک و  شـشوک  تیّدج  اب  هدنام ، یقاب  یحابـص  دـنچ  تسا -  هدارا  ذوفن  رایتخا و  هئـشن  لیدـبت و  رییغت و 
ات دیامن ، دنتواقش -  تداعس و  زیمت  قرط  لطاب و  قح و  نیزاوم  هک  مالسلا -  مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  ادخ و  ِنآرق 
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لقعلا دنج  نمحرلا و  بزح  زا  ایآ  تسا ؛ دنج  مادک  لخاد  بزح و  مادک  زا  هک  دنک  ادـیپ  تفرعم  دوخ  نطاب  لاح  هب  دسانـشب و  ار  دوخ 

دومن و ناحتما  ار  دوخ  میتسه  نآ  حرش  ددص  رد  ام  هک  فیرش  ثیدح  نیمه  اب  رگا  سپ ، تسا ؟ لهجلا  دنج  ناطیّشلا و  بزح  ای  تسا ،
دشوکب و  دنک ، یلاعت  يادخ  رکش  دراد ، هبلغ  وا  حور  تکلمم  رد  لقع  دونج  دید ، هک  روط  نیا  هب  داد ؛ صیخـشت  لقع  دونج  زا  ار  دوخ 

ای لامک  هطـساو  هب  زگره  و  دـنک ، ذـفان  مکحم و  نطاب  رد  ار  نآ  دونج  لقع و  مکح  و  دـنک ، كاـپ  لـهج  دونج  زا  ار  نطاـب  تکلمم  اـت 
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هب هکلب  دراد ، زاـب  قح  قیرط  زا  ار  کـلاس  هک  تسا  سیلبا  ياـهماد  نیرتگرزب  زا  رورغ  هک  دوشن  رورغم  دوخ  هب  دراد ، هک  ینطاـب  لاـمج 
تلادـع و زا  هبترم  ره  هب  یناحور و  لامج  لامک و  زا  هبترم  ره  هب  تسا ، رورغلاراد  ایند و  نیا  رد  ات  ناسنا  هک  دـنادب  و  دـنادرگرب ، ارقهق 

. دوش یهتنم  نالذخ  تواقش و  هب  شرما  تبقاع  دنک و  رییغت  یّلکب  و  ددرگرب ، سپ  زاب  تسا  نکمم  دسرب ، هک  اوقت 
رد و  دنک ، نایسن  دیابن  نآ  تاعارم  دوخ و  سفن  لاوحا  زا  و  دوش ، رورغم  دیابن  دوخ  لامک  هب  و  دنک ، تلفغ  دیابن  دوخ  زا  هاگ  چیه  سپ 

هجو چـیه  هب  دوخ  ياوقت  ملع و  تضاـیر و  كولـس و  دوخ و  هب  و  دـنکن ، تلفغ  یلاـعت  قح  هیفخ  تاـیانع  هب  کّـسمت  زا  لاوـحا  عـیمج 
یلاعت قح  هکنانچ  دربیم ؛ زین  دوخ  داـی  زا  ار  کـلاس  هک  تسا  تیناطیـش  سواـسو  تیناـسنا و  کـلاهم  نیرتگرزب  زا  هک  دـنکن ، داـمتعا 

بزح لـهج و  دونج  هک  دوـمن  نآ  سح  رگا  و  (، 268 « ) َنوُقِـساْفلا ُمُه  ِکَئلُوا  ْمُهَـسُْفنأ  ْمُهاْسنأَف  َهللا  اوُسَن  َنیِّذَلاک  اُونوکَت  َو َال  : » دـیامرف
و یلاخ ، یناطیـش  دونج  زا  ار  دوخ  نطاب  تکلمم  هدـش ، یتضایر  تیّدـج و  ره  اب  تسا ، بلاغ  وا  حور  تکلمم  تاذ و  نطاب  رد  ناـطیش 
طسب و دروم  رد  قاروا  نیا  رد  وا ، قیفوت  و  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  تساوخ  هب  اـم  دـنک . هاـتوک  نآ  زا  ار  دـیلپ  وید  فّرـصت  تسد 

نیا اـب  بساـنم  روسیم و  رادـقم  هب  مییاـمنیم  ناـیب  ار  حاورا  هیزنت  بولق و  ریهطت  سوفن و  جـالع  تیفیک  لـهج ، لـقع و  دوـنج  لیـصفت 
ياهزور دوب .» دهاوخن  ردام  زا  رتزوسلد  هیاد   » دشاب دوخ  حور  بیبط  بلق و  جـلاعم  دوخ ، دـیاب  سک  ره  هک  تسناد  دـیاب  یلو  رـصتخم ؛
دزیخرب تلفغ  باوخ  زا  تسا ، قیـض  راشف و  یگراچیب و  مایا  هک  یماگنه  رد  دورب و  تسد  زا  دراذـگن  ار  دوخ  عَّسوم  تلهم و  تصرف و 

. دوشن رثؤم  وا  يارب  ییاود  چیه  و 
192

زا ار  دوخ  نک و  یتمه  یگراچیب ، يراتفرگ و  ياهزور  يارب  تسا ، دوجوم  دادادخ ، رمع  دقن  نیا  یهلا و  گرزب  تمعن  نیا  ات  زیزع ! يا 
. ینک لصاح  یناوتیم  بوخ  ار  هجیتن  نیا  لّدبت ، ریغت و  راد  رد  زورما ، هک  هد  تاجن  يراد  ور  شیپ  رد  هک  اهیتخبدب  اهیتخس و  نآ 

رگید دوش ، هاتوک  ملاع  نیا  زا  تتـسد  دـیآ و  رـس  تراگزور  لاح ، نیمه  اب  دـشاب و  بلاـغ  وت  رد  یناطیـش  بزح  هتـساوخن  يادـخ  رگا 
« َنُونِمْؤی ْمُهَو َال  ٍۀْلفَغ  ِیف  ْمُهَو  ُْرمَالا  یُِـضق  ْذإ  ِةَرْـسَْحلا  َمْوی  ْمُهْرِذـْنَأ  َو  : » درادـن هدـیاف  اهتمادـن  اهترـسح و  زور  نآ  تسین ، یندـش  ناربج 

: میونشیمن يربخ  زج  زور  نآ  ياهترسح  زا  ام  زورما  تسا . يزور  هچ  تمادن  ترسح و  زور  نیا  هک  دنادیم  ادخ  (. 269)
يراد شتآ  رب  رود  زا  یتسد  يونشیم  يربخ  تمایق  زا 

يراد شتآ  رب  رود  زا  یتسد  يراد  شتآ  رب  رود  زا  یتسد 
. تسین وا  يارب  اهتنم  هک  تسا  ییاهتمادن  درادن ، رخآ  هک  تسا  ییاهترسح 

هچ هدومرف -  مهارف  وا  يارب  ار  تاداعـس  هب  لوصو  هیونعم و  تالماکت  تایقرت و  لئاسو  ماـمت  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  یـسک  يرآ ،
ياضعا بسانم و  طیحم  تقو و  رمع و  هک  هیرهاظ ، لئاسو  هچ  و  تسا ، تایاغ  هب  لوصو  دادعتـسا  زیمت و  هوق  لقع و  هک  هینطاب ، لـئاسو 

ریغ ِمَِعن  نارفک  فصو ، همه  اب  تسا -  نآ  نارـسفم  یهلا و  تاروتـسد  ینامـسآ و  ياـهباتک  تیادـه و  هار  ناـیداه  اـهنآ  هدـمع  ملاـس و 
نج و نیطایش  هیناسفن و  ياهاوه  تعباتم  هدرک ، تعیرش  لقع و  تیعبت  كرت  هدومن و  تنایخ  هیهلا  تاناما  هب  هکلب  هدومن  ار  هیهلا  هیهانتم 
یتـسم و ناـیاپ و  یب  تلفغ  تعیبـط و  ملاـع  نارگ  باوـخ  زا  تقو  کـی  هداد ، حـیجرت  تسا -  مَِعن  یلو  هک  قـح -  تعباـتم  هب  ار ، سنا 
رد دنک و  لیصحت  اهنآ  هب  هیدبا  تاداعـس  هکنآ  ضوع  هتفر و  شتـسد  زا  دادادخ  مَِعن  عیمج  اهتـصرف و  همه  هک  دوش  هتخیگنارب  یـشوهیب 

نیطایـش و نج و  اـب  هدومن ، هیهت  دوـخ  يارب  همئاد  ياهتواقـش  دـنک ، تسیز  مارک  ءاـیلوا  ماـظع و  ءاـیبنا  اـب  میعن  تاـّنج  تحار و  ْحَور و 
هیواه يوس  هب  شریس  ياهتنم  و  روشحم ، اهبرقع  رام و  نارگ و  ياهریجنز  لغ و  اهشتآ و  اهراشف و  اهتملظ و  رد  و  نیرق ، میحج  باحصا 

. تسا هدش  ( 270 « ) ٌۀیِماح ٌران  ْهیِهام *  كارْدأ  اَمَو  »
دوخ هیلامک  تایاغ  تاداعـس و  هب  وا  ياهنطومه  اهـسنجمه و  اقفر و  دنیبیم  هک  یتقو  دراد  اهترـسح  هچ  نک ! روصت  ار  ياهراچیب  وچمه 

هب هدنام و  زاب  نالماک  هلفاق  زا  وا  و  دندیسر ،
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193
. تسین وا  صیاقن  يارب  یناربج  درادن و  ياهراچ  هار  و  هدش ، قحلم  ایقشا  ناصقان و 

هک ياهجیار  قیاقح  مییامنب . ار  نآ  لاوحا  عاضوا و  ملاع و  نآ  روصت  میناوتیمن  میکلم ، هئشن  فالغ  تعیبط و  ملاع  باجح  رد  ات  زورما 
هب هدومرف ، نایب  ام  يارب  مالـسلا  مهیلع  مّرکم  ءایلوا  مَّظعم و  ءایبنا  ناسل  ینامـسآ و  بتک  ناـسل  هب  یلاـعت  قح  تسا و  ملاـع  نیا  بیغ  رد 
هب دبعت  ناهرب و  يور  زا  میشاب ، هتشاد  اهنآ  هب  زین  یلقع  داقتعا  ًاضرف  ای  مینک  اهنآ  هب  نامیا  راهظا  ًاتروص  رگا  و  تسین ، تاینیقی  زا  ام  رظن 

(271  ) یبوچ یلالدتـسا  ياپ  اب  میرادـن و  هقیقحلا ، یف  اهنآ  هب  تسا -  یناسنا  لاـمک  نازیم  هک  یبلق -  ناـمیا  تسا و]  ] اـملع اـیلوا و  لوق 
زاـب قشع  لزنم  ِناورهر  زا  و  میـسریمن ، دـصقم  هب  هّدُـع  هّدِـع و  نیا  اـب  و  مینک ، یط  ار  رطخرپ  قیرط  مخ و  چـیپرپ و  هار  نیا  میهاوخیم 

. مینامیم

ًاکُّرَبَت ًانُّمیَت و  فیرش  ثیدح  ظفل  لقن  هلاقم 1 

ًاکُّرَبَت ًانُّمیَت و  فیرش  ثیدح  ظفل  لقن 
( ِهیَلَع ِهللا  ُناوْضِر   ) ینیَلْکلا َبوقْعی  ِْنب  ِدَّمَُحم  مَْدقَألا  رَبکألا  ِخیَشلا  ِمالْسإلا  ِۀَِقث  یلإ  َنیَِعبْرَالا  اِنباتک  ِیف  اهُضَْعب  ِروکْذَْملا  ِلِصَّتُملا  يِدانْـسإب 

: َلاق َنارْهِم ، ِْنب  َۀَعامَس  ْنَع  ٍدیدَح ، ِْنب  ِیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحأ  ْنَع  اِنباحْصأ ، ْنِم  ٍةَّدِع  ْنَع  ِفیِرَّشلا  ِیفاْکلا  ِهِعِماج  ِیف 
َلْقَْعلا اُوفِرعا  : » مالـسلا هیلع  ِهللاِدـْبَعُوبأ  َلاَقَف  ِلْهَْجلاَو ، ِلـْقَْعلا  ُرکِذ  يرَجَف  ِهیلاوَم ، ْنِم  ٌۀَـعامَج  ُهَدـْنِعَو  مالـسلا  هیلع  هللاِدـْبَع  یبأ  َدـْنِع  ُْتنک 

َقَلَخ هَّللا  َّنإ  : » مالـسلا هیلع  ِهللاِدـْبَع  وبأ  لاقَف  انَْتفَّرَع ، ام  ّالإ  ُفِْرعَنال  كادـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف : ُۀَعامَـس : َلاق  اوُدَـتْهَت » ُهَدـْنُجَو  َلـْهَْجلا  ُهَدـْنُجَو و 
ًاْقلَخ ُکتْقَلَخ  یلاعَت : ُهللا  َلاقَف  َلَْبقأَف ، ِْلْبقأ  َُهل : َلاق  َُّمث  ََربْدأَف ، ِْربْدأ  َُهل : َلاقَف  ِهِرُون  ْنِم  ِشْرَْعلا  ِنیمی  ْنَع  َنیِیناحوُّرلا  َنِم  ٍْقلَخ  ُلََّوأ  وه  َلْقَعلا و 
َلاقَف ِْلبْقی ، ْمَلَف  ِْلْبقأ  َُهل : َلاق  َُّمث  ََربْدأَف ، ِْربْدأ  َُهل : َلاقَف  ًاِیناْملُظ ، ِجاجُألا  ِرْحَْبلا  َنِم  َلهَْجلا  َقَلَخ  َُّمث  َلاق : یِْقلَخ . عیِمَج  یلَع  ُکْتمَّرک  َو  ًامیظَع ،
َلاقَف َةَوادَْـعلا ، َُهل  َرَمْـضأ  ُهاطْعأ  ام  َلْقَْعلا و  ِِهب  ُهللا  َمَرکأ  ام  ُلْهَْجلا  يأَر  اّمَلَف  ًادـْنُج ، َنیْعبَـس  َو  ًۀَـسْمَخ  ِلْقَْعِلل  َلَـعَج  َُّمث  ُهَنَعَلَف ، َتْرَبکَتْـسا  َُهل :

َتیَصَع ْنإَف  ْمَعَن ، َلاقَف : ُهَتیَطْعأ . ام  َْلثِم  ِْدنُْجلا  َنِم  ِینِطْعأَف  ِِهب  یل  َةَُّوق  َو ال  ُهُّدِض  اَنأَو  ُهَتیَّوَقَو ، ُهَْتمَّرکَو  ُهَتْقَلَخ  ِیْلثِم  ٌْقلَخ  اذه  َِّبر ، ای  ُلْهَْجلا :
َنیِْعبَسَو ِۀَسْمَْخلا  َنِم  َلْقَْعلا  یَطْعأ  اّمِم  َناکَف  ًاْدنُج ، َنیْعبَس  َو  ًۀَسْمَخ  ُهاطْعأَف  ُتیِـضَر . ْدَق  َلاق : یتَمْحَر . ْنِم  كَْدنُج  َو  ُکتْجَرْخأ  ِکلذ  َدَْعب 

: ْدنُْجلا
ُهَّدِـضَو ُهآجّرلاَو  َدوُحُْجلا ، ُهَّدِـضَو  ُقیِدْـصَّتلا  و  َْرفْکلا ، ُهَّدِـض  َو  ُنامیإلاَو  ِلْهَْجلا ، ُریِزَو  وه  َّرَّـشلا و  ُهَّدِـض  َلَـعَج  َو  ِلـْقَْعلا ، ُریِزَو  وه  ُریَخلا و 

، َصْرِْحلا ُهَّدِضَو  ُلکَّوَتلاَو  َسْأیلا ، ُهَّدِـض  َو  ُعَمَّطلا  و  َنارفکلا ، ُهَّدِـضو  ُرکُّـشلا  و  َطَخَّـسلا ، ُهَّدـضو  اضِّرلا  و  َرْوَجلا ، ُهَّدِـضَو  ُلْدَْـعلاَو  َطُونُْقلا ،
ُۀَْفأَّرلاَو
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ُهَّدِضَو ُدْهُّزلاَو  ُتَهَّتلا ، کّ اهَّدض  ُۀَّـفِعلا و  و  َقْمُحلا ، ُهَّدِـضَو  ُمْهَفلا  و  َلْهَجلا ، ُهَّدِـضَو  ُملِعلا  و  َبَضَغلا ، اَهَّدِـض  َو  ُۀَـمْحَّرلاَو  َةَوْسَْقلا ، اَهَّدِـض  َو 

ُتْمَّصلاَو َهَفَّسلا ، ُهَّدِضَو  ُْملِْحلاَو  َعُّرَسَّتلا ، اَهَّدِضَو  ُةَدَّؤُتلاَو  َْربْکلا ، ُهَّدِض  َو  ُعُضاّوَتلاَو  َةَأْرُْجلا ، اَهَّدِض  ُۀَبْهَّرلاَو و  َقْرُْخلا ، ُهَّدِض  َو  ُْقفِّرلاَو  َۀَبْغَّرلا ،
ُهَّدِض َو  ینِْغلا  َو  َماِقْتنالا ، ُهَّدِضَو  ُحْفَّصلاَو  َعَزَْجلا ، ُهَّدِضَو  ُْربَّصلاَو  کَّشلا ، ُهَّدِضَو  ُمِیلْـسَّتلا  َو  َرابِکتْـسالا ، ُهَّدِضَو  ُمالِْـستْسالاَو  َرَذَْهلا ، ُهَّدِض  َو 

، َْعنَْملا اَهَّدِضَو  ُةاساوُْملاَو  َصْرِْحلا ، ُهَّدِضَو  ُعُونُْقلاَو  َۀَـعیِطَْقلا ، ُهَّدِـضَو  ُفُّطَعَّتلاَو  ِنلا ، َنایْـسّ ُهَّدِـضَو  ُْظفِْحلاَو  َوْهَّـسلا ، ُهَّدِـض  َو  ُرکَذـَّتلاَو  َْرقَْفلا ،
ُّبُْحلاَو َءآلَْبلا ، اَهَّدِضَو  ُۀَمالَّـسلاَو  َلُواطَّتلا ، ُهَّدِضَو  ُعوُضُْخلاَو  َۀیِـصْعَْملا ، اهَّدِضَو  ُۀَعاّطلاَو  َرْدَْغلا ، ُهَّدِض  َو  ُءآفَولاَو  َةَوادَْعلا ، اَهَّدِضَو  ُةَّدَوَْملاَو 

ُۀَماهَّـشلاَو َبْوَّشلا ، ُهَّدِـض  َو  ُصالْخإلاَو  َۀـَنایِْخلا ، اَهَّدِـض  َو  ُۀـَنامألاَو  َلِطاْبلا ، ُهَّدِـضَو  ُّقَْحلاَو  َبْذـْکلا ، ُهَّدِـض  َو  ُقْدِّـصلاَو  َضُْغْبلا ، ُهَّدِـض  َو 
، َةَرکامُْملا اَهَّدِـضَو  ِبیَْغلا  ُۀَمالَـسَو  َۀَفَـشاکْملا ، اهَّدِـضَو  ُةارادُْـملاَو  َراْکنإلا ، اَهَّدِـضَو  ُۀَـفِْرعَْملاَو  َةَوابَْغلا ، ُهَّدِـضَو  َمْهَْفلا  َو  َةَدالَْبلا ، اهَّدِـضَو 
، ِقاثیِْملا َْذبَن  ُهَّدِض  ُّجَْـحلاَو و  ُنلا ، َلوکّ ُهَّدِـض  َو  ُداهِْجلاَو  َراْطفإلا ، ُهَّدِـضَو  ُمْوَّصلاَو  َۀَـعاضإلا ، اَهَّدِـضَو  ُةالَّـصلا  َو  َءآْشفإلا ، ُهَّدِـضَو  ُناْمتْکلاَو 
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ُهَّدِـضَو ُْرتِّسلاَو  َرْکنُْملا ، ُهَّدِـضَو  ُفوُْرعَْملاَو  َءاـیِّرلا ، اَهَّدِـضَو  ُۀَـقیقَْحلاَو  َقوُقُْعلا ، ُهَّدِـضَو  ِنیَدـِلاْولا  ُِّرب  َو  َۀَـمیِمَّنلا ، ُهَّدِـضَو  ِثیِدَْـحلا ، ُنْوَصَو 
، َْعلَْخلا اَهَّدِضَو  ُءآیَْحلاَو  َرَذَْقلا ، اهَّدِضو  ُۀَـفاظَّنلا  و  یْغَبلا ، اهَّدِـضَو  ُۀَـئیهَّتلاَو  َۀـیمَحلا  ُهَّدِـضَو  ُفاصنإلا  و  َۀَـعاذإلا ، اَهَّدِـضَو  ُۀـیِقَّتلاَو  َجُّرَبَّتلا ،

ُماوَْقلاَو َءالَْبلا ، اَهَّدِضَو  ُۀِیفاْعلاَو  َقْحَْملا ، اَهَّدِضَو  ُۀکَرَبلاَو  ََۀبوُعُّـصلا ، اَهَّدِضَو  َُۀلوُهُّـسلاَو  َبَعَّتلا ، اَهَّدِضو  ُۀَحاّرلا  و  َناودُعلا ، ُهَّدِضَو  ُدْـصَْقلاَو 
ُرافِْغتـسالا و  َرارْـصإلا ، اهَّدِضَو  َُۀبّْوَتلا  و  َةَواقَّـشلا ، اَهَّدِضَو  ُةَداعَّـسلاَو  َۀَّفِْخلا ، ُهَّدِض  َو  ُراقَْولاَو  يوْهلا ، اهَّدِـضَو  ُۀَـمکِْحلاَو  َةََرثاکُْملا ، ُهَّدِـضَو 

ُۀَْفلُألاَو َنْزُْحلا ، ُهَّدِـضَو  ُحَرَْفلاَو  َلَسْکلا ، ُهَّدِـضَو  ُطاشَّنلاَو  َفاْکِنتْـسالا ، ُهَّدِـضَو  ُءاعُّدـلا  و  َنُواـهَّتلا ، اهَّدِـضَو  ُۀَـظَفاحُملاَو  َراِرتغـالا ، ُهَّدِـضَو 
. َلُْخْبلا ُهَّدِضَو  ُءاخَّسلا  َو  َۀَقْرُْفلا ، اَهَّدِضَو 

َّنإَف انیلاوَم  ْنِم  ِکلذ  ُِرئاس  اما  ِنامیِإلل و  ُهَْبلَق  ُهللا  َنَحَْتما  ٍنِمُْؤم  ْوأ  ِیبَن  یصَو  ْوأ  ِیبَن  یف  ّالإ  لْقَْعلا ، ِدانْجأ  ْنِم  ُلک  اهّ ُلاصِْخلا  ِهِذه  ُعمَتَْجتالَو 
َعَم اـْیلُْعلا  ِۀَـجَرَّدلا  ِیف  ُنوکی  کـِلذ  َدـْنِعَف  ِلـْهَْجلا  ِدُونُج  ْنِم  یْقنیَو  َلِمکَتْـسی  یّتَح  ِدُونُْجلا  ِهِذـه  ُضَْعب  ِهیف  َنوکی  ْنأ  ْنِم  ُولْخیـال  ْمُهَدَـحأ 

(272 «. ) ِِهتاضْرَمَو ِِهتَعاِطل  ْمکایإ  َو  ُهللا  اَنَقَّفَو  ِهِدُونُجَو ، ِلْهَْجلا  ِۀَبَناجمب  َو  ِهِدُونُجَو  ِلْقَْعلا  ِۀَفِْرعَِمب  ِکلذ  كَرْدی  امنا  و  ِءآیِصْوألاَو ، ِءاِیْبنألا 

فیرش ثیدح  ظافلا  ضعب  یلامجا  حرش  هلاقم 2 

«. اوُدَتْهَت ُهَْدنُجَو  َلْهَْجلاَو  ُهَْدنُجَو  َلْقَْعلا  اُوفِرعا  »
اهنآ دونج  لهج و  لقع و  تفرعم  هک  دوش  مولعم  اجنیا  زا  دینک . ادـیپ  تیادـه  ات  ار ، وا  دـنج  لهج و  ار و  وا  دـنج  لقع و  دیـسانشب  ینعی 

سفن همدقم  زین  نآ  هک  تسا ، نآ  هیفـصت  هیزنت و  سوفن و  لامکتـسا  تیفیک  هب  تیاده  ای  تیاده ، نیا  تسا و  تیادـه  يارب  ياهمدـقم 
. تسا نآ  ساسا  ُِّسا  هللا ، ۀفرعم  هب  تیاده  هک  تسا ، قلطم  تیاده  ای  و  تسا ، هیفصت  هیزنت و  لامکتسا و 

یّلخت قرط  سفن و  تایجنم  تاکلهم و  هب  تفرعم  ات  هک ، تسا  نآ  يارب  تساهنآ ، دونج  لهج و  لقع و  تفرعم  هجیتن  تفرعم  نیا  هکنیا 
هب دوشن و  ادـیپ  ینطاب  يافـص  ار  سفن  ات  دوشن و  لصاح  لیمکت  هیلحت و  هیزنت و  هیفـصت و  ار  سفن  دوشن ، ادـیپ  اهنیا  هب  یّلحت  اـهنآ و  زا 

همّدقم زین  اهنآ  و  تسا ، هیهلا  فراعم  همّدقم  هیسفن ، قالخا  هیروص و  لامعا  عیمج  هکلب  دسرن ، تفرعم  لامک  هب  دسرن ، هطّسوتم  تالامک 
. تسا ینافرع  كولس  هیاهنلا  یَهَتنُم  یناسنا و  ریس  ياوصقلا  ۀیاغ  هک  تسا  دیحوت  تقیقح 

«. انَْتفَّرَع ام  ّالإ  ُفِْرعَن  كاِدف ال  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف : ُۀَعامَس : َلاق  »
مامت نوؤش و  عیمج  هب  اهنآ  تفرعم  هک  تسا  هینطاب  هیّقح  فراـعم  هیهلا و  هیبیغ  مولع  تاـصتخم  زا  اـهنآ ، دونج  لـهج و  لـقع و  تفرعم 

، نامیا فراعم و  بابرا  زا  يدحوا  ناقیا و  تیالو و  باحـصا  يارب  رگم  دوشن ، رّـسیم  روسیم و  قیاقح ، رارـسا و  همه  بتارم و  جرادم و 
، هدومن قرخ  ار  توکلم  ْکُلم و  ملاوع  بجح  جراخ و  تیرشب  بابلج  زا  كولس  مدق  تفرعم و  رون  هب  هک 
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. دهدن خر  لَّمک  يارب  زج  نیا  و  دنشاب ؛ هتفایرد  ار  بیغ  ملاوع  هیروضح ، هدهاشم  هب  و  هدیسر ، دوهش  بیغ و  رداصم  دوجو و  يدابم  هب 

همـشچرس زا  اهنآ  مولع  هک  ایلوا ، لَّمک  يارب  زج  یلفُـس  توکلم  هچ  یلعا و  توکلم  هچ  هیتوکلم ، هیبیغ  ملاوع  هب  هطاـحا  نوچ  هلمجلاـب ،
هب میرادن ، نآ  دونج  لهج و  لقع و  هب  تفرعم  ام  : » تفگ نارهم  نب  ۀعامس  دوشن ؛ لصاح  تسا ، یناحبـس  هضافا  لزنم  رـس  یهلا و  یحو 

«. ییامرف یفّرعم  ام  هب  وت  هچنآ  زج 
هب ًاعون  هفیرـش ، ثیداحا  رد  مالـسلا ) ةالـصلا و  مهیلع   ) نیموصعم همئا  ایبنا و  فیرـش و  نآرق  رد  یلاعت  قح  ار  هیلقع  قیاـقح  هکنآ  هتکن 

یبیـصن قیاقح  زا  دوخ ، مهف  رادقم  هب  سک ، ره  هک  تسا  ناسنالا  ینب  رب  تمحر  تقفـش و  يارب  دننکیم . نایب  مدرم  هّماع  فرع و  ناسل 
نیا رد  هک  اهنآ  ات  دـنناسر  مدرم  هّماع  تاسونأم  تاسوسحم و  هجرد  هب  اـت  دـنیامرف  لزاـن  ار  هیلقع  هیبیغ  قیاـقح  اـهنآ  سپ  دـشاب . هتـشاد 

فیرـش و نآرق  تادافا  زا  نادیفتـسم  ناراوگرزب و  نآ  مولع  نامّلعتم  رب  نکل  دـنربب ؛ دوخ  هزادـنا  هب  بیغ  ملاـع  زا  یّظح  دنتـسه ، هجرد 
رشق عاجرا و  نطاب  هب  ار  تروص  هدومن ، لثم  هب  هلماعم  تیطع ، نیا  يازج  تمعن و  نیا  رکش  يارب  هک  تسا  مزال  تمـصع ، لها  ثیداحا 
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. تسا ناکلاس  هلفاق  زا  ندنام  زاب  رَوُص  هب  تعانق  و  تاکله ، رد  ماحتقا  دودح  رد  فوقو  هک  دننادرگرب  ترخآ  هب  ار  ایند  ّبل و  هب  ار 
طسب و قیرط  هب  اهنآ  دونج  هکنآ  هن  تسا ، تاّمهم  تایلک و  هب  دـیدحت  لیبق  زا  صاخ ، ددـع  نیا  هب  ار  لهج  لقع و  دونج  دـیدحت  هتکن :

ناوتیم هچرگ  تسا ؛ هدش  دیدعت  جنپ  داتفه و  زا  رتشیب  دیدعت ، لیصفت و  ماقم  رد  اذهل  دشاب . دنج  جنپ  داتفه و  نیمه  زا  ترابع  لیصفت ،
فُّلکت و نیا  هب  جاـتحم  دـش ، هتفگ  هچنآ  هظحـالم  زا  یلو  ددرگرب  جـنپ  داـتفه و  هب  ددـع  اـت  دـنادرگرب  رگید  ضعب  هب  ار  دونج  زا  ضعب 

اهنآ عـیمج  هک  دنتـسه  لـیاذر  لـیاضف و  تاـهُّما  زا  تسا -  لـهج  ریزو  هک  رـش -  و  تسا -  لـقع  ریزو  هک  ریخ -  ًـالثم  تسین ؛ تـمحز 
زا هک  ار ، روج  لدع و  روط  نیمه  و  دونج ، ریاس  لباقم  رد  هدش  هدرمش  دونج  زا  فیرـش ، ثیدح  رد  کلذ  عم  دننک ، ود  نیا  هب  تشگرب 

. هدشن هدرمش  زین  دونج  زا  يرایسب  دنتسه و  هکلم  ود  نآ  تحت  رد  دونج  زا  يرایسب  هک  دنتسه  تاهُّما  زا  دناهدرمش ، دونج 
ریاس نوچ  زین ، فیرش  نآرق  ناسل  هکلب  ایلوا  ایبنا و  ناسل  هک  تسا  نآ  نآ ، یلصا  هتکن 
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دیدعت رصح و  تاقیقشت و  ماقم  رد  هیلک و  تاموهفم  فارطا  رد  لادج  ثحب و  شیتفت و  صحف و  ِددص  رد  هک  تسین  ناّفلؤم  نافّنصم و 

«. لیبس ار ز  هدایپ  دراد  زاب   » تسا و هللا  یلا  ریس  هظیلغ  بجح  زا  روما  نیا  دوخ  هک  دنشاب ،
قودص و خیـش  دـیحوت  فیرـش و  یفاک  لوصا  باتک  ًاصوصخ  دـنک ، تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هفیرـش  ثیداحا  هب  هعجارم  سک  ره 
هک تسناد  دـهاوخ  رکفت ، ّربدـت و  يور  زا  هیداّجـس  هفیحـص  ًاصوصخ  ناراوگرزب  نآ  زا  هروثأم  هیعدا  هغالبلا و  جـهن  باـتک  روط  نیمه 

دویق تاحالطـصا و  باجح  یب  دنتـسه ، الع ) ّلج و   ) قح ترـضح  نوؤش  تافـص و  امـسا و  هیناـّبر و  فراـعم  هیهلا و  مولع  زا  نوحـشم 
. تسا ناناج  يور  باجح  کی  ره  هک  تاموهفم ،

«. ِیْلثِم ٌْقلَخ  اذه  َِّبر ! ای  ُلْهَْجلا : َلاقَف  »
(273 « ) ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخَو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  : » تفگ هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  سیلبا  تیفرـشا  يوعَد  نوچ  لقع  اب  لهج  تلثامم  يوعد 
زا ینیبدوخ ، یهاوخدوخ و  ِباجح  تسا  مولعم  تسوا و  یهاوخدوخ  یتسرپدوخ و  ینیبدوخ و  لقع و  ماـقم  زا  نآ  باـجتحا  هطـساو  هب 

تاـّحبقم و ریغ و  تـالامک  تانّـسحم و  ماـمت  كرد  قیاـقح و  همه  زا  تسا  نآ  هب  يـالتبم  هک  ار  سک  ره  هـک  تـسا  ياهـظیلغ  بـجح 
هب هچ  رگ  دـش ، دـهاوخ  سیلبا  هیرذ  رد  کلـسنم  دریگ  تّوـق  سک  ره  رد  و  تسا ، سیلبا  ثرا  باـجح  نیا  درادیم . زاـب  دوـخ  صیاـقن 

. تسا هیتوکلم  تدالو  توکلم ، تیناسنا و  ملاع  رد  نازیم  اریز  دشاب ؛ مدآ  هیرذ  هدیلو و  هیکُلم ، تدالو  تروص و 
تاّمهم و نیرتگرزب  زا  تسا ، ناطیش  تموکح  سیلبا و  هطلس  تحت  زا  جورخ  هقیقحلا  یف  هک  قالخا ، هیفصت  سفن و  بیذهت  هب  لاغتـشا 

. تسا هیلقع  تابجاو  بجوا 
لوصح زا  دراد و  زاب  دـیحوت  قیاقح  ریارـس و  زا  اهتدـم  یناسل ، کچوک  شزغل  کـی  اـی  ناـمرحمان  هب  رظن  کـی  ار ، ناـسنا  تسا  نکمم 

زا ناـمرح  بجوم  تـالابم ، ّتلق  ییاـنتعا و  یب  سپ  دراد . زاـب  تسا -  تفرعم  لـها  نیعلا  ةّرق  هک  بولطم -  تاوَلَخ  بوـبحم و  تاوَـلَج 
. تسا سیلبا  ياهماد  زا  تسا و  هقلطم  تداعس 

، دنراد نآ  هب  انتعا  تالابم و  تدش  دنتسه و  هیرهاظ  تدابع  کسانم و  لها  هک  یناسک  ًالثم 
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کـسانم تاداـبع و  ناـمه  رد  روصقم  رـصحنم و  اـهنآ  رظن  رد  ار  تـالامک  همه  و  دـهد ، هولج  اـهنآ  رظن  رد  ار  هیروص  تاداـبع  ناـطیش 
فراعم نابحاص  سپ  دنک ، نیبدب  اهنآ  نابحاص  اهنآ و  هب  ار  اهنآ  هکلب  دزادـنیب ، اهنآ  رظن  زا  ار  فراعم  تالامک و  رگید  و  دـنک ، هیرهاظ 

ناگراچیب نآ  و  دنک ، نآ  لاثما  فّوصت و  هب  یمرم  ار  هیسفن  تاضایر  هلضاف و  قالخا  نابحاص  هقدنز و  داحلا و  هب  یمرم  اهنآ  رظن  رد  ار 
، تهج نیا  زا  ددـنبب ؛ ار  اـهنآ  دوخ ، ساوسو  سیلدـت و  مکحم  ياـهریجنز  هب  و  دـنک ، سوـبحم  تاداـبع  تروـص  رد  اـهلاس  ار  ربـخ  یب 

یلا رفس  يدوخ و  كرت  نآ  ُّبل  و  تسا ، عّشخت  عضاوت و  تقیقح  هک  زامن  دهد . هجیتن  سکع  هب  تادابع  اهنآ ، زا  یضعب  رد  هک  مینیبیم 
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. دهد هجیتن  یشورفدوخ  ینیبدوخ و  ربک و  باجعا و  اهنآ  ضعب  رد  (، 274  ) تسا نمؤم  جارعم  هللا و 
دشک ماد  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  ناطیش  هک  دوش  هاگ  دنتسه ، قالخا  هیلجت  هیفـصت و  نطاب و  بیذهت  هتـشر  رد  هک  یناسک  سایق ، نیمه  هب 
شیپ ار  تاداعس  تالامک و  همه  و  دهد ، ملق  زیچان  اهنآ  رظن  رد  ار  هیهلا  فراعم  هیمـسر و  مولع  روط  نیمه  هیبلاق و  تادابع  کسانم و  و 

هک يروط  هب  دنک ، نیبدب  اهنآ  دوخ  اهنآ و  نابحاص  هب  ار  اهنآ  و  دنک ، نطاب  بیذهت  تضایر و  كولس و  هتشر  هب  رصحنم  روصقم و  اهنآ 
دوخ هکنآ  اب  دـننک ، زاب  مهیلع ) هللا  ناوضر   ) یناحور ءاهقف  ینّابر و  ءامکح  تناید و  ناکرا  تعیرـش و  ءاملع  هب  بدا  ءوس  نعط و  ناسل 

. دنروآرد هللا  لها  رس  نایم  رد  ار  دوخ  رس  دنرامش و  بّذهم  ْقلُخ  نطاب و  يافص  بحاص  ار 
نانچ اهنآ  بلق  رد  تسا -  ناطیـش  ثرا  هک  ادخ -  ناگدنب  رب  نظ  ءوس  ّرُبکت و  و  تسا -  هیناسفن  لئاذر  ِّلُج  أدبم  هک  سفن -  هب  باجعا 

هچ دنرادن ، يربخ  تعیرـش  رهاظ  زا  دننک و  دای  ار  اهنآ  هللا  لها  مسا  هب  هک  دوخ  لثم  ردـنلق  تشم  کی  دوخ و  ریغ  هک  دراد  خـسار  مدـق 
مورحم بتارم  همه  زا  دوش  ثعاب  هک  هبترم  کی  رد  سابتحا  هئشن و  کی  رد  فوقو  زج  تسین  نیا  دنرمشن . يزیشپ  هب  نآ ، نطاب  هب  دسر 

. دنلئاق دوخ  يارب  نآ  رد  صصخت  تمس  دنناد و  لخاد  نآ  رد  ار  دوخ  هک  هتشر  نامه  زا  یتح  دنوش ،
رد فوقوم  سوبحم و  دمآرد و  ناطیش  ریجنز  رد  یفراع  ای  یمیکح  رگا  زین  روط  نیمه 
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هچ ات  دناوخ  یماع  ار  مالـسا  ءاهقف  يرـشق و  ار  تعیرـش  ءاملع  دـنک و  رظن  يرادـقم  یب  يراوخ و  رظن  اب  نارگید  هب  دـش ، تایلقع  نامه 

نیا و  درواین ، باسح  هب  ار  رگید  یـسک  دنتـسه ، تایرابتعا  تاـموهفم و  رادراـبنا  هک  ار ]  ] دوخ ياـقفر  دوخ و  زج  وا  نارگید و  هب  دـسر 
. هیسیلبا هطلس  نامه  زا  زج  تسین  تفآ 

یناطیـش ملظم  سبحم  سیلبا و  گرزب  ماد  نیا  هب  التبم  دـندوب ، فقاو  ار  تعیبط  سفن و  تیب  زا  جورخ  هللا و  یلا  ریـس  تیفیک  نانیا  رگا 
زا هک  هیمالسا -  تَّدوم  ّتَبحم و  هینامیا و  تّوُخا  و  دنتـشاد ، نظ  نسح  رگیدکی  هب  و  دندرکیمن ، درط  ار  يرگید  کی  ره  و  دندشیمن ،

مـسر مسا و  و  دـشیم ، مکحتـسم  مکحم و  اـهنآ  نیب  رد  تسا -  سفن  هـیکزت  هیفـصت و  نطاـب و  يافـص  لوـصح  تاـهّما  هـکلب  يداـبم ،
. دشیم يرپس  اهنآ  نیب  زا  تسا -  هیناطیش  تاسیبلت  هیناسفن و  لیاذر  تاهما  زا  هک  رابکتسا -  باجعا و  ینیبدوخ و  یهاوخدوخ و 
. مییامنیم میتشاد ، ثیدح  نیا  حرش  زا  هک  یلصا ، دصقم  رد  عورش  وا ، تادییأت  تاقیفوت و  لاعتم و  دنوادخ  تساوخ  هب  نونکا  ام 

هوجو ضعب  زا  لهج  لقع و  دونج  حرش  هلاقم 3 

« َّرَّشلا ُهَّدِض  ُریَخْلَا و …   » حرش دصقم 1 :

[ رش ریخ و  زا  دوصقم  : ] لّوا لصف 

؛ تسا تایرطف  تاحـضاو و  زا  تیوه  بسح  هب  نوچ  ود ، نیا  تسام و  یلـصا  دوصقم  زا  جراـخ  رـش ، ریخ و  تیهاـم  تقیقح و  زا  ثحب 
هک تسا  رـش  ریخ و  زا  دوصقم  نایب  ماـقم ، نیا  رد  مهم  تسا و  دوصقم  هب  رتکیدزن  باوص و  هب  برقا  ترطف ، نادـجو و  هب  ار  نآ  لاـکیا 

. هداد رارق  لهج  ریزو  ار  يرگید  لقع و  ریزو  ار  یکی  فیرش ، ثیدح  نیا  رد 
نیا زا  سپ  هک  تسا  يرگید  ياـنعم  هب  هکلب  دـنمهفیم ، هماـع  هک  ینعم  نآ  هب  تسین ، رـش  ریخ و  سفن  دوـصقم ، هـک  تـسناد  دـیاب  سپ 

هک تسا  ترطف  تقیقح  هک  تفگ  ناوت  ار  نآ  زا  دوصقم  سپ  دراد . لقع  تیدـنُج  هن  ترازو و  اب  بسانت  هن  اریز  دـیآیم ؛ نآ  هب  هراـشا 
(. 275 « ) اَهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  ِیّتَلا  ِهللا  َتَرِْطف  : » دیامرف هک  اجنآ  هتفر ، نآ  هب  تراشا  هفیرش ، هیآ  رد 

. تسا هبوجحم  ترطف  زا  ترابع  رش  و  هرومخم ، ترطف  زا  ترابع  ریخ  هکنآ : رما  تیاغ 
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، دومرف رّمخم  ار  لّوا  مدآ  تنیط  هک  دوخ ، تردـق  دـی  هب  دوخ ، تمحر  تیانع و  اب  یلاعت -  كراـبت و  قح -  هکنآ : لاـمجا  نیا  لیـصفت 
، یلصا یکی  دومن : تمحرم  نآ  هب  ّتلبج  ترطف و  ود  ( 276)
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عیمج هیاپ  لصا و  ترطف ، ود  نآ  و  یلصا ، دوصقم  دصقم و  يوس  هب  تسوا  جورع  فرفر  ریس و  قاُرب  ترطف ، ود  نیا  هک  یعبت ، رگید  و 

. تسا نآ  قاروا  اههخاش و  تایرطف ، رگید  تسا و  رَّمخم  ناسنا  رد  هک  تسا  یتایرطف 
هلسلس عیمج  نوناک  رد  هک  تسا  هقلطم  تداعس  ریخ و  قلطم و  لامک  هب  قشع  ترطف  دراد -  تیلصا  تَمِـس  هک  ترطف -  ود  نآ  زا  یکی 

دنک شدرگ  صّحفت و  ناسنا  رشب ، هلسلس  مامت  رد  رگا  تسا و  عوبطم  رَّمُخم و  یناد ، و ]  ] یلاع لهاج و  ملاع و  یقش و  دیعـس و  زا  رـشب ،
لامک و هب  هجوتم  ترطف ، ّتلبج و  لصا  بسح  هب  هک  دباین  ار  رفن  کی  دـنک ، شیتفت  ار  ملاع  رد  هقرفتم  ماوقا  هتّتـشتم و  فیاوط  عیمج  و 

. دشابن تداعس  ریخ و  قشاع 
دوب دهاوخ  تاحضاو  حضوا  زا  تایهیدب و  ِهدبأ  زا  ترطف  ماکحا  تهج ، نیا  زا  دشاب و  هباثم  نیدب  هک  تسا  يروما  تایرطف ، زا  دوصقم 

. دوب دهاوخن  تایرطف  زا  دشن  نینچ  يزیچ  رگا  و 
ضرعلاب رَّمُخم  نیا  هک  تسا  تواقش  رش و  زا  راجزنا  صقن و  زا  رُّفنت  ترطف  دراد ، تیعبات  تیعرف و  تَمِس  هک  ترطف ، ود  نآ  زا  يرگید 

. تسا ناسنا  رد  رَّمُخم  عوبطم و  زین  صقن  زا  رُّفنت  لامک ، هب  قشع  ترطف  نآ  عبت  هب  تسا و 
اهنآ تینارون  تیناـحور و  ههجو  هدـشن و  تعیبـط  ماـکحا  موکحم  هک  تسا  هبوجحم  ریغ  هروـمخم  ترطف  دـش ، رکذ  هک  ترطف ، ود  نیا 

رورش و عیمج  أدبم  دش ، دوخ  یلـصا  ملاع  تیناحور و  زا  بوجحم  دیدرگ و  نآ  موکحم  دش و  تعیبط  هب  هجوتم  ترطف  رگا  تسا . یقاب 
. دیایب نآ  لیصفت  هک  تساهیتخبدب ، تواقش و  عیمج  أشنم 

تیناحور هب  هجوتم  هرومخم  ترطف  تسا -  نآ  فرـصت  هجوت و  ّلظ  رد  هیلقع  دونج  عیمج  تسا و  لقع  ریزو  هک  ریخ -  زا  دوصقم  سپ 
ماکحا هب  هبوجحم  تعیبط و  هموکحم  ترطف  تسا -  نآ  لیفط  زا  لهج  دونج  همه  لهج و  ریزو  هک  رش -  زا  تسا و  دوخ  یلـصا  ماقم  و 

. تسا نآ 

دوصقم نیا  حیضوت  مود : لصف 

تداهـش و ملاـع  هب  ههجو  رگید ، و  تیناـحور ؛ بیغ و  ملاـع  هب  ههجو  یکی  تسا : ههجو  ود  تسا ، ترطف  تقیقح  زکرم  هک  بـلق ، يارب 
. تعیبط
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باجح نیا  رد  ترطف  تیناحور و  و  دوش ، تیبرت  تعیبط  فالغ  رد  تقلخ  ودب  زا  تسایند  هئشن  دنزرف  تعیبط و  ملاع  هدیلو  ناسنا  نوچ 

رتشیب نآ  رب  تعیبط  ماکحا  دـنک  یعیبط  يامن  دـشر و  تعیبط  ملاع  رد  هچ  ره  و  دـنک ، هطاحا  نآ  رب  تعیبط  ماکحا  مک  مک  و  دوش ، دراو 
بضغ و هّوق  و  تسا -  همهاو  هدـیلو  هک  تنطیـش -  هّوق  دـشاب : شوغاـمَه  هوق  هس  اـب  دـسر  تیلوفط  هبترم  هب  نوـچ  دوـش . بلاـغ  هریچ و 

دیاش دوش و  بلاغ  نآ  رب  تیناویح  تعیبط و  ماکحا  دـیامن و  دـشر  دوش و  لماک  وا  رد  هّوق  هس  نیا  دـنک  یناویح  دـشر  هچ  ره  توهش و 
هب ریمخت  هک  ترطف ، یلـصا  رون  هب  دشاب  هراشا  ( 277 « ) َنیِلفاَس َلَفْـسأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت *  ِنَسْحأ  ِیف  َناْسنإلا  انْقَلَخ  ْدََقل  : » هفیرـش همیرک 

نیا هب  هراشا  نیلفاس » لفـسا   » هب در  تسا و  مات  لامج  قلطم و  لامک  هشقن  رب  اریز  تسا ؛ میوقت » نسحا   » نآ هدش و  یلاعت  قح  تردق  دـی 
مک تسا و  هریچ  بلاغ و  سفن  رب  تارودـک  تاملظ و  تاباجتحا و  نیا  نوچ  دـشاب و  تسا -  نیلفاـس  لفـسا  هک  تعیبط -  هب  باـجتحا 

كرابت و  ) قح دیامنب و  دوخ  یلصا  ملاع  هب  ریس  هیلـصا  ترطف  اب  دیآ و  نوریب  بُجُح  نیا  زا  دناوتب  دوخ  يدوخ  هب  یـسک  هک  دتفا  قافتا 
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ات داتـسرف  ورف  ار  ینامـسآ  بتک  داتـسرف و  رـشب  تیبرت  يارب  ار  مهیلع ) هللا  تاولـص   ) ماظع ءایبنا  هعـساو  تمحر  یلزا و  تیانع  هب  یلاعت )
. دنهد تاجن  ظیلغ  فالغ  نیا  زا  ار  سفن  و  دننک ، هیلخاد  ترطف  هب  کمک  جراخ ، زا  اهنآ 

هداهن انب  ّتَلبج  هقیرط  ترطف و  هشقن  قبط  رب  مارک ، ءایلوا  ماظع و  ءایبنا  تاروتسد  یهلا و  تارهاب  تایآ  ینامسآ و  ماکحا  تهج ، نیا  زا 
عیمج و  تسا ، یعبت  یعرف و  يرگید  و  یلالقتـسا ؛ یلـصا و  یکی ، هک  دوش  مسقنم  دصقم  ود  هب  یّلک  قیرط  هب  یهلا  ماکحا  مامت  و  هدش ،

. دنک عوجر  هطساو ، اب  ای  هطساو  یب  ای  دصقم ، ود  نیا  هب  هیهلا  تاروتسد 
هیتافـص و هیتاذ و  نوؤش  و  الع ) ّلج و   ) قح هک  قلطم ، لاـمک  هب  تسا  ترطف  نداد  هجوت  یلالقتـسا -  تسا و  یلـصا  هک  لّوا -  دـصقم 

بتارم هدـمع  ّمهأ و  و  هرخآلا ، موی  هکئالم و  لسر و  بتک و  هللااب و  نامیا  زا  تایبوبر  دـصاقم  داعم و  أدـبم و  ثحاـبم  هک  تسوا  هیلاـعفا 
. هطساو اب  ای  هطساو  یب  ای  تسا ، طوبرم  دصقم  نیا  هب  جح ، تالص و  تاّمهم  لیبق  زا  ماکحا  عورف  زا  يرایسب  یناسفن و  كولس 
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يرایـسب تسا و  ضارمألا  ّمُا  صیاقنلا و  ما  هک  تعیبط  ایند و  هثیبخ  هرجـش  زا  ترطف  نداد  رفنت  تسا -  یعبت  یـضرع و  هک  مود -  دصقم 

عورف زا  يریثـک  و  كولـس ، ضاـیترا و  باوبا  هدـمع  و  هیولو ، هیوبن و  هیهلا و  ظـعاوم  ینآرق و  ياـهتوعد  هدـمع  و  تاـیبوبر ، لـئاسم  زا 
. دنک عوجر  نآ  هب  یصاعم  شحاوف و  كرت  اوقت و  و  هّبحتسم ، هبجاو و  تاقدص  موص و  لیبق  زا  تایعرش 

. صقن زا  رفنت  ترطف  و  لامک ، هب  قشع  ترطف  تسا : ترطف  ود  ناسنا  رد  هک  یتسناد  هکنانچ  تسا ، ترطف  هشقن  قباـطم  دـصقم ، ود  نیا 
. تسا تعیبط  هیناملظ  بُجُح  زا  ترطف  صّلخت  يارب  تسا و  ترطف  هب  طوبرم  عیارش  ماکحا  عیمج  سپ 

تسا لهج  ریزو  هبوجحم  ترطف  لقع و  ریزو  هرومخم  ترطف  موس : لصف 

فاصوا زا  کلذ  ریغ  هقلطم و  هدارا  هقلطم و  تایح  هقلطم و  تردـق  قلطم و  ملع  هب  قشع  دوش  بعـشنم  نآ  زا  هک  قلطم ، لامک  هب  قشع 
جرادم و رد  هچرگ  دنتسین ، زاتمم  ترطف  نیا  لصا  رد  رگید ، هفیاط  زا  ياهفیاط  چیه  و  تسا ، رـشب  هلئاع  مامت  ترطف  رد  لالج ، لامج و 
هب یگتسبلد  و  ترثک ، هب  لاغتشا  یمک  يدایز و  و  بُجُح ، ّتلق  و  ترثک ، تعیبط و  هب  باجتحا  هطساو  هب  نکل  دنشاب ، هتشاد  قرف  بتارم 

. دندش فلتخم  قرتفم و  مدرم  قلطم ، لامک  صیخشت  رد  نآ ، هریثک  بعش  ایند و 
بتارم ترطف و  ّقَلعتم  صیخـشت  رد  هدومن ، ریثأت  رـشب  هلـسلس  رد  نآ ، لاثما  دیاقع و  بهاذـم و  تاداع و  اهطیحم و  فالتخا  هک  هچنآ  و 

. نآ لصا  رد  هن  هدومن ، همیظع  هریثک  تافالتخا  داجیا  و  هدومن ، ریثأت  نآ 
نآ هنّنفتم  بعـش  باوبا و  هریثـک و  نونف  رد  فرـص  ار  دوخ  رمع  همه  دراد و  هفـسلف  نونف  هب  قـشع  هک  نأـشلا  میظع  فوـسلیف  نآ  ًـالثم ،

تنطلـس تردق و  ذوفن  هب  قشع  دربیم و  اهجنر  نآ  هار  رد  دشوکیم و  دوخ  تنطلـس  قاطن  هعـس  هب  هک  هاشداپ  ناطلـس و  نآ  اب  دنکیم ،
لامک صیخـشت  کی  ره  نکل  دنرادن ؛ قرف  لامک ، هب  قشع  ِلصا  رد  دراد ، لانم  لام و  تورث و  عمج  هب  قشع  هک  رجات  نآ  و  دراد ، دوخ 

. دنراد دوخ  روظنم  نآ  رد  ار 
اهتیبرت و هفلتخم و  راوطا  تاداع و  زا  نیا  و  تسا ، بوبحم  قادصم  رد  اطخ  نیا  اریز  تسا ؛ ترطف  باجتحا  زا  صیخـشت  فالتخا و  نیا 

هزادنا هب  کی  ره  هدش و  ادیپ  هتّتشتم  دیاقع 
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رد رمع  دقن  دنوریم و  نآ  لابند  دنیوا و  هتخابلد  هک  ار  هچنآ  اهنیا  زا  کی  چیه  و  تسا ، بوجحم  دوخ ، قلطم  بوبحم  زا  دوخ ، باجح 
زا تسا ، ّمات  قلطم و  ترطف  بوبحم  تسا و  صقان  دودـحم و  روما ، نیا  زا  کی  ره  اریز  تسین ؛ اـهنآ  بوبحم  دـننکیم ، فرـص  نآ  هار 

دنهد یکی  هب  ار  تکلمم  کی  تنطلس  رگا  هکنانچ  دنیـشنن . ورف  دنقّلعتم  نآ  هب  هچنآ  هب  ندیـسر  هب  اهنآ  قشع  شتآ  هک  تسا  تهج  نیا 
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نآ هب  نوـچ  تسین ، راـک  رد  رگید  ییوزرآ  تسا و  لـصاح  بوـلطم  نآ ، هب  ندیـسر  هب  درکیم  ناـمگ  تشاد و  تنطلـس  هب  قـشع  هـک 
ار تکلمم  نآ  رگا  دوش و  دـنب  يرگید  بولطم  هب  شقـشع  لاگنچ  دـنک و  بلط  رگید  تکلمم  تنطلـس  دیـسر ، يزاجم  یلایخ  ِبوبحم 
، رگید تارک  رد  هک  دـهد  لامتحا  و  دـیآ ، وا  تردـق  تنطلـس و  تحت  رد  ضرا  طیـسب  ماـمت  رگا  دـنک و  عمط  رگید  کـلامم  هب  دریگب ،

ملاع زا  و  دروآرد ، دوخ  هرطیس  تحت  رد  ار  کُلم  ملاع  عیمج  رگا  دنک و  نآ  هب  لوصو  يوزرآ  رتالاب ، رتعیسو و  اجنیا  زا  تسه  یکلامم 
دنیوگیم هک  اهتردق  اهتنطلـس و  نیا  دنهدیم و  هک  اهربخ  نیا  شاک  هک  دـنک  وزرآ  دـشابن -  نآ  هب  نمؤم  ولو  دونـشب -  يربخ  توکلم 

! مدیسریم اهنآ  هب  نم  دوب و  تسار 
رفنتم و تیدودـحم  زا  و  تسا ، ناـسنا  داـهن  رد  هقلطم  تنطلـس  قشع  هکلب  تسین ؛ هدودـحم  تنطلـس  هب  ّقلعتم  قشع  هک  دـش  موـلعم  سپ 

. دنادیمن دوخ  تسا و  نازیرگ 
ترطف دوخ  و  تسا ، هبوجحم  ترطف  زا  هکلب  ترطف ، باجتحا  زا  دوش -  رداص  هراچیب  ناسنا  نیا  زا  ملاع  نیا  رد  هک  رورش -  عیمج  سپ 

. هدوب ریخ  هکلب  ریخ ، هکنآ  زا  دعب  تسا  هدش  ریرش  هدرک و  ادیپ  ضرعلاب  تیّرش  اهباجح ، هب  نآ  فانتکا  قانتعا و  هطساو  هب 
هدش ریمخت  یهلا  تردـق  دـی  هب  هک  روط  نامه  هب  هللا  ةرطف  و  دوش ، هتـشادرب  ترطف  راسخر  زا  ینارون  هکلب  یناملظ ، [ي ] اهباجح نیا  رگا 
هناخ ياهتب  يزاجم و  ياهبوبحم  و  دوش ، ادیوه  وا  رد  هابتـشا  باجح و  یب  قلطم  لامک  هب  ِقشع  تقو  نآ  دشاب ، دوخ  تیناحور  هب  یّلخم 

هب یهاوخن -  یهاوخ  اهلد -  مامت  هک  دوش  يربلد  زیواتـسد  و  دـهن ، اپ  ریز  تسه  هچ  ره  یهاوخدوخ و  يدوخ و  و  دنکـش ، مهرد  ار  لد 
قح و هار  رد  دوش ، رداـص  وا  زا  هچ  ره  ترطف ، نینچ  بحاـص  دـنیوا . راـکبلط  هتـسنادن -  اـی  هتـسناد  اـهترطف -  ماـمت  تسا و  هجوـتم  نآ 
تسا و تاداعـس  تاریخ و  أـشنم  أدـبم و  ترطف  نیا  دوخ  و  تسا ، قلطم  لـیمج  لاـمج  قلطم و  ریخ  هب  لوصو  هار  همه  و  تسا ، تقیقح 

. یلاعَت ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  تسا  ریخ  هکلب  ریخ ، دوخ 

[ سفن حالصا  ترورض  : ] مراهچ لصف 

ياهماد ریـسا  و  دشابن ، تعیبط  ياهباجح  هب  بجتحم  هک  یتروص  رد  تسا  هللا  ةرطف  رون  همـشچرس  زا  تاریخ  مامت  دـش  مولعم  هک  نونکا 
دنک تلفغ  دوخ  زا  ناسنا  رگا  هک  تسناد  دیاب  تسا ؛ هفیرش  ترطف  نیمه  یناسنا  هقلطم  تداعس  لیفک  و  ددرگن ، سیلبا  سفن و  چیپاچیپ 

زا و  دوش ، هدوزفا  نآ  ياهباجح  رب  تعاس  ره  هکلب  زور ، ره  دروآ ، راب  دوخ  رس  ار  سفن  دیاینرب و  نآ  هیکزت  سفن و  حالـصا  ددص  رد  و 
نآ رد  هیهلا  ّتبَحَم  زا  و  دوش ، یفطنم  شوماخ و  یلکب  ترطف  رون  هک  اجنآ  ات  دوش  ادـیپ  وا  يارب  یبُجُح  هکلب  یباـجح ، یباـجح  ره  ِسپ 

مهیلع مارک  ءایلوا  ماظع و  ءایبنا  هللا و  ۀکئالم  فیرـش و  نآرق  زا  تسا  طوبرم  وا  هب  هچنآ  یلاعت و  قح  زا  هکلب  دنامن ؛ یقاب  يربخ  يرثا و 
مکحم و شبلق  رد  وا  سدـقم  هاـگرد  ناـبّرقم  و  ـالع ) ّلـج و   ) قـح توادـع  هشیر  و  ددرگ ، رّفنتم  لـئاضف  هـلمج  قـح و  نـید  مالـسلا و 
و ددرگ ، دـسنم  مالـسلا  مهیلع  ءاعفـش  یلاعت و  قح  اب  یتشآ  هار  و  دوش ، هتـسب  وا  رب  تداعـس  ياهرد  یلکب  هک  اجنآ  اـت  ددرگ  مکحتـسم 

. تسا منهج  باذع  رد  دولخ  نآ  دنک و  هولج  رگید  ملاع  رد  نآ  نطاب  هک  ددرگ  تعیبط  ضرا  رد  دَّلخم 
تسایر بلط  ربک و  بجع و  نآ  عورف  هک  تنطیـش ، هّوق  ینعی ، هّوق ؛ هس  نیا  هک  تسا  نآ  نآ ، و  دراد ، یعیبط  ببـس  بجح ، شیازفا  نیا 

قلخ رازآ  شحف و  لتق و  یـشکرس و  راختفا و  ّربجت و  يرـسدوخ و  هک  بضغ ، هّوق  و  تسا ، نآ  لاثما  بذک و  قافن و  رکم و  هعدخ و  و 
هب دودحم  هثالث ، ياوق  نیا  تسا ، نآ  عورف  زا  نآ  لاثما  لخب و  عمط و  صرح و  هرش و  هک  توهش ، هّوق  و  تسا ، نآ  عورف  زا  نآ  لاثما  و 

، ددرگن عناق  بتارم  زا  ياهبترم  چیه  هب  دوشن و  فقاو  يّدح  چیه  رد  دنک ، اهر  ناسنا  ار  تنطیش  راسفا  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دنتسین ؛ يّدح 
کی هب  ندیـسر  يارب  و  دنک ، ینمـشد  تفلاخم و  هّقح  عیارـش  هیهلا و  سیماون  مامت  اب  تسا  رـضاح  دوخ  دصقم  ندروآ  تسد  هب  يارب  و 

تروص رد  رگید  هّوق  ود  نآ  روط  نیمه  و  دنک ؛ تراغ  لتق و  ار  هللااب  ءاملع  احلص و  ایلوا و  ایبنا و  جوف  جوف  تسا  رـضاح  ییزج ، تسایر 
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. یگتخیسگ راسفا  ندوب و  دوخ  رس 
ناسنا دوخ ، هزادـنا  هب  دوش ، لصاح  ناسنا  يارب  هک  تسا -  هّوق  هس  نیا  هب  عجار  هک  هیناـسفن -  تاّذـل  بتارم  زا  ياهبترم  ره  تسا  مولعم 

. دنک تقیقح  ّقح و  تیناحور و  زا  لفاغ  ایند و  هب  هتسبلد  ار 
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دـنک و کیدزن  ایند  هب  ار  ناسنا  دـشابن ، هیهلا  دودـح  هب  دودـحم  هک  یتروص  رد  دربیم  ملاع  نیا  زا  یناسنا  هقئاذ  هک  یتذـل  ره  رد  ًالثم ،
ره رـس  تشپ  نوچ  دوش و  لئاز  بلق  زا  هیهلا  ّتبَحَم  دوش و  مک  ّقح  تیناحور و  هب  هقـالع  هزادـنا  ناـمه  هب  و  دـنک ، داـیز  ار  هیبلق  هقـالع 

سپ دنک ؛ بیغرت  نآ  لیـصحت  يارب  ار  راک  نیا  هصوصخم  ياوق  هراّمَا  سفن  دوش و  بلاط  ار  رگید  تاّذل  هکلب  رگید ، تّذل  سفن  یتّذل ،
هب اهنآ  زا  سفن  عاعـش  هک  هیـسح -  ياوق  يراجم و  نیا  زا  کی  ره  زا  دوش و  ادـیپ  ناسنا  يارب  یناملظ  یبُجُح  یباجح ، ره  رـس  تشپ  رد 
ّلج  ) قح بلط  هللا و  یلا  ریـس  زا  ار  ناـسنا  هک  دوـش  هدیـشک  حور  بلق و  يور  هب  ییاـهباجح  ًاـمئاد  هدرک -  هوـلج  اـیند  تعیبـط و  ملاـع 

. دراد زاب  هلالج )
ّلج و  ) يراب ترـضح  بُرق  جارعم  هب  تساـیلوا  ریـس  قارب  هک  یترطف  ناـمه  هک  تسا  نآ  رد  تریح  بّجعت و  هکلب  ترـسح ، نارـسخ و 

یلاعت قح  هکنانچ  تساهنارـسخ ؛ نیرتالاب  نیا  و  دناسر ، ایربک  سدق  تحاس  زا  دـُعب  تواقـش و  تیاهن  هب  ار  دوخ  رـس  ِناسنا  نامه  الع )
(. 278 « ) ٍرْسُخ یَِفل  َناَْسنإلا  َّنإ  ِرْصَْعلاَو *  : » دیامرف

هداد وا  هب  یلاعت  قح  هک  ار  هچنآ  و  دنک ، يدبا  تواقش  لیصحت  هار  رد  جرخ  ار  يدبا  تداعس  هیامرس  ناسنا  هکنیا  زا  رتالاب  ینارسخ  هچ 
!؟ دناشک صقن  ضیضح  هب  ار  وا  نامه  دناسر ، لامک  جوا  هب  ار  وا  هک 

مدـق ملاع  رد  هچنآ  هک  ینک  هنیاـعم  دوش و  هتـشادرب  مشچ  زا  تعیبط  هدرپ  هک  يزور  نآ  تشاد  یهاوخ  یترـسح  هچ  هراـچیب ! ناـسنا  يا 
زا تتـسد  و  هدش ، دودـسم  زین  ناربج  قیرط  هراچ و  هار  و  هدوب ، تدوخ  یتخبدـب  تواقـش و  یگراچیب و  هار  رد  يدرک  شـشوک  يدز و 

« اوُذُْفناَف ِضْرَالا  َو  ِتاوَمَّسلا  ِراَْطقأ  ْنِم  اوُذُْفنَت  ْنأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنإ  ِْسنإلاَو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  ای   » هیهلا هرهاق  تنطلـس  زا  رارف  هار  هن  هاتوک ! اج  همه 
(. 280 « ) ُْلبَق َتیَصَع  دق  َنآلَا و   » هیهلا یصاعم  زا  یهاوخ  رذع  هتشذگ و  صیاقن  ناربج  هار  هن  و  (، 279)

ياهترودک و  هدرکن ، لئاز  یلکب  ار  ترطف  رون  تعیبط  ظیلغ  ياهباجح  ات  نونکا  زیزع ! يا 
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ره ناربج  دـناوتیم  نآ  رد  ناسنا  و  ( 281 ، ) تسا ترخآ  هعرزم  هک  ایند -  راد  زا  تتـسد  و  هدربن ، یلکب  ار  بلق  ینطاب  يافـص  یـصاعم 
. نک زاب  دوخ  يور  هب  تداعس  زا  يرد  نز و  رمک  هب  یتمه  نماد  هدشن ، هاتوک  دنک -  یبنذ  ره  نارفغ  یصقن و 

، یتساوخ قبـسام  رذع  يدمآ و  نوریب  یتشآ  رـس  زا  هدجَم ) یلاعت   ) قح اب  و  يدومن ، یمادقا  يدز و  تداعـس  هار  رد  یمدق  رگا  هک  نادب 
رب ترطف  رون  دوش و  هراپ  کی ، کی  تعیبط ، ياهباجح  دوش و  اهیریگتـسد  وت  زا  بیغ  ملاع  زا  دوش و  زاب  تیور  هب  تداعـس  زا  ییاـهرد 

ار وت  هیهلا  هبذاج  و  دوش ، زاب  تیور  هب  یلاعت  قح  تمحر  ياهرد  دنک و  زورب  نطاب  يالج  بلق و  يافص  و  دنک ، هبلغ  هبـستکم  ياهتملظ 
( یلاعت كرابت و   ) يادخ رگا  و  دنازوسب ، ار  رگید  ياهتبحم  دنک و  هولج  تبلق  رد  قح  ّتبَحَم  مک  مک  و  دـنک ، بذـج  تیناحور  ملاع  هب 
و دیامرف ، نشور  دوخ  هب  دنک و  روک  ملاع  زا  ار  تمشچ  مک  مک  دنک و  ییامنهار  یقیقح  كولـس  هب  ار  وت  دید ، قدص  صالخا و  وت  رد 

. دنک هتسویپ  شدوخ  هب  هتسراو و  شدوخ  ریغ  زا  ار  تلد 
رون ملاع  هب  ار  تعیبط  تاملظ  رد  هتفر  ورف  لـفاغ  نیا  و  يرآ ، دوخ  هب  ار  سوکنم  بلق  نیا  بوجحم و  لد  نیا  هک  دوش  اـیآ  ایادـخ ! راـب 

؟ يزیر ورف  مشچ  شیپ  زا  ار  نت  رابغ  و  ینکش ، مه  رد  دوخ  تردق  تسد  هب  ار  لد  ياهُتب  و  یناشک ،
. ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلاوُذ  ّکَنإ  دریگ . یتسد  وت  فطل  رگم  میرادن ، تمواقم  تقاط  ام  نک ! يریگتسد  ام  زا  دوخ  وت  اراگدرورپ !
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رفک نامیا و  دصقم 2 

[ نامیا زا  دوصقم  : ] لّوا لصف 

ادخ و هب  دـنک  ادـیپ  ملع  هکنآ  دّرجم  هب  ناسنا  تسا . بلق  ّظح  نامیا  لقع و  ّظح  كاردا ، ملع و  اریز  تسا ؛ كاردا  ملع و  زا  ریغ  نامیا 
ار وا  یلاعت  قح  تسنادیم و  ًاکاردا  ًاملع و  ار  روما  نیا  مامت  سیلبا  هکناـنچ  تفگ ؛ نمؤم  ناوتن  ار  وا  هماـیقلا ، موی  ناربمغیپ و  هکئـالم و 

(282 . ) دناوخ رفاک 
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. دشابن هللااب  نمؤم  دوخ ، دنک و  نهربُم  ار  نآ  بتارم  دیحوت و  بَعش  یفسلف ، ياهناهرب  هب  یفوسلیف  دشاب  اسب  هچ 
: مینک دای  یلاثم  مهف ، هب  دوصقم  ندرک  کیدزن  يارب 

یـسگم ردـق  هب  ملاع  ياههدرم  همه  و  دـنهد ، يرازآ  دـنناوتیمن  ناسنا  هب  ناگدرم  هک  مینادیم  همه  یلقع  كاردا  ناهرب و  بسح  هب  ام 
مهو و  میراد ، تشحو  ناگدرم  زا  کیرات  بش  رد  فصو ، نیا  اب  دنوشیمن ؛ هدنز  ناگدرم  یکیرات ، رد  هک  مینادیم  و  دنرادن ، تکرح 

هک اهنآ  یلو  هدیـسرن ، بلق  هب  یلقع  كاردا  نیا  هدرواین و  نامیا  بلق  هیلقع ، تقیقح  نیا  هب  هک  تسا  نآ  يارب  دـنکیم . لقع  رب  هبلغ  ام 
تـشحو ناگدرم  زا  دندناسر ، بلق  هب  ار  یملع  بلطم  نیا  اهناتـسربق ، رد  رات  ياهبـش  رد  تدوارم  تدایز  مادقا و  ترثک  لمع و  رّرکت  اب 

. دنوش سونأم  ناشوماخ  يداو  اب  و  دننک ، لزنم  اهناتسربق  رد  هکلب  دننکن ؛
زا دندوب . فلتخم  مه  اب  بلطم  نیا  هب  نامیا  رد  یلو  دندوب ، کیرش  دسرن  رازآ  یـسک  هب  ناگدرم  زا  هکنیا  هب  ملع  رد  مود ، لّوا و  هتـسد 

. دروآ نوریب  موهوم  یلایخ  تشحو  زا  ار  اهنآ  مود  هتسد  نامیا  یلو  درکن ، يرثا  اهنآ  رد  اهنآ  ملع  تهج ، نیا 
ینعم هب  تغل  رد  ناـمیا  اریز  تسا ؛ ناـمیا  ینعم  اـب  بساـنم  زین  تغل  بسح  هب  بلطم  نیا  تسا و  ناـمیا  زا  ریغ  ملع  هک  دـش  موـلعم  سپ 

ملع و زا  ریغ  ندـیورگ  هک  تسا  حـضاو  رپ  تسا و  ندـیورگ  ینعم  هب  یـسراف  رد  تسا ، عوضخ  داـیقنا و  ناـنیمطا و  قیدـصت و  قوثو و 
. تسا كاردا 

بلطم نیا  میمتت  حیضوت و  مود : لصف 

تایآ و یلقع و  تضاـیر  رکفت و  مدـق  هب  ار  قیاـقح  نآ  ًـالّوا : هکنآ  هب  رگم  دریگن  تروص  هّقح  دـیاقع  لوصا  هیهلا و  فراـعم  هب  ناـمیا 
نآ هب  دومن ، ایفتـسا  ار  دوـخ  ّظـح  لـقع  هکنآ  زا  سپ  و  تسا ، ناـمیا  همّدـقم  هلزنم  هب  هلحرم  نیا  و  دـنک ، كاردا  هیلقع  نیهارب  تاـنیب و 
هللا یلا  کـلاس  دـیاب  نآ ، زا  سپ  دوش . رتـمک  نآ ، زا  تینارون  لوـصح  تسا و  مک  یلیخ  شرثا  فراـعم ، زا  ردـقنیا  اریز  دـنکن ؛ تعاـنق 

. دورگب اهنآ  هب  بلق  ات  دناسر ، بلق  هب  هدش  یتضایر  ره  اب  ار  قیاقح  نیا  و  دنک ، ادیپ  هیبلق  تاضایر  هب  لاغتشا 
يرون ملع  : » دیامرف هک  فیرش  ثیدح  ینعم  دیاش  و  دنک ، قرف  نامیا  بتارم  اجنیا ، رد  سپ 
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زا سپ  و  تسا ، رون  تسا ، لقع  دح  رد  ات  هللااب  ملع  اریز  دـشاب ؛ نیمه  ( 283 « ) دنکفا دهاوخ  هک  سک  ره  لد  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا 

. دورگب نآ  هب  لد  و  دنکفا ، هبسانم  بولق  رد  ار  نآ  یلاعت  يادخ  یبلق ، تاضایر 
مامت ناملکوت  ناکرا  ناهرب ، هب  هیبش  روما  هب  ای  ناهرب  هب  ای  ًابلاغ  اـم  تسا . ناـمیا  دـیحوت و  عورف  زا  یکی  یلاـعت  يادـخ  هب  لـکوت  ًـالثم ،

. تسین لصاح  ام  رد  لکوت  تقیقح  یلو  تسا ،
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رب یـسک  هدارا  و  دـنکن ، سدـقم  تاذ  نآ  یقارـشا  هراشا  یمویق و  هزاجا  یب  یفرـصت ، یـسک  یلاعت  قح  تکلمم  رد  هک  مینادیم  همه  ام 
تلفغ یلاعت  قح  زا  مینک و  تاجاح  بلط  تنکم ، تورث و  باـبرا  اـیند و  لـها  زا  اـم  کـلذ ، عم  دوشن ؛ رهاـق  سدـقم ، تاذ  همیوق  هدارا 

. مییامن
بلق رد  لاعفا  دیحوت  تقیقح  هکنآ  رگم  تسین  نیا  قح . هب  لکوت  زا  تسا  رتالاب  لباقم  اهدـص  هیعیبط  روما  تعیبط و  عاضوا  رب  ام  لکوت 

َةَُّوق َلْوَح و ال  َال   » کّسنتم ِبعتم  دّ دبلط و  تجاح  ادـخ  ریغ  زا  دوخ  دـیوگ و  هللا » ّالإ  دوجولا  یف  رثؤم  ال   » یفـسلف میکح  هدـشن ؛ لصاح  ام 
كاردا لقع و  دـح  زا  شناهرب  نآ ، هکنآ  زج  تسین  نیا  تسا . نارگید  تسد  هب  شمـشچ  دـنک و  دوخ  درو  ُهَّللا » َّالإ  َهلإ  َال   » و ِهللااـِب » َّـالإ 

. هدیشچن نآ  زا  بلق  هقئاذ  هدومنن و  زواجت  یناسل  هقلقل  زا  شرکذ  نیا ، و  هدیسرن ، بلق  هب  هدشن و  جراخ  یلقع 
میئارـسیم ِهَیلإ » َسَیل  ُّرَّـشلا   » و ِهِدـِیب » ُلک  ُهّ ُریَْخلا   » و میناوخیم ؛ ِراَْصبَألا » َو  ِبُولُْقلا  ُّبِلَقُم   » ار یلاعت  قح  مینزیم و  دـیحوت  زا  داد  همه  اـم 

قیاقح ای  اهنیا ، هکنیا  زج  تسین  اهنیا  میراد . اّنمت  نارگید  تسد  زا  ار  تاریخ  ًامئاد  و  میتسه ، ادخ  ناگدنب  بولق  بلج  ددص  رد  زاب  یلو 
. هدیسرن یقیقح  رکذ  هبترم  هب  هک  تسا  یناسل  ياههقلقل  اب  تسا و  ربخ  یب  نآ  زا  بلق  هک  تسا  ياهیلقع 

هدش لزان  ایند ، تعیبط و  یناملظ  سَبْحَم  زا  ناسنا  صیلخت  رـشب و  لیمکت  يارب  یهلا  یحو  ندعم  زا  فیرـش ] نآرق  هک   ] مینادیم همه  ام 
نیا فصو ، نیا  اب  تسین ؛ عقاو  فالخ  هبئاش  نآ  تاجردنم  مامت  رد  و  تسا ، هتباث  تقیقح  حارـص و  قح  همه  نآ ، دیعو  دعو و  و  تسا ،

ات میراد  نآ  ياههدعو  هب  یگتسبلد  هن  درادن ؛ ریثأت  هّصق  باتک  کی  هزادنا  هب  ام  تخس  لد  رد  یهلا  گرزب  باتک 
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یـصاعم زا  ات  دیآ  لصاح  ام  بلق  رد  نآ  دیعو  زا  یفوخ  هن  و  میدـنبب ، هیقاب  هئـشن  نآ  هب  میریگرب و  هیناف  هئـشن  ینَد و  يایند  نیا  زا  ار  لد 
هدـیورگن و نآ  هب  ام  لد  هدیـسرن و  ام  بلق  هب  نآرق  تیّقح  تقیقح و  هکنآ  زج  تسین  نیا  مینک . زارتحا  تمعن  یلو  اـب  تفلاـخم  هیهلا و 
زا ندـنام  مورحم  ام و  ياهتفلاخم  اهیـشکرس و  عیمج  تسام و  رد  هک  ییاهناصقن  هیلک  ساـیق  نیا  اـب  تسا . رثا  مک  رایـسب  یلقع ، كاردا 

(. لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  . ) تسا هتکن  نیمه  يارب  رئارس  فراعم و  همه 

یلقن لیلد  هب  دصقم  نیا  يارب  داهشتسا  موس : لصف 

تیب لـها  زا  هفیرـش  ثیداـحا  رد  نینچمه  تسا . هدومرف  رکذ  یّـصاوخ  دوـخ ، فیرـش  نآرق  رد  نینمؤـم  يارب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 
ملع هب  همه  هک  مینادیم  دوخ  ام  هکنیا  اب  تسین ، ام  رد  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  تسا  هدـش  رکذ  یفاـصوا  نمؤم  يارب  تراـهط ، تمـصع و 
هکنآ يارب  رگم  تسین  نیا  میراد . ینامیا  ناکرا  ریاس  سَّدـقم و  تاذ  دـیحوت  یلاعت و  كرابت و  يادـخ  هب  داقتعا  نآ ، لاـثما  اـی  یناـهرب 

ُهللا َرکُذ  اذإ  َنیِذـَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَّمَنِا  : » دـیامرف لافنا  هروس  مود  هیآ  رد  یلاعت  يادـخ  تسا . یلقع  كاردا  زا  ریغ  ناـمیا  هک  میتشاد  روکذـم 
« ًاّقَح َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  ِکئلُوا  : » دـیامرفیم هکنآ  اـت  ( 284 « ) َنوـُلکَوَتی ْمِّهِبَر  یَلَع  َو  ًاـنامیإ  ْمُْهتداَز  ُُهتاـیآ  ْمِهیَلَع  ْتِیُلت  اَذإ  َو  ْمُُهبوـُُلق  ْتَـلِجَو 

طقف اهنیا  دیامرف : زین  رخآ  رد  دنتـسین ، نمؤم  اهنیا  ریغ  دنراد و  ار  تفـص  دـنچ  نیا  هک  دـننانآ  نانمؤم  دـیامرفیم : رـصح  روط  هب  (. 285)
. دنشابیم تسار  تسرد  نمؤم 

رب قح  تایآ  نوچ  هکنآ  رگید  دوش . كانـسرت  نانآ  ياهبلق  دوش  ادـخ  رکذ  نوچ  هکنآ  تسا  هدـش  رکذ  اهنآ  يارب  هک  یفاـصوا  زا  یکی 
. تسا ناشدوخ  راگدرورپ  رب  اهنآ  لکوت  هکنآ  رگید  دنک . تدایز  ار  اهنآ  نامیا  تایآ  نآ  دوش ، هدناوخ  اهنآ 

دوخ لاح  هب  هعجارم  دیتفاب ، ای  دیراد  یناهرب  کیره  يارب  و  دـیتفای ، ًالقع  ار  نامیا  ناکرا  همه  و  دـیتسه ، ینامیا  یعّدـم  هک  امـش  نونکا 
نمؤم تمالع  هک  سرت  نآ  وک  دیونشیم ، دینکیم و  ادخ  رکذ  همه  نیا  تسا ؟ دوجوم  ناتبلق  رد  صاوخ  نیا  زا  کی  مادک  دینیبب  دینک ؛

؟ تسا
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. دوشن ناسرت  قح  رکذ  زا  هدشن ، دراو  نآ  رد  قح  نأش  ّولُع  ایربک و  و  هدرکن ، قح  لالج  تمظع و  نادجو  هک  یبلق  هتبلا 

هدرک نادـجو  ار  وا  لـالج  تمظع و  دـشاب و  هتفاـیرد  ار  سّدـقم  تاذ  نآ  یمویق  هطاـحا  قح و  روضح  شبلق  هک  تسا  یـسک  نآ  نمؤم 
. دشاب

ار دوخ  دـنیبن و  يروصق  دوخ  رد  هچرگ  دوش ، كانفوخ  کـچوک و  نأـشلا ، میظع  ناطلـس  رـضحم  رد  ناـسنا  هک  تسا  تاـیرطف  زا  هتبلا 
فرـشا هکنآ  اب  دشابن ! نینچ  روطچ  دنرـصاق . سّدقم  تاذ  نآ  تدابع  تفرعم و  قح  هب  مایق  زا  تانکمم  همه  هکنآ  اب  دـنیبب ، رازگتمدـخ 

َّقَح كاَْنفَرَع  اـم  و  کـِتَداَبِع ، َّقَح  كاَنْدَـبَع  اـم   » نـالعا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمتخ  لوسر  هللا ، یلإ  برقا  هللا و  قلخ  فرعا  تاـنکمم و 
: هداد ( 286 « ) ِکتَفِْرعَم

دزیرب َرپ  باقع  هک  اجنآ 
دزیخ هچ  يرغال  هّشپ  زا 

. دشن تفای  ام  رد  تسا  نمؤم  مئالع  زا  هک  یتیصاخ  نیا  سپ 
هدناوخ ام  رب  هینیوکت  هینیودت و  تایآ  همه  نیا  هفیرش . تایآ  توالت  زا  تسا  نامیا  ندش  دایز  زا  ترابع  هک  رگید  تیـصاخ  روط  نیمه 

. دیازفایم ام  باجتحا  رب  دیآ ، لصاح  شیازفا  ام  نامیا  رب  هکنآ  ضوع  دوشیم ، هداد  هئارا  دوشیم و 
بلق رد  نامیا  رون  مینکیم و  عامتسا  نارگید  زا  میناوخیم و  تسا -  هیهلا  تایآ  نیرتگرزب  هک  ار - ]  ] فیرش نآرق  ردقچ  رمع ، مایا  رد 

. هدماین لصاح  ام  يارب  نآ  زا  یهّبنت  رکذت و  و  هدشن ، ادیپ  ام 
: دیامرفیم دنکیم ؟ قیبطت  ام  اب  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  اب  ردص  نیبب  نک ! رکفت  تسرد  نونکا 

(. 287 « ) ٍدیَعب ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداَنی  ِکَئلُوا  یمَع  ْمِهیَلَع  َوُه  َو  ٌْرقَو  ْمِِهناَذآ  یف  َنُونِمْؤی  َنیِّذَلاَو ال  ٌءاَفِش  َو  يدُه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُْلق  »
نیا ام  شوگ  رد  هک  تسا  هدـش  هچ  دوشیم !؟ لصاح  فیرـش  نآرق  زا  نینمؤم  يارب  هک  ینطاـب  ضارما  يافـش  تیادـه و  نآ  تساـجک 
مولع و  هدشن ، لزان  ام  بلق  رد  نامیا  رون  هکنآ  زج  تسین  نیا  دوشیم !؟ باجح  قوف  باجح  دوخ ، ام  يارب  دوریمن و  ورف  هفیرش  تایآ 

نامه هب  ام 
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دوخ لاح  هسیاقم  اب  هک  ( 288  ) تسا يرایسب  تایآ  فیرش  نآرق  رد  باب ، نیا  رد  و  هدیدرگن ، دراو  بلق  حول  هب  هدنام و  یقاب  یملع  ّدح 
. دش دهاوخ  مولعم  ام  لاح  یبوخب  دوخ ، تافص  اب  تایآ  نآ  قیبطت  تایآ و  نآ  اب 

داـمتعا لـیکو و  هب  تسا  روما  عـیمج  ندرک  راذـگاو  ْلـکوت  تقیقح  (. 289 « ) َنُولکَوَتی ْمِّهِبَر  یلَعَو  : » دـیامرفیم هک  موـس  تیـصاخ  اـما 
هک تسا  رما  راهچ  رب  ینتبم  نآ  تسا و  نتـسب  نارگید  زا  دیما  مشچ  و  تسا ، نارگید  زا  ندومن  رظن  فرـص  و  تسوا ، تلاکو  هب  ندومن 

: تسا لکوت  ناکرا 
. دنادیم ار  ناسنا  تجاح  لیکو  هکنآ  هب  ملع  لّوا ،
. دراد تجاح  ياضق  هب  تردق  هکنآ  هب  ملع  مود ،

. دراد لکوم  هب  تقفش  تمحر و  هکنآ  هب  ملع  موس ،
. تسا رود  وا  تحاس  زا  لخب  هکنآ  مراهچ ،

؛ تانئاک تاّرذ  هب  ملاع  ار  وا  همه  یلاعت ، قح  سّدـقم  تاذ  هب  تسا  لـصاح  اـم  يارب  ملع  راـهچ  نیا  مینک ، دوخ  لاـح  هب  هعجارم  نونکا 
و تادوجوم ، همه  هب  ار  وا  هلماش  هماع  تمحر  و  تاوامـس ، نیـضَرأ و  رد  ذفان  ار  وا  هلماک  تردق  و  تادوجوم ، مامت  هب  طیحم  ار  وا  ملع 

کی چـیه  رد  کش  تسا و  لصاح  ام  يارب  لکوت  ناکرا  ًاملع  هکنیا  اب  مینادیم ، تساهنآ -  زا  زین  لـخب  هک  صیاـقن -  همه  زا  اّربم  ار  وا 
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. تسین ام  رد  لکوت  زا  يراثآ  فصو ، نیا  اب  میرادن ، هعبرا  روما  نیا  زا 
ار دوخ  عمط  تسد  میهاوخیم و  فیعـض  قولخم  زا  ار  دوخ  تاجاح  قلاخ . زا  تسا  رتشیب  قیالخ  هب  ام  دـیما  مشچ  مدرم و  هب  ام  داـمتعا 

روکذـم هکنآ  زج  تسین  اهنیا  مینادیم . قح  ار  بولقلا  ّبلقم  هکنآ  اب  میتسه ، مدرم  بولق  بلج  یپ  رد  ًامئاد  مینکیم . زارد  ناـنود  شیپ 
ملع زا  میدومنن ، دراو  بلق  رد  ار  ناکرا  نیا  تسا و  یلاخ  مولع  نیا  زا  ام  بلق  نوچ  تسا ؛ ناـمیا  زا  ریغ  ناـکرا ، نیا  هب  ملع  هک  میتشاد 

: هک دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  مینکن  لصاح  ياهجیتن  دوخ 
دوب نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ 

(290  ) دوب نیکمت  یب  تخس  نیبوچ  ياپ 
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زا لاح ، همه  اب  دوریمن . ام  رد  یبیر  کش و  هبئاش  اهنآ  رد  میتفایرد و  ار  لکوت  ناکرا  هنقتم ، نیهارب  اب  یلالدتسا و  یثحب  ملع  اب  دوخ  ام 
زین ینامیا  تیصاخ  نیا  سپ  دوشن . تفای  يرثا  ام  رد  قح ، هب  یگتسویپ  قلخ و  زا  عاطقنا  يافص  زا  و  تسین ، يوترپ  ام  لد  رد  لکوت  رون 

. تسین زین  نامیا  دوخ  دوبن ، نامیا  مئالع  صاوخ و  رگا  تسا و  بولسم  ام  زا 
رگید نآ ، زا  هک  تسا  یجذومنُا  نیا  ( 291 . ) دجنگب رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تسا ، هلاقم  نیا  دهاش  دوخ  هک  هفیرش ، تایآ 

. دوش مولعم  زین  تایآ 
سافنا یهلا و  فیرش  باتک  تکرب  زا  دیاش  مینکیم ؛ نیزم  ار  قاروا  نیا  نآ ، زا  یـضعب  رکذ  هب  ام  تسا و  رایـسب  زین  هفیرـش  تایاور  اما 
تعیبط ملاع  یناملظ  ياهباجح  نیا  زا  و  دوش ، لصاح  يرون  ار  هیساق  هِملظُم  بولق  مالسلا ) ةالصلا و  مهیلع   ) معن يایلوا  تارضح  هیسدق 

. دوش ادیپ  یصالخ 
: مالسلا هیلع  ِهللاِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاق ، دناسر : هعامس  هب  دنس  فیرش  یفاک  رد 

هیلع هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَِرب  ُقیِدْصَّتلاَو  ُهللا  ّالإ  َهلإ  ْنأ ال  ُةَداهَش  ُمالْسإلا  لاقف : َلاق -  ْنأ  یلإ  ِناِفلَتُْخم - ؟ امُهأ  ِنامیإلاَو ، ِمالْسإلا  ِنَع  ینِْربْخأ 
ِۀَفِص ْنِم  ِبُولُْقلا  یف  ُِتْبثی  ام  يدُْهلا و  ُنامیإلاَو : ِساّنلا . ُۀَعامَج  ِهِرِهاظ  یلَعَو  ُثیِراوَْملاَو ، ُحکانَْملا  ِتَرَج  ِهیَلَع  َو  ُءامِّدلا ، ِتَنِقُح  ِِهب  هلآ ، و 

(292 …  ) ِِهب ِلَمَْعلا  َنِم  َرَهَظ  ام  ِمالْسإلا و 
بلق رد  هک  تسا  یتیاده  رون  نامیا  یلو  تسا . مالـسا  تلاسر  هب  داقتعا  تینادـحو و  هب  تداهـش  هک  دوش  رهاظ  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا 

. دنک هولج 
رهاظ رایسب  ثیداحا  زا  تسا و  لمع  نامیا  همزال  و  تسا ، نامیا  نآ  دیـسر ، بلق  هب  دش و  تباث  بلق  رد  رگا  تسا ، مالـسا  تفـص  هچنآ 

نآ يارب  هکلب  دراد ، تیلخدـم  ناکرا  هب  لمع  ناـمیا ، تقیقح  رد  هک  تسا  نآ  هن  نیا  و  ( 293 . ) تسا نامیا  زا  ناکرا  هب  لـمع  هک  دوش 
[: مالسلا هیلع  قداصلا  نع  (. ] دش روکذم  نیا  زا  شیپ  هکنانچ   ) تسا ناکرا  هب  نامیا  همزال  هک  تسا 

216
ًاِطقاس ِنامیإلا ، َنِم  ًاجِراخ  َناک  اْهنَع  َّلَجَو  َّزَع  ُهللا  یَهَن  یّتَلا  یِـصاعَْملا  ِراغِـص  ْنِم  ًةَریِغَـص  ْوأ  یِـصاعَْملا  ِرابک  ْنِم  ًةَرِیبک  ُْدبَْعلا  یَتَأ  اذِاَف  [ 1]

(294 …  ) ِنامیإلا ِراد  یلإ  َداع  َرَفْغَتْساَو  َبات  ْنإَف  ِمالْسإلا ، ُمْسا  ِهیَلَع  ًاِتباثَو  ِنامیإلا ، ُمْسا  ُْهنَع 
َْمل اذه  َنِزُو  َولَو  اذه ، یلَع  ْدِزی  َْمل  اذه  َنِزُو  َْول  ٍءاجَر ؛ ُرُون  َو  ٍۀَفیِخ  ُرُون  ِنارُون : ِِهْبلَق  یف  َو ]  ] ّالإ ٍنِمُْؤم  ٍْدبَع  ْنِم  َسَیل  ُّهَنإ  ُلوُقی : یبأ  َناک  [ 2]

(295 . ) اذه یلَع  ْدِزی 
اجر و فوخ و  اضر و  میلست و  لکوت و  لیبق  زا  دندرک ؛ یتافـص  هب  فصَّتُم  ار  اهنآ  دناهدرمـش و  ار  نینمؤم  فاصوا  هفیرـش ، تایاور  رد 
ام رد  هک  كاردا  ملع و  نیا  هکنآ  زج  تسین  نیا  دوب . دـهاوخن  نامیا  لـها  زا  دـشابن ، تافـص  نآ  هب  فصَّتُم  هک  یـسک  هتبلا  نآ و  لاـثما 

. ملاعلا هللا  و  میدوب ، هحلاص  لامعا  هفیرش و  فاصوا  نیا  اب  مزالم  ّالا  و  تسین ، نامیا  تسه ،
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[ نامیا لیصحت  هار  : ] مراهچ لصف 

ام بلق  تسا و  ملع  تسا  تافـص  ءامـسا و  دیحوت و  قیاقح  فراعم و  زا  ام  رد  هک  هچنآ  و  تسا ، ملع  زا  ریغ  نامیا  دش  مولعم  هک  نونکا 
ددـص رد  ناسنا  دـیاب  تسا ، مک  شرثا  دوشن  نمؤم  اـهنآ  هب  بلق  دـسرن و  بلق  هب  روما  نیا  اـت  هک  دـش  مولعم  و  تسین ، يربخ  اـهنآ  زا  ار 

ار یبلق  لاوحا  فاصوا و  تاکلم و  زا  کی  ره  تسا و  لُّدبت  ریغت و  راد  هک  ملاع -  نیا  زا  هتساوخن  يادخ  رگا  هک  دیآ  رب  نامیا  لیـصحت 
نارـسخ رد  دـمآ و  دـهاوخ  دراو  ام  هب  هداعلا  قوف  ياـهتراسخ  دـشاب ، یهت  اـم  تسد  ناـمیا  زا  میور و  نوریب  داد -  رییغت  نآ  رد  ناوتیم 

رییغت سفن  لاوحا  زا  یلاح  چیه  تسین  نکمم  ملاع ، نآ  رد  دیدرگ و  دـهاوخ  ام  بیـصن  نایاپ  یب  ياهتمادـن  دـش و  میهاوخ  عقاو  گرزب 
. دومن لصاح  ناوتب  اجنآ  دشن ، لصاح  اجنیا  رد  نامیا  رگا  ای  دنک ،

دنک و انشآ  نآ  اب  ار  لد  دنک و  لیصحت  تسه ، یتمیق  ره  اب  ار  نامیا  درامش و  منتغم  ار  حابـص  دنچ  نیا  ملاع ، نیمه  رد  دیاب  ناسنا  سپ 
رارکت اب  ار  بلق  دنک و  صلاخ  هینامیا  قیاقح  فراعم و  لیـصحت  رد  ار  تین  ًالّوا ، هکنآ  رگم  دریگن ، تروص  یناسنا  كولـس  لّوا  رد  نیا 

دشابن راک  رد  صالخا  رگا  هچ  دوش ؛ نیزگیاج  بلق  رد  صالخا  ات  دنک  انشآ  تدارا  صالخا و  هب  رکذت ، و 
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یتـفرعم چـیه  تسا -  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  مدـق  هک  سفن -  سیلبا و  فرـصت  اـب  دوب و  دـهاوخ  راـک  هب  سیلبا  فرـصت  تسد  راـچان 
دیعبت یهلا  برق  تحاـس  زا  دـنکیم و  رود  تفرعم  دـیحوت و  تقیقح  زا  ار  ناـسنا  صـالخا ، یب  دـیحوتلا  ملع  دوخ  هکلب  دوشن ؛ لـصاح 

. دیامنیم
هب ار  تداعس  هار  دشن و  یلمع  هجو  چیه  هب  شملع  دوب ، وا  رد  يدنسپدوخ  ینیبدوخ و  یهاوخدوخ و  نوچ  هک  نک  سیلبا  لاح  هظحالم 

. دادن ناشن  وا 
هک يدـیحوت  ملع  تسا . یبلط  قح  قح و  مدـق  یهاوخدوخ و  سفن و  مدـق  ینافرع ، قیقد  ینعم  کی  هب  هلطاب  هقح و  تاـضایر  رد  نازیم 

دوخ دوش ؛ هیهت  هراّما  سفن  يارب  ناطیـش  تسد  اب  هک  تسا  ییاذغ  تسا و  يراع  تینارون  زا  دشاب  املع  ای  ماوع  رـضحم  رد  شیامن  يارب 
. درب نوریب  دیحوت  زا  ار  ناسنا  نآ ،

 * َنوُفِصی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس  : » دیامرفیم فیرش  نآرق  رد  هکنانچ  درک  ادیپ  تقیقح  هب  هار  تسا  نکمم  صالخا ، لیصحت  زا  سپ  هلمجلاب :
، دندش تعیبط  تافاثک  زا  صلاخ  دـنراد و  ینیبود  كرـش و  بتارم  زا  صولخ  هک  صَلخم  ناگدـنب  زج  (، 296 « ) َنیِصَلْخْمُلا ِهَّللا  َدابِع  ّالإ 
، تروص ره  رد  تسا ، مال ) رـسک  اب   ) نیـِصلخم زا  رتالاب  ماـقم  مـال ) حـتف  اـب   ) نیـصَلخم هچرگ  نارگید ، فیـصوت  زا  تسا  هَّزنم  دـنوادخ 
، نآ زا  سپ  میرادیم و  روکذم  دوخ ، باب  رد  ار  نآ  لیصحت  تیفیک  تسا و  كولـس  تاّمهم  زا  دیرجت ، دیحوت و  لیـصحت  رد  صالخا 

. دیایب هبوت »  » باب رد  هک  دوخ ، طیارش  اب  دنک  یصلاخ  هبوت  تافلاخم ، ناهانگ و  زا 
زا تدافتـسا  تسا ، نآ  رد  تعیبط  ملاع  تاراِذق  ات  دوش و  ادخ  باتک  تئارق  ادـخ و  رکذ  يارب  ایهم  درک ، یلاخ  تافاثک  زا  ار  بلق  نوچ 
ّالإ ُهُّسَمی  َـال  ٍنُونکَم *  ٍباـتک  ِیف  ٌمیِرک *  ٌنآْرَُقل  ُّهَنإ  : » دـیامرف نآ  هب  هراـشا  یهلا  باـتک  رد  هکناـنچ  دوشن ؛ روسیم  فیرـش  نآرق  رکذ و 

(. 298 « ) ُبِینی ْنَم  ّاَلإ  ُرکَذَتی  اَم  َو  ًاقْزِر  ِءاَمَّسلا  َنِم  ْمَکل  ُلِّزَنی  َو  ِِهتایآ  ْمکیِری  يِّذَلا  َوُه  (، » 297 « ) َنوُرَّهَطُْملا
لاح بلق و  روضح  اب  ار  هیزنت  دـیحوت و  هفیرـش  راکذا  دـیحوت و  تاـیآ  دومن ، اـیهم  فیرـش  نآرق  ادـخ و  رکذ  يارب  ار  لد  هکنآ  زا  سپ 

نوچ ار  بلق  هک  ینعم  نیا  هب  دنک ؛ بلق  نیقلت  تراهط ،
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وا ات  دراذگ  لفط  ناهد  هب  دنک و  رارکت  ار  هملک  کی  اجنآ  هکنانچ  دروآ ، نابز  هب  ار  وا  دـهاوخیم  درادـن و  نابز  هک  دـنک  ضرف  یلفط 
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رگا دوش و  زاب  بلق  نابز  ات  دناوخب  لد  هب  دنک و  بلق  نیقلت  ناسنا  دـیاب  بلق ، روضح  هنینأمط و  اب  ار  دـیحوت  هملک  روط  نیمه  دریگ ، دای 
اب تقو ، نآ  رد  سپ  تسا . رتـهب  یلیخ  دـهد  صاـصتخا  راـک  نیا  يارب  حبـص  هضیرف  زا  دـعب  نیَعوـلّطلا ، نیب  اـی  بش  رخاوا  نوـچ  یتـقو 
هب دناوخب  بلق  هب  تسا  دیحوت  رب  لمتـشم  رکذت و  رب  لمتـشم  هک  هیهلا  هفیرـش  تایآ  و  دـنک ، بلق  هجوتم  ار  رکذ  نآرق و  ههجو  تراهط 

. ریکذت نیقلت و  روط 
لمتشم هک  هروس ، رخآ  ات  تسا ، هیآ 18  هک  َهَّللا » اوُّقَتا  اُونَمآ  َنیِّذَلا  اَهیأ  ای   » یلاعت يادخ  لوق  زا  ار  رشح  هروس  رخآ  هفیرـش  تایآ  رگا  و 

لثم ییایند ، تادراو  زا  سفن  زا  تغارف  تقو  کـی  رد  تسا ، تافـص  ءامـسا و  دـیحوت و  بتارم  رب  يوتحم  سفن و  هبـساحم  رکذـت و  رب 
راکذا رد  روط  نیمه  دربب . هنسح  جیاتن  هللا -  ءاش  نا  تسا -  دیما  دنک ، رکفت  اهنآ  رد  دناوخب و  بلق  روضح  اب  نیعولّطلا  نیب  ای  بش  رخآ 

وا زا  دـنوادخ  تسه  دـیما  دـنکب ؛ ار  لـمع  نیا  تسا -  راـکذا  عمجا  لـضفا و  هک  ُهللا - » اـَّلإ  َهلإ  ـال   » فیرـش رکذ  بلق  روضح  اـب  هفیرش 
وا سّدقم  تاذ  شیپ  تجاح  تسد  و  دشابن ، لفاغ  قح ، تردـق  تمحر و  زا  دوخ و  زجع  صقن و  زا  لاح ، ره  رد  هتبلا  دـنک . يریگتـسد 

تداع دیحوت  هب  سفن  دنک ، ادیپ  لمع  نیا  هب  لاغتـشا  یتدم  رگا  هک  تسا  دیما  دـنک ؛ بلط  يریگتـسد  سّدـقم  تاذ  نآ  زا  دـنک و  زارد 
زین رکذ  طیارش  هک  نآرق -  تئارق  طیارـش  رتشیب  ام  دوش و  تلفغ  دیابن  رکذ ، هماع  طیارـش  زا  هتبلا  دنک . هولج  بلق  رد  دیحوت  رون  و  دنک ،

(299 . ) میتشاد روکذم  ةالصلا  بادآ  رد  تسه - 
رد دنک  هبـساحم  ار  سفن  تسا -  رـضاح  بلق  هک  يرادقم  هب  ینعی  نآ -  هجوت  بلق و  لابقا  بسح  هب  ياهقیقد  دـنچ  زور  بش و  رد  رگا 

. هللا ءاش  نا  دسریم ، هجیتن  هب  رتدوز  یلیخ  دنک ، وجتسج  نآ  زا  ار  نامیا  راثآ  و  دنک ، نامیا  رون  هبلاطم  نآ  زا  و  نامیا ، رون  لیصحت 
دـیازفیب و نآ  لاکـشا  هب  زین  هیناسفن  سواـسو  ناطیـش و  دـشاب و  لکـشم  سفن  يارب  یناـعم  نیا  اـب  سنا  رما ، لّوا  رد  تسا  نکمم  ازیزع !
: دیوگب و  دهد ، شیامن  لکشم  گرزب و  ار  هللا  یلا  كولس  ترخآ و  هار  كولس  ناسنا  هب  دنک و  سویأم  لاوحا  نیا  لیصحت  زا  ار  ناسنا 

یناعم نیا 
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فرـصنم نآ  زا  هدش  یمـسا  ره  اب  دنک و  رفنتم  نآ  زا  ار  ناسنا  دـناوتب  رگا  هک  دوش  یهاگ  هکلب  درادـن ؛ یطبر  ام  هب  تسا و  ناگرزب  لام 
قح و هار  هک  دـنکن  ناـمگ  و  دـنکن ، اـنتعا  نآ  ساوسو  هب  دـنک و  دـیلپ  نآ  دـیاکم  زا  هیقیقح  هذاعتـسا  دـیاب  بلط  قح  ناـسنا  یلو  دـنک ؛
ناسآ و ار  تداعـس  قرط  یلاـعت  يادـخ  نآ ، رد  دوش  دراو  ناـسنا  رگا  یلو  تساـمن  لکـشم  لّوا  یلب ، لکـشم . تسا  يرما  نآ  لیـصحت 

. دنک کیدزن 
قح بلاط  دناسریمن . يررـض  ییاج  هب  تسین و  اهراک  زا  کی  چیه  فلاخم  درادـن و  یلاکـشا  دـش ، رکذ  هک  ییزج  روتـسد  نیا  نونکا 

مولعم دنک . مادقا  رتشیب  تفایرد ، ار  دوخ  نطاب  تینارون  دید و  يرییغت  نآ  تراهط  بلق و  يافص  رد  رگا  دنک ؛ مادقا  يدنچ  تسا  بوخ 
. دنک یّقلت  ار  نآ  تیمها  اب  دیاب  ناسنا  تسا ، هداعلا  قوف  نآ  تیمها  نوچ  دریگ و  ماجنا  نامز  لوط  اب  یجیردت و  روما ، نیا  تسا 

؛ تسین مهم  زین  دـشن  ناربـج  رگا  و  منک ، ار  نآ  ناربـج  ادرف  دـشن  زورما  رگا  دـیوگب : ناـسنا  هک  تـسین  يواـیند  ياهررـض  لـیبق  زا  نـیا 
. تسین نآ  يارب  رخآ  هک  یتخبدب  نآ  درادن ، نایاپ  هک  یتواقش  نآ  تسا ، يدبا  تواقش  تداعس و  نیا  درذگیم !

ار اهترسح  دنوریم و  دنراذگیم و  ار  نآ  نآ ، لها  هک  دنیبیم  زور  ره  و  دنادیم ، دوخ  هک  ایند -  هلیاز  روما  رد  هک  لفاغ ! ناسنا  هراچیب 
تنحم ره  تمحز و  ّتلذ و  ره  اب  ار  دوخ  و  دشوکیم ، نآ  لیصحت  عمج و  رد  دهج  ّدج و  لامک  اب  و  دهدیم ، تیمها  ردقنیا  دنربیم - 
ردقنیا تسوا -  يدبا  تداعـس  لیفک  هک  نامیا -  لیـصحت  يارب  یلو  دـنکیمن . زیهرپ  یگنن  راع و  چـیه  زا  و  دـنکیم ، ور  هب  ور  یبعت  و 

هب و  هدیـشکن ، تسد  يراگنا  لهـس  یتسـس و  زا  زاب  ینامـسآ ، ياهباتک  همهنیا  ایلوا و  ایبنا و  ظعاوم  همهنیا  اـب  هک  تسا  هدرـسفا  تسس و 
ار ملاع  ياههوک  و  مرن ، ار  اراخ  گنس  هک  نآ -  دیعو  دعو و  ینآرق و  ياهتظعوم  هداتفین ، دوخ  تمحز  ّتلذ و  تبیـصم و  راگزور  رکف 

ًاعِـشاَخ ُهَتیأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآْرُقلا  اَذـه  اـْنلَْزنأ  َْول  : » دـیامرفیم یلاـعت  يادـخ  يرآ ، دـنکن ! رثا  ناـسنا  نیا  تخـس  لد  رد  دـنکیم -  عشاـخ 
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(. 300 « ) َنوُرکَفَتی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اَُهبِرْضَن  ُلاْثمَألا  ْکِلت  َو  ِهَّللا  ِۀیْشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم 
220

يارب هک  ار ، ادـخ  نآرق  هدرک و  رت  تخـس  اراـخ  گنـس  زا  ار  وت  لد  هک  تسیچ  وـت  یبـلق  ضرم  نیبـب  نک ، رکفت  تخـس ! لد  ناـسنا  يا 
!؟ دریذپیمن هدمآ ، اهتملظ  اهباذع و  زا  وت  تاجن 

سوکنم ار  تبلق  هتـسب و  ار  تمـشچ  شوگ و  هار  هدومن  هولج  ترظن  رد  نآ  خرـس  درز و  اـیند و  تروـص  هب  هک  ناطیـش  ياـهماد  يرآ ،
ٌنیْعأ َال ْمَُهل  َو  اَِهب  َنوُهَقْفی  ٌبُوُلق َال  ْمَُهل  ِْسنإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثک  َمَّنَهَِجل  اَنْأَرَذ  دـقل  و  : » دـیامرف هک  هفیرـش  هیآ  رد  نک  رکفت  نونکا  هدومن 

مّنهج يارب  هک  یناسک  تمالع  نیبب  (. 301 « ) َنُوِلفاَْغلا ُمُه  ِکئلُوا  ُّلَضأ  ْمُه  َْلب  ِماَْعنَألاک  ِکئلُوا  اَِهب  َنوُعَمْسی  ٌناَذآ َال  ْمَُهلَو  اَِهب  َنوُرِْـصبی 
؟ تسه وت  رد  نایمّنهج ، هناشن  دناهدش و  قلخ 

دهدیم لیکـشت  ار  یناویح  لد  هک  هراپ  تشوگ  اب  دـشاب ، مورحم  نآ  نطاـب  هب  ار  اـیند  رهاـظ  ندـنادرگرب  هّقفت و  ّربدـت و  رون  زا  هک  یبلق 
ار ملاـع  نیا  تاوصا  زج  هک  یـشوگ  و  دـشاب ، روک  تمکح  تربـع و  رظن  زا  دـنیبن و  ار  ملاـع  نیا  تروص  زج  هک  یمـشچ  درادـن . یقرف 

تیـصاخ هس  نیا  هک  اهنآ  تسین . زاتمم  تاناویح  شوگ  مشچ و  اب  دریذـپن ، ار  حـیاصن  مکِح و  و  دـشاب ، لزعنم  هیهلا  ظعاوم  زا  دونـشن و 
نآ اب  و  یهّللا ، ةرطف  رون  نآ  اب  ناسنا  هچ  ناویح ؛ زا  دـنرتهارمگ  اهنآ  هکلب  ناسنا ، تروص  هب  دنتـسه  یتاناویح  دـنرادن  ار  یناسنا  گرزب 

یناویح ماـقم  هب  هدرکن و  یتـکرح  تیناوـیح  هبترم  زا  دراد -  وا  هب  صاـصتخا  هک  اـیبنا -  تیادـه  داـشرا و  ینامـسآ و  ياـهباتک  نآرق و 
. هدومن فوقو 

یناـسنا كولـس  هب  و  هدرک ، مگ  هار  لزنم  نیب  رد  هراـچیب  ناـسنا  یلو  تسا ، تیناویح  لزنم  اـت  شطارـص  نیمه و  شریـس  تیاـغ  ناویح 
تیناسنا طارـص  قیرط و  زا  و  هدـنارذگ ، ار  دوخ  رمع  یگتـسکشرو  تراـسخ و  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تداعـس  هیامرـس  و  هدیـسرن ،

. تسا ناویح  زا  ّلضا »  » ناسنا نیا  سپ  هدش . هارمگ 
همه زا  یناویح  فاصوا  رد  دش ، دراو  هینالهج  هیناطیش و  تافرـصت  تحت  رد  دش و  جراخ  هینالقع  هینامحر و  تافرـصت  زا  رگا  ناسنا  زین 

دهد و انف  داب  هب  ار  تادوجوم  هلسلس  و  دزیر ، ورف  ار  ناهج  ناینب  و  دنز ، شتآ  ار  ملاع  یناسنا  توهش  بضغ و  هوق  دوش . رتالاب  تاناویح 
. دنک مدهنم  ار  نیدت  ندمت و  ساسا 

221
. ددرگ هتسسگ  تیعمج  کی  هتـشر  ساسا  و  دوش ، نک  ناینب  هداوناخ  رازه  اهدص  رفن ، کی  تسایر  ّبح  ای  بضغ  رثا  رب  هک  دوش  یهاگ 

شتوهش بضغ و  يارب  هک  تسا  ناسنا  تسین . یمرگ  نیا  هب  ناشتوهش  رونت  یگدنزوس و  نیا  هب  ناشبضغ  شتآ  تاناویح ، زا  کی  چیه 
. دناشنن ورف  زیچ  چیه  ار  شعمط  صرح و  تسین و  نایاپ 

زا ددرگ ، وا  رخسم  رگا  ملاع  کلامم  و  دنیشنن ، ورف  شعمط  صرح و  شتآ  دوش ، روناج  نیا  همعط  رگا  شنیمز ، نامـسآ و  همه  هب  ملاع 
بحاص ًاردان  اهنآ  رد  رگا  و  دنیشن ، ورف  اهنآ  توهـش  شتآ  دندیـسر  دوخ  همعط  هب  نوچ  تاناویح  رگید  دهاکن . وا  یناسفن  ياهـشهاوخ 

عمج هب  ناتـسبات  راهب و  رد  هک  ناگچروم  تسا . یفیعـض  صرح  يدودحم و  سح  دوش ، ادیپ  يروآ  عمج  صرح  یـشیدنا و  لآم  ّسح 
نوچ دنتسناوتیم  ناتسمز  رگا  و  دننکیم . فرصم  ار  دوخ  هدروآ  عمج  مایا ، نآ  رد  و  هتسب ، ار  اهنآ  قازترا  هار  ناتسمز  دنلوغشم ، يروآ 

. دندرکیمن ادیپ  لاغتشا  يروآ  عمج  هب  دیاش  دننک ، قازترا  و  دنیآ ، نوریب  هنال  هناخ و  زا  راهب 
سپ ارچ  دوب  هشاعا  يارب  شلیصحت  جرخ و  يارب  شعمج  رگا  تسا . هیاپ  ساسا و  هچ  يور  تسین  مولعم  وا  يروآ  عمج  هک  تسا  ناسنا 

رت تسپ  مئاهب  زا  و  ّلضا »  » تاناویح زا  دوخ  رس  ناسنا  سپ  دوشیم !؟ نوزفا  شصرح  عمج ، زا  سپ  دوریم و  رتشیب  شلابند  زین  نیمأت  زا 
قح ناسنا  تسا و  قح  دوصقم  هبعک  هدرک . مگ  ار  دصقم  یلو  دراد  دصقم  يرآ ، درادـن . دـصقم  هراچیب  نیا  دنتـشاد  دـصقم  اهنآ  تسا ؛

(. 302 « ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرکِِذب  َالأ  ، » تسین تایاغلا  ۀیاغ  زج  یتیاغ  تسا -  هللا  ةرطف  رون  زا  هک  ار -  یهلا  بلط  نیا  و  تسا ، بلط 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 474 

http://www.ghaemiyeh.com


دوحج نآ : دض  قیدصت و  دصقم 3 

[ دوحج قیدصت و  زا  دصقم  : ] لّوا لصف 

عـضاخ نآ و  ّدر  قح و  راکنا  زا  ترابع  دوحج  هکنانچ  تسا ؛ نآ  هب  مزاـج  تباـث  داـقتعا  قح و  لوبق  زا  تراـبع  ماـقم ، نیا  رد  قیدـصت 
. تسا نآ  يارب  ندشن 

لهج و دونج  زا  راکنا  هکنانچ  تسا ؛ هرومخم  ترطف  هب  عجار  لقع و  دونج  زا  قیدصت 
222

. تسا هبوجحم  ترطف  هب  طوبرم 
سدق تراهط و  ملاع  زا  و  هدـش ، ریمخت  الع ) ّلج و   ) قح لالج  لامج و  تردـق  تسد  هب  یناسنا  ترطف  نوچ  هکنآ  لامجا  نیا  لیـصفت 
تـسا قح  قشاع  بلط و  قح  و  تسا ، بیغ  ملاع  هب  نآ  ههجو  نوچ  تسا و  یلقیـص  ینارون و  تقلخ  ترطف و  لّوا  رد  تسا ، هدـش  لزان 

تالاهج و اب  و  دراد ، هیتاذ  تبسانم  تسا -  سدق  تراهط و  رون و  ملاع  زا  هک  هقح -  روما  هینامیا و  قیاقح  اب  دش ) مولعم  ًاقباس  هکنانچ  )
. تسا بسانت  یب  بیذاکا  اههطولُغا و  لیطابا و 

ِرُْظنْیلَف : » دـیامرف یلاعت  يادـخ  تسا و  ملاع  ياذـغ  ملع  و  دـشاب ، بسانتم  مه  اب  دـیاب  مولعم  ملاع و  ملع و  هک  تسا  ررقم  دوخ  لـحم  رد 
ناسنا دیاب  : » دومرف هفیرش  هیآ  ینعم  رد  هک  دناسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  دنـس  فیرـش ، یفاک  رد  (. 303 « ) ِهِماَعَط َیلإ  ُناْسنإلا 

(304 «. ) دنکیم ذخا  هک  زا  دنیبب  دنکیم ، ذخا  هک  شملع  هب  دنک  رظن 
هیناحور و قیاقح  هیهلا و  فراعم  هیقیقح و  مولع  اب  بسانتم  تسا ، تراهط  رون و  ملاع  زا  نوچ  تسا ، دوخ  هیلصا  ترطف  هب  ات  ناسنا  سپ 

همه هک  بیغ ، ملاع  ياهـشقن  ترودک . گنز و  هب  شیالآ  یب  یلقیـص و  ینارون و  تسا  ياهنییآ  نوچ  سفن  ههجو  و  تسا ، هیبیغ  ملاوع 
. دنک لوبق  یبوخب  اهنآ ، اب  تبسانم  هب  زین  نآ  و  ددرگ ، شَقَْتنُم  نآ  رد  تسا ، فراعم  خنس  هقح و  مولع  سنج  زا 

ترطف هب  سفن  ههجو  تسا ، تاراذـق  تارودـک و  تاملظ و  ملاع  هیناطیـش و  تاحفن  زا  طلغ ، هلطاب  تاـسایق  بیذاـکا و  لـیطابا و  نوچ 
ات ترطف ، نیا  رگا  ددرگن و  لعفنم  اهنآ  زا  و  دنکن ، لوبق  ار  اههشقن  نآ  سپ  تسین ، هجاوم  بسانم و  اهنآ  اب  فرصنم و  اهنآ  زا  هرومخم ،

و دوشن ، نادرگور  یقح  چـیه  زا  و  دریذـپن ، قح  فالخرب  ار  يرما  چـیه  دـسرن ، نآ  هب  سیلبا  فرـصت  تسد  و  دـنام ، ظوفحم  راک  رخآ 
رد هدش ، لزان  هقح  مولع  نداعم  یهلا و  یحو  ندـعم  زا  هک  روط  نامه  مالـسلا  مهیلع  مارک  ءایلوا  ماظع و  ءایبنا  فیرـش و  نآرق  تامیلعت 

. دومن ریبعت  ناوتیم  قح  دبع و  نیب  یناملظ  ياهباجح  هب  اهنآ  زا  هک  هلیختم ، ياههباعد  سفن و  تافرصت  هبیاش  یب  دنک  هولج  نآ 
223

لهج و توهش و  ناطلس  دیدرگ و  یناملظ  تعیبط ، ملاع  هب  لاغتشا  هطساو  هب  و  دش ، بوجحم  دوخ  تیناحور  زا  رگا  ترطف ، نیمه  یلو 
توکلم تیناـحور و  ملاـع  زا  شنطاـب  ههجو  دـش ؛ سونأـم  کـلم  ملاـع  تارثک  يویند و  ّذـالَم  اـب  و  درک ، هبلغ  نآ  رب  تنطیـش  بضغ و 

هک هلیختم -  ياههباعُدو  مهو  ناطلـسو  دوش ، بسانتم  ناطیـش  ّنج و  ملاع  اـب  و  ددرگ ، عطقنم  ینارون  ملاوع  نآ  اـب  شبـسانت  فرـصنم و 
خلت وا  هقئاذ  رد  تسا  سدق  تراهط و  رون و  ملاع  زا  هچنآ  هیهلا و  فراعم  قیاقح و  و  دنک ، تموکح  نآ  رب  تسا -  ریغـص  ِناسنا  ِناطیش 

. دیآ راوگان  نیگنس و  شا  هعماس  رد  و 
اراوگ و شحور  هقئاذ  رد  نیریـش و  شماک  رد  تسا  هطولُغا  هطَـسفَس و  هبذاک و  ماهوا  هلطاب و  دیاقع  تاراذـق و  تاملظ و  ملاع  زا  هچنآ 
راـگنز و لـیبق  زا  هچنآ  و  دـنکن ، لوبق  تسا  فیطل  ياـههشقن  رون و  خنـس  زا  هچنآ  هک  یفیثک  هدز  گـنز  هنییآ  ناـنوچ  دـیآ ، دـنیاشوخ 
تایرورـض و یتح  یتقیقح ، ّقح و  چـیه  يارب  لد  دوش و  ادـیپ  راکنا  دوحج و  تلاـح  سفن ، رد  سپ  دوش . مکارتم  نآ  رد  تسا  تفاـثک 
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. دوشن عضاخ  تایرطف 
دیدپ يوجتـسج  و  دنک ، ادیپ  وا  رگتعنـص  مِّظنم و  هب  لاقتنا  یبیجع ، قیقد  تعنـص  عیدـب و  ماظن  ره  زا  هک  تسا  ترطف  بحاص  ره  يرطف 
تعنـص ویدار و  قرب و  هّوق  فشک  دهاوخیمن ؛ رگتعنـص  بیجع  تعنـص  نیا  هک  دنکن  روطخ  وا  لد  رد  يدیدرت  چیه  و  دنک ، وا  هدنروآ 

تمظع و اـب  ار  وا  و  نآ ، فشکتـسم  رگتعنـص و  يارب  دـنک  عضاـخ  ّتلبج  ترطف و  لـصا  هب  ار  ناـسنا  هـبیجع  تاعونـصم  رگید  نـفلت و 
. یهاوخن یهاوخ  دنک ، دای  یگرزب 

، دشاب هدش  تسرد  دوخ  هب  دوخ  روط  نیمه  اهنیا  تسا  نکمم  تسین ، داتسا  رگتعنـص و  هب  جاتحم  تسین ، يزیچ  اهنیا  دیوگب : یـسک  رگا 
توکس و هب  ار  فرح  نیا  هدنیوگ  باوج  هک  دیآ  خلت  راوگان و  يروط  هب  حور  هقئاذ  رد  و  نیگنس ، طلغ  لامتحا  نیا  سک  ره  هعماس  رد 

ياهتعنـص قرب و  هّوق  شیادیپ  هک  تانیاک ، لوقعلا  ریحم  گرزب  تعنـص  ملاع و  بیجع  ماظن  یلو  دیآ . رظن  هب  یلوَا  ندنارذگ  یـشوماخ 
تایئزج زا  ییزج  ره  رد  ملاع  گرزب  هفـسالف  لوقع  مامت  هدـش و  ادـیپ  یناسنا ، زغم  ینعی  نآ  کچوک  هناـخراک  کـی  زا  يرـشب  بیجع 

اهیـسررب هدرک و  اهتقد  نآ  يرهاظ  نامتخاس  رد  حیرـشت  ّبط و  ءاـملع  تسا  لاـس  نارازه  هکنآ  اـب  و  تسا ، ریحتم  رـشب  نیمه  ناـمتخاس 
لد هک  دنتـسه  یـصاخشا  لوهج  مولظ  ناسنا  نیا  دارفا  رد  زاب  فصو ، نیا  اب  دناهدربن . یپ  نآ  تقیقح  هب  یتسار ، یتسردـب و  دـناهدومن ،

نآ و عناص  یگرزب  تمظع و  هاگشیپ  رد  عضاخ  اهنآ 
224

تایرطف زا  هک  هتـسشن  يروط  هب  اهنآ  تخـس  ياهلد  رد  دیدرت  ِترودـک  ههبـش و  کش و  رابغ  و  تسین ، نآ  هدـنروآ  دـیدپ  راگدرورپ و 
(. 305 « ) ُهَرَفکأ اَم  ُناَْسنإلا  َِلُتق  ، » دنوشن عضاخ  لوقع  تاحضاو  تایرورض و  هب  و  دننک ، تلفغ  دوخ 

تـسد زا  ار  ترطف  تینارون  تنطیـش ، همهاو و  تسد  رد  ندـش  روهقم  تعیبط و  ملاع  هب  لاغتـشا  هطـساو  هب  ناـسنا  هکنآ  رگم  تسین  نیا 
ْمِکتاَبیَط ُْمْتبَهْذأ  ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفک  َنیِذـَّلا  ُضَْرعی  َمْوی  َو  : » دـیامرف یلاعت  يادـخ  هکنانچ  هدـش ؛ عطقنم  قیاقح  زا  نآ  هطبار  هقالع و  و  هداد ،

(. 306 « ) َنوُقُسْفَت ُْمْتنک  اَِمبَو  ِّقَْحلا  ِریَِغب  ِضْرألا  ِیف  َنُوِربکَتْسَت  ُْمْتنک  اِمب  ِنْوُْهلا  َباَذَع  َنْوَزُْجت  َمْوْیلاَف  اَِهب  ُْمتْعتْمَتْسا  َو  اْینُّدلا  ْمِکتایَح  ِیف 
زا هک  دـشاب  هللا  ةرطف  رون  نامه  تاوهـش  رد  قارغتـسا  ایند و  هب  عتمت  و  ایند ، یناگدـنز  رد  دـندرب  رافک  هک  ار  دوخ  تابیط  زا  یکی  دـیاش 

. داد تسد  زا  ار  نآ  ایند  هب  هّجوت  هطساو  هب  و  دوب ، ناسنا  يارب  ینامسآ  دئاوم 
اهنآ همزال  دـناهدشن ، جراخ  دوخ  تینارون  زا  هک  هیلـصا  ياـهترطف  دـشاب ، بساـنم  دـیاب  يذـغتم  اذـغ و  ناـهرب ، مکح  هب  نوچ  هلمجلاـب ،

دوحج راکنا و  اهنآ  همزال  هدومن ، هبلغ  اهنآ  رب  تنطیش  تلاهج و  هک  هبوجحم ، ياهترطف  نآ  تسا و  تقیقح  يارب  عوضخ  قح و  قیدصت 
. تسا لهج  دونج  زا  دوحج  لقع و  دونج  زا  قیدصت  سپ ، تسا .

[ دوحج زا  سفن  حالصا  : ] مود لصف 

، سفن لاوحا  نیرتدب  زا  هک  ار -  راکنا  دوحج و  تلاح  دناوتیم  تسا ، عقاو  تسا -  ریغت  هّدام و  ملاع  هک  تعیبط -  ملاع  نیا  رد  ات  ناسنا 
لقع و فّرصت  تحت  رد  دیآ و  نوریب  ناطیش  لهج و  دنج  فّرصت  تحت  زا  دهد و  رییغت  تسا -  يدبا  نارسخ  سفن و  نالذخ  بجوم  و 

. دریذپ ماجنا  حلاص  لمع  عفان و  ملع  هب  نآ  و  دوش ، دراو  نامحر 
هچرگ دـنک ، زاب  تفرعم  زا  یباوبا  نیطّـسوتم ، يارب  رکفت  نیا  و  تسا ، دوجو  رارـسا  قیاقد  تاعونـصم و  فیاطل  رد  رکفت  عفاـن : ملع  اـما 

، راربا هیبلق  هنسح  نیا  و  تسا ، باجح  نیلماک  يارب 
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(307 . ) تسا هاگرد  نابّرقم  هئیس 
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هکلب ندـب ، نامتخاس  هکلب  سفن ، تفرعم  تسام و  دوخ  اـم ، هب  رتکیدزن  زیچ  همه  زا  یلو  تسا ، رامـشیب  تعنـص  فیاـطل  رد  رکفت  قیرط 
(308 «. ) ُّهَبَر َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن ، َفَرَع  ْنَم  : » تسا هللا  ۀفرعم  قیرط  ندب ، لاعفا 

یکی تسا : عون  ود  رب  دراد ، هدـیاف  قیدـصت  تینارون و  هب  نآ  دوحج  تملظ و  تلاـح  سفن و  لاوـحا  لیدـبت  يارب  هک  حـلاص  لـمع  اـما 
. هیبلاق لامعا  رگید  و  هیبلق ؛ لامعا 

نآ هدمع  دنک و  هیرطف  تیناحور  عاجرتسا  دـنادرگرب و  دوخ  هیلوا  تلاح  هب  ار  ترطف  هک  تسا  یلامعا  ماقم ، نیا  رد  هیبلق  لامعا  زا  دارم 
(309 . ) میتشاد روکذم  ثیدح  نیعبرا  حرش  رد  ار  نآ  زا  یحرش  ام  نآ و  هیرهاظ  هینطاب و  طیارش  هب  تسا  هبوت 

ینیبدوخ یهاوخدوخ و  ایند و  ّبُح  نآ  هدمع  هک  هیعیبط -  یشاوغ  زا  نآ  صیلخت  هیفصت و  بلق و  ریهطت  هیکزت و  هب  لاغتشا  نآ ، زا  سپ 
، دنهد تیمها  رتشیب  زیچ  ره  زا  نآ  هب  كولس  هدهاجم و  لها  هک  تسا  هللا  یلا  كولس  باب  تاّمهم  زا  هک  دنک  ادیپ  تسا -  ییأر  دوخ  و 

. یلاعت هللا  ءاش  نا  دوخ -  لحم  رد  دش  دهاوخ  روکذم  کی  ره  زا  ياهمش  قاروا ، نیا  رد  و 
لاغتشا نآ  و  دزیگنارب ، تعیبط  رکـس  نارگ و  باوخ  زا  دنک و  دوخ  لاوحا  رکذتم  ار  سفن  هک  تسا  یلامعا  ماقم ، نیا  رد  یبلاق  لمع  اما 
ندومن رادیب  سفن و  رکذت  دصقم  هب  تسا -  بلق  روضح  هدـمع ، هک  نآ -  طیارـش  اب  تسا  تراهط  یحو و  تیب  لها  زا  هدراو  راکذا  هب 

. نیعولطلا نیب  بش و  رخاوا  لثم  دشاب ؛ رتمک  ایند  ترثک و  هب  سفن  لاغتشا  هک  یتاقوا  رد  نآ 
: دومرف یسیع »  » هب یلاعت  يادخ  هک  دنک  تیاور  فیرش  یفاک  رد 

زا ینعی ، ینک ؛ ُْصبْـصَبَت  اعد  رد  هک  تسا  نآ  رد  نم  يدونـشخ  اـهتولخ . رد  نک  نم  داـی  رایـسب  ار و  تبلق  نم  يارب  نک  مرن  یـسیع ! يا 
(310 . ) شابم هدرم  شاب و  هدنز  رکذ  اعد و  نیا  رد  یلو  يوش ؛ هّجوتم  نم  هب  يراوخ  ّتلذ و  اجر و  فوخ و  يور 
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(311 «. ) دننک دای  ارم  هک  منانآ  نیشنمه  نم  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  تسا  روکذم  رایسب  هفیرش  ثیداحا  رد  و 

و دوش ، هتـشادرب  بلق  تلفغ  توسق و  و  ددرگ ، عـفترم  روـضح  عـناوم  و  دوـش ، قْرَخ  قـح  دـبع و  نیب  ياـهباجح  یقیقح ، رکذ  اـب  يرآ ،
رد بلق  هک  تسا  نآ  هدـمع  یلو  ددرگ ؛ هدوشگ  وا  يور  هب  قح  تمحر  فطل و  باوبا  دوش و  زاب  کلاس  يور  هب  یلعا  توکلم  ياهرد 
نآ اب  سنا  اب  لد  و  تسا ، ناگدرم  زا  تسوا  سّدقم  هجو  قح و  ریغ  هچنآ  دریگن و  سنا  ناگدرم  اب  و  دشابن ، هدرم  دشاب و  هدنز  رکذ  نآ 

. دوش کیدزن  يروخ  رادرم  یگدرم و  هب 
. تسا بسانم  بلق  روضح  اب  مویَق » ای  یَح ، ای   » كرابم مسا  صوصخ  ادخ و  رکذ  لد ، ندومن  هدنز  يارب  هلمجلاب ،

کَناَْحبُس َْتنأ  ّاَلإ  َهلإ  َال  : » نتفگ رایـسب  نتفر و  هدجـس  رد  هبترم  کی  يزور ، بش و  ره  رد  هک  تسا  لوقنم  تفرعم  رکذ و  لها  ضعب  زا 
داتسا ترضح  زا  نوچ  هک  هدومرف  لقن  ترخآ  هار  ناکلاس  یضعب  زا  تسا و  بوخ  یحور  تایقرت  يارب  ( 312 « ) َنیِِملاّظلا َنِم  ُْتنک  ّیِنإ 
ضعب زا  تفگیم . ار  فیرـش  رکذ  نیا  هبترم ، رازه  تفریم و  هدجـس  هبترم  کی  يزور ، بش و  ره  رد  دینـش ، ار  لـمع  نیا  هدـیاف  دوخ 

(313 . ) تفگیم هبترم  رازه  هس  هک  هدومن  لقن  رگید 
، دومرف هظحالم  ار  يربز  نشخ  گنس  هک  تسا  لوقنم  امهیلع ) هللا  مالس   ) نیـسحلا نب  یلع  نیدجاّسلا  دیـس  نیدباعلا و  نیز  ترـضح  زا 

ُهللا ّالإ  َهلإ  ال  ًاَّقِر ، َو  ُبعَت  ًادّ ُهللا  ّاَلإ  َهلإ  ال  ًاَّقَح ، ًاّقَح  ُهللا  ّالإ  َهلإ  ال  : » تفگ هبترم  رازه  درک و  هیرگ  دومن و  هدجـس  داهن و  نآ  رب  ار  كرابم  رس 
نبا بانج  و  ( 315 ، ) تسا فورعم  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ام ، يالوم  ترـضح  ینالوط  ياههدجـس  و  ( 314 « ) ًاَقیِدْـصَت َو  ًانامیإ 

نب لضف  زا  هدجس . لوط  رد  هدومرف  راوگرزب  نآ  هب  يادتقا  ردقلا ، لیلج  هقث  ریَمُع  یبأ 
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[: تفگ  ] هک تسا  لوقنم  ناذاش 
، ینک بسک  اهنآ  يارب  هک  یتسه  جاتحم  لایع و  ياراد  یتسه  يدرم  وت  هک : دنکیم  ضرعت  دوخ  قیفر  هب  يدرم  مدید  مدش ، قارع  دراو 
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. هدجس نداد  لوط  زا  دوش  روک  وت  ياهمشچ  هکنیا  زا  متسین  نمیا  نم  و 
هب يربیم  نامگ  هچ  دشیم . لطاب  ریَمُع » یبأ  نبا   » مشچ دـشیم ، لطاب  هدجـس  لوط  زا  یـسک  مشچ  رگا  وت ! هب  ياو  تفگ : صخـش  نآ 

(316 ( !؟ سمش لاوز  تقو  رگم  تشادنرب  هدجس  زا  ار  شرس  حبص و  زامن  زا  دعب  درک  رکش  هدجس  هک  يدرم 
(317 . ) تسا نیباّوأ  ننس  زا  مالسلا و  مهیلع  همئا  نید  زا  هدجس  لوط  هک  تسا  هدش  دراو  و 

تقـشم تمحز و  لاـمعا  عون  نیا  اـهنآ  يارب  دـندرک ، ادـیپ  سّدـقم  تاذ  نآ  هب  ّتبَحَم  سنا و  و  دـنراد ، قح  هب  تفرعم  هک  ناـنآ  يرآ ،
شوخ هچ  تسوا . ّتبَحَم  زا  ياهحشر  اهتیبوبحم ، اهتّبحم و  همه  هک  یبوبحم  نآ  هّصاخ  درواین ؛ تلالم  بوبحم  اب  ترـشع  سنا و  درادن .

: نانآ نابز  زا  تسا  هدش  هتفگ 
دنک هچ  ار  ناج  تخانش  ار  وت  هک  سک  نآ 

دنک هچ  ار  نامناخ  لایع و  دنزرف و 
یشخب شناهج  ود  ره  ینک  هناوید 

(318  ) دنک هچ  ار  ناهج  ود  ره  وت  هناوید 
سک تسود ، زا  ریغ  هب  دجنگیمن  ام  ریمض  رد 

(319  ) سب تسود  ار  ام  هک  هد  نمشد  هب  ار  ملاع  ود  ره 
. دنناد نمـشد  قیال  ار  ملاع  ود  ره  دندرک ، ادـیپ  يدـبا  یگدـنز  وا  لاصو  یناگدـنز  بآ  زا  و  دندیـشون ، تسود  ّتبَحَم  ماج  زا  هک  نانآ 

راوگرزب کلم  نآ  نیما -  لـیئربج  نوچ  دوب ، ( 320 « ) َضْرألاَو ِتاومَّـسلا  َرَطَف  يِذـَِّلل  یِهْجَو  ُتْهَّجَو   » شبلق ههجو  رد  هک  نمحرلا  لیلخ 
وا هب  ملع -  یحو و 
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وا دوخ  زج  یتجاح  دنتخادنا . تسود  يوک  هب  ار  دوخ  تاجاح  راب  اهنآ  ( 321 «. ) مرادن یتجاح  وت  هب  : » دومرف يراد ؟ یتجاح  ایآ  تفگ :

«. سب دمآ و  یکی  قشع  هلبق  « ؛ تسین لامج  قاشع  يارب  یقیقح  هلبق  زج  يدوصقم  دنرادن ،
تـشم کی  هب  تاداعـس ، هلمج  زا  میدرک و  شوخ  لد  یناویح  ياهتوهـش  هب  تاماقم ، همه  زا  هک  مینابوجحم  نارک و  ناروک و  اـم  يرآ ،

ياـهباجح نیا  زا  و  هدومرف ، يریگتـسد  تسود  تمحر  فطل و  هکنآ  رگم  میدرک ؛ عناـق  ار  دوـخ  میراد و  یگتـسبلد  رادـقم  یب  میهاـفم 
. دیامرف لصو  دوخ  هب  عطقنم و  نارگید  زا  و  دشخب ، یگدنز  دوخ  ّتبَحَم  هب  ار  ام  لد  دنک و  جراخ  ار  ام  مکارتم  ياهتملظ  ظیلغ و 

طونق نآ : ّدض  اجر و  دصقم 4 

لهج دونج  زا  طونق  و  تسا ، لقع  دونج  زا  اجر  لّوا : لصف 

نیا همزال  تسا ؛ قلطم  لماک  الع ) ّلج و   ) یلاعت قح  هک  ینافرع  يونعم  ِقوذ  هب  تفایرد  دوخ ، تنیط  يافص  ترطف و  رون  هب  لقع  نوچ 
قـالطالا یلع  هعـساو  تمحر  قلطم و  لـماک  هب  توعد  ار  وا  ترطف  نوچ  تسوا و  تمحر  قح و  هب  لـماک  دـیما  قثاو و  ءاـجر  تفرعم ،

هیتاذ و تـالامک  قح و  زا  دـش ، بجتحم  دوخ  هیلـصا  تیناروـن  زا  ترطف  رگا  هکناـنچ  دـناسر ؛ يراودـیما  لـماک و  ءاـجر  هب  ار  وا  دـنک ،
سأی و نیا  دوش و  سویأم  قح  تمحر  زا  هک  دسر  ییاج  هب  یهاگ  باجتحا  نیا  دوش . بوجحم  سدقم  تاذ  نآ  تمحر  هعس  هیتافص و 

. تمحر رد  دیدحت  هب  دنک  عوجر  عقاو  رد  طونق 
هب ّنظ  نسح  اجر  لوصح  أدـبم  زین  تسا و  باجتحا  زا  هرومخم و  ترطف  فـالخرب  طونق  و  تسا ، تاـیرطف  زا  اـجر  هک  دـش  مولعم  سپ 
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تمحر و هعـس  هب  ملع  ّنظ ، ءوس  ّنظ و  نسح  لوصح  أدبم  هچرگ  تسا . سّدقم  تاذ  هب  ّنظ  ءوس  تمحر  زا  ِطونق  أدبم  و  یلاعت ، يادخ 
. تسا نآ  هب  لهج  و  یلعف ، یتافص و  ییامسا و  لامک  هب  نامیا 

هب عوجر  زا  باجح  و  تسین ، بجتحم  دوخ ، هرومخم  هیتاذ  ترطف  بسح  هب  لقع  نوچ  و 
229

. دراد یلاعت  قح  هب  يرطف  تفرعم  دوخ ، هیلصا  ترطف  بسح  هب  تهج ، نیا  زا  تسا  تعیبط 

رورغ اجر و  نیب  قرف  مود : لصف 

لامک ار  اهنآ  وا  تسوا و  رد  ییاهبیع  اهناصقن و  هک  اسب  هچ  دوش و  لفاغ  دوخ  زا  ینیبدوخ ، یهاوخدوخ و  سفن و  ّبح  هطساو  هب  ناسنا 
یکی نیا  دهدب و  اهنآ  نیب  حیحص  زییمت  دناوتب  هک  تسا  یسک  مک  و  تسا ، دایز  رایـسب  سفن  تافـص  نیب  هابتـشا  دنک و  نامگ  نسح ، و 

اُونوکَت َو َال   » هدومرف نآ  هب  هراشا  هک  تسا ، هدـش  لصاح  الَع ) ّلج و   ) قح نایـسن  زا  هک  تسا  سفن  نایـسن  بتارم  زا  یکی  ای  یناـعم ، زا 
. میتسین یلیصفت  هجو  هب  نآ  نایب  ددصرد  نونکا ، ام  و  (، 322 « ) نوُقِساْفلا ُمُه  ِکئلْوُأ  ْمُهَسُْفنأ  ْمُهاَْسنأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِّذَلاک 

هب قوثو  اجر و  نیب  ام  ینامَا و  رورغ و  نیب  ام  زییمت  دروخیم ، لوگ  تیبوجحم  هطـساو  هب  ناسنا  تسا و  هابتـشا  دروم  هک  يروما  زا  یکی 
، ود نیا  هکنیا  اب  تسا ؛ لقع  ناـمحر  دونج  زا  هک  اـجر  فـالخ  هب  تسا . سیلبا  دونج  نیرتگرزب  زا  رورغ  هک  تسا  مولعم  رپ  تسا و  قح 

. دنزیمتم فلتخم و  راثآ ، بسح  هب  مه  يدابم و  بسح  هب  مه 
هب لهج  و  یهلا ، رما  هب  نواهَت  رورغ ، أدـبم  تسا و  تافـص  ءامـسا و  لامک و  ضیف و  طـسب  هب  ناـمیا  و  تمحر ، هعـس  هب  ملع  اـجر  أدـبم 

تفرعم هک  یسک  اریز  تسا ؛ فلتخم  زین  ود  نیا  راثآ  تهج ، نیا  زا  تسا . سفن  تافص  هیتوکلم  مزاول  لاعفا و  هیبیغ  روص  بیغ و  ملاوع 
هیفـصت لامعا و  هیکزت  هب  ار  وا  تفرعم  نیمه  هداد ، تسد  وا  يارب  اجر  تلاـح  دراد ، نآ  هب  ناـمیا  قح و  تمعن  طـسب  تمحر و  هعـس  هب 

زا هراّما ، سفن  ناطیـش و  ماد  رد  تسا ، رورغ  بحاـص  هک  یـسک  و  دـنک ، توعد  معنلا  یلو  یلوم و  رماوا  تعاـطا  رد  تیدـج  قـالخا و 
. دنام زاب  هحلاص  لامعا  هنامیرک و  قالخا  لیصحت  فراعم و  بسک 

دـنتفایرد و ار  قح  تمظع  اهنآ  اریز  تسین ؛ دوخ  لاوحا  لامعا و  هب  اهنآ  ءاّکتا  هطقن  دـننکیم  رما  هب  مایق  هک  لاـح  نیع  رد  هیجار  سوفن 
هب هحلاص  لامعا  همه  وا ، يایربک  تلالج  هاگشیپ  رد  و  تسا ، رادقم  یب  یلامکره  کچوک و  يزیچ  ره  قح ، تمظع  لباقم  رد  دننادیم 

. دزرین يزیشپ 
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. تسا سّدقم  تاذ  ضیف  طسب  تمحر و  هب  اهنآ  ءاکتا 
لفاغ وا  تمحر  یلاـعت و  قح  زا  و  دـننک ، کلـسنم  تاـناویح  لذارا  فص  رد  ار  دوخ  دـننام و  زاـب  تـالامک  همه  زا  هرورغم  سوفن  یلو 
هریبک یصاعم  هب  دنک  راداو  ار  اهنآ  ناطیـش  تسا . گرزب  ادخ  تسا و  نیمحاّرلا  محرأ  ادخ  دنیوگیم : ناسل  هقلقل  فرـص  هب  و  دنوش ،] ]

تمظع زا  ياهّرذ  رگا  هک  یتروـص  رد  تسا . گرزب  ادـخ  دـنیوگب : رذـع  ماـقم  رد  هک  دـنک  نیقلت  اـهنآ  هـب  و  هـمیظع ، تاـبجاو  كرت  و 
. دننک وا  تفلاخم  وا  تمعن  اب  وا ، روضح  وا و  رضحم  رد  دوبن  نکمم  دندوب  هتفایرد  ار  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ - 

تهابـش اهنآ  لامعا  لاعفا و  یلو  دنـشکب ، نارگید  دوخ و  خر  هب  ار  قح  تمحر  هعـس  دـننک و  دای  یگرزب  تمظع و  هب  ار  دـنوادخ  نانیا 
هدنکفا رون  اهنآ  سفن  حول  رد  يوترپ  یلاعت  قح  تمحر  هعـس  زا  دشاب و  لصاح  وا  بلق  رد  ياهولج  قح ، تمظع  زا  هک  یـسک  هب  درادن 

. دشاب
روما رد  یلو  دـنهد . نآ  هب  قح  تمظع  هب  ِءاکتا  تروص  و  دـنراذگ ، قثاو  اجر  ار  شمـسا  دـننک و  یلبنت  نواهت و  ترخآ ، روما  رد  نانیا 
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تسا گرزب  یترخآ ، روما  هب  عجار  ترخآ و  رد  طقف  یلاعت  يادخ  ییوگ  دنطبـض ؛ عمج و  هب  لوغـشم  هلجع  صرح و  لامک  اب  يوایند ،
. درادن یگرزب  ییایند  روما  رد  و 

: دنیوگ یترخآ  روما  رد  و  دنربن ، زین  ار  شمـسا  یتح  دـنلفاغ . ًالماک  قح  زا  دـنراد و  قلخ  سفن و  هب  دامتعا  ًالماک  يوایند  روما  رد  نانیا 
. رورغ رگم  تسین  نیا  میراد . ادخ  هب  لکوت 

هکلب تسین ، دوخ  لمع  هب  اهنآ  دامتعا  یلو  تسا . نارگید  زا  شیب  اـهنآ  تیدـج  هکلب  دـننامیمن ، زاـب  لـمع  زا  اـجر  ناـبحاص  هلمجلاـب ،
هک دـننام  ار  یـصاخشا  نیرورغم  ار . تمحر  هعـس  مه  دـننیبیم و  ار  دوخ  روصق  مه  اریز  تسا ؛ قح  هب  ندرک ، لمع  نیع  رد  اهنآ  دامتعا 
ادخ دنیوگب : دنَرب و  رـس  یلبنت  اب  دـنوش و  بعل  وهل و  لوغـشم  ندـش ، لوغـشم  تعارز  لمع  هب  ندـناشفا و  مخت  ندـنکفا و  رذـب  مایا  رد 

. دهدب دناوتیم  زین  رذب  یب  تسا ، گرزب 
زا ار  نآ  دیلوت  هیمنت و  یلو  دیامن ؛ يرایبآ  دـنک و  یناشفارذـب  دوخ ، عقوم  رد  لمع و  هب  مایق  دوخ ، عقوم  رد  هک  دـننام  یعراز  هب  نیجار ،
هللا یلـص  یمتخ  لوسر  زا  هکنانچ  تسا ؛ ترخآ  هعرزم  اـیند  دـنادب . وا  تردـق  قح و  زا  ار  هجیتن  شیادـیپ  هرمث و  روهظ  دـهاوخب و  قح 

(323 . ) تسا تیاور  هلآ  هیلع و 
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دوخ زا  هک  دـننابجعم  زا  دـننک ، دامتعا  دوخ  لمع  هب  دـننک و  لمع  هک  نانآ  دـننارورغم و  دـنهاوخ ، هجیتن  ازج و  دـننکن و  لمع  هک  ناـنآ 
باحـصا دنراد ، دامتعا  وا  تمحر  هعـس  قح و  هب  دنرامـش و  زیچان  ار  دوخ  لمع  دوخ و  دننک و  لمع  هک  نانآ  دـنلفاغ و  قح  زا  یـسان و 

. دنتسه اجر 
زاب لیمج  لامج  هب  هتـسب و  تادوجوم  رگید  زا  ناشمـشچ  و  دـننکن ، لکوت  داـمتعا و  قح  ریغ  هب  زین  اـیند  رد  هک  تسا  نآ  اـهنیا  تمـالع 

دراد و زاب  تفلاـخم  زا  دراداو و  لـمع  هب  ار  ناـنآ  اـهنآ ، تفرعم  هکلب  دـننکن ؛ يراددوخ  تمدـخ ، هب  ماـیق  هفیظو و  هب  لـمع  زا  و  تسا ،
(324 . ) تسا رایسب  باب  نیا  رد  ثیداحا 

؟ میتسه هفیاط  مادک  ءزج  ام  نیبب  هد ؛ زییمت  ار  دوخ  سفن ، لاوحا  تارمث  يدابم و  زا  نک و  دوخ  سفن  لاوحا  هعلاطم  ازیزع ! نونکا 
رورغ هب  ای  هدومن ، راودـیما  سّدـقم  تاذ  نآ  هب  ار  اـم  نارفغ ، وفع و  طاـسب  طـسب  ترفغم و  هعـس  تمحر و  تمظع  ادـخ و  یگرزب  اـیآ 

؟ هدومن التبم  ار  ام  ترخآ  روما  رد  يراگنا  لهس  و  میلفاغ ، وا  لالج  لامج و  تافص  قح و  زا  و  میدش ، راتفرگ  یناطیش 
تمظع تردـق و  نابحاص  ای  ایند  میعن  نابحاص  زا  هک  ایند ، باـبرا  تسا . ناـسنا  يرطف  سک ، ره  رـضحم  مارتحا  و  معنم ، میظع و  مارتحا 
مارتحا هب  توعد  ار  اهنآ  هبوجحم ، ترطف  سپ  دنمعنم . میظع و  اهنآ  هک  دن  [ه ا] داد صیخشت  نوچ  دننک ؛ مارتحا  اهنآ  رـضحم  رد  ییایند ،

. هدومن
ترطف تسا ، لـصاح  ياهوـلج  تبلق  رد  قـح  نارفغ  وـفع و  میمعت  ترفغم و  تـمعن و  طـسب  تـمحر و  هعـس  قـح و  تـمظع  زا  رگا  وـت 

نیا سپ  ینک ، وا  تفلاـخم  هک  تسین  نکمم  تسا -  ملاـع  همه  هک  وا -  رـضحم  رد  و  دـنک ، میظعت  مارتـحا و  هب  توعد  ار  وـت  هروـمخم 
. تسا رورغ  هیام  باجتحا  نیا  و  باجتحا ، زا  اهتفلاخم 

زاب ناکلاس  هلفاق  زا  و  دناسر ، دبا  تکاله  هب  ار  ناسنا  رورغ  نیا  هک  زیهرپب  یناطیـش  رورغ  نیا  زا  و  زیخرب ! نارگ  باوخ  زا  زیزع ! يا  ناه 
. دنک مورحم  تسا -  هللا  لها  نیعلا  ةّرق  هک  هیهلا -  فراعم  بسک  زا  و  دراد ،

232
ياهماد زا  نیا  دـنک . نک  ناینب  ار  همه  هشیر  رورغ  اریز  دـنکن ؛ رثا  ایلوا  ياهتظعوم  اـیبنا و  ياـهتوعد  هیهلا و  ظـعاوم  رورغ ، اـب  هک  نادـب 

و دوش ، تلفغ  نایـسن و  بجوم  و  دربـب ، دوخ  ياهـضرم  رکف  دوخ و  رکف  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  سفن  سیلبا و  قـیقد  ياـههشقن  گرزب و 
ْمُهْرِْذنأ َو  : » هدش دودسم  یلکب  هراچ  هار  هتـشذگ و  حالـصا  زا  راک  هک  دیآ  دوخ  هب  تقو  کی  و  دـنوش ، زجاع  وا  جالع  زا  سوفن  يابطا 
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(. 325 « ) َنُونِمْؤی ْمُهَو َال  ٍۀَْلفَغ  ِیف  ْمُهَو  ُْرمألا  یُِضق  ْذإ  ِةَرْسَْحلا  َمْوی 

طونق فوخ و  نایم  قرف  موس : لصف 

زا ای  فوخ  اریز  تسا ؛ زیامتم  تواـفتم و  زین  اـهنآ  تارمث  راـثآ و  فلتخم و  هللا ، ۀـمحر  زا  طونق  سأـی و  یلاـعت و  قح  زا  فوخ  يداـبم 
زا ای  و  باقع ، باذع و  هب  دیعو  باسح و  تقد  سأب و  تّدش  رد  رکفت  زا  ای  و  تسا ، هلالج ) ّلج   ) قح يایربک  تمظع و  لالج و  یّلجت 

. تمحر هب  قوثو  اجر و  اب  درادن  تافانم  روما ، نیا  زا  کی  چیه  و  رما ؛ مایق  رد  دوخ  ریصقت  ناصقن و  تیؤر 
دوش فلتخم  يدابم  نیا  زا  کی  ره  اب  لاعفا  تیاغ  هکنآ  یهتنم  تسا ؛ تعاطا  رد  تبظاوم  لامک  رما و  هب  مایق  تّدـش  نآ  هجیتن  هرمث و  و 
لیلج لیلجت  میظع و  میظعت  وا  لمع  تیاغ  هدرک ، لمع  هب  توعد  ار  وا  ـالع ) ّلـج و   ) قح تمظع  لـالج و  تیؤر  هک  سک  نآ  هکناـنچ 

(. 326 « ) ُکتْدَبَعَف ِةِداَبِْعِلل  ًالهأ  ُکتْدَجَو   » شناسل و  تسا ،
. تسا نیریاس  لمع  زا  ریغ  ناشلمع  مه  نارگید و  فوخ  زا  ریغ  ناشفوخ  مه  نانیا 

نیا دوخ و  مادنا  یب  مادنا  زا  قح  وفع  نارفغ و  ِروصق  یهلا و  تمحر  دیدحت  دـییقت و  هب  دـنک  تشگرب  قح ، تمحر  زا  سأی  طونق و  اما 
. تسا قح  سّدقم  ماقم  هب  لهج  تسا و  میظعلا  هللااب  رفک  شنطاب  یهلا و  ءامسا  هب  داحلا  هکلب  تسا ؛ رئابک  ربکا  زا  طونق ،

هتخیسگ یگدنب و  هتـشر  ندش  هدیرب  تیّدج و  زا  ندیـشک  تسد  لمع و  زا  ندنامزاب  سأی ، نامرح و  طونق و  يدیمون و  نیا  هجیتن  رثا و 
شتمحر زا  و  رود ، تلاح  نیا  لثم  شـسّدقم ، ماقم  یلاعت و  قح  هاگرد  زا  ار  هراچیب  هدـنب  يزیچ  رتمک  تسا و  نآ  بحاص  راـسفا  ندـش 

. دنک روجهم 
233

کچوک یصاعم  زا  و  دنک ، هتخیسگ  راسفا  هلیسو  نیا  هب  ار  وا  و  دناشک ، رورغ  هب  ار  هدنب  ادتبا  رد  هک  تسا  نآ  سیلبا ، گرزب  ياهماد  زا 
رورغ يداو  هب  تمحر ، هب  اجر  لایخ  هب  ار  وا  درک و  يزاب  وا  اب  لاونم  نیدـب  یتدـم  نوچ  دـشک و  تاقبوم  رئاـبک و  هب  نآ  زا  گرزب و  هب 

زا : » دیوگ وا  هب  دناشک و  طونق  تمحر و  زا  سأی  هب  ار  وا  داد ، عوجر  هبوت و  لامتحا  هک  دـید  یتینارون  وا  رد  رگا  راک ، رخآ  رد  دـناشک ،
«. تسین یندش  حالصا  وت  راک  هتشذگ و  وت 

ياـهیبارخ أـشنم  نیا  دـیامن . هاـتوک  یهلا  تمحر  نماد  زا  ار  وا  تسد  و  نادرگور ، ادـخ  هناـخ  ِرد  زا  ار  هدـنب  هک  تـسا  یگرزب  ماد  نـیا 
تیاـهن لـهج و  تیاـغ  زا  نیا  تسا و  رتـشیب  سک  ره  زا  نارگید ، هب  دوـخ و  هب  صاخـشا  نیا  ررـض  هک  تسا ؛ رامـشیب  دـسافم  بیجع و 

یلج یفخ و  ياهفطل  قح و  هعـساو  ياهتمحر  رد  رکفت  و  دیآرب ، هکلهم  هریبک  نیا  يارب  جالع  ددـص  رد  دـیاب  ناسنا  سپ  تسا . تواقش 
. دنک سّدقم  تاذ  نآ 

مهیلع نیلـسرم  ایبنا و  ینامـسآ و  بتک  نداتـسرف  لیبق  زا  تسا ؛ يونعم  ياهتیبرت  تمعن  رتلماک ، اهتمحر  مامت  زا  رتگرزب و  اهتمعن  همه  زا 
ناسنا هب  ار  یناسنا  تالامک  ینادواج و  تداعس  هب  لوصو  قرط  و  دیامرف ، ار  ناسنا  یگـشیمه  تحار  يدبا و  تداعـس  نیمأت  هک  مالـسلا 

. هدومرف ییامنهار 
(327  ) تسا ییادتبا  ياهتمعن  همه  تسا ؛ یتدابع  ای  تمدخ  هقباس  یب  شا  همه  اراکـشآ ، ناهنپ و  ياهفطل  نیا  نوگانوگ و  ياهتمعن  نیا 

. تسا یحارتقا  ياهتمحر  ًامامت  و 
هینید و تاداعـس  نیرتیلاع  لیفک  هیهلا و  فراعم  بتارم  نیرخآ  يواح  هک  یفیرـش -  نآرق  لثم  ام  يارب  لبق  لاـس  دـص  دـنچ  رازه و  رد 

هلیـسو هب  تسا ، تادوـجوم  برقا  مظعا و  تاـقولخم و  مرکا  هک  یمتخ ، لوـسر  نوـچ  يربـمغیپ  تسد  هب  هداتـسرف  ورف  تـسا -  هیواـیند 
. تسا ناسنا  نیا  تمارک  همه ، اهنیا  تسا . هللا  ۀکئالم  لضفا  هک  نیما  لیئربج 
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تمعن همه  نیا  هک  یبلق  یمـشچ و  داب  روک  اهتمحر ؟ اهتمعن و  نیا  تسا  تعاطا  تدابع و  مادک  ِرجا  دزم و  تمدخ و  هقباس  مادک  اب  ایآ 
؟ دهدیم هار  يدیمون  سأی و  دوخ  لد  رد  دنیبیم و  دباییم و  ار 

لمع و ياهتروص  تمایق ، توکلم و  ملاع  نوگانوگ  ياهباذع  منهج و  ناسنا ! هراچیب  يا 
234

لمع هب  يوریم و  مّنهج  هب  دوخ  ياپ  اب  وت  ینکیم ، يدرک و  تمحز  ّتلذ و  راچد  ار  نتـشیوخ  دوخ ، تسد  هب  وت  تسوت . دوخ  قـالخا 
: ناسنإلا ینب  هلطاب  دیاقع  هدساف و  قالخا  یناملظ  ّلظ  زج  تسین  تمایق  ربق و  خزرب و  ياهتشحو  اهتملظ و  ینکیم . تسرد  مّنهج  دوخ ،

(. 328 « ) ُهَری ًاّرَش  ٍّةَرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعی  نم  و  ُهَری *  ًاریَخ  ٍّةَرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعی  ْنَمَف  »
(. 329 « ) ٍءْوُس ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ًارَضُْحم و  ٍریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  اَم  ٍسْفَن  ُّلک  ُدَِجت  َمْوی  »

. دوب تمالس  دَْرب و  بیغ  ملاع  همه  دوبنیمنهج و  دوبن ، ام  تشز  ياهلمع  یبیغ  ياهتروص  لامعا و  رگا 
تداعـس هب  ار  اهنآ  ندـناسر  راک و  تیـصعم  نانمؤم  صیلخت  يارب  هک  تسا  یهلا  تمحر  فطل و  تروص  شنطاب  منهج ، لاح ، نیع  رد 

سِم هب  طولخم  شوشغم و  ار  نآ  رمع ، ماـیا  رد  هک  تسا  ییـالط  نوچ  ناـسنا ، هیفاـص  هرومخم  ترطف  اریز  تسا ؛ هرـصحنم  هراـچ  دـبا ،
ِنِداعَمک ُنِداعَم  ُساّنلا  : » دروآ نوریب  شغ  ّلغ و  زا  دومن و  صلاـخ  هدـننک  بوذ  ياهـشتآ  اـههروک و  اـب  ار  ـالط  نآ  دـیاب  میـشاب . هدومن 

(330 «. ) ِۀَّضِْفلاَو ِبَهَّذلا 
. بضغ تروص  رد  تسا  تمحر  دنشاب ، هدیسرن  قافن  دوحج و  رفک و  هب  هدشن و  بوجحم  یلکب  ناشترطف  هک  یناسک  يارب  منهج ، سپ 

اجر فوخ و  نیب  عمج  تیفیک  مراهچ : لصف 

رد و  دوخ ، هقاف  رقف و  روصق و  صقن و  هب  رظن  یکی  رظن : ود  نیب  اـم  دـنک  عمج  دـیاب  هشیمه  ناـسنا  هک  تسا  نآ  اـجر  فوخ و  نیب  عمج 
لامک هچنآ  هکلب  تسین ؛ یتزع  لامک و  تّوق و  تردق و  چیه  ياراد ]  ] دوخ زا  و  تسا ، فرص  رـصاق  ضحم و  صقان  هک  دبایب  رظن ، نیا 

لزا نسح  لامک و  نکمم ، هنییآ  رد  هکلب  تسا ؛ عجار  وا  سدقم  تاذ  هب  هینثَا ، دماحم و  همه  و  تسا ، قح  زا  تساهب  نسح و  لامج و  و 
تادابع و رد  تیؤر ، نیدب  هدومن و  رّدکم  دودحم و  ار  سمـش  رون  هک  یترودک  اب  دودحم  هنییآ  نانوچ  هدش ، ضراع  صقن  روصق و  ار 

لصاح فوخ  زین ، تاعاطا 
235

هیناسفن دـصاقم  يارب  ینار و  توهـش  یتسرپدوخ و  ام ، تادابع  رتشیب  تفرعم  باـبرا  دزن  هکلب  اهتیـصعم ؛ اـهاطخ و  هب  دـسر  هچ  اـت  دوش 
. دیآ لصاح  فوخ  تیاغ  رظن ، نیا  رد  سپ  دوش . لصاح  تملظ  ترودک و  نآ ، زا  تسا و 

نیا رد  همئاد و  ياهتمارک  هیهانتم و  ریغ  معن  هعـسوت  تیمیحر و  تینامحر و  رون  هعـس  قح و  تمحر  طسب  هب  دنک  رظن  دیاب  رگید ، رظن  هب 
. دیآ لصاح  اجر  رظن ،

؛ لـماک اـجر  فوخ و  نیب  دوش  عمج  اـت  یبجاو ، تمعن  تمحر و  و  یناـکما ؛ رقف  ّلُذ و  هب  رظن  دـشاب ؛ رظن  ود  نیا  نیب  ًاـمئاد  دـیاب  ناـسنا 
: هک مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیامرف  لقن  یفاک  فیرش  ثیدح  رد  هکنانچ 

یـسرت سرتب ، ادخ  زا  : » تفگ دوخ  دـنزرف  هب  هک  دوب  نآ  دوب ، نآ  رد  هک  يزیچ  رتبجع  و  دوب ، بیجع  رایـسب  ياهزیچ  نامقل  تیـصو  رد 
، نیلقث هانگ  هب  ار  وا  ییایب  رگا  هک  يدـیما  ادـخ ، هب  شاـب  راودـیما  ار و  وت  دـنک  باذـع  نیلقث ، ياـهیبوخ  اـب  ییاـیب  وا  هاـگرد  رد  رگا  هک 

«. ار وت  دنک  تمحر 
رگا هک  اجر ، رون  و  فوخ ؛ رون  تسا : رون  ود  وا  بلق  رد  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  هدـنب  چـیه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ 
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(331 «. ) نآ رب  دبرََچن  ینک  هنزاوم  يرگید  اب  ار  کی  ره 
رهاظم نیرتالاب  زا  هک  یلامث -  هزمحوبا  ياعد  رد  هکنانچ  تسا  رایسب  رما  نیا  هب  هراشا  هیلع ) هللا  مالس   ) نیدباعلا نیز  ترـضح  هیعدا  رد 

: دنک ضرع  تسین -  رشب  نیب  رد  هللا  يدی  نیب  بدا  تیدوبع و  ناسل  رد  هباثم  نیدب  ییاعد  تسا و  تیدوبع 
ُریَغَف َْتبَّذَـع  ْنإَو  ٍمِحار ؛ ُریَخَف  َتْوَفَع  ْنإَف  ُْتعِمَط . کَمَرک  ُتیأَر  اذإ  و  ُتْعِزَف ؛ ِیبُونُذ  يالْوَم  ُتیأَر  اذإ  ًاِفئاخ  ًایِجار  ًابِغار  ًاَـبِهار  كوُعْدأ 

(332 . ) ٍِملاظ

رْوَج نآ : دض  لدع و  دصقم 5 

[ روج تلادع و  زا  دوصقم  : ] لّوا لصف 

. تسا هیقالخا  لیاضف  تاهّما  زا  نآ  طیرفت و  طارفا و  نیب  طسو  دح  زا : تسا  ترابع  تلادع 
236

نیا رهاظ -  بسح  هب  فیرش -  ثیدح  زا  روظنم  و  هیناطیـش ، هیبضغ و  هیوهـش و  هوق  ینعی ، تسا ؛ هثالث  ياوق  لادتعا  هیناسفن ، قالخا  رد 
. میهدیم مسق  نیمه  فارطا  رد  لیصفت  زین  ام  تهج ، نیا  زا  هدروآ . رامش  هب  لقع  دونج  زا  ار  نآ  تهج ، نیا  زا  تسا ، ریخا  مسق 

: تسا مزالم  هوق  هس  هلقاع ، هوق  زا  سپ  یعیبط  ِوْشَن  لّوا  زا  ار  ناسنا 
دنک هعدخ  دیوگ و  غورد  نآ  هب  تسا و  دوجوم  رما  لّوا  زا  کچوک  هچب  رد  هوق  نیا  و  مییوگ ، تنطیش » هوق   » ار نآ  هک  همهاو  هوق  یکی 

. دیامن تلیح  رکم و  و 
. تسا تادافتسا  زا  عناوم  عفد  راضم و  عفر  يارب  نآ  و  دنیوگ ، یُعبَس » سفن   » ار نآ  هک  هیبضغ  هوق  مود 

. تسا تاّذلتسم  عفانم و  بلج  تاوهش و  أدبم  نآ  دنیوگ و  یمیهب » سفن   » ار نآ  هک  هیوهش  هوق  موس 
نوزفا زور  تایقرت  ددرگ و  رتلماک  وا  رد  هوق  هس  نیا  دنک ، یعیبط  دشر  ناسنا  هچ  ره  و  دـنوش ؛ توافتم  رمع  نینـس  بسح  هب  هوق  هس  نیا 
تـسا نکمم  و  دنکن ، هبلغ  يرگید  رب  کی  چـیه  هک  يروط  هب  دـسر  لامک  دـح  رد  هوق  هس  نیا  زا  کی  ره  ناسنا  رد  تسا  نکمم  دـنک .

هب هیتوکلم  تاخوسمم  لوصا  تهج ، نیا  زا  دوش . بلاغ  يرگید  رب  اهنآ  زا  ياـت  ود  تسا  نکمم  و  دـنک ، هبلغ  رگید  ود  رب  اـهنآ  زا  یکی 
: دوش غلاب  تروص  تفه 

تروص رد  ناـسنا  سپ  دوـش ، بلاـغ  یمیهب  سفن  و  دـشاب ، یمیهب  تروـص  هب  روـصتم  سفن  نطاـب  تروـص  رگا  یمیهب ، تروـص  یکی 
 - دـشاب یعبـس  ناسنا  تیلعف  رخآ  نوچ  نآ و  لاثما  رخ و  واـگ و  نوچ  دـیآ ؛ رد  هبـسانم  مئاـهب  زا  یکی  لکـش  هب  یترخآ  یبیغ  یتوکلم 
هوق نوچ  نآ و  لاـثما  گرگ و  گـنلپ و  نوچ  دوش ؛ عابِـس  زا  یکی  لکـش  هب  یتوکلم  یبیغ  تروص  ددرگ -  بلاـغ  یعبـس  سفن  ینعی ،

لوصا لصا  نیا ، دشاب و  نیطایش  زا  یکی  تروص  هب  یتوکلم  نطاب  دشاب ، تایلعف  نیرخآ  هیناطیش  تیلعف  دنک و  هبلغ  اوق  ریاس  رب  تنطیش 
. تسا یتوکلم  خسم 

تروـص کـی  هس ، ره  جاودزا  زا  ناطیـش و  ْگـنلپ  ناطیـش و  ْواـگ  گـنلپواگ ، دوـش : لـصاح  تروـص  هس  زین ، هس  نیا  زا  ود  جاودزا  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  يورم  ثیدح  تسا  لومحم  نیا  هب  و  گنلپ » ناطیـش  ْواگ   » نوچ دـیآ ؛ لصاح  هجودزم  هطولخم 

یلَع ِساّنلا  ُضَْعب  ُرَشْحی  »
237

(333 «. ) ُریِزانَْخلا َو  ُةَدَرِْقلا  اهَْدنِع  ُنُسَْحت  ٍةَروُص 
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تلیـضف زا  هاگ  تیناسنا و  تقیقح  زا  هاـگ  ار  ناـسنا  و  تسا ، تیناـسنا  ماـقم  دـسفُم  اـهنآ ، طارفا  فرط  هثـالث ، ياوق  نیا  هک  روط  ناـمه 
. دوریم رامش  هب  تاکلم  لیاذر  زا  تیناسنا و  ماقم  تادسفُم  زا  زین ، اهنآ  روصق  طیرفت و  فرط  روط  نامه  دنک ، جراخ  تیناسنا 

، ار یعیبط  ياهناصقن  ناوت  ًابلاغ  و  تسا ، تقلخ  لصا  رد  ناصقن  نآ ، بحاص  راـیتخا  نودـب  دـشاب  یعیبط  یْقلَخ و  روصق ، طـیرفت و  رگا 
ینعم هب  یعیبط  هک  تسا  سفن  تافـص  زا  تفـص  رتمک  و  داد ، رییغت  یبلاق  یبلق و  لامعا  تادهاجم و  تاضایر و  اب  تسا ، هباثم  نیدب  هک 

. دشابن رییغت  لباق  هک  تسین  کی  چیه  هک  مییوگن  رگا  دشاب ، ریغتم  ریغ 
تسا لوقنم  سیلاطاطسرا »  » نأشلا میظع  فوسلیف  زا  هکلب  تسا ؛ تیناسنا  گرزب  لیاضف  زا  طیرفت و  طارفا و  نیب  طسو  ّدح  تلادع  سپ 
اهتلیذر همه  هکلب  تلیذر ؛ زا  دَُوبن  يوزج  تسا -  نآ  ّدـض  هک  روج -  و  دَوـُب ، اهتلیـضف  همه  هکلب  تلیـضف ؛ زا  دَوـُبَن  يوزج  تلادـع  : » هک

(334 «. ) دَُوب
لصو میقتسم  طخ  رب  مینک ، یـسح  لیثمت  تیبوبر  برق  ماقم  ات  تیدوبع  هطقن  زا  رگا  تسا ، طیرفت  طارفا و  نیب  طسو  ّدح  تلادع ، نوچ 

تسا و لدـتعم  ریـس  میقتـسم و  طخ  هک  تسا  تلادـع  تیبوبر ، ّزع  لامک  ات  تیدوبع  صقن  هطقن  زا  لـماک  ناـسنا  ریـس  قیرط  سپ  دوش .
یلادتعا ریـس  نیمه  تسا ، نآ  بلاط  زامن  رد  ناسنا  هک  میقتـسم ، طارـص  هکنانچ  تسا ؛ ینعم  نیدب  تنـس  باتک و  رد  يرایـسب  تاراشا 

. تسا

[ تلادع تلیضف  لیصحت  : ] مود لصف 

تراسخ نآ ، زا  تلفغ  هک  تسا  روما  تامهم  زا  تسا ، نآ  هب  هتـسب  یلامک  ریـس  ياهتنم  یناسنا و  لامک  تیاغ  هک  هیناسفن ، ياوق  لیدعت 
. تسا ناربج  لباق  ریغ  تواقش  نارسخ و  میظع و 

، دشک عرش  لقع و  راهم  رد  ار  شکرـس  شومچ  سفن  دنک و  لیدعت  ار  دوخ  شکرـس  ياوق  تسا  نکمم  تسا  تعیبط  ملاع  رد  ات  ناسنا 
، تسا ناسآ  لهس و  رایسب  یناوج  لّوا  رد  نیا  و 

238
. هدومنن خوسر  سفن  رد  راجنهان  تافص  هدساف و  قالخا  و  هتفرن ، تسد  زا  سفن  يافص  و  هدشن ، روهقم  ترطف  رون  اریز 

لوبق نوچ  و  دنک ، لوبق  یناسآ  تلوهس و  هب  ار  یشقن  ره  هک  تسا  يراگن  شقن و  یب  ذغاک  هحفـص  نوچ  رما ، يادتبا  رد  كدوک  سفن 
تلوهک رخآ  ات  هدش  لصاح  توابص  لّوا  رد  هک  یقالخا  ای  تامولعم  ار  لافطا  هک  تسا  دَهاشم  هکنانچ  دوشن ؛ یناسآ  هب  نآ  لاوز  درک ،
یتامهم زا  نایبص  ضایترا  لافطا و  تیبرت  تهج ، نیا  زا  دـنک . ادـیپ  هار  رتمک  تیلوفط  نامز  تامولعم  هب  نایـسن  و  تسا ، رارقرب  یقاـب و 

هراچیب لفط  هک  اسب  هچ  دوش ، یتسـس  روتف و  يراگنا و  لهـس  هلحرم ، نیا  رد  رگا  و  تسا ، ردام  ردپ و  همذ  رب  نآ ، يراد  هدهع  هک  تسا 
. دوش وا  يدبا  یتخبدب  تواقش و  هب  یهتنم  دشک و  رایسب  لئاذر  هب  راک  ار 

باسح یکی  دیابن  ار  لفط  کی  هرابرد  يراگنا  لهـس  تیبرت و  ءوس  روط  نیمه  و  تشاد ، بوسحم  یکی  طقف  دـیابن  ار  لفط  کی  تیبرت 
کی رفن ، کـی  داـسف  هب  و  دوش ، حالـصا  تکلمم  کـی  تلم و  کـی  هکلب  ریثـک  تیعمج  کـی  لـفط ، کـی  تیبرت  هب  هک  اـسب  هچ  دومن .

. دوش دساف  تلم  تکلمم و 
( هسفن هللا  سّدق   ) یّلح راوگرزب  همالع  و  هیلع ) هللا  ناوضر   ) نیدلا ۀـّلملا و  ریـصن  هجاوخ  یمالـسا  گرزب  فوسلیف  لثم  رفن  کی  تینارون 

همئا و  ( 335  ) نایفـس یبأ  نب  ۀـیواعم  لثم  ياهتواقـش  اهتملظ و  و  تسا ، یقاب  تینارون  نآ  دـبا  ات  هدرک و  ینارون  ار  تلم  تکلمم و  کی 
. مینیبیم هکنانچ  تساهتکلمم ؛ اهتلم و  نارسخ  تواقش و  رذب  لاس  نارازه  وا ، لثم  روج 

قالخا هب  ردام  ردـپ و  دوخ  ًاضرف  رگا  ینعی ، دـشاب ؛ یلمع  دـیاب  اهنآ  ياهتیبرت  تسا ، ردام  ردـپ و  اب  بلاغ  ای  مئاد  رـشح  ار  لاـفطا  نوچ 
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و دنوش ، ّیبرم  ضاترم و  ًالمع  اهنآ  ات  دنهد  شیامن  حالص  هب  ار  دوخ  فّلکت ، اب  لفط  روضح  رد  دنتسین ، فصتم  هحلاص  لامعا  هنسح و 
. تسا ّقلخت  هار  فلکت  تقیقح و  هرطنق  زاجم  اریز  دوش ؛ زین  ردام  ردپ و  دوخ  حالصا  أدبم  دیاش  دوخ ، نیا 

هک لفط ، کی  هک  اسب  هچ  دنک . تیارس  لافطا  رد  رتشیب  زیچ  ره  زا  ردام  ردپ و  یلمع  داسف 
239

. دوشن حالصا  نایبرم  تمحز  تدهاجم و  اب  رمع  رخآ  ات  دش ، تیبرت  دب  ردام  ردپ و  تمدخ  رد  ًالمع 
داسف و هکنانچ  دوشیم ؛ یهاگ  لفط  بیـصن  هک  تسا  ياهیرایتخا  ریغ  تاداعـس  هیرهق و  تاقیفوت  زا  ردام  ردـپ و  حالـص  تیبرت و  نسح 

هلحرم نیا  رب  یقباس  لحارم  هکنانچ  دوش ؛ ناسنا  بیـصن  رایتخا  یب  هک  تسا  ياهیرهق  تاـقافتا  ءوس  تاواقـش و  زا  زین ، اـهنآ  تیبرت  ءوس 
ِقالخا شوخ  ِبوخ  حـلاص  نز  رایتخا  نوچ  ددرگ ؛ هتـشک  نآ  تواقـش  ناسنا و  تداعـس  رذـب  لحارم ، نآ  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  زین 

نآ زارفا  هب  ّقفوم  قح  قیفوت  هب  تسا  دیما  هک  تسا ، ياهناگادج  هلاسر  هب  جاتحم  نآ  لیـصفت  هک  لالح  بسانم  ياهاذغ  رایتخا  و  دیعس ،
. یلاعت يادخ  تساوخ  اب  منک  نآ  فارطا  رد  هناگادج  ياصقتسم  ثحب  و  موش ،

و تسا ، لـیفک  ردـپ  رما ، لّوا  رد  زین  ار  نآ  هک  تسا  رداـم -  ردـپ و  ریغ  ناـّیبرم -  ناـمّلعم و  زا  یجراـخ  ياـهتیبرت  هلحرم ، نـیا  زا  سپ 
ِبـسانم هناخ  مّلعم  هسردم و  و  قالخا ، شوخ  هدـیقع  شوخ  نیدـتم  ملعم  باختنا  هتبلا  تسا . ردـپ  هّمذ  هب  هلحرم  نیا  رد  داسف  تحص و 

، هلحرم نیا  رد  لفط  تواقـش  تداعـس و  هشقن  هک  دـشاب  اسب  هچ  دراد . مامت  ّمات  تلاخد  لفط  ییادـتبا  تیبرت  رد  بّذـهم ، یقـالخا  ینید 
. تسا ردپ  نآ  راد  هدهع  هک  تسا  لتاق  ّمس  ای  ضارما و  يافش  ای  نیمّلعم ، تاقیرزت  دوش و  هتخیر 

، هلحرم نیا  رد  ناسنا  دسریم و  یناوج  مایا  رظن و  رکف و  لالقتـسا  و  دیآیم ، شیپ  غولب  دشر و  دح  مک  مک  تشذـگ ، هک  هلحرم  نیا  زا 
تداعس لیصحت  تسا ، رتکیدزن  یناوج  یلاهنون و  مایا  هب  هک  مدق  ره  و  تسا ، دوخ  یتخبدب  تواقش و  نماض  دوخ و  تداعس  لیفک  دوخ 

، رمع زا  هلحرم  نیا  ات  رگا  تسا . رتکیدزن  یگداس  هب  رتیلاـخ و  شوقن  زا  سفن  هحفـص  نوچ  تسا ؛ رتشیب  نآ  رارقتـسا  رتلهـس و  رتناـسآ و 
ار نآ  ناوتیم  تبظاوم  تبقارم و  يرادقم  هب  هدـشن و  مکحتـسم  مکحم و  نادـنچ  دـشاب ، يراجنهان  لمع  تداع  ای  تشز  قالخا  ياراد 

یمک راشف و  رصتخم  اب  هدناودن  نیمز  رد  هشیر  نادنچ  هک  یسرون  لاهن  نوچ  دنک ؛ نب  زا  ار  تشز  قالخا  هشیر  و  دومن ، هیکزت  هیفصت و 
مک مک  دـماینرب  داسف  هدام  علق  حالـصا و  ددـصرد  ناسنا  دـش و  يراـگنا  لهـس  یتدـم  نوچ  یلو  دـنک . ياـج  زا  ار  نآ  ناوتیم  تمحز 

رایسب ياهتضایر  زارد و  ياهراگزور  اب  هک  دنک  دنب  لد ، ِنیمز  هب  هجنپ  تخس  نآ  ياههشیر  و  ددرگ ، نهک  هدش و  دنمورب  داسف  تخرد 
زین
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ینهک تخرد  نوچ  دنک ؛ دوخ  حالصا  ناسنا  هک  دهدن  تلهم  راگزور  دهدن و  لاجم  رمع  دیاش  و  دوش ، نآ  هیفصت  هب  ّقفوم  رتمک  ناسنا 

نب خـیب و  زا  ار  نآ  ناوـتن  ناوارف  ياـهجنر  رایـسب و  ياـهتمحز  اـب  هک  هدوـمن  دـنب  مکحم  تخـس و  نیمز ، هب  ار  دوـخ  هشیر  هـجنپ و  هـک 
: دروآرد

ياپ تسا  هتفرگ  نونکا  هک  یتخرد 
ياج دیآرب ز  یصخش  يورین  هب 
یله يراگزور  نانچمه  شرو 

(336  ) یلسگن رب  خیب  زا  شنودرگ  هب 
هکلب درک ؛ حالصا  ناوتب  تمحز  تبقارم و  یمک  اب  تسا  سران  ناوج  رد  هک  ًالثم ، دسح  ای  لخب  نوچ  یتشز  ْقلُخ  کی  هک  دشاب  اسب  هچ 
دیدش تادهاجم  تخـس و  تاضایر  هب  جاتحم  دش ، يراگنا  لهـس  دش و  تلفغ  یتدم  نوچ  و  درک ، اهنآ  هلباقم  هحلاص  قالخا  هب  لّدـبم 

قالخا نآ  اب  دـهدن و  هیفـصت  حالـصا و  تلهم  زین ، دـهاجم  ناسنا  هب  لجا  ندیـسر  راگزور و  تیعـضو  تسا  نکمم  هک  دـشاب  ینـالوط 
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. دوش ملاع  نآ  هب  لقتنم  ناسنا  تسا ، تمایق  خزرب و  ربق و  ياهتملظ  اهراشف و  أشنم  أدبم و  هک  يونعم ، ياهترودک  یناملظ و 
قالخا ياههشیر  و  دـنیآرب ، هیکزت  ددـصرد  تسا ، هدروخن  تسد  یقاب و  ینطاب  يافـص  یناوج و  تصرف  اـت  تسا  مزـال  اـهناوج  رب  سپ 
. تسا میظع  ِرطخ  رد  ناسنا  تداعس  راجنهان ، تشز  قالخا  زا  یکی  ندوب  اب  هک  دننکرب  دوخ  بولق  زا  ار  هیناملظ  فاصوا  هدساف و 

تسس هدارا  هک ]  ] يریپ رد  یلو  تسا . رتناسآ  حالـصا  زین ، تهج  نیا  زا  مکحم . تسا و  ناوج  ناسنا ، میمـصت  هدارا و  یناوج  مایا  رد  زین 
اریز دنوش ؛ سویأم  دننک و  تلفغ  نآ  هیکزت  سفن و  حالصا  زا  دیابن  زین  ناریپ  یلو  تسا . رتلکشم  اوق  رب  ندش  هریچ  تسا ، ریپ  میمـصت  و 

حالـصا دـناوتیم  ار  دوخ  تسه  مه  تمحز  ره  اب  ناسنا  تسا -  ریغت  لّدـبت و  راد  هک  تسا -  ملاـع  نیا  رد  ناـسنا  اـت  تسه  هچ  ره  زاـب 
ّالا تسین  هیناسفن  ضارما  زا  یـضرم  چیه  دومن . هدام  علق  ناوتیم  زاب  ماکحتـسا ، زا  دـسرب  مه  هجرد  ره  هب  هیناسفن  هنمزم  ضارما  و  دـنک ،

. دشاب هدیدرگ  مکحتسم  و  هدش ، هکلم  دشاب و  هدرک  هشیر  سفن  رد  هچرگ  دنک  حالصا  دناوتیم  ناسنا  تسا  ملاع  ِنیا  رد  ات  ار  نآ  هکنآ 
هیحور تاضایر  یندب و  ّقاشم  هب  جاتحم  تخس و  لکشم و  هچ  ره  و  دنکیم ، قرف  هیناسفن  تاضایر  ترثک  تدش و  رد  هکنآ  رما  تیاغ 

هچ ره  زاب  اریز  دراد ؛ شزرا  دشاب 
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. دریگیم ماجنا  نآ  لاثما  يدابع و  لامعا  اب  دوخ و  رایتخا  تحت  رد  تسا  هئشن  نیا  رد  ناسنا  ات  تسه 
شتاذ نطاب  رد  نامیا  ترطف و  رون  رگا  دوش ؛ لقتنم  رگید  ملاع  هب  هثیبخ  فاصوا  هدـساف و  تاکلم  اب  ناـسنا  رگا  هتـساوخن ، يادـخ  یلو 

، دوش بلس  رایتخا  زین  ندب  زا  حور  جورخ  زا  لبق  هکلب  دوش ؛ جراخ  وا  رایتخا  تحت  زا  سفن  هیفصت  هیکزت و  حالصا و  زین ، دشاب  ظوفحم 
هلکوم هکئالم  تیؤر  ياهتشحو  حور و  ضبق  راضتحا و  لاح  ياهراشف  اهیتخس و  لثم  دوش ؛ هدرب  راک  هب  وا  حالصا  يارب  يرگید  قرط  و 

؛ تسا هیبیغ  ملاوع  زا  هک  ربق  نوگانوگ  ياهباذع  هکلب  ربق  ياهراشف  اهتملظ و  لثم  و  دـنّقح -  دادـش  ظالغ و  نیرومأم  هک  لمع -  نیا  هب 
منهج ياهلادوگ  زا  یلادوگ  ای  تشهب و  ياهناتسغاب  زا  یغاب  ای  ربق  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  تسا  تیاور  رد  هکنانچ 

: هک قداص  ترضح  زا  تسا  تیاور  رد  (. 337 « ) تسا
(338 . ) دوشن هدییور  نیمز  زا  یتخرد  زگره  نیمز ، هب  دنک  هخفن  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  اهدژا  ُهن  دون و  شربق  رد  رفاک  رب  دوشیم  طلسم 
مه همیمذ  قالخا  نیا  و  ( 339 . ) تسا همیمذ  قالخا  توکلم  روهظ  دوش ، ّطلسم  ربق  رد  ناسنا  رب  هک  تایذوم  نیا  هک  دنیوگ  تفرعم  لها 
زا نآ ، رب  تعیبط  ردـخ  هبلغ  هطـساو  هب  تسا  تعیبـط  فـالغ  رد  سفن  نوچ  نکل  دـنک ؛ تیذا  دـهد و  راـشف  ار  ناـسنا  زین  ملاـع  نیا  رد 

سفن نطاب  رد  هدوجوم  تایذوم  عاونا  زا  تهج ، نیا  زا  تسا . هدـشن  رهاظ  نآ  رد  زین  هیتوکلم  هّماـت  تردـق  و  تسا ، لـفاغ  دوخ  توکلم 
. دنکن ار  اهنآ  ساسحا  لفاغ و 

تداهـش سفن  بیغ  و  دوش ، رهاظ  نطاب  هحفـص  و  دوش ، هدیچرب  رهاظ  طاسب  دـش ، لیدـبت  خزرب  ربق و  ملاع  توکلم  هب  کلم  هئـشن  نوچ 
تایلب و عاونا  رد  روصحم  التبم و  ار  دوخ  ناسنا  و  دـنک ، هولج  هبـسانم  ياـهتروص  هب  و  ددرگ ، رهاـظ  سوسحم و  هنطاـب  تاـکلم  و  دوش ،

. دنک هطاحا  وا  هب  اهتشحو  اهترودک و  اهتملظ و  عاوناو  دنیب ، تایذوم 
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رد دـش  لیاز  ترطف  بئارغ  بناجا و  دـش و  یناـسفن  ياهترودـک  عفر  يربق  یخزرب و  ياهباذـع  ّتلذ و  تمحز و  اـهراشف و  نیا  هب  رگا 
قالخا هشیر  هتـساوخن  يادـخ  رگا  دـسر . دوخ  دوعوم  میرک  ماقم  هب  مالـسلا  مهیلع  ناعفاش  تایانع  ّلظ  رد  و  دـسر ، تداعـس  هب  تماـیق 

و دوش ، عقاو  نآ  ( 340  ) هناگ هاجنپ  فقاوم  تمایق و  زور  ياهباذع  لاوها و  رد  دشن ، لیاز  یّلکب  هیناسفن  ياهترودـک  تاملظ و  هدـساف و 
رون زین  كانلوه  فقاوم  نیا  رد  رگا  دوشن . یهتنم  منهج  تخـس  باذـع  هب  رما  هکلب  ات  ددرگ ، عقاو  يرتشیب  ياهباذـع  اهراشف و  تحت  رد 

(. 341 « ) یْکلا ِءاوَّدلا  ُرِخآ  : » دناهتفگ هکنانچ  دوش ؛ منهج  هب  یهتنم  راک  درکن ، هبلغ  ترطف 
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طخس نآ : دض  اضر و  دصقم 6 

[ طخس اضر و  زا  دوصقم  : ] لّوا لصف 

زا هچنآ  دنیب و  یلاعت  قح  زا  هچنآ  ياهدنب  نینچ  سپ  وا . تارّدقم  وا و  هدارا  و  هنأش ) یلاعت   ) قح زا  هدنب  يدونشخ  زا : تسا  ترابع  اضر 
، دشابیم دونشخ  یضار و  وا  لاعفا  یلاعت و  قح  زا  و  دنک ، رظن  وا  هب  تیاضر  يدونشخ و  رظن  هب  دوش ، رداص  وا  هب  تبسن  شـسّدقم  تاذ 

. دشاب طخاس  رّفنتم و  تسا  قلعتم  وا  هب  هچنآ  وا و  ریغ  وا  و 
تسا رومأم  نآ  هب  وا  یگتسبلد  حرف و  يدونشخ و  تیاضر و  هداد ، صیخـشت  رگید  روما  رد  ار  لامک  نوچ  هبوجحم ، ترطف  بحاص  اما 

رگا تسا ، هرثاد  هیناسفن  لامآ  ایند و  شبوبحم ، نوچ  تسا و  یـضار  ریغ  طخاس و  وا  لاعفا  یلاعت و  قح  زا  قح  زا  باـجتحا  هزادـنا  هب  و 
هب هچرگ  دوـش ، نیبدـب  وا  هب  كانطخـس و  هدرک  دراو  ار  لـلخ  نیا  هک  سک  نآ  زا  ترطف ، ّتلبج و  بسح  هب  دوـش ، دراو  اـهنآ  هب  یللخ 

. درواین نابز 
: دومرفیم هیدیرم ) سوؤر  یلع  هّلظ  هللا  مادا   ) يدابآ هاش  یلع  دمحم  خیش  هللااب ، فراع  بانج  ام ، راوگرزب  خیش 

قح هک  نایع  هب  دید  ناسنا  هک  ایند  زا  جورخ  تقو  رد  هک  دوش  نآ  ببس  ایند  هب  دایز  ّتبَحَم 
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اب و  دوش ، اهنآ  هب  كانبـضغ  ةرطفلا  ۀّلبجلاب و  دننک ، ادج  شبوبحم  زا  ار  وا  و  دنریگیم ، وا  زا  ار  وا  بوبحم  وا ، هنَدَـس  هکئالم و  یلاعت و 
. دور نوریب  ایند  زا  وا  هسّدقم  هکئالم  یلاعت و  قح  توادع 

، هداد رارق  متشه  تسیب و  ثیدح  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نیعبرا  حرش  رد  ام  و  ( 342 ، ) تسه یفاک  فیرش  ثیدح  رد  ینعم  نیا  هب  بیرق 
(343 . ) میدومن حرش 

. هنم ُهللا  انَذاعَا  تسا . لهج  سیلبا و  دونج  زا  وا  لاعفا  یلاعت و  قح  رب  بضغ  طخس و  هلمجلاب ،

اضر بتارم  مود : لصف 

: میرادیم روکذم  ار  بتارم  یضعب  ام  و  تسا ، هتّتشتم  تاجرد  هّرثکتم و  بتارم  هیناسفن ، تالامک  رگید  اضر و  يارب 
تیبوبر تحت  رد  ار  دوخ  کلاس ، دـبع  هک  تسا  نیا  هب  نآ  تسا و  قح  تیبوبر  ماقم  هب  اـضر  ینعی ، ًاـّبر ؛ تسا  هللااـب  ياـضر  لّوا ، هجرد 

تسا مولعم  دشاب . دونشخ  یضار و  یلاعت  هللا  ۀیبوبر  نیا  هب  و  دنک ، جراخ  ار  دوخ  هیناطیـش ، تنطلـس  زا  و  دهد ، رارق  هنأش -  یلاعت  قح - 
هیهلا تیبرت  تیبوـبر و  تحت  زا  وا ، ندـب  کـلم  رد  هچ  وا و  سفن  رد  هچ  وا و  بلق  رد  هـچ  دراد ، هدـنب  رد  فّرـصت  ناطیـش  هـک  یماداـم 

. تفگ دناوتن  ( 344 « ) ًّاَبَر ِهللاِاب  ُتیِضَر   » و تسا ، جراخ 
هوالع هک  تسا  نآ  نآ ، تمالع  دشاب و  دونشخ  هیهلا  تیبرت  نیا  زا  هللا ، ۀیبوبر  تحت  رد  لوخد  زا  سپ  هک  تسا  نآ  اضر  هبترم  لّوا  سپ 

وا شیپ  هیعرش  تایهنم  و  دنک ، لابقتسا  لد  ناج و  هب  ار  نآ  و  دشاب ، مّرخ  دونشخ و  هیهلا  رماوا  زا  دوش ، هتشادرب  فیلکت  تّقـشم  هکنآ  رب 
. قح ییالوم  دوخ و  یگدنب  ماقم  هب  دشاب  شوخلد  و  دشاب ، ضوغبم 

ریاـس بلق و  رد  ار  هیهلا  تنطلـس  دـنکن و  تیبوبر  ماـقم  هب  میلـست  ار  دوخ  و  دورن ، ملاـع  نیا  رد  یلاـعت  قـح  تیبرت  تحت  رد  یـسک  رگا 
تافرصت زا  و  دنکن ، نیزگیاج  دوخ  تکلمم  ياضعا 
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ِمالْسإلِاب ُتیضَر  [ » يوعد  ] هکنانچ ّیِبَر ؛» ُُهلالَج ) َّلَج   ) ُهللا تفگ : دناوتب  خزرب  ربق و  ملاع  رد  تسین  مولعم  دنکن ، ریهطت  ار  دوخ  یناطیش ،
رد ( ] 345 « ) ًۀَِّمئأ مالسلا  مهیلع  َنیِموُصْعَْملا  ِهِدالْوأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمأ  ِیلَِعبَو  ًاباتک  ِنآرُْقلِابَو  ًالوُسَر  َو  ًاِیبَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَحُِمب  ًانیِد و 

. دوش بوسحم  غورد  قافن و  نوؤش  زا  دشابن  عقاو  هب  عوفشم  هتساوخن ، يادخ  رگا  هک  تسا  ییاهیوعد  [ هرمز
هب هچرگ  دشابن -  هیمالسا  ماکحا  زا  كانحرف  مّرخ و  و  دعاوق ، نآ  هب  دونـشخ  و  دوشن ، عقاو  یمالـسا  ینید  دعاوق  تحت  رد  هک  سک  نآ 

. دنک ییاعدا  نینچ  دناوتن  وا  دشاب -  وا  هلئاع  وا و  ررض 
ای دراد ، لد  رد  هیمالسا  ماکحا  زا  یکی  زا  یترودک  ای  دراد ، یضارتعا  بلق  نطاب  رد  هیمالسا  ماکحا  زا  یکی  هب  هللااب -  ذوعن  هک -  یـسک 

نید هب  یـضار  نیا  روط ! نآ  هن  دوب  روط  نیا  ییاذک  مکح  نیا  شاک  هک  دیوگب  ای  دشاب ، تسه  هکنیا  زا  ریغ  ماکحا  زا  یکی  هک  دهاوخب 
. لحارم ریاس  سایق  روط  نیمه  دنکب ، ار  بذاک  يوعد  نیا  دناوتن  و  تسین ، مالسا 

هب یلو  میـشاب ، دونـشخ  یتداعـس  هار  نایداه  نایاوشیپ و  نینچ  هب  ام  هک  دوشن  نیا  درجم  هب  تماما  تّوبن و  زا  يدونـشخ  تیاـضر و  سپ 
. تسا ازهتسا  تیاضر ، يوعد  نیا  حور  مینکن ، لمع  ار  ام  دندومن  تیاده  هک  یتیناسنا  لامک  تداعس و  قرط 

ِدرم هک  دنادن  زین  شدوخ  دوش و  هبتـشم  بلطم  زین ، ناسنا  دوخ  رب  هک  دـشاب  اسب  هچ  تسا . لهـس  ندرک  جرادـم  تاماقم و  يوعد  ازیزع !
. تسا تاماقم  ّقشا  زا  هک  اضر  ماقم  ًاصوصخ  دوشن ، اهیوعد  نیا  اب  تاماقم  هب  لوصو  قیاقح و  هب  فاّصتا  یلو  تسین ، يوعد  نیا  نادیم 
وا يارب  یلاعت  قح  هچنآ  زا  یکانحرف  و  راوگان ، اراوگ و  ياهدـمآ  شیپ  زا  يدونـشخ  ینعی ، تسا ؛ قح  ردـق  اضق و  هب  اـضر  مود : هجرد 
اب نآ  لاـثما  ضارما و  تاـیلب و  وا  شیپ  و  اـهنآ -  تـالباقم  زا  هچ  و  دـشاب ، هـّبحا  نادـقف  ضارما و  تاـیلب و  زا  هـچ  هدوـمرف -  تـمحرم 

. دشاب دونشخ  یضار و  نآ  هب  و  درامش ، یلاعت  قح  هیطع  ار  ود  ره  هکنیا  رد  دشاب  ناسکی  شتالباقم 
رد دیامرف  تمحرم  یلاعت  قح  هچنآ  هکنیا  هب  نامیا  و  دـبع ، هب  یلاعت  قح  تمحر  تفأر و  ماقم  هب  تفرعم  اب  رگم  دوشن  ماقم  نیا  لوصح 

تالامک لوصح  ناگدنب و  تیبرت  يارب  ملاع  نیا 
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یناوتان ضرم و  هطساو  هب  هک  اسب  هچ  و  دسرب ، دوخ  یتاذ  لامک  ماقم  هب  یتسد  یهت  رقف و  هطـساو  هب  ناسنا  هک  اسب  هچ  تساهنآ . هیناسفن 
هدرک هبذج  ّتبَحَم و  ماقم  لیصحت  رگا  ّالا  و  دشاب ، كولس  تاماقم  لئاوا  رد  هدنب  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  دسر . ینادیواج  تداعس  هب 

. تسوا بوبحم  دسرب  شبوبحم  زا  هچنآ  دشاب ، هدیشون  ياهعرج  قشع  سأک  زا  دشاب و 
وراد شون  وت  لَِبق  زا  رهز 

(346  ) تسا تابیط  وت  نهد  زا  شحف 
زا دبع  هک  ( 347 « ) هللا یـضرب  یـضر   » هب دننک  ریبعت  نآ  زا  تسناد و  اضر  هثلاث  هجرد  لئاوا  دیاب  ار  هبذـج  ّتبَحَم و  ماقم  ینعی  ماقم ، نیا 

یَـضِر « ؛ تسا فیرـش  ثیدح  رد  هکنانچ  تسوا . هدارا  هب  وا  هدارا  هکنانچ  تسا ؛ قح  تیاضر  عبات  وا  تیاضر  و  درادن ، يدونـشخ  دوخ 
(. 348 « ) ِتیَْبلا َلْهأ  اناضِر  ِهللا 

[ اضر ماقم  يدابم  : ] موس لصف 

ًالعف ًاتفـص و  ًاتاذ و  ار  قح  لامج  ماقم  ام  تهج ، نیا  زا  یلاعت ، قح  لاعفا  ندوب  لیمج  هب  تسا  دبع  تفرعم  یلاعت  قح  زا  اضر  أدبم  نوچ 
. مینک رکذ  ماقم  نیا  رد  ار  دبع  تفرعم  بتارم  و  مینک ، نایب 

باوبا حاـتفم  هچرگ  ماـقم  نیا  و  یمکِح -  ناـهرب  بسح  هب  تسا -  قح  ندوـب  لـیمج  هب  ملع  دوـش  لـصاح  دـبع  يارب  هک  ياهبترم  لّوا 
تیعون رد  نازیم  تسا و  رداون  زا  دسرب ، قیرط  نیا  ریغ  زا  نافرع  هیلاع  تاماقم  هب  یـسک  رگا  و  فراعتم -  عون و  بسح  هب  تسا  فراعم 
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. تسین
هبترم گرزب  ءامکح  اسب  هچ  اذـهل  و  دوشن ، لصاح  تسا -  فراعم  عباوت  زا  هک  هیناسفن -  قالخا  تسا  لقع  ّظح  هک  یناهرب  ملع  نیا  زا 

ات هیملع  بجح  نامه  رد  دنتـسین ، هیهلا  فراعم  هیناسفن و  قالخا  هیحور و  تاماقم  رگید  میلـست و  اضر و  ماقم  ياراد  هک  یثحب ، ِملع  رد 
. دننام یقاب  دبا 

لاعفا فاصوا و  ندوب  لیمج  قح و  لامج  هک  ار ]  ] هبترم نیمه  هک  تسا  نآ  مود  هبترم 
246

راـثآ هیهلا و  مِعن  زا  رکذـت  تدـش  اـب  هک  تسا  نآ  هب  نآ ، قح و  ندوب  لـیمج  هب  دروآ  ناـمیا  بلق  هک  يروط  هب  دـناسرب ، بلق  هب  تسوا 
لد دیـسر و  ماقم  نیا  هب  هدنب  نوچ  تسا . نامیا  ماقم  نیا  و  دنک ، لوبق  لد  ار  قح  لامج  تفـص  مک  مک  ات  دنک  عضاخ  ار  بلق  وا  لامج 

هبترم لّوا  نیا  و  دوـش ، عـقاو  ياهوـلج  وا  لد  رد  يدونـشخ  ینیب و  شوـخ  تیاـضر و  هیروـن  تقیقح  زا  دروآ ، تقیقح  نیا  هـب  ناـمیا  وا 
: تسا نامیا  ناکرا  زا  یکی  اضر  هفیرش ، تایاور  رد  اذهل  تسین . يرثا  نآ  زا  نیا ، زا  لبق  تساضر و 

: مالسلا هیلع  َنینِمْؤُملا  ُریمأ  لاق 
(349 . ) ِهللا ِْرمَِأل  ُمِیلْسَّتلا  َو  ِهللا ، َیلإ  ِرمألا  ُضیِْوفَت  و  ِهللا ؛ یَلَع  ُلکَّوَتلا  َو  ِهللا  ِءاضَِقب  یضِّرلا  ٍناکْرأ : ُۀََعبْرأ  ُنامیإلا 

ماقم هب  دـش  لصاح  سفن  هنینأمط  نوچ  و  تسا -  نیا  لامک  نانیمطا  و  دـسر -  ناـنیمطا  هجرد  هب  کـلاس  دـبع  هک  تسا  نآ  موس  هبترم 
یلإ یِعِجْرا  ُۀـَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُهتیأ  ای   » رجفلا هروس  هکرابم  هیآ  دـشاب  ینعم  نیا  هب  هراشا  دـیاش  ددرگ . رتلماک  اضر  هبترم  قح ، تیلیمج 

(. 350 « ) ًۀیِضْرَم ًۀیِضار  ّکِبَر 
هداد و رارق  دنتـسه ، یـضرم  یـضار و  هک  هنئمطم  سفن  نابحاص  يارب  تسا  صالخا  لها  هلماک  تاماقم  زا  هک  ار ]  ] ّبر يوس  هب  عوجر 

. هدومرف طخستم  عمط  عطق 
، دندومن فرصنم  تملظ  ملاع  زا  ار  دوخ  بلق  رطش  هک  تسا  بولق  باحصا  تفرعم و  لها  يارب  نآ  تسا و  هدهاشم  ماقم  مراهچ ، هبترم 

فرـصنم نارگید  زا  و  شوخ ، دوخ  هب  ار  اهنآ  لد  هبـسانم  ياـههولج  هب  یلاـعت  قح  سپ  دـندرک . بوراـج  راـبغا  راـبغ  زا  ار  لد  هناـخ  و 
. دیامرف

(351 «. ) َّلَجَوَّزَع ِهللا  ِءاضَِقب  ْمُهاضْرأ  ِهللاِاب  ِساّنلا  َمَلْعأ  َّنإ  : » َلاق مالسلا  هیلع  هللاِْدبَع  یبأ  ْنَع 

[ نینمؤم ءالتبا  : ] مراهچ لصف 

ناصقن زا  و  سیلبا ، لهج و  دونج  زا  طخس  تسا ، نامحر  لقع و  دونج  زا  اضر  هکنانچ 
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مشچ و هک  تسایند  ّبح  سفن و  ّبُح  هثیبخ  هرمث  زا  نیا  تسا و  الع ) َّلج و   ) ّقح ترضح  خماش  ّزع  هب  لهج  تیبوبر و  ماقم  هب  تفرعم 
جراعم تفرعم و  لها  جرادـم  هیناحور و  تاماقم  زا  باـجتحا  هطـساو  هب  و  دـنک ، روک  يواـیند  لاـمآ  تاوهـش و  زا  زج  ار  ناـسنا  شوگ 

، تسـالتبا ناـنتفا و  نیرتدـب  هک  اـیند  لاـبقا  زا  و  دوش ، نادرگور  تسا -  بولق  ّیبُرم  سوفن و  ِحلـصُم  هک  تاـئالتبا -  زا  بولق  باحـصا 
. دوش كانحرف  یضار و 

لـصاح یمرن  ار  هیـساق  بولق  لیزنت ، یحو و  باحـصا  تاملک  تکرب  زا  دـیاش  مینک ، رکذ  باب  نیا  رد  ار  هفیرـش  تایاور  زا  یـضعب  اـم 
يارب زین  اجنیا  یلو  میداد ؛ نآ  هتکن  نینمؤم و  ءالتبا  باب  رد  ینالوط  حرـش  هچرگ  نیعبرا  رد  ام  دهد . خر  یظّقیت  ار  هلفاغ  سوفن  و  دوش ،

: میرادیم روکذم  يرصتخم  هلاوح ، مدع  هدیاف و  دیزم 
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: َلاق ِهللاِْدبَع  ِیبأ  ْنَع 
. ُلَْثمألاَف ُلَْثمألا  َُّمث  ْمُهَنُولی ، َنیّذَلا  َُّمث  ُءاِیْبنألا ، ًءالَب  ِساّنلا  َّدَشأ  َّنإ  - 
. مهالَتبا ّالإ  ًامْوَق  ُهللا  َّبَحأ  ام  ِءالَبلا و  میظَع  َعََمل  ِرجألا  َمیظَع  َّنإ  - 

ّالإ ًۀـِیَلب  َو ال  ْمِهِریَغ ، یلإ  ْمُْهنَع  اهَفَرَـص  ّالإ  ِضْرألا  َیلإ  ًۀَـفُْحت  ِءامَّـسلا  َنِم  ُلِْزنی  ام  ِهِدابِع ، ِِصلاخ  ْنِم  ِضرألا  ِیف  ًاداـبِع  َّلَـجَوَّزَع  ِهَّلل  َّنإ  - 
(352 . ) ْمِهَیلإ اهَفَرَص 

التبم ار  اهنآ  دراد  نینمؤم  اـیلوا و  هب  هک  یتیاـنع  ّتبَحَم و  هطـساو  هب  یلاـعت ) كراـبت و   ) دـنوادخ هک  تسا  رایـسب  باـب  نیا  رد  ثیداـحا 
(353 . ) ایند رد  دیامرف 

رد ایند  تاوهش  تاّذل و  زا  و  دننک ، ادیپ  ایند  هب  نوکر  عون ، بسح  هب  دهد  رارق  تمعن  زان و  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  نآ  نآ ، ّرـس  هدمع 
حالـصا سفن و  توکلم  زا  وا و  تمارک  راد  یلاعت و  قح  زا  و  دـنک ، دایز  ایند  هب  ار  اهنآ  هقـالع  هک  دوش  عقاو  يراـثآ  اـهنآ  بلق  توکلم 

. دننامزاب لیاضف  بسک  زا  و  دنوش ، لفاغ  نآ  ضارما 
مک دش ، عمج  ناسنا  رد  رگا  تینما ، تمالـس و  تحـص و  تورث و  انغ و  هک  دـباییم  دـنک ، اینغا  عون  لاح  رد  ّتقد  یـسک  رگا  هلمجلاب ،
نب رباج  هتکن  نیمه  يارب  دـیاش  دـنک . يراددوخ  سفن  یـشکرس  زا  و  ظفح ، هیناـسفن  ضارما  اـهداسف و  زا  ار  دوخ  دـناوتب  هک  تسا  یلد 

ترضح هب  هرس  سدق  هللادبع 
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نانیمطا دوخ  زا  نوچ  مراد .» تسود  رتشیب  تحـص  زا  ار  ضرم  انغ و  زا  ار  رقف  نم  : » هک درک  ضرع  هیلع ) هللا  تاولـص   ) مولعلا رقاـب  ـالوم 
رقاب ترـضح  یلو  دوبن . نئمطم  سفن  یـشکرس  زا  و  دنک ، ظفح  تمالـس  تیهافر و  اب  دهاوخیم  هک  روط  نآ  ار  دوخ  دناوتب  هک  تشادن 
ماقم هللا ، یلا  كولس  رد  وا  يریگتسد  وا و  میلعت  هطـساو  هب  رباج و  قفا  تبـسانم  هب  تسا  رـشب  لوقع  قوف  شماقم  نوچ  هیلع ) هللا  مالـس  )

تایلب و (. 354 « ) میراد تسود  ار  نآ  دـسریم  تسود  زا  هچ  ره  ام  : » هک دومرف  زاربا  ياهوذـج  هیهلا  ّتبَحَم  زا  و  دومرف ، راـهظا  ار  اـضر 
. تسا ناسکی  ناّبحم  بهذم  ناقشاع و  ّتنس  رد  نآ  تالباقم  ضارما و 

قح زج  دنـشوخ ، قح  هب  اهنآ  دـننیبیم . ینابر  تایانع  ار  هقیـضم  تدـش و  و  دـننادیم ، ینامـسآ  ياههفحت  ار  تایلب  قح ، ياـیلوا  يرآ ،
زا هن  تسا  قح  زا  هک  دنهاوخ  تهج  نآ  زا  دنهاوخب ، ار  قح  تمارک  راد  رگا  دـننیبن . وا  زا  ریغ  و  دـنهجوتم ، سّدـقم  تاذ  هب  دـنهاوخن و 

. تسا قح  هب  طوبرم  هک  تهج  نآ  زا  دنتسه  هللا  ءاضق  هب  یضار  اهنآ  هیناسفن . ظوظح  تهج 

لقن قیرط  زا  طخس  ّمذ  اضر و  تلیضف  مجنپ : لصف 

(. 355 !« ) ُهُریَغ َناک  َْول  یضَم : ْدَق  ءیَِشل  ُلوُقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  ْنکی  َْمل  : » مالسلا هیلع  هللادبع  یبأ  نع 
: نیِّفص ِیف  َلاق  ُّهَنأ  ُْهنَع ) ُهللا  یِضَر   ) راّمَع ْنَع  یکُح  ْدَقَو 

َعَضأ ْنأ  ِیف  كاضِر  َّنأ  ُمَلْعأ  َْول  ّیِنأ  ُمَْلعَت  ّکَنإ  َّمُهللا  ُْتلَعََفل . َرْحَْبلا  اذه  یِـسْفَِنب  َفِْذقأ  ْنأ  ِیف  كاضِر  َّنأ  ُمَلْعأ  َْول  ّیِنأ  ُمَْلعَت  ّکَنإ  َّمُهللا 
یـضْرأ َوُه  اذه  َمْوْیلا  ًالَمَع  ُلَمْعأ  ّیَنأ ال  ِینَتْمَّلَع  اّمِم  ُمَلْعأ  ّینإ  َّمهللا  ُْتلَعََفل . يِرْهَظ  ْنِم  َجُرْخی  یَّتَح  ِهیَلَع  ِینَْحنأ  َُّمث  ِینَْطب  یف  یِفیَـس  َۀَّبُظ 

(356 . ) َنیقِساْفلا ِءالُؤه  ِداهِج  ْنِم  َکل 
: هک تسا  ثیدح  رد  و  تسا ، قح  ياضر  لیصحت  ماقم  ماقم ، نیا 

نیرتدباع ار و  دوخ  قولخم  نیرتبوبحم  هدب  هئارا  نم  هب  هک : یلاعت  يادخ  هب  درک  ضرع  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع   ) یسوم ترـضح 
دومرف شرما  دنوادخ  ار . دوخ  ناگدنب 
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. دباییم ار  وا  دش ، هدرب  مسا  هک  ناکم  نآ  رد  هک  تسایرد ، لحاس  رد  هک  دور  ياهیرق  يوس  هب  هک 

هب یـسوم  ترـضح  ار . یلاعت  يادخ  درکیم  حـیبست  هک  یـصرب  ماذـج و  ياراد  ریگنیمز  درم  کی  هب  دروخرب  دیـسر ، ناکم  نآ  هب  نوچ 
. تسا نیمه  درم  نآ  ِهللا ! َمِیلک  اـی  تفگ : لـیئربج  دـهد ؟ هئارا  نم  هب  مدرک  لاؤـس  دـنوادخ  زا  هـک  يدرم  نآ  تساـجک  تـفگ : لـیئربج 

رتبوبحم صخش  نیا  تفگ : لیئربج  دروآ . اج  هب  زامن  هزور و  رایسب  هک  یتروص  رد  منیبب  ار  وا  هک  متشاد  تسود  نم  لیئربج ، يا  دومرف :
! دـیوگیم هچ  نک  شوگ  دوش ، روک  وا  نامـشچ  هک  مدومن  رما  نونکا  نک . زامن  ریگ و  هزور  رایـسب  زا  تسا  رتدـباع  ادـخ و  شیپ  تسا 

. شراسخر هب  وا  نامشچ  تخیر  ورف  سپ  وا ، ياهمشچ  هب  دومرف  هراشا  لیئاربج  سپ 
تقو ره  ار  اـهنآ  نم  زا  يدومرف  بولـسم  و  یتساوخ ، تقو  ره  اـت  نامـشچ  زا  يدومرف  رادروخرب  ارم  ادـنوادخ ! تفگ : دـش ، نینچ  نوچ 

! ُلْوُصَو ای  ُّراب  ای  لمأ ، لوط  تدوخ  رد  نم  يارب  یتشاذگ  یقاب  و  یتساوخ ،
دنوادخ منک  اعد  یـشاب  هتـشاد  تسود  رگا  دوشیم . تباجا  میاعد  هک  متـسه  يدرم  نم  ادخ ، هدنب  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
دنوادـخ هچنآ  مهاوخیمن . یتفگ  هک  ار  نانیا  زا  کی  چـیه  تفگ : دـنک . تمحرم  افـش  ار  وت  ياهتلع  و  دـیامرف ، در  وت  هب  ار  وت  ياـضعا 

. مهاوخیم مدوخ  يارب  مدوخ  هچنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم  شیپ  نم ، يارب  دهاوخب ،
یسک رهش  نیا  رد  تفگ : تسیچ ؟ هلصو »  » و ّرب »  » نیا لوصَو .» ای  ّراب  ای   » یلاعت قح  هب  یتفگیم  مدینـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسوم  سپ 

(357 . ) تسایند لها  نیرتدباع  صخش  نیا  تفگ : دومرف و  بجعت  یسوم  نم . زا  ریغ  دنک  تدابع  ای  دسانشب  ار  وا  هک  تسین 
. دنـسونأم وا  ياضر  اب  شوخلد و  قح  اب  هشیمه  تسا ، رّونتم  ناشبلق  فراعم  رون  زا  و  دـنراد ، هرهب  یهلا  ّتبَحَم  هوذـج  زا  هک  نانآ  يرآ ،
ار دوخ  مشچ  هتـسب و  ار  دوخ  لد  نارگید  زا  اهنآ  دندشن . لعفنم  یناف  راد  تاوهـش  تاّذـل و  زا  و  دـنتفرن ، ورف  ایند  تملظ  رد  ام  لثم  اهنآ 

. دناهدیشوپ
هب هتـسب  هیهلا  تاریدقت  دونـشخ ، نیب و  شوخ  ای  نآ  هب  میـشاب  كانطخـس  ام  هچ  دومرف ؛ دهاوخ  ارجا  ار  دوخ  ياضق  یلاعت  يادخ  ازیزع !

اـیلوا و رظن  زا  طوقـس  تاـجرد و  بلـس  ماـقم و  صقن  بضغ ، یکانطخـس و  زا  دـنامیم  اـم  يارب  هـچنآ  تـسین . اـم  طخـس  يدونـشخ و 
نییتوکلم
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(358 . ) تسا تایاور  رد  هکنانچ  تسا ؛ بولق  زا  نامیا  بلس  و 

: مالسلا هیلعرَفْعَج  ِیبأ  ْنَع 
نم و  ُهَرْجأ ، ُهللا  َمَّظَع  َو  ُءاـضَْقلا  ِهیَلَع  یَتأ  ِءاـضَْقلِاب ، یِـضَر  نم  و  یلاـعَت ، َهللا  َفَرَع  ْنَم  َّلَـجَوَّزَع )  ) ُهللا یَـضَق  اـِمل  َمَّلَـسی  ْنأ  ِهللا  ِْقلَخ  ُّقَحأ 

(359 . ) ُهَرْجأ ُهللا  َطَبْحأ  َو  ُءاضَْقلا  ِهیَلَع  یضَم  َءاضَْقلا ، َطِخَس 

نارفک نآ : دض  رکش و  دصقم 7 

هب حراوج  رد  و  يروط ، هب  نابز  رد  و  دوش ، رهاظ  يروط  هب  بلق  تکلمم  رد  ینعم  نیا  و  معنم ، ياهتمعن  ینادردق  زا : تسا  ترابع  رکش 
. دوش مولعم  هکنانچ  وا ، تمعن  معنم و  تفرعم  هب  تسا  مّوقتم  ینادردق  نیا  و  يروط ،

رایـسب قرف  سپ  دوش . فلتخم  یناسنا  لامک  بتارم  فالتخا  بسح  هب  زین  و  معن ، تفرعم  معنم و  ِتفرعم  بتارم  بسح  هب  رکـش ، بتارم 
برآم هب  ندیـسر  تاوهـش و  ياضق  زا  ترابع  هک  یناویح -  ياهتمعن  زج  و  دنز ، مدق  نآ  جرادـم  تیناویح و  دودـح  رد  هکنآ  نیب  تسا 

سوبلم و لوکأـم و  زا  تراـبع  هک  هیناویح -  تایهتـشم  تیناویح و  لزنم  هب  هدومن  شوخلد  ار  دوخ  و  هتفاـین ، رگید  زیچ  تسا -  یناوـیح 
هیبیغ ملاوع  هب  یهار  درادن و  یعالطا  لامک  جرادـم  تاماقم و  دوجو و  رگید  بتارم  زا  ایند  تعیبط و  قفا  زج  و  تسا -  یناویح  حوکنم 
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ياهولج وا  بلق  رد  بیغ  ملاع  هعیلط  زا  و  هداهن ، مدـق  رگید  لزانم  هب  و  هتفر ، نوریب  باـجح  نیا  زا  هک  سک  نآ  اـب  تسا ، هتفاـین  درجت  و 
. هدش لصاح 

متخ وْدـَب و  ربخ و  اب  قلخ  قح و  نیب  طباور  زا  هک  اهنآ  اب  دـنناد ، لقتـسم  ار  هینطاـب  هیرهاـظ و  بابـسا  هک  اـهنآ  نیب  تسا  رایـسب  قرف  زین 
. دنبایرد هیبلق  تینارون  هب  هیناملظ  هینارون و  راتسا  بجح و  يارو  زا  ار  بابسا  ببسم  هولج  و  دننک ، عاجرا  قح  هب  ار  دوجو  بتارم 

هیقیقح مولع  فراعم و  لیبق  زا  رگا  دراد . يرکش  دشاب ، ینطاب  ياهتمعن  زا  رگا  يرکش و  دشاب ، يرهاظ  معن  لیبق  زا  تمعن ، نآ  رگا  سپ 
زا یمک  يارب  معن  وحن  نیا  نوچ  و  دراد ، يرکش  دشاب ،
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« ُروکَّـشلا يِداَـبِع  ْنِم  ٌلـِیلَقَو  : » ددرگ رّـسیم  اـیلوا  صّلخ  زا  یمک  يارب  دوبعم  ياـنث  رکـش و  هفیظو  هب  ماـیق  دوش ، لـصاح  صّلخ  ناگدـنب 

(. 360)
و تسوا ، يانث  معنم و  میظعت  دنکرتشم ، قفاوم و  نآ  رد  مه  اب  همه  و  تبث ، قح  تردق  ملق  هب  يرشب  هلئاع  همه  ترطف  رد  هک  یتایرطف  زا 

. تسا تبث  تباث و  شتاذ  باتک  رد  معنم  ّتبَحَم  میظعت و  هک  دباییم  رد  دنک ، عوجر  دوخ  ياّلخم  ترطف  هب  سک  ره 
هینثَا اهمیظعت و  مامت  تسا . هیهلا  ترطف  نیمه  هب  دـننک ، دوخ  يوایند  نایلاوم  تمعن و  نابحاص  زا  ایند  لها  هک  ییاهمیظعت  اـهانث و  ماـمت 

. تسا ترطف  نیا  زا  زین  دننک  نامّلعم  نادنمشناد و  زا  نامّلعتم  هک 
تیناسنا تعیبط  هزیرغ و  زا  جورخ  و  تسا ، هیهلا  ترطف  فالخرب  فّلکت و  اب  دیامن ، یمعنم  يانث  كرت  ای  دنک  یتمعن  نارفک  یـسک  رگا 

. دنرامش جراخ  هیناسنا  هیتاذ  هزیرغ  زا  و  دننک ، بییعت  بیذکت و  رشب  عون  ار  تمعن  ِنارفاک  ترطف ، بسح  هب  اذهل  تسا .
يرازگرکش تسا ، همیلس  تایرطف  زا  هچنآ  تسناد  دیاب  یلو  دوب ، يزاجم -  یقیقح و  قلطم -  معنم  رکش  هب  عجار  دش ، روکذم  هک  اهنیا 

تاّرذ مامت  و  هدـیدرگ ، نهپ  ققحت  ِراد  ِرـس  اـت  رـس  رد  شتمحر  طاـسب  طـسب  هک  تسا  قـالطالا  یلع  معنم  سّدـقم  تاذ  زا  ییوجاـنث  و 
همزـال تسا و  قلطم  لاـمک  قلطم و  لـماک  شـسّدقم  تاذ  نوچ  دـنرادروخرب و  شـسّدقم  تاذ  تیقاّزر  ّلـظ  تمعن و  ناوخ  زا  تاـنئاک 

و دـنیوا ، تیقاّزر  هولج  وا و  تمحر  ّلظ  اـهنآ  ياـهتمعن  تادوجوم و  رگید  تسا ، قـالطالا  یلع  تیقاّزر  هقلطم و  تمحر  قلطم ، لاـمک 
. تسین ًادبا -  ًالزا و  یتیقاّزر -  تمعن و  لامج و  لامک و  دوخزا  ار  يدوجوم  چیه 

زا هکناـنچ  تسا ؛ سدـقم  تاذ  نآ  لاـمک  هنیآ  تیقاّزر و  تآرم  تقیقح ، رد  تـسا ، یلاـمک  تـمعن و  ياراد  تروـص ، هـب  زین  سک  ره 
. دوش دافتسم  لمکا  روط  هب  ینعم  نیا  هدومرف ، یلاعت  قح  هب  تیقاّزر  رصح  هک  ( 361 « ) ُنِیتَْملا ِةَّوُقلا  ُوذ  ُقاّزَّرلا  َوُه  هللا  َّنإ  : » هفیرش همیرک 

مامت هک  ( 362 « ) َنیَِملاْعلا َِّبر  ِهَّلل  ُدْمَحلا  : » دیامرف هک  یهلا  فیرش  باتک  حاتفم  زا  تسا ، بلاطم  هنوگ  نیا  ندش  هدافتسا  نیا ، زا  رتقیقد 
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. دیامرف سّدقم  تاذ  هب  رصحنم  ار  هینثَا  عیمج  دماحم و 
ره رد  هدومن ، دودرم  شبحاص  هب  تسه  هکنانچ  ار  تناـما  و  هدـشن ، هیقلخ  تاـنیعت  راتـسا  تحت  هب  بجتحم  هک  همیلـس  ترطف  هلمجلاـب ،
ره هب  ییوجاـنث -  دـماح و  ره  زا  ییاـنث  دـمح و  ره  يرکاـش و  ره  زا  يرکـش  ره  هبوجحم ، ریغ  ترطف  دزن  هکلب  دـنک ؛ قح  رکـش  یتمعن 

حدم دـننک  نامگ  نیبوجحم  دوخ  هچرگ  دوشن ، عجار  الع ) ّلج و   ) قح سدـقم  تاذ  ریغ  هب  دـشاب -  تمعن  ره  سک و  ره  يارب  ناونع و 
یلزا لامج  هولج  زا  راتـسَا  ندش  هدیچرب  باجح و  نیا  عفر  يارب  ایبنا  تثعب  تفگ : ناوت  تهج  نیا  زا  دنیامن . وا  ریغ  يانث  دننک و  وا  ریغ 
هراشا ( 364  ) نآ لاثما  و  ( 363 « ) ْمُهَحِیبْسَت َنوُهَقْفَت  َال  ْنکلَو  ِهِدْمَِحب  ِبَسی  ُحّ ّاَلإ  ءیَش  ْنِم  ْنإ  : » هفیرـش همیرک  دیاش  تسا و  هتمظع ) ّتلج  )

لها هب  ًامئاد  شدـیما  مشچ  و  دـهد ، تبـسن  يدوجوم  هب  ار  یتمعن  ره  و  دـنک ، هیهلا  معن  نارفک  هراچیب  ناسنا  نکل  دـشاب ؛ هقیقد  نیمه  هب 
. تسا زارد  تسا ، تبث  همه  هیصان  رد  رقف  شدوخ  نوچ  هک  ییارقف  هب  شعمط  تسد  و  زاب ، ایند 

یلو و  یتشگ ، رادروخرب  شنارک  یب  ياهتمحر  زا  و  يدروخ ، هطوغ  قح  ياهتنم  یب  ياهتمعن  رد  يرمع  هک  بوجحم  ِناـسنا  هراـچیب  يا 
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هیمتح فیاـظو  زا  قولخم  رکـش  يرآ ، يدومن ! شنرک  ناـسکان  هب  و  يدرک ، شیاتـس  نارگید  زا  هناروـکروک  هتخانـشن ، ار  دوـخ  ِتمعن 
تمعن و طسب  لئاسو  دـنوادخ  ار  اهنآ  هک  تهج  نآ  زا  نکل  ( 365 « ) ِقلاْخلا ِرکْشی  َْمل  َقُْولْخَْملا  ِرکْـشی  َْمل  ْنَم  : » دناهدومرف هکنانچ  تسا ،

. تسا معن  یلو  ِتمعن  نارفک  نیع  نیا  هچ  يدرگ ؛ بوجحم  یقیقح  قزار  قلاخ و  زا  اهنآ  رکش  اب  هکنآ  هن  هدومرف ؛ رّرقم  تمحر 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسَر  َلاق  و 

ِرْجألا ْنِم  َُهل  ُرکاّشلا  یَطْعُْملا  َو  ِِرباّصلا  یَلَْتبُْملا  ِرْجأک  ِرْجألا  َنِم  َُهل  ُرکاّشلا  یفاعُْملاَو  ِبِسَتْحُْملا  ِِمئاَصلا  ِرْجأک  ِرْجألا  َنِم  َُهل  ُرکاّـشلا  ُمِعاّـطلا 
(366 . ) ِِعناْقلا ِموُرْحَْملا 

(367 «. ) ِةَدایِّزلا َباب  ِهیَلَع  َِقْلغیَو  ِرکُّشلا  َباب  ٍْدبَع  یلَع  َحَتْفِیل  ُهللا  َناک  ام  : » ِۀَغالَبلا جْهَن  ْنَع  َو 
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(. 368 « ) ْمّکَندیِزََأل ُْمتْرکَش  ِْنَئلَو  : » دیامرف زین  فیرش  نآرق  رد 
مزال يرکـش  رکـش ، باب  حتف  نیا  يارب  سپ  دـنک ، زاب  ناگدـنب  يور  هب  دوخ  یلاعت  قح  زین  ار  رکـش  باب  هک  دوش  مولعم  ثیدـح  نیا  زا 

و تسا ، هیهلا  معن  زا  رکاش  دوجو  لقع و  بلق و  ناسل و  رکـش و  دوخ  تسا ، حـضاو  هکناـنچ  هکلب  تسا . یتمعن  دوخ  رکـش  نآ  و  تسا ،
. دیآرب هدهع  زا  دناوتن  يدحا  ار  وا  رکش  قح 

دیآرب هک  نابز  تسد و  زا 
(369  ) دیآرد هب  شرکش  هدهع  زک 

: مالسلا هیلعِرقابلا  لاق 
(370 . ) ِهناِسل یلَع  ُهَرکُش  َرِهْظی  ْنأ  َْلبَق  َدیزَْملا  َبَجْوَتْسا  ّالإ  ِِهْبلَِقب ، اهَرکَشَف  ًۀَمِْعن  ٍْدبَع  یلع  ُهللا  َمَْعنأ  ام 

رایـسب نآ  هب  هراشا  ثیداحا  رد  هکنانچ  دوش ، يراج  ناـسل  رد  هکنآ  زا  لـبق  تسا  بلق  فیاـظو  زا  رکـش  هک  دوش  مولعم  ثیدـح  نیا  زا 
(371 «. ) رکُّشلِاب َهَناِسل  ْلِطْیلَف  ِةاَفاکُملِاب  ُهُدی  ْتَرُصَق  ْنَم  : » مالسلا هیلع  ِهللادبع  وبأ  َلاق  تسا .

(372 «. ) ِهِدی یلَع  ِنلا  ُۀَمْعّ ْکِلت  يِرُْجا  ْنَم  َرکْشَت  ْنأ  ِهَّلل  ِرکُّشلا  ِّقَح  ْنِم  : » َلاق و 
دنک و تلفغ  تمعن  یلو  زا  یسک  رگا  ّالا  و  تسا ، یهلا  تمعن  يارجم  هک  تسا  نآ  رب  رکـش  قولخم  رکـش  هک  دوش  رهاظ  ثیدح  نیا  زا 

. تسین داهشتسا  نایب و  هب  جاتحم  بلطم  نیا  تسا و  یهلا  تمعن  نارفاک  زا  دنک ، قولخم  رکش  لالقتسا  رظن  هب 
: َلاق ُّهَنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  ِنَع 

!؟ َنآْرُْقلا ُْتأَرَق  دـق  ِراـّنلا و  َیلإ  ِیب  َتْرَمأ  َِّبر  يأ  ُلوُقیَف : ِراـّنلا ، َیلإ  ِِهب  ُُرمْأـیَف  َّلَـجَو ) َّزَع   ) ِهللا يَدـی  َنَیب  ُفَقویَف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوی  ُدـْبَْعلا  یَتْؤی 
اذِکب یَلَع  َتْمَْعنأو  اذِکب ، ُکترکَـشَو  اذِکب  یَلَع  َتْمَْعنأ  َِّبر  يأ  ُلوُقیَف : یتَمِْعن . ْرکْـشَت  مل  کیَلَع و  ُتْمَْعنأ  ْدَق  ّینِا  يْدبَع  يأ  ُهللا : ُلوُقیَف 

يْدبَع َْتقَدَص  یلاعَت : ُهللا  ُلوُقیَف  َرکُّشلا . ُدِّدَعی  َو  ِنلا  َۀَمْعّ یصْحی  ُلازی  الَف  اذِکب ، ُکتْرکَشَو 
254

ْنَم َرکْشی  یّتَح  ِهیَلَع  اُهتْمَْعنأ  ٍۀَمِْعِنل  ٍْدبَع  َرکُش  َلَْبقأ  ْنأ ال  یسْفَن  یلَع  ُتَیلآ  ْدَق  ّینإَو  ِهیَدی ، یلَع  ِنلا  َۀَمْعّ کل  ُتیَرْجأ  ْنَم  ْرکْشَت  َْمل  ّکَنأ  ّالإ 
(373 . ) ِهَیلإ یْقلَخ  ْنِم  اهَقاس 

(374 . ) دجنگ قاروا  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  باب  نیا  رد  هفیرش  ثیداحا 

سأی نآ : دض  عمط و  دصقم 8 

تیؤر مدع  ای  لمع  نتشادن  اب  تسا  دیما  عمط  و  لمع ، اب  تسا  تمحر  هب  دیما  اجر  هکنیا  هب  تشاذگ ، قرف  عمط  اجر و  نیب  تسا  نکمم 
. لمع
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نودب دیما ، سپ  (، 375  ) تسا هدش  مذ  هفیرـش  تایاور  رد  نآ  زا  اریز  دور ؛ رامـش  هب  لقع  دونج  زا  تسا  دـیعب  لمع  نودـب  عمط  هچ  رگ 
تیب شیوخ و  یتسه  لزنمرـس  زا  و  هتفگ ، كرت  ار  دوخ  لمع  دوخ و  هک  تسا  هللااب  نیفراع  تاـماقم  زا  نیا  و  دـشاب ، دـیاش  لـمع  تیؤر 

نیا اب  و  تسا ، روک  دوخ  لامعا  دوخ و  زا  زاب و  تسود  يوس  هب  اهنآ  مشچ  و  دنداهن ، یتسه  کلم  قرف  رب  مدق  و  دندرک ، ترجه  تینانا 
زارد وا  تمحر  قح و  يوس  هب  كولس  ریس و  ياپ  نتـسکش  اب  ناشعمط  تسد  هدوشخب و  یگدنز  ار  نانآ  بلق  قح  تمحر  هولج  فصو 

. تسا
زا معا  تمحر ، زا  يدـیما  اـن  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  معا  صخا ، لـباقم  اریز  تسا ؛ طونق  زا  معا  عمط ، نیا  لـباقم  ِسأـی  نیا ، رباـنب 

سأی تفرعم ، لها  کلـسم  رد  زین  نیا  هک  دشاب  هتـشاد  دیما  دوخ  لمع  هب  و  دنک ، دوخ  تعاط  تیؤر  دشاب و  ای  دشابن ، تعاط  لها  هکنآ 
. تسا نآ  هعس  دیدحت  تمحر و  زا 

، ترطف ياضتقم  دـض  لهج و  دونج  زا  نآ  لباقم  و  ترطف ، تایـضتقم  قفاوم  لقع و  دونج  زا  دـش ، مولعم  هک  ینعم  نآ  هب  عمط  ندوب  اّما 
تـسا نآ  همزال  ای  تسا ، صقن  زا  رفنت  لامک و  هب  قشع  ترطف  نامه  تمحر  هعـس  هب  هّجوت  لـمع و  تیؤر  كرت  اریز  تسا ؛ حـضاو  زین 

، تسا بوتکم  ( 376 « ) اَهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  ِیّتَلا  ِهّللا  َتَرِْطف   » تردق دی  هب  تبث و  يرشب  هلئاع  تاذ  باتک  رد  هک 
255

هک تسا  هبوجحم  ترطف  هنالهاج  ياهاطخ  زا  تسا -  نآ  زا  زین  لمع  تیؤر  هک  نآ -  بعـش  تینانا و  هب  لابقا  دوخ و  هب  هجوت  هکناـنچ 
، تسا باـب  نیا  هب  عجار  هک  رگید  ثحاـبم  (، 377  ) طونق اـجر و  باـب  هب  عوجر  زا  تسا . يأردوخ  دنـسپدوخ و  هاوخدوخ و  نیبدوـخ و 

. دوش نشور 
لوق زا  یلاعت  يادخ  هکنانچ  دشاب ، صیاقن  قلطم  نارفغ  ای  یصاعم  ترفغم  هب  دیما  عمط  زا  دارم  هک  تسا  نآ  عمط  اجر و  نیب  رگید  قرف 

تشاد مشچ  هللا و  باوث  هب  يراودیما  اجر  و  ( 378 « ) ِنیِّدلا َمْوی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغی  ْنأ  ُعَمْطأ  يِّذَلا  َو  : » دیامرف لقن  نمحرلا  لیلخ  ترـضح 
. دنکیم قرف  هلباقم  بسح  هب  زین  اهنآ  دض  سپ  دشاب . نیا  سکع  هب  تسا ، نکممو  دشاب . هعساو  تمحر  هب 

قح و سدقم  تاذ  حدـم  دروم  هرومخم و  ترطف  مزاول  زا  قح  هب  دـنویپ  قلخ و  زا  عاطقنا  سدـقم و  تاذ  هب  عمط  اجر و  تروص ، ره  رد 
فصو رد  و  ( 379 « ) َنینِسْحْمُلا َنِم  ٌبیِرَق  ِهّللا  َتَمْحَر  َّنإ  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ُهوُعْدا  َو  : » یلاعت هللا  لاق  تسا . مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح 

(. 380 « ) َنوُقِْفنی ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِم  َو  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ْمُّهَبَر  َنوُعْدی  ِعِجاَضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت  : » دیامرف نینمؤم 
زا عمط  عطق  و  تسا ، دـیحوت  بعـش  زا  سدـقم  تاذ  نآ  ضیف  همـشچرس  هعـساو و  تمحر  هب  عمط  یلاعت و  قح  هب  اـجر  هک  روط  ناـمه 

بعـش زا  قولخم  هب  يراودیما  قح و  ریغ  هب  عمط  روط  نامه  تسا ، هللا  ةرطف  مزاول  زا  زین  مدرم  تسد  زا  یـشوپ  مشچ  تادوجوم و  رگید 
عمتجم ریخ  مامت  هک  مدید  : » دومرف مالسلا  هیلعداّجس  ترـضح  تسا . باجتحا  مزاول  زا  ترطف و  فالخ  رب  سیلبا و  سواسو  زا  كرش و 

عمج هک  یشاب  هتـشاد  تسود  رگا  : » دومرف هیلع ) هللا  مالـس   ) ریما ترـضح  ( 381 «. ) تسا مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  عـمط  ندـیرب  رد  تسا 
(382 «. ) تسا مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  ار  دوخ  عمط  نک  عطق  سپ  ار ، ترخآ  ایند و  ریخ  ینک 

256
: َلاق مالسلا  هیلعرَفْعَج  ِیبأ  ْنَع  َو 

«. ُرِضاْحلا یَنِْغلا  ُّهَنإَف  ِساّنلا ، يِدیأ  یف  اّمِم  ِسْأْیلِاب  کیَلَع  : » َلاقَف ًائیَش . هللا  َلوُسَر  ای  ِلَع  ینْمّ َلاقَف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  ٌلُجَر  یتأ 
(383 «. ) ُرِضاْحلا ُْرقَْفلا  ُّهَنإَف  َعَمَّطلا  َو  كایإ  : » َلاق ِهللا . َلوُسَر  ای  ینْدِز  َلاق :

ُرَثکأ : » ِۀَـغالَْبلا ِجـْهَن  ْنَع  َو  ( 384 «. ) ُعَمَّطلا : » َلاق ُُهلاوَز ؟ اـم  َلـیقَف : ُعَرَْولا .» : » َلاـق ِناـمیإلا ؟ ُتاـبَث  اـم  مالـسلا : هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمأ  َِلئُـس  َو 
َو ّالإ  ِهّللِاب  ْمُهُرَثکأ  ُنِمْؤی  اَم  َو  : » َّلَـج َو  َّزَع  ِهللا  ِلْوَق  یف  مالـسلا  هیلع  ِهللاِدـْبَع  یبأ  ْنَع  ِيُور  َو  ( 385 «. ) ِعِماطَْملا ِقوُُرب  َتَْحت  ِلوُقُْعلا  ِعِراصَم 

: َلاق (. 386 « ) َنوکِرْشُم ْمُه 
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ِهْکُلم یف  ًاکیِرَش  ِهِّلل  َلَعَج  ْدَق  ُّهَنأ  يَرت  الأ  یلایِع . َعاَضل  ٌنالُف  الَْول  َو  اذک ، َو  اذک  ُْتبُِصا  ام  ٌنالُف  الَْول  َو  ُتکَلََهل ، ٌنالُف  الَول  ِلُجَّرلا : ُلْوَق  َوُه 
(387 . ) ِهِوَْحن ْوأ  اذِهب  َسَْأب  ْمَعَن ال  َلاق : ُتکَلََهل ؟ ٍنالُِفب  یَلَع  ُهللا  َّنَم  ْنأ  الَول  ُلوُقی : اذام ؟ ُلوُقیَف  ُْتُلق : ُْهنَع ؟ ُعَفْدی  َو  ُُهقُزْری 

هدـش و رداص  یناـّبر  ملع  نزخم  یهلا و  یحو  ندـعم  زا  هک  تسا  دـیحوت  قیاـقح  لوصا  یهلا و  فراـعم  باـبل  زا  فیرـش ، ثیدـح  نیا 
. تسایلوا نیعلا  ةرق  هک  تسا  یّصاخ  دیحوت  لّفکتم 

بجح زا  هلالج ) ّلج   ) قح زا  تلفغ  قولخم و  هب  یگتـسبلد  هچ  تسا ؛ بولق  ضایترا  قیرط  سوفن و  بیدأت  لیفک  هفیرـش  ثیداـحا  نیا 
گرزب دـیاکم  یقـش و  سیلبا  ياهماد  نیرتگرزب  زا  نیا  و  دـنک ، یناـملظ  رّدـکم و  ار  بلق  شوماـخ و  ار  تفرعم  رون  هک  تسا  ياهظیلغ 

زا عمط  عطق  هک  تسا  نآ  يارب  (، 388  ) مدرم زا  عمط  عطق  رد  تسا  عمتجم  تاریخ  مامت  هک  تسا  فیرـش  تایاور  رد  هکنیا  تسا . سفن 
رومخم هیناسنا  ترطف  هک  تسا  تاکرب  مامت  زکرم  تاریخ و  همه  عمجم  نآ  و  دـنک ، زاب  ار  هللا  باب  هب  لوصو  قح و  هب  عاطقنا  هار  مدرم ،

. تسا نآ  هب  روطفم  نآ و  رب 

صرح نآ : دض  لکوت و  دصقم 9 

لکوت ینعم  لّوا : لصف 

اهنآ زا  يرایـسب  رد  تقو  فرـص  هک  تسا  هدـش  ياهبراقتم  یناـعم  ناـگرزب ، تاـملک  راـثآ و  راـبخا و  رد  تغل و  بسح  هب  لـکوت  يارب 
: مینکیم اهنآ  زا  ضعب  هب  هراشا  تهج  نیا  زا  درادن . یموزل 

ار دوخ  هکنآ  باب  زا  يدَـمتعم  هب  تسا  رما  يراذـگاو  ینعم  هب  دراد -  نآ  رب  تلالد  نآ  تاقتـشم  هکنانچ  لکوت - ] هک   ] تسا نآ  رهاـظ 
حاحـص و رد  يرهوج  لثم  تغل  لها  هچنآ  دیاش  ( 389 . ) لیکوت تلاکو و  تسا ، باب  نیا  زا  دـنیبیم و  زجاـع  رما  نآ  نداد  تروص  رد 

زجع ینعم  هب  شلـصا  تسا  نکمم  دـشاب و  مزال  هب  ریـسفت  ( 390 « ) كریغ یلع  دامتعالا  زجعلا و  راـهظإ  لـکوتلا  : » هک دـناهتفگ  نارگید 
همزال ریغ  هب  رما  لاـکیا  و  ( 391 « ) هریغ یلإ  هرمأ  ّلکی  زجاع  يأ  هزَمُه ؛ لثم  هلکُو  َو  کیرحتلاب -  ٌلکَو -  ٌلجر  : » دـنیوگ هکناـنچ  دـشاب ؛

یلع لکّوتلا  : » دناهتفگ یضعب  و  392 ؛) « ) هتلاکو یلع  لیوعتلا  هکلام و  یلإ  هّلک  رمألا  ۀلک  لکّوتلا  : » دیوگ تفرعم  لها  ضعب  دـشاب . زجع 
یضعب نیا ، زا  سپ  هک  تسا  ییاه  هدومرف  لکوت  هب  عجار  زین  هفیرش  تایاور  رد  نیقولخملا .» نم  هلمأی  ام  عیمج  یف  هیلإ  دبعلا  عاطقنا  هللا :

. دش دهاوخ  روکذم  نآ  زا 

لکوت ناکرا  مود : لصف 

: دنتسه لکوت  ناکرا  هلزنم  هب  اهنیا  هک  زیچ  راهچ  هب  نامیا  زا  سپ  رگم  دوشن ، لصاح  لکوت 
، لکوم جایتحا  عفر  هب  تسا  رداـق  وا  هکنآ  هب  ناـمیا  مود : تسا ، جاـتحم  نآ  هب  لـکوم  هچنآ  هب  تسا  ِملاـع  لـیکو ، هکنآ  هب  ناـمیا  لّوا :

. دراد لکوم  هب  تمحر  ّتبَحَم و  هکنآ  هب ] نامیا  : ] مراهچ درادن ، لخب  هکنآ  هب ] نامیا  : ] موس
هک دهد  لامتحا  رگا  هچ  دوشن ؛ ادیپ  لیکو  هب  دامتعا  لکوت و  روما ، نیا  زا  یکی  رد  لالتخا  اب 

258
، ملع لامک  اب  دهد  لامتحا  یلو  دنادب ، ار  وا  ملع  رگا  درک . دـناوتن  وا  هب  دامتعا  دـنادن ، ار  جایتحا  ِّلاحَم  و  دـشاب ، وا  روما  هب  لهاج  لیکو 
دوشن و لصاح  دامتعا  دهدب ، وا  رد  لخب  لامتحا  دشاب و  دـقتعم  زین  ار  وا  تردـق  رگا  دـنکن . وا  هب  دامتعا  وا ، جایتحا  ّدـس  زا  دـشاب  زجاع 
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هیاپ سپ  دوشن . لصاح  لکوت  سپ  دوشن ؛ وا  هب  دمتعم  دشاب ، هدرکن  زارحا  ار  وا  ّتبَحَم  تمحر و  تقفش و  یلو  دشاب  قَّقحم  هس  نیا  رگا 
درجم هک  تسا  نآ  يارب  تسا » لکوت  باب  نکر  روما  نیا  هب  نامیا   » میتشاد روکذـم  هکنیا  هدـش و  هداد  رارق  هعبرا  ناـکرا  نیا  رب  لـکوت 

. تسین باب  نیا  رد  ریثأت  ار  ملع  داقتعا و 
تحت رد  ار  بتارم  مامت  هدومن و  نهربم  ار  ناـکرا  نیا  زا  کـی  ره  یناـهرب  یثحب  ِملع  اـب  ناـسنا  تسا  نکمم  هکنآ  لاـمجا  نیا  لیـصفت 

. دنکن رثا  هجو  چیه  هب  وا  رد  یناهرب  ملع  نیا  یلو  هدومن ، تابثا  هدروآرد و  یلقع  نازیم 
تائـشن مامت  و  دوجو ، تارذ  عیمج  هب  ار  یلاعت  قح  یملع  هطاحا  هدومن  تابثا  یثحب  یناهرب  ِملع  اـب  هک  یناـهربلا  يوق  ِفوسلیف  اـسب  هچ 

ملع نیا  یلو  دـیامنیم ، تباث  هیعطق  هنقتم  ِنیهارب  اب  ار  سدـقم  تاذ  یمویَق  هطاحا  و  دـنادیم ، یلاعت  قح  رـضحم  رد  ار  تداهـش  بیغ و 
لمع زا  هدومن و  ایح  يزیمم  لفط  ندمآ  اب  دشاب ، هتشاد  لاغتـشا  یتیـصعم  هب  ًالثم  یتولخ  رد  رگا  هک  يروط  هب  دنکیمن ، رثا  وا  رد  یعطق 

یناهرب ِنازیم  تحت  رد  همه  هک  لَّمک -  ءاـیلوا  هطاـحا  هکلب  هللا ، ۀـکئالم  روضح  هکلب  قح ، روضح  هب  شملع  و  دوشیم ، فرـصنم  حـیبق 
ِمارتحا رضحم و  ظفح  هکنآ  اب  دنکیمن ، فرـصنم  لامعا  حیابق  زا  ار  وا  و  دروآیمن ، نیـسّدقم  نیا  رـضحم  زا  ایح  وا  يارب  تسا -  یملع 

زا هیناهرب  هیمـسر  مولع  هکنآ  زج  تسین  نیا  تسا . یناـسنا  هلئاـع  تاـیرطف  زا  همه  لـماک  ِمارتحا  مِعنم و  مارتحا  میظع و  مارتحا  رـضاح و 
(393 . ) دوشن لصاح  یلاح  تیفیک و  اهنآ  زا  و  دنتسه ، لقع  ظوظح 

نیا دـنک . زارد  نارگید  ِهاگـشیپ  هب  تجاـح  تسد  و  ریقف ، ِفیعـض  ِقولخم  زا  تاـجاح  بلط  ینأـشلا  میظع  میکح  اـسب  هچ  روـط ، نیمه 
. تسین يریثأت  بولق  لاوحا  رد  ار  یناهرب  ملع  یلقع و  كاردا  هکنآ  زج  تسین 
فراع اسب  هچ  هکلب  دشاب ، هتشاد  میکح  ای  فوسلیف  هب  صاصتخا  هن  دش ، رکذ  هکنیا 
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. تسا راچد  درد  نیمه  هب  دنز ، دیحوت  زا  فال  هک  یقّوذتم  یحالطصا 

ضیوفت هللا و  یلع  لکوت  باب  ثیداحا  سونأم و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  رابخا  راثآ و  اب  هک  يراوگرزب  ِبعتم  دّ ثِّدحم و  هیقف و  اسب  هچ 
دّبعتم یناهرب  ملع  نوچ  دـقتعم و  ار  اهنآ  دافم  و  دـناد ، یحو  نداـعم  زا  ار  نآ  و  تسا ، ظوفحم  ار  هللا  ءاـضقب  اـضر  هللااـب و  هقث  هللا و  یلا 
لحم هک  بلق  هبترم  هب  هدرکن و  زواجت  سفن  لقع و  دودح  زا  اهنآ  مولع  هکنآ  زج  تسین  نیا  تسالتبم . گرزب  هیلب  نیمه  هب  یلو  تسا ،

. دوشن لصاح  هیحور  تالاح  هیبلق و  لاوحا  اهنآ  زا  تسا ، هیاپ  نیا  رد  مولع  ات  هدیسرن و  تسا ، نامیا  رون 
هفرـص مولع  هب  و  دنک ، زواجت  نامیا  هبترم  هب  ملع  هبترم  زا  دـیاب  دـسر ، میلـست  هقث و  ضیوفت و  لکوت و  ماقم  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  سپ 

فراعم و نیا  لیـصحت  قیرط  دوش و  لصاح  لاوحا  نیا  ات  دناسرب  بلق  هب  ار  قیاقح  نیا  لوصح  تامدـقم  ناکرا و  و  دوشن ، عناق  هیمـسر 
. میرادیم روکذم  لامجا  روط  هب  زین  نونکا  (. 394  ) میدرک رکذ  لامجا  روط  هب  نیا  زا  شیپ  ام  بلق ، حول  هب  ار  اهنآ  ندناسر 

كاردا لقع  هک  ار  یقیاقح  نآ  هک  درامگب  تّمه  دـیاب  کلاس  تفایرد ، ًالثم  ار  لکوت  باـب  ناـکرا  یناـهرب ، ملع  هب  لـقع  هکنآ  زا  سپ 
هک ار  یتعاس  کی  يزور ، بش و  ره  رد  دوخ  يارب  دهاجم  صخـش  دنک  باختنا  هکنآ  رگم  دوشن ، لصاح  نآ  دـناسرب و  بلق  هب  هدومن ،
رد رکفت  بلق و  روضح  اب  دوش  قح  رکذ  لوغـشم  تعاس ، نآ  رد  سپ  تسا ، لابلا  غراف  بلق  تسا و  مک  تعیبط  ملاع  هب  شلاغتـشا  سفن 

تغارف تقو  نیا  رد  ( - 395  ) تسا داروا  نیرتفیرـش  راکذا و  نیرتگرزب  هک  ار -  ُهللا » ّالإ  َهلإ  ال   » فیرـش رکذ  ًالثم  هدراو . داروا  راـکذا و 
رکفت هنینأمط و  روط  هب  بلق  هب  و  ار ، فیرـش  رکذ  نیا  دنک  رارکت  و  دنک ، میلعت  ار  بلق  هکنآ  دـصق  هب  دـناوخب  بلق  هب  مات  ِلابقا  اب  بلق ،

هب بلق  یبیغ ، ددم  هطـساو  هب  سپ  دوش . ادیپ  ّتقر  رکذت و  تلاح  ار  بلق  هک  اجنآ  ات  دـنک  رادـیب  فیرـش  رکذ  نیا  اب  ار  بلق  و  دـناوخب ،
. دوش بلق  عبات  نابز  و  دوش ، ایوگ  یبیغ  فیرش  رکذ 

نابز دوش و  رکذتم  بلق  ِدوخ  تغارف ، تاقوا  رد  دریگ  ماجنا  هینطاب  هیرهاظ و  بادآ  طیارش و  اب  فیرـش  لمع  نیا  یتدم  رگا  هک  اسب  هچ 
تسا باوخ  رد  ناسنا  هک  دوش  هاگ  و   ) دوش نآ  عَبَت 
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. تسا دیحوت  رکذتم  زین  تعیبط  هب  لاغتشا  اب  سفن  هک  اجنآ  ات  تسایوگ ) فیرش  رکذ  هب  شنابز  و 

همه رب  دیحوت  تینارون  و  درادن ، زاب  رکذ  زا  ار  وا  یلاغتشا  چیه  دوش ، مأوت  تین  صولخ  سفن و  تراهط  اب  لاغتشا  تّدش  رگا  هک  اسب  هچ 
. دنک هبلغ  روما 

مک مک  دناسرب ، یلاعت  قح  ياهتمحر  رد  رکفت  دـیدش و  رکذـت  اب  دوخ  بلق  هب  ار  یلاعت  قح  تقفـش  فطل و  تمحر و  هعـس  روط  نیمه 
هک اجنآ  ات  دوش  نوزفا  ّتبَحَم  بلق -  تغارف  تاقوا  رد  ًاصوصخ  دوش -  رتدیدش  رکذت  هچ  ره  و  دنک ، كرد  ار  یهلا  ّتبَحَم  هنومن  بلق 

. دنیبب یبلق  تریصب  رون  هب  ار  نیِمِحاّرلا » ُمَحْرأ   » تقیقح و  دنیب ، رتفوؤر  رتمیحر و  دوخ  هب  يدوجوم  ره  زا  ار  یلاعت  قح 
رد سپ  دوش . قیاقح  نآ  اب  سونأم  بلق  هکنآ  ات  بلق  ضایترا  رکذـت و  تدـش  اب  دـناسرب  دوخ  بلق  هب  ار  لکوت  رگید  ناکرا  روط  نیمه 
زا سپ ، دوش . ادـیپ  سفن  توکلم  رد  نآ  لاثما  هقث و  ضیوفت و  لـکوت و  رون  و  دـنک ، هولج  بلق  نطاـب  رد  فراـعم  نیا  مزاول  لاـح  نیا 
هب لاصتا  و  دوش ، نوزفا  زور  ایند  لزنم  تعیبط و  زا  عاـطقنا  دـنک و  رگید  لزاـنم  هب  یّقرت  تسا -  نآ  زا  زین  لـکوت  هک  تـالماعم -  لزنم 

. دنک یّلجت  بلق  رد  یلعف  دیحوت  رون  و  ددرگ ، تدایز  یبقع  سدق و  سنا و  لزنم  رس  تقیقح و 
لامک جرادـم  يونعم و  تاـماقم  همه  زا  تعیبط  یناـملظ  هاـچ  هب  ّیلدـتم  هثیبخ و  هرجـش  گرب  خاـش و  هب  ّثبـشتم  هدنـسیون  هک  سوسفا 

لها هدومن . عیاض  ار  دوخ  زیزع  رمع  چوپ ، ِزغم  یب  میهافم  مخ  چیپ و  رد  و  هدومن ، اپ  رـس و  یب  تاحالطـصا  هملک  دنچ  هب  تعانق  یناسنا 
لغ زا  و  دندش ، لیان  یهلا  تایح  هب  و  دندرب ، نوریب  بآ  زا  دوخ  میلگ  هدیشکرد و  تسوا  رد  هچنآ  ناهج و  زا  تخر  رادیب  مدرم  هظقی و 
نآ بتارم  زا  زین  تعیبـط  نادـنز  زا  يراگتـسر  قلطم ، يراگتـسر  نیا  (. 396 « ) َنُونِمْؤُْملا َحَْلفأ  ْدَـق  « ؛ دـندیدرگ راگتـسر  تعیبط  ریجنز  و 
ّاَلإ اْینُّدلا  ُةویَْحلا  اَم  َو  : » وَْهل تسا و  وغل  ایند  تایح  و  ( 397 « ) َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِّذَلا  َو  : » دیامرف ار  اهنآ  فاصوا  زا  یکی  اذهل  تسا ،

ایند ّتبَحَم  عمط و  صرح و  وزرآ و  لامآ و  دوپ  رات و  زا  مشیربا  مرک  نوچ  اههراچیب  ام  و  ( 398 « ) ٌوَْهل َو  ٌبَِعل 
261

. میناسریم تکاله  هب  هظفحم  نیا  رد  ار  دوخ  و  مینتیم ، دوخ  رب  ًامئاد  نآ  فراخز  و 
هار وت  قیفوت  تیاده و  هب  و  دوش ، ناگداتفا  ام  لاح  لماش  تسّدقم  تاذ  هعساو  تمحر  و  دیامرف ، يریگتـسد  ام  زا  وت  ضیف  رگم  اهلا ! راب 

(. 399 « ) ٌمیِحَر ٌفُوَءر  ّکَنإ  « ؛ دوش زاب  ام  يارب  يراگتسر  تیاده و 

بابلألا اولوُا  تظعوم  باب و  نیا  بیقعت  موس : لصف 

هیملع ترـضح  رد  ار  تداهـش  سح و  ملاـع  هیاـهّنلا  یهتنم  اـت  هیبیغ  ملاوع  ءارواـم  زا  ناـهرب  اـب  ياهفـسلف ، ناـهرب و  لـها  رگا  وت  ازیزع !
رضحم هرشارشب  ملاع  قح و  شیپ  روضح  نیع  ًادبا ، ًالزا و  تانئاک  تارذ  مامت  هک  یتفایرد  نیتم  یفسلف  ناهرب  اب  هکنانچ  یناد ، فشکنم 

. تسا قح  سدقم 
ّلج و  ) قح و  یناد ، تباث  ار  یلزا  ِطیحم  ِملع  نایدا ، همه  ترورـض  هب  یلیزنت ، یحو و  باحـصا  تاملک  ینامـسآ و  بتک  هب  دـبعتم  رگا 

نافرع ملع و  زا  هبترم  ره  هب  زین  یتفایرد . فیرش  نآرق  زا  ار  وا  ملع  هطاحا  هعـس و  و  یناوخ ، رـضاح  بیاغ و  تانئاک  تاّرذ  ِملاع  ار  الع )
ار وا  زین  و  یتفایرد ، ار  شـسّدقم  تاذ  تیمویق  تیرهاق و  مامت  تیکلام و  لامک  تنطلـس و  هطاحا  تردق و  ذوفن  یتسه ، نامیا  دّبعت و  ای 
لخب و نوچ  ینک ؛ راجنهان  تشز و  فاصوا  زا  تیبولسم  صئاقن و  تاهج  زا  هئربت  و  دییقت ، بیع و  زا  حیبست  و  دیدحت ، صقن و  زا  هیزنت 
يراع و نآ  زا  ّدح  یب  ِلامج  قلطم و  ِلامک  ِسّدقم  ِتاذ  و  دنک ، زورب  بیع  مامت  صقن و  لامک  زا  هکنآ  لاثما  صرح و  دـسح و  ّحـش و 

تمدـخ هقباس  یب  ییادـتبا و  وا  ياهتمعن  ینیبیم . تانکمم  مامت  هب  ار  وا  دوج  لاـمک  تیناـمحر و  طـسب  تمحر و  هعـس  زین  دـشاب . يرب 
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ای دشاب  نمؤم  یقـش ، ای  دشاب  دیعـس  یـصاع ، ای  دشاب  رازگتمدـخ  تانکمم -  مامت  هب  شـسّدقم  تاذ  تیمیحر  تینامحر و  هولج  تسا و 
(400 . ) تسا طوسبم  رفاک - 

ّداوم هدومرف ، مهارف  ار  وا  یترخآ  يوایند و  یتوکلم ، یکُلم و  تایح  لـئاسو  ماـمت  رـشب  شیادـیپ  زا  لـبق  هک  تسار  وا  هقلطم  تیناـمحر 
. هداد رارق  شکرس  ناسنا  نیا  عضاخ  ار  هیتوکلم  هیکلم و  ياوق  تعیبط و  ملاع 
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رذـب و  هدومرف ، قلخ  هیعیبط  تادوجوم  لَْزنَا  زا  هکنیا  نیع  رد  ار  ناسنا  نیا  هک  تسا  وا ]  ] سّدـقم تاذ  صوصخم  هلماـک ، هّماـت  تیمیحر 

. هداد رارق  یهانتم  ریغ  لامک  جوا  هب  تکرح  قیال  ار  وا  هدومرف ، تشک  ملاع  نیا  هفیثک  هّدام  رد  ار  وا  دوجو 
ناشن درُد  زا  هن   » دوب يربخ  وت  ناردپ  زا  هن  وت و  زا  هن  و  يدوب ، ناهنپ  یتسین  هاچ  مدع و  متک  رد  هک  يزور  نآ  هراچیب ! فیعض  ناسنا  يا 
تعلخ وت  هب  اـناوت  تسد  مادـک  (، 402 « ) ًاروکْذَـم ًائیَـش  ْنکی  َْمل  ِرْهَّدـلا  َنِم  ٌنیِح  ِناَْسنإلا  یَلَع  یَتأ  ْلَـه  (، » 401 « ) ناـشندرُد زا  هن  دوـب و 

!؟ دومرف تیانع  لامج  لامک و  تمعن  یتسه و 
تمدخ مادک  اب  درک ؟ تمحرم  هبیجع  لاکـشا  نیا  ار ، هدحاو  هدام  نیا  تردق  تسد  مادک  يدوب ، رذق  فیثک و  یتاّرذ  وت  هک  يزور  نآ 

، وت ِبلط  تیدج و  مادک  اب  يدروآ !؟ تسد  هب  تیدج  مادـک  اب  ار  هنطاب  هرهاظ و  مِعن  همه  نیا  و  يدـش ، هیناسنا  تروص  قیال  تدابع ، و 
!؟ يدش ملاع  نیا  هنحص  هب  تیاده  و  دش ، مامت  محر  ملاع  ياهتیبرت 

درک قیفـش  میحر و  روط  نآ  وت  هب  دردیم -  مهرد  ار  دوخ  عون  ینب  هک  ار -  ناسنا  نیا  نیگنـس  تخـس و  لد  لمع ، تیلباق و  مادک  اب  و 
زا تینامحر  تمحر و  نیا  دـهد !؟ شرورپ  ناج ، شوغآ  هب  ار  وت  اهبعت -  اهتمحز و  ندـییاز و  ياهیتخـس  نآ  زا  سپ  ّتنم -  مامت  اـب  هک 

!؟ هدش ادیپ  ششوک  بلط و  مادک  اب  و  تسیک ،
، ینّابر ياهتمعن  نیرتالاب  یهلا و  ياهتمحر  نیرتگرزب  يدش !؟ یهلا  یحو  نداتسرف  ورف  قیال  شـشوک ، تیّدج و  تقایل و  مادک  اب  ازیزع !
ار گرزب  تمعن  نیا  تدابع  تقایل و  مادک  ای  لمع  بسک و  مادک  تسا . تداعس  قرط  هب  ییامنهار  میقتـسم و  طارـص  هب  تیاده  تمعن 

؟ میدش یهلا  مارک  يارفس  ماظع و  ءایبنا  دوجو  قیال  ام  یتمدخ  هقباس  هچ  اب  دروآ ؟ مهارف  ام  يارب 
(403 ، ) تسا جراخ  دـیدحت  وّدـع  تقاط  زا  تسا و  نوریب  هرامـش  اصحا و  ّدـح  زا  هک  یهلا  هینطاب  هیرهاـظ و  مِعن  نیا  زا  کـی  مادـک  رد 

تلاخد تاقولخم ، زا  یقولخم  ای  ناگدنب  زا  ياهدنب 
263

؟ دراد هتشاد و  تکرش  و 
مگ ار  دوـخ  تـمعن  یلو  یتـفر و  ورف  یمیحر  یناـمحر و  ياـهتمحر  رد  یقرغ و  یهلا  هقباـس  یب  ياـهتمعن  رد  هـک  بوـجحم  ناـسنا  يا 

!؟ يوش دمتعم  یتسس  هیاپ  ره  هب  و  ( 404  ) ّثبشتم یشیشح  ره  هب  يدیسر ، زیمت  دشر و  ّدح  هب  هک  نونکا  يدرک ،
ّقح هّصاخ  هّماع و  فاطلا  هب  رظن  اب  و  ینک ، هاتوک  فیعـض  قولخم  زا  ار  بلط  تسد  هیهلا  ياهتمحر  اهتمعن و  رد  رکفت  اب  دـیاب  هک  زورما 

دوخ و لمع  دوخ و  هب  و  هدرک ، تلفغ  دوخ  معن  یلو  زا  هک  تسا  هدـش  هچ  ینکن ، یهلا  تمحر  نیکر  نکر  هب  زج  دامتعا  ـالع ) ّلـج و  )
؟ يدش یلج  ای  یفخ  یکرش  نینچ  بکترم  و  يدرک ، دامتعا  اهنآ  لمع  قولخم و 

ار قح  تمحر  تسد  ای  یتفرگ ، غارـس  يرگید  تاجاحلا  یـضاق  ای  یتفای ، سّدـقم  تاذ  دوخ  زج  یفّرـصتم  یلاـعت ، قح  تکلمم  رد  اـیآ 
تردـق و ای  يرادـنپیم ، لفاغ  دوخ  جایتحا  دوخ و  زا  ار  وا  اـی  ینیبیم ، هاـتوک  دوخ  زا  ار  وا  تمحر  قاـطن  اـی  ینادیم ، لولغم  هاـتوک و 

؟ یهدیم تبسن  ّحش  ّلغ و  لخب و  هب  ار  وا  ای  ینیبیم ، دودحم  ار  وا  تنطلس 
وا لالج  لامج و  تفرعم  زا  لفاغ و  دوخ  تمعن  یلو  زا  یک  ات  لگ ! بآ و  دنب  اپ  هیناسفن و  ياهاوه  راتفرگ  يا  و  لد ! هدرم  هدنـسیون  يا 

!؟ يراتفرگ هیناسفن  تالیوست  یسیلبا و  ياهماد  هب  دنچ  یک و  ات  و  یبوجحم !؟
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َال َو  َلْوَح  َال   » تقیقح و  ناسرب ، دوخ  بلق  هب  ار  دیحوت  رون  و  راذگ ، رانک  هب  ار  یهاوخود  ینیبود و  و  زیخرب ، نارگ  باوخ  زا  یتخل  ناه !
قولخم زا  عمط  مشچ  و  نک ، هاـتوک  قح  تکلمم  رد  فرـصت  زا  ار  سنا  نج و  نیطایـش  تسد  و  ناوخب ، حور  نطاـب  هب  ار  ِهللااـِب » اـَّلإ  َةَُّوق 

! ُرِبب هراچیب  فیعض 
َال ًائیَـش  ُبَابُّذـلا  ُمُْهُبلْـسی  ْنإ  َو  َُهل  اوُعَمَتْجا  َِول  َو  ًابَابُذ  اوُُقلْخی  َْنل  ِهّللا  ِنُْود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذـَّلا  َّنإ  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ٌلَثَم  َبِرُـض  ُساـَّنلا  اَـهیأ  اـی  »

(. 405 « ) ٌزیِزَع يِوََقل  َهّللا  َّنإ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهّللا  اوُرَدَق  اَم  ُبُولْطَْملا *  َو  ُِبلاَّطلا  َفُعَض  ُْهنِم  ُهوُذِْقنَتْسی 
. وت سدقم  تاذ  هب  رصحنم  تنطلس  تردق و  و  تسوت ، ّصاخ  تّزع ، تّوق و  ادنوادخ ! راب 
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و میدـش ، روجهم  بوـجحم و  ترطف  روـن  زا  و  میدرک ، مگ  ار  دوـخ  ياـپ  تسد و  اـیند ، هب  یگتخاـب  لد  طرف  زا  فیعـض  ناـگراچیب  اـم 
و دنرادن ، نآ  دادرتسا  رب  تردق  دیابرب ، ار  اهنآ  همعط  یبابُذ  رگا  هک  اونیب -  فیعض و  یقولخم  هب  و  میدرک ، شومارف  ار  شیوخ  تایرطف 

سدقم تاذ  هب  لکوت  وت و  سدق  تحاس  زا  و  میدرک ، دامتعا  میداد و  لد  دـنناوتن -  يروم  رد  فرـصت  دـنهد ، تشپ  هب  تشپ  همه ، رگا 
. میداتفا رود  وت 

ام تینانَا  و  نک ، یّلجتم  ام  بلق  رد  ار  دـیحوت  هولج  و  امرف ، نیب  کی  ار  نیبود  مشچ  نیا  و  نک ، ییاجکی  ار  ام  ییاج  ره  لد  نیا  اهلاراب !
. امرف یناف  ار 

لکوت تاجرد  بتارم و  ضعب  تفرعم  مراهچ : لصف 

: تسا نآ  ناکرا  هب  تفرعم  فالتخا  هب  لکوت  تاجرد  فالتخا 
ار هبترم  نیا  هک  دـش  مولعم  نیا  زا  شیپ  و  ًاناهرب ،) ًاملع و   ) دـنک لکوت  موزل  هب  مکح  تفاـیرد ، ار  ناـکرا  نآ  ملع  قیرط  هب  رگا  هکناـنچ 

(406 . ) تفگ ناوتن  لکوت 
. تسا لکوت  هبترم  لّوا  نیا  و  دوش ، لکوت  ماقم  بحاص  دروآ ، هروکذم  ناکرا  هب  نامیا  رگا 

ُْتقَلَخ َمَدآ  نباـی  : » بلطم نیا  هب  دـهد  تداهـش  هکناـنچ  قح ، يارب  ار  دوخ  دـنادیم و  قولخم  دوخ  يارب  ار  ایـشا  همه  نوچ  نمؤـم  سپ 
(407 «. ) یلْجَأل ُکتْقَلَخَو  ِکلْجَأل  َءایشألا 

دوخ قیال  لامک  هب  ار  وا  ندناسر  رد  دوخ و  سفن  حالص  رد  ار  تادوجوم  لامعتسا  تیفیک  و  دید ، قولخم  دوخ  يارب  ار  ایشا  نوچ  سپ 
هب لکوت  تفایرد ؛ نامیا  رون  هب  ار  لکوت  ناکرا  هیقب  و  تفایرد ، حالـص  هجو  هب  اهنآ  لامعتـسا  هب  ملاع  ار  ـالع ) َّلـج و   ) قح و  تفاـیرد ،

. دنک دوخ  لیکو  گرزب  دصقم  نیا  يارب  ار  سدقم  تاذ  دنک و  قح 
دنک و ادیپ  قح  فرصت  قح و  هب  تنوکس  لد  و  دوش ، طقاس  یّلکب  بارطضا  لزلزت و  دیـسر ، نانیمطا  هنینأمط و  ّدح  هب  نامیا  هبترم  نوچ 

. تسا لئاق  یفرصت  قح  ریغ  يارب  تسا ، دودح  نیا  رد  ناسنا  ات 
و دبایرد ، ار  یلعف  دیحوت  تاولج  زا  ياهولج  تفرعم  رون  هب  تشذگ ، ماقم  نیا  زا  نوچ  سپ 
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. دوش نشور  الع ) ّلج و   ) قح تلاکو  هب  و  دوش ، روک  یّلکب  تادوجوم  رگید  زا  شلد  مشچ  و  دنک ، طقاس  ار  تادوجوم  رگید  فرصت 

كرت لکوت  اریز  لهج ؛ تسا و  ناصقن  زا  لکوت ، ّتلع  هب  فّرـصت  بسک و  كرت  هکلب  درادن ، بسک  اب  تافانم  لکوت ، هک  تسناد  دـیاب 
. درادن تافانم  بابسا  رد  عوقو  اب  سپ  بابسالا ، ّببسم  هب  تسا  بابسا  عوجر  تسا و  بابسا  هب  دامتعا 

هن دنکن ؛ تجاح  بلط  هرهاظ  بابـسا  زا  و  دوش ، عطقنم  هرهاظ  بابـسا  زا  تفرعم ، رون  هب  دـیاب  لکوت  ماقم  حیحـصت  يارب  هللا  یلا  کلاس 
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. دنک لمع  كرت 
. درادن لکوت  اب  تافانم  نینمؤم ، دوخ و  تاجاح  رد  یعس  هلمجلاب ،

تسا لهج  دونج  زا  صرح  لقع و  دونج  زا  لکوت  مجنپ : لصف 

راقتفا ترطف  تسا ، هرومخم  ترطف  ماکحا  زا  تبث و  یلزا ، تردـق  ملق  هب  يرـشب ، هلئاع  ماـمت  ترطف  رد  هک  یقیاـقح  فیاـطل و  زا  یکی 
هب هیتاذ و  تیوه  هب  ار  دوخ  ءارآ ، زا  ییأر  فـالتخا  یب  داـحآ -  زا  يدـحا  ءانثتـسا  یب  رـشب -  هلـسلس  عیمج  هک  تسا  ناـنچ  نآ  تسا و 

اهنآ زا  ياهیهاـنتم  ریغ  هلـسلس  رگا  ًاـضرف  دـنیب . طـبترم  قلعتم و  ار  دوخ  تقیقح  و  رقتفم ، جاـتحم و  دوجو  لاـمک  دوـجو و  لـصا  بسح 
يراس و مکح  نیا  هکلب  دـننک ، راهظا  مالعا و  ار  دوخ  جایتحا  راـقتفا و  دـحاو ، ناـسل  هب  هیهاـنتم  ریغ  هلـسلس  داـحآ  عیمج  دوش ، لیکـشت 
و دوش ، لیکـشت  ملاع  رد  دامج  تابن و  ناویح و  زا  هیهانتم  ریغ  ییاه  هلـسلس  رگا  هکنانچ  تسا . ملاع  هنکمم  تادوجوم  ماـمت  رد  يراـج 
قاتفم و جاتحم و  ام  دنیوگ : يرطف  یتاذ  ناسل  هب  همه  دـیتسه ، ینغتـسم  لقتـسم و  دوجو ، رد  امـش  هک : دـنک  لاؤس  اهنآ  زا  یـسک  ًاضرف 

: دنک لاؤس  قارغتسا  هطاحا و  روط  هب  ًاضرف  تادوجوم ، زا  هیهانتم  ریغ  ياههلسلس  نیا  زا  یسک  رگا  نیا ، زا  سپ  میتسه . طبترم  رقتفم و 
هلـسلس زا  لـقع  لاـیخ و  مهو و  رد  هچ  ره  نآ  لاـثما  و  هکئـالم - ، ّنج و  تاـبن و  تاـناویح و  ایقـشا و  و  ادعـس ، هیهاـنتم  ریغ  هلـسلس  يا 

؟ دیتسه يدوجوم  هچ  هب  جاتحم  امش  ایآ  دیآ -  تانکمم 
رقتفم جاتحم و  ام  دوخ  نوچ  هک  يدوجوم  هب  میجاتحم  ام  دـنیوگ : یتاذ  دـحاو  ناسل  يرطف و  يایوگ  ناـبز  هب  اههلـسلس  داـحآ  نآ  همه 

رد و  درادن ، لالقتـسا  لاعفا  تافـص و  تاذ و  رد  دوخ  و  درادن ، يزیچ  دوخ  زا  هک  سک  نآ  دشاب . لماک  مامت و  لقتـسم و  هکلب  دـشابن ،
جاتحم تاهج  همه 
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: دنناوخیم ترطف  تاذ و  لاح و  ناسل  هب  هدش ، رداص  ترطف  ناسل  زا  هک  ار  رعش  نیا  همه  دنک و  ام  جایتحا  عفر  دناوتن  تسا ، رقتفم  و 

شخب یتسه  زا  هتفایان  تاذ 
(408  ) شخب یتسه  دوش  هک  دناوت  یک 

ترطف مزاول  زا  لقع و  دونج  زا  لکوت  و  تسا ، یّلبج  يرطف و  وا  جایتحا  صقن و  عفر  يارب  قلطم  ِلـماک  هب  صقاـن  هجوت  دـش  مولعم  سپ 
. تسا هرومخم 

ایند لـها  هب  بلق  هّجوت  بابـسا و  هب  کّـسمت  ترثک  و  نآ ، نوؤش  اـیند و  هب  سفن  ناـقََوت  تّدـش  زا  تسا  تراـبع  صرح ، تقیقح  نوچ 
نوچ سپ  تسا . نآ  تمحر  تفوطع و  هلماـک و  تردـق  و  ـالع ) ّلـج و   ) قح سّدـقم  ماـقم  هب  لـهج  مزـال  نآ  دوـخ  تسا و  نآ  همزـال 

قح زا  عطقنم  و  ًابلق -  ًالمع و  دوش -  اهنآ  هب  ّثبـشتم  دراد ، بابـسا  هب  لالقتـسا  رظن  و  هیداـع ، بابـسا  هب  هجوتم  تسا و  قح  زا  بجتحم 
دوشن و اور  نآ  تجاـح  هیداـع  بابـسا  زا  نوچ  ددرگ و  نآ  نیزگیاـج  لزلزت  بارطـضا و  دورب و  سفن  زا  قوـثو  هنینأـمط و  سپ  ددرگ .
ار ناسنا  هک  اجنآ  ات  دوش  نوزفا  زور  نآ ، لها  ایند و  هب  ّثبـشت  کسمت و  ناقوت و  بارطـضا و  تلاح  ددرگن ، شوماـخ  نآ  نشور  شتآ 

. دنک قرغ  درب و  ورف  ایند  رد  یّلکب 
تسا و ّرـش  مزاول  زا  ّرـش و  نآ  دوخ  و  تسا ، سیلبا  لهج و  دونج  زا  ترطف و  باـجتحا  زا  نآ  موزلم  مزـال و  صرح و  دوخ  تسا  مولعم 

. دیامن روجهم  رود و  شسّدقم  تاذ  هب  کّسمت  یلاعت و  قح  زا  و  کیدزن ، ایند  هب  نآ  لثم  ار  ناسنا  يزیچ  رتمک  و  دوش ، ّرش  هب  یهتنم 

لقن قیرط  زا  صرح  ّمذ  لکوت و  حدم  مشش : لصف 
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: نینمؤم فصو  رد  دیامرف  لافنا  هروس  رد  یلاعت  يادخ 
ُمُه کـِئلُوا  َنوـُلکَوَتی … *  ْمِّهِبَر  یلَع  َو  ًاـناَمیإ  ْمُْـهتَداَز  ُُهتاـیآ  ْمِـهیَلَع  ْتـِیُلت  اَذإ  َو  ْمُُهبوـُُلق  ْتَـلِجَو  ُهـّللا  َرکُذ  اَذإ  َنیذـَّلا  َنوـُنِمْؤُْملا  اَّـمَنإ  »

(. 409 « ) ًاّقَح َنُونِمْؤُْملا 
نآ زا  دنتسین . نمؤم  اهنیا  ریغ  دنشاب و  تفص  دنچ  نیا  ياراد  هک  دنتسه  ییاهنآ  نانمؤم 
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هطقن و  دـنهد ، يرگید  هب  لد  هک  ناـنآ  سپ  دـننک . وا  هب  راذـگاو  ار  دوخ  ياـهراک  و  لـکوت ، داـمتعا و  دوـخ  راـگدرورپ  رب  هکنآ  هلمج 

ار دوخ  راک  شیاشگ  و  دنشاب ، هتشاد  رگید  یـسک  هب  دیما  مشچ  دوخ  روما  رد  و  دشاب ، ّقح  سّدقم  تاذ  زج  رگید  دوجوم  هب  ناشدامتعا 
نومـضم نیا  رب  رگید  هفیرـش  تایآ  هفیرـش و  هیآ  نیا  دنتـسه . یلاخ  نامیا  رون  زا  یهت و  نامیا  تقیقح  زا  اهنآ  دـننک ، بلط  ّقح  ریغ  زا 

(411 . ) ددرگن لیان  لکوت  ماقم  هب  دسرن ، نامیا  هبترم  هب  ات  ناسنا  هک  میتشاد  روکذم  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  دهاش  ( 410)
و هداد ، رارق  هئطوت  ار  دیحوت  هفیرش  هملک  هکنیا  (. 412 « ) َنُونِمْؤُْملا ِلکَوَتْیلَف  ِهّللا  یَلَع  َو  َوُه  ّاَلإ  َهلإ  َال  ُهّللا  : » دیامرف نباغت  هکرابم  هروس  رد 

اذـهل لّوا ، ماقم  زا  يرتالاب  هبترم  هب  دـشاب  تسا  نکمم  هراشا  دـننک ، لکوت  یلاعت  يادـخ  رب  نینمؤم  هک  دـیکأت  اب  هدومرف  رما  نآ  زا  سپ 
. تسا هدومرف  لکوت  هب  رما  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دوب ، هداد  رارق  ار  هللا » یلع  لکوت   » اهنآ ّصاوخ  زا  هقباس  هیآ  رد  هک  ار  نینمؤم 

ترـضح زا  هللا  همحر  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  راوگرزب  خیـش  هدومرف  تیاور  هلمج  نآ  زا  تراهط : تمـصع و  تیب  لها  قیرط  زا  ثیداحا  اما 
(413 «. ) انَطْوأ ِلکَّوَتلا  ِعِضْوَِمب  ارَفَظ  اذإَف  ِنالوُجی ، َّزِْعلا  َو  ینِْغلا  َّنإ  : » لاق هیلع ) هللا  مالس   ) قداص

و دروآ ، قلطم  ینغ  هاگرد  هب  زاـین  يور  هک  یـسک  تسا . قح  هب  لـکوت  داـمتعا و  هب  نآ  لاـمک  سفن و  تّزع  يزاـین و  یب  اـنغ و  يرآ ،
وا بلق  رد  قولخم  زا  يانغ  يزاین و  یب  دیـشوپ ، دـنمزاین  ریقف  قولخم  زا  عمط  مشچ  و  درک ، ادـیپ  یلاـعت  قح  سّدـقم  تاذ  هب  یگتـسبلد 
هب يراودـیما  عمط و  صرح و  زا  ّتنم  زجع و  ّتلذ و  رقف و  ماـمت  هکناـنچ  دـنک . نطو  وا  لد  رد  يراوـگرزب  تّزع و  و  دوـش ، نیزگیاـج 

. تسا فیعض  قولخم 
: هدومرف لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

یِطُْعا َرکُّشلا  یِطُْعا  ْنَم  َو  ََۀباجإلا ، یِطُْعا  َءاعُّدلا  یِطُْعا  ْنَم  ًاثالَث : ْعَنْمی  َْمل  ًاثالَث  یِطُْعا  ْنَم 
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َۀیافْکلا یِطُْعا  َلکَّوَتلا  یِطُْعا  ْنَم  َو  َةَدایِّزلا 
: َلاق َُّمث 

: َّلَجَوَّزَع ِهللا  َباتک  َتْوََلتأ 
« ْمّکَنَدیِزََأل ُْمتْرکَش  ِْنَئل  : » َلاق َو  ُُهبْسَح » َوُهَف  ِهّللا  یَلَع  ْلکَوَتی  ْنَم  َو  »

(414 ( ؟» ْمَکل ْبِجَتْسأ  ینوُعُْدا  : » َلاق َو 
: هدومن لقن  هیلع ) هللا  مالس   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  و 

یف ِهللا  یَلَع  َلـکَوَتَت  ْنأ  اـْهنِم  ٌتاـجَرَد ؛ ِهللا  یَلَع  ُلـکَّوَتلا  : » َلاـقَف ُُهبْـسَح » َوُهَف  هّللا  یَلَع  ْلـکَوَتی  ْنَم  َو  : » َّلَـج َو  َّزَع  ِهللا  ِلْوَق  ْنَع  ُُهْتلأَـس  َلاـق :
ِضیْوفَِتب ِهللا  یَلَع  ْلکَوَتَف  َُهل ، ِکلذ  یف  َمکُْحلا  َّنأ  ُمَْلعَت  َو  ًالْضَفَو ، ًاریَخ  كُولْأیال  ُّهَنأ  ُمَْلعَت  ًایِـضار ، ُْهنَع  َْتنک  ِکب ، َلَعَف  امَف  اهِّلک ، كِرُوُما 

(415 «. ) اهِریَغ یف  َو  اهیف  ِِهب  ِْقثَو  ِهَیلإ  ِکلذ 
یلاعت يادخ  دـنادب ، ناسنا  هکنآ  یکی  هدومرف : رکذ  هدوب  رتلکـشم  نآ  هب  داقتعا  هک  ار  لکوت  ناکرا  زا  نکر  ود  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 

هلماک تردـق  بحاـص  تسوا  و  تسا ، یلاـعت  قح  اـب  روما ، همه  رد  ناـمرف  هکنآ  رگید  وا . هب  ریخ  لـضف و  ندـناسر  رد  دـنکن  یهاـتوک 
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یلاعت قح  تسد  رد  روما  همه  يراجم  هکنآ  همزال  اریز  دشاب ؛ هدومرف  هراشا  لکوت  ناکرا  همه  هب  ًاحیولت  ًاحیرـصت و  دـیاش  هکلب  هطیحم .
. دشاب هتشادن  هار  وا  رد  عنم  لخب و  هک  تسا  نآ  هدنب  ِقح  رد  ندرکن  یهاتوک  همزال  و  دشاب ، روما  همه  هب  ِملاع  هک  تسا  نآ  دشاب 

: دناسر مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  دنس  لئاسولا  كردتسم  رد  و 
(416 . ) ِهللا ِءاَضَِقب  یضِّرلا  َو  یلاعَت ، ِهللا  ِْرمَِأل  ُمیلْسَّتلا  َو  ِهَیلإ ، ُضیِْوفَّتلا  َو  ِهللا ، یَلَع  ُلکَّوَتلا  ٌۀََعبْرأ : ٌناکْرأ  َُهل  ُناَمیإلا 

نیا روط  نیمه  (، 417 ( ) دـش رکذ  رتشیپ  هکنانچ   ) تسا هیبلق  هلـضاف  لاوحا  هیناسفن و  تاکلم  لیبق  نیا  نکر  هیاپ و  هبترم ، کی  هب  نامیا ،
نیا ناـمیا  زا  هبترم  کـی  هک  ینعم  نیا  هب  تاـیونعم ؛ نیا  نتـشاد  اـب  تقیقح -  بسح  هب  دـنام -  ظوفحم  ناـمیا  و  دـننامیا ، ناـکرا  روما 

دهد و یقرت  نامیا  زا  رتلماک  هبترم  هب  ار  ناسنا  درک ، ادـیپ  خوسر  دـش و  لصاح  سفن  رد  لیاضف  تاکلم و  نیا  نوچ  و  دروآ ، ار  تاکلم 
ره روط  نیمه  دروآ . لیاضف  نیا  زا  رتلماک  هبترم  نامیا ، زا  رتالاب  هبترم 
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. ددرگ هفیرش  رابخا  زا  يرایسب  نیب  هفیرش و  تایآ  زا  يرایسب  نیب  عمج  نایب  نیا  هب  تسا و  دمتعم  رگید  هبترم  رب  ياهبترم 

: َلاق مالسلا  هیلع  ِقِداّصلا  ِنَع  ریَصب  ِیبأ  ْنَع  كردتسم  رد  و 
«. ًائیَـش ِهّللا  َعَم  َفاخی  ْنأ ال  : » َلاق ِنیقْیلا ؟ ُّدَح  امَف  ُْتُلق : ُنیقْیلا .» : » َلاق ِلکَّوَتلا ؟ ُّدَح  ام  َو  ُْتلُقَف : َلاق : ٌّدَـح .» َُهل  َو  ّالإ  ءیَـش  ْنِم  ام  : » یل َلاق 

(418)
لکوت بحاص  و  نیقی ، هب  دوش  یهتنم  لکوت  هک  تسا  نآ  دوصقم  دیاش  اجنیا  رد  دوش و  یهتنم  نآ  هب  ءیـش  نآ  هک  تسا  نآ  ءیـش  ّدح 

. دنیبن يرّدقم  ّرثؤم و  یعفان و  ّراض و  قح  ریغ  هک  یلعف  دیحوت  هب  دوش  یهتنم  نیقی  هکنانچ  دوش ، نیقی  ماقم  ياراد 
َو ال ُعَْفنی  َو ال  ُّرُضی  َقُولْخَْملا ال  َّنأ  َمَْلعی  ْنأ  َو  َنیقُولْخَْملا ، َنِم  ُسْأْیلا  : » َلاقَف ِلکَّوَتلا »  » ِریسْفَت ْنَع  َلِیئَْربَج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َلأَس  َو 

(419 «. ) ُعَنْمی َو ال  یِطْعی 
هب هّجوت  كرت  ات  ناـسنا  هک  ینعم  نیا  هب  ًاـجراخ ؛ تسه  زین  نآ  لوصح  تامدـقم  زا  هک  تسا  لـکوت  ینهذ  مزاول  زا  یکی  هب  ریـسفت  نیا 

. دوشن لصاو  تیناحور  لزنم  هب  دوشن و  مکحم  شبلق  رد  قح  هب  هّجوت  دنکن ، تعیبط  لزنم  زا  رفس  و  قولخم ،
: هّمتت

لهج گرزب  دونج  زا  یکی  نآ  دوش و  مولعم  زین  نآ  مئاـمذ  تسا و  نآ  دـض  هک  صرح  دـش ، مولعم  نآ  حـیادم  لـکوت و  تقیقح  نوـچ 
یهلا ياـضق  يراـجم  دـیحوت و  قح و  هب  لـهج  زا  نآ  تسا و  ریثأـت  دروم  نآ  لـثم  مدآ  ینب  رد  سیلبا  ياـهماد  زا  یماد  رتمک  هک  تسا ،
لخاد رفک  كرش و  ّدح  رد  تفرعم  لها  کلـسم  هب  لفاغ و  وا  ياهتمعن  تردق و  یلاعت و  قح  زا  تشز  قلخ  نیا  بحاص  دوش و  لصاح 
ترطف مزاول  زا  نآ  تهج  نیا  زا  تسا ، ترطف  باجتحا  دوخ  ْلـهج  هدـش و  هداـهن  لـهج  رب  وا  ياـههیاپ  تامّدـقم و  ماـمت  نوچ  تسا و 

. دوریم رامش  هب  لهج  دونج  زا  هبوجحم و 
ثِرُوم و  دهد ، هولج  دنک و  نییزت  بلق  رد  ار  نآ  فراخز  و  مکحم ، لد  رد  ار  ایند  ّبح  هشیر  و  هجوتم ، ایند  هب  ار  ناسنا  دـساف  قلُخ  نیا 

نینمؤم و ناوخا  هلـص  كرت  محر و  هعیطق  هیهلا و  هبجاو  قوقح  عنم  بضغ و  عمط و  لخب و  نوچ  ددرگ ، رگید  راجنهان  لامعا  قالخا و 
هکنآ لاثما 
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. ناسنا تکاله  رد  تسا  لقتسم  یببس  دوخ  کی  ره 

نآ زا  ار  ایند  هب  صیرح  سفن  هکلب  میرادیم ، روکذـم  تسا ، دراو  باب  نیا  رد  هک  ياهفیرـش  رابخا  همیرک و  تایآ  زا  یـضعب  نونکا  اـم 
: دوش لصاح  یهّبنت 

رادیب صاخشا  لد  هک  ینایب  هب  دیامرفیم ، رکذ  ار  تمایق  لاوها  لاوحا و  زا  ياهمش  هکنآ  زا  سپ  جراعم ، هکرابم  هروس  رد  یلاعت ، يادخ 
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َّنإ یَعْوأَف *  َعَمَج  َو  ّیلََوت *  َو  ََربْدأ  ْنَم  اوُعْدَت  يوَّشِلل *  ًۀَعاََّزن  یََظل *  اَّهَنإ  ّآلک  : » دیامرفیم دنکیم  بوذ  ار  نینمؤم  داؤف  دفاکـشیم و  ار 
(. 420 « ) ًاعُونَم ُریَْخلا  ُهَّسَم  اَذإ  َو  ًاعوُزَج *  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذإ  ًاعُولَه *  َِقلُخ  َناَْسنإلا 

ینایب ره  هب  هچ  دـیناشوپ ؛ نآ  تمایق  تماق  هب  همجرت  ساـبل  و  دروآرد ، ناـیب  قاـطن  هب  ناوتن  ار  ماـظن  ْزجعم  مـالک  نیا  یلاـعت ! هناـحبس و 
. دوش هتساک  سفن  رد  شریثأت  نآ و  تفاطل  زا  دیآرد ،

: مالسلا هیلع  هللادبع  یبأ  نع  مینک ، تعانق  نآ  زا  یمک  رکذ  هب  ام  و  تسا ، رایسب  باب  نیا  رد  هفیرش  تایاور 
ِینَْغلا یَنْغأ  ًاّمَغ و  َتوُمَت  یّتَح  ِجوُرُْخلا  َنِم  اَهل  َدَْعبأ  َناک  ًاَّفل  اهِـسْفَن  یلَع  ِّزَْقلا  َنِم  ْتَدادْزا  اَمَّلک  ِّزَْقلا ، َِةدُْود  ُلَثَم  اْینُّدلا  یَلَع  ِصیِرَْحلا  ُلَثَم 

(421 . ) ًاریسأ ِصْرِْحِلل  ْنکی  َْمل  ْنَم 

بضغ توسق و  اهنآ : دض  تمحر و  تفأر و  دصقم 10 و 11 

[ تفأر راثآ  توسق و  تفأر و  ینعم  : ] لّوا لصف 

و ( 422 « ) ۀمحّرلا ّدشأ  ۀفأّرلا : : » دیوگ يرهوج  هکنانچ  تسا ؛ تمحر  زا  رتقیقر  دنیوگ  و  دنناد ، تمحر  لامک  ار  تفأر  بدا  تغل و  لها 
(423 «. ) ِۀَمْحَّرلا َنِم  ُّقرأ  ُۀَْفأَّرلا  َو  ِۀَمْحَّرلا ، ُدیِدَش  ُفوُؤَّرلا : : » دیوگ عمجم  رد 

ناسنا هب  ًاقلطم و  ناویح  هب  یلاعت ) كرابت و   ) يادخ تسا ، هیهلا  هیلامج  ءامـسا  ياههولج  زا  هک  نآ ، لاثما  تفوطع و  تفأر و  تمحر و 
عاونا ظفح  يارب  هدومرف ؛ تمحرم  صوصخلاب ،

271
. هدش هداهن  نآ  هیاپ  رب  ًاقلطم  دوجو ، ملاع  ماظن  هک  تسا  هینامحر  تمحر  زا  ياهولج  نیا  یناسنا و  هلئاع  ماظن  عون و  ظفح  هیناویح و 
ناویح تفوطع ، تمحر و  نیا  اب  دشیم و  هتخیـسگ  یعامتجا  يدرف و  تایح  هتـشر  دوبن ، ناسنا  ناویح و  رد  تفوطع  تمحر و  نیا  رگا 

تقفـش و تمحر و  نیا  رگا  دـنکیم . دوخ  تکلمم  ظفح  لداع  ناطلـس  و  دوخ ، هلئاع  زا  تسارح  ناسنا  و  دوخ ، دالوا  تناضح  ظفح و 
بولق هک  تسا  یهلا  تفأر  تمحر و  هبذج  نیا  درکیمن . ار  دوخ  دالوا  هداعلا  قوف  ياهتمحز  اهتّقـشم و  لّمحت  يردام  چیه  دوبن ، تفأر 

. دیامرفیم ار  ملاع  ماظن  ظفح  هرطفلاب  و  هدومن ، بوذجم  دوخ  هب  ار 
عون تداعس  يارب  دزادنا  اهتمحز  اهتّقـشم و  نآ  هب  ار  هللااب  ءاملع  مارک و  ءایلوا  ماظع و  ءایبنا  یناحور و  نیمّلعم  هک  تسا  تفأر  تمحر و 
ملاع رد  تسا  هیهلا  تفأر  تمحر و  تروص  ینامـسآ ، فیرـش  باتک  یهلا و  یحو  لوزن  هکلب  یناسنا . هلئاـع  یمئاد  یتخبـشوخ  دوخ و 

َو : » هدومن هولج  ماقتنا  بضغ و  تروص  رد  هک  تسا  تفأر  تمحر و  ًۀقیقح  نآ ، لاثما  صاصق و  تاریزعت و  دودـح و  مامت  هکلب  کلم ،
هب ندیـسر  تقاـیل  هک  یناـسک  يارب  بضغ  تروـص  رد  تسا  یتـمحر  مـنهج  هـکلب  (، 424 « ) ِباَْـبلألا ِیلوُأ  اـی  ٌةویَح  ِصاَـصِْقلا  ِیف  ْمَکل 

. دندیدیمن صاخشا  نآ  ار  تداعس  يور  زگره  دوبن ، دوشیم  منهج  رد  هک  یتاریهطت  یتاصیلخت و  رگا  دنراد . تداعس 
. دومن مورحم  يرشب  هلئاع  رد  لوخد  ّقح  زا  دیاب  ار  وا  دشاب ، یلاخ  ادخ  ناگدنب  هب  تمحر  تفأر و  زا  وا  بلق  هک  یسک  هلمجلاب ،

دوخ رتشیب  یلاعت  قح  هک  تسا  یمسا  تسا -  هیلاعفا  هیتافـص و  ءامـسا  زا  نآ  لاثما  تفوطع و  تفأر و  نآ  بعـش  هک  تمحر -  مسا  نیا 
سّدـقم تاذ  نآ  هعـساو  تمحر  هب  ناگدـنب  یگتـسبلد  اـت  هدوـمرف  رارکت  ار  نآ  هینآرق  روـس  زا  کـی  ره  رد  و  هدوـمرف ، یفرعم  نآ  هب  ار 

. دوش هیساق  بولق  ندش  مرن  سوفن و  تیبرت  أشنم  قح  تمحر  هب  یگتسبلد  دوش و  نوزفازور 
نایغط یـشکرس و  زا  ار  اـهنآ  و  دروآ ، تسد  هب  ار  مدرم  لد  ناوتیمن  تّدوم  یتسود و  حرط  تفأر و  تمحر و  طـسب  لـثم  زیچ  چـیه  اـب 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یفرعم  یلاعت  يادـخ  هکنانچ  دنتـسه ، الع ) ّلج و   ) قح تمحر  رهاظم  ماظع  ءایبنا  اذـهل ، تشادزاـب .
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هک هبوت -  هروس  رخآ  رد  هدومرف 
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« ٌمیِحَر ٌفُوَءر  َنِینِمْؤُْملاـِب  ْمکیَلَع  ٌصیِرَح  ُِتنَع  ْمّ اَـم  ِهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمکِـسُْفنأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمکَءاَـج  ْدََـقل  : » وحن نیا  هب  تسا -  بضغ  هروـس  دوـخ 
ّاَلأ کَسْفَن  ٌعِخَاب  کَّلََعل  : » ءارعـش هروس  لّوا  هفیرـش  هیآ  تسا  سب  يرـشب  هلئاع  همه  رب  راوگرزب  نآ  تفأر  تقفـش و  تدـش  رد  و  ( 425)

(. 427 « ) ًافَسأ ِثیِدَْحلا  اَذِهب  اُونِمْؤی  َْمل  ْنإ  ْمِهِراَثآ  یَلَع  کَسْفَن  ٌعِخَاب  کَّلَعَلَف  : » فهک هروس  لئاوا  و  ( 426 « ) َنِینِمُْؤم اُونوکی 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ردقچ  ار  راک  ادخ  ناگدنب  تداعـس  هب  يدـنم  هقالع  قح و  نیدـحاج  راّفک و  لاح  هب  فسأت  هللا ! ناحبس 

نیا لاـح  هب  نزح  ّمه و  تدـش  زا  اداـبم  هک  دـنک  يرادـهگن  ار  وا  فیطل  لد  و  دـهد ، تیلـست  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک  هدوـمن  گـنت  هلآ 
. دنک یهت  بلاق  و  دوش ، هراپ  راوگرزب  نآ  لد  تخبدب ، نالهاج 

یَلَع ُءاَّدِشأ  ُهَعَم  َنیِّذَلا  َو  ِهّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  : » حتف هکرابم  هروس  رد  دیامرف  فیـصوت  فیرـش ، تفـص  نیا  هب  ار  نینمؤم  یلاعت ، يادـخ  زین 
(. 428 … « ) ْمُهَنَیب ُءاَمَحُر  ِراَّفْکلا 

: مینکیم تعانق  اهنآ  ضعب  رکذ  هب  ام  و  تسا ، دراو  رایسب  فاصوا ، نیا  هب  عجار  هفیرش  تایاور 
: دناسر قداص  ترضح  هب  دنس  یفاک ، فیرش  باتک  رد 

«. ُهویْحأ َو  اـَنَْرمأ  اوُرکاذـَت  َو  اُوقـالَت  َو  اوُرَواَزت  َنیِمِحارَتـُم ، َنِیلِـصاوَتُم  ِهللا ، ِیف  َنّیِباـحَتُم  ًةَرََرب ، ًةَوْخإ  اُونوک  َو  َهللا  اوُّقَتا  : » ِِهباحْـصَِأل ُلوُقی  ُّهَنإ 
(429)

: َلاق ِهللاِْدبَع  یبأ  ْنَع  ِهِدانْسِإب  َو 
اُونوکَت یّتَح  ٍضَْعب  یلَع  ْمِهِضَْعب  ُفُطاعَت  َو  ِۀَجاْحلا ، ِلْهَِأل  ُةاساوُْملا  َو  ِفُطاعَّتلا ، یَلَع  ُنُواعَّتلا  َو  ِلُصاّوَتلا ، ِیف  ُداِهتْجْالا  َنیِِملْسُْملا  یَلَع  ُّقِحی 

ِدْهَع یلَع  ِراْصنألا  ُرَـشْعَم  ِهیَلَع  یـضَم  ام  یلَع  ْمِهِْرمأ ، ْنِم  ْمْکنَع  َباغ  اَِـمل  َنیّمَتْغُم  َنیِمِحارَتُم  ْمُهَنَیب ،» ُءاـمَحُر  : » َّلَـج َو  َّزَع  ُهللا  ُمکَرَمأ  اـمک 
(430 . ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر 
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َهللا َّنإ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  : » َلاق مالسلا  هیلع  یلَع  ْنَع  ِهِدَنَِـسب  یـسوطلا  دمحم  نب  نسحلا  نأشلا  میظع  خیـش  سلاجم  زا  و 

(431 «. ) ٍمیِحَر َّلک  ُّبِحی  ٌمیحَر  َّلَج  َو  ّزَع 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ْنَع  تسا :، لئاسولا  كردتسم  رد  و 

َو ًۀَّصاَخ ، ُهَلْهأ  َو  ُهَسْفَن  ُمَحْری  يَّذـلا  َسَیل  : » َلاق ٌمیِحَر ؟ انُّلک  ِهللا  َلْوُسَر  ای  اُولاق : ٍمیِحَر .» یَلَع  ّاَلإ  َۀَـمْحَّرلا  ُهللا  ُعَضی  ِهِدـِیب ال  یـسْفَن  يذـَّلا  َو  »
(432 «. ) اوُمَحْراَف یتَمْحَر  َنوُدیُرت  ُْمْتنک  ْنِا  یلاعَت  َلاق  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  َلاق  و  َنیِملْسُْملا » ُمَحْری  يذلا  َّنکل 

ِیف ْنَم  ْمکْمَحْری  ِضْرـألا  ِیف  ْنَم  اوُـمَحِْرا  ُنمْحَّرلا ؛ ُمُهُمَحْری  َنوُـمِحاَّرلا  : » َلاـق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُـسَر  ْنَع  یلـآللا  یلاوَـع  ْنَع  َو 
(433 «. ) ِءامَّسلا

[ بضغ تواسق و  قرف  : ] مود لصف 

«. ْبلَص يأ  ٍساق ؛ ٌرَجَح  َو  َبَلَص ، َو  َُظلَغ  ًءاسَق ؛ َو  ًةَوْسَق  َو  ًةَواسَق  ُُهْبلَق  اسَق  : » ُلاقی تسا . بلق  تبالص  تّدش و  تظلغ و  زا  ترابع  تواسق ،
(434)

ِۀیِـساَْقِلل ٌلیَوَف  ِّهِبَر  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمَالْـسِإلل  ُهَرْدَـص  ُهّللا  َحَرَـش  ْنَمَفأ  : » دـیامرفیم رمز  هروس  رد  هکنانچ  تسا ، ّتقر  نیل و  نآ  لباقم  رد 
(. 435 « ) ٍنِیبُم ٍلَالَض  ِیف  ِکئلُوا  ِهّللا  ِرکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق 
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، هیآ نیا  زا  سپ  هداد و  رارق  تسا ، قح  لوبق  مدـع  موزلم  هک  ار  بلق  تواـسق  تسا ، قح  لوـبق  موزلم  هک  ردـص  حرـش  لـباقم  اـجنیا ، رد 
ُْهنِم ُّرِعَـشْقَت  ِیناثَم  ًاِهباشَتُم  ًاباَتک  ِثیِدَْحلا  َنَسْحأ  َلََّزن  ُهّللا  : » دـیامرف هکنانچ  هتـشاد ، روکذـم  تسا ، تواسق  یقیقح  لباقم  هک  ار  بلق  ّتقر 

(. 436 … « ) ِهّللا ِرکِذ  َیلإ  ْمُُهبُوُلق  َو  ْمُهُدُولُج  ُنِیَلت  َُّمث  ْمُّهَبَر  َنْوَشْخی  َنیِّذَلا  ُدُولُج 
ياهیناسفن تلاح  تکرح و  بضغ ، اـما  دـش  رکذ  هک  دوب  نیا  تواـسق  هک  اریز  تسا ؛ نیب  قرف  بضغ  تواـسق و  ناـیم  هک  تسناد  دـیاب 

بلق نوخ  رد  نایلغ  ششوج و  نآ  هطساو  هب  هک  تسا 
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دود کـی  زا  غاـمد  اهنایرـش و  دوش  رپ  و  دـنک ، نازورف  ار  بضغ  شتآ  دوش ، تخـس  تکرح  نیا  یتـقو  سپ  ماـقتنا . يارب  دوش ، ثداـح 
لاح هب  هدـیاف  لاح ، نیا  رد  تحیـصن  هظعوم و  و  دـنامزاب ، هیور  كاردا و  زا  و  دوش ، فرحنم  لقع  نآ  هطـساو  هب  هک  یبرطـضم  کیرات 

: دناهتفگ امکح  دنک . رتنازورف  ار  بضغ  شتآ  هلعش  هکلب  دنکن ، نآ  بحاص 
اوه و نآ  رد  و  ددرگ ، رپ  دود  هلعـش و  زا  هک  يروط  هب  دوش ، هتخورفا  ناوارف  شتآ  وا  رد  هک  تسا  يراغ  لَثَم  لاـح ، نیا  رد  ناـسنا  لَـثَم 

نآ هرئاـن  و  دـچیپ ، مـهرد  شتآ  ياههلعـش  و  دـیآ ، نوریب  نآ  زا  تخـس  ياهادـص  اـهریفن و  و  ددرگ ، سبتحم  نـقتحم و  لاعتـشا  دود و 
يارب دـننکفا  وا  رد  هچ  ره  هک  اریز  ددرگن ؛ نکمم  نآ  ندومن  شوماخ  و  دوش ، لکـشم  رایـسب  نآ  جالع  لاـح ، نیا  رد  ددرگ . نوزفازور 

رد ناسنا  تهج ، نیا  زا  دوش . ادیپ  شیازفا  نآ  هدام  رب  دنک و  دوخ  وزج  دنک و  علب  دروخب و  ار  نآ  هتخورفارب ، نازورف و  ياههلعش  جالع 
وا بضغ  دایدزا  ببس  لاح  نیا  رد  هظعوم  هکلب  تحیـصن ؛ هظعوم و  زا  دوش  رک  و  تیاده ، دشر و  زا  دوش  روک  بضغ ، ِشتآ  هرئان  لاح 

. تسین لاح  نیا  رد  ياهراچ  هار  صخش  نیا  يارب  ددرگ و  نآ  هرئان  هلعش  هیام  دوش و 
، دوش راـتفرگ  ییاـیرد  ياـههوک  اـههُّجل و  نیب  رد  دوش و  راـچد  اـیرد  مطـالتم  جاوما  رد  هک  یناـفوط  یتـشک  زا  نم  هتفگ : میکح  طارقب 

ناحاّلم ار  یتشک  اریز  تسا ؛ بضغ  تخس  ياههُّجل  راتفرگ  شدوجو  یتشک  تسا و  هتخورفا  شبـضغ  شتآ  هک  یـصخش  زا  مرتراودیما 
ره اریز  تسا ؛ عطقنم  وا  زا  هلیح  هراچ و  دـیما  لاـح  نیا  رد  صخـش  نیا  یلو  دـنهدب ، دـنناوتیم  تاـجن  یملع  قرط  اـههلیح و  اـب  رهاـم ،

(437 . ) دیازفایم نآ  هیام  هلعش و  رب  ینک ، ینتورف  وا  اب  هچ  ره  و  ظعاوم -  حیاصن و  لیبق  زا  يَرب -  جرخ  هب  هک  ياهلیح 
نیا رد  میکح  نآ  مالک  زا  رتهب  اریز  میدرک ؛ همجرت  ماقم -  یلاع  میکح  هیوکسم -  نبا  مالک  زا  بضغ  هب  عجار  ار  فیرـش  مالک  نیا  ام 

. متشادن يزیچ  باب 
رد ار  تمحر  تفأر و  فیرش ، ثیدح  رد  هکنیا  و  دنرادن ، یطبر  مه  هب  هک  دنبلق  لاح  تفـص و  ود  بضغ  تواسق و  هک  دش  مولعم  سپ 
نآ هک  تسا  تنیل  همزـال  تفأر  اریز  تسا ؛ دوصقم  لـباقم ، موزلم  اـی  مزـال  هکلب  تسین ، دوصقم  هیقیقح  تلباـقم  هداد ، رارق  اـهنآ  لـباقم 

. تسا بضغ  لباقم  نآ  هک  تسا  ملح  موزلم  ای  مزال  تمحر  و  تسا ، توسق  لباقم 
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[ تسا لقع  دونج  زا  تفأر  : ] موس لصف 

مّحرت و فطاـعت و  ّبح  و  دـننامحر ، لـقع و  دوـنج  زا  هروـمخم و  ِترطف  مزاوـل  زا  کـی  ره  ملح ، تنیل و  تقفـش و  تفأر و  تمحر و 
ناگداتفا و ناتسدریز و  هب  هیلّوا ، ّتلبج  بسح  هب  دشاب ، ملاظ  هچ  ره  سک  ره  تسه . يرشب  هلئاع  مامت  تاذ  هریمخ  رد  تلدعم  تّدوم و 

يدوجوم ره  رب  تفأر  یتایح و  بحاص  ره  رب  تمحر  هکلب  تسا ؛ فوؤر  فوطع و  میحر و  فیعـض ، ناکدوک  هب  ناگراچیب و  اـفعض و 
. تسا هیهلا  تمحر  تروص  ناسنا  هدـیرفآ و  دوخ  تمحر  تقیقح  زا  یلاعت  يادـخ  ار  ناسنا  هدـش . هتـشاذگ  تعیدو  هب  ناـسنا  داـهن  رد 

نیا زا  دـهدیم . تبـسن  ناـمحر  مسا  هب  ار  ناـسنا  قلخ  438 ؛) « ) َناْسنإلا َقَلَخ  َنآرُْقلا *  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا *  : » دـیامرف یلاـعت  يادـخ  هکناـنچ 
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زا دـنک ، تلفغ  مه  ار  دوـخ  تواـسق  ملظ و  رگا  و  تسا ، رّفنتم  ًاـترطف  تواـسق  ملظ و  زا  مه  بلقلا  یـسق  ملاـظ و  ِناـسنا  هک  تسا  تهج 
هچرگ ار -  دوخ  دهاوخیم  و  دیآیم ؛ شـشوخ  ًاتاذ  تفأر ، تمحر و  تلدعم و  زا  و  دـنکیم ، بیذـکت  هرطفلاب  نارگید  ملظ  تواسق و 

. دشاب تروص  مسا و  هب  ولو  دنک ، يرادرب  هرهب  نآ  زا  دنک و  کیدزن  نآ  هب  تروص -  مسا و  رد 
فالخرب اهنآ  تالباقم  و  ندوب ، هرومخم  ترطف  مزاول  زا  نآ ، لاـثما  تّدوم و  ّتبَحَم و  تلدـعم و  تفأر و  تمحر و  ینعی  بلطم -  نیا 

لیوطت ناهرب و  هماقا  هب  جاتحم  يرـشب  هلئاع  زا  نارگید  تالاح  دوخ و  نادجو  هب  هعجارم  زا  سپ  ندوب -  نآ  باجتحا  مزاول  زا  ترطف و 
. تسین نایب  و 

[ هیبضغ هّوق  تارمث  : ] مراهچ لصف 

یعون و یصخش و  ياقب  ظفح  هفیرش ، هّوق  نیا  هطساو  هب  هک  ناسنا  رب  صوصخلاب  ناویح و  رب  تسا  یهلا  گرزب  معن  زا  یکی  هیبضغ  هّوق 
رد هک  یمداصت  ّداضت و  هطـساو  هب  تسا ، عقاو  تعیبط  هّدام و  ملاع  رد  ات  ناسنا  هک  نوچ  دوش ؛ یعمج  يدرف و  ياقب  هلئاع و  ماـظن  ظـفح 

رگا هک  تسا  لیلحت  جضن و  رد  ًامئاد  تسوا ، تعیبط  رد  هک  يّرثأت  لاعفنا و  لوبق و  هّوق  هطساو  هب  تسا و  ملاع  نیا 
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يارب تسا ، عقاو  مداصت  ایند و  ملاع  رد  ات  روط  نیمه  و  دننکیم ، دوبان  یناف و  ار  وا  یلخاد  تادـسفم  يدوزب  دـسرن ، وا  هب  لّلحتیام  لدـب 
. دننک یناف  لئاز و  يدوزب  ار  ناسنا  دوشن ، يریگولج  اهنآ  زا  رگا  هک  تسه  یتادسفم  اهنمشد و  وا 

ماـظن یناـسنا و  هلئاـع  ماـظن  يارب  تسه ، یلخاد  یجراـخ و  تاـیذوم  تادـسفم و  ناـسنا ، ناویح و  درف  صخـش و  يارب  هک  روـط  نیمه 
مه هب  هلـضاف  هنیدـم  ماـظن  هلئاـع و  ماـظن  يدوزب  دوشن ، اـهنآ  عـفد  رگا  هک  تسا  یتاـّلخم  تادـسفم و  هیناـسنا ، هلـضاف  هنیدـم  تیعمج و 

. دراذگیم لالحمضا  لاوز و  هب  ور  تیندم  ملاع  تاقوا ، عرسا  هب  و  دروخیم ،
هفیرـش هّوق  نیا  صوصخلاـب ، ناـسنا  رد  و  ًاـقلطم ، ناویح  رد  هک  دومن  اـضتقا  هیناـمحر  هلماـک  تمحر  هیهلا و  هیلزا  تیاـنع  تهج ، نیا  زا 

عفد و صوصخلاب ، ناسنا ، و  دنک ، دوخ  يدرف  یلخاد  یجراخ و  تایذوم  عفد  ناویح -  وه  امب  ناسنا -  ناویح و  هک  دـهد  رارق  ار  هیبضغ 
. دیامن هلضاف  هنیدم  هعماج و  ماظن  هلئاع و  ماظن  تاّلخم  تادسفم و  عفر 

هنیدـم هب  رارـشا  مجاهت  زا  ینابهگن  و  تیموق ، ياـقب  ّتلم و  ماـظن  ظـفح  و  تکلمم ، دودـح  روغث و  ّدـس  و  هلئاـع ، کـته  زا  ّبذ  عاـفد و 
ّلج  ) قح تسد  هب  هک  ینامسآ  هفحت  نیا  دادادخ و  هّوق  نیا  هیاس  رد  رگم  دنکن ، ادیپ  تروص  تناید  تیناسنا و  ءادعا  اب  داهج  و  هلـضاف ،

. هدش هداهن  تعیدو  هب  رّمخم و  ناسنا  هریمخ  رد  الع ) و 
دونج سفن و  اب  داهج  هکلب  تسا ؛ هیهلا  هّوق  تردق و  نیا  وترپ  رد  دـنک ، ملاع  ماظن  ظفح  هک  هیهلا  تاسایـس  تاریزعت و  دودـح و  يارجا 

هب تسا ، یهلا  بضغ  ماقتنا و  یّلجت  هک  هفیرـش  هّوق  نیا  هک  سک  ره  رد  دریگ . ماجنا  هفیرـش  هّوق  نیا  تیاـمح  تحت  رد  لـهج ، سیلبا و 
یلبنت و فعـض و  نـبج و  فوـخ و  لـیبق  زا  تـسا ، هـمیمذ  قـالخا  هثیبـخ و  تاـکلم  زا  يرایــسب  نآ  همزـال  دـشاب ، صقاـن  طـیرفت  روـط 
. دوخ ّتلم  هلئاع و  دوخ و  رب  یتریغ  یب  حـیاضف و  هب  نداد  نت  مالظنا و  دومُخ و  یبلط و  تحار  تابَث و  ّتلق  يربص و  مک  يرورپدوخ و 
تمحر و دوخ ، عقوم  رد  هک  تسا  لادـتعا  لاح  نیا  (. 439 « ) ْمُهَنَیب ُءاَمَحُر  ِراَّفْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشأ  : » دیامرف نینمؤم  فصو  رد  یلاعت  يادـخ 

. دیامن بضغ  تّدش و  دوخ ، عقوم  رد  تقفش و 
277

: دومرف لقن  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  هدش : ّمذ  دوخ ، عقوم  رد  ندومنن  بضغ  زا  هفیرش  تایاور  رد 
اهنآ و رارـشا  زا  رفن  رازه  لهچ  هک  ار  رفن  رازه  دـص  وت  موق  زا  منک  باذـع  نم  انامه  : » مالـسلا هیلع  یبن  بیعـش  هب  دومرف  یحو  دـنوادخ 
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هکنیا يارب  : » دـمآ یحو  هچ ؟ يارب  نابوخ  راـیخا و  دوخ ، ياـج  هب  رارـشا  ادـنوادخ ، درک : ضرع  تساـهنآ .» ناـبوخ  زا  رفن  رازه  تصش 
(440 «. ) نم بضغ  يارب  دندومنن  بضغ  دندرک و  يراگنا  لهس  و  تیصعم ، لها  اب  دندرک  هنهادم 

: دومرف مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
[ هک  ] يزور رد  ینکفایم ، هیاس  ار  اهنآ  دوخ ، شرع  هیاـس  رد  هک  اـهنآ  وت ، لـها  دـننایک  اراـگدرورپ ! تفگ : نارمع  نب  یـسوم  ترـضح 

اهنآ دـنکیم . ییوکین  اهنآ  ياهتـسد  تسا و  هزیکاپ  اهنآ  ياهبلق  هک  اهنآ  : » وا هب  دـنوادخ  دومرف  یحو  سپ  تسین ؟ وت  هیاس  زج  ياهیاـس 
لالح یتقو  نم  تامّرحم  يارب  دـننکیم  بضغ  هک  اهنآ  و  دومرف :-  هک  اـجنآ  اـت  دوخ - . ياهردـپ  داـی  لـثم  دـننک  ارم  تلـالج  داـی  هک 

(441 «. ) دوش هدز  تحارج  یتقو  گنلپ  لثم  دوش ، هدرمش 
هیهلا مراحم  کته  هکنآ  ات  ياهملظم  چـیه  رد  دوخ  يارب  تسجن  يرای   » هک تسا  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قالخا  باـب  رد 

(442 («. ) یلاعت كرابت و   ) يادخ يارب  دومنیم  بضغ  سپ  دشیم ،
تسین یبضغ  نآ  بضغ و  لادتعا  ِلاح  هدش -  ررقم  سیلبا  لهج و  دونج  زا  تمحر و  لباقم  رد  هک  بضغ -  نیا  هک  دش  مولعم  اجنیا  زا 

ّمَذ یتآ  لصف  رد  هک  تسا  نآ  طارفا  ِلاح  دوصقم  هکلب  دشاب ؛ ینامـسآ  هسدقم  تعیرـش  یلاعت و  يادخ  لقع و  يرادمامز  تحت  رد  هک 
. دوشیم روکذم  نآ 

[ هیبضغ هّوق  فارحنا  : ] مجنپ لصف 

ایند و تداعـس  لیـصحت  ماظن و  ظفح  يارب  هدومرف ؛ تمحرم  ناسنا  هب  ار  بضغ  هّوق  یلاعت ) كراـبت و   ) يادـخ دـش  مولعم  هکنآ  زا  سپ 
ِْنَئل َو  : » لومشم دنکن ، ساسا  نیا  ظفح  يارب  بضغ  دوخ ، عقوم  رد  دنکن و  فرـص  دوخ  عقوم  رد  ار  هیهلا  تمعن  نیا  ناسنا  رگا  ترخآ ،

َّنإ ُْمتْرَفک 
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. دوب دهاوخ  ( 443 « ) ٌدیِدََشل یباَذَع 
هلـضاف هنیدـم  هلئاع و  ماظن  ّدـض  هب  و  دـنک ، جرخ  یهلا  دـصقم  فالخ  رب  ار  هیهلا  هّوق  نیا  هک  تسا  نآ  رت ، حـیبق  رتـالاب و  رتدـب و  نیا  زا 

هیناطیـش و گرزب  دونج  زا  هیبضغ  هّوق  عقوم ، نیا  رد  هتبلا  دوشیم . زین  تمرح  کتاه  تمعن ، نارفک  رب  هوالع  نآ  هک  درب  راک  هب  هیناـسنا 
دیاب هکنآ  زا  سپ  دیآرد و  لهج  ناطیـش و  هرطیـس  تحت  رد  مک  مک  بضغ  تکلمم  و  ددرگ ، یلاعت  قح  لقع و  دونج  ّداضم  فلاخم و 

، دَرَد مه  رد  دسانشن و  ار  نمشد  تسود و  و  دوش ، دوخرس -  بلک  ینعی  ناطیـش -  ِمَّلعم » بلک  ، » دشاب قح  لقع و  ِمَّلعم » ِبلک   » هّوق نیا 
. دوش هراچیب  بلقنم و  ملاع  رـساترس  رـشب و  هلئاع  عون ، نیا  زا  رفن  کی  هیبضغ  هّوق  اب  هک  اسب  هچ  دـنک . مدـهنم  لزلزتم و  ار  ملاـع  ماـظن  و 

رگا ار  ملاع  همه  علب  ناسنا ، موقلح  اریز  دشاب ؛ هتشاد  فوقو  اهتنا و  دودحم و  ّدح  هک  تسین  تاناویح  رگید  تیعبس  نوچ  ناسنا ، تیعبس 
. دنازوسب ار  تعیبط  ملاع  مامت  تسا  نکمم  شبضغ  مّنهج  تهج  نیا  زا  دنیشنن ، ورف  شعمط  شتآ  دوشن و  عناق  دنک ،

ملاع هنکس  مامت  رد  نآ  شتآ  هک  تسا  ناملآ  نیقفّتم و  نیب  یمومع  گنج  ششوج  عقوم  دنکیم ، هایس  ار  قاروا  نیا  هدنسیون ، هک  نآلا 
مـسا هب  هک  راگزور ، هبت  ِعبـس  کی  راوخ و  مدآ  روناج  کی  بضغ  هرئان  زج  تسین  هدنزورف  ِمّنهج  هدنزوس و  هلعـش  نیا  هدش و  رو  هعلش 

. تسا لالحمضا  لاوز و  هب  ور  نونکا  و  درک ، راگزور  ناشیرپ  تخبدب و  ار  دوخ  هراچیب  تلم  ًاصوصخ  ار و  َملاع  ناملآ  ییاوشیپ 
دنوادخ هک  یلوقعلا  ریحم  تاعارتخا  تاودا و  تالآ و  نیا  َملاع ، هنکـس  رد  لهج  تنطیـش و  تیعبـس و  عویـش  َملاع و  ماظن  لاوز  اب  یلو 

و دـشیم ، تلدـعم  تینارون و  هچراپکی  َملاع  دـشیم ، هرادا  یهلا  نید  مچرپ  تحت  رد  لقع و  روط  هب  رگا  هدرک ، زورما  ياـپورا  بیـصن 
لهج و هرطیـس  تحت  رد  هیعارتخا  ياوق  نیا  فّسأتلا  عم  یلو  دنک ؛ نیمأت  ار  دوخ  دبا  تداعـس  تسناوتیم  هنـسح  طباور  هب  ایند  رـساترس 
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ار ایند  دیاب  هچنآ  دوشیم و  هدرب  راک  هب  هلـضاف  هنیدم  ماظن  ِفالخ  یناسنا و  عون  تداعـس  ِّدض  رب  همه  یهاوخدوخ ، تنطیـش و  ینادان و 
رفن دنچ  تسد  زا  اونیب  تیعمج  نیا  یک  دوش و  یهتنم  اجک  هب  ات  هدرب ، ورف  یگراچیب  تملظ و  هب  ار  نآ  دنک ، نشور  ینارون و 

279
نیا و  دـنک ، ادـیپ  همتاخ  یگراچیب  نیا  و  دـنوش ، صالخ  دنتـسه -  مه  تیناویح  راع  هک  یـصاخشا  هکلب  هن ، ناـسنا -  تروص  هب  ناویح 

. ِهِروُهُِظب اَنیَلَع  َّنُم  َو  َفیِرَّشلا  ُهَجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهّللَا  لماک ؟ حلصم  یلو  یهلا  رون  هب  دوش  ینارون  یکاخ ، هدکتملظ 

باب نیا  رد  هفیرش  ثیداحا  زا  ياهلمج  مشش : لصف 

یف َو  ( 444 «. ) َلَـسَْعلا ُّلَْـخلا  ُدِـسْفی  اـمک  َناـمیإلا  ُدِـسْفی  ُبَضَْغلا  : » هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُـسَر  َلاـق  مالـسلا  هـیلع  ِهللاِدـْبَع  یبأ  ْنَـع 
نیا ( 445 «. ) َلَسَْعلا ُّلَْخلا  ُدِسْفی  امک  َو  َلَسَْعلا  ُِربَّصلا  ُدِسْفی  امک  َنامیإلا  ُدِسْفی  ُبَضَْغلا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  كَرْدَتْـسُْملا :

(446 . ) تسا لوقنم  زین  رگید  قیرط  دنچ  زا  فیرش  ثیدح 
دـسافم ّراضم و  سفن و  توکلم  بیغ و  زا  و  میراتفرگ ، يوایند  تسپ  تایح  یناملظ  باجح  تعیبط و  فالغ  رد  نونکا  هک  اههراچیب  ام 

و دوش ، لـیاز  بضغ  هطـساو  هب  ناـمیا  تیناروـن  روـطچ  هک  میهدیمن  صیخـشت  میعـالطا ، یب  بوـجحم و  نآ  تاـکلهم  تاحلـصم و  و 
. مینکن كاردا  تریصب  رون  هب  ار  عقوم  یب  ِبضغ  نامیا و  یقیقح  تّداضم  و  ددرگ ، زیچان  دساف و  ناسنا  نامیا  تقیقح 

نآ و هیودا  بولق و  ضارما  توکلم ، کـلم و  نطاوـب  رد  ذـفان  تریـصب  مشچ  یهلا و  طـیحم  ملع  اـب  دـنبولق و  سوـفن و  ءاـّبطا  هک  اـهنآ 
ام ندرک  رادـیب  نطاوـب و  راـهظا  قیاـقح و  فـشک  هـب  ثوـعبم  یهلا ، سدـقم  تاذ  بناـج  زا  دـناهتفایرد ، ار  نآ  تادـسفم  تاحلـصم و 

روط نامه  هک  دننادیم  اهنآ  دـننک . فشک  ام  يارب  ار  ام  دوخ  سوفن  توکلم  و  دـنهد ، نامدوخ  بلق  نطاب  زا  ربخ  ام  هب  اهنآ  دـنناگتفخ .
هرئان بضغ و  شتآ  دیامن ، عوبطم  ریغ  یشرت  یخلت و  هب  لّدبم  ار  فیطل  ینیریش  نآ  و  دنک ، دساف  ار  لسع  دوز  ( 447  ) ِربَص هکرس و  هک 

. دیامن دساف  دنک و  یفطنم  ار  نامیا  رون  نآ ،
زا ار  ناسنا  تداعـس  هیام  و  دـنک ، دـساف  تسا -  نامیا  هک  ار -  یناسنا  یتوکلم  تاـیح  هیامرـس  هک  دوبن  نیا  زج  بضغ  يارب  رگا  نونکا 

نیا رد  ار  ناسنا  هکنآ  اب  دوب ؛ سب  نیمه  دریگب ، وا  تسد 
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! دناشک تواقش  یتخبدب و  هب  ار  وا  دزادنا و  کلاهم  تارطاخم و  هب  هک  دشاب  اسب  هچ  زین  ملاع 
زا ناسنا  بضغ ، نآ  کی  اب  هک  اسب  هچ  دـهد ! قوس  یتخبدـب  ملاـع  هب  قرب  تعرـس  هب  ار  ناـسنا  بضغ ، نازوس  شتآ  لـثم  يزیچ  رتمک 

همرتحم سوفن  لتق  هب  تعاس ، کی  بضغ  اب  هک  اسب  هچ  و  دـنک ! اـهتراسج  وا  ماـظع  ءاـیبنا  یلاـعت و  يادـخ  هب  و  دوش ، جراـخ  ادـخ  نید 
: هدومن لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هکنانچ  دوش ؛ راچد 

هدومرف و مارح  دنوادخ  هک  ار  یـسفن  دشکیم  سپ  دنکیم ، بضغ  ناسنا  انامه  تسا !؟ رتدـیدش  بضغ  زا  زیچ  مادـک  دومرفیم : مردـپ 
(448 . ) دنزیم راکوکین  نز  هب  تمهت 

: مالسلا هیلع  ِهللاِْدبَع  ِیبأ  ْنَع  َو 
ْنأ ال : » َلاق ِهللا ؟ َبَضَغ  یقَّتَن  اِمب  اُولاق : َّلَجَو .» َّزَع  ِهللا  ُبَضَغ  ِءایْـشألا  ُّدـشأ  : » َلاق ُّدَـشأ ؟ ِءایْـشألا  يأ  مالـسلا : هیلع  یـسیِِعل  َنویِراوَْحلا  َلاق 

(449 «. ) ِساّنلا ُةَرِقْحَم  َو  ُّرُبَّجَتلا  َو  ُْربْکلا  : » َلاق ِبَضَْغلا ؟ ُءَْدب  ام  َو  اُولاق : اُوبَضْغَت .»
بلق نطاب  زا  نازوس  هرئان  نیا  يرآ ، تسا . یهلا  بضغ  شتآ  تروص  بضغ  نطاب  هک  دـنامهفیم  هراـشا  قیرط  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا 
داؤف رب  فرـشم  دنک و  زورب  لد  نطاب  زا  هک  دشاب  ران  نیمه  تروص  دیاش  ِةَِدْئفألا » یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیّتَلا  ُةَدَقْوُْملا *  ِهّللا  ُراَن   » هکنانچ دنک ؛ زورب 
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. دوش
. دـننک نایب  تسه ، هک  روط  نآ  ام  يارب  ار  نآ  تقیقح  تسین  نکمم  ینایب  چـیه  اـب  و  میونـشیم ، يربخ  یهلا  بضغ  شتآ  زا  نونکا  اـم 
ره ام  دنک . نایب  تسه ، هک  يروط  هب  ار  تعیبط  ياروام  بیغ و  ملاع  قیاقح  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتهاتوک  تعیبط  سوماق  ایند و  تّمه 

ترخآ و ملاع  و  میمهفیم ، زیچ  نآ  زا  دوخ  تایداع  تاسونأم و  ایند و  نیا  هب  هسیاقم  هب  میونـشیم ، تواقـش  اـی  تداعـس  بناـج  زا  هچ 
. دیاین رد  کُلم  ایند و  نازیم  هسیاقم و  تحت  رد  توکلم 

مامت میتفاین . يزیچ  نآ  زا  رتـالاب  رتشیب و  میدـید و  ار  ندـب -  حطـس  اـب  ًاـعون  مه  نآ  ندـب -  اـب  قِصـالُم  شتآ  میدـید ، شتآ  هچ  ره  اـم 
نآ هب  یکُلم  شتآ  تسا و  توکلم  بتارم  زا  داؤف  هچ  دـنازوسب ؛ دـناوتیمن  ار  ناسنا  داؤف  دـنراذگ ، مه  يور  رگا  ار  ایند  َملاع  ياهـشتآ 

حور و رهاظ و  نطاب و  هک  تسا  یهلا  یتوکلم  شتآ  نآ  دوشن . جراخ  يوایند  یکلم  ندب  ّدح  زا  یکلم  شتآ  دسرن ؛
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. دنک ذوفن  ساوح  يارجم  زا  رهاظ  هب  دنک و  زورب  بلق  نطاب  زا  دنازوسیم و  ار  ندب  داؤف و  بلق و 
(450 . ) دناجنگ ناوتب  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  باب ، نیا  رد  هفیرش  ثیداحا 

بضغ جالع  يارب  يرصتخم  متفه : لصف 

باتک نیا  رد  تهج ، نیا  زا  (. 451  ) میداد نآ  جالع  بضغ و  عوضوم  رد  لیصفت  طسب و  ياهزادنا  ات  متفه ، ثیدح  حرش  رد  نیعبرا  رد 
. دشابن هدیاف  زا  یلاخ  زین  اجنیا  ات  میرادیم  روکذم  ار  باتک  نآ  لصاح  زا  ياهمش  راصتخا  روط  هب 

هرئان نیا  ناروف  هدنزوس و  كانلوه  شتآ  نیا  لاعتشا  لاح  رد  اریز  دشاب ؛ هیبضغ  هّوق  لاعتشا  یشوماخ  لاح  رد  دیاب  سفن  یـساسا  جالع 
تقو نیا  رد  هجلاعم  هب  هچ  ره  اریز  دنزجاع ؛ نآ  جالع  زا  زین  سوفن  ءاّبطا  ماگنه  نیا  رد  نآ ، زا  يریگولج  تسا  لکـشم  یلیخ  هدنـشک ،
لاـح رییغت  وا  يارب  دـیاب  لاـح  نیا  رد  تهج ، نیا  زا  دوش . رتـشیب  هیناطیـش  هرمج  نیا  لاعتـشا  دـنزیخ ، تحیـصن  تظعوم و  هب  دنـشوک و 
هیهت فارصنا  لاح  دوخ  يارب  دیاب  ماگنه  نیا  رد  بضغ ، شـشوج  بحاص  و  دننک ، فرـصنم  لاح  نیا  زا  ار  وا  و  دنروآ ، شیپ  یناهگان 

تدایز بلق  شـشوج  دراذگن  لاح  رییغت  اب  دیاب  و  هدنام ، یقاب  يزیمت  يروعـش و  وا  يارب  رگا  دوش  هجوتم  ار  رما  تبقاع  تماخو  و  دنک ،
جراخ هدـش -  هیهت  نآ  رد  بضغ  بابـسا  هک  هکرعم -  نآ  نیب  زا  ار  دوخ  دوش ، نکمم  رگا  ددرگ . نوزفا  کلهم  شتآ  نیا  هنابز  دوش و 
هتسشن رگا  دنیـشنب و  تسا ، هداتـسیا  رگا  هکنآ  لثم  دهد ؛ یلاح  رییغت  هکنآ  ای  و  دهد ، تاجن  تکاله  فوخ  زا  ار  نارگید  دوخ و  ناج  و 

یفاـک تیاور  رد  ( 452 . ) دناهتـسناد بجاو  تقو ، نیا  رد  ار  ادـخ  رکذ  یـضعب  و  دوش ، لوغـشم  یلاعت  يادـخ  رکذ  هب  اـی  دـباوخب  تسا ،
: دومرف هیلع ) هللا  مالس   ) قداص ترضح  هک  تسا  دراو  زین  فیرش 

ماگنه ارم  نک  دای  مدآ ! رسپ  يا  هک : دوخ  ایبنا  ضعب  يوس  هب  دنوادخ  داتسرف  یحو 
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، يدـش یملظ  راتفرگ  رگا  منکیم و  كاله  هک  نانآ  هلمج  رد  ار  وت  منکن  كاله  سپ  مدوخ ، بضغ  دزن  ار  وت  منک  داـی  اـت  دوخ  بضغ 
(453 . ) تدوخ زا  تدوخ  ندرک  يرای  زا  تسا  رتهب  وت  زا  نم  ندرک  يرای  اریز  وت ؛ زا  نم  ندرک  يرای  هب  وش  یضار 

: هک دنهدیم  روتسد  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  یفاک ، فیرش  ثیدح  رد 
. ماگنه نیا  رد  دوریم  امش  زا  ناطیش  يدیلپ  هک  دیبسچب  نیمز  هب  دیدش ، كانسرت  ناطیش  هرمج  زا  دیتشاد و  دوخ  رب  بضغ  فوخ  یتقو 

(454)
. تسا بضغ  بحاص  جالع  دش ، روکذم  هک  اهنیا 
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هدرکن و تدـش  هک  رما  لّوا  رد  رگم  تسا ؛ لکـشم  رایـسب  دـننک ، جـالع  نآ  لاعتـشا  بـضغ و  لاـح  رد  ار  وا  دـنهاوخب  نارگید  رگا  اـما 
وا یتردق  هّوق و  بحاص  فیوخت  ًاصوصخ  وا ، ندناسرت  هب  دیاش  ّالا  و  دش ، رکذ  هک  یقرط  زا  یکی  هب  هدشن ، دایز  شمّنهج  شتآ  لاعتـشا 

دوخ يارب  هک  دـشابن  لاعتـشا  تّدـش  رد  هک  دوش  هظحـالم  دـیاب  یلو  دوش ؛ نقتحم  نطاـب  رد  سرت  هطـساو  هب  بضغ  شتآ  ًاـعون  هک  ار ،
ُذوُعَن لکـشم ، تسا  يرما  بضغ  ناروَف  ِلاـح  رد  جـالع  تروص ، ره  رد  تسین . رطخ  زا  یلاـخ  ماـگنه  نیا  رد  فیوخت  بضغ ، بحاـص 

. ُْهنِم ِهّللِاب 

نآ هّدام  علق  هب  سفن  تنوکس  لاح  رد  بضغ ، جالع  متشه : لصف 

: میزادرپیم نآ  تامهم  زا  یضعب  رکذ  هب  ام  تسا و  رایسب  نآ 
هیناسفن ضارما  عیمج  ای  رثکا  دیلوت  نآ  زا  هک  تسایند  ّبُح  دیمان ، دیاب  ضارمالا  ُّمُا  ار  نآ  دـشاب و  همه  زا  رتمهم  دـیاش  هک  اهنآ  زا  یکی 

(455 . ) دناهدومن یفرعم  هئیطخ » ره  سأر   » ار نآ  زین  هفیرش  تایاور  رد  هکنانچ  دوش ،
تـسا سفن  ّبح  اـیند و  ّبح  بعـش  زا  نآ  لاـثما  سَْبلَم و  مَعْطَم و  ّبح  هدارا و  ذوـفن  تردـق و  طـسب  ّبح  هاـج و  لاـم و  ّبح  نوـچ  و 

نآ هب  دیاب  ار  بضغ  هجیهم  بابسا  عیمج  تهج ، نیا  زا  (، 456)
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وا يارب  یتمحازم  هلمجلا  یف  رگا  دـنکفا ، ندرگ  رب  ار  اهنیا  ّتبَحَم  قوط  درک و  ادـیپ  روما  نیا  هب  يدـنم  هقالع  نوچ  ناسنا  و  دـنادرگرب ،
رب هک  ییاهگـس  نوچمه  دوش ؛ جـییهت  شبـضغ  هّوق  دـیآ و  نایلغ  هب  شبلق  نوخ  محازم ، عفد  يارب  دوش ، ادـیپ  اـهنیا  زا  کـی  ره  هب  عجار 

. دننک اپ  هب  هکرعم  عفد و  نآ  زا  ار  نارگید  تقبس و  رگیدکی  رب  دندید ، یلاخ  ار  هدعم  رونت  نوچ  دننک و  هلمح  يرادرم 
هراعتسا رد  هیبشت  تهج  دیاش  و  (، 457 « ) ٌبالک اُهِبلاط  َو  ٌۀَفیِج  اْینُّدلَا  : » هدومرف هیلع ) همالسو  هللا  تاولص   ) نینمؤملاریما ترـضح  هکنانچ 

. تسا بلک  ِدوخ  ای  بلک  مکح  رد  ناسنا ، رد  هک  دشاب  هیبضغ  هّوق  ششوج  نیمه  بانج ، نآ 
بلق و  دوش ، هنینأمط  تنوکس و  ياراد  سفن  نآ ، جالع  اب  اریز  تسا ؛ سفن  ّبح  ایند و  ّبح  جالع  هب  دسافم  رثکا  یعطق  جالع  هلمجلاب ،
رگا و  دهدن ، تیمها  برـشم  لکأم و  چیه  هب  و  دنک ، يراگنا  لهـس  ایند  روما  هب  و  دوش ، نانیمطا  هکلم  هّوق و  ياراد  و  دنک ، ادیپ  شمارآ 
همعط وا  بوبحم  نوچ  و  دیامن ، رازگرب  يراگنا  لهـس  هب  دنک و  یّقلت  يدرـسنوخ  اب  وا  دنک ، تمحازم  ایند  روما  زا  يرما  رد  وا  اب  یـسک 

ءادـتبا رما و  لّوا  رد  ًاصوصخ  تسا -  یلکـشم  رما  هچرگ  ایند  ّتبَحَم  هشیر  عطق  دزیخنرب . شورخ  شوج و  هب  نآ  لابند  تسین ، ایند  لـها 
هار ره  و  دراد ، تموکح  یلکـشم  بعـص  رما  ره  هب  مزع  هدارا و  هّوق  دوش . ناسآ  مزع  میمـصت  مادـقا و  اب  یلکـشم  رما  ره  یلو  كولس - 

. دنک لهس  کیدزن و  ار  یخالگنس  ینالوط 
فرـص جـیردت و  اب  دـنکب . هعفد  کی  ار  کلهم  ضرم  نیا  عفر  داسف و  هّدام  نیا  علق  رما ، ءادـتبا  رد  هک  دـشاب  عّقوتم  دـیابن  کلاس  ناـسنا 

رما نیا  لّوا ، دیاب  یلو  دوش ؛ ّقفوم  مک  مک  دناوتیم  اه ، هشیر  ضعب  عطق  نآ و  ياههخاش  ندیرب  تادـهاجم و  تاضایر و  رکف و  تقو و 
. تسا سفن  ایند و  ّبح  ینید ، دصقم  ره  رد  ناسنا  قیرط  راخ  هک  دنادب  ار 

«. تسامش سفن  تب  اهتب  ردام  : » تسا بوبحم  راسخر  ياهباجح  نیرتگرزب  سفن  ایند و  ّبح  تسا ، هوذج  هبذج و  فراعم و  لها  زا  رگا 
(458)

نآ زا  سپ  تفرعم ، تّوبن و  گرزب  ماقم  اب  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع   ) میلک یسوم 
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ِداَْولِاب ّکَنإ  کیَْلعَن  ْعَلْخاَـف   » يادـن درک ، باتـش  بوبحم  تاـقالم  هب  داـهن و  مدـق  ّتبَحَم  باحـصا  نیـسّدقم و  ماـقم  رد  نوچ  تاـضایر ،
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يداو هک  ّتبَحَم -  قـشع و  يداو  رد  دورو  لاـیخ  رگا  ناـه ! هـک  ( 460  ) درک عـنم  دـنزرف ، نز و  تـّبَحَم  زا  ار  وا  ( 459 « ) يوُط ِسَّدَقُْملا 
دوب و دهاوخن  ام  لاثمَا  ّتبَحَم  نوچ  يوسوم  ّتبَحَم  هکنآ  اب  داهن  مدق  نآ  رد  ناوتن  نارگید  ّتبَحَم  اب  يراد ، تسا -  نیصَلُخم  نیسَّدقم و 

. تسا علخلا  ُلهس  هک  نیلعن »  » هب تسا  هدش  ریبعت  تهج  نیا  زا  دیاش 
لیدـعت بلق و  هیفـصت  نطاب و  بیذـهت  ماقم  رد  رگا  تسا . یماـخ  سوه  نتخپ  رـس  رد  هللا  ۀـفرعم  سوه  سفن ، اـیند و  ّبح  اـب  هلمجلاـب ،
لیاضف ياههیلح  زا  یکی  هب  یّلَحَتُم  و  هیناسفن ، تاِکلْهُم  تاـِقبُوم و  زا  یکی  هّداـم  عطق  هب  ّقفوم  سفن  اـیند و  ّتبَحَم  اـب  زین ، تسا  قـالخا 

ایند و هب  صرح  تسا و  هیُعبَـس  هیبضغ  هیمیهب و  هیوهـش  هیناطیـش ، همهاو  هثالث : ياوق  لیدعت  تابیذهت ، مامت  أدـبم  دـش . دـهاوخن  هیناسفن 
نآ رثا  رد  و  تسایند ، سفن و  ّبح  رثا  رد  بضغ  توهـش و  شتآ  ندش  هتخورفارب  دـنک . جراخ  لادـتعا  لاح  زا  ار  اوق  نیا  نآ  هب  ّتبَحَم 

. دزیخرب هیناطیش  تاریبدت  هب  دوش و  جراخ  لادتعا  زا  همهاو  هّوق 
. دوشن نآ  بتارم  زا  کی  چـیه  هب  ّقفوم  ایند  ّبح  اب  زین  هحلاص ، لاـمعا  اوقت و  هار  زا  تسا  لاـمعا  ّتنج  ترخآ و  ریمعت  ددـصرد  رگا  و 
زا جـح  سمخ و  تاکز و  نوچ  هیلام  تاـبجاو  كرت  دـنک . فرـصنم  هیعرـش  تاـبجاو  زا  راداو و  هیهلا  تاـمّرحم  هب  ار  ناـسنا  اـیند  ّبح 

. تسا يرورپ  نت  زا  تالص  موص و  نوچ  هینَدب  ِتابجاو  كرت  و  تسا ، لام  عمج  هب  صرح 
ات تسا  مزال  رادـیب  ناسنا  رب  سپ  دـناشک . يدـبا  كاله  هب  ار  ناسنا  راک  دـنک و  التبم  تایلب  عاونا  هب  ار  ناسنا  ْضارمألا  ّمُا  نیا  هلمجلاـب ،

. دهدن تسد  زا  تفم  ار  دادادخ  رمع  نیا  دراد ، یتلهم 
مالـسلا مهیلع  مارک  ءایلوا  ای  یحو  نیغّلبم  ماظع و  ءایبنا  ای  هللااب -  ذوعن  یلاعت -  قح  هب  ام  تواقـش  تداعـس و  داـسف و  حالـص و  زا  ازیزع !
تکلمم رد  هعـسوت  دوش ، حلاص  همه  و  دوشن ، دراو  یلَلَخ  الع ) ّلج و   ) قح تکلمم  رد  دوش ، دـساف  همه  َملاع  دـسریمن . يررـض  عفن و 

. دوشن قح 
همه نیا  سپ  دشاب . رظن  دروم  وا  داسف  حالص و  ات  درادن  یسوسحم  ِردق  هیهلا  کلامم  ِتمظع  ِلباقم  رد  دراد ، ساسِم  وا  اب  هچ  ره  رشب و 

هیهلا تاروتسد  یحو و  نداتسرف  ورف  ِتافیرشت 
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تآشن زا  اهنآ  دوب . دهاوخ  هچ  نادسفم  راک  تبقاع  دننادیم  اهنآ  تسام . لاح  حالـص  يارب  همه  ایلوا  يراکادـف  ایبنا و  ِبعت  تمحز و  و 
رب نارگ  باوخ  نیا  زا  تقو  کی  اههراچیب  ام  دـننک . انـشآ  دوخ  فیاظو  هب  رادـیب و  هکلب  ار  اهباوخ  ام  دـنهاوخیم  دـنراد و  عالطا  هیبیغ 

هدیاف مه  نآ  دنام و  دهاوخن  يزیچ  ام  يارب  تمادـن  ترـسح و  زج  زور  نآ  تسین . نکمم  نآ  ناربج  هتفر و  تسد  زا  راک  هک  میزیخیم 
(. 461 « ) ٍۀَْلفَغ ِیف  ْمُه  َو  ُْرمألا  یُِضق  ْذإ  ِةَرْسَْحلا  َمْوی  ْمُهْرِْذنأ  َو  « ؛ درادن

لهج نآ : دض  ملع و  دصقم 12 

[ ملع تلیضف  لهج و  ملع و  ینعم  : ] لّوا لصف 

زا ترابع  لـقع  اریز  تسا ؛ لـهج  لـقع و  دوخ  زا  ریغ  تسا ، هدـش  هداد  رارق  لـهج  لـقع و  دونج  زا  عضوم  نیا  رد  هک  لـهج  ملع و  نیا 
. یلقع ِدّرجت  ِنود  يدّرجت  هب  تسا  دّرجم  زین  نآ  هک  تسا  همهاو  هوق  نآ  لباقم  و  تسا ، ناسنا  رد  دّرجم » لقع  »

هبوجحم ریغ  هدّرجم  ِتقیقح  لقع  اریز  تسا ؛ ملع  لقع  ِنأش  سپ  تقیقح . ود  نآ  نوؤش  زا  تسا  ترابع  ماقم ، نیا  رد  لـهج  ملع و  اـّما 
. تسا ملاع  لقاع و  تقیقح ، نیا  هک  تسا  هتسویپ  ناهرب  هب  و  تسا ،

. تسا هّبکرم  تالاهج  لیبق  زا  نآ  تاکاردا  مامت  نآ  رب  هیعیبط  هیکلم  ههجو  هبلغ  هطساو  هب  یلو  ِملاع ، تسا و  دّرجم  هچرگ  لهج  اّما 
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یتاذ و نوؤش  یلاعت و  هللااب  ملع  زا : دـشاب  تراـبع  یبآـم ، تیـالو  ماـقم  زا  تیاور  رودـص  تبـسانم  هب  لـهج  ملع و  نیا  تسا  لـمتحم  و 
تـسا یتاکاردا  هیلقع ، تاکاردا  سپ  دـشاب . تاماقم  نآ  هب  لهج  و  دـشاب ، یهلا  ياههناشن  تایآ و  زا  هک  يروط  هب  وا  یلاعفا  یتاـفص و 

. تسا تالالَض  تالاهَج و  ِلوصا  ِلصا  هک  تسا  هثیبخ  هرجش  هب  طوبرم  هیناطیش  هیلهج  تاکاردا  و  هلالج ) ّلج   ) قح هب  طوبرم 
هب شقّقحت  يدوجوم  ره  و  هدش ، مظتنم  ملع  تکرب  هب  دوهش ، بیغ و  زارط  دوجو و  ماظن  و  تسا ، لیاضف  مظعا  تالامک و  لضفا  زا  ملع 

قح سّدقم  ماقم  هب  دَُوب ، رتدایز  هفیرش  تقیقح  نیا 
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تادامج یتح  تادوجوم  زا  ياهرذ  تسا و  ملع  راد  دوجو ، راد  هک  تسا  هتسویپ  نیتم  ناهرب  هب  بلطم  نیا  تسا . رتکیدزن  سدق  هبترم  و 
رایسب بلطم  نیا  هب  فیرش  نآرق  رد  یلاعت ) كرابت و   ) قح دنراد و  ملع  زا  ّظح  يدوجو ، ّظح  هزادنا  هب  دنتسین و  ملع  زا  یلاخ  تاتابن  و 

، دـناهتفاینرد ناهرب  ای  نادـجو  هب  ار  بلطم  نیا  نوچ  ناـبوجحم ، و  ( 462 . ) هدومرف اهنآ  ِحـیبست  تادوجوم و  ِملع  ِنالعا  ًاتحارـص  اـنتعا و 
هب تفرعم  لـها  یلو  تسا ؛ حـضاو  هکناـنچ  تسین ، حـیبست  نیوکت ، حـیبست  هکنآ  اـب  (، 463  ) دـندرک لمح  ینیوکت  حـیبست  هب  ار  حـیبست 
ای ینیوکت  حـیبست  رب  لمح  لباق  هک  باب ، نیا  رد  تسا  یتاحارـص  هفیرـش  تاـیاور  رد  و  دـناهتفایرد ، ار  تقیقح  نیا  هیروضح ، هدـهاشم 

(464 . ) دوش رهاظ  اهنآ  هب  هعجارم  زا  هکنانچ  تسین ، ینیوکت  رکذ 
. دـناهتفاین مه  ار  یلاعت  قح  ملع  هللا و  ۀـکئالم  ملع  اهنآ  هکنآ  اب  دـناهتفرگ  دوجو  مدـع  رب  لیلد  ار  نادـجو  ِمدـع  نارکنم ، ًاعون  هلمجلاـب ،
قوف و ملاوع  تسا ، بوجحم  دوخ  تعیبط  ریغ  زا  تعیبط  رد  راـمغنا  هطـساو  هب  زین  تسا و  يدودـحم  ّدـح  رد  شدوجو  قفا  نوچ  ناـسنا 

یّسح تاکاردا  یْکُلم و  ندب  ناوختـسا و  تسوپ و  نیمه  ار  دوخ  اذهل  تسا ، بوجحم  ًالماک  زین  دوخ  زا  هکلب  تسا ؛ هتفاین  ار  دوخ  نود 
دوخ زا  نوچ  و  تسا ، یکُلم  دـصاقم  يارب  شنزح  ّمه و  مامت  تهج ، نیا  زا  تسا . لفاغ  دوخ  ُّبل  تقیقح و  زا  هدرک و  نامگ  یلاـیخ  و 
دوخ رد  يزیچ  یناویح  تایح  زج  هک  یـسک  يرآ ، درادـنرب . یمدـق  نآ  يارب  دـنادن و  ار  دوخ  یناـسنا  دـصاقم  تسا ، بوجحم  لـفاغ و 

. دزادرپن يزیچ  هب  یناویح  دصقم  زج  هتفاینرد ،
لیاضف مظعا  زا  یلاعت ، قح  اب  تسا  طوبرم  هچنآ  هب  ملع  سّدـقم و  تاذ  تایآ  تافـص و  ءامـسا و  هللااب و  ملع  ًاـصوصخ  ملع و  هلمجلاـب ،

هک تسا  هیریغ  تابولطم  زا  هیهلا  هرهطم  تعیرش  بادآ  ننس و  تایجنُم و  تاکلهم و  تالالدتـسا و  نونف  نیهارب و  ِقُرُط  هب  ِملع  و  تسا ،
یب ًالّوا و  اـی  تسا ، ناـیدا  ملع  هب  طوبرم  هچنآ  هفّظوم و  لاـمعا  هّقح و  عیارـش  مولع و  ماـمت  هچ  دوش ؛ لـصاح  هللااـب  ملع  اـهنآ  هطـساو  هب 

روط هب  هللااب  ملع  ددرگرب و  هللااب  ملع  هب  هطساولاب ، ًایناث و  ای  هطساو 
287

. تسا هللا  ۀفرعم  لامک ، رد  نازیم  هکلب  تسین ؛ یلصا  دوصقم  زین  ناهرب 

تسا سیلبا  دونج  زا  لهج  لقع و  دونج  زا  ملع  مود : لصف 

هب قشع  لامک  هب  قشع  و  دنتسه ، صقن  زا  رّفنتم  قلطم و  لامک  قشاع  رشب ، هلـسلس  مامت  هک  دوش  حضاو  ناسنالا  ینب  ترطف  هب  هعجارم  هب 
نآ رّفنت  دروم  لهج  و  ترطف ، هقـالع  دروم  دوخ ، ناونع  هب  زین  ملع  دوخ  هوـالع ، تسا . مأوت  ناـصقن  اـب  زین  لـهج  روط  نیمه  تسا ، ملع 

. دوش رهاظ  رشب  ترطف  هب  هعجارم  زا  هکنانچ  تسا ،
زا اهنیا  اریز  تسین ؛ ترطف  قشع  دروم  تسا ، یماسترا  ملع  نیوانع و  میهافم و  هب  ملع  زا  ترابع  هک  هّماع  شیپ  روهشم  ینعم  نیا  هب  ملع 

دروم هیموهفم ، هیلک  هیئزج و  مولع  عیمج  سپ  تسا . جراـخ  ترطف  قشع  دودـح  زا  دـشاب  صقن  وا  رد  هچ  ره  و  دنتـسه ، صقاـن  یتاـهج 
هدـهاشم روط  هب  تفرعم  ترطف ، قشع  هقالع و  دروم  هکلب  هیلاـعفا . هیتافـص و  هیتاذ و  نوؤش  هللااـب و  ملع  یتح  دوب ، دـهاوخن  ترطف  قشع 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 512 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هینارون  هیناـملظ و  بجح  عیمج  هک  دـسر  دوخ  بولطم  قوشعم و  هب  ترطف  هاـگنآ  و  دوش ، لـصاح  بُجُح  ِعفر  هب  هک  تسا  هیروـضح 
« ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرکِذـِب  اـَلأ  « ؛ دـسرب دوخ  بوبحم  هب  ترطف  و  دوـش ، لـصاح  لاـمکلا » ّلـک   » ِدوهـش هدـهاشم  نیا  رد  دزیخرب و  ناـیم 

(. 466 « ) ُریِصَْملا ِهّللا  َیلإ  َو  (، » 465)
فـالغ رد  و  دوـشن ، بجتحم  ترطف  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ ترطف  مزاوـل  زا  ملع  هک  دوـش  موـلعم  قباـس ، بلاـطم  تاـنایب و  نـیا  زا 

ِلوهَج هک  اـجنآ  هب  دـسرب  اـت  دـنامزاب ، تفرعم  زا  باـجتحا  هزادـنا  هب  دوش ، بجتحم  رگا  و  دوش ، هقلطم  تفرعم  هب  هجوتم  دورن ، تعیبـط 
. دوش قلطم 

لقن قیرط  زا  ملع  لیاضف  رد  يرصتخم  موس : لصف 

ملع نأش  هرابرد  يروط  هب  میرک  نآرق  اریز  دیاین ؛ رد  تارـصتخم  نیدب  ریرحت  نازیم  تحت  رد  و  تسا ]  ] جراخ تردـق  ِقاطن  زا  نآ  مامت 
هیلع مدآ  فیرـشت  رد  هکنانچ  دنک . کّسمت  هفیرـش  تایآ  زا  کی  مادک  هب  هک  دنک  ریحتم  ار  ناسنا  هک  هدومرف  مامتها  نامّلعتم ، املع و  و 

َمَدآ َمَّلَع  َو  : » دیامرف مالسلا 
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امـسا مّلعت  شناد و  هب  نییتوکلم  رب  ار  وا  لضف  و  داد ، رارق  هللا  ۀکئالم  فونـص  رب  وا  مّدقت  ببـس  ار  ءامـسا  میلعت  و  ( 467 « ) اَهَّلک َءاَمْسألا 
دادیم لیـضفت  و  ار ، هکئـالم  دومرفیم  زیجعت  نآ  هب  یلاـعت  يادـخ  دوـب ، رتـالاب  ملع  تقیقح  زا  ماـقم  نیا  رد  يزیچ  رگا  دوـمرف . تاـبثا 

. ار رشبلاوبا 
تایرابتعا تاـیلک و  میهاـفم و  لالدتـسا و  قرط  هب  ملع  ملع ، نیا  هتبلا  تسا . لـیاضف  همه  ِلـضفا  ءامـسا  هب  ِملع  هک  دوش  مولعم  اـجنیا  زا 

ءامـسا قیاـقح  هب  ملع  دوصقم ، سپ  دـهد . رارق  وا  فیرـشت  مدآ و  رخف  بجوـم  ار  نآ  یلاـعت  قـح  هک  تسین  یلـضف  نآ  رد  اریز  تسین ؛
تسا تلالـض  تلاهج و  ِنیع  نآ  و  دوب ، دوخ  ران  مدآ و  نیط  هب  لالقتـسا  رظن  هک  سیلبا  ِرظن  لباقم  رد  قح  رد  قلخ  ءانف  تیؤر  و  تسا ،

هب اهنآ  رظن  و  دنناسرب ، تسا  ءامسا  مّلعت  هک  تیمدآ  ماقم  هب  ار  دوخ  دیاب  هک  مدآ  ینب  يارب  تسا  یّلک  روتـسد  سیلبا  زا  مدآ  زایتما  نیا  و 
. تسا لالقتسا  رظن  هک  سیلبا  رظن  هن  دشاب ؛ مسا  هیآ و  رظن  تادوجوم ،

ّکُبَر َو  ْأَْرقا  ٍقَلَع *  ْنِم  َناَْسنإلا  َقَلَخ  َقَلَخ *  يِذـَّلا  ّکِبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقإ  : » هدومرف دومن  لزاـن  دوخ  ربمغیپ  هب  هک  هروس  لّوا  رد  یلاـعت  يادـخ 
هب دـنا ؛ هتـسناد  لیاضف  مامت  زا  ملع  مدـقت  رب  لـیلد  ار  هفیرـش  تاـیآ  نیا  و  ( 468 « ) ْمَْلعی َْمل  اَم  َناَْـسنإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلاـِب *  َمَّلَع  يِذـَّلا  ُمَرکَاـْلا 

. یهوجو
دنک عوجر  دهاوخیم  سک  ره  مینکیم . يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  ام  و  تسین ، هطاحا  لباق  ترثک  تیاغ  زا  باب  نیا  رد  هفیرش  تایاور  اّما 

هفیحـص نآ  هب  عوجر  نیبلاط  (. 470  ) تسا موقرم  نآ  زا  يریثک  رطـش  هللا  همحر  دیعـس  دیهـش  دیرملا  ۀینم  رد  و  ( 469  ) باحصا بتک  هب 
. دننک هینارون 

قْمُح نآ : دض  مهف و  دصقم 13 

[ قمح مهف و  ینعم  : ] لّوا لصف 

لاقتنا تعرس  بجوم  هک  نآ ، تّدح  سفن و  ینطاب  يافص  رب  دوش  قالطا  یهاگ  و  نّطفت ، لاقتنا و  تعرـس  رب  دوش  قالطا  یهاگ  مهف » »
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لباقم و  تسا ؛ تدالب  يدنک و  لّوا ، لباقم  تسا و 
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لباقم مزال  ای  نآ  لباقم  عماج  ینعم  قمح »  » لاح ره  رد  و  تسا ، قمح  توابغ و  نآ  مزـال  هک  ( 471  ) تسا هیناسفن  ترودک  تلاح  مود 
. تسا نآ 

كاردا يارب  نطاب  يافص  تلاح  مهف ،»  » زا دارم  رـشب  ناّیبرم  تّوبن و  یحو و  لزانم  زا  نآ  رودص  تبـسانم  هب  ماقم  نیا  رد  تسا ، نکمم 
. دوش هیناحور  قیاقح  كاردا  رد  توابغ  بجوم  هک  دشاب  سفن  تملظ  ترودک و  تلاح  قمح »  » هکنانچ دشاب ، تایناحور 

ياّفـصم هنییآ  نیا  رگا  سپ  تسا . تملظ  ترودـک و  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  یّفـصم و  ترطف ، لّوا  رد  هک  تسا  ياهنیآ  نوچ  یناـسنا  سفن 
تیناحور و لاـمک  هب  تینارون  صقن  ماـقم  زا  مک  مک  تسوا -  تاذ  رهوج  اـب  بساـنم  هک  دوش -  هجاوم  رارـسا  راونا و  َِملاـع  اـب  ینارون 

دبای یصالخ  تیسفن  ِملظم  تیب  تعیبط و  هِملظم  هیرق  زا  و  دبای ، ییاهر  تاملظ  تارودک و  عاونا  مامت  زا  هک  اجنآ  ات  دنک  یّقرت  تینارون 
. دنک ترجه  و 

زا هک  وا  تاذ  رهوج  اب  نآ  ندوب  فلاخم  هطـساو  هب  دنک  تعیبط  راد  تملظ و  ترودـک و  ملاع  اب  هجاوم  ار  سفن  ياّفـصم  ِتآرم  رگا  و 
ارف ار  وا  تاذ  ِتآرم  ِهجو  تعیبط  راـگنز  راـبغ و  و  دـنک ، ردـک  یناـملظ و  ار  وا  و  رثا ، وا  رد  تعیبط  ترودـک  مک  مک  تسا ، رون  ملاـع 

باـجتحا و نیا  مک  مک  و  دوش ، بوجحم  مورحم و  هیناـّبر  تاـیآ  مهف  هیهلا و  فراـعم  كاردا  زا  روک و  تاـیناحور  مهف  زا  سپ ، دریگ .
اوُرَفک َنیِّذَلاَو  « ؛) 472 « ) ًاَـضَرَم ُهّللا  ُمُهَداَزَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  « ؛ ددرگ نیّجِـس  سنج  زا  ینیّجِـس و  سفن  هکنآ  اـت  ددرگ  نوزفازور  قـمح 

(. 474 « ) ًاْرقَو ْمِِهناَذآ  ِیف  َو  ُهوُهَقْفی  ْنأ  ًۀَّنکأ  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  اَْنلَعَج  َو  « ؛) 473 « ) ِتاَُملُّْظلا َیلإ  ِرّوُنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاِیلْوأ 
مامت هچ  تسا ؛ الع ) ّلج و   ) قح سّدـقم  تاذ  تیاـنع  دروم  یلیخ  و  تسا ، هدـش  هراـشا  رایـسب  ماـقم  ود  نیا  هب  هینآرق  هفیرـش  تاـیآ  رد 

. تعیبط تملظ  زا  اهنآ  ِدرط  سوفن و  ِجالع  هب  زج  دوشن  لصاح  نآ  و  تسا ، فراعم  رشن  نامه  اهنآ  یلصا  دصقم  هیهلا ، عیارش 
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باب نیا  رد  تظعوم  دصقم و  نیا  بیقعت  مود : لصف 

تیناطیـش ترودـک و  تملظ و  َملاـع  نیا  زا  ور  تسد و  و  ریگرب ، ار  هاـگرد  ناقـشاع  مسر  هار و  و  زیخرب ، نارگ  باوخ  زا  یتخل  اـبیبح !
. ِهن ناتسود  يوک  هب  اپ  و  نک ، وشتسش 

يوِرب رایتخا  اب  رگا  سپ  درب ، ایند  نیا  زا  دـنهاوخ  یهاوخن -  یهاوخ  ار -  ام  و  دـیآ ، رـس  هب  بیرق  نع  یهلا  تلهم  زور  دـنچ  نیا  ازیزع !
. تملظ راشف و  قعص و  تسا و  عزن  دنربب ، یتخس  روز و  اب  رگا  و  ادخ ، تامارک  تسا و  ناحیر  ْحَور و 

لثملا یف  دیآ . نوریب  نآ  هشیر  رتلهـس  رتدوز و  دشاب ، سرون  هچ  ره  هدومن ؛ دنب  نیمز  هب  هشیر  هک  تسا  یتخرد  لَثَم  ایند ، نیا  رد  ام  لَثَم 
هب هجنپ  هزات  هک  یلاهنون  دوب . رتمک  یتخـس  درد و  دوب ، رت  تسـس  رتمک و  نآ  هشیر  هچ  ره  درکیم ، یتخـس  درد و  ساسحا  تخرد  رگا 
ورف نیمز  قاـمعا  رد  نآ  ياـههشیر  و  تشذـگ ، نآ  رب  اـهلاس  نوچ  یلو  دـیآ ، نوریب  راـشف  تمحز و  یب  یمک  روز  اـب  هدرک ، دـنب  نیمز 

نونکا دنوش . ربت  هشیت و  هب  جاتحم  نآ  ندروآ  نوریب  رد  دش ، مکحم  دنکفا و  هجنپ  ضرا  نطاب  رد  نآ  یعرف  یلصا و  ياههشیر  و  تفر ،
(475 ! ) دوب قرف  ردقچ  ود  نیا  نیب  ندنک ، نیا  رد  درکیم  درد  ساسحا  تخرد ، رگا 

ات نآ  لاثما  هاج و  لام و  دنزرف و  نز و  ّبح  عمط و  صرح و  زا  اهنآ  عورف  و  تسا -  یلـصا  هشیر  هلزنم  هب  هک  سفن -  ایند و  ّبح  هشیر 
ار هللا  ۀکئالم  توم و  ِلاّمُع  راشف  هن  درادن ؛ یتمحز  دنُربب ، دننک و  ادج  اهنآ  زا  دـنهاوخب  ار  ناسنا  رگا  تسا ، لاهن  ون  سرون و  سفن ، رد 

طـسب دـش و  مکحم  ایند  تعیبط و  َملاع  رد  نآ  ياههشیر  هتـساوخن  يادـخ  رگا  دوش و  عقاو  یناسنا  ناور  حور و  رب  راشف  هن  دراد و  مزال 
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. دناودیم هشیر  تعیبط  َملاع  مامت  رد  هکلب  تسین ، تخرد  هشیر  طسب  نوچ  نآ  طسب  درک ، ادیپ 
تعیبط ملاع  رد  انهپ  مامت  هب  ایند  ّبح  ِتخرد  یلو  دـناودن ، هشیر  دریگن و  ارف  ار  نیمز  زا  رتشیب  يرتم  دـنچ  دوش ، گرزب  هچ  ره  تخرد 

اب ناسنا  تسین . نکمم  تمالـس  هب  تخرد ، نیا  ندنک  ُنب  زا  اذهل  دروآ ، تزایح  تحت  ار  ملاع  مامت  دَنکفا و  هشیر  نطاب -  رهاظ و  رد  - 
ّتبَحَم نیا 
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ات توکلم  باجح  فشک  نوچ  تسا ، یقاب  زین  یکلم  تایح  زا  ییایاقب  هک  بیغ  َِملاع  هنیاـعم  تقو  تسا  نکمم  تسا . میظع  يرطخ  رد 
هب و  دـننک ، ادـج  وا  نیرومأـم  و  یلاـعت ، قح  شبوـبحم ، زا  ار  وا  هدـش و  هیهت  هچ  ملاـع  نآ  رد  وا  يارب  هک  دـنیبب  ناـسنا  دوـش ، ياهزادـنا 

نینچ لاح  تسا  مولعم  و  دوش ، جراخ  ایند  زا  وا  نیرومأم  یلاعت و  قح  توادـع  ضغب و  اب  ناسنا  دـنناشک . ملاـع  نآ  تاـملظ  تاـکَرَد و 
. دوب دهاوخ  هچ  یصخش ،

: دیوگ ثیدح  يوار  هدومرف ، ینعم  نیا  هب  هراشا  فیرش  یفاک  تیاور  رد 
كانمشخ هک  یسک  و  دراد ، تسود  ار  وا  تاقالم  دنوادخ  ار ، ادخ  ءاقل  دشاب  هتـشاد  تسود  هک  یـسک  مدرک : لاؤس  قداص  ترـضح  زا 

. ندرم زا  میراد  تهارک  اـم  هک  مسق  ادـخ  هب  متفگ : يرآ .» : » دوـمرف وا ؟ تاـقالم  زا  تسا ، كانمـشخ  دـنوادخ  ادـخ ، تاـقالم  زا  دـشاب 
هب دورو  زا  وا  شیپ  رتوبحم  يزیچ  دراد ، تسود  ار  هچنآ  دنیبب  یتقو  تسا . هنیاعم  تقو  نیا  انامه  يدرک ، نامگ  هک  تسین  نینچ  : » دومرف

، دراد تهارک  ار  هچنآ  دـید  نوچ  ماگنه و  نیا  رد  ار  ادـخ  تاقالم  دراد  تسود  زین  وا  ار و  وا  تاقالم  دراد  تسود  ادـخ  و  تسین ، ادـخ 
(476 «. ) وا تاقالم  زا  تسا  كانمشخ  مه  یلاعت  يادخ  ادخ ، تاقالم  زا  وا  شیپ  تسین  رتضوغبم  زیچ  چیه 

هک مامت  تداعـس  اب  ای  دـنک ، هنیاعم  ار  دوخ  تاکرد  تاجرد و  تاماقم و  زا  یـضعب  ناسنا  ملاع ، نیا  زا  جورخ  زا  لبق  هک  دوشیم  مولعم 
راثآ رابخا و  رد  دوش . جراـخ  اـیند  زا  تسا ، قح  ضغب  نآ  نطاـب  هک  لـماک  تواقـش  اـب  اـی  تسا ، راگدـنوادخ  ّبح  نآ  لاـمک  تروص 

. تسا روکذم  رایسب  ینعم  نیا  ناگرزب  تافشاکم  و  ( 477)
نیا ات  دریگن  مارآ  ياهظحل  دـیاب  دوش ، تبقاع  ءوس  هب  یهتنم  تسا و  ياهدـسفم  نینچ  بجوم  ایند  ّبح  هک  دـهدب  مه  لامتحا  رگا  ناسنا 

. دوش دصقم  نیا  هب  قفوم  تسا  نکمم  یلمع  یملع و  تاضایر  اب  هتبلا  دنک ، نک  هشیر  لد  زا  ار  ّبح 
هب زین  سفن  ناطیـش و  دیآ . رظن  هب  لکـشم  كولـس  لحارم  زا  هلحرم  ره  عطق  نیفراع و  تاماقم  زا  کی  ره  رد  دورو  رما ، ءادـتبا  رد  يرآ 
هک یمدق  ره  دوش ؛ ناسآ  قیرط  لهـس و  هار  مک  مک  دورو  زا  سپ  یلو  دوش ، كولـس  دراو  دراذـگن  ار  ناسنا  هک  دـنک  کمک  ینعم  نیا 

، ترخآ قح و  هار  رد 
292

. دیامرف ناسآ  لهس و  ار  كولس  دنک و  نشور  ار  هار  یهلا  تیاده  رون  رگید ، مدق  يارب  درادرب ، ناسنا 

تسا لهج  دونج  زا  قمح  لقع و  دونج  زا  مهف  موس : لصف 

يارب نآ  ندوب  يرطف  دشاب ، تسا -  لاقتنا  نّطفت و  تعرس  نآ  همزال  هک  نطاب -  يافص  ای  لاقتنا  تعرس  ءاکذ و  تّدش  مهف  زا  دارم  رگا 
هزیکاـپ و رهاـط و  تسا  ترـضح  نآ  بناـج  زا  هچنآ  و  تسا ، سّدـقم  تاذ  بناـج  زا  دوجو  لاـمک  دوجو و  ِتمعن  هضاـفا  هک  تسا  نآ 

. تسا ترطف  باجتحا  ضرعلاب و  نآ  لاثما  صقن و  ترودک و  تراذق و  تسا و  لامک  مامت و  ياراد  یفاص و 
قلطم و لامک  هجوتم  تاذلاب  ترطف  اریز  تسا ؛ رتحـضاو  دـشاب ، تایناحور  لیمج و  لامج  كاردا  يارب  نطاب  يافـص  مهف ، زا  دارم  رگا 
، تسا سّدـقم  تاذ  هب  طوبرم  هچنآ  و  قلطم ، لامج  زج  يدوجوم  چـیه  هب  دـشابن ، تعیبط  تاباجتحا  رگا  و  تسا ، لـماک  لاـمج  قشاـع 
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( الع ّلج و   ) قح زج  يدوجوم  هشقن  شحور ، نطاب  یفاص  تآرم  رد  ددرگن و  زاب  تانیاک  زا  يدحا  يور  هب  شبلق  مشچ  دوشن و  هجوتم 
. تسا بلق  تمالس  ینعم  نیا  ددنبن . شقن  هراثآ -  اّهَنأ  امب  نآ -  راثآ  تافص و  ءامسا و  و 

میلس بلق  : » دومرف هک  هدش  لقن  هیلع ) هللا  مالـس   ) قداص ترـضح  زا  (، 478 « ) ٍمِیلَـس ٍْبلَِقب  َهّللا  یَتأ  ْنَم  ّاَِلا  : » یلاعت يادخ  لوق  ریـسفت  رد 
(479 «. ) ادخ زا  ریغ  دشابن  يدحا  نآ  رد  هک  یتروص  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  دنک  تاقالم  هک  تسا  نآ 

ترابع ایند ، تقیقح  نوچ  و  ( 480 «. ) ایند ّتبَحَم  زا  دشاب ، ملاس  هک  تسا  نآ  میلس  بلق  : » هدش لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زین 
. لماک یلو  رگم  دوشن ، ادیپ  يدحا  رد  ینعم  نیا  تهج  نیا  زا  تسا ، هللا  يوس  ام  زا 

بجتحم نوچ  ترطف  و  تسا ، هبوجحم  ترطف  مزاول  زا  و  تسا ، سیلبا  لـهج و  دونج  زا  هک  دوش  مولعم  زین  قْمُح  دـش ، روکذـم  هچنآ  زا 
هب دنام و  زاب  تایناحور  قح و  كاردا  زا  دوش ،
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زا یـسک  هک  تسا  قمح »  » بتارم نیرتالاب  نیا  و  دـنام ، زاـب  هیهلا  فراـعم  عیمج  تاـیونعم و  بتارم  ماـمت  زا  و  دوش ، هجوتم  دوخ  اـیند و 

. هنم هللااب  ذوعن  دشاب . بوجحم  زین  دوخ  تیناحور  دوخ و 

کته نآ : دض  تّفع و  دصقم 14 

تّفع ینعم  لّوا : لصف 

. دوش ریبعت  هیناطیـش  هب  نآ  زا  هک  همهاو »  » هوق یکی  تسا : هوق  هس  هلقاع »  » هّوق زا  دـعب  ناسنا  يارب  تفر ، یتراشا  زین  نیا  رب  قباس  هکناـنچ 
ساـنجا رد  نازیم  دوش . ریبـعت  یمیهب  سفن  هب  نآ  زا  هک  هیوهـش »  » هوق موس  دوش . ریبـعت  یُعبَـس  سفن  هب  نآ  زا  هک  هیبـضغ »  » هوـق يرگید 

. تسا هیناسفن  لیاضف  زا  یتلیضف  کی ، ره  لادتعا  دح  ياهلیذر و  کی ، ره  طیرفت  طارفا و  فرط  تساوق و  نیمه  لیاذر ، لیاضف و 
قالطا هب  توهـش و  ندرک  دوخ  ِرـس  زا : تسا  ترابع  نآ  دننک و  هَرَـش »  » هب ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  یطارفا  ِتهج  ار  یمیهب  سفن  نیاربانب ،

ياوق زا  کی  ره  رد  اریز  دنک ؛ دوخ  تّذل  رطو  ياضق  زیچ  ره  اب  عقوم و  ره  رد  و  دنک ، يور  هدایز  ولغ و  هک  ار ، یمیهب  سفن  نتشاذگاو 
هوق ِتعیبـط  ِرهوج  رد  ًـالثم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ یگتخیـسگ  ناـنع  قـالطا و  تسا ، طوبرم  اـهنآ  هب  هک  ياهبعـش  نآ  هب  عـجار  یناـسنا 

. دشاب مارح  حکنم  برشم و  معطم و  زا  دوش ، لقع  عرش و  ماظن  اب  مداصم  هکنیا  ولو  قالطا ، روط  هب  تسا  دوخ  تاّذل  هب  ندیسر  توهش ،
. بجاو نازیم  زا  رتدایز  یعرش و  یلقع و  ماظن  ِّدح  زا  شیب  تاّذل  رب  ندوب  عولو  توهش و  طارفا  زا : تسا  ترابع  هرش »  » سپ

لادتعا و ّدح  زا  توهـش  هوق  نتـشاد  زاب  زا : تسا  ترابع  نآ  دننک و  دومُخ »  » هب ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  یطیرفت  تهج  ار  یمیهب  سفن  زین 
لقع و نازیم  تحت  رد  هوق ، نیا  نوچ  تسا و  هدش  تمحرم  وا  هب  عون ، صخـش و  ظفح  يارب  هک  هّوق  نیا  نتـشاذگ  لمهم  و  مزال ، رادقم 

تحت و  دیدرگ ، هیعرـش  هیلقع و  تاکرح  هب  كّرحتم  جراخ و  طیرفت ، طارفا و  ّدـح  ریـصقت و  ّولغ و  بناج  زا  درک و  ادـیپ  ضایترا  عرش 
هکلم دوش و  لصاح  نآ  رد  ياهنینأمط  تنوکـس و  تلاح  دش ، جراخ  مهو  ناطیـش و  هعدخ  فرـصت و  زا  و  دمآرد ، یهلا  لاّمُع  فّرـصت 

ادیپ نآ  رد  يور  هنایم  لادتعا و 
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. دوش تّفع »  » هب ریبعت  هدرک ، ادیپ  هیهلا  هکلب  هیلقع  هغبص  هک  ياهّوق  زا  هک  دوش 
هک تسا  نآ  رهاظ  و  هدش ، هداد  رارق  تّفع »  » اب ّداضم  لباقم و  هفیرـش ، تیاور  رد  هک  تسیچ  کته »  » ینعم هک  دـش  مولعم  تانایب  نیا  زا 

نیا هب  ـالتبم  مدرم  عوـن ، بسح  هب  هک  تسا  نآ  يارب  هدرک ، ادـیپ  رکذ  هب  صاـصتخا  فرط  نیا  طـقف  هـکنیا  دـشاب و  ّوـلغ  طارفا و  ِفرط 
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طارفا و نیفرط  ناوت  فّلکت ، اب  دنک و  لیم  ریصقت  طیرفت و  فرط  هب  لادتعا  دح  زا  یسک  ًارایتخا  هک  دتفا  قافتا  تردن  هب  دنتسه و  فرط 
ترابع ندـیرد ، ار  يور  هنایم  هدرپ  لادـتعا و  قرخ  سپ  تسا . يرد  هدرپ  قرخ و  زا  ترابع  کته  اریز  درک ؛ لخاد  کته  رد  ار  طیرفت 

. دوش نیفرط  لماش  نآ  تسا و  نآ  دض  زا 
مزاول زا  کته  و  تسا ، لـقع  دونج  زا  هرومخم و  ترطف  مزاول  تاـیرطف و  زا  تّفع  هک  دوش  رهاـظ  هیتآ  لوصف  هقباـس و  لوصف  زا  میمتت :
ترطف فالخرب  روج  يرطف و  تّفع ، يارب  تسا  سنج  هلزنم  هب  هک  اوق  رد  ِتلادـع  اریز  تسا ؛ لهج  سیلبا و  دونج  زا  هبوجحم و  ترطف 

. تشذگ هکنانچ  تسا ،
. تسا ترطف  فالخرب  نآ  لباقم  هکنانچ  تسا ، يرطف  لَّمک »  » زا تیعبت  لماک و  يرادربنامرف  عوضخ و  زین 

رد اذـهل  تسا ، عیمج  ترطف  فالخرب  ییایح  یب  اشحف و  کّتهت و  هکنانچ  تسا ، رـشب  ماـمت  تاـیرطف  زا  بْجُح  اـیح و  تّفع و  دوخ  زین 
. تسا رَّمخم  ییایح  یب  کته و  زا  رفنت  و  ایح ، تّفع و  هب  قشع  رشب ، داهن 

[ هیوهش هّوق  تارمث  : ] مود لصف 

ملاـع رد  نآ  ياـقب  دوخ و  صخـش  ظـفح  يارب  هدومرف  تمحرم  ناـسنا  ناویح و  هب  یلاـعت  قح  هک  تسا  ياهفیرـش  ياوق  زا  توهـش  هّوق 
انف و هب  ور  تاقوا  عرـسا  هب  هیلخاد  هیجراخ و  تالّلحم  هطـساو  هب  تشادـن ، ار  هّوق  نیا  ناـسنا  رگا  نآ . ظـفح  عون و  ءاـقبا  يارب  تعیبط و 

تعیبط هئـشن  رد  هماقا  ایند و  ملاع  رد  ياقب  یب  يدـبا  ِتداعـس  لیـصحت  نوچ  درکیمن و  لّلحتی  اـم  لدـب  ِلیـصحت  و  تشاذـگیم ، لاوز 
. تسا هوق  نیا  ّتنم  نوهرم  وا  یتوکلم  ِفیرش  ِتایح  ناسنا و  يدبا  ِتداعس  دریگن ، تروص 
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تداعـس هکنآ  رب  هوالع  سپ  سوفن . تیبرت  هلـضاف و  هنیدـم  ماظن  هلئاع و  لیکـشت  رد  تسا  لماک  تلاخد  مات و  تیلخدـم  ار  هوق  نیا  زین 
تاداعـس نیا  لـیفک  یتـقو  رد  هوق  نیا  تسا . ینامـسآ  هدـئام  نیا  هب  دـنویپ  مه  عون  ینب  تداعـس  تسا ، هوـق  نیا  هب  هتـسباو  ناـسنا  دوـخ 

زا نآ  جورخ  اب  اریز  دوشن ؛ جراخ  هیهلا  هیلقع و  نیزاوم  تحت  زا  و  دـنکن ، زواجت  یّطخت و  لادـتعا  دودـح  زا  هک  تسا  هیعون  هیـصخش و 
زور دنچ  ینار  توهش  اب  اسب  هچ  دوش . دوخ  عون  ینب  دوخ و  یتخبدب  هیام  دنکن ، لیـصحت  ار  هروکذم  تاداعـس  هکنآ  رب  هوالع  دوخ  دح 
نیا یگتخیـسگ  نانع  زا  اسب  هچ  دوش و  هتخیر  دـبا  ات  اهنآ  یگراچیب  یتخبدـب و  حرط  و  هتـسسگ ، مه  زا  هلئاع  کی  ماظن  تعاس ، دـنچ  ای 

زا دوش ، ادـیپ  هتخیـسگ  نانع  ياهتیعمج  رد  هک  حـیاضف  عیاجف و  نیا  رتشیب  دوش . انف  داـب  شوختـسد  وا  هلئاـع  ناـسنا و  دوخ  تفارـش  هوق ،
. تسا هّوق  نیا  يدوخرس 

اهنیا دنهدیم . تبـسن  هدیـسر ، وا  هب  تثارو  هب  هک  شدادجا  ای  ردپ  ای  ضیرم  دوخ  یلـسانت  ضارما  هب  ار  ضارما  زا  يرایـسب  زورما ، ءابطا 
ءاروام ملاـع  رد  دوش  لـصاح  نآ  زا  هک  يدـسافم  هب  دوش  هجوت  يردـق  رگا  تسا . هتخیـسگ  ناـنع  هّوق  نیا  يویند  دـسافم  رازه  زا  کـی 

رد یلباق  ردق  يویند  دـسافم  نیا  هک  دوش  مولعم  تعیبط ، ءاروام  یناحور  ءاملع  یهلا و  یحو  اب  نیطوبرم  سوفن و  ءابطا  هتفگ  هب  تعیبط ،
. دوش نشور  بلطم  ياهزادنا  ات  هک  تسا  هناگادج  یلصف  هب  جاتحم  بلطم  نیا  و  درادن ، اهنآ  لباقم 

[ بلق رب  لامعا  ریثأت  : ] موس لصف 

هب اهنآ  زا  هک  تسا  هیتوکلم  هیبیغ  تروص  کی  بیغ  ملاـع  توکلم و  هئـشن  رد  هدـساف ، هیّرـش  هچ  هیریخ و  هچ  لاـمعا ، زا  کـی  ره  يارب 
یهلا یحو  تیب  لها  زا  هدراو  تایاور  و  ( 481  ) ینامسآ ینارون  هفیحص  یهلا و  فیرش  باتک  تاحارص  تاراشا و  بولق و  بابرا  هتفگ 
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رومعم نادابآ و  ار  نآ  مدآ  ینب  لـمع  و  تسا ، هداـس  رما  ءادـتبا  رد  دوخ  توکلم ، ضرا  دوش و  لیکـشت  لاـمعا  مّنهج  تشهب و  (، 482)
. دنک

ٍَسْفَن ُّلک  ُدَِجت  َمْوی  : » هتشادرب هدرپ  هیبیغ  تقیقح  نیا  زا  هفلتخم  تاریبعت  هب  فیرش  نآرق  رد 
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هک تسا  نیا  رد  حیرـصلاک  هفیرـش  هیآ  نیا  (. 483 « ) ًادـیَِعب ًاَدَـمأ  ُهَنَیب  َو  اَهَنَیب  َّنأ  َْول  ُّدََوت  ٍءْوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  اَـم  ًارَـضُْحم و  ٍریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  اَـم 
لامعا وا و  نیب  هک  دنکیم  وزرآ  هیآ : لیذ  ار  بلطم  نیا  دنک  دیکأت  و  هئیس ، هچ  هحلاص و  هچ  دنیبیم ؛ زور  نآ  رد  ار  لامعا  ِدوخ  ناسنا 

. دشاب رایسب  ییادج  شا  هئیس 
ِحیرص هکلب  رهاظ ، ( 484 « ) ُهَری ًاّرَش  ٍّةَرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعی  ْنَم  َو  ُهَری *  ًاریَخ  ٍّةَرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعی  ْنَمَف  ْمَُهلاَمْعأ *  اْوَرِیل  ًاتاَتْشأ  ُساَّْنلا  ُرُدْصی  ٍِذئَمْوی  »

. دننیبیم هئشن  نآ  رد  دشاب ، هچ  ره  ار  دوخ  لامعا  مدرم  هک  تسا  هیآ  نیا 
، تسا یتوکلم  تروص  لامعا  يارب  هکنانچ  و  تسا ، تفرعم  لها  شیپ  تامَّلـسم  زا  اهنآ  هیبیغ  تروص  لاـمعا و  لـّثمت  ینعی  بلطم ، نیا 

لمع ره  زا  اریز  485 ؛)  ) ادوس هطقن  اضیب و  هطقن  هب  هدـش  ریبعت  تاـیاور  رد  نآ  زا  هک  تسا  يرثا  یناـسنا  بلق  رد  ار  لاـمعا  زا  کـی  ره 
هللا و ۀفرعم  هب  ار  ناسنا  هک  دهد  خر  ناسنا  يارب  ینطاب  يافص  دوش و  لصاح  بلق  نطاب  رد  یتینارون  دوش ، هدروآ  طیارش  اب  رگا  یحلاص 

ینارون تعیبط  ضرا  و  دنک ، تیارـس  زین  ندب  کلم  رد  نآ  زا  و  دوش ، نیزگیاج  بلق  رد  دیحوت  قیاقح  هک  اجنآ  ات  دنک  کیدزن  دـیحوت 
. تسا جراخ  ًاتلاجع  قاروا  نیا  هدهع  زا  نآ  بتارم  لیصفت و  هک  تسا  یناسنا  تداعس  تیاغ  نیا  هک  دوش  یهلا  رون  هب  قرشم  و 

رود و الع ) ّلج و   ) قح برق  سدق و  ماقم  زا  ار  ناسنا  هک  دوش  لصاح  یتملظ  یترودک و  بلق  رد  هئیس  لامعا  زا  کی  ره  زا  روط  نیمه 
و تعیبط ، ایند و  رد  یناف  نآ  هیبیغ  نوؤش  مامت  بلق و  هک  اجنآ  ات  دـنک  کیدزن  ایند  تعیبط و  ملاـع  هب  و  دـنک ، روجهم  هیهلا  فراـعم  زا 

. دوش هتشادرب  وا  زا  تیناسنا  تیناحور و  مکح 
هک ترخآ -  ملاع  رد  یناسنا  تروص  هیناطیش ؛ همهاو  و  هیمیهب ، هیوهش  هیعبـس ، هیبضغ  هیناحور ، هلقاع  تسا : هّوق  راهچ  ناسنا  يارب  نوچ 

ناسنا هرهاظ  تروص  تینامسج و  ماقم  اریز  تسین ؛ جراخ  تروص  تشه  زا  یّلک  روط  هب  تسا -  هیناسفن  تاکلم  هیبیغ و  روص  زورب  موی 
فلاخم تعیبط  هک  تسین  ملاع  نیا  لثم  ملاع  نآ  تسا و  سفن  ماـقم  هیناـحور و  تروص  عباـت  تعیبط  يارواـم  هئـشن  ترخآ و  ملاـع  رد 

. دنک یّصعت  سفن  توکلم  زا  ندب  کلم  دشاب و  نطاب 
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هیهلا تعیرـش  نازیم  تحت  رهاظ  نطاب و  ریـس  و  درک ، هّوق  هس  نآ  لیدـعت  تیناسنا و  میقتـسم  قیرط  هب  ریـس  ملاع  نیا  رد  ناـسنا  رگا  سپ 
نآ رد  وا  رهاظ  هینامـسج و  ِتروص  سپ  دوش . هیناسنا  همیقتـسم  تروص  نطاب  حور و  تروص  دنک و  ادیپ  تماقتـسا  هکلم  وا  نطاب  دـش ،

. تسا هیناسنا  هلیمج  تروص  هب  میقتسم و  َملاع 
رد ار  اوق  رگید  درک و  هبلغ  هّوق  هس  نیا  زا  کی  ره  سپ  دـش ، رگید  هّوق  هس  زا  یکی  عباـت  نآ  هیلقع  هئـشن  سفن و  تیناـحور  ماـقم  رگا  و 
اب هبلغ  رگا  دوش  عابس  زا  یعبـس  لکـش  هب  ای  هیتوکلم  هیبیغ  تروص  سپ  دوش . نآ  عبات  یتوکلم  ِنطاب  ِتروص  داد ، رارق  دوخ  ذوفن  تحت 

همهاو اب  هبلغ  رگا  دیآرد  نیطایـش  زا  یناطیـش  لکـش  هب  ای  دش  توهـش  اب  هبلغ  رگا  دوش  مئاهب  زا  ياهمیهب  لکـش  هب  ای  و  دش ، هیبضغ  هّوق 
. تسا هیتوکلم  هطیسب  روص  اهنیا  دمآرد . ناطیش  فرصت  هب  تکلمم  دش و  هیناطیش 

زین توهـش  لاـمک  رد  تسا ، بضغ  لاـمک  رد  هک  لاـح  نیع  رد  ناـسنا  و  دوش ، تکلمم  رد  نارمکح  هّوـق  هس  نیا  زا  هّوـق  ود  دوـش  هاـگ 
ادـیپ هیتوکلم  هجودزم  تروص  هّوق ، ود  زا  کی  ره  جاودزا  زا  سپ ، دراد . زین  بضغ  لامک  ای  توهـش  لامک  تنطیـش  لامک  اب  اـی  تسه ،

ره هک  دوش  هاگ  دوش و  لصاح  تروص  هس  هّوق ، ود  ره  بیکرت  زا  و  ضحم ، ناطیش  هن  تسا و  ضحم  همیهب  هن  ضحم و  عبس  هن  هک  دوش 
. دوش ادیپ  هس  ره  زا  هجودزم  تروص  کی  نآ  زا  و  دوش ، هس  ره  عبات  نطاب ، سپ  تسا ، لامک  هب  ناسنا  رد  هّوق  هس 
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یهاگ دـشاب ؛ هتـشاد  تروص  کی  لاح  ره  رد  ای  دـشاب ، هتـشاد  تروص  کی  زا  رتشیب  دـحاو  ِنآ  رد  َملاع  نآ  رد  ناـسنا  هک  تسا  نکمم 
. دوش ناطیش  یهاگ  همیهب و  یهاگ  عبس و 

هطقن ود  نیب  میقتـسم  طخ  هکنانچ  تسا ، ناسنا  ریغ  تروص  هیقب  و  تسا ، تروص  تشه  نیا  زا  یکی  هیناسنا  تروص  هک  دش  مولعم  سپ 
َقَّرَفَتَف َُلبُّـسلا  اوُِعبَّتَت  َال  َو  ُهوُِعّبَتاَف  ًامیِقَتْـسُم  یِطاَرِـص  اَذه  َّنأ  َو  : » هدـش نآ  هب  تراشا  هینآرق  هفیرـش  تایآ  رد  هکنانچ  تسین ؛ یکی  زا  شیب 

(. 486 « ) ِِهلِیبَس ْنَع  ْمِکب 
: دندومرف دندیشک و  یمیقتسم  طخ  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  و 
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یناطیش نآ  زا  یهار  ره  رب  هک  تسا  ییاههار  اهنیا  : » دندومرف دندیـشک و  ییاهطخ  نآ  تسار  پچ و  زا  و  تسا » تیاده  دشر و  هار  نیا  »

(487 . ) دندومرف تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  نآ ، زا  سپ  دنک .» نآ  يوس  هب  توعد  هک  تسا 

[ سفن حالصا  يارب  هظعوم  : ] مراهچ لصف 

دوهشم تفرعم  باحـصا  دزن  دوهـش ، فشک و  رون  هب  تباث و  شلها  شیپ  هیناهرب ، نیزاوم  هب  هک  ار  بلاطم  نیا  ناسنا  رگا  زیزع ! يا  ناه 
زین لامتحا  (، 489  ) تسا لیزنت  یحو و  تیب  لها  زا  هدراو  هفیرـش  ثیداحا  و  ( 488  ) یهلا باتک  تاحارص  هکلب  تاراشا ، قباطم  تسا و 

. دنک حالصا  ار  سْفن  ات  دریگن  مارآ  دیاب  دهد ،
و مارک ، ءایلوا  ماظع و  ءایبنا  زا  تمـصع ، تیب  لها  هفیرـش  ثیداحا  مامت  ینامـسآ و  بتک  هرهاـب  تاـیآ  عیمج  هک  تسا  نآ  رد  تبیـصم 
و هدرکن ، لامتحا  داجیا  ام  تخس  ياهلد  هیساق و  بولق  رد  دوهش ، تضایر و  بابرا  تادَهاشم  هفسلف و  تمکح و  باحـصا  نیهارب  مامت 

. میراد هللااب -  ذوعن  همه -  بذک  هب  یمتح  ِنیقی  هک  تسا  یصاخشا  لثم  ام  لمع 
هب لاغتـشا  رگا  ایآ  دوشیم ، قرغ  نآلا  داتفا و  بآ  رد  ترـسپ  ای  تفرگ  شتآ  تا  هناخ  هک  دهد  عالطا  ياهلاس  هد  لفط  ام  هب  رگا  ازیزع !

انتعا هتسشن  سفن  نانیمطا  اب  هکنآ  ای  میودیم  همیسارس  كانلوه  رابخا  نیا  بیقعت  رد  هتشادرب ، نآ  زا  تسد  میشاب ، هتشاد  یّمهم  راک  ره 
هدرک ریثأت  رگا  هدرکن . ریثأت  ام  رد  هلاس  هد  هچب  کی  ربخ  ردـق  هب  نایع  ناهرب و  رابخا و  تایآ و  ماـمت  تسا ، هدـش  هچ  نونکا  مینکیمن ؟

هب جاتحم  یبلق  ضرم  نیا  ایآ  درک ؟ هجلاعم  وحن  هچ  هب  دـیاب  ار  بلق  يامع  نطاب و  يروک  نیا  ایآ  دوب . هدومن  بلـس  ام  زا  ار  یتحار  دوب ،
بتک ایبنا و  ربخ  غلابان  لفط  کی  ربخ  رادقم  هب  هک  یسک  ایآ  تسه ؟ تملظ  باجتحا و  نیا  جالع  يارب  یهار  ایآ  تسه ؟ بیبط  جالع و 

؟ درک تباث  وا  يارب  ار  نامیا  ّصاوخ  و  تسناد ، نمؤم  ار  وا  دیاب  درمشن ، ار  ینامسآ 
توهش و دود  هک  نادب  یتفای ، تسرد  دوخ  لاوحا  هب  هعجارم  اب  دش  روکذم  هک  ار  هچنآ  رگا 
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، هدومن رک  هیهلا  تایآ  قح و  ندینش  زا  ار  ام  شوگ  ناطیش  فّرصت  و  هتـسب ، ار  ام  كاردا  يراجم  و  هدرک ، روک  ار  ام  نطاب  مشچ  بضغ 

انْأَرَذ ْدََـقل  َو  : » دـیامرفیم ام  زا  یـضعب  لاوحا  نایب  رد  یلاعت  يادـخ  هکناـنچ  درک . تفاـیرد  ار  قیاـقح  ناوتن  رک  شوگ  هتـسب و  مشچ  اـب 
ْمُه َْلب  ِماَْعنألاک  ِکئلُوا  اَِهب  َنوُعَمْـسی  َال  ٌناَذآ  ْمَُهل  َو  اَِهب  َنوُرِْـصبی  َال  ٌنیْعأ  ْمَُهل  َو  اَِهب  َنوُهَقْفی  َال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِْسنإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثک  َمَّنَهَِجل 

(. 490 « ) َنُوِلفاَْغلا ُمُه  ِکئلُوا  ُّلَضأ 
ار یـشوگ  مشچ و  و  قلخ ، نیودـت  نیوکت و  فحـص  همیرک  تایآ  رد  ّربدـت  هّقفت و  يارب  هک  ار  یلد  هک  تسا  نآ  ندوبیمنهج  تمالع 

تیناسنا ماقم  هب  و  دـیامنن ، زواـجت  تیناویح  قفا  زا  دوشن و  فرـص  اـهنآ  رد  هدومرف ، تمحرم  هیهلا  قیاـقح  ییاونـش  تریـصب و  يارب  هک 
هب تسا ، تاناویح  ریاس  زا  رتهارمگ  هکلب  دـیامنیم -  ناـسنا  یکُلم  يواـیند  ِتروص  هب  هچرگ  ناویح -  تقیقح  هب  یناـسنا  نینچ  دـسرن .
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: تساهنآ زا  یکی  هک  یهوجو 
ولج نیطایـش  عابـس و  میاـهب و  ریاـس  زا  تنطیـش  تیعبـس و  تیمیهب و  باوبا  زا  یباـب  ره  رد  دـش ، فرحنم  میقتـسم  قـیرط  زا  رگا  ناـسنا 
َملاع وا  ِبضغ  ِشتآ  درادن ، رخآ  وا  یمیهب  ِتوهش  دندیقم ، دودحم و  تادوجوم  رگید  تسا و  قالطا  تَمِس  وا  ياوق  يارب  اریز  دتفایم ؛

. دنکیم هراچیب  تخبدب و  ار  َملاع  لها  وا  يزاب  هابور  تنطیش و  تسا ، زوس 
صـصق نیا  هدـمآ . لفاغ  ناتـسمرس  ام  ندومن  رایـشه  و  باوخ ، ياههراچیب  ام  ندرک  رادـیب  يارب  هینابر  میلاـعت  هیهلا و  تاـیآ  نیا  ازیزع !
تیادـه رون  و  یناسفن ، ضرم  بیع و  ره  نامرد  درد و  نایب  و  ایلوا ، همه  دـشر  ریـس و  هصالخ  و  اـیبنا ، ماـمت  فراـعم  لـصاح  هک  هینآرق 

خیرات نایب  لوزن ، لیزنت و  رد  تافیرـشت  همه  نآ  اب  اهنآ  زا  دوصقم  هدـماین . َملاع  خـیرات  نتفگ و  هصق  يارب  تسا ، یناـسنا  یهلا و  قیرط 
. یناد خیرات  عالطا و  فرص  يارب  تسین  ناگتشذگ 

رظن فیرـش  نآرق  هب  تغالب  تحاصف و  بدا و  خـیرات و  رظن  هب  و  هد ، زیمت  اـهنآ  لاـثما  يربط و  يدوعـسم و  دـصقم  زا  ار ، ادـخ  دوصقم 
. میخض سب  تسا  یباجح  دوخ  تروص ، نیا  هک  نکم 

، ددرگرب شا  هجیتن  ایند  هب  هک  يدـصقم  ره  بیقعت  رد  ناسنا  تسا و  یناویح  دـصاقم  يوایند  دـصاقم  مامت  و  يونعم ، دـشر  باتک  نآرق 
رد هک  یمادام  هکلب  هدشن ، جراخ  یناویح  قفا  زا  دورب ،

300
ِکئلُوا : » دـیامرفیم هک  تسا  هفیرـش  هیآ  لـخاد  بتارم ، ضعب  بسح  هب  و  تسا ، تیناویح  قفا  رد  تسا  تاّذـل  تاوهـش و  دـصاقم  دـنب 

(. 491 « ) ِماَْعنألاک

تّفع تلیضف  رد  تایاور  یضعب  مجنپ : لصف 

(493 . ) هدش دراو  يرایسب  تایاور  نومضم  نیا  هب  و  ( 492 « ) ٍجْرَف َو  ٍنَْطب  ِۀَّفِع  ْنِم  ُلَْضفأ  ٍةَدابِع  ْنِم  ام  : » مالسلا هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبأ  ْنَع 
(494 «. ) ُهَدْشُر َباصأ  اهَتَوْهَش ، ُهَسْفَن  ِْطعی  َْمل  ْنَم  َو  : » مالسلا هیلع  َنینمؤُْملا  ِریِمأ  ْنَع 

: مالسلا هیلع  ِهللاِْدبَع  ِیبأ  ْنَع 
رَفْعَج ُۀَعیِش  ِکئلوُأَف  ِکئلوُأ ، َتیأَر  اذإَف  َُهباقِع ، َفاخ  َو  َُهباَوث  اجَر  َو  ِهِِقلاِخل  َلِمَع  َو  ُهُداهِج  َّدَتشا  َو  ُهَجْرَف  َو  ُهَنَْطب  َّفَع  ْنَم  ٍرَفْعَج  ُۀَعیِش  اّمَنإ 

(. 495)
هک یناسک  دننادب . ترـضح  نآ  هعیـش  ار  دوخ  هچرگ  دنتـسین  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هعیـش  اهنآ  دنـشاب ، هتـشادن  تفع  هک  یناسک 
ات دنجراخ  ینالقع  تیعبت  هموح  زا  دنتسه و  یمیهب  یناویح  ِسفن  عیاشُم  دنشاب ، یناویح  تکرح  هب  كّرحتم  دننک و  یمیهب  سْفن  تیعبت 
َنِم ُنَسْحأ  ْنَم  َو  « ؛ دندش يزیمآ  گنر  هللا  ۀغبص  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هعیـش  و  دنـشاب ! فصّتم  یهلا  تیعبت  هب  هکنآ  ياج  هچ 

. دنداد ییاهر  ار  لد  ياپ  لقع  لاقع  زا  هکلب  دندش ، رهاط  هزیکاپ و  تنطیش  بضغ و  توهش و  راگنز  زا  و  ( 496 « ) ًۀَْغبِص ِهّللا 
نینمؤملاریما هعیش  زا  میهاربا  هک  تسا  هدش  ریسفت  هفیرـش  تایاور  رد  ( 497 « ) ٍمِیلَس ٍْبلَِقب  ُّهَبَر  َءاَج  ْذإ  َمیِهاَْربَِإل *  ِِهتَعیِـش  ْنِم  َّنإ  َو  ، » يرآ

رد دوخ . راگدرورپ  هب  دش  دراو  ملاس  بلق  اب  اریز  498 ؛)  ) دوب
301

: دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  ماما  ریسفت  زا  ناهرب  ریسفت 
هیلع لِیلَْخلا  َمیِهاْربإک  َْتنأ  ًاذإَف  ِهللاَدـْبَع  ای  : » َُهل َلاقَف  ِصَّلُْخلا ، ُمِکتَعیِـش  ْنِم  اَنأ  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبای  مالـسلا : امهیلع  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیلَِعل  ٌلُجَر  َلاق 

(499 … «. ) اِنتَعیِش ْنِم  َْتنأَف  ِِهْبلَقک  ُکْبلَق  َناک  ْنإَف  ٍمِیلَس » ٍْبلَِقب  ُّهَبَر  َءاَج  ْذإ  َمیِهاَْربَِإل *  ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنإ  َو  : » یلاعَت ُهللا  َلاق  ْذإ  مالسلا ؛
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تبغر نآ : دض  دهز و  دصقم 15 

تبغر دهز و  ینعم  لّوا : لصف 

ندرمش ریقح  ندرمش و  لیلق  ینعم  هب  و  نآ ، هب  یتبغر  یب  یلیم و  یب  نآ و  زا  ضارعا  ءیش و  كرت  زا  تسا  ترابع  تغل  بسح  هب  دهز 
: هدمآ زین 

، ًالیلق ًادیهز  هّدعی  يأ  نالُف : ءاطع  ُدِهَدْزی  نالف  و  هکرت ، هنع و  بغر  يأ : هنع ؛ ءیشلا و  یف  ةداهَز  ًادْهُز و  نیعلا -  تاکرحب  دهز -  لاقی :
(500 . ) لیلق يأ : دیهز ؛ ءیش  مهلوق : نم  هل ، ًاراقتحا  ءیشلا  نع  ضارعإلا  ةداهَّزلا : دهُّزلا و  و 

یب زا  دشاب  ترابع  رگا  و  تسا ، بوسحم  یحراوج  لامعا  زا  ترخآ ، هب  ندیـسر  يارب  ایند  كرت  زا  دشاب  ترابع  رگا  یحالطـصا  دـهز 
. دوش بوسحم  یحناوج  لامعا  زا  نآ -  كرت  اب  دشاب  مزالم  هک  ایند -  هب  یلیم  یب  یتبغر و 

تبغر زا  ًاعون  نکل  تسین ، لمع  اب  مزالم  تبغر  هچرگ  یجراخ . لمع  هن  تسا  یناسفن  لیم  زا  ترابع  ءیـش  رد  تبغر  هک  تسین  کـش 
نراقم ضارعا  كرت و  اب  ًاعون  هک  تسا  یلیم  یب  یتبغر و  یب  زا  ترابع  زین  دـهز  هک  تفگ  ناوتیم  تهج  نیا  زا  دوش . لصاح  لمع  زین 

. تسا ذوخأم  تسا ، هیناسفن  تافص  زا  هک  یلیم  یب  یتبغر و  یب  دهز ، ینعم  رد  هلمجلاب ، دشابن ؛ مزالم  هچرگ  دشاب ،

دهز بتارم  تاجرد و  مود : لصف 

تسا یتاجرد  بتارم و  هیناسنا  تاماقم  هیناسفن و  تافص  ریاس  نوچمه  دهز ، يارب 
302

قاروا نیا  اب  بسانم  ردـق  هب  نآ  بتارم  ضعب  هب  ياهراشا  یلک  روط  هب  ام  دـیاین و  رـصح  اـصحا و  تحت  تاـیئزج ، بسح  هب  هک  رامـشیب 
: مینکیم

هک تسا  یبسک  تقیقح  رد  هجرد ، نیا  ترخآ و  میعن  هب  ندیسر  يارب  ایند  زا  ضارعا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هماع  ِدهز  لّوا ، هجرد 
. تسا هدش  ادیپ  ترخآ  لزانم  ضعب  هب  نامیا  يور  زا 

يور زا  ضارعا  كرت و  نیا  رب  دـهز  قالطا  رد  هچرگ  ترخآ ، َملاع  باـقع  زا  فوخ  يارب  اـیند  زا  ضارعا  تسا  بوسحم  هجرد  نیا  زا 
زا دـش  لاؤس  هیلع ) هللا  مالـس   ) قداص ترـضح  زا  هک  تسا  دراو  اضرلا  رابخا  نویع  زا  لوقنم  تیاور  رد  دـنچ  ره  تسا . هحماسم  فوخ ،
«. نآ باقع  سرت  زا  ار  شمارح  دنکیم  كرت  و  نآ ، باسح  سرت  زا  ار  نآ  لالح  دنکیم  كرت  هک  تسا  یـسک  : » دومرف ایند ، رد  دهاز 

(501)
هبترم ماقم و  روخارف  هب  سک  ره  يارب  ینعی  تسا ؛ فلتخم  تاکاردا ، فالتخا  بسح  هب  سوفن  ناّیبرم  نید و  نارورـس  نآ  تاـنایب  نکل 

نیا اهنآ  تادارم  فشک  يارب  هللا  لها  تاملک  بولـسا  سفن و  تاماقم  هب  فراع  و  دندومرفیم ، نایب  ار  تیناسنا  بتارم  زا  ياهبترم  شا ،
. دوشب باوبا  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  ایبنا  ایلوا و  تاملک  تاتش  عمج  ات  دشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  ار  هتکن 

ینالقع و تاماقم  هب  ندیـسر  يارب  یناوهـش  ذـیاذل  یناویح و  تایهتـشم  زا  ضارعا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هصاخ  ِدـهز  مود ، هجرد 
تایهتـشم نامیا ، ملع و  نآ  هطـساو  هب  هک  دوش  ادـیپ  ترخآ  َِملاع  زا  هیلاـع  بتارم  ضعب  هب  ِناـمیا  ملع و  زا  هجرد ، نیا  یناـسنا . جرادـم 

. دوش اهنآ  زا  سفن  فارصنا  أشنم  ضارعا و  أدبم  نیا  و  دوش ، کچوک  رَّقحم و  رظن ، رد  ینامسج  تاّذل  یناویح و 
تسا و لَّلَعم  ناقیا  تفرعم و  باحصا  دزن  زین  هجرد  نیا  یلو  هدوب ، ملع  بابرا  مظاعا  هفـسالف و  ءانتعا  دروم  هچرگ  هیناحور  هیلقع  تاّذل 
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توهـش و كرت  هکلب  تسین ، یقیقح  دهز  نآ  تسا و  راک  رد  یناسفن  مدق  یناحور -  تّذل  هچرگ  تسا -  تّذل  يارب  ضارِعا  نیا  نوچ 
. تّذل توهش و  يارب  تسا  تّذل 

كرت یناحور و  تاّذل  ضارعا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  صاوخ  ِّصخا  ِدهز  موس ، هجرد 
303

ِدهز سپ  تسا ، دـهز  هیلاع  بتارم  زا  تسا و  نیبحم  ایلوا و  تاماقم  لّوا  نیا  ینّابر و  فراعم  قیاقح  هب  لوصو  يارب  ینـالقع  تایهتـشم 
. ادخ يارب  ادخ  ریغ  كرت  زا  تسا  ترابع  یقیقح 

تاهّما زا  هک  هجرد  هس  نیمه  رکذ  هب  مینکیم  اـفتکا  اـم  و  تسین ، نآ  رکذ  شیاـجنگ  ار  ماـقم  هک  تساـیلوا  رگید  تاـماقم  نیا ، زا  سپ 
. تسا تاجرد 

تیناحور لامک  تیناسنا و  كولس  ماقم  هب  تبسن  دهز  تلزنم  موس : لصف 

هک تسا  نآ  تسا ، مالـسلا  مهیلع  ایلوا  لَّمک و  تفـشاکم  تدـهاجم و  مالـسلا و  مهیلع  ایبنا  توعد  تثعب و  تیاغ  یتاذ و  دـصقم  هچنآ 
. دوش یناحور  ینّابر  یهلا  یتوهال  ناسنا  يرشب ، یناویح  یعیبط  ناسنا 

نیا نوچ  تسا و  هیهلا  فراعم  طسب  تیاغ  هب  و  سّدـقم ، دـصقم  نیا  لوصح  يارب  هیدـسج  هیحور و  لاعفا  هیبلاق و  هیبلق و  لامعا  مامت  و 
نیا زا  يوسام ؛ زا  ضارعا  یلاعت و  قح  ریغ  زا  رابدا »  » رگید و  یلاعت ، يادـخ  يوس  هب  لابقا »  » یکی رما : ود  هب  رگم  دوشن  لـصاح  دـصقم 

هیبلاق و هیبلق و  لامعا  هیلک  تسوا و  ریغ  زا  ضارعا  هب  توعد  ای  تسا ، یلاعت  قح  يوس  هب  لابقا  هب  توعد  ای  هیهلا  ياهتوعد  هیلک  تهج ،
. نآ نیعم  ای  تسا  هللا  يوسام  زا  ضارعا  ای  دنک ، نآ  هب  تناعا  ای  تس ] ] ادخ رب  لابقا  سفن  ای  هنطاب  هرهاظ و 

و درک ، لابقا  نک ! لابقا  میتفگ  لقع  هب  : » دـیامرف هک  رگید  ثیداحا  رد  و  میراد ، نآ  حرـش  هب  لاغتـشا  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  دـیاش 
یهاون رماوا و  مامت  هک  دـشاب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  رابدا »  » و لابقا »  » هب ار  یهلا  رما  ندومن  رـصحنم  (، 502 « ) درک رابدا  نک ! رابدا  میتفگ 

. دنک عوجر  بلطم  ود  نیا  هب 
، دیدرگ مولعم  یناسنا  كولـس  هب  تبـسن  تسا ، یقیقح  دهز  هک  هللا  يوسام  ایند و  زا  ضارعا  دهز و  تلزنم  دش ، مولعم  بلطم  نیا  نوچ 

هسفنب دهز  دوخ  و  دیحوت ، فراعم و  رحب  رد  قارغتـسا  لیمج و  لامج  هب  لوصو  يارب  تسا  همدقم  قح ، ریغ  زا  ضارعا  هک  دش  قّقحم  و 
رایـسب ینعم  نیا  هب  هراشا  هفیرـش  ثیداحا  رد  هکنانچ  تسین ؛ دـشاب ، یلالقتـسا  هجوت  دروم  هک  هیناـحور  تاـماقم  هیناـسنا و  تـالامک  زا 

: تسا
(503 «. ) اْینُّدلا ِیف  َدْهُّزلا  ِنیِّدلا  یَلَع  ِقالْخألا  ِنَوْعأ  ْنِم  َّنإ  : » َنینِمْؤُْملاُریِمأ َلاق 

304
اْینُّدـلا ْنِم  ُنِمْؤُْملا  یّلََخت  اذإ  ( » 504 «، ) اْینُّدـلا ِیف  َدَـهَْزت  یّتَح  ِنامیإلا  َةَوالَح  َفِْرعَت  ْنَا  ْمِکبُوُلق  یلَع  ٌمارَح  : » مالـسلا هیلع  ِهللاِدـْبَع  ِیبأ  ْنَع 

: ِۀَعیِرَّشلا ِحابْصِم  ِیف  َو  ( 505 «. ) ِهِریَِغب ْلِغَتْشی  ْمَلَف  ِهللا  ِّبُح  ُةَوالَح  َدَجَو  َو  امَس 
ِیف ٍباجْعإ  اِهتْوَف و ال  یلَع  ٍفُّسَأت  ِریَغ  ْنِم  یلاعَت  ِهللا  نَع  ُکلغْـشی  ءیَـش  ّلک  كَْرت  َوُه  َو  راـّنلا ، َنِم  ةَءارَْبلا  َو  ِةَرِخآـْلا  ِباـب  ُحاـتْفِم  ُدـْهُّزلا 

(506 …  ) اهکَْرت

[ تسا قح  زا  باجتحا  بجوم  ایند  هب  تبغر  : ] مراهچ لصف 
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یلاعت قح  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  ایند ، زا  دوصقم  و  تسا ، هللا  یلا  كولـس  زا  ندنامزاب  قح و  زا  باجتحا  بجوم  ایند ، هب  تبغر 
نیمه تسا  ینعم  نیا  هب  هراشا  نآ و  يارب  تسا  قحا  مسا  نیا  دراد ، ققحت  رتشیب  کُلم  َملاع  رد  ینعم  نیا  نوچ  دـنک و  لوغـشم  دوخ  هب 

. دیامن لفاغ  لوغشم و  یلاعت  قح  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  كرت  هب  دیامرف  ریبعت  ار  دهز  هک  هعیرشلا  حابصم  ثیدح 
بجح نیازا  یهاگ  (. 507  ) تملظ زا  باجح  رازه  داـتفه  تسا و  رون  زا  باـجح  رازه  داـتفه  یلاـعت  يادـخ  يارب  هک  تسا  ثیدـح  رد 
نیسح ربق  تبرت  هب  دوجس  هک  تسا  دراو  هدجس  باب  رد  هفیرـش  ثیداحا  رد  هکنانچ  هدش ، ریبعت  باجح  تفه  هب  تایلک  بسح  هب  هریثک 

زا هکنانچ  دـشاب ، بُجُح  نیا  قوف  باـجح  تفه  نیا  تسا ، نکمم  و  ( 508  ) ار هناگ  تفه  ياهباجح  دـنک  قرخ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب 
. دوش رهاظ  للع  ثیدح 

تفه زاـمن ، حاـتتفا  رد  ّتلع  هچ  هب  متفگ : مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  یبأ  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدومن  لـقن  مکحلا  نب  ماـشه  زا  لـلع 
: دومرف تسا ؟ هدش  لضفا  ریبکت 

ریس نوچ  سپ  تسا ، تفه  اهباجح  تفه و  اهنیمز  تفه و  اهنامسآ  قلخ  انامه  ماشه ! يا 
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بُجُح زا  یباجح  وا  يارب  دـش  عفر  ینْدأ ،» ْوأ  ِنیَـسْوَق  َباَق   » دوخ ك راگدرورپ  هب  کـیدزن  دـیدرگ  و  ربمغیپ ، جارعم  بش  رد  دـش  هداد 
سپ تفگ . ریبکت  دـش ، مود  باجح  عفر  نوچ  سپ  نتفگ . تسا  حاتتفا  رد  هک  ار  یتاملک  درک  اـنب  ادـخ و  لوسر  تفگ  ریبکت  سپ  قح ،

. دوش هتفگ  ریبکت  تفه  حاتتفا ، يارب  زاـمن  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تفگ . ریبکت  تفه  دیـسر و  باـجح  تفه  هب  اـت  دوب ، نینچ  لازـال 
(509)

. تسا هللا  یلا  كولـس  قیرط  راخ  تسا ، قح  ریغ  هچ  ره  هب  یگتـسبلد  درادزاـب و  بوبحم  لاـمج  زا  ار  ناـسنا  بُجُح  نیا  تروص ، ره  رد 
هب يدنم  هقالع  یگتسبلد و  اب  درادرب . یعرش  تضایر  اب  دیاب  ار  قیرط  راخ  نیا  هیهلا ، فراعم  جراعم  هب  دوعص  بلاط  هللا  یلا  کلاس  سپ 

. درادن ناکما  لیمج  لامج  ءاقل  هب  لوصو  هیناحور و  تالامک  هب  جورع  تاوهش  زا  تیعبت  قح و  ریغ 

تسا ترطف  باجتحا  مزاول  زا  تبغر  تایرطف و  زا  دهز  مجنپ : لصف 

لامک هب  قشع  ترطف  لّوا  دـنک : عوجر  ود  نیا  هب  تایرطف  عیمج  دـیاش  هک  تسا  هیعرف  هیلـصا و  ترطف  ود  ياراد  هیهلا  ترطف  هب  ناـسنا 
. تسا هیعرف  ترطف  هک  صقن  زا  رّفنت  ترطف  مود  تسا . هیلصا  ترطف  هک  قلطم 

َو ِکلْجَِأل  َءایْـشألا  ُْتقَلَخ  َمَدآ  َْنباـی  : » تسا یـسدق  ثیدـح  رد  هکناـنچ  هدومرف ، قولخم  دوخ  يارب  ار  ناـسنا  هدـجم ) ّلـج   ) قح نوچ  و 
یهلا لـعج  رد  تهج  نـیا  زا  (، 511  ) تسا رایـسب  تراـشا  ینعم  نیا  هب  هفیرـش  ثیداـحا  فیرـش و  نآرق  رد  و  (، 510 « ) ِیلْجَِأل ُکتْقَلَخ 

تایرطف مامت  ددرگ . لصاو  لـیمج  لاـمج  هب  يرگید  هب  عطقنم و  يوساـم  زا  یکی  اـب  هک  هدومرف  ترطف  ود  نیا  هب  روطفم  ار  وا  ینیوکت ،
ترطف هشقن  نیمه  قبط  رب  ًاقلطم  هیهلا  هرّهطم  تعیرـش  ماـکحا  ماـظن  تساـهنآ و  بعـش  زا  ترطف و  ود  نیا  هب  عجار  تسا ، ناـسنا  رد  هک 

. تسا
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. تسا هللا  ةرطف  هیعرف  ماـکحا  زا  و  عجار ، هروطفم  هرومخم  ترطف  هب  قـح ، ریغ  زا  ضارعا  تسا و  صقن  زا  رفنت  زا  تراـبع  هک  دـهز  سپ 
، ًـالثم تعیبـط  بجُح  هب  باـجتحا  زا  سپ  ترطف  اریز  تسا ؛ ترطف  باـجتحا  هطـساو  هب  دـشاب -  هـچ  ره  قـح -  ریغ  هـب  تـبغر  هکناـنچ 

ءاقل زا  دنامزاب و  لیمج  لامج  زا  سپ  دنک ، ادیپ  نآ  هب  یگتسبلد  و  دنک ، نامگ  تعیبط  ياههبعش  زا  ياهبعش  رد  ًاهابتشا  ار  دوخ  بوبحم 
. دوش بوجحم  مورحم و  هللا 
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ملاع زا  تخر  و  دنک ، تراهط  سدق و  ملاع  هب  زاورپ  نآ  هطساو  هب  ناسنا  هک  تسا  نامحر  لقع و  دونج  نیرتگرزب  زا  یقیقح ، دهز  سپ 
نآ ياـهتنیز  هب  ّتبَحَم  هّجوـت و  نآ و  فراـخز  اـیند و  هب  تبغر  هکناـنچ  دوـش . لـصاح  وا  يارب  هللا  یلا  عاـطقنا  لاـمک  و  ددـنبرب ، یّلکب 

هجیتن هب  لوصو  زا  التبم و  ـالب  ماد  هب  ناـسنا  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  سفن  ياـهماد  نیرتقیقد  زا  و  تسا ، لـهج  سیلبا و  دـنج  نیرتگرزب 
. دوش بوجحم  مورحم و  تیالو ، هرجش  هرمث  زا  يرادروخرب  تیناسنا و 

یتح هک  درامـش  مزال  دوخ  رب  درک ، رظن  دوخ  رما  رخآ  لّوا و  هب  تریـصب  مشچ  فاـصنا و  نیع  اـب  تفاـیرد و  ار  بلطم  نیا  ناـسنا  نوچ 
هئیطخ نیا  و  درادرب ، دوخ  كولـس  هار  رـس  زا  تسا  نآ  لاـنم  لاـم و  اـیند و  هب  تبغر  ّتبَحَم و  نآ  مسا  هک  ار  قـیرط  راـخ  نیا  ناـکمإلا 

تراذق زا  تسا  بوبحم  هاگلزنم  هک  ار  هناخ  نیا  و  دنک ، رود  دوخ  بلق  هناخ  زا  تسا  ضرم  ره  ِّمُا  تسا و  هئیطخ  ره  سأر  هک  ار  هکلهم 
ورف نآ  قاور  قاط و  زا  ار  اهتب  و  هاتوک ، ادخ  هناخ  زا  ار  دیلپ  وید  هنابصاغ  تسد  و  دنک ، ریهطت  ناطیش  كرـش  سیلبا و  دونج  زا  و  كاپ ،

. دهد ینشور  ار  نآ  دوخ  ياههولج  زا  و  دنک ، ادیپ  تیانع  دوخ  لزنم  هب  هناخ  بحاص  ات  دزیر 
لادج تمواقم و  بات  و  میرادن ، يزیرگ  هار  هجنپ  يوق  نمشد  نیا  زا  و  مییالتبم ، ناطیـش  سفن و  مخ  چیپ و  رپ  ياهماد  رد  ام  ایادخ ! راب 

هب دـنک و  يریگتـسد  وت  ياـهتنم  یب  فطل  رگم  میوش ، راـچد  يرتمکحم  رتقیقد و  ياـهماد  هب  میوش ، نازیرگ  یماد  ره  زا  میرادـن ؛ وا  اـب 
(512 «. ) ُءاُکْبلا ُهُحالِس  َو  ُءاجَّرلا  ِِهلام  ُْسأَر  ْنَم  ْمَحْرا  ! » يدیَس ای  دناهرب . اوه  تعیبط و  یناملظ  هاچ  نیا  زا  دناسر و  قلطم  ریخ  تداعس و 
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هیلقن هّلدا  هب  داهشتسا  مشش : لصف 

. مینک افتکا  نآ  زا  يرصتخم  رکذ  هب  ام  دجنگب و  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  زا  شیب  نآ 
هیآ کی  رد  دهز  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعداجس  ترـضح  زا  (. 513 « ) ْمکاَتآ اَِمب  اوُحَْرفَت  َال  َو  ْمکَتاَف  اَم  یَلَع  اْوَسَْأت  اَلیِکل  : » یلاعَت ُهللا  َلاـق 

اب مزالم  هیناسفن  تافـص  زا  ار  دهز  هک  تسام  قباس  مالک  رب  دـهاش  نیا  ( 514 . ) دندومرف تئارق  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  تسادـخ و  باتک  زا 
هن و  دروخ ] یم   ] نآ راـبدا  رب  فّسأـت  هن  دـنک  اـیند  زا  ضارعا  دـشاب و  یلاـخ  اـیند  ّتبَحَم  زا  هک  یبلق  هتبلا  كرت . سفن  هن  میتفرگ ، لـمع 
ات دنکن  نآ  فراخز  ایند و  هب  هّجوت  هک  دهد  خر  ییانتعا  یب  يراگنا و  لهس  تلاح  کی  دهاز  بلق  يارب  دنکیم . نآ  لابقا  رب  یکانحرف 

: ِيُور دهد و  خر  وا  يارب  حرف  نآ  نایتا  زا  فّسأت و  نآ  توف  زا  هک  دسر  هچ 
اذه ام  َلِیق : َو  ِماَلْسِإلل » ُهَرْدَص  ْحَرْـشی  ُهیِدْهی  ْنأ  ُهّللا  ِدِری  ْنَمَف  : » یلاعَت ِِهلْوَق  ِیف  ِحْرَّـشلا  یَنْعَم  ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َِلئُـس  اَّمل 
ِراد ْنَع  ِیفاّجَتلا  ْمَعَن  : » َلاق ٌۀَمالَع ؟ ِکلِذل  ْلَه  َو  ِهللا ! َلوُسَر  ای  َلِیق : َحَـسَْفنا » َو  ُرْدَّـصلا  َُهل  َحَرَْـشنا  َْبلَْقلا  َلَخَد  اذإ  َرّوُنلا  َّنإ  : » َلاق ُحْرَّـشلا ؟

(515 «. ) ِِهلوُُزن َْلبَق  ِتْوَْمِلل  ُدادِْعتْسالا  َو  ِدُولُْخلا  ِراد  یلإ  َُۀبانإلا  َو  ِروُرُْغلا 
رون لباق  تسا و  کیرات  یناـملظ و  تسا ، َملاـع  نیا  دـنب  لُـغ و  کـُلم و  فـالغ  رد  و  تعیبط ، یناـملظ  راد  هّجوتم  بلق  اـت  تسا  مولعم 

یّلکب هک  اجنآ  ات  دنک  يونعم  رون  لوبق  دوش و  لصاح  وا  يارب  ردص  حرـش  دوش ، نآ  فراخز  ایند و  زا  فرـصنم  ردق  ره  تسین . تیاده 
: مالسلا هیلع  ِهللاِْدبَع  ِیبأ  ْنَع  دوش . لیمج  لامج  قلطم و  رون  هولج  قیال  سپ  دوش ، یفاجتم  فرصنم و  رورغ  راد  زا 

ِراد َیلإ  ًاَِملاس  اْینُّدلا  َنِم  ُهَجَرْخأ  َو  اهَءاوَد ، َو  اهَءاد  اْینُّدلا  َبویُع  ُهَرََّـصب  َو  ُهَناَِسل ، اَِهب  َقَْطنأ  َو  ِِهْبلَق ، ِیف  َۀَمکِْحلا  ُهللا  َتَْبثأ  اْینُّدلا  ِیف  َدَهَز  ْنَم 
(516 . ) ِمالَّسلا

صالخا باب  رد  هکنانچ  دنک ، ادیپ  نابز  هب  نایرج  بلق  زا  و  دوش ، رارقرب  تباث و  بلق  رد  تمکح  رون  نآ ، زا  ضارعا  ایند و  رد  دـهز  زا 
صلاخ ادخ  يارب  زور  لهچ  هک  یسک  : » تسا دراو  زین 
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دوخ دـصاقم  لاـمآ و  كرت  رد  یقیقح  دـهز  اـب  زین  صـالخا  ( 517 «. ) دـنک ادـیپ  نایرج  شناـبز  هب  شبلق  زا  تمکح  ياههمـشچ  دوش ،
بلق رد  نآ  فراـخز  اـیند و  ّتبَحَم  اـت  زین  و  تسا ، رفاـنم  داـضم و  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  ِتملظ  اـب  تمکح  ِتقیقح  و  تسا ، کـیرش 
(518 «. ) ُّمِصی َو  یِمْعی  ءیَّشلا  ُّبُح  : » دناهتفگ هکنانچ  تساهباجح ، نیرتمیخض  ّتبَحَم  هدرپ  اریز  تسا ؛ بجتحم  نآ  بویع  زا  تسا ،
يادـخ يزور  لامج . لیمج و  نآ  ياهیتشز  دـیامنیم و  نسح  همه  نآ ، ياهبیع  تسا ، نیزگیاج  بلق  رد  نآ  هب  تبغر  ایند و  ّتبَحَم  اـت 

نوچ سپ  مینک . ضارعا  نآ  زا  یهت و  ایند  ّتبَحَم  زا  ار  بلق  هک  دـهد  هئارا  ام  هب  ار  نامرد  درد و  و  دـنامهفب ، ام  هب  ار  نآ  ياهبیع  یلاـعت 
درد و ناـسنا  نوچ  دـتفا و  نوریب  هدرپ  زا  دوب ، هدرک  ییاـمندوخ  لاـمج  یبوخ و  ِتروص  هب  هک  ییاـهبیع  دـش ، قرخ  ظـیلغ  باـجح  نیا 

. ددرگ ناسآ  حالصا  قیرط  دوش و  نشور  وا  رب  كولس  هار  دیمهف ، ار  نامرد 
همه هب  دهد ،]  ] تسد ناسنا  يارب  یقیقح  دهز  رگا  دوش و  لصاح  سفن  تمالس  ایند  رد  دهز  اب  تسایاطخ ، مامت  سأر  ایند  ّبح  نوچ  و 

، دشابن سدق  ّزع  ریغ  هب  ّقلعت  نوچ  و  دوش ، لصاح  تاقّلعت  زا  اهبیع  مامت  نوچ  دوش ؛ جراخ  تمالـس  راد  هب  ایند  زا  بیع  یب  ملاس و  ینعم 
: مالسلا هیلع  ِهللاِْدبَع  ِیبأ  ْنَع  دهد . خر  هقلطم  تمالس 

یَّتَح ال ِنامیإلا  َةَوالَح  ُلُجَّرلا  ُدِـجی  ال  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  اْینُّدـلا . ِیف  َدـْهُّزلا  ُهُحاـتْفِم  َلـِعُج  َو  ٍتَیب  ِیف  ُهُّلک  ُریَْخلا  َلـِعُج 
(519 «. ) اْینُّدلا ِیف  َدَهَْزت  یّتَح  ِنامیإلا  َةوالَح  َفِْرعَت  ْنأ  ْمِکبُوُلق  یلَع  ٌمارَح  : » مالسلا هیلع  ِهللاِْدبَع  ُوبأ  َلاق  َُّمث  اْینُّدلا ،» َلکأ  ْنَم  ِیلابی 

هب تبغر  ایند و  هب  ّقلعت  و  دوشن ، رّـسیم  نآ  رد  دهز  ایند و  زا  هقالع  عطق  یب  تاداعـس ، تاریخ و  هب  ندیـسر  هک  دش  مولعم  ثیدح  نیا  زا 
دهز دوخ  دش ، رکذ  نیارب  قباس  هکنانچ  و  تسا ، تاریخ  باب  حاتفم  دهز  هک  دوش  مولعم  زین  تسا . باجتحا  تواقش و  لوصا  لصا  نآ ،

حتف سپ  تسا . باب  حتف  يارب  هکلب  تسین ، تاذلاب  دوصقم  دوخ  حاتفم ، هکنانچ  تسین ، تاذلاب  دوصقم 
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. دوش دهز  اب  تفرعم  تداعس و  ِباب 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و  دومرف ، نایب  ار  تاریخ  هجرد  لّوا  دهز و  هجرد  لّوا  دوخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نآ ، زا  سپ 

دهاوخن یناسنا  لزنم  یناحور و  ماقم  هب  درذگن ، یناویح  لزنم  زا  ات  دهز و  اب  رگم  دـباییمن ، یـسک  ار  نامیا  ینیریـش  هک  دومرف  لقن  هلآ 
، ینعم نیا  زا  مینادیمن  یفرح  یمـسا و  زج  مالـسا ، هکلب  نامیا  تقیقح  زا  میتسه ، مئاهب  لزنم  تاناویح و  هجرد  رد  هک  نونکا  ام  دیـسر .

: مالسلا هیلع  ِهللاِْدبَع  ِیبأ  ْنَع  میمهفیمن . ار  نامیا  ینیریش 
يِوْهی َو  ُِلقاْعلا ، ُلُجَّرلا  اهُرَذْـحی  ُِعقاّنلا ! ُّمَّسلا  اِهفْوَج  ِیف  َو  اهَّـسَم  َنْیلأ  ام  ِۀـیَْحلا ؛ ِلَثَمک  اْینُّدـلا  ُلَثَم  اّمَنإ  : » مالـسلا هیلع  ِیلَع  ِباـتک  ِیف  َّنإ 

(520 «. ) ُلِهاْجلا ِیبَّصلا  اهَیلإ 
زا ار  ایند  تسا ، رهاظ  وا  شیپ  ایشا  رهاظ  نطاب و  تسا و  تیناسنا  قرط  يداه  یناحور و  تاماقم  هب  فراع  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
رد نتفر  ورف  یتاداعس و  زا  ندنامزاب  یتّذل  ره  رد  یلو  تسا ، شخب  تّذل  هدنبیرف و  شرهاظ  ایند  هک  دنادیم  وا  دسانشیم . رتهب  سک  ره 

ار لاخ  طخ و  شوخ  يرام  دـهدیمن ، يزیچ  زیمت  رِهاظ  زج  هک  یلفط  دـنکیمن . رواب  دـنادیمن و  ار  نآ  لهاج  ِلفاغ  هک  تسا  یکلاـهم 
«. لوجع نتشیوخ  نت  كاله  رب  هراچیب  . » دیآیمن شرواب  دننک ، ریذحت  ار  وا  هچ  ره  و  دوش ، ناور  نآ  يوس  هب  قایتشا  لامک  اب  دنیبب ، هک 

(521)
تفرعم و لها  تحیصن  مارک و  ءایلوا  رابخا  ماظع و  ءایبنا  فحـص  ینامـسآ و  بتک  تیناسنا و  نایامنهار  تیاده و  هار  ناکلاس  همه  نیا 
زا ار  ام  نآ  فراخز  اهتنیز و  نآ و  لاخ  طخ و  شوخ  رهاظ  و  دنکیمن ، هدرکن و  يریثأت  چـیه  لهاج  نالفاغ  ام  بلق  رد  بولق  باحـصا 

تروص اریز  دـشابن ؛ نکمم  نآ  دـسافم  زا  زارتحا  هک  دوش  ام  رب  نآ  ِنطاب  ِفشک  يزور  هدرک ، لـفاغ  دراد  نطاـب  رد  هک  ياهدنـشک  رهز 
بوذ ار  نآ  ات  و ]  ] دوش طولخم  رگید  داوم  اب  الط  هک  روط  نامه  تسا ؛ هدـش  نآ  هب  هدولآ  هزیکاپ  كاپ و  ترطف  هدـش و  نطاب  شقن  نآ 
ُساّنلا : » تسا صلاخ  هرقن  الط و  ندـعم  نوچ  یناسنا  ترطف  دروآ . تسد  هب  صلاـخ  يـالط  دروآ و  نوریب  ار  نآ  ِصلاـخ  ناوتن  دـننکن ،
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(522 «. ) ِۀَّضِْفلا َو  ِبَهَّذلا  ِنِداعَمک  ُنِداعَم 
310

صولخ زا  درک ، ادـیپ  طالتخا  یلاعت  قح  ِریغ  ّتبَحَم  اب  نوچ  و  تسین ، تسا -  قلطم  لامک  هک  یلاـعت -  قح  ِّبح  زج  هصلاـخ  ترطف  رد 
یگدولآ یگتخیمآ و  نیا  نوچ  هک  دوش ؛ هدولآ  هتخیمآ و  تعیبط  اـیند و  ّتبَحَم  اـب  هک  تسا  نآ  طـالتخا ، رتـالاب  رتدـب و  دوش و  جراـخ 

ادـیپ شیامن  تسه ، هک  روط  نآ  وا  رد  یتقیقح  چـیه  دریگب و  راگنز  دوب ، یفاص  ترطف ، بسح  هب  هک  ار  بلق  هحفـص  یّلکب  داد ، تسد 
اَم َنوُِعبَّتیَف  ٌغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِّذَلا  اَّمأَف  « ؛ دوش عقاو  فارحنا  جاجوعا و  روط  هب  ای  دوشن ، عقاو  یـشقن  نآ  رد  قیاقح  زا  ًالـصا  ای  هکلب  دنکن ،

(. 523 « ) ِِهلیِوَْأت َءاَِغْتبا  َو  ِۀَْنتِْفلا  َءاَِغْتبا  ُْهنِم  ََهباَشَت 
هینیودـت تایآ  لیوأت  یهلا و  فیرـش  باتک  لیوأت  تسا ، هدـش  ایند  سفن و  ّبح  هیناسفن و  ياهاوه  اـب  طـلتخم  هک  هفرحنم  هّجوعم  بولق 

نیا و  دراد ، تلاخد  نآ  رد  سفن  ناطیـش و  فّرـصت  هک  تسا  يأر  هب  ریـسفت  نیا  و  دـننک ، دوخ  هیناسفن  ياهاوه  قبط  رب  ار  هینیوکت  هکلب 
. تسا مارح  لطاب و  ریسفت 

قْرُخ نآ : ّدض  قْفِر و  دصقم 16 

[ قرُخ قفِر و  ینعم  : ] لّوا لصف 

ُقفر و  هعفن ؛ هناعأ و  هقَفر : و  ٍفطلب ؛ هلماع  هیلعو : هلو  هب  ًاقفِر  َقَفَر  لاقی  . » تسا تمیالم  ارادم و  ینعم  هب  و  فنُع »  » ّدـض رـسک ، هب  قفِر » »
(524 . ) تسا بناج  نِیل  ینعم  هب  قفر »  » دنیوگ و قیفر  تمیالم ، ارادم و  هظحالم  هب  زین  ار  قیفر  ًاقیفر .» راص  يأ  ۀقافَر :

تـسا هدمآ  هلجع  رجز و  فنع و  لهج و  قمح و  لقع و  فعـض  ینعم  هب  قرُخ ، تسارادـم و  تقافر و  فالخ  بعت ، باب  زا  ًاقْرُخ  َقِرَخ 
ینعم هب  قَرَخ  و  ( 527  ) تسا نآ  قیزمت  ندرک و  هراپ  ینعم  هب  هماـج  قرخ  و  ( 526 « ) ٌنْمی ُْقفِّرلا  َو  ٌمؤُش  ُقْرُْخلا  : » ثیدـحلا یف  و  ( 525)

هب َقَرْخأ  و  فاخ ، َشِهَد و 
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رما کـی  هب  همه ، لوـصا  دـشاب و  ذوخأـم  رگیدـکی  زا  تاـغل ، رد  هدّدـعتم  یناـعم  ًاـعون  هک  تسا  نآ  رهاـظ  (. 528  ) هدـمآ شَهدأ  ینعم 
. دوش مولعم  لامعتسا  دراوم  رد  ّتقد  زا  هکنانچ  ددرگرب ،

[ ناسنا روما  رد  قفر  تلاخد  : ] مود لصف 

تیاده و ینید و  روما  هب  عجار  هچ  و  يوایند ، روما  قلَخ و  اب  ترـشاعم  باب  رد  هچ  تسا ، لماک  تیلخدم  روما  ماجنا  رد  ار  ارادم  قفر و 
. یلاعت هللا  یلا  كولس  سفن و  تضایر  هب  عجار  هچ  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  قلخ و  داشرا 

روما باب  رد  ًالثم  دشاب . روما  نیا  ضعب  هب  هراشا  تسا ،» موش  فنع  قرخ و  دراد و  تنمیم  قفر   » هک تسا  فیرش  ثیدح  رد  هکنیا  دیاش 
تَّدش اب  تسین  نکمم  دنک ، مار  عضاخ و  ار  اهنآ  دنک و  مدرم  بولق  رد  فّرـصت  ناسنا  تسا  نکمم  ارادـم  قفر و  اب  هک  روط  نآ  يوایند 

حتف و  دوش ؛ مار  هنطاب  هرهاظ و  ياوق  مامت  نآ ، ندش  مار  اب  هک  دنک  مار  ار  لد  یتسود ، قفر و  یلو  دوش . روما  زا  يرما  هب  قفوم  فنع ، و 
. تسا رتالاب  کلامم  حتف  زا  بولق 

. دوش زین  کلامم  حتف  بولق ، حتف  اب  تسا . بولق  حتف  زا  همه  اهیناشفناج ، تقادص و  يور  زا  ياهتمدخ 
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لیبق زا  ینید  دصاقم  رد  تسا ، نینچ  ییایند  دصاقم  رد  هکنانچ  و  تسا ، رتّرثؤم  زیچ  ره  زا  دـصاقم ، تفرـشیپ  رد  ارادـم  قفر و  هلمجلاب ،
گرزب ربمغیپ  یلاعت  يادخ  دش و  دهاوخن  یلمع  فیرـش  دصقم  نیا  نآ ، نودب  هک  تسا  تاّمهم  زا  ارادم  قفر و  مدرم  تیادـه  داشرا و 

هّوـق هک  تسا  مزـال  گرزب  قـلُخ  گرزب ، دـصقم  نینچ  يارب  هـتبلا  (، 529 « ) یتـسه گرزب  قلُخ  رب  وـت   » هک دـیامرفیم  شیاتـس  ار  دوـخ 
. دورن رد  قلخ ، داشرا  نادیم  زا  زیچ  چیه  اب  و  دشاب ، هتشاد  ار  تامیالمان  مامت  اب  تمواقم 

هب فصّتم  دـیاب  اهنیا  تهج ، نیا  زا  تسه . هدوب و  نادرخ  یب  توعد  نالهاج و  اـب  ترـشاعم  قح ، هار  ناـیداه  ِبعت  جـنر و  نیرت  تخس 
یب نالهاج و  ِتلاهج  ماـمت  اـب  هک  دـشاب  يروط  هب  اـهنآ  رد  ترـشع ، نسح  ارادـم و  قفر و  هّوق  دـیاب  دنـشاب و  هنـسح  قـالخا  نیرتگرزب 

تمواقم نادرخ ،
312

(530 . ) تسا رایسب  ینعم  نیا  هب  هراشا  هفیرش  تایاور  رد  هکنانچ  دننک .
خلت یهن  رما و  ناسنا  هقئاذ  رد  (. 531  ) تسا ندرک  ارادـم  ندومن و  قفر  نیمه  تاّمهم ، زا  یکی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب  رد 

نایب و ینیریـش  اب  ار  يراوگان  یخلت و  نیا  دیاب  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  دـنکیم . کیرحت  ار  تیبصع  بضغ و  تسا و  راوگان  و 
. دیامن مار  مرن و  ار  راک  تیصعم  تخس  لد  دنک و  رثا  شمالک  ات  دنک  ناربج  قلُخ ، نسح  ارادم و  قفر و 

ًاصوصخ سفن ، رب  يریگتخس  هک  اسب  هچ  دوریم . رامش  هب  تاّمهم  زا  سفَن ، اب  ارادم  قفر و  زین  قح  هار  كولس  سفن و  ضایترا  باب  رد 
هک هداتفا  قافتا  یلیخ  دـنک . رارف  قح  راب  ریز  زا  و  دوش ، كولـس  ضایترا و  زا  سفن  رّفنت  بابـسا  اهناوج ، يارب  ًاصوصخ  رما و  لـئاوا  رد 
رد دـندیدرگ . نید  هب  یلابیال  دـندش و  فرحنم  یّلکب  تاّبحتـسم ، رد  لماک  تبظاوم  دـیدش و  لاغتـشا  يدـنچ  زا  دـعب  سرون  ياـهناوج 

. میرادیم روکذم  ار  اهنآ  زا  یضعب  هللا -  َءاش  ْنإ  نیا -  زا  سپ  و  (، 532  ) تسه روما  نیا  زا  يرایسب  هب  هراشا  هفیرش  تایاور 

تسا لهج  دونج  زا  فنع  قرخ و  لقع و  دونج  زا  ارادم  قفر و  موس : لصف 

. تسا نآ  ِنوؤش  هیناـمحر و  تمحر  ِتاوَلَج  زا  تقاـفر ، تبحاـصم و  ارادـم و  قفر و  هک  دوش  مولعم  هکنآ  زا  سپ  دوش  قَّقحم  ینعم  نیا 
یلحارم نوؤش و  مامت  رد  یبلق  نینچ  هتبلا  درگنب ، تفوطع  تمحر و  رظن  اب  ادخ  ناگدـنب  هب  دـشاب و  هداتفا  تمحر  هولج  نآ  رد  هک  یبلق 

 - تاناویح زا  دوخ  عون  ریغ  اب  كولـس  رد  هکلب  دوخ ؛ عون  اب  ترـشاعم  رد  دنکیم  راتفر  ارادم  قفر و  اب  قباس ، لصف  رد  دش  روکذـم  هک 
ًاصوصخ و ناگیاسمه  ماحرا و  اب  كولس  رد  و  اهنآ ، اب  ترشع  ماّدُخ و  رد  و  دراد -  فّرـصت  اهنآ  رد  وا  دنتـسه و  وا  هرادا  تحت  رد  هک 

. دنک تقافر  تفوطع و  تمحر و  قفر و  اب  ترشاعم  مدرم ، فانصا  مامت  اب  هلمجلاب ،
يزیچ هتبلا  دنک . فیرش  لغش  نیا  هب  توعد  ار  اهنآ  تفوطع  تمحر و  یهلا ، یهن  رما و  ءارجا  قلخ و  میلعت  داشرا و  باب  رد  روط  نیمه 

تقافر اب  دش ، ادیپ  هینامحر  تمحر  رون  وترپ  زا  هک 
313

. تسا رود  نآ  زا  نآ  لاثما  فنع و  تّدش و  و  دریگیم ، ماجنا  ارادم  و 
، ترطف بسح  هب  رـشب  بولق  اریز  تسا ؛ هللا  ةرطف  مزاول  زا  هرومخم و  تاـیرطف  زا  قـفر  هک  دوـش  موـلعم  دـش ، حـضاو  همدـقم  نیا  نوـچ 
فنع و اب  و  دشاب ، ادخ  ناگدـنب  اب  توادـع  ضغب و  هب  هدولآ  هک  یبلق  نآ  و  تسا ، هینامحر  تمحر  هشقن  َملاع  و  تسا ، مْحَر  هب  رومخم 
یهاوخدوخ و سفن و  ّبح  هب  یگدولآ  نآ و  فراخز  ایند و  هب  یگدولآ  هطـساو  هب  و  جراخ ، هیهلا  ترطف  زا  دـنک ، راتفر  اـهنآ  اـب  قرخ 

. تسا هدش  بِجَتحم  ترطف  لصا  زا  يدنسپدوخ ،
زا قفر  سپ  تسارادـم . قفر و  ّتبَحَم  همزال  و  تسا ، قیالخ  راثآ و  هب  ّتبَحَم  تسا  هیلـصا  تایرطف  زا  هک  یلاـعت  قح  هب  ّتبَحَم  مزـال  زین 
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. تسا نآ  باجتحا  زا  تسا ، قرخ  هکنآ  لباقم  هرومخم و  ترطف  مزاول 

باب نیا  رد  هفیرش  رابخا  زا  ضعب  مراهچ : لصف 

نیا هب  ثیدح  نیدـنچ  ( 533 «. ) ِفـْنُْعلا یَلَع  یِطْعی  ـال  اـم  ِقـْفِّرلا  یَلَع  یِطْعی  َو  َقـْفِّرلا ، ُّبِحی  ٌقـِیفَر  َهللا  َّنإ  : » مالـسلا هـیلع  ٍرَفْعَج  یبأ  ْنـع 
(534 . ) تسا هدش  دراو  ًابیرقت -  نومضم - 

لامک تداعس و  قرط  تیاده  نوچ  عیارش -  عیرشت  یّتح  دیامرف ، راتفر  ارادم  قفر و  اب  دوخ  قولخم  اب  روما ، عیمج  رد  هنأش ) یلاعت   ) قح
، تسا داسف  قرخ و  نآ ، كرت  هچ  تسا ؛ حالص  قفر و  لامک  تاریزعت ، دودح و  لعج  نایغاط و  بیدأت  هکنانچ  تسا . قفر  نیع  تسا - 

قفر يورُخا  بیذـعت  يدابم ، تاـیاغ و  هب  ِناـملاع  دزن  هکلب  ( 535 «. ) ًاَْـقفِر ُقْرُْخلا  َناـک  ًاـقْرُخ  ُْقفِّرلا  َناـک  اذإ  َو  ، » نآ بکترم  يارب  یّتح 
. تسا

ِنامیإلا ُلُْفق  َو  ًالُْفق ، ءیَـش  ِّلِکل  َّنإ  : » مالـسلا هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبأ  ْنَع  ( 536 «. ) ُنامیإلا َُهل  َمُِّسق  ُْقفِّرلا  َُهل  َمُِّسق  ْنَم  : » مالـسلا هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبأ  َلاـق 
رد هک  دش  رکذ  قباس  هچنآ  رب  دنک  تلالد  فیرش ، ثیدح  ود  نیا  ( 537 «. ) ُْقفِّرلا
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ّتبَحَم سنا و  سفن  يدومن ، سفن  اب  تقفارم  نوچ  تسا و  نآ  اب  تارادم  تقفارم و  تاّمهم ، زا  یکی  هللا ، یلا  كولـس  سفن و  تضایر 

، تسا هیهلا  فراعم  باب  حـتف  نیا ، دـنک و  ادـیپ  قح  اب  ّتبَحَم  سنا و  هقلُع ، ّتبَحَم و  نیا  هطـساو  هب  و  دـنک ، ادـیپ  تاـعاط  تاداـبع و  اـب 
قح زا  بلق  ضارِعا  ببـس  نیا ، و  دوش ، راوگان  خـلت و  تیدوبع  تدابع و  حور ، هقئاذ  رد  هک  دوش  ببـس  یهاـگ  قرُخ ، فنُع و  هکناـنچ 

. دوش وا  بیصن  زین  نامیا  دشاب ، قفر  نآ  بیصن  هک  یسک  و  تسا ، قفِر  نامیا  ِلُفق  هک  دش  مولعم  سپ  دوش .
(538 «. ) َنُولِمَْحت ام  َنُولِمَتْحی  َساّنلا ال  َّنِإف  ْمِِهب ؛ اوُُقفْرا  َو  اِنتَعیِش ، یلَع  اُولِمَْحتال  ُرَمُع ! ای  : » مالسلا هیلع  ِهللاِْدبَع  ِیبأ  ْنَع  َۀَلَْظنَح  ِْنب  َرَمُع  ْنَع 

هیبلاـق هیبـلق و  لاـمعا  لـمحت  رد  مه  فراـعم و  مولع و  لّـمحت  رد  مه  مدرم  اریز  صاوخ ؛ يارب  تسا  یّلک  روتـسد  فیرـش ، ثیدـح  نیا 
يرارـسا زا  فراعم ، قیاقح  دـیحوت و  ریارـس  هکلب  درک ، سک  ره  شیپ  اشفا  ناوتن  فراـعم ، باـب  رد  ًاـصوصخ  ار  یملع  ره  و  دـنفلتخم ،

ءاملع یتح  مدرم ، هکنیا  هدش و  ادیپ  باب  نیا  زا  اهریفکت  اهلالضا و  اهیهارمگ و  عون  دشاب و  نوزخم  موتکم و  دیاب  شلها  شیپ  هک  تسا 
باحصا ای  قوذ  حالطصا و  بابرا  زا  یضعب  هک  تسا  نیمه  يارب  دندرگیمن . قیاقح  فراعم و  درگ  دننک و  زارتحا  هیهلا  مولع  زا  رهاظ ،

اب دنتفر  نوریب  ثیدح  نآرق و  حالطصا  زا  و  دندرک ، نایب  حیبق  تشز و  ظافلا  اب  ار  هفیرش  دصاقم  و  دندرک ، کّتهت  هینافرع  هیمـسر  مولع 
ار نآ  يدـب  تروص  هب  اهنآ  یلو  تسا ، دوجوم  مالـسلا  مهیلع  يدـه  هّمئا  ثیداحا  ادـخ و  باتک  رد  لمکأ  روط  هب  دـصاقم  نامه  هکنآ 

تروص زا  ار  تقیقح  رشق و  زا  ار  ُّبل  هک  دنتشادن  نآ  تقاط  زین  اهنیا  تسا . هدش  نیب  رهاظ  عابط  رّفنت  بابـسا  تهج ، نیا  زا  دنداد . هولج 
. دندش فلاخم  بلطم  لصا  اب  هرسکی  دننک ؛ ادج  ظفل  زا  ار  ینعم  و 

و (، 541  ) ءزج هن  لهچ و  ای  ( 540  ) هجرد هد  ای  ( 539  ) مهـس تفه  هب  هدومن  میهـست  ار  نامیا  هک  یتایاور  دشاب  ینعم  نیا  هب  هراشا  دیاش 
لیمحت وا  رب  مهس  ود  دیابن  تسا ، مهس  کی  ياراد  هک  یسک  دناهدومرف 

315
. روط نیمه  و  (، 542  ) دومن لیمحت  وا  رب  مهس  هس  دیابن  تسا ، مهس  ود  ياراد  هک  یسک  و  درک ،

تأرج نآ : دض  تَبْهَر و  دصقم 17 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 528 

http://www.ghaemiyeh.com


[ تَبْهَر ینعم  : ] لّوا لصف 

 - ءار حتف  هب  نابهَر -  فاخ و  يأ  ًانابَهَر : ًانابهُر و  ًابهَر و  ًابهُر و  ًۀبهر و  نیع -  حـتف  رـسکب و  َبَِهَر -  لاقی  تسا . فوخ  ینعم  هب  تبهَر 
ِذئاذـل زا  لازتعا  قلخ و  زا  يریگ  هرانک  تینابهَر ، تسا و  نیباـهَر  ناـبهُر ، عمج  و  بهار ، عمج  ناـبهُر ، فوخ و  رد  غلاـبم  نایـشخ  لـثم 

(. 543 « ) ِمالسإلا ِیف  َۀِینابْهَر  ال  « ؛ تسا هدش  نآ  زا  یهن  مالسا  رد  و  تدابع ، هب  لاغتشا  يارب  تسایند 
تسا و لقع  دونج  زا  هک  یلاعت  قح  زا  فوخ  دوش و  ّبترتم  يرایـسب  دـسافم  نآ  رب  ًاعون  هک  تسا  لهج  تیاغ  زا  ینعم  نیا  هب  تیناـبهر 

هـشوگ تولخ  هکلب  تسین . ینعم  نآ  هب  تیناـبهَر  اـب  مزـالم  تسا ، لـهج  دونج  زا  هک  تسا  قح  رب  تأرج  لـباقم  سوفن و  تاحلـصُم  زا 
قح ریغ  هب  تسا  بلق  ِلاغتشا  كرت  زا  ترابع  هک  تفرعم  لها  حلطـصم  هب  تولخ  هچرگ  (، 544  ) تسین قلخ  زا  يریگ ]  ] هرانک ینیشن و 

تسا یحجار  بلطم  هکلب  تسین ، تینابهر  زین  ینعم  نیا  هطلخ . كرت  لازتعا و  زا  هبترم  کی  اب  رگم  دوشن  لصاح  ًاعون  ای  یهاگ  (، 545)
. ًالقع ًاعرش و 

دونج زا  زین  اجر  اذهل ، درادن . تمحر  هب  اجر  اب  تافانم  زین  نآ  و  تسا ، قح  زا  فوخ  زا  ترابع  تسا ، لقع  دونج  زا  هک  تبهر  هلمجلاب ،
. تسا طونق  لباقم  هک  تسا  لقع 

فوخ تاجرد  فالتخا  مود : لصف 

. تسا تفرعم  تاجرد  فالتخا  هللا و  یلا  نیکلاس  دابع و  تاجرد  فالتخا  بسح  هب  فوخ ، تاجرد  فالتخا 
316

هب قحلم  تسا . لیبق  نیا  زا  ناشفوخ  نیفئاخ  عون  و  تسا ، هّماع  ِفوخ  نیا ، تسا و  باذـع  باـقع و  زا  فوخ  فوخ ، زا  ِلّوا  هجرد  سپ 
رد تسین و  صلاخ  تداـبع  دـمآ ، اـج  هب  فوخ  نیا  زا  یتداـبع  رگا  هبوبحم ، ذـئاذل  هب  ندیـسرن  باوث و  نادـقف  فوخ  تسا ، هجرد  نیا 

(546 «. ) تسا نارودزم  ای  ناگدنب  ِتدابع  نیا  : » دندومرف هفیرش  ثیداحا 
و دـنوش ، رود  الوم  سّدـقم  تحاس  زا  ادابم  هک  دنتـسه  نآ  زا  ِفئاخ  نانیا  تسا . باـتع  زا  ِفوخ  نآ  تسا و  هّصاـخ  فوخ  مود ، هجرد 

برق و  تسه ، نانآ  حور  هقئاذ  رد  هیونعم  تاّذل  یلو  دـندش ، رود  یناویح  تاّذـل  هب  هجوت  زا  نانیا ، دـنوش . عقاو  یفطل  یب  باتع و  دروم 
. دنبلاط ار  ماقم  تلزنم و 

اهنآ نآ  تّذـل  روضح و  قوش  و  دـنرادن ، هیطع  هب  یهجوت  نانیا  تسا . باـجتحا  زا  ِفوخ  نآ  تسا و  ّصاوخ  ّصخا  فوخ  موس ، هجرد 
ماقم هچرگ  تشاد ، بوسحم  ار  نآ  ناوتن  یقیقح  فوخ  هللا و  ۀـّبَحَم  دـشاب  راک  رد  تیناسفن  ياـیاقب  اـت  یلو  هدرک ، عطقنم  اـیند  ود  زا  ار 
هاتوک نآ  زا  رتمک  نآ و  زا  نابوجحم ، اـم  لاـثما  عمط  تسد  و  دیـسر ، دـنناوتن  نآ  هب  تفرعم  لـها  زا  صَّلُخ  زج  هک  تسا  یگرزب  خـماش 

. تسا
ناش هیفاـص  بولق  رب  هک  لـالج  لاـمج و  ياـههولج  زا  ناـنیا ، دـندش . كاـپ  تیناـنا  گـنر  زا  اـهنآ  هک  تساـیلوا  فوخ  مراـهچ ، هجرد 

. دوشیم لصاح  ناشیارب  تبهر  دوشیم ،
لباـقم رد  و  تسا ، یـصاعم  رب  تأرج  لّوا ، هجرد  لـباقم  هجرد  تسا : تأرج  زا  ياهجرد  تبهر ، ِتاـجرد  نـیا  زا  هـجرد  ره  ِلـباقم  رد 

، مراـهچ هجرد  لـباقم  و  ًاراـیتخا ، تسا  بُجُح  رد  دورو  رب  تأرج  موـس ، هجرد  لـباقم  رد  تساهـشزغل ، تاـّلز و  رب  تأرج  مود ، هـجرد 
. تسا هیناطیش  هیسفن  هغبص  ینیبدوخ و  رب  تأرج 
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تسا لهج  دونج  زا  تأرج  لقع و  دونج  زا  تبهر  فوخ و  موس : لصف 

رد فـالتخا  هچرگ  دوشن ، تفاـی  نآ  فـالخرب  دوش ، شیتـفت  بولق  عیمج  رگا  هک  تسا -  نآ  رب  رَّمخم  رـشب  عیمج  هک  ياهیرطف  روما  زا 
نیا ِلصا  رد  یلو  دنشاب ، هتشاد  قیداصم  دراوم و 

317
دوش لصاح  ناراّبج  نیطالـس و  نیردتقم و  زا  بولق ، رد  هک  یفوخ  تبهر و  تسا . میظع  زا  بیهرت  میظعت و  دنتـسین -  فلتخم  تقیقح 

تیـصعم و هجو  چـیه  هب  هک  یـصاخشا  لداـع ، ناطلـس  روضح  رد  اذـهل ، تسا . میظع  میظعت  ترطف  زا  ررـض ، زا  ناـنیمطا  تقو  رد  یّتح 
رد دـندرک ، كاردا  ار  یِملاع  یگرزب  تمظع و  هک  یناسک  هکلب  دنتـسه ؛ فئاخ  بهار و  کـچوک و  دـنرادن  غارـس  دوخ  [ زا  ] یـشکرس

. دنتسه ًالماک  ناشررض  زا  نومأم  هکنآ  اب  دنوش  فئاخ  ترطف ، بسح  هب  وا  لباقم 
زا هک  ناـنآ  میدرکن . تمظع  كاردا  هک  تسا  نآ  يارب  درادـن ، دوـجو  یلاـعت  قـح  زا  تبهر  فوـخ و  ناـبوجحم ، اـم  بوـلق  رد  هـکنیا 

ِتوطـس تمظع و  رون  زا  اهنآ  ياهبلق  تشهب ، منهج و  هب  تاـفتلا  نودـب  ررـض و  عفن و  هب  هّجوت  یب  دـندوب  هدـمآ  نوریب  تعیبط  باـجح 
مالسلا مهیلع  ایلوا  روضح  داعیم  هک  زامن ، تقو  رد  ناشکرابم  ياهگنر  ( 548 . ) دندرکیم شغ  ادخ  فوخ  زاو  ( 547 ، ) دیزرلیم لالج ،

لوسر جارعم ، هلیل  رد  ( 550 . ) دـندشیم دوخ  یب  دوخ  زا  دـیزرلیم و  ناشکرابم  تشپ  و  ( 549 ، ) دـشیم درز  تساهنآ ، برق  جارعم  و 
ششوه هب  تمحر  سنا و  ياههولج  زا  نآ  زا  سپ  و  درکیم ، شغ  تمظع ، ِتاولج  زا  ياهولج  ره  هدهاشم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

مامت هب  ّتبَحَم ، قشع و  ترطف  اجنآ  دوبن . باقع  باذع و  زا  یمـسر  مسا و  تمظع و  زج  يزیچ  زا  فوخ  ماقم  اجنآ  ( 551 . ) دندروآیم
. دوبن ادج  قح  مکح  زا  ترطف  مکح  و  دوب ، امرف  مکح  باجتحا ، هبیاش  یب  ینعم  مامت  هب  تبغر ، تبهر و  ِترطف  و  تقیقح ،

یلاعت قح  زا  تبهر  باجتحا ، زا  هزادـنا  ره  هب  و  دـهدن ؛ خر  ترطف  باجتحا  یب  دـشاب  هک  هبترم  ره  هب  تأرج  هک  تسناد  دـیاب  اـجنیا  زا 
. رگید ياهتبهر  اهفوخ و  هب  دوش  لیدبت 

ربک نآ : ِّدض  عضاوت و  دصقم 18 

ربک عضاوت و  ینعم  لّوا : لصف 

تافـص زا  زین  ربک  هکناـنچ  تسناد ، هیناـسفن  تافـص  زا  ار  نآ  دـیاب  ربکت ، هن  تسا  هداد  رارق  ربـک  لـباقم  رد  ار  عضاوت  هکنآ  تبـسانم  هب 
ناسنا تروص ، ره  رد  تسا . ندرک  یکچوک  راهظا  عضاوت  تغل ، فرع و  ِرهاظ  رد  هچرگ  تسا . ندرک  ربک  راهظا  ربکت  تسا و  هیناـسفن 

و دوش ، بوجحم  دوخ  بویع  صیاـقن و  زا  هک  دوش  ببـس  سفن ، هب  طِْرفُم  ّتبَحَم  یهاوخدوخ و  نیا  تسا ، هاوخدوخ  نیبدوـخ و  نوـچ 
ددرگ فعاضم  شرظن  رد  دراد  هک  ییاهیبوخ  لیاضف و  و  دنک ، هولج  یبوخ  شرظن  رد  دوخ  ياهیدب  یهاگ  هکلب  دنیبن ؛ ار  دوخ  ياهیدـب 

. ددرگ فعاضم  شرظن  رد  اهنآ  ياهیدب  دوش و  بوجحم  هک  دوش  رایسب  نارگید  یبوخ  زا  تبسن ، نیمه  هب  و 
. شدوخ هب  دوش  ادـیپ  یباجعا  تلاح  سفن  رد  درک ، کمک  زین  سفن  هب  ِطِْرفُم  ّتبَحَم  دـید و  ار  نارگید  صقن  دوخ و  لاـمک  نوچ  سپ 
زا رتگرزب  ار  دوخ  دهد و  تسد  وا  يارب  یگرزب  يدنلبرـس و  تلاح  دـهد و  عیفرت  نارگید  رب  ار  دوخ  سْفَن ، ِنطاب  رد  تلاح ، نیا  زا  سپ 

رهاظ رد  نارگید ، رب  دنک و  يزارفرـس  یـشکرس و  دوش ، رهاظ  ندب  کُلم  رد  یبلق  ِتلاح  نیا  نوچ  تسا و  ربک  تلاح  نیا  دنیب . يرگید 
. تسا ربکت  نیا  دشورف و  یگرزب  زین 

نظءوس دوخ  هب  درگنب و  يریگ  هدروخ  رظن  اب  دوخ  هب  هکلب  دنیبب ؛ تسه  هک  روط  نامه  هب  ار  دوخ  دـیآ و  نوریب  باجتحا  نیا  زا  نوچ  و 
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ِّنظ نسح  اب ] ، ] دش هارمه  رظن  نیا  اب  نوچ  دـبایرد و  ار  سفن  راقتفا  ّتلذ و  و  دوش ، راوخ  کچوک و  شرظن  رد  شدوخ  سپ  دـنک ، ادـیپ 
نیا درامش . رتکچوک  نارگید  زا  ار  دوخ  و  دوش ، ادیپ  یگدنکفا  رس  لاح  سفن ، رد  مک  مک  ادخ  تاقولخم  ندرمـش  گرزب  نارگید و  هب 

. درک عضاوت  دنیوگ : دش ، رهاظ  هک  ندب  کُلم  رد  نآ  راثآ  هک  تسا  یبلق  عضاوت  تلاح ،

ربکت عضاوت و  تاجرد  مود : لصف 

. تسا نآ  لباقم  هجرد  ره  رد  ربکت  هک  تسا  یتاجرد  عضاوت  يارب 
رد تیدوبع  ّتلذ  تیبوبر و  لامک  هدهاشم  هک  تسا  ماظع  ءایبنا  لَّمک و  ءایلوا  عضاوت  لّوا ،

319
لماک زین  عضاوت  ِتقیقح  رد  دندرگ ، لماک  هدهاشم  ود  رظن و  ود  نیا  رد  هچ  ره  و  دنک ، داجیا  ناشبلق  رد  ار  ّللذـت  عضاوت و  ِتیاغ  اهنآ ،

؛ یلاعت قح  سّدقم  هاگـشیپ  رد  تسا  تادوجوم  نیرتعـضاوتم  نییبنلا ، متاخ  هللا  ِدابع  ِدبعَا  هللا و  ِقلخ  ِفرعَا  سّدـقم  ِتاذ  هکنانچ  دـنوش ،
. تسا تادوجوم  نیرتلماک  تیدوبع ، صقن  تیبوبر و  لامک  هدهاشم  رد  اریز 

يارب عضاوت  ّلظ  نانیا ، يارب  عضاوت  و  دنعضاوتم ، زین  وا  رهاظم  يارب  دنعضاوتم ، الع ) ّلج و   ) قح يارب  هکنانچ  نیعـضاوتم ، زا  هفیاط  نیا 
هک عضاوت  نیا  و  دنراد ، قح -  هب  ّتبَحَم  عبات  قح -  رهاظم  هب  ّتبَحَم  و  دنتسه ، زین  ّتبَحَم  ماقم  ياراد  عضاوت ، رب  هوالع  نانیا  تسا . قح 

. تسا عضاوت  بتارم  نیرتلماک  تسا ، ّتبَحَم  اب  عوفشم 
يروضح تدـهاشم  اب  تفرعم  ماقم  اریز  رتصقاـن ؛ هبترم  رد  نکل  تسه ، اـیلوا  عضاوت  نیمه  اـهنآ  رد  هک  تسا  تفرعم  لـها  عضاوت  مود ،

. دراد قرف 
تمکح رون  هب  اهنآ  بلق  دنـشاب و  هدیـسر  یهلا  تمکح  ماـقم  هب  رگا  زین  ناـنآ  تساـهنیا . زا  سپ  هبتر ، رد  هک  تساـمکح  عضاوت  موس ،

(552 . ) هدش شرافس  هراب ، نیا  رد  ینامقل ، ياهتمکح  رد  هکنانچ  دنوش ، عضاوتم  قلخ  قح و  يارب  دشاب ، هدش  نشور 
سپ دناهتخانـش . هداد ، ینـشور  اهنآ  ِرون  هک  اجنآ  ات  زین  ار  دوخ  و  دـندرک ، ادـیپ  هللااب  ِملع  نامیا ، رون  هب  هک  تسا  نینمؤم  عضاوت  مراهچ ،

. دنوش عضاوتم  قلخو ، قح  يارب 
. دوش لصاح  سفن  يارب  ییایربک  یباجتحا ، ره  رد  اریز  تسا ؛ يّربکت  بتارم ، نیا  زا  کی  ره  لباقم  رد 

، سفن هب  ملع  هللااب و  ملع  شأدـبم  عضاوت  تارمث . رد  مه  تایاغ  رد  مه  يدابم  رد  مه  دراد ، اهقرف  سفن  تّزع  اب  ّربکت  و  ّقلمت ، اـب  عضاوت 
. یناسفن لامک  شا  هرمث  هجیتن و  و  ادخ ، تمارک  ای  تسادخ  شتیاغ  و 

. راع صقن و  يراوخ و  تّفخ و  شا  هرمث  و  تسا ، سفن  شتیاغ  لهج و  كرش و  شأدبم  ّقلمت ،
سفن و شتیاغ  وا و  رهاظم  قح و  زا  تلفغ  لهج و  یهاوخدوخ ، ینیبدوخ ، شأدبم  ربکت ،
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. نایغط یشکرس و  شا  هجیتن  و  تسا ، ییامندوخ 

. ریغ كرت  شا  هرمث  و  تسادخ ، شتیاغ  و  یلاعت ، قح  رب  دامتعا  هللا و  یَلع  ِلکوت  شأدبم  سفن ، تّزع 

[ ردص قیض  ردص و  حرش  : ] موس لصف 

ردـص حرـش  ياراد  هک  یناسنا  تسا . نآ  قیـض  ردـص و  حرـش  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  يرایـسب  بابـسا  تابجوم و  ّربکت ، عضاوت و  يارب 
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هعس دیاین . مهم  گرزب و  شرظن  رد  دهدن و  تیمها  نآ  هب  دنیبب ، دوخ  رد  مَشَح  تلود و  لانم و  لام و  لامج و  لامک و  زا  هچ  ره  دشاب ،
زا ردص ، هعـس  نیا  دنکن . يزیربل  زیچ  چیه  شدوجو ، فرظ  زا  دنک و  هبلغ  یبلق  تادراو  مامت  رب  هک  تسا  يردق  هب  یناسنا ، نینچ  دوجو 

. دناسر هنینأمط  نانیمطا و  ماقم  هب  ار  بلق  و ] [ ؛ دوش ادیپ  یلاعت  قح  تفرعم 
دـسر ياهبترم  هب  شتّمه  و  دزادـنیب ، وا  رظن  زا  ار  نایناهج  ناهج و  مامت  و  دـنک ، فرـصنم  تعیبط  رظانم  لزانم و  زا  ار  لد  یلاعت  قح  دای 

گرزب و اهنآ  هطـساو  هب  ار  دوخ  دوشن و  وا  ریگ  نماد  دنک ، ادیپ  یبلق  تادراو  هچ  ره  سپ ، دـیاین . شرظن  شیپ  رد  دوجو  ملاوع  مامت  هک 
يارب عبت  هب  و  دوش ، قح  يارب  عضاوت  أـشنم  دوخ ، نیا  دـشاب . کـچوک  شرظن  رد  تسوا ، راـثآ  قح و  زا  ریغ  هچ  ره  درامـشن و  راوگرزب 
ادـیپ یهاوخدوخ  یبلط و  عفن  زا  هک  ّقلمت  حور  اریز  دوش ؛ مه  يراوگرزب  سفن و  تّزع  أـشنم  نیمه ، دـنیب . قح  زا  زین  ار  قلخ  اریز  قلخ ؛

. تسین وا  رد  دوش ،
مه تسا و  ردص  قیض  زا  مه  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  لباقم ، رد  سفن . تّزع  عضاوت و  ردص  هعس  و  دروآ ، ردص  هعس  یهاوخادخ  سپ ،

دوش و گرزب  شرظن  رد  دنیبب  دوخ  رد  هچ  ره  تشاد ، ردص  قیـض  تیلباق و  ِفعـض  نوچ  اریز  تسا ؛ ّربکت  أدبم  نآ  دروآ و  ردص  قیض 
 - تسوا عمط  دروم  هک  ایند -  لها  شیپ  نآ ، دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  تسا ، سفن  ریـسا  نوچ  لاح  نیع  رد  دنک ، یگرزب  ّللدت و  نآ  هب 

. دیوگ اهقّلمت  دشک و  يراوخ  ّتلذ و 
حالصا هار  و  یهاوخدوخ ، سفن و  ّبح  تائیـس  صیاقن و  همه  أدبم  و  سفن ؛ كرت  تسا و  هللا  ۀفرعم  تالامک  رد  يدابم  همه  أدبم  هکلب 

ياهاوه كرت  تسا و  قح  هب  لابقا  دسافم ، مامت 
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(554 «. ) تسامش ِسفن  ِتب  اهتب ، ردام  (. » 553 « ) کِسْفَن ْنِمَف  ٍۀَئیَس  ْنِم  َکباَصأ  اَم  َو  ِهَّللا  َنِمَف  ٍۀَنَسَح  ْنِم  َکباَصأ  اَم  « ؛ هیناسفن
عطقنم ملاع  همه  زا  دش ، عطقنم  دوخ  زا  نوچ  دنک و  عطقنم  دوخ  زا  ار  ناسنا  دش ، لماک  نوچ  ّبُح ، نیا  دَرَوآ . ادـخ  ّبُح  ادـخ ، تفرعم 

نطاب زا  عولط و  وا  بلق  نطاب  رد  لزا  رون  و  دوش ، هزیکاپ  تعیبط  سْجِر  ناطیش و  ِزْجِر  زا  و  ددنبن ، نارگید  دوخ و  هب  عمط  مشچ  و  دوش ،
زا قلخ ، همه  شیپ  تسا  عضاوتم  هک  لاح  نیع  رد  سپ  دوش . ینارون  یهلا و  وا  ءاضعا  اوق و  مامت  لوق و  لعف و  و  دـنک ، تیارـس  رهاظ  هب 

. دشابن هتخود  قلخ  تسد  هب  شمشچ  و  دنکن ، زاب  یسک  شیپ  عمط  دیما و  مشچ  و  دیوگن ، ّقلمت  سک  چیه 
، دش سفن  هدنب  نوچ  دـنک . سفن  ریـسا  عطقنم و  ادـخ  زا  ار  ناسنا  سفن ، ّبح  یهاوخدوخ و  سفن و  تیؤر  قح و  زا  باجتحا  سکعلاب ،
، لاح نیع  رد  و  دزود ، اهنآ  هب  عمط  مشچ  و  دوش ، راوخ  عضاخ و  لانم  لام و  ایند و  نابحاص  شیپ  و  دور ، اجنآ  دید ، سفن  تاّذل  اج  ره 

. دیامن يزارفارس  دنک و  ّربکت  درادن ، اهنآ  هب  دیما  مشچ  هک  نانآ  ناتسدریز و  هب 

[ باب نیا  رد  هظعوم  : ] مراهچ لصف 

ِلمع یهلا و  ِعفان  ِملع  نآ  دـهاکب ، سفن  ياهیـشکرس  زا  دـنک و  رود  سیلبا  تافـص  هیناسفن و  ياـهاوه  زا  ار  ناـسنا  هک  یلمع  ملع و  ره 
ناسنا هیناطیش  لئاذر  هیناسفن و  تافص  زا  مک  تسد  ای  دنک  داجیا  یشکرس  بجُع و  هک  یلمع  ملع و  ره  سکع ، هب  تسا . بولطم  ِحلاص 

ِفراـعم ملع  هچرگ  تسا  ییادـخ  ِملع  عفاـن و  ملع  نآ  هن  تسا . هراـّمأ  سفن  ناطیـش و  فّرـصت  يور  زا  لـمع  ملع و  نآ  دـنکن ، اّربـم  ار 
مَدَق لطاب ، قح و  كولس  ریس و  رد  نازیم  دشاب . طیارـش  عماج  هچرگ  تسا  حور  يارب  راگزاس  حلاص و  لمع  نآ  هن  و  دشاب ، یحالطـصا 

عضاوت و نامه  رد  هکلب  تسین ، جـیاتن  تارمث و  مامت  رد  ام  نخـس  نونکا  تفایرد . دـیاب  شتارمث  زا  ار  نآ  تمـالع  و  تسا ، قح  سفن و 
رایسب لیاضف  ياراد  ملع ، انامه  ملع ! بلاط  يا  : » دومرف نیدّحوملا  یلوم  ترضح  تسا . ّربکت 
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(555 … «. ) تسا دسح  زا  تئارب  نآ ، مشچ  عضاوت و  نآ ، رَس  سپ  تسا .
، هداد رارق  رظن  تحت  رد  ار  دوخ  و  دنک ، رکفت  هیناسفن  تاکلم  دوخ و  لاوحا  دوخ و  رد  تسا ، لمع  ملع و  ياراد  هک  یناسنا  دـیاب  نونکا 

رون دنیبب  تسا ، فراعم  لها  زا  رگا  هتـشاذگ ؟ ثرا  هب  وا  رد  ملع  یتاکلم  هچ  تسه ، مولع  زا  ياهتـشر  ره  رد  دـنیبب  دـنک ، لماک  شیتفت 
رد تـلواُزم  يدـنچ  هطــساو  هـب  هـکنآ  اـی  هدـش ؟ عـضاوتم  هدرک و  ادـیپ  تـّبَحَم  وا  رهاـظم  قـح و  اـب  هدرک و  نـشور  ار  وا  لد  هللا  ۀـفرعم 

املع رگید  دناوخیم و  يرشق  ار  امکح  دنکیم و  هاگن  تسا -  سیلبا  رظن  هک  تراقح -  رظن  هب  املع  عیمج  ملاع و  همه  هب  تاحالطـصا ،
!؟ دنکیم رظن  تاناویح  نوچ  ار  مدرم  دروآیمن ، باسح  وزج  ار 

تراسا زا  ار  ناسنا  دـیاب  هک  يزیچ  هدـش . ناناج  ِراسخر  باقن  هللا و  ۀـفرعم  باجح  زغم ، یب  ِتاحالطـصا  نیا  هک  دـنادب  تسا  نینچ  رگا 
. هداد رارق  ناطیش  ياهریجنز  ریز  رد  هدرک و  سوبحم  تعیبط  نجس  رد  ار  ناسنا  دوخ  دربب ، نوریب  تعیبط  قیالع  زا  دنک و  هتـسراو  سفن 

یتسرپدوخ یهاوخدوخ و  ِتب  سفن و  ِرّانُز  دوخ  دشکیم و  مدرم  مشچ  هب  ار  هیهلا  فراعم  دنزیم و  ّتبَحَم  قشع و  لزانم  زا  داد  هراچیب 
برق ماقم  زا  مدآ  هب  ّرُبکت  هب  سیلبا  دنکیم . یـشکرس  دنتـسه -  وا  زا  هک  وا -  ناگدنب  هب  لفاغ و  ملاع  يادـخ  زا  دراد و  هماج  ِریز  رد  ار 

زْجِر زا  یهلا و  ار  لد  دـیاب  هللا  ۀـفرعم  ِرون  تاهیه ! ینک ؟ ادـیپ  فراـعم  هب  یهار  یهاوخیم  ناـگدازمدآ ، هب  ّربکت  نیا  اـب  وت  و  دـش ، رود 
. هداد رارق  سیلبا  ءالیتسا  دروم  ناطیش و  هاگلزنم  ار  وت  لد  هداد ؛ سکع  هب  هجیتن  وت  رد  هک  دش  هچ  سپ  دنک . رود  یناطیش 

و لفاغ ، ادخ  زا  و  دوخ ، هب  مرگرس  ار  وت  هک  تسا  ناطیـش  سفن و  تاسیبلت  زا  زین  نیا  یفراعم ؟ لها  هللا و  لها  ینکیم  نامگ  وت  هراچیب !
همه یناوخیم و  قح  زا  ار  ملاـع  ینزیم و  تاـیّلجت  زا  مَد  ملع ، ماـقم  رد  هدرک . شوخلد  راد  تروص  رـس و  ِظاـفلا  میهاـفم و  یتـشم  هب 
لها شیپ  ینکیم . ّربکت  یـشکرس و  ناگدازمدآ  هب  و  ینکیم ، تکرـش  ناطیـش  اب  لمع  ماـقم  رد  ییوگیم و  قح  تاوَلَج  ار  تادوجوم 

. تسا یلاعت  قح  هب  ّربکت  نیا ، تفرعم 
سپ دنک ، داجیا  ّلُلدَت  یشکرس و  يراسکاخ ، ینتورف و  ياج  هب  ناسنا  رد  هک  یفراعم  ملع  نآ 
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هک تسین  عقوت  رگید  ِمولع  زا  اریز  تسا ؛ رت  تسپ  موـلع  ماـمت  زا  دـنک ، لـصاح  ار  هجیتـن  نیا  رگا  تاحالطـصا  نیا  تسا . سیلبا  هدـنام 

ییاوعد نینچ  زین  مولع  نآ  ناـبحاص  دـناهر . او  تعیبـط  یناـملظ  ياـهباجح  زا  و  دـنک ، نوریب  هرـسکی  هیناـسفن  دویق  زا  یهلا و  ار  ناـسنا 
تحاس زا  ار  اهنآ  هللا  ۀـفرعم  هلیـسو  و  هدـشن ، ادـیپ  اهنآ  رد  تکاله  بجوم  ِبجُع  نیا  لقاال  دـنرتکیدزن . تمالـس  هب  اـهنآ  سپ  دـنرادن .

. تسا قح  هب  ّربکت  قلخ  هب  تّربکت  تدوخ ، رارقا  بَسَح  هب  وت  یلو  دندرک ، قلخ  هب  ّربکت  دـننک ، ّرُبکت  نانآ  رگا  هدرکن . رود  قح  سّدـقم 
تعیبط هاچ  هب  نتفر  ورف  رد  ار  دوخ  زیزع  رمع  هک  تاحالطـصا  ياهراپ  مرگرـس  میهافم و  یتشم  راتفرگ  هراـچیب  يا  وت  لاـح  هب  ياو  سپ 

لمع هلیـسو  ار  یناّـقح  ملع  قح و  وت  يدرک ، تناـیخ  فراـعم  هب  وت  يدـش ! رود  هّقح  فراـعم  موـلع و  هطـساو  هب  قـح  زا  و  يدـنارذگ ،
لزنمرـس زا  ار  وت  هک  روخم  ار  نیعل  سیلبا  لوـگ  و  نکم ، شوـخ  لد  میهاـفم  نیا  هب  و  زیخرب ، تلفغ  باوـخ  زا  يردـق  يدرک . یناـطیش 

. دنک رود  یلاعت  قح  برق  تیناسنا و 
هچ وت  بلق  رد  مولع ، نیا  زا  نیبب  يرِّـسفم ! ثِّدـحم و  اـی  یهیقف ، اـی  یمیکح ، رگا  دروآ . تسد  هب  دـیاب  زین  ار  مولع  ریاـس  لاـح  اـجنیا  زا 
رد نک و  ادخ  رکـش  تسا ، هدش  ادیپ  عضاوت  وت  رد  رگا  هدش ؟ ادـیپ  وت  دوجو  تخرد  رد  مولع ، نیا  زا  یتارمث  هچ  و  هدـنام ، ییاهراگدای 
زا ار  ناسنا  هک  دـندرگیم  تصرف  یپ  رد  و  دنتـسه ، نیمک  رد  ناطیـش  سفن و  هک  وشم  لفاغ  یناسفن  ياههلیح  زا  و  شوکب ، نآ  داـیدزا 

. دننادرگرب قح  هار 
. ساره سرت و  رد  تبقاع  ءوس  زا  و  شاب ، نیبدب  دوخ  هب  هشیمه  تسا . ناطیش  زا  رورغ  هک  وشم ؛ رورغم  دوخ  تالامک  هب  هاگ  چیه 

رود تداعـس  هار  زا  يدش و  سیلبا  همعط  هک  نادب  تسا ، هدش  لصاح  يدنـسپدوخ  ینیبدوخ و  باجعا و  مولع  نیا  زا  وت  رد  يدـید  رگا 
ظالغ و ِهللا  ۀکئالم  تاحالطـصا ، نیا  اب  ناوتیم  ایآ  يراد ؟ تسد  رد  هچ  زغم ، یب  ِتاحالطـصا  ياهراپ  زج  نیبب  نک  رظن  هاگنآ  يداتفا .
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هک ملاع  نیا  رد  مریگ  داد ؟ يزاب  ار  ملاع  يادـخ  اـهنیا ، دـننام  هیفرح و  یناـعم  تروص و  یلویه و  اـب  دوشیم  اـیآ  داد ؟ باوج  ار  دادـش 
مه تمایق  ربق و  رد  ناوتیم  ایآ  درک ، راتفر  نیهوت  ریقحت و  اب  اهنآ  اب  درک و  ّربکت  ّللدت و  ادخ  ناگدنب  هب  ناوتب  دوشیمن ، ریارـس  فشک 

؟ تشذگ نیبوچ  ياپ  نیا  اب  ناوتیم  مه  طارص  زا  تفر و  نیبوچ  ياپ  نیمه  اب  زاب 
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، ینید ِمولع  ِلیصحت  لاس  هاجنپ  زا  سپ  هن  دنک ؛ داجیا  وت  رد  ار  ادخ  ناتسود  قالخا  دنک و  ار  وت  لاح  حالـصا  دیاب  ثیدح ، نآرق و  ملع 
. دنک فصّتم  ار  وت  یناطیش  تافص  هب 

تـسپ دنکن ، ار  ام  رهاظ  نطاب و  بیذـهت  دـنکن و  یتسرد  یتسار و  هار  هب  تیادـه  ار  ام  ینید ، یهلا و  مولع  رگا  هک  مسق  تسود  ناج  هب 
ریمعت هیامرس  رگا  ینید  مولع  یلو  تسا ، رتمک  اهنآ  دسافم  دنراد و  یلجاع  ياههجیتن  يویند  ياهلغش  هچ  تسا ؛ رتهب  نآ  زا  اهلغـش  نیرت 

. تسا رتالاب  زیچ  همه  زا  شلابو  رزو و  تسا و  یشورف  نید  دوش ، ایند 
دلابب و دوخ  هب  ناسنا  دراد ، زین  یناطیـش  تارمث  هک  اپ  رـس و  یب  حالطـصا  ات  هس  ود  هطـساو  هب  هک  دهاوخیم  یتیفرظ  مک  ردـقچ  ًۀـقیقح 
و گرزب ، ِملاع و  ار  دوخ  و  دنک ، يزارفرـس  یـشکرس و  ادـخ  قولخم  رب  و  دـنادب ، رتهب  رتالاب و  ادـخ  ناگدـنب  زا  ار  دوخ  و  دـنک ، بْجُع 

. دنک بوسحم  رادقم  یب  لهاج و  ار  نارگید 
وا ياپ  ریز  ار  دوخ  َِرپ  هکئالم  هدناسر و  هللااب  ءاملع  ماقم  هب  ار  دوخ  زغم ، یب  میهافم  نیا  اب  دنک  نامگ  ناسنا  هک  دـهاوخیم  لهج  ردـقچ 

ناگدـنب رب  سلاجم  رد  ار  هاگیاج  اههچوک و  رد  ار ]  ] هار و  هتـشاد ، ادـخ  ناگدـنب  زا  مارتحا  لیلجت و  عّقوت  تالایخ  نیا  اـب  و  هدرک ، شرف 
. دنک گنت  ادخ 

دنک نشور  ار  بلق  رون  و  تسا ، رون  ملع ، تسا . تاملظ  قوف  تاملظ  تسا . سیلبا  ثرا  تسا . تنطیش  تلاهج و  تساج . یب  رورغ  اهنیا 
قیـض تاملظ و  یمـسر ، ِمولع  نیا  ام  رد  هک  تسا  هدش  هچ  دنک . نشور  ار  كولـس  تیاده و  هار  دَرَوآ و  ردص  ِحرـش  دهد و  تعـسو  و 

؟ درک يزارفارس  ناهج  رد  نآ  اب  تسناد و  مولع  ار  ظافلا  نیا  ناوتیم  ایآ  هدرک !؟ داجیا  ّرُبکت  ّلُلدت و  ردص و 
نماد یهلا و  ِنیتم  هللا  لبح  هب  کّسمت  تسد  و  نک ، جالع  ثیدـح  نآرق و  اـب  ار  نوگاـنوگ  ضارما  نیا  و  زیخرب ، نارگ  باوخ  زا  ازیزع !

یناـملظ لادوگ  نیا  زا  اـهنآ  هب  کّـسمت  هطـساو  هب  هک  ( 556  ) تشاذـگ اـم  يارب  ار  گرزب  تمعن  ود  نیا  ادـخ  ربـمغیپ  نز ! ادـخ  ءاـیلوا 
. میوش فصّتم  ایلوا  ایبنا و  هریس  هب  و  مینک ، ادیپ  یصالخ  اهلغ  اهریجنز و  نیا  زا  و  میهد ، تاجن  ار  دوخ  تعیبط ،
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یک دیاب  سپ  دنکیم ؟ کیدزن  لهج  بزح  ناطیـش و  هبو  دیعب ، لقع  بزح  زا  رود و  ادخ  زا  ار  ام  زور  ره  ایلوا ، ایبنا و  مولع  هک  دش  هچ 

؟ داتفا حالصا  رکف  هب 
! يدرکن حالصا  ار  دوخ  یتسشن و  اهنیا  دننام  ثیدح و  هفسلف و  تهاقف و  دنسم  هب  يدش ، ملاع  يدرک . زواجت  نآ  زا  يدش و  ملع  بلاط 

هقالع و  درک ، رود  ترخآ  ادخ و  زا  و  درک ، کیدزن  ایند  هب  ار  وت  و  دوب ، ایند  همه  اهنیا  تشادرب ؟ ادخ  يارب  مدق  کی  تقو  هچ  دیاب  سپ 
، دش رکذ  هک  اهنیا  (. 557 « ) ِّقَْحلا َنِم  َلََزن  اَم  َو  ِهللا  ِرکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنأ  اُونَمآ  َنیِذـَِّلل  ِنْأی  َْملأ  « ؛ درک دایز  وت  لد  رد  ار  تعیبط  ایند و  هب 

. تساملع لاح 
زا اهنآ  بولق  رد  دهز ، تدابع و  لاس  هاجنپ  زا  سپ  دننیبب  دننک ، شیتفت  دوخ  سوفن  لاوحا  زا  دیاب  زین  اهنآ  داّبع ، داّهز و  لمع و  لها  اما 

تیشخ و فوخ و  و  هدرک ، کیدزن  مالسلا  مهیلع  ایبنا  ادخ و  ناتـسود  ِقالخا  هب  ار  اهنآ  هلاس ، هاجنپ  زامن  ایآ  هدش ؟ لصاح  يراثآ  هچنآ 
عّقوت اهنآ  زا  و  دـنک ، راتفر  ربکت  ّللدـت و  اب  ادـخ  ناگدـنب  هب  هدروآ ؛ ربک  بجُع و  هلاس ، هاجنپ  ِزامن  ای  هدرک ؟ داجیا  اهنآ  دـننام  عضاوت و 

ار وا  یلمع  نینچ  و  تسا ، یناسفن  یناطیش و  وا  لامعا  و  تسا ، فّرصت  وا  رد  ار  ناطیش  هک  دنادب  تسا ، نینچ  رگا  دراد ؟ مارکا  مارتحا و 
. دنک کیدزن  یسیلبا  دونج  ناطیش و  هب  رود و  ادخ  زا 
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هدجـس لاس  هاجنپ  دنک ، هراپ  ار  تعیبط  ياهریجنز  و  دنالـسگب ، ار  ییایند  ياههقالع  دیاب  تسا ، نیقّتم  بِّرقم  نمؤم و  جارعم  هک  يزامن 
نوجعم دیایب  ناطیـش  تسد  اب  هک  يزامن  دشابن . راک  رد  ناطیـش  فرـصت  رگا  دنک  داجیا  ناسنا  رد  ّللذـت  عضاوت و  حور  دـیاب  كاخ ، رب 

هب ار  لد  و  دـیازفیب ، ینورد  ياـهدرد  ضارما و  هب  تسا ، لهـس  دـنکن ، هیبـلق  ضارما  عـفر  ینوـجعم  نینچ  یهلا . نوـجعم  هن  تسا  سیلبا 
. دنک کیدزن  لهج  ناطیش و  بزح 

َرَطَف يِذـَِّلل  یِهْجَو  ُتْهَّجَو   » زاـمن حاـتتفا  رد  و  هدرک ، دوخ  زاـمن  رد  تبرق  دـصق  دوـخ  لاـیخ  هب  لاـس  هاـجنپ  هک  يرازگزاـمن  نآ  رب  ياو 
زور ره  يوـعد ، همه  نیا  زا  سپ  و  هتفگ ، یلاـعت  قـح  روـضح  رد  ( 559 « ) ُنیِعَتْـسَن كایإ  َو  ُدـُبْعَن  كایإ   » و ( 558 « ) َضْرألا َو  ِتاومَّـسلا 

ادخ برق  ماقم  زا  هلحرم  نیدنچ 
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رورغ هرمث  رورغ ، راد  زا  یفاـجت  قـح و  هب  بّرقت  هرمث  ياـج  هب  کـیدزن و  یناطیـش  بزح  هـب  و  هدـیدرگ ، روـجهم  برق  جارعم  زاو  رود 
. هدش لصاح  نآ  زا  تسا  سیلبا  ثرا  هک  ربک  بجُع و  یناطیش و 

؟ میرادرب یمدق  نآ  ضارما  جالع  يارب  و  مییآرب ، سفن  حالصا  ددصرد  هک  نآ  تقو  هدماین  ایآ 
دایز تیـصعم  راب  مه  رتمک و  سفن  ِتملظ  ترودک و  مه  و  تسا ، رتیوق  هدارا  مه  اریز  تسا ؛ رتراوازـس  یناوج  مایا  سفن  حالـصا  يارب 

ِحالـصا يریپ  مایا  رد  هک  دننارذگن  تلفغ  اب  ار  گرزب  تمعن  نیا  دننادب . ار  یناوج  مایا  ردق  ناناوج  دشاب . لکـشم  نآ  ناربج  هک  هدـشن 
ار ناسنا  هراّمأ  سفن  ناطیش و  نکل  تسین ، یناوج  مایا  رد  هک  تسه  ناسنا  يارب  يریپ  ّنس  رد  رایسب  تالکشم  تسا . لکشم  رایسب  سفن 
مکارتـم و یـصاعم  يریپ و  یتسـس  فعــض و  راـچد  هـکنآ  اـت  دـیآرب ، حالــصا  ددـصرد  تـقو ، نآ  رد  دـنراذگیمن  دـننکیم و  رورغم 

دراو نارـسخ ، نالْذخ و  اب  دهدب و  تسد  زا  ار  هیامرـس  لصا  ات  دننارذگیم ، قیوعت  فیوست و  اب  زین  هاگنآ  دش ، دایز  یـسفن  ياهترودک 
جرخ يدبا  تواقش  رد  ار  يدبا  تداعس  هیامرس  هکنآ  زا  رتالاب  ینارـسخ  هچ  (. 560 « ) ٍرْسُخ یَِفل  َناَْسنإلا  َّنإ  ِرْـصَْعلا *  َو  « ؛ دوش ماقتنا  راد 

. دیاین دوخ  هب  یتسم  تلفغ و  زا  رمع  رخآ  ات  و  دزادنا ، راک  هب  دوخ  يانف  رد  تاجن ، تایح و  هیام  دنک و 

باب نیا  رد  هفیرش  ثیداحا  زا  ياهّمش  مجنپ : لصف 

: دومرف هیلع ) هللا  مالس   ) قداص ترضح 
، دنتسه ناعضاوتم  ادخ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  هکنانچ  دواد ! يا  : » هک دوب  نیا  داتـسرف ، یحو  دواد  هب  َّلجوَّزع )  ) يادخ هک  ییاهزیچ  نآ  رد 

(561 «. ) دنناّربکتم وا  هب  مدرم  نیرترود  روط  نیمه 
زا يرود  و  تسا ، تاداعس  همه  همشچرس  یلاعت  قح  هب  بّرقت  دنکیم . تیافک  تفرعم  باحـصا  هظقی و  لها  يارب  فیرـش ، ثیدح  نیا 

هک نانآ  اهتواقش . همه  هیام  سّدقم  ِتحاس  نآ 
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مایق تادابع  کـسانم و  هب  یلاـعت  قح  هب  بّرقت  يارب  هک  ناـنآ  و  دـننادیم ، ملع  لـها  ادـخ و  دونج  زا  ار  دوخ  دـنبلطادخ و  هاوخادـخ و 
. ّربکت زا  بانتجا  عضاوت و  هب  فاّصتا  هب  رگم  دوشن  لصاح  هبولطم  هجیتن  هک  دننک ، لماک  تبقارم  دوخ  زا  دیاب  دننکیم ،

دنتـسه یعَّدم  هک  اهنآ  نکل  تسا -  راّبج  يادخ  اب  نانآ  باسح  میرادن -  یفرح  دـننکیم ، بلط  ایند  يارب  ار  لمع  ملع و  هک  نانآ  اب  ام 
هب ار  هراّمأ  سفن  هک  نانآ  يارب  دشاب  کحم  ثیدح  نیا  دننکب و  ار  دوخ  راک  باسح  ثیدـح  نیا  زا  دـیاب  دنتـسه ، وج  قح  بلطادـخ و 

يارب هکلب  تسین ، ادـخ  يارب  زین  ناشمولع  ناشلامعا و  دـنمهفب  دنتـسه ، ّربکتم  لمع  رد  دـنراد و  ّربکت  لد  رد  زاب  رگا  دـننک ؛ ناحتما  نآ 
. دنکیم رتکیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  زیچ  همه  زا  هک  دنوش  فصّتم  عضاوت  هب  دیاب  دوب ، ادخ  هب  بّرقت  يارب  رگا  اریز  تسا ؛ هراّمأ  سفن 
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تساخرب و سپ  هللا ! حور  يا  تساور  تتجاح  دـنتفگ : دـیروآرب .» ار  نآ  مراد  امـش  هب  یتجاـح  نم  : » تفگ نییراوَح  هب  میرم  نب  یـسیع 
ِملاع قلخ ، هب  ندومن  تمدخ  هب  مدرم  نیرتراوازس  : » دومرف وت . زا  راک  نیا  رد  میدوب  رتراوازس  ام  دنتفگ : داد . وش  تسـش و  ار  اهنآ  ياهاپ 

عضاوت هب  : » تفگ یسیع  هاگنآ  دینک .» عضاوت  هنوگ  نیا  نم  زا  دعب  مدرم  يارب  زین  امـش  هک  مدرک  عضاوت  هنوگ  نیا  امـش  يارب  نم  تسا .
(562 «. ) ناتسهوک رد  هن  دیوریم ، تعارز  مرن  ِنیمز  رد  هکنانچ  ّرُبکت . هب  هن  تمکح ، دوشیم  ریمعت 

لیمکت يارب  هکلب  تسین ، ییوگ  خـیرات  يارب  هدـش ، دراو  هفیرـش  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  هک  ایبنا  ایلوا و  گرزب و  ِلاـجر  لاوحا  رکذ 
. دننک فصّتم  ناشیا ، هلضاف  ِقالخا  نانآ و  همیرک  تافص  هب  ار  دوخ  دنریگ و  تربع  َملاع  ناگرزب  تالاح  زا  هک  تسا  رشب 

، دننک ذاّختا  ینید  یقالخا و  روتسد  نید  لاجر  هللااب و  ءاملع  زا  و  دنهد ، رارق  رظن  دروم  دیاب  رتشیب  ناگرزب  املع و  ار ، فیرش  ثیدح  نیا 
یـسیع هکنیا  رد  دـننک  رکفت  و  فوصوم ، یهلا  گرزب  قالخا  نیا  هب  ار  دوخ  و  دـنریگ ، دای  نامّلعتم  ناتـسدریز و  اب  ار  ناـگرزب  هویـش  و 

. تسا عضاوت  ّلُلذت و  ِتیاغ  نیا  و  تسناد ، نآ  هب  دنمزاین  ار  دوخ  و  دوخ ، تجاح  ار  نییراوح  ياپ  يوش  تسش و  حیسم 
هک تسا  نآ  يارب  دنتسه » املع  مدرم ، هب  ندومن  تمدخ  هب  مدرم  نیرتراوازس  : » دومرف هکنیا 
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. دوش لصاح  دیاب  املع  رد  نیا  تسا و  سفن  هب  ملع  هللااب و  ملع  هرمث  عضاوت 

میهافم ِرابنا  نآ  و  تسین ، ِملاع  دـشاب ، هتـشاد  عضاوت  شنرک و  ِتشاد  مشچ  مدرم  زا  دـشابن و  فوصوم  عضاوت  تفـص  هب  هک  یِملاع  نآ 
زا ار  دوخ  تیـصاخ  هک  یملع  دشاب . دیعـس  دـیاب  زین  سیلبا  دـشیم ، لصاح  تمالـس  تداعـس و  میهافم  نیا  اب  رگا  تسا . یناطیـش  ِزْجِر 

. تسا رتلکشم  زیچ  همه  زا  نآ ، زا  ییاهر  هک  تسا  یظیلغ  باجح  دهدب ، تسد 
 - دـیامنیمن دـشر  نآ  رد  تمکح  دـشابن ، عضاوت  بلق  رد  ات  هک  تسا  نآ  دوصقم  ای  تمکح » دوشیم  ناداـبآ  عضاوت  هب  : » دومرف هکنیا 

. دنهد دشر  بولق  رد  ار  تمکح  دنناوتیمن  دشابن ، املع  رد  عضاوت  ات  هکنآ  ای  دنکیمن -  دشر  نآ  رد  تابن  دـشابن ، مرن  نیمز  ات  هکنانچ 
روتـسد مه  تسا ، تسرد  بلطم  ود  ره  نیا  دـنریگب و  هجیتن  دـننک و  یناشفارذـب  سپ  دـننک ، مرن  ار  تخـس  ياـهلد  دـیاب  عضاوت  اـب  سپ 

. ریغ حالصا  روتسد  مه  تسا و  سفن  ِحالصا 
مهیلع ایلوا  ایبنا و  هریس  و  دننک ، توعد  ار  قلخ  فیرش  ِتفص  نیا  اب  دیاب  دننکیم ، یفّرعم  تداعس  قیرط  يامنهار  ار  دوخ  هک  نانآ  سپ 

مرن و همیرک  قالخا  هچ  اب  ار  اهنآ  ياهلد  و  دندرکیم ، ادخ  قلخ  اب  كولس  روطچ  تاماقم ، همه  نآ  اب  هک  دنشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  مالسلا 
! دندرکیم عضاخ 

. دنک مایق  مدرم  میلعت  قلخ و  داشرا  هب  دناوتیمن  دشابن ، دشرم  ِملاع و  بلق  رد  عضاوت  ّتبَحَم و  افص و  تینارون و  ات 
رتگرزب نیا  و  دوشیم ، لطاب  شملع  تیـصاخ  دش ، ّربکتم  راّبج و  ِملاع  رگا  دوریم . نایم  زا  زین  قح  همیمذ ، تافـص  راجنهان و  قالخا  اب 

 - تسا هنـسح  قالخا  هک  ملع -  هفیظو  هب  ملاع ، نوچ  دـنکیم و  فرـصنم  تقیقح  قح و  زا  ار  مدرم  هک  فراعم  ملع و  هب  تسا  تناـیخ 
زا یکی  نیا  و  دوشیم ، فرـصنم  مه  قح  ءاملع  زا  اهلد  و  دوشیم ، تسـس  مدرم  هدیقع  و  دـتفایم ، مدرم  رظن  زا  ملع  نید و  درکن ، راتفر 

روط نیا  دـناوتیم  يزیچ  رتـمک  هک  دروخیم  سانـشن  هفیظو  ءاـملع  تسد  زا  تقیقح  تناـید و  رکیپ  هب  هک  تسا  ییاهتبرـض  نیرتـگرزب 
. دشاب رثؤم 

، مدرم لامعا  قالخا و  داسف  رد  دـنکیم  کمک  هک  يردـق  نآ  هبلط ، رفن  کی  زا  فالخ  لمع  کی  ِملاع و  کی  زا  راجنهان  قالخا  کـی 
دوخ تداعـس  راد  هدـهع  هکنآ  رب  هوالع  هک  دـننک  تبظاوم  دوخ  زا  یلیخ  دـیاب  نانیا  سپ  دـنک . کـمک  ردـق  نآ  دـناوتیم  يزیچ  رتمک 

. تسا رتمامت  اهنآ  رب  تّجح  دراد و  قرف  یلیخ  نارگید  اب  نانیا  یتشز  داسف و  و  دنتسه ، زین  مدرم  تداعس  راد  هدهع  دنتسه ،

رُّبکت ثیداحا  مشش : لصف 
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: تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
(563 . ) دوش غراف  باسح  زا  دنوادخ  ات  دننک ، لامیاپ  ار  نانآ  مدرم  و  دنوش ، یفیعض  ناگچروم  تروص  هب  ناّربکتم ،

ّربکتم ِصخش  ِسْفن  ندوب  ریغـص  کچوک و  يارب  هیتمایق ، هیخزرب  ِتروص  نیا  دیاش  تسا . فیعـض  هچروم  تروص  ّربکت ، هیبیغ  تروص 
و تسا ، کچوک  ّربکتم ، ُّبل  ینعم و  نوچ  تسا . ردص  قیـض  سفن و  فعـض  هلـصوح و  یکچوک  زا  ّربکت  هک  دش  مولعم  هکنانچ  دشاب ،
یکچوک و سپ  درادن ، نآ  تیعبت  زا  یّـصعت  و  توکلم ، ملاع  رد  تسا  حور  ّلظ  ندب  و  تسا ، هیناسفن  تاکَلَم  عبات  هیتوکلم ، هیبیغ  روص 
ات دوش  لامیاپ  قولخم  ياـپ  ریز  رد  هک  دروآرد  يرادـقم  یب  کـچوک  ناویح  تروص  هب  ار  نآ  و  دـنک ، تیارـس  ندـب  هب  حور  تراـقح 

. دنوش غراف  باسح  زا  مدرم 
قح تسا ، هداد  هولج  گرزب  ار  دوخ  اجنیا  نوچ  و  دـشاب ، هیواـیند  هیْکُلم  راوطأ  لـمعلا  سکع  هیتوکلم ، هیبیغ  تروص  نآ  تسا  لـمتحم 

: هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ( 564 «. ) ُناُدت ُنیِدَت  امک  . » دنک ریقح  کچوک و  ملاع  نآ  رد  ار  وا  یلاعت 
هک درک  شهاوخ  دوخ و  ترارح  تّدش  زا  درک  تیاکش  یلاعت  يادخ  هب  دنیوگ . رَقَـس  ار  نآ  هک  ناّربکتم  يارب  تسا  يايداو  مّنهج  رد 

(565 . ) دش قرتحم  نآ  زا  مَّنهج  دیشک و  سَفن  سپ  دنک . سّفنت  دهد  نذا 
لحم دوخ  يزیچ ، هک  ییاج  دیآرب . سفن  جالع  ددـصرد  ام  زا  رتشیب  دـیاب  دـهدب ، ار  ثیداحا  روط  نیا  قدـص  لامتحا  رگا  ناسنا  ازیزع !

نیا يارب  میرب ؟ رـس  هب  روطچ  باذع ، نیا  اب  ام  دوش ، قرتحم  مَّنهج  نآ  سَفَن  زا  دیآرد و  هلان  هب  ترارح  تّدش  زا  تسا ، شتآ  باذع و 
یباذع نینچ  يارب  مینک  رـضاح  ار  دوخ  روطچ  ادخ ، تعاطا  تدابع و  هب  ّربکت  ای  ادخ  ناگدنب  هب  یـشورف  یگرزب  یـشکرس و  هزور  دنچ 

. ام یتسمرس  تلفغ و  لاح  هب  ياو  دَرَوآرد ؟ دایرف  هب  ار  منهج  هک 
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. ام نیگنس  باوخ  یشوه و  یب  نیا  زا  ناما 
یهاوخیم شتآ  نیا  اب  میرادن ، یهانپ  وت  هاگرد  زا  ریغ  هب  تسا و  یلاخ  زیچ  همه  زا  نامتسد  هک  ار  هراچیب  فیعض  ناگدنب  ام  ادنوادخ !

!؟ ینک باذع 
!؟ تسا هراچ  هچ  باذع  نآ  اب  ار  ام  ینیبیم ، ار  ام  تشوگ  تسوپ و  یکزان  وت  ینادیم ، دوخ  ار  ام  یگراچیب  فعض و  وت  اهلاراب !

وت نانآ . يدب  اب  هن  امرف ، راتفر  نانآ  اب  دوخ  ییادخ  اب  ینانآ ، يادخ  وت  دنناگدنب و  همه  دنقّلعتم ، وت  هب  دنتـسه و  وت  زا  وت  ناگدنب  ایادخ !
هن تسا ، ییادـتبا  همه  وـت  ياـهتمعن  میـشاب ، هدرک  یتمدـخ  هـکنآ  نودـب  يدرک  تـمحرم  هیهاـنتم  ریغ  ياـهتمعن  يدوـمرف و  قـلخ  ار  اـم 

. یقاقحتسا
گرزب باتک  رد  يدومرف  وت  میتخانـش . تمحر  لضف و  هب  ار  وت  اـم  و  يدومرف ، یفّرعم  اـم  هب  تیناـمحر  تمحر و  هب  ار  دوخ  وت  اـهلاراب !

هک میتسه  هچ  ام  میسویأم . دوخ  ياههدرک  دوخ و  زا  و  تسوت ، ياهتمحر  هب  ام  تشاد  مشچ  (. 566 « ) ًاَعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغی  َهّللا  َّنإ  : » دوخ
. مییایب وت  هاگرد  هب  لمع ، اب 

ءیَش ِّلک  ُحَْبقأ  ِداّزلا  ُلْمَح  َو 
(567  ) ِمیرکلا یَلَع  ُدُوفُولا  َناک  اذإ 

. دنکیمن دراو  یـصقن  وت  تمحر  هعـس  رد  ناگدنب  هب  تفأر  تمحر و  و  دـهدیمن ، یـشیازفا  وت  تمظع  یگرزب و  رب  ام  باقع  باذـع و 
وت تمحر  نکل  میدرک ، ینامرفان  و  میتساخرب ، هزیتس  هب  ییایح ، یب  لهج و  تّدـش  زا  ام  هک  وگ  مرک . وت  تداع  تسا و  ناـسحا  وت  هویش 

. تسین قولخم  تعاطا  تیصعم و  هب  هتسب 
. َنیمِحاّرلا ُمَحْرأ  َْتنأ  ّکَنإ  ریگم  ام ، قالخا  لئاذر  لامعا و  تائیس  هب  ار  ام  و  امرف ، راتفر  ام  اب  تتمحر  لضف و  اب  ایادخ !
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ِهللاِْدبَع ِیبأ  َو  ٍرَفْعَج  یبأ  ْنَع  َو  ( 568 «. ) َمَّنَهَج ِران  یف  ُهللا  ُهَّبکأ  ُْهنِم  ًائیَش  َلَوانَت  ْنَمَف  ُهُرازإ ، ُْربکلاَو  ِهللا  ُءادِر  ُّزِعلا  : » مالسلا هیلع  ٍرفْعَج  ُوبأ  َلاق 
ِیبأ ْنَع  َو  ( 569 «. ) ٍْربک ْنِم  ٍّةَرَذ  ُلاْقثِم  ِِهْبلَق  ِیف  ْنَم  َۀَّنَجلا  ُلُخْدی  ال  : » مالسلا امهیلع 
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(571 «. ) َنوُّرِبکَتُملا َمَّنَهَج  ِلْهأ  ُرَثکأ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  لاق  و  ( 570 «. ) ِراّنلا ایاطَم  ُْربکلا  : » مالسلا هیلع  ٍرَفْعَج 

تسا لهج  دونج  زا  رّبکت  لقع و  دونج  زا  عضاوت  متفه : لصف 

ینتورف و عضاوت و  تفای ، ناوتن  نآ  فالخرب  ار  يدحا  عون ، نیا  ِدارفا  مامت  رد  هک  يروط  هب  دنرومخم  نآ  رب  رـشب  مامت  هک  ییاهترطف  زا 
نودـب  ) ترطف ّتلبج و  يور  زا  راـچان و  درک ، كاردا  ار  یـسک  یگرزب  تمظع و  رگا  یناـسنا  بلق  تسا . گرزب  میظع و  شیپ  میظعت ،

عباوت و يارب  گرزب ، نآ  يارب  ینتورف  نیا  ِعَبَت  هب  دوش و  نتورف  دروآ و  ورف  یکچوک  رس  وا  هاگشیپ  رد  دنک و  میظعت  وا  زا  هیوَر ) لامعإ 
. یگتسب عَبَت و  روط  هب  دوش  عضاوتم  زین  وا  ناگتسب 

میظعت دـهدن ، خر  تعیبط  رد  باجتحا  وا  يارب  رگا  تهج  نیا  زا  تسا ، ینعم  مامت  هب  گرزب  قلطم و  میظع  ِشیپ  ِعضاوتم  ترطف  نوچ  و 
، اهلامج لالج و  اهتمظع و  اهیگرزب و  مامت  و  تسا ، قالطإلا  یلَع  میظع  هک  تسا  ُُهتمظع ) ّْتَلَج   ) یلاعت قح  يارب  وا  یلالقتـسا  عضاوت  و 

. تسوا لامج  لالج و  تمظع و  ِّلظ 
تسا و عضاوتم  ضرعلاب ، وا  رهاظم  يارب  تاذـلاب و  یلاعت  قح  يارب  تعیبط ، ماکحا  هب  هبوجحم  ریغ  هیلـصا  ترطف  بسح  هب  ناـسنا ، سپ 

. تسا قح  زا  عضاوت  نیع  ناگدنب  يارب  عضاوت 
دوـخ و يارب  عـضاوت  نیا  تهج ، نیا  زا  تسا . هاـتوک  ناطیـش  سفن و  فّرـصت  تسد  دـنکروهظ ، هیلـصا  ترطف  يور  هک  عـضاوت  نیا  زا 

. تسا يّربُم  هَّزنُم و  هدافتسا ، يارب  تشاد  مشچ  عمط و  زا  و  تسین ، یهاوخدوخ 
شبلق ههجِو  و  دنکن ، عضاوت  یلاعت  قح  يارب  زج  دـنک ، عضاوت  تاقولخم  عیمج  يارب  هک  لاح  نیع  رد  هبوجحم ، ریغ  ترطف  نیا  بحاص 

زا قـلُخ  نیا  نوـچ  تسا و  قـح  هب  هّجوـت  نیع  قـلخ ، هب  هّجوـت  نیا  دـیحوت و  نیع  ریثـکت ، نیا  تسین و  یلاـعت  قـح  سدـقم  تاذ  هـب  زج 
؛ دنکن یـسولپاچ  تاقولخم ، زا  يدـحا  زا  ترطف ، نیا  بحاص  تسا . هللا  ۀـّبحم  هللا و  ۀـفرعم  نیع  دوخ  تسا ، ّتبَحَم  تفرعم و  همـشچرس 

. تسا قح  زا  باجتحا  یهاوخدوخ و  ّقلمت ، أدبم  اریز 
اجنیا زا  تسا . هرومخم  ترطف  مزاول  زا  قلخ ، قح و  زا  عضاوت  هک  تسویپ  حوضو  هب  سپ 
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ینیبدوـخ و دـش و  بوـجحم  هیناـسفن  ياـهباجح  هـب  هـک  ناـسنا  اریز  تـسا ؛ هبوـجحم  ترطف  زا  ود  ره  قـّلمت ، ّربـکت و  هـک  دوـش  موـلعم 
و دوش ، لفاغ  تالامک  أدبم  زا  و  دـنک ، تباث  يرایـسب  تالامک  دوخ  يارب  هک  دوش  أدـبم  ینیبدوخ  نیا  درک ، تموکح  وا  رب  یهاوخدوخ 
، دـشاب هتـشاد  اهنآ  هب  ار  عمط  نیا  رگا  درامـش  گرزب  و  دـشاب -  هتـشادن  اهنآ  شیپ  يّدام  عمط  مشچ  رگا  درامـش -  کچوک  ار  نارگید 

قلخ قح و  يارب  نآ  هطساو  هب  تسا و  هللا  یلا  ِریس  بکْرَم  هک  ترطف  نامه  سپ  ایند . لها  زا  دیوگ  ّقلمت  ناتـسدریز و  رب  دنک  ّربکت  سپ 
دـنک و ّربـکت  مدرم  هب  نآ  هطـساو  هب  دوش و  تعیبـط  ناطیـش و  يوس  هب  وا ، ریـس  ِبکْرَم  داد ، خر  نآ  يارب  باـجتحا  نوچ  دـنک ، عـضاوت 

. دیوگ ّقلمت  اهنآ  زا  یهاگ 

عُّرَسَت نآ : دض  هَدَؤُت و  دصقم 19 
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[ تسا هنطاب  هرهاظ و  تافص  زا  عُّرَسَت  هَدَؤُت و  : ] لّوا لصف 

همه لـباقم  رد  عّرـست »  » و ( 572 ، ) تکرحرد هنینأـمط  ینعم  هـب  ّینأـت و  تـنازر و  ینعم  هـب  رما و  رد  تـّبثت  ینعم  هـب  هَزَمُه  نوـچ  هدَؤـُت » »
(573 . ) تساهنیا

لـصاح بلق  رد  راقو  تنازر و  رگا  تسا . تکرح  رد  لقث  هنینأمط و  زین  رهاـظ  رد  نآ  راـثآ  هک  تسا  هیناـسفن  تافـص  زا  ّینأـت  تنازر و 
زا زین  عّرـست  یگدزباتـش و  هکنانچ  دـیآ ؛ لصاح  زین  راتفگ  رادرک و  رد  تنازر  نآ ، زا  دوش و  لـصاح  زین  دـیاقع  يأر و  رد  تنازر  دـش ،

ثیدـح رد  لّمأت  زا  هکنانچ  دـشاب -  هتـشاد  هنطاب  تافـص  هب  صاصتخا  لهج  لقع و  دونج  هک  تسین  نینچ  دـنک . رهاـظ  هب  تیارـس  بلق 
رورش هچ  تسا ، لهج  دونج  زا  رورـش  عیمج  و  هرهاظ ؛ ای  هنطاب  تاریخ  هچ  تسا ، لقع  دونج  زا  تاریخ  عیمج  هکلب  دوش -  مولعم  فیرش 

. هنطاب ای  هرهاظ 
تّدـش زا  تسا . هیناسفن  قالخا  تاکلم و  روهظ  هیرهاـظ ، لاـمعا  هکناـنچ  تسا ؛ هیحور  هینطاـب  رئارـس  قیاـقح و  روهظ  هیناـسفن ، قـالخا 

ظفح هب  هرَّهطم  تعیرـش  رد  تهج  نیا  زا  دـنک . تیارـس  نطاب  هب  رهاظ  رهاظ و  هب  نطاب  ماکحا  مامت  هیناسفن ، تاـماقم  تدـحو  لاـصتا و 
ندرک وگتفگ  نتفر و  هار  نتساخرب و  نتسشن و  تیفیک  رد  یتح  تسا ، هدش  هداد  تیمها  یلیخ  تروص ، رهاظ و 
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یّلک تارییغت  اهنآ  هطساو  هب  حور  هک  دوشیم  هتـشاذگ  ییاه  هعیدو  حور  سفن و  رد  هیرهاظ ، لامعا  مامت  زا  اریز  هدش ؛ هداد  یتاروتـسد 

ار رهاـظ  زین  هدزباتـش  حور  هکناـنچ  دوش ؛ یگدزباتـش  دـیلوت  زین  وا  حور  رد  دـنک ، یگدزباتـش  نتفر  هار  رد  ناـسنا  رگا  دـنکیم . لـصاح 
مک يدنبدوخ -  هب  فّلکت و  اب  هچرگ  دـنک -  لامِعا  ار  هنینأمط  هنیکـس و  راقو و  هیرهاظ ، لامعا  رد  رگا  ناسنا  روط  نیمه  دـنک . هدزباتش 

. تسا تالامک  تاریخ و  زا  يرایسب  أدبم  هفیرش ، هکلم  نیا  دوش . لصاح  ّتبثت  هنینأمط و  هفیرش  هکلم  نیا  حور ، نطاب  رد  مک 

[ عُّرسَت هدَؤُت و  زا  دوصقم  : ] مود لصف 

بـضغ هّوق  لادتعا  زا  ترابع  نآ  و  دشاب ، ّینأت  عّرـست - »  » اب هلباقم  تبـسانم  هب  فیرـش -  ثیدـح  رد  هَدَُؤت »  » زا دارم  هک  تسا  نیا  رهاظ 
. تسا عّرست  نآ  طارفا  ّدح  هک  تسا 

لّمحت رد  سفن  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  نآ  و  تسا ، تعاجـش  عورف  زا  و  بضغ ، هوق  لادـتعا  زا  زین  نآ  هک  دوب  ّتبثت  نآ ، زا  دارم  دـیاش 
تّفخ و و  دنکن ، يراگنا  لهـس  يراب و  کبـس  و  دورن ، رد  نادـیم  زا  يدوزب  دـشاب و  راددوخ  َملاع ، نوگانوگ  ياهدـمآ  شیپ  دـئادش و 

. ینامسج یعیبط و  ياهدمآ  شیپ  ای  یحور  یقالخا و  ياهدمآ  شیپ  زا  تسا  معأ  نیا  و  دهدن ، جرخ  هب  يدنت 
وا تابَث  هنینأمط و  زا  و  دتسیاب ، اجرب  اپ  اهراوگان  لباقم  رد  و  دورن ، نوریب  هلـصوح  زا  یحور  تامیالمان  زا  دشاب ، تابَث  ياراد  هک  یـسفن 

. دشاب سفن  ماقم  نیا  هب  تراشا  ( 574 « ) کَعَم َباَت  ْنَم  َو  َتِْرُما  اَمک  ْمِقَتْساَف   » هفیرش هیآ  دیاش  ددرگن و  هتساک 
تسا تیاور  رد  تهج  نیا  زا  تساهراک و  نیرتلکـشم  زا  لاح  نیع  رد  و  تسا ، روما  نیرتمهم  زا  هعماج ، رد  یحور  نینچ  لیـصحت  هتبلا 

زین ( 576  ) يروش هروس  رد  هکنآ  اب  هیآ  نیا  و  ( 575 « ) هیآ نیا  يارب  درک  ریپ  ارم  دوه  هروس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 
نیا زا  درادن . ار  لیذ  نیا  يروش  هروس  رد  کَعَم ؛» َباَت  ْنَم  َو  : » دیامرفیم هک  دشاب  نآ  لیذ  يارب  دـیاش  دوه  هروس  هب  صاصتخا  تسه ،

. دومرف رکذ  ار  هروس  نیا  هیآ  تخس ، لکشم و  تسا  يرما  تما ، رد  تماقتسا  لیصحت  هک  تهج 
334

گنج زا  دـئادش  تامیالمان و  هطـساو  هب  ناسنا  هک  دوش  یگنج  ياههکرعم  رد  يراشفاپ  بابـسا  روما ، رد  ندوب  اجرب  اپ  تابَث و  هلمجلاب ،
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تابَث هنینأمط و  دـنکن و  شزغل  زین  هیحور  ِتامیالمان  رد  هکنانچ  دـهدن ؛ خر  وا  يارب  شزغل  هیهلا  سیماون  زا  َّبذ  رد  و  ددرگن ، نادرگور 
. دهدن تسد  زا  ار  سفن 

يراب یهت  يزغم و  کبـس  يدوزب  و  دریگن ، رارق  زیچ  چیه  رد  نآ  هطـساو  هب  ناسنا  هک  تسا  راجنهان  تاکلم  زا  یکی  عّرـست » ، » سکع هب 
رد یعامتجا  يدرف و  رایسب  دسافم  راجنهان ، قلُخ  نیا  زا  رادیاپ . یمسج  دئادش  رد  هن  و  دشاب ، راددوخ  یحور  ياهدمآ  شیپ  رد  هن  دنک ،

فیاظو زا  دزابب و  ار  دوخ  یکچوک  ياهدمآ  شیپ  هطـساو  هب  هک  اسب  هچ  دشاب ، یحور  نینچ  ياراد  رگا  ناسنا  دـهد . خر  هلـضاف  هنیدـم 
نانآ شوختـسد  وا  نامیا  دننک و  فرـصنم  قح  هار  زا  ار  وا  هبلغ و  وا  رب  ناطیـش  سفن و  هک  اسب  هچ  دنک و  یـشوپ  مشچ  هیناحور  هیهلا و 

. دهدب تسد  زا  هرسکی  ار  دوخ  یفرش  یبهذم و  ینید و  راعش  و  ددرگ ،
. دهد هبلغ  تنطیش  لهج و  ياهرکشل  رب  و  دنک ، يرادهگن  ناطیش  بزح  لباقم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  مدق  تابَث  سفن و  هنینأمط 

ینطاب و ياوق  مامت  هکلب  دوشن ، میلـست  اهنآ  هاگـشیپ  رد  و  دـنک ، هریچ  توهـش  بضغ و  هّوق  رب  ار  ناسنا  هک  تسا  تاـبَث  سفن و  هنینأـمط 
. دروآرد حور  تعاطا  تحت  رد  ار  يرهاظ 

، دراد هاگن  اجرب  اپ  نینهآ  يّدس  نوچ  یمـسج ، یحور و  ياهراشف  ملاع و  راوگان  ياهدمآ  شیپ  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  يرادـیاپ  تابَث و 
مَد ات  و  تسا ، رّـسیم  یناسآ  هب  حور ، تنوکـس  سفن و  هنینأمط  اب  نید  نامیا و  هّوق  ظفح  دهد . خر  ناسنا  رد  یتسـس  شزغل و  دراذـگن  و 

. دنک ظوفحم  ملاع  دنت  ياهداب  لباقم  رد  ار  ناسنا  نیرخآ ،
کی دوخ  سفن ، هنینأمط  تابَث و  اب  ناسنا  دـنک . هنخر  ناسنا  رد  نیقفانم  بناجا و  راوطا  قـالخا و  دراذـگن  مدـق ، تاـبَث  سفن و  هنینأـمط 

دنک یگداتـسیا  زیچ  همه  لباقم  رد  نینهآ  هوک  نوچ  وا  دربب ، ار  مدرم  مامت  ینید  یب  تشز و  قالخا  ياهلیـس  رگا  هک  تسا  هدحاو  ّتلم 
. دنکن تشحو  ییاهنت  زا  و 

وا يارب  یناحور  يّدام و  یناگدنز  زا  هلحرم  چیه  رد  دـهد و  ماجنا  ار  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  مامت  دـناوتیم  هنینأمط  تابَث و  اب  ناسنا 
. دهدن تسد  ییاطخ  یشزغل و 
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. دندادیمن هار  یشزغل  لایخ  دوخ  هب  دندرکیم و  مایق  وختـشز  ِلهاج  ِتیعمج  اهنویلیم  لباقم  رد  یناحور  گرزب  هوق  نیا  اب  نید  ناگرزب 
دوخ و ییاهنت  زا  دـننکیم و  تضهن  مایق و  ناهج  کی  هنالهاج  ياهرادـنپ  لباقم  رد  هنت  کی  هک  تسا  ماظع  ءاـیبنا  رد  گرزب  حور  نیا 

راوطا تاداع و  مامت  دـنوش و  هریچ  هنادرخیب  ياهرادـنپ  همه  رب  دـنهدن و  هار  دوخ  هب  یتشحو  فوخ و  چـیه  فلاخم  ياـهتیعمج  يداـیز 
ياههورگ لباقم  رد  ار  مک  ياهتیعمج  هک  تسا  هنینأمط  اب  تابَث  حور  نیا  دـنروآرد . دوخ  گنر  هب  ار  اـهنآ  دـننک و  لاـمیاپ  ار  ناـیناهج 

. دنکیم هریچ  ّطلسم و  دودعم  هّدُع  هّدِع و  اب  َملاع  ِگرزب  کلامم  رب  و  دنکیم ، ظفح  هوبنا 
بلاغ نارگید  رفن  تسیود  رب  نانیا  رفن  تسیب  : » هدومرف هداد و  نایاش  تیمها  تابَث ، هنینأمط و  هّوق  نیا  هب  فیرـش  نآرق  رد  یلاعت  يادـخ 

(578 . ) دش مه  روط  نیمه  و  ( 577 « ) دنوشیم هریچ  و 

تسا لهج  دونج  زا  عّرست  لقع و  دونج  زا  تُّبثت  یّنأت و  موس : لصف 

صقن هب  هجوت  رگا  و  تسا ، صقن  زا  رِّفنتم  قلطم و  لامک  قشاـع  هدومرف ، رّمخم  نآ  هب  ار  وا  یلاـعت  قح  هک  هیلّوا  ترطف  بسح  هب  ناـسنا 
زا يوریپ  یهاوـخدوخ و  دوـخ و  هب  هجوـت  تهج ، نیا  زا  تـسا . ترطف  باـجتحا  زا  دوـش ، ادـیپ  وا  رد  قـلطم  لاـمک  ریغ  تـّبَحَم  دـنک و 
هک تسین  کش  تسوا و  هیلوا  ترطف  فالخرب  یجراخ ، گرزب  ناطیـش  یلخاد و  همهاو  ِناطیـش  زا  تیعبت  یناویح و  دـصاقم  تاوهش و 

دصاقم نادقف  ای  هیناویح  تاوهـش  تاّذل و  هیناسفن و  برآم  هب  ندیـسرن  فوخ  زا  اهیرارق ، یب  اهیتابَث و  یب  اهیگدزباتـش و  اههلجع و  مامت 
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. تسا یناویح 
تفرعم هب  ینارون  هک  یلد  تسا . رارق  ّینأت و  تابَث و  هنینأـمط و  ياراد  دـشاب ، هدـیبات  قلطم  لاـمک  تفرعم  دـیحوت و  رون  نآ  رد  هک  یبلق 

وا زا  ار  تادوجوم  همه  دوخ و  نوکـس  تکرح و  تیِّدج و  دوخ و  و  دنادیم ، وا  تردق  هب  ار  روما  يراجم  دشاب ، هدش  الَع ) َّلج و   ) قح
. درادن يرارق  یب  یگدزباتش و  بارطضا و  یبلق  نینچ  دنادیمن . اهنآ  دوخ  تسد  هب  ار  تادوجوم  رما  مامز  و  دنادیم ،

یناویح تاّذل  تاوهش و  ینیبدوخ و  ياهباجح  رد  بِجَتحم و  تفرعم  زا  هک  یلد  سکع ، هب 
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مادقا یگدزباتش  هلجع و  اب  اهراک  رد  هداد و  تسد  زا  ار  بلق  هنینأمط  یـصخش  نینچ  تسا . كانفوخ  یناویح  تاّذل  توف  زا  تسا ، ردنَا 
. دنک

هکلب دننکیمن ؛ یهاوخدوخ  یتسرپدوخ و  هلیـسو  ار  وا  اب  تولخ  هرکاذم و  وا و  و  تسا ، یلاعت  قح  هب  عاطقنا  اعد  هب  ناشرظن  ادخ  ءایلوا 
ناریسا ام  (. 579 « ) درک دیاب  یهر  هلیح  ره  هب  تسود  لد  رد  . » دننک حوتفم  ار  تسود  اب  هدوارم  ِباب  هک  تسا  نآ  يارب  دـنهاوخب  هچ  ره 

رگا هک  تساهاطخ  نیرتگرزب  زا  نیا  مینکیم و  هیناسفن  تاّذل  يادف  ار  قلطم  تسود  و  میهاوخیم ، امرخ  يارب  ار  ادخ  توهـش ، سفن و 
ریز هب  تماـیق  اـت  ار  يراسمرـش  ِرـس  و  میریمب ، تلجخ  زا  دـیاب  دوب ، لـصاح  نآ  رد  ّتبَحَم  زا  ياهوـلج  تشاد و  تفرعم  زا  یّظح  اـم  لد 

هچ هیلع ) هللا  مالـس   ) بلاط یبأ  نب  یلع  یقیقح  ّبحم  نیبب  دـنهاوخیم . تسا ، تسود  تمارک  نوچ  دـنهاوخب ، يزیچ  رگا  نانآ  مینکفا .
: دیوگیم

َفیکَف كِران  ِّرَح  یلَع  ُتْرَبَص  یهلإ ، ای  ِیْنبَهَو  ِکقاِرف . یلَع  ُِربْصأ  َفیکَف  ِکباذَع  یلَع  ُتْرَبَص  ّیِبَر ، َو  يالْوَم  َو  يدیَس  َو  یِهلإ  ای  ِیْنبَهَف 
(580 . ) ِکتَمارک یلإ  ِرَظَّنلا  ِنَع  ُِربْصأ 

هچ ره  اههراچیب  ام  دـهاوخیم . تسا  تمارک  راد  نوچ  دـهاوخیمن ؛ تشهب  يارب  ار  تشهب  ادـخ ، قاّشع  هقلح  رـس  بلاـط ، یبأ  نب  یلع 
؛ دـنهاوخیم تسود  يارب  دـنهاوخیم  هچ  ره  لزا ، لامج  قاّـشع  میهاوخیم . دوخ  يارب  مه  ار  ادـخ  میهاوخیم ؛ دوخ  يارب  میهاوخیم 

عتارم تشهب و  هاگارچ  تاناویح ، ام  تسا .]  ] یناویح كاروخ  دروخ و  ياـج  نوچ  هن  دـنهاوخیم ، تسا  تمارک  راد  نوچ  مه  ار  تشهب 
ار زیچ  همه  و  دنهاوخیم ، تسود  يارب  ار ]  ] تسه هچ  ره  تشهب و  نانآ  میرادـن . یماقم  نآ  زا  شیب  مه  تشهب  رد  میهاوخیم و  ار  نآ 

. دنهدیم رارق  وا  يوک  هب  عاطقنا  تفرعم و  تسود و  يارب  هلیسو 
. روآ نوریب  تاّذل  رد  رامغنا  تاوهش و  هب  تراسا  نیا  زا  ار  ام  لد  و  هد ، تاجن  یهاوخدوخ  تلفغ و  نیا  زا  ار  ام  اهلا ! راب 

وت هدومن ، فرـصنم  قلطم  ِبوبحم  زا  ار  ام  لد  هتـشاد و  زاب  وت  هاـگراب  هب  لوصو  زا  ار  اـم  ینیبدوخ ، یهاوخدوخ و  باـجح  اراـگدرورپ !
. رادرب دوخ  تردق  تسد  هب  ار  باجح  نیا  دوخ 
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هَفَس نآ : دض  ملح و  دصقم 20 

[ هفس ملح و  ینعم  : ] لّوا لصف 

یب يدوزب و  هک  دوش  لصاح  هنینأمط  نآ  هطـساو  هب  ار  سفن  هک  تسا  ياهکلم  زا  تراـبع  نآ  تسا و  بضغ  هّوق  لادـتعا  بعـش  زا  ملح 
نوریب هلـصوح  زا  دـسر ، يراوگان  ای  هورکم  وا  هب  دـهد و  خر  يزیچ  وا  یناسفن  لیم  فـالخرب  رگا  و  دوشن ، وا  بضغ  هّوق  ِناـجیه  عقوم ،

. دوشن ماجل  هتخیسگ  دورن و 
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هَشاطأ و يأ  هَملح ؛ ُلهجلا  َهَّفَـس  و  ْهُملح ، مدع  يأ  لجرلا ؛ َهِفَـس  لاقی : « ؛ مَلعی َِملَع  باب  زا  َهِفَـس  زا  تسا  ءاف  حـتف  هب  ْهَفَـس »  » نآ لباقم  رد 
هلصوح زا  سفن  نآ ، هطساو  هب  هک  تسا  ياهکلم  نآ  تسا و  يرابدرب  تنوکس و  نآ  لباقم  رد  یکبـس ، تّفِخ و  شیَط و  ( 581 «. ) ُهَّفَخأ
راددوخ دـیآ و  شوج  هب  شبـضغ  و  دوش ، هتخیـسگ  راسفا  تلاهج  يور  زا  نازیم و  نودـب  و  دـشابن ، راگزاس  تامیالمان  اب  دور و  نوریب 

یسک نوچ  دشاب . لقع  تّفخ  تلاهج و  يزغم و  کبـس  نامه  لصا ، رد  تهافـس ، دیاش  تسا . بضغ  هّوق  طارفا  ِبعـش  زا  نیا  و  دشابن ،
هکنآ هن  تسا ؛ هدـش  ریبعت  تهافـس  هب  ملح  فالخ  زا  تسا ، لقعلا  فیفخ  زغم و  کبـس  لهاج و  تسین  هیبضغ  هّوق  ظـفح  زا  نکمتم  هک 

رد تروص  ره  رد  تسا . تغل  هشیر  رابتعا و  قفاوم  نکل  تسا ، نییوغل  لوق  رهاظ  فلاخم  هچرگ  نیا  دشاب . ملح  دض  هَفَس  يانعم  ًارهوج 
. درادن یتیلخدم  ام  دصقم 

[ هیبضغ هّوق  تارمث  : ] مود لصف 

، تسا تداعس  هار  هب  اهراک  کمک  نیرتالاب  یهلا و  ياهمتعن  نیرتگرزب  زا  یکی  دوش ، تیبرت  عرش  لقع و  فرصت  تحت  رگا  هیبضغ  هّوق 
هفیرش هّوق  نیا  اب  دراد . هلضاف  هنیدم  لیکـشت  رد  گرزب  یتیلخدم  و  دوش ، عون  صخـش و  ياقب  ظفح  ناهج و  ماظن  ظفح  بضغ  هّوق  اب  و 

رد هّوق  نیا  رگا  دـهد . تاجن  اـنف  لاوز و  زا  ار  دوخ  دـنک و  عاـفد  تعیبط  تاـمیالمان  زا  و  دوخ ، عون  دوخ و  ءاـقب  ظـفح  ناویح  ناـسنا و 
ظفح دنامیم و  زاب  تایّقرت  تالامک و  زا  يرایسب  زا  دوبن ، ناسنا 
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. دومنیمن ّبذ  هلضاف  هنیدم  زا  درکیمن و  هلئاع  ماظن 

مادـقا هداـعلا  قوف  ییاـهراک  هب  نآ  جـییهت  يارب  دوـخ  هداد و  یتاروتـسد  نآ ، طـیرفت  صقن و  ّدـح  زا  جورخ  يارب  نادنمـشناد  اـمکح و 
تارطاـخم رد  ار  سفن  تـفریم و  كاـنفوخ  ِعـقاوم  رد  نآ ، طـیرفت  زا  جورخ  يارب  هـک  تـسا  فورعم  یــضعب  زا  هکناـنچ  دــندرکیم ؛

، تاجلاعم وحن  نیا  هچرگ  (. 582  ) دنک رود  سفن  زا  ار  یتسـس  فوخ و  هکنآ  ات  دشیم  نآ  راوس  یتشک  مطالت  عقوم  رد  و  تخادنایم ،
نآ یتسـس  زا  اریز  تسا ؛ مزال  نآ  روتف  یتسـس و  تروص  رد  بضغ  هّوق  ندرک  رادـیب  يارب  جالع  لصا  نکل  تسا ، طارفا  يور و  هداـیز 

ياهبیع و  دهد ، خر  یعامتجا  يدرف و  یناگدنز  رب  گرزب  ياهرطخ  و  دـیآ ، مزال  هلـضاف  هنیدـم  تموکح  تیعمج و  ماظن  رب  میظع  للخ 
ورف گنج و  زا  رارف  تابَث و  ّتِلق  يربص و  مک  عمط و  یلبنت ، یتسـس و  فعـض و  لـیبق  زا  دوش ؛ هفیرـش  هّوق  نیا  دومُخ  رب  ّبترتم  گرزب 

. تنکسم ّتلذ و  راع و  گنن و  هب  نداد  رد  نت  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندومن  كرت  و  ترورض ، عقوم  رد  مادقا  زا  نتسشن 
و هداد ، رارق  یگرزب  يزارفارس و  ایند و  تداعـس  هیامرـس  ار  نآ  هدومرفن ، قلخ  هدوهیب  ثبع و  ناسنا ، رد  ار  هفیرـش  هّوق  نیا  ملاع  دنوادخ 

. هتشاد رّرقم  ناهج  نآ  ياهتداعس  همشچرس 
دومخ هکلب  تسین ، ملح  ناراکمتس ، ملظ  زا  ندومنن  يریگولج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ندومن  یتسـس  مادقا و  زا  نتـسشن  ورف 

. تسا راجنهان  تافص  هلیذر و  تاکلم  زا  یکی  هک  تسا 
هکرعم رد  ناعاجـش  نیدهاجم و  و  هدومرف ، ریبعت  ( 583 « ) ْمُهَنَیب ُءاَمَحُر  ِراَّفْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشأ   » هب نینمؤم  زا  هفیرـش  تایآ  رد  یلاعت  يادـخ 
نادـیم رد  يراـشفاپ  زا  و  (، 584  ) هدرمـش گرزب  دوخ  تمظع  هاگـشیپ  رد  ار  اـهنآ  تاـجرد  و  هداد ، لیـضفت  ناگتـسشنزاب  رب  ار  اـهگنج 

هّوق هیاس  رد  اهنیا  مامت  (. 585  ) هدومرف بیغرت  صیرحت و  اهگنج  رد  تفرشیپ  اههکرعم و  رد  مادقا  هب  ار  اهنآ  و  هدومرف ، یناد  ردق  اهگنج 
نت تراسا  یتسپ و  يراوخ و  ّتلذ و  هب  و  دوش ، مورحم  لیاضف  نیا  مامت  زا  ناسنا  نآ ، یتسـس  دومُخ و  اـب  و  دریگ ، ماـجنا  بضغ  هفیرش 

نیا زا  دنیشن . زاب  ینید  یناسنا و  فیاظو  زا  و  دهد ، رد 
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لادتعا لاح  رد  سفن  ات  دنک  نآ  یلمع  یملع و  جالع  دزادرپ و  نآ  هجلاعم  هب  دیاب  دشاب ، شوماخ  دماخ و  هوق  نیا  یسک  رد  رگا  تهج ،
. دیآرد

[ هیبضغ هّوق  فارحنا  رطخ  : ] موس لصف 

لئاذر زا  تسا ، هدـش  هَفَـس »  » هب ریبـعت  نآ  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  و  دـنراچد ، نآ  هب  مدرم  رتـشیب  هک  بـضغ  رد  طارفا  يور و  هداـیز 
. ددرگ ناسنا  ترخآ  ایند و  تواقش  هیام  هک  اسب  هچ  و  دناشکیم ، تکاله  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  فاصوا  مئامذ  قالخا و 

هب ار  ناسنا  دـنک و  زاغآ  یـشکرس  دریگب و  ناسنا  تسد  زا  ار  رایتخا  تّدـش ، لاـح  رد  تسا ، روُقَع  گـس  نوچ  هک  هوق  نیا  هک  اـسب  هچ 
، هدش هتخورفا  شتآ  نیا  دـنک و  شوماخ  ار  نامیا  رون  نآ ، تملظ  هک  اسب  هچ  دـنک و  راداو  نینمؤم  سوفن  لتق  همرتحم و  سیماون  کته 
. دنک ناربج  دناوتن  ناسنا  رمع ، مامت  رد  هک  دوش  تهافس  تلاهج و  نارازه  أدبم  و  دنازوسب ، ار  نامیا  تفرعم و  راونا  هّقح و  دیاقع  مامت 
زا ار  ناسنا  هقیقد  کی  اب  و  دنک ، زوس  نامناخ  گرزب  ياهراک  یهاگ  قرب  تعرـس  اب  هّوق  نیا  اریز  تسا ؛ رتشیب  اُوق  ریاس  زا  هّوق  نیا  رطخ 

. دنک طقاس  ترخآ  ایند و  تداعس  یتسه و  مامت 
ملاع رد  دیآرد ، یُعبَس  سفن  فّرصت  تحت  رد  تکلمم  ِمکُح  ددرگ و  ناسنا  هنطاب  هکلم  دنک و  ادیپ  نکمت  سفن  رد  بضغ  تروص  رگا 

هکنانچ دراد ؛ رایـسب  قرف  ییایند  یکُلم و  عابـس  اب  یتوکلم  یخزرب و  عبـس  راچان  دوش و  روشحم  ُعبَـس  تروص  هب  ناسنا  تماـیق ، خزرب و 
ییاـهتروص هب  مدرم  زا  یـضعب  : » دوـمرف ربـمغیپ  هک  تسا  ثیدـح  رد  دراد . قرف  رایـسب  تاـناویح  رگید  ياهتیعبـس  اـب  زین  ناـسنا  تـیعبس 

عقاو دوجو  يالعا  فص  رد  لامج  لاـمک و  قفا  رد  ناـسنا  هکناـنچ  586 ؛) « ) تسوکین اهنآ  شیپ  اهریزنخ  اـهنومیم و  هک  دـنوش  روشحم 
تادوجوم زا  کی  چیه  زین ، هلیذر  تافص  هب  فاّصتا  یتشز و  صقن و  بناج  رد  دنتـسین . وا  يوزارت  مه  تادوجوم ، زا  کی  چیه  تسا و 

و (، 587 « ) ُّلَضأ ْمُه  َْلب  ِماَْعنألاک  ِکئلُوا  : » هدومرف وا  هرابرد  دنوادخ  هکنانچ  دنتسین ؛ وا  يوزارت  مه 
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زین رگید  ياهداسف  هک  دوش  اـسب  هچ  هثیبخ  هکَلَم  هلیذر و  نیا  زا  (. 588 « ) ًةَوْسَق ُّدَشأ  ْوأ  ِةَراَجِْحلاک  یِهَف  : » تسا هدومرف  اهنآ  بولق  هرابرد 
. دنک زورب 

هثیبخ هلیذر  نیا  زا  دنک و  جالع  ار  دوخ  تسا ، یتضایر  هلیح و  ره  اب  هک  تسا  مزال  دراد ، ترخآ  ملاع  هب  نامیا  هک  رادـیب  ناسنا  رب  سپ 
رد دوش ، وا  بیـصن  نیعفاش  تعافـش  ات  دور ، نوریب  ملاع  نیا  زا  هتـساوخن -  يادـخ  هکلم -  نیا  اب  رگا  هک  دـنک  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  بلق 

تحت رد  دوش  نکمم  ات  دوش  ینالوط  ایند  رمع  لوط  ردـق  هب  تسا  نکمم  هک  دـش  عقاو  دـهاوخ  ییاهباقع  اهـشتآ و  اـهراشف و  اـهیتخس و 
. تسا هل  عوفشم  عفاش و  نیب  بسانت  يور  زا  و  تسین ، یفازج  يرما  ملاع  نآ  رد  تعافش  اریز  دوش ؛ عقاو  تعافش 

ترودک رگا  زین  یـصاعم  لها  دنوش . لئان  تعافـش  رون  هب  تسین  نکمم  دـناهرهب ، یب  تیالو  دـیحوت و  رون  زا  هک  یناسک  تهج ، نیا  زا 
. دنوش لیان  تعافش  هب  دیدم  ياهتّدم  زا  سپ  تسا  نکمم  دشاب ، هتفرگ  ارف  دایز  ار  اهنآ  یصاعم 

فراع خیش  ( 589 «. ) هریبک ناهانگ  لـها  يارب  ار  دوخ  تعافـش  مدرک  هریخذ  نم  : » تسا هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 
زا سپ  تسا  نکمم  و  تسا ، هلیـسو  نیرخآ  تعافـش  هک  تسا  نآ  يارب  هریخذ »  » هب ریبعت  نیا  : » دومرفیم هّلظ ) ماد   ) يداـبآ هاـش  لـماک ،

«. دنهدیم رارق  هدافتسا  دروم  رما  رخآ  رد  یگراچیب و  تقو  رد  ار  هریخذ  هکنانچ  دوش ؛ هلیسو  نآ  هب  لّسوت  دایز  ياهنامز 
سفن حالـصا  رکف  هب  میزیخرب و  یناطیـش  رورغ  تلفغ و  باوخ  نیا  زا  هک  دنکیم  تیافک  ام  يارب  میهد ، مه  لامتحا  ار  بلطم  نیا  رگا 

اب اهنآ  تعافـش  رون  و  میوش ، اهنآ  تعافـش  دروم  ات  مینک  اهنآ  اب  بسانتم  مالـسلا  مهیلع  ایلوا  تّدوم  تعاطا و  راونا  اـب  ار  دوخ  مییآرب و 
. دوش عْفَش  ام  تعاطا  تینارون 
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نآ بابسا  جالع  هب  هفس  یساسا  جالع  مراهچ : لصف 

. دراد ار  بابسا  ریاس  ناینب  ساسا و  تَمِس  هکنآ  تاّمهم  زا  یکی  هب  مینکیم  افتکا  ام  هک  تسا  رایسب  اهنآ 
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کی رـس  رب  دـننک  عامتجا  نوچ  اهگـس  هکنانچ  تسا ؛ هیناسفن  تابولطم  زا  یکی  اب  ندومن  تمحازم  نآ ، هجیهم  بابـسا  تاّـمهم  زا  یکی 
ّمُا ساـسا و  ُّسا  تهج ، نیا  زا  دوـش . اـپ  رب  لاـجنج  گـنج و  دـنک و  ناروـف  اـهنآ  بضغ  دـیآ ، شیپ  رد  تمحازم  نوـچ  يرادُرم ، هفیج 

نوؤش زا  یکی  اب  هکنآ  دّرجم  هب  دش ، نکمتم  لد  رد  ایند  ِّبح  نوچ  تسناد و  تسا ، تائیطخ  مامت  سأر  هک  ایند  ّبح  دـیاب  ار  ضارمألا 
. دنک جراخ  لقع  تعیرش و  هداج  زا  ار  ناسنا  دریگب و  تسد  زا  ار  رایتخا  نانع  دنک و  ناروف  بضغ  هّوق  دش ، لصاح  یتمحازم  يواینُد 

يراگنا لهـس  ییایند  نوؤش  هب  دـنک  ریهطت  ّبح  نیا  زا  ار  سفن  ناسنا  رگا  تسایند و  ّبح  نآ  هّداـم  علق  هب  هّوق  نیا  یـساسا  جـالع  سپ 
و دوش ، ادیپ  ناسنا  رد  هنینأمط  يرابدرب و  ملح و  تقیقح  و  دـهدن ، تسد  زا  ار  هنینأمط  تسایر ، بصنم و  لام و  هاج و  نادـقف  زا  دـنک و 

. دوش نوزفا  زور  سفن  تابَث  رارق و 
لاوحا رد  رکفت  نآ ، علق  يارب  تسا و  عقومب  اـجب و  دـشکب ، تضاـیر  هچ  ره  ناـسنا  تسا -  دـسافم  ماـمت  هیاـم  هک  هّداـم -  نیا  علق  يارب 

اهلانم لام و  اهتمظع و  اهتنطلس و  ياراد  هک  یصاخشا  لاوحا  زا  نتفرگ  تربع  تسا . جالع  نیرتهب  هینآرق  صصق  رد  رکفت  ناگتـشذگ و 
لماش نآ  لابو  رْزو و  و  دندرب ، روگ  هب  ار  نآ  ترـسح  یهانتم  ریغ  ياهتدم  يارب  هدرک و  دودحم  زور  دنچ  رد  اهنآ  زا  هدافتـسا  و  دندوب ،

. تسا قشمرس  نیرتهب  رادیب  ِناسنا  يارب  دش ، ناشلاح 
هب جایتحا  ترخآ و  رد  دوخ  یناگدنز  رادقم  اب  نآ  گرب  زاس و  هب  ار  دوخ  جایتحا  ایند و  رد  ار  دوخ  یناگدـنز  رادـقم  دـیاب  لقاع  ِناسنا 

دیاب دنیبب  دنک ؛ هیزجت  یناگدـنز ، نآ  یناگدـنز و  نیا  گرب  زاس و  لیـصحت  رد  ار  دوخ  تیّدـج  هاگنآ  دـنک . هسیاقم  اجنآ  گرب  زاس و 
ملاع نآ  رد  هک  دنیبب  هاگنآ  دنک ، هیهت  هزادنا  هچ  درادن -  رخآ  هک  يدبا -  یناگدنز  يارب  و  دنک ، هیهت  رادقم  هچ  یضرف  ِلاس  دص  يارب 

(. 590 « ) ٍرْسُخ یَِفل  َناْسنإلا  َّنإ  ِرْصَْعلا *  َو  « ؛ دوشیم هجاوم  اهتمادن  اهترسح و  هچ  اب 
ياههیامرـس مامت  تفرگ . دهاوخن  رارق  مارآ و  دنک ، ادـیپ  ًاتقیقح  نآ  رب  عالّطا  رگا  هک  تسا  يردـق  هب  شتراسخ  ناسنا  هک  مسق  ادـخ  هب 

شتآ مّنهج و  دوخ ، يارب  نیمی  ّدک  نیبج و  قرع  اب  هدومن و  جرخ  تواقـش  لیـصحت  هار  رد  تسا ، لهـس  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تداعس 
. هدرک هیهت 
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هب یگتسبلد  هداد و  تسد  زا  دنک ، يدبا  یناگدنز  لیصحت  فرص  دیاب  هک  ار  دوخ  تاقوا  مامت  ایند ، یناگدنز  هب  هلاس  دنچ  جایتحا  يارب 

. دوشن شدیاع  يزیچ  تمادن  ترسح و  زج  هب  و  داد ، دهاوخ  تسد  زا  يزور  دنچ  زا  سپ  هک  هدرک  ادیپ  ییاج 
نز نیقیلا  ملع  ِرد  اسآ  لیلخ 

نز نیِلفْآلا  ُّبِحُأ  يادن ال 
. ار دوخ  نارسخ  دباییم  رد  دنک ، تقد  دنتسه ، رشب  یلمع  نیمّلعم  هک  مالسلا  مهیلع  ایلوا  لاح  رد  يردق  رگا  ناسنا 

رورغلاراد نیا  زا  ار  اـم  لد  و  نک ، اـنیب  تسار  هار  هب  ار  اـم  مشچ  و  زیگنارب ، نارگ  باوخ  نیا  زا  ار  اـم  دوـخ ، وـت  میباوـخ . رد  اـم  ایادـخ !
. ٍمیِظَع ٍلْضَفوُذ  ّکَنإ  هد ؛ ینشور  ار  ام  لد  دوخ  لیمج  لامج  هب  و  نک ، روک  تدوخ  ریغ  زا  ار  ام  مشچ ]  ] و نک ، خلسنم 

ملح هکلم  لیصحت  مجنپ : لصف 
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دـنکب و دـناوتیم  ياهکلم  هب  ياهکلم  ره  لیدـبت  تسا ، عقاو  تافّرـصت  تاریغت و  تحت  هکنآ  هطـساو  هب  تسایند ، رد  هک  یماداـم  ناـسنا 
. درادن یملع  هیاپ  و  ساسا ، یب  تسا  یمالک  تسین » رییغت  لباق  تسا و  یّلبج  يرطف و  قلُخ ، نالف  : » دنیوگیم هکنیا 

عقاو یهن  دروم  هدساف  قالخا  مامت  هرّهطم ، تعیرش  رد  هک  تسا  نآ  شگرزب  دهاش  ینادجو ، تسا و  یناهرب  هکنآ  رب  هوالع  بلطم ، نیا 
سپ تسا . هدیسر  روتسد  زین  اهنآ  لیصحت  يارب  تسا و  رما  دروم  هنـسح  قالخا  مامت  و  هدش ، هداد  روتـسد  اهنآ  جالع  يارب  تسا و  هدش 

یتضایر ره  اب  دنک و  شـشوک  هلـضاف  تاکلم  لیـصحت  رد  دنادب و  ار  نآ  ردق  دـیاب  هدادـن ، تسد  زا  ار  يوایند  تایح  هک  یمادام  ناسنا 
هب دـیابن  دـنک و  یناشف  ناج  دـیاب  تسا ، نامحر  لقع و  دونج  هک  اهنآ  تـالباقم  لیـصحت  رد  سفن ، زا  هثیبخ  تاـکلم  علق  زا  سپ  تسا ،

. تسا سفن  لیمکت  حالصا و  يارب  همّدقم  داسف  هّدام  علق  اریز  دوش ؛ عناق  هدساف  قالخا  نتشادن 
زین اوقت  هکنانچ  تسا ؛ يدیحوت  ِّمات  ِلامک  همدقم  یناسنا و  تداعـس  هیام  هک  تسا  هیناحور  تالامک  لوصح  تسا  رظن  دروم  رتشیب  هچنآ 
اوقت هک  روط  نامه  میراد . ظوحلم  ار  اوقت  یلمع  هبترم  رگا  تساوقت  لَـثَم  هثیبخ ، تاـکلم  زا  سفن  هیلخت  لَـثَم  تسین و  یلالقتـسا  روظنم 

هثیبخ تاکلم  زا  هیزنت  روط  نامه  تسا ، لمع  لیمکت  همّدقم  هیزنت  نیا  تسا و  ثیوَلت  زا  هیزنت  يارب 
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زا هلماک  هبترم  هکنانچ  تسا ؛ هلـضاف  هنـسح  تاکلم  همّدـقم  میراد -  ظوحلم  ار  وا  ماع  يانعم  هک  یتروص  رد  تساوقت  زا  هبترم  کـی  هک 
. تسا قح  هب  لابقا  دیحوت و  ِلوصح  همّدقم  نآ -  یناعم  مامت  هب  كرش  زا  هیزنت  تسا و  قح  ریغ  كرت  هک  اوقت - 

ساـسا هک  تسا  قـلطم  لاـمک  هب  قـشع  ِترطف  نآ  یلالقتـسا و  یلـصا  یکی  تـسا : هـیهلا  ترطف  ود  قـبط  رب  هّـقح ، عیارـش  ساـسا  ماـمت 
مامت نآ و  لماش  ّماع  ینعم  هب  تساوقت  هّزنت و  ساسا  هک  تسا  صقن  زا  رّفنت  ِترطف  نآ  هک  یلالظتسا  یعبت  يرگید  و  تسا ، یهاوخادخ 

. تسا هدش  هداهن  انب  یهلا  مکحم  لصا  ود  نیا  رب  یبلق  ماکحا  هچ  یبلاق و  ماکحا  هچ  عیارش ، ماکحا 
تیارـس ندـب  کلم  رد  هیونعم  راثآ  و  حور ، رد  هیرهاـظ  راـثآ  ماـمت  حور ، ندـب و  کـُلم  نیب  لاـصتا  تَّدـش  هطـساو  هب  هک  تسناد  دـیاب 

راتفر میلح  صاخشا  دننام  هیروص  لامعا  رد  شمارآ و  تنوکـس و  اب  هک  دنک  تبظاوم  تانکـس  تاکرح و  رد  یـسک  رگا  سپ  دنکیم .
، ددـنبب دوخ  هب  ار  ملح  دـنک و  ظیغ  مظک  یتّدـم  رگا  زین  دوش . رثأـتم  نآ  زا  حور  دـنک و  تیارـس  حور  هب  رهاـظ  هشقن  نیا  مک  مک  دـنک ،

تبظاوم راداو و  رما  نیا  هب  ار  دوخ  یتدـم  رگا  دوـش و  سفن  يداـع  ِرما  يروز  یفّلکت  ِرما  نیمه  دوـش و  یهتنم  ملح  هب  مّلحت  نیا  راـچان 
روکذم جالع  نیا  مالـسلا  مهیلع  یحو  تیب  لها  هفیرـش  راثآ  رد  دوش و  لصاح  هتبلا  هبولطم  هجیتن  دیامن ، حیحـص  تبقارم  دـنک و  لماک 

یموق هب  هیبش  ار  دوخ  یسک  هک  تسا  مک  اریز  دنبب ؛ دوخ  هب  ار  ملح  سپ  میلح ، یشابیمن  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نایقَّتم  يالوم  تسا .
«. نک مّلحت  یتـسین ، میلح  رگا  : » هک تسا  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ( 591 «. ) دوش نانآ  زا  تسا  دـیما  هکنآ  رگم  دـنک 

(592)

لوقنم قیرط  زا  ملح  لیاضف  مشش : لصف 

تسین و هدیـشوپ  تسا  میلـس  لقع  بحاص  هک  یـسک  رب  نآ  رب  هّبترتم  هفیرـش  ِراثآ  و  تسا ، تباث  مولعم و  لـقع ، بسح  هب  ملح  لـیاضف 
نآرق رد  یلاعت  يادخ  هکنآ  نآ ، لضف  رد  دنک  تیافک 
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(. 594 « ) ًامِیلَح ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  َو  (، » 593 « ) ًاَروُفَغ ًامِیلَح  َناک  ُّهَنإ  : » هدومرف یفرعم  ملح  هب  ار  دوخ  فیرش ،

ٌهاَّوأ ٌمِیلََحل  َمیِهاَْربإ  َّنإ  : » تسا هدوـمرف  ملح  هب  فیـصوت  تسا -  دوـجو  ِراد  لَّـمک  مظاـعا  زا  هک  ار -  میهاربا  ترـضح  یلاـعت  يادـخ  زین 
تراشب : » دیامرفیم میهاربا  ترضح  هب  تراشب  ماقم  رد  (، 596 « ) ٍمِیلَح ٍمالُِغب  ُهاَنْرَّشَبَف  : » زین ار  هللا  حیبذ  لیعامسا  ترضح  و  ( 595 « ) ٌبِینُم
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نیا هب  لیلخ  میهاربا  تیانع  تیاغ  زا  نیا  و  هدومرف ، باختنا  ار  تفـص  نیا  لامک ، فاـصوا  ماـمت  هناـیم  زا  و  راـبدرب » رـسپ  هب  ار  وا  میداد 
. دنکیم تباث  ار  هفیرش  هکلم  نیا  یگتسجرب  تروص ، ره  رد  ود . ره  ای  یلاعت ، قح  تیانع  ای  تسا ، هدوب  لامک  تفص 

ادخ انامه  تفگ : ادـخ  لوسر  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترـضح  هدـش . نایاش  حدـم  فیرـش  قلُخ  نیا  زا  هفیرـش  تایاور  رد 
دزن اریز  تساهحدم ؛ نیرتالاب  حدـم ، نیا  تفرعم ، ّتبَحَم و  لها  شیپ  و  (، 597 « ) ار تَّفع  اب  رایـسب  ِفیفع  میلح  ءایح  اب  درادیم  تسود 

: تسا لوقنم  هللا  همحر  ییاهب  خیش  زا  دنکن و  نآ  اب  هنزاوم  زیچ  چیه  دوشن و  هسیاقم  زیچ  چیه  اب  یهلا  ّتبَحَم  نانآ 
؛ فیرش قلُخ  يارب  تسا  سب  تیصاخ  نیا  دناسرب و  دوخ  لاصو  هب  ار  وا  دنکن و  مورحم  دوخ  ءاقل  زا  دراد ، تسود  هک  ار  یسک  دنوادخ 

. دنرادیب لد  تفرعم و  لها  هک  یناسک  يارب 
: دومرف درکیم ، نینمؤملاریما  هب  هک  یتیصو  هلمج  رد  ربمغیپ 

نیرتگرزب و  قلخ ، رد  امش  نیرتوکین  : » دومرف هَّللا ! لوسر  ای  یلب  تفگ : قلُخ ؟ رد  نم  هب  امش  نیرت  هیبش  هب  امـش  هب  مهدب  ربخ  ایآ  یلع ! ای 
(598 « ) شدوخ هرابرد  امش  نیرت  فاصنا  اب  و  شنادنواشیوخ ، هب  امش  نیرتراکوکین  و  ملح ، رد  امش 

(599 . ) تسا رایسب  تایاور  باب ، نیا  رد  و 

رَذَه نآ : دض  تمَص و  دصقم 21 

[ تمص دئاوف  : ] لّوا لصف 

مالک زا  لضفا  تسین و  لقع  دونج  زا  قلطم  توکس  اریز  تسین ؛ قلطم  توکس  دوصقم  اجنیا  رد  نکل  تسا ، توکس  زا  ترابع  تمَص » »
، دوش تعیرش  بادآ  ملاعم و  طسب  هینید و  قیاقح  فراعم و  رشن  مالک ، هب  اریز  تسا ؛ توکس  زا  لضفا  دوخ  عقوم  رد  مالک  هکلب  تسین ،

رارق ار  مّلکت  تیاور  نیا  رد  تمص  لباقم  رد  تهج ، نیا  زا  تسا . مّلکتم »  » وا هلیمج  فاصوا  زا  تسا و  مّلکت  هب  فصّتم  یلاعت  يادخ  و 
. هداد رارق  تسا ، لئاطال  ینعم  یب  ياهزیچ  هب  مّلکت  نایذه و  زا  ترابع  هک  ار ، نیتحتف -  هب  رَذَه -  هکلب  هدادن ،

وغل و زا  نابز  ِظفح  توکس و  نیا  هتبلا  تسا . رَذَه  نایذه و  زا  توکس  تسا ، نیسحت  دروم  لقع  عرش و  رد  لقع و  دونج  زا  هچنآ  سپ ،
نیرتگرزب زا  ندروآرد  رایتخا  تحت  رد  ار  شکرـس  رام  نیا  نتـشاد و  ار  نابز  راـیتخا  هکلب  تسا ؛ یناـسنا  تـالامک  لـیاضف و  زا  لـطاب ،

ظوفحم يرایسب  تارطخ  تافآ و  زا  دش ، یتردق  نینچ  ياراد  یسک  رگا  و  دوش ، قفوم  نآ  هب  دناوتیم  یسک  رتمک  هک  تساه  يدنمرنه 
رتشیب مه  نآ  زا  دیاش  و  ( 600  ) دندرک رکذ  تفآ  تسیب  بیرق  نآ  يارب  یـضعب  تسا ؛ يرایـسب  تارطخ  تافآ و  ياراد  نابز  اریز  دـنام ؛

. دشاب
و دـشیم ، دودـسم  فراعم  باب  نآ  نودـب  هک  تسا -  يرایـسب  تالامک  أشنم  مُّلکت  و  تسا ، دوجو  تالامک  زا  هکنآ  اب  مـالک  هلمجلاـب ،
رد ار  نایب  میلعت  601 ؛) « ) َنایَْبلا ُهَمَّلَع  َناَْسنإلا *  َقَلَخ  َناَءْرُقلا *  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا *  : » هدومرف نآ  زا  نایاش  حدم  میرک  نآرق  رد  یلاعت  يادخ 

ادـیپ دوشیمن  نآ  تافآ  تمالـس  زا  نانیمطا  نوچ  فصو ، نیا  اب  یناسنا -  عون  رب  نانتما  ماقم  رد  هتـشاد  اهتمعن  ماـمت  رب  مّدـقم  هیآ ، نیا 
. دراد حیجرت  نآ  رب  تمص  توکس و  تسا ، روما  نیرتلکشم  زا  نابز  ندروآ  رایتخا  تحت  رد  و  درک ،

لها اب  تارشاعم  رد  هکنآ  اب  هتکن . نیمه  يارب  دندادیم  تیمها  زین  ار  تولخ  هکنانچ  دنتشادیم ؛ متح  دوخ  رب  ار  توکس  تضایر  لها  و 
، تضایر لاح و  لها  نادنمشناد و  تفرعم و 
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تسا تابرق  تاعاط و  لضفا  زا  هک  قلخ -  هب  تمدخ  و  تسا ، رایسب  مولع  فراعم و  زا  نامرح  لازتعا  رد  و  رایسب ، دئاوع  رامشیب و  دئاوف 
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لها خیاشم  دنک ، ظفح  نآ  زا  ار  دوخ  ًاعون  دناوتیمن  ناسنا  تسا و  رایـسب  ترـشاعم  تافآ  نوچ  نکل  دـهد ؛ تسد  تارـشاعم  اب  ًاعون  - 
. ترشع رب  دنهد  حیجرت  ار  لازتعا  تضایر 

طیارـش اب  یلو  دنک ، الـضف  نادنمـشناد و  اب  ترـشاعم  دـیاب  دراد ، هدافتـسا  مّلعت و  هب  لاغتـشا  هک  رما  لئاوا  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  قح  و 
ناگرزب خیاشم و  تمدـخ  زا  زین  تایاهن  ِلئاوا  طساوا و  كولـس و  ریـس و  تایادـب  رد  نیرـشاعم و  قالخا  لاوحا و  رد  هعلاطم  ترـشع و 

. تسا ترشع  هب  ِراچان  سپ  دنک ، هدافتسا  لاح  لها 
اب قح » اب  تولخ  ، » تاقوا نیا  رد  رگا  دنک . ادیپ  قح  رکذ  قح و  هب  لاغتـشا  و  دزادرپ ، دوخ  لاح  هب  یتدم  دیاب  دیـسر ، تایاهن  هب  نوچ  و 
رد تماقتـسا  رارقتـسا و  هنینأمط و  لاح  نوچ  دوش و  هضافا  وا  رب  العا  توکلم  زا  قیال  لامک  ات  دـنک  لازتعا  دـیاب  دوشن ، عمج  ترـشع » »

هطلخ هب  عون ، هب  تمدـخ  ادـخ و  ناگدـنب  تیبرت  میلعت و  داشرا و  يارب  دـش ، نئمطم  هیـسیلبا  سواسو  هیناـسفن و  تـالاح  زا  دـید و  دوخ 
. دنیشنن زاب  ادخ  ناگدنب  هب  تمدخ  زا  دناوتیم  ات  هک  دنک  هدامآ  ار  دوخ  و  دزادرپ ،

سرد ثحب و  هب  دیاب  تسا ، مّلعتم  دوخ  هک  رما  لئاوا  رد  هک  داشرا ، مّلکت و  توکس و  تمـص و  يارب  تسا  یّلک  روتـسد  نیا  روط  نیمه 
و دنک ، ادیپ  لاغتـشا  ّربدت  رکفت و  هب  دش ، لماک  نوچ  دنک و  يراددوخ  لطاب  وغل و  لاوقا  تاملک و  زا  طقف  و  دـنک ، ادـیپ  لاغتـشا  مّلعت  و 
، دش یناّقح  وا  دوجو  نوچ  دوش و  راشرـس  وا  بلق  رب  یتوکلم  تاضافا  ات  ددنبرب  تسوا  هب  طوبرم  هچنآ  ادخ و  رکذ  ریغ  هب  مالک  زا  نابز 

دنیشنن نانآ  تمدخ  زا  ياهظحل  و  دزیخرب ، نامدرم  يریگتـسد  میلعت و  تیبرت و  هب  دیآ و  نخـس  هب  دش ، نئمطم  دوخ  لاوقا  راتفگ و  زا  و 
نیا هطـساو  هب  دـشاب ، هتـشاد  نایم  نیا  رد  یـصقن  رگا  دـهد و  رارق  ار  وا  ّیبرم  ناگدـنب  رامـش  رد  و  دوش ، یـضار  وا  زا  یلاعت  يادـخ  اـت 

. دنک ناربج  تمدخ ،

هدئاف یب  هدوهیب  نانخس  و  وغل ، لطاب ، نایذه ، رذه ، ياهنایز  مود : لصف 

يردق هب  سفن ، یکُلم  ياوق  رهاظ و  اب  یتوکلم  نطاب  حور و  نیب  هطبار  هک  دش  رکذ  رّرکم 
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. دیامن يرگید  هب  نایرس  کی  ره  داسف  تّحص و  صقن و  لامک و  و  دوش ، رگید  راثآ  زا  رثأتم  نطاب ، رهاظ و  زا  کی  ره  هک  تسا 
ار دوخ  ياراوگ  فاص  بآ  هک  هزوک  دننام  دـهد  شیامن  یکُلم  ياوق  ياههنزور  زا  ار  دوخ  لامک  تمالـس و  لماک ، ملاس  حور  هکنانچ 
هک صقان -  لـیلع  حور  روط  نیمه  و  ( 602 « ) ِِهتَلکاَش یلَع  ُلَمْعی  ٌّلک  ُْلق   » دـهد نوریب  تسا  نطاب  رهاظ و  نیب  طـباور  هک  دوخ  ذـفانم  زا 

عاوـنا هب  هداد و  تسد  زا  ار  يرطف  لاـمک  تداعـس و  ناطیـش ، فرـصت  تحت  هدـش و  هریچ  وا  هرهچ  رب  يراـگزور  ناـشیرپ  یتـخب و  هریت 
ۀغبـص  » لباقم رد  ناطیـشلا » ۀغبـص   » هک ار  دوخ  گنر  تسا  کُلم  توکلم و  طباور  هک  دوخ ، ياوق  ذفانم  زا  هدـش -  بَجَتُحم  تاباجتحا 

دوخ نطاب  زا  ار  راوگان  روش و  خلت و  بآ  هک  هزوک  نوچ  دروآرد ، دوخ  هلکاش  لکش و  هب  ار  هیکلم  ياوق  رهاظ  و  دهد ، نوریب  تسا  هللا »
. دنک رهاظ  ذفانم  طسوت  هب 

علطم شحور  رارـسا  رب  یـسک  دراذگن  و  دشاب ، دیدش  شحور  يراددوخ  هینب  يوق و  شیناحور  هکـسام  هّوق  سفن  هک  دـتفا  قافتا  ردان  و 
لاح زا  سفن  هک  یتاقوا  رد  ایند  رد  ای  دوش ، عطقنم  يزور  راـچان  تسا ، تعیبط  فـالخ  رب  يرْـسَق و  نوچ  ظـفح ، يراددوخ و  نیا  دوش .

. توهش هبلغ  هب  ای  بضغ  تّدش  هب  ای  دور ؛ نوریب  یعیبط 
رئارـس فشک  قیاقح و  زورب  ِزور  هک  ترخآ -  رد  دهدن ، زورب  ار  یحور  قالخا  هکـسام ، تّوق  تّدـش  ای  قاّفتا  هطـساو  هب  ایند  رد  رگا  و 

َمْوی : » دوش نلع  تسا  ّرـس  رد  هچنآ  و  رهاـظ ، تسا  نطاـب  رد  هچنآ  راـچان  و  دـنک ، هبلغ  دوب ، يرْـسَق  هک  هکـسام  رب  سْفن  تردـق  تسا - 
تایحور مامت  اجنآ  تسین . نکمم  راهظا ، زا  كاسما  يراددوخ و  اـجنآ  رد  رگید  (. 604 « ) ُِرئاَرَّسلا یَْلُبت  َمْوی  « ؛) 603 « ) ٍقاَس ْنَع  ُفَشکی 
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تروص نییتوکلم  عاونا  يارب  یتوکلم  لاکـشَا  رَوُص و  اهیدـب و  مه  و  دوش ، ادـیوه  رهاظ و  اهیبوخ  مه  ددرگ . ینلع  رئارـس  مامت  رهاـظ و 
. دوش رهاظ  شعقاو  اجنآ  رد  درکیم ، یّصعت  نآ  زا  تعیبط  دوب و  هدش  عقاو  ایند  رد  هک  یتوکلم  خسانت  و  دریگ ،

. دوب نلع  رهاظ و  هب  ّرس ، نطاب و  تیارس  ماکحا  هب  عجار  اجنیا  ات 
348

لامعا هطـساو  هب  دـهن و  هعیدو  هب  نشور  رایـسب  راثآ  حور  رد  هرهاظ ، راوطا  لامعا و  هرهاظ ، ياوق  حور و  نیب  هطبار  نیمه  هطـساو  هب  زین 
يارب یکی  هحلاص ، لامعا  راکذا و  رارکت  ّرـس  دوش و  ادـیپ  هثیبخ  هئیـس و  تاکلم  هلـضاف و  هنـسح و  تاکلم  ابیز ، تشز و  دـب و  بوخ و 

. دوش لصاح  رکف  رکذ و  لمع و  رارکت  اب  هک  توکلم  حور و  رد  تسا  هلضاف  تاکلم  لوصح 
بلق و روضح  يور  زا  تسا و  توهـش  تّذـل و  قباطم  ًاعون  هکنآ  هطـساو  هب  تسا -  سفن  رد  ریثأتلا  دـیدش  هئیـس  هحیبق و  لامعا  نوچ  و 

لامعا رد  نکل  دناهتـساوخ . ار  تعیبط  دارفا  عیمج  كرت  و  هدش ، يریگولج  ًادـیدش  اهنآ  زا  هیهلا  عیارـش  رد  دـیآیم -  اج  هب  سفن  هّجوت 
حور رد  اهنآ  ریثأت  نوچ  دـنا ؛ هتـساوخ  ار  نآ  رارکت  هدـشن و  عناق  درف  دـنچ  ای  درف  کی  نایتا  هب  ًاعون  لاـمعا ، راـکذا و  ِتانـسح  هنـسح و 
بلق روضح  و  دیآ ، اج  هب  سفن  رابدا  یتبغر و  یب  يور  زا  ًاعون  تسا ، یناسفن  تاّذل  تاوهش و  فلاخم  نوچ  تسا و  مک  ءیطب و  یلیخ 

رثا يارب  دوش و  رثأتم  مک  یلیخ  اهنآ  زا  سفن  توکلم  و  نطاب ، حور و  رد  دوش  مک  رایـسب  اـهنآ  راـثآ  سپ  تسین . اـهنآ  رد  حور  لاـبقا  و 
(605 . ) میداد حرش  تالصلا » بادآ   » رد ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  هک  هدش  رّرقم  یطیارش  بادآ و  حور ، رد  اهنآ  ندیشخب 

. دوب اهنآ  راثآ  هئیس و  هنسح و  لاعفا  یمومع  ههجو  زا  دش ، هداد  حرش  هک  اجنیا  ات 
افص و زا  ار  سفن  تسا : حور  لاح  هب  ّرضم  رایسب  اهنآ  هک  تسناد  دیاب  زین  هتسیاشان  تشز  تاملک  هدوهیب و  وغل  نانخـس  صوصخ  رد  اّما 

رظن زا  ار  ادـخ  رکذ  دروآ ، رابدا  تلفغ و  تواسق و  ترودـک و  تفالِج و  دـنک ، طقاس  تنوکـس  هنینأمط و  راـقو و  تمالـس و  حـالص و 
، دوـش داـیز  نآ  زا  شزغل  دـناریمب ، ار  لد  دـنک ، زیچاـن  فیعـض و  ار  ناـمیا  دربـب ، حور  هقئاذ  زا  ار  هللا  رکذ  تداـبع و  توـالح  دزادـنیب ،
دزادنیب و نانآ  رظن  زا  ار  وا  دنک و  نیبدب  ناسنا  هب  ار  مدرم  و  داجیا ، مدرم  نیب  ینمشد  ناتسود و  نیب  ترودک  دروآراب ، رایـسب  ینامیـشپ 

قافتا مک  یلیخ  یناسل و  نوگانوگ  ياهتیـصعم  دوشن  ّبترتم  وا  مـالک  رب  هک  تسا  یتروص  رد  اـهنیا  دوش . طـقاس  وا  زا  قوثو  ناـنیمطا و 
هدش رایسب  شرافس  تمص  توکـس و  هرابرد  تهج  نیا  زا  درب . رـس  هب  رخآ  ات  هدوهیب  وغل و  نامه  هب  دنام و  ظوفحم  یـصاعم  زا  هک  دتفا 

. تسا

دنچ رکذ  هب  ام  و  دجنگن ، رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  دایز  يردقب  باب  نیا  رد  هفیرـش  رابخا  لقن  قیرط  زا  رَذَه  بویع  تمـص و  لیاضف  موس : لصف 
: مینکیم تعانق  ثیدح 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ 
ار وت  تسا  سب  و  ار ، يدایز  مالک  راذگاو  رذوبا ! يا  ّرـش . راتفگ  زا  تسا  رتهب  توکـس  و  توکـس ، زا  تسا  رتهب  بوخ  راتفگ  رذوبا ! يا 

انامه رذوبا ! يا  دنک . لقن  دینـش  هچ  ره  هکنیا  درم ، ییوگ  غورد  رد  دنکیم  تیافک  رذوبا ! يا  دـناسرب . تتجاح  هب  ار  وت  هچنآ  نخـس  زا 
ناسنا و دسرتب  ادـخ  زا  سپ  تسیا . هدـنیوگ  ره  نابز  دزن  دـنوادخ  رذوبا ! يا  درادـن . ینالوط  نادـنز  قاقحتـسا  نابز ، زا  رتشیب  زیچ  چـیه 

(606 . ) دیوگیم هچ  دنادب 
: هدومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

شعَرَو دش ، مک  شیایح  هک  یسک  دوش و  مک  شیایح  دش ، دایز  شیاطخ  هک  یسک  دوش و  دایز  شیاطخ  دش ، دایز  شمالک  هک  یـسک 
(607 . ) دوش شتآ  لخاد  درم ، شبلق  هک  یسک  دریمیم و  شبلق  دش ، مک  شعَرَو  هک  یسک  دوش و  مک 
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: تسا بانج  نآ  يایاصو  رد  و  ( 608 «. ) دوش مک  مالک  دوش  لماک  لقع  هک  یتقو  : » دومرف و 
هب و  اـهور ، دوش  دیفـس  مـالک  هطـساو  هب  مـالک . زا  رت  تشز  ار  يزیچ  هن  و  مـالک ، زا  رتوکین  ار  يزیچ  َّلـج ) َّزع و   ) دـنوادخ هدرکن  قلخ 

. اهور دوش  هایس  مالک  هطساو 
، ار دوخ  ناـبز  نک  روتـسم  ظـفح و  سپ  يوریم . وا  دـنب  رد  وت  يدرک ، مّلکت  نوچ  و  یتفگن ؛ نخـس  اـت  تسوت  دـنب  رد  مـالک  هک  نادـب 

بلـس هک  ياهملک  اسب  هچ  دـنزیم . مخز  ینک ، اهر  ار  وا  رگا  تسا ؛ روُقَع  گس  نابز ، انامه  ار . دوخ  لوپ  الط و  ینکیم  ظفح  هکناـنچ 
راگزور رد  درادن  یصالخ  نآ  زا  سپ  یتحیـضف . تهارک و  ره  يوس  هب  ار  وا  دناشکیم  دنک  اهر  ار  دوخ  ماجل  هک  یـسک  و  دنک ! تمعن 

(609 . ) مدرم تمالم  ادخ و  بضغ  اب  رگم 
350

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  و  ( 610 «. ) ار وا  تروع  ادخ  دنک  رتس  ار ، دوخ  نابز  دنک  ظفح  هک  یسک  : » تسا لوقنم  ترـضح  نآ  زا  زین 
زا مدرم  نیرترود  انامه  دروآیم . بلق  تواسق  ادـخ  رکذ  ریغ  هب  مـالک  اریز  ادـخ ؛ رکذ  ریغ  هب  دـییوگن  نخـس  داـیز  : » تسا لوقنم  هلآ  و 

(611 «. ) تسا تواسق  اب  بلق  ادخ 

تسا لهج  دونج  زا  نایذه  رذه و  لقع و  دونج  زا  تمص  مراهچ : لصف 

تسا و صقن  زا  رّفنت  ترطف  نآ  و  یعبت ، رگید  تسا و  قـلطم  لاـمک  هـب  قـشع  ترطف  نآ  یلـصا و  یکی  تـسا : ترطف  ود  ياراد  ناـسنا 
. تسا نآ  تاعبت  زا  ترطف و  مزاول  زا  دصقم ، ود  نیا  رد  دنک  تناعا  ار  وا  هچنآ 

وا و  تارودک ، زا  هیفصت  نطاب و  هب  لاغتـشا  رکفت و  رب  ار  وا  دنک  تناعا  رَذَه  نایذه و  زا  يراددوخ  وغل و  لطاب و  زا  توکـس  نوچ  سپ 
ترطف مزاول  زا  تمـص »  » تهج نیا  زا  درادرب ، نایم  زا  ار  قیرط  راخ  و  دـنک ، کیدزن  تسا -  ترطف  قشع  دروم  هک  لامک -  أدـبم  هب  ار 

. تسا نامحر  لقع و  دونج  زا  هرومخم و 
و تسا ، ترطف  رّفنت  دروم  دـنک ، کیدزن  نآ  ماکحا  تعیبط و  هب  دـنک و  رود  قلطم  لامک  زا  ار  ناسنا  هک  لـطاب  وغل و  رَذَـه و  نایذـه و 

ّبح ددرگ ، هتسویپ  نآ  لامآ  تعیبط و  هب  و  دوش ، بِجتحم  دوخ  هیلصا  ترطف  زا  سفن  نوچ  تسا و  لامک  أدبم  زا  نآ  باجتحا  هطـساو 
هک دمهفیم  دـیآ  نوریب  باجتحا  زا  نوچ  دـنک و  ادـیپ  ّرـضم  ماعط  هب  ضیرم  هک  یبذاک  ءاهتـشا  نوچ  لطاب ، وغل و  هب  دـنک  ادـیپ  بذاک 

بوبحم هدوب ، رّفنت  دروم  تولخ  تمـص و  رکف و  رکذ و  زا  هچنآ  و  تسا ، ترطف  رّفنت  دروم  هدوب ، لاح  نیا  رد  هیعیبط  هقـالع  دروم  هچنآ 
. تسا ترطف 

رابکتسا نآ : ّدض  مالستسا و  دصقم 22 

[ رابکتسا مالستسا و  ینعم  : ] لّوا لصف 

. تسا ندرک  ایربک  یشکرس و  ینامرفان و  دُّرمَت و  رابکتسا »  » تقیقح و قح و  زا  ندرک  تعاطا  دایقنا و  ندومن و  تعاط  راهظا  مالستسا » »
(612)

351
میلـست نآ  يارب  نآ  ندرک  تفایرد  زا  سپ  دـبایرد و  دوخ  هملاس  ترطف  هب  ار  قح  دـشاب ، بویع  تاـفآ و  زا  تمالـس  نوچ  یناـسنا  بلق 
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نیا و  يروص ، دایقنا  یبلق  میلـست  زا  دوش و  لصاح  میلـست  ملاس  بلق  زا  سپ  دنک . دایقنا  هیبلاق  هیروص  لامعا  رد  دش  میلـست  نوچ  دوش و 
. تسا مالستسا » »

هک هیناـسفن  تسا  یتلاـح  نآ  دوش و  لـصاح  نآ  رد  ربک  دوش ، نکمتم  نآ  رد  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  تفآ  بویعم و  رگا  بلق  هکناـنچ 
رب دـشورف  یگرزب  رهاظ  رد  دـنک و  راتفر  هیناـسفن  تلاـح  نیا  قبط  رب  رگا  تسا و  نارگید  زا  دوخ  ندـید  رتـالاب  ندـید و  گرزب  تلاـح 

رابکتـسا سپ  دومن . رابکتـسا  دـنیوگ : دـنک ، یـشکرس  ینامرفان و  یناسفن  ءاـیربک  نیا  يور  زا  رگا  درک و  ّربکت  دـنیوگ : ادـخ ، ناگدـنب 
ره هن  سپ ، تسا . ینطاـب  میلـست  يور  زا  يروص  داـیقنا  هک  تسا  مالـستسا  لـباقم  رد  نآ  و  تسا ، ربک  زا  لـصاح  یـشکرس  یناـمرفان و 

. تسا رابکتسا  یشکرس  ینامرفان و  ره  هن  و  مالستسا ، يدایقنا 

[ تسا لهج  دونج  زا  رابکتسا  لقع و  دونج  زا  مالستسا  : ] مود لصف 

هبوجحم ترطف  مزاول  زا  رابکتسا »  » و تسا ، لقع  دونج  زا  هرومخم و  ترطف  مزاول  زا  مالـستسا »  » هک درک  ناوت  مولعم  قباس  لصف  نایب  زا 
تقلخ هریمخ  لصا  رد  تسا  هیهلا  بهاوم  زا  و  تسا ، هملاس  ترطف  هک  دوخ -  هیلـصا  ترطف  هب  نوچ  ناسنا  اریز  تسا ؛ لهج  دونج  زا  و 

، دبایرد ار  قح  همیلـس  ترطف  نامه  هب  دشاب ، هدادن  تسد  وا  يارب  هیحور  ترودک  باجتحا و  هیناسفن و  بویع  تافآ و  و  دـشاب ، یقاب  - 
خر وا  يارب  مالستسا  راچان  دوش ، میلست  نوچ  دوش و  نآ  میلـست  دوش و  عضاخ  نآ  لباقم  رد  هرطفلاب ، سپ  دنک . ادیپ  قح  هب  ّتبَحَم  زین  و 

. دهد
(613 «. ) اوُخانَتْسا اوُخْینُا  ْنإ  َو  اوُداْقنا ؛ اوُدُیق  ْنإ  َنُونَیل ، َنُونیَه  َنُونِمْوُملا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  ثیدح  رد 

؛ دـنوش داـقنم  زاـب  دوش ، یلیمحت  اـهنآ  هب  رگا  اـسب  هچ  هکلب  تسا ؛ نینمؤم  تافـص  زا  ندومن  قـح  لـباقم  رد  داـیقنا  و  ندوـب ، نیل  نیه و 
لباقم رد  یتح  عَدَْخنا ،» ُهَتْعَدَخ  اذإ  ُنمؤملا  : » دنیوگ هکنانچ 

352
. دنک عادخنا  هعدخ ،

ریثأت تحت  هاوخدوخ و  نیبدوخ و  بَجتحم و  ترطف  نوچ  دوش و  لصاح  وا  يارب  مالـستسا  دنک ، قح  لوبق  یناسنا  ترطف  نوچ  هلمجلاب ،
یشکرس قح  زا  رابکتسا و  هجیتن  رد  و  دوش ، ادیپ  نآ  رد  تواسق  تبالـص و  و  دوش ، نازیرگ  تقیقح  قح و  زا  دوش ، عقاو  تعیبط  لماوع 

زا ناطیـش و  لهج و  دونج  زا  رابکتـسا »  » و تسا ؛ هرومخم  ترطف  همزال  نامحر و  لقع و  دونج  زا  مالـستسا »  » هک دش  مولعم  سپ  دـیامن .
. تسا هبوجحم  ترطف  مزاول 

کش نآ : ّدض  میلست و  دصقم 23 

[ کش میلست و  ینعم  : ] لّوا لصف 

زا سفن  تمالـس  زا  سپ  قح  لباقم  رد  تسا  یبلق  ندـیورگ  داقتعا و  ینطاب و  دایقنا  زا  ترابع  میلـست »  » هک دـش  مولعم  قباس  دـصقم  رد 
ندـشن عضاخ  تسا و  کش »  » نآ لباقم  رد  دوش و  میلـست  قح  شیپ  دـشاب ، ملاس  بلق  نوچ  هثیبخ و  تاکلم  زا  نآ  ندوب  یلاخ  بویع و 

. قح شیپ 
. تسا یبلق  ضرم  ینطاب و  بویع  سفن و  باجتحا  زا  نآ  شیپ  میلست  مدع  قح و  ندومنن  لوبق  و 
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زا دارم  دیاش  تسا و  هدـش  هداد  رارق  [ کش  ] لباقم رد  تهج  نیا  زا  تسا ، کش  اب  مزالم  ًاعون  نوچ  ندـشن ، قح  میلـست  هک  تسا  نکمم 
هک دـشاب  فراـعتم  کـش  زا  ّمعا  نیقی ، ِفـالخ  زا  دوصقم  و  ( 614  ) دـندرک حیرـصت  نآرب  تغل  هّمئا  هکنانچ  دـشاب ، نیقی  ِفالخ  کـش 

. تسا دیدرت  تلاح 

[ میلست دئاوف  : ] مود لصف 

ءایلوا قح و  میلست  هک  یسک  دوش . هیهلا  فراعم  هیونعم و  تاماقم  یط  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  نینمؤم  يوکین  تافـص  زا  یکی  میلـست » »
هک دنیوگ  یـضعب  تهج ، نیا  زا  دسریم . دصقم  هب  دوز  دنک ، یتوکلم  ریـس  اهنآ  مدق  اب  دنکن و  ارچ  نوچ و  اهنآ  لباقم  رد  و  دوش ، ادخ 
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دوصقم هب  تسا -  قرط  برقا  هک  میقتـسم -  هار  زا  دـش  یهلا  ییامنهار  میلـست  هکنآ  هتبلا  دـننک . ریـس  دوخ  لـقع  رکف و  اـب  دـنهاوخ  یم 
. دنک مگ  ار  هار  اسب  هچ  دنک  ریس  دوخ  مدق  اب  هکنآ  نکل  تسین . وا  يارب  يرطخ  چیه  و  دسریم ،

اب دوشن و  وا  میلست  دنک و  ارچ  نوچ و  رگا  وا  ياههخسن  رد  تفای ، لماک  یبیبط  نوچ  دنک . ادیپ  قذاح  بیبط  ات  دنک  ششوک  دیاب  ناسنا 
. دسر تکاله  هب  هک  اسب  هچ  دنک ، جالع  ار  دوخ  دهاوخب  دوخ  لقع 

وا لابند  كولس  ریس و  رد  و  دوش ، وا  میلست  درک ، ادیپ  يداه  نوچ  دنک و  ادیپ  قیرط  يداه  ات  دنک  ششوک  ناسنا  دیاب  یتوکلم ، ریـس  رد 
فراـعم ماـمت  هب  لـصاو  ار  وا  میتفاـی و  قیرط  يداـه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  نوـچ  اـم  دراذـگ . وا  مدـق  ياـج  ار  مدـق  و  دور ،

هداج زا  میبایرد ، دوخ  صقان  لـقع  اـب  ار  ماـکحا  هفـسلف  میهاوخب  رگا  ارچ و  نوچ و  یب  مینک  وا  تیعبت  یتوکلم  ریـس  رد  دـیاب  مینادیم ،
ار وراد  نآ  زا  سپ  و  دوش ، هاگآ  بیبط  هخسن  ّرس  زا  دهاوخب  هک  یـضیرم  دننام  میـسریم ؛ مئاد  تکاله  هب  میوشیم و  فرحنم  میقتـسم 
هب ار  دوخ  هتـشذگ ، جالع  تقو  دـنک ، ادـیپ  یهاگآ  هخـسن  ّرـس  زا  تسا  هدـمآ  ات  دـنیبیمن . تمالـس  يور  یـضیرم  نینچ  راچان  دروخب ،

. هدناشک تکاله 
حاورا ناکشزپ  سوفن و  ءاّبطا  تیاده و  ِقیرط  ِنایامنهار  زا  ار  دوخ  هیبلق  ِضارما  یتوکلم و  ریس  ياههخسن  دیاب  ناهارمگ ، ناضیرم و  ام 
هاگراب رد  میلست  نیمه  هکلب  میسرب ؛ دصقم  هب  ات  مینک  لمع  اهنآ  هب  دوخ ، هفیعـض  ءارآ  هصقان و  راکفا  نتـسب  راک  هب  یب  و  مینک ، تفایرد 

ّکِبَر َو  الَف  . » دنک نوزفازور  ار  نطاب  تینارون  و  دهد ، ازسب  ییافص  ار  سفن  دوخ  و  تسا ، هیحور  ضارما  ِتاحلـصُم  زا  یکی  یهلا  سدق 
(. 615 « ) ًامِیلْسَت ِلَسی  اوُمّ َو  َتیَضَق  اَّمِم  ًاَجَرَح  ْمِهِسُْفنأ  ِیف  اوُدِجی  َال  َُّمث  ْمُهَنَیب  َرَجَش  امِیف  كوُمکَحی  یّتَح  َنُونِمْؤی  َال 

یگنت زین  شا  هنیـس  رد  هک  يروط  هب  دشاب ، میلـست  ناسنا  هیهلا  هرّرقم  ماکحا  رد  هک  دوش  لصاح  یناسنا  حور  هقئاذ  رد  هاگنآ  نامیا  معط 
: دنک لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  زا  یفاک ، فیرش  ثیدح  رد  دنک . لابقتـسا  نآ  زا  زاب  هرهچ  هداشگ و  يور  اب  و  دوشن ، لصاح  نآ  زا 

نکر راهچ  نامیا  يارب  »
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ياراد هک  یسک  (. 616 (« ) یلاعت هَناحبُـس و   ) ادخ رما  يارب  میلـست  و  ادخ ، ءاضق  هب  اضر  و  ادـخ ، هب  رما  ضیوفت  و  ادـخ ، رب  لکوت  تسا :
. درادن نامیا  دشابن  هناگراهچ  ناکرا  نیا 

تسا لهج  ِدونج  زا  نآ  دض  لقع و  دونج  زا  میلست  موس : لصف 
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تسوا و ریغ  تیعبت  ادـخ و  ریغ  زا  رّفنتم  و  ینیبادـخ ، یهاوخادـخ و  رب  رومخم  ترطف  اریز  تسا ؛ هللا  ةرطف  فالخرب  ینیبدوخ ، تیناـنَا و 
هغبـص و  دنکن ، روما  رد  ییأر  دوخ  يرـسدوخ و  دشاب ، هدـشن  تعیبط  تاباجتحا  هب  بجتحم  و  دـشاب ، دوخ  هیلـصا  تلاح  هب  ترطف  نوچ 

قح فرط  هب  نآ  ینارون  بناج  هک  ددرگ  ياهنیآ  لَثَم  شبلق  لَثَم  و  دوش ، قح  ِمیلست  ترطف  ِتمالس  هطـساو  هب  و  دهدن ، جرخ  هب  هیناسفن 
هک دوش  نانچ  هیبیغ  تادراو  میلـست  و  ددنب ، شقن  نآ  رد  فّرـصت  یب  تساک و  مک و  یب  دوش  نآ  رب  دراو  بیغ  ملاع  زا  هچنآ  هک  دـشاب 

. دهد تسد  زا  یّلکب  ار  دوخ 
دوحج لماش  هک  ّماع -  ینعم  هب  کش  نآ : ّدض  هکنانچ  تسا ؛ نامحر  لقع و  دونج  زا  هرومخم و  تایرطف  زا  میلـست  هک  دـش  مولعم  سپ 

تعیبـط و ياـهباجح  هب  تسا  ترطف  باـجتحا  هطـساو  هب  و  هرومخم ، ترطف  فـالخرب  لـهج و  دونج  زا  دوش -  مه  راـکنا  بیذـکت و  و 
. تسا هیهلا  ترطف  فالخرب  اهنآ  همه  هک  یهاوخدوخ  يرسدوخ و  ییأردوخ و  تینانَا و 

: تمصع یحو و  تیب  لها  زا  ثیدح  کی  رکذ  هب  مینک  ینارون  ار  قاروا  نیا  هک  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
ُْبلَقلا : » َلاق 617 ؟») « ) ٍمِیلَـس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتأ  ْنَم  ّاَلإ  : » َّلَج َو  َّزَع  ِهللا  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  يأ  ُُهْتلأَس -  : » َلاـق َۀَـنییُع  ِْنب  َنایْفُـس  ْنَع 
ْمَُهبُوُلق َغْرفِیل  اْینُّدلا  ِیف  ِدْهُّزلِاب  َدارأ  اّمَنإ  ٌِطقاس و  َوُهَف  کَش ، ْوأ  كْرِـش  ِهِیف  ٍْبلَق  ُّلک  َو  َلاق : ُهاوِس . ٌدَحأ  ِهِیف  َسَیل  َو  ُّهَبَر  یْقلی  يّذَلا  ُمِیلَّـسلا 

(618 «. ) ِةَرِخِآلل
ءایلوا غیلب  شرافـس  دروم  هک  ایند -  زا  ضارعا  دشاب . صلاخ  كرـش  کش و  زا  و  دـشابن ، ادـخ  ریغ  نآ  رد  هک  تسا  یبلق  نآ  میلـس  بلق 

دنوش و غراف  ایند  زا  بولق  هک  تسا  نآ  يارب  تسا -  ادخ 
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تایاهن و تایادب و  تالماعم و  قالخا و  ماکحا و  مامت  نایدا و  عیارش و  مامت  هکلب  تسا -  هللا  ءاقل  ماقم  تقیقح  هب  هک  ترخآ -  يایهم 
. دوب دناوت  یناعم  نیا  همه  لیفک  هلماک ، تقیقح  هب  میلست  تسا و  زیچ  همه  زا  یلصا  دصقم  نآ  تسا و  هللاءاقل  يارب  تاضایترا 

ماـمت دـش ، میلـست  حور  رگا  هدرکن . تسا ، یلاـعت  قح  هک  قلطم  یلو  ِمیلـست  ناـسنا  ار  حور  هک  دوـش  ادـیپ  نآ  زا  اهکـش  كرـش و  ماـمت 
دوخ تینانَا  دوخ و  زا  هک  تسا  نآ  اهنآ  ندـش  میلـست  دـنوش . میلـست  زین  هیکُلم  ياوق  هرهاـظ و  ءاـضعا  سپ  دوش . میلـست  دوجو  کـلامم 

يذلا ُهَعْمَـس  ُْتنک   » دوش لصاح  وا  رد  لفاون  ِبرق  هنومن  و  دشاب ، یلاعت  قح  هدارا  تحت  اهنآ  طسب  ضبق و  و  دـننکن ، ینوکـس  تکرح و 
(619 … «. ) ِِهب ُرِْصبی  يذلا  ُهَرََصب  َو  ِِهب ، ُعَمْسی 

یفَخ و کش  ار  یـضعب  یلَج و  کـش  ار  نآ  بتارم  یـضعب  هک  تسا  یبتارم  نآ  يارب  هک  تسا  کـش  لزلزت و  قلطم ، ِمیلـست  ِلـباقم  رد 
نیولت و تلاح  یفخأ »  » دـیحوت و رارـسا  فراعم و  رد  لزلزت  یّفخ »  » و تسا ، هیلج  هرهاـظ  دـیاقع  رد  لزلزت  یلَج » کـش  . » میئوگ یفخأ 

. هروکذم تاماقم  رد  نیکمت  مدع 

عزج نآ : دض  ربص و  دصقم 24 

[ عزج ربص و  ینعم  : ] لّوا لصف 

: مینک افتکا  اهنآ  زا  یضعب  رکذ  هب  ام  هک  تسا  یفیراعت  ربص  يارب 
عزج نطاب  رد  هکنآ  اب  تایاکـش  زا  يراددوخ  زا  تسا  تراـبع  ربص  ینعی  620 ؛) « ) يوکـشلا نع  ٍنماـک  ٍعزج  یلع  سفّنلا  ُْسبح  ُربصلا  »

میکح ینعم ، نیا  هب  بیرق  تسا و  ربـص  فیرعت -  نیا  هب  اـنب  اـهراوگان -  زا  ندوـمنن  تیاکـش  ینطاـب و  عزج  ندرکن  راـهظا  سپ  تسا .
(621 . ) هدومرف فیرعت  هرس  سدق  یسوط  هجاوخ  راوگرزب 
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يراددوخ هکنآ  رگید  نطاب و  رد  دشاب  هتشاد  تهارک  دوشیم  دراو  وا  رب  هک  میالمان  نآ  زا  هکنآ  یکی  تسا : رما  ود  هب  مّوقتم  ربص  سپ 
. عزج تیاکش و  راهظا  زا  دنک 

356
: هتفگ یناشاک  قاّزرلادبع  فراع  خیش  و 

اجنآ درک  ادخ  هب  تیاکش  بویأ  هکنانچ  درادن ؛ ربص  ماقم  اب  تافانم  ادخ  هب  تیاکش  اّما  تسا و  قح  ریغ  هب  تیاکش  تیاکش ، زا  دوصقم 
ُّهَنإ ُدـْبَْعلا  َمِْعن  ًاِرباَص  ُهاَنْدَـجَو  ّاَنإ  : » دـیامرف وا  هرابرد  دـنوادخ  فصو ، نیا  اـب  (. 622 « ) ٍباَذَـع َو  ٍبُْصِنب  ُناَطیَّـشلا  ِینَّـسَم  ّیِنأ  : » تفگ هک 

(624 (. ) 623 « ) ٌباَّوأ
ماـقم دراد ، تهارک  یلاـعت  قح  بناـج  زا  ِتادراو  زا  سفن  هک  یماداـم  اریز  تسا ؛ نیطِّـسوتم  تاـماقم  زا  هبترم –  نیا  بسح  هب  ربـص - 

. تسا صقان  شتالامک  فراعم و 
زا هچنآ  لد  ناج و  زا  و  دـشاب ، تقوشوخ  اهراوگان  تایلب و  سفن و  رب  تادراو  رد  هک  تساضق  هب  ياضر  هبترم  ماقم  نیا  زا  عفرا  ِماقم  و 

: تفگ رباج  یلاح »؟ هچ  رد  : » دیـسرپ رباج  زا  یکدوک  رد  مولعلا  رقاب  ترـضح  هک  تسا  ثیدح  رد  دشاب . رادیرخ  دـسرب  بوبحم  بناج 
: دومرف ینغ . زا  رتهب  ار  رقف  مهاوخیم و  تّحص  زا  رتهب  ار  ضرم  هک  متسه  یلاح  رد 

ار نآ  دهد  ینغ  رگاو  رتهب  ار  نآ  دهدب ، رقف  رگاو  رتهب ؛ ار  نآ  دـهدب ، ضرم  رگاو  رتهب  ار  نآ  دـهدب ، تّحـص  ادـخ  رگا  تیب  لها  ام  اّما 
(625 . ) میهاوخیم رتهب 

هب درادـهگن  ار  دوخ  بلق  دـناوتب  یـشوخ  ینغ و  تمالـس و  تّحـص و  لاح  رد  هک  هتـشادن  ناـنیمطا  دوخ  هب  هکنآ  تهج  زا  رباـج  دـیاش 
هک تسا  یماقم  تیالو  ماقم  یلو  هتفگ ؛ نینچ  تهج  نیا  زا  دـیامنن ، هملاظ  هیرق  نیا  هب  نوکر  دـنکن و  ادـیپ  ایند  هب  یبلق  لابقا  هک  يروط 

يرثا شبلق  رد  دـنریگب ، وا  زا  ار  زیچ  همه  ای  دـنهدب  لماک  یلو  هب  ار  ناهج  کلم  ماـمت  رگا  دوشیم . عقاو  نآ  هرطیـس  تحت  رد  تادراو 
. دهدن يرییغت  وا  رد  تادراو  زا  کی  چیه  و  دوشن ، لصاح 

هب ربص  ای  دناهدومن ، فوصوم  نآ  هب  یهاگ  ار  ایلوا  زا  لَّمک  هکنیا  تسا و  نیطّـسوتم  تاماقم  زا  دش ، رکذ  هک  هبترم  نیا  هب  ربص  هلمجلاب ،
دنتشاد هینامـسج  مالآ  رد  ربص  هک  تسا  نآ  دوصقم  ای  ( - 626  ) دوش نآ  هب  هراشا  نیا  زا  سپ  هکنانچ  دنتـشاد -  روظنم  ار  هیلاع  تاماقم 

. تسا ّملأت  ّرثأت و  بجوم  هیرشب  عیابط  تایضتقم  هب  هک 

ربص بتارم  مود : لصف 

ثیدـح نآ  حرـش  هلزنم  هب  لصف  نیا  ات  میرادیم  روکذـم  تسا  يوبن  ثیدـح  قباـطم  هک  ار  نآ  بتارم  ضعب  اـجنیا  تسا و  رایـسب  نآ  و 
: ِهللا ُلوُسَر  َلاق  دشاب .

َُهل ُهللا  َبَتک  اِهئازَع ، ِنْسُِحب  اهَّدُری  یّتَح  ِۀَبیِصُملا  یَلَع  َرَبَص  ْنَمَف  ِۀیِصْعَملا ، ِنَع  ٌْربَص  َو  ِۀَعاّطلا ؛ یَلَع  ٌْربَص  َو  ِۀَبیِـصُْملا ؛ َْدنِع  ٌْربَص  ٌۀَثالَث : ُْربَّصلا 
ِۀَجَرَّدلا َنَیب  ام  ٍۀَجَرَد  ِۀَئاِمَّتِس  َُهل  ُهللا  َبَتک  ِۀَعاّطلا ، یَلَع  َرَبَص  ْنَم  َو  ِضْرألا ، َیلإ  ِءامَّسلا  َنَیب  امک  ِۀَجَرَّدلا  َیلإ  ِۀَجَرَّدلا  َنَیب  ام  ٍۀَجَرَد  ِۀَئاِمَثاََلث 

امک ِۀَجَرَّدلا  َیلإ  ِۀَجَرَّدلا  َنَیب  ام  ٍۀَجَرَد  ِۀَئاِم  َعِْست  َُهل  ُهللا  َبَتک  ِۀیِـصْعَْملا ، یلَع  َرَبَص  ْنَم  َو  ِشْرَعلا ؛ َیلإ  ِضْرألا  ِموُُخت  َنَیب  امک  ِۀَـجَرَّدلا  َیلإ 
(627 . ) ِشْرَعلا یهَْتنُم  یلإ  ِضْرألا  ِموُُخت  َنَیب 

: دوشیم مولعم  تسا ، نیطّسوتم  ربص  تاهُّما  زا  تساهربص و  يدابم  هک  ربص  هجرد  هس  فیرش  ثیدح  نیا  زا 
شیپ عزج  نکل  دـنکن ؛ قلخ  شیپ  عزج  تیاکـش و  دـنک و  يراددوخ  تادراو  هنوگ  نیا  رد  ناـسنا  هک  تابیـصم ، تاـیلب و  رب  ربـص  لّوا :

گرزب بیع  دـُّلجت  ّتبَحَم  قشع و  بهذـم  رد  و  تسا ، ّبُلـصت  دـُّلجت و  نآ  اریز  تسا ؛ بیع  تفرعم  لها  شیپ  هکلب  تسین ، صقن  قلاخ 
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: دناهتفگ هکنانچ  تسا ، بولطم  يدنمزاین  زجع و  راهظا  هکلب  تسا ؛
يَدِعِلل ُلَجَتلا  ِدّ ُراهظإ  ُنُسْحی  َو 

(628  ) ِۀَّبِحألا َدنِع  زْجَعلا  ّالإ  ُُحبقی  و 
. تسا تایانج  نیرتگرزب  زا  تفرعم  لها  دزن  نیا  و  تسا ، دوجو  راهظا  ییامندوخ و  ْدُّلجت  زین  و 

. تسا نیمز  نامسآ و  نیب  هلصاف  دننام  رگید  هجرد  ات  هجرد  ره  نایم  هک  تسا  باوث  هجرد  دصیس  تابیصم ، رد  ربص  يارب 
یگتخیـسگ راسفا  و  دریگن ، ناسنا  تسد  زا  نانع  هراّما  سفن  و  دـشاب ، راددوخ  یلاعت  قح  يربنامرف  رد  ناسنا  هک  تعاـطا ، رد  ربص  مود :

قافتا ماقم  ود  رد  یگتخیسگ  راسفا  یلک  روط  هب  دنکن .
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: تسا رتلکشم  رایسب  يرگید  زا  اهنآ  زا  یکی  رد  ربص  هک  دتفا 
نایتا ناطیش و  سفن و  اب  تمواقم  هلحرم ، نیا  رد  ربص  تسا و  تاعاط  كرت  رد  یگتخیسگ  راسفا  تسا ، ناسآ  نآ  رد  ربص  هک  لّوا  ماقم 

رد ام  و  تسا ، تالکـشم  زا  بادآ  نیا  هب  مایق  طیارـش و  نیا  هب  نایتا  هک  هیبلق  بادآ  طیارـش و  هیعرـش و  دودح  اب  تسا  هیهلا  تاروتـسد 
. میدرک نایب  ار  زامن  صوصخ  تادابع و  قلطم  طیارش  بادآ و  زا  ياهمش  ةالصلا  بادآ 

هک يروط  هب  دشاب  رادهگن  دوخ  سفن  هک  تسا  تعاطا  لمع و  نایتا  زا  سپ  یگتخیسگ  راسفا  نآ ، رد  ربص  تسا  رتلکـشم  هک  مود  ماقم 
. دنکن نآ  عباوت  رگید  ربک و  بجُع و  هب  التبم  ار  وا  و  دریگن ، تسد  زا  نانع  لمع ، هنطاب  هرهاظ و  طیارش  بادآ و  هب  مایق 

هرّهطم تعیرـش  زا  يوریپ  هدـیمح و  قالخا  هحلاص و  لامعا  هب  توعد  ینالوط  سب  ییاهلاس  ار  ناسنا  هراـّما  سفن  ناطیـش و  هک  اـسب  هچ 
یملع و رورغ  سپ  دـننک . طقاس  تاضایر  اهتّقـشم و  همه  اب  ار  ناسنا  و  دـننک ، يدنـسپدوخ  باجعا و  هب  التبم  ار  وا  هکنآ  دـیما  هب  دـننک 

. دناشک تواقش  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  تاِکلْهُم  زا  یکی  يدنسپدوخ  یهاوخدوخ و  یلمع و 
یناسفن بویع  هب  دنکن و  يرادـهگن  دوخ  زا  ناسنا  زوسلد ، راتـسرپ  قذاح و  بیبط  نوچ  و  دوشن ، هلماک  هجرد  هب  تبظاوم  تبقارم و  رگا 

زا یفاک  روط  هب  سفن  زا  ینابهگن  يراددوخ و  دوش و  ناسنا  طوقـس  هیام  هیروص ، هحلاص  لاعفا  هیدابع و  ِلامعا  نامه  دیامنن ، یـشکرس 
دوش قیقد  یهاگ  ناطیـش  سفن و  دیاکم  يردق  هب  درک . يریگتـسد  بلط  وا  زا  درب و  هانپ  یلاعت  يادخ  هب  دیاب  هک  تسا  روما  نیرتلکـشم 

. وا يریگتسد  ادخ و  قیفوت  اب  رگم  درک ، فشک  ار  دیاکم  قیاقد و  نآ  ناوتن  یفاکشوم  چیه  اب  هک 
هجرد زا  ربص ، زا  هجرد  نیا  تسا . شرع  ات  نیمز  قامعا  زا  رگید ، هجرد  ات  هجرد  ره  نایم  هک  تسا  هجرد  دصشش  تاعاط  رد  ربص  يارب 

. تسا شرع  ات  ضرا  موُُخت  زا  هجرد  ره  هعس  اریز  تاجرد ؛ هعس  رد  مه  تسا و  رتالاب  تاجرد  ددع  رد  مه  قباس ،
ار تعاـط  هنماد  هک  تسا  یتروـص  رد  نآ  و  دـشابن ، اـهنآ  ضرعتم  ثیدـح  نیا  دـیاش  هک  تسا  يرگید  تاـماقم  تاـعاط  رد  ربـص  يارب 
هجرد و هعس  و  دیاین ، يدنب  هجرد  نازیم  تحت  نآ  بحاص  رجا  باوث و  تروص ، نیا  رد  دسر . دیحوت  رئارس  قیاقح و  هب  ات  مینک  رتعیسو 

دراو نانآ  هرابرد  هکنانچ  دشاب ؛ هللا »  » دوخ هکلب  هللا و  یلع  وا  رجا  و  دشاب ، رود  وا  سدق  تحاس  زا  نآ  ترثک 
359

(629 . ) دننکن نآ  میعن  تاّنج و  هب  رظن  هک  تسا 
. دوب دهاوخن  ادخ  ریغ  نآ  رد  تسا -  بلق  رئارس  تاکلم و  روهظ  هئشن  هک  مه -  ناهج  نآ  رد  هتبلا  دشابن  ادخ  ریغ  نآ  رد  هک  میلس  بلق 

سک تسود  زا  ریغ  هب  دجنگیمن  ام  ریمض  رد 
(630  ) سب تسود  ار  ام  هک  هد  نمشد  هب  ار  ملاع  ود  ره 

هراشا زین  ( 631 « ) ِیتَّنَج ِیلُخْدا  َو  يِداَبِع *  ِیف  ِیلُخْداَف  ًۀیِضْرَم *  ًۀیِضار  ّکِبَر  یلإ  یعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُهتیأ  ای  : » هفیرـش هیآ  دیاش 
یلاعت قح  هتبلا  هک  وا  دوخ  ّبر  هب  عوجر  هب  هدـش  بطاخم  هّنئمطم  سفن  بحاص  اریز  دـشاب ؛ ایلوا  زا  لَّمک  صاخـشا و  روط  نیا  ماـقم  هب 
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زا هک  هللادابع -  هگرج  رد  لوخد  هجیتن  تسا و  هللا  یلا  ریس  بکرم  دوخ  هک  تسا  یبوبحم  بیبح و  هبذج  ندوب  یضرم  یضار و  تسا و 
. تسا هللاءاقل  ّتنج  رد  لوخد  نآ  هرمث  و  دنفوصوم -  صالخا  تقیقح  هب  و  يّربم ، اههغبص  مامت 

نیا يارب  دنک . هبلغ  اهنآ  رب  يراشفاپ ، هطـساو  هب  و  ربص ، يراددوخ و  سیلبا  دونج  سفن و  اب  داهج  رد  ناسنا  هک  تیـصعم  رد  ربص  موس :
رگا هکلب  تسا ؛ تاعاط  رد  ربص  زا  رتقیقد  رتلکـشم و  ماـقم  نیا  رد  ربص  هجرد  ره  رد  و  تسا ، رایـسب  قیاـقر  قیاـقح و  تاـماقم و  هجرد ،

تیصعم رد  ربص  هللا ، یلا  کلاس  يارب  زیچ  ره  زا  رتمهم  سپ  دوش . ناسآ  لهـس و  وا  يارب  تاعاط  رد  ربص  تشذگ ، هطرو  نیا  زا  یـسک 
. تسا

زا و  ناسنا ، رب  تسا  روما  ّقشا  زا  دـناهیروص -  یـصاعم  أشنم  هک  تنطیـش -  بضغ و  توهـش و  هّوق  اـب  هدـهاجم  رد  ربص  هک  روط  ناـمه 
دنتسه هینطاب  هیبلق و  یصاعم  أدبم  هک  سفن -  گرزب و  ناطیش  لباقم  رد  مایق  روط  نیمه  تسا ، رتلکشم  رایسب  نآ  رب  مایق  هیروص  تاعاط 
گرزب تب  دراذگ و  دوخ  قرف  رب  مدق  کلاس  دـیاب  هدـهاجم  نیا  رد  اریز  تسا ؛ تادـهاجم  نیرتلکـشم  زا  نانآ  اب  هدـهاجم  رد  ربص  و  - 

و دبای ، راب  صولخ  رئارـس  هب  و  دهن ، مدق  صالخا  قیاقح  هب  ات  دنکـشب  دزیر و  ورف  یبآم  تیالو  تسد  هب  لد  هبعک  زا  ار  تینانا  يدوخ و 
. ددنبن تروص  ینادزی  قیفوت  ییادخ و  يریگتسد  اب  زج  نیا 
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تاجرد تسا . شرع  ياهتنم  ات  ضرأ  موُُخت  دننام  هلـصاف  رگید ، هجرد  ات  هجرد  ره  نایم  هک  تسا  هجرد  دـصهن  تیـصعم ، رد  ربص  يارب 

. تسا شرع  ياهتنم  ات  هلصاف  اریز  تاجرد ؛ هعس  رد  مه  تسا و  نوزفا  تاجرد  ددع  رد  مه  قباس ، هجرد  زا  ربص ، زا  ماقم  نیا 
. دیاین رد  ینامسج  هعس  تاجرد و  نازیم  تحت  هک  تسا  يرئارس  قیاقح و  تیصعم ، رد  ربص  يارب 

هدش رکذ  یتاجرد  نارباص  يارب  ثیدح  نیا  رد  و  632 ؛)  ) تسا ضرا  تاوامس و  نآ  ضرع  هک : هدومرف  فیصوت  ار  ّتنج  یلاعت  يادخ 
. تسا رتشیب  ضرا  تاوامس و  زا  نآ  هعس  هجرد ، ره  هک  تسا 

: تسا رما  ود  زا  یکی  دسریم  هدنسیون  رظن  هب  ًاتلاجع  هچنآ 
رگید هیآ  رد  و  َنیِقَّتُْمِلل » ْتَّدُِـعا  : » هک تسا  هدومرف  رکذ  اذـهل  دـشاب ، لامعا  ّتَنج  تسا  هدـش  رکذ  نآرق  رد  هک  یتّنج  زا  دارم  هکنآ  لّوا 

روکذـم فیرـش  ثیدـح  رد  هک  تاجرد  نیا  زا  دارم  تسا و  لامعا  تشهب  نأش  ندـش ، اـیهم  و  ( 633 « ) اُونَمآ َنیِذَِّلل  ْتَّدُِعا  : » دـیامرفیم
هب شا  هعـس  قالخا  تشهب  و  تسا ، قالخا  زا  ربص  و  تسا ، ربص  يارب  تاجرد  نیا  هکنآ  تبـسانم  هب  دـشاب  قالخا  ّتنج  تاـجرد  تسا 

. درک تسرد  ناوتن  نیزاوم  نیا  هب  يّدح  نآ  يارب  و  هطّسوتم ، هبترم  رد  تسا  یناسنا  لامک  هعس  ردق 
، تـیاور رد  تاـجرد  زا  دارم  و  ینامـسج ، ضرا  تاوامـس و  زا  ّمـعا  تـسا ، فیرـش  نآرق  رد  هـک  ضرا  تاوامـس و  زا  دارم  هـکنآ  مود 

. دشاب ینامسج  تشهب  تاجرد 

تسا لهج  دونج  زا  عزج  لقع و  دونج  زا  ربص  موس : لصف 

 - ادخ بناج  زا  دوش  دراو  وا  رب  تادراو  زا  هچنآ  سپ  تسا ، نیبادـخ  هاوخادـخ و  و  لامج ، لامک و  ّبح  رب  یناسنا  هیلـصا  ترطف  نوچ 
هیناـسفن بجح  هب  بَجتحم  نوچ  درامـش و  بیع  ار  قح  تادراو  زا  عزج  و  دـنکن ، عزج  راـهظا  دـشاب -  راوگاـن  تعیبط  بسح  هب  هچرگ 

دش و هیعیبط 
361

. دیامن ییابیکشان  هیعیبط  تابولطم  نادقف  زا  عزج و  یبات و  یب  تادراو  رب  تفرگارف ، ار  وا  بلق  تآرم  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  راگنز 
هریچ تعیبط  تابولطم  رب  وا  حور  تّوق  و  دیامنن ، یگتخیـسگ  نانع  دنک و  ربص  دشاب ، یقاب  هداد  ادخ  هیلـصا  ترطف  هب  هک  یناحور  لجر 
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مامت هچ  دـنازرلن ؛ ار  وا  اـهنآ  نادـقف  تسا ، هتـسراو  سفن  اـیند و  ّبح  زا  نوچ  و  دـنکن ، مگ  اهدـماشیپ  رد  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  و  دوش ،
. دریگیم هشیر  سفن  ایند و  ّبح  زا  اهشزغل 

نامه ( - 634  ) تسا دراو  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  هیناـملظ -  بُجُح  تسا و  سفن  اـیند و  بُجُح  هب  باـجتحا  تاـباجتحا ، یلـصا  أدـبم 
. تسا سفن  ایند و  بُجُح 

هیناـسفن هیعیبـط و  تاـبولطم  رد  ار  لاـمک  دـش ، سفن  تعیبـط و  باـجح  هب  بَجتحم  نوـچ  دراد ، قـلطم  لاـمک  هب  ِّبح  هک  ترطف ، سپ 
و تسا ، راوگان  وا  يارب  بوبحم  لاصو  نادقف  طقف  دیآ ، نوریب  باجتحا  نیا  زا  نوچ  دنک و  یتابث  یب  عزج و  نآ  نادقف  يارب  و  درادنپ ،

. دشاب یقیقح  بوبحم  قارف  رب  وا  عزج 

[ باب نیا  ثیداحا  : ] مراهچ لصف 

: دومرف هیلع ) هللا  مالس   ) قداص ترضح 
: دنیوگیم دیتسه ؟ یصاخشا  هچ  امـش  هک  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  تشهب . ِرد  هب  دنیایب  دنزیخرب و  مدرم  زا  هتـسد  کی  دوش ، تمایق  زور  نوچ 
. میدرک ربص  ادخ  تیصعم  زا  و  میدرک ، ربص  ادخ  تعاط  رب  ام  دنیوگیم : دیدرک ؟ ربص  زیچ  هچ  رب  امـش  دوش : هتفگ  میتسه . ربص  لها  ام 

ِریَِغب ْمُهَرْجأ  َنُوِرباَّصلا  یَّفَوی  اَّمَنإ  : » یلاعت يادخ  لوق  دافم  تسا  نیا  دیوش و  تشهب  لخاد  دنتفگ ، تسار  دیامرف : ّلجوّزع )  ) يادـخ سپ 
(636 («. ) 635  ) ٍباَسِح

: تسا لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  زا 
يا : » دومرف دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ارم  دیسر ، تافو  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  نوچ 
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وا شردپ  تفگ  هک  يزیچ  نآ  هب  و  دیسر ، وا  تافو  هک  یتقو  رد  درک  تیصو  ارم  مردپ  هک  يزیچ  هب  ار  وت  منکیم  تیـصو  نم ! كرـسپ 

(637 «. ) دشاب خلت  هچرگ  ّقح  رب  نک  ربص  نم ! كرسپ  يا  هدرک : تیصو  ار 
: دومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

انامه تسا . زیچ  هچ  ینادیمن  هدماین  هچنآ  و  درادن ، يرورـس  ملَا و  هتـشذگ ، نآ  زا  هچنآ  تسا . یتعاس  نآ  انامه  هک  ایند ؛ رب  دـینک  ربص 
(638 . ) ادخ تیصعم  زا  نآ  رد  نک  ربص  ادخ و  تعاط  رب  نآ  رد  نک  ربص  سپ  یتسه ، نآ  رد  وت  هک  تسا  یتعاس  نامه  تسه  هچنآ 

: تسا لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  زا 
شربص هطـساو  هب  دوش  لئان  دـنک  ربص  هک  یـسک  انامه  تسا . رتخلت  لظنح  زا  هک  يزیچ  نآ  رب  ملها  زا  ممالغ و  نیا  زا  منکیم  ربص  نم 

(639 . ) دشاب هدز  تبرض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ولج  رد  هک  ار  يدیهش  هجرد  و  ار ، مئاق  مئاص  هجرد 
(641 «. ) ُعَزَجلا ُهکَلْهأ  ُْربَّصلا  ِهِْجنی  َْمل  ْنَم   » و ( 640 « ) ُنامَّزلا ِِهب  َلاط  ْنإ  َو  َرَفَّظلا ، ُرُوبَّصلا  ُمَدْعی  ال  : » ِۀَغالَبلا ِجْهَن  ْنَع 

(642 . ) دجنگب رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  باب ، نیا  رد  راثآ  رابخا و 

ماقتنا نآ : ّدض  حْفَص و  دصقم 25 

[ ماقتنا تاّرضم  حفص و  تارمث  : ] لّوا لصف 
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تسا یلاعت  قح  هیلامج  تافص  زا  زواجت ، وفع و  تفص  دندرک و  يدب  وا  هب  هک  تسا  یـصاخشا  زا  زواجت  یناسنا  تالامک  نیرتگرزب  زا 
رد دیاب  دش ، یلاعت  قح  سّدـقم  تاذ  بوبرم  عقاو و  نیملاعلا  ُّبر  تیبرت  تحت  هک  یـسک  تسا . هیلاع  يدابم  هب  هّبـشت  نآ  هب  فاّصتا  هک 

تافص زا  وا 
363

زواجت دابع و  رب  تمحر  قح ، فاصوا  نیرتگرزب  زا  ددرگ . یهلا  لیمج  ِلامج  ِتآرم  و  دوش ، لصاح  ياهولج  ـالع ) َّلـج و   ) قح لاـمج 
. تسا تائیطخ  زا  وفع  تائیس و  زا 

لاؤس هک  هاگنآ  ُهللا » ّیِبَر  : » تفگ دناوتن  تسا -  رئارـس  زورب  تقو  هک  ربق -  لاؤس  باوج  رد  دـشابن ، فاصوا  نیا  زا  یّظح  ناسنا  رد  رگا 
یک تردق  تسد  و  يدوب ، یک  تیبرت  تحت  هک  دشاب  دیاش  نآ  هب  تراشا  امسا ، نیب  رد  مسا  نیا  باختنا  اریز  643 ؛) « ) ّکُبَر ْنَم  : » دوش
نآ هب  ّیبرم  شنطاـب  رهاـظ و  و  هدـش ، تیبرت  قح  سّدـقم  تاذ  تیبوبر  تحت  ناـسنا  رگا  سپ  يواـیند ؟ تاـیح  رد  دوب  فّرـصتم  وـت  رد 

. دیوگب دیاش  ةراّمألا » سفنلا  ّیبر   » و ناطیّشلا » ّیبر   » ای دهدن  باوج  ای  هنرگو ، دهد . دناوت  باوج  دشاب ، تیبرت 
زا تسا -  دوصقم  ماقم  نیا  رد  هک  دروم -  یب  بضغ  ماقتنا و  هکنانچ  دروخیم ؛ بآ  سفن ، ایند و  ّبح  كرت  زا  زواجت ، حفـص و  هشیر 

. دریگیم هشیر  ییایند  برآم  هب  نداد  تیمها  سفن و  ایند و  ّبح 
مزاول زا  سیلبا و  لهج و  دونج  زا  ماقتنا  نآ  ّدـض  هرومخم و  ترطف  مزاول  زا  نامحر و  لقع و  دونج  زا  حفـص  هک  دـش  مولعم  نایب  نیا  زا 

زا يّربم و  سفن  ایند و  ّتبَحَم  هب  یگدولآ  زا  دنتـسه ، یقاب  دوخ  هیرطف  تیناحور  هیلـصا و  ترطف  هب  هک  نانآ  اریز  تسا ؛ هبوجحم  ترطف 
. دنتسه يراع  تسا -  یعبس  سفن  ّصاوخ  زا  هک  بلاکت - 

بـضغ هّوق  و  دننک ، بلاکت  نآ  هفیج  رـس  رب  دنراد ، هیعیبط  تابولطم  هیناسفن و  لامآ  اب  راک  رـس و  نوچ  تعیبط ، باجح  هب  نیبجتحم  اّما 
ماد رد  لئاسو  نامه  اب  هداد ، اهنآ  هب  تعیبط  ایند و  ماد  زا  صالخ  يارب  یلاعت  يادخ  هک  ار  یلئاسو  و  دننک ، جرخ  تعیبط  هار  رد  ار  دوخ 

. دننک زارد  اهنآ  رب  ار  هراّمأ  سفن  كاپان  تسد  و  دننک ، تنایخ  ییادخ  ياهتناما  اهتمعن و  هب  و  دنتفا ، نآ 

باب نیا  رد  هفیرش  ثیداحا  زا  یضعب  مود : لصف 

(644 «. ) ُهللا ُمکّزِعی  اْوَفاعتَف  ًاّزِع ، ّاَلإ  َْدبَْعلا  ُدیِزی  َْوفَْعلا ال  َّنإَف  ِْوفَْعلِاب ؛ ْمکیَلَع  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق 
َنَّمَع ُْوفَعلا  ِةَرِخآلا ؟ َو  اْینُّدلا  ِِقئالَخ  ِریَِخب  ْمکُِربُْخا  الأ  : » ٍۀَبْطُخ ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  و 

364
(646 «. ) کَمَرَح ْنَم  ُءاطعإ  َو  کَیلإ  َءاسأ  ْنَم  یلإ  ُناسْحإلا  َو  کَعَطَق ، ْنَم  ( 645  ) ُلِصَت َو  کَمَلَظ ،

یلَع ْکنِم  ُرَدـْقأ  کـَیلإ  ِةءاـسإلا  یَلَع  ـال  َو  ِِهتَلِـص ، یَلَع  کـْنِم  يْوقأ  کـِتَعیِطَق  یلَع  كوُخأ  َّنَنوکی  ـال  : » مالـسلا هیلع  َنینِمْؤُملا  ِریِمأ  ْنَع 
(647 «. ) ِهَیلإ ِناسْحإلا 

: ظیغ مظک  هرابرد  هلمج  نآ  زا  تسا ، رایسب  ظیغ  مظک  ملاظ و  زا  وفع  هرابرد  هفیرش  ثیداحا 
«. ٍْربَِصب اهُّدَُرت  ٍۀَبیِـصُم  ُۀَـعْرُج  َو  ٍْملِِحب ، اهُّدَُرت  ٍظیَغ  ُۀَـعْرُج  ِناتَعْرُج : َّلَجَوَّزَع  ِهللا  یلإ  ِلِیبَّسلا  ِّبَحأ  ْنِم  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق 

(648)
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  ِنَع  َو 

، یتیِصَو َتْظَفَح  ام  ٍریََخب  ُلاَزت  الَف  اهْظَفْحاَف ، ٍۀیِصَِوب  کیِصُْوا  ِیلَع ! ای 
(649 …  ) ُهَمْعَط ْدِجی  ًانامیإَو  ًاْنمأ  ۀمایقلا  موی  ُهللا  ُهَبَقْعأ  ِِهئاْضمإ ، یلَع  ُرِدْقی  وه  ًاظیَغ و  َمَظک  ْنَم  ِیلَع ! ای 
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يادخ زا  و  (، 650  ) میهدیم رارق  رگید  دـَّلجم  رد  ادـخ  تساوخ  اب  ار  نآ  هّمتت  و  میهدیم ، همتاخ  ار  ثیدـح  حرـش  زا  وزج  نیا  اجنیا  ام 
. ًاَنِطاب َو  ًارِهاظ  َو  ًارِخآ  َو  ًالَّوأ  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  مبلطیم . لهج  ناطیش و  دونج  زا  يّربت  زارتحا و  لقع و  دونج  هب  قّقحت  فاّصتا و  قیفوت  یلاعت 

هطـساو هب  هک  یمایا  رد  تالحم ، هبـصق  رد  هس  تصـش و  دصیـس و  رازه و  كرابملا  ناضمر  رهـش  مود  زور  رد  دلج  نیا  دیـسر  مامتا  هب 
مالسلا مدوب و  هدرک  ترفاسم  اجنآ  هب  مق  زا  اوه  يامرگ 

365

دیاقع شزومآ 

باتک تاصخشم 

1313 یقتدمحم - ، حابصم ، هسانشرس :
يدزی حابصم  دیاقع /  شزومآ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1378 نیلقثلا ، راد  مق : رشن : تاصخشم 
.( 504 ص  ) دلجم کی  رد  3 ج  يرهاظ : تاصخشم 

( زیموش  ) لایر  12000 ؛) بوکرز  ) لایر  15000 9  - 00  - 6823  - 964 کباش :
یلبق یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

تسا هدیسر  پاچ  هب  توافتم  ياهلاس  رد  فلتخم  نیرشان  طسوت  باتک  نیا  تشاددای :
. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیون  تسرهف  تشاددای :

هیماما هعیش  مالک  عوضوم :
دیاقع هعیش - -  عوضوم :

نید لوصا  هعیش - -  عوضوم :
م 57آ8  / BP211 / 5 هرگنک : يدنب  هدر 

4172  / 297 ییوید : يدنب  هدر 
20821 م 78 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

همدقم
« میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

هجرف و یلاعت  هللا  لجع  نیضرالا  یف  هللا  ۀیقب  امیـسال  نیرهاطلا . هلآ  دمحم و  هقلخ  ریخ  یلع  مالّـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  ّبر  دمحلا هللا 
. هراصنا هناوعا و  نم  انلعج 

رد هناهاگآ  همین  ای  هناهاگآ  دهدیم و  لیکـشت  ار  مجـسنم  يژولوئدیا  ره  یـشزرا و  ماظن  ره  ساسا  هیاپ و  يداینب ، ياههشیدنا  دـیاقع و 
هک نآ  یتدیقع  ینابم  دیاب  مالسا  يراتفر  یـشزرا و  ماظن  میکحت  يرارقرب و  يارب  يور ، نیا  زا  دراذگیم . رثا  اهناسنا  راتفر  يریگ  لکش 

دروآ و رابب  ار  شیاراوگ  نیریـش و  ياههویم  هراومه  ات  ددرگ  اجرباپ  اهلد  رد  دوریم  رامـشب  تکربرپ  دـنمونت و  تخرد  نیا  ياـههشیر 
. دنک نیمأت  ار  ناهج  ود  یتخبشوخ  تداعس 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


فلتخم ياههویش  اب  نوگانوگ و  ياهلکـش  رد  یمالـسا  دیاقع  نییبت  هب  مالـسا  روهظ  نرق  نیتسخن  زا  یمالـسا  نادنمـشناد  تهج ، نیمهب 
تاهبـش هب  هجوت  اب  مه  دیدج  رـصع  رد  دـندرک . نیودـت  توافتم ، ياهحطـس  رد  ار  یمالک  ياهباتک  مالک ، ءاملع  هلمج ، زا  دـنتخادرپ و 

الماـک حطـس  ود  رد  اـهباتک  هنوگنیا  ًاـبلاغ  اـما  تسا . هدـش  هداد  رارق  ناـگمه  سرتسد  رد  هتـشون و  یفلتخم  یتدـیقع  ياـهباتک  روهظون ،
تانایب اب  یـصّصخت  حطـس  رد  يرگید  و  ناوارف ، تاحیـضوت  هداـس و  تاـنایب  اـب  یمومع  حطـس  رد  یکی  تسا . هتفاـی  شراـگن  تواـفتم ،

یلاخ دشاب  بسانم  طسوتم ، حطـس  رد  سیردت  يارب  هک  ییاهباتک  ياج  نایم ، نیا  رد  یملع و  تاحالطـصا  نیگنـس و  تارابع  هدیچیپ و 
. دننکیم یسرد  نوتم  نینچ  هب  دیدش  زاین  ساسحا  ینید  سرادم  هک  تساهلاس  و  هدنام ،

نیا هیهت  هب  مادقا  قح ، هار  رد  هسسؤم  ءالضف  زا  یهورگ  کمک  اب  یمالـسا و  تاغیلبت  نامزاس  مرتحم  نیلوئـسم  داهنـشیپ  هب  يور ، نیا  زا 
: تسا رارق  نیا  زا  نآ  ياهیگژیو  هک  میدرک  باتک 

هحفص 6) )
. دوشن هداد  هلاوح  هدنیآ  بلاطم  هب  لئاسم  نییبت  يارب  ناکما ، دح  رد  ددرگ و  میظنت  یقطنم  بیترت  اب  باتک  بلاطم  هدش  یعس   - 1

زیهرپ راوشد  تارابع  هدـیچیپ و  تاحالطـصا  نتفرگ  راکب  زا  مینک و  هدافتـسا  هداـس  نشور و  تاراـبع  زا  میناوتیم  اـت  میا  هدیـشوک   - 2
. میزاسن یبدا  ياههیاریپ  يادف  ار  یناعم  یبایدوز  زین  مییامن و 

تـسس ًاـنایحا  ددـعتم و  لـیالد  نتـشابنا  زا  میریگب و  هرهب  نشور ، ًاتبـسن  نـقتم و  ياـهلیلد  زا  بلاـطم ، تاـبثا  يارب  مـیا  هدرک  یعـس   - 3
. میزیهرپب

. مینک تیاعر  ار  بولطم  زاجیا  هدرک ، زیهرپ  دوشیم  نایوجشناد  یگتسخ  بجوم  هک  يدئاز  تاحیضوت  زا  میا  هدیشوک  زین   - 4
هب زاـین  هک  هدـیچیپ  قـیمع و  تالالدتـسا  ندروآ  زا  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  طـسوتم  حطـس  کـی  رد  سیردـت  يارب  باـتک  نیا  نوـچ   - 5

لیمکت و میا و  هدرک  هدنـسب  مزال ، تامدقم  نییبت  هب  ترورـض ، دروم  رد  و  يراددوخ ، دراد  ثیدحلا  هقف  ای  ریـسفت  ای  هفـسلف  اب  ییانـشآ 
. دزیگنارب وجشناد  رد  ار  قیقحت  لیصحت و  همادا  قوش  ات  میا  هداد  هلاوح  رگید  بتک  هب  ار  لئاسم  داعبا  رگید  یسررب 

. تسا هدش  هدیناجنگ  سرد ، کی  رد  هسلج  کی  كاروخ  طسوتم ، روط  هب  میسقت و  هناگادج ، ياهسرد  تروص  هب  باتک  ياوتحم   - 6
نیزگیاج وجـشناد  نهذ  رد  رتهب  ات  هدش  عقاو  رارکت ، دروم  یهاگ  دیکأت و  دروم  هدنیآ ، ياهـسرد  رد  سورد ، زا  یـضعب  مهم  تاکن   - 7

. دوش
. دنکیم نتخومآ  رتهب  هب  ینایاش  کمک  هک  هدش  حرط  یتالاؤس  یسرد  ره  نایاپ  رد   - 8

یخرب مرتحم ، دیتاسا  ياهداهنشیپ  تاداقتنا و  زا  هدافتسا  اب  میراودیما  دوب و  دهاوخن  فعـض  طاقن  زا  یلاخ  زین  باتک  نیا  کش ، یب   - 9
. دوش حالصا  دعب ، ياهپاچ  رد  اهنآ  زا 

هب دوش و  عقاو  لوبق  دروم  فیرـشلا  هجرف  هّللا  لجع  هادف و  انحاورا  یلو  ترـضح  سدقم  هاگـشیپ  رد  کچوک  تمدخ  نیا  هکنآ  دیما  هب 
. ددرگ هتفریذپ  ماقم ، الاو  ءادهش  هب  هیملع و  هزوح  هب  ام  نوید  زا  یشخب  ءادا  ناونع 

يدزی حابصم  یقتدمحم  مق 
یسمش رویرهش 1365 

نید

؟ تسیچ نید   1

نید موهفم 
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هحفص 11) )
حیضوت زیچ ، ره  زا  لبق  تسا  مزال  يور ، نیا  زا  دوشیم . هدیمان  نید » لوصا   » ًاحالطصا هک  تسا  یمالسا  دیاقع  نییبت  باتک ، نیا  فده 

« )= يرّوصت يدابم   » هاگیاج هدـش ، ناـیب  قطنم ، ملع  رد  هکناـنچ  اریز  میهدـب  نآ  اـب  بساـنم  ياـههژاو  و  نید »  » هژاو نوماریپ  يرـصتخم 
. تسا بلاطم  ریاس  زا  لبق  تافیرعت )

ناهج و يارب  ياهدـننیرفآ  هب  داقتعا  ياـنعم  هب  ًاحالطـصا  و  هدـمآ ، ءازج و …  تعاـطا و  ياـنعم  هب  تغل  رد  هک  یبرع  تسا  ياهژاو  نید 
شیادـیپ دنتـسین و  ياهدـننیرفآ  هب  دـقتعم  ًاقلطم  هک  یناـسک  يور ، نیا  زا  دـشابیم . دـیاقع  نیا  اـب  بساـنتم  یملع  تاروتـسد  و  ناـسنا ،

هک یناسک  اما  دـنوشیم . هدـیمان  نید » یب   » دـننادیم یعیبط  يدام و  تالاعفنا  لعف و  لولعم  ًافرـص  اـی  و  یفداـصت ، ار  ناـهج  ياههدـیدپ 
هدرمـش نید » اب   » دـشاب تافارخ  تاـفارحنا و  اـب  مأوت  ناـشیا ، ینید  مسارم  دـیاقع و  دـنچ  ره  دنتـسه  ناـهج  يارب  ياهدـننیرفآ  هب  دـقتعم 

ياراد هک  ینییآ  زا : تسترابع  قح  نید  و  دـنوشیم ، میـسقت  لطاب ، قح و  هب  اـهناسنا  ناـیم  رد  دوجوم  ناـیدا  ساـسا ، نیا  رب  دـنوشیم و 
رادروخرب رابتعا ، تحص و  يارب  یفاک  تنامض  زا  هک  دهد  رارق  دیکأت  هیصوت و  دروم  ار  ییاهراتفر  هدوب ، عقاو  اب  قباطم  تسرد و  دیاقع 

. دنشاب
نید عورف  لوصا و 

ینید ره  هک  دیدرگ  نشور  دش  هداد  نید ، یحالطصا  موهفم  هرابرد  هک  یحیضوت  هب  هجوت  اب 
هحفص 12) )

هک یلمع  تاروتـسد   2 دراد . ار  نآ  هشیر  ساـسا و  هیاـپ و  مکح  هک  يدـیاقع  اـی  هدـیقع   1 ددرگیم : لیکـشت  شخب ، ود  زا  مک  تـسد 
. دشاب اهنآ  زا  هتساخرب  یتدیقع و  ياههیاپ  ای  هیاپ  نآ  اب  بسانتم 

نادنمـشناد هکنانچ  دوش  هدـیمان  نید  نآ  عورف »  » یلمع ماکحا  شخب  و  لوصا ،»  » ینید ره  رد  دـیاقع  شخب  هک  تساجب  الماک  نیارباـنب ،
. دناهدرب راکب  یمالسا  ماکحا  دیاقع و  دروم  رد  ار  حالطصا  ود  نیا  یمالسا ،

يژولوئدیا ینیب و  ناهج 

هلـسلس کـی  : » تسا نیا  ینیب  ناـهج  یناـعم  هلمج  زا  دوریم ، راـکب  یهباـشم  شیباـمک  ياـنعم  هب  يژولوئدـیا ، ینیب و  ناـهج  ياـههژاو 
کی : » تسنیا يژولوئدـیا  یناعم  هلمج  زا  و  یتسه » هرابرد  یلک  روط  هب  و  ناسنا ، ناهج و  هرابرد  گـنهامه  یلک  ياهـشنیب  تاداـقتعا و 

«. ناسنا ياهراتفر  هرابرد  گنهامه  یّلک  ءارآ  هلسلس 
نآ يژولوئدیا  ار  نآ  یلمع  ماکحا  یلک  متسیس  و  نید ، نآ  ینیب  ناهج  ار  نید  ره  یلوصا  یتدیقع و  متـسیس  ناوتیم  ینعم  ود  نیا  قبط 

ییزج ماـکحا  لـماش  يژولوئدـیا ، حالطـصا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  درک . قیبـطت  نید ، عورف  لوصا و  رب  ار  اـهنآ  دروآ و  باـسح  هب 
. ددرگیمن ییزج  تاداقتعا  لماش  زین  ینیب  ناهج  هکنانچ  دوشیمن 

1 دوشیم . مه  ینیب  ناهج  لماش  هک  دوریم  راکب  یماع  يانعم  هب  يژولوئدیا  هملک  یهاگ  هکنآ : رگید  هتکن 

يدام یهلا و  ینیب  ناهج 

هب نآ ، راکنا  تعیبط و  ءاروام  نتفریذپ  ساسارب  ناوتیم  ار  اهنآ  یگمه  یلو  دراد ، هتشاد و  دوجو  ینیب ، ناهج  زا  یعاونا  اهناسنا  نایم  رد 
. يدام ینیب  ناهج  و  یهلا ، ینیب  ناهج  درک : میسقت  یلک  شخب  ود 

و قیدنز »  » ًانایحا و  يرهد »  » و یعیبط »  » مانب قباس  نامز  رد  يدام ، ینیب  ناهج  وریپ 
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*****
. لوا سرد  یقیبطت ، يژولوئدیا  هب : دینک  عوجر  يژولوئدیا  ینیب و  ناهج  نوماریپ  رتشیب  حیضوت  يارب  . 1

هحفص 13) )
. دوشیم هدیمان  تسیلایرتام »  » و يدام »  » ام نامز  رد  دشیم و  هدیمان  دحلم » »

ار مسیـسکرام  یفـسلف  شخب  هک  تسا  کیتکلاید » مسیلایرتام   » اـم رـصع  رد  اـهنآ  نیرتروهـشم  دراد و  یفلتخم  ياـههلحن  يرگ ، يداـم 
. دهدیم لیکشت 

، دوشیم زین  هنایارگ  هدام  يداحلا و  دـیاقع  لـماش  اریز  تسا  ینید  دـیاقع  زا  رتعیـسو  ینیب » ناـهج   » دربراـک هریاد  هک  دـش  نشور  ًاـنمض 
. درادن ینید  یماکحا  هعومجم  هب  صاصتخا  زین  يژولوئدیا  هژاو  هکنانچ 

اهنآ لوصا  ینامسآ و  نایدا 

یلو دراد . دوجو  یتافالتخا  یـسانش ، مدرم  یـسانش و  هعماج  نایدا و  خیرات  نادنمـشناد  نایم  رد  فلتخم ، نایدا  شیادـیپ  تیفیک  هرابرد 
ناسنا درف  نیلوا  تسا و  ناسنا  شیادیپ  اب  نامزمه  نید ، شیادیپ  خیرات  تفگ : دیاب  دیآیم  تسد  هب  یمالـسا  كرادـم  زا  هچنآ  ساسارب 

اههقیلـس و لامعا  تافیرحت و  رثا  رد  یگمه  زیمآ  كرـش  نایدا  و  هدوب ، یتسرپ  هناگی  دیحوت و  يدانم  ادـخ و  ربمایپ  ع )»  » مدآ ترـضح  )
1 تسا . هدمآ  دیدپ  یهورگ  يدرف و  ضارغا 

هب داقتعا  هناگی ، يادـخ  هب  داقتعا  دنـشابیم : كرتشم  یلک  لصا  هس  ياراد  دنتـسه  یقیقح  ینامـسآ و  نایدا  ناـمه  هک  يدـیحوت  ناـیدا 
هب داقتعا  و  تسا ، هداد  ماجنا  ناهج  نیا  رد  هک  یلامعا  رفیک  شاداپ و  تفایرد  ترخآ و  ملاع  رد  ناسنا  زا  يدرف  ره  يارب  يدبا  یگدـنز 

. ترخآ ایند و  تداعس  ییاهن و  لامک  يوسب  رشب  تیاده  يارب  لاعتم  يادخ  فرط  زا  ناربمایپ  تثعب 
؟ تسیک یتسه  أدبم  دوشیم : حرطم  یهاگآ  ناسنا  ره  يارب  هک  یتالاؤس  نیرت  یساسا  هب  تسا  ییاهخساپ  عقاو ، رد  هناگ ، هس  لوصا  نیا 

نیرتهب ناوتیم  یهار  هچ  زا  تسیچ ؟ یگدنز  نایاپ 
*****

ار نید  هریاد  هک  تسا  نیا  هتفرگ  ماجنا  نارگمتس  نارابج و  تیاضر  بلج  يارب  ینامسآ  نایدا  زا  یـضعب  رد  هک  ییاهفیرحت  هلمج  زا  . 1
روما ریبدت  تسایـس و  ًاصوصخم  دناهدرک و  دادملق  یـصاخ  یبهذم  مسارم  هب  رـصحنم  ار  نید  ماکحا  و  ادـخ ، اب  ناسنا  هطبار  هب  دودـحم 
دارفا زاین  دروم  هک  تسا  یبلاطم  همه  نایب  راد  هدهع  ینامـسآ ، نید  ره  هک  یتروص  رد  دـناهدومن  یفرعم  نید ، ورملق  زا  جراخ  ار  هعماج 

نیا حیضوت  هکنانچ  تسین  یفاک  اهنآ  نتخانش  يارب  يداع  ياهناسنا  لقع  دشابیم و  ناشیورخا  يویند و  تداعس  هب  ندیسر  يارب  هعماج 
ار یتاروتـسد  فراعم و  تسیابیم  دوشیم  ثوعبم  لاعتم ، يادـخ  فرط  زا  هک  يربمایپ  نیرخآ  دـمآ و  دـهاوخ  شدوخ  ياج  رد  بلطم 

لئاسم هب  طوبرم  مالـسا ، میلاعت  زا  یمهم  شخب  يور ، نیا  زا  دـهد و  رارق  ناشیا  رایتخا  رد  تساـهناسنا  زاـین  دروم  ناـهج ، ناـیاپ  اـت  هک 
. تسا یسایس  يداصتقا و  یعامتجا و 

هحفص 14) )
زا هتساخرب  هک  تسا  ینید  يژولوئدیا  نامه  دوشیم  هتخانش  یحو ، هدش  نیمضت  هار  زا  هک  ياهمانرب  نتم  اما  تخانش و  ار  نتـسیز  همانرب 

. دشابیم یهلا  ینیب  ناهج 
هنوگنیا رد  فالتخا  دهدیم و  لیکـشت  ار  نید  یتدـیقع  متـسیس  ًاعومجم  هک  دراد  یلیـصافت  عباوت و  تاموزلم و  مزاول و  یلـصا ، دـیاقع 

یهلا و ءایبنا  زا  یـضعب  توبن  رد  فالتخا  هکنانچ  تسا . هدـش  فلتخم  یبهذـم  ياههلحن  اههقرف و  ناـیدا و  شیادـیپ  بجوم  تاداـقتعا ،
، لامعا دیاقع و  رد  ار  يرگید  تافالتخا  هدش و  مالسا  یحیسم و  يدوهی و  نایدا  نیب  فالتخا  یلصا  لماع  ربتعم ، ینامـسآ  باتک  نییعت 
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دنچ ره  دـهدیمن  قفو  دـیحوت ، اب  هک  یحیـسم  ثیلثت  هب  داقتعا  دـننام  تسین ، راگزاس  یلـصا ، تاداقتعا  اب  ًاضعب  هک  تسا  هدروآ  لابندـب 
مدرم فرط  زا  ای  ادخ ، فرط  زا  دـیاب  هک  ربمایپ  نیـشناج  نییعت  تیفیک  رد  فالتخا  نینچمه  دـناهدمآرب . نآ  هیجوت  ددـص  رد  نایحیـسم 

. تسا هدش  مالسا  رد  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  یلصا  لماع  دوش  نییعت 

هکنآ لصاح 

تـسد هب  اهنآ  لیلحت  زا  ای  هک  ار  يرگید  دیاقع  ناوتیم  یلو  تسا  ینامـسآ  نایدا  همه  رد  دیاقع  نیرت  یـساسا  داعم ، توبن و  دـیحوت و 
کی ار  ادـخ  دوجو  هب  داقتعا  ناوتیم  الثم  دروآ ، باسحب  یلـصا  دـیاقع  ءزج  یـصاخ  حالطـصا  قبط  دـشابیم  اهنآ  عباوت  زا  ای  دـیآیم ،

. درمـش مالـسا  نید  لوصا  زا  يرگید  لصا  ار  ص )  ) متاخ ربمغیپ  توبن  هب  داقتعا  ای  درمـش ، مود  لـصا  ار  وا  تدـحو  هب  داـقتعا  و  لـصا ،
عباوت زا  هک  ار  تماما »  » دناهدرمش و یلقتـسم  لصا  تسا  دیحوت  یعرف  دیاقع  زا  یکی  هک  ار  لدع »  » هعیـش نادنمـشناد  زا  یـضعب  هکنانچ 

دادرارق حالطـصا و  عبات  تاداقتعا ، هنوگنیا  دروم  رد  لـصا »  » هژاو لامعتـسا  تقیقح ، رد  دناهتـشاد . بوسحم  يرگید  لـصا  تسا  توبن 
. درادن هشقانم  ثحب و  ياج  تسا و 

راکب ماکحا  شخب  و  نید » عورف   » ربارب رد  نآ  ماع  حالطـصا  درب : راکب  صاخ  ماع و  يانعم  ود  هب  ناوتیم  ار  نید » لوصا   » هژاو نیاربانب ،
زا يدادعت  ناوتیم  زین  دـباییم . صاصتخا  دـیاقع ، نیرت  یـساسا  هب  نآ ، صاخ  حالطـصا  و  دوشیم ، ربتعم  دـیاقع  همه  لماش  دوریم و 

هفاضا اب  ار  اهنآ  قلطم و  روط  هب  نید » لوصا   » ار داعم ) توبن ، دـیحوت ،  ) هناـگ هس  لوصا  دـننام  ینامـسآ  ناـیدا  همه  نیب  كرتشم  دـیاقع 
تـسا یـصاخ  هقرف  بهذـم و  تاصخـشم  هک  يداقتعا  دـنچ  ای  کی  ندرک  هفاضا  اب  ای  و  صاخ » نید  لوصا   » رگید لـصا  دـنچ  اـی  کـی 

. دروآ باسحب  بهذم » کی  دیاقع  لوصا   » ای بهذم » نید و  لوصا  »
هحفص 15) )

شسرپ

. دینک نایب  ار  نید  یحالطصا  يوغل و  موهفم   - 1
. دینک نایب  ار  اهنآ  نیب  قرف  و  فیرعت ، ار  يژولوئدیا  ینیب و  ناهج   - 2

. دیهد حیضوت  ار  ینیب  ناهج  یلک  عون  ود   - 3
. دیهد حرش  ار  نید  لوصا  صاخ  ماع و  حالطصا  ود   - 4

؟ تسیچ اهنآ  تیمها  هجو  دنمادک و  ینامسآ  نایدا  همه  نیب  كرتشم  لوصا   - 5

نید ییوج  یپ   2

شهوژپ ياههزیگنا 

هحفص 19) )
رهاظ یناسنا  ره  رد  یکدوک  زاغآ  زا  هک  تساهتیعقاو  زا  عالطا  قیاـقح و  نتخانـش  هب  يزیرغ  يرطف و  لـیم  ناـسنا ، یناور  ياـهیگژیو  زا 

ار ناسنا  دـناوتیم  دوشیم  هدـیمان  يواکجنک » سح   » مانب یهاـگ  هک  ییوج  تقیقح  ترطف  نیمه  دراد . همادا  رمع ، ناـیاپ  اـت  دوشیم و 
: لئاسم نیا  دننام  دیآرب ، قح  نید  نتخانش  ددصرد  دشیدنیب و  دوشیم  حرطم  نید ، هبوچراچ  رد  هک  یلئاسم  هرابرد  ات  دنک  راداو 
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سوسحم يداـم و  ناـهج  بیغ و  ناـهج  نیب  ياهطبار  اـیآ  دوجو ، تروص  رد  دراد ؟ دوجو  بیغ )  ) يداـمریغ سوسحماـن و  دوجوم  اـیآ 
؟ دشاب يدام  ناهج  هدننیرفآ  هک  تسه  یسوسحمان  دوجوم  ایآ  هطبار ، دوجو  تروص  رد  تسه ؟

رد دراد ؟ مه  يرگید  یگدـنز  ای  تسا ، يویند  یگدـنز  نیمه  هب  دودـحم  وا  تایح  و  يداـم ، ندـب  نیمه  هب  رـصحنم  ناـسنا ، دوجو  اـیآ 
زا عون  هچ  هطبار ، دوـجو  تروـص  رد  دراد ؟ دوـجو  ترخآ ، یگدـنز  اـیند و  یگدـنز  نیب  ياهطبار  اـیآ  رگید ، یگدـنز  دوـجو  تروـص 

ناسنا تداعس  هک  ياهمانرب  دراد ، دوجو  یگدنز  حیحص  همانرب  نتخانـش  يارب  یهار  هچ  تسا و  رثؤم  يورخا  روما  رد  يویند  ياههدیدپ 
؟ تسا مادک  همانرب  نآ  ماجنارس ، دیامن و  نیمضت  ناهج ، ود  رد  ار 

رب قح  نید  نتخانـش  ینید و  لئاسم  هلمج  زا  و  لئاسم ، همه  یـسررب  يارب  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماـع  نیتسخن  ییوج ، تقیقح  هزیرغ  سپ 
. دنازیگنایم

هب ندیسر  هک  تسنیا  دنکیم  تیوقت  قیاقح ، نتخانش  هب  ار  ناسنا  تبغر  هک  يرگید  لماع 
هحفص 20) )

یـصاخ ياهتخانـش  ورگ  رد  تسا  قیاقح ) تخانـش  هب  لیم  زا  ریغ   ) رگید يرطف  لیم  دـنچ  ای  کـی  قلعتم  مادـک  ره  هک  اههتـساوخ  ریاـس 
کمک یبرجت  مولع  تفرـشیپ  تسا و  یملع  ياهـشالت  نوهرم  يوـیند ، يداـم و  نوگاـنوگ  ياـهتمعن  زا  يدـنم  هرهب  هکناـنچ  دـشابیم ،
ناسنا حلاصم  عفانم و  اههتساوخ و  نیمأت  هب  یکمک  دناوتب  زین  نید  هک  یتروص  رد  دنکیم و  شیاه  هتساوخ  هب  ناسنا  یبایتسد  هب  یناوارف 

شهوژپ يارب  يرگید  لماع  نایز ، زا  زیرگ  یبلط و  تعفنم  هزیرغ  دوب و  دهاوخ  بولطم  يو  يارب  دریگب  ار  اهرطخ  اهنایز و  ولج  دنکب و 
. دش دهاوخ  هدرمش  نید ، هرابرد 

يارب ار  یلئاسم  ناسنا ، تسا  نکمم  قیاـقح ، همه  نتخانـش  يارب  یفاـک  طیارـش  ندوبن  مهارف  اهینتـسناد و  هریاد  تعـسو  هب  هجوت  اـب  یلو 
هکنیا نامگ  هب  نید ، هب  طوبرم  لئاسم  یسررب  زا  دشاب و  رتلوصولا  لهس  رتسوسحم و  اهنآ  جیاتن  رتناسآ و  اهنآ  لح  هک  دنیزگرب  شهوژپ 

تیمها زا  ینید  لئاسم  هک  دوش  هداد  حیـضوت  دـیاب  يور ، نیا  زا  دـنک . يراددوخ  درادـن  یمهم  یملع  جـیاتن  اـی  تسا  راوشد  اـهنآ  لـح 
. درادن ار  تاعوضوم  نیا  نوماریپ  قیقحت  یسررب و  شزرا  یعوضوم  چیه  هرابرد  شهوژپ  هکلب  تسا  رادروخرب  ياهژیو 

ءاشنم تسا و  لقتـسم  يرطف  تساوخ  کی  یتسرپادخ ، ًاساسا  هک  دندقتعم  ناواکناور 1  ناسانشناور و  زا  یـضعب  هک  مینکیم  يروآدای 
باسح هب  یناسنا  حور  يارب  یمراهچ  دُعب  ییابیز ، سح  یکین و  سح  يواکجنک و  سح  رانک  رد  ار  نآ  دنمانیم و  ینید » سح   » ار نآ 

. دنروآیم
، هتشاد دوجو  اهناسنا  نایم  رد  یعون  هب  هراومه  یتسرپادخ  هک  دننکیم  ناشن  رطاخ  یسانش ، هنیرید  یخیرات و  دهاوش  زا  هدافتسا  اب  ناشیا 

. تسنآ ندوب  يرطف  هناشن  ندوب ، یگشیمه  یناگمه و  نیمه  و 
شدوخ بولطم  يوسب  هناهاگآ  ار  ناسنا  دشاب و  رادیب  هدنز و  دارفا ، همه  رد  هشیمه  هک  تسین  نیا  يرطف ، شیارگ  تیمومع  يانعم  هتبلا 
حیحـص ریـسم  زا  ای  دـیآرد . لاعفریغ  هتفخ و  تروص  هب  حیحـصان ، ياهتیبرت  یطیحم و  لماوع  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  هکلب  دـنازیگنارب ،

. دوشیم تفای  شیبامک  تافارحنا ، اهیگتفوکرس و  اهنتفخ و  نینچ  مه ، زیارغ  ریاس  دروم  رد  هکنانچ  ددرگ  فرحنم  شدوخ 
*****

. ناور نید و  باتک  و  هتخانشان ، دوجوم  ناسنا  باتک  و  یبهذم ، سح  باتک  هب  دینک  عوجر  . 1
هحفص 21) )

. درادن ناهرب  لیلد و  هار  زا  نآ  موزل  تابثا  هب  يزاین  تسا و  یلقتسم  يرطف  هزیگنا  ياراد  نید ، ییوج  یپ  رظن ، نیا  قبط 
لیم نیا  ریثأت  هکنیا  هب  رظن  یلو  درک  دـییأت  شیباـمک  نید  ندوب  يرطف  هب  طوبرم  تاـیاور  تاـیآ و  زا  يدـهاوش  اـب  ناوتیم  ار  ناـیب  نیا 

هب ام  يور ، نیا  زا  دوشب . شدوخ  رد  یـشیارگ  نینچ  دوجو  رکنم  جاجتحا ، ثحب و  ماـقم  رد  یـسک  تسا  نکمم  تسین  هناـهاگآ  يرطف ،
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. میزادرپیم یلقع  لیلد  هار  زا  نید ، ییوج  یپ  تیمها  تابثا  هب  مینکیمن و  هدنسب  نایب ، نیا 

نید ییوج  یپ  تیمها 

يوس زا  رطخ  نایز و  زا  ینمیا  تحلـصم و  تعفنم و  هب  یبایتسد  هب  هقالع  و  يوس ، کی  زا  قیاقح  تخانـش  هب  يرطف  لیم  هک  دش  نشور 
زا دوش  علطم  یـصخش  هک  یماگنه  نیاربانب ، دشابیم . یباستکا  ياهـشنیب  اهـشناد و  لیـصحت  ندیـشیدنا و  يارب  يدنمورین  هزیگنا  رگید ،
ود تداعس  يوسب  رشب  تیاده  يارب  ناهج  هدننیرفآ  يوس  زا  ام  هک  دناهدرک  اعدا  هتسجرب  ياهناسنا  زا  ياهلـسلس  خیرات ، لوط  رد  هکنیا 

هنوگ ره  دـناهدیزرون و  غیرد  یـشالت  یـششوک و  چـیه  زا  رـشب ، ییامنهار  شیوخ و  مایپ  ندـناسر  هار  رد  میا و  هدـش  هتخیگنارب  ناهج ،
دای هزیگنا  نامه  اب  یـصخش  نینچ  دـنا ؛ هدرک  ادـف  فدـه ، نیا  هار  رد  زین  ار  ناـشدوخ  ناـج  یتح  دـناهدرک و  لـمحت  ار  یجنر  یتخس و 
هژیو هب  هن . ای  تسا  یفاک  یقطنم  لیالد  ياراد  تسرد و  ناربمایپ ، ياعدا  ایآ  هک  دنیبب  ات  دـیآ  یمرب  نید  نوماریپ  قیقحت  ددـصرد  هدـش ،
هدوب ینادواج  باذع  تواقـش و  زا  راذنا  و  يدبا ، تمعن  تداعـس و  هب  تراشب  رب  لمتـشم  ناشیا  توعد  هک  دنک  ادیپ  عالطا  هک  یماگنه 

تیاهن یب  یلامتحا  ياهررـض  بجوتـسم  ناشیا  اب  تفلاخم  و  تیاهن ، یب  یلامتحا  عفاـنم  بجوتـسم  ناـشیا  توعد  نتفریذـپ  ینعی  تسا .
نآ هراـبرد  شهوژپ  قیقحت و  ددـصرد  درواـیب و  نید  هب  تبـسن  یتواـفت  یب  لـفاغت و  يارب  دـناوتیم  يرذـع  هچ  یـسک  نینچ  دـشابیم .

؟ دیاینرب
هک تلع  نیا  هب  اـی  و  دـنهدب ، دوـخ  هب  ار  یـسررب  قـیقحت و  تمحز  دـنهاوخن  یبـلط  تحار  یلبنت و  رثا  رد  یناـسک  تـسا  نـکمم  يرآ ،

زا ار  ناشیا  دروآیم و  شیپ  ار  ییاهتیدودحم  نید ، نتفریذپ 
هحفص 22) )

دننزب 1. زابرس  نید ، ییوج  یپ  زا  درادیم  زاب  ناشهاوخلد  ياهراک  ياهراپ 
ار ینادواج  تواقـش  يدـبا و  باذـع  ماجنارـس ، دـنهد و  رد  نت  یگماکدوخ ، یلبنت و  نیا  میخو  تبقاع  هب  تسیابیم  یناـسک  نینچ  اـما 

. دنوش اریذپ 
دـنکیم و يراددوخ  کـشزپ  دزن  نتفر  زا  خـلت ، يوراد  سرت  زا  هک  تسا  یناداـن  راـمیب  كدوک  زا  رتدـب  بتارم ، هب  يدارفا  نینچ  عضو 

تاروتسد اب  تفلاخم  نایز  درادن و  نایز  دوس و  صیخـشت  يارب  یفاک  یلقع  دشر  روبزم ، كدوک  اریز  درخیم ، ناج  هب  ار  یمتح  گرم 
نایز و دوس و  هرابرد  ندیـشیدنا  ناوت  هاگآ ، غلاب و  ناسنا  یلو  تسین  ایند  یگدنز  هزور  دنچ  ياههرهب  زا  تیمورحم  زا  شیب  مه  کشزپ 

. دراد يدبا  باذع  اب  ار  رذگدوز  ياهتذل  ندیجنس 
َْلب ِماْعنَْألاک  ِکئلوُأ  : » دیامرفیم ناشیا  هرابرد  هتسناد و  رتهارمگ  مه  نایاپراچ  زا  ار  ياهشیپ  تلفغ  دارفا  نینچ  میرک  نآرق  تهج ، نیمهب 

ُمُکْبلا ُّمُّصلا  ِهّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ  : » دـنکیم یفرعم  ناگدـنبنج  نیرتدـب  ار  نانآ  رگید ، ياج  رد  2 و  َنُوِلفاْغلا » ُمُه  ِکئلوُأ  ُّلَـضَأ  ْمُه 
.3 َنُولِقْعی » َنیِذَّلا ال 

ههبش کی  لح 

هک تسا  بولطم  یتروص  رد  هلأـسم ، کـی  لـح  يارب  شـالت  هک  دـنهد  رارق  ناـشدوخ  زیواتـسد  ار  ياهناـهب  نینچ  یناـسک  تسا  نکمم 
، يور نیا  زا  میرادن و  نآ  لئاسم  نید و  هرابرد  ندیشیدنا  هجیتن  هب  يدیما  نادنچ  ام  یلو  دشاب  هتشاد  نآ  لح  هار  نتفای  هب  يدیما  ناسنا ،

. میراد اهنآ  جیاتن  هب  يرتشیب  دیما  هک  مینک  ییاهراک  فرص  ار  دوخ  يورین  تقو و  هک  میهدیم  حیجرت 
: تفگ دیاب  یناسک  نینچ  ربارب  رد 
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رد مولع ، لئاسم  زا  يرایـسب  لح  هک  مینادیم  تسین و  یملع  لئاسم  رگید  زا  رتمک  هجو  چـیه  هب  نید  یـساسا  لـئاسم  لـح  هب  دـیما  ـالوا 
رسیم نادنمشناد ، ریگیپ  شالت  لاس  اههد  هیاس 

*****
هیآ 5. ۀمایقلا ، هروس  ُهَمامَأ ، َرُْجفِیل  ُناْسنِْإلا  ُدیِری  َْلب  . 1

. دننالفاغ نانآ  دنرتهارمگ  هکلب  نایاپراهچ  دننام  نانآ  هیآ 179 . فارعا ، هروس  . 2
. دننکیمن كرد  ار  قیاقح  هک  دنتسه  ییاهلال  رک و  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  انامه  هیآ 22 . لافنا ، هروس  . 3

هحفص 23) )
. تسا هدش 

رگا الثم  تفرگ . رظن  رد  زین  ار  لمتحم  رادـقم   » تسیاـبیم هکلب  تسین  لاـمتحا ) رادـقم  لـماع =(  کـی  عباـت  اـهنت  لاـمتحا ، شزرا  ًاـیناث 
رازهکی لوا ، راک  رد  لمتحم  دوس  رادـقم  یلو  دـشاب  يرگید 10 % راـک  دروم  رد  و  يداصتقا 5 % راک  کـی  دروم  رد  یهددوس  لاـمتحا 

فصن %( 5  ) نآ لامتحا  رادقم  هکنیا  اب  تشاد  دهاوخ  ناحجر  مود ، راک  رب  هبترم  جنپ  لوا ، راک  دشاب  لایر  دـصکی  مود ، راک  رد  لایر و 
1 تسا . %( 10  ) مود راک  رد  لامتحا  رادقم 

مه زاب  دشاب  فیعـض  نآ ، هرابرد  یعطق  هجیتن  هب  یبایتسد  لامتحا  مه  ردـق  ره  تسا  تیاهن  یب  نید ، ییوج  یپ  یلامتحا  تعفنم  نوچ  و 
شهوژپ كرت  یتروص  رد  اـهنت  دـشاب و  هتـشاد  يدودـحم  هجیتن  هک  تسا  یهار  ره  رد  شـالت  شزرا  زا  شیب  نآ ، هار  رد  شـالت  شزرا 

زا ینانیمطا  عطق و  نینچ  اما  دشاب ، هتـشاد  نآ  لئاسم  ندوب  لح  لباقریغ  ای  نید  یتسردان  هب  عطق  ناسنا ، هک  تسا  هجوم  القع  نید  هرابرد 
!؟ دیآیم تسد  هب  اجک 

شسرپ

؟ تسیچ قیاقح  نتخانش  يارب  ناسنا  هزیگنا   - 1
؟ دنزادرپیمن شهوژپ  هب  قیاقح  همه  هرابرد  اهناسنا  ارچ   - 2

؟ دنا هدروآ  نآ  دوجو  يارب  یلیلد  هچ  تسیچ و  ینید  سح  زا  روظنم   - 3
. دینک نایب  ار  نید  لوصا  هرابرد  شهوژپ  ترورض   - 4

؟ ارچ داد ؟ رارق  شهوژپ  كرت  يارب  يرذع  ار  ینید  لئاسم  یعطق  لح  هب  نتشادن  دیما  ناوتیم  ایآ   - 5
*****

1000  × 5  / 100  = 5000  / 100  = 50 . 1
100  × 10  / 100  = 1000  / 100  = 10

50÷10  = 5
هحفص 24) )

! نتسیز ناسنا  طرش   3

همّدقم

هحفص 27) )
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يرطف هزیگنا  رب  ینتبم  هک  میدرک  تابثا  ياهداس  نایب  اـب  ار  قح  نید  نتخانـش  يارب  شـالت  نید و  ییوج  یپ  ترورـض  نیـشیپ ، سرد  رد 
يروـضح مـلع  حالطـصا ، هـب  دـبایب و  دوـخ  نورد  رد  دـناوتیم  یـسک  ره  هـک  ياهزیگنا  دوـب 1 ، ناـسنا  يزیرگ  ناـیز  ییوـج و  تعفنم 

. دراد نآ  هب  ریذپاناطخ 
رگا هک  تسنیا  نآ  هجیتن  تسا و  يرتقیقد  تامدـقم  رب  ینتبم  هک  مینک  تاـبثا  يرگید  ناـیب  اـب  ار  بلطم  ناـمه  میهاوخیم  سرد  نیا  رد 

وا ناوتیمن  ًاساسا  هکلب  دیسر ، دهاوخن  یناسنا  لامک  هب  دوشن  دقتعم  یحیحص  يژولوئدیا  ینیب و  ناهج  هب  دشیدنین و  نید  هرابرد  یـسک 
. تسا حیحص  يژولوئدیا  ینیب و  ناهج  نتشاد  نتسیز ، ناسنا  طرش  نخس : رگید  هب  تسناد و  یقیقح  ناسنا  ار 

*****
یعدـم هک  ینید  هرابرد  شهوژپ  تسا  ناسنا  يرطف  بولطم  نایز ، زا  زیرگ  تعفنم و  هب  ندیـسر  رگا  تسنیا : روبزم  لـیلد  ینف  لکـش  . 1

ققحت يارب  هصقان  تلع  سایقلاب  ترورـض   ) دراد ترورـض  تسا  تیاهن  یب  ررـض  زا  ینمیا  تیاهن و  یب  تعفنم  يوسب  حیحـص  هار  هئارا 
. دراد ترورض  ینید  نینچ  هرابرد  شهوژپ  سپ  تسا ، ناسنا  يرطف  بولطم  ررض ، زا  ینمیا  تعفنم و  هب  ندیسر  اما  لولعم )

هب اهنآ  تشگزاب  لقع و  یلمع  ماکحا  هرابرد  یـصاخ  یقطنم  لـیلحت  رب  ینتبم  هدـش  ناـیب  یئانثتـسا » ساـیق   » لکـش رد  هک  لالدتـسا  نیا 
. تسا هدش  نایب  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  تسا  بولطم ) هجیتن   ) لولعم هب  ندیسر  يارب  يرایتخا ) لعف   ) تلع سایقلاب  ترورض 

لوصا نتخانش  دشاب  يرطف  بولطم  یناسنا  لامک  هب  ندیـسر  رگا  درک : نایب  لکـش  نیا  هب  ناوتیم  زین  ار  سرد  نیا  رد  ثحب  دروم  لیلد 
نتخانش سپ  تسا ، يرطف  بولطم  لامک ، هب  ندیسر  اما  تشاد . دهاوخ  ترورض  دشابیم  حور  لماکت  يارب  مزال  طرـش  هک  ینیب  ناهج 

. دراد ترورض  روبزم ، لوصا 
هحفص 28) )

: تسا همدقم  هس  رب  ینتبم  لیلد ، نیا 
. تسا وج  لامک  يدوجوم  ناسنا ،  - 1

. دوشیم لصاح  لقع ، مکح  زا  هتساخرب  يرایتخا  ياهراتفر  هیاس  رد  یناسنا  لامک   - 2
ینعی تسا ، ینیب  ناهج  هناـگ  هس  لوصا  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دریگیم  لکـش  یـصاخ  يرظن  ياهتخانـش  وترپ  رد  لـقع  یلمع ، ماـکحا   - 3

، یسانش یتسه  ای : توبن .)  ) شخب تداعـس  همانرب  نتفای  يارب  هدش  نیمـضت  هار  داعم ،)  ) یگدنز ماجنارـس  دیحوت ،)  ) دوجو أدبم  تخانش 
. یسانش هار  و  یسانش ، ناسنا 

: میزادرپیم هناگ  هس  تامدقم  زا  کی  ره  نوماریپ  یحیضوت  هب  کنیا 

تسا وج  لامک  ناسنا ،

ًاساسا تسا . لامک  هب  ندیسر  اهنآ  زا  يرایسب  هشیر  هک  دید  دهاوخ  دنک  تقد  شدوخ  یناور  تالیامت  ینورد و  ياههزیگنا  رد  سک  ره 
ّدح رـس  ات  ار  یـصقن  بیع و  ییاسران و  دوبمک و  هنوگ  ره  هک  دنکیم  یعـس  دشاب و  شدوجو  رد  یـصقن  هک  درادن  تسود  يدرف  چـیه 

. درادیم ناهنپ  نارگید  زا  ار  اهنآ  اهصقن ، ندش  فرطرب  زا  شیپ  و  دسرب ، شبولطم  لامک  هب  ات  دزاس  فرطرب  شدوخ  زا  ناما 
رثا رد  رگا  یلو  دوشیم ، يونعم  يدام و  لماکت  یقرت و  هنوگ  ره  لـماع  دـبای  ناـیرج  شدوخ  يرطف  ریـسم  رد  هک  یتروص  رد  لـیم  نیا 

. ددرگیم یبلط و …  شیاتس  يراکایر ، یشورف ، یگرزب  دننام  یتافص  زورب  بجوم  دتفیب  یفارحنا  ریسم  رد  یطیارش  بابسا و 
هجوت دروم  نآ ، ياـههخاش  اـهدومن و  ًاـبلاغ  هک  تسا  ناـسنا  حور  ياـفرژ  رد  دـنمورین  يرطف  لـماع  کـی  لاـمک ، هب  شیارگ  لاـحرهب ،

. تسا ییوج  لامک  اهنآ  همه  هشیر  هک  دوشیم  نشور  تقد ، یکدنا  اب  یلو  دریگیم  رارق  هناهاگآ 
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تسا لقع  يوریپ  ورگ  رد  ناسنا  لامک 

شدوخ رایتخا  هب  یتخرد  چیه  تسا . يربج  تروص  هب  ینوریب و  طیارـش  بابـسا و  ندـش  مهارف  نوهرم  یتابن ، ياههدـیدپ  نتفای  لماکت 
. درادن ياهدارا  روعش و  اریز  دهدیمن  هویم  شدوخ  شنیزگ  اب  دنکیمن و  دشر 

هحفص 29) )
هب دودـحم  يدُرب  اب  یناویح  روک  زیارغ  زا  هتـساخرب  ياهدارا  اما  تفای ، ناوتیم  باختنا  هدارا و  يارب  ییاج  شیبامک  ناروناج  لماکت  رد 

. ناویح ره  یسح  ياهمادنا  ناوت  هب  دودحم  يروعش  وترپ  رد  و  یعیبط ، ياهزاین 
ياـهزاین هریاد  رد  شیرطف  ياههتـساوخ  يوس ، کـی  زا  تسا : یحور  زاـیتما  ود  ياراد  یناوـیح ، یتاـبن و  صاوـخ  رب  هوـالع  ناـسنا ، اـما 

یب يوسب  ار  شتاـمولعم  هریاد  دـناوتیم  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  رادروخرب  لـقع ، يورین  زا  رگید  يوس  زا  و  دوـشیمن ، دودـحم  یعیبـط ،
. دنکیم لیم  تیاهن ، یب  يوسب  دوریم و  رتارف  تعیبط  دودحم  ياهزرم  زا  شا  هدارا  دُرب  اهیگژیو  نیا  ساسارب  دهد و  هعسوت  تیاهن ،

زیارغ و زا  هتـساخرب  هدارا  هیاس  رد  یناویح  تالامک  دوشیم و  لصاح  صاخ ، یتابن  ياوق  هلیـسو  هب  تابن  هژیو  تالامک  هک  هنوگ  نآمه 
وترپ رد  هناهاگآ و  هدارا  هیاس  رد  تسوا  یحور  تالامک  ناـمه  عقاو  رد  هک  مه  ناـسنا  هژیو  تـالامک  دـیآیم  دـیدپ  یـسح ، تاـکاردا 

. دهد حیجرت  ار  اهرتهب  محازت ، دراوم  رد  دسانشب و  ار  تیبولطم  فلتخم  بتارم  هک  یلقع  دیآیم ، تسد  هب  لقع  ياهدومنهر 
يراتفر دریگ و  ماجنا  لقع ، تیادـه  وترپ  رد  ناسنا و  هژیو  تالیامت  زا  هتـساخرب  ياهدارا  اب  هک  تسا  نیا  هب  راتفر  ندوب  یناسنا  نیاربانب ،

ناسنا ندب  رد  یکیناکم  يورین  رثا  رد  اهنت  هک  یتکرح  هکنانچ  دوب  دهاوخ  یناویح  يراتفر  دریگیم  ماجنا  یناویح  ياههزیگنا  اب  اهنت  هک 
. دوب دهاوخ  یکیزیف  یتکرح  دیآ  دیدپ 

دراد يرظن  ینابم  هب  زاین  لقع ، یلمع  ماکحا 

هتفرگ رظن  رد  نآ  زا  هک  تسا  یفدـه  تیبولطم  هبترم  عبات  نآ ، شزرا  و  بولطم ، هجیتن  هب  ندیـسر  يارب  تسا  ياهلیـسو  يرایتخا ، راـتفر 
یفنم شزرا  ياراد  دوش  یحور  لامک  کی  نداد  تسد  زا  بجوم  يراتفر  رگا  هکنانچ  دراد ، حور  لـماکت  رد  هک  تسا  يریثأـت  هدـش و 

. دوب دهاوخ 
دشاب و هاگآ  اهنآ  بتارم  ناسنا و  تالامک  زا  هک  دـنک  يراذگـشزرا  تواضق و  يرایتخا ، ياهراتفر  هرابرد  دـناوتیم  لقع  یماگنه  سپ 
هب و  دسرب ، دناوتیم  لامک  زا  ياهجرد  هچ  هب  دباییم و  دادتما  اجک  ات  وا  یگدنز  هریاد  عاعـش  تسا و  يدوجوم  هنوگچ  ناسنا  هک  دـنادب 

دنادب نخس : رگید 
هحفص 30) )

. تسیچ وا  شنیرفآ  فده  تسا و  مادک  وا  دوجو  داعبا  هک 
لح حیحـص و  ینیب  ناهج  نتـشاد  ورگ  رد  يرایتخا  ياهراتفر  رب  مکاح  یـشزرا  ماـظن  ناـمه  ینعی  حیحـص  يژولوئدـیا  نتفاـی  نیارباـنب ،

مولعم فدـه ، ات  هکنانچ  دـشاب ، هتـشاد  اهراتفر  شزرا  هرابرد  یعطق  یتواضق  دـناوتیمن  دـنکن  لح  ار  لئاسم  نیا  اـت  تسا و  نآ  لـئاسم 
لیکشت ار  ینیب  ناهج  یساسا  لئاسم  هک  يرظن  ياهتخانش  نیا  سپ  تشاد . دهاوخن  ناکما  دوشیم  نآ  هب  یهتنم  هک  يریسم  نییعت  دشابن 

. دوریم رامشب  لقع  یلمع  ماکحا  یشزرا و  ماظن  يانبم  عقاو  رد  دهدیم 

يریگ هجیتن 

ار حیحـص  ینیب  ناهج  يژولوئدـیا و  ندروآ  تسد  هب  يارب  شالت  نید و  ییوج  یپ  ترورـض  میناوتیم  تامدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  نونکا 
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: مینک تابثا  هنوگنیدب 
يارب اما  دـسرب . شدوخ  یقیقح  لامک  هب  ییاهراک  نداد  ماجنا  هلیـسو  هب  دـهاوخیم  تسا و  شیوخ  یناسنا  لاـمک  بلاـط  ًاـترطف  ناـسنا 

ورگ رد  نآ  تخانش  و  دسانـشب ، ار  شدوخ  ییاهن  لامک  تسخن  دیاب  دنکیم  کیدزن  شبولطم  فده  هب  ار  وا  ییاهراک  هچ  دنادب  هکنیا 
نوگانوگ بتارم  فلتخم و  لامعا  نایم  یفنم  ای  تبثم  هطبار  دـیاب  سپـس  تسا ، نآ  ماـجنا  زاـغآ و  شدوخ و  دوجو  تقیقح  زا  یهاـگآ 

ار ینیب ) ناهج  لوصا   ) يرظن ياهتخانـش  نیا  ات  دبایب و  شیوخ  یناسنا  لماکت  يارب  ار  یحیحـص  هار  دناوتب  ات  دهد  صیخـشت  ار  شلامک 
. دریذپب ار  یحیحص  يژولوئدیا )  ) يراتفر ماظن  دناوتیمن  درواین  تسد  هب 

لامک هب  ندیـسر  نآ ، نودب  و  دراد ، ترورـض  دشابیم  حیحـص  يژولوئدـیا  ینیب و  ناهج  لماش  هک  قح  نید  نتخانـش  يارب  شالت  سپ 
هک یناسک  دوب و  دهاوخن  یناسنا  يراتفر  دـشابن  ییاهـشنیب  اهـشزرا و  نینچ  زا  هتـساخرب  هک  يراتفر  هکنانچ  دوب  دـهاوخن  رـسیم  یناسنا ،

یناویح و ياههتـساوخ  هب  اهنت  دـنزرویم و  رفک  داـنع ، جاـجل و  يور  زا  نآ ، نتخانـش  زا  سپ  اـی  دـنیآیمنرب  قح  نید  نتخانـش  ددـصرد 
ُلکَْأت امک  َنُولکْأی  َو  َنوُعَّتَمَتی  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  دنتـسین  شیب  یناویح  عقاو  رد  دـننکیم  هدنـسب  يدام ، رذـگدوز  ياهتذـل 

ياهدادعتسا نوچ  1 و  ُماْعنَْألا »
*****

. دنروخیم دنریگیم و  هرهب  نایاپراهچ  دننامه  هیآ 12 . ص ،)  ) دمحم هروس  . 1
هحفص 31) )

.1 َنوُمَْلعی » َفْوَسَف  ُلَمَْألا  ُمِهِْهلی  َو  اوُعَّتَمَتی  َو  اُولکْأی  ْمُهْرَذ   » دیسر دنهاوخ  كاندرد  يرفیک  هب  دننکیم  هابت  ار  دوخ  یناسنا 

شسرپ

؟ دوشیم لیکشت  یتامدقم  هچ  زا  نید ، ییوج  یپ  موزل  رب  مود  لیلد   - 1
. دیهد حیضوت  ار  یناسنا  ییوج  لامک   - 2
. دینک نایب  ار  ناسنا  یساسا  ياهیگژیو   - 3

؟ دراد دوجو  ناسنا ، یقیقح  لماکت  اهیگژیو و  نیا  نیب  ياهطبار  هچ   - 4
؟ دوشیم ینیب  ناهج  رب  ینتبم  يژولوئدیا ، هنوگچ   - 5

. دینک نایب  ار  مود  لیلد  یقطنم  ریس   - 6
*****

. تسناد دنهاوخ  ار ) نآ  هجیتن   ) يدوزب هک  دنک  مرگرس  ار  ناشیا  يویند ، يوزرآ  دنریگ و  هرهب  دنروخب و  راذگب  هیآ 3 . رجح ، هروس  . 1
هحفص 32) )

يداینب لئاسم  لح  هار   4

همّدقم

هحفص 35) )
هجاوم لاؤس ، نیا  اب  ماگ  نیتسخن  رد  دـیآ  یمرب  قح  نید  لوصا  نتخانـش  ینیب و  ناهج  يداینب  لئاسم  لح  ددـصرد  ناـسنا  هک  یماـگنه 

ییاههار هچ  ًاساسا  دروآ و  تسد  هب  ار  حیحـص  يداینب  ياهتخانـش  دـیاب  هنوگچ  درک و  لح  ار  لئاسم  نیا  دـیاب  یهار  هچ  زا  هک : دوشیم 
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؟ دیزگرب اهتخانش  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیاب  ار  اهنآ  زا  کیمادک  دراد و  دوجو  تخانش  يارب 
دروم ار  ناسنا  ياهتخانش  عاونا  هک  تسا  يژولومتسیپا ) هفسلف =(  زا  یـسانش  تخانـش  شخب  هدهعب  بلاطم  نیا  ینف  یلیـصفت و  یـسررب 

، يور نیا  زا  دـنکیم . رود  میراد  باتک  نیا  رد  هک  یفدـه  زا  ار  ام  اهنآ  همه  هب  نتخادرپ  دزادرپیم و  اهنآ  یبایـشزرا  هب  هداد  رارق  ثحب 
1 میهدیم . هلاوح  شدوخ  ياج  هب  ار  اهنآ  نوماریپ  رتشیب  قیقحت  هدرک  هدنسب  زاین ، دروم  بلاطم  زا  ياهراپ  رکذ  هب  اهنت 

تخانش عاونا 

: درک میسقت  مسق ، راهچ  هب  ناوتیم  هاگدید  کی  زا  ار  یناسنا  ياهتخانش 
شقن زین  لقع  دنچ  ره  دیآیم  تسد  هب  یسح  ياهمادنا  کمک  اب  تخانـش  هنوگنیا  صاخ .) حالطـصا  هب   ) یملع یبرجت و  تخانـش   - 1

. دنکیم ءافیا  یسح ، تاکاردا  میمعت  دیرجت و  رد  ار  دوخ 
*****

هب و  کیژولوئدیا ، ياهرگنس  زا  يرادساپ  باتک  زا  تخانـش »  » هلاقم و  هفـسلف » شزومآ   » باتک زا  مود  شخب  هب  رتشیب  تاعالطا  يارب  . 1
. دینک هعجارم  یقیبطت ، يژولوئدیا  زا  مهدزناش  ات  مجنپ  سرد 

هحفص 36) )
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  یسانش ، تسیز  یمیش و  کیزیف و  دننام  یبرجت  مولع  رد  یبرجت  ياهتخانش 

نآ ندروآ  تسد  هب  رد  یساسا  شقن  دریگیم و  لکش  هیناث ) تالوقعم   ) یعازتنا میهافم  هلیـسو  هب  تخانـش  هنوگنیا  یلقع . تخانـش   - 2
تایضایر یفسلف و  مولع  قطنم و  اهتخانش  نیا  ورملق  دوش . هدافتـسا  سایق ، تامدقم  زا  ًاضعب  تسا  نکمم  دنچ  ره  دنکیم  ءافیا  لقع ، ار 

. دریگ یمرب  رد  ار 
ربخم  » نداد ربخ  هار  زا  و  هتیروتا ) « ) دامتعا لباق  عبنم   » یلبق تخانش  ساسارب  دراد و  يوناث  هبنج  تخانـش ، هنوگنیا  يدبعت . تخانـش   - 3

زا رتیوق  بتارم  هب  يداقتعا  اهنآ  هب  یهاگ  دنریذپیم و  ینید  نایاوشیپ  نانخس  ساسارب  نایدا  ناوریپ  هک  یبلاطم  دوشیم . لصاح  قداص »
. تسا لیبق  نیمه  زا  دننکیم  ادیپ  هبرجت  سح و  زا  هتساخرب  تاداقتعا 

قلعت مولعم ، ینیع  تاذ  هب  ینهذ  موهفم  تروص و  تطاسو  نودب  هتـشذگ  ماسقا  همه  فالخرب  تخانـش  هنوگنیا  يدوهـش . تخانـش   - 4
يدوهش و تخانش  مانب  هچنآ  الومعم  هدش  هداد  حیضوت  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  اما  درادن  یهابتشا  اطخ و  ياج  هجو  چیه  هب  دریگیم و 

دشابیم 1. هابتشا  اطخ و  لباق  تسا و  تادوهشم  زا  ینهذ  يریسفت  عقاو ، رد  دوشیم  دادملق  ینافرع 

ینیب ناهج  عاونا 

: تفرگ رظن  رد  تروص  نیدب  ینیب  ناهج  يارب  یمیسقت  ناوتیم  دش  نایب  تخانش ، هرابرد  هک  یمیسقت  ساسارب 
. دروآ تسد  هب  یتسه  هرابرد  یلک  یشنیب  یبرجت ، مولع  ياهدرواتسد  ساسارب  ناسنا  ینعی  یملع . ینیب  ناهج   - 1

. دوشیم لصاح  یلقع ، ياهشالت  تالالدتسا و  هار  زا  هک  یفسلف . ینیب  ناهج   - 2
. دیآیم تسد  هب  ناشیا  نانخس  نتفریذپ  نایدا و  ناربهر  هب  نامیا  هار  زا  هک  ینید . ینیب  ناهج   - 3

*****
. مهدزیس سرد  هفسلف ، شزومآ  ك : ر . . 1

هحفص 37) )
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ًاعقاو ار  ینیب  ناهج  يداینب  لئاسم  ایآ  هک  دید  دیاب  نونکا  ددرگیم . لصاح  قارشا ، دوهش و  فشک و  هار  زا  هک  ینافرع . ینیب  ناهج   - 4
؟ هن ای  دسرب  اهنآ  زا  یکی  يرترب  زایتما و  زا  لاؤس  هب  تبون  ات  درک  لح  هناگراهچ  ياههار  نیا  همه  زا  ناوتیم 

یسررب دقن و 

اهنت ناوتیمن  هک  دوـشیم  نشور  یعیبـط ، يداـم و  ياههدـیدپ  هریاد  هب  نآ  ندوـب  دودـحم  یبرجت و  یـسح و  تخانـش  درب  هب  هجوـت  اـب 
ورملق زا  لئاسم ، هنوگنیا  اریز  درک  لح  ار  اهنآ  هب  طوبرم  لـئاسم  تخانـش و  ار  ینیب  ناـهج  لوصا  یبرجت ، مولع  ياهدرواتـسد  ساـسارب 

ياهشهوژپ هلیسو  هب  ار  ادخ  دوجو  ناوتیمن  الثم  درادن . اهنآ  یفن  ای  تابثا  هرابرد  ینخـس  یبرجت  ملع  چیه  تسا و  جراخ  یبرجت ، مولع 
زارد تعیبط ، ءاروام  ناماد  هب  هک  تسنآ  زا  رتهاتوک  یسب  یـسح ، هبرجت  تسد  اریز  دومن ، یفن  هللااب ) ذایعلا   ) ای درک  تابثا  یهاگـشیامزآ 

. دنک یفن  ای  تابثا  يدام ، ياههدیدپ  هدودحم  زا  جراخ  ار  يزیچ  دوش و 
هب ار  نآ  ناوتیمن  تسین و  شیب  یبارـس  دـش ) رکذ  ـالبق  هک  ینیب » ناـهج   » یحالطـصا ياـنعم  هب   ) یبرجت یملع و  ینیب  ناـهج  نیارباـنب ،

يوگخساپ دناوتیمن  یتخانش  نینچ  تسناد و  يدام » ناهج  تخانـش   » ار نآ  ناوتیم  رثکادح  دیمان و  ینیب » ناهج   » هملک حیحـص  يانعم 
. دشاب ینیب  ناهج  ياینب  لئاسم 

عبانم ای  عبنم  رابتعا  البق  هک  تسا  نیا  رب  عرفتم  دراد و  يوناث  هبنج  دش  هراشا  هکنانچ  دیآیم  تسد  هب  يدبعت  شور  اب  هک  ییاهتخانش  اما 
هدنهد مایپ  دوجو  دیاب  نآ  زا  لبق  دوش و  هتخانش  ربتعم ، وا  ياهمایپ  ات  دوش  تباث  یـسک  يربمایپ  تسخن ، دیاب  ینعی  دشاب . هدش  تباث  نآ ،
تابثا مایپ »  » دانتسا هب  ناوتیمن  ار  روآ » مایپ   » يربمایپ زین  و  هدنهد » مایپ   » دوجو لصا  هک  تسا  نشور  ددرگ و  تابثا  لاعتم ، يادخ  ینعی 

تخانـش ادـخ و  دوجو  تابثا  زا  دـعب  هتبلا  دوشیم . تابثا  وا  دوجو  سپ  تسه » ادـخ   » دـیوگیم نآرق  نوچ  تفگ : ناوتیمن  الثم  درک ،
« ربتعم عبنم   » و قداـص » ربـخم   » دانتـسا هب  ار  یلمع  تاروتـسد  زین  یعرف و  تاداـقتعا  ریاـس  ناوتیم  میرک  نآرق  تیناـقح  مالـسا و  ربماـیپ 

. درک لح  يرگید  هار  زا  البق  دیاب  ار  يداینب  لئاسم  اما  تفریذپ ،
. درادن ییآراک  ینیب ، ناهج  يداینب  لئاسم  لح  يارب  مه  يدبعت  شور  سپ 

هحفص 38) )
: دراد ناوارف  نخس  ياج  یقارشا ، ینافرع و  شور  اما 

دانسا سپ  تسین . ینهذ  میهافم  يارب  ییاج  دوهش ، نتم  رد  یلو  دباییم ، لیکـشت  ینهذ ، میهافم  زا  هک  تسا  یتخانـش  ینیب ، ناهج  الوا :
. دوب دهاوخ  اهنآ  هاگتساخ  ظاحل  هب  هحماسم و  اب  مأوت  دوهش ، هب  یمیهافم  نینچ 

ياهشالت رد  ینالوط  هقباس  اب  زج  هک  دراد  یـصاخ  ینهذ  یگدیزرو  هب  زاین  میهافم ، ظافلا و  بلاق  رد  اهنآ  نایب  اهدوهـش و  ریـسفت  ًایناث :
هک دنریگیم  راکب  ار  یهباشتم  میهافم  ظافلا و  دنرادن  ار  یگدیزرو  نینچ  هک  یناسک  و  تسین ، ریذـپ  ناکما  یفـسلف ، ياهلیلحت  یلقع و 

. دوشیم یهارمگ  فارحنا و  يارب  یگرزب  لماع 
یتح دـنکیم  نآ  يارب  نهذ  هک  يریـسفت  نآ و  یلایخ  تاساکعنا  اب  دریگیم  رارق  دوهـش  دروم  هقیقح  هچنآ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  ًاثلاث :

. دوشیم هبتشم  مه  هدننک  دوهش  دوخ  يارب 
شور نتفریذپ  تسا و  ینافرع  كولس  ریـس و  اهلاس  ورگ  رد  دوشیم  هدیمان  ینیب » ناهج   » مانب اهنآ  ینهذ  ریـسفت  هک  یقیاقح  نتفای  ًاعبار :

ریس رد  عورش  زا  لبق  سپ  تسا . ینیب  ناهج  يداینب  لئاسم  يرظن و  ینابم  هب  دنمزاین  دشابیم  یلمع  ياهتخانش  لیبق  زا  هک  كولس  ریس و 
يارب یعقاو  نافرع  ًاساسا  و  دوشیم ، لصاح  راک ، نایاپ  رد  يدوهـش  تخانـش  هک  یلاح  رد  دوش  لح  لـئاسم ، نیا  تسیاـبیم  كولـس  و 

هار لاعتم و  يادخ  یلبق  تخانـش  رب  فقوتم  یـشالت  نینچ  و  دنک ، شالت  هناصلخم  لاعتم  يادخ  یگدنب  هار  رد  هک  دباییم  ققحت  یـسک 
. تسوا تعاطا  یگدنب و 
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يریگ هجیتن 

ینیب ناـهج  يداـینب  لـئاسم  يارب  لـح  هار  هدـنیوج  ره  يورارف  هک  یهار  اـهنت  هک  تسنیا  دـیآیم  تسد  هب  یـسررب  نیا  زا  هک  ياهجیتـن 
. تسناد یفسلف  ینیب  ناهج  دیاب  ار  یعقاو  ینیب  ناهج  يور ، نیا  زا  تسا و  لقعت  شور  لقع و  هار  تسا  هدوشگ 

نیدب یفسلف ، ینیب  ناهج  هب  ینیب  ناهج  نتسناد  رـصحنم  و  لقع ، هب  ار  روبزم  لئاسم  لح  هار  نتـسناد  رـصحنم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
هداس و یفـسلف  هلأسم  دنچ  لح  هکلب  درک  لح  ار  یفـسلف  لئاسم  همه  یتسیاب  حیحـص  ینیب  ناهج  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسین  ینعم 

هب بیرق 
هحفص 39) )

لئاسم و هنوگنیا  رد  صـصخت  دنچ  ره  تسا . یفاک  دوریم  رامـشب  ینیب  ناهج  هلأسم  نیرت  یـساسا  هک  ادـخ  دوجو  تابثا  يارب  یهیدـب ،
ياهتخانش نتسناد  رصحنم  زین  دراد و  رتشیب  یفسلف  ياهیسررب  هب  جایتحا  ياههبـش  لاکـشا و  ره  هب  تبـسن  ییوگخـساپ  رب  ییاناوت  بسک 

هدافتـسا لئاسم ، نیا  لح  يارب  هجو  چیه  هب  تامولعم  ریاس  زا  هک  تسین  ینعم  نیدب  یلقع ، ياهتخانـش  هب  يداینب  لئاسم  لح  يارب  دـیفم 
هب هبرجت  سح و  هار  زا  ای  يروضح و  ملع  هار  زا  اـی  هک  درک  هدافتـسا  یتامدـقم  زا  ناوتیم  یلقع  تالالدتـسا  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دوشن 

ياوتحم ساسارب  ار  اهنآ  درک و  هدافتسا  يدبعت  ياهتخانـش  زا  ناوتیم  یعرف  تاداقتعا  يوناث و  لئاسم  لح  يارب  هکنانچ  دیآیم ، تسد 
لحارم ندومیپ  اب  ناوتیم  حیحص  يژولوئدیا  ینیب و  ناهج  هب  یبایتسد  زا  سپ  ماجنارس ، دومن و  تابثا  نید ) ربتعم  عبانم   ) تنـس باتک و 

ینهذ میهافم  تطاسو  نودـب  ار  هدـش  تاـبثا  یلقع ، لالدتـسا  اـب  هچنآ  زا  يرایـسب  دیـسر و  یتادـهاشم  تافـشاکم و  هب  كولـس ، ریس و 
. تفایرد

یهلا لدع  دیحوت و 

ادخ تخانش   5

همّدقم

هحفص 43) )
يدام ینیب  ناهج  یهلا و  ینیب  ناهج  نیب  یلـصا  قرف  دهدیم و  لیکـشت  نیرفآ ، ناهج  يادخ  دوجو  هب  داقتعا  ار  نید  ساسا  هک  میتسناد 

. تسا داقتعا  نیمه  مدع  دوجو و  زین 
تسنیا دروایب  تسد  هب  ار  نآ  حیحص  خساپ  زیچ  ره  زا  شیپ  دیاب  دوشیم و  حرطم  تقیقح ، هدنیوج  يارب  هک  ياهلأسم  نیتسخن  نیاربانب ،

راکب ار  دوخ  لقع  دیاب  دش  نایب  لبق  سرد  رد  هک  هنوگ  نآمه  لاؤس  نیا  خساپ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هن و  ای  دراد  دوجو  ییادخ  ایآ  هک 
. یفنم هاوخ  دشاب و  تبثم  ياهجیتن  هاوخ  دسرب ، یعطق  هجیتن  هب  ات  دریگب 

ِندوب یفنم  ضرف  هب  و  دسریم ، یهلا ) تافص  ریاس  لدع و  تدحو و   ) نآ یعرف  لئاسم  یسررب  هب  تبون  هجیتن ، ندوب  تبثم  تروص  رد 
. دوب دهاوخن  نید  هب  طوبرم  لئاسم  ریاس  یسررب  هب  يزاین  رگید  دوشیم و  تیبثت  يدام  ینیب  ناهج  هجیتن ،

یلوصح يروضح و  تخانش 

. یلوصح تخانش  يرگید  و  يروضح ، تخانش  یکی  دوشیم : روصت  تخانش ، عون  ود  لاعتم ، يادخ  دروم  رد 
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انـشآ ادخ  اب  یبلق  ینورد و  دوهـش  یعون  اب  ینهذ ، میهافم  تطاسو  نودـب  ناسنا  هک  تسنیا  ادـخ  هب  تبـسن  يروضح  تخانـش  زا  روظنم 
. دوش

هک هنوگ  نآ  دشاب  هتشاد  لاعتم  يادخ  هب  تبسن  هناهاگآ  دوهش  یسک  رگا  هک  تسا  یهیدب 
هحفص 44) )

يروضح و ملع  نینچ  دش  هراشا  البق  هکنانچمه  اما  تشاد . دـهاوخن  یلقع  ناهرب  لالدتـسا و  هب  يزاین  دـناهدرک  اعدا  هبترم  دـنلب  نافراع 
ره نآ  فیعض  بتارم  اما  تسا و  ریذپ  ناکما  ینافرع ، كولس  ریـس و  لحارم  ندومیپ  يزاسدوخ و  زا  سپ  يداع 1 ، دارفا  يارب  يدوهش 

. دنکیمن تیافک  هناهاگآ ، ینیب  ناهج  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسین  یهاگآ  اب  مأوت  نوچ  دشاب  هتشاد  دوجو  مه  يداع  دارفا  رد  دنچ 
یتخانش  … ناوت و » همه  و  ناد ، همه  زاین ، یب  هدننیرفآ ،  » لیبق زا  یلک  یمیهافم  هلیسو  هب  ناسنا  هک  تسنیا  یلوصح  تخانش  زا  روظنم  و 

یـسک نآ   » دراد دوجو  يدوجوم  نینچ  هک  دوش  دقتعم  هزادنا  نیمه  دنک و  ادـیپ  لاعتم  يادـخ  هب  تبـسن  هنابیاغ »  » ینعم کی  هب  ینهذ و 
ناهج  ) گنهامه يداقتعا  متسیس  کی  هب  ات  دنک  همیمض  اهنآ  هب  ار  يرگید  یلوصح  ياهتخانش  سپـس   … تسا و » هدیرفآ  ار  ناهج  هک 

. دبای تسد  ینیب )
یتخانـش نینچ  هک  یماـگنه  یلو  تسا  یلوـصح  تخانـش  نیمه  دـیآیم  تسد  هب  یفـسلف  نیهارب  یلقع و  ياهـشواک  زا  ًامیقتـسم  هچنآ 

. دیآرب زین  هناهاگآ  يروضح  تخانش  هب  یبایتسد  ددصرد  دناوتیم  ناسنا  دش  لصاح 

يرطف تخانش 

، ناـسنا  » اـی تسا » يرطف  یـسانشادخ ،  » هک میروـخ  یمرب  تراـبع  نیا  هب  ناـمیکح ، ناـفراع و  ینید و  ناـیاوشیپ  نانخـس  زا  يرایـسب  رد 
: میهدب ترطف  هژاو  نوماریپ  یحیضوت  دیاب  میبایرد  ار  ترابع  نیا  حیحص  يانعم  هکنیا  يارب  تسا .» سانشادخ  هرطفلاب 

شنیرفآ هـک  تـسناد  ترطف ) هـب  بوـسنم  يرطف =( »  » ناوـتیم ار  يروــما  تـسا و  شنیرفآ » عوــن   » ياــنعم هـب  یبرع و  ياهژاو  ترطف ،
: تفرگ رظن  رد  اهنآ  يارب  ار  یگژیو  هس  ناوتیم  يور  نیا  زا  و  دشاب ، هتشاد  ار  اهنآ  ياضتقا  يدوجوم 

اهنآ تیفیک  دنچ  ره  دوشیم  تفای  عون ، نآ  دارفا  همه  رد  تادوجوم  زا  یعون  ره  تایرطف   - 1
*****

نایاوشیپ نوماریپ و  هرابرد  ام  داقتعا  هکنانچ  درک  راکنا  ناوتیمن  ار  دنشاب  هناهاگآ  دوهـش  نینچ  ياراد  هک  ییانثتـسا  دارفا  دوجو  هتبلا  . 1
رد ناشیا  زا  یضعب  یتح  دناهدوب و  رادروخرب  يدوهـش  نینچ  زا  شیبامک  مه  یکدوک  رد  هک  تسنیا  مالـسلا ) ةولـصلا و  مهیلع   ) موصعم

. دناهتشاد ار  یتخانش  نینچ  مه  ردام  مکش 
هحفص 45) )

. دشاب توافتم  تدش ، فعض و  رظن  زا 
هتـشاد یـصاخ  ءاضتقا  خـیرات ، زا  ياههرب  رد  يدوجوم  ترطف  هک  تسین  ناـنچ  تسا و  تباـث  خـیرات ، لوط  رد  هراومه  يرطف ، روما   - 2

رگید 1. ییاضتقا  رگید ، ههرب  رد  دشاب و 
نداد تهج  ای  تیوقت  دنچ  ره  درادن  ملعت  میلعت و  هب  يزاین  تسا  يدوجوم  شنیرفآ  ياضتقم  يرطف و  هک  تیثیح  نآ  زا  يرطف  روما   - 3

. دشاب شزومآ  هب  دنمزاین  اهنآ  هب 
: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوتیم  ار  ناسنا  تایرطف 

. تسا رادروخرب  اهنآ  زا  شزومآ ، هب  زاین  نودب  یناسنا  ره  هک  يرطف  ياهتخانش  فلا - 
. تسا يدرف  ره  شنیرفآ  ياضتقم  هک  يرطف  ياهشیارگ  اهلیم و  ب - 
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یـسانشادخ  » ار نآ  ناوتیم  دشاب  هتـشادن  يریگارف  شزومآ و  هب  يزاین  هک  دشاب  تباث  يدرف  ره  يارب  ادخ  تخانـش  یعون  رگا  نیاربانب ،
. دیمان يرطف » یتسرپادخ   » ار نآ  ناوتیم  دوش  تفای  یناسنا  ره  رد  وا  شتسرپ  ادخ و  يوسب  شیارگ  یعون  رگا  دیمان و  يرطف »

سح  » ار نآ  هتـسناد و  ناـسنا  یناور  ياـهیگژیو  زا  ار  ادـخ  نید و  هب  شیارگ  نارظنبحاـص ، زا  يرایـسب  هک  میدرک  هراـشا  مود  سرد  رد 
هکنانچمه اما  تسا . هدـش  هتـسناد  ناسنا ، ترطف  ياضتقم  زین  ادـخ  تخانـش  هک  مییازفایم  نونکا  دـناهدیمان . ینید » هفطاـع   » اـی یبهذـم »

شالت زا  ار  يداع  دارفا  هک  ياهنوگب  دشابیمن . هناهاگآ  یتخانش  زین  یسانشادخ  ترطف  تسین  هناهاگآ  شیارگ  کی  یتسرپادخ ، ترطف 
. دنک زاین  یب  لاعتم ، يادخ  نتخانش  يارب  ینالقع 

دناوتیم تسا  رادروخرب  يرطف  يروضح  تخانش  زا  یفیعض  هبترم  زا  مک  تسد  يدرف  ره  نوچ  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  هتکن  نیا  یلو 
یهاـگآ زا  یبتارم  هب  دـنک و  تیوقت  ار  شا  هناـهاگآان  يدوهـش  تخانـش  ًاجیردـت  دریذـپب و  ار  ادـخ  دوجو  لالدتـسا ، رکف و  یکدـنا  اـب 

. دناسرب

هکنآ لصاح 

ادخ هناهاگآ  تخانـش  يارب  ياهیام  يو  حور  يافرژ  رد  تسانـشآ و  ادخ  اب  ناسنا ، لد  هک  تسا  ینعم  نیدب  ادـخ  تخانـش  ندوب  يرطف 
زا زاـین  یب  یلکب  ار  ناـشیا  هک  تسین  ياهنوـگ  هب  يداـع  دارفا  رد  يرطف  هیاـم  نـیا  اـما  تـسا . ییافوکـش  دـشر و  لـباق  هـک  دراد  دوـجو 

. دنک یلقع  لالدتسا  ندیشیدنا و 
*****

هیآ 30. مور ، هروس  ِهّللا . ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف  . 1
هحفص 46) )

یسانشادخ هداس  هار   6

ادخ تخانش  ياههار 

هحفص 49) )
ینید نایاوشیپ  تانایب  یمالک و  یفسلف و  فلتخم  ياهباتک  رد  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ناوارف و  ياههار  لاعتم ، يادخ  نتخانـش  يارب 

رد الثم  دـنراد : توافت  رگیدـکی  اب  یفلتخم  تاـهج  زا  نیهارب  لـیالد و  نیا  تسا . هدـش  هراـشا  اـهنآ  هب  ینامـسآ  ياـهباتک  نتم  رد  زین  و 
یضعب و  دنا ؛ هتفای  لیکشت  ضحم ، یلقع  تامدقم  زا  رگید  یضعب  هک  یلاح  رد  هدش  هدافتسا  یبرجت  یسح و  تامدقم  زا  اهنآ  زا  یضعب 
دوجوم نوهرم  شدوجو  هک  دننکیم  تابثا  ار  يدوجوم  اهنت  رگید  یضعب  هک  یتروص  رد  دنتـسه  میکح  يادخ  تابثا  ددصرد  ًامیقتـسم 

. دوش هماقا  يرگید  نیهارب  تسیابیم  وا  تافص  نتخانش  يارب  و  دوجولا ) بجاو   ) تسین يرگید 
لپ دـننام  اهنآ  زا  یـضعب  دراد : دوجو  ياهناـخدور  زا  روبع  يارب  هک  درک  هیبشت  ییاـههار  هب  ار  یـسانشادخ  لـیالد  ناوتیم  رظن  کـی  زا 

شدوصقم لزنم  هب  يدوزب  درذـگب و  نآ  زا  یناـسآ  هب  دـناوتیم  رابکبـس  رباـع  هدـش و  هدیـشک  هناـخدور  يور  هک  تسا  ياهداـس  یبوچ 
یـضعب هرخالاب  و  دنکیم ، رت  ینالوط  ار  هار  یلو  تسا  رادروخرب  يرتشیب  ماکحتـسا  زا  ینالوط  یگنـس  ياهلپ  دننام  رگید  یـضعب  دسرب ،

. تسا هدش  هتخاس  نیگنس  ياهراطق  روبع  يارب  هک  تسا  میظع  ياهلنوت  اهبیشن و  زارف و  ياراد  مخ و  چیپ و  رپ  ياهنهآ  هار  دننام  رگید 
راب هک  یـسک  اـما  دزادرپب ، وا  یگدـنب  هب  دسانـشب و  ار  دوخ  يادـخ  هداـس ، یلیخ  ياـههار  زا  دـناوتیم  دراد  يرابکبـس  نهذ  هک  یناـسنا 
دوخ اب  ار  سواسو  تاهبش و  راب  اهراورخ  هک  یسک  هرخالاب  و  دنک ، روبع  یگنس  لپ  زا  دیاب  تسا  هدیشک  شود  رب  ار  تاهبش  زا  ینیگنس 
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یهار دیاب  دنکیم  لمح 
هحفص 50) )

. دشاب هتشاد  يدایز  ياهبیشن  زارف و  اهمخ و  چیپ و  دنچ  ره  دشاب  راوتسا  مکحم و  ياهیزاسریز  ياراد  هک  دنیزگرب  ار 
چـیپ و رپ  ياههار  اما  میزادرپیم . طسوتم  ياههار  زا  یکی  نایب  هب  سپـس  مینکیم و  هراشا  یـسانشادخ ، هداس  هار  هب  تسخن  اجنیا  رد  اـم 
ای هدش  ناوارف  تاهبـش  هب  بوشم  ناشنهذ  هک  دـنیامیپب  یناسک  دـیاب  تسا  یفـسلف  ییانبریز  لئاسم  زا  يرایـسب  لح  رب  فقوتم  هک  ار  مخ 

. دناهدمآرب هداتفارود ، ناهارمگ  نداد  تاجن  تاهبش و  ندودز  ددصرد 

هداس هار  ياهیگژیو 

: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  ییاهیگژیو  تازایتما و  یسانشادخ ، هداس  هار 
يارب يور ، نیا  زا  درک و  حرطم  هنیمز ، نیا  رد  ناوتیم  هک  تسا  ینایب  نیرت  هداس  درادن و  ینف  هدیچیپ و  تامدـقم  هب  يزاین  هار  نیا   - 1

. تسا مضه  مهف و  لباق  دنشاب  تامولعم  زا  یحطس  ره  رد  مدرم  همه 
تـسخن هک  یمالک  یفـسلف و  نیهارب  زا  يرایـسب  فالخرب  دوشیم  نومنهر  اناوت » اـناد و  هدـننیرفآ  يادـخ   » يوسب ًامیقتـسم  هار  نیا   - 2

اب تسیابیم  ار  وا  تافص  رگید  تیبوبر و  تیقلاخ و  تمکح و  تردق و  ملع و  دننکیم و  تابثا  دوجولا » بجاو   » ناونع هب  ار  يدوجوم 
. درک تباث  يرگید  نیهارب 

، نآ دراوم  رد  لمأت  اب  دـنکیم و  ءاـفیا  ار  يرطف  تفرعم  ندـناسر  یهاـگآ  هب  ترطف و  ندرک  رادـیب  شقن  زیچ ، ره  زا  شیب  هار ، نیا   - 3
هک یتسد  نامه  دنکیم ، هدـهاشم  ناهج ، ياههدـیدپ  ریبدـت  داجیا و  رد  ار  ادـخ  تسد  ایوگ  هک  دـهدیم  تسد  ناسنا  هب  ینافرع  یتلاح 

. تسانشآ نآ ، اب  وا  ترطف 
هب ار  ناگمه  دـناهدیزگرب و  مدرم  ياههدوت  يارب  ار  هار  نیا  ینامـسآ ، نایدا  ناـیاوشیپ  ینید و  ناربهر  هک  تساـهیگژیو  نیا  هب  هجوت  اـب 

دحلم و نادنمـشیدنا  اب  ثحب  جاجتحا و  ماقم  رد  ای  دناهداد ، صاصتخا  صاوخ ، هب  ای  ار  رگید  ياهـشور  دـناهدرک و  توعد  نآ ، ندومیپ 
. دناهتفرگ راکب  يدام  نافوسلیف 

هحفص 51) )

انشآ ياههناشن 

زا کـی  ره  ییوـگ  تسا . یهلا » تاـیآ  رد  رکفت   » مـیرک نآرق  ریبـعت  هـب  و  ناـهج ، رد  ادـخ  ياـههناشن  رد  لـمأت  یـسانشادخ ، هداـس  هار 
هک یتسه  زکرم  يوسب  ار  لد  هبرقع  دنراد و  انـشآ  بولطم  دوصقم و  زا  یناشن  ناسنا ، دوجو  رد  نامـسآ و  نیمز و  رد  ناهج  ياههدیدپ 

. دننکیم تیاده  دراد  روضح  اج  همه  رد  هشیمه و 
ایآ دیوشیم ؟ انشآ  يرادفده  هاگآ و  هدنسیون  اب  نآ ، ندناوخ  اب  هک  تسنیا  هن  رگم  تسوا ، زا  ياهناشن  دیراد  تسد  رد  هک  یباتک  نیمه 

؟ درادن يرادفده  هدنسیون  هدمآ و  دوجو  هب  فده  یب  يدام  تالاعفنا  لعف و  هلسلس  کی  رثا  رد  باتک  نیا  هک  دیا  هداد  لامتحا  هاگچیه 
دوجو هب  تازلف  ندعم  کی  رد  يراجفنا  رثا  رد  يدلج  دـص  دـنچ  گرزب  فراعملا  ةرئاد  کی  هک  درادـنپب  یـسک  هک  تسین  هناقمحا  ایآ 

هدروآ و دیدپ  ار  ییاه  هتشون  ذغاک ، ياههراپ  اب  یفداصت  دروخرب  اب  هدمآ و  رد  یفورح  تروص  هب  اهنآ  تارذ  هک  هنوگنیدب  تسا  هدمآ 
!؟ تسا هدش  یفاحص  میظنت و  يرگید  فداصت  اب  اهذغاک  سپس 

هناقمحا راب  نارازه  هتخانشان ، هتخانـش و  ياهتمکح  رارـسا و  همه  نآ  اب  میظع  ناهج  نیا  شیادیپ  نییبت  يارب  روک  تافداصت  نتفریذپ  اما 
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! تسا رادنپ  نآ  زا  رت 
یلک ماظن  کی  یگمه  دوشیم و  هدهاشم  ناهج ، رـسارس  رد  ییاهمظن  نینچ  تسا و  رادفده  مظان  زا  ياهناشن  يدـنمفده  مظن  ره  يرآ ،

. تسا نآ  هرادا  راک  ردنا  تسد  هراومه  هدروآ و  دیدپ  ار  نآ  یمیکح  هدننیرفآ  هک  دنهدیم  لیکشت  ار 
زا هک  یبیـس  تخرد  و  تسا ، هتـشگ  رهاظ  شوخ ، يوب  گنراگنر و  هرهچ  اب  دوک ، كاخ و  ناـیم  زا  هدـییور و  هچغاـب  رد  هک  یلگ  هتوب 

اهلکش اب  فلتخم  ناتخرد  ریاس  دروآیم و  رابب  هزمشوخ  يوبشوخ و  گنرشوخ و  بیـس  يدایز  ریداقم  هلاس  ره  هدمآرب و  یکچوک  هناد 
 … نوگانوگ صاوخ  اهگنر و  و 

ناتسپ هدش  دلوتم  هزات  هک  ياهلاسوگ  دنزیم و  نیمز  هب  كون  هدمآ ، نوریب  مخت  زا  هک  ياهجوج  و  دیارـسیم ، لگ  خاش  رب  هک  یلبلب  زین 
. دنیوا ياههناشن  یگمه  تسا و …  هتشگ  ایهم  دازون ، ندیشون  يارب  هدش و  مهارف  ردام  ناتسپ  رد  هک  يریش  دکمیم و  ار  شردام 

ناردام ناتسپ  رد  ریش  ندمآ  دیدپ  رد  يزیگنا  تفگش  ریبدت  بیجع و  یگنهامه  هچ  یتسار 
هحفص 52) )

! دراد دوجو  نادازون ، دلوت  اب  نامزمه 
نایم رد  ار  دوخ  ياههنایـشآ  هک  ییایرد  ناغرم  و  دـنیامیپیم ، راب  نتـسخن  يارب  هار  اهرتمولیک  يزیر ، مخت  يارب  هلاـس  ره  هک  ییاـهیهام 

زا حبـص  ره  هک  لسع  ياهروبنز  و  دـننزیمن ، رـس  يرگید  هنایـشآ  هب  ًاهابتـشا  مه  رابکی  يارب  یتح  دنـسانشیم و  ییاـیرد  ناـهایگ  هوبنا 
یمزاب ناشدوخ  ياهودـنک  هب  ناهاگماش  رطعم ، ياـهلگ  زا  هدافتـسا  يارب  ینـالوط  ياـههار  ندومیپ  زا  سپ  دـنوشیم و  جراـخ  اهودـنک 

. دنیوا ياههناشن  یگمه  دندرگ و … 
ات دننکیم  دیلوت  لسع ، ریـش و  ناشزاین  هزادـنا  زا  شیب  راب  نیدـنچ  هدریـش  ياهدنفـسوگ  واگ و  مه  لسع و  ياهروبنز  مه  هکنآ  رتبیجع 

! دوش دنم  هرهب  اهنآ  زا  هدیزگرب ، ییانثتسا و  هدیرفآ  نیا  ناسنا ،
! دزادرپیم هزیتس  لادج و  هب  وا  هرابرد  دراگنایم و  هتخانشن  ار  دوخ  يانشآ  تمعن  یلو  ساپسان ، ناسنا  اما 

زا زاهج  ره  بیکرت  گنهامه ، تازاهج  زا  ندـب  بیکرت  دوشیم : هدـید  هنامیکح  ریبدـت  راثآ  نیرتزیگنا  تفگـش  ناسنا ، ندـب  نیمه  رد 
ره بیکرت  دـناهدمآ و  دـیدپ  ردام  لولـس  کی  زا  اهنآ  یگمه  هکنیا  اب  صاخ  هدـنز  لولـس  اهنویلیم  زا  وضع  ره  بیکرت  بسانتم ، ءاـضعا 

تازاهج ءاضعا و  رادـفده  ياهتیلاعف  تاکرح و  ندـب و  ياج  نیرتبـسانم  رد  مادـنا  ره  نتفرگ  رارق  نیعم و  تبـسن  هب  مزال  داوم  زا  لولس 
جوسن میمرت  دبک ، هلیسو  هب  مزال  هزادنا  هب  دنق  نتخاس  نوخ ، زمرق  ياهلوبلگ  هلیسو  هب  نآ  لاقتنا  اهشش و  هلیـسو  هب  نژیـسکا  بذج  دننام 
فلتخم ياهنومروه  حشرت  دیفس و  ياهلوبلگ  هلیسو  هب  مجاهم  نانمشد  اهبورکیم و  اب  هزرابم  دیدج ، ياهلولـس  شیادیپ  اب  هدید  بیـسآ 

دنیوا 1. ياههناشن  یگمه  دنراد و …  هدهع  هب  ندب  یتایح  ياهراک  میظنت  رد  ار  یمهم  ياهشقن  هک  ددعتم  ياههدغ  هلیسو  هب 
یـسک هچ  هلیـسو  هب  دنربب  یپ  نآ  ياهیراک  هزیر  هب  یتسردب  دناهتـسناوتن  زونه  نرق  اههد  لوط  رد  دنمـشناد  نارازه  هک  یبیجع  ماظن  نیا 

؟ تسا هدش  رارقرب 
*****

: دینک هعجارم  ریز ، ياهباتک  هب  بلاطم  نیا  نوماریپ  رتشیب  حیضوت  يارب  . 1
. وا ياههناشن  ادخ ، دوجو  تابثا  ناسنا ، شنیرفآ  زار 

هحفص 53) )
تسا و يدنمفده  رتگرزب  متسیس  هک  دنروآیم  دیدپ  ار  يوضع  اهلولس  زا  ياهعومجم  تسا و  دنمفده  کچوک  متسیس  کی  یلولـس  ره 

دباییمن همتاخ  اج  نیمه  هب  راک  اما  دنهدیم . لیکشت  ار  ندب  دنمفده  یلک و  متـسیس  هدیچیپ ، مه  رد  نوگانوگ و  ياهمتـسیس  هعومجم 
هک تعیبط  ناهج  مانب  دنهدیم  لیکـشت  ار  ادیپان  نارک  میظع  متـسیس  کی  ناج ، یب  رادـناج و  تادوجوم  زا  رامـش  یب  ياهمتـسیس  هکلب 
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. دوشیم هرادا  ماجسنا ، مظن و  لامک  اب  يدحاو  هنامیکح  ریبدت  تحت 
«. َنوکَفُْؤت 1 ّینَأَف  ُهّللا  ُمِکلذ  »

، شنیرفآ ياهتمکح  رارـسا و  دوش  فشک  رتشیب  یعیبط ، ياههدیدپ  طباور  نیناوق و  دـبای و  شرتسگ  رـشب ، شناد  ردـق  ره  تسا  یهیدـب 
. دنکیم تیافک  هدولآان ، كاپ و  ياهلد  يارب  نشور ، ياههناشن  هداس و  ياههدیدپ  نیمه  رد  لمأت  یلو  ددرگیم . راکشآ  رتشیب 

دوجولا بجاو  تابثا   7

همّدقم

هحفص 57) )
هک دناهدرک  هماقا  لاعتم ، يادخ  تابثا  يارب  ار  يدایز  نیهارب  نیملکتم )  ) مالک ءاملع  یهلا و  هفـسالف  هک  میدرک  هراشا  نیـشیپ  سرد  رد 

، ناقتا نیع  رد  دراد و  يرتمک  تامدـقم  هب  زاین  هک  ار  ناهرب  کی  اهنآ  همه  نایم  رد  ام  تسا . روکذـم  مـالک ، هفـسلف و  طوسبم  بتک  رد 
بجاو  » ناونع هب  اهنت  ار  ادـخ  ناهرب ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  میزادرپیم . نآ  حیـضوت  هب  مینیزگ و  یمرب  تسه  رتلواـنتلا  لـهس 

تردـق و ملع و  دـننام  وا  هیتوبث  تافـص  دـنکیم و  تابثا  تسا  هدـننک  داجیا  زاـین  یب  يرورـض و  شدوجو  هک  يدوجوم  ینعی  دوجولا »
. درک تابثا  يرگید  نیهارب  اب  دیاب  ار  نتشادن  ناکم  نامز و  ندوبن و  ینامسج 

ناهرب نتم 

ناوتیمن تسین و  جراخ  ضرف ، ود  نیا  زا  القع  يدوجوم  چـیه  و  دوجولا ، نکمم  ای  تسا  دوجولا  بجاو  ای  یلقع  ضرف  بسحب  دوجوم 
دوخ هبون  هب  دوـجولا و  نکمم  مه  اـهتلع  همه  رگا  دراد و  تلع  هب  زاـین  دوـجولا  نکمم  اریز  تسناد ، دوـجولا  نکمم  ار  تادوـجوم  همه 

راچان سپ  تسا ، لاحم  اـهتلع  لسلـست  نخـس : رگید  هب  تفاـی ، دـهاوخن  ققحت  يدوجوم  چـیه  هاـگچیه  دنـشاب  يرگید  تلع  هب  دـنمزاین 
. دشاب دوجولا  بجاو  ینعی  دشابن  يرگید  دوجوم  لولعم  شدوخ  هک  دوشیم  یهتنم  يدوجوم  هب  اهتلع  هلسلس 

یلقع همدقم  دنچ  زا  هک  تسادخ  دوجو  تابثا  يارب  یفسلف  ناهرب  نیرت  هداس  ناهرب ، نیا 
هحفص 58) )

هدافتسا یفسلف ، تاحالطصا  میهافم و  زا  ناهرب  نیا  رد  نوچ  یلو  درادن . یبرجت  یـسح و  همدقم  چیه  هب  يزاین  هتفای و  لیکـشت  ضحم ،
. دوش هداد  تسا  هتفای  لیکشت  اهنآ  زا  روبزم  ناهرب  هک  یتامدقم  تاحالطصا و  نیا  نوماریپ  یحیضوت  تسیابیم  هدش 

بوجو ناکما و 

نشور دیشروخ   » هیضق نیا  رد  الثم  دباییم . لیکشت  لومحم ) عوضوم و   ) یساسا موهفم  ود  زا  مک  تسد  دشاب  هداس  ردق  ره  ياهیضق  ره 
. دشابیم نآ  لومحم  نشور »  » و هیضق ، عوضوم  دیشروخ »  » دراد دیشروخ  يارب  ینشور  توبث  رب  تلالد  هک  تسا »

ای تسا » راهچ  ددع  زا  رتگرزب  هس  ددـع  : » دوش هتفگ  هکنیا  دـننام  تسا  لاحم  ای  تسین : جراخ  لاح ، هس  زا  عوضوم ، يارب  لومحم  توبث 
يالاب يدیـشروخ   » دننام دراد  ترورـض  هن  تسا و  لاحم  هن  ای  و  تسا » راهچ  ددع  فصن  ود ، ددع   » هک هیـضق  نیا  دـننام  دراد  ترورض 

«. دراد رارق  ام  ِرس 
رد و  بوجو »  » اـی ترورـض »  » فصو ياراد  مود ، تروص  رد  و  عاـنتما »  » فصو ياراد  هیـضق ، لوا ، تروص  رد  یقطنم ، حالطـصا  قـبط 
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. دشابیم صاخ ) يانعم  هب  « ) ناکما  » فصو ياراد  موس  تروص 
نیا زا  دـباییمن ، یجراخ  دوجو  هاگچیه  دـشاب  لاـحم  عنتمم و  هک  يزیچ  دوشیم و  ثحب  دوجوم »  » هراـبرد هفـسلف ، رد  هکنیا  هب  رظن  اـما 

يدوجوم زا  تسترابع  دوجولا  بجاو  دناهدرک : میسقت  دوجولا ، نکمم  دوجولا و  بجاو  هب  یلقع  ضرف  بسحب  ار  دوجوم  هفسالف ، يور 
مودعم اریز  دوب  دهاوخ  يدبا  یلزا و  يدوجوم  نینچ  ًاعبط  دشاب و  هتـشادن  يرگید  دوجوم  هب  يزاین  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  دوخبدوخ  هک 

ای ببـس  هک  دراد  يرگید  دوجوم  هب  زاین  نتفای ، دوجو  يارب  تسین و  شدوخ  زا  شدوجو  هک  تسنیا  هناـشن  ناـمز ، کـی  رد  يزیچ  ندوب 
شنتفای ققحت  درادـن و  دوجو  دوخبدوخ  هک  يدوجوم  زا  تسترابع  دوجولا  نکمم  دوشیم و  دوقفم  نآ  نادـقف  اب  تسنآ و  ققحت  طرش 

. تسا يرگید  دوجوم  هب  طونم 
هکنیا رب  درادـن  یتلـالد  یلو  دـنکیم  یفن  ار  دوجولا  عـنتمم  ِدوـجو  هرورـضلاب  تسا  هتفرگ  ماـجنا  یلقع ، ضرف  ساـسارب  هک  میـسقت  نیا 

دوجولا و بجاو   ) مسق ود  زا  کیمادک  زا  یجراخ  تادوجوم 
هحفص 59) )

، دشاب دوجولا  بجاو  يدوجوم  ره  هکنآ  یکی  دوشیم : روصت  تروص ، هس  هب  هیضق  نیا  قدص  نخس : رگید  هب  دنتسه و  دوجولا ) نکمم 
ربانب دنشاب . دوجولا  نکمم  رگید  یضعب  دوجولا و  بجاو  تادوجوم ، زا  یضعب  هکنآ  موس  دشاب ، دوجولا  نکمم  يدوجوم  ره  هکنآ  مود 

، تادوجوم همه  تسا  نکمم  ایآ  هک  داد  رارق  یـسررب  دروم  ار  ضرف  نیا  دیاب  سپ  تسا  تباث  دوجولا ، بجاو  دوجو  موس ، لوا و  ضرف 
تابثا دنچ  ره  ددرگیم  تباث  ینیقی ، یعطق و  تروص  هب  دوجولا  بجاو  دوجو  هک  تسا  ضرف  نیا  لاطبا  اب  هن و  ای  دنشاب  دوجولا  نکمم 

. دوش تابثا  يرگید  نیهارب  اب  تسیابیم  وا  تافص  ریاس  تدحو و 
همه ندوـب  دوـجولا  نکمم  هک  تـسنیا  نآ  درک و  همیمـض  روـبزم ، ناـهرب  هـب  ار  يرگید  همدـقم  دـیاب  مود ، ضرف  لاـطبا  يارب  نیارباـنب ،

نکمم تروص : نیا  هب  دـناهدمآرب  نآ  نییبت  تاـبثا و  ددـصرد  تهج  نیمهب  تسین و  یهیدـب  همدـقم ، نیا  یلو  تسا . لاـحم  تادوجوم 
هب جاتحم  دوجولا و  نکمم  هک  دوش  یهتنم  يدوجوم  هب  للع  هلسلس  دیاب  سپ  تسا . لاحم  للع ، رد  لسلست  و  دراد ، تلع  هب  زاین  دوجولا 

اهنآ نوماریپ  یحیـضوت  دیاب  هک  دـیآیم  نایم  هب  يرگید  یفـسلف  میهافم  ياپ  هک  تساجنیا  زا  دـشاب و  دوجولا  بجاو  ینعی  دـشابن  تلع 
. دوش هداد 

لولعم تلع و 

دوجوم یفـسلف ، حالطـصا  هب  دـشاب  هتـشاد  يرگید  نآ  رب  فقوت  یعون  هب  شدوـجو  دـشاب و  يرگید  دوـجوم  هب  دـنمزاین  يدوـجوم  رگا 
لولعم دـنمزاین و  زین  شدوخ  هکلب  دـشابن  قلطم  زاـین  یب  تسا  نکمم  تلع ، یلو  دـنمانیم . تلع »  » ار يرگید  نآ  و  لوـلعم »  » ار دـنمزاین 

. دوب دهاوخ  قلطم  زاین  یب  قلطم و  تلع  تشادن  یتیلولعم  زاین و  هنوگچیه  یتلع  رگا  اما  دشاب . يرگید  دوجوم 
نکمم ره   » هک میزادرپـب  همدـقم  نیا  حیـضوت  هب  دـیاب  نونکا  میدـش ، انـشآ  اـهنآ  فیرعت  لولعم و  تلع و  یفـسلف  حالطـصا  اـب  اـجنیا  اـت 

«. تسا تلع  هب  دنمزاین  يدوجولا 
اریز دوب  دـهاوخ  يرگید  تادوجوم  ای  دوجوم  ققحت  هب  طونم  شدوجو  راـچان  درادـن  دوجو  دوخبدوخ  دوجولا  نکمم  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
رما رثا  رد  اـی  تسا و  تباـث  تاذـلاب )  ) دوخبدوخ اـی  دوـش  هتفرگ  رظن  رد  یعوـضوم  يارب  هک  یلوـمحم  ره  هک  تسا  یهیدـب  هیـضق ، نیا 

نشور رون )  ) يرگید زیچ  هطساو  هب  ای  تسا و  نشور  دوخبدوخ  ای  يزیچ  ره  الثم  دوشیم  تباث  ریغلاب )  ) يرگید
هحفص 60) )

شدوخ هن  يزیچ  هک  تسا  لاحم  دوشیم و  برچ  نغور )  ) يرگید زیچ  هلیـسو  هب  ای  تسا و  برچ  دوخبدوخ  ای  یمـسج  ره  و  دوش ، یم 
! دشاب برچ  ای  نشور  لاح ، نیع  رد  ددرگ و  تافص  نیا  هب  فصّتم  يرگید  زیچ  هلیسو  هب  هن  دشاب و  هتشاد  یبرچ  ینشور و 
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ره نیاربانب ، دوب ، دـهاوخ  ریغلاب  راچان  دوبن  تاذـلاب  هک  یماگنه  و  ریغلاب ، ای  تسا و  تاذـلاب  ای  عوضوم  کـی  يارب  مه  دوجو  توبث  سپ 
نیا دوب و  دـهاوخ  نآ  لولعم  دـیآیم و  دوجو  هب  يرگید  دوجوم  هطـساوب  دوشیمن  دوـجو  هب  فـصّتم  دوـخبدوخ  هک  يدوـجولا  نکمم 

. تسا تلع  هب  دنمزاین  يدوجولا  نکمم  ره  هک : تسا  یلقع  ملسم  لصا  نامه 
هک دـناهدرک  لاکـشا  ساسا ، نیا  رب  و  دراد » تلع  هب  جایتحا  يدوجوم  ره   » هک تسنیا  تیلع  لصا  دافم  هک  دـناهدرک  ناـمگ  یـضعب  یلو 

نکمم  » نآ عوضوم  هکلب  تسین  قلطم  روط  هب  دوجوم »  » تیلع لـصا  عوـضوم  هکنیا  زا  لـفاغ  تفرگ ! رظن  رد  یتـلع  مه  ادـخ  يارب  دـیاب 
. يدوجوم ره  هن  تسا  تلع  هب  جاتحم  يدنمزاین  هتسباو و  دوجوم  ره  نخس : رگید  هب  و  تسا ، لولعم »  » و دوجولا »

للع لسلست  ندوب  لاحم 

هب و  دشابن ، لولعم  شدوخ  هک  دوش  يدوجوم  هب  یهتنم  دیاب  للع  هلسلس  هک  تسنیا  هدش  هتفرگ  راکب  ناهرب  نیا  رد  هک  ياهمدقم  نیرخآ 
دوجوم دوخبدوخ  هک  تلع  نیتسخن  ناونع  هب  دوجولا  بجاو  دوجو  بیترت ، نیدـب  تسا و  لاحم  تیاـهن ، یب  اـت  لـلع  لسلـست  حالطـصا 

. دوشیم تباث  درادن  يرگید  دوجوم  هب  يزاین  تسا و 
تهادـب هب  بیرق  للع ، دروم  رد  لسلـست  نالطب  هک  تسنیا  تقیقح  یلو  دـناهدرک  هماقا  لسلـست ، لاـطبا  يارب  يددـعتم  نیهارب  هفـسالف ،

ضرف رگا  تسا  نآ  دوجو  هب  طورـشم  تلع و  هب  دـنمزاین  لولعم ، دوجو  هکنیا  هب  هجوت  اب  ینعی  دوشیم . نشور  یلمأت  كدـنا  اـب  تسا و 
ياهدوجوم زا  ياهعومجم  ضرف  اریز  تفای  دـهاوخن  ققحت  يدوجوم  چـیه  هاگچیه  دـشاب  یمومع  تیطورـشم ، تیلولعم و  نیا  هک  مینک 

. تسین لوقعم  دشاب  اهنآ  یگتسباو  فرط  هک  يرگید  دوجوم  دوجو  نودب  هتسباو 
مادک ره  یلو  دنتسه  ندیود  هدامآ  دناهداتسیا و  عورش  طخ  ولج  هدنود ، میت  کی  دینک  ضرف 

هحفص 61) )
هاگچیه دشاب  هتـشاد  تیمومع  ًاعقاو  میمـصت  نیا  رگا  دنکن ، ندـیود  هب  عورـش  مه  وا  دودـن  يرگید  ات  هک  تسا  هتفرگ  میمـصت  ناشیا  زا 
هاگچیه دشاب  يرگید  دوجوم  ققحت  هب  طورـشم  يدوجوم  ره  دوجو  رگا  نینچمه  درک ! دنهاوخن  ندـیود  هب  عورـش  ناشیا  زا  مادـکچیه 

. دراد دوجو  یطرش  یب  زاین و  یب  دوجوم  هک  تسنیا  هناشن  یجراخ ، تادوجوم  ققحت  سپ  تفای . دهاوخن  ققحت  يدوجوم  چیه 

ناهرب ریرقت 

: میزادرپیم ناهرب  ریرقت  هب  رگید  راب  هدش ، دای  تامدقم  هب  هجوت  اب  نونکا 
و دوجوم ، دوخبدوخ  دراد و  ترورض  نآ ، يارب  يدوجو  ای  دوب : دهاوخن  جراخ  لاح ، ود  زا  تسناد  دوجوم »  » ار نآ  ناوتب  هک  يزیچ  ره 
« دوـجولا نکمم   » حالطـصا هب  تسا و  يرگید  دوـجوم  نوـهرم  درادـن و  ترورـض  شدوـجو  اـی  تسا و  دوـجولا » بجاو   » حالطـصا هـب 
ره سپ  تسناد . دوجوم  ار  نآ  ناوتیمن  هاگچیه  تفای و  دهاوخن  دوجو  زگره  دشاب  لاحم  يزیچ  ققحت  رگا  هک  تسا  یهیدب  دشابیم و 

. دوجولا نکمم  ای  تسا و  دوجولا  بجاو  ای  يدوجوم 
اریز دوب ، دـهاوخ  تلع  هب  دـنمزاین  لولعم و  دـشاب  موهفم  نیا  قادـصم  يزیچ  ره  هک  دوشیم  نشور  دوجولا » نکمم   » موهفم رد  تقد  اـب 

دشابن تاذلاب  هک  یفـصو  ره  هکنانچ  تسا  هدمآ  دوجو  هب  يرگید  دوجوم  هلیـسو  هب  راچان  دشاب  هتـشادن  دوجو  دوخبدوخ  يدوجوم  رگا 
هن تسا ، تلع  هب  دـنمزاین  يدوجولا  نکمم  هتـسباو و  دوجوم  ره  هک  تسا  نیمه  مه  تیلع  نوناـق  داـفم  و  دوب ، دـهاوخ  ریغلاـب  نآ  توبث 

ضقن تلع ، یب  يادـخ  هب  داقتعا  دوش : هتفگ  ای  دراد ، تلع  هب  جایتحا  مه  ادـخ  سپ  دوش : هتفگ  ات  دراد  تلع  هب  زاـین  يدوجوم  ره  هکنیا 
! تسا تیلع  نوناق 
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ریظن یـضرف  نینچ  و  تفای ، دـهاوخن  ققحت  يدوجوم  هاـگچیه  دـشاب  تلع  هب  دـنمزاین  دوجولا و  نکمم  يدوجوم  ره  رگا  رگید  يوس  زا 
دهاوخن ماجنا  یمادقا  چـیه  تروص ، نیا  رد  هک  دـنک  يرگید  عورـش  هب  طورـشم  ار  دوخ  مادـقا  هورگ ، کی  دارفا  زا  کی  ره  هک  تسنآ 

. تسا دوجوم  يدوجولا  بجاو  هک  تسنآ  لیلد  یجراخ ، تادوجوم  دوجو  سپ  تفرگ .
هحفص 62) )

ادخ تافص   8

همّدقم

هحفص 65) )
ندرک همیمـض  اب  تسا و  دوجولا » بجاو   » ناونع هب  يدوجوم  تاـبثا  یفـسلف ، نیهارب  زا  يرایـسب  داـفم  هک  دـش  هتفگ  نیـشیپ  سورد  رد 

، تاقولخم زا  ار  وا  هک  شدوخ  هژیو  تافص  اب  لاعتم  يادخ  اهنآ  عومجم  زا  ددرگیم و  تباث  يو  هیتوبث  هیبلس و  تافـص  يرگید  نیهارب 
دنک نامگ  یسک  تسا  نکمم  اریز  تسین ، یفاک  وا  نتخانـش  يارب  ندوب  دوجولا  بجاو  فرِـص  هنرگو  دوشیم . هتخانـش  دنکیم  زیامتم 

ات دوش  تباث  یهلا  هیبلـس  تافـص  يوس ، کی  زا  دـیاب  يور ، نیا  زا  دـشاب . دوجولا  بجاو  قادـصم  دـناوتیم  مه  يژرنا  ای  هدام  ـالثم  هک 
زا و  دوشیمن ، يو  تاقولخم  زا  یکی  رب  قیبطت  تسا و  هّزنم  تاقولخم ، صوصخم  تافـص  هب  فاّصتا  زا  دوجولا  بجاو  هک  ددرگ  مولعم 

دیاقع ریاس  تابثا  يارب  هنیمز  مه  ددرگ و  نشور  شتـسرپ ، يارب  وا  یگتـسیاش  مه  اـت  دوش  تباـث  یهلا  هیتوبث  تافـص  دـیاب  رگید ، يوس 
. دوش مهارف  اهنآ  عورف  داعم و  توبن و  دننام 

ود نخـس : رگید  هب  دشابیم و  تانکمم  دوجو  يارب  تلع  وا  درادن و  تلع  هب  يزاین  دوجولا ، بجاو  هک  دمآ  تسد  هب  هتـشذگ  ناهرب  زا 
دشاب هتـشاد  يرگید  دوجوم  هب  يزاین  نیرتمک  رگا  اریز  يرگید ، دوجوم  ره  زا  وا  يزاین  یب  یکی  دش : تباث  دوجولا ، بجاو  يارب  تفص 

وا هب  دـنمزاین  يرگید  دوجوم  هک  تسا  نیمه  یفـسلف ) حالطـصا  رد   ) تلع يانعم  هک  میتسناد  و  دوب ، دـهاوخ  وا  تلع  رگید ، دوجوم  نآ 
. دشابیم اهنآ  شیادیپ  يارب  تلع  نیتسخن  وا  دنتسه و  وا  هب  دنمزاین  لولعم و  دوجولا ، نکمم  ِتادوجوم  هکنآ  رگید  دشاب و 

هیبلس و تافص  میزادرپیم و  اهنآ  زا  کی  ره  مزاول  نایب  هب  هجیتن ، ود  نیا  زا  هدافتسا  اب  کنیا 
هحفص 66) )

تـسا هدـش  رکذ  یمالک ، یفـسلف و  بتک  رد  يددـعتم  نیهارب  اهنآ  زا  کی  ره  تابثا  يارب  هتبلا  مینکیم  تاـبثا  ار  دوجولا  بجاو  هیتوبث 
ناهرب اب  اـهنآ  طاـبترا  هک  مینکیم  باـختنا  ار  ینیهارب  بلاـطم ، یگتـسویپ  ماجـسنا و  ظـفح  يریگارف و  تلوهـس  تیاـعر  يارب  اـم  یلو 

. دشاب ظوفحم  هتشذگ ،

ادخ ندوب  يدبا  یلزا و 

هب دمآ . دهاوخن  دوجو  هب  شتلع  ندوب  دوقفم  اب  دوب و  دهاوخ  نآ  عبات  شدوجو  دشاب  يرگید  دوجوم  هب  دـنمزاین  لولعم و  يدوجوم  رگا 
، دوجولا بجاو  نوچ  و  تسا ، نآ  ندوب  دوجولا  نکمم  يدـنمزاین و  هناـشن  ناـمز ، زا  ياـههرب  رد  يدوجوم  ندوـب  مودـعم  نخـس : رگید 

. دوب دهاوخ  دوجوم  هشیمه  تسین  يدوجوم  چیه  هب  دنمزاین  دراد و  دوجو  دوخبدوخ 
و تسا ، هتـشادن  مدـع  هقباـس  هتـشذگ ، رد  ینعی  ندوب ، یلزا  یکی  دوشیم : تاـبثا  دوجولا ، بجاو  يارب  رگید  تفـص  ود  بیترت ، نیدـب 

نایب يدمرـس »  » ناونع تحت  ار  تفـص  ود  نیا  عومجم  یهاگ  دـش و  دـهاوخن  مودـعم  هاگچیه  مه  هدـنیآ  رد  ینعی  ندوب ، يدـبا  يرگید 
. دننکیم
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ره ِندوب  دوجولا  بجاو  ضرف  نالطب  و  دوب ، دهاوخن  دوجولا  بجاو  دشاب  هتـشاد  لاوز ، ناکما  ای  مدـع  هقباس  هک  يدوجوم  ره  نیاربانب ،
. ددرگیم راکشآ  يدام ، هدیدپ 

هیبلس تافص 

بجاو دـشابیم و  شیازجا  هب  دـنمزاین  یبـکرم  ره  اریز  تسا  ءازجا  زا  ندوـبن  بـکرم  تطاـسب و  دوـجولا ، بـجاو  مزاوـل  زا  رگید  یکی 
. تسا يّربم  هّزنم و  يزاین  هنوگ  ره  زا  دوجولا 

نینچ دنتـسه ، طخ  کی  نمـض  رد  ضورفم  ِطخ  هراپ  ود  دـننام  هکلب  دـنرادن  یلعفلاب  دوجو  دوجولا ، بجاو  ءازجا  هک  دوش  ضرف  رگا  و 
يانعم دـباین و  ققحت  جراخ ، رد  دـنچ  ره  دوب  دـهاوخ  هیزجت  لباق  القع  دـشاب  هوقلاب  ءازجا  ياراد  هک  يزیچ  اریز  تسا ، لطاب  زین  یـضرف 
دوجو يرتم ، کی  طخ  رگید  دوش  میـسقت  يرتم ، مین  طخ  هراپ  ود  هب  يرتم  کی  طخ  رگا  هکنانچ  تسا  لک  لاوز  ناکما  هیزجت ، ناـکما 

. درادن لاوز  ناکما  دوجولا ، بجاو  هک  میتسناد  البق  و  تشاد ، دهاوخن 
، دوب دهاوخن  دوجولا  بجاو  ینامـسج ، دوجوم  چـیه  هک  دوشیم  تباث  تسا  ماسجا  صاوخ  زا  هوقلاب ، لعفلاب و  ءازجا  زا  بیکرت  نوچ  و 

، لاعتم يادخ  ندوبن  ینامسج  دّرجت و  نخس : رگید  هب  و 
هحفص 67) )

سوسحم اریز  تسین ، يرگید  سح  چـیه  اب  كاردا  لباق  مشچ و  اب  تیؤر  لباق  لاـعتم ، يادـخ  هک  دوشیم  نشور  زین  ددرگیم و  تباـث 
. تسا تاینامسج  ماسجا و  صاوخ  نآ  ندوب 

ناکم اریز  دوشیم ، بلس  دوجولا ، بجاو  زا  زین  نتشاد  نامز  نتشاد و  ناکم  دننام  ماسجا  صاوخ  ریاس  تیمسج ، یفن  اب  رگید ، يوس  زا 
هیزجت لـباق  یناـمز ، رمع  دادـتما و  رظن  زا  يرادـنامز  زیچ  ره  نـینچمه  دـشاب و  دادـتما  مـجح و  ياراد  هـک  دوـشیم  روـصت  يزیچ  يارب 

رظن رد  ینامز  ناکم و  لاعتم ، يادخ  يارب  ناوتیمن  نیاربانب ، دوریم . رامـشب  هوقلاب  ءازجا  زا  بیکرت  دادـتما و  یعون  زین  نیا  دـشابیم و 
. دوب دهاوخن  دوجولا  بجاو  يرادنامز  رادناکم و  دوجوم  چیه  و  تفرگ ،

، نامز نودـب  یلوحت  تکرح و  چـیه  اریز  دوشیم  یفن  وا  زا  مه  لـماکت  لوحت و  تکرح و  دوجولا ، بجاو  زا  ناـمز  یفن  اـب  ماجنارـس  و 
. تسین ریذپ  ناکما 

تیؤر لباق  ار  وا  ای  دناهداد  تبسن  وا  هب  ار  نامسآ  زا  لوزن  تکرح و  ای  دناهدش  لئاق  شرع ، دننام  یناکم  ادخ  يارب  هک  یناسک  نیاربانب ،
دناهتخانشن 1. یتسردب  ار  ادخ  دناهدرمش  لماکت  لوحت و  لباق  ار  يو  ای  دناهتشادنپ  مشچ  اب 

تافـص يانعم  دوشیم و  یفن  لاعتم  يادخ  زا  دشاب  هتـشاد  زاین ، تیدودحم و  صقن و  یعون  رب  تلالد  هک  یموهفم  هنوگ  ره  یلک  روطب 
. تسا نیمه  یهلا  هیبلس 

شخب یتسه  تلع 

نیا مزاول  یـسررب  هب  کنیا  تسا . تانکمم  شیادـیپ  تلع  دوجولا ، بجاو  هک  دوب  نیا  دـمآ  تسد  هب  هتـشذگ  ناهرب  زا  هک  یمود  هجیتن 
. مینکیم نایب  ار  یهلا  تیلع  ياهیگژیو  هاگنآ  میهدیم و  تلع  ماسقا  نوماریپ  هاتوک  یحیضوت  تسخن ، میزادرپیم و  هجیتن 

مه تاّدـعم  طورـش و  لماش  یتح  ددرگیم و  قالطا  دـشاب  يرگید  دوجوم  یگتـسباو  فرط  هک  يدوجوم  ره  رب  شماع  ياـنعم  هب  تلع 
ینعم نیا  هب  لاعتم  يادخ  نتشادن  تلع  دوشیم و 

*****
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دننام برغ  هفـسالف  زا  یهورگ  زا  ادـخ  لماکت  لوحت و  و  تنـس ، لـها  زا  یفیاوط  زا  مشچ  اـب  تیؤر  شرع و  زا  لزن  نتـشاد و  ناـکم  . 1
تاـبثا ياـنعم  هب  ادـخ  زا  ینوگرگد  تکرح و  یفن  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا . هدـش  لـقن  دـهتیاو ، زمیج و  ماـیلیو  نوسگرب و  لـگه و 

يزیچ زج  دشابیم و  تکرح  هکلم  مدع  نوکـس ، اما  تسا  رییغت  ضیقن  تابث ، و  تسوا ، تاذ  تابث  يانعم  هب  هکلب  تسین  وا  يارب  نوکس 
. ددرگیمن نآ  هب  فصتم  دشاب  هتشاد  تکرح  تیلباق  هک 

هحفص 68) )
. تفرگ رظن  رد  ناوتیمن  وا  يارب  مه  يّدعم  طرش و  چیه  یتح  درادن و  يرگید  دوجوم  هب  یگتسباو  عون  چیه  هک  تسا 

نیا حیـضوت  يارب  دشابیم و  یلعاف  تیلع  زا  یـصاخ  مسق  هک  تسا  شخب  یتسه  يانعم  هب  تاقولخم ، يارب  لاعتم  يادخ  ندوب  تلع  اما 
. میهد هلاوح  یفسلف ، بتک  هب  ار  اهنآ  لیصفت  مینکفیب و  تلع  ماسقا  هب  یلامجا  يرظن  میراچان  بلطم 

ای یعیبط  لماع  کی  هک  تسا  مزال  زین  دراد و  ترورـض  اوه و …  بآ و  بسانم و  كاخ  رذب و  دوجو  هایگ ، ندییور  يارب  هک  میناد  یم 
رامـشب هایگ  شیور  ياهتلع  دش  رکذ  تلع ، يارب  هک  یفیرعت  قبط  اهنیا  همه  دناسرب و  نآ  هب  ار  بآ  دناشفیب و  كاخ  رد  ار  رذـب  یناسنا ،

. دنوریم
يارب هراومه  اهنآ  دوجو  هک  للع  زا  هتـسد  نآ  الثم  درک ، میـسقت  یماسقا  هب  فلتخم ، ياههاگدـید  زا  ناوتیم  ار  نوگاـنوگ  ياـهتلع  نیا 

( هایگ يارب  زرواشک  دـننام   ) تسین مزال  لولعم ، ءاقب  يارب  اـهنآ  ءاـقب  هک  رگید  هتـسد  نآ  و  یقیقح » لـلع   » دراد ترورـض  لولعم ، دوجو 
. دنمانیم يراصحنا » للع   » ار اهتلع  ریاس  و  ینیشناج » للع   » ار ریذپ  نیشناج  ياهتلع  زین  دنوشیم و  هدیمان  تاّدعم »  » ای يدادِعا » للع  »

سفن و دروم  رد  ناوتیم  ار  نآ  هنومن  و  دراد ، توافت  دـش  هتفگ  هایگ  شیور  دروم  رد  هچنآ  همه  اـب  هک  تسه  تلع  زا  يرگید  عون  اـما 
ماجنا رب  میمصت  ای  دنکیم  داجیا  شدوخ  نهذ  رد  ار  ینهذ  تروص  کی  یناسنا  هک  یماگنه  درک : هظحالم  یناسفن  ياههدیدپ  زا  یضعب 

تسا و سفن  دوجو  هب  طونم  نآ ، دوجو  هک  دباییم  ققحت  هدارا »  » مانب و  ینهذ » تروص   » مانب یناور  یناسفن و  ياهدیدپ  دریگیم  يراک 
ادـج و دـناوتیمن  درادـن و  شتلع  زا  یلالدتـسا  چـیه  هک  تسا  ياهنوگب  لولعم ، عوـن  نیا  یلو  دوریم . رامـشب  نآ  لوـلعم  يور ، نیا  زا 
صقن و زا  هک  تسا  یطیارش  هب  طورشم  هدارا ، ای  ینهذ  تروص  هب  تبسن  سفن ، تیلعاف  لاح ، نیع  رد  دشاب . هتشاد  دوجو  نآ  زا  لقتسم 
هب تبـسن  سفن  تیلعاـف  زا  ناـهج ، يارب  دوـجولا  بـجاو  تیلعاـف  نیارباـنب ، دریگیم . تأـشن  نآ ، ِندوـب  دوـجولا  نـکمم  تیدودـحم و 

دوجو هب  ار  دوخ  لولعم  يزاین  هنوگچیه  نودـب  وا  اریز  درادـن  اهلعاف  ریاس  نایم  رد  يریظن  تسا و  رتلماک  رتـالاب و  مه  یناور  ياههدـیدپ 
. تسوا هب  هتسباو  شیتسه  مامت  هک  یلولعم  دروآیم 

هحفص 69) )

شخب یتسه  تلع  ياهیگژیو 

: تفرگ رظن  رد  شخب  یتسه  تلع  يارب  ار  مهم  یگژیو  دنچ  ناوتیم  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
هـضافا شتیفرظ  هزادنا  هب  يدوجوم  ره  هب  دناوتب  ات  دشاب  اراد  يرتلماک  تروص  هب  ار  تالولعم  همه  تالامک  دیاب  شخب  یتسه  تلع   - 1

اهنآ تالامک  دـجاو  هک  درادـن  یموزل  دـننکیم و  مهارف  ار  تالولعم  رییغت  لوحت و  هنیمز  اهنت  هک  يّدام  ّدـعم و  ياهتلع  فالخرب  دـیامن 
دیاب شخب ، یتسه  يادخ  اما  دنـشاب . ناشنادنزرف  تالامک  دجاو  ردام ، ردپ و  ای  دشاب ، هایگ  ياراد  كاخ  هک  درادـن  یموزل  الثم  دنـشاب ،

دشاب 1. هتشاد  ار  يدوجو  تالامک  همه  يریذپان ، هیزجت  تطاسب و  نیع  رد 
زا يزیچ  نآ ، شنیرفآ  اـب  و  دـنیرفآیم » ار  نآ   » هملک کـی  رد  و  دروآیم ، یتـسه  هب  یتـسین  زا  ار  دوخ  لولعم  شخب ، یتـسه  تلع   - 2

يژرنا ورین و  ندرک  فرصم  و  دوجوم ، لولعم  نتخاس  نوگرگد  اهنت  اهنآ  راک  هک  یعیبط  ياهلعاف  فالخرب  دوشیمن  هتـساک  يو  دوجو 
شنالطب هک  تسا  یهلا  تاذ  يریذپ  رییغت  يریذپ و  هیزجت  مزلتـسم  دوش  هدنک  ادج و  دوجولا ، بجاو  تاذ  زا  يزیچ  هکنیا  ضرف  تسا و 
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. دیدرگ تباث 
ءاقب هک  يدادـِعا  تلع  فـالخرب  دراد ، ترورـض  لولعم  ءاـقب  يارب  وا  دوجو  يور  نیا  زا  و  یقیقح ، تسا  یتلع  شخب ، یتسه  تلع   - 3

. درادن وا  هب  يزاین  لولعم ،
زا یخرب  زا  هک  ینخـس  زین  و  درادن ، ادخ  هب  يزاین  شدوخ  ءاقب  رد  ملاع  هک  هدـش  لقن  تنـس ، لها  نیملکتم  زا  یـضعب  زا  هچنآ  نیاربانب ،
ادخ هب  زاین  شندرک  راک  رگید  هدش و  كوک  هشیمه  يارب  راب و  کی  هک  تسا  یتعاس  دننامه  تعیبط  ناهج  هک  هدش  لقن  یبرغ  هفسالف 

زا ياهظحل  رگا  دشابیم و  لاعتم  يادـخ  هب  دـنمزاین  شراوطا  نوئـش و  همه  رد  هراومه  یتسه  ناهج  هکلب  تسا . تقیقح  زا  رود  درادـن ،
«. اهبلاق دنزیر  ورف  مه  زا  دنک  يزان  رگا   » دنام دهاوخن  یقاب  يزیچ  چیه  دنک  يراددوخ  یتسه  هضافا 

*****
رب قدـص  لباق  مه  ناسنا ) مسج و  موهفم  دـننام   ) اهنآ میهافم  هک  تسین  نیا  تاقولخم ، تالامک  ندوب  دـجاو  يانعم  هک  تسناد  دـیاب  . 1
هک لاعتم  يادـخ  رب  قدـص  لباق  يور  نیا  زا  دراد و  صقان  دودـحم و  تادوجوم  زا  تیاکح  میهافم ، هنوگنیا  اریز  دـشاب  لاـعتم  يادـخ 

. دشابیمن تسا  تیاهن  یب  تالامک  دوجو و  ياراد 
هحفص 70) )

هیتاذ تافص   9

همّدقم

هحفص 73) )
تفای يدوجوم  ره  رد  هک  یلامک  عون  ره  دراد و  ار  دوجو  تـالامک  همه  تسا  ناـهج  شخب  یتسه  تلع  هک  لاـعتم  يادـخ  هک  میتسناد 

هک تفرگ  هرهب  لاثم  نیا  زا  ناوتیم  نهذ  هب  بیرقت  يارب  دوش و  هتـساک  يو  تالامک  زا  يزیچ  نآ ، هضافا  اب  هکنیا  نودب  تسوا  زا  دوش 
يادـخ فرط  زا  يدوـجو  تـالامک  دوـجو و  هضاـفا  هتبلا  دـهاکب . شملع  زا  يزیچ  هکنیا  نودـب  دزوـمآیم  ملعتم  هب  دوـخ  ملع  زا  مـلعم 

تاذ زا  ياهولج  وترپ و  یتسه ، ملاع  مییوگب : هک  دـشاب  نیا  هنیمز  نیا  رد  ریبعت  نیرتاسر  دـیاش  و  تسا ، لاثم  نیا  زا  رتالاب  یـسب  یلاـعتم ،
.1 ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهّللا  : » درک هدافتسا  ناوتیم  هفیرش  هیآ  نیا  زا  هکنانچ  تسا  یهلا  سدقم 

لباق دشابن  یتیدودـحم  صقن و  چـیه  مزلتـسم  دـشاب و  هتـشاد  لامک  رب  تلالد  هک  یموهفم  هنوگ  ره  یهلا ، یهانتمان  تالامک  هب  هجوت  اب 
مهیلع نیموصعم  تارـضح  ياهتاجانم  هیعدا و  هفیرـش و  تایاور  نآرق و  همیرک  تایآ  رد  هکناـنچ  دوب  دـهاوخ  لاـعتم  يادـخ  رب  قدـص 

اما تسا . هدـش  هداد  تبـسن  لاعتم ، يادـخ  هب  اهنآ  دـننام  تجهب و  تبحم و  لامج و  لامک و  رون و  لیبق  زا  یمیهاـفم  مالـسلا  ةولـصلا و 
هتـسد ود  هب  هک  تسا  تافـص  زا  ینیعم  دادـعت  دوشیم  حرطم  یهلا ، تافـص  ناونع  هب  یمالـسا  مـالک  هفـسلف و  دـیاقع و  بتک  رد  هچنآ 

تابثا رکذ و  هب  سپس  میهدیم و  میسقت  نیا  هرابرد  یحیضوت  تسخن  يور ، نیا  زا  ددرگیم . میسقت  هیلعف ) تافص  هیتاذ و  تافص  )
*****

هیآ 35. رون ، هروس  . 1
هحفص 74) )

. میزادرپیم اهنآ  نیرتمهم 

هیلعف هیتاذ و  تافص 
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دننام دوشیم  عازتنا  یهلا  تاذ  زا  لامک ، زا  یعون  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یمیهاـفم  اـی  دوشیم  هداد  تبـسن  لاـعتم ، يادـخ  هب  هک  یتاـفص 
. تیقازر تیقلاخ و  دـننام  دوشیم  عازتنا  شتاقولخم  لاعتم و  يادـخ  نیب  هطبار  یعون  زا  هک  تسا  یمیهافم  ای  و  تردـق ، ملع و  تایح و 

. دنمانیم هیلعف » تافص   » ار مود  هتسد  و  هیتاذ » تافص   » ار لوا  هتسد 
زا تیاکح  مود  هتسد  اما  تساهنآ ، ینیع  قادصم  یهلا ، سدقم  تاذ  لوا ، هتسد  رد  هک  تسنآ  تافـص  زا  هتـسد  ود  نیا  نیب  یلـصا  قرف 

دنوشیم هتفرگ  رظن  رد  هفاضا  نیفرط  ناونع  هب  تاقولخم  تاوذ  یهلا و  تاذ  دراد و  ناگدـیرفآ  لاـعتم و  يادـخ  نیب  ياهفاـضا  تبـسن و 
لیکـشت ار  هفاضا  نیا  نیفرط  تاقولخم ، ادخ و  دوشیم و  عازتنا  یهلا ، تاذ  هب  تاقولخم  يدوجو  یگتـسباو  زا  هک  تیقلاخ  تفـص  دننام 

لاعتم يادخ  هتبلا  درادن . دوجو  ندیرفآ »  » مانب تاقولخم  تاوذ  یهلا و  سدقم  تاذ  زا  ریغ  يرگید  ینیع  تقیقح  جراخ ، رد  دـنهدیم و 
عازتنا لعف ، ماـقم  زا  هک  یفاـضا  تسا  یموهفم  ندـیرفآ »  » تسا و تاذ  تافـص  زا  تردـق »  » یلو دراد  ندـیرفآ  رب  تردـق  دوخ  تاذ  رد 

هک دوـش  هتفرگ  رظن  رد  ندـیرفآ » رب  رداـق   » ياـنعم هب  هـکنیا  رگم  دـیآیم  رامـشب  هـیلعف  تافـص  زا  راگدـیرفآ »  » يور نـیا  زا  دوـشیم و 
. دنکیم تردق  تفص  هب  تشگزاب 

رب رداق  ای  تارـْصبُم ، تاعومـسم و  هب  ملاع  يانعم  هب  رگا  ریـصب  عیمـس و  اما  تسا و  تردق  ملع و  تایح و  یهلا ، هیتاذ  تافـص  نیرتمهم 
هدنونـش و تاذ  نیب  هطبار  زا  هک  دشاب  لعفلاب  ندید  ندینـش و  اهنآ  زا  روظنم  رگا  دنکیم و  ریدق  میلع و  هب  تشگزاب  دشاب  راصبا  عمس و 

راکب تیانع  نیمه  هب  زین  ملع »  » یهاگ هکنانچ  دوش  هدرمـش  هیلعف  تافـص  زا  دـیاب  دوشیم  عازتنا  ندـید  ندینـش و  لـباق  ءایـشا  اـب  هدـننیب 
. ددرگیم موسوم  یلعف » ملع   » مانب دوریم و 

. دش دهاوخ  ثحب  اهنآ  هرابرد  ًادعب  هک  دناهدروآ  رامش  هب  هیتاذ  تافص  زا  زین  ار  هدارا  مالک و  نیملکتم ، زا  یضعب 
هحفص 75) )

هیتاذ تافص  تابثا 

زا تیاکح  دوریم  راکب  تاقولخم  دروم  رد  هک  یماگنه  میهافم  نیا  هک  تسنیا  یهلا  ملع  تردـق و  تایح و  تابثا  يارب  هار  نیرت  هداـس 
دوش تفای  یقولخم  ره  رد  هک  یلامک  ره  اریز  دشاب . دوجوم  شخب ، یتسه  تلع  رد  اهنآ  هبترم  نیرتلماک  دیاب  سپ  دنکیم  اهنآ  تالامک 

دنیرفآیم ار  تایح  هک  یـسک  تسین  نکمم  دـنک و  هضافا  نارگید  هب  ات  دـشاب  اهنآ  دـجاو  دـیاب  اـهنآ  هدنـشخب  تسا و  لاـعتم  يادـخ  زا 
نیا دوجو  سپ  دـشاب . ناوتان  لهاج و  شدوخ  دـنکیم  هضاـفا  تاـقولخم ، هب  ار  تردـق  ملع و  هک  یـسک  اـی  دـشاب  تاـیح  دـقاف  شدوخ 

هب دشاب . یتیدودحم  صقن و  اب  مأوت  هکنیا  نودب  دشابیم . لاعتم  راگدیرفآ  رد  اهنآ  دوجو  هناشن  تاقولخم ، زا  یـضعب  رد  هیلامک  تافص 
تافـص نیا  زا  کی  ره  هراـبرد  يرتشیب  حیـضوت  هب  کـنیا  تسا . یهاـنتمان  تردـق  ملع و  تاـیح و  ياراد  لاـعتم ، يادـخ  نخـس : رگید 

. میزادرپیم

تایح

يرگید و  دنتـسه ، ومن  دـشر و  ياراد  هک  ناـهایگ  یکی  دوریم : راـکب  تاـقولخم  زا  هتـسد  ود  دروم  رد  ندوب ) هدـنز  تاـیح =(  موـهفم 
دوجوم هک  تسنیا  ومن  دشر و  همزال  اریز  تسا  زاین  صقن و  مزلتسم  لوا ، يانعم  اما  دنشابیم . هدارا  روعش و  ياراد  هک  ناسنا  تاناویح و 

نینچ و  دسرب ، يدیدج  لامک  هب  ًاجیردت  دیآ و  دیدپ  نآ  رد  یتارییغت  یجراخ  لماوع  رثا  رد  دشاب و  یلامک  دقاف  زاغآ  رد  هدـنبای ، دـشر 
. تشذگ هیبلس  تافص  زا  ثحب  رد  هکنانچ  داد  تبسن  لاعتم  يادخ  هب  ناوتیمن  ار  يروما 

يارب ناوتیم  اما  دنتـسه  ییاهتیدودحم  اهـصقن و  اب  مأوت  نآ ، یناکما  قیداصم  دـنچ  ره  و  یلامک ، تسا  یموهفم  تایح ، مود  يانعم  اما 
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نینچ زین  لامک  موهفم  دوجو و  موهفم  هکنانچ  دشاب  هتـشادن  يزاین  تیدودحم و  صقن و  چـیه  هک  تفرگ  رظن  رد  یهانتمان  ياهبترم  نآ ،
. تسا

يدام تادوجوم  هب  تایح  هچ  رگا  اریز  دـشابیم  يدامریغ  دوجو  همزال  تسا  يدارا  تیلعاف  ملع و  اب  مزالم  هک  ییانعم  هب  تاـیح  ًاـساسا 
رگید هب  ددرگیم و  نآ  هب  فصّتم  حور ، قـلعت  رثا  رد  ناشندـب  تساـهنآ و  حور  تفـص  تقیقح ، رد  اـما  دوـشیم  هداد  تبـسن  رادـناج ،

، بلطم نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  ینامـسجریغ ) درجم =(  دوجو  همزـال  زین  تاـیح  تسا  ینامـسج  دوجو  همزـال  دادـتما ، هکناـنچمه  نخس :
سدقم تاذ  تسنیا ، نآ  و  دیآیم ، تسد  هب  یهلا  تایح  رب  يرگید  لیلد 

هحفص 76) )
يادـخ سپ  تسا ، تایح  ياراد  ًاتاذ  يدرجم  دوجوم  ره  و  دیـسر ، تابثا  هب  نیـشیپ  سرد  رد  هکناـنچ  تسا  ینامـسج  ریغ  درجم و  یهلا 

. داشیم تایح  ياراد  ًاتاذ  مه  لاعتم 

ملع

دشابیم و صقان  دودحم و  یقیداصم  میـسانشیم  تاقولخم  نایم  رد  نآ  زا  هک  یقیداصم  یلو  تسا  میهافم  نیرت  یهیدـب  زا  ملع  موهفم 
رد ار  یقادصم  یلامک ، موهفم  نیا  يارب  دـناوتیم  لقع  دـش  هراشا  هکنانچ  اما  دوب . دـهاوخن  لاعتم  يادـخ  رب  قالطا  لباق  اهیگژیو  نیا  اب 

. تسا لاعتم  يادخ  یتاذ  ملع  نامه  نآ  دشاب و  ملاع  تاذ  نیع  دشاب و  هتشادن  یتیدودحم  صقن و  هنوگچیه  هک  دریگب  رظن 
ینعی دـش  هراشا  نآ  هب  هیتاذ ، تافـص  همه  تابثا  رد  هک  تسا  یهار  ناـمه  یکی  درک : تاـبثا  ناوتیم  يددـعتم  ياـههار  زا  ار  ادـخ  ملع 

. دشاب دوجوم  اهنآ  هدننیرفآ  رد  نآ  هبترم  نیرتلماک  دیاب  دراد  دوجو  تاقولخم ، نایم  رد  ملع  نوچ 
ملع و رب  يرتشیب  تلالد  دشاب  رادروخرب  يرتشیب  ناقتا  مظن و  ياهدیدپ  ردـق  ره  نایب : نیا  هب  تسا  مظن  لیلد  زا  نتفرگ  کمک  رگید ، هار 

هدروآدیدپ تراهم  قوذ و  شناد و  رب  تلالد  يرنه ، رثا  ره  ای  ابیز  رعش  کی  ای  یملع  باتک  کی  هکنانچ  دراد  شا  هدنروآ  دیدپ  شناد 
هدـش هتـشون  يداوس  یب  نادان و  درف  هلیـسو  هب  یفـسلف  ای  یملع  باتک  کی  الثم  هک  درادـنپیمن  نینچ  یلقاـع  چـیه  هاـگچیه  دراد و  شا 

!؟ دشاب هدمآ  دوجو  هب  یملع  یب  دوجوم  زا  اهیتفگش  رارسا و  همه  نآ  اب  میظع  ناهج  نیا  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دشاب .
ملع ياراد  یلقتـسم  درجم  دوجوم  ره   » هک هدعاق  نیا  دننام  تسا  یهیدبریغ ) يرظن =(  یفـسلف  تامدـقم  زا  هدافتـسا  موس ، هار  هرخالاب  و 

. تسا هدیسر  تابثا  هب  هطوبرم  بتک  رد  هکنانچ  تسا »
هلمج زا  تسا و  هدـش  دـیکأت  نآ  رب  میرک  نآرق  رد  ًاررکم  يور  نیا  زا  دراد و  يزاسدوخ  رد  يداـیز  تیمها  یهلا ، ملع  هب  نتـشاد  هجوت 

. تسا هاگآ  اهلد  زار  راکتنایخ و  ياهمشچ  زا  لاعتم  يادخ  ینعی   1 ُروُدُّصلا » یِفُْخت  ام  َو  ِنیْعَْألا  َۀَِنئاخ  ُمَْلعی  : » دیامرفیم
*****

هیآ 19. نمؤم ، هروس  . 1
هحفص 77) )

تردق

سپ دراد . تردـق »  » شدوخ راک  هب  تبـسن  هک  دوشیم  هتفگ  دـهدیم  ماجنا  شیوخ  رایتخا  هدارا و  اـب  ار  دوخ  راـک  هک  یلعاـف  دروم  رد 
دشاب رتلماک  يدوجو ، هبترم  رظن  زا  لعاف  ردق  ره  دنزب و  رـس  وا  زا  تسا  نکمم  هک  يراک  يارب  راتخم  لعاف  تیأدبم  زا  تسترابع  تردق 

ِّلک یلَع  َهّللا  َّنِإ   » دوب دهاوخ  دودـحمان  شتردـق  دـشاب  تیاهن  یب  لامک  ياراد  هک  يدوجوم  ًاعبط  دوب و  دـهاوخ  يرتشیب  تردـق  ياراد 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 584 

http://www.ghaemiyeh.com


.1 ٌریِدَق » ءیَش 
: مینک ناشن  رطاخ  ار  هتکن  دنچ  دیاب  اجنیا  رد 

قلعت دروم  دـشاب  لاحم  مزلتـسم  ای  لاحم  ًاتاذ  هک  يزیچ  سپ  دـشاب  هتـشاد  ققحت  ناکما  دـیاب  دریگیم  رارق  تردـق  قلعتم  هک  يراک   - 1
ادخ اریز   ) دنیرفایب ار  يرگید  يادخ  دـناوتب  لثملا  یف  هک  تسین  ینعم  نیدـب  يراک  ره  رب  ادـخ  نتـشاد  تردـق  دوشیمن و  عقاو  تردـق 

. دنک قلخ  شردپ  زا  لبق  ندوب ، ضرف  اب  ار  يدنزرف  ای  دنک  رتگرزب  ( 3  ) ددع زا  ندوب  ( 2  ) ددع دناوتب  ای  تسین ) یندیرفآ 
يادخ داد و  دهاوخ  ماجنا  دـهاوخب  هک  ار  يراک  ره  هکلب  دـهد  ماجنا  ار  اهنآ  همه  هک  تسین  نیا  يراک  ره  رب  نتـشاد  تردـق  همزال   - 2

رد دراد . مه  دنـسپان  تشز و  ياهراک  ماجنا  رب  تردـق  دـنچ  ره  دـهدیمن  ماـجنا  دـهاوخیمن و  ار  هناـمیکح  هتـسیاش و  راـک  زج  میکح 
. دمآ دهاوخ  یهلا  تمکح  هرابرد  يرتشیب  حیضوت  هدنیآ  ياهسرد 

بتارم نیرتلماک  دراد ، ار  اهتردـق  نیرتالاب  هکنانچمه  لاـعتم  يادـخ  تسه و  مه  راـیتخا  نمـضتم  دـش  هتفگ  هک  ییاـنعم  هب  تردـق   - 3
دوجو و اریز  دـنک ، بلـس  وا  زا  ار  رایتخا  ای  دـهد  رارق  راشف  تحت  يراک  ماجنا  يارب  ار  وا  دـناوتیمن  ار  یلماع  چـیه  دراد و  زین  ار  رایتخا 

. دوشیمن عقاو  تسا  هداد  نارگید  هب  شدوخ  هک  ییورین  بولغم  هاگچیه  تسوا و  زا  يدوجوم  ره  تردق 
*****

. رگید هیآ  نیدنچ  هیآ 20 و  هرقب ، هروس  . 1
هحفص 78) )

هیلعف تافص   10

همّدقم

هحفص 81) )
تبـسن و نتفرگ  رظن  رد  اب  شتاقولخم  اب  یهلا  تاذ  هسیاقم  زا  هک  یمیهافم  زا  تسترابع  هیلعف  تافـص  دـش  ناـیب  یلبق  سرد  رد  هکناـنچ 

هظحالم زا  هک  ندیرفآ »  » موهفم دوخ  دننام  دنهدیم  لیکشت  ار  هفاضا  نیفرط  هدیرفآ ، هدننیرفآ و  دوشیم و  عازتنا  یصاخ  هطبار  هفاضا و 
. دیآیمن تسد  هب  یموهفم  نینچ  دوشن  هتفرگ  رظن  رد  هطبار  نیا  رگا  دوشیم و  عازتنا  لاعتم ، يادخ  هب  تاقولخم  دوجو  یگتسباو 

، یلک هتسد  ود  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  رظن  کی  زا  یلو  درادن  يرـصح  دح و  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  قلخ ، ادخ و  نیب  هک  یطباور  تافاضا و 
کی اهنآ و  دننام  عادبا و  قلخ و  داجیا و  دننام  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  یتاقولخم  ادخ و  نیب  ًامیقتسم  هک  یتافاضا  هتسد  کی  درک : میسقت 

ار راوخ  يزور  دوجوم  هطبار  تسخن ، دیاب  اریز  قزر . دننام  ددرگیم  روظنم  يرگید  طباور  تافاضا و  ظاحل  زا  دـعب  هک  یتافاضا  هتـسد 
قزار و موهفم  ات  داد  رارق  هجوت  دروم  لاعتم ، يادـخ  فرط  زا  ار  نآ  نیمأـت  هاـگنآ  تفرگ ، رظن  رد  دـنکیم  قازترا  نآ ، زا  هک  يزیچ  اـب 
، تاقولخم نیب  هفاضا ، هطبار و  عون  نیدنچ  لاعتم  يادخ  يارب  یلعف  تفـص  عازتنا  زا  لبق  یهاگ  تسا  نکمم  یتح  دیآ و  تسد  هب  قازر 

دوش قلخ  ادـخ و  نیب  یلبق  هفاضا  دـنچ  رب  ّبترتم  ياهفاضا  ای  دوش  هتفرگ  رظن  رد  لاعتم  يادـخ  اـب  اـهنآ  هطبار  ماجنارـس ، ددرگ و  ظاـحل 
. دشابیم هدنب ، فرط  زا  اهنآ  نایصع  لاعتم و  يادخ  فرط  زا  یفیلکت  ماکحا  نییعت  یهلا و  یعیرشت  تیبوبر  رب  ّبترتم  هک  ترفغم  دننام 

هکنآ لصاح 

لاعتم و يادخ  نیب  ياهسیاقم  دیاب  هیلعف ، تافص  ندروآ  تسد  هب  يارب 
هحفص 82) )
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هب هفاضا  ِنیفرط  هب  مئاق  فیاضتم و  یموهـضم  ات  دوش  روظنم  ناگدـیرفآ  هدـننیرفآ و  نیب  هفاضا  هطبار و  یعون  دریگ و  ماجنا  تاـقولخم ،
دوب و دـهاوخن  هیلعف  تافـص  قادـصم  اهتبـسن ، تافاضا و  نیا  ظاـحل  نودـب  دوخبدوخ و  یهلا ، سدـقم  تاذ  يور ، نیا  زا  دـیآ و  تسد 

. هیلعف هیتاذ و  تافص  نیب  یساسا  قرف  تسا  نیمه 
هب تشگزاب  تروص ، نیا  رد  تفرگ و  رظن  رد  اهنآ  يدابم  ظاـحل  هب  ار  هیلعف  تافـص  تسا  نکمم  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  هنوگ  نآـمه  هتبلا 

ددرگ یمزاب  ریدق »  » تفص هب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دنیرفایب  دناوتیم  هک  یـسک  يانعم  هب  قّالخ  ای  قلاخ  رگا  هکنانچ  دنکیم  هیتاذ  تافص 
. دنکیم میلع »  » هب تشگزاب  دشاب  تارصبم  تاعومسم و  هب  ملاع  يانعم  هب  رگا  ریصب »  » و عیمس »  » تفص ای 

نیا رد  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  یلعف  یفاضا و  يانعم  هب  دوشیم  هدرمش  هیتاذ  تافص  زا  هک  یمیهافم  زا  یضعب  تسا  نکمم  رگید  يوس  زا 
هتفر راکب  یلعف  تفـص  تروص  هب  میرک  نآرق  رد  يددعتم  دراوم  رد  ملع »  » موهفم هکنانچ  ددرگیم  بوسحم  هیلعف ، تافـص  زا  تروص 

تسا 1.
هتفرگ رظن  رد  يدام  تادوجوم  لاـعتم و  يادـخ  نیب  ياهطبار  هک  یماـگنه  تسنیا : مینک  ناـشن  رطاـخ  اـجنیا  رد  دـیاب  هک  ار  یمهم  هتکن 

هک يدام  تادوجوم  هب  قلعت  ظاحل  هب  روبزم  تفـص  ددرگیم  عازتنا  لاـعتم ، يادـخ  يارب  یـصاخ  یلعف  تفـص  نآ ، ساـسارب  دوشیم و 
ِرگید ِفرط  هک  لاعتم  يادـخ  هب  قلعت  ظاحل  هب  دـنچ  ره  ددرگیم  یناکم  ینامز و  دویق  هب  دـیقم  دـنهدیم  لیکـشت  ار  هفاضا  فرط  کی 

. دوب دهاوخ  يدودح  دویق و  نینچ  زا  هزنم  دشابیم  هفاضا 
دوجوم هب  طوبرم  تقیقح ، رد  دویق ، نیا  اما  دریگیم ، ماجنا  یـصاخ  یناکم  یناـمز و  فرظ  رد  راوخ ، يزور  کـی  هب  نداد  يزور  ـالثم 

. تسا هزنم  یناکم ، ینامز و  تبسن  هنوگ  ره  زا  یهلا  سدقم  تاذ  هدنهد و  يزور  هن  تسا  راوخ  يزور 
هک یهلا  لاـعفا  تافـص و  تخانـش  هنیمز  رد  تالکـشم  زا  يرایـسب  لـح  يارب  تسا  يدـیلک  و  ناوارف ، تقد  روخ  رد  تسا  ياهتکن  نیا ،

. تسا هدش  عقاو  رظن ، ثحب و  لها  نیب  يدیدش  فالتخا  دروم 
*****

لآ هروس  زا  هیآ 140 و 142  حتفلا و  هروس  زا  هیآ 18 و 27  و  لافنا ، هروس  زا  هیآ 66 ، و  هرقب ، هروس  زا  هیآ 235 ، هیآ 187 و  ك : ر . . 1
و…  ص )  ) دمحم هروس  زا  هیآ 31  هبوت و  هروس  زا  هیآ 16  هدئام و  هروس  زا  هیآ 94  نارمع و 

هحفص 83) )

تیقلاخ

رد اـهنآ  یگمه  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  دوجولا و  نکمم  ِتادوجوم  شیادـیپ  يارب  تلع  نیتـسخن  ناونع  هب  دوـجولا  بجاو  تاـبثا  زا  دـعب 
هک قلاخ »  » موهفم دوشیم . عازتنا  تانکمم  يارب  تیقولخم  و  دوجولا ، بجاو  يارب  تیقلاخ  تفـص  دنتـسه  وا  هب  دنمزاین  ناشدوخ  یتسه 

نکمم و تادوجوم  همه  دشابیم و  هدننک ) داجیا  دجوم =(  شخب و  یتسه  تلع  اب  يواسم  دیآیم  تسد  هب  يدوجو  هطبار  نیا  ساسارب 
. دندرگیم تیقولخم  هب  فصّتم  هدوب ، نآ  هفاضا  فرط  دنمزاین ،

هفاضا فرط  دـناهدمآ  دوجو  هب  یلبق  هدام  زا  هک  یتادوجوم  اهنت  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  يرتدودـحم  يانعم  هب  قلخ »  » هژاو یهاـگ  یلو 
( نیتسخن هدام  تادرجم و  دننام   ) دنتسین یلبق  هدام  هب  قوبـسم  هک  یتادوجوم  دروم  رد  عادبا »  » موهفم نآ ، لباقم  رد  دریگیم و  رارق  نآ ،

. ددرگیم میسقت  عادبا ، قلخ و  مسق  ود  هب  داجیا  بیترت ، نیدب  دوریم و  راکب 
ياهمادنا نتفرگ  راکب  تکرح و  هب  يزاین  هک  تسین  تاعونـصم  نتخاس  ءایـشا و  رد  ناسنا  تافرـصت  دننام  ادـخ  ندرک  قلخ  لاح ، ره  هب 

يزیچ و ندیرفآ »  » هک تسین  نانچ  دوش و  یقلت  لعف » هجیتن   » ناونع هب  نآ  زا  لصاح  هدیدپ  و  لعف »  » ناونع هب  تکرح  دشاب و  هتشاد  ندب 
ادخ ندـیرفآ  رگا  تسا  هزنم  ینامـسج ، تادوجوم  صاوخ  تکرح و  زا  لاعتم  يادـخ  هکنیا  رب  هوالع  اریز  دـشاب  يرگید  زیچ  هدـیرفآ » »
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هرابرد نخـس  تفریم و  رامـش  هب  ادخ  تاقولخم  زا  یقولخم  دوجولا و  نکمم  يدوجوم  تشادیم  هدـیرفآ  تاذ  رب  دـئاز  ینیع  قادـصم 
تافـص و زا  هک  دنتـسه  یمیهافم  تافـص ، هنوگنیا  دش  هتفگ  هیلعف  ِتافـص  فیرعت  رد  هک  هنوگ  نآمه  هکلب  دشیم . رارکت  نآ ، ندیرفآ 

. تسا لقع  ظاحل  هب  تبسن  هفاضا و  ماوق  دنوشیم و  عازتنا  قلخ ، ادخ و  نیب  ییاهتبسن 

تیبوبر

دنتـسه ادخ  هب  دـنمزاین  ناشـشیادیپ  دوجو و  لصا  رد  اهنت  هن  تاقولخم  هک  تسنیا  دوشیم  ظاحل  قلخ ، ادـخ و  نیب  هک  یطباور  هلمج  زا 
فرصت اهنآ  رد  دهاوخب  هک  يوحن  ره  هب  وا  درادن و  یلالقتـسا  هنوگچیه  تسا و  لاعتم  يادخ  هب  هتـسباو  اهنآ  يدوجو  ِنوئـش  همه  هکلب 

دنکیم و
هحفص 84) )

. دیامنیم ریبدت  ار  ناشروما 
قیداـصم تسا و  روما  ریبادـت  نآ  همزـال  هک  دوشیم  عازتـنا  تیبوبر ، موـهفم  میریگب  رظن  رد  یلک  تروـص  هب  ار  هطبار  نیا  هک  یماـگنه 

دروم ندرک و  ییامنهار  ندناسر ، لامک  دشر و  هب  نداد ، يزور  ندـناریم ، ندیـشخب و  تایح  ندرک ، يرادـهگن  ظفح و  دـننام  یناوارف ،
. دراد نداد و …  رارق  یهن  رما و 

نیمأـت تادوـجوم و  همه  روـما  هرادا  لـماش  هـک  ینیوـکت  تیبوـبر  درک : میـسقت  یلک  هتـسد  ود  هـب  ناوـتیم  ار  تیبوـبر  فـلتخم  نوـئش 
دراد راتخم  روعش و  يذ  تادوجوم  هب  صاصتخا  هک  یعیرشت  تیبوبر  و  دوشیم ، ناهج » ینادرگراک   » هملک کی  رد  اهنآ و  ياهیدنمزاین 

. ددرگیم نیناوق  ماکحا و  لعج  فیلاکت و  فیاظو و  نییعت  ینامسآ و  بتک  ندرک  لزان  ءایبنا و  نداتسرف  لیبق  زا  یلئاسم  لماش  و 
ییاهیگتسباو دنتسه  لاعتم  يادخ  هب  هتـسباو  يدوجو ، نوئـش  همه  رد  تاقولخم  هک  تسا  ینعم  نیدب  یهلا  هقلطم  تیبوبر  هکنآ : لصاح 

یضعب هلیسو  هب  ار  ناگدیرفآ  زا  یضعب  هک  تسوا  دوشیم و  یهتنم  هدننیرفآ ، هب  اهنآ  همه  یگتـسباو  هب  ماجنارـس ، دنراد  رگیدکی  هب  هک 
ینورد لیاسو  اب  ار  روعـش  يذ  تادوجوم  و  دهدیم ، يزور  دنیرفآیم  هک  ییاهیزور  هلیـسو  هب  ار  ناراوخ  يزور  دـنکیم و  هرادا  رگید 

ماکحا و نیفلکم ، يارب  دـنکیم و  تیادـه  ینامـسآ ) بتک  ناربمایپ و  دـننام   ) ینوریب لـیاسو  اـب  و  یکاردا ) ياوق  ریاـس  لـقع و  دـننام  )
. دنکیم نییعت  یفیلاکت  فیاظو و  و  عضو ، ینیناوق 

رد مه  تاقولخم  دوخ  نیب  یـصاخ  تافاضا  نآ ، فلتخم  دراوم  رد  هک  توافت  نیا  اب  یفاـضا  تسا  یموهفم  تیقلاـخ ، دـننام  زین  تیبوبر 
. دش هتفگ  تیقازر  دروم  رد  هکنانچ  دوشیم  هتفرگ  رظن 

ناهج ّبر  تسا  لاحم  دـنراد و  مزالت  رگیدـکی  اب  ود  نیا  هک  دوشیم  نشور  اهنآ  ندوب  یفاضا  تیبوبر و  تیقلاخ و  موهفم  رد  تقد  اـب 
يرادـهگن و ار  اهنآ  دـنیرفآیم  رگیدـکی  هب  یگتـسباو  صاخ و  ياهیگژیو  اب  ار  تاقولخم  هک  یـسک  نامه  هکلب  دـشاب  نآ  قلاخ  زا  ریغ 

. دوشیم عازتنا  اهنآ  یگتسبمه  تاقولخم و  شنیرفآ  تیفیک  زا  ریبدت ، تیبوبر و  موهفم  تقیقح ، رد  دنکیم و  مه  هرادا 
هحفص 85) )

تیهولا

هب هک  ییانعم  تسا . طوبـضم  نآرق ، ریـسفت  بتک  رد  هک  هتفرگ  ماجنا  نارظنبحاص ، نایم  يدایز  ياهثحب  تیهوُلا »  » و هِلا »  » موهفم هراـبرد 
يزیچ و  ینتشون »  » يانعم هب  باتک »  » دننام تسا  تعاطا » تدابع و  هتسیاش   » ای یندیتسرپ »  » يانعم هب  هِلا »  » هک تسنیا  دراد  ناحجر  ام  رظن 

. دراد ار  نتشون  تینأش  هک 
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، ناهارمگ دنچ  ره  تفرگ و  رظن  رد  زین  ار  ناگدنب  تعاطا  تدابع و  هفاضا  دیاب  نآ  عازتنا  يارب  هک  تسا  یتفـص  تیهولا  ینعم ، نیا  قبط 
ّبر قلاخ و  هک  تسا  یـسک  نامه  دراد  ار  تعاطا  تدابع و  یگتـسیاش  هک  یـسک  اما  دـناهدیزگرب  ناشدوخ  يارب  ار  یلطاـب  ياـهدوبعم 

هب ار  ادخ  هکنیا  رب  هوالع  ینعی  دشاب  هتشاد  لاعتم  يادخ  هرابرد  یسک  ره  تسیابیم  هک  تسا  يداقتعا  باصن  ّدح  نیا  دشابیم و  ناشیا 
نیمه هب  دنادب و  زین  تعاطا  تدابع و  هتسیاش  ار  وا  دیاب  دسانشیم  ناهج  رایتخا  بحاص  راگدرک و  راگدیرفآ و  دوجولا و  بجاو  ناونع 

. تسا هدش  ذخا  هللا ) ّالا  هلا  ال   ) مالسا راعش  رد  موهفم  نیا  تهج ،

هیلعف تافص  ریاس   11

همّدقم

هحفص 89) )
: هکنیا دـننام  تسا  هدـش  عقاو  فالتخا ، ثحب و  دروم  يددـعتم  ِتاهج  زا  هک  تسا  یهلا  هدارا  هلأسم  مالک ، ملع  یلاجنج  لئاسم  زا  یکی 

ددعتم و…  ای  تسا  دحاو  ایآ  ثداح و  ای  تسا  میدق  ایآ  یلعف و  تافص  زا  ای  تسا  یتاذ  تافص  زا  هدارا  ایآ 
. تسا هدش  حرطم  یهلا ، هدارا  هژیو  هب  هدارا و  قلطم  نوماریپ  هفسلف ، رد  هک  تسا  یثحابم  رب  هوالع  همه ، نیا  و 

هدارا موهفم  هراـبرد  یحیـضوت  تسخن  يور ، نیا  زا  تسین . باـتک  نیا  اـب  بساـنتم  عوضوم ، نیا  نوـماریپ  هدرتـسگ  ثحب  تسا  یهیدـب 
. میزادرپیم یهلا  هدارا  نوماریپ  ياهدرشف  نایب  هب  هاگنآ  میهدیم و 

هدارا

. راک ماجنا  رب  نتفرگ  میمصت  يرگید  و  نتشاد ، تسود  یکی  دوشیم : لامعتسا  ینعم  ود  هب  مک  تسد  یفرع ، تارواحم  رد  هدارا »  » هژاو
. دوشیم زین  نارگید  لاعفا  صخش و  دوخ  لاعفا  یجراخ 1 و  ءایشا  ِنتشاد  تسود  لماش  تسا و  رتعیـسو  یلیخ  دروم ، رظن  زا  لوا  يانعم 

دوخ لاعفا  دروم  رد  اهنت  هک  مود  يانعم  فالخ  هب 
*****

هیآ 87. لافنا ، هروس  َةَرِخْآلا » ُدیِری  ُهّللا  َو  اْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُِرت   » هفیرش هیآ  نیا  دننام  . 1
هحفص 90) )

. دوریم راکب  صخش 
تاهج دـیرجت  اب  دـناوتیم  لقع  اما  تسا  یناسفن  تاـیفیک  ضارعا و  لـیبق  زا  ناـسنا ، دروم  رد  دـنچ  ره  تبحم ) لوا =(  ياـنعم  هب  هدارا 

زین ملع  دروم  رد  هکنانچ  دـشاب  لاعتم  يادـخ  رب  یتح  يرهوج و  تادوجوم  رب  قالطا  لـباق  هک  درواـیب  تسد  هب  ار  یّماـع  موهفم  صقن ،
زا یکی  دـشابیم  مه  شدوخ  تاذ  هب  تبـسن  یهلا  تبحم  رب  قالطا  لباق  هک  ار  ّبح »  » ناوتیم يور  نیا  زا  دـهدیم و  ماجنا  راـک  نیمه 

دریگیم و قلعت  یهلا ، یهانتمان  لامک  هب  لوا  هبترم  رد  هک  دشاب  لامک  ّبح  یهلا ، هدارا  زا  روظنم  رگا  سپ  دروآ . رامـش  هب  هیتاذ  تافص 
دحاو و میدق و  هیتاذ ، تافص  زا  ار  نآ  ناوتیم  دنتسه  وا  لامک  زا  يراثآ  هک  تهج  نآ  زا  تادوجوم  ریاس  تالامک  هب  يدعب  بتارم  رد 

. تسناد یهلا  سدقم  تاذ  نیع 
دویق هب  دیقم  ثداح ، رما  هب  قلعت  ظاحل  هب  هک  دشابیم  هیلعف  تافـص  زا  کش  نودب  يراک ، ماجنا  رب  نتفرگ  میمـصت  يانعم  هب  هدارا  اما  و 

.1 ُنوکیَف » ْنک  َُهل  َلوُقی  ْنَأ  ًائیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ   » دننام دوشیم  هظحالم  ینآرق  تالامعتسا  رد  هکنانچ  ددرگیم  ینامز 
رد یضَرع  ای  دوش  لصاح  یهلا  تاذ  رد  يرییغت  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  هیلعف ، تافص  هب  لاعتم  يادخ  فاّصتا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 
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ظاحل ینیعم  طیارـش  رد  صاـخ و  هاگدـید  زا  شتاـقولخم  یهلا و  تاذ  نیب  یتبـسن  هفاـضا و  هک  تسا  ینعم  نیدـب  هکلب  دـیآ  دـیدپ  نآ ،
. ددرگیم عازتنا  هیلعف ، تافص  زا  یکی  ناونع  هب  ياهژیو  یفاضا  موهفم  دوشیم و 

هدـش هدـیرفآ  هدوب  یتحلـصم  ریخ و  لاـمک و  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  یقولخم  ره  هک  دوـشیم  هتفرگ  رظن  رد  هطبار  نیا  هدارا ، دروـم  رد 
ار نآ  شدوخ  تساوخ  هب  هتفرگ و  رارق  یهلا  تبحم  ملع و  قلعتم  صوصخم ، تیفیک  ای  صاخ و  ناکم  ناـمز و  رد  نآ  دوجو  سپ  تسا 

رظن زا  هک  ددرگیم  هدارا »  » مانب یفاضا  یموهفم  عازتنا  بجوم  هطبار ، نیا  هظحالم  دشاب . هدرک  روبجم  ار  وا  یسک  هکنیا  هن  تسا  هدیرفآ 
دوشیم ترثک  ثودح و  هب  فصّتم  هک  تسا  یفاضا  موهفم  نیمه  و  دوب ، دهاوخ  يدویق  دودح و  ياراد  دیقم ، دودحم و  ءیـش  هب  قلعت 

. دنک تیارس  مه  هفاضا  هب  فاصوا  نیا  هک  تسا  یفاک  نیفرط ، زا  یکی  ِترثک  ثودح و  تسا و  نیفرط  عبات  هفاضا ، اریز 
*****

هیآ 82. سی ، هروس  . 1
هحفص 91) )

تمکح

يزیچ داجیا  هب  باسح ، یب  یفازگ و  تروص  هب  هدارا  نیا  هک  دیدرگ  نشور  ًانمـض  دش  هداد  یهلا  هرادا  هرابرد  هک  یحیـضوت  هب  هجوت  اب 
بجوم تاـیدام ، محازت  نوچ  تسا و  ءایـشا  ریخ  لاـمک و  تهج  دوشیم  عقاو  یهلا  هدارا  قلعت  دروم  ًاـتلاصا  هچنآ  هکلب  دریگیمن  قـلعت 
ياهنوگ هب  اهنآ  عومجم  شیادیپ  هک  تسنیا  لامک  هب  یهلا  تبحم  ياضتقم  دوشیم  رگید  یضعب  هلیـسو  هب  اهنآ  زا  یـضعب  نایز  ضقن و 

هنرگ دـیآیم و  تسد  هـب  تحلـصم »  » موـهفم طـباور ، هنوـگنیا  ندیجنـس  زا  و  ددرگ ، ّبترتـم  اـهنآ  رب  يرتـشیب  لاـمک  ریخ و  هـک  دـشاب 
رثا یهلا  يهدارا  رد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـشاب  هتـشاد  اـهنآ  شیادـیپ  رد  يریثأـت  هک  تـسین  تاـقولخم  دوـجو  زا  لقتـسم  يرما  تحلـصم ،

. دراذگب
یتروص هب  هشیمه  دریگیم  همـشچرس  ریخ ، لامک و  هب  تبحم  تردق و  ملع و  دـننام  وا  هیتاذ  تافـص  زا  یهلا  لاعفا  نوچ  هکنآ : لصاح 
هدیمان هنامیکح » هدارا   » مان هب  ياهدارا  نینچ  ددرگ و  بترتم  اهنآ  رب  ریخ  لامک و  نیرتشیب  ینعی  دشاب  تحلـصم  ياراد  هک  دباییم  ققحت 

، هیلعف تافص  رگید  دننام  هک  ددرگیم  عازتنا  میکح »  » تفـص مان  هب  لعف ، ماقم  رد  لاعتم  يادخ  يارب  يرگید  تفـص  اجنیا  زا  دوشیم و 
. دوب دهاوخ  هیتاذ  تافص  هب  تشگزاب  لباق 

هکلب دـشاب  لاعتم  يادـخ  يارب  ییاغ  تلع  تحلـصم ، هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تحلـصم  رطاـخ  هب  راـک  ماـجنا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
هب عبّتلاب  هک  تسا  یتاذ  یهانتمان  لامک  هب  ّبح  نامه  اهراک  ماجنا  يارب  یلصا  ییاغ  تلع  دوریم و  رامش  هب  یعبت  یعرف و  فده  یعون 

یلعاف تلع  ناـمه  یهلا  لاـعفا  يارب  ییاـغ  تلع  دوشیم : هتفگ  هک  تساـجنیا  زا  و  دریگیم ، قلعت  مه  تادوجوم  لاـمک  ینعی  نآ  راـثآ 
هب تادوجوم  تحلصم  ریخ و  لامک و  هکنیا  اب  درادن  یتافانم  بلطم ، نیا  اما  درادن . تاذ  رب  دئاز  یـضرغ  فده و  لاعتم ، يادخ  تسا و 
هک هدـش  يروـما  هب  لـیلعت  میرک ، نآرق  رد  یهلا  لاـعفا  هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  دوـش و  هدروآ  باـسح  هـب  یعَبَت  یعرف و  فدـه  ناوـنع 

نیرتهب باختنا  ندش و  شیامزآ  هکنانچ  تسا  تاقولخم  ریخ  لامک و  هب  اهنآ  همه  تشگزاب 
هحفص 92) )

هب هک  هدـش  رکذ  ناسنا ، شنیرفآ  يارب  یفادـها  ناونع  هب  یهلا 1 ، ینادواج  صاخ و  تمحر  هب  ندیـسر  ندرک و  ادـخ  یگدـنب  اهراک و 
. دشابیم يرگید  همدقم  اهنآ  زا  مادک  ره  بیترت ،

یهلا مالک 
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نایم زابرید ، زا  یهلا  مالک  هرابرد  ثحب  تسا و  نتفگ  نخـس  ملکت و  موهفم  دوشیم  هداد  تبـسن  لاعتم ، يادخ  هب  هک  یمیهافم  زا  یکی 
ملاک هرابرد  ملع ، نیا  باحـصا  هک  تسا  نیمه  مان ، نیا  هب  مـالک » ملع   » ندـش هدـیمان  تلع  هک  هدـش  هتفگ  یتح  هدوب و  حرطم  نیملکتم 
دیدش فالتخا  دراوم  زا  یکی  دناهدرمـشیم و  هیلعف  تافـص  زا  ار  نآ  هلزتعم  هیتاذ و  تافـص  زا  ار  نآ  هرعاشا ، دناهدرکیم و  ثحب  یهلا 

رگیدکی یهاگ  یتح  قولخم و  ریغ  ای  تسا  قولخم  دشابیم  ادخ  مالک  هک  نآرق  ایآ  هک  هدوب  هلأسم  نیمه  نیملکتم  زا  هتسد  ود  نیا  نیب 
! دنا هدرکیم  ریفکت  عوضوم ، نیا  رس  رب  ار 

دیاب هک  تسا  لعف  تافص  زا  نتفگ  نخـس  هک  تفایرد  ناوتیم  یناسآ  هب  دش  هیلعف  تافـص  هیتاذ و  تافـص  يارب  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اب 
نهذ رد  یموهفم  نتفای  ای  بوتکم  ندید  ای  تروص  ندینـش  هلیـسو  هب  ار  هدنیوگ  دوصقم  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  یبطاخم  نآ ، عازتنا  يارب 

اب دزاس  فوشکم  یسک  رب  ار  یتقیقح  دهاوخیم  هک  ادخ  نیب  هطبار  زا  موهفم  نیا  تقیقح ، رد  دبایرد و  يرگید  تروص  هب  ای  شدوخ و 
نخـس رب  تردق  هب  الثم  ددرگ و  روظنم  يرگید  يانعم  ملکت ، يارب  هکنیا  رگم  دوشیم . عازتنا  دنکیم  كرد  ار  تقیقح  نآ  هک  یبطاخم 

یـضعب دروم  رد  نآ  ریظن  هکنانچ  دنکیم  هیتاذ  تافـص  هب  تشگزاب  تروص ، نیا  رد  هک  دوش  هدـنادرگزاب  نخـس ، دافم  هب  ملع  ای  نتفگ 
. دش هتفگ  هیلعف  تافص  زا  رگید 

یـسک هکنیا  رگم  تسا . تاقولخم  زا  نآ ، درجم  ینارون و  تقیقح  ای  ناهذا  رد  دوجوم  میهافم  ای  ظافلا  ای  طوطخ  يانعم  هب  نآرق ، اـما  و 
هنوگنیا یلو  دوب . دـهاوخ  ملع  یتاذ  تفـص  هب  نآ  تشگزاـب  تروص ، نیا  رد  هک  دـنک  یقلت  نآرق  تقیقح  ناوـنع  هب  ار  یهلا  یتاذ  ملع 

مالک دروم  رد  تالیوأت 
*****

هروس و 119 ، هیآ 108  دوه : هروـس  هیآ 56 ، تاـیراذ : هروس  هیآ 7 ، فهک : هروـس  هیآ 2 ، کـلم : هروس  هیآ 7 ، دوـه : هروـس  ك : ر . . 1
هیآ 72. هبوت : هروس  هیآ 15 ، نارمع : لآ  هروس  هیآ 23 ، هیثاج :

هحفص 93) )
. درک بانتجا  اهنآ  زا  دیاب  تسا و  هرواحم  فرع  زا  جراخ  اهنآ ، دننام  میرک و  نآرق  یهلا و 

قدص

ار بذـک  قدـص و  هب  فاّصتا  ياج  دـنکیم و  نییعت  ار  ناگدـنب  یلمع  فیاـظو  دـشاب  ءاـشنا  یهن و  رما و  تروص  هب  رگا  یهلا  ناـنخس 
میرک نآرق  هکنانچ  ددرگیم  قدـص  هب  فصّتم  دـشاب  هدـنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  ای  دوجوم  قیاـقح  زا  راـبِخا  تروص  هب  رگا  اـما  درادـن .

. تشاد دهاوخن  اهنآ  لوبق  مدع  يارب  يرذع  هنوگ  چیه  سکچیه  1 و  ًاثیِدَح » ِهّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو  : » دیامرفیم
لئاسم زا  يرایـسب  ینیب و  ناهج  یعرف  لئاسم  تابثا  يارب  يدـّبعت ) یلقن و  لالدتـسا   ) لالدتـسا زا  يرگید  عون  رابتعا  ساسا  تفـص ، نیا 

. دهدیم لیکشت  ار  يژولوئدیا 
ناهج و ریبدت  یهلا و  تیبوبر  نوئش  زا  ادخ  نتفگ  نخس  هک  تسنیا  درک  هماقا  ناوتیم  تفـص  نیا  تابثا  يارب  هک  یلقع  لیالد  هلمج  زا 

رگا تسا و  نیبطاخم  يارب  حیحـص  ياهتخانـش  هلیـسو  ندرک  مهارف  تاقولخم و  تیادـه  روظنم  هب  و  تمکح ، ملع و  ساسارب  و  ناـسنا ،
. دوب دهاوخ  یهلا  تمکح  فالخ  هدش  ضرغ  ضقن  بجوم  دوب و  دهاوخن  اهنآ  رب  يدامتعا  دشاب  هتشاد  عقاو  اب  تفلاخم  ناکما 

*****
هیآ 87. ءاسن ، هروس  . 1

هحفص 94) )
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فارحنا للع  یسررب   12

همّدقم

هحفص 97) )
درک و میـسقت  يداـم ) ینیب  ناـهج  یهلا و  ینیب  ناـهج   ) یلک هتـسد  ود  هب  ناوـتیم  ار  اـهینیب  ناـهج  هک  دـش  هراـشا  سرد ، نیتـسخن  رد 

ياپ نآ  رب  یـساسا ، لـصا  کـی  ناونع  هب  یهلا  ینیب  ناـهج  هک  تساـناوت  اـناد و  راگدـیرفآ  دوجو  هلأـسم  اـهنآ  ناـیم  فـالتخا  نیرتمهم 
. دنکیم راکنا  ار  نآ  يدام ، ینیب  ناهج  درشفیم و 

هیلعف هیتاذ و  هیتوبث و  هیبلـس و  تافـص  نیرتمهم  نایب  ادخ و  دوجو  تابثا  هب  دوب  باتک  نیا  اب  بسانتم  هک  يدودح  رد  یلبق  ياهـسرد  رد 
رب هوالع  ات  میزادرپیم  يدام  ینیب  ناهج  زا  یهاتوک  دـقن  هب  یـساسا ، لصا  نیا  هب  داقتعا  ندـش  فعاـضم  يارب  کـنیا  میتخادرپ و  یهلا 

. ددرگ نشور  ًامیقتسم  زین  يدام  ینیب  ناهج  یگیاپ  یب  یتسس و  یهلا ، ینیب  ناهج  عضوم  تیبثت 
فعـض طاقن  نیرتمهم  سپـس  مینکیم و  ياهراشا  داحلا ، هب  شیارگ  یهلا و  شنیب  زا  فارحنا  لماوع  للع و  هب  تسخن  روظنم ، نیا  يارب 

. میهدیم حیضوت  ار  يدام  ینیب  ناهج 

فارحنا للع 

هنیرید یخیرات و  دهاوش  هک  اجنآ  ات  يرـشب  عماوج  رد  هراومه  هکنیا  مغریلع  دراد و  رـشب  خیرات  رد  ینالوط  ياهقباس  يرگیّدام ، داحلا و 
تفای مه  ادـخ  رکنم  دـحلم و  ياـههورگ  اـی  دارفا  میدـق ، ياـهنامز  زا  تسا  هتـشاد  دوجو  راگدـیرفآ ، هب  داـقتعا  دـهدیم  ناـشن  یـسانش 

، ناهج ِقطانم  ریاس  هب  كدنا  كدنا  دش و  زاغآ  اپورا  رد  يدالیم  مهدجه  نرق  زا  ینید  یب  جاور  یلو  دناهدشیم .
هحفص 98) )
. درک تیارس 

بهاذم نایدا و  ریاس  نآ ، جوم  اما  دش  عورش  تیحیـسم ، ّدض  رب  اسیلک و  هاگتـسد  ربارب  رد  یلمعلا  سکع  تروص  هب  دنچ  ره  هدیدپ  نیا 
نرق رد  دـیدرگ و  رداص  اهنیمزرـس  رگید  هب  نیمز  برغم  يژولونکت  رنه و  تعنـص و  اـب  هارمه  ینید  یب  هب  شیارگ  تفرگرب و  رد  زین  ار 
دیدپ تیناسنا  يارب  ار  تفآ  نیرتگرزب  تفای و  عویـش  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  مسیـسکرام  يداصتقا  یعامتجا  ياههشیدـنا  اب  مأوت  ریخا ،

. دروآ
یلقتـسم باتک  هب  زاین  اهنآ  همه  یـسررب  تسا و  ناوارف  هدـش  یفارحنا  هدـیدپ  نیا  شرتسگ  دـشر  ای  شیادـیپ  بجوم  هک  یلماوع  للع و 

: درک دای  لماوع ، للع و  هتسد  هس  زا  ناوتیم  یلک  روط  هب  یلو  دراد 1 

یناور للع   1

هاگآ اهنآ  ریثأت  زا  شدوخ  دنچ  ره  دشاب  هتشاد  دوجو  صخـش  رد  داحلا ، هب  شیارگ  ینید و  یب  يارب  تسا  نکمم  هک  ییاه  هزیگنا  ینعی 
هب شهوژپ  قیقحت و  تمحز  يوس ، کی  زا  ینعی  تسا . تیلوئسم  نتشادن  يراب و  دنب و  یب  هب  لیم  یبلط و  تحار  اهنآ  نیرتمهم  دشابن و 

ددـصرد تمه ، نود  بلط و  تحار  لبنت و  دارفا  هک  دوشیم  نیا  زا  عنام  درادـن  یـسوسحم  يّداـم و  تذـل  هک  يروما  هراـبرد  صوصخ 
ناهج هب  شیارگ  زا  ار  نانآ  تیدودحم ، تیلوئسم و  نتشادن  يراب و  دنب و  یب  یناویح و  يدازآ  هب  لیم  رگید ، يوس  زا  و  دنیآرب ، قیقحت 

هک دهدیم  لیکشت  ار  رگید  تاداقتعا  هلسلس  کی  هشیر  میکح ، راگدیرفآ  هب  داقتعا  یهلا و  شنیب  نتفریذپ  اریز  درادیم . زاب  یهلا ، ینیب 
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ياههتـساوخ زا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هک  دراد  ءاضتقا  یتیلوئـسم  نینچ  و  تسا ، يرایتخا  ياهراتفر  همه  رد  ناسنا  تیلوئـسم  اهنآ  همزال 
، يور نیا  زا  تسین . راگزاس  يراب ، دنب و  یب  هب  لیم  اب  اهتیدودحم  نیا  نتفریذپ  و  دریذپب ، ار  ییاهتیدودحم  دنک و  یـشوپ  مشچ  شدوخ 

راکنا ار  لاعتم  يادخ  دوجو  ًاساسا  دنزب و  ار  اهتیلوئـسم  نیا  هشیر  هک  دوشیم  بجوم  هاگآدوخان ، تروص  هب  دـنچ  ره  یناویح ، لیم  نیا 
. دنک

. ددرگیم رهاظ  لماوع  ریاس  لابند  هب  هک  تسا  رثؤم  ینید  یب  هب  شیارگ  رد  زین  يرگید  یناور  لماوع 
*****

. دناهداد رارق  یسررب  دروم  يرگیّدام » شیارگ  للع   » باتک رد  يرهطم  داتسا  موحرم  زا  لماوع  للع و  نیا  زا  یشخب  . 1
هحفص 99) )

یعامتجا للع   2

شرتسگ ای  شیادیپ  رد  یـشقن  ینید ، روما  نایّدصتم  دیآیم و  دـیدپ  عماوج ، زا  ياهراپ  رد  هک  یبولطمان  یعامتجا  لاوحا  عاضوا و  ینعی 
هیزجت و یتسرد  هب  ار  لئاسم  دـنناوتیمن  دنتـسه و  فیعـض  ینـالقع ، رکفت  رظن  زا  هک  مدرم  زا  يرایـسب  یطیارـش  نینچ  رد  دـنراد . اـهنآ 
بتکم و باسح  هب  اهنآ ، عوقو  رد  نارادنید  تلاخد  لیلد  هب  ار  اهیناماسبان  نیا  دـنهد  صیخـشت  ار  اهدادـیور  یعقاو  للع  دـننک و  لیلحت 
، يور نیا  زا  تسا و  هدش  بولطمان  لاوحا  عاضوا و  هنوگنیا  شیادـیپ  بجوم  ینید ، تاداقتعا  هک  دـنرادنپیم  نینچ  دـنراذگیم و  نید 

. دنوشیم رازیب  بهاذم  نید و  زا 
تسیاشان ياهراتفر  هک  درک  هظحالم  سناسنر ، دهع  رد  اپورا  یعامتجا  عاضوا  رد  ناوتیم  ار  لماوع  للع و  زا  هتسد  نیا  زراب  ياههنومن 
يرادـنید نید و  زا  یلک  روط  هب  تیحیـسم و  زا  مدرم  يرازیب  يارب  یمهم  لـماع  یـسایس ، یقوقح و  یبهذـم و  ياـههنیمز  رد  ناـیئاسیلک 

. دیدرگ
تیلوئـسم تیمها  تیعقوم و  تیـساسح  اـت  دراد  ترورـض  ینید ، روما  ناراکردـنا  تسد  همه  يارب  لـماوع ، زا  هتـسد  نیا  ریثأـت  هب  هجوت 

. دوش ياهعماج  یتخبدب  یهارمگ و  بجوم  دناوتیم  نانآ  ياهشزغل  هک  دننادب  دننک و  كرد  ار  ناشدوخ 

يرکف للع   3

ار اهنآ  عفد  رب  تردق  لالدتسا ، رکفت و  يورین  فعض  رثا  رد  دونشیم و  نارگید  زا  ای  دیآیم  صخش  نهذ  هب  هک  یتاهبـش  ماهوا و  ینعی 
نیقی ناـنیمطا و  لوصح  زا  عناـم  و  نهذ ، بارطـضا  شیوشت و  بجوـم  مک ، تسد  دریگیم و  رارق  اـهنآ  ریثأـت  تحت  شیباـمک  درادـن و 

. ددرگیم
دیاقع زا  یشان  تاهبش  ییارگ ، سح  رب  ینبم  تاهبـش  دننام  تسا  یعرف  ياههتـسد  هب  میـسقت  لباق  دوخ ، هبون  هب  زین  لماوع  زا  هتـسد  نیا 

هتـشادنپ هک  يراوگان  ياهدادـیور  ثداوح و  هب  طوبرم  تاهبـش  فیعـض ، ياهلالدتـسا  تسرداـن و  ياـهنییبت  زا  یـشان  تاهبـش  یفارخ ،
هک یتاهبش  دوشیم و  یقلت  ینید ، دیاقع  اب  فلاخم  هک  یملع  ياههیضرف  زا  یشان  تاهبـش  تسا ، یهلا  لدع  تمکح و  فالخ  دوشیم 

. تسا یسایس  یقوقح و  لئاسم  هنیمز  رد  صوصخ  هب  ینید  تاررقم  ماکحا و  زا  ياهراپ  هب  طوبرم 
، یناور نوگانوگ  ياهیراجنهان  یهاگ  هکنانچ  دوشیم  داحلا  راکنا و  ای  دـیدرت ، کـش و  بجوم  ًاـعومجم  لـماع ، دـنچ  اـی  ود  یهاـگ  و 

دنکیم مهارف  ماهوا ، تاهبش و  هب  ندز  نماد  يارب  ار  هنیمز 
هحفص 100) )
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صخـش هکنانچ  دوشیمن  عناق  یناهرب  لیلد و  چـیه  هب  راـمیب ، صخـش  هجیتن ، رد  دروآیم و  دـیدپ  ار  يرکف » ساوسو   » یناور يراـمیب  و 
زاب دربیم و  ورف  بآ  رد  ار  شتـسد  راب  اههد  الثم  ددرگیمن و  نئمطم  دـهدیم  ماجنا  هک  يراک  ِتّحـص  هب  لـمع ، رد  ساوسو  هب  یلتبم 

! تسا هتشادن  ریهطت  هب  يزاین  هدوب و  رهاط  لوا ، زا  اسب  هچ  هکنیا  اب  دنکیمن  ادیپ  نآ  تراهط  هب  نانیمطا  مه 

فارحنا لماوع  اب  هزرابم 

لحم و صاخ و  هویـش  اهنآ  زا  کی  ره  اب  دروخرب  هزراـبم و  هک  دوشیم  نشور  فارحنا ، لـماوع  لـلع و  ینوگ  هنوگ  عونت و  هب  هجوت  اـب 
ّبترتم اهنآ  رب  هک  ییاهررـض  هب  نداد  هجوت  حیحـص و  تیبرت  هلیـسو  هب  دـیاب  ار  یقالخا  یناور و  للع  الثم  دـبلطیم . ار  ياهژیو  طـیارش 

. میدرک نایب  ار  نآ  هب  تبسن  یتوافت  یب  ررض  نید و  ییوج  یپ  ترورض  موس ، مود و  سرد  رد  هکنانچ  درک  جالع  دوشیم 
یتسردان نیب  قرف  تسیابیم  یلماوع  نینچ  زورب  زا  یلمع  يریگولج  رب  هوـالع  یعاـمتجا  لـماوع  ءوس  ریثأـت  زا  يریگولج  يارب  نینچمه 

دراد ار  هدـیاف  نیا  مک  تسد  یعامتجا ، یناور و  لماوع  ریثأت  هب  هجوت  لاحرهب ، یلو  تخاس . نشور  ار  نارادـنید  راتفر  یتسردان  اـب  نید 
. دوش عقاو  اهنآ  ریثأت  تحت  هاگآدوخان ، تروص  هب  رتمک  صخش ، هک 

، حیحـص دیاقع  زا  ار  یفارخ  دیاقع  هلمج ، زا  درک و  ذاّختا  ار  یبسانتم  ياههویـش  دـیاب  يرکف  لماوع  ءوس  تاریثأت  زا  يریگولج  يارب  زین 
هک درک  نشور  دـیاب  زین  دـیزرو و  بانتجا  ینید ، دـیاقع  تابثا  يارب  یقطنمریغ  فیعـض و  تالالدتـسا  نتفرگ  راکب  زا  و  درک ، کـیکفت 

تسین و…  اعّدم  یتسردان  هناشن  لیلد ، فعض 
نیا زا  تسین . ثحبم  نیا  بسانم  اهنآ  زا  کی  ره  اب  هزرابم  يارب  بسانم  شور  نایب  و  فارحنا ، لماوع  للع و  همه  یـسررب  تسا  یهیدـب 

. درک میهاوخ  هدنسب  اهنآ  هب  طوبرم  تاهبش  هب  خساپ  داحلا و  هب  شیارگ  يرکف  للع  زا  ياهراپ  رکذ  هب  اهنت  يور ،
هحفص 101) )

ههبش دنچ  ّلح   13

سوسحمان دوجوم  هب  داقتعا  ههبش 1 

هحفص 105) )
؟ تسین یّسح  كرد  لباق  هک  دش  دقتعم  يدوجوم  دوجو  هب  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسنیا  یسانشادخ  هنیمز  رد  هداس  تاهبش  زا  یکی 

رب ار  دوخ  رکفت  ساسا  هک  دناهدش  ادیپ  زین  ینادنمشیدنا  یلو  دیآیم  دیدپ  داعبتـسا »  » تروص هب  شیدنا  هداس  دارفا  نهذ  رد  ههبـش ، نیا 
. دناهتسنادن ینیقی  تخانش  لباق  ار  نآ  مک ، تسد  ای  دناهدرک  راکنا  ار  سوسحمان  دوجوم  دناهداد و  رارق  ّسح » تلاصا  »

ساوح زا  مادک  ره  دوشیم و  لصاح  تاینامسج ، ماسجا و  اب  ندب  ياهمادنا  طابترا  رثا  رد  یّـسح ، تاکاردا  هک  تسنآ  ههبـش  نیا  خساپ 
، مشچ هک  تشاد  عّقوت  ناوتیمن  هک  هنوگ  نآمه  دنکیم و  كرد  ینیعم  طیارش  رد  ار  شدوخ  اب  بسانتم  يّدام و  ياههدیدپ  زا  یعون  ام 

. دنک كرد  ار  تادوجوم  همه  مه  ام  ّساوح  عومجم  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  دنیبب  ار  اهگنر  شوگ ، ای  دنک  كرد  ار  اهادص 
شفنب ءاروام  راونا  كرد  زا  ام  ّساوح  هکنانچ  تسین  یسح  كرد  لباق  هک  دراد  دوجو  ییاهزیچ  مه  يّدام  تادوجوم  نایم  رد  الوا  اریز 

. تسا زجاع  کیتینمورتکلا و …  جاوما  زمرق و  نودام  و 
كرد لباق  هکنیا  اب  مینکیم  ادـیپ  اهنآ  دوجو  هب  ینیقی  داقتعا  مینکیم و  كرد  يرهاظ ، ّساوح  هار  ریغ  زا  ار  قیاقح  زا  يرایـسب  ام  ًاـیناث 

هک یتروص  رد  میراد  اهنآ  دوجو  هب  ینیقی  داقتعا  میتسه و  هاگآ  نامدوخ  میمصت  هدارا و  ای  تبحم ، سرت و  تلاح  زا  الثم  دنتسین . یّسح 
ياه هدیدپ  نیا 
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هحفص 106) )
. تسا سوسحمان  يّدامریغ و  يرما  كاردا »  » دوخ ًاساسا  دنتسین و  یّسح  كرد  لباق  حور ، دوخ  دننامه  یناور 

. دوشب مه  داعبتسا  بجوم  دیابن  یتح  هکلب  تسین  نآ  دوجو  مدع  رب  یلیلد  اهنت  هن  یّسح ، ياهمادنا  هلیسو  هب  يزیچ  ندشن  كرد  سپ 

ادخ هب  داقتعا  رد  لهج  سرت و  شقن  ههبش 2 

هژیو هب  اـهرطخ  زا  سرت  رثا  رد  ادـخ  دوـجو  هب  داـقتعا  هک  تـسنیا  هدـش  حرطم  ناسانـش ، هعماـج  زا  یـضعب  يوـس  زا  هـک  يرگید  هـهبش 
دوجوم کی  هّللاب ) ذایعلا   ) شدوخ یناور  شمارآ  يارب  رشب  عقاو ، رد  تسا و  هدمآ  دیدپ  اهنآ  دننام  هقعاص و  هلزلز و  زا  یـشان  ياهرطخ 

رتشیب اهرطخ  زا  ینمیا  هار  اههدیدپ و  یعیبط  للع  ردق  ره  تهج ، نیمه  هب  تسا و  هتخادرپ  نآ  شتـسرپ  هب  هتخاس و  ادخ »  » مانب ار  یلایخ 
. ددرگیم رتفیعض  ادخ  دوجو  هب  داقتعا  دوش  هتخانش 

دننکیم حرطم  یسانش » هعماج  ملع   » ياهدرواتسد زا  یکی  ناونع  هب  ناشدوخ  ياهباتک  رد  دایز ، بات  بآ و  اب  ار  ههبش  نیا  اهتـسیسکرام 
. دنهدیم رارق  ناهاگآان ، نتفیرف  يارب  ياهلیسو  ار  نآ  و 

: تفگ دیاب  خساپ  رد 
. درادن دوجو  نآ ، تّحص  رب  یملع  لیلد  چیه  دناهدرک و  حرط  ناسانش ، هعماج  زا  یضعب  هک  تسا  ياهیضرف  ههبش ، نیا  يانبم  الوا 

هب ینیقی  یمزج و  داقتعا  دنتسه  هدوب و  هاگآ  اههدیدپ  للع  زا  نارگید ، زا  شیب  هک  گرزب  نادنمشیدنا  زا  يرایـسب  رـصع ، نیمه  رد  ًایناث 
. دشاب لهج  سرت و  زا  یشان  ادخ ، دوجو  هب  داقتعا  هک  تسین  نانچ  سپ  دنراد 1 . هتشاد و  میکح  يادخ  دوجو 

هک دوب  دهاوخن  ینعم  نیدب  ددرگ  ادخ  هب  هجوت  بجوم  اههدـیدپ  زا  ياهراپ  یعیبط  للع  نتخانـشن  ای  اهدادـیور  ياهراپ  زا  سرت  رگا  ًاثلاث 
يرایسب هکنانچ  تسا . ناسنا  لهج  سرت و  هدییاز  ادخ ،

*****
زا یشخب  دناهتشون و  ادخ  دوج  نوماریپ  یتالاقم  هک  يرگید  هتسجرب  نادنمشناد  لراک و  سیسکلا  سیروم و  یسرک  نیاتشینا و  دننام  . 1

. تسا هدش  يروآدرگ  ادخ » دوجو  تابثا   » باتک رد  اهنآ 
هحفص 107) )

اهنآ رابتعا  هب  ینایز  یلو  دوشیم  یفـسلف  ینف و  یملع و  ياهـشالت  بجوم  یبلط و …  ترهـش  یبلط و  تذل  دـننام  یناور  ياههزیگنا  زا 
. دنزیمن

ناشنامیا زا  اهنآ  یعیبط  للع  فشک  اب  رگا  یتح  دناهتخانـش و  هّلعلا  لوهجم  ياههدیدپ  هدـنروآدیدپ  ناونع  هب  ار  ادـخ  یناسک  رگا  ًاعبار 
تیلع هک  تسنیا  تقیقح  اریز  ادخ ، هب  داقتعا  يرابتعا  یب  لیلد  هن  تسناد  نانآ  نامیا  شنیب و  فعض  لیلد  ار  نآ  دیاب  تسا  هدش  هتـساک 

رثأت لوط  رد  ریگارف و  تسا  یتیلع  هکلب  تسین  اهنآ  ضرع  رد  یعیبط و  ياهتلع  ریثأت  خنـس  زا  ناهج  ياههدـیدپ  هب  تبـسن  لاعتم  يادـخ 
. درادن نآ  یفن  تابثا و  رد  يریثأت  یعیبط ، للع  نتخانشن  نتخانش و  يّدامریغ 1 و  يّدام و  ياهتلع  همه 

تسا یلک  لصا  کی  تیلع ، لصا  ایآ  ههبش 3 

یتلع مه  ادخ  يارب  دیاب  دشاب  تیلک  ياراد  تیلع ، لصا  رگا  هک  تسنیا  دناهدرک  حرطم  یبرغ ، نادنمشیدنا  زا  یـضعب  هک  يرگید  ههبش 
نوناـق ضقن  تلع ، یب  يادـخ  نتفریذـپ  سپ  درادـن . یتلع  دـشابیم و  نیتسخن  تلع  وا  هک  تسنیا  ضرف  هک  یتروص  رد  تفرگ  رظن  رد 

. مینک هدافتـسا  لصا ، نیا  زا  دوجولا ، بجاو  تابثا  يارب  میناوتیمن  میریذـپن  ار  نآ  تیّلک  رگا  و  تسا ، نآ  تیّلک  مدـع  رب  لیلد  تیلع و 
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اههدیدپ ریاس  شیادیپ  هب  نآ  تالّوحت  هدمآ و  دوجو  هب  تلع  نودب  دوخبدوخ و  يژرنا ، ای  هّدام  لصا  هک  دیوگب  یسک  تسا  نکمم  اریز 
. تسا هدیماجنا 

دناهتـشادنپ نینچ  ینعی  تسا . هدمآ  دیدپ  تیلع ، لصا  يارب  تسردان  ریـسفت  رثا  رد  دش  هراشا  متفه  سرد  رد  هک  هنوگ  نآمه  ههبـش  نیا 
ره ای  دوجولا  نکمم  ره   » هک تسنیا  نآ  حیحـص  ریبعت  هک  یتروص  رد  دراد » تلع  هب  جایتحا  يزیچ  ره   » هک تسنیا  روبزم  لصا  داـفم  هک 
ای هّدام  لصا  هکنیا  ضرف  اما  ریذپان . ءانثتـسا  يرورـض و  یلک و  تسا  ياهدـعاق  نیا  و  دراد » تلع  هب  جایتحا  يدـنمزاین  هتـسباو و  دوجوم 

ياهـسرد رد  هک  دراد  يدایز  تالاکـشا  تسا  هدش  ناهج  ياههدیدپ  شیادـیپ  بجوم  نآ ، تالّوحت  هدـمآ و  دـیدپ  تلع ، نودـب  يژرنا 
. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  نایب  هب  هدنیآ 

*****
. دمآ دهاوخ  هراب  نیا  رد  يرتشیب  حیضوت  هدنیآ  ياهسرد  رد  . 1

هحفص 108) )

یبرجت مولع  ياهدرواتسد  ههبش 4 

راگزاس دـیدج ، مولع  ياهدرواتـسد  زا  ياهراـپ  اـب  ناـسنا ، ناـهج و  يارب  راگدـیرفآ  دوجو  هب  داـقتعا  هک  تسنیا  تاهبـش  زا  رگید  یکی 
دیآیمن و دوجو  هب  یتسین  زا  ياهدیدپ  چیه  نیاربانب ، تسا و  تباث  هراومه  يژرنا ، هّدام و  رادقم  هک  هدـش  تباث  یمیـش ، رد  الثم  تسین .
. تسا هدروآ  یتسه  هب  یتسین  زا  ار  ناگدیرفآ  ادخ  هک  دندقتعم  ناتسرپادخ  هک  یتروص  رد  ددرگیمن ، دوبان  یلک  هب  مه  يدوجوم  چیه 
هب ات  دناهتفای  لماکت  رّوطت و  ًاجیردت  دناهدمآ و  دیدپ  ناج  یب  تادوجوم  زا  هدنز ، تادوجوم  هک  هدش  تباث  یسانش ، تسیز  رد  نینچمه 

. تسا هدیرفآ  هناگادج  ار  اهنآ  زا  کی  ره  ادخ  هک  دندقتعم  ناتسرپادخ  هک  یتروص  رد  تسا  هدیماجنا  ناسنا  شیادیپ 
: تفگ دیاب  خساپ  رد 

ساسارب ناوتیمن  تسا و  ربتعم  هیزجت ، لباق  ياههدیدپ  دروم  رد  اهنت  یبرجت ، یملع و  نوناق  کی  ناونع  هب  يژرنا  هّدام و  ءاقب  نوناق  الوا 
؟ هن ای  تسا  يدبا  یلزا و  يژرنا ، هّدام و  ایآ  هک  درک  لح  ار  یفسلف  هلأسم  نیا  نآ ،

ینالوط ناهج ، رمع  ردق  ره  هکلب  تسین  هدننیرفآ  زا  يزاین  یب  يانعم  هب  يژرنا ، هّدام و  عومجم  رادقم  ندوب  تباث  ندوب و  یگشیمه  ًایناث 
ثودـح و هن  تسا  نآ  یتاذ  یگتـسباو  ناکما و  تلع ، هب  لولعم  جایتحا  كالم  اریز  تشاد  دـهاوخ  راگدـیرفآ  هب  يرتشیب  زاـین  دـشاب  رت 

. نآ ینامز  تیدودحم 
. دنتسه یلعاف  تلع  هب  جاتحم  زین  ناشدوخ  و  ار ، نآ  یلعاف  تلع  هن  دنهدیم  لیکشت  ار  ناهج  يدام  تلع  يژرنا  هّدام و  نخس : رگید  هب 

لیبق زا  ییاه  هدـیدپ  تسین و  اهنآ  شهاک  شیازفا و  دـیدج و  ياههدـیدپ  شیادـیپ  یفن  مزلتـسم  يژرنا ، هّدام و  رادـقم  ندوب  تباث  ًاـثلاث 
هتـشاد يژرنا  هّدام و  ءاقب  نوناق  اب  یتافانم  اهنآ  شهاک  شیازفا و  ات  دنتـسین  يژرنا  هّداـم و  لـیبق  زا  هدارا و …  روعـش و  تاـیح و  حور و 

. دشاب
دودرم گرزب ، نادنمـشناد  زا  يرایـسب  فرط  زا  هدـشن و  رادروخرب  یفاک ، یملع  رابتعا  زا  مه  زونه  هکنیا  رب  هوالع  لماکت  هیـضرف  ًاـعبار 
هکنیا هن  دـنکیم  تابثا  هدـنز ، تادوجوم  نایم  ار  يدادـِعا  تیلع  یعون  رثکادـح ، درادـن و  ادـخ  هب  داقتعا  اب  یتافانم  تسا  هدـش  هتخانش 

اب ار  اهنآ  هطبار 
هحفص 109) )

ناهج و يارب  راگدیرفآ  يادخ  هب  دقتعم  هیـضرف ، نیمه  نارادفرط  زا  يرایـسب  هک  تسنیا  نآ  دـهاش  دـیامن و  یفن  شخب ، یتسه  يادـخ 
. دنتسه هدوب و  ناسنا 
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نآ دقن  يّدام و  ینیب  ناهج   14

يدام ینیب  ناهج  لوصا 

هحفص 113) )
: تفرگ رظن  رد  حرش  نیدب  ار  یلوصا  ناوتیم  يّدام  ینیب  ناهج  يارب 

هـس تادادـتما  مجح و  ياراد  هّدام و  ای  هک  تسناد  دوجوم  ناوتیم  ار  يزیچ  تسا و  تاـیدام  هّدام 1 و  اب  يواـسم  یتسه ، هکنآ  تسخن 
ساسارب دشاب . ماسقنا  لباق  تیمک و  ياراد  هدام ، دوخ  عبَت  هب  دیآ و  رامـش  هب  هّدام  صاوخ  زا  ای  دشاب ، تماخـض ) ضرع و  لوط و   ) هناگ

. ددرگیم راکنا  یعیبط ، قوف  يّدامریغ و  دوجوم  کی  ناونع  هب  ادخ  دوجو  لصا ، نیمه 
. تسا دوجولا » بجاو   » ام یفسلف  حالطصا  قبط  و  درادن ، یتلع  چیه  هب  جایتحا  تسا و  یندیرفآان  يدبا و  یلزا و  هّدام ، هکنآ  مود 

. داد تبسن  وا  هب  ار  یفده  ناوتب  هک  درادن  ياهدارا  روعش و  اب  ِلعاف  اریز  دش  لئاق  ناوتیمن  ییاغ  تلع  فده و  ناهج ، يارب  هکنآ  موس 
ناوتیم يور  نیا  زا  دنیآیم و  دـیدپ  رگیدـکی ، رب  اهنآ  ریثأت  هّدام و  تارذ  لاقتنا  رثا  رد  هّدام ) لصا  هن   ) ناهج ياههدـیدپ  هکنآ  مراهچ 

نایم رد  ار  یعیبط  تیلعاـف  یعون  ناوتیم  رثکادـح  تسناد و  يدـعب  ياههدـیدپ  يارب  يدادـِعا  تلع  طرـش و  یعون  ار  یلبق  ياههدـیدپ 
هب ار  ییایمیش  یکیزیف و  ياههدیدپ  ای  دروآ  باسح  هب  هویم  يارب  یعیبط  لعاف  ار  تخرد  الثم  تفریذپ و  تایدام 

*****
و يدام ص 292 297 ، ینیب  ناهج  کیژولوئدـیا ، ياهرگنـس  زا  يرادـساپ  هب : دـینک  عوجر  هداـم  فیرعت  موهفم و  اـب  ییانـشآ  يارب  . 1

. مکی لهچ و  سرد  مود ، دلج  هفسلف ، شزومآ 
هحفص 114) )

. درادن شخب  یتسه  یهلا و  لعاف  هب  جایتحا  ياهدیدپ  چیه  یلو  داد  تبسن  اهنآ  ياهلماع 
نآ دراد و  لوصا  ریاس  رب  مّدقت  رظن ، کی  زا  تسا و  یسانش  تخانـش  هب  طوبرم  هک  دوزفا  هدش  دای  لوصا  رب  ناوتیم  زین  ار  یمجنپ  لصا 

دنکیم تابثا  ار  تایدام  هّدام و  دوجو  اهنت  یّسح ، براجت  نوچ  و  دشاب ، یّسح  هبرجت  زا  هتساخرب  هک  دراد  رابتعا  یتخانـش  اهنت  تسنیا :
. دوب دهاوخن  لوبق  لباق  يرگید  زیچ  چیه  دوجو  و 

لوـصا ریاـس  یـسررب  هـب  يور  نـیا  زا  درادـن ، درجم  دـقن  هـب  جاـیتحا  رگید  دـش 1 و  راکـشآ  قباـس  سرد  رد  لـصا ، نیا  یتسرداـن  اـما 
: میزادرپیم

لصا 1 یسررب 

یناهرب هنوگچیه  تسین و  لیلد  یب  فازگ و  يداعّدا  زج  يزیچ  دوریم  رامـش  هب  يّدام  ینیب  ناهج  رد  لصا  نیرت  یـساسا  هک  لـصا  نیا 
. تسا راوتـسا  هبرجت ، ّسح و  تلاصا  رب  هک  یتسیلایرتام  یـسانش  تفرعم  ساسارب  ًاصوصخم  درک  هماـقا  ناوتیمن  تعیبط  ءارواـم  یفن  رب 

تابثا ار  يزیچ  دیوگب و  ینخـس  دشابیم  تایدام  هّدام و  هک  شدوخ  ورملق  ءاروام  رد  ناوتیمن  یّـسح  هبرجت  چیه  هک  تسا  نشور  اریز 
ءارواـم دوجو  ناوتیمن  نآ  قبط  رب  هک  تسنیا  تشاد  راـهظا  ناوـتیم  ییارگ  ّسح  ِقـطنم  ساـسارب  هک  يزیچ  رثکادـح  و  دـنک ، یفن  اـی 

هک ار  يّدامریغ  روما  زا  يرایـسب  ناسنا ، هک  میدرک  هراشا  البق  دنریذپب و  ار  نآ  دوجو  لامتحا  دیاب  مک  تسد  سپ  درک ، تابثا  ار  تعیبط 
رب يدایز  یلقع  نیهارب  زین  و  دـنکیم ، كرد  يروضح ، ملع  اـب  ار  حور  دوخ  هلمج  زا  دنتـسین و  هّداـم  صاوخ  هّداـم و  ياـهیگژیو  ياراد 

هناـقداص و ياـهایؤر  درجم ، حور  دوجو  رب  دـهاوش  نیرتـهب  زا  تسا 2 و  طوبـضم  یفـسلف ، بتک  رد  هک  هدـش  هماـقا  درجم ، روما  دوجو 
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رب هک  ینیهارب  لاح ، ره  هب  تسا 3 . مالسلا ) ةولصلا و  مهیلع   ) ادخ ءایلوا  ءایبنا و  تامارک  تازجعم و  زین  ناضاترم و  ياهراک  زا  يرایـسب 
. دنکیم تیافک  لصا ، نیا  لاطبا  يارب  هدش 4  هماقا  وا  ندوبن  ینامسج  لاعتم و  يادخ  دوجو 

*****
. مهدجیه ات  مهدزیس  سرد  هفسلف ، شزومآ  و  مهدزناش ، ات  متشه  سرد  یقیبطت ، يژولوئدیا  هب : دینک  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  . 1

. مهن لهچ و  مراهچ و  لهچ و  سرد  مود ، دلج  هفسلف ، شزومآ  هب : دینک  عوجر  هنومن ، يارب  . 2
. مود سرد  مسیسکرام ، لوصا  رب  هدرشف  يدقن  ك : ر . . 3

. هفسلف شزومآ  زا  موس  تصش  مود و  تصش و  سرد  باتک ، نیمه  زا  متشه  متفه و  سرد  ك : ر . . 4
هحفص 115) )

لصا 2 یسررب 

. تسا یندیرفآان  هّدام ، هک  هدش  يریگ  هجیتن  سپس  دیکأت و  هّدام ، ندوب  يدبا  یلزا و  رب  لصا  نیا  رد 
ياهبرجت چـیه  تسا و  دودـحم  هبرجت ، دُرب  اریز  تسین ، تابثا  لباق  یبرجت ، یملع و  لیالد  ساسارب  هّداـم ، ندوب  يدـبا  یلزا و  ـالوا  یلو 

. دنک تابثا  ناکم ، ای  نامز  رظن  زا  ار  ناهج  ندوب  تیاهن  یب  دناوتیمن 
يورین ضرف  مزلتسم  یلزا ، یکیناکم  تکرح  کی  ضرف  هکنانچ  تسین  هدننیرفآ  زا  نآ  يزاین  یب  مزلتـسم  هّدام ، ندوب  یلزا  ضرف  ًایناث  و 

. كّرحم يورین  زا  نآ  يزاین  یب  هن  تسا  یلزا  كرحم 
، هداـم تسا  لاـحم  هک  میدرک  تاـبثا  متـشه  سرد  رد  تسا و  نآ  ِندوب  دوجولا  بجاو  ياـنعم  هب  هّداـم  ندوـب  یندـیرفآان  نیا ، رب  نوزفا 

. دشاب دوجولا  بجاو 

لصا 3 یسررب 

مه لصا  نیا  میکح ، يادخ  دوجو  تابثا  اب  ًاعبط  دـشابیم و  راگدـیرفآ  راکنا  یعیبط  هجیتن  هک  تسا  ناهج  يدـنمفده  راکنا  موس ، لصا 
یگنهامه ناهج و  زیچ  نآ  تفگـش  ماظن  هدـهاشم  اب  یلقاع  ناسنا  ره  هنوگچ  هک  تسه  لاؤس  نیا  ياـج  نیا ، رب  هوـالع  دوشیم . لاـطبا 

!؟ دربیمن ناهج  يدنمفده  هب  یپ  دوشیم ، ّبترتم  اهنآ  رب  هک  يرامشیب  حلاصم  دیاوف و  نآ و  ياههدیدپ 

لصا 4 یسررب 

دوشیم و دراو  نآ ، رب  يدایز  تالاکـشا  هک  تساه  هدـیدپ  يّدام  طباور  رد  تیلع  نتـسناد  رـصحنم  يّدام ، ینیب  ناهج  ِلـصا  نیمراـهچ 
: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم 

شیادـیپ دـهاش  هراومه  اـم  هک  یتروص  رد  دـیایب  دوجو  هب  ناـهج  رد  يدـیدج  دوـجوم  هاـگ  چـیه  دـیابن  لـصا  نیا  قـبط  هکنآ  تسخن :
رکف و تاـساسحا و  فطاوع و  روعـش و  تاـیح و  اـهنآ  نیرتمهم  هک  میتـسه  ناـسنا  تاـناویح و  ملاـع  رد  صوصخ  هب  ینیون  تادوجوم 

. تسا هدارا  راکتبا و 
هحفص 116) )

! دنتسین هّدام  ّصاوخ  زج  يزیچ  مه  اههدیدپ  نیا  دنیوگیم : اهتسیلایرتام 
، هدش دای  ياههدیدپ  رد  یگژیو  نیا  تسا و  يریذپ  تمـسق  دادتما و  تایدام ، هّدام و  ریذـپان  کیکفت  یگژیو  الوا  مییوگیم : باوج  رد 
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. دوشیمن تفای 
نیا دقاف  هّدام ، ینامز  نخس : رگید  هب  و  تسا ، هدوبن  دوجوم  ناج ، یب  هّدام  رد  کش  دیمانیم  هّدام » ّصاوخ   » مانب هک  ار  اههدیدپ  نیا  ًایناث 

هب زاـین  دوـشیم  هدـیمان  هّداـم  ّصاوـخ  ماـن  هـب  هـک  یتادوـجوم  نـیا  ندـمآ  دـیدپ  سپ  تـسا ، هدـش  اـهنآ  دـجاو  دــعب ، هدوـب و  ّصاوـخ 
. تسا شخب  یتسه  يداجیا و  تلع  نامه  نیا  و  دروآ ، دوجو  هب  هّدام  رد  ار  اهنآ  هک  دراد  ياهدنروآدیدپ 

، هّدام تاّرثأت  ریثأت و  رد  اریز  دـشاب  يربج  ناـهج ، ياههدـیدپ  همه  دـیاب  نآ  ساـسارب  هک  تسنآ  لوق  نیا  مهم  تالاکـشا  زا  رگید  یکی 
هنوگ ره  راکنا  مزلتـسم  تسا  نادـجو  تهادـب و  فـالخ  هکنیا  رب  هوـالع  راـیتخا ، راـکنا  درادـن و  دوجو  باـختنا ، راـیتخا و  يارب  ییاـج 

یگدنز يارب  ار  ییاهدـمایپ  هچ  اهـشزرا  تیلوئـسم و  راکنا  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  تسا و  يونعم  یقالخا و  شزرا  هنوگ  ره  تیلوئـسم و 
. تشاد دهاوخ  یناسنا 

رظن رد  نآ  دوجو  يارب  ار  یتلع  دـیاب  دیـسر  تابثا  هب  ـالبق  هکناـنچ  دـشاب  دوجولا  بجاو  دـناوتیمن  هّداـم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ماجنارـس ، و 
رگیدکی اب  تایدام  نایم  رد  اهنت  اهیگتسبمه  تاطابترا و  هنوچ  نیا  اریز  دوب  دهاوخن  يدادِعا  یعیبط و  للع  لیبق  زا  یتلع  نینچ  و  تفرگ ،

یتلع تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  هّدام  هک  یتلع  سپ  دشاب . هتـشاد  شدوخ  تلع  اب  ار  ياهطبار  نینچ  دـناوتیمن  هّدام  لک  اما  دوشیم  رّوصت 
. دشابیم يّدام  ءاروام  يداجیا و 

نآ دقن  کیتکلاید و  مسیلایرتام   15

یکیتکلاید یکیناکم و  مسیلایرتام 

هحفص 119) )
رـصع زاغآ  رد  دننکیم . نایب  یّـصاخ  لکـش  هب  ار  نآ  ياههدـیدپ  ناهج و  شیادـیپ  مادـک ، ره  هک  دراد  یفلتخم  ياههخاش  مسیلایرتام ،

دندرکیم و هیجوت  یکیناکم ، تکرح  ساسارب  ار  ناهج  ياههدیدپ  شیادـیپ  ینتوین ، کیزیف  میهافم  زا  هدافتـسا  اب  اهتـسیلایرتام  دـیدج ،
دننامه ار  ناـهج  نخـس : رگید  هب  دوشیم ، كّرحتم  مسج  دراو  جراـخ ، زا  هک  دنتـسنادیم  یّـصاخ  هکّرحم  يورین  لولعم  ار  یتکرح  ره 
تکرح هب  میظع  نیشام  نیا  لک  هجیتن ، رد  دوشیم و  لقتنم  رگید ، ءزج  هب  ییزج  زا  كّرحم  يورین  هک  دندرکیم  رّوصت  یگرزب  نیـشام 

. دیآیم رد 
: هکنآ هلمج  زا  تفرگیم . رارق  نیفلاخم ، داقتنا  دروم  هک  تشاد  ییاهفعـض  هطقن  دـش  هدـیمان  یکیناکم » مسیلایرتام   » مانب هک  هیـضرف  نیا 

نآ دراو  جراخ ، زا  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  ییورین  زین  ناـهج ، هیلوا  هّداـم  تکرح  يارب  دـیاب  دـشاب  یجراـخ  يورین  لولعم  یتکرح  ره  رگا 
. دشاب هدش  هّدام  ملاع  رد  تکرح  نیتسخن  أشنم  مک ، تسد  هک  تسا  يدام  ءاروام  يدوجوم  نتفریذپ  نآ ، همزال  و  دشاب ، هدش 

ناوتیمن ار  ناهج  ياههدیدپ  همه  هک  یتروص  رد  درک  هیجوت  یکیناکم  يورین  اب  ناوتیم  ار  یلاقتنا  یعضو و  تاکرح  اهنت  هکنآ : رگید 
. تفریذپ اههدیدپ  ریاس  شیادیپ  يارب  ار  يرگید  لماع  تلع و  دیاب  راچان  تسناد و  یناکم  تارییغت  هب  رصحنم 

يارب يرگید  لـماع  نتفاـی  ددـصرد  اهتــسیلایرتام  هـک  دـش  بجوـم  تاـضارتعا ، نـیا  هـب  نداد  خـساپ  زا  یکیناـکم  مسیلاـیرتام  یناوتاـن 
هب ار  تاکرح  زا  یضعب  مک ، تسد  دنیآرب و  ناهج  ياهینوگرگد 

هحفص 120) )
. دنریگب رظن  رد  هّدام  يارب  یبنُجدوخ  یعون  دننک و  ریسفت  یکیمانید 

ّداضت ار  تکرح  لماع  لگه ، یفـسلف  میهافم  زا  هدافتـسا  اـب  سلگنا ) سکراـم و   ) کـیتکلاید مسیلاـیرتام  بتکم  ناراذـگناینب  هلمج ، زا 
ریثأت و  یناگمه ، تکرح  و  هّدام ، ندوب  یندـیرفآان  ینادواـج و  لوصا : نتفریذـپ  رب  هوـالع  دـندرک و  دادـملق  يّداـم ، ياههدـیدپ  ینورد 
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: دندرک حرطم  ناشدوخ  هیضرف  نییبت  يارب  ار  عوضوم  لصا  هس  رگیدکی ؛ رب  اههدیدپ  لباقتم 
. یلخاد ّداضت  لصا   - 1

. یفیک تارییغت  هب  یّمک  تارییغت  لیدبت  ای  شهج  لصا   - 2
تعیبط يوپاکت  نوناق  ای  یفن  یفن  لصا   - 3

میزادرپیم 1: اهنآ  دقن  هب  سپس  میهدیم و  هدش  دای  لوصا  زا  کی  ره  نوماریپ  يرصتخم  حیضوت  اجنیا  رد 

نآ دقن  داضت و  لصا 

ینوگرگد تکرح و  بجوم  اـهنآ  داـضت  تسا و  زت ) یتـنآ  زت و   ) دـض ود  زا  بکرم  ياهدـیدپ  ره  هک  تسنآ  رب  کـیتکلاید  مسیلاـیرتام 
ياهفطن ياراد  غرم ، مخت  الثم  دیآیم . دوجو  هب  تساهنآ  زتنس »  » هک يدیدج  هدیدپ  ددرگیم و  بلاغ  زت » یتنآ   » هکنیا ات  دوشیم  هدیدپ 

. دیآیم دوجو  هب  تساهنآ  زتنس  هک  هجوج  سپس  دنکیم و  مضه  شدوخ  رد  ار  ییاذغ  داوم  دنکیم و  دشر  ًاجیردت  هک  تسا 
قتشم و و  ییادتبا ، تایضایر  رد  يداضت  قیرفت ، عمج و  هکنانچ  تسا  یکیزیف  ياههدیدپ  رد  داضت  زا  ياهنومن  یفنم ، تبثم و  هتسیرتکلا 

. دوریم رامش  هب  یلاع  تایضایر  رد  يداضت  لارگتنا ،
هقبط زت  یتـنآ  هک  رگراـک  هقبط  يراد ، هیامرـس  هعماـج  رد  هلمج  زا  دراد و  دوـجو  مه  یخیراـت  یعاـمتجا و  ياههدـیدپ  رد  ناـیرج  نـیا 
. دباییم ققحت  تسا  یتسینومک  یتسیلایسوس و  هعماج  هک  اهنآ  زتنس  دوشیم و  بلاغ  نآ  رب  ًاجیردت  دنکیم و  دشر  تسا  راد  هیامرس 

*****
. دینک هعجارم  يّدام ، ینیب  ناهج  کیتکلاید و  تکرح و  تالاقم  کیژولوئدیا ، ياهرگنس  زا  يرادساپ  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  . 1

هحفص 121) )
دقن * 

دـنک و فیعـضت  ار  يرگید  اهنآ  زا  یکی  هک  ياهنوگ  هب  رگیدـکی  راـنک  رد  يّداـم  دوجوم  ود  نتفرگ  رارق  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسخن 
تیلک نایرج ، نیا  الوا  یلو  دوشیم  هظحالم  شتآ ، بآ و  رد  هکنانچ  تسین  یـسک  چـیه  راـکنا  دروم  دوش  یهتنم  نآ ، يدوباـن  هب  یتح 
دوجو ًایناث  تفای و  ناوتیم  نآ  فالخرب  لاثم  اـهرازه  اهدـص و  اریز  تفریذـپ  لومـش  ناـهج  ینوناـق  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیمن  درادـن و 
هدرمش لاحم  کیزیفاتم ، هفـسلف  کیـسالک و  قطنم  رد  هک  یـضقانت  داضت و  هب  یطبر  يّدام ، ياههدیدپ  زا  یخرب  نایم  رد  يداضت  نینچ 
يدحاو عوضوم  هدش  دای  ياهلاثم  رد  تسا و  دحاو » عوضوم   » رد نیـضیقن  نیّدض و  عامتجا  هدـش  هتـسناد  لاحم  هچنآ  اریز  درادـن  هدـش 

قتـشم و ای  قیرفت  عمج و  عامتجا  دـننام  دـناهدروآ  نیّدـض  عامتجا  يارب  اهتـسیسکرام  هک  یکحـضم  ياهلاثم  زا  میرذـگب  درادـن . دوجو 
ره رگا  ًاثلاث  دـناهدرک و  يراد  هیامرـس  ياـهروشک  رد  يرگراـک  تموکح  لیکـشت  هراـبرد  هک  یبذاـک  ياـهیئوگبیغ  اـی  لارگتنا و … و 

ياهدیدپ اهنآ  زا  کی  ره  اریز  تفرگ  رظن  رد  يرگید  بیکرت  مه  زت  یتنآ  زت و  زا  کی  ره  يارب  دیاب  دـشاب  ّدـض  ود  زا  بکرم  ياهدـیدپ 
! دشاب دادضا  تیاهن  یب  زا  بکرم  يدودحم  هدیدپ  ره  دیاب  هجیتن  رد  دنشاب و  ّدض  ود  زا  بکرم  تسیابیم  روبزم  لصا  قبط  دنتسه و 
ناربج ار  یکیناکم  مسیلایرتام  فعض  هطقن  هلیسونیدب  دناهتساوخ  دناهدرک و  یفرعم  تکرح ، لماع  ناونع  هب  ار  ینورد  داضت  هکنیا  اما  و 

رد هک  یکیناکم  ياهتکرح  دوجو  هکنیا  رب  هوالع  درادن . دوجو  ياهیـضرف  نینچ  رب  یملع  لیلد  چیه  هک  تسنیا  شلاکـشا  نیرتمک  دننک 
پوت ینورد  داضت  رثا  رد  مه  ار  لاـبتوف  پوت  تکرح  هکنیا  رگم  تسین  راـکنا  لـباق  هجو  چـیه  هب  دـیآیم  دوجو  هب  یجراـخ  يورین  رثا 

!! نآ هب  تسیلابتوف  ياپ  دروخرب  رثا  رد  هن  دننادب و 

نآ دقن  شهج و  لصا 
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دیآیم دوجو  هب  يدیدج  هدیدپ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تسین و  يدحاو  ّطخ  رد  یجیردت و  ناهج ، ياهینوگرگد  همه  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ماـن هب  يرگید  لـصا  هب  اهتـسیسکرام  درک  یقلت  قباـس ، ینوـگرگد  تکرح و  هلاـبند  ار  نآ  ناوـتیمن  تسین و  نیـشیپ  هدـیدپ  هیبـش  هـک 

هک یماگنه  یّمک  تارییغت  هک  دناهدرک  دومناو  نینچ  کسمت و  یفیک » تارییغت  هب  یّمک  تارییغت  زا  راذگ   » ای شهج » »
هحفص 122) )

بآ دسرب  هک  ینیعم  ّدـح  هب  بآ  ترارح  هجرد  نتفر  الاب  هکنانچ  دوشیم  یعون  یفیک و  رییغت  شیادـیپ  بجوم  دیـسر  یـصاخ  هطقن  هب 
عیاـم هب  لیدـبت  دـسرب  هطقن  نآ  هـب  شترارح  هـجرد  رد  هـک  یماـگنه  دراد و  یـصاخ  بوذ  هـطقن  يزلف  ره  دوـشیم و  راـخب  هـب  لیدـبت 

. دهدیم خر  بالقنا ، دسرب  ینیعم  دح  هب  دبای و  تدش  تافالتخا ، هک  یماگنه  مه  هعماج  رد  ددرگیم .
دقن * 

ینیعم تیمک  دوجو  هب  طورـشم  یـصاخ  هدیدپ  شیادیپ  هک  تسنیا  رثکادح  دوشیمن و  تیفیک  هب  لیدـبت  تیمک ، يدروم  چـیه  رد  الوا 
. تسا ترارح  زا  ینیعم  رادقم  دوجو  هب  طورشم  راخب ، هب  بآ  ندش  لیدبت  هکلب  دوشیمن  راخب  هب  لیدبت  بآ ، ترارح  هجرد  الثم  دشاب 

تیمک شهاک  رثا  رد  تسا  نکمم  هکلب  دوش  لصاح  قباس ، ياهتیمک  یجیردت  شیازفا  رثا  رد  مزال ، تیمک  نیا  هک  درادن  یترورض  ًایناث 
. تسا ترارح  شهاک  هب  طورشم  بآ ، هب  راخب  ندش  لیدبت  هکنانچ  دبای  ققحت  نیشیپ ،

هکنانچ دوشیم  لصاح  یجیردـت  تروص  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین  یناـهگان  یعفد و  تروص  هب  هشیمه  یفیک  تارییغت  ًاـثلاث 
. تسا یجیردت  هشیش ، موم و  ندش  بوذ 

هن و  تیفیک ، هب  تیمک  لیدبت  هن  تسا ، یعیبط  ياههدیدپ  زا  یخرب  ققحت  يارب  یـصاخ  تیمک  موزل  تفریذـپ  ناوتیم  ار  هچنآ  نیاربانب ،
ای شهج  مان  هب  یلومـش  ناـهج  نوناـق  سپ  یعون . یفیک و  تارییغت  همه  يارب  یطرـش  نینچ  تیلک  هن  و  تیمک ، یجیردـت  شیازفا  موزل 

. درادن دوجو  یفیک ، تارییغت  هب  یّمک  تارییغت  زا  راذگ 

نآ دقن  یفن و  یفن  لصا 

تالوحت نایرج  رد  هک  تسنیا  دوشیم  هدـیمان  زین  تعیبط  يوپاکت  ای  نیّدـض  لـماکت  نوناـق  ماـن  هب  یهاـگ  هک  یفن  یفن  لـصا  زا  روظنم 
هکناـنچ ددرگیم . یفن  زتنـس »  » هلیـسو هب  دوخ  هبون  هب  زین  زت » یتنآ   » دوشیم و یفن  زت » یتـنآ   » هلیـسو هب  زت »  » هراومه یکیتکلاـید  ریگارف 

یفن هجوج ، هلیـسو  هب  دوخ  دـنکیم و  یفن  ار  غرم  مخت  هفطن ، دوشیم و  یفن  دـیدج ، ياههناد  اب  نآ  دوخ  دـنکیم و  یفن  ار  هناد  هاـیگ ،
نخس رگید  هب  تسا و  هنهک  هدیدپ  زا  رتلماک  يون  هدیدپ  ره  اما  ددرگیم .

هحفص 123) )
ار تالّوحت  ریـس  تهج  هک  تسا  هتفهن  هتکن ، نیمه  رد  لصا  نیا  تیمها  و  دـشابیم ، لماکت  هب  ور  يدوعـص و  هشیمه  یکیتکلاـید ، ریس 

. دنکیم دیکأت  تالّوحت ، نایرج  ندوب  یلماکت  ندوب و  يدوعص  رب  دهدیم و  ناشن 
دقن * 

لـصا رگا  دیآیم و  شیپ  يدیدج  تیعقوم  عضو و  دوریم و  نیب  زا  قباس  تیعقوم  عضو و  یلوحت  ینوگرگد و  ره  رد  هک  تسین  یکش 
دـناهدرک و لصا  نیا  يارب  هک  يریـسفت  هب  هجوت  اب  اما  دوب ، دـهاوخن  لوحت  همزال  نایب  زا  شیب  يزیچ  میریگب  ینعم  نیمه  هب  ار  یفن  یفن 
ره هک  ینعم  نیا  هب  ناهج  تالوحت  تاکرح و  همه  ندوب  یلماکت  تفگ : دـیاب  دناهتـسناد  نآ  ندوب  یلماکت  تکرح و  تهج  نیبم  ار  نآ 

رتلماک دوشیم  برـس  هب  لیدبت  عشعـشت ، رثا  رد  هک  مویناروا  ایآ  تسین . لوبق  لباق  دشاب  نیـشیپ  هدـیدپ  زا  رتلماک  ًاموزل  يدـیدج  هدـیدپ 
دکـشخیم و هک  یتخرد  هایگ و  ایآ  ددرگیم ؟ بآ  هب  لیدبت  هک  راخب  ای  دباییم ، لماکت  دوشیم  راخب  هب  لیدبت  هک  بآ  ایآ  ددرگیم ؟

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 600 

http://www.ghaemiyeh.com


یعیبط تادوجوم  زا  یخرب  هک  تسنیا  تفریذپ  ناوتیم  هک  ار  يزیچ  اهنت  سپ  دوشیم ؟ رتلماک  دنامیمن  یقاب  نآ  زا  ياهویم  هناد و  چیه 
ناوتیمن ناـهج  ياههدـیدپ  همه  يارب  یلک  نوناـق  کـی  ناوـنع  هب  مه  ار  لـماکت  نیارباـنب ، دـنوشیم . رتلماـک  لوـحت ، تکرح و  رثا  رد 

. تفریذپ
دننام تسناوتیم  اـهنت  دوبیم  تباـث  لومـش ، ناـهج  یلک و  تروص  هب  لوصا  نیا  همه  هکنیا  ضرف  هب  مینکیم : ناـشن  رطاـخ  ناـیاپ ، رد 
يزاین یب  يانعم  هب  ناهج  رد  تباث  یلک و  نیناوق  دوجو  اما  دنک . نایب  ار  اههدیدپ  شیادیپ  یگنوگچ  یعیبط ، مولع  رد  هدـش  تباث  نیناوق 

دوجولا نکمم  تایدام ، هّدام و  نوچ  میدرک  نایب  هتـشذگ  ياهـسرد  رد  هکنانچ  تسین و  شخب  یتسه  تلع  هدـنروآدیدپ و  زا  اههدـیدپ 
. دوب دنهاوخ  دوجولا  بجاو  هب  دنمزاین  هرورضلاب  دنتسه ،

هحفص 124) )

ادخ یگناگی   16

همّدقم

هحفص 127) )
ریبدت هدنرادهگن و  هدنروآ و  هدیدپ  هک  ییاناوت  اناد و  يادخ  دیدرگ  تباث  نیرفآ ، ناهج  يادخ  دوجو  ترورض  هتـشذگ ، ياهـسرد  رد 

هک دش  نشور  ینیب ، ناهج  نیا  عاونا  تالاکـشا  نایب  اب  میتخادرپ و  يّدام  ینیب  ناهج  یـسررب  هب  ریخا ، ياهـسرد  رد  تسا و  ناهج  هدننک 
. درادن یلوبق  لباق  هیجوت  تسا و  یلوقعمان  ِضرف  ادخ ، یب  ِناهج  ِضرف 

. میزاس راکشآ  ار  ناکرشم  ياههشیدنا  یتسردان  میزادرپب و  دیحوت  هلأسم  هب  هک  تسا  هدیسر  نآ  تبون  نونکا ،
، ناسانـش هعماج  فرط  زا  یفلتخم  ياهرظن  هتفای ، لوحت  هنوگچ  هدمآ و  دـیدپ  اهناسنا  نایم  رد  هنوگچ  زیمآ  كرـش  دـیاقع  هکنیا  هرابرد 

. درادن يدامتعا  لباق  نشور و  لیلد  اهنآ  زا  مادکچیه  یلو  تسا  هدش  راهظا 
يروصت نینچ  هک  هدوب  ینیمز  ینامـسآ و  ياههدیدپ  عونت  هدهاشم  ییادخ ، دنچ  كرـش و  هب  شیارگ  لماع  نیتسخن  تفگ : ناوتب  دیاش 

هب دنتـسم  اـهیبوخ  هک  دنتـشادنپ  یـضعب  هلمج ، زا  و  داد ، رارق  یـصاخ  يادـخ  ریبدـت  تحت  اـهنآ  زا  عون  ره  هک  تسا  هدروآ  دوـجو  هب  ار 
. دندش ناهج  يارب  أدبم  ود  هب  لئاق  بیترت ، نیدب  تسا و  ّرش  يادخ  هب  دنتسم  اهیدب  و  ریخ ، يادخ 

اهنآ هک  دـمآ  دوجو  هب  يرادـنپ  نینچ  دراد  ینیمز  ياههدـیدپ  رد  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  رون  هک  يریثأت  هب  هجوت  اـب  رگید  يوس  زا 
. دنراد ینیمز  تادوجوم  هب  تبسن  تیبوبر ، یعون 

يارب هک  دش  نیا  بجوم  سوملم ، سوسحم و  دوبعم  نتشاد  هب  لیم  رگید ، يوس  زا  و 
هحفص 128) )

هاتوک ياههدوت  نایم  رد  اهتب  دوخ  مک ، مک  دنزادرپب و  اهنآ  شتـسرپ  هب  دنزاسب و  کیلوبمـس  ياههناشن  اههمـسجم و  ضورفم ، نایادـخ 
زا ات  دـندومن  عضو  اهتب  شتـسرپ  يارب  ییاهنییآ  ناشدوخ  تامّهوت  ساسارب  ياهلیبق  ره  هکلب  تلم  ره  دـندرک و  ادـیپ  تلاـصا  هبنج  رکف ،

گنر ناشدوخ  ياهـسوه  یناویح و  تالیامت  هب  رگید ، فرط  زا  دننک و  ءاضرا  یلََدب ، تروص  هب  ار  یتسرپادخ  هب  يرطف  شیارگ  یفرط 
يراـسگیم و یبوکیاـپ و  صقر و  اـب  مأوـت  ياهنـشج  يرازگرب  مه  زوـنه  دـنزیرب و  یبهذـم  مسارم  بلاـق  رد  ار  اـهنآ  دنـشخبب و  سدـقت 

. دراد جاور  ناتسرپ ، تب  نایم  رد  یبهذم  مسارم  ناونع  هب  ینارتوهش 
هداس دـیاقع  راکفا و  زا  هدافتـسا  ءوس  بجوم  هک  دوب  ناراـّبج  نادـنمتردق و  هناـیوج  يرترب  هناـهاوخدوخ و  ضارغا  اـهنیا  همه  رب  نوزفا 

دندرکیم و جـیورت  ءاقلا و  ار  زیمآ  كرـش  راکفا  ناشدوخ  هطلـس  تردـق و  هعـسوت  يارب  يور ، نیا  زا  دـشیم و  مدرم  ياههدوت  هناحول 
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ینشور ياهدومن  هکنانچ  دندومنیم . دادملق  یبهذم ، مسارم  ءزج  ار  اهتوغاط  شتسرپ  دندشیم و  لئاق  تیبوبر  یعون  زین  ناشدوخ  يارب 
. تفای ناوتیم  اهروشک  رگید  رصم و  ناریا و  دنه و  نیچ و  نیطالس  نایم  رد  ار  اههزیگنا  نیا  زا 

لماکت دـشر و  عنام  تفای و  جاور  تفرگ و  لکـش  اهناسنا  نایم  رد  یفلتخم  لماوع  للع و  ریثأت  تحت  زیمآ ، كرـش  ياهنییآ  لاح ، ره  هب 
اب هزراـبم  هب  ادـخ  ناربماـیپ  ياهـشالت  زا  یمیظع  شخب  يور ، نیا  زا  دـیدرگ و  يدـیحوت  یهلا و  نید  زا  يوریپ  هیاـس  رد  اـهناسنا  یعقاو 

. تسا هدش  نایب  ًاررکم  میرک  نآرق  رد  ناشیا  ياهناتساد  هکنانچ  دش ، هداد  صاصتخا  ناکرشم ، كرش و 
هدادیم لیکـشت  ناهج ، ياههدیدپ  زا  یخرب  يارب  لاعتم  يادخ  زا  ریغ  يدوجوم  یبوبر  هب  داقتعا  ار  زیمآ  كرـش  دـیاقع  ساسا  نیاربانب ،

رد یلو  دناهدوب  هتفریذپ  ار  تیقلاخ  رد  دیحوت  عقاو ، رد  دناهدوب و  ناهج  هدننیرفآ  یگناگی  هب  دقتعم  ناکرـشم ، زا  يرایـسب  یتح  تسا و 
ار هدننیرفآ  يادخ  دنراد و  هدهع  هب  القتـسم  ار  ناهج  ریبدت  هرادا و  ناشیا ، نامگ  هب  هک  دناهدوب  لئاق  یمود  هجرد  نایادـخ  رتلزان ، هبترم 

. دناهدیمانیم بابرالا  ّبر  نایادخ و  يادخ 
یضعب نامگ  هب  و  دنتـشادنپیم ، ادخ  نارتخد  ار  ناشیا  كرـشم ، بارعا  هک  دنتـسه  ناگتـشرف  یـضعب ، نامگ  هب  نادرگراک  نایادخ  نیا 

. یئرمان تادوجوم  زا  یصاخ  عون  ای  نیشیپ  ياهناسنا  زا  یضعب  حاورا  ای  ناگراتس  حاورا  رگید ، یضعب  نامگ  هب  و  دنتسه ، نایرپ  نایّنج و 
هحفص 129) )

هب داقتعا  اب  ادـخ  تیقلاخ  هب  داـقتعا  دنتـسین و  رگیدـکی  زا  كاـکفنا  لـباق  یقیقح ، تیبوبر  تیقلاـخ و  هک  میدرک  هراـشا  مهد  سرد  رد 
ناشدیاقع لاطبا  يارب  دناهتشادن و  اهنآ  ضقانت  هب  هجوت  دناهتشاد  یضقانتم  تاداقتعا  نینچ  هک  یناسک  تسین و  راگزاس  يرگید  تیبوبر 

. دوش نایب  اهنآ  ضقانت  هجو  هک  تسا  یفاک 
هب اجنیا  رد  ام  تسا و  روکذـم  یفـسلف ، یمالک و  فلتخم  بتک  رد  هک  هدـش  هماقا  يددـعتم  نیهارب  لاعتم ، يادـخ  یگناگی  تاـبثا  يارب 

. تسا ناکرشم  دیاقع  ّدر  تیبوبر و  رد  دیحوت  هب  رظان  ًامیقتسم  هک  میزادرپیم  یناهرب  نایب 

ادخ یگناگی  رب  یناهرب 

قولخم و ناهج ، ياههدـیدپ  زا  کی  ره  هکنیا  ای  دوب : دـهاوخن  نوریب  لاـح ، دـنچ  زا  دـشاب  ادـخ  دـنچ  اـی  ود  ياراد  ناـهج ، هکنیا  ضرف 
کی هدیرفآ  یگمه  ای  و  دـنیآیم ، باسح  هب  ضورفم ، نایادـخ  زا  یکی  لولعم  اهنآ  زا  هتـسد  ره  ای  و  دـنوشیم ، ضرف  اهنآ  همه  لولعم 

. دنوشیم ضرف  ناهج ، نادرگراک  ّربدم و  ناونع  هب  رگید  نایادخ  هدش  هدرمش  ادخ 
( شخب یتسه  تلع  هدـننیرفآ =(  دـنچ  ای  ود ، هکنیا  ياـنعم  اریز  تسا  لاـحم  دـشاب  هدـننیرفآ  دـنچ  ياراد  ياهدـیدپ  ره  هکنیا  ضرف  اـما 
ره هک  یتروص  رد  دـیآیم  دـیدپ  دوجو  دـنچ  هجیتن ، رد  دـننک و  هضاـفا  ار  يدوجو  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  تسنیا  دـننیرفایب  ار  يدوجوم 

. دوب دهاوخن  يدحاو  دوجوم  هنرگ  دراد و  دوجو  کی  طقف  يدوجوم 
هب مئاق  یقولخم  ره  هک  تسنیا  شا  همزال  دنـشاب  تاقولخم  زا  یـصاخ  هعومجم  ای  قولخم  کی  هدـننیرفآ  اهنآ  زا  کی  ره  هکنیا  ضرف  اما 

اهنت يزاین  نینچ  دوش و  یهتنم  شا  هدننیرفآ  هب  تیاهن  رد  هک  يزاین  رگم  دشاب  هتشادن  يرگید  دوجوم  هب  يزاین  دشاب و  شدوخ  هدننیرفآ 
. دوب دهاوخ  هدننیرفآ  نامه  ِناگدیرفآ  هب 

ماظن ناـهج ، هک  یتروص  رد  تسا ، رگیدـکی  زا  لزعنم  ددـعتم و  ياـهماظن  دوجو  ناـهج ، يارب  ادـخ  دـنچ  ضرف  همزـال  نخـس : رگید  هب 
ياههدیدپ نیب  مه  و  دنراد ، زاین  رگیدکی  هب  دنراذگیم و  رثا  رگیدکی  رب  دنطبترم و  رگیدکی  اب  نامزمه ، ياههدیدپ  مه  دراد و  يدحاو 

یلبق هدیدپ  ره  تسا و  رارقرب  طابترا  هدنیآ ، ياههدیدپ  اب  یلعف  هدیدپ  نیب  و  یلعف ، ياههدیدپ  اب  هتشذگ 
هحفص 130) )

نآ رب  يدـحاو  ماظن  دـشابیم و  طـبترم  هتـسبمه و  ءازجا  ياراد  هک  یناـهج  نینچ  سپ  دـنکیم . مهارف  ار  يدـعب  هدـیدپ  شیادـیپ  هنیمز 
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. دشاب شخب  یتسه  تلع  دنچ  لولعم  دناوتیمن  تسامرفمکح 
حیحص مه  یـضرف  نینچ  دنـشابیم  ناهج  ریبدت  هرادا و  راد  هدهع  نارگید  تسا و  یکی  ناگدیرفآ ، همه  هدننیرفآ  هک  دوش  ضرف  رگا  و 

يارب یهار  يرگید  لقتـسم  دوجوم  چـیه  دنـشابیم و  شخب  یتسه  تلع  هب  مئاـق  شیتـسه  نوئـش  ماـمت  اـب  یلولعم  ره  اریز  دوب  دـهاوخن 
یتسه لعاف  هرطیس  تردق و  هطیح  رد  یگمه  دوشیم و  لصاح  تلع ، کی  تالولعم  نیب  هک  یتاّرثأت  ریثأت و  رگم  درادن  نآ  رد  فّرـصت 
ياـنعم اریز  دوب  دـهاوخن  ّبر »  » تقیقح رد  اـهنآ  زا  مادـکچیه  تروص ، نیا  رد  دریگیم و  ماـجنا  وا  ینیوکت  نذا  اـب  دراد و  رارق  شخب ،
تسین یلالقتسا  تاریثأت ، تافّرصت و  هنوگنیا  هک  تسنیا  ضرف  دهد و  ماجنا  دوخ  بوبرم  رد  یلالقتـسا  فّرـصت  هک  تسنیا  ّبر  یقیقح 

اب یتافانم  ینانادرگراک  بابرا و  نینچ  ضرف  دریگیم و  ماجنا  دـهدیم  وا  هک  ییورین  اب  هدـننیرفآ و  تیبوبر  عاعـش  رد  اهنآ  یگمه  هکلب 
میرک و نآرق  رد  تشاد و  دـهاوخن  تیقلاخ  رد  دـیحوت  اب  یتافانم  دـشاب  یهلا  نذا  هب  هک  مه  یتیقلاخ  هکنانچ  درادـن  تیبوبر  رد  دـیحوت 

هرابرد هکنانچ  تسا  هدش  تباث  ادخ  ناگدـنب  زا  یـضعب  يارب  یلالقتـسا  ریغ  یلّفطت و  ياهریبدـت  قلخ و  هنوگنیا  دوجو  هفیرـش ، تایاور 
: دیامرفیم ع )  ) یسیع ترضح 

.2 ًاْرمَأ » ِتارِّبَدُْملاَف  : » دیامرفیم زین  1 و  ِینْذِِإب » ًاریَط  ُنوکَتَف  اهِیف  ُخُْفنَتَف  ِینْذِِإب  ِریَّطلا  ِۀَئیَهک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلَْخت  ْذِإ  َو  »
لولعم يارب  اهنآ  دّدـعت  هک  تسا  هتـساخرب  يدادـِعا  يدام و  للع  اب  ادـخ  هسیاقم  زا  ناهج ، يارب  ادـخ  دـنچ  ناکما  مّهوت  هکنآ : لـصاح 

دنچ ناوتیمن  یلولعم  چـیه  يارب  درک و  هیبشت  اـهتلع  هنوگنیا  هب  ناوتیمن  ار  شخب  یتسه  تلع  هک  یتروص  رد  درادـن . یلاکـشا  دـحاو ،
. دومن ضرف  یلالقتسا  ّربدم  ّبر و  دنچ  ای  شخب  یتسه  تلع 

هک دوش  مولعم  ات  درک  تقد  تیلع ، عون  نیا  ياهیگژیو  شخب و  یتسه  تلع  يانعم  رد  يوس ، کی  زا  دـیاب  مّهوت  نیا  عفد  يارب  نیاربانب ،
ماظن نینچ  هک  ددرگ  نشور  ات  دومن  لمأت  ناهج ، یگتـسبمه  رد  دیاب  رگید  يوس  زا  و  تسا ، لاحم  دحاو ، لولعم  يارب  یتلع  نینچ  دّدعت 

يا هتسبمه 
*****

هیآ 110. هدئام ، هروس  . 1
هیآ 5. تاعزان ، هروس  . 2

هحفص 131) )
. دشاب ّلقتسم  ّبر  دنچ  ریبدت  تحت  ای  ادخ  دنچ  هدیرفآ  دناوتیمن 

تیبوبر تیقلاخ و  يانعم  هب  هک  یتروص  رد  ادـخ  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  یـضعب  يارب  ینیوکت  تیالو  هب  ندـش  لئاق  هک  دـش  نشور  ًاـنمض 
هّللا مالـس   ) راهطا همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  یعیرـشت  تیالو  هکنانچ  تشاد  دهاوخن  دیحوت  اب  یتافانم  دـشابن  یلالقتـسا 

. تسا یهلا  نذا  اب  لاعتم و  يادخ  فرط  زا  نوچ  درادن  یهلا  یعیرشت  تیبوبر  اب  یتافانم  نیعمجا ) مهیلع 

دیحوت یناعم   17

همّدقم

هحفص 135) )
يانعم هب  نافرع ، قالخا و  مالک و  هفـسلف و  لها  ناسل  رد  تسا  ندرمـش » اتکی  نتـسناد و  هناگی   » ياـنعم هب  يوغل  رظن  زا  هک  دـیحوت  هژاو 
ماسقا  » ناونع هب  یهاگ  ددرگیم و  ظاـحل  یـصاخ  تیثیح  رد  لاـعتم  يادـخ  نتـسناد  هناـگی  اـهنآ  همه  رد  هک  دوریم  راـکب  ینوگاـنوگ 

. تسین راتشون  نیا  کبس  اب  بسانتم  اهنآ  همه  یسررب  و  دوشیم ، دای  اهنآ  زا  دیحوت » بتارم   » ای و  دیحوت »
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: مینکیم هدنسب  اهثحب  نیا  اب  نآ  تاحالطصا  نیرتبسانم  نیرتفورعم و  نایب  هب  اجنیا  رد  يور ، نیا  زا 

دّدعت یفن   1

داقتعا حیرص و  كرش  ربارب  رد  تسا  یتاذ  نورب  ترثک  دّدعت و  یفن  ادخ و  تینادحو  هب  داقتعا  نامه  دیحوت ، فورعم  حالطصا  نیتسخن 
. دشاب هتشاد  يرگید  زا  ياهناگادج  لقتسم و  دوجو  مادک  ره  هک  ياهنوگ  هب  ادخ  دنچ  ای  ود ، هب 

بیکرت یفن   2

. تسا هوقلاب  لعفلاب و  ءازجا  زا  یهلا  تاذ  ندوبن  بکرم  یتاذ و  نورد  تطاسب  تیدحَا و  هب  داقتعا  يانعم  هب  نآ  حالطصا  نیمود 
سرد رد  هکنانچ  دننکیم  نایب  بیکرت ) یفن   ) یبلس تفص  تروص  هب  ًابلاغ  ار  ینعم  نیا 

هحفص 136) )
. تطاسب موهفم  اب  ات  تسا  رتانشآ  نآ ، یفن  اب  الباقتم  بیکرت و  موهفم  اب  ام  نهذ  اریز  دش  هراشا  مهد 

تاذ رب  دئاز  تافص  یفن   3

دیحوت  » مان هب  هک  تسا  تاذ  رب  دـئاز  تافـص  یفن  یهلا و  تاذ  دوخ  اب  هیتاذ  تافـص  یگناگی  هب  داـقتعا  ياـنعم  هب  نآ  حالطـصا  نیموس 
ار یهلا  تافص  هک  هرعاشا ) دننام   ) یناسک ربارب  رد  تسا ، هدش  حرطم  تافص » یفن   » ناونع هب  تیاور  ناسل  رد  دوشیم و  هدیمان  یتافص »

. دناهدش هینامث » ءامدق   » هب لئاق  هتشادنپ و  تاذ  رب  دئاز  يروما 
جراخ لاح ، دـنچ  زا  دـشاب  هتـشاد  ياهناگادـج  ءازاب » ام   » قادـصم و یهلا ، تافـص  زا  کی  ره  رگا  هک  تسنیا  یتافـص  دـیحوت  رب  لـیلد 
تباث البق  دشاب و  ءازجا  زا  بکرم  یهلا ، تاذ  هک  تسنیا  شا  همزال  دنوشیم و  ضرف  یهلا  تاذ  لخاد  رد  اهنآ  قیداصم  ای  دوب : دـهاوخن 

دوجولا نکمم  هکنیا  ای  و  دندرگیم ؛ روصت  هدننیرفآ ، یهلا  تاذ  زا  جراخ  اهنآ  قیداصم  هکنیا  ای  و  تسا ، لاحم  يزیچ  نینچ  هک  میدرک 
هک دوریمن  نامگ  تسا و  حیرـص  كرـش  تاذ و  دّدعت  يانعم  هب  اهنآ  ندوب  دوجولا  بجاو  ضرف  اما  دنوشیم . هتـشاگنا  ادخ  هدـیرفآ  و 

نیا دـقاف  ضرفلا  یلع  هک  یهلا  تاذ  هک  تسنیا  مزلتـسم  تافـص ، ندوب  دوجولا  نکمم  ضرف  اـما  دوـش و  نآ  هب  مزلتـسم  یناملـسم  چـیه 
هب دنیرفایب و  تایح »  » مان هب  ار  يدوجوم  تسا  تایح  دقاف  ًاتاذ  هکنیا  اب  الثم  ددرگ ، فصّتم  اهنآ  هب  سپس  دنیرفایب و  ار  اهنآ  تسا  تافص 

دقاـف ًاـتاذ  شخب ، یتـسه  تلع  تسا  لاـحم  هک  یتروـص  رد  تردـق و …  ملع و  دروـم  رد  نینچمه  و  ددرگ ، تاـیح  ياراد  نآ ، هلیـسو 
تافـص ریاس  هب  فصّتم  و  تردـق ، ملع و  تایح و  ياراد  شناگدـیرفآ  هیاس  رد  هک  تسنیا  رتاوسر  نآ  زا  و  دـشاب ، شتاقولخم  تالامک 

! دوش هیلامک 
یمیهافم اهنآ  یگمه  هکلب  دنرادن  یهلا  تاذ  زا  رگیدکی و  زا  ياهناگادج  قیداصم  یهلا  تافص  هک  دوشیم  نشور  اهضرف  نیا  نالطب  اب 

. دنکیم عازتنا  تسا ، یهلا  سدقم  تاذ  نامه  هک  یطیسب  دحاو  قادصم  زا  لقع ، هک  دنتسه 
هحفص 137) )

یلاعفا دیحوت   4

ياهراک ماجنا  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسنیا  دوشیم  هدـیمان  یلاعفا » دـیحوت   » نیملکتم هفـسالف و  ناـسل  رد  هک  دـیحوت  مراـهچ  حالطـصا 
. دنکب وا  هب  یکمک  هنوگ  چیه  دناوتیمن  يدوجوم  چیه  درادن و  زیچ  چیه  سک و  چیه  هب  يزاین  شدوخ 
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نینچ لولعم  اریز  ددرگیم  تباث  دـشابیم  شتالولعم  همه  هب  تبـسن  تیمویق  نامه  هک  شخب  یتسه  تلع  یگژیو  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا 
. درادن شدوخ  زا  یلالقتسا  هنوگچیه  تسوا و  هب  قلعت » طبر و  نیع   » یفسلف حالطصا  هب  و  تلع ، هب  مئاق  دوجو ، مامت  اب  یتلع 

تیکلاـم تردـق و  تسوا و  ینیوـکت  یقیقح و  ِتیکلاـم  تنطلـس و  تردـق و  هـطیح  رد  وا و  زا  دراد  هـچ  ره  سک  ره  نخـس : رگید  هـب 
هک یلاوما  رب  دـبع »  » يرابتعا ِتیکلام  هکنانچ  دـشاب ، هتـشاد  نآ  اب  یتمحازم  هکنیا  هن  تسا  نآ  عورف  زا  یهلا و  تردـق  لوط  رد  نارگید 
هب دـنمزاین  لاعتم  يادـخ  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  هالومل .» هدـی  یف  ام  دـبعلا و   » تسا یلوم »  » يرابتعا تیکلام  لوط  رد  دـنکیم  بسک 

!؟ تسوا هب  مئاق  وا و  زا  اهنآ  دوجو  نوئش  یتسه و  مامت  هک  دشاب  یناسک  کمک 

یلالقتسا ریثأت   5

دنتـسین و لاعتم  يادـخ  زا  زاـین  یب  زین  ناـشدوخ  ياـهراک  رد  یهلا  تاـقولخم  ینعی  تسا 1  ریثأت  رد  لالقتـسا  دـیحوت ، مجنپ  حالطـصا 
، تقیقح رد  دیامرفیم و  هدومرف و  اطع  اهنآ  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  ییورین  هیاس  رد  ادـخ و  نذا  هب  دـنراد  رگیدـکی  رد  هک  ییاهریثأت 
تیلعاف و تسا و  یهلا  سدقم  تاذ  نامه  دشخبیم  ریثأت  زیچ ، همه  رد  اج و  همه  رد  يرگید  هب  جایتحا  نودـب  القتـسم و  هک  یـسک  اهنت 

. دشابیم نآ  وترپ  رد  وا و  ریثأت  تیلعاف و  لوط  رد  نارگید  ریثأت 
دهدیم تبـسن  لاعتم ، يادخ  هب  ار  ناسنا ) ّنج و  کلم و  دننام   ) یعیبطریغ یعیبط و  ياهلعاف  راثآ  میرک ، نآرق  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب 

ار ادخ  هب  دانتسا  نیا  مدرم ، هک  دراد  رارصا  دنکیم و  وا  هب  دنتسم  مه  ار  ناتخرد  نداد  هویم  هایگ و  ندییور  ناراب و  ندیراب  لثملا ، یف  و 
. دنشاب هتشاد  هجوت  نآ ، هب  هراومه  دنریذپب و  دننک و  كرد  دشابیم  بیرق  ياهلعاف  هب  دانتسا  لوط  رد  هک 

*****
. دنربیم راکب  ینعم  نیا  رد  ار  یلاعفا » دیحوت   » ریبعت افرع ، . 1

هحفص 138) )
ماجنا ار  يراک  هک  دـهد  نامرف  يرازگتمدـخ  ای  دـنمراک  هب  ياهرادا  سیئر  رگا  میروآیم : يرابتعا  روما  زا  یلاـثم  نهذ ، هب  بیرقت  يارب 
دانتسا ءالقع ، هکلب  تسا  هدنامرف  سیئر و  هب  دنتسم  يرتالاب  هبترم  رد  لاح ، نیع  رد  دباییم  ماجنا  رازگتمدخ  تسد  زا  راک  هکنیا  اب  دهد 

. دنرامشیم رتیوق  رتشیب و  هدنهد ، نامرف  هب  ار  راک 
ینهذ ياهتروص  ریظن  یتهج  زا  تسا و  یهلا  هدارا  هب  مئاق  یلعاف  ره  دوجو  هک  اجنآ  زا  تسا و  یبتارم  هلـسلس  ياراد  زین  ینیوکت  تیلعاف 

دیآیم دیدپ  يرثؤم  لعاف و  ره  زا  هک  يدوجو  راثآ  همه  يور  نیا  زا  یلعألا » لثملا  هّلل  و   » دـشابیم اهنآ  هدـننک  رّوصت  هب  مئاق  هک  تسا 
«. میظعلا یلعلا  هّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال   » دوب دهاوخ  لاعتم  يادخ  هب  دنتسم  یهلا و  ینیوکت  هدارا  نذا و  هب  طونم  يرتالاب  هبترم  رد 

مهم هجیتن  ود 

هراشا البق  هکنانچ  اریز  دـنادن  شتـسرپ  راوازـس  لاعتم ، يادـخ  زج  ار  يزیچ  چـیه  سک و  چـیه  ناـسنا ، هک  تسنیا  یلاـعفا  دـیحوت  هجیتن 
. تسا تیبوبر  تیقلاخ و  همزال  تیهولوا ، نخس : رگید  هب  دوب و  دهاوخن  تدابع  راوازس  دشاب  هدنب  ّبر  قلاخ و  هک  یسک  زج  میدرک 

وا زا  اهنت  دنک و  لکوت  وا  رب  اهراک  همه  رد  دشاب و  ادخ  رب  ناسنا ، ِدامتعا  مامت  هک  تسنیا  شریخا  يانعم  هب  دیحوت  هجیتن  رگید ، يوس  زا 
شیاهیدنمزاین اههتساوخ و  نیمأت  يارب  يداع  بابـسا  هک  یماگنه  یتح  و  دشاب ، هتـشادن  وا  هب  وا و  زا  زج  يدیما  سرت و  دهاوخب و  يرای 

. دنک نیمأت  ار  وا  زاین  مه  يداعریغ  ياههار  زا  دناوتیم  ادخ  اریز  دوشن  دیمون  مه  زاب  دشابن  مهارف 
ٌفْوَخ ِهّللا ال  َءاـِیلْوَأ  َّنِإ  ـالَأ   » ددرگیم رادروخرب  يریظن  یب  یحور  شمارآ  زا  دریگیم و  رارق  یهلا  صاـخ  تیـالو  تحت  یناـسنا  نینچ 
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.1 َنُونَزْحی » ْمُه  َو ال  ْمِهیَلَع 
َو ُُدبْعَن  كایِإ  : » تسا هدش  هدـیناجنگ  دـنکیم  رارکت  ار  نآ  هبترم  هد  مک  تسد  هنازور  یناملـسم  ره  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هجیتن  ود  نیا 

«. نیعَتْسَن كایِإ 
*****

هیآ 62. سنوی ، هروس  . 1
هحفص 139) )

ههبش کی  عفد 

سپ دهاوخن  يرای  ادخ  زج  یـسک  چیه  زا  ناسنا  هک  تسنیا  لماک  دیحوت  ياضتقم  رگا  هک  دیایب  نهذ  هب  ياههبـش  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
. دشاب حیحص  مه  ادخ  ءایلوا  هب  لّسوت  دیابن 

لّـسوت يارب  يراک  ادـخ  نذا  هب  زاین  نودـب  القتـسم و  ناشیا  هک  دـشاب  ناونع  نیا  هب  رگا  ادـخ  ءایلوا  هب  ندـش  لّـسوتم  هک  تسنیا  باوج 
هب ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  ار  ناشیا  ادخ  هک  دشاب  ناونع  نیا  هب  رگا  اما  تسین . راگزاس  دـیحوت ، اب  یلّـسوت  نینچ  دـنهدیم  ماجنا  هدـننک 

نوئـش زا  هکلب  درادن  دـیحوت  اب  یتافانم  اهنت  هن  دـنوش  ناشیا  هب  لّسوتم  هک  تسا  هداد  روتـسد  مه  مدرم  هب  هداد و  رارق  شدوخ  ياهتمحر 
. دریگیم ماجنا  وا  رما  هب  اریز  دوب  دهاوخ  تعاطا  تدابع و  رد  دیحوت 

رما نیا  هک  تسنیا  خـساپ  تسا ؟ هدرک  ناشیا  هب  لّـسوت  هب  رما  ار  مدرم  ارچ  هداد و  رارق  ار  یلیاـسو  نینچ  لاـعتم  يادـخ  ارچ  هکنیا  اـما  و 
تدابع و هب  نارگید  قیوشت  و  هتسیاش ، ناگدنب  يالاو  ماقم  یفرعم  درمـشرب : ار  روما  نیا  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  دراد و  ییاهتمکح  یهلا ،
ار دوخ  دنوش و  رورغم  ناشدوخ  ياهتدابع  هب  یناسک  هکنیا  زا  يریگولج  و  تسا ، هدش  یماقم  نینچ  هب  نانآ  ندیـسر  بجوم  هک  یتعاطا 

مهیلع  ) تیب لها  تیالو  تمعن  زا  هک  یناسک  يارب  هنافـسأتم  هکنانچ  دـنرادنپب ، یناـسنا  تـالامک  نیرترب  ياراد  تاـماقم و  نیرتیلاـع  رد 
. تسا هداد  خر  دناهدوب  مورحم  ناشیا  هب  لّسوت  و  مالسلا ) ةولصلا و 

رایتخا ربج و   18

همّدقم

هحفص 143) )
دراد اهناسنا  یگدنزاس  رد  یمیظع  شقن  هک  تسا  يدنمشزرا  فراعم  زا  یلالقتسا ، ریثأت  رد  دیحوت  دش  هراشا  نیـشیپ ، سرد  رد  هکنانچ 

زا تسا و  هدیدرگ  مهارف  نآ ، حیحص  مهف  هنیمز  ینوگانوگ  تانایب  اب  هدش و  عقاو  ناوارف  دیکأت  دروم  میرک ، نآرق  رد  تهج ، نیمه  هب  و 
. تسا یهلا  ردق  اضق و  هدارا و  تیشم و  نذا و  هب  اههدیدپ  همه  نتسناد  طونم  اهنآ  هلمج 

دراد و حیحـص  نییبـت  میلعت و  هب  زاـین  رگید ، يوس  زا  و  ینـالقع ، يرکف و  دـشر  هب  زاـین  يوـس ، کـی  زا  بلطم ، نیا  حیحـص  كرد  اـما 
شزغل راچد  دناهدرکن  هدافتـسا  نآرق ، یقیقح  نیرـسفم  موصعم و  نایاوشیپ  میلاعت  زا  ای  دـناهدوب و  یفاک  یلقع  دـشر  دـقاف  ای  هک  یناسک 

، نآرق همکحم  تایآ  زا  يرایـسب  حیرـص  فالخرب  هتـشادنپ و  لاعتم  يادخ  هب  تیلع ، ریثأت و  هنوگ  ره  صاصتخا  يانعم  هب  ار  نآ  هدـش و 
هک هدـش  يراـج  نیا ، رب  یهلا  تداـع  ـالثم  هک  دـناهدرک  دومناو  نینچ  دـناهدومن و  یفن  طـیاسو ، بابـسا و  زا  ار  یتیلع  ریثأـت و  هنوگ  ره 

شتآ و هنرگ ، دروآ و  دوجو  هب  ار  یباریـس  يریـس و  بآ ، ندیـشون  اذغ و  ندروخ  ماگنه  ای  دـنک  داجیا  ار  ترارح  شتآ ، دوجو  ماگنه 
؟ دنرادن یباریس  يریس و  ترارح و  رد  يریثأت  بآ ، اذغ و 
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دروم يو  تیلوئـسم  ناسنا و  يرایتخا  لاعفا  دروم  رد  ار  نآ  ياهدـمآ  یپ  هک  ددرگیم  راکـشآ  یماـگنه  يرکف  فارحنا  نیا  موش  راـثآ 
. تسنیا يرکف  زرط  نینچ  هجیتن  ینعی  میهد . رارق  یسررب 

هب اهنآ  هب  تبسن  ناسنا  تیلعاف  ددرگ و  لاعتم  يادخ  هب  دنتسم  ًامیقتسم  مه  یناسنا  لاعفا 
هحفص 144) )

یگژیو نیرتمهم  یفن  يانعم  هب  هک  تسا  ناسنا  زا  تیلوئسم  بلـس  ییارگربج و  یـشیدناژک ، نیا  هدننک  هابت  جیاتن  زا  یکی  نخـس : رگید 
، ناـسنا هک  یتروص  رد  اریز  تسا . مالـسا  یعیرـشت  ماـظن  هلمج  زا  یقوقح و  یقـالخا و  یتـیبرت و  ماـظن  ره  یگدوهیب  یچوپ و  و  ناـسنا ،

هکلب دـنام . دـهاوخن  یقاب  رفیک ، شاداپ و  یهن و  رما و  فیلکت و  هفیظو و  يارب  ییاج  رگید  دـشاب  هتـشادن  شیاهراک  ماجنا  رد  يراـیتخا 
تـسد هب  یلقع  نیهارب  هفیرـش و  تایاور  همیرک 1 و  تایآ  زا  هکنانچ  اریز  دـشابیم  زین  نیوکت  ماـظن  ندوب  فدـه  یب  یچوپ و  مزلتـسم 

، لاعتم يادخ  یگدنب  تدابع و  يرایتخا و  تیلاعف  اب  ات  تسا  ناسنا  شنیرفآ  هنیمز  ندش  مهارف  تعیبط ، ناهج  شنیرفآ  زا  فده  دیآیم 
، ناسنا هک  یتروص  رد  و  دوش ، راگدرورپ  هژیو  ياهتمحر  تفایرد  هتـسیاش  ددرگ و  لئان  یهلا  برق  ماقم  یناکما و  تالامک  نیرتـالاو  هب 

ضقن شنیرفآ ، فدـه  دـش و  دـهاوخن  یهلا  ناوضر  ینادواج و  ياهتمعن  شاداپ و  تفاـیرد  هتـسیاش  دـشاب  هتـشادن  یتیلوئـسم  راـیتخا و 
لیکشت ار  نآ  ياهکسورع  اهناسنا  هک  دمآ  دهاوخ  رد  يزاب  بش  همیخ  عیسو  هنحص  کی  تروص  هب  شنیرفآ  هاگتـسد  دیدرگ و  دهاوخ 

رارق شاداپ ، شیاتـس و  دروم  یخرب  و  رفیک ، شهوکن و  دروم  یـضعب  سپـس  دـیآیم و  دـیدپ  نانآ  رد  یتاکرح  رایتخا ، یب  دـنهدیم و 
. دنریگیم

هب دنتـسناوتیم  هک  دوب  يرگمتـس  ياهتموکح  یـسایس  ضارغا  دش  كانرطخ  شیارگ  نیا  شرتسگ  جاور و  بجوم  هک  یلماع  نیرتمهم 
راداو ناشتدایـس  هطلـس و  نتفریذـپ  هب  ار  هاگآان  ياههدوت  دـننک و  هیجوت  ار  ناشدوخ  تسیاشان  ياهرادرک  اهراتفر و  راـکفا ، نیا  هلیـسو 

باسح هب  اهتلم  هدـننکریدخت  لماع  نیرتمهم  ار  ییارگربج  دـیاب  یتسار  هب  دـنراد و  زاب  مایق  تکرح و  تمواـقم و  زا  ار  ناـشیا  دـنیامن و 
. دروآ

نیب لماک و  دـیحوت  نیب  عمج  ِناوت  ناشدوخ  هن  یلو  دـندوب  هدرب  یپ  شیارگ ، نیا  فعـض  طاقن  هب  شیبامک  هک  یناـسک  رگید ، يوس  زا 
دـندش و ضیوفت  هب  دـقتعم  دـنتفرگیم  هرهب  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالـس   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  میلاعت  زا  هن  دنتـشاد و  ار  ربج  یفن 

دنلب فراعم  زا  دـندش و  یلتبم  یـشیدناژک  فارحنا و  زا  يرگید  عون  هب  دنتـسناد و  جراخ  یهلا ، تیلعاف  هریاد  زا  ار  ناسنا  يرایتخا  لاعفا 
. دندیدرگ مورحم  نآ ، يالاو  جیاتن  یمالسا و 

*****
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نیا زا  دـندوب  هتخانـش  ار  نآرق  یقیقح  نیرـسفم  نیملعم و  مه  دنتـشاد و  ار  فراعم  نیا  كرد  يارب  یفاـک  دادعتـسا  مه  هک  یناـسک  اـما 
تیلوئـسم هدومرف و  اطع  ناشیا  هب  لاعتم  يادـخ  هک  یتردـق  عاعـش  رد  ار  دوخ  يراـیتخا  تیلعاـف  یفرط  زا  دـندنام و  نوصم  یـشیدناژک 

تفرعم نیا  جـیاتن  هب  دـندرک و  كرد  يرتـالاب  هبترم  رد  ار  یهلا  یلالقتـسا  یلاـع و  ریثأـت  رگید ، فرط  زا  و  دـنتفریذپ ، ار  نآ  رب  ّبترتـم 
. دنتفای تسد  دنمشزرا ،

دوشیم تفای  هنیمز ، نیا  رد  يرگنـشور  تانایب  تسا  هدیـسر  ام  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نادناخ  زا  هک  یتایاور  رد 
طوبضم یهلا ، ردق  ءاضق و  هدارا و  تیـشم و  نذا و  باوبا  رد  زین  و  ضیوفت ، ربج و  یفن  تعاطتـسا و  ناونع  تحت  ثیدح ، بتک  رد  هک 

شزغل فارحنا و  راچد  ات  دـناهدرک  یهن  قیقد ، لـئاسم  نیا  رد  روغ  زا  ار  دادعتـسا  مک  دارفا  هک  دوشیم  تفاـی  یتاـیاور  نینچمه  تسا و 
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. دندرگن
، عوضوم تیمها  هب  هجوتاب  یلو  تسین  راتـشون  نیا  اب  بسانتم  اهنآ  همه  یـسررب  هک  دراد  ینوگانوگ  داـعبا  راـیتخا ، ربج و  هلأـسم  يراـب ،

هیـصوت دـنراد  رتشیب  قیقحت  هب  هقالع  هک  یناـسک  هب  میهد و  هئارا  نآ ، تجاـح  دروم  ِداـعبا  زا  یـضعب  نوماریپ  ياهداـس  ناـیب  میـشوکیم 
. دنشاب هتشاد  ییابیکش  هلأسم ، یفسلف  یلقع و  ینابم  نتخومآ  يارب  هک  مینکیم 

رایتخا حیضوت 

رد ار  نآ  یـسک  ره  اریز  دوشیم  عقاو  ناـسنا ، ییاسانـش  دروـم  هک  تسا  يروـما  نیرت  ینیقی  زا  یکی  باـختنا ، يریگ و  میمـصت  تردـق 
یماگنه یتح  دوشیم و  هاگآ  یملع  نینچ  اب  شدوخ  یناور  تالاح  ریاس  زا  هکنانچ  دباییم  ریذـپاناطخ ، يروضح  ملع  اب  شیوخ  نورد 

. دهد هار  دوخ ، هب  يدیدرت  نآ  هرابرد  دناوتیمن  دنکیم و  كرد  يروضح  ملع  اب  ار  کش »  » دوخ دوجو  دراد  کش  يزیچ  هرابرد  هک 
ای دهد  تکرح  ار  شتـسد  ای  دیوگن ، ای  دـیوگب  ار  ینخـس  دـناوتیم  هک  دـباییم  شیوخ  نورد  هب  یهجوت  كدـنا  اب  یـسک  ره  نینچمه 

دنکن و…  ای  دنک  لوانت  ار  ییاذغ  ای  دهدن ،
دنکیم اذغ  ندروخ  هدارا  هک  ياهنسرگ  دننام  تسا  یناویح  يزیرغ و  تالیامت  عابـشا  تهج  رد  یهاگ  يراک ، ماجنا  رب  نتفرگ  میمـصت 

یهاگ و  دریگیم ؛ بآ  ندیشون  رب  میمصت  هک  ياهنشت  ای 
هحفص 146) )

يوراد یتمالس  نتفای  زاب  يارب  هک  یـضیرم  دننام  تسا  یناسنا  دنلب  ياهنامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  ینالقع و  ياهتـساوخ  ءاضرا  تهج  رد 
زا مشچ  قیاقح ، فشک  ملع و  لیـصحت  هار  رد  هک  یهوژپ  شناد  ای  دـنکیم ، يراددوخ  يذـیذل  ياذـغ  ندروخ  زا  دروخیم و  ار  یخلت 
هب ندیـسر  هار  رد  ار  شدوخ  تایح  یتح  هک  يراکادف  زابرـس  ای  دـنکیم ، هراومه  دوخ  رب  ار  یناوارف  ياهجنر  دـشوپیم و  يّدام  ذـیاذل 

. دنکیم ادف  شیالاو  ياهنامرآ 
لیاضف هب  ندیـسر  يارب  صخـش  دـیآ و  دـیدپ  یمحازت  نوگانوگ ، ياهتـساوخ  نیب  هک  دوشیم  رهاـظ  یماـگنه  یناـسنا  شزرا  عقاو ، رد 

رتشیب رایتخا  اب  هک  يراک  ره  درذگب و  شدوخ  یناویح  تسپ و  ياهتساوخ  زا  یهلا ، ناوضر  برق و  يدبا و  یحور و  تالامک  یقالخا و 
شاداپ و يارب  ار  يرتشیب  قاقحتـسا  تشاد و  دـهاوخ  يونعم  یحور و  لّزنت  ای  لماکت  رد  يرتشیب  ریثأت  دریگ  ماجنا  رت  هناهاگآ  باختنا  و 

. دروآ دهاوخ  دیدپ  رفیک ،
نیا زا  شیباـمک  یناـسنا  ره  یلو  تسین  ناـسکی  زیچ  همه  هب  تبـسن  دارفا و  هـمه  رد  یناـسفن ، تـالیامت  ربارب  رد  تمواـقم  تردـق  هـتبلا 

. دیامن تیوقت  ار  نآ  دناوتیم  دنک  نیرمت  رتشیب  ردق  ره  دراد و  ياهرهب  دازآ ) هدارا   ) يدادادخ تبهوم 
رما نینچ  هرابرد  کش  نهذ و  شیوشت  بجوم  نوگانوگ ، تاهبـش  دیابن  تسین و  رایتخا  هدارا و  دوجو  رد  يدـیدرت  چـیه  ياج  نیاربانب ،

نایدا و یقالخا و  یتیبرت و  ياهماظن  همه  رد  یهیدب  لصا  کی  ناونع  هب  رایتخا  دوجو  میدرک  هراشا  هکنانچ  ددرگ و  یهیدـب  ینادـجو و 
. تشاد دهاوخن  دوجو  شاداپ ، رفیک و  شیاتس و  شهوکن و  فیلکت و  هفیظو و  يارب  ییاج  نآ ، نودب  و  هدش ، هتفریذپ  ینامسآ  عیارش 

يارب ییاـج  اـت  دوش  هداد  خـساپ  اـهنآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یتاهبـش  هدـش  ربـج  هب  شیارگ  یهیدـب و  تقیقح  نیا  زا  فارحنا  بجوـم  هچنآ 
. میزادرپیم اهنآ  نیرتمهم  عفد  هب  هدرشف  روط  هب  اجنیا  رد  يور ، نیا  زا  دنامن . یقاب  دیدرت ، هسوسو و 

نایارگربج تاهبش  عفد 

: تسا رارق  نیا  زا  نایارگربج  تاهبش  نیرتمهم 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 608 

http://www.ghaemiyeh.com


اهلیم نیا  دوجو  هن  و  دریگیم ، لکش  ینورد ، ياهلیم  ندش  هتخیگنارب  رثا  رد  ناسنا  هدارا   - 1
هحفص 147) )

. دنامیمن یقاب  باختنا ، رایتخا و  يارب  ییاج  سپ  ینوریب . لماوع  هلیسو  هب  اهنآ  ندش  هتخیگنارب  هن  تسا و  ناسنا  رایتخا  رد 
هجیتن يراـک ، ماـجنا  رب  میمـصت  هکنیا  هن  دـنکیم  مهارف  يریگ ، میمـصت  هدارا و  يارب  ار  هنیمز  اـهلیم  ندـش  هتخیگنارب  هک  تسنیا  خـساپ 
دیدرت تلاح  دراوم ، زا  يرایسب  رد  هک  تسنیا  شدهاش  دنک و  بلـس  ار  تمواقم  تردق  هک  يروط  هب  دشاب  اهلیم  ندش  هتخیگنارب  يربج 
ماجنا يراوشد  هب  یهاگ  دراد و  راک  ناـیز  دوس و  شجنـس  لـمأت و  هب  جاـیتحا  يریگ ، میمـصت  دـهدیم و  تسد  ناـسنا ، يارب  یلدود  و 

. دریگیم
ییوراد ییاذغ و  داوم  ریثأت  تحت  هک   ) ددغ حـشرت  تثارو ، لیبق  زا  ینوگانوگ  لماوع  هدـش  تباث  فلتخم ، مولع  رد  هچنآ  بسحرب   - 2

نیا فالتخا  عبات  اهناسنا  راتفر  فالتخا  تسا و  رثؤم  ناسنا ، هدارا  نتفرگ  لکـش  رد  یعامتجا ، یطیحم و  لماوع  زین  و  دشابیم ) یـصاخ 
هتساخرب ار  ناسنا  لاعفا  ناوتیمن  نیاربانب ، تسا . هدش  عقاو  دییأت ، دروم  شیبامک  بلاطم  نیا  زین  ینید  نوتم  رد  هکنانچ  دشابیم . لماوع 

. تسناد يو  دازآ  هدارا  زا 
نیا همه  دوـجو  اـب  هک  تسا  ینعم  نیدـب  هکلب  تسین  لـماوع  نیا  ریثأـت  یفن  ياـنعم  هب  دازآ ، هدارا  راـیتخا و  نتفریذـپ  هک  تـسنیا  خـساپ 

. دنیزگرب ار  یکی  فلتخم ، ياههزیگنا  محازت  ماگنه  دنک و  تمواقم  دناوتیم  ناسنا  لماوع ،
، ضوع رد  یلو  دزاسیم  راوشد  ار  تساـهنآ  فـالخ  تهج  رد  هک  يراـک  شنیزگ  تمواـقم و  یهاـگ  لـماوع ، نیا  زا  یخرب  توق  هتبلا 

رگید هداعلا و  قوف  تاناجیه  هکناـنچ  دـهدیم  شیازفا  ار  شاداـپ  قاقحتـسا  هتـشاد  لاـمک  رد  يرتشیب  ریثأـت  یـشنیزگ  تمواـقم و  نینچ 
. ددرگیم مرج  فیفخت  رفیک و  شهاک  بجوم  راوشد ، طیارش 

و تسا ، هاگآ  اهنآ  عوقو  زا  لبق  ناسنا ، لاعفا  هلمج  زا  و  ناهج ، ياههدیدپ  همه  هب  لاعتم ، يادخ  هک  تسنیا  نایارگربج  رگید  ههبـش   - 3
نیاربانب تسین . نکمم  نآ ، زا  فّلخت  دـش و  دـهاوخ  عقاو  یهلا ، یلزا  ملع  قبط  رب  ثداوح  همه  راچان  سپ  تسین . رادرب  اطخ  یهلا ، ملع 

. تشاد دهاوخن  دوجو  ناسنا ، باختنا  رایتخا و  يارب  ییاج 
، تیرایتخا فصو  هب  مه  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  و  تسا ، هتفرگ  قلعت  دوشیم  عقاو  هک  نانچنآ  ياهثداح  ره  رب  یهلا  ملع  هک  تسنیا  خـساپ 

هب رگا  سپ  تسا  مولعم  لاعتم ، يادخ  يارب 
هحفص 148) )

. دوشیم عقاو  یهلا ، ملع  فالخرب  دبای  ققحت  تیربج ، فصو 
هکنیا هن  داد ، دهاوخ  ماجنا  ار  نآ  تفرگ و  دهاوخ  يراک  ماجنا  رب  میمصت  یطیارش  نالف  رد  صخـش  نالف  هک  دنادیم  لاعتم  يادخ  الثم 
رایتخا اب  یتافانم  یهلا ، یلزا  ملع  سپ  دـشاب ، هتفرگ  قلعت  لعاف ، رایتخا  هدارا و  اب  نآ  طابترا  زا  رظن  فرـص  لعف ، عوقو  هب  طقف  یهلا  ملع 

. درادن ناسنا  دازآ  هدارا  و 
سرد رد  ام  تسین و  راگزاس  ناسنا ، رایتخا  اب  نانآ  نامگ  هب  هک  تسا  ردـق  ءاضق و  هلأسم  هب  طوبرم  ناـیارگربج ، تاهبـش  زا  رگید  یکی 

. تخادرپ میهاوخ  هلأسم  نیا  حیضوت  هب  هدنیآ 

؟ تسیچ نید   19

ردق اضق و  موهفم 

هحفص 151) )
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هب ءاضق »  » هژاو تسا و  نتخاس  ینیعم  هزادـنا  اب  ار  يزیچ  يریگ و  هزادـنا  شجنـس و  ياـنعم  هب  ریدـقت »  » و هزادـنا ، ياـنعم  هب  رَدـق »  » هژاو
یهاگ دوشیم و  لامعتسا  تسا ) يرابتعا  ِندناسر  ماجنا  هب  یعون  مه  نآ  هک   ) ندرک يرواد  ندناسر و  ماجنا  هب  ندرک و  هرـسکی  يانعم 

. دوریم راکب  تشرس »  » يانعم هب  فدارتم و  تروص  هب  هژاو  ود  نیا 
هداد رارق  یـصاخ  یناکم  ینامز و  یفیک و  یّمک و  دودـح  هزادـنا و  ياهدـیدپ  ره  يارب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسنیا  یهلا  ریدـقت  زا  روظنم 

بابـسا و تامدقم و  ندش  مهارف  زا  سپ  هک  تسنیا  یهلا  ءاضق  زا  روظنم  دباییم و  ققحت  یجیردـت ، لماوع  للع و  ریثأت  تحت  هک  تسا 
. دناسریم یمتح  ییاهن و  هلحرم  هب  ار  نآ  هدیدپ ، کی  ِطیارش 

اب دوشیم و  بیرق  طسوتم و  دیعب و  تامدقم  لماش  تسا و  یجیردت  بتارم  ياراد  ءاضق و  هلحرم  زا  لبق  ریدقت ، هلحرم  ریسفت ، نیا  قبط 
لحارم لماک ، نینچ  کی  دـح  اـت  هغـضم  هقلع و  هفطن و  زا  نینج  یجیردـت  ریـس  ـالثم  دـباییم ، رییغت  طیارـش ، بابـسا و  زا  یـضعب  رییغت 
رامـشب نآ  ریدقت  رد  يرییغت  لحارم ، زا  یکی  رد  نآ  طوقـس  و  دوشیم ، زین  یناکم  ینامز و  تاصخـشم  لماش  هک  تسنآ  ریدقت  فلتخم 

تسا رییغت  لباقریغ  یمتح و  زین  و  طیارش ، بابسا و  همه  ندش  مهارف  هب  طوبرم  یعفد و  ءاضق ، هلحرم  یلو  دوریم .
هحفص 152) )

.1 ُنوکیَف » ْنک  َُهل  ُلوُقی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  »
و ددرگیم ، یمتحریغ  یمتح و  هب  میـسقت  يور ، نیا  زا  و  دوریم ، راکب  فدارتم  تروص  هب  ردـق » ءاضق و   » یهاگ دـش  هراشا  هکنانچ  اما 
، ءاضق رییغت  لماوع  زا  ءاعد ، محر و  هلـص  نیدلاو و  هب  ِّرب  هقدص و  و  هدش ، دای  ءاضق ، رییغت  زا  هیعدا ، تایاور و  رد  هک  تسا  ظاحل  نیدـب 

. تسا هدیدرگ  یفرعم 

ینیع یملع و  ردق  ءاضق و 

یمتح عوقو  هب  ملع  زین  اههدیدپ و  شیادیپ  طیارـش  بابـسا و  تامدقم و  ندش  مهارف  هب  ادـخ  ملع  يانعم  هب  یهلا ، ءاضق  ریدـقت و  یهاگ 
ینیع ققحت  باستنا  زین  اههدیدپ و  یجیردت  ریـس  باستنا  يانعم  هب  یهاگ  و  دـنمانیم ، یملع » ردـق  ءاضق و   » ار نآ  و  دوریم ، راکب  اهنآ 

. دریگیم مان  ینیع » ردق  ءاضق و   » دوشیم و لامعتسا  لاعتم ، يادخ  هب  اهنآ 
یقولخم رد  دباییم  ققحت  جراخ ، رد  ًانیع  هک  یتروص  هب  اههدیدپ  همه  هب  یهلا  ملع  دوشیم  هدافتـسا  تایاور ، تایآ و  زا  هچنآ  بسحرب 

هاگآ هدنیآ ، هتـشذگ و  ثداوح  زا  دنک  ادیپ  سامت  نآ ، اب  یهلا ، نذا  هب  سک  ره  تسا و  سکعنم  ظوفحم » حول   » مان هب  یلاعتم  فیرش و 
دنبای فارـشا  اهنآ  رب  هک  یناسک  دزاسیم و  سکعنم  طورـشم ، مامتان و  تروص  هب  ار  ثداوح  هک  تسه  يرتلزاـن  حاولا  زین  و  ددرگیم ،

: دـشاب تشونرـس  عون  ود  نیا  هب  رظان  هفیرـش ، هیآ  نیا  دـیاش  تسا و  رییغت  لباق  طورـشم و  هک  دـنروآیم  تسد  هب  يدودـحم  تاـعالطا 
هدیمان ءادـب »  » مان هب  تایاور ، ناسل  رد  یمتحریغ ، طورـشم و  ِتاریدـقت  نتفای  رییغت  2 و  ِباتْکلا » ما  هَدـْنِع  َو  ُِتْبثی  َو  ُءاشی  اـم  ُهّللا  اوُحْمی  »

. تسا هدش 
سرد رد  و  دروآیمن ، دوجو  هب  دـش  هتفگ  یهلا  یلزا  ملع  دروم  رد  هچنآ  زا  شیب  ار  یلکـشم  یملع ، ردـق  ءاضق و  هب  داقتعا  لاح ، ره  هب 

. دیدرگ نشور  نآ ، یگیام  یب  یتسس و  دش و  عقاو  یسررب  دروم  یهلا ، ملع  هب  طوبرم  نایارگربج  ههبش  قباس ،
*****

هیآ 68. رفاغ : هروس  هیآ 35 ، میرم : هروس  هیآ 117 ، هرقب : هروس  دینک : عوجر  زین  تایآ  نیا  هب  هیآ 47 و  هب  نارمع  لآ  هروس  . 1
هیآ 39. دعر ، هروس  . 2

هحفص 153) )
دنچ ره  میزادرپب  نآ  خساپ  هب  دـیاب  هک  دراد  يرتراوشد  لاکـشا  یمتح ، تشونرـس  هب  داقتعا  ًاصوصخم  ینیع ، ردـق  ءاضق و  هب  داقتعا  اما 
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. دش هتسناد  یلالقتسا ، ریثأت  يانعم  هب  دیحوت  زا  ثحب  رد  نآ  یلامجا  خساپ 

ناسنا رایتخا  اب  ردق  ءاضق و  هطبار 

نایاپ ات  ییافوکـش و  نارود  ات  شیادـیپ  زاغآ  زا  ار  اههدـیدپ  دوجو  هک  تسنیا  یهلا  ینیع  ردـق  ءاـضق و  هب  داـقتعا  ياـضتقم  هک  میتسناد 
هلحرم هب  ندیـسر  شیادیپ و  طیارـش  ندش  مهارف  مینادب و  یهلا  هنامیکح  ریبدت  تحت  هدـیعب  ِتامدـقم  ندـش  مهارف  ماگنه  زا  هکلب  رمع ،

میرامشب 1. یهلا  هدارا  هب  دنتسم  ار  ییاهن 
هب اپ  يدوجوم  چـیه  وا  نذا  نودـب  دراد و  ادـخ  ینیوکت  تیـشم  نذا و  هب  باـستنا  ياهدـیدپ  ره  دوجو  هک  هنوگ  نآـمه  نخـس : رگید  هب 

هژیو دودح  لکـش و  يدوجوم  چیه  نآ ، نودب  تسا و  یهلا  ءاضق  ریدقت و  هب  دنتـسم  يزیچ  ره  شیادیپ  نینچمه  دـهنیمن  دوجو  هصرع 
لالقتـسا يانعم  هب  دیحوت  یجیردت  میلعت  عقاو ، رد  تادانتـسا ، باستنا و  نیا  نایب  دسریمن و  شدوخ  ماجنارـس  هب  دباییمن و  ار  شدوخ 

. میدرک هراشا  البق  هکنانچ  دراد  اهناسنا  یگدنزاس  رد  یمیظع  شقن  دشابیم و  دیحوت  تاجرد  نیرتالاو  زا  هک  تسا  ریثأت  رد 
هب اهنآ  یعطق  نیعت  ییاهن و  هلحرم  دانتـسا  فالخ  هب  تسا  رت  مهف  لباق  رتبای و  ناسآ  ادـخ ، تیـشم  هب  یتح  نذا و  هب  اههدـیدپ  دانتـسا  اما 

رایتخا نتفریذـپ  اب  يداـقتعا  نینچ  نیب  عمج  اریز  تسا . هتفرگ  رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  رتشیب  نآ ، یباـیراوشد  ِلـیلد  هب  هک  یهلا  ءاـضق 
تبسن ار  یهلا  ءاضق  لومش  هک  هرعاشا )  ) نیملکتم زا  یهورگ  يور ، نیا  زا  تسا و  لکشم  رایـسب  شیوخ  تشونرـس  ندز  مقر  رد  ناسنا 

ار نآ  میخو  ياهدمآ  یپ  ربج و  دنتـسناوتیمن  هک  هلزتعم )  ) رگید یهورگ  و  دندرک ، ادیپ  ربج  هب  شیارگ  دندوب  هتفریذـپ  اهناسنا  راتفر  هب 
ار ناشدوخ  هیرظن  اب  فلاخم  ِتایاور  تایآ و  هتسد ، ره  دندش و  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  هب  تبسن  یهلا  ءاضق  لومش  رکنم  دنریذپب 

*****
َدارَأ اذِإ  ُهُْرمَأ  اـمَّنِإ   » سی هروس  زا  ( 82  ) هـیآ رب  نارمع  لآ  ( 47  ) هیآ قیبطت  زا  دروم ) بسحب   ) رگیدـکی رب  یهلا  ءاـضق  هدارا و  قاـبطنا  . 1

. دوشیم نشور  ُنوکیَف » ْنک  َُهل  َلوُقی  ْنَأ  ًائیَش 
هحفص 154) )

. تسا هدمآ  هدش ، هتشون  ضیوفت  ربج و  هرابرد  هک  یصاخ  ياههلاسر  رد  یمالک و  لصفم  بتک  رد  هکنانچ  دنداد  رارق  لیوأت  دروم 
ءاضق هدارا و  هب  دنتـسم  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  تسوا  هدارا  هب  دنتـسم  يرایتخا و  ًاعقاو  ناـسنا ، راـک  رگا  هک  تسنیا  لاکـشا  یلـصا  هطقن 

؟ دروآ رامشب  ناسنا  باختنا  رایتخا و  عبات  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  تسا  یهلا  ءاضق  هب  دنتسم  رگا  تسناد و  یهلا 
یحیـضوت دـیاب  یهلا ، ءاضق  هدارا و  هب  نآ  دانتـسا  ناسنا و  رایتخا  هدارا و  هب  لعف  دانتـسا  نیب  عمج  نایب  لاکـشا و  نیا  عفر  يارب  نیاربانب ،

. ددرگ راکشآ  لاعتم ، يادخ  ناسنا و  هب  يرایتخا  لعف  دانتسا  عون  ات  میهدب  تلع  دنچ  هب  دحاو  لولعم  دانتسا  عاونا  نوماریپ 

دّدعتم للع  ریثأت  عاونا 

: دوشیم روصت  تروص  دنچ  هب  هدیدپ ، کی  شیادیپ  رد  تلع  دنچ  ریثأت 
هایگ ندییور  رذب و  نتفکش  بجوم  ترارح و …  بآ و  رذب و  عامتجا  هکنیا  دننام  دننک  ریثأت  رگیدکی ، رانک  رد  مه و  اب  تلع  دنچ   - 1

. دوشیم
بجوم دـنوش و  نشور  بوانتلا  یلع  روتوم ، دـنچ  هکنانچ  دنـشخبیم  ار  دوخ  ریثأت  تبون ، هب  هک  دـشاب  رثؤم  ًابوانتم  اهنآ  زا  کی  ره   - 2

. دندرگ امیپاوه  تکرح  همادا 
هنومن دوشیم و  هظحالم  ياهریجنز  تافداصت  رد  ای  رگیدـکی  اب  پوت  دـنچ  دروخرب  رد  هچنانچ  دـشاب  رگیدـکی  رب  ّبترتم  اهنآ  ریثأت   - 3
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لوط هک  يروط  هب  تسا . هتـشون  شیادـیپ  رد  ملق  ریثأت  و  ملق ، تکرح  رد  تسد  ریثأـت  و  تسد ، تکرح  رد  ناـسنا  هدارا  ریثأـت  نآ ، رگید 
. دشاب یلماوع  زا  یکی  لولعم  نآ  زا  یشخب  ره  دوشیم و  میسقت  اهنآ  دادعت  رب  هدیدپ  رمع 

دوجو هک  یلبق  ضرف  فالخرب  دشاب  يرگید  دوجو  هب  هتـسباو  اهنآ  زا  کی  ره  دوجو  هک  ياهنوگ  هب  یلوط ، لماع  دنچ  ّبترتم  ریثأت   - 4
. دوبن ناسنا  هدارا  هب  هتسباو  مه  تسد  دوجو  دوبن و  تسد  دوجو  هب  هتسباو  ملق ،

لعف رد  ناسنا  هدارا  یهلا و  هدارا  ریثأت  تسا و  مزـال  هکلب  نکمم  دـحاو ، ِلولعم  شیادـیپ  يارب  تلع  دـنچ  عاـمتجا  اـهتروص  نیا  همه  رد 
. تسا یهلا  هدارا  هب  هتسباو  وا  هدارا  ناسنا و  دوجو  اریز  دشابیم  ریخا  مسق  نیمه  زا  يرایتخا 
ود عامتجا  زا  تسترابع  تسین  نکمم  دحاو ، لولعم  رب  تلع  ود  عامتجا  هک  یتروص  نآ  اما  و 

هحفص 155) )
لعاف ود  زا  يدـحاو  هدارا  هکنیا  ضرف  دـننام  دـننکیم  ریثأت  لدـبلا  یلع  مه و  ضرع  رد  هک  عمجلا  ۀـعنام  تلع  ود  ای  شخب  یتسه  تلع 

. دشاب هّمات ) تلع  ود   ) للع هعومجم  ود  هب  دنتسم  يدحاو  هدیدپ  ود  ای  دنزب  رس  دیرم ،

ههبش عفد 

يو دوخ  هب  اهنآ  دانتـسا  اب  یتافانم  لاعتم ، يادـخ  هب  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  ِدوجو  دانتـسا  هک  دـیدرگ  نشور  دـش  هداد  هک  یتاحیـضوت  اـب 
. دنرادن مه  اب  یمحازت  دنتسه و  رگیدکی  لوط  رد  اهدانتسا  نیا  اریز  درادن 

نآ رد  هک  تسا  يرتالاب  حطس  رد  لاعتم  يادخ  هب  نآ  دوجو  دانتـسا  تسا و  حطـس  کی  رد  یناسنا  لعاف  هب  لعف  دانتـسا  نخـس : رگید  هب 
ماجنا اهنآ  هلیـسو  هب  ار  راک  هک  ییاـهرازبا  دوجو  دـهدیم و  ماـجنا  نآ  يور  ار  شراـک  هک  ياهّداـم  دوجو  ناـسنا و  دوخ  دوجو  حـطس ،

. تسوا هب  دنتسم  یگمه  دهدیم 
لاعتم يادـخ  هب  هّمات ، تلع  ءازجا  همه  دوجو  دانتـسا  اب  یتافانم  شدوخ  راک  رد  هّمات » تلع  زا  ریخا  ءزج   » ناونع هب  ناسنا  هدارا  ریثأت  سپ 
دوجو اهنآ  هب  هراومه  دراد و  دوخ  تردق  ِدی  رد  ار  وا  يدوجو  نوئـش  همه  ناسنا و  ناهج و  دوجو  هک  تسا  لاعتم  يادـخ  نیا ، درادـن و 

. درادن وا  زا  یلالقتـسا  تسین و  وا  زا  زاین  یب  ینامز  چـیه  رد  یلاح و  چـیه  رد  يدوجوم  چـیه  دـنیرفآیم و  ار  اهنآ  ون  هب  ون  دـشخبیم و 
دودح اهیگژیو و  تافـص و  همه  دوب و  دهاوخن  وا  هدارا  ورملق  زا  جراخ  و  لاعتم ، يادخ  زا  زاین  یب  مه  ناسنا  يرایتخا  ياهراک  نیاربانب ،
هدارا هب  دنتسم  ای  دنـشاب و  ناسنا  هدارا  هب  دنتـسم  دیاب  ای  هک  تسین  نانچ  دشابیم و  یهلا  ءاضق  ریدقت و  هب  هتـسباو  زین  اهنآ  تاصخـشم  و 
هدارا هکلب  دریگیمن  ماجنا  لدـبلا  یلع  اهراک  ققحت  رد  اهنآ  ریثأت  دنتـسین و  عمجلا  ۀـعنام  رگیدـکی و  ضرَع  رد  هدارا  ود  نیا  اریز  ادـخ .

ُهّللا َءاشی  ْنَأ  ّالِإ  َنُؤاشَت  ام  َو   » دراد ترورض  نآ ، ققحت  يارب  لاعتم  يادخ  هدارا  تسا و  یهلا  هدارا  هب  هتـسباو  شدوجو  لصا  دننام  ناسنا 
.1 َنیَِملاْعلا » ُّبَر 

*****
هیآ 29. ریوکت ، هروس  . 1

هحفص 156) )

ردق ءاضق و  هب  داقتعا  راثآ 

راثآ دوریم  رامـشب  یلقع  دُعب  رد  ناسنا  لماکت  بجوم  ادخ و  تفرعم  زا  يدنمـشزرا  هجرد  هکنیا  رب  هوالع  یهلا ، ردق  ءاضق و  هب  داقتعا 
: میزادرپیم اهنآ  زا  رگید  یخرب  نایب  هب  کنیا  دش و  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یناوارف  یلمع 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 612 

http://www.ghaemiyeh.com


راوگاـن ياهدـماشیپ  زا  دـنادیم  یهلا  ءاـضق  ریدـقت و  هـب  دنتـسم  لاـعتم و  يادـخ  هناـمیکح  هدارا  عباـت  ار  ثداوـح  شیادـیپ  هـک  یـسک 
ناهج هنامیکح  ماظن  زا  ییزج  ثداوح ، نیا  هکنیا  هب  هجوت  هکلب  دـتفایمن  عزف  عزج و  هب  دزابیمن و  ار  دوخ  اـهنآ  ربارب  رد  دـسارهیمن و 

لکوت و ربص و  لیبق  زا  ياهلـضاف  تاکلم  دنکیم و  لابقتـسا  اهنآ  زا  زاب  شوغآ  اب  دهدیم  هداد و  خر  ییاهتمکح  حلاصم و  قبط  تسا و 
. دروآیم تسد  هب  ار  میلست  اضر و 

هلیـسو ار  هداد  ادـخ  ياـهتمعن  ددرگیمن و  تسمرـس  رورغم و  اـهنآ  هب  دوـشیمن و  یگدـنز  ياـهیداش  اهیـشوخ و  هـتفیرف  هتفیـش و  زین  و 
. دهدیمن رارق  ندیلاب ، دوخ  هب  یشورفرخف و 

: تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نامه  هدنزرا ، راثآ  نیا 
َو ْمکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  الیِکل  ٌریِسی . ِهّللا  یَلَع  ِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  باتک  ِیف  ّالِإ  ْمکِسُْفنَأ  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ۀَبیِـصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  »

.1 روُخَف » لاتُْخم  َّلک  ُّبِحی  ُهّللا ال  َو  ْمکاتآ  اِمب  اوُحَْرفَت  ال 
یلبنت و یتسس و  بجوم  یلالقتسا ، ریثأت  رد  دیحوت  ردق و  ءاضق و  هلأسم  زا  تسردان  تشادرب  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  لاح ، نیع  رد 

ياهتیلاعف ورگ  رد  نانیا  ینادواج  تواقـش  تداعـس و  هک  مینادـب  دوشن و  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  هناش  ندرک  یهت  يریذـپ و  متـس  ینوبز و 
.3 یعَس » ام  ّالِإ  ِناْسنِْإِلل  َسَیل  ْنَأ  َو   » 2 ْتَبَسَتکا » اَم  اهیَلَع  َو  ْتَبَسک  ام  اَهل  : » تسوا دوخ  يرایتخا 

*****
هیآ 22 و 23. دیدح ، هروس  . 1

. رخآ هیآ  هرقب ، هروس  . 2
هیآ 39. مجن ، هروس  . 3

هحفص 157) )

یهلا لدع   20

همّدقم

هحفص 161) )
لئاسم اهنآ  هلمج  زا  هک  میدرک  دروخرب  یلزتعم ) يرعـشا و   ) یمالک هلحن  ود  نیب  فالتخا  هب  يددـعتم  دراوم  رد  هتـشذگ ، ياهـسرد  رد 

. تشاد رارق  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  رد  ناشیا  تایرظن  ًابلاغ  دوب و  ردق  ءاضق و  رایتخا و  ربج و  یتافص و  دیحوت  یهلا و  هدارا  مالک و 
یقلت هلزتعم ، هورگ  قفاوم  هعیـش  رظن  هلأسم ، نیا  رد  هک  تسا  یهلا  لدـع  هلأسم  هورگ ، ود  نیا  نیب  یـساسا  فالتخا  دراوم  زا  رگید  یکی 
رامشب يروحم  لئاسم  زا  دراد  مالک  ملع  رد  هلأسم  نیا  هک  یتیمها  هب  رظن  دناهدش و  هدیمان  هیلدع »  » مانب هرعاشا ، ربارب  رد  ًاعومجم  هدش و 

. تسا هدش  بوسحم  هلزتعم ، هعیش و  یمالک  بهذم  تاصخشم  زا  دیاقع و  لوصا  زا  یتح  هدمآ و 
تایآ هک  یلاح  رد  دـننادب  ملاظ  ار  ادـخ  هّللاب ) ذایعلا   ) هک تسین  نانچ  دـننکیمن و  یفن  ار  یهلا  لدـع  زین  هرعاـشا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

نیا رـس  رب  ثحب  هکلب  دنکیم ، یفن  شـسدقم  تحاس  زا  ار  یملظ  هنوگ  ره  تابثا و  ار  یهلا  لدع  میرک ، نآرق  لیوأت  لباقریغ  حـیرص و 
صوصخب و  لاعفا ، يارب  ار  یطباوض  تنـس ) باتک و   ) یعرـش تانایب  زا  رظن  فرـص  دوخ و  يدوخ  هب  دناوتیم  ناسنا  لقع  ایآ  هک  تسا 

يادـخ تسا  مزال  : » دـیوگب الثم  دـنکب و  يرگید  راک  كرت  يراـک و  ماـجنا  موزل  هب  مکح  اـهنآ  ساـسارب  دریگب و  رظن  رد  یهلا ، لاـعفا 
اهنآ زا  رظن  فرـص  دریگیم و  تروص  یحو ، ساسارب  اهنت  اهتواضق  هنوگنیا  ای  دربب » خزود  هب  ار  نارفاـک  تشهب و  هب  ار  ناـنمؤم  لاـعتم ،

؟ دشاب هتشاد  یتواضق  دناوتیمن  لقع 
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، هدش يراذگ  مان  یلقع » حبق  نسح و   » هلأسم مانب  هک  تسا  نامه  فالتخا ، یلصا  هطقن  سپ 
هحفص 162) )

هچنآ یعیرـشت ) روما  رد   ) و تسا ، وکین  دهدیم  ماجنا  ادخ  ار  هچنآ  ینیوکت ) روما  رد   ) هک دناهدش  دقتعم  هدرک و  راکنا  ار  نآ  هرعاشا  و 
. دنکیم رما  نآ ، هب  ای  دهدیم  ماجنا  ار  نآ  ادخ  تسا  بوخ  يراک  نوچ  هکنیا  هن  تسا  بوخ  دنکیم  رما  ادخ  ار 

لقع دنوشیم و  حبق  نسح و  هب  فصّتم  لاعتم  يادـخ  هب  اهنآ  یعیرـشت  ینیوکت و  باستنا  زا  رظن  فرـص  لاعفا ، هک  دـندقتعم  هیلدـع  اما 
نادب هن  هتبلا  دیامن ، هیزنت  حیبق ، لاعفا  ماجنا  زا  ار  یهلا  تحاس  دنک و  كرد  ار  لاعفا  حبق  نسح و  تهج  دـناوتیم  يدودـح  ات  مه  ناسنا 

نیا رب  دـنکیم و  فشک  اهنآ  اب  ار  يراک  بساـنت  هک  ینعم  نیدـب  هکلب  دـنک  یهن  رما و  دـهدب و  ناـمرف  ادـخ  هب  هّللاـب ) ذاـیعلا   ) هک ینعم 
. دنادیم لاحم  لاعتم  يادخ  زا  ار  حیبق  ياهراک  رودص  ساسا ،

ناشیا ماجنارس ، هدش و  هرعاشا  فرط  زا  یلقع  حبق  نسح و  راکنا  بجوم  هک  یتاهبش  هب  خساپ  هلأسم و  نیا  یلیضفت  یسررب  تسا  یهیدب 
ییاهفعض هطقن  زین  هنیمز  نیا  رد  هلزتعم  نانخس  تسا  نکمم  نینچمه  تسین . راتـشون  نیا  هلـصوح  رد  تسا  هداد  رارق  هیلدع  يورایور  ار 

باتک دییأت  نایعیش و  لوبق  دروم  یلقع ، حبق  نسح و  هب  داقتعا  لصا  یلو  دریگ . رارق  یسررب  دروم  شدوخ  ياج  رد  دیاب  هک  دشاب  هتشاد 
. دشابیم مالسلا ) ةولصلا و  مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  دیکأت  تنس و  و 

تافـص زا  هک  تفـص  نیا  رب  یلقع  لیلد  هب  ياهراشا  سپـس  میهدیم و  لدع  موهفم  نوماریپ  یحیـضوت  تسخن  اجنیا  رد  ام  يور ، نیا  زا 
. میزادرپیم دراد  دوجو  هلأسم ، نیا  نوماریپ  هک  یتاهبش  نیرتمهم  لح  هب  نایاپ ، رد  مینکیم و  تسا  یهلا  هیلعف 

لدع موهفم 

قوقح هب  زواـجت  ملظ =(  ربارب  رد  نارگید ، قوقح  تیاـعر  ياـنعم  هب  ماـع  فرع  رد  و  تسا ، ندرک  ربارب  يربارب و  لدـع ، يوـغل  ياـنعم 
: دناهدرک فیرعت  تروص ، نیا  هب  ار  لدع  يور ، نیا  زا  و  دوریم ، راکب  نارگید )

نآ هب  زواجت  و  لدع »  » نآ تیاعر  ات  دشاب  یقح  ياراد  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  يدوجوم  تسخن  دیاب  نیاربانب  و  هَّقح » ٍّقح  يذ  ِّلک  ءاطعإ  »
موهفم رد  ياهعسوت  یهاگ  یلو  دوش . هدیمان  ملظ » »

هحفص 163) )
نیا هب  دوریم و  راکب  نداد » ماـجنا  هتـسیاش ، هجو  هب  ار  يراـک  ره  اـی  نداـهن ، دوخ  ياـجب  ار  يزیچ  ره   » ياـنعم هب  دوشیم و  هداد  لدـع 
راک اب  يواسم  هنالداع ، راـک  و  تمکح ، اـب  فدارم  لدـع  فیرعت ، نیا  قبط  و  هِعـضوَم » یف  ءیـش  ِّلـک  ُعْضَو  : » دوشیم فیرعت  تروص ،

شخب هک  تسا  رایسب  نخس  دوشیم  نییعت  يزیچ » ره  هتسیاش  هاگیاج   » و قح » بحاص  قح   » هنوگچ هکنیا  هرابرد  اما  ددرگیم . هنامیکح 
لئاسم هنوگنیا  نوماریپ  قیقحت  هب  ناوتیمن  اـجنیا  رد  ًاـعبط  تسا و  هداد  صاـصتخا  دوخ ، هب  ار  قوقح  هفـسلف  قـالخا و  هفـسلف  زا  یمهم 

. میزادرپب
زا ار  یناـن  همقل  یتلع  چـیه  نودـب  یـسک  رگا  هک  دـنکیم  كرد  یلقاـع  ره  هک  تسا  نیا  دوش  هجوت  نآ ، هب  اـجنیا  رد  تسا  مزـال  هچنآ 

هدوبر نان  همقل  رگا  سکعرب  و  تسا ، هدش  یحیبق  راک  بکترم  هدرک و  ملظ  دزیرب  ار  یهانگ  یب  ناسنا  نوخ  ای  دیابرب  یمیتی  لفط  تسد 
تسا و هداد  ماجنا  ياهتسیاش  هنالداع و  راک  دناسرب  رفیک  هب  ار  راکتیانج  لتاق  دنادرگرب و  میتی  لفط  هب  دریگب و  هدنیابر  تسد  زا  ار  هدش 

. تشاد دهاوخ  ار  یتواضق  نینچ  دشابن  مه  ادخ  دوجو  هب  دقتعم  یسک  رگا  یتح  تسین و  یهلا  یهن  رما و  هب  یکتم  تواضق ، نیا 
دیاب هک  تسا  یلئاسم  اهنیا ، دننام  دـنکیم و  كرد  ار  حـبق  نسح و  نیا  ياهدـننک  كرد  يورین  هچ  تسیچ و  تواضق  نیا  زار  هکنیا  اما 

. دریگ رارق  یسررب  دروم  هفسلف ، فلتخم  ياههخاش  رد 
راـک نداد  ماـجنا  يرگید  و  نارگید ، قوقح  تیاـعر  یکی  تفرگ : رظن  رد  ّماـع  ّصاـخ و  موهفم  ود  ناوـتیم  لدـع  يارب  هکنآ : لـصاح 
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. دشابیم نآ  قیداصم  زا  مه  نارگید  قوقح  تیاعر  هک  هنامیکح 
اشوک هاوخ  ار ، نادرگاش  همه  هک  تسین  یسک  لداع  ملعم  الثم  و  تسین ، ءایشا  همه  ای  اهناسنا  همه  نداد  رارق  ربارب  لدع ، همزال  نیاربانب ،

يواسم روط  هب  ار  عازن  دروم  لام  هک  تسین  یـسک  لداع  یـضاق  و  دهد ، رارق  خیبوت  ای  قیوشت  دروم  ناسکی  روط  هب  لبنت ، هاوخ  دنـشاب و 
، دنک شهوکن  ای  شیاتس  ناشقاقحتسا  هزادنا  هب  ار  نادرگاش  زا  مادک  ره  هک  تسا  یسک  لداع  ملعم  هکلب  دنک ، میسقت  يوعد  نیفرط  نیب 

. دهدب شبحاص  هب  ار  عازن  دروم  لام  هک  تسا  یسک  لداع  یضاق  و 
لاب و…  لای و  خاش و  مه  ناسنا  هب  ـالثم  دـنیرفایب و  ناـسکی  ار  تاـقولخم  همه  هک  تسین  نیا  یهلا  لدـع  تمکح و  ياـضتقم  نینچمه 
ددرگ و ّبترتـم  نآ  رب  لاـمک ، ریخ و  نیرتـشیب  هک  دـنیرفایب  ياهنوـگ  هب  ار  ناـهج  هک  تسنیا  راگدـیرفآ  تـمکح  ياـضتقا  هـکلب  دـهدب 

هک ار  فلتخم  تادوجوم 
هحفص 164) )

یهلا لدع  تمکح و  ياضتقم  زین  دـشاب و  ییاهن  فدـه  نآ  اب  بسانتم  هک  دـنیرفایب  ياهنوگ  هب  دـنهدیم  لیکـشت  ار  نآ  هتـسبمه  ءازجا 
وا هرابرد  يو  يرایتخا  شالت  ییاـناوت و  هب  هجوت  اـب  سپـس  دـهد 1 و  رارق  فیلکت  دروم  شدادعتـسا  هزادـنا  هب  ار  یناسنا  ره  هک  تسنیا 

دیامرف 3. اطع  وا  هب  شیاهراک  روخ  رد  يرفیک  ای  شاداپ  ماجنارس ، دنک 2 و  تواضق 

یهلا لدع  لیلد 

مه نآ  تابثا  لیلد  ًاعبط  تسنآ و  نیع  رگید ، ریـسفت  قبط  و  یهلا ، تمکح  زا  یـشخب  ریـسفت ، کی  قبط  یهلا ، لدـع  دـش  هراشا  هکناـنچ 
هرابرد يرتشیب  حیـضوت  هب  اجنیا  رد  دـش و  هراشا  نآ  هب  مهدزای  سرد  رد  دـنکیم و  تابثا  ار  یهلا  تمکح  هک  دوب  دـهاوخ  یلیلد  نامه 

: میزادرپیم نآ 
نودـب دـهدن  ای  دـهد  ماجنا  دـناوتیم  ار  يدوجولا  نکمم  راک  ره  دراد و  ار  رایتخا  تردـق و  بتارم  نیرتالاب  لاعتم ، يادـخ  هک  میتسناد 

ار هچنآ  هکلب  دـهدیمن  ماـجنا  دـناوتیم  ار  هچنآ  همه  یلو  دریگب . رارق  ياهدـننک  روهقم  هدـننک و  روبجم  يورین  چـیه  ریثأـت  تحت  هکنیا 
. دهدیم ماجنا  دنکیم  هدارا  دهاوخیم و 

تافـص رگا  دنکیم و  هدارا  دـشاب  شا  هیلامک  تافـص  ياضتقم  هک  ار  هچنآ  هکلب  تسین ، باسح  یب  یفازگ و  وا  هدارا  هک  میتسناد  زین  و 
هب ًاتلاصا  وا  هدارا  تسا  ضحم  لامک  لاعتم ، يادـخ  نوچ  داد و  دـهاوخن  ماجنا  ار  نآ  زگره  دـشاب  هتـشادن  ار  يراک  ياـضتقا  وا  هیلاـمک 

، نآ ّرـش  تهج  دـشاب  ناهج  رد  یـصیاقن  رورـش و  شیادـیپ  یقولخم  دوجو  همزـال  رگا  دریگیم و  قلعت  تاـقولخم ، ریخ  لاـمک و  تهج 
. دوشیم عقاو  یهلا  هدارا  دروم  بلاغ ، ریخ  نآ  عَبَتلاب  تسا  يرتشیب  ریخ  ریذپان  كاکفنا  همزال  نوچ  ینعی  دوب  دهاوخ  عبّتلاب  دوصقم 

لوصحلا نکمم  ریخ  لامک و  نیرتشیب  ياراد  ًاعومجم  هک  دوش  هدـیرفآ  ياهنوگ  هب  ناهج  هک  تسنیا  یهلا  هیلامک  تافـص  ياضتقم  سپ 
تباث لاعتم ، يادخ  يارب  تمکح  تفص  اجنیا  زا  و  دشاب ،

*****
هیآ 286. هرقب ، هروس  اهَعْسُو .» ّالِإ  ًاسْفَن  ُهّللا  ُفِّلکی  ال  . » 1

هیآ 54. سنوی ، هروس  َنوُمَلْظی .» ْمُه ال  َو  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَنَیب  یُِضق  َو  . » 2
هیآ 54 سی ، هروس  َنُولَمْعَت .» ُْمْتنک  ام  ّالِإ  َنْوَزُْجت  َو ال  ًائیَش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  َمْوْیلاَف ال  . » 3

هحفص 165) )
. ددرگ یم 

قلعت دـشاب  تاریخ  نیرتشیب  أشنم  وا  دوجو  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ناکما  هک  یطیارـش  رد  ناـسنا  شنیرفآ  هب  یهلا  هدارا  ساـسا ، نیمه  رب 
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تالامک زا  یکی  باختنا ، رایتخا و  يورین  نتـشاد  کش ، یب  تسا و  دازآ  هدارا  رایتخا و  ناسنا ، یلـصا  تازاـیتما  زا  یکی  و  تسا ، هتفرگ 
ناـسنا ندوب  راـتخم  همزـال  اـما  دوشیم . بوسحم  نآ ، دـقاف  دوجوم  زا  رتلماـک  دـشاب  نآ  دـجاو  هک  يدوجوم  دوریم و  رامـشب  يدوجو 
ًاتلاصا هچنآ  هتبلا  دـنک و  طوقـس  ینادواج ، تواقـش  نارـسخ و  يوسب  ددرگ و  دنـسپان  تشز و  ياـهراک  بکترم  دـناوتب  مه  هک  تسنیا 

رثا رد  هک  تسه  مه  طوقـس  لزنت و  ناکما  ناسنا ، يرایتخا  لماکت  همزال  نوچ  یلو  تسوا  لماکت  ناـمه  دریگیم  رارق  یهلا  هدارا  دروم 
. دش دهاوخ  عقاو  یهلا  هدارا  دروم  عبَتلاب  مه  يرایتخا  طوقس  نینچ  دوشیم  لصاح  یناطیش  ياههزیگنا  یناسفن و  ياهاوه  زا  يوریپ 

تحلـصم ریخ و  بجوم  هچنآ  هب  ار  ناسنا  لاعتم ، يادخ  تسا  ّرـش  ریخ و  ياههار  حیحـص  تخانـش  هب  دنمزاین  هناهاگآ ، باختنا  نوچ  و 
فیلاکت نوچ  ددرگ و  مهارف  وا  یلماکت  تکرح  هلیـسو  اـت  تسا  هدرک  یهن  تسوا  طوقـس  داـسف و  بجوم  هچنآ  زا  هدومرف و  رما  تسوا 

ءاضتقا یهلا  تمکح  يور ، نیا  زا  درادنرب  رد  لاعتم  يادخ  يارب  یعفن  هدش و  عضو  اهنآ  هب  لمع  جیاتن  هب  ناسنا  ندیـسر  روظنم  هب  یهلا 
. دوب دهاوخ  هدوهیب  وغل و  دشاب  هتشادن  تعاطا  ناکما  هک  یفیلکت  اریز  دشاب ، نیفلکم  ياهییاناوت  اب  بسانتم  فیلاکت ، نیا  هک  دراد 

لاعتم يادـخ  رگا  هک  دوشیم  تباث  لیلد ، نیا  هب  فیلکت ، ماقم  رد  تلادـع  ینعی  صاخ ) يانعم  هب   ) لدـع هلحرم  نیتسخن  بیترت ، نیدـب 
. دوب دهاوخ  ياهدوهیب  راک  تشاد و  دهاوخن  لمع  ناکما  دنک  نییعت  ناگدنب ، تعاط  قوف  یفیلکت 

دارفا قاقحتـسا  ندـش  صخـشم  روظنم  هب  راک  نیا  هک  دوشیم  تباث  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب  ناگدـنب ، نیب  تواضق  ماقم  رد  تلادـع  اـما  و 
. دش دهاوخ  ضرغ  ضقن  دشاب  لدع  طسق و  فالخرب  رگا  دریگیم و  ماجنا  رفیک ، شاداپ و  عاونا  يارب 

يارب ار  ناـسنا  هک  یـسک  اریز  ددرگیم . تباـث  شنیرفآ ، ییاـهن  فدـه  هب  هجوت  اـب  رفیک  شاداـپ و  نداد  ماـقم  رد  تلادـع  ماجنارـس ، و 
ار وا  رگا  تسا  هدیرفآ  شدب  بوخ و  ياهراک  جیاتن  هب  ندیسر 

هحفص 166) )
. دیسر دهاوخن  شدوخ  فده  هب  دهد  رفیک  ای  شاداپ  اهنآ  ياضتقا  فالخرب 

چیه دشابیم و  هنالداع  هنامیکح و  راتفر  بجوم  وا  هیتاذ  تافـص  هک  تسنیا  شرهاظم  همه  رد  حیحـص و  يانعم  هب  یهلا  لدع  لیلد  سپ 
. درادن دوجو  وا  رد  دشاب  هتشاد  ار  ثبع  وغل و  ای  متس  ملظ و  ياضتقا  هک  یتفص 

ههبش دنچ  لح 

يادـخ ارچ  تسا و  راـگزاس  یهلا  تمکح  لدـع و  اـب  هنوگچ  دراد  دوـجو  اـهناسنا  هژیو  هب  تاـقولخم و  شنیرفآ  رد  هک  یتاـفالتخا   - 1
؟ تسا هدیرفاین  ناسکی  ار  تاقولخم  همه  لداع ، میکح و 

ضرف و  تسنآ ، رب  مکاح  یلولعم  یّلع و  نیناوق  عبات  شنیرفآ و  ماظن  همزال  يدوجو ، ياههرهب  رد  ناگدیرفآ  فالتخا  هک  تسنیا  خـساپ 
اریز تسا  شنیرفآ  كرت  اب  يواسم  یضرف  نینچ  هک  تسناد  میهاوخ  مینک  تقد  یکدنا  رگا  تسا و  یماخ  رادنپ  اهنآ  همه  ندوب  ناسکی 

ناسنا تاقولخم ، همه  رگا  و  دیدرگیم ، ضرقنم  ناسنا ، لسن  تفرگیمن و  ماجنا  لسانت  دـلاوت و  دـندوب  نز  ای  درم  اهناسنا  همه  الثم  رگا 
ياراد گنر و  کـی  عون و  کـی  تاـتابن  اـی  تاـناویح  همه  رگا  زین  و  دـنتفاییمن ، اهیدـنمزاین  ریاـس  نیمأـت  ندروخ و  يارب  يزیچ  دـندوب 

اب اه ، هدیدپ  زا  عون  نآ  ای  نیا  ندمآ  دیدپ  دمآیمن و  دـیدپ  هدـننک  هریخ  ياهییابیز  رامـشیب و  دـیاوف  همه  نیا  دـندوبیم  ناسکی  صاوخ 
زا لبق  ار  سک  چـیه  دوشیم و  مهارف  هّدام ، لوحت  تکرح و  ناـیرج  رد  هک  تسا  یطیارـش  بابـسا و  عباـت  یگژیو ، لکـش و  نآ  اـی  نیا 

يارب ییاج  ات  دـهد  رارق  نامز  نآ  ای  نیا  رد  و  ناکم ، نآ  رد  ای  نیا  رد  ای  دـنیرفایب  نانچ  ای  نینچ  ار  وا  هک  تسین  ادـخ  رب  یقح  شنیرفآ ،
. دشاب هتشاد  ملظ  لدع و 

؟ دهدیم همتاخ  وا  تایح  هب  دناریمیم و  ار  وا  ارچ  سپ  تسا  هتشاد  ناهج  نیا  رد  ار  ناسنا  تایح  ياضتقا  یهلا  تمکح  رگا   - 2
شنیرفآ ماظن  همزال  و  یلولعم ، یّلع و  طباور  ینیوکت و  نیناوق  عبات  مه  ناهج  نیا  رد  تادوجوم  تاـیح  گرم و  ـالوا  هک  تسنیا  خـساپ 
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، تاـیح دوجو و  تمعن  زا  ناگدـنیآ  دـشیمن و  مهارف  يدـعب  تادوجوم  شیادـیپ  هنیمز  دـندرمیمن  هدـنز  تادوـجوم  رگا  ًاـیناث  تسا و 
يارب نیمز  هنهپ  هک  دشکیمن  یلوط  دننامب  هدنز  اهناسنا  همه  هک  مینک  ضرف  اهنت  رگا  ًاثلاث  دندیدرگیم و  مورحم 

هحفص 167) )
هب ندیـسر  ناسنا ، شنیرفآ  یلـصا  فدـه  ًاـعبار  درک و  دـنهاوخ  گرم  يوزرآ  یگنـسرگ ، جـنر و  زا  دوشیم و  گـنت  ناـشیا ، یگدـنز 

. دیسر دنهاوخن  ییاهن  فده  نآ  هب  دنوشن  لقتنم  ناهج  نیا  زا  گرم ، هلیسو  هب  اهناسنا  ات  تسا و  يدبا  تداعس 
اب هنوگچ  اهمتـس ) اهلگنج و  دننام   ) یعامتجا ياهیراتفرگ  و  هلزلز ) لیـس و  دننام   ) یعیبط ياهالب  ضارما و  اهجنر و  همه  نیا  دوجو   - 3

؟ تسا راگزاس  یهلا ، لدع 
ناشرورـش رب  اهنآ  تاریخ  نوچ  تسا و  يدام  لماوع  تامحازت  تالاعفنا و  لعف و  همزال  یعیبط ، راوگان  ثداوح  ـالوا  هک  تسنیا  خـساپ 

یهلا تمکح  ياضتقم  هک  تسا  ناسنا  ندوب  راـتخم  همزـال  یعاـمتجا ، ياـهداسف  ندـمآ  دـیدپ  زین  و  تسین ، تمکح  فلاـخم  دراد  هبلغ 
. دنامیمن یقاب  نیمز  رد  یناسنا  دوب  بلاغ  دسافم ، رگا  تسا و  نآ  دسافم  زا  شیب  یعامتجا ، یگدنز  حلاصم  لاح ، نیع  رد  دشابیم و 

فلتخم عیانص  اهشناد و  ندمآ  دیدپ  تعیبط و  رارسا  فشک  يارب  ناسنا  شالت  بجوم  يوس ، کی  زا  اهیراتفرگ  اهجنر و  نیا  دوجو  ًایناث 
اهناسنا لماکت  یّقرت و  اهدادعتسا و  ییافوکـش  دشر و  يارب  یگرزب  لماع  اهیتخـس  اب  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  رگید ، يوس  زا  و  دوشیم ،

يدـبا ناهج  رد  ياهدـنزرا  رایـسب  شاداپ  دـشاب  یحیحـص  روظنم  هب  رگا  ناهج  نیا  رد  یجنر  یتخـس و  ره  لـمحت  هرخـالاب ، ددرگیم و 
. دش دهاوخ  ناربج  نسحا ، وحن  هب  تشاد و  دهاوخ 

؟ تسا راگزاس  یهلا ، لدع  اب  هنوگچ  دوشیم  باکترا  ناهج ، نیا  رد  هک  يدودحم  ناهانگ  يارب  يدبا  باذع   - 4
فشک و یهلا ، یحو  هلیـسو  هب  هک  دراد  دوجو  تیلع  هطبار  یعون  يورُخا  رفیک  شاداپ و  نیب  دـب و  کین و  لامعا  نیب  هک  تسنیا  خـساپ 

مـشچ ندرک  روک  الثم  دوشیم و  ینالوط  موش  راثآ  بجوم  تایانج ، زا  یـضعب  ناهج ، نیا  رد  هکنانچمه  تسا و  هدش  دزـشوگ  مدرم  هب 
يورخا راثآ  ياراد  مه  گرزب  ناهانگ  نینچمه  دراد ، همادا  رمع  نایاپ  ات  نآ ، هجیتن  اما  دریگیم  ماـجنا  هظحل ، کـی  رد  نارگید  اـی  دوخ 

دش دهاوخ  يو  ریگنماد  دبا ، ات  نآ  ءوس  راثآ  دنکن  مهارف  هبوت ) لثم   ) ناهج نیمه  رد  ار  اهنآ  ناربج  لیاسو  یـسک  رگا  تسا و  نادیواج 
باذـع هب  ندـش  یلتبم  درادـن  یهلا  لدـع  اب  یتافانم  ياهظحل ، تیانج  کی  هلیـسو  هب  رمع  نایاپ  ات  اهناسنا  ندـنام  روک  هک  هنوگ  نآمه  و 

هک تسا  یلمع  هجیتن  اریز  تشاد  دهاوخن  یهلا  لدع  اب  یتافانم  گرزب ، ناهانگ  رثا  رد  مه  يدبا 
هحفص 168) )

. تسا هدرک  مادقا  نآ ، هب  هناهاگآ  راکهنگ ، صخش 

توبن

تّوبن لئاسم  رب  يدمآرد   21

همّدقم

هحفص 171) )
دـشاب هتـشاد  دنـسپدرخ  یناسنا و  یگدنز  کی  دناوتب  ات  دـنک  لح  ار  اهنآ  دـیاب  یلقاع  صخـش  ره  هک  یلئاسم  نیرت  یـساسا  هک  میتسناد 

: زا تسترابع 
؟ تسا یسک  هچ  تسد  هب  اهنآ  هدارا  ریبدت و  تسیک و  زا  ناسنا  ناهج و  یتسه   - 1

؟ تساجک ناسنا  ییاهن  دصقم  یگدنز و  ماجنارس   - 2
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دسرب شبولطم  لامک  یقیقح و  تداعس  هب  نآ ، ندومیپ  اب  ات  دراد  یگدنز  حیحص  هار  نتخانـش  يارب  یناسنا  ره  هک  يزاین  هب  هجوتاب   - 3
؟ تسا یناسک  هچ  رایتخا  رد  دراد و  دوجو  تخانش  نیا  لیصحت  يارب  ياهدش  نیمضت  هلیسو  هچ 

رامـشب ینامـسآ  نایدا  همه  رد  دیاقع  نیرت  یلـصا  هک  تسا  تّوبن ) داعم ، دیحوت ،  ) هناگ هس  لوصا  نامه  اهـشسرپ  نیا  هب  حیحـص  خـساپ 
. دوریم

زا ار  دوخ  یتسه  ناگدیرفآ ، همه  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  میتخادرپ و  یسانشادخ »  » لئاسم یـسررب  هب  باتک ، نیا  زا  شخب  نیتسخن  رد 
چیه رد  يراک و  چیه  رد  ینأش و  چـیه  رد  مادـکچیه  دنتـسه و  وا  هنامیکح  ریبدـت  تحت  یگمه  دـنرادیم و  تفایرد  هناگی ، راگدـیرفآ 

. دنتسین وا  زا  زاین  یب  یناکم  نامز و 
زا اهنت  ار  لئاسم  هنوگنیا  هک  میداد  حیضوت  میدرک 1 و  تابثا  یلقع ، نیهارب  اب  ار  بلاطم  نیا 

*****
لئاسم نیا  حرط  دراوم  هب  نداد  هجوت  روظنم  هب  هکلب  دوبن  لالدتـسا  ناونع  هب  اهثحب  لالخ  رد  نآرق  همیرک  تاـیآ  زا  یـضعب  هب  هراـشا  . 1

. دوب میرک  نآرق 
هحفص 172) )

رابتعا زین  يو و  نخس  ادخ و  دوجو  هک  تسا  حیحص  یماگنه  ادخ ، مالک  هب  دانتسا  يدّبعت و  لالدتسا  اریز  درک ، تابثا  ناوتیم  لقع  هار 
ناشیا نانخس  تجح  تماما و  تّوبن و  تابثا  رب  فقوتم  ماما ، ربمایپ و  نخس  هب  دانتـسا  هکنانچ  دشاب  هدش  تباث  یلقع  لیلد  اب  نخـس ، نآ 

. تسا تابثا  لباق  یلقن ، لیلد  اب  مه  یلقع و  لیلد  اب  مه  داعم ، لصا  هچ  رگا  درک  تباث  یحو ، هار  زا  دیاب  زین  ار  تّوبن  لصا  سپ  تسا .
درک و تاـبثا  یلقع  لـیلد  اـب  ار  تّوبن  لـصا  داـعم و  لـصا  تسخن ، ناوتیم  داـعم ) تّوبن و   ) شخب ود  نیا  لـئاسم  نییبت  يارب  نیارباـنب ،
، تنس باتک و  نیماضم  ساسارب  ار  شخب  ود  ره  لئاسم  لیصافت  دیـسر  توبث  هب  میرک  نآرق  تیناقح  مالـسا و  ربمایپ  تّوبن  هک  یماگنه 
، یتنـس شور  قبط  مه  اـم  تسا  رتنیـشنلد  رتبـسانم و  شزومآ ، يارب  رگیدـکی ، زا  اهـشخب  لـئاسم  کـیکفت  هکنیا  هب  رظن  یلو  درک . نییبـت 

تباث ًادـعب  دـیاب  هک  دوب  یبلطم  هب  زاین  دراوم  زا  یـضعب  رد  رگا  میزادرپیم و  داعم  لئاسم  نایب  هب  سپـس  و  تّوبن ، لئاسم  نایب  هب  تسخن 
. دسرب تابثا  هب  شدوخ  ياج  رد  ات  میریذپیم  عوضوم » لصا   » ناونع هب  ار  لالدتسا  رد  زاین  دروم  بلطم  نآ  دوش 

شخب نیا  ثحابم  زا  فده 

ریغ يرگید  هلیسو  یگدنز ، حیحـص  هار  یتسه و  قیاقح  نتخانـش  يارب  هک  تسا  بلطم  نیا  تابثا  شخب ، نیا  ثحابم  زا  فده  نیتسخن 
دـشابیم و یهلا  مـیلعت  یعوـن  هـک  یحو »  » زا تستراـبع  نآ  و  درادــن ، هار  نآ ، رد  یهابتــشا  اـطخ و  هـک  دراد  دوـجو  لـقع ، ّسح و  زا 

ناشدوخ رد  ار  نآ  هنومن  اریز  دنتـسین  هاگآ  نآ ، تقیقح  زا  مدرم ، مومع  دراد و  لاعتم  يادخ  هدیزگرب  ناگدـنب  زا  یـضعب  هب  صاصتخا 
، یهلا یحو  تفایرد  رب  ینبم  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا ياعدا  دـنربب و  یپ  نآ ، دوجو  هب  یمئالع  راـثآ و  هار  زا  دـنناوتیم  یلو  دـنباییمن 
، نآ قبط  رب  دنریذپب و  ار  نآ  دنفظوم  نانآ  دیـسر  نارگید  هب  نآ  مایپ  دش و  تباث  یـسک  رب  یحو  لوزن  هک  یماگنه  ًاعبط  دننک و  قیدصت 
ای دـشاب و  هتـشاد  یـصاخ  هورگ  ای  درف  هب  صاصتخا  یمایپ  هکنیا  رگم  دوب  دـنهاوخن  روذـعم  نآ ، اب  تفلاخم  رد  سکچیه  دـننک و  لـمع 

. دشاب ینیعم  نامز  هب  صوصخم 
ات يوهس  يدمع و  فرصت  هنوگ  ره  زا  یحو  تینوصم  ترورض  ءایبنا ، تثعب  ترورض  زا : تسترابع  شخب ، نیا  يداینب  لئاسم  نیاربانب ،

هب و  مدرم ، هب  نآ  ياوتحم  ندیسر  ماگنه 
هحفص 173) )

. نارگید يارب  ناربمایپ  توبن  تابثا  يارب  یهار  دوجو  موزل  نیچمه  و  یهلا ، مایپ  غالبا  یقلت و  رد  ءایبنا  تمصع  بوجو  نخس : رگید 
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ءایبنا و دّدعت  لیبق  زا  يرگید  لئاسم  هب  دـسریم  تبون  هاگنآ  دـش  نییبت  یلقع ، لیلد  هلیـسو  هب  توبن  یحو و  يداینب  لئاسم  هکنآ  زا  سپ 
. وا نانیشناج  نییعت  زین  و  ینامسآ ، باتک  نیرخآ  ربمایپ و  نیرخآ  نییعت  و  ینامسآ ، عیارش  بتک و 

. تفرگ هرهب  يدّبعت ، یلقن و  لیالد  زا  دیاب  دراوم  زا  يرایسب  رد  تسین و  رسیم  یلقع ، ناهرب  اب  لئاسم  نیا  همه  تابثا  اما 

مالک ملع  رد  قیقحت  دتم 

، یلقع لیلد  اب  هک  تسا  یلئاسم  زا  اهنت  هفـسلف ، اریز  دوشیم  نشور  مالک ، ملع  هفـسلف و  نیب  یـساسا  ياهقرف  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
. تسین تابثا  لباق  يدّبعت ، یلقن و  لیلد  اب  زج  هک  تسا  یلئاسم  لماش  مالک ، ملع  یلو  ددرگیم  تابثا 

، مالک هفسلف و  هک  لاح  نیع  رد  ینعی  تسا . هجو » نم  صوصخ  مومع و   » مالک ملع  لئاسم  هفـسلف و  لئاسم  نیب  تبـسن  نخـس : رگید  هب 
هک زین  هفسلف  هژیو  لئاسم  یلو  دنراد  دوخ  هژیو  لئاسم  اهنآ  زا  مادک  ره  دوشیم  تابثا  یلّقعت ، بولـسا  اب  دنتـسه  یکرتشم  لئاسم  ياراد 

قیقحت دتم  نخس : رگید  هب  و  ددرگیم ، تابثا  يدّبعت ، یلقن و  بولسا  اب  هک  مالک  هژیو  لئاسم  فالخ  هب  دوشیم . نایب  یلّقعت ، بولسا  اب 
. دوشیم هدافتسا  يدّبعت ، بولسا  زا  مه  یلّقعت و  بولسا  زا  مه  ملع ، نیا  رد  تسا و  هناگ » ود   » و یقیفلت »  » مالک ملع  رد 

ثحب دروم  يرگید  رد  هک  تسا  ياهژیو  لئاسم  ياراد  یـسانشادخ ) لئاسم  دننام   ) كرتشم لئاسم  رب  هوالع  اهنآ  زا  مادکره  هکنآ  یکی 
. دوشیمن عقاو 

كرتشم لئاسم  دـننام   ) لئاسم زا  ياهراپ  رد  هک  مالک  ملع  فالخب  تسا  یلّقعت  دـتم  هفـسلف ، لئاسم  همه  رد  قیقحت  دـتم  هکنآ : رگید  ود 
رد دریگیم و  هرهب  یلقن ، بولـسا  زا  تماما ) لئاسم  دـننام   ) لئاسم زا  ياهراپ  رد  دـنکیم و  هدافتـسا  یلّقعت  دـتم  زا  مـالک ) هفـسلف و  نیب 

اب هک  مالک  ملع  صاخ  لئاسم  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  داعم .) لصا  تابثا  دننام   ) شور ود  ره  زا  رگید  ياهراپ 
هحفص 174) )

ربمایپ راتفگ  راتفر و  تیجح  هلمج ، زا  و  بلاطم ، زا  هتسد  کی  هکلب  دنتسین  حطـس  کی  رد  یگمه  دنوشیم  تابثا  يدّبعت ، یلقن و  شور 
هب میرک  نآرق  تیناقح  هکنآ  زا  دعب   ) دوشیم تباث  نآرق ، همیرک  تایآ  هلیسو  هب  ًامیقتسم  تنس » مّلـس =« ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا

مهیلع هللا  مالس   ) راهطا همئا  نانخس  تیجح  ترضح و  نآ  نیشناج  نییعت  دننام  يرگید  لئاسم  سپس  دیسر ) توبث  هب  یلقع  لیلد  هلیـسو 
. دوشیم نییبت  نیعمجا )

. دشاب حیرص  اهنآ  تلالد  یعطق و  اهنآ  دنس  هک  دوب  دهاوخ  ینیقی  یتروص  رد  دیآیم  تسد  هب  یلقن  لیالد  زا  هک  ياهجیتن  تسا  یهیدب 

تّوبن یحو و  هب  رشب  زاین   22

ءایبنا تثعب  ترورض 

هحفص 177) )
: دباییم لیکشت  همدقم ، هس  زا  هک  درک  تابثا  یناهرب  اب  ناوتیم  تسا  تّوبن  شخب  لئاسم  نیرت  يداینب  هک  ار  هلأسم  نیا 

زج هک  یلامک  دیامیپب  ییاهن  لامک  يوسب  ار  دوخ  لماکت  ریسم  يرایتخا ، لاعفا  نداد  ماجنا  اب  هک  تسا  نیا  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده   - 1
، لاعتم يادـخ  تعاطا  تدابع و  اـب  هک  هدـش  هدـیرفآ  نیا ، يارب  ناـسنا  نخـس : رگید  هب  دـیآیمن . تسد  هب  باـختنا  راـیتخا و  يارجم  زا 

قلعت ناسنا ، تداعـس  لامک و  هب  ًاتلاصا  یهلا  هنامیکح  هدارا  تسا و  لماک  ياهناسنا  هژیو  هک  دنک  ادیپ  ار  ییاهتمحر  تفایرد  یگتـسیاش 
یگدـنز ریـسم  دوشیمن  لصاح  يرایتخا ، لاعفا  نداد  ماجنا  هار  زا  زج  دـنمجرا  الاو و  تداعـس  لامک و  نیا  هک  اجنآ  زا  اـما  تسا  هتفرگ 

تواقـش و يوسب  مه  نآ  هار  کـی  ًاـعبط  دوش و  مهارف  يو  يارب  شنیزگ  باـختنا و  هنیمز  اـت  هدـش  هداد  رارق  هیوـس  ود  ههار و  ود  رـشب ،
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. دوشیم عقاو  یهلا  هدارا  دروم  هلاصالاب ) هن  و   ) عبّتلاب هک  دوب  دهاوخ  باذع 
. دش نشور  یهلا 1  لدع  تمکح و  زا  ثحب  نمض  همدقم  نیا 

لیم و دوجو  نوگانوگ و  ياهراک  يارب  ینوریب  ياههنیمز  ندـش  مهارف  راک و  ماجنا  رب  تردـق  رب  هوالع  هناهاگآ ، باختنا  راـیتخا و   - 2
ناسنا یتروص  رد  دراد و  هتسیاشان  هتسیاش و  ياههار  دب و  بوخ و  ياهراک  هب  تبسن  حیحص  تخانش  هب  زاین  اهنآ ، يوسب  ینورد  ششک 

هار دناوتیم 
*****

. متسیب سرد  مهدزای و  سرد  ك : ر . . 1
هحفص 178) )

اهمخ و چیپ و  اهبیشن و  زارف و  زا  دسانشب و  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  مه  فده و  مه  هک  دنک  باختنا  هناهاگآ ، هنادازآ و  ار  شیوخ  لماکت 
رد ار  ییاهتخانـش  نینچ  لیـصحت  يارب  مزـال  لـیاسو  رازبا و  هک  تسا  نیا  یهلا  تمکح  ياـضتقم  سپ  دـشاب . هاـگآ  نآ ، ياههاگـشزغل 

ندیسر هار  شیارسنامهم و  لحم  یلو  دنک  توعد  ییارسنامهم  هب  ار  ینامهم  هک  دوب  دهاوخ  یسک  دننامه  هنرگ  دهد و  رارق  رـشب  رایتخا 
. تسا ضرغ  ضقن  بجوم  تمکح و  فالخ  يراتفر  نینچ  هک  تسا  یهیدب  و  دهدن ! ناشن  وا  هب  ار  نآ  هب 

. تسا رتشیب  حیضوت  لیصفت و  زا  زاین  یب  نشور و  مه  همدقم  نیا 
ياهیدنمزاین نیمأت  رد  ار  یمهم  شقن  دـنچ  ره  دـیآیم  تسد  هب  لقع ، سح و  يراکمه  زا  هک  اهناسنا  فراعتم  يداع و  ياهتخانـش   - 3

يویند و و  يونعم ، يدام و  و  یعامتجا ، يدرف و  داعبا  همه  رد  یقیقح  تداعـس  لامک و  هار  نتخانـش  زاب  يارب  اما  دنکیم  ءافیا  یگدنز ،
. تفای دهاوخن  ققحت  ناسنا ، شنیرفآ  زا  یهلا  فده  دشاب  هتشادن  دوجو  اهدوبمک  نیا  عفر  يارب  يرگید  هار  رگا  تسین و  یفاک  يورخا ،

يارب لـقع  سح و  يارو  يرگید  هار  هک  تسا  نیا  یهلا  تمکح  ياـضتقم  هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  هناـگ ، هس  تامدـقم  هب  هجوـت  اـب 
دنم هرهب  نآ ، زا  يرگید  دارفا  ای  درف  تطاسو  اب  ای  ًامیقتسم  دنناوتب  اهناسنا  ات  دهد  رارق  رـشب ، رایتخا  رد  هبناج ، همه  لماکت  ریـسم  نتخانش 

هلیـسو هب  نارگید  و  میقتـسم ، روط  هب  ناشیا  هدـش و  هداد  رارق  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا راـیتخا  رد  هک  تسا  یحو  هار  ناـمه  نآ  دنوش 1 و 
. دنریگیم ارف  تسا  مزال  ییاهن ، لامک  تداعس و  هب  ندیسر  يارب  ار  هچنآ  دنوشیم و  دنم  هرهب  نآ  زا  ناشیا ،

نآ نوـماریپ  يرتـشیب  حیـضوت  هب  يور  نیا  زا  دوـش ، عـقاو  کیکـشت  دروـم  ریخا ، همدـقم  تـسا  نـکمم  ناـهرب ، نـیا  تامدـقم  ناـیم  رد 
. ددرگ نشور  الماک  یحو  هار  هب  يو  زاین  و  ناسنا ، هبناج  همه  لماکت  ریسم  صیخشت  يارب  يرشب  شناد  ییاسران  ات  میزادرپیم 

*****
هار زا  لولعم  يارب  سایقلاب  ترورـض  تابثا  قیداـصم  زا  و  تسه )  ) يرظن هیـضق  زا  دـیاب )  ) یلمع هیـضق  جاتنتـسا  دراوم  زا  ناـهرب  نیا  . 1

. تسا تایهلا  رد  یّمل  نیهارب  نایرج  دراوم  زا  زین  و  تلع ، ترورض 
هحفص 179) )

رشب شناد  ییاسران 

تادوجوم اب  هک  ییاهدـنویپ  ناسنا و  دوجو  ماجنا  زاـغآ و  دـیاب  دوش  هتخانـش  شبناوج  داـعبا و  همه  رد  یگدـنز  حیحـص  هار  هکنیا  يارب 
تداعـس رد  دناوتیم  نوگانوگ  طباور  عاونا  هک  یتاریثأت  دنک و  رارقرب  ناگدیرفآ  ریاس  ناعونمه و  اب  دناوتیم  هک  یطباور  دراد و  رگید 

دروم دوش و  هتخانش  فلتخم ، دسافم  حلاصم و  اهنایز و  اهدوس و  نیب  راسکنا  رسک و  دیاب  زین  ددرگ و  مولعم  دشاب ، هتـشاد  وا  تواقـش  ای 
یعیبط و فلتخم  طیارـش  رد  دنتـسه و  توافتم  یناور  یندـب و  ياـهیگژیو  ياراد  هک  یناـسنا  اـهدرایلیم  فیاـظو  اـت  دریگ  رارق  یباـیزرا 

هورگ اهرازه  هکلب  تسین  رـسیم  درف ، دنچ  ای  کی  يارب  اهنت  هن  روما ، نیا  همه  رب  هطاحا  یلو  دوش . صخـشم  دننکیم  یگدـنز  یعامتجا ،
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قیقد تاررقم  نیناوق و  تروص  هب  فشک و  ار  ياهدیچیپ  ياهلومرف  نینچ  دنناوتیمن  مه ، ناسنا  هب  طوبرم  مولع  ياههتشر  رد  صـصختم 
نییعت ًاقیقد  ّمها  تحلصم  دتفایم  قافتا  ناوارف  هک  دسافم  حلاصم و  عاونا  نیب  محازت  تروص  رد  ددرگ و  نیمـضت  اهناسنا  همه  يورخا  و 

. دوش هتشاد  مدقم  و 
رد صـصختم ، دنمـشناد  نارازه  ياهـشالت  اهـشهوژپ و  دوجو  اب  هک  دهدیم  ناشن  رـشب ، خیرات  لوط  رد  ینوناق  یقوقح و  تارییغت  دنور 

یقوـقح و لـفاحم  هراوـمه  تسا و  هدـماین  دوـجو  هب  هبناـج  همه  لـماک و  حیحـص و  یقوـقح  ماـظن  کـی  مه  زوـنه  لاـس  اـهرازه  لوـط 
هب يدـیدج  هرـصبت  هّدام و  ندرک  هفاضا  ای  ياهّدام  ِخـسَن  وغل و  اـب  دـنربیم و  یپ  ناـش  هتخاـس  دوخ  نیناوق  صقن  هب  ناـهج  يراذـگنوناق 

. دنزادرپیم اهنآ  لیمکت  حالصا و 
دیاب زین  دناهدرب و  ینامـسآ  عیارـش  یهلا و  یقوقح  ياهماظن  زا  یناوارف  ياههرهب  مه ، نیناوق  نیمه  نیودـت  يارب  هک  مینک  شومارف  دـیابن 
زگره دوشیم و  هدش و  یعامتجا  يویند و  حلاصم  نیمأت  فرَـص  ناراذـگنوناق ، نانادـقوقح و  شالت  ّمه و  مامت  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت 

مه ار  تهج  نیا  دنتـساوخیم  رگا  درادن و  هتـشادن و  يویند  يّدام و  حلاصم  اب  اهنآ  راسکنا  رـسک و  يورخا و  حلاصم  نیمأت  هب  یمامتها 
يدودح ات  ار  يویند  يّدام و  حلاصم  اریز  دنبای  تسد  یعطق ، هجیتن  هب  دنتسناوتیمن  زگره  دننک  تیاعر  تسا  هلأسم  تاهج  نیرتمهم  هک 

تسین و یّسح  هبرجت  لباق  يورخا ، يونعم و  حلاصم  اما  داد  صیخشت  یلمع ، براجت  هلیسو  هب  ناوتیم 
هحفص 180) )

. تخانش زاب  ار  کی  ره  تیمها  نازیم  يویند ، يّدام و  حلاصم  اب  محازت  تروص  رد  درک و  یبایشزرا  ًاقیقد  ار  اهنآ  ناوتیمن  زین 
نیا هب  دز و  سدـح  لبق ، لاس  رازه  اهدـص  ای  نارازه  رد  ار  اـهناسنا  شناد  ییآراـک  نازیم  ناوتیم  يرـشب  نیناوق  یلعف  عضو  هب  هجوت  اـب 

ناسنا هکنیا  ضرف  هب  تسا و  هدوب  رصع  نیا  رشب  زا  رتناوتان  رایسب  یگدنز  حیحص  هار  صیخشت  يارب  ییادتبا ، رشب  هک  دیسر  یعطق  هجیتن 
نینچ هکنیا  ضرف  هب  دبای و  تسد  يریگارف  لماک و  حیحص و  یقوقح  ماظن  هب  دوب . هتسناوت  هلاس  نارازه  براجت  زا  هدافتسا  اب  رـصع  نیا 

خـیرات و لوط  رد  ناسنا  اهدرایلیم  ندرک  اهر  هک  دـنامیم  یقاب  لاؤس  نیا  ياـج  هزاـت ، دوب  مه  يورخا  يدـبا و  تداعـس  نماـض  یماـظن 
!؟ تسا راگزاس  نانآ  شنیرفآ  زا  ضرغ  یهلا و  تمکح  اب  هنوگچ  ناشدوخ ، لهج  اب  ناشیا  نداهناو 

نتخانـش يارب  لقع  یـسح و  يارو  يرگید  هار  هک  تسا  ققحت  لباق  یماگنه  ماجنا ، اـت  زاـغآ  اـهناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  هکنآ : لـصاح 
. دوب دهاوخن  یحو  هار  زج  يزیچ  نآ ، دشاب و  هتشاد  دوجو  یهورگ ، يدرف و  فیاظو  یگدنز و  قیاقح 

یحو هلیـسو  هب  ار  یگدـنز  حیحـص  هار  ات  دـشاب  ادـخ  ربمایپ  ناـسنا ، نیتسخن  هک  تسا  نآ  ناـهرب ، نیا  ياـضتقم  هک  تسا  نشور  ًاـنمض 
. دنوش تیاده  وا  هطساوب  اهناسنا  رگید  سپس  دبای و  ققحت  وا  صخش  دروم  رد  شنیرفآ  فده  دسانشب و 

ءایبنا تثعب  دیاوف 

زین يرگید  مهم  تاریثأت  مدرم ، هب  نآ  غالبا  یحو و  تفایرد  و  ناسنا ، یقیقح  لماکت  يارب  حیحـص  هار  نداد  ناشن  رب  هوـالع  یهلا  ءاـیبنا 
: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دناهتشاد  اهناسنا  لماکت  رد 

رثا رد  ای  دراد و  ناوارف  براجت  نامز و  تشذگ  هب  زاین  ای  یلو  دراد  ار  اهنآ  كرد  ییاناوت  ناسنا ، لقع  هک  تسه  بلاطم  زا  يرایسب   - 1
تاغیلبت اهیزومآدـب و  رثا  رد  ای  دریگیم و  رارق  یـشومارف  تلفغ و  دروم  ناشیا  رب  یناویح  ياهـشیارگ  هبلغ  يدام و  روما  هب  دارفا  ماـمتها 

زا یپ ، رد  یپ  ياهیروآدای  تارکذـت و  اب  ددرگیم و  ناـیب  ءاـیبنا ، هلیـسو  هب  زین  یبلاـطم  نینچ  دـنامیم . ناـهنپ  مدرم ، ياـههدوت  رب  ءوس ،
، یقطنم حیحص و  ياهشزومآ  اب  دیآیم و  لمعب  يریگولج  اهنآ  یلک  ندش  شومارف 

هحفص 181) )
. دوشیم هتفرگ  اهیزومآدب  تاطلاغم و  يولج 
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. ددرگیم نشور  هرکذت »  » و رکِذ »  » هب میرک  نآرق  ندش  هدیمان  و  ریذن »  » و رکذم »  » هب ءایبنا  ندش  هدیمان  هتکن  اجنیا  زا 
: دیامرفیم ءایبنا  تثعب  ياهتمکح  نایب  ماقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

ات داتـسرف  یپ  رد  یپ  ار  دوخ  ناربمایپ  لاعتم ، يادخ  ینعی  غیلبّتلِاب » مهیَلَع  اوّجتحی  و  ِهتمِْعن ، یِْـسنَم  مهورکذی  و  هتَرِْطف ، َقاثیم  مهوُدأَتْـسِیل  »
ناشیارب ار  تجح  قیاقح ، نایب  غیلبت و  اب  و  دنروآ ، ناشدای  هب  ار  هدش  شومارف  ياهتمعن  و  دنهاوخب ، مدرم  زا  ار  ترطف  نامیپ  هب  يرادافو 

. دننک مامت 
هب یـسانشناور  ثحابم  رد  نآ ، تیمها  هک  تسا  راتفر  هنومن  وگلا و  دوجو  ناسنا ، لماکت  دـشر و  تیبرت و  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی   - 2
رب هوالع  دـننکیم و  ءافیا  یهجو  نیرتهب  هب  ار  شقن  نیا  یهلا ، هدـش  تیبرت  لماک و  ياـهناسنا  ناونع  هب  یهلا  ءاـیبنا  تسا . هدیـسر  توبث 

هدش و رکذ  ًامأوت  هیکزت » میلعت و   » میرک نآرق  رد  هک  مینادیم  دنزادرپیم و  زین  مدرم  هیکزت  تیبرت و  هب  فلتخم ، ياهشزومآ  تامیلعت و 
. تسا هدمآ  میلعت »  » رب مدقم  هیکزت »  » دراوم زا  یضعب  رد  یتح 

یـسایس و یعامتجا و  يربهر  مزال ، طیارـش  ندوب  مهارف  تروص  رد  هک  تسا  نیا  مدرم  نایم  رد  ءایبنا  دوجو  تاـکرب  زا  رگید  یکی   - 3
هلیـسو هب  دشابیم و  هعماج  يارب  یهلا  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  موصعم ، ربهر  هک  تسا  یهیدب  دنریگیم و  هدـهع  هب  ار  مدرم  ییاضق 

لامک يوس  هب  دـباییم و  تاجن  يورجک  یگدـنکارپ و  فالتخا و  زا  هعماج  دوشیم و  هتفرگ  یعامتجا  ياهیناماسبان  زا  يرایـسب  ولج  وا 
. ددرگیم يربهر  بولطم 

هحفص 182) )

ههبش دنچ  ّلح   23

ههبش دنچ  ّلح 

هحفص 185) )
خساپ رکذ و  هب  کنیا  هک  دوشیم  حرطم  یتاهبـش  تالاؤس و  هدش ، نایب  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تثعب  ترورـض  يارب  هک  یناهرب  نوماریپ 

: میزادرپیم اهنآ 

؟ دنا هدنام  مورحم  ءایبنا  تیاده  زا  مدرم ، زا  يرایسب  ارچ 

ییایفارغج صاخ  هقطنم  کی  رد  ناشیا  یگمه  ارچ  سپ  دراد  ار  اهناسنا  همه  تیادـه  يارب  ءاـیبنا  تثعب  ياـضتقا  یهلا ، تمکح  رگا   - 1
ياهراگزور رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  دنا ؟ هدنام  مورحم  تمعن ، نیا  زا  نیمز  يور  ياهـشخب  ریاس  دـناهدش و  ثوعبم  هنایمرواخ ) )

تسا و هتفرگیم  ماجنا  يدنک ، هب  رگید  هطقن  هب  ياهطقن  زا  رابخا  لاقتنا  هدوب و  دودحم  یلیخ  تاعالطا ، لدابت  طابترا و  لیاسو  نیـشیپ ،
. دناهدرکن ادیپ  ءایبنا ، توعد  زا  یعالطا  الصا  هک  دناهدوب  یللم  ماوقا و  دیاش 

ره هکنیا  رب  دراد  تلالد  نآرق ، همیرک  تایآ  هتشادن و  یـصاخ  هقطنم  هب  صاصتخا  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا روهظ  الوا  هک  تسا  نیا  خساپ 
: دیامرفیم رطاف  هروس  زا  ( 24  ) هیآ رد  هکنانچ  دناهتشاد ، يربمایپ  یتما  موق و 

اُوِبنَتْجا َو  َهّللا  اوُدـُبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ۀَّمُأ  ِّلـک  ِیف  اـْنثََعب  ْدََـقل  َو  : » دـیامرفیم لـحن  هروس  زا  ( 36  ) هیآ رد  و  ٌریِذـَن » اـهِیف  ـالَخ  ّـالِإ  ۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإ  َو  »
ناشیا دادعت  هک  تسین  ینعم  نیدـب  هدـش ، هدرب  مالـسلا ) مهیلع   ) ماظع ءایبنا  زا  يدودـعم  هدـع  مان  اهنت  دـیجم  نآرق  رد  رگا  و  َتوُغاّطلا »

نیا رد  ناشیا  زا  یماـن  هک  دـناهدوب  ناربماـیپ  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هدـش  حیرـصت  نآرق ، دوخ  رد  هکلب  تسا ، هدوب  دارفا  نیمه  هب  رـصحنم 
: دیامرفیم ءاسن  هروس  زا  ( 164  ) هیآ رد  هکنانچ  تسا . هدماین  نایم  هب  فیرش  باتک 
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هحفص 186) )
«. کیَلَع ْمُهْصُصْقَن  َْمل  ًالُسُر  َو  »

اما درک . هدافتـسا  مدرم ، تیادـه  يارب  نآ  زا  ناوتب  هک  دـشاب  لقع  سح و  يار  یهار و  دـیاب  هک  تسا  نیا  روبزم  ناـهرب  ياـضتقم  ًاـیناث 
هکنآ مود  دـنوش ؛ دـنم  هرهب  یهلا ، تمعن  نیا  زا  دـنهاوخب  ناشدوخ  هکنآ  یکی  تسا : طرـش  ود  هب  طورـشم  دارفا ، تیادـه  نتفای  تیلعف 
هدوب ناشدوخ  رایتخا  ءوس  رثا  رد  ءایبنا ، تیادـه  زا  مدرم  زا  يرایـسب  ندـنام  مورحم  دـننکن و  مهارف  ناـنآ  تیادـه  يارب  یعناوم  نارگید 

مینادیم دندوب و  هدروآ  دوجو  هب  ءایبنا  توعد  شرتسگ  هار  رد  نارگید  هک  هدوب  یعناوم  رثا  رد  رگید ، يرایسب  تیمورحم  هکنانچ  تسا ،
رب زیتـس  هب  ناربکتـسم  نادـنمروز و  هژیو  هب  ادـخ و  نانمـشد  اـب  دناهدیـشوکیم و  عـناوم  نیا  نتـشادرب  يارب  هراوـمه  یهلا  ناربماـیپ  هـک 

ینارای ناوریپ و  هک  يدراوم  رد  دناهدرک و  ادف  ار  دوخ  ناج  مدرم ، تیاده  یهلا و  تلاسر  غالبا  هار  رد  ناشیا  زا  يرایسب  دناهتساخیم و 
. دناهتخادرپ دناهدوب  ادخ  نید  شرتسگ  يارب  عناوم  داجیا  لماع  نیرتمهم  هک  نارگمتس  نارابج و  اب  یماظن  دربن  گنج و  هب  دناهتفای 

ماجنا یتروص  هب  تانایرج  نیا  همه  هک  دـنکیم  باجیا  ناـسنا ، یلماـکت  تکرح  ندوب  يراـیتخا  یگژیو  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 
هار هک  دسرب  ییاجب  لطاب  لها  نادنمروز و  طلـست  هکنیا  رگم  دشاب  مهارف  لطاب ، قح و  نیفرط  يارب  باختنا  ءوس  ای  نسح  هنیمز  هک  دبای 

ياههار زا  لاعتم  يادخ  تروص ، نیا  رد  هک  دنزاس  شوماخ  هعماج ، رد  ار  تیاده  قح و  رون  دـننک و  دودـسم  یّلکب  ار  نارگید  تیادـه 
. دومرف دهاوخ  يرای  ار  قح  نارادفرط  يداعریغ ، یبیغ و 

یهلا تیادـه  تمعن  زا  یگمه  دیـسریم و  نایناهج  همه  شوگب  ناشیا  توعد  دوبیمن  ءایبنا  هار  رـس  رب  یعناوم  نینچ  رگا  هکنآ : لصاح 
ولج هک  تسا  یناـسک  ندرگب  ءاـیبنا ، تیادـه  زا  مدرم  زا  يرایـسب  تیمورحم  هاـنگ  سپ  دـندشیم . دـنم  هرهب  توـبن ، یحو و  هلیـسو  هـب 

. دناهتفرگ ار  ناشیا  توعد  شرتسگ 

؟ تسا هتفرگن  ار  تافارحنا  تافالتخا و  ولج  لاعتم  يادخ  ارچ 

تیرثکا هدـمآ و  دـیدپ  طاطحنا ، داسف و  همه  نیا  ناشیا  دوجو  اب  ارچ  دـناهدش  ثوعبم  اهناسنا  لـماک  طیارـش  میمتت  يارب  ءاـیبنا  رگا   - 2
دناهتـساخرب و رگیدـکی  اـب  زیتس  ینمـشد و  هب  زین  ینامـسآ  ناـیدا  ناوریپ  یتح  دـناهدش و  نایـصع  رفک و  هب  یلتبم  اـهنامز  رثکا  رد  مدرم 

دنک مهارف  زین  يرگید  بابـسا  لاعتم  يادخ  هک  تشادن  ءاضتقا  یهلا ، تمکح  ایآ  دنا ؟ هتخاس  اپرب  يزادـنارب  نامناخ  نینوخ و  ياهگنج 
اب دربن  هب  ءایبنا  ناوریپ  مک ، تسد  دوش و  هتفرگ  اهداسف  نیا  ولج  هک 

هحفص 187) )
؟ دنزیخنرب رگیدکی 

هک دراد  ءاضتقا  یهلا ، تمکح  دش  هتفگ  هکنانچ  اریز  دوشیم  نشور  ناسنا ، لماکت  ندوب  يرایتخا  یگژیو  رد  لّمأت  زا  لاؤس  نیا  خـساپ 
ندومیپ اب  دنسانشب و  ار  قح  هار  دنناوتب  دنهاوخب ، هک  یناسک  ات  دوش  مهارف  اهناسنا  يارب  يربج ) هن  و   ) يرایتخا لماکت  طیارـش  بابـسا و 

زا اهناسنا  همه  هک  تسین  ینعم  نیدـب  یلماکت  نینچ  يارب  طیارـش  بابـسا و  ندـش  مهارف  یلو  دنـسرب ، ناشدوخ  تداعـس  لامک و  هب  نآ 
نیدـب یناهج  نیا  طیارـش  رد  ار  اهناسنا  لاعتم  يادـخ  میرک ، نآرق  ریبعت  هب  دـننیزگرب و  ار  حیحـص  هار  ًاـموزل  هدرک  هدافتـسا  نسح  اـهنآ 

رگا تسا  هدـش  دـیکأت  میرک ، نآرق  رد  ًاررکم  هکناـنچمه  دنرتراکوکین 1 و  کیمادـک  هک  دـیامزایب  ار  ناشیا  هک  تسا  هدـیرفآ  روظنم ،
نیا رد  یلو  دریگب 2 ، یلک  روـط  هب  ار  يورجک  فارحنا و  وـلج  درادـب و  تسار  هار  هب  ار  هـمه  تسناوـتیم  تساوـخیم  لاـعتم  يادـخ 

ناسنا شنیرفآ  زا  یهلا  ضرغ  دـشیم و  یناسنا  شزرا  دـقاف  اهناسنا  راتفر  دـنامیمن و  یقاـب  شنیزگ ، باـختنا و  يارب  ياهنیمز  تروص ،
. تشگیم ضقن  رگباختنا ، راتخم و 

نینچ رب  تردـق  نتـشاد  تسا و  ناشدوخ  رایتخا  ءوس  هب  دنتـسم  نایـصع ، رفک و  يراـکهبت و  داـسف و  هب  اـهناسنا  شیارگ  هکنآ : لـصاح 
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هب تلاصا  یهلا  هدارا  دنچ  ره  دشابیم و  عَبَتلاب  دوصقم  اهنآ  تاعبت  مزاول و  هب  ندیسر  تسا و  ظوحلم  ناشیا  شنیرفآ  نتم  رد  ییاهراتفر 
یفن ار  رایتخا  ءوس  زا  یشان  طاطحنا  طوقس و  دشابیم  تیرایتخا  هب  طورشم  هدارا  نیا  قلعتم  نوچ  یلو  تسا  هتفرگ  قلعت  اهناسنا  لماکت 

لیم و فالخرب  دنچ  ره  دنیآ  رد  تکرح  هب  حیحص  ریسم  رد  هاوخان  هاوخ  اهناسنا  همه  هک  تسین  نیا  یهلا ، تمکح  ياضتقم  دنکیمن و 
. دشاب ناشیا  هدارا 

؟ دندوبن يداصتقا  یتعنص و  تازایتما  ياراد  ءایبنا  ارچ 

هک دوبن  نیا  رتهب  ایآ  دنـسرب  تداعـس  لامک و  هب  رتهب ، هچ  ره  رتشیب و  هچ  ره  اهناسنا  هک  دراد  ءاضتقا  یهلا  تمکح  هکنیا  هب  هجوت  اب   - 3
رب یحو ، هلیسو  هب  ار  تعیبط  رارسا  لاعتم ، يادخ 

*****
. ماعنا هروس  زا  ( 165  ) و هدئام ، هروس  زا  ( 48  ) و کلم ، هروس  زا  ( 2  ) و فهک ، هروس  زا  ( 7  ) و دوه ، هروس  زا  ( 7  ) تایآ ك : ر . . 1

(8 ، ) لحن هروس  زا  9 و 93 ) ، ) دوه هروس  زا  ( 118 ، ) سنوی هروس  زا  ( 99 ، ) ماعنا هروس  زا  ( 128 ، 137 ، 112 ، 107 ، 35  ) تایآ ك : ر . . 2
. هرقب هروس  زا  ( 253  ) و ءارعش ، هروس  زا  ( 2 ، ) يروش هروس  زا 

هحفص 188) )
ياهورین زا  يرایسب  فشک  هکنانچ  دنشخب ؟ باتش  ناشدوخ  یلماکت  ریس  هب  دنناوتب  اهتمعن  عاونا  زا  يریگ  هرهب  اب  ات  دزاس  فوشکم  مدرم 

یتمالس ظفح  رد  ار  یبولطم  راثآ  هتشاد و  ندمت  تفرشیپ  رد  یفرگش  ریثأت  یگدنز ، لیاسو  بابسا و  عارتخا  ریخا و  نرق  دنچ  رد  یعیبط 
مولع و هئارا  اب  ءایبنا  رگا  تسا  یهیدب  تسا . هدروآ  ناغمرا  هب  اهنآ  دـننام  تاطابترا و  هعـسوت  تاعالطا و  لدابت  زین  ضارما و  اب  هزرابم  و 

یـسایس تردـق  یعاـمتجا و  ذوـفن  رب  دنتـسناوتیم  دـندرکیم  کـمک  مدرم  هب  شیاـسآ ، لـیاسو  ندرک  مـهارف  زیگنا و  تفگـش  عیاـنص 
. دنسرب ناشفادها  هب  رتهب  دنیازفیب و  ناشدوخ 

رد دربب و  یپ  اهنآ  هب  دناوتن  يداع  ياهتخانش  رازبا و  اب  رـشب  هک  تسا  يروما  رد  توبن ، یحو و  دوجو  هب  یلـصا  زاین  هک  تسا  نیا  خساپ 
: نخـس رگید  هب  درادرب . ماگ  نآ ، ریـسم  رد  دـنک و  نییعت  یقیقح ، لامک  يوس  هب  ار  دوخ  تکرح  تهج  دـناوتن  اـهنآ ، هب  لـهج  تروص 
ره رد  دنناوتب  ات  دـنهد  يرای  یلماکت ، تکرح  یگدـنز و  هب  نداد  تهج  رد  ار  اهناسنا  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا یلـصا  هفیظو 

نیـشنرداچ درگنابایب و  یمدرم  هاوخ  دـنریگب ، راکب  بولطم  فدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  ناشیاهورین  دنـسانشب و  ار  دوخ  هفیظو  یطیارش 
لاعتم يادخ  شتسرپ  دروم  رد  یفیاظو  هچ  دننادب  دنسانشب و  ار  یناسنا  لیصا  ياهشزرا  دروناضف ، امیپ و  سونایقا  یمدرم  هاوخ  دنـشاب و 

، يدبا یقیقح و  تداعـس  لامک و  هب  اهنآ  نداد  ماجنا  اب  ات  دـنراد  ناگدـیرفآ  ریاس  ناعونمه و  هب  تبـسن  زین  ناشدوخ و  درفدرف  هرابرد  و 
قبط رب  هک  تسا  يرما  فلتخم ، ياهنامز  رد  هچ  دحاو و  نامز  رد  هچ  یتعنص ، یعیبط و  تاناکما  اهدادعتـسا و  فالتخا  اما  دندرگ ، لئان 

یملع و ياهتفرـشیپ  هکنانچ  درادن  يدـبا  تشونرـس  یقیقح و  لماکت  رد  ياهدـننک  نییعت  شقن  دـیآیم و  دـیدپ  یـصاخ  للع  بابـسا و 
هکلب هتـشادن  مدرم  یحور  يونعم و  لـماکت  رد  يریثأـت  هدـش ، يویند  يداـم و  ياـههرهب  شیازفا  شرتـسگ و  بجوـم  هک  زورما  یتـعنص 

. تسا هتشاد  سوکعم  بسانت  نآ ، اب  هک  تفگ  ناوتیم 
همادا ناشدوخ  يویند  یگدـنز  هب  يدام ، ياهتمعن  زا  يریگ  هرهب  اب  دـنناوتب  اـهناسنا  هک  تسا  نیا  یهلا  تمکح  ياـضتقم  هکنآ : لـصاح 

رد فالتخا  اما  دـننک ، نییعت  يدـبا ، تداعـس  یقیقح و  لاـمک  يوس  هب  ار  دوخ  تکرح  تهج  یحو ، لـقع و  زا  يریگ  هرهب  اـب  دـنهد و 
بابسا عبات  عیانص ، مولع و  زا  يدنم  هرهب  رد  فالتخا  نینچمه  یعامتجا و  یعیبط و  طیارـش  رد  فالتخا  زین  یحور و  یندب و  ياهـشناوت 

نیا دیآیم و  دیدپ  یلولعم ، یّلع و  ماظن  قبط  رب  هک  تسا  یصاخ  ینیوکت  طیارش  و 
هحفص 189) )
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هدرک و یگدنز  یهجو  نیرت  هداس  هب  هک  یهورگ  ای  يدرف  اسب  هچ  درادن و  اهناسنا  يدبا  تشونرـس  رد  ياهدـننک  نییعت  شقن  تافالتخا ،
اـسب هچ  تسا و  هتـشگ  لئان  تداعـس ، لامک و  زا  ییالاو  تاجرد  هب  لاح ، نیع  رد  هدش و  دنم  هرهب  يویند ، يدام و  ياهتمعن  لقادـح  زا 

متس رابکتسا و  رورغ و  یساپسان و  رثا  رد  هدوب و  رادروخرب  یگدنز ، لیاسو  نیرتهب  مولع و  عیانص و  نیرت  هتفرشیپ  زا  هک  یهورگ  ای  درف 
. تسا هدرک  طوقس  تواقش ، ِتاکرد  نیرت  تسپ  رد  نارگید  هب 

نتـسیز رتهب  هب  یناوارف  ياهکمک  يدبا  یقیقح و  تداعـس  لامک و  يوسب  رـشب  تیادـه  ینعی  یلـصا  هفیظو  ماجنا  زا  ریغ  یهلا  ءایبنا  هتبلا 
تعیبـط رارـسا  هتخانـشان و  قیاـقح  زا  هدرپ  يدودـح  اـت  هتـشاد  ءاـضتقا  یهلا ، تمکح  اـج  ره  دـناهدرک و  اـیند  یگدـنز  نـیمه  رد  مدرم 

نامیلـس و دواد و  تارـضح  یگدـنز  رد  ار  اهکمک  هنوگ  نیا  ياههنومن  هکنانچ  دـناهدرک  کمک  رـشب  ندـمت  تفرـشیپ  هب  دناهتـشادرب و 
فـسوی ترـضح  هکنانچ  دناهداد  ماجنا  ییاهـشالت  روما ، ریبدت  نسُح  هعماج و  هرادا  رد  ای  تفای 1 و  ناوتیم  مالـسلا ) مهیلع   ) نینرقلاوذ

. تسا هدوب  ناشیا  یلصا  هفیظو  رب  دئاز  یتامدخ  اهنیا  همه  یلو  داد 2  ماجنا  رصم ، نیمزرس  رد  مالسلا ) هیلع  )
فده تفگ : دیاب  دندرکن  هدافتـسا  یماظن ، يداصتقا و  یتعنـص و  تردق  زا  ناشدـصاقم  دربشیپ  يارب  یهلا  ءایبنا  ارچ  هکنیا  هرابرد  اما  و 

دنتـساوخیم رگا  تسا و  هدوب  هنادازآ  هناهاگآ و  باختنا  يارب  هنیمز  ندرک  مهارف  دش  هتفگ  اهراب  هک  هنوگ  نآمه  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا
تردـق راشف  تحت  مدرم  هکلب  دـشیمن  لصاح  اهناسنا  يارب  هنادازآ  لماکت  يونعم و  دـشر  دـننک  مایق  يداعریغ ، ياهتردـق  هب  لّـسوت  اـب 

. دازآ باختنا  ساسارب  یهلا و  هزیگنا  اب  هن  دندادیم  رد  يوریپ  هب  نت  ناشیا 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

ياهناتسب غاب و  بان و  ياهرهوگ  نداعم  میـس و  رز و  ياههنیجنگ  تخیگنا  یمرب  ار  ناربمایپ  هک  یماگنه  تساوخیم  لاعتم  يادخ  رگا  »
هنیمز درکیم  نینچ  رگا  تشامگیم و  ناشیا  تمدخ  هب  ار  نیمز  ناگدنرچ  اوه و  ناگدنرپ  دادیم و  رارق  ناشیا  رایتخا  رد  ار  هویمرپ 

*****
دنچ بسح  رب  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  ، 13 هیآ 10 -  أبـس : هروس  ، 97 هیآ 83 -  فهک : هروـس  ، 82 هیآ 78 -  ءاـیبنا : هروـس  ك : ر . . 1

. تسا هدوب  ادخ  ءایلوا  زا  هکلب  هدوبن  ربمایپ  نینرقلاوذ  تیاور 
هیآ 55. فسوی ، هروس  ك : ر . . 2

هحفص 190) )
. تفریم نیب  زا  شاداپ  شیامزآ و 

يور زا  نارگید  هک  درکیم  اطع  یتنطلـس  کلم و  ریذـپان و  تسکـش  یتزع  ینتفاین و  تسد  یتردـق  ناربماـیپ ، هب  تساوخیم  رگا   …و 
دشیم ناسمه  اهشزرا  اههزیگنا و  تروص ، نآ  رد  دنرادرب و  یشورف  یگرزب  یشکندرگ و  زا  تسد  دنوش و  ناشیا  میلست  عمط ، ای  سرت 

یهلا هزیگنا  اب  اهنت  مدرم ، میلست  ینتورف و  شنرک و  وا و  ياهباتک  قیدصت  ناربمایپ و  زا  يوریپ  هک  تسا  هتساوخ  نینچ  لاعتم  يادخ  یلو 
.1 دوب » دهاوخ  رتنوزفا  رتناوارف و  یهلا  باوث  شاداپ و  دشاب  رتگرزب  شیامزآ ، ءالب و  ردق  ره  دشاب . هبئاش  نودب  و 

زا هدافتسا  دنداد  لیکشت  دنسپادخ  یهلا و  ياهعماج  دندیورگ و  قح  نید  هب  دازآ ، شنیزگ  اب  تبغر و  لیم و  اب  یمدرم  هک  یماگنه  هتبلا 
هکناـنچ دوب  دـهاوخ  بولطم  ناـنمؤم ، قوقح  زا  عاـفد  نارگزواـجت و  یبوکرـس  يارب  هژیو  هب  یهلا  فادـها  دربشیپ  هار  رد  اهتردـق  عاونا 

دوشیم 2. هظحالم  مالسلا ) هیلع   ) نامیلس ترضح  تموکح  رد  نآ  هنومن 

ءایبنا تمصع   24

یحو تینوصم  ترورض 
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هحفص 193) )
توبث هب  یناسنا ، لقع  سح و  ییاسران  ناربج  و  مزـال ، ياهتخانـش  هب  یباـیتسد  يارب  يرگید  هار  ناونع  هب  یحو  ترورـض  هکنآ  زا  دـعب 

: تسا نیا  نآ  دوشیم و  حرطم  يرگید  هلأسم  دیسر 
دنرادن ار  یهلا  یحو  تفایرد  تقایل  دادعتسا و  دنوشیمن و  دنم  هرهب  تخانش ، هلیسو  نیا  زا  ًامیقتـسم  ناسنا  يداع  دارفا  هکنیا  هب  هجوت  اب 

اجک زا  دراد و  یمایپ  نینچ  تّحـص  يارب  یتنامـض  هچ  دوش  غالبا  ناـشیا  هب  دـیاب  ناربماـیپ )  ) یـصاخ دارفا  هلیـسو  هب  یهلا  ماـیپ  راـچان  و 
ياهطـساو رگا  زین  تسا و  هدناسر  مدرم  هب  تسرد  ار  نآ  هدرک و  تفایرد  تسرد  ار  یهلا  یحو  ربمایپ ، صخـش  هک  دش  نئمطم  ناوتیم 

ار مزال  ییآراک  یتروص  رد  یحو ، هار  اریز  تسا ؟ هداد  ماـجنا  حیحـص  روط  هب  ار  دوخ  تلاـسر  زین  وا  هتـشاد ، دوجو  ربماـیپ ، ادـخ و  نیب 
دربتـسد فیرحت و  هنوگ  ره  زا  مدرم ، هب  لوصو  هلحرم  ات  رودـص  هلحرم  زا  هک  دـنک  ناربج  ار  يرـشب  شناد  ییاـسران  دـناوتیم  و  دراد ،
لامتحا باب  نآ ، دافم  رد  يدمع  فرصت  ای  طئاسو ، ای  هطساو  رد  نایسن  وهـس و  لامتحا  دوجو  اب  هنرگ  دشاب و  نوصم  يوهـس ، يدمع و 

تفای نانیمطا  ناوتیم  یهار  هچ  زا 1  سپ  ددرگیم . نآ  زا  دامتعا  ملـس  بجوم  دوشیم و  زاب  مدرم ، هب  لصاو  مایپ  رد  یتسردان  ءاطخ و 
؟ دسریم مدرم  تسد  هب  ملاس  حیحص و  روط  هب  یهلا  یحو  هک 

یهاگآ تفایرد و  دادعتسا  دشاب و  لوهجم  مدرم  رب  یحو ، تقیقح  هک  یماگنه  تسا  یهیدب 
*****

هیآ نارمع ، لآ  هروس  ُءاشی .» ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  ِیبَتْجی  َهّللا  َّنکل  َو  ِبیَْغلا  یَلَع  ْمکَِعلْطِیل  ُهّللا  َناک  ام  َو  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  . 1
.179

هحفص 194) )
فلاخم یمایپ  ياوتحم  هک  یتروص  رد  اهنت  تشاد و  دنهاوخن  طئاسو  راک  یتسرد  رب  تراظن  لرتنک و  يارب  یهار  دنشاب  هتشادن  ار  نآ  زا 

هک هدش  یحو  وا  هب  ادخ  فرط  زا  هک  درک  اعدا  یـسک  رگا  الثم  درادن . دوجو  نآ ، رد  یللخ  هک  دیمهف  دنهاوخ  دـشاب  لقع  ینیقی  ماکحا 
ینیقی مکح  کمک  هب  ناوتیم  دراد  هار  یهلا  تاذ  رد  لاوز ، ای  بیکرت  ای  دّدـعت  هّللاب ) ذایعلا   ) ای تسا  بجاو  اـی  زیاـج  نیـضیقن  عاـمتجا 

یفن ای  تابثا  يارب  یهار  لقع ، هک  تسا  یلئاسم  رد  یحو ، هب  یلـصا  زاین  اما  درک  تابثا  ار  يو  اعدا  بذـک  یبلاطم  نینچ  نالطب  هب  لقع 
ناوتیم یهار  هچ  زا  يدراوم  نینچ  رد  دـهد . صیخـشت  ار  نآ  مقـس  تّحـص و  مایپ ، ياوتحم  دافم و  یبایزرا  اب  دـناوتیمن  درادـن و  اهنآ 

؟ درک تابثا  طئاسو ، يوهس  ای  يدمع  فرصت  زا  ار  نآ  تینوصم  یحو و  ياوتحم  تّحص 
دیاب هک  دـبای  یمرد  دـش  نایب  مود  تسیب و  سرد  رد  هک  یناهرب  قبط  یهلا  تمکح  هب  هجوت  اب  لـقع ، هک  هنوگ  نآـمه  تسا : نیا  باوج 

بیترت نیمه  هب  دـشابن  هاگآ  هار ، نآ  هنک  تقیقح و  زا  دـنچ  ره  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یلمع ، فیاظو  قیاقح و  نتخانـش  يارب  يرگید  هار 
ضرغ ضقن  هنرگ  دـسرب و  مدرم  تسد  هب  هدروـخن  تسد  ملاـس و  وا  ياـهمایپ  هک  تسا  نیا  یهلا  تمکح  ياـضتقم  هک  دـنکیم  كرد 

. دش دهاوخ 
اهناسنا يرایتخا  لماکت  هنیمز  ات  دـسرب  مدرم  هب  هطـساو  دـنچ  ای  کی  اب  یهلا  ياـهمایپ  دـیاب  هک  دـش  مولعم  هکنآ  زا  دـعب  نخـس : رگید  هب 

تافرـصت زا  نوصم  اهمایپ  نیا  هک  دوشیم  تباث  یهلا  هیلامک  تافـص  هب  دانتـسا  اب  دبای  ققحت  رـشب  شنیرفآ  زا  یهلا  فده  دوش و  مهارف 
دهاوخ تمکح  فالخ  دسرب  شناگدنب  هب  حیحـص  روط  هب  شیاهمایپ  هک  دهاوخن  لاعتم  يادخ  رگا  اریز  دوب . دهاوخ  يوهـس  يدـمع و 

ملاس هک  دتـسرفب  یناسک  هچ  هلیـسو  هب  یهار و  هچ  زا  ار  دوخ  مایپ  هک  دنادن  ادخ  رگا  و  دنکیم ، یفن  ار  نآ  یهلا ، هنامیکح  هدارا  دوب و 
، نیطایـش موجه  زا  ار  ناشیا  دنیزگرب و  ار  ياهتـسیاش  طیاسو  دناوتن  رگا  و  تشاد ، دهاوخ  تافانم  وا  یهانتمان  ملع  اب  دسرب  شناگدـنب  هب 

. دوب دهاوخن  راگزاس  وا  دودحمان  تردق  اب  دنک  ظفح 
هاگآ وا  ياهیراکاطخ  زا  هک  هدیزگرب  ار  ياهطـساو  هک  داد  لامتحا  ناوتیمن  تسا  زیچ  همه  هب  ملاع  لاعتم ، يادخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  سپ 
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ناوتیمن یهلا  دودحمان  تردق  هب  هجوت  اب  و  تسا 1 ، هدوبن 
*****

هیآ 124. ماعنا ، هروس  هََتلاسِر .» ُلَعْجی  ُثیَح  ُمَلْعَأ  ُهّللا  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  . 1
هحفص 195) )

یهلا تمکح  هب  هجوت  اب  هکنانچ  دنک 1 ، ظفح  نایسن ، وهس  لماوع  ریثأت  نیطایش و  دربتسد  زا  اردوخ  یحو  تسا  هتسناوتن  هک  داد  لامتحا 
هک تسا  نآ  یهلا  تمکح  تردق و  ملع و  ياضتقم  نیاربانب ، درادب 2 . اطخ  زا  نوصم  ار  دوخ  مایپ  تسا  هتساوخن  هک  تفریذپ  ناوتیمن 

. دوشیم تباث  یلقع ، ناهرب  اب  یحو  تینوصم  بیترت ؛ نیدب  دناسرب و  شناگدنب  هب  هدروخن  تسد  ملاس و  ار  دوخ  مایپ 
تنایخ زا  نانآ  تمـصع  نینچمه  و  یحو ، تفاـیرد  ماـقم  رد  ناربماـیپ  تینوصم  زین  یحو و  ناگتـشرف  اـی  هتـشرف  تینوصم  ناـیب ، نیا  اـب 

. دسریم تابثا  هب  یهلا ، مایپ  غالبا  ماقم  رد  نایسن  وهس و  ای  يدمع 
نیما نیطایـش و  تافرـصت  عفد  یهلا و  تناما  ظفح  رب  يو  يدنمورین  یحو و  هتـشرف  ندوب  نیما  رب  میرک  نآرق  تادـیکأت  هتکن  اجنیا  زا  و 

دوشیم 3. نشور  مدرم ، هب  ندیسر  ماگنه  ات  یحو  تسارح  رب  دیکأت  یلک  روط  هب  ناربمایپ و  ندوب 

تمصع دراوم  ریاس 

نکیل دراد ، یحو  غالبا  یقلت و  هب  صاصتخا  دوشیم  تباث  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا ناگتـشرف و  يارب  روبزم ، ناهرب  ساـسارب  هک  یتمـصع 
هب طوبرم  هتسد ، کی  درک : میسقت  هتـسد ، هس  هب  ناوتیم  ار  اهنآ  دوشیمن و  تباث  ناهرب ، نیا  اب  هک  تسه  تمـصع  يارب  يرگید  دراوم 

همئا دننام  اهناسنا  زا  رگید  یضعب  تمصع  هب  طوبرم  موس  هتسد  و  ناربمایپ ، تمـصع  هب  طوبرم  رگید  هتـسد  و  تسا ، ناگتـشرف  تمـصع 
(. امهیلع هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  میرم و  ترضح  و  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم

: تخاس حرطم  ناوتیم  ار  هلأسم  ود  یحو ، غالبا  یقلت و  ریغ  رد  ناگتشرف  تمصع  دروم  رد 
*****

ْنِم َو  ِهیَدی  ِنَیب  ْنِم  ُکلْـسی  ُهَّنِإَف  لوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَحَأ . ِِهبیَغ  یلَع  ُرِهْظی  الَف  ِبیَْغلا  ُِملاع  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق  . 1
«. ًادَدَع ءیَش  َّلک  یصْحَأ  َو  ْمِهیََدل  اِمب  َطاحَأ  َو  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَق  ْنَأ  َمَْلعِیل  ًادَصَر . ِهِْفلَخ 

.28 هیآ 26 -  نج ، هروس 
«. ۀَنَیب ْنَع  یَح  ْنَم  ییْحی  َو  ۀَنَیب  ْنَع  کَلَه  ْنَم  ِکلْهِیل  . » 2

هیآ 42 لافنا ، هروس 
: ناخد هروس  ، 178 ، 162 ، 143 ، 125 تایآ 107 ، ءارعش : هروس  هیآ 68 ، فارعا : هروس  هیآ 21 ، ریوکت : هروس  هیآ 193 ، ءارعش : هروس  . 3

.28 هیآ 26 -  نج : هروس  ، 47 هیآ 44 -  هقاحلا : هروس  هیآ 5 ، مجن : هروس  هیآ 20 ، ریوکت : هروس  هیآ 18 ،
هحفص 196) )

اب یطابترا  هک  ناگتـشرف  ریاس  تمـصع  يرگید  و  تسین ، یحو  ندـناسر  تفاـیرد و  هب  طوبرم  هچنآ  رد  یحو  ناگتـشرف  تمـصع  یکی 
حاورا و…  ضبق  لامعا و  تباتک  قازرا و  نیلکوم  دننام  دنرادن  یحو  عوضوم 

و يدمع ، نایصع  هانگ و  زا  ناربمایپ  تمصع  یکی  تسا : حرطم  هلأسم ، ود  زین  تسین  ناشتلاسر  هب  طوبرم  هچنآ  رد  ءایبنا  تمصع  هرابرد 
. داد رارق  ثحب  دروم  ناوتیم  زین  ءایبنا  ریغ  هرابرد  ار  هلأسم  ود  نیا  نیع  نایسن ، وهس و  زا  ناشیا  تمصع  يرگید 

تیهاـم هک  تسا  لـح  لـباق  یلقع ، ناـهرب  هلیـسو  هب  یتروص  رد  یحو ، غـالبا  یقلت و  ریغ  رد  ناگتـشرف  تمـصع  هب  طوبرم  لـئاسم  اـما 
ود رکذ  هب  اهنت  يور  نیا  زا  شخب . نیا  ثحابم  اب  بسانتم  هن  تسا و  ناسآ  هن  ناـشیا  تیهاـم  هراـبرد  ثحب  یلو  دوش . هتخانـش  هکئـالم ،
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َْلب : » دـیامرفیم هک  تسا  ءایبنا  هروس  زا  ( 27  ) هیآ یکی  ینکیم : هدنـسب  دراد  هکئالم  تمـصع  رب  تلـالد  هک  میرک  نآرق  زا  هفیرـش  هیآ 
ْمُهَرَمَأ ام  َهّللا  َنوُصْعی  ال  : » دیامرفیم هک  تسا  میرحت  هروس  زا  ( 6  ) هیآ يرگید  و  َنُولَمْعی » ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسی  ال  َنُومَرکُم . ٌدابِع 

ار ناشراک  یهلا  نامرف  هب  اهنت  هک  دـندنمجرا  یناگدـنب  هکئـالم ، هکنیا  رب  دـنراد  تلـالد  تحارـصب ، هیآ  ود  نیا  َنوُرَمْؤی .» اـم  َنُولَعْفی  َو 
. تسا ثحب  لباق  ناگتشرف ، همه  هب  تبسن  تایآ ، تیمومع  دنچ  ره  دننکیمن ، یچیپرس  وا  نامرف  زا  زگره  دنهدیم و  ماجنا 

لئاسم هب  اجنیا  رد  تهج  نیا  زا  تسا . رتبسانم  تماما ، ثحابم  اب  ناربمایپ ) زا  ریغ   ) رگید ياهناسنا  زا  یـضعب  تمـصع  هرابرد  ثحب  اما  و 
یلع درک و  لح  ناوتیم  يدـّبعت  یلقن و  لیالد  هلیـسو  هب  اهنت  ار  لئاسم  نیا  زا  یـضعب  دـنچ  ره  میزادرپیم  ناربماـیپ  تمـصع  هب  طوبرم 
نیمه رد  ار  اهنآ  لئاسم ، تاعوضوم  نیب  بسانت  تیاعر  يارب  یلو  دوش  حرطم  تنـس ، باتک و  تیجح  تابثا  زا  دعب  تسیابیم  هدـعاقلا 

. دسرب تابثا  هب  شدوخ  ياج  رد  ات  میریذپیم  عوضوم  لصا  ناونع  هب  ار  تنس  باتک و  تیجح  میهدیم و  رارق  ثحب  دروم  اج 

ناربمایپ تمصع 

دندقتعم يرشعانثا  نایعیـش  تسا : فالتخا  نیملـسم ، فیاوط  نیب  دنتـسه  ناهانگ  باکترا  زا  نوصم  هزادنا ، هچ  ات  ناربمایپ  هکنیا  هرابرد 
همه زا  رمع ، نایاپ  ات  دلوت  زاغآ  زا  ناربمایپ  هک 

هحفص 197) )
، رگید فیاوط  زا  یضعب  یلو  دنزیمن ، رس  ناشیا  زا  یهانگ  مه  نایـسن  وهـس  يور  زا  یتح  دنموصعم و  هریغـص ، هریبک و  زا  معا  ناهانگ ،

تنـس لها  فیاوط  زا  یـضعب  زا  توبن و  ماـگنه  زا  یخرب  و  غولب ، ماـگنه  زا  رگید  یـضعب  و  دـننادیم ، رئاـبک  زا  اـهنت  ار  ءاـیبنا  تمـصع 
توبن نامز  رد  یتح  ناشیا  زا  ار  یهانگ  ره  رودص  دناهدش و  ءایبنا  تمصع  رکنم  ًاساسا  هک  هدش  لقن  ثیدح ) لها  زا  یـضعب  هیوشح و  )

. دناهتشادنپ نکمم  مه  يدمع  تروص  هب  و 
درف کی  تسا  نکمم  اریز  تسین ، هاـنگ  باـکترا  مدـع  اـهنت  اـهناسنا  زا  رگید  یـضعب  اـی  ناربماـیپ  ندوب  موصعم  زا  روظنم  هکنآ  زا  شیپ 

. دشاب هاتوک  شرمع  رگا  ًاصوصخم  دوشن  یهانگ  بکترم  مه  يداع 
درادزاب هانگ ، باکترا  زا  ار  وا  مه  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  هک  دشاب  يدـنمورین  یناسفن  هکلَم  ياراد  صخـش ، هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب 

نینچ نوـچ  ددرگیم و  لـصاح  یناـسفن ، تـالیامت  ندرک  راـهم  رب  يوـق  هدارا  هاـنگ و  یتـشز  هب  مئاد  لـماک و  یهاـگآ  زا  هک  ياهکَلَم 
، لاعتم يادخ  هک  تسین  نانچ  هنرگ ، دوشیم و  هداد  تبـسن  لاعتم  يادـخ  هب  نآ ، تیلعاف  دـباییم  ققحت  یهلا ، صاخ  تیانع  اب  ياهکَلَم 

تماما توبن و  دـننام  یهلا  بصانم  ياراد  هک  یناسک  تمـصع  دـنک . بلـس  وا  زا  ار  راـیتخا  دراد و  زاـب  هاـنگ ، زا  ًاربج  ار  موصعم  ناـسنا 
. تسا هدرک  نیمضت  ار  نانآ  تینوصم  وا  هکنیا  نآ  دوشیم و  هداد  تبسن  راگدرورپ ، هب  زین  يرگید  يانعم  هب  دنتسه و 

تسا و مارح  عیارـش ، همه  رد  هک  یناهانگ  دننام  دـشاب  مارح  وا  رب  هک  تسا  یلامعا  كرت  صخـش ، ره  تمـصع  همزال  هکنآ : رگید  هتکن 
دوخ تعیرش  رد  هک  یلمع  نداد  ماجنا  اب  ربمایپ  کی  تمصع  نیاربانب ، دشاب . مارح  باکترا ، نامز  رد  وا  عوبتم  تعیرش  رد  هک  ییاهراک 

. ددرگیمن راد  هشدخ  دوشیم  مارح  ًادعب  ای  هدوب ، مارح  یلبق  تعیرش  رد  تسا و  زیاج  وا  صخش  يارب  يو و 
هدـیمان مارح »  » هقف ناـسل  رد  هک  تسا  یلمع  دراد  نآ  باـکترا  زا  تینوصم  موـصعم ، صخـش  هک  هاـنگ »  » زا روـظنم  هکنآ : موـس  هتکن  و 

« نایـصع  » و بنذ »  » دـننام نآ ، ياهلداعم  و  هاـنگ »  » هژاو اـما  دوشیم . هدرمـش  بجاو »  » هقف ناـسل  رد  هک  یلمع  كرت  نینچمه  دوشیم و 
. درادن تمصع  اب  تافانم  یناهانگ  نینچ  نداد  ماجنا  دوشیم و  مه  یلوا » كرت   » لماش هک  دراد  يرتعیسو  دربراک 

هحفص 198) )

ءایبنا تمصع  لیالد   25
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همّدقم

هحفص 201) )
مهیلع  ) راهطا همئا  هک  تسا  هعیش  فورعم  یعطق و  دیاقع  زا  یکی  يوهـس ، يدمع و  ناهانگ  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تمـصع  هب  داقتعا 

تاجاجتحا نیرتفورعم  زا  یکی  دـناهتخادرپ و  نافلاخم  اب  جاجتحا  هب  ینوگانوگ  تانایب  اـب  دـناهداد و  میلعت  ناـشناوریپ  هب  ار  نآ  مالـسلا )
. دشابیم طوبضم  خیرات ، ثیدح و  بتک  رد  هک  تسا  هیلع ) همالس  هللا و  تاولص   ) اضر ترضح  جاجتحا  هنیمز  نیا  رد  ناشیا 

مهیلع  ) تیب لها  زا  لوقنم  تایاور  رهاظ  هدـش و  عقاو  فالتخا ، دروم  شیبامک  يداع  حابم و  روما  رد  ناشیا  زا  نایـسن  وهـس و  یفن  اما  و 
تاداقتعا زا  یکی  ار  نآ  ناوتیمن  لاحرهب ، دراد و  رت  هدرتسگ  یلاجم  هب  زاین  اهنآ  هرابرد  قیقحت  تسین و  فالتخا  زا  یلاخ  مه  مالـسلا )

. درک دادملق  يرورض 
. یلقن لیالد  يرگید  و  یلقع ، لیالد  یکی  دوشیم : میسقت  هتسد ، ود  هب  هدش  هدروآ  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تمصع  يارب  هک  یلیالد  اما  و 

لیالد زا  یـضعب  رکذ  هب  سپـس  میزرویم و  تردابم  یلقع ، لیلد  ود  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  تسا . یلقن  لـیالد  رب  داـمتعا ، نیرتشیب  دـنچ  ره 
. میزادرپیم ینآرق 

ءایبنا تمصع  رب  یلقع  لیالد 

رشب ییامنهار  ناشیا  تثعب  زا  یلصا  فده  هک  تسا  نیا  ناهانگ  باکترا  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تمـصع  موزل  رب  یلقع  لیلد  نیتسخن 
يارب لاعتم  يادخ  هک  تسا  یفیاظو  قیاقح و  يوسب 

هحفص 202) )
. دننک تیاده  تسار ، هار  هب  ار  نارگید  دـیاب  هک  دنتـسه  رـشب  نایم  رد  یهلا  ناگدـنیامن  تقیقح ، رد  ناشیا  تسا و  هدومرف  نییعت  اهناسنا 
، مدرم دننک  لمع  ناشتلاسر  ياوتحم  فالخ  رب  ناشدوخ  دنـشابن و  یهلا  تاروتـسد  هب  دـنب  ياپ  یناریفـس  یناگدـنیامن و  نینچ  رگا  لاح 
زا فده  هجیتن ، رد  و  دـننکیمن ، ادـیپ  ار  مزال  دامتعا  مه  ناشراتفگ  هب  رگید  دـننکیم و  یقلت  ناشراتفگ  اب  ضقانم  ینایب  ار  ناشیا  راتفر 
هانگ زا  موصعم  كاپ و  يدارفا  ناربمایپ ، هک  دراد  ءاضتقا  یهلا  فطل  تمکح و  سپ  تفاـی . دـهاوخن  ققحت  لـماک ، روط  هب  ناـشیا  تثعب 

ياهناهب ار  نایسن  وهـس و  ياعدا  هک  دننکن  نامگ  مدرم ، ات  دنزن  رـس  ناشیا  زا  مه  نایـسن  وهـس و  يور  زا  ياهتـسیاشان  راک  یتح  دنـشاب و 
. دناهداد رارق  هانگ ، باکترا  يارب 

، مدرم هب  دوخ  تلاسر  یحو و  ياوتحم  دنفظوم  هکنیا  رب  هوالع  ناشیا  هک  تسا  نیا  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تمـصع  رب  یلقع  لیلد  نیمود 
نیرخآ ات  ار  دعتـسم  دارفا  دنزادرپب و  مدرم  تیبرت  هیکزت و  هب  هک  دنراد  هفیظو  نینچمه  دـنهد  ناشن  ناشیا  هب  ار  تسار  هار  دـننک و  غالبا 

نآ دنراد  هدهع  هب  زین  ار  يربهار  تیبرت و  هفیظو  ییامنهار ، میلعت و  هفیظو  رب  هوالع  ناشیا  نخس : رگید  هب  دنناسرب . یناسنا  لامک  هلحرم 
هب ناشدوخ  هک  تسا  یناسک  روخ  رد  یماقم  نینچ  دوشیم و  زین  هعماج  دارفا  نیرت  هتسجرب  نیرتدعتسم و  لماش  هک  یناگمه  یتیبرت  مه 

. دنشاب تمصع ) هکلم   ) یناسفن تاکلم  نیرتلماک  ياراد  دنشاب و  هدیسر  یناسنا  لامک  جرادم  نیرتیلاع 
اهـصقن و راـتفر ، رظن  زا  هـک  یــسک  تـسوا و  راـتفگ  شقن  زا  رتـمهم  یــسب  نارگید  تـیبرت  رد  یبرم  راـتفر  شقن  ًاـساسا  نـیا ، رب  نوزفا 
هب هعماج ، نایبرم  ناونع  هب  ناربمایپ  تثعب  زا  یهلا  فده  یماگنه  سپ  دشخبیمن . ار  بولطم  ریثأت  مه  شراتفگ  دشاب  هتشاد  ییاهدوبمک 

. دنشاب نوصم  ناشرادرک  راتفگ و  رد  یشزغل  هنوگ  ره  زا  ناشیا  هک  دباییم  ققحت  لماک  روط 

ءایبنا تمصع  رب  یلقن  لیالد 
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هک تسا  هدیمان  ادخ ) يارب  هدش  صلاخ  صَلُْخم 1 =( ، ار  اهناسنا  زا  یهورگ  میرک ، نآرق   - 1
*****

صلاخ ار  صخـش  ادـخ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  یلوا  تسا و  مال ) رـسک  هب   ) ِصلخم زا  ریغ  مال ) حـتف  هب   ) صَلخم هک  تشاد  هجوت  دـیاب  . 1
. دهدیم ماجنا  صالخا  اب  ار  شلامعا  صخش  هک  تسا  نیا  یمود  يانعم  و  تسا ، هدرک 

هحفص 203) )
دنک هارمگ  ار  ع )  ) مدآ نادـنزرف  همه  هک  هدرک  داـی  دـنگوس  هک  اـجنآ  رد  درادـن و  هتـشادن و  ناـشیا  ندرک  هارمگ  رد  یعمط  مه  سیلبا 

ّالِإ نیِعَمْجَأ . ْمُهَّنیِوْغَُأل  کـِتَّزِِعبَف  َلاـق  : » دـیامرفیم يو  لوق  زا  هروس ص  زا  و 83 )  82  ) هیآ رد  هکنانچ  تسا  هدرک  ءانثتـسا  ار  نیـصَلخم 
دنراد یگدولآ  یهارمگ و  زا  هک  تسا  یتینوصم  رطاخب  ناشیا  یهارمگ  رد  سیلبا  نتـشادن  عمط  کش ، یب  و  نیِـصَلْخُمْلا » ُمُْهنِم  كَدابِع 

. تشادیمنرب ناشیا  ندرک  هارمگ  زا  تسد  زگره  تشادیم  ناکما  هک  یتروص  رد  دوشیم و  مه  ناشیا  لماش  يو  ینمشد  هنرگ  و 
یلو میرادن  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا هب  تفـص  نیا  صاصتخا  رب  یلیلد  دنچ  ره  دوب و  دهاوخ  موصعم »  » اب يواسم  صَلُخم »  » ناونع نیاربانب ،

زا 45 و 46 )  ) هیآ رد  هلمج  زا  هدرمـش و  نیـصلخم  زا  ار  ءایبنا  زا  يدادـعت  میرک  نآرق  هکنانچ  دوشیم ، مه  ناشیا  لـماش  دـیدرت ، نودـب 
: دیامرفیم هروس ص 

مدرم هروس  زا  ( 51  ) هیآ رد  و  راّدلا » يَرکِذ  ۀَِصلاِخب  ْمُهانْـصَلْخَأ  ّانِإ  راْصبَْألا . َو  يِدـیَْألا  ِیلوُأ  َبوُقْعی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  انَدابِع  ْرکْذا  َو  »
تخـس رد  هک  ار  ع )  ) فسوی ترـضح  تینوصم  تلع  زین  و  اِیبَن » ًالوُسَر  َناک  َو  ًاصَلُْخم  َناک  ُهَّنِإ  یـسُوم  ِباـتْکلا  ِیف  ْرکْذا  َو  : » دـیامرفیم

: دیامرفیم فسوی  هروس  ( 24  ) هیآ رد  هتسناد و  يو  ندوب  صَلُخم  دوب  هتفرگ  رارق  شزغل ، طیارش  نیرت 
«. نیِصَلْخُمْلا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  َءاشْحَْفلا  َو  َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْصَِنل  ِکلذک  »

ْنِم اْنلَـسْرَأ  ام  َو  : » دـیامرفیم ءاسن  هروس  زا  ( 63  ) هیآ رد  هلمج  زا  و  هتـسناد ، مزـال  قـلطم ، روـط  هب  ار  ناربماـیپ  تعاـطا  میرک ، نآرق   - 2
یتافانم نانآ  زا  يوریپ  دشاب و  ادخ  تعاطا  ياتسار  رد  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  ناشیا  زا  قلطم  تعاطا  و  هّللا » ِنْذِِإب  َعاطِیل  ّالِإ  لوُسَر 

اطخ و ضرعم  رد  هک  یناسک  زا  قلطم  تعاطا  لاعتم و  يادـخ  زا  قلطم  تعاطا  هب  رما  هنرگ  دـشاب و  هتـشادن  لاعتم  يادـخ  زا  تعاـطا  اـب 
. دوب دهاوخ  ضقانت  بجوم  دنشاب  فارحنا 

بصنم هک  ع )  ) میهاربا ترضح  خساپ  رد  دنشابن و  ملظ »  » هب هدولآ  هک  تسا  هداد  یناسک  هب  صاصتخا  ار  یهلا  بصانم  میرک ، نآرق   - 3
دوب هدرک  تساوخرد  شنادنزرف  يارب  ار  تماما 

هحفص 204) )
نآرق فرع  رد  يراـکهنگ  ره  دـشابیم و  سفن  هب  ملظ  مک ، تسد  یهاـنگ  ره  هک  مینادیم  و  ، 1 نیِِملاّظلا » يِدْهَع  ُلانی  ال  : » دـیامرف یم 

. دوب دنهاوخ  یهانگ  ملظ و  هنوگ  ره  زا  هزنم  مه  تلاسر  توبن و  یهلا  بصنم  نابحاص  ینعی  ناربمایپ  سپ  دوشیم  هدیمان  ملاظ »  » میرک
رظن فرـص  اـهنآ  هب  نتخادرپ  زا  هک  درک  هدافتـسا  ار  مالـسلا ) مـهیلع   ) ءاـیبنا تمـصع  ناوـتیم  یناوارف  تاـیاور  زا  زین  رگید و  تاـیآ  زا 

. مینکیم

ءایبنا تمصع  زار 

تفایرد ماقم  رد  ناشیا  تینوصم  زار  اما  میشاب . هتـشاد  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تمـصع  زار  هب  ياهراشا  تسا  بسانم  سرد ، نیا  نایاپ  رد 
کی دجاو  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  تفایرد  دادعتـسا  هک  یـسک  تسین و  رادرباطخ  تاکاردا  لیبق  زا  یحو  كرادا  ًاساسا  هک  تسا  نیا  یحو 

هک درادـن  ناکما  دنکیم 2 و  هدهاشم  دـشابن  ای  دـشاب  هطـساو  ياهتـشرف  هاوخ  هدـننک  یحو  اب  ار  نآ  ًاروضح  هک  دوشیم  یملع  تقیقح 
نآ ياوتحم  دافم و  ای  تسا و  هدرک  یحو  وا  هب  یـسک  هچ  ای  هن و  ای  هتـشاد  تفاـیرد  ار  یحو  اـیآ  هک  دوش  دـیدرت  راـچد  یحو ، هدـنریگ 
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ای درکن  كرد  ار  یحو  دافم  ای  درک  کش  شدوخ  يربمایپ  رد  يربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یگتخاس  ياهناتـساد  زا  ياهراپ  رد  رگا  تسیچ و 
يروضح روما  رد  ای  شدوخ  دوجو  رد  یسک  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  هیبش  یلیطابا  نینچ  تسا و  ضحم  بذک  تخانـشن  ار  هدننک  یحو 

!! تسا هدرک  کش  شینادجو  و 
ياهمدـقم هب  زاین  مدرم  هب  راگدرورپ  تلاسر  مایپ و  غالبا  هلمج  زا  یهلا و  فیاظو  ماجنا  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تمـصع  زار  ناـیب  اـما 

: تسا نیا  نآ  و  دراد ،
لماوع رثا  رد  دـیآیم و  دـیدپ  یبولطم  رما  هب  تبـسن  ناـسنا  نورد  رد  یلیم  هک  دریگیم  ماـجنا  تروص ، نیا  هب  رـشب  يراـیتخا  ياـهراک 

مادقا دهدیم و  صیخشت  ار  بولطم  فده  هب  ندیـسر  هار  ینوگانوگ  تاکاردا  مولع و  کمک  هب  صخـش  دوشیم و  هتخیگنارب  یفلتخم 
یعس دشاب  هتشاد  دوجو  یمحازتم  ياهششک  ضراعتم و  ياهلیم  هک  یتروص  رد  دنکیم و  نآ  اب  بسانتم  يراک  هب 

*****
هیآ 124. هرقب ، هروس  . 1

هیآ 11 مجن ، هروس  يأَر .» ام  ُداؤُْفلا  َبَذک  ام  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  . 2
هحفص 205) )

، رتهب صیخشت  یبایزرا و  رد  شناد ، ییاسران  رثا  رد  یهاگ  یلو  دنیزگرب . ار  نآ  دهد و  صیخشت  ار  اهنآ  نیرت  هدنزرا  نیرتهب و  دنک  یم 
حیحـص و هشیدـنا  يارب  یلاـجم  دوشیم و  شنیزگ  ءوس  بجوم  رت ، تسپ  رما  هب  سنا  تداـع و  اـی  رترب  رما  زا  تلفغ  اـی  دـنکیم  هابتـشا 

. دنامیمن یقاب  حلصا ، باختنا 
هدارا زین  دـشاب و  هتـشاد  يرترادـیاپ  رت و  هدـنز  رتشیب و  هجوت  یهاـگآ و  اـهنآ  هب  تبـسن  دسانـشب و  رتهب  ار  قیاـقح  ناـسنا ، ردـق  ره  سپ 

اهیورجک اهـشزغل و  زا  تشاد و  دـهاوخ  يرتشیب  باختنا  نسح  دـشاب  هتـشاد  شینورد  تاناجیه  تالیامت و  ندرک  راـهم  رب  يرتدـنمورین 
. دوب دهاوخ  ناما  رد  رتشیب 

زا ار  یفلتخم  بتارم  حیحـص ، تیبرت  زا  يدـنم  هرهب  مزـال و  شنیب  شناد و  زا  يرادروـخرب  اـب  دعتـسم  دارفا  هک  تسا  تهج  نـیمه  هـب  و 
رـس رد  مه  ار  تشز  راک  هاـنگ و  لاـیخ  یتح  دـنوشیم و  کـیدزن  تمـصع ، زرم  هب  هک  اـجنآ  اـت  دـنروآیم  تسد  هب  تلیـضف  لاـمک و 

. دتفایمن هدیدنگ  دیلپ و  داوم  ندروخ  ای  هدنشک  یمس و  ياهوراد  ندیشون  رکف  هب  یلقاع  درف  چیه  هکنانچ  دننارورپیمن 
هب دشاب و  العا  دح  رد  شلد  حور  يافـص  زین  دشاب و  تدـش  تیاهن  رد  قیاقح  نتخانـش  يارب  يدرف  دادعتـسا  هک  مینک  ضرف  رگا  نونکا 
رد یـشتآ  اب  سامت  هب  زاین  نودـب  دوخبدوخ و  ییوگ  هک  دـشاب  یقارتحا  هدامآ  لالز و  صلاـخ و  نوتیز  نغور  دـننامه  میرک  نآرق  ریبعت 

رارق یهلا  تیبرت  تحت  یتاذ ، يافص  يوق و  دادعتسا  نیمه  رطاخب  و  ران » ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیِـضی  اُهتیَز  ُداکی  . » تسا ندش  رو  هلعـش  لاح 
ار هلاس  دص  هر  درک و  دهاوخ  یط  ار  لامک  جرادـم  یفـصو  لباقریغ  تعرـس  اب  يدرف  نینچ  دوش  دـییأت  سدـقلا  حور  هلیـسو  هب  دریگ و 
يدب و يدرف ، نینچ  يارب  تفای . دـهاوخ  يرترب  نارگید  رب  مه  ردام  مکـش  رد  هکلب  تیلوفط  نارود  رد  یتح  دومیپ و  دـهاوخ  هبـش  کی 

بانتجا هک  هنوگ  نآمه  و  نارگید ، يارب  هدولآ  دیلپ و  ءایـشا  یتشز  و  رهز ، ندیـشون  نایز  هک  تسا  نشور  ردـقنامه  ناهانگ  همه  یتشز 
. تشاد دهاوخن  يو  رایتخا  اب  یتافانم  هجو  چیه  هب  مه  ناهانگ  زا  موصعم  بانتجا  درادن  يربج  هبنج  ییاهراک  نینچ  زا  يداع  دارفا 

هحفص 206) )

ههبش دنچ  ّلح   26

هراشا
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هحفص 209) )
: میزادرپیم اهنآ  خساپ  رکذ و  هب  کنیا  هدش  حرطم  یتاهبش  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تمصع  نوماریپ 

؟ دراد شاداپ  يارب  یقاقحتسا  هچ  موصعم 

نداد ماجنا  تنامض  نآ ، همزال  هتشاد و  موصعم  نوصم و  ناهانگ ، باکترا  زا  ار  ءایبنا  لاعتم  يادخ  رگا  هک  تسا  نیا  ههبش  نیتسخن   - 1
زا بانتجا  فیاظو و  ماجنا  يارب  یـشاداپ  قاقحتـسا  دوشیمن و  تباـث  ناـشیا  يارب  يراـیتخا  زاـیتما  تروص ، نیا  رد  تسه  مه  فیاـظو 

. دوبیم ناشیا  دننام  دادیم  رارق  موصعم  مه  ار  يرگید  صخش  ره  لاعتم  لادخ  رگا  اریز  تشاد . دنهاوخن  ناهانگ 
كرت فیاظو و  ماجنا  رب  ندوب  روبجم  يانعم  هب  ندوب  موصعم  هک  تسا  نیا  لصاح  دیآیم و  تسد  هب  هتشذگ  تانایب  زا  ههبش  نیا  خساپ 

ياهراک دانتـسا  یفن  يانعم  هب  زین  نیموصعم  يارب  نتـسناد  ظفاح  مصاع و  ار  ادخ  دش و  نشور  هتـشذگ  سرد  رد  هکنانچ  تسین  ناهانگ 
زا یـصاخ  حیـضوت  هکنانچ  تسا  یهلا  ینیوکت  هدارا  هب  دنتـسم  تیاهن ، رد  اههدیدپ  همه  دنچ  ره  اریز  دـشابیمن  ناشیا  دوخ  هب  يرایتخا 
رد هن  تسا  ناسنا  هدارا  لوط  رد  یهلا  هدارا  یلو  تشاد  دهاوخ  یفعاضم  هجو  وا  هب  راک  دانتـسا  دشاب  هتـشاد  دوجو  لاعتم ، يادـخ  يوس 

. يو هدارا  يارب  ینیشناج  ناونع  هب  هن  نآ و  ضرع 
دوـشیم مهارف  یـصاخ  دارفا  يارب  هک  ياهژیو  تاـناکما  طیارـش و  بابـسا و  رگید  دـننام  نیموـصعم  هب  تبـسن  یهلا  صاـخ  تیاـنع  اـما 

شاداپ هکنانچمه  دنکیم و  رت  نیگنس  ار  ناشیا  تیلوئسم 
هحفص 210) )

دنچ ره  ددرگیم  رارقرب  رفیک ، شاداـپ و  نـیب  لداـعت  بـیترت ، نیدـب  دـهدیم و  شیازفا  زین  ار  تفلاـخم  رفیک  دـباییم  شیازفا  ناـشراک 
تمعن زا  هک  یناـسک  همه  دروم  رد  ار  لداـعت  نیا  ریظن  درک . دـهاوخن  ادـیپ  يرفیک  قاقحتـسا  شدوـخ  راـیتخا  نسُح  اـب  موـصعم  صخش 

رتساسح و تیلوئسم  ياراد   1 ص )  ) مرکا ربمایپ  نادـناخ  هب  ناگتـسباو  ءاملع و  هکنانچ  درک  هظحالم  ناوتیم  دنتـسه  رادروخرب  ياهژیو 
هب دـشابیم 2 و  رتنوزفا  باکترا ) ضرف  هب   ) ناشناهانگ رفیک  تسا  رتشیب  ناشکین  لاـمعا  شاداـپ  هک  هنوگ  نآـمه  دنتـسه و  يرت  نیگنس 

. تسا رتدایز  شزغل ، زا  شساره  میب  رتشیب و  شطوقس  رطخ  دشاب  هتشاد  رتالاب  يونعم  ماقم  سک  ره  هک  تسا  تهج  نیمه 

؟ دنا هدرکیم  هانگ  هب  رارقا  نیموصعم  ارچ 

ار ناشدوخ  ناـشیا  هدـش ، لـقن  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ریاـس  ءاـیبنا و  ياـهتاجانم  اـهاعد و  زا  هچنآ  بسحرب  هکنآ : رگید  ههبـش   - 2
موصعم ار  ناـنآ  ناوتیم  هنوـگچ  یتاـفارتعا  اـهرارقا و  نینچ  دوـجو  اـب  دـناهدرکیم و  رافغتـسا  ناـشناهانگ  زا  دناهتـسنادیم و  راـکهنگ 

؟ تسناد
يارب دنتشاد  رارق  یهلا  برق  لامک و  جوا  رد  تاجرد ، فالتخا  اب  هک  مالسلا ) ةالصلا و  مهیلع   ) نیموصعم تارـضح  هک  تسا  نیا  خساپ 

زا دندرمشیم و  میظع  یهانگ  ار  ناشبوبحم  دوبعم و  ریغ  هب  یهجوت  هنوگ  ره  هکلب  دندوب و  لئاق  نارگید  فیاظو  قوف  یفیاظو  ناشدوخ 
ناوتب هک  يراک  ره  زا  ندوب  نوصم  ءایبنا ، تمـصع  زا  روظنم  هک  دش  هتفگ  البق  دندمآ و  یمرب  رافغتـسا  یهاوخرذع و  ماقم  رد  يور  نیا 

. تسا یهقف  تامرحم  باکترا  زا  یمازلا و  فیلاکت  اب  تفلاخم  زا  ناشیا  تینوصم  روظنم ، هکلب  دیمان ، هانگ  ار  نآ  یهجو  هب 

؟ تسا راگزاس  ناشیا  تمصع  اب  هنوگچ  ءایبنا  دروم  رد  ناطیش  فرصت 

دتنسه و نیصَلُْخم »  » زا ناشیا ، هک  تسا  هدمآ  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تمـصع  يارب  ینآرق  تالالدتـسا  زا  یکی  رد  هکنآ : موس  ههبـش   - 3
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هدـش رکذ  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا دروم  رد  ناطیـش  يارب  یتافرـصت  میرک  نآرق  دوخ  رد  هک  یتروص  رد  تسین  نانآ  رد  یعمط  ار  ناـطیش 
نتفیرف هک  ۀَّنَْجلا » َنِم  ْمکیََوبَأ  َجَرْخَأ  اـمک  ُناـطیَّشلا  ُمکَّنَِنتْفی  ـال  َمَدآ  ِیَنب  اـی  : » دـیامرفیم فارعا  هروـس  زا  ( 27  ) هیآ رد  هـلمج  زا  تـسا :

لوـق زا  هروـس ص  زا  ( 41  ) هیآ رد  و  دـهدیم ، تبـسن  ناطیـش ، هب  ار  تـشهب  زا  ناـشیا  ندرک  نوریب  هجیتـن ، رد  ءاّوـح و  مدآ و  ترـضح 
ْذِإ : » دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) بویا ترضح 

*****
32 هیآ 30 -  بازحا ، هروس   … ءاسِّنلا .» َنِم  دَحَأک  َُّنتَْسل  ِیبَّنلا  َءاِسن  ای  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  . 1

«. ٌدِحاو ْبنَذ  ِِملاْعِلل  َرَفْغی  ْنَأ  َْلبَق  ٌاْبنَذ  َنوُْعبَس  ِلِهاجِلل  ُرَفْغی  : » تسا هدمآ  تیاور  رد  هکنانچ  . 2
هحفص 211) )

اریز دنکیم  تباث  ءایبنا  همه  يارب  یناطیـش  تائاقلا  یعون  جـح  هروس  زا  ( 52  ) هیآ رد  و  باذَـع » َو  بُْصِنب  ُناطیَّشلا  ِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يداـن 
«. ِِهتِیْنمُأ ِیف  ُناطیَّشلا  یَْقلَأ  یّنَمَت  اذِإ  ّالِإ  ِیبَن  َو ال  لوُسَر  ْنِم  ِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  : » دیامرفیم

، ناطیـش هب  دوش  یمازلا  فیلاکت  اب  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تفلاخم  بجوم  هک  یفرـصت  تایآ ، نیا  زا  کـی  چـیه  رد  هک  تسا  نیا  خـساپ 
یمیرحت یهن  هک  تسا  هیهنم » هرجش   » زا لوانت  دروم  رد  ناطیـش  هسوسو  هب  هراشا  فارعا ، هروس  زا  ( 27  ) هیآ اما  تسا . هدشن  هداد  تبسن 

طوبه و  تنج »  » نآ زا  جورخ  بجوم  نآ ، زا  ندروخ  هک  دوب  هدش  هداد  رکذت  ءاوح  مدآ و  هب  طقف  دوب و  هتفرگن  قلعت  نآ ، زا  ندروخ  هب 
زونه دوبن و  فیلکت  َملاع  َملاع ، نآ  ًاساسا  دیدرگ و  يداشرا  یهن  نیا  اب  نانآ  تفلاخم  ببـس  ناطیـش ، هسوسو  دـش و  دـهاوخ  ضرا »  » هب
بویا ترضح  هب  هجوتم  ناطیـش ، هیحان  زا  هک  تسا  ییاهیراتفرگ  اهجنر و  هب  هراشا  هروس ص  زا  ( 41  ) هیآ اما  دوب و  هدشن  لزان  یتعیرش 

هب طوبرم  جح ، هروس  زا  ( 52  ) هیآ اما  درادن و  یهلا  یهاون  رماوا و  اب  ترـضح  نآ  تفلاخم  عون  چیه  رب  یتلالد  دیدرگ و  مالـسلا ) هیلع  )
نتفاـی قـقحت  هار  رد  هک  تسا  ییاـهلالخا  دـنکیم و  مالـسلا ) مهیلع   ) ءاـیبنا همه  ياـهتیلاعف  دروـم  رد  ناطیـش  هـک  تـسا  ییاهینکـشراک 
راوتـسا ار  قح  نید  و  لاطبا ، ار  يو  ياههلیح  رکم و  لاعتم  يادخ  ماجنارـس ، دـهدیم و  ماجنا  مدرم ، تیادـه  دروم  رد  ناشیا  ياهوزرآ 

. دزاسیم

ع)  ) مدآ ترضح  هب  نایسن  نایصع و  تبسن 

هیلع  ) مدآ ترضح  هب  نایسن  تبسن  هروس ، نیمه  زا  ( 115  ) هیآ رد  و  نایصع ، تبسن  هط  هروس  زا  ( 121  ) هیآ رد  هکنآ ، مراهچ  ههبش   - 4
؟ تسا راگزاس  ترضح ، نآ  تمصع  اب  هنوگچ  ییاهتبسن  نینچ  و  تسا ، هداد  مالسلا )

. تسا هدوبن  یمازلا  فیلکت  هب  طوبرم  نایسن ، نایصع و  نیا  هک  دش  مولعم  هتشذگ  تانایب  زا  ههبش  نیا  باوج 

ءایبنا زا  یضعب  هب  غورد  تبسن 

زا ( 89  ) هیآ رد  هلمج  زا  تسا و  هدش  هداد  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا زا  یضعب  هب  غورد  تبسن  میرک ، نآرق  رد  هک  تسا  نیا  مجنپ  ههبـش   - 5
هروس زا  ( 63  ) هیآ رد  و  دوبن ، ضیرم  هک  یلاح  رد  ٌمیِقَـس » یِّنِإ  َلاقَف  : » دـیامرفیم مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  لوق  زا  تاـّفاص  هروس 

فسوی هروس  زا  ( 70  ) هیآ رد  دوب و  هتسکش  ار  اهتب  شدوخ  هک  یلاح  رد  اذه » ْمُهُرِیبک  ُهَلَعَف  َْلب  َلاق  : » دیامرفیم ترضح  نآ  لوق  زا  ءایبنا 
ناردارب هک  یلاح  رد  َنُوقِراَسل » ْمکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُهتیَأ  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأ  َُّمث  : » دیامرفیم

هحفص 212) )
. دندوب هدشن  يدزد  بکترم  فسوی ،
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حلاـصم رطاـخب  هدـش  هتفگ  رگید » ياـنعم  هدارا  هیروـت =« »  » يور زا  تاـیاور  زا  یـضعب  بسحب  هک  نانخـس  هنوـگنیا  هک  تـسنیا  باوـج 
هیلع  ) فسوی ترـضح  ناتـساد  رد  هکناـنچ  تسا  هدوب  یهلا  ماـهلا  اـب  هک  درک  راهظتـسا  ناوتیم  تاـیاور  زا  یـضعب  زا  هدوـب و  يرتـمهم 

. تسین تمصع  اب  فلاخم  هانگ و  ییاهغورد  نینچ  لاحرهب ، و  َفُسوِیل » انْدک  ِکلذک  : » دیامرفیم مالسلا )

ع)  ) یسوم ترضح  هلیسو  هب  یطبق  لتق 

ریگرد لیئارسا  ینب  زا  یکی  اب  هک  ار  یطبق  درف  کی  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  ناتـساد  رد  هکنآ : مشـش  ههبـش   - 6
ضرع دش  ناینوعرف  توعد  هب  رومأم  لاعتم ، يادخ  فرط  زا  هک  یماگنه  درک و  رارف  رـصم  زا  تهج  نیمه  هب  دیناسر و  لتق  هب  دوب  هدش 

َنِم اَنَأ  َو  ًاذِإ  اُهْتلَعَف  : » دومرف درک  دزـشوگ  وا  هب  ار  روبزم  لتق  هک  نوعرف  خساپ  رد  سپـس  1 و  ِنُوُلتْقی » ْنَأ  ُفاـخَأَف  ٌْبنَذ  یَلَع  ْمَُهل  َو  : » درک
؟ تسا راگزاس  ناشتثعب  زا  لبق  یتح  ءایبنا  تمصع  اب  هنوگچ  ناتساد  نیا  . 2 َنیِّلاّضلا »

قبط رب  ٌْبنَذ » یَلَع  ْمَُهل  َو   » هلمج ًایناث  داتفا . قافتا  يو  رب  یتشم  نتخاون  رثا  رد  هکلب  دوبن  يدـمع  یطبق ، درف  لتق  الوا  هک  تسا  نیا  باوج 
هلمج ًاثلاث  دنـشکب و  ارم  صاصق  ناونع  هب  مسرتیم  دننادیم و  راکهنگ  لتاق و  ارم  ناشیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هدش و  هتفگ  ناینوعرف  رظن 
هدرک تیاده  ارم  ادخ  کنیا  یلو  مدوب  هارمگ  نم  عقوم ، نآ  رد  مریگ  هک  هدـش  هتفگ  ناینوعرف  اب  تاشامم  يور  زا  ای  َنیِّلاّضلا » َنِم  اَنَأ  َو  »

رب یتلالد  تروص ، ره  رد  تسا و  هدوب  راک  نآ  بقاوع  زا  یهاگآان  لالـض »  » زا روظنم  ای  و  تسا ، هداتـسرف  امـش  يوسب  عطاق  نیهارب  اب  و 
. درادن یهلا  یمازلا  فیلکت  اب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  تفلاخم 

شتلاسر رد  کش  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  یهن 

کَش ِیف  َْتنک  ْنِإَف  : » دیامرفیم مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  باطخ  سنوی ، هروس  زا  ( 94  ) هیآ رد  هکنآ : متفه  ههبش   - 7
زا ( 147  ) تایآ رد  و  َنیِرَتْمُملا » َنِم  َّنَنوکَت  الَف  کِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  كَءاج  ْدََـقل  کـِْلبَق  ْنِم  َباـتْکلا  َنُؤَْرقی  َنیِذَّلا  ِلَئْـسَف  کـَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اّـمِم 

یهن دـیدرت ، کش و  زا  ار  ترـضح  نآ  زین  هدجـس  هروس  زا  ( 23  ) دوـه و زا  ( 17  ) ماـعنا و زا  ( 114  ) نارمع و لآ  زا  ( 60  ) هرقب و هروـس 
دیدرت کش و  لباقریغ  یحو ، كاردا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دیامرفیم ،

*****
هیآ 14. ءارعش ، هروس  . 1
هیآ 20. ءارعش ، هروس  . 2

هحفص 213) )
؟ تسا

هک تسا  هتکن  نیا  نایب  ماـقم  رد  هکلب  درادـن  ترـضح  نآ  يارب  کـش  نداد  يور  رب  یتلـالد  تاـیآ ، نیا  هک  تسا  نآ  ههبـش  نیا  خـساپ 
كاِیا  » لیبق زا  اهباطخ  هنوگنیا  تقیقح ، رد  درادـن و  يدـیدرت  کش و  ياج  نآ ، ياوتحم  میرک و  نآرق  تیناّقح  ترـضح و  نآ  تلاسر 

. دشابیم ونشب ) وت  راوید  نزب  رد  ةراج =( » ای  یعَمْسا  َو  ینْعأ 

میرک نآرق  رد  ص )  ) ربمایپ هب  یناهانگ  تبسن 

ار اهنآ  ادـخ  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  یناـهانگ  میرک  نآرق  رد  هکنآ : متـشه  ههبـش   - 8
.1 َرَّخََأت » ام  َو  ِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهّللا  َکل  َرِفْغِیل  : » دیامرفیم هک  اجنآ  رد  تسا  هدیزرمآ 
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، نآ زا  سپ  ترجه و  زا  شیپ  ترـضح  نآ  يارب  ناکرـشم  هک  تسا  یهاـنگ  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  بنذ »  » زا روظنم  هک  تسا  نیا  باوـج 
دوش و ّبترتم  نآ ، رب  دوب  نکمم  هک  تسا  يراثآ  عفد  نآ ، ترفغم  زا  روظنم  تسا و  هدرک  نیهوت  ناشیا ، ياـهدوبعم  هب  هک  دـندوب  لـئاق 
هک تسا  یهیدب  … و  َرِفْغِیل » ًانِیبُم  ًاْحتَف  َکل  انْحَتَف  ّانِإ  : » دیامرفیم هدرمش ، نآ  شزرمآ  تلع  ار  هکم  حتف  هک  تسا  نآ  ریـسفت ، نیا  دهاش 

. تشادیمن یهجو  هکم ، حتف  هب  نآ  شزرمآ  لیلعت  دوبیم  حلطصم  هانگ  نآ ، زا  روظنم  رگا 

! دیز هقلطم  رسمه  اب  جاودزا  رد  ص )  ) ربمایپ شهوکن 

نآ هدناوخ  رـسپ   ) دـیز هقّلطم  رـسمه  اب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  جاودزا  ناتـساد  رد  میرک  نآرق  هکنآ : مهن  ههبـش   - 9
؟ تسا راگزاس  تمصع ، ماقم  اب  يریبعت  نینچ  هنوگچ  2 و  ُهاشَْخت » ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهّللا  َو  َساّنلا  یَشَْخت  َو  : » دیامرفیم ترضح )

روتسد هب  هک  ار  مادقا  نیا  نامیا ، فعض  رثا  رد  مدرم  هک  دنتـشاد  نآ  میب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  نیا  باوج 
رب لمح  تفرگیم  ماجنا  یقیقح ) دنزرف  اب  هدناوخ  دنزرف  ندرمش  ناسمه   ) تیلهاج طلغ  ياهتنس  زا  یکی  نتـسکش  يارب  لاعتم و  يادخ 

دزاسیم هاگآ  ار  دوخ  ربمایپ  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  و  دوش ، نید  زا  ناشیا  دادترا  بجوم  دننک و  ترضح  نآ  یـصخش  لیامت 
. تسا رتراوازس  طلغ ، رادنپ  نیا  اب  شربمایپ  یلمع  هزرابم  رب  ینبم  یهلا  هدارا  اب  تفلاخم  زا  سرت  رتمهم و  ینکش ، تنس  نیا  تحلصم  هک 

هفیرش هیآ  نیا  سپ 
*****

هیآ 2. حتف ، هروس  . 1
هیآ 37. بازحا ، هروس  . 2

هحفص 214) )
. تسین ترضح  نآ  شنزرس  شهوکن و  ماقم  رد  هجو  چیه  هب 

يدراوم رد  ص )  ) ربمایپ هب  میرک  نآرق  باتع 

رد هلمج  زا  تسا  هداد  رارق  باـتع ، دروم  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  يدراوم  رد  میرک  نآرق  هکنآ : مهد  ههبـش   - 10
: دـیامرفیم دوب  هداد  دارفا  زا  یـضعب  هب  گنج ، رد  تکرـش  كرت  رب  ینبم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  ياهزاـجا  دروم 

اَهیَأ ای  : » دیامرفیم شنارسمه  زا  یضعب  تیاضر  بلج  رطاخب  لالح ، روما  زا  یـضعب  میرحت  دروم  رد  1 و  ْمَُهل » َْتنِذَأ  َِمل  ْکنَع  ُهّللا  اَفَع  »
؟ تسا راگزاس  ترضح ، نآ  تمصع  اب  هنوگچ  ییاهباتع  نینچ  2 و  کِجاوْزَأ » َتاضْرَم  یِغَْتبَت  َکل  ُهّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ِیبَّنلا 

هللا یلص   ) مالـسا ربمایپ  يزوسلد  تفوطع و  تیاهن  رب  تلالد  تسا و  باتع » بلاق  رد  حدم   » عقاو رد  اهباطخ  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  خساپ 
رطاـخ تیاـضر  زین  تشادیمنرب و  ناـشزار  زا  هدرپ  درکیمن و  دـیماان  زین  ار  نـالدرامیب  ناـقفانم و  یتـح  هـک  دراد  مّلـس ) هـلآ و  هـیلع و 

( هّللاب ذایعلا   ) هکنیا هن  درکیم  مارح  شدوخ  رب  دنگوس  هلیسو  هب  ار  یحابم  راک  تشادیم و  شدوخ  ياههتـساوخ  رب  مّدقم  ار  شنارـسمه 
. دزاس مارح  مدرم  رب  ار  یلالح  دهد و  رییغت  ار  ادخ  مکح 

هراشا نارفاک ، تیادـه  يارب  ترـضح  نآ  هداـعلا  قوف  يزوسلد  شـالت و  هب  هک  تسا  یتاـیآ  هیبش  رظن ، کـی  زا  تاـیآ  نیا  تقیقح ، رد 
دراد لاعتم  يادـخ  تدابع  هار  رد  ناوارف  جـنر  لمحت  رب  تلالد  هک  یتایآ  ای   3 َنِینِمُْؤم » اُونوکی  ّالَأ  کَسْفَن  ٌعِخاب  کَّلََعل  : » دننام دـنکیم 

. درادن ترضح  نآ  تمصع  اب  یتافانم  لاح ، ره  هب  4 و  یقْشَِتل » َنآْرُْقلا  کیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط .  » دننام
*****
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هیآ 43. هبوت ، هروس  . 1
. لوا هیآ  میرحت ، هروس  . 2

هیآ 3. ءارعش ، هروس  . 3
. لوا هیآ  هط ، هروس  . 4

هحفص 215) )

هزجعم  27

تّوبن تابثا  ياههار 

هحفص 219) )
يارب ناوتیم  هنوگچ  ار  نیغورد  نایعدـم  بذـک  نیتسار و  ناربمایپ  ياـعدا  قدـص  هک  تسا  نیا  تّوبن  شخب  رد  يداـینب  هلأـسم  نیموس 

؟ درک تابثا  نارگید 
قیدصت دامتعا و  لباق  یـسک  نینچ  دنکیم  كرد  ار  اهنآ  یتشز  مه  لقع  هک  دـشاب  یناهانگ  هب  هدولآ  راکهبت و  يدرف  رگا  کش  نودـب 

هک دنک  يروما  هب  توعد  رگا  ًاصوصخم  درک  تابثا  ار  يو  ياعدا  بذک  ناوتیم  ناربمایپ  رد  تمـصع  طرـش  هب  هجوت  اب  دوب و  دهاوخن 
. دوش تفای  یتاضقانت  شنانخس  رد  ای  دشاب  ناسنا  ترطف  لقع و  فلاخم 

لقع رگا  هژیو  هب  دـننک  ادـیپ  يو  قدـص  هب  نانیمطا  ضرغ ، یب  دارفا  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  درف  قباوس  نسح  تسا  نکمم  رگید ، يوس  زا 
يروط هب  دوش  تباث  رگید ، ربمایپ  یفرعم  ییوگـشیپ و  اب  یـسک  يربمایپ  تسا  نکمم  زین  دهد . یهاوگ  وا  توعد  ياوتحم  تّحـص  هب  مه 

. دنامیمن یقاب  ياههبش  کش و  ياج  وج ، تقیقح  دارفا  يارب  هک 
ًاعبط دوب  هدیـسرن  ناشیا  هب  ناربمایپ  رگید  زا  مه  يدییأت  تراشب و  دنتـشادن و  تسد  رد  یـشخب  نانیمطا  نئارق  یمدرم  هک  یتروص  رد  اما 

هب یتازجعم  هدوـشگ و  ار  هار  نیا  شا  هغلاـب  تمکح  بسح  رب  لاـعتم  يادـخ  تشاد و  دـنهاوخ  تّوـبن  تاـبثا  يارب  يرگید  هار  هـب  زاـین 
هدیمان اه ) هناشن   )= 1 تایآ »  » ار اهنآ  يور ، نیا  زا  دشاب و  ناشیا  ياعّدا  قدص  رب  ییاه  هناشن  هک  تسا  هداد  ناربمایپ 

*****
يداع هاوخ  تسا  یتسه  ياههدـیدپ  رد  یهلا  تمکح  تردـق و  ملع و  ياههناشن  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  زین  ییاهدربراک  تایآ »  » هژاو . 1

. يداعریغ هاوخ  و 
هحفص 220) )

. تسا
: درک تباث  ناوتیم  هار  هس  زا  ار  نیتسار  ربمایپ  ياعّدا  قدص  هکنآ : لصاح 

دروم رد  هار  نیا  اما  یگدنز . لوط  رد  تلادـع  قح و  ریـسم  زا  فارحنا  مدـع  یتسرد و  یتسار و  دـننام  شخب ، نانیمطا  نئارق  هار  زا   - 1
ناوفنع رد  الثم  يربمایپ  رگا  یلو  دنـشاب . ياهدـش  هتخانـش  شنم  ياراد  هدرک و  یگدـنز  مدرم ، نایم  رد  اهلاس  هک  دراد  دوجو  یناربماـیپ 

نینچ هار  زا  ار  وا  ياعّدا  تّحـص  ناوتیمن  دـش  تلاسر  هب  ثوعبم  دـنربب  وا  تباث  شنم  تیـصخش و  هب  یپ  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  یناوج و 
. تخانش ینئارق 

عالطا يو  دـییأت  تراشب و  زا  هتخانـش و  ار  يرگید  ربمایپ  هک  دراد  یمدرم  هب  صاصتخا  مه  هار  نیا  رـصاعم . ای  نیـشیپ  ربمایپ  یفرعم   - 2
. تشاد دهاوخن  يدروم  مه  ربمایپ  نیتسخن  هرابرد  ًاعبط  دنشاب و  هتفای 
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. میزادرپیم هار  نیا  حیضوت  هب  يور  نیا  زا  دشاب . هتشاد  یناگمه  هدرتسگ و  ییآراک  دناوتیم  هک  هزجعم  هئارا  هار  زا   - 3

هزجعم فیرعت 

. دشاب يو  ياعّدا  قدص  هناشن  دوش و  رهاظ  توبن ، یعّدم  صخش  زا  لاعتم  يادخ  هدارا  اب  هک  ياهداعلا  قراخ  رما  زا : تسترابع  هزجعم 
: تسا بلطم  هس  رب  لمتشم  فیرعت ، نیا  دوشیم  هظحالم  هکنانچ 

. دیآیمن دیدپ  فراعتم ، يداع و  للع  بابسا و  هار  زا  هک  دراد  دوجو  ياهداعلا  قراخ  ياههدیدپ  فلا - 
. دنکیم روهظ  ناربمایپ ، زا  لاعتم ، يادخ  صاخ  نذا  اب  یهلا و  هدارا  اب  هداعلا ، قراخ  روما  نیا  زا  یخرب  ب - 

. دوشیم هدیمان  هزجعم »  » ًاحالطصا تروص ، نیا  رد  دشاب و  ربمایپ  ياعّدا  قدص  هناشن  دناوتیم  ياهداعلا  قراخ  رما  نینچ  ج - 
هحفص 221) )

. میزادرپیم قوف  فیرعت  هناگ  هس  رصانع  نوماریپ  یحیضوت  هب  کنیا 

هداعلا قراخ  روما 

دننام دشابیم  تخانش  لباق  نوگانوگ ، ياهشیامزآ  اب  هک  تسا  یللع  بابـسا و  هار  زا  ًابلاغ  دیآیم  دیدپ  ناهج ، نیا  رد  هک  ییاه  هدیدپ 
هنوـگ هب  اههدـیدپ  نیا  زا  ياهراـپ  يرداـن ، دراوـم  رد  یلو  یناور . یتـسیز و  ییایمیـش و  یکیزیف و  ياههدـیدپ  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا 

رد هک  دوشیم  تفای  يدـهاوش  تخانـش و  یـسح  ياهـشیامزآ  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  لـلع  بابـسا و  هیلک  ناوتیم  دـباییم و  ققحت  يرگید 
ناصـصختم دنهدیم و  ماجنا  ناضاترم ، هک  يزیگنا  تفگـش  ياهراک  دننام  تسا  رثؤم  لماوع ، زا  يرگید  عون  اههدیدپ  هنوگنیا  شیادیپ 

« هداعلا قراخ   » ار يروما  نینچ  دـباییمن . ماـجنا  یبرجت ، يداـم و  مولع  نیناوق  ساـسارب  اـهراک  نیا  هک  دـنهدیم  یهاوگ  فلتخم ، مولع 
. دنمانیم

یهلا ياههداعلا  قراخ 

يداعریغ بابسا  اما  درادن ، يداع  للع  بابـسا و  دنچ  ره  هک  يروما  یکی  درک : میـسقت  یلک ، شخب  ود  هب  ناوتیم  ار  هداعلا  قراخ  روما 
. ناضاترم ياهراک  دـننام  تفای  تسد  اهنآ  هب  ياهژیو  ياهنیرمت  اهـشزومآ و  اب  ناوتیم  دریگیم و  رارق  رـشب  رایتخا  رد  شیب  مک و  اـهنآ 
هک يدارفا  تسد  هب  اـهنآ  راـیتخا  دـشابیم و  یهلا  صاـخ  نذا  هب  طوبرم  اـهنآ  قـقحت  هک  تسا  ياهداـعلا  قراـخ  ياـهراک  رگید ، شخب 

ًایناث و  تسین ، مّلعت  میلعت و  لـباق  ـالوا  تسا . یـساسا  یگژیو  ود  ياراد  يور  نیا  زا  دوشیمن و  هدرپس  دـنرادن  لاـعتم  يادـخ  اـب  طاـبترا 
هدـیزگرب ناگدـنب  صوصخم  تداع ، قراوخ  هنوگنیا  دوشیمن . عقاو  يرگید  ِلـماع  بولغم  دریگیمن و  رارق  يرتیوق  يورین  ریثأـت  تحت 

اهنآ زا  مه  ادـخ  ءایلوا  ریاس  یهاـگ  هکلب  درادـن  ناربماـیپ  هب  صاـصتخا  یلو  دـتفایمن  نازابـسوه  ناـهارمگ و  ماد  رد  زگره  تسادـخ و 
ناربمایپ ریغ  زا  هک  ییاهراک  نینچ  الومعم  دـنناوخیمن و  هزجعم »  » ار اـهنآ  همه  یمـالک ، حالطـصاب  يور ، نیا  زا  دـنوشیم و  رادروخرب 

نینچ هک  یماـگنه  تسین و  تّوبن » یحو   » هب رـصحنم  مه  یهلا  يداـعریغ  ياـهملع  هکناـنچ  ددرگیم  موسوم  تمارک »  » ماـنب دـنز  یمرس 
. دوشیم هدیمان  اهنآ  دننام  و  ثیدحت »  » و ماهلا »  » مانب دوش  هداد  نارگید  هب  ییاهملع 

هحفص 222) )
میلعت لباق  ياهداعلا  قراخ  رما  نداد  ماجنا  رگا  ینعی  دـش  مولعم  زین  یهلاریغ » یهلا و   » تداع قراوخ  زا  عون  ود  نیا  یـسانشزاب  هار  ًانمض 

. دوب دـهاوخن  یهلا  تداع  قراوخ  لیبق  زا  دزاس  یثنخ  ار  شرثا  دریگب و  ار  نآ  همادا  ای  داجیا  ولج  دـناوتب  يرگید  لـعاف  اـی  دـشاب  مّلعت  و 
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یناسفن ای  یناطیـش  و  لاعتم ، يادـخ  اب  يو  طابترا  مدـع  رب  يرگید  هناشن  ناوتیم  ار  صخـش  قالخا  دـیاقع و  داسف  يراکهبت و  هکناـنچ 
. دروآ باسحب  شیاهراک  ندوب 

رب هوالع   ) تسناد لاعتم  يادـخ  ناوتیم  ار  یهلا  هداعلا  قراـخ  ياـهراک  لـعاف  هک  مینک  هراـشا  يرگید  هتکن  هب  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 
و دشابیم 1 ، يو  صاخ  نذا  هب  طونم  اهنآ  ققحت  هک  رظن  نیا  زا  دراد ) يداع  ياههدیدپ  هلمج  زا  تاقولخم و  همه  هب  تبسن  هک  یتیلعاف 
رد هکنانچ  دنراد  بیرق  لعاف  ای  هطساو  ناونع  هب  هک  یـشقن  ظاحل  هب  داد  تبـسن  ناربمایپ ، ای  ناگتـشرف  دننام  یطیاسو  هب  ار  اهنآ  ناوتیم 

، تبسن ود  نیا  نیب  تسا 2 و  هدش  هداد  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترـضح  هب  ریط ، قلخ  نارامیب و  ءافـش  ناگدرم و  ءایحا  میرک ، نآرق 
. تسا ناگدنب  تیلعاف  لوط  رد  یهلا  تیلعاف  اریز  درادن  دوجو  يداضت  ضراعت و 

ءایبنا تازجعم  یگژیو 

یماگنه يور ، نیا  زا  تسا و  ناشیا  ياعّدا  قدـص  هناشن  ناربمایپ ، تازجعم  هک  دـش  هراـشا  نآ  هب  هزجعم ، فیرعت  رد  هک  یبلطم  نیموس 
رب یلیلد  ناونع  هب  یهلا ، صاخ  نذا  هب  دانتـسا  رب  هوالع  هک  دوشیم  هدـیمان  هزجعم »  » یمـالک ّصاـخ  حالطـصاب  ياهداـعلا  قراـخ  رما  هک 

ياعّدا قدص  رب  لیلد  ناونع  هب  هک  دوشیم  زین  ياهداعلا  قراخ  روما  لماش  نآ ، موهفم  رد  میمعت  یکدنا  اب  دیآ و  دـیدپ  ناربمایپ  يربمایپ 
دوشیم رداص  ادخ  ءایلوا  زا  هک  یهلا  ياههداعلا  قراخ  ریاس  هب  دباییم  صاصتخا  تمارک »  » حالطصا بیترت ، نیدب  دبای و  ماجنا  تماما ،

لباق مه  لامعا ، هنوگنیا  ناضاترم ، لامعا  تناهک و  رحس و  دننام  تسا  یناطیش  یناسفن و  ياهورین  هب  دنتسم  هک  یتداع  قراوخ  ربارب  رد 
ِقالخا دـیاقع و  داـسف  هار  زا  ناوتیم  ار  اـهنآ  ِندوبن  یهلا  ـالومعم  ددرگیم و  بولغم  يرتیوق  يورین  هلیـسو  هب  مه  تسا و  مّلعت  میلعت و 

. تخانش زین  ناشنابحاص 
*****

هیآ 78. رفاغ  هروس  هیآ 37 ، دعر  هروس  ك : ر . . 1
هیآ 110. هدئام  هروس  هیآ 49 ، نارمع  لآ  هروس  ك : ر . . 2

هحفص 223) )
رد ناشیا  قدص  دنکیم  تابثا  ًامیقتسم  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تازجعم  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  نآ  هب  دیاب  اجنیا  رد  هک  ياهتکن 

تباث میقتسمریغ ، روط  هب  هطساولا و  عم  دننکیم  غالبا  هک  ییاهنامرف  زا  تعاطا  موزل  و  تلاسر ، ياوتحم  تّحص  اما  تسا و  تّوبن  ياعّدا 
ددرگیم 1 تابثا  يدّبعت ، لیلد  اب  ناشیاهمایپ  ياوتحم  رابتعا  و  یلقع ، لیلد  اب  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تّوبن  نخس : رگید  هب  دوشیم و 

ههبش دنچ  ّلح   28

هراشا

هحفص 227) )
: میزادرپیم اهنآ  حیضوت  رکذ و  هب  کنیا  هک  دوشیم  حرطم  یتاهبش  زاجعا ، هلأسم  نوماریپ 

؟ دنکیمن ضقن  ار  تیلع  لصا  زاجعا ، ایآ 

ندوب هتخانـشان  و  تخانـش ، یملع  ياهـشیامزآ  کمک  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  دراد  یـصاخ  تلع  يّدام ، هدـیدپ  ره  هکنآ : لوا  ههبـش   - 1
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دادملق ياهدـیدپ  يارب  يداع  تلع  دوجو  مدـع  رب  یلیلد  ناوتیمن  ار  دـشابیم  یهاگـشیامزآ  ياهرازبا  صقن  لولعم  هک  ياهدـیدپ  تلع 
، رثکادح دنیآیم و  دوجو  هب  ياهتخانـشان  لماوع  للع و  زا  تفریذپ  ناوتیم  ناونع  نیا  هب  اهنت  ار  هداعلا  قراخ  ياههدیدپ  نیاربانب ، درک .
هب تخانـش  لباق  للع  راکنا  اما  دروآ و  باسحب  زیمآزاجعا  يرما  ناوتیم  ار  دنتـسه  هتخانـشان  زونه  هک  ینامز  رد  اهنآ  لـلع  زا  یهاـگآ 

. تسا دودرم  تیلع و  لصا  ضقن  يانعم  هب  یملع ، ياهشیامزآ  هلیسو 
ره هکنیا  اما  دوش و  تاـبثا  یتلع  یلولعم ، هتـسباو و  دوجوم  ره  يارب  هک  درادـن  ییاـضتقا  نیا ، زا  شیب  تیلع ، لـصا  هک  تسا  نیا  خـساپ 

تفای ناوتیمن  نآ  رب  مه  یلیلد  تسین و  تیلع  لصا  همزال  هجو  چیه  هب  دشاب  یملع  ياهشیامزآ  هلیسو  هب  تخانـش  لباق  ًاموزل  دیاب  یتلع 
هب ار  اهنآ  ریثأت  مدـع  ای  یعیبط  ءارواـم  روما  مدـع  اـی  دوجو  ناوتیمن  زگره  تسا و  یعیبط  روما  هب  دودـحم  یملع ، ياهـشیامزآ  دُرب  اریز 

. درک تباث  یهاگشیامزآ ، ياهرازبا  هلیسو 
اب یتوافت  دـشاب  هدـمآ  تسد  هب  يداع ، للع  هار  زا  یهاگآ  نیا  رگا  اریز  تسین  حیحـص  هتخانـشان ، للع  زا  یهاگآ  هب  زاجعا  ریـسفت  اما  و 
هب روـبزم  یهاـگآ  رگا  و  دروآ ، باـسحب  هداـعلا  قراـخ  يرما  ار  نآ  ناوـتیمن  هجو  چـیه  هب  تشاد و  دـهاوخن  يداـع  ياههدـیدپ  ریاـس 

دشاب هدش  لصاح  يداعریغ ، تروص 
هحفص 228) )

یکی دشاب  توبن  قدص  رب  یلیلد  ناونع  هب  لاعتم و  يادخ  صاخ  نذا  هب  دنتسم  هک  یتروص  رد  دوب و  دهاوخ  هداعلا  قراخ  يرما  دنچ  ره 
، مدرم ياههتخودنا  اهکاروخ و  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  یهاگآ  هکنانچ  تفر  دـهاوخ  رامـشب  یملع ) هزجعم   ) هزجعم ماسقا  زا 

یفن ار  نآ  ماـسقا  ریاـس  تسناد و  مسق  نیمه  هب  رـصحنم  ار  هزجعم  ناوـتیمن  یلو  تسا 1 ، هدش  هدرمـش  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  یکی 
تیلع لصا  اـب  طاـبترا  رد  هداـعلا ، قراـخ  ياههدـیدپ  ریاـس  اـب  هدـیدپ  نیا  نیب  قرف  هک  دـنامیم  یقاـب  لاؤس ، نیا  ياـج  ماجنارـس ، درک .

؟ تسیچ

؟ تسین یهلا  تّنس  رد  رییغت  هلزنمب  تداع ، قرخ  ایآ 

نآرق همیرک  تایآ  قبط  و  دروایب ، دوجو  هب  یصاخ  تلع  هار  زا  ار  ياهدیدپ  ره  هک  هدش  يراج  نیا ، رب  یهلا  تنس  هکنآ : مود  ههبـش   - 2
یتایآ نینچ  هلیسو  هب  تسا  یهلا  تنس  رد  لیدبت  رییغت و  هلزنمب  هک  تداع  قرخ  نیاربانب ، تفای 2 . دهاوخن  یلیدبت  رییغت و  یهلا ، ياهتنس 

. دوشیم یفن 
هدش دانتسا  ینآرق ، تایآ  هب  اجنیا  رد  دوشیم و  لالدتسا  لقع ، هار  زا  ًافرص  اجنآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  نیشیپ  ههبش  ریظن  ههبش ، نیا 

ینخس ندرمش ، یهلا  ریذپانرییغت  ياهتنس  زا  یکی  ار  يداع  للع  بابـسا و  رد  اههدیدپ  للع  بابـسا و  راصحنا  تسنیا : نآ  خساپ  تسا و 
و تسا ! یهلا  ریذپانرییغت  ياهتنس  زا  یکی  شتآ ، رد  ترارح  تلع  ندوب  رـصحنم  هک  دنک  اعدا  یـسک  هک  تسنیا  ریظن  و  لیلد ، یب  تسا 
، يداع بابـسا  يارب  يداعریغ  بابـسا  ندـش  نیـشناج  اهلولعم و  عاونا  يارب  للع  عاونا  دّدـعت  هک  تفگ  ناوتیم  ییاهاعدا  نینچ  ربارب  رد 

بابسا هب  بابسا  ندش  رصحنم  دروآ و  رامشب  یهلا  ننس  زا  یکی  ار  نآ  دیاب  يور  نیا  زا  هتشاد و  دوجو  ناهج  رد  هشیمه  هک  تسا  يرما 
. تسا هدش  یفن  نآرق ، همیرک  تایآ  رد  هک  درک  یقلت  نآ  يارب  يرییغت  ار  يداع 

هب يداع  بابـسا  يریذپان  نیـشناج  هک  یتروص  هب  دراد  یهلا  ياهتنـس  رد  لوحت  رییغت و  یفن  رب  تلالد  هک  یتایآ  ندرک  ریـسفت  لاحرهب ،
قراوخ تازجعم و  عوقو  رب  تلالد  هک  یناوارف  تایآ  هکلب  لیلد . یب  تسا  يریـسفت  دیآ  باسحب  ریذپانرییغت  ياهتنـس  نآ  زا  یکی  ناونع 

دراد تداع 
*****

هیآ 49. نارمع ، لآ  هروس  ك : ر . . 1
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هیآ 23. حتف : هروس  هیآ 43 ، رطاف : هروس  هیآ 62 ، بازحا : هروس  هیآ 77 ، ءارسا : هروس  ك : ر . . 2
هحفص 229) )

روط هب  اجنیا  رد  درک و  وجتسج  ریسفت ، بتک  زا  دیاب  ار  روبزم  تایآ  حیحص  ریسفت  دشابیم و  ریـسفت  نیا  تّحـص  مدع  رب  یمکحم  لیلد 
تلع ِندش  نیشناج  تلع و  دّدعت  یفن  هن  تسا  تلع  زا  لولعم  فلخت  یفن  هب  رظان  هفیرش ، تایآ  زا  هتـسد  نیا  هک  مینکیم  هراشا  لامجا ،

. تسا يداعریغ  للع  بابسا و  ریثأت  تایآ ، نیا  دروم  زا  نّقیتم  ردق  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  هکلب  يداع ، تلع  هب  تبسن  يداعریغ 

؟ درکیم يراددوخ  تازجعم ، هئارا  زا  مالسا  ربمایپ  ارچ 

تازجعم و تساوخرد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  زا  ًاررکم  مدرم  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هکنآ : موس  ههبـش   - 3
تاـبثا يارب  یهار  تازجعم ، هئارا  رگا  درکیم 1 و  يراددوخ  ییاهتـساوخرد  نینچ  تباجا  زا  ترـضح  نآ  دـندرکیم و  تداع  قراوخ 

؟ درکیمن هدافتسا  هار ، نیا  زا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ارچ  تسا  توبن 
نئارق  ) هار هس  ره  زا  ترـضح  نآ  توبن  تابثا  تجح و  مامتا  زا  دعب  هک  تسا  ییاهتـساوخرد  هب  طوبرم  تایآ ، هنوگنیا  هک  تسنیا  خساپ 

تفرگیم 2 و ماجنا  تقیقح  فشک  زا  ریغ  يرگید  ضارغا  ای  دانع  جاجل و  رـس  زا  و  هزجعم ) هئارا  و  نیـشیپ ، ناربماـیپ  تاراـشب  قدـص ،
. تشادن ار  ییاهتساوخرد  نینچ  تباجا  ءاضتقا  یهلا ، تمکح 

مدرم تساوخرد  تباجا  ناونع  هب  یهاگ  تسا و  ناهج  نیا  رب  مکاح  ماظن  رد  ییانثتسا  يرما  هک  تازجعم  هئارا  زا  فده  هکنآ : حیـضوت 
ندناسانـش تفرگیم  ماجنا  مالـسلا )) هیلع   ) یـسیع ترـضح  دننام   ) ییادتبا روط  هب  یهاگ  و  مالـسلا )) هیلع   ) حلاص ترـضح  هقان  دننام  )

هن و  ناشیا ، ربارب  رد  يربج  دایقنا  میلـست و  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا توعد  نتفریذپ  رب  مازلا  هن  دوب  مدرم  رب  تجح  مامتا  ادـخ و  ناربمایپ 
ار یتساوخرد  ره  هب  تبثم  خساپ  ءاضتقا  یفده  نانچ  يداع و  تابّبسم  بابسا و  ماظن  ندز  مه  رب  یمرگرس و  يارب  ياهلیسو  ندرک  مهارف 
هار هک  دوب  ییاهراک  هب  طوبرم  هک  ییاهتـساوخرد  دـننام  دـشابیم  ضرغ  ضقن  تمکح و  فـالخ  اـهنآ  زا  یـضعب  تباـجا  هکلب  درادـن 

راشف تحت  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا توعد  نتفریذپ  يارب  ار  مدرم  تخاسیم و  دودسم  ار  شنیزگ 
*****

هیآ 5. ءایبنا : هروس  هیآ 7 ، دعر : هروس  هیآ 20 ، سنوی : هروس  ، 109 هیآ 37 ، ماعنا : هروس  ك : ر . . 1
،197 هیآ 3 و 4 ، ءارعش : هروس  هیآ 2 ، رمق : هروـس  هیآ 14 ، تاـّفاص : هروس  هیآ 133 ، هط : هروـس  ، 124 هیآ 35 ، ماـعنا : هروس  ك : ر . . 2

هیآ 58. مور : هروس  هیآ 59 ، ءارسا : هروس 
هحفص 230) )

، ییوس زا  اریز  تفرگیم . ماجنا  ییوج ، تقیقح  زا  ریغ  يرگید  ياههزیگنا  اب  ای  جاجل و  دانع و  رـس  زا  هک  ییاهتـساوخرد  ای  دادیم  رارق 
درگ یصخش ، عفانم  نیمأت  يارب  ای  دنروآیم ، يور  اهنآ  ياشامت  هب  یمرگرـس  ناونع  هب  مدرم  دشیم و  هدیـشک  لاذتبا  هب  تازجعم ، هئارا 

تحت تهارک و  يور  زا  مدرم  دشیم و  دودـسم  دازآ ، شنیزگ  شیامزآ و  ناحتما و  باب  رگید ، يوس  زا  و  دـندرکیم ؛ عامتجا  ناربمایپ 
ریغ رد  اما  دوب . تازجعم  هئارا  زا  فده  تمکح و  فالخرب  ود ، ره  نیا  دنتفریذپیم و  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا يوریپ  راشف ، لماع  ریثأت 

مالـسا ربمایپ  زا  یناوارف  تازجعم  هکنانچ  دـنتفریذپیم  ار  ناشیا  ياهتـساوخرد  درکیم  ءاضتقا  یهلا ، تمکح  هک  ییاـج  رد  دراوم و  نیا 
نآ ینادواج  هزجعم  اهنآ  سأر  رد  تسا و  هدش  تباث  رتاوتم ، اب  لقن  اب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  تشگ  رهاظ  زین  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

. دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  دراد و  رارق  میرک  نآرق  ینعی  ترضح 

؟ یعانقا لیلد  ای  تسا  یلقع  ناهرب  تازجعم ، ایآ 
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يادخ نیب  یـصاخ  طابترا  دوجو  رب  ياهناشن  دـناوتیم  تسا  یهلا  صاخ  نذا  هب  طونم  هک  تهج  نآ  زا  هزجعم  هکنآ : مراهچ  ههبـش   - 4
هدارا يارجم  زا  وا و  تسد  هب  ار  دوخ  راک  رگید : ریبعت  هب  و  هداد ، وا  هب  ار  صاخ  نذا  نآ  هک  لیلد  نیا  هب  دـشاب  هزجعم  هدـنروآ  لاـعتم و 
ناونع هب  هزجعم ، هدنروآ  لاعتم و  يادخ  نیب  مه  يرگید  طابترا  هک  تسین  نآ  طابترا ، عون  نیا  یلقع  همزال  اما  تسا . هدیـشخب  ققحت  وا 
یعون ار  نآ  دیاب  رثکادح  درمـش و  توبن  ياعّدا  تّحـص  رب  یلقع  یلیلد  ار  هزجعم  ناوتیمن  سپ  دشاب . رارقرب  یحو ، نتفرگ  نداتـسرف و 

. دروآ باسحب  یعانقا  یّنظ و  لیلد 
يور نیا  زا  درادـن و  یحو  هطبار  دوجو  رب  یتلالد  دوخبدوخ  دـشاب  یهلا  هداعلا  قراخ  دـنچ  ره  هداـعلا  قراـخ  راـک  هک  تسا  نیا  خـساپ 

هب ار  هزجعم  هدرک و  توبن  ياعّدا  هک  تسا  یـسک  هرابرد  نخـس  یلو  تسناد  ناشیا  يربمایپ  رب  یلیلد  ار  ادـخ  ءاـیلوا  تاـمارک  ناوتیمن 
نیرتـگرزب و ینعی  درکیم  تّوبن  ياـعّدا  غورد ، هب  یـسک  نینچ  ًاـضرف  رگا  تسا . هداد  ماـجنا  شدوخ  ياـعّدا  قدـص  رب  ياهناـشن  ناونع 
ار یطابترا  نانچ  یگتسیاش  تیحالص و  زگره  دادیم 1  ماجنا  ار  دوشیم  ترخآ  ایند و  دسافم  نیرتدب  بجوم  هک  یناهانگ  نیرت  تشز 

تمکح تشادیمن و  لاعتم  يادخ  اب 
*****

هیآ 15، فهک : هروـس  هیآ 18 ، دوه : هروـس  هیآ 17 ، سنوی : هروـس  هیآ 37 ، فارعا : هروـس  ، 144 ، 93 هیآ 21 ، ماـعنا : هروـس  ك : ر . . 1
هیآ 24. يروش : هروس  هیآ 68 ، توبکنع : هروس 

هحفص 231) )
1 دروآ . مهارف  ار  ناگدنب  یهارمگ  تابجوم  ات  دهدب  وا  هب  ار  هزجعم  هئارا  رب  تردق  هک  درکیمن  ءاضتقا  یهلا 

دراد ار  تازجعم  ماجنا  رب  تردق  ءاطعا  لاعتم و  يادخ  اب  صاخ  طابترا  یگتـسیاش  یـسک  هک  دبای  یمرد  ینـشور  هب  لقع  هکنآ : لصاح 
. درواین مهارف  ار  وا  يدبا  یتخبدب  یهارمگ و  تابجوم  دنکن و  تنایخ  شدوخ  يالوم  هب  هک 

. دوب دهاوخ  تّوبن  ياعدا  تّحص  رب  یعطاق  یلقع  لیلد  هزجعم ، ندروآ  نیاربانب ،

ناربمایپ ياهیگژیو   29

ناربمایپ ترثک 

هحفص 235) )
شناد ییاسران  هب  هجوت  اب  هک  میدیـسر  هجیتن  هب  میداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  یـسانشامنهار  توبن و  لئاسم  زا  يداینب  هلأـسم  هس  نونکاـت 

ای ربمایپ  هک  تسا  نیا  یهلا  تمکح  ياضتقم  دراد  ترخآ  ایند و  تداعس  رد  ار  یساسا  شقن  هک  یتامولعم  همه  هب  یبایتسد  يارب  يرـشب 
يوس زا  و  دـنناسرب ، اهناسنا  ریاس  هب  هدروخن  تسد  ملاس و  ار  اهنآ  ات  دـهد  میلعت  ناشیا  هب  ار  زاـین  دروم  قیاـقح  دـنیزگرب و  ار  یناربماـیپ 
. دشابیم تازجعم  هئارا  نآ ، هار  نیرت  یمومع  و  دوش ، مامت  ناشیا  رب  تجح  هک  دنک  یفرعم  ياهنوگ  هب  نارگید  يارب  ار  نانآ  رگید :

رگا و  تشادـن ، ینامـسآ  عیارـش  بتک و  ءایبنا و  دّدـعت  موزل  رب  یتلالد  روبزم ، نیهارب  یلو  میدرک . تابثا  یلقع ، نیهارب  اب  ار  بلاطم  نیا 
هک يروط  هب  دنک  نایب  ناهج ، نایاپ  ات  ار  اهناسنا  ياهیدنمزاین  همه  تسناوتیم  ربمایپ  کی  هک  دوب  ياهنوگ  هب  رشب  یگدنز  طیارـش  ًاضرف 
. دوبن نیهارب  نیا  ياضتقم  فالخ  دنسانشب  ربمایپ  نامه  ياهمایپ  هلیسو  هب  ار  دوخ  هفیظو  دناوتب  خیرات  لوط  رد  یهورگ  ره  يدرف و  ره 

ات ربماـیپ  نیتسخن  هک  هدوبن  نیا  شنیرفآ ، تمکح  ياـضتقم  تسا و  دودـحم  ناربماـیپ  هلمج  زا  یناـسنا و  ره  رمع  ـالوا  هک : مینادیم  اـما 
. دنک ییامنهار  ًاصخش  ار  اهناسنا  همه  دنامب و  هدنز  ناهج ، نایاپ 

، هژیو هب  طیارـش و  رییغت  فالتخا و  نیا  تسین و  ناسکی  فلتخم  ياهناکم  اهنامز و  رد  اـهناسنا  یگدـنز  لاوحا  عاـضوا و  طیارـش و  ًاـیناث 
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تیفیک رد  دناوتیم  یعامتجا  طباور  یجیردت  ِندش  هدیچیپ 
هحفص 236) )

هب نیناوق  نیا  رگا  دبلطیم و  ار  يدیدج  نیناوق  عیرشت  دراوم ، زا  ياهراپ  رد  دشاب و  رثؤم  یعامتجا ، تارّرقم  نیناوق و  ماکحا و  تیمک  و 
، صاخ دراوم  رب  اهنآ  قیبطت  ظفح و  هکنانچ  دوبیم  ياهدوهیب  وغل و  راک  دـشیم  نایب  هدـش  ثوعبم  لبق ، لاس  نارازه  هک  يربمایپ  هلیـسو 

. دشابیم يراوشد  تخس و  رایسب  راک 
ياهمایپ دناوتب  ربمایپ  کی  هک  هدوبن  ياهنوگ  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا توعد  رـشن  غیلبت و  تاناکما  هتـشذگ  ياهنامز  زا  يرایـسب  رد  ًاثلاث 

. دیامن غالبا  نایناهج  همه  هب  ار  دوخ 
شوختـسد یفلتخم  لماوع  ریثأت  تحت  نامز و  رورم  هب  دنتـشادیم  تفایرد  ار  اهنآ  هک  یمدرم  نامه  ناـیم  رد  ربماـیپ  کـی  میلاـعت  ًاـعبار 

یـسیع يدیحوت  نییآ  هکنانچ  دشیم ، یفارحنا  نییآ  کی  هب  لیدبت  يدـنچ  زا  سپ  تفرگیم و  رارق  تسردان  ییاهریـسفت  فیرحت 1 و 
. دیدرگ یگناگ  هس  ثیلثت و  نییآ  هب  لیدبت  يدنچ  زا  سپ  مالسلا ) امهیلع   ) میرم نب 

، یعامتجا نیناوق  ای  يدابع  ماکحا  زا  ياهراپ  رد  ینامـسآ  عیارـش  فالتخا  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا دّدـعت  تمکح  تاکن ، نیا  هب  هجوت  اب 
زین یعاـمتجا  يدرف و  ماـکحا  تاـیّلک  رد  یقـالخا ، یناـبم  دـیاقع و  لوصا  رد  یناـسکی  رب  هوـالع  اـهنآ  همه  هکنیا  اـب  دوـشیم 2  نشور 

ةوکز ای  تسا ، هدوب  توافتم  اهتما  ِزامن  هلبق  ای  ءادا  تیفیک  دنچ  ره  هتشاد  دوجو  ینامسآ ، نایدا  همه  رد  زامن  الثم  دناهتشاد 3 . یگنهامه 
. تسا هدوبن  ناسکی  نآ  دراوم  ای  رادقم  هچرگ  هدوب  عیارش  همه  رد  قافنا  و 

لزان نانآ  رب  هک  یفراعم  اهمایپ و  همه  نتفریذـپ  زین  توبن و  قیدـصت  رظن  زا  اهنآ  نیب  نتـشاذگن  قرف  ناربماـیپ و  همه  هب  ناـمیا  لاـحرهب ،
مکح کی  راکنا  و  ناشیا ، همه  بیذکت  هلزنمب  ربمایپ ، زا  کیچیه  بیذـکت  تسا 4 و  مزال  یناسنا  ره  رب  اهنآ ، نیب  ضیعبت  مدع  هدـش و 

تما و ناـمه  ِربماـیپ  ياهلمعلاروتـسد  زا  يوریپ  یناـمز ، رد  یتـما و  ره  یلمع  هفیظو  هتبلا  تسادـخ 5 . ماکحا  همه  راکنا  هباـثم  هب  یهلا ،
. دشابیم نامز  نامه 

اب دناوتیم  ناسنا  لقع  دنچ  ره  هک  تسا  نیا  مینک  ناشن  رطاخ  اجنیا  رد  دیاب  هک  ار  ياهتکن 
*****

، یفجن یغالب  داوج  دمحم  خیـش  همالع  فیلأت  یفطـصملا » نید  یلا  يدـهلا   » باتک هب  تافیرحت ، نیا  زا  ییاه  هنومن  زا  یهاگآ  يارب  . 1
. دینک هعجارم 

هیآ 67. جح : هروس  هیآ 48 ، هدئام : ك : ر . . 2
.20 هیآ 19 ، نارمع : لآ  هروس  ، 285 ، 137 هیآ 131 ، هرقب : هروس  ك : ر . . 3

.85 هیآ 84 ، نارمع : لآ  هروس  ، 152 هیآ 136 ، ءاسن : هروس  هیآ 13 ، يروش : هروس  ك : ر . . 4
هیآ 85. هرقب : هروس  هیآ 150 ، ءاسن : هروس  ك : ر . . 5

هحفص 237) )
يارب یقیقد  لومرف  دناوتیمن  اما  دنکیم  كرد  ار  یهلا  عیارـش  توافت  ینامـسآ و  بتک  ءایبنا و  دّدعت  تمکح  هدش ، دای  تاکن  هب  هجوت 
ربمایپ تسیابیم  یناکم  هچ  رد  نامز و  هچ  رد  هک  دنک  تواضق  دناوتب  هک  ياهنوگ  هب  دروایب  تسد  هب  ینامـسآ  عیارـش  ناربمایپ و  دادـعت 

هک دشاب  ياهنوگ  هب  رشب  یگدنز  طیارـش  هاگ  ره  هک  دیمهف  ناوتیم  هزادنا  نیمه  ددرگ . لزان  يدیدج  تعیرـش  ای  دوش  ثوعبم  يرگید 
مزلتـسم یعاـمتجا ، طیارـش  ینوگرگد  دـنامب و  نوصم  ظوفحم و  ناگدـنیآ ، يارب  وا  ياـهمایپ  دـسرب و  ناـیناهج  همه  هب  ربماـیپ  توـعد 

. تشاد دهاوخن  ترورض  يرگید  ربمایپ  ِلاسرا  دشابن  دوجوم  نیناوق  ماکحا و  رییغت  دیدج و  یساسا  تاعیرشت 
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ناربمایپ دادعت 

رسیم یلقن ، لیلد  هار  زا  زج  بلاطم ، هنوگنیا  تابثا  درادن و  ینامسآ  بتک  ناربمایپ و  دادعت  نییعت  يارب  یهار  ام ، لقع  دش  هراشا  هکنانچ 
ناربمایپ اهتما و  هرامش  اما  هدومرف 1 ، ثوعبم  يربمایپ  یتما  ره  يارب  لاعتم  يادخ  هکنیا  رب  هدش  دیکأت  هکنیا  اب  مه  میرک  نآرق  رد  تسین .

مان رکذ  نودب  رگید  رفن  دنچ  ناتساد  هب  هدش و  رکذ  مالـسلا ) مهیلع   ) یهلا ءایبنا  زا  رفن  دنچ  تسیب و  مان  اهنت  هدیدرگن و  صخـشم  ناشیا 
هک تسا 3  هدمآ  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالـس   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  زا  لوقنم  تیاور  دـنچ  رد  یلو  تسا 2 . هدـش  هراشا  زین  ناشیا 
اب و  زاغآ ، مالـسلا ) هیلع   ) رـشبلاوبا مدآ  ترـضح  اب  ءایبنا  هلـسلس  و  هدومرف ، ثوعبم  ربمایپ ، رازه  راـهچ  تسیب و  دـصکی و  لاـعتم  يادـخ 

. تسا هتفای  نایاپ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللادبع نب  دمحم  ترضح 
و ریـشب »  » و رِذنُم »  » و ریذـن »  » لیبق زا  يرگید  تافـص  ياراد  تسا  یهلا  صاخ  بصنم  نیا  هناشن  هک  یبن »  » ناونع رب  هوالع  ادـخ  ناربمایپ 

یضعب رد  دناهتشاد و  مه  ار  تلاسر »  » بصنم ناشیا ، زا  يرامش  دناهتفریم و  رامش  هب  نیصَلُخم »  » و نیحلاص »  » زا زین  دناهدوب و   4 رِّشَبُم » »
تسا 5. هدش  نییعت  رفن ، هدزیس  دصیس و  یهلا  نالوسر  هدع  تایاور ، زا 

*****
هیآ 36. لحن : هروس  هیآ 24 ، رطاف : هروس  ك : ر . . 1

هیآ 246 و 256. هرقب : هروس  ك : ر . . 2
ص 42. ص 32 ، ص 30 ، ص 28 ، ج 11 ، دیدج :) عبط   ) راونالاراحب و  قودص ، تاداقتعا  هلاسر  ك : ر . . 3

هیآ 165. ءاسن : هروس  ، 213 هرقب : هروس  ك : ر . . 4
ص 32. ج 11 ، راونالاراحب ، ك : ر . . 5

هحفص 238) )
. میزادرپیم لوسر »  » و یبن »  » نیب قرف  تلاسر و  تّوبن و  موهفم  نوماریپ  یحیضوت  هب  اجنیا  رد  تبسانم ، نیمه  هب 

تلاسر توبن و 

يانعم هب  دـشاب  وبن »  » هّدام زا  رگا  و  مهم » ربخ  بحاص   » يانعم هب  دـشاب  أبن »  » هّدام زا  رگا  یبن »  » هژاو و  روآ ،» مایپ   » يانعم هب  لوسر »  » هژاو
. تسا هتسجرب » الاو و  ماقم  ياراد  »

یحو وا  هب  لاعتم  يادـخ  فرط  زا  هک  یـسک  ینعی  یبن  ناـیب : نیا  هب  تسا  لوسر  موهفم  زا  معا  یبن ، موهفم  هک  دـناهدرک  ناـمگ  یـضعب 
. دشاب هتشاد  مه  ار  یحو  غالبا  تیرومأم  هک  یسک  ینعی  لوسر  یلو  دشابن ، هاوخ  دشاب و  مه  نارگید  هب  غالبا  هب  رومأم  هاوخ  دشاب  هدش 

قبط هک  یتروص  رد  تسا 1  هدمآ  لوسر »  » تفص زا  دعب  یبن »  » تفص میرک ، نآرق  تایآ  زا  یضعب  رد  اریز  تسین ، حیحص  اعدا ، نیا  اما 
تیرومأم صاصتخا  رب  یلیلد  نیا ، رب  نوزفا  دوش . رکذ  لوسر )  ) صاخ تفص  زا  لبق  یبن )  ) دشاب ماع  ًاموهفم  هک  یتفص  دیاب  روبزم ، نایب 

. میرادن نالوسر  هب  یحو ، غالبا 
طقف يرادـیب ، لاح  رد  دـنیبب و  باوخ  لاح  رد  ار  یحو  هتـشرف  هک  تسا  نیا  توبن  ماقم  ياضتقم  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  ياهراـپ  رد 

دنیبیم 2. مه  يرادیب  لاح  رد  ار  یحو  هتشرف  تلاسر ، ماقم  بحاص  هک  یلاح  رد  دونشب  ار  وا  يادص 
و  ) قادصم رظن  زا  یبن »  » هک تسا  نیا  تفریذپ  ناوتیم  ار  هچنآ  لاحرهب ، تشاذگ و  ناوتیمن  ظفل  موهفم  باسح  هب  مه  ار  قرف  نیا  اما 

ناشیا زا  یهورگ  هب  صاصتخا  تلاسر  ماقم  یلو  دـناهدوب  توبن  ماـقم  ياراد  ناربماـیپ ، همه  ینعی  تسا . لوسر  زا  معا  موهفم ) رظن  زا  هن 
ریاس ماقم  زا  رتالاب  ناشیا  ماقم  ًاعبط  دشابیم و  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نالوسر ، دادعت  دـش  هراشا  البق  هک  یتیاور  بسح  هب  تسا و  هتـشاد 
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رختفم زین  تماما »  » ماقم هب  ناـشیا  زا  یـضعب  دـناهدوبن 3 و  ناسکی  تلیـضف ، ماقم و  رظن  زا  مه  نالوسر  دوخ  هکنانچ  دوب ، دـهاوخ  ءاـیبنا 
دناهدیدرگ 4.

*****
هیآ 54. هیآ 51 و  میرم : هروس  ك : ر . . 1
ص 176. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك : ر . . 2

هیآ 55. ءارسا : هروس  هیآ 253 ، هرقب : هروس  ك : ر . . 3
هیآ 24. هدجس : هروس  هیآ 73 ، ءایبنا : هروس  هیآ 124 ، هرقب : هروس  ك : ر . . 4

هحفص 239) )

مزعلاولوا ناربمایپ 

بسح هب  تسا و  هدشن  صخـشم  نانآ  ياهیگژیو  یلو  دـناهدش 1  یفرعم  مزعلاولوا »  » ناونع هب  ادـخ  ناربمایپ  زا  یهورگ  میرک ، نآرق  رد 
، حون ترـضح  بیترت : نیا  هب  دناهدوب  رفن  جنپ  مزعلاولوا  ناربمایپ  دـیآیم  تسد  هب  مالـسلا ) ةولـصلا و  مهیلع   ) تیب لها  تایاور  زا  هچنآ 
رب هوالع  ناـشیا  یگژیو  2 و  مالسلا ) ةالصلا و  مهیلع   ) هللادبع نب  دمحم  ترضح  یسیع و  ترـضح  یـسوم ، ترـضح  میهاربا ، ترـضح 

دناهتـشاد و یلقتـسم  تعیرـش  باتک و  ناشیا  زا  مادک  ره  هک  هدوب  نیا  هدش  هراشا  نآ ، هب  زین  میرک  نآرق  رد  هک  زاتمم  تماقتـسا  ربص و 
دشیم تلاسر  هب  ثوعبم  مزعلاولوا ، ناربمایپ  زا  رگید  یکی  هک  یماگنه  ات  دناهدرکیم  تیعبت  نانآ  تعیرش  زا  رخأتم ، ای  رـصاعم  ناربمایپ 

. دروآیم يدیدج  تعیرش  باتک و  و 
دوب مالسلا ) امهیلع   ) میهاربا ترضح  رصاعم  طول ، ترـضح  هکنانچ  تسا  نکمم  دحاو ، نامز  رد  ربمایپ  ود  عامتجا  هک  دش  نشور  ًانمض 

( مالـسلا امهیلع   ) یـسیع ترـضح  نامز  رد  ییحی  ترـضح  دیـسر و  يربمایپ  هب  مالـسلا ) امهیلع   ) یـسوم ترـضح  اب  نوراـه  ترـضح  و 
. تسیزیم

هتکن دنچ 

: مینکیم هراشا  راو  تسرهف  توبن  هلأسم  نوماریپ  هتکن  دنچ  هب  سرد  نیا  نایاپ  رد 
درک و توبن  ياعدا  یسک  رگا  نیاربانب ، دناهدادیم 3 . تراشب  يربمایپ  ندمآ  هب  دناهدرکیم و  قیدصت  ار  رگیدکی  ادخ  ناربمایپ  فلا - 

. دوب دهاوخ  وگغورد  دومن  بیذکت  ار  رصاعم  ای  نیشیپ  ناربمایپ 
اهنت دنتساوخیمن 4 و  مدرم  زا  يربمایپ ، فیاظو  ماجنا  رب  يدزم  رجا و  ادخ  ناربمایپ  ب - 

*****
هیآ 35. فاقحا : هروس  ك : ر . . 1

ص 113. ةوبنلا : ملعم  و  ، 34 ص 33 -  ج 11 ، راونالاراحب ، ك : ر . . 2
هیآ 81. نارمع ، لآ  هروس  ك : ر . . 3

هیآ 29، دوه : هروس  هیآ 72 ، سنوی : هروس  هیآ 46 ، ملق : هروس  هیآ 40 ، روط : هروس  هیآ 21 ، سی : هروس  هیآ 90 ، ماعنا : هروس  ك : ر . . 4
هیآ 104. فسوی : هروس  ، 180 ، 164 ، 145 ، 127 هیآ 109 ، ءارعش : هروس  هیآ 57 ، ناقرف : هروس  ، 51

هحفص 240) )
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رب يدیکأت  ات  دومرف 1  هیـصوت  شیوخ  تما  هب  تلاسر ، رجا  ناونع  هب  ار  شتیب  لـها  تّدوم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ 
ددرگیم 2. زاب  تما ، دوخ  هب  نآ  عفن  تقیقح ، رد  دشاب و  نانآ  زا  يوریپ 

ناونع هب  ناوتیم  نیـشیپ  ناربمایپ  نایم  رد  هک  دناهتـشاد  تموکح  تواضق و  دـننام  يرگید  یهلا  بصانم  ادـخ  ناربماـیپ  زا  یـضعب  ج - 
روط هب  ار  یلوسر  ره  تعاـطا  هک  ءاـسن ، هروـس  زا  ( 64  ) هیآ زا  درک و  دای  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نامیلـس ترـضح  دواد و  ترـضح  زا  هنومن 

. دناهدوب ییاهماقم  نینچ  ياراد  نالوسر  همه  هک  درک  هدافتسا  ناوتیم  تسا  هدومرف  بجاو  قلطم ،
زا یـضعب  توعد  زا  دـنریگیمن  رارق  اهناسنا  تیؤر  دروم  يداع ، لاح  رد  دنتـسه و  فلکم  راـتخم و  تاـقولخم  زا  یعون  هک  ناـینج  د - 

هیلع  ) یـسوم ترـضح  ناوریپ  ناشیا  نایم  رد  دـندروآیم و  نامیا  نانآ  هب  ناشراگزیهرپ  حـلاص و  دارفا  دـناهدشیم و  هاـگآ  یهلا  ءاـیبنا 
ادـخ ناربمایپ  هب  سیلبا ، زا  تیعبت  هب  رگید  یخرب  هکنانچ  درادن 3  دوجو  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  ناوریپ  و  مالـسلا )

دناهدیزرو 4. رفک 
*****

هیآ 23. يروش ، هروس  ك : ر . . 1
هیآ 47. أبس : هروس  ك : ر . . 2

.32  - 29 فاقحا : هروس  ك : ر . . 3
.14 هیآ 1 -  نج : هروس  ك : ر . . 4

هحفص 241) )

ناربمایپ مدرم و   30

همّدقم

هحفص 245) )
راگنز دهدیم و  حرـش  ار  ناشیا  تکربرپ  ناشخرد و  یگدنز  زا  ییاه  هشوگ  دـنکیم و  دای  نیـشیپ  ناربمایپ  زا  هک  یماگنه  میرک  نآرق 
ءایبنا ربارب  رد  اهتما  ياهشنکاو  نایب  هب  یناوارف  مامتها  دـیادزیم  ناـشیا  خـیرات  ینارون  تاحفـص  زا  ار  يدـمعریغ  يدـمع و  تاـفیرحت 
ناشیا ياهتفلاخم  لماوع  للع و  ادـخ و  ناربمایپ  ربارب  رد  مدرم  ياهیریگ  عضوم  نایب  هب  يوس ، کی  زا  درادیم : لوذـبم  مالـسلا ) مهیلع  )

دنکیم و هراشا  فارحنا ، كرـش و  رفک و  لماوع  ّدض  رب  نانآ  هزرابم  ءایبنا و  تیبرت  تیادـه و  ياهـشور  هب  رگید  يوس  زا  و  دزادرپیم ؛
هدـنزومآ و سب  یتاکن  يواح  هک  دوشیم  روآداـی  ءاـیبنا  اـب  مدرم  لـباقتم  طاـبترا  رظن  زا  هژیو  هب  عماوج ، ریبدـت  رد  ار  یهلا  ياهتنـس  زین 

. تسا رگنشور 
لئاسم نوماریپ  هک  ياهنارگنـشور  تلـصخ  تهج  هب  مه  یلو  درادـن  یمالک  يداقتعا و  لئاسم  اـب  میقتـسم  طاـبترا  دـنچ  ره  ثحاـبم  نیا 
تربع دنپ و  اهناسنا و  یگدـنزاس  یگدـنزومآ و  رد  هک  یتیمها  رظن  زا  مه  دـیادزیم و  هنیمز  نیا  رد  ار  اهماهبا  زا  يرایـسب  دراد و  توبن 
هراـشا اـهنآ  نیرتمهم  هب  سرد  نیا  رد  يور ، نیا  زا  دـشابیم . رادروخرب  ياهداـعلا  قوف  تیمها  زا  دراد  یخیراـت  مهم  ثداوح  زا  نتفرگ 

. مینکیم
هحفص 246) )

ناربمایپ ربارب  رد  مدرم  شنکاو 
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ياهدوبعم اهتب و  زا  يرازیب  وا ، تاروتـسد  زا  تعاـطا  هناگی 1 و  يادـخ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  دنتـساخیم و  اپب  یهلا  ناربمایپ  هک  یماگنه 
مدرم تفلاخم  راکنا و  اب  ًامومع  دندرکیم  توعد  تشز ، ياهراک  ناهانگ و  داسفا و  ملظ و  كرت  اهتوغاط و  نیطایش و  زا  زیهرپ  لطاب و 
شناد ملع و  ای  تنکم  لاـم و  هب  رورغم  شون 3 و  شیع و  تسمرـس  هک  هعماج  نادنمتورث  نایاورنامرف و  ًاصوصخم  دندشیم 2 و  هجاوم 

زا دـندناشکیم و  ناشدوخ  لابند  هب  ار  رگید  ياهرـشق  زا  يرایـسب  دنتـسبیم و  ار  ناشیا  اـب  هزراـبم  رمک  هناتخـسرس  دـندوب ، ناشدوخ 4 
رتمک دندروآیم 6 و  نامیا  یهلا  ءایبنا  هب  دـندوب  هعماج  نامورحم  زا  ًابلاغ  هک  یکدـنا  هورگ  ًاجیردـت  دنتـشاد 5 و  یمزاب  قح  هار  يوریپ 

یف هک  نانچنآ  ددرگ  لیکـشت  ناربمایپ ، ادخ و  نامرف  عیطم  طسق و  لدـع و  نیزاوم  حیحـص و  دـیاقع  هیاپ  رب  ياهعماج  هک  داتفایم  قافتا 
درکیم ذوفن  عماوج ، گنهرف  رد  ًاجیردت  ءایبنا  میلاعت  زا  ییاهشخب  دنچ  ره  دش . لیکشت  مالسلا ) هیلع   ) نامیلـس ترـضح  نامز  رد  لثملا 

دشیم هئارا  رفک ، نارادمدرس  تاراکتبا  ناونع  هب  ًانایحا  تفرگیم و  رارق  سابتقا ، دروم  تفاییم و  لاقتنا  رگید ، هعماج  هب  ياهعماج  زا  و 
ناشدوخ ءارآ  راکفا و  مانب  و  ذخآم ، عبنم و  رکذ  نودب  دناهدرک و  سابتقا  ینامسآ  عیارش  زا  ناهج ، یقوقح  ياهماظن  زا  يرایـسب  هکنانچ 

. دنرادیم هتشاد و  هضرع 

ءایبنا اب  تفلاخم  ياههزیگنا  للع و 

يرگید ياههزیگنا  للع و   7 یناسفن » ياهاوه  زا  يوریپ  يراب و  دنب و  یب  هب  لیم   » یلک هزیگنا  رب  هوالع  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا اب  تفلاخم 
زورب نادنمتورث ، ناگبخن و  فارـشا و  نایم  رد  رتشیب  هک  دوب  رابکتـسا )  ) ینیب رترب  دوخ  رورغ و  یهاوخدوخ و  هلمج  زا  تسا . هتـشاد  زین 

درکیم 8.
*****

هیآ 21. فاقحا : هروس  هیآ 14 و  تلّصف : هروس  هیآ 25 ، ءایبنا : هروس  هیآ 36 ، لحن : هروس  ك : ر . . 1
هیآ 44. نونمؤم : هروس  هیآ 9 ، میهاربا : هروس  ك : ر . . 2

هیآ 34. أبس : هروس  ك : ر . . 3
هیآ 49. رمز : هروس  هیآ 78 ، صصق : هروس  هیآ 83 ، رفاغ : هروس  ك : ر . . 4

.33 هیآ 31 -  أبس : هروس  هیآ 67 ، بازحا : هروس  ك : ر . . 5
.31 تایآ 27 -  و  هیآ 40 ، دوه : هروس  ك : ر . . 6

هیآ 70. هدئام : هروس  ك : ر . . 7
هیآ 76. فارعا : هروس  هیآ 56 ، رفاغ : هروس  ك : ر . . 8

هحفص 247) )
تشاد 1. جاور  فلتخم ، عماوج  نایم  رد  هک  دوب  یطلغ  ياهشزرا  ناکاین و  ناینیشیپ و  ياهتنس  هب  يدنبیاپ  تابصعت و  يرگید 

يوس زا  و  دوب 2 ، نادنمـشناد  نانارمکح و  نادـنمتورث و  يارب  يدـنمورین  هزیگنا  یعامتجا ، ياهتیعقوم  يداصتقا و  عبانم  ظـفح  نینچمه 
هعماج تیرثکا  ناگرزب و  زا  يوریپ  و  رفک ، نارادمدرـس  زا  ندروخ  بیرف  يارب  یگرزب  لماع  مدرم ، ياههدوت  یهاـگآان  لـهج و  رگید ،

هتفریذپن ار  نآ  يدودعم  دارفا  زج  هک  ینییآ  هب  نامیا  زا  دننک و  شوخ  لد ، ناشدوخ  ياهرادنپ  ماهوا و  هب  هک  دـشیم  نیا  بجوم  دوب و 
، هعماج تیرثکا  موق و  ناگرزب  فرط  زا  دندوبن و  دنم  هرهب  يریگمـشچ  یعامتجا  تیعقوم  زا  ًابلاغ  هک  يدارفا  مه  نآ  دننز  زابرـس  دندوب 

تشاد 3. رود  رظن  زا  دیابن  ار  نایوگروز  مکاح و  رشق  راشف  ًانمض  دندشیم . درط 

ءایبنا اب  دروخرب  ياههویش 
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: دنتخادرپیم هزرابم  هب  نوگانوگ  ياههویش  اب  ناشیا  راک  تفرشیپ  زا  يریگولج  يارب  ءایبنا  نافلاخم 
هرخسم نیهوت و  ءازهتسا و  ریقحت و  هلیـسو  هب  ار  یهلا  ناروآ  مایپ  تیـصخش  هک  دندیـشوکیم  یهورگ  تسخن  ءازهتـسا  ریقحت و  فلا - 

. دنوش ءانتعا  یب  ناشیا  هب  تبسن  مدرم  ياههدوت  ات  دنبوکب 4  ندرک 
و هیفـس »  » ار نانآ  هلمج  زا  دـندادیم و  ناشیا  هب  اوران  ياهتبـسن  دـندزیم و  ءارتفا  غورد و  هب  تسد  سپـس  اوراـن  ياهتبـسن  ءارتفا و  ب - 

دندزیم 6 ناشیا  هب  نوسفا  رحس و  تمهت  دندرکیم  راهظا  ار  ياهزجعم  هک  یماگنه  دندناوخیم 5 و  نونجم » »
*****

: ءارعش هروس  هیآ 53 ، ءایبنا : هروس  هیآ 78 ، سنوی : هروس  هیآ 28 ، فارعا : هروس  هیآ 104 ، هدئام : هروس  هیآ 170 ، هرقب : هروس  ك : ر . . 1
.23 هیآ 22 -  فرخز : هروس  هیآ 21 ، نامقل : هروس  هیآ 21 ، نامقل : هروس  هیآ 74 ،

هیآ 34. هبوت : هروس  ، 79 هیآ 76 -  صصق : هروس  ، 86 هیآ 84 -  دوه : هروس  ك : ر . . 2
هیآ 111. ءارعش : هروس  هیآ 27 ، دوه : هروس  هیآ 47 ، رطاف : هروس  هیآ 21 ، میهاربا : هروس  ك : ر . . 3

.32 هیآ 29 -  نیفّفطُم : هروس  هیآ 7 ، فرخز : هروس  هیآ 30 ، سی : هروس  هیآ 11 ، رجح : هروس  ك : ر . . 4
هیآ 25. نونمؤم : هروس  هیآ 13 ، هرقب : هروس  هیآ 66 ، فارعا : هروس  ك : ر . . 5

هیآ 2. رمق : هروس  هیآ 3 ، ءایبنا : رهوس  ، 53 ، 52 هیآ 39 ، تایراذلا : هروس  ك : ر . . 6
هحفص 248) )

دندیمانیم 1. اههناسفا  و 
هب نسحا » لادج   » هویـش اب  ای  دـنتفگیم  نخـس  یناهرب  لالدتـسا  تمکح و  ناسل  اب  ادـخ  ناگداتـسرف  هک  یماگنه  هطلاغم  هلداجم و  ج - 

دندادیم و رادشه  نایغط ، كرـش و  رفک و  ياهدمایپ  هب  تبـسن  دندرکیم و  تحیـصن  هظعوم و  ار  مدرم  ای  دنتخادرپیم  وگتفگ  ثحب و 
نینچ رد  دندادیم و  ناحلاص  نانمؤم و  هب  ترخآ  ایند و  تداعـس  هدژم  دندومنیم و  وگزاب  ار  یتسرپادخ  ماجرف  شوخ  دنمدوس و  جیاتن 

خـساپ ناشیا  هب  هناهلبا  فیعـض و  یقطنم  اـب  سپـس  دـندرکیم و  عنم  ناـشیا  نانخـس  هب  نداد  شوگ  زا  ار  مدرم  رفک  نارادمدرـس  یعقوم 
شور و هب  ًابلاغ  دـنراد و  زاب  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنا يوریپ  زا  دنبیرفب 2 و  هتسارآ  نانخـس  اب  ار  مدرم  ياههدوت  دندیـشوکیم  دندادیم و 

بقع فعض و  دندیـشکیم و  نانآ  خر  هب  ار  ناشدوخ  يدام  ياهتفرـشیپ  تورث و  لام و  دندرکیم 3 و  دانتسا  ناکاین ، ناینیـشیپ و  شنم 
رارق ناـشدوخ  زیواتـسد  ار  ییاـه  هناـهب  دـندرکیم 4 و  دادـملق  ناشراتفر  دـیاقع و  یتسردان ، لـیلد  ار  ءاـیبنا  ناوریپ  يداـم  ياهیگدـنام 
نانآ هارمه  هب  ار  ياهتشرف  ارچ  ای  تسا ؟ هدرکن  باختنا  ناگتشرف ، نایم  زا  ار  دوخ  ناریفـس  نالوسر و  ادخ  ارچ  هک  لیبق  نیا  زا  دندادیم 

اج نادـب  ار  تجاـجل  هاـگهگ  5 و  تسا ؟ هتخاسن  دـنم  هرهب  يریگمـشچ  يداـصتقا  یلاـم و  ياـیازم  زا  ار  ناـشیا  ارچ  اـی  تسا ؟ هداتـسرفن 
6! میونشب هطساویب  ار  شنانخس  مینیبب و  ار  ادخ  ای  دوش  یحو  نامدوخ  هب  هک  میروآیم  نامیا  یتروص  رد  ام  دنتفگیم : هک  دندناسریم 
هب دیدهت  ار  ناشناوریپ  ادخ و  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  هدش  لقن  اهتما  زا  يرایـسب  زا  میرک  نآرق  رد  هک  يرگید  هویـش  عیمطت  دـیدهت و  د - 

راسگنس نطو و  رهش و  زا  جارخا  هجنکش و  عاونا 
*****

: فاقحا هروس  هیآ 68 ، لمن : هروس  هیآ 5 ، ناقرف : هروس  هیآ 83 ، نونمؤم : هروس  هیآ 24 ، لافنا : هروس  هیآ 25 ، ماـعنا : هروس  ك : ر . . 1
هیآ 13. نیفّفطُم : هروس  هیآ 15 ، ملق : هروس  هیآ 17 ،

،71 هیآ 70 ، فارعا : هروس  ، 35 هیآ 5 ، رفاغ : هروس  ، 121 هیآ 112 ، ماعنا : هروس  هیآ 26 ، تلصف : هروس  هیآ 7 ، حون : هروـس  ك : ر . . 2
هیآ 56. فهک : هروس 

: نامقل هروس  هیآ 78 ، سنوی : هروس  هیآ 53 ، ءایبنا : هروس  هیآ 28 ، فارعا : هروس  هیآ 104 ، هدئام : هروس  هیآ 170 ، هرقب : هروس  ك : ر . . 3
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هیآ 21.
هیآ لمزم : هروس  هیآ 12 ، ّرثدم : هروس  هیآ 77 ، میرم : هروس  هیآ 14 ، ملق : هروس  هیآ 35 ، ءابس : هروس  هیآ 88 ، سنوی : هروـس  ك : ر . . 4

هیآ 11. فاقحا : هروس  ، 11
.8 تایآ 4 -  ناقرف : هروس  ، 95 تایآ 90 -  ءارسا : هروس  ، 9 تایآ 7 -  ماعنا : هروس  ك : ر . . 5

هیآ 153. ءاسن : هروس  هیآ 124 ، ماعنا : هروس  هیآ 118 ، هرقب : هروس  ك : ر . . 6
هحفص 249) )

يوریپ زا  ار  مدرم  یتفگنه  لاوما  فرـص  اب  ًاـصوصخم  دـنتفرگیم و  راـکب  ار  عیمطت  رازبا  رگید  يوس  زا  دندرکیم 1 و  نتـشک  ندرک و 
دنتشادیم 2. زاب  ءایبنا 

ناوریپ يدرمیاـپ  تیّدــج و  3 و  مالـسلا ) مهیلع   ) ءاـیبنا تناـتم  تبالـص و  تماقتـسا و  ربـص و  ندـید  اـب  ماجنارـس  لـتق و  تنوـشخ و  ه 
هب تسد  دندرکیم و  ناشتادیدهت  ندرک  یلمع  هب  مادقا  دنتفرگیم  راکب  هک  ییاه  هبرح  ءوس و  تاغیلبت  ریثأت  زا  يدیمون  اب  و  ناشنیتسار ،

بهاوم اهتمعن و  نیرتگرزب  زا  ار  یناسنا  هعماـج  دندناسر 4 و  لتق  هب  ار  ادخ  ناربمایپ  زا  يرایـسب  هکنانچ  دـندزیم  زیمآ  تنوشخ  لامعا 
. دنتخاس مورحم  یعامتجا ، ناربهر  ناحلصم و  نیرت  هتسیاش  یهلا و 

هعماج ریبدت  رد  یهلا  ياهتنس  زا  یخرب 

تسد ناشترخآ  ایند و  تداعس  لیـصحت  يارب  مزال  ياهتخانـش  هب  مدرم  هک  دوب  نیا  مالـسلا ) مهیلع   ) ءاینا تثعب  زا  یلـصا  فده  دنچ  ره 
طرف زا  لاعتم  يادخ  اما  ددرگ 5 . مامت  ناشیا  رب  تجح  نخس : رگید  هب  دوش و  ناربج  یحو ، هلیسو  هب  ناشبراجت  لقع و  ییاسران  دنبای و 

ات درکیم  مهارف  ناشیا  توعد  نتفریذپ  يارب  یـصاخ  یناور  ياههنیمز  شا  هنامیکح  تاریبادت  اب  ناربمایپ ، روهظ  ماگنه  شدوخ  تمحر 
تلفغ و  يزاین 6 ، یب  ساسحا  ناربمایپ ، ادـخ و  زا  ینادرگور  رفک و  لماع  نیرتگرزب  نوچ  دـشاب و  مدرم  یلماـکت  تکرح  يارب  یکمک 

دننک ادیپ  ناشدوخ  يدنمزاین  هب  هجوت  مدرم ، هک  درکیم  مهارف  یطیارش  میکح ، راگدرورپ  دوب  قلخ  هبناج  همه  ریگارف و  ياهیدنمزاین  زا 
ناشدوخ یناوتان  هب  هاوخان  هاوخ  دروآیم  شیپ  ییاهیراتفرگ  اهیتخـس و  يور ، نیا  زا  دـنیآ و  دورف  توخن ، رورغ و  تلفغ و  بکرم  زا  و 

دنروآ 7. ادخ  يوسب  ور  دنربب و  یپ 
دـندوب و رادروخرب  يرتشیب  يّدام  تاناکما  زا  هک  یناسک  هژیو  هب  مدرم ، زا  يرایـسب  تشادـن و  یناگمه  یلک و  ریثأـت  مه  لـماع  نیا  اـما 

شیع لیاسو  نارگید ، رب  متس  ملظ و  اب  يزارد  نایلاس 
*****

هیآ 26. رفاغ : هروس  هیآ 18 ، سی : هروس  هیآ 46 ، میرم : هروس  هیآ 91 ، دوه : هروس  هیآ 13 ، میهاربا : هروس  ك : ر . . 1
هیآ 36. لافنا : ك : ر . . 2

هیآ 12. میهاربا : هروس  ك : ر . . 3
هیآ 155. ءاسن : هروس  هیآ 70 ، هدئام : هروس  ، 181 ، 112 تایآ 21 ، نارمع : لآ  هروس  ، 91 ، 87 تایآ 61 ، هرقب : هروس  ك : ر . . 4

هیآ 134. هط : هروس  هیآ 65 ، ءاسن : هروس  ك : ر . . 5
هیآ 6. قلع : هروس  ك : ر . . 6

.94 فارعا : هروس  هیآ 42 ، ماعنا : هروس  ك : ر . . 7
هحفص 250) )

دندمآیمن دوخب  دوب ، هدش  گنـس  دننامه  تخـس  ناشیا  ياهلد  میرک  نآرق  ریبعت  هب  دندوب و  هدرک  مهارف  ناشدوخ  يارب  يدایز  شون  و 
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مه ناربمایپ  ياهرادـشه  اهزردـنا و  ظعاوم و  هکنانچ  دـندادیم . همادا  ناشلطاب  هار  هب  دـندنامیم و  ورف  تلفغ ، باوخ  رد  ناـنچمه  1 و 
، مدرم رب  ار  دوخ  ياهتمعن  رگید  راب  دومرفیم و  عفر  ار  اهیراتفرگ  اـهالب و  لاـعتم  يادـخ  هک  یماـگنه  دیـشخبیمن و  ناـشیا  رد  يریثأـت 
تسا و یگدـنز  همزال  يداش ، مغ و  شیاسآ و  یتخـس و  ندـش  اجباج  تاناسون و  اهینوگرگد و  هنوگ  نیا  دـنتفگیم : تشادیم  ینازرا 

شیازفا نیمه  هکنیا  زا  لفاغ  دنتخادرپیم  اهورین  هعـسوت  تورث و  نتخودنا  يرگمتـس و  هب  ًاددجم  تسا 2 و  هداد  خر  مه  ناینیـشیپ  يارب 
ناشیا 3. ترخآ  ایند و  تواقش  يارب  یهلا  تسا  یماد  تاناکما ،

عافد ناشدوخ  زا  دنهد و  لیکشت  یلقتسم  هعماج  دنناوتب  هک  دندیسریم  يدحب  ناوت  امش و  رظن  زا  ءایبنا  ناوریپ  هک  یتروص  رد  لاحرهب ،
دورف نارگمتـس  نارفاک و  رـس  رب  یهلا  باذـع  ناشیا  تسد  هب  دندشیم 4 و  داهج  هب  رومأم  دنزیخرب  هزرابم  هب  ادـخ  نانمـشد  اب  دـننک و 

رب يرگید  يراجم  زا  یهلا  باذـع  سپـس  دـنتفرگیم و  هرانک  نارفاک  زا  ناربماـیپ ، روتـسد  هب  ناـنمؤم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دمآیم 5 و 
يرشب 7. عماوج  ریبدت  رد  یهلا  ریذپانرییغت  تنس  تسا  نیا  دشیم 6 و  لزان  تفریمن  نآ  هرابرد  یتشگزاب  ریخ و  دیما  هک  ياهعماج 

مالسا ربمایپ   31

همّدقم

هحفص 253) )
تیبرت تیاده و  رد  ار  دوخ  زاتمم  شقن  دـندش و  ثوعبم  نیمز ، نوگانوگ  طاقن  رد  یخیرات و  فلتخم  عطاقم  رد  یهلا  ربمایپ  رازه  اههد 

، الاو ياهـشزرا  حیحـص و  دیاقع  ساسارب  ار  یهورگ  مادک ، ره  دنداهن و  ياجب  يرـشب  هعماج  رد  یناشخرد  راثآ  دـندرک و  ءافیا  اهناسنا 
هب زین  هنالداع  يدیحوت و  ياهعماج  هک  دندش  قفوم  ناشیا  زا  یـضعب  دندیـشخب و  نارگید  رب  زین  یمیقتـسم  ریغ  تاریثأت  دـندرک و  تیبرت 

. دنریگب هدهعب  ار  نآ  يربهر  دنروآ و  دوجو 
، لاعتم يادخ  فرط  زا  مالسلا ) ةالصلا و  مهیلع   ) یسیع ترضح  یـسوم و  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  حون و  ترـضح  ناشیا ، نایم  رد 

رارق رـشب  سرتسد  رد  نامز ، طیارـش  اب  بسانتم  ینوناق  یقالخا و  فیاـظو  یعاـمتجا و  يدرف و  تاررقم  ماـکحا و  رب  لمتـشم  ییاـهباتک 
رد و  تفرگ ، رارق  يونعم  یظفل و  ياهفیرحت  شوختـسد  ای  و  تفر ، نایم  زا  دـش و  وحم  یلکب  ناـمز  رورم  هب  اـی  اـهباتک  نیا  یلو  دـنداد .

عقاو یناوارف  ياهفیرحت  دروم  مالسلا ) هیلع   ) یسوم تاروت  هکنانچ  دمآ . رد  ياهدش  خسم  تروص  هب  ینامسآ  ياهتعیرش  اهنییآ و  هجیتن ،
دندشیم هدرمش  ترـضح  نآ  ناوریپ  زا  هک  يدارفا  ياهـسیون  تسد  زا  هکلب  دنامن  یقاب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع لیجنا  مان  هب  يزیچ  دش و 

. دیدرگ دادملق  سدقم ، باتک  مان  هب  دش و  هیهت  ییاه  هعومجم 
ای یسوم  رب  هک  یباتک  اهنآ  زا  مادکچیه  هک  تسناد  دهاوخ  دنکفیب  یلعف ) لیجنا  تاروت و   ) نیدهع رب  يرظن  هک  یـضرغ  یب  صخـش  ره 
هک دنکیم  میسرت  یناسنا  تروص  هب  هّللاب ) ذایعلا   ) ار لاعتم  يادخ  هکنیا  رب  هوالع  تاروت ، اما  تسین . هدش  لزان  مالـسلا ) امهیلع   ) یـسیع

يرایسب هب  تبسن 
هحفص 254) )

دریگیم و یتـشک  بوـقعی ) ترـضح   ) شناگدـنب زا  یکی  اـب  دوشیم 2 و  نامیـشپ  شدوـخ  راـک  زا  اـهراب  درادـن 1 و  یهاـگآ  روما ، زا 
رب هوالع  دننیبن 3 و  یلاح  نینچ  رد  ار  ناشیادخ  مدرم ، ات  درادرب  تسد  وا  زا  هک  دـنکیم  سامتلا  ماجنارـس  دوش و  بلاغ  وا  رب  دـناوتیمن 

تبسن 4 و  مالـسلا ) هیلع   ) دواد ترـضح  هب  هنـصحم  يانز  تبـسن  هّللاب ) ذایعلا   ) هکنانچ دهدیم  یهلا  ناربمایپ  هب  ییاوران  ياهتبـسن  هکنیا 
( مالسلا هیلع   ) یسوم ترـضح  گرم  نایرج  اهنیا  همه  رب  هوالع  دهدیم 5 . مالسلا ) هیلع   ) طول ترـضح  هب  مراحم  اب  يانز  رمخ و  برش 

تفر 6. ایند  زا  اجک  رد  هنوگچ و  هک  دهدیم  حرش  زین  ار  تاروت  باتک  هدنروآ  ینعی 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 649 

http://www.ghaemiyeh.com


!؟ تسین مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  زا  باتک ، نیا  میمهفب  ام  هک  تسین  یفاک  هتکن ، نیمه  اهنت  ایآ 
تـسد رد  هدـش  لزان  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  رب  هک  یباتک  مان  هب  يزیچ  الوا  اریز  تسا  رتاوسر  مه  تاروت  زا  لیجنا ، عضو  اـما  و 

هدرک لزان  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  رب  ادـخ  هک  تسا  یباتک  یلعف ، لیجنا  هک  دـنرادن  ییاـعدا  نینچ  مه  نایحیـسم  دوخ  تسین و 
. ترضح نآ  ناوریپ  زا  نت  دنچ  هب  بوسنم  تسا  یتاشرازگ  نآ ، ياوتحم  هکلب  تسا ،

دنکیم 7. دادملق  یسیع  هزجعم  ناونع  هب  ار  نآ  نتخاس  رمخ ، برش  زیوجت  رب  هوالع  و 
. دنک ءافیا  مدرم ، تیاده  رد  ار  دوخ  شقن  دناوتیمن  هدش و  فیرحت  راوگرزب ، ربمایپ  ود  نیا  رب  هدش  لزان  ياهیحو  هلمج ، کی  رد 

تسین 8. اهنآ  نایب  لاجم  اجنیا  رد  هک  دراد  یلّصفم  ياهناتساد  هتفرگ ، ماجنا  اهدربتسد  اهفیرحت و  نیا  هنوگچ  ارچ و  هکنیا  اما  و 
دوب و هتفرگ  ارف  ملظ ، لـهج و  ياـهیگریت  ار  ناـهج  رـسارس  هک  یلاـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم دـالیم  زا  دـعب  هدـس  نیمـشش  رد  يراـب ،

یشوماخ هب  اهنیمزرس  همه  رد  یهلا  تیاده  ياهلعشم 
*****

.12 هرامش 8 -  موس ، باب  شیادیپ ، رفس  تاروت ، ك : ر . . 1
هرامش 6. مشش ، باب  شیادیپ ، رفس  تاروت ، ك : ر . . 2

.32 هرامش 24 -  باب 32 ، شیادیپ ، رفس  تاروت ، ك : ر . . 3
باب 11. لیئومس ، مود  باتک  میدق ، دهع  ك : ر . . 4

.38 هرامش 30 -  باب 19 ، شیادیپ ، رفس  تاروت ، ك : ر . . 5
باب 34. هینثت ، رفس  تاروت ، ك : ر . . 6

. مود باب  اّنحوی ، لیجنا  ك : ر . . 7
. ینارعش همالع  زا  تداعس  هار  یغالب ، همالع  زا  یفطصملا ، نید  یلا  يدهلا  يدنه ، هللا  ۀمحر  هتشون  قحلا ، راهظا  ك : ر . . 8

هحفص 255) )
غورف رپ  لعـشم  ات  تخیگنارب  زورنآ ، عماوج  نیرت  طحنم  نیرتکیرات و  رد  ار  دوخ  ناربمایپ  نیرترب  نیرخآ و  لاـعتم  يادـخ  دوب  هدـییارگ 

و دهد ، رارق  رشب  سرتسد  رد  ار  خسن  فیرحت و  زا  نوصم  نادیواج و  یهلا  باتک  دزورفارب و  هشیمه  يارب  اهناسنا و  همه  هار  ارف  ار  یحو 
، ترخآ اـیند و  تداعـس  يوسب  ار  اـهناسنا  همه  و  دزوماـیب ، مدرم  هب  ار  یهلا  نیناوـق  ماـکحا و  ینامـسآ و  ياـهتمکح  یقیقح و  فراـعم 

دنک 1. يربهر 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  روهظ  ماگنه  ناهج ، لاوحا  عاضوا و  فصو  رد  شنانخـس  زا  یـشخب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

: دیامرفیم نینچ  مّلس )
، دوب هتشذگ  نیشیپ  ءایبنا  تثعب  زا  ینامز  رید  هک  دیزگرب  تلاسر  هب  یماگنه  ار  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  لاعتم ، يادخ  »

هتخیـسگ مه  زا  اهراک  هتـشر  و  هتخورفارب ، ایند  رـسارس  رد  بوشآ  هنتف و  ياههلعـش  دـندوب ، هتفر  ورف  ینالوط  قیمع و  یباوخ  رد  نامدرم 
يدرز هب  رـشب  یگدـنز  تخرد  ياهگرب  دوب . راکـشآ  ریوزت ، گنرین و  و  ریگارف ؛ هانگ ، لهج و  یکیرات  و  رو ؛ هلعـش  گـنج ، شتآ  دوب .

هتـشارفارب یهارمگ  تلالـض و  ياهمچرپ  هتـشگ ؛ شوماخ  درـس و  تیاده ، ياهلعـشم  هتفر ؛ ورف  اهبآ  دوبن . نآ  زا  يربوراب  دیما  هدییارگ ،
، بوشآ هنتف و  زج  يزیچ  يزور ، هریت  داسف و  نیا  دوب . هتخاـس  ناـیامن  ار  دوخ  تشز  هرهچ  هدروآ  موجه  رـشب ، هب  یتخبدـب  یتسپ و  دوب .

دندیدیمن 2. ماشآ  نوخ  ریشمش  زج  یهاگهانپ  دوب  هتشگ  هریچ  ناشیارب  ینماان  ساره و  میب و  هک  یمدرم  دروآیمن و  رابب 
قیقحت یسانشادخ ) زا  دعب   ) ییوج تقیقح  ناسنا  ره  يارب  عوضوم  نیرتمهم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  روهظ  نامز  زا 

میرک و نآرق  تیناّقح  تابثا  اب  مأوت  هک  عوضوم  نیا  تابثا  اب  تسا و  مالسا  سدقم  نید  تیناّقح  ترـضح و  نآ  تلاسر  توبن و  هرابرد 
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تابثا يارب  ياهدش  نیمضت  هار  دوب  دهاوخ  رییغت  فیرحت و  زا  ظوفحم  رـشب و  تسد  رد  دوجوم  ینامـسآ  باتک  اهنت  ناونع  هب  نآ  رابتعا 
ناهج لئاسم  ریاس  ّلح  دیلک  دوشیم و  هتخانـش  ناهج ، نایاپ  ات  اهناسنا  همه  یلمع  فیاظو  یـشزرا و  ماظن  نییبت  حیحـص و  دـیاقع  ریاس 

. دیآیم تسد  هب  يژولوئدیا  ینیب و 
*****

.3 هیآ 2 ، هعمج : هروس  ك : ر . . 1
هبطخ 187. هغالبلا ، جهن  ك : ر . . 2

هحفص 256) )

مالسا ربمایپ  تلاسر  تابثا 

زا هدافتـسا  ناشیا و  شنم  اب  ییانـشآ  هار  زا  یکی  تسا : تابثا  لـباق  هار  هس  زا  ناربماـیپ ، يربماـیپ  هک  دـش  هتفگ  متفه  تسیب و  سرد  رد 
. هزجعم هئارا  هار  موس  نیشیپ و  ناربمایپ  ییوگشیپ  هار  زا  مود  شخب . نانیمطا  نئارق 

نآ راختفارپ  یگدـنز  لاـس  لـهچ  هکم ، مدرم  ییوس  زا  تشاد : دوجو  هار ، هس  ره  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  دروم  رد 
يرادرک تسرد  ییوگتسار و  هب  ار  وا  نانچنآ  دشیمن و  تفای  نآ ، رد  یکیرات  هطقن  نیرتکچوک  هک  دندوب  هدید  کیدزن  زا  ار  ترضح 

. دشیمن هداد  بذک ، ياعّدا  غورد و  لامتحا  یصخش  نینچ  دروم  رد  ًاعبط  دندوب و  هداد  ترضح  نآ  هب  نیما »  » بقل هک  دندوب  هتخانش 
دندیـشکیم و ار  وا  روهظ  راظتنا  باتک ، لـها  زا  یهورگ  دندوب 1 و  هداد  ار  ترـضح  نآ  تثعب  تراشب  نیـشیپ ، ناربمایپ  رگید ، يوس  زا 

هیلع  ) لیعامسا ترضح  نادنزرف  نایم  زا  هک  دنتفگیم  برع  ناکرـشم  هب  یتح  دنتـشاد 2 و  تسد  رد  يو  زا  ییایوگ  نشور و  ياههناشن 
قیدصت ار  يدیحوت  نایدا  نیشیپ و  ناربمایپ  هک  دش  دهاوخ  تلاسر  هب  ثوعبم  یـسک  دندادیم ) لیکـشت  ار  برع  زا  یلیابق  هک  ( ) مالـسلا

یضعب دنچ  ره  دندروآ 4  نامیا  ترضح  نآ  هب  اهییوگـشیپ ، نامه  هب  دانتـسا  اب  يراصن ، دوهی و  نادنمـشناد  زا  یـضعب  درک 3 و  دهاوخ 
. دندز زابرس  مالسا  نید  نتفریذپ  زا  یناطیش  یناسفن و  ياههزیگنا  رثا  رد  رگید 

.5 َلِیئارْسِإ » ِیَنب  ُءامَلُع  ُهَمَْلعی  ْنَأ  ًۀیآ  ْمَُهل  ْنکی  َْمل  َو  َأ  : » دیامرفیم هار  نیا  هب  هراشا  اب  میرک ، نآرق 
نآمه نیشیپ ، ناربمایپ  ياهیفّرعم  اهییوگشیپ و  ساسارب  لیئارسا و  ینب  ءاملع  هلیسو  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  ییاسانش 

نآ تلاسر  تّحص  رب  ینشور  لیلد  هک  هنوگ 
*****

هیآ 6. فص ، هروس  ك : ر . . 1
هیآ 20. ماعنا : هروس  هیآ 146 ، هرقب : هروس  هیآ 157 ، فارعا : هروس  ك : ر . . 2

هیآ 89. هرقب ، هروس  ك : ر . . 3
هیآ 10. فاقحا : هروس  هیآ 83 ، هدئام : هروس  ك : ر . . 4

هیآ 197. ءارعش ، هروس  ك : ر . . 5
هحفص 257) )

یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تیناّقح  رب  مه  و  هدنهد ، تراشب  ناربمایپ  تیناّقح  رب  مه  ياهدـننک ، عناق  تجح  دوب  باتک  لها  همه  يارب  ترـضح 
نآ رب  ار  هدـش  یفّرعم  تاـمالع  دـهاوش و  قاـبطنا  اهییوگـشیپ و  نیا  قدـص  اریز  تـفریم  رامـشب  نارگید  يارب  مّلـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا 

. دندادیم صیخشت  ناشدوخ  لقع  اب  دندیدیم و  دوخ  مشچ  اب  ترضح ،
لمعب اهتراشب  هنوگ  نیا  ندرک  وحم  يارب  هک  یـششوک  شالت و  همه  اب  هدـش ، فیرحت  لیجنا  تاروت و  نیمه  رد  هک  تسا  نیا  بیجع  و 
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قح و بلاط  هک  يراصن  دوهی و  ءاملع  زا  يرایـسب  هکنانچ  دـنکیم  مامت  ناـیوج ، قح  رب  ار  تجح  هک  دوشیم  تفاـی  ییاـه  هتکن  هدـمآ 
دندروآ 1. نامیا  مالسا ، سدقم  نید  هب  دندش و  تیاده  تاراشب ، تاکن و  نیمه  زا  هدافتسا  اب  دندوب  تقیقح 

لقن هدـش و  طبـض  ثیدـح ، خـیرات و  بتک  رد  هک  تشگ  رهاظ  یناوارف  تازجعم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  نینچمه 
هوالع هک  تشاد  ءاضتقا  وا ، ینادواج  نید  ربمایپ و  نیرخآ  یفّرعم  دروم  رد  یهلا  تیانع  اما  تسا 2 . هدیسر  رتاوت  دح  هب  اهنآ  زا  يرایسب 
دهدب وا  هب  ینادواج  یتازجعم  دنوش  هاگآ  اهنآ  زا  لقن ، هار  زا  تسیابیم  نارگید  درکیم و  مامت  نیرـضاح  رب  ار  تجح  هک  یتازجعم  رب 

. تسا میرک  نآرق  نآ  و  دنک ، مامت  نایناهج  رب  ار  تجح  هشیمه ، يارب  هک 
. میزادرپیم زیزع  باتک  نیا  زاجعا  نایب  هب  هدنیآ  سرد  رد  يور ، نیا  زا 

نآرق زاجعا   32

نآرق ندوب  هزجعم 

هحفص 261) )
ار نآ  دـننامه  یباتک  ندروآ  ناوت  سکچیه  هک  هتـشاد  مالعا  مامت ، تیعطاق  تحارـص و  اـب  هک  تسا  ینامـسآ  باـتک  اـهنت  میرک ، نآرق 

ندروآرب تردق  اهنت  هن  تشاد 1 و  دنهاوخن  ار  يراک  نینچ  تردق  دننک  يراکمه  رگیدکی  اب  نایّنج  نایمدآ و  همه  رگا  یتح  و  درادـن ،
تشاد 3. دنهاوخن  مه  ار  يرطس  کی  هروس  کی  یتح  هروس 2 و  هد  ندروآرب  تردق  هکلب  دنرادن  ار  نآرق  لک  لثم  یلماک  باتک 

رب لیلد  يراک ، نینچ  رب  ار  ناشیا  تردـق  مدـع  هدـیبلط و  هضراعم  هب  هداد و  رارق  يّدـحت »  » دروم ار  ناگمه  تادـیکأت ، نیرتشیب  اب  سپس 
تسا 4. هتسناد  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  تلاسر  باتک و  نیا  ندوب  ییادخ 

ياهزجعم ناونع  هب  ار  نآ  باـتک ، نیا  هدـنروآ  دراد و  ار  شوـخ  ندوـب  هزجعم  ياـعّدا  فیرـش ، باـتک  نیا  هک  تسین  یکـش  ياـج  سپ 
هدراهچ نتـشذگ  زا  دـعب  نونکا  مه  تسا و  هتـشاد  هضرع  هشیمه ، يارب  نایناهج و  همه  هب  شدوخ ، يربمایپ  رب  عطاق  یناهرب  ینادواـج و 

مامت ناشیا  رب  ار  تجح  دـسریم و  نایناهج  شوگ  هب  نمـشد ، تسود و  ياههدنتـسرف  هلیـسو  هب  ماـش  حبـص و  ره  یهلا  يادـن  نیا  نرق ،
. دننکیم

*****
هیآ 88. ءارسا ، هروس  ك : ر . . 1
هیآ 13. دوه ، هروس  ك : ر . . 2

هیآ 38. سنوی ، هروس  ك : ر . . 3
.24 هیآ 23 ، هرقب ، هروس  ك : ر . . 4

هحفص 262) )
يزوت هنیک  تخسرس و  نانمشد  اب  شتوعد ، راهظا  زور  نیتسخن  زا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هک  مینادیم  رگید  يوس  زا 

تادیدهت و ریثأت  زا  ندش  دیمون  زا  سپ  دندرکن و  یهاتوک  یهلا ، نییآ  نیا  اب  هزرابم  يارب  یششوک  شالت و  هنوگچیه  زا  هک  دش  هجاوم 
یثنخ هنیدم ، يوسب  راوگرزب  نآ  هنایفخم  هنابش و  ترجه  زا  مه  هئطوت  نیا  یهلا ، ریبدت  اب  هک  دنتسب . ترضح  نآ  لتق  هب  رمک  تاعیمطت ،

تلحر ماگنه  زا  درک و  يرپس  نانآ  يدوهی  ناتـسدمه  ناکرـشم و  اب  دّدعتم  ياهگنج  رد  ار  شفیرـش  رمع  هیقب  مه  ترجه  زا  دعب  دش و 
چیه زا  دنتـسه و  هدوب و  یهلا  رون  نیا  ندرک  شوماـخ  ددـصرد  یجراـخ  نانمـشد  یلخاد و  نیقفاـنم  هراومه  مه  زورما  اـت  ترـضح  نآ 
رظن فرـص  نآ ، زا  زگره  تشادیم  ناـکما  میرک ، نآرق  دـننام  یباـتک  ندروآ  رگا  دـننکیمن و  هدرکن و  راذـگورف  هار ، نـیا  رد  يراـک 
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. دندرکیمن
اب يّدج  هزرابم  رمک  هتخانش و  ناشدوخ  هناملاظ  هطلس  يارب  نمـشد  نیرتگرزب  ار  مالـسا  ایند  گرزب  ياهتلود  همه  هک  مه  رـصع  نیا  رد 

رطـس کی  هیهت  هب  مادـقا  دنتـسناوتیم  رگا  دـنراد  رایتخا  رد  ار  یتاغیلبت  یـسایس و  یملع و  یلام و  تاناکما  هنوگ  همه  دناهتـسب و  ار  نآ 
. دنتـشادیم هضرع  یناهج  تاغیلبت  لیاسو  یهورگ و  ياههناسر  هلیـسو  هب  ار  نآ  دـندرکیم و  نآرق  کچوک  ياـههروس  زا  یکی  هباـشم 

. تسا نآ  شرتسگ  زا  يریگولج  مالسا و  اب  هزرابم  يارب  هار  نیرترثؤم  نیرت و  هنیزه  مک  نیرت و  هداس  راک ، نیا  اریز 
لباقریغ ییانثتـسا و  یباتک  میرک ، نآرق  هک  درک  دـهاوخ  نیقی  تاکن ، نیا  هب  هجوت  اب  دـشاب  تقیقح  يایوج  هک  یلقاع  درف  ره  نیارباـنب ،

قراخ  ) هزجعم کی  ياهیگژیو  همه  ینعی  دروایب . ار  نآ  دـننام  دـناوتیمن  ینیرمت  شزومآ و  چـیه  اب  یهورگ  ای  درف  چـیه  تسا و  دـیلقت 
رب عطاق  لیلد  نیرتهب  يور ، نیا  زا  تساراد و  ار  ندش ) هئارا  تّوبن  تّحص  رب  یلیلد  ناونع  هب  و  ندوب ، دیلقت  لباقریغ  یهلا و  ندوب ، هداعلا 

هعماج رب  یهلا  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  دشابیم و  مالـسا  سدقم  نید  تیناّقح  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  توعد  قدص 
لیلد دـنامب و  یقاـب  نادـیواج  ياهزجعم  تروص  هب  هراومه  هک  هدومرف  لزاـن  ياهنوـگ  هب  ار  فیرـش  باـتک  نیا  هک  تسا  نیمه  یناـسنا 
مهف لباق  يدرف  ره  يارب  درادن و  صصخت  لیصحت و  هب  يزاین  نآ ، تلالد  كرد  هک  یلیلد  دشاب . هتشاد  شدوخ  اب  ار  شتّحـص  قدص و 

. تسا شریذپ  و 
هحفص 263) )

نآرق زاجعا  تاهج 

نآ زاـجعا  تاـهج  زا  یـضعب  حیـضوت  هـب  تـسا  زیمآزاـجعا  یهلا و  ینخـس  دـیجم ، نآرق  هـک  میتـسناد  هتـسب  رـس  ـالامجا و  هـک  نوـنکا 
. میزادرپیم

نآرق تغالب  تحاصف و  فلا .

ره رد  دوخ  دـصاقم  نایب  يارب  لاعتم  يادـخ  ینعی  تسا . نآ  تغالب )  ) ییاـسر و  تحاـصف )  ) ییاویـش میرک ، نآرق  زاـجعا  هجو  نیتسخن 
یهجو نیرتاسر  نیرتهب و  هب  هک  هتفرگ  راکب  ار  یتابیکرت  نیرت  گـنهآ  شوخ  نیرت و  هدیجنـس  و  ظاـفلا ، نیرتاـبیز  نیرتاویـش و  یماـقم 
یـسک يارب  قیقد ، دـنلب و  یناعم  اب  گنهامه  بسانتم و  تابیکرت  ظاـفلا و  نینچ  شنیزگ  دـنامهفیم و  نیبطاـخم  هب  ار  رظن  دروم  یناـعم 
یگمه نتفرگ  رظن  رد  اب  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  اهنآ  لباقتم  طباور  یناعم و  قیاقد  ظافلا و  ياهیگژیو  همه  رب  یفاک  هطاحا  هک  تسا  رـسیم 
نودـب یملع  هطاحا  نینچ  دـنک و  باختنا  ار  تارابع  ظافلا و  نیرتهب  ماقم ، لاح و  تایـضتقم  تیاعر  رظن و  دروم  یناعم  داـعبا  فارطا و 

. دوشیمن مهارف  یناسنا  چیه  يارب  یهلا  ماهلا  یحو و 
، تغالب تحاصف و  نونف  یبرع و  نابز  هب  نایانـشآ  يارب  نآ  ییاسر  ییاویـش و  و  ناگمه ، يارب  نآرق  یتوکلم  باّذـج و  گنهآ  ییابیز 
زا نآ  تغالب  تحاصف و  ندوب  هزجعم  صیخـشت  اما  تسا  كرد  لباق  تغالب ، تحاـصف و  ندوب  هزجعم  صیخـشت  اـما  تسا  كرد  لـباق 

دننک هسیاقم  غیلب ، حیصف و  نانخس  رگید  اب  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  يرونخس  فلتخم  نونف  رد  صـصخت  تراهم و  هک  تسا  هتخاس  یناسک 
، بارعا رنه  نیرتگرزب  اریز  دمآ ، یمرب  برع  نایارس  هماکچ  ءارعـش و  زا  هک  دوب  يراک  نیا ، دنیامزایب و  نآ  ربارب  رد  ار  ناشدوخ  ناوت  و 

ناونع هب  یبدا  دقن  زا  سپ  ار  راعـشا  نیرتهب  زا  ییاه  هنومن  دوب و  هدیـسر  ییافوکـش  جوا  هب  نآرق ، لوزن  رـصع  رد  هک  دوب  ییارـس  نخس 
. دندرکیم یفّرعم  شنیزگ و  يرنه ، ياهدرواتسد  نیرتدنمشزرا  نیرتهب و 

يرترب زایتما و  ات  دـشاب  ناـمز  نآ  رد  جـیار  رنه  ملع و  اـب  بساـنتم  يربماـیپ  ره  هزجعم  هک  دراد  ءاـضتقا  یهلا ، تیاـنع  تمکح و  ًاـساسا 
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يادخ ارچ  : » دیسرپ هک  تیکس » نبا   » خساپ رد  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هکنانچ  دننک  كرد  یبوخ  هب  يرـشب ، راثآ  رب  ار  نآ  زیمآزاجعا 
یسیع ترضح  هزجعم  و  اصع ، ندرک  اهدژا  ءاضیب و  دی  ار  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  هزجعم  لاعتم ،

هحفص 264) )
جیار رنه  : » دومرف داد »؟ رارق  میرک  نآرق  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هزجعم  و  نارامیب ، نداد  ءافـش  ار  مالـسلا ) هیلع  )

زجع و ات  داد  رارق  نانآ  ياهراک  هیبش  ار  ترضح  نآ  هزجعم  لاعتم  يادخ  يور ، نیا  زا  دوب  وداج  رحس و  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترـضح 
يادخ يور ، نیا  زا  دوب  یکـشزپ  ّنف  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  نامز  جیار  رنه  دنبایرد و  نآ  دـننام  ندروآ  زا  ار  ناشدوخ  یناوتان 

نامز رد  جیار  رنه  اما  دننک . كرد  یبوخب  ار  نآ  زاجعا  تهج  ات  داد  رارق  ریذپان ، جالع  نارامیب  نداد  ءافش  ار  ترضح  نآ  هزجعم  لاعتم 
، بولسا نیرتابیز  اب  ار  میرک  نآرق  لاعتم  يادخ  تهج ، نیا  زا  دوب  ییارس  هماکچ  يرونخس و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ 

.« دنسانش 1 زاب  ار  نآ  زیمآزاجعا  يرترب  ات  دومرف  لزان 
تغالب تحاصف و  تیاهن  هب  ورمع ، نب  لیفط  هعیبر و  نب  ۀبتع  یموزخم و  هریغم  نب  دیلو  دننام  رصع ، نآ  ناسانش  نخس  نیرتگرزب  يراب ،

عّفقم و نبا  ءاجوعلا و  یبا  نبا  لاثما  یناسک  دعب ، نرق  کی  دودـح  رد  دنداد 2 و  یهاوگ  يرشب ، نانخس  نیرتاویـش  رب  نآ  يرترب  نآرق و 
ار دوخ  يورین  مامت ، لاس  کی  دنیامزایب و  نآرق  اب  هضراعم  رد  ار  دوخ  ناوت  هک  دنتفرگ  میمصت  يرـصب ، کلملادبع  یناصید و  رکاشوبا 
زجع و يوناز  یهلا ، باتک  نیا  تمظع  ربارب  رد  یگمه  ماجنارـس ، دـندربن و  شیپ  زا  يراـک  نیرتکچوک  یلو  دنتـشاذگ  راـک  نیا  رـس  رب 

قداص ماما  دـندوب  هداد  لیکـشت  ناش  هلاس  کی  ياهراک  یـسرزاب  يارب  ياهسلج  مارحلادجـسم  رد  هک  یماگنه  دـندز و  نیمز  هب  تریح 
: دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  درک و  روبع  ناشیا  رانک  زا  مالسلا ) هیلع  )

.3 ًاریِهَظ » ضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  »

هدنروآ ندوب  یّمُا  ب .

یعامتجا يدرف و  نیناوق  ماکحا و  مولع و  فراعم و  زا  یعاونا  رب  لمتـشم  مجح ، یبسن  یکچوک  دوجو  اـب  هک  تسا  یباـتک  میرک ، نآرق 
یملع شالت  قیقحت و  هب  زارد ، نایلاس  لوط  رد  هک  تسا  یصصختم  ياههورگ  هب  دنمزاین  اهنآ  زا  هتسد  ره  لماک  یسررب  تسا و 

*****
ص 24. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك : ر . . 1

و ص 410. ص 293 ، ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  28 و ص 49 و  ص 27 ، يرولا ، مالعا  ك : ر . . 2
. هیآ نیمه  لیذ  رد  نیلقثلارون  و  هیآ 88 ، ءارسا ، هروس  . 3

هحفص 265) )
رارـسا قیاقح و  همه  فشک  دنچ  ره  دنبای  تسد  يرتشیب  قیاقح  هب  دـننک و  فشک  ار  نآ  هتفهن  ياهزار  ًاجیردـت  دـنزادرپب و  اهنآ  هرابرد 

. دوب دهاوخن  رّسیم  دنشاب  ییادخ  دییأت  یهلا و  ملع  ياراد  هک  یناسک  هلیسو  هب  زج  نآ ،
نیرت و هنالداع  و  یقالخا ، تاروتـسد  نیرتدنمـشزرا  نیرتالاو و  و  فراعم ، نیرتدـنلب  نیرتفرژ و  لماش  هک  نوگانوگ  ياـههعومجم  نیا 
و اهزردنا ، ظعاوم و  نیرتدنمدوس  و  یعامتجا ، يدرف و  ماکحا  يدابع و  کسانم  نیرت  هنامیکح  و  ییازج ، یقوقح و  نیناوق  نیرتراوتـسا 

يارب رـشب  زاـین  دروم  لوـصا  همه  يواـح  هلمج : کـی  رد  و  تیبرت ، میلعت و  ياههویـش  نیرت  هدـنزاس  و  یخیراـت ، تاـکن  نیرت  هدـنزومآ 
روخارف هب  دـنناوتب  هعماج  ياهرـشق  همه  هک  ياهنوگ  هب  هدـش ، هتخیمآ  مه  رد  هقباس ، یب  عیدـب و  یبولـسا  اب  تسا  ترخآ  ایند و  تداـعس 

. دنوش دنم  هرهب  نآ ، زا  ناشدادعتسا 
دیازفایم نآ  یتفگـش  رب  هچنآ  یلو  تسا . يداع  ياهناسنا  ناوت  زا  رتارف  ياهعومجم ، نینچ  رد  قیاقح  فراـعم و  نیا  همه  ندروآ  مهارف 
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زا رود  یطیحم  رد  هدرواین و  ذـغاک  رب  یملق  زگره  هک  هدـیدن  میلعت  هدـناوخن و  سرد  درف  کی  هلیـسو  هب  میظع  باتک  نیا  هک  تسا  نیا 
يو زا  نانخـس ، نیا  زا  ياهنومن  شتثعب  زا  لبق  هلاس  لهچ  یگدنز  رد  هکنآ  رت  بیجع  دـش و  هضرع  دوب  هتفای  شرورپ  گنهرف ، ندـمت و 

هک تشاد  ینوزوم  گنهامه و  هژیو و  بولـسا  درکیم  هئارا  یهلا ، یحو  ناونع  هب  ار  هچنآ  مه  شتلاـسر  نارود  رد  دوب و  هدـشن  هدـینش 
. دوب سوسحم  دوهشم و  يو  نانخس  ریاس  اب  باتک  نیا  نایم  يراکشآ  توافت  تخاسیم و  زیامتم  شنانخس  رگید  زا  ار  نآ  الماک 

.1 َنُولِْطبُْملا » َباتْرَال  ًاذِإ  ِکنیِمِیب  ُهُّطَُخت  َو ال  باتک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنک  ام  َو  : » دیامرفیم تاکن  نیا  هب  هراشا  اب  میرک  نآرق 
رگا ینعی :  2 َنُولِقْعَت » الَف  َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ًارُمُع  ْمکِیف  ُْتِثَبل  ْدَـقَف  ِِهب  ْمکارْدَأ  َو ال  ْمکیَلَع  ُُهتْوََلت  ام  ُهّللا  َءاـش  َْول  ْلـُق  : » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  و 
يرپس امش  نایم  رد  ار  يرمع  البق  هکنیا  هچ  متخاسیمن ، هاگآ  نآ ، زا  ار  امش  مدرکیمن و  توالت  امش  رب  ار  باتک  نیا  دوب  هتساوخ  ادخ 

!؟ دیمهفیمن رگم  دندیشن ) نم  زا  نانخس  نیا  زا  ياهنومن  هک  یلاح  رد   ) مدرک
*****

هیآ 48. توبکنع ، هروس  ك : ر . . 1
هیآ 16. سنوی ، هروس  ك : ر . . 2

هحفص 266) )
هک دراد  يوق  لاـمتحا  ینعی  تسا  زاـجعا  تهج  نیمه  هب  هراـشا  زین  ِِهْلثِم » ْنِم  ةَروُِـسب  اُوتْأَـف   » هرقب هروـس  زا  ( 23  ) هیآ يوق ، لاـمتحا  هب  و 

. ددرگرب اندبع »  » هب هلثم »  » ریمض
نینچ رگیدـکی ، يرایمه  يراکمه و  اب  صـصختم  دنمـشناد و  هورگ  اهدـص  هک  دـشاب  هتـشاد  ناکما  لاحم ، ضرف  هب  رگا  هکنآ : لصاح 

. دمآ دهاوخن  رب  يراک  نینچ  هدهع  زا  هدناوخن ، سرد  درف  کی  زگره  اما  دننک  هیهت  ار  یباتک 
. دشابیم نآ  زاجعا  تاهج  زا  يرگید  تهج  نیبم  ياهدرکن ، لیصحت  درف  زا  اهیگژیو  نیا  اب  یباتک  نینچ  روهظ  نیاربانب ،

فالتخا مدع  یگنهامه و  ج .

ارجامرپ ینارحب و  ینارود  هک  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تلاسر  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  هک  تسا  یباتک  میرک ، نآرق 
بلاطم و ماجـسنا  رد  يریثأت  بیجع ، ياهینوگرگد  نیا  یلو  دـیدرگ  لزان  دوب  ناوارف  نیریـش  خـلت و  ثداوح  اهبیـشن و  زارف و  اـب  مأوت  و 

رامـشب زاـجعا  تاـهج  زا  يرگید  تهج  يوتحم ، لکـش و  رظن  زا  نآ  یتـخاونکی  یگنهاـمه و  نیمه  تشاذـگن و  نآ  زیمآزاـجعا  هوـیش 
ْنِم َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتی  الَف  َأ  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  رد  تسا  هدـش  هراشا  نآ ، هب  نآرق  دوخ  رد  رگید ، تهج  ود  دـننام  هک  دوریم 

.1 ًارِیثک » ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهّللا  ِریَغ  ِْدنِع 
هدوزفا شیاهتراهم  تامولعم و  رب  ًاجیردت  هکنآ  یکی  دریگیم : رارق  ینوگرگد  عون  ود  شوختسد  مک ، تسد  یناسنا  ره  هکنآ : حیـضوت 

يریگمشچ فالتخا  توافت و  هلاس ، تسیب  ینامز  هلـصاف  رد  ًاعبط  دباییم و  ساکعنا  شنانخـس  رد  اهـشناوت  اهـشناد و  شیازفا  دوشیم و 
. ددرگیم نایامن  ناشیاهراتفگ  نیب 

مغ و دـیما  میب و  لیبق  زا  یفلتخم  فطاوع  تاساسحا و  یناور و  تـالاح  شیادـیپ  بجوم  یگدـنز ، نوگاـنوگ  ثداوح  هکنآ  رگید ، ود 
تدش اب  ًاعبط  دراذگیم و  صخش  رادرک  راتفگ و  هشیدنا و  رد  ییازسب  ریثأت  تالاح ، نیا  فالتخا  دوشیم و  شمارآ  ناجیه و  يداش و 
یناور تالاح  تارییغت  زا  یعبات  راتفگ ، تارییغت  تقیقح  رد  ددرگیم و  يدـیدش  فالتخا  راچد  مه  يو  نانخـس  اهینوگرگد ، نیا  نتفای 

. دشابیم یعامتجا  یعیبط و  لاوحا  عاضوا و  عبات  دوخ ، هبون  هب  مه  اهنآ  هک  تسا 
*****

هیآ 82. ءاسن ، هروس  ك : ر . . 1
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هحفص 267) )
موـکحم ناـسنا  کـی  ناوـنع  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  صخـش  تفابتـسد  میرک ، نآرق  هک  مـینک  ضرف  رگا  نوـنکا 

تافالتخا ياراد  يوتحم ، لکش و  رظن  زا  تسیابیم  ترـضح ، نآ  یگدنز  ریغتم  رایـسب  طیارـش  هب  هجوت  اب  دشاب  هدش ، دای  ياهینوگرگد 
. دوشیمن هدهاشم  نآ  رد  تافالتخا ، نینچ  زا  يرثا  هک  یتروص  رد  دشاب  یناوارف 

نیا رودـص  زا  يرگید  هناشن  نآ ، زیمآزاجعا  تغالب  حطـس  رد  نآرق و  نیماضم  رد  فالتخا  مدـع  یگنهامه و  هک  میریگیم  هجیتن  سپ 
نآ هدـنوش  نوگرگد  ياههدـیدپ  موکحم  هن  تعیبط و  رب  مکاح  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ  یهاـنتمان  تباـث و  ملع  عبنم  زا  فیرـش ، باـتک 

. دشابیم

فیرحت زا  نآرق  تینوصم   33

همّدقم

هحفص 271) )
رارق اهناسنا  سرتسد  رد  هدروخن ، تسد  ملاس و  روط  هب  یهلا  ياهمایپ  هک  دراد  ءاـضتقا  توبن ، ترورـض  لـیلد  دـش  هراـشا  ـالبق  هکناـنچ 

. دنریگب هرهب  ناشترخآ  ایند و  تداعس  هار  ندومیپ  يارب  اهنآ  زا  دنناوتب  ات  دریگ 
شیبامک تفرگ  رارق  مدرم ، رایتخا  رد  هکنآ  زا  دـعب  ینامـسآ ، باتک  ره  دـننام  مدرم ، هب  غالبا  ماگنه  اـت  میرک  نآرق  تینوصم  نیارباـنب ،

حون و ترـضح  باتک  زا  يرثا  زورما  هکنانچ  دش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  يدنچ  زا  سپ  ای  دیدرگ و  یتارییغت  تافیرحت و  شوختـسد 
تفای یلصا ، تروص  هب  مالسلاامهیلع )  ) یـسیع ترـضح  یـسوم و  ترـضح  باتک  تسین و  تسد  رد  مالـسلاامهیلع )  ) میهاربا ترـضح 
تـسد رد  ینامـسآ  باـتک  نیرخآ  ماـن  هب  زورما  هچنآ  هک  مینادـب  اـجک  زا  هک : دوشیم  حرطم  یلاؤس  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اـب  دوـشیمن .

هن هتفاین و  هار  نآ ، رد  یلیدبت  رییغت و  هنوگ  چیه  هدش و  لزان  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  رب  هک  تسا  یباتک  نامه  تسام 
؟ تسا هدش  هتساک  نآ ، زا  يزیچ  هن  هدوزفا و  نآ  رب  يزیچ 

هیلع و هللا  یلص   ) شموصعم نانیشناج  مرکا و  لوسر  مامتها  زا  دنشاب و  هتشاد  نیملسم  مالسا و  خیرات  اب  ییانـشآ  كدنا  هک  یناسک  هتبلا 
هک يروط  هب  دنشاب  علطم  نآرق ، تایآ  ندرک  ظفح  هب  ناناملسم  مامتها  زا  نینچمه  دنشاب و  هاگآ  نآرق ، تایآ  طبض  تباتک و  هب  مهیلع )
هب مامتها  نرق و  هدراهچ  لوط  رد  نآرق  رتاوتم  لقن  زا  زین  دیسر و  رفن  داتفه  هب  دندوب  نآرق  ظفاح  هک  ییادهـش  ددع  گنج ، کی  رد  اهنت 

نینچ دنشاب  ربخ  اب  اهنآ  دننام  فورح و  تاملک و  تایآ و  شرامش 
هحفص 272) )

ناوتیم یخیراـت ، روآ  نیقی  نئارق  نیا  زا  رظن  فرـص  یلو  داد . دـنهاوخن  ار  فیرـش  باـتک  نیا  رد  فـیرحت  نیرتـمک  لاـمتحا  یناـسک 
يزیچ ندـشن  دایز  تسخن ، ناوتیم  ینعی  درک  تباث  زین  یلقن ، لیلد  کی  یلقع و  لیلد  کی  زا  بکرم  یناـیب  اـب  ار  میرک  نآرق  تینوصم 

، نآ تایآ  هب  دانتـسا  اب  تسا  لاعتم  يادخ  فرط  زا  دوجوم ، نآرق  هکنیا  ندش  تباث  زا  دـعب  درک و  تباث  یلقع  لیلد  اب  ار  میرک  نآرق  رب 
. دناسر تابثا  هب  زین  ار  نآ  زا  يزیچ  ندشن  هتساک 

. میهدیم رارق  یسررب  دروم  هناگادج ، شخب  ود  رد  ار  فیرحت  هنوگ  ره  زا  فیرش  نآرق  تینوصم  عوضوم  يور ، نیا  زا 

نآرق رب  يزیچ  ندشن  دایز 

أشنم هک  ياهثداح  هنوگچیه  تسا و  ناهج  ناهاگآ  همه  قاّفتا  دروم  هکلب  ناناملسم  همه  عامجا  دروم  میرک ، نآرق  رب  يزیچ  ندشن  دایز 
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ناوتیم لاـح ، نیع  رد  تسین . هئارا  لـباق  یلاـمتحا ، نینچ  يارب  يدنـس  هنوـگچیه  و  هدادـن ، يور  دوـش  نآرق  رب  يزیچ  شیازفا  لاـمتحا 
: نایب نیا  هب  درک  لاطبا  زین  یلقع  لیلد  اب  ار  شیازفا  ضرف 

اب یـضرف  نینچ  تسا و  هتـشاد  ناکما  نآرق ، لثم  ندروآ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هدـش  هدوزفا  نآرق ، رب  یّماـت  بلطم  هک  دوش  ضرف  رگا 
دنناـم  ) یهاـتوک هیآ  اـی  هملک  کـی  اـهنت  هک  دوـش  ضرف  رگا  تـسین و  راـگزاس  نآ ، لـثم  ندروآرب  رـشب  ییاـناوت  مدـع  نآرق و  زاـجعا 

دشاب و هدش  جراخ  شزیمآ  زاجعا  یلـصا  تروص  زا  دشاب و  هدروخ  مهب  نخـس  مظن  هک  تسا  نیا  شا  همزال  هدش  هدوزفا   1 ِناتَّماهْدُم )» »
یگتسب زین  فورح  تاملک و  باختنا  هب  ینآرق ، تارابع  زیمآزاجعا  مظن  اریز  دوب . دهاوخ  نآ  لثم  ندروآ  دیلقت و  لباق  تروص ، نیا  رد 

. دوشیم جراخ  زیمآزاجعا ، تلاح  زا  اهنآ  ینوگرگد  اب  دراد و 
مک لیلد ، نیمه  اب  هکنانچ  دوشیم . تباث  زین  تافاضا  زا  نآ  ندوب  ظوفحم  دـش  تباث  میرک ، نآرق  ندوب  هزجعم  هک  یلیلد  نامه  هب  سپ 

کی ای  لماک  هروس  کی  فذـح  مدـع  اما  ددرگیم و  یفن  دـشاب  زاجعا  تلاح  زا  تاـیآ  جورخ  بجوم  هک  یتـالمج  اـی  تاـملک  ندـش 
يا هنوگ  هب  ّمات  بلطم 

*****
هیآ 64. نمحرلا ، هروس  ك : ر . . 1

هحفص 273) )
. دراد يرگید  لیلد  هب  جایتحا  دشابن  زاجعا  تلاح  زا  تایآ  هیقب  ندش  جراخ  بجوم  هک 

نآرق زا  يزیچ  ندشن  مک 

مه يزیچ  هدشن  هدوزفا  میرک ، نآرق  رب  يزیچ  هک  هنوگ  نآمه  هکنیا : هب  دناهدرک  دیکأت  حیرصت و  یّنس ، هعیش و  زا  مالـسا  ءاملع  ناگرزب 
ثیدح بتک  رد  لوعجم  تایاور  ياهراپ  لقن  رثا  رد  هنافـسأتم  یلو  دـناهدروآ . یناوارف  لیالد  بلطم ، نیا  يارب  تسا و  هدـشن  مک  نآ  زا 
فذح میرک ، نآرق  زا  یتایآ  هک  دناهدرک  دییأت  یتح  ای  دناهداد و  لامتحا  یـضعب  ربتعم 1  تایاور  یخرب  زا  تسردان  تشادرب  و  نیقیرف ،

. تسا هدش 
ندرک فذح  هب  هاوخ  دشاب و  ندرک  دایز  هب  هاوخ  یفیرحت  هنوگ  ره  زا  میرک  نآرق  تینوصم  رب  یخیرات  یعطق  نئارق  دوجو  رب  هوالع  اما 

زا تینوصم  ناوتیم  دوشیم  یفن  زاـجعا ، لـیلد  هلیـسو  هب  دـشاب  نآ  زیمآزاـجعا  مظن  ندروخ  مهب  بجوم  هک  یفذـح  هکنیا  رب  هوـالع  و 
. درک هدافتسا  میرک ، نآرق  دوخ  زا  ار  لقتسم  هروس  ای  هیآ  فدح 

نیرتمکحم ناونع  هب  نآ  تایآ  دافم  هدشن ، هدوزفا  نآ ، رب  يزیچ  تسادـخ و  مالک  دوجوم ، نآرق  همه  هک  دـش  تباث  هکنآ  زا  دـعب  ینعی 
، لاـعتم يادـخ  هک  تسا  نیمه  دـیآیم  تسد  هب  نآرق  همیرک  تاـیآ  زا  هک  یبلاـطم  زا  یکی  دوـشیم و  تـجح  يدـّبعت ، یلقن و  لـیالد 

هتشاذگ مدرم  هدهعب  اهنآ  يرادهگن  هک  ینامـسآ  بتک  ریاس  فالخرب  تسا  هدرک  تنامـض  یفیرحت  هنوگ  ره  زا  ار  باتک  نیا  تینوصم 
دوب 2. هدش 

«. َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِإ  َو  َرکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِإ  : » دیامرفیم هک  دوشیم  هدافتسا  رجح ، هروس  زا  ( 9  ) هیآ زا  بلطم  نیا 
فرط زا  میرک  نآرق  هک  هدش  دیکأت  بلطم ، نیا  رب  رکِّذلا » اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِإ   » لوا هلمج  رد  تسا : هتفای  لیکـشت  هلمج ، ود  زا  هفیرـش  هیآ  نیا 

یفرصت هنوگچیه  لوزن ، ماگنه  رد  هدش و  لزان  لاعتم ، يادخ 
*****

تسا و يونعم  ياهفیرحت  طلغ و  ياهریسفت  لاطبا  ماقم  رد  ای  اهنآ ، قیداصم  زا  یضعب  رکذ  تایآ و  ریـسفت  ماقم  رد  هک  یتایاور  دننام  . 1
. دراد میرک  نآرق  زا  یتارابع  ای  تاملک  فذح  رب  تلالد  هک  هدش  تشادرب  نینچ  اهنآ  زا 
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«. ءادَهُش ِهیَلَع  اُوناک  َو  ِهّللا  ِباتک  ْنِم  اوُظِفُْحتْسا  اَِمب  : » دیامرفیم يراصن  دوهی و  ءاملع  هرابرد  هدئام  هروس  زا  ( 44  ) هیآ رد  هکنانچ  . 2
هحفص 274) )

دنکیم رارمتسا  رب  تلالد  هک  یتئیه  دیکأت و  تاودا  زا  دّدجم  هدافتـسا  اب  َنوُِظفاَحل » َُهل  ّانِإ   » مود هلمج  رد  تسا و  هتفرگن  تروص  نآ ، رد 
. تسا هدش  نیمضت  یفیرحت  هنوگ  ره  زا  نآرق  یگشیمه  ندوب  ظوفحم 

لالدتـسا یعون  فیرحت ، زا  مسق  نیا  یفن  يارب  نآ  هب  لالدتـسا  نکیل  دراد  زین  نآرق  رب  يزیچ  ندـشن  هفاضا  رب  تلـالد  دـنچ  ره  هیآ  نیا 
، هیآ نیا  دوخ  اـب  یـضرف  نینچ  لاـطبا  دوـشیم و  مه  هیآ  نیمه  ندـش  داـیز  لـماش  نآرق ، رب  يزیچ  ندـش  داـیز  ضرف  اریز  تسا  يرود 

هیآ نیا  زا  هدافتـسا  اب  سپـس  میدرک و  لاطبا  میرک ، نآرق  ندوب  هزجعم  لـیلد  هب  دانتـسا  اـب  ار  ضرف  نآ  اـم  يور ، نیا  زا  تسین . حـیحص 
تباث زین  ار  دوشن ) نآ  زیمآزاجعا  مظن  ندروخ  مهب  بجوم  هک  يوحن  هب   ) یّلقتـسم هروس  اـی  هیآ  فذـح  زا  ار  نآ  ندوب  ظوفحم  هفیرش ،

، یلقن لیلد  کی  یلقع و  لـیلد  کـی  زا  بکرم  یناـیب  اـب  فذـح ، يداـیز و  هب  فیرحت  زا  میرک  نآرق  تینوصم  بیترت ، نیدـب  میدرک و 
. دوشیم تباث 

نآرق مانب  یباتک  اج  ره  هک  تسین  نیا  فیرحت  زا  فیرش  نآرق  تینوصم  زا  روظنم  هک  مینک  ناشن  رطاخ  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  نایاپ  رد 
ناکما نآ ، هرابرد  يونعم  فیرحت  طلغ و  ریـسفت  هنوگچیه  ای  دـشاب و  ینئارق  ای  یتباتک  تاهابتـشا  زا  ظوفحم  لـماک و  نآرق  دوش  تفاـی 

رـشب نایم  رد  نانچ  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دـشاب ، هدـش  میظنت  لوزن ، بیترت  هب  نآ  ياههروس  تایآ و  اـی  دـشاب و  هتـشادن 
ای ندوب  صقان  نیاربانب ، دنشاب . هتـشاد  تسا  هدش  لزان  هک  هنوگ  نادب  نآ  تایآ  همه  هب  یـسرتسد  ناکما  تقیقح ، نابلاط  هک  دنامب  یقاب 

ياهفیرحت دوجو  ای  لوزن ، بیترت  فالخرب  نآ  ياههروس  تایآ و  میظنت  ای  اه ، نئارق  فالتخا  ای  نآرق ، ياههخسن  زا  یضعب  نتشاد  طلغ 
. درادن ثحب  دروم  فیرحت  زا  میرک  نآرق  تینوصم  اب  یتافانم  يأر ،  ِ هب ریسفت  عاونا  يونعم و 

هحفص 275) )

شسرپ
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. دینک تابثا  ار  نآرق  رب  يزیچ  ندشن  دایز   - 4
؟ تسا هدشن  مک  نآرق ، زا  يزیچ  لیلد ، هچ  هب   - 5

؟ ارچ تسا ؟ هدشن  هفاضا  نآرق ، رب  يزیچ  هک  درک  تباث  ناوتیم  لیلد  نیمه  اب  ایآ   - 6
نآ ياههروس  تایآ و  تباتک  بیترت  فالتخا  ای  تائارق ، تافالتخا  نآرق و  ياههخسن  زا  یضعب  رد  طلغ  صقن و  هک  دیهد  حیـضوت   - 7

. درادن ثحب  دروم  فیرحت  زا  نآرق  تینوصم  اب  یتافانم  يونعم ، ياهفیرحت  تسردان و  ياهریسفت  دوجو  ای  لوزن ، بیترت  اب 

مالسا ندوب  ینادواج  یناهج و   34

همّدقم

هحفص 279) )
ياهمایپ ماکحا و  زا  یکی  راکنا  ای  ربمایپ  کی  راکنا  دراد 1 و  ترورض  ناشیا  ياهمایپ  همه  نتفریذپ  ناربمایپ و  همه  هب  نامیا  هک  میتسناد 
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. دشابیم سیلبا  رفک  ریظن  یهلا و  یعیرشت  تیبوبر  راکنا  يانعم  هب  وا 
ماکحا و همه  هدش و  لزان  وا  رب  هک  یتایآ  همه  هب  نامیا  ترـضح و  نآ  هب  نامیا  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تلاسر  ندش  تباث  زا  دعب  نیاربانب ،

. دراد ترورض  تسا  هدروآ  لاعتم  يادخ  فرط  زا  هک  ینیناوق 
همه هب  نامیا  ناناملـسم ، هکنانچ  تسین  يو  تعیرـش  قبط  رب  لمع  ترورـض  مزلتـسم  وا  ینامـسآ  باتک  ربمایپ و  ره  هب  ندروآ  نامیا  اما 

دش هراشا  زین  البق  دننک و  لمع  نیـشیپ ، عیارـش  هب  دیابن  دنناوتیمن و  یلو  دنراد  ینامـسآ  بتک  همه  هب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ماظع ناربمایپ 
رد مالسا  تعیرش  هب  مدرم  همه  ندرک  لمع  ترورض  سپ  تسا 2 . تما  نامه  ربمایپ  تاروتسد  هب  ندرک  لمع  یتما  ره  یلمع  هفیظو  هک 
نآ زا  دـعب  يرگید  ربمایپ  زین  دـشاب و  هتـشادن  برع ) دـننام   ) یـصاخ موق  هب  صاصتخا  مالـسا ، ربمایپ  تلاسر  هک  دوشیم  تباـث  یتروص 

ینادواج یناهج و  نید  مالسا ، نخس : رگید  هب  دنک و  خسن  ار  يو  تعیرش  هک  دشاب  هدشن  ثوعبم  ترضح 
*****

. باتک نیمه  زا  مهن  تسیب و  سرد  ( 2  ) و ( 1 . ) 1

. باتک نیمه  زا  مهن  تسیب و  سرد  ( 2  ) و ( 1 . ) 2
هحفص 280) )

. دشاب
صاصتخا ای  تسا ، ینادواج  یناهج و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تلاسر  ایآ  هک : میهد  رارق  ثحب  دروم  ار  هلأـسم  نیا  تسا  مزـال  يور ، نیا  زا 

؟ تسا هتشاد  يدودحم  نامز  ای  نیعم  موق  هب 
یلقن و مولع  رد  قیقحت  شور  زا  دـیاب  هکلب  داد  رارق  یـسررب  دروم  صلاـخ ، یلقع  شور  اـب  ناوتیمن  ار  ياهلأـسم  نینچ  هک  تسا  نشور 

. درک هعجارم  ربتعم ، كرادم  دانسا و  هب  دیاب  ینعی  تفرگ  هرهب  یخیرات ،
باتک و زا  رتربتعم  یکردم  چیه  يو  يارب  دشاب  هدرک  زارحا  ار  ص )  ) مالسا ربمایپ  تمـصع  تّوبن و  میرک و  نآرق  تیناّقح  هک  یـسک  و 

. دوب دهاوخن  تنس 

مالسا ندوب  یناهج 

نامیا هک  مه  یناسک  یتح  تسا و  یهلا  نییآ  نیا  تایرورض  زا  یصاخ ، هقطنم  ای  موق  هب  نآ  صاصتخا  مدع  مالـسا و  نید  ندوب  یناهج 
. تسا هدوبن  یّصاخ  ییایفارغج  هقطنم  هب  دودحم  هدوب و  یناگمه  مالسا ، توعد  هک  دننادیم  دنرادن  نآ  هب 

نایاورنامرف ناریا و  هاشداپ  مور و  رـصیق  دننام  اهروشک  نارـس  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دراد  دوجو  ناوارف  یخیرات  دهاوش  نیا ، رب  نوزفا 
ار ناگمه  دنتـشاد و  لیـسگ  نانآ  يوسب  هژیو  کیپ  دنتـشون و  همان  برع و …  فلتخم  لـئابق  ياـسؤر  هب  زین  تاـماش و  هشبح و  رـصم و 
، مالسا نید  رگا  دنتشاد 1 و  رذح  رب  مالـسا ، نتفریذپ  زا  فاکنتـسا  رفک و  میخو  ياهدمایپ  زا  هدرک  سّدقم  نید  نیا  نتفریذپ  هب  توعد 

. دنتشادیم شریذپ  مدع  يارب  يرذع  مه  اهتما  ماوقا و  ریاس  تفرگیمن و  ماجنا  یمومع  توعد  نینچ  دوبن  یناهج 
زا ار  یناسک  هجیتن ، رد  دش و  لئاق  یکیکفت  یهلا ، تعیرـش  نیا  قبط  رب  لمع  ترورـض  مالـسا و  تیناّقح  هب  نامیا  نیب  ناوتیمن  نیاربانب 

. تسناد ینثتسم  یهلا ، نییآ  نیا  زا  یلمع  يوریپ  هب  ندوب  فظوم 
*****

« لوسرلا بتاکم   » مانب یلقتـسم  باتک  تروص  هب  اهنآ  هعومجم  هدـش و  طبـض  یخیرات ، ربتعم  ياهباتک  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياههمان  . 1
. تسا هدش  يروآدرگ 

هحفص 281) )
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مالسا ندوب  یناهج  رب  ینآرق  لیالد 

رد نآ  رابتعا  تیناّقح و  هک  تسا  میرک  نآرق  بلاطم ، هنوگنیا  تابثا  يارب  كردـم  نیرتربتعم  لیلد و  نیرتهب  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نآمه 
توعد هک  تفای  دهاوخ  رد  ینشور  لامک  اب  دنکب  یهلا  باتک  نیا  رب  یلامجا  رورم  کی  هک  یـسک  دیدرگ و  حضاو  هتـشذگ ، ياهـسرد 

. درادن ینیعم  نابز  داژن و  لها  موق و  هب  صاصتخا  تسا و  یناگمه  یمومع و  نآ ،
همه لماش  ار  دوخ  تیاده  هداد و  رارق  باطخ ، دروم   2 مَدآ » ِیَنب  ای   » 1 ساّنلا » اَهیَأ  ای   » ناونع هب  ار  مدرم  همه  يدایز  تایآ  رد  هلمج ، زا 

ساـّنلا 5 و  » مدرم همه  يارب  ار  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تلاـسر  یناوارف  تاـیآ  رد  نینچمه  تـسا و  هتـسناد  نیَِملاـْعلا 4 » ساّنلا 3 و   » اـهناسنا
زا تسا 7 و  هداد  رارق  دیکأت  دروم  دوش  علّطم  نآ ، زا  هک  یسک  ره  هب  تبـسن  ار  يو  توعد  لومـش  ياهیآ  رد  و  هدرک ، تباث  نیَِملاْعلا 6 »

نانآ دروم  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلاسر  هداد 8 و  رارق  باتع  باطخ و  دروم  باتک » لها   » ناونع هب  ار  نایدا  ریاس  ناوریپ  رگید ، يوس 
تسا 9. هدرمش  نایدا ، ریاس  رب  مالسا  يزوریپ  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  رب  میرک  نآرق  لوزن  زا  فده  ًاساسا  و  هدومرف ، تیبثت 

، مالـسا سّدـقم  نید  ندوب  یناهج  میرک و  نآرق  توعد  ندوب  یناگمه  هرابرد  ياههبـش  کش و  هنوگچیه  ياج  تاـیآ ، نیا  هب  هجوت  اـب 
. دنامیمن یقاب 

مالسا ندوب  ینادواج 

برعریغ ماوقا  هب  باطخ  ندرک  هجوتم  اب  و  نیملاعلا ) سانلا و  مدآ و  ینب  دـننام   ) ّماع ظافلا  نتفرگ  راکب  اب  هک  هنوگ  نآمه  روبزم  تاـیآ 
تیدودحم و ینامز ، قالطا  اب  نینچمه  دـنکیم  تباث  ار  مالـسا  ندوب  یناهج  تیمومع و  باتْکلا )» َلْهَأ  ای   » دـننام  ) نایدا ریاس  ناوریپ  و 

هب ار  نآ  ندوب  دیقم 
*****

هیآ 15. رطاف : هروس  ، 174 هیآ 1 ، ءاسن : هروس  هیآ 21 ، هرقب : هروس  ك : ر . . 1
هیآ 60. سی : هروس  ، 35 ، 31 ، 28 ، 27 هیآ 26 ، فارعا : هروس  ك : ر . . 2

هیآ 41، رمز : هروس  هیآ 20 ، هیثاج : هروس  ، 52 هیآ 1 ، میهاربا : هروس  هیآ 138 ، نارمع : لآ  هروس  ، 187 هیآ 185 ، هرقب : هروس  ك : ر . . 3
هیآ 21. رشح : هروس  هیآ 54 ، فهک : هروس  هیآ 44 ، لحن : هروس 

هیآ 52. ملق : هروس  هیآ 27 ، ریوکت : هروس  هیآ 104 ، فسوی : هروس  هیآ 90 ، ماعنا : هروس  ك : ر . . 4
هیآ 28. أبس : هروس  هیآ 49 ، جح : هروس  هیآ 79 ، ءاسن : هروس  ك : ر . . 5

هیآ 1. ناقرف : هروس  هیآ 107 ، ءایبنا : هروس  ك : ر . . 6
هیآ 19. ماعنا : هروس  ك : ر . . 7

.19 هیآ 15 ، هدئام : هروس  ، 110 ، 99 ، 98 ، 71 ، 70 هیآ 65 ، نارمع : لآ  هروس  ك : ر . . 8
هیآ 9. فص : هروس  هیآ 38 ، حتف : هروس  هیآ 33 ، هبوت : هروس  ك : ر . . 9

هحفص 282) )
هیآ هب  ناوتیم  نینچمه  دراذگیمن . یقاب  ياههبش  هنوگچیه  ياج   1 هِّلک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل   » ریبعت هژیو ، هب  دنکیم و  یفن  ینیعم  نامز 

میکَح ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِهیَدـی  ِنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأی  ـال  ٌزیِزَع . ٌباـتَکل  ُهَّنِإ  َو  : » دـیامرفیم هک  درک  لالدتـسا  تلّـصف ، هروس  زا  ( 42)
مالـسا ربمایپ  تیمتاخ  لیالد  زین  داد . دـهاوخن  تسد  زا  ار  دوخ  راـبتعا  تّحـص و  میرک ، نآرق  هاـگچیه  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  و  دـیِمَح »
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ربمایپ و هلیسو  هب  یهلا  نید  نیا  ندش  خسن  ناکما  هب  تبسن  ار  یمّهوت  هنوگ  ره  دوشیم ) عقاو  ثحب ، دروم  يرگید  سرد  رد  هک  ( ) (ص
همارح و  ۀمایقلا ، موی  یلا  لالح  دـمحم  لالح  : » تسا هدـش  دراو  نومـضم ، نیا  هب  یناوارف  تایاور  زین  دزاسیم و  لطاب  يرگید ، تعیرش 
یلیلد زا  زاین  یب  یهلا و  نید  نا  تایرورـض  زا  نآ ، ندوب  یناهج  دـننام  مالـسا ، ندوب  ینادواج  هکنیا  رب  هوـالع   2 ۀـمایقلا » موی  یلا  مارح 

. تسا مالسا  تیناّقح  لیالد  رب  دئاز 

ههبش دنچ  ّلح 

اب هک  دندمآرب  ددصرد  دننکیمن ، هدرکن و  راذگورف  یشالت  هنوگچیه  زا  یهلا ، نید  نیا  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  هک  مالسا  نانمشد 
! تسا هتشادن  مدرم  ریاس  هب  تبسن  یتلاسر  هدش و  لزان  ناتسبرع  مدرم  يارب  طقف  مالسا  نید  هک  دننک  دومناو  نینچ  یتاهبش  ءاقلا 

هدرک نآ  یلاوح  هکم و  لها  ای  شدوخ  ناکیدزن  ناشیوخ و  تیادـه  رومأم  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دـناهدرک  ّتبـشت  یتاـیآ  هب  هلمج  زا 
دنادیم و حلاص  لمع  نامیا و  ار  تداعـس  كالم  يراصن ، نیئباص و  دوهی و  هب  هراشا  زا  دعب  هک  هدـئام  هروس  زا  ( 69  ) هیآ زین  تسا 3 و 

هکلب دنتسین  ناکرشم  گنسمه  باتک ، لها  یمالسا  هقف  رد  هکنیا  رب  هوالع  دربیمن . تداعس  طرش  ناونع  هب  مالسا  نید  نتفریذپ  زا  یمان 
هب دـنناوتیم  دوشیم و  ظفح  یمالـسا  تلود  هانپ  رد  ناشیا  تینما  دـنزادرپیم ) ناناملـسم  هک  یتاکز  سمخ و  ياجب   ) هیزج نتخادرپ  اب 

. تسا نایدا  نیا  نتخانش  تیمسر  هب  هناشن  نیا ، دننک و  لمع  ناشدوخ  تعیرش  ماکحا 
ددصرد دنکیم  رکذ  ار  هکم  لها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ناشیوخ  هک  یتایآ  تفگ : دیاب  خساپ  رد 

*****
.9 فص : هروس  هیآ 38 ، حتف : هروس  هیآ 33 ، هبوت : هروس  ك : ر . . 1

ص 124. ج 18 ، هعیشلا : لیاسو  ص 288 ، ج 24 ، ص 260 ، ج 2 ، ص 57 ، ج 1 ، یفاک : ك : ر . . 2
سپ 5 و 6. هیآ 46 ، صصق : هروس  هیآ 3 ، هدجس : هروس  هیآ 7 ، يروش : هروس  هیآ 92 ، ماعنا : هروس  هیآ 214 ، ءارعش : هروس  ك : ر . . 3

هحفص 283) )
دـباییم و شرتـسگ  نآ ، یلاوح  هکم و  لـها  ریاـس  هب  سپـس  دوشیم و  عورـش  ترـضح  نآ  ناـشیوخ  زا  هک  تسا  توعد  لـحارم  ناـیب 
، دـنادیم یناهج  ار  ترـضح  نآ  تلاسر  هک  درمـش  یتایآ  ّصتخم  ناوتیمن  ار  یتایآ  نینچ  دریگ و  یمرب  رد  ار  ناـیناهج  همه  ماـجنارس 
، ءـالقع فرع  رد  هک  تسا  رثـکا » صیـصخت   » یـصیصخت نینچ  همزـال  دراد ، صیـصخت  زا  ياـبا  تاـیآ ، نیا  نـحل  هـکنآ  رب  هوـالع  اریز 

. دشابیم لوبق  لباقریغ  نجهتسم و 
، یقیقح تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  نید ، نآ  ای  نیا  هب  باستنا  فرـص  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  ماقم  رد  هدئام ، هروس  زا  هدش  دای  هیآ  اما  و 

قبط تسا و  هدومرف  رّرقم  شناگدـنب  يارب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یفیاـظو  هب  لـمع  یعقاو و  ناـمیا  تداعـس ، لـماع  هکلب  تسین  یفاـک 
نیناوق ماکحا و  هب  لمع  مالـسا ، ربمایپ  روهظ  زا  دعب  مدرم  همه  هفیظو  دنکیم  تابثا  ار  مالـسا  ندوب  ینادواج  ندوب و  یناهج  هک  یلیالد 

. تسا نید  نیا 
هب لمع  مالـسا و  نتفریذـپ  زا  ناشیا  ندوب  فاعم  يانعم  هب  هدـش  روظنم  نارفاک ، ریاـس  رب  باـتک  لـها  يارب  مالـسا  رد  هک  يزاـیتما  اـما  و 
مه قافرا  نیمه  هعیـش ، داقتعا  هب  هدـش و  هتـشاد  اور  نانآ  قح  رد  یحلاصم  ربانب  هک  تسا  يویند  یقافرا  عقاو ، رد  هکلب  تسین  نآ  ماکحا 

دهاوخ راتفر  نارفاک  رگید  دـننام  نانآ  اب  و  مالعا ، ناشیا  ییاهن  مکح  فیرـشلا  هجرف  هللا  لّجع  رـصع  یلو  روهظ  نامز  رد  تسا و  یتّقوم 
درک هدافتسا  ناوتیم  هِّلک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل   » هلمج زا  ار  بلطم  نیا  دش و 

هحفص 284) )
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شسرپ

؟ دننک يوریپ  مالسا ، تعیرش  زا  هک  تسا  مزال  ناهج ، مدرم  همه  رب  یتروص  هچ  رد   - 1
. دینک نایب  ار  مالسا  ندوب  ینادواج  یناهج و  رب  ینآرق  لیالد   - 2

؟ دراد دوجو  بلطم ، نیا  يارب  يرگید  لیالد  هچ   - 3
هب ترـضح  نآ  تلاسر  صاصتخا  لیلد  دنکیم  هکم  لها  ناکیدزن و  تیاده  رومأم  ار  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  یتایآ  دیهد  حیـضوت   - 4

. تسین ناشیا 
. درادن مالسا  يوریپ  زا  یتما  چیه  ندوب  فاعم  رب  یتلالد  هدئام ، هروس  زا  ( 69  ) هیآ هک  دیهد  حیضوت   - 5

مالـسا تعیرـش  نتفریذپ  زا  نانآ  ندوب  روذعم  لیلد  زین  ناشدوخ  تعیرـش  هب  ندرک  لمع  هب  هّمذ  لها  ندوب  زاجم  هک  دیهد  حیـضوت   - 6
. تسین

تیمتاخ  35

همّدقم

هحفص 287) )
یمّهوت نینچ  ياج  اما  دوشیم  یفن  دنک  خسن  ار  مالسا  تعیرش  هک  يربمایپ  ندش  ثوعبم  لامتحا  مالسا ، نید  ندوب  ینادواج  هب  هجوت  اب 
دناهتشاد هدهعب  ار  یتیلوئسم  نینچ  نیشیپ  ناربمایپ  زا  يرایسب  هکنانچ  دشاب ، مالسا  جّورم  غلبم و  هک  دیایب  يرگید  ربمایپ  هک  دنامیم  یقاب 

يو تعیرش  عبات  و  ع )  ) میهاربا ترضح  رـصاعم  هک  ع )  ) طول ترـضح  دننام  دناهدوب  تعیرـش  بحاص  ربمایپ  رـصاعم  هک  یناربمایپ  هاوخ 
نیا زا  لیئارسا ، ینب  ءایبنا  رثکا  دننام  دندرکیم  تیعبت  وا  زا  دندشیم و  ثوعبم  تعیرش ، بحاص  ربمایپ  زا  دعب  هک  یناربمایپ  هاوخ  و  دوب ،

. دنامن یقاب  زین  یمّهوت  نینچ  ياج  ات  میهد  رارق  ثحب  دروم  هناگادج  ار  ص )  ) مالسا ربمایپ  تیمتاخ  عوضوم  دیاب  يور ،

تیمتاخ رب  ینآرق  لیلد 

ترضح نآ  زا  دعب  هدش و  متخ  ص )  ) مالسا ربمغیپ  اب  مالسلا ) ةولصلا و  مهیلع   ) ناربمایپ هلسلس  هک  تسا  نیا  مالـسا  تایرورـض  زا  یکی 
ناملسم ره  دیاب  هک  تسا  یمالسا  تاداقتعا  هلمج  زا  عوضوم ، نیا  هک  دننادیم  زین  ناگناگیب  یتح  دمآ و  دهاوخن  هدماین و  يربمایپ  چیه 

ار بلطم  نیا  ناوتیم  لاح ، نیع  رد  تشاد . دهاوخن  لالدتـسا  هب  يزاین  نید ، تایرورـض  ریاس  دننام  يور ، نیا  زا  دشاب و  دـقتعم  نآ ، هب 
. درک هدافتسا  رتاوتم ، تایاور  زا  مه  میرک  نآرق  زا  مه 

َمَتاخ َو  ِهّللا  َلوُسَر  ْنکل  َو  ْمِکلاجِر  ْنِم  دَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  : » دیامرفیم میرک  نآرق 
هحفص 288) )

. دنکیم یفرعم  ناربمایپ  همه  متاخ  ار  ترضح  نآ  ًاحیرص  1 و  نیِیبَّنلا »
: دناهدرک حرطم  ار  لاکشا  ود  ص )  ) مرکا ربمایپ  تیمتاخ  رب  هیآ  نیا  تلالد  هرابرد  مالسا  نانمشد  زا  یضعب 

. دشاب روظنم  يرتشگنا »  » ینعم نیمه  مه  هیآ  نیا  رد  دیاش  و  تسا ، هدمآ  زین  يرتشگنا  يانعم  هب  متاخ »  » هژاو هکنآ : یکی 
هدش متخ  ترضح  نآ  هلیسو  هب  نییبن »  » هلسلس هک  تسا  نیا  هیآ  دافم  دشاب  فورعم  يانعم  نامه  هب  متاخ  هکنیا  ضرف  هب  هکنآ : رگید  ود 

. دشاب هدش  متخ  مه  نالوسر »  » هلسلس هکنیا  هن 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 662 

http://www.ghaemiyeh.com


تهج نیا  زا  مه  يرتشگنا  تسا و  یشلا ) هب  ِمتْخی  ام  نداد =(  نایاپ  ندرک و  متخ  هلیسو  يانعم  هب  متاخ  هک  تسا  نیا  لوا  لاکـشا  خساپ 
. دناهدرکیم رهم  متخ و  ار  نآ  دننام  همان و  نآ ، هلیسو  هب  هک  هدش  هدیمان  متاخ 

، ءایبنا هلـسلس  نتفای  نایاپ  اب  تسه و  مه  توبن  ماقم  ياراد  دـشاب  تلاـسر  ماـقم  ياراد  هک  يربماـیپ  ره  هک  تسا  نیا  مود  لاکـشا  خـساپ 
یبن دروم ، رظن  زا  اما  دشابن  لوسر »  » موهفم زا  معا  یبن »  » موهفم دنچ  ره  دش 2  هتفگ  زین  البق  هکنانچ  دباییم و  نایاپ  مه  نالوسر  هلسلس 

. تسا لوسر  زا  معا 

تیمتاخ رب  ییاور  لیالد 

تسا 3 تلزنم  ثیدح  اهنآ  هلمج  زا  هک  هتفرگ  رارق  دـیکأت  حیرـصت و  دروم  زین  تیاور  اهدـص  رد  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  تیمتاخ  عوضوم 
، نآ نومـضم  رودص  رد  ياههبـش  کش و  چیه  ياج  هک  يروط  هب  دـناهدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ار  نآ  رتاوت ، هب  یّنـس  هعیـش و  هک 

: تسا نیا  نآ  دنامیمن و  یقاب 
یلع نانمؤمریما  دندرکیم  تکرح  هنیدم  زا  كوبت  گنج  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه 

*****
هیآ 40 بازحا ، هروس  ك : ر . . 1

. باتک نیمه  زا  مهن  تسیب و  سرد  ك : ر . . 2
ص ج 1 ، هجام : نبا  نس  ص 323 ، ج 2 ، ملسم : حیحص  ص 58 ، ج 3 ،، يراخب : حیحص  ، 289 ص 254 -  ج 37 ، راونالاراحب : ك : ر . . 3

ص 437. و ج 2 ، ص 331 ، ج 1 ، لبنح : نبادنسم  ص 109 ، ج 3 ، مکاح : كردتسم  ، 28
هحفص 289) )

، داـهج نیا  رد  تکرـش  ضیف  زا  هکنیا  زا  ترـضح  نآ  دنتـشامگ . دوـخ  ياـجب  ناناملـسم  ياـهراک  هب  یگدیـسر  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  )
َنوکَت نَا  یـضَْرت  امَا  دندومرف : ترـضح  نآ  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دش . يراج  ناشنامـشچ  زا  کشا  دندش و  نیگهودنا  دـنوشیم  مورحم 

هلصافالب یشاب و  یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  هب  تبسن  هک  یتسین  یضار  ایآ   1 يدَعب » ِیبَن  ّهنا ال  ّالا  یسُوم  ْنِم  نوُراه  َِۀلِزنَِمب  یّنِم 
. دنامن یقاب  یمّهوت  هنوگچیه  ياج  ات  تسین » يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  توافت  نیا  اب  : » دندرک هفاضا  ار  هلمج  نیا 

.2 … یتّنس » دَعب  َۀّنس  يدَعب و ال  ِیبَن  ُهَّنِإ ال  ُساّنلا  اَهیَأ  دومرف : هک  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد 
نیا رب  هدـش  لقن  مالـسلا ) ةالـصلا و  مهیلع   ) راهطا همئا  زا  هک  یتاراـیز  هیعدا  تاـیاور و  رد  هغالبلا 3 و  جهن  هبطخ  نیدـنچ  رد  نینچمه 

. دشکیم ازارد  هب  اهنآ  لقن  هک  تسا  هدش  دیکأت  بلطم ،

تّوبن متخ  زار 

یهلا تلاسر  غیلبت  نیـشیپ ، ياهنامز  رد  ییوس  زا  هک  تسا  نیا  نانآ  ندمآ  یپ  رد  یپ  ناربمایپ و  دّدـعت  تمکح  هک  میدرک 4  هراشا  البق 
طباور و ندـش  هدـیچیپ  شرتسگ و  رگید ، يوس  زا  و  تسا ؛ هدوبن  رّـسیم  درف ، کـی  هلیـسو  هب  اـهتما  همه  ناـیم  رد  نیمز و  راـطقا  همه  رد 
اـهفیرحت و رگید ، يوـس  زا  و  تـسا ؛ هدـیبلطیم  ار  یلبق  نیناوـق  رییغت  اـی  دـیدج ، نیناوـق  عـضو  نیوـن ، یعاـمتجا  ياههدــیدپ  شیادــیپ 

یهلا میلاعت  حیحـصت  هب  زاین  هدـمآیم  دـیدپ  ییاههورگ  دارفا و  هناضرغم  هنالهاج و  ياهتلاخد  رثا  رد  نامز و  رورم  هب  هک  ییاهینوگرگد 
. تسا هدروآیم  دوجو  هب  يرگید  ربمایپ  هلیسو  هب  ار 

*****
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ص 487. ج 2 ، لاصخ : ص 322 ، ج 1 ، لاصخ : ص 15 ، ج 1 ، هعیشلا : لیاسو  ك : ر . . 1
ص ج 1 ، همّغلا : فشک  ص 531 ، ج 22 ، راونالاراحب : ص 163 ، ج 4 ، هیقفلا : هرضحی  نم ال  ص 555 ، ج 18 ، هعیشلا : لیاسو  ك : ر . . 2

.21
.230 ، 193 ، 168 ، 129 ، 87 ، 83 هبطخ 69 ، لوا ، هبطخ  هالبلا ، جهن  ك : ر . . 3

. باتک نیمه  زا  مهن  تسیب و  سرد  ك : ر . . 4
هحفص 290) )

ماکحا و  دشاب ؛ رّسیم  يو  نانیشناج  نارای و  کمک  هب  ربمایپ و  کی  هلیسو  هب  ناهج  همه  رد  یهلا  تلاسر  غیلبت  هک  یطیارـش  رد  نیاربانب ،
هدش تعیرش  نآ  رد  روهظون ، لئاسم  يارب  مزال  ياهینیب  شیپ  دشاب و  هعماج  هدنیآ  لاح و  ياهزاین  يوگخـساپ  تعیرـش ، کی  نیناوق  و 

دهاوخن يرگید  ربمایپ  ندش  ثوعبم  يارب  یبجوم  رگید  دشاب  هتشاد  دوجو  تافیرحت ، زا  نآ  تینوصم  ءاقب و  يارب  ینیمـضت  زین  و  دشاب ؛
. دوب

طیارش نیا  ققحت  نامز  دوخ ، یهانتمان  ملع  اب  هک  تسا  لاعتم  يادخ  درادن و  ار  یطیارش  نینچ  صیخشت  ناوت  اهناسنا  يداع  ياهشناد  اما 
. تسا هداد  ماجنا  شینامسآ  باتک  نیرخآ  رد  ار  راک  نیا  هکنانچ  دنک  مالعا  ار  تّوبن  متخ  دناوتیم  هک  تسوا  دنادیم و  ار 

، یبیغ مولع  زا  دناوتیم  دنادب  حالـص  لاعتم  يادخ  هاگ  ره  هکلب  تسین  ناگدنب  ادخ و  نیب  تیادـه  هطبار  عطق  يانعم  هب  تّوبن  متخ  یلو 
موصعم ناماما  هب  ار  یمولع  نینچ  هعیـش ، هدیقع  هب  هکنانچ  دشابن  تّوبن » یحو   » تروص هب  دنچ  ره  دیامرف  هضافا  شا  هتـسیاش  ناگدنب  هب 

. تخادرپ میهاوخ  تماما  هب  طوبرم  بلاطم  یسررب  هب  هدنیآ  ياهسرد  رد  ادخ  تساوخ  هب  تسا و  هدرک  اطع  مالسلا ) ةولصلا و  مهیلع  )

ههبش کی  هب  خساپ 

تلاسر شنانیـشناج  نارای و  کمک  هب  تسناوتیم  ص )  ) مالـسا ربمایپ  الوا  هک  تسا  نیا  توبن  متخ  زار  هک  دـمآ  تسد  هب  قوف  ناـیب  زا 
، مالسا تعیرـش  ًاثلاث  و  تسا ، هدش  نیمـضت  یفیرحت  هنوگ  ره  زا  يو  ینامـسآ  باتک  تینوصم  ًایناث  و  دناسرب ، نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ 

. دراد ار  ناهج  نایاپ  ات  رشب  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  ناوت 
طباور ندش  هدیچیپ  هتـشذگ ، رد  هک  هنوگ  نآمه  دـنک : حرطم  تروص ، نیا  هب  ار  ياههبـش  ریخا ، بلطم  هرابرد  یـسک  تسا  نکمم  یلو 

زا دـعب  تسا و  هدـشیم  ثوعبم  يرگید  ربمایپ  يور ، نیا  زا  هتـشاد و  ار  نیـشیپ  ماکحا  رییغت  ای  دـیدج  ماکحا  عضو  ياـضتقا  یعاـمتجا ،
، تالوحت هنوگ  نیا  اجک  زا  و  تسا ، هدـش  رت  هدـیچیپ  یعاـمتجا ، طـباور  هداد و  خر  يریگمـشچ  ياـهینوگرگد  مه  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 

؟ دشاب هتشادن  يدیدج  تعیرش  ياضتقا 
رییغت ياضتقا  یتالّوحت  هنوگچ  هکنیا  نییعت  دش  هراشا  هک  هنوگ  نآمه  تفگ : دیاب  خساپ  رد 

هحفص 291) )
لیالد زا  هکلب  میرادـن  نیناوق  ماکحا و  ياهتمکح  للع و  هب  هطاـحا  اـم  اریز  تسین  يداـع  ياـهناسنا  ناوت  ّدـح  رد  دراد  ار  يداـینب  نیناوق 

. دوب دهاوخن  مالسا  يداینب  نیناوق  رییغت  هب  یجایتحا  هک  مینکیم  فشک  ص )  ) مرکا ربمایپ  تیمتاخ  مالسا و  ندوب  ینادواج 
يارب مالسا  تعیرش  رد  اما  مینکیمن  یفن  ار  دراد  دیدج  تاررقم  عضو  ياضتقا  هک  نیون  یعامتجا  ياههدیدپ  زا  ياهراپ  شیادیپ  ام  هتبلا 

ار مزال  تاررقم  اهنآ  ساسارب  دـنناوتیم  راد  تیحالـص  تاماقم  هک  هدـش  ینیب  شیپ  يدـعاوق  لوصا و  ییزج ، تاررقم  هنوگ  نیا  عضو 
( هیقف یلو  موصعم و  ماما   ) یمالسا تموکح  تارایتخا  ثحبم  رد  مالسا  هقف  رد  دیاب  ار  بلطم  لیصفت  دنروآ و  رد  ءارجا  هب  دننک و  عضو 

. درک وجتسج 
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شسرپ

؟ دراد دوجو  تیمتاخ ، هرابرد  ثحب  هب  يزاین  هچ  مالسا ، ندوب  ینادواج  تابثا  زا  دعب   - 1
؟ درک تابثا  ینآرق ، لیلد  اب  ار  تیمتاخ  ناوتیم  هنوگچ   - 2

. دینک نایب  ار  اهنآ  خساپ  و  رکذ ، ار  لیلد  نیا  هب  طوبرم  تاهبش   - 3
. دینک نایب  ار  دراد  تیمتاخ  رب  تلالد  هک  یتایاور  زا  تیاور  هس   - 4

؟ تسا هدش  متخ  ص )  ) مالسا ربمایپ  ندمآ  اب  ناربمایپ  هلسلس  ارچ   - 5
؟ ارچ تسا ؟ یهلا  مولع  زا  هدافتسا  هار  ندش  دودسم  يانعم  هب  توبن  متخ  ایآ   - 6

؟ ارچ درادن ؟ يدیدج  تعیرش  ياضتقا  ص )  ) مالسا ربمایپ  روهظ  زا  دعب  یعامتجا  تالوحت  ایآ   - 7
؟ دوشیم عفر  هنوگچ  روهظون ، ياههدیدپ  يارب  یتاررقم  هب  هعماج  زاین   - 8

تماما

تماما  36

همّدقم

هحفص 295) )
هکم زا  هک  یناناملـسم  زا  ترـضح و  نآ  زا  رهـش  نآ  مدرم  غیرد  یب  تیامح  و  هنیدـم ، هب  ترجاـهم  زا  دـعب  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 

ریبدـت هب  دـنداهن و  یپ  ار  یمالـسا  هعماج  کی  دـیدرگ  راصنا »  » بقل هب  ناشیا  ندـش  رختفم  بجوم  هک  نیرجاهم )  ) دـندرکیم ترجاهم 
نیرجاهم و هاـگهانپ  دوب  مدرم  تیبرت  میلعت و  یهلا و  تـالاسر  غیلبت  تداـبع و  لـحم  هکنآ  رب  هوـالع  یبنلادجـسم  دـنتخادرپ و  نآ  روما 

میمـصت تموصخ و  لـصف  تواـضق و  لـحم  نینچمه  و  دـشیم ، یگدیـسر  ناـشیا  يداـصتقا  عضو  هب  اـجنامه  رد  دوـب و  زین  ناـمورحم 
نید روما  هرادا  هلمج ، کی  رد  دوب و  یتموکح  لئاسم  ریاس  اهههبج و  زا  ینابیتشپ  گنج و  ياهههبج  هب  ورین  مازعا  یماـظن و  ياـهيریگ 

تعاطا ار  ترضح  نآ  تاروتسد  هک  دنتسنادیم  فظوم  ار  دوخ  ناناملسم ، تفرگیم و  ماجنا  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسد  هب  مدرم  يایند  و 
يدکؤم رماوا  یماظن ، ییاضق و  یسایس و  لئاسم  صوصخ  رد  ترضح 1  نآ  زا  تعاطا  قلطم  باجیا  رب  هوالع  لاعتم ، يادخ  اریز  دننک 

دوب 2. هدرک  رداص  ص )  ) مرکا لوسر  زا  يرادربنامرف  هب 
نییبت میلعت و  بصنم  و  تلاسر ، توبن و  بصنم  رب  هوالع  ص )  ) مرکا ربمایپ  نخس : رگید  هب 

*****
،46 ، 20 تایآ 1 ، لافنا : هروس  هیآ 92 ، هدئام : هروس  ، 80 ، 69 ، 14 تایآ 12 ، ءاسن : هروس  ، 132 هیآ 32 ، نارمع : لآ  هروـس  ك : ر . . 1
،17 تایآ 16 ، حتف : هروس  هیآ 14 ، تارجح : هروس  ، 71 تایآ 66 ، بازحا : هروس  ، 56 ، 54 تایآ 51 ، رون : هروس  هیآ 71 ، هبوت : هروس 

هیآ 23. نج : هروس  هیآ 12 ، نباغت : هروس  هیآ 12 ، هنحتمم : هروس  هیآ 12 ، هلداجم : هروس  هیآ 32 ، دمحم : هروس 
: بازحا هروس  هیآ 67 ، جح : هروس  هیآ 48 ، هدئام : هروس  ، 105 ، 65 ، 59 تایآ 42 ، ءاسن : هروس  هیآ 152 ، نارمع : لآ  هروـس  ك : ر . . 2

هیآ 7. رشح : هروس  ، 9 تایآ 8 ، هلداجم : هروس  ، 36 تایآ 6 ،
هحفص 296) )

یماظن و یهدنامرف  تواضق و  یعرف  ياهبـصنم  هک  دنتـشاد  زین  یمالـسا  هعماج  ياورنامرف  ناونع  هب  يرگید  یهلا  بصنم  مالـسا ، ماکحا 
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يداصتقا و یـسایس و  ماکحا  ياراد  یقالخا ، يداـبع و  فیاـظو  رب  هوـالع  مالـسا ، نید  هک  هنوگ  نآـمه  تفاـییم و  قاقتـشا  نآ ،  …زا 
نیناوق ماکحا و  يارجا  راد  هدـهع  لاعتم  يادـخ  فرط  زا  تیبرت ، میلعت و  غیلبت و  فیاـظو  رب  هوـالع  مه  مالـسا  ربماـیپ  دوب  یقوقح و … 

. دندوب یتموکح  تاماقم  همه  ياراد  یهلا و 
دشاب و توافت  یب  لئاسم ، هنوگنیا  هب  تبـسن  دـناوتیمن  دراد  ار  ناهج  نایاپ  ات  يرـشب  عماوج  همه  يربهر  ياعّدا  هک  ینید  تسا  یهیدـب 

ناونع تحت  هک  یبصاـنم  دـشاب ، یتموکح  یـسایس و  بصاـنم  نینچ  دـقاف  دـناوتیمن  دـیآیم  دوجو  هب  نید  نیا  ساـسارب  هک  ياهعماـج 
. دوشیم جردنم  تماما » »

؟ دنک تفایرد  یسک  هچ  زا  ار  نآ  دوش و  ماقم  نیا  راد  هدهع  دیاب  یسک  هچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رد  نخس  اما 
ماقم نیا  يّدصت  تسا و  هداد  زین  يرگید  ناسک  هب  دوب  هدومرف  اطع  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ار  بصنم  نیا  لاعتم  يادخ  هک  هنوگ  نآمه  ایآ 

زا دعب  هتـشاد و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  صاصتخا  لاعتم ، يادـخ  فرط  زا  ماقم  نیا  ءاطعا  ای  دـباییم  تیعورـشم  یهلا ، بصن  هیاس  رد  اهنت 
نینچ ياراد  مدرم  یتسارب ، ایآ  دنهد و  رارق  ناشدوخ  ياورنامرف  ار  وا  دننیزگرب و  ناشدوخ  يارب  یماما  دـیاب  هک  دنتـسه  مدرم  ترـضح ،

؟ هن ای  دنتسه  یقح 
یهلا تسا  یبصنم  تماما ، هک  دندقتعم  نایعیش  يوس ، کی  زا  ینعی  تسا . یّنـس  هعیـش و  نیب  فالتخا  یلـصا  هطقن  نامه  تسرد  نیا ، و 

ار راک  نیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هلیـسو  هب  لاعتم  يادخ  دوش و  هداد  دنراد  ار  نآ  تیحالـص  هک  یناسک  هب  لاعتم  يادـخ  فرط  زا  دـیاب  هک 
يرگید زا  سپ  یکی  ار  وا  نادنزرف  زا  رفن  هدزای  سپس  هداد و  رارق  يو  لصفالب  نیـشناج  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  هداد و  ماجنا 

اب تلاسر ، توبن و  دننامه  یهلا  تماما  هک  دندقتعم  تنـس  لها  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدومرف  بصن  نییعت و  تماما ، ماقم  يّدصت  يارب 
حیرـصت تنـس ، لها  ناگرزب  زا  یـضعب  یتح  دـش و  هتـشاذگاو  مدرم  هب  ماما  نییعت  سپ ، نآ  زا  تفای و  همتاخ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تلحر 

رب يو  تعاطا  طلست ، زا  دعب  دوش  طلسم  مدرم  رب  هحلسا ، روز  هب  یسک  رگا  هک  دناهدرک 
هحفص 297) )

هلیح ناراّبج و  نادنمروز و  هدافتـسا  ءوس  يارب  ار  هار  دناوتیم  ّدـح  هچ  ات  ییاهرظن  نینچ  هک  تسا  نشور  دوب 1 و  دهاوخ  مزال  نارگید 
. دروآ مهارف  ار  ناناملسم  طاطحنا  یگدنکارپ و  تابجوم  دنک و  زاب  نارگ ،

هدیقع هب  دناهداهن و  ار  تسایـس  زا  نید  کیکفت  هیاپ  نیتسخن  یهلا ، بصن  نودـب  تماما  تیعورـشم  نتفریذـپ  اب  ّتنـس  لها  تقیقح ، رد 
تسا یگدنز  نوئش  داعبا و  همه  رد  لاعتم ، يادخ  شتسرپ  نیتسار و  مالسا  حیحص  ریسم  زا  فارحنا  هطقن  نیرتگرزب  رما ، نیمه  نایعیش ،

. داد دهاوخ  ای  هداد  خر  ناناملسم ، نایم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  نامز  زا  هک  تسا  يرگید  فارحنا  نارازه  هاگتساخ  زین  و 
قیقحت و دروم  بّصعت ، دـیلقت و  هنوگ  ره  زا  رود  تیّدـج و  لامک  اـب  ار  عوضوم  نیا  ناملـسم ، صخـش  هک  دراد  ترورـض  يور ، نیا  زا 

. دنک تیامح  نآ  زا  ناوت ، مامت  اب  هداد  صیخشت  ار  قح  بهذم  دهد 2 و  رارق  یسررب 
زا مالـسا  نانمـشد  يرادرب  هرهب  يارب  هنیمز  ندرک  مهارف  زا  تفرگ و  رظن  رد  ار  مالـسا  ناهج  یلک  تحلـصم  دـیاب  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان 

دوش ناناملسم  فوفص  رد  فاکـش  زورب  بجوم  هک  درک  يراک  دیابن  تسج و  يرود  فلتخم ، بهاذم  نارادفرط  ییورایور  فالتخا و 
قیقحت و زا  عنام  ناناملسم ، یگنهامه  تدحو و  ظفح  دیابن  رگید ، يوس  زا  یلو  تشاد . دهاوخن  یمالـسا  هعماج  فعـض  زج  ياهجیتن  و 
رد ییازـسب  ریثأت  اهنآ  حیحـص  لح  هک  یلئاسم  ددرگ  تماما  لئاسم  یـسررب  يارب  ملاس  ّوج  داجیا  قح و  بهذـم  نتخانـش  هار  رد  شـالت 

. دراد نانآ  ترخآ  ایند و  تداعس  ناناملسم و  تشونرس 
*****

.42 ص 40 -  يدنقرمس ، مساقلاوبا  زا  مظعالا » داوسلا   » همجرت و  یلعیوبا ، زا  هیناطلسلا  ماکحالا  ك : ر . . 1
الماک ار  قیقحت  هار  هتشون و  نوگانوگ  ياههویش  اب  فلتخم و  ياهنابز  هب  باتک  نارازه  هنیمز  نیا  رد  گرزب  نادنمـشناد  هناتخبـشوخ  . 2
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ۀیاغ قدصلا ، لئالد  ریدغلا ، راونالا ، تاقبع  درک : دای  اهباتک  نیا  زا  ناوتیم  هنومن  يارب  دناهدوشگ و  تقیقح  قح و  ناگدـنیوج  يور  رب 
. ةادهلا ةابثا  و  مارملا ،

رفن ود  نیب  تابتاکم  زا  ياهعومجم  هک  تاعجارملا »  » باتک هک  مینکیم  شرافـس  دـنرادن  هعلاـطم  يارب  يداـیز  تصرف  هک  یناـسک  هب  و 
. دننک هعلاطم  ار  هدش  همجرت  زین  یسراف  نابز  هب  ود  ره  هک  اهلوصا » ۀعیشلا و  لصا   » باتک تسا و  یّنس  هعیش و  ءاملع 

هحفص 298) )

تماما موهفم 

هار رد  هاوخ  دوشیم و  هدـیمان  ماما »  » دوش یهورگ  يربهر  يّدـصتم  هک  یـسک  ره  تسا و  يربهر  ییاوشیپ و  ياـنعم  هب  تغل  رد  تماـما 
هب نارازگزامن  هک  یسک  و  تسا ، هتفر  راکب  راّفک  نارـس  هرابرد   1 ْرفْکلا » َۀَِّمئَأ   » هژاو میرک ، نآرق  رد  هکنانچ  لطاب ، هار  رد  ای  دـشاب  قح 

. دوشیم هدیمان  تعامج » ماما   » دننکیم ءادتقا  وا 
«. يویند ینید و  روما  همه  رد  یمالسا  هعماج  رب  ریگارف  یناگمه و  تسایر  : » زا تسا  ترابع  تماما  مالک ، ملع  حالطصا  رد  اما 

. تسا مالسا  نید  زا  ییزج  یمالسا ، هعماج  يویند  روما  ریبدت  هنرگ  و  تسا ، تماما  ورملق  تعسو  رب  دیکأت  يارب  يویند »  » هملک رکذ  و 
( تباین ناونع  هب  هن  و   ) ًاتلاصا هک  یسک  و  دشاب ، لاعتم  يادخ  فرط  زا  هک  دوب  دهاوخ  عورـشم  یماگنه  یتسایر  نینچ  هعیـش ، هاگدید  زا 

موصعم ماما  عقاو ، رد  دوب . دـهاوخ  ناهانگ  زا  نوصم  زین  یمالـسا و  فراعم  ماکحا و  نایب  رد  اطخ  زا  موصعم  دـشاب  یماقم  نینچ  ياراد 
تجح مالـسا ، فراعم  نیناوق و  قیاقح و  نییبت  رد  وا  نانخـس  مه  دراد و  ار  تلاـسر  توبن و  زج  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ياـهبصنم  همه 

. دشابیم ۀعاطالا  بجاو  یتموکح  فلتخم  روما  رد  يو  ياهنامرف  مه  تسا و 
: دوشیم رهاظ  هلأسم  هس  رد  تماما ، عوضوم  رد  یّنس  هعیش و  فالتخا  بیترت ، نیدب 

. دشاب لاعتم  يادخ  فرط  زا  دیاب  ماما  هکنآ  تسخن 
. دشاب اطخ  زا  نوصم  يدادادخ و  ملع  ياراد  دیاب  هکنآ  مود 

. دشاب هانگ  زا  موصعم  دیاب  هکنآ  موس 
ماقم دنچ  ره  دندوب  موصعم  مه  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  هعیـش  داقتعا  هب  اریز  تسین  تماما  اب  يواسم  ندوب ، موصعم  هتبلا 

يرگید ناسک  ادخ  ءایلوا  نایم  رد  دیاش  دناهدوب و  تمـصع  ماقم  ياراد  زین  اهیلع ) هللا  مالـس   ) میرم ترـضح  هکنانچ  دنتـشادن ، ار  تماما 
قیرط زا  زج  موصعم  صخش  نتخانش  ًاساسا  میرادن و  نانآ  زا  یعالطا  ام  دنچ  ره  دناهتشاد  ار  یماقم  نینچ  زین 

*****
هیآ 12 هبوت ، هروس  ك : ر . . 1

هحفص 299) )
. تسین رّسیم  یهلا ، یفرعم 

شسرپ

؟ دنتشاد يرگید  یهلا  ياهبصنم  هچ  تلاسر ، توبن و  زا  ریغ  ص )  ) مالسا ربمایپ   - 1
؟ تسیچ یّنس  هعیش و  نیب  فالتخا  یلصا  هطقن   - 2

؟ تسا هتشاد  ییاهدمایپ  هچ  یهلا ، بصن  نودب  تماما  نتفریذپ   - 3
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. دینک نایب  ار  تماما  یحالطصا  يوغل و  يانعم   - 4
؟ دنمادک تماما  يداینب  لئاسم   - 5

ماما دوجو  هب  زاین   37

همّدقم

هحفص 303) )
زج تماما ، هرابرد  یّنـس  هعیـش و  فالتخا  هک  دنرادنپیم  نینچ  دـنرادن  يداقتعا  لئاسم  رد  يرگن  فرژ  قمعت و  هک  یناسک  زا  يرایـسب 

یلو هدرک  نییعت  هعماج ، روما  هرادا  رد  دوخ  ینیـشناج  يارب  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دـندقتعم  نایعیـش  هک  تسین  نیا 
، دیزگرب ًاصخش  ار  نیـشناج  وا  دندرک و  نییعت  ار  ییاورنامرف  دوخ ، هاوخلد  هب  مدرم  هتفرگن و  ماجنا  يزیچ  نینچ  هک  دندقتعم  تنـس  لها 
دـیدرگ و نییعت  یمومع  باختنا  اب  رگید  راـب  مراـهچ  هفیلخ  و  دـش ، هدرپس  يرفن  شـش  هورگ  کـی  هب  اورناـمرف  نییعت  موس ، هلحرم  رد  و 

یـسک ره  مراـهچ ، هفیلخ  زا  دـعب  يور ، نیا  زا  تسا و  هتـشادن  دوجو  ناناملـسم ، ناـیم  رد  اورناـمرف  نییعت  يارب  یـصاخ  شور  نیارباـنب ،
. دوب لاونم  نیمه  هب  رما  شیبامک  زین  یمالساریغ  ياهروشک  رد  هکنانچ  دش  ماقم  نیا  يدصتم  تشاد  يرتشیب  یماظن  تردق 

نییعت هرابرد  ّتنـس  لها  هک  دـندقتعم  ار  يزیچ  نامه  ماـما ، نیتسخن  نییعت  هراـبرد  نایعیـش  هک  دـننکیم  روصت  نینچ  نخـس : رگید  هب  و 
زا لوا ، هفیلخ  رظن  یلو  دشن  عقاو  مدرم  لوبق  دروم  ص )  ) مرکا ربمایپ  رظن  هک  توافت  نیا  اب  دنراد  داقتعا  لوا ، هفیلخ  فرط  زا  مود  هفیلخ 

! دش هتفریذپ  مدرم  فرط 
ّتنس لها  داقتعا  ساسارب  ص )  ) ادخ لوسر  ارچ  دوب و  هدروآ  تسد  هب  اجک  زا  ار  قح  نیا  لوا ، هفیلخ  هک  لاؤس  نیا  زا  رظن  فرـص  یلو 
يارب هنیدم  زا  نتفر  نوریب  ماگنه  هکنیا  اب  درک  اهر  تسرپرـس  یب  ار  یمالـسا  داینبون  هعماج  درکن و  يزوسلد  مالـسا ، يارب  يو  هزادنا  هب 

، داهج
هحفص 304) )

نیا زا  رظن  فرص  دوب ، هداد  ربخ  شتّما  رد  اههنتف  تافالتخا و  عوقو  زا  ترضح  نآ  دوخ  هکنیا  اب  درکیم و  نیعم  شدوخ  يارب  ینیشناج 
ماقم کی  تماما ، ایآ  هک  تسا ، نیا  رد  زیچ  ره  زا  لبق  یّنـس ، هعیـش و  فالتخا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًاساسا  رگید ، ياهلاؤس  اهلاؤس و 
مرکا ربمایپ  صخـش  یتح  هک  دندقتعم  نایعیـش  یعامتجا و  لماوع  عبات  يویند و  تنطلـس  کی  ای  تسا  یهلا  بصن  عیرـشت و  عبات  ینید و 
بصن اب  توبن  متخ  تمکح  عقاو ، رد  دنداد و  ماجنا  یهلا ، رما  هب  ار  نآ  هکلب  دنتشادن  دوخ  نیشناج  نییعت  رد  یلالدتـسا  شقن  مه  (ص )
نیمأت ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دعب  یمالسا  هعماج  ءافیتسالا  مزال  حلاصم  هک  تسا  یماما  نینچ  دوجو  اب  دراد و  طابترا  موصعم ، ماما 

. دوشیم
، یعرف یهقف  مکح  کی  ناونع  هب  هن  تسا  حرطم  يداقتعا » لصا   » کی ناونع  هب  هعیش  هاگدید  زا  تماما  ارچ  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 

نیا یعیـش ، مـالک  فرع  رد  ارچ  و  دـننادیم ، ربتعم  ماـما ، رد  ار  یهلا ) بصن  تمـصع ، يدادادـخ ، ملع   ) هناـگ هس  طیارـش  ناـشیا  ارچ  و 
هژاو ییوگ  هک  هنوگ  نادب  هدش  نیجع  یمالـسا ، هعماج  رب  ییاورنامرف  تموکح و  یهلا و  ماکحا  نتخانـش  رد  تیعجرم  موهفم  اب  میهافم 

. دنکیم تلالد  اهنآ  یگمه  رب  تماما ،
. میزادرپیم هدیقع  نیا  تّحص  نایب  هب  هعیش ، دیاقع  هعومجم  نایم  رد  نآ  تیعقوم  تماما و  موهفم  هب  هجوت  اب  کنیا 

ماما دوجو  ترورض 
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تمکح و  تسا ، یحو  هلیـسو  هب  يو  ییامنهار  هب  طونم  ناـسنا ، شنیرفآ  زا  فدـه  نتفاـی  ققحت  هک  دـش  نشور  مود  تسیب و  سرد  رد 
و دنزاس ، فرطرب  ار  يو  زاین  نیا  دنزومایب و  رـشب  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  هار  ات  دـیامرف  ثوعبم  ار  یناربمایپ  هک  هتـشاد  ءاضتقا  یهلا 

طیارش هک  یتروص  رد  نینچمه  و  دنناسرب ، تسا  رّسیم  ناشیا  رب  هک  یلامک  هلحرم  نیرخآ  ات  ار  نآ  دنزادرپب و  دعتـسم  دارفا  تیبرت  هب  زین 
. دنریگب هدهعب  ار  نید  یعامتجا  نیناوق  ءارجا  دشاب  دعاسم  یعامتجا ،

ربمایپ زا  دعب  تسا و  یندشان  خسن  ینادواج و  یناگمه و  مالسا ، سّدقم  نید  هک  میداد  حیضوت  مجنپ  یس و  مراهچ و  یس و  سرد  رد  و 
رد توبن  متخ  دمآ و  دهاوخن  يربمایپ  ص )  ) مالسا

هحفص 305) )
، ناهج نایاپ  ات  نآ  ءاقب  دشاب و  رشب  ياهزاین  همه  يوگخساپ  ینامسآ ، تعیرـش  نیرخآ  هک  دهدیم  قفو  ءایبنا  تثعب  تمکح  اب  یتروص 

. دشاب هدش  نیمضت 
هدرک نیمضت  یفیرحت  رییغت و  هنوگ  ره  زا  ار  زیزع  باتک  نیا  تینوصم  لاعتم ، يادخ  دراد و  دوجو  میرک ، نآرق  دروم  رد  تنامـض ، نیا 
اهدص ماجنا و  تیفیک  زامن و  تاعکر  دادعت  لثملا  یف  دوشیمن و  هدافتسا  همیرک  تایآ  رهاظ  زا  مالسا ، نیناوق  ماکحا و  همه  یلو  تسا .

تسین و نیناوق  ماکحا و  لیـصافت  نایب  ددـصرد  نآرق  ـالومعم  دروآ و  تسد  هب  میرک  نآرق  زا  ناوتیمن  ار  نآ  بحتـسم  بجاو و  مکح 
مدرم يارب  ار  اهنآ  ینآرق ) یحو  زا  ریغ   ) هدومرف اطع  وا  هب  ادـخ  هک  یملع  اب  ات  هتـشاذگ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هدـهعب  ار  اـهنآ  نییبت  میلعت و 

. دوشیم تباث  مالسا ، تخانش  يارب  لیصا  عبانم  زا  یکی  ناونع  هب  ترضح  نآ  ّتنس  رابتعا  تیجح و  بیترت ، نیدب  دنک 1 و  نایب 
هزاجا مالـسا ، نانمـشد  اب  گنج  لاس  هد  بلاطیبا و  بعـش  رد  ندوب  روصحم  لاس  دـنچ  دـننام  ترـضح  نآ  یگدـنز  راوشد  طیارـش  اـما 

يارب یتنامـض  دـنتفرگیم  ارف  باحـصا  هک  مه  هزادـنا  نامه  دـنک و  نایب  مدرم ، مومع  يارب  ار  مالـسا  نیناوق  ماـکحا و  همه  هک  دادیمن 
رد دـش و  عقاو  فـالتخا ، دروم  دوب  مدرم  رظنم  ییرم و  رد  اـهلاس  هک  ترـضح  نآ  نتفرگ  وضو  تیفیک  یتح  تشادـن و  ندـنام  ظوفحم 

ینادـنچ هزیگنا  تسه و  هدوب و  ناناملـسم  همه  تجاح  دروم  هنازور  هک  یلمع  دـشاب  فالتخا  ضرعم  رد  یلمع  نینچ  ماکحا  هک  ییاـج 
هک ینیناوق  ماکحا و  هژیو  هب  هدیچیپ  قیقد و  ماکحا  دروم  رد  يدمع  تافیرحت  لقن و  رد  هابتـشا  رطخ  درادن  يدمع  فیرحت  رییغت و  يارب 

دوب 2. دهاوخ  رتشیب  بتارم  هب  دنکیم  دروخرب  اههورگ  عفانم  دارفا و  ياهسوه  اب 
ات اهناسنا  همه  ياهزاین  يوگخـساپ  لماک و  نید  کی  ناونع  هب  دـناوتیم  مالـسا  نید  یماگنه  هک  دوشیم  نشور  تاکن ، نیا  هب  هجوت  اب 

ربمایپ تلحر  اب  هک  یحلاصم  دشاب  هدش  ینیب  شیپ  هعماج ، يرورض  حلاصم  نیمأت  يارب  یهار  نید ، نتم  رد  هک  دشاب  حرطم  ناهج ، نایاپ 
هتسیاش نیشناج  بصن  زج  يزیچ  هار ، نیا  تفرگیم و  رارق  تیوفت  دیدهت و  ضرعم  رد  ص )  ) مرکا

*****
هیآ 21، بازحا : هروس  ، 66 تایآ 64 -  لحن : هروس  هیآ 2 ، هعمج : هروس  هیآ 164 ، نارمع : لآ  هروس  هیآ 151 ، هرقب : هروـس  ك : ر . . 1

هیآ 7. رشح : هروس 
شیب نانآ  زا  یضعب  هب  هک  دناهدروآ  ریدغلا  باتک  رد  ار  ثیدح  ناگدننک  لعج  نازادرپ و  غورد  زا  نت  دصتفه  مان  هر )  ) ینیما همالع  . 2

(. دعب هب  ص 208 ، ج 5 ، ریدغلا ، . ) تسا هدش  هداد  تبسن  ثیدح ، رازهدص  کی  زا 
هحفص 306) )

، دنک نایب  شقیاقد  داعبا و  همه  اب  ار  نید  قیاقح  دناوتب  ات  دشاب  يدادادخ  ملع  ياراد  هک  ینیشناج  دوب . دهاوخن  ص )  ) مرکا لوسر  يارب 
زین ددرگن و  نید  رد  يدـمع  فیرحت  بکترم  دوشن و  عقاو  یناطیـش  یناسفن و  ياههزیگنا  ریثأـت  تحت  اـت  دـشاب  تمـصع  هکلم  ياراد  و 

دعاسم تروص  رد  نینچمه  دناسرب و  لامک  جرادم  نیرتیلاع  هب  ار  دعتـسم  دارفا  دریگب و  هدهعب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  یتیبرت  شقن  دـناوتب 
ناهج رد  ار  تلادع  قح و  دنک و  ءارجا  ار  مالسا  یعامتجا  نیناوق  دوش و  هعماج  روما  ریبدت  تموکح و  يّدصتم  یعامتجا ، طیارش  ندوب 
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. دهد شرتسگ 
ياهیگژیو همه  هک  یماما  دـشاب  موصعم  ماما  بصن  اب  مأوت  هک  دوب  دـهاوخ  یهلا  تمکح  اب  قفاوم  هک  یماگنه  توبن  متخ  هکنآ : لصاح 

. دشاب اراد  ار  تلاسر  توبن و  زج  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ 
فرط زا  دیاب  هکنیا  مه  و  يو ؛ يارب  تمـصع  ماقم  يدادادـخ و  ملع  موزل  مه  و  دوشیم ؛ تباث  ماما ، دوجو  ترورـض  مه  بیترت ، نیدـب 

قح ًاـتلاصا  هک  تسوا  هدومرف و  اـطع  یـسک  هچ  هب  ار  ياهکلم  نینچ  یملع و  نینچ  دـنادیم  هک  تسوا  اریز  دوـش  بصن  لاـعتم ، يادـخ 
. دهدب طیارش  دجاو  دارفا  هب  رتلزان  هبترم  رد  ار  یقح  نینچ  دناوتیم  دراد و  ار  شناگدنب  رب  تیالو 

زا نانآ  ندوب  بوصنم  ياعّدا  هن  دنتـسین و  لئاق  ءافلخ ، زا  کیچیه  يارب  ار  اهیگژیو  نیا  زا  کیچیه  ّتنـس ، لها  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال 
زجع تاهابتشا و  اهـشزغل و  زا  يدایز  دراوم  هکلب  ءافلخ . يارب  تمـصع  هکلم  يدادادخ و  ملع  ياعّدا  هن  دنراد و  ار  ربمغیپ  ادخ و  فرط 

هک دـناهدرک  لقن  لوا  هفیلخ  زا  هلمج  زا  دـناهدرک و  تبث  ناـشدوخ  ربتعم  ياـهباتک  رد  ار  مدرم  ینید  تـالاؤس  هب  ییوگخـساپ  زا  ناـشیا 
دیمان 1 و هدـشن ) باسح  هنالوجع و  راک  « ) هَتلَف  » ار لوا  هفیلخ  اب  تعیب  هک  دـناهدرک  لقن  مود  هفیلخ  زا  و  ینیرتعی » ًاناطیـش  یل  ّنا  : » تفگ
زا رتحضاو  ساّبع ، ینب  هیما و  ینب  ءافلخ  موس 3 و  هفیلخ  ياهشزغل  اما  2 و  رمع » کلهل  یلع  ول ال  : » دروآ نابز  هب  ار  هلمج  نیا  اـهراب  زین 

هاگآ بلاطم  نیا  زا  یفاک ، ردق  هب  دشاب  هتـشاد  نیملـسم  خـیرات  اب  ییانـشآ  كدـنا  سک  ره  دـشاب و  هتـشاد  هراشا  هب  يزاین  هک  تسا  نآ 
. دشابیم

هب هجوت  اب  دندقتعم و  هناگ  هدزاود  ناماما  رد  هناگ  هس  طیارش  دوجو  هب  هک  دنتسه  نایعیش  اهنت 
*****

ص 57. ج 3 ، ، 158 ص 142 ، ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ك : ر . . 1
. دعب هب  ص 93  ج 6 ، ریدغلا ، ك : ر . . 2
. دعب هب  ص 97  ج 8 ، ریدغلا ، ك : ر . . 3

هحفص 307) )
سرد رد  لاح ، نیع  رد  دوب . دـهاوخن  یلیـصفت  لیالد  هب  يزاین  رگید  دوشیم و  تباث  تماما ، هلأسم  رد  ناشیا  داقتعا  تّحـص  قوف ، نایب 

. درک میهاوخ  هراشا  ّتنس ، باتک و  زا  دافتسم  لیالد  زا  یضعب  هب  هدنیآ 

شسرپ

. دینک نایب  تنس  لها  هاگدید  اب  ار  نآ  فالتخا  تماما و  هلأسم  رد  هعیش  هاگدید   - 1
؟ دننادیم ربتعم  يداقتعا » لصا   » کی ناونع  هب  ار  تماما  نایعیش ، ارچ   - 2

. دینک نایب  ار  ماما  دوجو  ترورض   - 3
؟ دیآیم تسد  هب  نایب  نیا  زا  یجیاتن  هچ   - 4

ماما بصن   38

هراشا

هحفص 311) )
یناـهج و نید  ندوـب  لـماک  تسا و  یهلا  تمکح  فـالخ  موـصعم ، ماـما  بصن  نودـب  توـبن  متخ  هک  میداد  حیـضوت  نیـشیپ  سرد  رد 
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ماقم زج  هب  هک  ياهنوگ  هب  دندرگ  نییعت  وا  يارب  ياهتـسیاش  نانیـشناج  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  هب  طونم  مالـسا ، ینادواج 
. دنشاب يو  یهلا  بصانم  همه  ياراد  تلاسر ، توبن و 

: درک هدافتسا  دناهدرک  لقن  اهنآ  ریسفت  رد  یّنس  هعیش و  هک  یناوارف  تایاور  نآرق و  همیرک  تایآ  زا  ناوتیم  ار  بلطم  نیا 
«. ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمکَنیِد  ْمَکل  ُْتلَمکَأ  َمْوْیلا  : » دیامرفیم هدئام  هروس  زا  موس  هیآ  رد  هلمج  زا 

زا راّفک  يدیماان  هب  هراشا  زا  دعب  دش  لزان  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  لبق  هام  دنچ  اهنت  عادولا و  ۀّجح  رد  نیرّسفم  قافتا  هب  هک  هیآ  نیا 
مامت امـش  رب  ار  متمعن  و  لماک ، ار  امـش  نید  زورما  هک  دـنکیم  دـیکأت   … مکَنید » ْنِم  اورفک  نیذـّلا  َسِئی  َمویلا   » مالـسا يریذـپ  بیـسآ 

اب مأوت  هک  ماـمتا » لاـمکا و   » نیا هک  دوشیم  نشور  ـالماک  هدـش  دراو  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  رد  هک  یناوارف  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  و  مدرک ،
اریز تسا . هتفای  ققحت  لاعتم ، يادخ  فرط  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  يارب  نیشناج  بصن  اب  هدوب  مالـسا  يریذپ  بیـسآ  زا  راّفک  ندش  دیمون 

نودـب مالـسا  دنتـشادن  يروکذ  دـنزرف  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  ص )  ) ادـخ لوسر  تافو  زا  دـعب  هک  دنتـشاد  راظتنا  مالـسا ، نانمـشد 
نید يو  يارب  نیشناج  بصن  اب  یلو  دریگ ، رارق  لاوز  فعض و  ضرعم  رد  دنامب و  تسرپرس 

هحفص 312? )
تفر 1. داب  رب  نارفاک  دیما  دیسر و  مامت  ّدح  رس  هب  یهلا  تمعن  و  لامک ، باصن  هب  مالسا 

دـندرک و عمج  مخ » ریدـغ   » لـحم رد  ار  جاـجح  همه  عادولا  ۀـجح  زا  تشگزاـب  ماـگنه  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  دوب  نینچ  نآ ، تیفیک  و 
تیالو امـش  رب  لاـعتم  يادـخ  فرط  زا  نم  اـیآ   2 مکِـسُْفنَأ » ْنِم  مِکب  یلوأ  تسلأ  : » دـندرک لاؤـس  ناـشیا  زا  یلّـصفم  هبطخ  داریا  نـمض 

ُتنک نَم  : » دندومرف دـندرک و  دـنلب  مدرم  ربارب  رد  ار  وا  هتفرگ  ار  ع )  ) یلع لغب  ریز  هاگنآ  دـنداد ، تبثم  باوج  ادـصکی  یگمه  مرادـن ؟
دندرک و تعیب  ترضح  نآ  اب  راّضح  همه  سپس  دندومرف . مالعا  ترـضح ، نآ  يارب  ار  یهلا  تیالو  بیترت ، نید  هب  و  هالوم » یلَعَف  هالوم 

ّلک یلوم  يالوم و  َتْحَبْـصأ  یلع ، ای  کـل  ّخـی  ّخـی  : » تفگ تینهت  ناونع  هب  ع )  ) یلع ناـنمؤمریما  اـب  تعیب  نمـض  مود  هفیلخ  هلمج ، زا 
.3 ۀنمؤم » نمؤم و 

ربمایپ و  ًانیِد » َمالْسِْإلا  ُمَکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمکَنیِد  ْمَکل  ُْتلَمکَأ  َمْوْیلا  : » دش لزان  هفیرش ، هیآ  نیا  هک  دوب  زور  نیا  رد  و 
«. يدعب یلع  ُۀیالو  ِهّللا  ِنید  ُمامت  یتَّوبن و  ُمامَت  : » دندومرف دنتفگ و  ریبکت  ص )  ) مرکا

ادخ لوسر  زا  دنتـساخرب و  اج  زا  رمع  رکبوبا و  هک  تسا  هدمآ  دناهدرک  لقن  زین  ینیومح )  ) ّتنـس لها  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  یتیاور  رد 
. تسا تماـیق  زور  اـت  نم  ءایـصوا  یلع و  صوـصخم  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ یلع  صوـصخم  تیـالو ، نـیا  اـیآ  هـک  دندیـسرپ  (ص )

ْنِم نمؤم  ّلک  یلو  یتَُّما و  یف  یتفیلخ  ییـصو و  یثراو و  يریزو و  یخأ و  یلع  : » دندومرف دنتـسه ؟ یناسک  هچ  امـش  ءایـصوا  دندیـسرپ :
ُهَنوق و ِرافی  ال  نآرقلا ، عم  مه  مهعم و  نآرقلا  دحاو ، دعب  ًادحاو  نیسحلا  ینبا  ْدلُو  نم  ُۀعست  َّمث  نیسحلا ، ینبا  ّمث  نسحلا ، ینبا  ّمث  يدَعب ،

.4 َضوحلا » یلع  اودِری  یّتح  مُهقِرافی  ال 
مالعا ًامـسر  ار  ع )  ) نانمؤمریما تماما  هک  دندوب  هدـش  رومأم  البق  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوشیم  هدافتـسا  دّدـعتم ، تایاور  زا  هچنآ  بسح  رب 

، يور نیا  زا  دننز . زابرـس  نآ ، نتفریذپ  زا  دننک و  ترـضح  نآ  یـصخش  رظن  رب  لمح  ار  راک  نیا  مدرم ، ادابم  هک  دنتـشاد  میب  یلو  دننک 
یبسانم تصرف  یپ  رد 

*****
. دینک هعجارم  نازیملا  ریسفت  هب  هیآ ، نیا  تلالد  نوماریپ  رتشیب  حیضوت  يارب  . 1

«. مِهِسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ِیبَّنلا   » بازحا هروس  زا  ( 6  ) هیآ هب  هراشا  . 2
. ریدغلا راونالا و  تاقبع  هب  دینک  عوجر  ثیدح ، نیا  تلالد  دنس و  ندوب  یعطق  تابثا  يارب  ك : ر . . 3

. ینیومح دئارف  زا  لقن  هب  ثیدح 4 ، باب 58 ، مارما ، دیاغ  ك : ر . . 4
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هحفص 313) )
امَف ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  کِّبَر  ْنِم  کَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهیَأ  ای  : » دـش لزاـن  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنیا  اـت  دوش  مهارف  راـک  نیا  هنیمز  هک  ندوب 

تسا و رگید  ياـهمایپ  همه  اـب  گنـسمه  هک  یهلا  ماـیپ  نیا  غـیلبت  موزل  رب  دـیکأت  نمـض  1 و  ساـّنلا » َنِم  کُمِـصْعی  ُهّللا  َو  ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب 
نوصم نآ ، ياهدـمایپ  زا  ار  وت  لاعتم  يادـخ  هک  داد  هدژم  ترـضح  نآ  هب  دـشابیم  یهلا  تلاـسر  ّلـک  غیلبت  كرت  هلزنمب  نآ  ندـناسرن 

، يور نیا  زا  تسین . اور  نیا ، زا  شیب  ریخأت  هدیـسر و  ارف  بسانم ، نامز  هک  دنتفایرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هیآ ، نیا  لوزن  اب  تشاد . دـهاوخ 
دندیزرو 2. تردابم  هفیظو ، نیا  ماجنا  هب  مخ  ریدغ  رد 

شتلاسر نارود  لوط  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هنرگ  دوب و  مدرم  زا  تعیب  نتفرگ  یمـسر و  مـالعا  تشاد  زور  نیا  هب  صاـصتخا  هچنآ  هتبلا 
هک یماگنه  تثعب ، نیزاغآ  ياهلاس  نامه  رد  دندوب و  هدرک  دزشوگ  ار  ع )  ) یلع نانمؤمریما  ینیشناج  نوگانوگ ، ياهتروص  هب  اهراب و 
نم نیـشناج  دریذپب  ارم  توعد  هک  یـسک  نیتسخن  دندومرف : نادـنواشیوخ  همه  روضح  رد  دـش  لزان   3 َنِیبَْرقَْألا » کَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  َو   » هیآ

دوب 4. ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  داد  تبثم  خساپ  هک  یسک  نیتسخن  نیقیرف ، قافتا  هب  دوب و  دهاوخ 
ناونع هب  هک  یناسک  تعاـطا  دـش و  لزاـن  ْمْکنِم » ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی   » هیآ هک  یماـگنه  زین  و 

نآ زا  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  داد  رارق  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تعاطا  گنـسمه  ار  ناشیا  تعاـطا  درک و  بجاو  قلطم ، روط  هب  رمـالااولوا » »
ُۀمئأ رباج و  ای  ییافلخ  مُه  : » دومرف دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  هدـش  امـش  تعاـطا  هب  نورقم  ناـشتعاطا  هک  رمـالااولوا »  » نیا دیـسرپ : ترـضح 

ةاروتلا یف  فورعملا  یلع  نب  دمحم  ّمث  نیـسحلا ، نب  یلع  ّمث  نیـسحلا ، ّمث  نسحلا ، ّمث  بلاط ، یبأ  نب  یلع  مُهلّوأ  يدـَعب . ْنِم  َنیملـسملا 
نب دمحم  ّمث  یسوم ، نب  یلع  ّمث  رفعج ، نب  یسوم  ّمث  دّمحم ، نبرفعج  قداصلا  ّمث  مالـسلا  یّنم  ُهأَْرقاَف  ُهَتیَقل  اذإف  رباج ، ای  ُهکِرُْدتَـس  رقابلاب 

هّللا ُۀّجح  یینک  ییمَس و  ّمث  یلع ، نب  نسحلا  ّمث  دمحم ، نب  یلع  ّمث  یلع ،
*****

. دینک هعجارم  نازیملا  ریسفت  هب  هیآ ، نیا  تلالد  نوماریپ  رتشیب  حیضوت  يارب  هیآ 67 . هدئام ، هروس  ك  ر . . 1
، ساّبع نبا  يردخ ، دیعسوبا  مقرا ، نبدیز  دناهدرک : لقن  ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  زا  رفن  تفه  زا  ّتنس  لها  ناگرزب  ار  عوضوم  نیا  . 2

ج 1. ریدغلا ، ك : ر . دوعسم . نبا  هریرهوبا و  بزاع ، نبءارب  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج 
هیآ 214. ءارعش ، هروس  ك : ر . . 3

(. هعجارم 20  ) تاعجارملا ریدغلا ، راونالا ، تاقبع  ك : ر . . 4
هحفص 314) )

هدنز ع )  ) رقاب ترـضح  تماما  نامز  ات  رباج  ص )  ) مرکا ربمایپ  ییوگـشیپ  قبط  … 1 و  یلع » نب  نسحلا  نبا  هداـبع  یف  ُُهتیَقب  هِـضْرَا و  یف 
. درک غالبا  ناشیا  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  مالس  دنام و 

نب یلع  نأـش  رد  دومرف : مدرک . لاؤس  ع )  ) قداـص ماـما  زا  رمـالااولوا  هیآ  هراـبرد  تفگ : هک  هدـش  لـقن  ریـصبوبا  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
هدرکن یفّرعم  مانب ، ار  ع )  ) شتیب لها  یلع و  میرک ، نآرق  ارچ  دنیوگیم  مدرم  مدرک : ضرع  تسا . هدش  لزان  نیـسح  نسح و  بلاطیبا و 

نآ هک  دوب  ص )  ) ادخ لوسر  نیا  و  دربن ، تعکر  راهچ  تعکر و  هس  زا  یمـسا  دـش  لزان  هک  زامن  هیآ  يوگب : ناشیا  هب  دـندومرف : تسا ؟
وا دـنک و  ریـسفت  مدرم  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسیابیم  مه  ار  هیآ  نیا  ّجـح و …  تاکز و  تاـیآ  نینچمه  درک ، ریـسفت  مدرم  يارب  ار 

: دومرف نینچ 
امُه َدِروی  یّتح  امُهَنَیب  َقِّرَفی  ْنأ ال  ّلجوّزع  هّللا  ُتلأَس  ّینإف  یتیب ، ِلها  هّللا و  باتکب  ْمکیـصوا  : » دومرف زین  و  هالوم » یلَعَف  هالوم  ُتنک  نَم  »

تـساوخرد لجوزع  يادخ  زا  انامه  متیب ، لها  ادخ و  باتک  تمزالم )  ) هب منکیم  شرافـس  ار  امـش  ینعی  ِکلذ » یناطْعأَف  َضوحلا  یَلَع 
تباجا ارم  تساوخرد  لاعتم  يادخ  و  دزاس ، دراو  نم  رب  ار  ناشیا  رثوک  ضوح  رد  ات  دزادـنین  ییادـج  متیب ، لها  نآرق و  نایم  هک  مدرک 
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.2 ۀلالض » باب  یف  ْمکولِخْدی  َنل  َو  يدُه  ِباب  نم  مکوُجِرْخی  َْنل  ْمُهَّنِا  ْمْکنِم  ُمَلْعأ  ْمُهَّنَاَف  مُهومّلَُعت  ال  : » دومرف زین  درک و 
دراو تلالـض ، باب  رد  جراخ و  تیادـه ، باب  زا  ار  امـش  زگره  انامه  دـنرتاناد . امـش  زا  ناشیا  هک  دـییاینرب  ناشیا  میلعت  ماقم  رد  ینعی : [

. ] دنزاسیمن
یّتح اقرتفی  نل  امّهنِا  یتَیب  لْهَا  َو  ِهّللا  َباتک  ِنیلقّثلا  مکیف  كراـت  ّینإ  : » دومرف شتاـیح  ياـهزور  نیرخآ  رد  هلمج  زا  اـهراب و  نینچمه  و 

اهراب زین  4 و  قرَغ » اهنع  َفّلَخت  ْنَم  َو  اَجن  اَِهبکَر  نَم  حون  ِۀَنیفَـس  ُلَـثَم  ْمکیف  یتَیب  لـهأ  َلَـثَم  َّنإ  ـالأ  : » دومرف زین  3 و  ضوحلا » یَلَع  ادری 
لاجم هک  يرگید  ثیدح  اههد  زین  5 و  يدَعب » نمؤم  َلک  یلو  تنا  : » دومرف ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  باطخ 

*****
ص 494. ةّدوملا : عیبانی  و  ص 123 ، ج 3 ، ةادهلا : تابثا  و  ص 267 ، ج 10 ، میدق ،) ط   ) مارملا ۀیاغ  ك : ر . . 1

ص 265. ج 3 ، میدق ،) ط   ) مارملا ۀیاغ  ك : ر . . 2
لوسر زا  ددعتم  قرط  هب  كردتسم  بحاص  ییاسن و  يذمرت و  هلمج  زا  تنس  لها  ناگرزب  هک  تسا  رتاوتم  تایاور  زا  زین  ثیدح  نیا  . 3

. دناهدرک لقن  ص )  ) ادخ
ص 151. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ك : ر . . 4

ص 438 و ج 4 ، ص 331 ، ج 1 ، لبنح : نبا  دنسم  ص 103 ، رجح : نبا  قعاوص  ص 111 ، ص 134 ، ج 3 ، مکاح : كردتسم  ك : ر . . 5
…

هحفص 315) )
تسین 1. اهنآ  هب  هراشا 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  نآ  تلالد  تسا ؟ ماما  بصن  هب  طوبرم  نآرق ، هیآ  مادک   - 1
. دینک نایب  ار  تماما  هب  ع )  ) نانمؤمریما ندش  بوصنم  نایرج   - 2

؟ دندرک مادقا  راک ، نیا  هب  هک  دش  هنوگچ  دنتخادنایم و  ریخأت  هب  ار  ترضح  نآ  تماما  مالعا  ص )  ) مرکا ربمایپ  ارچ   - 3
؟ دراد ع )  ) همئا ریاس  تماما  رب  تلالد  تایاور ، زا  مادک   - 4

. دینک نایب  ار  دراد  تیب  لها  تماما  هب  هراشا  هک  یتایاور  ریاس   - 5
*****

. یسلجم راونالاراحب  قودص و  موحرم  زا  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ك : ر . . 1

ماما ملع  تمصع و   39

همّدقم

هحفص 319) )
فرط زا  دـیاب  ماما  هکنآ  یکی  تسا : هلأـسم  هس  رد  تماـما ، عوضوم  نوماریپ  یّنـس  هعیـش و  فـالتخا  هک  میتفگ  مشـش  یـس و  سرد  رد 

یـس و سرد  رد  دشاب و  يدادادخ  ملع  ياراد  دیاب  هکنآ  موس  و  دشاب ، تمـصع  هکلم  ياراد  دیاب  هکنآ  رگید  دوش ، بصن  لاعتم  يادـخ 
مهیلع  ) همئا ندوب  رب  بوصنم  یلقن  لیالد  زا  یضعب  هب  متـشه  یـس و  سرد  رد  میدرک و  تابثا  یلقع ، نایب  کی  اب  ار  هلأسم  هس  ره  متفه 
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. میزادرپیم ناشیا  يدادادخ  ملع  تمصع و  نایب  هب  سرد  نیا  رد  کنیا  میدرک و  هراشا  لاعتم ، يادخ  فرط  زا  مالسلا ) ةولصلا و 

ماما تمصع 

ناوتیم تسا  هدوـمرف  اـطع  ع )  ) ناشنادـنزرف بلاـطیبا و  نب  یلع  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  یهلا  تسا  یبـصنم  تماـما ، هکنیا  تاـبثا  زا  دـعب 
هانگ هب  هدولآ  هک  یناسک  هب  ار  یهلا  بصانم  ءاـطعا  هک   1 نیِِملاّظلا » يِدْهَع  ُلانی  ال  : » درک طابنتسا  هفیرش ، هیآ  نیا  زا  ار  ناشیا  تمـصع 

. دنکیم یفن  دنشاب 
هدافتـسا تسا  هداد  رارق  ص )  ) ادـخ لوسر  تعاطا  نیرق  ار  نآ  هدرمـش و  مزال  ار  ناشیا  زا  قلطم  تعاطا  هک   2 ِْرمَأـْلا » ِیلوُأ   » هیآ زا  زین  و 

اب یتافانم  ناشیا  تعاطا  هاگچیه  هک  دوشیم 
*****

هیآ 124. هرقب ، هروس  ك : ر . . 1
هیآ 59. ءاسن ، هروس  ك : ر . . 2

هحفص 320) )
. تسا تمصع  تنامض  يانعم  هب  قلطم ، روط  هب  ناشیا  تعاطا  هب  رما  سپ  تشاد  دهاوخن  لاعتم  يادخ  تعاطا 

َو ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمْکنَع  َبِهْذـِیل  ُهّللا  ُدـیِری  امَّنِإ  : » درک تابثا  ریهطت ، هیآ  اـب  ناوتیم  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  تمـصع  نینچمه 
هب صاصتخا  هک  هدارا  نیا  سپ  درادن ، یسک  هب  صاصتخا  ناگدنب ، ریهطت  هرابرد  یهلا  یعیرـشت  هدارا  هک  نایب  نیا  اب   1 ًاریِهْطَت » ْمکَرِّهَطی 

2 و ُنوکیَف » ْنک  َُهل  َلوُقی  ْنَأ  ًائیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  : » دـیامرفیم هکنانچ  تسا  ریذـپان  فّلخت  یهلا و  ینیوکت  هدارا  دراد  ع )  ) تیب لـها 
ءارهز ترـضح  تمـصع  هب  دقتعم  هک  هعیـش  زج  هب  دنرادن  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  نابوسنم  زا  يدیلپ  سجر و  هنوگ  ره  یفن  قلطم و  ریهطت 

دنتسه 3. مالسلا ) ةولصلا و  مهیلع   ) هناگ هدزاود  همئا  و  اهیلع ) هللا  مالس  )
رد هفیرـش ، هیآ  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  دناهدرک  لقن  تنـس  لها  ءاملع  ار  اهنآ  بلغا  هک  تیاور  داتفه  زا  شیب  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال 
هیآ نیا  یلع ! ای  دندومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) نانمؤمریما زا  قودص  خیش  تسا 4 و  هدش  لزان  هبیط ) هسمخ   ) نأش

. تسا هدش  لزان  وت  لسن  زا  ناماما  نیسح و  نسح و  وت  هرابرد 
يو زا  دـعب  و  یلع ، شدـنزرف  يو  زا  دـعب  و  نیـسح ، دـعب  و  نسح ، دـعب  و  یلع ، ای  وت  دومرف : دـنرفن ؟ دـنچ  امـش  زا  دـعب  ناماما  مدیـسرپ 

شدنزرف يو  زا  دعب  و  یلع ، شدـنزرف  يو  زا  دـعب  و  یـسوم ، شدـنزرف  يو  زا  دـعب  و  رفعج ، شدـنزرف  يو  زا  دـعب  و  دـمحم ، شدـنزرف 
. ادخ تجح  شدنزرف  سپس  و  نسح ،

یناسک هچ  مان  اهنیا  هک  مدیـسرپ  لاعتم  يادـخ  زا  نم  و  تسا ، هتـشون  یهلا  شرع  قاس  رب  ناشیا  ياهمان  نینچ ، نیا  دومرف : هفاضا  هاـگنآ 
دوب 5. دنهاوخ  نم  تنعل  دروم  ناشیا  نانمشد  دنموصعم و  هدش و  ریهطت  هک  دنتسه  وت  زا  دعب  ناماما  ناشیا  دمحم ، ای  دومرف : تسا ؟

*****
هیآ 33. بازحا ، هروس  ك : ر . . 1

هیآ 82. سی ، هروس  ك : ر . . 2
«. میرکلا نآرقلا  یف  ۀیالولا  ۀمامالا و   » باتک نازیملا و  ریسفت  هب  دینک  عوجر  هیآ ، نیا  نوماریپ  رتشیب  حیضوت  يارب  . 3

.293 ص 287 -  مارملا ، ۀیاغ  ك : ر . . 4
ص 293. ج 6 ، میدق ،) ط   ) مارملا ۀیاغ  ك : ر . . 5

هحفص 321) )
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، نآ زا  هاگچیه  هک  دندرک  دیکأت  دنداد و  رارق  نآرق  گنسمه  ار  دوخ  ترتع  تیب و  لها  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  نیلقث »  » ثیدح نینچمه 
یلمع تقرافم  دشاب  يوهس  تروص  هب  رگا  یتح  هانگ  نیرتکچوک  باکترا  اریز  دشابیم  ناشیا  تمصع  رب  ینشور  لیلد  دنوشیمن  ادج 

. تسا نآرق  زا 

ماما ملع 

ْمُهومِّلُعت ال  : » دومرف ناشیا  هرابرد  هکنانچ  دـندوب  دـنم  هرهب  ترـضح ، نآ  مولع  زا  مدرم  ریاـس  زا  شیب  ص )  ) ربمغیپ تیب  لـها  کـش  یب 
نیرخآ ات  هتفای و  شرورپ  ص )  ) ادـخ لوسر  ناـماد  رد  یکدوک  نارود  زا  هک  ع )  ) ناـنمؤمریما صخـش  ًاـصوصخم   1 مْکنِم » ُمَلْعأ  ْمُهَّنِاَـف 

اَنَا : » دومرف يو  هرابرد  و  دوب ، ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  قیاـقح  مولع و  نتفرگارف  ددـصرد  هراومه  و  يو ، مزـالم  ترـضح  نآ  رمع  تاـظحل 
ُّلک َو  باب ، َْفلَا  ینَمَّلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  َّنِا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ع )  ) نانمؤمریما دوخ  زا  2 و  اُهباب » یلَع  َو  ِْملِْعلا  ُۀَنیدَم 

3 ِباطِْخلا » َلْصَف  َو  ایالَْبلا  َو  ایانَْملا  َْملِع  ُتِْملَع  َو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوی  یِلا  ُنوکی  ام  َو  َناک  ام  ُتِْملَع  یّتح  باب ، َْفلَا  ِکلذَف  ِباب  َْفلَا  ُحَـتْفی  باب 
ات باب ، رازه  رازه  دوشیم  ًاـعومجم  دـیاشگیم و  رگید  باـب  رازه  یباـب  ره  هک  تخومآ  نم  هب  ملع  باـب  رازه  ص )  ) ادـخ لوسر  ینعی 

( قحب يرواد   ) باطخلا لصف  و  اهتبیـصم ) اهگرم و   ) ایالب ایانم و  ملع  مدـش و  هاگآ  دوب  دـهاوخ  تمایق  زور  ات  هدوب و  هچ  ره  زا  هک  اجنآ 
. میتفرگ ارف  ار 

یعون زا  ناشیا  هکلب  تسا  هدوبن  دندوب  هدینش  هطساو  اب  ای  هطساو  یب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هچنآ  هب  رـصحنم  ع )  ) تیب لها  همئا  مولع  یلو 
رـضخ و هب  هک  یماهلا  ریظن  تسا  هدـشیم  هضاـفا  ناـشیا  هب   4 ثیدـحت »  » و ماهلا »  » تروص هب  هک  دـناهدوب  دـنم  هرهب  زین  يداـعریغ  مولع 

هب ریبعت  میرک ، نآرق  رد  ًاضعب  هدش 6 و  مالسلا ) مهیلع   ) یسوم ردام  میرم و  ترضح  نینرقلاوذ 5 و 
*****

ص 294. ج 1 ، یفاک : لوصا  ص 265 ، مارملا : ۀیاغ  ك : ر . . 1
ۀحـصب یلعلا  کلملا » حـتف   » مانب یباتک  ّتنـس  لـها  ءاـملع  زا  یکی  هک  تسا  نیا  بلاـج  ص 226 ، ج 3 ، مکاـح ، كردتـسم  ك : ر . . 2

. تسا هدیسر  پاچ  هب  هرهاق  رد  لاس 1354 ه  رد  هک  هتشون  یلع  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
ص 296. ج 1 ، یفاک : لوصا  ص 88 ، ةدوملا : عیبانی  ك : ر . . 3

ص 264 و ص 270. ۀجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  ك : ر . . 4
ص 268. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك : ر . . 5

هیآ 7. صصق : هروس  هیآ 38 ، هط : هروس  ، 21 هیآ 17 -  نارمع : لآ  هروس  ، 98 هیآ 65 -  فهک : هروس  ك : ر . . 6
هحفص 322) )

هب تیلوفط  نینـس  رد  هک  ع )  ) راهطا همئا  زا  یـضعب  هک  هدوب  یملع  نینچ  اب  و  تسین ، توبن  یحو  نآ ، زا  روظنم  هتبلا  هک  هدیدرگ  یحو » »
. دنتشادن نارگید  زا  يریگارف  مّلعت و  هب  يزاین  دندوب و  هاگآ  زیچ  همه  زا  دندیسریم  تماما  ماقم 

تـسا تباث  اهنآ  تیجح  ناشیا ، تمـصع  هب  هجوت  اب  هدـش و  لقن  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  دوخ  زا  هک  یناوارف  تاـیاور  زا  بلطم  نیا 
یـصاخشا ای  صخـش  زا  هک  مینکیم  هراشا  میرک ، نآرق  زا  هیآ  هب  میزادرپب  اهنآ  زا  ياهنومن  رکذ  هب  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دوشیم . هدافتـسا 

ُْلق : » تسا نیا  هیآ  نآ  و  دـنکیم ، یفرعم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تیناّقح  رب  دـهاش  ناونع  هب  هدرک  داـی   1 باتْکلا » ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم   » ناونع هب 
دراد باتکلا  ملع  هک  یـسک  ادـخ و  امـش ، نم و  ناـیم  تداهـش  يارب  وگب   2 ِباـتْکلا » ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم  َو  ْمکَنَیب  َو  ِینَیب  ًادیِهَـش  ِهّللاـِب  یفک 

. دنکیم تیافک 
یتداهش نینچ  هتسیاش  ار  وا  باتکلا ، ملع  نتشاد  هدش و  هداد  رارق  لاعتم  يادخ  تداهـش  نیرق  وا  تداهـش  هک  یـسک  نینچ  کش ، نودب 
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. تسا هدوب  دنمجرا  سب  یماقم  ياراد  هدرک 
ُهُوْلتی َو  ِهِّبَر  ْنِم  ۀَـنَیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  : » تسا هدرمـش  ص )  ) ادـخ لوسر  ْوِلت » یلاـت   » ار وا  هدرک و  دـهاش  نیا  هب  هراـشا  زین  يرگید  هیآ  رد 
قرط زا  يدّدعتم  تایاور  تسوا و  تیب  لها  و  ص )  ) ادخ لوسر  نادـناخ  زا  دـهاش  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ْهنِم »  » هملک 3 و  ُْهنِم » ٌدِهاش 

. تسا ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دهاش ، نیا  زا  روظنم  هک  هدش  لقن  ّتنس ، لها  هعیش و 
نب هللادـبع   » دـنزرف هک  مدوب  ع )  ) رقاـب ماـما  روضح  رد  يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاـطع  نب  هللادـبع  زا  یعفاـش  یلزاـغم  نبا  هلمج  زا 
ْنَم  » زا روظنم  ایآ  مدیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  درک ، روبع  دروآ ) مالـسا  ص )  ) ادـخ لوسر  نامز  رد  هک  باتک  لها  ءاملع  زا  یکی  « ) مـالس
امَّنِإ  » هیآ و  ْهنِم » ٌدِـهاش  ُهُوْلتی  َو   » هیآ هک  تسا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  روظنم  هکلب  هن ، دومرف : تسا ؟ صخـش  نیا  ردـپ  ِباـتْکلا » ُْملِع  ُهَدـْنِع 

زا روظنم  هک  هدـش  لقن  نیقیرف  قرط  زا  تیاور  نیدـنچ  زین  تسا و  هدـش  لزان  وا  نأـش  رد  زین   4 … اُونَمآ » َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُـسَر  َو  ُهّللا  ُمکِیلَو 
نب یلع  دوه ، هروس  رد  دهاش » »

*****
هیآ 43. دعر ، هروس  . 1
هیآ 43. دعر ، هروس  . 2
هیآ 17. دوه ، هروس  . 3

هیآ 55. هدئام ، هروس  . 4
هحفص 323) )

. تسا هدوبن  یسک  ترضح  نآ  زج  نآ  قادصم  هک  دوشیم  نشور  ْهنِم »  » هدش دای  یگژیو  هب  هجوت  اب  دشابیم 1 و  ع )  ) بلاطیبا
هدمآ میرک  نآرق  رد  هک  سیقلب  تخت  راضحا  و  ع )  ) نامیلس ترضح  ناتـساد  رد  هک  دوش  نشور  یماگنه  باتکلا » ملع   » نتـشاد تیمها 
یسک ینعی   2 … ُکفْرَط » کَیلِإ  َّدـَتْری  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  کِیتآ  اَنَأ  ِباتْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاق  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  رد  مینک  تقد  تسا 

 … ینز مه  هب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  منکیم  رضاح  ار  سیقلب  تخت  نم  تفگ : تشاد  باتکلا  ملع  زا  ياهرهب  هک 
سدح ناوتیم  اجنیا ، زا  و  تسا ، هتشاد  يزیگنا  تفگـش  رثا  نینچ  باتکلا  ملع  زا  یخرب  زا  ندوب  هاگآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ ، نیا  زا 

هک یثیدـح  رد  ع )  ) قداص ماـما  هک  تسا  ياهتکن  نیا ، تشاد و  دـهاوخ  رب  رد  ار  يرت  میظع  راـثآ  هچ  باـتکلا  ملع  همه  نتـشاد  هک  دز 
: دناهتخاس ناشن  رطاخ  هدرک  لقن  ریدس » »

، بضغ تلاح  اب  ترـضح  نآ  هک  میدوب  ع )  ) قداص ماما  ینوریب )  ) سلجم رد  ریثک  نب  دواد  زاّزب و  يایحی  ریـصبوبا و  نم و  دیوگ : ریدس 
لاعتم يادخ  زج  هک  یتروص  رد  میراد ! بیغ  ملع  ام  دننکیم  نامگ  هک  یمدرم  زا  تسا  بجعت  دندومرف : نتـسشن  زا  سپ  دـندش و  دراو 

تسا 3. هتفر  قاطا  مادک  رد  متسنادن  درک و  رارف  وا  منک ، هیبنت  ار  مزینک  متساوخ  نم  و  درادن ، بیغ  ملع  یسک 
ضرع میتفر و  ترضح  نآ  هارمه  رسیم ، ریصبوبا و  نم و  دنورب  ینوردنا )  ) ناشلزنم هب  هک  دنتساخرب  ترـضح  هک  یماگنه  دیوگ : ریدس 

بیغ ملع  ياعّدا  یلو  دـیراد  یناوارف  مولع  امـش  هک  میدـقتعم  ام  و  میدینـش ، دـیتفگ  زینک  هرابرد  هک  ینانخـس  ام  میوش ، تیادـف  میدرک ،
. مینکیمن امش  هرابرد 

اَنَأ ِباتْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  : » ياهدناوخ ار  هیآ  نیا  دومرف : ارچ . مدرک  ضرع  ياهدناوخن ؟ نآرق  رگم  ریدس ، يا  دومرف : ترـضح 
: متفگ ُکفْرَط » کَیلِإ  َّدَتْری  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  کِیتآ 

*****
.361 ص 359 -  میدق ،) ط   ) مارملا ۀیاغ  ك : ر . . 1

هیآ 40. لمن ، هروس  . 2
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هک یبیغ  ملع  زا  روظنم  هک  تسناد  دیاب  دناهدرک و  نایب  نامرحمان ، روضح  رطاخب  ار  نانخـس  نیا  هک  دوشیم  نشور  ثیدـح  هلابند  زا  . 3
: درک لاؤس  هک  یـسک  باوج  رد  ع )  ) نانمؤمریما هکنانچ  دشاب ، هتـشادن  میلعت  هب  جایتحا  هک  تسا  یملع  دراد  لاعتم  يادخ  هب  صاصتخا 

یحو ناشیا  هب  هک  یبیغ  مولع  زا  ادخ  ءایلوا  زا  يرایسب  ءایبنا و  همه  هنرگ  و  ْملِع » ِيذ  نم  مّلعت  وه  اّمنا  : » دومرف دیراد ؟ بیغ  ملع  امش  ایآ 
ّانِإ : » دش ماهلا  ع )  ) یسوم ترضح  ردام  هب  هک  تسا  یبیغ  ربخ  نیا  نآ ، ریذپان  کیکـشت  دراوم  زا  یکی  و  دناهدوب ، علطم  هدشیم  ماهلا  ای 

(. هیآ 7 صصق ، هروس  « ) نِیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاج  َو  کَیلِإ  ُهوُّداَر 
هحفص 324) )

هزادناب دومرف : دییامرفب . امـش  مدرک : ضرع  تشاد ؟ باتکلا  ملع  زا  هزادنا  هچ  صخـش  نیا  هک  ینادیم  دومرف : ماهدناوخ . موش ، تیادـف 
: متفگ باتْکلا ؟» ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمکَنَیب  َو  ِینَیب  ًادیِهَـش  ِهّللِاب  یفک  ُْلق   » ياهدـناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : سپـس  روانهپ ! يایرد  زا  ياهرطق 

یسک نآ  مدرک : ضرع  دراد ؟ باتکلا  ملع  زا  یکدنا  هرهب  هک  یـسک  ای  تسا  رتاناد  دراد  ار  باتک  همه  ملع  هک  یـسک  نآ  دومرف : يرآ .
همه ملع  مسق  ادـخ  هب  تسام ، دزن  باـتک  همه  ملع  مسق ، ادـخ  هب  دومرف : شکراـبم  هنیـس  هب  هراـشا  اـب  سپ  دراد . ار  باـتک  همه  ملع  هک 

. مینکیم هراشا  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  مولع  رد  هدراو  تایاور  زا  يرگید  ياههنومن  رکذ  هب  کنیا  تسام 1 . دزن  باتک 
یمرب مدرم  يارب  ماما ) ناونع  هب   ) ار یسک  لاعتم  يادخ  هک  یماگنه  دومرف : تماما  هرابرد  یلّصفم  ثیدح  نمـض  رد  ع )  ) اضر ترـضح 

زا باوج  يارب  ات  دنکیم  ماهلا  يو  هب  ار  ملع  دهدیم و  رارق  شلد  رد  ار  تمکح  ياههمـشچ  دـنکیم و  اطع  ردـص ، هعـس  وا  هب  دـنیزگ 
اـهاطخ و زا  هدوب  یهلا  دـیدست  قیفوت و  دـییأت و  دروم  موصعم و  وا  سپ  دوشن ، نادرگرـس  قـح ، صیخـشت  رد  دـنامن و  رد  یلاؤـس  چـیه 
، نیا دشاب و  شناگدیرفآ  رب  دـهاش  ناگدـنب و  رب  تجح  ات  دـهدیم  وا  هب  ار  اهتلـصخ  نیا  لاعتم ، يادـخ  دوب و  دـهاوخ  ناما  رد  اهـشزغل 

. دهدیم دهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  یهلا  ششخب 
!؟ تسا 2 یتافص  نینچ  ياراد  ناشیا  هدیزگرب  ایآ  و  دننیزگرب !؟ و  دنسانشب )  ) ار یسک  نینچ  دنناوتیم  مدرم  ایآ  دومرف : هفاضا  هاگنآ 

( یملع هچ  اب  و   ) هنوگچ دوشیم  ماما  زا  یلاؤس  هک  یماگنه  مدیـسرپ : ع )  ) قداـص ماـما  زا  هک  هدـش  لـقن  ینئادـم  ياـیحی  نب  نسح  زا  و 
ود 3. ره  یهاگ  دونشیم و  هتشرف  زا  یهاگ  و  دوشیم ، ماهلا  وا  هب  یهاگ  دومرف : دهدیم ؟ باوج 

رب ادـخ  تجح  دـماجنایم  اجک  هب  وا  راک  دـسریم و  وا  هب  یتبیـصم  هچ  دـنادن  هک  یماـما  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  يرگید  تیاور  رد  و 
دوب 4. دهاوخن  شناگدنب 

دنادب ار  يزیچ  دهاوخب  ماما  هاگ  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  تیاور  دنچ  زین  و 
*****

(. ۀیمالسالا بتکلاراد  ط   ) ص 257 ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك : ر . . 1
.203 ص 198 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك : ر . . 2

ص 58. ج 26 ، راونالاراحب ، ك : ر . . 3
ص 258. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك : ر . . 4

هحفص 325) )
دزاسیم 1. هاگآ  ار  وا  لاعتم  يادخ 

ادخ لوسر  اب  هک  لیئاکیم  لیئربج و  زا  مظعا  تسیا  هدیرفآ  حور ، دومرف : هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  يددعتم  تایاور  رد  نینچمه  و 
دنکیم 2. دیدست  ار  ناشیا  تسا و  ع )  ) همئا اب  يو  زا  دعب  دوب و  (ص )

شسرپ
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؟ درک تابثا  ناوتیم  یتایآ  هچ  اب  ار  ماما  تمصع   - 1
؟ دراد ماما  تمصع  رب  تلالد  تیاور ، مادک   - 2

؟ تسا ییاههار  هچ  زا  ماما  صاخ  ملع   - 3
؟ دنا هتشاد  ياهرهب  ملع ، هنوگ  نیا  زا  یناسک  هچ  هتشذگ  رد   - 4

. دینک نایب  ار  نآ  تلالد  هجو  دراد ؟ تماما  ملع  رب  تلالد  هیآ ، مادک   - 5
. دیهد حیضوت  ار  باتکلا  ملع  تیمها   - 6

. دینک رکذ  ار  ع )  ) همئا مولع  هب  طوبرم  تایاور  زا  هنومن  دنچ   - 7
*****

ص 258. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك : ر . . 1

ص 273. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك : ر . . 2

( جع  ) يدهم ترضح   40

همّدقم

هحفص 329) )
هعیـش و قرط  زا  يرگید  ناوارف  تایاور  یلو  میدروآ  دوب  رـشعانثا  ۀّمئا  ءامـسا  نّمـضتم  هک  ار  ثیدح  دنچ  هتـشذگ ، ياهثحب  نمـض  رد 

یگمه هک  هدش  هفاضا  یـضعب  رد  دـش ، هراشا  ناراوگرزب  نآ  دادـعت  هب  طقف  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هک  هدـش  لقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  یّنس 
ناشیا رفن  هن  هک  تسا  هدمآ  رگید  یضعب  رد  و  هدرمش ، لیئارسا  ینب  ءابقن  ددع  ار  ناشیا  ددع  رگید  یضعب  رد  و  دنتـسه ، شیرق  زا  ناشیا 

نایب ناشیا  کیاکی  ءامسا  هعیش ، قرط  زا  رتاوتم  تایاور  ّتنس و  لها  تایاور  زا  یضعب  رد  هرخالاب  دنتسه و  ع )  ) نیـسح ماما  نادنزرف  زا 
نیا رد  هک  هدـش  لقن  مالـسلا ) ةولـصلا و  مهیلع   ) راهطا همئا  زا  کی  ره  تماما  هرابرد  هعیـش  قرط  زا  يداـیز  تاـیاور  زین  تسا 1 و  هدش 

ترـضح مهدزاود  ماما  هراـبرد  ثحب  هب  ار  شخب  نیا  زا  سرد  نیرخآ  يور ، نیا  زا  تسین 2 . مه  اهنآ  زا  ياهنومن  رکذ  لاجم  رـصتخم ،
. میزادرپیم تاکن  نیرتمهم  رکذ  هب  اهنت  راصتخا ، تیاعر  يارب  میهدیم و  صاصتخا  فیرشلا ) هجرف  هللا  ّلجع   ) نامزلا بحاص 

یناهج یهلا  تموکح 

هلیـسو هب  هک  هدوب  اهناسنا  هناهاگآ  هنادازآ و  لماکت  دـشر و  يارب  طیارـش  ندرک  لـماک  ءاـیبنا ، تثعب  زا  یلوا  یهلا و  فدـه  هک  میتسناد 
. تسا هتفای  ققحت  مدرم ، سرتسد  رد  یهلا  یحو  نداد  رارق 

*****
.140 ص 10 -  ط 3 ، رشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  ك : ر . . 1

. ثیدح عماجم  ریاس  و  ةادهلا ، تابثا  مارملا ، ۀیاغ  راونالاراحب ، ك : ر . . 2
هحفص 330) )

رامـشب ار  دعتـسم  دارفا  يونعم  یحور و  تیبرت  ینالقع و  دشر  هب  کمک  ناوتیم  هلمج  زا  هک  هدوب  روظنم  زین  يرگید  فادـها  نینچمه 
و یهلا ، ياهـشزرا  یتسرپادـخ و  ساسارب  لآ  هدـیا  هعماج  لیکـشت  ددـصرد  مالـسلا ) ةولـصلا و  مهیلع   ) ماظع ءاـیبنا  تیاـهن ، رد  دروآ و 
رد دناهتسناوت  ناشیا  زا  یـضعب  دناهتـشادرب و  هار  نیا  رد  یمدق  ناکما ، ّدح  رد  مادکره  دناهدوب و  نیمز  رـسارس  رد  داد  لدع و  شرتسگ 
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، یناهج تموکح  لیکـشت  طیارـش  ناشیا  زا  مادکچیه  يارب  یلو  دنزاس . رارقرب  ار  یهلا  تموکح  یـصاخ ، ینامز  ییایفارغج و  هدودـحم 
. تسا هدشن  مهارف 

يانعم هب  زین  تسین و  ناشیا  يربهر  تیریدـم و  ّصقن  ای  ءایبنا  ياههمانرب  میلاـعت و  ییاـسران  ياـنعم  هب  یطیارـش  نینچ  ندـشن  مهارف  هتبلا 
ریـس و يارب  طیارـش  هنیمز و  ندـش  مهارف  یهلا ، فدـه  دـش  هراشا  هکنانچمه  اریز  دـشابیمن  ناـشیا  تثعب  زا  یهلا  فدـه  نتفاـین  ققحت 
زا يوریپ  قـح و  نید  نتفریذـپ  رب  مدرم  راـبجا  مازلا و  هن   1 لُسُّرلا » َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوکی  ّالَِئل   » تساـهناسنا يراـیتخا  تکرح 

. تسا هتفای  ققحت  فده ، نیا  یهلا و  ناربهر 
یعون ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  هداد  نیمز  هنهپ  رد  ار  یهلا  تموکح  ققحت  هدـعو  شینامـسآ  ياـهباتک  رد  لاـعتم  يادـخ  لاـح ، نیع  رد 

دارفا و زا  هدافتـسا  اب  هک  دروآ  باسح  هب  یناسنا  هعماج  زا  یعیـسو  حطـس  رد  قح  نید  شریذـپ  هنیمز  ندـش  مهارف  هب  تبـسن  ییوگـشیپ 
ياـههدوت رب  داد  لدـع و  هدـش  هتـشادرب  هار  رـس  زا  یناـهج  تموکح  لیکـشت  عناوم  یهلا ، یبیغ  ياهددـم  زا  زاـتمم و  رایـسب  ياـههورگ 

ار نآ  ناوتیم  تفای و  دهاوخ  شرتسگ  دناهدش  دیماان  اهمیژر  اهبتکم و  همه  زا  هدمآ و  هوتس  هب  نارگمتس  دادیب  زا  هک  مدرم  هدیدمتس 
ُهَرِهْظِیل : » تسا هدومرف  يو  هرابرد  اریز  دروآ . باسح  هب  وا  ینادواـج  یناـهج و  نید  و  ص )  ) متاـخ ربماـیپ  تثعب  زا  ییاـهن  فدـه  ققحت 

.2 هِّلک » ِنیِّدلا  یَلَع 
نیرخآ هلیـسو  هب  فدـه  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  تسا  تیمتاـخ  تمکح  شخب  ققحت  و  توبن ، ممتم  تماـما ، هکنیا  هب  هجوت  اـب  و 

دروم هدـش  دراو  هادـف  انحاورا  يدـهم  ترـضح  هرابرد  هک  يرتاوتم  تایاور  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  تفاـی و  دـهاوخ  ققحت  ماـما ،
هتفرگ رارق  دیکأت 

*****
هیآ 165. ءاسن ، هروس  ك : ر . . 1

ح 58 و ص 60 ، ح 22 ، ص 50 ، ج 51 ، راونالاراحب ، ك : و ر . هیآ 9 ، فص : هروس  هیآ 28 ، حتف : هروس  هیآ 33 ، هبوت : هروس  ك : ر . . 2
و 89.

هحفص 331) )
. تسا

ياهنومن رکذ  هب  سپـس  مینکیم و  هراشا  تسا  یتموکح  نینچ  ققحت  هب  تراشب  نّمـضتم  هک  میرک  نآرق  زا  هیآ  دنچ  هب  تسخن  اجنیا  رد 
. میزادرپیم ثحب  نیا  هب  طوبرم  تایاور  زا 

یهلا هدعو 

ْنِم ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتک  ْدََقل  َو  . » دوب دنهاوخ  نیمز  ثراو  ناحلاص ، هک  میا  هتـشون  روبز  تاروت و  رد  دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ 
یب 2 و  تسا . هدش  لقن  ع )  ) یـسوم ترـضح  زا  نومـضم ، نیا  ریظن  يرگید  هیآ  رد  1 و  َنوُِحلاّصلا » يِدابِع  اُهثِری  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرکِّذلا  ِدـَْعب 

. تفای دهاوخ  ققحت  يزور  هدعو ، نیا  کش 
اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  : » دیامرفیم دوب  هدناشک  فاعضتسا  هب  ار  مدرم  هک  نوعرف  ناتساد  هب  هراشا  زا  دعب  رگید  ياج  رد  و 

زا ییاهر  زا  دـعب  ناـنآ  ندیـسر  تردـق  هب  لیئارـسا و  ینب  دروم  رد  دـنچ  ره  هیآ  نیا   3 َنِیثِراوـْلا » ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُـهَلَعَْجن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف 
روهظ رب  تایاور ، زا  يرایـسب  رد  يور  نیا  زا  دراد و  یهلا  رمتـسم  هدارا  کـی  هب  هراـشا   … دـیُِرن » َو   » ریبعت یلو  تسا  ناـینوعرف  لاـگنچ 

تسا 4. هدش  قیبطت  فیرشلا  هجرف  هللا  ّلجع  يدهم  ترضح 
: دیامرفیم ناناملسم  هب  باطخ  رگید  ياج  رد  نینچمه 
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، لاعتم يادخ  شتـسرپ  هب  لماک ، تینما  اب  دیـسر و  دـنهاوخ  تفالخ  هب  دنـشاب  هتـشاد  هتـسیاش  لامعا  یعقاو و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک 
ْمَُهل َّنَنکَمُیَل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسَیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  ْمْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  َدَعَو  : » تخادرپ دنهاوخ 

5 و َنوُقِساْفلا » ُمُه  ِکئلوُأَف  ِکلذ  َدَْعب  َرَفک  ْنَم  َو  ًائیَش  ِیب  َنوکِرْشی  ِینَنوُُدبْعی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیل  َو  ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد 
تفای 6. دهاوخ  ققحت  فیرشلا  هجرف  هّللا  ّلجع  رصع  یلو  روهظ  نامز  رد  هدعو  نیا  لماک  قادصم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 

*****
هیآ 105. ءایبنا ، هروس  ك : ر . . 1

هیآ 128. فارعا ، هروس  ك : ر . . 2
هیآ 5. صصق ، هروس  ك : ر . . 3

.64 ص 63 ، ج 35 ، ص 54 ، ج 51 ، راونالاراحب ، ك : ر . . 4
هیآ 55. رون ، هروس  ك : ر . . 5

.64 ح 34 ، ص 54 ، ح 50 ، ص 58 ، ج 51 ، راونالاراحب ، ك : ر . . 6
هحفص 332) )

مینکیم 2. رظن  فرص  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  هدش  دراو  ترضح  نآ  رب  هیآ 1  نیدنچ  قیبطت  رد  يرگید  تایاور  زین 

تایاور زا  ياهنومن 

اهنت و  تسا ، رتاوت  ّدح  قوف  دناهدرک  لقن  فیرشلا  هجرف  هّللا  ّلجع  يدهم  ترضح  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یّنس  هعیش و  هک  یتایاور 
هب داقتعا  ناشیا  ءاـملع  زا  یهورگ  و  دسریم 3 ! رتاوت  ّدح  هب  ناشدوخ  ءاملع  زا  ياهدع  قیدصت  هب  دـناهدرک  لقن  تنـس  لها  هک  یتایاور 

مئالع ترـضح و  نآ  هرابرد  ییاهباتک  ّتنـس ، لها  ءاـملع  زا  ياهدـع  دناهتـسناد 4 و  یمالـسا  ياههقرف  همه  قافتا  دروم  ار  ترـضح  نآ 
: ّتنس لها  تایاور  زا  ياهنومن  هکنیا  دناهتشون 5 . ناشروهظ 

نآ لاعتم  يادخ  دشاب  هدنامن  رتشیب  ناهج ، رمع  زا  زور  کی  رگا  دومرف : هک  دـناهدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  تیاور  نیدـنچ  هلمج  زا 
هکنانچ نآ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  و   ) دسرب تموکح  هب  نم  مانمه  نم و  تیب  لها  زا  يدرم  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  نانچ  ار  زور 

.6 تسا ) هدش  روج  ملظ و  زا  رپ 
تسا 7. همطاف  نادنزرف  زا  نم و  ترتع  زا  يدهم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  هملس  ما  زا  و 

نم زا  دعب  تما ، ماما  یلع  انامه  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دناهدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  و 
*****

«. ْمَکل ٌریَخ  هللا  ۀیقب  «، » هِّلک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  «، » هِّلل ُهُّلک  ُنیِّدلا  َنوکی  َو   » تایآ نیا  دننام  ك : ر . . 1
.64 ص 44 -  ج 51 ، راونالاراحب ، ك : ر . . 2

ص 211. ج 2 ، ۀیمالسالا : تاحوتفلا  ص 140 ، نیبغارلا : فاعسا  ص 155 ، یجنلبش : راصبالارون  ص 99 ، رجح : نبا  قعاوص  ك : ر . . 3
ص 362. ج 5 ، لومأملا : ۀیاغ  ص 78 ، يدیوس : بهذلا  کئابس  ص 535 ، ج 2 ، هغالبلا : جهن  رب  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  ك : ر . . 4

باتک و  هتـسیزیم ، متفه  نرق  رد  هک  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  ظفاح  فیلأت  نامزلا » بحاص  راـبخا  یف  ناـیبلا   » باـتک دـننام  . 5
. تسا هتسیزیم  مهد  نرق  رد  هک  يدنه  یقّتم  فیلأت  نامزلا » رخآ  يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  »

ص 186، ةدوملا : عیبانی  ص 378 ، ج 1 ، لبنح : نبا  دنـسم  ص 207 ، ج 2 ، دواد : وبا  حیحـص  ص 46 ، ج 2 ، يذمرت : حیحـص  ك : ر . . 6
.490 ، 488 ، 440 ، 258
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. یقهیب هجام و  نبا  ییاسن و  دواد و  وبا  ملسم و  حیحص  زا  لقن  ص 134 ، نیبغارلا : فاعسا  ك : ر . . 7
هحفص 333) )

هدش روج  ملظ و  زا  رپ  هکنانچ  دزاسیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک  روهظ  هک  یماگنه  دـشابیم و  رَظَتنم  مئاق  وا  نادـنزرف  زا  تسا و 
تسا 1.

نآ زار  تبیغ و 

تبیغ هدـش  عقاو  دـیکأت  دروم  مالـسلا ،) مهیلع   ) تیب لها  زا  هدراو  تایاور  رد  هک  فیرـشلا  هجرف  هّللا  ّلجع  مهدزاود  ماما  ياهیگژیو  زا 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا ) مهیلع   ) نانمؤمریما شردپ  زا  یقت  دـمحم  ماما  زا  ینـسح  میظعلادـبع  هلمج ، زا  تسا و  ترـضح  نآ 
رد ددرگیم  هاگارچ  لابند  هک  ياهنسرگ  ناویح  دننامه  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  مینیبیم  ار  نایعیـش  ایوگ  و  دراد ، تدمزارد  یتبیغ  ام  مئاق 

راچد شماما  تبیغ  لوط  رثا  رد  دـنامب و  تباث  شنید  رب  هک  ناـشیا  زا  سک  ره  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـنباییمن . ار  وا  یلو  دـنیوا  يوجتـسج 
رب سکچیه  زا  یتعیب  دنکیم  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : سپس  دوب . دهاوخ  نم  هجرد  رد  نم  اب  تمایق  زور  رد  ددرگن  بلق  تواسق 

، مدرم مشچ  زا  دوشیم و  دلوتم  هنایفخم  روظنم ، نیدب  و  تشاد ) دهاوخن  وا  رب  یطلـست  يرگمتـس  مکاح  چـیه  و   ) دوب دـهاوخن  وا  ندرگ 
ددرگیم 2. بیاغ 

يرگید زا  رت  ینالوط  یکی  هک  دراد  تبیغ  ود  ام  مئاق  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) مهیلع   ) نانمؤمریما زا  شردـپ  زا  داجـس  ماما  زا  و 
دننامیم 3. تباث  وا  تماما  رب  دنشاب  هتشاد  حیحص  تفرعم  يوق و  نیقی  هک  یناسک  اهنت  و  تسا ،

. مینکفیب مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  تشذگرس  هب  يرظن  دیاب  تبیغ ، زار  ندش  نشور  يارب 
تموکح رخاوا  رد  و  دندرک ، تعیب  نامثع  اب  سپـس  رمع و  اب  دـعب  رکبوبا و  اب  مدرم  تیرثکا  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  مینادیم  هکنانچ 

ع)  ) یلع نانمؤمریما  اب  دـندیناسر و  لتق  هب  ار  وا  هدز  شروش  هب  تسد  دـمآ  دـیدپ  اوراـن  تاـضیعبت  رثا  رد  یناوارف  ياـهیناماسبان  هک  يو 
. دندرک تعیب 

داینبون هعماج  حلاصم  تیاعر  يارب  هناگ  هس  ءافلخ  تموکح  لوط  رد  دوب  ص )  ) لوسر ادـخ و  فرط  زا  بوصنم  هفیلخ  هک  ترـضح  نآ 
، تجح مامتا  رس  زا  زج  تسبورف و  مد  یمالسا 

*****
ص 494. ةدوملا ، عیبانی  ك : ر . . 1
ص 255. رثالا ، بختنم  ك : ر . . 2
ص 251. رثالا ، بختنم  ك : ر . . 3

هحفص 334) )
اب گنج  هب  شدوخ  هلاس  دنچ  تموکح  نارود  اما  دیزرون . غیرد  نیملسم  مالـسا و  عفن  هب  یمادقا  چیه  زا  لاح ، نیع  رد  تفگن و  ینخس 

. دیسر تداهش  هب  جراوخ  زا  یکی  تسد  هب  ماجنارس  دش و  يرپس  جراوخ ، هیواعم و  لمج و  باحصا 
رب تشادن  مه  مالسا  رهاوظ  هب  ییانتعا  هک  دیزی  شدنزرف  هیواعم  گرم  زا  سپ  دش و  مومسم  هیواعم  روتسد  هب  زین  ع )  ) یبتجم نسح  ماما 

ياهراچ ع )  ) نیسح ماما  يور ، نیا  زا  دنامن . یقاب  مالـسا  زا  یناشن  مان و  هک  تفریم  یلوزن  دنور  نیا  اب  دز و  هیکت  يوما  تنطلـس  هکیرا 
طیارـش یلو  داد . تاجن  يدوبان ، زا  ار  مالـسا  درک و  رادیب  رایـشوه و  ياهزادنا  ات  ار  ناناملـسم  شا  هنامولظم  تداهـش  اب  دیدن و  مایق  زج 

رـشن یتدـیقع و  ینابم  میکحت  هب  ع )  ) راهطا همئا  ریاـس  تهج  نیا  زا  دـیدرگن و  مهارف  یمالـسا  لدـع  تموکح  لیکـشت  يارب  یعاـمتجا 
اب هزرابم  هب  ار  مدرم  هنایفخم  دادیم  هزاجا  طیارش ، هک  يدودح  رد  دنتخادرپ و  دعتسم  سوفن  بیذهت  تیبرت و  مالسا و  ماکحا  فراعم و 
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هب يرگید  زا  سپ  یکی  هرخالاب  دنتخاسیم و  راودـیما  یناهج ، یهلا  تموکح  ققحت  هب  ار  ناشیا  دـندرکیم و  توعد  ناراّبج ، ناملاظ و 
. دندیسر تداهش 

يارب ار  مالسا  قیاقح  هداعلا  قوف  ياهراشف  تالکـشم و  لمحت  اب  دنتـسناوت  مین  نرق و  ود  تدم  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  لاحرهب ،
نیدـب ناشدوخ و  ّصاـخ  باحـصا  نایعیـش و  يارب  یـصوصخ  تروص  هب  ار  یـشخب  و  یمومع ، تروص  هب  ار  یـشخب  دـننک : ناـیب  مدرم 

رانک هشوگ و  رد  ًانمـض  دش و  نیمـضت  يدمحم ، تعیرـش  ءاقب  تفای و  راشتنا  هعماج ، رد  شنوگانوگ  داعبا  رد  یمالـسا  فراعم  بیترت ،
اهمتـس و وـلج  يدودـح  اـت  دنتـسناوت  مک  تسد  دـیدرگ و  لیکـشت  رگمتـس  ناـمکاح  اـب  هزراـبم  يارب  ییاـههورگ  یمالـسا  ياـهروشک 

. دنریگب ار  ناراّبج  ياهیرسدوخ 
دیدهت ار  نانآ  یتسه  هک  دوب  جع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  هدـعو  تخیگنا  یمرب  ار  هماکدوخ  نامکاح  بارطـضا  تشحو و  هچنآ  یلو 

ترـضح نآ  يارب  يدـنزرف  رگا  هک  دـنداد  رارق  رظن  تحت  ار  ناشیا  تدـش  هب  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  نیرـصاعم  يور  نیا  زا  درکیم .
رارق نیا ، رب  لاعتم  يادـخ  هدارا  یلو  دـندناسر . تداهـش  هب  یناوج  ناوفنع  رد  ار  راوگرزب  نآ  دوخ  دـنناسرب و  لـتق  هب  ار  وا  دوش  دـلوتم 

ناشردپ تایح  نامز  رد  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دنوش و  هریخذ  يرشب ، هعماج  تاجن  يارب  دلوتم و  جع )  ) يدهم ترـضح  هک  دوب  هتفرگ 
ّسامت ناشراوگرزب  ردپ  تافو  زا  دعب  درکیمن و  ترایز  ار  ترـضح  نآ  یـسک  هعیـش ، ّصاوخ  زا  يدودعم  دارفا  زج  یگلاس  جنپ  نس  ات 

اب ماما 
هحفص 335) )

تدم يارب  سپ ، نآ  زا  دیدرگیم و  رارقرب  دندشیم  رختفم  ّصاخ ، تباین  تمس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  رفن 1  راهچ  هلیسو  هب  مدرم 
روهظ لاعتم  يادـخ  رما  هب  دوش و  یناهج  یهلا  تموکح  شریذـپ  هدامآ  يرـشب ، هعماج  هک  يزور  ات  دـش  عقاو  يربک » تبیغ   » یمولعماـن

. دیامرف
ياهتمکح هب  تایاور  زا  یضعب  رد  دنامب و  ظوفحم  نارگمتـس  ناراّبج و  ّرـش  زا  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  تبیغ  یلـصا  زار  نیاربانب ،

. دننامیم راوتسا  رادیاپ و  هزادنا  هچ  تّجح ، مامتا  زا  دعب  هک  تسا  مدرم  شیامزآ  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدش  هراشا  زین  يرگید 
هک يدیـشروخ  دننامه  هدـمآ  تایاور  رد  هک  يریبعت  هب  دنتـسین و  هرهب  یب  ترـضح  نآ  تاضویف  زا  یّلکب  مدرم  مه  تبیغ  نامز  رد  هتبلا 

فّرـشم ناشیا  ترایز  هب  سانـشان  تروص  هب  دنچ  ره  يرامـش  یب  دارفا  هکنانچ  دـننکیم  هدافتـسا  وا  رون  زا  شیبامک  دـشاب 2 . ربا  تشپ 
يارب یمهم  لـماع  ترـضح ، نآ  تاـیح  ًاـساسا  دـناهدش و  دـنم  هرهب  راوـگرزب ، نآ  زا  يوـنعم ، يّداـم و  ياـهیراتفرگ  عـفر  يارب  هدـش و 

. دننک روهظ  هدامآ  حالصا و  ار  دوخ  ات  تسا  مدرم  يراودیما  یمرگلد و 

شسرپ

؟ تسیچ ص )  ) مالسا ربمایپ  تثعب  زا  ییاهن  فده   - 1
؟ تسا ریذپ  ققحت  فده ، نیا  هنوگچ   - 2

؟ دهدیم ار  یناهج  یهلا  تموکح  ییاپرب  تراشب  تایآ ، مادک   - 3
. دینک رکذ  ار  جع )  ) يدهم ترضح  هرابرد  ّتنس  لها  تایاور  زا  ياهنومن   - 4
. دینک نایب  ار  ترضح  نآ  تبیغ  هرابرد  ع )  ) تیب لها  تایاور  زا  ياهنومن   - 5

. دیهد حرش  ار  اهنآ  نایم  قرف  يربک و  يرغص و  تبیغ   - 6
. دیهد حیضوت  ار  جع )  ) نامز ماما  تبیغ  زار   - 7

؟ دنربب ترضح  نآ  زا  دنناوتیم  ییاه  هرهب  هچ  مدرم  تبیغ ، نامز  رد   - 8
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*****
. يرمس دمحم  نب  یلع  حور و  نب  نیسح  دیعس ، نب  نامثع  نب  دمحم  دیعس ، نب  نامثع  . 1

ص 92. ج 52 ، راونالاراحب ، ك : ر . . 2

داعم

یسانش ماجرف  تیمها   41

همدقم

هحفص 339) )
یناسنا هک  میداد  حیـضوت  میدرک و  نایب  ار  داعم ) توبن ، دـیحوت ،  ) نآ یتدـیقع  ینابم  نید و  هرابرد  قیقحت  تیمها  باتک ، نیا  زاغآ  رد 
یسانش امنهار  هار و  لئاسم  مود ، شخب  رد  و  یسانشادخ ؛ لئاسم  لوا ، شخب  رد  تسا و  لئاسم  نیا  حیحص  ّلح  ورگ  رد  یگدنز ، ِندوب 

. میزادرپیم یسانش » ماجرف   » ناونع تحت  داعم ، ثحابم  نیرتمهم  حرط  هب  کنیا  میداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  تماما ) توبن و  )
میهدیم حیـضوت  سپـس  مینکیم . نایب  ناسنا ، یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  رد  ار  نآ  ّصاخ  ریثأت  يداـقتعا و  لـصا  نیا  یگژیو  تسخن ،

داقتعا نودب  یسانش » یتسه   » هک هنوگ  نآمه  و  تسا ، ینادواج  سوسحمان و  حور  نتفریذپ  هب  طونم  داعم ، زا  یحیحص  رّوصت  نتشاد  هک 
ياهویـش هب  ار  داعم  یـساسا  لئاسم  هاگنآ  تسا . مامتان  ینادواج  حور  هب  داقتعا  نودب  مه  یـسانش » ناسنا  « ؛ تسا صقان  هناگی ، يادخ  هب 

. داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  باتک ، نیا  شراگن  اب  بسانتم 

داعم هب  داقتعا  تیمها 

تسا و ییاهن  لامک  تداعس و  هب  ندیسر  تیاهن  رد  و  اهنامرآ ، اهشزرا و  هب  لین  و  اه ، هتـساوخ  اهزاین و  نیمأت  یگدنز ، ياهتیلاعف  هزیگنا 
اهنآ هب  ندیـسر  يارب  یگدـنز  ياهشالت  هک  دراد  یفادـها  صیخـشت  هب  یگتـسب  اـهنآ  هب  نداد  تهج  تیفیک  اـهراک و  ینوچ  يدـنچ و 

اهتیلاعف و هب  نداد  تهج  رد  ار  یساسا  شقن  ندیسر ، يارب  یگدنز  ییاهن  فده  تخانش  نیاربانب ، دریگیم . ماجنا 
هحفص 340) )

، ناسنا تخانـش  شنیب و  شرگن و  عون  ار  یگدـنز  یـشم  ّطخ  نییعت  رد  یلـصا  لماع  عقاو ، رد  دـنکیم و  ءافیا  اهراک  شنیزگ  باختنا و 
لعف و يّدام و  رـصانع  زا  ياهعومجم  اـهنت  ار  دوخ  تقیقح  هک  یـسک  دـهدیم و  لیکـشت  شتداعـس  لاـمک و  دوخ و  تقیقح  هب  تبـسن 

يارو ار  یلامک  تداعـس و  تذـل و  دراگنایم و  ایند  یگدـنز  هزور  دـنچ  هب  رـصحنم  ار  دوخ  تایح  درادـنپیم و  اهنآ  هدـیچیپ  تالاعفنا 
نیا ياههتـساوخ  يویند و  ياهزاین  اهنت  هک  دنکیم  میظنت  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  ياهراتفر  دسانـشیمن ، یگدـنز  نیمه  هب  طوبرم  ياههرهب 
هطقن ار  نآ  هتـسنادن ، یگدنز  نایاپ  ار  گرم  دنادیم و  يّدام  ياههدیدپ  زا  رتارف  ار  دوخ  تقیقح  هک  یـسک  اما  دـنک ، نیمأت  ار  شیناهج 
يدـبا لامک  تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  ار  دوخ  هتـسیاش  ياـهراتفر  دسانـشیم و  ینادواـج  ناـهج  هب  ارذـگ  ناـهج  زا  لاـقتنا 

يوس زا  دشاب و  دنمدوس  شیدبا  یگدنز  يارب  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  هک  دنکیم  ءارجا  حرط و  ياهنوگ  هب  ار  شیگدـنز  همانرب  درامـشیم ،
لامک تداعـس و  بسک  فیاظو و  ماجنا  هار  رد  شالت  زا  دنکیمن و  دـیماان  درـس و  لد  ار  وا  ایند ، یگدـنز  ياهیماکان  اهیتخـس و  رگید ،

. درادیمن زاب  يدبا ،
رگیدکی هب  تبسن  دارفا  لباقتم  ياهراتفر  یعامتجا و  یگدنز  رد  هکلب  تسین  يدرف  یگدنز  هب  رـصحنم  یـسانش ، ناسنا  عون  ود  نیا  ریثأت 
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راثیا ساسحا و  نارگید و  قوقح  تیاعر  رد  ار  یمهم  شقن  يدـبا ، رفیک  شاداپ و  يورخا و  تاـیح  هب  داـقتعا  دراد و  ییازـسب  ریثأـت  زین 
زا يریگولج  هنالداع و  تاررقم  نیناوق و  يارجا  يارب  دشاب  هدـنز  يداقتعا  نینچ  هک  ياهعماج  رد  دـنکیم و  يزاب  نادـنمزاین ، هب  تبـسن 

، دوش یناـگمه  یناـهج و  داـقتعا ، نیا  هک  یتروص  رد  ًاـعبط  دوب و  دـهاوخ  راـشف  روز و  لاـمِعا  هب  زاـین  رتـمک  نارگید ، هب  زواـجت  ملظ و 
. تفای دهاوخ  شهاک  يریگمشچ  تروص  هب  مه  یللملا  نیب  تالکشم 

و  ) ییاهنت هب  دـیحوت ، هب  داقتعا  یّتح  و  دوشیم ، نشور  نآ ، هرابرد  قیقحت  شهوژپ و  شزرا  داعم و  هلأسم  تیمها  تاکن  نیا  هب  هجوت  اـب 
نایدا مامتها  زار  اجنیا  زا  دشاب و  هتشاد  یگدنز  هب  بولطم  تهج  ندیـشخب  رد  ياهدرتسگ  لماک و  ریثأت  دناوتیمن  داعم ) هب  داقتعا  نودب 
ياهلد رد  هدـیقع  نیا  ندرک  خـسار  يارب  یهلا  ءایبنا  ناوارف  شـالت  و  يداـقتعا ، لـصا  نیا  هب  مالـسا  سّدـقم  نید  صوصخب  ینامـسآ و 

. ددرگیم راکشآ  مدرم ،
ياهراتفر هب  نداد  تهج  رد  ار  دوخ  شقن  دناوتیم  یتروص  رد  يورخا  یگدنز  هب  داقتعا 

هحفص 341) )
ِتـسد دوش و  هتفریذپ  یناهج ، نآ  ِتواقـش  تداعـس و  یناهج و  نیا  ياهتیلاعف  نیب  تیلع  هطبار  یعون  هک  دـنک  ءافیا  یعامتجا ، يدرف و 

رد هنرگ ، ددرگ و  هتخانـش  ناـهج ، نیا  هتـسیاشان  هتـسیاش و  ياـهراتفر  يارب  رفیک  شاداـپ و  ناوـنع  هب  يورخا  ياهباذـع  اـهتمعن و  مـک ،
رد ناوتیم  ار  يویند  ياههرهب  هک  نانچمه  درک  بسک  ناهج ، نامه  رد  ناوتیم  ار  يورخا  تداعس  هک  دوش  هتشادنپ  نینچ  هک  یتروص 
اریز داد . دـهاوخ  تسد  زا  یناهج ، نیا  ياهراتفر  رد  ار  دوخ  هدـننک  نییعت  شقن  يورخا ، یگدـنز  هب  داقتعا  دروآ  تسد  هب  ناهج  نامه 
دیاب يورخا  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  و  هدرک ، شـشوک  يویند ، تداعـس  لیـصحت  يارب  ایند  نیا  رد  هک : تفگ  ناوتیم  رادـنپ  نیا  قبط 

! تخادرپ شالت  هب  ترخآ  ملاع  نامه  رد  گرم و  زا  سپ 
رد يرایتخا  ياـهراتفر  ریثأـت  و  ترخآ ) اـیند و   ) یگدـنز ود  نیب  هطبار  يورخا ، یگدـنز  داـعم و  تاـبثا  رب  هوـالع  تسا  مزـال  نیارباـنب ،

. ددرگ تابثا  زین  يدبا  تواقش  ای  تداعس 

داعم هلأسم  هب  نآرق  مامتها 

، رگید هتسد  رد  هدش 1 ؛ دیکأت  ترخآ  هب  نامیا  موزل  رب  تایآ ، زا  هتسد  کی  رد  دراد : يدبا  یگدنز  اب  طابترا  نآرق ، تایآ  ثلث  زا  شیب 
هدش نایب  ینادواج ، ياهباذع  ياهباذع  یمراهچ  هتسد  رد  و  يدبا ، ياهتمعن 3  موس ، هتسد  رد  و  هدش 2 ؛ دزشوگ  نآ ، راکنا  ياهدمآ  یپ 

ناکما ینوگانوگ  ياههویـش  اب  زین  و  هدیدرگ ؛ رکذ  اهنآ  يورخا  جیاتن  اب  دب  کین و  لامعا  نیب  هطبار  یناوارف  تایآ  رد  نینچمه  تسا 4 .
شومارف اهیورجک  اهیراکهبت و  أشنم  هکنانچ  هدش ؛ هداد  خساپ  نارکنم ، تاهبش  هب  هتفرگ و  رارق  نییبت  دیکأت و  دروم  زیخاتسر  ترورض  و 

تسا 5. هدش  یفّرعم  باسح ، زور  تمایق و  راکنا  ای  ندرک 
هب صاصتخا  مدرم ، اـب  ناـشیا  ياهلادـج  اـهثحب و  ناربماـیپ و  نانخـس  زا  ياهدـمع  شخب  هک  دـیآیم  تسد  هب  ینآرق  تاـیآ  رد  تقد  زا 

هک تفگ  ناوتیم  یتح  تسا و  هتشاد  داعم  عوضوم 
*****

هیآ 3 و…  لمن : هروس  هیآ 4 ، هرقب : هروس  . 1
هیآ 74 و…  نونمؤم : هروس  هیآ 8 ، ابص : هروس  هیآ 11 ، ناقرف : هروس  هیآ 10 ، ءارسا : هروس  . 2

21 و…  هیآ 11 -  رهدلا : هروس  ، 38 هیآ 15 -  هعقاولا : هروس  رخآ ، ات  هیآ 46  نمحرلا : هروس  . 3
56 و…  هیآ 42 ، هعقاولا : هروس  ، 11 هیآ 6 -  کلملا : هروس  ، 27 هیآ 20 -  هقاحلا : هروس  . 4

هیآ 140. هدجس : هروس  هیآ 26 ، هروس ص : . 5
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هحفص 342) )
نتفریذپ يارب  يرتشیب  یتخسرس  مدرم ، رثکا  اریز  دناهدرک  دیحوت  تابثا  يارب  هک  هدوب  یـشالت  زا  شیب  لصا ، نیا  تابثا  يارب  اهنآ  شالت 

یبیغ و رما  ره  راکنا  رد  كرتشم  لماع  یکی  درک : هصالخ  لـماع ، ود  رد  ناوتیم  ار  یتخـسرس  نیا  تلع  دـناهدادیم . ناـشن  لـصا ، نیا 
داقتعا دش  هراشا  هک  هنوگ  نآمه  اریز  تیلوئـسم . مدع  يرابودنب و  یب  هب  لیم  ینعی  داعم  عوضوم  هب  صتخم  لماع  يرگید  و  سوسحمان ،

داسف و زواجت و  ملظ و  زا  يراددوخ  يراتفر و  ياهتیدودحم  نتفریذپ  تیلوئـسم و  ساسحا  يارب  يدنمورین  هناوتـشپ  باسح ، تمایق و  هب 
: دوشیم زاب  اهیگماکدوخ  اهیتسرپ و  توهش  اهینارسوه و  يارب  هار  نآ ، راکنا  اب  تسا و  هانگ 

: دیامرفیم لماع  نیا  هب  هراشا  اب  میرک  نآرق 
.1 ُهَمامَأ » َرُْجفِیل  ُناْسنِْإلا  ُدیِری  َْلب  ُهَناَنب . يِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق  یَلب  ُهَماظِع . َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحی  َأ  »

یلاح رد  درک  میهاوخ  ار  راک  نیا   ) ارچ درک ؟ میهاوخن  عمج  ندـش ) یـشالتم  زا  سپ   ) ار شیاهناوختـسا  هک  درادـنپیم  نینچ  ناسنا  اـیآ 
(. دشاب رابودنب  یب  و   ) دنک زاب  ار  شیوخ  يولج  دهاوخیم  ناسنا  هکلب  میزاس . راومه  لوا ) دننام   ) ار ناشناتشگنا  رس  هک  مییاناوت  هک )

هک دنشوکیم  شیاهراتـشون  اهراتفگ و  رد  هک  تفای  یناسک  رد  ناوتیم  ار  یقیقح  يانعم  هب  داعم  نتفریذپ  زا  عانتما  ءابا و  هیحور  نیمه 
یب هعماج  نداد  لیکشت  اهتلم و  زیخاتسر  یناهج و  نیا  ياههدیدپ  رب  ار  داعم  هرابرد  ینآرق  تاریبعت  رگید  و  نیـسپاو » زور   » و زیخاتـسر » »

دادملق ياهروطسا 2  يرابتعا و  یـشزرا و  یمیهافم  ار  نآ  هب  طوبرم  میهافم  ترخآ و  ملاع  ای  دننک  قیبطت  ینیمز ، تشهب  نتخاس  هقبط و 
! دنیامن

اهلد ینزهار  هب  ناـش  هدـنبیرف  هتـسارآ و  نانخـس  اـب  هک  تـسا  هتـسناد  ءاـیبنا » نانمـشد   » و سنا » نیطایـش   » ار یناـسک  نـینچ  مـیرک  نآرق 
: دنرادیم زاب  یهلا ، ماکحا  هب  يدنبیاپ  حیحص و  داقتعا  نامیا و  زا  ار  مدرم  دنزادرپیم و 

ْمُهْرَذَف ُهُولَعَف  ام  کُّبَر  َءاش  َْول  َو  ًاروُرُغ  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحوی  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِْإلا  َنیِطایَـش  اوُدَع  ِیبَن  ِّلِکل  اْنلَعَج  ِکلذک  َو  »
َنُونِمْؤی َنیِذَّلا ال  ُةَِدْئفَأ  ِهَیلِإ  یغْصَِتل  َنوُرَتْفی و  ام  َو 

*****
.5 هیآ 3 -  همایقلا ، هروس  . 1

هیآ 17. فاقحا ، هروس  هیآ 68 ، لمن : هروس  . 2
هحفص 343) )

1 َنُوفِرَتْقُم » ْمُه  ام  اُوفِرَتْقِیل  َو  ُهْوَضْرِیل  َو  ِةَرِخْآلِاب 
ماهلا رگیدـکی  هب  ار  نخـس  ياههیاریپ  مدرم  نتفیرف  يارب  هک  میداد  رارق  ّنج  سنا و  نیطایـش  زا  ینمـشد  يربمایپ  ره  يارب  ناـس  نیدـب  و 

هک تسا  نیا  ادـخ  تساوخ  یلو   ) دـندادیمن ماجنا  ییاهراک  نینچ  تفرگیم و ) ار  اهنآ  يولج  ًاربج   ) تساوخیم ادـخ  رگا  دـننکیم و 
هب دـنرادن  ترخآ  هب  نامیا  هک  یناسک  ياهلد  ات  راذـگاو و  ناشیاهغورد  اب  ار  نانآ  سپ  دنـشاب ) دازآ  دـب ، بوخ و  هار  شنیزگ  رد  مدرم 

. دنوش بکترم  دنهاوخب  ار  هچنآ  دندنسپب و  ار  اهنآ  دوش و  هداد  ارف  نانآ  هتسارآ  نانخس 

هجیتن

تایح ایآ  هک : دشیدنیب  دیاب  دماجنیب  شیئاهن  لامک  یقیقح و  تداعـس  هب  هک  دـنیزگرب  یگدـنز  رد  ار  یهار  دـناوتب  صخـش  هکنیا  يارب 
زا ترفاسم  دننامه  رگید ، ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  لاقتنا  ایآ  تشاد و  دهاوخ  يرگید  تایح  نآ ، زا  سپ  ای  دباییم  نایاپ  گرم ، اب  یناسنا 
زاس هنیمز  همّدقم و  ناهج ، نیا  تایح  هکنیا  ای  درک  مهارف  اج  نامه  رد  ار  نتسیز  لیاسو  مزاول و  ناوتیم  هک  تسا  رگید  رهـش  هب  يرهش 

دوشن ّلح  لئاسم ، نیا  ات  تفای و  اجنآ  رد  ار  شیئاهن  هجیتن  داد و  ماجنا  اج  نیا  رد  دیاب  ار  راک  تسا و  ناهج  نآ  ياهیـشوخان  اهیـشوخ و 
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نآ هب  لوصو  هار  ناوتیمن  دوشن  مولعم  رفس ، ریس و  دصقم  ات  اریز  دسریمن  یگدنز  همانرب  یشم و  ّطخ  شنیزگ  هار و  نتخانـش  هب  تبون 
. داد صیخشت  ار 

ار دـنمدرخ  رایـشوه و  ناسنا  هک  تسا  یفاک  دوش  ضرف  فیعـض ، ردـق  ره  یتایح  نینچ  دوجو  لاـمتحا  هک  میوشیم  روآداـی  ناـیاپ ، رد 
. تسا تیاهن  یب  لَمتحم » رادقم   » اریز دنک  نآ  هرابرد  شهوژپ  قیقحت و  هب  راداو 

*****
.113 هیآ 112 ، ماعنا ، هروس  . 1

هحفص 344) )

شسرپ

. دیهد حرش  ار  یگدنز  ياهتیلاعف  هب  نداد  تهج  رد  نآ  مدع  داعم و  هب  داقتعا  توافت   - 1
؟ دنک ءافیا  یگدنز ، هب  ندیشخب  بولطم  تهج  رد  ار  دوخ  میظع  شقن  دناوتیم  یتروص  هچ  رد  يورخا  یگدنز  هب  داقتعا   - 2

. دیهد حرش  ار  داعم  عوضوم  هب  نآرق  مامتها   - 3
. دیهد حیضوت  ار  داعم  نتفریذپ  ربارب  رد  مدرم  یتخسرس  تلع   - 4

. دینک نایب  ار  تافیرحت  نیا  لاثما  ربارب  رد  نآرق  عوضوم  و  رکذ ، ار  داعم  هب  داقتعا  فیرحت  يارب  نالدرامیب  شالت  هنومن   - 5
. دیهد حرش  ار  يویند  لئاسم  رد  قیقحت  رب  نآ  يرترب  داعم و  هرابرد  قیقحت  ترورض   - 6

حور هلأسم  هب  داعم  هلأسم  یگتسباو   42

هدنز دوجوم  رد  تدحو  كالم 

هحفص 347) )
لّوحت و زاس و  تخوس و  لاح  رد  هراومه  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  اهلولـس )  ) اههتخای زا  ياهعومجم  تاناویح ، همه  دـننام  ناـسنا  ندـب 

. دنامب تباث  هراومه  شیاه  هتخای  دادعت  ای  دوشن  ضوع  یگدنز ، نایاپ  ات  ّدلوت  زاغآ  زا  اهنآ  هرامش  دشابیم و  لّدبت 
یکالم هچ  هب  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس ، نیا  دـهدیم  خر  ناسنا ، صوصخب  تاناویح و  ندـب  رد  هک  یتالّوحت  تارییغت و  نیا  هب  هجوت  اـب 

دوش ضوع  راب  نیدنچ  یگدنز ، لوط  رد  نآ  ءازجا  تسا  نکمم  هکنیا  اب  دروآ ؛ باسح  هب  يدـحاو  دوجوم  ار ، ریغتم  هعومجم  نیا  دـیاب 
1؟

ِنامزمهان نامزمه و  يازجا  یگتسویپ  ياهدنز  دوجوم  ره  رد  تدحو  كالم  هک  تسا  نیا  دوشیم  هداد  لاؤس ، نیا  هب  هک  ياهداس  خساپ 
ناوتیم نایرج  نیا  یگتـسویپ  ظاحل  هب  اما  دنریگیم  ار  اهنآ  ياج  ياهزات  ياهلولـس  دنریمیم و  ًاجیردت  ییاهلولـس  دـنچ  ره  تسا و  نآ 

. درمش يدحاو  دوجوم  ار  ناسون  لاح  رد  زاب و  هعومجم  نیا 
ًاجیردت ار  نآ  ياهرجآ  هدش و  لیکـشت  رجآ ، يدادـعت  زا  هک  مینک  ضرف  ار  ینامتخاس  رگا  اریز  تسین ، ياهدـننک  عناق  باوج  نیا ، یلو 

زا کی  چیه  یتدم  زا  دعب  هک  يروط  هب  دننکیم ، ضوع 
*****

تسیچ و هتـسب  تباـث و  ياـههعومجم  رد  تدـحو  كـالم  ًاـساسا  هک  درک  حرطم  ار  يرگید  لاؤس  ناوـتیم  لاؤـس  نیا  حرط  زا  لـبق  . 1
حرطم زا  ثحب ، شرتـسگ  زا  يریگولج  يارب  یلو  درمـش ؟ يدـحاو  دوجوم  ناوـتیم  یکـالم  هچ  هب  ار  کـیناگرا  ییایمیـش و  تاـبیکرت 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 686 

http://www.ghaemiyeh.com


سرد 29. لوا ، دلج  هفسلف ، شزومآ  هب : دینک  عوجر  میدرک . يراددوخ  اجنیا  رد  نآ  ندرک 
هحفص 348) )

ظاحل هب  هحماسم و  يور  زا  دنچ  ره  تسناد  یلبق  نامتخاس  نامه  ار  دـیدج  ياهرجآ  هعومجم  ناوتیمن  دـنامیمن ؛ یقاب  یلبق ، ياهرجآ 
. دنرادن هعومجم  يازجا  ضیوعت  زا  یعالطا  هک  یناسک  فرط  زا  ًاصوصخم  دوریم  راکب  یتاریبعت  نینچ  يرهاظ ، لکش 

یبیـسآ هعوـمجم ، تدـحو  هب  یتروـص  رد  یجیردـت  تـالّوحت  نیا  هک  درک  لـیمکت  تروـص ، نـیا  هـب  ار  هتـشذگ  خـساپ  تـسا  نـکمم 
ياهرجآ لیدـبت  اما  دوشیم . هظحالم  هدـنز ، تادوجوم  رد  هکنانچ  دریگب  ماجنا  ینورد ، یعیبط و  لـماع  کـی  ساـسارب  هک  دـناسریمن 

ناـیرج لوط  رد  ار  یقیقح  یناـمه  نیا  تدـحو و  ناوـتیمن  ور  نیا  زا  دوـشیم و  لـصاح  يرـشق ، ینوریب و  لـماع  هلیـسو  هب  ناـمتخاس 
. داد تبسن  اهنآ  هب  ءازجا ، ضیوعت 

ءازجا و یگنهامه  مظن و  دـنامیم و  یقاـب  هراومه  تـالوحت ، ناـیرج  رد  هک  تسا  يدـحاو  یعیبط  لـماع  نتفریذـپ  رب  ینتبم  خـساپ ، نیا 
نآ تدـحو  كالم  تسیچ و  نآ  تقیقح  هک  دوشیم  حرطم  لـماع ، نیا  دوخ  هراـبرد  لاؤس  سپ  دـنکیم . ظـفح  ار  مسیناـگرا  ياـضعا 

؟ تسا مادک 
1 تروص »  » ای تعیبط »  » مان هب  یسوسحمان  و  بکرمریغ ) طیسب =(  رما  یعیبط ، دوجوم  ره  رد  تدحو  كالم  فورعم ، یفسلف  هیرظن  قبط 
، لثمدـیلوت ّومن و  هیذـغت و  لیبق  زا  ینوگاـنوگ  فلتخم و  لاـعفا  هک  هدـنز  تادوجوم  رد  دوشیمن و  ضوع  هّداـم ، تـالّوحت  اـب  هک  تسا 

. دوشیم هدیمان  سفن »  » مان هب  لماع  نیا  دنهدیم  ماجنا 
هلمج زا  یمالـسا و  يامکح  زا  يرایـسب  یلو  دناهتـسنادیم  دّرجم »  » ار یناسنا  سفن  و  يّدام »  » ار یناویح  یتاـبن و  سفن  نیـشیپ ، هفـسالف 

دادملق دّرجم ، دوجوم  مئالع  مزاول و  زا  ار  هدارا  روعش و  هتـسناد و  دّرجت  زا  ياهبترم  ياراد  زین  ار  یناویح  سفن  يزاریـش ، نیّهلأتملاردص 
دننام  ) دـیدج نییّدام  دـننکیم و  راکنا  ار  دّرجم  حور  دـننادیم  نآ  ّصاوخ  هّدام و  هب  رـصحنم  ار  دوجو  هک  اهتـسیلایرتام  یلو  دـناهدرک .
يارب یحیحـص  خـساپ  ًاعبط  دـنریذپیم و  زین  ار  سوسحمریغ  رما  مک ، تسد  دنتـسه و  یـسوسحمان  زیچ  ره  رکنم  ًاساسا  اه ) تسیوتیزوپ 

. دنرادن مه  هدنز  تادوجوم  رد  تدحو  كالم 
دوجو يورگ  رد  یتابن  یگدنز  دشاب  اهنآ  یتابَن  سفن  تاتابن ، رد  تدحو  كالم  هکنیا  ربانب 

*****
. تسا هیعون  تروص  نامه  اجنیا  رد  اهنآ  زا  روظنم  دنراد و  زین  يرگید  یحالطصا  یناعم  اه ، هژاو  نیا  زا  کی  ره  هک  تسناد  دیاب  . 1

هحفص 349) )
دوشیم دوبان  مه  یتابن  سفن  ای  تروص  دورب  نیب  زا  ّداوم  دادعتـسا  هک  یماگنه  دشابیم و  ّدعتـسم  ّداوم  رد  ّصاخ  یتابن  سفن  تروص و 

یلو دوشیم  هضافا  اهنآ  هب  يدیدج  یتابن  سفن  دننک  ادیپ  ار  یتابن  تروص  نتفریذـپ  دادعتـسا  ًاددـجم  ّداوم  نامه  هک  مینک  ضرف  رگا  و 
یلبق تابن  نامه  ار  دیدج  تابن  ناوتیمن  قیقد  رظن  اب  تشاد و  دنهاوخن  یقیقح  تدحو  زین ، لماک  تهباشم  دوجو  اب  ون  هنهک و  هایگ  ود 

. تسناد
هب ًادّدجم  هک  یماگنه  دشاب و  یقاب  مه  ندـب  ندـش  یـشالتم  زا  دـعب  دـناوتیم  تسا  دّرجم  اهنآ  سفن  نوچ  ناسنا ، ناویح و  دروم  رد  اما 

صخـش تدحو  كالم  حور ، تدحو  نیمه  مه  گرم  زا  لبق  هک  نانچ  دنک  ظفح  ار  صخـش  ینامه » نیا   » تدحو و دریگب  قلعت  ندب ،
سوسحم و ندب  نیمه  هب  رـصحنم  ار  ناسنا  ناویح و  دوجو  یـسک  رگا  یلو  دوشیمن . صخـش  دّدعت  بجوم  ندب ، ّداوم  لّدبت  دشابیم و 

یلو سوسحماـن  یتروص  ار  نآ  رگا  یّتـح  درامـشب و  ندـب  ّصاوخ  زا  ياهعومجم  اـی  یکی  مه  ار  حور  درادـنپب و  نآ  ضارعا  ّصاوخ و 
ضرف هب  اریز  دشاب  هتشاد  داعم  زا  یحیحص  رّوصت  دناوتیمن  یـسک  نینچ  دوشیم  دوبان  ندب ، ياهمادنا  ندش  یـشالتم  اب  هک  دنادب  يّدام 
تدحو يارب  یقیقح  كالم  رگید  دیآیم و  دیدپ  اهنآ  رد  ینیون  ضارعا  صاوخ و  دنک  ادیپ  تایح ، يارب  يدیدج  دادعتسا  ندب ، هکنیا 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 687 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدمآ  دیدپ  يدیدج  ّصاوخ  هدش و  دوبان  یّلک  هب  یلبق  ّصاوخ  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  تشاد  دهاوخن  دوجو  اهنآ  ینامه » نیا   » و
ضارعا ّصاوخ و  ندب و  زا  ریغ  ار  حور  هک  درک  رّوصت  یحیحـص  تروص  هب  ار  گرم  زا  سپ  تایح  ناوتیم  یتروص  رد  هکنآ : لصاح 

دوجو دیاب  الوا  سپ  مینادن . دوش ، دوبان  نآ ، ِندش  یـشالتم  اب  دشاب و  هدرک  لولح  ندـب ، رد  هک  يّدام  تروص  ار  نآ  یّتح  مینادـب و  نآ 
زا دعب  ياقب  لباق  لالقتـسا و  لباق  ار  نآ  دیاب  ًاثلاث  و  ندب ، ضارعا  لیبق  زا  هن  تسناد  يرهوج  يرما  ار  نآ  دـیاب  ًایناث  و  تفریذـپ ، ار  حور 

. دنوشیم دوبان  ندب ، شالت  اب  هک  هّدام ) رد  قبطنم  حالطصا ، هب  و   ) هدننک لولح  ياهتروص  دننام  هن  تسناد  ندب  ندش  یشالتم 

ناسنا دوجو  رد  حور  تیعقوم 

نژیـسکا و زا  بآ  بیکرت  دـننام  ندـب ، حور و  زا  ناـسنا  بیکرت  هک  تسا  نـیا  مـینک  ناـشن  رطاـخ  اـجنیا  رد  دـیاب  هـک  ار  يرگید  هـتکن 
هب بکرم  دوجوم  رگیدکی ، زا  اهنآ  ندش  ادج  اب  هک  تسین  نژوردیه 

هحفص 350) )
ظوفحم صخـش ، تیـصخش  ناسنا و  تیناسنا  دـشاب  یقاب  نآ ، ات  تسا و  ناسنا  یلـصا  رـصنع  حور ، هکلب  دوش  دوباـن  ّلـک »  » کـی ناونع 

یقیقح تدحو  كالم  اریز  دناسریمن . صخـش  تدحو  هب  یبیـسآ  ندب ، ياهلولـس  ندش  ضوع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوب و  دهاوخ 
. تسوا حور  تدحو  نامه  ناسنا ،

يازجا ندـش  یـشالتم  زا  دـعب  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  : » دـنتفگیم هک  داعم  نیرکنم  خـساپ  رد  تقیقح ، نیا  هب  هراشا  اـب  میرک  نآرق 
: دیامرفیم دبایب »؟ يدیدج  تایح  شندب 

.1 ْمِکب » َلک  ُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  کَلَم  ْمکاّفَوَتی  ُْلق  »
. دریگیم ار  امش  گرم  هتشرف  هکلب ) دیوشیمن  دوبان  امش   ) وگب

هک شندب  يازجا  يارب  هن  دـنکیم  یّفوت  ضبق و  ار  نآ  توملا  کلم  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  یـسک  ره  تیـصخش  تیناسنا و  ماوق  سپ 
. دنوشیم هدنکارپ  نیمز ، رد 

*****
هیآ 11. هدجس ، هروس  . 1

هحفص 351) )

شسرپ

؟ ارچ تسناد ؟ نآ  تدحو  كالم  ناوتیم  ار  هعومجم  کی  ریغتم  يازجا  یگتسویپ  ایآ   - 1
؟ داد هئارا  کیناگرا ، تابیکرت  تدحو  يارب  ناوتیم  ار  يرگید  كالم  هچ   - 2

؟ تسا مادک  هدنز  تادوجوم  صوصخب  بکرم و  تادوجوم  تدحو  هرابرد  فورعم  یفسلف  هیرظن   - 3
؟ تسیچ سفن  یعیبط و  تروص  نیب  قرف   - 4

؟ دشاب هتشاد  دناوتیم  داعم  هلأسم  رد  يریثأت  هچ  قرف ، نیا  دراد و  یناسنا  یناویح و  سفن  اب  یقرف  هچ  یتابن  سفن   - 5
؟ تسا یلوصا  هچ  هب  دنمزاین  داعم ، حیحص  رّوصت   - 6

؟ دراد ییایمیش  تابیکرت  اب  یتوافت  هچ  ندب ، حور و  زا  ناسنا  بیکرت   - 7

حور دّرجت   43
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همّدقم

هحفص 355) )
صخش نامه  دوشیم  هدنز  گرم ، زا  دعب  هک  یـسک  : » تفگ ناوتیم  یماگنه  ینعی  تسا ، حور  هلأسم  رب  ینتبم  داعم ، هلأسم  هک  میتسناد 

رهوج کی  ياراد  يّدام ، ندـب  زا  ریغ  یناسنا  ره  نخـس : رگید  هب  و  دـنامب ، یقاـب  ندـب ، ِندـش  یـشالتم  زا  دـعب  وا  حور  هک  تسا » قباـس 
. دوب دهاوخن  یلوقعم  ضرف  صخش ، نامه  يارب  دّدجم  تایح  ضرف  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشابیم . ندب  زا  لالقتسا  لباق  يّدامریغ و 

ار سرد  نیا  ور ، نیا  زا  دـسرب . تابثا  هب  بلطم  نیا  دـیاب  نآ ، هب  طوبرم  لئاسم  نایب  داعم و  نایب  داعم و  تاـبثا  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  سپ ،
یحو 1. هار  زا  يرگید  و  لقع ، هار  زا  یکی  مینکیم : لالدتسا  هار ، ود  زا  نآ  تابثا  يارب  میهدیم و  عوضوم  نیمه  هب  صاصتخا 

*****
يارب هک  یناهرب  رد  اریز  تسا . يرود  لالدتـسا  داـعم ، حور و  لـئاسم  تاـبثا  يارب  یحو  هار  زا  لالدتـسا  هک  دوش  مّهوت  تسا  نکمم  . 1
تابثا سپ  دـش ، هتفرگ  رظن  رد  عوضوم » لصا   » ناونع هب  تسا ) حور  هلأـسم  رب  ینتبم   ) هک يورخا  تاـیح  دـیدرگ  هماـقا  توبن ، ترورض 

. تسا رود  مزلتسم  تّوبن ، یحو و  هار  زا  لصا  نیا  دوخ 
هار زا  هک  تسا  نآ  عوقو »  » رب ینتبم  هکلب  تسین  تّوبن » ترورض   » هلأسم هب  دنمزاین  یحو ، هب  لالدتسا  تّحـص  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 

، نآ هب  لالدتـسا  تسا  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تیناّـقح  لـیلد  هزجعم و  دوخبدوخ  میرک ، نآرق  نوچ  و  دـینک ) تقد   ) دوشیم تباـث  هزجعم ،
. تسا حیحص  داعم ، حور و  هلأسم  تابثا  يارب 

هحفص 356) )

حور دّرجت  رب  یلقع  لیالد 

ًاصوصخم دناهدرک و  یناوارف  ياهثحب   1 دوشیم ) هدیمان  سفن »  » یفسلف حالطصا  رد  هک   ) حور هرابرد  نادنمشیدنا  هفـسالف و  زابرید ، زا 
هب ار  ناشدوخ  یفـسلف  ياهباتک  زا  یمهم  شخب  هک  نیا  رب  هوالع  دناهتـشاد و  لوذـبم  عوضوم ، نیا  هب  یناوارف  مامتها  یمالـسا  ياـمکح 
زا یـضَرَع  ار  حور  هک  یناسک  يارآ  دناهتـشون و  هنیمز  نیا  رد  زین  یلقتـسم  ياـهباتک  اـههلاسر و  دـناهداد  صاـصتخا  نآ ، نوماریپ  ثحب 

. دناهدرک ّدر  يدایز  لیالد  اب  ار  دناهتشادنپیم  ندب ) هّدام  رد  عبطنم   ) يّدام یتروص  ای  ندب  ضارعا 
مینکیم و هدنـسب  یهاـتوک  ثحب  هب  ور ، نیا  زا  تسین  باـتک  نیا  اـب  بساـنتم  یعوضوم  نینچ  نوـماریپ  هدرتـسگ  ثحب  هک  تسا  نشور 

نیا اـب  تسا  یلقع  ناـهرب  دـنچ  رب  لمتـشم  هک  ار  ناـیب  نیا  میهد . هئارا  ار ، ینقتم  لاـح  نیع  رد  نشور و  ناـیب  باـب  نـیا  رد  میـشوکیم 
: مینکیم زاغآ  همدقم ،

زا میهدیم و  صیخـشت  هسمال ، ّسح  اب  ار  نآ  ياهمادـنا  یمرن  يربز و  مینیبیم و  مشچ  اـب  ار  ناـمدوخ  ندـب  لکـش  تسوپ و  گـنر  اـم 
هب زاین  نودب  ار  نامدوخ  هشیدـنا  هدارا و  مشخ و  رهم و  سرت و  اما  مینک . ادـیپ  عالطا  میناوتیم  میقتـسمریغ  روط  هب  اهنت  نامندـب  نوردـنا 

يریگراـکب نودـب  تسا  یناور  تـالاح  فـطاوع  تاـساسحا و  نیا  ياراد  هک  ي  نم »  » زا نینچ  مه  مینکیم و  كرد  یّـسح ، ياهمادـنا 
. میتسه هاگآ  یّسح ، ياهمادنا 

يرگید عون  و  تسا ، یّـسح  ياهمادـنا  هب  دـنمزاین  هک  یکاردا  عون ، کی  تسا : رادروخرب  كاردا ، عون  ود  زا  یّلک ، روط  هب  ناـسنا ، سپ 
. درادن اهنآ  هب  يزاین  هک 

، تاکاردا زا  لّوا  عون  رد  اطخ  لامتحا  تسا  نکمم  دـهدیم  يور  یّـسح ، تاکاردا  رد  هک  ییاهاطخ  عاونا  هب  هجوت  اب  هکنآ : رگید  هتکن 
ایآ هک  دـنک  کش  یـسک  تسا  نکمم  الثم  درادـن . دـیدرت  کش و  هابتـشا و  اطخ و  ياج  هجو  چـیه  هب  هک  مّود  عون  فـالخ  هب  دـبایب  هار 
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ایآ هن ؛ ای  دراد  ياهشیدنا  ایآ  هک  دنک  کش  دناوتیمن  سک  چیه  یلو  هن . ای  دنکیم  ّسح  هک  تسا  هنوگ  نآمه  عقاو ، رد  شتـسوپ  گنر 
! درادن ای  دراد  یکش  ایآ  و  هن ؛ ای  تسا  هتفرگ  یمیمصت 

هب ًامیقتسم  يروضح  ملع  دوشیم : نایب  ریبعت ، نیا  اب  هفسلف  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا ،
*****

. دوریم راکب  نآ  ّدض  ناونع  هب  و  لقع »  » لباقم رد  هک  تسا  نآ  یقالخا  زا  ریغ  سفن »  » یفسلف حالطصا  هک  تسناد  دیاب  . 1
هحفص 357) )

ًاتاذ دوشیم  لصاح  یکاردا ، تروص  تطاسو  اب  نوچ  یلوصح  ملع  یلو  تسین  اطخ  لـباق  تهج ، نیا  زا  دریگیم و  ّقلعت  تیعقاو ، دوخ 
تسا 1. دیدرت  کش و  لباق 

تاـساسحا و سفن و  هب  ملع  لـماش  هک  تسا  يدوهـش  ياـهتفایرد  يروـضح و  موـلع  ناـسنا ، ياـهیهاگآ  موـلع و  نـیرت  ینیقی  ینعی 
کش و لباق  هجو  چـیه  هب  هدـنریگ  میمـصت  هدنـشیدنا و  هدـننک و  كرد  ِنم »  » دوجو نیاربانب ، دوشیم . یناور  تـالاح  ریاـس  فطاوع و 

. تسا ریذپاندیدرت  مه  هدارا  هشیدنا و  مشخ و  رهم و  سرت و  دوجو  هکنانچ  تسین  دیدرت 
دوجو ای  دـشابیم  ندـب  ضارعا  زا  مه  یناور  تالاح  نیا  تسا و  سوسحم  يّدام و  ندـب  نامه  نم »  » نیا اـیآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا 
ماجنا ندب ، هلیـسو  هب  ار  دوخ  ياهراک  زا  يرایـسب  دراد و  ندب  اب  یگنتاگنت  کیدزن و  هطبار  نم »  » دنچ ره  تسا  ندـب  دوجو  زا  ریغ  اهنآ 

؟ دریذپیم رثا  نآ ، زا  مه  دراذگیم و  رثا  نآ ، رد  مه  دهدیم و 
: اریز دیآیم ، تسد  هب  یناسآ  هب  لاؤس ، نیا  خساپ  روبزم ، همدقم  هب  هجوت  اب 

. تسا ندب  زا  ریغ  حور ) سفن و  نم =(  سپ  میسانشب ، یّسح  ياهمادنا  کمک  هب  دیاب  ار  ندب  یلو  میباییم  يروضح  ملع  اب  ار  نم »  » الوا
اب ار  تیـصخش  تدحو و  نیا  دنامیم و  یقاب  یقیقح ، تیـصخش  تدـحو و  فصو  اب  لاس ، اههد  لوط  رد  هک  تسا  يدوجوم  نم »  » ًایناث

نیا  » تدـحو و يارب  یقیقح  كالم  عون  چـیه  دوشیم و  ضوع  اـهراب  ندـب ، يازجا  هک  یتروص  رد  میباـییم  ریذـپاناطخ  يروضح  ملع 
. درادن دوجو  قحال ، قباس و  يازجا  ینامه »

، ندـب ياهمادـنا  هک  یتروص  رد  درک  میـسقت  نت » همین   » هب ار  نآ  ناوتیمن  لثملا  یف  تسا و  ریذـپان  هیزجت  طیـسب و  يدوجوم  نم »  » ًاثلاث
. تسا ریذپ  هیزجت  دّدعتم و 

نینچ درادن و  ار  يریذپ  تمـسق  دادـتما و  ینعی  تایّدام  یلـصا  تیـصاخ  هدارا و …  ساسحا و  دـننام  یناور  تالاح  زا  کی  چـیه  ًاعبار 
( ندب  ) هّدام ضارعا  زا  ناوتیمن  ار  يّدامریغ  روما 

*****
. مهدزیس سرد  ج 1 ، هفسلف ، شزومآ  هب : دینک  عوجر  . 1

هحفص 358) )
دشابیم 1. دّرجم )  ) يّدامریغ يرهوج  ضارعا ، نیا  عوضوم  سپ  دروآ . رامشب 

یـصاخشا هک  تسا  ياهناقداص  ياهایؤر  گرم ، زا  دـعب  نآ  ياقب  لالقتـسا و  حور و  دوجو  رب  نیـشنلد  شخب و  نانیمطا  لیالد  هلمج  زا 
ياهراک زا  یـضعب  زا  یّتح  ادـخ و  يایلوا  تامارک  زا  زین  دـناهداد و  رارق  هدـننیب ، باوخ  رایتخا  رد  ار  یحیحـص  تاعاّلطا  گرم ، زا  دـعب 

. تسا یلقتسم  باتک  روخ  رد  بلاطم  نیا  نوماریپ  ثحب  درک و  هدافتسا  نآ ، دّرجت  حور و  تابثا  يارب  ناوتیم  مه  ناضاترم 

ینآرق دهاوش 

هکنانچ دوشیم 2  هداد  تبـسن  لاعتم  يادـخ  هب  تفارـش ، طرف  زا  هک  یحور  تسین  دـیدرت  ياج  میرک ، نآرق  رظن  زا  یناـسنا  حور  دوجو 
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: دیامرفیم ناسنا  شنیرفآ  تیفیک  هرابرد 
.3 هِحوُر » ْنِم  ِهِیف  َخَفَن  َو  »

. دیمد نآ  رد  شدوخ  هب  بوسنم  حور  زا  ندب ، نتخادرپ  زا  سپ 
: دیامرفیم ع )  ) مدآ ترضح  شنیرفآ  دروم  رد  و  دوش ) لقتنم  ناسنا ، هب  ادج و  ادخ ، تاذ  زا  يزیچ  هّللاب  ذایعلا  هکنیا  هن  )

.4 یِحوُر » ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  »
زا دراد . ار  ندـب  نودـب  ياقب  تیلباـق  تسا و  نآ  ضارعا  ّصاوخ و  ندـب و  زا  ریغ  حور ، هک  دوشیم  هدافتـسا  يرگید  تاـیآ  زا  نینچمه 

: دنتفگیم هک  نارفاک  نخس  لقن  زا  دعب  هلمج 
.5 دیِدَج » ْقلَخ  یَِفل  ّانِإ  َأ  ِضْرَْألا  ِیف  اْنلَلَض  اذِإ  َأ  »

؟ تشاد میهاوخ  يدیدج  شنیرفآ  ایآ  دش ) هدنکارپ  كاخ ، رد  ام  ندب  يازجا  و   ) میدش مگ  نیمز  رد  میدرم و )  ) ام هک  یماگنه 
.6 َنوُعَجُْرت » ْمکِّبَر  یلِإ  َُّمث  ْمِکب  َلکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  کَلَم  ْمکاّفَوَتی  ُْلق  : » دهدیم خساپ  نینچ 

*****
. مجنپ لهچ و  مراهچ و  لهچ و  سرد  ج 2 ، هفسلف ، شزومآ  ك : ر . . 1

ص 134. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك : ر . . 2
هیآ 9. هدجس ، هروس  . 3
هیآ 29. رجح ، هروس  . 4

هیآ 10. هدجس ، هروس  . 5

هیآ 11. هدجس ، هروس  . 6
هحفص 359) )

هدـنادرگزاب ناـتراگدرورپ  يوسب  سپـس  دریگیم و  ار  امـش  هدـش  هدراـمگ  امـش  رب  هک  گرم  هتـشرف  هکلب ) دـیوشیمن  مگ  امـش   ) وـگب
. دیوشیم

یـشالتم هک  ندـب  يازجا  هن  دـنامیم  ظوفحم  دوش و  هتفرگ  گرم ، هتـشرف  هلیـسو  هب  هک  تسا  وا  حور  نامه  ناسنا ، تیوه  كـالم  سپ 
. ددرگیم هدنکارپ  نیمز ، رد  دوشیم و 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
.1 یمَسُم » لَجَأ  یلِإ  يرْخُْألا  ُلِسْری  َو  َتْوَْملا  اَهیَلَع  یضَق  ِیتَّلا  کِسْمیَف  اهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  َو  اِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتی  ُهّللا  »

هتفر و باوخ  هب  هک  یسک  ینعی   ) تسا هدرمن  باوخ  رد  هک  ار  یسک  زین  دریگیم و  ناشگرم  ماگنه  ار  صاخشا ) ای   ) اهناج لاعتم  يادخ 
. دنکیم اهر  ینیعم  دمآرس  ات  ار  يرگید  نآ  درادیم و  هگن  هدیسر ، ارف  شگرم  هکنآ  سپ  تسا ) هدیسرن  ارف  شگرم 

: دیامرفیم ناراکمتس  گرم  تیفیک  نایب  رد  و 
.2 … ُمکَسُْفنَأ » اوُجِرْخَأ  ْمِهیِدیَأ  اوُطِساب  ُۀِکئالَْملا  َو  ِتْوَْملا  ِتارَمَغ  ِیف  َنوُِملاّظلا  ِذِإ  »

 )= دینک نوریب  ار  دوخ  ياهناج  دنیوگیم ) نانآ  هب  و   ) دناهدوشگ ار  ناشیاهتسد  ناگتشرف  دنگرم و  تارکس  رد  ناراکمتـس  هک  یماگنه 
(. دینک میلست 

ره تیـصخش  تیـسفن و  هک  دوشیم  هدافتـسا  مینکیم  رظن  فرـص  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  يرگید  تایآ  تایآ و  نیا  زا 
حور و ياقب  هب  یبیسآ  ندب ، يدوبان  دنریگیم و  ار  نآ  حور ، ضبق  رب  هدرامگ  ناگتشرف  گرم و  هتشرف  ادخ و  هک  تسا  يزیچ  هب  یسک 

. دنزیمن ناسنا  یصخش  تدحو 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 691 

http://www.ghaemiyeh.com


ضارعا و دـننام  هن  دـشابیم  ندـب  زا  لالقتـسا  ءاقب و  لباق  یناسنا ، حور  ًایناث  دراد ، دوجو  حور  مان  هب  يزیچ  ناسنا ، رد  الوا  هکنآ : هجیتن 
ناسنا ره  تقیقح  نخـس : رگید  هب  و  دراد ، وا  حور  هب  یگتـسب  يدرف  ره  تیوه  ًاثلاث  و  دـنوشیم ، دوبان  ّلحم ، یـشالت  اب  هک  يّداـم  روص 

. دنکیم ءافیا  حور ، هب  تبسن  ار  رازبا  شقن  ندب ، تسوا و  حور  نامه 
*****

هیآ 42. رمز ، هروس  . 1
هیآ 93. ماعنا ، هروس  . 2

هحفص 360) )

شسرپ

. دینک نایب  ار  اهنآ  ياهقرف  فیرعت و  ار  یلوصح  يروضح و  ملع   - 1
. دیهد حرش  ار  حور  دّرجت  رب  یلقع  لیالد   - 2

؟ درک هدافتسا  حور ، دّرجت  تابثا  يارب  ناوتیم  يرگید  ياههار  هچ  زا   - 3
. دینک رکذ  ار  ثحب  نیا  هب  طوبرم  تایآ   - 4

. دیآیم تسد  هب  تایآ  نیا  زا  یجیاتن  هچ   - 5

داعم تابثا   44

همّدقم

هحفص 363) )
رد تاداقتعا  نیرت  یلـصا  زا  یکی  ترخآ ، ملاع  رد  ناسنا  درف  ره  ندش  هدنز  داعم و  هب  داقتعا  میدرک  هراشا  باتک ، نیا  زاغآ  رد  هکنانچ 

يرایسب ياهجنر  مدرم ، ياهلد  رد  هدیقع  نیا  تیبثت  يارب  دناهتشاد و  لصا  نیا  رب  یناوارف  دیکأت  یهلا  يایبنا  تسا و  ینامـسآ  نایدا  همه 
و هّللا »  » تاملک هیآ ، دنچ  تسیب و  رد  هدش و  هتسناد  هناگی ، يادخ  هب  داقتعا  گنـسمه  لْدِع و  داعم ، هب  داقتعا  میرک ، نآرق  رد  دناهدرب و 

.( تسا هدمآ  هیآ  رازه  ود  زا  شیب  رد  ترخآ  ملاع  شوح  لوح و  رد  هک  یبلاطم  رب  هوالع   ) تسا هتفر  راکب  مه  اب  رخآلا » مویلا  »
نتفریذپ رب  ینتبم  داعم ، حیحص  رّوصت  هک  میداد  حیـضوت  زین  میدرک و  نایب  ار  یـسانش  ماجرف  هرابرد  قیقحت  تیمها  شخب ، نیا  زاغآ  رد 

راب تسا  هتفر  ایند  زا  هک  یـصخش  نامه  تفگ : ناوتب  ات  دـنامب  یقاـب  گرم ، زا  دـعب  دـشاب و  یناـسنا  ره  تیوه  كـالم  هک  تسا  یحور 
نوماریپ یلـصا  ياـهثحب  هنیمز  اـت  میتخادرپ  یحو  لـقع و  هار  زا  یحور  نینچ  تاـبثا  هب  سپـس  دوشیم . هدـنز  ترخآ ، ملاـع  رد  رگید 

. میزادرپب يداقتعا  مهم  لصا  نیا  تابثا  هب  هک  تسا  هدیسر  نآ  تبون  کنیا  دوش . مهارف  ناسنا ، يدبا  یگدنز 
لیلد ود  سرد ، نیا  رد  ام  تسا و  تابثا  لباق  هار ، ود  زا  مه  هلأسم  نیا  دشیم  تابثا  لقن ) لقع و   ) هار ود  زا  حور  هلأسم  هک  هنوگ  نآمه 

. میزادرپیم داعم  ترورض  ناکما و  هنیمز  رد  ینآرق  تانایب  زا  یشخب  رکذ  هب  ًادعب  مینکیم و  نایب  ار  داعم  ترورض  رب  یلقع 
هحفص 364) )

تمکح ناهرب 
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تسا یهلا  تاذ  نیع  هک  لامک  ریخ و  هب  تبحم  هکلب  تسین  فده  یب  هدوهیب و  یهلا  شنیرفآ  هک  میداد  حیـضوت  یـسانشادخ  شخب  رد 
ياهنوگ هب  ار  ناـهج  ور ، نیا  زا  و  هتفرگ ، قـّلعت  دنتـسه  لاـمک  ریخ و  زا  یبـتارم  ياراد  هک  نآ  راـثآ  هب  عَبَّتلاـب  تاذ و  دوـخ  هب  هلاـصالاب 

نیا نآ  ياضتقم  هک  میدرک  تابثا  ار  تمکح  تفـص  بیترت  نیدب  دوش و  ّبترتم  نآ  رب  نکمم ، لامک  ریخ و  نیرتشیب  هک  تسا  هدـیرفآ 
تاریخ و تسا و  تاـمحازت  راد  يّداـم ، ناـهج  هک  اـجنآ  زا  یلو  دـناسرب . ناـشدوخ  هب  قیـال  لاـمک  تیاـغ و  هب  ار  تاـقولخم  هک  تـسا 

ياضتقم دنکیم  ادـیپ  ضراعت  رگیدـکی  اب  يّدام  تادوجوم  تالامک  تاریخ و  ًاعومجم  هک  دـنک  میظنت  يروط  اهنآ  رب  يرتشیب  تالامک 
رگید هب  و  دوش ، ّبترتم  اهنآ  رب  يرتشیب  تالامک  تاریخ و  ًاعومجم  هک  دنک  میظنت  ار  اهنآ  یتروص  هب  هک  تسا  نیا  یهلا  هنامیکح  ریبدت 

اهنآ تاکرح  تالاعفنا و  لعف و  تیفیک و  تیمک و  رـصانع و  عاونا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشاب و  نسحا  ماـظن  ياراد  ناـهج ، نخس :
تـسا یناهج  نیا  تادوجوم  نیرتلماک  هک  ناسنا  شنیرفآ  هنیمز  تیاهن ، رد  و  ناروناج ، ناهایگ و  شنیرفآ  هنیمز  هک  هدـش  میظنت  يروط 
تمکح فالخ  تخاسیم  نکمماـن  ار  هدـنز  تادوجوم  دـشر  شیادـیپ و  هک  دوب  هدـش  هدـیرفآ  يروط  يّداـم  ناـهج  رگا  دوش و  مهارف 

. دوبیم
مه نآ  ددرگ  ینادواـج  يدـبا و  تـالامک  دـجاو  دـناوتیم  تسا و  ءاـقب  لـباق  حور  ياراد  ناـسنا ، هک  نیا  هجوـت  اـب  مـییازفایم : نوـنکا 

دودحم يویند  تایح  نیمه  هب  رـصحنم  وا  تایح  رگا  تسین ، يّدام  تالامک  اب  هسیاقم  لباق  يدوجو ، شزرا  هبترم و  رظن  زا  هک  یتالامک 
ناوارف ياهیراوگان  اهیتخـس و  اهجنر و  اب  مأوت  يویند ، تایح  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  دوب . دـهاوخن  راگزاس  یهلا ، تمکح  اـب  دـشاب 

هک دـناسریم  هجیتن  نیا  هب  ار  نارگباسح  هک  يروط  هب  دوشیمن  مهارف  تمحز ، جـنر و  لمحت  نودـب  تّذـل  کی  لیـصحت  ًاـبلاغ  تسا و 
یگدوهیب یچوپ و  هب  شیارگ  هک  تسا  تابـساحم  نیمه  زا  دزرایمن و  دودحم  ذیاذل  هب  یبایتسد  يارب  یـشوخان  جنر و  همه  نیا  لمحت 

. دناشکیم یشکدوخ  يوس  هب  یگدنز ، هب  يرطف  دیدش  هقالع  دوجو  اب  ار  یناسک  یتح  دیآیم و  دیدپ 
ات دـنک  مرن  هجنپ  تسد و  یعاـمتجا ، یعیبط و  تالکـشم  اـب  دـشکب و  تمحز  هتـسویپ  هک  دوبیمن  نیا  زج  ناـسنا  یگدـنز  رگا  یتـسار ،

یگتسخ طرف  زا  هاگنآ  دنارذگب و  تّذل  يداش و  اب  ار  یتاظحل 
هحفص 365) )

همقل الثم  ات  دنک  شالت  یمه  ون » زا  يزور  ون  زا  زور   » ًاددجم دنک و  ادیپ  ار  دیدج  تیلاعف  یگدامآ  شندب  هک  یماگنه  ات  دور  باوخ  هب 
هب دیدنـسپیمن و  لقع  ار  يروآ  لالم  راب و  نایز  لسلـست  نینچ  چیه ! رگید  دربب و  تّذل  نآ ، ندروخ  زا  ياهظحل  دروآ و  تسد  هب  ینان 

نیزنب پمپ  هب  ار  دوخ  لیبموتا  دـنک  شالت  ياهدـننار  هک  تسا  نیا  نآ  لکـش  نیرتهب  رد  یتاـیح  نینچ  لَـثَم  دادیمن . يوتف  نآ ، شنیزگ 
ار ریـس  نیا  دناسرب و  يرگید  نیزنب  پمپ  هب  ار  دوخ  لیبموتا  دوجوم ، نیزنب  ندرک  فرـصم  اب  هاگنآ  دـنک  رپ  ار  شنیزنب  فرظ  دـناسرب و 

! دوش یشالتم  يرگید  عنام  اب  دروخرب  رثا  رد  ای  دتفیب  راک  زا  دوش و  هدوسرف  شلیبموتا  هک  یماگنه  ات  دهد  همادا  نانچمه 
، ناسنا لیـصا  زیارغ  زا  یکی  رگید ، يوس  زا  دوب . دـهاوخن  ییارگ  چوپ  زج  ناسنا ، یگدـنز  هب  یـشرگن  نینچ  یقطنم  هجیتن  تسا  یهیدـب 

دراد ار  ياهدـنیازف  كّرحم  يورین  مکح  تسا و  هداهن  تعیدو  هب  وا  ترطف  رد  یهلا  شنیرفآ  تسد  هک  تسا  یگنادواـج  ءاـقب و  هب  ّبح 
زج یکّرحتم  نینچ  تشونرـس  هک  دوش  ضرف  رگا  نونکا  دیازفایم . شتکرح  باتـش  رب  هراومه  دهدیم و  قوس  تیدـبا ، يوسب  ار  وا  هک 

یتشونرس تیاغ و  نینچ  اب  هدنیازف  يورین  نآ  داجیا  ایآ  دوش  یشالتم  دنک و  دروخرب  ياهرخص  هب  تکرح ، باتش  جوا  رد  هک  تسین  نیا 
موکحم یگدنز  نیا  زج  يرگید  یگدنز  هک  تسا  راگزاس  یهلا  تمکح  اب  یماگنه  يرطف ، لیم  نینچ  دوجو  سپ  !؟ دوب دهاوخ  بسانتم 

. دشاب وا  راظتنا  رد  گرم ، انف و  هب 
دیابیم هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  ناسنا  يارب  يدبا  یگدنز  ناکما  و  یهلا ، تمکح  ینعی  همّدقم  ود  نیا  ندرک  همیمض  اب  هکنآ : لصاح 

. دشابن یهلا  تمکح  فلاخم  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  يویند ، دودحم  یگدنز  نیا  يارو  ناسنا ، يارب  يرگید  یگدنز 
. دروآ باسح  هب  يرگید  ناهرب  ار  نآ  یهلا ، تمکح  همیمض  هب  داد و  رارق  يرگید  همّدقم  ار  یگنادواج  هب  يرطف  لیم  ناوتیم  و 
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، هنرگ دشابن و  فعاضم  ياهجنر  مزلتسم  ایند  یگدنز  دننام  هک  دشاب  يرگید  ماظن  ياراد  دیاب  ناسنا  يدبا  یگدنز  هک  دش  نشور  ًانمض 
. دوبیمن راگزاس  یهلا ، تمکح  اب  دوبیم  نکمم  مه  دبا  ات  رگا  یتح  يویند  یگدنز  نیمه  همادا 

هحفص 366) )

تلادع ناهرب 

ار دوخ  رمع  مامت  هک  دـنوشیم  تفای  یناسک  وس ، کـی  زا  دـندازآ : دـب ، بوخ و  ياـهراک  ماـجنا  باـختنا و  رد  اـهناسنا  ناـهج ، نیا  رد 
یناطیـش ياهـسوه  هب  ندیـسر  يارب  هک  دنوشیم  هدید  یناراکهبت  رگید ، يوس  زا  دننکیم و  وا  ناگدنب  هب  تمدخ  ادخ و  تدابع  فرص 

وا نتخاس  زّهجم  ناهج و  نیا  رد  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  ًاساسا  دندرگیم و  بکترم  ار  ناهانگ  نیرت  تشز  اهمتس و  نیرتدب  ناشدوخ ،
نوگانوگ و ياهراتفر  يارب  هنیمز  ندرک  مهارف  و  یلقن ، یلقع و  ياهتخانـش  عاونا  هب  و  باختنا ، هدارا و  يورین  هب  ّداضتم و  ياهـشیارگ  هب 

لماکت ریسم  دوش و  عقاو  رامش ، یب  ياهشیامزآ  ضرعم  رد  هک  تسا  نیا  ّرش  ریخ و  لطاب و  تقیقح و  ياهیهار  ود  رـس  رب  يو  نداد  رارق 
، ناسنا يارب  ایند  یگدنز  رسارس  تقیقح ، رد  دسرب و  اهنآ  رفیک  شاداپ و  يرایتخا و  لامعا  جیاتن  هب  ات  دنینزگرب  رایتخا  هدارا و  اب  ار  دوخ 

ماجنا فیلکت و  شیامزآ و  زا  فاعم  مه  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  یّتح  تسا و  شیوخ  یناسنا  تیوه  نتخادرپ  نتخاس و  شیامزآ و 
. تسین هفیظو 

یناراکهبت اسب  هچ  دنـسریمن و  دـشاب  ناشلامعا  ِروخ  رد  هک  يرفیک  شاداپ و  هب  ناراکهبت ، ناراکوکین و  ناهج ، نیا  رد  هک  مینیبیم  اما 
هک یسک  الثم  درادن . ار  اهراک  زا  يرایـسب  رفیک  شاداپ و  تیفرظ  ایند  یگدنز  ًاساسا  دنتـسه و  هدوب و  رادروخرب  يرتشیب  ياهتمعن  زا  هک 
رد دـنامیم  رفیک  یب  شتایانج  ریاس  ًاعطق  درک و  صاـصق  راـبکی ، زج  ار  وا  ناوتیمن  تسا  هدـیناسر  لـتق  هب  ار  هاـنگ  یب  صخـش  نارازه 

. دسرب نآ  هجیتن  هب  دهد  ماجنا  يدب  ای  بوخ  راک  نیرتکچوک  سک  ره  هک  تسا  نیا  یهلا  لدع  ياضتقم  هک  یتروص 
لامعا جـیاتن  روهظ  رفیک و  شاداپ و  يارـس  هک  دـشاب  يرگید  ناهج  دـیاب  تسا  فیلکت  شیامزآ و  يارـس  ناهج ، نیا  هک  نانچمه  سپ 

! دبای ینیع  ققحت  یهلا ، تلادع  ات  ددرگ  لیان  تسا  نآ  هتسیاش  هچنآ  هب  يدرف  ره  دشاب و 
هراب نیا  رد  يرتشیب  ثحب  هدـنیآ ، رد  تسین و  فیلاکت  ماجنا  هار و  باختنا  ياج  ترخآ ، ناهج  هک  دوشیم  نشور  نایب ، نیمه  زا  ًانمض 

. دمآ دهاوخ 
هحفص 367) )

شسرپ

. دیهد حرش  ار  نسحا  ماظن  اب  نآ  هطبار  یهلا و  تمکح   - 1
. دینک نایب  ریرقت ، ود  اب  ار  تمکح  ناهرب   - 2

؟ دوشیم هدافتسا  داعم ، لصا  تابثا  زا  ریغ  يرگید  هتکن  هچ  ناهرب ، نیا  زا   - 3
. دیهد حیضوت  ار  ناهج  نیا  رد  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده   - 4

. دینک نایب  ًاحورشم  ار  تلادع  ناهرب   - 5
؟ دیآیم تسد  هب  ناهرب  نیا  زا  یّصاخ  هتکن  هچ   - 6

نآرق رد  داعم   45
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همّدقم

هحفص 371) )
: درک میسقت  هتسد ، جنپ  هب  ناوتیم  ار  نآ  ِنیرکنم  اب  جاجتحا  داعم و  تابثا  نوماریپ  میرک ، نآرق  تایآ 

. تسا نیرکنم  حالس  علخ  هلزنم  هب  تایآ ، نیا  درادن . دوجو  داعم ، یفن  رب  یناهرب  هک  دنکیم  دیکأت  هتکن ، نیا  رب  هک  یتایآ   - 1
. دریگب ار  داعبتسا  يولج  ات  دنکیم  هراشا  داعم ، هباشم  ياههدیدپ  هب  هک  یتایآ   - 2

. دنکیم تیبثت  ار  نآ  عوقو  ناکما  و  ّدر ، ار  داعم  نیرکنم  تاهبش  هک  یتایآ   - 3
، قداص ربُخم  رابخا  ِهار  زا  ار  داعم  عوقو  عقاو ، رد  دنکیم و  یفّرعم  یهلا ، ریذـپان  فّلخت  یمتح و  هدـعو  ناونع  هب  ار  داعم  هک  یتایآ   - 4

. دیامنیم تابثا 
. دراد داعم  ترورض  رب  یلقع  ناهرب  هب  هراشا  هک  یتایآ   - 5

. تسا نآ  ترورض  عوقو و  هب  رظان  ریخا ، هتسد  ود  و  داعم ، ناکما  هب  رظان  لّوا ، هتسد  هس  تقیقح ، رد 

تسا لیلد  یب  داعم ، راکنا 

هیاپ ناشیا  دیاقع  هک  دوش  نشور  ات  دنکیم  لیلد  هبلاطم  نانآ ، زا  هک  تسا  نیا  لطاب  دیاقع  نابحاص  اب  نآرق  جاجتحا  ياههویـش  زا  یکی 
.1 … ْمکَناهُْرب » اُوتاه  ُْلق  : » تسا هدمآ  هیآ ، نیدنچ  رد  هکنانچ  درادن ، یقطنم  یلقع و 

*****
هیآ 64. لمن : هروس  هیآ 24 ، ءایبنا : هروس  هیآ 111 ، هرقب : هروس  . 1

هحفص 372) )
. دیروایب ار  ناتلیلد  ربمایپ ) يا   ) وگب

دنرادـن ناهرب  هب  دنتـسم  عقاو و  اب  قباطم  داقتعا  و  ملع » ، » تسردان دـیاقع  نیا  ناـبحاص  هک  دـیامرفیم  نحل  نیا  اـب  یهباـشم  دراوم  رد  و 
دناهدرک 1. هدنسب  عقاو ، اب  فلاخم  لیلد و  یب  نامگ  و  ّنظ »  » هب هکلب 

: دیامرفیم مه  داعم  نیرکنم  دروم  رد  و 
.2 َنوُّنُظی » ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  ْملِع  ْنِم  ِکلِذب  ْمَُهل  ام  َو  ُرْهَّدلا  َّالِإ  انِکلْهی  ام  َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  ّالِإ  یِه  ام  اُولاق  َو  »

رد  ) دـنکیمن دوبان  ار  ام  يزیچ  راگزور ، زج  مینکیم و  یگدـنز  میریمیم و  هک  تسین  یتایح  ایند  یگدـنز  نیا  زج  دـنتفگ : نارفاک )  ) و
. دنربیم ینامگ  اهنت  درادن و  یملع  بلطم ، نیا  هب  هک ) یتروص 

ياهنامگ تسا  نکمم  هتبلا  تسا 3 . یتسردان  لیلد و  یب  نامگ  اهنت  داعم ، راکنا  هک  هدش  دـیکأت  هتکن ، نیا  رب  يرگید  تایآ  رد  نینچمه 
باکترا اهنآ و  اب  بسانتم  ياـهراتفر  رثا  رد  دوش 4 و  عقاو  ناتـسرپ ، يوه  لوبق  دروم  دـشاب  سفن  ياوه  قفاوم  هک  یتروص  رد  لیلد  یب 

دیامن 6. يراشفاپ  يداقتعا  نینچ  رب  صخش  یتح  دنک 5 و  هولج  یمزج ، داقتعا  تروص  هب  ًاجیردت  ناهانگ 
هک دراد  یفیعض  تاهبـش  هب  هراشا  ًانایحا  تسین و  داعبتـسا  زا  شیب  يزیچ  ًابلاغ  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  داعم  نیرکنم  نانخـس  میرک ، نآرق 

داعبتـسا عفر  ات  دوشیم  روآدای  ار  داـعم  هباـشم  ياههدـیدپ  وس ، کـی  زا  ور ، نیا  زا  تسا 7 . هدـش  داعم  ناکما  رد  کش  داعبتـسا و  أـشنم 
. دوش تیبثت  الماک  داعم ، یعوقو  ناکما  دنامن و  یقاب  ياههبـش  هنوگ  چیه  ات  دنکیم  هراشا  تاهبـش ، خـساپ  هب  رگید  يوس  زا  و  ددرگ 8 ،

یهلا و هدعو  نیا  ندوب  یمتح  رب  هوالع  دنکیمن و  ءافتکا  رادقم ، نیا  هب  یلو 
*****
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،42 رفاغ /  ، 20 نامقل /  ، 29 مور /  ، 8 توبکنع /  ، 71 ، 8 ، 3 جح /  ، 5 فهک /  ، 148 ، 119 ، 100 ماعنا /  ، 157 ءاسن /  ، 117 نونمؤم /  . 1
.28 مجن /  ، 20 فرخز / 
هیآ 24. هیثاج ، هروس  . 2

.14 قاقشنا /  ، 32 هیثاج /  ، 27 ص /  ، 36 فهک /  ، 39 صصق /  . 3
هیآ 5. همایقلا ، هروس  . 4

.14  - 10 نیفّفطم /  ، 10 مور /  . 5
هیآ 38. لحن ، هروس  . 6

 / تاعزان ، 13  - 12 نیفّفطم /  ، 48  - 47 هعقاو /  ، 3 ق /  ، 18 فاقحا /  ، 36  - 34 ناخد /  ، 53 ، 16 تافاص /  ، 51 ءارسا /  ، 7 دوه /  . 7
.11  - 10

مدـع هب  مکح  ای  دـشاب و  ناکما  هب  مکح  هاوخ  تشاد ؛ دـنهاوخ  يدـحاو  مکح  تلثامم ، ناهج  نامه  رد  دـنرگیدکی  لثم  هک  يروما  . 8
«. دحاو زوجی  ام ال  زوجی و  ام  یف  لاثمالا  مکح   » ناکما

هحفص 373) )
. دش دهاوخ  نایب  هدنیآ ، ياهسرد  رد  هک  نانچ  دنکیم  هراشا  زین  داعم  ترورض  رب  یلقع  ناهرب  هب  یحو ، هلیسو  هب  مدرم  رب  تّجح  مامتا 

داعم هباشم  ياههدیدپ 

هایگ شیور  فلا .

نآ یگدرم  یکـشخ و  زا  دعب  نیمز ، رد  هایگ  ندییور  هیبش  تسا  توم  هب  قوبـسم  تایح  تهج  نآ  زا  گرم ، زا  سپ  ناسنا  ندش  هدـنز 
دعب ناشدوخ  تایح  ناکما  هب  هک  تسا  یفاک  دـهدیم  خر  اهناسنا  همه  مشچ  ولج  رد  هراومه  هک  هدـیدپ  نیا  رد  لـّمأت  ور ، نیا  زا  تسا .

تسا نآ  ندید  هب  مدرم  ندرک  تداع  هدش  نآ  تیمها  زا  تلفغ  هدیدپ و  نیا  ِندرمش  هداس  بجوم  هچنآ  عقاو ، رد  دنربب و  یپ  گرم ، زا 
. درادن گرم  زا  دعب  ناسنا ، ندش  هدنز  اب  یقرف  دیدج ، تایح  شیادیپ  تهج  زا  هنرگ  و 

زا دنکیم 1 و  هیبشت  نآ ، هب  ار  اهناسنا  زیخاتـسر  و  بلج ، هدیدپ  نیا  هب  ار  مدرم  هجوت  ًارّرکم  تداع ، هدرپ  نیا  ندـیرد  يارب  میرک  نآرق 
: دیامرفیم هلمج 

.2 ٌریِدَق » ءیَش  ِّلک  یلَع  َوُه  َو  یتْوَْملا  یْحُمَل  ِکلذ  َّنِإ  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  یْحی  َفیک  ِهّللا  ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَف  »
ناگدرم هدننک  هدنز  نیمز ) هدننک  هدنز  نامه   ) ًاقیقحت دنکیم . هدنز  شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  هنوگچ  هک  رگنب  یهلا  تمحر  راثآ  هب  سپ 

. تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  تسه و  مه ) )

فهک باحصا  باوخ  ب .

: دیامرفیم تسا  یناوارف  هدنزومآ  ياههتکن  يواح  هک  فهک  باحصا  زیگنا  تفگش  ناتساد  رکذ  زا  دعب  میرک  نآرق 
.3 … اهِیف » َبیَر  َۀَعاّسلا ال  َّنَأ  َو  ٌّقَح  ِهّللا  َدْعَو  َّنَأ  اوُمَْلعِیل  ْمِهیَلَع  انْرَثْعَأ  ِکلذک  َو  »

یکـش ياج  دمآ و  دهاوخ  تمایق  تسا و  تسار  ادخ  هدعو  هک  دـننادب  ات  میتخاس  هاگآ  فهک ) باحـصا   ) ناشیا رب  ار  مدرم  ناس  نیدـب 
. تسین نآ  رد 

یسمش لاس  دصیس   ) نرق دنچ  لوط  رد  ياهدع  هک  یبیجع  هثداح  نینچ  زا  عالطا  کش ، یب 
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*****
.11 ق /  ، 11 فرخز /  ، 19 تلصف /  ، 9 رطاف /  ، 19 مور /  ، 6 ، 5 جح /  ، 57 فارعا /  . 1

هیآ 50. مور ، هروس  . 2
هیآ 21. فهک ، هروس  . 3

هحفص 374) )
دهاوخ نآ  داعبتـسا  عفر  داعم و  ناکما  هب  ناسنا  هجوت  رد  یّـصاخ  ریثأت  دـنوش  رادـیب  سپـس  دنـشاب و  باوخ  يرمق ) لاـس  هن  دصیـس و  = 

ياهباوخ رد  نکیل  گرم ، زا  سپ  ندـش  هدـنز  هیبش  یندـش  رادـیب  ره  و  توملا » ُخا  ُمونلا   » تسا ندرم  هیبش  ینتفر  باوخ  ره  اریز  تشاد 
لاس دصیس  هک  یندب  اما  دزیگنایمنرب  ار  یبّجعت  حور ، تشگزاب  دباییم و  همادا  یعیبط  روط  هب  ندب ، کیژولویب )  ) یتسیز لامعَا  يداع ،

زا حور ، تشگزاب  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دوش و  دـساف  دریمب و  تعیبط ، رد  يراج  ماظن  قبط  تسیاـبیم  دـنکن  هدافتـسا  ییاذـغ ، ّداوم  زا 
تـشگزاب هک  دـمهفب  دـنک و  بلج  يداع ، ماظن  نیا  ياروام  هب  ار  ناسنا  هّجوت  دـناوتیم  ياهداعلا  قراخ  هثداح  نینچ  سپ  دـهدب . تسد 

ماظن فالخرب  دنچ  ره  مه  ناسنا  دّدجم  تایح  سپ  تسین . یعیبط  يداع و  طیارش  بابسا و  ندوب  مهارف  يورگ  رد  هشیمه  ندب ، هب  حور 
. تفای دهاوخ  ققحت  یهلا ، هدعو  قبط  تشاد و  دهاوخن  یعانتما  دشاب ، ملاع  نیا  رد  یگدنز  گرم و 

تاناویح ندش  هدنز  ج .

ترـضح تسد  هب  غرم  راهچ  ندـش  هدـنز  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـنکیم  هراشا  ناویح  دـنچ  يداع  ریغ  ندـش  هدـنز  هب  نینچ  مه  میرک  نآرق 
ندـش هدـنز  هک  یماگنه  دـش و  دـهاوخ  هراـشا  نآ ، ناتـساد  هب  هک  تسا  ناربماـیپ  زا  یکی  يراوس  بکرَم  ندـش  هدـنز  1 و  ع )  ) مـیهاربا

. دوب دهاوخن  نکممان  مه  ناسنا  ندش  هدنز  دشاب  نکمم  یناویح 

ناهج نیمه  رد  اهناسنا  زا  یضعب  ندش  هدنز  د .

، هلمج زا  دوشیم . روآداـی  ار  اـهنآ  زا  هنومن  دـنچ  میرک ، نآرق  هک  تسا  ناـهج  نیمه  رد  اـهناسنا  زا  یـضعب  ندـش  هدـنز  رتمهم ، همه  زا 
شنهذ هب  ناهگان  دندوب و  هدش  یـشالتم  كاله و  هک  داتفا  یمدرم  هب  شروبع  يرفـس  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  يایبنا  زا  یکی  ناتـساد 

شا هدنز  هرابود  لاس  دص  کی  زا  دـعب  تفرگ و  ار  وا  ناج  لاعتم  يادـخ  دـش ! دـنهاوخ  هدـنز  هرابود  مدرم ، نیا  هنوگچ  هک  درک  روطخ 
زا یـشخب  ای  زور  کی  تفگ : تسا  هتـساخرب  یباوخ  زا  ایوگ  هک  وا  ياهدرک ؟ فّقوت  ناـکم ، نیا  رد  تدـم  هچ  دومرف : يو  هب  تخاـس و 

! زور
بکرم رگید ، يوس  زا  و  هدنام ، ملاس  تنان  بآ و  يوس ، کی  زا  هک  رگنب  سپ  يا ! هدـنام  اجنیا  رد  لاس  دـص  کی  وت  هکلب  دـش : باطخ 

اهنآ رب  تشوگ  هرابود  مینکیم و  راوس  مه  يور  رب  ار  ناویح  نیا  ياهناوختـسا  هنوگچ  ام  هک  رگنب  نونکا  تسا ! هدش  یـشالتم  تیراوس 
ار نآ  میناشوپیم و 

*****
هیآ 26. هرقب ، هروس  . 1

هحفص 375) )
میزاسیم 1. هدنز 

میهاوخن نامیا  زگره  مینیبن  اراکشآ  ار  ادخ  ات  ام  دنتفگ : ع )  ) یسوم ترـضح  هب  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  ناتـساد  رگید ، دروم 
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تخاس 2. هدنز  ار  اهنآ  هرابود  ع )  ) یسوم ترضح  تساوخرد  هب  سپس  درک و  كاله  ياهقعاص  اب  ار  نانآ  لاعتم  يادخ  و  دروآ !
حبذ واگ  کی  رکیپ  زا  ياهراپ  ندز  هلیسو  هب  دوب  هدیسر  لتق  هب  ع )  ) یـسوم ترـضح  نامز  رد  هک  لیئارـسا  ینب  زا  یکی  ندش  هدنز  زین  و 

: تسا هدمآ  نآ  لیذ  رد  و  هدیدرگ ، يراذگمان  تبسانم  نیمه  هب  روبزم  هروس  هدش و  رکذ  هرقب ، هروس  رد  نآ  ناتساد  هک  وا  هب  هدش 
.3 َنُولِقْعَت » ْمکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمکیِری  َو  یتْوَْملا  ُهّللا  یْحی  ِکلذک  »

. دیبایرد درخ  اب  هک  دشاب  دنایامنیم  امش  هب  ار  شیاه  هناشن  دنکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  ادخ  ناس  نیدب 
. درک دادملق  داعم ، ناکما  رب  ياهناشن  ناوتیم  ار   4 ع )  ) یسیع ترضح  زاجعا  هب  ناگدرم  زا  یضعب  ندش  هدنز  نینچمه 

*****
هیآ 259. هرقب ، هروس  . 1

.56 هیآ 55 -  رقب ، هروس  . 2
.73 هیآ 67 -  هرقب ، هروس  . 3

.110 هدئام /  هروس  ، 49 نارمع /  لآ  هروس  . 4
هحفص 376) )

شسرپ

. دینک نایب  ار  داعم  نارکنم  اب  نآرق  دروخرب  شور   - 1
؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  نآرق  نایب  دراد و  زیخاتسر  هب  یتهابش  هچ  هایگ  شیور   - 2

؟ دوشیم هدافتسا  داعم ، هلأسم  هب  طوبرم  ياهتکن  هچ  فهک ، باحصا  ناتساد  زا   - 3
. دیهد حرش  داعم ، عوضوم  اب  ار  نآ  طابترا  و  نایب ، ار  ع )  ) میهاربا ترضح  تسد  هب  ناگدنرپ  ندش  هدنز  ناتساد   - 4

؟ دنکیم دای  دناهدش  هدنز  ناهج ، نیا  رد  هک  یناسک  هچ  زا  میرک  نآرق   - 5

نیرکنم تاهبش  هب  نآرق  خساپ   46

همّدقم

هحفص 379) )
ناهذا رد  یتاهبـش  هک  دـیآیم  تسا  هداد  نانآ  نانخـس  هب  هک  ییاهخـساپ  نحل  زا  دراد و  داعم  نیرکنم  اب  میرک  نآرق  هک  یتاجاجتحا  زا 

: مینکیم میظنت  تروص ، نیا  هب  اهخساپ  ِتبسانم  ساسا  رب  ار  اهنآ  ام  هک  هدوب  ناشیا 

مودعم هداعا  ههبش   1

هدنز ًادّدجم  شندب  ندش  یـشالتم  زا  دعب  ناسنا ، تسا  نکمم  هنوگچ  : » دنتفگیم هک  یناسک  ربارب  رد  میرک  نآرق  هک  میدرک  هراشا  البق 
دوشیم 1. هدنکارپ  نیمز ، رد  هک  ناتندب  ياهمادنا  هب  هن  تسا  ناتحور  هب  امش  تیوه  ماوق  تسا : نیا  شدافم  هک  دهدیم  یخساپ  دوش »؟

هدیمان مودعم » هداعا  ندوب  لاحم   » مان هب  هفسلف  رد  هک  هدوب  ياههبـش  نامه  نارفاک ، راکنا  أشنم  هک  درک  طابنتـسا  ناوتیم  وگتفگ  نیا  زا 
دوش هدـنز  ًادّدـجم  رگا  ددرگیم و  دوبان  یـشالتم و  گرم ، اب  هک  تسا  يّدام  ندـب  نیمه  ناـسنا ، هک  دنتـشادنپیم  ناـنآ  ینعی  دوشیم .
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. درادن یتاذ  ناکما  تسا و  لاحم  هدش  مودعم  هک  يدوجوم  ندنادرگرب  اریز  دوب  دهاوخ  يرگید  ناسنا 
رگید هب  و  دراد ، وا  حور  هب  یگتـسب  یناسنا ، ره  یـصخش  تیوه  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  نشور  میرک  نآرق  نایب  زا  ههبـش  نیا  خساپ 

. تسا دوجوم » حور   » تشگزاب هکلب  تسین  مودعم »  » هداعا داعم ، نخس :
*****

.11 هیآ 10 -  هدجس ، هروس  . 1
هحفص 380) )

دّدجم تایح  يارب  ندب  تیلباق  مدع  ههبش   2

لاحم ندب ، هب  حور  تشگزاب  دـنچ  ره  ینعی  تسا . نآ  یعوقو  ناکما  هب  رظان  ههبـش ، نیا  و  دوب ، داعم  یتاذ  ناکما  هب  طوبرم  یلبق ، ههبش 
، تایح ِندمآ  دـیدپ  هک  مینیبیم  ام  تسا و  ندـب  تیلباق  هب  طورـشم  نآ ، عوقو  یلو  درادـن  دوجو  یـضقانت  نآ ، ضرف  رد  تسین و  یلقع 

دشر يارب  یبسانم  طیارش  دریگ و  رارق  ِمحَر ، رد  ياهفطن  الثم  دوش  مهارف  ًاجیردت  تسیابیم  هک  تسا  یّصاخ  طیارش  بابـسا و  هب  طونم 
دادعتـسا تیلباق و  رگید  دـش  یـشالتم  هک  یندـب  یلو  دـیآ ، رد  ناسنا  تروص  هب  دوش و  لماک  نینج  مک  مک  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ ،

. درادن ار  تایح 
، هبرجت ساسارب  ناهج ، نیا  رد  هک  یللع  بابسا و  تسین و  نکمم  ماظن  اهنت  ایند ، ملاع  رد  دوهشم  ماظن  نیا  هک  تسا  نآ  ههبش  نیا  خساپ 

دننام ياهداعلا  قراخ  یتایح  ياههدـیدپ  ناهج ، نیمه  رد  هک  تسا  نیا  شدـهاش  و  دنتـسین ، يراصحنا  للع  بابـسا و  دـنوشیم  هتخانش 
. تسا هداد  خر  اهناسنا  تاناویح و  زا  یضعب  ندش  هدنز 

. دروآ تسد  هب  میرک  نآرق  رد  ياهداعلا  قراخ  ياههدیدپ  نینچ  رکذ  زا  ناوتیم  ار  خساپ  نیا 

لعاف تردق  هرابرد  ههبش   3

هک اجک  زا  تسا و  طرـش  مه  لـعاف  تردـق  لـباق ، تیلباـق  یتاذ و  ناـکما  رب  هوـالع  هدـیدپ ، کـی  قّقحت  يارب  هک  تسا  نیا  رگید  ههبش 
!؟ دشاب هتشاد  ناگدرم  ندرک  هدنز  رب  تردق 

ّدح و یهلا ، تردق  هک  تسا  نیا  نآ  خساپ  و  دندوب ، هتخانشن  ار  یهلا  یهانتمان  تردق  هک  هدش  حرطم  یناسک  فرط  زا  یهاو ، ههبش  نیا 
هدـیرفآ هدـننک ، هریخ  تمظع  همه  نآ  اـب  ار  ادـیپان  نارک  ناـهج  نیا  هکناـنچ  دریگیم ، ّقلعت  یعوقولا  نکمم  زیچ  ره  هب  درادـن و  يزرم 

. تسا
.1 ٌریِدَق » ءیَش  ِّلک  یلَع  ُهَّنِإ  یَلب  یتْوَْملا  ییْحی  ْنَأ  یلَع  رِداِقب  َّنِهِْقلَِخب  یْعی  َْمل  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهّللا  َّنَأ  اْوَری  َْمل  َو  َأ  »

؟ دنک هدنز  ار  ناگدرم  دناوتیم  تسا ، هدنامن  رد  اهنآ  شنیرفآ  رد  هدیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادخ  دنتـسنادن ) و   ) دـندیدن رگم 
. تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  ارچ ،

*****
.27 تاعزانلا /  ، 11 تاّفاصلا /  ، 99 ءارسا /  ، 81 سی /  هب : دینک  عوجر  زین  و  هیآ 33 ، فاقحا ، هروس  . 1

هحفص 381) )
مه نآ  زا  تفگ  ناوـتیم  هکلب  درادـن  يرتـشیب  تردـق  هب  زاـین  تسین و  نیتـسخن  شنیرفآ  زا  رت  تخـس  دّدـجم ، شنیرفآ  نیا ، رب  ندوزفا 

کَیلِإ َنوُضِْغنیَـسَف  ةَّرَم  َلَّوَأ  ْمکَرَطَف  يِذَّلا  ِلـُق  انُدـیِعی  ْنَم  َنُولوُقیَـسَف  . » تـسین دوـجوم  حور  تشگزاـب  زا  شیب  يزیچ  اریز  تـسا  رتناـسآ 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 699 

http://www.ghaemiyeh.com


.1 … َو » ْمُهَسُؤُر 
سپ دـیرفآ . راـب  نیتـسخن  ار  امـش  هک  یـسک  ناـمه  وگب : دـنکیم ؟) هدـنز  ًادّدـجم  و   ) دـنادرگیم زاـب  ار  اـم  یـسک  هچ  تفگ : دـنهاوخ 

(. درک دنهاوخ  بّجعت  خساپ ، نیا  زا  و   ) داد دنهاوخ  ناکت  وت  دزن  ار  ناشیاهرس 
.2 ِهیَلَع » ُنَوْهَأ  َوُه  َو  ُهُدیِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبی  يِذَّلا  َوُه  َو  »

. تسا رتناسآ  ندنادرگ ) زاب   ) نآ دنادرگ و  یمرب  ار  نآ  سپس  دنکیم و  زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  یسک  تسوا  و 

لعاف ملع  هرابرد  ههبش   4

زا ار  رامـش  یب  ياهندـب  ییوس  زا  دـیاب  دـناسرب  ناشلامعا  رفیک  شاداـپ و  هب  دـنک و  هدـنز  ار  اـهناسنا  ادـخ  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  ههبش 
ات دشاب  هتـشاد  دای  هب  ار  دب  بوخ و  ياهراک  همه  رگید ، يوس  زا  دنادرگزاب و  شدوخ  ندب  هب  ار  یحور  ره  ات  دهدب  صیخـشت  رگیدکی 
زا ار  هدش  هتخیمآ  مه  رد  اهنآ  تارذ  هدش و  كاخ  هک  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  دـهدب و  اهنآ  زا  کی  ره  هب  يروخرد  رفیک  شاداپ و 

اهنآ هب  درک و  طبـض  تبث و  لاـس ، اـهنویلیم  هکلب  نارازه  لوط  رد  ار  اـهناسنا  ياـهراتفر  همه  ناوـتیم  هنوـگچ  تخانـش و  زاـب  رگیدـکی 
؟ دومن یگدیسر 

سایق ناشدوخ  دودـحم  صقان و  مولع  هب  ار  نآ  دـندوب و  هتخانـشن  ار  یهلا  یهانتمان  ملع  هک  هدـش  حرطم  یناسک  فرط  زا  مه  ههبـش  نیا 
شومارف ار  يزیچ  لاعتم  يادخ  هاگ  چیه  دراد و  هطاحا  زیچ ، همه  رب  درادن و  يزرم  ّدح و  یهلا  ملع  هک  تسا  نیا  نآ  خساپ  دندرکیم و 

. دنکیمن
: تفگ ع )  ) یسوم ترضح  هب  هک  دنکیم  لقن  نوعرف ، لوق  زا  میرک  نآرق 

«. یلوُْألا ِنوُرُْقلا  ُلاب  امَف  »
*****

.8 قراصلا /  ، 40 همایقلا /  ، 5 جح /  ، 80 سی /  ، 62 هعقاو /  ، 15 ق /  ، 20  - 19 توبکنع /  هب : دینک  عوجر  زین  و  هیآ 51 ، ءارسا ، هروس  . 1
هیآ 37. مور ، هروس  . 2

هحفص 382) )
؟ دوشیم هچ  دناهدش  دوبان  هدرم و  هک  نیشیپ  ياهناسنا  همه  نآ  عضو  سپ  دنکیم  یگدیسر  ناملامعا  هب  و  هدنز ، ار  ام  همه  ادخ  رگا 

: دومرف ع )  ) یسوم ترضح 
.1 یْسنی » َو ال  یِّبَر  ُّلِضی  باتک ال  ِیف  یِّبَر  َْدنِع  اهُْملِع  »

. دنکیمن شومارف  ار  يزیچ  دوشیمن و  هارمگ  نم  راگدرورپ  تسا و  ظوفحم  یباتک  رد  مراگدرورپ  دزن  اهنآ  همه  ملع 
: تسا هدش  نایب  تروص ، نیا  هب  ریخا  ههبش  ود  باوج  ياهیآ  رد  و 

.2 ٌمِیلَع » ْقلَخ  ِّلِکب  َوُه  َو  ةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهییْحی  ُْلق  »
. تساناد ياهدیرفآ  ره  هب  وا  و  هدروآ ، دیدپ  ار  ناشیا  راب ، نیتسخن  هک  دنکیم  هدنز  یسک  نامه  ار  ناگدرم  ربمایپ ) يا   ) وگب

*****
.4 هیآ 2 -  هروس ق ، هب : دینک  عوجر  زین  و  ، 52 هیآ 51 -  هط ، هروس  . 1

هیآ 79. سی ، هروس  . 2
هحفص 383) )
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شسرپ

. دینک نایب  ار  نآ  خساپ  مودعم و  هداعا  ندوب  لاحم  ههبش   - 1
. دیهد حرش  ار  نآ  خساپ  دّدجم و  تایح  يارب  ندب  تیلباق  مدع  ههبش   - 2

. دینک نایب  ار  نآ  خساپ  لعاف و  تردق  هرابرد  ههبش   - 3
. دیهد حیضوت  ار  نآ  خساپ  لعاف و  ملع  هرابرد  ههبش   - 4

تمایق دروم  رد  یهلا  هدعو   47

همّدقم

هحفص 387) )
ار نآ  دـنکیم و  دـیکأت  داعم ، ققحت  رب  هدـش  هداتـسرف  شناگدـنب  هب  لاعتم  يادـخ  فرط  زا  هک  یمایپ  ناونع  هب  وس ، کی  زا  میرک  نآرق 
رب یلقع  لـیالد  هب  رگید ، يوـس  زا  و  دـنکیم ، ماـمت  مدرم  رب  ار  تّجح  بـیترت  نیدـب  درامـشیم و  یهلا  ریذـپان  فـّلخت  یمتح و  هدـعو 

تانایب ور ، نیا  زا  دزاس . فعاضم  ار  تّجح  دـنک و  ءاضرا  ار  ینالقع  تخانـش  هب  تبـسن  ناسنا  تبغر  ات  دـنکیم  هراشا  داـعم ، ترورض 
. میزادرپیم طوبرم  تایآ  زا  ياهنومن  رکذ  هب  شخب  ره  رد  مینکیم و  میسقت  شخب ، ود  هب  ار  داعم  تابثا  هرابرد  ینآرق 

یهلا یمتح  هدعو 

َبیَر ٌۀِیتآ ال  َۀَعاّسلا  َّنِإ  : » دیامرفیم هتـسناد  ریذپاندیدرت  يرما  ار  ترخآ  ناهج  رد  اهناسنا  همه  ندش  هدـنز  تمایق و  ییاپرب  میرک ، نآرق 
زا هدرک و  دای  مسق  نآ ، قّقحت  رب  اـهراب  2 و  اقَح » ِهیَلَع  ًادْعَو  یَلب  : » دیامرفیم هدرمـش  ریذـپان  فّلخت  نیتسار و  ياهدـعو  ار  نآ  1 و  اهِیف »

.3 ٌریِسی » ِهّللا  یَلَع  ِکلذ  َو  ُْمْتلِمَع  اِمب  َّنُؤَّبَُنَتل  َُّمث  َُّنثَْعُبَتل  یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق  : » دیامرفیم هلمج 
*****

26 هیثاج /  ، 7 يروش /  ، 7 جح /  ، 21 فهک /  ، 12 ماعنا /  ، 87 ءاسن /  ، 25 ، 9 نارمع /  لآ  هب : دینک  عوجر  زین  و  هیآ 59 ، رفاغ ، هروس  . 1
و 32.

،16 ناقرف /  ، 103 ءایبنا /  ، 21 فهک /  ، 55 ، 4 سنوی /  ، 122 ءاسن /  ، 191 ، 9 نارمع /  لآ  هب : دینک  عوجر  زین  و  هیآ 38 ، لحن ، هروس  . 2
.17 فاقحا /  ، 32 هیثاج /  ، 47 رمز /  ، 5 رطاف /  ، 33 ، 9 نامقل / 

.3 أبس /  ، 53 سنوی /  هب : دینک  عوجر  زین  و  هیآ 7 ، نباغت ، هروس  . 3
هحفص 388) )

ْنِم ُءاشی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  َحوُّرلا  یِْقلی  : » دـیامرفیم هکنانچ  هتـسناد  ءایبنا  فیاظو  نیرتمهم  زا  ار  نآ  هب  تبـسن  مدرم ، هب  نداد  رادـشه  و 
ِۀَعاّـسلِاب َبَّذـک  ْنَِمل  انْدَـتْعَأ  َو  : » تسا هدوـمرف  رّرقم  ار  خزود  باذـع  يدـبا و  تواقـش  نآ ، نیرکنم  يارب  1 و  ِقالَّتلا » َمْوی  َرِذـْنِیل  ِهِدابِع 

.2 ًاریِعَس »
رد تشاد و  دهاوخن  نآ  هرابرد  کش  داعم و  راکنا  يارب  ياهناهب  چیه  دشاب  هدرب  یپ  ینامسآ ، باتک  نیا  تیناقح  هب  هک  یـسک  نیاربانب ،

يارب يرذع  سک  چیه  ور ، نیا  زا  تسا و  كرد  لباق  یفاصنا  اب  وج و  قح  ناسنا  ره  يارب  نآرق  تیناقح  هک  دـش  نشور  نیـشیپ ، شخب 
. دربب نآ  تیناقح  هب  یپ  دناوتن  يرگید  تلع  هب  ای  دشاب و  شلقع  رد  يروصق  هک  یسک  رگم  درادن  نآ  نتفریذپن 
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یلقع نیهارب  هب  هراشا 

تلادـع تمکح و  ياهناهرب  هب  رظاـن  ار  اـهنآ  ناوتیم  دراد و  داـعم  ترورـض  رب  یلقع  لالدتـسا  نحل  نآرق ، همیرک  تاـیآ  زا  يرایـسب 
.3 َنوُعَجُْرت » انَیلِإ ال  ْمکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَف  َأ  : » دیامرفیم يراکنا  ماهفتسا  تروص  هب  هلمج  زا  تسناد .

؟ دیوشیمن هدنادرگزاب  ام  يوس  هب  میا و  هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  هک  دیا  هتشادنپ  رگم 
هدوهیب ناهج ، نیا  رد  ناسنا  شنیرفآ  دشابن ، لاعتم  يادخ  يوس  هب  تشگزاب  داعم و  رگا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ینشور  هب  هفیرـش  هیآ  نیا 

دهاوخ اپرب  شدوخ  يوس  هب  تشگزاب  يارب  يرگید  ناهج  سپ  دـهدیمن . ماجنا  هدوهیب ، ثبع و  راـک  میکح ، يادـخ  یلو  دوب . دـهاوخ 
. درک

نیا رد  ناسنا  شنیرفآ  یماگنه  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تسا  هیطرش  هیضق  کی  هک  نآ  لوا  همّدقم  تسا و  ییانثتسا  سایق  کی  ناهرب ، نیا 
شلامعا جیاتن  هب  ترخآ ، ناهج  رد  دنک و  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  ایند ، یگدنز  نیا  لابند  هب  هک  تشاد  دهاوخ  هنامیکح  فدـه  ناهج ،

. تسین رارکت  هب  يزاین  رگید  میداد و  حیضوت  تمکح ، ناهرب  ریرقت  رد  ار  همزالم  نیا  ام  دسرب و 
ندوبن ثبع  یهلا و  تمکح  هلأسم  نامه  دنکیمن ) هدوهیب  راک  ادخ   ) مود همدقم  اما  و 

*****
.71 رمز /  ، 61 فرخز /  ، 7 يروش /  ، 2 دعر /  ، 154 ، 130 ماعنا /  هب : دینک  عوجر  زین  و  هیآ 15 ، رفاغ ، هروس  . 1

.74 نونمؤم /  ، 8 أبس /  ، 10 ءارسا /  هب : دینک  عوجر  زین  و  هیآ 11 ، ناقرف ، هروس  . 2
هیآ 115. نونمؤم ، هروس  . 3

هحفص 389) )
لباق الماک  روبزم  هیآ  نیاربانب ، هدش . هداد  حیضوت  زین  تمکح  ناهرب  نایب  رد  دیسر و  تابثا  هب  یسانشادخ  شخب  رد  هک  تسوا  ياهراک 

. تسا هدربمان  ناهرب  رب  قابطنا 
، ناهج نیا  رد  ناسنا  یگدنز  رگا  تسا  ناهج  شنیرفآ  يارب  یفدـه  تیاغ و  هلزنم  هب  ناسنا  شنیرفآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  مییازفایم : نونکا 
هک درک  هدافتـسا  یتایآ  زا  ناوتیم  ار  هتکن  نیا  دوب و  دـهاوخ  لطاب  هدوهیب و  مه  ناـهج  شنیرفآ  دـشاب  هناـمیکح  فدـه  دـقاف  هدوهیب و 
: دیامرفیم بابلالا ) ولوا   ) نادنمدرخ فصو  رد  هلمج  زا  تسا و  هتسناد  ناهج  شنیرفآ  ندوب  هنامیکح  ياضتقم  ار  ترخآ  ملاع  دوجو 

.1 ِراّنلا » َباذَع  انِقَف  کَناْحبُس  ًالِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرکَفَتی  َو  »… 
زا  ) یهّزنم وت  ياهدـیرفاین ، لطاب  ار  ناهج )  ) نیا اراگدرورپ ، دـنیوگیم ): هاگنآ  و   ) دنـشیدنایم نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  هراـبرد   …و 

. رادهگن شتآ  باذع  زا  ار  ام  سپ  یهد ) ماجنا  لطاب ، راک  هکنیا 
نیا زا  میکح  يادـخ  ینعی  دزاـسیم ، یهلا  تمکح  هّجوتم  ار  ناـسنا  ناـهج ، شنیرفآ  تیفیک  رد  لـّمأت  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ ، نیا  زا 

ییاهن فده  هک  دشابن  يرگید  ناهج  رگا  و  تسا ، هدیرفاین  چوپ  فازگ و  ار  نآ  هتـشاد و  رظن  رد  ار  ياهنامیکح  فدـه  میظع ، شنیرفآ 
. دوب دهاوخ  فده  یب  چوپ و  یهلا ، تقلخ  دوش  بوسحم  ناهج ، شنیرفآ  زا 

ینعی تسا 2 . تلادـع  ناـهرب  رب  قاـبطنا  لـباق  دراد  داـعم  ترورـض  رب  یلقع  ناـهرب  هب  هراـشا  هک  نآرق  همیرک  تاـیآ  زا  يرگید  هتـسد 
کیکفت رگیدـکی  زا  ار  نانآ  ماجرف  دـناسرب و  ناشلامعا  رفیک  شاداپ و  هب  ار  ناراکهبت  ناراکوکین و  هک  تسا  نیا  یهلا  لدـع  ياـضتقم 

. دشخب تینیع  ار  شیوخ  تلادع  ات  درک  دهاوخ  اپرب  يرگید  ناهج  راچان  تسین  یکیکفت  نینچ  ناهج ، نیا  رد  نوچ  دنک و 
: دیامرفیم هیثاج  هروس  رد  هلمج  زا 

ُهّللا َقَلَخ  َنوُمکْحی و  ام  َءاس  ْمُُهتامَم  َو  ْمُهاـیْحَم  ًءاوَس  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاـک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  ِتاـئیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  »
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سْفَن ُّلک  يزُْجِتل  َو  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا 
*****

هیآ 191. نارمع ، لآ  هروس  . 1
4 سنوی /  ، 35 ملق /  ، 58 رفاغ /  ، 28 هروس ص /  . 2

هحفص 390) )
1 َنوُمَلْظی » ْمُه ال  َو  ْتَبَسک  اِمب 

ماجنا هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دـننام  ار  نانآ  ام  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  دـندش  دـب  ياـهراک  بکترم  هک  یناـسک  رگم 
اهیداش و اهالب و  اهتمعن و  رد  هک  هنوگ  نامه  و   ) دـشاب ناسکی  هتـسد ، ود  ره  گرم  یگدـنز و  هک  ياهنوگ  هب  داد  میهاوخ  رارق  دـناهداد 
هب ار  نیمز  اهنامـسآ و  لاعتم ، يادخ  و  دننکیم ! یتواضق  دب  نانیا  دنـشاب ؟) هتـشادن  یقرف  مه  گرم  زا  دعب  دنکیرـش  ناهج ، نیا  ياهمغ 

. دوشن متس  ناشیا  هب  دوش و  هداد  ازج  هدروآ  تسد  هب  هچنآ  هب  سک  ره  هکنیا  ات  هدیرفآ و  هنامیکح ) فده  ياراد  و   ) قح
ناوتیم هکناـنچ  تسناد ، تمکح  ناـهرب  هب  هراـشا  ار  ِّقَْحلاـِب » َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُهّللا  َقَلَخ  َو   » هلمج ناوتیم  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال 
قیداصم زا  لدع »  » میداد حیـضوت  یهلا  لدـع  ثحبم  رد  هک  هنوگ  نآمه  اریز  دـنادرگزاب  تمکح ، ناهرب  هب  مه  ار  تلادـع  ناهرب  ًاساسا 

. تسا تمکح » »
*****

.22 هیآ 21 -  هیثاج ، هروس  . 1
هحفص 391) )

شسرپ

؟ دنکیم مامت  مدرم  رب  ار  تّجح  و  تابثا ، ار  داعم  هنوگچ  میرک  نآرق   - 1
. دینک ریرقت  ار  اهنآ  لالدتسا  دراد ؟ تمکح  ناهرب  هب  هراشا  یتایآ  هچ   - 2
؟ تسیچ اهنآ  لالدتسا  ریرقت  دراد ؟ تلادع  ناهرب  هب  هراشا  یتایآ  هچ   - 3

؟ دنادرگزاب تمکح  ناهرب  رب  مه  ار  تلادع  ناهرب  ناوتیم  هنوگچ   - 4

ترخآ ملاع  تاصخشم   48

همّدقم

هحفص 395) )
ّسح اب  هن  هدرک و  كرد  هناهاگآ ، يروضح  ملع  ینطاب و  دوهـش  اب  ار  اهنآ  هن  درادن و  اهنآ  هرابرد  ياهبرجت  هک  يروما  هب  تبـسن  ناسنا 

تانایرج ترخآ و  ملاع  تقیقح  هک  میشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دشاب . هتـشاد  یلماک  تخانـش  دناوتیمن  تسا  هتفایرد 
مینک و هدنـسب  دـیآیم  تسد  هب  یحو  هار  زا  ای  لقع  هار  زا  هک  یفاصوا  هب  اهنت  دـیاب  هکلب  میربب  یپ  اـهنآ  ْهنک  هب  میـسانشب و  ًاـقیقد  ار  نآ 

. میراد زاب  هناخاتسگ  ياهیزاورپ  دنلب  زا  ار  دوخ 
تشهب دناهتشادنپ  هک  دناهتفر  شیپ  اجنآ  ات  دننک و  یفّرعم  ایند ، ملاع  لثم  ار  ترخآ  ملاع  هک  دناهدیـشوک  یناسک  وس ، کی  زا  هنافـسأتم 

هب دنکیم  هک  یتاعارتخا  زا  هدافتسا  اب  مولع و  تفرشیپ  رثا  رد  ناسنا  يزور ، تسایند و  نیمه  رد  ینامسآ و  هرک  دنچ  ای  کی  رد  ترخآ 
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! تشاد دهاوخ  ياهدوسآ  تحار و  یگدنز  اجنآ  رد  دش و  دهاوخ  لقتنم  اجنآ 
هتـسراو و دارفا  هک  دناهدرک  دادملق  یقالخا ، ياهـشزرا  نامه  ار  نیرب  تشهب  هدش و  ترخآ  ینیع  دوجو  رکنم  یناسک  رگید ، يوس  زا  و 

! دنا هتشاگنا  شزرا  دوس و  نیب  قرف  نامه  ار  ترخآ  ایند و  توافت  و  دندنبیم ، لد  اهنآ  هب  هعماج ، رازگتمدخ 
ندـش هدـنز  سپ  تفر  دـنهاوخ  اجنآ  هب  هدـنیآ  ياهلـسن  تسا و  يرگید  هرک  رد  يورُخا  تشهب  رگا  میـسرپب : لوا  هتـسد  زا  هک  دراد  اـج 

ناگتـشذگ ياهراتفر  همه  رفیک  شاداپ و  هنوگچ  و  دراد !؟ ینعم  هچ  دـشابیم  نآرق  دـییأت  دروم  هک  عمج  زور  تمایق و  زور  رد  اـهناسنا 
!؟ دش دهاوخ  هداد  اجنآ  رد 

هحفص 396) )
اهـشزرا ّدـض  زج  يزیچ  مه  خزود  ًاـعبط  تسین و  یقـالخا  ياهـشزرا  زج  يزیچ  تـشهب ، رگا  میـسرپب : مود  هتـسد  زا  هـک  دراد  اـج  زین  و 

، یهلا يایبنا  هک  دوبن  رتهب  ایآ  تسیچ و  يارب  گرم ، زا  دعب  اهناسنا  ندش  هدـنز  داعم و  تابثا  رب  نآرق  رارـصا  همه  نیا  سپ  دوب  دـهاوخن 
!؟ دنوشن عقاو  اهنآ  دننام  ییوگ و  هناسفا  نونج و  هب  ماّهتا  ضارتعا و  دروم  همه  نآ  ات  دندرکیم  نایب  تحارص ، هب  ار  ینعم  نیمه 

نیا هرابرد  ییاهثحب  یناحور و  ینامسج و  داعم  هرابرد  نافوسلیف  نامّلکتم و  تارجاشم  تافالتخا و  هب  میرذگب  هک  اهییارس  هوای  نیا  زا 
. میسریم اهنآ  دننام  و  نآ ، لثم  ای  تسا  يویند  ندب  نیع  يورُخا  ندب  ایآ  و  هن ، ای  دوشیم  دوبان  یّلک  هب  يّدام  ناهج  ایآ  هک 

هیاس رد  تسا و  نیسحت  ریدقت و  نایاش  دنچ  ره  تایعقاو ، هب  ندش  رتکیدزن  قیاقح و  فشک  هار  رد  یفـسلف  یلقع و  ياهـشالت  هنوگ  نیا 
ار نآ  میسرب و  يورخا  تایح  ْهنک  هب  اهثحب  نیا  اب  هک  میشاب  هتشاد  عّقوت  دیابن  یلو  ددرگیم  راکـشآ  اههشیدنا  تّوق  فعـض و  طاقن  اهنآ 

. میا هتفای  ایوگ  هک  میسانشب  نانچ 
ناناد و کیزیف  دـننام  یبرجت  مولع  نادنمـشناد  ایآ  تسا و  هدـش  هتخانـش  لماک ، روط  هب  اـیند  ملاـع  نیمه  قیاـقح  نونکاـت  رگم  یتسار ،

هدنیآ هرابرد  دنناوتیم  ایآ  دنسانشب و  ار  فلتخم  ياهورین  عاونا  يژرنا و  هّدام و  تقیقح  دناهتسناوت  ناسانـش و …  تسیز  ناناد و  یمیش 
هچ دوش  فّقوتم  اهنورتکلا  تکرح  ای  دوش  هتفرگ  ناهج ، زا  هبذاج  يورین  الثم  رگا  هک  دننادیم  ایآ  دـننک و  یعطق  ینیب  شیپ  ناهج ، نیا 

؟ هن ای  داد  دهاوخ  يور  ییاهزیچ  نینچ  ایآ  دش و  دهاوخ 
ماسجا قیاقح  لیبق  زا  یلئاسم  ایآ  دـننک و  لح  ینیقی ، تروص  هب  ار  ناهج  نیمه  هب  طوبرم  یلقع  لئاسم  همه  دناهتـسناوت  نافوسلیف  ایآ  و 

؟ درادن يرتشیب  قیقحت  ياج  ندب و …  حور و  هطبار  هیعون و  روص  و 
هب ار  يزیچ  چـیه  هک  میربب  یملاع  قیاقح  هب  یپ  نامدوخ  صقان  دودـحم و  ياههشیدـنا  اهـشناد و  نیا  کمک  هب  میهاوخیم  هنوگچ  سپ 

يرایسب دادادخ ، لقع  يورین  اب  میناوتیم  ام  کش  نودب  دنک . شالت  دیابن  یتسه  نتخانـش  رتهب  هار  رد  ای  دسانـشب  دناوتیمن  یهجو  چیه 
شناد ندوزفا  هار  رد  دیاب  هتبلا  مینک و  فشک  ار  تعیبط  رارسا  زا  يرایسب  هبرجت ، ّسح و  کمک  هب  میناوتیم  زین  میسانشب و  ار  قیاقح  زا 

مه یلو  میزادرپب  یفسلف  یملع و  ياهشالت  هب  نامدوخ  شنیب  و 
هحفص 397) )

َنِم ُْمتِیتوُأ  ام  َو  : » هک میریذـپب  مینک و  يراددوخ  اجیب  ياهیزاورپ  دـنلب  زا  میـسانشب و  ار  یبرجت  مولع  درب  لقع و  ییاـناوت  زرم  دـیاب  نینچ 
.1 ًالِیلَق » ّالِإ  ِْملِْعلا 

نوماریپ یمزج  ياهرظنراهظا  زا  هک  دراد  ءاـضتقا  هنالوئـسم ، ینید  طاـیتحا  مه  و  هناـمیکح ، ینتورف  مه  و  هناـملاع ، ینیب  عقاو  مه  يراـب ،
هزاجا ام  هب  ینآرق  ّصن  یلقع و  ناهرب  هک  يّدح  رد  رگم  مینک  يراددوخ  لیلد ، یب  تالیوأت  هب  ندز  تسد  بیغ و  ملاع  تمایق و  قیاقح 

ره دشاب  هتـشاد  نامیا  هدـش  لزان  لاعتم ، يادـخ  فرط  زا  هچنآ  تّحـص  هب  هک  تسا  یفاک  ینمؤم  صخـش  ره  يارب  لاح ، ره  هب  دـهدب و 
تقیقح نماد  زا  هبرجت ، لقع و  تسد  هک  يروما  ًاصوصخم  دنک ، نییبت  ار  اهنآ  تالیـصفت  و  نییعت ، ار  اهنآ  قیقد  تاصخـشم  دناوتن  دنچ 

. تساسران اهنآ  هب  تبسن  ام  شناد  و  هاتوک ، اهنآ 
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. میربب یپ  ایند  ملاع  اب  نآ  توافت  ترخآ و  ملاع  ياهیگژیو  فاصوا و  هب  لقع ، هار  زا  میناوتیم  هزادنا  هچ  ات  مینیبب  نونکا 

لقع هاگدید  زا  ترخآ  ملاع  ياهیگژیو 

زا اهنآ  نیرتمهم  هک  دروآ  تسد  هب  ترخآ  ناهج  يارب  ار  ییاـهیگژیو  ناوتیم  دـش  رکذ  داـعم ، ترورـض  يارب  هک  ینیهارب  رد  لـّمأت  زا 
: تسا رارق  نیا 

نآ رد  اریز  دـشاب  ینادواج  يدـبا و  دـیاب  هک  تسا  نیا  دـیآیم  تسد  هب  لّوا  ناهرب  زا  صوصخب  هک  ترخآ  ملاـع  یگژیو  نیتسخن   - 1
. دش هتسناد  یهلا  تمکح  ياضتقم  نآ ، قّقحت  دیدرگ و  دیکأت  یتایح  نینچ  هب  ناسنا  يرطف  لیم  يدبا و  تایح  ناکما  رب  ناهرب ،

هب ترخآ  ملاـع  ماـظن  دـیاب  هک  تسا  نیا  دـش  هراـشا  لّوا ، ناـهرب  لـیذ  رد  دـیآیم و  تسد  هب  ناـهرب  ود  ره  زا  هک  يرگید  یگژیو   - 2
دناهدیسر یناسنا  لامک  جوا  هب  هک  یناسک  ات  دبای  قّقحت  نآ  رد  تمحز  جنر و  هبئاش  نودب  صلاخ و  تمحر  تمعن و  هک  دشاب  ياهنوگ 

نکمم ار  یقلطم  تداعـس  نینچ  هک  اید  فالخرب  دنوش  رادروخرب  یتداعـس  زا  دـناهدرکن  ادـیپ  یفارحنا  هانگ و  هب  یگدولآ  هنوگ  چـیه  و 
. تساهجنر اهیتخس و  هب  بوسنم  یبسن و  ایند ، ياهتداعس  هکلب  دزاسیمن 

*****
هیآ 85. ءارسا ، هروس  . 1

هحفص 398) )
ناراـکوکین و اـت  دـشاب  باذـع  تمحر و  يارب  اّزجم  شخب  ود  ياراد  مک  تسد  ترخآ ، ناـهج  دـیاب  هـک  تـسا  نـیا  موـس  یگژیو   - 3

مان هب  عرـش  ناسل  رد  هک  تسا  نامه  شخب ، ود  نیا  دنـسرب و  ناشدوخ  لامعا  هجیتن  هب  مادکره  دـنوش و  کیکفت  رگیدـکی  زا  ناراکهبت 
. دوشیم هدیمان  خزود  تشهب و 

دـشاب رادروخرب  یتعـسو  نانچ  زا  دیاب  ترخآ  ناهج  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسد  هب  تلادـع  ناهرب  زا  صوصخب  هک  مراهچ  یگژیو   - 4
لتق هب  قحان  هب  ار  ناسنا  اهنویلیم  یسک  رگا  الثم  دشاب و  هتشاد  يدب  کین و  لمع  هنوگ  ره  اب  ار  اهناسنا  همه  رفیک  شاداپ و  شیاجنگ  هک 

يروخ رد  ِشاداپ  تسا  هدرک  مهارف  ار  رفن  اهنویلیم  تایح  هلیـسو  یـسک  رگا  الباقتم  دشاب و  ناهج  نآ  رد  وا  رفیک  ناکما  تسا  هدـیناسر 
. دشاب نکمم  يو  يارب 

ناهج دـیاب  هک  تسا  نیا  دـش  هراشا  نآ ، ریرقت  لیذ  رد  دـیآیم و  تسد  هب  تلادـع  ناهرب  نیمه  زا  هک  يرگید  مهم  رایـسب  یگژیو   - 5
«. فیلکت راد   » هن دشاب  ءازج » راد   » ترخآ

ییاهیهار ود  رـس  رب  هراومه  دنکیم و  ادـیپ  محازتم ، داضتم و  ياهتبغر  اهلیم و  ناسنا ، هک  تسا  ياهنوگ  هب  ایند  یگدـنز  هکنآ : حیـضوت 
تاظحل نیرخآ  ات  هک  یفیلکت  دزاسیم  مهارف  ار  فیلکت  هنیمز  رما ، نیمه  دـنک و  باختنا  ار  اـهنآ  زا  یکی  تسا  راـچان  هک  دوشیم  عقاو 

هب ناگدـننک  یچیپرـس  و  هتـسیاش ؛ شاداپ  هب  فیلاکت ، هب  ناگدـننک  لمع  هک  دراد  ءاضتقا  یهلا  تلادـع  تمکح و  دـبای و  همادا  شرمع 
دـشاب مهارف  مه  ترخآ  ملاـع  رد  هار ، شنیزگ  لاـجم  فـیلکت و  ياـههنیمز  نیمه  هک  مینک  ضرف  رگا  نوـنکا  دنـسرب . يروـخ  رد  رفیک 
شاداپ يارب  يرگید  ملاع  بیترت ، نیدـب  دوشن و  هار  باختنا  فیلکت و  ماجنا  عنام  هک  تسا  نآ  یهلا  تیـضایف  دوجو و  تمحر  ياضتقم 
ترخآ ملاـع  دـیآیم و  باـسح  هب  يرگید  ياـیند »  » میدوب هدرک  ضرف  ترخآ »  » ار نآ  هک  یملاـع  تقیقح  رد  دوشیم و  مزـال  رفیک  و 

. دشابن اههتساوخ  محازت  ّداضت و  ینعی  نآ  هنیمز  شیامزآ و  فیلکت و  ياج  رگید  هک  دوب  دهاوخ  ییاهن  نیرخآ و  ملاع  نامه  یقیقح ،
باختنا و هنیمز  هک  تسا  یملاع  ایند  ملاع  ینعی  دوشیم . نشور  ترخآ ، ملاـع  اـیند و  ملاـع  نیب  اـهقرف  نیرتمهم  زا  یکی  اـج  نیمه  زا  و 

تـسا يدب  کین و  لامعا  يدبا  جـیاتن  اهرفیک و  اهـشاداپ و  ققحت  يارـس  اهنت  هک  تسا  یملاع  ترخآ  ملاع  و  دراد ، شیامزآ  شنیزگ و 
ماجنا ایند  رد  هک 
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هحفص 399) )
1 لَمَع » َو ال  ٌباسِح  ًادَغ  َو  ٌباسِح  َو ال  ٌلَمَع  َموْیلا  َّنِا  َو  . » تسا هتفرگ 

شسرپ

؟ میشاب هتشاد  ترخآ  ملاع  زا  یلماک  قیقد و  تخانش  میناوتیمن  ام  ارچ   - 1
. دینک يداّقن  نایب و  ار  ترخآ  هرابرد  یشیدناژک  زا  هنومن  ود   - 2
؟ میربب یپ  ترخآ ، ملاع  ياهیگژیو  هب  میناوتیم  یهار  هچ  زا   - 3

. دیهد حرش  لقع ، هاگدید  زا  ار  ترخآ  ملاع  ياهیگژیو   - 4
*****

هبطخ 42. هغالبلا ، جهن  ك : ر . . 1

تمایق ات  گرم  زا   49

همّدقم

هحفص 403) )
ياهتخانش هلسلس  کی  هب  اهنت  دیاب  میربب و  یپ  بیغ ، ملاع  قلطم  ترخآ و  ْهنک  هب  میناوتیمن  میراد  هک  يدودحم  شناد  اب  ام  هک  میتسناد 

زا ياهراپ  هب  هتشذگ ، سرد  رد  مینک . هدنسب  تسا ، هدش  یفّرعم  یحو ، هلیسو  هب  هک  یفاصوا  دیآیم و  تسد  هب  یلقع  نیهارب  زا  هک  یّلک 
دیآیم تسد  هب  میرک  نآرق  زا  هـک  یفاـصوا  رکذ  هـب  کـنیا  و  مـیدرک ، هراـشا  هدوـب  یلقع  نـیهارب  هجیتـن  هـک  ترخآ  یّلک  ياـهیگژیو 

. میزادرپیم
نهذ هب  اهنآ  ندینش  زا  هک  يرّوصت  دشاب و  یهباشتم  ظافلا  دوریم  راک  هب  ترخآ  ملاع  فصو  رد  هک  ظافلا  زا  یضعب  تسا  نکمم  هتبلا 

يدیدرت هنرگ ، تسام و  مهف  روصق  رطاخ  هب  هکلب  تسا  نایب  روصق  رطاخ  هب  هن  نیا ، و  دشابن ، یعقاو  قادـصم  اب  قباطم  ًاقیقد  دـیآیم ، ام 
هدرک باختنا  میرک ، نآرق  هک  تسا  نامه  دشاب  قیاقح  نآ  ِرگـشیامن  دناوتیم  هک  یظافلا  نیرتهب  ام  ینهذ  راتخاس  هب  هجوت  اب  هک  تسین 

. تسا
. مینکیم زاغآ  ناسنا ، گرم  زا  ار  نخس  ور ، نیا  زا  دوشیم  زین  ترخآ  تامّدقم  لماش  نآرق  تانایب  نوچ  و 

درُم دنهاوخ  اهناسنا  همه 

: تسیز دهاوخن  هنادواج  سک  چیه  ملاع ، نیا  رد  درم و  دنهاوخ  نارادناج ) همه  هکلب   ) اهناسنا همه  هک  دیامرفیم  دیکأت  دیجم  نآرق 
هحفص 404) )

.1 ناف » اهیَلَع  ْنَم  ُّلک  »
. دوشیم یناف  تسه  نیمز  يور  سک  ره 

.2 تْوَْملا » ُۀَِقئاذ  سْفَن  ُّلک  »
. دیشچ دهاوخ  ار  گرم  یسک  ره 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 706 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرفیم ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  باطخ  و 
.3 َنُوتیَم » ْمُهَّنِإ  َو  ٌتیَم  کَّنِإ  »

. دُرم دنهاوخ  مه )  ) ناشیا دُرم و  یهاوخ  وت  ًاقیقحت 
.4 َنوُِدلاْخلا » ُمُهَف  َِّتم  ْنِإَف  َأ  َْدلُْخلا  ِکْلبَق  ْنِم  رَشَِبل  اْنلَعَج  ام  َو  »

!؟ دوب دنهاوخ  نادواج  ناشیا  يدُرم  وت  هک  یتروص  رد  ایآ  سپ  میدادن ، رارق  یگنادواج  یناسنا ، چیه  يارب  وت  زا  شیپ 
. تسناد ناهج  ِنارادناج  همه  يارب  ریذپانءانثتسا  یّلک و  نوناق  کی  ار  ندرم  ناوتیم  نیاربانب 

اه ناج  هدنریگ 

: دیامرفیم هک  اجنآ  رد  دهدیم  تبسن  لاعتم ، يادخ  هب  ار  ناج  نتفرگ  وس ، کی  زا  میرک  نآرق 
.5 اِهتْوَم » َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتی  ُهّللا  »

. دریگیم ناشگرم  ماگنه  ار  اهناج  ادخ 
. دنکیم یفرعم  حور ، ضبق  رومأم  ار  توملا  کلم  رگید ، يوس  زا  و 

.6 ْمِکب » َلکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  کَلَم  ْمکاّفَوَتی  ُْلق  »
. دریگیم تسا  هدش  هدرامگ  امش  رب  هک  گرم  هتشرف  ار  امش  وگب 

. دهدیم دانتِسا  ادخ  ناگداتسرف  ناگتشرف و  هب  ار  ناج  نتفرگ  رگید ، ياج  رد  و 
.7 اُنلُسُر » ُْهتَّفََوت  ُتْوَْملا  ُمکَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یّتَح  »

*****
هیآ 26. نمحرلا ، هروس  . 1

هیآ 35. ءایبنا : هروس  هیآ 185 ، نارمع : لآ  هروس  . 2
هیآ 30. رمز ، هروس  . 3

هیآ 34. ءایبنا ، هروس  . 4
هیآ 42. رمز ، هروس  . 5

هیآ 11. هدجس ، هروس  . 6
هیآ 61. ماعنا ، هروس  . 7

هحفص 405) )
. دنریگیم ار  وا  ناج )  ) ام ناگداتسرف  دسر  ارف  امش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  ات 

مه مود  لعاف  رگا  تسا و  حیحص  ود ، ره  هب  راک  تبسن  دهد  ماجنا  يرگید  لعاف  هلیـسو  هب  ار  دوخ  راک  یلعاف  هک  یماگنه  تسا  یهیدب 
کلم هلیسو  هب  ار  اهناج  نتفرگ  لاعتم ، يادخ  نوچ  داد و  تبـسن  مه  موس  لعاف  هب  ار  راک  ناوتیم  دشاب  هتـشاد  راک  ماجنا  رد  ياهطـساو 

. تسا حیحص  تبسن ، هس  ره  دنتسه  شنامرف  تحت  هک  یناگتشرف  هلیسو  هب  زین  وا  دهدیم و  ماجنا  توملا 

ناج نتفرگ  تخس  ای  ناسآ 

یضعب و  مارتحا ، یتحار و  هب  ار  یضعب  هکلب  دنریگیمن  ناسکی  ار  مدرم  همه  ناج  یهلا ، ناگتشامگ  هک  دوشیم  هدافتسا  دیجم ، نآرق  زا 
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: دیامرفیم نانمؤم  دروم  رد  هلمج  زا  دننکیم . ضبق  تناها ، تنوشخ و  اب  ار  رگید 
.1 ْمکیَلَع » ٌمالَس  َنُولوُقی  َنِیبیَط  ُۀِکئالَْملا  ُمُهاّفَوَتَت  َنیِذَّلا  »

. دننکیم مارتحا ) و   ) مالس ناشیا  هب  دنریگیم و  یشوخ  اب  ار  ناشناج  ناگتشرف  هک  یناسک 
: دیامرفیم نارفاک  هرابرد  و 

.2 … ْمُهَرابْدَأ » َو  ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْضی  ُۀِکئالَْملا  اوُرَفک  َنیِذَّلا  یَّفَوَتی  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  »
 … دننزیم اهنآ  تشپ  يور و  هب  دنریگیم  ار  نارفاک  حور  ناگتشرف ، هک  یماگنه 

ناج تخـس  ای  ناسآ  رد  ییاه  توافت  ناـشرفک  ناـمیا و  تاـجرد  بسح  هب  مه  رفاـک  دارفا  نمؤم و  دارفا  ناـیم  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  و 
. دراد دوجو  ندنک ،

گرم لاح  رد  هبوت  نامیا و  لوبق  مدع 

دندرگیم و نامیشپ  ناشدوخ  هتشذگ  زا  دنوشیم  دیمون  ایند  رد  یگدنز  زا  رگید  دسریم و  ارف  ناراکهنگ  نارفاک و  گرم  هک  یماگنه 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دش . دهاوخن  هتفریذپ  ياهبوت  نامیا و  نینچ  زگره  یلو  دننکیم  ناشناهانگ  زا  هبوت  نامیا و  راهظا 

*****
هیآ 93. ماعنا ، هروس  هب : دینک  عوجر  زین  و  هیآ 32 ، لحن ، هروس  . 1

هیآ 27 دمحم ، هروس  هب : دینک  عوجر  زین  و  هیآ 50 ، لافنا ، هروس  . 2
هحفص 406) )

.1 ًاریَخ » اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنی  کِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأی  َمْوی  »
تسا هدادن  ماجنا  يریخ  راک  شنامیا  ِلاح  رد  ای  هدرواین  نامیا  البق  هک  یـسک  نامیا  دوش  رهاظ  تراگدرورپ  تایآ  زا  یـضعب  هک  يزور 

. دیشخب دهاوخن  وا  يارب  يدوس 
.2 … َنْآلا » ُْتُبت  یِّنِإ  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  یّتَح  ِتائیَّسلا  َنُولَمْعی  َنیِذَِّلل  َُۀبْوَّتلا  ِتَسَیل  َو  »

و مدرک ! هبوت  نونکا  دیوگ : دـسر  ارف  ناشیا  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  ات  دـنهدیم  ماجنا  ار  دـب  ياهراک  هک  تسین  یناسک  يارب  هبوت  و 
: تفگ دش  قرغ  هب  فرشُم  هک  یماگنه  هک  دنکیم  لقن  نوعرف ، لوق  زا 
.3 َنیِِملْسُْملا » َنِم  اَنَأ  َو  َلِیئارْسِإ  اُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُْتنَمآ  »

خـساپ رد  ممالـسا و  لـها  زا  نم  دـناهدروآ و  ناـمیا  وا  هب  لیئارـسا  ینب  هک  ییادـخ  ناـمه  زج  هب  تسین  ییادـخ  هکنیا  هـب  مدروآ  ناـمیا 
: دیامرفیم

.4 َنیِدِسْفُْملا » َنِم  َْتنک  َو  ُْلبَق  َتیَصَع  ْدَق  َو  َنْآلآ  »
!؟ ياهدوب نادسفم  زا  هدرک و  نایصع  البق  هک  یلاح  رد  نونکا ، ایآ 

ایند هب  تشگزاب  يوزرآ 

لزان ناشیارب  ياهدننک  كاله  باذع  ای  دسریم  ارف  ناشگرم  هک  یماگنه  هک  دـنکیم  لقن  ناراکهبت ، نارفاک و  زا  میرک  نآرق  نینچمه 
تـساوخ رد  لاعتم  يادخ  زا  ای  میدشیم ، هتـسیاش  ياهراک  نامیا و  لها  زا  میتشگ و  یمرب  ایند  هب  شاک  يا  هک  دننکیم  وزرآ  دوشیم ،

دوشیمن 5. یلمع  ییاهتساوخرد  اهوزرآ و  نینچ  یلو  مینک . ناربج  ار  نامیاه  هتشذگ  ات  نادرگرب  ایند  هب  ار  ام  هک  دننکیم 
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*****
.29 هدجس /  ، 85 رفاغ /  ، 53  - 51 أبس /  هب : دینک  عوجر  زین  و  هیآ 50 ، ماعنا ، هروس  . 1

هیآ 18. ءاسن ، هروس  . 2
.91 هیآ 90 ، سنوی ، هروس  12 و 13 . . 3

.91 هیآ 90 ، سنوی ، هروس  3 و 4 . . 4
يوزرآ گرم ، ِلاح  رد  هدـنارذگ و  نایـصع  رفک و  اب  ار  يرمع  هک  دـنکیم  یفن  ار  یناـسک  تشگزاـب  میرک ، نآرق  هک  تسناد  دـیاب  . 5

هنوگ ره  يانعم  هب  نیا ، دـننکیم و  یفن  ًاقلطم  ار  ایند  هب  تمایق  ملاـع  زا  تشگزاـب  زین  دـنراد و  ار  شناـهانگ  ناربج  اـیند و  هب  تشگزاـب 
هدیقع قبط  دناهدش و  هدـنز  ایند  نیمه  رد  هرابود  گرم ، زا  دـعب  هک  دـناهدوب  یناسک  دـش  هتفگ  البق  هکنانچ  اریز  تسین  ایند  هب  تشگزاب 

. درک دنهاوخ  تعجر  ایند  هب  یناسک  زین  جع )  ) رصع یلو  ترضح  روهظ  زا  دعب  نایعیش ،
هحفص 407) )

مه تماـیق  زور  رد  زین  دندادیم 1 و  همادا  هتـشذگ ، هویـش  نامه  هب  دندشیم  هدـنادرگرب  رگا  هک  دـنکیم  هفاضا  تایآ ، زا  یـضعب  رد  و 
: دینش دنهاوخ  یفنم  باوج  یلوا ، قیرط  هب  هک  تشاد  دنهاوخ  ییاه  تساوخرد  اهوزرآ و  نینچ 

.2 … َو » اُهِلئاق  َوُه  ٌۀَِملک  اهَّنِإ  ّالک  ُتکََرت  امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا . ِّبَر  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یّتَح  »
ماجنا ماهدرک  كرت  هک  يدروم  رد  ياهتـسیاش  راک  دـیاش  نادرگرب  ارم  اراگدرورپ ، دـیوگ : دـسر  ارف  ناشیا  زا  یکی  گرم  هک  هاـگنآ  اـت 

(. دوشیمن یلمع  زگره  هک  تسا  ییوزرآ  و   ) دیوگیم وا  هک  تسا  ینخس  نیا  زگره ! مهد .
.3 َنِینِسْحُمْلا » َنِم  َنوکَأَف  ًةَّرک  ِیل  َّنَأ  َْول  َباذَْعلا  يََرت  َنیِح  َلوُقَت  َْوأ  »

. موش ناراکوکین  زا  ات  میتشادیم  یتشگزاب  شاک  يا  دیوگ : دنیبیم  ار  باذع  هک  یماگنه  ای 
.4 َنِینِمْؤُْملا » َنِم  َنوکَن  َو  انِّبَر  ِتایآ  ِب  َبِّذُکن  َو ال  ُّدَُرن  انَتَیل  ای  اُولاقَف  ِراّنلا  یَلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  »… 

بیذـکت ار  ناـمراگدرورپ  تاـیآ  رگید )  ) میدـشیم و هدـنادرگزاب  شاـک  يا  دـنیوگ : دــنوشیم  هـضرع  خزود ، شتآ  رب  هـک  یماـگنه 
. میدوبیم نانمؤم  زا  میدرکیمن و 

.5 َنُوِنقُوم » ّانِإ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْعِجْراَف  انْعِمَس  َو  انْرَْصبَأ  انَّبَر  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمِهِسُؤُر  اوُسکان  َنُومِرْجُمْلا  ِذِإ  »… 
سپ میدینـش ، میدید و  نونکا )  ) اراگدرورپ دنیوگیم ): و   ) دناهدنکفا ورف  ناشراگدرورپ  دزن  ار  شیوخ  ياهرـس  ناراکهزب  هک  یماگنه 

. میتسه نیقی  لها  ام  کنیا  میهد ، ماجنا  ياهتسیاش  راک  ات  نادرگرب  ار  ام 
هب لمع  هار و  باختنا  ياج  ترخآ ، ملاع  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  تایآ ، نیا  زا 

*****
.28 هیآ 27 -  ماعنا ، هروس  . 1

هیآ 99. نونمؤم ، هروس  . 2
هیآ 102. ءارعش ، هروس  هب ، دینک  عوجر  زین  و  هیآ 58 ، رمز ، هروس  . 3

هیآ 53. فارعا ، هروس  هب  دینک  عوجر  زین  و  ، 28 هیآ 27 -  ماعنا ، هروس  . 4
هیآ 37. رطاف ، هروس  هب  دینک  عوجر  زین  و  هیآ 12 ، هدجس ، هروس  . 5

هحفص 408) )
یـشاداپ قاقحتـسا  درادـن و  ناسنا  لماکت  رد  يریثأت  دوشیم  لصاح  ترخآ ، ملاع  رد  ای  گرم  ماگنه  هک  ینیقی  یّتح  تسین و  فیلاـکت 

. دنهد ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دنروایب و  نامیا  ًارایتخا  ات  دنندرگرب  ایند  هب  هک  دننکیم  وزرآ  ناراکهنگ ، نارفاک و  ور ، نیا  زا  دروآیمن ،
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خزرب ملاع 

دـنارذگیم و خزرب  ربـق و  ملاـع  رد  ار  ینارود  تماـیق ، ییاـپرب  زا  شیپ  گرم و  زا  دـعب  ناـسنا ، هـک  دوـشیم  هدافتــسا  نآرق ، تاـیآ  زا 
رد نارود ، نیا  رد  راکنهگ ، نانمؤم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  يرایـسب  رد  تشاد و  دـهاوخ  یجنر  هودـنا و  ای  تّذـل ، يداش و  شیبامک 

. دنشاب راب  کبس  تمایق ، ملاع  رد  ات  دنوشیم  ریهطت  دنشکیم  ناشهانگ  اب  بسانتم  هک  اهباذع  اهجنر و  ياهراپ  رثا 
کی رکذ  هب  اهنت  هدومن  رظن  فرـص  اهنآ  یـسررب  زا  ور ، نیا  زا  دراد  يریـسفت  ياهثحب  هب  زاین  خزرب ، ملاع  هب  طوبرم  تاـیآ  هکنیا  هب  رظن 

: دیامرفیم هک  مینکیم  هدنسب  هیآ ،
.1 نُوثَْعبی » ِمْوی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  »

. دنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  ناشگرم ) زا  دعب   ) نانآ ِسپ  زا  و 

شسرپ

. دیهد حرش  هطوبرم ، تایآ  هب  هراشا  اب  ایند  رد  ناسنا  یگنادواج  مدع  هرابرد  نآرق  نایب   - 1
؟ دوشیم عفر  هنوگچ  دسریم  رظن  هب  هطوبرم  تایآ  نیب  هک  یفالتخا  دریگیم و  ار  ناسنا  ناج  یسک  هچ   - 2

؟ دراد دوجو  اهناج  نتفرگ  رد  یتوافت  هچ   - 3
. دیهد حیضوت  هطوبرم ، تایآ  هب  هراشا  اب  ار  گرم  لاح  رد  هبوت  نامیا و  هرابرد  نآرق  نایب   - 4

؟ ارچ دراد ؟ تعجر  هب  داقتعا  اب  یتافانم  تشگزاب ، نیا  زا  یفن  ایآ  دنکیم و  یفن  ار  ایند  هب  تشگزاب  مادک  میرک  نآرق   - 5
. دیهد حرش  ار  خزرب  ملاع   - 6

*****
هیآ 100. نونمؤم ، هروس  . 1

نآرق رد  زیخاتسر  ریوصت   50

همّدقم

هحفص 411) )
نوگرگد ناهج ، نیا  ماظن  ًاساسا  هکلب  تسین  اهناسنا  دّدجم  ندش  هدنز  هب  اهنت  ترخآ ، ناهج  ییاپرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا 

زا مه  یقیقد  تخانـش  ًاعبط  تسین و  ینیب  شیپ  لباق  ام  يارب  هک  یناهج  ددرگیم ، اـپرب  يرگید  ياـهیگژیو  اـب  يرگید  ناـهج  دوشیم و 
دنسریم ناشلامعا  جیاتن  هب  دنوشیم و  هدنز  مه ، اب  تقلخ  نایاپ  ات  زاغآ  زا  اهناسنا  همه  هاگنآ  میشاب و  هتـشاد  میناوتیمن  نآ  ياهیگژیو 

. دننامیم باذع  ای  تمعن  رد  هنادواج  و 
هدنـسب اهنآ  نیماضم  هدرـشف  رکذ  هب  اهنت  ور ، نیا  زا  دـشکیم  ازارد  هب  اـهنآ  یـسررب  تسا و  ناوارف  ثحب ، نیا  هب  طوبرم  تاـیآ  نوچ  و 

. مینکیم

اههوک اهایرد و  نیمز و  عضو 

اهایرد و  ددرگیم 3 ، یــشالتم  نآ ، يازجا  دزیریم 2 و  نوریب  تـسا  نآ  نوردـنا  رد  هـچنآ  دـیآیم 1 و  دـیدپ  یمیظع  هلزلز  نیمز  رد 
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تروص هب  سپس  دندرگیم 7 و  ینش  ّلت  دننام  دنوشیم 6 و  هدـیبوک  مه  رد  دـنیآیم 5 و  رد  تکرح  هب  اههوک  و  دنوشیم 4 ، هتفاکش 
هدش یجاّلح  مشپ 

*****
.14 لمزم /  ، 4 هعقاو /  ، 1 جح /  ، 1 لازلز /  . 1

.4 قاقشنا /  ، 2 لازلز /  . 2
.2 رجف /  ، 14 هّقاحلا /  . 3

.3 راطفنا /  ، 6 ریوکت /  . 4
.2 ریوکت /  ، 10 روط /  ، 88 لحن /  ، 47 فهک /  . 5

.5 هعقاو /  ، 4 هّقاحلا /  . 6
.14 لمزم /  . 7
هحفص 412) )

دنامیمن 3. یقاب  ییارس  زج  هدیشک ، نامسآ  هب  رس  ياههوک  هلسلس  زا  دنوشیم 2 و  هدنکارپ  اضف ، رد  هاگنآ  دنیآیم 1 و  رد 

ناگراتس نامسآ و  عضو 

یـشوماخ یگریت و  هب  تسا  رتعورفرپ  رتگرزب و  ام  دیـشروخ  زا  راب  اهنویلیم  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  یمیظع  ناگراتـس  دیشروخ 5 و  هام 4 و 
فقس نوچمه  هک  ینامـسآ  دـندنویپیم 8 و  مه  هب  دیـشروخ  هاـم و  هلمج  زا  و  دروـخیم 7 ، مه  هب  اـهنآ  تکرح  مـظن  و  دنیارگیم 6 ،

مه رد  نآ  راموط  دردیم 10 و  مه  زا  دفاکـشیم و  دوشیم 9 و  لزلزتم  تسـس و  تسا  هدرک  هطاحا  ناـهج ، نیا  رب  یمکحم  ظوفحم و 
دوشیم 13. ربا  دود و  زا  رپ  ناهج  ياضف  دیآیم 12 و  رد  یباذم  زلف  تروص  هب  ینامسآ  مارجا  دچیپیم 11 و 

گرم روپیش 

زا يرثا  تعیبط ، ناـهج  رد  دـنریمیم 14 و  هدـنز  تادوجوم  همه  دوشیم و  هتخاون  گرم ، روپیـش  هک  تسا  یلاوحا  عاـضوا و  نینچ  رد 
قرغ ناشیاهلد  دنهاگآ و  یتسه ، رارسا  قیاقح و  زا  هک  یناسک  رگم  دنکفایم 15  هیاس  اهناج  رب  بارطضا  تشحو و  و  دنامیمن ، تایح 

. تسا یهلا  ّتبحم  تفرعم و 
*****

.5 هعراق /  ، 9 جراعم /  . 1
.10 تالسرم /  ، 107  - 105 هط /  . 2

.20 أبن /  ، 8 فهک /  . 3
.8 همایقلا /  . 4
.1 ریوکت /  . 5
.2 ریوکت /  . 6
.2 راطفنا /  . 7
.9 همایقلا /  . 8
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.16 هّقاحلا /  ، 1 روط /  . 9
.1 قاقشنا /  ، 1 راطفنا /  ، 19 أبن /  ، 9 تالسرم /  ، 18 لمزم /  ، 16 هّقاحلا /  ، 37 نمحرلا /  . 10

.11 ریوکت /  ، 104 ءایبنا /  . 11
.8 جراعم /  . 12

.10 ناخد /  ، 25 ناقرف /  . 13
.49 سی /  ، 13 هّقاحلا /  ، 68 رمز /  . 14

.89  - 87 لمن /  . 15
هحفص 413) )

زیخاتسر زاغآ  تایح و  روپیش 

روپیش و  ددرگیم 2 ، نشور  یهلا  رون  اـب  یتـیگ  هنحـص  و  دوشیم 1 ، اپرب  دـشاب ، هتـشاد  تیدـبا  ءاقب و  تیلباق  هک  يرگید  ناـهج  سپس 
اهخلم دننامه  ناساره 6  همیسارس و  دنوشیم 5 و  هدنز  هظحل ، کی  رد   4 زین ) تاناویح  هکلب   ) اهناسنا همه  دیآیم 3 و  رد  ادص  هب  تایح 
مهارف یمیظع  هنحــص  رد  یگمه  دـندرگیم 9 و  هناور  یهلا  رـضحم  يوس  هب  تعرـس 8 ، اب  دـنوشیم 7  رـشتنم  اوه  رد  هک  یناگناورپ  و 

تسا 11. هدوب  زور  دنچ  ای  زور  کی  ای  تعاس  کی  هزادنا  هب  خزرب  ملاع  رد  ناشفّقوت  هک  دنرادنپیم  ًابلاغ  دنیآیم 10 و 

اهبَسَن اهببس و  عاطقنا  یهلا و  تموکح  روهظ 

هک دنکفایم  هیاس  قیالخ ، رب  یتبیه  نانچ  دباییم 13 و  ّمات  روهظ  یهلا ، تنطلس  تموکح و  دوشیم 12 و  راکشآ  قیاقح  ملاع ، نآ  رد 
ناشیوخ و  ردام ، ردپ و  زا  نادنزرف  یّتح  تسا و  شیوخ  تشونرس  رکف  هب  یـسک  ره  و  تسین 14 ، نتفگ  نخس  دنلب  يارای  ار  سک  چیه 

هیاپ رب  هک  ییاهیتسود  دلسگیم 16 و  اهبَبَس  اهبسن و  هتشر  ًاساسا  و  دننکیم 15 ، رارف  رگیدکی ، زا  ناکیدزن  و 
*****

.22 ق /  ، 38 میرم /  ، 67 رمز /  ، 48 میهاربا /  . 1
.69 رمز /  . 2

.19 تاّفاص /  ، 8 ّرثّدم /  ، 14  - 13 تاعزان /  ، 18 أبن /  ، 42 ، 20 ق /  ، 99 فهک /  ، 68 رمز /  . 3
.5 ریوکت /  ، 38 ماعنا /  . 4

.18 أبن /  ، 50 رمق /  ، 77 لحن /  ، 47 فهک /  . 5
.20 ق /  . 6

.7 رمق /  ، 4 هعراق /  . 7
.43 جراعم /  ، 44 ق /  . 8

«. هللا یلا  ّدر   » هللا و یلا  عوجر   » و هللاءاقل »  » و رشن »  » و رشح »  » تایآ هب  دینک  عوجر  زین  و  ، 30 ، 12 همایقلا /  ، 30 نیفّفطم /  ، 51 سی /  . 9
.103 دوه /  ، 9 نارمع /  لآ  ، 12 ماعنا /  ، 87 ءاسن /  ، 9 نباغت /  ، 99 فهک /  . 10

.35 فاقحا /  ، 113 نونمؤم /  ، 104  - 103 هط /  ، 52 ءارسا /  ، 45 سنوی /  ، 46 تاعزان /  ، 55 مور /  . 11
.18 هّقاحلا /  ، 22 ق /  ، 9 قراطلا /  ، 10 تدایداعلا /  ، 21 میهاربا /  . 12
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.19 راطفنا /  ، 16 رفاغ /  ، 26 ناقرف /  ، 65 جح /  . 13
.38 أبن /  ، 111 ، 108 هط /  ، 105 دوه /  . 14

.33 نامقل /  ، 14  - 10 جراعم /  ، 88 ءارعش /  ، 37  - 34 سبع /  . 15
.101 نونمؤم /  ، 166 هرقب /  . 16

هحفص 414) )
دریگیم ارف  ار  اهلد  هتشذگ ، ياهریصقت  زا  ینامیشپ  ترسح و  و  ددرگیم 1 ، ینمشد  هب  لیدبت  هدوب  یناطیش  يویند و  ياهرایعم  عفانم و 

.2

یهلا لدع  همکحم 

هب يراک  ره  باستنا  دوشیم 4 و  عیزوت  لامعا ، ياههمان  ددرگیم 3 و  رضاح  ناگدنب ، همه  لامعا  دوشیم و  لیکشت  یهلا ، لدع  هاگنآ 
ياهدرک 5؟ هچ  دنسرپب  یسک  زا  هک  تسین  يزاین  رگید  هک  تسا  راکشآ  نانچ  نآ ، لعاف 

یهاوگ اهندـب  تسوپ  اـپ و  تسد و  یّتح  دنراد 6 و  روضح  دوهـش و  ناونع  هب  ادخ  ناگدـیزگرب  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  هاگداد ، نیا  رد 
يرواد ناشیا  هرابرد  طسق  لدـع و  ساـسارب  دوشیم 8 و  هدیجنـس  یهلا ، نازیم  اب  یگدیـسر و  ّتقد ، هب  مدرم  همه  باـسح  دهدیم 7 و 

راب سک  چیه  و  دوشیم 11 ، هداد  شاداپ  ربارب  هد  ناراکوکین ، هب  و  دباییم 10 ، ار  دوخ  ششوک  یعـس و  هجیتن  سک  ره  و  ددرگیم 9 ،
رب زین  ار  ناگدش  هارمگ  ناهانگ  لداعم  ناشدوخ ، ناهانگ  رب  هوالع  دـناهدرک  هارمگ  ار  نارگید  هک  یناسک  اما  دشکیمن 12 ، ار  يرگید 

نانآ ناهانگ  زا  هکنیا  نودب  . ) دنشکیم 13 شود 
*****

.67 فرخز /  . 1
.54 سنوی /  ، 39 میرم /  ، 31 ماعنا /  . 2

ءارسا 49. ، 14 ریوکت /  ، 30 نارمع /  لآ  . 3
.10 ، 7 قاقشنا /  ، 25 ، 19 هّقاحلا /  ، 71 ، 14  - 13 ءارسا /  . 4

.39 نمحرلا /  . 5
.89 ، 84 لحن /  ، 21 ق /  ، 78 جح /  ، 18 دوه /  ، 69 ، 41 ءاسن /  ، 140 نارمع /  لآ  ، 143 هرقب /  ، 69 رمز /  . 6

.21  - 20 تلّصف /  ، 65 سی /  ، 24 رون /  . 7
.8  - 6 هعراق /  ، 103  - 102 نونمؤم /  ، 47 ءایبنا /  ، 9 ، 8 فارعا /  . 8

.75 ، 69 رمز /  ، 78 لحن /  ، 17 هیثاج /  ، 93 ، 54 سنوی /  . 9
،22 هیثاج /  ، 17 رفاغ /  ، 15 هط /  ، 51 میهاربا /  ، 111 دوه /  ، 70 ماعنا /  ، 161 ، 25 نارمع /  لآ  ، 286 ، 281 هرقب /  ، 41  - 40 مجنلا /  . 10

.24 رمز /  ، 54 سی /  ، 38 ّرثدم /  ، 21 روط / 
.160 ماعنا /  . 11

.7 رمز /  ، 18 رطاف /  ، 146 ماعنا /  ، 39 مجنلا /  . 12
فعاضم باوث  دناهدش  نارگید  تیادـه  بجوم  هک  مه  یناسک  هک  دز  سدـح  ناوتیم  اجنیا  زا  ًانمـض  ، 13 توبکنع /  ، 25 لحن /  . 13

. تسا هدمآ  تایاور  رد  ًاحیرص  هکنانچ  تشاد  دنهاوخ 
هحفص 415) )
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فرط زا  هک  یناسک  تعافش  رگم  ددرگیمن 2  لوبقم  یسک  تعافش  دوشیمن 1  هتفریذپ  یسک  زا  یلدب  ضوع و  نینچمه  دوش ) هتساک 
دننک 3. تعافش  ادخ  یضرم  ياهرایعم  ساسارب  دنشاب و  نوذأم  لاعتم ، يادخ 

يدبا هاگتماقا  يوسب 

تشهب يوسب  نادنخ  داش و  دیفـسور و  نانمؤم ، دنوشیم 5 و  ادج  رگیدـکی  زا  ناراکهبت  ناراکوکین و  هدـش 4  مالعا  یهلا  مکح  سپس 
دننکیم روبع  خزود ، زا  یگمه  دندرگیم 7 و  هناور  خزود ، يوس  هب  يراوخ  ّتلذ و  اب  نیگهودـنا و  هایـسور و  ناقفانم ، نارفاک و  و  ، 6

. دنربیم رس  هب  یکیرات  رد  ناقفانم  نارفاک و  دزاسیم 9 و  نشور  ار  ناشهار  دباتیم و  رون  نانمؤم ، هرهچ  زا  هک  یلاح  رد   8
خـساپ و  مینک ، هدافتـسا  امـش  رون  زا  ات  دـینک  ام  يوس  هب  ور  هک  دـننزیم  ادـص  ار  اهنآ  دنتـشاد  طالتخا  نانمؤم ، اب  اـیند  رد  هک  یناـقفانم 

، ارچ دنونشیم : خساپ  میدوبن و  امش  اب  ایند  رد  ام  رگم  دنیوگیم : زاب  دیدرگرب ! ایند ) هب   ) بقع هب  رون ، باستکا  يارب  دیاب  هک  دنونـشیم 
زا هدش و  هرـسکی  ناتراک  زورما ، دش و  تواسق  دـیدرت و  کش و  راچد  ناتیاهلد  دـیدرک و  راتفرگ  ار  ناتدوخ  یلو  دـیدوب  ام  اب  رهاظ  رد 

دنوریم 10. ورف  خزود  ماک  رد  ناقفانم  نارفاک و  ماجنارس ، دوشیمن و  هتفریذپ  یضوع  نارفاک ، زا  امش و 
*****

.15 دیدح /  ، 36 هدئام /  ، 33 نامقل /  ، 91 نارمع /  لآ  ، 123  - 48 هرقب /  . 1
.48 ّرثدم /  ، 254 ، 123 ، 48 هرقب /  . 2

.26 مجنلا /  ، 86 فرخز /  ، 23 أبس /  ، 109 هط /  ، 87 میرم /  ، 3 سنوی /  ، 255 هرقب /  ، 28 ءایبنا /  . 3
.44 فارعا /  . 4

.59 سی /  ، 108  - 105 دوه /  ، 7 يروش /  ، 44 ، 43 ، 16 ، 4 مور /  ، 37 قافنا /  . 5
.39  - 38 سبع /  ، 8 هیشاغ /  ، 24 نیفّفطم /  ، 42  - 24 همایقلا /  ، 85 میرم /  ، 107 نارمع /  لآ  ، 73 رمز /  . 6

 / جراعم ، 8 رمق /  ، 43 میهاربا /  ، 126  - 124 ، 101 هط /  ، 86 میرم /  ، 27 سنوی /  ، 124 ماعنا /  ، 106 نارمع /  لآ  ، 71  - 60 رمز /  . 7
.41 ، 40 سبع /  ، 97 ، 72 ءارسا /  ، 2 هیشاغ /  ، 44

.72  - 71 میرم /  . 8
.12 دیدح /  . 9

.140 ءاسن /  ، 15  - 13 دیدح /  . 10
هحفص 416) )

مالـس و اب  دنیآیم و  نانآ  لابقتـسا  هب  تمحر  ناگتـشرف  دوشیم و  هدوشگ  نآ  ياهرد  دنوشیم  کیدزن  تشهب ، هب  نانمؤم  هک  یماگنه 
دنهدیم 1. ناشیا  هب  يدبا  تداعس  هدژم  مارتحا ،

دروم ار  نانآ  تنوشخ  اب  باذع ، ناگتشرف  دوشیم و  زاب  نآ  ياهرد  دنـسریم  خزود  هب  ناقفانم  نارفاک و  هک  یماگنه  رگید ، يوس  زا  و 
. دنهدیم يدبا  باذع  هدعو  ناشیا  هب  هداد  رارق  شنزرس 

تشهب

و سرتـسد 3  رد  هدیـسر و  هوـیم  هنوـگ  هـمه  اـب  اـهتخرد  عاوـنا  زا  هدیـشوپ  نیمز 2 و  اهنامـسآ و  ياـنهپ  هـب  عیـسو  ياـهغاب  تـشهب ، رد 
دـشاب 6 و نایتشهب  تبغر  لیم و  دروم  هک  يزیچ  ره  زا  و  روهط 5 ، بارش  لسع و  ریـش و  لالز 4 و  بآ  ياهرهن  هوکشاب و  ياهنامتخاس 
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دراد 7. دوجو  نانآ  ياههتساوخ  قوف 
هب دنهدیم و  هیکت  مرن ، ياهرتسب  عّصرم و  ياهتخت  رب  رگیدکی  يور  رد  ور  هتسارآ 8 و  اهتنیز  عاونا  ناینرپ و  ریرح و  ياهسابل  اب  نایتشهب 
هن امرگ 11 ، هن  درازآیم و  ار  ناشیا  امرس  هن  دنونشیمن 10 . دنروآیمن و  نابز  رب  ياهدوهیب  نخس  دنزادرپیم 9 و  یهلا  ساپس  دمح و 

یترودک 14. هنیک و  لد ، رد  هن  و  یهودنا 13 ، سرت و  هن  دنراد 12 و  یلالم  یگتسخ و  جنر و 
نانآ هب  یتشهب  بارش  ياهماج  دننکیم 15 و  تکرح  ناشفارطا  رد  ابیز  ناتمدخ  شیپ 

*****
.24 ، 22 دعر /  ، 73 رمز /  . 1

.21 دیدح /  ، 133 نارمع /  لآ  . 2
.28 نیفّفطم /  ، 21 ، 18 ، 6 رهدلا /  ، 23 هّقاحلا /  . 3
. رگید هیآ  اههد  و  ، 15 نارمع /  لآ  ، 25 هرقب /  . 4
.28 نیفّفطم /  ، 21 ، 18 رهدلا 6 ، ، 15 دمحم /  . 5

.35 ق /  ، 71 ، 70 فرخز /  ، 22 يروش /  ، 31 تلّصف /  ، 34 رمز /  ، 16 ناقرف /  ، 31 لحن /  . 6
.35 ق /  . 7

.32 فارعا /  ، 21 رهد /  ، 53 ناخد /  ، 33 رطاف /  ، 23 جح /  ، 31 فهک /  . 8
.74 رمز /  ، 34 رطاف /  ، 10 سنوی /  ، 43 فارعا /  . 9

.11 هیشاغ /  ، 35 أبن /  ، 62 میرم /  . 10
.13 رهد /  . 11

.11 هیشاغ /  ، 35 أبن /  ، 62 میرم /  . 12
.48 رجح /  ، 35 فارعا /  . 13
.47 رجح /  ، 43 فارعا /  . 14

.19 رهد /  ، 17 هعقاو /  ، 22 روط /  . 15
هحفص 417) )

دننکیم 2 لوانت  ناغرم ، تشوگ  اههویم و  عاونا  زا  درادن 1 و  یتفآ  هنوگ  چیه  دشخبیم و  یفـصولا  دیاز  طاشن  تّذل و  هک  دنناشون  یم 
دنوشیم 4 و رادروخرب  یهلا  ناوضر  یحور  تمعن  زا  رتالاب ، همه  زا  دنربیم 3 و  هرهب  هدولآان  نابرهم و  ابیز و  نارـسمه  تبحاصم  زا  و 
، رورـس نآ  هبترم  زا  يرّوصت  دناوتیمن  سک  چـیه  دزاسیم و  رورـس  قرغ  ار  ناشیا  هک  دـنرادیم  تفایرد  ناشراگدرورپ  زا  ار  ییاهفطل 
تفای 6 و دهاوخ  همادا  هشیمه  يارب  یهلا  برق  ناوضر و  تمحر و  یندشان و  فصو  ياهتمعن  دننام و  یب  تداعـس  نیا  دشاب 5 و  هتشاد 

تشاد 7. دهاوخن  ینایاپ 

خزود

رد زا  سپ  هک  تسا  نانچ  نآ ، شیاـجنگ  و  درادـن 8 ، دوجو  ناشیاهلد  رد  ینامیا  رون  چـیه  هک  تسا  یتاقفانم  نارفاک و  هاگیاج  خزود ،
!! باذع تسا و  باذع  شتآ ، تسا و  شتآ  رسارس  دنیوگیم 9 ! دیزم » نم  له   » مه زاب  ناراکهبت ، همه  نتفرگرب 

تشحو و رب  اهنآ  دولآ  مشخ  شارخ و  شوگ  يادص  دشکیم و  هنابز  وس  ره  زا  شتآ  ياههلعش 
*****
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.28  - 25 نیفّفطم /  ، 34 أبن /  ، 19  - 15 ، 6  - 5 رهد /  ، 19  - 18 هعقاو /  ، 71 فرخز /  ، 23 روط /  ، 51 ص /  ، 47  - 45 تاّفاص /  . 1
.32 أبن /  ، 42 تالسرم /  ، 21  - 20 هعقاو /  ، 68 ، 52 نمحرلا /  ، 22 روط /  ، 51 ص /  . 2

 - 70 ، 56 نمحرلا /  ، 20 روط /  ، 54 ناخد /  ، 70 فرخز /  ، 52 ص /  ، 49  - 48 تاّفاص /  ، 57 ءاسن /  ، 15 نارمع /  لآ  ، 25 هرقب /  . 3
.33 أبن /  ، 37  - 34 ، 23  - 22 هعقاو /  ، 74

.8 هنیب /  ، 29 هلداجم /  ، 119 هدئام /  ، 20 دیدح /  ، 72 ، 21 هبوت /  ، 15 نارمع /  لآ  . 4
.17 هدجس /  . 5

،100 ، 89 ، 72 ، 22 هبوت /  ، 42 فارعا /  ، 119 ، 85 هدـئام /  ، 122 ، 57 ، 13 ءاـسن /  ، 198 ، 36 ، 107 نارمع /  لآ  ، 82  - 25 هرقب /  . 6
،76 ، 16 ناـقرف /  ، 11 نوـنمؤم /  ، 102 ءاـیبنا /  ، 76 هـط /  ، 108 ، 3 فـهک /  ، 48 رجح /  ، 23 مـیهاربا /  ، 108 ، 23 دوـه /  ، 26 سنوی / 
،11 قالط /  ، 9 نباغت /  ، 22 هلداجم /  ، 12 دیدح /  ، 5 حتف /  ، 34 ق /  ، 14 فاقحا /  ، 71 فرخز /  ، 73 رمز /  ، 9 نامقل /  ، 58 توبکنع / 

8 هنیب / / 
.6 نیت /  ، 25 قاقشنا /  ، 8 تلّصف /  ، 56 ناخد /  . 7

. رگید هیآ  اههد  140 و  ءاسن /  . 8
.30 ق /  . 9

هحفص 418) )
يرثا مه  نایخزود  ناگتشرف  هرهچ  رد  یّتح  تسا 2 و  هدیکورچ  تشز و  هایس و  هدیشک و  مهرد  سوبع و  اههفایق  دیازفایم 1 ، بارطضا 

دوشیمن 3. هدید  یمرن  تفوطع و  رهم و  زا 
رد دـننآ 6 . هریگ  شتآ  ناشدوخ  و  هتفرگارف 5 ، ار  ناـنآ  ياپارـس  شتآ ، دـناهدش 4 و  هتـسب  نینهآ ، ياهدـنب  ریجنز و  لغ و  اب  نایخزود 
بآ ناراکهبت ، يور  رـس و  رب  دـسریمن 7 . شوگ  هب  ییادـص  نایخزود ، بیهن  نایخزود و  دایرف  هّجـض و  هلان و  هآ و  زج  خزود  ياـضف 

هدولآ و غاد و  بآ  دننک ، بآ  تساوخرد  باهتلا ، شطع و  طرف  زا  هاگ  ره  و  دنکیم 8 ، بوذ  زین  ار  نانآ  نوردنا  هک  دنزیریم  ناشوج 
دـیوریم و شتآ  زا  هک  تسا  موـّقز »  » تخرد زا  ناشیاذـغ  و  دنـشونیم 9 ، علو  صرح و  اب  ار  نآ  هک  دوشیم  هداد  ناـنآ  هب  ياهدـیدنگ 
ددرگیم 11 و ناشباذع  بجوم  دوخ ، هک  تسا  ياهدنبسچ  هایس و  هدام  زا  ناشـسابل  و  دیازفایم 10 ، ناشنوردنا  شزوس  رب  نآ  ندروخ 

دنتسرفیم 13. نیرفن  نعل و  زین  رگیدکی  هب  تبسن  و  دننکیم 12 ، ار  نانآ  زا  يرود  يوزرآ  هک  دنراکهنگ  نایّنج  نیطایش و  نانیشنمه 
نانابخزود هب  سپ  دنکیم 14  ناشـشوماخ  شاب ، تکاس  شابرود و  نامرف  دنیاشگ  یهلا  هاگرد  هب  یهاوخرذع  نابز  دنهاوخب  هک  نیمه 

دومرفن ثوعبم  ار  شناربمایپ  لاعتم ، يادخ  رگم  دنونـشیم : خساپ  دهاکب ، ام  باذع  زا  یکدنا  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  امـش  هک  دنربیم  هانپ 
درکن 15؟ مامت  امش  رب  ار  تجح  و 

دیهاوخ خزود  رد  هشیمه  يارب  امش  هک  دنونشیم  باوج  دننکیم و  گرم  تساوخرد  رگید ، راب 
*****

.8  - 7 کُلم /  ، 12 ناقرف /  ، 100 ءایبنا /  ، 106 دوه /  . 1
.60 رمز /  ، 104 نونمؤم /  ، 27 کُلم /  ، 106 نارمع /  لآ  . 2

.91 ریرحت /  . 3
.4 رهد /  ، 32 هّقاحلا /  ، 72 ، 71 رفاغ /  ، 33 أبس /  ، 49 میهاربا /  ، 5 دعر /  . 4

.6 میرحت /  ، 15 ّنج /  ، 98 ءایبنا /  ، 13 ناقرف /  ، 50 میهاربا /  . 5
میرحت 6. ، 15 ّنج /  ، 98 ءایبنا /  ، 10 نارمع /  لآ  ، 24 هرقب /  . 6
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.11 قاقشنا /  ، 14  - 13 ناقرف /  . 7
.48 ناخد /  ، 20 ، 19 جح /  . 8

.15 دمحم /  ، 55 ، 44  - 42 هعقاو /  ، 29 فهک /  ، 4 سنوی /  ، 70 ماعنا /  . 9
.7  - 6 هیشاغ /  ، 25 أبن /  ، 53 ، 52 هعقاو /  ، 46  - 45 ناخد /  ، 57 ص /  ، 66  - 62 تاّفاص /  . 10

رطاف 36. ، 74 هط /  ، 17 میهاربا /  . 11
.85 ص /  ، 95  - 94 ءارعش /  ، 39  - 38 فرخز /  . 12

.36  - 35 تالسرم /  ، 25 توبکنع /  ، 39  - 38 فارعا /  . 13
.36  - 35 تالسرم /  ، 52 رفاغ /  ، 57 مور /  ، 108 نونمؤم /  . 14

.50  - 49 رفاغ /  . 15
هحفص 419) )

دـیوریم و ون  تسوپ  رگید  راـب  دزوـسب  ناشندـب  تسوـپ  هچ  ره  دـنریمیمن 2 و  دراـبیم  ناـشیارب  يوس  ره  زا  گرم  هکنیا  اـب  دنام 1 و 
دباییم 3. همادا  ناشباذع 

تسا هدرک  مارح  امش  رب  ار  یتشهب  ياهتمعن  لاعتم  يادخ  هک  دنونـشیم  خساپ  دننکیم و  كاروخ  بآ و  یکدنا  تساوخرد  نایتشهب  زا 
میدوبن ادخ  تدابع  زامن و  لها  ام  دنیوگیم : دناشک ؟ ناتخزود  هب  دش و  امـش  یتخبدب  بجوم  زیچ  هچ  دنـسرپیم : نانآ  زا  نایتشهب  4 و 

میدرکیم 5. بیذکت  ار  تمایق  زور  میدشیم و  وسمه  ناراکهبت  اب  میدرکیمن و  کمک  نادنمتسم  هب  و 
نانآ دیدرک ، هارمگ  ار  ام  هک  دیدوب  امـش  نیا  دـنیوگیم : ناگدـننک  هارمگ  هب  ناگدـش  هارمگ  دنزادرپیم 6 ، رگیدـکی  اب  زیتس  هب  هاگنآ 

دیدرک 7. يوریپ  ام  زا  هاوخلد  هب  امش  دنهدیم : خساپ 
زا ار  امـش  روز ، هب  ام  رگم  دنهدیم : خساپ  نانآ  دیدناشک ، یتخبدب  نیا  هب  ار  ام  هک  دیدوب  امـش  نیا  دنیوگیم : ناتـسدربز  هب  ناتـسدریز 

میتشادزاب 8؟ تسار  هار 
داد و نیتـسار  هدـعو  امـش  هب  ادـخ  دـهدیم : خـساپ  وا  و  يدـش ، اـم  یهارمگ  بجوم  هک  يدوب  وت  نیا  دـنیوگیم : ناطیـش  هب  ماـجنارس ،
هب میناوتیمن  مادک  چیه  زورما  و  دینک ، شنزرـس  ار  نتـشیوخ  نم ، شنزرـس  ياج  هب  سپ  دیتفریذپ ، مداد  غورد  هدـعو  نم  و  دـیتفریذپن ،

دننامیم باذـع  رد  هنادواج  دـننیبیمن و  ناشدوخ  ینامرفان  رفک و  رفیک  هب  نداد  نت  زج  ياهراچ  ناـس ، نیدـب  میسرب 9 و  يرگید  دایرف 
.10

*****
.77 فرخز /  . 1

.36 رطاف /  ، 74 هط /  ، 17 میهاربا /  . 2
.56 ءاسن /  . 3

.50 فارعا /  . 4
.47  - 39 رثّدم /  . 5
.64  - 59 ص /  . 6

.28  - 27 ق /  ، 33  - 27 تاّفاص /  ، 39  - 38 فارعا /  . 7
.33  - 31 أبس /  ، 21 میهاربا /  . 8

.22 میهاربا /  . 9
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،17 هبوت /  ، 36 فارعا /  ، 128 ماعنا /  ، 80 ، 37 هدئام /  ، 169 ءاسن /  ، 116 ، 88 نارمع /  لآ  ، 275 ، 257 ، 217 ، 162 ، 81 ، 39 هرقب /  . 10
 / رمز ، 65 بازحا /  ، 103 نونمؤم /  ، 20 هدجس /  هط 101 ، ، 108 فهک /  ، 29 لحن /  ، 5 دعر /  ، 107 دوه /  ، 52 ، 27 سنوی /  ، 68 ، 63

.6 هنیب /  ، 23 ّنج /  ، 10 نباغت /  ، 17 هلداجم /  ، 74 فرخز /  ، 76 رفاغ /  ، 72
هحفص 420) )

شسرپ

. دیهد حرش  ار  زیخاتسر  ماگنه  هب  نامسآ  نیمز و  عضو   - 1
. دینک نایب  ار  نآ  فاصوا  زیخاتسر و  زاغآ  تیفیک   - 2

. دیهد حرش  ار  یهلا  لدع  همکحم   - 3
. دیهد حیضوت  ار  ناشیدبا  هاگتماقا  يوسب  نارفاک  نانمؤم و  تکرح   - 4

. دیهد حرش  ار  یتشهب  ياهتمعن   - 5
. دینک نایب  ار  نایخزود  خزود و  عضو   - 6
. دیهد حرش  ار  نایخزود  ياهوگتفگ   - 7

ترخآ اب  ایند  هسیاقم   51

همّدقم

هحفص 423) )
هسیاقم و دروم  یفلتخم  تاهج  زا  ار  ترخآ  ایند و  میناوتیم  میا  هدروآ  تسد  هب  لقن  لقع و  هار  زا  ترخآ  ملاع  هرابرد  هک  یتخانـش  اـب 
، ینآرق تانایب  زا  هدافتـسا  اـب  میناوتیم  اـم  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  مه  میرک  نآرق  دوخ  رد  تاـسیاقم  نیا  هناتخبـشوخ  میهد . رارق  شجنس 

. مینک نییبت  ار  ترخآ  ملاع  يرترب  میهد و  رارق  حیحص  یبایزرا  دروم  ار  ترخآ  ایند و  یگدنز 

ترخآ تیدبا  ایند و  يریذپانانف 

، ناهج نیا  رد  یناسنا  ره  رمع  تسا . ترخآ  یگنادواج  ایند و  رمع  تیدودـحم  ترخآ ، ملاـع  اـیند و  ملاـع  نیب  زراـب  فـالتخا  نیتسخن 
ییاهن ینوگرگد  اب  ماجنارس  دنک  یگدنز  ایند  رد  مه  لاس  نارازه  اهدص و  یسک  رگا  یّتح  دسریم و  ارف  دوز  ای  رید  هک  دراد  يدمآرس 

هیآ داتـشه  بیرق  رگید ، يوس  زا  دش ، هتـسناد  نیـشیپ  ياهـسرد  رد  هکنانچ  تفای  دـهاوخ  نایاپ  لّوا » روص  خـفن   » ماگنه تعیبط و  ناهج 
یهانتمان اب  یتبـسن  دـشاب  ینـالوط  مه  ردـق  ره  یهاـنتم  هک  تسا  نشور  دراد 1 و  ترخآ  ناـهج  یگنادواـج  تیدـبا و  رب  تلـالد  نآرق ،

. تشاد دهاوخن 
رد هک  تسا  یبلطم  نیا ، دراد و  ایند  رب  یمیظع  يرترب  ماود ، ءاقب و  رظن  زا  ترخآ  ملاع  سپ 

*****
. خزود تشهب و  یگنادواج  دولخ و  تایآ  هب  دینک  عوجر  . 1

هحفص 424) )
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هب ایند  یگدـنز  هیبشت  اب  يرگید  تایآ  رد  و  هدـش ، ناـشن  رطاـخ  اـیند 2 ، ندوب  لـیلق »  » ترخآ و ندوب   1 یقبا »  » ریبعت اب  يدّدـعتم  تاـیآ 
دروم دوشیم 3  دوباـن  کـشخ و  ماجنارـس ، دـیارگیم و  یگدرمژپ  يدرز و  هب  سپـس  تسا و  مرخ  زبس و  يزور  دـنچ  اـهنت  هک  یهاـیگ 

دنامیم 4. یقاب  تسا  لاعتم  يادخ  دزن  هچنآ  دیامرفیم : یّلک  روط  هب  ياهیآ  رد  و  تسا ، هتفرگ  رارق  دیکأت 

ترخآ رد  باذع  زا  تمعن  کیکفت 

تسا و تمحز  جنر و  اب  هتخیمآ  ایند  یگدنز  ایند و  ياهیـشوخ  هک  تسا  نیا  ترخآ  یگدـنز  ایند و  یگدـنز  نیب  رگید  یـساسا  توافت 
دنشاب تحاران  نیگمغ و  بّذعم و  هراومه  يرگید  هتسد  و  هدوسآ ، داش و  معنتم و  تهج  ره  زا  هشیمه و  مدرم  ياهتـسد  هک  تسین  نانچ 

، رگید ناهج  یلو  دـنراد . ییاهینارگن  اـهمغ و  اـهجنر و  زین  دـنرادروخرب و  ییاهـشیاسآ  اـهیداش و  اهتّذـل و  زا  شیباـمک  مدرم  همه  هکلب 
زج رگید  شخب  رد  تسین و  هودـنا  سرت و  جـنر و  باذـع و  زا  يرثا  شخب ، کـی  رد  تسا و  خزود ) تشهب و   ) يّزجم شخب  ود  ياراد 

. دوب دهاوخ  يویند  ياهجنر  اهتّذل و  ًاعبط  دوشیمن و  تفای  هودنا  ترسح و  درد و  شتآ و 
هدـش 5، عقاو  دـیکأت  دروم  ایند  ياهتمعن  رب  یهلا  برق  راوج و  يورخا و  ياـهتمعن  يرترب  هتفرگ و  ماـجنا  میرک  نآرق  رد  زین  هسیاـقم  نیا 

تسا 6. هدش  ناشن  رطاخ  ایند  ياهتبیصم  اهجنر و  زا  ترخآ  باذع  ندوب  رت  تخس  هکنانچ 

ترخآ تلاصا 

يارب ياهلیسو  ترخآ و  همّدقم  ایند ، یگدنز  هک  تسا  نیا  ترخآ  ایند و  نیب  رگید  مهم  قرف 
*****

.17 یلعا /  ، 39 رفاغ /  ، 36 يروش /  ، 60 صصق /  ، 131 ، 73 هط /  ، 76 میرم /  ، 46 فهک /  . 1
.117 لحن /  ، 38 هبوت /  ، 77 ءاسن /  ، 197 نارمع /  لآ  . 2

.20 دیدح /  ، 46  - 45 فهک /  ، 24 سنوی /  . 3
.96 لحن /  . 4

 / صصق ، 131 ، 73 هط /  ، 76 میرم /  ، 46 فهک /  ، 30 لحن /  ، 109 فسوی /  ، 32 فارعا /  ، 32 ماعنا /  ، 77 ءاسن /  ، 15 نارمع /  لآ  . 5
.17 یمعا /  ، 36 يروش /  ، 60

.24 هیشاغ /  ، 33 ملق /  ، 16 تلّصف /  ، 26 رمز /  ، 21 هدجس /  ، 127 هط /  ، 34 دعر /  . 6
هحفص 425) )

، نآ يونعم  يّدام و  ياهتمعن  ایند و  یگدنز  دنچ  ره  دشابیم و  لیـصا  ییاهن و  یگدنز  ترخآ ، یگدنز  و  تسا ، يدـبا  تداعـس  بسک 
یتلاصا تسا ، يدـبا  تداعـس  لیـصحت  یقیقح و  لـماکت  هلیـسو  شیاـمزآ و  رازبا  اـهنآ  همه  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو  تسا  یمدآ  بولطم 

دراد 1. یمرب  شیدبا  یگدنز  يارب  صخش  هک  تسا  ياهشوت  هب  هتسباو  اهنآ  یعقاو  شزرا  تشاد و  دهاوخن 
، نآ يارب  هتخانـشن و  ار  نآ  ذیاذل  دزودـب و  ایند  قرب  قرز و  هب  ار  دوخ  مشچ  دـنک و  شومارف  ار  يورخا  یگدـنز  یـسک  رگا  ور ، نیا  زا 

دهاوخن یگدروخ  بیرف  یمرگرس و  يزاب و  زج  يراک  نینچ  تسا و  هتفرگ  فده  ياجب  ار  هلیسو  اریز  تسا  هدش  لئاق  يرادنپ  یـشزرا 
هتسناد یقیقح  یگدنز  ار  ترخآ  یگدنز  و  هدیمان 2 ، بیرف  رازبا  یمرگرس و  يزاب و  ار  ایند  یگدنز  میرک  نآرق  تهج ، نیمه  هب  دوب و 

تسا و بلطایند  ياهناسنا  يریگ  تهج  شرگن و  عون  هب  طوبرم  هدش ، ایند  زا  هک  ییاهـشهوکن  همه  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو  تسا 3 .
، دوخ رمع  هظحل  ره  زا  دنرگنیم و  نآ  هب  هلیـسو  رظن  هب  دنـسانشیم و  ار  نآ  تقیقح  هک  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  يارب  ایند  یگدـنز  هنرگ ،
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. دشابیم ياهداعلا  قوف  شزرا  ياراد  هکلب  درادن  یشهوکن  اهنت  هن  دنریگیم  هرهب  ناشیدبا  تداعس  يارب 

ایند یگدنز  باختنا  هجیتن 

هک تسین  دـیدرت  ياج  ایند ، ذـیاذل  رب  یهلا  برق  ناوضر و  یتشهب و  ياهتمعن  فصولا  دـیاز  يرترب  ترخآ و  ملاع  تازایتما  هب  هجوت  اـب 
یتـشز و یلو  تـشاد . دـهاوخن  تمادـن  ترـسح و  زج  ياهجیتـن  دوب 4 و  دـهاوخ  هنادرخبان  يراـک  ترخآ ، رب  اـیند  یگدـنز  ندـیزگرب 
زا تیمورحم  بجوم  اهنت  هن  نآ ، ذـیاذل  هب  یگتـسبلد  ایند و  باختنا  مینادـب  هک  دوشیم  رهاـظ  رتشیب  یماـگنه  یـشنیزگ  نینچ  یتسرداـن 

. دشابیم زین  ینادواج  یگنادواج  تواقش  يارب  یمهم  لماع  هکلب  دوشیم  يدبا  تداعس 
يارب ییوس  دمآ  یپ  هک  ياهنوگ  هب  اما  دنک  باختنا  ار  ایند  رذگدوز  ذیاذل  يدبا ، تداعس  ياج  هب  تسناوتیم  ناسنا  رگا  هکنآ : حیضوت 

ناحجر هب  هجوت  اب  يراک  نینچ  دشاب  هتشادن  يدبا  ناهج 
*****

.77 صصق /  . 1
.20 دیدح /  ، 36 دمحم /  ، 64 توبکنع /  ، 185 نارمع /  لآ  . 2

.24 رجف /  ، 64 توبکنع /  . 3
.24 رجف /  ، 16 یلعا /  . 4

هحفص 426) )
ار دوخ  يورین  مامت  هک  یـسک  تسین و  يدـبا  ناـهج  زا  يزیرگ  ار  سک  چـیه  یلو  دوبیم  هناـهلبا  يراـک  يورخا ، تداعـس  هداـعلا  قوف 
، یتشهب ياهتمعن  زا  اهنت  هن  تسا  هدرک  راکنا  ار  نآ  ًاـساسا  اـی  هدرپس و  یـشومارف  تسد  هب  ار  ترخآ  ملاـع  هدرک و  اـیند  یگدـنز  فرص 

درک 1. دهاوخ  یفعاضم  نایز  دش و  دهاوخ  یخزود  ياهباذع  راتفرگ  هشیمه  يارب  هکلب  دوشیم  مورحم 
ار امـش  ایند ، یگدـنز  ادابم  هک  دـهدیم  رادـشه  دـنکیم و  دزـشوگ  ار  يورخا  ياـهتمعن  يرترب  وس ، کـی  زا  میرک ، نآرق  هک  تسا  نیا 
درمش و یمرب  ار  نآ  هرابرد  کش  ای  يدبا  ناهج  راکنا  ترخآ و  ندرک  شومارف  ایند و  هب  یگتسبلد  ياهنایز  رگید ، يوس  زا  و  دبیرفب 2 ،

شاداپ زا  اهنت  ایند  هدـننک  باـختنا  هک  تسین  ناـنچ  دوشیم 3 و  ینادواج  یتخبدـب  تواقـش و  بجوم  يروما  نینچ  هک  دـنکیم  دـیکأت 
. دش دهاوخ  موکحم  زین  يدبا  رفیک  هب  نآ ، رب  هوالع  هکلب  دوش  مورحم  يورخا ،

دروآ راب  هب  يدبا  تداعس  هویم  تسیابیم  هک  یتخرد  هدرک و  عیاض  ار  دادادخ  ياهدادعتسا  تسرپایند ، صخـش  هک  تسا  نیا  نآ  زار  و 
يو تیاضر  دروم  هک  یهار  رد  ار  وا  ياـهتمعن  هدرکن و  تیاـعر  ار  شتـسرپ )  ) یقیقح معنُم  ّقح  تسا و  هتخاـس  رمث  یب  هدناکـشخ و  ار 

هب مدوبیم و  كاخ  شاک  يا  هک  دنکیم  وزرآ  دوخ ، شنیزگ  ءوس  جیاتن  ندید  ماگنه  هک  تسا  یسک  نینچ  تسا و  هدرک  فرص  هدوبن 
مدشیمن 4. التبم  یموش  تشونرس  نینچ 

شسرپ

. دینک نایب  ار  ترخآ  ایند و  نیب  توافت  هوجو   - 1
. دیهد حرش  ار  ایند  زا  شهوکن  تهج   - 2

. دیهد حرش  ار  ییارگایند  ياهنایز   - 3
؟ دوشیم يدبا  باذع  بجوم  ترخآ ، هب  نامیا  مدع  ارچ   - 4
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*****
.5  - 4 لمن /  ، 105  - 104 فهک /  ، 22 دوه /  . 1

.35  - 34 فرخز /  ، 20 يروش /  ، 5 رطاف /  ، 33 مور /  ، 38 هبوت /  ، 200 ، 102 هرقب /  . 2
،66 ، 5  - 4 لمن /  ، 74 نونمؤم /  ، 107 ، 22 لحن /  ، 3 میهاربا /  ، 16  - 15 دوه /  ، 8  - 7 سنوی /  ، 130 ماعنا /  ، 86 هرقب /  ، 10 ءارسا /  . 3

.39  - 38 تاعزان /  ، 7 تلّصف /  ، 45 رمز /  ، 21 ، 8 أبس /  ، 4 نامقل /  ، 16 ، 7 مور / 
.40 أبن /  . 4

ترخآ اب  ایند  هطبار   52

همّدقم

هحفص 429) )
رد هشیمه  يارب  دوشیم و  هدنز  ترخآ ، ملاع  رد  رگید  راب  تسین و  ایند  رذگدوز  یگدنز  نیمه  هب  رـصحنم  ناسنا ، یگدنز  هک  میتسناد 

، نآ ربارب  رد  ایند  یگدنز  هک  ياهنوگ  هب  تسا  ینیع  یقیقح و  یگدنز  ترخآ ، یگدنز  هک  میتسناد  زین  دـنام و  دـهاوخ  هدـنز  ملاع ، نآ 
. دشاب يرابتعا  يرادنپ و  يرما  ای  دب  کین و  مان  ترخآ ، یگدنز  يانعم  هک  نیا  هن  تسین  یگدنز  مان  هتسیاش 

نمـض رد  هتبلا  میزادرپب . اهنآ  نیب  طابترا  عون  نییعت  و  ترخآ ، یگدـنز  ایند و  یگدـنز  نیب  هطبار  نییبت  هب  هک  هدیـسر  نآ  تبون  نونکا ،
حیـضوت هک  تساجب  دراد  دوجو  هنیمز ، نیا  رد  هک  ییاهـشیدناژک  هب  رظن  یلو  دـش  مولعم  طابترا ، نیا  عون  يدودـح  ات  هتـشذگ  ياـهثحب 
. ددرگ نشور  ترخآ ، ایند و  نیب  طابترا  یگنوگچ  ینآرق ، تانایب  یلقع و  لیالد  زا  هدافتسا  اب  دوش و  هداد  هراب ، نیا  رد  يرتشیب 

تسا ترخآ  هعرزم  ایند 

تسایند و رد  ناسنا  ياهراتفر  عبات  ترخآ ، تواقـش  تداعـس و  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  دیکأت ، دروم  دـیاب  اجنیا  رد  هک  یبلطم  نیتسخن 
يرکف ای  یندـب  يورین  ياراد  هک  یناسک  درک و  شـالت  ملاـع ، ناـمه  رد  ناوتب  يورخا  ياـهتمعن  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسین  ناـنچ 

زا گنرین ، هلیح و  اب  دنناوتب  یناسک  ای  دنوش و  دنم  هرهب  يرتشیب  ياهتمعن  زا  دنناوتب  دنشاب  يرتشیب 
هحفص 430) )

ایند زا  لقتـسم  الماک  ار  ترخآ  ملاـع  دناهتـشاد و  يرّوصت  نینچ  ناـنادان  زا  یـضعب  هکناـنچ  دـننک  هدافتـساءوس  نارگید ، ياهدرواتـسد 
. دناهتشادنپیم

: دیامرفیم لقن  نارفاک  زا  یضعب  لوق  زا  میرک  نآرق 
.1 ًابَلَْقنُم » اْهنِم  ًاریَخ  َّنَدِجََأل  یِّبَر  یلِإ  ُْتدِدُر  ِْنَئل  َو  ًۀَِمئاق  َۀَعاّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  »

رت ماجرف  کین  مدش  هدنادرگزاب  مراگدرورپ  يوس  هب  دش و ) اپب   ) رگا دوش و  اپب  زیخاتـسر  هک  منکیمن  نامگ  تفگ ): بلطایند  صخـش  )
. تفای مهاوخ  اجنآ  رد  ار  ایند  ياهتمعن  زا 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
.2 ینْسُْحَلل » ُهَْدنِع  ِیل  َّنِإ  یِّبَر  یلِإ  ُْتعِجُر  ِْنَئل  َو  ًۀَِمئاق  َۀَعاّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  »

. تشاد مهاوخ  ار  اهتمعن )  ) نیرتهب وا  دزن  مدش  هدنادرگزاب  راگدرورپ  يوس  هب  دش و ) اپب   ) رگا دوش و  اپب  زیخاتسر  هک  منکیمن  نامگ 
نامگ ای  و  دنروآ ، تسد  هب  ار  یناوارف  ياهتمعن  ناشدوخ  شالت  اب  دنناوتیم  مه  ترخآ  ملاع  رد  هک  دناهدرکیم  نامگ  ای  یناسک  نینچ 
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! دوب دنهاوخ  یفاطلا  نینچ  لومشم  مه  ترخآ  رد  سپ  تسا  نانآ  هب  یهلا  ّصاخ  فطل  هناشن  ایند  رد  ناشیا  يدنم  هرهب  هک  دناهدرکیم 
اجنیا رد  هک  يدب  کین و  لامعا  دشاب و  هتشاد  رواب  ایند  زا  ّلقتـسم  الماک  یملاع  ناونع  هب  ترخآ  ملاع  دوجو  هب  یـسک  رگا  لاح ! ره  هب 

هدرواین نامیا  دشابیم  ینامـسآ  نایدا  يداقتعا  لوصا  زا  یکی  هک  يداعم  هب  دنادن  ملاع  نآ  ياهباذع  اهتمعن و  رد  رثؤم  ار  دهدیم  ماجنا 
هدـیمان ترخآ ، هعرزم  ای  هناختراجت  رازاب و  ایند  ملاع  تهج ، نیمه  هب  تسا و  يویند  لامعا  رفیک  شاداپ و  هب  لصا ، نیا  ماوق  اریز  تسا 
ياضتقم درک 3 و  تفایرد  اجنآ  رد  دـیاب  ار  شرادـیاپ  لوصحم  دـمآرد و  تخادرپ و  راک  تشک و  شـالت و  هب  دـیاب  اـجنیا  رد  هک  هدـش 

. درادن حیضوت  هب  يزاین  تسا و  نیمه  زین  ینآرق  تانایب  داعم و  نیهارب 

دوشیمن يورخا  تداعس  بجوم  ایند  ياهتمعن 

یتحار بجوم  ایند ، شون  شیع و  لیاسو  ریاس  دنزرف و  لام و  هک  دنتشادنپیم  رگید  یضعب 
*****

.36 فهک /  . 1
.50 تلّصف /  . 2

صوصخم رادـیاپ ، لـماک و  رفیک  شاداـپ و  یلو  تسا  هدـش  داـی  زین  يویند  رفیک  شاداـپ و  زا  میرک ، نآرق  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  . 3
. تسا ترخآ 
هحفص 431) )

نینچ زا  یشان  ناگدرم ، هارمه  ییاذغ  ّداوم  یّتح  اهبنارگ و  ياهرهوگ  رز و  میس و  ندرک  نفد  دیاش  دوب و  دهاوخ  مه  ترخآ  شیاسآ  و 
. تسا هدوب  يرادنپ 

لاعتم يادـخ  هب  بّرقت  بجوم  اهنآ ) هب  طوبرم  راتفر  زا  رظن  فرـص  و   ) دوخ يدوخ  هب  دـنزرف  لام و  هن  هک  دـنکیم  دـیکأت  میرک ، نآرق 
یسک ره  دوشیم 3 و  هتسسگ  يویند  بابسا  طباور و  هنوگ  نیا  ًاساسا  و  دشخبیم ، یسک 2  هب  يدوس  ترخآ ، ناهج  رد  هن  دوشیم 1 و 
رادیاپ یهلا ، يونعم  طباور  طقف  ددرگیم 5 و  روشحم  لاعتم ، يادـخ  يوس  هب  اهنت  کت و  دـنکیم 4 و  اهر  ار  دوخ  تاقّلعتم  اهییاراد و 
دوب 6. دنهاوخ  مه  اب  تشهب  رد  دنراد  ینامیا  ياهدنویپ  ناشناگتسب  نادنزرف و  نارسمه و  اب  هک  ینانمؤم  تهج ، نیمه  هب  دنامیم و 

رتدنمورین ایند  رد  یـسک  ره  هک  تسین  نانچ  تسین و  رگیدکی  اب  ایند  ياههدـیدپ  نیب  هطبار  لیبق  زا  ترخآ  ایند  نیب  هطبار  هکنآ : لصاح 
يورخا تداعـس  اهنوراق  اهنوعرف و  تسیاـبیم  هنرگ  دوش و  روشحم  هنوگ  نآـمه  مه  ترخآ  رد  دـشاب  رتدـنم  هرهب  رتداـش و  رتاـبیز و  و 

ابیز و ملاس و  یهلا ، فیاظو  ماجنا  رثا  رد  یلو  دنشاب  تسدیهت  روجنر و  ناوتان و  ایند  رد  هک  یناسک  اسب  هچ  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب 
. دندرگ رادروخرب  يدبا  ياهتمعن  زا  روشحم و  دنمورین ،

.7 ًالِیبَس » ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  َو   » هفیرش هیآ  دافم  هک  دناهتشادنپ  نینچ  ناهاگآان  زا  یضعب 
رد يروک »  » زا روظنم  هکنآ : زا  لفاغ  دراد ، ترخآ  ياهیدنم  هرهب  تمالس و  اب  میقتسم  هطبار  ایند ، ياهیدنم  هرهب  تمالس و  هک  تسا  نیا 

: دیامرفیم يرگید  هیآ  رد  هکنانچ  تسا  یلدروک  دوصقم ، هکلب  تسین  يرهاظ  يروک  هیآ ، نیا 
.8 ِروُدُّصلا » ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنکل  َو  ُراْصبَْألا  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  »

. دوشیم انیبان  تساه  هنیس  رد  هک  ییاهلد  هکلب  دوشیمن  انیبان  اهمشچ  انامه 
*****

.37 أبس /  . 1
.17 هلداجم /  ، 116 ، 10 نارمع /  لآ  ، 33 نامقل /  ، 88 ءارعش /  . 2
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.101 نونمؤم /  ، 166 هرقب /  . 3
.94 ماعنا /  . 4

.95 ، 80 میرم /  . 5
.21 روط /  ، 8 رفاغ /  ، 23 دعر /  . 6

(. دوب دهاوخ  رت  هارمگ  روک و  مه  ترخآ  رد  دشاب  روک  ایند  رد  هک  یسک  . ) 72 ءارسا /  . 7
.46 جح /  . 8

هحفص 432) )
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 

ِکلذک َلاق  ًاریَِـصب . ُْتنک  ْدَق  َو  یمْعَأ  ِینَتْرَـشَح  َِمل  ِّبَر  َلاق  یمْعَأ . ِۀَمایِْقلا  َمْوی  ُهُرُـشَْحن  َو  ًاْکنَـض  ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  »
.1 یْسُنت » َمْوْیلا  ِکلذک  َو  اهَتیِسَنَف  اُنتایآ  ْکتَتَأ 

ارم ارچ  دیوگ : درک . میهاوخ  روک  ار  وا  تمایق ، زور  تشاد و  دهاوخ  یتخس  یگدنز  درک  ضارعا  نم ) باتک  ای   ) نم دای  زا  هک  یـسک  و 
یـشومارف هب  ار  اهنآ  دیـسر و  وت  هب  ام  تاـیآ  هکناـنچمه  دـیوگ : لاـعتم ) يادـخ  ( ؟ مدوب اـنیبان  ـالبق  هک  یتروص  رد  يدرک  روشحم  روک 

! يوشیم شومارف  زورما  يدرپس 
. يرهاظ يروک  هن  تسا  ناهج  نیا  رد  یهلا  تایآ  ندرک  شومارف  ناهج ، نآ  يروک  تلع  سپ 

. دراد دوجو  يویند ، تابّبسم  بابسا و  نیب  هک  تسا  ياهطبار  عون  زا  ریغ  ترخآ ، ایند و  هطبار  سپ 

دوشیمن مه  يورخا  تواقش  بجوم  ایند  ياهتمعن 

يورخا تداعـس  هب  یناسک  تسا و  رارقرب  سوکعم ، هطبار  ترخآ ، ياهتمعن  ایند و  ياهتمعن  نایم  هک  دناهتـشادنپ  یـضعب  رگید ، يوس  زا 
، يورخا تداعـس  زا  دنـشاب  رادروخرب  يویند ، ياهتمعن  زا  هک  یناـسک  سکع ، رب  دنـشاب و  هدربن  ياهرهب  اـیند ، ياـهتمعن  زا  هک  دنـسریم 
زا 2 لفاغ  دنرادن . ترخآ  زا  ياهرهب  ناتـسرپایند ، هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  دـناهدرک  کّسمت  یتایاور  تایآ و  هب  دوب و  دـنهاوخ  مورحم 

رارق دوخ  ياهتیلاعف  فده  ار  ایند  ياهتّذل  هک  تسا  یـسک  بلطایند ، هکلب  تسین  ایند  ياهتمعن  زا  يدـنم  هرهب  اب  يواسم  یبلطایند ، هکنیا 
ياهتّذل هب  لد  هک  تسا  یسک  بلط ، ترخآ  و  دسرن ؛ شیاه  هتـساوخ  هب  دنچ  ره  دنک  اهنآ  هب  یبایتسد  فرـص  ار  شیاهورین  همه  دهد و 

دننام دشاب  رادروخرب  یناوارف  يویند  ياهتمعن  زا  دنچ  ره  دشاب  ترخآ  یگدنز  شفده  ددنبن و  ایند 
*****

.126  - 124 هط /  . 1
.20 فاقحا /  ، 20 يروش /  ، 18 ءارسا /  ، 77 نارمع /  لآ  ، 200 هرقب /  . 2

هحفص 433) )
اهنآ زا  دناهدوب و  دـنم  هرهب  يدایز  يویند  ياهتمعن  زا  هک  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالـس   ) ادـخ ءایلوا  ءایبنا و  زا  يرایـسب  نامیلـس و  ترـضح 

. دناهدرکیم هدافتسا  یهلا ، ناوضر  يورخا و  تداعس  هب  ندیسر  يارب 
هکلب سوکعم . بسانت  هن  دراد و  دوجو  میقتـسم ، بسانت  هن  يورخا ، ياهتمعن  زا  يدـنم  هرهب  يویند و  ياهتمعن  زا  يدـنم  هرهب  ناـیم  سپ 
هرهب تسا 2 و  ناشیا  شیامزآ  هلیسو  اهنآ  همه  و  هدش 1 ، میـسقت  اهناسنا  نیب  یهلا  هنامیکح  ریبدت  ساسارب  ایند  ياهالب  مه  اهتمعن و  مه 
تسین 3. يورخا  تواقش  ای  تداعس  ببس  یهلا و  تمحر  زا  يرود  ای  یکیدزن  هناشن  دوخبدوخ  ایند  ياهتمعن  زا  تیمورحم  ای  يدنم 
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هجیتن

هن یلو  تسا ، داـعم  راـکنا  مکح  رد  ترخآ  اـیند و  نیب  هطبار  هنوـگ  همه  راـکنا  هک  تسا  نیا  دـمآ  تسد  هب  اـهثحب  نیا  زا  هـک  ياهجیتـن 
اـیند و نیب  هطبار  یّلک ، روـط  هب  و  سکعلاـب ، ترخآ و  ياهباذـع  اـیند و  ياـهتمعن  نیب  هن  دراد و  دوـجو  ترخآ ، ياـهتمعن  نیب  ياهـطبار 

باذع ای  تمعن  بجوم  هچنآ  هکلب  دشابیمن  یکیژولویب  یکیزیف و  نیناوق  موکحم  تسین و  يویند  ياههدیدپ  نیب  هطبار  لیبق  زا  ترخآ 
ّداوم رد  یتارییغت  داجیا  يژرنا و  ورین و  ندرک  فرـص  هک  تهج  نآ  زا  هن  مه  نآ  تساـیند  رد  اـهناسنا  يراـیتخا  لاـمعا  دوشیم  يورخا 

تداعـس زا  يدـنم  هرهب  هک  نآرق  هیآ  اهدـص  داـفم  تسا  نیا  دریگیم و  همـشچرس  ینطاـب ، رفک  ناـمیا و  زا  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسا 
قافنا و داهج و  هزور و  زامن و  دـننام  دنـسپادخ  ياهراک  نداد  ماجنا  و  یهلا ، يایبنا  تمایق و  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  يورگ  رد  ار  ترخآ 

التبم و  هتـسناد ؛ طسق  لدـع و  هماقا  نارگمتـس و  نارفاک و  اب  هزرابم  رکنم و  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ و  ناگدـنب  هب  ناـسحا 
اهمتس ناهانگ و  عاونا  باکترا  و  ءایبنا ، بیذکت  تمایق و  راکنا  قافن و  كرش و  رفک و  لولعم  ار  يدبا  باذع  هب  ندش 

*****
.32 فرخز /  . 1

.186 نارمع /  لآ  ، 40 لمن /  ، 165 ماعنا /  ، 48 هدئام /  ، 7 فهک /  ، 168 فارعا /  ، 15 نباغت /  ، 35 ءایبنا /  ، 28 لافنا /  . 2
.16  - 15 رجف /  ، 56 نونمؤم /  ، 179 نارمع /  لآ  . 3

هحفص 434) )
رفک  » ار يدبا  تواقش  لماع  1 و  حلاص » لمع  نامیا و   » ار يورخا  تداعـس  لماع  لامجا ، روط  هب  یناوارف  تایآ  رد  تسا و  هدرک  دادملق 

. تسا هدرک  یفرعم   2 هانگ » و 

شسرپ

؟ دراد یلاکشا  هچ  ترخآ ، ایند و  نیب  هطبار  راکنا   - 1
. دیهد حیضوت  ار  ترخآ  يارب  ایند  ندوب  هعرزم  يانعم   - 2

؟ دراد دوجو  ترخآ ، ياهتمعن  ایند و  ياهتمعن  نیب  یتبسن  هچ   - 3
؟ دراد دوجو  ترخآ ، ياهباذع  ایند و  ياهتمعن  نیب  یتبسن  هچ   - 4

؟ تسا رارقرب  یقیقح  هطبار  ترخآ ، تواقش  تداعس و  ایند و  زا  يروما  هچ  نایم   - 5
*****

،124 ، 122 ، 57 ، 13 ءاسن /  ، 198 ، 195 ، 179 ، 133 ، 115 ، 114 ، 57 ، 15 نارمع /  لآ  ، 277 ، 112 ، 103 ، 82 ، 62 ، 38 ، 25 هرقب /  . 1
،2 فهک /  ، 97 لحن /  ، 23 میهاربا /  ، 29 دعر /  ، 64 ، 63 ، 9 ، 4 سنوی /  ، 72 هبوت /  ، 48 ماعنا /  ، 69 ، 65 ، 9 هدئام /  ، 173 ، 162 ، 152
،37 ، 4 أبس /  ، 19 هدجس /  ، 8 نامقل /  ، 15 مور /  ، 58 ، 9 ، 7 توبکنع /  ، 15 ناقرف /  ، 56 ، 50 ، 23 ، 14 جح /  ، 75 هط /  ، 107 ، 30 ، 29
،9 نباغت /  ، 21 ، 12 دیدح /  ، 17 حتف /  ، 30 هیثاج /  ، 26 ، 22 يروش /  ، 8 تلّصف /  ، 40 رفاغ /  ، 35 ، 33 ، 20 رمز /  ، 49 ص /  ، 7 رطاف / 

.8  - 7 هنیب /  ، 6 نیت /  ، 11 جورب /  ، 25 قاقشنا /  ، 11 قالط / 
،121 ، 56 ، 14 ءاسن /  ، 197 ، 196 ، 177 ، 176 ، 131 ، 116 ، 91 ، 88 ، 86 ، 56 ، 21 نارمع /  لآ  ، 162 ، 161 ، 104 ، 81 ، 39 ، 24 هرقب /  . 2
،6 رفاغ /  ، 32 فهک /  ، 5 دعر /  ، 8 ، 4 سنوی /  ، 68 ، 3 هبوت /  ، 49 ماعنا /  ، 86 ، 72 ، 36 ، 10 هدئام /  ، 173 ، 169 ، 168 ، 161 ، 151 ، 145
.6 هنیب /  ، 24  - 23 هیشاغ /  ، 24 ، 22 قاقشنا /  ، 6 کلم /  ، 10 نباغت /  ، 5 هلداجم /  ، 19 دیدح /  ، 17 ، 13 حتف /  ، 11 هیثاج /  ، 26 يروش / 
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ترخآ ایند و  نیب  هطبار  عون   53

همّدقم

هحفص 437) )
کی زا  هانگ  رفک و  نایم  نینچمه  و  رگید ؛ يوس  زا  يورخا  ياهتمعن  یهلا و  برق  و  وس ، کی  زا  حـلاص  لمع  نامیا و  ناـیم  هک  میتسناد 

ياهباذع اب  حلاص  لمع  نامیا و  هب  زین  دراد و  دوجو  میقتـسم  بسانت  رگید ، يوس  زا  يدبا  ياهتمعن  زا  تیمورحم  ادخ و  زا  يرود  و  وس ،
ياج میرک ، نآرق  هاگدـید  زا  اهبـسانت  نیا  لصا  هرابرد  تسا و  رارقرب  یـسوکعم  بسانت  يدـبا ، ياهتمعن  اـب  هاـنگ  رفک و  نیب  و  يورخا ،

. تسا نآرق  راکنا  هباثم  هب  اهنآ  راکنا  تسین و  ياههبش  کش و  هنوگ  چیه 
یطباور روکذـم ، طـباور  اـیآ  هکنیا : دـننام  دراد . حیـضوت  ثحب و  هب  زاـین  هک  دوشیم  حرطم  یلئاـسم  يرورـض ، بلطم  نیا  نوماریپ  اـما 

دراد و دوجو  هانگ ، رفک و  نیب  زین  حلاص و  لمع  نامیا و  نیب  ياهطبار  هچ  تسا و  دادرارق  عضو و  عبات  ًافرـص  ای  تسا  ینیوکت  یقیقح و 
؟ هن ای  دراد  دوجو  يرثأت  ریثأت و  مه  دب  کین و  لامعا  دوخ  نایم  ایآ 

. دنتسین يدادرارق  یلعج و  يروما  رکذلا ، قوف  طباور  هک  داد  میهاوخ  حیضوت  هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  هلأسم  نیتسخن  سرد ، نیا  رد 

يدادرارق ای  یقیقح  هطبار 

نآ ناوتیمن  تسین و  یلومعم  يّدام و  طباور  لیبق  زا  يورخا ، ياهباذـع  ای  اهتمعن  يویند و  لامعا  نیب  هطبار  میدرک  هراشا  اهراب  هکنانچ 
ساسارب یناسنا ، لامعا  رد  هدـش  فرـصم  يژرنا  هکنیا  رّوصت  یتح  درک و  نییبت  ریـسفت و  ای …  ییایمیـش  اـی  یکیزیف  نیناوق  ساـسارب  ار 

رهاظ يورخا ، ياهباذع  ای  اهتمعن  تروص  هب  دباییم و  مّسجت  رگیدکی  هب  يژرنا  هدام و  لیدبت  هیرظن 
هحفص 438) )

: اریز تسا ، یتسردان  رّوصت  دوش  یم 
هب دسر  هچ  دوش  بیـس  هناد  کی  هب  لیدبت  هک  دشابن  ياهزادنا  هب  دـیاش  ناسنا ، کی  ياهرادرک  اهراتفگ و  رد  هدـش  فرـصم  يژرنا  الوا 

! یتشهب رامش  یب  ياهتمعن 
درادـن و یلعاف  تین  لاـمعا و  يدـب  یکین و  هب  یطبر  دریگیم و  ماـجنا  یّـصاخ  لـماوع  قبط  رب  رگیدـکی  هب  يژرنا  هّداـم و  لیدـبت  ًاـیناث 

يژرنا و  تمعن ، هب  لیدـبت  یکی  يژرنا  ات  تشاذـگ  قرف  هناراکایر ، لامعا  هناصلاخ و  لاـمعا  نیب  ناوتیمن  یعیبط  نوناـق  چـیه  ساـسارب 
. دوش باذع  هب  لیدبت  يرگید 

. دور راکب  نایصع  هار  رد  رگید  راب  تسا  نکمم  دوشیم  فرص  یتدابع  هار  رد  رابکی  هک  ییژرنا  ًاثلاث 
مه ریذپان  هبرجت  هتخانشان و  طباور  لماش  یقیقح ، طباور  هریاد  اریز  تسین ، یقیقح  هطبار  قلطم  راکنا  يانعم  هب  ياهطبار  نینچ  یفن  یلو 

هنوگ همه  لاطبا  هب  رداق  دننک  تابثا  ار  يورخا  يویند و  ياههدیدپ  نیب  تیلع  هطبار  دـنناوتیمن  هک  هنوگ  نآمه  یبرجت  مولع  دوشیم و 
راثآ ناـمه  دـشاب و  هتـشاد  یناـسنا  حور  رد  یعقاو  ریثأـت  دـب ، کـین و  لاـمعا  هکنیا  ضرف  و  دنتـسین ، مه  اـهنآ  نیب  یلولعم  یّلع و  هطبار 

لوقعمان یضرف  نینچ  هداعلا  قراخ  ياههدیدپ  رد  سوفن  زا  یـضعب  ریثأت  ریظن  ددرگ . يورخا  ياهباذع  ای  اهتمعن  شیادیپ  بجوم  یحور ،
. تسین باتک  نیا  اب  بسانتم  اهنآ  نایب  درک و  تابثا  ار  نآ  یّصاخ  یفسلف  لوصا  ساسارب  ناوتیم  هکلب  دوب  دهاوخن 

ینآرق دهاوش 
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رب لمتـشم  هک  یتایآ  دننام  دروآیم  نهذ  هب  ار  يدادرارق  یلعج و  هطبار  هک  تسا  ياهنوگ  هب  دراوم  بلاغ  رد  دنچ  ره  ینآرق ، تانایب  اما 
کی زا  شیب  يورخا ، باقع  باوث و  ناسنا و  لامعا  نیب  هطبار  هک  درک  هدافتسا  ناوتیم  يرگید  تایآ  زا  یلو  تسا 1  ءازج  رجا و  ریبعت 

هک تسا  مدرم  تیرثـکا  لاـح  تیاـعر  مهاـفت و  تلوهـس  يارب  لوا  هتـسد  تاریبـعت  هک  تفگ  ناوـتیم  نیارباـنب ، تسا ، يدادرارق  هطبار 
. تسا رتانشآ  میهافم ، هنوگ  نیا  اب  ناشنهذ 

*****
. تسا هتفر  راکب  میرک  نآرق  رد  راب  دصکی  زا  شیب  شتاقتشم  و  ءازج »  » ریبعت و  راب ، دون  دودح  رد  رجا »  » ریبعت . 1

هحفص 439) )
تسا ینوگانوگ  یتوکلم  ياهتروص  ياراد  ناسنا ، يرایتخا  لامعا  هک  نیا  رب  دوشیم  تفای  یناوارف  دهاوش  هفیرش ، تایاور  رد  نینچمه 

. دوشیم رهاظ  تمایق ، خزرب و  ملاع  رد  هک 
. مینکیم هظحالم  دراد  اهنآ  يورخا  جیاتن  ناسنا و  لامعا  نیب  یقیقح  هطبار  دوجو  رب  تلالد  هک  ار  یتایآ  زا  ياهنومن  کنیا 

.1 ِهّللا » َْدنِع  ُهوُدَِجت  ریَخ  ْنِم  ْمکِسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  َو  »
. تفای دیهاوخ  لاعتم  يادخ  دزن  ار  نآ  دیتسرف  شیپ  ناتدوخ  يارب  هک  يریخ  ره 

.2 ًادیَِعب » ًادَمَأ  ُهَنَیب  َو  اهَنَیب  َّنَأ  َْول  ُّدََوت  ءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  َو  ًارَضُْحم  ریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  سْفَن  ُّلک  ُدَِجت  َمْوی  »
هک دراد  تسود  زین .)  ) تسا هداد  ماجنا  هک  يدب  لمع  ره  دباییم و  هدش  رـضاح  ار  تسا  هداد  ماجنا  هک  يریخ  لمع  سک  ره  هک  يزور 

. دشاب يرود  هلصاف  شدب  لامعا  وا و  نایم 
.3 ُهادی » ْتَمَّدَق  ام  ُءْرَْملا  ُرُْظنی  َمْوی  »

. دناهداتسرف شیپ  ار  يزیچ  هچ  شناتسد  هک  درگنیم  صخش  هک  يزور 
.4 ُهَری » ارَش  ةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعی  ْنَم  ُهَری و  ًاریَخ  ةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعی  ْنَمَف  »

. دید دهاوخ  ار  نآ  دهد  ماجنا  يدب  راک  ياهّرذ  هزادنا  هب  سک  ره  دید و  دهاوخ  ار  نآ  دنک  بوخ  راک  ياهّرذ  هزادنا  هب  سک  ره 
.5 َنُولَمْعَت » ُْمْتنک  ام  ّالِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  »

؟ دیدادیم ماجنا  ایند ) رد   ) هک تسا  یلامعا  نامه  زج  دوشیم  هداد  امش  هب  هک  ییازج  ایآ 
.6 ًاران » ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولکْأی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتْیلا  َلاْومَأ  َنُولکْأی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

. دننکیم دراو  ناشیاهمکش  رد  ار  یشتآ  هک  تسین  نیا  زج  دنروخیم  متس  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یسک  انامه 
تسا هداد  ماجنا  ایند  رد  ییاهراک  هچ  هک  دنیبب  تمایق  زور  رد  ناسنا  هکنیا  فرص  تسا  یهیدب 

*****
.20 لمزم /  هب  دینک  عوجر  زین  و  ، 110 هرقب /  . 1

.30 نارمع /  لآ  . 2
.40 أبن /  . 3

.84 صصق /  هب  دینک  عوجر  زین  و  ، 90 لمن /  . 4
.8  - 7 لازلز /  . 5

.10 ءاسن /  . 6
هحفص 440) )

صخـش دوشیم و  رهاظ  نوگانوگ ، ياهباذع  ای  اهتمعن  لکـش  رد  هک  تساهنآ  یتوکلم  ياهتروص  هکلب  دوب  دهاوخن  اهنآ  رفیک  شاداپ و 
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ندروخ میتی ، لام  ندروخ  ینطاب  تروص  هک  دوشیم  هدافتـسا  ریخا ، هیآ  نیمه  زا  هکنانچ  دـش . دـهاوخ  بّذـعم  ای  مّعنتم  اـهنآ  هلیـسو  هب 
شنورد شزوس  هدوب و  شتآ  مارح ، ياذغ  نالف  نطاب  هک  دید  دـهاوخ  دوشیم  رهاظ  قیاقح  رگید ، ناهج  رد  هک  یماگنه  تسا و  شتآ 

!؟ ياهدروخ هک  تسا  یمارح  لام  نامه  زج  شتآ  نیا  ایآ  دش : دهاوخ  هتفگ  وا  هب  تفای و  دهاوخ  ار 

شسرپ

؟ دراد یلاکشا  هچ  ّداوم ، هب  اهراک  رد  هدش  فرصم  ياهیژرنا  لیدبت  زا  تسا  ترابع  لامعا ، مّسجت  هکنیا  ضرف   - 1
؟ درک رّوصت  یلوقعم  تروص  هب  ار  اهنآ  يورخا  جیاتن  ناسنا و  لامعا  نیب  یقیقح  هطبار  ناوتیم  هنوگچ   - 2

؟ تسیچ ءازج  رجا و  دننام  یتاریبعت  لامعتسا  هجو  دراد و  لامعا  مّسجت  رب  تلالد  یتایآ  هچ   - 3
؟ ارچ درک ؟ ریسفت  يویند ، ياهتروص  نامه  اب  لامعا  روضح  هب  ناوتیم  ار  لامعا  مّسجت  ایآ   - 4

تواقش تداعس و  رد  رفک  نامیا و  شقن   54

همّدقم

هحفص 443) )
تداعـس بجوم  اهنآ  عومجم  ای  تسا  يدبا  تداعـس  يارب  یلقتـسم  لماع  حلاص ، لمع  نامیا و  زا  کی  ره  ایآ  هک  تسا  نیا  رگید  هلأسم 

رد تشاد و  دهاوخ  ار  يرثا  نینچ  اهنآ  عومجم  ای  دوشیم  يدبا  باذع  بجوم  القتسم  نایصع  رفک و  زا  کی  ره  ایآ  نینچمه  دوشیم و 
هدیزرو رفک  اهنت  یـسک  رگا  نینچمه  دوب و  دهاوخ  هنوگچ  وا  ماجرف  دشاب  هتـشاد  ار  حـلاص  لمع  ای  نامیا  اهنت  یـسک  رگا  مود ، تروص 
صخـش ای  دشاب  هدش  يدایز  ناهانگ  بکترم  ینامیا  اب  صخـش  رگا  تشاد و  دهاوخ  یتشونرـس  هچ  دشاب  هدش  یهانگ  بکترم  ای  دـشاب 
یگدنز زا  یشخب  یسک  رگا  تروص ، ره  رد  تواقش و  لها  ای  دوب  دهاوخ  تداعس  لها  ایآ  دشاب  هداد  ماجنا  یناوارف  کین  لامعا  يرفاک 

؟ تشاد دهاوخ  یماجرف  هچ  دنک  يرپس  هانگ  رفک و  اب  ار  رگید  شخب  و  حلاص ، لمع  نامیا و  اب  ار  دوخ 
یّلقتـسم لماع  هانگ ، باکترا  هک  دندش  دقتعم  جراوخ »  » دننام یناسک  دـش و  عقاو  ثحب  دروم  مالـسا ، روهظ  نرق  نیتسخن  زا  لئاسم  نیا 

يارب ناـمیا ، دوجو  هک  دـندش  دـقتعم  هئجُرم »  » دـننام يرگید  هورگ  و  دوشیم ؛ دادـترا  رفک و  بجوم  هکلب  تسا و  يدـبا  تواقـش  يارب 
. دنزیمن نمؤم  تداعس  هب  يررض  هانگ ، باکترا  تسا و  یفاک  يدبا  تداعس 

نامیا بلـس  بجوم  ناهانگ ، مکارت  تسا  نکمم  دنچ  ره  دوشیمن ، يدـبا  تواقـش  رفک و  بجوم  یهانگ  ره  هک  تسا  نیا  قح  لوق  اما 
. دشاب هتشادن  ییوس  رثا  چیه  دوش و  هدیشخب  یهانگ  ره  نامیا ، دوجو  اب  هک  تسین  نانچ  رگید ، يوس  زا  ددرگ و 

هحفص 444) )
يدـبا تواقـش  تداعـس و  رد  اـهنآ  شقن  ناـیب  هب  هاـگ  نآ  میهدیم و  رفک  ناـمیا  تقیقح  نوماریپ  یحیـضوت  تسخن  سرد ، نیا  رد  اـم 

. درک میهاوخ  نایب  هدنیآ  ياهسرد  رد  ار  رگید  لئاسم  میزادرپیم و 

رفک نامیا و  تقیقح 

نیا زا  کی  ره  فعـض  تّدـش و  اب  دوشیم و  لصاح  نآ ، هب  شیارگ  موهفم و  کی  نتـسناد  رثا  رد  هک  یناور  یبلق و  تسا  یتلاح  نامیا 
دنک ادیپ  نآ ، هب  نامیا  دناوتیمن  دـشابن  هاگآ  یّنظ  تروص  هب  دـنچ  ره  يزیچ  دوجو  زا  ناسنا  رگا  دریذـپیم و  صقن  لامک و  لماع ، ود 
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ّدض هب  شیارگ  دشاب و  شهاوخلد  فالخ  نآ ، مزاول  ای  یهاگآ  دروم  رما  تسا  نکمم  اریز  دنکیمن  تیافک  عالطا ، یهاگآ و  اهنت  یلو 
. دریگب اهنآ  ّدض  هب  ندرک  لمع  رب  میمصت  یّتح  دریگن و  نآ  مزاول  هب  ندرک  لمع  رب  میمصت  ور ، نیا  زا  دشاب و  هتشاد  نآ 

: دیامرفیم ناینوعرف  هرابرد  میرک  نآرق  هکنانچ 
.1 اُولُع » َو  ًاْملُظ  ْمُهُسُْفنَأ  اْهتَنَقیَتْسا  َو  اِهب  اوُدَحَج  َو  »

. دندوب هدرک  ادیپ  نیقی  اهنآ  هب  هک  یلاح  رد  دندرک  راکنا  ییوج  يرترب  متس و  يور  زا  ار  یهلا  تایآ 
: دومرف نوعرف  هب  باطخ  ع )  ) یسوم ترضح  و 

.2 ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ّالِإ  ِءالُؤه  َلَْزنَأ  ام  َتِْملَع  ْدََقل  »
. تسا هدرکن  لزان  ناهج  راگدرورپ  زج  ار  تازجعم  تایآ و  نیا  هک  ینادیم  ًاقیقحت 

: تفگیم مدرم  هب  دوب و  هدرواین  نامیا  وا  هک  نیا  اب 
.3 يِریَغ » هلِإ  ْنِم  ْمَکل  ُتِْملَع  ام  »

. منادیمن مدوخ  زج  يدوبعم  امش  يارب  نم 
: تفگ دش  قرغ  هب  فرشم  هک  یماگنه  اهنت  و 

*****
.14 لمن /  . 1

.102 ءارسا /  . 2

.38 صصق /  . 3
هحفص 445) )

.1 َلِیئارْسِإ » اُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُْتنَمآ  »
. تسین دنراد  نامیا  وا  هب  لیئارسا  ینب  هک  یسک  نامه  زج  ییادخ  هک  نیا  هب  مدروآ  نامیا 

. دیمان نامیا  ار  نآ  ناوتب  رگا  دش 2  دهاوخن  هتفریذپ  يرارطضا ، ینامیا  نینچ  هک  میتسناد  و 
ناوتیم ور ، نیا  زا  دوشیم و  لـصاح  مه  راـیتخا  نودـب  هک  یهاـگآ  ملع و  فـالخرب  تسا  راـیتخا  یبلق و  شیارگ  هب  ناـمیا ، ماوق  سپ 

. دروآ رامش  هب  لمع  هلوقم  زا  مه  ار  نامیا  لمع »  » موهفم رد  هعسوت  اب  ینعی  تسناد ، يرایتخا » یبلق  لمع   » کی ار  نامیا 
لهج رثا  رد  ای  دـشاب  طیـسب  لهج  کش و  رثا  رد  هاوخ  نامیا  نتـشادن  دوریم و  راکب  نامیا  هکلم  مدـع  ناونع  هب  یهاـگ  رفک »  » هژاو اـما 
ینعی ریخا  مسق  هب  یهاـگ  دوشیم و  هدـیمان  رفک  زیمآداـنع  يدـمع و  راـکنا  تروص  هب  فلاـخم و  شیارگ  دوجو  رثا  رد  هاوخ  بکرم و 

. دوریم رامش  هب  نامیا  ّدض  تسا و  يدوجو  يرما  هک  دباییم  صاصتخا  دانع ، دوحج و 

رفک نامیا و  باصن 

هب نامیا  زا : تسا  ترابع  يدبا  تداعس  يارب  مزال  نامیا  لقادح  دوشیم  هدافتسا  هفیرش  تایاور  نآرق و  همیرک  تایآ  زا  هچنآ  بسح  رب 
هب لمع  رب  یلامجا  میمصت  نآ ، همزال  تسا و  هدش  لزان  مالسلا ) مهیلع   ) ءایبنا رب  هچنآ  تّحص  و  يورخا ، رفیک  شاداپ و  و  هناگی ، يادخ 

. دشابیم نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالس   ) یهلا ءایلوا  ءایبنا و  صوصخم  نآ ، هبترم  نیرت  یلاع  تسا و  لاعتم  يادخ  تاروتسد 
ءایبنا رب  لاعتم  يادـخ  فرط  زا  دـنادب  هک  يزیچ  راکنا  ای  و  داعم ، ای  تّوبن  ای  دـیحوت ، رد  کش  ای  راکنا  زا : تسا  تراـبع  رفک  لقادـح  و 
. تسا قح  نید  اب  هزرابم  رب  میمصت  و  اهنآ ، تّحص  هب  ملع  اب  قیاقح  نیا  همه  زیمآ  دانع  راکنا  رفک ، بتارم  نیرتدب  تسا و  هدش  لزان 

هب رهاظت  يراکبیرف و  اب  مأوت  هک  تسا  ینطاب  رفک  نامه  قافن ، دشابیم و  رفک  قیداصم  زا  یکی  مه  دیحوت ) راکنا   ) كرش بیترت ، نیدب 
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: دیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  تسا  راّفک  ریاس  زا  شیب  رادباقن ) رفاک   ) قفانم طوقس  دشاب و  مالسا 
*****

.90 سنوی /  . 1
. مهن سرد  هب  دینک  عوجر  . 2

هحفص 446) )
.1 ِراّنلا » َنِم  ِلَفْسَْألا  كْرَّدلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  »

لیبـق زا  یماـکحا  عوـضوم  دوـشیم و  حرطم  هقف ، رد  هک  يرفک  مالـسا و  هک  تسا  نیا  مینک  ناـشن  رطاـخ  اـجنیا  رد  دـیاب  هک  ار  ياهتکن 
رد دوش  تباث  وا  يارب  مالـسا ، یهقف  ماکحا  دیوگب و  ار  نیتداهـش  یـسک  تسا  نکمم  اریز  درادن  نید  لوصا  رد  هحیبذ  تیلح  تراهط و 

. دشاب هتشادن  تّوبن  دیحوت و  مزاول  نومضم و  هب  ینامیا  ًابلق  هک  یلاح 
تسناوتن طیحم  طیارش  رثا  رد  ای  دوب  لقع  دقاف  نونجم و  لثملا  یف  تشادن و  نید  لوصا  نتخانش  رب  تردق  یـسک  رگا  هکنآ  رگید  هتکن 

یقاب کش  لاح  رد  درک و  ریـصقت  تخانـش ، ناکما  دوجو  اب  یـسک  رگا  اما  دوب  دهاوخ  روذـعم  شروصق  هزادـنا  هب  دسانـشب  ار  ّقح  نید 
. دش دهاوخ  موکحم  يدبا ، باذع  هب  دوب و  دهاوخن  روذعم  دومن  راکنا  ار  نید  تایرورض  لوصا و  لیلد ، نودب  ای  دنام 

يدبا تواقش  تداعس و  رد  رفک  نامیا و  ریثأت 

لـصاح لاعتم  يادـخ  زا  يرود  رثا  رد  ناسنا  طوقـس  الباقتم  دـباییم و  ققحت  یهلا  برق  هیاس  رد  ناسنا ، یقیقح  لامک  هکنیا  هب  هجوت  اب 
یقیقح لماکت  لاهن  ار  تسا  تّوبن  داعم و  هب  داقتعا  مزلتـسم  هک  وا  یعیرـشت  ینیوکت و  تیبوبر  لاعتم و  يادخ  هب  نامیا  ناوتیم  دوشیم 

رهاظ ترخآ ، ناهج  رد  هک  تسا  يدـبا  تداعـس  شا  هویم  دـیوریم و  نآ  زا  ییاهگرب  خاش و  ناسب  دنـسپادخ  لامعا  هک  تسناد  ناـسنا 
رفک و نیگآرهز  رذـب  نآ ، ياج  هب  درکن و  سرغ  ار  تکربرپ  لاهن  نیا  دـناشفین و  دوخ  لد  رد  ار  نامیا  رذـب  یـسک  رگا  سپ  ددرگیم .

نینچ دوب . دهاوخ  یخزود  مّوقز  شا  هویم  هک  هدروآ  راب  هب  ار  یتخرد  هدرک و  عیاض  ار  شدادادـخ  دادعتـسا  دیـشاپ  شلد  رد  ار  نایـصع 
. دوریمن رتارف  ناهج ، نیا  زرم  زا  شکین  ياهراک  ریثأت  دربیمن و  يدبا  تداعس  يوس  هب  یهار  یسک 

یـسک تسا و  هتفرگ  رظن  رد  لعاف  هک  یفدـه  تیاغ و  يوس  هب  ناسنا  حور  يارب  تسا  یتکرح  يرایتخا ، راک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  زار  و 
ًاعبط و  دشخبب !؟ شراتفر  هب  ار  یتهج  نینچ  دریگب و  رظن  رد  ار  یفده  نینچ  دناوتیم  هنوگچ  درادن  یهلا  برق  يدبا و  ملاع  هب  داقتعا  هک 

نینچ
*****

.145 ءاسن /  . 1
هحفص 447) )

تفریذپ نارفاک  کین  لامعا  دروم  رد  ناوتیم  هک  يزیچ  تیاهن  دشاب و  هتـشاد  لاعتم  يادخ  زا  ار  يدبا  شاداپ  راظتنا  دـناوتیمن  یـسک 
. دنک فیعضت  ار  دانع  یتسرپدوخ و  حور  دناوتیم  ییاهراک  نینچ  اریز  دشاب  هتشاد  ناشباذع  فیفخت  رد  يریثأت  هک  تسا  نیا 

ینآرق دهاوش 

هب ار  حـلاص  لمع  هیآ ، اههد  رد  هکنیا  رب  هوالع  هدـش و  روآدای  ار  ناسنا  يدـبا  تداعـس  رد  نامیا  يداینب  شقن  وس ، کـی  زا  میرک  نآرق 
تـسا هداد  رارق  دـیکأت  دروم  يورخا ، تداعـس  رد  کین  لامعا  ریثأت  طرـش  ناونع  هب  ار  نامیا  هیآ ، نیدـنچ  رد  هدومرف  رکذ  نامیا ، لابند 
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: دیامرفیم هکنانچ 
.1 َۀَّنَْجلا » َنُولُخْدی  ِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  رکَذ  ْنِم  ِتاِحلاّصلا  َنِم  ْلَمْعی  ْنَم  َو  »

. دش دنهاوخ  تشهب  دراو  یناسک  نینچ  دشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  دهد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  زا  هک  ینز  درم و  ره 
ار اهنآ  اج  کی  رد  و  تسا ، هتسناد  رمث  یب  هابت و  ار  ناشیا  لامعا  هدومرف و  رّرقم  نارفاک  يارب  ار  يدبا  باذع  خزود و  رگید ، يوس  زا  و 

. دراذگن اج  هب  نآ  زا  يرثا  دزاس و  هدنکارپ  ار  نآ  يدیدش  داب  هک  هدرک  هیبشت  يرتسکاخ  هب 
.2 ُدیِعَْبلا » ُلالَّضلا  َوُه  ِکلذ  ءیَش  یلَع  اُوبَسک  اّمِم  َنوُرِدْقی  فِصاع ال  مْوی  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْشا  دامَرک  ْمُُهلامْعَأ  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفک  َنیِذَّلا  ُلَثَم  »

یـسرتسد ناشیاهدرواتـسد  زا  يزیچ  هب  دزوب ، نآ  رب  یتخـس  هب  داب  ینافوط  زور  کی  رد  هک  تسا  يرتسکاخ  دـننام  نارفاک  لاـمعا  لـثم 
. رود یهارمگ  تسا  نیا  تشاد و  دهاوخن 

. میزاسیم هدنکارپ  اوه  رد  يدرگ  دننام  ار  نارفاک  لامعا  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و 
.3 ًارُوْثنَم » ًءابَه  ُهاْنلَعَجَف  لَمَع  ْنِم  اُولِمَع  ام  یلِإ  اْنمِدَق  َو  »

. میتخاس هدنکارپ  يرابغ  دننام  ار  نآ  دناهداد و  ماجنا  هک  یلمع  ره  يوس  هب  میدمآ  و 
یلو ددنبیم  لد  نآ  هب  هنشت ، صخش  هک  هدرک  هیبشت  یبارس  هب  ار  اهنآ  يرگید  هیآ  رد  و 

*****
.40 رفاغ /  ، 94 ءایبنا /  ، 112 هط /  ، 19 ءارسا /  ، 97 لحن /  هب : دینک  عوجر  زین  و  ، 124 ءاسن /  . 1

.18 میهاربا /  . 2
.23 ناقرف /  . 3
هحفص 448) )

. دباییمن یبآ  دسریم  نآ  هب  هک  نیمه 
ُعیِرَـس ُهّللا  َو  َُهباسِح  ُهاّفَوَف  ُهَْدنِع  َهّللا  َدَـجَو  َو  ًائیَـش  ُهْدِـجی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یّتَح  ًءام  ُنآ  ْمَّظلا  ُُهبَـسْحی  ۀَـعیِِقب  بارَـسک  ْمُُهلامْعَأ  اوُرَفک  َنیِذَّلا  َو  »

.1 ِباسِْحلا »
يزیچ ار  نآ  دـبایب  نآ  دزن  هک  یماگنه  ات  درادـنپیم  بآ  ار  نآ  هنـشت  صخـش  هک  تسا  يراومه  نابایب  رد  یبارـس  دـننام  نارفاک  لامعا 

. دنکیم هبساحم  ًاعیرس  ادخ  دنکیم و  یگدیسر  شباسح  هب  هک  دباییم  نآ  دزن  ار  ادخ  دباییمن و  یبآ ) )
َْمل ْنَم  َو  اهاری  ْدکی  َْمل  ُهَدـی  َجَرْخَأ  اذِإ  ضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاُملُظ  ٌباحَـس  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ُهاشْغی  یُِّجل  رَْحب  ِیف  تاُملُظک  َْوأ  »

.2 رُون » ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهّللا  ِلَعْجی 
يور ارف  ییاه  یکیرات  يربا ، نآ  يور  و  يرگید ، جوم  نآ  يور  هتفرگارف و  ار  نآ  یجوم  هک  فرژ  ییایرد  رد  تسا  یتاـملظ  دـننام  اـی 

تـشاد دهاوخن  يرون  تسا  هدادـن  رارق  يرون  وا  يارب  ادـخ  هک  یـسک  دـید و  دـهاوخن  ار  نآ  دروآرب  ار  شتـسد  هک  یماگنه  رگیدـکی ،
(. دربیمن ییاج  هب  هار  تساه و  تملظ  رد  رفاک  تکرح  هکنیا  زا  هیانک  )

تـشاد دـهاوخن  ياهرهب  ترخآ ، رد  داد و  میهاوخ  نانآ  هب  ناهج  نیمه  رد  ار  ناـبلطایند  راـک  هجیتن  هک  دـیامرفیم  يرگید  تاـیآ  رد  و 
: هیآ نیا  دننام 

َِطبَح َو  ُراّنلا  َّالِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َسَیل  َنیِذَّلا  ِکئلوُأ  َنوُسَْخبی . اهِیف ال  ْمُه  َو  اهِیف  ْمَُهلامْعَأ  ْمِهَیلِإ  ِّفَُون  اهَتَنیِز  َو  اْینُّدلا  َةایَْحلا  ُدـیِری  َناک  ْنَم  »
.3 َنُولَمْعی » اُوناک  ام  ٌلِطاب  َو  اهِیف  اوُعَنَص  ام 

هتـساک اهنآ  زا  يزیچ  میهدیم و  لیوحت  ناـشیا  هب  اـیند  نیمه  رد  ار  ناـشیاهراک  دنـشاب  نآ  تنیز  اـیند و  یگدـنز  ناـهاوخ  هک  یناـسک 
. تسا چوپ  ناشلامعا  هدش و  هابت  دناهداد  ماجنا  ایند  رد  هچنآ  دنرادن و  شتآ  زج  ترخآ  رد  هک  دنناشیا  دوشیمن 
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*****
.39 رون /  . 1
.40 رون /  . 2

یناسک یـسانش  مالـسا  نازیم  تایآ  نیا  هب  هجوت  اب  ، 20 فاقحا /  ، 20 يروش /  ، 18 ءارـسا /  هب : دـینک  عوجر  زین  و  ، 16  - 15 دوـه /  . 3
یـسلجم همالع  یـسوط و  نیدلاریـصن  هجاوخ  دـننام  هعیـش  ناگرزب  رب  ار  یبرغ  دـحلم  رفاـک و  نادنمـشیدنا  زا  یـضعب  هک  دوشیم  مولعم 

!! دنا هداد  حیجرت 
هحفص 449) )

شسرپ

. دینک نایب  نانآ  ربارب  رد  ار  قح  لوق  رفک و  نامیا و  دروم  رد  هئجرم  جراوخ و  يأر   - 1
. دیهد حرش  ار  لهج  ملع و  اب  اهنآ  هطبار  رفک و  نامیا و  تقیقح   - 2

. دیهد حیضوت  ار  رفک  نامیا و  مزال  باصن   - 3
. دینک نایب  ار  رفک  اب  قافن  كرش و  تبسن   - 4

؟ دراد یمالک  رفک  نامیا و  اب  یتبسن  هچ  یهقف  رفک  مالسا و   - 5
. دینک نایب  ار  نآ  زار  يدبا و  تواقش  تداعس و  رد  رفک  نامیا و  ریثأت   - 6

. دینک رکذ  ار  ریثأت  نیا  رب  ینآرق  دهاوش   - 7

لمع نامیا و  لباقتم  هطبار   55

همّدقم

هحفص 453) )
دنچ ره  دنکیم  نیمضت  ار  ینادواج  تداعس  رادیاپ ، نامیا  تسا و  رفک  نامیا و  يدبا ، تواقـش  تداعـس و  رد  یلـصا  لماع  هک  میتسناد 
چیه نآ ، دوجو  اب  دوشیم و  يدبا  تواقـش  بجوم  رادـیاپ ، رفک  رگید ، يوس  زا  و  دوش ؛ يدودـحم  ياهباذـع  بجوم  ناهانگ ، باکترا 

. ددرگیمن يورخا  تداعس  ببس  یکین  راک 
دـماجنیب و نامیا  بلـس  هب  گرزب  ناهانگ  مکارت  تسا  نکمم  دـشابیم و  فعـض  تّدـش و  لباق  رفک ، ناـمیا و  هک  میدرک  هراـشا  ًاـنمض 

. دزاس مهارف  ار  نامیا  هنیمز  تسا  نکمم  دنکیم و  فیعض  ار  رفک  هشیر  کین ، ياهراک  ماجنا  نینچمه 
. میزادرپیم نآ  خساپ  حیضوت  هب  سرد  نیا  رد  دوشیم و  نشور  لمع ، نامیا و  نیب  هطبار  هرابرد  لاؤس  تیمها  اجنیا  زا 

لمع اب  نامیا  هطبار 

اب صخـش  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دریگیم و  هیام  شیارگ ، شناد و  زا  هک  یناور  تسا  یتلاـح  ناـمیا ، هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ناـیب  زا 
. دریگب دراد  نامیا  نآ  هب  هک  يزیچ  مزاول  هب  ندرک  لمع  رب  یلامجا  میمصت  نامیا ،

، نآ مزاول  زا  کی  چیه  هب  هاگ  چیه  هک  دراد  میمصت  یلو  تسا  یتقیقح  هب  هاگآ  هک  یسک  نیاربانب ،

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 731 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 454) )
. تسا هدرواین  نامیا  زونه  مه  زاب  دنکن  ای  دنک  لمع  اهنآ  هب  هک  دشاب  هتـشاد  دیدرت  رگا  یتح  تشاد و  دـهاوخن  نآ  هب  نامیا  دـنکن  لمع 

: دیامرفیم میرک  نآرق 
.1 ْمِکبُوُلق » ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدی  اَّمل  َو  انْمَلْسَأ  اُولُوق  ْنکل  َو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اّنَمآ  ُبارْعَْألا  َِتلاق  »

زونه و  میدروآ ، مالـسا  دـییوگب  یلو  دـیرادن  نامیا  امـش  وگب : میدروآ . نامیا  ام  دـنتفگ : مرکا ) ربماـیپ  هب  یناـبایب   ) بارعا زا ) یهورگ  )
. تسا هدشن  دراو  ناتیاهلد  رد  نامیا 

تـسا نکمم  دـشاب و  هطوـبرم  فیاـظو  همه  ماـجنا  هب  مزـالم  نآ ، زا  ياهبترم  ره  هک  تسین  ناـنچ  دراد و  یبـتارم  مـه  یعقاو  ناـمیا  اـما 
اب تفلاخم  مئاد و  نایصع  رب  میمـصت  هک  ياهنوگ  هب  هن  یلو  دناشکب  نایـصع  هب  ار  نامیالا  فیعـض  صخـش  یبضغ ، ای  يوهـش  تاناجیه 

. تشاد دهاوخ  نآ  اب  بسانم  لامعا  ماجنا  رد  يرتشیب  ریثأت  دشاب  رتلماک  رتیوق و  نامیا  ردق ، ره  هتبلا  دریگب و  شنامیا  مزاول  همه 
رد دراد و  نآ  فعـض  تدش و  هب  یگتـسب  مه  ییاضتقا  ریثأت  نیمه  رادقم  دراد و  ار  نآ  مزاول  هب  ندرک  لمع  ياضتقا  ًاتاذ  هکنآ : لصاح 

. دزاسیم نیعتم  ار  يراک  كرت  ای  ماجنا  هک  تسا  صخش  میمصت  هدارا و  تیاهن ،

نامیا اب  لمع  هطبار 

ار لد  تیوقت و  ار  نامیا  لّوا ، تروص  رد  نآ  تهج  اب  فلاـخم  هتـسیاشان و  اـی  تسا و  ناـمیا  اـب  يوسمه  هتـسیاش و  اـی  يراـیتخا  لـمع 
صخـش زا  هک  ياهحلاص  لامعا  نیاربانب ، ددرگیم . بلق  ندـش  یناملظ  نامیا و  فعـض  بجوم  مود ، تروص  رد  دزاـسیم و  رت  ینارون 

کین ياهراک  هنیمز  دـیازفایم و  نامیا  تاـبَث  تّوق و  رب  دوخ  هبون  هب  دریگیم  هیاـم  شناـمیا  زا  هک  لاـح  نیع  رد  دوشیم  رداـص  نمؤم ،
َو ُبیَّطلا  ُِملْکلا  ُدَعْـصی  ِهَیلِإ  : » درک راهظتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  ار  نامیا  لماکت  رد  کین  لمع  ریثأت  ناوتیم  دزاـسیم و  مهارف  ار  يرگید 

.2 هُعَفْری » ُِحلاّصلا  ُلَمَْعلا 
دشخبیم 3. تعفر  ار  نآ  حلاص ، لمع  دنکیم و  دوعص  ادخ  يوس  هب  بوخ  داقتعا )  ) نخس و

*****
هیآ 14. تارجح ، هروس  . 1
هیآ 10 پ رطاف ، هروس  . 2

. دنک دوع  بیَّطلا » ُِملْکلا   » هب یلوعفم  ریمض  و  ِحلاّصلا » ُلَمَْعلا   » هب یلعاف  ریمض  هکنیاربانب  . 3
هحفص 455) )

تسا 1. هدش  دای  ناراکوکین  تیاده  رون و  نامیا و  ندش  دایز  زا  يدّدعتم  تایآ  رد  نینچمه  و 
تّوق دیدرگ و  ياهتـسیاشان  ياهراک  ماجنا  بجوم  دمآ و  دـیدپ  نامیا ، ياضتقم  اب  فلاخم  ییاه  هزیگنا  هک  یتروص  رد  رگید ، يوس  زا 

دوشیم هدامآ  هانگ ، رارکت  يارب  هنیمز  دهنیم و  فعض  هبور  يو  نامیا  دوش  اهنآ  رودص  زورب و  زا  عنام  هک  دوبن  يدح  هب  صخش  نامیا 
لاوز هب  دـیدهت  ار  نامیا  لصا  ماجنارـس  دـماجنایم و  اهنآ  رارکت  رتگرزب و  ناـهانگ  باـکترا  هب  دـبای ، همادا  ناـنچ  مه  دـنور  نیا  رگا  و 

. دزاسیم قافن  رفک و  هب  لیدبت  ار  نآ  هّللاب ) ذایعلا   ) دنکیم و
: دیامرفیم هدش  هدیشک  قافن  هب  ناشراک  هک  یناسک  هرابرد  میرک  نآرق 

.2 َنُوبِذکی » اُوناک  اِمب  َو  ُهوُدَعَو  ام  َهّللا  اوُفَلْخَأ  اِمب  ُهَنْوَْقلی  ِمْوی  یلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعَأَف  »
. دننک تاقالم  ار  وا  هک  يزور  ات  دروآ  دیدپ  ناشیاهلد  رد  ار  یقافن  دنتفگیم  غورد  دندرک و  هدعو  فلخ  ادخ  اب  هکنیا  لابند  هب 

.3 َنُؤِزْهَتْسی » اِهب  اُوناک  َو  ِهّللا  ِتایآ  ِب  اُوبَّذک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  : » دیامرفیم زین  و 
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رارق ءازهتـسا  دروـم  ار  اـهنآ  هدرک  بیذـکت  ار  یهلا  تاـیآ  هک  دوـب  نیا  دـندش  بکترم  ار  ناـهانگ  نیرتدـب  هـک  یناـسک  تبقاـع  هاـگنآ 
. دندادیم

تسا 4. هدش  دای  ناراکهنگ  تواسق  تملظ و  رفک و  شیازفا  زا  يدّدعتم  تایآ  رد  نینچمه  و 

هجیتن

نامیا هک  درک 5  هیبشت  یتخرد  هب  ار  هنادنمتداعس  تایح  ناوتیم  ناسنا  تداعـس  رد  اهنآ  شقن  لمع و  نامیا و  لباقتم  طباور  هب  هجوت  اب 
وا ياهمایپ  ناگداتسرف و  هب  هناگی و  يادخ  هب 

*****
.31 رثّدم /  ، 17 دمحم /  ، 22 بازحا /  ، 76 میرم /  ، 13 فهک /  ، 124 هبوت /  ، 2 لافنا /  ، 173 نارمع /  لآ  ك : ر . . 1

.77 هبوت /  . 2

.10 مور /  . 3
.24 حون /  ، 5 فص /  ، 82 ، 60 ءارسا /  ، 37 هبوت /  ، 68 هدئام /  ، 137 ءاسن /  ، 90 نارمع /  لآ  ، 10 هرقب /  ك : ر . . 4

.27  - 24 میهاربا /  ك : ر . . 5
هحفص 456) )

نامیا مزاول  هب  ندرک  لمع  رب  طیسب  یلامجا و  میمصت  نامه  شا  هنت  و  دهدیم ، لیکـشت  ار  نآ  ياههشیر  یهلا ، رفیک  شاداپ و  زور  هب  و 
دـنریگیم و هیام  نامیا ، هشیر  زا  هک  ياهتـسیاش  لامعا  زا  تسا  ترابع  نآ  ياهگرب  خاش و  و  دـیوریم ، نآ  زا  هطـساو ، نودـب  هک  تسا 

. دروآ دهاوخن  راب  هب  مه  ياهویم  دیآیمن و  دیدپ  یگرب  خاش و  هنت و  دشابن  هشیر  رگا  دوب و  دهاوخ  يدبا  تداعس  نآ ، هویم 
ندوب دـعاسمان  رثا  رد  یهاگ  هکلب  دـشاب  بولطم  هویم  نداد  بسانم و  گرب  خاش و  اـب  مزـالم  هشیمه  هشیر  دوجو  هک  تسین  ناـنچ  یلو 

ندیکـشخ هب  یهاگ  هک  دروآیمن  راب  هب  ار  بولطم  هویم  اهنت  هن  دـیوریمن و  مزال  گرب  خاش و  نوگانوگ ، تافآ  زورب  طیحم و  طـیارش 
. دوشیم رجنم  زین  تخرد 

ددرگ و رهاـظ  نآ ، زا  يرگید  راـثآ  دوشیم  هدز  تخرد ، هشیر  هب  یتح  اـهنت و  هخاـش و  هب  هک  ییاهدـنویپ  رثا  رد  تسا  نکمم  نینچمه 
. تسا دادترا )  ) رفک هب  نامیا  لیدبت  نامه  نیا  و  دوش ، یهتنم  يرگید  تخرد  هب  نآ  لیدبت  هب  ًانایحا 

مزال ییاذغ  ّداوم  بذج  هب  طورشم  لماع ، نیا  لماک  ریثأت  یلو  تسا  ناسنا  تداعـس  یلـصا  لماع  هدش ، دای  روما  هب  نامیا  هکنآ : لصاح 
. تسا ناهانگ  زا  بانتجا  هلیسو  هب  راب  نایز  ّداوم  تافآ و  عفد  و  هحلاص ، لامعا  هار  زا 

دیاقع دـنویپ  هکنانچ  دوشیم ، یهتنم  نآ ، ندیکـشخ  هب  یهاگ  دـنکیم و  فیعـض  ار  نامیا  هشیر  تامّرحم ، باکترا  تابجاو و  كرت  و 
. ددرگیم نآ  تیهام  ینوگرگد  بجوم  تسردان ،

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  کین  لامعا  رد  نامیا  ریثأت   - 1
. دیهد حرش  ار  نامیا  فعض  تّوق و  رد  دب  کین و  لامعا  ریثأت   - 2

. دینک نایب  ار  ناسنا  تداعس  اب  اهنآ  هطبار  لمع و  نامیا و  لباقتم  طباور  عومجم   - 3

ّمهم هتکن  دنچ   56
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همّدقم

هحفص 459) )
يراذگشزرا يرهاظ ، یحطس و  ياهرایعم  ساسارب  ار  یناسنا  ياهراک  دنرادن و  یمالـسا  گنهرف  اب  یفاک  ییانـشآ  هک  یناسک  زا  یخرب 

ار راک  شزرا  كالم  ای  دـنرادن و  یلعف ) نسح  ربارب  رد  « ) یلعاف نسُح   » حالطـصاب و  لـعاف ، تین  هزیگنا و  تیمها  هب  یّهجوت  دـننکیم و 
فارحنا راچد  یمالـسا ، فراعم  دیاقع و  زا  يرایـسب  لیلحت  رد  یناسک  نینچ  دنرادنپیم ، نارگید  يویند  یگدـنز  شیاسآ  رد  ریثأت  اهنت 

رفک و رگناریو  شقن  و  هحلاص ، لامعا  اب  نآ  هطبار  نامیا و  شقن  نییبت  رد  هلمج  زا  دـننامیم و  ورف  اهنآ  نییبت  كرد و  زا  ای  دـنوشیم و 
الثم دندرگیم و  یـشیدناژک  راچد  تّدـمزارد ، مجحرپ و  ياهراک  رب  تدـم  هاتوک  مجح و  مک  لامعا  زا  یـضعب  يرترب  نییبت  و  كرش ،

ناـشتلم يدازآ  هار  رد  هک  یناـهاوخ  يدازآ  اـی  دـناهدرک  مهارف  ار  نارگید  شیاـسآ  بابـسا  هک  یگرزب  نیعرتخم  هک  دـنرادنپیم  نینچ 
دنـشاب و هتـشادن  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  زا  ياهرهب  دنچ  ره  دنـشاب  يدنمجرا  الاو و  يورخا  ماقم  ياراد  تسیابیم  دـناهدومن  هزرابم 

ناشکتمحز نارگراک و  ییاهن  يزوریپ  یناسنا و  ياهشزرا  هب  نامیا  ار  یقیقح  تداعس  يارب  مزال  نامیا  هک  دشکیم  اجنآ  هب  راک  یهاگ 
!! دننکیم دادملق  یقالخا ، لآ  هدیا  اب  يواسم  یشزرا و  یموهفم  مه  ار  ادخ »  » موهفم یّتح  دننکیم و  یفّرعم  ناهج ، نیمه  رد 

عویـش هب  رظن  یلو  تخانـش  زاب  ار  اهرادنپ  نیا  رد  فارحنا  فعـض و  طاقن  ناوتیم  هدش  نایب  هتـشذگ  سورد  رد  هک  یبلاطم  زا  دـنچ  ره 
. دوش هداد  اهنآ  هرابرد  يرتشیب  حیضوت  هک  تساجب  درادرب  رد  هدنیآ  لسن  يارب  هک  يرطخ  رضاح و  رصع  رد  راکفا  هنوگ  نیا 

هحفص 460) )
اهنآ و یتدیقع  دُعب  هب  هجوت  اب  اجنیا  رد  ور ، نیا  زا  دـبلطیم  ار  يرتعیـسو  لاجم  لئاسم ، هنوگ  نیا  نوماریپ  هبناج  همه  یفاو و  ثحب  هتبلا 

. میزادرپیم تاکن  نیرت  یساسا  نایب  هب  اهنت  باتک ، نیا  شراگن  اب  بسانتم  ياهویش  اب 

ناسنا یقیقح  لامک 

اهنت تواضق ، نیا  میرامـشیم و  رمث  یب  تخرد  زا  رتدنمـشزرا  ار  بیـس  تخرد  مینک  هسیاقم  يرمث  یب  تخرد  اب  ار  یبیـس  تخرد  رگا 
يدوجو راـثآ  دراد و  يرت  لـماک  دوجو  هک  تهج  نآ  زا  راد  هویم  تخرد  هکلب  تسین  راد  هویم  تخرد  زا  ناـسنا  رتشیب  هدافتـسا  رطاـخب 
شلماکت ریـسم  زا  دوش و  هدز  تفآ  هک  یتروص  رد  بیـس  تخرد  نیمه  یلو  دـشابیم . رتدنمـشزرا  ًاـتاذ  دـیآیم  دـیدپ  نآ ، زا  يرتشیب 

. دوشب زین  نارگید  يارب  ییاهنایز  یگدولآ و  أشنم  تسا  نکمم  یتح  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  ددرگ  فرحنم 
اب بسانتم  يدوجو  راثآ  دـسرب و  شدوخ  قیال  لامک  هب  هک  یتروص  رد  دراد و  ار  مکح  نیمه  نارادـناج  ریاس  اـب  هسیاـقم  رد  مه  ناـسنا 

رت و تسپ  مه  تاناویح  ریاس  زا  تسا  نکمم  دوش  تافارحنا  تافآ و  راچد  رگا  یلو  دوب  دهاوخ  اهنآ  زا  رتدنمشزرا  ددرگ  رهاظ  شترطف 
. دناهدش هدرمش  نایاپراهچ 2  زا  رتهارمگ  ناگدنبنج 1 و  همه  زا  رتدب  اهناسنا  زا  یضعب  میرک ، نآرق  رد  هکنانچ  ددرگ  رترابنایز 

تسا نامه  نآ  ییافوکش  جوا  هک  دننکیم  نامگ  دنشاب  هدید  نداد  هفوکـش  ماگنه  ات  طقف  ار  بیـس  تخرد  یناسک  رگا  رگید ، يوس  زا 
ییاهن لامک  تقیقح و  هب  دنناوتیمن  دناهدرک  هدهاشم  ار  ناسنا  طسوتم  تالامک  اهنت  هک  یناسک  نینچمه  درادن . يرتالاب  لامک  رگید  و 

. دنشاب انشآ  يو  ییاهن  لامک  اب  هک  دنسانشب  ار  ناسنا  یعقاو  شزرا  دنناوتیم  یناسک  اهنت  دنربب و  یپ  وا 
دراد یتوکلم  حور  هب  یگتـسب  ناسنا ، تیناسنا  دش  نایب  البق  هکنانچ  اریز  تسین  یعیبط  يّدام و  تالامک  لیبق  زا  ناسنا  یقیقح  لامک  اما 
یبلق ینورد و  تیلاعف  هاوخ  دوشیم  لصاح  شدوخ  يرایتخا  تیلاعف  اب  هک  تسا  حور  لـماکت  ناـمه  تقیقح ، رد  مه  یناـسنا  لـماکت  و 

هاوخ دشاب و 
*****
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.22 لافنا /  . 1
.179 فارعا /  . 2

هحفص 461) )
هزادنا ییاسانـش و  یّمک ، ياهـسایقم  اب  یّـسح و  براجت  هار  زا  ناوتیمن  ار  یلامک  نینچ  و  ندب ، ياهمادـنا  تطاسو  اب  ینوریب و  تیلاعف 

هدیسرن و یلامک  نینچ  هب  شدوخ  هک  یسک  سپ  تخانش . یهاگشیامزآ  لیاسو  اب  ناوتیمن  زین  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  ًاعبط  درک و  يریگ 
. دسانشب ینامسآ  بتک  یهلا و  یحو  هار  زا  ای  یلقع و  ناهرب  هار  زا  ار  نآ  دیاب  تسا  هتفاین  یبلق  دوهش  يروضح و  ملع  اب  ار  نآ 

تـسا ياهبترم  ناسنا ، ییاهن  لامک  هک  تسین  دیدرت  ياج  س )  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  نانخـس  ینآرق و  تانایب  یحو و  رظن  زا  اما 
رهاظ ترخآ ، ملاع  رد  هک  تسا  یهلا  ناوضر  يدـبا و  ياهتمعن  نآ ، راثآ  دوشیم و  هراشا  نآ ، هب  یهلا » برق   » ریبعت اـب  هک  يو  دوجو  زا 

. دریگ یمرب  رد  ار  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  نوئش  همه  هک  تسا  يوقت  یتسرپادخ و  نآ ، یّلک  هار  ددرگیم و 
اجنیا رد  اـم  تسا و  يداـیز  یفـسلف  تامّدـقم  هب  دـنمزاین  هک  درک  هماـقا  ناوـتیم  بـلطم  نـیا  رب  ياهدـیچیپ  نـیهارب  یلقع ، رظن  زا  اـما  و 

: میهد هئارا  ار  ياهداس  نایب  میشوکیم 

یلقع نییبت 

هک تسا  یلامک  نینچ  هب  ندیـسر  و  دوریم ، رامـش  هب  نآ  رهاظم  زا  تردـق ، ملع و  هک  تسا  دودـحمان  لاـمک  ناـهاوخ  هرطفلاـب  ناـسنا 
ملع و دودحمان  عبنم  اب  هک  دوب  دـهاوخ  رّـسیم  ناسنا ، يارب  یلامک  نینچ  یماگنه  ددرگیم و  رادـیاپ  تداعـس  دودـحمان و  تّذـل  بجوم 

دوشیم 1. هدیمان  برق »  » مان هب  هک  تسا  طابترا  نیمه  دنک و  ادیپ  طابترا  لاعتم ، يادخ  ینعی  قلطم  لامک  تردق و 
نیرتلزان هک  یناسنا  دوشیم و  لصاح  لاـعتم ، يادـخ  هب  برق  طاـبترا و  هیاـس  رد  تسوا  شنیرفآ  فدـه  هک  ناـسنا  یقیقح  لاـمک  سپ 

تسد هب  مه  نآ  ربون  هتسشنن و  راب  هب  زونه  هک  تسا  یتخرد  دننامه  دشاب  هتشادن  مه  ار  نامیا  هبترم  نیرت  فیعض  ینعی  لامک  نیا  هبترم 
. دوب دهاوخ  رت  تسپ  مه  رمث  یب  ناتخرد  زا  دهدب  تسد  زا  ار  نداد  هویم  دادعتسا  یگدز ، تفآ  رثا  رد  یتخرد  نینچ  رگا  تسا و  هدماین 

یلصا یگژیو  هک  تسا  تهج  نیدب  ناسنا  تداعس  لامک و  رد  نامیا  شقن  تیمها  نیاربانب ،
*****

. فلؤم زا  يزاسدوخ » يارب  یسانشدوخ   » باتک هب  دینک  عوجر  رتشیب  حیضوت  يارب  . 1
هحفص 462) )

: نخـس رگید  هب  دوشیم و  مورحم  نآ ، راثآ  قیال و  لامک  زا  نآ ، نودب  تسا و  لاعتم  يادـخ  اب  يرایتخا  هناهاگآ و  طابترا  ناسنا ، حور 
اور شیوخ  رب  ار  متـس  نیرتگرزب  دربب  نیب  زا  ار  ییالاو  دادعتـسا  نینچ  راـیتخا ، ءوس  اـب  هک  یتروص  رد  دـسریمن و  تیلعف  هب  شتیناـسنا 

: دیامرفیم یناسک  نینچ  هرابرد  میرک  نآرق  دش و  دهاوخ  يدبا  تبوقع  بجوتسم  هتشاد و 
.1 َنُونِمْؤی » ْمُهَف ال  اوُرَفک  َنیِذَّلا  ِهّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  »

. دنروآیمن نامیا  دناهدیزرو و  رفک  هک  دنتسه  یناسک  لاعتم  يادخ  دزن  ناگدبنج  نیرتدب  ًاقیقحت 
دـنکیم و نییعت  ار  تواقـش  طوقـس و  ای  تداعـس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تکرح  یلـصا  تهج  رفک ، نامیا و  زا  کیره  هکنآ : لـصاح 

. تشاد دهاوخ  ار  زاس  تشونرس  ییاهن و  ریثأت  دشاب  رّخؤم  مادک  ره  ًاعبط 

تین هزیگنا و  شقن 
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لامک هب  ندیـسر  رد  اهنآ  ریثأت  هب  یگتـسب  ناسنا ، يرایتخا  ياـهراک  يارب  یقیقح  شزرا  هک  دوشیم  نشور  روکذـم ، لـصا  هب  هجوت  اـب 
دنکیم مهارف  ار  نارگید  لماکت  هنیمز  هطـساو  دـنچ  اب  یتح  يوحن  هب  هک  ییاهراک  دـنچ  ره  دراد و  لاعتم  يادـخ  هب  برق  ینعی  یقیقح 

. دشاب هتشاد  يو  حور  لماکت  رد  هک  تسا  يریثأت  هب  طونم  لعاف ، يدبا  تداعس  رد  اهنآ  ریثأت  اما  دوشیم  تلیضف  نسح و  هب  فصّتم 
قوش لیم و  زا  راک ، هدارا  و  تسوا ، هطـساویب  راک  هک  دوشیم  لصاح  هدارا ، هار  زا  لعاف ، حور  اب  یجراخ  لاعفا  طابترا  رگید ، يوس  زا 

دروآیم و دـیدپ  دوصقم ، فدـه  يوس  هب  حور  نورد  رد  یتکرح  هک  تسا  هزیگنا  نیمه  دزیخ و  یمرب  راـک  هجیتن  تیاـغ و  هب  تبحم  و 
رد يریثأت  یلعاف ، نسح  نودب  یلعف  نسح  تسا و  لعاف  تین  هزیگنا و  عبات  يدارا ، راک  شزرا  سپ  دوشیم . رولبتم  راک ، هدارا  لکش  رد 

يریثأت دریگیم  ماجنا  يویند  يّدام و  ياههزیگنا  اب  هک  ییاهراک  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  دهاوخن  يدبا  تداعس  حور و  لماکت 
درادن يدبا  تداعس  رد 

*****
.55 لافنا /  . 1
هحفص 463) )

هکلب تشاد 1  دـهاوخن  رب  رد  لعاف  يارب  ار  يدوس  نیرتمک  دـشاب  ءاـیر )  ) ییاـمندوخ دـصق  هب  رگا  مه  یعاـمتجا  تامدـخ  نیرتگرزب  و 
تداعـس رد  هحلاـص  لاـمعا  ریثأـت  میرک ، نآرق  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  دوـشب و  مه  وا  یحور  طاـطحنا  ناـیز و  بجوـم  تسا  نـکمم 

تسا 2. هتسناد  هللا ) تاضرم  ءاغتبا  هلا و  هجو  هدارا   ) بّرقت دصق  نامیا و  هب  طورشم  ار  يورخا 
یتروص رد  يدرف  تادابع  دننام  مه  نارگید  هب  تمدخ  ًایناث  تسین . نارگید  هب  ندرک  تمدـخ  هب  رـصحنم  کین ، راک  الوا  هکنآ : لصاح 

. دشاب هتفرگ  همشچرس  یهلا ، هزیگنا  زا  هک  دوب  دهاوخ  يدبا  تداعس  ییاهن و  لامک  رد  رثؤم 

شسرپ

؟ تسیچ هب  يدوجوم  ره  یقیقح  شزرا   - 1
؟ تخانش ناوتیم  هنوگچ  ار  ناسنا  ییاهن  لامک   - 2

. دوشیم لصاح  لاعتم ، يادخ  هب  برق  طابترا و  هیاس  رد  اهنت  ناسنا ، ییاهن  لامک  هک  دینک  تابثا   - 3
. تسا یهلا  هزیگنا  هب  طورشم  ناسنا ، يدبا  تداعس  رد  کین  ياهراک  ریثأت  هک  دینک  تابثا   - 4

*****
.6 نوعام /  ، 47 لافنا /  ، 142 ، 38 ءاسن /  ، 246 هرقب /  ك : ر . . 1

،265 ، 207 هرقب /  ، 38 مور /  ، 28 فهک /  ، 52 ماعنا /  ، 40 رفاغ /  ، 94 ءایبنا /  ، 112 هط /  ، 19 ءارسا /  ، 97 لحن /  ، 124 ءاسن /  ك : ر . . 2
.20 لیللا /  ، 114 ءاسن / 

ریفکت طبح و   57

همّدقم

هحفص 467) )
حرطم يدـبا ، تواقـش  اب  نایـصع  رفک و  هطبار  الباقتم  و  يورخا ، تداعـس  اـب  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  هطبار  نوماریپ  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
شرفیک شاداپ و  اب  دـب  کین و  راک  ره  هطبار  نینچمه  و  نآ ، يورخا  هجیتن  اب  رفک  اـی  ناـمیا  هظحل  ره  هطبار  اـیآ  هک : تسا  نیا  دوشیم 
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ای درک  ناربـج  یکین  راـک  اـب  ار  یهاـنگ  رثا  ناوتیم  ـالثم  دـشابیم ، رییغت  لـباق  ياهنوـگ  هب  هکنیا  اـی  تسا  ریذـپانرییغت  تباـث و  یعطق و 
نامیا و اب  ار  يرگید  شخب  و  نایـصع ، رفک و  اب  ار  دوخ  رمع  زا  یـشخب  هک  یناسک  ایآ  درب و  نیب  زا  یهانگ  اب  ار  یکین  راک  رثا  سکعلاب 

هدننک نییعت  اهنآ  يربج  عمج  لصاح  ای  دوب ، دنهاوخ  شاداپ  زا  رادروخرب  رگید  یتّدـم  و  رفیک ، راتفرگ  یتّدـم  دـناهدرک  يرپس  تعاطا ،
؟ تسا يرگید  هنوگ  هب  بلطم  ای  تسا  ینادواج  ناهج  رد  ناسنا  یتخبدب  ای  یتخبشوخ 

رد ام  هدوب و  یلزتعم  يرعشا و  ناملکتم  يوگتفگ  ثحب و  دروم  زابرید  زا  هک  تسا   1 ریفکت » طبح و   » هلأسم ناسمه  عقاو ، رد  هلأسم  نیا 
. درک میهاوخ  نایب  هصالخ ، روط  هب  ار  هعیش  هاگدید  سرد ، نیا 

رفیک نامیا و  هطبار 

بجوم يداقتعا ، لوصا  هب  نامیا  نودب  یبوخ  راک  چیه  هک  میتسناد  یلبق  ياهسرد  رد 
*****

. تسا ناهانگ  ناربج  يانعم  هب  یمود  و  کین ، ياهراک  ندش  رثا  یب  يانعم  هب  یلوا  هک  تسا  ینآرق  حالطصا  ود  ریفکت ، طبح و  . 1
هحفص 468) )

رد ناسنا  نامیا  هک  مییازفایم  اجنیا  رد  تسا ، هتـسیاش  ياـهراک  ندـش  رثا  یب  بجوم  رفک ، نخـس : رگید  هب  و  دوشیمن ، يدـبا  تداـعس 
ینایاپ رفک  سکعرب ، و  دزاسیم ؛ فرطرب  ار  هتـشذگ  ياهیگریت  غورفرپ ، رون  نوچمه  دنکیم و  وحم  ار  قباس  رفک  ءوس  راثآ  رمع ، نایاپ 

ار همه  دتفیب  ینمرخ  رد  هک  یشتآ  نوچمه  دزاسیم و  هابت  ار  شتشونرس  هایس و  ار  صخش  هدنورپ  دنکیم و  وحم  ار  هتشذگ  نامیا  راثآ 
دزاـسیم و كاـنبات  نشور و  ار  ناور  لد و  هناـخ  هک  تسا  یغورفرپ  غارچ  دـننام  ناـمیا  رگید : لـیثمت  ناوـنع  هـب  دـنازوسیم و  هرـسکی 

دیدـپ ار  اهیکیرات  دربیم و  نیب  زا  ار  اهینـشور  هک  تسا  یغارچ  نآ  ندـش  شوماـخ  دـننامه  رفک  و  دـیادزیم ، ار  اـهیگریت  اـهیکیرات و 
شیازفا یکیرات و  ینشور و  ضرعم  رد  هراومه  دراد  قلعت  اهینوگرگد  تارییغت و  ناهج  يّدام و  يارس  نیا  هب  یناسنا  ناور  ات  دروآیم و 

دوش و هتـسب  وا  يور  رب  رفک  نامیا و  شنیزگ  هار  ددنبرب و  ارذـگ  يارـس  نیا  زا  تخر  هک  یماگنه  ات  دراد  رارق  تملظ ، رون و  شهاک  و 
تشاد 1. دهاوخن  يدوس  دزادرپب  اهیگریت  ندودز  هب  ددرگرب و  ناهج  نیا  هب  رگید  راب  هک  دنک  وزرآ  دنچ  ره 

هلمج زا  دراد  بلطم  نیا  رب  تلالد  یناوارف  تایآ  تسین و  يدیدرت  چـیه  ياج  میرک  نآرق  هاگدـید  زا  رفک ، نامیا و  نیب  رثأت  ریثأت و  نیا 
: دیامرفیم نباغت  هروس  زا  ( 9  ) هیآ رد 

«. ِِهتائیَس ُْهنَع  ْرِّفکی  ًاِحلاص  ْلَمْعی  َو  ِهّللِاب  ْنِمْؤی  ْنَم  َو  »
. دنکیم وحم  ار  شدب  ياهراک  دهد  ماجنا  ياهتسیاش  راک  دروآ و  هّللا  هب  نامیا  هک  یسک 

: دیامرفیم هرقب  هروس  زا  ( 217  ) هیآ رد  و 
«. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباحْصَأ  ِکئلوُأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  ِکئلوُأَف  ٌِرفاک  َوُه  َو  ْتُمیَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمْکنِم  ْدِدَتْری  ْنَم  َو  »

هک نایخزود  دننانیا  دوش و  لطاب  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  دریمب . رفک  لاح  اب  و  دوش ) ّدترم  و   ) ددرگرب شنید  زا  هک  امـش  زا  یـسک  و 
. دننادیواج اجنآ  رد 

*****
. مهن لهچ و  سرد  ك : ر . . 1

هحفص 469) )

دب کین و  لامعا  هطبار 
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هـشیمه هک  یتروص  هب  یّلک و  روط  هب  هن  یلو  تفرگ  رظن  رد  دب  کین و  ياهراک  نیب  هلمجلا  یف  ناوتیم  ار  رفک  نامیا و  نیب  هطبار  ریظن 
هتـشادنپ یلزتعم  نامّلکتم  زا  یـضعب  هکنانچ   ) دشاب هدـش  وحم  نیـشیپ ، ياوران  لامعا  دـشاب و  تبث  هتـسیاش ، راک  ناسنا  لامعا  همان  رد  ای 

هدرک نامگ  رگید  یـضعب  هکنانچ   ) دـشاب سکعنم  اهنآ  تیفیک  تیمک و  هب  هّجوت  اب  هتـشذگ  لامعا  يربج  عمج  لـصاح  هشیمه  اـی  دـنا )
راثآ دریگ  ماجنا  لوبقم  هتسیاش و  روط  هب  رگا  کین  لامع  زا  یخرب  هک  ینعم  نیا  هب  دش  لیـصفت  هب  لئاق  دیاب  لامعا ، دروم  رد  هکلب  دنا )

دش 1. دهاوخ  هدیزرمآ  صخش ، ناهانگ  دریگ  ماجنا  بولطم  تروص  هب  رگا  هک  هبوت  دننام  دربیم  نیب  زا  ار  هتشذگ  دب  لامعا 
نیب زا  ار  یهانگ  ره  رثا  یکین  لمع  ره  اما  دـیامن . نشور  ار  نآ  دـباتب و  کیرات  هطقن  ناـمه  رب  ًاـقیقد  هک  تسا  يرون  وترپ  دـننام  ًاـنیع  و 
حور ییوگ  دیآرد . ینادواج  تشهب  هب  ماجنارـس  دشاب و  شهانگ  رفیک  راتفرگ  یتدـم  نمؤم ، صخـش  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دربیمن و 

هب طوبرم  هک  یکین  لمع  الثم  دوشیم  طوبرم  نآ ، هیور  کی  اب  دـب  کین و  لامعا  زا  هتـسد  ره  تسا و  ینوگاـنوگ  داـعبا  ياراد  ناـسنا ،
بناوج هب  هک  دـشاب  ینارون  ردـقنآ  حـلاص  لمع  هکنیا  رگم  دربیمن  نیب  زا  ار  دراد  ب »  » هیور اب  طابترا  هک  یهانگ  رثا  تسا  فلا »  » هیور

هدش دراو  هفیرـش ، تایاور  رد  هلمج ، زا  دزاس . هدولآ  مه  ار  داعبا  ریاس  هک  دشاب  هدننک  هدولآ  ردقنآ  هانگ  ای  دنک  تیارـس  مه  حور  رگید 
: دیامرفیم هک  میرک  نآرق  رد  دوشیم و  اهنآ  شزرمآ  بجوم  دهدیم و  وشتسش  ار  ناهانگ  لوبقم ، زامن  هک  تسا 

.2 ِتائیَّسلا » َْنبِهْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  ِلیَّللا  َنِم  ًاَفلُز  َو  ِراهَّنلا  یَفَرَط  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  »
. دربیم ار  اهیدب  کین ، ياهراک  هک  راد  ياپب  بش  زا  یتاعاس  زور و  فرط  ود  رد  ار  زامن  و 

باوث یناسر ، کمک  زا  دعب  يراذگ  ّتنم  ای  دوشیم  تدابع  یلوبق  عنام  یتدم  ات  رمخ ، برش  نیدلاو و  قوقع  دننام  ناهانگ  زا  یضعب  و 
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  هکنانچ  دزاسیم . دوبان  ار  نآ 

.3 يذَْألا » َو  ِّنَْملِاب  ْمِکتاقَدَص  اُولِْطُبت  «ال 
*****

.53 رمز /  ، 25 يروش /  ، 54 ماعنا /  ، 135 نارمع /  لآ  ، 110 ءاسن /  ك : ر . . 1
.114 دوه /  . 2
.264 هرقب /  . 3
هحفص 470) )

. دینکم لطاب  نداد ، رازآ  يراذگ و  ّتنم  اب  ار  دوخ  تاقدص  اهناسحا و 
تسد هب  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم نانخـس  یحو و  قیرط  زا  دیاب  ار  رگیدکی  رد  دب  کین و  لامعا  رثأت  ریثأت و  رادقم  عاونا و  نییعت  یلو 

. درک نییعت  ناوتیمن  اهنآ  همه  يارب  یّلک  هدعاق  دروآ و 
يارب قیفوت  بلـس  قیفوت و  ای  اهیـشوخان  اهیـشوخ و  رد  يراثآ  یهاگ  دـب ، کین و  لاـمعا  هک  مینک  هراـشا  دراد  اـج  سرد ، نیا  ناـیاپ  رد 
تافآ عفد  رمع و  لوط  بجوم  نادنواشیوخ ، ردام و  ردپ و  هب  هژیو  هب  نارگید  هب  ناسحا  هکنانچ  دراد  ناهج  نیمه  رد  ار  رگید  ياهراک 

ياـنعم هب  راـثآ  نیا  ّبترت  یلو  ددرگیم  قیفوت  بلـس  بجوـم  دـیتاسا ، نیمّلعم و  هژیو  هب  ناـگرزب  هب  یمارتـحا  یب  اـی  دوـشیم  تاـیلب  و 
. تسا يدبا  ناهج  اهرفیک  اهشاداپ و  یلصا  هاگیاج  تسین و  رفیک  شاداپ و  لماک  تفایرد 

هحفص 471) )

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  ریفکت  طبح و  يانعم   - 1
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. تسا حیحص  اهنآ  زا  کیمادک  دوشیم و  رّوصت  تروص ، دنچ  هب  رفک  نامیا و  نیب  هطبار   - 2
؟ تسا حیحص  اهنآ  زا  تروص  مادک  دوشیم و  ضرف  تروص ، هچ  هب  دب  کین و  لامعا  نیب  هطبار   - 3

؟ هن ای  دریگیم  ار  اهنآ  يورخا  رفیک  شاداپ و  ياج  دب ، کین و  لامعا  يویند  راثآ  ایآ   - 4

نانمؤم تازایتما   58

همّدقم

هحفص 475) )
، یهلا هدارا  دروم  عَبّتلاب  صیاقن ، رورـش و  دریگیم و  قلعت  تالامک ، تاریخ و  هب  ًاـتلاصا  یهلا  هدارا  هک  میتسناد  یسانشادخ 1  شخب  رد 
، ینادواج ياهتمعن  زا  يدنم  هرهب  يدبا و  تداعس  هب  ندیسر  يو و  لماکت  رب  یهلا ، یلـصا  هدارا  مه  ناسنا  دروم  رد  ًاعبط  دنوشیم . عقاو 

یهلا هنامیکح  هدارا  لومـشم  عبّتلاب  دوشیم  لصاح  ناشدوخ  رایتخا  ءوس  هجیتن  رد  هک  ناراـکهبت  یتخبدـب  باذـع و  تسا و  هتفرگ  ّقلعت 
چیه هک  درکیم  ءاضتقا  یهلا  هعـساو  تمحر  دوبن  اهناسنا  دوخ  رایتخا  ءوس  همزـال  يورخا ، تواقـش  باذـع و  هب  ءـالتبا  رگا  و  ددرگیم ،

دوشن 2. باذع  هب  التبم  یقولخم 
ود زا  کی  ره  باختنا  همزال  و  هتـشاد ، ار  باختنا  رایتخا و  یگژیو  اب  ناـسنا  شنیرفآ  ياـضتقا  هک  تسا  یهلا  ریگارف  تمحر  ناـمه  یلو 

ماجنارس و  یلـصا ، هدارا  ّقلعتم  کین ، ماجرف  هب  ندیـسر  هک  توافت  نیا  اب  تسا  نآ  دب  ای  کین  ماجنارـس  هب  ندیـسر  رفک ، نامیا و  ریـسم 
ینعی دوش  هداد  حـیجرت  ریخ ، بناج  عیرـشت ، رد  مه  نیوکت و  رد  مه  هک  دراد  ءاضتقا  توافت ، نیمه  تسا و  یعَبَت  هدارا  ّقلعتم  كاندرد ،
یناسآ لهس و  فیلاکت  هب  ًاعیرشت  دراذگب و  وا  تیـصخش  نیوکت  رد  يرت  قیمع  راثآ  ریخ  ياهراک  هک  هدش  هدیرفآ  يروط  ًانیوکت  ناسنا 

هار ندومیپ  يارب  ات  دوش  فّلکم 
*****

. مهدزای سرد  یسانشادخ ، ك : ر . . 1
: میناوخیم لیمک  ياعد  رد  . 2

َْتناک ام  َو  ًامالَـس  َو  ًاَدَْرب  اهّلک  َراّنلا  َْتلعََجل  کیِِدناعُم  ِدالِْخا  ْنِم  ِِهب  َتیَـضَق  َو  کیدِـحاج  ِبیِذـْعَت  ْنِم  ِِهب  َتْمکَح  ام  َْول ال  ُعَْطقَا  ِنیقْیلِابَف  »
«. اماقُم َو ال  ًاَّرَقَم  اهِیف  دحَِال 

هحفص 476) )
، شاداـپ هفک  مه  رفیک  شاداـپ و  ماـقم  رد  دـشاب 1 و  هتـشادن  ییاسرف  تقاط  ّقاش و  فیلاکت  هب  زاین  يدـبا ، باذـع  زا  تاجن  تداـعس و 
زا هنومن  دنچ  هب  هک  دباییم  رولبت  يروما  رد  تمحر ، ناحجر  مّدقت و  نیا  دریگ 2 و  تقبس  شبضغ  رب  یهلا  تمحر  دوش و  هداد  حیجرت 

: دوشیم هراشا  اهنآ 

باوث شیازفا 

ناشیا هب  ار  لمع  باوث  لداعم  اهنت  هک  تسا  نیا  هدـش  لئاق  شاداپ ، ماقم  رد  تداعـس  هار  ناـبلاط  يارب  لاـعتم  يادـخ  هک  یتیزم  نیتسخن 
: دیامرفیم لمن  هروس  زا  ( 89  ) هیآ رد  هلمج  زا  تسا  هدمآ  ًاحیرص  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  رد  بلطم  نیا  دیازفایم . نآ  رب  هکلب  دهدیمن 

«. اْهنِم ٌریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  »
. دوب دهاوخ  شیارب  نآ  زا  رتهب  دهد  ماجنا  یکین  راک  هک  یسک 
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: دیامرفیم يروش  هروس  زا  ( 22  ) هیآ رد  و 
«. انْسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقی  ْنَم  َو  »

. میئازفیب نآ  یکین  رب  دهد  ماجنا  ار  یکین  راک  هک  یسک  و 
: دیامرفیم سنوی  هروس  زا  ( 26  ) هیآ رد  و 

«. ةَدایِز َو  ینْسُْحلا  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  »
: دیامرفیم ءاسن  هروس  زا  ( 40  ) هیآ رد  یشیازفا و  اب  تسا  نیرت  کین  دناهدرک  یکین  هک  یناسک  يارب 

«. امیِظَع ًارْجَأ  ُْهنَُدل  ْنِم  ِتْؤی  َو  اهْفِعاضی  ًۀَنَسَح  کَت  ْنِإ  َو  ةَّرَذ  َلاْقثِم  ُِملْظی  َهّللا ال  َّنِإ  »
دهدیم گرزب  یشاداپ  دوخ  دزن  زا  دنکیم و  نادنچ  ود  ار  نآ  دشاب  کین  راک ، رگا  دنکیمن و  متس  مه  هّرذ  کی  هزادنا  هب  ادخ  ًاقیقحت 

: دیامرفیم ماعنا  هروس  زا  ( 160  ) هیآ رد  و 
«. نوُمَلْظی ْمُه ال  َو  اهَْلثِم  ّالِإ  يزْجی  الَف  ِۀَئیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  اِهلاْثمَأ  ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  »

دهد ماجنا  يدب  راک  هک  یسک  تشاد و  دهاوخ  ار  نآ  ربارب  هد  دهد  ماجنا  یکین  راک  هک  یسک 
*****

(. 78 جح /  « ) جَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  ( » 158 هرقب /  « ) َرْسُْعلا ُمِکب  ُدیِری  َو ال  َرْسْیلا  ُمِکب  ُهّللا  ُدیِری  . » 1
«. ُهبَصَغ ُُهتَمْحَر  ْتَقَبَس  . » 2

هحفص 477) )
. دوشیمن متس  ناشیا  هب  تشاد و  دهاوخن  رفیک  نآ  دننام  زج 

رئاغص شزرمآ 

ار اهنآ  رثا  دـشخبیم و  ار  ناشکچوک  ناهانگ  نابرهم  يادـخ  دـننک  بانتجا  گرزب ، ناـهانگ  زا  ناـنمؤم  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  زاـیتما 
: دیامرفیم ءاسن  هروس  زا  ( 31  ) هیآ رد  هکنانچ  دنکیم  وحم 

«. ًامیِرک ًالَخْدُم  ْمْکلِخُْدن  َو  ْمِکتائیَس  ْمْکنَع  ْرِّفُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  »
. مینکیم دراو  ار  امش  يدنمجرا  هاگیاج  هب  مینکیم و  وحم  ار  امش  ياهیدب  دینک  يرود  گرزب ، تایهنم  زا  رگا 

زین هریبـک  ناـهانگ  شزرمآ  بجوـم  هبوـت ، اریز  تسین  هبوـت  هب  طورـشم  یناـسک  نینچ  يارب  کـچوک  ناـهانگ  شزرمآ  هک  تسا  نشور 
. دشابیم

نارگید لامعا  زا  هدافتسا 

اعد و زین  دریذپیم 1 و  اهنآ  هرابرد  ار  دوخ  هدیزگرب  ناگدـنب  ناگتـشرف و  رافغتـسا  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  نانمؤم  يایازم  زا  رگید 
وا هب  دـننک  هیدـه  نمؤم ، صخـش  يارب  نارگید  هک  ار  یلامعا  باوث  یتح  دـنکیم و  باجتـسم  ناشیا  قح  رد  ار  ناـنمؤم  ریاـس  رافغتـسا 

. دناسریم
اب دیاب  دراد و  تعافش  هلأسم  اب  میقتـسم  طابترا  عوضوم ، نیا  هکنیا  هب  رظن  یلو  تسا  هدش  نایب  یناوارف  تایاور  تایآ و  رد  نیماضم  نیا 

. مینکیم هدنسب  هراشا  نیمه  هب  اجنیا  رد  ور  نیا  زا  میزادرپب  نآ  هرابرد  ثحب  هب  یبسن  لیصفت 

شسرپ
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؟ تسیچ یهلا  تمحر  تقبس  زار   - 1
. دینک نایب  عیرشت ، نیوکت و  رد  ار  تقبس  نیا  رولبت   - 2
. دیهد حرش  ناسنا ، رفیک  شاداپ و  رد  ار  نآ  دراوم   - 3

*****
41 و…  میهاربا /  ، 12 هنحتمم /  ، 64 ءاسن /  ، 159 نارمع /  لآ  ، 7 رفاغ /  ك : ر . . 1

تعافش  59

همّدقم

هحفص 481) )
ظفح گرم  ماگنه  ات  ار  شدوخ  نامیا  نمؤم ، صخـش  رگا  هک  تسا  نیا  هداد  صاصتخا  نانمؤم ، هب  لاـعتم  يادـخ  هک  ییاـیازم  زا  یکی 
کی رد  و  دروآیم ، راب  هب  ار  دوحج  راکنا و  ای  دیدرت  کش و  ماجنارـس  تبقاع و  ءوس  قیفوت و  بلـس  هک  دوشن  یناهانگ  بکترم  دـنک و 

دوشیم و هدوشخب  رئابک ، زا  بانتجا  هطـساو  هب  شکچوک  ناهانگ  دش . دهاوخن  التبم  يدـبا ، باذـع  هب  دورب » ایند  زا  نامیا  اب  رگا   » هلمج
ایند بئاصم  اهیراتفرگ و  لّمحت  دـشن  ياهبوت  نینچ  هب  قفوم  رگا  و  ددرگیم ، هدـیزرمآ  لوبقم ، لماک و  هبوت  هلیـسو  هب  شگرزب  ناـهانگ 

زا مـه  زاـب  رگا  دـیادزیم و  ار  شیاـه  یـصلاخان  زیخاتــسر ، نیزاـغآ  فـقاوم  خزرب و  ياهیتخــس  دـنکیم و  کبــس  ار  شناـهانگ  راـب 
مرکا و لوسر  هژیو  هب  ادخ  ءایلوا  رد  یهلا  تمحر  نیرتریگارف  نیرتگرزب و  یّلجت  هک  تعافـش  هلیـسو  هب  دـشن  كاپ  ناهانگ  ياهیگدولآ 
2 دومحم » ماقم   » ناوارف تایاور  بسحرب  تفای 1 و  دهاوخ  تاجن  خزود  باذع  زا  دشابیم  مالّسلا ) ةولّصلا و  مهیلع   ) شمارک تیب  لها 

: هفیرش هیآ  زین  تسا و  تعافش  ماقم  نیمه  هدش  هداد  هدعو  ص )  ) مرکا لوسر  هب  میرک  نآرق  رد  هک 
*****

. ماهدرک هریخذ  مّتما  زا  هریبک  ناهانگ  ناگدننک  باکترا  يارب  ار  متعافـش  یتَُّما .» ْنِم  ِِرئابْکلا  ِلْهَِال  یتَعافَـش  ُترَخِّدا  (: » ص  ) یبنلا نع  . 1
(40 ص 37 -  ج 8 ، راونالاراحب ، )

.79 ءارسا /  ك : ر . . 2
هحفص 482) )

.1 یضْرَتَف » کُّبَر  کیِطْعی  َفْوََسل  َو  »
. يوش دونشخ  هک  درک  دهاوخ  اطع  وت  هب  ردقنآ )  ) تراگدرورپ انامه  و 

. دوشیم دنراد  قاقحتسا  هک  یناسک  لاح  لماش  ترضح  نآ  تعافش  هطساو  هب  هک  تسا  یهلا  شزرمآ  هب  هراشا 
هشیمه دیاب  دنوش و  نمیا  یهلا » رکم   » زا دیابن  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  تعافـش  راکهنگ ، نانمؤم  دیما  نیرت  ییاهن  نیرتگرزب و  نیاربانب ،

ادابم ددرگ و  گرم  ماگنه  رد  نامیا ، بلـس  تبقاع و  ءوس  بجوم  هک  دنزب  رـس  ای  دشاب  هدز  رـس  اهنآ  زا  يراک  ادابم  هک  دنـشاب  كانمیب 
دننیبیم هک  تهج  نادب  دنورب  ناهج  نیا  زا  لاعتم  يادخ  ضغب  اب  هّللاب ) ذایعلا   ) هک دبای  خوسر  ناشلد  رد  يّدـح  هب  يویند  روما  هب  هقالع 

. دنکفایم ییادج  ناشیاهقوشعم  اهبوبحم و  ناشیا و  نیب  گرم ، هلیسو  هب  هک  تسوا 

تعافش موهفم 
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زا يدـنموربآ  صخـش  هک  دوریم  راک  هب  ینعم  نیدـب  یفرع  تارواحم  رد  هدـش  هتفرگ  تفج »  » ياـنعم هب  عیفـش »  » هشیر زا  هک  تعاـفش 
نیا دراوم ، نیا  رد  تعافش  هژاو  لامعتـسا  هتکن  دیاش  دیازفیب و  يرازگتمدخ  شاداپ  رب  ای  درذگ  رد  یمرجم  رفیک  زا  هک  دهاوخب  یگرزب 
یلو درادن  ار  شاداپ  شیازفا  قاقحتسا  ییاهنت  هب  رازگتمدخ  صخش  ای  درادن  ار  یگدوشخب  قاقحتـسا  ییاهنت  هب  مرجم  صخـش  هک  دشاب 

. دروآیم دیدپ  ار  یقاقحتسا  نینچ  عیفش »  » تساوخرد ندش  تفج  ندش و  همیمض 
دوش و هدیجنر  هدننک  تعافـش  دریذپن  رگا  دـسرتیم  هک  تسا  نیا  دریذـپیم  ار  یعیفـش  تعافـش  یـسک  هکنیا  تلع  فراعتم ، دراوم  رد 
هک یناکرـشم  ددرگ . عیفـش  هیحاـن  زا  يررـض  بجوـم  یتـح  اـی  تمدـخ و  تسناؤـم و  تّذـل  زا  تـیمورحم  بجوـم  يو  رطاـخ  شجنر 

نازابنا و زا  سرت  ای  ناراکمه و  نارای و  کمک  نامیدـن و  رـسمه و  اب  سنا  زاین  هلمج  زا  یناـسنا و  فاـصوا  ياراد  ار  ناـهج  راگدـیرفآ 
شتـسرپ هب  دندزیم و  يرادـنپ  نایادـخ  نماد  هب  تسد  يو  مشخ  زا  تینوصم  ای  گرزب  يادـخ  هّجوت  بلج  يارب  دنتـشادنپیم  نایاتمه 

اهسیدنت اهتب و  ربارب  رد  شنرک  نایّنج و  ناگتشرف و 
*****

.5 یحضلا /  ك : ر . . 1
هحفص 483) )

. دنتفگیم دنتخادرپ و  یم 
.1 هّللا » َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  »

. دنتفگیم زین  دنتسه و  هّللا  دزن  ام  نایفش  نانیا 
.2 یْفلُز » ِهّللا  َیلِإ  انُوبِّرَقِیل  ّالِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام  »

ياهرادنپ نینچ  ّدر  ماقم  رد  میرک  نآرق  دـننک و  لیـصحت  هّللا  دزن  ام  يارب  یتلزنم  برق و  هک  روظنم  نیا  زج  مینکیمن ؛ شتـسرپ  ار  نانیا 
: دیامرفیم ياهنالهاج 

.3 ٌعیِفَش » َو ال  ِیلَو  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  اَهل  َسَیل  »
میراد یتایآ  میرک  نآرق  دوخ  رد  تسین و  تعافـش  قلطم  یفن  يانعم  هب  یتعافـش  نینچ  ناعیفـش و  نانچ  یفن  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 

تسا و هدومرف  نایب  ار  دـنوشیم  عقاو  تعافـش ، لومـشم  هک  یناسک  طیارـش  زین  ناعیفـش و  طیارـش  و  تابثا ، ار  هّللا » ِنْذِإـِب  تعافِـش   » هک
يارب وا  دوخ  هک  تسا  یهار  هکلب  تسین  ناشیا  هب  زاین  ای  سرت  هطساو  هب  لاعتم ، يادخ  فرط  زا  نوذأم ، ِناعیفـش  تعافـش  ندش  هتفریذپ 

، تقیقح رد  تسا و  هدومرف  نییعت  یطباوض  طیارـش و  نآ ، يارب  هدوشگ و  دـنراد  ار  يدـبا  تمحر  تفایرد  تقاـیل  نیرتمک  هک  یناـسک 
یلالقتسا ریبدت  تیالو و  هّللا و  نذاب  ریبدت  تیالو و  هب  داقتعا  نیب  قرف  نامه  زیمآ ، كرش  تعافش  حیحص و  تعافـش  هب  داقتعا  نیب  قرف 

دش 4. نایب  یسانشادخ  شخب  رد  هک  تسا 
ردپ هکنانچ  دوشیم و  يرگید  هلیسو  هب  ناسنا  رد  يریخ  ریثأت  ره  روهظ  لماش  دوریم و  راکب  يرت  عیـسو  يانعم  هب  یهاگ  تعافـش  هژاو 

اب هک  یناسک  هب  تبـسن  نّذؤم  یتح  ناشنادرگاش و  هب  تبـسن  نارگداشرا  ناراگزومآ و  ای  سکعلاب ، یهاگ  نادـنزرف و  هب  تبـسن  ردام  و 
تروص هب  دناهتـشاد  ایند  رد  هک  يریخ  رثا  نامه  تقیقح ، رد  دننکیم و  تعافـش  دناهتفر  دجـسم  هب  هداتفا و  زامن  دای  هب  وا  ناذا  يادـص 

. دوشیم رهاظ  تمایق ، رد  يریگتسد  تعافش و 
ءاضق تساوخرد  نارگید و  يارب  ندرک  اعد  یتح  تسا و  تعافـش  یعون  زین  اـیند  نیمه  رد  ناراـکهنگ  يارب  رافغتـسا  هکنآ : رگید  هتکن 

لیبق زا  تقیقح  رد  زین  لاعتم  يادخ  زا  ناشجئاوح 
*****

44 و…  رمز /  ، 94 ماعنا /  ، 13 مور /  ك : زین ر . و  ، 18 سنوی /  . 1
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.3 رمز /  . 2
44 و…  رمز /  ، 4 هدجس /  ، 51 ماعنا /  نیمه  زین  و  ، 70 ماعنا /  . 3

. مهدزناش سرد  یسانشادخ ، شخب  ك : ر . . 4
هحفص 484) )

زا يّرـش  عفد  ای  رگید  صخـش  هب  يریخ  ندناسر  يارب  لاعتم  يادـخ  دزن  تطاسو  اهنیا  یگمه  اریز  دوریم  رامـش  هب  هّللادـنع » تعافـش  »
. تسوا

تعافش طباوض 

هرقب هروـس  زا  ( 255  ) هیآ رد  هکنانچ  تسا  یهلا  نذا  ندـش ، تعافـش  ندرک و  تعافـش  يارب  یـساسا  طرـش  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نآمه 
: دیامرفیم

«. ِِهنْذِِإب ّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  »
؟ دنک تعافش  وا  دزن  ادخ  نذا  نودب  هک  تسیک 

: دیامرفیم سنوی  هروس  زا  ( 3  ) هیآ رد  و 
«. ِِهنْذِإ ِدَْعب  ْنِم  ّالِإ  عیِفَش  ْنِم  ام  »

. یهلا نذا  زا  دعب  رگم  تسین  ياهدننک  تعافش  چیه 
: دیامرفیم هط  هروس  زا  ( 109  ) هیآ رد  زین  و 

«. ًالْوَق َُهل  یِضَر  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  ّالِإ  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ِذئَمْوی ال  »
. دشاب هدیدنسپ  ار  شنخس  هداد و  نذا  وا  هب  لاعتم  يادخ  هک  یسک  يارب  رگم  دیشخبن  يدوس  تعافش  زور ، نآ  رد 

: دیامرفیم أبس  هروس  زا  ( 23  ) هیآ رد  و 
«. َُهل َنِذَأ  ْنَِمل  ّالِإ  ُهَْدنِع  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  َو ال  »

. دشاب یهلا  نذا  لومشم  هک  یسک  يارب  زج  دشخبن  يدوس  وا  دزن  تعافش  و 
طیارش ناوتیم  يرگید  تایآ  زا  اما  دوشیمن . هدافتـسا  نینوذأم ، ياهیگژیو  زا  یلو  دوشیم  تباث  یهلا  نذا  طرـش  الامجا  تایآ ، نیا  زا 

: دیامرفیم فرخز  هروس  زا  ( 86  ) هیآ هلمج  زا  دروآ . تسد  هب  نیفرط  يارب  يرت  نشور 
«. َنوُمَْلعی ْمُه  َو  ِّقَْحلِاب  َدِهَش  ْنَم  ّالِإ  َۀَعافَّشلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدی  َنیِذَّلا  ِکلْمی  َو ال  »

دهد و تداهش  قح  هب  هک  یسک  رگم  تسین ) تعافـش  کلام  سک  چیه  و   ) دنتـسین تعافـش  کلام  دنناوخیم  ادخ  زج  هک  ار  یناسک  و 
. دشاب ملع  ياراد 

تاین لامعا و  زا  یهلا  میلعت  هب  هک  دنشاب  لامعا  ءادهش  ِّقَْحلِاب » َدِهَش  ْنَم   » زا روظنم  دیاش 
هحفص 485) )

هدافتـسا ناوتیم  عوضوم  و  مکح ، بسانت  زا  هکنانچ  دنهدب . تداهـش  نانآ ، راتفر  شزرا  تیفیک و  هب  دنناوتیم  دنراد و  عالطا  ناگدنب ،
یناسک زا  نّقیتم  ردق  و  دنهد ، صیخشت  ندش ، تعافش  يارب  ار  صاخشا  تیحالـص  هک  دنـشاب  یملع  نانچ  ياراد  دیاب  ناعیفـش  هک  درک 

. دنشابیم مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم تارضح  دنتسه  طرش  ود  نیا  دجاو  هک 
ءایبنا هروس  زا  ( 28  ) هیآ رد  هکنانچ  دنـشاب ، یهلا  تیاضر  دروم  دـیاب  ناگدـنوش  تعافـش  هک  دوشیم  هدافتـسا  یتایآ  زا  رگید ، يوس  زا 

: دیامرفیم
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«. یضَتْرا ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْشی  َو ال  »
. دشاب هدیدنسپ  ار  وا  ادخ )  ) هک یسک  يارب  زج  دننکیمن  تعافش 

: دیامرفیم مجنلا  هروس  زا  ( 26  ) هیآ رد  و 
«. یضْری َو  ُءاشی  ْنَِمل  ُهّللا  َنَذْأی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  ّالِإ  ًائیَش  ْمُُهتَعافَش  ِینُْغت  ِتاوامَّسلا ال  ِیف  کَلَم  ْنِم  ْمک  َو  »

. دهد نذا  ددنسپب  دهاوخب و  سک  ره  يارب  ادخ  هکنآ  زا  دعب  رگم  تسین  زاسراک  ناشتعافش  هک  اهنامسآ  رد  یناگتشرف  اسب  هچ 
هب يزاین  هنرگ  دشاب و  هدیدنـسپ  شلامعا  مامت  هک  تسین  نیا  دشاب  یهلا  تیاضر  دروم  هدنوش  تعافـش  هکنیا  زا  روظنم  هک  تسا  نشور 
. تسا هدش  ریسفت  تروص ، نیمه  هب  تایاور  رد  هکنانچ  تسا  نامیا  نید و  رظن  زا  صخش  دوخ  ندوب  یضرم  روظنم  هکلب  دوبن ، تعافش 
زا هک  ءارعش  هروس  زا  ( 100  ) هیآ دننام  تسا  هدش  نایب  دنوشیمن  تعافش  لومشم  هک  یناسک  ياهتلصخ  دنچ ، یتایآ  رد  رگید ، فرط  زا 

لاؤس نیمرجم ، نتفر  خزود  هب  تلع  زا  هک  تسا  هدمآ  ات 48  هیآ 40  زا  رثّدم  هروس  رد  و  َنیِِعفاش » ْنِم  اَنل  امَف  : » دیامرفیم ناکرشم »  » لوق
رب ار  ازج  زور  بیذکت  نایاونیب و  هب  ندرکن  کمک  زامن 1 و  كرت  دننام  ییاهتلصخ  خساپ  رد  نانآ  دوشیم و 

*****
کبس ار  زامن  هک  یسک  هب  ام  تعافـش  ِةولَّصلِاب ». ًافِخَتْـسُم  ُلانَت  انَتَعافَـش ال  ّنِا  : » دومرف شفیرـش  رمع  تاظحل  نیـسپاو  رد  قداص  ماما  . 1

(. ص 2 ج 4 ، راونالاراحب ، . ) دسریمن درامشب 
هحفص 486) )

ار ادخ  هک  تمایق  نیرکنم  ناکرشم و  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  َنیِِعفاّشلا .» ُۀَعافَـش  ْمُهُعَْفنَت  امَف  : » دیامرفیم هاگ  نآ  دنرمـش ، یم 
دش و دنهاوخن  تعافش  لومشم  زگره  دنتـسین  یحیحـص  لوصا  هب  دنبیاپ  دنناسریمن و  کمک  شدنمزاین  ناگدنب  هب  دننکیمن و  تدابع 

رضاح هک  یناسک  هرابرد  ترضح  نآ  رافغتسا  دوریم و  رامش  هب  تعافش  یعون  مه  ایند  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  رافغتـسا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
عقاو تعافش ، لومشم  مه  تعافـش  رکنم  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  دوشیمن 1  لوبق  دننک  تعافـش  رافغتـسا و  تساوخرد  وا  زا  دنتـسین 

تسا 2. هدمآ  مه  تایاور  رد  نومضم  نیمه  هکنانچ  دوشیمن 

هکنآ لصاح 

تعاطا و بتارم  یبایزرا  تردـق  دـشابن و  تیـصعم  لها  شدوخ  لاعتم ، يادـخ  فرط  زا  تینوذأم  رب  هوـالع  دـیاب  یلـصا  قلطم و  عیفش 
هکنانچ دنشاب  هتشاد  ار  تعافش  زا  يرت  لزان  بتارم  وا  وترپ  رد  دنناوتیم  یناسک  نینچ  نیتسار  ناوریپ  دشاب و  هتشاد  ار  نارگید  نایـصع 

نذا رب  هوالع  هک  دراد  ار  ندـش  تعافـش  تقایل  یـسک  رگید ، يوس  زا  دنوشیم 3 و  روشحم  نیقیّدـص  ءادهـش و  هرمز  رد  یناوریپ  نینچ 
دشاب هتشاد  تعافش ، تیناّقح  هلمج ، زا  هدومرف و  لزان  شناربمایپ  رب  ادخ  هچنآ  زیخاتـسر و  زور  ناربمایپ و  ادخ و  هب  نیتسار  نامیا  یهلا ،

. دنک ظفح  رمع ، نایاپ  ات  ار  نامیا  نیا  و 
*****

.6  - 5 نوقفانم /  ك : ر . . 1
نم تعافش  لومـشم  درادن  نم  تعافـش  هب  نامیا  هک  ار  یـسک  ادخ  یتَعافَـش .» ُهّللا  َُهل  اَنَا  الَف  یتَعافَِـشب  ْنِمْؤی  َْمل  ْنَم  (: » ص  ) یبنلا نع  . 2

(. ح 84 ص 58 ، ج 8 ، راونالاراحب ، . ) دهدن رارق 
دزن دـندروآ  ناربماـیپ  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  یناـسک  و  ْمِهِّبَر » َدـْنِع  ُءادَـهُّشلا  َو  َنوـُقیِّدِّصلا  ُمُه  کـِئلوُأ  ِِهلُـسُر  َو  ِهّللاـِب  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َو  . » 3

. دوب دنهاوخ  نادیهش  ناقیّدص و  ناشراگدرورپ 
هحفص 487) )
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هراشا

هحفص 491) )
: میزادرپیم اهنآ  خساپ  تاهبش و  نیرتمهم  رکذ  هب  سرد ، نیا  رد  هک  هدش  حرطم  یتاهبش  تالاکشا و  تعافش ، هرابرد 

( تعافش یفن  تایآ  یسررب   ) ههبش 1

، دوشیمن هتفریذپ  سک  چیه  هرابرد  تعافـش  تمایق ، زور  رد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  میرک  نآرق  هیآ  نیدنچ  هک  تسا  نیا  ههبـش  نیتسخن 
: دیامرفیم هرقب  هروس  زا  ( 48  ) هیآ رد  هلمج  زا 

«. َنوُرَْصنی ْمُه  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُذَخْؤی  َو ال  ٌۀَعافَش  اْهنِم  ُلَبْقی  َو ال  ًائیَش  سْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًامْوی ال  اوُقَّتا  َو  »
یضوع و یسک  زا  دوشیمن و  هتفریذپ  یتعافش  سک  چیه  زا  دنکیمن و  تیافک  يرگید  زا  هجو  چیه  هب  سک  چیه  هک  يزور  زا  دیـسرتب 

. دنوشیم عقاو  يرای  دروم  هن  دوشیمن و  هتفرگ  یلدب 
رب نوزفا  دندوب . دـقتعم  نآ ، هب  یناسک  هک  تسا  هطباض  یب  یلالقتـسا و  ِتعافـش  یفن  ماقم  رد  تافآ ، هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  خـساپ  ج .

دوشیم هداد  صیـصخت  دراد  نیعم  طباوض  اب  هللا و  نذاب  تعافـش ، شریذـپ  رب  تلالد  هک  یتایآ  هلیـسو  هب  تسا و  ّماـع  روبزم  تاـیآ  نیا 
. دش هراشا  اهنآ  هب  هتشذگ  سرد  رد  هکنانچ 

( دریگیمن رارق  ناگدننک  تعافش  ریثأت  تحت  لاعتم  يادخ   ) ههبش 2

لعف هک  ترفغم  بجوم  ناشیا  تعافش  ینعی  دریگ  رارق  ناگدننک  تعافش  ریثأت  تحت  لاعتم ، يادخ  هک  تسا  نیا  تعافش  تّحص  همزال 
. دوشب تسا  یهلا 

هبوت و لوبق  هکنانچ  تسین ، نتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  يانعم  هب  تعافش  نتفریذپ  ج .
هحفص 492) )

یهلا تمحر  شریذـپ  يارب  یگدامآ  بجوم  ناگدـنب  ياهراک  دراوم ، نیا  همه  رد  اریز  درادـن ، یتسردان  همزال  نینچ  زین  اعد  تباجتـسا 
«. لعاف تیلعاف  طرش  هن  تسا  لباق  تیلباق  طرش   » تعاطا هب  دوشیم و 

( دنتسین ادخ  زا  رتنابرهم  ناگدننک  تعافش   ) ههبش 3
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دوبیمن نانآ  تعافـش  رگا  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  دنـشاب ! نابرهم  يادخ  زا  رتنابرهم  ناگدـننک ، تعافـش  هک  تسا  نیا  تعافـش  همزال 
. تفاییم ماود  ناشباذع  ای  دندشیم  باذع  هب  التبم  ناراکهنگ 

هک تسا  یهار  هلیـسو و  تعافـش  نخـس ، رگید  هب  و  تسا ، یهلا  نایاپ  یب  تمحر  زا  يوترپ  ناگدـننک  تعافـش  ینابرهم  يزوسلد و  ج .
رد هک  تـسوا  ياـهتمحر  نیرتـالاب  روـلبت  یّلجت و  تـقیقح ، رد  و  هداد ، رارق  شراـکهنگ  ناگدـنب  شزرمآ  يارب  شدوـخ  لاـعتم  يادـخ 

شزرمآ جـئاوح و  ياضق  يارب  وا  هک  دنتـسه  يرگید  لیاسو  زین  هبوت  اعد و  هکنانچ  دوشیم و  ناـیامن  شا  هدـیزگرب  هتـسیاش و  ناگدـنب 
. تسا هداد  رارق  ناهانگ ،

( درادن یهلا  لدع  اب  یتافانم  تعافش   ) ههبش 4

لدـع فالخ  نانآ  هرابرد  تعافـش  نتفریذـپ  دـشاب  تلادـع  ياضتقم  ناراکهنگ ، باذـع  هب  یهلا  مکح  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  لاکـشا 
تعافـش نتفرگ  ماجنا  زا  لبق  هک  باذع  هب  مکح  دشاب  هنالداع  تسا  تعافـش  نتفریذپ  ياضتقم  هک  باذع  زا  تاجن  رگا  و  دوب ، دـهاوخ 

. تسا هدوب  هنالداعریغ  تشاد  دوجو 
تـسا تمکح  لدع و  قفاوم  نآ  زا  دعب  باذع  زا  تاجن  هب  مکح  هچ  و  تعافـش ، زا  لبق  باذع  هب  مکح  هچ  یهلا  ماکحا  زا  کی  ره  ج .

، باذـع هب  مکح  هکنآ : حیـضوت  دراد . تواـفت  اـهنآ  عوضوم  اریز  تسین ، نیّدـض  نیب  عمج  ود ، ره  ندوب  هناـمیکح  هنـالداع و  ياـنعم  و 
هب مکح  و  دوشیم ؛ راکهنگ  قح  رد  نآ  شریذـپ  تعافـش و  قّقحت  بجوم  هک  یتایـضتقم  زا  رظن  فرـص  تسا  هانگ  باـکترا  ياـضتقم 

ماـکحا و رد  یناوارف  ریاـظن  عوضوم  دـیق  رییغت  زا  تیعبت  هب  مکح  رییغت  دـشابیم و  روبزم  یتایـضتقم  روهظ  بجوم  هب  باذـع ، زا  تاـجن 
اب یتاـفانم  شدوخ  ناـمز  هب  تبـسن  خوسنم  مکح  ندوب  هنـالداع  هکناـنچمه  و  دراد ، یعیرـشت  نیناوق  ماـکحا و  رد  ینیوـکت و  تاریدـقت 

ندوب هنامیکح  اب  یتافانم  هقدص  نداد  ای  ءاعد  زا  لبق  ءالب  ریدقت  ندوب  هنامیکح  و  درادن ، خسن  زا  دعب  نامز  رد  خسان  مکح  ندوب  هنالداع 
تعافـش ققحت  زا  لبق  باذـع  هب  مکح  اـب  یتاـفانم  مه  تعافـش  زا  دـعب  هاـنگ  شزرمآ  هب  مکح  درادـن و  هقدـص  ءاـعد و  زا  دـعب  نآ  عفر 

. تشاد دهاوخن 
هحفص 493) )

( تسین یهلا  تنس  رییغت  بجوم  تعافش   ) ههبش 5

و ( 42  ) تایآ رد  هکنانچ  تسا  هتسناد  خزود  باذع  هب  ندش  راچد  بجوم  ار  ناطیش  زا  يوریپ  لاعتم ، يادخ  هک  تسا  نیا  رگید  لاکشا 
: دیامرفیم رجح  هروس  زا  ( 43)

«. َنیِعَمْجَأ ْمُهُدِعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َنیِواْغلا و  َنِم  کَعَبَّتا  ِنَم  ّالِإ  ٌناْطلُس  ْمِهیَلَع  َکل  َسَیل  يِدابِع  َّنِإ  »
خزود رد  ناشیا  یگمه  هاگ  هدعو  دننک و  يوریپ  وت  زا  هک  یناهارمگ  رگم  تشاد  یهاوخن  یطّلست  نم  ناگدنب  رب  سیلبا ) يا   ) وت ًاقیقحت 

. تسا
لیدبت رییغت و  لباق  یهلا ، ياهتنـس  هک  مینادیم  تسا و  یهلا  ياهتنـس  زا  یکی  ترخآ ، ملاع  رد  ناراکهنگ  ندرک  باذـع  تقیقح ، رد  و 

: دیامرفیم رطاف  هروس  زا  « 43  » هیآ رد  هکنانچ  تسین .
«. ًالیِوَْحت ِهّللا  ِتَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو  ًالیِْدبَت  ِهّللا  ِتَّنُِسل  َدَِجت  ْنَلَف  »

هب ّتنـس  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تفای . یهاوخن  يرییغت  ادـخ  ّتنـس  يارب  زگره  تفای و  یهاوخن  یلیدـبت  ادـخ  ّتنـس  يارب  زگره 
؟ دوش ضقن  تعافش ، هلیسو 
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ياهتّنس هکنآ : حیضوت  تسا . یهلا  ریذپانرییغت  ياهتّنس  زا  یکی  طیارـش ، دجاو  راکهنگ  هرابرد  تعافـش  نتفریذپ  هک  تسا  نیا  خساپ  ج .
یلو تسین  ریذـپرییغت  نآ ، یمدـع  يدوجو و  طیارـش  تایـضتقم و  دوجو  اب  یتّنـس  چـیه  تسا و  یعقاو  ياهرایعم  اـهکالم و  عباـت  یهلا ،

يدراوم ور ، نیا  زا  و  تسین ، نآ  فلتخم  طیارـش  عوضوم و  دویق  یگمه  نایب  ماقم  رد  ًاـبلاغ  دـنکیم  اهتّنـس  نیا  رب  تلـالد  هک  یتاراـبع 
عبات ّصخا و  هیآ  قادـصم  عقاو ، رد  هک  یتروص  رد  ددرگیم  اهنآ  لماش  فلتخم ، ّتنـس  دـنچ  هب  طوبرم  تایآ  رهاظ  هک  دوشیم  تفاـی 

( تسا هدـمآ  ترابع  رد  هک  یطیارـش  دویق و  اهنت  هن  و   ) شعوضوم یعقاو  طیارـش  دویق و  هب  هجوت  اـب  یتنـس  ره  سپ  تسا . يوقا  كـالم 
لومشم نیعم و  طیارـش  دجاو  هک  یّـصاخ  ناراکهنگ  هب  تبـسن  هک  تسا  تعافـش  ّتنـس  اهنآ  هلمج  زا  دوب و  دهاوخ  ریذپانرییغت  تباث و 

. دشابیم لیدبت  لباقریغ  تباث و  دنشاب  یصخشم  طباوض 

( دوشیمن مدرم  یخاتسگ  ثعاب  تعافش  هدعو   ) ههبش 6

. دوشیم اهههارژک  ندومیپ  ناهانگ و  باکترا  رد  مدرم  یخاتسگ  يّرجت و  بجوم  تعافش ، هدعو 
، ندـش عقاو  ترفغم  تعافـش و  لومـشم  هک  تسا  نیا  دراد  ناـیرج  زین  تائیـس  ریفکت  هبوت و  لوـبق  دروـم  رد  هک  لاکـشا  نیا  خـساپ  ج .
هک تسا  نیا  ندش  تعافش  طیارـش  هلمج  زا  دنک و  ادیپ  اهنآ  لوصح  هب  نیقی  دناوتیمن  راکهنگ  صخـش  هک  تسا  یطیارـش  هب  طورـشم 

ات ار  دوخ  نامیا 
هحفص 494) )

هک یسک  رگید ، يوس  زا  دشاب . هتـشاد  نیقی  یطیارـش  نینچ  ققحت  هب  دناوتیمن  چیه  هک  مینادیم  دنک و  ظفح  شتایح  تاظحل  نیـسپاو 
رد ار  هانگ  كرت  هزیگنا  يدیمون ، نیمه  دوشیم و  يدیمون  سأی و  راتفرگ  دشاب  هتشادن  شزرمآ  هب  يدیما  چیه  رگا  دش ، یهانگ  بکترم 

ار مدرم  هراومه  هک  تسا  نیا  یهلا  نایبرم  تیبرت  شور  هک  تسور  نیا  زا  دناشکیم . فارحنا  اطخ و  هار  همادا  هب  دـنکیم و  فیعـض  وا 
زا ار  نانآ  نادنچ  هن  دنوش و  یهلا » رکم  زا  نمَا   » راچد هک  دننک  ناشراودـیما  یهلا  تمحر  هب  نادـنچ  هن  دـنرادهگن و  ءاجر  فوخ و  نیب 

. دنوریم رامش  هب  هریبک  ناهانگ  زا  اهنیا  مینادیم  هکنانچ  دندرگ و  یهلا » تمحر  زا  سأی   » راتفرگ هک  دنناسرتب  باذع 

( تسا تداعس  هب  ندیسر  هار  رد  یعس  تعافش ، قاقحتسا  طیارش  لیصحت   ) ههبش 7

زا ییاهر  تداعـس و  رد  ناگدننک ) تعافـش   ) نارگید راک  ریثأت  يانعم  هب  باذع  زا  تاجن  رد  تعافـش  ریثأت  هک  تسا  نیا  رگید  لاکـشا 
ار وا  هک  تسا  صخش  دوخ  ششوک  شالت و  اهنت  یعَس » ام  ّالِإ  ِناْسنِْإِلل  َسَیل  ْنَأ  َو   » هفیرـش هیآ  ياضتقم  هب  هک  یتروص  رد  تسا  تواقش 

. دناسریم تداعس  هب 
روط هب  یهاگ  دباییم و  همادا  هار ، نایاپ  ات  دریگیم و  ماجنا  میقتسم  روط  هب  یهاگ  دوصقم ، هب  ندیسر  يارب  صخش  ششوک  یعس و  ج .

تامّدقم لیـصحت  رد  یـششوک  یعـس و  زین  دریگیم  رارق  تعافـش  دروم  هک  یـصخش  طیاسو . تامّدقم و  ندرک  مهارف  اب  میقتـسمریغ و 
بوسحم تداعس ، هب  ندیسر  هار  رد  یشالت  یششوک و  تعافش ، قاقحتسا  طیارـش  لیـصحت  ندروآ و  نامیا  اریز  دهدیم  ماجنا  تداعس 
زیخاتـسر نیزاغآ  تاصرع  خزرب و  ياهیتخـس  اهجنر و  راتفرگ  یتدم  تهج ، نیمه  هب  دشاب و  اسران  صقان و  یـشالت  دـنچ  ره  دوشیم و 

هب هدرک  يرایبآ  ياهتسیاش  لامعا  اب  ار  نآ  ًانایحا  هدرک و  سرغ  شلد  نیمز  رد  ار  نامیا  ینعی  تداعـس  هشیر  شدوخ  لاحرهب ، یلو  دوش 
تعافـش دـنچ  ره  دـشابیم  شدوخ  شـالت  شـشوک و  هب  دنتـسم  شیئاـهن  تداعـس  سپ  دکـشخن . شیوـیند  رمع  ناـیاپ  اـت  هک  ياهنوـگ 

اهناسنا تیبرت  تیادـه و  رد  رثؤم  يرگید  ناسک  مه  اـیند  رد  هکناـنچ  دـنراد  تخرد  نیا  ندـش  روراـب  رد  ریثأـت  يوحن  هب  مه  ناگدـننک 
. تسین درف  دوخ  ششوک  یعس و  یفن  يانعم  هب  نانآ  ریثأت  دنتسه و 
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هحفص 495) )

شسرپ

؟ تشاد نآ  ققحت  هب  داقتعا  ناوتیم  هنوگچ  تعافش  یفن  تایآ  دوجو  اب   - 1
؟ تسین لاعتم  يادخ  رب  نارگید  يراذگریثأت  تعافش ، همزال  ایآ   - 2

؟ دنشاب ردام  زا  رتنابرهم  هیاد  ناگدننک  تعافش  هک  تسین  نیا  تعافش ، همزال  ایآ   - 3
. دیهد حیضوت  ار  یهلا  لدع  اب  تعافش  هطبار   - 4
. تسین یهلا  تنس  رییغت  بجوم  تعافش ، ایآ   - 5

؟ دوشیمن ناراکهنگ  یخاتسگ  ثعاب  تعافش ، هدعو  ایآ   - 6
. درادن ناشدوخ  ششوک  یعس و  هب  دارفا  تداعس  دانتسا  اب  یتافانم  تعافش ، هک  دیهد  حیضوت   - 7

( مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  یناگدنز  ات  لوا  زا   ) نایاوشیپ یلیلحت  هریس 

باتک تاصخشم 

 - 1324 يدهم ، ییاوشیپ ، هسانشرس :
يدـهم مالـسلا /  مهیلع  موـصعم  ناـماما  یگنهرف  یـسایس و  یعاـمتجا ، یناگدـنز  رب  یـشرگن  ناـیاوشیپ : هریـس  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و 

. یناحبس رفعج  همدقم  اب  ییاوشیپ ؛
.1372 ع ،)  ) قداص ماما  هسسوم  مق : رشن : تاصخشم 

792 ص. يرهاظ : تاصخشم 
پاچ 6 ؛:  - 12  - 6243 مشش 964 -  پاچ  لایر :  18000 موس ؛) پاچ   ) لایر  15000 مود ؛) پاچ   ) لایر  12000 لایر ؛  4550 کباش :

28000 مهدزناپ ؛) پاچ   ) لایر  26000 مهدزیس ؛) پاچ   ) لایر  26000 مهدزای ؛) پاچ   ) لایر  24000 9 ؛:  - 364  - 624 متشه 964 - 
:7  - 315  - 357  - 964 مکی 978 -  تسیب و  پاچ  9 ؛:  - 145  - 357 مهدجه 964 -  پاچ  مهدفه ؛) پاچ   ) لایر

.1374 مود : پاچ  تشاددای :
ناتسبات 1375. موس : پاچ  تشاددای :

ناتسمز 1376. مشش : پاچ  تشاددای :
ناتسبات 1378. متشه : پاچ  تشاددای :

.1379 مهدزای : پاچ  تشاددای :
ناتسبات 1381. مهدزیس : پاچ  تشاددای :

.1382 مهدزناپ : پاچ  تشاددای :
ناتسبات 1384. مهدفه : پاچ  تشاددای :

راهب 1385. مهدجه : پاچ  تشاددای :
ناتسبات 1386. مهدزون : پاچ  تشاددای :

راهب 1387. متسیب : پاچ  تشاددای :
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.1388 مکی : تسیب و  پاچ  تشاددای :
راهب 1389. مود : تسیب و  پاچ  تشاددای :

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  792 ؛ [ - 781 . ] ص همانباتک : تشاددای :
. هیامن تشاددای :

همانتشذگرس رشعانثا - -  همئا  عوضوم :
سیون همدقم   -، 1308 رفعج ، يزیربت ، یناحبس  هدوزفا : هسانش 

ع)  ) قداص ماما  هسسوم  هدوزفا : هسانش 
پ 9 س 9 1372  / BP36 / 5 هرگنک : يدنب  هدر 

95  / 297 ییوید : يدنب  هدر 
105 م 73 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

هراشا

: دناهدرک یسررب  هاگرظن  ود  زا  ار  ع )  ) ناماما همانیگدنز  ناناد ، خیرات 

تسخن هاگرظن 

نتشیوخ يارب  ار  تسایس  هک  یناربهر  رامش  رد  ینعی  دناهدروآرامش . هب  یـسایس  ناربهر  تسرهف  رد  ار  ع )  ) تیب لها  ناماما  ای  نایاوشیپ 
. دنشخب ققحت  تروص  ار  دوخ  یموق  یبزح و  یصخش و  عماطم  بلاطم و  ات  هتسناد  یلغش  هفرح و 

ناخروم زا  هتـسد  نیا  يور ، نیا  زا  دنریگیم . هدـیدان  تسا  هدوب  راوتـسا  نآ  رب  ع )  ) نایاوشیپ یناگدـنز  هک  ار  یتلاسر  ناناد  خـیرات  نیا 
دناهداد و ماجنا  دوخ  ار  نآ  نیگنـس  تیلوئـسم  ییاناوت ، اب  هک  ار  نایاوشیپ  يرکف  یـسایس و  یعامتجا و  ياهتیلاعف  هک  دـناهدرک  تداع 

نآ هب  طونم  ییاوشیپ  ره  تیـصخش  هک  رگید  تافـص  ای  توق  فعـض و  تمه و  ولع  ییاناوت و  ثیح  زا  کی  ره  توافتم  تالاح  هعلاطم 
. دننک هعلاطم  حطس  کی  رد  هداد و  رارق  زارت  کی  رد  اهتلم  یسایس  ناربهر  رگید  اب  تسا ،

تسا هدوب  دقاف  ار  هبرجت  یـسایس و  شنیب  یـشیدنا و  رود  ینعی  یـسایس  يربهر  ياهزارف  : » دنیوگیم ع )  ) یلع ماما  دروم  رد  لاثم ، روطب 
. تسا هتشاد  رفاو  یمهس  یشیدنا ، رود  یسایس و  یکریز  هبرجت و  زا   » نانآرظن زا  هیواعم  اما  (. 1)

مهم لئاسم  زا  ار  هبرجت  نتـشادن  ای  وا  تیـصخش  یناوتان  ياههناشن  زا  ار  نانآ  نیب  حلـص  هیواـعم و  هب  تبـسن  ار  نسح  ماـما  عضوم  ناـنیا 
(2  ) دننادیم وا  یناگدنز 

همه ام  کیدزن  هدنیآ  رد  دراد . تمه  ولع  تبالص و  زا  ناشن  هک  دوشیم  هدرمش  یتیصخش  ياراد  ع )  ) نیسح نانیا ، فرع  رد  هک  یلاح 
یگدنز رد  ار  اهنآ  شور  درک و  میهاوخ  نایب  دناهدرک  یگداتسیا  ثداوح  ربارب  رد  دناهتـشاد و  تیب  لها  نایاوشیپ  هک  ار  یتلاسر  عضاوم 

اهنآ ریغ  يرگید  درف  ره  رد  یسایس  یعامتجا و  ياهیماکان  تهج  زا  اتعیبط  هک  یسایس  نوگانوگ  ياهبارطـضا  اهيزوریپ و  یـسایس و 
. دومن میهاوخ  زاب  تسا ، یسررب  هعلاطم و  لباق  زین 

مود هاگرظن 
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« تماما طخ  خیرات   » یـسررب هعلاطم و  رد  هاگرظن  نیا  هچ  رگا  دـننکیم . هیکت  هبرجت  رـصنع  هب  ع )  ) نایاوشیپ یناگدـنز  هعلاطم  زا  یخرب 
زاتمم یهاتوک  تحـص و  ثیحزا  کی  ره  همانرب  ابلاغ  تسا و  يرورـض  لقتـسم ، تروص  هب  نایاوشیپ  زا  کی  ره  یناگدـنز  هعلاطم  يارب 
هدوب ضقاـنتم  نیاـبتم و  يرگید  نآ  اـب  کـی  ره  شور  ییوگ  هک  ددرگیم  رادومن  يروـط  بیترت  نیا  هب  ناـیاوشیپ  یناگدـنز  اـما  تسا .

. تسا
دومرف و هدنسب  اعد  هب  ع )  ) داجس ماما  دز و  مایق  هب  تسد  يوما  تموکح  ربارب  رد  ع )  ) نیسح ماما  درک و  حلـص  هیواعم  اب  ع )  ) نسح ماما 

. دیدرگ روصقم  هقف  ثیدح و  رد  ع )  ) رقاب ماما  یگدنز  نایم ، نآ  رد  دزن و  تسد  رگید  يراک  هب 
یلجت دنتـشاد  مازتـلا  نآ  هب  دوب و  ناـشراک  همزـال  هک  ناـنآ  تلاـسر  طـخ  زا  ناـیاوشیپ  ندوب  ادـج  رد  قباـس ، ناـیاوشیپ  هار  تیمها  رگا 

تهج زا  اهنآ  ششوک  نایاوشیپ و  ياهشور  نیب  هک  یکرتشم  لماع  لوصح  يارب  يدصت  مدع  رد  اهنآ  زا  نیرخاتم  هار  تیمها  دنکیم ،
ار نانآ  ششوک  دزاسیم و  گنهامه  تخاونکی و  ار  ناماما  شور  تما و  نیب  هطبار  دحاو ، نآ  يازجا  هک  تسا  يدحاو  هلزنم  هب  زکرمت 

ءازجا نوماریپ  دحاو ، نآ  ءزج  ره  دـندحتم و  رگیدـکی  اب  نآ  يازجا  هک  دـهدیم  لیکـشت  رـصحنم  دـحاو  کی  هلزنم  هب  نایاپ  ات  زاغآ  زا 
. دنکیم لیمکت  ار  نآ  ددرگیم و  رگید 

، دـنکیم هولج  دنتـشاد  مازتلا  نادـب  هک  نانآ  یتلاسر  طخزا  ناـیاوشیپ  ندوب  ادـج  رد  قباـس  هار  تلـالج  تیمها و  رگا  رگید ، تراـبع  هب 
ثیح زا  نانآ  یعاسم  نایاوشیپ و  ياهشور  نیب  هک  یکرتشم  لماع  ات  ددرگیم  رادومن  يدـصت  مدـع  رد  ناـنآ  قح  هار  تلـالج  تیمها 

اب نآ  يازجا  هک  تسا  يدـحاو  هلزنم  هب  نانآ  نوگانوگ  ياهبولـسا  هک  دـهد  ناـشن  دوش و  راکـشآ  تسا  هدرک  تدـحو  داـجیا  زورب و 
. تسا رگید  ءزج  لمکم  ءزج  ره  طبترم و  رگیدکی 

راک رد  ار  نانآ  شـشوک  كرتشم ، لماع  مادـک  ات  مینیبب  مینک و  كرد  یمالـسا  تایح  رد  ار  ع )  ) ناـیاوشیپ فیاـظو  هکنیا  يارب  اـم  اذـل 
نایاوشیپ طخ  هب  مالـسا  یعامتجا  ریـسم  رد  دراد و  لماک  یگتـسب  رگیدکی  اب  هک  ار  هیـضق  دنچ  دـیاب  تسا ، هدیـشخب  تدـحو  یعامتجا 

: زا تسا  ترابع  نآ  میبایرد و  ددرگیم  لصتم 
یمالسا خیرات  رد  نایاوشیپ  هفیظو  - 

. تسا هتشاد  ترورض  یعامتجا  لمع  رد  هک  یمالسا  طخ  - 
. دیدرگ یعامتجا  ینوگرگد  بجوم  نایاوشیپ  دزن  هک  یحالصا  تضهن  اب  روبزم  یمالسا  طخ  هطبار  - 

یمالسا خیرات  رد  نایاوشیپ  هفیظو 

هراشا

رد مالـسا  یلمع  يرظن و  لـئاسم  یماـمت  زونه  هکدیـشکرب  تخر  یلاـعت  راـگدرورپ  راوج  هب  یتـقو  ص )  ) مرکا لوسر  هک  تسین  دـیدرت 
. دوب هتفرگن  رارق  یفوتسم  قیقدت  هجوت و  درومو  ظوحلم  رگیدکی  اب  هطبار 

رب فاضم  تشاذگن . یتنس  دوب  هدرک  مولعم  مالسا  نوناق  تعیرش و  هک  ار  یطوطخ  زج  یمالسا  تما  يارب  مرکا  لوسر  يرظن ، حطـس  رد 
نآ یعامتجا ، هچ  يدرف و  هچ  ناملـسم ، ناسنا  يارب  هک  دومرف  نایب  لئاسم  زا  ياهراـپ  دروم  رد  ار  یهقف  تالیـصفت  زا  یخرب  طـقف  هکنآ 

(. 3  ) دوب یتایح  لئاسم 
هب تساوخیم  دز و  تسد  نآ  هب  لمع  رکف و  ثیح  زا  عامتجا  يزاس  نوگرگد  يارب  ادخ  لوسر  هک  یبالقنا  توعد  یلمع ، حطس  رد  اما 

هنیدم ینعی  یمالسا  تلاسر  زکرم  حطسرد  یتح  ناشیا ، تایح  نامز  رد  دنک ، داجیا  لوئسم  یناسنا  راک ، شور  میهافم و  راکفا و  بسح 
ادمعت هک  يروما  واهاطخ  عومجم  زا  مه  هلاسم  نیا  یمالـسا و  تلود  ياهمیلقا  ریاس  هب  دسر  هچ  دوب  هدیـسرن  بولطم  لامک  هب  زین  هرونم 
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، دـشیم رادـیدپ  حـضاو  وحن  هب  مدرم  هماـع  فرط  زا  مه  دـیدرگیم و  رادوـمن  هباحـص  زا  ياهدـع  راـتفر  زا  مه  تفرگیم و  یفنم  هبنج 
. دیدرگ نهربم 

هک دوب  هتـشذگن  راصنا  نیرجاـهم و  تسد  هب  یمالـسا  تموکح  جـضن  هناـگراهچ و  ياـهتفالخ  عورـش  مالـسا و  روهظ  زا  نرق  عبر  زونه 
نیمه نایم  رد  اهتموکح و  نیمه  لخاد  زا  هتبلا  تابرـض  نیا  دـش . دراو  نآ  هب  مالـسا  نیرید  نانمـشد  نامه  يوس  زا  ینیگمهـس  تابرض 

اب یمرـشیب و  لامک  اب  هاگنآ  دننک ، لفاغ  ار  هاگآان  يربهر  دنیامن و  ذوفن  یمالـسا  عماوج  رد  دنتـسناوت  نآ  نایعاد  دـشیم و  دراو  هعماج 
کلم ار  ییاوشیپ  هداد و  لزنت  يربهر  تیصخش و  هب  هجوت  زا  ار  قاتشم  هاگآ و  لسن  تما و  هک  دندرک  داجیا  ییربهر  نانج  راشف  تیاهن 

دندرک و فیقوت  ار  ماکحا  ودنتشاذگ  لطعم  ار  دودح  دندرک و  لیدبت  تفرگیم  يزاب  هب  ار  یناسنا  تامارک  دنلب و  تافـص  هک  یثوروم 
(. 4  ) دیدرگ هیما  ینب  ناکدوک  هچیزاب  هک  دش  يرما  تفالخ  ناهگان  دنتفرگ . ار  نآ  يارجا  يولج 

لمع هک  دوبن  یفاک  تدم  نآ  دوب و  هاتوک  ینامز  هنیدم  یعامتجا  طیحم  رد  ص )  ) مرکا لوسر  یناگدنز  تدـم  هک  تسا  نیا  ملـسم  رما 
تمالـس نیمـضت  يارب  هک  تفرگ  یعـضوم  راک ، زاغآ  زا  مالـسا  لیلد ، نیا  هب  دـشخب و  ققحت  تروص  عامتجا  نآ  رد  ار  يزاسنوگرگد 
ندوشگ تما و  یهاگآ  ندینادرگ  فرژ  یمالسا و  تما  يانب  تحص  يارب  دوب و  تبثم  یعـضوم  یمالـسا ، یخیرات  تکرح  ریـس و  طخ 

. دیدرگیم بوسحم  لوصو  هطقن  وا ، يور  هب  یهلا  تلاسر  یناهن  بلاطم  هچیرد 
هک یفیاظو  همادا  رگا  زین  دنهدن و  همادا  ار  مرکا  لوسر  شور  هار و  هک  دندرکیمن  راذگاو  یصاخشا  هب  ار  یـسایس  يرکف و  يربهر  رگا 

!. تفرگیمن تروص  یعیبط  تروص  هب  رما  نیا  دوبن  دوب ، هدومرف  مایق  نآ  هب  مرکا  لوسر 
زاـغآ تما  ناـیم  رد  یلمع  حطـس  رد  مرکا  لوسر  هکار  ياهدـنهد  رییغت  تکرح  دنتـسناوت  هک  دـندوب  یتیحالـص  اهـشزرا و  ياراد  ناـمز 

. دنشخب ققحت  تروص  دومرف ،
عورش تما  نایم  رد  یلمع  حطس  رد  مرکا  لوسر  هک  ار  ياهدننک  نوگرگد  تکرح  هک  دنتفای  نآ  ناکما  هک  دندوب  یتقایل  ياراد  هلمجلاب 

نایب ینوناق  یلقع و  حطس  رد  دمآیم ، شیپ  تما  هار  رد  هک  ادیپ ، ون  ثداوح  دروم  رد  ار  مالسا  یلیصفت  ماکحا  دنهد و  همادا  دوب ، هدرک 
. دننک

يارب ار  دوخ  یعیبط  شقن  دـنزیخ و  ياپ  رب  نآ  هاگرذـگ  زا  ع )  ) نایاوشیپ ات  دـمآ  دوجو  هب  مالـسا  رد  تماما  طخ  یهاگآ ، نیا  لالخ  زا 
. دنهد ماجنا  مدرم  يایند  رد  نآ  ندرک  ور  ریز و  یعامتجا و  يزاس  نوگرگد  يوس  هب  مالسا  یخیرات  تکرح  تیاده 

بتکم یعیبط  طخ  دادـتما  هلزنم  هب  یخیرات  ترورـض  لالخ  زا  تماما  طخ  هک  تسا  نیا  تسا  هتـسیاش  نادـب  هراشا  اـجنیا  رد  هک  یبلطم 
مالسا تعیرش  ار  نآ  زرم  هک  تسا  يداعبا  ياراد  یعیرـشت  طخ  نیا  تسا . هدوبن  نآ  زا  يزیرگ  مالـسا  زا  تیامح  يارب  هک  تسا  تلاسر 

: تسا هدومن  حرط  مرکا  لوسر  رباربرد  عضوم  ود  هاگرذگ  زا  ار  نآ  تسا و  هدرک  صخشم 

یلمع شور   1

ناـنچ ار  وا  تفریذـپ و  يدـنزرف  هب  یکدوک  زا  ار  یلع  ماـما  ص )  ) مرکا لوـسر  هک  تفرگ  لکـش  بلطم  نیرد  نآ  و  یلمع ، شور  لوا :
دشاب هتشاد  تیحالـص  تما  یـسایس  يرکف و  ییاوشیپ  مامز  نتفرگ  تسد  رد  يارب  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  درک  تیبرت  دروآرب و 

صوصخم نآ  قیاقح  توعد و  میهافم  زا  يرایسب  هب  ار  یلع  مرکا ، یبن  هک  دناهدرک  سکعنم  ار  هتکن  نیا  هریس  ربتعم  ياهباتک  هکنانچ  - 
. دومرفیم هاگآ  نآ  هب  ار  يو  دیسرپیم  وا  زا  ماما  هچ  ره  دینادرگ و 

هار ياهیراوشد  تلاسر و  میهافم  هب  دوخ  فیرـش  تایح  زور  نیرخآ  ات  ار  وا  مشچ  درکیم و  تولخ  وا  اب  زور  بش و  رد  زارد  ياهتعاس 
. دوشگیم لمع  ياههمانرب  و 

ام همه  زا  شیپ  تفگ : وا  درب . ثرا  ربمایپ  زا  هنوگچ  یلع  مدیسرپ  سابع  نب  مثق  زا  هک  دنکیم  لقن  قاحسا  وبا  زا  كردتـسم »  » رد مکاح 
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. دوب کیدزن  وا  هب  ام  همه  زا  شیب  تسویپ و  یمارگ  لوسر  هب 
ادـخ لوـسر  زا  هچ  ره  ینعی  ینادـتبا .» تکـس  اذا  تـیطع و  هللا  لوـسر  تلاـس  اذا  تـنک  : » دوـمرف هـک  دـنکیم  لـقن  ع )  ) ماـما زا  ییاـسن 

ار ثیدح  نیا  كردتسم »  » رد زین  مکاح  درکیم . نتفگ  نخس  هب  عورـش  وا  مدشیم  شوماخ  لاؤس  زا  نوچ  دادیم و  باوج  مدیـسرپیم 
. تسا هدرک  لقن 

دوخ تیبرت  يزاس و  هدامآ  هب  ار  مرکا  یبن  تیانع  دئاق و  لوسر  اب  ار  دوخ  هناگی  یگتسویپ  هعصاق »  » فورعم هبطخ  رد  یلع  نینمؤملا  ریما 
: دنکیم لقن  نینچ 

ارم دیسانشیم . وا  دزن  ار  نم  صوصخم  تلزنم  راوگرزب و  نآ  اب  نم  کیدزن  يدنواشیوخ  ببس  هب  ص )  ) هللا لوسر  هب  تبـسن  ارم  عضوم  »
هب ار  شیوخ  يوب  دادیم و  سامت  نم  اب  اردوخ  ندب  دیناباوخیم و  شیوخ  رتسب  رد  ارم  مدوب و  كدوک  هکیلاح  رد  درورپ  دوخ  هناخ  رد 

وهس و نم  رادرک  رد  هن  تفای و  یغورد  نم  راتفگ  رد  هن  تشاذگیم  نم  ناهد  رد  ار  نآ  سپس  دیوجیم و  ار  كاروخ  دینایوبیم و  نم 
. یئاطخ

تشارفایم و نم  رب  یتیار  اراکـشآ  دوخ ، قالخا  زا  یتلیـضف  زا  زور  ره  ار . شیوخ  ردام  رتش  هچب  هک  ناس  نآ  مدرکیم  يوریپ  ار  وا  نم 
. منک يوریپ  وزا  هک  دادیم  نامرف  نمب 

. دیدیمن ار  وا  یسک  نم  زج  مدیدیم و  ار  وا  نم  دیدرگیم و  رواجم  ءارح  رد  لاس  ره 
مدیدیم و ار  تلاسر  قح و  رون و  مدوب . اهنآ  نیموس  نم  دوبن و  اهنآ  اب  رگید  سکچیه  هجیدخ ، ادـخ و  لوسر  زج  مالـسا  رد  اهزور  نآ 

«. مدیئوبیم ار  توبن  هحیار 
داریا هک  یمسر  تانایب  رد  یـسایس ، تایح  رد  تماما  طخ  نتـشاد  زاربا  يارب  نوگانوگ و  طیارـش  رد  مرکا  لوسر  هک  يرکف  شور  مود :

نیا هب  ایآ  (« 5  ) يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم ، نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  : » ثیدح دننام  دنایامن . یمار  ینعم  نیا  دومرفیم 
؟ دوب دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یشاب  یسوم  هب  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  هک  یتسین  دنسرخ 

(« 6 …  ) هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هک  ریدغ  هبطخ  و 
یمارگ و زیچ  ود  («: 7  ) ضوحلا یلع  ادری  یتـح  اـقرتفی  نل  اـمهنا  یتـیب و  لـها  هللا و  باـتک  نیلقث ، مکیف  كراـت  ینا  : » نیلقث ثیدـح  و 

دزن رثوک  ضوح  رانک  رد  اتدندرگیمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ود  نآ  ار  دوخ  نادناخ  ادـخ و  باتک  مراذـگ ، یمزاب  امـش  دزن  ار  گرزب 
. دندرگزاب نم 

ممتم يواسم ، دح  رد  يرظن  یلمع و  رظن  زا  ات  دیدرگ  میسرت  نینچ  نیا  یعرش ، تایرورـض  هاگرذگ  زا  یمالـسا ، تایح  رد  تماما  طخ 
نودـب یلمع  رظن  زا  مالـسا  خـیرات  رد  تماـما  طـخ  تیمها  هک  مینیبیم  میدـنب ، ورف  مشچ  میتـفگ  هک  هچنآ  زا  رگا  ددرگ . تلاـسر  طـخ 
يدیدج ياهزاین  اب  تما  ندش  وربور  نآ  يراذـگنوناق و  هزوح  یکی  دـیدرگیم : راکـشآ  هزوح  ود  رد  یخیرات  تامهم  رد  وا  ترـشابم 

رد هک  تخاسیم  راـچان  ار  مرکا  لوسر  زا  سپ  نارادـمامز  رما  نیا  تشادـن و  هقباـس  اـهزاین  نیا  ریظن  دـیجم  نآرق  لوزن  ماـگنه  هک  دوب 
ره دندرگ و  لسوتم  مدرم  رتشیب  رظن  يار و  هب  دنراذگب و  راکفا  ضرعم  رد  ار  یعرـش  ياهداهنـشیپ  دننک و  عضو  ییاهلح  هار  روما  بلغا 

(. 8  ) دنرب هانپ  يار  هب  اهنآ  زج  سایق و  ناسحتسا و  میهافم  لالخ  زا  تشادن  دوجو  یصن  هک  اج 
يار هب  لمع  هب  فورعم  داهتجا  هنوگ  نیا  هداد و  لکـش  رییغت  يوما  تفالخ  نامز  رد  دـشیم  رداص  هباحـص  ناگرزب  زا  هک  ینعم  نیا  اما 

نآ هجیتن  هک  دـیدرگ  وربور  یلمعلا  سکع  شکمـشک و  نانچ  اب  یبتکم  ياههنیمز  رد  یمالـسا  لیـصا  میهاـفم  رظن  زا  يار  بتکم  دـش .
(10  ) نیعبات هباحص و  ياهداهتجا  و  ( 9  ) روثام ياهثیدح  هک  دادیم  حیجرت  روبزم  بتکم  دش . زاجح  رد  يدیدج  بتکم  ندمآ  دـیدپ 

. دنک ظفح  ار  نانآ  زا  دعب 
يار هب  هک  یناسک  شیالآ  زا  ار  بتکم  تلاسر و  هک  تسا  یفاک  ییاهنت  هب  نآ  هب  دانتـسا  ثیدح و  هب  تشگزاب  هک  دنتـشاد  هدیقع  نانیا 
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. دنک ظفح  دندوب  دقتعم 
یشور ود ، نآ  زا  یکی  دنک . ساسحا  دوب  وربور  نآ  اب  بتکم  ود  نیب  یناگدنز  رثا  رد  تعیرش  هک  ار  یعضوم  يراوشد  دناوتیم  درف  ره 

نیا هب  دسانـش و  یمربتعم  ار  يزیچ  هچ  داهتجا  رد  عرـش  هک  دشاب  دـیقم  هکنآ  یب  دـشیم  هدرمـش  يار  صخـش و  شراک  هدـعاق  هک  دوب 
. دنتشادن یهجوت  الصا  هلاسم 

رد نآ و  ياهسایقم  رد  دـشیم و  فرـصت  رایـسب  نآ  ياهنازیم  رد  تفریم و  راـک  هب  تعیرـش  دروم  رد  رایـسب  یخاتـسگ  شور  نیرد 
(. 11  ) دوب رود  مدرم  يار  رکف و  زا  داتفایم  مدرم  تسد  رد  هچنآ  هک  دندرک  فرصت  نانچ  تعیرش  تارابتعا 

صوصن هب  طقف  دادیمن و  یتیمها  اهدماشیپ  اهدادیور و  هب  ناسنا  یناگدنز  رد  هک  دوب  شمرن  یب  کشخ و  یـشقن  شور و  رگید  بتکم 
هدرک يرظن  یناگدـنز  ياهینوگرگد  هب  دـنکفایم و  یگدـنز  رب  هک  ییاه  هیاس  دـمآیم و  شیپ  هک  يروما  هب  هکنآ  یبو  درکیم  هجوت 

(. 12  ) دندرک لابند  هیرهاظ  هورگ  زا  نارگید  دواد و  هک  ناس  نآ  دوب . تنس  باتک و  زج  زیچ  همه  زا  یشوپ  مشچ  هلمجلاب  دنشاب ،
صخـشم یبیـشارس  زا  بتکم  ظفح  ینابیتشپ و  يارب  یعیرـشت  حطـس  رد  ناناملـسم  تایح  رد  ار  تماما  طـخ  تیمها  هک  يروما  زا  یکی 

تلاصا ورین و  تردق و  يراذگ  نوناق  دندرکیم ، لخاد  يراذگ  نوناق  رد  ار  يار  رصنع  رگا  دوب . يار  بتکم  اب  ندش  وربور  تخاسیم 
دوب ثیدح  بتکم  اب  ندش  وربور  روما  نآ  زا  رگید  دادیم . تسد  زا  تسا  یمالـسا  يراذـگ  نوناق  تایـصوصخ  زا  هک  ار  دوخ  یمالـسا 

. درکیم هجوت  صوصن  رهاظ  هب  طقف  تخاسیم و  شمرن  نودب  کشخ و  ار  نوناق  هک 
(. 13  ) دربیم نایم  زا  یعامتجا  فلتخم  عاضوا  لئاسم و  اب  ار  نآ  یهارمه  نوناق و  شمرن  تفص  رما ، نیا 

یملع هزوح   2

زا دروآ و  دوجو  هب  اروش  حرط  ماـنب  ون  یحرط  دـش و  رود  یمالـسا  یناگدـنز  زا  تموکح ، رد  تماـما  طـخ  یملع ، هزوح  رد  هکنآ  مود 
. دومن يور  یسایس  یعامتجا و  يرکف و  هیجوت  زکارم  هب  فارحنا  نآ  درک و  داجیا  فارحنا  یمالسا  طخ 

ندرک لـیطعت  هب  تفاـی و  لیدـبت  یثراو  ياهلیبـق  تموکح  هب  تفر و  فک  زا  دوب  هدـمآ  تسد  هب  هک  یمالـسا  لیـصا  هبرجت  هک  نادـنچ 
مسجم یسابع  يوما و  تموکح  لکش  رد  رما  نیا  تخادرپ . نآ  شیالآ  یب  يافـص  نتخاس  هریت  تعیرـش و  هیحور  ندرب  نیب  زا  دودح و 

شقن بتکم و  تلاسر و  ياهفده  زا  ار  هدـنیآ  ياهلـسن  هک  دوب  یکانرطخ  ياهیبیـشارس  يزاس و  نوگن  یتخبدـب و  نآ  هجیتن  دـیدرگ و 
رد هک  دـهدیم  ناشن  ددرگیم و  نایامن  تسا  بتکم  طخ  هلابند  هک  تماما  طخ  تیمها  اجنیا  زا  تخاسیم . رود  نآ  ینامـسآ  هنامیمص و 

یخیرات تکرح  رد  ماما  هک  يریطخ  رما  اجنیا  زا  زین  دهدیم . ماجنا  ار  تیرومام  هفیظو و  نامه  یمالـسا  تایح  رد  یلمع  يرظن و  حطس 
. ددرگیم زاغآ  درکیم  تسرامم  نآ  هب  یمالسا 

تسا یعامتجا  ياهراک  همزال  هک  یمالسا  شور 

هراشا

. دـنک ناسنا  یناگدـنز  رد  یبالقنا  توعد  هب  فورـصم  رتشیب  یلمع  ظاـحل  زا  ار  دوخ  تمه  شـشوک و  هک  دوب  نیا  مالـسا  هفیظو  دـیاش 
يرکف ياهراک  همه  رد  هک  یمالـسا  شور  نیا  انامه  دزاس و  نوگرگد  ار  تاعامتجا  دارفا و  راتفگ  رادرک و  فطاوع و  تاینهذ و  هاگنآ 

زا دوب  ترابع  تباث  لکـش  نآ  تفرگ و  دوخ  هب  یتباـث  ییاـهن  فدـه  لکـش  دـیدرگ و  رادومن  دوب  یعاـمتجا  ياـهراک  همزـال  یلمع ، و 
شرتسگ ای  یمالسا  عمتجم  زا  ینابیتشپ  روظنم  هب  داهج  ندوب  بجاو  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  مالـسا و  هب  توعد  بوجو 

. نآ هرئاد  نداد 
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اما دوب  تباث  دـیدرگ  ذاختا  یعامتجا  ياهراک  رد  خـیرات  لوط  رد  ناملـسم  ياهلـسن  هاگرذـگ  زا  هک  یمالـسا  شور  طـخ و  هچ  رگا  اـما 
رد هک  یعامتجا  لماوع  هباـنب  و  دارفا ، عضو  هب  اـنب  نینچمه  دـمآیم ، دـیدپ  ناـسنا  یناگدـنز  رد  هک  ییاهتفرـشیپ  رباـنب  نآ  يارجا  شور 

اجنیا رد  نآ  نتفگ  هک  ياهتکن  هوالع  هب  دوب . شمرن  لماع  عبات  دنک ، تیبرت  لماک  ناملسم  تساوخیم  هک  دوب  ینیتسخن  لماع  هدنریگرب 
دوـخ هفیظو  دوـب و  هتفرگ  هدـهع  هب  مالـسا  تعیرـش  هک  یعاـمتجا  یلمع  ياهـشور  داـهن  رد  ینوـگرگد  نیا  هک  تسا  نیا  تـسا  هتـسیاب 

ینوگانوگ نیا  دیدرگیم  یهتنم  هریغ  داهج و  هب  هک  دوب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هاگرذـگ  زا  مالـسا  هب  توعد  نآ  زاغآ  تسنادـیم ،
ياهرئاد شرتسگ  یپ  رد  تفرگیم و  هدـهع  هب  ار  نآ  ماجنا  ياهمانربره ، هک  دوب  یفیاظو  تعیبط  رد  یعاـمتجا و  یلمع  طوطخ  داـهن  رد 

. تفرگیم رب  رد  ار  لئاسم  نآ  تفاییم و  دادتما  هاگرذگ  نامه  رد  هک  دوب 
. یمالسا هعماج  زا  نوریب  دوب  ياهفیظو  مالسا  هب  توعد  موهفم  يور  نیزا 

. دوب هدشن  غالبا  هدیسرن و  نانآ  هب  توعد  هک  دشیم  طوبرم  یمدرم  هب  مالسا  هب  توعد  موهفم ، نیا  لالخ  زا  سپ ،
. دندومنیم ناینامیا  هزوح  دراوو  دنتفرگیم  ار  ناشتسد  دندرکیم و  یضار  مالسا  لوبق  هب  ار  نانآ  یتسیاب  اما 

رب ار  تایهنم  زا  اهفالخ و  زا  زواـجت  اـهفارحنا و  حیحـصت  هفیظو  هک  دوب  یتینما  رادـساپ  یمالـسا ، راـبتعا  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعمب و  رما 
، داهج اما  (. 14  ) تخاسیم اجرب  ياپ  دادیم و  خوسر  یمالـسا  عامتجا  بوچ  راهچ  رد  ار  تبثم  تافـص  اهتلیـضفدیاب و  تشاد و  هدـهع 

يارب ات  دـنک  هلباقم  نیمز  يور  رد  شکرـس  رفک و  ياهتردـق  اب  دوب  فظوم  تشاد و  هدـهع  رب  ار  مالـسا  عامتجا  رـسارس  زا  يداـم  عاـفد 
(. 15  ) دهد رارق  يورایور  يرشب  ياهعمتجم  بوچ  راهچ  رد  ار  دوخ  یخیرات  فیاظو  دزاس و  راومه  ار  هار  مالسا  توعد 

، شور رظن  زا  میهافم  نآ  هک  مینیبیم  تسیچ و  تسا  هتـسویپ  عاـمتجا  لـمع  هب  هک  یلمع  يرکف  طوطخ  میهاـفم و  مینیبیم  بیترت  نیاـب 
. درادن ینوگانوگ 

تـسین فلتخم  شور  تهج  زا  هصالخ  تسا . ییاهدـعبو  ییاهتیلوئـسم  یبوچراهچ و  ار  کی  ره  هک  تسا  یلمع  ياـههمانرب  دـننام  هکلب 
ارجا و اما  تسا . هدوب  یتیلوئسم  هزادنا  یتیرومام و  عون  يداعبا و  ياهقطنم و  کی  ره  يارب  دراد و  فالتخا  یلمع  همانرب  هاگدید  زا  هکلب 
، عامتجا نآ  ندمت  طیارش  نآ و  ياهیگدیچیپ  اهیراوشد و  یعامتجا و  طیارـش  هب  انب  نآ  ذوفن  هوحن  دراد و  توافت  رگیدکی  اب  اهنآ  لکش 

. دوب بسانتم  دزاسیم  ار  عامتجا  هک  يرصانع  تاینهذ  يانبم  رب  يرکف و  یلیصحت و  طیارش  هب  انب  و 
هب فلکم  دـیدرگیم و  راذـگاو  شا  هدـهع  رب  نتخاس  نوگرگد  نداد و  رییغت  همانرب  یتقو  درکیم ، یناملـسم  ياـعدا  هک  یـسک  هیاـپ  نیا 

یناسفن یلقع و  يرکفدـشر و  دـینارذگیم و  رظن  زا  درکیم  تسیز  نآ  رد  هک  ار  هعماج  یجراخ  تیعقاو  دـیاب  دـشیم  نآ  نداد  ماـجنا 
تیعقاو فالتخا  هب  انب  دشابن و  یکی  لکش  عون و  رظن  زا  دیزگ  یمرب  ندرک  لمع  يارب  اجنآ  رد  هک  ار  یشور  ات  درکیم  هظحالم  ار  تما 

. دشاب هتشاد  لوحت  وا  شور  عامتجا ، نآ  رد  نید  توعد و  تایصوصخ  هب  انب  درکیم و  یگدنز  نآ  رد  هک  یطیحم 
. دوبن يواسم  داوساب  داوسیب و  نیب  مالسا  هب  توعد  هک  دوب  راکشآ  یسب  هچ ،

دیاب نآ  ندرک  وگزاب  رکف و  نتخاس  لقتنم  يارب  هک  ياهویش  تعیبط  رد  ددرگیمن . قفوم  دراذگن  توافت  ودنا  نایم  توعد  رد  یسک  رگا 
(. 16  ) دنتشادیم هجوت  نانآ  توافت  هب  دیاب  دندرکیم  يوریپ 

مارآ شور  رگید  یتیعقوم  رد  دنک و  ذاختا  یـسامح  شور  اهتیعقوم  یخرب  رد  دنکیم  غیلبت  ار  دوخ  هیعاد  هک  یـسک  هک  دراد  اضتقا  درخ 
نانچ هتـسیاب  رگید  ماگنه  دوش و  نایب  لیـصفت  هب  بطاخم  يارب  ياهلاسم  هک  دـنکیم  باجیا  روعـش  لقع و  یهاگ  دـنیزگرب . نیگنـس  و 

. دیآ هتفگ  هلاسم  یلک  طوطخ  طقف  هک  تسا 
، يراب درک . ور  ریز و  ار  نآ  یلک  هب  دـیاب  و  یبالقناراک ، هب  رگید  یعامتجا  دراد و  زاـین  یحالـصا  یمیمرت و  راـک  هب  اـهنت  عاـمتجا  کـی 

ققحت تروص  ار  نتخاس  نوگرگد  همانرب  دننک و  لمع  دنهاوخب  یبتکم  دقتعم و  دارفا  هک  اهشور  فالتخا  هلاسم  يارب  يراذگنوناق  لصا 
: دیامرفیم هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  دنشخب ،
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(. 17 . ) نسحا یه  یتلاب  مهلداج  ۀنسحلا و  ۀظعوملا  ۀمکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا 
عاـضوا و هب  اـنب  اهـشور  ینوگرگد  نآ  میتـفگ و  ار  نآ  حرط  ـالبق  هک  تسین  نیا  زج  دـنکیم  تراـشا  نادـب  قوف  هیآ  هک  تمکح  هملک 

. تسا نآ  ياهیگدیچیپ  تاعامتجا و  دارفا و  تیعقوم  یعامتجا و  عضو  لاوحا و 

اهتشون یپ 

.69 ص 63 -  یتح ، پیلیف  برع -  خیرات   - 1
. دیوگ ص 142  مالسا ، رد  تسار  پچ و  دوخ ، باتک  رد  حلاص  سابع  دمحا   - 2

راظتنا هیواعم  ربارب  رد  وزا  هک  يرادیاپ  نآ  ع )  ) نسح ماما  هک  تسا  نآ  تفگش 
نیسح دوب . وا  رد  اهزیچ  رایسب  ردپ  تایصوصخ  زا  تشاد و  توافت  نسح  اب  نیسح  دیوگ ، ع )  ) نیـسح ماما  دروم  رد  دادن ، ماجنا  تفریم 

هب موـسوم  دوـخ  باـتک  رد  درک . يراـشفاپ  دوـخ  هدـیقع  رد  تـخادرپ و  هلداـجم  هـب  يو  اـب  دوـبن و  قـفاوم  درک  شردارب  هـک  يراـک  اـب 
ع)  ) یلع تلحر  زا  سپ  : » دیوگ مالسا » رد  ینیمز  ریز  ياهتضهن  »

زا سپ  دوشن ، اپ  رب  ياهنتف  ات  درک  لزنت  يدنماضر  اب  دوخ  قح  زا  دیزگرب و  ار  تحار  وا  اما  دندمآ . درگ  نسح  وا  دـنزرف  نوماریپ  نایعیش 
. دنداد رارق  هجوت  دروم  تشاد  راکنا  ار  هیما  ینب  یثوروم  تنطلس  دوب و  تفالخ  بلاط  هک  ار  نیسح  نایعیش  ع ،)  ) نسح تافو 
. دیوگیم ار  نخس  نیمه  ریظن  زین  رد ص 266  نآ » تاروطت  زاغآ و  یمالسا . تاماظن  : » دوخ باتک  رد  زین  ملاس  یحبص  رتکد 

.33 یفصآ ، يدهم  دمحم  مالسا . رد  يراذگنوناق  تماما و   - 3
. ردص رقاب  دمحم  تیالو ، رد  ثحب   - 4

.151 ط 6 /  نیدلا . فرش  نیسحلا  دبع   - 5
كردم ص 210. نامه   - 6

نیب بیرقتلا  راد  تسا و  دوجوم  ثیدح  نیا  باب  رد  رایسب  ياهدنس  تنس : لها  زا  ثیدح  ذخآم  تخانـش  رد  باتک ص 49 ، نامه   - 7
اب  12 هباغلا 2 /  دـسا  308 و  يذمرت 2 /  حیحـص  زا  ثیدـح  نیع  تسا  هدرک  مادـقا  ذـخآم  زا  یعماج  هلاسر  پاچ  هب  یمالـسا  بهاذـم 

. تسا دوجوم  يزیچان  فالتخا 
اج همه  رد  هک  مینادیم  زین  دمآ و  شیپ  هزادنا  یب  ياهدادیور  ثداوح و  هک  مینادیم  عطق  روط  هب  ام  دیوگ ، دروم  نیرد  یناتسرهش   - 8

بجاو داـهتجا  ساـیق و  سپ  دـنکیمن ، طبـض  ار  یهاـنتمان  روما  یهاـنتم  صوصن  هک  مینادیم  تشادـن و  دوجو  یـصن  دراوـم  همه  يارب 
. دوش هعجارم  هللا ص 295  دبع  لوصا  ملع  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  تفای . یهار  ناوتب  رما  ره  رد  ات  تسا  رابتعالا 

(. م  ) دوش تیاور  موصعم  زا  هک  تسا  یثیدح  روثام  ثیدح   - 9
(. م  ) دندوب هدید  ار  مرکا  لوسر  هباحص  هک  دنتسه  یناسک  نیعبات   - 10

اضرمالغ ص 19. ازریم  فیلات  دیلقت ، داهتجا و  باتک  همدقم  یفصآ ، يدهم  دمحم   - 11
. كردم نامه   - 12

كردم ص 19 و 20. نامه   - 13
توریب ص 17. ط 2  هللا -  لضف  نیسح  دمحم  نآرق ، رد  توعد  شور   - 14

كردم ص 118. نامه   - 15
. نآرق رد  توعد  شور   - 16

هیآ 125. لحن  هروس   - 17
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ع)  ) نایاوشیپ زاس  نوگرگد  شبنج  یگنهامه  ریسم  رد 

: میدرک نایب  هک  یمالسا  ماکحا  طخ  اب  ع )  ) نایاوشیپ زاس  نوگرگد  شبنج  یگنهامه  ریسم  رد 
قفوم دوب  یعامتجا  لمع  رب  ینتبم  هک  یمالـسا  ماکحا  طخ  هب  مازتلا  رد  هزادـنا  هچ  ات  تیب  لـها  ناـماما  هک  مینک  ناـیب  میتسناوت  اـجنیا  اـت 

هک مینیبیم  و  دزاس ، راومه  ار  ام  هار  میرگنب  نآ  هب  راـبتعا  هدـید  هب  رگا  اـت  دـهدیم  تصخر  اـم  هب  هک  تسا  يرما  بلطم  نیا  دـندیدرگ .
هک انامه  دـنزاسیم و  مسجم  ار  نآ  تالیـصفت  طوطخ و  یمالـسا و  تعیرـش  رـسارس  هدـنز  نیئآ  همجرت  ام ، یهاـگآ  رد  ع )  ) ناـیاوشیپ
اب نوگانوگ و  ياهشور  اب  تعیرش  بلاطم  هب  تیب  لها  ناماما  یگتـسبلد  مازتلا و  هجرد  ات  ار  هزات  یهاگآ  نیا  تقیقح  یمالـسا ، صوصن 
رب يدح  هچ  ات  توبن  نادناخ  هک  دـهدیم  ناشن  تسا  هدـش  هتفگ  نانآ  هرابرد  هک  عونتم  بلاطم  دزاسیم . نایع  ام  رب  فلتخم  ياهبولـسا 

. دنشابیم ( 2 « ) ۀطح باب   » و ( 1  ) تما نایاوشیپ  نانآ  دناهتفگ  یهاگ  هلمجنم  دندنب . ياپ  یمالسا  تعیرش 
هدـینادرگ رود  نانآ  زا  ار  یکاپان  یگدولآ و  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  يدـیلپ و  هنوگ  ره  زا  دـنناگزیکاپ  ناـنآ  هک  دـناهتفگ  رگید  ياـج 

(3  ) هدش هقرغ  دزرو  فلخت  سک  ره  تسا و  هتسر  دوش  راوس  سک  ره  دنا ، حون  یتشک  نانآ  دنتفگ : زاب  تسا .
رد ار  هدیچیپ  عاضوا  طیارـش و  هک  دناهدوب  راچان  دنتخاسیم ، مجـسم  ار  یمالـسا  بتکم  دـیواج  یگنهامه  حرط  نایاوشیپ ، هک  یماگنه 

تیلاعف رب  هک  ار  یمالـسا  طخ  دـننک و  تاعارم  تسا ، هدرک  هضیرف  نآرق  تمکح  تایآ و  موهفم  هک  ناس  نآ  ار ، عماوج  دارفا و  ناـهج 
. دنهد مسجت  میدرک ، تراشا  البق  نآ  هب  ام  دوب و  هدش  انب  یعامتجا 

. مینکفا رظن  نایاوشیپ  هب  یکلسم  یتدیقع و  رظن  هیواز و  زا  هک  ددرگیم  مولعم  یتقو  نخس  نیا  یتسرد 
تایح رد  هک  یـسک  ددرگیم . نایامن  داح  یتروص  رد  رت و  نشور  رت و  يدج  یـسب  هلاسم  نیا  رگیدکی ، اب  لئاسم  یقیبطت  حطـس  رد  اما 

زا یکی  ددرگیم : یـشان  هدعاق  ود  زا  نایاوشیپ  دزن  روبزم  طخ  هک  دنیبیم  دنک ، يوریپ  ار  طخ  نیا  و  دشاب ، تماما  طخ  یپ  رد  یمالـسا 
قـالطا روط  هب  نآ  لـئاسم  زا  کـی  چـیه  رد  دنـشاب و  مزتـلم  یمالـسا  بتکم  هب  فرح  هب  فرح  وم و  هب  وـم  هک  تسا  نیا  هدـعاق  ود  نآ 

. دننکن طیرفت 
ياپرب ياهقیرط  تساپرب و  تما  طیحم  رد  هک  دـننک  تیاعر  ار  یعاضوا  یلقع  یعامتجا و  یـسایس و  ظاـحل  زا  هک  تسا  نآ  مود  هدـعاق 
لباـقم رد  درکن و  زواـجت  هجوچیه  هب  یمالـسا  یلاـع  تحلـصم  زا  دوب و  تما  بتکم و  تمدـخ  لـفکتم  نآ  وـترپ  رد  ناوـتب  هک  دـنزاس 

. تخادنین ندرگ  هب  تعاطا  قوط  کیدزن  زا  هچ  رود و  زا  هچ  عقاو ، زور و  تسایس 
هب وم  یفرح و  کسمت  نیاربانب ، دنراد . رارق  ضرع  کی  رد  طخ و  کی  رد  ود  ره  دریگیم ، همـشچرس  تماما  طخ  زا  هک  هدـعاق  ود  نیا 

ار یعامتجا  یناور و  يرکف و  هنیمز  دودح و  لکـش و  تبثم ، راک  نآ  دـشاب و  هارمه  تبثم  راک  اب  هک  دـشاب  يوحن  هب  دـیاب  بتکم  هب  وم 
. دزاس صخشم  دنکیم  تسیز  اهنآ  رانک  رد  ناسنا  هک 

: تسا نیا  دراد  دوجو  ع )  ) نایاوشیپ نشور  خیرات  رد  ینعی  هنیمز  نیرد  هک  ینشور  ياهلاثم  زا  یکی 
يرادا و روـما  رد  ار  تما  ياـهراک  هرادا  تقاـیل  یب  صاخـشا  ناـفرحنم و  داد ، همادا  یناگدـنز  هب  فرحنم  يوـج  رد  تما  هـک  سپ  ناز 

توافت صاخـشا ، نیب  يرباربو ، تلادع  ياجب  یمالـسا  هعماج  رد  لاملا  تیب  زا  شـشخب  ینعی  اطع ، هلاسمرد  دـنتفرگ و  تسد  هب  ییاضق 
لومعم عیرـشت  یمالـسا و  صوصن  اب  يزاب  هلمجلاب  و  دـندرک ، يوقت  یمالـسا  موهفم  نیزگیاـج  ار  ياهلیبق  یتریـشع و  حور  دنتـشاذگ و 

. دیدرگ
ص)  ) لوسر هک  یبتکم  طخ  زا  تسیز و  اهفارحنا  نیا  همه  اب  تما  هک  سپ  ناز 

یسایس عضو  هرادا  دنتساوخیم  هک  یمدرم  تساوخ  تلم و  رارصا  دیدش و  راشف  تحت  ع )  ) یلع ماما  دیدرگ ، فرحنم  دوب  هدومرف  زاغآ 
ناماس اهیناماسبان  نآ  هب  ات  تفریذپ  ار  تفالخ  دـننک ، حالـصا  دوب  هتخیمآ  رد  رایـسب  ياهيراوشد  اهیگدـیچیپ و  اب  هک  ار  یعامتجا  و 
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. دشخب
وا هب  هک  ار  يراک  ریطخ  تیمها و  رپ  داعبا  راوگرزب  نآ  هک  دوب  ملـسم  دریذـپب  ار  تفالخ  هک  دـندروآ  راشف  ع )  ) یلع هب  مدرم  هدوت  یتقو 

زاوشیپ هب  ام  دینیزگرب . راک  نیا  يارب  ار  يرگید  دیراذگاو و  ارم  دومرف : تلم  روهمج  هب  باطخ  ور  نیزا  تسنادیم . دندرکیم  داهنـشیپ 
ربا ار  قافآ  دنیبیم . راوتـسا  ار  نآ  اهدرخ  هن  دپطیم و  نآ  يارب  اهلد  هن  تسا . نوگانوگ  ياهگنر  اههرهچ و  ياراد  هک  میوریم  يراک 

(. 4  ) دنریذپیمن ار  تجح  تسا و  هدیشوپ  ورف 
. دیامرف تباجا  ار  ناشتساوخرد  ات  دنتشاد  او  ار  راوگرزب  نآ  دندروآ و  راشف  وا  هب  دندرکن و  اهر  ار  ماما  نوماریپ  مدرم  نکیل 

ار تفالخ  ماما  ات  دـندروآ  راشف  همه  نیا  هک  مدرم  دـنک . یـسررب  ار  روما  نآ ، لالخ  زا  ات  یطیارـش  اب  اـما  تفریذـپ  ار  ناـنآ  ياـضاقت  وا 
اـهنیابت و همه  دراد و  هطاـحا  روـما  همه  رب  وا  هک  دنتـسنادیم  دنتـشاد و  راوـگرزب  نآ  تیحالـص  زا  هک  دوـب  ياهقباـس  تلع  هـب  دریذـپب 

دندوب هدرک  تفالخ  دزمان  ار  وا  هک  یناسک  راک  تیاعر  يارب  ماـما  دیـشک ، اـجنیا  هب  راـک  یتقو  يراـب  دسانـشیم . ار  بتکم  ياـهضقانت 
: تفگ

هلگ هب  منکیمن و  انتعا  سک  چیه  هتفگ  هب  تسب و  مهاوخ  راک  هب  منادب  دوخ  هک  ار  هچنآ  مریذپب ، ار  امـش  تساوخرد  نم  رگا  هک  دینادب 
(. 5  ) مهدیمن ارف  شوگ  سکچیه 

هدنریگرب رد  هک  ار  یبتکم  هفیظو  ار و  دوخ  یخیرات  ياهتیلوئـسم  تما ، يربهر  رد  دندرک ، تعیب  يو  اب  ناج  لد و  زا  مدرم  هک  سپ  ناز 
اب هک  يروط  هب  عامتجا ، يزاـس  نوگرگد  لـمع  اـب  هارمه  ار  بتکم  ياههتـساوخ  هک  دـیدرگ  مزتلم  تفرگ و  هدـهع  رب  دوب  تماـما  طـخ 

قبطنم عامتجا  تایضتقم  مالسا و  حور  هک  روط  نآ  یقیقح و  وحن  هبار  فیاظو  نآ  دروآ و  ياج  هب  تدش  اب  دشاب ، بسانتم  مدرم  يایند 
. دشخب لکش  دشاب 

زکرمت دنک و  تیبثت  تشاد  زاین  نآ  هب  مدرم  يایند  هک  ار  یتارییغت  ات  داد  رارق  نیعلا  بصن  تشاد  هدهعرب  هک  ار  یفیاظو  رگید  ترابع  هب 
. دناسانشب تما  نایم  رد  ار  اهینوگرگد  نآ  یتاذ  راد و  هشیر  طیارش  لیاسو و  دهد و 

موـهفم يداـصتقا  هنیمز  رد  وا  تشادرب . عطاـق  دـنلب و  ياـهماگ  هصرع  نیرد  مالـسلا  هیلع  یلع  مـینیبیم  مـینکفایم  رظن  رما  نـیرد  یتـقو 
باتک و باسح و  نودـب  نامثع  هک  ار  یلاوما  همه  هک  تفرگ  هدـهع  رب  دـینادرگزاب و  یعقاو  یلمع و  تروص  هب  ار  شـشخب  زا  تاواسم 

دوب هداد  دوخ  هتسد  راد و  صاوخ و  هب  زوجم  چیه  یب 
هیده هب  ای  دوب  هدیـشخب  دوخ  صاوخ  هب  عورـشم  هجو  نودـب  نامثع  هک  ار  يرایـسب  لاوما  ندـینادرگزاب  یعرـش  رظن  زا  دریگب و  سپ  زاب 
ثیح زا  یلمع  هبرجت  يوقت و  رظن  زا  هک  ار  يرادا  دارفا  نایلاو و  همه  هک  دیزگرب  ار  شور  نیا  یسایس  حطـس  رد  دینادرگ و  زاب  دوب  هداد 

. دنک رانکرب  راک  زا  دنتشادن  ار  یمالسا  عامتجا  ندرک  هرادا  طیارش  روشک ، هرادا 
زا دندوب  هدرک  تداع  هک  ییاههورگ  فرط  زا  عامتجا  روشک و  حطـس  رد  دومرف  ذاختا  ع )  ) ماما هک  یحالـصا  همانرب  نیا  شور و  نیا  اما 

دیدش سب  یشنکاو  اب  دنتشادن ، تداع  تاواسم  هب  لاملا  تیب  زا  هدافتسا  رد  دندوب و  هدش  رگوخ  یتاقبط  یناگدنز  هب  دنـشاب و  رترب  همه 
هچ ره  دـنراچان  تسا و  رطخ  رد  لیـصا  یمالـسا  تسایـس  يارجا  رظن  زا  ناـشحلاصم  عفاـنم و  هک  دـندرک  ساـسحا  اریز  دـیدرگ . وربور 

. دننک كرادت  ار  دوخ  عضو  یتکرح ، اب  رتدوز ،
دننک و مایق  یمالسا  یهدنامرف  يربهر و  دض  رب  ات  دندادرارق  دوخ  شروش  زکرم  ار  هرـصب  دنتـسکش و  ار  تعیب  ریبز  هحلط و  يور  نیا  زا 

. تشاد يربهر  تمس  گرزب  باعشنا  نیرد  دوب و  نانآ  نابیتشپ  راک  نآرد  نینمؤملا  ما  هشیاع 
. دوب هتخاس  هدامآ  ار  دوخ  يدماشیپ  هنوگ  ره  يارب  دوب  ماش  ياورنامرف  رمع  تفالخ  راگزور  زا  هک  نایفسوبا  دنزرف  هیواعم  هوالعب 

دیسر یعطق  هجیتن  نیا  هب  اهیسررب  زا  سپ  دنک و  یـسررب  دربیم  جنر  نآ  زا  شروشک  هک  ار  ییاهیراتفرگ  ات  تشاداو  ار  ماما  درخ ، يرآ 
هلحرم رد  نوچ  دوب ، هداد  يور  ماـش  رد  هک  ار  یفارحنا  شبنج  نآ  دـنک و  بوکرـس  دوـخ  يودرا  نورد  رد  ار  یباعـشنا  تکرح  نآ  هک 
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. دزاس اهر  تسنادیمن  تیمها  لباق  ار  نآ  یلعف 
رد هک  یفارحنا  تکرح  هب  ات  تفای  تصر  نآ  زا  سپ  ودرک  گنج  مالعا  تدـحو  هب  تشگزاـب  يارب  یلخاد  ههبج  نورد  رد  يور ، نیزا 

. درب هلمح  هدش  ياپ  رب  ماش 
هک یمدرم  هب  اما  ددرگ  زوریپ  یلخاد  هقرفت  هب  تسناوتن  هچرگا  زین  دشخب ، یناماس  رس و  ار  روبزم  باعشنا  دیدرگن  قفوم  ماما  دنچ  ره  اما 

. داد نشور  یسرد  دنتسیزیم  مالسا  ياول  ریز 
سورد نیا  نیرتزراـب  زا  داد و  اـهسرد  دنتـسیزیم  مالـسا  ياوـل  ریز  هک  یناـسک  همه  هب  تفاـین  یقیفوـت  هلحرم  ود  نیرد  هـک  سپ  ناز 

نید نامه  مالـسا  ینعی  دراد . هاـگن  ینید  رظن  زا  ار  نآ  دـنکن و  زور  تسایـس  میلـست  ار  مالـسا  هک  دوب  نیا  نآ  نیرتدـنمدوس  یخیراـت و 
رطاخ هب  یعامتجا  هنیمز  رد  وا  دورب . تسایـس  روز و  راب  ریز  مالـسا  دراذگن  تمیق  چیه  هب  دورن و  تسایـس  راب  ریز  دـنامب و  یقاب  نیتسار 

نوگرگد شبنج  رگید  لاثم  اما  تشاد . مدـقم  داـهن و  يرترب  مهم  رب  ار  مها  ینعی  داد  حـیجرت  تشاد  تیمها  رایـسب  هک  ار  يزیچ  مالـسا 
یبسن یعامتجا  عضو  طیارـش و  اب  نآ ، هب  طوبرم  لئاسم  یعامتجا و  عاضوا  یتقو  ماما  نآ  دهع  رد  تسا . ع )  ) قداص ماما  دهع  رد  يزاس 

. تفای یساسا  ياهشیر و  لوحت  دیدرگ ، نیرق  ع )  ) وا فلس  نایاوشیپ 
اب شور  نآ  دومرف و  ذاـختا  صاـخ  یبولـسا  یعاـمتجا ، لـمع  رد  هک  دوـب  نیا  ع )  ) قداـص ماـما  یباـیهار  رد  عطاـق  تلع  راوتـسا و  ببس 

. تشادن یتهابش  نیتسخن  هلحرم  نایاوشیپ  قباس  ياهبولسا 
نامز نآ  يرکف ، حطـس  رد  دمآ . شیپ  تردق  لاقتنا  هلحرم  دـنتفای و  طلـست  نایـسابع  نایوما ، دـساف  فرحنم و  تموکح  طوقـس  زا  سپ 
هدمآ هوتس  هب  بتکم  نآ  زا  مالسا  تعیرش  هک  دمآ  دیدپ  يار  بتکم  یعیرـشت  حطـس  رد  دوب و  هدش  سوسحم  نایلاغ  ناقیدنز و  تیلاعف 
ریمـض تما ، تهج  زا  اما  درادرب . ناـیم  زا  ار  نآ  ساـسا  تساوخیم  دـیدرگ و  لـحنم  بتکم  نآ  رد  نآ  ساـسا  تعیرـش و  دودـح  دوب .

. دوب هدیسر  تلفغ  دومج و  زا  قیمع  ياهطقن  هب  یمالسا 
تعیبط طیحم ، نآ  رد  درکیم . یناگدنز  عضو  نآ  رد  قداص  ماما  هک  دوب  راکـشآ  يرـصانع  یعامتجا  عضو  رد  روما  ریاس  رهاظم و  نیا 
بتکم هک  دنک  كولس  یلکـش  هب  نآ  ریظن  یتیعقاو  رد  ع )  ) ماما هک  دوب  نانچ  هتـسیاش  دیدرگ و  رهاظ  نآ  مزاول  يزاس و  نوگرگد  لمع 

: دوب نزاوتم  طوطخ  ياراد  ریز  حرش  هب  هک  تفای  یهار  ماما  قیرط  نیا  هب  ودنک  ظفح  طیرفت  هلماعم و  هنوگ  ره  زا  ار  تلاسر 
. دبای سامت  یهاگآ  نآ  هب  هتسویپ  مظنم و  یلکش  رد  تما  ات  تما ، همه  نتخاس  هاگآ  هب  لمع   - 1

ناهیقف و دهد و  هئارا  نیمزرس  نآ  رد  ار  لیـصا  رکف  نآات  یمالـسا  لیـصا  رکف  تشاد  هضرع  هماقا و  يارب  ياهسردم  نتـشاد  ياپ  رب   - 2
. دندرگ راد  هدهع  ار  يربهر  دنناوتب  دنشاب و  وا  يرکف  عجرم  تما و  لقع  ات  دنک  لیصحتلا  غراف  يربهر  يارب  ار  ناثدحم  نایوار و 

راـشتنا ار  نآ  دـندرکیم ، ثیدـح  لـعج  هک  یتعاـمج  ناقیدـنز و  هک  زیمآ  رفک  يداـحلا و  ياـهاعدا  بیذـکت  اهههبـش و  ندرک  در   - 3
(. 6  ) دندادیم

زا يرایـسب  هدـع  هکنانچ  دیـشخب . تقیقح  تروص  ار  ییاه  تیقفوم  دروآ  تسد  هب  ناشخرد  ياـهيزوریپ  نادـیم  نیرد  ماـما  هک  اـنامه 
هک يرکف  تاشقانم  عومجم  نیا ، رب  هوالع  دنا . بلطم  نیا  هاوگ  دـندش  لیـصحتلا  غراف  اجنآ  زا  هدـینارذگ و  ار  وا  یملع  هزوح  هک  ءاملع 

« يار  » لها تعامج  ناقیدنز و  وا و  نایم 
قداص ماما  زا  تموکح  ياههیاپ  هدیسر و  نایاپ  هب  تردق  لاقتنا  هلحرم  اما  تساعدم . نیزا  یکاح  درک ، زورب  رگید  ياهلحم  قارع و  رد 

. درکیم دیدهت  ار  یسابع  تموکح  یتسه  هک  گرزب  يرطخ  ساسحا  دندرکیم . رطخ  ساسحا  راوگرزب  نآ  هدرتسگ  ياهتیلاعف  و  (ع )
یمرن اب  ع )  ) وا دندیدرگ و  وربور  هجنکـش  رازآ و  جنر و  عون  نیرتدیدش  اب  شناوریپ  وا و  هک  نادنچ  دندش ، ع )  ) ماما هجوتم  نایاورنامرف 

دـهد و يور  يریگرد  تموکح  اـب  اداـبم  دیـشکیم  راـنک  ثداوح  همطل  زا  ناـکما  دـح  رد  ار  دوخ  دومرفیم و  دروخرب  روـما  اـب  رایـسب 
نآ يربهر  هک  هدنهد  یهاگآ  شبنج  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  ع )  ) ماما هوالعب  دشابن . تما  حالـص  ریخ و  هب  هک  دیآ  شیپ  ياهثداح 
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ار نآ  ناوتب  دـیآ  دوجو  هب  تموکح  ناـنآ و  ناـیم  يریگرد  شکمـشک و  رگا  هک  دوب  هدیـسرن  ياهجرد  هب  زونه  دوـب  هتفرگ  هدـهع  رب  ار 
دیزگرب ون  یـشور  ون ، ياهمانرب  رد  یعامتجا ، تیلاعف  رد  ع )  ) وا نینچ  نیا  تفریذپ . ار  تموکح  اب  ینلع  هزرابم  تیلوئـسم  درک و  لمحت 

: دوشیم هصالخ  دروم  ودرد  هک 
« هیقت  » هب یمالسا  قطنم  رد  هک  دوب  یشور  نآ  و  يراک ، ناهنپ  شور  همانرب و   - 1

. تسا فورعم 
. تشاد هدهع  هب  ار  نآ  يربهر  یعامتجا ، تکرح  رد  ع )  ) ماما هک  دوب  اشوک  زاتشیپ  لسن  زا  مظنم  یهورگ  داجیا  رد  روبزم  شور 

تردق دنزیگنارب و  ار  نایمالـسا  یمالـسا  ریمـض  نادجو و  ات  دندرکیم  يربهر  ار  نآ  يولع  نویبالقنا  هک  یبالقنا  ياهـشبنج  دـییات   - 2
رد شردارب  و  هیکز » سفن  دـمحم   » بالقنا اـه ، بـالقنا  نآ  هلمج  زا  دـننک . تیوقت  تاـفارحنا  ربارب  رد  ار  تما  یگداتـسیا  نتفگ و  هن » »

. دوب هرصب  زاجح و 
ندیـشخب قـقحت  تـهج  رد  يزوریپ  نـیا  دـیدرگ . زوریپ  نآ  رد  داد و  رارق  دوـخ  هماـنرب  ار  نآ  دـیزگرب و  وـن  یـشور  ع ،)  ) قداـص ماـما 

تیامح رد  هک  هریغ  ثیدـح و  نایوار  ناهیقف و  هعومجم  رد  تفگـش و  تما  نایم  رد  یمالـسا  هاوخلد  شبنجاـب  یتقو  هک  دوب  ییاهفدـه 
. دوب دننامیب  دیدرگ ، مسجم  دندوب  هدش  تلیضف  ياراد  یمالسا ، دیواج  كرت  ام  تعیرش و 

. درک یلجت  نینچ  نیا  تماما  طخ  رد  یعامتجا و  لمع  رد  هنامیکح  تسایس 
ع)  ) قداصلا دـمحم  نب  رفعج  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماـما  دـهع  رد  يزاـس  نوگرگد  شبنج  ینعی ، لاـثم  ود  نیا  هضرع  هب  اـم  هوـالعب 
و یعامتجا ، لمع  ياهبولـسا  رد  عونت  رهاظم  زا  ریغ  یبلاطم  نایب  هب  ع )  ) نایاوشیپ ریاس  همان  یگدـنز  رد  ناگدنـسیون  هچ ، مینکیم . افتکا 

. دناهتخادرپدرذگیم نآ  ریاس  رد  ناسنا  یناگدنز  هک  ییاه  ینوگرگد  ربانب  تسا و  هدوب  یضتقم  تمکح  درخ و  هچنآ  هب  انب 
ریز ياههتکن  رد  میریگیم  ماهلا  نآ  زا  یمالـسا  بتکم  ببـس  هب  لمع ، رد  تماما  طخ  شور  هار و  لالخ  زا  هک  یلمع  ياهییامنهار  اما 

يارب هجو  چـیهب  هک  دوب  تباـث  ندـمت  لکـش  کـی  ياراد  لـمع ، رکف و  رد  ناوارف  ياـهینوگانوگ  اـب  مالـسا  بتکم   - 1 تسا : جردـنم 
. دروآیمن دورف  رس  ناسنا  يایند  رد  تارییغت  لباقم  رد  تشادن و  یگدامآ  شزاس 

زا کی  ره  وا  زا  سپ  ای  ص )  ) مرکا یبن  هک  دوب  يراک  ياهشور  زا  یشور  طقف  هچنآ  اب  تما ، یمالسا  لمع  هشیدنا  هچنآ  نایم  دیاب   - 2
رد كرحت  مدع  یفرح و  دومج  هدـیدپ  زا  هک  دـنکیم  کمک  ام  هب  توافت  زا  گنر  نیا  هچ ، تشاذـگ . توافت  دـندرک ، ذاختا  نایاوشیپ 

تسا هدوب  دیفم  هک  نآ  هصالخ  میوش . اهر  تسا  هدوب  میهس  لئاسم ، نتفای  دوجو  رد  هنومن  یشور  دوخ ، ماگنه  رد  هک  عضاوم  زا  یضعب 
. دروخیمن دردب  العف  اما 

: دشاب رییغت  لیدبت و  لباق  ریز  دراوم  هب  انب  میریگ  هدهع  رب  دیاب  هک  یلمع  ياهبولسا  هک  مینک  كرد  اقیمع   - 3
. یناور يرکف و  ینالقع و  عضو  قبط  - 

. مالسا بتکم  زا  تما  یکیدزن  يرود و  هب  انب  - 
. نامز تردق  زا  تما  یکیدزن  يرود و  هب  تبسن  - 

تبسن هک  یملع  یشور  ندیزگرب  و  نانآ ، يروف  ياهزاین  زا  ندش  هاگآ  و  مدرم ، یناگدنز  رد  عیرـس  ياهتفرـشیپ  تارییغت و  كاردا   - 4
. دشاب شور  نیرتکیدزن  مدرم  ناهذا  سوفن و  هب 

. دشاب توافتم  دیاب  لمع  هوحن  ناکم ، نامز و  ره  طیارش  بسح  رب  هک  انامه 
یسایس لمع  رگید ، یطیارش  رد  ماگنه و  نامه  رد  هک  یتروصرد  دنکیم  حالصا  ار  مدرم  هعماج و  داشرا ، ظعو و  طیارش ، زا  یضعب  رد 

. تسا شخبرمث  مالسا  وترپ  رد 
بولـسا نیا  رگید ، یعمتجم  رد  هکنآ  لاـح  تسا  شخبرمث  نآ  بتاـکم  ینید و  ياـههزوح  صاـخ ، یطیارـش  رد  نـیعم و  ياهعماـج  رد 
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. دیاب رگید  یشور  یطیارش ، ره  تحت  هلمجلاب  تسین …  شخبرمث 
کمک نآ  هب  راوشد  هلحرم  رد  ناسنا  طیارـش  هک  يزرم  دـح و  اب  تماما  طـخ  يزاـس  نوگرگد  شبنج  زا  یجیردـت  نتفرگ  کـمک   - 5

. ددرگیم کسمتم  نآ  هب  دراد و  هدهع  رب  دنکیم و 
لمع رد  ار  دوـخ  هبرجت  هک  روـظنم  نیا  هـب  یمالـساریغ ، هاوـخ  یمالـسا و  هاوـخ  یعاـمتجا  لـمع  رد  نارگید  ياـههبرجت  نـتفرگ  رب   - 6

. مینادرگ رت  ینغ  هلیسو  نیا  هب  يزاس  نوگرگد 

ع)  ) نایاوشیپ یلمع  ياهشور  حیضوت  ثحب و  رد  ام  شور 

هراشا

يانب رد  ار  مالـسا  يربهر  همادا  هک  روظنم  نیا  هب  تلاسر  بتکم  طخ  دادـتما  زا  تسا  ترابع  ع )  ) ناـیاوشیپ یناگدـنز  خـیرات  هک  میتفگ 
. دزاس مسجم  تما 

ار توعد  هدـنیآ  زا  ینابیتشپ  ص )  ) راوگرزب ربمایپ  تافو  زا  سپ  هک  مینکیم  هعلاطم  ار  ناـیاوشیپ  لـمع  تقیقح ، نیا  هاگرذـگ  زا  سپ ،
. دندیشخب ققحت  تروص 

نینچ همانرب  تشادرب و  زیگنا  تفگـش  ياهماگ  هاتوک ، یتدـم  رد  عامتجا  يزاس  نوگرگد  يارب  دوخ  یلمع  همانرب  رد  ص )  ) مرکا لوسر 
تـشاد ترورـض  وا  هماـنرب  هب  ندیـشخب  قـقحت  يارب  هک  ار  يزارد  هار  تسیاـبیم  ناـیاوشیپ  راوـگرزب ، نآ  تشذـگرد  زا  سپ  هـک  دوـب 
تروص یناسآ  هب  هاتوک و  یتدـم  رد  هک  دوبن  يراک  دریگ ، ارف  ار  اـج  همه  هک  يروط  هب  عاـمتجا  ندرک  نوگرگد  هار  هچ ، دـندومیپیم .

. دوب رارقرب  مالسا  تیلهاج و  نایم  يونعم  میظع و  ياههلصاف  زارد و  دوب  یهار  هکلب  دریذپ 
نآ یپ  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  مالـسا  ياهفدـه  ات  تفرگ  تروص  روبزم  قیرط  ندرک  لـماک  يارب  ع )  ) ناـیاوشیپ لـمع  هک  دوب  ور  نیا  زا 

دوش و هدـنکرب  نب  زا  نآ  ياههشیرو  دربب  نایم  زا  دوب  هدـنام  ياج  رب  تیلهاـج  زا  هک  ار  هتـشذگ  راـثآ  همه  هجیتنرد  دریذـپ و  ققحت  دوب 
نوگانوگ یلمع  ياهشور  ام ، ثحب  يدوز  هب  دوش . يزیر  یپ  نآ ، ياهتیلوئسم  توعد و  تایرورـض  حطـس  رد  دیدج  تما  کی  يانب 

دهاوخ تروص  نانآ  خیرات  و  ع )  ) نایاوشیپ همه  یناگدـنز  قیقحت  اب  راک  نیا  دزاسیم و  نشور  دـندز  تسد  نآ  هب  ع )  ) نایاوشیپ هک  ار 
هتـسویپ و لک  هلزنم  هب  ار  نایاوشیپ  دـیاب  هک  حیـضوت  نیا  هب  یئزج . رظن  اـب  هن  ددرگ  یلمع  یلک  هجوت  ساـسا  رب  راـک  نیا  دـیاب  تفرگ و 

. میریگ رظن  رد  رگیدکی  اب  طبترم 
میروآیم تسد  هب  ار  اهنآ  طوطخ  نیب  دنویپ  نآ ، لیصا  بیکرت  كرتشم و  ياهفده  یمومع و  رهاظم  فشک  اب  هعومجم  نیا  یسررب  رد 
یناگدـنز زا  همه  نانآ  هک  میروآیم  تسد  هب  ار  یـشقن  نایاپ ، رد  تسا و  هدوب  دوجوم  ياهطبار  هچ  ناـنآ  ياـهماگ  نیب  هک  میمهفیم  و 

هب نآ  يازجا  هک  يدحاو  دناهدادیم . لیکـشت  ار  دحاو  کی  عومجم  رد  همه  نایاوشیپ  هک  يروط  هب  دناهدوب . هتفرگ  هدـهع  رب  ناناملـسم 
رد ءازجا و  یـسررب  رد  هکنآ  یب  تسا . نآ  لـمکم  شقن و  کـی  رد  رگید  ءزج  اـب  دـحاو  نیا  زا  ءزج  ره  تسا و  هدوب  هتـسویپ  رگیدـکی 
راک لکـش  هبنج  زا  دراد و  دوجو  نیابت  ع )  ) ناماما راتفر  كولـس و  رد  نیتسخن  هلحرم  رد  هک  مینیبیم  مینک  یـسررب  کی  ره  راک  هیزجت 

. دسریم رظن  هب  ضقانت  دناهتشاد  هدهع  رب  یشقن  دناهدرک و  یششوک  نآ  رد  نایاوشیپ  هک  ییاه  نارود  نایم  رد 
هب ياهعومجم  الک  نانآ  همه  مینیبیم  مینک ، هدـهاشم  یلک  يرظن  اب  ار  همه  هکلب  مینکفیب  رظن  هناگادـج  کی  ره  خـیرات  رد  رگا  هصالخ 
نآ شقن  کی ، ره  شقن  تسا و  طبترم  رگیدکی  اب  اقیقد  نآ  يازجا  همه  هک  دنهدیم  لیکشت  ار  دحاو  کیاعومجم  همه  دناهتسویپ و  مه 
هب دـناهدرک . افیا  ار  شقن  کی  همه  اما  دراد ، دوجو  داضت  نیابت و  نانآ  نشور  نییآ  رهاظ  هچ  رگا  هصـالخ  دـنکیم . لـیمکت  ار  يرگید 

تافالتخا تاضقانت و  همه  میروآ ، تسد  هب  لک  ناونع  هب  ار  ناـنآ  كرتشم  هفیظو  یمومع و  تایـصوصخ  میـشوکب  یتقو  رگید  تراـبع 
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تسا هدمآ  لمع  هب  تقیقح  کی  زا  هک  تسا  نوگانوگ  ياهریبعت  حطس  نیا  رد  كرتشم  ياهنارود  تایـصوصخ و  همه  هچ  دوشیم . لح 
هیـضق تسا و  هدربیم  رـسب  عاضوا  طیارـش و  نآ  رد  ماما  ره  هک  تسا  یعامتجا  عاـضوا  طیارـش و  فـالتخا  رب  فقوتم  ریبعت  فـالتخا  و 

هتشاد توافت  تسا  هدوب  هجاوم  نآ  اب  رگید  ماما  دهع  رد  بتکم  هک  یعاضوا  طیارـش و  اب  اعبط  تسا و  هتـشاد  نایرج  وارـصع  رد  مالـسا 
. تسا

للع زا  هک  تسین  يدرف  راک  فرص و  هیضرف  دنتـشاد ، هدهعب  ار  نآ  يافیا  دهع  نآ  رد  همه  ع )  ) نایاوشیپ هک  یکرتشم  شقن  ام  هدیقع  هب 
هـضیرف ار  نآ  تماـما  رکف  هدـیقع و  سفن  هک  تسا  يزیچ  هکلب  میباـیب . ار  نآ  ندـش  دوـجوم  لـلع  مینک و  ثحب  نآ  یخیراـت  بابـسا  و 
فیاظو نایاوشیپ و  كولس  رد  دیاب  سپ  تسا . یکی  نآ  طیارش  تیلوئـسم و  ثیح  زا  عومجم  رد  لاوحا و  همه  رد  تماما  هچ ، دزاسیم .

(. 7  ) دشاب هتشاد  يدحاو  ساکعنا  لاوحا ، عاضوا و  طیارش و  ببس  هب  يرهاظ  ياهگنر  فالتخا  همه  اب  نانآ  ياهنارود 
هدوب نانآ  تالیامت  سوه و  اوه و  عبات  ات  دوبن  یتحلـصم  ای  یـصخش  روما  يانعم  هب  ناـیاوشیپ  دزن  شور  فـالتخا  میتفگ ، هکناـنچ  سپ ،

رد ار  راگزور  نآ  عضو  ات  درکیم  باجیا  ناـنچ  تیارد  تمکح و  هک  تسا  هدوب  هناـمیکح  طیارـش  هب  لـمع  زا  يریبعت  نآ  هکلب  دـشاب .
دننک مولعم  دنجنـسب و  دـنهد و  رارق  هجوت  دروم  لمع  یگدامآ  دادعتـسا و  ناکم و  ناـمز و  قبط  ار  عاـمتجا  تایـصوصخ  دـنریگب و  رظن 

. دننیزگرب نیعم  نامز  مادک  رد  ار  راک  مادک 
شور نآ  دریگ و  تیعقاو  تروص  ماجنا و  حیحـص  توعد  رما  ات  دندادیم  حیجرت  ار  صاخ  یـشور  ناکم ، نامز و  داعبا  رد  مینیبیم  اذل 

. دتفا لوقعم  دیفم و 
طیارش و تشادیم و  دوجو  ییاهیراوشد  هک  اسب  طیارش  نآ  تحت  هچ  دوب . ینعم  یب  رثا و  یب  يراک  شور ، نامه  رگید ، طیارـش  رد  اما 
توافتم و ياهلکـشم  هعماج  رییغت  يارب  یلمع  یهاگآ  نآ و  هب  نداد  مظن  عامتجا و  نتخاـس  نوگرگد  يارب  هک  درکیم  باـجیا  عاـضوا 

. دنریگ رظن  رد  ار  رگید  نوگانوگ 
تیـصوصخ هک  یتیمها  ددرگیم . راکـشآ  تسا  یمالـسا  یناگدـنز  رد  ع )  ) نایاوشیپ شقن  ندـش  راد  هدـهع  لـماش  هک  یتیمها  اـجنیا  زا 

ره شور  یگنهامه و  هزادـنا  نداد  ناشن  تسا و  یمالـسا  تایح  رد  ناـنآ  گرزب  شقن  یقیقح  ماـقم  شزرا و  نداد  ناـشن  نآ ، راکـشآ 
يزاس و نوگرگد  لـمع  هب  دـیآیم و  دوجو  هب  یعاـمتجا  عضو  لاوحا  عاـضوا و  لـالخ  زا  هک  ییاهـشور  تسا . رگید  ياوشیپ  اـب  اوشیپ 
هب میراچان  مینکیم  یـسررب  هعلاـطم و  ار  ناـیاوشیپ  نیا  خـیرات  هک  اـم  دـشاب . یناـکم  یناـمز و  طیارـش  هب  طورـشم  هک  دراد  زاـین  يروف 

اههلحرم نآرد  هک  یخیرات  لحارم  تایصوصخ  و  ع )  ) نانآ راک  تایصوصخ  ییاسانـش  يارب  ات  میزرو  دامتعا  حیحـص  یخیرات  صوصن 
لیمحت ناش  خیرات  رب  ار  یبهذم  رکف  نآ  هک  میـشوکب  ادابم  میوش و  هدیـشک  قباس  یبهذـم  رکف  يارو  هب  ادابم  هک  دـیآ  راکب  دنتـسیزیم 

زا هدـنیآ  هتـشذگ و  راـک  هب  تبـسن  هک  میریگ  شیپ  ار  ییاهـشور  اـی  مینز  سیدـقت  یعرـش و  گـنر  ناـنآ  خـیرات  هب  هک  نآ  لـثم  مینک .
. دشاب هدنریگارف  غیلبت  يزیر و  همانرب  ياهبولسا 

. میا هدرک  دراو  نایز  نآ  هب  میناسر  دوس  نانآ  خیرات  هب  هچنآ  زا  شیب  مینک  لمع  ار  قیرط  نیا  رگا 
كالم ار  یخیرات  ملـسم  صوصن  دـشاب و  ام  يامنهارو  لیلد  نانآ ، تسرد  خـیرات  دـیاب  ع )  ) نانآ شبنج  خـیرات  ندـیمهف  يارب  ور  نیزا 

. میهد رارق  دوخ  قیقحت 

اهتشون یپ 

نم تما  هاگهانپ  نید ، رد  فالتخا  زا  نم  تیب  لها  دومرف ، ماـما  هک  دـنک  لـقن  ج 3 ص 149 )  ) سابع نبا  زا  كردتـسم  رد  مکاـح   - 1
. دنا

ره هک  تسا  لیئارـسا  ینب  رد  هطح  باب  دـننامب  امـش  نایم  رد  نم  تیب  لها  لثم  انامه  هک : دـنکیم  لقن  ترـضح  نآ  لوق  زا  یناربط   - 2
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. تسا هدیزرمآ  دوش  دراو  نآ  رب  سک 
سدقا ضرا  دراو  یتقو  هک  داد  نامرف  نانآ  هب  یسوم  ترضح  دیـسر و  نیطـسلف )  ) سدق نیمزرـس  هب  رایـسب  ياهینادرگرـس  زا  سپ  دوهی 

نآ دراو  تسا  ناهانگ  نتخیر  شزرمآ و  ياضاقت  ینعم  هب  هک  هطح »  » هملک نتفگ  اب  دیوشن و  یهانم  بکترم  رگید  هک  دینک  هبوت  دـیوش 
ار ع )  ) نینمؤملا ریما  یلع  ترضح  تبحم  تبـسانم  نیمه  هب  دندیمان . هطح » باب   » دندش دراو  نآ  زا  هک  ياهزاورد  اهدعب  دیوش . نیمزرس 

، تسا ناهانگ  شزرمآ  بجوم  اریز  دنیوگ  هطح  باب  زین 
. تسا حون  یتشک  دننامه  امش  نایم  رد  نم  تیب  لها  لثم  ناه ، : » هک دنک  لقن  ع )  ) ماما لوق  زا  ج 3 ص 151 )  ) كردتسم رد  مکاح   - 3

. دش هقرغ  دینادرگ  يور  نآ  زا  هک  سک  نآ  تسر و  تسشن  نآ  رب  سک  ره 
پاچ 1963. ص 178  هدبع -  دمحم  حرش  هغالبلا -  جهن   - 4

ص 179. هدبع -  دمحم  حرش  هغالبلا -  جهن   - 5
. قداص ماما  دهع  رد  املع  تعامج  ناونع : تحت  ام  هلاسر  هب  دوش  هعجارم   - 6

دلج 2 ص 94. هعیش  یمالسا  فراعملا  ةرئاد  ردص . رقاب  دمحم  زا  ياهلاقم  یمالسا » تایح  رد  نایاوشیپ  نارود   - » 7

مظعا ربمایپ  لصف 1 

هراشا

: تشاد هلحرم  هس  تافو  زور  ات  راوگرزب  نآ  تثعب  ماگنه  زا  ص )  ) ربمایپ یناگدنز  رد  یمالسا  توعد  توعد  لحارم 

تسخن هلحرم 

نآ هک  تشادنپیم  بلاغ  نظ  هب  هکنیا  رگم  دومرفیمن  راکشآ  سکچیه  اب  ار  نآ  دوب و  یناهنپ  ص )  ) مرکا لوسر  توعد  هلحرم  نآ  رد 
. دیورگ دهاوخ  نآ  هب  ای  تفریذپ  دهاوخ  ار  وا  توعد  صخش 

ادابم ات  دناوخیم  ارف  رما  نیا  هب  ناهن  رد  ار  نانآ  : » دـیوگ ماشه  نبا  دـیدرگ . زاغآ  ارح »  » راغ رد  ص )  ) ربمایپ رب  یحو  لوزن  اب  هلحرم  نیا 
راکـشآ نایـشیرق  یمومع  سلاجم  رد  ار  توعد  سپ  دـنبایرد . ار  وا  توعد  ناـهگان  دنتـشاد  بصعت  یتسرپ  تب  كرـش و  رد  هک  شیرق 
یگتـسب وا  اب  نیـشیپ  ییاسانـش  ای  يدنواشیوخ  دـنویپ  رظن  زا  هک  ار  یـسک  رگم  دـناوخیمن  ارف  مالـسا  هب  اراکـشآ  ار  یـسک  دومرفیمن و 

زا یکی  رد  دنزادرپب ، تادابع  زا  یتدابع  هب  دنتـساوخیم  یتقو  نانآ  زا  کی  ره  دندرکیم و  رادید  ناهن  رد  ربمایپ  اب  ناسک  نانچ  تشاد .
(« 1 . ) دندشیم ناهنپ  نایشیرق  مشچ  زا  اجنآ  رد  دنتفریم و  هکم  ناتسهوک  ياهفاکش 

رد يراتفرگ  زا  زیهرپ  يارب  ناهن  رد  دیشک و  شودب  ار  توعد  تیلوئسم  داد و  لیکشت  ار  نیتسخن  توعد  ياههتسه  ربمایپ  هلحرم  نآ  رد 
. دومرفیم یعس  توعد 

ات دیزگرب  نانآ  عمجت  يارب  ار  نانآ  زا  یکی  يارـس  هللا  لوسر  دندش ، نوزفا  درم  نز و  نت  یـس  زا  دـندیورگ  مالـسا  هب  هک  یناسک  یتقو  »
دوب نز  درم و  لهچ  هب  کیدزن  يزیچ  تدـم  نآ  رد  توعد  لصاح  دـننک . رادـید  رگیدـکی  اب  میلعت  داشرا و  ياهزاین  عفر  يارب  اجنآ  رد 

(. 2  ) دنتشادن یناونع  تیصخش و  شیرق  نایم  رد  هک  یناسک  زا  دندوب و  ناگدنب  ارقف و  زا  نانآ  رتشیب  دندوب و  هدیورگ  مالسا  هب  هک 
شیوخ ناج  میب  ببس  هب  تشادیم  هدیـشوپ  ار  راک  نیتسخن ، نایلاس  هاگرذگ  رد  مالـسا  هب  توعد  رد  ص )  ) ربمایپ رگا  هک  تسین  دیدرت 
اهدعب دـهد و  خر  يراوگان  رما  مالـسا  هب  توعد  يارب  دیـسرتیم  تشاد و  فوخ  یتسیـشاف  تیلاعف  ره  زا  توعد  هدـنیآ  يارب  هکلب  دوبن 
يدوبان هب  توعد  تهج  نیزا  دنک و  زاغآ  يورایور  ههجاوم  هضراعم و  هب  رافک  اب  دـناوتن  ددرگن و  رقتـسم  تباث و  دـباین و  لامک  توعد 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 762 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوش هدیشک 
: تشاد روظنم  ود  دوخ  یناهنپ  توعد  زا  مرکا  لوسر 

اب ار  نآ  طابترا  تخادنایم و  راک  زا  جلف و  ار  شبنج  تکرح  یتسیشاف  لمع  ره  هچ ، دنریگن . رارق  رطخ  ضرعم  رد  نمؤم  نازاتـشیپ   - 1
. دیشکیم یهابت  یگتفشآ و  هب  ار  نآ  يور  نیزا  تسسگیم و  دارفا 

لمحت ار  بتکم  ياهتیلوئـسم  نامیا  اب  یگتـسیاش و  هب  مالـسا  هب  لوحت  رد  اـت  بتکم  تلاـسر و  هب  ناـنمؤم  زا  یفاـک  هدـع  ندوزفا   - 2
. دننک

ماجنا اههرد  رد  ناراسهوک و  ياهفاکـش  رد  ار  يدابع  روما  هچ  رگا  تشاذگ  ینوزف  هب  يور  نانآ  هدع  نیملـسم و  تیلاعف  هک  یماگنه 
یپ توعد  دوجو  هب  شیرق  هتفر  هتفر  ور ، نیا  زا  دوبیم . راوشد  يراک  ناـشزامن  ناشندـمآ و  مهارف  ناـنآ و  راـک  ندـناشوپاما  دـندادیم 

. دنروآ تسد  هب  یتالیصفت  ون  نیئآ  ناوریپ  نوماریپ  رد  دندرگ و  هاگآ  راک  یگنوگچ  زادندیشوک  دندرک و  ار  دوخ  راک  باسح  دندرب و 
هب هک  ییاج  دـنتخاسیم و  تماقا  نآ  رد  هک  ار  ییاهلحم  دنتـسیزیم و  نآ  رد  نیملـسم  هک  ار  ییاه  لحم  ات  دنتـشامگ  یناـسوساج  سپ 

. دندرگ هاگآ  ناشاهربخ  زا  دننک و  تبقارم  ار  اجنآ  دندوب  هکاجره  هلمجلاب  دنتفریم و  ترفاسم 
زامن هکم  ناتـسهوک  گـنت  ياـههار  زا  یکی  رد  هللا  لوسر  باحـصا  زا  نت  دـنچ  اـب  صاـقو  یبا  نب  دعـس  هک  یلاـح  رد  اـهزور  زا  يزور 
دروخ دز و  هب  راک  ات  دنتـسناد  بیع  ار  لامعا  نآ  هدـش و  نیگمـشخ  لمع  نیزا  دنتـشذگ و  نانآ  هب  ناکرـشم  زا  نت  دـنچ  دـندرازگیم ،

رد هک  دوب  ینوخ  نیتسخن  نیا  تفاکش و  ار  وا  رس  دز و  ياهبرض  رتش  کف  ناوختسا  اب  ار  ناکرشم  زا  يدرم  صاقو  یبا  نب  دعـس  دیـشک .
(. 3  ) دش هتخیر  مالسا 

یعیبط يرما  هک  دروآ  باسح  هب  توعد  زا  ییزج  ندـش  راکـشآ  ار  هعقاو  نآ  هکلب  تخاسن  كاـنمیب  ار  مرکا  لوسر  ریطخ ، دادـیور  نیا 
تقو سپ  تشادن . ناکما  نآ  لماک  نتشاد  ناهنپ  رگید  هک  دیسر  راشتنا  زا  ياهیاپ  هب  دیدرگ و  شاف  هکم  رد  ون  نیئآ  راک  سپ ، ناز  دوب .

. ددرگ ینلع  توعد  هک  دیسر  ارف  نآ 
. درک عورـش  توعد  هب  نیون  يزرط  هب  تسا ، هتفای  لماکت  هلحرم  نیا  يارب  يرورـض  رـصانع  هک  تفای  نانیمطا  ادـخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ 

دنناوتب تشادن  ناکما  رگید  هک  دندوب  هدش  دنمورین  ياهزادنا  هب  دوب و  هدیـسر  بسانم  يدح  هب  مالـسا  زا  نانآ  مهف  نیملـسم و  هدع  اریز 
( ضر  ) بلاطوبا وا  مع  ینابیتشپ  لیبق  زا  یعامتجا  طیارش  لاوحا و  عاضوا و  ریاس  هب  رظن  نیا  رب  هوالع  دنرادرب . نایم  زا  ار  نانآ 

. دوب هدرک  بسک  مارتحا  تزع و  مالسا  وا ، يومع  هزمح  دننام  یتعامج  ندروآ  نامیا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا 
زا رایـسب  ياهدـع  تخاس و  هاگآ  غیلبت  هب  ار  تما  يور  نیا  زادوب  لماکت  دـشر و  هب  کیدزن  هلحرم  نیرد  توعد  رـصانع  زا  مود  رـصنع  »

(« 4  ) دندروآ مالسا  دندرک ، هضرع  نانآ  رب  ار  توعد  هک  یناسک 
. دزاس راکشآ  ار  یهلا  نید  مرکا  یبن  هک  داد  نامرف  یلاعت  يادخ  ات  تفای  رارمتسا  لاس  هس  تدم  هلحرم  نیا 

: دوب نینچ  دروم  نیا  رد  یلاعت  قح  نامرف 
رجح نادرگب / . يور  نیکرـشم  زا  نک و  اراکـشآ  ياهتفای  نامرف  نآ  ماجنا  هب  هک  ار  يراـک   ) نیکرـشملا نع  ضرعا  رمؤت و  اـمب  عدـصاف 

(94
ارعش 235) هد / . میب  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ   ) نیبرقالا کتریشع  رذنا 

رجح 89) مراکشآ / . هدنهد  میب  نم  هک  انامه  وگب   ) نیبملا ریذنلا  انا  ینا  لق 

مود هلحرم 

نادـنزرف و همه  یتـقو  درک . زاـغآ  دوخ  راـگدرورپ  ناـمرف  ذـیفنت  هب  تسب و  راـک  هب  ار  یلاـعت  يادـخ  لوق  قح ، هداتـسرف  هلحرم  نیا  رد 
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: تفگ هاگنآ  درک  غالبا  نانآ  هب  ار  یلاعت  هللا  تلاسر  دناوخ و  ارف  مالسا  هب  اردوخ  تریشع  ناشیوخ و 
دبع ینب  يا  دـیناهرب . شتآ  زا  ار  شیوـخ  سوـفن  بعک  نب  ةرم  ینب  يا  دـیناهرب . شتآ  زا  ار  نتـشیوخ  سوـفن  يوـل » نب  بـعک  ینب  يا  »

هاگـشیپ رد  امـش  زا  کیچیه  هرابرد  نم  دیناهرب . شتآ  زا  ار  شیوخ  سفن  همطاف ، يا  بلطملا ، دبع  ینب  يا  فانم ، دـبع  ینب  يا  سمش ،
(«. 5  ) منکیم محر  هلص  نم  دیتسه و  نم  دنواشیوخ  هکنیا  زج  تسین  هتخاس  متسد  زا  يراک  ادخ 

مهارف لـیابق  نآ  دارفا  هک  نادـنچ  ! » يدـع ینب  يا  رهف ، ینب  يا  هک : درک  زاـغآ  نداد  رد  ادـن  هب  تفر و  افـص  هوک  يـالاب  رب  مرکا  لوسر 
همه يراب  تسیچ . ربخ  هک  درگنب  ات  دوب  هتـشاد  لیـسگ  ياهداتـسرف  دیآ و  نوریب  ادخ  لوسر  يادـن  هب  دوب  هتـسناوتن  هک  یـسک  دـندمآ و 

روهلمح امـش  رـس  رب  ات  دـناهدامآ  هرد  رد  راوس  یهورگ  هک  منکیم  هاگآ  ار  امـش  هک  دـینیبب  رگا  ایآ  : » تفگ ربماـیپ  هاـگنآ  دـندش . عمج 
. میا هدینشن  یغورد  زگره  وت  زا  دنتفگ : دینکیم »؟ قیدصت  ارم  هتفگ  دنوش ،

.« دراد رارق  دیدش  یباذع  امش  لباقم  رد  هک  مهدیم  میب  ار  امش  نم  سپ  : » تفگ
: هک دش  لزان  یتیآ  و  ( 6  ) ياهدروآ مهارف  بلطم  نیمه  يارب  ار  ام  زور  تعاس  نیرد  ایآ  تفگ : بهلوبا  هاگنآ  سپ 

( دش هدیرب  داب و  هدیرب  بهل  وبا  ياهتسد   ) بت بهل و  یبا  ادی  تبت 
ص)  ) يو زا  هک  دوب  نیا  وا  توعد  ندش  راکشآ  لباقم  رد  شیرق  شنکاو 

نادنچ دندرک . لمحت  نوگانوگ  ياههجنکـش  اهرازآ و  ببـس  نیا  هب  ناناملـسم  هک  نادـنچ  دـنتفریذپن . ار  وا  توعد  دـندینادرگ و  يور 
اب ار  هدیقع  دـننادرگ و  ققحم  ار  یلاعت  يادـخ  ياضر  ات  دـیدرگ  راومه  نانآ  رب  يزوریپ  هار  هجیتن  رد  هک  دـندرک  تقـشم  جـنر و  لمحت 

. دننک يرایبآ  نوخ 
«. تفرگن رارق  دوخ  موق  تیذا  رازآ و  دروم  نم  نوچ  يربمایپ  چیه  : » دومرف هک  دندرزآ  نادنچ  ار  ص )  ) مرکا لوسر 

هبعک هناـخ  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  ياـنثا  رد  : » تسا هدرک  لـقن  تسد  نیزا  یتیاور  راوگرزب  نآ  دروم  رد  صاـع  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع 
ار راوگرزب  نآ  يولگ  تدـش  هب  دـیچیپ و  ص )  ) يو ندرگ  هب  ار  دوخ  هماج  دروآ و  يور  وا  هب  طیعم » یبا  نب  ۀـبقع   » تشاذـگیم زاـمن 
هب تسا  نم  راگدرورپ  هللا  دـیوگیم  هک  ار  يدرم  ایآ  تفگ : تخاس و  شرود  هتفرگ و  وا  يوزاب  هناش و  تفر و  وا  فرطب  رکبوبا  درـشف .

؟) 7  ) دیناسریم لتق 
ياههچوک زا  یکی  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یلاح  رد  تفرگ و  رب  كاخ  یتشم  نانآ  زا  یکی  هک  دناهدرک  تیاور  وزا  قحسا  نبا  يربط و 

وا يوسب  شنارتخد  زا  یکی  دوب . هتـسشن  كاخ  شکرابم  رـس  رب  تشگزاب و  هناخ  هب  دمحم  دـنکارپ . وا  يور  رـس و  رب  تشذـگیم ، هکم 
رادـهاگن دـنوادخ  هک  نکم  هیرگ  مرتخد  يا  : » تفگ وا  هب  هللا  لوسر  تسـش . ار  شکرابم  ندـب  كاخ  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  تفر و 

. دندیشچ نوگانوگ  ياهباذع  کی  ره  مهیلع  هللا  ناوضر  ص )  ) وا نارای  اما  (« 8  ) تسوت ردپ 
ایآ ادخ  لوسر  يا  متفگ  وا  هب  متفر و  وا  دزن  هب  دید  يرازآ  ناکرـشم  زا  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ترالا  نب  بابخ  زا 

نینهآ هناش  اب  امـش  زا  شیپ  تفگ : دـش و  نوگلگ  شا  هرهچ  تسـشن و  نیمز  رب  ربمایپ  هاـگنآ  یبلطیمن ؟ اـم  یناـبیتشپ  يارب  ار  دـنوادخ 
امرفمکح یتینما  تلادع و  دنتساوخیم  ادخ  زا  دندیشکیمن و  تسد  دوخ  نید  زا  همه  نیا  اب  دندنکیم  ناوختسا  ات  ار  بصع  تشوگ و 

(« 9  ) دسرتن سکچیه  زا  دنوادخ  زا  زج  دنیبب و  يرازآ  هکنآ  یب  دیآ ، تومرضح  هب  نمی  زا  دناوتب  سک  ره  هک  دوش 

فئاط هب  لاقتنا 

شبنج هدـمآ و  رد  دوـکر  تلاـح  هب  هکم  رد  وا  توـعد  تسا و  هدیـسر  دوـخ  جوا  هب  رازآ  راـشف و  هک  درب  یپ  مرکا  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
ناوتان هب  هک  تسا  میقتـسم  يدیدهت  دوکر  نآ  تلاح  هک  دید  و  تسا ، هدیدرگ  فقوتم  ابیرقت  توعد  يارب  اههورگ  رمتـسم  یگتـسویپ و 

. دریذپیم نایاپ  سپس  ددرگیم و  فقوتم  نآ  ششک  دش و  دهاوخ  رجنم  توعد  فعض  ندش و 
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. دبلط يرای  فیقث »  » مدرم زا  دور و  فئاط  هب  مالسا  هب  توعد  يارب  ات  تخیگنارب  ار  وا  تارابتعا  نیا  همه 
ون ینارای  تلاسر ، دنریذپب و  فئاط  مدرم  تسا ، هدمآ  دورف  وا  رب  لج  زع و  يادخ  بناج  زا  هچنآ  هک  تشاد  نآ  دیما  ص )  ) مرکا لوسر 

ار نآ  تیحالـص  هکم  هک  دـیدیم  هچ ، دوش . ون  يزکرم  راک ، هب  عورـش  شبنج و  يارب  اـت  دـننک  هداـمآ  ار  هقطنم  ناـنآ  دروآ و  تسد  هب 
فقوتم ببـس  میتفگ  هکنانچ  نانآ ، ندناسرت  نانمؤم و  هب  نداد  هجنکـش  هک  نآزا  سپ  صوصخب  ددرگ . تلاسر  توعد  زکرم  هک  درادن 

. دوب هدش  شبنج  يریثات  یب  ندش و 
ناوریپ دـندوب و  تیمها  ياراد  نانآ  اریز  دـنک  بلج  دوخ  هب  ار  اجنآ  ذوفن  اب  دارفا  ات  دـش  نآ  رب  دیـسر  فئاـط  هب  هللا  لوسر  هک  یماـگنه 

ادـخ هار  تسار و  هارب  ار  نانآ  تفر و  دـندوب  راید  نآ  ناـگرزب  زا  زورنآ  هک  فیقث  ناـگرزب  زا  یهورگ  دزن  هاـگنآ  سپ  دنتـشاد . رایـسب 
. تشادن ار  نآ  عقوت  هک  دندرک  دروخرب  وا  اب  ياهنوگ  هب  ییوخدنت  یتشرد و  اب  دندرک و  در  ار  وا  شهاوخ  تنوشخ ، اب  اما  درک . توعد 

. دنراد هدیـشوپ  شیرق  زا  دنراد و  هاگن  دوخ  دزن  هب  ار  وا  ندـمآ  ربخ  هک  تساوخ  نانآ  زا  اما  تساخرب . نانآ  دزن  زا  ص )  ) هللا لوسر  سپ 
دننک یتشرد  وا  رب  دنیوگ و  مانـشد  اروا  ات  دنتخیگنارب  ار  دوخ  ناگدنب  ناگناوید و  راید ، نآ  مدرم  هاگنآ  دـنتفریذپن . زین  ار  رما  نیا  نکیل 

(. 10  ) تفاکش شکرابم  رس  ياج  دنچ  دش و  يراج  نوخ  وا  ياهاپ  زا  هکنادنچ  دنزادنا  گنس  وا  يوس  هب  و 
: دنار نابز  رباعد  نیا  تشادرب و  نامسآ  هب  رس  درب و  تیاکش  ادخ  هب  دوخ  راک  زا  سپ 

، ینافعـضتسم يادـخ  وـت  نیمحارلا  محرا  يا  ماهدروآ . تیاکـش  وـت  هاـگرد  هب  دوـخ  تعاـضب  تلق  یناوتاـن و  فعـض و  زا  ایادـخ ، راـب  »
هب ارم  رایتخا  هک  ینمشد  هب  ای  دروآ  هلمح  نم  هب  ات  تسا  رود  نم  تما  زا  هک  یـسک  هب  يراذگیم ؟ او  یـسک  هچ  هب  ارم  ینم ، راگدرورپ 
رت عیسو  یـسب  نم  رب  وت  شیاشخب  تیفاع و  هک  مرادن  كاب  سکچیه  ینمـشد  زا  یـشابم ، نیگمـشخ  نم  رب  وت  رگا  يراپـسیم . وا  تسد 

. تسا
دورف نم  رب  تمـشخ  ات  دروآیم  زاـب  حالـص  هب  ار  ترخآ  اـیند و  راـک  ددرونیم و  مهرد  ار  اـهیکیرات  هک  مروآیم  هاـنپ  وت  هجو  رون  هب 

(11 « ) کب الا  ةوق  لوح و ال  يدرگ و ال  دنسرخ  ات  ماهدنهانپ  وت  هب  دنکن . لوزن  نم  رب  تیئاضران  دیاین و 
لاح يوشیم  دراو  ناـنآ  رب  هنوگچ  هللا ، لوسر  اـی  تفگ : دـیز  دوش  هکم  دراو  تساوخ  نوچ  تشگزاـب و  هثراـح  نب  دـیز  اـب  هللا  لوسر 

.؟ دندنار نوریب  ارت  هکنآ 
دوخ و نید  روای  ادخ  دنکیم . نیعم  تیفاع  هار  دهدیم و  رارق  یـشیاشگ  ینیبیم  هچنآ  رد  ادـخ  هک  انامه  دـیز  يا  : » دومرف مرکا  لوسر 
وا هانپ  رد  هکم  هب  وا  هک  دزاس  هاگآار  وا  ات  داتسرف  يدع  نب  معطم  يوس  هب  ار  هعازخ  مدرم  زا  يدرم  سپس  تسا .» دوخ  هداتـسرف  نابیتشپ 

(. 12  ) تشگزاب هکم  هب  هللا  لوسر  تفریذپ و  معطم  دوشیم . دراو 
نآ یلاها  هلیـسو  هب  شروظنم  ندـماین  رب  زا  اجنآ ، مدرم  يراتفردـب  زا  فئاط و  كاندرد  هبرجت  زا  ادـخ  لوسر  هکم ، زا  تشگزاب  زا  سپ 

. تخومآ اهبنارگ  ياهبرجت  دهد ، رارق  توعد  زکرم  هکم  ياج  هب  ار  فئاط  تساوخیم  هک  راید 
وا يارب  ار  ریز  بلاـطم  راـید  نآ  رد  ندرکن  تفرـشیپ  تاـبجوم  لـیلحت  هیزجت و  نآ و  یباـیزرا  فئاـط و  هبرجت  زا  مرکا  لوـسر  یـسررب 

: درک نشور 
اهیگتـسب و هکم  اـب  فئاـط  اریز  تسین  تیحالـص  ياراد  دوش  توعد  زکرم  هکنیا  يارب  فئاـط  هک  درک  فشک  ص )  ) مرکا لوـسر   - 1

. تشاد راوتسا  ياهدنویپ 
ثیح زا  یکیدزن ، هطـساو  هب  ار  اجنآ  تینما  هلاسم  نیمه  دوبن و  رود  اجنآ  زا  لیم  لهچ  زا  شیب  دودـح  رد  زین  ییایفارغج  رظن  زا  هکناـنچ 

. تخادنایم رد  رطخ  هب  نانآ  نایغط  یشکرس و  شیرق و  موجه 
هنتف تلعب  يو  توعد  دـندرکیم و  هرـصاحم  ار  وا  اریز  ددرگ  راد  هدـهع  ار  توعد  غیلبت  نانمـشد  ناـیم  رد  دوخ  وا  هک  دوبن  حالـص   - 2

(. 13  ) دیسریمن وا  یهاگآ  هب  نانآ  رد  نآ  ریثات  یسررب  تفاییمن و  راتفگ  تصرف  دیدرگیم و  وربور  تسکش  اب  ینیچ  نخس  يزیگنا و 
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مدرم زا  نت  شـش  هک  یماـگنه  تفرگرـس و  زا  شـشوکدیسر  ارف  جـح  مسوم  هک  یماـگنه  ص )  ) هللا لوـسر  مینیبیم  هک  دوـب  ور  نیا  زا 
یماگنه هک  دندرک  دای  دـنگوس  دـندروآ و  نامیا  وا  هب  سپ  دومرف ، توعد  زاغآ  تفر و  نانآ  یگدـنیامن  تئیهدزن  دـندمآ  مهارف  برثی 
یمیظنت لمع  نیرتریطخ  دارفا ، نآ  ندرک  عناق  رد  هللا  لوسر  قیفوت  دـننک . راک  وا  تلاسر  هار  رد  دنتـشگزاب  شیوخ  راید  هب  کـی  ره  هک 

. تشادرب رد  مالسا  خیرات  رد  ار  هللا  لوسر 
درک و عامتجا  هنایفخم  ابیرقت  نانآ  اب  هچ ، درکیم  نیمات  ار  يدوصقم  هکلب  دوبن  یفداصت  يراک  نت ، شـش  نآ  اب  وا  تاقالم  تسناد  دیاب 

لمع هنوگ  نآدـب  یگدـنیامن  ياهتئیه  ریاس  اب  دومن  زاغآ  ار  راکـشآ  توعد  یتقو  اما  تشاد . ياپ  رب  ار  عاـمتجا  نآ  دودـحم  ياهدـع  اـب 
. درکن

كاندرد هبرجت  اب  هوالعب  دیـشوپ . مشچ  نآ  زا  ناوتیمن  هک  تشاد  يرایـسب  لـئالد  جـح ) مسوم   ) تقو ندـیزگرب  عاـمتجا و  ندوب  يرس 
. دوب هدمآ  تسد  هب  ناوارف  ياههبرجت  نآ  زا  دوب و  کیدزن  دوب ، هدنزومآو  رابرپ  هک  فیاط 

هکم زا  ییایفارغج  رظن  زا  راید  نآ  هک  دوب  راودـیما  نیا  هب  برثی  شنیزگ  رد  داد و  رییغت  هعماج  هاـگیاپ  هب  تبـسن  ار  دوخ  هطخ  هللا  لوسر 
يارب زین  برثی  اما  تسا . ناما  رد  شیرق  یناهگان  یپایپ و  تالمح  زا  لحم  نآ  رد  اذل  دراد . هلصاف  اجنآ  اب  لیم  زا 250  شیب  تسا و  رود 

ار اـجنآ  دوـهی ، جرزخ و  سوا و  نینکاـس  نیب  ياهلیبـق  ياـهدروخ  ودز  ینـالوط  هقباـس  اریز  تشاد  یگداـمآ  دوـش  توـعد  زکرم  هکنیا 
. دنک یگداتسیا  مالسا  شزو  لباقم  رد  تسناوتیمن  هکنانچ  دندوب  ادج  رگیدکی  زا  یعامتجا  رظن  زا  هک  دوب  هتخاس  ياهقطنم 

دزاس و نک  هشیر  ناـماس  نآ  زا  یلکب  ار  یندـشان  لـح  تخـس و  ياهبـصعت  نآ  هک  دوب  يرکف  اـی  یـصخش  راـظتنا  رد  راـید ، نآ  ییوگ 
دـندوب و راجن  ینب  زا  برثی  رد  مرکا  لوسر  ییاد  دـنچ  روما ، نیا  رب  هوالع  دـشیدنا . ياهراچ  ار  اهداژن  اههورگ و  یندـشان  لـح  لکـشم 

. تسا اجنآ  رد  ص )  ) مرکا لوسر  ردام  ردپ و  ربق  هک  دنتسنادیم  زین  دنتسنادیم و  ار  بلطم  نیا  زین  برثی  مدرم  دوخ 
هب هک  ناس  نآ  مرکا  لوسر  راب  نیا  تشاد . طلـست  ماش  هکم و  یناگرزاب  هار  رب  دوب و  رگناوت  يدام  تاـناکما  رظن  زا  برثی  نیا ، رب  نوزفا 
رد دومرف و  يراد  دوخ  میقتـسم  روط  هب  تیلاعف  زا  هکلب  تشاد  داـی  هب  ار  فئاـط  كاـندرد  هبرجت  تفرن و  برثی  هب  اصخـش  تفر  فئاـط 

رتدوز ار  راک  جیاتن  تشاد و  هدیاف  رتشیب  شور  نیا  درک . دامتعا  هنیدم  مدرم  دوخ  هلیسو  هب  ینید  ياهشزومآ  مالـسا و  توعد  ندنکارپ 
شیب اجنآ  مدرم  طیارش  رهش و  نآ  طیارش  هب  دنتخانـشیم و  نارگید  زا  رتهب  ار  دوخ  راید  هنیدم  مدرم  اریز  داد . تیعقاو  تروص  راظتنا  زا 
نامگ کش و  هب  نانآ  هرابرد  سکچیه  تشاذـگ و  ار  ریثات  نیرت  قیمع  ناشنارای  اجنآ و  مدرم  رد  زین  اهدـعب  دنتـشاد  یهاگآ  سک  رهزا 

. دنتخانشیم ار  نانآ  همه ، طیحم  نآ  رد  اریز  داتفایمن 
ینابم توعد و  هک  دوب  یلماوع  طیحم و  داجیا  وج و  ندرک  هدامآ  راصنا ، لمع  زا  و  نت ، شـش  نآ  تیلاـعف  زا  ص )  ) مرکا لوسر  فدـه 

. دنک دییات  ار  نآ  دیدج 
رد دـندمآ . مهارف  نیتسخن  هبقع  ینعی  هبقع )  ) کنت يداو  رد  برثی  یلاها  زا  نت  هدزاود  اب  مرکا  یبن  دیـسر ، ارف  جـح  مسوم  هک  یماـگنه 

تـشگزاب مزاع  هک  یماگنه  دنـشوکب  یمالـسا  توعد  رـشن  رد  هک  دـنتفریذپ  دـندرک و  راکـشآ  ار  شیوخ  نامیا  روبزم  صاخـشا  اـجنآ 
میلعت هنیدم  یلاها  هب  ار  مالسا  هک  داد  نامرف  دوب  باحصا  نیرت  قیال  زا  هکم  نیملـسم  نیب  رد  هک  ار  ریمع  نب  بعـصم  هللا ، لوسر  دندوب ،

بعـصم دنک . داجیا  مظنم  يورین  هنیدم  لها  فوفـص  رد  رون  نیا  نداد  راشتنا  يارب  نانآ  زا  دـنک و  عیاش  نانآ  نیب  ار  نید  ماکحا  هداد و 
ار ياهدـع  هک  دـش  رومام  بعـصم  هلمجلاب  دـنرادیم . اور  ناناملـسم  رب  رازآ  هجنکـش و  هیام  هچ  تیلهاـج  ياوق  شیرق و  هک  تسنادیم 

(. 14  ) دنرب راک  هب  ار  تقد  لامک  مالسا  رشن  رد  دننک و  مادقا  دنناوتیم  هک  نادنچ  همه ، دنک و  تیبرت 
: راک لیاوا  رد  هکم  رد  هک  یمدرم  نایم  رد  هک  ناس  نآ  مه  ریمع  نب  بعصم 

اب دندشیم و  رو  هلمح  نیملسم  هب  شیرق  هک  یمایا  اب  ندوبرصاعم  نید و  ملاعم  هب  نتـشاد  یهاگآ  ثیح  زا  دوب ، فورعم  دندروآ  مالـسا 
یهدنامزاس یلمع و  ياهشور  عاونا  هب  هوالعب  تشاد . ترهش  زین  دنتشادیم ، اور  رازآ  هجنکـش و  عاونا  هکم  نیملـسم  رب  یلهاج  ياهورین 
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(. 15  ) تشاد یهاگآ 
هک ياهدعو  زا  دوخ و  نامیا  زا  دیدج  ناگدیورگ  نآ  ات  دوب  ینیمـضت  هدـع  نآ  هب  نداد  مظن  يارب  تعامج  نآ  شیپاشیپ  بعـصم  ندوب 

مسوم ود  نایم  مامت  لاس  کی  ندش  يرپس  صوصخب  دننکن . یچیپرـس  دندوب  هداد  مالـسا  رـشن  روظنم  هب  دیفم  ياهراک  نداد  ماجنا  يارب 
دنتـشادن و لماک  شزومآ  اریز  دننکن  عافد  دوخ  نید  زا  دنک و  تسـس  ار  نانآ  مزع  هک  دشیم  ثعاب  دـیاش  هدـنیآ  لاس  لاس و  نآ  جـح 

یلاع حطس  هب  رگید  ياهدع  ندرک  ناملسم  ندرک و  عناق  يارب  ات  دنتشادن  نآ  زا  یلماک  تخانش  دندوب و  هدیمهفن  ار  مالسا  بلاطم  اقیمع 
. دنشاب هدیسر  تردق  مهف و  زا 

اهتعامج و نیب  دـنویپ  طابـضنا و  ندوبن  دـیدرگیم و  رجنم  یعامتجا  هورگ و  هنوگ  ره  ییادـج  کـیکفت و  هب  راـچان  مظنم ، هطبار  ندوبن 
. تفرگ نایاپ  نانآ  تسکش  هب  نآ ، دارفا  ششوک  یگدنکارپ 

اهتشون یپ 

. دعب تاحفص  ج 1 ص 240 و  ماشه ، نبا  هریس   - 1
.261 ج 1 ص 249 -  ماشه ، نبا  هریس   - 2

ص 283. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس   - 3
ماشه نبا  هریس   - 4

ص 84. یملاظلا ، رفعج  دمحم  مالسا ، رد  یسایس  هقف   - 5
ص 99. یطوبلا ، ناضمر  دیعس  دمحم  رتکد  هریسلا ، هقف   - 6

. قباس ردصم   - 7
. هریسلا هقف  زا  يراخب  لقن  هب   - 8

رازآ همهنیا  دوخ  نید  ظـفح  يارب  قباـس  مدرم  هک  تسا  نیا  روظنم  ج 1 ص 185 . ماشه ، نبا  هریـس  ج 2 ص 344 و  يربط ، خـیرات   - 9
م) . ) دیرادن تمواقم  فیفخ  ياهرازآ  نیا  لباقم  رد  امش  دندیدیم و 

. هریسلا بیذهت  ماشه و  نبا  هریس   - 10
ص 196. ج 1 ، دعسلا ، تاقبط   - 11
ج 1 ص 420. ماشه ، نبا  هریس   - 12

ج 1 ص 196. دعس ، نبا  تاقبط   - 13
هعجارم ص 171  دیدج ، پاچ  هیرصع » ةرظن  دمحم   » باتک رد  مورک  نیسح  هتـشون  میظنتلا » ةروثلا و  ۀیرظن   » هب لاقم  لیـصفت  يارب   - 14

. دوش
1 ص 428. ج ، ماشه ، نبا  هریس   - 15

يزکرم هاگیاپ  هب  لاقتنا  ترجه و 

جح اب  هک  دـندوب  هارمه  وا  اب  هنیدـم  ناناملـسم  زا  رایـسب  یهورگ  تشگزاب و  هکم  هب  دـعب  لاـس  جـح  مسوم  رد  ریمع  نب  بعـصم  هاـگنآ 
. دندوب هدمآ  نوریبدوخ  موق  كرشم  ناراذگ 

اهراک زا  نآ  رد  داد و  لیکشت  یعامتجا  جح ، مسوم  نایاپ  زا  سپ  برثی  نیملسم  هللا و  لوسر  نیب  دیآ ، رد  هکم  هب  هک  شیپ  ناز  بعصم 
يارب هنیدم  یمومع  وج  دوب و  هدش  هدوزفا  ناناملسم  هدع  رب  تقو  نآ  زا  تفگ . نخس  یمالـسا  توعد  ياهتفرـشیپ  زاو  دوخ  ياهتیلاعف  و 
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. تشاد یگدامآ  هللا  لوسر  ندمآ 
یماگنه تشاذگ  هدعو  ( 1  ) قیرشت مایا  طساوا  رد  هبقع  ردام  اب  هللا  لوسر  : » هک تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  بعک  زا  قاحسا  نب  دمحم 

شیوخ ناوراک  رد  دوخ  موق  اب  بش  نآ  رد  دوب ، هتـشاذگ  هدـعو  ام  اب  ادـخ  لوسر  هک  دوب  یبش  میدـش ، غراف  جـح  ندروآ  ياـجب  زا  هک 
، کـبک دـننام  میدـش و  نوریب  میتشاد  هللا  لوسر  اـب  هک  یهاـگ  هدـعو  يوس  هب  دوخ  ناوراـک  زا  هاـگنآ  تشذـگ . بش  زا  یثلث  اـت  میتفخ 

«. میدوب نز  نت  ود  درم و  نت  هس  داتفه و  ام  میدمآ و  مهارف  دوب  هبقع  کیدزن  هک  ياهرد  رد  ات  میدرکیم  تکرح  مارآ  مارآ  كانمیب و 
بلطملا دبع  نب  سابع  وا  يومع  دمآ و  ام  دزن  ات  میدنام  هللا  لوسر  راظتنا  هب  میدمآ و  مهارف  هرد  رد  : » داد همادا  نینچ  قاحـسا  نب  دمحم 

ص)  ) وا اب  زین 
نخـس نانآ  اب  هللا  لوسر  سپـس  نیزگرب . دوخ  يارب  يدنـسپیم  ار  کی  ره  ام  زا  دنتـشاد  راهظا  دنتفگ و  نخـس  وا  اب  موق  نآ  هاگنآ  دوب .
یطرش هب  مدنبیم  نامیپ  امش  اب  تفگ : هاگنآ  دومرف . بیغرت  مالـسا  هب  ار  نانآ  دومن و  اعد  ادخ  هاگـشیپ  ردو  درک  توالت  نآرق  تفگ و 

زا ینابیتشپ  يارب  ایآ  هک  دیسرپ  نانآ  زا  و  (« 2  ) دیراد رذح  رب  نآ  زا  زین  ارم  دینکیم ، عنم  نآ  زا  ار  دوخ  نادنزرف  نارسمه و  هچنآ  زا  هک 
؟ هن ای  دناهدامآ  دیآیم  رب  راک  نیا  زا  هک  ییاه  يراتفرگ  همه  ندرک  لمحت  نید و  هار  رد  وا  هب  نداد  يرای  وا و 

«. دنشاب وا  اب  دماشیپ  ره  رد  ینعی  هایس  خرس و  گنج  رد  هک  درک  تعیب  اهنآ  اب  رخآ  هبقع  رد  هللا  لوسر  : » تفگ ماشه  نبا 
هب دندرک و  تقفاوم  همه  داد . تشهب  هدعو  دـهع  هب  يافو  شاداپ  هب  ار  نانآ  تسب و  نامیپ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  موق  اب  درک و  دـهع  دوخ  اب  »

(« 3  ) دندرک دای  دنگوس  گرم  ای  يزوریپ  دح  رس  ات  وا  ینابیتشپ 
زا راک  همه  رد  اه ، یشوخان  رد  تیلاعف و  هافر و  رد  یناسآ و  یتخـس و  رد  هک  میتسب  گنج  نامیپ  هللا  لوسر  اب  : » دیوگ تماص  نب  ةدابع 

اجک ره  مینکن و  دربن  وا  ناسک  اب  راک  چیه  رد  هک  میداد  لوق  میتفرگ و  هدهع  رب  تشاد  نامیپ  نآ  هک  هجیتن  ره  میـشاب و  وا  اب  لد  ناج و 
. میسارهن هدننک  شنزرس  چیه  شنزرس  زا  میئوگ و  قح  هب  نخس  میشاب  هک 

: دوب قح  لوق  نیا  دیدرگ ، لزان  یمارگ  لوسر  رب  گنج  هزاجا  نآ  رد  هک  ياهیآ  نیتسخن 
هللا انبر  اولوقی  نا  الا  قح  ریغب  مهراید  نم  اوجرخا  نیذلا  ریدقل ، مهرصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا 

،39 جح - 
زا هک  نانآ  تساناوت ، اهنآ  يرای  هب  يادخ  تسا و  هدـش  هداد  تزاجا  دوشیم  متـس  نانآ  هب  دـنریگیم و  رارق  گنج  دروم  هک  نانآ  هب  )

(. تسا ام  يادخ  هللا  دنیوگیم  هکنآ  زج  دنتشادن  يریصقت  دندش و  هدنار  نوریب  قح  فالخ  رب  دوخ  راید 
نایم رد  دوب  نآ  یپ  رد  هک  ار  دوخ  فده  هک  دوب  هدومرف  ردـقم  نینچ  ص )  ) دوخ هداتـسرف  يارب  دـنوادخ  اه ، شـشوک  نآ  همه  زا  سپ 

. دبایب برثی  نایماح 
دوجو هب  كاخ  هحفص  هب  مالسا  يارـس  نیتسخن  اجنآ  رد  دومرف و  ترجاهم  برثی  هب  دمآ  دورف  ناناملـسم  رب  هک  اهالب  اهباذع و  زا  دعب 

. دروآ دوجو  هب  ار  نآ  هک  دوب  سک  نیتسخن  هللا  لوسر  دوب و  یتزاجا  نذا و  ( 4  ) یمالسا تلود  روهظ  يارب  دادیور  نیا  هک  انامه  دمآ و 
وا يادخ  دوب و  رادیدپ  شنشور  هرهچ  رد  يدونـشخ  دنتفر ، نوریب  هللا  لوسر  رـضحم  زا  نت  داتفه  نآ  یتقو  : » دیوگ تاقبط  رد  دعـس  نبا 

ناکرـشم یتقو  ناسر . کمک  دندوب  یمدرم  مه  دوب ، رایـسب  ناشدادـعت  مه  دـندوب ، رازراک  نادرم  مه  هک  دومرف  ایهم  یموق  تردـق و  ار 
دننام سکچیه  زور  نآ  ات  هک  دنتشاد  اور  ياهجنکش  رازآ و  نانچ  نانآ  هرابرد  دنور ، نوریب  راید  نآ  زا  دنهاوخیم  نیملسم  هک  دنتسناد 
. دننک رایتخا  ترجه  راید  نآ  زا  ات  دندیبلط  تصخر  دندرب و  تیاکش  ص )  ) ترضح رب  هعقاو  نیزا  باحصا  سپ ، دوب  هدیدن  ار  نآ 

سک ره  سپ  تسا . برثی  نآ  مهد و  یهاگآ  درک  دیهاوخ  ترجه  اجنآ  هب  هک  ییارس  زا  ار  امـش  : » دومرف ص )  ) تلاسر ترـضح  هاگنآ 
دندومن رظن  لدابت  رگیدکی  اب  دندرک و  تقفاوم  دندیدرگ و  هاگآ  موق  و  دـنک » تکرح  اجنآ  يوس  هب  دور  نوریب  راید  نیزا  هک  تسنآ  رب 

(5  ) دنتشاد ناهنپ  ار  راک  نآ  دنتفر و  نوریب  رهش  زا  و 
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هک ار  مدرم  ياههعیدو  دورب و  هکم  هب  وا  تمیزع  زا  سپ  هک  داد  نامرف  وا  هب  تفر و  بلاط  یبا  نب  یلع  ماـما  يوس  هب  ص )  ) مرکا لوسر 
(6  ) دنادرگزاب نآ  نابحاص  هب  دشابیم  مرکا  لوسر  دزن 

نآ لتق  ددـص  رد  دـندرک و  عامتجا  هللا  لوسر  هناـخ  رد  رب  ناکرـشم  دوب و  کـیرات  یبش  دومرف ، ترجاـهم  ص )  ) مرکا یبن  هک  بش  نآ 
. دندمآرب مرکم  لوسر 

هریچ نانآ  رب  تقوم  یباوخ  يادخ ، تفر و  نوریب  ناکرـشم  نایم  زا  دـیدرگ و  ادـج  وزا  تفخ  وا  رتسب  رد  یلع  هک  سپ  ناز  ادـخ  لوسر 
(. 7  ) دسرن وا  هب  ناکرشم  زا  يرش  چیه  هک  دوب  هداد  نانیمطا  ار  دوخ  لوسر  دوب و  هتخاس 

عمتجم نآ  رد  دروآ و  يور  یمالسا  عمتجم  لیکشت  هب  اج  رب  ياپ  راوتسا و  دیزگ ، تماقا  اجنآ  رد  دیسر و  برثی  هب  مرکا  لوسر  هکنیمه 
رد تشاد  طابترا  عمج  نآ  رب  ییاورنامرف  هب  هک  ار  يرواد  يرادا و  يداـصتقا و  یـسایس و  نوئـش  ماـمز  دـئاق ، نیتسخن  ناونع  هب  دـیدج ،

. تفرگ تسد 
مـسجت شیرق  رد  هک  ار  تیلهاج  يورین  ات  دومرف  تردابم  داهج  ناکرـشم و  اب  ییورایور  هب  دیناود ، هشیر  هنیدم  رد  مالـسا  هکنآ  زا  سپ 

. درادرب نایم  زا  دنک و  رود  یمالسا  توعد  زا  ار  نآ  ریثات  رطخ و  دهد و  رارق  موجه  دروم  دوب  هتفای 
نیب تموکح  هلاسم  دوب و  راوتسا  عطاق و  یسب  هلحرم -  نیرد  دیدرگیم - ، وربور  دوهی  ناکرـشم و  اب  یتقو  ص )  ) ادخ لوسر  هک  انامه 

. تفریم راکب  يریگتخس  راشف و  روز و  درکیم ، باجیا  رما  هک  اج  ره  دوب و  گنج  شکاشک و  عوضوم  تیلهاج ، مالسا و 

توعد هدنیآ  دروم  رد  مرکا  لوسر  عضوم 

هراشا

ص)  ) مرکا یبن  ینیشناج  هلاسم ، نیا  مینک . یسررب  دناهدرک ، فالتخا  نآ  رد  ناناملسم  هک  ار  مهم  گرزب و  ياهلاسم  دیاب ، ثحبم  نیرد 
هک دشاب  يروط  میزادرپیم ، نآ  قیقحت  هب  ثحب  نیرد  هک  ار  مظعا  لوسر  عضوم  دیاب  دـشابیم . وزا  سپ  نآ  يربهر  توعد و  هدـنیآ  و 
نآ يریگ  لکـش  زا  درک و  یگدیـسر  دـیاب  دوب ، راد  هدـهع  ار  نآ  يربـهر  ص )  ) وا هکار  توعد  هلاـسم  میروآ و  تسد  هب  نآ  زا  هجیتـن 

. تفرگ یقطنم  هجیتن  دنتسیزیم ، نآ  وج  رد  مدرم  هک  یطیارش  عون و  عامتجا و 
ار وا  گرم  ( 8  ) تفگ زاب  ار  بلطم  نیا  حوضو  اب  عادولا » ۀـجح   » رد تسا و  کیدزن  لجا  هک  تسنادیم  تافو  زا  شیپ  راوگرزب  ربماـیپ 

رگا یتح  دـشیدنیب . دوخ  زا  سپ  توعد  هدـنیآ  هلاسم  رد  ات  تشاد  یفاک  تصرف  سپ  دوبن . یناـهگان  ص )  ) يو تاـفو  درکن و  ریگلفاـغ 
لوسر نآ  هک  مینیبیم  زاب  میـشوپب ، مشچ  زین  یحو  قیرط  زا  ندـش  هاـگآ  یهلا و  تیاـعر  زا  میرگن و  رظن  رد  مه  ار  یبیغ  طاـبترا  لـماع 

. تسا هدوب  هاگآ  شیوخ  تلحر  یکیدزن  زا  ص )  ) دئاق
هتـشاد يور  شیپ  رد  ار  نکمم  هار  هس  زا  یکی  هدیدیم و  ینـشور  هب  ار  توعد  هدـنیآ  مرکا  یبن  هک  تسناد  ناوتیم  عالطا  نیا  وترپ  رد 

. تسا

تسخن هار 

هراشا

افتکا دوخ  یناگدـنز  نامز  هب  نآ  هیجوت  توعد و  يربهر  ردو  دـنک  ذاختا  یفنم  عضوم  توعد  هدـنیآ  دروم  رد  تسناوتیم  مرکا  لوسر 
. دراذگاو فداصت  لاوحا و  عاضوا و  هب  ار  هدنیآ  دزرو و 
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اب کیچیه  هک  ددرگیم  یشان  رما  ود  زا  یکی  زا  لمع  هوحن  نینچ  اریز  درک  ضرف  ص )  ) مرکا یبن  دروم  رد  ناوتیمن  ار  یفنم  لمع  نیا 
. تسا هتشادن  بسانت  ترضح 

لوا هلاسم 

توعد ناشطیحم  رد  يدوزب  هک  یتما  درادـن و  يریثات  توعد  هدـنیآ  دروم  رد  لاـمها  یفنم و  یبلـس و  دروخرب  هک  بلطم  نیا  هب  داـقتعا 
. دیامن نیمضت  ار  فارحنا  زا  يریگولج  دنک و  ینابیتشپ  توعد  زا  دناوتیم  ددرگیم  عقاو 

دورب نیب  زا  وا  زا  سپ  توعد  هک  تسا  هدوبن  ینارگن  ياـج  ص )  ) مرکا لوـسر  رظن  زا  هک  تشادـنپ  نینچ  تسا  نکمم  رگید  تراـبع  هب 
. درک دهاوخ  يریگولج  فارحنا  زا  داد و  دهاوخ  همادا  ار  حیحص  توعد  تما  هک  تسا  هتشاد  نیقی  شترضح  هکلب 

رد هک  دوـب  نیا  مکح  هب  توـعد  هچ  دراد ، تلـالد  نآ  فـالخ  رب  روـما  تعیبـط  هکلب  تسین ، تسد  رد  یلیلد  يداـقتعا  نینچ  تیعقاو  رب 
هدوب تیلهاج  نارود  ياههشیر  همه  ندنکرب  نب  خـیب و  زا  تما و  نتخاس  شفدـه  تسا و  هدوب  یبالقنا  هدـننک و  نوگرگد  یلمع  زاغآ ،

رد هعماج  نآ  درکیم  كرت  يزیر  همانرب  هنوگچیه  نودـب  ار  عامتجا  نآ  دـئاق  دـنام و  یهت  نآ  ربهر  زا  عامتجا  تحاس  یتقو  سپ  تسا .
. تفرگیم رارق  رطخ  نیرتگرزب  ضرعم 

هب تفرگیم . همشچرس  قباس  يزیر  همانرب  هنوگچیه  نودب  ءالخ ، اب  ییوربور  زا  اتعیبط  هک  دشیم  رهاظ  ییاهرطخ  عضو ، نینچ  رد  فلا :
تشادیم او  ار  تما  دیدرگیم و  لصاح  لبق  زا  نتـشادن  همانرب  ءالخ  اب  ندش  وربور  تعیبط  زا  هک  تفاییم  دوجو  يرطخ  رگید  ترابع 

تشادن راک  نیا  يارب  یلبق  شور  موهفم و  چیه  دنک و  ذاختا  يروف  یعضوم  مرکا  یبن  نداد  تسد  زا  ینعی  گرزب  تبیـصم  نآ  هیاس  رد 
دوخ راک  رد  درکیم و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دـیدرگیم ، هجاوم  ص )  ) مرکا یبن  توف  اب  همانرب ، نتـشاد  نودـب  تما  یتقو  هصالخ  و 

. دنامیم ورف 
لوسر يارب  درک  ذاختا  توعد  ظفح  يارب  دـیاب  هک  ار  یـشور  هک  دوب  هدیـسرن  ياهجرد  هب  بتکم  دروم ، نانچ  رد  هکنیا  رگید  رطخ  ب :

نارجاهم و میـسقت  ساسا  رب  هک  یتاضقانت  رب  دوش و  نیماـت  یگنهاـمه  توعد ، يارب  بتکم  بوچ  راـهچ  ردو  دـنک  نیمـضت  ص )  ) مرکا
. دبای هبلغ  دوب ، هدرک  نیمک  نیملسم  سوفن  يایاوز  رد  هنیدم  هکم و  ای  برع  ریاس  شیرق و  ای  راصنا 

تایح رد  دندوب و  هدش  ناهنپ  یمالـسا  باقن  تشپ  رد  دندرکیم و  مالـسا  هب  رهاظت  هک  دـشیم  یـشان  یهورگ  دوجو  زا  رگید  رطخ  ج :
. دندیزرویم ینمشد  مالسا  اب  هتسویپ  راوگرزب ، یبن 

ناوتیم میئازفیب  نانمشد  نآ  رب  دندروآ ، مالسا  يراچان  زا  دندش و  میلـست  مالـسا  يزوریپ  زا  سپ  هک  ار  یناسک  زا  يرایـسب  دادعت  یتقو 
هدرتسگ یتیلاعف  هب  ات  دـنتفای  یتصرف  ناـهگان  مرکا  یبن  توف  زا  سپ  اریز  دز . نیمخت  دـننک  داـجیا  دنتـسناوت  اـههورگ  نیا  هک  ار  يرطخ 

. دننک يزاتکرت  لاب  غارف  هب  یهت ، دئاق  زا  یتحاس  رد  دوب و  هدنام  یلاخ  ربهر  يربهر و  زا  هک  ياهعماج  رد  دنتسناوتیم  دننز و  تسد 
زا سپ  تیعـضو  ندوب  كانرطخ  اذـل  درکیم . دـیدهت  ار  توعد  جراخ  زا  کیدزن  رود و  ياهروشک  اهتردـق و  لـثم  ییاـهرطخ  هوـالعب 

ص)  ) مرکا یبن  تافو 
. ءایبنالا متاخ  رظن  زا  دسر  هچ  دشاب ، ناهنپ  دادیم  ماجنا  یتدیقع  راک  هک  يربهر  رظن  زا  هک  دوبن  يزیچ 

هب مدرم  دـشیمن ، کسمتـسم  دـتفین  هقرفت  رد  تفالخ  ینیـشناج  باب  رد  یمالـسا  هعماـج  تما و  وا  زا  سپ  هک  ینعم  نیا  هب  رکب  وبا  رگا 
تیزکرم مغریلع  تما -  ناـیم  رد  هفیلخ  نیـشناج و  دوجو  مدـع  زا  دـنتفگیمن : ناـیوگ  نینمؤملا  ریما  دـندرکیمن و  موـجه  رمع  يوـس 

رمع یفرط  زاو  ریذپب . ار  تفالخ  شیدنیب و  دوب . هدروآ  تسد  هب  يدودح  ات  مرکا  یبن  تافو  زا  سپ  مالسا  تما  هک  یعامتجا  یـسایس و 
. دنارذگ هحلاصم  هب  دوخ  نیب  ار  تفالخ  هک  درکیمن  نییعت  ار  رفن  شش  درکیم ، ساسحا  ار  رطخ  هک  يدوجو  اب  زین 
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رکبوبا اب  تعیب  باب  رد  زین  رمع  تساوخیم و  شزوپ  دوب  هدیناسر  روهظ  هب  تفالخ  نتفریذپ  زا  هک  یباتـش  زا  انادـجو  اصخـش و  رکب  وبا 
(. 9  ) تشاد ظوفحم  نآ  رش  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  دوب  یهابتشا  وا  اب  تعیب  تفگ :

تشاد هدهع  رب  تما  هک  ار  يزاس  نوگرگد  لمع و  ياهتـساوخ  عضوم و  تعیبط  مرکا ، ربماغیپ  توعد و  ربهر  هک  تسا  یهیدب  همهنیا  اب 
دـیمهفیم و همه  زا  رتهب  درکیم ، كاردا  همه  زا  شیپ  ار  هلئـسم  یفنم  رطخ  و  دوب ، هتـسر  تیلهاـج  دـیق  زا  هزاـت  رکبوبا  ریبـعت  رب  اـنب  هک 

. تفاییم رد  همه  زا  رتقیمع 

مود هلئسم 

تسا و هدادیمن  یتیمها  دوخ  تافو  زا  سپ  عامتجا  يزاس  نوگرگد  توعد و  هدـنیآ  لـباقم  رد  ربهر  هک  درک  روصت  نینچ  تسا  نکمم 
هدرکیمن ششوک  روبزم  رطخ  لباقم  رد  توعد  ظفح  يارب  یفنم ، شور  نیا  رطخ  هب  هجوت  دوجو  اب  تسا و  هدربیم  راک  هب  یفنم  شور 

نیا زج  تسیرگنیم و  حلـصم  رظن  اـب  توـعد  هب  وا  هچ ، درادـب . نوـصم  رطخ  زاو  دـنک  راوتـسا  ار  توـعد  نـیا  هـک  هدوـمنیمن  یعـس  و 
يزیچ نیا  زج  دیوج . دوس  نآ  ياهدرواتسد  زا  ددرگ و  دیفتـسم  نآ  زا  ات  دنک  تظفاحم  ار  نآ  تسا  هدنز  یتقو  ات  طقف  هک  تساوخیمن 

یهجوت وا  هک  درک  روصت  نینچ  ناوتیم  هصالخ  تشادـن . یتیانع  دوخ  تاـفو  زا  سپ  توعد  هدـنیآ  یناـبیتشپ  هبو  تخانـشیمن  مهم  ار 
. دمآ دهاوخ  هچ  توعد  رس  رب  وا  تافو  زا  سپ  هن و  ای  دنکیم  ینابیتشپ  وا  توعد  زا  هدنیآ  راگزور  هک  دومرفیمن 

ضرف یبتکم  ناربـهر  رگید  دـننام  ار  وا  مینکن و  هجوت  زین  ادـخ  اـب  وا  طاـبترا  مرکا و  یبـن  توبن  تیفیک  هب  رگا  یتـح  يدروم ، نینچ  رد 
ثیح زا  ص )  ) دئاق لوسر  دـننام  ار  سکچیه  یبتکم  ناربهر  خـیرات  هچ  دـنکیمن . قدـص  راوگرزب  نآ  هرابرد  ریـسفت  نیا  مه  زاب  مینک ،

رد میـسانشیمن  یناگدنز  مد  نیـسپاو  ات  فده  هار  رد  نتـشیوخ  ندرک  ینابرق  يراکادف و  توعد و  يارب  یگتـشذگ  دوخ  زا  صالخا و 
ندش لخاد  يارب  ار  هماسا  هاپـس  دوب و  هدرک  میظنت  ار  نآ  همانرب  دربیم و  رـس  هب  گنج  نادیم  هشیدـنا  رد  دوب ، گرم  رتسب  رد  هک  یلاح 

(. 10  ) دوب هدومرف  هدامآ  گنج  نادیم  رد 
ياهسفن رد  دشاب و  هدرک  تیمها  فرص  هجرد  نیا  ات  دوب ، طبترم  توعد  هب  هک  یگنج  يایاضق  زا  ياهیضق  رد  مرکا  لوسر  یتقو  سپ ،

يارب تسا و  هتشادن  یمغ  توعد  هدنیآ  زا  هک  درک  روصت  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب ، هشیدنا  رد  توعد  شرتسگ  ظفح و  يارب  نیـسپاو 
.؟ دشاب هدرکن  میظنت  ياهمانرب  تفریم ، نآ  دادیور  راظتنا  هک  ییاهرطخ  زا  دوخ ، تشذگرد  زا  سپ  توعد  تمالس  ظفح و 

ار لاحترا  هک  هاگنآ  ص )  ) ربمغیپ دـشاب . هدومرف  ذاختا  یفنم  عضوم  توعد  هدـنیآ  لباقم  رد  هک  تسا  ضرف  نیا  زا  رود  مظعا  دـئاق  سپ 
: دومرف دندوب  رضاح  باطخ  نب  رمع  هلمج  زا  ینادرم  وا  يارس  رد  هک  یلاح  دومرف ، ساسحا 

(«. 11  ) دیدرگن هارمگ  نم  زا  سپ  ات  مسیونب  يزیچ  امش  يارب  ات  دیروایب  نم  يارب  تاود  فتک و  ناوختسا  »
هدنیآ ياهرطخ  هب  ص )  ) وا هک  دنکیم  نیا  رب  تلالد  ینشور  لامک  اب  تسا  لصاح  قافتا  نآ  تحـص  لقن و  رد  هک  ربمایپ  شـشوک  نیا 

يدوبان ندـش و  یـشالتم  زا  توعد  ینابیتشپ  يارب  فارحنا و  زا  تما  ظفح  يارب  نتـشاد  هماـنرب  ندوب  يرورـض  هب  اـقیمع  دیـشیدنایم و 
. تسا هتشاد  هجوت 

اهتشون یپ 

موس نوتـس  هب   ) موس ناطیـش  هب  ندز  گنـس  دنچ  اجنآ  رد  دنوش و  دراو  ینم )  ) رد دیاب  مارحلا  ۀجحلا  وذ  هام  مهد  زور  ناراذگ  جح   - 1
زورب ار  بش  ینعی  دننک  هتوتیب  ینم )  ) رد دنا  فلکم  مهدزای  بش  رد  رس  ندیشارت  موس  ندرک و  ینابرق  سپس  تسا .) ناطیش  رادومن  هک 
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تسا ناطیش  هس  ره  هب  ندز  گنس  نآ  دنراد و  هفیظو  کی  طقف  تسا  مهدزای  زور  هک  بش  نآ  يادرف  دنرادن . يراک  نیا  زج  دندروآ و 
نآ دنرادن . يراک  باتفآ  بورغ  ات  هکنیا  رگید  دـنوشیم .) هداد  ناشن  کچوک  ینوتـس  تروص  رد  هک  ناطیـش  رادومن  تمالع و  هس  ره  )
زاـب تسا و  مهدزاود  زور  بش  نآ  يادرف  دـنور ) نوریب  دـنناوتیم  زور  هتبلا   ) دـننارذگب ینم )  ) زا دـیاب  زین  تسا  مهدزاود  بش  هک  بش 
اجنآ زا  رهظ  دـننامیم و  ینم )  ) رد رهظ  ات  زورنآ  دنـشاب . ینم )  ) رد رهظ  ات  دـننک و  باـترپ  گنـس  ناطیـش  هس  يوس  هب  هک  دـنراد  هفیظو 

ناطیش هب  نتخادنا  گنس  هب  طوبرم  زین  هبقع  دراد . مان  قیرـشت  مایا  هجحلا ) يذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد و   ) زور هس  نیا  دنوریم . نوریب 
هرمج یلوا و  هرمج  اهنآ  هب  دـننکیم و  باـترپ  گنـس  ناطیـش  رادومن  هس  هب  میتفگ  هکناـنچ  تسا و  نآ  حالطـصا  هبقع ) هرمج   ) تسا و

م) . ) دنیوگ موس ) ناطیش   ) هبقع هرمج  یطسو و 
. دوش هعجارم  ص 166  یطوبلا ، رتکد  زا  هریسلا  هقف  باتک  هب  ریمع  نب  بعصم  یناگدنز  باب  رد   - 2

. يربط ماشه و  نبا  هریس   - 3

. يربط ماشه و  نبا  هریس   - 4

. يربط ماشه و  نبا  هریس   - 5
. قباس ذخام   - 6

 » ص 185 یطوبلا ، هریسلا ، هقف   - 7
. میهدیم عاجرا  ردص  رقاب  دمحم  هتشون  تیالو » رد  ثحب   » باتک رد  یبلطم  هب  ثحب  نیرد   - 8

ج 6 ص 42. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ج 3 ص 200 و  يربط ، خیرات   - 9
. دوش هعجارم  ذخام  رگید  ریثا و  نبا  لماک  هب   - 10

ج 1 يراخب ، حیحص  ج 2 و  ملسم ، حیحص  ج 1 ص 355 و  دمحا ، دنسم  دناهدرک . لقن  ود  ره  ننست  لها  هعیش و  ار  ثیدح  نیا   - 11

مود هار 

یتسرپرـس دیامرف و  ذاختا  تبثم  یباجیا و  عضوم  دـنک و  نیعم  ياهمانرب  دوخ  تافو  زا  سپ  توعد  هدـنیآ  يارب  دـئاق  لوسر  هک  دوب  نیا 
روحم روشک و  رب  تموکح  ساـسا  وا  زا  سپ  اـت  دراذـگ  ناـینب  یبتکم  لـسن  نیتـسخن  رد  يروش  ماـظن  هیاـپ  رب  ار  تما  يربـهر  توعد و 

. ددرگ رارقرب  نآ  تفرشیپ  طخ  رد  توعد ، يربهر 
: تسین ینتفریذپ  ریز  لیالد  هب  زین  هیضرف  نیا 

زا سپ  ار  ییاروش  ماظن  عضو  فدـه  دومرفیم ، ذاـختا  تبثم  یباـجیا و  عضوم  دوخ ، زا  سپ  توعد  هدـنیآ  هب  تبـسن  مرکا  یبن  رگا   - 1
. دشاب هتساخرب  يروش  نآ  زا  هک  دادیم  یسک  هب  ار  يروش  يربهر  دومرفیم و  لابند  دوخ  تافو 

لیـصافت دودح و  نایب  هب  دنتـساوخیم ، ار  يروش  ماظن  هک  یناسک  تما و  ندرک  هاگآ  هب  مرکا ، لوسر  هک  دوب  نیا  رما  نیرت  یهیدب  سپ 
. دریذپب ار  ماظن  نآ  هک  دنک  هدامآ  يروط  يرکف  ظاحل  زا  ار  یمالسا  هعماج  دهدب و  سدقم  ماظن  لکش و  کی  نآ  هب  ات  تخادرپیم  نآ 
ات تثارو  لماع  تورث و  تردق و  نآ ، رد  تشاد و  ياهریـشع  ياهلیبق و  شور  هک  درکیم  یناگدنز  يروط  زورنآ  عامتجا  هک  صوصخب 

. درکیم تموکح  يدایز  دح 
روبزم راک  رگا  دومرفیمن و  یـسررب  ار  نآ  ینوناق  تایئزج  يروش و  ماظن  هب  ندرک  هاـگآ  راـک  مرکا  یبن  هک  تسناد  ناوتیم  یناـسآ  هب 

سکعنم دشاب  ملسم  موصعم  بناج  زا  نآ  رودص  هک  ییاهثیدح  ینعی  روثام ، ثیداحا  رد  هک  دوب  نینچ  یعیبط  تفرگیم  یعقاو  تروص 
تیعقاو لکـش و  ینعم ، نیا  دنک ، ارجا  ار  يروش  ماظن  دوب  فلکم  هک  تما  زاتـشیپ  لسن  نهذ  رد  مک  تسد  ای  تما  نهذ  رد  دـیدرگیم و 

باطخ نب  رمع  هدهع  هب  ار  راک  تفای  تدـش  وا  يرامیب  یتقو  میئوگیم . زاب  دـیکات  هب  ار  رکب  وبا  عضوم  ینعم ، نیرد  تفاییم . یجراخ 
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ياهراک لوئـسم  ار  باطخ  نب  رمع  نم  هک  انامه  دعب ، اما  : » تشون نینچ  وا  دسیونب و  دیوگیم  هچنآ  هک  داد  نامرف  نامثع  هب  تشاذگ و 
.« دیئامن تعاطاوا  زا  دینک و  شوگ  ار  وا  نخس  سپ  مداد  رارق  امش 

؟ ینوچ هللا  لوسر  نیشناج  يا  تفگ  تفر و  وا  دزن  فوع  نب  نمحرلا  دبع 
« دیتساوخ دوخ  صخش  يارب  ار  ماقم  نیا  کی  ره  داتفا و  نات  ینیب  رد  داب  مدیزگرب ، امش  روما  يارب  ار  امـش  زا  يدرم  دیدید  یتقو  تفگ :

لقعت ياراد  يروـش  ماـظن  هک  درکیمن  رکف  هفیلخ  هک  تسا  حـضاو  ناـفلاخم ، هب  ندرک  تشپ  نیا  ندرک و  نیـشناج  کبـس  نیا  زا  (. 1)
. تسا بجاو  نیملسم  رب  وا  نییعت  لوبق  هک  تشادنپیم  تسنادیم و  دوخ  قح  ار  هفیلخ  ندرک  نییعت  !و  دشاب

رد ناناملـسم  رگید  يارب  هکنآ  یب  دـیامن  لـیمحت  ار  نآ  لوـبق  نیملـسم  رب  دـنک و  نییعت  هفیلخ  هک  تسنادـیم  دوـخ  قـح  رمع  نـینچمه 
. دشاب لئاق  یقح  چیه  هفیلخ  ندرک  باختنا 

هزراـبم قطنم  رب  هک  یمومع  هیحور  ار و  هار  نآ  ناناملـسم  نتفریذـپ  دـندیزگرب و  هللا  لوـسر  ینیـشناج  يارب  مود  لوا و  هفیلخ  هک  یهار 
یبن زا  ارچ  هکنیا  زا  دیـسر ، تفالخ  هب  هک  زور  نآ  رد  رکبوبا  فساـت  زاربا  درکیم و  تموکح  هفیقـس  زور  رد  تفـالخ  يارب  ناگدـننک 

(2  ) ددرگ مدرم  راک  يدصتم  یسک  هچ  راوگرزب  نآ  زا  سپ  هک  دندیسرپن  مرکا 
الصا زاتشیپ  لسن  ص ،)  ) مرکا لوسر  تافو  زا  سپ  هک  دراذگیمن  یقاب  دیدرت  ياج  دنادرگیم و  نشور  يدح  ات  ار  بلطم  نیا  همه  اهنیا 

. تشادن ماظن  نآ  هرابرد  يروصت  چیه  تفریذپیمن و  ار  يروش  يار  دیشیدنایمن و  يروش  هب 
دنویپ لوئسم  توعد و  تسرپرس  وزا ، سپ  وا  نارای  زا  راصناو  نارجاهم  یمالسا  هتـساخون  لسن  زا  هک  دومرفیم  ررقم  مرکا  یبن  رگا   - 2

دنک زهجم  هدرتسگ  رکف  تلاسر و  لئاسم  اب  ار  روبزم  لسن  تخاسیم ، راچان  ار  مرکا  لوسر  هتکن  نیا  دـندرگ ، يزاسنوگرگد  راک  نداد 
هک ییاهیراوشد  دیامن و  یـسراو  ار  نآ  دهد و  قیبطت  تیعقاو  اب  ار  دوجوم  تاعالطا  هشیدنا  لمات و  وترپ  رد  دـشیدنایب و  اقیمع  دـناوتب  ات 

يرسک و طوقـس  هک  دوب  هللا  لوسر  هک  مینیبیم  یتقو  صوصخب  دنک . لح  دیدرگیم ، وربور  نآ ، اب  دماشیپ  رارمتـسا و  نایرج  رد  توعد 
دهاوخ ییاشگناهج  عیـسو  يدح  رد  تفای و  دهاوخ  تسد  گرزب  تاحوتف  هب  مالـسا  هدـنیآ ، رد  هک  تسنادـیم  سپ  داد . هدژم  ار  رـصیق 

ياهرطخ زا  ار  تما  دیاب  دنورگیم و  مالسا  هب  هک  دش  دهاوخ  هجاوم   51! یئاههورگ نتخاس  هاگآ  تیلوئسم  اب  مالسا  تما  يدوزب  درک و 
علطم ماـکحا  نآ  زا  ار  مدرم  دـنزاس و  قـبطنم  نآ  تاـیعقاو  اـب  حوـتفم  ياهنیمزرـس  رد  ار  تعیرـش  ماـکحا  دـنزاس و  نـمیا  شرتـسگ  نآ 

. دننادرگ
اب دنتشاد ، یگدامآ  دادعتسا و  اهلسن  همه  زا  شیب  ندش  ینابرق  يارب  دوب و  هدرب  ثرا  هب  ار  توعد  هک  دوب  یلـسن  هتـساخون ، لسن  هکنیا  اب 

. مینیبیمن تشاد  ترورض  نآ  میهافم  قیمع  عیسو و  یهاگآ  هب  توعد ، یتسرپرس  يارب  هک  صوصخم  یگدامآ  زا  ياهناشن  همه  نیا 
رد دـنکیمن  زواجت  ثیدـح  دـص  دـنچ  زا  دـناهدرک  لقن  عیرـشت  هنیمز  رد  ربماـیپ  زا  هباحـص  هک  ار  یـصوصن  همه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

زاغآ زا  ص )  ) لوسر نارای  هک  تسا  فورعم  تسا و  هدوبن  نت  رازه  هدزاود  زا  شیب  دناهتـشون ، خـیراوت  هکنانچ  هباحـص  هرامـش  هکیلاح 
دیسریم و ترضح  تمدخ  هب  هنیدم  زا  جراخ  زا  یبرع  یتقو ، نانآ  زا  یکی  ات  دناهدرکیم  يراددوخ  راوگرزب  نآ  زا  شتـسرپ  هب  ندرک 
زا دوب  هدادن  يور  تقو  نآ  ات  هک  یبلطم  زا  هک  داتفین  قافتا  چیه  دنتفرگیم و  ارف  هدرمش و  تمینغ  ار  تصرف  زین  نانآ  درکیم ، یـشسرپ 

. دننک یشسرپ  ترضح 
. تسا هداد  دیاب  هک  ار  هچ  ره  باوج  یلاعت  يادخ  دنک . یـشسرپ  تسا  هدادن  يور  هک  يزیچ  زا  تسین  اور  ار  یـسک  دیوگ : باطخ  رمع 

باـطخ نب  رمع  زا  نم  هک  سرپم  تسا  هدادـن  ییور  هک  يراـک  زا  : » هک تفگیم  خـساپ  دیـسرپیم ، يزیچ  زین  رمع  رـسپ  زا  یـسک  یتقو 
(3 « ) درکیم تنعل  دوب ، هدشن  عقاو  هک  دیسرپیم  يرما  زا  هک  ار  یسک  هک  مدینش 

هار و نیا  درکیم . رطخ  داجیا  دوب و  هدش  عقاو  هک  یتالکـشم  دودـح  رد  رگم  دـندرکیم  يراد  دوخ  شـسرپ  زا  هباحـص  هک  مینیبیم  زین 
ار یتالکشم  ات  دوب   52! شزومآ نآ  هب  یهاگآ  یضتقم  تشاد و  زاین  هدرتسگ  یشزومآ  هب  دوب و  رود  یـسب  بتکم  ندرک  هدامآ  زا  شور 
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. دننک لمح  دنناوتب  دیدرگیم  تعیرش  ضراع  وا  يربهر  نایرج  رد  هک 
زا سپ  هک  گرزب  تالکـشم  لح  يارب  راصنا ، نارجاهم و  لسن  هک  درک  تباـث  دـمآ ، شیپ  دـئاق  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  ییاهدادـیور 

دـندوب و اهیراوشد  نآ  ندوشگ  يارب  یفاـک  شزومآ  دـقاف  دنتـشادن و  یفاـک  یهاـگآ  دـیدرگ ، وربور  نآ  اـب  توعد  ص ،)  ) مرکا لوسر 
تـسد هب  یمالـسا  تاحوتف  اب  هک  ار  یناوارف  ياهنیمزرـس  هجو  چیه  هب  نانآ  هک  دش  مولعم  دـنهدب . یـضتقم  لمعلا  روتـسد  دنتـسناوتیمن 

زین تسیچ و  یعرش  ماکحا  دنتسنادیمن  دندوب  وا  نابیتشپ  هک  ینادرمتلود  هفیلخ و  یتح  دننک . هرادا  ینوناق  رظن  زا  دنتـسناوتیمن  دندروآ 
. ددرگ نیملسم  همه  فقوای  دوش و  میـسقت  ناگدننک  گنج  نیب  دیاب  ایآ  تسا  مادک  دنریگیم  تسد  هب  هک  یلاوما  فیلکت  دنتـسنادیمن 

هنیمز رد  یتح  ص )  ) مرکا لوسر  اب  رـصاعم  لسن  هک  مینیبیم  میتفگ ، هچنآ  رب  هوالع  هکلب  داد . يور  قارع  حـتف  رد  لکـشم  نیا  هکناـنچ 
ص)  ) مرکا لوسر  هک  دوب  یتدابع  تیم  زامن  هلاسم  دنتشادن . ینشور  تاروصت  ینید  روما 

لوسر نارای  نیا ، دوجو  اب  دوب . هدرک  ادا  ار  نآ  ناراذگ  زامن  ناگدـننک و  تعیاشم  همه  روضح  رد  دوب و  هدومرف  لمع  نآ  هب  راب  اهدـص 
داتفا فالتخا  نانآ  نایم  نآ  يادا  زرط  رد  ص )  ) یبن تافو  زا  دـعب  تهج  نیا  هب  دـندوب . هدـیدن  مزال  ار  تدابع  نیا  تروص  طبـض  مرکا 

ترورض هب  دنتسیزیم  وا  هیاس  رد  یتقو  ات  دنتشاد و  هیکت  وا  راوگرزب  صخش  هب  ابلاغ  ربمایپ  تایح  نامز  رد  باحـصا  هک  مینیبیم  و  ( 4)
. دنتشادن یهجوت  میقتسم  روط  هب  میهافم ، ماکحا و  نتفرگ  ارف 

نآ هب  راـصنا  رجاـهم و  يارب  موـمع  حطـس  رد  مرکا  لوـسر  هک  مدرم  نتخاـس  هاـگآ  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  همه  دـش  هتفگ  هـک  یبـلطم 
نوگرگد توعد و  هدـنیآ   53! يارب ار  ناـنآ  یـسایس  يرکف و  رظن  زا  هاـگآ  يربهر  هک  دربن  ـالاب  ياهجرد  هبار  اـهنآ  دومرفیم  تبظاوم 

هدـنیآ لاح و  رد  توعد  يربهر  نوماریپ  دریگ و  ناینب  نآ  زا  یمدرم  هاگیاپ  هک  دوب  ياهیاپ  ات  یهاگآ  هکلب  دـشاب . هتخاس  هداـمآ  يزاـس 
. دنک تکرح 

ياههشیر همه  ندرک  نک  هشیر  ون و  زا  دوب  یتما  ندرک  اـنب  نیون ، یناگدـنز  هماـنرب  هعماـج و  ندرک  نوگرگد  يارب  توعد  فدـه   - 3
رارق هاتوک ، ناـمز  کـی  رد  زج  يزاـس  نوگرگد  لـمع  نآ  هیاـس  رد  تما ، لـک  ناونع  هب  یمالـسا  تما  اـه . نآ  هدـنام  سپ  تیلهاـج و 

زا ياهجرد  هب  ار  لـسن  اـت  دوبن  یفاـک  يزاـس  نوگرگد  يارب  توعد  بتکم و  دـیاقع  قـطنم  هب  ندـش  رگوـخ  يارب  ناـمز  نآ  تشادـن و 
نتخاس و هدامآ  دـیدج و  هماـنرب  تاـعالطا  نتفرگ  ارف  يارب  دـناهرب و  هتـشذگ  راـکفا  هدـنام  یقاـب  زا  ار  وا  دـناسرب و  یعوضوم  یهاـگآ 

. دزاس ایهم  ربهر ، نودب  يزاس  نوگرگد  لمع  توعد و  تایلوئسم  لمحت  بتکم و  یتسرپرس  يارب  وا  ندرک  هتسیاش 
یتدـیقع تاهیجوت  اب  تشذـگ ، وا  رب  هک  يراگزور  زارت  ینالوط  ینامز  رد  تما  هک  درکیم  باجیا  نینچ  یتدـیقع  تلاـسر  قطنم  هکلب 

. دبای ءاقترا  یتسرپرس  نانچ  حطس  هب  دناوتب  ات  ددرگ  انشآ 
هچ نآ  یتسرپرـس  توعد و  ییاوشیپ  رب  راصنا ، نارجاهم و  لسن  تیلاعف  نایرج  رد  رتمک ، ای  نرق  مین  لالخ  رد  مینیبیم  تقو ، نآ  رد  اـما 

هنیرید نانمشد  تابرـض  راشف و  ریز  یمالـسا  هبرجت  يانب  دش و  زاغآ  هدش  ار  تفالخ  هک  دوب  هتـشذگن  مالـسا  زا  نرق  عبر  زونه  تشذگ .
هب راشف  روز و  اب  ار  يربهر  نآ  سپس  دنیامن . ریگلفاغ  ار  هاگآان  يربهر  دننک و  ذوفن  هتفر  هتفر  دنتسناوت  نانمشد  اریز  تخیر . ورف  مالـسا 

ياهتمارک دنزاس و  لیدبت  یثوروم  تنطلـس  هب  ار  يربهر  ات  دـننک  دوخ  يربهر  زا  يربنامرف  تعاطا و  هب  راداو  ار  تما  دـنروآ و  تسد 
اهيدابآ و یگنج و  مئانغ  لاوما و  دـنراذگ و  لطعم  ار  یهلا  دودـح  دـنناسر و  لتقب  ار  ناراکوکین  ناگدازآ و  دـننک و  ناریو  ار  یناسنا 

. دوش هیما  ینب  هچیزاب  تفالخ  ددرگ و  شیرق  ناتسلگ  هفوک  هرصب و  نیب  عرازم  اهنیمز و 

موس هار 

حیضوت

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 774 

http://www.ghaemiyeh.com


یبـن هک  دوب  یهار  نآ  دومنیم و  لوقعم  تشاد و  یگنهاـمه  ص )  ) مرکا یبـن  شور  توعد و  طیارـش  وترپ  رد  هک  دوب  یهار  اـهنت  نآ  و 
. تسنادیم تبثم  عضوم  ار  نآ  دوخ  تافو  زا  سپ  توعد  هدنیآ  رد  ص )  ) مرکا

انـشآ بتکم  روما  اـب  ار  وا  دوب . هتفرگ  لکـش  توعد  یتـسه  رد  شدوجو  قمع  هک  دـیزگرب  ار  یـصخش  ناحبـس  يادـخ  ناـمرف  هب  سپ ،
یمدرم ياههاگیاپ  ص )  ) مرکا لوسر  زا  سپ  ات  دیدرگ  یسایس  يرکف و  يربهر  رادومن  هدنیامن و  ات  داد  يربهر  یگدامآ  وا  هب  تخاس و 
تمالـس هک  دوب  نکمم  هناگی  رـصحنم و  هار  نیا  هک  مینیبیم  کنیا  سپ  دزاسب . ار  تما  یبتکم  يانبریز  دـیامرف و  يربهر  ار  تما  هاـگآ 

! دوب نینچ  دنک و  نیمضت  نآ  تفرشیپ  طخ  رد  فارحنا  زا  ار  هبرجت  ندنام  ظوفحم  توعد و  هدنیآ 
صوصخم یشزومآ  یبتکم و  یگدامآ  یلع ، ماما  هک  تسا  نآ  لیلد  تسا  هدیـسر  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  رتاوت  هب  هک  یـصوصن 

رظن زا  دوخ ، زا  سپ  ار  تما  يربـهر  توـعد و  هدـنیآ  دزاـس و  هداـمآ  یـسایس  يرکف و  تیعجرم  يارب  ار  يو  هک  تفرگ  هدـهع  رب  ار  وا 
. دراپسب وا  هب  یسایس  يرکف و 

اقباس هکنانچ  دنیزگرب  ار  شور  نیا  ات  تشاداو  ار  وا  روما  تعیبط  دومرف و  ذاختا  دوخ  مظعا  لوسر  هک  یهار  هب  تسا  يریسفت  شور  نیا 
. میتفگ زین 

قمع هک  دوبن  يرگید  سک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زج  دوب ، تما  یـسایس  يرکف و  هرادا  يربهر و  بتکم  ندرک  هدامآ  دزمان  هک  یـصخش 
همه ربارب  رد  دوب و  توعد  هار  دـهاجم  نیتسخن  یتخـس ، زا  رپ  راوشد و  هزرابم  نآ  نایرج  رد  وا  دـشاب و  توعد  هیاـپ  ساـسا و  شدوجو 

. تشارفارب دق  دومن ، يور  مالسا  هب  هک  اهيراوشد  همه  نانمشد و 
يراکمه ياهتصرف  دوب و  هدرک  دشر  وا  تیامح  هیاس  رد  دوب و  هدوشگ  مشچ  ناهج  هب  وا  نادناخ  رد  هک  دوب  ادخ  لوسر  هدش  تیبرت  وا 

. دوب هدادن  يور  نینچ  رگید  سکچیه  يارب  هک  دیدرگ  هدامآ  وا  يارب  نانچنآ  وا  طخ  رد  يراوتسا  وا و  اب 
دروآ و راب  یبتکم  صوصخم  يروط  هب  ار  ماما  ص )  ) مرکا یبن  هک  تسا  نآ  يایوگ  ع )  ) یلع ماما  و  ص )  ) مرکا یبن  یناگدـنز  دـهاوش 

. دیشوک یسب  هار  نیرد 
وا هب  درکیم  یـشسرپ  وزا  ماما  هک  یماگنه  دـینادرگ و  صوصخم  نآ  قیاقح  توعد و  میهافم  زا  يرایـسب  هب  ار  ماما  ص ،)  ) مرکا لوسر 
راک ياـههمانرب  هار و  ياـهيراوشد  بتکم و  میهاـفم  هب  ار  شا  هدـید  تسـشنیم و  تولخ  هب  وا  اـب  اـهتعاس  دومنیم و  يرکف  کـمک 

. دوب نینچ  دوخ  فیرش  یناگدنز  زور  نیماجرف  ات  دوشگیم و 
؟ درب ثرا  هنوگچ  ادخ  لوسر  زا  یلع  مدیسرپ : سابع  نب  مثق  زا  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  قاحسا  وبا  زا  وا  دنس  هب  كردتسم  رد  مکاح 

لقن ع )  ) ماما زا  ییاسن  شیب .» ام  همه  زا  قیمع  دنویپ  رظن  زا  دوب و  شیپ  همه  زا  ام  دزن  رد  ادـخ  لوسر  هب  یکیدزن  ثیح  زا  وا  داد : خـساپ 
زین مکاح  دومرفیم ». زاغآ  نخس  هب  وا  مدشیم  شوماخ  هاگ  ره  دادیم و  خساپ  مدیـسرپیم  هللا  لوسر  زا  هچ  ره  : » دومرف هک  تسا  هدرک 

هداـمآ هب  ار  وا  تیاـنع  مرکا و  لوسر  اـب  ار  دوـخ  هناـگی  دـنویپ  دوـخ  هبطخ  رد  نینمؤـملا  ریما  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  كردتـسم  رد 
دینادیم … و صوصخم  تلزنم  رایسب و  یکیدزن  ثیح  زا  هللا  لوسر  هب  تبسن  ارم  عضوم  انامه  : » دنکیم فیصوت  دوخ  تیبرت  نتخاس و 

نامرف نم  هب  درکیم و  راکـشآ  نم  رب  یملع  دوخ ، قالخا  زا  زور  ره  مدرک و  يوریپ  ار  وا  دور ، شردام  لابندب  هک  ياهچب  رتش  نوچ  نم 
نآ رد  دـیدیمن . ار  وا  نم  زج  رگید  سکچیه  مدـیدیم و  ار  وا  زین  نم  تفریم و  ارح  هوـک  هب  لاـس  ره  وا  مـنک . يوریپ  وزا  هـک  دادیم 

ار تلاـسر  یحو و  رون  مدوب . اـهنآ  یموس  نم  دـندمآیمن و  مهارف  هناـخ  کـی  رد  هجیدـخ  هللا و  لوسر  زج  مالـسا ، نیتـسخن  ياـهزور 
يارب ماما  نآ  یگدامآ  يارب  مرکا  یبن  بناج  زا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دایز  رایـسب  تایاور  مدیئوبیم ». ار  توبن  شوخ  يوب  مدیدیم و 

يربهر هدـهع  هب  تالکـشم  نآ  لح  تقو  نآ  رد  هک  دوب  یلکـشم  ره  ندوشگ  عجرم  هاگهانپ و  ماما  تسا . هدـش  مادـقا  بتکم ، تخانش 
. دوب مکاح 

یمالسا هدیقع  اب  ات  دشاب  هدرک  عوجر  يرگید  هب  ماما  هک  میسانشیمن  ار  هعقاو  کی  یتح  هناگراهچ ، يافلخ  دهع  رد  یمالـسا  خیرات  رد 
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میسانشیم ار  هعقاو  اههد  خیرات ، رد  هک  یتروص  رد  دریگارف . دمآیم ، شیپ  هک  ییاه  عوضوم  ییوج  هراچ  هار  دوش و  انـشآ  باب  نآ  رد 
ع)  ) وا ترضح  هب  لئاسم  نآ  لح  يارب  هک  دشیم  روبجم  اما  دنکن ، هعجارم  ماما  هب  دیشوکیم  تقو  ربهر  تموکح و  هکنیا  دوجو  اب  هک 

. دیامن هعجارم 
. دومرفیم ایهم  دوخ  زا  سپ  توعد  يربهر  يارب  ار  یلع  ماما  ص ،)  ) مرکا لوسر  هک  تسا  تسد  رد  رایسب  دهاوش 

دهاوش دومرفیم و  هاـگآ  ار  مدرم  ع )  ) یلع ماـما  هدـهع  رب  یـسایس  يرکف و  یمـسر  يربـهر  يراذـگاو  رد  دوخ  هماـنرب  زا  مظعا  لوـسر 
صن اههد  و  ( 7  ) ریدغ ثیدح  و  ( 6  ) ۀلزنملا ثیدح  و  ( 5  ) نیلقث ثیدـح  و  رادـلا » ثیدـح   » هلمجنم تسا . تسد  رد  ینعم  نیزا  ناوارف 

. رگید يوبن  ( 8)

اهتشون یپ 

.127 ج 2 ص 126 -  یبوقعی ، خیرات   - 1
!9 ج 2 ص 6 -  هغالبلا ، جهن  حرش   - 2

.! ص 56 یمراد ، ننس   - 3
.! دوش هعجارم  ج 2 ص 129  يراقلا ،» ةدمع   » هب رتشیب  عالطا  يارب   - 4

يرجه لاس 381  هب  یفرتم  یمق  هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  ربا  قودص  خیش  ۀمعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  باتک  زا  لقن   - 5
يدیس ینثدح  لاق  یبا  ینثدح  لاق  یمیمتلا  یلع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  نب  نسحلا  ینثدح  لاق  رمع  نب  دمحم  انثدح  هحفص 239 : يرمق 

نع نیـسحلا  هیبا  نع  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  دمحم  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  هیبا  نع  یبا  ینثدح  لاق  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع 
اقرتفی نل  یتیب و  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هیلع ، همالـس  هللا و  تاولـص  یبنلا  لاق  لاق ، مهیلع  هللا  تاولـص  یلع  هیبا 
ظافلا رد  یهاگ  تسا  یکی  اهنآ  همه  نومـضم  تسا و  هدش  لقن  زین  رگید  ددعتم  نایوار  هلـسلس  زا  ثیدح  نیا  ضوحلا . یلع  ادری  یتح 

ینا رگید : تیاور  رد  نیلقثلا …  مکیف  تفلخ  ینا  تسا : نینچ  رگید  یتیاور  رد  تسا . هدش  رکذ  روبزم  باتک  رد  همه  دراد و  یتافالتخا 
هدمآ هلمج  هک  تسا  هدـش  لقن  رذوبا  زا  هک  یتیاور  رخآ  رد  یتیب …  لها  یترتع  هللا و  باتک  اولـضت : نل  هب  متکـسمت  نا  ام  مکیف  كرات 

.! قرغ اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفسک  مکیف  امهلثم  نا  و  تسا … :
ار نانخـس  نیا  مخ  ریدـغ  رد  عادوـلا  ۀـجح  رفـس  زا  تشگزاـب  رد  ص )  ) مرکا لوـسر  ترـضح  هک  تسا  هدـش  لـقن  مق  مقرا  نب  دـیز  زا 

باـتک رد  يرمق  يرجه  لاسب 329  یفوتـسم  يزارلا  ینیلکلا  قاحـسا  نب  بوقعی  نب  دـمحم  رفعج  وبا  فیلات  یفاـک  لوصا  رد  دـندومرف .
یف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  تسا . هدش  رکذ  هیلع  همالـس  تاولـص و  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  لقن  هحفص 153  رفک  نامیا و 

یتیب لها  یترتع  هللا و  باتک  امهب : مکتـسمت  نا  ام  يدعب  اولـضت  نل  نیرما  مکیف  تکرت  دـق  ینا   » هیلا لج  زع و  هللا  هضبق  موی  هتبطخ  رخآ 
(. … م  ) ضوحلا یلع  ادری  یتحاقرتفی  نل  امهنا  یلا  دهع  دق  ریبخلا  فیطللا  ناف 

. يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ۀلزنم : ثیدح   - 6
(. م  ) هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالا و  نم و  لا  مهللا و  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  ریدغ : ثیدح   - 7

.! دوش هعجارم  نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع  دیس  هتشون  تاعجارم »  » هب رتشیب  عالطا  بسک  صوصن و  ندید  يارب   - 8

هعماج رد  نانآ  شور  و  ع )  ) نایاوشیپ لصف 2 

تسخن هلحرم 
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هراشا

، داد يور  مالسا  تما  رد  ص )  ) مرکا لوسر  تافو  زا  سپ  هک  یفارحنا  اب  ندشوربور  يارب  بتکم  يربهر  هک  تسا  ياهلحرم  نآ  و  $$$

هدهع رب  ار  همدص  نیا  اب  يریگ  ههبج  ییورایور و  اصخـش  یـساسا ، لکـش  هب  هلحرم  نیا  ع )  ) نایاوشیپ سپ  دـیدرگ . عقاو  هلحرم  نآ  رد 
هکنآ یب  دندرک  لمع  نادیواج  موادم و  یتعیرـش  ناونع  هب  مالـسا  تشادـهاگن  هب  دـندوب و  همدـص  نآ  زا  تما  ظفح  لوئـسم  دـنتفرگ و 
هلزنم هب  ار  نآ  لاـحرهب  یلو  دنتـسنادیمن  نکمم  تـلود  عـمتجم و  ناوـنع  هـب  ار  مالـسا  تظفاـحم  هـچ  رگا  دـبای . تـسد  نآ  رب  یفیرحت 

دوب ع )  ) نیسح نسح و  شدنزرف  ود  و  ع )  ) یلع ماما  فئاظو  زا  روبزم  روما  یـشیدنا  هراچ  دنتـشاد و  هاگن  ظوفحم  موادم  ایاپ و  یتعیرش 
نتخاس دودحم  يارب  نکمم  ياهطایتحا  همه  تیاعر  يزیر و  همانرب  لماش  اه ، نآ  تیلاعف  روحم  دـیدرگیم . متخ  ع )  ) داجـس ماما  هب  هک 

. دوبیم مالسا  يرادهاگن  فارحنا و  همدص  ندرب  نیب  زا  و 

بلاطیبا نب  یلع  ماما 

همدقم

نآ زا  راصتخا ، هب  دـنچ  ره  هک  تسا  ام  رب  اـهنآ ، لـح  یـسررب و  تیفیک  اهدادـیور و  ظاـحل  زا  ع )  ) ماـما عضاوم  رد  راـتفگ  زا  شیپ  ( 1)
فارحنا دیدرگ و  زاغآ  ناملـسم  تما  يارب  هچنآ  زا  و  میبای ، فوقو  دوب  هدمآ  شیپ  وا  تموکح  زا  شیپ  هک  یـسایس  یعامتجا و  طیارش 

همین زاغآ  زا  ار  فارحنا  لوحت و  نیا  تسا  نکمم  میدرگ . هاگآ  داتفا ، قاـفتا  تما  يارب  هک  نآ  تاـمیلعت  زا  مالـسا و  يداـبم  زا  حـیرص 
یـسایس یعامتجا و  تاسبالم  طیارـش و  ساـسا  اهدـعب  دوخ  فارحنا ، نیا  مینک . هظحـالم  رتشیب  حوضو  اـب  ناـفع  نب  ناـمثع  نارود  مود 

ع)  ) یلع ماما  هک  دیدرگ 
لباقم رد  تما  يرادهاگن  يارب  تفرگ ، هدـهع  رب  یمالـسا  تلود  رد  ار  تفالخ  تیلوئـسم  مامز  هک  تسخن  هظحل  زا  تسیزیم و  نآ  رد 

. دیشوک یمالسا  یمارگ  تایح  هب  فارحنا  نآ  زا  مدرم  تشگزاب  فارحنا و  همدص 
ازس هب  یمهس  نامثع  دهع  رد  گرزب  تاروطت  داجیا  رد  هک  مینکیم  تراشا  یلاوحا  عاضوا و  طیارش  روبزم و  دادیور  نیرتمهم  هب  کنیا 

(. 2  ) دوب یقاب  نانچمه  یلع  ماما  تفالخ  مایا  رد  نآ  دنسپان  راثآ  تشاد و 

هفیقس قطنم 

ره يارب  ار  تردق  درکیم و  تموکح  نآ  رب  تشاد و  يرترب  وجگنج  نازرابم  قطنم  رب  هک  تسا  ياهلیبق  حور  هفیقس ، قطنم  زا  ام  روظنم 
هب ار  تثارو  تابجوم  دوب و  وربور  تموکح  رد  نارگید  تکراشم  مدـع  نانآ و  يارب  تردـق  راصحنا  اب  دومنیم و  تیبثت  ناـنآ  زا  کـی 

. تشاد یپ  رد  ار  نارجاهم  زا  يرگید  راصنا و  زا  یکی  هفیلخ ، ود  نتفریذپ  يارب  ار  راصنا  زا  يرایسب  یگدامآ  دروآ و  دوجو 
نب یلع  زور ، نآ  رد  (. 3  ) دراد قاقحتـسا  نارگید  زا  شیب  تموکح  مامز  نتفرگ  تسد  رد  يارب  هک  تشادنپیم  یحانج  ره  هک  نادـنچ 

هتخادرپن كاپ  دبلاک  نآ  نفد  هب  زونه  هک  ص )  ) مرکا یبن  سدقم  دسج  لسغ  هب  لاغتـشا  تلع  هب  ادخ  لوسر  نارای  رگید  و  ع )  ) بلاطیبا
(. 4  ) دندوب رود  هورگ  نآ  زا  دندوب ،

. تفریذپن ار  تعیب  تفای  ربخ  ع )  ) یلع ماما  هک  یماگنه  دنک . تروشم  تفالخ  راک  رد  ات  تفر  هفیقـس  هب  رکب  وبا  يوس  هب  باتـش  اب  رمع 
ع)  ) یلع ماما  دندومن و  يراددوخ  تعیب  زا  لماک  هام  شش  تدم  دندرک و  در  ار  نآ  وا ، اب  زین  راصنا 
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ع)  ) یلع ماما  دندومن و  يراددوخ  تعیب  زا  لماک  هام  شش  تدم  دندرک و  در  ار  نآ  وا ، اب  زین  راصنا 
. دومرف یقلت  هئطوت  دوب  هدمآ  مهارف  وا  بایغ  رد  هک  ار  هفیقس  عامتجا 

: تفگ نینچ  درک و  حیرصت  هتکن  نیا  هب  رمع  و  ( 5  ) دش هنتف  رگزاغآ  نیملسم  نایم  رد  هک  دوب  تیموق  ياهلیبق و  حور  نیا 
اب یسک  اج  ره  دیشکب ، ار  وا  دنک  لمع  تعیب  نآ  دننام  هب  یسک  رگاو  دیامرف  عفر  ار  نآ  رش  ادخ  دوب . اوران  يرما  رکب  وبا  اب  تعیب  انامه  »

(. 6  ) دنسر لتق  هب  ود  ره  ات  تسا  بجاو  تسا و  هتفیرف  ار  وا  هک  انامه  دنک  تعیب  نیملسم  تروشم  نودب  يرگید 

ایاطع رد  رمع  شور 

نینچ زین  رکب  وبا  رـصع  رد  دـیدرگیم و  شخب  يواسم  هصح  هب  ناناملـسم  نایم  لاـملا  تیب  زا  ياـطع  ص ،)  ) مرکا لوسر  ناـمز  رد  ( 7)
داد و يرترب  مالسا  رد  نیقباس  ریغ  رب  ار  نیقباس  هک ، وحن  نیا  هب  دیدرگ  لئاق  توافت  يرترب و  هب  ناناملسم  هیمهس  نازیم  رد  رمع  اما  دوب .

(. 8  ) داهن يرترب  تسد  ریز  هب  ار  الوم  مجع و  رب  ار  برع  راصنا و  رب  ار  نارجاهم  همه  نارجاهم و  زا  نانآ  ریغ  رب  ار  شیرق  نارجاهم 
و سوا »  » نایم و  رـضم »  » و هعیبر »  » نیب ار  فالتخا  شتآ  ودرک  يراذـگ  هیاپ  یمالـسا  هعماج  رد  ار  یتاـقبط  فـالتخا  رمع  بیترت  نیا  هب 

( …9  ) تخورفارب جرزخ » »
هجوتم دوخ  شور  یکانرطخ  هب  رمع  ناـیاپ  رد  رمع  یتح  دروآ . دوجو  هب  ( 10  ) یلوم هدنب و  مجع و  برع و  نیب  ار  يداژن  شکمـشک  و 

تاواسم مدرم  نایم  رد  منام  هدنز  لاسما  رگا  : » تفگ درک و  زاربا  اطع  رد  يربارب  یناسکی و  ءادبم  هب  عوجر  هب  ار  دوخ  میمـصت  دیدرگ و 
رکبوبا و  ص )  ) ادخ لوسر  هک  منکیم  ناس  نآ  مهنیمن و  تلیضف  مجع  رب  ار  برع  مهدیمن و  يرترب  هایس  رب  ار  خرـس  منکیم و  رارقرب 

(. 11  ) دندرک لمع  نآ  هب 

اروش

تفالخ نادزمان  ناونع  هب  ناملـسم  تما  رب  نانآ  نتـشاد  مدـقم  شیرق و  زا  نت  شـش  ندـیزگرب  رد  تسا  رمع  هقیرط  اروش »  » زا ام  روظنم 
(. 12  ) دوخ زا  سپ 

نآ هک  دیدرک  یسایس  ياهیزاورپ  دنلب  داجیا  بجوم  ناشنارای  نانآ و  ياههلیبق  مدرم  شیرق و  ناگرزب  زا  يرایسب  سوفن  رد  داهنشیپ  نیا 
نانیا رب  ثیح  چـیه  زا  دوب  هدرک  تفالخ  دزمان  رمع  هک  نانآ  زا  یـضعب  هک  دـندرکیم  هظحـالم  هچ ، دـندیدیمن . مه  باوخ  رد  یتح  ار 

تیرثکا دزمان  هک  ار  ع )  ) یلع ماما  یتقو  دـنراد . ناـنآ  رب  تایـصوصخ  زا  يرایـسب  رد  ناـنیا  هک  يرترب  زاـیتما و  اـسب  هکلب  دـنرادن  تیزم 
رد اهیزاورپ  دـنلب  دـندرک ، تفالخ  دزمان  دوب  شیرق  فارـشا  دزماـن  هک  ار  ناـفع  نب  ناـمثع  دنتـشاذگ و  راـنک  تفـالخ  زا  دوب  ناناملـسم 

. تفرگ توق  دیدرگ و  نیزگیاج  اههشیدنا 
یلع و ماـما  رد  ار  تفـالخ  يدزماـن  تفرگ و  رارق  یفرط  یب  ماـقم  رد  دوب  هتـشاد  روذـعم  تفـالخ  زا  ار  دوخ  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع 

. دننیزگرب ار  یکی  نانآ  نایم  رد  ات  دش  نآ  رب  تسناد و  رصحنم  نامثع 
اب هک  هن  : » دومرف … ع )  ) یلع ماما  اما  دـنک . تعیب  رمع  ورکب  وبا  شور  هللا و  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  وا  اـب  اـت  تساوخ  یلع   …زا 

.« مشوکیم راک  نیارد  دوخ  ششوک  دهج و 
. درک تعیب  تفالخ  هب  نامثع  اب  سپ  درک …  تقفاوم  وا  اب  مد  رد  نامثع  دیبلط و  زین  نامثع  زا  تساوخ ، یلع  زا  هک  ار  هلاسم  نیمه 

: دومرف نایب  نخس  نیا  اب  روبزم  هجیتن  زا  ار  دوخ  يدونشخان  ع )  ) یلع ماما 
« تسا هتفرن  متس  نم  رب  زج  ارجام  نیرد  و  ( 13  ) مدرکن میلست  ار  نیملسم  راک  زگره  »
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ياهفده ياراد  هک  یـصخش  ياهیتسود  رب  هک  دوب  ییاهیدنب  هتـسد  بازحا و  ندش  ادـیپ  دـمآ ، لصاح  نآ  جـیاتن  اروش و  تبقاع  زا  هچنآ 
رد وا  ناگدـنیامن  نایلاو و  وا و  ناـصاخ  ناـکیدزن و  ناـمثع و  زا  ار  مدرم  ییاـضران  تیاکـش و  تاـبجوم  دوب و  هدـش  اـنب  دوب ، یـصخش 

بجوم یعامتجا ، يرادا و  یلام و  تسایـس  رد  وا  ياهییوج  هراچ  ناـمثع و  شور  رد  رگید  لـلع  دروآ . مهارف  هتخیر  مه  رد  ياـهرهش 
. دیماجنا نامثع  ندش  هتشک  مدرم و  شروش  هب  هجیتن  رد  هک  تفرگ  الاب  نادنچ  مدرم  يدونشخان  راک  هک  دش  نآ 

نامثع هیلع  رب  شروش  هب  تبسن  وا  عضوم  یلع و  ماما 

هناوید مدرم  شروش  هن  هک  دنیبیم  دنک  ییوج  یپ  اقیقد  هفیلخ ، نامثع  ندش  هتـشک  ات  ار  نآ  ریـس  طخ  شروش و  ياهدادـیور  هک  یـسک 
تئیه روما و  يایلوا  اب  ات  دـندوب  هدیـشوک  اـهراب  نایـشروش  هکلب  دـندوب . رظن  هاـتوک  شو و  هناوید  تحاراـن و  هتفـشآ و  مدرم  هن  دوب  راو 

هراچ ترورض  تموکح و  زا  ار  دوخ  یتیاضران  دنیامن و  رادیب  ار  نامثع  هفیلخ  ات  دننک  لصاح  سامت  ناشناگدنیامن  هاگرذگ  زا  همکاح 
هک دنتـشاد  رایـسب  ياههتـساوخ  اهزاین و  دنتفر و  هنیدم  هب  اهرهـش  یگدنیامن  ياهتئیه  اهراب  اهراب و  دـننامهفب … و  وا  هب  ار  نآ  یـشیدنا 

یهجوت نانآ  هب  یـسک  دـندروخ و  تسکـش  راب  ره  روبزم  ياهتئیه  اما  دـنروآرب . ار  دوخ  ياهزاین  دـنیوگ و  زاب  اـجنآ  رد  دنتـساوخیم 
دشیم هطساو  هفیلخ  نانآ و  نیب  ع )  ) یلع ماما  دندمآیم و  ارف  مه  درگ  هب  هتفـشآ  رب  دنتفرگیم و  رارق  نیهوت  دروم  هوالعب  تشادیمن و 

، دـنتفر نوریب  هنیدـم  زا  هکنیمه  هک  دوـب  رـصم  یگدـنیامن  تاـیه  هب  طوـبرم  دادـیور  نیرخآ  دادیم . تدـعاسم  هدـعو  ناـنآ  رب  هفیلخ  و 
هنیدم هب  رگید  راب  ناضراعم  نایشروش و  دنک . ینادنز  هتفرگ و  ار  نانآ  هک  دش  هداد  نامرف  رـصم  مکاح  هب  روشک  یلاع  ماقم  زا  گنردیب 

. دشن نکمم  يریگولج  نانآ  نیشتآ  نازوس و  تاساسحا  زا  راب  نیا  دنتفگ . زاب  ار  دوخ  بلاطم  يدنت  تنوشخ و  اب  دنتشگ و  زاب 
دوخ ياهیتخبدـب  اهجنر و  هب  نداد  نایاپ  راتـساوخ  دـندیدرگ و  رو  هلمح  مه  اـب  هناـقمحا ، هناـهلبا و  راـتفر  نآ  هب  ضارتعا  اـب  همه  هکلب 

. دندش
. دوب ریز  حرشب  دندوب  نآ  یپ  رد  هک  یبلاطم 

تنس ار  نآ  رمع  هک  يرترب  تسایس  ندرب  نیب  زا  دومرفیم و  لمع  ص )  ) مرکا یبن  هک  روط  نآ  دریگ ، تروص  يربارب  ساسا  رب  اطع   - 1
. تشاذگ

زا ناـنآ  يریگولج  وا و  ذـفنتم  ناـکیدزن  ناـشیوخ و  مکح و  نب  ناورم  زا  نآ  نتـساریپ  صوـصخب  مکاـح ، هاگتـسد  نتخاـس  كاـپ   - 2
. نآ ندومن  هرادا  تموکح و  زا  ندرک  هدافتسا 

نآ هب  نداد  نایاپ  نانآ و  هلیسو  هب  بصنم  تورث و  يروآ  عمج  زا  يریگولج  شیرق و  عمط  ربارب  رد  تیعطاق  تردق و  اب  یگداتـسیا   - 3
. عضو

یتقو هک  ناس  نآ  دندرمـشیم . ناشرادـقم  یب  راوخ و  ار  نانآ  دنتـشاد  اور  مدرم  رب  ناهدـنامرف  هک  یتمرح  یب  متـس و  زا  يریگولج   - 4
هچنآ دندروآ  وا  رـس  هب  تخادرپ ، هشقانم  هب  نانآ  اب  ناشفرحنم  راتفر  تلع  هب  درک و  عنم  اوران  ياهراک  زا  دیبلط و  هزرابم  هبار  نانآ  رذوبا 

. دندروآ
. یمومع لاوما  جارخ و  رد  فرصت  رد  ناشتسد  ندوب  زاب  رد  ناریما  نایلاو و  تیحالص  نییعت   - 5

. دیزرو لهاجت  اه ، هتساوخ  همه  دروم  رد  هکلب  درکن  يراک  نآ  ربارب  رد  اما  دیسر  نامثع  هب  بلاطم  نیا 
راک نایاپ  زا  یلع  ماما  دش . نوزفا  شا  هلعش  دریگرد ، کشخ  بوچ  هب  هک  شتآ  دننام  دیدرگیم و  رتراوشد  رت و  هدیچیپ  زور  ره  اهراک 

هب وت  دروم  رد  نم  اب  دناهدرک و  عامتجا  نم  رس  تشپ  مدرم  : » تفگ وا  هب  داد و  هسلج  لیکشت  نامثع  اب  وگتفگ  يارب  گنرد  یب  دیسرت و 
میامن هار  يراک  هب  ارت  مناوتیمن  ینادن و  ار  نآ  وت  هک  منادیمن  يزیچ  میوگ و  هچ  وت  هب  منادیمن  دـنگوس  ادـخ  هب  دـناهتخادرپ . وگتفگ 
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ریغ وت  هک  میرادن  صاصتخا  يزیچ  هب  مینادیمن و  وت  زا  شیب  يزیچ  ام  ینادیم و  زین  وت  مینادیم  ام  ار  هچنآ  اریز  یـسانشن  ار  هار  نآ  هک 
. یشاب نآ 

نآ لاح  تسین . ینادان  لهج و  رـس  زا  تا  ینادان  يروک و  رـس  زا  تا  ییانیبان  دنگوس  ادـخ  هب  هچ ، ياپ . هب  ار  دوخ  ناج  ادـخ  يارب  سپ 
«. تسا راکشآو  نشور  هار  هک 

رما نیا  هب  وـت  دـهدیم و  هلـصیف  ار  اـهراک  دـیوگب  وـت  هب  هکنآ  یب  هیواـعم  : » هک دوـب  نیا  تفگ  ناـمثع  هب  ع )  ) ماـما هک  اـهزیچ  هـلمج  زا 
هب اما  دـنیوگیم ، وت  هبار  همه  دـسریم و  وت  هب  رابخا  نیا  تسا . نامثع  نامرف  هب  منکیم  هک  ار  ییاهراک  دـیوگیم ، مدرم  هب  وا  یهاگآ .

«. يریگیمن مشخ  وا  رب  ینکیمن و  ریغت  هیواعم 
نوگانوگ ياههناهب  اب  يدوز  هب  اما  دـنک . هاربور  ار  اهراک  تفرگیم  میمـصت  دـیدرگیم و  میلـست  ماـما  ياهتحیـصن  هب  یهاـگ  ناـمثع 

: تفگ ع )  ) یلع ماما  نامثع ، دیدرت  لابق  رد  دیدرگیمن . راوتـسا  ییار  چیه  رد  دـنامیمن و  میقتـسم  یطارـص  چـیه  رد  دـشیم و  مرگرس 
رگم تسین  نانآ  زا  کی  چیه  تسا و  هدیزگرب  راکبیرف  نارای  اوران و  نادنواشیوخ  دـیوگ . تحیـصن  ار  وا  سکچیه  دـهاوخیمن  نامثع  »

(«. 14  ) دنناشک تلذم  يراوخ و  هب  ار  راید  نآ  مدرم  دنناسر و  دوخ  فرصم  هب  دنناتسب و  نانآ  زا  جارخ  دننک و  تموکح  ياهفیاط  رب  هک 
یتصرف رگا  هللا  دبع  وبا  نم  : » درک فیصوت  نینچ  ار  دوخ  هک  ییاج  ات  دیناروشیم  نامثع  تسایـس  دض  رب  اراکـشآ  ار  مدرم  صاع  ورمع 

ار وا  درک و  یخاتـسگ  ناـمثع  هب  هشیاـع  منکیم .» کـیرحت  ناـمثع  هیلع  رب  ار  وا  منیبـب  زین  یناـپوچ  رگا  مشک و  یمار  وا  دـتفا  متـسد  هـب 
: تفگ وا  هب  درتسگ و  ار  ص )  ) مرکا یبن  نهاریپ  تخاس و  بطاخم 

«. دیسوپ دش و  هنهک  وا  تنس  اما  تسا  هدیسوپن  هدشن و  هنهک  زونه  هک  تسا  ربمایپ  نهاریپ  نیا  »
ياهتئیه عومجم  اب  هارمه  شروش  دـنریگ . گنت  نامثع  رباـت  دـندرکیم  یلاـم  کـمک  نایـشروش  هب  هک  دندیـسر  یتلاـح  هب  ریبز  هحلط و 

. داد همادا  نیگمشخ  گنلپ  دننام  ار  شیوخ  هار  تفای و  شرتسگ  دندوب ، هدمآ  ياج  همه  زا  هک  یگدنیامن 
ندرک شوماخ  ناـنآ و  شروش  ندرک  مارآ  يارب  اردوخ  شـشوک  همه  هک  دوب  یناـشن  شتآ  دـننام  نایـشروش  نیا  لاـبق  رد  ماـما  عضوم 

. تشاد فورصم  نانآ  هدیشک  هنابز  شتآ 
، دشاب راک  هدـنهد  هلـصیف  عطاق و  عامتجا  نآ  دـنک و  نمجنا  نانآ  اب  نآ  زا  سپ  ات  تساوخ  تلهم  نایـشروش  زا  زور  هس  هکنیا  زج  نامثع 
هدمآ و نوریب  ناورم  درک و  ناهنپ  يور  نامثع  یلو  دندمآ  درگ  وا  هناخ  رد  رب  رایـسب  تعامج  نآ  دیدرگ و  يرپس  زور  هس  درکن . يراک 

: تفگ مدرم  هب  هدنیوج  يرترب  هناقمحا و  یتاملک  اب 
. دیا هدمآ  لواپچ  هب  ییوگ  دیا ؟ هدمآ  مهارف  يراک  هچ  يارب  »

دـصق رگا  دنگوس  ادخب  هنرگ  دیوش و  رود  اجنیا  زا  دیروآ ؟ نوریب  نامتـسد  زا  ار  ام  تموکح  دیهاوخیم  دـیا و  هدـمآ  داب  تشز  ناتیور 
زاب دوخ  ياههناخ  هب  دیـشابن . یـضار  راک  نایاپ  زا  دـنادرگن و  دونـشخ  ار  امـش  هک  دـیآ  امـش  رـس  هب  ياهعقاو  دـشاب ، ام  نتخادـنارب  اـمش 

«. میروخیمن تسکش  میهنیمن و  تسد  زا  میراد  تسد  رد  هک  ار  يزیچ  دنگوس  ادخب  دیدرگ .
زا وا  داتسرف و  یلع  ماما  یپ  رد  سک  گنردیب  نامثع  تخاس …  روهلعش  ار  شروش  هک  دوب  ياهنز  شتآ  هلزنم  هب  فیخس  ینارنخـس  نیا 
مه رد  مدرم  روهمج  اب  هک  دوب  هدمآ  نارگ  ناورم  قطنم  ار  ماما  اریز  مدرگیمن » زاب  اجنآ  هب  هک  نادب  : » تفگ دومرف و  يراد  دوخ  ندـمآ 

. دنار نابز  هب  فیخس  هناقمحا و  نانچ  ینانخس  هفیلخ  فرط  زا  هدرشف ،
دوخ لوق  يارب  هن  اما  دـسرب . مدرم  تایاکـش  هب  هک  تسا  هداد  لوق  ناـمثع  هدرک و  تطاـسو  ناـمثع  مدرم و  نیب  هک  دـیدیم  ماـما  هوـالعب 
راشف ریز  نامثع  هک  تشاد  نیقی  تشادـن و  یـصخش  دوس  راک  نیرد  ماما  تسا . هداد  ییاهب  ع )  ) ماما تطاـسو  هب  هن  تسا  لـئاق  یـشزرا 

هدیدرگ هراچیب  یتلود ، هاگتـسد  زا  دوخ  ناکیدزن  ناشیوخ و  ناورم و  نتـشاذگ  رانک  نانآ و  یحالـصا  ياضاقت  هب  نتفگ  خـساپ  مدرم و 
. تسا
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اراکـشآ يراثآ  مئالع و  هب  عیاقو  همه  هکلب  تسا  هتفرگن  دوخ  هب  لمع  تروص  مدرم  ياههتـساوخ  زا  کیچیه  راشف ، همهنیا  اب  دـیدیم ، و 
. تفای ققحت  نامثع  ندش  هتشک  اب  بالقنا  دیسر و  جوا  هب  یتخبدب  يراب ، دنادرگیم . ملسم  یعطق و  ار  شروش  هک  تسا  هتفای  لوحت 

يرادمامز رد  وا  عضوم  ماما و 

لوبق زا  وا  اما  دریگ . تسد  هب  ار  ییاورنامرف  مامز  ات  دنتـساوخ  وزا  دش و  هتخود  ع )  ) ماما هب  نایـشروش  مشچ  نامثع ، ندش  هتـشک  زا  سپ 
. درک يراد  دوخ 

هب یمالـسا  عمتجم  هکنآ  زا  سپ  اصوصخ  دیدیمن ، ار  نآ  تاعبت  لمحت  يرادـمامز و  يورین  دوخ  رد  هک  دوبن  ور  نیا  زا  يراد  دوخ  نیا 
هک دید  دندوب و  هداتفا  ورف  يداصتقا  یعامتجا و  ياهفالتخا  زا  قیمع  یفاکش  رد  وا  تفالخ  تدم  لالخ  رد  نامثع  نایلاو  تسایـس  ببس 

ص)  ) مرکا یبن  هک  نآ  میظع  میهافم  یمالسا و  تاهیجوت 
وا تافو  زا  سپ  تسا و  هداد  تسد  زا  مدرم  ییامنهار  رد  ار  دوخ  راثآ  زا  يرایـسب  دومرفیم ، لـمع  نآ  هب  دوخ  فیرـش  تاـیح  لوط  رد 

. تسا هدش  مک  هتفر و  لیلحت  میهافم  نآ  (ص ،)
ات دندمآرب  ددص  نیا  رب  سپ  دنهدب . تسد  زا  تشاد  طلست  نانآ  رب  هک  همکاح  هوق  هب  ار  دوخ  نانیمطا  هک  دندیسر  تیعقاو  نیا  هب  مدرم  »

تـسیابیم هک  يوـنعم  زوـمر  اـب  ناـنآ  ناـیم  دـنویپ  بیترت ، نیا  هب  دـننک . ماـیق  نآ ، تشادـهاگن  دوـخ و  قوـقح  ندروآ  تسد  هـب  يارب 
دهاوخ ادـیپ  یتموکح  دـننامهفب ، مدرم  هب  هک  دوب  نیا  دربیم  نیب  زا  ار  داـسف  نیا  هک  یقیرط  دوب . هدـش  هراـپ  دـننک  هرادا  ناشناگدـنیامن 

. دنادرگیم زاب  نانآ  هب  دوب ، هتفر  فک  زا  هک  ناشماکح  هب  ار  نانآ  نانیمطا  هکدش 
. دریذـپ تروص  دوز  هک  دوب  يرما  هن  دوب  ناسآ  هنراک  نیا  اما  دـنبای . قوثو  دوخ  نارایتخا  بحاـص  هب  هراـبود  هک  دـننکیم  يراـک  ینعی 

هماـنرب ره  ربارب  رد  هکدـندوب  دازآ  ور  نیا  زا  دـمآیمن . شوـخ  ناشقاذـم  هب  دـنتفریذپیمن و  ار  نخـس  نیا  ادـیپ ، وـن  تاـقبط  زا  يرایـسب 
لاوحا عاـضوا و  طیارـش و  زا  دوخ  قـیمع  یهاـگآ  اـب  ع )  ) ماـما ماـگنه ، نآرد  دـننک . یگداتـسیا  يزاـسکاپ  يارب  شـشوک  یحالـصا و 

هب دوب  هدیناشک  اجنادب  ار  راک  هک  یبالقنا  طخ  تسنادیم . ار  هجیتن  تشاد ، زاین  نآ  هب  تقو  نآ  رد  یمالسا  عمتجم  هک  یناور  یعامتجا و 
. دریگرب رد  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا و  تهج  زا  ار  یمالسا  هعماج  ياههیاپ  ات  تشاد  زاین  یبالقنا  لمع  کی 

ع)  ) وا دومرف . يراددوخ  هباحـص  مدرم و  روـهمج  راـشف  همهاـب  نآ  يروـف  نتفریذـپ  زا  درک و  در  ار  تفـالخ  ع )  ) ماـما هک  دوـب  ور  نیزا 
دادعتـسا هزادـنا  هچ  لمع  رد  یبـالقنا  شور  لـمحت  يارب  مدرم  هک  دـنک  فشک  شیاـمزآ  نآ  رد  دـنک و  شیاـمزآ  ار  مدرم  تساوخیم 

هدرک هدافتـسا  ءوس  ناش  یبالقنا  هزیگنا  ناجیه و  كرحت و  زا  تسا و  هتخاس  ریگلفاـغ  ار  ناـنآ  وا  هک  دنـشیدنین  نینچ  اهدـعب  اـت  دـنراد ،
. تسا

ماما ور  نیا  زا  ( 15  ) دننامن زاب  هار  زا  دـندید  دـندوب ، هدز  تسد  شروش  هب  داسف ، ندرب  نیب  زا  يارب  هک  ار  یطیارـش  يراوشد  یتقو  ینعی 
: دومرف

راـک نآ  رب  لد  تساـهگنر . يور و  ار  نآ  هـک  مـیا  هدروآ  يور  يراـک  هـب  اـم  دــینک . راـک  نـیا  ساــمتلا  يرگید  زا  دــیراذگاو و  ارم  »
. تسا هدیدرگ  نوگرگد  تسار  هار  تسا و  هتفرگ  ارف  نیک  مشخ و  ار  قافآ  هک  انامه  درک . دناوتیمن  نآ  لمحت  درخ  دبیکشیمن و 

شوگ درف  چـیه  شهوکن  سکچیه و  هتفگ  هب  درک و  مهاوخ  راـک  منادـیم  هک  ناـنچ  امـش  اـب  مریذـپب ، ار  امـش  هتفگ  نم  رگا  هک  دـینادب 
سک و رتاونـش  ار  وا  ناـمرف  دـیهد ، تیـالو  دوـخ  راـک  هـب  هـک  ار  یـسک  هـک  اـسب  میامـش و  زا  یکی  دـیراذگاو ، ارم  رگا  داد و  مهاوـخن 

(«. 16  ) مشاب ریما  ار  امش  هک  رتهب  مشاب  ریزو  ار  امش  رگا  مشاب و  نم  سک  رترادربنامرف 
. تفریذپ ار  نانآ  تساوخرد  ع )  ) وا سپ  دریذپب . ار  ییاورنامرف  ات  دندرک  يراشفاپ  مدرم  اما 
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اهتشون یپ 

هب فرشا  فجن  رد  دیسر و  تداهش  هب  هفوک  رد  ترجه  لاس 40  رد  دیدرگ و  دلوتم  ترجه  زا  شیپ  لاس 23  رد  یضترم  هب  بقلم   - 1
. دش هدرپس  كاخ 

. دینک هعجارم  نیدلا ص 15  سمش  يدهم  دمحم  هتشون  ینیسح  مایق  هب : رتشیب  عالطا  يارب   - 2
.3 ریثا ج 3 ص /  نبا  لماک  ج 5 ص 31 و  يربط ،  - 3

ماشه ج 2 ص 1018. نبا  ص )  ) لوسر هریس   - 4
. » دوش هعجارم  يزیرقم  رثا  مشاه  ینب  هیما و  ینب  نیب  عازن  هب   - 5

. یناتسرهش لحن  للم و   - 6
م)  ) دوشیم هداد  نیملسم  هب  لاملا  تیب  زا  هک  تسا  یلام  روظنم   - 7

دیدحلا ج 8 ص 11. یبا  نبا   - 8

یبوقعی ج 2 ص 106. خیرات   - 9
یبوقعی ج 2 ص 107. خیرات   - 10

. ذخام نامه   - 11
ریثا ج 3 ص 36. نبا  لماک   - 12

سلدنالا ج 1 ص 151. راد  هغالبلا . جهن   - 13
. » یعیش ج 3 ص 87 فراعملا  ةرئاد   - 14

.38 نیدلا ص 35 -  سمش  يدهم  دمحم  هتشون  نیسحلا » ةروث   - » 15
هغالبلا ج 1 ص 217. جهن   - 16

یئاورنامرف ماقم  رد  ماما 

هراشا

رد هدـیچیپ  مهرد و  رایـسب  ياهیراوشد  اه ، هنیمز  همه  رد  ودوب  هدرب  ثرا  هب  ار  داسف  هک  تفرگ  تسد  هب  یعمتجم  رد  ار  روما  ماـمز  ماـما 
هتفریذپ ار  تموکح  روظنم  نآ  هب  هک  ییاهفده  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هک  ار  دوخ  دیدج  یبالقنا  تسایـس  ع )  ) ماما سپ  دوب . شراظتنا 

. درک راکشآ  نانآ  رب  دوب ،
: دوب هنیمز  هس  رد  وا  یبالقنا  تسایس 

، يرادا هنیمز   - 3 یلام ، هنیمز   - 2 یقوقح ، هنیمز   - 1
هب هعاسلا  قلخ  هقباس و  یب  ماکحا  دیدرگ و  داجیا  اهدیدرت  اهکـش و  وا ، رایـسب  تاحالـصا  و  ع )  ) ماما تسایـس  نوماریپ  رد  هک  اغیرد  اما 
زا دنتـشادنپ و  ملـسم  ار  هیـضق  خیرات ، ناگدـننک  هعلاطم  دـیدرگ و  عیاش  خـیرات  بتک  رد  ساسا  یب  نانخـس  نآ  هک  اجنآ  ات  دـمآ  دوجو 

دیاـقع ءارآ و  دوـب و  ناوارف  نآ  ماـکحا  هک  يرادا  تسایـس  دروـم  رد  صوـصخب  دنتـسنادزاین . یب  ار  دوـخ  لالدتـسا  هجوـت و  وـگتفگ و 
شور اب  لیـصفت و  هب  میدرک ، رورم  ارذـگ ، یتروص  هب  یلاـم  یقوقح و  هصرع  رد  هک  سپ  ناز  اـم  تشاد و  جاور  نآ  نوماریپ  تسرداـن 
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. میهدیم حیضوت  نآ  لالخ  زا  ار  تقیقح  يافرژ  یلیلحت ،

یقوقح هصرع 

هچ ایاطع ، رد  ناناملـسم  همه  نتـسناد  ربارب  یناسکی و  اطع و  شـشخب و  رد  يرترب  نازیم  ندرک  وغل  یقوقح  هنیمز  رد  ع )  ) وا تاحالـصا 
ناوتان نم  دزن  دنمورین  و  مناتـسزاب ، اریو  قح  ات  تسا  یمارگ  نم  دزن  راوخ  : » دومرف هک  تسوا  نخـس  نیا  دوب . تابجاو  رد  هچ  قوقح  رد 

(. 1  ) مناتس زاب  وزا  ار  يرگید  قح  ات  تسا 

یلام هصرع 

رد نداهن  يرترب  شور  مود ، دوب ، هدمآ  دوجو  هب  نامثع  راگزور  رد  هک  عورشمان  ياهتورث  تسخن ، تشاد . هیکت  هلاسم  ود  رب  بلطم  نیا 
دومرف هرداصم  دوب ، هدرک  هبه  فارشا  هقبط  هب  هک  لاوما  زا  هچنآ  دوب و  هدیشخب  اهنیمز  زا  نامثع  هک  ار  هچنآ  همه  ماما  هک  اجنآ  ات  ایاطع .

زین امش  مشاب  هتشاد  نم  هچ  ره  میامش ، زا  یکی  نم  مدرم ، يا  : » دومرف هکنانچ  تخاس ، هاگآ  دوخ  تسایـس  هب  لاوما  شخپ  رد  ار  نانآ  و 
لد رد  تسا  هداد  نامرف  وا  هک  ار  هچ  ره  مربیم و  ربمایپ  هار  هب  ار  امش  نم  تسه . زین  نم  هدهع  رب  دشاب  امـش  هدهع  رب  هفیظو  ره  دیراد و 
زاب لاـملا  تیب  هب  دـیاب  درک  اـطع  ادـخ  لاـم  زا  هک  یلاـم  رهو  داد  نارگید  هب  ار  نآ  ناـمثع  هک  عاـطق  ره  هکنیا  زج  مهدـیم . خوسر  اـمش 

يزینک دنـشاب و  هتفرگ  يرـسمه  هب  ار  ینز  نآ  اب  هک  مباـیب  یلاـم  دـنچ  ره  دربیمن . ناـیم  زا  ار  قح  زیچ  چـیه  هک  اـنامه  دوش . هدـینادرگ 
متس دشاب  گنت  وا  رب  قح  هک  یسک  تسا و  شیاشگ  لدع  رد  منادرگیم . زاب  ار  اهنآ  دشاب ، هدنکارپ  اهرهـش  رد  هک  یلام  دنـشاب و  هدیرخ 

(«. 2  ) تسا رتگنت  وا  رب 
ع)  ) وا دزن  هب  ار  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دیلو  نانآ  درذگ . رد  اههتشذگ  زا  هک  اسب  دراپس  ماما  نامرف  هب  رـس  رگا  هک  دیـشیدنا  رگناوت  هقبط 
. فانم دـبع  نادـنزرف  زا  میاوت  نادـننامه  ناردارب و  ام  يا . هدـیناسر  بیـسآ  ام  همه  هب  وت  نسحلا  وبا  يا  : » تفگ ماما  هب  دـیلو  دنداتـسرف .
ام یشکب و  ار  وا  نالتاق  یهاوخب  رگا  ددرگن . عیاض  دیسر  ام  هب  لاملا  تیب  لاوما  زا  نامثع  مایا  رد  هچنآ  اما  مینکیم  تعیب  وت  اب  ام  زورما 

(. 3 « ) میدنویپیم ماش  هب  میدرگ  كانمیب  وت  زا 
دومرف و ناـیب  دـیکات  هب  دوب  هدومرف  زاـغآ  هک  ياهماـنرب  يارجا  رب  ینبم  ار  دوخ  میمـصت  ياهبطخ  رد  ینـشور ، لاـمک  رد  ع ،)  ) یلع ماـما 

امش تسادخ و  لام  نآ  هک  تسا  هدومرف  نایب  ار  نآ  شخپ  یگنوگچ  دنوادخ  درادن و  يرترب  يرگید  رب  یسک  اهتمینغ  نیرد  : » تفگ
. تسا ام  هدهع  رب  زین  ربمایپ  نامیپ  میشابیم . میلست  نآ  هب  میراد و  رارقا  نآ  هب  ام  تسا و  ادخ  باتک  نیا  دیئادخ و  ناملسم  ناگدنب 

(«. 4  ) دنک دهاوخ  هچ  ره  دشابن  دنسرخ  نآ  هب  سک  ره  سپ 

يرادا هصرع 

: درک یلمع  راک  ود  اب  ار  دوخ  يرادا  تسایس  ع )  ) یلع ماما 
هب ار  راک  مامز  تما  نیا  ناراکدـب  ناگناوید و  هک  موشیم  نوزحم  نم  اما  : » نخـس نیا  اب  دـندوب  اهرهـش  رد  هک  نامثع  نایلاو  لزع  اـب   - 1
اب دنگنجب و  ناراکتـسرد  اب  دننادرگ و  دوخ  هدنب  ار  يادخ  ناگدنب  دننادرگب و  تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  رد  ار  ادـخ  لام  دـنریگ . تسد 

دناهدروخ دح  هک  ار  رگید  یـضعب  دناهدیـشونیم و  رمخ  دنیامـش و  نایم  رد  هک  میـسانشیم  ار  یناسک  نانیا  زا  دنوش . دحتم  ناراکتـشز 
(. 5)

«. دنداد هحیضر  نانآ  يارب  ات  دندرواین  مالسا  هک  ار  یناسک  زین 
داتـسرف هنیدـم  هب  ار  هیما  نب  مکح  دوخ  يومع  دـش . کیدزن  دوب  هدرک  رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  یناسک  هب  ناـمثع 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 783 

http://www.ghaemiyeh.com


مرکا لوسر  هک  ار  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  دشیم و  هدیمان  هللا » لوسر  هدنار   » دوب و هدومرف  درط  ار  وا  ص )  ) مرکا لوسر  هک  یلاح 
درک ياپ  رب  یثداوح  اجنآ  رد  وا  درک و  هرصب  یلاو  ار  رصاع  نب  هللا  دبع  هک  ناس  نآ  مه  دینادرگ . رـصم  یلاو  دوب  هدرک  رده  ار  وا  نوخ 

(6 . ) دندیدرگ روهنیک  نامثع  وا و  هیلع  نمؤم  مدرم  نامز  نآ  رد  و 
نآ نیرتمهم  تایاکـش و  تلع  نیرتگرزب  دید  وا  هک  دوب  ور  نآ  زا  راک  نیا  تفع . نید و  لها  زا  ینادرم  هب  يرادـمامز  نتـشاذگ  او   - 2

رییغت دـندوب  هتـشامگ  راک  هب  قباس  رد  هک  ار  یناسک  هک  دومرف  تردابم  راک  نیا  هب  ع )  ) وا سپ ، نایلاو . ناریما و  صوصخم  تسا  يزیچ 
یـسوم وبا  و  رـصم ، یلاو  هدابع  نب  سیق  و  ماش ، یلاو  فینح  نب  لهـس  ددرگ و  هرـصب  یلاو  فینح  نب  ناـمثع  اـت  داد  ناـمرف  سپ  دـهد .

نانآ نامثع  هک  یناسک  هرابرد  هبعش  نب  ةریغم  هلمجنم  صاخشا  زا  يرایسب  دوب  گرزب  ياهراید  اهنیمزرس  نیا  زورنآ  هفوک . یلاو  يرعشا 
نآ لوبق  زا  ماما  اما  دراد . هاگن  دوخ  ماـقم  رد  ار  ناـیلاو  نآ  ماـما  هک  درک  شرافـس  درک و  وگتفگ  شترـضح  اـب  دوب ، هدـینادرگ  یلاو  ار 

. تخاس رانکرب  راک  زا  ار  اهنآ  درک و  يراد  دوخ  نخس 

ریبز هحلط و  لابق  رد  ع )  ) ماما عضوم  لیلحت 

هراشا

ار ود  نآ  راتفر ، نیا  تخاس . رانک  رب  راک  زا  تمیالم  اب  ار  اهنآ  ودرک  نینچ  زین  دنتـشاد  تیالو  هرـصب  هفوک و  رب  هک  ریبز  هحلط و  هرابرد 
هب اراکـشآ  دننکـشب و  ار  وا  اب  تعیب  دـنزادنا و  دـیدرت  کش و  ربهر  هب  عجار  مدرم  لد  رد  دـنراذگ و  راشف  ریز  ار  ع )  ) ماـما هک  تشاداو 
هک دندش  نآ  راتـساوخ  یتح  دندوب . نامثع  رب  شروش  ناگدـنزیگنارب  زا  ود  نآ  هک  دـندوب  هدرب  دای  زا  اهنآ  دـنزیخرب . نامثع  یهاوخنوخ 

نیمه هب  دـناهدرک و  تعیب  هارکا  يور  زا  ع )  ) یلع اب  هک  دـندرک  اعدا  دوش و  راذـگاو  يروش  هب  ناناملـسم  ناـیم  ون  زا  تفـالخ  رما  حرط 
(7 . ) دنتسنادیمن حیحص  ار  دوخ  تعیب  لیلد 

راک زا  دیابن  ار  ود  نآ  دندوب  دـقتعم  هک  یناسک  دوجو  اب  هفوک ، هرـصب و  تیالو  زا  ریبز  هحلط و  نتخاس  رانک  رب  هب  عجار  ع )  ) ماما عضوم 
 … ددرگیم حضاو  ناش  يرظن  هاتوک  هلاسم  لیلحت  اب  دوب و  نانآ  يرظن  هاتوک  هناشن  درک ، رانکرب 

عـضاوم تشادـن و  ناـکما  يریگ  عضوم  هنوگ  راـهچ  زا  شیب  ریبز  هحلط و  ربارب  رد  هک  دوشیم  مولعم  اـج  نیزا  ع )  ) ماـما عضوم  یتـسرد 
نآ هب  ع )  ) ماما هک  دوب  یعضوم  زارت  فیعض  نیمضت  رظن  زا  تمالـس و ، زا  رترود  تمالـس  ثیح  زا  و  رت ، کیرات  تبقاع  ثیح  زا  روبزم 

(. 8  ) داد رد  اضر 

نیتسخن عضوم 

يدنـسرخ يار  نآ  رب  ع )  ) ماما اـما  دوب . يار  نیا  رب  ساـبع  نب  هللا  دـبع  دراذـگ و  یقاـب  هفوک  هرـصب و  تیـالو  رد  ار  ود  نآ  هک  دوب  نیا 
هب ار  ناگناوید  دـندروآیم ، رد  شیوخ  تموکح  هضبق  رد  ار  مدرم  ود ، نآ  یتقو  یلاوما . تشاد و  ینادرم  هفوک  هرـصب و  هچ ، تشادـن ،

ار وا  دـندادیم و  طلـست  تردـق و  دـنمروز ، هب  دـنتفوکیم و  مه  رد  ـالب  هب  ار  ناـناوتان  دـندرکیم و  بلج  شیوـخ  يوـس  هـب  لاـم  عـمط 
. دندوبن یلاو  هک  دندشیم  یماگنه  زا  رتیوق  وا  لباقم  رد  هاگنآ  دندینادرگیم  رتدنمورین 

مود عضوم 

يارب دـننکن . لصاح  رظن  قاـفتا  یلمع ، يارب  اـت  دـنادرگادج  رگیدـکی  زا  ار  ناـنآ  دـنکفا و  هقرفت  ود  نآ  ناـیم  رد  ع )  ) ماـما هک  دوب  نیا 
. دنام مورحم  نآ  زا  يرگید  نآ  دوش و  اطع  لام  ود  نآ  زا  یکی  هب  دیاب  روظنم  نیا  لوصح 
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دشاب هدش  مورحم  اطع  زا  هک  رگید  نآ  دنکن و  شروش  ماما  هیلع  هک  درک  نیمضت  ناوتیمن  دشاب  هدرک  تفایرد  هیطع  هک  ار  کی  نآ  اما 
لد رد  ياهنیک  اب  هنیدم  رد  ای  دـنیامن و  شزاس  هیواعم  اب  ات  دـنتخیرگ  ماش  هب  یخرب  هکنانچ  دـنکن  رایتخا  رارف  هک  درک  نیمـضت  ناوتیمن 

. دننامب یقاب  ناهن ،

موس عضوم 

يوس هب  رهـش  نآ  زا  ود  نآ  دهدن . تزاجا  دنور ، هکم  هب  هنیدم  زا  هک  دنهاوخب  هزاجا  وزا  هک  هاگنآ  دشک و  دـنب  رد  ار  نانآ  هک  دوب  نیا 
هب نانآ  تسنادیم  هک  ماما  دنتساوخیم ، هرمع  هب  رفـس  هزاجا  ماما  زا  هک  یماگنه  دنوش و  هدامآ  اجنآ  هب  هلمح  يارب  ات  دنتفر  نوریب  هرـصب 

مادـقا نانآ  ندرک  ینادـنز  هب  ع )  ) ماما رگا  دـیا .» هئطوت  رـس  رب  هک  انامه  تسا ؟ ياهرمع  هچ  ناتروظنم  : » تفگ دـنوریم  نوریب  راـک  هچ 
هماقا هلاسم و  ندـش  تباث  زا  شیپ  نانآ  ندـش  ینادـنز  زا  دوش و  هتخیگنارب  ناـنآ  هیلع  مدرم ، فطاوع  هک  دوب  نیا  بلاـغ  نظ  دومرفیم ،

. دننک کش  يو  تسایس  رد  زین  ماما  نارای  هک  اسب  دنریگ و  لد  رب  هنیک  هنیب ،
هیواعم ندرک  لزع  صوصخب  دزاسیم ، مهتم  ع )  ) وا يرادا  تسایس  رد  ار  ماما  هک  تقیقح  زا  رود  هعاسلا و  قلخ  ماکحا  هنوگنیا  زا  يراب 

. دنهدیم تبسن  راوگرزب  نآ  هب  هک  تسا  ییاههابتشا  نیفص  گنج  تشاد -  هیواعم  اب  هک  یگنج  رد  ار  تیمکح  نتفریذپ  ار و  ماش  یلاو 
رد دندیـشک و  تسد  گنج  زا  شنایرکـشل  هک  نآ  زا  سپ  رگم  تفریذـپیمن  ار  تیمکح  ع ،)  ) ماما هک  تسا  یهیدـب  تیمکح  دروم  رد 
هک یناسک  ناـیم  هک  دروآیم  شیپ  ار  رطخ  نیا  هک  دیـسر  ياهلحرم  هب  رطخ  تفرگ و  ـالاب  فـالتخا  راـک  داـتفا و  فـالتخا  ناـنآ  فص 
مه دندرک و  لتق  هب  دیدهت  ار  ع )  ) ماما هک  نادـنچ  دریگرد . راتـشک  تشک و  دـنتفریذپ ، ار  نآ  هک  نانآ  دنتـسنادیم و  دودرم  ار  تیمکح 

. دنتشکیم زین  ع )  ) ار وا  دنتشک ، ار  نامثع  هک  ناس  نآ 
نانمـشد هب  گنج  نادیم  رد  هدنرد  ریـش  نوچ  وا  هک  یلاح  دـناوخ ، ارف  ار  یعخن  رتشا  هک  دـندرک  سامتلا  دـنتفرگ و  ار  وا  نوماریپ  يراب ،

تـسرد تیمکح  لوبق  رد  ار  ماما  يار  ناراگن ، خـیرات  یخرب  دروآ . گنچ  هب  ار  يزوریپ  يدوزب  هک  تشاد  دـیما  دوب و  هدیـسر  ع )  ) ماما
مه هک  دناهدرک  شومارف  نانیا  دنرادنپیم . اطخ  تشاد ، ملع  وا  دیدرت  یناوتان و  هب  ماما  هک  ار  يرعـشا  یـسوم  وبا  نتفریذپ  اما  دـننادیم ،

. دـهد رارق  مکح  ار  وا  دوب  راچان  ماما  دـندرک و  لیمحت  وا  هب  زین  ار  یـسوم  وبا  دـندوب ، هدرک  لیمحت  وا  رب  ار  تیمکح  لوبق  هک  ناـس  نآ 
ناسکی و هجیتن  دـندشیم ، نییعت  تمـس  نآ  هب  سابع » نب  هللا  دـبع   » ای رتشا » ، » دوش نییعت  وا  تباین  هب  یـسوم  وبا  هکنیا  ياج  هب  رگا  سپ 
، یـضعب رادـنپ  هب  هچ  رگا  دومنیمن . رارقا  ع )  ) یلع ماما  تفالخ  هب  درکیمن و  علخ  تفالخ  زا  ار  هیواعم  صاع ، ورمع  هچ ، دوب . دـننامه 

. دننک ع )  ) یلع بزح  رادفرط  ار  وا  دنهد و  رییغت  ار  صاع  ورمع  يار  دنتسناوتیم  سابع » نبا   » و رتشا » »
دییات ار  وا  عماطم  هک  دـندوب  یناـسک  وا  نوماریپ  اریز  دوش . میلـست  دنیـشنب و  مارآ  هک  تخاـسیمن  عناـق  ار  هیواـعم  راـک  نیا  قیقحتب ، اـما 

. دوب راوشد  تسکش  نآ  هیواعم  صخش  رب  هک  ناس  نآ  مه  دمآیم . نارگ  نانآ  رب  تسکش  دندوب و  راک  بقارم  هدرکیم و 
ملع اب  ار  نآ  هاوخ  تسین ، ناراگن  خیرات  لباقم  رد  تفریذـپ ، نآزا  هارکا  دوجو  اب  ماما  هک  هچنآ  زا  رتباوص  یلح  هار  تروص ، نیرد  سپ 

ره رد  ینعی  دوب ، ناسکی  هجیتن  نآزج ، نآ و  نیب  هک  یتروص  رد  دشاب . هتفریذپ  یملع  نینچ  نودب  ار  نآ  ای  دـشاب  هتفریذـپ  ندوب  اطخ  هب 
(. 9  ) دیدرگیم رجنم  هجیتن  کیب  هلاسم  لاح 

ازـس هب  یتیمها  زا  ار  هلاسم  تسا و  هدرک  بلج  ار  نانآ  ياههتـشون  ناناد و  خـیرات  همه  هجوت  هیـضق  نیا  دومرف ؟ لزع  ار  هیواـعم  ارچ  اـما 
. دننادیم رادروخرب 

نیا هب  تشادیم ، دوجو  یـسک  نینچ  دـیاب  دوب و  یمتح  یترورـض  برع ، خـیرات  رد  هیواعم  دوجو  انامه  هک  دناهدیـسر  لوق  نیا  هب  یتح 
. تفریم رامش  هب  زکرمت  تلود و  يانب  لحارم  زا  ياهلحرم  وا  هک  رابتعا 

رهاظم رد  قرغ  یلایخ و  یتسایس  ار  ع )  ) یلع ماما  ینعی  وا  نمشد  تسایس  لباقم ، رد  دناهدرک و  دومناو  رادمتسایس  يدرمتلود  ار  هیواعم 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 785 

http://www.ghaemiyeh.com


درکیم ذاختا  یعضوم  نانچ  رگا  ایآ  دریذپب و  ماش  رد  ار  هیواعم  تسناوتیم ، ع )  ) یلع ماما  ایآ  هک  مسرپیم  کنیا  دناهتـشادنپ . یقالخا 
؟ دوب تسرد 

: دهدیم خساپ  نینچ  شسرپ  نیا  هب  داقعلا  دومحم  سابع 
: ببس ود  هب  دزاس  رقتسم  تشاد  هک  یتموکح  رد  ار  هیواعم  ماما ، هک  تشادن  ناکما  »

نامثع تموکح  ذـخام  نیرتمهم  بلط ، تصرف  نایلاو  زا  وا  دـننامو  هیواعم  دوجو  دـنک . لزع  ار  هیواعم  هک  دوب  هدومرف  نامثع  هب  اهراب  وا 
؟ دوب هنوگچ  ینعم  نآ  رد  ع )  ) وا ناوریپ  عضوم  تفریذپیم ، ار  وا  ع )  ) یلع ماما  رگا  سپ  دوب .

؟ دنتفگیم هچ  مدرم  و 
عـضو اـت  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اـب  تفـالخ  هب  هک  نایـشروش  ءارآ  زا  تسناوتیم  اـیآ  تشگیم ، زاـب  دوـخ  نیتـسخن  رظن  هدـیقع و  زا  رگا 

؟ دنک ضارعا  دنسرب ، دیدج  تموکح  هب  دندرگ و  اهر  نامثع  تموکح  غوی  زا  دنزاس و  نوگرگد  ار  یعامتجا 
هب رتهب و  هدیقع ، نیا  ربانب  راک  نیا  ایآ  دوب  ریذپ  ناکما  هناشیدنا  هراچ  يزرط  هب  هیواعم  نتفریذپ  هک  میریذپب  میریگ و  هدیدان  ار  هتکن  نیا 

؟ دوب رتکیدزن  مهافت 
لمع يرگیلاو  تمـس  هب  ماـش  رد  دوخ ، یناگدـنز  لوط  رد  هیواـعم  هچ ، دوبن . نینچ  ملـسم  روط  هب  میئوـگب  هک  تسا  حـجرم  یلک  روـطب 
لمع هطخ ، نیرد  وا  لاـمعا  دـنکن . يزارد  تسد  نآ  زا  شیب  هب  هک  دوـب  یـضار  نآ  هب  تسنادـیم و  دوـخ  کـلم  ار  ماـش  هـکلب  درکیمن 

نارـس و سپ ، دـشاب . هدروآ  مهارف  ینابیتشپ  یتردـق و  دوخ  يارب  نآزا ، دـشاب و  هدرک  يراذـگ  هیاـپ  ار  تلود  نآ  هک  دوب  یتلود  سیئر 
نآ هدامآ  توق ، تورث و  روز  هب  دوب و  هدـیرخ  تشاد  ناـکما  هک  تمیق  رهب  ار  راـصنا  دوب و  هدرک  عمج  دوخ  نوماریپ  ار  ماـقم  ناـبحاص 

مادـک درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  تساخرب ، ع )  ) ماما اب  دربن  هب  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـنامب و  یقاـب  دوخ  ماـقم  رد  زارد  يراـگزور  اـت  دوب 
؟) 10  ) نامثع نوخ  هبلاطم  زا  رتهب  تصرف 

نآ زا  ماـما  هک  ییاهـشور  ذاـختا  يراـکبیرف و  يرگ و  هلیح  هرظاـنم و  هرواـحم و  رد  يو  رحبت  هب  دروآ  تسد  هب  هیواـعم  هک  يزوریپ  نآ 
اـساسا هکلب  تشادـن . اهراک  نآ  زا  یـسک  اـب  هیواـعم  دوبن . هتـسباو  دـشیمن ، کـیدزن  مهنآ  زیچاـن  ءزج  نیرتمک  هب  یتح  دوب  نادرگ  يور 
کمک وا  هب  هیواعم  یعامتجا  عضو  تشاد و  یگتـسب  هیواـعم ، عضوم  تعیبط  زا  ع )  ) ماـما عضوم  تعیبط  فـالتخا  هب  وا  ییاـیند  تیعقوم 

. دسرب اهیزوریپ  نآ  هب  ات  درک 

اهتشون یپ 

. هغالبلا جهن   - 1
.270 هغالبلا ج 1 ص 269 -  جهن  حرش  هغالبلا ج 1 ص 59 و  جهن   - 2

.39 هغالبلا ج 7 ص 37 -  جهن  حرش  و 4 -   - 3
. هغالبلا جهن   - 5

حلاص ص 91. یحبص  رتکد  یمالسا . مظن   - 6
.119 حلاص ص 118 -  سابع  دمحا  زا  مالسا  رد  تسار  پچ و   - 7

داقعلا ص 84. دومحم  سابع  زا  لقن  یییش  فراعملا  ةرئاد   - 8
یعیش ص 86. فراعملا  ةرئاد   - 9

داقعلا ص 84. زا  لقن  هب  یعیش  فراعملا  ةرئاد   - 10
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شکمشک رد  هیواعم  ماما و  عضوم 

هراشا

دوخ راک  همانرب  رد  ار  نآ  دومرف و  يزیر  حرط  ار  یمالـسا  توعد  هک  وا  عضوم  تعیبط  رد  درک ، راک  هب  عورـش  ع )  ) ماـما هک  يزاـغآ  زا 
هک دوب  مولعم  دوب و  صوصخم  ياهجیتن  مزلتـسم  هک  تشاد  دوجو  يزیچ  دوب ، فارحنا  طخ  رادومن  هک  هیواعم  عضوم  تعیبط  داد و  رارق 

(. 1  ) دیماجنا دهاوخ  اجک  هب  شکاشک  نآ 
یعامتجا و تالکشم  مینکیم ، یسررب  ار  هیواعم  و  ع )  ) ماما نیب  شکمـشک  تعیبط  یتقو  هک  دراد  دوجو  ییاه  هناشن  اههتکن و  اجنیا  رد 

. دزاسیم مسجم  ار  وا  یسایس  يزاسکاپ  هیواعم و  هب  موجه  هک  مینیبیم  ار  یطیارش 

عافد حطس  رد  هیواعم  لمع  گنج و  حطس  رد  ماما  لمع   1

. دوب یـسایس  رظن  زا  وا  يزاسکاپ  هیواعم و  هب  موجه  عاضوا ، طیارـش و  شکمـشک  رد  ع )  ) ماـما عضوم  یگنوگچ  هک  تسناد  دـیاب  ـالوا ،
نآ تفریذپ و  یمالسا  تلود  رد  ار  ییاورنامرف  تیلوئـسم  یتقو  ماما  دوب . عافد  حطـس  رد  هیواعم  لمع  گنج و  حطـس  رد  ماما  لمع  سپ 

. دربب نیب  زا  ار  ینوناق  ریغ  یچیپرس  درمت و  رد  ششوک  باعشنا و  امیقتسم ، هک  دید  لوئسم  ار  نتشیوخ  تفرگ ، تسد  رد  ار 
« ءاقلط  » هب فوصوم  هک  یناسک  هدروآ و  دوجو  هب  هیما  ینب  طخ  هیواعم و  ار  للخ  نیا 

هب تبـسن  ءاقلط  نآ  عضوم  دومرفیم . يزاسکاپ  ار  نادرمتم  نیا  دیاب  ع )  ) ماما دنتـشاد . تسد  رد  ار  روما  همه  دندوب ، ناگدش  دازآ  ینعی 
(. 2  ) دندوب هدروآ  مالسا  قافن  هیقت و  يور  زا  اعطق  دوب و  توادع  ینمشد و  عضوم  مالسا ،

نیا هب  رتدوز  هچ  ره  هک  درکیم  باـجیا  طیارـش  دوب . یـساسا  راوـشد و  يراـک  و  ماـما ، هفیظو  اهیدـیلپ ، نآ  زا  مالـسا  دـبلاک  يزاـسکاپ 
هورگ هاـگیاپ  تخاـس و  زکرمتم  ار  دوـخ  تردـق  ع )  ) یلع ماـما  هـک  یماـگنه  درادرب . ناـیم  زا  ار  هـصیقن  نآ  دــنز و  تـسد  يرگناـمرد 

تموکح ياهراک  تلوهـس  رد  هک  دوب  یهاگیاپ  نآ  ندراذگ  داینب  ع )  ) وا یـسایس  مدق  نیتسخن  داهن ، انب  قارع  رد  ار  شیوخ  نارادـفرط 
لمع دوب  هدروآ  دوجو  هب  یمالـسا  تما  دـبلاک  رد  هیواعم  هک  ار  ینوناق  ریغ  روما  يزاس  ادـج  یتسیاب  نآ  لـالخ  زا  سپـس  تشاد . ریثاـت 

. دزیم تسد  يزاسکاپ  راک  هب  دومرفیم و 
هک یماگنه  دـنک و  زاغآ  گنج  هب  وا  اب  درب و  موجه  هیواعم  رب  هک  دوب  ینعم  نیا  هب  يزاسکاپ  روظنم  هب  يزیر  همانرب  هفیظو  ای  تیروماـم 
رد تکرح  هب  دـنزیخرب و  هک  دـنادرگ  فلکم  ار  نآ  دراد و  او  تکرح  هب  ار  دوخ  ياهدوت  هاگیاپ  ع )  ) ماـما دـنک ، ادـتبا  موجه  هب  هیواـعم 

رکیپ رد  هیما  ینب  هیواعم و  هک  دوب  ینوناق  تفالخ  هیزجت  نامه  نارحب  نآ  دـنربب . نیب  زا  ار  داسف  ات  دـننک  ترجاـهم  ادـخ  هار  رد  دـنیآ و 
، ماـش ینعی  یمالـسا  ياـهزرم  دـالب و  زا  یکی  رد  هیواـعم  هک  دوـب  نینچ  یمالـسا  تلود  ردـقم  دـندوب . هدروآ  دوـجو  هب  یمالـسا  تلود 
ای ییوج  گنج  عضوم  وا  عضوم  دوبن ، راک  نیا  حطـس  رد  هیواعم  هکیئاج  رد  دزاـس . دوخ  راـکزکرم  ار  اـجنآ  دروآ و  تسد  هب  یهاـگیاپ 

یمالـسا نطو  ءازجا  یقاب  زا  ار  نآ  دـنویپ  دراد و  هاـگن  دوخ  يارب  ار  ماـش  هطخ  هک  دوب  نیا  وا  رـصحنم  هقـالع  مه و  هکلب  دوبن . همجاـهم 
. دلسگب

شکمشک و تعیبط  اب  یمالسا ، نیمزرـس  زا  نآ  نتـشادهاگن  ادج  ماش و  ظفح  درب . یپ  گرزب  توافت  نیا  هب  دیاب  تقیقح ، نیا  ربارب  رد 
نادیم دراو  دنزادرپ و  ترجاهم  هب  دننک و  تکرح  دوخ  ياهرهـش  زا  ات  دـهدیم  نامرف  دوخ  ياوق  هب  هک  يربهر  نیب  تسا . توافتم  دربن 

ظفح يارب  هکیسک  نیب  و  دنـشاب ، هتـشادن  نآ  رد  ياهزیگنا  رابتعا و  چیه  مالـسا  بتکم  ندرک  هدنز  زج  دندرگ و  مجاهت  هصرع  گنج و 
تباب نیزا  درکیمن و  يرییغت  قارع  زا  ماش  ندش  ادج  ببـس  هب  نایقارع  حلاصم  تسا . گرزب  یـسب  توافت  دیـشوکیم ، دوخ  يدام  عفانم 
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. دنتشادن یتحاران  ندوب  یماش  تباب  نایروس  زا  دندادیمن و  تسد  زا  يزیچ 
، دـناوخیم نابلط  هیزجت  هیواعم و  هیلع  گنج  نالعا  هبار  نانآ  هک  یلئاسم  ینعی  نآ  یناسنا  ياـههزیگنا  بتکم و  تاراـبتعا  ظـفح  هلئـسم ،

. دوب
نآ راچد  تما  هک  ار  ياهقرفت  هیزجت و  دنوش و  هیفـصت  نادـیم  دراو  باعـشنا  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  دـیبلطیم  دادمتـسا  مدرم  زا  ع )  ) ماما

. دنزاس دوبان  دوب  هدش 
ار بلطم  الاب  یحطـس  رد  راک  ردنا  تسد  دارفا  دـشاب و  یبتکم  هزیگنا  نآ ، هزیگنا  نانآ و  گنج  یتسیاب  تقیقح ، نیا  هیاپ  رب  و  نیا ، ربانب 
ار شیوخ  سفن  لام و  ناج و  بتکم ، يارب  هک  اجنآ  ات  دنروآ  تسد  هب  ار  نآ  ياوتحم  نومـضم و  دـنبایرد و  ار  نآ  ياهدـعب  دـنمهفب و 
ور نیزا  تفریم . رامـش  هب  گرزب  ياهزیگنا  نآ  دوب و  یبتکم  هزیگنا  هیواعم ، هیلع  گنج  هب  ندز  تسد  تلع  رخآ ، ترابع  هب  دـننک . راثن 

ار دوخ  لام  ناج و  هار ، نیرد  دنناوتب  هک  دنشاب  یحطـس  رد  نآ ، نومـضم  نتفایرد  نآ و  داعبا  كرد  هیـضق و  مهف  ثیح  زا  هک  دوب  مزال 
ار قارع  هک  دوبن  ددص  نیرد  اقلطم  وا  هاپـس  تشادـن و  رارق  راثیا  زا  یحطـس  نینچ  رد  دوبن و  یحرط  نینچ  ياراد  هیواعم  اما  دـننک . راثیا 

. درک راودیما  لالقتسا  یگرزب و  يوزرآ  هب  ار  نانآ  هکلب  دنک . دربن  یمالسا  قطانم  ریاس  اب  هک  تساوخیمن  زین  دنک ، فرصت 
. دنتساوخیم تدم  زارد  ياهمانرب  رد  مهنآ  ماش  رد  ار  یمالسا  نطو  يربهر  ندرک  راوتسا  الاب ، تسد  و 

موق نآ  دـندوب  ناهاگآ  همین  زا  ای  هاگآ  یمدرم  دـندیگنجیم ، وا  باـکر  رد  دـندوب و  ع )  ) ماـما نوماریپ  هک  یـصاخشا  زا  يرایـسب  هدـع 
رب دح ، نییعت  نابلط و  هیزجت  يزاسکاپ  رب  رئاد  مالـسا  رما  هک  دنتـسنادیم  دندوب و  هدش  اریذپ  ار  تلاسر  مد ، نیتسخن  زا  هک  دندوب  یناسک 

ماما هک  یمالسا  بلاطم  رد  دنتفر و  ورف  هناریلد  گنج ، ياهنادیم  رد  دندرک و  میدقت  ینابرق  دوب ، مزال  هکنادنچ  سپ ، تسا . بجاو  نانآ 
حطس رد  راچان  هب  اطع  راثیا و  نآ  اما  دوبن . هیام  کبـس  شزرا و  مک  يراک  هک  دندز  تسد  يراثیا  هب  دندش و  مدقـشیپ  دوب  هدومرف  حرط 

. تفاییم شهاک  جیردت  هب  هیضق  زا  ناش  یهاگآ  حطس  رد  ای  ع )  ) ماما هب  ناشمیلست 
یفرط زا  هک  دندوب  یتلود  طلـست  ریز  هکیلاح  رد  تشاد  قادصم  هیـضق  نیا  دندشیم ، گنج  دراو  هک  لیابق  ياسؤر  دروم  رد  صوصخب 

ع)  ) یلع ماما  اب  نآ  تسایر 
یلع بیـصن  يزوریپ  رگا  هک  دـندنارورپیم  ار  وزرآ  نیا  رـس ، رد  دـندوب و  هعیـش  ماش ، مدرم  فالخ  هب  قارع  لها  رگید ، فرط  زا  دوب و 

، دوب هدـمآ  دـیدپ  یلع  تفالخ  زا  لـبق  یتاـقبط و  عاـضوا  مکحب  هک  یعاـمتجا  تسایـس  ار  ینعم  نیا  دیـسر . دـنهاوخ  يرورـس  هب  ددرگ 
(. 3  ) درکیم دیئات  تدشب 

عضوم و   » دنکیم ریـسفت  ام  يارب  دش  ادیپ  ع )  ) یلع ماما  وریپ  تعامج  فوفـص  رد  هک  ار  ییاهتنایخ  ارهاظ  هک  تسا  یبلاطم  قیاقح ، نیا 
ره ع ،)  ) یلع تداهش  زا  سپ  هک  دندرک  شزاس  هیواعم  اب  ساسا  نیا  رب  هک  هللا  دیبع  شردارب  وا  زا  سپ  و  سابع ، نب  هللا  دبع  وا  مع  رـسپ 

(. 4 « ) دوب روآ  تفگش  دراذگاو ، ود  نآ  رب  دناهدرب  لاملا  تیب  زا  هچ 
. دمآ دیدپ  دوبن ، يواسم  رگیدکی  اب  کیرحت  هزیگنا و  هجرد  حرط و  یگنوگچ  ششوک و  هجرد  ثیح  زا  هک  همانرب  ود  يور ، نیزا 

. دنگنجب دننک و  ترجاهم  ادخ  هار  رد  دنیآ و  نوریب  دوخ  هناخ  زا  تسیابیم  نایهاپس  نآ  یط  هک  یحرط   - 1
. دننک ظفح  دوخ  نیمزرس  رد  ار  شیوخ  نطو  لالقتسا  دننامب و  یقاب  شیوخ  ياج  رد  دنتساوخیم  نایهاپس  زا  نآ  یط  هک  یحرط   - 2

. دوب گرزب  سب  یتوافت  دندیبلطیم ، کی  ره  هک  هچنآ  نیب  و  حرط ، ود  نایم  توافت  نیا 

دوب هداد  يور  مالسا  ناهج  رد  هک  یلخاد  فارحنا  نآ  دض  رب  ع )  ) ماما دربن   2

تموکح زا  شیپ  هک  یسایس  لاوحا  عاضوا و  طیارش و  هجیتن  رد  دناریم ، مکح  نآ  رب  هک  یمالسا  عمتجم  لخاد  رد  ع )  ) یلع ماما  مود ،
وا لغاش  لغـش  ماگنه  نآ  رد  هک  یمالـسا  ناهج  رد  یـسایس  نابلط  هیزجت  يزاسکاپ  رد  هک  یتیلوئـسم  هب  اـنب  هوـالع  هب  دوب  هداد  يور  وا 
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. دیدرگ وربور  فارحنا  اب  دوب ،
هداد يور  ناناملسم  هب  مالـسا ، ناهج  رد  یلک  روط  هب  و  زاجح ، قارع و  رد  هک  یلخاد  فارحنا  نآ  دض  رب  هک  دوب  راچان  ع )  ) ماما کنیا 

هعماج رد  یلخاد  فارحنا  دض  رب  ینادیم  و  یـسایس ، هیزجت  دـض  رب  ینادـیم  درکیم : دربن  نادـیم ، ود  رد  ع )  ) ماما سپ ، دـنک . دربن  دوب ،
(. 5 « ) دوب هتفرگ  لکش  یمالسا  ریغ  يریگ  ههبج  زا  قباس  تسایس  هجیتن  رد  هک  یفارحنا  یمالسا .

زکارم رد  هک  دندش  قفوم  هتفر  هتفر  هکنآ  زا  سپ  ناقفانم )  ) نیا هک  ییاه  هبرـض  ریز  یمالـسا  هبرجت  یتدم ، زا  سپ  هنوگچ  میدید ، یتح 
اب ار  تداـیق  هک  اـجنآ  زا  و  تخیرورف ، مه  رد  دـنزاس ، دراو  نآ  هب  تخـس  یتابرـض  دـنیامن و  ریگلفاـغ  ار  نآ  يربـهر  و  دـننک ، ذوفن  نآ 
ار ناگدازآ  و  دندرک ، لام  نجل  ار  یناسنا  تامارک  دنهد ، رییغت  ییوروم  تنطلس  هب  ار  نآ  ات  دنتفرگ  تسد  رد  هزین  رس  روز  هب  یمرشیب و 

(. 6  ) دنتشاد زاب  نایرج  زا  ار  ماکحا  دنتشاذگ و  لطعم  ار  دودح  دنداد و  انف  داب  هب  ار  مدرم  لاوما  دنتشک و 
و نانئاخ ، زا  لاوما  ندناتس  سپ  زاب  نآ و  هجنپرس  نتـسکش  مه  ردو  فرحنم  عاضوا  نآ  يزاسکاپ  رد  ع )  ) ماما ياهراک  شزرا  اجنیا ، زا 

يارجا ددرگیم . راکشآ  تشادن  یگنهامه  مالسا  طخ  اب  هک  فرحنم  موهفم  ره  رکف و  ره  اب  ارادم ، یمرن و  چیه  یب  دربن ، هب  ندرک  زاغآ 
هرصب زا  ار  ماما  نامرف  زا  یچیپرـس  درمت و  شبنج  ود ، نآ  دیدرگ . زین  ریبز  هحلط و  دننام  ذفنتم  يامعز  زا  یـضعب  لماش  ع ،)  ) ماما همانرب 

. دننک طقاس  ار  ع )  ) ماما تموکح  نامثع ، یهاوخنوخ  باقن  ریز  هک  دوب  نیا  ناشفده  دنداد و  ناماس 
رب دیـشکیم  ار  وا  راظتنا  لخاد  رد  هدننک  هتـسخ  گرزب و  یگنج  نآ ، هدـیچیپ  طیارـش  دوب و  نآ  یپ  رد  هک  یعمتجم  نتخاس  يارب  ماما ،

نوگرگد ثیح  زا  وا  سکع ، رب  هیواعم  اما  دـننکن . اهر  ار  وا  بناج  ینکفا ، ییادـج  رکف  يزاسکاپ  يارب  گنج  رد  هک  دوب  بجاو  ناـنیا 
. دوب مرگرس  شیوخ  دوس  هب  مدرم  نادجو  ندیرخ  هب  هکلب  تشادن . يراتفرگ  دوخ  هعماج  ياهیبارخ  حالصا  هعماج و  ندرک 

زرواـشک و زا  جارخ  تاـیلام و  ندناتـساب  و  دادیم ، ییاـهیرترب  ياهفیاـط  هب  لـباقم ، رد  درکیم و  مورحم  دوخ  قوـقح  زا  ار  ياهفیاـط  و 
لام شطع  دـنک و  شوماخ  ار  لیابق  نارـس  عمط  اـت  تشادیم  اور  مدرم  رب  ار  متـس  نیرتدـیدش  رایـسب ، لاوما  ندروآ  مهارف  و  ناـگرزاب ،

« دشاب هدامآ  دنتساخیم  رب  نآ  هب  مدرم  زا  یهورگ  هک  هناهاوخیدازآ ، تکرح  ره  يدوبان  یبوکرـس و  يارب  دناشنب و  ورف  ار  ناش  یتسود 
(. 7)

فورعم و  دمآرد ، یمالـسا  تلود  ءزج  یماظن  حتف  اب  ماش ، هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دناهتـشون ، یخیرات  ذـخآم  همه  هک  نانچمه  دـیاب 
اب اما  دش  اجنآ  دراو  ینید  نیتسخن  ياهروتسد  مان و  ظاحل  زا  اهنت  هکلب  تفرگن . ارف  ار  راید  نآ  یمومع  روط  هب  الماک و  مالسا ، هک  تسا 

مالسا زا  شیپ  هک  يراکفا  اب  تیلهاج و  موسر  اب  هتسویپ  نایماش ، تشاذگن و  ياپ  ماش  مدرم  بولق  رد  هدنهد  یهاگآ  یقیقح و  نومـضم 
یتوافت نادنچ  دوب  مالسا  زا  شیپ  هچنآ  اب  نانآ  یـسایس  یعامتجاو و  يرکف  عاضوا  هک  اجنآ  ات  دندرگیم . یناگدنز  دندوب ، دقتعم  نآ  هب 

. دوب هدرکن 
ثیح زا  ماش  عامتجا  تسین و  دوجوم  یـضقانت  ماش ، هعماج  اب  دوب  هتخیر  هک  یحرط  وا و  ياهفده  نایم  دنادن  هک  دوبن  نینچ  زین  هیواعم  و 

ياهفده دوب . راکشآ  هیواعم  رب  ینعم  نیا  دریذپب و  ار  هیواعم  همانرب  حرط و  هک  تشاد  یگدامآ  الماک  یسایس  يداصتقا و  يرکف و  عضو 
. لاعتم دنوادخ  اب  یقیقح  طابترا  اب  هن  دیدرگیم  هصالخ  وا  راکفا  رد  دشیم و  هرادا  مور  رصیق  يربهر  هب  هیواعم 

ار نآ  هک  دوب  لوئـسم  ع )  ) ماـما دـیدرگ و  وربور  هنهک  راد و  هشیر  یفارحنا  اـب  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ  تاـفو  ماـگنه  زا  ع ،)  ) ماـما حرط  اـما 
. دنار نوریب  مالسا  یعامتجا  هنهپ  زا  دیدرت  یب  دنک و  هیفصت 

یتهابـش تشاد  هجاوم  نآ  اب  دوخ  هعماج  رد  هیواعم  هچنآ  اـب  دوب ، وربور  نآ  اـب  هک  ییاهـشکمشک  ماـما و  یلخاد  نادـیم  نیا ، رباـنب  سپ 
اب تشاد  یگدامآ  الماک  هیواعم  هیرظن  نتفریذـپ  يارب  يداـصتقا  یـسایس و  یعاـمتجا و  يرکف و  رظن  زا  هک  ماـش  عاـمتجا  نیب  تشادـن و 

. دوب شحاف  یقرف  تساوخیم ، یلع  هک  ياهعماج 

هیواعم اب  گنج  رد  ندش  دراو  زا  شیپ  تفالخ و  زا  شیپ  رد  ماما  عضوم  گرزب  توافت   3
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. تشاد گرزب  یتوافت  ع )  ) ماما اب  گنج  زا  شیپ  هیواعم  عضوم  اب  گـنج ، رد  ندـش  دراو  زا  شیپ  تفـالخ و  زا  شیپ  ماـما  عضوم  موس ،
نارای زا  یکی  دریگ ، تسد  رد  ار  تفالخ  ياهتیلوئـسم  هک  شیپ  ناز  دوب و  تفالخ  یمـسر  موهفم  ياراد  ناناملـسم  مشچ  رد  ماـما  سپ ،

لاح سپ  دوب  هدرک  رایـسب  ردقنارگ  دنمـشزرا و  گرزب و  تامدخ  ص ،)  ) ربمایپ تایح  يانثا  رد  هک  دوب  هدش  هتخانـش  مرکا  ربمایپ  لیلج 
. دندوب هدرک  گرزب  تامدخ  ص )  ) مرکا یبن  نامز  رد  هک  دوب  ص )  ) مرکا لوسر  لیلج  نارای  رگید  لاح  دننام  وا 

، نآ همانرب  ندوب  یحطس  تلع  هب  نآ ، تاررقم  نتفریذپن  هفیقس و  هلاسم  اب  ییورایور  دومرف و  ذاختا  نیتسخن  زور  زا  ماما  هک  یطخ  هار و 
راک (، 8  ) تعیب زا  مامت  هام  شش  ع ،)  ) وا ندرک  يراد  دوخ  و  وا ، زج  يرگید  تسد  رد  تردق  نتشاذگاو  و  یسایس ، يرکف و  يربهر  رد 
هناگ هس  يافلخ  تس  رد  هک  مکاح  تسایـس  مکح  هب  تیعقاو و  لباقم  رد  ماما ، ینتورف  رظن  زا  ناناملـسم  هتفر  هتفر  هک  دـناسر  ییاـجب  ار 

يرایـسب یبایزرا ، نیا  مکح  هب  و  نآ ، زا  رتشیب  هن  تسا  هدوب  ادخ  لوسر  لیلج  نارای  زا  وا  هک  دنتـشاد  دروخرب  ساسا  نیا  رب  یلع  اب  دوب ،
ياهسیاقم اب  ای  دـنرتمک  راوگرزب  نآزا  زیچان  ياهجرد  ات  ای  دنتـسین  رتمک  ع )  ) ماما زا  دنتـشادنپیم  هک  دـندوب  یناـسک  نآ  زا  هباحـص ، زا 

. تسا كدنا  یتوافت  ع )  ) وا اب  نانآ  توافت  قیقد ،
ارف ادـخ  لوسر  زا  ار  ملع  نانآ  تسا . هللا  لوسر  نارای  زا  زین  ع )  ) یلع ماما  و  ص )  ) دـنمرکا لوسر  هباحـص  ناـنآ  هک  دندیـشیدنایم  سپ 

ع)  ) زین وا  دندوب  هتفرگ 
. تسا هدوب  هتفرگ  ارف  ص )  ) راوگرزب نآ  زا  ار  ملع 

. تسا رتاشوک  رتراکزیهرپ و  نانآ  زا  ع )  ) ماما هک  دندوب  فرتعم  نانآ  لاح ، رهب  اما 
. تشادـن ریظن  ماـش  هعماـج  رد  میتفگ  نخـس  نآ  زا  هک  عضو  نیا  رگید . يزیچ  رد  هن  دوب  هجرد  رد  تواـفت  يریگ ، هزادـنا  نیرتـهب  رباـنب 
دندش و مالسا  دراو  نایفس  وبا  نب  دیزی  هیواعم ، ردارب  تسد  هب  ماش  مدرم  تخانشیمن . ار  يرگید  نایفس ، وبا  رسپ  هیواعم  زج  ماش  هعماج 

(. 9  ) داد تیالو  ار  هیواعم  وا ، ردارب  رکب ، وبا  دیزی ، گرم  زا  سپ  دوب و  هدرک  ماش  یلاو  ار  دیزی  رکب ، وبا 
. دندروآ مالسا  دیزی ، شردارب  هیواعم و  تسد  هب  دندوب و  رفاک  ماش  مدرم 

. دنتسیرگنیم ینادردق  مارتحا و  رظن  اب  وا  هب  دوب . لصو » هزمه   » هلزنم هب  مالسا  نانآ و  نیب  هیواعم  هک  رابتعا  نیا  هب  سپ 
هک رابتعا  نیا  هب  سپس  دنتسج و  دوس  میتفگ ، هک  یتقیقح  زا  نانآ  دنتخادرپ ، هبراحم  هب  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  اب  نایوما  هک  یماگنه 

نید رظن  زا  هک  يدهعت  هب  انب  دندرک و  دربن  وا  اب  تسا ، فلاخم  ینوناق  ماما  اب  تسا و  هدش  جراخ  نید  زا  هک  تسا  یـصخش  نیـسح  ماما 
(. 10  ) دنتخادرپ ع )  ) وا اب  گنج  هب  دوب ، نایوما  هب  تبسن  نایماش  رکف  رد 

نیا تشاد و  فالتخا  ع )  ) ماما هب  هنیدـم  قارع و  مدرم  رظن  اب  هیواـعم ، هب  اـهنآ  نادرمتلود  نارـس و  ماـش و  لـها  رظن  تقیقح  نیا  رون  رد 
رد هکنانچ  دروآ . دوجو  هب  رایـسب  نیابتم  ياهداهتجا  ءارآ و  درک و  داجیا  ضقانت  رارمتـسا ، هب  ع ،)  ) ماما یناگدـنز  زا  تواـفتم  ياـهرظن 

لماک تعاطا  میلـست و  اب  ار  هیواعم  ياهنامرف  ماش ، مدرم  هکیلاح  رد  دـندرکیم  يراد  دوخ  ع )  ) ماما يار  نتفریذـپ  زا  تاـقوا  زا  يرایـسب 
. دندومنیم یقلت 

دوب یهاگآ »  » حطس رد  هکلب  دوبن  سح  حطس  رد  هیواعم ، رب  ع )  ) ماما ياعدا   4

رب مدرم  رتشیب  هکلب  دندوبن  هاگآ  ناناملسم  همه  اما  دوب . یهاگآ »  » حطس رد  هکلب  دوبن  سح  حطس  رد  هیواعم ، رب  ع )  ) ماما ياعدا  مراهچ ،
« سح  » هب هک  نادنچ  دمآیم  لمعب  تایعقاو  زا  هک  یحطس  ياهریسفت  لباقم  رد  تداع  بسح 

. دندیدرگیم میلست  دوب  رتکیدزن 
هک يروما  رد  ار  رکف  هکنآ  یب  ددرگیم  ملـسم  دروخیم ، مشچ  هب  رظن  نیتسخن  رد  هک  هدامآ  کـیدزن و  بابـسا  اـب  یحطـس  ياهریـسفت 
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هب يارب  دراد و  رایسب  هلصاف  بتکم  زا  هک  ار  ییاه  هزیگنا  دنشوکب  ای  دنزادنیب ، وگتفگ  هثحابم و  تمحز  هب  دشاب  یسح  تایعقاو  زا  رتالاب 
. دنبایرد تسا  رثؤم  رگید  تایعقاو  ای  تایعقاو  نآ  ندروآ  دوجو 

. دش هضرع  مدرم  هب  یسح  حطس  رد  ع )  ) یلع ماما  رب  هیواعم  يوعد  اما 
ع)  ) یلع ماما  دنهد  همادا  یناگدنز  هب  تلاسر  موهفم  هب  یهاگآ  اب  هک  یمدرم  دنرتمک  دننکیم و  یناگدنز  ساسحا  اب  همه ، مدرم  ییوگ 

مـسجم ار  نایفـس  وبا  شردپ  تیلهاج  هکلب  دـهدیمن  ناشن  ار  نآ  گرزب  بتکم  مالـسا و  ياهطخ  زا  یطخ  هیواعم  هک  انامه  : » دومرفیم
دهاوخیم دـهد . رییغت  رگید  یعمجم  هب  ار  یمالـسا  هعماج  دزاس و  لیدـبت  رگید  يزیچ  هب  ار  مالـسا  تیدوجوم  دـهاوخیم  وا  دزاـسیم .

«. دیآ رد  يرسک  رصیق و  تموکح  تروص  هب  تفالخ  دهاوخیم  وا  دنشاب . هتشادن  نامیا  نآرق  مالسا و  هب  هک  دزاسب  ياهعماج 
نب نامثع  رب  ار  مدرم  ع )  ) یلع دـشیم : هصالخ  ینعم  نیرد  ماما  رب  هیواعم  ياـعدا  اـما  هیواـعم . هراـبرد  ع )  ) یلع ماـما  ياـعدا  دوب  نینچ 

هتشک يارب  ربمایپ ، باحصا  هار  زا  یلع  دندوب و  نامثع  رب  شروش  زاتشیپ  ورـشیپ و  شنادنواشیوخ  نارای و  دیناروش و  ینوناق  هفیلخ  نافع 
. تسشن يرادمامز  یسرک  هب  وزا  سپ  اجنآ ، زا  درک و  میظنت  ياهمانرب  نامثع  ندش 

لت نادـنچ  وا  يواعد  لیالد و  تساخرب . هلداجم  هب  دوب ، هدرک  ناهنپ  نآ  یط  رد  ار  دوخ  فدـه  هکیلاـح  رد  يوعد  نیا  هیاـپ  رب  هیواـعم  »
(. 11 « ) دیناشوپ هدرپ  تقیقح  راسخر  رب  هک  هاگنآ  ات  دش  رابنا 

هئارا یناسک  هرابرد  هیواـعم  هک  ار  یماـقرا  هک  دوب  یـسک  اـیآ  دوب . کـیدزن  لوبق  هب  سح  حطـس  رد  هیواـعم  يوعد  ردـقچ  هک  مینیب  یم 
وبا رکب و  وبا  نب  دمحم  لیبق  زا  یمدرم  هک  دنک  رواب  هک  تسه  یـسک  ای  دـنک ؟ رواب  دناهتـشاد  تلاخد  نامثع  لتق  رد  اصخـش  هک  دادیم 

تموکح ع )  ) ماما نامرفب  هک  ناناملسم  رگید  دوعسم و  نب  هللا  دیبع  هفیذح و  یبا  نب  دمحم  رتشا و  کلام  رـسای و  نب  رامع  يرافغ و  رذ 
؟ دنشاب هتخیگنارب  ار  یسک  هدرک و  کمک  وا  لتق  رد  یتح  ای  دنشاب  هتشاد  تسد  نامثع  لتق  رد  اصخش  دنتشاد ، تسد  رد  ار  مدرم  هدوت 

دـناهدش و جراخ  مالـسا  نید  زا  هک  تخاس  مهتم  نیا  هب  ار  وا  لامع  هفیلخ و  هک  ناس  نآ  مه  درب . موجه  هفیلخ  رب  اراکـشآ  رـسای  راـمع  »
رظن ریز  ات  تشاد  ررقم  درک و  دیعبت  ماش  هبار  وا  نامثع  ات  تخادرپ  اهراک  نیا  هب  نادنچ  تشادیم و  رذح  رب  يزودنا  لامزا  ار  نارگناوت 

، رـصم رد  زین  رکب  وبا  نب  دمحم  هفیذح و  یبا  نب  دمحم  دـنزیخرب . شروش  هب  ات  تخیگنایم  رب  ار  ناریقف  زین  اجنآ  رد  رامع  دـنامب . هیواعم 
روج و هب  ار  وا  دـیدرگ و  رو  هلمح  نیـشتآ  یباطخ  اب  نامثع  هدـنیامن  هب  هفوک  رد  رتشا  دـندناوخیم . ارف  بالقنا  هب  ار  مدرم  رذ ، وبا  نوچ 

(. 12  ) تخاس مهتم  متس 
ییاورنامرف دنسم  رب  رگید  تسد  اب  تشک و  ار  نامثع  تسدکیاب  هک  دزاس  مهتم  ار  ماما  هک  تفای  ناوتیم  رت  هناماوع  نیا  زا  يریـسفت  ایآ 

.؟ دز هیکت 
لیلحت هیزجت و  ریـسفت و  اما  دوب . ینتفریذپ  مدرم  يارب  ياهزادـناات  نآ ، لیلحت  هیواعم و  یناگدـنز  ریـسفت  قیاقح ، نیا  رون  رد  میئوگ  یم 

رد تفر و  ربنم  رب  هیواعم  هجیتن ، ندـش  نشور  راک و  نایاپ  زا  سپ  تشاد . زاین  یهاگآ  يرایـسب  رادـقم  هب  هیواـعم  هب  تبـسن  ماـما  عضوم 
مدیگنج امش  اب  هکلب  دیزادرپب  تاکز  دیروآ و  ياجب  جح  دیریگب و  هزور  دیراذگب و  زامن  ات  ماهدیگنجن  امـش  اب  : » تفگ … مومع  لباقم 

«. تسا هدرک  اطع  نمب  امش  رب  تفالخ  تروص  هب  ار  تمس  نیا  ادخ  هک  انامه  منک . یهن  رما و  امش  هب  ات 
ماما هکنآ  زا  سپ  و  رجح ، ناردارب  زا  يراـکزیهرپ  ناـنامرهق  يدـع و  نب  رجح  دـننام  یناراـگزیهرپ  نتـشک  زا  سپ  هیواـعم  هک  مینیب  یم 

نامیپ فالخ  رب  هک  یلاح  درک ، اطع  دیزی  دوخ  رجاف  قساف و  رـسپ  هب  ار  دهع  تیالو  هک  سپ  نآ  زا  دناروخ و  رهز  ار  ع )  ) یلع نب  نسح 
ییاهزیچ نم  زا  هک  مداد  رارق  یعضو  رد  ار  نسح  ، » تفگ درکن  یهجوت  نادب  دومن و  راتفر  دوب ، هتسب  ع )  ) نیـسح ماما  اب  هک  دوب  یحلص 

رد هک  یـسوفن  لاوـما و  همه  منکیمن . اـفو  اـهنآ  زا  کـیچیه  هب  دراد و  رارق  میاـهاپ  ریزب  شا  همه  هک  مداد  وا  هب  ییاـهزیچ  دـنک و  اـنمت 
(. 13 « ) تسا نم  ياپ  ریز  مدرک  وا  اب  یطرش  ره  تسا و  رده  تفرگ  رارق  هنتف  نیا  ضرعم 

اما میرگنیم . وا  هب  داتفا ، خـیرات  هدـهع  رب  دیـسر و  نایاپ  هب  هیواعم  راـک  هک  نآ  زا  سپ  تاراـبتعا ، اـههسیاقم و  نیا  لـالخ  زا  اـم  يراـب ،
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نیا اب  دـندرکیمن و  یناگدـنز  ثداوح  طیارـش و  نآ  رد  اریز  دنتـسیرگنیمن  هاگرظن  نیزا  رابتعا و  نیا  هب  ار  هیواعم  ناناملـسم ، روهمج 
. دندومنیمن رظن  میرگنیم ، نآ  هب  ام  هک  حوضو 

رمع و رکب و  وبا  اب  هک  هاگآ  ان  ياههدوت  نآ  هاگدید  زا  رگا  میراذگب و  رانک  میدروآ ، تسد  هب  هیواعم  هب  عجار  اهدـعب  هک  ار  يرظن  رگا 
هاگآ ریغ  ياههدوت  نآ  رد  میهدرارق و  هظحالم  دروم  ار  هیواعم  دـنداهنیم ، يرترب  ع )  ) ماـما رب  ار  ناـنآ  و  دـندرکیم ، یناگدـنز  ناـمثع 

: دوشیم حرطم  اهشسرپ  نیا  مینک ، لمات 

اهتشون یپ 

، دوب يرورض  مالسا  تلود  يانب  رد  شکمشک ، نیا  تیهام   » هک دنایامنب  دهاوخیم  قطنم  ملع و  روزب  هک  ءارآ  لاوقا و  هنوگنیا  زا  ام   - 1
رد ار  يدـننام  یب  تسایـس  هک  دوب  دنمـشوه  كریز و  يرادمتـسایس  یهاد و  يدرف  هیواعم  هک  دـننک  ناـیب  دـنهاوخیم  مینکیم ، بجعت 

یعامتجا و لدع  ناوریپ  هیواعم و  نانمشد  هک  تشاد  دوجو  یلمع  یقالخا  فرص  یفاب و  لایخ  تسایـس  وا ، لباقم  رد  دوب و  هتفرگ  شیپ 
«. دندوب هدز  هقلح  نآ  درگب  یناسنا  تمارک 

. تخیر ورف  دمآ و  رد  وناز  هب  بالقنا  لباقم  رد  درواین و  ماود  نادنچ  يوما  تلود  کلذ  عم 
حلاص ص 90. سابع  دمحا  مالسا -  رد  تسار  پچ و   - 2

مالسا ص 128. رد  تسار  پچ و   - 3
قباس ص 142. كردم   - 4

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  رد  يرادا  هصرع  عوضوم  ناونع  تحت  یثحب  هب   - 5
. ردص رقاب  دمحم  دیس  هتشون  تیالو »  » ثحب  - 6

نیدلا ص 46. سمش  يدهم  دمحم  زا  ینیسح  مایق   - 7
. یسربط جاجتحا   - 8

. یتح پیلیف  برع -  خیرات   - 9
يربط ج 4 ص 331. و  نزواهلو »  » زا یبرع  تلود  طوقس   - 10

مالسا ص 118. رد  تسار  پچ و   - 11
فراعملا ص 97. ةرئاد   - 12

. دوش هعلاطم  دیدحلا  یبا  نبا  زین  هعیشلا ج 2 ص 26 و  نایعا   - 13

؟ تسیک هیواعم  لاوس 1 

، دوخ تفالخ  رخاوا  رد  رکب  وبا  رکب . وبا  هفیلخ  نادمتعم  زا  یکی  دوب و  ص )  ) هللا لوسر  هباحص  زا  یکی  وا  تسا : نیا  شـسرپ  نیا  خساپ 
تشاد زاربا  رایـسب  نانیمطا  وا  هب  تبـسن  داد و  یهدنامرف  ار  يو  زین  رمع  رکب ، وبا  زا  سپ  درک و  بوصنم  هیروس  هاپـس  یهدنامرف  هب  ار  وا 

. دندرکیم سیدقت  ار  وا  ناماس  نآ  ياههدوت  هک  دوب  یصخش  رمع  صوصخب 
ع)  ) یلع ماما  زا  هیواعم  دـندیدیم . راگزور  نآ  ماش  مدرم  هک  تسا  هیواعم  نآ  هن  میراد ، هجوت  وا  هب  هاگرظن  نیا  زا  هک  هیواعم  نیا  رباـنب 
: تفگیم ماما  هرابرد  وا  تسا . هتخیگنا  رب  نامثع  نتـشک  يارب  ار  مدرم  هک  دومنیم  مهتم  نادـب  ار  ماما  درکیم و  ار  نامثع  نوخ  هبلاـطم 

تروص نیرد  درادن  ییاناوت  راک  نیا  هب  رگا  دراپسیمن و  ام  هب  ار  لتاق  ارچ  دنک  صاصق  دنزب و  دح  ار  نامثع  نالتاق  هک  دراد  تردق  وا  »
دیایب و تسا  رت  هتسیاش  ناناملسم  تفالخ  يارب  هک  يرگید  ات  دریگ  هرانک  تفالخ  زا  دیاب  نیا  ربانب  تسا . ناوتان  لمع  اب  عرـش  قیبطت  رد 
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(1 « ) ددرگ تفالخ  راد  هدهع 
(. ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  رب  هیواعم  يوعد  دوب  نیا 

سار رد  هک  ع )  ) مظعا ماما  نآ  دش . هدیـشاپ  دیدرت  کش و  رذب  ماما ، هعماج  فارطا  زا  مک  مک  هدیچیپ ، عاضوا  طیارـش و  نیا  عومجم  زا 
نیا هک  دزاس  هاگآ  ار  دوخ  تلم  هدوت  تساوخیم  دـنک ، يزاـسکاپ  ار  جراـخ  لـخاد و  فارحنا  اـت  دوب  هدـش  دراو  دربن  هب  روبزم  هعماـج 

. تسین وا  ماقم  الاو  ناکاین  وا و  ياهریشع  ياهلیبق و  دربن  نادیم  وا و  هب  صوصخم  ای  تسین و  یصخش  يزوریپ  نادیم  نادیم ،
ناربمایپ و رازه  اههد  نآ ، ظـفح  يارب  هک  تسا  ادـخ  تناـما  يرادـهاگن  يارب  گـنج  نادـیم  تسا . تیلهاـج  مالـسا و  نیب  گـنج  هکلب 
دربن و تیعقاو  رد  مدرم  ياههدوت  اما  دوب . نآ  سدقم  تعیبط  رب  دربن و  نآ  تیعقاو  هب  مدرم  نتخاس  هاگآ  وا  فده  دناهدیشوک . ناحلصم 

يارب هک  دادیم  نامرف  دـناوخیم و  ارف  شیوخ  ياهنامرف  يوریپ  تعاـطا و  هب  ار  ناـنآ  ع )  ) ماـما هک  هاـگ  ره  دـندرک و  دـیدرت  نآ  تعیبط 
. دندرکیم هفاضا  دوخ  يزابجل  دانع و  رب  دندوزفایم و  یتخس  ینمشد و  رب  دوخ  عضوم  رد  دننک ، تکرح  هیواعم  اب  گنج 

ساپـس ار  وا  دـینادرگ و  مولعم  راک  ره  رب  اضق  مکح و  درک و  مولعم  ار  اهرادرک  هک  میوگیم  ساپـس  ار  يادـخ  : » دومرفیم نانآ  هب  ماما 
هک یماگنه  دیربیمن و  نامرف  مهدیم ، نامرف  امش  هب  نوچ  هک  ياهقرف  يا  دروآ . رد  شیامزآ  ضرعم  رد  امش  هلیـسو  هب  ارم  هک  میوگیم 
هب رگا  دـینکیم و  ییوگ  هدوـهیب  نم  زا  ناـهنپ  متـسرفن ، ناـتگنج  هب  مهد و  تلهم  امـش  هب  رگا  دـیهدیمن ، خـساپ  مناوـخیم ، ارف  ار  اـمش 
زاب دیوش ، هدناوخارف  هزرابم  هب  رگا  دینزیم و  هنعط  دـنیآ  مهارف  نایاوشیپ  نوماریپ  نامدرم  رگا  دـیهدیم و  ناشن  یتسـس  متـسرف ، ناتگنج 

(. 2 « ) دیدرگیم
نآ رثا  رد  دنتشادن . ار  اهیراکادف  نانچ  ناکما  عماوج ، زا  يرایـسبو  دندوب  هداد  ناوارف  ياهینابرق  مالـسا  هار  رد  هدید و  جنر  اه ، هدوت  نآ 
ره دوب و  هدیناود  هشیر  ناشلد  رد  فارحنا  نکیل  دندوب . هداد  تسد  زا  داهج  اب  ار  قیمع  دنویپ  دـندوب و  هدـش  هتـسخ  داهج  زا  اهیراکادـف 

هدنکفا ردنا  جنرب  هدرک و  هتسخ  ار  نانآ  یگنج ، هب  یگنج  زا  راتشک ، داهج و  ینالوط  طخ  هک  روبزم  ياههدوت  درکیم . هنخر  رتشیب  زور 
هار رد  دوخ  لاوما  دالوا و  لایع و  لها و  زا  ایند و  زا  هک  دندیـشیدنایم  نینچ  دنتـسه و  یعیبط  ریغ  یلاح  رد  هک  دندرکیم  ساسحا  دوب ،

دندرک و دـیدرت  کش و  ياقلا  هب  زاغآ  شیوخ  ریمـض  رد  تسا و  هتـشادن  یـسامت  ناش  یـصخش  حـلاصم  اب  هک  دناهدیـشک  تسد  يزیچ 
ناوارف تبغر  گنج ، يزیرنوخ و  نتخاـس  فقوتم  هب  مدرم  ددرگ . داـجیا  دـیدرت  کـش و  ناـسنا  لد  رد  تروص  نیرد  هک  تسا  یهیدـب 
ضوع عضو  دنتـساوخیم  مدرم  هکنآ  هصالخ  دروآیم . راـبب  یقطنم  ریغ  بلاـطم  ددرگیم  کـش  داـجیا  زین  ینورد  تبغر  نآ  دنتـشاد و 

. ددرگزاب گنج  زا  شیپ  قباس  عضو  دوش و 
. درکیم کمک  کش  داجیا  هب  زین  رگید  رایسب  لماوع  روبزم و  بلاطم 

: دوب ریز  روما  لماوع  نآ  زا  هلمجنم 
ياههدوت هب  دندوبیم ، نادقتعم  هنومن  ناراگزیهرپ و  هماج  رد  دنتـشاد و  دنلب  یماقم  مدرم  مشچ  رد  يوقت ، عرو و  رد  هک  ياهباحـص   - 1

هتـسهآ هتـسشن و  زا  رتهب  هتفخ  هداتـسیا و  زا  رتهب  هتـسشن  اه ، هزیتس  هنوگ  نیا  رد   » تسین یتسرد  راـک  گـنج  هک  دـندادیم  رد  ادـن  مدرم 
(3 !« ) تسا هدنود  زا  رتهب  هدنور 

ندرم و هب  رامع  يادـن  هچ ، دوب . رترثؤم  یـسب  مدرم  لد  رد  دادیم ، رد  ادـن  رـسای  رامع  هچنآ  هب  تبـسن  يرعـشا  یـسوم  وبا  تاـئاقلا   - 2
. دنیوشب تسد  نآ  عباوت  ایند و  یناگدنز  زا  هک  تشادیم  فلکم  ار  صاخشا  دوب و  داهج  هب  نتسویپ 

دینیزگ يرود  رطخ  زا  دینک و  ظفح  ار  دوخ  تایح  هک  تفگیم  مدرم  هب  لاح  نابز  هب  دناوخیم و  ارف  یگدنز  هب  يرعـشا  یـسوم  وبا  اما 
. زین يرعشا  یسوم  وبا  دوب . گرزب  یباحص  رسای  رامع  دیراذگاو . نآ  نانمـشد  اهرطخ و  اب  ار  مالـسا  دینیـشنب و  دوخ  هناخ  رد  دیورب و  و 

. دیشخبیم تایح  يرگید  نآ  درکیم و  فیلکت  گرم  هب  ود  نیا  زا  یکی  اما 
هیاس ریز  هاتوک ، دنچ  ره  ار  دوخ  یگدنز  تساوخیم  هچ ، دادیم . حیجرت  رسای  رامع  ياقلا  رب  ار  یسوم  وبا  ياقلا  املسم  یلومعم ، ناسنا 
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. دنک ظفح  تیلهاج  هیاس  رد  هیواعم و 
دوخ هبون  هب  دش و  هدیشک  مالـسا  زا  دعب  ات  دوب و  هدش  ياپ  رب  مشاه  ینب  هیما و  ینب  نیب  هک  یمیدق  عازن  شکمـشک و  لماع  دوب  نیا   - 3

وگتفگ هب  اراکـشآ  دـندرک و  شاکنک  هب  زاغآ  گنج ، نآ  فعـض  هطقن  هراـبرد  دوخ  نطاـب  رد  مدرم  تشاد . یمهـس  کـش ، ندوزفا  رد 
گرزب هجوـم ، لـیلد  فعـض و  هطقن  هـلزنم  هـب  ار  هـتکن  نـیا  گـنج  زا  رارف  يارب  مدرمو  دـیدرگ  رترادهـشیر  دـیدرت  کـش و  دـنتخادرپ .

نامگ رگید ، ترابع  هب  تسین . رگید  يزیچ  مشاه  ینبو  هیما  ینب  نیب  نهک  زیتس  نامه  همادا  زج  گنج  نآ  هک  دنتـشادنپیم  دندرکیم و 
ات راگزور ، نآ  زا  دیلقت  هب  تشاد و  دوجو  مشاه  ینب  هیما و  ینب  نایم  میدـق  راگزور  زا  هک  دوب  ینمـشد  نامه  همادا  عازن  نیا  دـندرکیم 

. دوب هتفای  همادا  زین  زورنآ 
نآ تقیقح  هک  یـشکمشک  يارب  دریگ و  رارق  دـیدرت  کش و  عضوم  رد  مدرم  هدوت  لابق  رد  ع )  ) ماما ات  درک  تدـعاسم  لـماوع  نیا  همه 

ع)  ) ماما هک  تفای  خوسر  مدرمرد  اـجنآ  اـت  هیحور  نیا  ددرگ . مسجم  تلاـسر  ریـسم  رد  دـحاو  ياهنومن  تروص  دوبن ، نشور  مدرم  يارب 
. درکن تباجا  ار  وا  توعد  سکچیه  اما  دناوخیمارف . داهج  هب  ار  مدرم  دشیم و  ربنم  رب  اهراب 

ره دیوشیم و  ناهنپ  دیسرتیم و  دناهدرک ، جیسب  گنج  يارب  ار  ماش  مدرم  هک  دیونشیم  هاگ  ره  هفوک ، مدرم  يا  : » تفگیم مدرم  هب  ماما 
ناهن دوخ  هزاغم  رد  راتفک  دزخ و  یمدوخ  هنال  رد  رامـسوس  هک  ناس  نآ  دـیدنبیم . دوخ  يورب  رد  دـیدرگیم و  ناهنپدوخ  هناخ  رد  کی 

. ددرگیم
رب دوصقم  یپ  رد  ( 4  ) بیصن یب  ریت  اب  دیآرب ، دوصقم  یپ  رد  امـش  يورین  هب  سک  ره  دبیرفب و  ار  وا  امـش  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف 

. نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  ناردارب . يراتفرگ ، ماگنه  هن  دیناگدازآ ، دنبلطیم ، کمک  هب  ار  امش  هک  یماگنه  هن  دشاب . هدمآ 
(5  ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  دیونشیمن . چیه  هک  ینارک  دیئوگیمن و  نخس  هک  یناگنگ  دینیبیمن و  يزیچ  هک  دیتسه  یناروک 

: دیامرف رگید  ياج  رد  و 
تفگش ایآ  دزاس . ارب  تسدکباچ و  ار  امـش  ات  یتیمح  هن  دروآ  مهارف  ار  امـش  ات  دیراد  ینید  هن  متفگـش . رد  امـش  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  »

اما دننک ؟ وا  يوریپ  نانآ  دراد و  اور  یـششخبو  کمک  نانآ  هرابرد  هکنآ  یب  دناوخ ، ارف  ار  نشخ  هیامورف و  مدرم  هیواعم  هک  تسین  روآ 
روط هب  لاملا  تیب  زا  ضیعبتو  توافت  چـیه  یب  امـش  همه  هب  منکیم و  توعد  نامدرم ، تیقب  دینایمالـسا و  ناگدـنامیقاب  هک  ار  امـش  نم 

مشابیم نارگن  گنتلد و  امش  زا  نم  (. 6  ) دینکیم ادیپ  فالتخا  نم  اب  دیدرگیم و  هدنکارپ  نم  نوماریپ  زا  همهنیا  اب  منکیم . اطع  يواسم 
تزع و ياجب  دـیتسه و  دونـشخ  اـیند  تقوم  یگدـنز  هب  یگـشیمه ، یناگدـنز  ضوع  رد  اـیآ  رطاـخ . هدـیجنر  امـش  ندرک  تمـالم  زا  و 

جنر گرم و  یتخـس  هبایوگ  دـنزیم ، رود  ناتیاهمـشچ  مناوخیم ، نمـشد  اب  گنج  هب  ار  امـش  یتقو  دـیداد . يراوخ  تلذـب و  نت  یگرزب ،
. دنشاب هتشاد  امشب  لیم  هک  دیشابیم  یهاپس  هن  دیتسه و  راگتسرد  نیما و  هن  نم  يارب  امش  تقوچیه  دیا . هدش  راتفرگ  یشوهیب 

رسپ فارطا  زا  ندب ، زا  رـس  ندش  ادج  دننام  امـش  ددرگ ، هتخورفا  گرم  شتآ  دبای و  تدش  گنج  رگا  هک  منکیم  نامگ  ادخب  دنگوس 
(« 7 …  ) دش دیهاوخ  ادج  بلاط  وبا 

دروم رد  ناشدیدرت  کش و  هچ ، یمیمـصت . هدارا و  هن  دنتـشاد  یتمه  هن  اما  دروآیم ، رد  قوش  هب  ار  نانآ  ياهتمه  دصق و  ماما ، نینچمه 
نیرتکانرطخ ددرگیم و  نآ  راچد  صلخم  دئاق  هک  تسا  يزیچ  نیرتکانرطخ  ربهر ، دئاق و  دروم  رد  دـیدرت ، کش و  دوب . هدـش  زاغآ  ماما 

. دنکیم يربهر  ار  وا  دئاق  نآ  هک  دوش  یتما  بیصن  هک  تسا  يزیچ 
مدـینادرگ و لولم  ار  نانآ  هک  انامه  ایادـخ ، راب  : » دوب يراکـشآ  تیاهن  رد  ع ،)  ) ماما گنج  نادـیم  رد  نآ  قیمع  ياهجنر  کش و  یخلت 

. ارم زین  نانآ 
راب نک . نانآ  تمسق  ار  رورش  یـصخش  نم  ياج  هب  امرف و  نم  بیـصن  ار  نانآ  زا  رتهب  سپ  ارم . زین  نانآ  ماهدروآ و  هوتـس  هب  ار  نانآ  نم 

(«. 8  ) راذگب ار  ناشیاهلد  دراذگیم ، بآ  رد  کمن  هک  ناس  نآ  ایادخ 
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هب ندز  هبرـض  راک  دـنام و  یقاب  شیوخ  طخ  رد  هکلب  درک ، ینیـشن  بقع  هن  دـیدرگ  ناوتان  هن  ع )  ) ماما ینافوط ، کش  نینچ  دوجو  اب  اما 
نوخ هب  هفوک  دجـسم  رد  هک  مد  نآ  ات  داد و  همادا  دوخ  فیرـش  یناگدـنز  زور  نایاپ  ات  هکلب  یناگدـنز ، لاس  ناـیاپ  اـت  ار  ناـبلط  هیزجت 
دوب هدش  ادج  مالسا  نایهاپس  یقاب  زا  هک  یهاپس  ات  دوب  ماش  يوس  هب  تکرح  هدامآ  یهاپـس  اب  هیزجت  ندرب  نیب  زا  يارب  دیتلغ  رد  شیوخ 

هبرجت طخ  ندینادرگزاب  يارب  هک  ار  يدـیما  نیرخآ  دـترم ، ياهورین  ع ،)  ) ماما تداهـش  اب  دربب . نیب  زا  دـشیم  هرادا  هیواعم  يربهر  هب  و 
ع)  ) مظعا ماما  صخش  رد  تشاد و  ناجلخ  هاگآ  ناناملسم  لد  رد  هک  يدیما  دندرب . نیب  زا  تشاد  دوجو  حیحص 

رد درکیم و  یناگدـنز  نآ  ياهجنر  توعد و  هودـنا  اب  تفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  ماـمز  هک  مد  نیتسخن  زا  ع )  ) وا دوب و  هتفاـی  مسجت 
ص)  ) ناشلا میظع  لوسر  اب  ار  ناینب  نآ  خاک  هراوید  تشاد و  تکرش  توعد  يانب  راک  تشخ  تشخ 

رد ماما  سپ ، دوب . ص )  ) مرکا لوسر  هارمه  نآ ، ياهدرد  اـهیراوشد و  اههودـنا و  همه  اـب  توعد ، لـحارم  همه  رد  درب و  ـالاب  دروآرب و 
هبرجت بوچ  راـهچ  نورد  رد  نآ  ندـیناود  هشیر  فارحنا و  ندـش  قیمع  زا  سپ  تسناوتیم  هک  دوب  یـسک  اـهنت  هاـگآ  ناناملـسم  مشچ 

. دوش راکب  تسد  دروآ  تسد  هب  ار  يوبن  شور  دوخ و  حیحص  طخ  هکنیا  يارب  یمالسا ، دازون 
نآ رب  تسناوتیم  هک  دوب  یـسک  اهنت  وا  ع .)  ) ماـما هلیـسو  هب  رگم  دـیدرگ  زوریپ  اـهداسف  نآ  رب  ناوتب  هک  دوبن  يدـیما  اهدادـیور ، نآ  اـب 

. ددرگ زوریپ  داسف  فارحنا و 
. درب نایم  زا  یمالسا  حیحص  هعماج  نتشاد  ياپ  رب  يارب  ار  دیما  نیرخآ  ع ،)  ) میظع ماما  نآ  هنادرمناوجان  تداهش  ناهگان  اما 

؟ تسا هدوب  دانع  يور  زا  هحلاصم  رد  ع )  ) ماما يراددوخ  ایآ  لاوس 2 

هراشا

هناهاگآ دـیکات  ماـما و  يراـشفاپ  نآ  میزادرپیم و  وگتفگ  هب  نآ  هراـبرد  کـنیا  هک  تشاد  دوجو  یمهم  هدـیدپ  ع )  ) ماـما یناگدـنز  رد 
يزاسکاپ هار  رد  هک  يراک  رهو  لکـش  ره  دـیطلغ ، رد  دوخ  نوخ  هب  هک  هاـگنآ  اـت  تفرگ  تسد  رد  ار  روما  ماـمز  هک  يزاـغآ  زا  تسوا 

نیا دـماین . رب  فارحنا  اـب  یتـشآ  شزاـس و  رب  تـما  باـسح  هـب  تروـص  چـیه  هـب  زگره  درکیم و  در  دـیدرگیم ، وربور  نآ  اـب  فارحنا 
نایم اما  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  دـیدج  میدـق و  ناـخروم  رتشیب  هجوت  شزاـس ، نتفریذـپن  زا  دوب  تراـبع  تقیقح  رد  هک   98! هدیدپ

. تسا دوجوم  قیمع  یفاکش  ع ،)  ) ماما تعیبط  تقیقح  زا  حیحص  مهفو  یخیرات  تیعقاو  اب  نانآ ، يریگ  هجیتن 
. میهد رارق  وگتفگ  دروم  یهقف  یسایس و  حطس  رد  ار  هدیدپ  نیا  میشوکیم  ام 

یسایس حطس 

يارب يراـشفاپ  تموـکح و  لـئاسم  رد  ناـش  ییوـج  هراـچ  و  ع )  ) ماـما هراـبرد  ناـشدروخ  رب  هک  دنتـسیزیم  یمدرم  ع )  ) ماـما رـصع  رد 
يارب تخاسیم و  رتراوشد  ار  هلاسم  نیا  هجیتن  رد  تشاد و  دانع  ياهگنر  زا  یگنر  روما ، نتشاذگ  راک  همین  شزاس و  هنوگ  ره  نتفریذپن 

نآ لح  اهیراوشد و  اب  ههجاوم  زا  ع )  ) ماما هک  دندرکیم  داجیا  تلود  رد  روظنم  نیا  هب  ار  تالکـشم  نیا  درکیم . یتحاران  داجیا  تلود 
ات دنکب  دهاوخیم  هک  راک  ره  دورب و  دهاوخیم  هک  اج  ره  دوخ  هبرجت  هب  انب  دناوتن  دنامزاب و  روشک  مهم  لوصا  هرادا  زا  ددرگ و  ناوتان 
رد ات  دراذگ  رارقرب  ماش  يرگیلاو  تمـس  رد  نانچمه  ار  هیواعم  هک  دنکیم  داهنـشیپ  راوگرزب  نآ  هب  هبعـش » نب  ةریغم   » مینیبیم هک  ییاج 

. دوش امرفمکح  شمارآ  هیحان  نآ 
راک روشک  رـسارس  رد  هک  هاگنآ  دنکیم و  تعیب  وا  اب  دروآ و  دورف  میلـست  رـس  ماما  هب  دوش ، اقبا  ماش  رد  هیواعم  رگا  هک  دوب  راودـیما  وا 

. دهد رییغت  ار  وا  ماما  درک ، اضتقا  لاوحا  عاضوا و  تفرگ و  نایاپ  تعیب 
یـسایس طخ  اهتـساوخرد ، نیا  ندرک  در  اب  هکلب  دوب . شزاس  مدـع  عضوم  شزاس ، حلـص و  ماسقا  نیا  همه  دروم  رد  ع )  ) ماما عضوم  اـما 
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لام هاگنآ  دنریگ و  تسد  هب  ناراکدـب  ناگناوید و  ار  تما  نیا  راک  هک  منیگهودـنا  نم  : » تفگیم اریز  دومرفیم  نایب  دـیکات  هب  ار  دوخ 
، هچ دننک . يراکمه  ناقـساف  اب  دنگنجب و  ناراکوکین  اب  دنروآ ، رد  دوخ  تنم  ریز  ار  قح  ناگدنب  دـننادرگب و  تسد  هب  تسد  ار  يادـخ 

یتقو نانآ  زا  یضعب  و  دناهدروخ ، دح  مالسا  نامز  رد  نانآ  یضعب  دندرکیم و  مارح  برش  دنیامـش ، نایم  رد  نونکا  هک  نانآ  زا  یـضعب 
(.« 9  ) دش هداد  هحیضر »  » نانآ يارب  هک  دندروآ  مالسا 

هب دـشاب ، هداد  نارگید  هب  ادـخ  لام  زا  نامثع )  ) وا هک  ار  یلام  ره  و  : » دومرف … لاملا  تیب  هب  نآ  ندـینادرگزاب  یبصغ و  لاوما  دروم  رد 
(«. 10  ) تسا رت  گنت  وا  رب  متس  دشاب ، گنت  وا  رب  قح  هک  یسک  دربیمن …  نایم  زا  ار  قح  زیچ  چیه  هچ ، منادرگیم . زاب  لاملا  تیب 

ییاهر یـسایس ، هبنج  زا  تسناوتیم  ماما  هک  دـنیوگیم  زونه  ام  نامز  اـت  ناـخروم  زا  یمین  ماـما و  نارـصاعم  زا  یخرب  هک  تساـجنیا  زا 
ار شزاس  هنوگ  نآ  تفریذپ و  یمار  یـسایس  ياهدـنب  دز و  هکیتروص  رد  اما  دروآ  تسد  هب  دوخ  نانمـشد  رب  ار  ققحم  يزوریپ  ملـسم و 

. درکیم لوبق 

یهقف حطس 

لیلد هب  دـشاب ، مارح  رب  فـقوتم  مها ، بجاو  همدـقم  رگا  هک  تسا  نیا  روـظنم  دـناهدرک ، حالطـصا  مـحازت »  » هـک یهقف  عیاـش  موـهفم  زا 
. تسا بجاو  مها ، بجاو  نداد  ماجنا  هکلب  درک  كرت  ار  بجاو  رما  نآ  يارجا  ناوتیمن  همدقم ، تمرح 

دراو یسک  هک  تسین  یضار  نآ  بحاص  هک  میوش  یسک  نیمز  دراو  هک  دشاب  رما  نیا  رب  فقوتم  ندش ، هقرغ  زا  یـسک  تاجن  یتقو  الثم 
. میوش دراو  نیمز  نآ  هب  کلام ، ياضر  نودب  هک  تسا  هتسناد  زیاج  سدقم  عراش  لاح ، نینچ  رد  دوش ، نیمز  نآ 

ياـضر نودـب  یـسک  نیمز  رد  دورو  هک  مارح  همدـقم  زا  قیرغ  نداد  تاـجن  لـمع  اریز  دوـشیم ، طـقاس  تیکلم  تمرح  دروـم ، نینچ  رد 
يو نایرکـشل  هک  دوب  یتـقو  نآ  دومرفیم و  لـمع  لـصا  نیا  هب  دوخ  ياـهگنج  زا  یـضعب  رد  مرکا  لوسر  هکناـنچ  تسا . رتـمهم  تسوا 

ضوـع دنتـساوخ  ص )  ) مرکا لوـسر  زا  دـنرذگب و  دـندوب ، نآ  کـلام  نآ  ناـبحاص  هک  هدـش  تعارز  ياـهنیمز  زا  دـندوب  راـچان  (ص )
. دنک روبع  هعرزم  رـسارس  زا  هاپـس  داد  نامرف  هکلب  تفریذپن . هللا  لوسر  یلو  دوش  هتخادرپ  دندوب ، هدرک  فلت  وا  نایرکـشل  هک  یلوصحم 

هرهچ يزاـسنوگرگد ، اـب  اـت  تفریم  روظنم  نیا  هب  هاپـس  اریز  دوب . رتمهم  همدـقم  زا  هجیتـن  اریز  دومرفیم ، لـمع  نینچ  ص )  ) مرکا لوسر 
هب مالسا  هاپس  تشاد ؟ یشزرا  هچ  میظع ، یفده  نانچ  لباقم  رد  زیچان  ياهعرزم  يدوبان  ياهب  سپ ، دروآ . رد  رون  هب  تاملظ  زا  ار  ناهج 

. دنک ظفح  دروآ و  دیدپ  ار  تلادع  ینالوط ، یطخ  رد  ناهج و  رسارس  رد  ات  تفاتشیم  گرزب  ياهفده  يوس 
كالم دـشاب و  فقوتم  مارح  همدـقم  رب  بجاو  يارجا  رگا  هکدرادیم  ررقم  نینچ  روبزم  هدـعاق  هچ ، تسا . لوبقم  یهقف  هبنج  زا  رما  نیا 

. تشاد مدقم  مارح  رب  ار  بجاو  دیاب  دشاب ، يوقا  تمرح  كالم  زا  بوجو 
: دیآیم شیپ  شسرپ  نیا  مینآ ، لیلحت  هشقانم و  ددص  رد  ام  هک  ياهدیدپ  نوماریپ  یسایس ، داهتجا  نیا  یهقف و  موهفم  نیا  لالخ  زا 
بلطم نیمه  دناهتفرگ ، داریا  ماما  تسایس  هب  هکیناسک  درکن ، لمع  ار  یهقف  هدعاق  نیا  دوخ ، یسایس  عضاوم  رد  راتفر و  رد  ارچ  ع )  ) ماما
يربهر مامز  کلمت  رد  ار  دوخ  ششوک  نآ ، لالخ  زا  درکیم و  هدافتسا  یهقف  هدعاق  نیا  زا  ع )  ) یلع رگا  دناهتفگ : هدرک و  زیواتـسد  ار 

( یهقف  ) یعرش تابجوم  دومنیم ، بجاو  فرص  یمالسا ، گرزب  ياهدرواتسد  زارحا  هب  لمع  یمالسا و  عمتجم 
ناناملـسم يور  هب  تداعـس  ریخ و  باوـبا  يدوزب  تشادیم ، تـسد  رد  ناـنچمه  ار  يربـهر  ماـمز  وا  رگا  صوـصخب  تـشاد . دوـجو  زین 

ارچ دوشیم : حرط  نینچ  رت  قیقد  یتروص  هب  شسرپ  کنیا  دیدرگیم . اپ  رب  مالسا  ناهج  رد  نیمز  يور  رب  ادخ  تموکح  دشیم و  هدوشگ 
یتدـم يارب  یتح  ماش ، يرادناتـسا  رد  ار  هیواـعم  ارچ  دـشخب و  ققحت  تروص  ار  دوخ  رتگرزب  فدـه  هک  دـشن  رما  نیا  هجوتم  ع )  ) ماـما

رظن فرـص  تقوم  روـط  هب  وـل  دـندوب و  هدرب  تراـغ  هب  ناناملـسم  لاـملا  تیب  زا  هیما  ینب  هک  هقورـسم  لاوـما  زا  ارچ  درکن و  اـهر  هاـتوک 
؟ درکن قبطنم  میتفگ ، نخس  نآ  زا  هک  محازت »  » موهفم اب  ار  اهراک  نیا  ارچ  يراب ، دومرفن … ؟
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اهشسرپ نیا  خساپ  کنیا 

: دوب رما  ود  لیلد  هب  قابطنا  مدع  نیا  تشادن و  قابطنا  ع )  ) ماما عضاوم  اب  میدرک ، وگتفگ  نآ  زا  هک  یهقف  هدعاق 
زا يرطق  رد  تموکح  روتسد  هدعاق و  ندرک  راوتسا  دوب ، هدرک  نیعم  دوخ  یـسایس  شور  ار  همانرب  نآ  هک  ماما  ياهفده  نیرتمهم  زا   - 1

، یفطاـع یحور و  يرکف و  رظن  زا  هک  دوـب  یمدرم  ياـههاگیاپ  ناوریپ و  دوـجو  ببـس  رما  نـیا  دوـب . قارع  ینعی  یمالـسا ، ناـهج  راـطقا 
. دندوب وا  تموکح  راتساوخ  رادفرط و 

يرجم دنشاب و  بتکم  نیما  ات  هاگآ ، هعیلط  ندرک  داینب  هب  ع )  ) ماما زاین  دنتـشادن . یهاگآ  لامک ، تقیقح و  يور  زا  وا  بتکم  هب  هچ  رگا 
. دوب اجنیا  زا  دنهد ، خوسر  مالسا  ناهج  رسارس  رد  ار  اهفده  نآو  دندرگ  نآ  ياهفده 

ار یمدرم  هاگیاپ  و  نمؤم ، دـیدج  لسن  يانب  دـیاب  هک  تسنادـیم  درکیم و  ساسحا  تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  هتـشر  یتقو  زا  ع )  ) ماما
نانچ ندرک  انب  تصرف  اهدنب ، دز و  اهشزاس و  زا  راشرـس  یطیحم  رد  دوب  نکمم  هنوگچ  اما  ددرگ . راد  هشیر  وا  تموکح  ات  دراذگ  ناینب 

؟ دهد تسد  یهاگیاپ 
هک ار  هاگآ  لسن  یحور  تیبرت  دـناوتب  هکنیا  يارب  دـنک ، هدافتـسا  محازت »  » هدـعاق طیارـش  زا  هک  دوب  زیاـج  ـالماک  اعرـش و  مه  رگا  یتح 

. دزاس یلمع  ار  روظنم  نآ  یمدرم  هاگیاپ  نانچ  هنیمز  زا  دناوتب  تشادن  ناکما  دزاس ، یلمع  دومنیم ، بجاو  دوب و  وا  فده 
زیاـج یعرـش  رظن  زا  رما  نیا  رگا  یتـح  ددرگ  روراـب  دـنک و  ومن  دـنب  دز و  شزاـس و  طـیحم  رد  دوـصقم  نآ  رذـب  هک  دوـبن  نکمم  يرآ 

حوضو روط  هب  ماما  دادیمن . رییغت  ار  يزیچ  یتیبرت ، ثیح  زا  دـندوب ، يو  نوماریپ  هک  ون  یلـسن  ندرک  داـجیا  يارب  رما  نیا  زاوج  دوبیم ،
بتکم ياهفده  هکنیا  يارب  دنناوتب  ات  دنـشاب  هاگآ  یمدرم  ياههاگیاپ  ياراد  دیاب  راچان  وا ، تلود  زا  سپ  تما  وا و  تلود  هک  تسنادـیم 

رد يارب  هاگآ ، هاگیاپ  نیا  دـننز . هیکت  نآ  رب  دـننک ، رـشتنم  ناهج  نوماریپ  رد  دـنهد و  خوسر  تما  ناـیم  رد  ار  نآ  دنـشک و  شود  رب  ار 
یتقو هاگیاپ  نیا  اما  درکیم . تموکح  حیحص  شور  اب  تفرگیم ، تسد  هب  ار  تردق  رگا  دوب و  یتردق  تسرد ، تموکح  نتفرگ  تسد 
ندمآ دوجو  هب  ییانثتـسا  ترورـض  اهـشزاس و  دنک و  قفاوت  نآ  اب  دناوتب  هک  تشادـن  یگدامآ  نانچ  تفرگ  تسد  رد  ار  تموکح  مامز 

. دهد هولج  هجوم  ار  نآ 
یفطاـع يرکف و  یناور و  رظن  زا  هک  یتدـیقع  هاـگآ و  یهاپـس  ندرک  اـنب  يارب  اـت  تساوخیم  زا و  ماـگنه  نآ  رد  یعقاو  طیارـش  يرآ ،

ار نازاتشیپ  زا  رتشا  کلام  رذوبا و  رسای و  نب  رامع  لیبق  زا  یمدرم  ود  دروآ  لمع  هب  ار  یششوک  هنوگ  ره  دشاب ، یهاگآ  هدیقع و  ياراد 
. دنک تیبرت 

اب اهراک  هنوگنیا  نکمم ، هن  دوب  ناسآ  هن  یهاگیاپ  نانچ  يانب  درکیم ، هجوت  لذـب  اهراک  نتـشاذگ  همین  شزاـس و  هار  رد  ع )  ) ماـما رگا 
يارب ناوتب  هک  یقیقح  يورین  دادیمن ، لیکـشت  یهاپـس  نانچ  رگا  تشاد و  ضقانت  یتدـیقع  هاگآ و  یهاپـس  ياـنبرد  وا  یـشرورپ  لـمع 
دیدج لسن  رب  دـیاب  یتدـیقع  تلود  ره  هک  مینادیم  تشادـن و  درک ، هیکت  نآ  رباه  لسن  لوط  رد  زاتـشیپ  طخ  یمالـسا و  تلود  نتخاس 

ببس نیا  هب  دسانـشب . ار  نآ  یخیرات  ترورـض  اهفده و  تیعقاو  دنک و  هیکت  دنادب ، لامک  هب  اقیمع و  ار  یتلود  نانچ  ياهفده  هک  نمؤم 
، دنک ظفح  ار  تیبرت  لمع  دوخ  هاگآ  یتدیقع و  هاپـس  ندرک  انب  يارب  افـص  یکاپ و  اب  تساوخیم  مامت  تدـش  اب  هقالع و  اب  ماما  هک  دوب 

نآ یتسرپرس  يربهر و  هک  دوب  يزاسنوگرگد  یشرورپ و  راکفا  ياقلا  وا  تسرامم  شـشوک و  ورین ، زا  درک . تساوخیمن  يراک  نیا  زج 
. دوزفایم نآ  هاگآ  نازاتشیپ  رب  تخومآیم و  ار  نآ  دعاوق  تشادیم و  هدهع  رب  ار 

دورف رـس  یـشزاس ، هنوگچیه  لباقم  رد  دزاـسن و  لزلزتم  ار  وا  اهیگدـنبیرف  هک  دـهد  همادا  ار  ییاوشیپ  ناـنآ ، لـباقم  رد  اـت  دوب  وا  رب  سپ 
داعبا اههمانرب و  اب  دراد  هدهع  رب  هک  ار  یتلاسر  ات  دنک  نیعم  راوتسا  نیتم و  ياهعضوم  نآ  لالخ  زا  هتسیاش  ینازاتشیپ  هک  اجنآ  ات  درواین .

. دهن انب  یگدنز  يارب  نآ  هدرتسگ 
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دناوتب ات  درکیم  در  ار  هراک  همین  لح  هار  شزاس و  هنوگ  ره  ارچ  هک  میباییم  رد  مینکیم و  كاردا  ار  ع )  ) ماما عضوم  هک  تساـجنیا  زا 
وا تایح  رد  لسن ، نآ  ات  دناسرب ، نایاپ  هب  یفطاع  يرکف و  یناور و  طیحم  ندروآ  دوجو  هب  يدیاقع و  هاپـس  ندرک  انب  رد  ار  دوخ  فده 

. دشاب گنهامه  بسانم و  وا  میظع  ياهفده  اب  وا ، تافو  زا  سپ  و 
هب هک  دوب  یبالقنا  تلاـح  نتفرگ  ـالاب  رثا  ینعی  دوب . ناـمثع  دـض  رب  ماـیق  هلاـبند  ع ،)  ) یلع ماـما  فرط  زا  تموکح  نتفرگ  تسد  رد   - 2
رد هک  رو  هلعـش  یفطاـع و  حطـس  نیا  دـیماجنا . وا  تموکح  ینوـگژاو  وا  لـتق  هب  لوـسر  تنـس  ادـخ و  باـتک  زا  ناـمثع  فارحنا  ببس 
زا سپ  هک  تساوخ  نینچ  ماما  هکلب  ددرگزاب . دوخ  ریسم  هب  تسناوتیمن  یناسآ  هب  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  مالسا  تما  یناگدنز  زا  ياهظحل 

سپ ع )  ) ماما هک  بالقنا  مایق و  يارجا  قیرط  زا  و  دـنک ، رتقیمع  ار  یفطاع  تلاح  نآ  تموکح ، نتفرگ  لیوحت  ییاورنامرف و  هب  یبایتسد 
لاؤس دروم  نیا  رد  دنک . هدافتـسا  تموکح  حلاصم  هار  رد  درکیم ، لمع  نآ  هب  عمتجم  هدـیچیپ  تالکـشم  اب  ییورایور  لالخ  رد  نآ  زا 

تشاذگیم دشیم ؟ هچ  دربیم . رس  هب  شروش  هفطاع و  زا  راشرس  طیحم  نینچ  رد  دوخ  هک  ع )  ) ماما تشونرـس  هک : دوشیم  حرط  یمهم 
ذاختا ار  یشوماخ  بناج  لبق ، نانارمکح  یفیک  راتفر  هرابرد  ای  دنزب ، نآ  حالـصا  هب  تسد  هکنآ  یب  دیآ ، بلاغ  ددرگ و  رو  هلمح  لطاب 
یناور ياههدیدپ  دنت  جوم  دنک و  شکورف  هفطاع  نآ  ات  دشیم  رظتنم  ای  دومرفیم ، توکس  هیواعم  صخـش  دروم  رد  صوصخب  درکیم 

؟ دوب تسرد  ع )  ) ماما عضوم  ایآ  دورب ، لیلحت  اهراشف  نآ  دنیشنب و  ورف  نویبالقنا  یفطاع  و 
نینچ هب  دـناوتب  اـت  دوـش  اـیهم  ماـما  يارب  یتیعـضو  رگید  راـب  هک  دوـمنیم  لوـبق  اـی  درکیم  نیمـضت  یـسک  هچ  مینک ، ضرف  نـینچ  رگا 

، ماـما يارب  بساـنم  تصرف  نیرتهب  دـهد . تسد  شیوخ  ياـههمانرب  هضرع  روظنم  هب  وا  يارب  بساـنم  یتـصرف  دـنز و  تسد  ییاـهتیلاعف 
عـضو نآ  رد  نامثع  هیلع  شبالقنا  زاغآ  رد  مالـسا  تما  هک  دوب  یبالقنا  عضو  ناـمه  يزاـس ، نوگرگد  ياـههمانرب  ندرک  هضرع  تهج 

هک دوـش  لوـکوم  یتـقو  هب  دـتفا و  ریخاـت  هب  ماـما  ییارجا  ياـههمانرب  هک  دوـبن  نکمم  یطیارـش  چـیه  تحت  هجوـچیه و  هب  تـسیزیم و 
. دورب نایم  زا  دوش و  درس  مدرم  رعاشم  فطاوع و  اهساسحا و  درسفیب و  بالقنا  هتخورفا  رب  ياههلعش 

اهتشون یپ 

برع ص 65. خیرات  ناگدنسیون   - 1
دیدحلا ج 1 ص 67. یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش   - 2

.! ریثا ج 3 ص 188 نبا  لماک   - 3
تمـالع اـهریت  نآ  زا  ریت  تفه  رب  دـندرکیم و  راـیتخا  ریت  هد  هک  بـیترت  نـیا  هـب  دـنتخابیم  راـمق  ریت  هلیـسو  هـب  تیلهاـج  هرود  رد   - 4

« بیخا مهـس   » ار هس  نآ  دوب و  بیـصن  یب  اـهنآ  زا  ریت  هس  اـما  بیـصن ) تفه  اـت  کـی  زا   ) تشاد نیعم  یبیـصن  تمـالع  ره  دـنداهنیم و 
.! دندیمانیم

رب هک  یبیصن  قباطم  درکیم ، تباصا  شمان  هب  ریت  هک  سک  ره  دندرکیم و  رحن  ار  يرتش  دمن . حیفـس و  حیم ، زا : دوب  ترابع  هس  نآ  مان 
. دندربیمن ياهرهب  بیصن ، یب  ریت  هس  نآ  نابحاص  دربیم و  تشوگ  زا  یمهس  دوب  هتسب  شقن  ریت  نآ 

برعلا ج 1 ص 368. ناسل  زا  دافم  سابتقا 
ریثا ج 3 ص 188. نب  لماک   - 5

وا نامرف  هب  اهنآ  دادیم و  تفگنه  لوپ  لیابق  ياسؤر  اههتـسدرس و  هب  اهنت  دادیمن . لاـملا  تیب  زا  يزیچ  دوخ  راـید  مدرم  هب  هیواـعم   - 6
هکنآ اب  هک  تسا  شیوخ  باحصا  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  تیاکش  دندرکیم . راداو  تساوخیم  هیواعم  هک  راک  ره  هب  ار  مدرم 

نم نوماریپ  زا  منکیم ، اطع  يواسم  شـشخب  اب  همه  هب  هک  نم  اما  دـنیوا . رادربنامرف  مدرم  دـهدیمن ، لاملا  تیب  زا  ار  دارفا  مهـس  هیواعم 
. دنوشیم هدنکارپ 
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.! دیدحلا ج 10 ص 67 یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  هب  دینک  عوجر 
دیدحلا ج 2 ص 189. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   - 7

.! قباس ج 1 ص 332 كردم   - 8
م) . ) دنتخادرپیم ریسا  دادرتسا  يازا  رد  هک  دوب  یلام  هحیضر   - 9

270 هغالبلا ص 269 -  جهن  حرش  هغالبلا ج 1 ص 59 و  جهن   - 10

ع)  ) یلع نب  نسح  مود  ماما 

هراشا

ردپ یناگدنز  نایاپ  رد  هک  شکاشک  رپ  هدیچیپ و  رایسب  یعضو  ردو  مارآ  ان  برطـضم و  يوج  رد  ار  تفالخ  تیلوئـسم  ع ،)  ) نسح ماما 
. تفرگ هدهع  هب  دوب  هدش  رو  هلعش  هدرک و  زورب  ع )  ) یلع ماما  شراوگرزب 
: مینکیم نایب  ار  ریز  تاکن  راوگان ، هدیچیپ و  تالکشم  عاضوا و  هلمج  زا 

دنتـشادن و یلماک  حضاو و  نامیا  نآ ، ياهفده  هزرابم و  ندوب  یبتکم  هب  هک  درک  عورـش  یمدرم  اب  ار  دوخ  تموکح  ع )  ) نسح ماما   - 1
رارق نیزا  هک  دندوب  هدش  میـسقت  بزح  راهچ  هب  ماگنه  نآ  رد  دوبن و  یگنهامه  هزرابم  ياههتـساوخ  اب  یمالـسا  ینید و  هبنج  زا  ار  نانآ 

: دوب
. نایوما بزح  فلا - 

ماما نایعیش  طیحم  رد  اهنآ  دنتشاد . ناوارف  ناوریپ  دندوب و  رادروخ  رب  رایـسب  ذوفن  زا  هک  دوب  هدش  لیکـشت  یموق  ياههورگ  زا  بزح  نیا 
. دنتشاد رظن  ریز  ار  ماما  تاکرح  یفخم ، نارومام  ناسوساج و  هلزنم  هب  دنتشاد و  تیلاعف  راک و  هیواعم  يزوریپ  يارب  نسح 

. جراوخ ب - 
هک دندرک  طرش  راوگرزب  نآ  اب  دننک ، تعیب  ع )  ) نسح ماما  اب  دنتـساوخیم  یتقو  هک  ییاج  ات  دنتـشاد  رارـصا  گنج  هب  هفوک  لها  رتشیب 

. تفریذپن ماما  اما  دنگنجب  تموکح  هارمگ  ناگدننک  زواجت  نیا  اب  دیاب 
«. منک تعیب  امش  اب  تسا  هدنز  نسح  ات  هک  هللا  ذاعم  : » تفگ نانآ  هب  وا  دننک و  تعیب  وا  اب  ات  دنتفر  ع )  ) نیسح ماما  تمدخ  هب  سپس 

. دننک تعیب  نسح  ماما  اب  هکنآ  زج  دندیدن  ياهراچ  هاگنآ 
. دنتشاد يراکمه  يوما  بزح  اب  ع )  ) نسح ماما  هشقن  همانرب و  اب  هزرابم  كانرطخ و  ياهیرگ  هئطوت  هنیمز  رد  نانآ 

. ناکاکش ج - 
دندوب بذبذم  بلط و  تصرف  يدارفا  نانیا  دنـشاب . نانآ  زا  هکنآ  یب  دوب ، هتـشاذگ  ریثات  نانآ  رد  جراوخ  توعد  هک  دندوب  یناسک  نانآ 

. دوب بلاغ  نانآ  تعیبط  رب  رارف  يوخ  و 
(. خرس  ) ءارمح د - 

هک دیسر  ییاج  هب  ناشراک  دنشاب . بلاغ  صخش  ياهریـشمش  زوریپ و  صخـش  نازابرـس  هک  دنتـساوخیم  دندوب و  دایز »  » نانابـساپ نانآ 
«. ءارمح هفوک  : » دنتفگ دنداد و  تبسن  دوخب  ار  هفوک 

رایسب نانآ  هدع  هفوک  رد  دنتفاتش و  وا  اب  تعیب  هب  ع ،)  ) یلع شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  سپ  هک  دندوب  یناسک  ع )  ) نسح ماما  ناوریپ  اما 
. دومنیم یثنخ  درکیم و  وربور  تسکش  اب  دزیم ، رس  نانیا  زا  هک  ار  یتکرح  ره  هتسویپ  نارگید ، يرگ  هنتف  اههسیسد و  اما  دوب .

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 799 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ع  ) یلع ماما  شراوگرزب  ردپ  تیصخش  و  ع )  ) نسح ماما  صخش  نایم  یخیرات  توافت   - 2
نانآ نیب  لج  زع و  يادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  یهیدـب  اما  تسا . مدرم  نهذ  رد  نانآ  زا  کی  ره  هاگیاپ  یخیراـت ، تواـفت  زا  اـم  روظنم 
نانآ تماما  صن  هشیدنا  رد  ناناملسم ، زا  یکدنا  زج  نامز  نآ  رد  اما  دنشابیم . موصعم  یماما  نانآ  زا  کی  ره  هچ ، تسا . هدوبن  یتوافت 

، دـندروآیم ياـج  هب  تشاد ، دوـجو  صن  وا  تماـما  رب  هک  ۀـعاطلا  ضرتـفم  ماـما  هـب  تبـسن  دـیاب  هـک  یلمع  نـسح ، ماـما  اـب  و  دـندوبن ،
دح رد  نآ  موهفم  هفیقـس و  طخ  دادـتما  رد  وا  تماما  هک  یلومعم  یماما  اب  هک  دـندرکیم  راـتفر  ناـس  نآ  ع )  ) يو اـب  هکلب  دـندرکیمن .

. دوب تفالخ 
یب تشاد  مدرم  لد  رد  ع )  ) یلع ماما  هک  یخیرات  هاگیاج  زا  ع )  ) نسح ماما  هک  تسا  نیا  تفگ  زاـب  دـیکات  هب  دـیاب  اـجنیا  رد  هک  یبلطم 

. دوب بیصن 
رد ار  کـش  جوم  هک  يرما  تفرگ . تسد  هب  امیقتـسم  ار  روما  ماـمز  شراوـگرزب ، ردـپ  تداهـش  زا  سپ  هلـصافالب  ع ،)  ) نسح ماـما   - 3
نآ هک  دوب  نیا  تخاس ، يوق  مدرم  رد  ار  ههبـش  درک و  تیوقت  تخیگنارب و  تفرگ ، هدـهع  رب  ع )  ) نسح ماما  هک  ياهزرابم  ندوب  یبتکم 

. دنتسنادیمن یبتکم  گنج  ار  نایمشاه  اب  نایوما  گنج  هجیتن ، رد  دش و  یقلت  هداوناخ  اب  هداوناخ  هزرابم  هزرابم ،
رارق دوبن  نآ  زا  ریغ  هک  یهار  راهچ  ربارب  رد  وا  درک و  هدـیچیپ  تموکح  هلاسم  هرابرد  ار  ع )  ) ماـما عضوم  طیارـش ، تاـبجوم و  نیا  همه 

: تفرگ
. دـنک بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  ات  بصانم  نداد  هدـعو  لوپ و  نتخادرپ  هلیـسو  هب  ذوفن  اب  دارفا  ناربهر و  نتفیرف  نیتسخن . باختنا   - 1

ادـخب مدرگ ؟ زوریپ  متـس  هار  زا  دـیهاوخیم  اـیآ  : » دومرف درک و  در  ار  نآ  يو  اـما  دـندرک . داهنـشیپ  ماـما  هب  صاخـشا  یخرب  ار  هار  نیا 
«. دش دهاوخن  نینچ  زگره  دنگوس 

هب دنـشابیم ، سامت  رد  هیواعم  اب  شناربهر  دراد و  وخ  تحار  یناگدـنز  هب  تما  یتقو  ات  راک  زاغآ  زا  ماما  هک  دوب  نیا  مود  باـختنا   - 2
. دنک يور  شزاس  حلص و 

ای هک  دنامیم  یقاب  هار  نیا  اهنت  تشادن و  ياهجیتن  هدیاف و  کیچیه  اریز  تسناد  دـیعب  ار  هار  ود  نیزا  کی  ره  هب  لمع  یلک  روط  هب  ماما 
هک روظنم  نیا  هب  ینالوط ، یتدـم  ندـش  يرپس  زا  سپ  ای  دنـسر ، تداهـش  هب  شتعامج  وا و  دوش و  روآ  سای  لـصاح و  یب  یگنج  دراو 

و دنک . شزاس  تسا ، فرحنم  یسک  هچ  دنکیم و  یگداتسیا  یـسک  هچ  هک  دزاس  راکـشآ  مدرم  يارب  دنادرگ و  لجـسم  ار  دوخ  عضاوم 
نآ مالـسا  تیعقاو  ایآ  تشاد و  يرثا  دیـسریم و  ییاج  هب  هجیتن ، یب  هکرعم  کی  رد  ندـش  دراو  ایآ  میـسرپیم ، دوخ  هبون  هب  اـم  کـنیا 

؟ تخاسیم نوگرگد  ار  راگزور 
چیه روآ  ساـی  هزراـبم  نآ  هجیتن و  یب  دربن  نآ  دنتـشاد ، کـش  هزراـبم  نآ  هب  مدرم  هک  یتقو  اـت  ! زگره هک  تسا  نآ  شـسرپ  نیا  خـساپ 

. تشادن يریثات 
دناهتفگ دناهتـشاد و  مهتم  یناوتان  ییاسآ و  نت  هب  ار  وا  هک  تسا  هدـش  یـشان  اجنیا  زا  ع )  ) نسح ماما  هب  ناخروم  زا  يرایـسب  يرگتمالم 

. دنارذگب راگزور  تحار  هغدغد و  یب  یناگدنز  اب  دباوخب و  هنتف  ات  دیشوپ  مشچ  دوخ  قح  زا  هک 
نوچمه ناناملـسم ، زا  يرایـسب  رظن  رد  ار  وا  دربن  زیچ ، ره  زا  لبق  هجیتن ، یب  ياهکرعم  رد  ماما  ندش  لخاد  میئوگیم : ارتفا  نیا  خساپ  رد 

زا کیچیه  ایآ  هک  میـسرپیم  ام  دهدیم . ناشن  دندش ، هتـشک  شکیدزن  نارای  همه  دوخ و  دز و  تسد  نآ  هب  ریبز » نب  هللا  دبع   » هک يدربن 
لمعب يدیدج  يراتفرگ  ای  تشاد ؟ مالسا  يارب  یقیقح  يدروآ  تسد  دش ، نآ  دراو  وا  هک  یگنج  ایآ  دیشیدنا و  ریبز » نبا   » هب ناناملـسم 

؟ دروآ
رظن رد  وا  دنتشاد . رگید  ياهشیدنا  ریبز  نب  هللا  دبع  هب  تبسن  مدرم  اریز  دیـشیدنین  وا  هب  مه  نت  کی  زگره  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  خساپ 

بتکم و ییاهر  روظنمب  وا  مایق  گنج و  نیا  ربانب  دریگ . هدهعب  ار  يربهر  اصخش  ناورم ، نب  کلملا  دبع  دض  رب  ات  دش  گنج  دراو  مدرم 
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. دوبن فرحنم  تموکح  لیدعت  ای  مالسا  تیامح 
رایـسب یخیرات  ياههناشن  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  رت  يوق  ياهجرد  اب  کش  نیمه  زین  دـندرکیم  یگدـنز  ع )  ) نسح ماما  هب  هک  یمدرم  دزن 

اب هیواعم  اب  وا  هزرابم  هک  تسنادـیم  دومرفیم و  كرد  یبوخب  ار  دوخ  عضوم  ع )  ) نسح ماما  هک  دـنکیم  ناـیب  دـیکات  هب  هک  دراد  دوجو 
داعبا ام  يارب  دوخ  یخیرات  تاـنایب  اـب  ع )  ) ماـما دـسرب و  يزوریپ  هب  تسا  لاـحم  تسا ، مدرم  ياـههدوت  رد  هک  يدـیدرت  کـش و  دوجو 

يرثؤم یـسایس  هباـطخ  رد  تسا و  هدرک  میـسرت  دوخ  ناراـی  اـب  دوجوم  نارحب  هناـهاگآ  ییوج  هراـچ  رد  حوضو  اـب  ار  شیوخ  تساـیس 
هک مینیبیم  مینکیم و  هظحالم  ار  تموکح  نتفریذپن  تفلاخم و  تدش  یخلت و  يافرژ  اهراتفگ  نآ  رد  تسا و  هدیبوک  ار  دوخ  نانمشد 
ات میهدـیم  ار  تصرف  نیا  ع )  ) ماـما هب  اـم  دـنکیم . يراـشفاپ  دـیکات و  دراد  ناـنیمطا  نآ  هب  هک  یقح  دروم  رد  شتاـملک  زا  هملک  ره  رد 
لح ار  تالکـشم  نآ  ات  دوب  هتفای  تسد  نآ  هب  هک  ییاهلح  هار  دوخ و  نامز  تالکـشم  ربارب  رد  دوخ  ياهیریگعـضوم  عاـمتجا و  هراـبرد 

. دیامن وگتفگ  ام  اب  دنک ،
تسین و افو  ار  نانآ  دـیآیمن . نم  راک  هب  دـشاب  دـساف  هک  نانآ  زا  کیچیه  میتخانـش . ار  نانآ  یبلط  تصرف  یگنراـگنر و  هفوک و  لـها  »

روهـشم هکنانچ  ناشاهریـشمش  تسام و  اب  ناشبولق  هک  تسا  فورعم  دنراد و  فالتخا  مه  اب  نانآ  دننکیمن . لمع  دوخ  راتفگ  رادرکب و 
ادخ و هب  هک  يراکمتـس  رفاک و  اب  نم ، زا  سپ  دنداد . بیرف  دـندوب  نم  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  هک  ناس  نآ  مه  دـنتفیرف  ارم  «. » ام رب  تسا 

»؟ دیگنج دیهاوخ  ماما  مادک  باکر  رد  درادن  نامیا  ص )  ) شلوسر
اب ار  تمالـس  میدـیگنج . نانآ  اب  يرابدرب  تمالـس و  هب  هکلب  تلق . هن  تشادزاب  ماـش  لـها  اـب  گـنج  زا  ار  اـم  تلذ  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  »

يروط کنیا  دوب و  امـش  يایند  شیپاشیپ  امـش ، نید  دیدرکیم و  هجوت  ام  يوس  هب  امـش  میتخیمآیم و  رد  یبات  یب  اب  ار  ربص  توادـع و 
«. دیئام دض  رب  کنیا  دیدوب و  ام  اب  تسامش . نید  شیپاشیپ  ناتایند  هک  دیا  هدش 

ماـقم و لوپ و  تهج  زا  دنتـسویپ و  وا  هب  دـنتفای و  شیارگ  هیواـعم  يوس  هب  عـمط  يور  زا  دیـسر و  تناـیخ  دـح  هب  ماـما  نارادـفرط  راـک 
دنتشون هیواعم  هب  هفوک  يامعز  هکدندناسر  ییاج  هب  ار  راک  يراب  دنتشاد . وا  يوس  هب  يور  دروآ ، مهارف  نانآ  يارب  هیواعم  هک  یـشیاسآ 

صـالخا تعاـطا و  راـهظا  وا  هب  دندیـسریم و  ماـما  تمدـخ  هب  هاـگنآ  دنتـسرفیم . وا  دزن  هتـسب  تک  ار  ع )  ) ماـما دـهاوخب  تقو  ره  هک 
يراد هک  نامرف  ره  میاوت . رادربنامرف  میـشوگ و  وت  لباقم  رد  اپارـس  ام  یتسه و  وا  یـصو  تردپ و  نیـشناج  وت  : » دنتفگیم دـندرکیم و 

سپ دیدرکن ، افو  دوب  نم  زا  رتهب  هک  یـسک  هب  امـش  دـنگوس  ادـخب  دـیئوگیم . غورد  دـنگوس ، ادـخب  : » تفگیم اهنآ  هب  ماما  و  يامرفب »
، نئادـم هاـگودرا  دـیئوگیم ، تسار  رگا  مرادـن . قوثو  امـش  هب  هک  یلاـح  منک ؟ ناـنیمطا  امـش  هب  هنوـگچ  دـینکیم و  اـفو  نمب  هنوـگچ 

«. دیورب اجنآ  هب  دشاب ، ام  هاگرارق  هاگداعیم و 
. دندرک اهر  ار  وا  نایهاپس  رتشیب  اما  تفر ، نئادم  هب  ماما  و 

مشچ دوخ  قح  زا  يدنماضر  اب  هک  دیوگب  دنک و  مهتم  لزانت  یناوتان و  هب  ار  وا  هک  ار  سک  ره  وا ، تبثم  عضاوم  و  ع )  ) نسح ماما  خیرات 
ناشن دزاسیم و  فیعـض  راوخ و  دزادرپ ، گنج  هب  وا  اب  هکنآ  یب  دومرف  میلـست  هیواعم  هب  ار  تموکح  ماما ، هک  دنک  اعدا  ای  درک  یـشوپ 

یگداتسیا فارحنا  ربارب  رد  دوب و  تبثم  ماما  نآ  عضاوم  هک  مینکیم  دیکات  ام  تسا . ینیب  عقاو  زا  رود  وگ و  هدوهیب  یـصخش  هک  دهدیم 
میا هتفرگ  میمـصت  ام  هک  دناهتفگ  هیواعم  هب  هک  ماهدینـش  : » دومرف هک  تسا  هاوگ  وا  هتفگ  تشاد و  یگدامآ  هیواعم  اب  گنج  يارب  درک و 

مینیبب و ات  دینک  تکرح  هلیخن  رد  دوخ  هاگودرا  هب  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ  تسا . هدرک  تکرح  زین  وا  اذـل  مینک . تکرح  وا  يوس  هب 
« دینیبب

ندـش و گنج  دراو  صلخم و  نارای  ندوب  كدـنا  و  دـیدرت ، کش و  زا  راشرـس  طـیحم  نیرد  هک  دـنکیم  تراـشا  ماـما  رگید  هنیمز  رد 
ینارای رگا  متشادن . ینارای  هک  تلع  نیا  هب  رگم  مدرکن  میلست  ار  تفالخ  راک  دنگوس  ادخ  هب  : » تستالاحم زا  ندروآ ، گنچ  هب  يزوریپ 

رد دوش و  دراو  دیما  یب  یگنج  رد  دوب  راچان  ماما  نیا  ربانب  دیامرف .» مکح  وا  نم و  نایم  ادخ  ات  مدـیگنجیم  وا  اب  زور  بش و  متـشادیم 
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. دنسرب لتق  هب  هک  صاخشا  اسب  دسر و  تداهش  هب  گنج  نآ 
رگید و ياج  رد  دنامب » ياهدنهد  ربخ  نید  يارب  ات  مدش  نآ  رب  سپ  دوش ، هتشادرب  نیمز  يور  زا  ناناملـسم  لسن  مسرتیم  : » دیوگیم ماما 

: دیامرفیم رگید  تبسانم  هب 
اب رگا  مدـید  مدرک و  رظن  هنتف  عطق  تما و  حالـص  هب  سپ  وا . قح  هن  تسا  نم  قح  هک  تساوخرب  هعزانم  هب  يرما  هرابرد  نم  اـب  هیواـعم  »

امش ياقب  حالص و  زج  نآ و  نتخیر  ات  تسا  رتهب  اهنوخ  ظفح  انامه  تسا . رتهب  منک  اهر  ار  وا  دوخ و  نیب  گنج  منک و  تملاسم  هیواعم 
(1 « ) دیشاب دنم  هرهب  یناگدنز  زا  نیعم  لجا  ندیسر  ارف  ات  دشاب و  یشیامزآ  امش  يارب  تسا  دیما  داتفین . هدیدنسپ  يزیچ  مرظن  رد 

ع)  ) ماما رگا  هک  تشاد  ینعم  نیا  رب  تراشا  مه  یعامتجا  ياههناشن 
ندمت و دننام  تسا ، بتکم  هتـساوخ  هک  یتارییغت  زا  ماما  ياهفده  حطـس  رد  دیـسریمن و  ياهجیتن  چـیه  هب  الوصا  دـشیم ، گنج  لخاد 

. دمآیمن تسد  هب  يزیچ  نامز  لوط  رد  اهلسن  همه  یناگدنز  یشم  طخ 
اب تما  دومنیم و  لاحم  يزوریپ  دربیم و  رـس  هب  دیدرت  کش و  رد  تلم  هکیلاح  رد  هزرابم  نیا  هک  دوشیم  حرطم  یـشسرپ  راچانب  کنیا 
هب افرـص  ایآ  دوب ؟ هنوگچ  هزرابم  نآ  عبط  دوب و  هچ  هزراـبم  نآ  ياهفدـه  درکیم و  لاـبند  ار  یفدـه  هچ  دوب ، وربور  ناوارف  ياـهیراوشد 
هب و  تسا » رـش  زا  يرود  ندوب ، ریخ  لها  تایـصوصخ  زا  : » دـیامرفیم نسح  ماما  دوب ؟ تماما  تلاـسر و  ببـس  هب  اـی  دوب  ینمـشد  ببس 
هب یتصرف  تقیقح  هب  ای  دوش  هریچ  تصرف  نآ  رب  هک  شیپ  ناز  تصرف  هب  ندز  گنچ  : » تفگ دوب  هدیـسرپ  وزا  لهج  هب  عجار  هک  یـسک 

نابز حیصف و  هچرگ  تسا  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  ندنام  شوماخ  دوخب ، يرای  کمک و  نیرتهب  ییوگخـساپ  زا  يراددوخ  و  دروآ ، گنچ 
ورف : » دنایامنیم یبوخب  ار  ع )  ) وا عضوم  هک  داد  یباوج  دوب  هدیـسرپ  لقع  ینعم  زا  هک  یـسک  باوج  رد  رگید  ثیدح  رد  و  یـشاب » روآ 

«. دیآ تسد  هب  تصرف  هک  یتقو  ات  هودنا ، مغ و  ندروخ 
وا گنج  دـشیم ، هدوهیب  گنج  نیا  دراو  ع )  ) نسح رگا  هک  میوش  نئمطم  هجیتن  نیا  هب  میراد  قح  ام  یخیرات ، تباث  قیاقح  نیا  رون  رد 

. دروآیمن ناغمرا  هب  يدرواتسد  چیه  شنادیواج  بتکم  مالسا و  يارب  دوب و  ریبز » نبا   » گنجب هیبش  يدایز  رایسب  دح  ات 
مالسا ناهج  رب  ات  دهد  تصرف  هیواعم  رب  هک  دروم  نیرد  وا  رظن  تسا و  هدوب  حیحص  حلص ، نتفریذپ  رب  ماما  میمصت  هک  مینیبیم  ور  نیزا 

، هاگنآ دـشیم و  الم  رب  وا  یلهاج  حرط  دـیدرگیم و  راکـشآ  هیواـعم  تیعقاو  یلاـح ، ناـنچ  رد  اریز  تسا . هدوب  بئاـص  ددرگ ، یلوتـسم 
. دنتفاییم ردار  هیما  ینب  داسف  راک و  قمع  زین  لد  هداس  ناناملسم 

هیواـعم و تیعقاو  هک  دنتـسناد  دـننکیمن ، رواـب  دـننکن ، سح  دـننیبن و  ار  بلطم  دوخ ، ساوح  دوخ و  نامـشچ  اـب  رگا  هکیناـسک  کـنیا 
نآ هک  دومرف  تباجا  یماگنه  ار  حلـص  هب  توعد  ع )  ) ماما بلاطم ، نیا  ربانب  تسا . هدوب  هک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تسیچ و  شتموکح 

مدرم ياههدوت  لباقم  رد  ار  وا  قـالخا  دـیدرگیم و  بوسحم  يرگاـشفا ، وا ، هناراـکم  تسایـس  يارب  و  يزوریپ ، هیواـعم ، يارب  تباجتـسا 
. تخاسیم راکشآ 

، دنکیم رارـصا  يراشفاپ و  گنج  رد  ندش  دراو  يارب  ع )  ) نسح ماما  هک  دید  تسوا و  دوس  هب  گنج  هجیتن  دیمهف  هیواعم  هکنآ  زا  سپ 
ظفح حلص و  رادتـسود  ناونع  هب  دیـشوک  نیا  ربانب  دنک . يریگولج  ناناملـسم  نوخ  ندش  هتخیر  زا  دهاوخیم  هک  درک  رهاظت  رما  نآ  هب 

تسایس هب  ندیشخب  ققحت  رد  اذل  دش  هدنامرد  دومرف  تقفاوم  حلص  دقع  اب  گنردیب  ع )  ) ماما یتقو  اما  دوش . هتخانش  ناناملـسم  ياهنوخ 
(2 . ) دریذپب دوشیم  هراشا  نآ  هب  الیذ  هک  ار  یلئاسم  دش  ریزگان  هک  صوصخب  دیدرگ . تسکش  راچد  دوخ  هناراکم 

«. دوش لمع  حلاص  ءافلخ  هریس  هب  و  ص )  ) وا هداتسرف  تنس  ادخ و  باتک  هب  هک  طرش  نیا  هب  هیواعم  هب  تموکح  نتشاذگاو  : » لوا هدام 
تسا و نیـسح  شردارب  نآ  زا  تموکح  داد  يور  ياهثداح  وا  يارب  رگا  تسا و  نسح  هدهع  رب  تموکح  رما  هیواعم ، زا  سپ  : » مود هدام 

«. دراذگب رگید  هدهع  هب  ار  نآ  دناوتیمن  هیواعم 
«. دننکن دای  یکین  هب  زج  یلع  زا  دوش و  كرت  زامن  رد  وزا  نتفگ  نخس  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  بس  دیاب  : » موس هدام 
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دشابن و تموکح  تفالخ و  عبات  دوشب و  ءانثتـسا  رانید  ای  مهرد  نویلم  جنپ  ینعی  دراد ، رارق  هفوک  لاملا  تیب  رد  هچنآ  دیاب  : » مراهچ هدام 
دهد يرترب  سمش  دبع  ینب  رب  ار  مشاه  ینب  تالص ، اطع و  رد  دتسرفب و  نیسح  يارب  مهرد  نویلم  ود  لاس  ره  هک  تسا  هیواعم  هدهع  رب 
یلع ماما  تمدـخ  رد  نیفـص  رد  هک  یناسک  نادـنزرف  دـندیگنج و  لمج  گـنج  رد  نینمؤملا  ریما  باـکر  رد  هک  یناـسک  نادـنزرف  هب  و 

زاوها دودح  رد  سراف  ياهرهش  زا  یکی  هک  درگباراد »  » تیالو جارخ  زا  ار  غلبم  نیا  دوش و  میـسقت  مهرد  نویلم  کی  دندرک ، تدهاجم 
«. دزادرپب تسا 

رد دیاب  خرـس  هایـس و  دنـشاب و  نمیا  دیاب  نمی  زاجح و  رد  هچ  قارع  ماش و  رد  هچ  دنـشاب ، ادـخ  نیمز  يور  رب  اج  ره  مدرم  : » مجنپ هدام 
هنیک و اب  قارع  لها  اب  دـهدن و  رفیک  هتـشذگ  مرج  هب  ار  سکچیه  دـیاشخبب و  دـنک و  لمحت  ار  نانآ  ياهاطخ  دـیاب  هیواعم  دـننامب . ناما 

یلع نایعیش  نارای و  دناسرن . یبیسآ  یلع  نایعیـش  زا  کیچیه  هب  دهد و  ناما  دنـشاب  اجک  ره  رد  ار  ع )  ) یلع نارای  دنکن و  راتفر  ینمـشد 
ره و  دوشن ، ناـنآ  زا  کـیچیه  ضرعتم  سکچیه  و  ظوفحم ، يدـنزگ  ره  زا  دنـشاب و  ناـما  رد  دـنزرف  نز و  لاـم و  ناـج و  ثیح  زا  (ع )

. دنامب ظوفحم  نانآ  يارب  دناهدروآ  تسد  هب  اجک  ره  رد  یلع  نارای  هچ  ره  دسر و  شقح  هب  یقح  بحاص 
رد دنهاوخن و  يدب  چیه  راکشآ  رد  هچ  ناهن  رد  هچ  هللا  لوسر  تیب  لها  زا  کیچیه  و  ع )  ) نیـسح شردارب  و  ع )  ) یلع نب  نسح  يارب  و 

«. دننکن لالخا  ياهقطنم  چیه  رد  نانآ  زا  کیچیه  تینما 
راظتنا طیارـش  عیاقو و  درک  راکـشآ  ار  وا  فرحنم  تیعقاو  هیواعم و  تیهام  رایـسب ، هجرد  ات  دـش و  قفوم  ع )  ) نسح ماما  یـشم  هماـنرب و 

ياـههنیمز رد  دـیدرگ و  مـالعا  شا  هماـنرب  نومـضم  تـسخن ، زور  زا  هـکلب  دـندرگ ، میهـس  وا  تـقیقح  ندرک  راکـشآ  رد  اـت  دندیـشکن 
: درک راکشآ  ار  دوخ  تیهام  یسایس  نوگانوگ 

نیا هب  هکلب  دیزادرپب ، تاکز  دیروآ و  ياجب  جح  دیرادب و  هزور  دـیراذگب و  زامن  هک  مدـیگنجن  نیا  يارب  امـش  اب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  »
نم ناه ، دـیدوب . دونـشخان  امـش  هک  یلاح  رد  هدرک  اطع  نمب  ادـخ  ار  ماقم  نیا  انامه  مهد و  نامرف  امـش  هب  هک  مدـیگنج  امـش  اـب  روظنم 

«. منکیمن افو  یطرش  چیهب  تسا و  نم  ياپ  ریز  اهنآ  همه  مداد و  وا  هب  ییاهزیچ  مدرک و  راودیما  ار  نسح 
ار مالـسا  دـهاوخیم  همانرب  نآ  اب  تسین و  يزیچ  تیلهاج  طخ  دادـتما  زج  هیواعم  همانرب  هک  دنتـسناد  ناناملـسم  راکـشآ ، نـالعا  نیا  اـب 
، يرادمامز تموکح و  رد  شهاتوک  هبرجت  یتح  دوب و  مالسا  همانرب  یقیقح  هدنیامن  رادومن و  ع )  ) یلع ماما  هک  دنتـسناد  زین  دنک . ناریو 

. دوب هدیشخب  اهنآ  هب  ییابیکش  دیما و  دنتسیزیم ، يزور  هریت  یتخبدب و  تیاهن  رد  هک  یمالسا  مدرم  هدوت  رظن  رد 

حلص داد  رارق  وغل  ددص  رد  ع )  ) ماما

حلص داد  رارق  دنتساوخ  ع )  ) ماما زا  ناناملسم  زا  يرایسب  درکن ، لمع  حیحص  روط  هب  دوب ، هدش  قفاوت  نآ  اب  هک  یطورـش  هب  هیواعم  یتقو 
: تفگ نانآ  هب  ماما  اما  ددرگ . وربور  هیواعم  اب  ون  زا  دنک و  خسف  ار 

(. 3  ) نیح یلا  عاتم  مکل و  هنتف  هلعل  باسح … و  یییش  لکل  لجا و  یییش  لکل  نا 
( یباسح ار  راک  ره  تسا و  ینامز  ار  زیچ  ره  )

دیهاوخ دنم  هرهب  یناگدنز  زا  نیعم  لجا  ندیـسر  ارف  ات  هتبلا  دـیزاس و  رگ  هولج  ار  شیوخ  نطاب  هک  دـشاب  یـشیامزآ  امـش  يارب  دـیاش  )
(. دوب

، رما ره  يارب  تسا و  يدمآرـس  يزیچ  ره  يارب  هک  قطنم  نیااب  اـما  درکن . تقفاوم  ینکـش  ناـمیپ  هشیدـنا  اـب  عطاـق  قلطم و  روط  هب  ماـما 
ياهفدـه دـنچ  ره  دزاس ، الم  رب  حـضاو  یلکـش  هب  ار  هیواعم  تیـصخش  تساوخیم  اریز  تخادـنا . ریخات  هب  ار  نامیپ  زا  لودـع  یباسح ،

. دوب فوشکم  سک  همه  دزن  وا  یلهاج 
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اب مدرم  ربارب  رد  ار  دوخ  شقن  تخاس و  دـهاوخ  اوسر  ماع  ءالم  ردار  وا  ع )  ) ماما هک  تسناد  درک و  ساسحا  ار  ع )  ) ماما هشقن  هیواعم  اما 
. دیماجنا دهاوخ  ییاوسر  ییوربآ و  یب  هب  وا  راک  تقو  نآ  رد  درک و  دهاوخ  افیا  تیقفوم 

دز تیلاعف  هب  تسد  ماما  هشقن  ندرک  یثنخ  يارب  دشراک و  هب  تسد  ییاوسر ، نآ  لباقم  رد  نتـشیوخ  يرادهاگن  يارب  هیواعم  ور  نیا  زا 
. دوشن نامثع  تشونرس  دننامه  شتشونرس  ات 

زاب مدرم  لباقم  رد  شتـسد  راچان  دـنک ، يراوخـشن  تشاد  ناکما  هک  اجنآ  ات  دوخ  یهاشداپ  کـلم و  ددـم  هب  تساوخیم  هیواـعم  یتقو 
ار تما  نادـجو  ات  درک  هیکت  يزیر  همانرب  راـک و  هب  دوخ  ییاوسر  نتـشاد  ناـهنپ  يارب  ور  نیزا  دـنتفاییم . رد  اروا  نطاـب  همه  دـشیم و 

هتسویپ هک  دوب  نیا  لاس  تسیب  لوط  رد  وا  تسایس  سپ  دزاس . دوبان  ناراگمتـس  لباقم  رد  یگداتـسیا  يارب  اریو  تیلباق  هدارا و  دناریمب و 
فرـصنم هعماج  گرزب  لئاسم  هراـبرد  ندیـشیدنا  زا  ار  تلم  دربب و  ناـیم  زا  ار  وا  هدارا  تما و  نادـجو  هک  دـنک  ارجا  میظنت و  ياهماـنرب 

ص)  ) ادخ لوسر  هک  ییاهفده  زا  ات  دنشاب  دوخ  هنازور  کچوک  ياهیراتفرگ  هشیدنا  رد  اهنت  ات  دزاس 
، ددرگ دوباـن  اـهیکیرات  اـهینادان و  اـت  دندیـشکیم ، شودرب  مرکا  یبـن  کـمک  هب  هک  ار  ریطخ  ياهفدـه  نیا  نیگنـس  راـب  دوب و  نآ  یپ  رد 

. دننک رکف  دندروآیم  تسد  هب  لاملا  تیب  زا  هک  یهوجو  هب  دنشیدنیب و  یصخش  عفانم  یناگدنز و  هب  اهنت  دنوش و  فرصنم 
رد ار  ناراکمتـس  تخت  هک  دندوب  رکف  نیرد  هک  یناناملـسم  هک  اجنآ  ات  دـیدرگ . یلمع  هیواعم  ياههشقن  زا  ياهراپ  ماگنه ، نآ  رد  يراب 

. دندیشیدنایمن رگید  زیچ  هب  لذتبم  یناگدنز  هب  میلست  اهب و  یب  ییاطع  تفایرد  زج  کنیا  دنزیر ، ورف  مهرد  يرسک  رصیق و  دالب 
باب رد  ار  اهربخ  دـندش و  هیواعم  ناسوساج  زا  دـندوب ، ع )  ) نینمؤملا ریما  یلع  نایعیـش  زا  هکنیا  دوجو  اـب  هفوک ، لـیابق  خویـش  زا  یخرب 

فـالخ هک  ار  یناـسک  نآ  دندیـسریم و  رـس  یتلود  ناروماـم  هاـگنآ  دـندادیم . شرازگ  هلیبق ، نادرم  تفلاـخم  اـی  تکرح  نیرتکچوک 
. دندیربیم ار  نافلاخم  سفن  دندرکیم و  ریگتسد  دندوب ، هدرک  یتکرح  ای  دندوب  هتفگ  يزیچ  هیواعم 

، ناملـسم دارفا  تشذگ . مالـسا  تما  رب  هک  دوب  یخیرات  نارود  نیرتراوشد  نیرتروآ و  مرـش  درک ، تموکح  هیواعم  هک  یلاس  تسیب  نیا 
ناشتما دوریم و  متـس  نانآ  رب  هک  دندیدیم  تسا و  هدش  ناریو  ناش  یناسنا  تایح  هیاپ  هک  دندرکیم  ساسحا  عطقم ، نیا  هاگرذـگ  رد 

تسا هدمآ  تسد  هب  دربن  زا  هک  یمئانغ  دننکیم و  يزاب  تعیرش  ماکحا  اب  هک  دندرکیم  هدهاشم  دراد و  رارق  يدوبان  رطخ و  ضرعم  رد 
هب نآ  اب  هیما  ینب  ناکدوک  هک  تسا  هدیدرگ  ياهچیوگ  تفالخ  تسا و  هدش  شیرق  ياهناتسب  هرصب ، هفوک و  نیب  ياهیدابآ  اههعرزم و  و 

. دناهتخادرپ يزاب 

ع)  ) نسح ماما  زا  عافد 

نانآ نایم  رد  ثداوح  راشف  لباقم  رد  يو  درگ  بقع  یناوتاـن و  ماـما و  يربهر  هب  عجار  هک  ار  يروصت  ناـخروم ، زا  يرایـسب  هک  اـغیرد 
ای دناباوخب  ار  هنتف  ات  دیـشوپ  مشچ  شیوخ  قح  زا  دوخ  ياضر  اب  ماما  نآ  هک  دـننکیم  مالعا  دـنیوگیم و  زاب  دـیکات  اب  تسا  هدـش  عیاش 
رد دوخ  ات  درک  مالـسا  نمـشد  ینعی  هیواعم  میلـست  راتـشک  گنج و  یب  ار  نآ  درک و  تنایخ  بالقنا  هب  وا  هک  دننکارپیم  ار  هدـیقع  نیا 

! یگداس لامک  اب  نینچ و  نیا  درب …  رس  هب  تحار  شیاسآ و 
یفنم ابلاغ  یـشقن  یناگدـنز ، رد  نایاوشیپ  شقن  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  روبزم  ناخروم  هک  تسور  نآ  زا  بلاغ  نظ  هب  عیاـش ، هدـیقع  نیا 
هرابرد ناخروم  یهاگآ  مدـع  رب  لیلد  تساطخ و  تسردان و  روبزم  داقتعا  هتبلا  دنـشاب و  هدرک  رود  يرادـمامز  زا  ار  نانآ  اـت  تسا  هدوب 

زا دـننک و  رود  يرادـمامز  زا  ار  ناـنآ  دندیـشوکیم  ناـیاوشیپ  نانمـشد  هشیمه  هـک  يدوـجو  اـب  اریز  تـسا . ناـیاوشیپ  یناگدـنز  خـیرات 
تیلوئسم !
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لمع مالـسا  بتکم  يرادهاگن  ظفح و  رد  ار  دوخ  تیلوئـسم  رمتـسم ، روط  هب  هتـسویپ و  نانآ  اما  دـنراد ، هاگن  رانک  رب  ییامرفمکح  ياه 
ياهفده زا  تما  ندش  ادـج  فارحنا و  زا  دـنتخادرپیم و  بتکم  نتـشاد  راوتـسا  تیوقت و  هب  انف ، هطرو  رد  طوقـس  دـض  رب  دـندرکیم و 

. دندرکیم يریگولج  لماک  روط  هب  نآ  ياهشزرا  زا  مالسا و 
. دندشیم لمحتم  بتکم  ظفح  يارب  ار  جنر  هنوگ  ره  يراب 

زا نآ  يرادـهاگن  تما و  يزاس  نوگرگد  يوس  هب  ور  تفرگ ، هرانک  تموکح  زا  دـمآرد و  حلـص  رد  زا  هیواعم  اب  ع )  ) نسح ماـما  یتقو 
داد یهاگآ  یمالسا  ياههتـساوخ  اهزاین و  هب  ار  مدرم  تخادرپ  یمدرم  ياههاگیاپ  رب  تراظن  هب  درکیم و  دیدهت  اروا  هک  دش  ییاهرطخ 

. داد رارق  تمه  ههجو  ون  زا  ار  تما  نتخیگنارب  درک و  هیبعت  مالسا  يارب  ار  یبتکم  يزاسنوگرگد  ياهروظنم  و 
ناـشن اراکـشآ  روـما  نیا  دریگ . رارق  تموـکح  رظن  ریز  هک  دـش  نآ  ببـس  ثداوـح  هنحـص  رد  يو  كرحت  و  ع )  ) ماـما تبثم  شقن  نیا 

. تسوا نابیتشپ  نآ  نوزفا  زور  یهاگآ  تلم و  ساسحا  هک  تسنادیم  یتردق  ار  وا  تشاد و  تشحو  ع )  ) ماما زا  تقو  تلود  هک  دهدیم 
تسا یگرزب  لیلد  ره  زاب  ع )  ) ماما ندرک  دیهش  تشاد . ناجلخ  تموکح  لد  رد  ماما ، يوس  زا  هیما  ینب  متس  دض  رب  بالقنا  رطخ  يراب ،

. ون زا  وا  نتخاس  رادیب  تما و  نتخیگنارب  رد  راوگرزب  نآ  ریذپان  یگتسخ  ششوک  یعس و  رب  ماما و  تیلاعف  راک و  رب 
بحاـص ع )  ) ماـما هک  دـیمهفیم  یبوخ  هب  هیواـعم  دومرفیمن . يراددوخ  هزراـبم  زا  نآ ، ياـهزاین  ندروآرب  تما و  يربـهر  زا  ع )  ) ماـما

بتکم يالتعا  هار  رد  ار  دوخ  یعس  همه  دنکیمن و  يراددوخ  یششوک  چیه  زا  دوخ  تلاسر  يارجا  يارب  راچان  تسا و  فده  بتکم و 
. دربیم راک  هب  يزاس  نوگرگد  ياهشور  و 

اهتشون یپ 

.111 ءایبنا -   - 1
.261 نیسای ص 259 -  لآ  یضار  خیش  هتشون  نسح -  حلص  باتک  زا  سابتقا   - 2

.111 ءایبنا -  هروس   - 3

ع)  ) یلع نب  نیسح  موس  ماما 

هراشا

عورـشم گنج و  تحـص  رد  ناناملـسم  دیدرت  ع ،)  ) نیـسح ماما  نارود  رد  تسا . توافتم  ع )  ) نسح ماما  شقن  اب  ع )  ) نیـسح ماما  شقن 
دندربیم و رس  هب  یمالسا ، لدع  تموکح  يالعا  هنومن  ناونع  هب  ع )  ) یلع ماما  هبرجت  اب  ناناملسم  هلحرم ، نیرد  تفر . نایم  زا  نآ  ندوب 
. دنتـشاد یقیمع  ینمـشد  شناراـی  و  ص )  ) مرکا لوـسر  اـب  هک  تسا  هدوـب  یلهاـج  تیفارـشا  يزوریپ  هـیما ، ینب  يزوریپ  هـک  دنتـسنادیم 
هک یتهارک  زا  دیابن  سپ  دراذگ . داینب  نآ  ياههناریو  رب  ار  مالـسا  ياههیاپ  درادرب و  نایم  زا  ار  نآ  ات  دیـشوک  ادـخ  لوسر  هک  یتیفارـشا 

تریح دوب  اهنآ  تیلهاج  هیحور  لصاح  هک  ناش  ییوج  هنیک  يزاورپ و  دنلب  توخن و  یبلط و  زواجت  زا  و  دنتـشاد ، هیما  ینب  زا  ناناملـسم 
. درک

(1  ) دوخ یصخش  عفانم  حلاصم و  يارب  رگم  دنداهنن  ندرگ  مالسا  هب  نایوما 
ناهاشنهاش زا  ات  دندیشوک  دنتـشاذگ و  تعدب  ار  یمالـسا  ریغ  بادآ  موسر و  یمالـسا ، خیرات  رد  اراکـشآ  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  و 
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(. 2  ) دنزاس لیدبت  رصیق  يرسک و  روطارپما  هب  ار  تفالخ  دننک و  دیلقت  سنازیب  ناریا و 
نـشور اهنهذ  دورب و  نیب  زا  دـیدرت  کش و  دربن ، تیعورـشم  رد  هک  دـش  نآ  ببـس  دـیدرگ و  نشور  ناناملـسم  دزن  جـیردتب  قیاقح  نیا 

و یمالـسا ، ياهـشزرا  هب  لمع  رد  ار  اـهنآ  یتـالابم  یب  هیما و  ینب  یـشم  طـخ  دـنتخوس ، هیما  ینب  متـس  داـسف و  رد  هک  سپ  ناز  ددرگ و 
. دنهد صیخشت  یصوصخ  ياهفده  هار  رد  نآ  زا  هدافتسا 

: درکیم لقن  نینچنیا  رعش ، هب  ار  تیلهاج  نارود  نانخس  تفرگیم و  ءازهتسا  هب  ار  یمالسا  يدابم  لوصا و  اراکشآ  دیزی ، هکنانچ 
. دیدرگ لزان  یحو  هن  دمآ  ربخ  هن  اما  دندرک ، يزاب  کلم  اب  مشاه  ینب  »

(« 3  ) مشابن قدنخ  گنج  نادرم  زا  مناتسن ، ماقتنا  دندرک ، دمحا  نادنزرف  هک  ییاهراک  زا  نم  رگا 
: دوب هصالخ  نیا  رد  تقیقح  هب  یمالسا  هعماج  تیعقاو  مالسا و  دروم  رد  ع )  ) نیسح ماما  رظن  اما 

یبتکم هفطاع  دروآ ، تسد  هب  یهاگآ  نآ  زا  هک  ياهدـیاف  اهنتو  رثکادـح  تشادـن . یتدـیقع  یهاگآ  ص ،)  ) یمارگ ربمغیپ  زا  سپ  تما  »
دوخ یلمع  یملع و  یناگدنز  هاگرذگ  زا  ناناملسم  هک  هتـسویپ  یپایپ و  ياهیهاتوک  اهاطخ و  هجیتن  رد  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هک  دوب 

. تفر فک  زا  جیردت  هب  دندش ، بکترم 
رییغت هنتف  هب  داسف  تفای و  لوحت  داسف  هب  دش ، هتـشابنا  مه  رب  یتقو  اما  دشیمن ، ساسحا  ییاهنت  هب  اهیهاتوک  اهاطخ و  نیزا  کیچیه  تدش 

(.« 4  ) داد هفایق 
ع)  ) نیسح ماما  دومن . يور  ع )  ) نیسح ماما  يارب  دیزی  نامز  رد  هکنانچ 

ار وا  دروآرب ، ار  نیـسپاو  سفن  تما  هـکنآ  زا  شیپ  هـک  تـشگیم  هراـچ  یپ  رد  درکیم و  يراـکمه  وا  اـب  ردـپ  تموـکح  لاـسجنپ  رد 
دوخ خـیرات  رد  ات  دزیگنا  رب  ار  وا  دوش و  هدـیمد  وا  رد  تاـیح  هخفن  دـبایزاب و  ار  شیوخ  یناگدـنز  تما  دـیاش  هک  دـیما  نیا  هب  دـبایرد .

. دشاب نامرد  ار  وا  هک  دنکفارد  ون  یحرط 
هدـنامیقاب زا  هچ  ره  هداتفا و  سفن  زا  ع )  ) نسح ماما  شردارب  لباقم  رد  تما  دـید  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دوب  هدیـسرن  ناـیاپ  هب  مشـش  لاـس 

(. 5  ) دناهتخادنا هیما  ینب  داشگ  يولگ  رد  ار  دوخ  مدرم  هدوت  تسا و  هدش  رود  وزا  هدوبدوجوم  وا  رد  بتکم 
رو هطوغ  دوبن -  نآ  رد  یماظن  يروف  يزوریپ  دـیما  هک  یگنج  ینعی  دـیما -  یب  یگنج  رد  اـت  تشاداو  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  قیاـقح ، نیا 

. ددرگیم رجنم  تسکش  هب  گنج  نیا  هک  دوب  ملسم  هداس  یباسح  اب  اریز  ددرگ .
هدـش هقرغ  ریقح  عفانم  هجل  رد  ولگ  ات  هک  ناملـسم  درف  دروآرد و  تکرح  هب  ار  تما  نادـجو  هک  دوب  نآ  راک  نیزا  ع )  ) ماـما فدـه  اـما 

نارای و شیوخ و  هیذغت  اب  دیاشگب و  تما  نایم  زا  ار  دوخ  هار  دیاب  هک  دید  ع )  ) نیـسح ماما  سپ  دنادرگزاب . ار  یبتکم  قیمع  تمه  دوب ،
. دزورفا رب  دشاب  هتشاد  زاین  وا  نوخ  تما و  نوخ  هب  ولو  ار  گنج  شتآ  دمدب . ار  نیشتآ  يراکادف  کی  حور  شناسک  لایع و  لها و 
تشاد تیمها  رپ  یتلزنم  دوب و  الاو  وا  ماقم  دنمجرا و  وا  حلاصم  هچ ، دننکن . لمع  يراتفردب  هب  ع )  ) نیسح ماما  اب  دندیشوکیم  نایوما  اما 

، تداعس ياهرد  تسا و  هدش  گنت  وا  يارب  یناگدنز  هک  دیدیم  تما  اما  دوب . دوجوم  روفو  هب  وا  يارب  شیاسآ  تداعس و  بابـسا  همه  و 
. تسا هتسب  وا  يور  هب  فارحنا ، زا  نآ  يرادهاگن  مالسا و  بتکم  ظفح  ناراکمتس و  ربارب  رد  يرادیاپ  تلع  هب 

یمرد ياـپ  زا  ار  وا  یمالـسا  هبرجت  رد  تما  فارحنا  نیا  هک  تشذـگیمن  يزیچ  تفاـییم ، همادا  ناـنچمه  عاـضوا  رگا  ماـگنه ، نآ  رد 
ع)  ) نیسح ماما  دروآ .

یسامح ینارنخس  هباطخ و  رگید  تما ، ندروآ  رد  تکرحب  يارب  هک  درک  ساسحا  تشاد ، هک  میالم  بسانم و  طیارش  تافـص و  همه  اب 
دنادرگ و نهربم  دوخ  نوخ  اب  ار  دوخ  هیرظن  یتسرد  دراد و  او  يراکادف  نتفریذپ  هب  ار  تما  هدوخ  تسکش  هدارا  دیاب  هکلب  تسین  یفاک 

. دراذگ ياجب  تباث  دنمشزرا و  يرایعم  هدنیآ  لاح و  يارب  دوخ ، درف  هب  رصحنم  يراکادف  اب 
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دزیخ یمرب  ع )  ) نیسح ماما 

يارب هیما  ینب  هک  ینید  هدـننک  هارمگ  ياهـشور  هدرپ  ریز  تلاـسر  بتکم  میهاـفم  هک  تسناد  نـیقی  هـب  ع )  ) نیـسح ماـما  هـک  سپ  نآ  زا 
. دروآرد ارجا  هلحرم  هب  مدرم  ربارب  رد  ار  دوخ  رظن  تسا ، ناهنپ  اهرظن  زا  دندوب ، هدیشک  دوخ  دساف  تموکح  طوقس  زا  يریگولج 

يدام و یبوکرـس  زا  میب  ینید و  ریدـخت  دـیدش  ریثات  نامز و  لاوحا  عاضوا و  ریثات  تحت  هعماج  تسناد ، هکنآ  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماـما 
نیرخآ هک  نانآ -  عاـنقا  وگتفگ و  هرظاـنم و  هار  زا  تسین  نکمم  رگید  تسا و  هتفرگ  رارق  دبتـسم  ناـیاورنامرف  ربارب  رد  ینـالوط  میلـست 

حیـضوت درک . زاغآ  لمع  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  راک  مامز  باتـش  اب  دوش ، لصاح  مدرم  رد  يرییغت  تشاد -  ریثات  ناکما  هک  دوب  يزیچ 
هلیسو هب  هک  دوب  یـشور  حلـص  سپ  دوب  هدش  دیدرت  کش و  راچد  يربهر  رد  ع )  ) نسح ماما  رـصع  رد  تما  میتفگ ، هک  يروط  هب  هکنآ ،

. تشگیم زاب  يربهر  هب  نانیمطا  قوثو و  نآ 
دوب و هدـش  راوخ  وا  حور  دوب و  هتفر  نیب  زا  وا ، رد  هزرابم  هب  میمـصت  دوب و  هدـش  یگدارا  یب  راچد  تما  ع )  ) نیـسح ماـما  رـصع  رد  اـما 
هک دنتـسنادیم  دندوب و  هدـیمهف  یبوخب  مالـسا  زا  ار  يوما  هفیلخ  ندوب  رود  مدرم  همه  اما  دـندشیم . بوسحم  لیلذ  فعـضتسم و  مدرم ،

دوب وا  رب  ناشاهریشمش  اما  نیـسح  اب  ناشاهلد  . » دوب ناوتان  ع )  ) وا هب  نداد  يرای  يارب  نانآ  هدارا  نکیل  تسا  یقیقح  يربهر  ع )  ) نیـسح
(«. 6)

نآ رب  نتـشک ، دـیعبت و  بهن و  لـیبق  زا  تردـق ، لـئاسو  همه  اـب  هیما  ینب  هک  دوب  ياهعماـج  زا  عماـج  ریـسفت  قـیقد و  ریوـصت  نخـس  نیا 
رایتخا توکس  نتسشن و  يارب  رایسب  تازوجم  نوگانوگ و  لیاسو  دوب و  مکاح  هعماج  رب  متس  روج و  یبوکرـس و  دندرکیم و  تموکح 

(. 7  ) تشاد دوجو  ندرک 
ار عضو  ع )  ) ماما دنتـساخرب  تماقتـسا  هب  وا  اب  ع )  ) ماما نآ  ناکدوک  ناـنز و  اـب  درم  داـتفه  درـشف و  ياـپ  ع )  ) نیـسح نینچ ، یعـضو  رد 

ماما دوب ، هدیـسر  ارف  راک  نایاپ  تروص ، نیا  رد  دش  دنهاوخ  وا  تکرح  عنام  دایز  هللا  دیبع  نایرگـشل  هک  تسنادیم  دوب و  هداد  صیخـشت 
يراکادف نینچ  تسناوتیم  هک  دوب  یسک  اهنت  وا  و  ( 8  ) دنز تسد  ینینوخ  گرزب و  يراکادف  هب  دیاب  راچان  وا  هک  تسنادیم  ع )  ) نیسح

. دروآ رد  تکرحب  ون  زا  ار  یمالسا  تما  دناسر و  روهظ  هب  ار 
 … دوب ماما  نآ  مادقا  بسانم  شور  اهنت  ددرگرادیب  هدرم  ياهنادجو  دیآرد و  شبنج  هب  تما  مزهنم  هدارا  هکنیا  يارب 

هـشیدنا ندرک و  رظن  دـیدجت  هب  ار  ناملـسم  درف  ره  هک  تسا  يزیچ  شراب ، تبیـصم  تداهـش  وا و  هنالداع  گـنج  هک  تسنادـیم  ع )  ) وا
دربیم و نایم  زا  ار  عمتجم  سالفا  یعقاو و  يزور  هریت  عمتجم  رد  لاـح ، نیع  رد  تخیگنا و  دـهاوخرب  دوخ  یعقاو  یناگدـنز  رد  يدـج 

راکشآ شرظن  قدص  وا ، ياتمه  یب  رصحنم و  يراکادف  اب  لبقتسم ، لاح و  مایا  رد  دنکیم و  لیاز  ار  نآ  زا  یشان  میب  هدنیآ و  ياهرطخ 
(. 9  ) دش دهاوخ 

رارق یبهذم  يدروآرد  نم  زیمآ و  تعدب  لامعا  ریثات  ریز  رد  هک  ار  هعماج  هتفخ  هدارا  شیوخ ، راب  تبیـصم  تداهـش  اب  ع )  ) نیـسح سپ 
ات دزاس  رادـیب  ار  ربخیب  لفاغ و  سوفن  نآ  دـیآ و  دورف  نایامرفمکح  هناش  رب  زیگنا ، شتآ  ياهنایزات  دـننام  اـت  تخاـس  رادـیب  دوب ، هتفرگ 

يرکف و دیدرت  شیوشت و  بارطـضا و  زا  ار  نانآ  هدارا  هنامیکح ، يربهر  اب  دننک و  هناهاگآ  ياهمکاحم  بتکم  هاگـشیپ  رد  ار  نتـشیوخ 
ربارب رد  دـنریگ و  راوتـسا  یفقوم  یمالـسا ، تعیرـش  بوچ  راهچ  لابق  رد  ات  دراد  او  ار  نانآ  بیترت  نیا  هب  دـناهرب و  دـیدرت  کش و  جوا 

. دننک ذاختا  عطاق  یعضوم  فارحنا ،
ع)  ) ماما يراشفاپ  لباقم  رد  دزیخنرب ، دربن  هب  فارحنا  اب  هک  دش  اهتحیصن  تفرگ و  تروص  ع )  ) نیسح ماما  بالقنا  يورایور  ییاهـشالت 

شتآ هک  لمع  هنوگ  ره  هب  مادقا  زا  تحیصن  اب  ار  ع )  ) نیسح ات  دندیشوک  ياهدع  تفرگ و  تروص  رایـسب  ياهوگتفگ  بالقنا ، هنهپ  رد 
. تسا یعطق  تسکش  یماظن ، یلامتحا  ییورایور  دروخرب و  جیاتن  هک  دوب  نیا  ناشلیلد  دنراد و  زاب  دزورفا ، رب  ار  دیزی  اب  ییورایور 
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رد دوخ ، كاندرد  تداهـش  اب  هک  تسنادـیم  تخانـشیم و  یبوخ  هب  ار  شیوخ  فدـه  دوخ ، تمـصع  هب  هتخیمآ  شنیب  اب  ع )  ) ماـما اـما 
دنکدنا شنایوجگنج  هدع  هک  دوب  هاگآ  هوالع  هب  هن . ای  دیآیم  تسد  هب  يروف  یماظن  دوس  هک  دوبن  رکف  نیرد  ددرگیم و  زوریپ  تقیقح 

. دنوریم نیب  زا  دربن  نیرد  وا  نارای  و 
هاتوک رد  ار  وا  قفومان  ارهاظ  جیاتن  وا و  ياهفده  دیاب  دسانشب ، دز  تسد  نآ  هب  هک  یمایق  بالقنا و  رد  ار  ع )  ) نیسح دهاوخب  یـسک  رگا 

. دهد رارق  ثحب  دروم  دوبن ، تردق  تموکح و  هب  ندیسر  مایق  نآ  فده  هکنیا  هب  هجوت  اب  تدم 
ع)  ) نیسح هکنیا  رب  دراد  تلالد  ینشور  هب  تسا  دوجوم  هک  یناوارف  كرادم 

میب گرم  زا  دنتفگیم و  زردنا  هکراتم  یـشوماخ و  هبار  وا  هک  یناسک  هب  وا  تشاد  یهاگآ  دوب ، شراظتنا  رد  هک  ياهدـنیآ  یگنوگچ  هب 
، کنیا ماهتفرگ » میمـصت  یهلا ، روتـسد  ندروآ  رد  ارجا  هب  ماهتـسش و  یگدنز  زا  تسد  هک  انامه  : » هک تفگیم  خـساپ  نینچ  دـندادیم ،

هبوت هب  زج  نم  یـسک ، نیرتزیزع  مدرم و  نیرتبوبحم  نم  دزن  وت  مردارب  يا  : » تفگ وا  هب  زردنا  رـس  زا  هک  یلع  نب  دمحم  ینعی  ماما  ردارب 
. ینآ هتسیاش  همه  زا  شیب  وت  مرادن و  يراوخمغ  تحیصن و  نیدنچ  سکچیه 

(10 «. ) وش فرصنم  اهرهش  تعیب  زا  دیزی و  تعیب  زا  یناوتیم  هک  نادنچ 
: تفگ خساپ  نینچ  شردارب  دمحم ، هب  ع )  ) وا و 

(11 « ) دیامرف هدهاشم  ریسا  ار  منایگدرپ  دنیب و  هتشک  ارم  دهاوخیم  ادخ  »
وا هب  ریبز  نب  هللادـبع  تفریذـپن . ار  شهاوخ  نیا  ع )  ) وا دـنامب و  هنیدـم  رد  هک  تساوخ  ع )  ) نیـسح ماما  زا  باطخ ، نب  رمع  نب  هللا  دـبع 

زاجح رد  هک  یهاوخیمن  رگا  مینکیم و  تعیب  وت  اـب  میاوت و  راوخمغ  مینکیم و  یناـبیتشپ  وت  زا  یناـمب  زاـجح  رد  یهاوخب  رگا  : » تفگ
. میریگ تعیب  وت  يارب  ات  هد  تصخر  يریگ ، تعیب 

(12 «. ) دنچیپیمن رس  نآ  زا  دنربیم و  نامرف  ارت  همه 
ع)  ) نیسح هب  دوب  هرصب  رد  هناگجنپ  نارس  زا  یکی  هک  سیق  نب  فنحا  و 

(13 «. ) دنک میب  راچد  ارت  دیابن  دنرادن  نیقی  تمایق  هب  هک  یناسک  راتفگ  تسا و  تقیقح  ادخ  هدعو  انامه  شاب . ابیکش  دعب ، اما  : » تشون
یناوخیم ارم  همان  نیا  هک  یماگنه  مهاوخیم  ادخ  زا  نم  دعب ، اما  : » دنتـشون … وا  هب  دـمحم  نوع و  شرـسپ  ود  رایط و  رفعج  نب  هللا  دـبع 

كـاله يورب و  نیب  زا  زورما  رگا  ماوـت . زوـسلد  نم  يدرگ . فرـصنم  تسا  نآ  رد  تنادـناخ  یگدـنامرد  وـت و  تکـاله  هک  راـک  نیزا 
(14 «. ) باتشم تکرح  رد  سپ  ینامیا ، لها  دیما  ناگدش و  تیاده  شفرد  وت  هچ ، دیارگ . یکیرات  هب  نیمز  ینشور  يدرگ ،

: تفگ خساپ  نینچ  تسنادیم و  ار  دوخ  تشونرس  ع )  ) نیسح ماما  اما 
(15 «. ) دنهد ماجنا  ار  دوخ  دوصقم  ات  دیشک  دنهاوخ  نوریب  اجنآ  زا  ارم  مشاب  تارشح  نیزا  ياهرشح  هنال  رد  رگا  »

(، ص  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  ادـخ  هب  ارت  : » تفگ وا  هب  داد و  میب  ار  يو  راک ، یماجرف  دـب  زا  تفر و  نتفگ  دـنپ  هب  وا  دزن  ناذول  نب  رمع 
مایپ وتب  هک  یناسک  رگا  اهریشمش . هبل  رب  اههزین و  رـس  ناکیپ  رب  رگم  يوریمن  شیپ  هک  دنگوس  ادخب  يدرگیمن . فرـصنم  تهار  زا  ارچ 

رد هک  نک  تکرح  نانآ  يوسب  سپ  دنرب ، راکب  وت  تمدخ  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  دنـشاب و  هدامآ  تباکر  رد  گنج  يارب  دناهداتـسرف ،
: دومرف خساپ  وا  هب  هناعطاق  ع )  ) نیسح ماما  و  ( 16 « ) ياهتفرن اطخب  ترظن 

تـسد نم  زا  دـنزیرن  ارم  نوخ  اـت  ناـنیا  دـش و  هریچ  ناوـتیمن  يادـخ  ناـمرف  رب  اـما  تسین  ناـهنپ  نم  رب  هتکن  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  »
(17 « ) دنشکیمن

. دیسر دهاوخ  لتق  هب  البرک  نیمز  رد  دوعوم ، يزور  رد  تسنادیم  هک  تسا  تراشا  وا  نیقی  هب  ماما و  ملع  هب  لیالد  نیا  همه 
؟ درک دهاوخ  دیدرت  هلاسم  نیرد  دشاب  هدینـش  دومرف ، رفـس  هدارا  قارع  هب  اجنآ  زا  هک  یماگنه  هکم ، رد  ار  ع )  ) ماما هبطخ  هک  یـسک  ایآ 

: دومرف نینچ  هبطخ  نآ  رد  ماما 
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شاداپ مبیکشیم و  وا  شیامزآ  رب  تسا  ادخ  يدونشخ  رد  تیب  لها  ام  يدونشخ  تخیرگ . ناوتیمن  تسا  هتـشذگ  ملق  رب  هک  يزیچ  زا  »
(18 «. ) میباییم رد  ار  نایابیکش 

؟ تسا عورشم  ماگنه  هچ  رد  مایق 

زا دـندوب و  وا  رـصاعم  هک  ینایوما  اب  ییورایور  رد  ار  دوخ  مایق  ندوب  عورـشم  ع )  ) نیـسح میتفگ ، هک  یلیـالد  یعطق  كرادـم  لـالخ  زا 
. دومرف مالعا  دندشیم ، هدرمش  مالسا  نانمشد 

قیقد و دـنویپ  مالـسا ، يدابم  زا  نآ  فارحنا  اب  و  ملـسم ، تیعقاو  رد  نآ  یعرـش  مکح  یمالـسا و  موهفم  اب  نآ  ندوب  ینوناق  ماـیق و  سپ 
. تشاد لماک  یگتسب 

، دیآ رد  رگید  یعضو  هب  تسا  مکاح  هک  یعضو  زا  و  یمکح ، هب  یمکح  رییغت  اب  رگا  دشابن و  سایقم  نیا  رب  رگا  مالسا  موهفم  ور ، نیزا 
: دشاب ریز  رد  حورشم  ياهتروص  زا  یکی  ياراد  راچانب  دیاب  تموکح  تیعقاو  دراد . فالتخا  نیابت و 

تیاعر ار  هدعاق  نآ  تیفیک  دنک و  جارختـسا  هدعاق  نیزا  ار  شماکحا  همه  دوش و  انب  یمالـسا  حیرـشت  هدـعاق و  ساسا  رب  تموکح   - 1
یـساسا و یناگدـنز  ياـههبنج  هـمه  رد  ار  مالــسا  دـناد و  اـنب  ریز  ار  نآ  دسانــشب و  راـک  هیاـپ  یگدـنز ، رد  ار  یمالــسا  هـیرظن  دـنک و 

. دنک لامعا  یعیرشت ، يراذگنوناق و 
ندرک هرادا  يارب  یمالـسا  ماکحا  هب  دوشن و  هدافتـسا  تموکح  يارب  يراذگنوناق  هدـعاق  هلزنم  هب  مالـسا  زا  هک  تسا  نیا  رگید  رظن   - 2

نآ هاوخ  تسا . يرفاک  تموکح  هکلب  تسین  ینید  تموکح  یتموکح ، نینچ  ساسا ، نیا  رب  دهدن . یتیمها  نآ  میظنت  ناسنا و  یناگدـنز 
رادـمامز و ندوب  ناملـسم  نیب  تروـص  نیا  رد  هچ ، رفاـک . اـی  دـشاب  ناملـسم  تسا ، يرادـمامز  يدـصتم  دـنکیم و  تموـکح  هک  سک 
رب ناوتیم  ار  تموکح  نیا  ربانب  دشاب . ناملـسم  مکاح  هچ  رگا  تسا  رفاک  تموکح  سپ ، تسین . يدـنویپ  هنوگچیه  یمالـسا ، تموکح 

. درک میسقت  یساسا  هنوگ  ود 

تموکح مسق 1 

مکاح یتروص ، نینچ  رد  دـشاب . مئاق  ینامـسآ  نیئآ  لباقمرد  ناسنا  میلـست  ناسنا و  دروم  رد  ادـخ  یتسرپرـس  هب  تموکح  هک  تسا  نیا 
. دروآیم ياج  هب  یگدنب  طیارش  یهلا  هاگشیپ  رد  تسا و  ناملسم  نمؤم و 

: تسا نکمم  ضرف  هس  اجنیا  رد  دشاب . یمالسا  تموکح ، هدعاق  هک  تسا  یماگنه  نیا 
شور و رد  ای  دـشاب  موصعم  هدـعاق  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دراد ، شود  رب  ار  يرادـمامز  تیلوئـسم  هک  مکاـح  صخـش  تسا  نکمم  فلا :

. تسا نینچ  مالسلا  مهیلع  ناماما  دروم  رد  هکنانچ  دشاب . گنهامه  مالسا  یتموکح  هیرظن  اب  رادرک  راتفگ و 
. دشاب راگزاس  مالسا  رد  تموکح  هیرظن  اب  ای  دشاب ، موصعم ) نیشناج   ) مکاح صخش  ای  ب :

نیا هب  اصخـش  هک  دشاب  یناسنا  هکلب  موصعم ،) نیـشناج   ) عورـشم یـصخش  هن  دشاب  موصعم  هن  تسا  يرادمامز  هدنیامن  هک  یـصخش  ج :
. دشاب فرتعم  تموکح  رد  نآ  ساسا  لوصا و  نیا  ياهسایقم  هب  هکنآ  یب  دروآ  يور  ساسا 

: میدرگیم وربور  تلاح  هس  اب  اجنیا  رد 
هک یلوئـسم  صخـش  اریز  تسین  نکمم  فارحنا  ضرف  تلاـح ، نینچ  رد  دـشاب . موـصعم  تسوا  اـب  تما  يربـهر  هک  یـسک  لوا : تلاـح 
دح رد  بتکم  ياهفده  همه  اب  لعف ، لوق و  كولـس و  رد  وا  سپ  تسا . موصعم  دراد  هدـهع  رب  ار  یمالـسا  هیرظن  قیبطت  هعماج و  يربهر 
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تـسین يرایتخا  ياراد  تما  هجیتن  رد  دـنزب . رـس  وزا  یفارحنا  یلمع  تسین  نکمم  وا ، تمـصع  تلع  هب  تسا و  يراکمه  ناـکما  يـالعا 
ياهفدـه هب  لوصو  يارب  مالـسا  هار  رد  اـت  درب  ناـمرف  وزا  دـشوینب و  ار  وا  ناـمرف  دـشاب و  رادـمامز  تمدـخ  رد  روما  همه  رد  هکنیا  رگم 

ینوناق رادمامز  تروص ، نینچ  رد  سپ  یمالـسا . هدـعاق  ياهـسایقم  اب  تسا  رادـمامز  یگنهامه  مود : تلاح  دـنک . جورع  نآ  دـنمتمارک 
. دریذپ تروص  یفارحنا  هک  دوریمن  روصت  دشاب  مزتلم  یمالسا  ياهسایقم  هب  مکاح  یتقو  ات  سپ  تسین . موصعم  ماما  تسا 

. دزاسیم يراع  تموکح  يرادمامز و  نتشاد  ياپ  رب  يارب  تیعورشم  تفص  زا  ار  مکاح  فارحنا ، اریز 
یمالـسا یعوضوم  رد  ینعی  دـهد  صیخـشت  عقاو  فالخ  رب  ار  یمالـسا  تحلـصم  اسب  هک  تسا  نیا  روبزم  مکاح  دروم  رد  اـم  ضرف  اـما 

هک نادـنچ  ار  وا  دـیاب  راچان  دنزبرـس ، ییاطخ  مکاـح  زا  رگا  تلاـح  نینچ  رد  هک  دـشابن ، قبطنم  تیعقاو  اـب  وا  داـهتجا  اـما  دـنک  داـهتجا 
يزیچ دیاب  داد و  حیـضوت  وا  يارب  تسا  کیدزن  باوص  هب  هک  ار  يرگید  رظن  ههجو  تخاس و  هجوتم  تسا  هدرک  هک  ییاطخ  هب  ناوتیم 

. تفگ وا  هب  دشاب  رت  تسرد  رت و  اج  هب  يریبعت  ماگنه  نانچ  ردار  تما  بتکم و  ياهزاین  دراد و  رتشیب  بسانت  مالسا  تیعقاو  اب  هک  ار 
دشابن نکمم  راک  نیا  رگا  اما  داد  هجوت  تسا  هداد  يور  هک  ییاطخ  هب  ار  رادمامز  ای  مکاح  هاگتسد  ناوتب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا 

اریز دشابن . ای  دشاب  فرتعم  وا  ياطخ  هب  هاوخ  دنک ، يوریپ  مکاح  رظن  زا  دـیاب  تما  راچان  دـنک ، يراشفاپ  دوخ  باوصان  رظن  رد  مکاح  و 
یب تسا  ذـفان  تما  رد  وا  یبایزرا  فرـص  درادیم . زاربا  لـئاسم  روما و  رد  رادـمامز  هک  تسا  يزیچ  نآ  ندرک  ارجا  تیمکاـح ، ياـنعم 

ررقم مکاح  هک  یمکح  زج  هب  سک  ره  دـنک و  لمع  یعـضوم  ره  رد  دوخ ، صاـخ  یباـیزرا  بسح  رب  دـناوتب  تما  دارفا  زا  درف  ره  هکنآ 
نآ رب  مکاح  هک  تسا  ربتعم  ناناملسم  قحرد  یمکح  مکاح ، نامرف  زا  سپ  اریز  تسا . راکهانگ  دنک ، لمع  رگید  یعرـش  مکح  هب  دنک ،

دیابن یعرـش  مکح  دروم ، کی  رد  هلاسم و  کی  رد  اریز  تسین . ارجا  لباق  ناناملـسم  قح  رد  یعرـش ، مکح  نآ  زا  ریغ  دشاب و  هدرک  رما 
. دشاب ددعتم 

يافلخ رد  هکنانچ  دشاب . فارحنا  هب  فصتم  مکاح  صخش  اما  دنک  مکح  هماقا  یمالسا  هدعاق  ساسا  رب  مکاح  تسا  نکمم  موس : تلاح 
. دوب نینچ  لاح  دندرک ، بصغ  ع ،)  ) وا نادنزرف  زا  وا  زا  دعب  و  ع )  ) ماما زا  ار  تفالخ  هک  هناگ  هس 

تموکح رد  هدعاق  نآ  تایرظن  دوب و  یمالـسا  هدعاق  قفو  رب  یتموکح  دـندش ، تفالخ  راد  هدـهع  هک  هناگ  هس  يافلخ  يرادـمامز  سپ ،
لوصا اب  و  یـساسا ، ياهرابتعا  واهـسایقم  اب  ییوج  هزراـبم  یمالـسا ) رظن  ههجو  زا   ) ناـشدوجو اـفلخ و  نآ  عضو  اـما  دـیدرگیم  تیاـعر 

. دوب هتفرن  راکب  مالسا ، دعاوق  رادمامز ، نییعت  رد  ینعی  دوب . رادمامز  نییعت  رد  نآ  یمالسا 
لباق دروم  ود  تلاح  نیا  لالخ  زا  تشاد . رارقتـسا  نآ  رب  تموکح  هک  ياهدعاق  رد  هن  دوب  مکاح  صخـش  رد  فارحنا  دروم ، نیرد  سپ 

: تسا حرط 
دادـتما یهاگ  دروآیم ، دراو  بیـسآ  دـنزیم و  همطل  راک  ساسا  هدـعاق و  هب  نآ  كانرطخ  ياههئطوت  فارحنا و  عاونا  زا  یـضعب  یهاگ ،

. ددرگیم هجوتم  یمالسا  هعماج  یساسا  ملاعم  هب  رطخ 
تـسا تما  هدهع  رب  تلاح  نینچ  رد  دنک ، دیدهت  ار  یمالـسا  هعماج  یلـصا  ملاعم  هدعاق و  دنزیم ، رـس  مکاح  فرط  زا  هک  یفارحنا  رگا 

قبط ار  یمالـسا  موـهفم  نیا  دـیاب  راـچان  تما  دربـب و  نیب  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حطـس  رد  ار  فارحنا  دـیآ و  رد  تکرحب  هک 
. دنک لمع  تسا  دوجوم  هقف  بتک  رد  هک  یصوصنم  طیارش  نامه 

یتروص رد  نیا  هتبلا  دناتـس . زاـب  ار  شیوخ  قح  دزیخرب و  دوخ ، عورـشم  قوـقح  زا  عاـفد  رد  هک  تسا  تما  هدـهع  هب  رگید  یفرط  زا  زین 
یصخش نینچ  دشاب  هتفرگ  رارق  متس  ضرعم  رد  نارگید  فرط  زا  هک  یـسک  عافد  لثم  دوش . زارد  تما  يوس  هب  فارحنا  تسد  هک  تسا 

. دنک نیمضت  ار  دوخ  قح  شیوخ ، سفن  زا  عورشم  عافد  رد  دیاب 
نینچ رد  ددرگ ، یمالسا  صخشم  یساسا و  ملاعم  لماش  و  دوش ، بوسحم  یمالـسا  هدعاق  ساسا  هیلع  يرطخ  یـضرف )  ) فارحنا رگا  اما 

. دیشخب ییاهر  دهنیم  يور  نآ  هب  هک  یمیظع  رطخ  زا  ار  بتکم  دیاب  دباییم و  ققحت  داهج  موهفم  تلاح ،
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. دننک يرادیاپ  دنک ، فیلکت  رما  هک  اج  ره  مکاح ، فارحنا  ربارب  رد  دنراچان  ناناملسم  دریگ ، رارق  بیسآ  ضرعم  رد  بتکم  هک  ینامز 
. دوش لمع  فارحنا ، رطخ  زا  نآ  ياههیرظن  یمالسا و  هدعاق  ندیشخب  ییاهر  اقب و  يارب  هک  دریگیم  تروص  يدودح  رد  راک  نیا 

تموکح مسق 2 

هب يرـشب ) تیلهاج  تایرظن  زا  ياهیرظن   ) لالخ زا  يرادمامز  ندش  راد  هدهع  دشاب و  راوتـسا  يرفاک  ای  ینیدیب  هدعاق  ساسا  رب  تموکح 
. دیآ لمع 

: دیآیم شیپ  عضو  ود  یماگنه  نینچ  رد  دراد و  مالسا  هیلع  گرزب  رایسب  يرطخ  یتموکح ، نینچ  سپ 
. دنکیم دیدهت  ار  نآ  يدابم  مالسا و  هیرظن  هک  یعضو   - 1

. دشاب رود  فارحنا  زا  مالسا  هیرظن  هک  رگید  یتروص   - 2
رظن هدعاق و  ینعی  دشاب ، هدش  انب  تیلهاج  ساسا  رب  يراذگنوناق  رد  تموکح  یتقو  اریز  درادـن . عوقو  ناکما  ضرف  ود  نیزا  کیچیه  اما 

تیلهاج تخاس  حرط و  اب  دنک و  عافد  تیلهاج  راکفا  میهافم و  زا  دشاب و  هتفرگ  ناینب  تیلهاج  ینابم  رب  مدرم  یناگدـنز  يارب  تموکح 
رطخ یتلاح  نینچ  رد  دزاس ، ادـج  شا  ینید  میهافم  زا  دزاس و  رود  شبتکم  زا  ار  تما  ات  دـنک  جیـسب  ار  دوخ  ياهتردـق  تاناکما و  همه 

. دنکیم دیدهت  ار  مالسا  دوجو  ساسا  دیدش ، ملسم و 
ماـما تقوم  يریگ  هراـنک  تقیقح  هکنآ  زا  سپ  صوصخب  دیـشوک ، ینیـسح  ماـیق  كرد  يارب  دـیاب  راـچان  میتفگ ، هک  یقیاـقح  وترپ  رد 

نآ تامادقا  لماک  قیفوت  مدع  هجیتن  هک  یتقیقح  میتفای ، یهاگآ  هیواعم  اب  وا  حلص  نامیپ  مالعا  زا  میتسناد و  تسایـس  هکرعم  زا  ار  نسح 
تما کش  ینوزفا  دیدش و  نارحب  نینچمه  میدید . زین  ار  قیفوت  مدـع  نیا  تابجوم  دوب . نآ  همانرب  یمالـسا و  هبرجت  همادا  يارب  ع )  ) ماما

هک یتابجوم  ربانب  ( ) ع  ) نسح ماما  يربهر  تدم  رد  نآ  لکـشم  تشاد و  هیکت  اهنآ  رب  ع )  ) یلع ماما  هبرجت  هک  یمدرم  ياههاگیاپ  دزن  ار 
. داد تسد  زا  ار  داهج  همادا  تردق  دزاس ، اوسر  ار  دوخ  نانمشد  دوش  قفوم  هک  نآ  زا  شیپ  هک  اجنآ  ات  دیدرگ . نادنچ  ود  میتفگ )
يربهر اههدوت و  دامتعا  هرابود  دـناوتب  ات  دزاس  اهر  ار  یماظن  یـسایس و  راـک  تقوم  روط  هب  هک  تشاداو  ار  ع )  ) نسح ماـما  قیاـقح ، نیا 

هک يوـنعم  ياـهرابتعا  همه  رمع ، رخاوا  رد  هیواـعم  دزاـس . نشور  تـما  رظن  رد  ار  وا  یلهاـج  شور  هیواـعم و  شقن  دـبای و  زاـب  ار  دوـخ 
سلجم وا  يارب  تسناوتن  دوب  وا  دهعیلو  رسپ و  هک  دیزی  یتح  هک  يروط  هب  دوب  هداد  تسد  زا  دنک  داجیا  ناناملـسم  رظن  رد  دوب  هدیـشوک 

ات تفر  ربنم  رب  سیق ،» نب  كاحـض   » هک یماگنه  دـنک . وزا  يریخ  دای  دـیوگب و  وا  هرابرد  هملک  کی  تسناوتن  یتح  دـنک و  اپ  رب  میحرت 
هب اهنت  وا  دیامن . فسات  رثات و  زاربا  وا  گرم  زا  دنک و  شیاتـس  وا  ياهراک  زا  هیواعم و  زا  تسناوتن  دـهدب ، مدرم  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ 

«. تفر دوخ  رادرک  اب  درم و  هیواعم  : » دیوگب هک  درک  هدنسب  هملک  نیا 
ود زا  ار  دوخ  تیلهاج  يربهر  تداـع  هک  دیـشوک  تفرگ ، تسد  هب  ار  روما  ماـمز  ع )  ) نسح ماـما  اـب  گـنج  هکراـتم  رثا  رد  هک  هیواـعم 

: دهد همادا  هاگدید 

يرظن حطس  رد  فلا .

نادـجو هک  دوب  نیا  هیما  ینب  يزوریپ  نیرتمهم  دـندز . تسد  نآ  نداد  هولج  هنوراو  یمالـسا و  يژولوئدـیا  ای  هیرظن  يدوباـن  هب  هیما  ینب 
زا ار  ناناملسم  یبهذم  تاساسحا  دندرب و  نایم  زا  ناناملـسم  دزن  ار  ربمایپ  تیب  لها  یحور  طلـست  دنتـسکش و  مهرد  ار  یمالـسا  یبالقنا 

مایق بالقنا و  زا  نانآ  يریگولج  يارب  مدرم  ياههدوت  ندرک  راهم  مک ، تسد  ای  هیما ، ینب  یبهذم  طلست  هلیـسو  هب  دنتخادنا و  تیـساسح 
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. دندرک ریدخت  ار  مدرم  روعش  هیما ، ینب  تموکح  ینعی  دوخ  تموکح  يارب  یعرش  زوجم  ندرک  داجیا  و  یلخاد ، هزیگنا  هلیسو  هب 
نینچ هدـنیآ  دـیما  هب  مدرم  نتفیرف  نآ و  تایرظن  يزاس  نوگرگد  یمالـسا و  يژولوئدـیا )  ) يرظن شور  ندرک  وحم  رد  ناـنآ  ياهـشور 

: دوب
يدادعتسا راوگرزب ، نآ  زا  نتسج  يربت  و  ع )  ) یلع ماما  زا  ییوگدب  رد  هک  ار  یناسک  ياهغورد  دندروآ و  دوجو  هب  یلعج  ثیداحا   - 1

و ص )  ) مرکا ربمایپ  نابز  زا  نآ  لقن  اهغورد و  يرادـیرخ  عیمطت و  دـیدهت و  لعج و  هار  زا  راک  نیا  دـندرک . يرادـیرخ  دنتـشاد ، صاخ 
. داد يور  نآ  یپ  رد  هک  یثداوح  هفیقس و  هعقاو  دننام  دشیم . یلمع  يوبن  ثیداحا  نداد  هولج  نوگرگد 

دنچ ره  یتاهیجوت  مالـسا  ماکحا  رد  دندیـشوکیم  زین  دـنامب و  هدیـشوپ  مدرم  رظن  رد  یمالـسا  حیحـص  تایرظن  اـت  دندیـشوکیم  هیما  ینب 
هرهچ رب  نآ  تابوسر  تیلهاج و  هک  یباقن  تشپ  زا  ار  مالسا  ات  دندیشوکیم  دنهد و  رارق  حیحص  مالـسا  ربارب  رد  ار  اهنآ  دنبایب و  فیعض 

. دنهد ناشن  مدرم  هب  دوب ، هتخادنا  مالسا 
دنزاس شوماخ  راشف  دیدهت و  اب  دندشیمن  لعج  غورد و  بکترم  ص )  ) یمارگ لوسر  دروم  رد  هک  ار  یناسک  دندرکیم  یعس  هیما  ینب 

هک سک  ره  زا  هک  تشون  دوخ  نارادنامرف  همه  هب  لاس  طحق  زا  سپ  هیواعم  دنرواین . نابز  رب  ار  حیحـص  يربهر  ياههشیدنا  میهافم و  ات 
هب نزرب  يوک و  ره  رد  يربنم  رب  یبیطخ  ره  دـننک . يربت  دـنیوج و  يرود  دروآ ، نابز  رب  ینخـس  وا  تیب  لها  و  ع )  ) یلع لئاضف  باب  رد 

. تسجیم يربت  راوگرزب  نآ  زا  دادیم و  مانشد  ع )  ) یلع ماما 
درک و هرـصب  تموکح  همیمـض  ار  اجنآ  تموکح  هیمـس  نب  دایز  دوب . رتشیب  مدرم  تبیـصم  دـندوب  ناوارف  ع )  ) یلع نایعیـش  هک  هفوک  رد 

تخیوآیم راد  هب  ار  نانآ  درکیم و  روک  ار  ناشنامشچ  ای  دیربیم و  ناشیاپ  تسد و  ای  تشکیم و  دومنیم و  بیقعت  تخس  ار  نایعیش 
(. 19  ) درکیم هراوآ  قارع  زا  ای  و 

میلـست و نآ ، هجیتـن  تخاـسیم و  نیگآ  رهز  ار  مدرم  راـکفا  ریبز ، نب  ورمع  هبعـش و  نب  ةریغم  هریره و  وـبا  صاـع و  نب  ورمع  ثیداـحا 
(. 20  ) دوب هیما  ینب  تموکح  زا  هناروکروک  تعاطا  لامک و  مامت و  تیعبت 

یمالـسا هدـننک و  هارمگ  ینید  ياهریـسفت  ناـیب  تموکح و  هیجوـت  يارب  مالـسا ، ماـن  هب  یـسایس )  ) یبهذـم ياـههقرف  ندرک  داـجیا   - 2
« هئجرم  » مان هب  یگتخاس 

. دوش دومناو  عونمم  مارح و  مدرم  هدوت  يارب  مایق  بالقنا و  هک  دوب  نیا  فده  دیلپ ، تسپ و  لامعا  نیا  تشپ  رد  هیربج .»  » یهاگ و 
بناج زا  يدماشیپ  ره  هک  دنک  دومناو  نینچ  تساوخیم  وا  دوب . هیواعم  ( 21  ) درک عافد  نآ  زا  تفگ و  نخس  ربج  زا  هک  سک  نیتسخن  »

هداد رارق  دوخ  رما  یلو  هفیلخ و  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـنامهفب  نینچ  مدرم  هب  ات  داد  رارق  دوخ  راک  هناـهب  هلیـسو و  ار  رکف  نیا  تسا و  ادـخ 
. تسا

: هک تسجیم  دانتسا  همیرک  هیآ  نیا  هب  بلغا  هیواعم 
تموکح ندوب  ینوناق  تساوخیم  ساسا ، نیا  رب  دیامرفیم ). اطع  دـهاوخب  هک  سک  رهب  ار  تموکح  دـنوادخ   ) ءاشی نمل  کلملا  یتؤی 

. دنک مالعا  ار  دوخ 
وا زا  تعاطا  بوجو  هب  ناناملـسم  نتخاس  عناق  تفالخ و  هیجوت  رد  نانآ  تایرظن  دـندوب . هیواعم  تفالخ  هاگ  هیکت  راـکمه و  هئجرم  اـما 

. دزیم رود 
(22)

(«. 23  ) لمع هب  هن  نابز  هب  قیدصت  ینعی  نامیا  : » دنتفگیم نانیا 
توعد نیرد  ار  دوخ  هدشمگ  نایرصب  (. 24  ) درک توعد  بهذم  نیا  هب  هرـصب  رد  ار  مدرم  هک  دوب  سک  نیتسخن  ینزملا  لالب  نب  ناسح 

. دندرک لابقتسا  نآ  زا  دنتفای و 
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سپ دندرکیم . يرادفرط  شزاس  حلص و  زا  هلیخن ، نیفص و  لمج و  گنج  ياهتبیصم  رثا  رد  دندوب و  هدش  هتـسخ  گنج  زا  هرـصب  مدرم 
(. 25  ) درکیم نیمات  ار  نانآ  شیاسآ  تخاسیم و  سکعنم  ار  نانآ  ياهتساوخ  هک  دوب  ياهیرظن  نانآ ، رظن  زا  هئجرم »  » تایرظن

(26  ) دنتخادرپ دوخ  یلخاد  روما  هب  دندیورگ و  هئجرم  هب  نانآ  رتشیب  راچان  سپ ،
ماگنه هب  یناگدنز  هشیدنا  نانیا ، بهذـم  رد  دنتـشادن . دوبن ، هارمگ  رباج و  یتموکح  ناشرظن  هب  هک  تموکح  هطلـس و  عون  هب  یهجوت  و 

: دندرکیم لقن  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  هک  دوب  ییاعدا  یثیدح  هب  دنتسم  هنتف ،
نم هللااب و  قحلیلف  لبا  هل  ناک  نمف  تعقو ، وا  تلزن  ناف  الا  یعاسلا ، نم  ریخ  اـهیف  یـشاملا  یـشاملا و  نم  ریخ  اـهیف  دـعاقلا  نتف  نوکتـس  »

«. هضراب قحلیلف  ضرا  هل  تناک  نم  و  همنغب ، قحلیلف  منغ  هل  ناک 
ياهنتف یتقو  ناه ، دـنرتهب . دنـشوکیم  هک  نانآ  زا  دـنوریم  هار  هک  نانآ  دـنرتهب و  دـنوریم  هار  هک  یناسک  زا  ناگتـسشن  هنتف ، ماگنه  هب  )

هک ار  نآ  دور و  دوخ  دنپـسوگ  یپ  رد  دـشاب ، ار  وا  يدنپـسوگ  رگا  دور و  شیوخ  رتـش  یپ  رد  دـشاب  هتـشاد  يرتـش  سک  ره  تساـخرب ،
.( ددرگ زاب  شیوخ  نیمز  هب  دشاب  ینیمز 

دنک و هیکت  دوخ  ریشمش  رب  : » داد باوج  ادخ  لوسر  دنک و  هچ  تشادن  رتش  دنفـسوگ و  نیمز و  هک  سک  نآ  دیـسرپ : باحـصا  زا  یکی 
(«. 27  ) دشخب تاجن  ار  دوخ  دناوتیم  رگا  دراذگب و  گنس  ریزب  ار  نآ 
(. 28  ) دنتشاذگیم دنوادخ  هدهع  رب  ار  اهتلم  رب  تموکح  هلاسم  نانآ 

تما حطس  رد  ب .

ياهلیبق و ياههنیک  شتآ  دربب و  نایم  زا  ار  تما  تیصخش  دزاس و  راوخ  ار  مدرم  ات  درب  راک  هب  ار  اهگنرین  عاونا  دوخ  تموکح  رد  هیواعم 
هـسامح دنداتـسیآیم و  هـنادرم  نآ  ربارب  رد  دـندیگنجیم و  يرــسک  توغاـط  اـب  هـک  ناناملــسم  دزورفارب . مالــسا  ناـهج  رد  ار  یموـق 

همه کمک  هب  هیما  ینب  تشادن . تیمها  ناشرظن  رد  يزیچ  یصخش  دوس  زج  هک  دندمآرد  يدارفا  تروص  هب  مک  یتدم  رد  دندیرفآیم ،
: دنتخاس توکس  هب  راداو  ار  نانآ  ریز  ياهشور  اب  دندرک و  بوکرس  ار  دوخ  نانمشد  عمق ، علق و  لیاسو 

. رورت هلیسو  هب   - 1
هب ار  هانگیب  تفگ : ناناملسم  هب  باطخ  وا  تسا . هتفرن  خیرات  دای  زا  زونه  دایز  نبا  شور  دنتفرگیم . ار  وا  دندربیم  نظ  ءوس  سک  ره  هب 

: هک درک  دانتسا  ادخ  هدومرف  هب  وا  خساپ  رد  يدع  نب  رجح  درک . مهاوخ  بیقعت  راکهانگ  ياج 
« ددرگیمن بیقعت  يرگید  ياطخ  ناوات  هب  سکچیه  »

يرخا رزو  ةرزاو  رزت  و ال 
(. 29  ) تسا روهشم  شنارای  رجح و  هعقاو  اما 

. نداد یگنسرگ  هلیسو  هب   - 2
دنوادـخ هب  نیمز   » تفگیم هک  دوب  نیا  وا  رذـع  دوب . ماش  لـها  يرمتـسم  شیازفا  و  ( 30  ) قارع مدرم  يرمتـسم  نتـساک  هیواعم  تسایس 

.« تساور نم  رب  نآ  فرصت  مرادنرب  هک  مه  ار  یلام  دوشیم و  نم  نآ  زا  مرادرب  هک  ار  یلام  ره  میادخ و  هفیلخ  نم  دراد و  قلعت 
. يا هلیبق  يداژن و  تافالتخا  ندرک  هدنز  هلیسو  هب   - 3

كاـنمیب هلیبـق  تردـق  زا  هک  یماـگنه  دوـخب و  تبـسن  لـیابق  یتـسود  بلج  نیمـضت و  روـظنم  هب  تسخن  دزیم . نـماد  ار  تاـفالتخا  وا 
ناـنآ هب  ناـخروم  هک  برع  ریغ  ناناملـسم  هیلع  ار  برع  يداژن  بصعت  درکیم و  بوکرـس  رگید  ياهلیبـق  تسد  هـب  ار  ناـنآ  دـیدرگیم ،

(. 31  ) تخیگنایم رب  دننکیم ، قالطا  یلاوم 
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. یعمج هتسد  دیعبت  ندنار و   - 4
هدرک یبوکرـس  تلایا  ود  ره  رد  ار  نافلاخم  اـت  داد  چوک  ناـسارخ  هب  اربج  ار  هفوک  مدرم  زا  نت  رازه  هاـجنپ  قارع ، یلاو  هیمـس  نب  داـیز 

(. 32  ) دشاب

اهتشون یپ 

 -! 279 ج 1 ص 278 -  میهاربا . نسح  مالسا د -  خیرات   - 1
. راطع تزع  ظحاج 16 -  رثا  نایوما ، هیواعم و  هرابرد  ظحاج  هلاسر   - 2

«. یسولآ  » زا يراردلا -  مظن  یلع  یلاللا  رثن   - 3
ریثا ج 3 ص 264. نب  لماک   - 4

یفیفع ص 8. دمحم  زا  نیسح » تفگ  نینچ   » همدقم رد  یناروک  یلع  خیش   - 5
ریثا ج 3 ص 286. نبا  لماک  هب  يربط ج 4 ص 290 و  هب  كر  قدزرف . هتفگ   - 6

 - نیدلا ص 21 سمش  يدهم  دمحم  زا  یمدرم  نادجو  یخیرات و  تیعقاو  رد  ع )  ) نیسح مایق   - 7
مالسا ص 162. رد  تسار  پچ و   - 8

یخیرات ص 21. تیعقاو  رد  نیسح  مایق   - 9
ص 149. مرقملا -  قازرلا  دبع  زا  ع ،)  ) نیسح لتقم   - 10

قباس ص 55. كردم   - 11
داقع ص 63. زا  ءادهشلا  وبا   - 12

ص 160. نیسح -  لتقم   - 13
لماک ج 3 ص 275. يربط ج 4 ص 287 و  قباس ص 196 و  كردم   - 14

لماک ص 275 و 286. 296 و   - 289 يربط ص 54 -  قباس و  كرادم   - 15
یسربط ص 232. زا  يدهلا  مالع  اب  يرولا  مالعا   - 16

لماک ج 3 ص 278. 301 و  يربط ج 2 ص 300 -   - 17
. نیسح لتقم   - 18

نیدلا ص 164. سمش  يدهم  دمحم  نآ ، لاوحا  عاضوا و  ینیسح و  مایق   - 19
رابجلا ج 8 ص 4. دبع  یضاق  زا  لدعلا  دیحوتلا و  بادآ  یف  ینغملا  لیعامسا ص 93 . دومحم  زا  مالسا  رد  یناهنپ  ياهشبنج   - 20

مالسا ص 158. رد  تسار  پچ و   - 21
يرعشا ص 141. زا  نییمالسالا  تالاقم   - 22

.47  - 46 ینالقع -  رجح  نبا  زا  بیذهتلا  بیذهت   - 23
لاعلا ص 175 و 176. دبع  رباج  دمحم  یسابعلا . رصعلا  یف  نیفرصتملا  هعیشلا  تاکرح   - 24

. كردم نامه   - 25
ص 76. رهیزدلگ -   - 26

ص 144. حلاص -  یحبص  هیمالسالا . مظن   - 27
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ینیارفسا ص 90. زا  نیدلا  یف  ریصبتلا   - 28
ص 52. نیدلا -  سمش  يدهم  دمحم  نآ . طیارش  نیسح و  مایق   - 29

ص 158. نزواهلو -  سویلوژ  نآ ، طوقس  یبرع و  تلود   - 30
ص 63. نآ . طیارش  نیسح و  مایق   - 31

ص 13. نیدلا -  سمش  يدهم  دمحم  یخیرات . تیعقاو  رد  نیسح  مایق   - 32

هیواعم یلهاج  ياههئطوت  ربارب  رد  ع )  ) نیسح عضوم 

حطـس ود  رد  اههئطوت  نآ  لباقم  رد  دوب  راچان  ع )  ) نیـسح دادیم ، ماجنا  تما  تیـصخش  بلـس  يارب  هیواعم  هک  ییاـه  هئطوت  لـالخ  رد 
: دریگ عضوم 

راـصنا و ناراـی و  ینعی  ص )  ) لوسر ترـضح  ثاریم  هدـنامیقاب  ع ،)  ) یلع نب  نیـسح  مالـسا ، يرظن  راـکفا  نداد  هولج  هنوراو  دروـم  رد 
زا ثیدـح  هچ  ره  کی  ره  دـندمآ و  مهارف  تاـفرع  رد  دـنتفریذپ و  ار  شتوعد  ناـنآ  دروآ . درگ  تاـظحل  نیرتراوشد  رد  ار  يو  نیعباـت 

. دندرک لقن  دنتسنادیم  ص )  ) مرکا ربمایپ  ترضح 
. درکیم دیدهت  ار  ناشیگدنز  هیواعم  تردق  ریشمش و  هک  دش  لقن  ینامز  رد  دوب و  دنمشزرا  رایسب  ثیداحا  نیا 

رایخا و ناگدنامیقاب  هک  تخومآ  مدرم  هب  درک و  تیبثت  ار  ریز  رد  حورـشم  تایرظن  لوصا و  هناریلد ، نینچ  یمادـقا  وترپ  رد  ع )  ) نیـسح
. دنراد نایب  توغاط  تردق  لابق  رد  ار  مالسا  حیحص  طخ  دننک و  ظفح  مامت  یتعاجش  اب  ار  یمارگ  ربمایپ  رابخا  ناحلاص ،

ع)  ) نیسح دوب . هیواعم  تموکح  نتفرگ  هدیدان  تما ، حطس  رد  ماما  مادقا  و 
هک تیلهاج  هب  طوبرم  میهافم  اههشیدنا و  هب  دنک و  فشک  ار  هئطوت  تعـسو  دودح و  دوخ  ات  داد  تصرف  تما  هب  دیاب  هک  داد  صیخـشت 

ع)  ) ماما تموکح  هب  قایتشااب  درکیم و  ساسحا  ار  فارحنا  تیعقاو  تما ، هک  دوب  یتروص  نینچ  رد  درب . یپ  تشادن ، یطابترا  مالسا  اب 
. دروآیم يور 

دـشوکیم و شیوخ  يارب  ع )  ) یلع ماما  هک  درادـنپ  هک  دوبن  سکچیه  تقو  نآ  رد  دوب و  هتفاـی  يدوبهب  دـیدرت  کـش و  يراـمیب  زا  تما 
اب ص )  ) لوسر ترـضح  دربن  دـننام  هیواعم  اب  ع )  ) یلع ماما  دربن  هک  دـش  نشور  بیترت  نیا  هب  دـنکیم . راک  دوخ  یـصخش  يربهر  يارب 

تاساسحا هکنآ  یب  ددرگ ، رهاظ  یـسایس  ياههزرابم  هنحـص  رد  ون  زا  ات  تسا  هدرک  هیهت  ياهماـج  مالـسا  زا  هک  تسا  یگنج  تیلهاـج ،
. دزیگنا رب  دوخ  هیلع  ار  ناناملسم 

اما درکیم  كرد  تما  دوب . نایب  هدارا  نداد  تسد  زا  نآ  دوب و  هدـش  راچد  زین  يرتکاـنرطخ  يراـمیب  هب  هیواـعم  ياـههئطوت  اـب  تما  اـما 
. دنک نامرد  ار  يرامیب  نآ  دزاس و  نوگرگد  ار  دوخ  تسناوتیمن 

رد هک  یتایح  شـسوسحم ، تایح  زج  دوب  شزرا  یب  شرظن  رد  زیچ  همه  دنک و  رود  دوخ  زا  ار  جـنر  نآ  تسناوتیمن  اما  دیـشکیم  جـنر 
. دینارذگیم يراز  یگدنب و  تلذ و  اب  نآ 

نیـسح تسا . هدامآ  هدـیناشوپ ، ار  اج  همه  هک  اهتلفغ  هوبنا  نایم  رد  مالـسا  يالتعا  يارب  زیچ  همه  درک  هدـهاشم  ع )  ) نیـسح اـجنیا ، زا  و 
لذب زا  هار  نیرد  تخادرپ و  تلم  ینورد  تیدوجوم  حالصا  هب  تردق  مامت  اب  دوشگ و  ار  دوخ  هار  هک  تما  نایم  رد  دوب  یـسک  نیتسخن 

. دومرفن غیرد  تما  نوخ  اهجنر و  دوخ و  نوخ  زا  یتح  زیچ  چیه 

هیواعم گرم  زا  سپ  ع )  ) نیسح عضوم 
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: دنک لمع  تسناوتیم  هک  تشاد  شیپ  رد  هار  راهچ  ماما  درک ، تعیب  بلط  ع )  ) نیسح ماما  زا  وا  رسپ  دیزی  هیواعم ، گرم  زا  سپ  یتقو 
. درک رمعو  نامثع  رکبوبا و  اب  شردپ  هک  ناس  نآ  مه  دیزی ، اب  تعیب  تسخن   - 1

ص)  ) ربمایپ مرح  رد  هنیدم  ای  هکم  رد  ندنام  یقاب  تعیب و  زا  يراددوخ   - 2
. دروآ شیپ  هچ  ادخ  ات 

هب اجنآ  رد  دـیامرف و  تمیزع  نمی  هب  هک  درکیم  هیـصوت  هیفنح  نب  دـمحم  هک  روطناـمه  مالـسا  ناـهج  طاـقن  زا  یکی  هب  ندرب  هاـنپ   - 3
. دنک ییادج  مالعا  دعب  هب  نآ  زا  دهد و  لیکشت  یمالسا  ياهعماج  نارگید ، کمک 

. تداهش هجرد  هب  ندیسر  دندرکیم و  توعد  هفوک  هب  ار  وا  هک  یناسک  توعد  نتفریذپ  هفوک و  هب  نتفر  تعیب و  ندرک  در   - 4
هک اجنآ  زا  ماما  دـیزگرب . ار  مراـهچ  قیرط  ماـما  ارچ  میئوگب  هک  تسا  نیا  اـم  روظنم  دـنیزگرب . ار  هار  راـهچ  نیزا  یکی  دوب  راـچان  ماـما 

اههتـسد نآ  درکیم و  هراچ  ار  تما  دارفا  زا  ياهدـع  درد  هلیـسو  نآ  هب  اـت  دـیزگیم  رب  یهار  دـیاب  درکیم  كرد  اردوخ  ناـمز  طـیارش 
: زا دندوب  ترابع 

هب دندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  هیواعم ، داسف  لباقم  رد  هک  دندوب  یناسک  دادیم ، لیکـشت  ار  مدرم  هدمع  تمـسق  هک  لوا : هتـسد 
ياهیروطارپما تموکح  عون  نیرتدب  تروص  هب  ار  نآ  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  یمالـسا  تفالخ  نوماریپ  هک  يداسف  زا  یـشان  يراوخ  یتسپ و 

تیلهاج تاصتخم  تافـص و  همه  زا  هک  یتموکح  هک  دنتـسنادیم  دندوب و  هداد  رد  نت  دوب ، هدروآرد  سویلکاره  يرـسک و  مور  ناریا و 
(. 1  ) تسا هتفرگ  تسد  رد  ار  مالسا  تلم  مامز  تسا ، رادروخرب 

دقاف دوب و  هتفرگ  رارق  اهینارـسوه  تمدخ  رد  شلمع  نابز و  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  فارحنا ، نیا  ربارب  رد  شنکاو  يارب  تما 
ناشاهلد : » دوب هتفگ  هک  ار  قدزرف  فورعم ، رعاش  لوق  ع )  ) ماما دهد . رییغت  ار  دساف  عاضوا  تسناوتیمن  نیا  ربانب  دوب . هدـش  بلق  لقع و 
دننکیم راد  هکل  ار  مالـسا  تمرح  زور  بش و  هیما  ینب  هک  دندوب  هدیمهف  تما  دارفا  تشاد . لوبق  (« 2  ) تست رب  ناشاهریشمش  تست و  اب 

. دندوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تردق  باب ، نیا  رد  لالدتسا  ینعم و  نیا  ندرک  راکشآ  يارب  اما 
هک يروط  هب  دنتـشادن . ص )  ) ربمایپ تلاـسر و  هب  دنتـشاد ، دوخ  یـصوصخ  عفاـنم  هب  هک  ار  ياهقـالع  نآ  هک  دـندوب  یناـسک  مود : هتـسد 

. دوب هتفرگ  ار  نآ  ياج  یصخش  یصوصخ و  ياهفده  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  جیردتب  تلاسر  میظع  ياهفده 
اب هک  دنتـشادن  تردق  اما  دندرکیم ، كرد  ار  هیما  ینب  فارحناو  متـس  ساسا ، رد  لوا  هتـسد  هک  دوب  نیا  لوا  هتـسد  اب  هتـسد  نیا  توافت 

. دنزیخرب هلباقم  هب  نآ 
. دندرکیمن ساسحا  ار  نآ  دندوب و  هعجاف  تبیصم و  نیا  زا  غراف  اساسا  مود  هتسد  اما 

ص)  ) مرکا ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هچ  رگا  دوب . هداـتفا  رثؤم  ناـنآ  رد  هیما  ینب  ناـیاورنامرف  بیرف  هک  دـندوب  یناـحول  هداـس  موـس : هتـسد 
هدنام رانک  رب  یساسا  رییغت  هنوگ  ره  زا  تفالخ  موهفم  اما  دیدرگیم . فرحنم  دوخ  یعرـش  حیحـص و  موهفم  زا  مک  مک  یمالـسا  تفالخ 
رصیق يرسک و  يدادبتسا  تنطلس  لکش  یمالـسا  تفالخ  دمآ و  دیدپ  یـساسا  تارییغت  تفالخ  موهفم  رد  هیواعم ، نارود  رد  نکیل  دوب .

(3  ) تفرگ ار 
وربور ربمایپ  باحـصا  تمواقم  اب  رگا  دـناشوپب و  ینوناق  سابل  دوخ  تموکح  هب  ناناملـسم ، ربارب  رد  ات  دیـشوک  لـیاسو  عاونا  اـب  هیواـعم 
لوسر هباحـص  دوبن ، ینوناق  حیحـص و  اهراک  نیا  رگا  دنتفگیم  نانآ  اریز  تفیرفیم  رایـسب  یناسآ  هب  ار  ناحول  هداس  هشقن ، نیا  دشیمن ،

. دنتسشنیمن شوماخ  ص )  ) ادخ
وا اـب  حلـص  داد  رارق  دـقع  هیواـعم و  هب  ع )  ) نـسح ماـما  فرط  زا  تفـالخ  قـح  يراذـگاو  ظاـحل  زا  ار  هلئـسم  هدـع  نـیا  مراـهچ : هتـسد 

هدـنیآ عفانم  ظفاح  ربهر و  ناونع  هب  زورنآ  هدـیچیپ  لاوحا  عاضوا و  و  ع )  ) نسح ماما  هک  دوب  یهار  اهنت  نیا  ناـشرظن  هب  دنتـسیرگنیم و 
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. دوب هتفرگ  شیپ  يدوبان  هنوگ  ره  زا  تلاسر 
عـضوم اریز  دوبن  نشور  الماک  هورگ  نیا  يارب  تفرگ  شیپ  هیواعم  ربارب  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  یـساسا  تقیقح  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب 

یناناملـسم اما  دوب . راکـشآ  دندوب ، ارجام  دهاش  کیدزن  زا  هک  قارع ، هفوک و  مدرم  دـننام  یمالـسا  لفاحم  نآ  يارب  اهنت  ع )  ) نسح ماما 
دنتشادن ار  ثداوح  هرمزور  تالکـشم  كرد  تصرف  هک  ناسارخ  مدرم  دننام  دندوب ، هدنکارپ  راگزور  نآ  یمالـسا  ناهج  فانکا  رد  هک 

نیا زا  ار  تازرابم  رابخا  دندوب و  عالطا  یب  دیشکیم  هفوک  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  ییاهیتخس  جنر و  زا  دنتشاد و  شتآ  رب  یتسد  رود  زا  و 
. دنتسنادیمن ار  هلاسم  داعبا  دندینشیم ، نآ  و 

زا ار  ع )  ) نسح ماما  شردارب  يریگ  هرانک  يارجام  رود  زا  هک  یناناملـسم  هب  ات  درکیم  یبایزرا  ار  تیعقوم  ع )  ) نیـسح ماـما  ور ، نیا  زا 
زا ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  شردارب  حلـص  يریگ و  هرانک  هک  دـنک  تباث  دـندوب ، هدینـش  هیواعم  اب  حلـص  تفالخ و 

. دنشاب هداد  هیواعم  لیوحت  تسب  رد  ار  نآ  هدیشک و  تسد  دوخ  تلاسر 
ع)  ) نیـسح دنک ، هراچ  ار  تما  هتـسد  راهچ  نیا  درد  دریگ و  رظن  رد  ار  طیارـش  مامت  هک  تشادن  رارق  شیامزآ  نیا  ربارب  رد  نیـسح  ماما 

. دنک باختنا  ار  قارع  هب  تمیزع  هک  تشادن  ياهراچ  نیا  زج  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب 
، درک تعیب  دنتـشادن ، ار  تفالخ  بصنم  قاقحتـسا  هک  هناگ  هس  يافلخ  اب  شردپ  هک  روطنامه  دـنک ، تعیب  دـیزی  اب  ماما  هک  لوا ، عضوم 

تـشاد قرف  هفیلخ  هس  تیعقوم  اب  دیزی  تیعقوم  درکیمن . هراچ  میداد  حرـش  هک  ار  تما  هتـسد  راهچ  درد  شور  نیا  اریز  تشادن  ناکما 
وا نیـشناج  رگید  یـصخش  دشاب و  هتفر  یـصخش  هک  دوبن  یتارییغت  دوب ، هداد  یمالـسا  تفالخ  موهفم  رد  دـیزی  هک  يداینب  تارییغت  اریز 

سپ ناز  دنیامن و  زواجت  تفالخ  یساسا  ياههیاپ  هب  دننک و  ضوع  ار  تفالخ  موهفم  هک  دوب  نیا  هیما  ینب  دیزی و  دصق  هکلب  دشاب . هدش 
. دندرگ ناناملسم  رایتخا  بحاص  رورس و 

. درک ادیپ  ترورض  هئطوت  نیا  نتسکش  مهرد  يارب  وا  تیب  لها  باحصا ، و  ع )  ) نیسح ماما  يارب  هناحلسم  دروخرب  مایق و  نیا ، ربانب 
تـسا هتـساوخ  ادخ  هک  ار  هچنآ  ات  دنک  در  ار  دیزی  اب  تعیب  دنامب و  یقاب  هنیدـم  ای  هکم  ینعی  زاجح  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  مود ، عضوم 

تخیوآیم و رد  هبعک  هدرپ  هب  هچ  رگا  دنامیم ، یقاب  هنیدـم  هکم و  رد  ماما  رگا  هک  دادیم  ناشن  دـیدرت  یب  زور  نآ  طیارـش  دـیآ . شیپ 
اریز دوب . هدرک  ناونع  ار  هلاسم  نیا  اهراب  ع )  ) ماما دننزیم . تسد  وا  رورت  ای  نتـشک  هب  دننکیم و  بیقعت  ار  وا  هیما  ینب  دشیم ، هدـنهانپ 
هرمع دنک و  عطق  ار  جح  مسارم  دوب  هدش  راچان  ماما  درکیم و  دـییات  ار  عوضوم  جـح ، ماگنه  ع )  ) ماما رورت  يارب  رفن  یـس  ندرک  رومام 

. دشاب هدنام  ظوفحم  ادخ  هناخ  هکم و  مارتحا  هلیسو  نادب  ات  دوش  جراخ  هکم  زا  دروآ و  ياجب  هدرفم 
هار رد  ندش  هتشک  ای  ندش  هتشک  عون  نیا  نیب  تشادن . ياهدیاف  ناناملسم ، زا  هدش  دای  هتسد  راهچ  يارب  ماما و  يارب  ندش  هتشک  هنوگنیا 

ندنادرگرب و  ص )  ) ربمایپ بتکم  هار  رد  نانآ  نتخیگنارب  ناناملـسم و  تاساسحا  نتخاس  رو  هلعـش  دیزی و  اب  تعیب  زا  عانتما  تلع  هب  ادخ 
. دوب رایسب  توافت  نانآ ، هب  هدارا  فرش و 

يارب دننامیم . دـنب  ياپ  ساسحا  يور  زا  نید  ای  هدـیقع  ره  هب  داهن ، یـشوماخ  هب  ور  ناشداهن  رد  نامیا  هلعـش  هک  سپ  ناز  مدرم  الومعم 
کی اب  ناوتیمن  ار  یـشبنج  نینچ  دـیآ و  دوجو  هب  ناـشنایم  رد  یتکرح  شبنج و  دـیاب  ددرگ  لیدـبت  هدـیقع  ناـمیا و  هب  ساـسحا  هکنیا 

. دش لسوتم  دوشیم  ناشدوجو  رد  نتخیگنارب  يرادیب و  بجوم  هک  ییاهراک  مامت  هب  دیاب  هکلب  تخیگنا  رب  هداس  ندش  هتشک  هثداح 
راتـشک و لتق و  مامت  هک  دایز  نبا  نایهاپـس  هدـنامرف  دعـس  نب  رمع  دـننام  یـصخش  مینیبیم  هک  داد  ماـجنا  ناـنچ  ار  نتخیگنارب  نیا  ماـما 

. دمآرد هیرگ  هب  تفرگ  ماجنا  وا  روتسد  هب  اهتراسا  اهتراغ و 
نیا ماما  رگا  دروآ . دوجو  هب  یمالسا  هعماج  اجنآ  رد  دورب و  نمی  دننام  یمالسا  تسد  رود  ياهزرم  زا  یکیب  ماما  هکنآ  موس ، عضوم  اما 

. دشیم ادج  هکم  هنیدم و  قارع و  ماش و  زورنآ  ثداوح  هنحص  زا  هکلب  دیسریمن ، دوخ  فده  هب  اهنت  هن  درکیم ، باختنا  ار  هار 
نایم رد  دریگ و  رب  رد  ار  یمالـسا  ناهج  رـسارس  دناوتب  ات  دـنک  يربهر  ثداوح  هنحـص  رد  ار  دوخ  بالقنا  مایق و  تساوخیم  ماما  نکیل 
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هنحص زا  یمالسا  هعماج  کی  نداد  لیکـشت  يارب  تفریم و  نمی  هب  ارچ  دراذگ . ياج  رب  یقالخا  یتیبرت و  یحور و  ریثات  ناناملـسم  همه 
هک دهد  هزاجا  طیارـش  دوب  نکمم  هنوگچ  سپ  دماین  دوجو  هب  هفوک  رد  شردپ  نامز  رد  ياهعماج  نینچ  دنامیم ؟ رانک  رب  ثداوح  لاعف 

؟ دیآ دوجو  هب  یمالسا  ناهج  زکرم  زا  هداتفا  رود  نمی  رد  ياهعماج  نینچ 
. تشاد ضراعت  مالسا ، تما  رد  يداهن  یحور و  تارییغت  داجیا  زا  دوب  ترابع  هک  ماما  فده  اب  یعضو  نانچ 

دروآ و دوجو  هب  ینوـگرگد  راـگزور ، نآ  ناملـسم  ياههتـسد  همه  داـهن  رد  دـناوتب  اـت  دـیزگرب  ار  مراـهچ  عـضوم  ماـما  تلع ، نیمه  هب 
. دراد فوطعم  بتکم  تلاسر و  فیرش  فادها  هب  لسوت  رد  یناگدنز ، ردار  نانآ  ساسحا  فطاوع و 

وا اب  یهارمه  زا  مدرم  رارف  و  ع )  ) نیسح

وربور زا  ار  وا  تحیـصن ، لیبس  رب  دمآیم و  لمعب  وا  مایق  نیـسح و  ماما  ربارب  رد  دوب و  زردنا  دنپ و  يواح  هک  ار  ییاهـششوک  زا  ياهمش 
هب تافارحنا  لباقم  رد  ار  وا  دنتفگیم و  نانخس  هنوگنیا  هک  یناسک  تسناد  دیاب  میتفگ . دنتـشادیم  رذح  رب  فارحنا  اب  ندیگنج  ندش و 

ناکیدزن زا  یضعب  فرط  زا  یتح  تما ، ناگرزب  يوس  زا  هکلب  دندوبن  ناناملسم  ماوع  زا  یـضعب  اهنت  دندرکیم ، توعد  شمرن  توکس و 
. دشیم وگتفگ  وا  اب  دروم  نیرد  زین  ناشیوخ  و 

نیا دوب و  هدـش  ناریو  هتخیر و  ورف  مهرد  یقـالخا  یناور و  داـینب  هک  دوـب  تیعقاو  نیزا  نشور  يریبـعت  همه  زیمآ  تحیـصن  نانخـس  نیا 
دوب هتخیر  مهرد  كانتـشحو  روط  هب  هک  یـشور  قالخا و  اب  هک  دوب  هدـش  مدرم  هدوت  نانآ و  ناگرزب  ناناملـسم و  ناربهر  لـماش  یناریو 

هدارا و دوب  هدش  عقاو  لوبق  دروم  ناناملـسم  عمتجم  رد  هک  هنوگ  رامیب  تلاح  نآ  نامرد  هناگی  هک  درب  یپ  ع )  ) ماما دندرکیم . یناگدنز 
. دیامن جورخ  ندش  ینابرق  دصق  هب  هک  دنک  نآ  مزع  روای ، ورای  نتشادن  هدع و  یمک  اب  دیاب  ناج و  لذب  رد  تعرس  و  تسوا ، تیلاعف 

«. ماهدش هناور  نمشد  يوس  هب  نازیخ  ناتفا و  روای ، رای و  نتشادن  هدع و  ندوب  كدنا  اب  دوخ ، نادناخ  اب  نم  هک  ناه  »
. دشاب قیمع  زین  يراکادف  تما ، ناور  رد  يرامیب  قمع  تبسن  هب  هک  دوب  نینچ  یضتقم 

نآ اب  ات  دمآرد  میظع  ییورین  تروص  هب  دـندروآ ، دوجوب  ار  هیحور  نآ  هک  یناسک  تسد  رد  رارف  تمیزه و  قالخا  هک  تشذـگن  يرید 
نآ رد  دنشخب . هعـسوت  دنهد و  رارمتـسا  مدرم  رد  ار  تفـص  نیا  دننکن و  يرای  رگیدکی  هب  هک  دنهد  تداع  تلـصخ  نیا  هب  ار  مدرم  ورین 

اهیتخبدـب و ندرب  نایم  زا  يارب  نتـشامگ  تمه  دـندومنیم و  بوسحم  یلمات  مک  یگدزباتـش و  ار  ناناملـسم  ياهراک  رد  رکفت  راگزور 
. دندرکیم دومناو  یلقع  یب  يرسکبس و  یعون  ار  ناناملسم  مالسا و  ناهج  ياهتبیصم 

تما تردـق  اب  هک  دـمدب  تما  حور  رد  ییوخ  قلخ و  دـنکرب و  یپ  داینب و  زا  دزاس و  نوگرگد  ار  يوخ  قلخ و  نآ  تساوخیم  ع )  ) ماما
. دشاب گنهامه  هدارا  كرحت و  رد 

ینعم نیا  ضرعتم  تقو  نیرتکانرطخ  نیرتراوشد و  رد  ماـما  هک  مینیبیم  میراد و  تسد  رد  یفنم  يوخ  قلخ  نیا  جاور  هب  ناوارف  لـیالد 
. دش

. دننک يرای  نانآ  هب  دندنویپب و  مایق  هب  ات  دنک  توعد  ار  دسا » ینب   » دوخ هریـشع  دورب و  ات  دیبلط  تصخر  ماما  زا  يدسا  رهاظم  نب  بیبح 
دایز نبا  دـنتفر . دوخ  راـک  یپ  رد  دـندراذگ و  یلاـخ  ار  هقطنم  دربن ، بش  ناـمه  رد  دـندرک و  تناـیخ  روبزم  هریـشع  هک  دـش  نیا  هجیتن 

ع)  ) یلع ماما  بتکم  نالماح  زا  ماگنه  نآ  رد  هتسویپ  هک  نانآ  زا  یهاپس  نارازه  لیقع ، نب  ملسم  لتق  زا  سپ  هتفه  ود  لالخ  رد  تسناوت 
. دهد رارق  هیما  ینب  طلست  طخ  رد  دنک و  جیسب  دندوب ، وا  ناتسود  زا  و 

نیملـسم هعماج  رد  میتفگ ، هک  ییوخ  قلخ و  نیا  هک  دهدیم  ناشن  ام  هب  حوضوب  دوب و  رگید  يزیچ  یناه ،»  » و لیقع » نب  ملـسم   » لکـشم
. دوب هدروآ  دوجو  هب  یتالکشم  هچ 
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ینب تموکح  رب  جورخ  يارب  وا  اب  تسا و  هدرک  ناهنپ  دوخ  هناخ  رد  ار  لـیقع  نب  ملـسم  ةورع ، نب  یناـه  تسناد  هک  سپ  ناز  داـیز ، نبا 
تشادن و یهاگآ  چیه  ملسم  راک  زا  اما  تفریذپ  ار  وا  ياضاقت  یناه  دیآ . وا  رادید  هب  ات  داتسرف  یناه  دزن  سک  تسا ، هدومن  هئطوت  هیما ،
، راب نیا  یئامن . میلـست  ام  هب  ار  وا  دـیاب  تفگ : رایـسب  شاخرپ  اب  راب  نیا  درک و  يراـشفاپ  دوخ  هتفگ  رد  داـیز  نبا  دوب . اربم  تمهت  نآ  زا 

تشادنپیم یناه  منکیمن .» میلست  ار  وا  دشاب  مهنم  تسد  رد  ملسم  رگا  : » تفگ وا  خساپ  هب  هدیشک و  مهرد  هرهچ  يریلد  لامک  اب  یناه 
. دننکیم ینابیتشپ  وزا  دنیوا و  ناعفادم  دنتسه و  وا  رس  تشپ  نت  رازه  اههد  دراد و  رایتخا  رد  دنمورین  سب  یهاگیاپ  هک 

. تخاس رـشتنم  هفوک  رد  ار  وا  ندـیناسر  لتق  هب  دـعب  ندرک و  ینادـنز  ربخ  داد و  نامرف  یناه  سبح  هب  تفرگ ، الاب  داـیز  نبا  مشخ  یتقو 
رد رب  دندمآ و  رما  نیا  تقیقح  زا  نتفای  ربخ  يارب  دوخ  هریشع  زا  سک  رازه  راهچ  اب  جاجح  نب  ورمع  هک  دوب  هتشذگن  دنچ  یتعاس  زونه 

دوش و راـک  هطـساو  هک  تساوـخ  یـضاق  حیرـش  زا  داـیز  نبا  تقو ، نآ  رد  هن . اـی  تسا  هدـنز  یناـه  اـیآ  هک  دـنتفرگ  ربـخ  تراـما  خاـک 
لتق هعیاش  تسا و  هدنز  یناه  هک  دهد  یهاوگ  ناگدننک  رهاظت  لباقم  رد  سپـس  دوب . هدش  ینادنز  اجنآ  رد  یناه  هک  ددرگ  ياهفرغدراو 

. درادن تحص  وا 
اهر ارم  دندروآیم  هلمح  خاک  هب  نانآ  زا  نت  هد  رگا  دـنتفر ؟ اجک  نا  ناملـسم  تفگ : دروآرب و  دایرف  دـش  وربور  حیرـش  اب  یناه »  » یتقو

. ینابساپ هن  دراد و  دوجو  یهاپس  هن  خاک  رد  اریز  دندرکیم .
مدرم ات  تفر  نوریب  یضاق  حیرش  دشیم . نوگرگد  هفوک  هفایق  دندوب ، هدش  گرم  هدامآ  ادخ  هار  رد  نت  هد  رگا  هک  دوب  نیا  یناه  روظنم 

تسا و هدنز  یناه  هک  داد  تداهش  مدرم  لباقم  رد  وا  تسا . هدنز  وا  هک  دهد  حیضوت  دیوگ و  نخـس  جاجح  نبورمع  اب  ودنک  نئمطم  ار 
تشاد و ییاـضاقت  هچ  وزا  نادـنز  رد  یناـه  هک  میوـگب  جاـجح  نب  ورمع  هـب  اـت  متـشگزاب  هراـبود  : » دـیوگیم حیرـش  هدیـسرن . لـتق  هـب 

يولهپ هب  میوگب ، ار  بلطم  متـساوخ  هکنیمه  اما  دـنناهرب . دایز  نبا  گنچ  زا  ار  وا  دـنوش و  رو  هلمح  خاک  هب  نت  هد  طقف  هک  تساوخیم 
سب بولطم  تداهـش  يادا  هب  متـشاد و  هاگن  ار  نابز  سپ  تسا . هداتـسیا  اجنآ  رد  داـیز  نبا  ناـسوساج  زا  یکی  مدـید  متـسیرگن و  دوخ 

«. مدرک
حیرـش یتقو  تسا . هدیـسر  لتق  هب  ای  تسا  هدنز  یناه  دننادب  هک  دوب  نیا  اهنت  نانآ  روظنم  اریز  دنتـشگزاب  شناهارمه  جاجح و  نب  ورمع 

. دیناسر لتقب  نادنز  ردار  یناه  دایز ، نبا  دعب  زور  تشگزاب و  دوخ  ناسک  اب  ورمع  درک ، یهاوگ  ار  وا  ندوب  هدنز  یضاق 
هک دوخ  نانابساپ  زا  لیلق  ياهدع  اب  دایز  نبا  تفرگ . ار  خاک  نوماریپ  درک و  جورخ  رفن  رازه  راهچ  اب  لیقع  نب  ملـسم  نآ  زا  دعب  زور  اما 

دنامن ياج  رب  نانآ  زا  نت  کی  دندرک و  رارف  همه  ملـسم  نایرکـشل  هعقاو ، نتفرگ  تدش  ماگنهب  دوب و  خاک  رد  دـندوبن  شیب  نت  یـس  زا 
. دنتشادن گنج  دصق  اریز 

: تسا هدمآ  ریبعت  نیرتقیقد  اب  قدزرف  هتفگ  رد  دوب  هتفرگ  رب  رد  ار  تما  فطاوع  هک  ضقانتم  تایعقاو  نیا 
«. وت رب  ناشاهریشمش  تست و  اب  ناشاهلد  »

زا سپ  مینیبیم  هک  تسور  نیزا  دنک  تکرح  شا  هفطاع  شلد و  فالخ  رب  شتـسد  تسا  نکمم  دـشابن  دوخ  هدارا  کلام  هک  یـصخش 
ینعم نیا  هب  نانآ  تسد  هب  ع )  ) ماما ندش  هتشک  هک  دنتسناد  اریز  دندش . نامیشپ  دنتسیرگ و  دندیناسر ، تداهـش  هب  ار  ع )  ) نیـسح هکنآ 

راز ع ،)  ) نیسح رب  نانآ  مه  همهنیا  اب  دناهدیناسر …  لتق  هب  هنامیرک  دازآ و  یناگدنز  رد  ار  دوخ  رصحنم  يوزرآ  يراوگرزب و  هک  تسا 
. دنتسیرگ

رب ماگنه  نآ  رد  وا  دیدرگ . وربور  دوخ  لمع  هلحرم  نیرتقیقد  اب  دیدج ، قالخا  هب  تمیزه  زیرگ و  قالخا  لیدبت  ششوک  هار  رد  نیـسح 
هجیتن هک  تما  يدیلقت  يوخ  قلخ و  زا  ات  دوب  نآ  رب  دزاس و  نیزگیاج  وا  ریمـض  نادجو  رد  تما و  مشچ  رد  ار  دـیدج  قالخا  ات  دوب  نآ 

. ددرگ اهر  دوب ، وا  یحور  تسکش 
قالخا دوخ ، يزیر  هماـنرب  رد  ریـسم و  رد  هک  یتقو  رگم  دروآ  رد  شبنج  هب  دزیگنارب و  يراـک  هب  ار  تما  ریمـض  تسناوتیمن  ماـما  اریز 
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دوخ راک  دوب ، هدیدرگ  نوگرگد  ناش  یمالسا  ياهسایقم  هدش و  دوبان  ناشقالخا  هک  یناناملـسم  رظن  رد  ات  دزاس  نک  هشیر  ار  تما  یلعف 
. دنک ظفح  یعرش »  » لکش رد  ار 

ات تشاد  همزالم  يراکادف  اب  وا  فیلکت  ماجنا  هک  اج  ره  دوش و  گنج  دراو  تفرگ  میمصت  هظحل  نیتسخن  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ور ، نیزا 
رکفت هجیتن  رد  ع )  ) وا شبنج  ینیـسح و  مایق  سپ  دنک » راثن  اهفارحنا  نآ  زا  مالـسا  هدنیآ  ظفح  يارب  ار  شیوخ  كاپ  نوخ  هرطق  نیرخآ 
نیزا دیآ . دیدپ  نآ  لالخ  زا  شبنج  ات  دوب  هدش  يزیر  همانرب  بسانم  ياهشنکاو  طیارش و  ندرک  داجیا  يارب  هکلب  دوبن ، لقتـسم  تبثم و 

تشگزاـب و هب  عاـنقا  ماـما ، هلاـسم  ماـگنه ، نآ  رد  داد و  همادا  ادـکوم  دوـب  هداد  شبنج  زاـغآ  رد  هـک  ار  يراعـش  ناـنچ  زین  ع )  ) ماـما ور 
تیفیک زا  هار  نیب  رد  وا  دوب ، هدـماین  رد  تکرح  هب  مدرم  ياـههدوت  اـههاگیاپ و  شهاوخ  رثا  رد  زوـنه  وا  هچ ، دوـبن . هزراـبم  زا  فارـصنا 

اهدادیور نیزا  ع )  ) ماما هکنیا  اب  دوب . هتفای  عالطا  دوخ -  نادـناخ  دامتعا  دروم  درف  لیقع -  نب  ملـسم  ندـش  هتـشک  هفوک و  مدرم  تنایخ 
يافو دربیم ، رـس  هب  نآ  اب  تما  هک  یتایقالخا  لباقم  رد  دوب  هدرک  مالعا  وا  هک  يراعـش  اریز  داد . همادا  ار  شیوخ  رفـس  دوب ، هتفای  عالطا 
روبزم تایقالخا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ع )  ) ماما هک  ییاهـشور  هلمج  زا  نینچمه  درکیم . باجیا  ار  هفوک ) لها  ياههمان  هب  افو   ) دهع هب 

همه هکلب  ددرگ  دیهـش  دوخ  هک  درکن  سب  نیا  هب  دومرف و  زیهجت  هزراـبم  يارب  ار  شیوخ  تاـناکما  ورین و  همه  هک  دوـب  نیا  درب  راـک  هب 
رد هزادـنا  ره  تسکـش  هیحور  اریز  ددـنب . رب  تسکـش  تاـیفالخا  رب  ار  هار  اـت  درک  ادـف  هار  نیرد  ار  دوخ  تیب  لـها  نادـنزرف و  ناراـی و 

سایقم و چیه  اب  هک  توبن  نادناخ  دروم  رد  هیما  ینب  نایهاپس  هنایـشحو  راتفر  رد  تسناوتیمن  زاب  درکیم ، دیدرت  مایق  نآ  ندوب  عورـشم 
. دنک کش  دوبن  حیحص  يرایعم 

یتح یخیرات ، یـساسحا و  تارابتعا  همه  اب  دوخ و  نارای  نادـنزرف و  كاپ  نوخ  شیوخ و  كاپ  نوخ  اب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تساـجنیا 
ای تسکـش  هب  داقتعا  قالخا و  رب  ار  ریبعت  ياههار  ار و  اههنزور  همه  ات  دـیدرگ  هزرابم  دراو  ص )  ) مرکا ربماـیپ  شدـج  هماـمع  ریـشمش و 

. ددنب ورف  دربن  نآ  ندوب  عورشم 
داد ناشن  ع )  ) وا دینادرگزاب و  وا  هب  ار  هدروخ  تسکش  تما  نادجو  هدارا و  قیقد  روآ و  تفگش  بلاج و  ياهمانرب  اب  ع )  ) ماما ناس ، نیا 

يانعم هب  تما  دساف  قالخا  اب  حیرص  هدرپ و  یب  ییورایور  هچ ، تخاس . نوگرگد  هداس  ییورایور  هلیسو  هب  ناوتیمن  ار  تما  قالخا  هک 
. دوب تلم  دوس  هب  ینوناق  راک  يارب  مایق  هنوگ  رهزا  يرود  وا و  زا  ندش  ادج 

اب داد و  ماجنا  دـندش ، دراو  یقالخا  دـیدج  حطـس  تلاح و  هب  هتفر  هتفر  ناناملـسم  هک  یماگنه  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دوب  يراک  راک ، نیا 
. تشاد توافت  یگدروخ ، تسکش  قالخا 

. زورما هبات  ناراگزور  نآ  زا  ناملسم  ناسنا  نادجو  شزیگنا  هیام  تسا  نینچ 

بالقنا راثآ  جیاتن و 

هراشا

: دیآیم شیپ  شسرپ  نیا  نآ ، يانعم  مایق و  زا  یهاگآ  زا  سپ  کنیا ،
؟ تفوک مهرد  ار  نانمشد  هدروآ و  رابب  يزوریپ  ایآ  تخاس ؟ نوگرگد  ار  یتیعقاو  دروآ و  راب  هب  ار  دوخ  جیاتن  مایق ، ایآ 

. دروخ تسکش  مایق  هک  دنا  یعدم  ناناد ، خیرات  زا  يرایسب  هک  اسب 
(. 4  ) تشادن رب  رد  دروآ ، رد  تشاد  مایق  زا  شیپ  هک  یتلاح  زا  رتهب  یعضو  هب  ار  مالسا  ناهج  تیعقاو  هک  يروف  یسایس  يزوریپ  اریز ،
مامز نتفرگ  تسد  رد  عیرـس و  يروف و  يزوریپ  زا  جراخ  ار  نآ  جیاتن  اهفده و  دیاب  مینک ، كرد  رتهب  ار  ع )  ) نیـسح بالقنا  هکنیا  يارب 

(. 5  ) درک وجتسج  روما 
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ع)  ) نیسح بالقنا  جیاتن  اهفده و 

: تفرگ رظن  رد  ریز  ياههنحص  رد  ار  نآ  جیاتن  دیاب  هکلب  تشاد  ظوحلم  تابالقنا  ریاس  دننام  ار  بالقنا  نیا  دیابن 
حور ال نتخاس  اوسر  دندوب و  هتخاس  راوتسا  نآ  رب  ار  دوخ  طلست  ناشنارای  نایوما و  هک  ینید  یگتخاس  بوچ  راهچ  نتـسکش  مهرد   - 1

. دوب نامز  نآ  تموکح  شور  هک  تیلهاج  یبهذم 
یب و  دوش ، هتـشادرب  نآ  زا  هدرپ  هکنآ  یب  دیدرگ ، هدنکارپ  عامتجا  تاقبط  همه  رد  میدرک  تراشا  نآ  هب  هک  ینید  یب  حور  هک  سپ  ناز 
همه لد  رد  هک  دوب  یـسک  اـهنت  ع )  ) نیـسح ماـما  دـشاب ، هدـش  ـالم  رب  مدرم  ناـیم  رد  نید  زا  نآ  ندوب  رود  نآ و  ندوب  یگتخاـس  هکنآ 
نیا زا  دیامن . راکـشآ  مالـسا  زا  ار  نانآ  رایـسب  يرود  دزاس و  اوسر  ار  ماکح  تسناوتیم  تشاد و  صوصخم  یتبحم  مارتحا و  ناناملـسم 

. دهد ناشن  ار  نآ  یگدولآ  یقیقح و  هفایق  تسناوتیم  دوب و  يوما  تموکح  مالسا و  نیب  لصاف  دح  وا  مایق  ور ،
نانآ تخیگنارب . یناملـسم  ره  نادجو  رد  هانگ  ساسحا  زا  دـیدش  یجوم  البرک  رد  ع )  ) نیـسح ماما  عیجف  تداهـش  هانگ -  ساسحا   - 2
هبنج ود  هانگ  ساسحا  نیا  دندرکن . يرای  ار  وا  دنتسب ، نامیپ  مایق  يارب  وا  اب  هک  سپ  ناز  اما  دنهد . يرای  ار  وا  دنتـسناوتیم  هک  دندرب  یپ 

هک یناسک  هب  تبـسن  رگید  فرط  زا  دـیوشب و  هرافک  اب  هدـش  بکترم  هک  ار  یهانگ  هک  تخاسیم  راداو  ار  ناسنا  فرط  کی  زا  تشاد :
ماما لتق  رثا  رد  هک  يددعتم  ياهبالقنا  هزیگنا  هک  يروط  هب  دـنک . ترفن  هنیک و  ساسحا  دـندوب ، هتـشاداو  یهانگ  نینچ  باکترا  هب  ار  وا 

. دوب نایوما  زا  نتفرگ  ماقتنا  و  وا ، ترضح  هب  ندرکن  يرای  هرافک  نامه  دش ، اپ  رب  (ع )
دـض رب  مایق  بالقنا و  هب  تصرف  ره  رد  هیما  ینب  زا  ماقتنا  هزیگنا  دنام و  هتخورفا  رب  هتـسویپ  هانگ ، ساسحا  نیا  شتآ  هک  دوب  نینچ  ردقم 

. ددرگ یهتنم  نارگمتس 
دوخ یناگدنز  هب  ار  یمدآ  رظن  دیآ و  دیدپ  هنارظن  دنلب  قالخا  یعون  هعماج ، رد  هک  دیدرگ  نآ  بجوم  ع )  ) ماما مایق  دیدج . قالخا   - 3

. دنک حالصا  ار  هعماج  هلیسونیدب  دناوتب  ات  دزاس  نوگرگد  نارگید ، و 
ار قالخا  نیا  دنداد . ناشن  نآ  توارط  تافص و  همه  اب  ار  یمالـسا  یلاع  قالخا  هیما ، ینب  دض  رب  مایق  رد  شنارای  نادنزرف و  و  ع )  ) ماما

. دنتشون ار  نآ  دوخ  یگدنز  اب  دوخ و  نوخ  اب  هکلب  دندرواین  نابز  رب 
ندرگ راکمتس  ربارب  رد  دنشورفب و  لوپ  هب  ار  دوخ  نادجو  ار و  نید  هلیبق و  ناشناربهر -  دننیبب  هک  دندوب  هدرک  تداع  لیابق  يداع  مدرم 

یـصوصخ یگدنز  يداع  ناملـسم  فده  دندوب . هدید  نینچ  ار  دوخ  ناربهر  يداع ، مدرم  دندرگ . دـنم  هرهب  وا  ياهاطع  زا  ات  دـننک  مخ 
تشادن يریثات  یعامتجا  ياهدرد  يداع ، مدرم  رد  دیشیدنایم . شیوخ  یناگدنز  يارب  اهنت  دیشکیم و  تمحز  نآ  رطاخ  هب  دوب . وا  دوخ 

، دنیامن تعاطا  ناربهر  تاهیجوت  زا  دننک و  ظفح  ار  شیوخ  جـنرتسد  هک  دوب  نیا  نانآ  شـشوک  اهنت  تخیگنایمن . رب  ار  ناشـساسحا  و 
نیا اهنت  اهنآ  مه  دندیزگیم و  یشوماخ  دندیدیم ، هک  یمتس  روج و  لباقم  رد  اذل  دوش . فذح  ناریگب  قوقح  تسرهف  زا  ناشمان  ادابم 

. دنیوگ يدب  نآ  ریغ  زا  دننک و  وگزاب  ار  دوخ  ياهلیبق  رخافم  هک  دوب 
نز و ياراد  مادک  ره  دندوب و  يداع  یمدرم  دندش  هارمه  ماما  اب  تشونرـس  رد  هک  یهورگ  دندوب و  رگید  یمدرم  ع )  ) نیـسح باحـصا 
زا دنتـسناوتیم  دنتـشاد و  یتحار  هبـسنلاب  یناگدـنز  دنتـشادیم و  تفایرد  يررقم  لاملا  تیب  زا  دـندوب و  یناتـسود  هداوناـخ و  دـنزرف و 

. دندرگ رادروخرب  تایح  ياهتذل 
نیا زور ، نآ  ناناملسم  رتشیب  يارب  دنتساخرب . زیتس  هب  دوخ  عامتجا  اب  ع )  ) نیسح هار  رد  ناج  راثن  يارب  دندیشوپ و  مشچ  اهنیا  همه  زا  اما 

رگمتـس رباج  کی  زا  تعاطا  مزلتـسم  هک  اهنآ  زا  هدافتـسا  ذوفن و  تورث و  تحار و  یناگدنز  نیب  ناسنا ، کی  هک  دوب  بلاج  یـسب  هتکن 
رـشب ناـنیا  دـنتفگیم  دوب و  زیگنا  تفگـش  یلاـع و  ياهنوـمن  نیا  مدرم ، يارب  دـنیزگرب . ار  گرم  ددرگ و  ریخم  گرم ، باـختنا  و  دوـب ،
لکش یمالسا  یناگدنز  ات  درکیم  رادیب  ینالوط  نیگنس و  یباوخ  زا  اروا  دادیم و  ناکت  ار  یناملسم  ره  نادجو  یتلصخ  نانچ  دنتـسین .
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. دریگ رگید 
اهمایق اهبالقنا و  ملاظ ، نامکاح  هیلع  يداع  يدرم  هلیـسو  هب  یمالـسا  هعماج  دوب . هتفر  نایم  زا  ع )  ) نیـسح مایق  زا  شیپ  اـهلاس  هک  یلکش 

هک يزیچ  هار  رد  دـندوب  هدامآ  همه  هک  تخورفارب  ياهلعـش  دـندز ، تسد  راک  نیا  هب  هک  یناسک  داهن  رد  البرک  حور  اما  دـنیبیم . دوخب 
بجوم ون  زا  میلـست ، یـشوماخ و  يرید  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماـیق  ییوـج  هزراـبم  حور  دـننک . ادـف  ناـج  دـندادیم  صیخـشت  قـح  ار  نآ 
دـشیم بالقنا  مایق و  عنام  هک  ار  یعامتجاو  یحور  ياهدـس  همه  ماـیق  نیا  دـیدرگ . ناملـسم  ناـسنا  رد  ییوج  هزراـبم  حور  نتخیگنارب 

. تخیر ورف  مهرد 
. دینک ظفح  ار  دوخ  لام  یعامتجا و  تیعقوم  ار و  دوخ  ناج  هک  دشیم  هتفگ  اهنآ  هب  دندشیم . توعد  هلماعم  یبلط و  حلص  هب  ناناملسم 

: دیوگب وا  هب  دزومایب و  يدیدج  قالخا  ناملسم  ناسنا  هب  ات  داد  يور  ع )  ) نیسح مایق  تقو  نیرد 
! زاس ادف  لوصا  هار  رد  ار  زیچ  همه  گنجب و  ینمیرها  يورین  اب  هدم ، رارق  هلماعم  دروم  ار  دوخ  تیناسنا  ! وشم میلست 

. دنز تسد  بالقنا  مایق و  هب  ناملسم  هک  دوب  نیزا  عنام  یهاوخدوخ  اما 
. دناهدش هانگ  بکترم  ع )  ) نیسح زا  ندرکن  تیامح  اب  هک  تخیگنارب  ار  هشیدنا  نیا  مدرم  زا  يرایسب  هورگ  نادجو  رد  ینیسح  مایق 

. دراد ناوارف  ریثات  ناشنایاورنامرف  اهتلم و  یگدـنز  رد  ییوج  هزرابم  حور  تخاس . مایق  هداـمآ  تخیگنارب و  ار  ناـنآ  ساـسحا  نیا  يراـب ،
هزادنا ره  دنهدیم و  ماجنا  دنهاوخب  هچ  ره  نایاورنامرف ، دوش ، دوخ  نایاورنامرف  میلست  تلم  دیارگ و  یـشوماخ  هب  هلعـش  نیا  هک  یماگنه 

يارب دوشیم . رتراوشد  لوحت  داجیا  تلم ، نآ  رد  ددرگیم و  رتناسآ  تلم  رب  طلـست  ییوج ، هزرابم  حور  ندـش  شوماخ  اب  درذـگب  ناـمز 
هعماج هک  میئوگب  دـیاب  میهد ، ناشن  نشور  ياهشیدـنا  یمالـسا  هعماج  رد  یبالقنا  حور  نتخیگنارب  رد  ینیـسح  مایق  ریثاـت  نازیم  زا  هکنیا 

. دوب هداتفین  قافتا  يدج  بالقنا  ضارتعا و  هنوگچیه  تدم  نآ  رد  دوب و  مارآ  ینیـسح  مایق  ماگنه  ات  ع )  ) یلع ماما  لتق  زا  سپ  یمالـسا 
تعاطا میلـست و  تلاح  اههدوت  مامت ، لاس  تسیب  ناشناتـسدمه ، ناـیوما و  هلیـسو  هب  لاوما  تراـغ  اهبوکرـس و  اهراتـشک و  عاونا  همه  اـب 

. دوب هدیشک  ازارد  هب  يرجه  تصش  ات  ملهچ  لاس  زا  عضو  نیا  دنتشاد و 
هیلع دـنتفاییم  يربهر  هاگ  ره  دـندوب و  يربهر  راظتنا  رداـه  هدوت  دـش و  هدـیمد  بـالقنا  حور  بتکم ، رد  ع ،)  ) نیـسح ماـیق  زا  سپ  اـما 

. دوب ع )  ) نیسح یهاوخنوخ  نایبالقنا  راعش  اهبالقنا ، نیا  همه  رد  دندزیم . بالقنا  هب  تسد  هیما  ینب  تموکح 

ع)  ) نیسح مایق  زا  سپ  ياهبالقنا 

: زا دوب  ترابع  روبزم  ياهبالقنا 
نیباوت بالقنا   - 1

زا سپ  ماما -  هب  ندرکن  يرای  تلع  هب  هانگ  ساسحا  نآ ، هزیگنا  و  دوب ، ماما  لتق  میقتـسم  شنکاو  دـیدرگ و  اـپ  رب  هفوک  رد  بـالقنا  نیا 
نیـسح ماما  نالتاق  زا  ماقتنا  اب  دندوب  هدش  بکترم  هک  ار  یگنن  دنتـساوخ  نایفوک  دوب . دـیآ -  هفوک  هب  هک  دـندرک  توعد  وزا  ًابتک  هکنآ 

(. 6  ) داد يور  يرجه  لاس 65  رد  هعقاو  نیا  دنیوشب . (ع )
هنیدم بالقنا   - 2

ینب راکمتـس  تموکح  هیلع  دوب  یبالقنا  هکلب  دوبن  ع )  ) نیـسح نوخ  ماقتنا  نآ  فدـه  اریز  تشاد . توافت  نیباوت  بالقنا  اب  بـالقنا  نیا 
. هیما

تـسد اب  بالقنا  نیا  دندوب . نت  رازهکی  مایق  نیرد  ناگدننک  تکرـش  دندنار . هنیدم  زا  ار  دیزی  لماع  دندیروش و  نایوما  هیلع  هنیدم  لها 
(. 7  ) دیدرگ بوکرس  يرگیشحو  تیاهن  اب  ماش و  نایهاپس 

يرجه لاس 66  رد  یفقث ، راتخم  مایق   - 3
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هب ار  نانآ  زا  نت  داتـشه  تسیود و  زور  کی  رد  درک و  مایق  ماما  نالتاق  ماقتنا  نیـسح و  یهاوخنوخ  هب  قارع  رد  یفقث  هدـیبع  نب  راـتخم 
(. 8  ) دیناسر لتق 

يرجه لاس 77  رد  هریغم  نب  فرطم  بالقنا   - 4
(. 9  ) درک علخ  تفالخ  زا  ار  ناورم  نب  کلملا  دبع  دیروش و  فسوی  نب  جاجح  هیلع  هریغم  نب  فرطم 

يرجه لاس 81  رد  ثعشا  نبا  بالقنا   - 5
لوط هب  لاس 83  اـت  شروش  نیا  درک . علخ  تفـالخ  زا  ار  ناورم  کـلملا  دـبع  دـیروش و  جاـجح  رب  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع 

(. 10  ) درک هبلغ  وا  رب  ماش  شترا  کمک  هب  جاجح  ادعب ، اما  دروآ  تسد  هب  یماظن  ياهیزوریپ  زاغآ  رد  دیماجنا .
نیسح نب  یلع  نب  دیز  بالقنا   - 6

رد ماگنه  نآرد  هک  ماش  نایهاپـس  هلیـسو  هب  گنردـیب  شروش  نآ  اما  تساـخرب  شروش  هب  هفوک  رد  یلع  نب  دـیز  يرجه  لاس 122  رد 
(. 11  ) دیدرگ بوکرس  دندوب  قارع 

ینب تموکح  تدـم  مامت  رد  دـیدرگ و  لصاح  ناملـسم  تلم  نایم  رد  ینیـسح  مایق  حور  زا  اراکـشآ  هک  اهبالقنا  زا  ییاه  هنومن  دوب  نیا 
. تفای همادا  هیما 

تیب لها  ياضر  يدونـشخ و  زا  هدافتـسا  ینیـسح و  بالقنا  زا  ماهلا  اب  بالقنا  نآ  داد و  نایاپ  هیما  ینب  تموکح  هب  سابع  ینب  مایق  يراب 
. دوب هدش  عقاو  اههدوت  هجوت  دروم  دوب و  هتفای  یمدرم  ياههیاپ  هک  دوب  ص )  ) ربمایپ

ناگدـننک تموکح  هک  ار  دوخ  تیناسنا  هتـسویپ  ناملـسم  ناسنا  هکلب  دـیدرگن . شوماخ  زگره  تساخرب و  هلباقم  هب  نافرحنم  اب  اـهبالقنا 
. داد شرتسگ  درتسگ و  البرک  رد  ینیسح  مایق  هک  دوب  ياهیحور  لضف  هب  اهمایق  نآ  درکیم و  نایب  دندوب ، هدرک  هفخ 

مدرم هب  ار  ییوج  هزرابم  قیرط  هک  دوب  یمایق  نیتسخن  نآو  دوب  بالقنا  خـیرات  رد  مایق  گـنج و  زاـغآ  رـس  ع ،)  ) نیـسح ماـیق  هک  اـنامه 
. تخومآ دندوب  هداد  تسد  زا  ار  هیحور  نآ  هک  هدازآ 

اهتشون یپ 

حلاص ص 269. یحبص  یمالسا -  ياهمیژر   - 1
يربط ج 4 ص 290.  - 2

راطیب ص 16. تزع  قیقحت  نایوما . هیواعم و  دروم  رد  ظحاج  هلاسر   - 3
نیدلا ص 154. سمش  يدهم  دمحم  نآ -  طیارش  ینیسح و  مایق   - 4

هک دراد  یبـلطم  و 228  ص 162  ینیـسح » مایق  لاوحا  عاضوا و   » دوخ باتک  رد  نیدـلا  سمـش  يدـهم  همـالع  جـیاتن ، نیا  باـب  رد   - 5
. میروذعم جیاتن  نیا  مامت  نایب  زا  رصتخم ، نیا  رد  اریز  میهدیم  هلاوح  تالیصفت  نآ  هب  ار  هدنناوخ 

.436 نیباوت ج 4 ص 426 -  بالقنا  يربط -  خیرات   - 6
هنیدم ج 4 ص 366 و 381. بالقنا  يربط -  خیرات   - 7

هنیدم ج 4 ص 424. بالقنا  يربط -  خیرات   - 8
. فرطم بالقنا  يربط -  خیرات   - 9

نزواهم ص 189 و 203. زا و  یبرع » تلود  ثعشا و   » زین يربط و  خیرات   - 10
ص 139. یناهفصا . نیبلاطلا ، لتاقم   - 11
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ع)  ) نیسح نب  یلع  مراهچ  ماما 

هراشا

هک دوب  رصاعم  یفارحنا  جوا  زاغآ  اب  وا  هچ ، تسیزیم . تشذگ  تیب  لها  يربهر  نارود  رب  هک  ییاهنامز  زا  نامز  نیرتدب  رد  داجس ، ماما 
. میتفگ نخس  نآ  زا  شیپ  رد  داد و  يور  ص )  ) مرکا لوسر  تافو  زا  سپ 

دوخ هب  راکـشآ  یلکـش  مک  مک  ع )  ) داجـس ماـما  ناـمز  زا  فارحنا  هک  تسا  نیا  تفگ  دـیاب  نونکا  فارحنا  نآ  هراـبرد  هک  یبـلطم  اـما 
مه دوب ، هدش  حرطم  لمع  حطس  رد  مه  نارادمامز ، فرط  زا  هک  تاملک  اهراعـش و  حطـس  رد  هکلب  نومـضم  هبنج  زا  طقف  هن  اما  تفرگ .

یلمع يرظن و  تهج  زا  تموکح ، ياهیتشز  تیهام و  ع ،)  ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  نارادمامز  لاح  تیعقاو  ذیفنت  نداد و  خوسر  رد 
. دیدرگ نایامن  دندوب ، هدرک  كرد  ار  ع )  ) ناماما تیعقاو  کنیا  هک  یمدرم  يارب 

زا شیپ  لاـس  هس  وا  دوب . ناـمزمه  دوب  هداد  يور  ع )  ) نینمؤملا ریما  شراوـگرزب  دـج  راـگزور  رد  هک  اـهالب  اـهتنحم و  همه  اـب  ع )  ) ماـما
ع)  ) یلع ماما  تداهش 

ماما اب  سپ  ناز  دوب و  يراتفرگ  قرغ  لمج  گنج  داهج  طخ  رد  ع )  ) ناـنمؤم ریما  شدـج  دوشگ ، هدـید  ناـهج  هب  یتقو  دـیدرگ . دـلوتم 
. تسیزیم وا  ناوارف  ياهیراتفرگ  رد  تنحم و  رد  ع )  ) نسح

نایرکـشل هک  تفرگ  الاب  یتقو  وا  جـنر  تنحم و  تفرگ . رارق  اهیراتفرگ  يورایور  لقتـسم  روط  هب  دوخ  ات  درک  یط  ار  اهجنر  نیا  همه  وا 
هک تفریم  نآ  راظتنا  هک  دوب  ییاج  دجسم  نآ  دنتسب . دجسم  رد  ار  شیوخ  ياهبـسا  دندش و  هللا  لوسر  دجـسم  دراو  هنیدم  رد  هیما  ینب 

ع)  ) ماما نآ  دهع  رد  سدقم  ناکم  نآ  سکع ، رب  اما  دبای ، راشتنا  ناهج  رسارس  رد  اجنآ  زا  بتکم ، راکفا  تلاسر و  بتکم 
ار وا  دجـسم  مرکا و  لوسر  سدـقم  نفدـم  تمرح  دـندنارذگ و  دـح  زا  ار  ییاورپ  یب  زین  ناـنآ  داـتفا و  هیما  ینب  فرحنم  هاپـس  تسد  هب 

. دندومن کته 
هتـشذگ ع )  ) راوگرزب ماـما  نآ  رب  هک  درک  روصت  یناـمز  نیرتدـب  نیرتراوشد و  تسیزیم  نآ  رد  داجـس  ماـما  هک  ار  ناـمز  نآ  ناوت  یم 
شیامزآ دروم  ع )  ) نایاوشیپ رگید  زا  شیب  ماگنه  نآ  رد  ع )  ) ماما دـنکیم و  مسجم  نامز  رد  ار  فارحنا  جوا  راگزور ، نآ  زاـغآ  تسا .

. تفرگ رارق 
ندرک زیوآ  قلح  و  ماقتنا ، هنیک و  يور  زا  اهدسج  ندرک  هلثم  هچ ، تفریم . راک  هب  شکاشک  نآ  رد  هک  دوب  ياهلیسو  نیرت  هداس  نتـشک ،
نخس نآ  زا  هشیمه  هک  دوب  ییاهزیچ  هلمج  زا  یندب  نوگانوگ  ياههجنکش  دندیربیم و  ار  اهاپ  اهتسد و  دوب . لومعم  رایـسب  ناتخرد ، زا 

. تفریم
هب ار  نانآ  ترفن  هنیک و  درک و  بلج  ناش  يراکهانگ  هب  ار  مدرم  هجوت  البرک  رد  نآ  زیمآ  هعجاف  نایاپ  و  ع )  ) ماما نآ  راوگرزب  ردپ  مایق 

. تخیگنارب هیما  ینب 
نآ زا  ناناملسم  زا  يرایسب  هک  مینیبیم  مینکیم و  هدهاشم  مالـسا  تلم  رد  اراکـشآ  وا  تداهـش  و  ع )  ) نیـسح مایق  زا  سپ  ار  بلطم  نیا 

هجیتن و دـیدرگ . نوزفا  زور  هیما  ینب  هب  شترفن  هنیک و  دـمآ و  رد  تکرحب  نایوما  ریفکت  تهج  رد  تلم  دـندرک و  هاـنگ  ساـسحا  هعقاو 
. داد يور  زین  مایق  دوب و  مایق »  » نانآ هنیک  نتفرگ  لد  رد  هیما و  ینب  ریفکت  یعیبط  ریبعت 

دنرود مالسا  زا  هزادنا  هچ  ات  نایوما  هک  دندرکیمن  كرد  زونه  مدرم  اریز  یلقعت . هن  تشاد  یفطاع  ببـس  داد ، يور  هک  ییاهمایق  رتشیب 
(. 1)
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تخورفایم رب  مدرم  لد  رد  ار  هانگ  ساسحا  داجس  ماما 

ندنار شیپ  يارب  درک و  یگداتسیا  یبوخب  نآ  رد  دوب و  تبثم  یعـضوم  يراکهانگ ، ساسحا  ینعی  ینعم ، نیرد  ع )  ) داجـس ماما  عضوم 
یگدیسر يارب  ار  نآ  درک و  هدافتسا  یناور  لماع  ساسحا و  نیزا  نانآ ، اب  ییوج  هزرابم  ندوزفا  هیما و  ینب  زا  ترفن  يوس  هب  ناناملـسم 

رب دزاس و  رو  هلعـش  ار  هانگ  ساسحا  نیا  دیـشوک ، ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  تشاد . بوسحم  مهم  یلماع  يوما ، نارادـمامز  باسح  هب 
: تفگ هفوک  مدرم  زا  هوبنا  یهورگ  هب  سپ  دیازفیب . نآ  بیهم 

دیدرک قاثیم  دیتسب و  نامیپ  وا  اب  ناج  لد و  زا  دیتخاب ؟ گنزین  وا  اب  دیتشون و  همان  مردپ  هب  هک  دینادیم  ایآ  يادـخ ، هب  ار  امـش  مدرم  يا  »
، دیتسکـش ارم  تمرح  دیتشک و  ارم  نادناخ  دیوگب  امـش  هب  ص )  ) هللا لوسر  یتقو  داب …  هدیرب  ناتتـسد  دیتشک ؟ ار  وا  امادیدومن  تعیب  و 

(. 2 « ) تسیرگن دیهاوخ  وا  هب  یمشچ  هچ  اب  دیتسین  نم  تما  زا  سپ ،
ره تسناوت  ع )  ) ماما دـناریم . ولج  هب  مئاد  یهاوخ ، ماقتنا  شروش و  يارب  ار  مدرم  هک  رو ، هلعـش  هتـسویپ  دوب  یلماع  هاـنگ ، ساـسحا  نیا 
ورف هن  هلعـش ، نآ  و  تفرگیم ، رـس  زا  ار  راک  نیا  هتـسویپ  دزیگنارب و  نایوما  دـض  رب  بالقنا  هب  ار  مدرم  دـمآیم ، تسد  هب  یتصرف  تقو 

(. 3  ) دشیم شوماخ  هن  تسشنیم 
رارق دیدش  تبقارم  ریز  ار  وا  ياهراک  و  ع )  ) داجـس ماما  ياهـشبنج  ات  تشاداو  ار  هیما  ینب  بارطـضا ، شروش و  زا  زیربل  مارآ و  انوج  نآ 

. دوب نآ  فده  هیما  ینب  فرحنم  تموکح  راچان  هک  دشیم  ریسفت  ون  یشروش  هب  دزیم  رس  وزا  هک  یتکرح  رهو  دنهد 
وربور ناوتب  راوشد ، رایسب  طیارش  طیحم و  نآ  اب  ات  تفاییم  ون  یشور  هار و  یتسیاب  ع )  ) ماما برطـضم ، مارآان و  طیحم  نآ  هاگرذگ  زا 
تحت ار  فرحنم  نامکاح  همانرب  طایتحا ، اب  تعیرـش ، زا  ینابیتشپ  يارب  و  تشاد ، تما  هب  تبـسن  هک  یتیلوئـسم  تلع  هب  راچان ، سپ  دش .

. دهد رارق  هجوت  دروم  دشیم ، حرط  وزا  ماقتنا  يارب  دوب و  هتخیمآ  سرت  میب و  اب  هک  ار  اهنآ  دیدش  تبقارم  دهد و  رارق  رظن 
. درب راکب  مه  رایسب  درب و  راک  هب  ار  اعد  بولسا  ببس ، نیا  هب  ع )  ) ماما

. تسا زیربل  تما  يانب  يزیر  یپ  غیلبت و  میهاـفم  زا  دـنکیم و  ریـسفت  ار  وا  رـصع  ياهدادـیور  هک  تسا  یناـعم  یعون  ياراد  وا  ياـهاعد 
زا رتدیدش  اهراتفگ  نآ  میهافم  عقاو  رد  هچ  رگا  دـشوپن . یبالقنا  تنوشخ  هماج  رد  ار  دوخ  ءارآ  نانخـس و  دـیاب  هک  دـید  ماما  نیا  ربانب  »

. تسا رایب  میقتسم  کیرحت  تاراشا و  هماج  رد  ار  نآ  ریباعت  وا  دوب . شروش  تنوشخ و 
رد شنانخـس  سپ  تسا ، هدیدرگ  كورتم  هداد و  تسد  زا  اردوخ  تمرح  نآ ، ياهـشور  اههار و  مالـسا و  تایرظن  هک  درک  هدـهاشم  وا 

(. 4 « ) دیناجنگ تساوخیم  هک  مایق  هب  کیرحت  شروش و  زا  هچ  ره  نآ ، رد  تفرگ و  لکش  اعد  تیاکش و  تروص 

تما نایم  رد  ع )  ) ماما شقن 

. دیدرگ وربور  دوخ  ناوریپ  تما و  اب  یلمع ، هار  ود  زا  ع )  ) داجس ماما 
نآ ناربج  ندوب  يرورـض  هانگ و  هب  ناشـساسحا  نتخیگنارب  نتخاس و  زکرمتم  ناملـسم و  دارفا  یبالقنا  نادجو  نتخیگنارب  هار  یکی   - 1

. دوب هانگ 
لباـقم رد  ار  یناـسنا  تمارک  یمالـسا و  تیـصخش  دـنک و  ظـفح  نتخیر  ورف  زا  ار  یمالـسا  هدارا  نادـجو و  ژد  هک  دیـشوک  ماـما   158!

یناملـسم ره  دومرفیم و  رداص  یمومع  ياههیمالعا  ع )  ) ماما هک  مینیبیم  يور  نیزا  دراد . هاگن  یگیامورف  لزنت و  زا  فرحنم ، نامکاح 
هک یماگنه  تفگیم . ساپس  ار  وا  درکیم و  لابقتـسا  یمرگ  هب  وزا  دوتـسیم و  دزیم ، تسد  شروش  هب  فرحنم  نارادمامز  هیلع  هک  ار 
هب طقف  هک  یلک  ینخـس  اب  ماما  دنک ، هرواشم  ع )  ) وا اب  راتخم  مایق  بابرد  ات  دـمآ  ع )  ) ماما دزن  یفقث  راتخم  هداتـسرف  اب  هفینح  نب  دـمحم 
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تشادیم او  ار  مدرم  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ناناملسم و  همه  لماش  وا  نانخـس  تفریذپ . ار  هیفنح  دمحم  ياضاقت  تشادن ، صاصتخا  راتخم 
. دنتسیاب نآ  فرحنم  نارادمامز  هیما و  ینب  متس  يورایور 

هـسردم سـسؤم  نیمود  تقیقح  رد  ع )  ) نیـسح نب  یلع  دوب . تما  یناور  یتدیقع و  یهاگآ  يرکف و  همانرب  هیهت  هار  زا  مود ، قیرط   - 2
ناگدنزاس شنادرگاش ، اهدعب  دندشیم و  عمج  يو  نوماریپ  رد  اجنآ و  رد  بالط  دوب و  وا  هسردم  دجسم ، هناخ و  دوب . یمالـسا  گرزب 

(. 5  ) دندیدرگ یمالسا  بدا  يراذگنوناق و  رکفت و  نادرم  دندش و  یمالسا  ندمت 
. دومرف مایق  نوگانوگ  نونف  مولع و  رد  دوخ  ثیداحا  نایوار  نادنمشناد و  رب  ندوزفا  يارب  تیمها  رپ  ینارود  رد  ع )  ) ماما

لیاضف لوصا  یقالخا و  دعاوق  عضو  اب  هک  تسا  يرکف  ياهتورث  زا  رثا  نیا  تسوا . راثآ  زا  تسا  دـمحم  لآ  لیجنا  هک  هیداجـس  هفیحص 
شزرا تمارک و  هک  ار  يرکف  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  ع ،)  ) نیـسح نب  یلع  ماما  تسا . زیامتم  راـثآ  ریاـس  زا  نآ  ریغ  دـیحوت و  مولع  و 

دروم رد   159 ناس ! نآ  مه  تفگیم . خساپ  مالسا ، یقیقح  هدنیامن  ناونع  هب  ار ، فرحنم  ياهیربهر  درکیم و  دیدهت  ار  یمالـسا  تلود 
یلع دنامزاب ، حطس  نامه  رد  همان  هب  نتفگ  خساپ  زا  هفیلخ  یتقو  دوب ، هدرک  داجیا  ناورم  نب  کلملا  دبع  هب  مور  رـصیق  همان  هک  یلکـشم 

ع)  ) نیسح نب 
وربور نآ  اب  تلود  هک  یتالکـشم  هب  هجوت  اـب  تشاد و  هاـگن  ظوفحم  ار  مالـسا  تبیه  هک  تفگ  خـساپ  یلکـش  هب  درک و  رپ  ار  ءـالخ  نا 

. تفرگ رظن  رد  ار  مالسا  يالاو  تحلصم  دوب ، هدیدرگ  نآ  راچد  هک  ینارحب  دوب و  هدیدرگ 
هب هک  دوب  یعـضوم  دوب ، هدـش  هطاحا  نانمـشد  فرط  زا  یتدـیقع  يدام و  ثیح  زا  هک  یمالـسا  هعماج  لابق  رد  نایاوشیپ  عضوم  نیا  ربانب 

نداد هولج  عورـشم  يارب  ار  ماما  دییات  ددرگ و  فارحنا  راچد  نآ  زا  تموکح  ادابم  دیدرگیم  دییات  تموکح  مولعمان ، راکـشآ و  ان  روط 
تفرگیم و رظن  رد  ار  مالسا  يالاو  حلاصم  هشیمه  ماما  هک  نیا  بلطم  هصالخ  دنک . دادملق  ینوناق  زوجم  دنادرگ و  یعرـش  سابل  دوخ ،
زا دـنهدن و  هولج  دوخ  ندوب  عورـشم  لیلد  ار  ماما  تیانع  تقو ، ماکح  هک  تشاد  هجوت  و  دومرفیم ، تدـعاسم  تموکح  هب  رظن ، نآ  زا 

. دنبیرفن ار  مدرم  هار  نیا 
اب اریز  دـشیم . لمع  ناهنپ  هب  ای  تفاییم  شرتسگ  دـیدرگیم ، وربور  نآ  اـب  هک  یطیارـش  بسح  رب  ع )  ) ماـما ياـهتیلاعف  هک  دوب  ور  نیزا 

. تشاد سکع  بسانت  نآ ، یناوتان  مکاح و  هاگتسد  راشف 

ع)  ) ماما هرابرد  اطخ  تاروصت 

رد هک  يراتشک  زا  سپ  ع )  ) نیـسح نادنزرف  زا  هیماما  هعیـش  نایاوشیپ  هک : تسا  عیاش  اطخ ، روصت  نیا  ناخروم  زا  یـضعب  دزن  هک  اغیرد 
(«. 6  ) دنتخادرپ ایند  زا  عاطقنا  تدابع و  داشرا و  هب  دنتفرگ و  هرانک  تسایس  زا  داد ، يور  البرک 

ع)  ) نایاوشیپ نیا  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  نانیا  دـناهدوب . شکمتـس  مولظم و  یمدرم  هعیـش  نایاوشیپ  هک  دـناهدرک  نامگ  اطخب  زین  یخرب  و 
عاونا يربهر ، زا  ندش  رود  ببس  هب  نایاوشیپ  دراد و  رارقا  نانآ  ندیزگ  يرود  نیا  هب  تما  دناهتسجیم و  يرود  يربهر  زکرم  زا  مولظم ،

(. 7  ) دناهدیشچیم ار  اههجنکش  اهتیمورحم و 
لیلد یمالـسا  یموـمع  یناگدـنز  زا  ار  وا  نتـسج  يرود  دـننکیم و  دانتـسا  ع )  ) داجـس ماـما  یناگدـنز  خـیرات  هب  دوـخ ، هتفگ  نـیا  رب  و 

. دننادیم دوخ  رظن  تجح  تسایس ، راک  رد  يربهر  زا  اروا  يرهاظ  ییادج  دندروآیم و 
مدـع هک  تسا  هدـش  نشور  ینعم  نیا  نانآ  يارب  هک  تسنیا  تسا  هدـش  ناخروم  ریگنماد  هک  اطخ  تاروصت  نیا  ببـس  هک  تسا  یهیدـب 

زا نانآ  يراددوخ  يانعم  هب  يرگید ، هب  یـسایس  يربهر  هبنج  ضیوفت  و  زور ، تموکح  عضو  دـض  رب  هناحلـسم  ماـیق  هب  ناـیاوشیپ  مادـقا 
. ددرگیمن قالطا  هناحلسم  لمع  هب  زج  يربهر  هک  دناهدیبسچ  ار  ینعم  نیمه  ناراگن ، خیرات  تسا . هدوب  يربهر 
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تردق نتفرگ  تسد  رد  اهنت  دوشن ، ینابیتشپ  هاگآ  یمدرم و  ياههاگیاپ  فرط  زا  یتقو  ات  هک  تشاد  نامیا  رما  نیا  هب  ع )  ) داجـس ماما  اما 
هاگآ تردـق  نیا  ياهفدـه  هب  دـیاب  زین  یمدرم  ياههاگیاپ  تسین . یفاک  یمالـسا  عامتجا  يزاس  نوگرگد  لمع  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب 
ریسفت مدرم  هدوت  يارب  ار  نآ  عضاوم  دننک و  تکرح  نآ  زا  تیامح  هار  رد  و  دنشاب ، هتـشاد  نامیا  تموکح  رد  وا  ياههیرظن  هب  دنـشاب و 

(. 8  ) دنتسیاب تردق  يراوتسا و  اب  اهدابدنت  ربارب  رد  دنیامن و 
تیاکـش دننک  ینابیتشپ  وزا  صالخا  یهاگآ و  اب  هک  یمدرم  هاگیاپ  نینچ  نتـشادن  تلع  هب  تشادن و  ار  تارودـقم  نیا  ع )  ) داجـس ماما 

. دومرفیم
: دیامرف یمو  دنکیم  نایب  ام  يارب  قیقد  بلاج و  یلیلحت  رد  ار  تیعقاو  نیا  ماما 

ربارب رد  مدرم  زا  ندیبلط  يرای  تهج  زا  ار  دوخ  یگدنامرد  متـسیرگن و  شیوخ  یناوتان  هب  راگزور  راوگان  ياهدـماشیپ  رد  اراگدرورپ ، »
(. 9 « ) مدرک رظن  دنتشاد ، ینمشد  نم  اب  هک  یناسک  يرایسب  ربارب  رد  دوخ  ییاهنت  هب  مدید و  دنتشاد  نم  اب  گنج  دصق  هک  یناسک 

ار نانآ  رب  نتسج  يزوریپ  طیارش  تسا و  هدرک  نییعت  شیوخ  نانمـشد  زا  یهاگآ  اب  ار  دوخ  عضوم  ع )  ) ماما هک  مینکیم  هدهاشم  کنیا 
. تسا هدومرف  نایب 

زا ات  ددرگ  لقتنم  یمظنم  ذـفان و  يورین  رب  دوخ  یناوتان  ییاهنت و  زا  ات  دوب  ینتبم  هاگآ  هدوت  نارای و  دوجو  رب  ع )  ) ماـما دزن  يزوریپ  هچ ،
. دشاب اناوت  دوب  هدرک  بجاو  مالسا  هچنآ  رب  اههاگیاپ  نآ  لمع  يربهر ، يورین  یمدرم و  هاگآ  ياههاگیاپ  ذوفن  لالخ 

: دیامرفیم نایب  هنوگنیدب  ار  ینعم  نیا  ع )  ) ماما
هن دنتـشاد  تیمک  هن  هک  یفطاـع  دارفا  هدـع  نآ  هک  دوـب  نیا  نتـسج  يزوریپ  طیارـش  سپ   … ناـسک » رایـسب  ربارب  رد  دوـخ  ییاـهنت  هـب  »

هیاس رد  هتفراو  تردق و  یب  ياهلـسن  هک  نآ  زا  سپ  صوصخب  دنـشاب . تیفیک  ياراد  هک  دندرگ  لیدبت  هاگآ  مدرم  يدادـعت  هب  تیفیک ،
هکلب دیدرگیمن . رـسیم  گرزب  یفدـه  يارب  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  یعیـش  شبنج  نتفرگ  تسد  رد  دـندوب ، هدـمآ  دوجو  هب  فارحنا 

تموکح هنیمز  رد  وا  هماـنرب  زا  دنـشاب و  هتـشاد  ناـمیا  ماـما  ياهفدـه  هب  هک  دوب  فقوتم  یتدـیقع  هاپـس  ندرک  هداـمآ  رب  رما  نآ  زا  شیپ 
«. دنیامن تسارح  دشیم  لصاح  تما  يارب  هک  ییاهدرواتسد  زا  دننک و  ینابیتشپ 

هک تسا  يرظن  دندیرب ، ایند  زا  دنتـسج و  هرانک  تسایـس  زا  هک  دنیوگیم  ع )  ) نیـسح نادـنزرف  زا  تیب  لها  نایاوشیپ و  هرابرد  هچنآ  اما 
. دیامنیم یفن  دنکیم و  بیذکت  دنتشاد ، هدهع  رب  هک  تسا  یتبثم  لاعف و  تکرش  هدنهد  ناشن  اپارس  هک  ار  ع )  ) ناماما یناگدنز  تیعقاو 

دوس نآ  زا  بتکم  لوط  همه  رد  دـندوب و  هدرتسگ  یطیحم  ياراد  هک  اههدوت  يربهر  تما و  هب  ع )  ) داجـس ماما  ياهیگتـسبلد  نیزا  سپ ،
یناسک دوب . هدماین  تسد  هب  ص )  ) هللا لوسر  اب  نتشاد  تبـسن  ساسا  رب  افرـص  ای  یناهگان  ع )  ) ماما يربهر  هک  دوشیم  مولعم  دنتـسجیم ،

، تما لابق  رد  ماما  هک  دوب  یتبثم  شقن  تمس و  نیا  ضیوفت  ساسا  رب  يربهر  هکلب  دندوب ، رایسب  دنتشاد  تبـسن  ص )  ) مرکا لوسر  اب  هک 
. تشاد هدهع  رب  دندوب  هتشاد  هاگن  رود  تموکح  زکرم  زا  ار  وا  هکنآ  دوجو  اب 

هکنآ یب  تسا و  هدرواین  تسد  هب  ناگیار  هب  ار  یتما  يربهر  يدرف  چیه  دراپسیمن و  یسک  تسد  هب  ناگیار  ار  يربهر  ابلاغ  تما  يرآ ،
تالکـشم و لح  رد  دـنکیم و  كرد  ار  ینعم  نیا  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  تما  تسا و  هتفاین  تسد  تما  بولق  رب  دـیاشگب  مرک  تسد 

. دریگیم رارق  تما  هدافتسا  دروم  بتکم ، يرادهاگن 
: تسا نینچ  نآ  علطم  هک  درک  میظنت  ياهدیصق  ع )  ) نیدباعلا نیز  نیسح  نب  یلع  هرابرد  هنیمز  نیا  رد  قدزرف  مینیب  یم 

ُهَتَأْطَو ُءاَحْطَْبلا  ُفِْرعَت  يِذَّلا  وه  »
« مَرَْحلا َو  ُلِْحلا  َو  ُُهفِْرعی  ُتیَْبلا  َو 

(. 10  ) دنهاگآ وا  لاح  هب  مرح  لح و  زین  ادخ ، هناخ  دسانشیم و  ار  وا  ياهماگ  هکم  نیمزرس  هک  سک  نآ  کنیا 
هار دوب  هفیلخ  هک  ماشه  يارب  جـح  مسوم  رد  تما  هوبنا  تیعمج  نایم  رد  تسناوتن  تنطلـس  ییاورناـمرف و  تبیه  هنوگچ  مینیبیم ، کـنیا 
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قرب دننام  هک  دـنک  بلج  دوخب  نانچ  ار  میظع  ياههدوت  تسناوت  تیب  لها  زا  ربهر  مد  نامه  اما  دـبای . تسد  دوسالا  رجح  هب  ات  دـیاشگب 
. دنیاشگب هار  دوسالا  رجح  لباقم  رد  ع )  ) وا مدقم  يارب  ناگدز 

هک دنکیم  تباث  دنتـسیزیم ، نآ  رد  بتکم  طخ  لوط  رد  تیب  لها  زا  ینایاوشیپ  هک  ياهدوت  يربهر  يارب  رهاظم ، اهدادـیور و  نیا  همه 
رگید فرط  زا  تسا . هدوب  هنـالاعف  بتکم ، تیاـمح  رد  ناـنآ  يربـهر  نارود  رد  تما  ساـسحا  تسا و  هدوـب  یتاـبثا  شور  ناـنآ ، شور 

اب ات  تشاذگ  او  یبالقنا  نیملسم  هیلک  هب  هارمگ  فرحنم و  نامکاح  دض  رب  میقتسم  تروص  هبار  هناحلـسم  مایق  ع ،)  ) داجـس ماما  مینیبیم 
. دننک ظفح  يدوبان  طوقس و  رطخ  زا  ار  یمالسا  هدارا  یمالسا و  نادجو  دوخ  يراکادف 

ار نانآ  ناناملسم ، همه  هب  باطخ  هنامیمص ، مرگ و  زیمآ و  ساپس  ینانخـس  اب  تخاس و  هاگآ  ار  مدرم  مومع  ع )  ) ماما هک  دوب  يور  نیزا 
طوقـس تیـصخش و  لزانت  زا  هارمگ  ماکح  لباقم  رد  ار  مالـسا  تما  دـنریذپب و  هیما  ینب  دـض  رب  ار  یبالقنا  راک  تیلوئـسم  ات  تخیگنارب 

. دنرادب ظوفحم  یناسنا  تمارک 
یناسک هب  ار  مایق  راک  هک  درک  هدنـسب  نیا  هب  دومرف و  ییوج  هرانک  ددرگ ، نآ  راد  هدـهع  امیقتـسم  هک  یتروص  هب  یبالقنا  هبنج  زا  ماـما ،

يراددوخ يربهر  زا  یـسایس ، هبنج  رد  اما  دـنک . راک  مرگ  تینهت ، ساپـس و  اب  ار  نانآ  دـنزیخ و  یمرب  ياـپ  رب  دروم  نیرد  هک  دراذـگاو 
تسیز نآ  یط  رد  ماما  ره  هک  یعامتجا  طیارش  هک  تسا  یسایس  لمع  لکش  فالتخا  بلطم ، نیا  درواین . يور  تدابع  هب  اهنت  دومرفن و 
دودحم ار  وا  یـسایس  راک  لکـش  درکیم ، تسیز  نآ  رد  ماما  ره  هک  یعامتجا  عضو  رگید ، ترابع  هب  دزاسیم . دودحم  ار  نآ  دـنکیم ،

زین یلمع  هبنج  زا  تسا  هابتـشا  هکنیا  دوجو  اـب  تسا ، هدـش  عیاـش  ناـخروم  زا  یـضعب  ناـبز  رب  هک  يراـکفا  تاروصت و  نیا  تخاـسیم .
تـما و تالکـشم ، زا  ییوـج  يرود  بـلط و  اوزنا  ياـههیحور  فاـب و  یفنم  ناـسنا  يارب  تـقیقح  رد  اریز  دـیآیم . باـسح  هـب  يرطخ 

(11 . ) تسا دنیاشوخ  ینعم  نیا  تما ، يربهر  ياههنیمز 
نارکفتم زا  یضعب  دناهدوب و  نیشن  هشوگ  یسایس  رظن  زا  نایاوشیپ  هک  دناهتفگ  دناهدرک و  عیاش  ناخروم  زا  یضعب  ار  طلغ  رکف  زرط  نیا 

ع)  ) نایاوشیپ وریپ  یسایس ، ياهتیلاعف  كرت  رد  هک  دناهداد  رارق  بطاخم  ار  نیدتم  مدرم  زین  نید  ءاملع  و 
(12 «. ) تسا نیابتم  مالسا  نیا  تعیبط  اب  یسایس ، هبنج  هب  لاغتشا  اریز ، دنشاب .

لـصفنم یتروص  هب  یحور  عیـشت  هبرجت  هشیدنا  ندمآ  دوجو  هب  زا  دعب  رگم  دماین  دوجو  هب  نایاوشیپ  دروم  رد  هدـیقع  رظن و  نیا  عقاو  رد 
هب وا  ناج  لد و  رد  عیـشت  رگخا  دـیدرگ و  تیعقاو  میلـست  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دـشن  داجیا  یعیـش  درف  نهذ  رد  زین  نآ  یـسایس . عیـشت  زا 

نوگرگد همانرب  ماجنا  تما و  نتخاس  رد  یمالسا  يربهر  همادا  يارب  هن  دش ، دودحم  یلکش  هب  لیدبت  وا  لد  رد  عیـشت  دیئارگ . یـشوماخ 
دادیم و نیکـست  ار  شبلق  هدیقع  اهنت  نآ  هک  دیدرگ  لوحتم  ياهدیقع  هب  سپـس  دوب . هدومرف  زاغآ  ص )  ) مرکا لوسر  هک  یگرزب  يزاس 

يربهر و  تسا ، یمالـسا  يربهر  نداد  دـنویپ  يارب  نیعم  تخاـس  یعون  تسا ، نآ  تیعقاو  هک  ناـس  نآ  عیـشت ، دیـشخبیم  شمارآ  وا  هب 
، دـیامرف لماک  مالـسا ، ساسا  رب  ار  تما  يانب  ات  دومرف  زاغآ  ص )  ) مرکا لوسر  هک  يزاس  نوگرگد  لمع  نتفرگ  تسد  رد  زج  یمالـسا 

. درادن رگید  يانعم 
تـسد مالـسا  عیـشت و  زا  هک  میریذپب  هکنیا  رگم  دنتـشادرب  تسد  یـسایس  هبنج  زا  ع )  ) نایاوشیپ هک  درک  روصت  نینچ  تسین  نکمم  سپ 

(13 . ) دنشاب هتشادرب 
رد ار  دوخ  تیلوئـسم  هتـسویپ  دـنزاس  رود  تموکح  هنیمز  زا  ار  ناـنآ  اـت  دـندرکیم  نانمـشد  هک  ییاـه  هئطوـت  دوـجو  اـب  ع )  ) ناـیاوشیپ

اـهرایعم و يداـبم و  زا  ندـش  ادـج  فارحنا و  هطرو  رد  نداـتفا  ورف  زا  نآ  نتـشاد  هاـگن  نوـصم  یمالـسا و  هبرجت  بـتکم و  يرادـهاگن 
، دادیم میب  يدوبان  هطرو  رد  نداتفا  ورف  رطخ  زا  تفاییم و  تدش  فارحنا  تقو  ره  دندرکیم و  لمحت  لماک  ياهنوگ  هب  نآ  ياهـشزرا 

دمآیم راتفرگ  یلکشم  يانگنت  رد  یتدیقع  یمالسا و  هبرجت  هاگ  ره  و  دندیـشیدنایم ، مزال  ياهریبدت  ثداوح  نآ  دض  رب  ع )  ) نایاوشیپ
ار وا  هک  ییاهرطخ  زا  تما  ظفح  لح و  هار  نداد  ناشن  هب  ناماما  دـشیم ، ناوتان  نآ  نامرد  زا  یتیاـفکیب  مکح  هب  فرحنم  ياـهیربهر  و 
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. دندومرفیم تردابم  درکیم  دیدهت 

مود هلحرم 

هراشا

تفـص هک  ياهدوت  ینعی  هعیـش  هدوت  يارب  یلیـصفت  صوصخم و  بوچ  راهچ  يدـنب  زرم  زاربا و  اب  ع )  ) نایاوشیپ شـشوک  هلحرم ، نیرد 
. دیدرگ روصقم  تسا  مالسا  یقیقح  طخ  هدنرادهاگن  نمؤم و  هدوت  نانآ ،

مدرم همه  يارب  ار  عیـشت  بوچ  راهچ  نیتسخن ، هلحرم  ناـیاوشیپ  راـگزور  رد  هک  دوبن  یتاـعالطا  یلیـصفت ، صوصخم  بوچ  راـهچ  نیا 
. دننادرگ وربور  فارحنا  همدص  اب  هک  دوب  نیا  نیتسخن  هلحرم  نایاوشیپ  یساسا  تیلاعف  دزاس . صخشم 

حور دـنراد و  هاـگن  دـنادرگ ، تـشز  ار  نآ  ياوـتحم  هـک  یفیرحت  چـیه  نودـب  تعیرـش ، ناوـنع  هـب  ار  نآ  دـننک و  تیاـمح  ار  مالـسا  و 
. دننادرگزاب وا  هب  دوب  هداد  تسد  زا  ص )  ) هللا لوسر  تافو  زا  سپ  فارحنا  ياهلاس  یط  رد  تما  هک  ار  ییوجگنج 

هب دـندوب  هتفای  قیفوت  نآ  رد  نیتسخن  هلحرم  نایاوشیپ  هک  يزیچ  نآ  زا  شیب  هک  دـشیم  هصـالخ  نیا  رد  ناـیاوشیپ  يارب  مود  هلحرم  اـما 
خیرات رد  عیشت  رکف  هک  دناهتشادنپ  نانآ  تسا . اطخ  عیشت ، ندش  رادیدپ  دروم  رد  ناخروم  زا  یـضعب  هشیدنا  دنهدب . زیامتم  لکـش  هعیش 

ات درک  زورب  یعامتجا  ياهدادیور  لالخ  زا  روطتم  روط  هب  جیردت و  هب  عیـشت ، هک  دـناهدیقع  نیا  رب  تسا و  یـضراع  ياهدـیدپ  یمالـسا 
. تفرگ لکش  مالسا  خیرات  رد  دیدرگ و  راکشآ  هلحرم  نیا  زاغآ  رد  ات  دمآ  شیپ  ماگ  هب  ماگ  جیردتب و  نآ  رهاظم  هک  اجنآ 

هب ار  نآ  ساسا  ادخ  لوسر  هک  يوبن  همانرب  رد  دمآ و  دوجو  هب  یمالسا  توعد  ساسا  بوچ  راهچ  رد  دوخ ، حیحـص  لکـش  هب  عیـشت  اما 
. تفای مسجت  داهن ، توعد  هدنیآ  ظفح  يارب  یلاعت  قح  نامرف 

زا يرورـض  ياهجیتن  ناونع  هب  عیـشت  ثداوح . هناخاشامت  رد  یناهگان  یـضراع و  ياهدـیدپ  دـننام  هن  دـمآ  دوجو  هب  نینچنیا  عیـشت  يرآ 
هب دروآ و  دوجو  هب  ار  عیـشت  هک  دوب  یمازلا  مالـسا  يارب  رگید  ترابع  هب  دش . ادـیپ  نآ  یلـصا  طیارـش  اهزاین و  توعد و  نیوکت  تعیبط 

یبالقنا ومن  شرورپ و  وا ، نانیـشناج  وا و  تسد  اب  دنک و  هدامآ  ار  دوخ  زا  دعب  ربهر  هک  دوب  بجاو  ار  مالـسا  نیتسخن  ربهر  رگید  يانعم 
. دهد همادا  ار  مالسا 

رد هچنآ  مالـسا و  ياههتـساوخ  اب  اما  تشاد . دوجو  ینوگاـنوگ  نآ ، نیوکت  بیکرت و  ییوراـیور و  رد  ناـیاوشیپ  يزیر  هماـنرب  رد  يرآ 
. تشاد قفاوت  دوب ، نآ  مزلتسم  لحارم  همه 

بوچ راهچ  نیا  ات  دندرب  راک  هب  ار  دوخ  یعاسم  مالسلا ، مهیلع  مظاک  ترـضح  قداص و  ترـضح  رقاب و  ترـضح  هلحرم ، نیا  نایاوشیپ 
. دنهد هئارا  ار  نکمم  همانرب  نیرتهب  یعامتجا ، قیقد  طیارش  لالخ  زا  دنراد و  زاربا  هعیش  هدوت  يارب  ار  یلیصفت 

اهتشون یپ 

. نیدلا سمش  يدهم  دمحم  زا  ع )  ) نیسح مایق   - 1
.323 هعیشلا ص 321 -  نایعا   - 2

(. ع  ) نیسح مایق   - 3
. لهالا دیس  نیدباعلا -  نیز   - 4

ص 660. ۀعوسوملا -   - 5
. ردص تیالو -  رد  ثحب   - 6

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 829 

http://www.ghaemiyeh.com


. نایاوشیپ شقن   - 7
. ردص تیالو -  رد  ثحب   - 8

. همئا شقن   - 9
ناناملـسم زج  هک  هدنام ) هکم  هب  رتشیب  ای  گنـسرف  کی  هلـصاف  هب  یعاعـش   ) دـنیوگ مرح  نآ  هب  هک  تسا  ياهقطنم  همظعم  هکم  رد   - 10

درک و ریگتـسد  ناوتیمن  درب  هانپ  اجنآ  هب  هک  ار  یمرجم  هک  تسا  نیا  یکی  تسا و  یماـکحا  ياراد  مرح  درادـن . هار  اـجنآ  هب  سکچیه 
نآ دشاب  مرح  زا  نوریب  هک  اج  ره  تسین و  زیاج  مرح  دیص  يراب  درب . نیب  زا  هقطنم  نآ  رد  ناوتیمن  ار  يذوم  تاناویح  زج  یناویح  چیه 

م) . ) تساور اجنآ  رد  تسین  اور  مرح  رد  هک  یلامعا  دنیوگ و  لح »  » ار
. نایاوشیپ شقن   - 11

. فرشا فجن  رد  دیعس  يدهم  قداص  رتکد  يوگتفگ  هب  هراشا   - 12
. ردص تیالو -  رد  ثحب   - 13

نایاوشیپ نخس  هریس و 

باتک تاصخشم 

 - 1331 یلع ، دمحم  اشوک ، هسانشرس :
فیلات و ثیدـح /  لهچ  موصعم  ره  زا  و  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم هدراهچ  یناگدـنز  ناـیاوشیپ : نخـس  هریـس و  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 

. اشوک یلعدمحم  همجرت 
.1384 ملح ، مق : رشن : تاصخشم 

360 ص. يرهاظ : تاصخشم 
8  - 19  - 8490  - 964 مود : پاچ  لایر :  30000 لایر ؛  30000 کباش :

.Mohammad Ali Koosha. Attitude and Motto Leaders یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای :
. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای :

(. اپیف  ) 1386 مود : پاچ  تشاددای :
سیونریز تروص  هب  نینچمه  355 ؛  - 358 ص . همانباتک : تشاددای :

. ثیدح لهچ  موصعم  ره  زا  و  مالسلا ) هیلع   ) موصعم هدراهچ  یناگدنز  رگید : ناونع 
همانتشذگرس موصعم - -  هدراهچ  عوضوم :
نرق 14 تانیعبرا - -  عوضوم :

نرق 14 هعیش - -  ثیداحا  عوضوم :
ك9س9 1384  / BP36 هرگنک : يدنب  هدر 

95  / 297 ییوید : يدنب  هدر 
26783 م 84 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر 
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( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

زا شیپ  دـمآ . ایند  هب  هکم  رد  فانمدـبع ، نب  مشاه  نب  بلّطملادـبع  نب  هّللادـبع  دـنزرف  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّـمحم ترـضح 
ات وا  داد . تسد  زا  زین  ار  هنمآ  شردام  هک  تشاد  لاس  شش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دوب . هتشذگرد  هّللادبع  شردپ  تدالو ،
وا رادرک  راتفر و  دیزگ . ینکُس  بلاطوبا  شیومع  هناخ  رد  شّدج  گرم  زا  سپ  دوب و  بلّطملادبع  شّدج  یتسرپرـس  ریز  یگلاس  تشه 

ِناکدوک ِفالخ  رب  وا  تفرگ . ياج  اـهلد  رد  شرهم  هک  تشذـگن  يرید  درک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ناـگمه  رظن  بلاـطوبا ، هناـخ  رد 
هگن زیمت  ار  دوخ  ِتروص  رس و  درکیم و  ّبترم  ار  شیاهوم  نالاسگرزب  دننام  دنتشاد ، هدولآ  ینامـشچ  هدیلوژ و  ییاهوم  هک  شلاسمه 

یگدزباتـش یگچاپتـسد و  اب  تسا ، لافطا  مسر  هک  نانچ  شلاـسمه ، ناـکدوک  دوبن ، صیرح  زگره  یکاروخ  ياـهزیچ  هب  وا  تشادیم .
. درکیم يراددوخ  اذغ  رد  يزرو  صرح  زا  افتکا و  كدنا  ياذغ  هب  وا  یلو  دندوبریم ، رگیدکی  تسد  زا  همقل  یهاگ  دندروخیم و  اذغ 

هاچ رس  هب  تساخیم ، رب  باوخ  زا  هک  نیمه  اهزور  یضعب  دادیم . ناشن  دوخ  زا  شیوخ  ِلاس  ّنس و  ِّدح  زا  شیب  تناتم  لاوحا ، همه  رد 
ساـسحا تفگیم : دـندومنیم ، شتوعد  اذـغ  فرـص  هب  تشاـچ  تقو  هب  نوچ  دیـشونیم و  دـنچ  ياـهعرج  نآ  بآ  زا  تفریم و  مزمز 
شنابرهم يومع  دروآیمن . نابز  هب  نخـس  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  هاگ  چـیه  یلاـسگرزب ، رد  هن  یکدوک و  رد  هن  وا  منکیمن . یگنـسرگ 

اجیب هدنخ  هتـسیاشان و  راک  مدینـشن و  وا  زا  غورد  ياهملک  زگره  نم  دیوگ : ومه  دـیناباوخیم . دوخ  رتسب  رانک  رد  هشیمه  ار  وا  بلاطوبا 
نآ دوب . عضاوتم  لاح  همه  رد  تشادیم و  تسود  ار  ییاهنت  يریگهشوگ و  درکیمن و  تبغر  ناـکدوک  ياـههچیزاب  هب  وا  مدـیدن . وا  زا 

يرادتناما يراوگرزب و  تمظع ، تیصخش ، هک  دوب  رفس  نیمه  رد  درک . یهارمه  ماش ، رفس  رد  ار  بلاطوبا  یگلاس ، هدزیـس  رد  ترـضح 
مدرم نایم  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّمحم درک . جاودزا  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  اب  هک  تشاد  لاس  جنپ  تسیب و  داد . ناشن  ار  دوخ 

بـصن اـب  هک  دوب  لاـس  ّنس و  نیمه  رد  دـندناوخیم . نیما  دّـمحم  ار  وا  همه ، هک  اـجنآ  اـت  تشگ  روهـشم  تقادـص  يرادـتناما و  هب  هکم 
 )= هکم نادرمناوج  نمجنا  رد  تکرـش  اب  درک و  تباـث  ار  شیوخ  ریبدـت  ینادراـک و  یلیاـبق ، بوشآ  هنتف و  زا  يریگولج  دوسـالارجح و 

يویند رهاظم  هب  ییانتعا  یب  یتسرپتب و  كرـش و  زا  زیهرپ  يراکتـسرد و  یکاپ و  دناسر . تابثا  هب  ار  دوخ  یتسود  ناسنا  لوضفلا ) فلح 
دـش و هتخیگنارب  يربمایپ  هب  یگلاس  لهچ  رد  ترـضح  نآ  دوب . هتخاـس  زیاـمتم  نارگید  زا  ًـالماک  ار  وا  شنیرفآ ، ماـظن  رد  ندیـشیدنا  و 

؛» َنیبَْرقالا کَتَریشَع  ْرِْذنَأ  َو   » هیآ مکح  هب  تّدم ، نیا  زا  سپ  دوب . هنایفخم  لاس  هس  ات  شتوعد 
هب توعد  سپـس  درک و  زاغآ  دوخ  ناگتـسب  زا  تخاس و  راکـشآ  ار  شیوخ  تلاسر  هد ،»! رادـشه  ار  دوخ  کیدزن  نادـنواشیوخ  : » ینعی

رازآ هب  دندرک و  زاغآ  ار  وا  اب  تفلاخم  شیرق ، نارس  هک  دوب  اج  نیمه  زا  دناسر . مدرم  ِشوگ  هب  ار  یتسرپتب  كرـش و  زا  زیهرپ  دیحوت و 
ياههجنکـش اهرازآ و  همه  اب  هکم ، رد  لاـس  هدزیـس  تّدـم  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّـمحم ترـضح  دـنتخادرپ . ترـضح  نآ 

غیلبت لاس  هدزیس  زا  سپ  دومنن . ینیـشنبقع  زگره  شیوخ  یهلا  عضاوم  زا  درک و  تمواقم  نانآ ، ناتـسدمه  هکم و  كرـشم  نارادهیامرس 
لاس هد  نیا  یط  رد  هک  دنچ  ره  دش ، مهارف  مالسا  غیلبت  يارب  یبسانم  ًاتبسن  هنیمز  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  دش . ترجه  هب  راچان  هکم ، رد 

ّجح و مسارم  ماجنا  زا  سپ  ترجه ، مهد  لاس  رد  دندرک . داجیا  وا  يارب  يرایسب  ياهتمحازم  دوهی ، لیابق  ناقفانم و  ناکرـشم ، راّفک ، زین 
لاس رفـص  تشه  تسیب و  رد  شیوخ ، گرزب  تلاسر  مامتا  مخ و  ریدـغ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تماـما  غـالبا  هکم و  كرت 

. دومرف تلحر  يرجه ، مهدزای 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هریس  قالخا و 

هک سب  نیمه  ترضح  نآ  تمظع  رد  تسا . ناربمایپ  مامت  رالاس  گرزب و  ناسنا و  نیرتلماک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
وگلا یناسنا  ناونع  هب  ار  وا  دـهدیم و  رارق  باطخ  دروم  یبّنلا » اهیا  ای   » و لوسّرلا » اـهیا  اـی   » ریبعت اـب  ار  وا  دـیجم  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

ییوکین يوگلا  امش  يارب  ادخ  ربمایپ  ] نخس هریس و  رد ] « ؛» ٌۀَنَـسَح ٌةَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  مَکل  َناک  ْدََقل  : » دیامنیم یفّرعم  نایناهج  مامت  يارب 
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ییوکین يوگلا  امش  يارب  ادخ  ربمایپ  ] نخس هریس و  رد ] « ؛» ٌۀَنَـسَح ٌةَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  مَکل  َناک  ْدََقل  : » دیامنیم یفّرعم  نایناهج  مامت  يارب 
ُقلُخ یلََعل  ّکنِإ  : » دیاتـسیم نینچ  ار  وا  شیادـخ  دوب . یناسنا  تـالامک  لـیاضف و  ماـمت  ِعماـج  لـماک و  یقـالخا  ياراد  ّقح  هب  وا  تسا ».

يدوبیم لد  تخـس  وخدنت و  رگا  « ؛» ِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنک  َْولَو  .« » یتسه قالخا  نیرتهب  ياراد  وت  ربمایپ  يا  « ؛» میظَع
نآ میـالم  نیتم و  دروخرب  وکین و  قـالخا  مالـسا ، تفرـشیپ  لـماوع  نیرتـمهم  زا  یکی  ور ، نیا  زا  دـندشیم ». هدـنکارپ  تفارطا  زا  مدرم 
زا ایادخ  : » تفگیم هشیمه  شیاین  ماقم  رد  دنارذگب . تلاطب  هب  ار  شتقو  دـشن  هدـید  زگره  وا  یناگدـنز  لوط  رد  دوب . مدرم  اب  ترـضح 

ار فاـصنا  لدـع و  بناـج  هشیمه  وا  دومنیم . ضیرحت  ندرک  راـک  هب  ار  ناناملـسم  و  مربیم ،». هاـنپ  وـت  هب  ینوـبز  یلبنت و  یگراـکیب و 
تجاجل هلداجم و  یسک  اب  درکیمن و  يریگتخس  هلماعم  رد  هاگ  چیه  دشیمن و  لّسوتم  سیلدت ، غورد و  هب  تراجت  رد  درکیم و  تیاعر 

رد ود  نیا  دومرفیم : تسنادیم و  یگدنز  ماوق  ار  تناما  يادا  راتفگ و  قدص  وا  تخادنایمن . يرگید  ندرگ  هب  ار  دوخ  راک  دومنیمن و 
شقن دیابن  دنتـسه و  ناراکمتـس  ربارب  رد  تمواقم  هب  فّظوم  هعماج ، دارفا  همه  وا  رظن  رد  تسا . هدش  دییأت  دیکأت و  ناربمغیپ  میلاعت  همه 

ار مولظم  ندرک  يراـی  ینعم  دـنتفگ : باحـصا  اـمن ! يراـی  مولظم ، هچ  دـشاب و  ملاـظ  هچ  ار  تردارب  دومرفیم : دنـشاب . هتـشاد  رگاـشامت 
رد ام  هک  اجنآ  زا  یمارگ ! هدـنناوخ  ! دـنک متـس  یـسک  هب  دـناوتن  ات  دـیریگب  ار  شتـسد  دومرف : مینک ؟ يرای  هنوگچ  ار  ملاظ  یلو  میتسناد ،

ًامومع و ار  یهلا  ِناربمایپ  یمیمـص  يامیـس  اجنیا  رد  هک  تسا  بسانم  میربیم ، رـس  هب  تافآ  تاوهـش و  هبلغ  قـالخا و  یهاـبت  راـگزور 
ام رصع  رد  ّقح  هب  هک  میبایب  يدنمهوکـش  دنتـسم و  یخیرات  يولبات  رد  ًاصوصخ  ار  مالـسا  ربمایپ  دّمحم  یناسنا  ِتقیقح  كانبات و  هرهچ 

نافوسلیف و نارصیق ، دهدیم : ناشن  ار  هرهچ  هس  خیرات ، يدُعب  هس  روشنم  تسا . تارضح  نآ  زا  تقیقح  هب  کیدزن  یناسنا  ریوصت  نیرترب 
. ناربمایپ

وترپ ناـشیناشیپ  زا  تسادـیپ ، تردـق  تّهبُا و  زا  رتـشیب  تیمیمـص  تقادـص و  ناـشراتفر  رد  دـنراد ، ینتـشاد  تسود  ییامیـس   » ناربماـیپ
. لوهجم بیغ  زار  نوچمه  اّما  تسا  سوسحم  مد » هدیپس  ِدنخبل   » نوچمه هک  ییوترپ  تساعطاس ، درادیم  هریخ  ار  اهمشچ  هک  يزومرم 

. تفای دنناوتیم  يراوشد  هب  اهغوبن  نیرتهدیچیپ  اّما  دننیبیم  یگداس  هب  ار  نآ  اههاگن  نیرتهداس 
کی قرب  قشع ،»  » کی يامرگ  نوچمه  ار  نآ  تفگـش  زمر  ییانـشور و  امرگ و  دنـساّسح ، زار  اـنعم و  ییاـبیز و  ربارب  رد  هک  ییاـهحور 

رتـسگنماد نینط  ناـشهاگن و  هبذـج  رپ  زار  ناشیامیـس ، زوـمرم  وـترپ  رد  ار  نآ  دـننکیم و  سح  ییاـبیز  ناـهنپ  ادـیپ و  هـفیطل  و  دـیّما » »
سمل دـنباییم و  دـننیبیم ، ناشندرک  یگدـنز  ناشتوکـس و  ناشنخـس ، ناشنتـسشن ، ناشنتفر ، هار  ناشهشیدـنا ، شخبیتسم  رطع  ناشیاوآ ،

. دننکیم
. دنوشیم زیربل  راشرس و  ُرپ ، نآ  زا  دباییم و  نایرج  ناشنورد  رد  ماهلا » ، » یتفگش یناور و  هب  و 

هک مینیبـیم  تفگـش  اـّما  هداـس  ياـههرهچ  نیا  یپ  رد  اـج  همه  هشیمه و  ار  اـهناسنا  مییآرب  خـیرات  هّلق  يدـنلب  رب  هاـگ  ره  هک  تسا  نـیا  و 
هیلع و هللا  یلص   ) دّمحم اّما  دناهدوب ، نینچ  نیا  خیرات  ِگرزب  ناربمایپ  یسیع ، یسوم و  حون ، میهاربا ، دناهتخود ». نانآ  هب  مشچ  هناقشاع  »

نآرق زا  یتایآ  ندناوخ  هب  اهنت  يو  دنتـساخیم  رب  هرجاشم  هب  يو  اب  هک  یناسک  ربارب  رد  « ؟ تسا هنوگچ  تسایبنالامتاخ  هک  ملـس ) هلآ و 
هب ار  نادهاز  نایاسراپ و  شایگدنز ، تخادرپیمن . لدج  هب  درکیم و  نایب  یعیبط  هداس و  یکبـس  اب  ار  شیوخ  هدیقع  ای  درکیم و  افتکا 
رب هک  تشادیم  هنـسرگ  نادـنچ  ار  دوـخ  هاـگ  دوـمزآیم . نآ  رب  ار  شییابیکـش  تشادیم و  تـسود  رایـسب  ار  یگنـسرگ  دروآیم . داـی 
رهِم هب  ار  يدب  درکیم و  تشذگ  نانچ  دندرزآیم  ار  وا  هک  یناسک  ربارب  رد  دهد . فیفخت  یکدنا  ار  نآ  ِرازآ  ات  تسبیم  گنـس  شمکش 

رب هناخ  ماب  زا  مرگ  يرتسکاخ  تشط  يايدوهی  تشذگیم ، هک  ياهچوک  رانک  زا  زور ، ره  تخاسیم . هدنمرش  ار  نانآ  هک  دادیم  خساپ 
هب شسابل  ور و  رس و  ندرک  كاپ  زا  سپ  داتسیآیم و  ياهشوگ  دشیم و  در  یمارآ  هب  دوش ، نیگمشخ  هکنآ  یب  وا  تخیریم و  شرس 

اجنآ زا  هـک  زور  کـی  درکیمن . ضوـع  ار  دوـخ  ریــسم  دـش  دـهاوخ  رارکت  راـک  نـیا  زاـب  تسنادـیم  هـکنآ  اـب  رگید  زور  داـتفایم . هار 
: دنتفگ دماین ! ام  غارس  هب  زورما  ام  قیفر  تفگ : ياهناراوگرزب  دنخبل  اب  دّمحم  دشن ! يربخ  رتسکاخ  تشط  زا  بّجعت  لامک  اب  تشذگیم 

ساسحا ياهناقداص  ّتبحم  تیمیمص و  نانچ  دوب  هدمآ  شتدایع  هب  هک  دّمحم  هرهچ  رد  رامیب  تفر . شتدایع  هب  دیاب  تفگ : تسا . رامیب 
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افـص و زا  یناشوج  لالز و  همـشچ  نینچ  ربارب  رد  يدوهی  درم  دراد . ییانـشآ  یتسود و  نیرید  هقباس  يو  اـب  تسا  اـهلاس  ییوگ  هک  درک 
زا تناـیخ  یجک و  هب  لـیم  یتسرپ و  رازآ  يدنـسپدب و  ِموش  ياـههکل  دـش و  هتـسش  شحور  هک  درک  ساـسحا  هراـبکی  ریخ ، یناـبرهم و 

شراـتفر و شایگدـنز ، تشادیم . او  باـجعا  هب  ار  ّربـکتم  رورغم و  هاوخدوخ و  برع  هک  دوب  عـضاوتم  ناـنچ  دـیدرگ . كاـپ  شریمض 
شراـتفر و یگداـس  دادیم . ماـهلا  ار  حور  ییاـبیز  هشیدـنا و  يدـنلب  تماقتـسا و  صوـلخ ، تردـق ، تـّبحم ، شایقـالخا  تایــصوصخ 
زا يرورغ  ره  تسـشنیم و  عوضخ  هب  شربارب  رد  یلد  ره  تساکیمن . شتیونعم  هبذج  تیـصخش و  تبالـص  زا  شاینتورف  ییوخمرن و 

.« دوب نایامن  همه  رب  وا  يرترب  یعمج  ره  رد  دشیم . باریس  وا  ِبوخ  ابیز و  ِتمظع  ياپ  رد  نتسکش 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ياهیگژیو  تافص و 

زا تشگزاب  رد  هک  نانچ  تفرگیمن ، ار  وا  يزوریپ  ِرورغ  هک  دوب  نیا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تافـص  نیرتراکـشآ  زا 
هب نآ  زا  سپ  هکلب  تشادن ، ریثأت  يو  رب  دحا  تسکـش  هک  روط  نامه  دشیمن ، دـیما  ان  تسکـش  زا  زین  و  داد ، ناشن  هکم  حـتف  ردـب و  دربن 

يریثأـت وا  هـیحور  رب  بازحا  هاپـس  هـب  ناـنآ  نتــسویپ  هـظیرق و  ینب  ناـمیپ  ضقن  زین  دـش و  هداـمآ  دـسألا » ءارمح   » گـنج يارب  تـعرس 
. دینادرگ مدق  تباث  ار  وا  هکلب  تشاذگن ،

تسد تازیهجت  رازبا و  هیهت  هب  وا  اب  هلباقم  يارب  هدرک ، یبایزرا  هلیسو  نیدب  ار  نمشد  يورین  هک  دوب  زیهرپ  طایتحا و  وا  رگید  تافص  زا 
. دزیم

. دوب رایشوه  بقارم و  هکلب  دادیمن ، تسد  زا  ار  طایتحا  زین  زامن  هماقا  ماگنه  یّتح 
، طیارـش نیا  رییغت  تعرـس  ببـس  هب  دوـب و  رادروـخرب  نآ  زا  یگنج  ریغتم  طیارـش  رد  هـک  دوـب  تبالـص  اـب  هارمه  یمرن  وا  رگید  تـفص 

. درکیم رداص  يدیدج  ماکحا  اهروتسد و 
. تشاد ناوارف  دیکأت  هّجوت و  یهدنامرف ، زکرمت  هب  دوب و  یساسا  یطرش  يّدج ، لئاسم  اب  هلباقم  يارب  وا ، دزن  یهدنامرف  رد  تعرس 

. درکیم تیوقت  اهنآ  نایم  رد  ار  شمارآ  دامتعا و  حور  تشاد و  حالصا  بذج و  رب  ینتبم  يراتفر  دوخ  موق  نارای و  اب 
ناـسحا یکین و  نانیکـسم  ناریقف و  هـب  دادیم ، هاـنپ  هدرک و  دونـشخ  ار  میتـی  تـشادیم ، یمارگ  ار  گرزب  درکیم ، مـحر  کـچوک  هـب 

. درکیم یهن  اهنآ  رازآ  زا  دومنیم و  مّحرت  مه  تاناویح  هب  یّتح  درکیم ،
اب گنج  ایارس و  يارب  هک  ار  ییاهورین  ترضح  نآ  هک  دوب  نیا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ِتیناسنا  ياههنومن  نیرتمهم  زا 

. دومرفیم شرافس  تیصو و  ناشیا  هیلع  نوخیبش  شروی و  مدع  مدرم و  اب  ارادم  یتسود و  هب  درکیم  مازعا  نمشد 
. دشکب ار  ناشیا  ِنادرم  هک  نیا  هن  دنک ، داقنم  حلص  يوس  هب  ار  نمشد  تشاد  تسود  رتشیب  وا 

. دننکن هلثُم  هجنکش و  ار  لوتقم  ندب  دنشکن و  ار  نانز  ناکدوک و  نادرم ، ریپ  ات  درکیم  شرافس  ترضح  نآ 
. دومرف تقفاوم  نمی ، زا  مدنگ  هیهت  يارب  ناشیا ، ياضاقت  اب  وغل و  ار  نانآ  يداصتقا  هرصاحم  دندروآ ، هانپ  وا  هب  شیرق  یتقو 

. تشاد زیهرپ  يراچان ، ترورض و  ماگنه  هب  زج  گنج ، زا  درکیم و  توعد  ناهج  رد  لماک  حلص  هب  وا 
مدآ نادنزرف  نیب  رادید  رد  مالک  زاغآ  يارب  ار  نآ  دوب و  نیّزم  هتـسارآ و  حلـص ، مالـس و  هب  داتـسرفیم  ناهاشداپ  يوس  هب  هک  ییاههمان 

. دوب هداد  رارق 
تیوقت رکشل و  یهدنامرف  يارب  قیقد  یطباوض  درکیم ، نییعت  هدنامرف  کی  زا  شیب  اهگنج  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

داـیقنا و طابــضنا ، يارب  يزمر  ار  ناهدــنامرف  زا  تعاـطا  تخاـسیم و  رارقرب  طاـبترا  یماـظن  یــسایس و  لوـصا  نـیب  دادیم و  رارق  نآ 
. تسنادیم يرادربنامرف 

تخانـش یگتـسیاش و  ساسا  رب  ار  رکـشل  یهدـنامرف  و  تشاذـگ ، داینب  ار  رترب  یهدـنامرف  هنومن و  یهدـنامزاس  يّدـج ، يزیر  هماـنرب  وا 
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. دیزگرب
. دیشخبیم نانآ  هب  رتشیب  دوب  ناگدنمزر  ییاناوت  عسو و  رد  هک  هچنآ  زا  و  درک ، عمج  دوخ  یهدنامرف  رد  ناسکی  روط  هب  ار  رکشل 

تیناسنا قّقحت  يارب  شالت 

نآ لومش  زا  سنج  گنر و  ببـس  هب  ار  سک  چیه  دوب و  تمحر  هیام  مدرم  همه  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دوجو 
. درکیمن ینثتسم 

. دندوب دنوادخ  ِروخ  يزور  وا  دزن  مدرم  همه 
: درکیم توعد  اهدومنهر  نیا  هب  ترضح  نآ 

.« تسا كاخ  زا  زین  مدآ  دنتسه و  مدآ  زا  مدرم  همه  : » دومرفیم تیناسنا ، يالتعا  دشر و   1
، گنج زا  لبق  یتمالس  حلص و   2

، تازاجم زا  لبق  ششخب  تشذگ و   3
. تازاجم زا  لبق  تشذگ  يریگ و  ناسآ   4

. تسا هدـشیم  ماجنا  تیناسنا  قّقحت  روظنم  هب  هدوب و  یناسنا  يـالاو  فادـها  يارب  یگمه  وا  ياـهگنج  هک  مینکیم  هدـهاشم  ور ، نیا  زا 
داد ناشن  هکم  حتف  رد  ار  تمحر  زا  لماک  ياهنومن  وا  دادیم . نامرف  نانآ  اب  ارادم  یتسود و  مدرم و  هب  ناسحا  و  یکین ، هب  ترـضح  نآ 

ار نانآ  یلو  دریگ ، ماـقتنا  ناـنآ  همه  زا  تسناوتیم  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  درک ، وکین  يدروخرب  ناـشیا  اـب  نانمـشد  رب  يزوریپ  دوجو  اـب  هک 
تـسد دیـشوکیم ، ترـضح  نآ  لتق  يارب  هک  ثراحلا » نب  ثوغ   » هب عاقّرلا » تاذ   » گنج رد  دیتسه ! دازآ  امـش  دـیورب  دومرف : دیـشخب و 

تشاذگیم و ّتنم  نانآ  زا  يرایسب  رب  درکیم ، دروخرب  تمحر  ارادم و  اب  ناریـسا  اب  ربمایپ  درک . دازآ  ار  وا  تشذگ و  وا  زا  یلو  تفای ،
يادص هک  ار -  يریسا  تسد  دوخ ، تسد  اب  اهگنج ، زا  یکی  رد  هلمج  زا  درکیم . شرافـس  نانآ  هب  ار  نایرکـشل  تخاسیم و  ناشدازآ 

. درک زاب  دینش  ار  وا  هلان 

یهدنامرف قالخا 

فوصوم میظَع .» ُقلُخ  یلََعل  کَّنِإ  َو  : » دیاتسیم نینچ  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  هتسارآ  یقالخا  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر 
يارب ار  يزوریپ  اهگنج  زا  يرایـسب  رد  هدناسر و  دوصقم  هب  ار  وا  تسناوتیم  هک  دوب  هتخاس  ّقفوم  هدنامرف  کی  وا  زا  قالخا ، نیا  هب  ندوب 

، نیما ییوگتسار  درکیم ، ارادم  دوخ  مدرم  نایرکشل و  اب  طیارش  همه  رد  دوب و  نابرهم  مدرم  یمامت  هب  ترـضح  نآ  دروآ . ناغمرا  هب  وا 
وا تشذـگیم . هدیـشوپ و  مشچ  تازاجم  زا  تردـق  ماگنه  دربیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  بضغ  ماگنه  دوب ، دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  رادافو 

. دادیم رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ار  یسک  ره  درکیم و  رود  ار  هنتف  ینمشد و  هنیک ، نانآ  زا  تخاسیم و  رارقرب  یتسود » حلـص و   » مدرم نیب 
رکفت و اب  تسا . نایامن  وا  درکلمع  رد  تافص  نیا  یشیدنا . رود  رکفت و  ریبدت ، زا : دوب  ترابع  ترـضح  نآ  یلقع  تافـص  نیرتهتـسجرب 
ار یموق  اریز  تسا ؛ هدوب  ناهج  مدرم  نیرتلقاع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دیمهف  ناوتیم  وا  موق  عضو  دروم  رد  هشیدنا 
زا فاصوا ، نیا  همه  اب  هک ، درک  يربهر  تیبرت و  نانچ  دنتـشاد ، هک  ياییوخ  تخـس  یـشورفرخف و  قالخا و  يدـنت  تنوشخ و  مغر  هب 
(، ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دنتـساخرب . داـهج  هب  دنتـشارفارب و  ار  مالـسا  مچرپ  وا  اـب  هارمه  دنتـشگ و  وا  يّدـج  ناـیماح 

ندـنک هب  بازحا  گنج  رد  دروآ . دوجو  هب  یعامتجا  لئاسم  داصتقا و  تسایـس ، تیریدـم ، تموکح ، گنج ، رد  ار  يدـیدج  ياهـشور 
هب تفای و  تسد  دش ، نایامن  اهدعب  هک  نآ ، یلمع  جیاتن  هب  ینامیپ  داقعنا  اب  درک و  هرکاذـم  شیرق  اب  هیبیدـح  هوزغ  رد  تخادرپ ، قدـنخ 

تامادـقا و زا  ار  نانآ  درکیم و  يرای  نمـشد  رب  يزوریپ  رد  ار  وا  هک  دزیم  تسد  دـیدج  يراکتبا  هب  یگنج  نادـیم  ره  رد  هنوگ  نیمه 
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اب تهج  ره  زا  یتیمکاح  دـیدرگ  ّقفوم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  دربیم . ورف  ینادرگرـس  تُهب و  رد  دوخ  ياـهکیتکات 
، فلتخم ناربهر  تعاط  زا  ییاهر  زا  سپ  وا ، رماوا  هب  هتـشگ و  دـنمهرهب  وا  يربهر  تماعز و  زا  مدرم  همه  اـت  دراد  اـپرب  مرتحم  هوکش و 
هک یماـگنه  زج  ار  گـنج  دوب و  تمالـس  حلـص و  رب  ینتبم  مالـسا ، هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  توـعد  دـنهن . ندرگ 
زا دشیم . لّسوتم  روز  هب  روز ، ِعفد  يارب  تقیقح ، رد  دادیمن . رارق  هّجوت  دروم  دش ، دایز  ناناملسم  رب  نانآ  يریگتخس  نمشد و  تواسق 
هب مدرم  توعد  هلمج : زا  درکیمن ، تلفغ  نآ  زا  یمالـسا  رکـشل  هک  تشاد  رارق  راوتـسا  تباث و  یـساسا  رب  زاغآ  زا  وا  ياهگنج  ور ، نیا 

. دننک ینمشد  وا  اب  هک  یناسک  اب  دربن  و  نانآ ، نیمزرس  حتف  ای  هیزج  تخادرپ  حلص و  نامیپ  داقعنا  دیدج ، نید 

تفاظن

بادآ رب  هوـالع  دوب . ریظن  یب  ساـبل  ندـب و  تفاـظن  رد  تشاد و  ناوارف  هقـالع  یگزیکاـپ  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
درکیم و هناش  تسشیم و  ردس  گرب  اب  ار  شرس  يوم  تسنادیم . تادابع  زا  ار  ود  ره  نیا  دادیم و  وشتـسش  ار  دوخ  اهزور  بلغا  وضو ،

ّتقد اب  ار  شیاهنادـند  يرادـیب ، زا  سپ  باوخ و  زا  شیپ  اهبـش  ًاصوصخم  راب ، دـنچ  هنازور  دومنیم . وبـشوخ  ربنع  کـشم و  اـب  ار  دوخ 
شناهد تسد و  نآ  زا  دعب  اذغ و  فرص  زا  شیپ  دوب . زیمت  هشیمه  دیناشوپیم  ار  شیاهقاس  فصن  ات  هک  شدیفس  هماج  درکیم . كاوسم 

. دوب شترفاسم  بابـسا  ءزج  كاوسم ، هنیآ و  یچیق و  نادهمرـس و  جاع و  هناش  دومنیم . زیهرپ  وب  دـب  ياهیزبس  ندروخ  زا  تسـشیم و  ار 
ياج هب  بش  ات  دـنربب و  نوریب  زور  ماگنه  هب  ار  اـههلابز  هک  دومنیم  دـیکأت  دوب . هزیکاـپ  هشیمه  یلّمجت  یب  یگداـس و  همه  اـب  شاهناـخ 

تروص رـس و  هک  دومنیم  دیکأت  دوخ  ناوریپ  نارای و  هب  تشاد و  یگنهامه  شحور  ِتراهط  ِسُدق  اب  شمادنا  نت و  تفاظن  دَنامن . دوخ 
يوب هک  دنزاس  رّطعم  هداد و  وشتـسش  هعمج ، ياهزور  رد  هژیو  هب  ار ، دوخ  درکیم  ناشراداو  دـنرادهگن و  زیمت  ار  ناشیاههناخ  هماج و  و 

. دنبای روضح  هعمج  زامن  رد  هاگ  نآ  دوشن و  مامشتسا  اهنآ  زا  دب 

ترشاعم بادآ 

رتشیب درکیمن و  هاـگن  هریخ  یـسک  يور  هب  زگره  تشاد . رکفتم  نوزحم و  ییامیـس  ییاـهنت ، رد  ورهداـشگ و  شاّـشب و  عمج ، ناـیم  رد 
هب ندرک  مالـس  رد  درکیمن . زارد  سک  چیه  يولج  ار  دوخ  ياپ  تسـشنیم و  وناز  ود  بلغا  تخودیم . نیمز  هب  ار  شیاهمـشچ  تاقوا 

دادیمن هزاجا  دومنیم . رایتخا  ار  ياج  نیرتکیدزن  دشیم  دراو  یـسلجم  هب  هاگ  ره  درکیم و  یتسدشیپ  ناکدوک ، ناگدرب و  یّتح  همه ،
رّوصت هک  درکیم  راتفر  يروط  وا  اب  درکیمن و  عطق  ار  دوخ  نیـشنمه  نخـس  دـنک . یلاخ  شیارب  اـج  اـی  دتـسیاب و  شیاـپ  يولج  یـسک 

هاگ چیه  تفگیم و  نخـس  هدرمـش  مارآ و  تفگیمن ، نخـس  موزل  ِّدح  شیب ا ز  تسین . رتیمارگ  وا  زا  ادخ  لوسر  دزن  سک  چیه  دشیم 
رد یتحاران  تشگیم  هدرزآ  یسک  راتفر  زا  هاگ  ره  دوب . دننام  یب  روضح ، ِمرش  ایح و  رد  تخاسیمن . هدولآ  ازسان  مانـشد و  هب  ار  شنابز 
زج تفاییم . روضح  هزانج  عییشت  رد  دومنیم و  تدایع  نارامیب  زا  دروآیمن . نابز  رب  ضارتعا  هلِگ و  هملک  یلو  دشیم ، نایامن  شیامیس 

. دیامن ییوگدب  ای  دهدب و  مانشد  یسک  هب  ای  دیوگب و  نخس  يرگید  هیلع  وا  روضح  رد  یسک  دادیمن  هزاجا  یهاوخ ، داد  ماقم  رد 

تشذگ شیاشخب و 

رب ماـقتنا  ددـص  رد  تشادیمن و  هاـگن  لد  رد  ار  یـسک  هنیک  تسیرگنیم ، ضاـمغا  ِرظن  اـب  ار  دوخ  ِصخـش  هب  یتمرح  یب  يراـتفر و  دـب 
هزانج هب  هک  تناها  يرگیـشحو و  همه  نآ  اب  دـُحا  گـنج  رد  دادیم . حـیجرت  ماـقتنا  رب  ار  شیاـشخب  وفع و  شدـنمورین  ِحور  دـمآیمن .

دزن و شیرق  ناگتـشک  اب  لباقتم  لمع  هب  تسد  دوب ، ّملأتم  تّدش  هب  نآ  هدـهاشم  زا  دـندوب و  هتـشاد  اور  بلّطملادـبع  نب  هزمح  شیومع 
هک ار  يراـصنا  هداـتقوبا  یّتـح  و  دـماینرب ، ماـقتنا  ماـقم  رد  تفاـی ، تسد  نایفـسوبا  نز  دـنه  هـلمج  نآ  زا  نآ و  نیبـکترم  هـب  هـک  اهدـعب 
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مومسم ییاذغ  دندوب ، هدش  میلست  هک  نایدوهی  زا  یعمج  ربیخ  حتف  زا  سپ  درک . عنم  ییوگدب  زا  دیاشگب  اهنآ  مانشد  هب  نابز  تساوخیم 
یلمع نینچ  هب  تسد  دوهی  زا  ینز  رگید  راب  درک . ناشاهر  دوخ  لاح  هب  اّما  دـش ، هاگآ  اـهنآ  هئطوت  دـصق و  ءوس  زا  وا  دنداتـسرف . شیارب 

هتفای تینوصم  تداهـش  هملک  يادا  اب  هک  ناقفانم  هتـسد  رـس  ّیبا  نب  هللادـبع  دومن . وفع  زین  ار  وا  هک  دـنک  شماـک  رد  رهز  تساوخ  دز و 
توادع دوب ، هدش  هدـیچرب  وا  تسایر  طاسب  هنیدـم  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترجه  اب  هک  نیا  زا  رما  نطاب  رد  دوب ،

وا دض  رب  يزاس  هعیاش  يزوت و  هنیک  ینکش و  راک  زا  مالـسا ، فلاخم  نایدوهی  اب  يراکمه  نمـض  دینارورپیم و  لد  رد  ار  ترـضح  نآ 
رد درکیم و  راتفر  وا  اب  ارادم  لامک  اب  هکلب  دنناسرب ، شلمع  يازـس  هب  ار  وا  شنارای  دادیمن  هزاجا  اهنت  هن  ترـضح  نآ  دوبن . راذگ  ورف 
زا روبع  ماگنه  هب  هک  دـندرک  هئطوت  شناـج  دـصق  هب  ناـقفانم  زا  یعمج  كوبت  هوزغ  زا  تعجارم  رد  تفریم ! شتداـیع  هب  يراـمیب  لاـح 

همه اب  تخانـش و  ار  اهنآ  دندوب ، هدناشوپ  ار  دوخ  ِتروص  یگمه  هک  نیا  اب  دـنک و  طوقـس  هاگترپ ، رد  ات  دـنهد  مر  ار  شبکرم  هندرگ ،
. درک رظنفرص  ناشتازاجم  زا  تخاسن و  شاف  ار  اهنآ  مسا  شنارای ، ِرارِصا 

نوناق میرح 

نوناق میرح  هب  هک  یـصاخشا  دروم  رد  یلو  دومنیم  ضامغا  وفع و  دشیم  شدوخ  صخـش  هب  هک  يرازآ  يراتفر و  دب  زا  ترـضح  نآ 
ِنوناق اریز  تشادیمن . اور  هحماـسم  دوب ، هک  ره  فّلختم ، تازاـجم  تلادـع و  يارجا  رد  درکیمن و  تشذـگ  ًاـقلطم  دـندرکیم  زواـجت 

درف يادـف  ار  هعماج  داد و  رارق  نارـسوه  دارفا  ِتسد  هچیزاب  ار  نآ  دوشیمن  تسا و  هعماج  ناـیک  ظـفاح  یعاـمتجا و  تینما  هیاـس  لدـع ،
زونه هک  شنادـنواشیوخ -  دـیدرگ . زرحم  شمرج  ییاـضق  رظن  زا  دـش و  تقرـس  بکترم  موزخم  ینب  هلیبق  زا  ینز  هکم ، حـتف  رد  دومن .

وپاکت هب  دنتـسنادیم ، دوخ  یفارـشَا  هداوناخ  ِگنن  ار  تازاجم  يارجا  دوب -  هدـنام  ياج  هب  ناشزغم  ياـیالخ  رد  یتاـقبط  ماـظن  تاـبوسر 
نیدب دـندش ، ضارقنا  طوقـس و  راچد  نیـشیپ  للم  ماوقا و  : » دومرف تفریذـپن و  ترـضح  نآ  اّما  دـنزاس ، فقوتم  ار  تازاجم  هک  دـنداتفا 

چیه هرابرد  لدع  يارجا  رد  تسوا  تردق  هضبق  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  مسق  دنتشادیم ، اور  ضیعبت  تلادع ، ِنوناق  يارجا  رد  هک  ببس 
. درمـشیمن نوناـق  ِقوف  درکیمن و  ینثتـسم  ار  دوخ  وا  دـشاب ». مدوخ  نادـنواشیوخ  نیرتکیدزن  زا  مرجم  هچ  رگا  منکیمن ، یتسـس  سک 

یسک هب  رگا  درذگن ، یملاظ  چیه  ملظ  زا  ازج  زور  رد  تسا  هدرک  دای  دنگوس  دنوادخ  : » دومرف هباطخ  نمض  رد  تفر و  دجسم  هب  يزور 
مدرم نایم  زا  مهدب ». نت  لباقتم  لمع  صاصق و  هب  مرضاح  نم  دراد ، نم  هّمذ  رب  یّقح  رذگهر  نیا  زا  هتفر و  نم  بناج  زا  یمتس  امـش  زا 

تکرح دوخ  تسد  رد  ار  اصع  یتشگیم و  رب  فئاط  زا  هک  يزور  هللا ! لوسر  اـی  تفگ : تساـخ و  اـپ  هب  سیق  نب  ةداوس  ماـن  هب  یـصخش 
میلـست صاصق  مکح  هب  اذـه  عم  مشاـب . هدرک  ار  راـک  نیا  دـمع  هب  هک  اـشاح  : » دومرف تخاـس . هجنر  ارم  دروخ و  نم  مکـش  هب  يدادیم 

هب تسا  هدروخ  تبرـض  اصع  نیا  اب  وت  ندب  زا  هک  يوضع  ره  : » دومرف داد و  هداوس  تسد  هب  دـنروایب و  ار  اصع  نامه  داد  نامرف  موشیم »!
.« ناتسب نم  زا  ایند  هئشن  نیمه  رد  ار  دوخ  ّقح  نزب و  نم  ندب  زا  تمسق  نامه 

نید و رایتخالا  ّمات  رادـمامز  سیئر و  کی  راتفر  دوب  نینچ  يرآ  دـشخبب ». وت  رب  زین  ادـخ  : » دومرف مشخبیم . ار  امـش  نم  هن ، تفگ : هداوس 
. نوناق زا  تیامح  یعامتجا و  لدع  يارجا  رد  تلود 

یمومع راکفا  هب  مارتحا 

تدابع و زا  ّمعا  دوب ، هدـش  نیعم  نآ  مکح  نآرق ، ِّصن  یحو و  هلیـسو  هب  هک  یتاعوضوم  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
فّلخت اریز  دروآیم ؛ رد  ارجا  هب  ارچ  نوچ و  نودب  ار  ماکحا  زا  هتـسد  نیا  دوبن و  لئاق  هلخادم  ِّقح  نارگید ، دوخ و  يارب  هچ  تالماعم ،
يرواد هداتـسرف  ورف  ادـخ  هچنآ  هب  هک  یناسک  و  « ؛» َنُوِرفاْکلا ُمُه  ِکئلُؤاَف  ُهللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمکْحی  َْمل  ْنَم  َو  : » تسادـخ هب  رفک  ماکحا ، نآ  زا 

حابم رما  کی  لاح  نیع  رد  تشاد و  يدرف  هبنج  رگا  یگدنز ، راک و  هب  طوبرم  تاعوضوم  رد  اّما  دنناگـشیپ ». رفک  دوخ  نانآ  دناهدرکن ،
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. دنتشاد لمع  يدازآ  يأر و  لالقتسا  دارفا ، دوب ، عورشم  و 
ظوفحم همه  يارب  ار  يأر  راهظا  ّقح  دوب  هعماـج  هب  طوبرم  هاـگ  ره  و  تشادـن ، ار  يرگید  یـصوصخ  ياـهراک  رد  هلخادـم  ّقح  یـسک 

يأر ِدادبتسا  مکحت و  هب  زگره  تشاد ، يرترب  ناگمه  رب  روما  حلاصم  صیخشت  رد  شراشرس  شوه  لایـس و  رکف  هک  نیا  اب  تسنادیم و 
. دومنیمن ییانتعا  یب  مدرم  راکفا  هب  درکیمن و  راتفر 

ار ّتنـس  نیا  نیملـسم  تساوخیم  هدومن و  دییأت  مع  ار  دیجم  نآرق  روتـسد  دادیم و  رارق  هّجوت  هعلاطم و  دروم  ار  نارگید  یتروشم  رظن 
. دنهد رارق  دوخ  نیعلا  بصن 

. دینک زاربا  ار  ناتدوخ  رظن  دومرف  هدومن و  توعد  هرواشم  هب  ار  دوخ  باحصا  هلحرم ، هس  رد  ردب  گنج  رد 
. دننک تعجارم  هنیدم  هب  هدرک و  كرت  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ای  دنگنجب و  شیرق  اب  باحصا  هک  نیا  هرابرد  لّوا 

. دومرف بیوصت  ترضح  نآ  دنداد و  حیجرت  ار  گنج  یگمه 
. دش عقاو  دییأت  دروم  رذنم  نب  بابح  رظن  هک  دراذگ  تروشم  ضرعم  هب  ار  هاگودرا  لّحم  مود 

. تخادرپ روش  هب  دوش  يراتفر  هچ  گنج  يارما  اب  هک  نیا  صوصخ  رد  موس 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  دنیامن و  دازآ  هیدف  لباقم  رد  ار  اهنآ  دندومن  بیوصت  یخرب  دنداد و  حیجرت  ار  اهنآ  نتـشک  یـضعب 

. درک تقفاوم  مود  هورگ  اب  ملس )
نوریب رد  ای  دنزادرپب و  یعافد  تاماکحتـسا  هب  دننامب و  رهـش  لخاد  رد  ایآ  هک  داد  رارق  روش  ضرعم  رد  ار  هزرابم  شور  دـُحا  گنج  رد 

. دش بیوصت  مود  ّقش  هک  دنریگب ، ار  نمشد  موجه  يولج  دننزب و  ودرا  رهش 
. دنزادرپب عافد  هب  رهش  لخاد  رد  ای  دنریگب و  یگنج  شیارآ  هنیدم  جراخ  رد  هک  داد  لیکشت  ییاروش  بازحا ، گنج  رد 

نمـشد موجه  عنام  دننک و  رفح  قدنخ  گنج ، ههبج  شیپاشیپ  رد  هداد و  رارق  هاگ  هیکت  ار  علـس  هوک  هک  دندش  نیا  رب  رظن  لدابت  زا  سپ 
. دندرگ

دامتعا دوخ  رکـشل  هب  نوچ  دوب و  هداتفا  ساره  هب  هیروس  ّدـح  رـس  هب  مالـسا  نادـهاجم  ندـش  کـیدزن  زا  مور  روطارپما  كوبت  هوزغ  رد 
. درکیمن مادقا  گنج  هب  تشادن 

، باحصا داهنشیپ  هب  انب  هک  دندرگرب  هنیدم  هب  ای  دنک و  يورـشیپ  ایآ  هک  تخادرپ  تروشم  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
. داد حیجرت  ار  تعجارم 

یلو دنتسنادیمن ، ضارتعا  راوازس  ار  وا  لمع  دنتشاد و  نامیا  هانگ ، اطخ و  زا  وا  تینوصم  تمصع و  هب  ناناملـسم  همه  مینادیم  هک  نانچ 
ار مدرم  دومنیم و  یّقلت  ردص  هعس  اب  دروم  یب  داقتنا  هچ  رگا  ار  صاخشا  داقتنا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  لاح ، نیع  رد 

. درکیم فقاو  دوخ  هابتشا  هب  ار  هدننک  داقتنا  هدننک ، عناق  باوج  اب  تمیالم  لامک  اب  تشاذگیمن و  قانتخا  ناقفخ و  يانگنت  رد 
ار نآ  هدرک و  تیانع  اهناسنا  همه  هب  ار  داقتنا  ندیجنس و  ندرک و  رکف  هلیسو  نابرهم ، راگدیرفآ  هک  تشاد  ناعذا  یعیبط  لصا  نیا  هب  وا 

. تسا هدومنن  تردق  ذوفن و  نابحاص  هب  ّصتخم 
هاـگ ره  هک  تسا  هدومرف  روتـسد  هژیو  هب  ترـضح  نآ  دوـمن ؟ بلـس  مدرم  زا  ار  نتفرگ  هدرخ  نتفگ و  نخـس  ّقـح  ناوـتیم  هنوـگچ  سپ 

. دنیآ رب  ضارتعا  راکنا و  ماقم  رد  مدرم  دندش ، بکترم  لدع  نوناق  فالخ  رب  يراک  نارادمامز ،
بصن اهنآ  یهدنامرف  هب  راصنا  زا  ار  یصخش  داد و  یگنج  تیرومأم  ناناملسم  زا  يرکشل  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 

. درک
. دنزورفیب شتآ  دننک و  عمج  یناوارف  مزیه  داد  روتسد  دش و  نیگمشخ  اهنآ  رب  یعوضوم  رس  رب  هار  نایم  رد  هدنامرف 

. یلب دنتفگ : دینک ؟ تعاطا  نم  رماوا  زا  هک  تسا  هدرکن  دیکأت  امش  هب  ادخ  لوسر  ایآ  تفگ : دش  هتخورفارب  شتآ  هک  نیمه 
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. دیزادنیب شتآ  نیا  رد  ار  دوخ  مهدیم  نامرف  تفگ :
. دندرک عانتما  اهنآ 

! دنتخوسیم شتآ  رد  هشیمه  يارب  دندرکیم  تعاطا  رگا  : » دومرف دش  رـضحتسم  ارجام  نیا  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
ون هب  تحلصم  ياضتقا  هب  ار  مئانغ  زا  یمهـس  هک  نینح  هوزغ  رد  دنهدب ». يروتـسد  نوناق  قباطم  نارادمامز  هک  تسا  يدروم  رد  تعاطا 

ار اهنآ  ارچ  هک  دندوشگ  ضارتعا  هب  نابز  دندوب  نادهاجم  نامدقشیپ و  زا  هک  راصنا  زا  یعمج  هدابع و  نب  دعس  داد ، صاصتخا  ناناملسم 
هب ار  اهنآ  نیـشنلد  اویـش و  ینایب  اب  تخادرپ و  نخـس  هب  هاگ  نآ  دـنیآ ، درِگ  اج  کی  رد  نیـضرتعم  یگمه  دومرف : يداد ؟ حـیجرت  اـم  رب 

. دنتساوخ شزوپ  دنداتفا و  هیرگ  هب  یگمه  هک  يروط  هب  دومن ، هاگآ  راک ، تابجوم 
نحل اب  هدرک ، ضارتعا  دـش ) ناورهن  جراوخ  نارادمدرـس  زا  اهدـعب  هک   ) صوقرُح ماـن  هب  میمت  ینب  هلیبق  زا  يدرم  هعقاو ، نیا  رد  نینچمه 

: دومرف منزب ! ار  شندرگ  نونکا  مه  دیهدب  هزاجا  تفگ : تفـشآرب و  وا  یخاتـسگ  زا  باطخ  نب  رمع  نک ! راتفر  تلادع  هب  تفگ : دّدـشت 
دهاوخ راتفر  یـسک  هچ  منکن  راتفر  تلادـع  هب  نم  رگا  : » دومرف يدرـسنوخ  اب  هدرک و  وا  يوس  هب  ور  راذـگب و  شدوخ  لاـح  هب  ار  وا  هن ،
نامیپ يواستم  ریغ  طیارش  اب  ارچ  هک  دومنیم  داقتنا  شیرق  اب  ترـضح  نآ  هدهاعم  صوصخ  رد  باّطخ  نبرمع  هیبیدح  حلـص  رد  درک »؟

. درک عناق  ار  وا  تنوشخ ، اب  هن  لیلد ، قطنم و  اب  مرکا  لوسر  ددنبیم ؟
هب ار  تموـکح  مسر  هار و  دوـب و  هتخیمآ  مـه  هـب  ار  تـمحر  لدـع و  دوـخ ، شور  نـیا  اـب  ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر 

! یباقّرلا کلام  هبترم  هن  تسا  دنمدرخ  نابرهم و  ردپ  هبترم  ماقم و  يرـشب  عماوج  رد  اهنآ  تلزنم  هک  دننادب  ات  تخومآیم  ایند  نایاورنامرف 
. دنیامن لیمحت  اهنآ  رب  ار  ناشدوخ  ياهسوه  هکنیا  هن  دنریگب  رظن  رد  ار  ناتسد  ریز  رما  حالص  اج  همه  دیابیم  و 

هدرک یفّرعم  ارم  تلزنم  ماقم و  میرک  نآرق  مرتهتسیاش و  یلوا و  ناشدوخ  هب  تبسن  اهنآ  دوخ  زا  مدرم  تحلصم  تیاعر  هب  نم  : » دومرفیم
ره تسوا و  هثرو  هب  ّقلعتم  هتشاذگ ، اجب  دوخ  زا  یلام  هچنانچ  دورب  ایند  زا  امش  زا  سک  ره  سپ  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنینمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ِیبَّنلَأ  تسا 
رب شاهداوناخ  تلافک  یتسرپرـس و  نم و  هّمذ  رب  وا  ِنیَد  دـشاب  هدـنامزاب  وا  زا  یهانپ  یب  دنمتـسم و  هداوناخ  ای  دـشاب و  هتـشاد  یماو  هاـگ 

. ترضح نآ  یلمع  هریس  تسا  نینچ  و  مالسا ، راوگرزب  ربمایپ  كانبات  هرهچ  یمیمص و  يامیس  تسا  نیا  يرآ ، تسا ». نم  هدهع 
ار زیچ  همه  چـیه ، زا  هک  داد  شرتسگ  نیملـسم  لد  رد  نانچ  نآ  هاتوک  ینامز  رد  ار  هیلاع  تاـکلم  یناـسنا و  قـالخا  هک  تسا  یـسک  وا 
هب ار  نارفاک  و  یگناگی ، هب  ار  نانکفا  هقرفت  و  تفأر ، هب  ار  نایوگروز  و  عضاوت ، هب  ار  برع  ناشکندرگ  شرادرک  راتفر و  اـب  وا  تخاـس !

و شـشوک ، راـک و  هب  ار  ناراـکیب  و  شیاـشخب ، هب  ار  نازوت  هنیک  و  ینمادـکاپ ، هب  ار  ناـیاورپ  یب  و  دـیحوت ، هب  ار  ناتـسرپ  تب  و  ناـمیا ،
لهج زا  ار  نانآ  نومنهر و  تیارد ، لقع و  هب  ار  ناهیفس  و  تواخس ، راثیا و  هب  ار  نالیخب  و  ییوخمرن ، هب  ار  نایوختـشرد  نایوگتـشرد و 

. دومرف يربهر  تیاده  ملع و  يوس  هب  تلالض ، و 
. َنیعَمْجَا ِِهلآ  یلَع  َو  ِهیَلَع  ُهُمالَس  َو  ِهللا  ُتاوَلَص 

ناسنا  » و دیحوت » رادمچرپ   » و ُلبُس » يداه   » نآ ِناگتفیش  ناوریپ و  هب  هدیزگرب ، ثیدح  لهچ  راوگرزب ، نآ  ِناوارف  ِنانخس  نایم  زا  کنیا 
. ددرگیم میدقت  لماک »

ثیدح لهچ 

هراشا

(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق 

یبلط شناد  تلیضف   1
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. ِرْدَْبلا َۀَلَیل  ِموُجُّنلا  ِِرئاس  یلَع  ِرَمَْقلا  ِلْضَفک  ِِدباْعلا  یَلَع  ِِملاْعلا  ُلْضَف  َو  ِۀَّنَْجلا …  َیلِإ  اًقیرَط  ِِهب  ُهّللا  کَلَس  اًْملِع  ِهیف  ُُبلْطی  اًقیرَط  کَلَس  ْنَم 
يرترب دننام  دـباع ، رب  ِملاع  يرترب  و  دربب ، تسا  تشهب  يوس  هب  هک  یهار  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـیوج ، یـشناد  نآ  رد  هک  دور  یهار  هک  ره 

. تسا ناگراتس  رگید  رب  هدراهچ ، بش  رد  هام 

نایناریا یبای  نید   2

. َُهلَوانَتی یّتَح  َسْراف  ِءاْنبَأ  ْنِم  َلاَق  َْوأ  َسْراف  ْنِم  ٌلُجَر  ِِهب  َبَهََذل  ایَرُّثلا  َْدنِع  ُنیِّدلا  َناک  َْول 
. دیزای دنهاوخ  تسد  نآ  هب  سراف  نادنزرف  زا  هدومرف  هک  نیا  ای  سراپ  نیمزرس  زا  يدرم  هنیآ  ره  دسر ، ایرث  هراتس  هب  نید  رگا 

نایناریا یهاوخ  نامیا   3

. ْمِِهب اوُقَْحلی  اَّمل  ْمُْهنِم  َنیرَخآ  َو  َأَرَق : اّمَلَف  ِۀَعُمُْجلا ، ُةَروُس  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهیَلَع َْتلََزن  اذِإ 
. اًثالَث َْوأ  ِنیَتَّرَم  َْوأ  ًةَّرَم  َُهلَأَس  یّتَح  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِیبّنلا ُهْعِجاری  ْمَلَف  ِهّللا ؟ َلوُسَر  ای  ِءالُؤه  ْنَم  ٌلُجَر  َلاَق 

: َلاق َُّمث  َناْملَس  یلَع  ُهَدی  ِیبَّنلا  َعَضَوَف  َلاق  یسْرافلا  ُناْملَس  انیف  َو  َلاق 
. ِءالُؤه ْنِم  ٌلاجِر  َُهلاَنل  ایَرُّثلا  َْدنِع  ُنامیِْالا  َناک  َْول 

ار ْمِِهب  اوُقَْحلی  اَّمل  ْمُْهنِم  َنیرَخآ  َو  هیآ  ترـضح  نآ  دـیدرگ و  لزاـن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  رب  هعمج  هروس  هک  یتقو 
. دناوخ

ای رابود ، راب ، کی  صخـش  نآ  هک  نیا  ات  تفگن  يزیچ  وا  هب  ادـخ  لوسر  تسا ؟ یناسک  هچ  هیآ  نیا  دارم  ادـخ ! ربمایپ  يا  تفگ : يدرم 
. درک لاؤس  راب  هس 

: دومرف سپس  داهن ، وا  شود  يور  ار  شتسد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  دوب  ام  نایم  رد  یسراف  ناملس  دیوگیم : يوار 
. تفای دنهاوخ  تسد  نآ  هب  درم  نیا  نیمزرس  زا  ینادرم  هنیآ  ره  دسرب ، ایرث  هراتس  هب  نامیا  رگا 

تعافش نالومشم   4

. یتَیب ِلْهَأ  ُنیعُم   1 ِۀَمیِقلا : َمْوی  ْمَُهل  ُعیفَّشلا  اَنَأ  ٌۀََعبْرَأ 
. ِهَیلِإ اوُّرُطْضا  اَم  َْدنِع  ْمُهَِجئاوَح  ْمَُهل  یضاْقلا  َو   2

. ِِهناِسل َو  ِِهْبلَِقب  ْمَُهل  ُّبِحُمْلا  َو   3
. ِهِدِیب ْمُْهنَع  ُِعفاّدلا  َو   4

رارطـضا و ماگنه  هب  متیب  لها  تاـجاح  هدـنروآرب   2 متیب ، لها  هدـنهد  يراـی   1 متـسه : اهنآ  عیفـش  تمایق ، زور  نم ، هک  دناهتـسد  راـهچ 
. لمع تسد و  اب  متیب  لها  زا  هدننک  عافد  4 و  نابز ، بلق و  هب  متیب  لها  رادتسود   3 يراچان ،

لامعا شریذپ  كالم   5

. ِۀَّنُّسلا َِۀباصِِإب  ّالِإ  ٌۀِین  َو ال  ٌلَمَع  َو ال  ٌلْوَق  ُلَبْقی  َو ال  ۀِیِنب  ّالِإ  ٌلَمَع  َو ال  ٌلْوَق  ُلَبْقی  َو ال  لَمَِعب  ّالِإ  ٌلْوَق  ُلَبْقی  ال 
تین اب  هارمه  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، هتفریذـپ  یلمع  نخـس و  و  دـشاب ، لمع  اب  هارمه  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، هتفریذـپ  ینخـس  دـنوادخ  دزن 
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. دشاب ّتنس  قباطم  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، هتفریذپ  یتین  لمع و  نخس و  و  دشاب ، صلاخ 

یتشهب تافص   6

. ِهّللا َلوُسَر  ای  یَلب  َلیق  اًدَغ ؟ ُراّنلا  ِهیَلَع  ُمُرَْحت  ْنَِمب  ْمکُِربْخُأ  الَأ 
. ُلْهَّسلا ُنیَّللا  ُبیرَْقلا  ُنیَْهلَأ  َلاقَف :

. ادخ ربمایپ  يا  يرآ ، دنتفگ : منکن ؟ یفّرعم  امش  هب  تسا  مارح  وا  رب  شتآ  تمایق ، يادرف  هک  ار  یسک  ایآ 
. دشاب ریگناسآ  وخمرن و  مرگنوخ ، نیتم ، هک  یسک  دومرف :

راکمتس ياههناشن   7

. َْملُّظلا ُرِهْظی  َو  َّقَْحلا  ُضِْغبی  َو  ِۀَبَلَْغلِاب ، ُهَنوُد  ْنَم  ِکلْمی  َو  ِۀیِصْعَْملِاب ، ُهَقْوَف  ْنَم  ُِملْظی  ٌۀََعبْرَأ : ِملاّظلا  ُۀَمالَع 
: تسا زیچ  راهچ  ملاظ  هناشن 

، دنکیم متس  شقوفام  هب  ینامرفان  اب   1
، دنکیم ییاورنامرف  هبلغ  اب  شتسدریز  هب   2

، درادیم نمشد  ار  ّقح   3
. دنکیم راکشآ  ار  متس  4 و 

نید مولع  ياههبعش   8

. ٌلْضَف َوُهَف  َّنُهالَخ  ام  َو  ٌۀَِمئاق  ٌۀَّنُس  َْوأ  ٌَۀلِداع  ٌۀَضیرَف  َْوأ  ٌۀَمکُْحم  ٌۀیآ  ٌۀَثالَث : ُْملِْعلا  اَمَّنِإ 
هک  ) هلداع هضیرف   2 تسا ،) دئاقع  لوصا  ملع  نآ  زا  روظنم  هک   ) همکحم هیآ   1 تسا : لضف  اهنیا  زا  ریغ  و  تسا ، زیچ  هس  نید  ملع  انامه 

(. تسا تعیرش  ماکحا  ملع  نآ  زا  روظنم  هک   ) همئاق ّتنس  3 و  تسا ،) قالخا  ملع  نآ  زا  روظنم 

لهاان ياوتف   9

. کَلْهَأ َو  کَلَه  ْدَقَف  ْملِع …  ِریَِغب  َساّنلا  یْتفَأ  ْنَم 
. تسا هتخادنا  تکاله  هب  زین  ار  نارگید  هتخاس و  كاله  ار  دوخ  دهد ، اوتف  مدرم  يارب  یملع  تیحالص  نودب  هک  یسک 

یعقاو هزور   10

. اًِملْسُم ْبَتْغی  َْمل  ام  ِهِشاِرف  یف  َناک  ْنِإ  َو  ةَدابِع  یف  ُِمئاّصلَأ 
. دشاب دوخ  باوختخر  رد  هچ  رگا  تسا ، تدابع  رد  هراومه  دشاب  هدرکن  ار  یناملسم  تبیغ  هک  یمادام  رادهزور 

ناضمر تلیضف   11

َِۀبوَّتلا ُرْهَش  َوُه  َو  َِۀبانِْالا  ُرْهَش  َوُه  َو  ِۀکَرَْبلا  ُرْهَش  َوُه  َو  ُتائیَّسلا  ِهیف  وُحْمی  َو  ُتانَسَْحلا  ِهیف  ُفَعاضی  ٌرْهَش  َوُه  َو  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  ُرْهَش  َناضمَر  ُرْهَش 
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. ِۀَّنَْجلِاب ِزْوَْفلا  َو  ِراّنلا  َنِم  ِْقتِْعلا  ُرْهَش  َوُه  َو  ِةَرِفْغَْملا  ُرْهَش  َوُه  َو 
 … ِنآرُْقلا ِةَوِالت  ْنِم  ِهیف  اوُِرثکَأ  َو  مارَح  َّلک  ِهیف  اُوِبنَتْجاَف  الَأ 

هام تکرب و  هام  دوشیم ، وحم  اهیدـب  نادـنچود و  اهیکین  نآ  رد  هک  تسا  یهاـم  نآ  و  تسا ، لـیلج  زیزع و  دـنوادخ  هاـم  ناـضمر ، هاـم 
. تسا تشهب  هب  یبایماک  خزود و  شتآ  زا  يدازآ  هام  شزرمآ و  هام  هانگ و  زا  هبوت  ادخ و  هب  تشگزاب 

. دیناوخب دایز  ار  نآرق  دیزیهرپب و  یمارح  ره  زا  هام  نآ  رد  دیشاب ! هاگآ 

ابیکش ياههناشن   12

. َّلَجَوَّزَع ِهِّبَر  ْنِم  َوکْشی  ْنَأ ال  ُۀَِثلاّثلا  َو  َرَجْضی ، ْنَأ ال  ُۀِیناّثلا  و  َلَسکی ، ْنَأ ال  اُهلَّوَأ  ثالَث : یف  ِِرباّصلا  ُۀَمالَع 
. ُهاصَع ْدَقَف  َّلَجَوَّزَع  ِهِّبَر  ْنِم  یکَش  اذِإ  َو  َرکُّشلا ، ِّدَؤی  َْمل  َرِجَض  اذِإ  َو  َّقَْحلا ، َعیَض  ْدَقَف  َلِسک  اذِإ  ُهَّنَِال 

: تسا زیچ  هس  رد  رباص  تمالع 
، دوشن لسک  هک  نآ  لّوا :

، ددرگن رطاخ  هدرزآ  هک  نآ  مّود :
هب ار  رکـش  ددرگ  رطاخ  هدرزآ  نوچ  و  دنکیم ، عیاض  ار  ّقح  دوش ، لسک  هک  یتقو  اریز  دنکن ، هوکـش  ّلجوّزع  دـنوادخ  زا  هک  نآ  مّوس :

. تسا هدومن  ینامرفان  ار  وا  عقاو  رد  دنک  تیاکش  شراگدرورپ  زا  نوچ  و  دروآیمن ، اج 

یمّنهج نیرتدب   13

ُْهنِم َِلبَق  َو  َُهل  َباجَتْـساَف  ِهّللا  َیلِإ  اًْدبَع  اعَد  ٌلُجَر  ًةَرْـسَح  َو  ًۀَماِدن  ِراّنلا  ِلْهَأ  َّدَـشَأ  َّنِإ  َو  ِهِْملِِعل  كِراّتلا  ِِملاْعلا  ِحـیر  ْنِم  َنوُّذَأَتَیل  ِراّنلا  َلْهَأ  َّنِإ 
. ُهَْملِع ِهکْرَِتب  َراّنلا  یِعاّدلا  َلَخْدَأ  َو  َۀَّنَْجلا  ُهّللا  ُهَلَخْدَأَف  َهّللا  َعاطَأَف 

تسا رتتخس  سک  نآ  ترسح  ینامیشپ و  خزود  لها  زا  و  دنربیم ، جنر  هدرکن  لمع  شملع  هب  هک  یملاع  دنگ  يوب  زا  مّنهج  لها  انامه 
توعد ِدوخ  یلو  هدروآرد ، تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  هتفریذپ و  وا  هدناوخ و  ادـخ  يوس  هب  ار  ياهدـنب  ایند  رد  هک 

. تسا هتخادنا  خزود  هب  شملع  هب  ندرکن  لمع  ببس  هب  ار  هدننک 

بلط ایند  ناملاع   14

يِدابِع ِقیرَط  ُعاُّطق  ِکئلوُأ  َّنِإَف  یتَّبَحَم  ِقیرَط  ْنَع  كَّدُصیَف  اْینُّدلِاب  اًنُوتْفَم  اًِملاع  کَنَیب  َو  ینَیب  ْلَعَْجت  ال  مالسلا ) هیلع   ) َدُواد یلِإ  ُهّللا  یَحْوَأ 
. ْمِِهبوُلق ْنَع  یتاجانُم  َةَوالَح  َعَْزنَأ  ْنَأ  ْمِِهب  ٌِعناص  اَنَأ  ام  ینْدَأ  َّنِإ  َنیدیرُْملا ،

مایتـسود هار  زا  ار  وت  هک  هدـم  رارق  هطـساو  ار  اـیند  هتفیرف  ِملاـع  تدوـخ ، نم و  ناـیم  هک : دوـمرف  یحو  مالـسلا ) هیلع   ) دواد هب  دـنوادخ 
رب ناشلد  زا  ار  متاجانم  ینیریش  هک  تسا  نیا  منک  ناشیا  اب  هک  يراک  رتمک  انامه  دننم ، يایوج  ِناگدنب  ِنانزهار  نانآ ، هک  اریز  دنادرگب ،

. منک

نیقی هجیتن   15

. ِةَرِخآلا َبَلَط  ُْمتَْرثَال  اینُّدلِاب  َنُوِنقُوت  امک  اهِّرَش  َو  ِةَرِخْالا  ِریَِخب  َنُوِنقُوت  ُمْتنک  َْول 
باـختنا ار  ترخآ  تروـص ، نآ  رد  هتبلا  دـیراد ، اـیند  هب  نیقی  هـک  روـط  ناـمه  دـیتشادیم ، ترخآ  ّرـش  ریخ و  هـب  نـیقی  مدرم  امـش  رگا 
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. دیدرکیم

تمایق ياهشسرپ  نیتسخن   16

ِِهلام ْنَع  َو  ِِهب ، َلِمَع  َفیک  ِهِْملِع  ْنَع  َو  ُهْالبَأ ، امیف  ِِهبابَـش  ْنَع  َو  ُهاْنفَأ ، امیف  ِهِرْمُع  ْنَع  َعبْرَأ : ْنَع  َلَأْسی  یّتَح  ِۀَـمیِقلا  َمْوی  ِدـْبَْعلا  اَمَدَـق  ُلوَُزت  ال 
. ِتیَْبلا َلْهَأ  انِّبُح  ْنَع  َو  ُهَقَْفنَأ ، امیف  َو  ُهَبَسَتکا  َنیَأ  ْنِم 

: دوش هدیسرپ  وا  زا  زیچ  راهچ  نیا  زا  ات  درادیمن ، رب  مدق  زا  مدق  تمایق  زور  رد  ياهدنب  چیه 
، هدومن یناف  ار  نآ  یهار  هچ  رد  هک  شرمع  زا   1

، هتخاس شاهدوسرف  يراک  هچ  رد  هک  شایناوج  زا  2 و 
، هدومن فرص  یهار  هچ  رد  هدروآ و  تسد  هب  اجک  زا  هک  شلام  زا  3 و 

. تیب لها  ام  یتسود  زا  4 و 

يراک مکحم   17

. ُهَمکْحَأ ًالَمَع  َلِمَع  اذِإ  اًْدبَع  ُّبِحی  َهّللا  َّنکل  َو 
دزیریم و ورف  ماجنارـس  ربق  هک  منادیم  دومرف : دـناشوپ  ار  ذاعم  نب  دعـس  ربق  ّتقد  اب  هک  یتقو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

. دهد ماجنا  راوتسا  مکحم و  ار  نآ  دزادرپ ، يراک  هب  نوچ  هک  درادیم  تسود  ار  ياهدنب  دنوادخ  یلو  دروخیم ، مهب  نآ  مظن 

گرزب يرادیب  گرم ،  18

. اوُهَبَْتنا اُوتام  اذِإ  ٌماِین  ُساّنلَأ 
. دنوشیم رادیب  دنریمب ، هک  یتقو  دناباوخ  رد  مدرم 

زاسراک لامعا  باوث   19

ْوَأاًْملِع َثَّرَو  َْوأ  اًفَحْصُم  َبَتک  َْوأ  اًدِجْسَم  یَنب  ْوَأاًرْهَن  يرْجَأ  َْوأ  اًْرِئب  َرَفَح  َْوأ  ًالَْخن  َسَرَغ  ٌلُجَر  ِِهتافَو : َدَْعب  اُهباَوث  ِْدبَْعِلل  ُبَسکی  بابْسَأ  ُۀَْعبَس 
. ِِهتافَو َدَْعب  َُهل  ُرِفْغَتْسی  اًِحلاص  اًَدلَو  َفَّلَخ 

: دسریم وا  هب  زیچ  تفه  نآ  شاداپ  شگرم  زا  سپ  دشاب ، هداد  ماجنا  ار  اهنآ  زا  یکی  یسک  رگا  هک  تسا  زیچ  تفه 
(، دشاب هدرک  سرغ  ار  يرمثم  تخرد   ) دشاب هدناشن  ار  یلخن  هک  یسک   1

، دشاب هدنک  ار  یهاچ  ای   2
، دشاب هتخاس  يراج  ار  يرهن  ای   3
، دشاب هدومن  انب  ار  يدجسم  ای   4

، دشاب هتشون  ار  ینآرق  ای   5
، دشاب هداهن  ياج  رب  دوخ  زا  ار  یملع  ای   6

. دیامن رافغتسا  وا  يارب  هک  دشاب  هتشاذگ  یقاب  ار  یحلاص  دنزرف  ای   7
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نادنمتداعس  20

. ِلْعِْفلا ِحیبَق  َو  ِلوُضُفلا  ِنَع  َُهلوَق  کَْسمَأ  َو  َلْضَفلا  َلََذب  َو  َدْصَْقلا  َقَْفنَأ  ْنَِمل  یبوُط  ِِهناوْخِإ  ْنِم  َنینِمْؤُْملا  ِبویُع  ْنَع  ُُهبیَع  ُهَعَنَم  ْنَِمل  یبوُط 
هدایز دنک و  يورهنایم  ندرک  جرخ  رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دراد ، زاب  شنمؤم  ناردارب  بویع  زا  ار  وا  شبیع  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

. دزرو يراددوخ  تشز  دئاز و  ِنانخس  زا  دشخبب و  ار  جرخ  زا 

دّمحم لآ  یتسود   21

. اًدیهَش َتام  دَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم 
. َُهل اًروُفْغَم  َتام  دَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  َو  الَأ 

. اًِبئات َتام  دَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  َو  الَأ 
. ِنامیِإلا َلِمکَتْسُم  اًنِمُْؤم  َتام  دَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  نم  الَأ و 

. ِهّللا ِۀَمْحَر  ْنِم  ٌسویْأَم  ِهیَنیَع  َنَیب  ٌبُوتکَم  ِۀَمیِْقلا  َمْوی  َءاج  دَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب  یلَع  َتام  ْنَم  َو  الَأ 
. ِۀَّنَْجلا َۀَِحئار  َّمُشی  َْمل  دَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب  یلَع  َتام  ْنَم  َو  الَأ 

. تسا هدرم  دیهش  دریمب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  یتسود  اب  هک  یسک 
. تسا هدرم  هدیزرمآ  دریمب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  یتسود  اب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ 
. تسا هدرم  راکهبوت  دریمب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  یتسود  اب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ 

. تسا هدرم  لماک  نامیااب  دریمب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  یتسود  اب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ 
شایناشیپ رب  هک  دیآیم  تمایق  يارحص  هب  یلاح  رد  دریمب ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّمحم لآ  ینمـشد  اب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ 

. ادخ تمحر  زا  دیماان  هدش : هتشون 
. دسریمن يو  هب  تشهب  يوب  دریمب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  ینمشد  اب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ 

رازآ رسمه  درم  نز و  يازس   22

َو اهَلَیل  ْتَماق  َو  اهَراهَن  ْتَماص  ْنِإ  َو  ُهیِـضُْرت  یّتَح  اِهلَمَع  ْنِم  ًۀَنَـسَح  َو ال  ًالْدَع  َو ال  اًفْرَـص  اْهنِم  ُهّللا  ِلَبْقی  َْمل  اِهناِسِلب  اهَجْوَز  َْتذَأ  ةَأَْرما  اَمیَأ 
. اًِملاظ اَهل  َناک  اذِإ  ُلُجَّرلا  ِکلذک  َو  َراّنلا  ُدِری  ْنَم  َلَّوَأ  َْتناک 

هچرگا دـنک ، یـضار  ار  وا  ات  دریذـپیمن  ار  شراک  زا  یکین  ضوع و  ناربج و  چـیه  دـنوادخ  درازایب ، ناـبز  اـب  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  ره 
رگا تسا  نینچمه  و  دش ، دهاوخ  مّنهج  لخاد  هک  تسا  یـسک  لّوا  ینز  نینچ  و  دنارذگب ، تدابع  هب  ار  شبـش  دریگب و  هزور  ار  شزور 

. دراد اور  متس  شنز  هب  درم 

رهوش اب  راگزاسان  نز  يازس   23

. ُنابْضَغ اهیَلَع  َوُه  َو  َهّللا  یَْقَلت  َو  ٌۀَنَسَح  اْهنِم  ْلَبُْقت  َْمل  ُقیطی  ام ال  َو  ِهیَلَع  ُرِدْقی  ام ال  یلَع  ُْهتَلَمَح  َو  اهِجْوَِزب  ُْقفَْرت  َْمل  ةَأَْرما  اَمیَأ 
رد دوشیمن و  لوبق  یکین  راک  وا  زا  درادن ، ار  نآ  تقاط  تردق و  هک  دزاس  راداو  يراک  هب  ار  وا  دیامنن و  ارادم  دوخ  رهوش  اب  هک  ینز  ره 

. دشاب نیگمشخ  يو  رب  هک  درک  دهاوخ  تاقالم  یتلاح  رد  ار  ادخ  تمایق ، زور 
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تمایق رد  یگدیسر  نیتسخن   24

. ُءامِّدلا ِۀَمیِقلا  َمْوی  یضْقی  ام  ُلَّوَأ 
. تسا هدش  هتخیر  ّقحان  هب  ياهنوخ  دوشیم ، یگدیسر  نآ  هب  تمایق  زور  رد  هک  يراک  نیلّوا 

مّحرت یمحر و  یب   25

ْنِم ُلکَْأت  اهْعَدـَت  َْمل  َو  اهِقْـسَت  َْمل  َو  اهْمِعُْطت  َْمل  َو  ًةَّرِه  ْتََطبَر  اهَّنِإ  َلـیقَف  اـْهنَع  ُْتلَأَـسَف  ُبَّذَُـعت  ًةَأَْرما  ُتیَأَرَف  ِراـّنلا  یَلَع  يرْـسَأ  َۀَـلَیل  ُْتعَلَّطِإ 
ُثَْهلی ْبلِکب  ْتَّرَم  اهَّنِإ  َلیقَف  اْهنَع  ُْتلَأَسَف  ًۀِیناز  ینعی  ًۀَسِمُوم  ًةَأَْرما  ُتیَأَرَف  ِۀَّنَْجلا  یَلَع  ُْتعَلَّطا  َو  ِکلِذب  اَهبَّذَـعف  َْتتام  یّتَح  ِضْرالا  ِشاشَخ 

. اَهل ُهّللا  َرَفَغَف  ِيَور  یّتَح  ِهِْقلَح  یف  ُْهتَرَصَعَف  ْرِئب  یف  اهَرازِإ  ْتَلَسْرَأَف  ِشَطَْعلا  َنِم 
. تسا باذع  رد  هک  مدید  ار  ینز  متفای ، یهاگآ  خزود  زا  جارعم  بش  رد 

. مدرک لاؤس  شهانگ  زا 
دوخ ات  درکن  مه  شدازآ  دناشون و  یبآ  هن  داد و  یکاروخ  ناویح  نآ  هب  هن  هک  یلاح  رد  تسب ، مکحم  ار  ياهبرگ  وا  هک  دش  هداد  خـساپ 

. دُرم ات  دنام  لاح  نیا  اب  دروخب و  دبایب و  ار  يزیچ  نیمز  يور  رد 
. تسا هدرک  باذع  هانگ ، نآ  رطاخ  هب  ار  نز  نیا  دنوادخ 

. مدرک لاؤس  شعضو  زا  مدید و  ار  ینماد  هدولآ  نز  متفای ، یهاگآ  تشهب  زا  و 
رد ار  شنهریپ  هچراـپ  وا  دوب ، هدروآ  نوریب  ناـهد  زا  ار  شناـبز  شطع ، زا  هک  یلاـح  رد  درک ، رذـگ  یگـس  هب  نز  نیا  دـش  هداد  خـساپ 

. دیشخب راک  نیا  رطاخ  هب  ار  نز  نآ  هانگ  دنوادخ  دش ، باریس  ناویح  نآ  ات  درشف  گس  موقلح  رد  ار  هچراپ  نآ  سپ  درب ، ورف  یهاچ 

صلاخان لامعا  شریذپ  مدع   26

لامعا طبح  ِرصنع  یبلط ، ایند   27

ًْأنِه َنوُذُخْأیَو  َنُوموُصی  َو  َنوُّلَصی  ْمَعَن  َلاق  َنیّلَصُم ؟ ِهّللا  َلوُسَر  ای  اُولاق  ِراّنلاَیلِإ  ْمِِهب  ُرَمْؤیَف  ۀَماِهت  ِلابِجک  ْمُُهلامْعَأ  َو  ِۀَمیِْقلا  َمْوی  ٌماوقَأ  َّنَئیجَیل 
. ِهیَلَع اُوبَثَو  اْینُّدلا  َنِم  ٌءیَش  ْمَُهل  َضَرَع  اذِإَف  ِلیَّللا  َنِم 

نامرف اّما  تسا ! هتـشابنا  مه  يور  رب  هماـهت  ياـههوک  دـننام  ناـنآ  کـین  لاـمعا  هک  دـنروآیم  هبـساحم  يارب  ار  یهورگ  تماـیق  زور  رد 
دنتفرگیم هزور  دندناوخیم و  زامن  یلب  دومرف : دندناوخیم ؟ زامن  نانیا  ایآ  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : هباحص  دنوش ! هدرب  شتآ  هب  هک  دسریم 

ار دوخ  ات  دندرکیم  شهج  شرپ و  دشیم ، هضرع  اهنآ  هب  ایند  زا  يزیچ  هک  نیمه  اّما  دـندربیم ! رـس  هب  تدابع  رد  ار  بش  زا  یتمـسق  و 
! دنناسرب نآ  هب 

یتسوا اب  ياهک  ره  اب   28

. َّبَحَأ ْنَم  َعَم  ُءْرَْملَأ 
. دراد تسود  ار  وا  هک  تسا  یسک  اب  تمایق ) رد   ) یمدآ

تیب لها  یتسود   29
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ْمُهَّنِإَف يدْعَْبنِم  ِۀَِّمئالِاب  ِدَتْقْیلَو  ُهِیلَو  ِلاوْیلَو  يدَْعب  ْنِم  اِیلَع  ِلاوْیلَف  ّیبَر  اهَسَرَغ  نْدَع  َۀَّنَج  َنکْسی  َو  یتامَم  َتوُمی  َو  یتایَح  ییْحی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم 
. یتَعافَش ُهّللا  ُمَُهل  اَنَأ  یتَلِص ال  ْمهیف  َنیعِطاْقلا  یتَّمُأ  ْنِم  ْمِِهلْضَِفب  َنیبِّذکُْمِلل  ٌلیَو  َو  اًْملِع  َو  اًمْهَف  اُوقِزُر  یتَنیط  ْنِم  اوُِقلُخ  َو  یتَْرتِع 

دعب دیاب  دریگب ، ياج  هدرورپ  مراگدرورپ  هک  یتشهب  غاب  رد  دریمب و  نم  نوچ  دنک و  یگدنز  نم  نوچ  هک  دشاب  هتشاد  تسود  سک  ره 
دناهدش و هدیرفآ  متنیط  زا  دنتـسه و  نم  ترتع  نانآ  هک  دنک  ادتقا  نم  زا  دـعب  نایاوشیپ  هب  درادـب و  تسود  ار  وا  تسود  ار و  یلع  نم  زا 

دنیامن عطق  نم  اب  ار  ناشدنویپ  دننک و  راکنا  ار  نانآ  يرترب  هک  نم  تّما  زا  هورگ  نآ  رب  ياو  و  دـناهدیدرگ ، رادروخرب  شناد  كرد و  زا 
. درک دهاوخن  نانآ  لاح  لماش  ارم  تعافش  دنوادخ  هک 

لامعا یلوبق  طرش  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو   30

ِیف َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُهَّبکََال  بلاطیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ِۀـیالِِوب  َءیجی  َْمل  َو  ِلابِْجلا  ِلاْثمَأک  لامْعَِأب  ِۀَـمیِْقلا  َمْوی  ْمکُدَـحَأ  َءاج  َْول  اِیبَن  ِّقَْحلاـِب  ینَثََعب  يذَّلا  َوَف 
. ِراّنلا

لوبق تیالو و  دـقاف  اّما  دـیایب ، اههوک  دـننامه  یلامعا  اب  تمایق  زور  رد  امـش  زا  یکی  رگا  هتخیگنارب ، ّقح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
. دنکفا شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، بلاطیبا  نب  یلع  تیمکاح 

ضیرم شاداپ   31

. ِرَجَّشلا ُقَرَو  ُطَقاسَتی  امک  ُُهبُونُذ  ْتَطَقاسَت  َو  ِِهتَّحِص  یف  ُلَمْعی  َناک  ام  ِنَسْحَأک  َُهل  ُهّللا  َبَتک  ُِملْسُْملا  َضِرَم  اذِإ 
دـسیونیم و شلمع  هماـن  رد  هدادیم  ماـجنا  تمالـس  لاـح  رد  هک  یتانـسح  نیرتـهب  دـننامه  دـنوادخ  دوـش ، راـمیب  ناملـسم ، هک  یتـقو 

. دزیریم ورف  تخرد  گرب  نوچمه  شناهانگ 

یناملسم تیلوئسم   32

ِملْسُِمب َسیَلَف  ُْهبِجی  ْمَلَف  َنیِملْسُْمَلل  ای  يدانی  ًالُجَر  َعِمَس  ْنَم  َو  ْمُْهنِم  َسیَلَف  َنیِملْسُْملا  ِرُُومِأب  ُّمَتْهیال  َحَبْصَأ  ْنَم 
مدایرف هب  اهناملسم  يا  : » دنزیم دایرف  یصخش  هک  دونـشب  سک  ره  و  تسین ؛ اهنآ  زا  درامگن ، تّمه  نیملـسم  روما  هب  دنک و  حبـص  هک  ره 

. تسین ناملسم  دیوگن ، شباوج  یلو  دیسرب »

تیب لها  اب  نایناریا  یگتسویپ   33

. ِتیَْبلا َلْهَأ  انَیلِإ  َو  اّنِم  ُْمْتنَأ  َلاق  ِهّللا ؟ َلوُسَر  ای  ُنَْحن  ْنَم  یلِإ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ِلوُسَِرل  ِسْرُْفلا  َنِم  ُلُسُّرلا  َِتلاق 
دندمآ و ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  روضح  هب  دندوب  یناریا  ًاتلاصا  هک  ناریا  هیامحلا  تحت  نمی ، هاشداپ  ناذاب ، ناگداتسرف 
هب ناتماجنارس  دیتسه و  ام  زا  نایسراف  امش  دومرف : ترـضح  دوب ؟ دهاوخ  یـسک  هچ  دزن  هب  نایـسراف  ام  ِماجنارـس  ادخ : لوسر  يا  دنتفگ :

. ِتیَْبلا َلْهَأ  اّنِم  ُناْملَس  ِهّللا : ُلوُسَر  َلاق  َّمَث  ْنِمَف  َلاق : ّهنِإ  يِرْهُّزلا  ِنَع  ینَغَلَبَف  ماشه : نبا  لاق  ! دوب دهاوخ  ام  نادناخ  ام و  يوس 
. تسام تیب  لها  زا  ناملس  دومرف : ربمایپ  هک  دوب  اج  نیمه  زا  و  دیوگ : يرهز  لوق  زا  ماشه  نبا 

( لوضفم مّدقت   ) گرزب تنایخ   34
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. َنیِملْسُْملا َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َناخ  ْدَقَف  ُْهنِم  ُلَْضفَأ  َوُه  ْنَم  ْمِهیف  َّنَأ  يری  َوُه  َو  َنیِملْسُْملا  یَلَع  َمَّدَقَت  ْنَم 
ادـخ و هب  یـسک  نینچ  دراد ، دوجو  وا  زا  رتهب  لضفا و  یـسک  اهنآ  ناـیم  رد  دـنادیم  هک  یلاـح  رد  دریگ ، یـشیپ  ناناملـسم  رب  هک  یـسک 

. تسا هدرک  تنایخ  ناناملسم  همه  شلوسر و 

تیاده شزرا   35

. ُسْمَّشلا ِهیَلَع  ْتَعَلَط  اّمِم  َکل  ٌریَخ  اًدِحاو  ًالُجَر  ِکب  ُهّللا  يِدْهی  ْنََأل 
وت تسد  هب  ار  رفن  کی  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  باطخ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

. تسا رتهب  دباتیم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  رب  ندرک  تموکح  زا  وت  يارب  دنک ، تیاده 

نامّزلارخآ نامدرم   36

ًءاـیِر ال ْمُُهنید  ُنوکی  ْمِهِّبَر ، َدـْنِع  اـم  ِِهب  َنوُدـیری  ـال  اْینُّدـلا ، ِیف  اًـعَمَط  ْمُُهتِینـالَع  ِهیف  ُنُسَْحت  َو  ْمُهُِرئارَـس  ِهیف  ُُثبَْخت  ٌناـمَز  ِساـّنلایَلَع  یتْأـی 
ناشنطاب ایند ، رد  ِعمط  يارب  هک  دـسریم  ارف  مدرم  رب  ینامز  ! ْمَُهل ُبیجَتْـسی  الَف  ِقیرَْغلا  َءاعُد  ُهَنوُعْدـیَف  باقِِعب  ُهّللا  ُمُهُّمُعی  ٌفْوَخ ، ْمُهُِطلاخی 

ناشلد رد  ] ادـخ زا  [ یفوخ دوش و  ایر  اهنآ  نید  دـنهدن ، ناشن  تسا  ناـشراگدرورپ  دزن  هچنآ  هب  ياـهقالع  دـشاب ، اـبیز  ناـشرهاظ  دـیلپ و 
تباجا ار  ناشیاعد  یلو  دننک ، اعد  قیرغ  صخـش  ياعد  دننام  سپ  دـنک ، راتفرگ  یتخـس  باذـع  هب  ار  نانآ  همه  دـنوادخ  دوشن ، هتخیمآ 

! دنکن

هباحص نیرتوگتسار   37

. ٍّرَذیبَأ ْنِم  ُقَدْصَأ  ۀَجَْهل  يذ  ْنِم  ُءاْربَْغلا  ِتَّلَقَأ  َو ال  ُءارْضَْخلا  ِتَّلَظَأ  ام 
. ار رذوبا  زا  رتوگتسار  ینخس  بحاص  هتفرگنربرد ، نیمز  هتخادنین و  هیاس  نامسآ 

ناریقف اب  ینیشنمه  ناملاع و  زا  شسرپ   38

. َءارَقُْفلا اوُِسلاج  َو  َءامکُْحلا  اُوبِطاخ  َو  َءامَلُْعلا  اُوِلئاس 
. دینیشنب ناریقف  اب  دییوگب و  نخس  ناگنازرف  اب  دیسرپب و  نادنمشناد  زا 

! هن یسوبتسد   39

. ْمْکنِم ٌلُجَر  اَنَأ  امَّنِإ  ِکلَِمب  ُتَْسل  َو  اهکُولُِمب  ُمِجاعَألا  ُُهلَعْفَت  اذه 
تـسا يراک  نیا  دومرف : دیـشک و  ار  دوخ  تسد  ربمایپ  دنز ، هسوب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسد  رب  ات  تساوخ  يدرم 

. متسه ناتدوخ  زا  يدرم  نم  متسین ، هاش  نم  دننکیم و  دوخ  ناهاشداپ  اب  اهْمَجَع  هک 

ناعونمه اب  ینابرهم   40

. ِۀَمیِْقلا َمْوی  ْمِهَیلِإ  ُهّللا  ُرُْظنی  ٌِعئاج ال  ْمِهیف  َو  ُتیبی  ۀیْرَق  ِلْهَأ  ْنِم  ام  َو  ٌِعئاج ، ُهُراج  َو  َناْعبَش  َتاب  ْنَم  یب  َنَمآ  ام 
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ناشیا نایم  رد  دـننارذگب و  ار  بش  هک  يدابآ  کی  لـها  و  دـشاب ، هنـسرگ  شاهیاـسمه  دـباوخب و  ریـس  هک  یـسک  هدرواـین  ناـمیا  نم  هب 
. دنکفین تمحر  رظن  اهنآ  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دشاب ، ياهنسرگ 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

ربمایپ رتخد  نیمراهچ  يربک ، هجیدـخ  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  یمارگ  رتخد  مالـسلا ،) اهیلع   ) ارهز همطاـف  ترـضح 
. تسا ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا

. دشابیم لوتب  هَّثدحم و  هیضرم ، هیضار ، هیکز ، ۀکرابم ، هرهاط ، هقیّدص ، ارهز ، شترضح : باقلا 
. دننادیم همّرکم  هکم  رد  تثعب  مجنپ  لاس  یناّثلا  يدامج  متسیب  رد  ار  ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  یّنس ، هعیش و  ناخّروم  رتشیب 

. دناهدرک رکذ  ار  تثعب  مود  لاس  یخرب  موس و  لاس  یخرب 
. تسا هتسناد  تثعب  لّوا  لاس  رد  ار  وناب  نآ  تدالو  یّنس ، ثّدحم  خّروم و  کی 

شزرااب و یقیقحت  یخیرات و  رظن  زا  هک  دنچره  خـیرات  گرزب  ياهتیـصخش  تشذـگرد  زورلاس  ای  زور  داز  نتخاس  نشور  تسا  یهیدـب 
. دسریمن رظن  هب  مهم  نادنچ  تیصخش  لیلحت  رظن  زا  اّما  تسا ، ثحب  لباق 

. دشابیم خیرات  ناسنا و  تشونرس  رد  نانآ  شقن  تسا  زاستشونرس  مّهم و  هچنآ 
. تسا نآرق  ياههیآ  یحو و  لوزن  ّلحم  هک  ياهناخ  دوب ؛ تّوبن  هناخ  رد  ادخ و  لوسر  شردپ  رانک  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز شرورپ 

. دندنام راوتسا  شیوخ  نامیا  رب  دندروآ و  نامیا  ادخ  ییاتکی  هب  ناناملسم  زا  هورگ  نیتسخن  هک  اجنآ 
. ربکا هّللا  تساخیم : رب  نآ  زا  یگناب  نینچ  هک  دوب  ياهناخ  اهنت  نیا  ناهج ، همه  ناتسبرع و  رسارس  رد  اهلاس  نآ 

. دیدیم دوخ  رانک  رد  ار  یشوج  بنج و  نینچ  هک  دوب  هکم  لاسدرخ  رتخد  اهنت  ارهز  و 
. دنارذگیم ییاهنت  هب  ار  یلاسدرخ  نارود  دوب و  اهنت  هناخ  رد  وا 

. دندوب رتگرزب  وا  زا  لاس  دنچ  موثلک  هیقر و  شرهاوخ  ود 
یناحور ياهشزومآ  ینامـسج و  ياهتـضایر  هب  يو  هّجوت  همه  یکدوک  نارود  زا  دیاب  هک  تسا  هدوب  نیا  یکی  مه  ییاهنت  نیا  زار  دیاش 

. ددرگ فوطعم 
راـصعا نورق و  كراـت  رب  هنوـمن  ییوناـب  ناوـنع  هب  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  اـب  جاودزا  زا  دـعب  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح 

. دیشخرد
. دوب هنومن  زین  راگدرورپ  تعاطا  رد  دوب ، هنومن  ییوشانز  یگدنز  رد  هک  نانچمه  ربمایپ  رتخد 

. نارگید يارب  اعد  ادخ و  هاگرد  هب  عّرضت  اعد ، زامن ، هب  تخادرپیم ، تدابع  هب  تفاییم  تغارف  هناخ  ياهراک  زا  هک  یماگنه 
رد دادماب  ات  ار  هعمج  ياهبش  مردام  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  زا  شیوخ  دادجا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

. تفگیمن يزیچ  دوخ  هرابرد  اّما  درکیم ، اعد  ار  نامیااب  نانز  نادرم و  تشادیمرب  اعد  هب  تسد  نوچ  داتسیآیم و  تدابع  بارحم 
. تسا مّدقم  هیاسمه  مدنزرف ! تفگ : ینکیمن ؟ ریخ  ياعد  نارگید  دننام  زین  دوخ  يارب  ارچ  ردام ! متفگ : ودب  يزور 

همه دزن  هدش  تیاور  دانسا ، رگید  یّنس و  هعیش و  ربتعم  ياهباتک  رد  هتفای و  ترهش  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف تاحیبست  مان  هب  هک  ییاهحیبست 
. تسا فورعم 

یلص  ) مرکا ربمایپ  كانبات  يامیس  ندید  اب  ار  یگدنز  ياهیخلت  اهیتخس و  دوب ، هتفرن  ایند  زا  ادخ  لوسر  هک  یتقو  ات  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف
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. دیشخبیم تردق  شمارآ و  وا  هب  دودزیم و  شرطاخ  زا  ار  اهجنر  مامت  ردپ  تاقالم  دومنیم ، راومه  دوخ  رب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  سپ  هک  ییاهینوگرگد  همه  زا  رتالاب  و  ّقح ، نتفر  تسد  زا  رهوش ، ندـش  مولظم  ردـپ ، گرم  اـّما 

. تخاس هدرزآ  تخس  ار  ربمغیپ  رتخد  مسج  سپس  حور و  دمآ ، دیدپ  یناملسم  ّتنس  رد  كدنا  ياهلصاف  هب  ملس )
. تسا هتشادن  یمسج  يرامیب  شردپ  گرم  زا  شیپ  وا  دهدیم ، ناشن  خیرات  هک  نانچ 

. دیاهدینش دننز  شتآ  تسا  نآ  نورد  هک  سک  ره  اب  ار  هناخ  دنتساوخیم  دندمآ و  وا  هناخ  رد  هب  هک  ار  نانآ  ناتساد 
. دوش هدوزفا  نادب  مه  رگید  ياهدادیور  هک  دسر  هچ  تسا ، سب  وا  ندرزآ  يارب  ییاهنت  هب  دماشیپ ، نیا  دوخ 

. داتفا رتسب  رد  نالان  ربمغیپ ، رتخد 
. دندمآ درگ  وا  دزن  راصنا  رجاهم و  نانز 

زادـگ زوس و  نید و  ِدرد  زا  ياهـشوگ  نآ ، زا  هاتوک  یـشخب  لقن  اب  هک  دومرف  نایب  نانز  نآ  عمج  رد  غیلب  ياهبطخ  ناهج ، ود  يوناب  نآ 
. دیباییم رد  ار  تیالو  نابصاغ  بلطتصرف و  مدرم  زا  وا  هوکِش  و  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز یبتکم 

ار یلع  و  دنداهنیم ، نایم  رد  ياپ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  ! » تسا يدرد  هچ  هک  ینادن  دردیب  مدرم  اب  ندینـش  درد  زا  نتفگ و  نخـس  درد  زا 
! اتفگش درپسیم …  ودب  ار  کی  ره  ّقح  و  دربیم ، تسار  هار  هب  ار  ناشیا  ناسآ  ناسآ  دندراذگیم ، داهن ، وا  هدهع  هب  ربمغیپ  هک  يراک  رب 

. درآیم نورب  يرگید  زا  سپ  یکی  اههچیزاب  هچ  دراد و  هدرپ  سپ  رد  اهبجعلاوب  هچ  راگزور 
رفیک هب  ماجنارـس  راکمتـس و  ناتـسود  ّقـح  رد  راّدـغ ، یناـیامن  تسود  دـندروآ ؟ يرذـع  هـچ  دـندرک و  نـینچ  ارچ  امـش  نادرم  یتـسار 

. راتفرگ شیوخ  يراکمتس 
ار دوـخ  يراـکهبت  دـنراکهبت و  هک  ناداـن  یمدرم  رب  نـیرفن  دندیـسرپن ! ملاـع  زا  دـنتفر و  یماـع  یپ  دـندیبسچ ! مُد  هـب  هتـشاذگ و  ار  رس 

. تفاتش شراگدرورپ  ياقل  هب  تشاذگ و  نابلط  ایند  هب  ار  ایند  ربمغیپ ، رتخد  ماجنارس ، دنرادنپیم »! يراکوکین 
هنوگ نیا  وا  و  دوش ، رضاح  وا  هزانج  رب  رکبوبا  ات  دادن  تصخر  درپس و  كاخ  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دندرک و  نفد  هنابـش  ار  همطاف 

. تفر ایند  زا  دیهش  مولظم و 
يرجه هدزای  لاس  یلوالا  يدامج  هدزیس  همه ، زا  رتروهشم  هک  دنراد  ینوگانوگ  لاوقا  ناثّدحم  زین  گرزب  يوناب  نآ  تداهـش  خیرات  رد 

. تسا لاس  نامه  یناّثلا  يدامج  موس  يرگید  و 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف يزودنا  شناد 

. تفرگ ارف  یحو  همشچرس  زا  ار  شناد  زاغآ ، نامه  زا  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف
مان هب  یباتک  هک  دروآیم  درگ  ار  اهنآ  همطاـف  تشونیم و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفگیم ، زاـب  وا  يارب  ردـپ  اهـشناد ، رارـسا و  زا  ار  هچنآ 

. دش همطاف  فحصم 

نارگید شزومآ 

. تخاسیم انشآ  ناشفیاظو  هب  ار  نانز  مالسا ، فراعم  ماکحا و  نایب  اب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف 
ینخس نآرق  تایآ  اب  زج  لاس  تسیب  تّدم  رد  تسوا  بتکم  ناگتفای  شرورپ  نادرگاش و  زا  هک  مالـسلا ،) اهیلع   ) همطاف رازگتمدخ  هّضف 

. درکیم نایب  ار  شیوخ  روظنم  نآرق ، زا  بسانتم  ياهیآ  اب  تشاد  ار  یبلطم  نایب  دصق  هاگ  ره  تفگن و 
یناوارف راکتـشپ  هلـصوح و  زا  نارگید  هب  نید  لئاسم  نداد  دای  رد  هکلب  دشیمن ، هتـسخ  شناد  نتفرگارف  زا  اهنت  هن  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف

. دوب رادروخرب 
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. مسرپب ياهلأسم  امش  زا  ات  هداتسرف  ارم  هدرک و  یهابتشا  دوخ  زامن  دروم  رد  هک  مراد  ریپ  يردام  تفگ : دمآ و  وا  دزن  ینز  يزور 
. دومرف خساپ  ار  وا  لاؤس  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز

ار يو  لاؤس  راوگرزب ، يوناب  نآ  راب  ره  دـش و  رارکت  راب  هد  ات  راک  نیا  دینـش ، خـساپ  دیـسرپ و  هلأـسم  دـمآ و  موس  مود و  راـب  يارب  نز 
. دومرف خساپ 

. مزادنایمن تمحز  هب  ار  امش  رگید  تفگ : دش و  نیگمرش  یپ  رد  یپ  ياهدمآ  تفر و  زا  نز 
ادـخ لوسر  مردـپ  زا  اریز  موشیمن ، تحاران  نم  ینک  لاؤس  ردـق  ره  وت  سرپب ، ار  تیاهلاؤس  ایب و  مه  زاب  دومرف : مالـسلا ) اهیلع   ) همطاـف

اهبنارگ ياهتعلخ  ناششناد  هزادنا  هب  اهنآ  هب  دنوشیم و  روشحم  ام  وریپ  ياملع  تمایق  زور  دومرف : هک  مدینش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )
. دناهدومن ادخ  ناگدنب  تیاده  داشرا و  يارب  هک  تسا  یشالت  نازیم  تبسن  هب  شاداپ  هزادنا  ددرگیم و  اطع 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف تدابع 

. دشیم لوغشم  تدابع  هب  ار  بش  زا  یشخب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح 
. درکیم مرو  شیاپ  هک  داتسیآیم  شیاهاپ  يور  رب  دشیم و  ینالوط  وا  بش  ياهزامن  ردق  نآ 

. دوبن رتالاو  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف زا  ییاسراپ  تدابع و  دهز و  رظن  زا  تّما  نایم  رد  سک  چیه  دیوگ : يرجه  ياّفوتم 110  يرصب  نسح 

تکرب اب  دنب  ندرگ 

. دندوب هدز  هقلح  شرود  هب  باحصا  دوب و  هتسشن  دجسم  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  يزور 
يایوج تفر و  شیوس  هب  ربمایپ  دوب ، هدوبر  وا  زا  ار  ناوت  يریپ  فعـض و  دیـسر ، هار  زا  راب  ّتقر  یتلاح  هدـیلوژ و  ياهـسابل  اب  يدرم  ریپ 

. دش شلاح 
، ناشوپب ارم  متسه  هنهرب  هد ، ماعط  ارم  ماهنـسرگ  ملاح ، ناشیرپ  يریقف  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يا  داد : خساپ  درم  نآ 

. اشگب مراک  زا  یهرگ  میاونیب 
ییامنهار مالسلا ) اهیلع   ) همطاف لزنم  هب  ار  وا  سپـس  تسا ». نآ  هدنهد  ماجنا  نوچ  ریخ  يامنهار   » یلو مرادن  يزیچ  نونکا  دومرف : ربمایپ 

. درک
. تفگ وا  يارب  ار  شدرد  درک و  یط  ار  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هناخ  دجسم و  هاتوک  هلصاف  درمریپ 

هدرک هیده  وا  هب  بلّطملادبع  نب  ةزمح  رتخد  هک  ار  يدنب  ندرگ  سپس  میرادن ، يزیچ  هناخ  رد  نونکا  زین  ام  دومرف : مالسلا ) اهیلع   ) ارهز
. یسرب تاهتساوخ  هب  هللاءاش  نا  شورفب  ار  نیا  دومرف : داد و  ریقف  درمریپ  هب  درک و  زاب  ندرگ  زا  دوب 

. دمآ دجسم  هب  تفرگ و  ار  دنب  ندرگ  اونیب  درم 
. دوب هتسشن  باحصا  نایم  رد  نانچمه  ربمایپ 

مشورفب و ار  نآ  ات  دومن  ناسحا  نم  هب  ار  دنب  ندرگ  نیا  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  يا  درک : ضرع 
. مناسرب مايدنمزاین  فرصم  هب 

. تسیرگ ربمایپ 
ار وا  ادخ  دشاب  شرادیرخ  سک  ره  دومرف : ربمایپ  مرخب ؟ ار  دـنب  ندرگ  نیا  نم  یهدـیم  هزاجا  ایآ  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  رـسای  راّمع 

. دیامنن باذع 
ار منت  هک  یسابل  دنک ، مریس  هک  تشوگ  نان و  زا  ییاذغ  هب  تفگ : اونیب  درم  یشورفیم ؟ دنچ  ار  دنب  ندرگ  دیـسرپ : یبارعا  زا  رـسای  راّمع 
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. دناسرب ماهناخ  هب  ارم  هک  هار  یجرخ  رانید  کی  دناشوپب و 
. مدیرخ وت  زا  یبکرم  یسابل و  اذغ و  الط و  رانید  تسیب  هب  ار  دنب  ندرگ  نیا  نم  داد : خساپ  راّمع 

هاگ نآ  داد ، وا  هب  مه  الط  رانید  تسیب  درک و  راوس  یبکرم  رب  ار  وا  دـناشوپ ، وا  هب  ار  یـسابل  درک ، ریـس  ار  وا  درب و  هناخ  هب  ار  درم  راّمع 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب  ار  نیا  تفگ : دوخ  مالغ  هب  دیچیپ و  ياهچراپ  رد  تخاس و  وبـشوخ  کشُم  اب  ار  دنب  ندرگ 

. مدیشخب وا  هب  مه  ار  تدوخ  نک ، میدقت 
. دیشخب همطاف  هب  ار  دنب  ندرگ  مالغ و  زین  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

. دمآ همطاف  دزن  مالغ 
. مدرک دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  نم  دومرف : مالغ  هب  تفرگ و  ار  دنب  ندرگ  ترضح  نآ 

. دیدنخ مالغ 
. دیسرپ ار  شاهدنخ  زار  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف

، دومن ینغ  ار  يریقف  دناشوپ ، ار  ياهنهرب  درک ، ریس  ار  ياهنسرگ  هک  دروآ  هدنخ  هب  ارم  دنب  ندرگ  نیا  تکرب  ربمایپ ! رتخد  يا  داد : خساپ 
. تشگرب دوخ  بحاص  يوس  هب  مه  تبقاع  درک و  دازآ  ار  ياهدنب  دومن ، راوس  ار  ياهدایپ 

مالسا ردص  ياهدربن  رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف شقن 

. تسا هدش  رکذ  خیرات  رد  هیرس  ات 90  هوزغ و 35  ای 28  هنیدم 27  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تموکح  لاس  لوط 10  رد 
هب ار  نآ  میقتسم  یهدنامرف  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ صخـش  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهگنج  هب  تسا  تاوزغ  نآ  عمج  هک  هوزغ 

. دوب یماظن  ياهرونام  اهدربن و  ِرظان  رضاح و  گنج  هکرعم  رد  مالسا  نازابرس  ياپ  هب  اپ  تشاد و  هدهع 
تکرـش نآ  رد  دوخ  هک  نآ  یب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهگنج  هب  تسا  ایارـس  نآ  عمج  هک  هیرس 

. درکیم مازعا  یلامتحا ، عافد  ای  دربن  يارب  یمالسا ، روشک  ياهزرم  اهههبج و  هب  یصخش  یهدنامرف  هب  ار  یهورگ  دنک ،
. دیماجنایم لوط  هب  هام  هس  ای  ود  دودح  هنیدم ، زا  اهههبج  دایز  هلصاف  رطاخ  هب  یمزر  ياهتیرومأم  نیا  زا  یخرب  یهاگ 

ياهنادـیم رد  ار  شتاقوا  رتشیب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  اب  شکرتشم  یگدـنز  لوط  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفگ  ناوتیم  قیقحت  هب 
هدهع هب  ار  نادنزرف  تیبرت  هناخ و  هرادا  هفیظو  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف شرادافو  رسمه  وا  بایغ  رد  دنارذگ و  یغیلبت  ياهتیرومأم  ای  داهج 
. دناسرب ماجنا  هب  ار  داهج  سّدقم  هفیظو  هدوسآ ، يرطاخ  اب  شاهدنمزر  رسمه  ات  دادیم  ماجنا  هتسیاش  يوحن  هب  ار  راک  نیا  تشاد و 

یهاگ درکیم و  يدردمه  راهظا  اهنآ  اب  تفاتـشیم و  نادیهـش  ناگدـنمزر و  ياههداوناخ  يرای  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف تّدـم ، نیا  رد 
. تخادرپیم شیوخ  مراحم  تحارج  ياوادم  هب  ناشریطخ ، فیاظو  هب  نانآ  نتخاس  انشآ  رگدادما و  نانز  قیوشت  نمض  مه ،

. تفر هنیدم ) يرتمولیک  شش  رد   ) دُحا هب  نانز  هارمه  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف دُحا ، گنج  رد 
. تشادرب یتاحارج  زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع دش و  یمخز  تّدش  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دربن ، نیا  رد 

بآ دوخ  رپس  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یلع تسشیم و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هرهچ  زا  ار  نوخ  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف
. تخیریم

نوخ ات  دیشاپ  مخز  رب  ار  نآ  رتسکاخ  دینازوس و  ار  يریصح  هعطق  دیآیمن ، دنب  نوخ  هک  درک  هدهاشم  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هک  یماگنه 
. دمآ دنب 

. دیوشب ار  اهنآ  ات  دنداد  همطاف  هب  ار  دوخ  ياهریشمش  یلع ، ربمایپ و  زور  نآ 
. دیسر تداهش  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يومع  ادهشلادیس ، هزمح  دحا ، دربن  رد 
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همطاف درک ، نتـسیرگ  هب  عورـش  تفرگ و  رارق  هدـش  هلثم  رکیپ  رانک  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاـف قاـّفتا  هب  هزمح  رهاوخ  هیفـص » ، » دربن زا  سپ 
هدیسرن نم  هب  وت  تبیـصم  لثم  یتبیـصم  چیه  دومرفیم : هزمح  هب  باطخ  درکیم و  هیرگ  وا  اب  مه  ربمایپ  تسیرگیم و  زین  مالـسلا ) اهیلع  )

. تسا
ادـخ و ریـش  هزمح  هناگتفه ، ياهنامـسآ  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  نونکا  مه  هک  داب  هدژم  دومرف : همطاف  هیفـص و  هب  باطخ  هاگ  نآ 

. تسادخ لوسر  ریش 
. تفریم دحا  يادهش  ترایز  هب  راب  کی  زور  هس  ود  ره  دوب ، هدنز  ات  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  دُحا ، دربن  زا  سپ 

همطاف تسیچ ؟ نیا  دیسرپ : ربمایپ  درب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يارب  ار  ینان  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  قدنخ ، دربن  رد 
. مدروآ ناتیارب  هک  نیا  ات  تفرگن  مارآ  ملد  متخپ ، نان  داد : خساپ  مالسلا ) اهیلع  )

. مراذگیم ناهد  رد  زور  هس  زا  سپ  هک  تسا  ییاذغ  نیلّوا  نیا  دومرف : ربمایپ 
ار شنادـنزرف  رـسمه و  تفر و  يو  هناـخ  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دیـسر و  تداهـش  هب  بلاـطیبا  نبرفعج  هتوم ، دربن  رد 

. تفر مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هناخ  هب  اجنآ  زا  داد و  يرادلد 
. تسیرگیم همطاف 

. دنیرگب ناگدننک  هیرگ  دیاب  رفعج  لثم  رب  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ
. دناهدرک شومارف  ار  دوخ  اهنآ  زورما  اریز  دینک ، هیهت  ییاذغ  رفعج  هداوناخ  يارب  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  سپس 

. تشاد روضح  زین  هکم  حتف  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف 
ماهناخ رد  اهنآ  زونه  مداد و  هانپ  ار  مرهوش  كرـشم  ناشیوخ  زا  رفن  ود  هکم  حـتف  زور  رد  دـیوگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع رهاوخ  یناه ،» ّما  »

. دیشک ریشمش  نت  ود  نآ  فرط  هب  دش و  ادیپ  دوب ، شوپهرز  هراوس و  هک  یلاح  رد  مالسلا ،) هیلع   ) یلع مردارب  ناهگان  هک  دندوب 
رد تفر ، نوریب  مالسلا ) هیلع   ) یلع یـشکب ! اهنآ  زا  شیپ  مه  ارم  دیاب  یـشکب ، ار  ود  نآ  یهاوخب  رگا  متفگ : مداتـسیا و  ناشیا  وا و  نایم 

. دشکب ار  اهنآ  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  یلاح 
مدید و ار  همطاف  یلو  مدرکن ، ادـیپ  ار  ترـضح  نآ  مدـناسر و  احطب  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  همیخ  هب  ار  دوخ  نم 

. متفگ شیارب  ار  ارجام 
. تسا رتعطاق  دوخ  رسمه  زا  همطاف  مدید 

يارب شترضح  زا  دیسر و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ماگنه  نیا  رد  یهد ؟ هانپ  ار  ناکرشم  دیاب  مه  وت  تفگ : بّجعت  اب  وا 
. مدیبلط ناما  ود  نآ 

. دیامن وشتسش  ات  دنک  مهارف  بآ  وا  يارب  هک  دومرف  همطاف  هب  سپس  داد ، ناما  نانآ  هب  ربمایپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  روضح  هب  تعیب  مالسا و  شریذپ  مالعا  يارب  نیکرشم  نانز  رگید  و  نایفسوبا ، رـسمه  دنه ، هک  یماگنه 

. دنتشاد روضح  بلّطملادبع  نانز  زا  یهورگ  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رسمه  مالسلا ،) اهیلع   ) همطاف دندیسر ، ملس ) و 
، یمزر مّهم  تیرومأم  کـی  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يوس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يرجه ، مهد  لاـس  ناـضمر  هاـم  رد 

. دش مازعا  دوب ، ربمایپ  تیمکاح  ورملق  رد  هک  نمی ، هب  ماظن  هراوس  دصیس  یهدنامرف  هب  یغیلبت و 
. دندیورگ مالسا  هب  زین  يدایز  هّدع  تفرگ و  ماجنا  لماک  تیقفوم  اب  تیرومأم 

. داتسرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يارب  نمی  زا  ار  دوخ  راک  شرازگ  ياهمان  یط  مالسلا ) هیلع   ) یلع
يوس هب  مایپ  نیا  اب  کیپ  و  دـَناسر ، هکم  هب  ار  دوخ  عقوم  هب  ّجـح ، مسارم  ماجنا  يارب  هک  دومرف  رما  مالـسلا ) هیلع   ) یلع خـساپ  رد  ربماـیپ 

. تشگ زاب  مالسلا ) هیلع   ) یلع
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يدایز هّدع  بیترت ، نیدب  دروآ و  ياج  هب  ار  ّجح  دراد  دصق  هک  درک  مالعا  رواجم  لیابق  هنیدم و  مدرم  هب  لاس  نآ  هدعقیذ  هام  رد  ربمایپ 
. دندش ایهم  ّجح  رفس  يارب 

. تسب مارحا  هفیلحلاوذ  رد  دومن و  تکرح  هنیدم  زا  يرمق  يرجه  مهد  لاس  هدعقیذ  زور 25  رد  ترضح  نآ 
رفـس نیا  رد  دوب و  نانآ  اب  زین  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف دـندوب ، راوس  اهجدوه  هب  اهنآ  دـندش ، هارمه  رفـس  نیا  رد  زین  ربماـیپ  نارـسمه  همه 

. دادیم ماجنا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ روتسد  هب  ار  ّجح  کسانم  يدابع ،
ار مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  شرـسمه  اجنآ  رد  دیـسر و  هکم  هب  ّجح  مایا  رد  تیرومأم ، زا  هام  هس  تشذگ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

. دید
عامتجا کی  رد  مخریدغ ، رد  هنیدم  هب  تشگزاب  ماگنه  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  عادولاۀّجح ، هوکـش  اب  مسارم  زا  سپ 

. دومن بوصنم  دوخ  ینیشناج  تماما و  هب  دنوادخ  نامرف  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع يرفن ، رازهدص 
مخریدـغ هوکـش  اب  مسارم  رد  ترـضح  نآ  هک  تفگ  ناوتیم  نانیمطا  اب  عادولاۀّـجح  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاـف  روضح  هب  هّجوت  اـب 

. تسا هتشاد  روضح 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یناگدنز  تاظحل  نیرخآ  ارهز و 

. تفای تّدش  شرمع  رخآ  ياهزور  رد  ادخ  لوسر  يرامیب 
. تخیریم قرع  بت  تّدش  زا  هک  تسیرگنیم  ار  ردپ  یتوکلم  ینارون و  هرهچ  ربمایپ ، رتسب  رانک  رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف

هک تفگ  ینخـس  وا  شوگ  رد  دـنک ، لّمحت  ار  شرتخد  یمارآان  تسناوتن  ربمایپ  داتفا ، هیرگ  هب  درکیم  هاگن  ردـپ  هب  هک  یلاح  رد  همطاف 
. دز دنخبل  دش و  مارآ  همطاف 

. دوب روآتفگش  لاح  نآ  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز دنخبل 
شاف ار  شزار  تسا  هدنز  مردپ  ات  داد : خساپ  دومرف ؟ وا  هب  ار  يزار  هچ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دندرک  لاؤس  وا  زا 

. منکیمن
. دش راکشآ  زار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ 

. مدش داش  ور  نیا  زا  و  يوشیم ، قحلم  نم  هب  هک  یتسه  نم  تیب  لها  زا  سک  نیتسخن  وت  دومرف : نم  هب  مردپ  تفگ : همطاف 
زا یـسرد  کی  ره  هک  ار ، ثیدـح  لهچ  هدـش ، لقن  نیقیرف  ییاور  عماجم  رد  ادـخ  لوسر  یمارگ  رتخد  زا  هک  یکدـنا  نانخـس  ناـیم  رد 

نادب يولع  يوبن و  نادـناخ  فراعم  ناگدـنیوج  نایوجقح و  ياهلد  ات  مدـیزگرب ، تسا ، دـیحوت  هب  توعد  ایح و  نید و  مهف  تلیـضف و 
شیپ رد  تلالـض ، ریحت و  ماگنه  هب  ار  یمطاف  ناتـسبش  تیالو  تیادـه  تمکح و  غارچ  ینارون ، تاملک  نیا  زا  ماهلا  اب  دـبای و  ینـشور 

. دننیب نازورف  هتخورفارب و  دوخ  ياپ 

ثیدح لهچ 

هراشا

(: مالسلا اهیلع   ) ُءارْهَّزلا ُۀَمِطاف  َْتلاق 

ادخ دزن  رد  تیب  لها  تیعقوم   1

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 852 

http://www.ghaemiyeh.com


َو ِهِسُْدق ، ُّلَحَم  َو  ُُهتَّصاخ  ُنَْحن  َو  ِهِْقلَخ ، یف  ُُهتَلیـسَو  ُنَْحن  َو  َۀَلیـسَْولا ، ِهَیلِإ  ِضْرالا  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  یغَْتبی  ِهِرُون  َو  ِِهتَمظَِعل  يذَّلا  اوُدَمْحاَو 
. ِِهئاِیْبنَأ ُۀَثَرَو  ُنَْحن  َو  ِِهبیَغ ، یف  ُُهتَّجُح  ُنَْحن 

هلیسو ام  و  دیوجیم ، هلیسو  وا  يوس  هب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  شرون ، تمظع و  رطاخ  هب  هک  دییوگ  ساپس  دمح و  ار  ییادخ 
. میتسه شناربمایپ  ثراو  یبیغ و  تّجح  وا و  سدق  هاگیاج  هاگرد و  ناّصاخ  شتاقولخم و  نایم  رد  وا 

اههدننک تسم  تمرح   2

رکْسُم ُّلک  و  ٌمارَح ، رکْـسُم  ُّلک  اهیبَأ  َۀَبیبَح  ای  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  یل  َلاق  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ْنَع 
. ٌرْمَخ

. تسا رمخ  ياهدننک  تسم  ره  و  تسا ، مارح  ياهدننک  تسم  ره  ردپ ! ِتسود  يا  دومرف : نم  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ 

؟ دنتسیک نانز  نیرتهب   3

. َّنُهَنْوَری َو ال  َلاجِّرلا ، َنیریال  ْنَأ  َّنَُهل  ٌریَخ  ِءاسِّنِلل : ٌریَخ  َوُه  ام  ِفْصَو  یف  مالسلا ) اهیلع   ) ُۀَمِطاف َْتلاق 
. دننیبن ار  نانز  مه  نادرم  و  دننیبن ، ار  نادرم  نانز ، هک  نیا  دناهدومرف : تسیچ ، نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  هک  نیا  فصو  رد  ترضح 

صلاخ تدابع  هجیتن   4

. ِِهتَحَلْصَم َلَْضفَأ  ِهَیلِإ  ُهّللا  َطَبْهَأ  ِِهتَدابِع  َِصلاخ  ِهّللاَیلِإ  َدَعْصَْأنَم  مالسلا :) اهیلع   ) ِءارْهَّزلاَۀَمِطاف ْنَع 
. دتسرف نییاپ  وا  يوس  هب  ار  شدوس  هرهب و  نیرترب  لاعتم  دنوادخ  دتسرف ، الاب  ادخ  يوس  هب  ار  شصلاخ  تدابع  هک  ره 

هفیلخ ود  زا  هوکش  ماقم  رد  همطاف   5

؟ ِِهب ِنالَعْفَت  َو  ِِهنافِْرعَت  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ِلوُسَر  ْنَع  امُکْتثَّدَح  ْنِإ  امُکتیَأَرَأ  ِنَیلَّوِالل : مالـسلا ) اهیلع   ) ُءارْهَّزلا ُۀَمِطاف  َْتلاق 
. ْمَعَن الاق 

ْدَقَف یتَْنبِإ  َۀَـمِطاف  َّبَحَأ  ْنَمَف  یطَخَـس ، ْنِم  َۀَـمِطاف  ُطَخَـس  َو  ياضِر ، ْنِم  َۀَـمِطاف  اضِر  : » ُلوُقی ِهّللا  َلوُسَر  اعَمْـسَت  َْملَأ  ُهّللا  اَمُکتْدَـشَن  َْتلاقَف :
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ِلوُسَر  ْنِم  ُهانْعِمَس  ْمَعَن ، الاق  ینَطَخْـسَأ ؟» ْدَقَف  َۀَمِطاف  َطَخْـسَأ  ْنَم  َو  یناضْرَأ ، ْدَقَف  َۀَمِطاف  یـضْرَأ  ْنَم  َو  ینَّبَحَأ ،

. ِهَیلِإ امکَّنَوکْشََال  ِیبَّنلا  ُتیَقل  ِْنَئل  َو  یناُمتیَضْرَأ  ام  َو  یناُمتْطَخْسَأ  امکَّنَأ  ُهَتِکئالَم  َو  َهّللا  ُدِهْشُأ  ّینِإَف  َْتلاقَف : ملس ،)
منک لقن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  زا  ار  یثیدح  رگا  ایآ  دومرف : مّود  لّوا و  هفیلخ  هب  باطخ  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح 

. يرآ دنتفگ : درک ؟ دیهاوخ  لمع  نآ  هب 
مـشخ و  نم ، يدونـشخ  همطاف  يدونـشخ  : » دناهدومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دیاهدینـشن  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دـندومرف :

و هتخاس ، دونـشخ  ارم  دزاس  دونـشخ  ار  همطاف  هک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  درادب  تسود  ار  همطاف  مرتخد  هک  ره  تسا ، نم  مشخ  همطاف 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  زا  ار  یثیدح  نینچ  يرآ ، دنتفگ : تساهدومن ؟» نیگمشخ  ارم  دیامن  نیگمـشخ  ار  همطاف  هک  ره 

. میاهدینش
هللا یلـص   ) ربمایپ نوچ  و  دیتخاسن ، مدونـشخ  دیدومن و  نیگمـشخ  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ناگتـشرف  ادخ و  مه  نم  دومرف :

. دومن مهاوخ  تیاکش  وا  هب  امش  زا  ًامتح  میامن  تاقالم  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و 
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تّما نیرتدب   6

َنُولکأی َنیذَّلا  میِعَّنلِاب ، اوُّذَـغ  َنیذَّلا  یتَّمُأ  ُرارِـش  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَـمِطاف  ْنَع 
. ِمالْکلا ِیف  َنُوقَّدَشَتی  َو  ِبایِّثلا  َناولَأ  َنوُسَْبلی  َو  ِماعَّطلا ، َناْولَأ 

، دنشوپیم نوگانوگ  ياهـسابل  و  دنروخیم ، گنراگنر  ياهیکاروخ  دننکیم و  هیذغت  اهتمعن  عاونا  زا  هک : دنتـسه  یناسک  نم  تّما  نیرتدب 
. دنیوگیم دنهاوخب  هچ  ره  و 

ادخ هب  نز  تاقوا  نیرتکیدزن   7

یتَمَف َلاق : ٌةَرْوَع ، اُولاق : یِهام ؟ ِةَأْرَْملا  ِنَع  َُهباحْصَأ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلَأَس  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ْنَع 
. اوُرْدی ْمَلَف  اهِّبَر ؟ ْنِم  ینْدَأ  ُنوکَت 

. اِهتَیب َْرعَق  َمَْزَلت  ْنَأ  اهِّبَر  ْنِم  ُنوکَت  ام  ینْدَأ  َْتلاق : ِکلذ  مالسلا ) اهیلع   ) ُۀَمِطاف ْتَعِمَس  اّمَلَف 
. یّنِم ٌۀَعَْضب  َۀَمِطاف  َّنِإ  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاقَف 

. تسا سومان  نز  دنتفگ : تسیچ ؟ نز  دیسرپ : شباحصا  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
. دنیوگ باوج  دنتسناوتن  باحصا  تسا ؟ رتکیدزن  شیادخ  هب  عقوم  هچ  نز  دومرف :

هناخ جـنک  رد  هک  تسا  یماگنه  دوخ  يادـخ  هب  نز  تاقوا  نیرتکیدزن  دومرف : دیـسر ، مالـسلا ) اهیلع   ) همطاـف شوگ  هب  نخـس  نیا  نوچ 
. دشاب دوخ 

. تسا نم  نت  هراپ  همطاف  هک  اّقح  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  باوج ، نیا  زا  سپ 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز رب  تاولص  هجیتن   8

ُهَقَْحلَأ َو  َُهل  ُهّللا  َرَفَغ  کیَلَع  یّلَص  ْنَم  ُۀَمِطاف  ای  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  یل  َلاق  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ْنَع 
. ِۀَّنَْجلا َنِم  ُْتنک  ُثیَح  یب 

ره رد  نم ، هب  دزرمایب و  ار  وا  دنوادخ  دتـسرف ، تاولـص  وت  رب  هک  ره  همطاف ! يا  تفگ : نم  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
. دنادرگ قحلم  مشاب ، تشهب  ياج 

اوشیپ ربهر و  مالسلا ،) هیلع   ) یلع  9

«. ُهُمامِإ ِیلَعَف  ُهَمامِإ  ُْتنک  ْنَم  َو  ُهِیلَو ، ِیلَعَف  ُهِیلَو  ُْتنک  ْنَم  : » َلاق مالسلا ) اهیلع   ) ِیبَّنلا َّنِإ  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ْنَع 
سپ میوا ، ربهر  نم  ار  هک  ره  تسوا و  تسرپرس  یلع  سپ  میوا ، تسرپرس  نم  هک  ره  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

. تسوا ربهر  یلع 

همطاف باجح   10

. َحیّرلا ُّمُشی  َوُه  َو  ُهارَأ ، اَنَأَف  یناری  ْنکی  َْمل  ْنِإ  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ْنَع 
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. یّنِم ٌۀَعَْضب  کَّنَأ  ُدَهْشَأ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) ِیبَّنلا َلاقَف 
ار دوخ  ي  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هلـصافالب  دمآ ، مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هناخ  هب  ییانیبان  درم  اب  هارمه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

. دناشوپ ماک 
ربمایپ يا  دومرف : مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف دـنیبیمن ؟ ار  وت  وا  هک  نیا  اـب  يدـناشوپ  ار  دوخ  ارچ  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

. ینم لد  هراپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دومرف : مرکا  ربمایپ  دنکیم ! سح  ارم  يوب  وا  منیبیم و  ار  وا  هک  نم  دنیبیمن ، ارم  وا  رگا  ادخ !

عماج یلمعلا  روتسد   11

ُۀَمِطاف ای  َلاقف : ِمْوَّنِلل ، یشاِرف  ُتْشَرَْتفِإ  ْدَق  َو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  یَلَع  َلَخَد  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ْنَع 
َلاق ِتْرَمَتْعا ، َو  ِتْجَجَح  َو  کِسْفَن ، ْنَع  َنینِمْؤُْملا  ِتیَضْرَأ  َو  کَئاعَفُـش ، َءاِیْبنالا  ِْتلَعَج  َو  َنآرُقلا ، ِتْمَتَخ  ًۀََعبْرَأ : ِْتلِمَع  ْدَق  َو  ّالإ  یمانَت  ال 

هیلع و هللا  یلـص   ) َمَّسَبَتَف ِلاْحلا ! اَذه  یف  اهیَلَع  ُرِْدقَأ  ۀََعبْرَِأب ال  َتْرَمَأ  ِهّللَالوُسَر  ای  ُتُلق : ُهَتالَـص ، َّمَتَأ  یّتَح  ُتْرَبَصَف  ِةولَّصلا ، ِیف  َذَخَأ  َو  اذـه 
كَءاعَفُـش اّنک  یْلبَق  ِءاِیْبنالا  یَلَع  َو  یَلَع  ِتیَّلَـص  اذِإ  َو  َنآْرُقلا ، ِتْمَتَخ  کَّنأکَف  تاّرَم  َثالَث  ٌدَحَأ  ُهّللا  َوُه  ُلق  ِْتأَرَق  اذِإ  لاق : َو  ملـس ) هلآ و 

َو ِتْجَجَح  ْدَقَف  ُرَبکَأ ، ُهّللا  َو  ُهّللا  َّالِإ  ََهلِإ  َو ال  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهّللا  َناْحبُس  ِْتُلق : اذِإ  َو  ْکنَع ، ْمُهُّلک  اوُضَر  َنینِمْؤُْمِلل  ِتْرَفْغَتْسا  اذِإ  َو  ِۀَمیِْقلا ، َمْوی 
. ِتْرَمَتْعا

نآ رگم  باوخن  همطاف ! يا  دومرف : دش ، دراو  نم  رب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مدوب ، هدرتسگ  ار  باوخ  رتسب  هک  یتقو  رد 
ار ياهرمع  ّجح و  و  ینک ، یـضار  دوخ  زا  ار  نینمؤم  و  ینادرگ ، تعیفـش  ار  ناربمایپ  و  ینک ، متخ  ار  نآرق  یهد : ماجنا  ار  راک  راهچ  هک 

. يروآ اج  هب 
رد يدومرف  رما  ارم  زیچ  راهچ  هب  هّللا ! لوسر  اـی  متفگ : دـش ، ماـمت  شزاـمن  اـت  مدرک  ربص  درک ، زاـمن  ندـناوخ  هب  عورـش  دومرف و  ار  نیا 
متخ ار  نآرق  هک  تسا  نیا  لثم  یناوخب  راب  هس  ار  هّللا  وه  لـق  نوچ  دومرف : درک و  یمّـسبت  ترـضح  نآ  متـسین ! رداـق  اـهنآ  رب  هک  یلاـح 

نینمؤم يارب  نوچ  و  دوب ، میهاوخ  تمایق  زور  رد  وت  ناگدننک  تعافـش  یتسرف ، تاولـص  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  نم و  رب  نوچ  و  ياهدرک ،
ياهرمع ّجح و  ُربکا ، ُهّللا  َو  ُهّللا  َِّالا  َهِلا  َو ال  هّلل  ُدمَحلا  َو  هّللا  َناحبُس  ییوگب : نوچ  و  دش ، دنهاوخ  یـضار  وت  زا  همه  نانآ  ینک ، رافغتـسا 

. ياهداد ماجنا  ار 

رهوش تیاضر   12

یِضَر ةَأَْرمِال  یبوُط  َو  اهَجْوَز  ْتَبَضْغَأ  ةَأَْرمِال  ٌلیَو  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ْنَع 
. اهُجْوَز اْهنَع 

زا شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  اشوخ  و  دزاس ، نیگمشخ  ار  شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  ياو  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
. دشاب دونشخ  وا 

قیقع رتشگنا  باوث   13

. اًریَخ يری  ْلَزی  َْمل  ِقیقَْعلِاب  َمَّتََخت  ْنَم  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ْنَع 
. دنیبیم ریخ  هشیمه  دنک ، تسد  هب  قیقع  رتشگنا  هک  یسک 
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رواد نیرتهب  مالسلا ،) هیلع   ) یلع  14

َنِم اًمکَح  اُولَأَسَف  ءیَش  یف  اوُرَجاشَت  ِۀِکئالَْملا  َنِم  اًرَفَن  َّنِإ  َلاق : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) اهیبَأ ْنَع  مالـسلا ) اهیلع   ) ُءارهَّزلاُۀَمِطاف َْتلاق 
. بلاطیبَأ َْنب  ِیلَع  اوُراتْخاَف  اوُریََخت ، ْنَأ  ْمِهَیلإ  یلاعَت  ُهّللا  یَحْوَأَف  َنییِمَدْالا ،

اهنآ هب  لاعتم  دـنوادخ  دـندرک ، اضاقت  مدآ  ینب  زا  ار  يرواد  مکاح و  دـندومن ، هرجاشم  رگیدـکی  اب  يزیچ  هرابرد  ناگتـشرف  زا  یهورگ 
. دندیزگرب ار  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نبا  یلع  نانآ  دینک و  باختنا  ناتدوخ  هک  دومرف  یحو 

یخزود نانز   15

یّطَُغت َْتناک ال  اهَّنِإَف  اهِْرعَِشب  ُۀَقَّلَعُْملا  اَّمَأ  یْتِنب  ای  ملس … ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هّللا ُلوُسَر  َلاق  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ْنَع 
اهَّنِإَف ِرامِْحلا  َنَدـَب  اُهنَدـَب  َو  ریْزنِخ ، َْسأَر  اهُـسْأَر  َناک  یتَّلا  اَّمَأ  َو  اهَجْوَز … ، يذُْؤت  َْتناک  اهَّنِإَف  اِهناِسِلب  ُۀَـقَّلَعُْملا  اَّمَأ  َو  ِلاجِّرلا ، َنِم  اـهَْرعَش 

. ًَۀباّذک ًۀَماّمَن  َْتناک 
. ًةَدِساح ًۀَحاَّون  ًۀَنیق  َْتناک  اهَّنِإَف  ِْبلکلا  ِةَروُص  یلَع  َْتناک  یتَّلا  اَّمَأ  َو 

هب هک  ینز  اّما  مرتخد ! دومرف : جارعم ) بش  رد  نایخزود  باذـع  زا  دوخ  تادـهاشم  هراـبرد  ( ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
رازآ ار  شرهوش  هک  دوب  ینز  دوب ، نازیوآ  شنابز  هب  هک  نآ  و  دیناشوپیمن ، نادرم  زا  ار  شیوم  هک  دوب  یسک  دوب  هدش ، هتخیوآ  شیوم 
گس لکش  هب  شتروص  هک  نآ  و  دوب ، وگغورد  نیچنخس و  هک  دوب  ینز  دوب ، غالا  ِندب  شندب  كوخ و  ِرس  شرـس  هک  نآ  دادیم … و 

. دیزرویم دسح  درکیم و  ییارس  هحون  دناوخیم و  زاوآ  هک  دوب  ینز  دوب ،

رادهزور طیارش   16

. ُهَحِراوَج َو  ُهَرََصب  َو  ُهَعْمَس  َو  ُهَناِسل  ْنُصی  َْمل  اذِإ  مایِِصب  ُِمئاّصلا  ُعَنْصی  ام  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. تسین رادهزور  درادن ، هگن   ] مارح زا  [ ار شیاضعا  شمشچ و  ششوگ و  شنابز و  نوچ  رادهزور 

ناملسم نیتسخن  نیرتاناد و   17

. اًْملِح ْمُُهلَْضفَأ  َو  اًْملِس ، ْمُُهلَّوَأ  َو  اًْملِع ، ِساّنلا  ُمَلْعَأ  کُجْوَز  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  یل  َلاق  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
، يرابدرب رد  ناملـسم و  درم  نیتسخن  مدرم و  نیرتاـناد  شناد ، رد  وت  رهوش  دـندومرف : نم  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

. تسا مدرم  نیرترب 

ربمایپ يرارذ  هب  کمک   18

، اهیَلَع ُْهِئفاکی  ْمَلَف  ًۀَعینَص  يْدلُو  ْنِم  لُجَر  یلِإ  َعَنَـص  لُجَر  امیَأ  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا ُلوُسَر  َلاق  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. اهیَلَع َُهل  ُِئفاکُْملا  اَنَأَف 

نم دریگن ، یشاداپ  راک  نآ  رب  دهد و  ماجنا  يراک  نم  نادنزرف  زا  يدرف  يارب  یسک  ره  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
. دوب مهاوخ  وا  هدنهد  شاداپ 
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نایعیش یلع و   19

. ِۀَّنَْجلا ِیف  ُُهتَعیش  َو  اذه  َلاق : َو  مالسلا ) هیلع   ) ِیلَع یلِإ  َرَظَن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبَأ َّنِإ  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. دنتشهب رد  شناوریپ  صخش و  نیا  دومرف : تسیرگن و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ 

تمایق رد  یلع  هعیش   20

ِیف ُکتَعیـش  َو  کَّنِإ  امَأ  ِنَسَْحلاَابَأ  ای  مالـسلا :) هیلع   ) ِیلَِعل َلاق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا َلوُسَر  َّنِإ  َْتلاق : مالـسلا ) اـهیلع   ) اـْهنَع
. ِۀَّنَْجلا

. دیتسه تشهب  رد  تناوریپ  وت و  هک  شاب  هاگآ  نسحلاابا ! يا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ 

ربمایپ نخس  نیرخآ  رد  ترتع  نآرق و   21

ْنِم ُةَرْجُْحلا  ِتََالَْتما  ِدَق  ُلوُقی و  ِهیف  َِضُبق  یتَّلا  ِهِضَرَم  یف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا َلوُسَر  یبَأ  ُْتعِمَـس  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
َو َّلَجَوَّزَع  ّیبَر  َباتک  مکیف  ٌفِّلَُخم  ّینِإ  الَأ  ْمکَیلِإ ، ًةَرِذْعَم  َلْوَْقلا  ُمکَیلِإ  ُْتمَّدَق  ْدَـق  َو  اًریـسی ، اًْضبَق  َضَْبقُأ  ْنَأ  کِشوی  ُساّنلا  اَهیَأ  ِِهباحْـصَأ 

. یتَیب َلْهَأ  یتَْرتِع 
. امِهیف ینوُُفلَْخت  اَم  ْمُکلَئْسَأَف  َضْوَْحلا ، یَلَع  ادِری  یّتَح  ِناقِرَتْفی  ِیلَع ال  َعَم  ُنآْرُْقلا  َو  ِنآْرُْقلا ، َعَم  ِیلَع  اذه  َلاقف : ِیلَع  ِدِیب  َذَخَأ  َُّمث 

باحصا زا  ّولمم  هناخ ، هک  یلاح  رد  تفر و  ایند  زا  نآ  ببس  هب  هک  یضرم  ماگنه  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مردپ  زا 
دنک مامت  امش  رب  ار  رذع  هک  ینخس  قیقحت  هب  و  مدنبرب ، تخر  امش  نایم  زا  یناسآ  هب  هک  تسا  کیدزن  مدرم ! يا  دومرف : هک  مدینـش  دوب 

. مداتسرف شیپ 
. مراذگیم ياج  رب  ار  متیب  لها  مترتع ، مراگدرورپ و  باتک  امش ، نایم  رد  نم  هک  دینادب 

رثوک ضوح  رانک  رد  ود  ره  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  تسا ، یلع  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  هاگ  نآ 
. دنوش دراو  نم  رب 

. دیسرپ مهاوخ  دیهد ، ماجنا  نم  زا  سپ  ود  نیا  هرابرد  هچنآ  زا  امش  زا  تمایق  رد  نم 

اهتسد نتسش   22

. ٌرَمَغ ِهِدی  یف  َو  َتاب  ْنَم  ُهَسْفَن  ّالِإ  َّنَمُولی  ال  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
وبدب برچ و  شتـسد  هک  یلاح  رد  دنک ، بش  هک  یـسک  ار ، دوخ  زج  دنکن  شنزرـس  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

. دشاب

ییورهداشگ هجیتن   23

. َۀَّنَْجلا ِِهبِحاِصل  ُبِجوی  ِنِمْؤُْملا  ِهْجَو  یف  ُرِْشْبلَأ  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. دوشیم ببس  ار  تشهب  شبحاص ، يارب  نمؤم  هرهچ  رد  ییورهداشگ 
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يرادهناخ جنر   24

. ًةَّرَم ُنَجْعَأ  َو  ًةَّرَم ، ُنَحْطَأ  یحَّرلا ، َنِم  يادی  ْتَلَجَم  ْدََقل  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. مزاسیم ریمخ  راب  کی  منکیم و  درآ  راب  کی  هتسب ، هنیپ  ایسآ  گنس  زا  متسد  ود  ادخ ! لوسر  يا 

لخب نایز   25

. میرک یف  ُنوکَت  ٌۀَهاع ال  ُهَّنِإَف  َلُْخْبلا ، َو  كایِإ  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  یل  َلاق  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. َراّنلا ُهَلَخْدَأ  اِهناصْغَأ  ْنِم  نْصُِغب  َقَّلَعَت  ْنَمَف  اْینُّدلا ، ِیف  اُهناصْغَأ  َو  ِراّنلا ، ِیف  ٌةَرَجَش  ُهَّنِإَف  َلُْخْبلا  َو  كایِإ 

. تسین راوگرزب  صخش  رد  هک  تسا  یتفآ  لخب  هک  اریز  زیهرپب ، ندیزرو  لخب  زا  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
، دزیوآرد شیاـههخاش  زا  ياهخاـش  هب  هک  ره  تساـیند ، رد  شیاـههخاش  هک  خزود  شتآ  رد  تسا  یتخرد  نآ  هک  اریز  زیهرپب ، لـخب  زا 

. دَنادرگ شمّنهج  لخاد 

تواخس هجیتن   26

، ِۀَّنَْجلا ِرَجَـش  ْنِم  ٌةَرَجَـش  َءاخَّسلا  َّنِإَف  ِءاخَّسلِاب ، کـیَلَع  َو  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  یل  َلاـق  َْتلاـق : مالـسلا ) اـهیلع   ) اـْهنَع
. ِۀَّنَْجلا َیلِإ  ُنْصُْغلا  ِکلذ  ُهَداق  اًنْصُغ  اْهنِم  َذَخَأ  ْنَمَف  ِضْرالا ، َیلِإ  ٌۀِیلَدَتُم  اُهناصْغَأ 

تسا تشهب  ناتخرد  زا  یتخرد  تواخـس  هک  اریز  ندیزرو ، تواخـس  داب  وت  رب  تفگ : نم  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
. دناشکیم تشهب  يوس  هب  ار  وا  دریگب ، ار  نآ  زا  ياهخاش  هک  ره  تسا ، هتخیوآ  نیمز  هب  شیاههخاش  هک 

ارهز شرتخد  ادخ و  لوسر  رب  تیحت  مالس و  هجیتن   27

. ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  مایَأ  َۀَثالَث  کیَلَع  َو  یَلَع  َمَّلَس  ْنَم  یَحاذ : َوُه  َو  یبَأ  یل  َلاق  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. ددرگ بجاو  وا  رب  تشهب  دتسرفب ، مالس  تیحت و  زور  هس  ات  وت  نم و  رب  هک  ره  دومرف : نم  هب  شتایح  نامز  رد  مردپ 

زیمآ رارسا  هدنخ   28

اّمَأ َْتلاقَف : ِکلذ ، ْنَع  اُهْتلَأَسَف  ْتکِحَضَف ، اهَّراس  َُّمث  ْتکَبَف ، اهَّراسَف ، َۀَمِطاف  ُهَتَْنبا  اَعَد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َضِرَم  اَّمل 
. ُتکِحَضَف ِِهب  اًقوُُحل  ِِهلْهَأ  ُلَّوَأ  ّینَأ  ینَرَبْخَأ  َُّمث  ُتیکَبَف ، ٌتیَم ، ُهَّنَأ  ینَرَبْخَأ  ُهَّنِإَف  ُتیَکب  َنیَح 

. تفگ نخس  وا  شوگ  رد  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  همطاف  شرتخد  دش ، ضیرم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  یماگنه 
. دیدنخ مالسلا ) اهیلع   ) همطاف درک ، اوجن  وا  اب  ادخ  لوسر  ًادّدجم  درک ، هیرگ  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف

نم هب  ار  شگرم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نوچ  دومرف : مدیـسرپ ، مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  زا  هراب  نیا  رد  دیوگ : هشیاع 
. مدیدنخ هجیتن  رد  متسه ، نم  دنک  تاقالم  ار  وا  هک  یسک  نیتسخن  هک  داد  ربخ  نم  هب  ماهیرگ  زا  سپ  متسیرگ ، داد ، ربخ 

ارهز نادنزرف  ردپ  ربمایپ ،  29

َنوُمَْتنی ًۀَبَـصَع  ٍّمُأ  یَنب  ِّلک  َۀیِّرُذ  َلَعَج  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِإ  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِیبَّنلا َلاق  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ْنَع 
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. ْمُُهتَبَصَع اَنَأ  َو  ْمُهیلَو  اَنَأَف  مالسلا ) اهیلع   ) َۀَمِطاف َْدلُو  ّالِإ  اهَیلِإ 
زا کی  ره  هیّرذ  َّلَـج  َو  َّزَع  دـنوادخ  اـنامه  دومرف : هک  هدرک  لـقن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  زا  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف

اهیلع  ) همطاف نادـنزرف  رگم  دـنوشیم ، بوسنم  وا  هب  هیّرذ  نآ  هلیـسو  هب  هک  هداد  رارق  يدـنواشیوخ  طابترا و  ببـس  ار  يرداـم  نادـنزرف 
]. دنوشیم بوسنم  نم  هب  ]و  متسه اهنآ  دنواشیوخ  تسرپرس و  نم  هک  مالسلا )

یعقاو تخبشوخ   30

َّقَح ِدیعَّسلا ، َّلک  َدیعَّسلا ، َّنِإ  ینُِربْخی : مالسلا ) هیلع   ) ُلیئَْربَج اذه  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. یتافَو َدَْعب  َو  یتایَح  یف  اِیلَع  َّبَحَأ  ْنَم  ِدیعَّسلا ،

ربخ ارم  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج نیا  دومرف : هک  هدرک  لقن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  زا  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف
هتـشاد تسود  مگرم ، زا  سپ  مایگدنز و  رد  ار ، یلع  هک  تسا  یـسک  یعقاو ، تخبـشوخ  تخبـشوخ و  مامت  تخبـشوخ ، انامه  دـهدیم :

. دشاب

تیب لها  عمج  رد  ربمایپ   31

ُنَـسَْحلا َلَخَد  َُّمث  ِهیَلَع ، یـِسلْجِإ  یل : َلاق  َو  ًابَْوث  َطَسَبَف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ِلوُسَر  یلَع  ُْتلَخَد  َْتلاق : مالـسلا ) اـهیلع   ) اـْهنَع
ِعِماجَِمب َذَـخَأ  َُّمث  ْمُهَعَم ، ْسِلْجِإ  َُهل : َلاقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِیلَع َلَخَد  َُّمث  امُهَعَم ، ْسِلْجِإ  َُهل : َلاقَف  ُنیَـسُحلا  َلَـخَد  َُّمث  اـهَعَم ، ْسِلْجِإ  َُهل : َلاـقَف 

. ضار ْمُْهنَع  ّینَأ  امک  ْمُْهنَع  ِضْرا  َّمُهّللَأ  ْمُْهنِم  اَنَأ  َو  یّنِم  ْمُه  َّمُهّللَأ  َلاق : َُّمث  انیَلَع  ُهَّمَضَف  ِبْوَّثلا 
. نیشنب دومرف : دنارتسگ و  ار  ياهماج  مدش ، دراو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رب 

. دمآ مالسلا ) هیلع   ) نیسح ًادعب  نیشنب ، تردام  دزن  دومرف : دمآ ، مالسلا ) هیلع   ) نسح تقو  نیا  رد 
. نیشنب اهنیا  اب  دومرف :

. دمآ مالسلا ) هیلع   ) یلع سپ 
. تخادنا ام  يور  تفرگ و  ار  هماج  فارطا  هاگ  نآ  نیشنب ، نانیا  اب  زین  وت  دومرف :

. مایضار اهنیا  زا  نم  هک  روط  نامه  شاب ، یضار  نانیا  زا  ایادخ ! میاهنیا ، زا  نم  دننم و  زا  اهنیا  ایادخ ! دومرف :

دجسم زا  جورخ  دورو و  تقو  رد  ربمایپ  ياعد   32

َباْوبَأ یل  ْحَْـتفا  َو  یبوـُنُذ  ْرِفْغا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَأ  ِهّللا ، ِمِْسب  : » لوـُقی َدِجْـسَْملا  َلَـخَد  اذِإ  ِیبَّنلا  َناـک  َْتلاـق : مالـسلا ) اـهیلع   ) اـْهنَع
«. ِکتَمْحَر

«. ِکلْضَف َباْوبَأ  یل  ْحَْتفا  َو  یبُونُذ  ْرِفْغا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَأ  ِهّللا ، ِمِْسب  : » ُلوُقی َجَرَخ  اذِإ  َو 
ایادخ ادخ ، مان  هب  : » دومرفیم دشیم  دجسم  لخاد  نوچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تسا : هدومرف  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف

رب ایادخ  ادخ ، مان  هب  : » دومرفیم دـشیم  جراخ  نوچ  و  نک »! زاب  میارب  ار  تتمحر  ياهرد  زرمایب و  ار  مناهانگ  تسرف و  دورد  دّـمحم  رب 
!« نک زاب  میارب  ار  تششخب  ياهرد  زرمایب و  ار  مناهانگ  تسرفب و  دورد  دّمحم 

يزیخ رحس   33
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یمُوق ُۀیَُنب  ای  َلاق  َو  ِِهلْجِِرب  ینکَّرَحَف  ٌۀَحَّبَـصَتُم  ٌۀَعَجَطْـضُم  اَنَأ  َو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  یب  َّرَم  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. ِسْمَّشلا ِعُولُط  یلِإ  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َنَیب  ام  ِساّنلا  َقازْرَأ  ُمِّسَقی  َهّللا  َّنِإَف  َنیِلفاْغلا ، َنِم  ینوکَت  َو ال  کِّبَر  َقْزِر  يدَهْشاَف 

: دومرف داد و  ناکت  شیاپ  اب  ارم  مدوب ، یهاگحبـص  باوخ  رد  هک  یلاـح  رد  تشذـگ ، نم  رب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
عولط ات  رجف  عولط  نیب  ار  مدرم  ياهیزور  دـنوادخ  هک  اریز  شابم ، نـالفاغ  زا  شاـب و  تراـگدرورپ  يزور  قزر و  دـهاش  زیخرب  مرتخد !

. دنکیم میسقت  باتفآ 

ادخ هانپ  رد  ضیرم   34

َمَلَْقلا يِدـْبَع  ْنَع  اوُعَفْرا  ِنَأ  ِِهتِکئالَم  یلِإ  ُهّللا  یَحْوَأ  ُدـْبَْعلا  َضِرَم  اذِإ  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِیبَّنلا َلاق  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. ُهَلیبَس ِلَخُأ  یّ َْوأ  ُهَضَْبقَأ  یّتَح  ُُهتْسَبَح  اَنَأ  ّینِإَف  یقاثَو ، یف  َمادام 

. ِِهتَّحِص یف  ُلَمْعی  َناک  ام  َرْجَأ  يْدبَِعل  اُوُبتکُأ  ِِهتِکئالَم  یلِإ  ُهّللا  یَحْوَأ  ُلوُقی : یبَأ  َناک 
شناگتشرف هب  دنوادخ  ددرگ ، رامیب  ادخ  هدنب  نوچ  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تسا : هدومرف  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف

ار شناج  ات  هدومن  تشادزاب  ار  وا  مدوخ  اریز  دـیرادرب ، تسا  نم  نامیپ  دـهع و  رد  هک  یتقو  اـت  ماهدـنب  زا  ار  فیلکت  ملق  دـنکیم : یحو 
. مراذگ شدازآ  ای  مریگب 

، دادیم ماجنا  شتمالـس  تقو  رد  هک  ار  ییاهراک  شاداپ  مراـمیب  هدـنب  يارب  هک  داتـسرف  یحو  شناگتـشرف  هب  دـنوادخ  دومرفیم : مردـپ 
. دیسیونب

نانز هب  مارتحا  نارگید و  لباقم  رد  ییوخمرن   35

. ْمِِهئاِسِنل ْمُهُمَرکَأ  َو  ُهَبکانَم  ْمُکنْیلَأ  ْمکُرایِخ  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللُالوُسَر َلاق  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. تسا نانز  هب  امش  نیرتراوگرزب  نایفارطا و  هب  امش  نیرتوخمرن  امش  نیرتهب  تسا : هدومرف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

ناگدرب يدازآ  شاداپ   36

َنِم وْضُع  كاکَف  اْهنِم  وْضُع  ِّلِکب  َُهل  َناک  ًۀَنِمُْؤم  ًۀَـبَقَر  َقَتْعَأ  ْنَم  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق  َْتلاق : مالـسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
. ِراّنلا

شتآ زا  وا  زا  يوضع  هدنب ، نآ  زا  يوضع  ره  يازِا  هب  دنک ، دازآ  ار  ینمؤم  هدنب  هک  ره  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
. ددرگ دازآ  مّنهج 

اعد تباجتسا  نامز   37

ّالِإ اًریَخ  اهیف  یلاعَت  َهّللا  ُلَأْسی  ٌِملْـسُم  ٌْدبَع  اهُِقفاوی  ًۀَـعاَسل ال  ِۀَـعُمُْجلا  ِیف  َّنِإ  َلاق : َْتلاق : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ِلوُسَر  اهیبَأ  ْنَع 
. ِبوُرُْغِلل ِسْمَّشلا  ُفِْصن  ّیلَدَت  اذِإ  ُهایِإ ، ُهاطْعَأ 

رگم دهاوخن  ادخ  زا  يزیچ  تقو  نآ  رد  ناملـسم  هدنب  هک  تسا  یتعاس  هعمج  زور  رد  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
. ددرگ کیدزن  برغم  يوس  هب  دیشروخ  همین  هک  تسا  یتقو  نآ  و  دنادرگ ، اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  نآ 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 860 

http://www.ghaemiyeh.com


زامن رد  یتسس   38

. ِءاسِّنلا َو  ِلاجِّرلا  َنِم  ِِهتالَِصب  َنَواهَت  ْنَِمل  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللَالوُسَر یبَأ  ُْتلَأَس  َْتلاق : مالسلا ) اهیلع   ) اْهنَع
: ًۀَلْصَخ َةَرَشَع  َسْمَِخب  ُهّللا  ُهالَْتبِإ  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  ِِهتالَِصب  َنَواهَت  ْنَم  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لاق

، ِهِرْمُع ْنِم  َۀکَرَْبلا  ُهّللا  ُعَفْری 
، ِِهقْزِر ْنِم  َۀکَرَْبلا  ُهّللا  ُعَفْری  َو 

، ِهِهْجَو ْنِم  َنیِحلاّصلا  َءامیس  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  اوُحْمی  َو 
، ِهیَلَع ُرَجوی  ُُهلَمْعی ال  لَمَع  ُّلکَو 

، ِءامَّسلا یلِإ  ُهُؤاعُد  ُعِفَتْری  َو ال 
، َنیِحلاّصلا ِءاعُد  یف  ٌّظَح  َُهل  َسَیل  َو 

، ًالیلَذ ُتوُمی  ُّهنَأ  َو 
، اًِعئاج ُتوُمی  َو 

، ُهُشَطَع َوْری  َْمل  اْینُّدلا  ِراْهنَأ  ْنِم  یِقُس  ْوَلَف  اًناشْطَع ، ُتوُمی  َو 
، ِهِْربَق یف  ُهُجَعْزی  اکَلَم  ُهّللا  ُلکَوی  َو 

ُهُْربَق ِهیَلَع  ُقیضی  َو 
، ِهِْربَق یف  ُۀَْملُّظلا  ُنوکَت  َو 

، ِهِهْجَو یلَع  ُُهبَحْسی  اکَلَم  ِِهب  ُهّللا  ُلکَوی  َو 
، ِهَیلِإ َنوُرُْظنی  ُِقئالَْخلا  َو 

، اًدیدَش ًاباسِح  ُبَساحی  َو 
ِهیکَزی َو ال  ِهَیلِإ  ُهّللا  ُرُْظنی  َو ال 

. ٌمیلَأ ٌباذَع  َُهل  َو 
. مدیسرپ دننکیم ، يراگنا  لهس  یتسس و  ناشزامن  رد  هک  ینانز  نادرم و  هرابرد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مردپ  زا 

: دنادرگیم التبم  الب  هدزناپ  هب  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  يراگنالهس  یتسس و  زامن ، رما  رد  هک  يدرم  نز و  ره  دندومرف : ترضح  نآ 
، دریگیم شرمع  زا  ار  تکرب  دنوادخ ،  1

، دریگیم شایزور  قزر و  زا  ار  تکرب  دنوادخ ،  2
، دنکیم وحم  شاهرهچ  زا  ار  نیحلاص  يامیس  دنوادخ ،  3

، دنام دهاوخ  شاداپ  نودب  دنکب  هک  يراک  ره   4
، دش دهاوخن  باجتسم  شیاعد   5

، دوب دهاوخن  نیحلاص  ياعد  زا  ياهرهب  شیارب   6
، دُرم دهاوخ  لیلذ   7

، داد دهاوخ  ناج  هنسرگ   8
، دش دهاوخن  فرطرب  شایگنشت  دنهد ، شبآ  ایند  ياهرهن  همه  اب  رگا  هک  يروط  هب  درم ، دهاوخ  ماک  هنشت   9

، دزاس مارآان  شربق  رد  ار  وا  ات  دنیزگیم  رب  ار  ياهتشرف  دنوادخ ،  10
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، دنادرگ گنت  ار  شربق   11
، دشاب کیرات  شربق   12

، دنرگنب وا  هب  قیالخ  هک  یلاح  رد  دشک ، نیمز  هب  شتروص  هب  ار  وا  ات  دنیزگیمرب  ار  ياهتشرف  دنوادخ   13
. دشاب كاندرد  یباذع  ار  وا  دنادرگن و  هزیکاپ  ار  وا  درگنن و  وا  هب  دنوادخ  15 و  دریگ ، رارق  هبساحم  دروم  یتخس  هب   14

ملاظ تسکش   39

امُهیَأ ِلابی  ْمَلَف  امُْهنِم ، ُهّللا  یَّلََخت  ّالِإ  ِناِملاظ  ِنادـْنُج  یقَْتلا  اَم  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا ُلوُسَر  َلاق  َْتلاق : مالـسلا ) اـهیلع   ) اـْهنَع
. امُهاتْعَأ یلَع  ُةَِرئاّدلا  َِتناک  ّالِإ  ِناِملاظ  ِناْدنُج  یقَْتلا  اَم  َو  َبَلَغ ،

دنوادخ هک  نآ  رگم  دنسرن ، مه  هب  رگمتس  هاپس  ود  تسا : هدومرف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دومرف : مالسلا ) اهیلع   ) همطاف
. ددرگ زوریپ  کی  مادک  هک  دشاب  هتشادن  یکاب  و  دراذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  ود  نآ 

دشاب رتملاظ  هاپس  ِنآ  زا  تسکش  تمیزه و  هک  نآ  رگم  دنسرن ، مه  هب  رگمتس  هاپس  ود  و 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز هبطخ  زا  یشخب   40

: دومرف دجسم  رد  شفورعم  ینارنخس  نآ  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  ُۀَفوُْرعَملا : اَِهتَبْطُخ  یف  مالسلا ) اهیلع   ) ُءارهَّزلا ُۀَمِطاف  َْتلاق 
كْرِّشلا َنِم  ْمَکل  اًریهْطَت  َنامیِْالا  ُهّللا  َلَعَج 

، داد رارق  كرش  زا  امش  ریهطت  يارب  ار  نامیا  دنوادخ 
، ّربکت زا  امش  ندش  كاپ  يارب  ار  زامن  وِْربْکلا  َنِم  ْمَکل  اًهیْزنَت  َةالَّصلا  َو 

، ناتقزر ینوزفا  ناج و  ندرک  كاپ  يارب  ار  تاکز  ِوقْزِّرلا  ِیف  ًءاِمن  َو  ِسْفَّنِلل  ًۀیکَْزت  َةاکَّزلا  َو 
، صالخا تیبثت  يارب  ار  هزور  ِصالْخِِْالل و  اًتیْبثَت  َمایِّصلا  َو 
، نید ندیشخب  تّوق  يارب  ار  ّجح  ِنیّدِلل و  اًدییْشَت  َّجَْحلا  َو 

، اهلد نتساریپ  يارب  ار  لدع  ِبُولُْقِلل و  ًافیْسنَت  َلْدَْعلا  َو 
، ّتلم نتفای  مظن  يارب  ار  ام  تعاطا  ِۀَّلِْمِلل و  اًماِظن  انَتَعاطِإ  َو 

، هقرفت زا  ندنام  ناما  رد  يارب  ار  ام  تماما  ِۀَقْرُْفِلل و  اًنامَأ  انَتَمامِإ  َو 
، مالسا تّزع  يارب  ار  داهج  ِمالْسِِْالل و  ازِع  َداهِْجلا  َو 

، دزم قاقحتسا  رد  کمک  يارب  ار  ربص  ِرْجالا و  ِباجیتْسا  یلَع  ًۀَنوُعَم  َْربَّصلا  َو 
، یناگمه عفانم  تحلصم و  يارب  ار  فورعم  هب  رما  ِۀَّماْعِلل و  ًۀَحَلْصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمالا  َو 

، مشخ زا  يرادهگن  رپس  ار  ردام  ردپ و  هب  ندرک  یکین  ِطْخُّسلا و  َنِم  ًۀیاقِو  ِنیَِدلاْولا  َِّرب  َو 
، تارفن دایدزا  هلیسو  ار  ماحرا  هلص  ِدَدَْعِلل و  ًةاْمنَم  ِماحْرالا  َۀَلِص  َو 

، اهنوخ ظفح  هلیسو  ار  صاصق  ِءامِّدِلل و  اًنْقَح  َصاصِْقلا  َو 
، نتفرگ رارق  ترفغم  ضرعم  رد  يارب  ار  رذن  هب  يافو  ِةَرِفْغَْمِلل و  اًضیْرعَت  ِرْذَّنلِاب  َءافَْولا  َو 

، یشورفمک يوخ  رییغت  يارب  ار  هنامیپ  وزارت و  نداد  هزادنا  هب  ِسْخَْبِلل و  اًرییْغَت  ِنیزاوَْملا  َو  ِلییاکَْملا  َۀِیفَْوت  َو 
، يدیلپ زا  یگزیکاپ  يارب  ار  يراوخبارش  زا  یهن  ِسْجِّرلا و  ِنَع  اًهیْزنَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُش  ْنَع  یْهَّنلا  َو 
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، تنعل زا  ندنام  ظوفحم  يارب  ار  تمهت  زا  يرود  ِۀَنْعَّللا و  ِنَع  ًاباجِح  ِفْذَْقلا  َباِنتْجا  َو 
، ینمادکاپ هب  مازلا  يارب  ار  تقرس  كرت  ِۀَّفِْعِلل و  ًاباجیِإ  ِۀَقِرَّسلا  كَْرت  َو 

، وا يراگدرورپ  هب  صالخا  يارب  درک  مارح  ار  كرش  ِۀِیبُوبُّرلِاب و  َُهل  اًصالْخِإ  كْرِّشلا  َمَّرَح  َو 
، نیاربانبَنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  َو  ّالِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاُقت  َّقَح  َهّللا  اوُقَّتاَف 

، دیریمن دیسرتب و  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  ادخ  زا 
، دیشاب ناملسم  هک  نآ  رگم 

، دینک تعاطا  تسا  هتشاد  ناتزاب  نآ  زا  هچنآ  هدرک و  رما  نآ  هب  هچنآ  رد  ار  ادخ  ُْهنَع و  ْمکاهَن  َو  ِِهب  ْمکَرَمَأ  امیف  َهّللا  اوُعیطَأ  َو 
، شناگدنب زا   » هک اریز  ُءامَلُْعلا  ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخی  امَّنِإ  ُهَّنِإَف 

هیآ 28) رطاف  هروس  .« ) دنسرتیم ادخ  زا  ناهاگآ ، طقف 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

رد ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  تسیب و  لیف و  هعقاو  زا  سپ  لاس  یس  دودح  رد  بلاطوبا ، رـسپ  نیمراهچ  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
هب هبعک  رد  بجر  هدزیـس  هعمج  زور  فانمدـبع ، نب  ماشه  نب  دـسا  رتخد  همطاف ، مان  هب  تیـصخش ، اب  راوگرزب و  يرداـم  زا  همّظعم ، هکم 

. دمآ ایند 
. دوب بلاطوبا  شردپ  هناخ  رد  یگلاس  شش  ات  مالسلا ) هیلع   ) یلع

رما نیا  دـمآ و  شیپ  ینارگ  یطحق و  هکم  رد  دوب  هتـشذگ  لاسیـس  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ّنس  هک  خـیرات  نیا  رد 
رد دنک و  یگدنز  تثعب ، لّوا  ات  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هناخ  رد  لاس  تفه  تّدم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دش  ببس 

. دوش تیبرت  ترضح  نآ  تلیضف  لامک و  بتکم 
َو اًمَلَع ، ِِهقالْخَأ  ْنِم  مْوی  ِّلک  یف  یل  ُعَفْری  ِهِّمُأ ، ََرثَا  ِلیـصَْفلا  َعاّبتِإ  ُهُِعبَّتَأ  ُْتنک  ْدََـقل  َو  : » دـیامرفیم هغـالبلاجهن  هبطخ 192  رد  نینمؤملاریما 

اپرب ياـهناشن  شیوـخ  يوـخ  قـلخ و  زا  نـم  يارب  زور  ره  شرداـم ، یپ  رد  هّـچب  هکناـنچ  مدوـب  وا  یپ  رد  نـم  و  .« » ِهـِب ءادـِْتقِْالِاب  ینُُرمْأـی 
هیلع  ) یلع دیدرگ ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّـمحم هک  نآ  زا  دـعب  تشامگیم ». نآ  يوریپ  هب  ارم  تشادیم و 

. دیورگ وا  هب  هک  دوب  يدرم  نیتسخن  مالسلا )
. دنزامن لوغشم  دوخ  يومعرسپ  اب  هک  دید  ار  دوخ  رسپ  بلاطوبا  راب  نیلّوا  يارب 

. مرازگیم زامن  شیوخ  يومع  رسپ  اب  ادخ  يارب  ماهدروآ و  مالسا  نم  ردپ ، تفگ : ینکیم ؟ راک  هچ  ناج  رسپ  تفگ :
. تسا هدرکن  توعد  تداعس  ریخ و  هب  زج  ار  وت  هتبلا  هک  وشم  ادج  يو  زا  تفگ : بلاطوبا 

. دوب یلع  درازگ ، زامن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  هک  یسک  نیتسخن  دیوگیم : ساّبع  نبا 
. دناوخ زامن  یلع  هبنشهس  زور  زا  و  دش ، هتخیگنارب  تّوبن  ماقم  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هبنشود  زور 

هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  نک »! راذـنا  ار  دوخ  رتکیدزن  ناشیوخ   » ینعی َنیبرقالا ؛» کَتَریـشَع  ْرِذـْنَأ  َو   » هیآ لوزن  زا  دـعب  تثعب  موس  لاس  رد 
زور دیوگب ، نخـس  دشن  زور  نآ  اّما  داد ، راهان  اهنآ  هب  درک و  توعد  دندوب  رفن  لهچ  دودح  هک  ار  بلّطملادـبع  ینب  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

ردارب و ات  دروآیم  نامیا  نم  هب  هدرک و  يرای  ارم  امـش  زا  کی  مادـک  دومرف : اهنآ  هب  راـهان  فرـص  زا  دـعب  درک و  توعد  ار  اـهنآ  رگید 
. مهد يرای  هار  نیا  رد  ار  وت  مرضاح  نم  ادخ ! لوسر  يا  دومرف : تساخرب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دشاب ، نم  زا  دعب  نیشناج 
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. نیشنب دومرف :
. ماهدامآ نم  دومرف : تساخرب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع طقف  تساخنرب و  یسک  درک و  رارکت  ار  شیوخ  نخس  هاگ  نآ 

. نیشنب دومرف 
. درکرارکت ار  دوخ  نخس  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  موس  راب 

. درک مالعا  ربمایپ  یهارمه  يرای و  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  تساخرب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع زاب 
.« يدَْعب ْنِم  ْمکیف  یتَفیلَخ  َو  یثِراو  َو  يریزَو  َو  یییِصَو  َو  یخَأ  اذه  َّنِإ  : » دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  توعد  لاس  هدزیـس  زا  دعب  دشابیم ». نم  زا  سپ  امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  ثراو و  یـصو و  ردارب و  یلع ، نیا  »
. دش مهارف  هنیدم  هب  ترضح  نآ  ترجه  تامّدقم  هکم ، رد  ملس ) هلآ و  هیلع و 

هیلع  ) یلع یباوخب ، نم  رتـسب  رد  تسا  مزـال  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ترجه ، بش  رد 
تیبملا ۀلیل  دوب ، تثعب  مهدراهچ  لاس  لّوالا  عیبر  لّوا  هک  بش  نآ  دیباوخ و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتسب  رد  مالـسلا )

. دش لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد  ياهیآ  بش  نیمه  رد  تایاور  ساسا  رب  دوشیم و  هدیمان 
. دندرک تکرح  هبعک  بناج  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هارمه  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یبش  ترجه ، زا  شیپ  بش  دنچ 

. وش راوس  نم  هناش  يور  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
مهرد دـندنک و  اج  زا  ار  هبعک  ياهتب  زا  يرادـقم  دـش و  راوس  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هناش  يور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

. تسا هداد  ماجنا  یسک  هچ  ار  راک  نیا  هک  دننادن  شیرق  ات  دندش  يراوتم  هاگنآ  دنتسکش و 
هب ار  ادخ  لوسر  ياهتناما  هک  نآ  زا  دعب ، زور  هس  هلصاف  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ترجه  زا  دعب 
ریبز رتخد  همطاف  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  دسا و  تنب  همطاف  شردام  ینعی  مطاوف ؛ هارمه  داد ، شنابحاص 

. دیدرگ هنیدم  مزاع  دندوب ، هدشن  ترجه  هب  ّقفوم  زور  نآ  ات  هک  یناناملسم  و 
ترـضح نآ  يراکادف  زا  دید  ار  وا  نوچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دوب ، هدـش  حورجم  شیاهاپ  دـش  هنیدـم  دراو  یتقو 

. درک رکشت  ینادردق و 
هیلع  ) یلع هب  تخاس  رارقرب  ار  يردارب  هطبار  راصنا  رجاـهم و  ناـیم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  ترجه  لّوا  لاـس  رد 
هیلع  ) نینمؤـملاریما ترجه ، مود  لاـس  رد  یتـسه ». نم  ردارب  ترخآ  اـیند و  رد  وـت  .« » ِةَرِخْـالا َو  اْینُّدـلا  ِیف  یخَأ  َتـْنَأ  : » دوـمرف مالـسلا )

. درک جاودزا  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  اب  مالسلا )
( موس ای   ) مود لاس  ناضمر  هام  همین  زور  دـش ؛ مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  بیـصن  گرزب  راختفا  ود  ترجه ، مود  لاـس  ناـضمر  رد 
هک دمآ  شیپ  ردـب  گنج  مود ، لاس  ناضمر  هام  مهدـفه  رد  داد و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  دـنوادخ ،

. دیدرگ ّماع  ّصاخ و  دزنابز  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ینامرهق  تعاجش و 
رد تشک و  ییاهنت  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ار  اهنآ  رفن  هک 36  دنتشک  ار  راّفک  زا  رفن  داتفه  ردب  گنج  رد  ناناملـسم  دیوگیم : دیفم  خیش 

. دومن يرای  ار  نارگید  مه  هیقب  نتشک 
. دمآ شیپ  دُُحا  فورعم  هوزغ  ترجه ، موس  لاس  لاّوش  رد 

. تسا هزاوآرپ  ردب »  » دننام مه  هوزغ  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع مان 
یلع انامه  .« » ُْهنِم اَنَأ  َو  یّنِم  اِیلَع  ِّنِإ  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع هراب  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دوب  هوزغ  نیمه  رد 

زج يریشمش  .« » ِیلَع ِّالا  یتَف  َو ال  ِراقَْفلاوُذ  ِّالا  َفیَس  ال  : » درک ادن  نامسآ  رد  يدانم  هک  دوب  هوزغ  نیمه  رد  و  میوا ». زا  نم  تسا و  نم  زا 
هب ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  دوب  ترجه  مراـهچ ) اـی   ) موـس لاـس  رد  تسین ». یلع  زج  يدرمناوـج  راـقفلاوذ و 
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. دندمآ دیدپ  يو  كرابم  لسن  زا  ّقح  رب  ماما  رفن  ُهن  هک  يرسپ  دومرف ، اطع  نینمؤملاریما 
ادخ لوسر  داتـسیا ، هزرابم  هب  دودبع  نب  ورمع  لباقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دمآ و  شیپ  بازحا ) ای   ) قدـنخ هوزغ  مجنپ ، لاس  لاّوش  رد 
نب ورمع  هک  كرش  مامت  لباقم  رد  تسا  یلع  هک  نامیا  مامت  .« » ِهِّلک كْرِّشلا  َیلِإ  ُهُّلک  ُنامیِْالا  َزََرب  : » دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

، ورمع لباقم  رد  یلع  هزرابم  .« » ِۀَمیِْقلا ِمْوی  یلِإ  یتّمُأ  ِلامْعَأ  ْنِم  ُلَْضفَأ  ورْمَِعل  ِیلَع  ُةَزَرابَُمل  : » دومرف زین  و  داتـسیا ». گنج  هب  تسا  دودـبع 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  داد  يور  ربیخ »  » هوزغ ترجه ، متفه  لاـس  رد  تسا ». تماـیق  زور  اـت  متّما  لاـمعا  زا  رترب 

نیا ادرف  .« » َُهل ُهّللا  َحَـتْفی  یّتَح  ُعِجْری  ـال  راّرَف ، ِریَغ  راّرک  ُُهلوُسَر ، َو  ُهّللا  ُهُّبِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ُّبِحی  لُـجَر  یلِإ  اًدَـغ  َۀـیاّرلا  ٌِعفاد  ّینِإ  : » دومرف
ياهدننک هلمح  و  دنرادیم ، تسود  ار  وا  مه  شلوسر  ادخ و  و  درادیم ، تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  مهدـیم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ 

، ناضمر هاـم  متـسیب  رد  ترجه ، متـشه  لاـس  رد  دَرَوآ ». يزوریپ  حـتف و  وا  تسد  هب  دـنوادخ  اـت  ددرگیمنرب  تسین و  هدـنزیرگ  هک  تسا 
زا یضعب  بسح  هب  تشادرب و  نایم  زا  ار  یتسرپتب  مکحتسم  رگنس  نیرخآ  درک و  حتف  ار  هکم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

يارب ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هناش  يور  نداهن  اپ  راختفا  هب  هکم  حتف  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تایاور 
. دیدرگ لئان  اهتب  نتسکش 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هارمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دمآ و  شیپ  فئاط »  » هوزغ سپـس  و  نینح »  » هوزغ هکم  حتف  زا  دـعب 
. دنتخیرگ نارگید  دندنام و  یقاب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  نینمؤملاریما  هلمج  زا  رفن  ُهن  طقف  نینح  هوزغ  رد  دوب ،

هیلع  ) یلع هوزغ  نیا  رد  طـقف  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هوزغ  زا 27  و  دـمآ ، شیپ  كوبت  هوزغ  ترجه ، مهن  لاـس  رد 
تسا هراب  نیمه  رد  تلزنم »  » فورعم ثیدح  و  تشاذگ ، هنیدم  رد  دوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  ربمغیپ  نوچ  دوبن ، ترضح  نآ  هارمه  مالسلا )

دونـشخ ایآ  .« » يدـَْعب ِیبَن  ُهَّنَأ ال  ّالِإ  یـسُوم  ْنِم  َنوُراه  ِۀـَلِْزنَِمب  یّنِم  َنوکَت  ْنَأ  یـضَْرت  امَأ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  مرکا  ربماـیپ  هک 
لاس نیمه  رد  و  تسین ». يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج  دشاب ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  تلزنم  دننامه  نم ، هب  تبسن  وت  تلزنم  هک  یتسین 

. دناوخب ناتسرپتب  رب  ربمغیپ  فرط  زا  ار  اهنآ  دریگب و  رکبوبا  زا  ار  تئارب  هروس  تایآ  ات  تفای  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوب 
هب ار  مدرم  ات  داتسرف  نمی  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هدعقلا ، يذ  مجنپ  رد  ترجه ، مهد  لاس  رد 

. دندمآرد مالسا  نیبم  نید  هب  مدرم  زا  يرایسب  يو  توعد  رثا  رب  و  دنک ، توعد  مالسا 
نینمؤملاریما یفّرعم  نمض  زور  نآ  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دمآ  شیپ  مخ » ریدغ   » هیـضق هک  دوب  لاس  نیمه  رد 

رفن ار 110  ثیدح  نیا  تسوا ». ربهر  یلع  نیا  میوا ، ربهر  نم  هک  ره  « » ُهالْوَم ِیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنک  ْنَم  : » دومرف دوخ ، نیـشناج  ناونع  هب 
. دناهدرک تیاور  يرجه  مهدزیس  نرق  ات  مود  نرق  زا  یّنُس  نادنمشناد  زا  رفن  نیعبات و 360  زا  رفن  یباحص و 84 

َو يرَْحن  َنَیب  ْتَضافَو  : » دـیوگیم مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفر ، ایند  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يرجه ، مهدزای  لاـس  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) یبن تیـصو  هب  انب  هک  یلاح  رد  دومن ». تقرافم  نت  زا  مندرگ  هنیـس و  ناـیم  تاـیمارگ  ناـج  .« » کُـسْفَن يرْدَـص 

یعون هب  تسد  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  هفیقس » باحصا  ، » دوب شترضح  نفد  نفک و  لسغ و  لوغـشم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع وا  یـصو  ملس ،)
. دندز اتدوک 

سپ نآ  زا  هک  دش  يراذگ  هیاپ  ياهئیس  ّتنس  درک و  هابت  هریت و  ار  مدرم  تشونرس  هایس و  ار  خیرات  نآ  ضراوع  راثآ و  هک  یموش  هئطوت 
يزاب هب  ار  یمالسا  تّما  يربهر  دنتسج و  تخت  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  یـساّبع  يوما و  ناگنیزوب  بش ، تملظ  رد  لسن  رـصع و  ره  رد 

. دنتفرگ
مّدـقت اـب  هملک ، یّنف  ریبـعت  هب  اریز  دوب ، ناناملـسم  هب  یخیراـت  گرزب و  یتناـیخ  ياـنبریز  داـتفا  قاـفتا  هفیقـس  رد  هچنآ  رگید  تراـبع  هب 
ِقباوس همه  نآ  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دـندش و  زوریپ  ارجام  نیا  رد  ماـمت  یتسدرت  اـب  هفیقـس  باحـصا  لـضفا ،»  » رب لوضفم » »

. دندومن نیشن  هناخ  اوقت ، شناد و  داهج و  ِناشخرد 
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دارفا داحآ و  یمامت  ِّقح  هک  نآ  رتمهم  هکلب  دش ، هداهن  ریوزت  روز و  رز و  ياپ  ریز  مالسلا ) هیلع   ) یلع ِمّلسم  ِّقح  اهنت  هن  مامت ، لاس  و 25 
. دیدرگ لامیاپ  دنک  تموکح  اهنآ  رب  هاگآ  لداع و  يرادمامز  دیاب  هک  یتّلم  و 

ِمّدـقت هَئیَـس  ّتنـس  نیمه  و  تخاس ، مهارف  ار  ساّبع  ینب  سپـس  هیماینب و  تیمکاح  هطلـس و  هنیمز  هک  دوب  تفـالخ  عون  نیمه  ماـجنارس 
. دننک شیوخ  یناسفن  تحلصم »  » يادف ار  تقیقح »  » ات داد  نایوج  هناهب  تسد  هب  ياهناهب  هک  دوب  لضفا  رب  لوضفم 

( مالـسلا هیلع   ) یلع هک  یتلادـع  تاحالـصا و  عناـم  داد و  مـه  تـسد  هـب  تـسد  یلماوـع  نینمؤـملاریما ، هلاـس  جـنپ  تموـکح  نارود  رد 
. دش تساوخیم 

ریبز و هحلط و  نوچ  ینانکـش  ناـمیپ  ینعی  نیثکاـن ؛ اـب  هزراـبم  اـههئطوت و  ندرک  یثنخ  فرـص  رتـشیب  نینمؤملاریما  ِتقو  تّدـم ، نیا  رد 
نوچ مالـسلا ) هیلع   ) یلع تعاطا  زا  ناگدـنوش  جراخ  ینعی  نیقرام ؛ شناوریپ و  هیواعم و  نوچ  ینایوگروز  نارگمتـس و  ینعی  نیطـساق ؛

. دیدرگ ناورهن ، جراوخ 
ال  » باسح يور  صالخا ، نامیا و  یتسرد ، اوقت ، یکاپ و  يالعا  ّدح  رد  دوخ ، هلاس  رمع 63  نارود  مامت  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

یلـص  ) مرکا ربمایپ  هب  رگا  و  دوب ، ادخ  رطاخ  هب  درکیم  هک  يراک  ره  تشادن و  یفده  ادخ  زج  درک و  یگدنز  ِمئال » َۀَمَْول  ِهّللا  ِیف  ُهُذُخَأت 
. دوب ادخ  يارب  دوب  هتفیش  همه  نآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

. دوب لاعتم  يادخ  هب  صالخا  نامیا و  قرغ  وا 
رد دـمآ و  ایند  هب  ادـخ  هناخ  رد  دومن ، تاقالم  ار  ادـخ  اوقت  هب  هتـسارآ  رهاط و  بیط و  درک و  يرپس  اوقت  تراهط و  اب  ار  شرمع  مامت  وا 

. تفر ایند  زا  مه  ادخ  هناخ 
؛» ِۀَبْعْکلا ِّبَر  َو  ُتُْزف  : » دومرف دیسر  شکرابم  قرف  رب  ریشمش  هک  یتقو  نامه  دوب ، ّقح  هتخابلد  یتسار  هب  وا 
. داتفا قافتا  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  بش 21  رد  ترضح  نآ  تداهش  مدش ». راگتسر  هبعک  يادخ  هب  »

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  هریس  زا  هتسجرب  ياههتکن 

ار زا  دوخ  هک  فوع  نب  نامحّرلادـبع  دـش ، لیکـشت  وا  زا  دـعب  هفیلخ  باختنا  يارب  رمع  روتـسد  هب  هک  يرفن  شـش  ياروش  ناـیرج  رد   1
دش نآ  رب  تسناد و  رصحنم  نامثع  یلع و  ماما  رد  ار  تفالخ  يدزمان  تفرگ و  رارق  یفرط  یب  ماقم  رد  ًارهاظ  دوب  هتـشاد  روذعم  تفالخ 

. دنیزگرب ار  یکی  نانآ  نایم  رد  ات 
. دنک تعیب  رمع  رکبوبا و  شور  هللا و  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  وا  اب  ات  تساوخ  یلع  زا 

نیمه اّما  مشوکیم ». راک  نیا  رد  دوخ  شور  هقیرط و  ادخ و  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  ساسا  رب  نم  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  اّما 
هاگ نآ  نامثع  لتق  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما   2 دیـسر ! تفالخ  هب  یناسآ  هب  تفریذپ و  مد  رد  دش ، داهنـشیپ  نامثع  هب  نوچ  هلأسم 
هک تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  یطیارش  رد  دیدرگ ، نانآ  رب  يربهر  شریذپ  هب  راچان  ناملسم ، مدرم  عطاق  تیرثکا  تساوخرد  هب  انب  هک 

یلام و یقوقح ، هنیمز : هس  رد  ار  دوخ  یبالقنا  تسایس  دوجوم ، تالکشم  همه  اب  ماما  یلو  دوب ، هدش  راکـشآ  اههنیمز  مامت  رد  اهیراوشد 
. درک راکشآ  يرادا ،

همه نتـسناد  ربارب  یناـسکی و  اـطع و  شـشخب و  رد  يرترب  نازیم  ندرک  وـغل  یقوـقح ، هنیمز  رد  وا  تاحالـصا  یقوـقح : هصرع  رد  فـلا 
ّقح ات  تسا  ناوتان  نم  دزن  دـنمورین  و  مناتـس ، زاب  ار  يو  ّقح  اـت  تسا  یمارگ  نم  دزن  راوخ  : » دومرف دوب و  قوقح  اـیاطع و  رد  اهناملـسم 
هک لاوما  زا  هچنآ  دوب و  هدیشخب  اهنیمز  زا  نامثع  هک  ار  هچنآ  همه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یلام : هصرع  رد  ب  مریگب ». وا  زا  ار  يرگید 
زا یکی  نم  مدرم ! يا  : » دومرف و  تخاس ، هاگآ  دوخ  تسایس  هب  لاوما  شخپ  رد  ار  نانآ  هدومن و  هرداصم  دوب ، هدرک  هبه  فارشا  هقبط  هب 

. تسه زین  نم  هدهع  رب  دشاب  امش  هدهع  رب  هک  هفیظو  ره  دیراد و  زین  امش  مشاب  هتشاد  نم  هچ  ره  میامش ،
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. مهدیم خوسر  امش  لد  رد  تسا  هداد  نامرف  وا  هک  ار  هچ  ره  مربیم و  ربمغیپ  هار  هب  ار  امش  نم 
. دوش هدینادرگ  زاب  لاملا  تیب  هب  دیاب  هدرک  اطع  ادخ  لام  زا  هک  یلام  ره  هداد و  نارگید  هب  ار  نآ  نامثع  هک  ینیمز  هعطق  ره  هک  نیا  زج 

یّتح دنـشاب و  هدیرخ  يزینک  دنـشاب و  هتفرگ  يرـسمه  هب  ار  ینز  نآ  اب  هک  مبایب  یلام  دنچ  ره  دربیمن ، نایم  زا  ار  ّقح  زیچ  چیه  هک  انامه 
. منادرگیم زاب  ار  اهنآ  دنشاب  هدنکارپ  اهرهش  رد  هک  ار  یلام 

تسایس مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يرادا : هصرع  رد  ج  تسا ». رتگنت  وا  رب  متس  دشاب ، گنت  وا  رب  ّقح  هک  یسک  تسا و  شیاشگ  لدع ، رد 
: درک یلمع  راک  ود  اب  ار  دوخ  يرادا 

. اهرهش رد  نامثع  نایلاو  لزع   1
. دندوب یکاپ  نید و  لها  هک  ینادرم  هب  يرادمامز  نتشاذگاو   2

وبا رـصم و  یلاو  هداـبع ، نب  سیق  و  ماـش ، یلاو  فینح ، نب  لهـس  ددرگ و  هرـصب  یلاو  فـینح ، نب  ناـمثع  اـت  داد  ناـمرف  تهج  نیمه  هب 
رانک رب  راک  زا  تمیالم  اب  ار  اهنآ  درک و  نینچ  زین  دنتشاد  تیالو  هرصب  هفوک و  رب  هک  ریبز  هحلط و  هرابرد  و  هفوک ، یلاو  يرعشا ، یسوم 

. تخاس
. دوبن ماش  مدرم  رب  یکاپان  رصنع  نانچ  تیمکاح  هب  رضاح  دومن و  لزع  ار  هیواعم  مالسلا ) هیلع   ) ماما

. دوب یسایس  رظن  زا  وا  يزاسکاپ  هیواعم و  هب  موجه  عاضوا ، طیارش و  نآ  رد  ماما  عضوم 
ّطخ هیواعم و  ار  للخ  نیا  دربب و  نیب  زا  ار  ینوناق  ریغ  یچیپ  رس  دّرمت و  رد  ششوک  باعشنا و  ًامیقتسم  هک  دیدیم  لوئسم  ار  نتـشیوخ  وا 

. دندوب هدروآ  دوجو  هب  هیما  ینب 
يرما دنچ  ره  دوب ؛ ماما  هفیظو  اهیدیلپ ، نآ  زا  مالـسا  دبلاک  يزاسکاپ  اریز  دـنک ؛ يزاسکاپ  ار  نادّرمتم  نیا  تسیابیم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

. دومنیم راوشد 
. تفریم رامش  هب  گرزب  ياهزیگنا  هک  دوب  یبتکم  هزیگنا  وا ، ّدض  رب  گنج  نالعا  هیواعم و  لزع  ّتلع  رگید  ترابع  هب 

رد یلخاد  فارحنا  ّدض  رب  ینادـیم  یـسایس و  هیزجت  ّدـض  رب  ینادـیم  درکیم : دربن  نادـیم  ود  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هنوگ  نیدـب  و 
. دوب هتفرگ  لکش  یمالسا  ریغ  يریگههبج  زا  قباس  تسایس  هجیتن  رد  هک  یفارحنا  یمالسا ، هعماج 

، ارادـم یمرن و  چـیه  یب  نانئاخ ، زا  لاوما  ندناتـس  زاب  فرحنم و  عاضوا  نآ  يزاسکاپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياهراک  شزرا  اجنیا  زا  و 
. ددرگیم راکشآ 

تیلهاـج هکلب  دـهدیمن  ناـشن  ار  نآ  گرزب  بتکم  مالـسا و  ياـهطخ  زا  یّطخ  هیواـعم  هک  اـنامه  : » دومرفیم مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
. دزاسیم مّسجم  ار  نایفسوبا  شردپ 

ياهعماج دهاوخیم  دـهد ، رییغت  رگید  یعمجم  هب  ار  یمالـسا  هعماج  دزاس و  لیدـبت  رگید  يزیچ  هب  ار  مالـسا  تیدوجوم  دـهاوخیم  وا 
. دنشاب هتشادن  نامیا  نآرق  مالسا و  هب  هک  دزاسب 

نآ دـمآ  شیپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  يارب  یتالکـشم  همه  اـب  دـیآ ». رد  يرـسک  رـصیق و  تموکح  تروص  هب  تفـالخ »  » دـهاوخیم وا 
یناگدـنز نایاپ  ات  ار  نابلط  هیزجت  هب  ندز  هبرـض  راک  دـنام و  یقاب  شیوخ  ّطخ  رد  هکلب  درکن ، ینیـشن  بقع  شیوخ  ریـسم  زا  ترـضح 

هب تکرح  هدامآ  یهاپـس  اب  هیزجت ، ندرب  نیب  زا  يارب  دـیتلغ ، رد  شیوخ  نوخ  هب  هفوک  دجـسم  رد  هک  مد  نآ  ات  داد و  همادا  دوخ  فیرش 
. دربب نیب  زا  دشیم  هرادا  هیواعم  يربهر  هب  دوب و  هدش  ادج  مالسا  نایهاپس  یقاب  زا  هک  ار  یهاپس  ات  دوب  ماش  يوس 

رد نآ  ندیناود  هشیر  فارحنا و  ندش  قیمع  زا  سپ  تسناوتیم  هک  دوب  یـسک  اهنت  هاگآ  ناناملـسم  مشچ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نیاربانب 
. دگنجب یبلط  راصحنا  ضیعبت و  روج و  لماع  ره  اب  دوش و  راک  هب  تسد  مالسا ، هرکیپ 

، مدـیزگرب تسا  لماک » ناسنا   » نآ رابرپ  فراعم  زا  یـسرد  مادـک  ره  هک  ار  ثیدـح  لهچ  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما هدـنزاس  نانخـس  نایم  زا 
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ِلماک یلاعت  دـشر و  هب  میفاکـشب و  ار  تلالـض  لهج و  کیرات  ياضف  تیالو ، تیادـه و  دیـشروخ  نآ  كانبات  هّعـشا  وترپ  رد  هک  دـشاب 
. مییآ لئان  شیوخ  یناسنا 

ثیدح لهچ 

هراشا

(: مالسلا هیلع   ) بلاطیبَأ ُْنب  ِیلَع  َنینِمْؤُملاُریمَأ  َلاق 

يراتفرگ نامتک  یناهنپ و  ریخ   1

. ِِبئاصَْملا ُناْمتک  َو  ایازَّرلا  یَلَع  ُْربَّصلا  َو  ِلَمَْعلا  ُءافْخِإ  َو  ُِّرْبلا  ِۀَّنَْجلا  ِزُونک  ْنِم 
( اهنآ زا  تیاکـش  مدـع  ینعی   ) اهیراتفرگ ندرک  ناهن  اهتبیـصم و  رب  ربص  ]و  کین ] راـک ندومن  ناـهنپ  ندرک و  یکین  تشهب ؛ ياـهجنگ  زا 

. تسا

دهاز ياهیگژیو   2

. ُهَرکُش ُلالَْحلا  ِلَغْشی  َْمل  َو  ُهَْربَص ، ُمارَْحلا  ِِبْلغی  َْمل  ْنَم  اْینُّدلا  ِیف  ُدِهاّزلَأ 
. درادن زاب  شرکش  زا  لالح  و  دنکن ، هبلغ  شربص  رب  مارح  هک  تسا  یسک  ایند  رد  دهاز 

دارفا درط  بذج و  رد  لداعت   3

. ام اًمْوی  کیِصْعی  ْنَأ  یسَع  ام  اًنْوَه  کَبیبَح  ِْببْحَأ 
. ام اًمْوی  کَبیبَح  َنوکی  ْنَأ  یسَع  ام  اًنْوَه  کَضیَغب  ْضِْغبَأ  َو 

. دوش تتسود  يزور  هک  اسب  ایب ، مارآ  تنمشد  اب  و  دوش ، تنمشد  يزور  هک  اسب  ایب ، مارآ  تتسود  اب 

سک ره  ياهب   4

. ُنِسْحی ام  ءِْرما  ِّلک  ُۀَمیق 
. دهد ماجنا  وکین  هک  تسا  يزیچ  نآ  یسک  ره  شزرا 

. تسابیز شاهدید  رد  هک  تساهب  نآ  ار  درم  )
ص 373) يدیهش ، هغالبلاجهن 

لماک هیقف   5

ِعَدـی َْمل  َو  ِهّللا  ِرکَم  ْنِم  ْمُْهنِمْؤی  َْمل  َو  ِهّللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  ْمُهْطِّنَقی  َْمل  َو  ِهّللا  یِـصاعَم  یف  َساّنلا  ِصِّخَری  َْمل  ْنَم  ِهیقَْفلا ؟ َّقَح  ِهیقَْفلاـِب  ْمکُِربْخُأ  ـالَا 
. ٌهُّقَفَت اهیف  َسَیل  ةَدابِع  یف  َریَخ  َو ال  ُهاوِس ، ام  یلِإ  ُْهنَع  ًۀَبْغَر  َنآرُقلا 
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. ٌرکَفَت ِهیف  َسَیل  ْملِع  یف  َریَخال  َو 
. ٌرُّبَدَت اهیف  َسَیل  ةَءاِرق  یف  َریَخ  َو ال 

رکم زا  و  دزاسن ، دیمون  ادـخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  و  دـهدن ، ار  ادـخ  ینامرفان  هزاجا  مدرم  هب  هک  نآ  مهدـن ؟ ربخ  لماک ، هیقف  زا  ار  امـش  ایآ 
و تسین ، رکفت  نودب  ملع  رد  يریخ  و  تسین ، هّقفت  نودب  تدابع  رد  يریخ  و  دنکن ، رگید  زیچ  هب  ور  نآرق  زا  و  دنکن ، هدوسآ  ناشیادـخ 

. تسین ّربدت  نودب  ندناوخ  نآرق  رد  يریخ 

سفن ياوه  ینالوط و  يوزرآ  تارطخ   6

. ِّقَْحلا ِنَع  ُّدُصی  ُهَّنِإَف  يوَْهلا  ُعابِّتِإ  اّمَأ  َو  َةَرِخْالا  یِْسنیَف  ِلَمالا  ُلوُط  اّمَأ  يوَْهلا ، َعابِّتا  َو  ِلَمالا  َلوُط  ِنیَْنثِإ : ْمکیَلَع  یشْخَأ  امَّنِإ 
. سفن ياوه  يوریپ  وزرآ و  يزارد  مسرتیم : زیچ  ود  زا  امش  رب  انامه 

. دراد زاب  ّقح  زا  ار  یمدآ  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  اّما  و  دوش ، ترخآ  یشومارف  ببس  وزرآ  يزارد  اّما 

یتسود زرم   7

. کَقیدَص يدْعَتَف  اًقیدَص  کِقیدَص  َّوُدَع  َّنَذِخَّتَت  َال 
. ینکیم ینمشد  تتسود  اب  راک ] نیا  اب  ] هک وشم  تسود  تتسود  ِنمشد  اب 

ربص ماسقا   8

. ِۀیِصْعَْملا یَلَع  ُْربَّصلا  َو  ِۀَعاّطلایَلَع ، ُْربَّصلا  َو  ِۀَبیصُْملا ، یَلَع  ُْربَّصلَأ  ٌۀَثالَث : ُْربَّصلَأ 
. تیصعم [ كرت ] رب ربص  و  تعاطا ، رب  ربص  و  تبیصم ، رب  ربص  تسا : هنوگ  هس  رب  ربص 

رَّدقم یتسدگنت   9

. ًالُومْأَم َعیَض  ْدَقَف  َُهل  ِهّللا  َنِم  رَظَن  ُنْسُح  ِکلذ  َّنَأ  َّنُظی  ْمَلَف  ِهِدی ، ِتاذ  یف  ِهیَلَع  َقیُض  ْنَم 
. اًفوُخَم َنِمَأ  ْدَقَف  ِهّللا  َنِم  ٌجارِْدتْسا  ِکلذ  َّنَأ  َّنُظی  ْمَلَف  ِهِدی  ِتاذ  یف  ِهیَلَع  َعِّسُو  ْنَم  َو 

تـشادنپن تفای و  لام  رد  تعـسو  هک  ره  هدرک و  عیاض  ار  وزرآ  کی  تسوا ، هب  ادخ  فطل  زا  نیا  هک  تشادنپن  دش و  تسدـگنت  هک  ره 
. تسا هدنام  هدوسآ  یکانسرت  ياج  رد  تسادخ ، يوس  زا  يریگلفاغ  کی  نیا  هک 

تّلذ هن  تّزع ،  10

ْنَزَْحت الَف  کیَلَع  َناک  اذِإ  َو  ْرَْطبَت ، الَف  َکل  َناـک  اذِإَـف  کـیَلَع  ٌمْوی  َو  کـَل  ٌمْویَف  ِناـمْوی : ُرْهَّدـلا  َو  ُدُّلَبَّتلا  َـال  َو  ُدُّلَجَّتلا  َو  ُۀـِینَّدلا  َـال  َو  ُۀـِینَْملَا 
. ُرَبَتُْختَس امِهیَلِکبَف 

دـش تدوس  هب  نوچ  وت ! ررـض  هب  يزور  و  وت ، عفن  هب  يزور  تسا ، زور  ود  راـگزور  نتخاـب ! دوخ  هن  یکاـب  یب  و  ندـش ! راوـخ  هن  ندرم 
. يوش شیامزآ  نآ  يود  ره  هب  هک  روخم ، مغ  دیدرگ  تنایز  هب  نوچ  و  نکم ، يداش 

ریخ بلط   11
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. َراشَتْسا ِنَم  َمِدَن  َو ال  َراخَتْسا ، ِنَم  َراح  ام 
. ددرگن نامیشپ  دیامن  تروشم  هک  یسک  و  دوشن ، نادرگرس  دیوج  ریخ  هک  ره 

یتسود نطو   12

. ِناطْوَألا ِّبُِحب  ُدالِْبلا  ِتَرِّمُع 
. دندابآ نطو  یتسود  ّبح و  هب  اهرهش 

مزال مولع  هبعش  هس   13

. ِِلل ِناسّ ُوْحَّنلا  َو  ِناْدبِالل ، ُّبِّطلا  َو  ِنایْدِالل ، ُهْقِْفلَأ  ٌۀَثالَث : ُْملِْعلَأ 
. نابز يارب  وحن  و  نت ، يارب  یکشزپ  و  نید ، يارب  هقف  تسا : مسق  هس  شناد 

هناملاع نخس   14

. ْمکُراْدقَأ َنیَبَت  ِْملِْعلا  ِیف  اوُمَّلکَت 
. ددرگ نشور  امش  ردق  ات  دییوگ  نخس  هناملاع 

یفنم نیقلت  عنم   15

. رْمُع ِلوُط  َو ال  ْرقَِفب  کَسْفَن  ْثِّدَُحت  ال 
. نکن نیقلت  دوخ  هب  ار  رمع  لوط  یتسدگنت و  رقف و 

نمؤم تمرح   16

. ِهِمَد ِۀَمْرُحک  ِِهلام  ُۀَمْرُح  َو  ٌْرفک  ُُهلاِتق  َو  ٌقِْسف  ِنِمْؤُْملا  ُبابِس 
. تسا شنوخ  مارتحا  نوچ  شلام  مارتحا  و  رفک ، وا  اب  ندیگنج  و  تسا ، قسف  نمؤم  هب  نداد  مانشد 

هاکناج رقف   17

. ِشیَْعلا ُفِْصن  َوُه  َو  ِنیَراسْیلا  ُدَحَأ  ِلایِْعلا  ُۀَِّلق  َو  ُرَبکالا ، ُتْوَْملا  ُْرقَْفلَأ 
. تسا یشوخ  زا  یمین  نآ  هک  تسا ، يرگناوت  ود  زا  یکی  مک  هلئاع  و  تسا ! گرم  نیرتگرزب  يرادن  رقف و 

كانرطخ هدیدپ  ود   18

. ِرْخَْفلا ُبَلَط  َو  ِْرقَْفلا  ُفْوَخ  ِناْنثِإ : َساّنلا  کَلْهَأ 
. یبلطرخف يرادن و  زا  سرت  هدرک : كاله  ار  مدرم  زیچ  ود 
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ملاظ هس   19

. ٌۀَثالَث ُءاکَرُش  ِِهب  یِضاّرلا  َو  ِهیَلَع  ُنیعُملا  َو  ِْملُّظلِاب  ُلِماْعلَأ 
. دناکیرش مه  اب  هس  ره  تسا ، ملظ  هب  یضار  هک  نآ  ملظ و  رب  هدننک  کمک  راکمتس و  صخش 

لیمج ربص   20

. کیَلَع ُهّللا  َمَّرَح  ام  َْدنِع  ُْربَّصلا  ِکلذ  ْنِم  ُنَسْحَأ  َو  ٌلیمَج ، ٌنَسَح  ِۀَبیصُْملا  َْدنِع  ٌْربَص  ِناْربَص : ُْربَّصلَأ 
. تسا هدینادرگ  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  رب  ربص  نآ  زا  رتهب  و  تسابیز ، وکین و  هک  تبیصم  رب  ربص  تسا : مسق  ود  رب  ربص 

تناما يادا   21

. ِءایْبنالا ِْدلُو  ِِلتاق  یلِإ  َْول  َو  َۀَنامالا  اوُّدَأ 
. دشاب ناربمغیپ  نادنزرف  هدنشک  هب  هچرگ  دیزادرپب  ار  تناما 

یبلط ترهش  زا  زیهرپ   22

، ُهَنید کَفَّرَع  اذِإ  کیَلَع  ال  ْمَلْسَت ، ْتُمْصا  َو  ْمَْلعَت  ْمَّلَعَت  ْرکُْذت ، کَصْخَش ال  ِفْخَأ  َو  ْرَهْشَتال ، كَدیَوُر  دایِز : ِْنب  ِلیَمِکل  مالـسلا ) هیلع   ) َلاق
. کَنُوفِْرعی َو ال  َساّنلا  ُفِْرعَت  ال 

. ینامب ملاس  ات  شاب  شومخ  ینادب ، ات  ریگ  دای  يوشن ، هتخانش  هک  راد  ناهن  ار  دوخ  زاسم ، هرهش  ار  دوخ  شاب ، مارآ 
مانمگ ینعی ،  ) دنـسانشب ار  وت  مدرم  هن  یـسانشب و  ار  مدرم  وت  هن  هک  دـینامهف ، وت  هب  ار  شنید  ادـخ  هک  هاـگ  نآ  تسین ، یکاـب  چـیه  وت  رب 

(. ینک یگدنز 

هورگ شش  باذع   23

. ِلْهَْجلِاب ِقاتْسُّرلا  َلْهَأ  َو  ِۀَنایِْخلِاب  َراّجُّتلا  َو  ِدَسَْحلِاب  َءاهَقُْفلا  َو  ِرْوَْجلِاب  َءارَمُْالا  َو  ِْربْکلِاب  َنیقاهَّدلا  َو  ِۀیبَصَْعلِاب  َبَرَْعلَأ  ۀَّتِِسب : ًۀَّتِس  ُبِّذَعی  َهّللا  َّنِإ 
ار ناهیقف  و  روج ، هب  ار  نایاورنامرف  و  ّربکت ، هب  ار  هد  ياهناخ  و  بّصعت ، هب  ار  برع  دنک : باذع  تلصخ  شش  هب  ار  سک  شـش  دنوادخ 

. تلاهج هب  ار  ییاتسور  و  تنایخ ، هب  ار  راّجت  و  دسح ، هب 

نامیا ناکرا   24

. ِهّللا ِءاضَِقب  اضِّرلا  َو  ِهّللِْرمَِال ، ِمیلْسَّتلا  َو  ِهّللا  َیلِإ  ِضیْوفَّتلا  َو  ِهّللا ، یَلَع  ِلکَوَّتلَأ  ناکْرَأ : ِۀََعبْرَأ  یلَع  ُنامیِْالَأ 
. یهلا ياضق  هب  اضر  ادخ و  رما  هب  میلست  ادخ ، هب  راک  ندراذگاو  ادخ ، رب  لکوت  دراد : هیاپراهچ  نامیا 

یقالخا تیبرت   25
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. ِمِراکَْملا َیلِإ  اهوُدِّوَق  َو  ِنِساحملِاب ، ْمکَقالْخَأ  اُولِّلَذ 
. َْملِْحلا ُمکَسُْفنَأ  اوُدِّوَع  َو 

. دیهد تداع  يرابدرب  هب  ار  دوخ  دیناشکب و  ناشیاهیراوگرزب  هب  دینک و  اهیبوخ  ِمار  ار  دوخ  قالخا 

تسپ ياهراک  زا  يرود  مدرم و  رب  يریگناسآ   26

. ِرُومُْالا َنِم  ِینَّدلا  ِنَع  ُِلفاغَّتلِاب  ْمکَراْدقَأ  اوُمِّظَع  َو  نْزَِوب ، اًنْزَو  َساّنلا  اوُّقاُدتال 
. دیرب الاب  تسپ  ياهراک  زا  يریگهرانک  اب  ار  دوخ  ردق  و  دینکن ، يریگ  هدرخ  دایز  مدرم ، هب  تبسن 

ناسنا نانابهگن   27

، ٌُعبَـس ُهَبیـصی  َو ال  ٌِطئاح  ِهیَلَع  َعَقی  َو ال  ْرِئب  یف  يّدَرَتی  ْنَأ ال  ُهَنوُظَفْحی  ِهّللا  َنِم  ٌۀَظَفَح  ُهَعَم  َو  ّالِإ  ِساّنلا  َنِم  ٌدَحَأ  َسَیل  ُهَّنِإ  اًزْرِح ، ِءْرَْملِاب  یفک 
. ِِهلَجَأ َنَیب  َو  ُهَنَیب  اوُّلَخ  ُُهلَجَأ  َءاج  اذِإَف 

، دتفین هاچ  هب  هک  دنرادیم  هگن  ار  وا  هک  تساهنابهگن  ادخ  فرط  زا  وا  اب  هک  نآ  رگم  تسین ، مدرم  زا  یـسک  هک  سب  ژد  نیمه  ار  یمدآ 
. دنزاس اهر  شلجا  ربارب  رد  ار  وا  دسر  وا  گرم  نوچ  و  دناسرن ، شبیسآ  ياهدنرد  و  دزیرن ، شرس  رب  راوید  و 

اهیهابت راگزور   28

َنوُذِـخَّتی ُنَمَتؤُملا ، َّالِإ  ُنَّوَخی  َو ال  ُِنئاْخلا  َّالِإ  ِهیف  ُنَمَتْؤی  َو ال  ُرِجاْفلا  َّالِإ  ِهیف  ُفَّرَظی  َو ال  ُلِحاْملا  َّالإ  ِهیف  ُفَْرعی  ٌناـمَز ال  ِساـّنلا  یَلَع  یتْأـی 
َو ِءامِْالا ، ِةَرَواشُم  َو  ِءاسِّنلا ، ِناطلُس  َْدنِع  ُنوکی  ِکلذ  ایِّدَعَت و  َو  ِساّنلا  یَلَع  ًَۀلاِطتسا  َةَدابِْعلا  َو  انَم ، ِمِحَّرلا  َۀَلِصَو  اًمَْرغَم  َۀَقَدَّصلا  َو  امًَنْغَم  َئَْفْلا 

. ِنایبِّصلا ِةَرامِإ 
و رجاف ، رگم  دوشن ، هتـسناد  كریز  عبط و  شوخ  و  لصاحیب ، هضرعیب و  درف  رگم  دـباین ، جرا  نآ  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  یناـمز 
ار لاملاتیب  يراگزور ، نینچ  رد  نیما ! راکتـسرد و  درف  رگم  دوشن ، هداد  تبـسن  تنایخ  هب  نئاخ و  رگم  دریگن ، رارق  داـمتعا  دروم  نیما و 

نتخورف یگرزب  هلیسو  ار  تدابع  و  دنرآ ، ياج  هب  ّتنم  اب  ار  محر  هلصو  دنروآ ، باسح  هب  نایز  ار  هقدص  و  دنریگ ، دوخ  یـصخش  هرهب 
! دنشاب اورنامرف  ناکدوک ، رواشم و  نازینک ، مکاح و  نانز ، هک  تسا  یتقو  نیا  دنهد و  رارق  مدرم  رب  ندومن  زواجت  و 

هنتف ماگنه  هب  یکریز   29

. َبَلْحیَف ٌعْرَض  َو ال  َبکْریَف ، ٌرْهَظ  ال  ِنُوبَّللا ؛ ِْنباک  ِۀَْنتِْفلا  ِیف  ْنک 
. دنشود شریش  ات  یناتسپ  هن  دنوش و  شراوس  ات  دراد  یتشپ  هن  هک  شاب  هلاس  ود  رتش  نوچ  هنتف  ماگنه 

ایند رابدا  لابقا و   30

. ِهِسْفَن َنِساحَم  ُْهتَبَلَس  ُْهنَع  ْتََربْدَأ  اذِإ  َو  ِهِریَغ ، َنِساحَم  ُْهتَراعَأ  دَحَأ  یلَع  اینُّدلا  ِتَلَْبقَأ  اذإ 
. دیابرب ار  شیاهیبوخ  دیامن ، تشپ  ودب  نوچ  و  دراپس ، تیراع  هب  ودب  ار  نارگید  ياهییوکین  درآ ، يور  یسک  هب  ایند  نوچ 

مدرم نیرتناوتان   31

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 872 

http://www.ghaemiyeh.com


. ْمُْهنِم ِِهب  َرِفَظ  ْنَم  َعیَض  ْنَم  ُْهنِم  ُزَجْعَأ  َو  ِناوْخِْالا ، ِباِستکا  ِنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساّنلا  ُزَجْعَأ 
زا ار  وا  درآ و  تسد  هب  یتسود  هک  تسا  یسک  وا  زا  رتناوتان  و  درادن ، ار  ناتسود  ندروآ  تسد  هب  ِناوت  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتناوتان 

. دهدب تسد 

راتفرگ یشخب  حرف  یسر و  دایرف   32

. ِبوُرکَْملا ِنَع  ُسیْفنَّتلا  َو  ِفوُْهلَْملا  ُۀَثاغِإ  ِماظِْعلا  ِبُونُّذلا  ِتاراّفک  ْنِم 
. تسا ندیشخب  شیاسآ  ار  نیگمغ  و  ندیسر ، دایرف  هب  ار  هاوخ  دایرف  گرزب ، ناهانگ  هراّفک  زا 

لقع لامک  هناشن   33

. ُمالْکلا َصَقَن  ُلْقَْعلا  َّمَت  اذِإ 
. دریذپ ناصقن  راتفگ  دریگ ، لامک  درخ  نوچ 

ادخ اب  هطبار   34

. ُهاْینُد َْرمَأ  َُهل  ُهّللا  َحَلْصَأ  ِِهتَرِخآ  َْرمَأ  َحَلْصَأ  ْنَم  َو  ِساّنلا  َنَیب  َو  ُهَنَیب  ام  ُهّللا  َحَلْصَأ  ِهّللا  َنَیب  َو  ُهَنَیب  ام  َحَلْصَأ  ْنَم 
. ٌِظفاح ِهّللا  َنِم  ِهیَلَع  َناک  ٌظِعاو  ِهِسْفَن  ْنِم  َُهل  َناک  ْنَم  َو 

راک ادخ  دنک ، تسرد  ار  دوخ  ِترخآ  راک  هک  نآ  دنکیم و  حالـصا  ار  مدرم  وا و  نایم  ادخ  دـنک ، حالـصا  ار  ادـخ  دوخ و  نایم  هک  نآ 
. دهد ناماس  ار  وا  يایند 

. تسا یظفاح  وا  رب  ار  ادخ  تسا ، یظعاو  نتشیوخ  رب  دوخ  زا  ار  وا  هک  نآ  و 

طیرفت طارفا و   35

. لاق ٌضِْغبُم  َو  لاغ  ٌّبُِحم  ِنالُجَر  ِیف  کَلَه 
. تشاک لد  رد  ارم  ضغب  هک  ینمشد  تشادن و  هاگن  هزادنا  هک  یتسود  دندش : كاله  نم  رطاخ  هب  نت  ود 

تیارد تیاور و   36

. ٌلیلَق ُُهتاعُر  َو  ٌریثک ، ِْملِْعلا  َةاُور  َّنِإَف  ۀیاوِر ، َلْقَعال  ۀیاعِر  َلْقَع  ُهوُُمتْعِمَس  اذِإ  َرَبَْخلا  اُولِقْعِإ 
تیاعر دنرایـسب و  ملع  ناـیوار  هک  دـینک ! تیاور  دیونـشب و  هن  دـینک ، تیاـعر  مهف و  یلقع  ّتقد  اـب  ار  نآ  دیدینـش  ار  یثیدـح  هاـگ  ره 

. رامش رد  كدنا  نآ  ناگدننک 

هانگ كرات  شاداپ   37

. ِۀِکئالَْملا َنِم  اکَلَم  َنوکی  ْنَأ  ُفیفَْعلا  َداَکل  َّفَعَف ، َرَدَق  ْنَّمِم  اًرْجَأ  َمَظْعَِأب  ِهّللا  ِلیبَس  یف  ُدیهَّشلا  ُدِهاجُمْلا  اَم 
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اـسراپ ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـنام و  اسراپ  نکیل  دـناوت  ندرک  تیـصعم  هک  اسراپ  درم  زا  تسین  رتشیب  ادـخ  هار  رد  هتـشک  ِرگداـهج  دُزم 
. اههتشرف زا  تسا  ياهتشرف 

هانگ راوگان  نایاپ   38

. ِتاِعبَّتلا َءاَقب  َو  ِتاّذَّللا  َعاطِقنا  اوُرکْذُأ 
. یندنام ياج  رب  نآ  راوگان  نایاپ  تسا و  یندش  مامت  اهتّذل  هک  دیرآ  دای  هب 

ایند تفص   39

. ُّرُمَت َو  ُّرُضَت  َو  ُّرُغَت  اْینُّدلا : ِۀَفِص  یف 
. درذگیم دناسریم و  نایز  دبیرفیم و  تسا : هدومرف  ایند  تفص  رد 

نامّزلا رخآ  نارادنید   40

. ُهُمْسا َّالِإ  ِمالْسِْالا  َنِم  َو  ُهُمْسَر  ّالِإ  ِنآْرُْقلا  َنِم  ِهیف  یْقبی  ٌنامَز ال  ِساّنلا  یَلَع  یتْأی 
. يدُْهلا َنِم  ٌبارَخ  ِءاِنْبلا  َنِم  ٌةَِرماع  ِذئَمْوی  ْمُهُدِجاسَم 

. اهیف اْهنَع  َّذَش  ْنَم  َنوُّدُری  ُۀَئیطَْخلا  يِوَْأت  ْمِهَیلِإ  َو  ُۀَْنتِْفلا  ُجُرَْخت  ْمُْهنِم  ِضْرالا ، ِلْهَأ  ُّرَش  اهُراّمُع  َو  اُهناکُس 
. اهَیلِإ َرَّخََأت  ْنَم  َنُوقوُسی  َو 

. َلَعَف ْدَق  َو  َناریَح » اهیف  َمیلَْحلا  كُْرتَأ  ًۀَْنِتف  ِکئلوُأ  یلَع  َّنَثَْعبََال  ُْتفَلَح  یبَف   » یلاعَت ُهّللا  ُلوُقی 
. ِۀَْلفَْغلا َةَْرثَع  َهّللا  ُلیقَتْسَن  ُنَْحن  َو 

ون و نانآ  ياهدجـسم  نامتخاس  راگزور  نآ  رد  نآ ، ماـن  زج  مالـسا  زا  دـنامن و  ناـشن  زج  نآرق  زا  نآ  رد  هک  دـسر  يراـگزور  ار  مدرم 
. ناریو يراگتسر  زا  تسا و  زاسهزات 

. دزیوآرد نانآ  هب  اطخ  دزیخ و  نانآ  زا  هنتف  دننیمز ، مدرم  نیرتدب  اهدجسم  نآ  ناگدنزاس  نانکاس و 
. دننارب شیوس  هب  دتفا  سپ  نآ  زا  هک  نآ  و  دننادرگ ، شزاب  نادب  دنام  رانک  هب  هنتف  زا  هک  نآ 

ادـخ زا  ام  و  تسا ، هدرک  نینچ  و  دـَنام » نادرگرـس  نآ  رد  رابدرب  هک  مرامگب  ياهنتف  نانآ  رب  دـنگوس ، مدوخ  هب  : » دـیامرف یلاـعت  يادـخ 
. درذگرد تلفغ  شزغل  زا  میهاوخیم 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

رهـش رد  يرجه  موس  ای  مود  لاس  ناضمر  هام  همین  رد  مالـسلا ،) امهیلع   ) ارهز همطاف  یلع و  ماما  دـنزرف  نیلّوا  مالـسلا ،) هیلع   ) نسح ماما 
هک يرهز  هلیـسو  هب  يرجه ، مهاجنپ  لاس  رد  درک و  تموکح  هام  شـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تداهـش  زا  دـعب  دـمآ و  ایند  هب  هنیدـم 

. دیسر تداهش  هب  یگلاس  رد 48  دناروخ ، وا  هب  هیواعم  روتسد  هب  هدعج  شرسمه 
. تسا ترضح  نآ  ناگتفیش  لیخ  هاگترایز  رگید ، موصعم  ماما  هس  رانک  رد  عیقب ، ناتسربق  رد  شفیرش  رازم 
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ربمایپ هب  صخـش  نیرتهیبش  دـمآ و  ایند  هب  ترجه  مّوس  لاس  رد  نسح  ماما  : » دـسیونیم ءافلخلا » خـیرات   » باتک رد  یطویـس  نیّدـلا  لالج 
درک و هقیقع  وا  يارب  ار  يدنفسوگ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ شّدلوت ، متفه  زور  رد  دوب ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا

. داد هقدص  هرقن  ار  نآ  نزو  مه  دیشارت و  ار  شرس  يوم 
. تسا ءاسک  لها  رفن  جنپ  زا  یکی  وا 

. شاب هتشاد  تسود  ار  وا  سپ  مرادیم  تسود  ار  وا  نم  اراگدرورپ ! دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ
. دنتشهب لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و  دومرف : و 

: دومرف ربمایپ  ياهدش ! راوس  ار  یبکرم  بوخ  رسپ ! يا  تفگ : ترضح  نآ  هب  یصخش  دوب ، راوس  ربمایپ  شود  رب  نسح  تفگ : ساّبع  نبا 
. دوب مدرم  هّجوت  دروم  هدنشخب و  نیتم ، راقو ، اب  مارآ ، یتیصخش  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تسا ». یبکار  بوخ  وا  هکلب 

اریز ددرگ ، نیمأت  ناشیگدنز  ات  درکیم  کمک  نانآ  هب  اهنآ  تساوخ  رد  ّدـح  زا  شیب  الومعم  دومنیم و  یگدیـسر  نایاونیب  ناریقف و  هب 
. دوش شیراسمرش  بجوم  هک  دهاوخب  يزیچ  وا  زا  راب  کی  زا  شیب  یلئاس  هک  دیدیمن  اور 

ار نآ  زا  یمین  درک ، فقو  ار  دوخ  لاوما  مامت  راب  هس  دیـشخب و  ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ  ییاراد  تورث و  مامت  راـب  ود  شرمع  لوط  رد  وا 
. دومن ششخب  ادخ  هار  رد  ار  نآ  رگید  ِمین  دوخ و  يارب 

دیگنجیم مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما شردـپ  باکر  رد  هک  ییاهگنج  رد  دوب و  زرابم  ریلد و  عاجـش ، يدرف  مالـسلا ،) هیلع   ) یبتجم ماـما 
. درکیم تکرح  مّدقم  ّطخ  رد  الومعم 

. دوب ترضح  نآ  رکشل  شالترپ  نازرابم  زا  نیفص  لمج و  گنج  رد  وا 

ترضح نآ  تماما  راگزور 

نایاپ رد  هک  شکاشک  رپ  هدیچیپ و  رایسب  یعضو  رد  مارآان ، برطضم و  يّوج  رد  ار  يربهر  تماما و  تیلوئسم  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
. تفرگ هدهع  هب  دوب ، هدش  روهلعش  هدرک و  زورب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  شراوگرزب  ردپ  یناگدنز 

وا و دوش ، روآ  سأی  لصاحیب و  یگنج  دراو  ای  هک  دـنام  یقاب  هار  نیا  اهنت  دوب  ور  هبور  نانآ  اب  ماـما  هک  یمدرم  ناـماسبان  عضو  هجیتن  رد 
گنج رب  تسا  ّتلم  حالص  هب  هک  ار  یحلص  دنادرگ و  لّجسم  ار  دوخ  عضاوم  یتّدم  ندش  يرپس  زا  سپ  ای  دنسر ، تداهش  هب  شتعامج 

. دهد حیجرت  رمثیب 
. دوب دهاوخ  روآ  سأی  هجیتنیب و  دنرگنیم ، کش  دید  هب  نآ  هب  مدرم  هک  یگنج  هک  تسا  یعیبط  يرما  نیا  و 

درکیم و كرد  یبوخ  هب  ار  دوخ  عضوم  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دـنکیم  نایب  دـیکأت  هب  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  یخیراـت  ياـههناشن 
. دسرب يزوریپ  هب  تسا  لاحم  دراد ، دوجو  مدرم  ياههدوت  رد  هک  يدیدرت  کش و  دوجو  اب  هیواعم ، اب  وا  هزرابم  هک  تسنادیم 

یشیاسآ ماقم و  لوپ و  لیلد  هب  دنتفای و  شیارگ  هیواعم  يوس  هب  عمط  يور  زا  دیـسر و  تنایخ  ّدح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نارادفرط  راک 
. دندومن وا  يوس  هب  يور  دروآ ، مهارف  نانآ  يارب  هک 

و دنتـسرفیم ! شدزن  هتـسب  تسد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـهاوخب  تقو  ره  دنتـشون : هیواعم  هب  هک  دـندناسر  ییاج  هب  ار  راک  هفوک  يامعز 
لباقم رد  اپارس  ام  یتسه و  وا  یصو  تردپ و  نیشناج  وت  : » دنتفگیم دندومنیم و  تدارا  تعاطا و  راهظا  وا  هب  دندیسریم  ماما  هب  نوچ 

هب امـش  دـنگوس  ادـخ  هب  دـییوگیم ، غورد  مسق ، ادـخ  هب  : » تفگیم اهنآ  هب  ماما  يامرفب »! يراد  هک  نامرف  ره  میرادربناـمرف ، عیطم و  وت 
هاگودرا دییوگیم ، تسار  رگا  منک ؟ نانیمطا  امـش  هب  هنوگچ  دینکیم و  افو  نم  هب  هنوگچ  سپ  دـیدرکن ، افو  دوب  نم  زا  رتهب  هک  یـسک 

. دندرک اهر  ار  وا  نایهاپس ، رتشیب  اّما  تفر ، نئادم  هب  ماما  دیورب ». اجنآ  هب  دشاب ، ام  هاگرارق  هاگداعیم و  نئادم ،
. زگره دگنجب ؟ هیواعم  اب  تسناوتیم  یمدرم  نینچ  اب  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ایآ  لاح 
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. دش یلیمحت  ِحلص  شریذپ  هب  راچان  نئمطم ، یفاک  يورین  نتشادن  رطاخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  نیاربانب ،

همانحلص داوم 

هریـس هب  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) وا هداتـسرف  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هب  هک  طرـش  نیا  هب  هیواعم  هب  تموکح  نتـشاذگاو  لّوا : هّدام 
. دنک لمع  حلاص ، يافلخ 

هیواعم تسا و  نیـسح  ِنآ  زا  تموکح  داد  يور  ياهثداح  وا  يارب  رگا  تسا و  نسح  هدـهع  رب  تموکح  رما  هیواـعم ، زا  سپ  مود : هّداـم 
. دراذگب يرگید  هدهع  هب  ار  نآ  دناوتیمن 

داـی یکین  هب  زج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  دوش و  كرت  زاـمن  رد  وا  زا  نتفگ  دـب  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ّبس  دـیاب  موـس : هّداـم 
. دننکن

و دشابن ، تموکح  تفالخ و  عبات  دوشب و  انثتسا  رانید ، ای  مهرد  نویلیم  جنپ  ینعی  دراد ، رارق  هفوک  لاملا  تیب  رد  هچنآ  دیاب  مراهچ : هّدام 
يرترب سمـش  دـبع  ینب  رب  ار  مشاه  ینب  تالـص ، اطع و  رد  دتـسرفب و  نیـسح  يارب  مهرد  نویلیم  ود  لاس  ره  هک  تسا  هیواعم  هدـهع  رب 

ماما تمدـخ  رد  نیّفـص  رد  هک  یناسک  نادـنزرف  دـندیگنج و  لمج  گنج  رد  نینمؤملاریما  باکر  رد  هک  یناسک  نادـنزرف  نایم  دـهد و 
ياهرهـش زا  یکی  هک  درگباراد ،»  » تیالو جارخ  زا  ار  غلبم  نیا  دوش و  میـسقت  مهرد  نویلیم  کی  دندرک ، تدـهاجم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

. دزادرپب تسا ، زاوها  دودح  رد  سراف 
رد دیاب  خرـس  هایـس و  دنـشاب و  نمیا  دیاب  نمی ، زاجح و  رد  هچ  قارع  ماش و  رد  هچ  دنـشاب ، ادـخ  نیمز  يور  رب  اج  ره  مدرم  مجنپ : هّدام 

هنیک و اب  قارع  لها  اب  دهدن و  رفیک  هتـشذگ  مرج  هب  ار  سک  چیه  دیاشخبب و  دـنک و  لّمحت  ار  نانآ  ياهاطخ  دـیاب  هیواعم  دـننامب ، ناما 
. دنکن راتفر  ینمشد 

نایعیش نارای و  دناسرن ، یبیسآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  زا  کی  چیه  هب  دهد و  ناما  دنـشاب  اجک  ره  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارای  و 
نانآ زا  کی  چیه  ضّرعتم  سک  چیه  و  دنـشاب ، ظوفحم  يدنزگ  ره  زا  ناما و  رد  دنزرف  نز و  لام و  ناج و  ثیح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
نـسح يارب  و  دنامب ، ظوفحم  نانآ  يارب  دناهدروآ  تسد  هب  اجک  ره  رد  یلع  نارای  هچ  ره  دـسرب و  شّقح  هب  یّقح  بحاص  ره  و  دوشن ،

رد نانآ ، تینما  رد  دنهاوخن و  يدب  چیه  راکشآ  ناهن و  رد  هّللا  لوسر  تیب  لها  زا  کی  چیه  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح شردارب  یلع و  نب 
. دننکن لالخا  ياهقطنم ، چیه 

. داد ناشن  مدرم  هب  ار  وا  تیهام  تخاس و  راکشآ  ار  هیواعم  یعقاو  هرهچ  مالسلا ،) هیلع   ) نسح ماما  حلص  همانرب و 
زامن هک  مدـیگنجن  نیا  يارب  امـش  اب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ ینارنخـس  کی  رد  تموکح  ندومن  هضبق  زا  دـعب  هیواعم  هک  يروط  هب 

نیا انامه  و  مهد ! نامرف  امـش  هب  هک  مدیگنج  امـش  اب  روظنم  نیا  هب  هکلب  دیزادرپب ، تاکز  دیروآ و  اج  هب  ّجح  دیرادب و  هزور  دیرازگب و 
. دیدوب دونشخان  امش  هک  یلاح  رد  هدرک  اطع  نم  هب  ادخ  ار  ماقم 

تـسایس منکیمن »! افو  یطرـش  چیه  هب  تسا و  نم  ياپ  ریز  اهنآ  همه  نونکا  مداد و  وا  هب  ار  ییاهزیچ  مدرک ، راودـیما  ار  نسح  نم  ناه !
دربب و نایم  زا  ار  تّما  هدارا  نادجو و  هک  دنک  میظنت  ياهمانرب  هتسویپ  هک  دوب  نیا  روز  بوکرـس و  ِتموکح  لاس  تسیب  لوط  رد  هیواعم 
زا دنـشاب و  دوخ  هنازور  کچوک  ياهیراتفرگ  هشیدـنا  رد  اهنت  اـت  دزاـس ، فرـصنم  هعماـج  گرزب  لـئاسم  هراـبرد  ندیـشیدنا  زا  ار  مدرم 

شیوخ یـصخش  عفاـنم  یناگدـنز و  هب  اـهنت  دـنوش و  فرـصنم  دوب  نآ  یپ  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  ییاهفدـه 
. دننک رکف  دنروآیم  تسد  هب  لاملاتیب  زا  هک  یهوجو  هب  دنشیدنیب و 

رد ار  اهربخ  دـندش و  هیواعم  ناسوساج  زا  دـندوب ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نایعیـش  زا  هک  نیا  دوجو  اب  هفوک ، لیابق  خویـش  زا  یخرب 
فالخ هک  ار  یناسک  دندیـسریم و  رـس  یتلود  نارومأم  هاگ  نآ  دـندادیم  شرازگ  هلیبق ، نادرم  تفلاـخم  اـی  تکرح  نیرتکچوک  باـب 
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. دندیربیم ار  نافلاخم  سَفَن  دندرکیم و  ریگتسد  دندنارورپیم  رس  رد  یتکرح  ای  دندوب  هتفگ  يزیچ  هیواعم 
. هیماینب ناکدوک  تسد  رد  دوب  هدش  ياهچیزاب  تفالخ  هنوگ ، نیا  و 

یـششوک چـیه  زا  دوخ  تلاسر  يارجا  يارب  راچان  تسا و  فدـه  بتکم و  بحاـص  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  دـیمهفیم  یبوخ  هب  هیواـعم 
ساسحا ور ، نیا  زا  دربیم ، راـک  هب  تّما  يزاـس  نوگرگد  ياهـشور  بتکم و  يـالتعا  هار  رد  ار  دوخ  یعـس  همه  دـنکیمن و  يراددوخ 

هب ماما ، رسمه  هدعج »  » هلیسو هب  کلهم ، یّمس  اب  ار  ترضح  نآ  دومن و  یحاّرط  ار  ماما  نتـشک  هشقن  ماجنارـس ، هک  نآ  ات  درکیم ، رطخ 
. دناسر تداهش 

چیه روظنم ، نیا  ماجنا  رد  دریگب و  تعیب  دیزی  شرسپ  يارب  تساوخیم  هیواعم  : » دسیونیم نییبلاطلا » لتاقم   » باتک رد  یناهفصا  جرفلاوبا 
نیمه زین  و  درک ». مومـسم  یفخم  لیاسو  اب  ار  ود  ره  تهج  نیدـب  دوبن ، صاـّقو  یبا  نب  دعـس  یلع و  نب  نسح  زا  رتمحازم  وا  يارب  سک 

زا سک  ره  ناورمینب و  هیماینب و  تسـشن و  يرتسا  رب  هشیاع  دنراپـسب ، كاخ  هب  ار  یلع  نب  نسح  دنتـساوخ  نوچ  : » دـیوگیم هدنـسیون 
طبس رتش ». رب  زور  کی  رتسا و  رب  زور  کی  تفگ : ياهدنیوگ  هک  دوب  اجنیا  تشادرب و  کمک  هب  دوب  اجنآ  رد  هک  ار  ناشهاپـس  ناروای و 
مّدـج رانک  رد  ارم  تفگ : راضتحا  ماـگنه  رد  یلع  نب  نسح  هدرک : تیاور  يدـقاو  زا  وا  دعـس و  نبا  تاـقبط  زا  دوخ  دنـس  هب  يزوج  نبا 

دنتـساخاپ و هب  دوـب  هنیدـم  یلاو  هک  صاـعلا  نب  دیعـس  مکح و  ناورم  ناـیوما و  دـینک ، نفد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر 
. دنتشاذگن

!« دوش نفد  ادـخ  لوسر  رانک  رد  دـیابن  سک  چـیه  : » تفگ هک  دوب  هشیاع  نافلاخم ، زا  یکی  دـیوگیم : تاـقبط  باـتک  ّفلؤم  دعـس  نبا 
. دندرپس كاخ  هب  دسا  تنب  همطاف  شاهّدج  ربق  رانک  رد  دندرب و  عیقب  ناتسربق  هب  اجنآ  زا  ار  یلع  نب  نسح  هزانج  ماجنارس ،

یناـسنا رـس  رب  دـندنکفایم  ینزوس  عیقب  رد  رگا  هک  دوب  هوـبنا  ناـنچ  نآ  تیعمج  زور  نآ  هک  هدـش  لـقن  يدـقاو  زا  هباـصإلا »  » باـتک رد 
. دیسریمن نیمز  هب  داتفایم و 

. ًایَح ُثَْعبی  َمْوی  َو  َدِهُْشتْسا  َمْوی  َو  َِدلُو  َمْوی  هیلَع  ٌمالَس 
هب یناسنا  قالخا  تمارک و  زا  یباب  هدنیاشگ  مادک  ره  هک  ار  هدیزگرب  ثیدح  لهچ  مالـسلا ،) هیلع   ) یبتجم ماما  ياهب  رپ  نانخـس  نایم  زا 

. مرادیم میدقت  هعلاطم  لها  هب  تسا ، نایوج  تقیقح  يور 

ثیدح لهچ 

هراشا

(: مالسلا هیلع   ) یبَتْجُملا ُمامِْالا  َلاق 

صالخا رس  زا  تحیصن   1

ُهَّوُدَع َو  ٌظوُفْحَم  ٌنِمآ  ِهّللاَراج  َّنِإَف  ینْسُْحِلل  ُهَدَّدَس  َو  ِداشَّرِلل  ُهّللا  ُهَّقَفَو  َو  ُمَْوقَأ  یِه  یتَِّلل  يِدُه  ًالیلَد  َُهلْوَق  َذَخَأ  َو  ِهِّلل  َحَصَن  ْنَم  ُهَّنِإ  ُساّنلا  اَهیَأ 
. ِرکِّذلا ِةَْرثِکب  ِهّللا  َنِم  اوُسِرَتْحاَف  ٌلوُذْخَم ، ٌِفئاخ 

هب ار  وا  دنوادخ  دوش و  نومنهر  رادیاپ  یهار  هب  دریگ ، دوخ  يامنهار  ار  ادخ  مالک  دنک و  تحیـصن  ادخ  يارب  هک  یـسک  مدرم ! يا  ناه 
رواییب ناسرت و  ادخ  نمـشد  تسا و  ظوفحم  ناما و  رد  ادخ  هب  هدـنهانپ  اریز  دـنادرگ ، راوتـسا  ییوکین  هب  دزاس و  ّقفوم  تیادـه  دـشر و 

. دییاپب يادخ ] تیصعم   ] زا ار  دوخ  رایسب  رکذ  اب  تسا و 
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تیاده تخانش   2

اَُوْلتَت َْنل  َو  ُهَذَـبَن  يذَّلا  اُوفِْرعَت  یّتَح  ِباـتْکلا  ِقاـثیِمب  اوکِّسَُمت  َْنل  َو  يدُْـهلا ، َۀَفِـص  اُوفِْرعَت  یّتَـح  یقُّتلا  اُوفِْرعَت  َْنل  ْمکَّنَأ  اًـنیقی  اًْـملِع  اوُمَلْعا  َو 
َفیک ُْمتیَأَر  َو  َفیرْحَّتلا  َو  ِهّللا  یَلَع  َۀیْرِْفلا  ُْمتیَأَر  َو  َفُّلکَّتلا  َو  َعَِدْبلا  ُُمْتفَرَع  ِکلذ  ُْمْتفَرَع  اذِإَف  ُهَفَّرَح ، يذَّلا  اُوفِْرعَت  یّتَح  ِِهتَوِالت  َّقَح  َباتْکلا 

. يوْهی ْنَم  يوْهی 
ات دینکیمن  ادیپ  کّسمت  نآرق  نامیپ  هب  زگره  و  دیـسانشب ، ار  تیاده  تفـص  هک  نآ  ات  دیـسانشن  ار  اوقت  زگره  امـش  هک  دـینادب  نیقی  هب 

شفیرحت هک  ار  اهنآ  ات  دـینکیمن  توـالت  تسا  توـالت  هتـسیاش  هک  ناـنچ  ار  نآرق  زگره  و  دیـسانشب ، دـنتخادنا  شرود  هک  ار  یناـسک 
تسناد و دیهاوخ  ار  فیرحت  ادخ و  رب  غورد  تخانـش و  دیهاوخ  ار  اهنتـسب  دوخ  رب  اهتعدب و  دیتخانـش  ار  نیا  هاگ  ره  دیـسانشب ، دـندرک 

. درک دهاوخ  طوقس  هنوگچ  تسا  يوه  لها  هک  نآ  هک  دید  دیهاوخ 

لطاب ّقح و  نایم  هلصاف   3

. اًریثک ًالِطاب  کیَنُذُِأب  ُعَمْسَت  ْدَق  َو  ُّقَْحلا  َوُهَف  کیَنیَِعب  َتیَأَر  ام  َِعباصَأ ، َُعبْرَأ  ِلِطاْبلا  َو  ِّقَْحلا  َنَیب 
ار يرایـسب  لطاب  نخـس  دوخ  شوگ  اب  اسب  هچ  تسا و  ّقح  ینیب  تمـشچ  اب  هچنآ  تسا ، هلـصاف  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  لطاب  ّقح و  نیب 

. يونشب

ناسنا رایتخا  يدازآ و   4

ِکلاْملا َوُه  َْلب  ِۀکَلْمَْملا ، َنِم  يًدُـس  َدابِْعلا  ِلِمْهی  َْمل  َو  ًابُوْلغَم  َصْعی  َْمل  َو  اًهوُرکَم  ْعَطی  َْمل  َهّللا  َّنِإ  َرَجَف ، ْدَـقَف  ِهّللا  یَلَع  یِـصاعَْملا  َلاحَأ  ْنَم 
. اًریذَْحت ْمُهاهَن  َو  اًرییَْخت  ْمُهَرَمَأ  َْلب  ْمُهَرَْدقَأ ، ِهیَلَع  ام  یلَع  ُرِداقلا  َو  ْمُهکَّلَم  اِمل 

. تسا راکبان  رجاف و  قیقحت ، هب  دهد ، تبسن  دنوادخ  هب  ار  ناهانگ  هک  ره 
وا هکلب  هدرکن ، اـهر  دوجو  تکلمم  رد  دوخِرـس  لـمهم و  ار  ناگدـنب  وا  ددرگن ، بولغم  یناـمرفان  رد  و  دوـشن ، تعاـطا  روز  هب  دـنوادخ 

دنریذـپب ار  نآ  ناشدوخ  رایتخا  هب  ات  هداد  نامرف  ار  نانآ  دـشابیم ، تسا  هدرک  اناوت  ار  نانآ  هچنآ  رب  رداق  هداد و  ار  اهنآ  هچنآ  ره  کلام 
. دنشاب رذح  رب  دوخ  رایتخا  هب  ات  هدومن  ناشیهن  و 

یتسرد ملح و  دهز و   5

. اْینُّدلا ِیف  ُةَداهَّزلا  َو  يْوقَّتلا  ِیف  ُۀَبْغَّرلَأ  َلاق : ُدْهُّزلا ؟ اَم  مالسلا ) هیلع   ) َُهل َلیق 
. ِسْفَّنلا ْکلَم  َو  ِظیَْغلا  ُمْظک  َلاق  ُْملِْحلا ؟ اَمَف  لیق :

. ِفوُْرعَْملِاب ِرْکنُْملا  ُْعفَد  َلاق : ُدادَّسلا ؟ اَم  َلیق 
. ایند رد  یتبغریب  اوقت و  هب  تبغر  دومرف : تسیچ ؟ دهز  هک  دش  هدیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترضح  زا 

. سفن رب  ّطلست  مشخ و  ندرب  ورف  دومرف : تسیچ ؟ ملح  دش  لاؤس 
. یبوخ هلیسو  هب  یتشز  ندومن  فرطرب  دومرف : تسیچ ؟ یتسرد  دادس و  دش  لاؤس 

اوقت  6
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. لَمَع ِّلک  ُفَرَش  َو  ۀَمکِح  ِّلک  ُْسأَر  َو  َۀبَْوت  ِّلک  ُباب  يْوقَّتلَأ 
. َنیقَّتُْملا َنِم  َزاف  ْنَم  َزاف  يْوقَّتلِاب 

هب هتشگ  بایماک  نایاوقت  اب  زا  هک  ره  و  تسا ، یلمع  ره  یگرزب  فرـش و  و  یتمکح ، ره  ّرـس  و  ياهبوت ، ره  زاغآرـس  يراکزیهرپ  اوقت و 
. تسا هدش  بایماک  اوقت  هلیسو 

ّقح هب  هفیلخ   7

. یقُّتلا ُرانَم  َو  يدُْهلا  ُمالْعََال  ّانِإ  يرْمََعل  َو  ِهّللا  ِۀَعاِطب  َلِمَع  َو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ِلوُسَر  ِةَریِسب  َراس  ْنَم  ُۀَفیلَْخلا  اَمَّنِإ 
ناج هب  و  دـنک ، لمع  ادـخ  ِتعاط  هب  و  دورب ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  شور  هب  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  طـقف  تفـالخ 

. میتسه يراگزیهرپ  غورفرپ  ياههولج  تیاده و  ياههناشن  تیب  لها  ام  هک  دنگوس  مدوخ 

تئاند مرک و  تقیقح   8

. ِّلَحملا ِیف  ِماعَّطلا  ُماعْطِإ  َو  َِۀلَأْسَْملا  َْلبَق  ِۀیِطَْعلِاب  ُءاِدْتبِْالَأ  َلاق : ُمَرْکلا ؟ اَم  مالسلا :) هیلع   ) َُهل َلیق 
. ِریقَْحلا ُْعنَم  َو  ِریسْیلا  ِیف  ُرَظَّنلَأ  َلاق : ُۀَئینَّدلا ؟ اَمَف  َلیق 

ترورض و تقو  رد  ندومن  ماعطا  ندومن و  تساوخرد  زا  شیپ  ندومن  شـشخب  هب  زاغآ  دومرف : تسیچ ؟ مرک  دش : لاؤس  یبتجم  ماما  زا 
. یطحق

. كدنا زا  غیرد  ینیب و  کچوک  دومرف : تسیچ ؟ یتسپ  تئاند و  دش : لاؤس 

تیاده دشر و  هیام  تروشم   9

. ْمِهِدْشُر یلِإ  اوُدُه  ّالِإ  ٌمْوَق  َرَواشَت  ام 
. دنوش تیاده  ناشلامک  دشر و  هب  هک  نآ  رگم  دننکن ، تروشم  رگیدمه  اب  یموق  چیه 

یتسپ تمائل و   10

. َۀَمْعِّنلا َرکْشَت  ْنَأ ال  ُمْؤُّللَأ 
. ینکن ار  تمعن  رکش  هک  تسا  نآ  یتسپ 

ینوبز گنن و  زا  رتدب   11

. ِراّنلا َنِم  ُنَوْهَأ  ُراْعلَأ 
. تسا نتفر  خزود  زا  رتهب  ینوبز  گنن و 

یسانش قیفر   12

ِهِخآَف َةَرْشِْعلا  َتیضَر  َو  َةَْربُْخلا  َتْطْبنَتْـسا  اَذِإَف  ُهَرِداصَم  َو  ُهَدِراوَم  َفِْرعَت  یّتَح  اًدَحَأ  ِخاُوت  یَُنب ال  ای  ِهِْدلُو : ِضْعَِبل  مالـسلا ) هیلع   ) نَسَْحلا َلاق 
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. ِةَرْسُْعلا ِیف  ِةاساوُْملا  َو  ِةَْرثَْعلا  َِۀلاقِإ  یلَع 
و دیآیم ، اهاجک  دوریم و  اهاجک  ینادـب  ات  نکم  يردارب  يدـحا  اب  مرـسپ ! يا  دومرف : شنادـنزرف  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
زا یـشوپ  مشچ  ساسا  رب  ترـشاعم ، هک  نیا  طرـش  هب  نک  يردارب  وا  اب  يدیدنـسپ  ار  شترـشاعم  يدـش و  هاـگآ  بوخ  شلاـح  زا  نوچ 

. دشاب یتخس  رد  یهارمه  شزغل و 

لکوت اب  راک   13

. ِمَلْسَتْسُملا َلاکَّتِإ  ِرَدَْقلا  یَلَع  ْلکَّتَت  َو ال  ِِبلاْغلا  َداهِج  َبَلَّطلا  ِدِهاُجت  ال 
، دنوادخ هب  لکوت  دامتعا و  ریگیپ و  شالت  اب  هکلب   ] نکم دامتعا  رَدَق  هب  هدش  میلست  ناسنا  نوچ  و  شوکم ، بلط  رد  زوریپ  صخـش  نوچ 

[. نک راک 

یعقاو هناگیب  دنواشیوخ و   14

. ُُهبَسَن َبُرَق  ْنِإ  َو  ُةَّدَوَملا  ُْهتَدَعاب  ْنَم  ُدیعَْبلا  َو  ُُهبَسَن ، َدَُعب  ْنِإ  َو  ُةَّدَوَْملا  ُْهَتبَّرَق  ْنَم  ُبیرَْقلَأ 
. دشاب رود  شداژن  هچ  رگا  دشاب و  هدرک  کیدزن  ار  وا  ّتبحم ، یتسود و  هک  تسا  یسک  دنواشیوخ 

. دشاب کیدزن  شداژن  هچرگ  تسا و  رود  هب  ّتبحم  یتسود و  زا  هک  تسا  یسک  هناگیب  و 

یهلا تارَّدقم  هب  دامتعا   15

. َُهل ُهّللا  اَهَراتْخِإ  یتَّلا  ِلاْحلا  ِریَغ  یف  ُهَّنَأ  َّنَمَتی  َْمل  َُهل  ِهّللا  َنِم  ِراِیتْخِْالا  ِنْسُح  یلَع  َلکَّتا  ِنَم 
. دشاب هدیزگرب ، شیارب  ادخ  هچنآ  زج  یعضو  رد  دنکیمن  وزرآ  دشاب ، مرگلد  دنوادخ  ینیزگ  کین  هب  هک  ره 

دجسم رد  دمآ  تفر و  راثآ   16

یَلَع ُهُّلُدَت  ًۀَِملک  َو  ًةَرِظَْتنُم  ًۀَمْحَر  َو  اًفَرْطَتْـسُم  اًْملِع  َو  اًدافَتْـسُم  اًخَأ  َو  ًۀَـمکُْحم  ًۀـیآ  نامَث : يدْـحِإ  َباصَأ  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  َفالِتْخِْالا  َمادَأ  ْنَم 
. ًۀیْشَخ َْوأ  ًءایَح  ِبُونُّذلا  كَْرت  َو  ًيدَر  ْنَع  ُهُّدَُرت  َْوأ  يدُهلا 

: دسریم هدیاف  تشه  نیا  زا  یکی  هب  دور  دجسم  هب  هتسویپ  هک  ره 
(، یهلا تایآ  مهف   ) راوتسا ياهناشن   1

، هدافتسا لباق  یتسود   2
، هزات یشناد   3

، راظتنا دروم  یتمحر   4
، دشک شتسار  هار  هب  هک  ینخس   5

، دناهرب یتسپ  زا  ار  وا  هک  ینخس  ای   6
، ادخ زا  مرش  رطاخ  هب  ناهانگ  كرت  7 و 

. ادخ زا  فوخ  رطاخ  هب  ناهانگ  كرت  ای   8
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لد شوگ و  مشچ و  نیرتهب   17

. ِتاُهبُّشلا َنِم  َرُهَط  ام  ِبُولُْقلا  ُمَلْسَأ  ِِهب ، َعَفَْتنا  َو  َریکْذَّتلا  یَعَو  ام  ِعامْسالا  ُعَمْسَأ  َو  ُُهبَهْذَم ، ِریَخلا  ِیف  َذَفَن  ام  ِراْصبَألا  َرَْصبَأ  َّنِإ 
نآ زا  دریگ و  ارف  دوخ  رد  ار  زردنا  دنپ و  هک  تسا  نآ  اهشوگ  نیرتاونش  و  دنک ، ذوفن  ریخ  قیرط  رد  هک  تسا  نآ  اههدید  نیرتانیب  انامه 

. دشاب كاپ  اهههبش  زا  هک  تسا  نآ  اهلد  نیرتملاس  درب ، دوس 

تدابع وترپ  رد  هیکزت   18

. اهوُضَفْراَف ِۀَضیرَْفلِاب  ُِلفاوَّنلا  ِتَّرَضَأ  اذِإ  اَهل ، یکََزت  َةَدابِْعلا  َبَلَط  ْنَم  َّنِإ 
. تسا هدومن  هیکزت  ار  دوخ  دنک  بلط  تدابع  رطاخ  هب  ار  تدابع  هک  ره  یتسار  هب 

. دینک كرت  ار  نآ  دناسر  نایز  تابجاو  هب  تاّبحتسم  هاگ  ره 

هاوخریخ لقاع   19

. ُهَحَْصنَتْسا ِنَم  ُِلقاْعلا  ُّشُغی  ال 
. دنکن تنایخ  دهاوخ ، زردنا  تحیصن و  وا  زا  هک  یسک  هب  دنمدرخ  لقاع و 

تدابع راثآ  هب  نداد  شزرا   20

. ِِهتَْهبَج ْنِم  ِروُّنلا  َعِضْوَم  ْلِّبَقْیلَف  ُهاخَأ  ْمکُدَحَأ  یَِقل  اذِإ 
. دسوبب ار  وا  هدجس ) ّلحم  ینعی   ) یناشیپ رون  ّلحم  هک  دیاب  دنک ، تاقالم  ار  دوخ  ردارب  امش  زا  یکی  هاگ  ره 

راکتشپ دیما و   21

ِّلُذ ْنِم  ْجُرْخاَف  ناْطلُس  ِالب  ًۀَبیَه  َو  ةَریشَع ، ِالب  ازِع  َْتدَرَأ  اذِإ  َو  اًدَغ ، ُتوُمَت  کَّنَأک  ِکتَرِخِال  ْلَمْعا  َو  اًَدبَأ ، ُشیعَت  کَّنَأک  كاْینُِدل  ْلَمْعا  َو 
. َّلَجَوَّزَع ِهّللا  ِۀَعاط  ِّزِع  یلِإ  ِهّللا  ِۀیِصْعَم 

رگا و  دُرم ، یهاوخ  ادرف  ایوگ  هک  نکراک  ياهنوگ  هب  تترخآ  يارب  و  ینکیم ، یگدـنز  هشیمه  ایوگ  هک  نک  راـک  ناـنچ  تیاـیند  يارب 
. يآرد َّلجوّزع  دنوادخ  يربنامرف  تعاط و  هب  ادخ  ینامرفان  تیصعم و  زا  یهاوخ ، تنطلس  نودب  یهوکش  ناگتسب و  نودب  یتّزع 

قالخا مراکم  ياههناشن   22

یَلَع ُمُّمَذَّتلا  َو  ِمِحَّرلا  ُۀَلِـص  َو  ِِعئانَّصلِاب  ُتافاکُْملا  َو  ِْقلُخلا  ُنْسُح  َو  ِِلئاّسلا  ُءاطْعِإ  َو  ِسْأَْبلا  ُقْدِـص  َو  ِناسِّللا  ُقْدِـص  ٌةَرَـشَع : ِقالْخالا  ُمِراکَم 
. ُءایَْحلا َّنُهُسْأَر  َو  ِفیَّضلا  يِْرق  َو  ِبِحاّصِلل  ِّقَْحلا  ُۀَفِْرعَم  َو  ِراْجلا ،

5 یقلُخ ، شوخ   4 لئاس ، هب  ششخب   3 يراتفرگ ، یتخس و  تقو  رد  ییوگتسار   2 ییوگتسار ،  1 تسا : زیچ  هد  قالخا  لئاضف  مراـکم و 
، يزاون نامهیم   9 قیفر ، تسود و  هرابرد  یسانشّقح   8 هیاسمه ، زا  تیامح   7 ناشیوخ ، اب  دنویپ   6 تاراکتبا ، اهراک و  لباقم  رد  شاداپ 

. تسایح مرش و  اهنیا  همه  سأر  رد  10 و 
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ییوگدب قّلمت و  زا  زیهرپ   23

. اًدَحَأ يِْدنِع  َباتْغَتْوَأ  بوُذکَِمل  ْيأَر  ُهَّنِإَف ال  ِیَنبِّذُکت  َْوأ  ْکنِم  یِسْفَِنب  ُمَلْعَأ  اَنَأَف  ِینَحَدْمَت  ْنَأ  كایِإ  لُجِّرل : مالسلا ) هیلع   ) َلاق
هدیقع هشیدنا و  وگغورد  اریز  يرامش ، وگغورد  ارم  ای  مسانشیم ، رتهب  ار  دوخ  نم  اریز  ینک ، شیاتـس  ارم  ادابم  دومرف : یـصخش  هب  ماما 

. ییامن ییوگدب  نم  دزن  ار  یسک  ای  درادن ، یتباث ] ]

یمدآ تکاله  لماوع   24

. ُدَسَْحلَأ ُصْرِْحلَأ ، ُْربْکلَأ ، ثالَث : یف  ِساّنلا  كالَه 
. ُسیْلبِإ َنُِعل  ِِهب  َو  ِنیّدلاکالَه  ِِهب  ُْربْکلَأ 

. ِۀَّنَْجلا َنِم  ُمَدآ  َجِرْخُأ  ِِهب  َو  ِسْفَّنلا  ُّوُدَع  ُصْرِْحلَأ 
. َلیباه ُلیباق  َلَتَق  ِِهب  َو  ِءوُّسلا  ُِدئار  ُدَسَْحلَأ 

. دسح صرح ، ربک ، تسا : زیچ  هس  رد  مدرم  يدوبان  تکاله و 
. تفرگ رارق  تنعل  دروم  سیلبا ، نآ ، هطساو  هب  دوریم و  نیب  زا  نید  نآ  ببس  هب  هک  ّربکت 

. دش جراخ  تشهب  زا  مدآ  نآ  هطساو  هبو  تسا  یمدآ  ناج  نمشد  هک  صرح 
. تشک ار  لیباه  لیباق ، نآ  هطساو  هب  تسا و  يدب  هتشررس  هک  دسح 

رکفت اوقت و   25

. ُهُّمُأ َو  ریَخ  ِّلک  ُوبَأ  َرکَفَّتلا  َّنِإَف  ِرکَفَّتلا  ُۀَمادِإ  َو  ِهّللا  يَْوقَِتب  ْمکیصوُأ 
. تسا تاریخ  مامت  ردام  ردپ و  هشیدنا ، رکفت و  هک  اریز  منکیم ، شرافس  هشیدنا  رکفت و  همادا  ادخ و  زا  سرت  يراگزیهرپ و  هب  ار  امش 

اذغ زا  دعب  لبق و  اهتسد  يوشتسش   26

. َّمَْهلا یِْفنی  ُهَدَْعب  َو  َْرقَْفلا  یِْفنی  ِماعَّطلا  َْلبَق  ِنیَدْیلا  ُلْسَغ 
. دیادزیم ار  هودنا  مغ و  اذغ ، زا  دعب  دربیم و  نیب  زا  ار  رقف  اذغ ، زا  شیپ  اهتسد  نتسش 

لمع يارس  ایند ،  27

. َنُولَمْعی َو ال  َنوُمَْلعی  نیقی  ِراد  یلِإ  اوُراص  ِةَرِخْالا  ِراد  یلِإ  اوُراص  اذِإَف  نوُمَْلعی  َو ال  َنُولَمْعی  ۀَْلفَغ  َو  وْهَس  ِراد  یف  ُساّنلَأ 
. دننادیمن دننکیم و  راک  دنربیم ، رس  هب  تلفغ  يربخیب و  يارس  رد  ایند  نیا  رد  مدرم 

. دننکیمن راک  رگید  یلو  دننادیم ، هک  تسا  هاگ  نآ  دنسریم ، نیقی  هناخ  هب  دنتفر ، ترخآ  يارس  هب  هک  یتقو 

مدرم اب  یهارمه   28

. كُوبِحاصی ْنَأ  ُّبُِحت  ام  ِْلثِِمب  َساّنلا  ِبِحاص 
. دننک تبحاصم  وت  اب  هنوگ  نامه  هب  يراد  تسود  دوخ  هک  شاب  هتشاد  تبحاصم  مدرم  اب  نانچ 
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فعاضم باوث  باقع و   29

. ِنیَتَّرَم ُهَرْجَأ  اّنِم  َنِسْحُمْلا  ِیتْؤی  ْنَأ  اوُجْرَأ  َو  ِنیَفْعِض  ُباذَْعلا  اَّنِم  یصاْعِلل  َفَعاضی  ْنَأ  ُفاخََال  ّینِإ  ِهّللا  َو 
لها ام  زا  راکوکین  هک  مراد  ار  نآ  دـیما  و  ددرگ ، نادـنچ  ود  تیب  لها  اـم  زا  ناراـکهانگ  باذـع  هک  مراد  نآ  زا  سرت  نم  مسق  ادـخ  هب 

. دشاب ربارب  ود  ششاداپ  زین  تیب 

نید تّمه و  لقع ، شقن   30

. َُهل َنید  ْنَِمل ال  َءایَح  َو ال  َُهل ، َۀَّمِه  ْنَِمل ال  َةَّوُُرم  َو ال  َُهل ، َلْقَع  ْنَِمل ال  ََبدَأ  ال 
. درادن ایح  درادن ، نید  هک  یسک  درادن و  يدرمناوج  درادن ، تّمه  هک  یسک  درادن و  بدا  درادن ، لقع  هک  یسک 

مّلعت میلعت و   31

. كِریَغ َْملِع  ْمَّلَعَت  َو  کَْملِع  َساّنلا  ِمِّلَع 
. ریگارف ار  نارگید  شناد  زین  دوخ  زومایب و  شناد  تشناد ، اب  ار  مدرم 

؟ یسک هچ  هب  ندروآ  يور   32

. ُهَنَیب َو  کَنَیب  اًمِحَر  َلِصَت  َْوأ  ُهَئاعُد  َو  ُهَتکََرب  َوُجَْرت  َْوأ  ِهِْملِع  ْنِم  َدیفَتْسَت  َْوأ  ُهَسَْأب  َفاَخت  َْوأ  َُهلاَون  َوُجَْرت  ْنَأ  ّالِإ  ًالُجَر  ِتَْأت  ال 
، یشاب راودیما  شیاعد  تکرب و  هب  ای  دنمهرهب ، ششناد  زا  ای  كانمیب ، شتردق  زا  ای  راودیما ، وا  شـشخب  هب  هک  نآ  رگم  ورم ، یـسک  دزن 

. دشاب يدنواشیوخ  دنویپ  وا  وت و  نیب  هک  نآ  ای 

لهج لقع و   33

. ِْقلُْخلا ِنْسُح  ْنِم  َُّذلَأ  َشیَع  َو ال  ِبْجُْعلا ، َنِم  ُّدَشَأ  َۀَشْحَو  َو ال  ِلْهَْجلا  ُْلثِم  َْرقَف  َو ال  ِلْقَْعلا  َنِم  ُرَبکَأ  ینِغ  ال 
شوخ زا  رتشخب  تّذـل  یـشیع  چـیه  يدنـسپدوخ و  زا  رتتخـس  یتشحو  چـیه  لهج و  دـننام  يرقف  چـیه  لقع و  زا  رتگرزب  يایزاینیب  چـیه 

. تسین یقالخا 

نامیا هزاورد  مالسلا ،) هیلع   ) یلع  34

. اًِرفاک َناک  ُْهنِم  َجَرَخ  ْنَم  َو  اًنِمُْؤم  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  ٌباب  اِیلَع  َّنِإ 
. تسا رفاک  دش  نآ  زا  جراخ  هک  ره  نمؤم و  دش  نآ  لخاد  هک  ره  تسا ، نامیا  هزاورد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تیب لها  ّقح   35

. ِِهلَمَع ْنِم  ُهّللا  ُهَصَقَن  ّالِإ  انِّقَح  ْنِم  ٌدَحَأ  ُصِقَْتنی  ِّقَْحلِاب ال  اًدَّمَُحم  َثََعب  يذَّلا  َو 
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رگم دنکن ، مک  ار  يزیچ  تیب  لها  ام  ّقح  زا  سک  چـیه  تخیگنارب ، ّقح  هب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّـمحم هک  ییادـخ  هب  مسق 
. دنادرگ مک  ار  يزیچ  شلمع  زا  دنوادخ  هک  نآ 

مالک هاگ  نآ  مالس ، لّوا   36

. ُهُوبیُجت الَف  ِمالَّسلا  َْلبَق  ِمالْکلِاب  َأََدب  ْنَم 
! دیهدن ار  شباوج  دیامن ، نتفگ  نخس  هب  زاغآ  ندرک ، مالس  زا  شیپ  هک  یسک 

؟ شسرپ یکین و   37

. ِدَدْؤُّسلا ِرَبکَأ  ْنِم  ِلاؤُّسلا  َْلبَق  ُءاطْعِْالا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُعوُرُّشلَأ 
. تساهیگرزب اهتفارش و  نیرتگرزب  زا  ندومن ، تساوخرد  زا  شیپ  ششخب ، لذب و  یکین و  هب  ندومن  زاغآ 

شناد تباتک  يریگارف و   38

. ْمِکتوُیب یف  ُهوُعَض  َو  ُهُوُبتکاَف  ُهَظْفِح  اوُعیطَتْسَت  َْمل  ْنِإَف  َْملِْعلا  اوُمَّلَعَت 
. دیراذگب ناتیاههناخ  رد  دیسیونب و  ار  نآ  دیرادن  ار  شندرک  ظفح  ِناوت  رگا  دیریگ و  ارف  ار  شناد 

باجتسم ياعد   39

. َُهل ُباجَتْسیَف  َهّللا  َوُعْدی  ْنَأ  اضِّرلا  َّالِإ  ِِهْبلَق  یف  ْسِجْهی  َْمل  ْنَِمل  ُنِماّضلا  اَنَأ 
. متسه وا  ياعد  تباجا  نماض  نم  دناوخب ، ار  ادخ  نوچ  دنکن ، روطخ  ادخ  يدونشخ  اضر و  زج  شبلق  رد  هک  یسک 

شتسرپ تدابع و   40

. ءیَش َّلک  َُهل  ُهّللا  َدَّبَع  َهّللا  َدَبَع  ْنَم 
. دنادرگ وا  عیطم  ار  زیچ  همه  دنوادخ  دنک ، تدابع  تعاطا و  ار  ادخ  هک  یسک 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما 

( مالسلا هیلع   ) نادیهش رالاس  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

زور روهـشم ، رب  انب  مالـسلا ) امهیلع   ) ارهز همطاف  یلع و  ماما  دنزرف  نیمود  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  ترـضح  تکرب  اب  دالیم 
. تسا هدوب  هنیدم  رد  يرجه  مراهچ  لاس  نابعش  موس 

ار وت  دومرف : تسیرگ و  دیسوب و  ار  وا  هاگ  نآ  تشاذگ ، نیـسح »  » ار يو  مان  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تدالو ، زا  سپ 
ءادهّـشلا و دیـس  ةاـّجنلا و  ۀنیفـس  يدـهلا و  حابـصم  هب  ترـضح  نآ  نک ! تنعل  ار  وا  هدنـشک  ادـنوادخ ! تـسا ، شیپ  رد  مـیظع  یتبیـصم 

. تسا فورعم  هّللادبعوبا 
نآ تّدم ، نیا  رد  دوب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اب  لاس  تفه  تّدـم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دـسیونیم : يدوعـسم 
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. دوب مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هب  نتخومآ  بدا  ملع و  نداد و  اذغ  يّدصتم  دوخ  ترضح 
تسناوتیمن ار  وا  یتحاران  نیرتکچوک  هک  دوب  يردق  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هقالع  تّدش 

. دنک لّمحت 
رگم دومرف : شرتخد  هب  دـش و  هناخ  دراو  دینـش ، ار  نیـسح  هیرگ  يادـص  تشذـگیم ، مالـسلا ) اهیلع   ) همطاـف هناـخ  رد  زا  ربماـیپ  يزور 

زین وت  مراد  تسود  ار  كدوک  نیا  نم  ادنوادخ ! : » تفگ دیـسوب و  ار  لفط  هاگ  نآ  تسا ، ّرثؤم  ردقچ  نم  رد  نیـسح  هیرگ  هک  ینادیمن 
.« ِطابْسالا َنِم  ٌْطبِس  ٌنیَسُح  ًانیَسُح ، َّبَحَأ  ْنَم  ُهّللا  َّبَحَأ  نیَسُح ، ْنِم  اَنَأ  َو  یّنِم  ٌنیَسُح   » فورعم ثیدح  رادب ». تسود  ار  وا 

طابـسا زا  یطبـس  نیـسح  درادیم ، تسود  ار  نیـسح  هک  ار  یـسک  دراد  تسود  دـنوادخ  منیـسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  : » ینعی  ؛
. تسا یّنس  هعیش و  لوبق  ِدروم  تسا ».

زا سپ  درک و  يرپس  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  اب  ار  شایکدوک  نارود  ِلاس  شـش  ِتّدم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح 
ترـضح نآ  نارود  مطالترپ  ثداوح  همه  رد  درب و  رـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شردـپ  رانک  رد  لاـس  یـس  تّدـم  راوگرزب ، نآ  تلحر 

. تشاد شالترپ  يروضح 
زا سپ  درک و  یگدنز  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شزیزع  ردارب  اب  ماگمه  هارمه و  مامت  لاس  هد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما تداهش  زا  سپ 

گرم زا  سپ  درک و  شاخرپ  هیواعم  هب  اهراب  تخادرپ و  نامز  ثداوح  یبایزرا  هب  لاس ، هد  تّدـم  هب  يرجه ، لاس 50  رد  ردارب  تداهش 
زا یهورگ  هارمه  هب  يرجه  لاس 61  مّرحم  رد  هک  نیا  ات  درک ، يراددوخ  وا  اب  تعیب  زا  یگداتسیا و  هناعاجش  دیزی ، تموکح  ربارب  رد  وا 

. دیسر تداهش  هب  البرک  نیمزرس  رد  شیافواب ، نارای  ناگتسب و 
يزیتس و ملظ  تعاجش و  اب  هارمه  ناهذا ، رد  نیسح  مان  دوب و  صّخشتم  هتسجرب و  ناسنا  کی  لماک  هنومن  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح 

. تسا ضیعبت  متس و  هنوگ  ره  ّدض  رب  شورخ  شوج و 
، دروآرب ار  نیـسپاو  ِسَفَن  تّما ، هک  نآ  زا  شیپ  هک  تشگیم  هراچ  یپ  رد  درکیم و  يراکمه  وا  اـب  ردـپ  تموکح  لاـس  جـنپ  نارود  رد 

. دزادنا رد  ون  یحرط  خیرات  رد  دمدب و  وا  رد  یتایح  هحفن 
هداتفا و سفن  زا  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شردارب  لباقم  رد  مدرم  هک  دید  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دوب ، هدیـسرن  نایاپ  هب  متـصش  لاس 

. دناهتخادنا هیماینب  داشگ  يولگ  رد  ار  دوخ  مدرم ، هدوت  هدیدرگ و  رود  اهنآ  زا  هدوب  ناشنایم  رد  بتکم  هدنامیقاب  زا  هچره 
هدروخ تسکش  هدارا  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  یـسامح  ینارنخـس  هباطخ و  رگید  تّما ، ندروآرد  تکرح  هب  يارب  هک  درک  ساسحا  ماما 

يراکادـف اب  هار ، نیا  رد  دزاـس و  مهارف  ار  ّقح  ِقّقحت  هنیمز  اـت  دـناروشب  لـطاب  ّدـض  رب  ار  ناـنآ  دراداو و  يراکادـف  نتفریذـپ  هب  ار  تّما 
. داهن ياج  رب  تباث  دنمشزرا و  يرایعم  هدنیآ  لاح و  يارب  دوخ ، درف  هب  رصحنم 

مایق فده 

. درک طابنتسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ناوتیم  فّلکت  نودب  یناسآ و  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  مایق  فده 
دوخ تکرح  فده  ياهتشون ، نمـض  رد  ددرگ ، جراخ  هنیدم  زا  دش  راچان  تموکح  لاّمع  مجاهت  رثا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  هاگ  نآ 
َُرمآ ْنَأ  ُدیرُأ  يّدَـج ، ِۀَّمُأ  یف  ِحالْـصِْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امنا  اًِملاظ و  اًدِـسْفُم و ال  اًرََطب و ال  اًرِـشَأ و ال  ْجُرْخَأ  َْمل  ّینِإ   » 1 داد : حرش  نینچ  ار 

يارب ای  ینارذگشوخ و  یهاوخ و  دوخ  يور  زا  نم  : » ینعی ِبلاطیبَأ ؛» ِْنب  ِیلَع  یبَأ  َو  يّدَج  ِةَریـِسب  َریـسَأ  َو  ِرْکنُْملا  ِنَع  یْهنَأ  َو  ِفوُْرعَْملِاب 
. مدش جراخ  نطو  زا  مّدج  تّما  رد  حالصا  يارب  طقف  نم  مدرکن ، مایق  يرگمتس  داسف و 

، ّمهم هتکن  دنچ  نخس  نیا  رد  منک ». لمع  بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  مّدج و  شور  هریس و  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخیم 
: تسا هّجوت  نایاش 
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، تّما حالصا   1
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   2

(. مالسلا مهیلع   ) یلع ربمایپ و  شور  هریس و  ِقّقحت   3
: تسا هدومرف  يرگید  ماقم  رد  ترضح  نآ   2

كِدِالب یف  َحالْصِْالا  َرِهْظَنَو  ِکنید  ْنِم  َِملاعَْملا  َّدُرَِنل  َّنکلَو  ِماطُْحلا  ِلوُُضف  ْنَم  اًسامْتِلا  َو َال  ناْطلِس  یف  اًُسفانَت  اّنِم  َناک  ام  ُمَْلعَت  کَّنِإ  َّمُهّللَأ  »
تباقر يارب  هدش  راهظا  ام  زا  هچنآ  هک  ینادیم  وت  ایادخ ! راب  .« » کِماکْحَأ َو  ِکنَنُس  َو  کِِضئارَِفب  َلَمْعی  كِدابِع و  ْنَم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأی  َو 

حالـصا ار  تدالب  مینادرگرب و  دوخ  ياج  هب  ار  تنید  ياههناشن  هک  تسا  نیا  ام  فده  هکلب  هدوبن ، ایند  يالاک  هب  یبایتسد  تردـق و  رد 
.« دوش لمع  تنید  ياهروتسد  اهتّنس و  تابجاو و  هب  دنبای و  تینما  تناگدنب  زا  ناگدیدمتس  ات  مییامن ،

: تسا هّجوت  لباق  هتکن  دنچ  مه  نخس  نیا  رد 
، دوخ یلصا  ياج  هب  نید  مئالع  هناشن و  ندنادرگرب   1

، اهرهش همه  رد  تاحالصا   2
، مدرم يارب  تینما  داجیا   3

. یهلا ماکحا  تاّبحتسم و  تابجاو و  هب  لمع  هنیمز  نتخاس  مهارف   4
ِتَیب ُلْهَأ  ُنَْحنَو  یـضْرَأ ِهللا  ْنکی  ِِهلْهَِال  َّقَْحلا  اُوفِْرعَت  َو  َهللااوُقَّتَت  ْنِإ  ْمکَّنِإَف  ُساّنلا  اَهیَأ  : » دومرف یحاـیر  دـیزی  نب  ّرح  هاپـس  اـب  دروخرب  رد   3
رگا مدرم  يا  .« » ِناوْدُْعلاَو ِرْوَْجلِاب  َنیرئاّسلاَو  ْمَُهل  َسَیل  ام  َنیعَّدُْملا  ِءالُؤه  ْنِم  ِْرمالا  اذه  ِۀیالِِوب  یلْوَأ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دَّمَُحم

. دوب دهاوخ  دنوادخ  يدونشخ  بجوم  رتهب  راک  نیا  دیسانشب ، شلها  يارب  ار  ّقح  دیسرتب و  ادخ  زا  امش 
4 میرتهتسیاش ». زواجت ، روج و  نالماع  قیالان و  ِنایعّدم  نیا  زا  يربهر ، تیالو و  هب  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها  ام  و 

یناسک هب  تبـسن  يرادـمامز  تموکح و  هب  تیب  لها  ام  .« » ُهّالََوت ْنَّمِم  انیَلَع  ِّقَحَتْـسُْملا  ِّقَْحلا  ِکلذـِب  ُّقَحَأ  ّانِإ  : » دومرف رگید  ماقم  رد  زین  و 
ترـضح نآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  حوضو  هب  زین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  زا  شخب  ود  نیا  زا  میرتراوازـس ». دـناهدرک  فّرـصت  ار  نآ  هک 

. ار وا  رئاج  هاگتسد  دساف و  دیزی  هن  دنادیم ، مدرم  رب  يرادمامز  يربهر و  هتسیاش  ار  دوخ 
. تسا هدوب  ّقح  ِلماک  ِقّقحت  مایق ، نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  فده  نیاربانب ،

هریس قّقحت  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تّما ، حالصا  لیبق : زا  دنکیم ، هراشا  اهنآ  هب  شمایق  هفسلف  ناونع  هب  ترـضح  نآ  هک  يروما 
يارجا هنیمز  نتخاس  مهارف  یعامتجا ، تینما  اهرهـش ، رد  تاحالـصا  دوخ ، ياج  هب  نید  ياـههناشن  مئـالع و  ندـنادرگرب  یلع ، ربماـیپ و 

ماما تسد  هب  دریگ و  رارق  شایلصا  ریسم  ارجم و  رد  تموکح  تیالو و  هک  تسارجا  قّقحت و  لباق  ینامز  روما ، نیا  همه  همه و  ماکحا ،
«. رئاج زواجتم و  ِنافّرصتم  هن  میماقم  نیا  هتسیاش  تیب  لها  ام  : » دومرف اذل  دتفیب ؛ مالسلا ) هیلع  )

ارجا یهلا  ماکحا  نآ ، وترپ  رد  هک  تسا ؛ هدوب  یلع  ربمایپ و  هریـس  ساسا  رب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ترـضح ، نآ  ییاهن  فدـه  سپ 
یلع ربمایپ و  ّتنس  هریـس و  و  ماجنا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اجرباپ و  تینما  حالـصا و  اهرهـش  راکـشآ و  نید  ياههناشن  دوشیم و 

. ددرگیم حالصا  تّما  راک  هجیتن  رد  و  قّقحتم ،
مّهم هبعـش  تسا و  تاکرب  تاریخ و  ماـمت  أـشنم  عبنم و  هک  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  يارب  هناـصلاخ  شـالت  هک  نیا  هّجوت  ناـیاش  هتکن 

تنطلـس تموکح و  زا  ریغ  تسا  نید  زا  ناـنآ  ریـسفت  شریذـپ  تیمکاـح و  لوـبق  ناـمه  هک  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لآ  یلع و  تیـالو 
. تسا رورُش  دسافم و  مامت  أشنم  هک  تسا  یناسفن  ياهاوه  ساسا  رب  ییاشگروشک  یبلط و  تسایر  يدادبتسا و 

ینیسح مایق  جیاتن 
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دندوب و هتخاس  راوتسا  نآ  رب  ار  دوخ  یتنطلس  هطلس  ناشنارای  نایوما و  هک  يوَُما  یگتخاس  يرالاس  نید  فوخم  ناکرا  نتسکش  مهرد   1
. دندوب یلهاج  ماظن  يایِحا  ددص  رد  هتسویپ  هک  هیماینب  راکهبت  نامکاح  نتخاس  اوسر 

یناناملسم نادجو  رد  هانگ  ساسحا  زا  دیدش  یجوم  البرک  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  عیجف  تداهـش  هتفخ : ياهنادجو  ندرک  رادیب   2
. تخیگنارب دندرکن  يرای  ار  وا  هک 

فرط زا  دنیوشب و  هراّفک  اب  دناهدش  بکترم  هک  ار  یهانگ  هک  تخاسیم  راداو  ار  اهنآ  فرط  کی  زا  تشاد : هبنج  ود  هانگ  ساسحا  نیا 
. دنزروب ترفن  هنیک و  دندوب ، هتشاداو  یهانگ  نینچ  باکترا  هب  ار  اهنآ  هک  یناسک  هب  رگید 

. دوب نایوما  زا  نتفرگ  ماقتنا  و  مالسلا ،) هیلع   ) نیسح ماما  ندرکن  يرای  هراّفک  نامه  نیباّوت  مایق  هزیگنا  هک  يروط  هب 
ّدـض رب  مایق  بالقنا و  هب  تصرف  ره  رد  هیماینب  زا  ماقتنا  هزیگنا  دـنام و  هتخورفارب  هتـسویپ  هانگ ، ساسحا  نیا  شتآ  هک  دوب  نینچ  رّدـقم 

. ددرگ یهتنم  نارگمتس 
. دیآ دیدپ  هنارظن  دنلب  قالخا  یعون  هعماج ، رد  هک  دیدرگ  نآ  بجوم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  مایق  دیدج : قالخا  هئارا   3

. دنداد ناشن  نآ  توارط  تافص و  همه  اب  ار  یمالسا  یلاع  قالخا  هیماینب ، ّدض  رب  مایق  رد  شنارای  نادنزرف و  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما
. دنتخاس لّجسم  ار  نآ  دوخ  نوخ  اب  هکلب  دندرواین ، نابز  رب  ار  قالخا  نیا  نانآ 

زا ات  دننک  مخ  ندرگ  ناراکمتـس  ربارب  رد  دنـشورفب و  كدـنا  ياهب  هب  ار  دوخ  نادـجو  نید و  هک  دـندوب  هدرک  تداع  لیابق  يداع  مدرم 
. دندرگ دنمهرهب  نانآ  ياهاطع 

. دندیشیدنایم شیوخ  یناگدنز  هب  اهنت  دوب و  یصخش  هّرمزور  یگدنز  نامه  يداع  ناناملسم  فده 
يدرد هچ  هک  ینادـن  دردـیب  مدرم  اب  ندینـش  درد  زا  نتفگ و  نخـس  درد  زا  رعاش : لوق  هب  تشادـن ، يریثأت  یعامتجا  ياهدرد  ناـنآ ، رد 
قوقح تسرهف  زا  ناشمان  ادابم  دنـشاب ، مار  ناربهر  تاهیجوت  هب  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  جـنرتسد  هک  دوب  نیا  نانآ  شـشوک  اهنت  ! تسا

دوخ ياهلیبق  رخافم  هک  دوب  نیا  اهنآ  شالت  مامت  دندیزگیم و  یـشوماخ  دندیدیم ، هک  یمتـس  روج و  لباقم  رد  اذل  دوش ، فذـح  ناریگب 
. دنزاس هدنز  ار  شیوخ  یلهاج  ياهتّنس  دننک و  وگزاب  ار 

دـنزرف و نز و  ياراد  هک  نیا  اب  دـندش و  هارمه  ماـما  اـب  شیوخ  تشونرـس  رد  هک  دـندوب  رگید  یمدرم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح باحـصا 
رادروخرب تایح  ياهتّذل  زا  دنتسناوتیم  دنتشاد و  یتحار  ًاتبـسن  یناگدنز  دندومنیم و  تفایرد  یقوقح  مه  لاملاتیب  زا  دندوب و  یناتـسود 

. دنتساخرب زیتس  هب  نارگمتس  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح هار  رد  ناج  راثن  يارب  دندیشوپ و  مشچ  اهنیا  همه  زا  دندرگ ،
رب ار  تّزع  اب  گرم  هنادنمتفارش ، گرم  هنانوبز و  یناگدنز  نیب  ناسنا  کی  هک  دوب  بلاج  یسب  هتکن  نیا  زور ، نآ  ناناملـسم  رتشیب  يارب 

. دهد حیجرت  ّتلذ  اب  یگدنز 
. دوب زیگنا  تفگش  یلاع و  ياهنومن  نیا  مدرم  يارب 

ات درکیم  رادیب  یبلط و  تصرف  یبلط و  تحار  ینالوط  نیگنـس و  باوخ  زا  ار  وا  دادیم و  ناکت  ار  یناملـسم  ره  نادجو  یتلـصخ  نانچ 
. دوب هتفر  نایم  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح مایق  زا  شیپ  اهلاس  هک  یلکش  دریگ ؛ رگید  یلکش  یمالسا  یگدنز 

ینیـسح و مایق  نینچ  نیا  دیدرگ و  ییوج  هزرابم  حور  نتخیگنارب  بجوم  ون  زا  یـشوماخ ، يرید  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مایق 
. تخیر ورف  مهرد  دشیم ، بالقنا  مایق و  عنام  هک  ار  یعامتجا  یحور و  ياهّدس  همه  وا ، نینوخ  يالبرک 

اب دیهدن ، رارق  هلماعم  دروم  ار  دوخ  تیناسنا  دیوشن ، میلست  دیوگب : نانآ  هب  هک  تخومآ  ار  سرد  نیا  مدرم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح مایق 
. دیزاس ادف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) يدّمحم مالسا  ياهنامرآ  قّقحت  هار  رد  ار  زیچ  همه  و  دیگنجب ، نمیرها  يورین 

هانگ بکترم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح زا  ندرکن  تیامح  اب  هک  تخیگنارب  ار  هشیدـنا  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  هورگ  نادـجو  رد  ینیـسح  مایق 
يرگید زیچ  دادبتـسا ، دـساف  داینب  ندومن  نکهشیر  ملظ و  روج و  نامکاح  اـب  هزراـبم  زج  نآ  هراّـفک  دـنزادرپب و  هراّـفک  دـیاب  دـناهدش و 
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. تسین
هاگ ره  دـندوب و  عطاق  يربهر  راظتنا  رد  مدرم  دـش و  هدـیمد  بـالقنا  حور  بتکم ، رد  مالـسلا ،) هیلع   ) ینیـسح تضهن  زا  سپ  هنوگ  نیا 

. دندزیم بالقنا  هب  تسد  هیماینب  تموکح  ّدض  رب  دنتفاییم  ار  يزیتس  ملظ  ِماگشیپ 
. دوب مالسلا ) هیلع   ) نیسح یهاوخنوخ  نویبالقنا ، راعش  اهبالقنا ، نیا  همه  رد 

لاس رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نب  یلع  نب  دیز  بالقنا  يرجه و  لاس 66  رد  یفقث  راتخم  مایق  هنیدـم و  مدرم  بـالقنا  نیباّوت و  بـالقنا 
. دراد مالسلا ) هیلع   ) ینیسح ریظن  یب  مایق  تکرح و  رد  هشیر  اهنآ  همه  هک  تسا  يزیتس  ملظ  زا  ییاههنومن  يرجه ،  122

تاکّرحت نیا  مامت  دندوب و  هدرک  هفخ  ار  نآ  ناگدننک  تموکح  هک  دندوب  تلادع  يدازآ و  لابند  هب  هتـسویپ  ناناملـسم  اهبالقنا  نیا  رد 
. دوب ینیسح  مایق  كّرحت و  تکرب  هب 

. تخومآ اهناسنا  همه  هب  تمایق  هنماد  ات  ار  يزیتس  ملظ  لالقتسا و  یگدازآ و  تیرح و  سرد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح هنوگ  نیا  و 
یتسود ناسنا  يادن  شترضح  تاملک  رساترس  زا  تسا ، ترضح  نآ  يالاو  فده  فّرعم  نیرتهب  نیسحلا ، هّللادبع  یبا  ترـضح  نانخس 

. دسریم شوگ  هب  روز  رز و  نامکاح  روج  ربارب  رد  تمواقم  يزیتس و  ملظ  تلادع و  تیرح و  و 
. مینکیم دنمجرا  ناگدنناوخ  میدقت  هک  میاهدیزگرب  ار  ثیدح  لهچ  ترضح ، نآ  یسدق  تاملک  نایم  زا 

ثیدح لهچ 

هراشا

(: مالسلا هیلع   ) نیَسُْحلا ِهللاِْدبَع  یبَأ  ْنَع  ِيُور 

ناملاع هب  ماما  دنپ   1

ُفیعَّضلا ُمکُمِرکی  َو  ُفیرَّشلا ، ُمِکباهی  ٌَۀباهَم ، ِساّنلا  ِسُْفنَأ  یف  ِهّللاب  َو  ٌۀَفوُْرعَم  ِۀَحیصَّنلِاب  َو  ٌةَروکْذَم  ِریَْخلِاب  َو  ٌةَروُهْشَم  ِْملِْعلِاب  َُۀباصِْعلا  اَُهتیَأ 
َو كُولُْملا  ِۀَـبیَِهب  ِقیرَّطلا  ِیف  َنوُشْمَت  َو  اِهبّالُط ، ْنِم  ْتَِعُنْتما  اَذِإ  ِجـِئاوَْحلاِیف  َنوُعَفْـشَت  ُهَدـْنِع ، ْمَکل  ٌدـی  َو ال  ِهیَلَع  ْمَکل  َلْـضَفال  ْنَم  ْمکُِرثْؤی  َو 

!؟ ِِهباذَع ْنِم  اًنامَأ  َو  ِِهلُسَر  َةَرَواُجم  َو  ُهَتَّنَج  ِهّللا  یَلَع  َنْوَّنَمَتَت  ُمْتنَأ  ُْمْتبَلَطَف  ْمکِمْعَِزب  ْمکُّقَح  اّمَأ  َو  ُْمتْعیَضَف  ِءافَعُّضلا  ُّقَح  اّمَأَف  ِِرباکالا …  ِهَمارک 
هورگ يا  دـناهدومرف : رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناـکرات  لـمعیب و  ناـملاع  هب  باـطخ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هّللادـبع  یبا  ترـضح 

تباـهم اـب  مدرم ، سوـفن  رد  بهذـم  ادـخ و  ماـن  اـب  فورعم و  یهاوـخریخ  هـب  روکذـم و  یکین  هـب  روهــشم و  شناد  هـب  هـک  يدـنمورین 
رب ار  امـش  دیرادن ، یّقح  يرترب و  اهنآ  رب  هک  یناسک  و  درادیم ، یمارگ  ار  امـش  فیعـض  دربیم و  باسح  امـش  زا  فیرـش  دـیرگهولج !
ماگ هار  رد  ناگرزب  تمارک  ناهاشداپ و  تبیه  هب  و  تسا ، عنتمم  شناراتساوخ  رب  هک  دیتسه  یجئاوح  هلیـسو  امـش  دنهدیم ، حیجرت  دوخ 

يوزرآ لاح  نیا  اب  … و  دیدومن ! بلط  دینآ  هتـسیاش  ناتنامگ  هب  هک  ار  دوخ  ّقح  و  دیدرک ! عیاض  ار  نافیعـض  قح  اّما  !… و  دیرادیم رب 
! دینارورپیم رس  رد  ار  شباذع  زا  ناما  ناربمایپ و  يراوجمه  دیراد و  ار  یهلا  تشهب 

یبلط تردق  هن  تّما ، حالصا   2

یف َحالْـصِْالا  َرِهُْظن  َو  ِکنید  ْنِم  َِملاـعَْملا  َّدُرَِنل  ْنکل  َو  ِماـطُْحلا  ِلوُُضف  ْنِم  اًـسامِتْلا  َـال  َو  ناْطلُـس  یف  اًُـسفانَت  اـّنِم  َناـک  اـم  ُمَْلعَت  کَّنِإ  َّمُهّللَأ 
. کِماکْحَأ َو  ِکنَنُس  َو  کِِضئارَِفب  َلَمْعی  َو  كِدابِع  ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأی  َو  كِدِالب 
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؛ تسین ایند  يالاک  هب  یبایتسد  تردق و  رد  تباقر  يارب  هدـش  راهظا  ام  زا  هچنآ  هک  ینادـیم  وت  ایادـخ ! راب  دومرف : شمایق  هفـسلف  هراب  رد 
تینما تناگدنب  زا  ناگدیدمتـس  ات  مییامن  حالـصا  ار  تدالب  مینادرگرب و  دوخ  ياج  هب  ار  تنید  ياههناشن  هک  تسا  نیا  ام  فدـه  هکلب 

. دوش لمع  تنید  ياهروتسد  اهتّنس و  تابجاو و  هب  دنبای و 

يزاسدوخ مسج و  تشادهب   3

ْنِم ِدابِْعلا  یَلَع  ُفاخی  ْنَّمِم  َنوکَت  ْنَأ  كایِإَف  ِراـمْعالا …  ِةَّدـُم  یف  ِماـسْجالا  ِۀَّحِِـصب  اوُرِداـبَف  ُهَماـیَأ …  ْمکَرِّذَـحُأ  َو  ِهّللا  يَْوقَِتب  ْمکیـصوُأ 
. ِِهْبنَذ ْنِم  ََۀبوُقُعلا  َنَمْأی  َو  ْمِِهبُونُذ 

یتسردنت تمالس و  هب  رمع  تّدم  رد  مرادیم …  رذحرب  شمایا  رد  ندرک ) هانگ   ) زا منکیم و  شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  مدرم ! يا 
! دنرطاخ هدوسآ  شیوخ  هانگ  تبوقع  زا  دوخ  دنراد و  میب  ناگدنب  هانگ  رب  هک  دیشابم  یناسک  زا  دیریگ … و  یشیپ  مسج 

داهج ماسقا   4

ْنَع ُهَسْفَن  ِلُجَّرلا  ُداهِجَف  ِنیَـضْرَْفلا  ُدَـحَأ  اّمَأَف  ٌۀَّنُـس ، ٌداهِج  َو  ضْرَف  َعَم  ّالِإ  ُماقی  ٌۀَّنُـس ال  ُداـهِج  َو  ٌضْرَف  ِناداـهِجَف  هُجْوَأ : ِۀََـعبْرَأ  یلَع  ُداـهِْجلَأ 
. ٌضْرَف ِراّفکلا  َنِم  َنیذَّلا  ُةَدَهاُجم  َو  ِداهِْجلا ، ِمَظْعَأ  ْنِم  َوُه  َو  ِهّللا  یِصاعَم 

ْنِم َوُه  َو  ُباذَْـعلا  ُمُهاتََال  َداهِْجلا  اوکََرت  َْول  ِۀَّمُْالا  ِعیمَج  یلَع  ٌضْرَف  ِّوُدَْـعلا  َةَدَـهاُجم  َّنِإَف  ضْرَف  َعَم  ّالِإ  ُماقی  ـال  ٌۀَّنُـس  َوُه  يذَّلا  ُداـهِْجلا  اَّمَأ  َو 
. ْمُهَدِهاجیَف ِۀَّمُْالا  َعَم  ِیتْأی  ْنَأ  ُهُّدَحَو  ِمامِْالا ، یَلَع  ٌۀَّنُس  َوُه  َو  ِۀَّمُْالا  ِباذَع 

اهَّنَِال ِلامْعالا  ِلَْضفَأ  ْنِم  اهیف  یْعَّسلا  َو  ُلَمَْعلاَف  اِهئایْحِإ ، َو  اهِغُوُلب  َو  اِهتَماقِإ  یف  َدَهاج  َو  ُلُجَّرلا  ُهَماقَأ  ۀَّنُـس  ُّلکَف  ٌۀَّنُـس  َوُه  يذَّلا  ُداهِْجلا  اَّمَأ  َو 
ِریَغ ْنِم  ِۀَمیِْقلا  ِمْوی  یلِإ  اِهب  َلِمَع  ْنَم  ُرْجَأ  َو  اهُرْجَأ  ُهَلَف  ًۀَنَسَح  ًۀَّنُس  َّنَس  ْنَم  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق  ْدَق  َو  ۀَّنُـس  ُءایْحِإ 

. اًئیَش ْمِهِروُجُأ  ْنِم  َصُْقنی  ْنَأ 
. ّتنس داهج  رگید  و  دوشن ، هتشاد  اپ  رب  ضرف  اب  زج  هک  ّتنس  یکی  و  ضرف ، نآ  ياتود  تسا : هنوگ  راهچ  رب  داهج 

و تسا ، داهج  نیرتگرزب  نآ  و  تسا ، یهلا  ياهتیـصعم  لباقم  رد  دوخ  سفن  اـب  صخـش  داـهج  یکی  تسا ، ضرف  هک  ییاـتود  نآ  اـّما 
. تسا ضرف  دنیامش  اب  زرم  مه  هک  راّفک  اب  داهج 

دننک كرت  ار  داهج  رگا  و  تّما ، همه  رب  تسا  بجاو  و  تسا ، نمـشد  اب  داهج  دوشن ، اپرب  ضرف  اـب  زج  تسا و  ّتنـس  هک  يداـهج  اـّما  و 
. تسا تّما  دوخ  زا  هک  تسا  یباذع  نیا  دیآ و  نانآ  رب  باذع 

. دننک داهج  اهنآ  اب  دنور و  نمشد  غارس  هب  تّما  اب  ماما  هک  تسا  نیا  نآ  ّدح  تسا و  ّتنس  ماما  رب  يداهج  نینچ  و 
شالت نآ  ندرک  هدنز  ارجا و  ییاپرب و  رد  درادیم و  اپرب  ار  نآ  صخش  هک  تسا  یتّنس  ره  زا  ترابع  تسا  قلطم  ّتنس  هک  يداهج  اّما  و 

. دنکیم
هللا یلص   ) مرکا ربمایپ  تسا و  ّتنس  ِندومن  هدنز  نآ  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  لامعا  نیرتهب  زا  نآ  هماقا  رد  ششوک  راک و  عون  ره  نیاربانب ،

ات هک  ره  باوث  زین  دوب و  دـهاوخ  وا  يارب  شـشاداپ  دَرَوآ  دوجو  هب  ار  ییوکین  شور  ّتنـس و  هک  ره  : » تسا هدوـمرف  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
.« دوش هتساک  يزیچ  مه  اهنآ  باوث  زا  هک  نآ  نودب  دنک ، لمع  نادب  تمایق  زور 

ایند یهابت   5

َّنَأ َنْوََرت  الَأ  لیبَْولا ، یَعْرَْملاک  شیَع  ُسیسَخ  َو  ِءانِْالا  َِۀبابُصک  ٌَۀبابُـص  ّالِإ  اْهنِم  َْقبی  ْمَلَف  اُهفوُْرعَم ، ََربْدَأ  َو  ْتَرکَنَت  َو  ْتَریَغَت  دق  اْینُّدلا  ِهِذه  َّنِإ 
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ّالِإ َنیِملاّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َو َال  ًةَداعَس  ّالِإ  َتْوَْملا  َيرَأ  ّینِإَف ال  اقُِحم ، ِهّللاِءاِقل  یف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرِیل  ُْهنَع ، یهانَتی  َلِطاْبلا ال  َّنَأ  َو  ِِهب  ُلَمْعی  َّقَْحلا ال 
. َنُونایَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِإَف  ْمُهُِشئاعَم  ْتَّرَدام  ُهَنوُطوُحی  ْمِِهتَنِْسلَأ  یلَع  ٌْقَعل  ُنیّدلا  َو  اینُّدلا  ُدیبَع  َساّنلا  َّنِإ  اًمََرب ،

نآ زا  و  هدرک ، تشپ  شفورعم  هدش و  سانشان  هنوگرگید و  ایند  نیا  یتسار  دومرف : البرک  هب  رفـس  ماگنه  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
. تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  هابت ، هاگارچ  نوچمه  تسپ ، يایگدنز  دنیشن و  هساک  رب  هک  یمن  زج 

. تسا راوازس  ادخ  ياقل  هب  نمؤم  یعضو  نینچ  رد  ددرگیمن ؟ یهن  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  ّقح  هب  هک  دینیبیمن  ایآ 
. منیبیمن تکاله  زج  ار  ناملاظ  اب  یگدنز  و  تداعس ، زج  ار  گرم  نم  و 

الب هب  یتقو  و  دـننانآ ، نوماریپ  دـشاب  اهنآ  تشیعم  يارب  هک  ماداـم  تساـهنآ و  ناـبز  رـس  رب  نید  دنتـسه و  اـیند  هدـنب  مدرم  هک  یتسار  هب 
. دنکدنا نارادنید  دنوش  هدومزآ 

ماجنا شوخان  تمعن   6

. َرکُّشلا ُهَُبلْسی  َو  َمَعِّنلا  ِهیَلَع  َِغبْسی  ْنَأ  ِهِْدبَِعل  ُهَناحبُس  ِهّللا  َنِم  ُجارِْدتْسِْالَأ 
. دریگب وا  زا  ار  يرازگرکش  قیفوت  دهد و  ناوارف  تمعن  وا  هب  هک  تسا  لکش  نیا  هب  دنوادخ  بناج  زا  هدنب  ندرک  ریگلفاغ 

ناگدازآ نادباع و  نارجات ، ِتدابع   7

ُةَدابِع ْکِلتَف  اًرکُـش  َهّللا  اوُدَـبَع  اًموَق  َّنِإ  َو  ِدـیبَْعلا ، ُةَدابِع  ْکِلتَف  ًۀَـبْهَر  َهّللا  اوُدَـبَع  اًمْوَق  َّنِإ  َو  ِراّجُّتلا  ُةَدابِع  کـِْلتَف  ًۀَـبْغَر  َهّللا  وُدَـبَع  اًـمْوَق  َّنِإ 
. ِةَدابِْعلا ُلَْضفَأ  یِه  َو  ِرارْحالا 

زا  ) سرت يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ  و  تسا ، نارجات  تدابع  نیا  هک  دـننکیم  تداـبع  تشهب ) هب   ) تبغر لـیم و  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ 
تدابع نیا  دننکیم و  تدابع  شتـسرپ ) یگتـسیاش  و   ) رکـش يور  زا  ار  ادخ  یهورگ  تسا و  ناگدـنب  تدابع  نیا  دنتـسرپیم و  خزود )

. تسا تدابع  نیرتهب  هک  تسا  ناگدازآ 

يراکمتس زا  زیهرپ   8

. درادن ّلجوّزع  دنوادخ  زج  يروای  هک  یسک  هب  ندرک  متس  زا  دیشاب  رذحرب  َّلَجَوَّزَع . َهّللا  َّالِإ  اًرِصان  کیَلَع  ُدِجی  ْنَم ال  َْملُّظلا  َو  كایِإ 

لیصا درمناوج و  رادنید ، هب  ندروآ  يور   9

. بَسَح َْوأ  ةَّوُُرم ، َْوأ  نید ، يذ  یلِإ  ۀَثالَث : دَحَأ  یلِإ  ّالِإ  کَتَجاح  ْعَفَْرت  ال 
. دشاب هتشاد  یگداوناخ  تلاصا  هک  یسک  ای  تّورم ، بحاص  ای  رادنید ، هب  ربم : تجاح  رفن  هس  زا  یکی  هب  زج 

اهناسنا لوبقمان  لوبقم و  ياههناشن   10

. ِلوُقُعلا ِلْهَأ  یلِإ  ُسُولُْجلَأ  ِلُوبَْقلا : ِتامالَع  ِِلئالَد  ْنِم 
. ِْرفْکلا ِلْهَأ  ِریَِغل  ُةارامُْملَأ  ِلْهَْجلا  ِبابْسَأ  ِتامالَع  ْنِم  َو 

. ِرَظَّنلا ِنُوُنف  ِِقئاقَِحب  ُهُْملِع  َو  ِِهثیدَِحل  ُهُداِقْتنِإ  ِِملاْعلا  ِِلئالَد  ْنِم  َو 
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. تسا نادنمدرخ  اب  ینیشنمه  لوبق ، ياههناشن  لئالد  زا 
. ناناملسم اب  هلداجم  ینادان ، تابجوم  ياههناشن  زا  و 

. تساناد رظن ، ِنونف  قیاقح  هب  دنکیم و  يداّقن  ار  دوخ  نخس  هک  تسا  نیا  اناد  ياههناشن  زا  و 

نمؤم ياههناشن   11

ْنِم َو  َِفئاـَطل  یف  ُْهنِم  وُهَف  َنیرِّبَجَتُملا ، ِفْصَو  یف  ُرُْظنی  ًةَراـت  َو  َنینمؤُْملا  ِْتعَن  یف  ُرُْظنی  ًةَّرَمَف  ُهَتآِْرم ، َُهلْوَق  َو  ُهَتَمْـصِع  َهّللا  َذَـخَّتا  َنِمْؤُْملا  َّنِإ 
. نیکْمَت یلَع  ِهِسُْدق  ْنِم  َو  نیقی  یف  ِِهتَنِْطف  ْنِم  َو  فُراعَت  یف  ِهِسْفَن 

فـصو رد  رگید  راب  درگنیم و  نانمؤم  فصو  رد  راب  کی  دوخ ، هنییآ  ار  شراـتفگ  هتفرگ و  دوخ  رادـهگن  ار  ادـخ  نمؤم  هک  یتسار  هب 
یکاپ هب  دسریم و  نیقی  ماقم  هب  دوخ  شوه  زا  دسانـشیم و  ار  دوخ  ردق  هزادنا و  تسا و  قیقد  جنـس و  هتکن  تهج  نیا  زا  وا  نایوگروز ،

. تسا راوتسا  دوخ 

مالس رد  يزرو  لخب   12

. ِمالَّسلِاب َلَِخب  ْنَم  ُلیخَْبلَأ 
. دزرو لخب  ندرک  مالس  هب  هک  تسا  یسک  لیخب 

راکهانگ زا  يوریپ  هجیتن   13

. ُرَذْحی اِمل  َعَرْسَأ  َو  وُجْری  اِمل  َتَْوفَأ  َناک  ِهّللا  ِۀیِصْعَِمب  ًأَْرما  َلَواَح  ْنَم 
. ددرگ شراچد  رتدوز  تسا  رذحرب  هچنآ  زا  تسا و  رتینتفر  تسد  زا  دراد  دیما  ار  هچنآ  ددرگ ، یسک  درِگ  ادخینامرفان  اب  هک  یسک 

( مالسلا هیلع   ) ارهز هیّرذ  هب  مارتحا   14

. اِهتیِّرُذ یف  اهاذَأ  ٌدَحَأ  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدی  َو ال  ُهَتَّمُأ  اُهتیِّرُذ  ْتیَِقل  ام  ًۀیکاش  اهابَأ  ُۀَمِطاف  َّنیِْقلََتل  َو  اًَدبَأ  یسْفَن  ْنِم  َۀِینَّدلا  یِطْعَأ  ِهّللا ال  َو 
زا هک  یلاح  رد  درک ، دهاوخ  تاقالم  ار  شردپ  ارهز  همطاف  تمایق ، زور  رد  تفر و  مهاوخن  ّتلذ  یتسپ و  راب  ریز  زگره  نم  مسق  ادخ  هب 

همطاف هیّرذ  هک  یسک  درب و  دهاوخ  تیاکـش  شیوخ  ردپ  هب  دناهدید  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تّما  زا  شنادنزرف  هک  يرازآ 
. دش دهاوخن  تشهب  لخاد  دهد  رازآ  ار 

مایق هفسلف   15

ْنَأ ُدیرُأ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) يّدَج ِۀَّمُأ  یف  ِحالْـصِْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِإ  َو  اًِملاظ  َو ال  اًدِسْفُم  َو ال  اًرََطب  َو ال  اًرِـشَأ  ْجُرْخَأ  َْمل  ّینِإ 
. بلاطیبَأ ِْنب  ِیلَع  یبَأ  َو  يّدَج  ِةَریِسب  َریسَأ  َو  ِرْکنُملا  ِنَع  یْهنَأ  َو  ِفوْرعَْملِاب  َُرمآ 

، دـشابیم مّدـج  تّما  رد  حالـصا  يارب  نم  مایق  هکلب  مدرکن ، مایق  يرگمتـس  داسف و  يارب  اـی  ینارذگـشوخ و  یهاوخدوخ و  يور  زا  نم 
. منک لمع  بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  مّدج و  شور  هریس و  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخیم 

میتموکح هتسیاش  تیب  لها  ام   16
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. ُهّالََوت ْنَّمِم  انیَلَع  ِّقَحَتْسُملا  ِّقَْحلا  ِکلِذب  ُّقَحَأ  ّانِإ 
. میرتراوازس دناهدرک  فّرصت  ار  نآ  هک  یناسک  هب  تبسن  يرادمامز  تموکح و  هب  تیب  لها  ام 

؟ تسیک ماما   17

. ِهّللا ِتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلا  َو  ِّقَْحلِاب  ُِنئاّدلا  َو  ِطْسِْقلِاب  ُذِخْالا  ِباتْکلِاب و  ُلِماْعلا  َّالِإ  ُمامِْالا  اَم  يرْمَعَلَف 
دشاب و ّقح  عبات  دریگ و  شیپ  رد  ار  لدـع  طسق و  هار  دـنک و  لمع  نآرق  هب  هک  یـسک  رگم  تسین ، اوشیپ  ماما و  دـنگوس ، مدوخ  ناج  هب 

. دزاس فقو  ادخ  ياضر  هار  رد  ار  دوخ 

تموکح ناگتسیاش  تیب  لها   18

ِۀیالِِوب یلْوَأ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دَّمَُحم ِتَیب  ُلْهَأ  ُنَْحن  َو  ِهِّلل  یـضْرَأ  ْنکی  ِِهلْهَِال  َّقَْحلا  اُوفِْرعَت  َو  َهّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  ْمکَّنِإَف  ُساّنلا  اَـهیَأ 
. ِناوْدُعلا َو  ِرْوَْجلِاب  َنیِرئاّسلا  َو  ْمَُهل  َسَیل  ام  َنیعَّدُملا  ِءالُؤه  ْنِم  ِرمالا  اَذه 

تیب لها  ام  دوب و  دهاوخ  دـنوادخ  يدونـشخ  بجوم  رتهب  راک  نیا  دیـسانشب ، شلها  يارب  ار  ّقح  دیـسرتب و  ادـخ  زا  امـش  رگا  مدرم ! يا 
. میرتهتسیاش زواجت ، روج و  نالماع  قیالان و  نایعّدم  نیا  زا  يربهر ، تیالو و  هب  ربمایپ ،

ملاظ لباقم  رد  مایق   19

ِلوُسَر ِۀَّنُِسل  اًِفلاُخم  ِهللا  ِدْهَِعل  اًثکان  ِهّللا  ِمَرُِحل  الِحَتْسُم  اًِرئاج  اًناْطلُـس  يأَر  ْنَم  َلاق : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا َلوُسَر  َّنِإ  ُساّنلا  اَهیَأ 
. ُهَلَخْدُم ُهَلِخْدی  ْنَأ  ِهّللا  یَلَع  اقَح  َناک  لْوَق  َو ال  لْعِِفب  ِهیَلَع  ْریَغی  ْمَلَف  ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْالِاب  ِهّللا  ِدابِع  یف  ُلَمْعی  ِهّللا 

اب دنکشیم و  ار  شدهع  دزاسیم و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  رگمتس  يرادمامز  هک  یـسک  تسا : هدومرف  ادخ  ربمایپ  مدرم ! يا  ناه 
لباقم رد  یلو  دنکیم ، لمع  زواجت  هانگ و  ساسا  رب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دزرویم و  تفلاخم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ّتنس 

. دزادنا مّنهج  رد  ملاظ  نامه  اب  ار  وا  هک  تسا  دنوادخ  رب  دیامنن ، تفلاخم  راهظا  راتفگ ، ای  لمع  اب  وا 

يراگتسر كالم  قلاخ ، يدونشخ   20

. دندیرخ قلاخ  بضغ  لباقم  رد  ار  قولخم  يدونشخ  هک  یمدرم  دابم  راگتسر  ِِقلاْخلا . ِطَخَِسب  ِقُولْخملا  ِتاضْرَم  اْوَرَتْشِإ  ٌمْوَق  َحَْلفَأ  ال 

نارای نیرتهب   21

. اًریَخ اًعیمج  ُهّللا  ُمکازجَف  یتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  َلَصْوَأ  َو ال  َُّربَأ  تَیب  َلْهَأ  َو ال  یباحْصَأ  ْنِم  اًریَخ  َو ال  یلْوَأ  ًاباحْصَأ  ُمَلْعَأ  ّینِإ ال 
غارس دوخ  تیب  لها  زا  رتافواب  رتهب و  ینادناخ  تیب و  لها  ماهدیدن و  دوخ  نارای  زا  رتهب  ار  ینارای  باحصا و  نم  دومرف : اروشاع  بش  رد 

. داهد ریخ  يازج  امش  همه  هب  دنوادخ  مرادن ،

( مالسلا هیلع   ) ماما راوتسا  ناگدومزآ   22
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. هِّمُأ ِِبلاحَم  یلِإ  ِلْفِّطلا  َسانیتِْسا  ینوُد  ِۀِینَْملِاب  َنوُِسنْأَتْسی  َسَْعقالا  ّالِإ  ْمِهیف  ُتْدَجَو  امَف  ْمُُهتْوََلب  ْدََقل  ِهّللا  َو 
هک دنقاتـشم  نانچ  نم  باکر  رد  ندش  هتـشک  هب  مدید ، ناشراوتـسا  روالد و  مدومزآ ، ار  نانآ  مسق  ادخ  هب  دومرف : دوخ  باحـصا  هرابرد 

! شردام ناتسپ  هب  راوخریش  لفط 

شخب یّلست  نخس  نیرتهب   23

َنوُدوُعیَف َْقلَْخلا  ُثَْعبی  َو  ِِهتَرْدـُِقب  َضرالا  َقَلَخ  يذَّلا  ِهّللا  َهْجَو  ّالِإ  ِکلاه  ءیَـش  َّلک  َّنَأ  َو  َنوُْقبی  ِءامَّسلا ال  َلْهَأ  َو  َنُوتوُمی  ِضْرالا  َلْهَأ  َّنِإ 
. ُهَدْحَو ٌدْرَف  َوُه  َو 

تاذ زج  تساـنف ، هب  ور  زیچ  همه  دـننامیمن و  یقاـب  نامـسآ  لـها  دـنریمیم و  نیمز  لـها  دومرف : شراوگرزب  رهاوخ  هب  یّلـست  ماـقم  رد 
. تسا هناگی  ياهنت  وا  و  دندرگیم ، زاب  وا  يوس  هب  همه  دنازیگنارب و  ار  قلخ  و  هدیرفآ ، شتردق  هب  ار  نیمز  هک  يراگدرورپ 

يزوریپ لپ  ییابیکش ،  24

. ِۀَِمئاّدلا ِمَعِّنلا  َو  ِۀَعِساْولا  ِنانِْجلا  َیلِإ  ِءاّرَّضلا  َو  ِسُْؤْبلا  ِنَع  ْمِکب  ُُربْعَت  ٌةَرَْطنَق  ّالِإ  ُتْوُْملا  اَمَف  ِمارْکلا  ِیَنب  ای  اًْربَص 
هک تسین  ُلپ  کی  زج  يزیچ  گرم  هک  دـیزرو  ییابیکـش  ربص و  ناگداز ! گرزب  يا  دومرف : اروشاـع  زور  رد  دوخ  هدـنمزر  باحـصا  هب 

. دناسریم نآ  یگشیمه  ياهتمعن  روانهپ و  تشهب  هب  هداد  روبع  جنر  یتخس و  زا  ار  امش 

ایند ماجرف   25

َو اضِّرلِاب  یلْوَأ  َو  ِءاقَْبلِاب  َّقَحَأ  ُءاِیْبنَألا  َِتناَکل  اهیَلَع  یَِقب  َْوأ  دَحَأ  یلَع  ْتیَِقب  َْول  اْینُّدلا  َّنِإَف  رَذَـح  یلَع  اْینُّدـلا  َنِم  اُونوک  َو  َهّللا  اوُقَّتِإ  ِهّللا  َدابِع 
. ٌۀَْعلَق ُراّدلا  َو  ٌۀَْعَلت  ُلِْزنَْملا  َو  ٌرِهْفکُم  اهُروُرُس  َو  ٌّلِحَمْضُم  اهُمیعَن  َو  لاب  اهدیدَجَف  ِءانَْفِلل  اْینُّدلا  َقَلَخ  َهّللا  َّنَأ  َریَغ  ِءاضَْقلِاب  یضْرَأ 

. َنوُِحْلُفت ْمکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  َو  يْوقَّتلا  ِّداّزلا  َریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَتَف 
ایند رد  هشیمه  يارب  درف  کی  ای  دوش و  هداد  رفن  کی  هب  ایند  همه  دوب  انب  رگا  هک  دیـشاب  رذحرب  ایند  زا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  ادـخ ! ناگدـنب 

ار ایند  دنوادخ  اریز  زگره ! یلو  دوب ، رتدنیاشوخ  یمکح  نینچ  رتهب و  نانآ  يدونـشخ  بلج  دندوب و  رتراوازـس  اقب  يارب  ناربمایپ  دـنامب ،
، دیدرگ دهاوخ  لّدبم  هودنا  مغ و  هب  شیداش  رورـس و  دش و  دهاوخ  لیاز  شیاهتمعن  هنهک و  شیاههزات  هک  هدومن  قلخ  ندش  یناف  يارب 

. دیریگرب ياهشوت  دوخ  ترخآ  يارب  سپ  تسا ، ّتقوم  ياهناخ  تسپ و  یلزنم 
. دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیسرتب ، ادخ  زا  تساوقت ، ترخآ  هشوت  نیرتهب  و 

هنادرم تمواقم   26

. ِدیبَْعلا َراِرف  ْمُْهنِم  ُِّرفَأ  َو ال  ِلیلَّذلاَءاطْعِإ  يدِیب  ْمِهیطْعَأال  ِهّللاَو  ال 
. منکیم رارف  ناشربارب  رد  گنج  هنحص  زا  ناگدرب  دننام  هن  مراذگیم و  نانآ  تسد  رد  ّتلذ  تسد  هن  دنگوس ، ادخ  هب  هن 

مارح ياذغ  راثآ   27

َنِم َناک  یناصَع  ْنَم  َو  َنیدَشْرُملا  َنِم  َناک  ینَعاطَأ  ْنَمَف  ِداشَّرلا  ِلیبَس  یلِإ  ْمکوُعْدَأ  امَّنِإ  َو  یلْوَق  اوُعَمْسَتَف  َیلِإ  اُوتِْصنَت  ْنَأ  ْمکیَلَع  ام  ْمکَلیَو 
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. ْمِکبُوُلق یلَع  ُهّللا  َعَبَطَف  ِمارَْحلا  َنِم  ْمُکنوُُطب  ْتَِئُلم  َو  ِمارَْحلا  َنِم  ْمُکتایِطَع  َْتلَزَْخنا  ِدَق  یلْوَِقل  عِمَتْسُم  ُریَغ  يْرمَِال  صاع  ْمکُّلک  َو  َنیکَلْهُملا 
تیاده و هار  هب  ار  امش  نم  انامه  دیونـشب ؟ ار  مراتفگ  ات  دیوشیمن ، تکاس  ارچ  امـش  رب  ياو  دومرف : ملظ  هاپـس  هب  باطخ  اروشاع  زور  رد 

یگمه امـش  تسا ، ناگدش  كاله  زا  دـنک  ماینامرفان  سک  ره  تسا و  دنمتداعـس  دـنک  يوریپ  نم  زا  سک  ره  مناوخیمارف ، يراگتـسر 
ناتیاهمکش هک  یمارح  ياهاذغ  رثا  رد  هدیسر و  امش  هب  هک  یمارح  يایاده  رثا  رد  يرآ  دیهدیمن ، شوگ  منخس  هب  دینکیم و  ماینامرفان 

! تسا هدز  رهُم  امش  ياهلد  رب  نینچ  نیا  دنوادخ  هدش ، هتشابنا  اهنآ  زا 

! مور تّلذ  راب  ریز  هک  تاهیه   28

َْتباط ٌروُجُح  َو  َنُونِمؤُْملا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ِکلذ  اَنل  ُهّللا  َیبْأی  ُۀَّلِّذلا  اَّنِم  َتاهیَه  َو  ِۀَّلِّذلا  َو  ِۀَّلِّسلا  َنَیب  ِنیَتَْنثا  َنَیب  َزکَر  ْدَق  یِعَّدلا  َْنب  یِعَّدـلا  َّنِإ  الَأ 
نیب رد  ارم  هیامورف ، دنزرف  هیامورف ، هک  دیـشاب  هاگآ  ِمارْکلا . ِعِراصَم  یلَع  ِمائِّللا  َۀَعاط  َِرثُْؤن  ْنَأ  ْنِم  ٌۀـِیبآ  ٌسوُُفن  َو  ٌۀـیِمَح  ٌفُونُأ  َو  ْتَرُهَط  َو 

ار ّتلذ  اـم  هک  نیا  زا  ناـنمؤم  شربماـیپ و  ادـخ و  اریز  میورب ، ّتلذ  راـب  ریز  اـم  هک  تاـهیه  تـسا و  هداد  رارق  تـّلذ  ریـشمش و  یهار  ود 
تـسپ میئل و  دارفا  تعاطا  هک  دنرادیمن  اور  ناردپ ، تفارـش  اب  سوفن  تریغ و  اب  ياهزغم  ناردام و  كاپ  ياهنماد  دنراد ، غیرد  میریذپب 

. میرادب مّدقم  ناشنم  کین  نامیرک و  هاگلتق  رب  ار 

( مالسلا هیلع   ) تیب لها  نمشد  سوجم و  دوهی ، رب  یهلا  مشخ   29

اوُدَبَع ْذِإ  ِسوُجملا  یَلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْشا  َو  ۀَثالَث  َِثلاث  ُهُولَعَج  ْذِإ  يراصَّنلا  یَلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشا  َو  اًَدلَو  َُهل  اُولَعَج  ْذِإ  ِدوُهْیلا  یَلَع  ِهّللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشِإ 
. ْمِهِیبَن ِْتِنب  ِْنبا  ِْلتَق  یَلَع  ْمُُهتَِملک  ْتَقَفَّتِإ  مْوَق  یلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْشا  َو  ُهَنوُد  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا 

لئاق وا  يارب  هک  تفای  تّدش  یتقو  يراصن  رب  شمـشخ  و  دنداد ، رارق  يدنزرف  وا  يارب  هک  تفرگ  تّدش  هاگ  نآ  دوهی  رب  دنوادخ  مشخ 
يرگید موق  رب  شمشخ  و  دندیتسرپ ، ار  هام  باتفآ و  وا  ياج  هب  هک  دش  تخس  هاگ  نآ  سوجم  رب  شبضغ  و  دندش ، هناگ  هس  نایادخ  هب 

. دندیدرگ گنهامه  ناشربمایپ  ِرتخد  ِرسپ  نتشک  رب  هک  تفای  تّدش  هاگ  نآ 

دیشاب دازآ  لقاال  دیرادن ، نید  رگا   30

ًابَرَع ُمْتنک  ْنِإ  ْمِکباسْحَأ  یلِإ  اوُعِجْرا  َو  مکاْینُد  یف  اًرارْحَأ  اُونوکَف  َداعَْملا  َنُوفاَخت  ُْمْتنک ال  َو  ٌنید  ْمَکل  ْنکی  َْمل  ْنِإ  َنایْفُـس  یبَأ  ِلآ  َۀَعیـش  ای 
. َنوُمَعَْزت امک 

برع ار  دوخ  رگا  و  دیشاب ، درمدازآ  ناتایند  یگدنز  رد  ّلقاال  دیسرتیمن  تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفسوبا ! نادناخ  ناوریپ  يا 
. دیشیدنیب دوخ  ناکاین  هب  دیرادنپیم 

یتشآ رد  هدنریگ  یشیپ   31

. ِۀَّنَْجلا َیلِإ  ُهُِقباس  َناک  ِرَخْالا  اَضِر  امُهُدُحَأ  َبَلَطَف  ٌمالک  امُهَنَیب  يرَج  ِنیَْنثِإ  امیَأ 
دهاوخ تشهب  لها  هدـنریگ ، تقبـس  دـیوجب ، ار  يرگید  تیاضر  ود  نآ  زا  یکی  دوش و  عقاو  یعازن  اهنآ  ناـیم  هک  يرفن  ود  زا  کـی  ره 

. دوب

مالس باوث   32
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زا یکی  هدننکمالس و  ِنآ  زا  هنسح  ُهن  تصش و  دراد ، هنسح  داتفه  ندرک  مالسِّداّرِلل  ٌةَدِحاو  َو  ِءِدَْتبُْمِلل  َنوُّتِس  َو  ٌعِْست  ًۀَنَسَح  َنوُْعبَـس  ِمالَّسِلل 
. تسا هدنهد  باوج  ِنآ 

مدرم ياوه  هن  ادخ ، ياضر   33

. ِساّنلا َیلِإ  ُهّللا  ُهَلکَو  ِهّللاِطَخَِسب  ِساّنلا  اَضِر  َبَلَط  ْنَم  َو  ِساّنلا ، َرُومُأ  ُهّللا  ُهافک  ِساّنلا  ِطَخَِسب  ِهّللا  اَضِر  َبَلَط  ْنَم 
بـضغ هب  ار  مدرم  يدونـشخ  سک  ره  و  دنکیم ، تیافک  مدرم  ياهراک  زا  ار  وا  ادـخ  دـیوجب ، مدرم  بضغ  هب  ار  ادـخ  ياضر  سک  ره 

. دراذگاو مدرم  هب  ار  وا  ادخ  دیوجب ، ادخ 

( مالسلا هیلع   ) يدهم ترضح  ياهیگژیو   34

. دَحَأ یلِإ  ُجاتْحی  َو ال  ِهَیلِإ  ِساّنلا  ِۀَجاِحب  َو  ِلالَْحلا  ِۀَفِْرعَِمب  َو  ِراقَْولا  َو  ِۀَنیکَّسلِاب  يِدْهَْملا  َنُوفِْرعَت 
ور هب  مارح و  لالح و  تخانش  هب  تناتم و  شمارآ و  نتشاد  هب  ار  ترضح  نآ  مدرم ، امش  هدومرف : مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  هرابرد 

. دیسانشیم مدرم  زا  وا  يزاین  یب  وا و  هب  مدرم  ندروآ 

ایند يایؤر   35

. ِةَرِخْالا ِیف  ُهاِبْتنِْالا  َو  ٌْملُح  اهُُّرم  َو  اهُْولُح  اْینُّدلا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
. تسا ترخآ  رد  یعقاو  يرادیب  یهاگآ و  و  تسین ، شیب  ییایؤر  شیخلت  ینیریش و  ایند  هک  دینادب 

کبس تسپ و  مالک  زا  زیهرپ   36

. ْمکِرْدَق ْنَع  ُصُْقنی  ام  ْمِکتَنِْسلَِأب  اُولوُقَت  ال 
. دهاکب امش  شزرا  زا  هک  دیرواین  ناتنابز  هب  يزیچ 

تّزع اب  گرم  رد  یگنادواج   37

. ُهَعَم َةایَح  يذَّلا ال  ُتْوَْملا  َّالِإ  ِّلُّذلا  َعَم  ُةایَْحلا  ِتَسَیل  َو  ًةَِدلاخ  ًةایَح  ّالِإ  ِّزِْعلا  ِلیبَس  یف  ُتْوَْملا  َسَیل 
. تسین تایح  یب  گرم  زج  ّتلذ  اب  یگدنز  و  دیواج ، یگدنز  زج  تّزع  هار  رد  گرم 

گنرین هلیح و  تمرح   38

. ٌمَّرَُحم ِتیَْبلا  َلْهَأ  انَْدنِع  ُعْدَْخلا  َو 
. تسا مارح  تیب  لها  ام  دزن  گنرین  هلیح و 

ریگنابیرگ هدیدپ  گرم ،  39
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. َفُسوی یلِإ  َبوُقْعی  َقاِیتْشِإ  یفالْسَأ  یلِإ  ینََهلْوَأ  ام  َو  ِةاتَفلا  ِدیج  یلَع  ِةَدالِْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِْدلُو  یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ 
رب دـنبندرگ  نوچمه  تسا ؛ مدآ  نادـنزرف  ریگندرگ  گرم  دومرف : مشاـه  ینب  زا  یعمج  ناـیم  رد  قارع  يوـس  هب  هکم  زا  تکرح  زا  لـبق 

. تشاد فسوی  ندید  هب  بوقعی  هک  یقایتشا  دننام  متسه ، مناگتشذگ  ندید  قاتشم  نم  و  ناوج ، رتخد  ندرگ 

راک نایاپ  هشیدنا   40

ُقازْرالا ِنکَت  ْنِإ  َُولَْخبی  ُءْرَْملا  ِِهب  كوُْرتَم  ُلاب  امَفاهَعْمَج  كْرَّتِلل  ُلاْومَألا  ِنکَت  ْنِإ  َُولَْبنَأ  َو  یلْعَأ  ِهّللا  ِباَوث  ُرادَـفًۀَسیفَن  ُّدَُـعت  اْینُّدـلا  ِنکَت  ْنِإَف 
َلآ ای  ِهّللا  ُمالَـس  ْمکیَلَُعلَْـضفَأ  ِهّللا  ِیف  ِفیَّسلِاب  ءِْرما  ُْلتَقَْفتَأِْشنُأ  ِتْوَْمِلل  ُنادـْبالا  ِنکَت  ْنِإ  َُولَمْجَأ  ِبْسْکلا  ِیف  ِءْرَْملا  ِصْرِح  ُۀَّلِقَفاًمَّسَقُم  اًمِْـسق 

ُلَحْرَأ َفْوَس  ْمکنَع  ینارَأ  ّینِإَف  َدَمْحَأ 
رتاهبرپ رتالاب و  رگید  ناهج  رد  ادخ  شاداپ  یلو  تساهب ، رپ  سیفن و  هچرگ  ایند  یگدنز  تسا : هدومرف  هفوک  بناج  هب  تکرح  ریـسم  رد 

. تسا
. دزرو لخب  نآ  يارب  درم  دیابن  سپ  تسا ، نآ  ندومن  كرت  تورث ، لام و  يروآعمج  ِماجنارس  رگا  و 

. رتابیز بسک ، رد  درم  ِصرح  یمک  سپ  تسا ، هدش  رَّدقم  میسقت و  ناگدنب ، ياهیزور  رگا  و 
. رتهب هچ  ادخ  هار  رد  درم  ندش  هتشک  سپ  تسا ، هدش  هدیرفآ  گرم  يارب  اهندب  رگا  و 

. درک مهاوخ  چوک  امش  نایم  زا  يدوز  هب  نم  هک  ربمایپ ، نادناخ  يا  امش  رب  دورد 

( مالسلا هیلع   ) داّجس ماما 

( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

رد لاس ، نامه  یلوالا  يداـمج  اـی 15  يرجه  لاس 38  نابعـش  مجنپ  زور  نیدـباعلا ، نیز  داّجـس و  هب  بّقلم  نیـسحلا ، نب  یلع  ترـضح 
دیدرگ و مومسم  کلملادبع ، نب  ماشه  هسیـسد  هب  هنیدم ، رد  يرجه ، لاس 95  مّرحم  ای 25  زور 12 و  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  هنیدـم 

. دیسر تداهش  هب  یگلاس  رد 56 
. دشابیم عیقب  ناتسربق  رد  هنیدم  رد  ترضح  نآ  فیرش  رازم 

. دشابیم تسا ، روهشم  زین  همالس  ای  هفالس  هب  هک  ناتسجس  ای  دنس  مدرم  زا  هلازغ  یمالسا ، خیرات  عبانم  رب  انب  ترضح  نآ  همّرکم  ردام 
. دناهدرک دای  هلوخ ، هیوناب و  ناهج  زانرهش ، نانزهاش ، هیونابرهش ، ار  وا  مان  رگید  عبانم  زا  یضعب  یلو 

، یفارحنا جوا  زاغآ  اب  وا  هچ ، تسیزیم ، تشذگ  تیب  لها  يربهر  نارود  رب  هک  ییاهنامز  زا  نامز  نیرتدب  رد  مالسلا ) هیلع   ) داّجـس ماما 
. داد يور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تافو  زا  سپ  هک  دوب  رصاعم 

. دوب نامزمه  دوب  هدیدرگ  زاغآ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما شراوگرزب  ّدج  راگزور  رد  هک  اهالب  اهتنحم و  همه  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما
رد مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما شّدج  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  یتقو  دـیدرگ ، دـّلوتم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تداهـش  زا  شیپ  لاس  هس  وا 
وا ناوارف  ياهیراتفرگ  تنحم و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  شردـپ  اـب  سپ  نآ  زا  دوب و  يراـتفرگ  قرغ  لـمج ، ِگـنج  ِداـهج  ِّطـخ 

. دوب کیرش 
. تفرگ رارق  اهیراتفرگ  يورایور  لقتسم  روط  هب  دوخ  درک و  یط  ار  اهجنر  نیا  همه  وا 

، دنتـسب دجـسم  رد  ار  شیوخ  ياهبـسا  دندش و  هّللا  لوسر  دجـسم  دراو  هنیدم  رد  دیزی  نایرکـشل  هک  تفرگ  الاب  یتقو  وا  جـنر  تنحم و 
نآ دهع  رد  سّدقم  ناکم  نآ  سکعرب ، اّما  دـبای ، راشتنا  اجنآ  رد  یبتکم  راکفا  تلاسر و  بتکم  تفریم  نآ  راظتنا  هک  ییاج  نامه  ینعی 
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زا ار  ییاورپ  یب  ناوارف ، راتشک  هنیدم و  مدرم  سیماون  هب  زواجت  نمـض  نانآ  داتفا و  هیماینب  فرحنم  هاپـس  تسد  هب  تلیـضف ، اوقت و  ماما 
. دندومن کته  ار  شدجسم  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  سّدقم  نفدم  تمرح  دندنارذگ و  ّدح 

. دومن يّرثؤم  ياهشالت  نانآ ، اب  ییوجهزرابم  ندوزفا  هیماینب و  زا  ترفن  يوس  هب  ناناملسم  ندنار  شیپ  يارب  مالسلا ) هیلع   ) داّجس ماما 
. درکیم کیرحت  نایوما  ّدض  رب  ار  مدرم  دمآیم ، تسد  هب  یتصرف  هاگ  ره  و 

. دادیم رارق  رظن  تحت  ار  فرحنم  نامکاح  همانرب  طایتحا ، اب  و 
ریـسفت ار  وا  رـصع  ياهدادـیور  ترـضح ، نآ  ياهاعد  هک  يروط  هب  درب ، راک  هب  ار  اعد  بولـسا  مدرم ، یهاگآ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

. دنکیم
هب یباتک  هغالبلا ، جهن  میرک و  نآرق  زج  مالـسا ، ناهج  رد  هک  تسا  يریظنیب  رثا  تسا ، روهـشم  دّـمحم  لآ  روبز  هب  هک  هیداّجـس  هفیحص 

. دشاب نافّنصم  املع و  ناگرزب و  هجوت  دروم  هتسویپ  هک  هدماین  دیدپ  شزرا ، تمظع و  نیا 
هیلع  ) ماما هک  قوقح  هلاسر  مان  هب  تسا  یقالخا  یتیبرت و  ياهعومجم  مالـسلا ،) هیلع   ) داّجـس ماما  زا  هدـنام  اـج  هب  هدـنزرا  راـثآ  رگید  زا 

. تسا هدرک  نایب  ایوگ  اویش و  ینایب  اب  نارگید ، دوخ و  ادخ و  ربارب  رد  ار  ناسنا  نوگانوگ  فیاظو  نآ  رد  مالسلا )
. دشابیم ّقح  ًاعمج 51  هدش  رکذ  هلاسر  نیا  رد  هک  یقوقح  هعومجم 

تموکح ماما و 

يارب تردق  نتفرگ  تسد  رد  اهنت  دوشن ، ینابیتشپ  یمدرم  ياههاگیاپ  فرط  زا  یتقو  ات  هک  دوب  هاگآ  رما  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) داّجس ماما 
. تسین یفاک  یمالسا  عامتجا  يزاس  نوگرگد  لمع  هب  ندیشخب  قّقحت 

زا تیامح  هار  رد  دنـشاب و  هتـشاد  نامیا  تموکح  رد  وا  ياههیرظن  هب  دنـشاب و  هاگآ  تردق  نیا  ياهفده  هب  دـیاب  زین  یمدرم  ياههاگیاپ 
. دنتسیاب تردق  يراوتسا و  اب  اهدابدنت  ربارب  رد  دنیامن و  ریسفت  مدرم  هدوت  يارب  ار  نآ  عضاوم  دننک و  تکرح  نآ 

ياهدماشیپ رد  اراگدرورپ ! : » دومرفیم تیاکش  نینچ  مدرم  نتشادن  یهاگآ  ّتلع  هب  تشادن و  ار  تاناکما  نیا  مالسلا ) هیلع   ) داّجس ماما 
نم اب  گنج  دصق  هک  یناسک  ربارب  رد  مدرم  زا  ندیبلط  يرای  تهج  زا  ار  دوخ  یگدنامرد  متسیرگن و  شیوخ  یناوتان  هب  راگزور  راوگان 

هب یبالقنا ، هبنج  زا  مالسلا ،) هیلع   ) ماما مدرک ». رظن  دنتـشاد ، ینمـشد  نم  اب  هک  یناسک  يرایـسب  ربارب  رد  دوخ  ییاهنت  هب  مدید و  دنتـشاد 
دروم نیا  رد  هک  دراذگاو  یناسک  هب  ار  مایق  راک  هک  درک  هدنسب  نیا  هب  دومرف و  ییوج  هرانک  ددرگ ، نآ  رادهدهع  ًامیقتـسم  هک  یتروص 

. دنزیخیم ياپرب 
. تخاسیم صّخشم  دودحم و  ار  وا  یسایس  راک  لکش  درکیم ، تسیز  نآ  رد  ماما  ره  هک  یعامتجا  عضو  یلک  روط  هب 

دوخ تیلوئسم  هتسویپ  دنزاس ، رود  تموکح  هنیمز  زا  ار  نانآ  ات  دندومنیم  اهنآ  هیلع  نانمشد ، هک  ییاههئطوت  دوجو  اب  موصعم  نایاوشیپ 
اهرایعم و يدابم و  زا  ندش  ادج  فارحنا و  هطرو  رد  نداتفا  ورف  زا  نآ  نتـشاد  هاگن  نوصم  یمالـسا و  هبرجت  بتکم و  يرادـهاگن  رد  ار 
، دادیم میب  يدوبان  هطرو  رد  نداتفاورف  رطخ  زا  تفاییم و  تّدـش  فارحنا  تقو  ره  دـندرکیم و  افیا  لـماک  ياـهنوگ  هب  نآ  ياهـشزرا 

یلکـشم يانگنت  رد  یتدـیقع  یمالـسا و  هبرجت  هاگ  ره  و  دندیـشیدنایم ، مزال  ياهریبدـت  ثداوح  نآ  ّدـض  رب  مالـسلا ) مهیلع   ) ناـیاوشیپ
زا تّما  ظفح  ّلح و  هار  نداد  ناشن  هب  ناـماما  دـشیم ، ناوتاـن  نآ  ناـمرد  زا  یتیاـفک  یب  مکح  هب  فرحنم  ياـهیربهر  دـمآیم و  راـتفرگ 

. دندومرفیم تردابم  درکیم  دیدهت  ار  مدرم  هک  ییاهرطخ 

ناگدنامرد زا  يریگتسد 

. تسا هدوب  ناگدرب  ناتسدیهت و  نامیتی ، ناگدنامرد ، هب  یگدیسر  مالسلا ،) هیلع   ) داّجس ماما  دنمشزرا  تامدخ  زا  یکی 
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. دوب رادهدهع  ار  تسدیهت  هداوناخ  دص  یگدنز  هنیزه  ترضح ، نآ  هک  تسا  هدش  تیاور 
. دنتخانشیمن ار  اذغ  هدنروآ  اّما  دندرکیم ، تشیعم  نارذگ  دیسریم ، ناشتسد  هب  هنابش  هک  ییاذغ  زا  هنیدم ، لها  زا  یهورگ 
. تسا هدوب  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  صخش ، نآ  هک  دندش  هّجوتم  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  تشذگ  رد  زا  سپ 

هقدص دومرفیم : دربیم و  نایاونیب  ناریقف و  هناخ  رد  هب  دیشکیم و  شود  هب  دوخ  ار  ییاذغ  داوم  نان و  نابنا  سانشان ، تروص  هب  هنابش  وا 
. دزاسیم شوماخ  ار  ادخ  مشخ  شتآ  یناهنپ 

. تشذگ رد  نیسحلا  نب  یلع  هک  میداد  تسد  زا  یماگنه  ار  یناهنپ  هقدص  ام  دنتفگیم : هنیدم  لها 
هتسب هنیپ  شاهناش  هک  دوب  هدرب  ناریقف  هناخ  رد  هب  هدیـشک و  شود  هب  ار  ییاذغ  داوم  رگید  درآ و  يواح  نابنا  يردق  هب  اهلاس  لوط  رد  وا 

. درکیم هّجوت  بلج  شاهزانج ، نداد  لسغ  ماگنه  وا ، تداهش  زا  سپ  هک  يروط  هب  دوب ،
، ناضمر هام  رخآ  بش  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  دسیونیم : ناضمر  هام  لامعا  نایب  نمـض  لامعالالابقا ، باتک  رد  سوواط  نب  یلع 

زور رد  ارم  هکلب  منکیم ، دازآ  ار  دوخ  ناگدرب  ایند  رد  نم  هک  دنیبب  دـنوادخ  مراد  تسود  : » دومرفیم درکیم و  دازآ  ار  هدرب  رفن  تسیب 
طـسو ای  لّوا  رد  ار  ياهدرب  هک  یتقو  تشادیمن ، هگن  لاس  کـی  زا  شیب  ار  يراکتمدـخ  چـیه  وا  دزاـس ». دازآ  خزود  شتآ  زا  زیخاتـسر 

. تخاسیم دازآ  ار  وا  رطف  دیع  بش  دروآیم ، هناخ  هب  لاس 
دازآ ار  نانآ  درکیم ، چوک  رعـشم  يوس  هب  هاگ  نآ  دروآیم و  تاـفرع  هب  ّجـح ، مسارم  رد  ار  ناـنآ  دـیرخیم و  ار  تسوپ  هایـس  ناـگدرب 

. دادیم نانآ  هب  یلام  زیاوج  درکیم و 
يونعم دنویپ  يدازآ ، زا  دعب  مه  نانآ  دـندوب و  ترـضح  نآ  هدـش  دازآ  نازینک ، ناگدـنب و  زا  یمیظع  هورگ  هنیدـم  رهـش  رد  هک  اجنآ  ات 

. دندرکیمن عطق  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  ار  دوخ 
. منکیم بلج  ترضح  نآ  ریذپلد  نانخس  زا  ثیدح  لهچ  هعلاطم  هب  ار  باتک  نیا  زیزع  ناگدنناوخ  هّجوت  کنیا 

ثیدح لهچ 

هراشا

(: مالسلا هیلع   ) ُداّجَّسلا ُمامِْالا  َلاق 

اضر ماقم   1

. ِنیقْیلا ِتاجَرَد  ُعَفْرَأ  ِءاضَْقلا  ِهوُرکَِمب  اضِّرلا 
. تسا نیقی  هجرد  نیرتدنلب  دنیاشوخان ، ياهدماشیپ  زا  يدونشخ 

سفن تمارک   2

. اْینُّدلا ِهیَلَع  َْتناه  ُهُسْفَن  ِهیَلَع  ْتَمُرک  ْنَم 
. دراگنا تسَپ  ار  ایند  دشاب ، هتشاد  سفن  يراوگرزب  تمارک و  هک  ره 

تسین شزرا  هیام  ایند   3
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. ِهِسْفَِنل اًرَطَخ  اْینُّدلا  َری  َْمل  ْنَم  اًرَطَخ  ِساّنلا  ُمَظْعَأ 
. دنادن دوخ  شزرا  هیام  ار  ایند  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتشزرارپ 

غورد زا  زیهرپ   4

. ِریبْکلا یَلَع  َءَرَتْجِإ  ِریغَّصلا  یف  َبَذک  اذِإ  َلُجَّرلا  َّنِإَف  لْزَه  َو  ٍّدِج  ِّلک  یف  َریبْکلا  َو  ُْهنِم  َریغَّصلا  َبْذْکلا  اوُقَّتِإ 
ادیپ تأرج  زین  گرزب  غورد  رب  تفگ  کچوک  غورد  یـسک  نوچ  اریز  دیزیهرپب ، يایخوش  يّدج و  ره  رد  گرزب  کچوک و  غورد  زا 

. دنکیم

يرادهگن دوخ   5

. ُهَسْفَن ِناْسنِْالا  ُۀَنایِص  ُهُّلک  ُریَْخلَأ 
. درادهگن ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  ریخ  مامت 

هتسیاشان نانیشنمه   6

. َبیرَْقلا َکل  ُدِّعَبی  َو  َدیعَبلا  َکل  ُبِّرَقی  ِبارَّسلا  َِۀلِْزنَِمب  ُهَّنِإَف  ِباّذْکلا ، َۀَبَحاصُم  َو  كایِإ 
. ِکلذ ْنِم  َّلَقَأ  َْوأ  ۀَلکُِأب  کَعیاب  ُهَّنِإَف  ِقِساْفلا  َۀَبَحاصُم  َو  كایِإ  َو 

. ِهَیلِإ ُنوکَت  ام  َجَوْحَأ  ِِهلام  یف  ُکلُذْخی  ُهَّنِإَف  ِلیخَْبلا  َۀَبَحاصُم  َو  كایِإ  َو 
. كُّرُضیَف کَعَْفنی  ْنَأ  ُدیری  ُهَّنِإَف  ِقَمْحالا ، َۀَبَحاصُم  َو  كایِإ  َو 

. ِهّللِاباتک یف  اًنوُْعلَم  ُُهتْدَجَو  ّینِإَف  ِهِمِحَِرل ، ِعِطاْقلا  َۀَبَحاصُم  َو  كایِإ  َو 
. دیامن رود  وت  هب  ار  کیدزن  دنک و  کیدزن  وت  هب  ار  رود  تسا ، بارس  نوچ  وا  هک  يوش  نیشنمه  وگغورد  اب  ادابم   1

. دشورفب رتمک  ای  همقل و  کی  هب  ار  وت  هک  يوش  نیشنمه  راکدب  قساف و  اب  ادابم   2
. دراذگاو ار  وت  ودب ، تزاین  ِتیاهن  رد  وا  هک  يوش  لیخب  نیشنمه  ادابم   3

. دنزیم تنایز  دناسر ، تدوس  دهاوخ  نوچ  هک  يوش  قیفر  قمحا  اب  ادابم   4
. متفای نوعلم  نآرق  رد  ار  وا  نم  هک  ینک  تبحاصم  دربیم ، دوخ  ناشیوخ  زا  هک  نآ  اب  ادابم   5

لدج زا  يرود  هدیاف و  یب  نخس  كرت   7

. ِهِْقلُخ ُنْسُح  َو  ُهُْربَص  َو  ُهُْملِح  َو  ِِهئاِرم  ُۀَِّلق  َو  ِهینْعی  امیف ال  َمالْکلا  ُهکَْرت  ِِملْسُْملا  ِنید  َلامک  َو  َۀَفِْرعَْملا  َّنِإ 
. تسوا ییوخشوخ  ربص و  ملح و  و  ندرک ، لدج  مک  هدیافیب و  مالک  كرت  ناملسم ، تناید  لامک  تفرعم و 

داعم هب  هّجوت  سفن و  هبساحم   8

ُرَذَْـحلا َو  اًراعِـش  َکل  ُفْوَْخلا  َناک  ام  َو  کِّمَه ، ْنِم  ُۀَبَـساحُمْلا  َِتناک  ام  َو  کِسْفَن ، ْنِم  ٌظِعاو  َکل  َناک  ام  ریَِخب  ُلاَزت  ـال  کـّنِإ  َمَدآ ! َْنبِإ 
. اًراثِد َکل 
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. ًاباوَج َُهل  َّدِعَأَف  َّزَع ، َو  َّلَج  ِهّللا  يَدی  َنَیب  ٌفُوقْوَم  َو  ُثوُْعبَم  َو  ٌتیَم  کَّنِإ  َمَدآ ! َْنبِإ 
شوپور و ار  ادـخ  زا  سرت  یـسرب و  ار  تدوخ  باسح  یهد و  دـنپ  ار  تدوخ  اـت  يریخ ، هب  ور  هتـسویپ  وت  هک  یتسار  هب  مدآ ! دـنزرف  يا 

. يزاس دوخ  شوپریز  ار  زیهرپ 
ار یباوج  وا  يارب  سپ  تفرگ ، یهاوخ  رارق  ّلَـج  ّزع و  دـنوادخ  روضح  رد  دـش و  یهاوخ  هتخیگنارب  درم و  یهاوـخ  وـت  مدآ ! دـنزرف  يا 

. نک هدامآ 

اعد جیاتن   9

. ُهَبیصی ْنَأ  ُدیری  ًءالَب  ُْهنَع  َِعفْدی  ْنَأ  اّمِإ  َو  َُهل  َلَّجَعی  ْنَأ  اّمِإ  َو  َُهل  َرَخَّدی  ْنَأ  اّمِإ  ثالَث : یلَع  ِِهئاعُد  ْنِم  ُنِمْؤُْملَأ 
وا زا  دسرب ، وا  هب  تساوخ  هک  ار  ییالب  ای   3 دوش ، هدروآرب  ایند  رد  ای   2 ددرگ ، هریخذ  شیارب  ای   1 دریگیم : هجیتن  هس  شیاعد  زا  نمؤم 

. دنادرگب

لیخب يادگ  تیضوغبم   10

. َِفلْحُمْلا َِلئاّسلا  َلیخَْبلا  ُضِْغبَیل  َهّللا  َّنِإ 
. دراد نمشد  دروخیم  دنگوس  هک  ار  یلیخب  يادگ  دنوادخ ، هک  یتسار  هب 

تاجن بابسا   11

. ْمِِهباِیتْغا َو  ِساّنلا  ِنَع  ِِهناِسل  ُّفک  ِنِمْؤُْمِلل : ٌتایِْجنُم  ٌثالَث 
. ِِهتَئیطَخ یلَع  ِءاُکْبلا  ُلوُط  َو  ُهاْینُد  َو  ِِهتَرِخِال  ُهُعَْفنی  اِمب  ُهَسْفَن  ُُهلاِغتْشا  َو 

دوس شیایند  ترخآ و  يارب  هک  هچنآ  هب  شدوخ  ندرک  لوغـشم   2 مدرم ، تبیغ  زا  نابز  نتـشادزاب   1 تسا : نمؤم  تاجن  ببـس  زیچ  هس 
. شهانگ رب  ینالوط  نتسیرگ  3 و  دهد ،

تشهب يوس  هب   12

. ِمِراحملا ِنَع  َعَجار  َو  ِِهبُونُذ  ْنِم  ِهّللا  َیلِإ  َِۀبْوَّتلِاب  َرَداب  ِراّنلا  َنِم  َقَفْشَأ  ْنَم  َو  ِتاوَهَّشلا  ِنَع  الَس  َو  ِتاریَْخلا  َیلِإ  َعَراس  ِۀَّنَْجلا  یلِإ  َقاتْشا  ِنَم 
ادخ هاگرد  هب  شناهانگ  زا  هبوت  يارب  دسرت  خزود  زا  هک  ره  دنیزگ ، يرود  تاوهش  زا  دباتـش و  تانـسح  هب  تسا  تشهب  قاتـشم  هک  ره 

. ددرگرب اهمارح  زا  دریگ و  یشیپ 

هاگن باوث   13

. ٌةَدابِع َُهل  ِۀَّبَحملا  َو  ِةَّدَوَْمِلل  ِنِمْؤُملا  ِهیخَأ  ِهْجَو  یف  ِنِمْؤُملا  ُرَظَن 
. تسا تدابع  وا  هب  ّتبحم  شنمؤم و  ردارب  هرهچ  هب  نمؤم  زیمآرهم  هاگن 

اعد ییاسراپ و   14
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. َلَأْسی ْنَأ  ْنِم  ِهّللا  َیلِإ  ُّبَحَأ  ءیَش  ْنِم  ام  َو  جْرَف  َو  نَْطب  ِۀَّفِع  ْنِم  ِِهتَفِْرعَم  َدَْعب  ِهّللا  َیلِإ  ُّبَحَأ  ءیَش  ْنِم  ام 
وا زا  ندرک  تساوخرد  زا  رتبوبحم  ادـخ  دزن  يزیچ  و  تسین ، توهـش  مکـش و  ییاـسراپ  زا  رتبوبحم  وا ، تفرعم  زا  سپ  ادـخ ، دزن  يزیچ 

. تسین

نارگید رذع  شریذپ   15

. ُهَرْذُع ْلَْبقاَف  کَیلِإ  َرَذَتْعا  َو  كِراسی  یلِإ  َلَّوََحت  َُّمث  ِکنیمی  ْنَع  ٌلُجَر  کَمَتَش  ْنِإ 
. ریذپب ار  شرذع  دومن ، یهاوخرذع  وت  زا  دیدرگ و  تپچ  يوس  هب  سپس  داد و  مانشد  وت  هب  تتسار  فرط  زا  يدرم  رگا 

هدنب رب  ادخ  ّقح   16

َو ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدـلا  َْرمَأ  کیِفکی  ْنَأ  ِهِسْفَن  یلَع  َکل  َلَعَج  صالْخِِإب  ِکلذ  َْتلَعَف  اذِإَف  اًئیَـش  ِِهب  كِرْـشی  ُهُدـُبْعَت ال  کَّنِإَف  ِرَبکالا  ِهّللا  ُّقَح  اـّمَأَف 
. اْهنِم ُّبُِحت  ام  َکل  َظَفْحی 

هدهع رب  ادـخ  يدرک ، ار  راک  نیا  صالخا  يور  زا  نوچ  ینادـن و  شکیرـش  ار  يزیچ  یتسرپب و  ار  وا  هک  تسا  نیا  گرزب  دـنوادخ  ّقح 
. درادهگن تیارب  یهاوخب  وا  زا  هچنآ  دنک و  تیافک  ار  وت  ترخآ  ایند و  راک  هک  هتفرگ 

دنزرف رب  ردپ  ّقح   17

ُلْـصَأ كابَأ  َّنَأ  ْمَلْعاَف  ُکبِْجُعت  اّمِم  کِـسْفَن  یف  َتیَأَر  اـمْهَمَف  ْنکَت ، َْمل  ُهـالَْول  کَّنَأ  َو  ُهُعْرَف  کَّنَأ  َو  ُکلْـصَأ  ُهَّنَأ  َمَْلعَتَف  کـیبَأ  ُّقَح  اـّمَأ  َو 
. ِکلذ ِرْدَق  یلَع  ُهْرکْشا  َو  َهّللا  ِدَمْحا  َو  ِهیف  کیَلَع  ِۀَمْعِّنلا 

رد ینامز  ره  سپ  يدوبن ، وت  دوبن  وا  رگا  هک  ینادب  و  یتسه ، وا  هخاش  وت  تسوت و  هشیر  لصا و  وا  هک  ینادـب  دـیاب  ار  تردـپ  ّقح  اّما  و 
رازگب ساپس  ار  ادخ  و  دشابیم ، تردپ  وت ، یـشوخ  تمعن و  ساسا  اریز  يراد ] تردپ  زا   ] هک نادب  دمآ  تشوخ  هک  يدید  يزیچ  دوخ 

. نک رکش  هزادنا  نامه  هب  و 

زیچ ره  رب  ادخ  تعاط  مّدقت   18

. اهِّلک ِرُومُْالا  يَدی  َنَیب  ُهَتَعاط  ُهّللا  َبَجْوَأ  ْنَم  َۀَعاط  َو  ُهَتَعاط  َو  ِهّللا  َْرمَأ  اُومِّدَق 
. دیرادب مّدقم  زیچ  همه  رب  هدرک  بجاو  ادخ  ار  هک  ره  تعاط  ادخ و  تعاط 

دنزرف رب  ردام  ّقح   19

. اًدَحَأ ٌدَحَأ  ُمِعْطی  ام ال  اِهْبلَق  ِةَرَمَث  ْنِم  ْکتَمَعْطَأ  َو  ٌدَحَأ  ُلِمْحی  ُثیَح ال  ْکتَلَمَح  اهَّنَأ  َمَْلعَت  ْنَأَف  کِّمُأ  ُّقَحَف 
ِهیف اِمل  ًۀَـلِمَتُْحم  ًۀَِـلبُوم  ًۀَـحِرَف ، ِکلذـِب ، ًةَرِْـشبَتْسُم  اهِحِراوَج  ِعیمَج  َو  اهِرََـشب  َو  اهِْرعَـش  َو  اِهلْجِر  َو  اهِدـی  َو  اهِرََـصب  َو  اهِعْمَِـسب  ْکتَقَو  اهَّنَأ  َو 

َو كَوُسکَت  َو  یِه  َعوَُجت  َو  َعَبْـشَت  ْنأ  ْتیِـضَرَف  ِضْرالا  َیلِإ  ْکتَجَرْخَأ  َو  ِةَرْدـُْقلاُدی  ْکنَع  اْهتَعَفَد  یّتَح  اهُّمَغ  َو  اُهْلِقث  َو  اـهَُملَأ  َو  اـهُهوُرکَم 
َو ًءاوِح  َکل  اهُرْجِح  َو  ًءاعِو  َکل  اُهنَْطب  َناک  َو  اِهقَرَِأب  ِمْوَّنلِاب  كَذِّذَُـلت  َو  اهِـسُْؤِبب  کَمِّعَُنت  َو  یحْـضَت  َو  کَّلُِظت  َو  َأَـمْظَت  َو  کـیِوَْرت  َو  يْرعَت 
َو ِهّللا  ِنْوَِعب  ّالِإ  ِهیَلَع  ُرِدْقَت  َو ال  ِکلذ  ِرْدَق  یلَع  اهْرکْـشَتَف  کَنوُد ، َو  َکل  اهَدَْرب  َو  اْینُّدلا  َّرَح  ُرِـشاُبت  ًءاقِو ، َکل  اهُـسْفَن  َو  ًءاقِـس ، َکل  اهیْدـَث 
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. ِهِقیفَْوت
هب شلد  هویم  زا  و  دنکن ، لمح  هنوگ  نآ  ار  یـسک  يدحا  هک  هدرک  لمح  دوخ  مکـش  رد  ار  وت  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  تردام  ّقح  اّما  و 

يرادـهگن شیاضعا  همه  وم و  اـپ و  تسد و  مشچ و  شوگ و  اـب  ار  وت  هک  تسوا  و  دـناروخن ، يرگید  هب  نآ  زا  یـسک  هک  هدـیناروخ  وت 
تـسد هتـسناوت ]  ] ات هدرک  لّمحت  ار  یمغ  ینیگنـس و  درد و  يراوگان و  ره  هدوب و  بظاوم  نامداش و  باداش و  يراکادـف  نیدـب  هدرک و 

وا یـشاب و  ریـس  وت  هک  هدوب  شوخ  مه  زاب  هدـناشک و  نیمز  يور  هب  هدـناهر و  اـهنآ  زا  ار  وت  هدومن و  عفد  وت  زا  ار  تاـهورکم ]  ] تردـق
اب دشاب و  باتفآ  ریز  دوخ  درادـب و  هیاس  رد  ار  وت  دـنامب ، هنـشت  دوخ  دـنک و  باریـس  ار  وت  دـشاب ، هنهرب  وا  یـشوپ و  هماج  وت  و  هنـسرگ ،

وت و هاگشیاسآ  شنماد  هدوب و  وت  دوجو  فرظ  شمکش  دنک ، باوخ  هب  ار  وت  دوخ ، یباوخیب  اب  و  دناسر ، تمعن  هب  ار  وت  ندیـشک  یتخس 
. تسا هدیشچ  ار  راگزور  درس  مرگ و  وت ، باسح  هب  و  وت ، رطاخ  هب  وت و  يادف  شناج  وت و  بآ  کشم  شناتسپ 

. ادخ قیفوت  يرای و  هب  رگم  یناوتن  ار  نیا  ینادب و  ار  شردق  هزادنا  نیا  هب 

ملع هب  بیغرت   20

. ِجَجُّللا ِضْوَخ  َو  ِجَهُْملا  کْفَِسب  َْول  َو  ُهُوبَلََطل  ِْملِْعلا  ِبَلَط  یف  ام  ُساّنلا  ُمَْلعی  َْول 
. دشاب اهبادرگ  رد  نتفر  ورف  لد و  نوخ  نتخیر  اب  هچ  رگا  دنبلطیم  ار  نآ  تسا ، ياهدیاف  هچ  ملع  بلط  رد  هک  دننادب  مدرم  رگا 

ناحلاص سلاجم  شزرا   21

. ِلقَْعلا ِیف  ٌةَدایِز  ِءامَلُْعلا  ُبادآ  َو  ِحالَّصلا  َیلِإ  ٌۀیِعاد  َنیِحلاّصلا  ُِسلاجَم 
. تسا درخ  رد  ینوزف  نادنمشناد ، بادآ  تسا و  یگتسیاش  يوس  هب  هدننک  توعد  ناگتسیاش ، ياهسلجم 

دنیاعد تباجا  عنام  هک  یناهانگ   22

ِۀَـضوُْرفَملا ِتاوَلَّصلا  ُریخَأت  َو  ِۀـَباجِْالِاب ، ِقیدْـصَّتلا  كَْرت  َو  ِناوْخِإلا ، َعَم  ُقاـفِّنلا  َو  ِةَریرَّسلا ، ُْثبُخ  َو  ِۀـیِّنلا ، ُءوُس  َءاعُّدـلا : ُّدَُرت  یتَّلا  ُبُونُّذـلَأ 
. ِلْوَْقلا ِیف  ِشْحُْفلا  َو  ِءاذَْبلا  ُلامِْعتْسا  َو  ِۀَقَدَّصلا ، َو  ِرِّْبلِاب  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  َیلِإ  ِبُّرَقَّتلا  كَْرت  َو  اُهتاقْوَأ ، َبَهْذَت  یّتَح 

: زا دنترابع  دننکیم ، ّدر  ار  اعد  هک  یناهانگ 
، دب تین   1

، نطاب یکاپان   2
، ناردارب اب  قافن   3

، اعد تباجا  هب  داقتعا  مدع   4
، شدوخ تقو  زا  بجاو  ياهزامن  ریخأت   5

، هقدص ناسحا و  كرت  هلیسو  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  هب  بّرقت  كرت   6
. ینابزدب ییوگازسان و   7

یگنادواج ناکرات   23

يارـس دـنکیم  كرت  یناف و  يایند  يارب  دـنکیم  راک  هک  یـسک  زا  اتفگـش ! ِءاقَْبلا . َراد  كََرت  َو  ِءانَْفلا  ِرادـِل  َلِمَع  ْنَِمل  ِبَحَْعلا  َّلک  اًبَجَع 
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! ار ینادواج 

ماهّتا هجیتن   24

. ِهیف َسَیل  اِمب  ُهْوَمَر  ْمِهیف  اِمب  َساّنلا  یَمَر  ْنَم 
. دننک مهَّتم  تسین  وا  رد  هک  هچنآ  هب  ار  وا  دنک ، مهّتم  تساهنآ  رد  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  هک  ره 

فده هن  تسا ، هلیسو  ایند   25

. ِةَرِخِْالل اْینُّدلا  ِیف  اُوبِعَت  َْلب  اْینُّدِلل ، اْینُّدلا  ِیف  ِهّللا  ُءاِیلْوَأ  َبِعَت  ام 
. دنشکیم جنر  ترخآ  يارب  ایند  رد  هکلب  دنشکیمن ، جنر  ایند  يارب  ایند  رد  ادخ  يایلوا 

! مربیم هانپ  ادخ  هب   26

. انیدیَأ َتَْحت  ْنَِمل  ِۀیالِْولا  ِءوُس  َو  ِدَسَْحلا …  ِۀَبَلَغ  َو  ِبَضَْغلا  ِةَرْوَس  َو  ِصْرِْحلا  ِناجیَه  ْنِم  ِکب  ُذوُعَأ  ّینِإ  َّمُهّللَأ 
. نامناتسد ریز  يارب  دب  یتسرپرس  دسح … و  هبلغ  مشخ و  يدنت  صرح و  نایغط  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ !

ناقساف ناملاظ و  ناراکهانگ ، زا  زیهرپ   27

. ْمِِهتَحاس ْنِم  اوُدَعابَت  َو  ْمُهَتَْنِتف ، اوُرَذْحِإ  َنیقِساْفلا ، َةَرَواُجم  َو  َنیِملاّظلا  َۀَنوُعَم  َو  َنیصاْعلا ، َۀَبْحُص  َو  ْمکایِإ 
. دیزیهرپب ناقساف  اب  یکیدزن  نارگمتس و  يرای  ناراکهنگ و  اب  ینیشنمه  زا 

. دینیزگ يرود  ناشهاگرد  زا  دیشاب و  رذحرب  ناشیاههنتف  زا 

هللا ءایلوا  اب  تفلاخم  هجیتن   28

. ُبِهَْتَلت ران  یف  ِهّللا ، ِیلَو  ِْرمَأ  َنُود  ِهِْرمَِأب  َّدَبَتْسا  َو  ِهّللا ، ِنید  ِریَِغب  َناد  َو  ِهّللا  َءاِیلْوَأ  ََفلاخ  ْنَم  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
هب هن  دزرو ، دادبتـسا  شیوخ  يأر  هب  دیامن و  يوریپ  ار  يرگید  نید  ادـخ ، نید  زا  ریغ  هب  و  دـنک ، تفلاخم  ادـخ  يایلوا  اب  هک  ره  دـینادب 

. دتفارد نازورف  یشتآ  رد  ادخ ، ِیلو  نامرف 

ادخ برق  تردق و  هب  هّجوت   29

. ْکنِم ِِهبْرُِقل  ُْهنِم  یْحَتْسا  َو  کیَلَع  ِِهتَرْدُِقل  یلاعَت  َهّللا  ِفَخ 
. شاب هتشاد  ایح  مرش و  وا  زا  وت ، هب  شیکیدزن  رطاخ  هب  و  سرتب ، وت  رب  شتردق  رطاخ  هب  لاعتم  يادخ  زا 

یتسود هب  هّجوت  ینمشد و  زا  زیهرپ   30

 … کُعَْفنی ُهَّنَأ ال  َْتنَنَظ  ْنِإ  َو  دَحَأ  ِۀَقادِص  یف  َّنَدَهَْزت  َو ال  كُّرُضی ، ُهَّنَأ ال  َْتنَنَظ  ْنِإ  َو  اًدَحَأ  َّنیِداُعت  ال 
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نامگ دنچ  ره  نکن  كرت  ار  سک  چیه  یتسود  ًامتح  و  دناسرن ، نایز  وت  هب  وا  هک  ینک  نامگ  دنچ  ره  نکن ، ینمـشد  سک  چـیه  اب  ًامتح 
 … دناسرن وت  هب  يدوس  وا  هک  ینک 

ییاونش هویم  نیرتهب   31

. ُنَسَْحلا ُمالْکلا  ِعْمَّسلا  ُۀَهکاف  َو  ٌۀَهکاف  ءیَش  ِّلِکل 
. تسوکین مالک  ییاونش ، هویم  تسا و  ياهویم  يزیچ  ره  يارب 

توکس هدیاف   32

. َقَمحالا ِرَذْحاَف  ُّرُضَت ، ٌتالاح  ِلْوَْقِلل  َّنِإَف  ِتوکُّسلِاب ، ِمالْکلا  یَلَع  ْنِعَتْسا  َو  ِءاذَْبلا ، ُْضفَر  يذالا  ُّفک 
ناـیز هک  تسا  یتـالاح  نخـس ، يارب  اریز  هاوـخب ، کـمک  توکـس  زا  نتفگ  نخـس  رد  و  تـسا ، حـیبق  مـالک  كرت  رازآ ، زا  يریگوـلج 

. شاب رذحرب  قمحا  نخس  زا  نیاربانب  دنزیم ،

افو ییوگتسار و   33

. ُءافَْولا اهِمیتاوَخ  ُریَخ  َو  ُقْدِّصلا ، ِرُومُْالا  ِحیتافَم  ُریَخ 
. تسا يرادافو  نآ  ینایاپ  ِرهُم  نیرتهب  و  ییوگتسار ، اهراک ، شیاشگ  دیلک  نیرتهب 

تبیغ  34

. ِراّنلا ِبالک  ُمادِإ  اهَّنِإَف  َۀَبیْغلا  َو  كایِإ 
. تسا مّنهج  ياهگس  شروخ  هک  اریز  زیهرپب ، ندرک  تبیغ  زا 

میئل میرک و   35

. ِهْکلِِمب ُرِخَتْفی  ُمیئَّللا  َو  ِِهلْضَِفب ، ُجِهَْتبی  ُمیرْکلأ 
. تسا رختفم  شاییاراد  هب  تسپ  میئل و  تسا و  لاحشوخ  شیوخ  ششخب  هب  هدنشخب  میرک و 

ناسحا شاداپ   36

. ِرْضُْخلا ِبایِّثلا  َنِم  ُهّللا  ُهاسک  اًنِمُْؤم  اسک  ْنَم 
. دناشوپب یتشهب  زبس  ياههماج  زا  وا  هب  دنوادخ  دناشوپب ، ار  ینمؤم  هک  ره 

نمؤم قالخا   37

. ْمِهیَلَع ِمالَّسلِاب  ْمُهایِإ  ُهُؤاِدْتبِإ  َو  ِساّنلا ، ُفاْصنِإ  َو  ِعُّسَوَّتلا ، ِرْدَق  یَلَع  ُعُّسَوَّتلا  َو  ِراْتقِْالا ، ِرْدَق  یلَع  ُقاْفنِْالَأ  ِنِمْؤُْملا  ِقالخَأ  ْنِم 
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مدرم رب  مالس  نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ، هب  نداد  فاصنا  و  هعـسوت ، ردق  هب  شـشخب  رد  هعـسوت  و  یتسدگنت ، ردق  هب  قافنا  نمؤم ، قالخا  زا 
. تسا

تیفاع هرابرد   38

. ِِبئاصَْملا َنِم  ٌءیَش  ُُهبیصی  الَف  اْینُّدلا  ِیف  یفاعی  ْنَأ  ِلُجَّرِلل  ُهَرکََال  ّینِإ 
. دسرن وا  هب  یتبیصم  چیه  دشاب و  هتشاد  تیفاع  ایند  رد  هک  مدنسپیمن  یسک  يارب  نم 

سردوز باقع  باوث و   39

. یْغَْبلا ًَۀبوُقُع  ِّرَّشلا  ُعَرْسَأ  َو  ُِّرْبلا ، ًاباَوث  ِریَْخلا  َعَرْسَأ  َّنإ 
. دوش یمدآ  ریگنماد  يدب  ره  زا  رتدوز  يرگمتس ، تبوقع  و  دیسر ، دهاوخ  يریخ  راک  ره  زا  رتدوز  يراکوکین ، باوث  هک  یتسار  هب 

الب رپس  اعد ،  40

. اًماْربِإ َمِْربُأ  ْدَق  َو  َءالَْبلا  ُّدُرَیل  َءاعُّدلا  َّنِإ 
. ْلِْزنی َْمل  ام  َو  َلِزاّنلا  َءالَْبلا  ُعَفْدی  ُءاعُّدلَأ 

. ار یمتح  يالب  مه  نآ  دنادرگرب ، ار  الب  اعد ، هک  یتسار  هب 

. دنک عفد  هدشن  لزان  ار  هچنآ  هدش و  لزان  هک  ار  ییالب  اعد 

( مالسلا هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما 

( مالسلا هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

. دیدرگ ّدلوتم  هنیدم  رد  يرمق  يرجه  لاس 57  رفص  موس  ای  بجر ، هام  لّوا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  ترضح 
ماما رتخد  هللادبع » ّما   » هب فورعم  همطاف  شاهمّرکم ، ردام  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  نیـسحلا ، نب  یلع  ترـضح  شراوگرزب ، ردـپ 

. دشابیم یبتجم  نسح 
. تسا بوسنم  مشاه  ینب  هب  ردام  ردپ و  هیحان  زا  ترضح  نآ  ور ، نیا  زا 

هفیلخ کلملادبع  نب  ماشه  روتسد  هب  یگلاس ، رد 57  يرمق  يرجه  لاس 114  هّجحیذ  هبنشود 7  زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  تداهش 
. دشابیم عیقب  ناتسربق  رد  هنیدم  رد  شفیرش  رازم  داتفا و  قاّفتا  ّمس ، ندناروخ  هلیسو  هب  يوما ،

. دوب هتشذگ  شکرابم  ّنس  زا  زور  هد  هام و  شش  لاس و  هس  تقو  نآ  رد  هک  دشابیم  البرک  هعجاف  ریسا  لافطا  زا  یکی  ترضح  نآ 
رامـش هب  ناناملـسم  یملع  تالکـشم  ّلـح  عجرم  هتـسویپ  دوب و  فورعم  اوـقت  تلیـضف و  شناد و  ملع و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ترـضح 

. تفریم
. تّما يزاس  نوگرگد  فیاظو  هب  مادقا  يارب  دوب  ياهمّدقم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  دوجو 

زا ار  مالسا  ياههناشن  دوب  کیدزن  هک  فارحنا  جوم  ات  دندرک  ادف  ار  دوخ  ناج  هک  دنتخانـشیم  یناسک  دنزرف  ياههناشن  ار  وا  مدرم ، اریز 
. ددرگ فّقوتم  دربب  نایم 
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هب نآ  تیعقاو  اب  مالـسا  قیبطت  زا  دـننکیم ، تموکح  مالـسا  مان  هب  هک  یماـکح  هک  دـننادب  ناناملـسم  اـت  دـندش  یناـبرق  ور  نیا  زا  ناـنآ 
نامکاح نآ  دراد و  رارق  فرط  کی  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ّتنـس  ادـخ و  باـتک  میهاـفم  هک  دـنرود  ياهزادـنا 

. رگید فرط  رد  فرحنم 
دزاس راکشآ  ناناملسم  يارب  دنامهفب و  مدرم  هب  ار  مالسا  قیاقح  زا  نانآ  يرود  نامکاح و  فارحنا  ات  دش  نآ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

. تسا هتفای  قّقحت  يروما  نانچ  هک 
دنیوگیم وا  هب  تسیک ؟ صخش  نیا  هک  دسرپیم  دنکیم و  تراشا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  یتقو  يوما  راکبان  هفیلخ  کلملادبع  نب  ماشه 

. دنیوا نوتفم  هتفیش و  هفوک  مدرم  هک  تسا  یسک  وا 
. تسا قارع  ماما  صخش ، نیا 

وا زا  مالــسا  فراـعم  زا  باـب  ره  زا  دنتــساوخیم و  اوـتف  وا  زا  ناملــسم  نارازه  اهرهــش ، رگید  ناـسارخ و  قارع و  زا  ّجـح ، مسوـم  رد 
. دندیسرپیم

. دادیم ناشن  مدرم  ياههدوت  بولق  رد  ار  وا  عیسو  ذوفن  هزادنا  رما  نیا 
اب رایسب  ياهوگتفگ  دشیم و  حرطم  وا  رضحم  رد  راوشد  لئاسم  دندوب ، یملع  يرکف و  ياههزوح  هب  هتـسباو  هک  گرزب  ناهیقف  يوس  زا 

ترضح نآ  یلو  دنراداو ، یشوماخ  هب  ار  وا  مدرم  لباقم  رد  دنهد و  رارق  انگنت  رد  ار  ماما  ات  دنتساوخیم  خساپ  وا  زا  دمآیم ، لمع  هب  ماما 
. تشادیم او  باجعا  هب  ار  نانآ  دوخ  مکحم  ّلدتسم و  هدننکعناق و  ياهخساپ  اب 

. دمآیم رامش  هب  مّهم  یهاگیاپ  دوب  هدرک  تیبرت  هک  ثّدحم  دنمشناد و  اهدص  يارب  وا  یملع  هزوح 
راوـشد مرظن  رد  هک  هلئـسم  ره  : » دـیوگ ملـسم  نب  دّـمحم  و  درک ». تیاور  نم  يارب  ثیدـح  رازه  داـتفه  رفعجوـبا  : » دـیوگ یفعج  رباـج 

ار دوخ  نایعیش  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  مدرک ». لاؤس  وا  زا  ثیدح  رازه  یس  هک  ییاج  ات  مدیـسرپیم  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجوبا زا  دومنیم 
دننکیم و يرادـفرط  ام  زا  ییایریب  یتسد و  هداشگ  رـس  زا  هداشگ و  لد  تسد و  اب  یلع ، هعیـش  ام ، هعیـش  انامه  : » دـنکیم فصو  نینچ 

. دنتسه ام  نابیتشپ  دّحتم و  نید ، نتشادهاگن  هدنز  يارب 
. دنرذگیمن هزادنا  زا  دنشاب  دنسرخ  رگا  دننکیمن و  متس  دندرگ ، نیگمشخ  رگا 

. دنریگیم شیپ  تملاسم  قیرط  دشاب  فلاخم  نانآ  اب  هک  سک  ره  اب  دنراد و  تکرب  دشاب  نانآ  هیاسمه  هک  سک  نآ  يارب 
.« دنکیم ادخ  تعاطا  ام  هعیش  و 

روج يافلخ  و  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

: زا دنترابع  هک  دوب  رصاعم  هیماینب  يافلخ  زا  هفیلخ  جنپ  اب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
کلملادبع نب  دیلو   1

کلملادبع نب  نامیلس   2
زیزعلادبع نب  رمع   3
کلملادبع نب  دیزی   4

. کلملادبع نب  ماشه   5
رقاب ماما  يارب  هتسویپ  دنتـشادن و  دوخ  ناکاین  زا  یمک  تسد  یگماکدوخ  دادبتـسا و  يرگمتـس و  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  زج  نانآ  همه  و 

. دندومنیم مهارف  یتالکشم  مالسلا ) هیلع  )
نارود رد  ار  یمالسا  یملع  زکرم  کی  سیسأت  تامّدقم  دروآ و  دوجو  هب  یملع  یـشبنج  تیبرت ، میلعت و  قیرط  زا  وا  لاح ، نیع  رد  یلو 
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. دیسر لماک  هجیتن  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  شراوگرزب  دنزرف  نامز  رد  هک  درک  يزیریپ  دوخ  تماما 
یفخم و هویـش  هب  دـندربیم  رـس  هب  ناقفخ  راشف و  عاضوا  رد  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) رقاب ماما  داّجـس و  ماما  هژیو  هب  ام  نایاوشیپ  راـک  شور 

. دوشن علّطم  نانآ  ياهراک  زا  یسک  دشیم  بجوم  هک  ياهویش  دوب ، ینیمزریز 
. دشیم مهارف  اهنآ  ینادنز  دیعبت و  لیاسو  هجیتن ، رد  دومنیم  ینابصع  تخس  ار  افلخ  دشیم ، راکشآ  هک  یهاگ  یناهنپ ، ياهراک  نیمه 

دش مومسم  وا  يدایا  هلیسو  هب  دوب ، کلملادبع  نب  ماشه  تقو ، هفیلخ  بضغ  مشخ و  دروم  هتـسویپ  هک  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ماجنارس ،
. دیسر تداهش  هب  يرجه  لاس 114  رد  و 

. دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب ، ناتسربق  رد  شراوگرزب ، ردپ  ربق  رانک  راوگرزب ، نآ  هزانج 

( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  شناد  لضف و 

ّلح نمض  تخادرپ و  یمالـسا  ماکحا  هقف و  هژیو  هب  نید  فراعم  شخپ  رـشن و  هب  دوخ ، تماما  نارود  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقابدّمحم ماما 
نب رباج  ملاس و  نب  ماشه  ریصنوبا ، نیعا ، نب  ةرارز  ملـسم ، نبدّمحم  دننام : هاگآ  لضاف و  ینادرگاش  تیبرت  میلعت و  هب  یملع  تالکـشم 

. تشامگ تّمه  یلجع ، هیواعم  نب  دیُرب  نیعا و  نب  نارمح  دیزی و 
. دوب دوخ  رصع  رد  مشاه  ینب  ناگرزب  دمآ  رس  ترشاعم ، فالخا و  اوقت ، دهز و  تلیضف ، لضف و  رد  ترضح  نآ 
. دیدرگ اهشناد  هدنفاکش  ینعی  مولعلارقاب ؛ هب  بّقلم  هک  دوب  هدیچیپ  فانکا  فارطا و  نانچ  وا  شناد  مولع و  هزاوآ 

ار اهـشناد  فراعم و  ناهنپ  ياهجنگ  ياهزادـنا  هب  رقاب  دّـمحم  : » دـسیونیم وا  هرابرد  یمتیه  رجح  نبا  مان  هب  یّنـس  گرزب  ياملع  زا  یکی 
زا تسین و  هدیشوپ  تریس  دب  ای  تریصب  یب  رـصانع  رب  زج  هک  هدومن  نایب  ار  اهـشناد  فیاطل  اهتمکح و  ماکحا و  قیاقح  هتخاس ، راکـشآ 

یملع ياهتیصخش  زا  یکی  اطع  نب  هللادبع  دناهدناوخ ». شناد  مچرپ  هدنزورفارب  مولع و  عماج  شناد و  هدنفاکش  ار  يو  هک  تساج  نیمه 
رظن زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  دّمحم  لفحم  هزادنا  هب  یعمجم  لفحم و  چـیه  رد  ار  مالـسا  نادنمـشناد  زگره  نم  : » دـیوگیم ماما ، نامز 
ادـخ مالک  زا  هدومنیم و  دانتـسا  میرک  نآرق  تایآ  هب  بلغا  دوخ ، نانخـس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  مدـیدن ». کـچوک  ریقح و  یملع 

یفّرعم ار  عوضوم  نآ  هب  طوبرم  هیآ  اـت  تسا  نآرق  ياـجک  رد  هک  دیـسرپب  نم  زا  متفگ ، ار  یبلطم  ره  : » تسا هدومرف  هدروآیم و  دـهاش 
.« منک

يزادناریت هقباسم  ماما و 

مدرم رظن  رد  ار  ماما  هقباسم ، رد  وا  تسکش  هطساو  هب  ات  دناوخ  ارف  يزادناریت  هقباسم  هب  ار  رقاب  ماما  تفرگ  میمـصت  کلملادبع  نب  ماشه 
ياهناشن تشاداو  ار  نایرابرد  زا  ياهّدع  تفالخ ، رصق  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دورو  زا  شیپ  تهج  نیمه  هب  دهد ! هولج  کچوک  ریقح و 

. دندرگ يزادناریت  لوغشم  هدرک  بصن 
. تسشن یکدنا  دش و  سلجم  دراو  رقاب  ماما 

تقو ماهدـش و  ریپ  رگید  نم  دومرف : ترـضح  دـییامن ؟ تکرـش  يزادـناریت  هقباسم  رد  دـیلیام  ایآ  تفگ : درک و  ماما  هب  ور  ماشه  ناهگان 
. راد روذعم  ارم  تسا ، هتشذگ  میزادناریت 

ار يو  درک و  يراشفاپ  رارـصا و  تسا ، هتخاس  هجاوم  تسکـش  اب  ار  رقاب  ماـما  هدروآ و  تسد  هب  یبوخ  تصرف  درکیم  لاـیخ  هک  ماـشه 
. دهدب ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  نامک  ریت و  هک  درک  هراشا  هیما  ینب  ناگرزب  زا  یکی  هب  نامزمه  داد و  دنگوس 

نآ دز ! فدـه  ِبلق  هب  تسرد  ار  ریت  درک و  يریگهناشن  داهن و  ناـمک  هّلچ  رد  يریت  تفرگ و  ار  ناـمک  درب و  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
تباصا مود  ریت  هب  زین  موس  ریت  تفاکـش ! ار  نآ  تسـشن و  یلبق  ریت  هبوچ  رد  ریت  راب  نیا  درک و  اهر  تشاذـگ و  نامک  هب  ار  مود  ریت  هاـگ 
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تحت تّدـش  هب  ار  نارـضاح  زیگنا ، تفگـش  لـمع  نیا  ! دروخ یلبق  ِریت  هبوچ  هب  مادـک  ره  هک  دومن  باـترپ  ریت  ُهن  بیترت  نیمه  هب  درک و 
. تخیگنارب ار  همه  نیسحت  باجعا و  هداد ، رارق  ریثأت 

نیرفآ تفگ : رایتخا  یب  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  تخـس  دوب ، هدش  بآ  رب  شقن  شاهشقن  هدـمآرد و  بآ  زا  طلغ  شیاهباسح  هک  ماشه 
هب ياهظحل  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  هاگ  نآ  ماهدـش !؟ ریپ  یتفگیم  هنوگچ  یتسه ، مجع  برع و  نازادـناریت  دـمآ  رـس  وت  رفعجابا ! يا  وت  رب 

. تفر ورف  رکف 
مارتحا لیلجت و  هداعلا  قوف  داد و  ياج  دوخ  رانک  صوصخم  هاگیاج  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  شدنمورب  دنزرف  رقاب و  ماما  سپس 

. تسا مجع  برع و  رب  يرورس  هتسیاش  وت  دوجو  وترپ  زا  شیرق  تفگ : درک و  ماما  هب  ور  درک و 
راک نیا  هب  هنیدم  لها  هک  ینادیم  دومرف : ترـضح  ياهتفرگ ؟ ارف  ار  نآ  یتّدم  هچ  رد  تسا و  هداد  دای  وت  هب  یـسک  هچ  ار  يزادناریت  نیا 

ریزگان يدرک  رارـصا  وت  نوچ  زورما  مدرک ، اهر  ار  نآ  دـعب  یلو  مدوب  مرگرـس  راک  نیا  هب  یتّدـم  یناوج  مایا  رد  زین  نم  دـنراد ، تداـع 
. متفریذپ

َمْوْیلَأ  » هیآ رد  هک  ار  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  نادناخ ، ام  دومرف : ماما  دراد ؟ تراهم  يزادـناریت  رد  وت  دـننام  زین  رفعج  ایآ  تفگ : ماشه 
. دنامیمن یلاخ  يدارفا  نینچ  زا  نیمز  زگره  میربیم و  ثرا  هب  رگیدکی  زا  هدمآ  ْمکَنید » ْمَکل  ُْتلَمکأ 

قالخا یلاعت  تهج  رد  اهبرپ  يدومنهر  مادک  ره  هکار  هدیزگرب  ثیدح  لهچ  موصعم ، ماما  نآ  یتیبرت  یقالخا و  نانخس  نایم  رد  کنیا 
. مرادیم میدقت  مامُه  ِماما  نآ  ِبتکم  ِناگدنیوج  هب  تسادخ  هب  ِندش  کیدزن  و 

ثیدح لهچ 

هراشا

(: مالسلا هیلع   ) ُِرقاْبلا ُمامِْالا  َلاق 

ماجنا شوخ  ماجرفان و   1

. ِِهبَدِعَسَف َُهلانْدَق  ِةَرِخْالاِرُومُْأنِم  ْرمَِال  هِراک  َّبَُرلَو  ِِهب  یِقَشَو  ًالابَو  ِهیَلَع  َناک  َُهلان  اّمَلَف  َُهلان ، ْدَق  اْینُّدلا  ِرُومُأ  ْنِم  ْرمَأ  یلَع  صیرَح  َّبُرَلَف 
هک یسک  اسب  هچ  و  تسا ، هدیدرگ  وا  یتخبدب  یماجرفان و  ثعاب  هدیسر  نادب  نوچ  هتفای و  تسد  ایند  روما  زا  يرما  رب  یـصیرح  اسب  هچ 

. تسا هدیدرگ  دنمتداعس  نآ  هلیسو  هب  یلو  هدیسر ، نادب  هتشاد و  تهارک  ترخآ  روما  زا  يرما  يارب 

داهج نیرترب  تلیضف و  نیرتهب   2

. يوَْهلا ِةَدَهاجُمک  َداهِج  َو ال  ِداهِْجلاک ، َۀَلیضَف  ال 
. تسین سفن  ياوه  اب  هزرابم  نوچ  يداهج  و  تسین ، داهج  نوچ  یتلیضف 

گرزب تماقتسا   3

. ْعَزَْجت الَف  َتْمِمُذ  ْنِإ  َو  ْحَْرفَت  الَف  َتْحِدُم  ْنِإ  َو  ْبَضْغَت ، الَف  َْتبِّذک  ْنِإ  َو  ْنَُخت ، الَف  كُوناخ  ْنِإ  َو  ِْملْظَت  الَف  َتِْملُظ  ْنِإ  سْمَِخب : کیصوُأ 
تبیذکت رگا   3 نکم ، تنایخ  دـندرک ، تنایخ  وت  هب  رگا   2 نکم ، متس  يدش  عقاو  متـس  دروم  رگا   1 منکیم : شرافـس  زیچ  جنپ  هب  ار  وت 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 908 

http://www.ghaemiyeh.com


. نکم یبات  یب  دننک  تشهوکن  رگا  5 و  وشم ، داش  دننک ، تحدم  رگا   4 وشم ، نیگمشخ  دندرک ،

كاپ نخس  شریذپ   4

. اِهب ْلَمْعی  َْمل  ْنِإ  َو  اَهلاق  ْنَّمِم  َۀَبیَّطلا  َۀَِملْکلا  اوُذُخ 
. دنکن لمع  نادب  دوخ ، وا  هچرگا  دیریگب ، تفگ  هک  ره  زا  ار  هزیکاپ  بیط و  نخس 

ملع اب  ِملح  ییابیز   5

. ْملِِعب ْملِح  ْنِم  َنَسْحَأ  ءیَِشب  ٌءیَش  َبیشام 
. دشاب ملع  اب  ملح  زا  رتهب  هک  دزیماین  يزیچ  اب  يزیچ 

یناسنا عماج  ِلامک   6

. ِۀَشیعَْملا ُریدْقَت  َو  ِۀَِبئاّنلا  یَلَع  ُْربَّصلا  َو  ِنیّدلا  ِیف  ُهُقَفَّتلَأ  ِلامْکلا  ُّلک  ُلامْکلَأ 
. یناگدنز جرخ  يریگ  هزادنا  3 و  يراوگان ، تبیصم و  رب  ربص   2 نید ، رد  قیمع  مهف   1 تسا : زیچ  هس  رد  لامک  همه 

وکین تلصخ  هس   7

. کیَلَع َلِهُج  اذِإ  َُملَْحت  َو  کَعَطَق ، ْنَم  َلِصَت  َو  کَمَلَظ ، ْنَّمَع  َوُفْعَت  ْنَأ  ِةَرِخْالا : َو  اْینُّدلا  ِمِراکَم  ْنِم  ٌۀَثالَث 
3 تسا ، هدیرب  وت  زا  هک  یسک  هب  يدنویپب   2 تسا ، هدرک  متس  وت  هب  هک  یسک  زا  ینک  تشذگ   1 تسا : ترخآ  ایند و  مراکم  زا  زیچ  هس 

. دوش دروخرب  ینادان  هب  وت  اب  هک  یتقو  رد  يزرو  يرابدرب  و 

اعد رد  رارصا   8

. ُهَْدنِع ام  َبَلْطی  َو  َلَأْسی  ْنَأ  ُّبِحی  ُهُرکِذ  َّلَج  َهّللا  َّنِإ  ِهِسْفَِنل ، ِکلذ  َّبَحَأ  َو  َِۀلَأْسَْملا  ِیف  ضَْعب  یلَع  ْمِهِضَْعب  ِساّنلا  َحاْحلِإ  َهِرک  َهّللا  َّنِإ 
هک دنوادخ  انامه  دراد ، تسود  شدوخ  زا  لاؤس  رد  ار  رارـصا  یلو  دـنزرو ، رارـصا  رگیدـکی  زا  شهاوخ  رد  مدرم  هک  دـیآ  دـب  ار  ادـخ 

. ددرگ بلط  تسوا  دزن  هچنآ  دوش و  لاؤس  وا  زا  هک  دراد  تسود  تسا  گرزب  شدای 

دباع رب  ملاع  تلیضف   9

. ِدباع َْفلَأ  َنیْعبَس  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهِْملِِعب  ُعَفَْتنی  ٌِملاع 
. تسا رتهب  دباع  رازه  داتفه  زا  دوش ، هدافتسا  شملع  زا  هک  يدنمشناد 

ملاع تلصخ  ود   10

. ُهَنوُد ْنَِمل  اًرِّقَُحم  َو ال  ُهَقْوَف  ْنَِمل  اًدِساح  َنوکی  یّتَح ال  اًِملاع  ُْدبَْعلا  ُنوکی  ال 
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. درامشن راوخ  ار  دوخ  تسد  ریز  دربن و  دسح  دوخ  تسد  الاب  هب  هک  نیا  ات  دشابن  ملاع  ياهدنب  چیه 

شاداپ هس   11

. ِهِرْمُع یف  َدیز  ِِهلْهَِأب  ُهُِّرب  َنُسَح  ْنَم  َو  ِِهقْزِر ، یف  َدیز  ُُهتِین  ْتَنُسَح  ْنَم  َو  ُُهلَمَع ، اکَز  ُُهناِسل  َقَدَص  ْنَم 
هب دـنکیم  یکین  شلها  اب  هک  ره  و  تسا ، نوزف  شایزور  تسا  تین  شوخ  هک  ره  و  تسا ، كاـپ  شرادرک  تسا  تسار  شناـبز  هک  ره 

. دوش هدوزفا  شرمع 

تلاسک زا  زیهرپ   12

. ٍّقَح یلَع  ِْربْصی  َْمل  َرِجَض  ْنَم  َو  اقَح  ِّدَؤی  َْمل  َلِسک  ْنَم  ٍّرَش ، ِّلک  ُحاتْفِم  امُهَّنِإَف  َرْجَّضلا  َو  َلَسْکلا  َو  كایِإ 
ابیکش ّقح  رب  دوش  لدگنت  هک  ره  و  دزادرپن ، ار  یّقح  دزرو  تلاسک  هک  ره  دنشاب ، يدب  ره  دیلک  ود  نیا  هک  زیهرپب  یلدگنت  تلاسک و  زا 

. دَُوبَن

تمایق زور  رد  ترسح  نیرتدب   13

. ِهِریَغ یلِإ  ُهََفلاخ  َُّمث  ًالْدَع  َفَصَو  ٌْدبَع  ِۀَمیِْقلا  َمْوی  ًةَرْسَح  ِساّنلا  َّدَشَأ  َّنِإ 
. دنک لمع  ار  نآ  فالخ  شدوخ  دنک و  فصو  ار  یلدع  هک  تسا  ياهدنب  تمایق ، زور  رد  مدرم  نیرتترسح  رپ 

محر هلص  جیاتن   14

. ِلَجالا ِیف  ُءیِْسُنت  َو  َباسِْحلا  ُرِّسُیت  َو  يْولَْبلا  ُعَفْدَت  َو  َلاْومالایمُنت  َو  َلامْعالا  یکَُزت  ِماحْرالا  ُۀَلِص 
. دزادنا ریخأت  هب  ار  لجا  دنک و  ناسآ  ار  باسح  دنادرگب و  ار  الب  دیازفیب و  ار  لاوما  دنادرگ و  هزیکاپ  ار  لامعا  ماحرا ، هلص 

نارگید اب  يراتفگ  وکین   15

. ْمَکل َلاقی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  ام  َنَسْحَأ  ِساّنِلل  اُولُوق 
. دنیوگب امش  هب  دیهاوخ  هک  يزیچ  نآ  زا  رتهب  دییوگب  مدرم  هب 

یهلا هیده   16

. َضیرَْملا ُبیبَّطلا  یِمْحی  امک  اْینُّدلا  ِنَع  ِهیمْحی  َو  ِۀیِدَْهلِاب  ُهَلْهَأ  ُِبئاْغلا  ُدَّهَعَتی  امک  ِءالَْبلِاب  َنِمْؤُْملا  ُهَْدبَع  ُدَّهَعَتی  َهّللا  َّنِإ 
ایند زا  ار  وا  و  دتـسرفب ، هیدـه  دوخ  هداوناخ  يارب  ياهدرک  رفـس  هک  نانچ  دـهد ، رارق  فطل  دروم  الب  اب  ار  شنمؤم  هدـنب  دـنوادخ  اـنامه 

. دهد زیهرپ  ار  ضیرم  بیبط  هک  نانچ  دهد ، زیهرپ 

تناما يادا  ییوگتسار و   17
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ِهیَلَع ِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِیلَع  َِلتاق  َّنَأ  ْوَلَف  اًرِجاف ، َْوأ  َناک  اَرب  اهیَلَع  ْمکَنَمَْتئا  ِنَم  یلِإ  ِۀَنامالا  ِءادَأ  َو  ِثیدَْـحلا  ِقْدِـص  َو  ِداهَتْجِْالا  َو  ِعَرَْولِاب  ْمکیَلَع 
. ِهَیلِإ اُهتیَّدََال  ۀَنامَأ  یلَع  ینَنَمَْتئِإ  ُمالَّسلا 

. دبای دشاب  کین  هتسناد ، نآ  رب  نیما  ار  امش  هک  یسک  هب  تناما  تخادرپ  ییوگتسار و  ششوک و  ییاسراپ و  داب  امش  رب 
. دنادرگ مهاوخرب  وا  هب  ار  نآ  هنیآ  ره  درپس ، یتناما  نم  هب  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  لتاق  رگا  و 

ناتهب تبیغ و  فیرعت   18

. ِهیف َسَیل  ام  کیخَأ  یف  َلوُقَت  ْنَأ  َناتُْهْبلا  َّنَأ  َو  ِهیَلَع ، ُهّللا  ُهَرَتَس  ام  کیخَأ  یف  َلوُقَت  ْنَأ  ِۀَبیْغلا  َنِم 
. تسا هتشاد  روتسم  هدیشوپ و  وا  رب  دنوادخ  هک  ییوگب  ار  يزیچ  تردارب  هرابرد  هک  تسا  نآ  تبیغ 

. يدنبب وا  هب  تسین  تردارب  رد  هک  ار  یبیع  هک  تسا  نآ  ناتهب  و 

تسادخ ضوغبم  وگمانشد ،  19

. َشِّحَفَتُملا َشِحاْفلا  ُضِْغبی  َهّللا  َّنِإ 
. دراد نمشد  ار  وربآیب  يوگمانشد  دنوادخ ،

عضاوت ياههناشن   20

. اقُِحم َْتنک  ْنِإ  َو  َءارِْملا  كُْرتَت  ْنَأ  َو  َتیَقل  ْنَم  یلَع  َمِّلَُست  ْنَأ  َو  ِِهفَرَش ، َنُود  ِسِلْجملِاب  اضِّرلَأ  ُعُضاوَّتلَأ 
مالـس يدیـسر  سک  ره  هب  هک  نیا  و  دشاب ، یـضار  تسوا  نأش  زا  رتورف  هک  اجنآ  رد  نتـسشن  هب  یمدآ )  ) هک تسا  نآ  ینتورف  عضاوت و 

. یشاب ّقح  رب  هچرگ  یهناو  ار  لادج  و  ینک ،

تدابع نیرتهب  ینمادکاپ ،  21

. ِجْرَْفلا َو  ِنْطَْبلا  ُۀَّفِع  ِةَدابِْعلا  ُلَْضفَأ 
. تسا توهش  مکش و  تّفع  تدابع ، نیرتالاب 

یعقاو هعیش  هناشن   22

. ُهَعاطَأ َو  َهّللا  یَقَّتا  ِنَم  ّالِإ  اُنتَعیش  ام 
. دََرب نامرف  ار  ادخ  دشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  هک  نآ  رگم  تسین ، ام  هعیش 

تسادخ نتخانشن  هانگ ، هشیر   23

. ُهاصَع ْنَم  َهّللا  َفَرَع  ام 
. دنک شاینامرفان  هک  نآ  هتخانشن  ار  ادخ 
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یهلا قولخم  نیرتهب  لقع ،  24

. َلَْبقَأَف ِْلْبقَأ  َُهل : َلاق  َُّمث  ُهَقَْطنَتْسا  َلْقَْعلا  ُهّللا  َقَلَخ  اَّمل 
َو ُُرمآ  كایِإ  ّینِإ  امَأ  ُّبِحُأ ، ْنَمیف  ّالِإ  ُکْتلَمکَأ  َو ال  ْکنِم  َیلِإ  ُّبَحَأ  َوُه  اًْقلَخ  ُْتقَلَخ  ام  یلالَج  َو  یتَّزِع  َو  َلاـق : َُّمث  ََربْدَأَـف  ِْربْدَأ  َُهل  َلاـق  َُّمث 

. ُبیثُأ كایِإ  َو  ُِبقاعُأ  كایِإ  َو  یْهنَأ  كایِإ 
. دمآ شیپ  يآ ! شیپ  تفگ : وا  هب  درک ، یسرپزاب  وا  زا  دیرفآ  ار  لقع  دنوادخ ، نوچ 

. درگزاب تفگ :
. تشگزاب

. مدیرفاین دشاب  رتبوبحم  مشیپ  هب  وت  زا  هک  ار  یقولخم  دنگوس ، ملالج  تّزع و  هب  دومرف :
. مداد لماک  روط  هب  مراد  ناشتسود  هک  یناسک  هب  اهنت  ار  وت  و 

. تسوت هّجوتم  مشاداپ  رفیک و  یهن و  رما و  انامه 

لقع ساسا  رب   25

. اْینُّدلا ِیف  ِلوُقُْعلا  َنِم  ْمُهاتآ  ام  ِرْدَق  یلَع  ِۀَمیِْقلا  َمْوی  ِباسِْحلا  ِیف  َدابِْعلا  ُهّللا  ُّقادی  امَّنِإ 
. دنکیم ینیب  کیراب  ّتقد و  تسا ، هداد  اهنآ  هب  ایند  رد  هک  یلقع  هزادنا  هب  شناگدنب ، باسح  رد  تمایق  زور  رد  دنوادخ 

مّلعتم مّلعم و  ِدزم   26

ُهوُمکَمَّلَع اـمک  ْمکَناوْـخِإ  ُهوُـمِّلَع  َو  ِْملِْعلا  ِۀَـلَمَح  ْنِم  َْملِْعلا  اوُـمَّلَعَتَف  ِهیَلَع ، ُلْـضَْفلا  َُهل  َو  ِمِّلَعَتُْملا  ِرْجَأ  ُلـْثِم  ٌرْجَأ  َُهل  ْمْکنِم  َْملِْعلا  ُمِّلَعی  يذَّلا  َّنِإ 
. ُءامَلُْعلا

. رتشیب مه  وا  زا  تسوجشناد و  دزم  رادقم  هب  وا  دزم  دزومآ  ملع  يرگید  هب  امش  زا  هک  نآ 
. دنتخومآ امش  هب  نادنمشناد  هک  نانچ  دیزومایب ، دوخ  ینید  ناردارب  هب  ار  نآ  دیریگ و  ارف  شناد  نادنمشناد  زا 

شناد یب  هدنهد  اوتف  ِهانگ   27

. ُهاْیتُِفب َلِمَع  ْنَم  ُرْزِو  ُهَقَِحل  َو  ِباذَْعلا  ُۀِکئالَم  َو  ِۀَمْحَّرلا  ُۀِکئالَم  ُْهتَنََعل  يًدُه  َو ال  ْملِع  ِریَِغب  َساّنلا  یَْتفَأ  ْنَم 
لمع شیاوتف  هب  هک  نآ  هانگ  دننک و  تنعل  ار  وا  باذـع  ناگتـشرف  تمحر و  ناگتـشرف  دـهد ، اوتف  مدرم  هب  تیادـه  ملع و  نودـب  هک  ره 

. دوش شریگنماد  دنک 

یخزود ناملاع   28

ّالِإ ُُحلْصَتال  َۀَسائِّرلا  َّنِإ  ِراّنلا  َنِم  ُهَدَعْقَم  ْأَّوَبَتْیلَف  ِهَیلِإ  ِساّنلا  َهوُجُو  ِِهب  َفِرْصی  َْوأ  َءاهَفُّسلا  ِِهب  يِرامی  َْوأ  َءامَلُْعلا ، ِِهب  یِهابِیل  َْملِْعلا  َبَلَط  ْنَم 
. اِهلْهَِال

نتسشن ياج  ار  خزود  شتآ  دیاب  دنک ، دوخ  هّجوتم  ار  مدرم  ای  دزیتسب  اهفس  اب  ای  دلابب  املع  رب  هک  نآ  يارب  دیوج  ار  شناد  ملع و  هک  ره 
. تسین هتسیاش  شلها  يارب  زج  تسایر  انامه  دریگ ؛ دوخ 
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یمّنهج نانوگنرس   29

. ِهِریَغ یلِإ  ُهوَُفلاخ  َُّمث  ْمِِهتَنِْسلَِأب  ًالْدَع  اوُفَصَو  ٌمْوَق  ْمُه  َلاق : َنُواْغلا » َو  ْمُه  اهیف  اُوبْکبکَف   » َّلَجَوَّزَع ِهّللا  ِلْوَق  یف 
هک دنـشاب  یهورگ  ناشیا  دومرف : دندرگ ،». نوگنرـس  خزود  رد  ناهارمگ  اهنیا و  : » ینعی َنُواْغلا ؛» َو  ْمُه  اهیف  اُوبْکبکَف   » هفیرـش هیآ  هرابرد 

! دنزرو تفلاخم  نآ  اب  لمع  رد  اّما  دنیاتسب ، نابز  هب  ار  تلادع 

دیریگن هاگهیکت  ار  ادخ  ریغ   30

. ُنآرُْقلا ُهَتَْبثَأ  ام  ّالِإ  ٌعِطَْقنُم  ۀَْهبُشَو  ۀَعِْدب  َو  ۀَجیلَوَو  َۀبارَقَو  بَسَنَو  بَبَس  َّلک  َّنِإَف  َنینِمُْؤم  اُونوکَت  الَف  ًۀَجیلَو  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذِخَّتَت  ال 
زار و مرحم  یـشیوخ و  دنویپ و  هلیـسو و  ره  اریز  دیتسین ، نمؤم  تروص  نآ  رد  هک  دیریگم  زار  مرحم  هاگهیکت و  دوخ  يارب  ار  ادـخ  ریغ 

.[ تسا حلاص  لمع  نامیا و  نآ  و  . ] تسا هدرک  تابثا  نآرق ، هک  ار  هچنآ  زج  تسا  رثایب  هدیرب و  ادخ ، دزن  یتهبش ، تعدب و  هنوگ  ره 

اسراپ ِهیقف  ياههناشن   31

(. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِیبَّنلا ِۀَّنُِسب  کِّسَمَتُْملَأ  ِةَرِخْالا  ِیف  ُبِغاّرلَأ  اْینُّدلا ، ِیف  ُدِهاّزلَأ  ِهیقْفلا  َّقَح  َهیقَْفلا  َّنِإ 
. تسا ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ّتنس  هب  هدننز  گنچ  ترخآ و  هب  لیام  ایند ، رد  دهاز  یقیقح ، هیقف 

شحف نودب  یخوش   32

. ثَفَر ِالب  ِۀَعامَْجلا  ِیف  َبِعالُْملا  ُّبِحی  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِإ 
. دشابن نایم  رد  یشحف  هک  یتروص  رد  دراد ، تسود  دنک  یگزمشوخ  یخوش و  یعمج  نایم  هک  ار  سک  نآ  ّلجَوّزع  يادخ 

تلصخ هس  ِسردوز  باذع   33

. اِهب َهّللا  ُزِرابی  َُۀبِذاْکلا  ُنیمیلا  َو  ِمِحَّرلا  ُۀَعیطَق  َو  یْغَْبلَأ ، َّنَُهلاب : َو  يری  یّتَح  اًَدبَأ  َّنُُهبِحاص  ُتوُمی  لاصِخ ال  ُثالَث 
. تسادخ اب  دربن  هک  غورد  مسق  ندیرب و  ناشیوخ  زا  يراکمتس و  دنیب : ار  ناشلابو  ات  دریمن  ناشبکترم  هک  تسا  تلصخ  هس 

ادخ ِبولطم   34

. ُهَْدنِع اّمِم  َبَلْطی  َو  َلَأْسی  ْنَأ  ْنِم  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  َْدنِع  ُلَْضفَأ  ءیَش  ْنِم  ام 
. دوش هتساوخ  تسوا  دزن  هچنآ  زا  دوش و  تساوخرد  وا  زا  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  ّلَجوَّزع  دنوادخ  دزن  يزیچ 

اعد رد  يراشفاپ   35

. َُهل اهاضَق  ّالِإ  ِِهتَجاح  یف  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  یَلَع  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  ُِّحلی  ِهّللا ال  َو 
. دروآرب ار  شتجاح  هک  نیا  زج  دنکن ، ّلجوّزع  يادخ  هاگرد  هب  رارصا  يراشفاپ و  اعد  رد  ياهدنب  چیه  دنگوس  ادخ  هب 
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رحس رد  ندرک  اعد   36

ُباْوبَأ اهیف  ُحَـتُْفت  ٌۀَـعاس  اـهَّنِإَف  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  یلِإ  ِرَحَّسلا  ِیف  ِءاعُّدـلِاب  ْمکیَلَعَف  ءاّـعَد  دـْبَع  َّلـک  َنینِمْؤُْملا  ِهِداـبِع  ْنِم  ُّبِحی  َّلَـجَوَّزَع  َهّللا  َّنِإ 
. ُماظِْعلا ُِجئاوَْحلا  اَهیف  یضُْقت  َو  ُقازْرالا ، اَهیف  ُمَسُْقت  َو  ِءامَّسلا ،

ات رحـس  ماگنه  رد  اعد  داب  امـش  رب  سپ  دنک ، اعد  رایـسب  هک  دراد  تسود  ار  ياهدنب  نآ  شنمؤم  ناگدنب  نایم  زا  ّلجوّزع  دـنوادخ  انامه 
گرزب ياـهتجاح  ددرگ و  میـسقت  نآ  رد  اـهیزور  ددرگزاـب و  ماـگنه  نآ  رد  نامـسآ  ياـهرد  هک  تسا  یتعاـس  نآ  اریز  باـتفآ ، عولط 

. دوش هدروآرب 

نارگید يارب  اعد   37

. ِبیَْغلا ِرْهَِظب  ِهیخَِال  ِءْرَْملا  ُءاعُد  ًَۀباجِإ  ُعَرْسَأ  َو  ًةَوْعَد  کَشْوَأ 
. وا ِرس  تشپ  رد  تسا  ینید  ردارب  يارب  اعد  دسریم ، تباجا  هب  رتدوز  دوریم و  نآ  تباجا  دیما  رتشیب  هک  ییاعد 

دنیرگیمن هک  ییاهمشچ   38

. ِهّللا ِمِراحَم  ْنَع  ْتَّضُغ  ِنیَع  َو  ِهّللا ، ِهیْشَخ  ْنِم  ْتَضاف  نیَع  َو  ِهّللا  ِلیبَس  یف  ْتَرِهَس  نیَع  ثالَث : ُریَغ  ِۀمیِْقلا  َمْوی  ٌۀیکاب  نیَع  ُّلک 
نایرگ ادخ  سرت  زا  هک  یمـشچ   2 دشاب ، رادیب  ار  بش  ادـخ  هار  رد  هک  یمـشچ   1 مشچ : هس  زج  تسا ، نایرگ  تماـیق  زور  یمـشچ  ره 

. دوش هتسب  یهلا  تامّرحم  زا  هک  یمشچ  3 و  دوش ،

مشیربا مرک  نوچمه  صیرح   39

. امَغ َتوُمَت  یّتَح  ِجوُرُْخلا  َنِم  اَهل  َدَْعبَأ  َناک  اَفل  اهِسْفَن  یلَع  ِّزَْقلا  َنِم  ْتَدادْزا  امَّلک  ِّزَْقلا ، َِةدُود  ُلَثَم  اْینُّدلا  یَلَع  ِصیرَْحلا  ُلَثَم 
ات ددرگیم ، رت  هتـسب  رترود و  شندش  نوریب  هار  دچیپیم  دوخ  رب  مشیربا  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  مشیربا  مرک  دننام  ایند ، هب  صیرح  صخش 

. دریمب هودنا  مغ و  زا  هک  نیا 

ینابز ود  ییور و  ود   40

. َُهلَذَخ ِیُلْتبِانِإ  َو  ُهَدَسَح  یِطْعُأ  ْنِإ  اًِبئاغ ، ُُهلکْأی  َو  اًدِهاش  ُهاخَأ  يرْطی  ِنیَناِسلاذ ، َو  ِنیَهْجَواذ  ُنوکی  ٌْدبَع  ُْدبَْعلا  َْسِئب 
اراد رگا  دروخب ! ار  وا  رـس ، تشپ  رد  و  دنک ، شیاتـس  ار  وا  شردارب  ِروضح  رد  دشاب ، نابز  ود  ور و  ود  هک  ياهدنب  نآ  تسا  ياهدنب  دـب 

. درادرب وا  يرای  زا  تسد  دوش ، راتفرگ  رگا  درب و  دسح  وا  رب  دوش 

( مالسلا هیلع   ) قداص رفعج  ماما 

( مالسلا هیلع   ) قداص رفعج  ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

. دیدرگ ّدلوتم  هنیدم  رد  يرمق  يرجه  لاس 83  لّوالا  عیبر  زور 17  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
. دشابیم رکب  یبا  نب  دّمحم  نب  مساق  رتخد  هورف ، ّما  شدنمجرا  ردام  و  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  ترضح ، نآ  یمارگ  ردپ 
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. دشابیم هّللادبعوبا  شاهینک  قداص و  شفورعم  بقلو  رفعج  شفیرش  مان 
هلیسو هب  یساّبع ، رگمتس  هفیلخ  یقیناود ، روصنم  روتـسد  هب  یگلاس ، رد 65  يرمق ، يرجه  لاس 148  لاّوش  رد 25  ترضح  نآ  تداهش 

. تسا عیقب  ناتسربق  رد  شنفد  ّلحم  و  داتفا ، قاّفتا  هنیدم  رهش  رد  دندناروخ ، راوگرزب  نآ  هب  هک  یّمس 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  همانرب 

ار شیوخ  شخبرمث  يرکف و  هزوح  زاغآ و  هناشوک  تخـس  یملع  یعاسم  اب  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما 
یگرزب یملعهریخذ  دنمـشناد ، ینادرگاش  تیبرت  اب  و  درک ، حاتتفا  تّما ، فوفـص  رد  دـندمآ ، نوریب  نآ  زا  نارکفتم  اهقف و  ناـگرزب  هک 

. تشاذگ ياجرب  تّما  يارب 
ره هک  نانآ  ریغ  نیعا و  نب  ةرارز  ملـسم و  نب  دّمحم  قاّطلا و  نمؤم  مکح و  نب  ماشه  زا : دنترابع  راوگرزب  نآ  یمان  نادرگاش  زا  یـضعب 

. دنترضح نآ  بتکم  ناگدش  تیبرت  زا  یناشخرد  ياههرهچ  کی 
رد شترهـش  دـنتفگیم و  اهزیچ  وا  ملع  زا  مدرم  تفرگ و  ربرد  ار  یمالـسا  قطانم  رـسارس  هک  تفای  شرتسگ  ناـس  نآ  وا  یملع  تکرح 

. دوب هدیچیپ  اهرهش  همه 
مدرم يارب  تفاکـش و  نیمز  يور  رد  ار  تمکح  شناد و  ياههمـشچ  قداص  ماما  : » دـیوگ مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  دروم  رد  ظـحاج 

شرتسگ زا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  فده  دیدرگ ». راشرـس  يو  شناد  زا  ناهج  دوبن و  دوهعم  وا  زا  شیپ  هک  دوشگ  شناد  زا  ییاهرد 
هدننک و هارمگ  ياهههبش  زیمآرفک و  جاوما  ربارب  رد  یگداتـسیا  زین  مالـسا و  بتکم  هب  هدیقع  تیوقت  تّما و  لهج  هراچ  یگنهرف ، همانرب 

. دوب تموکح  فارحنا  زا  یشان  تالکشم  ّلح 
، نآ یتدـیقع  تافارحنا  هک  دوب  نایـساّبع  نایوما و  دـهع  یـسایس  عاضوا  دـساف  هتخانـشان و  جاوما  اب  هلباقم  یفرط  زا  ترـضح  نآ  شالت 

ثیدح نالعاج  ناقیدنز و  تالُغ و  هلمج  زا  كانرطخ  ياههورگ  ندمآ  دیدپ  يدنه و  یسراف و  ینانوی و  ياهباتک  همجرت  ِلولعم  رتشیب 
. دندوب هدروآ  دوجو  هب  ار  فارحنا  دشر  دعاسم  ياههنیمز  هک  دوب  هّفوصتم  يأر و  لها  و 

ّتلم يارب  ار  ناشراکفا  ّطخ  درک و  هثحابم  هرجاشم و  همه  اب  یملع ، حطس  رد  درک و  یگداتسیا  اهنآ  یمامت  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ار یملع  یهاگآ  تخاس و  رشتنم  ار  تعیرش  ماکحا  یتدیقع و  میهافم  ریذپان ، یگتسخ  ياهـشالت  اب  رگید ، فرط  زا  دومن و  اشفا  مالـسا 

. تخاس زّهجم  ناناملسم  شزومآ  روظنم  هب  ار  نادنمشناد  میظع  ياههدوت  دنکارپ و 
اجنآ هب  کیدزن  رود و  زا  هتـسد  هتـسد  مدرم  داد و  رارق  شیوخ  سیردـت  ّلـحم  هنیدـم  رد  ار  ربماـیپ  دجـسم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 

. دندومنیم تفایرد  ار  مزال  باوج  حرطم و  ار  دوخ  نوگانوگ  تالاؤس  دنتفاتشیم و 
هنییع و نبا  يروث و  نایفـس  ینابیـش و  نسح  نب  دّمحم  هفینحوبا و  سنا و  نب  کلام  راوگرزب ، نآ  رـضحم  زا  ناگدننک  هدافتـسا  هلمج  زا 

. دندوب نارگید  حیرج و  کلملادبع  جاّجح و  نب  ۀبعش  یناتسجس و  بویا  دیعس و  نب  ییحی 
دننک و يراددوخ  وا  اب  يراکمه  دتـس و  داد و  زا  دنربن و  هانپ  فرحنم  مکاح  هب  هک  داد  نامرف  دوخ  ناوریپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

ماجنا هک  یلمع  ره  رد  دـنیامن و  تیاـعر  ار  هیقت  دـننک و  لـمع  هناـیفخم  راـک ، ره  رد  هک  درکیم  شرافـس  دوخ  ناتـسود  باحـصا و  هب 
. دنوشن نآ  هّجوتم  ناشنافلاخم  نانمشد و  هک  دنشاب  هتشاد  لماک  هّجوت  دنهدیم 

نابیتشپ دوب ، هدرک  نایوما  تلود  ّدض  رب  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  هک  یشروش  رد  ات  تشادیم  نآ  رب  ار  مدرم  ترضح  نآ 
. دنشاب دیز 

نارای زا  کی  ره  هداوناخ  هب  دوخ  لام  زا  داد و  تسد  وا  هب  قیمع  یهودـنا  دـش و  تحاران  رایـسب  دیـسر  وا  هب  دـیز  لتق  ربخ  هک  یماـگنه 
. داد رانید  رازه  دندوب  هدید  بیسآ  هعقاو  نآ  رد  وا  اب  هک  دیز 
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ار مدرم  تسیرگب و  تخـس  تفرگ و  ارف  هودـنا  نزح و  ار  ماـما  دروـخ ، تسکـش  مالـسلا ) هیلع   ) نـسحلا ینب  شبنج  هـک  یماـگنه  زین  و 
. تسناد شبنج  نآ  ربارب  رد  یهاتوک  لوئسم 

يزاس نوگرگد  شقن  هک  درک  لوکوم  یتقو  هب  ار  راک  نیا  دومرف و  يراددوخ  تموکح  نتفرگ  تسد  رد  زا  ترـضح  نآ  لاـح ، نیا  اـب 
دوب هدروآ  دوجو  هب  یعامتجا  یـسایس و  تیعقاو  هک  ار  ینوگانوگ  ياهفارحنا  دراذـگ و  ریثأت  تّما  راکفا  يارجم  رد  دـنک و  اـفیا  ار  تّما 

هک ار  یتموکح  دنناوتب  هک  دنیآرد  یحطس  رد  ات  دزاس  هدامآ  ار  تّما  دوش و  انب  دیدجت  رادهدهع  تّما  لخاد  رد  هاگ  نآ  دیامن ، حیحصت 
. دنهد لیکشت  دنهاوخیم ، دوخ 

نارگید هاگن  رد  قداص  ماما 

یملع و يرترب  تمظع و  هب  ار  ترـضح  نآ  یگمه  وا ، زا  دـعب  ناملاع  نینچمه  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  ناـمز  ِنادنمـشناد  اـهقف و 
. دناهدوتس شناد  یگدرتسگ 

: هلمج نآ  زا 
: تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  وا  زا  زین  و  ماهدیدن ». دّمحم  نبرفعج  زا  رتدنمشناد  نم  : » تسا هتفگ  یفنح ، هقرف  روهشم  ياوشیپ  هفینحوبا ،  1

. دشیم كاله  نامعن  دوبن ، وا ) دزن  نم  يدرگاش   ) لاس ود  نآ  رگا  ینعی  ُناْمُعن » کَلََهل  ِناتَنَّسلا  َْول ال  »
(. تسا هدوب  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا  مسا  )

تلاـح هس  زا  یکی  رد  هراوـمه  ار  وا  مدرکیم ، دـمآ  تفر و  دّـمحم  نب  رفعج  دزن  یتّدـم  : » تسا هتفگ  یکلاـم ، هقرف  ياوـشیپ  کـلام ،  2
.« دنک لقن  ثیدح  وضو  نودب  هک  مدیدن  ار  وا  زگره  و  درکیم ، توالت  نآرق  ای  دوب و  هزور  ای  دناوخیم  زامن  ای  مدیدیم :

تسا و هدـش  شخپ  اـج  همه  نآ ، هزاوآ  هتـشگ و  مدرم  ِدزناـبز  هـک  هدـش  لـقن  وا  زا  موـلع  يردـق  هـب  : » تـسا هـتفگ  یمتیه  رجح  نـبا   3
بویا هبعش و  هفینحوبا ، هَنییُع ، نب  نایفـس  يروث ، نایفـس  کلام ، حیرج ، نبا  دیعـس ، نب  ییحی  دننام : ثیدح ) هقف و   ) نایاوشیپ نیرتگرزب 

.« دناهدرک تیاور  لقن  وا  زا  یناتسحبس 
نایفـس هفینحوبا و  هک  دوشیم  هتفگ  تسا و  هدرکرپ  ار  ناهج  وا  شناد  ملع و  هک  تسا  یـسک  دّـمحم  نبرفعج  : » دـیوگ ظـحاج  رحبوبا   4

.« تسا یفاک  وا  یملع  تمظع  تابثا  رد  نت  ود  نیا  يدرگاش  و  تسوا ، نادرگاش  زا  يروث 
هب هک  تسا  ربمایپ  ِنادـناخ  ِناگرزب  زا  و  هیماما ، ِبهذـم  رد  هناـگ  هدزاود  ِناـماما  زا  یکی  وا  : » تسا هتـشون  روهـشم  خّروم  ناـکّلخ  نبا   5

. دندناوخیم قداص  ار  يو  راتفگ ، یتسرد  یتسار و  ّتلع 
. دشاب هتشاد  حیضوت  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  وا  يراوگرزب  لضف و 

. دوب وا  درگاش  یسوطرط  نایح  نب  رباج  یسوموبا 
: دسیونیم دیفم  خیش   6 دوب ». هلاسر  دـصناپ  يواح  تشادربرد و  ار  قداص  رفعج  تامیلعت  هک  درک  فیلأت  قرو  رازه  لـماش  یباـتک  رباـج 
هب وا ، نادـناخ  دارفا  زا  کی  چـیه  زا  تسا و  هدـش  شخپ  اج  همه  نآ ، هزاوآ  هتـشگ و  مدرم  دزناـبز  هک  هدـش  لـقن  وا  زا  مولع  يردـق  هب  »

.« تسا هدشن  لقن  شناد  مولع و  وا  هزادنا 

یسایس یگتفشآ  وترپ  رد  یگنهرف  قیفوت 

لاـح رد  یتّدـم  هورگ  ود  نـیا  دوـب و  ساـّبع  ینب  تردـق  ینوزف  هـیما و  ینب  تموـکح  لزلزت  ِناـمز  مالـسلا ،) هـیلع   ) قداـص ماـما  ناـمز 
. دندوب رگیدکی  اب  هزرابم  شکمشک و 

تایلمع هناّحلسم و  هزرابم  هلحرم  دراو  لاس 129  رد  دیدرگ و  زاغآ  نایساّبع  یـسایس  تازرابم  تاغیلبت و  کلملادبع ، نب  ماشه  نامز  زا 
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. دیسر يزوریپ  هب  لاس 132  رد  ماجنارس  دیدرگ و  یماظن 
. دنتشادن ار  نایعیش  هب  تبسن  قانتخا  راشف و  تصرف  اذل  دندوب ، ناوارف  یسایس  تالکشم  راتفرگ  تّدم ، نیا  رد  هیما  ینب 

يراشف دندرکیم ، لمع  نانآ  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  ربمایپ و  نادناخ  زا  يرادفرط  راعش  ششوپ  رد  تردق  هب  یبایتسد  زا  نوچ  زین  نایـساّبع 
. دوبن حرطم  نانآ  فرط  زا 

هدافتـسا تصرف  نیا  زا  ترـضح  نآ  دوب و  نایعیـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  یبسن  يدازآ  شمارآ و  نارود  نارود ، نیا  ور ، نیا  زا 
. درک زاغآ  ار  یعیسو  یگنهرف  شالت  هدرک و 

وا مان  هب  هعیـش  بهذم  هک  تخاس  مهارف  ار  یعیـش  مالک  طسب  ماکحا و  جیورت  هنیمز  داد و  شرتسگ  ار  تیب  لها  شناد  هقف و  ردق  نآ  وا 
. تفای ترهش  يرفعج  بهذم  ناونع  هب 

نـشور اهنآ  ربارب  رد  ار  عیـشت  مالـسا و  عوضوم  هدرک و  دروخرب  زور  نآ  یتدیقع  يرکف و  ياهنایرج  مامت  اب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
. تسا هدرک  تباث  ار  یعیش  مالسا  شنیب  يرترب  هتخاس و 

رد دومنیم و  میلعت  قیوشت و  دوب ، راگزاس  وا  هحیرق  قوذ و  اب  هک  ياهتـشر  رد  ار  دوخ  نادرگاش  زا  کی  ره  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
. دندرکیم ادیپ  صّصخت  مالک ، هقف و  ریسفت ، ثیدح ، دننام : مولع  زا  هتشر  ود  ای  کی  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  هجیتن ،

. میدوب هتسشن  ترضح  نآ  رضحم  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نارای  زا  یهورگ  اب  يزور  دیوگیم : ملاس  نب  ماشه 
. دش سلجم  دراو  هزاجا ، بسک  زا  سپ  تساوخ و  دورو  هزاجا  یماش  يدرم 

. نیشنب دومرف : ماما 
امـش اب  ماهدمآ  دـییوگیم ، خـساپ  مدرم  تالکـشم  تالاؤس و  مامت  هب  امـش  ماهدینـش  تفگ : یماش  درم  یهاوخیم ؟ هچ  دیـسرپ : هاگ  نآ 

. نآرق تئارق  تیفیک  هرابرد  تفگ : یماش  یعوضوم ؟ هچ  رد  دومرف : ماما  منک ! هرظانم  ثحب و 
. تسوت اب  صخش  نیا  باوج  نارمح ! دومرف : هدرک  نارمح  هب  ور  ماما 

درم ! ياهدرک موکحم  ارم  يدرک ، موکحم  ار  نارمح  رگا  دومرف : ماما  نارمح ! اب  هن  منک ، ثحب  امـش  اب  مهاوخیم  نم  تفگ : یماـش  درم 
همادا زا  ماجنارـس  هک  يروط  هب  دینـش ، نارمح  زا  ّیلدتـسم  عطاق و  خساپ  دیـسرپ ، یماش  هچ  ره  دـش ، ثحب  دراو  نارمح  اب  ریزگان  یماش 

تـسدربز یلیخ  نارمح  یتسار  تفگ : یماش  درم  يدید ؟ هنوگچ  ار  نارمح  دومرف : ماما  ! دش هتـسخ  تحاران و  تخـس  دـنام و  ورف  ثحب 
. منک ثحب  امش  اب  برع  تایبدا  تغل و  هرابرد  مهاوخیم  تفگ : یماش  درم  هاگ  نآ  داد ! خساپ  ياهتسیاش  وحن  هب  مدیسرپ  هچ  ره  تسا ،

. نک هرظانم  وا  اب  دومرف : درک و  بلغت  نب  نابا  هب  ور  ماما 
. تخاس موکحم  ار  يو  تسب و  وا  يور  هب  ار  زیرگ  هنوگ  ره  هار  زین  نابا 

. نک هرظانم  وا  اب  دومرف : ةرارز  هب  ماما  ! منک هرظانم  امش  اب  هقف  هرابرد  مهاوخیم  تفگ : یماش  درم 
هب ماما  ! منک هرظانم  امـش  اب  مالک  هرابرد  مهاوخیم  تفگ : یماش  ! دناشک تسب  نب  هب  ار  وا  تعرـس  هب  تخادرپ و  ثحب  هب  وا  اب  مه  هرارز 

. دزادرپب هرظانم  هب  وا  اب  داد  روتسد  قاّطلا  نمؤم 
ماجنارب تعاطتسا  هرابرد  هرظانم  تساوخرد  یماش  هک  یتقو  بیترت  نیمه  هب  ! دروخ تسکش  زین  قاّطلا  نمؤم  زا  یماش  هک  دیـشکن  یلوط 

دنزادرپب و هرظانم  هب  يو  اب  داد  روتسد  مکح  نب  ماشه  ملاس و  نب  ماشه  رایط ، هزمح  هب  بیترت  هب  ماما  دومن ، تماما  دیحوت و  ّرـش ، ریخ و 
. دنتخاس موکحم  ار  یماش  هدنبوک ، قطنم  عطاق و  لئالد  اب  هس  ره 

. تسب شقن  ماما  نابل  رب  ياهدنخ  یلاحشوخ ، زا  زیگنا ، ناجیه  هنحص  نیا  هدهاشم  اب 
. مرادیم میدقت  ناهاوخ  تلیضف  نابلط و  شناد  هب  هدیزگرب  ثیدح  لهچ  تلیضف ، ملع و  هوسا  نآ  ِناوارف  ِنانخس  نایم  زا  کنیا 

ثیدح لهچ 
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هراشا

(: مالسلا هیلع   ) ٌقِداّصلا ُمامِْالا  َلاق 

سفن هنازور  هبساحم   1

يأَر ْنِإ  َو  اهنِم ، َدازَتْسا  ًۀَنَـسَح  يأَر  ْنِإَف  ِهِسْفَن ، َبِساُحم  َنوکیَف  ِهِسْفَن  یلَع  ۀَـلَیل  َو  مْوی  ِّلک  یف  ُهَلَمَع  َضِْرعی  ْنَأ  اُنفِْرعی  ِملْـسُم  ِّلک  یلَع  ٌّقَح 
. ِۀَمیِْقلا َمْوی  يزْخی  ّالَِئل  اْهنِم  َرَفْغَتْسا  ًۀَئیَس 

رگا دشاب ، شیوخ  رگباسح  دوخ  دراد و  هضرع  دوخ  رب  ار  شلمع  زور  هنابـش  ره  رد  هک  تسا  راوازـس  دسانـشب  ار  ام  هک  یناملـسم  ره  رب 
. دوشن اوسر  تمایق  زور  هک  نیا  ات  دهاوخ  شزرمآ  نآ  زا  دید  هانگ  رگا  و  دیازفیب ، نآ  رب  دید  هنسح 

تماقتسا  2

اًئیَش َهّللا  اُولَأَس  اَمل  َو  ْمِِهلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  اُولکََال  َو  اًراهَن  اُوقَرْشََال  َو  ُمامَْغلا  ُمُهَّلَظََال  َو  ُۀِکئالَْملا  ُمُْهتَحَفاَصل  اُوماقَتْسا  انَتَعیـش  َّنَأ  َْول 
. ْمُهاطْعَأ ّالِإ 

زا دندیشخردیم و  زور  رد  تخادنایم و  هیاس  اهنآ  رب  ربا  دندادیم و  تسد  اهنآ  اب  ناگتشرف  هنیآ  ره  دندیزرویم ، تماقتسا  ام  نایعیش  رگا 
. دادیم اهنآ  هب  هک  نیا  رگم  دنتساوخیمن ، ادخ  زا  يزیچ  دندروخیم و  يزور  دوخ  ياپ  ریز  رسارف و 

تداسح گنرین و  ِدسافم   3

. ُهاوْأَم َراّنلا  ُهّللا  َلَعَج  ُهاوان  َو  ُهَرَّقَح  َو  ُهاخَأ  َّشَغ  ْنَم 
. ُْحلِْملا ُثاْمنی  امک  ِِهْبلَق  یف  ُنامیْالا  َثاْمنِإ  اًنِمُْؤم  َدَسَح  ْنَم  َو 

دسح ینمؤم  رب  هک  ره  و  دنادرگ ، شهاگیاج  ار  شتآ  دنوادخ  دتفا ، رد  وا  اب  درامـش و  کچوک  ار  وا  دزرو و  گنرین  شردارب  اب  هک  ره 
. دوش ّلح  بآ  رد  کمن  هک  نانچ  دوش ، بآ  شلد  رد  نامیا  درب ،

نانمؤم هب  کمک  ششوک و  ییاسراپ ،  4

ُِملْظی ْنَم  اِنتَعیـش  ْنِم  َسَیل  َو  ِهّللا ، ِیف  ِناوْخِْالا  ِةاساُوم  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ِداِهتْجِْالا  َو  ِعَرَْولِاب  ّالِإ  اُنتیالِو  ُلاُنت  ـال  ِهّللا  َوَف  ُبِهاذَْـملا  ُمِکب  َّنَبَهْذـَت  ـال 
. َساّنلا

يارب ناردارب  نداد  يرای  و  ایند ، رد  ششوک  ییاسراپ و  اب  زج  دیسر  ناوتن  ام  تیالو  هب  دنگوس  ادخ  هب  دنربن ، ار  امش  اهبهذم  اهکلـسم و 
. ادخ

. تسین ام  هعیش  دنک ، متس  مدرم  هب  هک  یسک  و 

ادخ هب  دامتعا  هجیتن   5

َو اًرکُـش  ۀَـمِْعن  ِّلِکل  َو  اًْربَص  ءالَب  ِّلِکل  َّدـِعی  َْمل  ْنَم  َزَجَع  ْدَـق  َو  ُْهنَع ، َباغ  ام  َُهل  ْظَفْحی  َو  ِِهتَرِخآ  َو  ُهاْینُد  ِْرمَأ  ْنِم  ُهَّمَهَأ  ام  ِهِفکی  ِهّللِاب  ِْقثی  ْنَم 
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. اًرْسی رْسُع  ِّلِکل 
. دنک ظفح  شیارب  تسا  بیاغ  وا  زا  هچ  ره  دنک و  تیافک  ار  شترخآ  ایند و  ِّمهم  ادخ  دزرو ، دامتعا  ادخ  هب  هک  ره 
. درادن يا  یناسآ  يراوشد  ره  يارب  و  يرکش ، تمعن  ره  يارب  و  يربص ، الب  ره  يارب  هک  ره  تسا  ناوتان  هدنامرد و 

یلمع قالخا  ياهروتسد   6

. کَّبَس ْنَم  یلَع  ْمِّلَس  َو  کَیلِإ  َءاسَأ  ْنَم  یلِإ  ْنِسْحَأ  َو  کَمَرَح ، ْنَم  ِطْعَأَو  کَعَطَق ، ْنَم  ْلِص 
. ْکنَع ِهّللا  ِْوفَِعب  ِْربَتْعاَف  ْکنَع ، یفْعی  ْنَأ  ُّبُِحت  کَّنَأ  امک  کَمَلَظ  ْنَّمَع  ُفْعا  َو  کَمَصاخ ، ْنَم  ْفِْصنَأ  َو 

. ِراّجُْفلا َو  ِراْربالا  یَلَع  ْتَقَرْشَأ  ُهَسْمَش  َّنَأ  يَرت  الَأ 
. َنیئِطاْخلا َو  َنیِحلاّصلا  یَلَع  ُلِْزنی  ُهَرَطَم  َّنَأ  َو 

. نک یکین  هدرک  يدب  وت  هب  هک  یسک  اب  و  نک ، ششخب  هدرک  غیرد  وت  زا  هک  نآ  هب  و  دنویپب ، هدیرب  وت  زا  هک  یسک  اب 
. نک مالس  هداد  مانشد  وت  هب  هک  یسک  هب  و 

. زرو فاصنا  هدیزرو  ینمشد  وت  هب  هک  یسک  اب  و 
. دوش تشذگ  وت  زا  هک  يراد  تسود  هک  نانچمه  نک ، وفع  هدیزرو  متس  ار  وت  هک  یسک  و 

!؟ درابیم ناگتسیاشان  ناگتسیاش و  رب  شناراب  دباتیم و  ود  ره  نادب  ناکین و  رب  شباتفآ  هک  ینیبن  ایآ  ریگ ، تربع  تدوخ  زا  ادخ  وفع  هب 

هتسهآ  7

. ُهُولَأْسَت ْنَأ  َْلبَق  َنوُدیُرت  ام  َِملَع  ْدَق  َنُوِنْلُعت ، ام  َو  َنوُرُِّست  ام  ُمَْلعی  يذَّلا  کَّبَر  َّنِإ  َتْوَّصلا ، ِضِفْخا  َو  !
. دیهاوخیم هچ  امش  هک  دنادیم  هدرکان  لاؤس  دنادیم  ار  راکشآ  ناهن و  هک  ییادخ  اریز  رآدورف ، ار  تیادص 

یعقاو ّرش  ریخ و  مّنهج ، تشهب و   8

َّرَّشلا َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُهَّلک  َریَْخلا  َلَعَج  َّزَع  َو  َّلَج  َهّللا  َّنَِال  ِةَرِخْالا ، َدـَْعب  ّالِإ  َّرَّشلا  َو  َریَْخلا  يََرت  َْنل  َو  کُمامَأ ، ُهَّلک  َّرَّشلا  َّنِإ  َو  کـُمامَأ ، ُهُّلک  ُریَْخلَأ 
. ِنایقاْبلا امُهَّنَِال  ِراّنلا ، ِیف  ُهَّلک 

. تسوت ربارب  رد  زین  ّرش  مامت  وت و  ربارب  رد  ریخ  مامت 
هک اریز  هداد ، رارق  خزود  رد  ار  ّرـش  مامت  تشهب و  رد  ار  ریخ  مامت  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  اریز  ترخآ ، زا  دـعب  رگم  ینیبن ، ار  ّرـش  ریخ و  و 

. دنیقاب هک  دناود  نیا 

مالسا هرهچ  هولج و   9

َلْهَأ انُّبُح  ِمالْـسِْالا  ُساسَأ  َو  ٌساسَأ  ءیَـش  ِّلِکل  َو  ُعَرَْولا  ُهُدامِع  َو  ُحـِلاّصلا  ُلَمَْعلا  ُُهتَءوُُرم  َو  ُراـقَْولا  ُُهتَنیز  َو  ُءاـیَْحلا  ُهُساـِبلَف  ٌناـیْرُع  ُمالْـسِْالَأ 
. ِتیَْبلا

. دشابیم ییاسراپ  شنوتس  حلاص و  لمع  شايدرمناوج  راقو و  شرویز  ایح و  شسابل  تسا ، هنهرب  مالسا ،
. تسا تیب  لها  ام  یتسود ، مالسا  هیاپ  تسا و  ياهیاپ  يزیچ  ره  يارب  و 
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ترخآ يارب  لمع   10

. ِةَرِخْالا ِیف  َزْوَْفلا  ِِهب  اوُجَْرت  اِمب  اْینُّدلا  ِیف  َمْوْیلا  ِلَمْعِإ 
. يراد ار  ترخآ  رد  یبایماک  ِدیما  نآ  هلیسو  هب  هک  نک  يراک  ایند  رد  زورما 

تیب لها  ناتسود  يرای  شاداپ   11

. باسِح ِریَِغب  َۀَّنَْجلا  ُهّللا  ُهَلَخْدَأ  ّالِإ  ۀَِملِکب  اِنئاِیلْوَأ  ْنِم  اًنِمُْؤم  َناعَأ  ْنَّمِم  ٌدَحَأ  یْقبی  ال 
تـشهب هب  باسحیب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  زج  دـشاب ، هدرک  کمک  ام  ناتـسود  زا  ینمؤم  هب  هملک  کی  هک  دـنامن  یـسک  تمایق  زور  رد 

. دنادرگ لخاد 

ینمشد لادج و  ایر و  زا  زیهرپ   12

. ِهّللا َنِم  كُدِْعُبت  اهَّنِإَف  ِتاموُصُْخلا  َةَْرثک  َو  كایِإ  َو  کُِقبوی  ُهَّنِإَف  َلادِْجلا  َو  كایِإ  َو  کَلَمَع  ُِطبْحی  ُهَّنِإَف  َءارُْملا  َو  كایِإ 
. دنادرگ تکاله  هک  زیهرپب  لادج  زا  درب و  نیب  زا  ار  تلمع  هک  زیهرپب  يراکایر  زا 

. دنک رود  ادخ  زا  ار  وت  هک  زیهرپب  اهینمشد  اهتموصخ و  زا  و 

نمؤم صیخشت  رازبا  حور ، یگزیکاپ   13

. ُهَْرمَأ اِهب  ُعَمْجی  ًۀَِملک  ِِهْبلَق  یف  ُهّللا  َفَذَق  َُّمث  ُهَرْکنَأ ، ّالِإ  اًرْکنُم  َو ال  ُهَفَرَع  ّالِإ  اًفوُْرعَم  ُعَمْسی  الَف  ُهَحوُر  َبیَط  اًریَخ  ْدبَِعب  ُهّللا  َدارَأ  اذِإ 
دمهفب و ار  نآ  هک  نآ  رگم  دسرن ، شـشوگ  هب  یفورعم  چیه  هک  يروط  هب  دنادرگ ، كاپ  ار  شحور  دـهاوخ  ار  ياهدـنب  ریخ  ادـخ  نوچ 

. درآ مهارف  نادب  ار  شراک  هک  دنک  ماهلا  شلد  هب  ياهملک  سپس  دناد و  شتشز  هک  نآ  زج  دونشن ، ار  يرکنم  چیه 

ادخ زا  تیفاع  تساوخرد   14

. ِءایَْحلا َو  ِۀَنیکَّسلا  َو  ِراقَْولا  َو  ِۀَعَّدلِاب  ْمکیَلَع  َو  َۀِیفاْعلا  ُمکَّبَر  اُولَئْسَف 
. دینک ظفح  ار  ایح  شمارآ  راقو و  شمرن و  دیهاوخب و  تیفاع  ناتراگدرورپ  زا 

تسا لمع  اعد ، ِسفن   15

ِۀَمیِْقلا َمْوی  َنینِمْؤْملا  َءاعُد  ٌریَـصُم  ُهّللا  َو  ََۀباِجتْـسِْالا  َنینِمْؤُْملا  ُهَدابِع  َدَعَو  ْدَق  َو  ُهَنوُعْدـی ، َنیذَّلا  ِهِدابِع  ْنِم  ُّبِحی  َهّللا  َّنِإَف  ِءاعُّدـلا ، َنِم  اوُِرثکَأ 
. ِۀَّنَْجلا ِیف  ِِهب  ْمُهُدیزی  ًالَمَع  ْمَُهل 

زور رد  دـنوادخو  تسا ، هداد  تباجا  هدـعو  شنمؤم  ناگدـنب  هب  دراد و  تسود  ار  دوخ  نک  اعد  ناگدـنب  دـنوادخ  اریز  دـینک ، اعد  دایز 
. دیازف تشهب  اب  ار  شباوث  دراد و  بوسحم  ناشرادرک  زا  ار  نانمؤم  ياعد  تمایق 

ناملسم نایاونیب  یتسود   16
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هّللا ُلوُسَر  انُوبَأ  َلاق  ْدَق  َو  ٌِتقام  ٌِرقاح  َُهل  ُهّللا  َو  ِهّللا  ِنید  ْنَع  َّلَز  ْدَـقَف  ْمِهیَلَع  َرَّبکَت  َو  ْمُهَرَّقَح  ْنَم  َّنِإَف  َنیِملْـسُْملا ، ِنیکاسَْملا  ِّبُِحب  ْمکیَلَع  َو 
«. ْمُْهنِم َنیِملْسُملا  ِنیکاسَْملا  ِّبُِحب  ّیبَر  ینَرَمَأ  ( » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

هدیزغل ادخ  نید  زا  هک  یتسار  هب  دزرو ، ّربکت  اهنآ  رب  درادب و  کچوک  ار  نانآ  سک  ره  اریز  ناملسم ، ِنادنمتـسم  یتسود  هب  داب  امـش  رب 
. تسوا هدننک  نوبز  هدننک و  کچوک  ادخ  و 

تـسود ار  ناملـسم  ِنادنمتـسم  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  مراگدرورپ  : » هدومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اـم  ردـپ  و 
.« مرادب

رفک هشیر   17

. ُدَسَْحلا ُُهلْصَأ  َْرفْکلا  َّنِإَف  اًضَْعب  ْمکُضَْعب  َدُسْحی  ْنَأ  ْمکایِإ 
. تسا دسح  رفک ، هشیر  اریز  دیزیهرپب ، رگیدکی  هب  يزرودسح  زا 

روآ تّبحم  لامعا   18

. ششخب ینتورف و  نداد و  ضرق  دروآ : ّتبحم  هک  تسا  زیچ  هس  ُلْذَْبلا . َو  ُعُضاوَّتلا  َو  ُنیَّدلَأ  َۀَّبَحملا : ُثِرُوت  ٌثالَث 

روآ ینمشد  لامعا   19

. ُبْجُْعلا َو  ُْملُّظلا  َو  ُقافِّنلَأ  ِءاضْغَْبِلل : ٌۀَبَسکَم  ٌۀَثالَث 
. ینیبدوخ متس و  ییورود ، دروآیم : ینمشد  هک  تسا  زیچ  هس 

سک هس  ياههناشن   20

. ِۀَجاْحلا َْدنِع  ّالِإ  ٌَخأ  َو ال  ِبْرَْحلا ، َْدنِع  ّالِإ  ُعاجُّشلا  َو َال  ِبَضَْغلا  َْدنِع  ّالِإ  ُمیلَْحلا  ُفَْرعی  ال  َنِطاوَم : ِۀَثالَث  یف  ّالِإ  ُفَْرُعت  ٌۀَثالَث ال 
ردارب و و  دربن ، تقو  هب  زج  دوشن  هتخانش  عاجش  و  مشخ ، ماگنه  هب  زج  دوشن  هتخانش  رابدرب  اج : هس  رد  زج  دنوشن  هتخانش  هک  دنـسک  هس 

. زاین تقو  هب  زج  دوشن  هتخانش  تسود 

قافن ياههناشن   21

. َفَلْخَأ َدَعَو  اذِإ  َو  َبَذک ، َثَّدَح  اذِإ  ْنَم  یّلَص : َو  َماص  ْنِإ  َو  ٌِقفانُم  َوُهَف  ِهیف  َّنک  ْنَم  ٌثالَث 
. َناخ َنُِمْتئا  اَذِإ  َو 

هدعو نوچ  و  دیوگ ، غورد  دـیوگ  نخـس  نوچ  هک  نآ  دـناوخب : زامن  درادـب و  هزور  هچ  رگا  تسا ، قفانم  دـشاب  هک  ره  رد  تسا  زیچ  هس 
. دیامن تنایخ  دنناد  شنیما  نوچ  دزرو و  فالخ  دنک 

! نکن دامتعا  سک  هس  هب   22

. كُوُلم ِةَّدَوَِمب  ِْقثَت  َو ال  باّذِکب  ْنِعَتْسَت  َو ال  َقَمْحَأ ، ْرِواُشت  ال 
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. نکم دامتعا  نارادمامز  یتسود  هب  و  وجم ، يرای  وگغورد  زا  و  نکن ، تروشم  قمحا  اب 

یگرزب يرورس و  ياههناشن   23

. ِلاْملا َو  ِسْفَّنلِاب  ُۀَلِّصلاَو  ِءییسُْملا  ِنَع  ُْوفَْعلا  َو  ِظیَْغلا  ُمْظک  اًدیَس : َناک  ِهیف  َّنک  ْنَم  ٌثالَث 
. لام ناج و  اب  محر  هلص  کمک و  رادرکدب ، زا  تشذگ  ندروخ ، ورف  مشخ  تسا : رورس  اقآ و  دشاب  هک  ره  رد  هک  تسا  زیچ  هس 

تغالب ياههناشن   24

. ِریثْکلا یَلَع  ِلیلَْقلِاب  َُۀلالَّدلا  َو  ِمالْکلا ، ِوْشَح  ْنِم  ُدُّعَبَّتلا  َو  ِۀیُْغْبلا ، یَنْعَم  ْنِم  ُبُّرَقَّتلَأ  ُۀَغالَْبلا : َّنِهیف  ٌۀَثالَث 
رایسب ینعم  مک ، ظفل  اب  و  نتسج ، يرود  هدوهیب  نخس  زا  و  ندناسر ، ار  دوصقم  ینعم  تسا : ییاویـش  تغالب و  نآ  رد  هک  تسا  زیچ  هس 

. ندناسر ار 

تسا زیچ  هس  رد  تاجن   25

. ِکتَئیطَخ یلَع  ُمَْدنَت  َو  ُکتَیب  کُعَسی  َو  کَناِسل ، کیَلَع  کِسُْمت  ثالَث : یف  ُةاجَّنلَأ 
. تسا زیچ  هس  رد  تاجن 

. يوش نامیشپ  تیاطخ  رب  و  ینامب ! تاهناخ  رد  يرادهگن و  ار  تنابز 

تسا زیچ  هس  رد  افص  سنا و   26

. یفاصُْملا ِقیدَّصلا  َو  ِّراْبلا  َِدلَْولا  َو  ِۀَِقفاوُْملا  ِۀَجْوَّزلا  ِیف  ثالَث : یف  ُْسنُْالَأ 
. افص اب  صلاخ و  تسود  راکوکین و  دنزرف  قفاوم و  نز  تسا : زیچ  هس  رد  سنا 

يراوگرزب مرک و  ياههناشن   27

. ِفْرَّطلا ُّضَغ  َو  ِظیَْغلا  ُمْظک  َو  ِْقلُْخلا ، ُنْسُح  ِءْرَْملا : ِمَرک  یلَع  ُّلُدَت  ٌۀَثالَث 
. مشچ نتشه  ورف  و  مشخ ، ندرب  ورف  ییوخشوخ ، تسا : صخش  يراوگرزب  لیلد  هک  تسا  زیچ  هس 

دنروآیم یهابت  زیچ ، هس   28

. ُۀیِذَْبلا ُةَأْرَْملا  َو  ُءْوَّسلا  ُراْجلا  َو  ُِرئاْجلا ، ُناْطلُّسلا  َشیَْعلا : ُرِّدُکت  ٌۀَثالَث 
. نابزدب مرشیب و  ِنز  و  دب ، هیاسمه  و  رگمتس ، رادمامز  دننک : هریت  ار  یگدنز  سک  هس 

ّقحان ّقح و   29

َو ٍّقَِحب  َُهل  َۀَعاّطلا  َمِرُح  ٍّقَح  ِریَِغب  َۀَسایِّرلا  َبَلَط  ْنَم  َو  ٍّقَِحب ، َةَرِخْالا  َمِرُح  ٍّقَح  ِریَِغب  اْینُّدلا  َبَلَط  ْنَم  ٍّقَِحب : ًۀـَثالَث  َمِرُح  ّقَح  ِریَِغب  ًۀـَثالَث  َبَلَط  ْنَم 
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ّقحان هب  ار  ایند  هک  ره   1 ددرگ : مورحم  ّقح  هب  زیچ  هس  زا  دهاوخ  ّقحان  هب  ار  زیچ  هس  هک  ره  ٍّقَِحب . َُهل  ُهَءاَقب  َمِرُح  ٍّقَح  ِریَِغب  َلاْملا  َبَلَط  ْنَم 
دبلط ار  یلام  ّقحان  هب  هک  ره   3 ددرگ ، مورحم  ّقح  هب  ِتعاط  زا  دبلط  تسایر  ّقح  ان  هب  هک  ره   2 ددرگ ، مورحم  ّقح  هب  ِترخآ  زا  دهاوخ 

. ددرگ مورحم  نآ  ّقح  هب  يراگدنام  زا 

زیچ هس  زا  زیهرپ   30

. ِءْوَّسلا ِلِْعف  َو  ِءْوَّسلا  ِدی  َو  ِءْوَّسلا  ِناِسل  ًۀَِلماش : ًۀَمالَس  َْتناک  َءایْشَأ  ِۀَثالَث  ْنِم  ُساّنلا  ِمَلْسی  ْنِإ 
. دبراک دب و  تسد  دب و  نابز  تشاد : دنهاوخ  لماک  تمالس  دنشاب ، تمالس  رد  زیچ  هس  زا  مدرم  رگا 

زیچ هس  هب  ناسحا  لامک   31

. ِِهب ِناِنْتمِْالا  كَْرت  َو  ِهِریثک  ُلیْلقَت  َو  ُُهلیْجعَت  لاصِخ : ِثالَِثب  ّالِإ  ُفوُْرعَْملا  ُِّمتی  ال 
. نآ رب  نداهنن  ّتنم  و  نآ ، رایسب  ندرمش  مک  نآ ، رد  باتش  تلصخ : هس  اب  رگم  دشابن ، لماک  یکین  ناسحا و 

دنمدوس نامیا   32

. َساّنلا ِِهب  يرادی  ٌْقلُخ  َو  ِمِراحملا  ِبَلَط  ْنَع  ُهُزُجْحی  ٌَعرَو  َو  ِلِهاْجلا ، َلْهَج  ِِهب  ُّدُری  ٌْملِح  ُنامیِْالا : ُهْعَْفنی  َْمل  لاصِخ  ُثالَث  ِهیف  ْنکَت  َْمل  ْنَم 
ِبلط زا  هک  ياییاسراپ   2 دنک ، فرطرب  ار  نادان  ینادان  نآ ، اب  هک  یملح   1 دناسرن : يدوس  وا  هب  نامیا  دشابن ، وا  رد  تلصخ  هس  هک  ره 

. دنک ارادم  مدرم  اب  نآ  هلیسو  هب  هک  یقالخا  3 و  دراد ، شزاب  مارح 

شناد هرابرد   33

َنیراـّبَج َءاـمَلُع  اُونوکَت  ـال  َو  َْملِْعلا ، ُْهنِم  ُْمْتبَلَط  ْنَِمل  اوُعَـضاَوت  َو  َْملِْعلا  ُهَنوُمِّلَُعت  ْنَِمل  اوُعَـضاَوت  َو  ِراـقَْولا  َو  ِْملِْحلاـِب  ُهَعَم  اوـُنیََزت  َو  َْملِْعلا  اوـُُبلْطُأ 
. ْمکِّقَِحب ْمُکلِطاب  َبَهْذیَف 

عـضاوت شیوخ  داتـسا  ربارب  رد  و  دیـشاب ، نتورف  دوخ  نازومآ  شناد  اب  دییارایب و  ینیگنـس  يرابدرب و  هب  ار  دوخ  نآ  اب  دیزومایب و  شناد 
. دََرب نیب  زا  ار  امش  ّقح  ناتّقحان  راتفر  هک  دیشابن ، ّدبتسم  ّربکتم و  ناملاع  زا  و  دینک ،

تخانش بسح  رب  دامتعا   34

. ٌزْجَع دَحَأ  ِّلک  یلِإ  ُۀَنینْأَمُّطلاَف  رْدَغ  َلْهَأ  ُُهلْهَأ  َو  رْوَج  َنامَز  ُنامَّزلا  َناک  اذِإ 
. تسا یگدنامرد  زجع و  یسک  ره  هب  یگتسبلد  دامتعا و  گنرین ، ردغ و  لها  هنامز  لها  دشاب و  متس  روج و  ِنامز  نامز ، هاگ  ره 

نآ زا  ضارعا  ایند و  هب  لیامت  هجیتن   35

. ِنَدَْبلا َو  ِْبلَْقلا  ُۀَحار  اْینُّدلا  ِیف  ُدُهُّزلا  َو  َنْزُْحلا  َو  َّمَْغلا  ُثِرُوت  اْینُّدلا  ِیف  ُۀَبْغَّرلَأ 
. تسا ندب  بلق و  یتحار  ببس  ایند  هب  یلیمیب  دهز و  و  هودنا ، مغ و  هیام  ایند  هب  لیامت  تبغر و 
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رکنم زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  تافص   36

: لاصِخ ُثالَث  ِهیف  َْتناک  ْنَم  ِرْکنُملا  ِنَع  یْهنی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُُرمْأی  امَّنِإ 
. یْهنی اِمب  ٌِملاع  ُُرمْأی ، اِمب  ٌِملاع   1

. یْهنی امیف  ٌلِداع  ُُرمْأی ، امیف  ٌلِداع   2
. یْهنی اِمب  ٌقیفَر  ُُرمْأی ، اِمب  ٌقیفر   3

: دشاب یگژیو  هس  وا  رد  هک  دنکیم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یسک 
، دشاب اناد  دنک  یهن  زین  هچنادب  دشاب و  اناد  دنک  رما  هچنآ  هب   1

، دشاب لداع  دنک  یهن  زین  هچنآ  رد  دشاب و  لداع  دنک  رما  هچنآ  رد   2
. دنک یهن  شمرن  اب  دنک  یهن  زین  هچنادب  دنک و  رما  شمرن  اب  دنک  رما  هچنآ  هب   3

رگمتس رادمامز   37

. اهیَلَع َْربَّصلا  ِقَزْری  َْمل  َو  اهیَلَع  ْرَجوی  َْمل  ٌۀِیَلب  ُْهنِم  ُْهَتباصَأَف  ِرئاج  ناْطلُِسل  َضَّرَعَت  ْنَم 
. دوشن وا  يزور  نآ ، رب  ربص  دباین و  شاداپ  نآ  رب  هک ، دنیب  ییالب  وا  زا  دوش ، یناسحا  لضف و  بلاط  رگمتس ، رادمامز  زا  هک  ره 

هیده نیرتهب   38

. یبویُع َیلِإ  يدْهَأ  ْنَم  َیلِإ  یناوْخِإ  ُّبَحَأ 
. دنک ادها  نم  هب  ار  میاهبیع  هک  تسا  یسک  نم ، دزن  مناردارب  نیرتبوبحم 

هارمگ يوج  يرترب   39

. ٌّلاض ٌعِدَْتبُم  َوُهَف  ُْهنِم  ُمَلْعَأ  َوُه  ْنَم  ْمِهیف  َو  ِهِسْفَن  یلِإ  َساّنلا  اَعَد  ْنَم 
. تسا هارمگ  رازگ و  تعدب  دنک  توعد  دوخ  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  دوخ ، زا  رتاناد  دوجو  اب  هک  ره 

نآ راثآ  محر و  هلص   40

. ِباوَْجلا ِّدَر  َو  ِمالَّسلا  ِنْسُِحب  َْول  َو  ْمکَناوْخِإ  اوُِّربَو  ْمکَناوْخِإ  اُولِصَف  ِبُونُّذلا  َنِم  ِنامِصْعی  َو  َباسِْحلا  ِنانِّوَهَیل  َِّرْبلا  َو  ِمِحَّرلا  َۀَلِص  َّنِإ 
یکین محر و  هلـص  دوخ  ناردارب  اب  سپ  دـیامن ، يریگولج  ناهانگ  زا  دـنک و  ناـسآ  ار  باـسح  يراـکوکین ، محر و  هلـص  هک  یتسار  هب 

. دشاب مالس  باوج  نداد و  مالس  وکین  هب  هچرگ  دینک ،

( مالسلا هیلع   ) مظاک یسوم  ماما 

( مالسلا هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

رد يرمق  لاس 128  رفص  هبنشکی 7  زور  رد  حلاص  دبع  جئاوحلا و  باب  مظاک و  هب  فورعم  مالسلا ،) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح 
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. دیدرگ ّدلوتم  هنیدم ، هکم و  نیب  رد  یهد  ءاوبا ،»  » ياتسور
. تسا هدیمح  ترضح ، نآ  ردام  مان 

دیدرگ مومسم  نوراه  روتسد  هب  یگلاس  رد 55  دادغب ، رد  یساّبع  دیـشّرلا  نوراه  نادنز  رد  يرمق ، لاس 183  بجر  رد 25  ترضح  نآ 
. دیسر تداهش  هب  و 

. دشابیم شترضح  ناگتفیش  هاگترایز  دادغب ، کیدزن  نیمظاک ، رد  شفیرش  دقرم 
یتدـیقع و یهاگآ  يرکف و  يزیرهماـنرب  روحم  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  شردـپ  شور  هار و  ناـمه  رفعج  نب  یـسوم  ماـما 

. داد همادا  یفارحنا ، دیاقع  اب  هزرابم 
. تخاسیم هاگآ  ناششور  هار و  هابتشا  هب  ار  نافرحنم  دادیم و  ناشن  ار  يداحِلا  راکفا  یگیامیب  راوتسا ، لئالد  اب  ترضح  نآ 

. داد رارق  دوخ  عاعّشلاتحت  ار  نادنمشناد  شایملع  تردق  تفای و  یگدنشخرد  مالسلا ) هیلع   ) ماما يرکف  شبنج  مکمک 
دروخرب هجنکـش  راشف و  تّدـش و  اب  شبتکم  ناگتفیـش  اب  لیلد  نیمه  هب  دـمآ و  نارگ  تخـس و  یـساّبع  تموکح  ناـمکاح  رب  راـک  نیا 

. دندرک
نتفگ نخـس  زا  دوجوم ، ياهرطخ  رطاخ  هب  داد  رادـشه  ماشه  مان  هب  شفورعم  نادرگاش  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  ور ، نیا  زا 

. درک يراددوخ  وگتفگ  ثحب و  زا  هفیلخ  گرم  ماگنه  ات  مه  ماشه  دنک و  يراددوخ 
تشذـگ و وـفع و  وـترپ  رد  يو  دوـب  وا  لاـمک  لـضف و  ياراد  ردـپ و  ياهـشناد  موـلع و  ثراو  مظاـک  یـسوم  : » دـیوگ یمتیه  رجح  نبا 
یهلا و فراعم  رد  سک  چـیه  وا  نامز  رد  و  تفای ، مظاک  بقل  داد ، ناشن  دوخ  زا  نامز  ِنادان  ِمدرم  اب  راتفر  رد  هک  هداـعلا  قوف  يراـبدرب 

شیپ رد  ار  یفنم  یبلس و  عضوم  یساّبع  متس  ملظ و  هاگتـسد  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  دیـسریمن ». وا  هیاپ  هب  شـشخب  شناد و 
رارق اب  دننک  یعس  دنربن و  تیاکش  نانآ  هب  دنراین و  يور  یتلود  هاگتسد  هب  دوخ ، تاعزانم  يواعد و  رد  نایعیـش  ات  داد  روتـسد  تفرگ و 

. دنهد هلصیف  ار  تاعزانم  شیوخ ، نایم  رد  میکحت  یضاق  نداد 
نانآ زا  سک  ره  تسا و  نانآ  زا  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  نانآ  ياقب  سک  ره  : » دومرف شنامز  بصاغ  نامکاح  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

اب يراکمه  دومرفیم و  زاربا  یپایپ  نوراه  تموکح  زا  ار  دوخ  یتیاضران  مشخ و  ترـضح ، نآ  هلیـسو  نیدـب  ددرگ ». شتآ  دراو  دـشاب 
هک دـینکم  هیکت  دنراکمتـس  هک  ناـنآرب  : » دومرفیم درکیم و  عنم  ار  ناـنآ  رب  هیکت  داـمتعا و  تسنادـیم و  مارح  تروـص  ره  رد  ار  ناـنآ 

تزاجا درک و  انثتـسا  نامرف  نیا  زا  ار  شیوخ  کیدزن  نارای  زا  یکی  نیطقی ، نب  یلع  مالـسلا ،) هیلع   ) مظاک ماما  دیوشیم ». خزود  راتفرگ 
. دریذپب يدهم  مایا  رد  ار  يرادمامز  بصنم  وا ، زا  شیپ  ددرگ و  رادهدهع  نوراه  راگزور  رد  ار  تارزو  بصنم  ات  داد 

راک نیا  زا  ار  وا  ماما  اّما  دـنک ، كرت  ار  دوخ  بصنم  دـهد و  افعتـسا  ات  تساوخ  تزاـجا  وا  زا  تفر و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ماـما  دزن  وا 
ياهتـسکش یناوتب  ادخ  يرای  هب  دیاش  دننکیم ، راختفا  وت  هب  دنراد و  تّزع  وت  ببـس  هب  وت  ناردارب  نکم ، نینچ  : » تفگ وا  هب  تشادزاب و 

. دنوش هتسکش  مهرد  ادخ  نافلاخم  وت ، تسد  هب  ای  يریگب  ار  ییاونیب  تسد  ینک و  نامرد  ار 
، منکیم نیمـضت  تیارب  ار  دروم  هس  نک ، نیمـضت  نم  يارب  ار  دروم  کی  تسا ، ناردارب  هب  ندرک  یبوخ  امـش ، ناوات  هراّفک و  یلع ! يا 

فقـس زگره  هک  موشیم  نماض  نم  يراد و  یمارگ  ار  وا  يروآرب و  ار  وا  زاـین  يدـید  ار  اـم  ناتـسود  زا  کـی  ره  هک  وش  نماـض  نم  دزن 
. دراذگن ياپ  وت  يارس  هب  رقف  زگره  دسرن و  وت  هب  ریشمش  چیه  مد  دنکفین و  هیاس  وت  رب  ینادنز 

.« تسا هدرک  داش  ار  ام  موس  هلحرم  رد  ار و  ربمایپ  مود  ار و  يادخ  لّوا  دزاس ، داش  ار  ینمؤم  سک  ره  یلع ! يا 

( مالسلا هیلع   ) ماما هرابرد  ینیچ  نخس 

رب ار  وا  مشخ  هنیک و  رما ، نیا  دیـسریم و  دیـشّرلا  نوراـه  هب  ناـنیچ  نخـس  هلیـسو  هب  مالـسلا ) هـیلع   ) مظاـک ماـما  ياـهتیلاّعف  زا  ياـهراپ 
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. تخیگنایم
زا ددرگیم و  يروآعمج  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ماما  دزن  تفگنه  یلاوما  مالـسا ، ناهج  رـسارس  زا  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  راب  کی 

. تسا لاملا  تیب  نیدنچ  ار  وا  دوشیم و  لمح  وا  يارب  برغ  قرش و 
راک یپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  دـش  هاـگآ  یکمرب  ییحی  داد ، ناـمرف  وا  ندرک  ینادـنز  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يریگتـسد  هب  نوراـه 

توعد شیوخ  يوس  هب  ار  نانآ  دـسیونیم و  همان  یمالـسا  روشک  طاقن  همه  رد  دوخ  ياـههاگیاپ  هب  تسا و  هداـتفا  شیوخ  يارب  تفـالخ 
. درک کیرحت  مالسلا ) هیلع   ) ماما هیلع  ار  وا  داد و  ربخ  نوراه  هب  ییحی  دننک ، مایق  تموکح  ّدض  رب  هک  دهاوخیم  مدرم  زا  دنکیم و 
نادنز رد  لاس ، هدراهچ  دودح  دیاش  زارد ، يراگزور  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تخاس و  ادج  شنایعیـش  زا  دـنکفا و  نادـنز  هب  ار  ماما  نوراه 

. دنارذگ نوراه 
: تسا نینچ  هماـن  نتم  دومرف ، زاربا  وا  هب  ار  دوخ  مشخ  ترفن و  هماـن  نآ  رد  داتـسرف و  نوراـه  هب  ياـهمان  نادـنز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

رارق باـسح  دروـم  درادـن  ناـیاپ  هک  يزور  رد  هـمه  اـم  ددرگیم ، يرپـس  داـش  يزور  وـت  رب  هـک  درذـگیمن ، ـالبرپ  يزور  نـم  رب  زگره  »
لّمحت ار  ناوارف  ياهجنر  اههجنکـش و  نادنز ، رد  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  دـید ». دـنهاوخ  نایز  دـساف  مدرم  هک  تساجنآ  میریگیم و 

. دنتشادیم اور  وا  رب  هدنشک  ياهرازآ  دنتسبیم و  ریجنز  هب  ار  شکرابم  ياپ  تسد و  درک ،
. دندناسر تداهش  هب  ار  وا  هنامولظم  دندناروخ و  وا  هب  هدنشک  يرهز  ماجنارس 

( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  هتسجرب  تافص 

ود هاگ  ره  دوب ، دوخ  نامز  مدرم  نیرتمیرک  نیرتیخـس و  نیرتهیقف ، نیرتدـهاز ، نیرتدـباع و  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح 
حبـص زامن  تقو  هک  یماگنه  دادیم و  همادا  ندناوخ  زامن  هب  حبـص  هدیپس  ات  دروآیم و  اج  هب  ار  هلفان  ياهزامن  تشذگیم  بش  زا  موس 

هتخیمآ کشا  هب  شفیرـش  نساحم  مامت  هک  درکیم  هیرگ  ناـنچ  نآ  ادـخ  سرت  زا  درکیم و  اـعد  هب  عورـش  زاـمن  زا  دـعب  دیـسریم ، ارف 
. دندربیم تّذل  وا  شوخ  يادص  زا  دندشیم و  عمج  شنوماریپ  مدرم  دناوخیم  نآرق  هاگ  ره  دشیم و 

هب مشخ ، ندربورف  سفن و  رب  ّطلست  رطاخ  هب  و  دشیم ، هتخانـش  حلاص  دبع  هب  دوب و  هتفای  بقل  مظاک  نیما و  حلاص ، رباص ، ترـضح ، نآ 
. دیدرگ روهشم  مظاک 

. دادیم مانشد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع درزآیم و  ار  وا  هک  دوب  هنیدم  رد  باطخلا  نب  رمع  رابت  زا  يدرم 
شنزرس ًادیدش  ار  نانآ  درک و  یهن  راک  نیا  زا  تّدش  هب  ترـضح  یلو  میـشکب ، ار  وا  ات  هد  هزاجا  دنتفگ : ترـضح  هب  نایفارطا  زا  یخرب 

. دومرف
. تسا لوغشم  تعارز  راک  هب  هنیدم ، فارطا  رد  دنتفگ : تفرگ ، ار  درم  نآ  غارس  يزور 

. دش يو  هعرزم  دراو  دوخ  غالا  رب  راوس  ترضح 
يو دزن  دـش و  هدایپ  دیـسر ، وا  هب  یتقو  داد  همادا  هعرزم  رد  دوخ  تکرح  هب  ماما  یلو  نکم ، بارخ  ار  ام  تعارز  دروآرب : داـیرف  درم  نآ 

. رانید دص  تفگ : يدید ؟ نایز  تباب  نیا  زا  دوخ  تعارز  رد  ردقچ  دومرف : وا  هب  هاگ  نآ  تخادرپ ، یخوش  هب  وا  اب  تسشن و 
. مرادن ربخ  بیغ  زا  نم  تفگ : دوش ؟ تدیاع  نآ  زا  غلبم  هچ  يراد  راظتنا  لاح  دومرف :

. دوش مدیاع  رانید  تسیود  مراد  راظتنا  تفگ : دوش ؟ تدیاع  نآ  زا  غلبم  هچ  مدیسرپ  دومرف : وا  هب  ماما 
. تسه شیاج  رس  مه  وت  تعارز  دومرف : داد و  رانید  دصیس  وا  هب  ماما 

. تفر دیسوب و  ار  ترضح  رس  تساخرب و  درم  نآ 
. تسا هتسشن  هک  دید  ار  درم  نآ  اجنآ  رد  تفر و  دجسم  هب  ماما 
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. دهد رارق  اجک  رد  ار  شتلاسر  هک  دنادیم  دنوادخ  تفگ : دید ، ار  ترضح  نآ  یتقو 
. یتفگیم ار  نیا  فالخ  لاح  ات  هک  وت  تسا ، رارق  هچ  زا  ناتساد  دنتفگ : وا  هب  دندمآ و  درگ  شنارای 

. تخادرپ مالسلا ) هیلع   ) یسوم ماما  يارب  اعد  هب  اهنآ و  مانشد  هب  زین  وا 
هک يراک  ای  دوب  رتهب  دینکب  دیتساوخیم  امش  هک  يراک  ایآ  دومرف : دنتشاد  ار  وا  نتشک  دصق  هک  دوخ  نایفارطا  هب  زین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

یـشوپمشچ اهیتخـس و  رب  ترـضح  نآ  ییابیکـش  تواخـس و  الاو و  قالخا  هب  هک  تایاور ، هنوگ  نیا  زا  يرایـسب  مدرک و  غلبم  نیا  اب  نم 
. تسا ترضح  نآ  تشذگ  وفع و  تیاهن  یناسنا و  لامک  رگناشن  دنکیم ، تراشا  ایند  لام  زا  ناشیا 

تداهش زا  دعب 

رد نآ  رثا  دروخ و  اذغ  نآ  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دراذگ و  ترضح  نآ  ياذغ  رد  ار  یّمس  دیشّرلا ، نوراه  روتـسد  هب  کهاش ، نب  يدنس 
. دادن شتلهم  زور  هس  زا  شیب  داتفا و  رگراک  شکرابم  ندب 

رد ایآ  دینک ، هاگن  وا  هب  تفگ : ناشیا  هب  دروآ و  شاهزانج  رس  رب  ار  دادغب  ناگرزب  اهقف و  زا  یهورگ  يدنس  دیسر ، تداهش  هب  ماما  یتقو 
وا یعیبط  گرم  رب  هک  تساوخ  اـهنآ  زا  مینیبیمن و  يزیچ  راـثآ  نیا  زا  اـم  دـنتفگ : دـینیبیم ؟ هزین  تباـصا  اـی  ریـشمش  هبرـض  زا  يرثا  يو 

روتسد دنداهن و  دادغب  لپ )  ) رسج رب  ار  نآ  هدروآ و  نوریب  ار  ترضح  نآ  فیرش  دسج  هاگ  نآ  ! دنداد تداهش  زین  اهنآ  دنهد و  تداهش 
. دینک هاگن  تسا ، هدرم  هک  تسا  رفعج  نب  یسوم  نیا  دنهد : ادن  هک  داد 

. دندیدیمن دشاب ، وا  نتشک  هدنهد  ناشن  هک  يزیچ  زا  يرثا  دندرکیم و  هاگن  وا  هب  نارباع 
، دنارذگ دیـشّرلا  نوراه  کیرات  ياهنادنز  رد  ار  يزارد  تّدم  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  هک  نآ  زا  سپ  دیوگیم : شخیرات  رد  یبوقعی 
زا لقن  هب  مردـپ  دومرف : ماما  دـنک ؟ تبحـص  دیـشر  اب  وت  هرابرد  ات  یـسیونب  ياـهمان  سک  نـالف  هب  هک  تسا  روطچ  دـش : هتفگ  ناـشیا  هب 

همه تسب ، دـیما  نم  ناگدـنب  زا  یکی  هب  ياهدـنب ، هاـگ  ره  هک  هدرک  شرافـس  مالـسلا ) هیلع   ) دواد هب  دـنوادخ  : » هدرک مثیدـح  شناردـپ 
. دراد دوجو  یفلتخم  لاوقا  ترضح ، نآ  نادنز  تّدم  رد  ددرگیم ». یلاخ  شیاپ  ریز  نیمز  دوشیم و  هتسب  شیور  هب  نامسآ  ياهرد 

. تسا هدرب  رس  هب  نادنز  رد  لاس  هدراهچ  یلوق  هب  ای  لاس  هد  ای  لاس  تفه  ای  لاس  راهچ  ترضح ، نآ 
اضّرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ناشنیرتالاو  هک  هدراذگ  ياج  هب  دوخ  زا  رتخد  رـسپ و  دنزرف  تفه  یـس و  مظاک ، یـسوم  ماما  ترـضح 

. دشابیم مالسلا ) هیلع  )
، شاهژیو تینارون  اب  کی  ره  هک  مدیزگرب  ار  ثیدح  لهچ  مالسلا ،) هیلع   ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  هدنزرا  نانخـس  تاملک و  نایم  زا 

. تسا نافرع  تقیقح و  يداو  ناگتخاب  كاپ  نامیا و  لها  ياهلد  رگنشور 

ثیدح لهچ 

هراشا

(: مالسلا هیلع   ) مظاْکلا ُمامِْالا  َلاق 

تفرعم لّقعت و   1

َو ًالْقَع  ْمُُهنَـسْحَأ  ِهّللا  ِْرمَِأب  ْمُهُمَلْعَأ  َو  ِهِّلل ، ًۀَـفِْرعَم  ْمُُهنَـسْحَأ  ًَهباِجتْـسا  ُمُُهنَـسْحَأَف  ِهّللا ، ِنَع  اُولِقْعِیل  ّالِإ  ِهِدابِع  یلِإ  ُهَلُـسُر  َو  ُهَءاـِیْبنَأ  ُهّللا  َثََعب  اـم 
. ِةَرِخْالا َو  اْینُّدلا  ِیف  ًۀَجَرَد  ْمُهُعَفْرَأ  ْمُُهلَقْعَأ 
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. دننک لّقعت  ادخ  فرط  زا  هک  نآ  رگم  هتخیگنین ، رب  شناگدنب  يوس  هب  ار  شناگداتسرف  ناربمایپ و  دنوادخ 
و تسا ، لقع  رظن  زا  ناشنیرتهب  ادـخ ، راک  هب  ناـشنیرتاناد  و  تسادـخ ، هب  تفرعم  رظن  زا  ناـشنیرتهب  شریذـپ ، رظن  زا  ناـشنیرتوکین  سپ 

. تسا ترخآ  ایند و  رد  ناشنیرتهیاپ  دنلب  اهنآ ، نیرتلقاع 

ینطاب يرهاظ و  تّجح   2

. ُلوُقُْعلاَف ُۀَنِطاْبلا  اَّمَأ  َو  ُۀَِّمئالا  َو  ُءاِیْبنالا  َو  ُلُسُّرلاَف  ُةَرِهاّظلا  اّمأَف  ًۀَنِطاب ، ًۀَّجُح  َو  ًةَرِهاظ  ًۀَّجُح  ِنیَتَّجُح ، ِساّنلا  یَلَع  ِهِّلل  َّنِإ 
ناربمایپ و نالوسر و  زا : تسا  ترابع  راکـشآ  تّجح  اّما  ناهنپ ، تّجح  راکـشآ و  تّجح  تسا ، تّجح  ود  مدرم  رب  دـنوادخ  يارب  انامه 

. نامدرم لوقع  زا  تسا  ترابع  یناهنپ  تّجح  و  ناماما ؛

ایند لها  زا  يریگ  هشوگ  ربص و   3

َناک َو  ِهِّبَر  َْدنِع  امیف  َبِغَر  َو  اهیف  َنیبِغاّرلا  َو  اْینُّدـلا  َلْهَأ  َلَزَتْعِإ  یلاعَت  َو  كَرابَت  ِهّللا  ِنَع  َلَقَع  ْنَمَف  ِلْقَْعلا ، ِةَُّوق  ُۀَـمالَع  ِةَدْـحَْولا  یَلَع  ُْربَّصلَأ 
. ةَریشَع ِریَغ  یف  ُهَّزِعُم  َو  ِۀَلیَْعلا  ِیف  ُهانِغ  َو  ِةَدْحَْولا ، ِیف  ُهَبِحاص  َو  ِۀَشْحَْولا  ِیف  ُهَِسنآ  ُهّللا 

هتفرگ و هرانک  نآ  رد  نیبغار  ایند و  لها  زا  دـنک  لّقعت  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  فرط  زا  هک  ره  تسا ، لقع  تّوق  هناشن  ییاهنت ، رب  ربص 
تّزع يرادن و  رد  وا  يرگناوت  و  وا ، رای  ییاهنت  رد  تسوا و  سینا  تشحو  رد  دـنوادخ  و  هدومن ، تبغر  تسا  شراگدرورپ  دزن  هچنادـب 

. تسا يرابت  هریتیب و  رد  وا 

رگن هدنیآ  نالقاع   4

اْینُّدلا ُْهتَبَلَط  َةَرِخْالا  َبَلَط  ْنَم  ٌَۀبُولْطَم  َو  ٌۀَِبلاط  ُةَرِخْالا  َو  ٌَۀبُولْطَم  َو  ٌۀَِبلاط  اْینُّدلا  َّنَأ  اوُِملَع  ْمُهَّنَِال  ِةَرِخْالاِیف  اُوبِغَر  َو  اْینُّدلا  ِیف  اوُدَـهَز  َءالَقُْعلا  َّنِإ 
. ُهَتَرِخآ َو  ُهاْینُد  ِهیَلَع  ُدِسْفیَف  ُتْوَْملا  ِهیتْأیَف  ُةَرِخْالا  ُْهتَبَلَط  اْینُّدلا  َبَلَط  ْنَم  َو  ُهَقْزِر ، اْهنِم  یفْوَتْسی  یّتَح 

تسناهاوخ مه  ترخآ  هدش و  هتـساوخ  تسناهاوخ و  ایند  هک  دننادیم  اریز  قاتـشم ؛ ترخآ  هب  دنتبغریب و  ایند  هب  نالقاع ، هک  یتسار  هب 
هب شترخآ  دـهاوخ  ار  ایند  هک  ره  و  دـنک ، تفایرد  نآ  زا  ار  دوخ  يزور  ات  دـهاوخب  ار  وا  اـیند  دـهاوخ  ترخآ  هک  ره  هدـش ، هتـساوخ  و 

. دنک هابت  وا  رب  ار  شترخآ  ایند و  دسر و  شگرم  ات  تسا  لابند 

لقع يارب  عّرضت   5

اِمب َعَنَق  َلَقَع  ْنَمَف  ُهَْلقَع ، َلِمکی  ْنَِأب  ِِهَتلَأْسَم  یف  ِهّللا  َیلِإ  ْعَرَّضَتْیلَف  ِنیّدـلا  ِیف  َۀَـمالَّسلا  َو  ِدَـسَْحلا  َنِم  ِْبلَْقلا  َۀَـحار  َو  لام  ـِالب  ینِْغلا  َدارَأ  ْنَم 
. اًَدبَأ ینِْغلا  كِرْدی  َْمل  ِهیفکی  اِمب  ْعَنْقی  َْمل  ْنَم  َو  ینْغَتْسا  ِهیفکی  اِمب  َعَنَق  ْنَم  َو  ِهیفکی 

دنک و يراز  ادـخ  هاگرد  هب  دـیاب  دـبلط ، نید  یتمالـس  و  دـسح ، نودـب  دـهاوخ  لد  شیاسآ  و  ییاراد ، نودـب  دـهاوخ  يزاینیب  سک  ره 
. دشاب عناق  دنک  شتیافک  هچنادب  دزرو ، درخ  هک  ره  دنک ، لماک  ار  شلقع  هک  دهاوخب 

. ددرگ زاینیب  دوش ، عناق  دشاب  سب  ار  وا  هچنادب  هک  ره  و 
. دسرن يزاینیب  هب  زگره  دوشن ، عناق  دَُوب  سب  ار  وا  هچنادب  هک  ره  و 

ادخ يارب  نمؤم  اب  رادید   6
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َنیح ْنِم  کَلَم  ِْفلَأ  َنیْعبَـس  ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  َلکَو  َّلَـجَوَّزَع  ُهّللا  ُهَدَـعَو  اـم  َزُّجَنَت  َو  ِهّللا  َباَوث  ِِهب  َُبلْطِیل  ِهِریَِغل ، ـال  ِهِّلل  َنِمْؤُْملا  ُهاـخَأ  َراز  ْنَم 
. ًالِْزنَم ِۀَّنَْجلا  َنِم  َْتأَّوَبَت  ُۀَّنَْجلا ، َکل  َْتباط  َو  َْتبِط  الَأ  ُهَنوُدانی : ِهَیلِإ  َدوُعی  یّتَح  ِِهلِْزنَم  ْنِم  ُجُرْخی 

تقو زا  لاـعتم ، دـنوادخ  دـسرب ، یهلا  ياههدـعو  شاداـپ و  هب  اـت  دور  شنمؤـم  ردارب  ندـید  هـب  رگید  زیچ  هـن  ادـخ  يارب  طـقف  سک  ره 
هزیکاپ تیارب  تشهب  شاب و  شوخ  كاپ و  ناه ! دننک : شیادن  همه  هک  درامگ  وا  رب  هتشرف  رازه  داتفه  وا ، نتشگرب  ات  لزنم  زا  شجورخ 

. یتفرگ ياج  نآ  رد  هک  داب 

یمدآ ياهب  لقع و  تّورم ،  7

ٌنَمَث اَهل  َسَیل  ْمکَناْدبَأ  َّنِإ  امَأ  اًرَطَخ ، ِهِسْفَِنل  اْینُّدلا  يَریال  يذَّلا  اًرْدَـق  ِساّنلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  َو  َُهل ، َلْقَع  ْنَِمل ال  َةَّوُُرم  َو ال  َُهل ، َةَّوُُرم  ْنَِمل ال  َنید  ال 
َّالِإ

. اهِریَِغب اهوعیبَت  الَف  َۀَّنَْجلا ،
. درادن يدرمناوج  درادن ، لقع  هک  ره  و  درادن ؛ نید  درادن ، يدرمناوج  هک  یسک 

ار نآ  تسین ، تشهب  زج  مدرم ، امش  نت  ياهب  هک  دینادب  دنادن ، یماقم  دوخ  يارب  ار  ایند  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتشزرااب  هک  یتسار  هب 
. دیشورفم نادب  زج 

مدرم يوربآ  ظفح   8

. ِۀَمیِْقلا َمْوی  ُهَبَضَغ  ُْهنَع  ُهّللا  َّفک  ِساّنلا  ِنَع  ُهَبَضَغ  َّفک  ْنَم  َو  ِۀَمیِْقلا  َمْوی  ُهَتَْرثَع  ُهّللا  َُهلاقَأ  ِساّنلا  ِضارْعَأ  ْنَع  ُهَسْفَن  َّفک  ْنَم 
، دراد زاـب  مدرم  زا  ار  دوـخ  مشخ  هـک  ره  و  درذـگیم ، شـشزغل  زا  تماـیق  زور  رد  ادـخ  درادـهگن ، مدرم  يزیروربآ  زا  ار  دوـخ  هـک  ره 

. دراد زاب  وا  زا  ار  شمشخ  تمایق  زور  رد  دنوادخ 

ادخ هب  يرود  یکیدزن و  لماوع   9

. ِرْخَْفلا َو  ِبْجُْعلا  َو  ِدَسَْحلا  كَْرت  َو  ِنیَِدلاْولا  ُِّرب  َو  ُةالَّصلا  ِِهب  ِۀَفَْرعَْملا  َدَْعب  ِهّللا  َیلِإ  ُْدبَْعلا  ِِهب  ُبَّرَقَتی  ام  ُلَْضفَأ 
دـسح و كرت  رداـم و  ردـپ و  هب  یکین  زاـمن و  وا ، نتخانـش  زا  دـعب  دـیوجیم ، بّرقت  دـنوادخ  هب  هدـنب  نآ  هلیـسو  هب  هک  يزیچ  نیرتـهب 

. تسا ندیلاب  دوخ  هب  ینیبدوخ و 

دیوگیمن غورد  لقاع   10

. ُهاوَه ِهیف  َناک  ْنِإ  َو  ُبِذکی  َِلقاْعلا ال  َّنِإ 
. دشاب وا  هتساوخ  لیم و  قبط  هچرگ  دیوگیمن ، غورد  لقاع  هک  انامه 

توکس ییوگ و  مک  تمکح   11

. ِبُونُّذلا َنِم  ٌۀَّفِخ  َو  رْزِو ، ُۀَِّلق  َو  ٌۀَنَسَح  ٌۀَعَد  ُهَّنِإَف  ِتْمَّصلِاب ، ْمکیَلَعَف  ٌمیظَع ، ٌمکُح  ِقِْطنَْملا  ُۀَِّلق 
. تسا هانگ  فیفخت  ببس  رابکبس و  وکین و  ياهویش  هک  یشومخ  هب  داب  امش  رب  تسا ، یگرزب  تمکح  ییوگمک ،
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ایح یب  يوگهزره   12

. َُهل َلیق  ام  َو ال  َلاق  ام  یلابی  ِءایَْحلا ال  ِلیلَق  شِحاف  ِّلک  یلَع  َۀَّنَْجلا  َمَّرَح  َهّللا  َّنِإ 
. تسا هدینادرگ  مارح  دنیوگ  هچ  وا  هب  ای  دیوگیم و  هچ  درادن  یکاب  هک  ایح  مک  يوگهزره  ره  رب  ار  تشهب  دنوادخ  انامه 

دوشیمن تشهب  لخاد  رّبکتم ،  13

. ْربک ْنِم  ۀَّبَح  ُلاْقثِم  ِِهْبلَق  یف  َناک  ْنَم  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدی  ُهَّنِإَف ال  َْربْکلا ، َو  كایِإ 
. دوشیمن تشهب  لخاد  دشاب ، ربک  ياهناد  هزادنا  هب  شلد  رد  یسک  ره  هک  زیهرپب ، یهاوخدوخ  ربک و  زا 

زور هنابش  رد  راک  میسقت   14

ْمکَنُوفِّرَعی َنیذَّلا  ِةاقِّثلا  ِناوْخِْالا و  ِةَرَـشاعُِمل  ًۀَعاسَو  ِشاعَْملاِْرمَِال ، ًۀَعاسَو  ِهللا ، ِةاجانُِمل  ًۀَـعاس  تاعاس : ََعبْرَأ  ْمُکنامَز  َنوکی  ْنَأ  یف  اوُدِـهَتْجِإ 
. تاعاس ِثالَّثلا  یَلَع  َنُورِدْقَت  ِۀَعاّسلا  ِهِذِهبَو  مَّرَُحم  ِریَغ  یف  ْمِکتاّذَِلل  اهیف  َنُولَْخت  ًۀَعاسَو  ِنِطاْبلا ، ِیف  ْمَکل  َنوُصِّلَخیَو  ْمَکبویُع 

: دشاب تمسق  راهچ  امش  يزور  هنابش  تاقوا  هک  دیشوکب 
، ادخ اب  تاجانم  يارب  یتمسق   1

، شاعم هیهت  يارب  یتمسق   2
، دنزرویم صالخا  امش  هب  لد  رد  دننامهفیم و  امش  هب  ار  امش  ياهبیع  هک  دامتعا  دروم  دارفا  ناردارب و  اب  ترشاعم  يارب  یتمسق   3

ِماجنا رب  هک  تسا  تمسق  نیا  ماجنا  هلیسو  هب  و  ملاس ] تاحیرفت  و   ] لالح ياهتّذل  كرد  يارب  دینکیم  تولخ  نآ  رد  مه  ار  یتمسق  4 و 
. دیوشیم اناوت  رگید  تمسق  هس  نآ  فیاظو 

هاوخریخ لقاع  رادنید و  اب  ینیشنمه   15

ُِلقاْعلا کیَلَع  َراشَأ  اذِإَف  ِهّللا ، َنِم  ٌقیفَْوت  َو  ٌدْـشُر  َو  ٌۀـکََرب  َو  ٌنْمی  ِحِـصاّنلا  ِِلقاْعلا  ُةَرَواـشُم  َو  ِةَرِخْـالا ، َو  اْینُّدـلا  ُفَرَـش  ِنیّدـلا  ِلـْهَأ  ُۀََـسلاُجم 
. َبَطَْعلا ِکلذ  یف  َّنِإَف  َفالِْخلا  َو  كایِإَف  ُحِصاّنلا 

نوچ تسادخ ، بناج  زا  قیفوت  دشر و  تکرب و  نمی و  هاوخریخ ، ِدنمدرخ  اب  تروشم  و  تسا ، ترخآ  ایند و  فرش  نید ، لها  ینیـشنمه 
. تسا راب  تکاله  شتفلاخم  هک  ینک  تفلاخم  ادابم  داد ، يرظن  وت  هب  هاوخریخ  دنمدرخ 

مدرم اب  دایز  سنُا  زا  زیهرپ   16

. ِۀیِراّضلا ِعابِّسلا  َنِم  ِکبْرَهک  ْمِهِریاس  ْنِم  ْبُرْها  َو  ِِهب  ِْسنآَف  اًنُومْأَم  َو  ًالِقاع  ْمُْهنِم  َدَِجت  ْنَأ  ّالِإ  ْمِِهب  َْسنُْالا  َو  ِساّنلا  َۀََطلاُخم  َو  كایِإ 
ریگ و سنا  وا  اب  تروص ] نیا  رد   ] هک یبایب  اهنآ  نایم  رد  يرادتناما  دـنمدرخ و  هک  نیا  رگم  نانآ ، اب  سنا  مدرم و  اب  ترـشاعم  زا  زیهرپب 

. يراکش ياههدنرد  زا  وت  زیرگ  دننام  هب  زیرگب ، نارگید  زا 

ایند ِّبح  هجیتن   17
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. اًبَضَغ ِهیَلَع  ُهّللا  َدادْزا  َو  اًدُْعب  ِهّللا  َنِم  َدادْزا  َّالِإ  ابُح  اینُّدِلل  َدادْزاَف  اًْملِع  ٌْدبَع  ِیتوُأ  ام  َو  ِِهْبلَق  ْنِم  ِةَرِخْالا  ُفْوَخ  َبَهَذ  اْینُّدلا  َّبَحَأ  ْنَم 
ادخ زا  هک  نآ  رگم  دوش ، رتدنمهقالع  ایند  هب  هک  دنهدن  یـشناد  ياهدـنب  هب  و  دورب ، شلد  زا  ترخآ  فوخ  درادـب ، تسود  ار  ایند  هک  ره 

. دریگ رارق  وا  مشخ  دروم  رترود و 

لکوت رب  هیکت  عمط و  زا  زیهرپ   18

َو ِلْقَْعلا  ُسالِتْخا  َو  ِّلُّذِلل ، ٌحاتْفِم  َعَمَّطلا  َّنِإَف  َنیقُولْخملا ، َنِم  َعَمَّطلا  ِِتمَأ  َو  ِساّنلا ، يِدیَأ  یف  اّمِم  ِسْأْیلِاب  کیَلَع  َو  َعَمَّطلا ، َو  كایِإ 
. ِْملِْعلِاب ُباهَّذلا  َو  ِضْرِْعلا  ُسینْدَت  َو  ِتاّوُرُْملا ، ُقالِتْخا 

. ِهیَلَع ِلکَوَّتلا  َو  کِّبَِرب  ِماِصتْعِْالِاب  کیَلَع  َو 
لقع عمط ، تسا ، يراوخ  ِدـیلک  عمط ، هک  ُرِبب  نیقولخم  زا  ار  عمط  تسا ، مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  يدـیماان  هب  داب  وت  رب  و  زیهرپب ، عمط  زا 

. دربیم نیب  زا  ار  شناد  دیالآیم و  ار  وربآ  دنک و  دوبان  ار  یگنادرم  دیابریم و  ار 
. ینک لکوت  وا  رب  يرب و  هانپ  تراگدرورپ  هب  هک  داب  وت  رب 

ییوگتسار يرادتناما و  جیاتن   19

. َقافِّنلا َو  َْرقَْفلا  ِناِبلْجی  ُبْذْکلا  َو  ُۀَنایِْخلا  َو  َقْزِّرلا ، ِناِبلْجی  ُقْدِّصلا  َو  ِۀَنامَألا  ُءادَأ 
. ییورود رقف و  بلج  ببس  ییوگغورد ، تنایخ و  و  دنايزور ، قزر و  بلج  ببس  ییوگتسار ، يرادتناما و 

يوج يرترب  ِطوقس   20

. ُریَّطلا اَهَلکَأَف  ْتَراطَف  ِنیَحانَج ، اَهل  َتَْبنَأ  ارَش  ِةَّرَّذلِاب  ُهّللا  َدارَأ  اذِإ 
. دنروخب ار  وا  اههدنرپ  ات  دنک  زاورپ  هک  دهدیم  لاب  ود  وا  هب  دهاوخب ، ار  هچروم  يدب  دنوادخ  هاگ  ره 

يزیتس لطاب  ییوگقح و   21

. ککالَه ِهیف  َّنِإَف  ُکتاَجن ، ِهیف  َناک  ْنِإ  َو  َلِطاْبلا  َِعد  َو  َهّللا  ِقَّتِإ  ُکتاَجن  ِهیف  َّنِإَف  ککالَه  ِهیف  َناک  ْنِإ  َو  َّقَْحلا  ُِلق  َو  َهّللا  ِقَّتِإ 
. دشاب نآ  رد  وت  يدوبان  هچرگا  وگب ، ار  ّقح  سرتب و  ادخ  زا 

. تسا نآ  رد  وت  تاجن  عقاو ، رد  هک  اریز 
. تسا نآ  رد  وت  يدوبان  عقاو ، رد  هک  اریز  دشاب ، نآ  رد  وت  تاجن  هچرگا  راذگاو ، ار  لطاب  سرتب و  ادخ  زا 

نامیا الب و  بسانت   22

. ِِهئالَب یف  َدیز  ِِهنامیِإ  یف  َدیز  امَّلک  ِنازیْملا  یَتَّفک  ُْلثِم  ُنِمْؤُْملَأ 
. ددرگ هدوزفا  شیالب  هب  ددرگ ، هدوزفا  شنامیا  هب  هاگ  ره  تسوزارت ، هّفک  ود  دننامه  نمؤم 

نامکاح هب  تمدخ  هراّفک   23
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. ِناوْخِْالا َیلِإ  ُناسْحِْالَأ  ِناْطلُّسلا  ِلَمَع  ُةَراّفک 
. تسا ینید  ناردارب  هب  ناسحا  ناطلس ، يدنمراک  هراّفک 

بّرقت هلفان و   24

 … نِمُْؤم ِّلِکل  ِهّللا  َیِلا  ٌنابُْرق  ِِلفاوَّنلا  ُةالَص 
 … تسا دنوادخ  هب  ینمؤم  ره  ندش  کیدزن  هار  هلفان  زامن 

تشذگ حالصا و   25

. ِهّللا یَلَع  ُهُرْجَأَف  َحَلْصَأ ، َو  یَفَع  ْنَم  ّالِإ  ُموُقی  الَف  ْمُقْیلَف ، ٌرْجَأ  ِهّللا  یَلَع  َُهل  َناک  ْنَم  الَأ  ِۀَمیِقلا : َمْوی  دانُم  يدانی 
تـشذگ هک  یـسک  رگم  دزیخیمن ، رب  و  دزیخرب ، تسا  يدزم  ادـخ  رب  ار  هک  ره  دیـشاب ، هاگآ  دـنکیم : ادـن  تمایق  زور  رد  ياهدـننکادن 

. دوب دهاوخ  ادخ  اب  ششاداپ  سپ  دشاب ، هدومن  مدرم  نیب  حالصا  هدرک و 

هقدص نیرتهب   26

. ِۀَقَدَّصلا ِلَْضفَأ  ْنِم  ِفیعَّضِلل  ُکنْوَع 
. تسا هقدص  نیرتهب  زا  ناوتان  هب  تندرک  کمک 

ّقحان یتخس   27

. ِهیَلَع ِِهب  َمکُح  ْنَم  ِرْوَْجلا  َةَّدِش  ُفِْرعی 
. ددرگ موکحم  نادب  هک  دسانش  سک  نآ  ار  ّقحان  یتخس 

هزات ياهالب  هزات ، ناهانگ   28

. َنوُّدُعی اُونوکی  َْمل  ام  ءالَْبلا  َنِم  ْمَُهل  ُهّللا  َثَدْحَأ  َنُولَمْعی  اُونوکی  َْملام  ِبُونُّذلا  َنِم  ُسانلا  َثَدْحَأ  امَّلک 
. دندروآیمن باسح  هب  هک  دهد  اهنآ  هب  هزات  ییاهالب  دنوادخ  دندرکیمن ، هک  دننک  هزات  ناهانگ  مدرم  هاگ  ره 

تریصب دیلک   29

ُلْـضَف َو  اْینُّدلا ، َو  ِنیّدـلا  ِیف  ِۀَـلیلَْجلا  َِبتُّرلا  َو  ِۀَـعیفَّرلا  ِلِزانَْملا  َیلِإ  ُبَبَّسلا  َو  ِةَدابِْعلا  ُمامَت  َو  ِةَریـصَْبلا ، ُحاتْفِم  َهْقِْفلا  َّنِإَف  ِهّللا  ِنید  یف  اوُهَّقَفَت 
. ًالَمَع َُهل  ُهّللا  َضْری  َْمل  ِِهنید  یف  ْهَّقَفَتی  َْمل  ْنَم  َو  ِبکاوْکلا ، یَلَع  ِسْمَّشلا  ِلْضَفک  ِِدباْعلا  یَلَع  ِهیقَْفلا 

دنلب و تاجرد  لیـصحت  ببـس  تدابع و  لامک  ییانیب و  تریـصب و  دیلک  نید ، ِقیمع  مهف  هک  اریز  دیـشاب ، قیمع  مهف  لابند  ادخ  نید  رد 
. تسایند نید و  روما  رد  گرزب  بتارم 

وا زا  ار  یلمع  چـیه  دـنوادخ  دـیوجن ، قیمع  مهف  شنید  رد  هک  یـسک  و  بکاوـک ، رب  تسا  باـتفآ  يرترب  دـننام  دـباع ، رب  هیقف  يرترب  و 
. ددنسپن
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هلیسو نیرتهب  ایند ،  30

، ِنیّدلا ِرُومُأ  یلَع  ِکلِذب  اُونیعَتْسا  َو  ِهیف ، َفَرَس  ام ال  َو  َةَّوُرُْملا  ُِمْلثی  ام ال  َو  ِلالَْحلا  َنِم  یهَتْشَت  ام  اِهئاطْعِِإب  اْینُّدلا  َنِم  اظَح  ْمکِسُْفنَِال  اُولَعْجِإ 
«. ُهاْینُِدل ُهَنید  كََرت  َْوأ  ِِهنیِدل  ُهاْینُد  كََرت  ْنَم  اّنِم  َسَیل   » ِيُور ُهَّنِإَف 

هب و  دیراد ، روظنم  دشابن  فارـسا  دنکن و  داجیا  يدرمناوج  رد  هنخر  دـشاب و  لالح  شهاوخ  هچنآ  دـیریگرب و  ایند  زا  ياهرهب  دوخ  يارب 
. دییوج يرای  نید  روما  ماجنا  يارب  هلیسو  نیا 

.« دزاس اهر  شیایند  يارب  ار  شنید  ای  دیوگ  كرت  شنید  يارب  ار  شیایند  هک  یسک  تسین  ام  زا  : » تسا هدش  تیاور  هک  اریز 

جَرَف راظتنا   31

. ِجَرَْفلا ُراِظْتنِإ  ِۀَفِْرعَْملا  َدَْعب  ِةَدابِْعلا  ُلَْضفَأ 
. تسا شیاشگ  جَرَف و  راظتنا  دنوادخ ، تخانش  زا  دعب  تدابع  نیرتهب 

مدرم اب  يزرورهِم   32

. ِلْقَْعلا ُفِْصن  ِساّنلا  َیلِإ  ُدُّدَوَّتلَأ 
. تسا لقع  فصن  مدرم ، اب  یتسود  يزرورهِم و 

مشخ زا  زیهرپ   33

. ِۀَمیِْقلا ِمْوی  َباذَع  ُْهنَع  ُهّللا  َّفک  ِساّنلا  ِنَع  ُهَبَضَغ  َّفک  ْنَم 
. درادیم زاب  وا  زا  ار  تمایق  زور  باذع  دنوادخ  دراد ، زاب  مدرم  زا  ار  دوخ  مشخ  هک  ره 

مدرم نیرتیوق   34

. ِهّللا یَلَع  ْلکَوَتْیلَف  ِساّنلا  يَْوقَأ  َنوکی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَم 
. دیامن لکوت  ادخ  رب  دشاب  مدرم  نیرتیوق  هک  دهاوخیم  هک  ره 

ندز اجرد  هن  یّقرت ،  35

َیلِإ َناک  ْنَم  َو  ناصُْقن ، یف  َوُهَف  ِهِسْفَن  یف  َةَدایِّزلا  ِفِْرعی  َْمل  ْنَم  َو  ٌنوُْعلَم  َوُهَف  امُهَّرَـش  ِهیَمْوی  ُرِخآ  َناک  ْنَم  َو  ٌنُوبْغَم ، َوُهَف  ُهامْوی  يِوتْـسا  ِنَم 
. ِةایَْحلا َنِم  َُهل  ٌریَخ  ُتْوَْملاَف  ِناصْقُّنلا 

رد هک  یـسک  و  تسا ، نوعلم  دـشاب  شلّوا  زور  زا  رتدـب  شزور ، نیمود  هک  یـسک  و  تسا ، نوبغم  دـشاب ، يواـسم  شزور  ود  هک  یـسک 
. تسا یگدنز  زا  رتهب  وا  يارب  گرم  تسا  ناصقن  رد  هک  یسک  و  تسا ، ناصقن  رد  دنیبن  شیازفا  شدوخ 

نارگید هب  یناسر  ریخ   36
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. ِِهتَرِخآ ِْرمَِال  َو  ُهاْینُد  ِْرمَِال  ُهُعَْفنی  اًئیَش  ُهَُمتکَت  ْنَأ ال  کیخَأ  ِّقَح  ِبَجْوَأ  ْنِم  َّنِإ 
. يرادن هدیشوپ  ناهنپ و  وا  زا  تسوا ، ترخآ  ایند و  عفن  ببس  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  وت  رب  تردارب  ّقح  نیرتبجاو  انامه 

یخوش زا  زیهرپ   37

. ِکنامیِإ ِرُوِنب  ُبَهْذی  ُهَّنِإَف  َحازِْملا  َو  كایِإ 
. دربیم ار  وت  نامیا  رون  یخوش ، هک  اریز  زیهرپب ، درومیب ]  ] یخوش زا 

اههدیدپ دنپ   38

. ٌۀَظِعْوَم ِهیف  َو  ّالِإ  كانیَع  ُهاَرت  ءیَش  ْنِم  ام 
. تسا يزردنا  دنپ و  نآ  رد  هک  نآ  رگم  درگنب ، ار  نآ  تنامشچ  هک  تسین  يزیچ 

دمهفیمن ار  یکین  هدیدان ، جنر   39

. ٌِعقْوَم ِناسْحِِْالل  ُهَْدنِع  ْنکی  َْمل  اًضَضَم  ِةَءاسِِْالل  ْدِجی  َْمل  ْنَم 
. درادن یهاگیاج  وا  دزن  رد  ناسحا  یکین و  هدیشچن ، ار  یتخس  جنر و  هزم  هک  یسک 

لامعا هبساحم   40

. ِهَیلِإ َبات  َو  ُْهنِم  َهّللا  َرَفْغَتْسا  اًئیَس  َلِمَع  ْنِإ  َو  َهّللا  َدازَتْسا  اًنَسَح  َلِمَع  ْنِإَف  مْوی  ِّلک  یف  ُهَسْفَن  ْبِساحی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َسَیل 
راک نآ  رد  رگا  و  دـهاوخب ، ار  نآ  يدایز  ادـخ  زا  تسا  هدرک  یکین  راک  رگا  سپ  دـنکن ، ار  دوخ  باسح  زور  ره  هک  یـسک  تسین  ام  زا 

. دیامن هبوت  وا  يوس  هب  هدومن و  بلط  شزرمآ  ادخ  زا  هدرک ، يدب 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

. دمآ ایند  هب  هنیدم  رد  هدعقیذ  زور 11  رد  يرمق  يرجه  لاس 148  رد  اضر ، هب  بّقلم  یسوم ، نب  یلع  ترضح 
. دوب همجن  مان  هب  راوگرزب  ییوناب  شردام  رفعج و  نب  یسوم  ماما  ترضح ، نآ  ردپ 

. دنتفگیم زین  هرهاط  ْمَتُکت و  هنامس و  ار  وا  هک 
يربهر یمالـسا و  ینابم  ظفح  تماما و  تیلوئـسم  رادـهدهع  یگلاـس  رد 35  ترـضح  نآ  مالـسلا ،) هیلع   ) مظاک ماـما  تداهـش  زا  دـعب 

. دیدرگ نایعیش 
: درک میسقت  هناگادج  شخب  هس  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  دوب  لاس  تسیب  دودح  رد  متشه  ماما  تماما  تّدم 

. دوب نوراه  يرادمامز  هرود  اب  نامزمه  هک  ترضح  نآ  تماما  لّوا  لاس  هد   1
. دوب نوراه  دنزرف  نیما ، تفالخ  اب  نراقم  هک  نآ  زا  دعب  لاس  جنپ   2

. دوب زور  نآ  یمالسا  ورملق  رب  وا  ّطلست  نومأم و  تفالخ  اب  فداصم  هک  راوگرزب  نآ  تماما  رخآ  لاس  جنپ   3
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هک زور  نآ  تفالخ  هدیچیپ  لاوحا  عاضوا و  اب  تماما ، ریطخ  تیلوئسم  ياضتقم  هب  هرود ، هس  نیا  زا  کی  ره  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
، تشاد دوجو  مدرم  یعامتجا  یگدـنز  رد  فلتخم  تاهج  زا  هک  يدایز  ياهیناماسبان  دوجو  اب  دـشیم و  تموکح  مدرم  رب  مالـسا  مان  هب 

. دادیم ماجنا  مالسا  هب  تمدخ  هار  رد  ار  دوخ  بسانتم  فیاظو 
هب نانآ  نداد  هّجوت  مدرم و  يرادیب  رد  دمآ ، شیپ  شرمع  رخآ  لاس  هس  رد  هک  یتصرف  زا  تشاد  ناکما  تردق و  هک  اجنآ  ات  متـشه  ماما 

. دومن ار  هدافتسا  رثکاّدح  نوگانوگ ، نیوانع  اهتروص و  هب  نانآ  لافغا  یگنوگچ  زا  نتشادرب  هدرپ  لئاسم و  لوصا 
هک یّمس  هلیسو  هب  یگلاس ، رد 55  تسا ، دهشم  ياههّلحم  زا  یکی  زورما  هک  ناقون ، دابانس  رد  يرجه  لاس 203  رد  ترضح  نآ  تداهش 

. داتفا قاّفتا  دناروخ ، وا  هب  نومأم 
. دشابیم شترضح  ناگتفیش  هّجوت  دروم  دهشم ، سّدقم  رهش  رد  یمالسا ، ناریا  رد  هاگترایز  نیرتگرزب  شفیرش  دقرم  رازم و  نونکا 

ناریا هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رفس 

هب دادغب  زا  ار  تفالخ  زکرم  وا ، نتـشک  نیما و  شردارب  اب  نداتفارد  زا  دـعب  دوب ، ناسارخ  یلاو  يو  فرط  زا  شردـپ  نامز  رد  هک  نومأم 
. درک لقتنم  ورم 

ات دروآ  لمع  هب  هناّرصم  یتوعد  مالـسلا ) هیلع   ) اضّرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  تشاداو  ار  وا  زیچ  ود  هقلطم ، تموکح  رارقتـسا  زا  دعب 
: دناشکب دوخ  تیمکاح  ّرقم  هب  هدش  هک  مه  هارکا  روز و  هب  ار  ترضح 

، يونعم یملع و  ّمهم  نکر  کی  دوجو  زا  یتموکح  هاگتسد  ندوب  یلاخ   1
(. مالسلا هیلع   ) یلع لآ  نارادفرط  هژیو  هب  هاگآ ، مدرم  ریگمشچ  ذوفن  زا  يریگولج   2

يدهعیلو ندرک  مَلَع  اب  يونعم ، یملع و  ألخ  ندش  رپ  نمض  ناریا ، هب  مالسلا ) هیلع   ) اضّرلا یسوم  نب  یلع  ندمآ  اب  درکیم  نامگ  نومأم 
تموکح ورملق  رد  یشمارآ  دوشیم و  هدناشوپ  لمع  هماج  متشه  ماما  ناوریپ  یلع و  لآ  نارادفرط  ياههتساوخ  هب  رهاظ  رد  ترـضح ، نآ 

ماجنا فرش  رد  ای  هدش و  هک  ییاهراک  يور  یـشوپرس  مادقا ، نیا  اب  مکتـسد  ای  ددرگیم ، راومه  مه  یـسایس  ياهیرادرب  هرهب  هار  داجیا و 
. دوشیم هتشاذگ  تسا ،

( مالسلا هیلع   ) یلع لآ  ناریا و  مدرم 

دنتـشاد و ّصاخ  یتّبحم  هقـالع و  هعیـش ، ناـماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لآ  هب  مدرم  ناریا ، هّطخ  رد  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  هب  هراـشا 
. تشاد دوجو  نایولع  هرابرد  ناریا  مدرم  ياهلد  رد  يونعم  رظن  زا  يدعاسم  هنیمز 

هک دشیم  راتفر  يروط  نارادمامز  فرط  زا  نانآ  اب  اریز  دنتشادن ، یبوخ  تارطاخ  دوخ  هتـشذگ  ياهتموکح  زا  هاوخریخ  هاگآ و  نایناریا 
اب مدرم  هک  دوب  نیا  دنـشاب ! نانآ  رادربنامرف  ارچ  نوچ و  نودب  یتسیاب  دناهدش و  هدیرفآ  روما  نایّدصتم  تمدخ  يارب  يداع  مدرم  ییوگ 

. دندیدرگ یمالسا  تموکح  يرارقرب  راتساوخ  دندش و  مالسا  هتفیش  نآ ، تارّرقم  ندوب  یعیبط  یگداس و  كرد  مالسا و  هب  ییانشآ 
مالـسا هچنآ  فالخ  رب  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  هّماع  ياهتردق  مالـسا  ربمغیپ  زا  سپ  هک  روما  نایّدصتم  نارادمامز و  هک  نیا  هظحالم  اب  اّما 
تفالخ ّقح  هک  مالسلا ) هیلع  « ) یلع  » يوس هب  اذل  دنتفاین ، اهتموکح  نآ  رد  ًالمع  ار  مالسا  ياهفده  ناریا  مدرم  دندرک ، لمع  تساوخیم 

. دندش هّجوتم  دوب  هتفرگ  رارق  يّدعت  دروم  وا 
لاس ياهلاس  هک  مالسلا ) مهیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  ات  نیسح  ماما  نسح و  ماما  زا  هعیـش ، ناماما  ریاس  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شور 

یمالسا هعماج  رد  هک  دوب  هتخاس  مهارف  ار  يدعاسم  رایسب  هنیمز  دوب ، هدنارذگ  شراکمتـس  لاّمع  هفیلخ و  نادنز  رد  ار  شرمع  رخاوا  زا 
یلع نادـناخ  زا  ییاوشیپ  ماما و  تراظن  تحت  دوش و  لیکـشت  تساوخیم  مالـسا  هچنآ  زا  هنومن  یتموکح  نآ ، هیحان  کی  مکتـسد  اـی  و 
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. دریگ رارق  مالسلا ) هیلع  )
وا یکاپ  شناد و  هزاوآ  هک  یماما  دوب ، هدش  هریخ  مالسلا ) هیلع   ) اضّرلا یسوم  نب  یلع  ماما  يوس  هب  نایعیش  دیما  ياهمـشچ  نامز  نآ  رد 

. دوبن مهارف  وا  یهلا  فادها  دنلب و  راکفا  زا  يرادرب  هرهب  ناکما  اّما  دوب ، هدیسر  یمالسا  راطقا  همه  هب 
. دوب مکاح  ياههاگتسد  رظن  تحت  اهتّدم  زین  شدوخ  دوب و  هدنارذگ  نوراه  نادنز  رد  ار  ینالوط  ياهلاس  شراوگرزب  ردپ 

نانآ اب  مدرم  رگا  هک  دنتشاد  نآ  میب  اریز  دنوش ، هتخانش  یمالسا  هعماج  رد  كاپ  ياههرهچ  نیا  هک  دندوبن  یـضار  هتـشذگ  يافلخ  يرآ 
هنوگ چـیه  دـندوب و  هدـش  مدرم  تارَّدـقم  رب  مکاح  ناشهاگتـسد  رد  هک  یناسولپاچ  نانآ و  دوخ  یگیاـمیب  دـنوش ، انـشآ  ناـشتالامک  و 

. ددرگ رهاظ  دنتشادن  یتیحالص 
، دندیشیدنایم دوخ  عفانم  هب  اهنت  دنتساوخیم و  دوخ  يارب  ار  نآ  زا  يرادرب  هرهب  تسایر و  طقف  مالسا  زا  هک  یمالسا  زا  يراع  ِهورگ  نآ 

باـسح هب  ار  ناـکین  دـنزاتب و  ار  سوه  بکرم  دننیـشنب و  تردـق  هکیرا  رب  دوخ  دـنزاس و  يوزنم  ار  ناـقیال  ناـحلاص و  هک  دوب  یعیبـط 
. دنرواین

دوخ لماک  تراظن  تحت  ار  وا  ياهراک  مالسلا ،) هیلع   ) اضر ترـضح  یعامتجا  یملع و  تیعقوم  زا  هدافتـسا  نمـض  تساوخیم ، نومأم 
. دهد رارق 

تـسد هب  دنتـشادیم  تسود  ار  اضر  ماما  هک  يرایـسب  مدرم  نایم  رد  ياهظحالم  لـباق  تیبوبحم  تسناوتیم  راـک ، نیا  اـب  رگید ، فرط  زا 
. دروآ

هب ندیـسر  روظنم  هب  اههار  ندرک  راومه  يارب  یـسایس  روما  نایّدـصتم  ًالومعم  هک  نانچ  تسا ، هدوب  نیب  رد  زین  يرگید  دـصاقم  دـیاش  و 
ذوفن و هب  ندز  همطل  زا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـنراد  ریمـض  ّرـس و  رد  ای  رـس و  رد  یـضارغا  هشیمه  دوخ ، یعامتجا  یـسایس و  دـصاقم 

. درب مان  دهدیمن ، ار  اهنآ  لّمحت  هزاجا  نارگهطلس  ياهیهاوخدوخ  دنراد و  یساّسح  ياهتیعقوم  هک  یناسک  تیعقوم 
ایند هب  ار  وا  دـندوبن  لیمیب  نایچوه ، نارگهدافتـسا و  ءوس  دوبن ، مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هداـس  یگدـنز  زرط  تناـتم و  رگا  مه  دروم  نیا  رد 

. دنزاس مهّتم  نآ  ریاظن  ماقم و  هاج و  ّبح  یتسود و 
ياهروشک دودح  زا  هک  یمالسا ، تفالخ  زکرم  رد  روضح  يارب  ار  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هک  دش  رارق  تاکن ، نیا  همه  هب  هّجوت  اب 

. دنزاس رضاح  دوب ، هدش  لقتنم  ناریا  هب  یبرع 
. تشاگنا هدیدان  ناوتیمن  تشاد ، یناریا  داژن  ًاتلاصا  هک  ار ، نومأم  ِدامتعا  دروم  مظعا و  ریزو  لهس ، نب  لضف  هشقن  شقن و  رما ، نیا  رد 

نومأم توعد  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  لمعلا  سکع 

ادتبا دراد ، یهاگآ  هدش  حرط  ياههشقن  یناهن و  دصاقم  زا  هک  دنامهفب  وا  نارازگراک  نومأم و  هب  هک  نیا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
زکرم ورَم ، فرط  هب  هنیدم  زا  ماما  تکرح  هب  ّرجنم  ماجنارـس ، ات  تفرگ  ماجنا  یناوارف  ياهدیکأت  رارـصا و  یلو  تفریذـپن ، ار  توعد  نآ 

. دیدرگ زور  نآ  یمالسا  تفالخ 
. دش ناسارخ  مزاع  قارع ، قیرط  زا  هکم ، هب  یترفاسم  یط  مالسلا ) هیلع   ) ماما

. داتفا هار  هب  ّصاخ  یتافیرشت  اب  هلفاق  هرصب ، ات  هکم  زا 
، دوب هدـش  حرط  ياـههشقن  ءزج  اـهنآ  دوخ  هک  تموکح ، راـبرد  زیگناباـجعا  لّـصفم و  لـیاسو  تفـالخ و  هاگتـسد  ِلـّلجم  ياـهجدوه 

. درکیم لمح  ار  ماما  ناهارمه 
. دندوب زور  نآ  فارشا  لاجر و  زا  یهورگ  هنیدم و  یلاو  لماش  ناهارمه ، نیا 

رد مه  ار  داوج  هب  بّقلم  دّـمحم ، دوخ  زیزع  دـنزرف  هناگی  یّتح  درواین ، هارمه  ار  هداوناخ  دارفا  زا  سک  چـیه  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  اّما 
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. دش ناریا  هب  رفس  یهار  ییاهنت ، هب  دوخ  تشاذگ و  هنیدم 
. تشاد یتارکاذم  مدرم  اب  یتبسانم ، هب  يرهش  ره  رد  هرصب ، ات  زاجح  هار  لوط  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما

. تفای همادا  ترفاسم  روباشین ، ير و  كارا ، هار  زا  سپس  زاوها و  هب  رهشمّرخ  زا  بآ و  هار  زا  رهشمّرخ  ات  هرصب  زا 
. دیسر ورم  هب  هلفاق  نیا  يرمق  يرجه  لاّوش 201  زور 10  ماجنارس ،

، یمالـسا ریغ  نایدا  بهاذم و  ناربهر  هژیو  هب  نامز ، نآ  فلتخم  نادنمـشناد  اب  یمالـسا  تفالخ  زکرم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح 
. دناهتشاد یبلاج  یملع  ثحابم  تارظانم و 

نابز و نامه  اب  مه  موزل  عقاوم  رد  هک  ترضح  نآ  یملع  هطاحا  يراوگرزب و  هب  فلتخم ، يارآ  راکفا و  نابحاص  بهاذم و  ياملع  همه 
. دناهدرک فارتعا  رارقا و  درکیم  تبحص  نانآ  دوخ  ینید  ِعبانم  زا  یّتح  ّصاخ و  تاحالطصا 

گرزب ياملع  کیلوتاک و  گرزب  ياهفقـسا  ناـیارگیّدام و  یتشترز و  نادنمـشناد  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  تارظاـنم  هعومجم 
، يرجه مشـش  نرق  ياملع  زا  یـسربط ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنم  یبا  فیلأت  جاجتحإلا ، ياـهبنارگ  جرارپ و  باـتک  رد  دوهی ،

. تسا هدیدرگ  لقن 
رد دـندادیم ، ماجنا  یتاثحابم  دـندشیم و  ور  هب  ور  ترـضح  نآ  اب  هک  یناسک  مامت  هک  دوب  نیا  دوب  ریگمـشچ  دراوم  نیا  همه  رد  هچنآ 

و مالـسلا ) هیلع   ) ماما یملع  خـماش  ماقم  هب  فارتعا  رارقا و  ّقح و  لوبق  زج  دـندشیم و  میلـست  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يونعم  تـالامک  ربارب 
. دنتشادن ياهراچ  دومرفیم ، هک  یبلاطم  تّحص 

. دشیم يربهر  رظن  زا  هبناج  همه  یگتسیاش  یملع و  لماک  هطاحا  هنیمز  رد  ترضح  نآ  هداعلاقوف  ترهش  بجوم  دوخ  هلأسم  نیا 
هلمج زا  هدـیدرگ ، يروآعمج  یمالـسا  راوگرزب  نادنمـشناد  طّسوت  یبلاطم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هدـنزومآ  بلاـطم  اهـسرد و  زا 

، مالـسا یملع  ياهروتـسد  ماکحا و  دروم  رد  هک  یحلاصم  تمکح و  زا  نآ  رد  هک  عیارّـشلا  للع  باتک  زین  اضّرلا و  راـبخا  نویع  باـتک 
. تسا هدش  دای  هدیسر  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  اهنآ  راثآ  دئاوف و 

. تسا هدیدرگ  فیلأت  قودص  خیش  موحرم  هلیسو  هب  باتک  ود  نیا 
ار زیزع  ماما  نآ  يراوگرزب  تالامک و  دوخ ، ياـج  رد  کـی  ره  هک  تسا  ترـضح  نآ  راـگدای  اـضّرلا  ّبط  دـننام  زین  يرگید  ياـهباتک 

. دنکیم یفّرعم 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  زا  یشرافس 

نم زا  متفر ، مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رادـید  هب  يزور  دـیوگیم : ترـضح ، نآ  قیـال  دادعتـسا و  اـب  نادرگاـش  زا  یکی  بیعـش ، نب  یلع 
. دیرتاناد نم  زا  بلطم  نیا  هب  امش  نم ! ياقآ  رورس و  يا  مداد : باوج  تسا ؟ مدرم  نیرتهب  یگدنز  رظن  زا  یسک  هچ  یلع ! ای  دیسرپ :

: دومرف نآ  زا  دعب 
. دنادرگیم وکین  شیوخ  یگدنز  ِروما  قیرط  زا  ار  نارگید  یگدنز  روما  هک  یسک  ِهِشاعَم ؛». یف  ِهِریَغ  َشاعَم  َنَّسَح  ْنَم  یلع ، ای  »

. دیرتاناد امش  مداد : باوج  تسا ؟ رتدب  مدرم  همه  زا  یگدنز  رظن  زا  یسک  هچ  ینادیم  داد : همادا  سپس  و 
. دنرادن ياهرهب  وا  یگدنز  زا  نارگید  هک  یسک  دومرف :

، نایوج تقیقح  يارب  هدـنزاس  نانخـس  نیا  هک  دـشاب  مدـیزگرب ، ار  ثیدـح  لهچ  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  رابرهگ  تاملک  ناـیم  زا 
. دشاب ترضح  نآ  ياهدومنهر  اهروتسد و  مامت  يوس  هب  قیمع  یشیارگ  زاغآرس 

ثیدح لهچ 
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هراشا

(: مالسلا هیلع   ) اضِّرلا ُمامِْالا  َلاق 

نمؤم هتسجرب  یگژیو  هس   1

: لاصِخ ُثالَث  ِهیف  َنوکَت  یّتَح  اًنِمُْؤم  ُنِمْؤُْملا  ُنوکی  ال 
. ِهِّبَر ْنِم  ٌۀَّنُس   1

. ِهِیبَن ْنِم  ٌۀَّنُس  َو   2
. ِهِیلَو ْنِم  ٌۀَّنُس  َو   3

. ِهِّرِس ُناْمتکَف  ِهِّبَر  ْنِم  ُۀَّنُّسلا  اَّمَأَف 
. ِساّنلا ُةارادُمَف  ِهِیبَن  ْنِم  ُۀَّنُّسلا  اَّمَأ  َو 

. ِءاّرَّضلا َو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  ُْربَّصلاَف  ِهِیلَو  ْنِم  ُۀَّنُّسلا  اَّمَأ  َو 
. شماما زا  یتّنس  شربمایپ و  زا  یتّنس  شراگدرورپ و  زا  یتّنس  دشاب : وا  رد  تلصخ  هس  هک  نآ  رگم  تسین ، یعقاو  نمؤم  نمؤم ،

ندرک ربص  شماما ، ّتنـس  اّما  تسا ، مدرم  اب  يراتفر  مرن  ارادم و  شربمغیپ ، ّتنـس  اّما  تسا ، دوخ  زار  ندناشوپ  شراگدرورپ ، ّتنـس  اّما 
. تسا یلاح  ناشیرپ  یتسدگنت و  نامز  رد 

يدب هدننک  اشفا  يازس  یناهنپ و  یکین  شاداپ   2

. َُهل ٌروُفْغَم  ِۀَئیَّسلِاب  ُِرتَتْسُْملاَو  ٌلوُذْخَم ، ِۀَئیَّسلِاب  ُعیذُْملا  َو  ًۀَنَسَح ، َنیْعبَس  ُلِدْعی  ِۀَنَسَْحلِاب  ُِرتَتْسُْملَأ 
هدیزرمآ دب  راک  هدننک  ناهنپ  و  تسا ، هدنکفارـس  دب  راک  هدـننک  راکـشآ  و  تسا ، هنـسح  داتفه  ربارب  شـشاداپ ]  ] کین راک  هدـننک  ناهنپ 

. تسا

تفاظن  3

. ُفُّظَنَّتلا ِءاِیْبنَألا  ِقالْخَأ  ْنِم 
. تسا یگزیکاپ  تفاظن و  ناربمایپ ، قالخا  زا 

امن نیما  نیما و   4

. َِنئاْخلا َْتنَمَْتئا  ِنکل  َو  ُنیمالا  ْکنُخی  َْمل 
. ياهدومن رّوصت  نیما  ار  نئاخ  وت ]  ] نکیل و  دنکیمن ] و   ] هدرکن تنایخ  وت  هب  نیما 

رتگرزب ردارب  ماقم   5

. ِبالا َِۀلِْزنَِمب  ُرَبکالا  ُخالَأ 
. تسا ردپ  هلزنم  هب  رتگرزب  ردارب 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 938 

http://www.ghaemiyeh.com


سک ره  نمشد  تسود و   6

. ُُهلْهَج ُهُّوُدَع  َو  ُُهْلقَع  ءِْرما  ِّلک  ُقیدَص 
. تسوا لهج  شنمشد  و  وا ، لقع  سک  ره  تسود 

مارتحا اب  ندرب  مان   7

. هِّمَسَف ًاِبئاغ  َناک  اذِإ  َو  ِهِّنکَف ، ٌرِضاح  وه  َلُجَّرلا و  َتْرکَذ  اذِإ 
. وگب ار  شمان  دشاب  بئاغ  رگا  وگب و  ار  وا  هینک  مارتحا ] يارب   ] يرب مان  ار  يرضاح  صخش  نوچ 

لاق لیق و  يدب   8

. ِلاؤُّسلا َةَْرثک  َو  ِلاْملا  َۀَعاضإ  َو  َلاْقلا  َو  َلیْقلا  ُضِْغبی  َهّللا  َّنِإ 
. درادیم نمشد  ار  یشهاوخُرپ  لام و  ندرک  فلت  دایرف و  داد و  دنوادخ ، هک  یتسرد  هب 

لقاع هناگهد  ياهیگژیو   9

. ٌلُومأَم ُْهنِم  ُریَْخلَأ  لاصِخ : ُرْشَع  ِهیف  َنوکَت  یّتَح  ِملْسُم  ءِْرما  ُلْقَع  ُِّمتی  ال 
. ٌنُومْأَم ُْهنِم  ُّرَّشلا  َو 

. ِهِسْفَن ْنِم  ِریَْخلا  َریثک  ُّلِقَتْسی  َو  ِهِریَغ ، ْنِم  ِریَْخلا  َلیلَق  ُِرثکَتْسی 
. ِهِرْهَد َلوُط  ِْملِْعلا  ِبَلَط  ْنِم  ُّلَمی  َو ال  ِهَیلِإ ، ِِجئاوَْحلا  ِبَلَط  ْنِم  ُمَأْسی  ال 

. ینِْغلا َنِم  ِهَیلِإ  ُّبَحَأ  ِهّللا  ِیف  ُْرقَْفلَأ 
. ِهِّوُدَع یف  ِّزِْعلا  َنِم  ِهَیلِإ  ُّبَحَأ  ِهّللا  یف  ُّلُّذلا  َو 

. ِةَرْهُّشلا َنِم  ِهَیلِإ  یهْشَأ  ُلوُمُْخلا  َو 
. یْقتَأ َو  یّنِم  ٌریَخ  َوُه  َلاق : ّالِإ  اًدَحَأ  يری  ال  مالسلا :) هیلع   ) َلاق یِه ؟ ام  َُهل : َلیق  ُةَرِشاْعلا ؟ اَم  َو  ُةَرِشاْعلَأ  مالسلا :) هیلع   ) َلاق َُّمث 

: دشاب اراد  ار  تلصخ  هد  هک  نیا  رگم  تسین ، مامت  ناملسم  صخش  لقع 
. دشاب ریخ  دیما  وا  زا   1

. دنشاب ناما  رد  وا  يدب  زا   2
. درامش رایسب  ار  يرگید  كدنا  ریخ   3

. درامش كدنا  ار  دوخ  رایسب  ریخ   4
. دوشن گنتلد  دنهاوخ  وا  زا  تجاح  هچ  ره   5

. دوشن هتسخ  یبلط  شناد  زا  دوخ  رمع  رد   6
. دشاب رتبوبحم  يرگناوت  زا  شیادخ  هار  رد  رقف   7

. دشاب رتبوبحم  شنمشد  اب  تّزع  زا  شیادخ  هار  رد  يراوخ   8
. دشاب رتناهاوخ  یمانرپ  زا  ار  یمانمگ   9
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رتهب و نم  زا  وا  دیوگب  هک  نیا  زج  درگنن  ار  يدحا  دومرف : تسیچ ؟ دـش : هتفگ  وا  هب  یمهد ؟ تسیچ  تسیچ و  یمهد  دومرف : سپـس   10
. تسا رتراکزیهرپ 

هلفِس هناشن   10

. ِهّللا ِنَع  ِهیْهلی  ٌءیَش  َُهل  َناک  ْنَم  مالسلا :) هیلع   ) َلاقَف ِۀَْلفِّسلا  ِنَع  مالسلا ) هیلع   ) اضِّرلا َِلئُس 
. دراد شزاب  ادخ  دای ]  ] زا هک  دراد  يزیچ  هک  نآ  دومرف : تسیک ؟ هلفس  دش : لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا 

نیقی اوقت و  نامیا ،  11

. ِنیقْیلا َنِم  َلَْضفَأ  َمَدآ  ُوَنب  َطعی  َْمل  َو  ۀَجَرَِدب  ِنامیِْالا  َنِم  ُلَْضفَأ  يْوقَّتلا  َو  هَجَرَِدب ، ِمالْسٌِالا  َنِم  ُلَْضفَأ  َنامیِْالا  َّنِإ 
. تسا هدشن  هداد  نیقی  زا  رتالاب  يزیچ  مدآ  دنزرف  هب  تسا و  نامیا  زا  رتالاب  هجرد  کی  اوقت  و  تسا ، مالسا  زا  رتالاب  هجرد  کی  نامیا 

جاودزا ینامهیم   12

. ِجیوْزَّتلا َْدنِع  ِماعَّطلا  ُماعْطِإ  ِۀَّنُّسلا  َنِم 
. تسا ّتنس  زا  جاودزا  يارب  ندرک  ینامهیم  ماعطا و 

زیچ نیرتمک  اب  محر  هلص   13

. اْهنَع يذَألا  ُّفک  ُمِحَّرلا  ِِهب  ُلَصُوت  ام  ُلَْضفَأ  َو  ءام ، ْنِم  َۀبْرَِشب  َْول  َو  کَمِحَر  ْلِص 
. تسا نادنواشیوخ  رازآ  زا  يراددوخ  يدنواشیوخ ، دنویپ  نیرتهب  و  دشاب ، یبآ  هعرج  اب  هچرگ  دینک  رارقرب  ار  يدنواشیوخ  دنویپ 

ناربمایپ حالس   14

. ُءاعُّدلَأ َلاق : ِءاِیْبنالا ؟ ُحالِس  ام  َو  َلیقَف : ِءاِیْبنالا ، ِحالِِسب  ْمکیَلَع  ِِهباحْصَِال : ُلوُقی  َناک  ُهَّنَأ  مالسلا ) هیلع   ) اضِّرلا ِنَع 
: دومرف تسیچ ؟ ناربمایپ  هحلسا  دش : هتفگ  ناربمایپ ، هحلسا  هب  داب  امش  رب  دومرفیم : دوخ  باحصا  هب  هشیمه  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح 

. اعد

مهف ياههناشن   15

. ریَخ ِّلک  یلَع  ٌلیلَد  ُهَّنِإ  َۀَّبَحملا ، ُبِسکی  َتْمَّصلا  َّنِإ  ِۀَمکِْحلا  ِباْوبَأ  ْنِم  ٌباب  ُتْمَّصلا  َو  ُْملِْعلا ، َو  ُْملِْحلَأ  ِهْقِْفلا : ِتامالَع  ْنِم  َّنِإ 
. تسا تمکح  ياهرد  زا  يرد  یشوماخ  و  تسا ، ملع  ملح و  یمهف ، نید  ياههناشن  زا 

. تسا يریخ  راک  ره  يامنهار  روآ و  یتسود  توکس ، یشوماخ و 

توکس يریگ و  هشوگ   16
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. ِتْمَّصلا ِیف  ٌدِحاو  َو  ِساّنلا  ِلاِزتْعِإ  یف  اْهنِم  ٌۀَعِْست  ءازْجَأ : َةَرَشَع  ِهیف  ُۀِیفاْعلا  ُنوکَت  ٌنامَز  ِساّنلا  یَلَع  یتْأی 
. تسا یشوماخ  رد  نآ  ءزج  کی  مدرم و  زا  يریگ  هرانک  رد  نآ  ءزج  ُهن  هک  تسا  ءزج  هد  تیفاع  نآ  رد  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز 

لکوت تقیقح   17

. َهّللاَّالِإ اًدَحأ  َفاَخت  ْنَأ ال  مالسلا :) هیلع   ) َلاقَف ِّلکَوَّتلا ؟ ِّدَح  ْنَع  مالسلا :) هیلع   ) اضِّرلا َِلئُس 
. دش لاؤس  لکوت  تقیقح  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا 

. یسرتن یسک  زا  ادخ  زج  هک  نیا  دومرف :

مدرم نیرتدب   18

. ُهَْدبَع َدَلَج  َو  ُهَدْحَو  َلکَأ  َو  ُهَْدفِر  َعَنَم  ْنَم  ِساّنلا  َّرَش  َّنِإ 
. دنزب ار  شتسدریز  دروخب و  اهنت  دراد و  زاب  مدرم ] زا   ] ار شايرای  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  هک  یتسار  هب 

تسین ییافو  ار  نارادمامز   19

. ٌةَّوُُرم بوُذِکل  َو ال  ٌءافَو  كُولُِمل  َو ال  ٌةََّذل ، دوُسَِحل  َو ال  ٌۀَحار ، لیخَِبل  َسَیل 
. تسین یگنادرم  تّورم و  ار  وگغورد  تسین و  ییافو  ار  رادمامز  تسین و  یتّذل  یشوخ و  ار  دوسح  تسین و  یشیاسآ  ار  لیخب 

! هن یسوب  تسد   20

. َُهل ِةالَّصلاک  ِهِدی  َۀَْلُبق  َّنِإَف  ِلُجَّرلا ، َدی  ُلُجَّرلا  ُلِّبَقی  ال 
. تسوا يارب  ندناوخ  زامن  دننام  وا  تسد  ندیسوب  اریز  دسوبیمن ، ار  یسک  تسد  یسک 

ادخ هب  ّنظ  نسُح   21

. ِلَمَْعلا َنِم  ُریسْیلا  ُْهنِم  َِلُبق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِلیلَْقلِاب  یِضَر  ْنَم  َو  ِهِّنَظ  َْدنِع  َناک  ِهّللِاب  ُهُّنَظ  َنُسَح  ْنَم  َّنِإَف  ِهّللِاب ، َّنَّظلا  ِنِسْحَأ 
. ِمالَّسلاِراد یلِإ  اًِملاس  اْهنِم  ُهَجَرْخَأ  َو  اهَءاوَد  َو  اْینُّدلا  َراد  ُهّللا  ُهَرََّصب  َو  ُُهلْهَأ  َمُِّعن  َو  ُُهتَنوُؤَم  ْتَّفَخ  ِلالَْحلا  َنِم  ِریسْیلِاب  یِضَر  ْنَم  َو 

كدـنا يزور  قزر و  هب  هک  ره  و  تسا ، هارمه  وا  ِشوخ  ِنامگ  اب  ادـخ  دـشاب ، نیبشوخ  ادـخ  هب  هک  ره  اریز  شاـب ، نیبشوخ  دـنوادخ  هب 
شاهداوناخ کبـس و  شراب  دشاب ، دونـشخ  لالح  يزور  زا  كدنا  هب  هک  ره  و  دشاب ، دونـشخ  وا  كدنا  رادرک  هب  دنوادخ  دشاب ، دونـشخ 

. دناسر تشهب  ِمالّسلاراد  هب  تمالس  هب  ایند  زا  ار  وا  دزاس و  انیب  شیاود  ایند و  درد  هب  ار  وا  دنوادخ  دشاب و  تمعن  رد 

نامیا ناکرا   22

. ِهّللا َیلِإ  ُضیْوفَّتلا  َو  ِهّللاِْرمَِال ، ُمیلْسَّتلا  َو  ِهّللا  ِءاضَِقب  اضِّرلا  َو  ِهّللا ، یَلَع  ُلکَوَّتلَأ  ناکْرَأ : ُۀََعبْرَأ  ُنامیْالَأ 
: دراد نکر  راهچ  نامیا 

ادخ رب  لکوت   1
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ادخ ياضق  هب  اضر   2
ادخ رما  هب  میلست   3

. ادخ هب  راک  نتشاذگاو   4

ادخ ناگدنب  نیرتهب   23

اذِإ َو  اوُرکَـش ، اوُطْعُأ  اذِإ  َو  اوُرَفْغَتْـسِإ  اوُؤاسَأ  اذِإ  َو  اوُرَْـشبَتْسِإ ، اُونَـسْحَأ  اذِإ  َنیذَّلَأ  مالـسلا :) هیلع   ) َلاقَف ِدابْعلا ؟ ِرایِخ  ْنَع  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  َِلئُس 
. اْوَفَع اُوبِضَغ  اذِإ  َو  اوُرَبَص ، اُوِلْتبُأ 

. دش لاؤس  ناگدنب  نیرتهب  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا 
ره دنرازگ و  رکـش  دنوش  اطع  هاگ  ره  و  دنهاوخ ، شزرمآ  دننک  يدـب  هاگ  ره  و  دـنوش ، لاحـشوخ  دـننک  یکین  هاگ  ره  هک  نانآ  دومرف :

. دنرذگرد دننک  مشخ  هاگ  ره  و  دننک ، ربص  دننیب  الب  هاگ 

ریقف ریقحت   24

. ُنابْضَغ ِهیَلَع  َوُه  َو  ِۀَمیِْقلا  َمْوی  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  یََقل  ِءاِینْغالا  یَلَع  ِهِمالَس  َفالِخ  ِهیَلَع  َمَّلَسَف  اًِملْسُم  اًریقَف  یَِقل  ْنَم 
تاقالم ار  ادخ  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  دنک ، مالس  وا  رب  اینغا  رب  شندرک  مالـس  فالخ  رب  دیامن و  تاقالم  ار  یناملـسم  ریقف  هک  یـسک 

. دشاب نیگمشخ  وا  رب  هک  دیامن 

ایند شیع   25

. َنیّبِحُمْلا ُةَْرثک  َو  ِلِْزنَْملا  ُۀَعِس  َلاقَف : اْینُّدلا ؟ ِشیَع  ْنَع  مالسلا :) هیلع   ) اضِّرلا ُمامِْالا  َِلئُس 
. دش لاؤس  ایند  یشوخ  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترضح  زا 

. ناتسود يدایز  لزنم و  تعسو  دومرف :

ملاظ نامکاح  رابنایز  راثآ   26

. یشاوَْملا َِتتام  ُةوکَّزلا  ِتَِسبُح  اذِإ  َو  َُۀلْوَّدلا ، َِتناه  ُناْطلُّسلا  َراج  اذِإ  َو  ُرَطَْملا ، َسِبُح  ُةالُْولا  َبَذک  اذِإ 
دوـشن هداد  لاوـما  تاـکز  رگا  ددرگ و  راوـخ  تـلود ، دزرو ، متـس  رادـمامز  نوـچ  و  دراـبن ، ناراـب  دـنیوگب  غورد  ناـمکاح  هـک  یناـمز 

. دنور نیب  زا  نایاپراهچ 

نمؤم زا  هودنا  عفر   27

. ِۀَمیِقلا َمْوی  ِِهْبلَق  ْنَع  ُهّللا  َجَّرَف  نِمُْؤم  ْنَع  َجَّرَف  ْنَم 
. دزاس فرطرب  شبلق  زا  ار  هودنا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دیامن ، فرطرب  ینمؤم  زا  ار  یلکشم  هودنا و  سک  ره 

تابجاو زا  دعب  لامعا  نیرتهب   28
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. ِنِمْؤُْملا یَلَع  ِروُرُّسلا  ِلاخْدِإ  ْنِم  َلَْضفَأ  ِِضئارَْفلا  َدَْعب  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  َْدنِع  ِلامْعالا  َنِم  ٌءیَش  َسَیل 
. تسین گرزب  دنوادخ  دزن  نمؤم ، يارب  یلاحشوخ  داجیا  زا  رتهب  يراک  تابجاو ، ماجنا  زا  دعب 

زیچ هس  هب  هتسباو  زیچ  هس   29

ِلْهَأ یلَع  ِماوَْعلا  ُةاداعُم  َو  ِِهتَْعنَـص ، یف  ِمَّدَـقَتُْملا  یَلَع  ِنامْرِْحلا  ُءالیتْسِإَو  ِۀَِـلماْکلا  ِتاوَدالا  ِيَوذ  یلَع  ِمایالا  ُلُماَحت  ٌۀـَثالَث : اِهب  ٌلکَُوم  ٌۀـَثالَث 
. ِۀَفِْرعَْملا

: تسا زیچ  هس  هب  هتسباو  زیچ  هس 
، دراد یفاک  رازبا  هک  یسک  رب  راگزور  یتخس   1

، دشاب هدنام  بقع  تعنص  رد  هک  یسک  يارب  دایز  تیمورحم   2
. تفرعم لها  اب  ماوع  مدرم  ینمشد  3 و 

ناسحا يور و  هنایم   30

. دُحُأ ِلَبَجک  ِۀَمیِْقلا  َمْوی  ِیتْأی  یّتَح  ِةَرْمَّتلا  َۀَّقِش  ُمُظْعی  یلاعَت  َو  كَرابَت  َهّللا  َّنِإَف  ِریثْکلا  َو  ِلیلَْقلا  َنِم  ِِّرْبلا  َو  ِْرقَْفلا ، َو  ینِْغلا  ِیف  ِدْصَْقلِاب  ْمکیَلَع 
نانچ ار  امرخ  هفصن  کی  تمایق  زور  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز  دایز ، هچ  مک و  هچ  ندرک  یکین  و  تورث ، رقف و  رد  يورهنایم  هب  داب  امش  رب 

. دشاب دُحا  هوک  دننام  هک  دیامن  گرزب 

مه اب  یتسود  راهظا  رادید و   31

. اوُمَشاَحت َو ال  اوُحَفاصَت  َو  اوُّباَحت  اوُرَواَزت 
. دیریگن مشخ  مه  هب  دیراشفب و  ار  رگیدکی  تسد  دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  رگیدکی  ات  دیور  رگیدکی  ندید  هب 

اهراک رد  یشوپ  زار   32

ُهُُمتکَت ام   » ِيُور َو  ِناکیرَـش » ُِلتاْقلا  َو  ُعیذُْملا   » ِيُور َو  ٌْرفک » َۀَعاذِْالا  َّنَأ   » ِيُور ُهَّنِإَف  اینُّدـلا  َو  ِنیّدـلا  ِرُومُأ  یف  ِناْمتْکلِاب  ْمکِرُومُأ  یف  ْمکیَلَع 
«. کیلَو ِهیَلَع  ُفِقی  الَف  كِّوُدَع  ْنِم 

. ایند نید و  روما  رد  ناتاهراک  رد  یشوپزار  هب  داب  امش  رب 
هچ ره   » هک هدش  تیاور  و  تسا » کیرش  لتاق  اب  دنکیم  رارـسَا  ياشفا  هک  یـسک   » هدش تیاور  و  تسا » رفک  يرگاشفا   » هک هدش  تیاور 

«. دباین یهاگآ  نآ  رب  مه  وت  تسود  يرادیم ، ناهنپ  نمشد  زا 

يرگهلیح ینکش و  نامیپ   33

. یْغَْبلا ِءارِّدِإ  َعَم  َِۀبوُقُْعلا  ُلیْجعَت  ُمُدْعی  َو ال  ِۀَقَفَّصلا ، ِثکَن  َعَم  ِءْوَّسلا  َةَِرئاد  ُءْرَملا  ُمُدْعی  ال 
يرگمتـس هب  هلیح  اب  هک  یـسک  درادن  ییاهر  تبوقع  لاگنچ  زا  و  دبای ، ییاهر  ینکـش  نامیپ  اب  يراتفرگ  ياهبادرگ  زا  دـناوتیمن  یمدآ 

. دزادرپیم
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هورگ راهچ  اب  بسانم  دروخرب   34

. ِرُْشْبلِاب َۀَّماْعلا  َو  ِزُّرَحَّتلِاب  َّوُدَْعلا  َو  ِعُضاوَّتلِاب ، َقیدَّصلا  َو  ِرَذَْحلِاب ، َناْطلُّسلا  ِبَحْصِإ 
. شوخ يور  اب  مدرم  اب  و  طایتحا ، اب  نمشد  اب  عضاوت و  اب  تسود  اب  و  نک ، یهارمه  طایتحا  سرت و  اب  رادمامز  ناطلس و  اب 

كدنا قزر  هب  تیاضر   35

. ِلَمَْعلا َنِم  ِلیلَْقلِاب  ُْهنِم  ُهّللا  یِضَر  ِقْزِّرلا  َنِم  ِلیلَْقلِاب  یلاعَت  ِهّللا  ِنَع  یِضَر  ْنَم 
. دشاب یضار  وا  مک  لمع  زا  دنوادخ  دشاب ، یضار  ادخ  زا  مک  يزور  قزر و  هب  سک  ره 

بدا لقع و   36

. ًالْهَج ّالِإ  ِکلِذب  ْدِدْزی  َْمل  َلْقَْعلا  َفَّلکَت  ْنَم  َو  ِهیَلَع ، َرَدَق  َبَدَألا  َفَّلکَت  ْنَمَف  ٌۀَْفلک  ُبَدالا  َو  ِهّللا ، َنِم  ٌءابِح  ُلْقَْعلَأ 
رب رداق  درادهگن ، ار  بدا  تمحز  اب  سک  ره  و  تسا ، تّقـشم  کی  لّمحت  نتـشاد ، بدا  و  ادـخ ، بناج  زا  تسا  یـششخب  هیطع و  لقع ،

. دوشیمن هدوزفا  وا  لهج  رب  زج  دروآ  تسد  هب  ار  لقع  دهاوخب  تمحز  هب  هک  ره  اّما  دوشیم ، نآ 

رگشالت ِشاداپ   37

. ِهّللا ِلیبَس  یف  ِدِهاجُمْلا  َنِم  اًرْجَأ  ُمَظْعَأ  َُهلایِع  ِِهب  ُّفکی  لْضَف  ْنِم  ُُبلْطی  يذَّلا  َّنِإ 
. تسا رتشیب  ادخ  هار  رد  دهاجم  زا  ششاداپ  دنک ، هرادا  ار  دوخ  هداوناخ  نآ  اب  ات  تسا  يزور  قزر و  شیازفا  یپ  رد  هک  یسک  یتسار  هب 

شاب هتشادن  دیما  سک  جنپ  هب   38

َو ِهِْقلَخ ، یف  َۀَناصَّرلا  َو  ِهِعابِط ، یف  َمَرکلا  َو  ِِهتَموُرُأ ، یف  َۀَقاثَْولا  َفِْرعَت  َْمل  ْنَم  ِةَرِخْالا : َو  اْینُّدلا  َنِم  ءیَِشل  ُهوُجَْرت  الَف  ِهیف  ْنکَت  َْمل  ْنَم  ٌسْمَخ 
. ِهِّبَِرل َۀَفاخملا  َو  ِهِسْفَن ، یف  َْلبُّنلا 

: شاب هتشادن  وا  هب  ترخآ  ایند و  زا  يزیچ  دیما  دشابن  سک  ره  رد  هک  تسا  زیچ  جنپ 
، ینیبن دامتعا  شداهن  رد  هک  یسک   1

، یباین مرک  شتشرس  رد  هک  یسک  2 و 
، ینیبن يراوتسا  ششنیرفآ  رد  هک  یسک  3 و 

، یباین تباجن  شسفن  رد  هک  یسک  4 و 
. دشابن كانسرت  شیادخ  زا  هک  یسک  5 و 

تشذگ وفع و  يزوریپ   39

. اًْوفَع امُهُمَظْعَأ  َرُِصن  ّالِإ  ُّطَق  ِناتَِئف  ْتَقَتلا  اَم 
. دشاب هتشاد  يرتشیب  ششخب  وفع و  هک  تسا  یهورگ  اب  يزوریپ  ترصن و  هک  نیا  رگم  دنوشیمن ، ور  هبور  مه  اب  هورگ  ود  زگره 
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دّمحم لآ  یتسود  حلاص و  لمع   40

( مالـسلا مهیلع   ) دَّمَُحم ِلآ  َّبُح  اوُعْدَت  َو ال  مالـسلا ) مهیلع   ) دَّمَُحم ِلآ  ِّبُح  یلَع  ًالاکِّتِإ  ِةَدابِْعلا  ِیف  َداِهتْجِْالا  َو  َحـِلاّصلا  َلَمَْعلا  اوُعْدـَت  ال 
. ِرَخْالا َنُود  امُهُدَحَأ  ُلَبْقی  ُهَّنِإَف ال  ِةَدابِْعلا  یَلَع  ًالاکِّتِإ  ْمِهِْرمَِال 

( مالسلا مهیلع   ) دّمحم لآ  یتسود  ياّکتا  هب  ار  کین  لامعا  ادابم 
ییاهنت هب  ود ، نیا  زا  مادک  چیه  اریز  دـیهدب ، تسد  زا  حـلاص  لامعا  ياّکتا  هب  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) دّـمحم لآ  یتسود  ادابم  و  دـینک ، اهر 

. دوشیمن هتفریذپ 

( مالسلا هیلع   ) یقت دّمحم  ماما 

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

. تسا فالتخا  داوج ، هب  بّقلم  یقت ، دّمحم  ماما  ترضح  تدالو  خیرات  رد 
. تسا هدوشگ  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  يرمق  لاس 195  بجر  مهد  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  روهشم  لوق 

. تسا نارزیخ  هب  فورعم  هکیبس ، شراوگرزب  ردام  اضّرلا و  یسوم  نب  یلع  ترضح  شایمارگ  ردپ  رفعجوبا و  ترضح  نآ  هینک 
نآ لتق  هب  میمصت  دادغب  رد  مصتعم  دوب و  یساّبع  مصتعم  نومأم و  تموکح  نارود  اب  فداصم  مالسلا ) هیلع   ) هّمئألاداوج یگدنز  نارود 
هب درک و  مومـسم  یگلاس ، رد 25  ار  موصعم  ياوشیپ  نآ  نومأم ، رتخد  ماما و  رـسمه  لـضفلا ، ّمُأ  هلیـسو  هب  ماجنارـس  تفرگ و  ترـضح 

. دناسر تداهش 
. دوب مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترضح  شردپ  شور  ّطخ و  هار  همادا  مالسلا ،) هیلع   ) ۀِّمئَألاداوج یقت ، دّمحم  ماما  یناگدنز 

. دنک کیدزن  هفالخلاراد  هب  ار  وا  دروآ و  تسد  هب  ار  ماما  لد  هک  درکیم  ششوک  نومأم 
هک دوب  نیا  شفده  دادیم و  همادا  نانچمه  نایساّبع  تفالخ  بوچراهچ  رد  عیـشت  تکرح  شبنج و  ندرب  نایم  زا  يارب  ار  دوخ  هئطوت  وا 
هک دـنک  ارجا  ار  هشقن  نیا  یقیرط  هب  تساوخیم  یلو  دزاس ، رود  مدرم  زا  ار  ترـضح  نآ  دزادـنا و  هلـصاف  وا  یمدرم  هاگیاپ  ماـما و  نیب 

. دنوشن کیرحت  مدرم 
ماما دییأت  زا  ات  دروآرد  وا  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  لضفلا » ّما   » دش و رهاظ  ماما  رادتسود  هماج  رد  یمیدق ، هشقن  نامه  ساسا  رب  نومأم ،

. دنک یگدنز  وا  لّلجم  خاک  رد  تّزع  لامک  اب  هک  درک  رارصا  دشاب و  رادروخرب  مالسلا ) هیلع  )
، دوب هدرک  بصغ  هک  یتفالخ  يرادـیاپ  يارب  ماما  دـییأت  بسک  رد  ار  نومأم  هشقن  ات  ددرگزاب  هنیدـم  هب  هک  دـیزرویم  يراشفاپ  ماـما  اـّما 

. دیامن رادهشدخ  مدرم  لد  رد  ار  وا  تموکح  تیعورشم  دزاس و  بآ  رب  شقن 
ياهرهـش دادغب و  زا  ار  ناهیقف  دیزای ، تسد  یتدـیقع  يرکف و  یهاگآ  هب  داد و  همادا  ار  شراوگرزب  ردـپ  ّطخ  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما 

. دنریگرب هرهب  وا  ياهییامنهار  زا  دنسرپب و  وا  زا  دننک و  هرظانم  وا  اب  ات  دروآ  مهارف  هنیدم  رد  دوخ ، نوماریپ  رگید ،
هجرد هب  دوب و  لضاف  یصخش  ّنس ، یمک  دوجو  اب  اریز  تشادیم ، تسود  ار  داوج  ماما  نومأم ، : » دیوگ هیلع -  هّللا  ناوضر  دیفم -  خیش 

يربارب وا  اـب  ناـمز ، خـیاشم  زا  کـی  چـیه  هـک  تـشاد  یماـقم  لـقع ، لاـمک  تـمکح و  بدا و  رد  دوـب و  هدیـسر  شناد  مـلع و  زا  ـالاو 
هداـعلاقوف يرثا  ناـمز  نآ  ناـمکاح  هیحور  رد  هک  تسوا  زیمآزاـجعا  ياههدـیدپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ّنـس  رغـص  درک ». تسناوـتیمن 

. دوب هتشاذگ 
تماما بصنم  رادـهدهع  ّنس ، نامه  رد  دوب و  هتـشذگن  شیب  لاس  تشه  دودـح  داوج  ماـما  رمع  زا  تشذـگرد ، شراوگرزب  ردـپ  یتقو 

. دیدرگ
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یعامتجا و يایاضق  ینید و  لئاسم  رد  میقتـسم  روط  هب  شتماما  يربهر و  هب  نمؤم  رادـفرط و  یمدرم  ياـههاگیاپ  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
. دوب سامت  رد  یقالخا 

نیا اب  نومأم  ددرگزاب ، هنیدم  هب  ات  دیزرو  رارصا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دروآ ، تفالخ  زکرم  ای  دادغب  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نومأم ، یتقو 
. دنارذگ هنیدم  رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  رتشیب  ترضح  نآ  درک و  تقفاوم  تساوخرد 

دراو مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یماگنه  دناوخارف و  دادـغب  هب  ار  ترـضح  نآ  ور ، نیا  زا  دوب ، هتفـشآرب  وا  ياهـششوک  تیلاّعف و  زا  مصتعم 
ترضح نآ  هک  نیا  ات  دندیشیدنایم ، هلیح  راوگرزب  نآ  لتق  يارب  دندیچیم و  هئطوت  هتسویپ ، نومأم ، رـسپ  رفعج ، مصتعم و  دیدرگ ، قارع 

. دیسر تداهش  هب  هدعقیذ ، هام  رخآ  رد  يرجه  لاس 220  رد 
داوج ماما   ) رفعجوبا شدـنزرف  تفر ، ناسارخ  هب  نومأم  تساوخرد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  یتقو  هک  دـیآیمرب  نینچ  تاـیاور  رتشیب  زا 
دوخ روضح  هب  ار  داوـج  ماـما  يرجه  لاس 204  رد  دادـغب  هب  تشگزاب  زا  سپ  نومأم  تشاذـگ و  ياـج  هب  هنیدـم  رد  ار  مالـسلا )) هیلع  )

، تسا هدمآ  نارگید  دیفم و  خیـش  تیاور  رد  هک  نانچ  نآ  ماما  ماگنه ، نآ  رد  دروآرد ، وا  جاودزا  هب  ار  لضفلا  ّما  شرتخد  ات  دـناوخارف 
. دوب یگلاس  هد  زاغآ  رد 

اب نم  هتبلا  : » دـنکیم رظن  راهظا  نینچ  هراب  نیا  رد  ماما » هدزاود  یگدـنز   » باتک رد  ینـسحلا ، فورعم  مشاـه  فورعم ، عّبتتم و  هدنـسیون 
، ناسارخ هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  يوس  زا  دنزرف  هداوناخ و  ندرب  هارمه  زا  تیاکح  هک  مرادن  تسد  رد  يزیچ  تایاور  زا  هکنیا  دوجو 

رفـس نیا  هب  تبـسن  دوخ  هک  هژیو  هب  دشاب ، هدیدرگ  رفـس  مزاع  ییاهنت  هب  هتـشاذگ و  اج  زاجح  رد  ار  ناشیا  هک  منادیم  دیعب  دشاب  هتـشاد 
. تشادن دّدجم ، ترایز  دیما  هک  دوب  یسک  عادو  هکم ، رد  هبعک  اب  هنیدم و  رد  ربمایپ  ربق  اب  شعادو  دوب و  نیبدب 

ساسحا كرد و  ًالماک  عادو  فاوط  ماگنه  هب  ار  ردـپ  ینارگن  میب و  یلاـسدرخ ، دوجو  اـب  مالـسلا ،) هیلع   ) داوج ترـضح  ناـشیا  دـنزرف 
. درکیم

ماما وس و  کی  زا  ساّبع  ینب  نومأم و  نایم  هک  ییوگتفگ  زا  سپ  نومأـم ، رتخد  اـب  كدـنا  ِّنس  نیا  رد  ار  ناـشیا  جاودزا  نم  هکناـنچمه 
. منادیم دیعب  تفای  نایرج  تبسانم  نیمه  هب  رگید  يوس  زا  تاضقلا  یضاق  داوج و 

. درکن ادج  ار  ناشیا  يزیچ  مالسلا ،) هیلع   ) اضر ماما  گرم  زج  دندوب و  ردپ  هارمه  زین  ناسارخ  رد  ناشیا  هک  مهدیم  حیجرت 
، وا ياپ  ياج  ندش  مکحم  دادغب و  هب  نومأم  تشگزاب  زا  دـعب  دنتـشگزاب و  هنیدـم  هب  يردـپ  هداوناخ  اب  ردـپ  تافو  زا  سپ  ترـضح  نآ 

تمهت زا  ات  دروآرد  يو  جاودزا  هب  ار  شرتخد  دومن و  یتسود  تدارا و  راهظا  تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  دـناوخارف و  دادـغب  هب  ار  ناشیا 
.« دننک جاودزا  دنناوتب  هک  دنشاب  یّنس  رد  یماگنه ، نینچ  رد  ریزگان  هک  دبای  ییاهر  ناشیا ، ردپ  رورت 

یهار مدرم ، هقردب  اب  لضفلا » ّما   » شرسمه قاّفتا  هب  نومأم ، رتخد  اب  جاودزا  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  هک  دناهدرک  تیاور  نایوار 
هدمآ دیفم  خیش  تیاور  رد  هک  نانچ  نآ  و  دیدرگ ، ور  هبور  مدرم  روشرپ  لابقتسا  اب  دیـسر  هفوک  هزاورد  هب  هک  یماگنه  دیدرگ و  هنیدم 

. دنتفر دجسم  هب  اجنآ  رد  دندش و  دراو  بیسملاراد  هب  تسا 
وـضو هب  تخرد  نیا  ياپ  دنتـساوخ و  بآ  ياهزوک  ترـضح  دوب ، هتـسشنن  راـب  هب  زونه  هک  دوب  يردـس  تخرد  دجـسم ، نیا  هطّوحم  رد 

ياهزامن سپـس  دـنتخادرپ و  اعد  هب  ینامز  كدـنا  زامن ، نایاپ  زا  سپ  دـندروآ و  ياـج  هب  ار  برغم  زاـمن  هتـساخرب ، سپـس  دـنتخادرپ و 
نیا هک  دـندید  مدرم  دنتـشگزاب ، ردـس  تخرد  يوس  هب  یتـقو  ماـگنه  نیا  رد  دـندروآ و  ياـج  هب  ار  نآ  تاـبیقعت  دـندناوخ و  یّبحتـسم 

رد هتفگ و  عادو  ار  ماما  هاگ  نآ  دوب ، ياهتـسه  نودـب  نیریـش و  هویم  دـندروخ ، شاهویم  زا  دـندنام و  تفگـش  رد  هتـسشن ، راب  هب  تخرد 
اجنآ رد  دناوخارف ، دادـغب  هب  ار  ناشیا  لاس 225  زاغآ  رد  مصتعم  هک  یماگنه  ات  دـندش و  هنیدـم  یهار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامز ، ناـمه 

. دنتفای تافو  لاس ، نامه  هدعقلا  يذ  نایاپ  رد  هک  نیا  ات  دندوب  دادغب  رد  سپ  نیا  زا  دنتشاد ؛ تماقا 
. دناهدرکن نیعم  ار  ناشجاودزا  لاس  خیرات  زین  دندش و  هنیدم  مزاع  دادغب  زا  لضفلا  ّما  شرسمه  هارمه  ماما ، هک  ار  یلاس  نایوار ،
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ُهن ّنس  رد  فورعم  هرظانم  نآ  رد  مثکا  نب  ییحی  رب  شايزوریپ  زا  دعب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  يایوگ  دیفم  خیـش  تیاور  هک  دـنچره 
هب هک  نآ  زا  سپ  ماما  هک  تسا  نآ  رگاقلا  ۀیصولا » تابثا   » باتک رد  يدوعسم  ترابع  یلو  دش ، نومأم  رتخد  اب  جاودزا  هب  ّقفوم  یگلاس ،

. داد راک  نیا  هب  نت  دیسر ، جاودزا  بسانم  ّنس 
، دادـغب زا  شرـسمه  قاّفتا  هب  تساوخ و  ّجـح  هب  نتفر  هزاجا  نومأم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  هاگ  نآ  تسا : هدـمآ  هعیّـشلا » نایعا   » رد

. درک هنیدم  دصق 
ماما مصتعم ، سپـس  دش ، تعیب  مصتعم  شردارب  اب  تفای و  تافو  سوطرط  رد  نومأم  هنیدم ، هب  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  ِتمیزع  زا  سپ 

. دروآ دادغب  هب  ار  ناشیا  دناوخارف و  ار  مالسلا ) هیلع   ) داوج
نانیمطا بلطم  تایاور ، رد  ناشیا  تافو  جاودزا و  خـیرات  دادـغب و  هنیدـم و  رد  ناشیا  تماـقا  تّدـم  دروم  رد  تفگ  ناوتیم  هنوگ  نیدـب 

. درادن دوجو  درک ، نآ  زا  یصخش  تشادرب  ناوتب  عطق  روط  هب  هک  يدامتعا  لباق  شخب و 
تشادـن و رارق  اـنگنت  رد  هلـصاف  نیا  رد  درک و  یط  نومأـم  ناـمز  رد  ار  دوـخ  یگدـنز  هرود  نیرتـشیب  ناـشیا  هک  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ 

. تفرگیمن تروص  وا  رب  یلرتنک 
رظن قاّفتا  وا  تماما  دروم  رد  زین  نایعیـش  درک ؛ يرادرب  هرهب  دوخ  تلاسر  ماجنا  يارب  تصرف  نیا  زا  هنیدم ، رد  هچ  دادـغب و  رد  هچ  ماما ،

. دناهدرک لقن  يو  زا  فلتخم  ياهعوضوم  رد  ار  تیاور  اههد  نایوار ، هتشاد و 
ياهتوهـش رب  ار  دوخ  نید  هک  دـنکیم  لـماک  ار  دوخ  ناـمیا  تقیقح  هاـگ  نآ  ياهدـنب  ره  هدومرف : مالـسلا ) هیلع   ) هِّمئَـألاداوج ترـضح 

. دهد حیجرت  شنید  رب  ار  شتوهش  سفن و  ياوه  هک  نآ  رگم  دوشیمن  كاله  و  دهد ، حیجرت  شیوخ 
هب تساوقت ، تلیضف و  هار  هئارا  قالخا و  زا  یسرد  مادک  ره  هک  ترضح ، نآ  ینارون  تاملک  نایم  زا  ار  هدیزگرب  ثیدح  لهچ  اجنیا  رد 

. مرادیم میدقت  شرابرپ  بتکم  ناگتفیش 

ثیدح لهچ 

هراشا

(: مالسلا هیلع   ) داوَجلا ُمامِْالا  َلاق 

زیچ هس  هب  نمؤم  زاین   1

. ُهُحَْصنی ْنَّمِم  لُوبَق  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم  ظِعاو  َو  ِهّللا ، َنِم  قیفَْوت  یلِإ  ُجاتْحی  ُنِمْؤُْملَأ 
. دنک تحیصن  ار  وا  هک  یسک  زا  شریذپ  هب  و  شدوخ ، يوس  زا  ییوگدنپ  هب  و  ادخ ، بناج  زا  یقیفوت  هب  دراد  زاین  نمؤم 

! نک راکشآ  نک ، راوتسا   2

. َُهل ٌةَدَسْفَم  َمکْحَتْسی  ْنَأ  َْلبَق  ِءیَّشلا  ُراهْظِإ 
. تسا نآ  یهابت  ببس  دوش  رادیاپ  مکحم و  هک  نآ  زا  لبق  يزیچ  راهظا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  نانز  تعیب  تیفیک   3
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یف َّنِهیدـیَِأب  ُءاسِّنلا  ُسِمْغَت  َو  اهُجِرْخی  َُّمث  ٌءام  ِهیف  ءانِإ  یف  ُهَدـی  َسِمْغی  ْنَأ  َءاـسِّنلا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ِلوُسَر  ُۀَـعیابُم  َْتناـک 
. َّنِهیَلَع َذَخَأ  ام  یلَع  ِِهلوُسَِرب  ِقیدْصَّتلا  َو  ِهّللِاب  ِنامیِْالا  َو  ِراْرقِْالِاب  ِءانِْالا  ِکلذ 

نوریب دربیم و  ورف  یبآ  فرظ  رد  ار  شتـسد  ترـضح  نآ  هک  دوب  نینچ  نیا  ناـنز  اـب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تعیب 
. دوب مزال  اهنآ  رب  هچنآ  دّهعت  دصق  هب  دندرکیم ، ورف  بآ  فرظ  نآ  رد  تسد  شلوسر ، ادخ و  هب  نامیا  رارقا و  اب  زین ]  ] نانز دروآیم و 

یساپسان هجیتن  تمعن ، عطق   4

. ِدابِْعلا َنِم  ُرکُّشلا  َعِطَْقنی  یّتَح  ِهّللا  َنِم  ُدیزَْملا  ُعِطَْقنی  ال 
. دوش هدیرب  ناگدنب  يوس  زا  يرازگرکش  هک  ماگنه  نآ  ات  دوشن  هدیرب  ادخ  بناج  زا  تمعن  ینوزفا 

هبوت رد  ریخأت   5

َّالِإ ِهّللا  َرکَم  ُنَمْأی  الَف   » ِهّللا ِرکَِمل  ٌْنمَأ  ِْبنَّذلا  یَلَع  ُرارْصِْالا  َو  ٌۀکَلَه  ِهّللا  یَلَع  ُراِذتْعِْالا  َو  ٌةَریَح ، ِفیوْسَّتلا  ُلوُط  َو  ٌراِرتْغِإ  َِۀبْوَّتلا  ُریخَأت 
«. َنوُرِساْخلا ُمْوَْقلا 

رد یـشارترذع  و  تسا ، ینادرگرـس  یعون  نداد  غورد  هدعو  و  تسا ، یبیرفدوخ  یعون  هبوت  نتخادـنا  ریخأت  هب  هیآ 99 ) فارعا ، هروس  )
. تسادخ رکم  زا  یگدوسآ  هانگ  رب  يراشف  اپ  و  تسا ، يدوبان  ادخ  ربارب 

.« راکنایز نامدرم  زج  دنشابن  هدوسآ  ادخ  رکم  زا  »

شتسود هب  داوج  ماما  همان   6

ُةَرِخْالا َو  َناک  ُثیَح  ُهَعَم  َوُهَف  ِِهنیدـِب  َناد  َو  ِِهبِحاص  يوَه  ُهاوَه  َناک  ْنَم  ْنکل  َو  َنُوفَرَتْغُم  اهیف  ّانِإَف  اْینُّدـلا  ِهِذـه  اـّمَأ  ِِهئاـِیلْوَأ : ِضَْعب  یلِإ  َبَتک 
. ِرارَْقلا ُراد  یِه 

شماما و هتساوخ  وا  هتـساوخ  هک  ره  یلو  مینارگید ، نامرف  ریز  ام  ایند  نیا  رد  اّما  تشون : شناتـسود  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما 
. تسا نادواج  يارس  رگید  يایند  تسوا و  اب  دشاب  هک  اج  ره  دشاب ، وا  نید  هب  نیدتم 

نداد شوگ  تیلوئسم   7

. َسیْلبِإ َدَبَع  ْدَقَف  َسیْلبِإ  ِناِسل  ْنَع  ُقِْطنی  ُقِطاّنلا  َناک  ْنِإ  َو  َهّللا  َدَبَع  ْدَقَف  ِهّللا  ِنَع  ُقِطاّنلا  َناک  ْنِإَف  ُهَدَبَع ، ْدَقَف  قِطان  یلِإ  یغْصَأ  ْنَم 
رگا هدـیتسرپ و  ار  ادـخ  عقاو  رد  دـشاب  ادـخ  بناج  زا  هدـنیوگ  رگا  سپ  هدـیتسرپ ، ار  وا  هک  یتسار  هب  دـهد  ياهدـنیوگ  هب  شوگ  هک  ره 

. تسا هدیتسرپ  ار  سیلبا  هک  یتسار  هب  دیوگ ، نخس  سیلبا  نابز  زا  هدنیوگ 

نتفریذپ ِمکح  رد  ندیدنسپ ،  8

. ُهَدِهَش ْنَمک  َناک  ُهیِضَرَف  ْرمَأ  ْنَع  َباغ  ْنَم  َو  ُْهنَع ، َباغ  ْنَمک  َناک  ُهَهِرکَف  اًْرمَأ  َدِهَش  ْنَم 
نادب یلو  دشابن ، رضاح  يراک  رد  هک  ره  و  هدوب ، بیاغ  هک  تسا  یـسک  دننام  دراد ، شوخان  ار  نآ  دشاب و  رـضاح  يراک  رد  هک  یـسک 

. تسا هدوب  نآ  رد  دوخ  هک  تسا  یسک  دننام  دهد ، تیاضر 
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( مالسلا هیلع   ) داوج ماما  هتشون   9

ۀَبْسِح َو  رْجَأ  یف  اْهنِم  َذَخَأ  ام  ُذُخْأی  َو  ۀَْطبِغ  َو  روُرُس  یف  اْهنِم  َعَّتَم  اِمب  ُعِّتَمی  ِۀَعَدْوَتْسُْملا  ِهیراوَع  َو  ِۀَئینَْهلا  ِهّللا  ِبِهاوَم  ْنِم  اَنلاْومَأ  َو  انَسُْفنَأ  َّنِإ 
. ِکلذ ْنِم  ِهّللِاب  ُذوُعَن  َو  ُهُرْجَأ  َِطبَح  ِهِْربَص  یلَع  ُهُعَزَج  َبَلَغ  ْنَمَف 

ره تسوا ، هدرپس  هیراع و  تسادخ و  ياراوگ  ياهـششخب  زا  ام  ییاراد  ناج و  تشون : دوخ  ّطخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) هّمئألاداوج ترـضح 
. تسا یقاب  شباوث  رجا و  دریگب ، ار  هچنآ  ره  تسا و  يداش  یشوخ و  هیام  دشخبب ، ام  هب  هک  ار  هچنآ 
. میربیم هانپ  ادخ  هب  تفص ]  ] نیا زا  هدش و  عیاض  شرجا  دوش  بلاغ  شربص  رب  شعزج  هک  ره  سپ 

ادخ نانمشد  اب  ینمشد  ادخ و  ناتسود  اب  یتسود   10

َو اوُدَع  یل  َتیَداع  ْلَه  ْنکل  َو  یب ، كُزِّزَعیَف  َیلِإ  ُکئاطِْقنِإ  اّمَأ  َو  َۀَـحاّرلا ، ُکلِّجَُعتَف  اْینُّدـلا  ِیف  كُدـْهُز  اّمَأ  ِءاِیْبنالا : ِضَْعب  یلِإ  ُهّللا  یَحْوَأ 
. اِیلَو یل  َتَیلاو 

ایآ یلو  تسوت ، تّزع  هیام  نم ، هب  وت  ندرک  ور  اّما  تسا و  یگدوسآ  رد  باتـش  ایند  رد  وت  دهز  اّما  درک : یحو  ایبنا  زا  یکی  هب  دـنوادخ 
؟ يدرک یتسود  نم  تسود  اب  و  ینمشد ، نم  نمشد  اب 

عماج ياهظعوم   11

. ُنوکَت َفیک  ْرُْظناَف  ِهّللا  ِنیَع  ْنِم  َُولَْخت  َْنل  کَّنَأ  ْمَلْعا  َو  يوَْهلا  ِِفلاخ  َو  ِتاوَهَّشلا  ِضَفْرا  َو  َْرقَْفلا  ِِقنَتْعَأ  َو  َْربَّصلا  ِدَّسََوت 
ناـهنپ ادـخ  هدـید  زا  هک  نادـب  نک و  تفلاـخم  سفن  ياوه  اـب  و  نک ، كرت  ار  تاوهـش  و  ریگ ، شوغآ  رد  ار  رقف  و  نک ، شلاـب  ار  ربص 

. ياهنوگچ هک  رگنب  سپ  یتسین ،

یهقف لاؤس  کی  هب  خساپ   12

. اهیف ُهُعَطْقَت  ًَۀلَأسَم  مالسلا ) امهیلع   ) اضِّرلا ِْنب  ِدَّمَُحم  رَفْعَج  یبَأ  یلَع  ْحَرْطِإ  َمَثکَأ : ِْنب  ییْحِیل  ُنُومْأَْملا  َلاق 
ِۀَفُْطن َو  ِِهتَفُْطن  ْنِم  اهَئِْربَتْـسی  یّتَح  اهُعَدی  مالـسلا :) هیلع   ) َلاقَف اهَجَّوَزَتی ؟ ْنَأ  ُّلِحیَأ  اًنِز  یلَع  ًةَأَْرما  َحـکَن  لُجَر  یف  ُلوُقَت  ام  رَفْعَج  ابَأ  ای  َلاقَف 

. ُهَعَم َْتثَدْحَأ  امک  اًثَدَح  ِهِریَغ  َعَم  َْتثَدْحَأ  ْدَق  َنوکَت  ْنَأ  اْهنِم  ُنَمْؤی  ْذِإ ال  ِهِریَغ ،
. ییْحی َعَطَْقناَف  ًالالَح  اْهنِم  َلکَأَف  اهیرَتْشا  َُّمث  اًمارَح  اْهنِم  ٌلُجَر  َلکَأ  ۀَلَْخن  ُلَثَم  اُهلَثَم  امَّنِإَف  َدارَأ ، ْنِإ  اِهب  ُجَّوَزَتی  َُّمث 

ییحی هاگ  نآ  دناوتن ! یخساپ  دنامب و  نآ  رد  هک  نک  ناونع  یقت ) دّمحم  ماما   ) رفعج یبا  يارب  ياهلأسم  تفگ : مثکا  نب  ییحی  هب  نومأم 
خـساپ رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دریگ ؟ ینز  هب  ار  وا  هک  تساور  اـیآ  هدرک ، اـنز  ینز  اـب  هک  يدرم  هراـبرد  ییوگ  هچ  رفعجاـبا ! يا  تفگ :

. دشاب هدرک  شزیمآ  مه  يرگید  اب  هک  تسین  دیعب  اریز  ددرگ ، كاپ  يرگید  هفطن  يو و  هفطن  زا  ات  دهناو  ار  وا  دومرف :
سپـس هدروخ ، نآ  زا  مارح  هب  يدرم  هک  تسا  ییامرخ  تخرد  لَثَم  دـننام  وا  لَـثَم  هک  اریز  دریگ ، ینز  هب  ار  وا  تساوخ  رگا  نآ ، زا  سپ 

. تسا هدروخ  نآ  زا  لالح  هب  هدیرخ و  ار  نآ 
! دش هدنامرد  ییحی 

! بیرغ ِناملاع   13
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. ِلاّهُْجلا ِةَْرثِکل  ُءابَرُغ  ُءامَلُْعلَأ 
! دنابیرغ نالهاج ، يدایز  ِببس  هب  ناملاع ،

یهقف ياّمعم  کی  باوج  رد   14

َُّمث َرْهُّظلا  َُهل  ْتَّلَح  َُّمث  ِراـهَّنلا ، َفِْصن  ِهیَلَع  ْتَمُرَح  َو  ِراـهَّنلا  َعاـِفتْرا  َُهل  ْتَّلَح  َو  ِةادَْـغلِاب  ٌةَأَْرما  ِهیَلَع  ْتَمُرَح  لُـجَر  یف  ُلوُقَت  اـم  دَّمَُحم  اـبَأ  اـی 
َُهل ْتَّلَح  َُّمث  ِراـهَّنلا ، َعاـِفترا  ِهیَلَع  ْتَمُرَح  َُّمث  َرْجَْفلا ، َُهل  ْتَّلَح  َُّمث  ِلـیَّللا  َفِْـصن  ِهیَلَع  ْتَمُرَح  َُّمث  َبِْرغَملا ، َُهل  ْتَّلَح  َُّمث  َرْـصَْعلا ، ِهـیَلَع  ْتَـمُرَح 

َرَظَن ٌلْجَر  اذـه  مالـسلا :) هیلع   ) َلاقَف اذـه ؟ اَنل  ْنَیب  ُهّللا  كَّزَعَأ  رَفْعَج  ابَأ  ای  ُنُومْأَْملا : َلاقَف  ! اًسْرُخ اًْسُلب  ُءاهَقُفلا  َو  ییْحی  یِقَبَف  ِراـهَّنلا ؟ َفِْصن 
. َُهل ْتَّلَحَف  اهیرَتْشِإ  َُهل ، ُّلَِحت  ۀکُولْمَم ال  یلِإ 

. ِهیَلَع ْتَمُرَحَف  اْهنِم  َرَهاظَف  َُهل ، ْتَّلَحَف  اهَجَّوََزت  َُّمث  ِهیَلَع ، ْتَمُرَحَف  اهَقَتْعَأ  َُّمث 
ِمالْسِْالا َیلِإ  َعَجَر  َو  َباتَف  ِهیَلَع ، ْتَمُرَحَف  ِمالْـسِْالا  ِنَع  َّدَتْراَف  َُهل ، ْتَّلَحَف  اهَعَجار  َُّمث  ِهیَلَع ، ْتَمُرَحَف  ًۀَقیلْطَت  اهَقَّلَط  َُّمث  َُهل ، ْتَّلَحَف  َراهِّظلا  َرَّفکَف 

ِحاکِّنلا یَلَع  َمَلْسَأ  ُثیَح  ِعیبَّرلا  ِْنب  ِصاْعلا  ِیبَأ  َعَم  َبَنیَز  َحاِکن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َّرَقَأ  امک  ِلَّوالا ، ِحاکِّنلِاب  َُهل  ْتَّلَحَف 
. ِلَّوالا

هک زور  دوب و  مارح  يو  رب  ینز  دادـماب  هک  يدرم  هراـبرد  ییوگ  هچ  دّـمحم ! اـبا  يا  دومرف : مثکا  نب  ییحی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماـما 
دیدرگ و لالح  شبرغم  دش و  مارح  وا  رب  رـصع  تقو  دـیدرگ و  لالح  شرهظ  ماگنه  دـش و  مارح  شزور  همین  دـش ، لالح  وا  رب  دـمآرب 

. دیدرگ لالح  وا  رب  زور  همین  دش و  مارح  وا  رب  دمآرب  هک  زور  دش و  لالح  يو  رب  مد  هدیپس  دش و  مارح  وا  رب  بشهمین 
! دندنام زاب  مالک  زا  هدیدرگ و  ناریح  وا  ربارب  رد  اهقف  رگید  ییحی و 

. درادب تزیزع  يادخ  رفعجابا ! ای  تفگ : نومأم 
. نک نایب  ام  يارب  ار  هلأسم  نیا 

هدرک و شدازآ  سپس  هدش ، لالح  يو  رب  هدیرخ و  ار  وا  هدرک و  هاگن  يرگید  كزینک  هب  هک  تسا  يدرم  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما
هدـش و لالح  هداد و  راهظ  هّرافک  هدـش و  مارح  وا  رب  هدرک و  شراهظ  هدـش و  لـالح  وا  رب  هتفرگ و  ینز  هب  ار  وا  سپـس  هدـش  مارح  وا  رب 

هدش مارح  وا  رب  نز  هتشگرب و  مالـسا  زا  درم  نآ  سپ  هدش ، لالح  هدرک و  عوجر  وا  هب  سپـس  هدش ، مارح  هداد و  شقالط  راب  کی  سپس 
بنیز ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  نانچ  هدش ، لالح  وا  رب  قباس  حاکن  نامه  هب  هتـشگرب و  مالـسا  هب  هدرک و  هبوت  زاب  و 

. دومن میلست  لّوا  حاکن  نامه  هب  دش ، ناملسم  هک  عیبر  نب  صاعلا  یبا  هب  ار 

ّجح یهقف  لاؤس  کی  هب  داوج  ماما  طوسبم  خساپ   15

َلَتَق مِرُْحم  یف  ُلوُقَت  ام  ُهّللا  کَحَلْـصَأ  رَفْعَج  ابَأ  ای  ییْحی : َلاقَف  ُهُهِْقف ؟ َفیک  َرُْظنَِتل  ِهْقِْفلا  ِیف  َۀلَأْسَم  ْنَع  رَفْعَج  ابَأ  ْلَس  ییْحی  ای  ُنُومْأْملا : َلاق 
، اًدیعُم َْوأ  اًئِْدبُم  اًریبک ، َْوأ  اًریغَص  ارُح  َْوأ  اًْدبَع  ًأَطَخ ، َْوأ  اًدْمَع  ًالِهاج ، َْوأ  اًِملاع  مَرَح ، َْوأ  ٍّلِح  یف  ُهَلَتَق  مالـسلا :) هیلع   ) رَفْعَج ُوبَأ  َلاقَف  اًدیَص ؟

. ِهِرابک َْوأ  ِریَّطلا  ِراغِص  ْنِم  ِهِریَغ ؟ َْوأ  ِریَّطلا  ِتاَوذ  ْنِم 
ِلْهَأ ْنِم  دَحَأ  یلَع  َفْخی  َْمل  اًعاطِْقنِإ  ییْحی  َعَطَْقناَف  َلاق : ِةَرْمُْعِلل ؟ َْوأ  ِّجَْـحِلل  اًمِرُْحم  اًنایَع ، َو  ِراهَّنلِاب  َْوأ  اهِراکْوَأ  یف  َْوأ  ِلیَّللِاب  اًمِدان  َْوأ  ارِـصُم 

(. مالسلا هیلع   ) رَفْعَج ِیبَأ  ِباوَج  ْنِم  اًبَجَع  ُساّنلا  َریََحت  َو  ُهُعاطِْقنِإ  ِسِلْجملا 
َّنِإ مالـسلا :) هیلع   ) َلاقَف ِدیَّصلا ؟ ِْلتَق  یف  ِفانْـصالا  ِهِذـه  ْنِم  ْفنِـص  ِّلک  یلَع  ُبِجی  ام  انَفِّرَُعت  ْنَأ  َتیَأَر  ْنِإ  رَفْعَج  ابَأ  ای  ُنُومْأْملا : َلاقَف  … 

. اًفَعاضُم ُءازَْجلا  ِهیَلَعَف  اهِرابک  ْنِم  ِریَّطلا  ِتاَوذ  ْنِم  ُدیَّصلا  َناک  َو  ِّلِْحلا  ِیف  اًدیَص  َلَتَق  اذِإ  َمِرْحُملا 
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. ِمَرَْحلا ِیف  َسَیل  ُهَّنَِال  ُۀَمیْقلا  ِهیَلَع  ْتَسیَلَف  َمُِطف  ْدَق  ٌلَمَح  ِهیَلَعَف  ِّلِْحلا  ِیف  اًخْرَف  َلَتَق  ْنِإ  َو 
. ِخْرَْفلا ُۀَمیق  َو  ُلَمَْحلا  ِهیَلَعَف  ِمَرَْحلا  ِیف  ُهَلَتَق  اذِإ  َو 

. ٌۀَنََدب ِهیَلَعَف  ًۀَماعَن  َناک  ْنِإ  َو  ٌةَرََقب  ِشْحَْولا  ِرامِح  یف  ِهیَلَعَف  ِشْحَْولا  َنِم  َناک  ْنِإ  َو 
. اًنیکْسِم َنیّتِس  ُماعْطِإَف  ْرِدْقی  َْمل  ْنِإَف 

. اًمْوی َرَشَع  َۀِینامَث  ْمُصْیلَف  ْرِدْقی  َْمل  ْنِإَف 
. مایَأ َۀَعِْست  ْمُصْیلَف  ْرِدْقی  َْمل  ْنِإَف  اًنیکْسِم ، َنیثالَث  ْمِعْطْیلَف  ْرِدْقی  َْمل  ْنِإَف  ٌةَرََقب ، ِهیَلَعَف  ًةَرََقب  َناک  ْنِإ  َو 
. مایَأ َۀَثالَث  ْمُصْیلَف  ْدِجی  َْمل  ْنِإَف  َنیکاسَم ، َةَرَشَع  ْمِعْطْیلَف  ْرِدْقی  َْمل  ْنِإَف  ٌةاش ، ِهیَلَعَف  اْیبَض  َناک  ْنِإ  َو 

. ُساّنلا ُرَْحنی  ُثیَح  یًنِِمب  ٍّجَح  یف  َناک  ْنِإ  ُهَرَْحنی  ْنَأ  اًبِجاو  اقَح  ِۀَبْعْکلا » َِغلاب  ایْدَه   » اًفَعاضُم ُءازَْجْلا  ِهیَلَعَف  ِمَرَْحلا  یف  َُهباصَأ  ْنِإ  َو 
ٌةاش ِهیَلَعَف  اًبَْلعث  َْوأ  اًبَنْرَأ  َباصَأ  اذِإ  ِکلذک  َو  اًفَعاضُم ، َنوکی  یّتَح  ِِهنَمَث  ِْلثِِمب  ُقَّدَصَتی  َو  ِۀَـبْعْکلا  ِءاِنف  یف  َۀـکَِمب  ُهُرَْحنی  ةَرْمُع  یف  َناک  ْنِإ  َو 

. ةاش ِنَمَث  ِْلثِِمب  ُقَّدَصَتی  َو 
. ِِهب ُقَّدَصَتی  ٌمَهْرِد  ِهیَلَعَف  ِمَرَْحلا  ِمامَح  ْنِم  اًمامَح  َلَتَق  ْنِإ  َو 

. ِمَرَْحلا ِمامَِحل  اًفَلَع  ِِهب  يرَتْشی  ٌمَهْرِد  َو 
. مَهْرِد ُفِْصن  ِخْرَْفلا  ِیف  َو 

. َدیَّصلا َّالِإ  ِهیَلَع  َءیَش  الَف  إَطَخ  َْوأ  َۀلاهَِجب  ُمِرْحُملا  ِِهب  یتَأ  ام  ُّلک  َو  مَهْرِد  ُْعبُر  ِۀَضیَْبلا  ِیف  َو 
. دْمَِعب ْمَأ  َناک  إَطَِخب  ْملِِعب ، ْمَأ  َناک  َۀلاهَِجب  َءادِْفلا  ِهیف  ِهیَلَع  َّنِإَف 

. ُهَبِحاص ُمَْزلی  ام  ُْلثِم  ِِهبِحاص  یلَع  ُُهتَراّفکَف  ُْدبَْعلا  ِِهب  یتَأ  ام  ُّلک  َو 
. ِهیَلَع َءیَش  الَف  ِغلاِبب  َسَیل  يذَّلا  ُریغَّصلا  ِِهب  یتَأ  ام  ُّلک  َو 

. ُْهنِم ُهّللا  ُمِقَْتنی  ْنَّمِم  َوُهَف  َداع  ْنِإَف 
. ُءادِْفلا ِهیف  ِهیَلَعَف  ُدیَّصلا  َِلُتق  َو  ٌمِرُْحم  َوُه  َو  ِدیَّصلا  یَلَع  َّلَد  ْنِإ  َو 

. ِةَرِخْالا ِیف  َُۀبوُقُْعلا  ِءادِْفلا  َدَْعب  ُهُمَْزلی  ِهیَلَع  ُّرِّصُملا  َو 
. ِةَرِخْالا ِیف  ِءادِْفلا  َدَْعب  ِهیَلَع  َءیَش  ُمِداّنلا ال  َو 

. َۀکَِمب َءادِْفلا  ُرَْحنی  ِّجَْحِلل  ُمِرْحُمْلا  َو  ُءادِْفلا ، ِهیف  ِهیَلَعَف  راهَن  َْوأ  لیَِلب  َدیَصَتی  ْنَأ  ّالِإ  ِهیَلَع  َءیَش  الَف  ًأَطَخ  اهَراکْوَأ  ًالَیل  َُهباصَأ  ْنِإ  َو 
. تسا هنوگچ  هقف  رد  يرگنب  ات  سرپب  یهقف  ياهلأسم  یقت ) دمحم  ماما   ) رفعجوبا زا  تفگ : مثکا  نب  ییحی  هب  نومأم 

هیلع  ) داوج ماما  تسا ؟ هتـشک  ار  يراکـش  هک  یمرُحم  هرابرد  ییوگیم  هچ  دـنک ، هار  هب  ور  ار  تراـک  ادـخ  رفعج ! اـبا  يا  تفگ : ییحی 
ریغص دازآ ؟ ای  هدوب  هدنب  مرُْحم  نآ  اطخ ؟ هب  ای  هدوب  دمع  هب  لهاج ؟ ای  هدوب  ملاع  مَرَح ؟ رد  ای  هتشک  ّلِح  رد  ار  دیـص  نآ  تفگ : مالـسلا )
ِدصق زاب  مرُحم  گرزب ؟ ای  هدوب  کچوک  هدنرپ  نآ ؟ ریغ  ای  هدوب  هدنرپ  دیص  نآ  وا ؟ هرابود  دیـص  ای  هدوب  وا  دیـص  نیتسخن  ریبک ؟ ای  هدوب 

؟ هرمُع ای  هدوب  ّجح  يارب  مرُحم  اراکـشآ ؟ زور و  رد  ای  هدوب  هنایـشآ  زا  هدوب و  بش  رد  دیـص  نیا  بئات ؟ ای  تسا  رِّصُم  دراد و  هدنرپ  ِدیص 
داوج ماما  باوج  زا  مدرم  همه  دنامن و  هدیـشوپ  سلجم  لها  زا  يدـحا  رب  شایگدـناماو  هک  دـناماو  يروط  مثکا  نب  ییحی  دـیوگ : يوار 

. دندنام تفگش  رد  مالسلا ) هیلع  )
، دیص لتق  رد  فانصا  نیا  زا  فنص  ره  رب  هک  ار  هچنآ  ینادب ، حالص  رگا  رفعجابا ! يا  تفگ : نومأم  دندش ، هدنکارپ  مدرم  هک  نآ  زا  دعب 

کی دشکب ، ّلِح  رد  ار  گرزب  ياههدنرپ  زا  يدیص  مرُحم ، نوچ  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  ناسانـشب ! ام  هب  تسا  بجاو 
. دشاب وا  رب  هراّفک  دنفسوگ 

. تسا نادنچود  هراّفک  دشاب  مرح  رد  رگا  و 
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. تسا هدوبن  مرح  رد  نوچ  تسین  وا  رب  اهب  تسوا و  رب  ياهتفرگ  ریش  زا  هّرب  دشکب  ّلح  رد  ار  ياهجوج  رگا  و 
. تسوا هدهع  هب  ود  ره  هجوج  ياهب  هّرب و  دشاب  مرح  رد  رگا  و 

. دیاب يواگ  یشحو  رخروگ  رد  دشاب ، یشحو  ناویح  دیص  نآ  رگا  و 
. دیاب رتش  کی  تسا  غرم  رتش  رگا  و 

. دنک ماعطا  ار  نیکسم  تصش  دناوتن  رگا  و 
. درادب هزور  زور  هدجه  دناوتن  مه  ار  نآ  رگا  و 

. تسا يواگ  وا  رب  دشاب  واگ  راکش ، رگا  و 
. دهدب ماعط  ار  نیکسم  یس  دناوتن  رگا  و 

. دریگب هزور  زور  ُهن  دناوتن  مه  ار  نآ  رگا  و 
. دهد ماعط  ار  نیکسم  هد  دناوتن  رگا  و  تسوا ، رب  دنفسوگ  کی  دشاب  وهآ  رگا  و 

. درادب هزور  ار  زور  هس  دناوتن  رگا  و 
مارحا رد  رگا  هک  تسا  بجاو  ِّقح  دنک و  ینابرق  دـناسر و  هبعک  هب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  نادـنچود  هراّفک  هدرک  شراکـش  مرح  رد  رگا  و 

. تسا مدرم  هاگنابرق  هک  اجنآ  دشکب  ینم  رد  ار  هراّفک  دشاب ، ّجح 
. دشکب هبعک  هانپ  رد  هکم و  رد  دشاب  هرمع  رد  رگا  و 

. دشاب نادنچ  ود  ات  دهدب  هقدص  مه  شیاهب  هزادنا  هب  و 
. دهدب هقدص  دیاب  مه  شیاهب  هزادنا  هب  تسوا و  رب  دنفسوگ  کی  دنک  دیص  یهابور  ای  یشوگرخ  رگا  نینچمه  و 
. مرح نارتوبک  يارب  درخب  هناد  مه  يرگید  مهرد  دهد و  هقدص  مهرد  کی  دشکب  ار  مرح  نارتوبک  زا  یکی  رگا  و 

. مهرد مین  دشاب  هجوج  رگا  و 
. مهرد مراهچ  کی  دشاب  مخت  رگا  و 

اطخ ملاع ، ای  دـشاب  لهاج  دراد ، هراّفک  هک  دیـص  نامه  زج  درادـن ، هراّفک  دوش  بکترم  اطخ  اـی  یناداـن و  هار  زا  مرُحم  هک  یفـالخ  ره  و 
. دمع ای  دشاب 

. تسوا يالوم  رب  شاهراّفک  مامت  دنک  هدنب  یفالخ  ره  و 
. تسین وا  رب  يزیچ  دنک  غلابان  كدوک  یفالخ  ره  و 

[. درادن هراّفک  و   ] دشک ماقتنا  وا  زا  ادخ  دشاب  وا  دیص  ِمّود  راب  رگا  و 
. تسوا رب  هراّفک  دشکب  ار  نآ  وا  دهدب و  ناشن  يرگید  هب  ار  راکش  مرُحم  رگا 

. دراد مه  ترخآ  باذع  هراّفک ، زا  سپ  هدرکن  هبوت  دراد و  رارصا  هک  نآ  و 
. درادن ترخآ  باذع  هراّفک ، زا  سپ  تسا  نامیشپ  رگا  و 

. دشاب هتشاد  راکش  دصق  رگم  تسین ، وا  رب  يزیچ  هدرک  راکش  اطخ  هب  هنایشآ  زا  هنابش  رگا 
. تسوا رب  هراّفک  زور ، ای  دشاب  بش  رد  دنک ، راکش  ًادمع  رگا  و 
. دنک ینابرق  هکم  رد  ار  هراّفک  دیاب  تسا  ّجح  هب  مرُحم  هک  نآ  و 

( مالسلا هیلع   ) یلع شناد  همشچرس   16

. ۀَِملک َْفلَأ  ُحَتْفی  ۀَِملک  ُّلک  ۀَِملک ، َْفلَأ  مالسلا ) هیلع   ) اِیلَع ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َمَّلَع 
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بعشنم هملک  رازه  ياهملک  ره  زا  هک  تخومآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار ] مولع  زا   ] هملک رازه  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
. دشیم

( مالسلا اهیلع   ) همطاف هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  شرافس   17

َو ال اًْرعَش ، یَلَع  یخُْرت  َو ال  اًهْجَو ، یَلَع  یشِمُْخت  الَف  ُِّتماَنَأ  اذِإ  مالـسلا :) اهیلع   ) َۀَمِطاِفل َلاق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهّللا َلوُسَر  َّنِإ 
هروس « ) فوُْرعَم یف  کَنیـصْعی  َو ال   » ِِهباـتک یف  َّلَـجَوّزَع  ُهّللا  َلاـق  يذَّلا  ُفوُْرعَْملا  اَذـه  َلاـق : َُّمث  ًۀَِـحئان ، یَلَع  یمیُقت  ـال  َو  ِلـیَْولِاب  يداـُنت 

نم رطاـخ  هب  متفر  اـیند  زا  نم  هک  یتـقو  تفگ : مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هیآ 12 ) هـنحتمم ،
دنوادـخ هک  تسا  یفورعم  ناـمه  نیا  دومرف : سپـس  ناوخن ، هحون  نم  رب  نکن و  ـالیواو  و  ياـمنم ، ناـشیرپ  ار  وم  و  شارخن ، ار  تروص 

.« دننکن ینامرفان  یفورعم  رد  ار  وت  و  : » هدومرف شباتک  رد  ّلجوّزع 

رَظتنم يدهم   18

. يْدلُو ْنِم  ُِثلاّثلا  َوُه  َو  ِهِروُهُظ ، یف  َعاطی  َو  ِِهتَبیَغ  یف  َرَظَْتنی  ْنَأ  ُبِجی  يذَّلا  يِدْهَْملا  َوُه  اّنِم  َِمئاْقلا  َّنِإ 
وا دـننک و  شتعاطا  شروهظ  تقو  رد  دنـشاب و  شرظتنم  شتبیغ  نامز  رد  تسا  بجاو  هک  تسا  يايدـهم  نامه  وا  تسام  زا  مئاق  انامه 

. تسا نم  دالوا  زا  رفن  نیموس 

ناتسود اب  رادید   19

. ًالیلَق اًرَْزن  َناک  ْنِإ  َو  ِلْقَْعِلل  ٌحیْقَلت  َو  ٌةَرْشَن  ِناوْخِْالا  ُتاقالُم 
. دشاب كدنا  مک و  هچرگا  تسا ، لقع  يروراب  شرتسگ و  ببس  ناردارب  ترایز  تاقالم و 

سفن ياوه   20

. ُهانُم ُهَّوُدَع  یطْعَأ  ُهاوَه  َعاطَأ  ْنَم 
. دَرَوآرب ار  شنمشد  يوزرآ  دََرب ، ار  شیوخ  سفن  ياوه  نامرف  هک  یسک 

توهش بکرم   21

. ٌةَْرثَع َُهل  ُلاقَتُْست  ِتاوَهَّشلا ال  ُبکار 
. دنام دهاوخن  ناما  رد  شزغل  زا  تسا ، راوس  تاوهش  بکرم  رب  هک  یسک 

ادخ هب  نیکّسمتم   22

. ِهَیلِإ ُهّللا  ُهَلکَو  ِهّللا  ِریَغ  یلِإ  َعَطَْقنا  ِنَم  َو  ُُهِبلاط  ُهّللَأ  ْنَم  اوُْجنی  َفیک  َو  ُُهِلفاک ، ُهّللَأ  ْنَم  ُعیضی  َفیک 
زا هک  یـسک  تسوا ؟ هدنیوج  ادخ  هک  یـسک  دنکیم  رارف  هنوگچ  تسوا و  تسرپرـس  رادهدهع و  ادخ ، هک  یـسک  دوشیم  عیاض  هنوگچ 

. دیامن راذگاو  صخش  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، لکوت  يرگید  هب  دنک و  هطبار  عطق  ادخ 
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ماجنا زاغآ و  تخانش   23

. ُرِداصَْملا ُْهتیْعَأ  َدِراوَْملا  ِفِْرعی  َْمل  ْنَم 
. ددرگ هدنامرد  جورخ  ّلحم  نتفای  زا  دسانشن ، ار  دورو  ّلحم  هک  یسک 

راوتسا شالت  هجیتن   24

. ینامورف جنر  رد  هنرگ  و  یبای ، تسد  دوصقم  هب  ات  شوکب  تخس  ّدکَت . َْوأ  ْبُِصت  ِْدئَّتِإ 

تمعن ِساپس   25

. ُرَفُْغت ۀَئیَسک ال  ُرکُْشت  ٌۀَمِْعن ال 
. ددرگن هدیزرمآ  هک  تسا  یهانگ  دننام  دوشن ، يرازگرکش  نآ  يارب  هک  یتمعن 

مدرم اب  شزاس   26

. َهوُرکَْملا َُهبَراق  َةرادُْملا  َرَجَه  ْنَم 
. دروآیم يور  وا  هب  یتحاران  دنک ، اهر  ار  مدرم  اب  ارادم  شزاس و  هک  یسک 

یهاگآ ِنودب  ِراک  هجیتن   27

. ُِحلْصی اّمِم  ُرَثکَأ  ُدِسْفی  ام  ْملِع  ِریَغ  یلَع  َلِمَع  ْنَم 
. دوب دهاوخ  شحالِصا  زا  شیب  شداسِفا  دهد ، ماجنا  شناد  ملع و  نودب  ار  يراک  هک  یسک 

یمتح ياضق   28

. ُءاضَْفلا َقاض  ُءاضَْقلا  َلََزن  اذِإ 
. دیآ گنت  یمدآ  رب  هصرع  دیآ ، دورف  یهلا  ياضق  نوچ 

نامز يرگاشفا   29

. ِۀَنِماْکلا ِرارْسالا  ِنَع  َْرمالا  َکل  ِکتْهَت  ُمایالَأ 
. درادیمرب هتفهن  ياهراک  يور  زا  هدرپ  نامز ، تشذگ  راگزور و 

ییاپدوخ تّقد و   30

. ِفْوَْخلا ِرْدَق  یلَع  ُظُّفَحَّتلَأ 
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. تسا سرت  هزادنا  هب  ندییاپ  ار  دوخ 

! شابم نینچ   31

. ِّرِّسلا ِیف  َُهل  اوُدَع  ِۀِینالَْعلا ، ِیف  ِهِّلل  اِیلَو  ْنکَت  ال 
. شابم وا  نمشد  نطاب  رد  ادخ و  تسود  رهاظ  رد 

كّرحم ِلماع  راهچ   32

. ُقیفْوَّتلا َو  ُْملِْعلا  َو  ینِْغلا  َو  ُۀَّحِّصلَأ  ِلَمَْعلا : یَلَع  َءْرَْملا  َنیَعَت  لاصِخ  َُعبْرَأ 
. قیفوت شناد و  يزاینیب ، تمالس ، درادیم : او  راک  هب  ار  صخش  هک  تسا  زیچ  راهچ 

تسا لمع  مکح  رد  هک  یتیاضر   33

. ُءاکَرُش ِِهب ، یضاّرلا  َو  ِهیَلَع  ُنیعُْملا  َو  ِْملُّظلِاب  ُِملاْعلَأ 
. دنکیرش هس  ره  تسا ، ملظ  هب  یضار  هک  یسک  تسا و  ملظ  رب  هدننک  کمک  هک  یسک  تسا و  ملظ  هب  هاگآ  هک  یسک 

زیخ گرم  ناهانگ   34

. ِرْمُْعلِاب ِِهتایَح  ْنِم  ُرَثکَأ  ِرِّْبلِاب  ُُهتایَح  َو  ِلَجالِاب  ِِهتْوَم  ْنِم  ُرَثکَأ  ِبُونُّذلِاب  ِناْسنِْالا  ُتْوَم 
زا تسا  رتشیب  يراکوکین ، ببـس  هب  شتاـیح  همادا  یگدـنز و  و  لَـجَا ، هطـساو  هب  شگرم  زا  تسا  رتشیب  ناـهانگ ، ببـس  هب  یمدآ  گرم 

. یعیبط رمع  هطساو  هب  شتایح 

تّبحم بلج  لماوع   35

. میلَس ْبلَق  یلَع  ُءاوِْطنِْالا  َو  ِةَّدِّشلا  ِیف  ُةاساوُْملاَو  ُةَرَشاعُْملا  َو  ُفاْصنِْالَأ  ُةَّدَوَملا : اَِهب  ُبَلُْجت  لاصِخ  ُثالَث 
بلق اـب  رمع  ندومن  يرپس  و  یتخـس ، تقو  رد  يراـیمه  ترـشاعم و  و  فاـصنا ، ددرگ : لـصاح  یتـسود  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  زیچ  هس 

. كاپ

یّقرت نابدرن  ادخ ، هب  دامتعا   36

. لاع ِّلک  یلِإ  ٌمَّلُس  َو  لاغ  ِّلِکل  ٌنَمَث  ِهّللِاب  ُۀَقِّثلَأ 
. تسا ياهبترم  دنلب  رما  ره  نابدرن  اهبنارگ و  زیچ  ره  ياهب  دنوادخ  هب  دامتعا 

كاپ ياهلد  اب  بّرقت ، تعرس   37

. ِلامْعالِاب ِحِراوَْجلا  ِباْعتِإ  ْنِم  ُغَْلبَأ  ِبُولُْقلِاب  یلاعَت  ِهّللا  َیلِإ  ُدْصَْقلَأ 
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. تسا لامعا  اب  اضعا  نتخادنا  تمحز  هب  زا  رتاسر  ندومن ، گنهآ  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  اهلد  اب 

رورَش ِمدآ  زا  زیهرپ   38

. ُهَُرثَأ ُحَبْقیَو  ُهُرَْظنَم  ُنُسْحی  ِلُولْسَْملا  ِفیَّسلاک  ُهَّنِإَف  ِریرَّشلا  َۀَبَحاصُم  َو  كایِإ 
. تسا تشز  شرثا  وکین و  شرهاظ  هک  تسا  هنهرب  ریشمش  دننام  وا  هک  اریز  زیهرپب ، سنجدب  رورَش و  مدآ  اب  تقافر  یهارمه و  زا 

تسا یمدآ  نمشد  ریخ ، ِعنام   39

. ُهاوْهَت اِمل  اًعابِّتِإ  َدْشُّرلا  ْکنَع  َرَتَس  ْنَم  كاداع  ْدَق 
. تسا هدیزرو  ینمشد  وت  اب  هک  اّقح  هتشاد ، هدیشوپ  وت  زا  ار  یّقرت  تیاده و  شسفن  ياوه  رطاخ  هب  هک  یسک 

یمدآ تیاضر  ادخ و  ناوضر  بابسا   40

َو ِۀَـلَجَْعلا  كَْرت  ْمَدـْنی : َْمل  ِهیف  َّنک  ْنَم  ٌثـالَث  َو  ِۀَـقَدَّصلا  ُةَْرثک  َو  ِِبناـْجلا ، ُنیلَو  ِرافِْغتْـسِْالا ، ُةَْرثک  یلاـعَت : ِهّللا  َناوْضِر  ِدـْبَْعلِاب  َّنَُغْلبی  ٌثـالَث 
. ِمْزَْعلا َْدنِع  ِهّللا  یَلَع  ِّلکَوَّتلا  َو  ِةَرَوْشَْملا 

: دناسریم هدنب  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  ناوضر  هک  تسا  زیچ  هس 
، رافغتسا يدایز   1

، ندوب وخمرن   2
. هقدص يدایز  3 و 

: دوشن نامیشپ  دنک ، تاعارم  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  و 
، هلجع ندومن  كرت   1

، ندرک تروشم   2
. ندومن ادخ  رب  لکوت  میمصت ، ماگنه  هب  3 و 

( مالسلا هیلع   ) یقّنلا یلع  ماما 

( مالسلا هیلع   ) یقّنلا یلع  ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

. دمآ ایند  هب  هنیدم  رد  يرجه  لاس 212  هّجحیذ  رد 15  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  دنزرف  يداه ، هب  بّقلم  یقّنلا ، یلع  ماما  ترضح 
. تسا هدیس  هب  فورعم  هنامس ، شراوگرزب ، ردام  مان 

طـسوت یـساّبع ، هفیلخ  ّزتعم ،»  » هسیـسد هب  هک  يرهز  رثا  رب  اّرماـس »  » رهـش رد  یگلاـس  رد 42  لاـس 254  بجر  موـس  رد  ترـضح و  نآ 
. دیسر تداهش  هب  دندناروخ  ترضح  نآ  هب  یساّبع ، دمتعم » »

یتخـس هب  دوب  هدروآ  دوـجو  هب  یـساّبع  لـکوتم  هک  یتـشحو  ناـقفخ و  زا  رپ  طـیحم  رد  شراوـگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  يداـه  ماـما 
. تسیزیم

، شیپ زا  شیب  ار  نایعیـش  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  ربق  نتخاس  ناریو  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نارای  هب  هلمح  اـب  بصاـغ  هفیلخ 
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. دندروآ اّرماس  هب  ار  راوگرزب  نآ  ات  داد  روتسد  تخاس و  رود  نانآ  زا  ار  ماما  درک و  تشحو  بعر و  راچد 
هنیدم هب  ات  درک  هارمه  ییحی  اب  ار  یهاپس  داتسرف و  ماما  يارب  ياهمان  دوخ ، شترا  ناهدنامرف  زا  یکی  همثره ، نب  ییحی  هلیـسو  هب  لکوتم 

. دنک تلود  هیلع  مادقا  هئطوت و  هب  موکحم  ار  ترضح  نآ  ات  دنیوجب  یکردم  هکلب  دننک ، یسرزاب  ار  يداه  ماما  هناخ  دنور و 
. متفاین يزیچ  یملع  بتک  اعد و  نآرق و  زج  نآ  رد  مدرک و  یسرزاب  ار  ماما  يارس  دیوگ : همثره 

ار ترضح  نآ  ات  دوب  تفالخ  رابرد  هیـشاح  رد  وا  ندرک  وحم  شنارای ، دوخ و  دزن  اّرماس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما راضحا  زا  لکوتم  فده 
. دریگ رظن  ریز 

نایاپ رد  لکوتم  هک  ییاـج  اـت  دوشیم ، رتشیب  رتدـنت و  زور ، هب  زور  وا ، هب  ناـنآ  هنارگمتـس  تسایـس  هک  تشاد  هّجوت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
. درک ینادنز  ار  وا  مالسلا ،) هیلع   ) ماما ّدض  رب  اهینیچربخ  اهتیاعس و  ّتلع  هب  دوخ ، تموکح 

وا هک  ددرگ  راکـشآ  یتقو  اریز  دوش ، هدیـسرپ  يزیچ  درم  نیا  زا  نم  ياهـشسرپ  زا  سپ  مرادـن  تسود  تفگ : لـکوتم  هب  مثکا  نب  ییحی 
. دندرگیم تیوقت  نایضفار  تسا  دنمشناد 

ربارب رد  اـت  درکیم  تیوقت  ناـکما  ّدـح  رـس  اـت  ار  دوخ  یمدرم  ياـههاگیاپ  ناوارف ، ریذـپان و  یگتـسخ  شـشوک  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
. دشاب هدامآ  زّهجم و  دروآ و  تسد  هب  رادیاپ  ییورین  تالکشم ،

حلاصم رد  ار  اهنآ  هک  دیـسریم  جارخ  تاکز و  سمخ و  تباب  زا  یغلابم  راکـشآ ، یناهنپ و  ياههار  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يداـه ماـما  يارب 
. دنیشنن ورف  شبنج  ات  دیناسریم  فرصم  هب  مالسا  یمومع 

نایولع ياهمایق 

زا شیپ  ات  دنتفرگیم  هناعطاق  یعضوم  نآ  ربارب  رد  نایساّبع  هک  دوب ، نایولع  شروش  زور ، نآ  رد  یـساّبع  نایاورنامرف  ياهینارگن  زا  یکی 
. دنربب نیب  زا  هدومن و  بیقعت  ار  نآ  يایاقب  دننک و  هّفخ  هفطن  رد  ار  نآ  شرتسگ ، دشر و 

ساره هب  نایولع  شبنج  كدنا  زا  دوب و  هدش  یگتخیسگ  یناوتان و  راچد  دوخ ، هناملاظ  تسایس  ّتلع  هب  نایـساّبع  تلود  ماگنه ، نآ  رد 
. داتفایم

. دندادیم رازآ  اههجنکش  نیرتدب  اب  ار  نایشروش  دنتفرگیم و  شیپ  نشخ  یشور  نانآ  لباقم  يور ، نیا  زا 
دـننک و هیهت  ياهماـنرب  دـیاب  هک  دـنتفاییمرد  دـندروآیم ، مهارف  یناوریپ  دـندرکیم و  یتردـق  ساـسحا  دوخ  رد  رگا  يوـلع  نایـشروش 

. دننک مایق  فرحنم ، دساف و  نانارمکح  ِّدض  رب  ات  دنیامن  حرط  ياهشقن 
هللا یلص   ) دّمحم لآ  زا  صخش  نیرتهب  راعـش ، نآ  زا  ناشروظنم  دندناوخیم و  ارف  ار  مدرم  دّمحم  لآ  زا  اضر  راعـش  اب  اهـشروش  رتشیب  رد 

. تشادن دوجو  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  ترضح  زا  رتهب  یسک  نامز  نآ  رد  نانآ  داقتعا  هب  دوب و  ملس ) هلآ و  هیلع و 

نایلاغ هرابرد  يداه  ماما  عضوم 

لها هراب  رد  هک  یناسک  زا  هتشاد و  اهطیرفت  طارفا و  اب  عطاق  لاح  نیع  رد  نشور و  يدروخرب  اهنآ ، نایعیـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) هّمئا یمامت 
. دنتسجیم يرازیب  تّدش  هب  دندناسریم ، ییادخ  ماقم  هب  ار  اهنآ  هدرکیم و  ّولغ  تیب 

. ههبش کش و  ّولغ ، قسف ، تسا : هتفای  راوتسا  داینب  راهچ  رب  رفک  تسا : هدومرف  يداه  ماما 
دنتـشادیم مالِعا  درادن و  دوجو  تالُغ  نارـس  ناشیا و  نایم  دنویپ  هطبار و  هنوگ  چیه  هک  دنتـشاد  يراشفاپ  هراومه  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا

. دندنبیم غورد  ناشیا  رب  نارس ، نیا  هک 
. دندرکیم دراو  ناماما  ياههتفگ  نایم  رد  ار  اهنآ  دندرکیم و  عضو  دوخ  ار  ثیداحا  نایلاغ ،
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ناشکمک رگید  يوس  زا  دـشیم و  اهنآ  يارب  یناوریپ  نارای و  ندـمآ  مهارف  ثعاب  وس  کی  زا  هّمئا ، هب  نآ  نداد  تبـسن  ثیدـح و  لـعج 
. دوب رتنایامن  همه  زا  نایلاغ ، تاغیلبت  رد  یگژیو  نیمه  دنشاب و  رتقّفوم  نآ  ندرک  هّوشم  عرش و  ندرک  ناریو  رد  ات  درکیم 

دننک و شخپ  ّولغ  لها  هراب  رد  ار  دوخ  رظن  هدرک و  اشفا  ار  اههبنج  نیا  دندرکیم  یعس  هراومه  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا هک  دوب  نیمه  يارب 
. دنناسانشب ار  شیوخ  تایاور 

هیلع  ) يداه ماما  نامز  رد  نانآ  یلو  درک ، شکورف  اهنآ  تیلاّـعف  ّیتدـم  ناـیلاغ ، اـب  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  ترـضح  دروخرب  رثا  رب 
. دنتفرگ اپ  هرابود  مالسلا )

توعد نیا  دـندید و  بسانم  دوخ  ياهـشالت  نتخاس  ینلع  يریگرـس و  زا  يارب  يداه  ماما  هرود  رد  ار  طیحم  ناـنآ ، هک  دـسریم  رظن  هب 
. دش ور  هبور  لابقتسا  اب  مالسا  نانمشد  نایم  رد  اهنآ ،

درک تنعل  ار  اهنآ  يداه  ماما  هک  تسا  ینیوزق  متاح  نب  سراف  ریَُـصن و  نب  دّمحم  اباب و  نبا  هب  فورعم  دّـمحم  نب  نسح  نایلاغ  هلمج  زا 
. تشاد رذحرب  ناشیاهگنرین  اههئطوت و  زا  ار  ناناملسم  دوخ و  نارای  و 

يداه ماما  دومنیم ! لالح  ار  اهمارح  وا ، هداتـسرف  ناونع  هب  دوخ  دـیدرگ و  ترـضح  نآ  هرابرد  ّولغ  خـسانت و  هب  لـئاق  ریـصن  نب  دّـمحم 
. دنتشاد رذحرب  يو  زا  ار  ناناملسم  دوخ ، نارای  هب  ياهتشون  یط  زین  مالسلا ) هیلع  )

. دنام یقاب  هنیدم  رد  لاس  تسیب  زا  شیب  ردپ ، تداهش  زا  سپ  ترضح  نآ 
. دندشیم عمج  ناشیا  رضحم  رد  نابلط  شناد  املع و  دندمآیم و  درگ  شرود  هب  دندادیم و  ناشن  ناوارف  هقالع  وا  هب  مدرم 

اجنآ زا  ار  يداه ) ماـما   ) دّـمحم نب  یلع  یهدـن ، تسد  زا  ار  نیمرح  یهاوخیم  رگا  تشون : وا  هب  لـکوتم  ناراـی  زا  یکی  یـساّبع  هحیرب 
. دننکیم يوریپ  وا  زا  يرایسب  قلخ  دناوخیم و  ارف  دوخ  هب  ار  مدرم  وا  هک  ارچ  نک ، نوریب 

دنتفگ وا  هب  هتخادرپ و  لکوتم  دزن  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  تیاعس  هب  لکوتم  نایرابرد  زا  یهورگ  دسیونیم : بهّذلا  جورم  رد  يدوعسم 
. تسا راک  نیا  كرادت  رد  زین  وا  دناهدرک و  توعد  مایق ، هب  ار  يو  هک  تسوا  نایعیش  زا  ییاههمان  حالس و  لاوما و  شاهناخ  رد  هک 

، دنتفای هناخ  رد  اهنت  ار  وا  دـندرب ، شروی  شاهناخ  هب  بش  لد  رد  هک  داتـسرف  ترـضح  غارـس  هب  ار  كرت  ریغ  كرت و  ياهّدـع  زین  لکوتم 
ینآرق تایآ  تشاد و  رـس  رب  یمـشپ  ياهفالم  دـشیمن ، تفای  شرف  ثاـثا و  زا  يزیچ  شاهناـخ  رد  تشاد و  نت  رب  زب  يوم  زا  هتفاـب  ییاـبق 

. درکیم توالت  بل  ریز  ار  یهلا  دیعو  دعو و  هب  طوبرم 
دوب و يراسگیم  لوغـشم  هفیلخ  هک  دیـسر  لکوتم  روضح  هب  یلاح  رد  وا  دندرب و  لکوتم  دزن  دندوب  هدـید  هک  ناس  نامه  هب  ار  ترـضح 

. تشاد تسد  هبیم  ماج 
. دناشن دوخ  رانک  تشاد و  شیمارگ  دید  ار  ترضح  لکوتم  یتقو 

. تفرگ ماما  زا  دشیمن  مه  ياهناهب  چیه  دوب و  هدشن  تفای  دندوب  هتفگ  وا  هب  هچنآ  زا  يزیچ  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هناخ  رد 
، یم اب  زگره  نم  نوخ  تشوگ و  ادخ ! هب  ار  وت  نینمؤملاریما ! يا  دومرف : ترضح  داد ! ترـضح  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  یماج  لکوتم 

. راد فاعم  نآ  زا  ارم  تسا ، هدشن  هدولآ 
. تشاد فاعم  ار  ناشیا  لکوتم 

. ناوخب رعش  میارب  تفگ : هاگ  نآ 
: دومرف ترضح 

. متسین رعش  هدنیوگ  نادنچ  نم  ِْرعِّشِلل ؛ ِۀیاوِّرلا  ُلیلَق  ّینِإ 
. تسین نیا  زج  ياهراچ  تفگ : لکوتم 

سلجم نآ  رد  تسا ، خزرب  ملاع  رد  نانآ  ّتلذ  نیطالـس و  گرم  ایند ، يرادیاپان  رب  لمتـشم  هک  ار  راعـشا  نیا  دید  نینچ  نوچ  ترـضح 
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: دندناوخ
ْمُهُسِرْحَِتلابْجالَا ِلَُلق  یلَع  اُوتاب   1

ُلَلُْقلا ُمُهْعَْفنَت  ْمَلَف  ِلاجِّرلا  ُْبلُغ 
ْمِِهِلقاعم ْنِم  ٍّزِع  َدَْعب  اُولِْزُنتْساَو   2
اُولََزن امَْسِئب  ای  اًرَفُح  اُونکْسُأَو 

ُمِِهْنفَد ِدَْعب  ْنِم  ٌخِراص  ُمُهادان   3
ُلَلُْحلاَو ُناجیّتلاَو  ُرِواسالا  َنیَأ 

ًۀَمَّعَنُم َْتناک  یتَّلا  ُهوُجُْولا  َنیَأ   4
ُلَلْکلاَو ُراتْسالا  ُبَرُْضت  اِهنوُد  ْنِم 

ْمُهََلئاس َنیح  ْمُْهنَع  ُْربَْقلا  ُحَْصفَأَف   5
ُلِقَْتنَت ُدوُّدلا  اهیَلَع  ُهوُجُْولا  ْکِلت 

اُوبِرَش دق  اًرْهَد و  اُولکَأ  ام  َلاطْدَق   6
اُولکُأ ْدَق  ِلکالا  َدَْعب  َمْوْیلا  اوُحَبْصَأ  َو 

: تسا نینچ  راعشا  نیا  ِناور  همجرت 
. دندناسرن نانآ  هب  يدوس  اههّلق  یلو  دندرک ، يرادساپ  نانآ  زا  دنمورین  نادرم  دندروآ و  زور  هب  ار  بش  راسهوک  ياههّلق  رب   1

! يدنسپان هاگلزنم  هچ  هو ! دنداد ، ناشیاج  روگ  ياهلادوگ  رد  و  دندش ، هدیشک  نییاپ  نما  ییاههاگیاج  زا  تّزع ، زا  سپ   2
!؟ رخاف ياهسابل  اهجات و  اهدنبتسد و  نآ  تساجک  دروآرب : دایرف  يرگدایرف  دندش ، هدرپس  كاخ  هب  هک  نآ  زا  سپ   3

!؟ دنتخیوآیم اههدرپ  ناشمارتحا  هب  هک  هدرورپ ، تمعن  زان و  هب  ياههرهچ  نآ  تساجک   4
! دنوریم هار  اهمرک  نونکا  مه  اههرهچ ، نآ  رب  داد : خساپ  ناشیا  ياج  هب  روگ ،  5

هک دوب  نادـنچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مالک  ریثأت  ! دـناهدش ربق ] ناروناج   ] همعط دوخ ، نونکا  یلو  دندیـشون ! دـندروخ و  زارد ، يراگزور   6
دننک عمج  ار  بارش  طاسب  داد  روتسد  لکوتم  دنتسیرگ ! زین  نایسلجم  رگید  دش و  سیخ  ششیر  هک  نادنچ  تسیرگ ، یتخـس  هب  لکوتم 

. دننادرگ زاب  لزنم  هب  مارتحا  اب  ار  ماما  و 
. تشادیم اور  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هرابرد  یساّبع  بصاغ  هفیلخ  هک  تسا  يرازآ  عون  اهدص  زا  ياهنومن  اهدروخرب  هنوگ  نیا 

. تخاس مومسم  ار  مالسلا ) هیلع   ) يداه ترضح  یساّبع ، دمتعم  هک  هدمآ  هیوباب  نبا  زا  لقن  هب  هعیّشلا » نایعا   » باتک رد 
. دنام ياج  رب  هشیاع  مان  هب  يرتخد  رفعج و  دّمحم و  نیسح و  و  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  نوچ  ینادنزرف  ترضح  نآ  زا 

. تسا ناوارف  یتیبرت  تاکن  رب  لمتشم  مالسلا ) هیلع   ) يداه ترضح  رابرهگ  نانخس 
شخبتایح یسرد  تالکـشم و  ياشگهار  دناوتیم  دوخ ، عوضوم  رد  مادک  ره  هک ، مدیزگرب  ار  ثیدح  لهچ  ینارون ، تاملک  نآ  نایم  زا 

. دشاب وجلامک  رادفده و  ياهناسنا  يارب 
. دریگ رارق  شترضح  بتکم  ناگتفیش  هدافتسا  دروم  هعومجم ، نیا  هک  تسا  دیما 

ثیدح لهچ 

هراشا
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(: مالسلا هیلع   ) يداْهلا ُمامِْالا  َلاق 

صقن ناربج   1

. َِلبَق َِبتوُع  اذِإ  اًریَخ  ْدبَِعب  َدارَأ  اذِإ  َهّللا  َّنِإ  َُهل : ُْلق  َو  اًنالُف  ِْبتاع  ِهیلاوَم : ِضْعَِبل 
هاگ ره  دهاوخ ، ياهدنب  ریخ  نوچ  دنوادخ  وگب : وا  هب  نک و  خیبوت  ار  ینالف  دومرف : شناتـسود  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یقّنلا یلع  ماما 

. دریذپب دوش ، خیبوت 
[. دیآرب دوخ  صقن  ناربج  ددص  رد  [و 

اعد تباجا  هاگیاج   2

. اْهنِم ُریَْحلا  َو  ُهاعَد  ْنَِمل  َبیجَتْسیَف  اهیف  یعْدی  ْنَأ  ُّبِحی  اًعاِقب  ِهِّلل  َّنِإ 
رئاح و  دـناسر ، تباجا  هب  ار  هدـننکاعد  ياـعد  دوش و  اـعد  وا  هاـگرد  هب  اـهنآ  رد  دراد  تسود  هک  تسا  ییاـههعقب  دـنوادخ  يارب  اـنامه 

. تساهنآ زا  یکی  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

یسرتادخ  3

. َنیقُولْخَملا َطَخَس  ِلابی  َْمل  َِقلاْخلا  َعاطَأ  ْنَم  َو  ُعاطی ، َهّللا  َعاطَأ  ْنَم  َو  یقَّتی ، َهّللا  یَقَّتا  ِنَم 
. َنیقُولْخملا ُطَخَس  ِِهب  َّلِحی  ْنَأ  َنَقیْیلَف  َِقلاْخلا  َطَخْسَأ  ْنَم  َو 

زا یکاب  دشاب ، راگدیرفآ  عیطم  هک  ره  و  دننک ، تعاطا  وا  زا  دنک ، تعاطا  ار  ادخ  هک  ره  و  دنـسرتب ، وا  زا  مدرم  دسرتب ، ادـخ  زا  سک  ره 
. دوشیم راچد  قولخم  مشخ  هب  هک  دنک  نیقی  دیاب  دروآ ، مشخ  هب  ار  قلاخ  هک  ره  و  درادن ، ناگدیرفآ  مشخ 

هاوخریخ تعاطا   4

. کَتَعاط َُهل  ْعَمْجاَف  ُهیْأَر  َو  ُهَّدُو  َکل  َعَمَج  ْنَم 
. نادرگ هبناج  همه  وا  يارب  ار  تتعاط  دنادرگ ، هبناج  همه  وت  يارب  ار  شاییاهن  رظن  یتسود و  هک  ره 

راگدرورپ فاصوا   5

َو ُهَّدَُـحت  ْنَأ  ُتارَطَْخلا  َو  َُهلاـنَت  ْنَأ  ُماـهْوالا  َو  ُهکِرْدـُت  ْنَأ  ُّساوَْحلا  ُزِْجعَت  يذَّلا  ُفَصوی  ّینَأ  َو  ُهَسْفَن ، ِِهب  َفَصَو  اـِمب  ّـالِإ  ُفَصوی  ـال  َهّللا  َّنِإ 
. ِِهب ِۀَطاحِْالا  ِنَع  ُراْصبالا 

ُدِحاْولَأ ِۀـِینیالا ، َو  ِۀـیِفیْکلا  ُعِطَْقنُم  َوُه  َنیَأ ، َلاقی : ْنَأ  ـِالب  َنیـالا  َنیَأ  َو  َفیک ، َلاـقی : ْنَأ  ِریَِغب  َفیْکلا  َفیک  ِهیْأـَن ، یف  َبُرَق  َو  ِِهبُْرق  یف  يأـَن 
. ُهُؤامْسَأ ْتَسَّدَقَت  َو  ُُهلالَج  َّلَج  ُدَحالا ،

. دوشن فصو  هدرک ، فصو  ار  شدوخ  هچنادب  زج  ادخ ، هک  یتسار  هب 
رود شیکیدزن  همه  اب  وا  دجنگن ؟ اههدید  رد  و  دنربن ، یپ  وا  هنک  هب  تاّروصت  و  تسا ، زجاع  شکرد  زا  ساوح  هک  نآ  دوش  فصو  اجک 

. کیدزن شیرود  همه  اب  تسا و 
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. دشاب هتشاد  یگنوگچ  تیفیک و  دوخ  هک  نیا  نودب  هدرک ، دیدپ  ار  یگنوگچ  تیفیک و 
. دشاب هتشاد  یناکم  دوخ  هک  نیا  نودب  هدیرفآ  ار  ناکم 

. تسا رانک  رب  ناکم  یگنوگچ و  زا  وا 
. تسا هزیکاپ  شیاهمان  گرزب و  شهوکش  تساتکی ، ياتکی 

راگزور هن  تسادخ ، شخب  رثا   6

. ِهّلل اِمکُح  یف  اًْعنُص  ِمایِالل  ْلَعَْجت  َو ال  ُدْعَت  ال 
. هدن رارق  ادخ  مکح  رد  يرثا  چیه  راگزور  يارب  نکن و  زواجت  دوخ  ّدح  زا 

ادخ رکم  هب  ییانتعا  یب  هجیتن   7

َضُِرق َْول  َو  اْینُّدلا  ُِبئاصَم  ِهیَلَع  َْتناه  ِهِّبَر  ْنِم  ۀَنَیب  یلَع  َناک  ْنَم  َو  ِهِْرمَأ ، ُِذفان  َو  ُهُؤاضَق  ِِهب  َّلِحی  یّتَح  َرَّبکَت  ِهِذْـخَأ ، َمیلَأ  َو  ِهّللا  َرکَم  َنِمَأ  ْنَم 
. َرُِشن َو 

قیرط رب  هک  ره  و  دریگارف ، ار  وا  شذـفان  رما  ادـخ و  ياضق  اـت  دـنک  هشیپ  ّربکت  دـیِز ، هدوسآ  شکاـندرد  هذـخاؤم  ادـخ و  رکم  زا  هک  ره 
. ددرگ زیر  زیر  دوش و  ضارقم  هچ  رگا  دیآ و  کبس  يو  رب  ایند  بئاصم  دشاب ، راوتسا  مکحم و  یتسرپادخ ،

هیقت  8

. اًقِداص ُْتنَکل  ِةولَّصلا  كِراتک  ِۀیِقَّتلا  كِرات  َّنِإ  ُْتُلق  َْول 
. ماهتفگ تسار  هنیآ  ره  هدرک ، كرت  ار  زامن  هک  تسا  یسک  دننام  دنک  كرت  ار  هیقت  هک  یسک  میوگب  رگا 

رکاش رکش و   9

. یبْقُع َو  ٌمَِعن  ُرکُّشلا  َو  ٌعاتَم  َمَعِّنلا  َّنَِال  َرکُّشلا  ِتَبَجْوَأ  یتَّلا  ِۀَمْعِّنلِاب  ُْهنِم  ِرکُّشلِاب  ُدَعْسَأ  ُرکاّشلا 
. تسا هدش  رکش  ثعاب  هک  یتمعن  ببس  هب  ات  تسا  رتدنمتداعس  رکش ، ببس  هب  رازگرکش ، صخش 

. تسا ترخآ  ایند و  ِتمعن  يرازگرکش ، تسایند و  يالاک  تمعن ، اریز 

شیامزآ هاگیاج  ایند   10

. اًضَوِع اْینُّدلا  يَْوَلب  ْنِم  ِةَرِخْالا  َباَوث  َو  اًبَبَس  ِةَرِخْالا  ِباوَِثل  اْینُّدلا  يَْوَلب  َلَعَج  َو  یبقُع  َراد  َةَرِخْالا  َو  يْوَلب  َراد  اْینُّدلا  َلَعَج  َهّللا  َّنِإ 
باوث هلیـسو  ار  ایند  يالب  و  تسا ، هداد  رارق  یگدیـسر  يارـس  ار  ترخآ  هتخاس و  شیامزآ  ناحتما و  يارـس  ار  اـیند  دـنوادخ  هک  اـنامه 

. تسا هداد  رارق  ایند  يالب  ضوع  ار  ترخآ  باوث  و  ترخآ ،

رابدرب راکمتس   11

. ِهِْملِِحب ِهیَلَع  یفْعی  ْنَأ  ُداکی  َِملاْحلا  َِملاّظلا  َّنِإ 
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. ِهِهْفَِسب ِهِّقَح  َرُون  َءیِفْطی  ْنَأ  ُداکی  َهیفَّسلا  َّقِحُمْلا  َّنِإ  َو 
رون دوخ ، تهافس  هب  هک  اسب  درخبان ، رادقح  دوش و  تشذگ  شمتس  زا  دوخ  يرابدرب  ملح و  هلیسو  هب  هک  اسب  رابدرب ، راکمتس  یتسار  هب 

. دنک شوماخ  ار  شیوخ  ِّقح 

تیصخش یب  مدآ   12

. ُهَّرَش ْنَمَْأت  الَف  ُهُسْفَن  ِهیَلَع  َْتناه  ْنَم 
. شابم ناما  رد  وا  ّرش  زا  درامش ، تسپ  ار  دوخ  هک  یسک 

نایز دوس و  هاگیاج  ایند   13

. َنوُرَخآ َرِسَخ  َو  ٌمْوَق  اهیف  َِحبَر  ٌقوُس  اْینُّدلَأ 
. دننیبب نایز  ياهتسد  دنرب و  دوس  نآ  رد  یهورگ  هک  تسا  يرازاب  ایند 

یهاوخدوخ دسح و   14

َو ِقالْخالا  ُّمَذَأ  ُلُْخْبلا  َو  ِلْهَْجلا ، َو  ِطْـمَْغلا  َیلِإ  عاد  ِْملِْعلا  ِبَلَط  ْنَع  ٌفِراـص  ُبْجُْعلا  َو  ِْتقَْملا ، ُِبلاـج  ُوْهَّزلا  َو  ِتانَـسَْحلا ، ُقِحاـم  ُدَـسَْحلَأ 
. ٌۀَئیَس ٌۀیِجَس  ُعَمَّطلا 

لخب و  ددرگ ، لهج  يراوخ و  هدـنهاوخ  شناد و  بلط  زا  عنام  يدنـسپدوخ  و  دَرَوآ ، ینمـشد  غورد ، و  دزاس ، دوباـن  ار  اـهییوکین  دـسح 
. تسا تسیاشان  اوران و  یتلصخ  عمط  و  تسا ، يوخ  قلُخ و  نیرتهدیدنسپان 

قّلمت زا  زیهرپ   15

اذِإ َو  ِۀَّنِّظلا  یَلَع  ُمُجْهی  ِقَلَملا  َةَْرثک  َّنِإَف  ِکنْأَش ، یلَع  ِْلْبقَأ  ِهیَلَع : ِءاـنَّثلا  ِطاْرفِإ  ْنِم  َرَثکَأ  ْدَـق  َو  لُـجَِرل  مالـسلا ) هیلع   ) ِِثلاـّثلا ِنَسَْحلاُوبَأ  َلاـق 
. ِۀیِّنلا ِنْسُح  یلِإ  ِقَلَْملا  ِنَع  ْلِدْعاَف  ِۀَقِّثلا ، ِّلَحَم  یف  کیخَأ  ْنِم  َْتلَلَح 

، رایـسب ِّقلمت  هک  نک  يراددوـخ  راـک  نیا  زا  دـندومرف : دوـب  هدرک  طارفا  ناـشیا  زا  شیاتـس  رد  هک  یـسک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يداـه ماـما 
. هد ناشن  تین  نسح  رادرب و  تسد  وا  ّقلمت  زا  دش  بلس  وت  زا  تنمؤم  ردارب  دامتعا  رگا  دروآیم و  راب  هب  ینامگدب 

ّنظءوس ّنظ و  ِنسُح  هاگیاج   16

َسیَلَف ِلْدَْـعلا  َنِم  ِهیف  َبَلْغَأ  ُرْوَْجلا  َناک  اذِإ  َو  ُْهنِم ، ِکلذ  َمَْلعی  یّتَح  ًءوُس  دَـحَِأب  َّنُظی  ْنَأ  ٌمارَحَف  ِرْوَْجلا  َنِم  َبَلْغَأ  ِهیف  ِلْدَْـعلا  ُنامَز  َناـک  اذِإ 
. ُْهنِم ِکلذ  ْمَْلعی  َْمل  ام  اًریَخ  دَحَِأب  َّنُظی  ْنَأ  دَحَِال 

. دنیبب یسک  زا  يدب  یمدآ ]  ] هک نآ  رگم  تسا ، مارح  يرگید  هب  ینامگدب  دشاب ، جیار  ملظ  زا  شیب  لدع  ياهنامز  رد  هاگ  ره 
. دشاب نیبشوخ  وا  هب  دیابن  دنیبن ، یسک  زا  يریخ  یمدآ ]  ] هک یتقو  ات  دشاب ، لدع  زا  شیب  ملظ  ياهنامز  رد  هاگ  ره  و 

ییابیز زا  رتابیز  یکین و  زا  رتهب   17
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. ُُهبکار ِلْوَْهلا  َنِم  ُلَوْهَأ  َو  ُُهِبلاج ، ِّرَّشلا  َنِم  ٌّرَش  َو  ُُهِلماح ، ِْملِْعلا  َنِم  ُحَجْرَأ  َو  ُُهِلئاق ، ِلیمَْجلا  َنِم  ُلَمْجَأ  َو  ُُهلِعاف ، ِریَخلا  َنِم  ٌریَخ 
و تسا ، نآ  لماع  يدب ، زا  رتدب  و  تسا ، نآ  لماح  ملع ، زا  رترب  و  تسا ، نآ  هدـنیوگ  ییابیز ، زا  رتابیز  و  تسا ، راکوکین  یکین ، زا  رتهب 

. تسا نآ  هدنروآ  تشحو ، زا  رتکانتشحو 

اجیب عّقوت   18

. َُهل ِکْبلَقک  كِریَغ  ُْبلَق  امَّنِإَف  ِهَیلِإ ، کِّنَظ  َءوُس  َْتفَرَص  ْنَّمِم  َحْصُّنلا  َو َال  ِِهب ، َتْرَدَغ  ْنَِمل  َءافَْولاَال  َو  ِهیَلَع ، َتْرَدک  ْنَّمِم  افَّصلا  ُِبلْطَت  ال 
نیبدب وا  هب  هک  یسک  زا  بلطم و  افو  ياهدرک ، تنایخ  يو  هب  هک  یسک  زا  هاوخم و  تیمیمـص  افـص و  ياهتفرگ ، مشخ  وارب  هک  یـسک  زا 

. تساهنآ يارب  وت  لد  نوچمه  وت  يارب  نارگید  لد  هک  شاب ، هتشادن  یهاوخریخ  راظتنا  ياهدش ،

اهتمعن زا  وکین  تشادرب   19

. َْتعَنَم اِمل  ءیَش  ُعَْنمَأ  َو  َتیَطْعَأ  اِمل  ءیَش  ُلَْبقَأ  َسْفَّنلا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  اهیَلَع ، ِرکُّشلِاب  اهیف  َةَدایِّزلا  اوُسِمتلا  َو  اِهتَرَواُجم  ِنْسُِحب  َمَعِّنلا  اوُْقلَأ 
زیچ نیرت  هدنروآ  ور  یمدآ  سفن  هک  دینادب  و  دـینک ، نوزفا  يرازگرکـش  اب  دـیهد و  هئارا  نارگید  هب  اهنآ  زا  بوخ  تشادرب  اب  ار  اهتمعن 

. يرادزاب وا  زا  هک  هچنآ  زا  تسا  زیچ  نیرت  هدنرادزاب  یهدب و  وا  هب  هچنآ  هب  تسا 

ناتسدریز هب  مشخ   20

. ٌمُْؤل ِکلْمَت  ْنَم  یلَع  ُبَضَْغلَأ 
. تسا یتسپ  زا  ناتسدریز  رب  مشخ 

نیدلاو ّقاع   21

. ْلْکثی َْمل  ْنَم  ُلکَث  ُقوقُْعلَأ 
. تسا ناگدیدان  غاد  ِغاد  ردام ، ردپ و  زا  دنزرف  ینامرفان 

رمع دایزا  رد  محر  هلص  ریثأت   22

ْدَق َنوکَیل  ُهَّنِإ  َو  ًۀَنَـس ، َنیثالَث  َو  ًۀَثالَث  ُهّللا  اَُهلَعْجیَف  ِهِمِحَِرل ، ًالوُصُو  ِِهَتبارَِقل  ًالوُصُو  ُنوکیَف  ًۀَنَـس  َنُوثالَث  ِِهلَجَأ  ْنِم  یَِقب  ْدَـق  َنوکَیل  َلُجَّرلا  َّنِإ 
. َنینِس َثالَث  ُهّللا  اَُهلَعْجیَف  ِهِمِحَِرل ، اًعِطاق  ِِهَتبارَِقل  اقاع  ُنوکیَف  ًۀَنَس  َنُوثالَث  َو  ٌثالَث  ِِهلَجَأ  ْنِم  یَِقب 

هب ار  شرمع  دنوادخ  شنادنواشیوخ ، اب  دنویپ  محر و  هلـص  رطاخ  هب  دشاب  هدش  رّدقم  لاس  یـس  ًالثم  شرمع  تّدم  هک  یـصخش  اسب  هچ 
. دناسرب لاس   33

هـس هب  ار  شرمع  دنوادخ  شمحر ، عطق  نادنواشیوخ و  ندرزآ  رطاخ  هب  دشاب ، هدـش  رّدـقم  لاس  شرمع 33  تّدم  هک  یـسک  اسب  هچ  و 
. دناسرب لاس 

نیدلاو ّقاع  هجیتن   23
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. ِۀَّلِّذلا َیلِإ  يّدَؤی  َو  َۀَّلِْقلا  ُبِّقَعی  ُقوُقُْعلَأ 
. دناشکیم ّتلذ  هب  ار  یمدآ  دراد و  لابند  هب  ار  يزور  یمک  ردام ، ردپ و  یتیاضران 

تبیصم رد  یتقاطیب   24

. ِناْنثِإ ِعِزاْجِلل  َو  ٌةَدِحاو  ِِرباّصِلل  ُۀَبیصُْملَأ 
. تسات ود  دنکیم  یتقاطیب  هک  یسک  يارب  تسا و  یکی  رباص  يارب  تبیصم 

ترخآ ایند و  ناهارمه   25

. ِلامْعالاب ِةَرِخْالا  ِیف  َو  ِلاْومالِاب  اْینُّدلا  ِیف  ُساّنلَأ 
. دنتسه ناشلامعا  اب  ترخآ  رد  ناشلاوما و  اب  ایند  رد  مدرم 

هدوهیب یخوش   26

. ِلاّهُْجلا ُۀَعانَص  َو  ِءاهَفُّسلا  ُۀَهاکَف  ُلْزَْهلَأ 
. تسا نالهاج  راک  ناهیفس و  حیرفت  یگرخسم ،

نداد ناج  نامز   27

. کُعَْفنی ٌبیبَحال  َو  کُعَنْمی  ٌبیبَط  َو ال  ِکلْهَأ ، يَدی  َنَیب  کَعَرْصَم  ْرکْذُأ 
. دشابن تناسر  عفن  یتسود  تگرم و  ریگولج  یبیبط  ماگنه  نآ  رد  هک  رآ  دای  هب  ار  تاهداوناخ  دزن  تنداد  ناج  تقو 

لادج هجیتن   28

. ِۀَعیطَْقلا ِبابْسَأ  ُّسُأ  ُۀََبلاغُْملا  َو  ُۀََبلاغُْملاِهیف  َنوکَت  ْنَأ  ِهیف  ام  ُّلَقَأ  َو  َۀَقیثَْولا  َةَدْقُْعلا  ُلِّلَحی  َو  َۀَمیدَقلا  َۀَقادِّْصلا  ُدِسْفی  ُءارِْملَأ 
مه نآ  هک  تسا ، يرگید  رب  هبلغ  تسا  نآ  رد  هک  يزیچ  نیرتمک  دیاشگیم و  ار  دامتعا  ِدنویپ  دـنکیم و  هابت  ار  یمیدـق  یتسود  لادـج ،

. دوشیم ییادج  ببس 

دساف لد  يریذپان  تمکح   29

. ِةَدِساْفلا ِعابِّطلا  ِیف  ُعَْجنَت  ُۀَمکِْحلَأ ال 
. دراذگیمن دساف  ياهلد  رد  يرثا  تمکح ،

تَّلِق رد  تّذل  كرد   30

. ِماعَّطلا ِبیط  یف  ُدیزی  ُعوُْجلا  َو  ِمانَْمِلل  َُّذلَأ  ُرَهَّسلَأ 
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. تسا بان  ماعط  رد  یکاروخ  شوخ  ببس  یگنسرگ  و  باوخ ، یشخبتّذل  ببس  يرادیب ، بش 

نابز ریسا   31

. ِِهناِسل ُریسَأ  ُلِهاْجلا  َو  ِهِسْفَن ، ُریسَأ  ِنوُرَْحلا  ُبکار 
. تسا شیوخ  نابز  ریسا  نادان ، و  شیوخ ، سفن  ياوه  ریسا  تسا ، راوس  شکرس ، بسا  رب  هک  یسک 

عطاق میمصت   32

. ِمْزَْحلا ِمیدْقَت  ِذْخَِأب  ِطیْرفَّتلا  ِتارَسَح  ْرکْذُأ 
. نک ناربج  عطاق  میمصت  نتفرگ  اب  ار  راک  ماجنا  رد  یهاتوک  ِسوسفا 

يزوت هنیک  مشخ و   33

. ِدْقِْحلا َنِم  ٌریَخ  ُباتِْعلا  َو  ِلاقِّثلا ، ُحاتْفِم  ُباتِْعلَأ 
. تسا يزوت  هنیک  زا  رتهب  مشخ ، تسا و  يرابنارگ  ِدیلک  يدنت ، مشخ و 

تارَّدقم روهظ   34

. ِکلاِبب ُرُطْخی  ام ال  کیَرت  ُریداقَْملَأ 
. تسا هدرکن  روطخ  ترکف  هب  هک  دزاسیم  نایامن  وت  رب  ار  ییاهزیچ  تارَّدقم 

بوضغم ناهاوخ  دوخ   35

. ِهیَلَع َنوُطِخاّسلا  َُرثک  ِهِسْفَن  ْنَع  یِضَر  ْنَم 
. دوب دنهاوخ  دایز  وا  رب  ناریگمشخ  دشاب ، یضار  دوخ  زا  هک  ره 

رقف یهابت   36

. ِطُونُْقلا ُةَّدِش  َو  ِسْفَّنلا  ُهَرَش  ُْرقَْفلَأ 
. تسا دایز  يدیماان  ِببس  سفن و  يدنمزآ  هیام  رقف ،

شتسرپ هار   37

. اًِصلاخ ُهَدْحَو  َهّللاَدَبَع  لُجَر  ِيداو  ُتکَلََسل  اًبَعُش  ایِداو  ُساّنلا  کَلَس  َْول 
. تفر مهاوخ  دتسرپیم  هناصلاخ  ار  ادخ  اهنت  هک  یسک  هار  هب  نم  دنور ، ینوگانوگ  ياههار  هب  مدرم  رگا 

يراوختشوگ راثآ   38
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. ُهُْقلُخ َءاس  اًحابَص  َنیَعبْرَأ  َمْحَّللا  َلکَأ  ْنَم  َو  ُهُْقلُخ  َءاس  اًحابَص  َنیَعبْرَأ  َمْحَّللا  كََرت  ْنَم 
. دوش دب  شقالخا  دروخ  تشوگ  زین  یپ  رد  یپ  زور  لهچ  هک  یسک  و  دنک ، ادیپ  یقلُخ  دب  دروخن  تشوگ  زور  لهچ  هک  یسک 

ادخ یگناگی   39

. ِءامْسالا َنَسْحَأ  ِهِسْفَِنل  َراتْخا  َو  اًعیَدب  َءایْشالا  َقَلَخ  َُّمث  ُهَعَم ، َءیَش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  ِلَزی  َْمل 
. دیزگرب ار  اهمان  نیرتهب  شدوخ  يارب  دیرفآ و  روهظون  تروص  هب  ار  ءایشا  سپس  دوبن ، وا  اب  يزیچ  دوب و  اهنت  لزا  زا  دنوادخ 

ینتورف  40

. ُهاطُْعت ْنَأ  ُّبُِحت  ام  َساّنلا  یِطُْعت  ْنَأ  ُعُضاوَّتلَأ 
. دنشاب نانچ  وت  اب  يراد  تسود  هک  ینک  نانچ  مدرم  اب  هک  تسا  نآ  ینتورف 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

هب هنیدم  رد  يرمق  يرجه  لاس 232  لّوالا  عیبر  ای 24  یناّثلا  عیبر  متشه  زور  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  دنزرف  يرکـسع ، نسح  ماما 
. دمآ ایند 

. دناهتفگ زین  ثیَدُح »  » و لیلس »  » یضعب نسوس و  ار ، ترضح  نآ  یمارگ  ردام  مان 
. دیسر تداهش  هب  یگلاس  رد 28  اّرماس ، رهش  رد  یساّبع  هفیلخ  دمتعم  هئطوت  اب  يرمق  يرجه  لاس 260  لّوالا  عیبر  متشه  رد  وا 

. دیسر تماما  ماقم  هب  یگلاس  رد 22  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  دعب  ترضح  نآ 
. درکیم تاعارم  ًالماک  ار  نانآ  یعامتجا  یتدیقع و  حلاصم  دیدرگ و  دادملق  نایعیش  يرکف  عجرم  ناونع  هب  وا  عضاوم  همانرب و 

تموکح رب  ناکرت  یلاوم و  هک  ییاج  ات  تساـک ، نایـساّبع  تردـق  زا  هک  دـمآ  شیپ  ییاـهیراتفرگ  اـهیراوشد و  ترـضح ، نآ  رـصع  رد 
. درکن ادیپ  فیفخت  شنارای  ماما و  هب  تبسن  رازآ  هجنکش و  راشف و  یلو  دنتفای ، تسد 

رد ار  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  هک  دندرکیم  شالت  نایـساّبع  دیوگب ! ار  راک  نآ  ببـس  هک  نآ  یب  تخادنا ، نادـنز  هب  ار  وا  لکوتم 
. دنزاس رود  شناوریپ  نارای و  زا  شیوخ و  ياههاگیاپ  زا  ار  وا  دنشاب و  وا  بقارم  هتسویپ  ات  دننک  دراو  تموکح  هاگتسد 

. دشاب رظن  ریز  دنک و  تماقا  اّرماس  رد  دش  راچان  شراوگرزب  ردپ  دننام  زین  ترضح  نآ 
شور اب  ّقح ، ندرک  نایب  زیمآرفک و  راکفا  اهههبش و  دروم  رد  راوتـسا  عطاق و  ياهخـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  یملع  عضاوم 

هب ار  نینمؤم  دادیم و  ناشن  رتزراب  ار  ترـضح  نآ  تیـصخش  زور  هب  زور  یملع ، ياهثحب  اههشقانم و  یعوضوم و  ياهوگتفگ  هرظانم و 
نیمـضت كانرطخ  يرکف  ياهنایرج  ربارب  رد  ار  ناـنآ  یگداتـسیا  يرادـیاپ و  یفرط  زا  دومنیم و  زّهجم  دوخ  يرکف  یبتکم و  تیـصخش 

. دومنیم
لایخ هب  ینآرق  تاضقانتم  نوماریپ  دوخ ، معز  هب  مالـسلا ،) هیلع   ) ماـما ناـمز  رد  یقارع  فوسلیف  قاحـسا ) نب  بوقعی  فسویوبا   ) يدـْنک

وا ششوک  تفرگ و  سامت  وا  اب  وا ، یملع  هزوح  هب  ِنابوسنم  زا  یضعب  هلیـسو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  درک ، نیودت  یباتک  دوخ ،
. دینازوس ار  دوخ  قاروا  درک و  هبوت  يْدنک  تسا ، هدوب  هابتشا  رد  هک  دومن  عناق  ار  يْدنک  درک و  ور  هب  ور  تسکش  اب  ار 
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بابرد دنمـشزرا  یبلاـطم  زین  دومرف و  داریا  يرفعج  مشاـهوبا  يارب  نآرق  قلخ  باـب  رد  یهّجوت  لـباق  یملع  تاـنایب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
. تسا هدش  لقن  وا  زا  نآرق  ریسفت 

نآ رد  هک  شناگدـنیامن  هلیـسو  هب  دوب ، اجنآ  وا  یمدرم  ياههاگیاپ  هک  یمالـسا  نوگانوگ  قطانم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماـما  يارب 
مـشچ زا  ًالماک  ار  لاوما  نآ  ات  دیـشوکیم  نوگانوگ  ياهـشور  اب  رایـسب و  ّتقد  اـب  ماـما  و  دـمآیم ، مهارف  یلاوما  دـندوب ، هدـنکارپ  قطاـنم 

. دناسر فرصم  هب  یناهنپ  دناشوپب و  نایتلود 
زا يارب  درکیم و  یگداتسیا  هنامحریب  هناعطاق و  دندوب ، وا  نابیتشپ  هک  ییاههاگیاپ  رد  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما نارای  ربارب  رد  یساّبع  تلود 

. دروآ لمع  هب  ناوارف  ياهششوک  وا  نارای  ندرک  راداو  ندرک و  هدنکارپ  ماما و  همانرب  یشمّطخ و  نتشادرب  نایم 

ترضح نآ  تبیغ  يدهم و  هلأسم 

يدهم شدـنزرف  هک  تسا  هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب  نیمز ، يور  رب  یهلا  تلود  داجیا  يارب  دـنوادخ  هدارا  هک  دـیدیم  حوضو  هب  يرکـسع  ماما 
. دنک تبیغ  مالسلا ) هیلع  )

زا حیحص  رتاوتم و  تایاور  دراوم ، نیا  رد  دادیم و  تراشب  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ندمآ  هب  یپایپ ، ناوارف و  صوصن  نیشیپ و  هّمئا  نانخس 
نآ زا  شیپ  ای  ترـضح  نآ  نارـصاعم  هک  ّتنـس  لـها  زا  حاحـص  ناـّفلؤم  و  تسا ، تسد  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 

. دناهلمج نآ  زا  لبنح  نب  دمحا  ملسم و  يراخب و  هک  دناهدرک  لقن  ار  مالسلا ) هیلع   ) دوعوم يدهم  هب  طوبرم  تایاور  دناهدوب ،
هیلع  ) يدهم ماما  شدـنزرف  صخـش  رد  نآ  ذـیفنت  تسا و  هدیـسر  ارف  تبیغ  نامز  هک  دزاس  عناق  ار  مدرم  ات  درکیم  شالت  يرکـسع  ماما 

. تسا هتفرگ  تروص  مالسلا )
هب دادیم و  خوسر  راکفا ، ناهذا و  رد  ار  تبیغ  رکف  بیترت ، ره  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما دومنیم و  راوشد  يداع  دارفا  راکفا  هرابرد  رما  نیا 

. دنزاس هاگآ  نآ  تاعّرفتم  داقتعا و  هشیدنا و  نیا  هب  ار  نارگید  دنریذپب و  دیاب  ار  تقیقح  نیا  هک  دنامهفیم  مدرم 
شسرپ شترضح  زا  دوعوم  يدهم  هرابرد  دنتفرگیم و  سامت  وا  اب  هلـسارم  هبتاکم و  هلیـسو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نارادفرط  ناتـسود و 

. دندرکیم تفایرد  ار  یفاک  مزال و  باوج  دندومنیم و 
نامثع  » هب روضح  ادتبا  دندربیم  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  يارب  دوب ، بجاو  نانآ  رب  هک  يایعرـش  قوقح  زا  ار  یلاوما  یتقو  نایعیش 
نغور تراجت  وا ، تحلـصم  يارب  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياهتیلاّعف  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  هک  وا  دـندشیم و  دراو  يرمع » دیعـس  نب 

رب رگا  اریز  داتـسرفیم ، ماما  يارب  نامکاح ، مشچ  زا  رود  تشاذـگیم و  نغور  ياهکیخ  رد  تفرگیم  لـیوحت  هک  ار  ییاـهلوپ  درکیم ،
. دندرکیم هرداصم  ار  نآ  همه  دندشیم  فقاو  هیضق 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع ماما  دروخرب  جنز و  بحاص  مایق 

فارطا هرصب و  رب  تسناوت  تشادرب و  مایق  هب  رس  نیفعضتسم  ارقف و  ناگدرب و  قاّفتا  هب  جنّزلا ، بحاص  یساّبع ، يدتهم  تفالخ  نامز  رد 
( مالسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  هب  شبسن  تسا و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هلالـس  زا  وا  هک  تشاد  اعّدا  ددرگ و  هریچ  نآ 

. دسریم
يارب ییاهیراوشد  هک  دوب  اهیجنز  یلاوم و  زا  شنارای  رتشیب  هدوب و  ير  ياهاتسور  زا  یکی  هداز  وا  دسیونیم : بهّذلا  جورم  رد  يدوعـسم 

فّرصت هب  تشاد  نایرج  یساّبع  يافلخ  وا و  نایم  هک  یتخس  ياهدربن  زا  سپ  ار  اهنآ  تختیاپ  دادغب ، دوب  کیدزن  دروآ و  دیدپ  اهیـساّبع 
. دَرَوآرد دوخ 

. تسین تیب  لها  ام  زا  جنّزلا  بحاص  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما 
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ندـنازوس نانز و  نتفرگ  تراسا  هب  ناکدوک و  نادرمریپ و  نتـشک  نآ  لابند  هب  دـمآیم و  نایم  هب  وا  مایق  زا  نخـس  هاـگ  ره  لاـح ، نیا  رد 
یبایزرا جراوخ  برـشم  اب  ار  نانآ  درکیم و  بیذکت  اهیولع  هب  ار  وا  باستنا  داتفایم ، قاّفتا  هک  ییاوران  لامعا  رگید  اههناخ و  اهرهش و 

. دومنیم
ملظ و زین  دندوب و  هتفرگ  دوخ  تردق  رد  ار  روشک  تارّدقم  نامالغ  اهکرت و  هک  ار ، یمالسا  خیرات  زا  هرود  نآ  ثداوح  هک  یـسک  یلو 
هب دـهد ، رارق  رظن  ّدـم  دوب ، هراکچیه  ًابیرقت  هفیلخ  لاح ، نامه  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  نآ  مدرم  یمالـسا و  تکلمم  رـساترس  هک  يدادـیب 
ات تسا  هدشیم  هداد  بیترت  نارگید  اهیولع و  يربهر  هب  اهمایق  رگید  نوچمه  وا  ناوریپ  جنّزلا و  بحاص  تکرح  هک  دیآیمن  دیعب  شرظن 

ِدوخ هتخادرپ  هتخاس و  اسب  هچ  هدـش  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  هک  ییاوران  ياهراک  دـننک و  ادـیپ  ییاهر  تفریم  نامز  نآ  رد  مدرم  رب  هچنآ  زا 
. دشاب هدوب  ناشندرک  ماندب  يارب  اهنآ  ياههاگتسد  ماکُح و 

ضرف رب  نخـس  نیا  هک  تفگ : ناوـتب  دـیاش  تسین ، اـم  زا  جـنّزلا » بحاـص   » هک دـناهدرک  تیاور  ماـما  لوـق  زا  ناـیوار  هچنآ  دروـم  رد  و 
اـهراک و رد  وا  هک  دـشاب  نیا  ترـضح  روـظنم  هک  دراد  ناـکما  اریز  هدوـبن ، دوـخ  هب  ناـشیا  باـستنا  بیذـکت  ياـیوگ  ًاحیرـص  تّحص ،

. دشاب هدش  ینخس  نینچ  نایب  هب  روبجم  تقو ، ماکح  يوس  زا  ماما  دراد  ناکما  هک  نانچمه  تسین ؛ ام  زا  شیاهمادقا ،
. تسا هدوبن  وگغورد  زگره  وا  هک  دنراد  نیا  هب  هراشا  هدمآ ، قودص  خیش  نیّدلا » لامکا   » رد هک  نانچ  نآ  تایاور ، یخرب 

. تشادن ناشیا  اب  وا  زا  شیپ  یساّبع  نامکاح  ياهدروخرب  اب  یتوافت  يرکسع  نسح  ماما  اب  یساّبع  دمتعم  دروخرب  لاح ، ره  هب 
ناکما دوب ، هتشاذگ  رارق  دوخ  ناکیدزن  اب  ماما  هک  ياهژیو  طیارش  رد  زج  یسک  هک  يروط  هب  داد ، رارق  يدیدش  تبقارم  تحت  ار  ماما  وا 

. دوب هلسارم  قیرط  زا  دندادیم ، جراخ  هب  ای  دیسریم  ناشیا  هب  جراخ  زا  هک  هچنآ  ره  تفاییمن و  ار  ترضح  نآ  اب  سامت 
. دنریگب رظن  ریز  ار  ترضح  نآ  هناخ  ات  داد  روتسد  دیسر ، یساّبع  دمتعم  شوگ  هب  ماما  تلاسک  ربخ  هک  یتقو 

قیقحت و ددـص  رد  هاگ  نآ  دـندرک و  موم  رهُم و  ار  هناخ  ثاثا  همه  دـمآ و  لمع  هب  لـماک  ییوجزاـب  شیتفت و  زین  ماـما  تداهـش  زا  سپ 
راثآ رگا  دنهد و  رارق  قیقد  هنیاعم  تحت  ار  نانز  هک  دنداد  روتسد  اههلباق  هب  دندمآرب و  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  نادنزرف  زا  ییوجزاب 

. دننک شرازگ  هفیلخ  هب  دندید  نانآ  زا  یکی  رد  لمح 
ار وا  دوـب و  هداد  اـهراب  ار  شروـهظ  دـیون  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  دوـعوم  يدـهم  زا  نایـساّبع  تـشحو  ساره و 

تخاس دهاوخ  رارقرب  ار  یعامتجا  تلادع  دیچیپ و  دـهاوخ  مه  رد  ار  متـس  ملظ و  راموط  هک  يرـشب  هعماج  خـیرات  رد  حلـصم  نیرتگرزب 
. تفرگیم الاب  زور  هب  زور  دوب ، هدرک  یفّرعم 

رد مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  دندرگ و  رظَتنم  ماما  روهظ  عنام  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ لسن  نتـشک  اب  دنتـساوخیم  نانآ 
ار نانآ  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  نآ  لاـح  درک و  دـنهاوخ  عطق  ار  ملـسَن  نم ، نتـشک  اـب  دناهتـشادنپ  : » هدرک هراـشا  بلطم  نیمه  هب  ياـهمان 

. داد مناشن  ار  نم  زا  دعب  ماما  نیشناج و  هک  نآ  ات  دُْربَن  ناهج  زا  ارم  هک  ار  يادخ  ساپس  تسا و  هدرک  بیذکت 
. تسا مرکا  ربمایپ  هب  سک  نیرتهیبش  قالخا ، تقلخ و  رد  وا 

راشرس دشاب ، هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  ات  دزاسیم  رهاظ  ار  وا  سپـس  دنکیم ، ظفح  تبیغ  نارود  رد  ار  وا  دنوادخ 
غارچ هلزنم  هب  کی  ره  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) يرکـسع ماما  ترـضح  رابرهگ  تاملک  نانخـس و  نایم  رد  کنیا  دـنک ». يربارب  تلادـع و  زا 

شزاس ناسنا  بتکم  شخب  تایح  لالز و  بآ  ناگنـشت  ِمیدـقت  هدـیزگرب ، ِثیدـح  لـهچ  تسا ، یگدـنز  هار  نازورف  لعـشم  تیادـه و 
. دوشیم

. میشاب شدنمورب  دنبلد و  دنزرف  روهظ  رظتنم  میریگرب و  شفیرش  تاملک  زا  ار  مزال  هرهب  یگمه  هک  نآ  دیما  هب 

ثیدح لهچ 
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هراشا

(: مالسلا هیلع   ) يرکْسَْعلا ُمامِْالا  َلاق 

یخوش لادج و  زا  زیهرپ   1

. کیَلَع َأَرَتْجیَف  ْحِزاُمت  َو ال  كُؤاَهب  َبَهْذیَف  ِراُمت  ال 
. دنوش ریلد  وت  رب  هک  نکم  یخوش  دوریم و  تشزرا  هک  نکم  لادج 

نتسشن رد  عضاوت   2

. َموُقی یّتَح  ِهیَلَع  َنوُّلَصی  ُُهتِکئالَم  َو  ُهّللا  ِلَزی  َْمل  ِسِلْجملا  َنِم  ِفَرَّشلا  ِنوُِدب  یِضَر  ْنَم 
. دزیخرب ات  دنتسرف  تمحر  وا  رب  اههتشرف  ادخ و  هتسویپ  دشاب ، دونشخ  سلجم  رد  نتسشن  نییاپ  هب  هک  ره 

يرگاشفا تسایر و  رد  تکاله   3

. ِۀکَلَْهلا َیلِإ  ِناوُعْدی  امُهَّنِإَف  ِۀَسایِّرلا ، َبَلَط  َو  َۀَعاذِْالا  َو  كایِإ  َو  یْعَس  ِنَوْهَِأب  اهَعْمَج  ُهَمَنَغ  ُعَمْجی  یِعاّرلا  َّنِإَف  ًالامِش ، َو  اًنیمی  َبَهَذ  ْنَم  َْعد 
. دَرَوآ درِگ  یشالت  رتمک  هب  ار  شنادنفسوگ  ناپوچ ، یتسار  هب  راذگاو ! دور  پچ  تسار و  هب  ار  هک  نآ 

. دنناشکیم تکاله  هب  ار  یمدآ  ود ، نیا  اریز  یشاب ، تسایر  یپ  رد  ینک و  ینکارپ  نخس  هدرک و  شاف  ار  رارسا  ادابم 

دوشن هدوشخب  هک  یهانگ   4

. اذِهب ّالِإ  ُذَخاؤُأ  ینَتَیل ال  ُرَفُْغت : یتَّلا ال  ِبُونُّذلا  َنِم 
. ِۀَِملْظُْملا ِۀَلیَّللا  ِیف  ِدَوْسالا  ِحْسَْملا  یَلَع  ِلْمنَّلا  ِبیبَد  ْنِم  یفْخَأ  ِساّنلا  ِیف  كارْشِْالَأ  َلاق : َُّمث 

. دننکن هذخاؤم  هانگ  نیا  زا  ریغ  هب  ارم  شاک  يا  دیوگب : یمدآ ]  ] هک تسا  نیا  دوشن  هدیزرمآ  هک  یناهانگ  هلمج  زا 
. تسا رتناهن  رات  بش  رد  هایس  شوپور  رب  هچروم  شبنج  زا  مدرم  نایم  رد  كرش  دومرف : سپس 

مظعا مسا  هب  رتکیدزن   5

. اهِضاَیب یلِإ  ِنیَْعلا  ِداوَس  ْنِم  ِمَظْعالا  ِهّللا  ِمْسا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
. تسا رتکیدزن  شایدیفس  هب  مشچ  یهایس  زا  ادخ ، مظعا  مسا  هب  میحّرلا » نمحّرلا  هّللا  مسب  »

نادب ینمشد  ناکین و  یتسود   6

يْزِخ ِراّجُْفِلل  ِراْربالا  ُضُْغب  َو  ِراْربِالل ، ٌنیَز  ِراْربِالل  ِراّجُْفلا  ُضُْغب  َو  ِراْربِالل ، ٌۀَلیضَف  ِراْربِالل  ِراّجُْفلا  ُّبُح  َو  ِراْربِالل ، ٌباَوث  ِراْربِالل  ِراْربالا  ُّبُح 
. ِراّجُْفلا یَلَع 

. ناکین يارب  تسباوث  ناکین ، هب  ناکین  یتسود 
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. ناکین يارب  تسا  تلیضف  ناکین ، هب  نادب  یتسود  و 
. ناکین يارب  تسا  تنیز  ناکین ، اب  نادب  ینمشد  و 

. نادب يارب  تسا  ییاوسر  نادب ، اب  ناکین  ینمشد  و 

عضاوت هناشن  مالس   7

. ِسِلْجملا ِفَرَش  َنُود  ُسُولُْجلا  َو  ِِهب ، ُّرُمَت  ْنَم  ِّلک  یلَع  ُمالَّسلَأ  ِعُضاوَّتلا  َنِم 
. تسا سلجم  نییاپ  رد  نتسشن  و  يرذگیم ، وا  رب  هک  تسا  یسک  ره  رب  ندرک  مالس  ینتورف ، عضاوت و  هلمج  زا 

اجیب هدنخ   8

. بَجَع ِریَغ  ْنِم  کْحِّضلَأ  ِلْهَْجلا  َنِم 
. تسا ینادان  زا  اجیب  هدنخ 

دب هیاسمه   9

. اهاْشفَأ ًۀَئیَس  يأَر  ْنِإ  َو  اهَأَفْطَأ  ًۀَنَسَح  يأَر  ْنِإ  ٌراج  َرْهَّظلا  ُمِصْقَت  یتَّلا  ِِرقاوَْفلا  َنِم 
. دیامن شراکشآ  دنیب  ار  يدب  رادرک  رگا  دزاس و  شناهن  دنیب  ار  یبوخ  رادرک  رگا  هک  تسا  ياهیاسمه  نکشرمک ، ياهالب  زا 

عماج ایوگ و  يدنپ   10

َو ِدوُجُّسلا  ُلوُط  َو  رِجاف  َْوأ  ٍَّرب  ْنِم  ْمکَنَمَْتئا  ِنَم  یلِإ  ِۀَنامَألا  ِءادَأ  َو  ِثیدَْحلا  ِقْدِص  َو  ِهِّلل  ِداهَتْجِْالاَو  ْمِکنید  یف  ِعَرَْولا  َو  ِهّللا  يَْوقَِتب  ْمکیـصوُأ 
. ِراوَْجلا ِنْسُح 

َلُجَّرلا َّنِإَف  ْمُهَقوُقُح ، اوُّدَأ  َو  ْمُهاضْرَم  اوُدوُع  َو  ْمُهَِزئانَج  اوُدَهْـشا  َو  ْمِهِِرئاشَع  یف  اوُّلَـص  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ٌدَّمَُحم َءاـج  اذـِهبَف 
. ِکلذ ینُّرُسیَف  یِعیش  اذه  َلیق : ِساّنلا  َعَم  ُهَْقلُخ  َنَّسَح  َو  َۀَنامالا  يَّدَأ  َو  ِِهثیدَح  یف  َقَدَص  َو  ِِهنید  یف  ََعرَو  اذِإ  ْمْکنِم 

انیف َلیق  ام  َو  ُُهلْهَأ  ُنْحَنَف  نَسَح  ْنِم  انیف  َلیق  ام  ُهَّنِإَف  حـیبَق ، َّلک  اّنَع  اوُعَفْدا  َو  ةَّدَوَم  َّلک  انَیلِإ  اوُّرُج  اًنیَـش ، اُونوکَت  ـال  َو  اًـنیَز  اُونوک  َو  َهّللا  اوُقَّتِإ 
. ِکلذک ُنَْحن  امَف  ءوُس  ْنِم 

. ٌباّذک ّالِإ  انُریَغ  ٌدَحَأ  ِهیعَّدی  ِهّللا ال  َنِم  ٌریهْطَت  َو  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ٌَۀبارَق  َو  ِهّللا  ِباتک  یف  ٌّقَحاَنل 
ُرْـشَع ِهّللا  ِلوُـسَر  یلَع  َةـالَّصلا  َّنِإَـف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِیبَّنلا یَلَع  َةـالَّصلا  َو  ِنارُْقلا  َةَوـِالت  َو  ِتْوَْـملا  َرکِذ  َو  ِهـّللا  َرکِذ  اوُِرثـکَأ 

. َمالَّسلا ْمکیَلَع  ُأَْرقَأ  َو  َهّللا  ُمکُعِدْوَتْسَأ  َو  ِِهب  ْمُکتیَّصَو  اماوُظَفْحِإ  تانَسَح ،
راکوکین هتسناد  نیما  ار  امش  هک  یسک  هرابرد  يرادتناما  ییوگتـسار و  ادخ و  يارب  شالت  ناتنید و  رد  ییاسراپ  یهلا و  ياوقت  هب  ار  امش 

. منکیم شرافس  یگیاسمه  ِنسُح  دوجس و  لوط  راکدب و  ای  دشاب 
. تسا هدمآ  نیمه  يارب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

. دینک تدایع  ار  ناشناضیرم  دیوش و  رضاح  اهنآ  هزانج  رس  رب  دیناوخب و  زامن  نانآ  ياهتعامج  نایم  رد 
، دشاب مدرم  اب  قالخا  شوخ  رادـتناما و  وگتـسار و  شنخـس  رد  اسراپ و  شنید  رد  نوچ  امـش  زا  کی  ره  اریز  دـییامن ، ادا  ار  ناشقوقح  و 

. دزاسیم لاحشوخ  ارم  هک  تساهراک  نیا  و  تسا ، هعیش  کی  نیا  دوشیم : هتفگ 
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ره اریز  دینادرگب ، ام  زا  ار  یتشز  همه  دیناشکب و  ام  يوس  هب  ار  دوخ  یتسود  مامت  یتشز ، هن  دیشاب  تنیز  هیام  دیشاب ، هتـشاد  یهلا  ياوقت 
. مینآ هن  ام  دوش  هتفگ  ام  هرابرد  يدب  ره  مینآ و  لها  ام  دوش  هتفگ  ام  هرابرد  هک  یبوخ 

هک نآ  رگم  تسین ، ماقم  نیا  یعّدم  ام  زج  يدحا  هدرمش ، كاپ  ار  ام  دنوادخ  تسادخ و  ربمایپ  زا  یتبارق  یّقح و  ام  يارب  ادخ  باتک  رد 
. دیوگیم غورد 

مالـس و ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ رب  دایز  دـییامن و  توالت  ار  نآرق  دایز  دـینک و  گرم  دای  دایز  دیـشاب و  ادـخ  دای  هب  داـیز 
. دیتسرفب تیحت 

. دراد هنسح  هد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  رب  تاولص  اریز 
. امش رب  مالس  و  مراپسیم ، ادخ  هب  ار  امش  دینک و  ظفح  متفگ  امش  هب  ار  هچنآ 

ادخ راک  رد  هشیدنا   11

. ِهّللا ِْرمَأ  یف  ِرکَفَّتلا  ُةَْرثک  ُةَدابِْعلا  امَّنِإ  َو  ِةولَّصلا  َو  ِمایِّصلا  َةَْرثک  ُةَدابِْعلا  ِتَسَیل 
. تسا ندیشیدنا  ادخ  راک  رد  دایز  تدابع ، ِتقیقح ]  ] هکلب تسین ، زامن  هزور و  يدایز  هب  ندرک  تدابع 

مشخ يدیلپ   12

. ٍّرَش ِّلک  ُحاتْفِم  ُبَضَْغلَأ 
. تسا يدب  ّرش و  هنوگ  ره  دیلک  بضغ ، مشخ و 

نایعیش ياهیگژیو   13

ِناریِّنلا ِعَمَتُْجم  یَْظل  َدَْعب  ِناویَْحلا  ُعیبانی  ْمَُهل  ُرُْجفیَـس  اًنْوَع  َو  اَبلَأ  ِۀَمَلَّظلا  یَلَع  َو  اًنْوَصَو  اًئِدار  اَنل  اوُراص  ُۀیکاّزلا  ُۀَـقْرِْفلاَو  ُۀـیِجاّنلا  ُۀَـئِْفلا  اُنتَعیش 
. ِۀَضْوَّرلا َمامَأ 

راک کمک  رپس و  ناراکمتـس ، لباقم  رد  ناشیا  و  دنیام ، نییآ ]  ] ناظفاح هک  دنتـسه  یکاپ  ياههقرف  هدنبای و  تاجن  ياههورگ  ام ، ناوریپ 
[. دنتسه  ] ام

. دیشوج دهاوخ  نانآ  يارب  روهظ  زا  شیپ  شتآ ! ياههدوت  هزادگ  زا  دعب  تیرشب ] یجنم   ] تایح ياههمشچ  يدوز  هب 

زوت هنیک  یمارآان   14

. ُدوُقُْحلَأ ًۀَحار  ِساّنلا  ُّلَقَأ 
. تسا نامدرم  ِنیرتمارآان  زوت ، هنیک 

مدرم نیرتاسراپ   15

كََرت ْنَم  اًداهَتْجا  ِساّنلا  ُّدَـشَأ  َمارَْحلا ، كََرت  ْنَم  ِساـّنلا  ُدَـهْزَأ  ِِضئارَْفلا  یَلَع  َماـقَأ  ْنَم  ِساـّنلا  ُدَـبْعَأ  ِۀَْـهبُّشلا ، َدـْنِع  َفَقَو  ْنَم  ِساـّنلا  َُعرَْوأ 
. َبُونُّذلا
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. دنک فّقوت  ههبش  ماگنه  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاسراپ 
. دهد ماجنا  ار  تابجاو  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدباع 
. دیامن كرت  ار  مارح  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدهاز 

. دزاس اهر  ار  ناهانگ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  هدنشوک 

نمؤم دوجو   16

. ِِرفاْکلا یَلَع  ٌۀَّجُح  َو  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  ٌۀکََرب  ُنِمْؤُْملَأ 
. تسا تّجح  مامتا  رفاک ، رب  تکرب و  نمؤم ، يارب  نمؤم 

لامعا لوصحم   17

ام عِراز  ِّلِکل  ًۀَماِدن ، ُدِصْحی  ارَـش  ْعَرْزی  ْنَم  َو  ًۀَْطبِغ  ُدِـصْحی  اًریَخ  ْعَرْزی  ْنَم  ًۀَـتَْغب ، یتْأی  ُتْوَْملا  َو  ةَدوُدـْعَم  مایَأ  َو  ۀَـصوُْقنَم  لاجآ  یف  ْمکَّنِإ 
. ُهاقَو ُهّللاَف  ارَش  ِیقُو  ْنَم  َو  ُهاطْعَأ ، ُهّللاَف  اًریَخ  یِطْعُأ  ْنَم  َُهل ، ُرَّدَقی  َْمل  ام  ٌصیرَح  كِرْدی  َو ال  ِهِّظَِحب ، ٌءیَطب  ُقَبْسی  ََعرَز ال 

سک ره  و  دَوَرِْدب ، یـشوخ  هب  دراکب  يریخ  مخت  سک  ره  دیآیم ، ناهگان  هب  گرم  و  دیراد ، ياهدرمـشرب  ياهزور  هدنهاک و  رمع  امش 
. دَوَرِْدب ینامیشپ  هب  دراکب  يّرش  مخت 

. تسوا يارب  نامه  دراکب  هچ  ره  هک  ره 
دهر يّرـش  زا  هک  ره  و  هداد ، شیادخ  دسر  يریخ  هب  هک  ره  دباین ، رد  تسین  شّردقم  ار  هچنآ  دـنمزآ  دورن و  تسد  زا  هرهب  ار  راکدـنک 

. هدناهر شیادخ 

میکح قمحا و  تخانش   18

. ِِهْبلَق یف  ِمیکَْحلا  ُمَف  َو  ِهِمَف  یف  ِقَمْحَألا  ُْبلَق 
. تسوا بلق  رد  میکح  ناهد  وا و  ناهد  رد  قمحا  بلق 

رّدقم قزر  يارب  شالت   19

. ضوُْرفَم لَمَع  ْنَع  ٌنوُمْضَم  ٌقْزِر  ْکلَغْشی  ال 
. درادن زاب  بجاو  راک  زا  ار  وت  هدش ، تنامض  يزور  قزر و 

ییارگقح ِتّزع   20

. َّزَع ّالِإ  ٌلیلَذ  ِِهب  َذَخَأ  و ال  َّلَذ ، ّالِإ  ٌزیزَع  َّقَْحلا  كََرت  ام 
. دوش زیزع  هک  نآ  رگم  دزیواین ، ّقح  هب  یلیلذ  چیه  ددرگ و  لیلذ  هک  نآ  رگم  دنکن ، اهر  ار  ّقح  يزیزع  چیه 

نادان تسود   21
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. ٌبَعَت ِلِهاْجلا  ُقیدَص 
. تسا جنر  هیام  نادان ، تسود 

تلصخ نیرتهب   22

. ِناوْخِْالا ُعْفَن  َو  ِهّللِاب  ُنامیِْالَأ  ٌءیَش : امُهَقْوَف  َسَیل  ِناتَلْصَخ 
. ناردارب هب  ندناسر  دوس  ادخ و  هب  نامیا  تسین : يزیچ  اهنآ  زا  رتالاب  رتهب و  هک  تسا  تلصخ  ود 

ردپ رب  تراسج  هجیتن   23

. ِهِرَبک یف  ِقوُقُْعلا  َیلِإ  اوُعْدَت  ِهِرَغِص  یف  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَْولا  ُةَأْرُج 
. دوشیم یگرزب  رد  ردپ  یتیاضران  ّقاع و  ببس  یکچوک ، رد  شردپ  رب  دنزرف  يریلد  تأرج و 

گرم زا  رتدب  تایح و  زا  رتهب   24

. َتْوَْملا َْتبَبْحَأ  ِکب  َلََزن  اذِإ  ام  ِتْوَْملا  َنِم  ُّرَش  َو  َةایَْحلا  َتْضَْغبَأ  ُهَتْدَقَف  اذِإ  ام  ِةایَْحلا  َنِم  ٌریَخ 
گرم دیآ  ترس  هب  نوچ  هک  تسا  يزیچ  گرم  زا  رتدب  و  دیآ ، تدب  یگدنز  زا  یهد ، شتسد  زا  نوچ  هک  تسا  يزیچ  یگدنز  زا  رتهب 

. يرادب تسود  ار 

يراوخ یگتسباو و   25

. ُهُّلُِذت ٌۀَبْغَر  َُهل  َنوکَت  ْنَأ  ِنِمْؤُْملِاب  َحَْبقَأ  ام 
. دراد راوخ  ار  وا  هک  يزیچ  هب  یگتسبلد  نمؤم ، يارب  تسا  تشز  هچ 

الب تمعن   26

. اِهب ُطیُحت  ٌۀَمِْعن  اهیف  ِهِّلل  َو  ّالِإ  ۀِیَلب  ْنِم  ام 
. تسا یتمعن  ادخ  فرط  زا  نآ  رد  هک  نیا  رگم  تسین ، ییالب  چیه 

طارفا نودب  مارکا   27

. ِهیَلَع ُّقُشی  اِمب  َلُجَّرلا  ِمِرُکت  ال 
. درذگ تخس  وا  رب  هک  نکم  مارکا  يروط  ار  سک  چیه 

ناهنپ دنپ  شزرا   28

. ُهَناش ْدَقَف  ًۀِینالَع  ُهَظَعَو  ْنَم  َو  ُهَناز ، ْدَقَف  ارِس  ُهاخَأ  َظَعَو  ْنَم 
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. هتساک ار  وا  دهد  دنپ  ار  شردارب  اراکشآ  هک  ره  و  هتسارآ ، ار  وا  دهد  دنپ  ار  دوخ  ردارب  ناهن ، رد  هک  ره 

ینتورف عضاوت و   29

. اهیَلَع ُدَسْحی  ٌۀَمِْعن ال  ُعُضاوَّتلَأ 
. دنربن دسح  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  ینتورف ، عضاوت و 

نادان تیبرت  یتخس   30

. ِزِْجعُْملاک ِِهتَداع  ْنَع  ِداتْعُملا  ُّدَر  َو  ِلِهاْجلا  ُۀَضایِر 
. تسا هزجعم  دننام  شتداع ، زا  داتعم  نداد  كرت  نادان و  نداد  شرورپ 

اجیب يداش   31

. ِنوُزْحملا َْدنِع  ِحَرَْفلا  ُراهْظِإ  ِبَدَألا  َنِم  َسَیل 
. تسا یبدایب  زا  هدیدمغ ، دزن  يداش  راهظا 

نطاب رهاظ و  لامج   32

. نِطاب ُلامَج  ِلْقَْعلا  ُنْسُح  َو  رهاظ ، ُلامَج  ِةَروُّصلا  ُنْسُح 
. تسا ینطاب  ییابیز  وکین ، لقع  و  تسا ، يرهاظ  ییابیز  وکین ، تروص 

ناهانگ مامت  دیلک   33

. َبِذْکلا ُهُحاتْفِم  َلِعُج  َو  تَیب  یف  ُِثئابَْخلا  ِتَلِعُج 
. تسا ییوگغورد  نآ  دیلک  هدش و  هداد  رارق  ياهناخ  رد  اهیدیلپ  مامت 

ناسحا يروآدای  شزغل و  زا  یشوپ  مشچ   34

. ِهَیلِإ کَناسْحِإ  َرکَذ  َو  کَْبنَذ  یِسَن  ْنَم  ِکناوْخِإ  ُریَخ 
. دوش روآدای  ار  تناسحا  دریگ و  هدیدان  ار  تیاطخ  هک  تسا  یسک  وت  ناردارب  نیرتهب 

قیالان حدم   35

. ِمَهَّتُملا َماقَم  َماق  ْدَقَف  ِّقِحَتْسُملاَریَغ  َحَدَم  ْنَم 
. دریگ رارق  ماّهتا  ِعضوم  رد  دوخ  دیوگ ، انث  ار  یقیالان  هک  ره 

یبای تسود  هار   36
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. ُهُقیدَص َُرثک  ُهَتَّلُخ  ُْملِْحلا  َو  ُهَتَعیبَط ، ُمَرْکلا  َو  ُهَتیِجَس ، ُعَرْولا  َناک  ْنَم 
. دنوش رایسب  شناتسود  دشاب  وا  تلصخ  يرابدرب  و  وا ، تعیبط  یگدنشخب  و  وا ، يوخ  ییاسراپ  هک  یسک 

ادخ اب  سنا   37

. ِساّنلا َنِم  َشَحْوَتْسِإ  ِهّللِاب  َسَنآ  ْنَم 
. ددرگ نازیرگ  مدرم  زا  دشاب ، سونأم  ادخ  اب  هک  یسک 

اهخاک اههرانم و  یبارخ   38

. ِدِجاسَْملا ِیف  یتَّلا  ِریصاقَْملا  َو  ِِرئانَْملا  ِمْدَِهب  َرَمَأ  ُِمئاْقلا  َماق  اذِإ 
. دهد دجاسم  ياهخاک  اههرانم و  یبارخ  هب  روتسد  دنک ، مایق  مالسلا ) هیلع   ) مئاق هک  یماگنه 

هنابش ریس  بش ، زامن   39

. ِلیَّللا ِءاِطْتمِاب  ّالِإ  كَرْدی  ٌرَفَس ال  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  َیلِإ  َلوُصُْولا  َّنِإ 
. ددرگن لصاح  بش  رد  تدابع  اب  زج  هک  تسا  يرفس  ّلجوّزع ، دنوادخ  هب  لوصو 

هدنسب یبدا   40

. كِریَغ ْنِم  ُهَرکَت  ام  ُکبُّنََجت  ًابَدَأ  كافک 
. ینک يرود  نآ  زا  دوخ ، يدنسپیمن ، نارگید  يارب  هچنآ  هک  سب  نیمه  وت  يارب  بدا  ماقم  رد 

( مالسلا هیلع   ) يدهم ماما 

( مالسلا هیلع   ) يدهم ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

. دیدرگ ّدلوتم  اّرماس  رهش  رد  يرجه  لاس 255  نابعش  همین  رد  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح 
. تسا سگرن ]  ] سجرن ترضح ، نآ  ردام  روهشم  مان 

. تشذگ يرکسع  نسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  تایح  رد  وا  یناگدنز  زا  لاس  جنپ 
اب وا  ندرک  انشآ   2 مکاح ، هاگتـسد  زا  لماک  طایتحا   1 دوب : زکرمتم  ّمهم  رما  ود  رب  يرکـسع  ماما  یـساسا  ّمهم و  تیلاّعف  تّدـم ، نآ  رد 

. دوخ کیدزن  نارای 
. تفرگ هدهع  هب  یگلاس  جنپ  رد  يرجه  لاس 260  رد  ار  تماما  تیلوئسم  ردپ ، زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ماما 

رد دـنوادخ  هک  نانچ  دـش ، تّوبن  مکح  بحاص  یکدوک  رد  ییحی  ترـضح  هک  روط  نامه  تسین ، روآتفگـش  ياهدـیدپ  ماما  یلاسدرخ 
. ریگب ورین  اب  ار  ینامسآ  باتک  ییحی ! يا  اِیبَص » َمکُْحلا  ُهانیَتآ  َو  ةَّوُِقب  َباتْکلا  ِذُخ  ییْحی  ای  : » دیامرفیم هیآ 12  میرم ، هروس 

. میداد تّوبن  مکح  یکدوک  رد  ار  وا  هنوگ  نیا  و 
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دنتشاد روضح  شرادافو  نارای  زا  نت  لهچ  هک  یسلجم  رد  دوخ ، ناتسود  هب  تافو ، زا  شیپ  زور  دنچ  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما 
، تسامـش هفیلخ  بحاص و  نم  زا  دعب  وا  : » دومرف نینچ  دندوب ، بویا  نب  دّمحم  میکح و  نب  ۀـیواعم  نامثع و  نب  دّـمحم  نانآ  هلمج  زا  و 

. دوشیم هدیشک  وا  يوس  هب  هنارظتنم ، اهندرگ  هک  تسا ، یمئاق  وا 
لاس 260 زا  يرغـص  تبیغ  دزاسیم ». راشرـس  لدـع  طـسق و  زا  ار  نیمز  و  دـنکیم ، جورخ  دـش ، رپ  اوراـن  متـس و  زا  نیمز  هک  یماـگنه 

. دیماجنا لوط  هب  يرجه  لاس 329  ات  يرجه 
تادهاشم هک  دومرفیم  هیـصوت  نانآ  هب  تفرگیم و  سامت  میقتـسم  روط  هب  دوخ  کیدزن  نارای  زا  یـضعب  اب  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ماما 

یتلود تاماقم  يارب  ار  وا  يوس  هب  لوصو  هار  هک  ار  یتایصوصخ  ریاس  ناکم و  هک  درکیم  شرافـس  دننک و  غیلبت  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ 
. دنراد ناهنپ  تخاسیم ، ناسآ 

هک یناسک  اب  طقف  دادیم ؛ خـساپ  دـندوب ، وا  دامتعا  دروم  هک  دوخ ، ناریفـس  نالیکو و  قیرط  زا  مدرم  نوگانوگ  لـئاسم  هب  ترـضح  نآ 
. تفرگیم سامت  دندرکیمن  اشفا  ار  زار  دندوب و  لماک  نانیمطا  دروم  زرحم و  ناشصالخا 

. دنام هجیتنیب  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  يریگتسد  يارب  دضتعم ، وا  زا  سپ  یساّبع و  هفیلخ  دمتعم ، ریگیپ  ياهشالت 
هناخ دراو  یتقو  دندومن ، یسرزاب  ار  هناخ  ياج  همه  دندرک ، هرـصاحم  ار  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  اّرماس  رد  راب  نیمدنچ  يارب  نارومأم 

. دیسر شوگ  هب  نآرق  توالت  گناب  بادرس ، زا  دندش 
. دیآ نوریب  اجنآ  زا  هن  دور و  نورد  هب  اجنآ  رد  هن  یسک  ات  دندرک  هرصاحم  ار  اجنآ  دندمآ و  مهارف  بادرس  رد  رب 

. دنتسویپ وا  هب  نازابرس  همه  ات  داتسیا  رد  رب  نازابرس  هدنامرف 
. دیورب نییاپ  تفگ : هدنامرف  دش ، دیدپان  مشچ  زا  یتقو  تشذگ ، ناشلباقم  زا  دمآ و  نوریب  بادرس  رد  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما

. مدیدن ار  یسک  نم  داد : باوج  تشذگ ؟ وت  ربارب  زا  هک  دوبن  وا  ایآ  دنتفگ 
. ياهدید ار  وا  وت  هک  میتشادنپ  ام  دنتفگ  دیدرک ؟ اهر  ار  وا  ارچ  سپ 

فرصم هب  دشیم و  عیزوت  نالیکو  ناگدنیامن و  طّسوت  دیسریم ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  نایعیـش  فرط  زا  هک  يایعرـش  قوقح  لاوما و 
. دیسریم دوخ  یعقاو 

ِفرـص رد  یمالـسا  ماکحا  دعاوق و  قفو  رب  بیان ، ار  یتمـسق  دیـسریم و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسد  هب  میقتـسم  روط  هب  لاوما  زا  یتمـسق 
. درکیم فرصم  قوقح ،

. دوب مدرم  هب  ماما  خساپ  ندناسر  ماما و  هب  نآ  ندناسر  تالاؤس و  نتفرگ  یلام ، روما  هب  یگدیسر  رب  هوالع  ترضح ، نآ  باّون  فیاظو 

هناگراهچ باّون 

. دندوب هّصاخ  تلاکو  ياراد  مالسلا ) هیلع   ) ماما فرط  زا  يرغص  تبیغ  رد  هک  دندوب  یناسک  هناگراهچ  باّون 
، يرمعلا نامثع  نب  دّمحم   2 لاس ، جنپ  تباین  تّدم  يرمعلا ، دیعس  نب  نامثع   1 زا : دندوب  ترابع  یخیرات  لسلست  هب  انب  بیترت و  هب  نانآ 

تّدم يرمـس ، دّمحم  نب  یلع  4 و  لاس ، کی  تسیب و  دودـح  تباین  تّدـم  یتخبون ، حور  نب  نیـسح   3 لاس ، لهچ  دودح  تباین  تدـم 
. لاس هس  تباین 

. دیدرگ زاغآ  يربک  تبیغ  نارود  سپس  دیسر و  نایاپ  هب  يرجه  لاس 329  رد  يرغص  تبیغ  نارود  رفن ، راهچ  نیا  یگدنز  نایاپ  اب  و 
. دوب يّرس  رایسب  دننک -  بلج  دوخ  هب  ار  نیرومأم  هک  نیا  نودب  نانآ -  ياهشالت  تاکّرحت و 

ای یمدرم  ياههاگیاپ  ییامنهار  يارب  هک  دوب  یتدـیقع  تارظانم  اهثحب و  رد  تکرـش  یملع و  تالکـشم  ّلـح  اـهنآ  ياهـششوک  هلمج  زا 
. دشیم ماجنا  مالسا  زا  عافد  اهههبش و  هب  ییوگخساپ  يارب 
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يرغص تبیغ  تّدم ، نیا  تشاد و  همادا  زور  هدزناپ  هام و  شـش  لاس و   69 مالسلا ) هیلع   ) يدهم ماما  فرط  زا  ّصاخ  یگدنیامن  تباین و 
. دراد مان 

. تفای نایاپ  لاس 329  رد  يرغص  تبیغ 
. دوب لاس   74 مالسلا ) هیلع   ) يدهم ماما  رمع  تقو ، نآ  رد 

لدع و زا  رپ  ار  نیمز  ات  دهد  روهظ  هزاجا  ترضح  نآ  هب  دعاسم  طیارش  نامز و  رد  میکح  دنوادخ  ات  دیدرگ  زاغآ  يربک  تبیغ  هاگ  نآ 
. دنادرگ قّقحم  تسا ، هلضاف  هنیدم  قّقحت  نامه  هک  ار ، تیرشب  يوزرآ  دهد و  لیکشت  ار  یناهج  دحاو  تموکح  دنک و  داد 

. زور نآ  دیما  هب 

تّنس لها  ياملع  هاگدید  زا  يدهم 

، هدیسر ي  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  هک  یناوارف  تایاور  ساسا  رب  هکلب  درادن ، هعیش  هب  صاصتخا  تیودهم ، هب  داقتعا 
. دنراد لوبق  ار  عوضوم  نیا  زین  ّتنس  لها  ياملع 

هدشن ّدلوتم  زونه  هداد ، ربخ  وا  مایق  زا  مرکا  ربمایپ  هک  یتیـصخش  دنیوگیم : دننکیم و  راکنا  ار  يدهم  ترـضح  ّدلوت  نانآ ، الومعم  یلو 
. تفای دهاوخ  ّدلوت  هدنیآ  رد  تسا و 

نـسح رـسپ  نامه  هدـش  دراو  وا  هرابرد  هحیحـص  ثیداحا  هک  دوعوم  يدـهم  دراد  هدـیقع  هعیـش  : » دـیوگ فاّحتالا »  » رد یعفاش  يواربش 
زا وا  دوشیم و  ّدلوتم  هدـنیآ  رد  هدـشن و  دـّلوتم  زونه  وا  هک  تسا  نآ  حیحـص  یلو  درک ، دـهاوخ  روهظ  نامّزلا  رخآ  رد  تسا و  يرکـسع 

يدهم دنراد  هدیقع  نیثّدـحم  رثکا  : » دـیوگیم هبطخ 16  لیذ  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا ». میرک  تیب  لـها  فارـشا 
خویش دناهدرک و  حیرصت  وا  مان  هب  دوخ  بتک  رد  دنرادن و  راکنا  ار  نآ  هلزتعم  ام  باحـصا  تسا و  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف لسن  زا  دوعوم 

. دناهدومن فارتعا  وا  هب  ام 
نآ ّدلوت  ّتنـس ، لها  ناثّدحم  ناخّروم و  زا  يدادعت  لاح ، نیا  اب  دیدرگ ». دهاوخ  ّدلوتم  ًادـعب  هدـشن و  دـّلوتم  زونه  ام  هدـیقع  هب  وا  اهتنم 

يرجه لاـس 260  ثداوح  رد  ياـّفوتم 630 )  ) ریثا نبا  نیّدـلاّزع   1 هـلمج : زا  دناهتـسناد ، تـیعقاو  کـی  ار  نآ  هدرک و  رکذ  ار  ترـضح 
هعیش هک  تسا  دّمحم  ردپ  وا  تفای و  تافو  لاس 260  رد  دش و  ّدلوتم  لاس 232  رد  يرکسع ) نسح  ماما   ) يرکسع دّمحم  وبا  : » دسیونیم

لاس 254 رد  مهد ) ماما   ) يداه یلع  : » دیوگ ياّفوتم 732 )  ) یعفاش نیّدلارون  نب  لیعامسا  ءادفلاوبا  نیّدلا  دامع   2 دنمان ». رَظَتنم »  » ار وا 
. تفای تافو  اّرماس  رد  يرجه 

تسا و بادرس  بحاص  رَظتنم  دّمحم  ردپ  وا  تسا و  هناگهدزاود  هّمئا  زا  ماما  نیمهدزای  يرکـسع  نسح  تسا و  يرکـسع  نسح  ردپ  وا 
رد يرکـسع  نسح  : » دـسیونیم هقرحملا » قاوّصلا   » رد ياـّفوتم 974 )  ) یعفاـش یکم  یمتیه  رجح  نبا   3 تسا ». هدش  دـّلوتم  لاس 255  رد 

، تشاذگن یقاب  تّجح  دّمحم  مساقلاوبا  زج  يدنزرف  دوخ  زا  دـندرک و  مومـسم  ار  وا  یلوق  هب  دوب و  لاس  شرمع 28  تفای ، تافو  اّرماس 
هدیمان رَظتنم » مئاق   » دوب و هدرک  اطع  ار  تماما  ِتمکح  يو  هب  ّنس ، یمک  نآ  رد  ادخ  نکیل  دوب ، لاس  جنپ  شردـپ  تافو  تقو  هب  وا  رمع 

. دوب لاس  ود  يرکسع  نسح  ماما  تماما  تّدم  : » دیوگ ياّفوتم 855 )  ) یکلام غاّبص  نب  دّمحم  نب  یلع  نیّدلارون   4 دوشیم ».
. دوشیم هدیشک  شراظتنا  ّقح ، ِتموکح  يارب  هک  تشاذگ  یقاب  ار  مئاق » تّجح   » شدنزرف شدوخ  زا  دعب  وا 

نب دـمحا  ساّبعلاوبا   5 دوب ». تقو  ناطلـس  زا  فوخ  راـک و  یتخـس  ّتلع  هب  نآ  دوـب و  هدرک  شناـهنپ  هتـشادهگن و  یفخم  ار  وا  شردـپ 
ماما حلاص  فلخ  لاح  نایب  رد  باتک  مهدزای  لصف  : » دـسیونیم لَوُألا » راثآ  لَوُّدـلا و  رابخا   » رد ياّفوتم 1019 )  ) ینامرق یقشمد  فسوی 

، دومرف اطع  تمکح  يو  هب  ادخ  نکیل  دوب ، لاس  جنپ  شردـپ  تافو  تقو  هب  شرمع  هک  تسا  يرکـسع  نسح  دـنزرف  دّـمحم  مساقلا  یبا 
ترـضح ّدلوت  هک  دوشیم  مولعم  دوب ». یناشیپ  هداشگ  ینیبابیز و  يومابیز ، هماقلا ، طّسوتم  وا  دـش ، هداد  مالـسلا ) هیلع   ) ییحی هب  هک  نانچ 
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هب وا  زا  هتخادرپ و  زین  ترضح  نآ  لئامش  هفایق و  ِنایب  هب  یّتح  هک  هدوب  ینیقی  حضاو و  يردق  هب  یّنس  خّروم  هدنـسیون و  نیا  يارب  يدهم 
. تسا هدرک  دای  حلاّصلا » فلخلا   » مان

عیبر متـشه  هعمج  زور  يرکـسع  ماما  : » دسیونیم بلاّطلا » ۀیافک   » رد ياّفوتم 658 )  ) یعفاش یجنک  فسوی  نب  دّـمحم  هللادـبعوبا  ظفاح   6
تـشاذگ دوخ  زا  دعب  ار  شرـسپ  دیدرگ ، نفد  دوب ، هدش  نفد  نآ  رد  شردپ  هک  ياهناخ  رد  تفر و  ایند  زا  اّرماس  رد  لاس 260  رد  لّوالا 

. رَظتنم ماما  تسوا  و 
ِملاع نیا  هژیو  باتک  هک  دـنامن  هتفگان  میراگنیم ». صوصخم  یباتک  رد  ار  وا  تالاح  هدرک و  ماـمت  اـجنیا  رد  ار  بلاّـطلا  ۀـیافک  باـتک 

. دراد مان  نامّزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  مالسلا ،) هیلع   ) يدهم ترضح  هرابرد  یّنس 
هب يدنزرف  زج  شدوخ  زا  دعب  يرکـسع  نسح  دّمحم  وبا  : » دسیونیم باطخلا » لضف   » باتک رد  یفنح  بهذم  ناگرزب  زا  اسراپ  هجاوخ   7

. تشاذگن ياج  رب  تسا  نامّزلا  بحاص  يدهم و  تّجح و  مئاق و  هب  موسرم  هک  رَظتنم  دّمحم  مساقلاوبا  مان 
یعفاش نیّدـلا  لامک  هحلط  نبا   8 تسا ». هدـش  هدـیمان  سجرن  هک  هدوب  دـلو  ّما  شرداـم  يرجه و  لاس 255  نابعـش  همین  وا  دـالیم  بش 

يرکسع نسح  دّمحم  وبا  بقانم  رد  اّما  : » دسیونیم لوسّرلا » لآ  بقانم  یف  لُوئَّسلا  بلاطم   » مان هب  شدنمـشزرا  باتک  رد  ياّفوتم 654 ) )
مان هب  تسا  يرِینک  شردام  تسوا …  بلص  زا  دوعوم  يدهم  هک  تسا  نآ  هداد  وا  هب  ادخ  هک  یتیزم  ببقنم و  نیرتگرزب  هک  سب  نیمه 

رّفظملاوبا نیّدلا  سمش   9 تسا ». رَظتنم »  » یلوق هب  و  حـلاص » فلخ   » و تّجح »  » شبقل مساقلاوبا ، شاهینک  دّـمحم ، شدوخ  ماـن  لـقیص و 
نب یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دّمحم  : » دـسیونیم ّصاوخلا » ةرکذـت   » شفورعم باتک  رد  ياّفوتم 654 )  ) یفنح يزوج  نب  طبس 

. تسا مساقلاوبا  هللادبعوبا و  شاهینک  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رفعج  نب  اضّرلا  یسوم 
. تسا هّمئا  نیرخآ  رَظتنم و  مئاق  نامّزلا ، بحاص  تّجح ، فلخ  وا  و 

رخآ رد  دوشیم  جراخ  : » دومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تفگ : رمع  نبا  زا  زاّزب  نب  دومحم  نب  زیزعلادـبع  ار  ام  داد  ربخ 
ملظ زا  رپ  هک  روط  نامه  دـنکیم ، لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  تسا ، نم  هینک  لثم  وا  هینک  نم و  مسا  لثم  وا  مسا  هک  منادـنزرف  زا  يدرم  نامّزلا 

« رهاوجلا تیقاوـیلا و   » ماـن هب  شباـتک  رد  ياّفوتم 973 )  ) يرـصم یعفاش  ینارعـش  باهّولادبع   10 تسا ». يدـهم  نامه  نیا  دـشاب ، هدـش 
هیلع  ) میرم نب  یسیع  اب  ات  دنامیم  یقاب  وا  تسا و  عقاو  لاس 255  نابعش  همین  رد  شّدلوت  يرکسع و  نسح  ماما  دالوا  زا  وا  : » دسیونیم …

. دنک عامتجا  مالسلا )
تحت هدنزرا  یبلاطم  مالـسلا ،) هیلع   ) يدـهم ترـضح  زا  دـشابیم ». لاس   706 تسا ، لاس 958  نونکا  هک  ام  ِناـمز  اـت  شفیرـش  رمع  و 

زا یثیدح  عماجم  رد  هک  هدیدرگ  لقن  وا ، دامتعا  دروم  ِناّصاخ  ِمالعَا  زا  یضعب  هعبرا و  باّون  هب  ترـضح  نآ  ياههمان  تاعیقوت و  ناونع 
. تسا هدش  تیاور  قودص ، خیش  نیّدلا  لامکا  یسوط و  خیش  تبیغ  ینامعن ، تبیغ  یسربط ، جاجتحا  راونالاراحب ، لیبق :

دیّما گرزب و  يدومنهر  کی  ره  هک  ار  هدـیزگرب  ثیدـح  لهچ  دوعوم ، يدـهم  تیرـشب و  یجنم  نآ  ِنانخـس  تاملک و  ناـیم  زا  کـنیا 
. مرادیم میدقت  شروهظ  نارظتنم  تیاده و  ناگدنیوج  هب  تسا ، شخب 

ثیدح لهچ 

هراشا

(: مالسلا هیلع   ) يِدْهَْملا ُمامِْالا  َلاق 

شیوخ نایعیش  هب  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ماما  هّجوت   1
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. ُءادْعالا ُمکَمَلَطْصا  َو  ُهاوَّْاللا ، ُمِکب  َلَزََنل  ِکلذ  َْول ال  َو  ْمکِرکِِذل ، َنیسان  َو ال  ْمِکتاعارُِمل ، َنیلِمْهُم  ُریَغ  ّانِإ 
. انوُرِهاظ َو  ُُهلالَج  َّلَج  َهّللا  اوُقَّتاَف 

دروآیم و يور  امـش  هب  اهیراتفرگ  دوب  نیا  زج  رگا  هک  میاهدربن ، رطاـخ  زا  ار  امـش  داـی  مینکیمن و  یهاـتوک  امـش  لاـح  تیاـعر  رد  اـم 
. دندرکیم نک  هشیر  ار  امش  نانمشد ،
. دینک ینابیتشپ  ار  ام  دیسرتب و  ادخ  زا 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هب  بّرقت  حلاص و  لمع   2

َو ال ٌۀـَبَْوت ، ُهُعَْفنَت  َنیح ال  ًةَأُْجف  ُُهتَْغبی  ًأَْرما  َّنِإَف  انِطَخَـس ، َو  اِنتیِهارک  ْنِم  ِهینْدـی  ام  ْبَّنَجَتْیلَو  اِنتَّبَحَم ، ْنِم  ِِهب  ُبَّرَقی  اِمب  ْمْکنِم  ءِْرما  ُّلـک  ْلَـمْعْیلَف 
. َۀبْوَح یلَع  ٌمَدَن  اِنباقِع  ْنِم  ِهیْجنی 

نآ رد  ام  مشخ  هدوبن و  ام  دـنیاشوخ  هک  هچنآ  زا  دـنک و  لمع  دزاسیم ، کـیدزن  اـم  یتسود  هب  ار  وا  هک  هچنآ  هب  دـیاب  امـش  زا  کـی  ره 
رفیک زا  ار  وا  ینامیـشپ  درادن و  يدوس  شیارب  هبوت  هک  یتقو  رد  دریگیم ، ار  ناسنا  یناهگان  روط  هب  دنوادخ  اریز  دـنیزگ ، يرود  تسا ،

. دهدیمن تاجن  شهانگ  رطاخ  هب  ام 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ياهروتسد  لباقم  رد  میلست   3

ْمکَدْـصَق اُولَعْجا  َو  ْمْکنَع ، یِّطُغ  ام  َفْشک  اُولَواَحت  َو ال  ُداریِْالا ، اَّنِم  َناک  امک  ُرادْـصِْالا ، اَنیَلَعَف  انَیلِإ ، َْرمالا  وُّدُر  َو  اـَنل ، اوُمِّلَـس  َو  َهّللا ، اوُقَّتاَـف 
. ِۀَحِضاْولا ِۀَّنُّسلا  یَلَع  ِةَّدَوَْملِاب  انَیلِإ 

امش ندرب  هک  نانچ  مینادرگرب ، باریس  همشچرس ، زا  ار  امش  هک  تسام  رب  دیراذگاو ، ام  هب  ار  اهراک  دیوش و  ام  میلـست  دیـسرتب و  ادخ  زا 
. دیورن هدش  هدیشوپ  امش  زا  هچنآ  فشک  یپ  رد  دوب ، ام  زا  همشچرس  هب 

. دیهد رارق  ام  فرط  هب  تسا  نشور  هک  یهار  ساسا  رب  ام  یتسود  اب  ار  دوخ  دصقم 

ّقح یمتح  قّقحت   4

. ُهُرکْذَأ اِمب  یَلَع  ٌدِهاش  َوُه  َو  اًقوُهَز ، ّالِإ  ِلِطاْبِلل  َو  اًماْمتِإ  ّالِإ  ِّقَْحِلل  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  َیبَأ 
. تسا هاوگ  مدومن  نایب  هچنآ  رب  وا  و  دور ، نیب  زا  لطاب  دسرب و  دوخ  لامک  ییاهن و  هلحرم  هب  ّقح  هک  تسا  هدومرف  رّدقم  دنوادخ 

رادیاپ تیاده  رادفده و  تقلخ   5

ُمِهَیلِإ َثََعب  َُّمث  ًاباْبلَأ  َو  ًابُوُلق  َو  اًراْصبَأ  َو  اًعامْـسَأ  ْمَُهل  َلَـعَج  َو  ِِهتَرْدـُِقب  ْمُهَقَلَخ  ْلـَب  يًدُـس  ْمُهَلَمْهَأ  ـال  َو  اًـثَبَع  َْقلَْخلا  ُِقلْخی  َْمل  یلاـعَت  َهّللا  َّنِإ 
َلَْزنَأ َو  ْمِِهنید  َو  ْمِهِِقلاخ  ِْرمَأ  ْنِم  ُهُولِهَج  ام  ْمُهَنُوفِّرَعی  َو  ِِهتیِـصْعَم  ْنَع  ْمُهَنْوَْهنی  َو  ِِهتَعاِطب  ْمُهَنوُُرمْأی  َنیرِذـْنُم ، َو  َنیرِّشَبُم  ُمالَّسلا  ُمِهیَلَع  َنیِیبَّنلا 

. ْمِهیَلَع ْمَُهل  ُهَلَعَج  يذَّلا  ِلْضَْفلِاب  ْمِهَیلِإ  ْمُهَثََعب  ْنَم  َنَیب  َو  ْمُهَنَیب  َنیتْأی  ًۀِکئالَم  ْمِهَیلِإ  َثََعب  َو  ًاباتک ، ْمِهیَلَع 
مشچ و شوگ و  اهنآ  يارب  هدیرفآ و  شتردق  هب  ار  نانآ  هکلب  تسا ، هتـشاذگن  لمهم  ار  نانآ  هدـیرفاین و  هدوهیب  ار  قلخ  لاعتم ، دـنوادخ 
زا دـنهد و  روتـسد  شتعاط  هب  ات  تخیگنارب  ناشیوس  هب  دنتـسه  هدـنناسرت  هدـنهد و  هدژم  هک  ار  ناربماـیپ  هاـگ  نآ  هداد ، رارق  لـقع  لد و 

ناشیوس هب  داتـسرف و  باتک  نانآ  رب  دـننامهفب و  اـهنآ  هب  دـننادیمن  ناـشنید  دـنوادخ و  رما  زا  ار  هچنآ  دـنیامرف و  يریگولج  شاـینامرفان 
. دنشاب هطساو  هتشاد  اور  ناشیا  رب  هک  یلّضفت  هطساو  هب  ناربمایپ  ادخ و  نایم  اهنآ  ات  تخیگنارب  ناگتشرف 
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ّقح روهظ   6

. ْمْکنَع َرَسَْحنا  َو  ُلِطاْبلا ، َّلَحَمْضا  َو  ُّقَْحلا  َرَهَظ  ِلْوَْقلا  ِیف  اَنل  ُهّللا  َنِذَأ  اذِإ 
فرطرب امـش  ِرـس ]  ] زا ناقفخ  تفر و  دهاوخ  نایم  زا  لطاب  دش و  دهاوخ  رهاظ  ّقح  مییوگ ، نخـس  هک  دهد  هزاجا  ام  هب  دـنوادخ  هاگ  ره 

. دش دهاوخ 

اوران شیتفت   7

. كَرْشَأ ْدَقَف  َطاشَأ  ْنَم  َو  َطاشَأ  ْدَقَف  َّلَد  ْنَم  َو  َّلَد ، ْدَقَف  َبَلَط  ْنَم  َو  َبَلَط ، ْدَقَف  َثََحب  ْنَم 
هک نآ  تسا : هدومرف  دنهد  شلیوحت  روج  مکاح  هب  ات  دناهدوب  وا  يوجتسج  رد  هک  یناسک  صوصخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح 

هدیزرو كرـش  دنک ، نینچ  نم ] دروم  رد   ] هک ره  دسر و  فده  هب  دـهد  تلالد  هک  نآ  دـهد و  تلالد  دـیوجب  هک  نآ  دـیوجب و  دواکب ،
. تسا

ّقح نذا  هب  ّقح  روهظ   8

. اًرْوَج ِضْرالا  ِءالِْتما  َو  ِبُولُْقلا  ِةَوْسَق  َو  ِدَمالا  ِلوُط  َدَْعب  ِکلذ  َو  ُهُرکِذ  یلاعَت  ِهّللا  ِنْذِإ  َدَْعب  ّالِإ  َروُهُظ  الَف 
. متس روج و  زا  نیمز  ندش  ریگارف  اهلد و  تواسق  ینالوط و  نامز  زا  سپ  مه  نآ  لاعتم و  دنوادخ  هزاجا  هب  رگم  تسین ، يروهظ 

وگغورد نایعّدم   9

. َةَدَهاشُملا یِعَّدی  ْنَم  یتَعیش  یلإ  یتْأیَس 
. میظَْعلا ِیلَْعلا  ِهّللِاب  ّالِإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  رَتْفُم  ٌباّذک  َوُهَف  ِۀَحیَّصلا  َو  ینایْفُّسلا  ِجوُرُخ  َْلبَق  َةَدَهاشُملا  یَعَّدا  ِنَمَف  الَأ 

. درک دنهاوخ  ارم  هّصاخ ) تباین   ) هدهاشم ياعّدا  یناسک  يدوز  هب  دیشاب  هاگآ 
تکرح و تسا ؛ هدننز  ارتفا  وگغورد و  دنک  ارم  هدهاشم  ياعّدا  ینامسآ ، يادص  ندینش  و  ینایفس » جورخ   » زا لبق  سک  ره  دیـشاب  هاگآ 

. تسین گرزب  يادخ  هب  زج  ییورین 

لاوز یبیشارس  رد  ایند   10

ِۀَتامِإ َو  ِِهباتِکب  ِلَمَْعلا  َو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِهلوُسَر َو  ِهّللا  َیلِإ  ْمکوُعْدَأ  ّینِإ  َو  ِعادِْولِاب  َْتنِذَأ  َو  اُهلاوَز  َو  اهُؤانَف  انَد  ْدَق  اْینُّدـلا  َّنِإ 
. ِۀَّنُّسلا ِءایْحِإ  َو  ِلِطاْبلا 

لمع داب و  شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  شربمایپ  ادخ و  يوس  هب  ار  امـش  نم  و  تسا ، عادو  لاح  رد  هدـیدرگ و  کیدزن  شلاوز  انف و  ایند 
. منکیم توعد  ّتنس ، ندرک  هدنز  لطاب و  ندناریم  شنآرق و  هب 

گرزب هریخذ   11

(. َنیعَمْجَأ ْمِهیَلَع  هللا  یلص   ) دَّمَُحم ْنِم  ةَْوفَص  َو  َمیهاْربِإ  ْنِم  یفَطْصُم  َو  حُون  ْنِم  ٌةَریخَذ  َو  َمَدآ  ْنِم  ٌۀیَِقب  اَنَأ 
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. متسه داب ) نانآ  یگمه  رب  ادخ  دورد   ) دّمحم هصالخ  میهاربا و  هدیزگرب  حون و  هریخذ  مدآ و  زا  هدنامیقاب  نم 

ادخ تّجح   12

. کَّشلا َلاَزل  ِمالْکلا  ِیف  اَنل  َنِذُأ  َْول  َو  ٌۀَضِحاد  ِهّللا  َۀَّجُح  َّنَأ  ُۀَمَلَّظلا  ِتَمَعَز 
زا ار  اهکش  مامت  هنیآ  ره  دشیم ، هداد  نتفگ  نخـس  هزاجا  ام  هب  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفر  نیب  زا  ادخ  تّجح  هک  دنتـشادنپ  نارگمتس 

. میدربیم نیب 

تمالس هناشن  هسطع ،  13

. مایَأ َۀَثالَث  ِتْوَْملا  َنِم  ٌنامَأ  َوُه  َلاق : یَلب  ُْتلُقَف  ِساطِْعلا  ِیف  كُرَِّشبُأ  الَأ 
: متفگ مهد ؟ تراشب  ندرک  هسطع  دروم  رد  ار  وت  ایآ  دومرف : نم  هب  ترضح  نآ  دیوگ : مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  راکتمدخ  میـسن ،

. يرآ
. تسا زور  هس  ات  گرم  زا  ناما  ِتمالع  هسطع ، دومرف :

ناطیش هدننک  درط  زامن ،  14

. ِناطیَّشلا َْفنَأ  ْمِغْرَأ  َو  اهِّلَصَف  ِةولَّصلا ، ِْلثِم  ءیَِشب  ِناطیَّشلا  ُْفنَأ  َمِغْرُأ  ام 
. لامب كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  ناوخب و  زامن  سپ  دلامیمن ، كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  زامن ، لثم  زیچ  چیه 

کلام نذا   15

. ِِهنْذِإ ِریَِغب  ِهِریَغ  ِلام  یف  َفَّرَصَتی  ْنَأ  دَحَِال  ُّلِحی  ال 
. تسین زیاج  وا  هزاجا  نودب  سک  چیه  لام  رد  فّرصت 

ادخ هب  هذاعتسا   16

. ِنَتِْفلا ِتایِدُْرم  َو  ِلامْعالا  ِتاِقبُوم  ْنِم  َو  يدُْهلا  َدَْعب  َِهلالَّضلا  َنِم  َو  ِءالَْجلا  َدَْعب  یمَْعلا  َنِم  ِهّللِاب  ُذوُعَأ 
یبایهار و زا  دعب  یهارمگ  زا  ییانیب و  زا  دعب  ییانیبان  زا  مربیم  ادخ  هب  هانپ 

. اههنتف رد  نداتفا  ورف  هتسیاشان و  لامعا  زا 

تقیقح ياههوسا   17

. رَتْفُم ٌباّذک  ّالِإ  اناوِس  ِکلذ  ُلوُقی  ال  انیف ، َو  انَعَم  َّقَْحلا  َّنِإ 
. دشاب هدننز  ارتفا  وگغورد و  هک  نآ  رگم  دیوگن ، نینچ  ام  زج  یسک  تسام ، نایم  رد  ام و  اب  ّقح 

ادخ نذا  هب  جَرَف  روهظ   18
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. َنُوتاّقَْولا َبَذک  َّلَجَوَّزَع ، ِهّللا  َیلِإ  ُهَّنِإَف  ِجَرَْفلا  ُروُهُظ  اّمَأ  َو 
. ٌلالَض َو  ٌبیذکَت  َو  ٌْرفکَف  ْلَتْقی ، َْمل  مالسلا ) هیلع   ) َنیَسُْحلا َّنَأ  َمَعَْزنَم  ُلْوَق  اّمَأ  َو 

. تسوگغورد دنک  نییعت  تقو  ام  روهظ  يارب  سک  ره  تسا و  لاعتم  دنوادخ  هدارا  هب  لوکوم  جرف ، روهظ  اّما 
. تسا یهارمگ  غورد و  رفک و  هدشن ، هتشک  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دناهتشادنپ  هک  یناسک  هتفگ  اّما  و 

ادخ تخانش   19

«. ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ٌءیَش  ِِهْلثِمک  َسَیل   » مْسِجیف ّلاح  مْسِِجب و ال  َسَیل  ُهَّنَِال  َقازْرالا  َمَّسَق  َو  َماسْجالا  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  یلاعَت  َهّللا  َّنِإ 
، هدرکن لوـلح  مه  یمـسج  رد  تسین و  مسج  وا  هدوـمرف ، میـسقت  ار  قازرا  هدـیرفآ و  ار  ماـسجا  هک  تسا  یـسک  لاـعتم ، دـنوادخ  اـنامه 

«. تساناد اونش و  تسین و  وا  لثم  يزیچ  »

راگدرورپ ياههدرورپ  تسد  مالسلا ) مهیلع   ) هّمئا  20

. انُِعئانَص ُدَْعب  ُْقلَْخلا  َو  انِّبَر  ُِعئانَص  ُنَْحن  َو  اّنَع  َدَعَق  ْنَم  انَشِحوی  ْنَلَف  انَعَم  َّقَْحلا  َو  ِهِریَغ  یلِإ  اِنب  َۀَقاف  انَعَم و ال  هّللا  َّنِإ 
. تسام اب  ّقح  و  میرادن ، زاین  يزیچ  هب  راگدرورپ  تاذ  زج  هب  و  تسام ، اب  دنوادخ 

. دنتسه ام  ياههدرورپ  تسد  نامدرم ، و  نامراگدرورپ ، ياههدرورپتسد  ام  دوشیمن ، داجیا  یتشحو  ام  رد  زگره  دنشابن ، ام  اب  یناسک  رگا 

یقیقح شناد   21

. َرَفک ْنَم  ِْرفک  ْنِم  ْمکیَلَع  َءیَش  َو ال  انُْملِع  ُْملِْعلَأ 
. تسین امش  رب  يدنزگ  رفاک ، ِرفک  زا  تسام ، ِشناد  شناد ،

دهع هب  يافو  قافّتا و   22

ُةَداعَّسلا ُمَُهل  ْتَلَّجَعََتل  َو  اِنئاِقِلب  ُنْمُیْلا  ُمُْهنَع  َرَّخََأت  اـَمل  ْمِهیَلَع  ِدـْهَْعلِاب  ِءاـفَْولا  ِیف  ِبُولُْقلا  َنِم  عاـِمتْجا  یَلَع  ِِهتَعاـِطل  ُهّللا  ُمُهَقَّفَو  انَعایْـشَأ  َّنَأ  َْول 
. اِنتَدَهاشُِمب

دنتـشادیم و قاّفتا  داّحتا و  یهلا  نامیپ  دهع و  هب  يافو  رد  درادب  ّقفوم  شیوخ  یگدـنب  تعاط و  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  ام  نایعیـش  رگا 
. دندشیم لئان  ام  رادید  تداعس  هب  رتدوز  داتفایمن و  ریخأت  هب  ام  رادید  تداعس  دندرمشیم ، مرتحم  ار  نامیپ  دهع و 

نادان ناوریپ   23

. ُْهنِم ُحَجْرَأ  ِۀَضوُعَْبلا  ُحانَج  ُُهنید  ْنَم  َو  ْمُهُؤاقَمُح ، َو  ِۀَعیّشلا  ُءالَهُج  اناذآ  ْدَق 
زا هشپ  لاـب  هک  یناـسک  هعیـش و  نادرخمک  ناـنادان و  دـناهدومرف : یخرک  لـاله  نب  یلع  نب  دّـمحم  هـب  مالـسلا ) هـیلع   ) يدـهم ترـضح 

. دندرزآ ار  ام  تسا ، رتمکحم  نانآ  يرادنید 

نایلاغ زا  يرازیب   24
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. اَنل ُهّللا  ُهیِضَر  يذَّلا  ِّلَحملا  يَوِس  الَحَم  انُّلِحی  َْوأ  ِهْکلُمیف  ُهکِراُشن  َو  َبیَْغلا  ُمَْلعَن  ّانِإ  ُلوُقی  ْنَّمِم  ِِهلوُسَریلِإ  َو  ِهّللاَیلِإ  ٌءيَرب  اَنَأ 
تنطلـس و رد  مینادـیم و  بیغ  دـنوادخ ] بناـج  زا  تفاـیرد  نودـب  دوخ و  شیپ  زا  القتـسم   ] تیب لـها  اـم  دـنیوگیم : هک  يدارفا  زا  نم 

يرازیب شلوسر ، ادـخ و  دزن  دـنربیم ، رتالاب  هدیدنـسپ  اـم  يارب  دـنوادخ  هک  یماـقم  زا  ار  اـم  اـی  میکیرـش ، ادـخ  اـب  تادوجوم  شنیرفآ 
. میوجیم

رکش هدجس   25

. اِهبَجْوَأ َو  ِنَنُّسلا  ِمَْزلَأ  ْنِم  ِرکُّشلا  ُةَدْجَس 
. تسا تاّبحتسم  نیرتبجاو  نیرتمزال و  زا  رکش  هدجس 

زامن تابیقعت  تلیضف   26

. ِِلفاوَّنلا یَلَع  ِِضئارَْفلا  ِلْضَفک  ِِلفاوَّنلا  ِبیقَِعب  ِءاعُّدلا  یَلَع  ِِضئارَْفلا  َدَْعب  ِحیبْسَّتلا  َو  ِءاعُّدلا  َلْضَف  َّنِإ 
تاّبحتسم رب  تابجاو  تلیضف  دننام  یبحتـسم ، ياهزامن  زا  سپ  حیبست  اعد و  اب  هسیاقم  رد  بجاو  ياهزامن  زا  دعب  حیبست  اعد و  تلیـضف 

. تسا

تسادخ صوصخم  هدجس ،  27

. ُزوُجی الَف  ِْربَْقلا  یَلَع  ُدوُجُّسلا  اّمَأَف 
. تسین زیاج  ربق  رب  هدجس 

مدرم راک  يزادناهار   28

. ِساّنلا َِجئاوَح  ِْضقا  َو  ِزیلْهِّدلا  ِیف  کَِسلْجَم  ْلَعْجا  َو  کَسْفَن  ْصِخْرَأ 
. روآرب ار  مدرم  جئاوح  و  هدب ، رارق  هناخ  يدورو  ِرد  ار  شیوخ  نتسشن  ّلحم  و  راذگب ، مدرم  رایتخا  رد  تمدخ ] يارب   ] ار تدوخ 

نیمز شخب  تینما   29

. ِءامَّسلا ِلْهَِال  ٌنامَأ  َموُجُّنلا  َّنَأ  امک  ِضْرالا  ِلْهَِال  ٌنامَأ  ّینِإ 
. دننامسآ ناما  ببس  ناگراتس  هک  نانچمه  تسا ، شیاسآ  ناما و  ببس  نیمز ، لها  يارب  نم  دوجو 

ثیدح نایوار  هب  عوجر   30

. ْمِهیَلَع ِهّللاُۀَّجُح  اَنَأ  َو  مکیَلَع  یتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اِنثیدَح  ِةاُور  یلِإ  اهیف  اوُعِجْراَف  ُۀَِعقاْولا  ُثِداوَْحلا  اَّمَأ  َو 
نانآ رب  ادخ  تّجح  مه  نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  تّجح  نانآ  هک  اریز  دینک ، هعجارم  ام  ثیدح  نایوار  هب  یعامتجا  ّمهم  ياهدماشیپ  رد 

. متسه
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یسک عیطم  هن  عاطم ،  31

. یُقنُع یف  ِتیغاوَّطلا  َنِم  دَحَِال  َۀَعَیب  َو ال  ُجُرْخَأ  َنیح  ُجُرْخَأ  ّینِإ  َو  ِِهنامَز  ِۀیِغاِطل  ٌۀَعَیب  ِهُِقنُع  یف  ْتَعَقَو  دق  ّالِإ و  ییابآ  ْنِم  ٌدَحَأ  ْنکی  َْمل  ُهَّنِإ 
مندرگ هب  یتوغاط  چیه  تعیب  هک  درک  مهاوخ  مایق  یلاح  رد  نم  یلو  دوب ، ناشندرگ  هب  نامز  ياهتوغاط  زا  یکی  تعیب  مناردپ  زا  کیره 

. دشابن

ربا تشپ  باتفآ   32

. ُباحَّسلا ِراْصبالا  ِنَع  اهَبیَغ  اذِإ  ِسْمَّشلِاب  ِعاِفْتنِْالاکَف  یتَبیَغ  یف  یب  ِعاِفْتنِْالا  ُهْجَو  اّمَأ  َو 
. دزاس ناهنپ  اهمشچ  زا  ار  نآ  ربا  هک  یماگنه  تسا  باتفآ  زا  يروهرهب  تیفیک  دننام  تبیغ ، نارود  رد  نم  زا  يروهرهب  تیفیک 

زیچ همه  رب  ادخ  هدارا  تقبس   33

یهلا هدارا  دوشن و  بولغم  لاعتم ، دـنوادخ  تارّدـقم  هک  یتسار  هبُقَبْـسیال  ُهُقیفَْوت  َو  ُّدَُرتال ، ُُهتَدارِإ  َو  َُبلاُغتال ، َّلَـجَوَّزَع  ِهّللا  َرادـْقَا  َّنکل  َو 
. دریگن یشیپ  وا  قیفوت  رب  يزیچ  ددرگن و  دودرم 

( مالسلا هیلع   ) ماما تبیغ  یلصا  تّلع   34

زا هچنآ  هفسلف  ّتلع و  اّما  ْمکْؤُسَت ». ْمَکلَْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَأْسَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهیَأ  ای  : » َلاق َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِإَف  ِۀَبیَْغلا ، َنِم  َعَقَو  ام  ُۀَّلِع  اّمَأ  َو 
ییاـهزیچ زا  ناـنمؤم  يا  : » هدوـمرف نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تسا ] نیگنـس  امـش  يارب  نآ  كرد  هک   ] هداـتفا قاـّفتا  تـبیغ  نارود 

«. دیآ ناتدب  دوش ، ناتراکشآ  رگا  هک  دیسرپن 

( مالسلا هیلع   ) ماما ياهیهاگآ   35

. ْمکِرابْخَأ ْنِم  ٌءیَش  اّنَع  ُبُْزعی  َو ال  ْمِکئاْبنَِأب ، انُْملِع  ُطیحی  ّانِإ 
. دنامیمن هدیشوپ  ام  رب  امش  رابخا  زا  يزیچ  دراد و  هطاحا  امش  ياهربخ  هب  ام  شناد  ملع و 

ناوارف ياعد   36

. ْمکُجَرَف ِکلذ  َّنِإَف  ِجَرَْفلا  ِلیْجعَِتب  َءاعُّدلا  وُِرثکَأ 
. تسامش شیاشگ  جَرَف و  ندرک ، اعد  نیمه  اریز  دینک ، اعد  دایز  جَرَف  لیجعت  يارب 

بولطمان لاؤس   37

. ْمکینْعی اّمَع ال  ِلاؤُّسلا  َباْوبَأ  اوُِقلْغَأَف 
. دیدنبب تسین  امش  بولطم  هک  هچنآ  زا  ار  لاؤس  ياهرد 

ایصوا نیرخآ   38
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. یتَعیش َو  یلْهَأ  ْنَع  َءالَْبلا  ُهّللا  ُعَفْدی  یب  َو  ِءایِصْوَألا  ُمَتاخ  اَنَأ 
. دنادرگیم فرطرب  منایعیش  هداوناخ و  زا  ار  الب  نم  هلیسو  هب  دنوادخ  متسه ، ایصوا  زا  رفن  نیرخآ  نم 

نیمز رد  ادخ  تّجح   39

. اًروُمْغَم اّمِإ  َو  اًرِهاظ  اّمِإ  ۀَّجُح  ْنِم  اُولَْخت  َضْرالا ال  َّنَإ 
. ناهن ای  تسا و  راکشآ  ای  تسین ، ادخ  تّجح  زا  یلاخ  نیمز 

نامز ره  رد  تیاده  رادملع   40

. ٌمَْجن َعَلَط  ٌمَْجن  َلَفَأ  اذِإ  َو  ٌمَلَع ، اَدب  ٌمَلَع  َباغ  امَّلک 
. دیامن عولط  رگید  ياهراتس  دنک ، لوفا  ياهراتس  هک  نامز  ره  و  ددرگ ، راکشآ  يرگید  مَلَع  دوش ، ناهنپ  ياهناشن  مَلَع و  هاگ  ره 

ذخآم عبانم و  تسرهف 

. میرک نآرق  - 
. یلع يامیس  میهاربا : دّمحم  یتیآ ، - 

. فجن پاچ  نسحلا ، حلص  یضار : خیش  نیسای ، لآ  - 
. مق نایلیعامسا ، رشن  یمظاک ، یلع  همجرت  نیسحلا ، ۀغالب  یفطصم : دامتعا ، لآ  - 

. مق نیسّردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  رتفد  رشن  لوقعلا ، فحت  نسح : یناّرح ، هبعش  نبا  - 
. فجن پاچ  نیسحلا ، لتقم  یکم ، دمحا  هب  ّقفوم  دیؤم  یبا  مزراوخ ، بطخا 

. توریب پاچ  ءایلوألا ، ۀیلح  میعنوبا ، یناهفصا ، - 
. مق يوفطصم -  تسفا  پاچ  ۀیوبّنلا ، ةریّسلا  ماشه : نبا  - 

. هیبرعلا ءایحاراد  هغالبلا ، جهن  حرش  هللا : ۀبه  دماحوبا  نیّدلا  ّزع  دیدحلا ، یبا  نبا  - 
. هیمالسالا بتکلاراد  ماّرو ،) هعومجم  هب  فورعم   ) رظاّونلا ۀهزن  رطاوخلا و  هیبنت  ماّرو ، نیسح  سارف ، یبا  نبا  - 

. توریب ءافولا ، ۀسّسؤم  ۀسایّسلا ، ۀمامإلا و  هبیتق : نبا  - 
. یضّرلا فیرش  تاروشنم  فراعملا ، ملسم : نب  هللادبع  نیّدلاّزع  ریثا ، نبا  - 

. یبرعلا ثاّرتلا  ءایحاراد  لماکلا ، ماّرک : نب  یلع  نیّدلاّزع  ریثا ، نبا  - 
. ۀیردیحلا ۀعبطملا  تاروشنم  فوفّطلا ، یلتق  یف  فوهّللا  یسوم : نب  یلع  سوواط ، نبا  - 

. توریب رداصراد  یبوقعیلا ، خیرات  بوقعی : نب  دمحا  حضاو ، نبا  - 
. یتالحم لوسر  مشاه  دیس  قیقحت  حیحصت و  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  یلع : نب  دّمحم  نیّدلا  دشر  رفعج  یبا  بوشآ ، رهش  نبا  - 

. رشّنلا ۀعابّطلل و  توریب  راد  تاقبط ، دّمحم : يدقاو ، دعس ، نبا  - 
. توریب تیبلا ، لها  ۀسّسؤم  ّصاوخلا ، ةرکذت  یلغرف ، نب  فسوی  يزوج ، نبا  - 

. توریب یبرعلا ، ثاّرتلا  ءایحاراد  هباغلا ، دسا  ماّرکلا ، نب  یلع  نسحلا  یبا  نیّدلاّزع  ریثا ، نبا  - 
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. توریب ءاوضا ، راد  ۀّمُغلا ، فشک  یسیع : نب  یلع  یلبرا ، - 
. هیمالسالا بتکلاراد  ریدغلا ، نیسحلادبع : ینیما ، - 

1375 ش. نارهت ، ةوسا ، یماما ، مساقلاوبا  رتکد  همجرت  یلع ، ماما  ناوید  نسحلاوبا ، نیدلا  بطق  يروباشین ، یقهیب 
. هیمالسالا بتکلاراد  هیداّجس ، هفیحص  همجرت  نیّدلاردص : دیس  یغالب ، - 

. توریب تاعوبطملل ، فراعّتلاراد  فارشألا ، باسنا  يرذالب : - 
1374 ش. مق ، دیحوت ، تاراشتنا  نایاوشیپ ، هریس  يدهم : ییاوشیپ ، - 

. مق همّالع ، رشن  رابخألا ، یلائل  یبن : دّمحم  یناک ، رسیوت  - 
1373 ش. یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  مالسا ، یسایس  یلیلحت و  خیرات  ربکا : یلع  ینسح ، - 

. بئاغلا ۀّجح  تابثا  یف  بصاّنلا  مازلا  یلع : خیش  يدزی ، يرئاح  - 
. نارهت ریبکریما ، رشن  هدنشخر ، دّمحم  همجرت  ماما ، هدزاود  یگدنز  فورعم : مشاه  ینسحلا ، - 

. رشّنلا ۀعابّطلل و  يدومحملا  ۀسّسؤم  نیطبّسلا ، لوتبلا و  لئاضف  یف  نیطمّسلا  دئارف  دّمحم : نب  میهاربا  ینیوج ، - 
. ریدغلا ۀسّسؤم  هللا ، ۀیقب  ترضح  تاشیامرف  هعومجم  يزاریش : دّمحم  یمداخ  - 

. ردب تاراشتنا  تاغیلبت و  رتفد  یفطصملا ، بلق  ۀجهب  دمحا : ینادمه ، ینامحر  - 
. هزوحلا بدا  رشن  لیّزنتلا ، ضماوغ  قیاقح  نع  فاّشکلا  يرشخمز : - 

. رصم پاچ  ءارهّزلا ، ۀمطاف  دنسم  نیّدلا : لالج  یطویس ، - 
. توریب ملقلاراد ، ءافلخلا ، خیرات  نیّدلا : لالج  یطویس ، - 
. هیمالسا یشورفباتک  خیراّوتلا ، خسان  یقت : دّمحم  رهپس ، - 

. دهشم پاچ  یسانش ، مالسا  یلع : یتعیرش ، - 
. فجن پاچ  راونألا ، حیباصم  هللادبع : دیس  ّربش ، - 

. توریب ۀیملعلا ، بتکلاراد  راتخملا ، یبّنلا  تیب  لآ  بقانم  یف  راصبالا  راون  نسح : نب  نمؤم  خیش  یجنلبش ، - 
. مق یشعرم ، یفجن  هللا  ۀیآ  ۀبتکم  ّقحلا ، قاقحا  نیدلا : رون  یضاق  يرتشوش ، - 

. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ارهز ، همطاف  یناگدنز  رفعج : دیس  يدیهش ، - 
. مق نآرقلا ، راد  تاراشتنا  نامزاس  هغالبلا ، جهن  همجرت  رفعج : دیس  يدیهش ، - 

. مق نآرقلا ، راد  تاراشتنا  ءارهّزلا ، ۀمطاف  دنسم  نیسح : یمالسالا ، خیش  - 
. توریب پاچ  هغالبلا ، جهن  حلاص : یحبص  - 

. قودص هناخباتک  تاراشتنا  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  هیوباب ، نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  قودص ، - 
. یگدنز هناخپاچ  اضّرلا ، رابخا  نویع  قودص : - 

. مق نیسّردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  رشن  رتفد  رابخالا ، یناعم  قودص : - 
. نانبل توریب ، ۀغالبلا ، راد  عیارّشلا ، للع  قودص : - 

. هیمالسا هیملع  تاراشتنا  لاصخ ، قودص : - 
. نیسّردم هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  رشن  رتفد  ۀمعّنلا ، مامت  نیّدلا و  لامک  قودص : - 

. یچباتک تاراشتنا  یلاما ، قودص : - 
(. مالسلا هیلع   ) نیسح تمظع  زا  يوترپ  هللا : فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  - 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 986 

http://www.ghaemiyeh.com


. مق نیسردم ، هعماج  رشن  هتسامح ، نیسحلا و  بدا  دمحا : ینادمه ، يرباص  - 
.1374 نارهت ، ریرص ، رشن  نادئاق ، رغصا  همجرت  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  ياهدربن  رد  یماظن  تیریدم  دّمحم ، رتو  رهاض  - 

. نارهت هیمالسالا ، بتکلاراد  ماکحالا ، بیذهت  نسح : نب  دّمحم  رفعج  یبا  یسوط ، - 
. مق ۀیمالسالا -  فراعملا  ۀسّسؤم  ۀبیغلا ، باتک  یسوط : - 

. توریب رکفلا  راد  تاراشتنا  كولملا ، ممالا و  خیرات  ریرج : نب  دّمحم  يربط ، - 
. یناهارف تاراشتنا  قالخالا ، مراکم  لضاف : نب  نسح  رصنوبا  نیّدلا  یضر  یسربط ، - 

. مق یضترم ، رشن  جاجتحالا ، بلاطیبا : نب  دمحا  یسربط ، - 
. دهشم سوط ، رشن  رابخالا ، ررغ  یف  راونالا  تاکشم  یلع : لضفلاوبا  یسربط ، - 

. نارهت شخپاچ ، رشن  خیرات ، شرازگ  رد  تنایخ  یفطصم : دیس  ییابطابط ، - 
. توریب تاعوبطملل ، فراعّتلا  راد  ۀعیّشلا ، نایعا  نیما : نسحم  دیس  یلماع ، - 

. توریب یبرعلا ، ثاّرتلا  ءایحاراد  ۀعیّشلا ، لیاسو  ّرح : یلماع ، - 
(. مالسلا هیلع   ) اضر ماما  یناهج  هرگنک  داوجلا ، مامالا  دنسم  هللا : زیزع  يدراطع ، - 

(. مالسلا هیلع   ) اضر ماما  یناهج  هرگنک  يداهلا ، مالا  دنسم  هللا : زیزع  يدراطع ، - 
. يرکسعلا ماما  دنسم  هللا : زیزع  يدراطع ، - 

. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  يرّشبم ، هللادسا  رتکد  همجرت  ام ، نایاوشیپ  یلیلحت  یناگدنز  بیدا : لداع  - 
(. مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نایعیش ، ماما  نیمتشه  تداهش  تشذگرس و  یلع : يروفغ ، - 

. مق نیسّردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  رشن  رتفد  ءاضیبلا ، ۀّجحم  نسحمّالم : یناشاک ، ضیف  - 
. تیبلها گنهرف  رشن  هسّسؤم و  هداهّشلا ، جهن  يوضر : یضترم  دمحا و  هنازرف ، - 

. مق نیسّردم -  هعماج  رشن  مالسلا ،) هیلع   ) يرکسعلا نسحلا  مامالا  ةایح  فیرش : رقاب  یشرق ، - 
. قافآ رشن  ینودیرف ، نیسح  رتکد  همجرت  تداهش ، ات  تدالو  زا  ءارهّزلا  ۀمطاف  مظاک : دیس  ینیوزق ، - 

. یناهارف تاراشتنا  راحبلا ، ۀنیفس  ساّبع : خیش  یمق ، - 
. مق نیسّردم ، هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  دوعوم ، يدهم  رد  قاّفتا  ربکا : یلع  دیس  یشرق ، - 

. مق ترجه ، تاراشتنا  لامآلا ، یهتنم  ساّبع : خیش  یمق ، - 
. مق یضر ، فیرش  رشن  هّدوملا ، عیبانی  نامیلس : خیش  یفنح ، يزودنق  - 

. يدهلا راونا  تاروشنم  صالخلا ، موی  نامیلس : لماک  - 
(. مالسلا مهیلع   ) تیب لها  گنهرف  رشن  رتفد  یفاک ، لوصا  دّمحم : ینیلک ، - 

. هیمالسا هیملع  تاراشتنا  یفاک ، هضور  دّمحم : ینیلک ، - 
. قافآ رشن  روپ ، يدهم  ربکایلع  همجرت  ییاهر ،) راگزور   ) صالخلا موی  دّمحم : ینیلک ، - 

. توریب پاچ  ناریا و  ۀیمالسإلا  بتکلاراد  راهطألا ، ۀّمئالا  رابخالا  رردل  ۀعماجلا  راونالاراحب  رقاب : دّمحم  همّالع  یسلجم ، - 
. توریب نانبل -  ءاوضالاراد ، هّمهملا ، لوصف  دمحا : نب  دّمحم  نب  یلع  غاّبص  نبا  یکلام ، - 

. هیمالسا هیملع  تاراشتنا  داشرإلا ، دّمحم : دیفم ، - 
. مق یتریصب ، پاچ  یلاما ، دّمحم : دیفم ، - 

. دیفم تاراشتنا  يدهملا ، ةرکذت  نیّدلاءالع : دیس  سّردم ، - 
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. فجن پاچ  مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا لتقم  قاّزّرلادبع : دیس  مّرقم ، - 
. هرهاق مّلعملا ، راد  قدّصلا ، لئالد  نسح : دّمحم  رّفظم ، - 

. لماکلا دّربم : - 
. داشرا هینیسح  پاچ  ج 1 ، ناربمایپ ، متاخ  دّمحم  باتک  رد  دّمحم ، قالخا  زا  ياهشوگ  لضفلاوبا : دیس  هللا ) تیآ  ، ) یناجنز دهتجم  - 

. توریب ۀیملعلا ، بتکلاراد  ملسملا ، حیحص  جاّجح : نب  ملسم  يروباشین ، - 
. ۀیمالسالا بتکلاراد  مالکلا ، رهاوج  نسح : دّمحم  یفجن ، - 

. مق نیسّردم ، هعماج  پاچ  البرک ، ات  ۀنیدم  زا  یلع  نب  نیسح  نانخس  قداص : دّمحم  یفجن ، - 
. هیمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  تبیغ ، میهاربا : نب  دّمحم  ینامعن ، - 

. هوسا تاراشتنا  ارهز ، همطاف  یناگدنز  مساق : دّمحم  روپ ، ریصن 

( يرهطم دیهش   ) مالک ملع  یمالسا ؛ مولع  اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

يرهطم هتشون  دلج /  راهچ  رد  یمالسا : مولع  اب  ییانشآ  روآدیدپ : مان  ناونع و 
.13 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  مق : رشن : تاصخشم 

دلجم کی  رد  4ج  يرهاظ : تاصخشم 
2 یمالسا ؛ تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تسورف :

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون : تسرهف  تیعضو 
( یلمع تمکح  هقف و  هقف ، لوصا  نافرع ، مالک ، هفسلف ، قطنم ،  ) یمالسا مولع  اب  ییانشآ  لماک  هرود  دلج : يور  ناونع  تشاددای :

 - 251 ص .  ) هقف هقف ، لوصا  . 3 ج . (. - - 183  - 139 ص .  ) نافرع مالک ، . 2 ج . (. - - 136  - 9 ص .  ) هفسلف قطنم ، . 1 ج . تاجردنم :
(384  - 347  ) یلمع تمکح  . 4 ج . (. - - 343

2074697 یلم : یسانشباتک  هرامش 

مالک ملع  سرد 1 

مالک ملع 

دوب دقتعم  نادب  دیاب  مالسا  رظن  زا  هچنآ  ینعی  یمالسا ، دئاقع  هرابرد  هک  تسا  یملع  مالک  ملع  تسا . مالک  ملع  یمالـسا ، مولع  زا  یکی 
. دنکیم عافد  اهنآ  زا  دنکیم و  لالدتسا  اهنآ  هرابرد  دهدیم و  حیضوت  ار  اهنآ  هک  وحن  نیا  هب  دنکیم ، ثحب  تشاد  نامیا  و 

: تسا شخب  هس  یمالسا  تامیلعت  عومجم  دنیوگیم : یمالسا  ءاملع 
تافـص دیحوت ، هلاسم  دننام  دروآ ، نامیا  دوب و  دـقتعم  اهنادـب  تخانـش و  ار  اهنآ  دـیاب  هک  یفراعم  لئاسم و  ینعی  دـیاقع ، شخب  فلا - 

مزال تسا و  نید  لوصا  زا  ییاهزیچ  هچ  هکنیا  رد  یمالـسا  قرف  هتبلا  رگید و  لئاسم  یخرب  و  هصاـخ ، هماـع و  توبن  یلاـعت ، يراـب  تاذ 
. دنراد رظن  فالتخا  يدودح  ات  تشاد  داقتعا  نامیا و  اهنآ  هب  تسا 

زا تسا . يونعم  ياهتلـصخ  یحور و  تافـص  رظن  زا  ناسنا  ندوب » هنوگچ   » هراـبرد هک  ییاهروتـسد  لـئاسم و  ینعی  قـالخا ، شخب  ب - 
. هریغ تناما و  تقادص ، افو ، تماقتسا ، تمکح ، تفع ، تعاجش ، اوقت ، تلادع ، لیبق :
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رما داهج ، جح ، هزور ، زامن ، لیبق  زا  دوش ؛ ماجنا  دـیاب  هنوگچ  ییاهراک و  هچ  هک  لمع  راک و  هب  طوبرم  لئاسم  ینعی  ماکحا ، شخب  ج - 
. هریغ ثرا و  میسقت  حاکن ، هراجا ، عیب ، رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب 

هک یملع  و  دوشیم ، هدـیمان  قالخا  ملع  تسا  مود  شخب  راد  هدـهع  هک  یملع  و  تسا ، مـالک  ملع  تسا  لوا  شخب  يدـصتم  هک  یملع 
. تسا هتفرگ  مان  هقف  ملع  دراد  همذ  رب  ار  موس  شخب 

هک یمالـسا  مولع  هن  تسا ، مالـسا  نتم  وزج  هک  ییاـهزیچ  ینعی  تسا  یمالـسا » تاـمیلعت   » تسا هدـش  عـقاو  مسقم  هچنآ  میـسقت  نیا  رد 
. هفسلف انایحا  قطنم و  تایبدا ، دننام : ددرگیم  لماش  یمالسا  تامیلعت  هرابرد  قیقحت  رب  تسا  ياهمدقم  هک  مه  ار  يروما 

هشیدنا لقع و  هب  تسا  طوبرم  هک  ییاهزیچ  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ناسنا »  » اب یمالسا  تامیلعت  طابترا  تهج  میـسقت  نیا  رد  ایناث 
طوبرم هک  ییاهزیچ  تسا و  هدش  هدناوخ  قالخا »  » ناسنا يوخ  قلخ و  هب  تسا  طوبرم  هک  ییاهزیچ  تسا و  هدش  هدناوخ  دیاقع »  » ناسنا

. تسا هتفرگ  مان  هقف »  » ناسنا راک  لمع و  هب  تسا 
زا تسا ، ملع  کی  دـننکیم  ثحب  اهقف  هک  رظن  ههجو  نآ  زا  دـنچ  ره  هقف  ملع  تفگ ، میهاوخ  هقف  ملع  تاـیلک  ياهـسرد  رد  هکناـنچمه 

. تسا هددعتم  مولع  رب  لمتشم  رگید  ههجو 
. دناهتفگیم مه  تافص » دیحوت و   » ملع ای  نید » لوصا   » ملع نآ ، هب  هتشذگ  رد  تسا . یمالسا  دئاقع  ملع  مالک ، ملع  لاح  ره  هب 

مالک ملع  زاغآ 

هک تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  درک . رظن  راهظا  اقیقد  ناوتیمن  دمآ  دیدپ  نیملـسم  نایم  رد  تقو  هچ  زا  هکنیا  مالک و  ملع  زاغآ  هرابرد 
تسا و هدوب  حرطم  نیملـسم  نایم  رد  لدـع  ثحب  رایتخا و  ربج و  ثحب  لیبق  زا  یمـالک  لـئاسم  زا  ياهراـپ  يرجه  لوا  نرق  مود  همین  رد 

. تسا يرجه  رد 110  یفوتم  يرصب  نسح  سرد  هزوح  ثحابم  نیا  یمسر  هزوح  نیتسخن  دیاش 
عاـفد ناـسنا  يدازآ  راـیتخا و  زا  تخــس  هـک  دـنوشیم  هدرب  ماـن  لوا  نرق  مود  هـمین  ياهتیــصخش  زا  تیــصخش  ود  نیملــسم  ناـیم  رد 

مان هب  يدازآ  رایتخا و  هب  نادقتعم  دناهدوب . ربج  هدیقع  رادفرط  هک  دناهدوب  يدارفا  لباقم ، رد  یقشمد . نالیغ  ینهج و  دبعم  دناهدرکیم :
. دندش فورعم  يربج »  » مان هب  نآ  نارکنم  و  يردق » »

ناسنا و هب  طوبرم  لئاسم  یخرب  تایعامتجا و  تایعیبط و  تایهلا ، رد  رگید  لئاسم  هلـسلس  کی  هب  هتـسد  ود  نیا  فالتخا  دراوم  اجیردـت 
دـندش و هدـناوخ  هلزتعم »  » مان هب  اههرود  نیا  رد  نویردـق  دوب . فالتخا  دروم  لـئاسم  زا  یکی  راـیتخا  ربج و  هلاـسم  دـش و  هدیـشک  داـعم 

«. هرعاشا  » مان هب  نویربج 
. دننادب نآ  لاثما  ای  اجنیا و  زا  ار  مالسا  ناهج  رد  یلالدتسا  ياهثحب  زاغآ  هک  دنراد  رارصا  اهنآ  عابتا  نیقرشتسم و 

و ص )  ) مرکا لوسر  نانخس  رد  تسا و  هدش  زاغآ  میرک  نآرق  دوخ  زا  یمالـسا  لوصا  هرابرد  یلالدتـسا  ثحب  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما 
هک یبولـسا  کبـس و  اـب  ثحاـبم  نیا  بولـسا  کبـس و  هکنیا  وـگ  تسا ، هدـش  ریـسفت  بیقعت و  ع )  ) نینمؤـملاریما بطخ  رد  اـصوصخم 

. تسا توافتم  دنتشاد  یمالسا  نیملکتم 

دیلقت ای  قیقحت 

هچنآ رد  نآرق  دنـسرب . نامیا  هب  هشیدنا  زا  مدرم  هک  دـهاوخیم  هراومه  نآرق  تسا . هتـشاذگ  رکفت  لقعت و  هیاپ  رب  ار  نامیا  میرک ، نآرق 
هکنیا الثم  درک . قیقحت  اقطنم  دیاب  نید  لوصا  رد  اذه  یلع  دـنادیمن . یفاک  ار  دـبعت »  » تخانـش ار  نآ  دوب و  دـقتعم  نمؤم و  نآ  هب  دـیاب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هکنیا  نینچمه  و  درب ، یپ  نآ  هب  دـیاب  اقطنم  هک  تسا  ياهلاـسم  تسا  یکی  دراد و  دوجو  دـناودخ 
. دوش يراذگ  هیاپ  لوا  نرق  نامه  زا  نید  لوصا  ملع  هک  دش  ثعاب  تهج  نیا  تسا . ادخ  ربمایپ 
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نایدوهی و لیبق  زا  رگید  تاناید  بابرا  اب  نیملسم  یتسیزمه  و  اه ، هشیدنا  راکفا و  هلسلس  کی  اب  مالـسا  هب  فلتخم  للم  ماوقا و  نتـسویپ 
مان هب  یهورگ  شیادـیپ  اصوصخ  و  دادیم ، خر  اههقرف  نآ  نیملـسم و  نایم  هک  یبهذـم  تـالداجم  و  نیئباـص ، نایـسوجم و  نایحیـسم و 

دروخرب تسایس  اب  هک  يدودح  رد   ) یـسابع يافلخ  هک  يايدازآ  هب  هجوت  اب  دندوب  نید  دض  یلک  روط  هب  هک  مالـسا  ناهج  رد  هقدانز » »
زا شیب  هک  دش  بجوم  تخیگنایم ، رب  یتاهبـش  كوکـش و  دوخ  هبون  هب  هک  یمالـسا  ملاع  رد  هفـسلف  شیادیپ  و  دـندوب ، هداد  تشادـن )
رد ياهتسجرب  ناملکتم  روهظ  بجوم  دوش و  ساسحا  نیملـسم  نایم  رد  اهنآ  زا  عافد  یمالـسا و  ینامیا  ینابم  رد  قیقحت  ترورـض  شیپ 

. دیدرگ مراهچ  موس و  مود و  ياهنرق 

هلاسم نیلوا 

رایـسب نیا  و  دوب ، رایتخا » ربج و   » هلاسم دـش  عقاو  ملـسن  مل و ال  لاق و  لـیق و  ثحب و  دروم  نیملـسم  ناـیم  رد  هک  ياهلاـسم  نیلوا  ارهاـظ 
تفای ياهعماج  دـیاش  تسا . يرکفلا  غلاب  ناسنا  ره  هقالع  دروم  تسا  طوبرم  اهناسنا  تشونرـس  اب  نوچ  هلاسم  نیا  ـالوا  اریز  دوب ، یعیبط 
يدایز تایآ  دیجم  نآرق  ایناث  دشاب . هدـشن  حرط  هک  هعماج  نآ  رد  هلاسم  نیا  دنـشاب و  هدیـسر  يرکف  غولب  هلحرم  هب  شمدرم  هک  ددرگن 

(1 . ) ددرگیم یساسا  هلاسم  نیا  رد  اههشیدنا  كرحم  هک  دراد  نیا  رد 
هکنیا يارب  الومعم  نیقرـشتسم ، میوشب . یمالـسا  ناهج  رد  هلاسم  نیا  حرط  يارب  يرگید  اشنم  يوجتـسج  رد  ام  هک  درادـن  یلیلد  اذـهیلع 

دمآ دـیدپ  نیملـسم  ناـیم  رد  هک  یمولع  همه  يارب  تسه  وـحن  ره  هب  دـنراد  شـشوک  دـننک ، یفن  ار  یمالـسا  فراـعم  موـلع و  تلاـصا 
مالک ملع  یلصا  هشیر  تسه  وحن  ره  هب  دنراد  ششوک  ور  نیا  زا  دنبایب . تیحیسم  يایند  زا  اصوصخ  مالـسا ، يایند  زا  جراخ  زا  ياهشیر 

. دناهدرک یمالسا  نافرع  و  عیدب ) نایب و  یناعم ، دیاش  و   ) ضورع وحن ، ملع  دروم  رد  ار  راک  نیا  ریظن  هکنانچمه  دننادب  جراخ  زا  ار 
نآ زا  تسا و  رایتخا » ربج و   » تسا طوبرم  ناـسنا  هب  هک  تهج  نآ  زا  ینعی  تسه ، مه  ردـق  اـضق و  ثحب  انمـض  هک  راـیتخا  ربج و  ثحب 

کی زا  ملظ  ربج و  نایم  راکـشآ  ياهطبار  اریز  دروآ ، ناـیم  هب  ار  لدـع  ثحب  دوخ  تسا ، ردـق » اـضق و   » تسا طوبرم  ادـخ  هب  هک  تهج 
. دوشیم هدید  رگید  فرط  زا  لدع  رایتخا و  فرط و 

و دیشک ، نایم  هب  ار  هیلقع  تالقتـسم  لقع و  ثحب  دوخ  هبون  هب  ثحب  نیا  و  دروآ ، نایم  هب  ار  لاعفا  یتاذ  حبق  نسح و  ثحب  لدع ، ثحب 
سپس یلاعفا و  دیحوت  هب  ثحب  مک  مک  و  ( 2  ) دش بجوم  ار  يراب  تاذ  نتشاد  هنامیکح  ضرغ  تیاغ و  ینعی  تمکح »  » ثحب همه  اهنیا 

. داد میهاوخ  حیضوت  هراب  نیا  رد  اهدعب  هک  دش  هدیشک  یتافص  دیحوت  هب 
رد ثحب  لیبق  زا  دـش  هدیـشک  یفـسلف  لئاسم  زا  يرایـسب  هب  درک ، ادـیپ  هنماد  هعـسوت و  یلیخ  اهدـعب  یمالک  ياـهثحب  ناـیم  ییارآ  فص 

يارب ياهمدـقم  ناونع  هب  ار  لئاسم  نیا  حرط  نیملکم  اریز  هریغ . و  ءالخ »  » هلاـسم يزجتی و  ـال  ءازجا  زا  مسج  بکرت  ضارعا و  رهاوج و 
. دندرمشیم مزال  داعم -  ادبم و  هب  طوبرم  لئاسم  اصوصخ  نید -  لوصا  هب  طوبرم  لئاسم 

. دنراد يدایز  كرتشم  لئاسم  مالک و  هفسلف  تفرگ  رارق  مه  مالک  ملع  ورملق  رد  دوب  هفسلف  ورملق  رد  هک  لئاسم  زا  يرایسب  ور  نیا  زا 
یمالسا یمالک  لئاسم  رثکا  دنیبیم  دنک  هعلاطم  هدش  فیلات  دعب  هب  متفه  نرق  زا  هک  ياهیمالک  بتک  اصوصخ  ار  مالک  بتک  یـسک  رگا 

. دناهدرک حرط  دوخ  بتک  رد  یمالسا -  هفسالف  اصوصخ  هفسالف -  هک  تسا  اهنامه 
يدیدج لئاسم  هفسلف  يارب  مالک  هک  تسا  نیا  تاریثات  نآ  زا  یکی  دناهدرک . ریثات  دایز  رگیدکی  رد  یمالـسا  یمالک  یمالـسا و  هفـسلف 

ورملق رد  یفسلف  لئاسم  زا  يرایسب  حرط  ترورض  هک  ینعم  نیا  هب  دبای  تعـسو  مالک  هرئاد  دش  بجوم  زین  هفـسلف  تخاس و  حرطم  اربج 
. میروایب میدرک  هراشا  اهنآ  هب  هک  مسق  ود  ره  زا  ییاه  هنومن  میبایب و  قیفوت  ادعب  ام  ادخ  يرای  هب  دیاش  دش . هتخانش  مزال  مالک 

یلقن مالک  یلقع و  مالک 
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رب لمتشم  دربیم  راک  هب  دوخ  تالالدتسا  رد  هک  ییدابم  تامدقم و  رظن  زا  تسا ، یسایق  یلالدتـسا و  ملع  کی  هکنیا  نیع  رد  مالک  ملع 
. یلقن یلقع و  تسا : شخب  ود 

داشرا و ناونع  هب  دوش  دانتـسا  لقن  هب  اضرف  رگا  تسا و  هدـش  هتفرگ  لـقع  زا  افرـص  نآ  تامدـقم  هک  تسا  یلئاـسم  مـالک ، یلقع  شخب 
 - تنـس بتک و  لقن -  هب  دانتـسا  لئاسم  هنوگنیا  رد  داعم . لئاسم  زا  یخرب  توبن و  دیحوت  هب  طوبرم  لئاسم  لثم  تسا ، لقع  مکح  دییات 

. دوش دادمتسا  دیاب  لقع  زا  افرص  تسین ، یفاک 
توبن رب  عرف  لئاسم  نیا  هکنیا  هب  رظن  یلو  دوب ، نمؤم  اهنآ  هب  دـیاب  تسا و  نید  لوصا  زا  دـنچ  ره  هک  تسا  یلئاـسم  مـالک ، یلقن  شخب 
طوبرم لئاسم  لثم  دوش ، تابثا  بلطم  ربمایپ  یعطق  نخـس  ای  یهلا  یحو  قیرط  زا  هک  تسا  یفاک  نآ ، نیع  هن  توبن و  رب  مدـقم  هن  تسا ،

. داعم هب  طوبرم  لئاسم  رثکا  و  دنادیم ) مالسا  نید  لوصا  زا  ار  تماما  هک  هعیش  هدیقع  هب  هتبلا   ) تماما هب 

اهتشون یپ 

. يرهطم یضترم  فیلات  تشونرس » ناسنا و   » باتک هب  دوش  عوجر   - 1
. يرهطم یضترم  فیلات  یهلا » لدع   » باتک همدقم  هب  دوش  عوجر   - 2

مالک ملع  عوضوم  فیرعت و  سرد 2 

مالک ملع  عوضوم  فیرعت و 

زیچ هچ  هک  وحن  نیا  هب  دـنکیم ، ثحب  مالـسا  نید  لوصا  هرابرد  هک  تسا  یملع  میئوگب  هک  تسا  یفاک  یمالـسا  مالک  ملع  فیرعت  رد 
؟ تسیچ دوشیم  دراو  نآ  دروم  رد  هک  یتاهبش  كوکش و  باوج  و  دوشیم ، تابثا  لیلد  هچ  اب  هنوگچ و  تسا و  نید  لوصا  زا 

هب رگید  ملع  لئاسم  زا  زا  یملع  ره  لئاسم  زیامت  دراد و  صاـخ  یعوضوم  یلمع  ره  هکنیا  هب  عجار  تسه  یثخب  هفـسلف  قطنم و  بتک  رد 
. تسا مولع  نآ  تاعوضوم  زیامت  بسح 

هک میـشاب  هتـشاد  یملع  هک  درادـن  یعناـم  یلو  تسا  نینچ  دـنراد  یعقاو  تدـحو  اـهنآ  لـئاسم  هک  یمولع  تسا  یتسرد  بلطم  نیا  هتبلا 
رابتعا تدحو و  نیا  اشنم  كرتشم  فده  ضرغ و  کی  دشاب و  هتـشاد  هنیابتم  هددعتم و  تاعوضوم  دـشاب و  يرابتعا  نآ  لئاسم  تدـحو 

. دشاب هدش 
یترورض ور  نیا  زا  تسا . يرابتعا  تدحو  هکلب  تسین  یعون  یتاذ و  تدحو  یمالک ، لئاسم  تدحو  ینعی  تسا ، مود  عون  زا  مالک  ملع 

. میشاب مالک  ملع  يارب  يدحاو  عوضوم  يوجتسج  رد  هک  درادن 
اهنآ نایم  لـئاسم  یخرب  ینعی  دنـشاب ، لخادـتم  لـئاسم  رظن  زا  هک  درادـن  ناـکما  تسا ، یتاذ  تدـحو  اـهنآ  لـئاسم  تدـحو  هک  یمولع 

تدحو هک  رگید  یملع  اب  تسا  يرابتعا  شلئاسم  تدحو  هک  ملع  کی  ایو  تسا  يرابتعا  اهنآ  تدـحو  هک  یمولع  یلو  دـشاب ، كرتشم 
یـسانشناور و لئاسم  ای  مالک و  یفـسلف و  لئاسم  لخادت  تلع  دنـشاب . لخادتم  لئاسم  رظن  زا  هک  درادن  یعنام  چیه  تسا ، یتاذ  شلئاسم 

. تسا رما  نیمه  مالک  یعامتجا و  لئاسم  ای  مالک و 
یفـسلف مولع  يارب  هک  یفیرعت  عوـضوم و  ریظن  دـنبایب  فـیرعت  عوـضوم و  مـالک  ملع  يارب  دـناهدمآرب  ددـصرد  یمالـسا  اـملع  زا  یخرب 

هک یموـلع  هب  تسا  طوـبرم  نتـشاد  صخـشم  عوـضوم  اریز  تسا . هابتـشا  نیا  دـناهدرک و  زاربا  هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  تاـیرظن  و  تسه ،
رد دنـشاب . هتـشاد  يدحاو  عوضوم  دنناوتیمن  دنراد  يرابتعا  تدـحو  اهنآ  لئاسم  هک  یمولع  اما  دـنراد ، یتاذ  تدـحو  مولع  نآ  لئاسم 

. درک ثحب  ناوتیمن  نیا  زا  شیب  اجنیا 
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يراذگمان

نیا هب  دـناهتفگ  یخرب  دـش ؟ هداد  نآ  هب  مان  نیا  ینامز  هچ  رد  دـش و  هدـیمان  مالک »  » ماـن هب  ملع  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  رگید  ثحب  کـی 
هک دش  هدیمان  مالک  تهج  نآ  زا  دنیوگیم  یخرب  دهد . ینوزف  لالدتـسا  نخـس و  رد  ار  دوخ  هدنراد  تردق  هک  دش  هدـیمان  مالک  ببس 

. دندرکیم زاغآ  اذک » یف  مالکلا   » و اذک » یف  مالکلا   » ریبعت اب  ار  دوخ  نخس  دوخ  بتک  رد  هک  دوب  نیا  نف  نیا  ءاملع  تداع  شور و 
درک توکس  دیاب  اهنآ  هرابرد  ثیدح  لها  هدیقع  هب  هک  دوب  یثحابم  فارطا  رد  نخس  هک  دش  هدیمان  مالک  تهج  نآ  زا  دناهتفگ  یـضعب 
فص دیدرگ و  حرط  نیملسم  ایم  هللا  مالک  ندوبن  قولخم  ای  ندوب و  قولخم  ثحب  هک  هدمآ  نایم  هب  هاگنآ  مان  نیا  هک  دناهتفگ  یـضعب  و 

تنحم هرود  رد  نوچ  ینعی  دـناهدیمان . تنحم »  » هرود ار  هرود  نآ  تبـسانم  نیمه  هبو  دـندش  هتـشک  يدایز  مدرم  دـش و  يدـیدش  ییارآ 
یهوجو اهنیا  هدش . هدیمان  مالک » ملع   » مان هب  نید  لوصا  ملع  دزیم ، رود  هللا  مالک  مدق  ثودح و  فارطا  رد  ینید  لوصا  تاثحابم  رثکا 

. تسا هدش  هتفگ  مالک » ملع   » هیمست هجو  رد  هک  تسا 

یمالک قرف  بهاذم و 

نیا زا  دندرک و  ادیپ  یفلتخم  ياهـشور  بهاذم و  یلمع  لئاسم  تسا و  نید  عورف  هب  طوبرم  هچنآ  یهقف و  رظن  زا  هک  روطنامه  نیملـسم 
زا دراد  ار  دوخ  هب  صوصخم  یهقف  ياهقرف  ره  یلبنح و  یکلام  یعفاش  یفنح  يدـیز  يرفعج  دـندش  میـسقت  فلتخم  ياـههقرف  هب  تهج 

يداقتعا لوصا  ینابم و  ياهقرف  ره  دـندش و  هقرف  هقرف  زین  ناناملـسم  داقتعا  نامیا و  هب  تسا  طوبرم  هک  ییاهزیچ  يداقتعا و  لـئاسم  رظن 
. هئجرم هرعاشا ، هلزتعم ، هعیش ، زا  تسترابع  یمالک  بهاذم  مها  دراد  دوخ  هب  صوصخم 

هقرف هقرف  هزادـنا  نیا  یهقف  لئاسم  یمالک و  لئاسم  رد  نیملـسم  ارچ  هک  دوش  فسات  تاراهظا  دـیآ و  شیپ  یـشسرپ  تسا  نکمم  اـجنیا 
تدحو یمالسا  شنیب  رد  نیملسم  هک  ددرگیم  ببس  یمالک  لئاسم  رد  فالتخا  دنداد  تسد  زا  ار  دوخ  یهقف  یمالک و  تدحو  دندش 

. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  یتخاونکی  زین  نیملسم  لمع  هک  دوشیم  بجوم  یهقف  لئاسم  رد  فالتخا  دنشاب و  هتشادن 
یمالک لئاسم  رد  نیملـسم  تافالتخا  هک  تسا  نیا  لوا  هتکن  دوش  هراشا  هتکن  ود  هب  تسا  مزال  اما  تسا  اجب  فسات  نیا  مه  لاؤس و  نیا 

یلمع يداقتعا و  تاکرتشم  دـنک  لزلزتم  یلک  هب  ار  اهنآ  یلمع  شور  يداـقتعا و  شنیب  تدـحو  هیاـپ  هک  تسا  هزادـنا  نآ  هب  هن  یهقف  و 
. دیامن دراو  یساسا  هبرض  دناوتیم  رتمک  اهنآ  تاقرتفم  هک  تسا  دایز  هزادنا  نآ  اهنآ 

انبم هک  اجنآ  ات  و  تسا ، هنم  دبال  يرکف  لوصا  رد  اهقافتا  اهتدحو و  همه  اب  اههعماج  رد  يرظن  يرکف و  فالتخا  هک  تسا  نیا  مود  هتکن 
تـسا تفرـشیپ  شواک و  ثحب و  سـسجت و  كرحت و  بجوم  ینعی  تسه  مه  دیفم  اهـضرغ  هن  دـشاب  اهطابنتـسا  زرط  تافالتخا  هشیر  و 
فرـص هکنیا  ياجب  دارفا  یعاسم  ددرگیم و  ماوت  یتاساسحا  قطنم  یب  ياهـشیارگ  اهیرادبناج و  تابـصعت و  اب  تافالتخا  هک  اجنآ  يرآ 

. تسا یتخبدب  بجوم  دوشیم  بیقر  هب  ارتفا  تمهت و  ریقحت و  فرص  دوشب  دوخ  شور  حالصا  رد 
زا هچنآ  هب  دنیامن و  داهتجا  رکفت و  لئاسم  رد  القتـسم  دنفظوم  نادهتجم  دنیامن  دیلقت  هدنز  دهتجم  زا  هک  دنفلکم  مدرم  هعیـش  بهذم  رد 

فالتخا نیا  اما  ددرگیم  ییاهرظن  فالتخا  هب  رجنم  دوخ  هب  دوخ  رکفت  رد  لالقتـسا  داهتجا و  دننکن  هدنـسب  هدیـسر  ناگرزب  فالـسا و 
. تسا هداد  تکرح  تایح و  هعیش  هقف  هب  اهرظن 

هک دشاب  یلئاسم  دروم  رد  ای  دـشاب و  ینارـضرغ  تین و  ءوس  زا  یـشان  هک  تسا  موکحم  یفالتخا  تسین . موکحم  فالتخا ، قلطم  زا  سپ 
. یلصا ریغ  یعرف و  لئاسم  هن  يربهر ، تماما و  هلاسم  دنکیم  ادج  رگیدکی  زا  ار  نیملسم  یلصا  هار 

یعیبط همزال  یتافالتخا  هچ  هدش و  یشان  اهبـصعت  اهینارـضرغ و  اهتین و  ءوس  زا  یتافالتخا  هچ  هکنیا  نیلمـسم و  يرکف  خیرات  یـسررب  اما 
ریغ لئاسم  ءزج  ار  یهقف  لئاسم  همه  یلـصا و  لئاسم  ءزج  دـیاب  ار  یمالک  لئاسم  همه  اـیآ  هکنیا  مه  و  تسا ، هدوب  نیملـسم  یلقع  رکفت 

ییاهثحب دشاب ، هتشاد  تلاصا  یهقف  ياهلاسم  دشاب و  هتشادن  تلاصا  رظن  نیا  زا  یمالک  ياهلاسم  تسا  نکمم  ای  و  دروآ ، رامش  هب  یلصا 
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ییاهثحب دشاب ، هتشاد  تلاصا  یهقف  ياهلاسم  دشاب و  هتشادن  تلاصا  رظن  نیا  زا  یمالک  ياهلاسم  تسا  نکمم  ای  و  دروآ ، رامش  هب  یلصا 
. تسا جراخ  سرد  نیا  هدهع  زا  هک  تسا 

ءاملع زا  یهورگ  هکنیا  نآ  میئامن و  هراشا  یمالـسا  ناهج  رد  نایرج  کی  هب  تسا  مزال  میزادرپب  یمـالک  بهاذـم  لـقن  هب  هکنآ  زا  لـبق 
مان هب  اهنیا  دنتـسناد . مارح  و  تعدـب »  » ار نآ  دـندش و  فلاخم  یمالـسا ، یلوصا  لئاسم  رد  یلقع  تثحب  ینعی  مالک  اب  لـصا  زا  یمالـسا 

اب یلک  روط  هب  هلبانح  دراد . رارق  ثیدح » لها   » سار رد  تسا  ننـست  لها  یهقف  همئا  زا  یکی  هک  لبنح  نب  دمحا  دنفورعم . ثیدح » لها  »
زا هک  یلبنح  هیمیت  نبا  دنفلاخم . هفسلف  قطنم و  اب  یلوا  قیرط  هب  دنفلاخم و  یعیش -  هب  دسر  هچ  يرعـشا ، ای  یلزتعم  مالک  زا  معا  مالک - 

یباتک تسا  ثیدـحلا  لها  هک  زین  یطویـس  نیدـلا  لالج  هداد . قطنم  مالک و  تمرح  هب  اوتف  تسا  تعامج  ياـیند  هتـسجرب  ياهتیـصخش 
رد ار  یـشواک  ثحب و  هنوگ  ره  زین  تعاـمج  همئا  زا  یکی  سنا  نب  کـلام  مـالکلا .» قطنملا و  نع  مـالکلا  قطنملا و  نوص   » ماـن هب  دراد 

هدرک و نایب  هنیمز  نیا  رد  ار  هعیـش  فقوم  مسیلائر  شور  هفـسلف و  لوصا  مجنپ  دـلج  همدـقم  رد  ام  درمـشیم . زاجم  ریغ  يداقتعا  لئاسم 
. میا هداد  حیضوت 

ینعی هینطاب  بهاذم  جراوخ و  بهاذم  یخرب ، هئجرم . هلزتعم ، هعیش  زا  تسا  ترابع  دش -  هراشا  البق  هک  روطنامه  یمالک -  بهاذم  مها 
ءزج ار  بهذــم  ود  نـیا  زا  کـیچیه  اـم  رظن  زا  یلو  ( 1 . ) دـناهدروآ باسح  هب  یمالـسا  یمالک  بهاذـم  ءزج  زین  ار  یلیعامـسا  بهذـم 

نیلوا دیاش  دنتـشاد و  زاربا  نید  لوصا  رد  یـصاخ  دیاقع  دنچ  ره  هک  تهج  نادـب  جراوخ  اما  دروآ . ناوتیمن  یمالـسا  یمالک  بهاذـم 
نآ رکنم  دـندروآ و  قساف  رفک و  تماما و  دروم  رد  دـیاقع  ياهراپ  هک  دـندوب  اهنآ  ینعی  دـش ، حرطم  اـهنآ  فرط  زا  ینید  لوصا  لـئاسم 

يرکف و ماـظن  کـی  اـهنآ  رگید  تراـبع  هب  و  دـندرواین -  دوجو  هب  یلالدتـسا  يرکف و  بتکم  کـی  ـالوا  یلو  دنتـسناد ، رفاـک  ار  دـیاقع 
تافارحنا نایعیـش  ام  رظن  زا  ایناث  و  دندیرفاین -  مالـسا  ناهج  رد  يرکف  ماظن  کی  اهنآ  رگید  ترابع  هب  و  دندرواین -  دوجو  هب  یلالدتـسا 

نیا دـنکیم  ناسآ  ار  راک  هک  يزیچ  دروآ . باسح  هب  نیملـسم  هرمز  رد  ار  اـهنآ  ناوتب  تسا  لکـشم  هک  تسا  يدـح  رد  جراوخ  يرکف 
قرف نیرتلدتعم  هیـضابا  دنراد . یناوریپ  شیب  مک و  دـنوشیم  هدـیمان  هیـضابا »  » هک اهنآ  هقرف  کی  اهنت  دـندش و  ضرقنم  جراوخ  هک  تسا 

. دناهدشن ضرقنم  نونکات  لیلد  نیمه  هب  دندوب و  جراوخ 
. دناهدرک بلق »  » ار مالسا  تفگ  ناوتیم  هک  دناهدرک  فرصت  لخد و  يرگینطاب  ساسا  رب  یمالسا  ياههشیدنا  رد  ردق  نآ  زین  هینطاب 

. دنروآ رامش  هب  یمالسا  قرف  ءزج  ار  اهنآ  دنتسین  رضاح  ناهج  نیملسم  لیلد  نیمه  هب 
، یفنح يدـیز ، هیماما ، هعیـش  بهاذـم : دـش و  سیـسات  هرهاق  رد  ۀیمالـسالا » بهاذـملا  نیب  بیرقتلا  راد   » هک شیپ  لاـس  یـس  دودـح  رد 

نیملـسم ریاس  فرط  زا  یلو  دنتـسرفب  هدنیامن  هک  دندرک  شـشوک  یلیخ  نایلیعامـسا  دنتـشاد ، هدنیامن  مادک  ره  یلبنح ، یکلام ، یعفاش ،
. دشن عقاو  لوبق  دروم 

اتبسن یفسلف  یمالک و  بتکم  کی  زا  دنتشادن ، يرکف  ماظن  بتکم و  دوخ  زا  هک  جراوخ  فالخرب  ناشدایز ، تافارحنا  مغر  یلع  هینطاب ،
راگدای هب  اهنآ  زا  زین  یهجوت  لـباق  بتک  تسا و  هدرک  روهظ  اـهنآ  ناـیم  رد  یتیمها  اـب  يرکف  ياهتیـصخش  دـنرادروخرب ، یهجوت  لـباق 

. دنهدیم ناشن  هینطاب  راثآ  راکفا و  هب  یناوارف  تیانع  نیقرشتسم  اریخا  تسا . هدنام 
عماج  » باتک تسا . يرجه  لاس 841  رد  یفوتم  فورعم  نابز  یسراف  رعاش  يولع » ورسخ  رصان   » هیلیعامسا هتسجرب  ياهتیصخش  هلمج  زا 
باتک بحاص  رد 332  یفوتم  يزار » متاـحوبا   » هلمج زا  تسا و  روهـشم  فورعم و  وا  ناوخا » ناوـخ   » و نید » هجو   » باـتک و  نیمکحلا »

. تسا مراهچ  نرق  مود  همین  دودـح  رد  يافوتم  و  بوجحملا » فشک   » باتک بحاص  یناتـسجس » بوقعیوبا   » رگید تسا و  ةوبنلا » مالعا  »
. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  اریخا  باتک  نیا  یسراف  همجرت 

رد يدایز  بتک  نیدلا » دیمح  . » تسا یناتسجس » بوقعیوبا   » رگاش ینامرک » نیدلا  دمح   » هیلیعامسا فورعم  ياهتیـصخش  زا  رگید  یکی 
ناوـنع هب  هک  تسا  ناـمعن » یـضاق   » هب فورعم  تباـث » نـب  ناـمعن  هفینحوـبا   » رگید یکی  تـسا . هدرک  فیلاـت  هیلیعامـسا  بهذـم  هـنیمز 

وا مالسالا » مئاعد   » فورعم باتک  تسا ، بوخ  ثیدح  هقف و  رد  شتاعالطا  درم  نیا  تسا . فورعم  یلیعامسا ) هعیش  « ) یعیـش هفینحوبا  »
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. تسا هدش  پاچ  یگنس  فورح  اب  نارهت  رد  شیپ  اهلاس 

تشون یپ 

هحفص 34. يودب ، نمحرلادبع  نییمالسالا  بهاذملا   - 1

(1  ) هلزتعم سرد 3 

(1  ) هلزتعم

. مینکیم زاغآ  هلزتعم  زا  داد -  میهاوخ  حیضوت  ادعب  هک  یتلع  هب  ار -  دوخ  ثحب 
مولع همه  دننام  مالک  ملع  هک  تسا  یهیدـب  تفرگ . تروص  يرجه  مود  نرق  لیاوا  ای  يرجه و  لوا  نرق  رخاوا  رد  هلزتعم  هقرف  شیادـیپ 

. درک ادیپ  لماکت  تفای و  هعسوت  اجیردت  رگید 
ياهتیـصخش سپـس  مینکیم و  رکذ  ار  هلزتعم  بتکم  یلـصا  تاصخـشم  رتهب  تراـبع  هب  هلزتـعم و  دـئاقع  لوصا  راو  تسرهف  تسخن  اـم 

. میئامنیم نایب  ار  اهنآ  دئاقع  یلوحت  ریس  هاگنآ  مینکیم و  دای  موق  نیا  یخیرات  تشذگرس  هب  هراشا  اب  ار  اهنآ  فورعم 
هلـسلس کی  لـماش  تسین ، دوب  نمؤم  دـقتعم و  اـهنآ  هب  دـیاب  هلزتعم  رظن  زا  هک  ضحم  ینید  روما  هب  رـصحنم  تسا ، داـیز  هلزتعم  لـئاسم 

اب يوحن  هب  لئاسم  نآ  همه  هتبلا  یلو  ددرگیم ، تسین  ینامیا  لئاسم  هزوح  رد  امیقتسم  هک  زین  یفـسلف  یناسنا ، یعامتجا ، یعیبط ، لئاسم 
. تسا رسیمان  لئاسم  نیا  رد  قیقحت  نودب  ینامیا  لئاسم  رد  قیقحت  هلزتعم  هدیقع  هب  تسا و  طوبرم  ینامیا  لئاسم 

لازتعا لوصا 

: دنرامشیم لازتعا  لوصا  زا  ار  هلاسم  جنپ  هلزتعم  دوخ 
. تافص تاذ و  رثکت  مدع  ینعی  دیحوت ، فلا .

. تسین ملاظ  تسا و  لداع  دنوادخ  ینعی  لدع ، ب .
ناعیطم شاداپ  هدعو  هک  روطنامه  و  تسا ، هداد  تیصعم  رفیک  دیعو  تعاطا و  شاداپ  هدعو  ناگدنب  هب  دناودخ  ینعی  دیعو ، هدعو و  ج .

هدرک هبوت  هدنب  هک  تسا  رـسیم  یماگنه  اهنت  شزرمآ  سپ  تسین . رادرب  فلخت  زین  ناراک  تیـصعم  تیـصعم  دـیعو  تسین ، رادرب  فلخت 
. دریگیمن تروص  زگره  هبوت  نودب  ترفغم  دشاب .

، رفاک هن  تسا و  نمؤم  هن  اهنیا ) لاثما  وگغورد و  راکانز ، رمخلا ، براش  ـالثم  هریبک ، هاـنگ  بکترم   ) قساـف ینعی  نیتلزنملا ، نیب  ۀـلزنم  د .
. نامیا رفک و  نیب  تسا  یتلاح  قسف 

رکنم فورعم و  تخانش  هار  الوا  هک  تسا  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  هلزتعم  صاخ  رظن  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ه .
ماما دوجو  هب  طورشم  ایناث  و  دهد ؛ صیخـشت  القتـسم  ار  اهرکنم  اهفورعم و  زا  ياهراپ  لقاال  تسا  رداق  زین  لقع  تسین ، عرـش  هب  رـصحنم 

هدـهع رب  اهنآ  ءارجا  هک  تسا  نآ  بتارم  زا  یـضعب  اهنت  دـشابن ؛ هاوخ  دـشاب و  ییاوشیپ  ماما و  هاوخ  تسا ، نیملـسم  مومع  هفیظو  تسین ،
یتموکح ياهراک  ریاس  یمالـسا و  ياهروشک  ياهزرم  ظـفح  هیعرـش و  دودـح  هماـقا  لـیبق  زا  تسا ، نیملـسم  روما  نایدـصتم  ناـماما و 

. یمالسا
رـصاعم یلزتعم » رابجلادبع  یـضاق   » فورعم باتک  دننام  دناهتـشون  هناگجنپ  لوصا  نیا  هرابرد  یلقتـسم  ياهباتک  انایحا  یلزتعم  نیملکتم 

«. هیسمخلا لوصالا   » مان هب  يدهلا » ملع  یضترم  دیس   » و دابع » نب  بحاص  »
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لصا هس  دروآ ، رامـش  هب  يداقتعا  ینامیا و  لئاسم  ءزج  ناوتیم  هک  تسا  لدع  لصا  دیحوت و  لصا  اهنت  دوشیم ، هظحالم  هک  روطنامه 
نید يرورـض  تسا و  نآرق  تاملـسم  زا  هک  رظن  نآ  زا  هچرگا  زین  لدـع  لصا  یتح  تسا . هلزتعم  بتکم  صخـشم  فرعم و  طـقف  رگید 

لـصا الا  تسا و  اهنآ  بتکم  صخـشم  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  هناگجنپ  لوصا  ءزج  تهج  نآ  زا  یلو  تسا ، يداـقتعا  لوصا  زج  تسا 
. تسا يداقتعا  لئاسم  ءزج  تسا و  مالسا  تایرورض  زا  زین  تسا ) رداق  تسا و  ملاع  ادخ  کنیا   ) تردق لصا  ملع و 

یتیـصوصخ هچ  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اعبط  تسا . هدش  هدرمـش  يداقتعا  هناگجنپ  لوصا  زا  یکی  لدـع  لصا  زین  هعیـش  بهذـم  رد 
هک يروطنامه  تسا ، دـنوادخ  تافـص  زا  یکی  لدـع  هکنآ  لاح  تسا و  هدـش  هدرمـش  يداقتعا  لوصا  ءزج  هک  تسا  لدـع  لـصا  يارب 
ارچ سپ  دوب ، دقتعم  نمؤم و  دیاب  زین  اهنیا  همه  هب  و  تسه ، مه  ریصب  عیمس و  كردم و  یحو و  ریدق  ملاع و  تسا ، لداع  لاعتم  دنوادخ 

؟ تسا هتفای  ار  زایتما  نیا  لدع »  » اهنت
يداقتعا لوصا  ءزج  ار  لصا  نیا  تهج  نیا  زا  هعیـش  نیملکتم  درادن . تافـص  ریاس  هب  تبـسن  يزایتما  چـیه  لدـع »  » هک تسا  نیا  خـساپ 

هدارا و…  تایح ، ملع ، رکنم  یلو  دنتـسه ، لصا  نیا  رکنم  دنهدیم -  لیکـشت  ار  ننـست  لها  رثکا  هک  هرعاشا -  هک  دـناهدرک  رکذ  هعیش 
. تسه زین  هلزتعم  يداقتعا  تاصخشم  ءزج  هکنانچمه  دوریم ، رامش  هب  هعیش  يداقتعا  تاصخشم  ءزج  لدع  هب  داقتعا  اذهل  دنتسین .

هب رصحنم  هلزتعم  صاخ  تادقتعم  دش ، هتفگ  هکنانچمه  الا  دهدیم و  لیکشت  ار  هلزتعم  یمالک  بتکم  یساسا  طوطخ  هدربمان  لصا  جنپ 
لاجم نونکا  هک  دـناهدروآ  هصاخ  دـیاقع  تایناسنا ، تایعامتجا و  تایعیبط  تایهلا ، لئاسم  زا  يرایـسب  رد  هلزتعم  تسین ، لـصا  جـنپ  نیا 

. تسین اهنآ  رکذ 

دیحوت

. تدابع رد  دیحوت  یلاعفا ، دیحوت  یتافص : دیحوت  یتاز ، دیحوت  دراد : ماسقا  بتارم و  دیحوت  مینکیم : زاغآ  دیحوت  زا  ار  دوخ  ثحب 
، لامک رد  وا  هبترم  هجرد و  نود  تسا و  وا  قولخم  همه  اوسام  درادن ، دننام  لثم و  تسا ، هناگی  راگدورپ  تاذ  هکنیا  ینعی  یتاذ ، دـیحوت 

. تسا یتاذ  دیحوت  نیبم  دحا  اوفک  هل  نکی  مل  و  هیآ : ای  و  ءیش » هلثمک  سیل   » همیرک هیآ  تسین ، وا  هب  تبسن  لباق  هکلب 
هب راگدرورپ  تاذ  زا  ریغ  یقیاقح  تیرصب ، تیعیمس ، كاردا ، هدارا ، تایح ، تردق ، ملع ، لیبق  زا  دنوادخ  تافص  ینعی  یتافص ، دیحوت 

. تسا بترتم  وا  رب  تافص  نیا  راثآ  هک  تسا  يوحن  هب  یلوق ) هب   ) ای دنکیم و  قدص  وا  رب  تافص  نیا  همه  هک  تسا  يوحن 
تاذ هتساوخ  يوحن  هب  تسا و  دنوادخ  هدارا  تیشم و  هب  ناسنا ) ياهراک  یتح   ) اهراک همه  هکلب  اهتاذ ، همه  اهنت  هن  ینعی  یلاعفا ، دیحوت 

. تسا وا  سدقم 
اب تسا  يواسم  دـنوادخ  ریغ  شتـسرپ  تسین ، شتـسرپ  تدابع و  هتـسیاش  يدوجوم  چـیه  راگدرورپ ، تاذ  زج  ینعی  تدابع ، رد  دـیحوت 

. یمالسا دیحوت  هرئاد  زا  جورخ  كرش و 
هب تسا  طوبرم  مسق  نیا  ادـخ و  هب  تسا  طوبرم  رگید  مسق  هس  نآ  اریز  دراد ، قرف  دـیحوت  ماـسقا  ریاـس  اـب  يرظن  زا  تداـبع  رد  دـیحوت 

نوؤش و زا  تیلعاف  رد  وا  یگناگی  و  تافـص ، رد  وا  یگناگی  و  دـننام ، لثم و  زا  شندوب  هزنم  تاذ و  یگناگی  رگید ، ترابع  هب  ناگدـنب .
رد دـیحوت  اریز  تسا  دـنوادخ  نوؤش  زا  زین  تداـبع  رد  دـیحوت  سپ  یتسرپ . هناـگی  موزل  ینعی  تداـبع  رد  دـیحوت  اـما  تسا ، وا  تاـفص 

ار دیحوت  بتارم  همه  هللا  الا  هلا  هملک ال  تسا . قح  هب  دوبعم  هناگی  وا  سپ  تیدوبعم ، يارب  یگتـسیاش  رد  دنوادخ  یگناگی  ینعی  تدابع 
. تسا تدابع  رد  دیحوت  نآ  ییادتبا  موهفم  هتبلا  و  تسا ، لماش 

یللخ لصا  ود  نیا  زا  یکی  هب  شداقتعا  رد  یـسک  رگا  ینعی  تسا ، یمالـسا  يداقتعا  هیلوا  لوصا  ءزج  تدابع  رد  دیحوت  یتاذ و  دیحوت 
. تسین فلاخم  لصا  ود  نیا  اب  نیملسم  زا  يدحا  ددرگیمن . بوسحم  نیملسم  ءزج  دشاب 

تاداقتعا زا  ياهراپ  هک  دناهدش  یعدم  تسا -  یماش  یلبنح  هیمیت  نبا  عبات  وا  دـنا و  باهولادـبع  نب  دـمحم  وریپ  هک  هیباهو -  هقرف  اریخا 
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رد دـیحوت  لصا  دـض  رب  ءایلوا  ءایبنا و  زا  تادادمتـسا  تالـسوت و  دـننام  نیملـسم  لامعا  زا  ياهراپ  و  تعافـش ، هب  داـقتعا  لـثم  نیملـسم 
هک تسین  نیا  رد  نیملـسم  ریاس  اب  هیباهو  فالتخا  سپ  دـننادیمن . تدابع  رد  دـیحوت  اب  یفانم  ار  اهنیا  نیملـسم  ریاس  یلو  تسا ، تدابع 
هک تسین  دیدرت  تهج  نیا  رد  دنشتسرپ . هتسیاش  زین  ءایلوا  ءایبنا و  الثم  دنوادخ ، ریغ  ای  تسا  دنوادخ  شتسرپ ، هتسیاش  دوجوم  هناگی  ایآ 

، نیب ام  یف  یعازن  سپ  هن ؟ اـی  تسا  تداـبع  تالـسوت  تاعافـشتسا و  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد  فـالتخا  تسین . شتـسرپ  هتـسیاش  ادـخ  ریغ 
. دناهدرک در  ار  نایباهو  هیرظن  لدتسم  طوسبم و  تانایب  اب  مالسا  املع  يوربک . هن  تسا  يورغص 

دیحوت رادفرط  هلزتعم  دنـشابیم و  یتافـص  دـیحوت  رکنم  هرعاشا ، تسا . هرعاشا  هلزتعم و  فالتخا  دروم  هک  تسا  نامه  یتافـص  دـیحوت 
یلاعفا و دـیحوت  رادـفرط  هرعاشا  ینعی  تسا ، سکعرب  راک  اجنیا  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هرعاشا  هلزتعم و  فـالتخا  دروم  زین  یلاـعفا 

. دنشابیم نآ  رکنم  هلزتعم 
تـسا یتافـص  دیحوت  ناشدوصقم  دنرامـشیم  شیوخ  هناگجنپ  لوصا  زا  یکی  ار  دیحوت  دنناوخیم و  دیحوتلا  لها  ار  دوخ  هلزتعم  هکنیا 
دیحوت رکنم  هلزتعم  الوا  اریز  یلاعفا  دیحوت  هن  و  تسین ) فالخ  لحم  دـیحوت  زا  مسق  ود  نیا  اریز   ) تدابع رد  دـیحوت  ای  یتاذ  دـیحوت  هن 

نایب تسا  اهنآ  هناگجنپ  لوصا  زا  مود  لصا  هک  لدع  لصا  ناونع  تحت  یلاعفا  دیحوت  دروم  رد  ار  شیوخ  هدیقع  ایناث  دنشابیم و  یلاعفا 
. دننکیم

یتافـص و دیحوت  رادـفرط  هلزتعم  دـناهتفرگ  رارق  فلاخم  بطق  ود  رد  تخـس  یلاعفا  دـیحوت  یتافـص و  دـیحوت  باب  رد  هلزتعم  هرعاشا و 
هعیش صاخ  هدیقع  طوبرم  لصف  رد  ام  دناهدروآ  هنیمز  نیا  رد  ییاهلالدتسا  مادک  ره  سکعلاب و  هرعاشا  دنـشابیم و  یلاعفا  دیحوت  رکنم 

. درک میهاوخ  نایب  دیحوت  مسق  ود  نیا  هرابرد  ار 

(2  ) هلزتعم سرد 4 

لدع لصا 

نونکا میداد . یتاحیـضوت  دـیحوت  لصا  ینعی  اهنآ  لوا  لـصا  هراـبرد  میدرک  هراـشا  هلزتعم  هناـگجنپ  لوصا  هب  ـالامجا  هتـشذگ  سرد  رد 
. تسا لدع  لصا  نآ  تسا و  مود  لصا  تبون 

لداع ادخ  هک  هتفگن  يدحا  تسین  یهلا  تافـص  زا  تفـص  کی  ناونع  هب  لدع  رکنم  یمالـسا  قرف  زا  ياهقرف  چیه  هک  تسا  حـضاو  هتبلا 
ياهنوگ هب  ار  لدـع  هرعاشا  دـننکیم  لدـع  هرابرد  هک  تسا  یهیجوت  ریـسفت و  رد  هرعاشا ) ینعی   ) ناشنافلاخم اـب  هلزتعم  فـالتخا  تسین 

لدع فلاخم  رکنم و  هک  دنتـسین  رـضاح  زگره  هرعاشا  الاو  لدع  راکنا  اب  تسا  يواسم  هلزتعم  رظن  زا  يریـسفت  نینچ  هک  دننکیم  ریـسفت 
. دنوش هدناوخ 

شاداپ الثم  تسا ، ملظ  هتاذ  دـح  یف  اهراک  یخرب  تسا و  لدـع  هتاذ  دـح  یف  اـهراک  یخرب  هک  تسا  نیا  لدـع »  » هراـبرد هلزتعم  هدـیقع 
و رفیک ، یـصاع  هب  دهدیم و  شاداپ  عیطم  هب  ینعی  تسا » لداع  ادـخ   » تسا و لدـع  هتاذ  دـح  یف  یـصاع  هب  نداد  رفیک  عیطم و  هب  نداد 

ادـخ هک  تسا  لاـحم  تسا و  ملظ  هتاذ  دـح  یف  یـصاع  هب  نداد  شاداـپ  عیطم و  هب  نداد  رفیک  دـنک . لـمع  نیا  دـض  رب  هک  تسا  لاـحم 
وا و تسد  هب  تیـصعم  قلخ  هاگنآ  وا و  ندرک  قلخ  ةردـقلا  بولـسم  ای  تیـصعم و  هب  هدـنب  نتخاـس  روبجم  نینچمه  ددرگ . نآ  بکترم 

. تسا وا  ییادخ  نوؤش  دض  رب  تسین و  زیاج  تسا و  حیبق  ادخ  رب  ملظ  دنکیمن ، ملظ  ادخ  زگره  تسا و  ملظ  وا  نداد  رفیک  هاگنآ 
. تسا لدع  نیع  دنکب  ادخ  هچنآ  تسین ، ملظ  هتاذدـح  یف  يراک  چـیه  و  تسین ، لدـع  هتاذ  دـح  یف  يراک  چـیه  دـندقتعم  هراعـشا  یلو 
دنک و قلخ  ةردقلا  بولسم  ار  ناگدنب  دنوادخ  رگا  نینچمه  تسا . لدع  نیع  شاداپ ، نایصاع  هب  دهدب و  رفیک  ناعیطم  هب  دنوادخ  اضرف 

دنک نینچ  دنوادخ  مینک  ضرف  رگا  تسین  ملظ  هتاذ  دح  یف  دنک ، باقع  ار  اهنآ  مه  دعب  دزاس و  يراج  اهنآ  تسد  هب  ار  تیـصعم  هاگنآ 
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.« دوب نیریش  دنک  ورسخ  هچنآ   » تسا لدع  نیع  زاب 
لاعفا قلاخ  دوخ  رـشب  هک  تسا  نیا  یلاعفا  دیحوت  همزال  دنیوگیم  دـنلاعفا ، رد  دـیحوت  رکنم  دـنلدع ، رادـفرط  هک  تهج  نیمه  هب  هلزتعم 

دنوادخ رگا  سپ  دریگیم  رفیک  شاداپ و  دنوادخ  فرط  زا  ترخآ  رد  رشب  مینادیم  نوچ  و  دشاب ، وا  لاعفا  قلاخ  ادخ  هکلب  دشابن ، دوخ 
ملظ تسا ، هدرک  ادخ  دوخ  هکلب  دـناهدرکن  دوخ  هک  دـهدب  ییاهراک  يارب  رفیک  شاداپ و  اهنآ  هب  لاح  نیع  رد  دـشاب و  رـشب  لاعفا  قلاخ 

. دننادیم لدع  لصا  دض  رب  ار  یلاعفا  دیحوت  هلزتعم  تسا . یهلا  لدع  دض  رب  تسا و 
يدازآ و رکنم  هک  هرعاشا  فالخ  رب  دـنیامنیم ، عافد  نآ  زا  تخـس  دـنلئاق و  راـیتخا  يدازآ و  لـصا  هب  ناـسنا  هراـبرد  هلزتعم  ور  نیا  زا 

. دنرشب رایتخا 
مکح لقع  و  ملظ ، اهتاذ  دح  یف  یخرب  دنلدع و  اهتاذدـح  یف  لاعفا  یخرب  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  هک  لدـع -  لصا  حرط  لابند  هب  هلزتعم 

يرتعیسو هنماد  هک  دندرک  حرط  رگید  یلک  لصا  کی  داد -  ماجنا  دیابن  تسا و  دب  ملظ  داد و  ماجنا  دیاب  تسا و  کین  لدع  هک  دنکیم 
دب اتاذ  يرگیلاباال  ءاشحف ، تنایخ ، غورد ، و  تسا ، کین  اتاذ  اوقت  تفع ، تناما ، یتسار ، الثم  تسا . لاعفا  یتاذ  حـبق  نسح و  نآ  دراد و 

. دنشابیم یتاذ  حبق  ای  یتاذ و  نصح  ياراد  دروایب  یمکح  اهنآ  هرابرد  ادخ  هکنآ  زا  لبق  دوخ و  تاذ  رد  لاعفا  سپ  تسا .
عطق ینعی  دراد ، لالقتـسا  ءایـشا  حـبق  نسح و  كاردا  رد  ناسنا  لقع  هکنیا : نآ  و  دندیـسر ، ناسنا  لقع  هرابرد  يرگید  لصا  هب  اجنیا  زا 

. دندوب فلاخم  زین  نیا  اب  هرعاشا  دنک . كرد  ار  اهراک  یخرب  حبق  نسح و  ناوتیم  زین  عراش  نایب  زا  رظن 
هب یخرب  هک  هدروآ  دوخ  لابند  هب  ار  رگید  لئاسم  يرایـسب  دـندوب ، رکنم  هرعاشا  رادـفرط و  هلزتعم  هک  یلقع  یتاذ و  حـبق  نسح و  هلاـسم 

فدـه و ءایـشا -  شنیرفآ  تقلخ و  رتعماج ، ترابع  هب  و  دـنوادخ -  ياهراک  اـیآ  هکنیا  لـیبق  زا  ناـسنا ، هب  یخرب  دوب و  طوبرم  تاـیهلا 
ایآ روطچ ؟ قاطی  ام ال  فیلکت  تسا . لاحم  القع  تسا و  حـیبق »  » دـشابن راک  رد  یـضرغ  فدـه و  رگا  دـنتفگ  هلزتعم  هن ؟ ای  دراد  ضرغ 

نمؤم ایآ  دنتـسناد . لاـحم  حـیبق و  زین  ار  نیا  هلزتعم  تسا ؟ وا  تقاـط  قوف  هک  دزاـس  فلکم  يراـک  هب  ار  ياهدـنب  دـنوادخ  تسا  نکمم 
رفک و رب  تردق  نمؤم  رگا  اریز  تسا ، تبثم  اهنیا  همه  هب  هلزتعم  خساپ  هن ؟ ای  دراد  نامیا  رب  تردـق  رفاک  ایآ  هن و  ای  دراد  رفک  رب  تردـق 

. دنداد رظن  هلزتعم  فلاخم  هطقن  هب  لئاسم  نیا  همه  رد  هرعاشا  تسا . حیبق  اهنآ  رفیک  شاداپ و  دشاب  هتشادن  نامیا  هب  تردق  رفاک 

دیعو دعو و 

اهدیون رد  دنوادخ  هک  يروطنامه  هک  تسا  نیا  هلزتعم  هدیقع  تسا . رفیک  هب  دیدهت  ینعم  هب  دیعو  تسا و  شاداپ  دـیون و  ینعم  هب  دـعو 
عامجا قافتا و  دروم  تهج  نیا   ) دیامن هدعو  فلخ  تسا  لاحم  هکلب  دنکیمن  یفالخ  هدعو  داعیملا  فلخی  هللا ال  نا  مکح  هب  اهـشاداپ  و 

الثم هک  تسا  هدش  راجف  قاسف و  دروم  رد  هک  ییاهدیعو  مامت  اذـه  یلع  دـنکیمن . فلخت  زین  اهرفیک  هنیمز  رد  نینچمه  تسا ) نیملـسم 
هدرک هبوت  ایند  رد  البق  هکنآ  رگم  دـش ، دـهاوخ  یلمع  فلخت  نودـب  نانچ ، راوخبارـش  و  نانچ ، وگغورد  دـشکیم ، باذـع  نینچ  ملاـظ 

. تسا لاحم  هبوت  نودب  ترفغم  اذه  یلع  دنشاب .
هدیقع اذه  یلع  تسا . لاحم  حیبق و  هدعو  فلخ  دننام  دیعو  فلخ  تسا و  دیعو  فلخ  مزلتـسم  هبوت  نودـب  ترفغم  هک  دـندقتعم  هلزتعم 

. ددرگیم یشان  یلقع  حبق  نسح و  دروم  رد  اهنآ  هدیقع  زا  دوشیم و  طوبرم  ترفغم  هلاسم  هب  اهدیعو  دعو و  دروم  رد  هلزتعم  صاخ 

نیتلزنملا نیب  ۀلزنم 

. دمآ دیدپ  قاسف  نامیا  رفک و  هب  عجار  مالـسا  ناهج  رد  البق  هک  دوب  داضتم  هدیقع  ود  لابند  هب  نیتلزنملا  نیب  ۀلزنم  لصا  هب  هلزتعم  داقتعا 
بکترم سپ  تسا  رفک  اب  يواسم  ینعی  تسا  نامیا  دض  رب  هریبک  هانگ  باکترا  هک  دندرک  راهظا  ار  هدـیقع  نیا  جراوخ »  » راب نیلوا  يارب 

. تسا رفاک  هریبک  هانگ 
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دودح رد  ینعی  يرجه ، لوا  نرق  همین  رد  ناشروهظ  دندمآ و  دـیدپ  نیفـص  گنج  رد  تیمکح »  » هثداح رثا  رد  جراوخ  مینادیم  هکنانچ 
. تسا هدوب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تفالخ  اب  نراقم  يرجه  لاس 37 

، جراوخ تخاس . لطاب  ار  اهنآ  هیرظن  ینقتم  هلدا  اب  درک و  هثحابم  هلاسم  نیا  هرابرد  اهنآ  اب  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رد 
افلخ بلاغ  نوچ  دـندوب . قیـسفت  ریفکت و  لـها  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـها  و  ناـمز ، ياـفلخ  دـض  رب  زین  ریما  ترـضح  زا  دـعب 

ياهتـسایس فلاخم  بطق  رد  هراومه  جراوخ  تهج  نیمه  هب  دنتـسنادیم و  رفاک  ار  اهنآ  جراوخ  اـعبط  دـندشیم  هریبک  ناـهانگ  بکترم 
. دنتشاد رارق  مکاح 

ریثات شزرا  ظاحل  زا  هئجرم  دندشیم . هدـناوخ  هئجرم »  » مان هب  هک  دـنروآ ) دوجو  هب  اهتـسایس  ار  اهنآ  ای   ) دـندمآ دوجو  هب  يرگید  هورگ 
بلق هب  طوبرم  هک  نامیا  هدـیقع و  رظن  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  راک  ساسا  دـنتفگیم  اـهنآ  دنتـشاد ، رارق  جراوخ  لـباقم  هطقن  رد  هاـنگ 
. تسا دب  لمع  هرافک  نامیا ، دشاب ، دساف  ناسنا  لمع  هک  درادن  یعنام  دوب ، تسرد  تسا  یبلق  رما  هک  نامیا  رگا  دشاب ، ناملسم  تسا 

دنوشن و لئاق  اهنآ  ياهروجف  قسف و  يارب  يدایز  تیمها  مدرم  هک  دشیم  بجوم  ینعی  دوب ، مکاح  هاگتـسد  عفن  هب  هئجرم  هدیقع  يار و 
بجاو شتعاطا  تسا و  یقاب  شماقم  دنک  هانگ  دـنچ  ره  اوشیپ   » دـنتفگیم احیرـص  هئجرم  دـننادب . تشهب  لها  اهیراکهبت  همه  اب  ار  اهنآ 

دنچ ره  هانگ  قسف و  دنتفگیم  هئجرم  دندرکیم  تیامح  هئجرم  زا  روج  يافلخ  لیلد  نیمه  هب  تسا ». حیحـص  وا  رـس  تشپ  زامن  تسا و 
. رفاک هن  تسا  نمؤم  هریبک  بکترم  سپ  تسین ، نامیا  هب  رضم  دشاب  هریبک 

هنایم هلحرم  نیا  مان  هلزعتم  تسا . ود  نآ  نایم  خزرب  رفاک ، هن  تسا و  نمؤم  هن  هریبک  بکترم  دنتفگ  دنتـشاد ، زاربا  ياهنایم  هدـیقع  هلزتعم 
. دنتشاذگ نیتلزنملا » نیب  ۀلزنم   » ار

هک دوب  هتسشن  شداتسا  رضحم  رد  لصاو  يزور  دوب . يرصب  نسح  درگاش  ءاطع  نب  لصاو  درک  زاربا  ار  هدیقع  نیا  هک  یسک  لوا  دنیوگ 
رئابک رفک  لها  نم  هدیقع  هب  تفگ : لصاو  دـهدب  یباوج  نسح  هکنیا  زا  شیپ  دندیـسرپ . ار  هئجرم  جراوخ و  فالتخا  دروم  هلاسم  نیمه 

. تخادرپ دوخ  هدیقع  غیلبت  هب  تفرگ و  هرانک  و  درک -  جارخا  ار  وا  يرصب  نسح  یلوق  هب  و  دش -  ادج  تیعمج  زا  دعب  رفاک . هن  دنقـساف 
یلوق هب  دـش و  ادـج  ام  زا  لصاو  ینعی  انع » لزتعا   » تفگ نسح  هک  دوب  اجنیا  دـش . قحلم  وا  هب  زین  دـیبع  نب  ورمع  شنز  ردارب  درگاـش و 

. دندرک عارتخا  یموس  لوق  دندش و  ادج  تما  همه  موق  زا  دیبع  نب  ورمع  لصاو و  ینعی  ۀمالا » لوق  الزتعا  : » دنتفگ مدرم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هب تسا  طوبرم  تسه  هک  یتافالتخا  تسا . نیملسم  مومع  قافتا  عامجا و  دروم  مالـسا و  تایررـض  زا  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
طیارش همه  رد  دندوب  دقتعم  دنتسنادیمن ، یطرـش  چیه  هب  طورـشم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جراوخ  الثم  اهنآ . طورـش  دودح و 

هب رما  بوـجو  طرـش  ار  رتـمهم  ياهدـسفم  بترت  مدـع  نینچمه  ار و  تیقفوـم  لاـمتحا  نارگید  ـالثم  دریگ . تروـص  هظیرف  ود  نیا  دـیاب 
افرص رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دندوب  دقتعم  یخرب  دندوبن . لئاق  طورش  نیا  هب  جراوخ  یلو  دنتسنادیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 
یلو درک . غیلبت  اهرکنم  هیلع  اهفورعم و  عفن  هب  دـیاب  زین  اناسل  دوب و  رکنم  فلاخم  فورعم و  رادـفرط  دـیاب  ابلق  ینعی  تسا ، یناـبز  یبلق و 

فیـس هب  مایق  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  دـش و  راک  هب  تسد  المع  درک و  مایق  دـیاب  موزللا  دـنع  هک  دـندوب  دـقتعم  جراوخ 
. درک

زواـجت مه  ناـبز  بلق و  دـح  زا  دنتـسنادیم و  ـالاب  طیارـش  هب  طورـشم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـک  دـندوب  یهورگ  لـباقم . رد 
. تسین زیاج  تارکنم  اب  هزرابم  يارب  نینوخ  مایق  هورگ ، نیا  هدیقع  قبط  تسا . هدش  هدرمش  هورگ  نیا  زا  لبنح  نب  دمحا  دندرکیمن .

تارکنم رگا  هک  دندوب  دقتعم  دنتسنادیمن ، دودحم  نابز  بلق و  هب  ار  نآ  یلو  دنتفریذپ ، ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طورش  هلزتعم 
. دنیامن مایق  دننک و  اوق  زیهجت  هک  تسا  بجاو  نیملسم  رب  دشاب ، رگمتس  تموکح ، ای  دوش ، عیاش 
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دـسافم ربارب  رد  مایق  هب  داقتعا  هنـسلا -  لها  ثیدحلا و  لها  لباقم  رد  رکنم -  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  هلزتعم  صاخ  هدیقع  سپ 
. دش هراشا  هک  یتوافت  اب  دنتشاد ، يرظن  نینچ  زین  جراوخ  هک  نانچمه  تسا 

(3  ) هلزتعم سرد 5 

هلزتعم ءارآ  راکفا و 

دندرک و حرط  يدایز  لئاسم  هلزتعم  میدرک  هراشا  هکنانچمه  یلو  دوب . طوبرم  هلزتعم  بتکم  لوصا  هب  میتفگ  هتشذگ  سرد  ود  رد  هچنآ 
. ناـسنا هب  یخرب  تاـیعامتجا و  هب  یخرب  تاـیعیبط و  هب  یخرب  دوشیم و  طوبرم  تاـیهلا  هب  لـئاسم  نیا  زا  یخرب  دـندومن . عاـفد  اـهنآ  زا 

ریاس دـننام  هلزتعم -  یلـصا  دوصقم  دـصقم و  هتبلا  صخـالا . ینعملاـب  تاـیهلا  هب  یـضعب  هماـع و  روما  هب  طوبرم  یـضعب  تاـیهلا  لـئاسم 
هکنانچمه تسا . همدـقم  باب  زا  هماع  روما  لئاسم  دراد . رارق  ینید  دـیاقع  هزوح  رد  هک  تسا  صخالا  ینعملاب  تلایهلا  لـئاسم  نیملکتم 

تابثا يارب  یهار  هک  دـننکیم  ثحب  تاـیعیبط  رد  تهج  نیا  زا  نیملکتم  ینعی  دراد  یمدـقم  هبنج  نیملکتم  يارب  زین  تاـیعیبط  رد  ثحب 
زا مینکیم و  هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  راو  تسرهف  اجنیا  رد  ام  دـننک . ادـیپ  لاکـشا  کی  يارب  یلح  هار  ای  دـنیامن و  زاب  ینید  لـصا  کـی 

. مینکیم زاغآ  تایهلا 

تایهلا

یتافص دیحوت  فلا .
لدع ب .

.( تاذ تفص  هن  تسا  لعف  تفص  مالک   ) ادخ مالک  ندوب  قولخم  ج .
.( تسا هجیتن  هدیاف و  کی  يارب  ادخ  راک  ره   ) تسا ضارغا  هب  للعم  هللا  لاعفا  د .

(. دیعو دعو و  لصا   ) تسا نکممان  هبوت  نودب  ترفغم  ه .
.( دنفلاخم هفسالف  طقف  هدیقع  نیا  رد  . ) تسا دنوادخ  هب  رصحنم  میدق  و .

. تسا لاحم  قاطی  ام ال  فیلکت  ز .
. دریگیمن قلعت  ناگدنب  لاعفا  هب  یهلا  تیشم  و  تسین ، ادخ  قولخم  هجو  چیه  هب  ناگدنب  لاعفا  ح .

.( دنفلاخم هفسالف  طقف  زین  هدیقع  نیا  رد   ) تسا ثداح  ملاع  ط .
. دوشیمن هدید  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  دنوادخ  ي .

تایعیبط

. يزجتی تارذ ال  زا  تسا  بکرم  مسج  فلا .
. دوشیم شخپ  اضف  رد  هک  یتارذ  زا  تسا  ترابع  وب ، ب .

. تسین دراذگیم  رثا  هقئاذ  يور  رب  هک  تارذ  زج  معط ، ج .
. دوشیم شخپ  اضف  رد  هک  تسا  یتارذ  ییانشور ، د .

.( تسا بوسنم  هلزتعم  زا  یضعب  هب  هدیقع  نیا   ) تسین لاحم  رگیدکی  رد  ماسجا  لخادت  ه .
.( تسا هلزتعم  زا  یضعب  هب  بوسنم  زین  هدیقع  نیا   ) تسین لاحم  هرفط  و .
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ناسنا لئاسم 

.( دنا طوبرم  مه  هب  یهلا  لدع  هلاسم  لاعفا و  قلخ  هلاسم  هلاسم و  نیا   ) روبجم هن  تسا  راتخم  دازآ و  ناسنا ، فلا .
.( دراد ار  نآ  كرت  لعف و  تردق  یلعف  ره  زا  لبق  ناسنا   ) تعاطتسا ب .

. تسا نامیا  رب  رداق  رفاک  تسا و  رفک  رب  رداق  نمؤم  ج .
. رفاک هن  تسا و  نمؤم  هن  قساف  د .

. دنکیم كرد  عرش ) یلبق  ییامنهار  هب  زاین  نودب   ) القتسم ار  لئاسم  زا  ياهراپ  لقع  ه .
. تسا مدقم  لقع  لقع ، اب  ثیدح  ضراعت  رد  و .

. درک ریسفت  ناوتیم  لقع  اب  ار  نآرق  ز .

یسایس یعامتجا و  لئاسم 

. دشاب فیس  هب  مایق  مزلتسم  دنچ  ره  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  فلا .
. تسا هدوب  حیحص  هدش  عقاو  هک  یبیترت  هب  نیدشار  يافلخ  تماما  ب .

ءانثتـسا هب  هلزتعم -  يامدـق  اهنآ . همه  هن  تسا  هلزتعم  زا  یـضعب  هدـیقع  نیا ،  ) تسا هدوب  لضفا  شدوخ  زا  شیپ  ياـفلخ  زا  ع )  ) یلع ج .
.( دنتسنادیم لضفا  ار  ع )  ) یلع ابلاغ  اهنآ  نیرخاتم  یلو  دنتسنادیم  لضفا  ار  رکبوبا  اطع -  نب  لصاو 

. تسا زیاج  اهنآ  ياهراک  یسررب  ربمغیپ و  هباحص  دقن  د .
. اهنآ نایم  هسیاقم  و  ع )  ) یلع یسایس  شور  رمع و  شور  لیلحت  ه .

نیا زا  یخرب  رد  دناهدرک . حرط  لئاسم  نیا  ریغ  زین  رگید  لئاسم  هتبلا  دـناهدرک و  حرط  هلزتعم  هک  یلئاسم  زا  ياهنومن  دـش  هتفگ  هک  اهنیا 
. هئجرم اب  یضعب  رد  جراوخ و  اب  یضعب  رد  هعیش و  اب  یضعب  رد  هفسالف و  اب  یضعب  رد  دناهدوب و  فرط  هرعاشا  اب  طقف  هلزتعم  لئاسم ،

تـسبرد روط  هب  دـش  مالـسا  يایند  دراو  هلزتعم  جوا  عولط و  اب  نراقم  هک  ار  نانوی  هفـسلف  دـندشن و  ینانوی  رکف  میلـست  هاگ  چـیه  هلزتعم 
هب مه  هفسالف ، اب  نیملکتم  هزیتس  دنتشاد . زاربا  ار  دوخ  ءارآ  و  دنتـشون ، باتک  هفـسالف  هفـسلف و  در  رد  تماهـش  لامک  اب  هکلب  دنتفریذپن ،
هک درک  کیدزن  رگیدـکی  هب  ار  ود  نآ  نانچنآ  راک  رخآ  رد  درب و  رتولج  ار  ملع  ود  ره  ینعی  هفـسلف  دوس  هب  مه  دـش و  مامت  مـالک  دوس 

مالک هب  یتامدخ  هچ  هفسلف  درک و  هفسلف  هب  یتامدخ  هچ  مالک  هک  بلطم  نیا  حیـضوت  دنامن . یقاب  رظن  فالتخا  يدودعم  لئاسم  رد  زج 
. تسا جراخ  اهسرد  نیا  هدهع  زا  تسیچ  مالک  هفسلف و  یساسا  توافت  اساسا  تسا و  هدرک 

یخیرات یلوحت و  ریس 

بجوم هدمآ و  دیدپ  نوگانوگ  دارفا  هلیسو  هب  اجیردت و  دناهدشن ، حرط  درف  کی  هلیـسو  هب  نامزمه و  لئاسم ، نیا  همه  هک  تسا  یهیدب 
. دناهدیدرگ مالک  ملع  هعسوت 

رایتخا ربج و  هلاسم  دـندوب و  رایتخا  رادـفرط  هلزتعم  هتبلا  هک  تسا  رایتخا  ربج و  هلاسم  اـهنآ  نیرتمیدـق  ارهاـظ  هدربماـن ، لـئاسم  ناـیم  رد 
. دزیگنا یمرب  ار  اههشیدنا  هک  تسا  هدرک  حرط  ياهنوگ  هب  ار  بلاطم  نیا  نآرق  ینعی  تسا ، هدش  حرط  نآرق  دوخ  رد  هک  تسا  ياهلاسم 

یخرب رد  رگید  یفرط  زا  و  تسین ، راک  رد  يربج  هنوگ  چیه  تسا و  دازآ  راتخم و  ناسنا  هک  هدش  حیرصت  تایآ  یخرب  رد  یفرط  زا  اریز 
. تسا ادخ  هدارا  تیشم و  هب  زیچ  همه  هک  تسا  هدش  حیرصت  تایآ 

ربج هب  لئاق  دـندرک و  لیوات  ار  رایتخا  تایآ  یـضعب  اذـهل  تسا . یفانم  مهاـب  تاـیآ  پیت  ود  نیا  هک  تسا  هدـمآ  دـیدپ  مهوت  نیا  اـجنیا 
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هنوگچیه هک  دنتسه  مه  یموس  هورگ  هتبلا  دندش و  رایتخا  هب  لئاق  دندرک و  لیوات  ار  ردق ) اضق و   ) هدارا تیشم و  تایآ  یـضعب  و  دندش ،
. تسا هدش  حرط  دایز  رایتخا  ربج و  ثحب  مالـسلا  هیلع  یلع  تاملک  رد  هوالع  هب  ( 1 . ) دننیبیمن تایآ  هتسد  ود  نیا  نایم  یفانت  ضقانت و 

مـسقنم رگیدکی و  لباقم  رد  اهنآ  ییارآ  فص  نیملـسم و  يدنب  هورگ  اما  مالـسا . دوخ  هب  تسا  نراقم  رایتخا  ربج و  ثحب  حرط  اذـهیلع 
. تفرگ تروص  لوا  نرق  مود  همین  رد  يربج ، ریغ  يربج و  هورگ : ود  هب  هدش 

غیلبت مدرم  نایم  رد  ربج  رکف  هک  دـندوب  لیام  هیما  ینب  دـش . غیلبت  ینهج  دـبعم  یقـشمد و  نالیغ  هلیـسو  راب  نیلوا  رایتخا  رکف  دـنیوگ  یم 
هرش هریخ و  ردقلاب  انمآ  تسا : ادخ  هیحان  زا  زیچ  همه  هک  شوپرس  نیا  ریز  رد  هیما  ینب  دندربیم . یـسایس  هدافتـسا  رکف  نیا  زا  اریز  دوش 

نیمه هب  دندرکیم و  بوکرـس  ار  رـشب  يدازآ  رایتخا و  رب  ینبم  رکف  ره  اذهل  دندرکیم . هیجوت  ار  ناشدوخ  یلیمحت  هناملاظ و  تموکح 
(2 . ) دندشیم هدناوخ  هیردق  مان  هب  رایتخا  نارادفرط  تقو  نآ  رد  دندش . هتشک  ینهج  دبعم  یقشمد و  نالیغ  تهج 

یلو دـش ، حرطم  جراوخ  هلیـسو  هلئـسم  نیا  اریز  دـش ، عقاو  وگتفگ  ثحب و  عوضوم  رایتخا  ربج و  هلاسم  زا  لبق  قساـف » رفک   » هلاـسم هتبلا 
ۀلزنم  » هیرظن شیادـیپ  بجوم  دـش و  حرط  هلزتعم  نایم  رد  هک  یعقوم  اهنت  و  دـندرکیمن ، عافد  دوخ  هیرظن  زا  یمالک  تروص  هب  جراوخ 

. تفرگ دوخ  هب  یمالک  گنر  تشگ  نیتلزنملا » نیب 
ام ال فیلکت  ندوب  لاحم  ضارغا ، هب  يراب  لاعفا  ندوب  للعم  یلقع ، یتاذ و  حبق  نسح و  لدـع ، لئاسم : دوخ  هبون  هب  رایتخا  ربج و  هلاسم 

. دروآ دوخ  لابند  هب  ار  اهنیا  لاثما  قاطی و 
لحن للم و  ناخروم  تشاد . زاربا  دنوادخ  تافـص  هرابرد  یـصاخ  دـیاقع  ناوفـص » نب  مهج   » مان هب  يدرم  يرجه  مود  نرق  لوا  همین  رد 

دنناوخیم و دیحوت » لصا   » ار نآ  اصاصتخا  هلزتعم  هک  تسین  تاذ  اب  ریاغم  دنوادخ  تافص  هکنیا  ینعی  یتافص  دیحوت  هلاسم  هک  دنیعدم 
زاربا ناوفـص  نب  مهج  هلیـسو  راب  نیلوا  هیزنت ) لصا   ) تسین تاقولخم  هیبش  هجو  چیه  هب  دـنوادخ  هکنیا  ینعی  هیبشت ، یفن  هلاسم  نینچمه 

. دندش هیهج  وریپ  هیزنت  دیحوت و  هدـیقع  رد  دـندش ، هیردـق  وریپ  رایتخا  هدـیقع  رد  هکنانچمه  هلزتعم  دـندیمان . هیمهج  ار  وا  ناوریپ  دـش و 
. دنتفریذپ ار  وا  دیحوت  هدیقع  یلو  تفریذپن  ار  مهج  يربج  هدیقع  هلزتعم  دوب . يربج  نوفص  نب  مهج  دوخ 

، دـندوب رگید  هقرف  ود  عبات  اهلقن -  نیاربانب  لدـع -  لصا  دـیحوت و  لصا  ینعی  دوخ  هناگجنپ  لوصا  یـساسا  لـصا  ود  رد  هلزتعم  اذـهیلع 
هیردق و هتفای  لماکت  هتفای و  لوحت  هلزعتم  بتکم  تقیقح  رد  هکلب  هیردـق ، زا  ار  لدـع  لصا  دـندرک و  سابتقا  هیمهج  زا  ار  دـیحوت  لصا 

. تسا هیمهج 
شیپ رد  هک  تسا ، لازغ » ءاطع  نب  لصاو   » دـش يراذـگ  هیاپ  لوا  تسد  اـب  بتکم  کـی  تروص  هب  لازتعا  هک  یـسک  نآ  هلزتعم و  سار 

بـسانم نیدب  داد و  لیکـشت  یلقتـسم  هزوح  دش و  ادـج  وا  سرد  هزوح  زا  نایرج  کی  رد  دوب و  يرـصب  نسح  درگاش  لصاو  هک  میتفگ 
یلو دندش . هدیمان  هلزتعم »  » وا ناوریپ  هک  دوب  بسانم  نیمه  هب  هک  تسا  روهشم  فورعم و  دش . ادج  ام  زا  ینعی  انع » لزتعا  : » تفگ نسح 

لمج و گنج  نایرج  رد  هک  هدش  هتفگ  یهورگ  هب  ءادتبا  هلزتعم  هملک  تسا : رگید  زیچ  يراذگمان  نیا  تلع  هک  دـندقتعم  رگید  یـضعب 
هلاسم هک  اهدعب  رمع . نب  هللادـبع  تباث و  نب  دـیز  صاقو و  یبا  نب  دعـس  دـننام  دـندرک ، باختنا  ار  يریگ  هرانک  یفرط  یب  شور  نیفص 

یب يریگ و  هرانک  نآ  دـندرک و  باختنا  یموس  هار  یهورگ  دـندش ، هتـسد  ود  نیملـسم  دـش و  حرط  جراوخ  هلیـسو  قساـف  ناـمیا  رفک و 
کی رد  اهنیا  دنتفرگ ، شیپ  دوخ  نامز  یعامتجا  داح  لئاسم  تسایس و  رد  صاقو  یبا  نب  دعـس  لاثما  هک  یـشور  نامه  ینعی  دوب . یفرط 

. دنام یقاب  اهنیا  يارب  مان  نیا  دعب  و  اهفرط » یب   » ینعی دش  هتفگ  هلزتعم »  » زین اهنیا  هب  ور  نیا  زا  دنتفرگ . شیپ  يرکف  هلاسم 
، تافـص یفن  هلاسم  هب  هدوب  دودـحم  وا  ياهثحب  تسا . هتـشذگرد  يرجه  لاس 131  رد  هدش و  دـلوتم  دـلوتم  يرجه  لاس 80  رد  لـصاو 

. هباحص تافالتخا  زا  یضعب  هرابرد  رظن  راهظا  و  دیعو ، دعو و  نیتلزنملا ، نیب  ۀلزنم  رایتخا ،
ورمع زا  سپ  درک  لیمکت  داد و  هعـسوت  ار  لصاو  تایرظن  تسا و  لصاو  نز  ردارب  ورمع  دیـسر  دـیبع  نب  ورمع  هب  تبون  لـصاو  زا  سپ 

. دندرک روهظ  ماظن  میهاربا  فالع و  لیذهلاوبا 
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بتک لیذهلاوبا  تفرگ . یفـسلف  گنر  رفن  ود  نیا  هلیـسو  مالک ، دـنیآیم . رامـش  هب  هلزتعم  زراب  ياهتیـصخش  زا  ود  ره  ماظن  لیزهلاوبا و 
ار مسج  ندوب  ياهرذ  هیرظن  هک  دوب  وا  مه  و  دروآ ، تایعیبط  رد  یصاخ  تایرظن  ماظن  تشونیم . در  اهنآ  رب  درکیم و  هعلاطم  ار  هفسالف 
لاس 231 رد  ماظن  لاس 235 و  رد  لیذهلاوبا  يوق ، لامتحا  هب  دناهتـشذگرد . يرجه  موس  نرق  رد  ود  ره  ماظن  لیذـهلاوبا و  تشاد . زاربا 

. تسا هتشذگرد 
ياهتیـصخش زا  رگید  یکی  تسا  هتـسیزیم  يرجه  موس  نرق  رد  هک  نیبتلا » نایبلا و   » باتک بحاص  فورعم ، هدنـسیون  بیدا و  ظـحاج ،

. تسا هلزتعم  زراب 
رصع رد  یلو  دنتفرگ  دوخ  هب  یفرط  یب  تلاح  سابعلا  ینب  لیاوا  رد  دنتشادن ، یبوخ  طباور  تموکح  هاگتسد  اب  هیما  ینب  هرود  رد  هلزتعم 

دـندرک و تیامح  تخـس  هلزتعم  زا  قثاو  مصتعم ، وا  را  سپ  نومام و  دـندش  عقاو  هجوت  دروم  دوب  بدا  ملع و  لضف  لها  دوخ  هک  نومام 
. دندناوخیم یلزتعم  اردوخ  هفیلخ  هس  نیا 

ایآ هکنیا  نآ  تفای و  شرتسگ  یمالـسا  زورنآ  میظع  روشک  راطقا  مامت  رد  شا  هنماد  هک  تفرگ  الاب  یغاد  ثحب  هک  دوب  ناـمز  نیمه  رد 
؟ تسا میدق  وا  تایح  تردق و  ادخ و  ملع  دـننام  ای  تسا و  ثداح  ادـخ  مالک  ایآ  تاذ .؟ تافـص  زا  ای  تسا  لعف  تافـص  زا  ادـخ  مالک 

نیفلاخم تسا . رفک  نآرق  ندوب  میدـق  هب  داقتعا  تسا و  ثداـح  قولخم و  نآرق  سپ  تسا  قولخم  ادـخ  مـالک  هک  دـندوب  دـقتعم  هلزتعم 
دقتعم سک  ره  هک  درک  رداص  ياهمانـشخب  هلزتعم  زا  تیامح  هب  نومام  قولخم  ریغ  تسا و  میدق  نآرق  هک  دندوب  دقتعم  سکعرب  هلزتعم 

. دندید هجنکش  دنداتفا و  نادنز  هب  يدایز  دارفا  دوش  بیدات  دشاب  نآرق  مدق  هب 
ات دوب . فورعم  لبنح  نب  دمحا  دـنداتفا  نادـنز  هب  هار  نیا  رد  هک  یناسک  هلمج  نآ  زا  دـندرک و  لابند  ار  نومام  شور  زین  قثاو  مصتعم و 

بوکنم ناشنارادفرط  هلزتعم و  دندوب . فلاخم  هلزتعم  اب  مدرم  تیرثکا  درک و  ادیپ  شیارگ  هلزتعم  دض  رب  لکوتم  دیسر . لکوتم  هب  تبون 
. دندیمان تنحم »  » هرود ار  هرود  نیا  نیملسم  تفر . داب  رب  اهنامناخ  دش و  هتخیر  هنتف  نیا  رد  اهنوخ  دندش . عمق  علق و  هکلب 

هدـناوخ ثیدـحلا » لـها   » و ۀنـسلا » لـها   » هک ناـشنیفلاحم  تسد  هب  هشیمه  يارب  نادـیم  دـندرکن  تسار  رمک  ناـیرج  نیا  زا  سپ  هلزتـعم 
یبعک هب  فورعم  یخلب  مساقلاوبا  لیبق  زا  دناهدرک  روهظ  اهنآ  فعض  ياههرود  رد  زراب  ياهتیصخش  یخرب  لاح  نیع  رد  داتفا . دندشیم 

رد 415 و افوتم  یلزتعم  رابجلا  دـبع  یـضاق  ییاـبج و  یلع  وبا  رـسپ  ییاـبج  مشاـهوبا  رد 303 و  اـفوتم  ییاـبج  یلع  وـبا  رد 217 و  اـفوتم 
. یفاکسا رفعج  وبا  رد 583 و  افوتم  يرشخمز  دابع و  نب  بحاص  طایخ و  نسحلاوبا 

اهتشون یپ 

. میا هدرک  ثحب  عوضوم  نیا  رد  لیصفت  هب  تشونرس » ناسنا و   » باتک رد   - 1
«. تشونرس ناسنا و   » باتک هب  دوش  عوجر   - 2

هرعاشا سرد 6 

هراشا

شور دش . زاغآ  يرجه  لوا  نرق  مود  همین  زا  تشگ  لازتعا  بتکم  هب  رجنم  هک  ییاه  هشیدـنا  راکفا و  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  سورد  زا 
یـشور نینچ  رد  هک  تسا  یهیدـب  نید . لوصا  كرد  مهف و  رد  لالدتـسا  قطنم و  یعون  ندرب  راـک  هب  زا  دوب  تراـبع  تقیقح  رد  لازتعا 
لیلحت هیزجت و  رکفت و  لقعت و  لها  هک  مدرم  هماع  هک  تسا  یهیدب  زین  تسا و  لقع  لالقتسا  تیرح و  تیجح و  هب  داقتعا  طرـش ، نیلوا 

رکفت و ره  دننادیم و  ثیداحا -  اصوصخم  و  ثیداحا -  تایآ و  رهاوظ  هب  يرکف  میلـست  و  دبعت »  » اب يواسم  ار  نیدت »  » هراومه دنتـسین ،
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دنک و تیامح  نآ  زا  شدوخ  حـلاصم  هب  انب  تقو  تسایـس  رگا  اصوصخ  دـنیامنیم ، یقلت  نید  هیلع  نایـصع  نایغط و  یعون  ار  يداهتجا 
شیوخ ییارگرهاظ  هب  اعقاو  دوخ  ءاملع  نیا  رگا  صخالاب  و  دنیامن ، غیلبت  ار  رکفت  زرط  نیا  بهذـم  نید و  ءاملع  زا  یخرب  رگا  صخالاب 

ءاهقف و زا  یخرب  تـالمح  و  نیدـهتجم ، نییلوصا و  هیلع  نییراـبخا  تـالمح  دـنزروب . بلـصت  بصعت و  ـالمع  دنـشاب و  دـقتعم  نمؤم و 
. دریگیم هشیر  يرما  نینچ  زا  یمالسا  ناهج  رد  هفسالف  هیلع  نیثدحم 

نایونام نیئباص و  سوجم و  يراصن و  دوهی و  نییرهد و  لباقم  رد  نآ  زا  عافد  نآ و  جیورت  غیلبت و  مالـسا و  مهف  هب  یقیمع  هقالع  هلزتعم 
هلیـسو مالـسا  هزوح  لـخاد  زا  لاـح  ناـمه  رد  دنداتـسرفیم . فاـنکا  فارطا و  هب  دـندرکیم و  تیبرت  ینیغلبم  یتح  دنتـشاد و  مهریغ  و 

دندش و فیعض  دندروخ و  رجنخ  تشپ  زا  هرخالاب  دندشیم و  دیدهت  دندیمانیم  ۀنسلا » لها   » و ثیدحلا » لها   » ار دوخ  هک  نایارگرهاظ 
. دنتشگ ضرقنم  اجیردت 

اهدـعب هک  هنوگ  نآ  هلزتعم -  هب  ضراعم  یمالک  بتکم  کی  مراهچ ، نرق  لئاوا  موس و  نرق  رخاوا  دودـح  ات  ینعی  رما ، زاـغآ  رد  اذـهیلع 
لها ءاسؤر  تسا . تنـس  ثیدح و  رهاوظ  دض  رب  هلزتعم  راکفا  هک  تفرگیم  تروص  مان  نیا  اب  اهتفلاخم  مامت  تشادن . دوجو  دش -  ادیپ 
اهنت هن  سپ  دندرمشیم . مارح  ینامیا  لئاسم  رد  ار  لالدتسا  ارچ و  نوچ و  ثحب و  اساسا  لبنح  نب  دمحا  سنا و  نب  کلام  دننام  ثیدح 

. دندوب ملکت  مالک و  رکنم  هکلب  دنتشادن ، هلزتعم  لباقم  رد  یمالک  بتکم  کی  هنسلا  لها 
دزن رد  اهلاس  هک  دنمـشیدنا  زراب و  یتیـصخش  هکنیا  نآ  داد و  خر  ياهزات  هدـیدپ  يرجه  مراهچ  نرق  لئاوا  موس و  نرق  رخاوا  دودـح  رد 
لها بهذـم  هب  دـنادرگ و  ور  لازعا  بتکم  زا  دوب ، هدـش  رظن  بحاـص  دـهتجم و  نآ  رد  هتفرگ و  ارف  ار  لازتعا  بتکم  رابجلادـبع  یـضاق 

رب ار  هنـسلا  لـها  لوصا  همه  لازتـعا ، بتکم  هب  دوب  زهجم  رگید  فرط  زا  دوـبن و  یلاـخ  غوـبن  یعوـن  زا  یفرط  زا  نوـچ  دـییارگ و  هنـسلا 
يرعـشا نسحلاوبا  زراب  تیـصخش  نآ  دروآرد . يرکف  قیقد  اتبـسن  بتکم  کی  تروص  هب  ار  اهنآ  داهن و  انب  یـصاخ  یلالدتـسا  ياـههیاپ 

. تسا يرجه  دودح 330  رد  افوتم 
زیاج نید  لوصا  رد  ار  قطنم  ندرب  راک  هب  لالدتسا و  ثحب و  لبنح -  نب  دمحا  دننام  ثیدح  لها  يامدق  فالخ  رب  يرعشا -  نسحلاوبا 
(1 . ) تسا هتشون  مالکلا » ملع  یف  ضوخلا  ناسحتسا  یف  ۀلاسر   » مان هب  یباتک  وا  دروآ . لیلد  دوخ  ياعدم  رب  تنس  نآرق و  زا  درمش و 

« هلبانح  » و دنرامـشیم ، زیاج  ار  ملکت  مالک و  هک  يرعـشا  نسحلاوبا  ناوریپ  ینعی  هرعاشا » : » دندش هتـسد  ود  ثیدـحلا  لها  هک  دوب  اجنیا 
مالک قطنم و  میرحت  رد  یباـتک  یلبنح  هیمیت  نبا  هک  میتفگ  قطنم  ياهـسرد  رد  دـننادیم . مارح  ار  نآ  هک  لـبنح  نب  دـمحا  ناـعبات  ینعی 

(2 . ) تسا هتشون 
ار مدرم  دنتـساوخیم  نومام  هفیلخ  يورین  اب  هک  دندوب  هلزتعم  اریز  دوب  تنحم »  » هلئاغ نآ ، و  دندش ، ماوع  روفنم  زین  رگید  هیحان  زا  هلزتعم 

یب اههجنکـش و  اهنادـنز و  اهیزیرنوخ و  اهراتـشک و  دوخ  لابند  هب  هثداح  نیا  و  دـنیامنب ، نآرق  ندوب  ثداح  رد  دوخ  هدـیقع  عبات  روز  هب 
يرازیب ببـس  تهج  نیا  دنتـسنادیم و  هثداح  نیا  لوؤسم  ار  هلزتعم  مدرم ، هماع  دروآ . هوتـس  هب  ار  نیملـسم  هعماـج  هک  دروآ  اـهینامناخ 

. دش لازتعا  بتکم  زا  مدرم  رتشیب 
بتکم نیا  رد  رگید  زراب  ياهتیصخش  يرعـشا  نسحلاوبا  زا  دعب  تفرگ . رارق  مومع  لابقتـسا  دروم  تهج  ود  نیدب  يرعـشا  بتکم  روهظ 

و لاـس 403  رد  ياـفوتم  دـیفم و  خیـش  رـصاعم  ینـالقاب  رکبوبا  یـضاق  ناـیم  نآ  زا  دـندرک . مکحتـسم  ار  نآ  ياـههیاپ  دـندرک و  روهظ 
ماما دوخ  یلازغ و  داتسا  ینیوج  نیمرحلا  ماما  رگید  و  دوریم ، رامش  هب  یضترم  دیس  ینالقاب و  زا  دعب  هقبط  رد  هک  ینیارفـسا  قاحـساوبا 

. درب مان  دیاب  ار  يزار  نیدلارخف  ماما  يرجه و  رد 505  يافوتم  نیدلا » مولع  ءایحا   » بحاص یلازغ  دمحم 
و تفرگ ، ینافرع  گنر  تخاب و  یمک  ار  دوخ  یمالک  گنر  یلازغ  تسد  رد  اصوصخم  تفای و  یتالوحت  اجیردـت  يرعـشا  بتکم  هتبلا 

مالک تشون ، ار  داقتعالا  دیرجت  باتک  درک و  روهظ  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  هک  ادعب  دـش . کیدزن  هفـسلف  هب  يزار  رخف  ماما  هلیـسو 
هک دنتفر  یهار  نامه  زا  یلزتعم -  يرعـشا و  زا  معا  نیملکتم -  همه  دیرجت »  » زا سپ  تفرگ . دوخ  هب  یفـسلف  گنر  دصرد  دون  زا  شیب 
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. تفر یعیش  گرزب  ملکتم  فوسلیف و  نیا 
هلـصاف هزادـنا  ره  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد  دـناهتفرگ . دوخ  هب  ار  دـیرجت »  » گنر همه  اهنآ  حورـش  و  دـصاقم »  » و فقاوم »  » ياهباتک ـالثم 

. دناهدرک رتکیدزن  هفسلف  ای  لازتعا  اب  ار  وا  دیاقع  هدش و  رود  يرعشا  نسحلاوبا  نایاوشیپ  زا  هرعاشا  تسا  هدش  رتدایز  ینامز 

[ هدرک عافد  هنسلا  لها  لوصا  زا  هک  يرعشا »  » دیاقع تسرهف  ]

تسا هدرک  هیجوت  لیوات و  ار  هنسلا  لها  هدیقع  يوحن  هب  ای  هدرک و  عافد  هنـسلا  لها  لوصا  زا  هک  ار  يرعـشا »  » دیاقع راو  تسرهف  نونکا 
: مینکیم رکذ 

( هفسالف هلزتعم و  رظن  فالخرب   ) تاذ اب  تافص  تدحو  مدع  فلا .
( هفسالف رظن  قفو  رب  یلو  هلزتعم  رظن  فالخرب  زین  نیا   ) ثداوح همه  رد  یهلا  ردق  ءاضق و  هدارا و  تیمومع  ب .

.( تسا الاب  رظن  همزال  يرعشا »  » هدیقع هب  رظن  نیا  هتبلا  . ) تسا ادخ  بناج  زا  تاریخ ، دننام  رورش ، ج .
.( تسا هدارا  تیمومع  رظن  همزال  يرعشا »  » هدیقع هب  زین  رظن  نیا   ) وا لامعا  ندوب  ادخ  قولخم  رشب و  ندوبن  راتخم  د .
( هلزتعم رظن  فالخرب   ) یلقع هن  تسا  یعرش  لدع ، نینچمه  تسا . یعرش  هکلب  تسین ، یتاذ  لاعفا  حبق  نسح و  ه .

( هلزتعم رظن  فالخ  رب  . ) تسین بجاو  ادخ  رب  حلصا  فطل و  تیاعر  و .
( هلزتعم هفسالف و  رظن  فالخ  رب  . ) نآ رب  مدقم  هن  تسا  لعف  اب  ماوت  لعف ، رب  ناسنا  تردق  ز .

( هلزتعم رظن  فالخ  رب  . ) درادن دوجو  اوس  ام  ادخ و  نایم  تلثامم  تهابش و  هنوگچیه  ینعی  قلطم ، هیزنت  ح .
( لامعا قلخ  باب  رد  ۀنسلا  لها  رظن  هیجوت  . ) تسا نآ  هدننک  باستکا  تسین ، دوخ  لمع  هدننیرفآ  ناسنا  ط .

( هلزتعم هفسالف و  رظن  فالخ  رب  . ) دوشیم هدید  مشچ  اب  تمایق  رد  دنوادخ  ي .
لئاق نیتلزنملا  نیب  ۀـلزنم  هب  هک  هلزتعم  رظن  فـالخ  رب  دـندوب و  قساـف  رفک  یعدـم  هک  جراوخ  رظن  فـالخ  رب  . ) تسا نمؤم  قساـف » . » اـی

.( دندوب
رظن فالخ  رب  . ) تسا لاکـشا  الب  نمؤم  نتخاـس  بذـعم  هکناـنچمه  درادـن  یلاکـشا  چـیه  هبوت  ندوب  ار ، ياهدـنب  دـنوادخ  ترفغم  بی .

.( هلزتعم
( هلزتعم رظن  فالخ  رب  . ) تسا لاکشا  الب  تعافش  جی .

. تسین زیاج  ادخ  رب  هدعو  فلخت  بذک و  دی .
( هفسالف رظن  فالخ  رب  . ) تسا ینامز  ثداح  ملاع  هی .

( هنسلا لها  رظن  هیجوت  . ) یظفل مالک  هن  یسفن  مالک  اما  تسا ، میدق  ادخ  مالک  وی .
( هلزتعم هفسالف و  رظن  فالخ  رب  . ) تسین یضرغ  تیاغ و  يارب  ادخ  لاعفا  زی .

( هلزتعم هفسالف و  رظن  فالخ  رب  . ) تسا عنامالب  قاطی  ام ال  فیلکت  حی .
رد وا  زا  باتک  دـص  دودـح  رد  تسا . هدرک  فیلاـت  باـتک  تسیود  زا  زواـجتم  دـناهتفگ  تسا . فیلاـتلا  ریثک  دارفا  زا  يرعـشا  نسحلاوبا 
هک تسا . نییمالـسالا » تالاقم   » باتک وا  باتک  نیرتفورعم  تسا . هتفر  نایم  زا  اهباتک  نآ  رثکا  ارهاظ  یلو  تسا  هدـش  هدرب  مان  اههرکذـت 
زا مه  رگید  ياهباتک  دیاش  و  عمللا »  » مان تسا و  هدش  پاچ  وا  زا  زین  يرگید  باتک  تسا . مظنمان  شوشم و  يدایز  دـح  ات  هدـش و  پاچ 

. دشاب هدش  پاچ  وا 
تاشقانم اهدـعب  هتبلا  تسا . فسات  هیام  نیا  تشاذـگ و  مالـسا  ناـهج  رد  يداـیز  ریثاـت  شراـکفا  هک  تسا  يدارفا  زا  يرعـشا  نسحلاوبا 

 - دربب مان  هکنآ  نودب  افـش -  رد  انیـس  یلعوبا  ار  وا  ءارآ  دیاقع و  زا  يرایـسب  دـش . دراو  هلزتعم  هفـسالف و  فرط  زا  وا  نانخـس  رب  يدایز 
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وا يربج  هیرظن  رد  ینیوج  نیمرحلا  ماـما  ینـالقاب و  رکبوبا  یـضاق  لـیبق  زا  يرعـشا »  » عاـبتا زا  یخرب  یتح  تسا . هدومن  در  هدرک و  رکذ 
. دندرک ییاهرظن  دیدجت  لامعا ، قلخ  هرابرد 

. داد اهنآ  هب  يرگید  ینابم  یلو  تسا  هدومن  تیبثت  میکحت و  ار  هرعاشا  لوصا  يدایز  دودح  ات  تسا و  يرعشا  هچ  رگا  یلازغ  دمحم  ماما 
، تسا بهذم  يرعشا  دوخ  هبون  هب  زین  يونثم  باتک  بحاص  یمور  دمحم  انالوم  هدش . کیدزن  فوصت  نافرع و  هب  یلازغ  هلیـسو  مالک » »
لوحت و ار  يرعشا  مالک  دوب ، انشآ  هفـسالف  راکفا  اب  هک  زین  يزار  رخف  ماما  تسا . هداد  يرگید  گنر  لئاسم  همه  هب  وا  قیمع  نافرع  یلو 

. دیشخب ورین 
گنج دـنچ  ره  دوـب . رکف  تیرح  رب  رـشقت  دوـمج و  يزوریپ  يزوریپ ، نیا  دـش . ماـمت  نارگ  مالـسا  ناـهج  يارب  يرعـشا  بتکم  يزوریپ 

يزوریپ نیا  هدنامن . رانکرب  يرعشا  ییارگدومج  راثآ  یخرب  زا  زین  عیـشت  ناهج  یلو  ننـست ، ناهج  هب  تسا  طوبرم  لازتعا  يرگیرعـشا و 
. تشاد ییازسب  ریثات  يزوریپ  نیا  رد  یسایس  ثداوح  یضعب  دراد . صاخ  یعامتجا  یخیرات و  للع 

زین قثاو  مصتعم و  تساخرب ، هلزتعم  تیامح  هب  دوب  رکفنشور  ملاع و  يدرم  دوخ  هک  نومام  يرجه  موس  نرق  رد  دش ، هراشا  البق  هکنانچ 
هب دـعب  نرق  کی  دودـح  رد  هک  هنـسلا -  لها  بهذـم  يزوریپ  رد  یـساسا  شقن  لکوتم  دیـسر . لکوتم  هب  تبون  ات  دـندرک ، يوریپ  وا  زا 

یتشونرـس نینچ  لازتعا  تشادیم ، ار  نومام  رکفت  زرط  نامه  لکوتم  رگا  املـسم  تشاد . تفای -  یمالک  هیاپ  يرعـشا  نسحلاوبا  هلیـسو 
. درکیمن ادیپ 

رکفت و لها  هقجالـس  تسا . هدوب  يرعـشا  ياههشیدـنا  رـشن  يزوریپ و  رد  يرثؤم  لماع  زین  ناریا  رد  یقوجلـس  ناکرت  ندـمآ  راـک  يور 
بتکم هعیـش و  بتکم  هیوب  لآ  رابرد  رد  دندوب . بدا  ملع و  لضف و  لها  دوخ  اهنآ  زا  یخرب  هک  هیوب  لآ  فالخ  رب  دندوبن  دازآ  هشیدـنا 

. دندوب يرعشا  دض  ود  ره  هیوب  لآ  دنمشناد  ریزو  ود  دابع  نب  بحاص  نینچمه  دیمعلا و  نبا  تفای . قنور  لازتعا 
شیاتس و لباق  هلزتعم  رد  هچنآ  درک . میهاوخ  نایب  ار  اهنآ  دیاقع  زا  يرایسب  تفاخـس  ادعب  مینک ، تیامح  هلزتعم  دیاقع  زا  میهاوخیمن  ام 
هب هک  تسا  یمالک  دنمزاین  مالسا  دننام  هیامرپ  ینغ و  ینید  مینادیم  هکنانچ  دوب . اهنآ  ینالقع  شور  دش  نآ  يدوبان  بجوم  اهنآ  گرم 

. دشاب هتشاد  خسار  داقتعا  نامیا و  لقع ، تیرح 

اهتشون یپ 

تاحفـص نییمالـسالا » بهاذم   » لوا دلج  رد  ار  نآ  همه  يودب  نمحرلادبع  تسا و  هدـش  پاچ  وا  عمللا »  » باتک لیذ  رد  هلاسر  نیا   - 1
. تسا هدرک  لقن   26  - 15

. هرهزوبا دمحم  فیلات  هیمیت » نبا   » باتک هب  دوش  عوجر   - 2

(1  ) هعیش سرد 7 

هراشا

مالسا يداقتعا  لوصا  هرابرد  یقطنم  یلقع و  لالدتسا  ینعم  هب  مالک  میزادرپب . رصتخم -  ولو  هعیش -  مالک  هب  هک  تسا  نآ  تبون  نونکا 
. دراد يزاتمم  صاخ و  عضو  هعیش  رد 

لها مالک  هک  میدید  هتـشذگ  رد  تسا . هتخیمآ  هعیـش  هفـسلف  اب  رگید  فرط  زا  دزیخیم و  رب  هعیـش  ثیدح  نطب  زا  یفرط  زا  هعیـش  مالک 
تنـس و نتم  رد  تسین ، ثیدـح  تنـس و  دـض  رب  اهنت  هن  هعیـش  مالک  یلو  دـش ، یقلت  ثیدـح  تنـس و  دـض  رب  ینایرج  تعامج  تنس و 

. دراد اج  ثیدح 
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اهنآ رد  هک  یثیداحا  هلـسلس  کی  رب  تسا  لمتـشم  ننـست ، لها  ثیداحا  فالخرب  هعیـش  ثیداحا  هک  تسا  نیا  یثیدح  رظن  زا  بلطم  رس 
. تسا هدش  عقاو  لیلحت  هیزجت و  دروم  یعامتجا  ای  یعیبطلا  ءاروام  قیمع  لئاسم  اقطنم 

قح و هلماش  هدارا  ردق و  اضق و  زا  نخس  رگا  الثم  تسا . هتفرگن  تروص  تاعوضوم  نیا  هرابرد  یلیلحت  هیزجت و  ننـست  لها  ثیداحا  رد 
لاثما تفالخ و  تماما و  زا  و  نازیم ، طارص و  باتک و  باسح و  گرم و  زا  دعب  ملاع  زا  و  ناسنا ، حور و  زا  و  يراب ، تافص  ءامسا و  زا 

نایم هسیاقم  کی  تسا . هدش  لالدتـسا  اهنآ  هرابرد  هدش و  حرط  لئاسم  نیا  همه  هعیـش  ثیداحا  رد  یلو  تسا . هدـمآ  نایم  هب  لئاسم  نیا 
. دنکیم نشور  ار  بلطم  ینیلک  یفاک  ثیدح  باوبا  اب  هتس  حاحص  ثیدح  باوبا 

ود هب  هعیـش  تهج  نیمه  هب  تسا . هتفرگ  تروص  ینهذ  لیلحت  هیزجت و  ینالقع و  رکفت  ینعم  هب  ملکت »  » هعیـش ثیداحا  دوخ  رد  اذـهیلع 
، ننست لها  عبانم  ساسا  رب  هتشذگ ، ياهـسرد  رد  ام  دندش . میـسقت  ننـست  لها  هکنانچنآ  دشن ، میـسقت  مالکلا  لها  ثیدحلا و  لها  هورگ 
رد جراوخ  هلیـسو  هک  دوب  قساف » رفک   » هلاسم دـش ، حرطم  نیملـسم  نایم  رد  يداقتعا  لصا  ناونع  هب  هک  ياهلاـسم  نیلوا  هک  میتفگ  نینچ 
مان هب  رگید  یکی  ینهج و  دـبعم  مان  هب  یکی  رفن  ود  هیحان  زا  هک  دوب  يدازآ  راـیتخا و  هلاـسم  نآ ، زا  سپ  دـش . حرطم  لوا  نرق  لوا  همین 

رد نآ  زا  سپ  دندرکیم . جیورت  غیلبت و  ار  نآ  يوما  ماکح  هک  دوب  ياهدیقع  فالخ  رب  هدیقع  نیا  و  دـش ؛ عافد  حرطم و  یقـشمد  نالیغ 
هب دـیبع  نبا  ورمع  ءاطع و  نب  لصاو  هاگنآ  دـش و  حرطم  ناوفـص  ینب  مهج  فرط  زا  تاذ  تافـص و  تدـحو  هدـیقع  مود  نرق  لوا  همین 
نب مهج  زا  ار  تافـص  تاذ و  تدـحو  هدـیقع  و  نـالیغ ، دـبعم و  زا  ار  راـیتخا  يدازآ و  هدـیقع  هلزتعم  بتکم  یلوا  ناراذـگ  هیاـپ  ناونع 

لئاسم یخرب  رد  ارچ  نوچ و  ثحب و  هب  دندرک و  عارتخا  ار  نیتلزنملا  نیب  ۀلزنم  هدـیقع  قساف  نامیا  ای  رفک و  دروم  رد  دـنتفرگ و  ناوفص 
ینید یلقع  ياـهثحب  شیادـیپ  هیجوـت  ریـسفت و  عوـن  تسا  نیا  يرآ  دـش . يراذـگ  هیاـپ  یمالـسا  مـالک  بیترت  نیا  هب  دـنتخادرپ و  رگید 

. یقرش یبرغ و  ناسانش  مالسا  ناقرشتسم و  رظن  زا  یمالسا 
شومارف هدش  حرط  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هلیـسو  راب  نیلوا  هک  ار  یقیمع  یلقع  یلالدتـسا و  ياهثحب  اوهـس  ای  ادـمع  هورگ ، نیا 

. دننکیم
تارکاذم تاوعد و  بطخ و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هلیـسو  راب  نیلوا  یمالـسا  فراعم  رد  قیمع  یلقع  ياهثحب  حرط  هک  تسا  نیا  تقیقح 

ترثک و تدحو و  بکرت ، تطاسب و  مدق ، ثودح و  هرابرد  يراب و  تافص  تاذ و  هرابرد  راب  نیلوا  هک  دوب  وا  دش . حرطم  ترـضح  نآ 
دراد یحور  يوب و  گنر و  اهثحب  نآ  تسا . روکذم  هعیـش  دنتـسم  تایاور  هغالبلا و  جـهن  رد  هک  درک  حرط  ار  یقیمع  ياهثحب  اهنیا  ریغ 
الماک دـناهدوب  دوخ  رـصع  ياهمالک  ریثات  تحت  هک  یعیـش  ياـملع  یخرب  ياـهمالک  یتح  يرعـشا و  یلزتعم و  یمـالک  ياهـشور  اـب  هک 

. تسا توافتم 
. میا هدرک  ثحب  هراب  نیا  رد  مسیلائر » شور  هفسلف و  لوصا   » مجنپ دلج  همدقم  رد  نینچمه  و  هغالبلا » جهن  رد  ریس   » باتک رد  ام 

یلالدتسا و میدق ، زا  یعیش  رکفت  زرط  ینعی  تسا ، هدوب  یفـسلف  یلقع  مایالا  میدق  زا  یعیـش  لقع  هک  دنراد  فارتعا  ننـست  لها  ناخروم 
رکفت اب  و  دوب ، یبهذم  دیاقع  رد  لالدتسا  ندرب  راک  هب  رکنم  ساسا  زا  هک  یلبنح  رکفت  اب  اهنت  هن  یعیـش  رکفت  لقعت و  تسا . هدوب  یلقعت 

لقع همه  اب  زین  یلزتعم  رکفت  اـب  تسا ، ریاـغم  فلاـخم و  درکیم  ظاـفلا  رهاوظ  عباـت  ار  نآ  تفرگیم و  لـقع  زا  ار  تلاـصا  هک  يرعـشا 
تیرثکا هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  ( 1 . ) یناهرب هن  تسا  یلدـج  یلو  تسا  یلقع  دـنچ  ره  یلزتعم  رکفت  اریز  تسا ، فلاخم  نآ  ییارگ 
نایاوشیپ زا  ار  حور  نیا  هعیش  تسا و  هدرک  ظفح  هعیـش  طقف  ار  یمالـسا  یفـسلف  تایح  دناهدوب . هعیـش  یمالـسا  هفـسالف  قافتا  هب  بیرق 

. مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لوا  ياوشیپ  اصوصخ  دراد ، دوخ 
زا ماهلا  اب  دنزاس ، جراخ  یلدج  تروص  هب  یناهرب  تمکح  تروص  زا  دنروآرد و  مالک  لکـش  هب  ار  هفـسلف  هکنآ  نودب  هعیـش ، هفـسالف 

میرامشرب ار  هعیش  نیملکتم  میهاوخب  ام  رگا  ور  نیا  زا  دندرک . میکحت  ار  یمالـسا  لیـصا  دیاقع  ینید ، نایاوشیپ  تاضافا  ینآرق و  یحو 
زا یتعامج  مه  ثیدح و  نایوار  زا  یتعامج  مه  دناهتشاد ، یلقع  رکفت  هعیـش  یمالـسا  دیاقع  هرابرد  هک  دشاب  یناسک  همه  نامدوصقم  و 
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دوخ زا  رتهب  ار  مالک  ملع  هفیظو  ود  ره  هعیش  هفـسلف  هعیـش و  ثیدح  میتفگ  هکنانچ  اریز  میرامـشب ، نیملکتم  ءزج  دیاب  ار  هعیـش  هفـسالف 
. دناهداد ماجنا  مالک  ملع 

[ هعیش نیملکتم  ]

هورگ راچان  دناهدوب ، زهجم  یلدـج  تمکح  هب  يرعـشا  یلزتعم و  ناملکتم  ریثات  تحت  هک  دـشاب  یتعامج  نیملکتم  زا  ام  دوصقم  رگا  اما 
. میهد رارق  هجوت  دروم  ار  یصاخ  هورگ  نآ  اهنت  هک  مینیبیمن  یلیلد  ام  یلو  میهد . رارق  رظن  دروم  دیاب  ار  یصاخ 

یعیش نافلؤم  نایم  رد  تسا ، تسد  رد  اعد  تیاور و  هبطخ و  تروص  هب  هک  دیاقع »  » هرابرد مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تانایب  زا  میرذگب 
بیطخ و يدرم  دوـخ  راـمت  مثیم  تسا . راـمت  مثیم  نبا  لیعامـسا  نب  یلع  تسا  هدرک  فیلاـت  باـتک  دـیاقع »  » دروـم رد  هک  يدرف  نـیلوا 

درم نیا  تسا . گرزب  درم  نیا  هداون  لیعامسا  نب  یلع  دوشیم . بوسحم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رـس  نابحاص  زا  هدوب و  رونخس 
. تسا یلزتعم  مالک  لوا  هقبط  ناراذگ  هیاپ  زا  مود و  نرق  لوا  همین  فورعم  ناملکتم  زا  فالع  لیذهلاوبا  دیبع و  نب  ورمع  رصاعم 

زا تسا  هدرک  دای  ملکتم »  » ناونع هب  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  هک  دنتـسه  یهورگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  نایم  رد 
. مهریغ رصام و  نب  سیق  قاطلا ، نمؤم  هب  فورعم  لوحا  رفعج  وبا  نیعا ، نب  نارمح  ملاس ، نب  ماشه  مکحلا ، نب  ماشه  لیبق 

هدـش ماما  رطاخ  طاشن  بجوم  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  رد  نیفلاخم  زا  یکی  اب  هورگ  نیا  هثحابم  زا  یناتـساد  یفاک  باتک  رد 
. دنکیم لقن  دوب 

دوـخ نیا  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  بتکم  هتفاـی  شرورپ  هورگ  نیا  دناهتـسیزیم . يرجه  مود  نرق  لوا  همین  رد  زین  هـقبط  نـیا 
رد زین  ار  یهورگ  دـناهتخادرپیم ، یمالک  لـئاسم  لـیلحت  هیزجت و  ثحب و  هب  دوخ  اـهنت  هن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  همئا  هک  دـناسریم 
ای ثیدـح  ای  هقف  رد  هن  دوب ، مالک  ملع  رد  شیگتـسجرب  همه  مکحلا  نب  ماـشه  دـناهدرکیم . تیبرت  يداـقتعا  ياـهثحب  يارب  دوخ  بتکم 

تـسد الاب  ار  وا  تشادیم و  یمارگ  رتشیب  شباحـصا  ریاس  زا  دوب  طخ  ون  یناوج  تقو  نآ  رد  هک  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ریـسفت .
. تسا هدوب  ماشه  ندوب  ملکتم  تلع  هب  طقف  اهلیلجت  نیا  هک  دنداد  رظن  قافتا  ماما  لمع  نیا  ریسفت  رد  ناگمه  دناشنیم . نارگید 

ار يداقتعا  ياهثحب  شزرا  تسا  هتـساوخیم  تقیقح  رد  ثیدـح ، هقف و  بابرا  رب  ملکتم  ماشه  نتـشاد  مدـقم  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ملع جیورت  رد  هتـشاد  ییازـسب  ریثات  راهطا  همئا  ياهراتفر  هنوگ  نیا  هک  تسا  یهیدب  دناشنب . ثیدح  هقف و  تسد  الاب  ار  مالک  دربب و  الاب 

. ددرگ یفسلف  یمالک و  لقع  ادتبا  زا  یعیش  لقع  هکنیا  رد  مالک و 
هثحابم هب  درکیم و  تکرش  دادیم  لیکشت  بهاذم  ناملکتم  عمج  زا  نومام  هک  ياهثحابم  سلجم  رد  اصخش  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

. تسا ظوفحم  هعیش  بتک  نتم  رد  تاسلج  نیا  تروص  تخادرپیم .
تانایرج نیا  همه  دنراذگیم ، توکسم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یعاسم  هکنانچمه  یقرش  یبرغ و  ناسانش  مالسا  ناقرـشتسم و 
یتفگـش هیام  نیا  دـنریگیم و  هدـیدان  تسا  هتفرگ  تروص  ینید  يداقتعا  روما  رد  یلقع  ياهثحب  ءایحا  هار  رد  راـهطا  همئا  هلیـسو  هک  ار 

. تسا
هیقف و هکنیا  نمـض  تسا  روباشین  رد  شربق  مالـسلا ، مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و  ماما  باحـصا  زا  يروباـشین  ناذاـش  نب  لـضف 

. دوشیم لقن  وا  زا  مالک  رد  يدایز  بتک  تسا ، هدوب  زین  ملکتم  هدوب ، ثدحم 
هناخباتک سار  رد  نوراه  نامز  رد  هک  هتفرگ  تخبون  لهـس  یبا  نب  لضف  زا  دـناهدوب . ملکتم  امومع  ارهاـظ  دنرایـسب  هک  تخبون  نادـناخ 
شرـسپ تخبوـن و  نب  لهـس  یبا  نب  قاحـسا  اـت  دوریم  رامـش  هب  یبرع  هـب  یـسراف  فورعم  نیمجرتـم  زا  دوـب و  ۀـمکحلا  تـیب  فورعم 

یبا نب  قاحسا  نب  یلع  نب  لیعامسا  لهسوبا  شا  هداون  قاحسا و  نب  یلع  شرگید  رسپ  تخبون و  نب  لهس  یبا  نب  قاحـسا  نب  لیعامـسا 
ياهدـع یلع و  نب  لیعامـسا  هدازرهاوخ  یتخبون  یـسوم  نب  نسح  دـناهداد و  بقل  هعیـش  رد  نیملکتملا  خیـش  ار  وا  هک  تخبون  نب  لهس 

موس هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1015زکرم  هحفص 1007 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناهعیش نیملکتم  زا  همه  نادناخ  نیا  زا  رگید 
هعیش نیملکتم  زا  زین  قارعالا » ةراهط   » باتک بحاص  یمالـسا  فورعم  بیبط  میکح و  هیوکـسم  نب  یلعوبا  موس و  نرق  رد  يزار  هبق  نبا 

. تسا مجنپ  نرق  لیاوا  رد 
هیقف یلح  همالع  و  داقتعالا » دیرجت   » باتک بحاص  فورعم  نادیـضایر  فوسلیف و  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  دنناوارف . هعیـش  نیملکتم 

. دنشابیم متفه  نرق  فورعم  ناملکتم  زا  داقتعالا » دیرجت   » حراش فورعم و 
. دیرفآ ار  یمالک  نتم  نیرتمکحم  داقتعالا » دیرجت   » باتک تافیلات  اب  تسا  رحبتم  یفوسلیف  میکح و  دوخ  هک  یسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ 

يدایز دح  ات  نیدلاریـصن  هجاوخ  تسا . هتـشاد  هجوت  نتم  نیا  هب  تسا  هدمآ  هک  ینـس -  هعیـش و  زا  معا  یملکتم -  ره  دـیرجت »  » زا سپ 
ار دوخ  یلدج  کبـس  ابیرقت  مالک  رتدعب  ياههرود  رد  یلو  هدرک . کیدزن  یناهرب  تمکح  کبـس  هب  یلدج  تمکح  کبـس  زا  ار  مالک 

. داد تسد  زا  هفسلف »  » لباقم رد  ار  دوخ  لالقتسا  مالک »  » تقیقح رد  دندش و  یناهرب  تمکح  وریپ  همه  داد ، تسد  زا  یلک  هب 
دندرک لیلحت  هیزجت و  ار  اهنآ  یفسلف  دوتم  کبس و  اب  دندرک و  حرطم  هفسلف  رد  ار  یمالک  مزال  لئاسم  هجاوخ  زا  رخاتم  یعیـش  هفـسالف 

هرمز رد  هچ  رگا  يراوزبس  یجاح  ای  نیهلاتملا  ردـص  ـالثم  دـندوب . رت  قفوم  دـندشیم  جراـخ  دراو و  میدـق  کبـس  اـب  هک  نیملکتم  زا  و 
. دناهتشاد رتشیب  يدوجو  رثا  یملکتم  ره  زا  يدوجو  رثا  رظن  زا  اما  دناهدماین ، رامش  هب  ناملکتم 

کبس نیا  مینک  هعجارم  تیب  لها  زا  هروثام  هیعدا  تایاور و  هغالبلا ، جهن  نآرق ، ینعی  مالـسا ، یلـصا  نوتم  هب  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
. مییامن تعانق  هراشا  نیمه  هب  میراچان  اجنیا  رد  مینیبیم . رتکیدزن  ینید  نایاوشیپ  یلصا  قطنم  نابز و  هب  کبس ، نآ  زا  ار 

تشون یپ 

یلزتـعم و یمـالک   ) یلدـج تمکح  یقوذ و  تمکح  یقارـشا و  تمکح  ییاـشم و  تـمکح  قرف  هفـسلف » تاـیلک   » ياهـسرد رد  اـم   - 1
. میا هدرک  نشور  ار  يرعشا )

(2  ) هعیش سرد 8 

هراشا

. مییامن نایب  یمالسا  نیملکتم  نایم  جئار  یمالک  لئاسم  رد  ار  هعیش  تایرظن  زا  یلامجا  تسا  مزال  سرد  نیا  رد 
رما نیتلزنملا ، نیب  ۀلزنم  دیعو ، دعو و  لدع ، دیحوت  زا  تسا  ترابع  هک  ار  لصا  جنپ  هلزتعم  هک  میتفگ  هلزتعم  بتکم  حیرـشت  نمـض  البق 
اهنیا هک  تسا  نیا  هب  هلزتعم  لوصا  ریاس  زا  لصا  جنپ  نیا  زایتما  هک  میتفگ  و  دنرامـشیم ، دوخ  بتکم  ناکرا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب 

لوصا زا  هلزتعم  دزن  لصا  جنپ  نیا  هک  تشادنپ  دیابن  دوریم . رامش  هب  فلاخم  بتاکم  زا  بتکم  نیا  زایتما  هیام  لازتعا و  بتکم  صتخم 
. نید عورف  یقاب  دننید و 

: زا تسا  ترابع  اـهنآ  دـناهدرک و  یفرعم  عیـشت  هسمخ  لوصا  ناونع  هب  ار  لـصا  جـنپ  ماـیالا  میدـق  زا  هعیـش -  همئا  هن  زین -  هعیـش  ءاـملع 
. داعم تماما ، توبن ، لدع ، دیحوت ،

زا دوصقم  رگا  هک  دیآیم  شیپ  شسرپ  نیا  اجنیا  ارهق  نید . عورف  زا  همه  یقاب  دننید و  لوصا  زا  لصا  جنپ  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  الومعم 
دافم توبن . دـیحوت و  ینعی  تسین  رتشیب  لصا  ود  سپ  تسا  ندوب  ناملـسم  طرـش  اهنآ  هب  داـقتعا  ناـمیا و  هک  تسا  یلوصا  نید ، لوصا 
ینعی هماع  توبن  نییبنلا . متاخ  ترـضح  توبن  ینعی  هصاخ ، توبن  هب  تسا  طوبرم  مود  تداهـش  هزات  سب . تسا و  ات  ود  نیمه  نیتداهش 
ءایبنا همه  توبن  تسا ، مزال  نآ  هب  نامیا  تسا و  نید  لوصا  ءزج  هچنآ  هکنآ  لاح  تسا و  جراخ  نیتداهش  ياوتحم  زا  ءایبنا ، ریاس  توبن 
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. تسا
رد زین  رگید  روما  یخرب  یلمع ، روما  هن  تسا  يداـقتعا  یناـمیا و  روما  ءزج  مالـسا  رظن  زا  هک  تسا  یلوـصا  نید  لوـصا  زا  دوـصقم  رگا 
هچ لدع  تفـص  هوالع  هب  ( 1 . ) تشاد نامیا  دیاب  هکئالم  دوجو  هب  هک  هدـش  حیرـصت  نآرق  رد  هک  هکئالم  دـننام  تسا  ینامیا  روما  روخ 

، تردـق تاـیح ، ملع ، لـیبق  زا  قح  تافـص  ریاـس  تسا و  هتفرگ  رارق  یناـمیا  روما  هزوح  رد  قـح  تفـص  نیا  اـهنت  هک  دراد  یتیـصوصخ 
، دروآ نامیا  دیاب  تافص  همه  هب  تسا ، مزال  ادخ  تافص  هب  نامیا  رگا  تسا ؟ هتفرگ  رارق  نامیا  هزوح  زا  جراخ  رد  تیریـصب ، تیعیمس ،

. تشاد نامیا  دیابن  تفص  چیه  هب  تسین  مزال  رگا  و 
مالـسا رظن  زا  هک  دـشاب  یلوصا  نیعم  یفرط  زا  هک  هدـش  باختنا  تروص  نیا  هب  تهج  نآ  زا  قوف  هناگجنپ  لوصا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
یلـصا هس  داعم  لصا  توبن و  لصا  دیحوت و  لصا  دـشاب . بتکم  صخـشم  فرعم و  رگید  فرط  زا  و  تشاد ، داقتعا  نامیا و  نآ  هب  دـیاب 

لدـع لصا  و  تسا ، مالـسا  فادـها  ءزج  اهنآ  هب  نامیا  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  اـهنآ  هب  درف  ره  هک  تسا  مزـال  مالـسا  رظن  زا  هک  تسا 
. تسا عیشت  صاخ  بتکم  فرعم 

هک تسا  یلوصا  ءزج  یلو  درادن  یتوافت  قح  تردق  تایح و  ملع و  لصا  اب  ینعی  تسین  مالسا  ینامیا  ياهفده  ءزج  هچ  رگا  لدع  لصا 
. دهدیم ناشن  مالسا  هب  تبسن  ار  عیشت  صاخ  هدید 

. تسا بتکم  صخشم  فرعم و  مه  تسا و  تاینامیا  هزوح  لخاد  مه  ینعی  تسا  هبنج  ود  ره  ياراد  هعیش  رظن  زا  تماما  لصا 
؟ تسا هدشن  دای  نآ  زا  مشش  لصا  ناونع  هب  ارچ  سپ  تسا  يرورض  مزال و  نآرق  صن  هب  زین  هکئالم  هب  نامیا  دش  هتفگ  هکنیا 

ینعی تسا  هدرک  توعد  اهنآ  هب  نامیا  هب  ار  مدرم  مرکا  ربماـیپ  ینعی  تسا  مالـسا  ياهفدـه  ءزج  قوف  یناـمیا  لوصا  هک  تسا  نیا  خـساپ 
زامن و لیبق  زا  نید  تایرورـض  همه  هب  داقتعا  نامیا و  نینچمه  هکئالم و  هب  ناـمیا  اـما  اـهنامیا  نیا  يارب  تسا  ياهمدـقم  ربماـیپ  تلاـسر 

. توبن فادها  زا  هن  تسا  توبن  هب  نامیا  مزاول  زا  رگید  ترابع  هب  تسا  تلاسر  همزال  هکلب  تسین  تلاسر  فده  ءزج  هزور 
رد لخاد  ینعی  تسا  لدع  ریظن  میریگب  رظن  رد  يربهر  تموکح و  ههجو  زا  ینید  یـسایس ، یعامتجا و  ياههجو  زا  رگا  ار  تماما  هلاسم 

ۀفیلخ  » و ادـخ » تجح   - » ثیداحا حالطـصا  هب  ماما -  هک  رظن  نآ  زا  ینعی  میرگنب ، يونعم  هبنج  زا  رگا  ماما  تسین و  یناـمیا  روما  هزوح 
. تسا ینامیا  لئاسم  ءزج  تسا ، يرورض  نامز  ره  لماک  ناسنا  ناملسم و  درف  ره  نایم  يونعم  ياهطبار  تسا و  هللا »

: مینکیم رکذ  اهنآ  هریغ  رکذلا و  قوف  هناگجنپ  لوصا  زا  معا  ار  هعیش  یمالک  صاخ  دیاقع  کی  کی  نونکا 

دیحوت . 1

هک هلزتـعم  رظن  دروم  دـیحوت  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسه ، زین  هرعاـشا  لوصا  ءزج  هکناـنچمه  دوب  زین  هلزتـعم  هناـگجنپ  لوصا  ءزج  دـیحوت 
یلاعفا دیحوت  دوریم  رامش  هب  اهنآ  بتکم  صخشم  هک  هرعاشا  رظن  دروم  هک  تسا  یتافص  دیحوت  دوریم  رامش  هب  اهنآ  بتکم  صخشم 

. تسا هلزتعم  راکنا  دروم  هک  تسا 
. تسا جراخ  رظن  ثحب و  لحم  زا  تسا  همه  قافتا  دروم  نوچ  تدابع  رد  دیحوت  یتاذ و  دیحوت  هک  میتفگ  البق 

؟ تسا يدیحوت  هچ  هعیش  رظن  دروم  دیحوت  هک  مینیبب  نونکا 
. یلاعفا دیحوت  لماش  مه  تسا و  یتافص  دیحوت  لماش  مه -  تدابع  رد  دیحوت  یتاذ و  دیحوت  رب  هوالع  هعیش -  رظن  دروم  دیحوت 

دیحوت اب  هعیـش  یتافـص  دیحوت  اما  یلاعفا ، دیحوت  رادفرط  لاعفا  ثحب  رد  تسا و  یتافـص  دیحوت  رادـفرط  تافـص  ثحب  رد  هعیـش  ینعی 
. دراد تریاغم  هرعاشا  یلاعفا  دیحوت  اب  زین  وا  یلاعفا  دیحوت  تسا  توافتم  هلزتعم  یتافص 

دیحوت یلو  تسا ، تاذ  ندوب  تافـصلا  دـقاف  ینعم  هب  رگید  ترابع  هب  یتفـص و  ره  زا  تاذ  ندوب  یلاخ  ینعم  هب  هلزتعم  یتافـص  دـیحوت 
. درک وجتسج  دیاب  هعیش  هفسلف  مالک و  بتک  زا  ار  بلطم  نیا  لیصفت  ( 2 . ) تسا تاذ  اب  تافص  تینیع  ینعم  هب  هعیش  یتافص 
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يرثا چیه  ياراد  يدوجوم  چیه  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  هرعاشا  یلاعفا  دیحوت  تسا . توافتم  هرعاشا  یلاعفا  دیحوت  اب  هعیـش  یلاعفا  دیحوت 
دوخ لمع  هدننیرفآ  قلاخ و  هدنب ، و  تسا ، ادخ  زین  ناگدنب  لاعفا  میقتسم  قلاخ  اذه  یلع  تسا . ادخ  بناج  زا  امیقتـسم  راثآ  همه  تسین ،
ماظن هک  تسا  نیا  ینعم  هب  هعیـش  یلاـعفا  دـیحوت  اـما  تسا . هدـش  لـطاب  يداـیز  نیهارب  اـب  تسا و  ضحم  ربج  ياهدـیقع  نینچنیا  تسین .

رد مایق  ود  نیا  تسا و  قح  تاذ  هب  مئاق  تسا  شدوخ  کیدزن  ببـس  هب  مئاق  هکنیا  نیع  رد  يرثا  ره  و  دراد ، تلاـصا  تاببـسم  بابـسا و 
(3 . ) رگیدکی ضرع  رد  هن  تسا  رگیدکی  لوط 

لدع . 2

ساـسا رب  ار  دوخ  تمعن  ـالب و  نینچمه  تمحر و  ضیف و  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لدـع  ینعم  تسا . هلزتـعم  هعیـش و  قاـفو  دروم  لدـع ،
رارقرب یـصاخ  مظن  یهلا  رفیک  شاداپ و  تمعن و  الب و  تمحر و  ضیف و  رظن  زا  شنیرفآ  ماظن  رد  و  دـهدیم ، یلبق  یتاذ و  ياهقاقحتـسا 

اب تسا  مزالم  دـش  دای  هک  یماظن  نانچ  ینعم  هب  لدـع  هب  داقتعا  اهنآ  رظن  زا  دنـشابیم . یماـظن  نینچ  رکنم  لدـع و  رکنم  هرعاـشا  تسا .
. تسا قح  تاذ  هقلطم  تیرهاق  دض  رب  نیا  قح و  تاذ  تیموکحم  تیروهقم و 

. درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  لوصا  ریاس  حیضوت  نمض  هک  دراد  یعورف  دوخ  هبون  هب  لدع 

يدازآ رایتخا و  . 3

هعیـش هک  يرایتخا  يدازآ و  نایم  تسا  قرف  یلو  دندقتعم . نادـب  هلزتعم  هچنآ  هب  تسا  هیبش  ياهزادـنا  ات  هعیـش  رد  يدازآ  رایتخا و  لصا 
. تسا لئاق  نادب  هلزتعم  هچنآ  اب  تسا  لئاق 

 - نیا هتبلا  و  ریثات ، زا  یهلا  تیشم  ندوب  لوزعم  دوخ و  هب  ناسنا  ندش  هتشاذگاو  ینعی  ضیوفت »  » اب تسا  يواسم  هلزتعم  يدازآ  رایتخا و 
. تسا لاحم  تسا -  روطسم  دوخ  لحم  رد  هکنانچ 

هب رگید  قولخم  ره  دننام  ناگدنب  اما  دـناهدش ، هدـیرفآ  دازآ  راتخم و  ناگدـنب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هعیـش  داقتعا  دروم  يدازآ  رایتخا و 
. دنتسه وا  تیانع  تیشم و  زا  دمتسم  قح و  تاذ  هب  مئاق  تیلعاف ، ناش  هلمج  نآ  زا  یتسه و  نوؤش  مامت  هب  یتسه و  مامت 

فورعم هلمج  ینعم  تسا  نیا  و  یلزتعم ، ضیوفت  يرعـشا و  ربج  نایم  تسا  یطـسو  دح  هعیـش  بهذم  رد  يدازآ  رایتخا و  هک  تسا  نیا 
. تسا لدع  لصا  عورف  زا  يدازآ  رایتخا و  لصا و  نیرمالا » نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال  : » تسا هدیسر  راهطا  همئا  زا  هک 

یتاذ حبق  نسح و  . 4

هتاذ دح  یف  ملظ  تسا و  بوخ  هتاذ  دح  یف  لدع  الثم  دنـشابیم . حـبق  ياراد  ای  نسح و  ياراد  هتاذ  دـح  یف  یلاعفا  هک  دـندقتعم  هلزتعم 
همزال تسا  میکح  لاعتم  دنوادخ  نوچ  و  دزرویم ، بانتجا  دب  ياهراک  باختنا  زا  دنکیم و  باختنا  ار  کین  ياهراک  میکح  تسا . دـب 

فرط و کی  زا  ءایـشا  یتاذ  حبق  نسح و  همزال  سپ  دهدن . ماجنا  ار  دب  ياهراک  دـهد و  ماجنا  ار  بوخ  ياهراک  هک  تسا  نیا  شتمکح 
«. اوران  » اهراک یخرب  دشاب و  بجاو »  » دنوادخ رب  اهراک  یخرب  هک  تسا  نیا  رگید  فرط  زا  دنوادخ  ندوب  میکح 

. ادخ رب  يزیچ  ییاوران »  » ای ییاور »  » هب مکح  رکنم  مه  دنلاعفا و  یتاذ  حبق  نسح و  رکنم  مه  دنفلاخم ، هدیقع  نیا  اب  تخس  هرعاشا 
رکف رت  قیمع  هک  رگید  یخرب  یلو  دـناهتفریذپ  یلزتعم  لکـش  نامه  هب  ار  قوف  لصا  دـناهدوب  هلزتعم  مالک  ریثات  تحت  هک  هعیـش  زا  یخرب 

(4 . ) دناهتسنادن يراج  یبوبر  ملاع  حطس  رد  ار  ماکحا  نیا  دناهدرک ، لوبق  ار  یتاذ  حبق  نسح و  هکنیا  نیع  رد  دناهدرک 

حلصا باختنا  فطل و  . 5
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لـصا هلزتعم  ریخ ؟ ای  تسا  مکاح  ملاع  ماظن  رب  ناگدـنب ، لاح  يارب  حلـصا  باختنا  ینعی  فطل  ایآ  هک  هلزتعم  هرعاشا و  نایم  تسا  یثحب 
. دناهتشگ حلصا  باختنا  فطل و  رکنم  هرعاشا  و  دننادیم ، بجاو  مزال و  دنوادخ  يارب  هفیظو »  » کی و  فیلکت »  » کی ناونع  هب  ار  فطل 

یلزتعم لکش  نامه  رد  ار  فطل  هدعاق  هعیـش  نیملکتم  زا  یخرب  تسا . یلقع  حبق  نسح و  لصا  لدع و  لصا  عورف  زا  فطل » هدعاق   » هتبلا
يرگید روصت  حلـصا  باختنا  لصا  زا  دـننادیم  ضحم  طلغ  دـنوادخ  دروم  رد  ار  هفیظو »  » و فیلکت »  » هلاـسم هک  ناـنآ  یلو  دـناهتفریذپ 

. تسین شحرش  لاجم  نونکا  هک  دنراد 

لقع تیجح  لالقتسا و  تلاصا و  . 6

ملـسم تاـیاور  مکح  هـب  هعیـش  رظن  زا  تـسا . هدـش  تاـبثا  تـیجح  تلاـصا و  لالقتـسا و  لـقع  يارب  هلزتـعم  زا  شیب  هعیـش ، بهذـم  رد 
هناگراهچ هلدا  زا  یکی  لقع  هعیش ، هقف  رد  تسا . ینوریب  يرهاظ و  لقع  ربمایپ ، هکنانچمه  تسا ، ینورد  ینطاب و  ربمایپ  لقع  نیموصعم ،

. تسا

قح لعف  رد  فده  ضرغ و  . 7

ای رـشب  صوصخم  نتـشاد  فده  ضرغ و  دـنیوگیم  دـشاب . فدـه  ضرغ و  دـنچ  ای  کی  يارب  یهلا  لاعفا  هک  دنلـصا  نیا  رکنم  هرعاشا 
فده و يربج  تموکح  ینعم  هب  لعاف  ره  نتشاد  فده  ضرغ و  اریز  روما ، نیا  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  یلو  تسا  لیبق  نیا  زا  یتاقولخم 

هزنم اربم و  دـشاب ، نتـشاد  ضرغ  تیموکحم  دـنچ  ره  یتیموکحم ، ره  زا  یتیدودـحم و  دـیق و  ره  زا  دـنوادخ  تسا ، لـعاف  نآ  رب  ضرغ 
. تسا

تسا لاحم  هچنآ  لعاف ، ضرغ  لعف و  ضرغ  نایم  تسا  قرف  هک  تسا  دقتعم  دنکیم و  دییات  لاعفا  ضرغ  باب  رد  ار  هلزتعم  هدیقع  هعیش 
لامک و اب  هجو  چیه  هب  ددرگ  قولخم  دیاع  هک  یـضرغ  فده و  اما  دشاب ، هتـشاد  دوخ  يارب  یفده  دوخ  لاعفا  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا 

. تسین یفانم  دنوادخ  یتاذ  ءانغتسا  تاذ و  ولع 

تسا زیاج  قح  لعف  رد  ءادب  . 8

. تسا زیاج  قح  ماکحا  رد  خسن  هکنانچمه 
. درک وجتسج  دیاب  رافسا  دننام  هفسلف  قیمع  بتک  رد  ار  ءادب  ثحب 

دنوادخ تیؤر  . 9

، نهذ رکف و  هب  تسا  طوبرم  نامیا  داقتعا و  تشاد . داقتعا  ادـخ  هب  ناوتیم  طقف  هک  دـندقتعم  دـندنوادخ . تیؤر  رکنم  تدـش  هب  هلزتعم 
دوهـش و لباق  هجو  چیه  هب  دـنوادخ  تسا . نیمه  نامیا  يالعا  دـح  تشاد و  نیقی  دـنوادخ  دوجو  هب  ناوتیم  دوخ  رکف  نهذ و  رد  ینعی 

: دیوگیم نآرق  هک  تسا  نیا  ینآرق  لیلد  تسین . تیؤر 
(5 . ) ریبخلا فیطللا  وه  راصبالا و  كردی  وه  راصبالا و  هکردت  ال 

( اهمشچ ریغ  اهمشچ و  هدنبایرد   ) هاگآ تسا و  تیؤر ) لباق  ریغ   ) فیطل وا  دباییم . ار  اهمشچ  وا  دنیبیمن و  ار  وا  اهمشچ 
دوخ ياعدـم  رب  تایآ  ثیداحا و  یخرب  هب  زین  هرعاشا  تمایق . رد  یلو  دوشیم . هدـید  مشچ  اب  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  تخـس  هرعاشا  اـما 

: همیرک هیآ  هلمج  زا  دننکیم . لالدتسا 
(6 . ) ةرظان اهبر  یلا  ةرضان  ذئموی  هوجو 
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. دنشیوخ راگدرورپ  يوس  هب  هدنرگن  مرخ و  زور  نآ  رد  ياههرهچ 
ینهذ يرکف و  نیقی  مه  نامیا  يالعا  دح ، اما  ترخآ ، رد  هن  ایند و  رد  هن  دوشیمن ، هدید  زگره  مشچ  اب  دـنوادخ  هک  تسا  دـقتعم  هعیش 

بلق اب  دنوادخ  دوهش  ینعی  نیقیلا  نیع  تسا . نیقیلا  نیع  هک  تسا  یبلق  نیقی  يرکف  نیقی  زا  رتالاب  تسا . نیقیلا  ملع  يرکف  نیقی  تسین .
؟ ياهدید ار  دنوادخ  ایآ  دـندرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوشیم . هدـید  لد  اب  یلو  دوشیمن  هدـید  مشچ  اب  دـنوادخ  سپ  مشچ . اب  هن 

جارعم رد  ربمغیپ  ایآ  تسا : هدش  لاؤس  همئا  زا  ارچ . اهلد ، اما  دنیبیمن  ار  وا  اهمـشچ  ماهدرکن ، تدابع  مشاب  هدـیدن  هک  ار  ییادـخ  دومرف :
. دنراد هعیش  هباشم  ياهدیقع  هک  دنتسه  افرع  اهنت  هلاسم  نیا  رد  يرآ . لد  اب  هن ، مشچ  اب  دندومرف : هدید ؟ ار  ادخ 

قساف نامیا  . 10

اب هن  دـنا و  قساف  رفک  هب  دـندقتعم  هک  جراوخ  اب  هن  تسا  قفاوم  هرعاشا  اب  هعیـش  تسا ، هدـمآ  نایم  رد  نآ  نخـس  ررکم  هک  هلاسم  نیا  رد 
. دنشابیم نیتلزنملا  نیب  ۀلزنم  لصا  رادفرط  هک  هلزتعم 

ءایلوا ءایبنا و  تمصع  . 11

. دنادیم هریبک  هریغص و  زا  معا  هانگ  زا  موصعم  ار  همئا  ءایبنا و  هک  تسا  نیا  هعیش  تاصتخم  هلمج  زا 

تعافش ترفغم و  . 12

شا هرابرد  تعافش  ترفغم و  لومـش  ناکما  دریمب  هبوت  نودب  سک  ره  تسا  دقتعم  هک  هلزتعم  کشخ  هدیقع  اب  هعیـش  زین  هلئـسم  نیا  رد 
. تسا فلاخم  زین  يرعشا  هناراکفازگ  تعافش  ترفغم و  لصا  اب  هکنانچمه  تسا ؛ فلاخم  تسین 

اهتشون یپ 

هرقب 285. هلسر . هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  نمآ  لک  نونمؤملا  هبر و  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ   - 1
: دیوگیم يراوزبس  یجاح  دش . هتفگ  هک  تسا  نیمه  دوشیم  هداد  تبسن  تافص  هرابرد  هلزتعم  هب  هچنآ   - 2

ۀلزتعملا ۀباینلاب  لاق  ۀلئاق و  دایدزاب  يرعش  الا 
. تسا لئاق  هعیش  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیع  شدافم  هک  دوشیم  لقن  یتاریبعت  لیذهلاوبا ، دننام  هلزتعم ، زا  یخرب  زا  یلو 

« تشونرس ناسنا و   » باتک هب  دوش  عوجر  بلطم  نیا  حیضوت  يارب   - 3
. یهلا لدع  باتک  هب  دوش  عوجر   - 4

هیآ 103. ماعنا ، هروس   - 5
هیآ 22 و 23. تمایق ، هروس   - 6

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
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دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
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روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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