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دیرملا هینم  همجرت 

باتک تاصخشم 

.ق 966  - 911 یلع ، نب  نیدلا  نیز  یناث ، دیهش  هسانشرس : 

اه سابتقا   . دیفتسملاو دیفملا  بادآ  یف  دیرملاهینم  يدادرارق :  ناونع 

يدعاس رقابدمحم  ملقب  یعبجلا ؛ یلماعلا  دمحا  نب  یلع  نیدلا  نیز  یناث  دیهـش  فیلات  دیرملا / هینم  همجرت  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.یناسارخ

[. 1329 .ق = 1371 ، ] هیمالسالا هیملعلا  هبتکملا  نارهت :]  : ] رشن تاصخشم 

.ص  345 حک ،  يرهاظ :  تاصخشم 

یفیصوت یسیون  تسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.مالسا رد  ملعت  میلعت و  بادآ  رگید : ناونع  تشاددای : 

.مالسا رد  ملعت  میلعت و  بادآ  رگید :  ناونع 

 - 1306 رقابدمحم ، یناسارخ ، يدعاس  هدوزفا :  هسانش 

1675439 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

زاغآرس

همجرت

دیرملا هینم 

فیلأت

هرس سدق  یعبجلا  یلماعلا  دمحا  نب  یلع  نیدلا  نیز  یناث  دیهش  موحرم 

: ملقب

یناسارخ يدعاس  رقاب  دمحم  ياقآ 
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.هدش دنم  هرهب  دوخ  تین  شورب  يدرف  ره  تسا و  امش  تین  ورگ  رد  امش  ياهراک  میظنت 

شیوخ فدـه  تسخن  هک  هدرب  هرهب  نامه  هدرک  لیم  ایند  بناجب  سکره  هدـش و  راگتـسر  هدـیئارگ  لوسر  ادـخ و  يوسب  سکره 
مّلس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  .هدومن  گنهآ  هداد و  رارق 

لصا رب  هک  هرس  سدق  يزاریش  نسح  دمحم  ازریم  جاح  موحرم  نیملاعلا  یف  یلاعت  هللا  هیآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ظیرقت  هروص 
هب دنوش  بدأتم  و  فیرـش ، باتک  نیا  ۀـعلاطمب  دـنیامن  تبظاوم  ملع ، لها  هک  تسا  هتـسیاش  ردـقچ  .دـنا  هدومرف  موقرم  باتک  نیا 

ینیسحلا نسح  دمحم  رقحالا  هررح  .نآ  رد  ةروبزم  بادآ 
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مجرتم ۀمدقم 

هراشا

رّسعت رّسی و ال  ّبر 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

راگدیرفآ تمظع  لیلد  دهاش و  نیرتگرزب  هشیمه  يارب  هک : ۀقلخلا ، بیجع  دوجوم  هکلب  میوقتلا ، نسحا  يامن  مامت  ۀـنیئآ  ای  ناسنا 
مدآ هنیط  ترمخ  هک  زیزع  راگدرک  ياناوت  تسدـب  عبطلا  یندـم  دنتـسه  یکاح  هاوگ و  لقن  لـقع و  هک : ملـسم  روطب  تسا ، ناـهج 

زا دشابیم ، ناعونمه  اب  ترـشاعم  عامتجاب و  دنمزاین  اعبط  دنمورین  دوجوم  نیا  هک : تسین  ۀهبـش  و  هدش ، هدیرفآ  يدـیب  مالّـسلا  هیلع 
بقع دوخ  دوصقم  زا  و  هدزن ، بآ  هب  رادـگ  یب  ات  هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  دـنک  یلمع  ار  وا  روظنم  رتهب  هچره  هک  یهار  رظن  ۀـطقن  نیا 

ات یمدآ  و  تسا ، شناد  ملع و  دنکیم ، هرادا  یبوخب  ار  وا  یگدنز  تیعضو  یعامتجا و  روما  هک  ۀلیسو  نیرتراوتسا  هجیتن  رد  دنامن ،
يوحنب هدومرف  ینازرا  مدآ  دنزرف  هب  لاعتم  يادخ  هک  یمظع  تمعن  نیا  زا  و  دراذگب ، مدـق  هار  نیا  رد  دـیاب  دراد  یئاناوت  هک  اجنآ 

هدرک و يرایبآ  دنشاب  زبسرس  نادابآ و  هشیمه  يارب  تسا  مزال  هک  ار  لد  ياهناتـسوب  همـشچرس ، نیا  زا  و  دوش ، رادروخرب  هتـسیاش 
هروک هرود و  ره  نادنمـشناد  ناگرزب و  رظن  حمطم  هتـسویپ  هک : تسا  یتاعوضوم  هلمج  زا  شناد  ملع و  دیامنن ، يراذگورف  ۀـقیقد 

بتک و ۀـعلاطم  تروص  رد  هک : هدروآ ، شراـگن  هب  یبلاـطم  و  هدرک ، اـهیئاسرف  ملق  صوصخ  نیا  رد  دوخ  ۀـبونب  یـسکره  و  هدوب ،
، دش دهاوخ  ادیوه  یبوخب  هدرب و  یپ  عوضوم  نیا  هب  یناحور  لاجر  ءاملع و  تاعالطا 
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ینعی شناد  يوسب  ار  دوخ  ناوریپ  هتـسویپ  دـنا ، تیناسنا  ملاـع  ناـیجنم  تیرـشب و  ۀـعماج  ناـیامنهر  نیرتگرزب  هک : ینامـسآ  بتک 
نیرتگرزب بتک و  فرـشا  هک : میرک  نآرق  هژیو  هدناوخ ، تسا  دنمدرخ  درف  ره  لآ  هدیا  نیرتهب  هک  یگـشیمه  یتخبکین  تداعس و 

مدرم یتوافتم  تارابع  فلتخم و  ءاحناب  و  دنکیم ، توعد  ملع  يوسب  ار  مالسا  فینح  تلم  رتشیب  هچره  تسا ، تیرـشب  ملاع  یجنم 
یبوخب هداد و  رکذـت  ار  لهاج  ملاع و  يربارب  یتقو  تمکح و  مساب  یهاگ  ملع و  مانب  یماـگنه  هچناـنچ  دـهدیم ، قوس  شنادـب  ار 
يرگید تایآ  ًارِیثَک و  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلَا  َتُْؤی  ْنَم  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلَا �ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلَا  يِوَتْـسَی  ْلَه  دنکیم ، تواضق  تیمکح و 

همه هدیسر  لیزنت  یحو و  رداصم  زا  هک  یثیداحا  راثآ و  میرک  نآرق  زا  هتشذگ  دنناوخیم ، یتخبکین  هداجب  ار  مدآ  دنزرف  هرامه  هک 
قرطب دـننکیم و  توـعد  لـمع  ملعب و  ار  یمالـسا  تلم  ناوریپ  هدرک و  وـگتفگ  هجهل  تحارـص  اـب  ملع  يرترب  تفارـش و  رد  اـقفتم 

ادخ يارب  یگدنب  لاس  تصـش  زا  تسا  رتهب  تعاس  کی  هشیدـنا  هدومرف : هکنآ  دـننام  هدرک  يروآدای  مدرمب  ار  ینعم  نیا  یفلتخم 
هچ ربارب  رد  دروآ و  یم  دورف  عوشخ  عوضخ و  رـس  هک  يارب  دـنکیم و  شتـسرپ  ار  یـسک  هچ  دـنادن  یتقو  اـت  ناـسنا  تسا  یهیدـب 
رثا رب  ناـنم  دزیا  هدرک  هفیظو  ماـجنا  هکنیا  رظن  زا  دـشابیمن و  بترتم  وا  لـمع  رب  ةرمث  دـهدیمن و  ۀـجیتن  دـتفا  یم  هدجـسب  یـصخش 

يارب هک  ۀجرد  زیخاتسر  زور  هداد و  رارق  یشاداپ  وا  لمع  ربارب  رد  دراد  دوخ  تاقولخم  زا  کیره  هب  تبسن  هک  ینابرهم  تفوطع و 
دش دهاوخ  مولعم  مینک  یسررب  عوضوم  نیا  فارطا  رد  یتقد  رصتخم  اب  رگا  دومرف و  دهاوخ  تمارک  واب  هدش  نیعم  یـصخش  نینچ 

هدرب هک  ةرهب  تیاهن  دنشاب ، هدروآ  نوریب  هتسب  مشچ  اب  و  هدرب ، یناتسوبب  هتسب و  ار  وا  مشچ  هک : تسا  یسک  دننام  یمدآ  نینچ  نیا 
دنا هتفگ  واب 
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نکیل دراد ، یئازفا  حور  فیطل  ياوه  و  دوجوم ، وا  رد  گـنراگنر  ياـهلگ  راجـشا و  اـه و  هویم  هنوـگ  همه  و  تسا ، ناتـسوب  اـجنیا 
زا و  دسانـشیم ، یبوخب  ار  هویم  ره  دـنادیم و  ار  ناتـسوب  نآ  نابایخ  هار و  ره  هک  يروط  هب  تسا ، زاب  شوگ  مشچ و  دنمـشناد  ملاـع 

، اسراپ رب  دنمـشناد  يرترب  - دومرف مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تلع  نیمهب  تسا ، ربخاب  یلک  روط  هب  نیحایر  عون  همه 
اههار مامتب  دنمـشناد  صخـش  میدرک ، نایب  هک  یمـسق  ناـمه  ملـسم و  روطب  اریز  مدرم ، امـش  نیرت  تسپ  رب  تسا  نم  يرترب  دـننام 

و دزادرپیم ، دوخب  اهنت  هن  دنمشناد  مدآ  نیا  زا  هتشذگ  دیآ ، ردب  هدهع  زا  یبوخب  هداد و  ماجنا  ار  اهراک  ۀمه  دناوتیم  هسفنب  و  علطم ،
: هک دشاب  ۀنیفـس  دننام  و  هدیـشخب ، یئاهر  تکاله  ۀـطرو  زا  ار  نارگید  دـناوتب  ات  تسا  ددـصرد  هکلب  دـشوکیم ، دوخ  تاجن  يارب 

دنمشناد اریز  دناسرب ، هدوب  وا  رظن  حمطم  هک : تداعس  لزنم  رسب  ار  اهنآ  و  دنارذگب ، یتحارب  ینارک  یب  فرژ  يایرد  زا  ار  نارفاسم 
دوـمرف هک : دـشابیم  اراد  ار  يربـمیپ  هب  تاـجرد  نیرتـکیدزن  هکلب  دـهدیم ، ماـجنا  دنتیرـشب  ۀـعماج  ناـیامنهر  هـک : ناربـمیپ  ۀـفیظو 

، دندراذگن راگدایب  يرز  میس و  هکنآ  اب  دنناربمیپ ، ثراو  نادنمشناد  دومرف  دنا و  شناد  ملع و  لها  توبن  ۀجردب  مدرم  نیرتکیدزن 
.دنداهن ياجب  شناد  ملع و  نکیل 

ءاملع اهنآ  زا  هک  هفئاط  هس  دومرف  دزادرپ ، تعافـشب  و  دـنک ، ناربمغیپ  راک  ازج  زور  رد  هک  سب  نامه  ملاع  تلیـضف  تیعقوم و  رد 
.دننکیم تعافش  ازج  زور  رد  دنتسه 

و دناوخب ، زامن  یملاع  اب  هک  یسک  دومرف  دوش ، هدروآ  ياجب  يربمغیپ  اب  هک  تسنآ  دننام  دوش  هدراذگ  ملاع  صخـش  اب  هک  يزامن 
هدش لقن  ریس  بتک و  رد  هک  يرگید  راثآ  ثیداحا و  نارازه  دشاب و  هدناوخ  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  اب  هک  تسنآ  لثم  دنک ، ادتقا  واب 

میدومن افتکا  اهنآ  زا  یتمسقب  ام  و 
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زا هتـسناد و  ار  هچنآ  دشاب و  لمع  اب  نورقم  هک  ماگنه  نآ  رگم  دهدن ، ۀجیتن  و  دـیاین ، راکب  یئاهنت  هب  شناد  هک  هدرک  هجوت  کنیا 
.ددنب راکب  هدرک  هدافتسا  شناد  دیتاسا  ملع و  نادنوادخ  رضحم 

یناوخ رتشیب  هکنادنچ  ملع 

ینادان تسین  وت  رد  لمع  نوچ 

دنمشناد هن  دوب  ققحم  هن 

دنچ یباتک  وا  رب  یئاپراچ 

هداد و رارق  عاعشلا  تحت  ار  نارگید  هک  يروط  هب  جاوم ، یئایرد  دننام  ربخاب و  نونف  ۀمه  زا  هک  دندوب  ءاملع  زا  نیزربم  زا  يرایـسب 
لاح نیعرد  دیامن  تمواقم  اهنآ  اب  یملع  ةزرابم  نادیم  رد  ای  دنک ، تبحص  اهنآ  اب  تسناوتیمن  یسک  دنتـشاد ، هک  یئالوط  دی  نآ  اب 

لادج و رد  زا  هتـسویپ  و  هدربن ، نتـسناد  زج  ۀجیتن  دندوب ، هدش  بایماک  دنم و  هرهب  هچنآ  زا  دندرکیمن و  لمع  دوخ  ياه  هتـسناد  هب 
هب و  دـننک ، یفرعم  راوگرزب  ار  دوـخ  و  دـنوش ، هریچ  نارگید  رب  دنتـسناوتیم  اـت  هک  هدوـب  نآ  ناـشروظنم  هناـگی  هدـمآرد و  هعزاـنم 

.دنوش مرگرس  ملسن  مل و ال  هب  حالطصا 

اودصت دق  نامز  یف  سانا 

مل ملب  اولغتشاف  ملعلا  وحمل 

ناک رد  هک  ار  دوخ  ياهبنارگ  ياهرهوگ  دندروآ و  یمنرد  لمع  ضرعمب  ار  دوخ  ياه  هتخودنا  و  دنتخادرپیمن ، لمعب  فرط  نآ  زا 
نیا تفگ  ناوتیم  هتبلا  دندرکیمن ، رهاظ  هدناشوپ  اهنآ  رب  افخ  جنگ  هدرپ  یتمیق  نارگ  رز  میـس و  دننام  و  دنتـشاد ، یفخم  دوخ  ۀـنیس 

دنچب هکلب  هتـشادن  یعالطا  و  هتـسنادیمن ، ار  شناد  ملاعم  ملع و  نیناوق  ـالوصا  و  راـنکرب ، ملع  ةداـج  زا  یلکب  نادنمـشناد  زا  هتـسد 
رمع نینس  رد  يرامشیب  ياه  هبرجت  رثا  رب  اهنآ  ناگدنـسیون  هتفای و  شراگن  صوصخ  نیا  رد  هکیبتک  و  هدرک ، تیافک  جراخ  ۀلمج 

بتک و نیا  ایوگ  هک  دنا ، هدراذـگیمن  یعقو  هکلب  هدرکن  هعلاطم  دـنا ، هداد  هولج  یباتک  تروصب  هدروآ و  تسدـب  رانک  هشوگ و  زا 
تسین اهنآ  يارب  هار  نیا 
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هب اهنآ  ياوادمب  دـناوتیمن  يرهام  رتکد  چـیه  تسین و  ریذـپ  نامرد  هاگچیه  هک  يدرد  هب  هدرک ، يرکفدـب  هک  دنتـسین  هجوتم  نکیل 
هراچ و هار  و  دننک ، رظن  فرـص  دننادیم  شیوخ  ۀـینم  هداد و  رارق  دوخ  ةویـش  هک  یلمع  نینچ  زا  دـیاب  هکلب  دـنا  هدـش  التبم  دزادرپ 
و دنراذگ ، نوریب  مدق  یگدوسآ  هب  كانتـشحو  هداج  فوخم و  یناملظ و  هاچ  نیا  زا  دنزاس و  مهارف  رتدوز  هچره  ار  دوخ  يدوبهب 

ياهـشیامزآ لاـس  نیدـنچ  جـنرتسد  هک  یتـمیق  يذ  اـهبنارگ و  بتک  کـنیا  دنـشخب ، یئاـهر  هـشیمه  يارب  ار  دوـخ  ناوریپ  دوـخ و 
قلختم ینعم  مامتب  و  دنهدب ، رارق  دوخ  قشمرـس  دـنداد  روتـسد  هتفر و  اهنآ  هک  یهار  هب  و  دـننک ، هیهت  دوخ  يارب  تسا  نادنمـشناد 

راکب رتمامت  هچ  ره  هلجع  اب  دـنا  هتـشون  هخـسن  هداد و  یحور  نارامیب  يارب  یناحور  نابیبط  هک  یئاهوراد  و  دـنوشب ، ناشیا  قالخاب 
يارب و  هدرک : يریگولج  هتـشاد  ناشایند  نیدـب و  یلک  نایز  و  هدـش ، مامت  اـهنآ  هیلع  ههبـش  یب  هک : ییراـمیب  هنوگ  نیا  زا  و  دـنرب ،

.دنیامن یقالخا  داسف  هدام  علق  هشیمه 

مکحب و  هتسنادیم ، تیناسنا  ۀعماج  تایحور  حالصا  لوئـسم  ار  دوخ  هکنیاب  رظن  نامز ، ره  لاعف  ساسح و  نادنمـشناد  تسا  یهیدب 
شیاسآ يارب  زور  بش و  و  هتخاس ، زراب  دوخ  زا  يریدقت  لباق  نایاش و  تامدخ  هراب  نیا  رد  هتیعر ، نع  لؤسم  مکلک  عار و  مکلک 
هدراذگ مدرم  سرتسد  رد  و  هداد ، هولج  ملق  ای  نابز  سابلب  ار  یقالخا  ۀعونتم  بلاطم  نامز  ره  و  هدیـشوک ، مدرم  یمـسج  یحور و 

اذا قوطنمب  و  دوشیم ، مامت  يرـشب  تیعمج  هیلع  دـصرددص  هک  یئاهتعدـب  یعامتجا و  مالآ  يراتفرگ و  زا  ار  ناـگ  هراـچیب  و  دـنا ،
ياهباتک ماسقا  عاونا و  و  دنا ، هدیـشوک  اهنآ  تاجن  رد  و  هدومن ، شناد  ملع و  راهظا  هملع ، رهظی  نا  ملاعللف  ملاعلا  یف  عدـبلا  ترهظ 

مدرم و  دنا ، هتخاس  رشتنم  هتشون و  نوگانوگ  ياهنابز  هب  یملع  یقالخا و 
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زردنا دنپ و  هب  نامزعلا ، ولوا  و  ناربمیپ ، لوا  ۀـجرد  رد  یحور  نابیبط  میتفگ  هکنانچ  و  دـنا ، هداد  رارق  دوخ  تامدـخ  نیهر  ار  اونیب 
قالخا شناد و  ملع و  رازاب  جاور  يارب  تاناویح  ناـبزب  یتح  یفلتخم  بتک  نادنمـشناد  اـمکح و  اـهنآ  زا  سپ  و  هدرک ، ماـیق  مدرم 

: هک یعوضوم  ره  يارب  هتفای ، شراگن  یبتک  تسا ، تاعوضوم  مها  هک : تمسق  نیا  يارب  اهنت  هن  هکلب  دنا  هتشون 

روط هب  یلمع  ره  تسا  یهیدب  دـنا ، هدومن  لامعا  ار  هطوبرم  نیناوق  و  هدـیناسر ، تیاهن  هب  ار  دوخ  تیدـج  وحن  نیمهب  مینک ، روصت 
هار و  هتـشادرب ، مدق  دوخ  نایز  هب  دربیمن  ۀـجیتن  هکنآ  رب  هفاضا  دـیامن ، فالخرب  مادـقا  وا  لماع  هاگره  هک  دراد  ۀـطباض  هار و  یلک 
مه ام  درادن ، یهاوگ  دـهاش و  هنوگچیهب  يزاین  یهیدـب و  عوضوم  نیا  هک  اجنآ  زا  و  هدومن ، دودـسم  دوخ  رب  هشیمه  يارب  ار  هراچ 

.میراذگیماو هدنناوخ  دوخب  ار  تیمکح  قح  هدشن و  دراو  صوصخ  نیا  رد 

یباتک وا  لیصحت  هار  يارب  تسین  هتسیاش  دشاب ، تامولعم  فرشا  وا  مولعم  هاگره  هژیو  تسا ، تاعوضوم  فرـشا  هک  ملع  هجیتن  رد 
يوسب یئامنهر  ناونعب  يرامشیب  رتافد  بتک و  هکلب  دننک ، یقلت  یگداسب  هدرک و  يراگنا  لهـس  نادنمـشناد  هکنآ  ای  دوشن ، هتـشون 
توعد فراعم  ملع و  هارهاشب  ار  نایوجـشناد  نیلـصحم و  هتـسناوتیم  هک  هزادـنا  نآ  اـت  و  هداد ، شراـگن  یفلتخم  یماـسا  اـب  شناد ،

: هک هار  نیا  رد  اهنآ  اب  مدق  هب  مدق  و  هدرک ،

نینچ زا  راو  نونجم  ار  اـهنآ  هتـسویپ  هکلب  هدوـب ، هارمه  دنـسر ، دارم  یلیل  هب  هکنآ  اـت  دراد ، يرامـش  یب  یناـج  یحور و  ياـهرطخ 
: هک هداد  روبع  اههار 

ناجب تساهرطخ  هک  یلیل  لزنم  هر  رد 

یشاب نونجم  هک  تسنآ  مدق  لوا  طرش 
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: هک يدـنمدرخ  لصحم  ره  هچناـنچ  هدرک ، روهظ  زورب و  ناـشیا  ملق  شوارت  زا  عوضوم  نیا  يارب  یبتک  میتشون  هک  يروط  ناـمه  و 
راتفرگ تلذم  دنب  هب  نانچمه  دیامن ، ارف  تفلاخم  رـس  سکره  و  دوش ، وا  بیـصن  ارـس  ود  تداعـس  دنک ، لمع  اهنآ  راتفگ  زا  یکیب 

.منکیم یفرعم  دنادرگیم  راکشآ  ار  ام  یلصا  دوصقم  دصرددص  هک : دنمدوس  باتک  ود  زا  هجیتن  رد  ددرگ ،

دنمدوس باتک  ود  زا  یفرعم 

، هدربمان باتک  ( 597،672  ) یسوط دمحم  نیدلا  ریصن  هجاوخ  نیهلأتملا  ءامکحلا و  ناطلس  فیلأت  نیملعتملا  بادآ  ود  نآ  زا  یکی 
يدودـعم بتک  همیمـض  هب  هبترم  نیدـنچ  و  عفنلا ، ریثک  هدـش ، هتـشون  مجحلا  لیلق  هک  یلاح  نیع  رد  و  یفاک ، دوخ  دـح  رد  یباتک 

هتسویپ تسا ، يدیفم  باتک  هک : اجنآ  زا  و  هتفرگ ، رارق  ناگمه  سرتسد  رد  و  عوبطم ، یمالسا  مولع  نایوجشناد  یسرد  باتک  هژیو 
فرص و ۀلوادتم  مولع  زا  هک  یکدنا  زا  سپ  دراو  هزات  يدتبم و  نیلصحم  هچنانچ  هدرک ، بلج  دوخب  ار  نادنمشناد  ءالـضف و  هجوت 

یم لاغتـشا  وا  سیردت  هب  یطرفم  ۀقالع  اب  دنمرنه  دیتاسا  و  دنزادرپیم ، روکذم  باتک  ملعت  هب  دنوشیم ، رطاخ  هدوسآ  یتامدقم  وحن 
، دئاوز وشح و  زا  یلاخ  ناور و  سیلـس و  یتارابع  اب  تسا ، ملعت  میلعت و  شور  بادآ و  لصف  نیدنچ  ياراد  هک  باتک  نیا  دنزرو ،

.دنیامنب یلماک  ةدافتسا  و  دنوش ، دنم  هرهب  وا  تاعوضوم  زا  دنناوتیم  یبوخب  ناگمه  هک  يروط  هب  هدش ، فیلأت  یشحو  تاغل  و 

، هتفگ الـضف  زا  یکی  تسا ، همحرلا  هیلع  روربم  ۀجاوخ  هلأتم  میکح  نارود  دیحو  شفنـصم  هکلب  فلؤم  هک : سب  باتک  نیا  ةرابرد 
انموی یلا  ایند  ءادتبا  زا  مدآ ، ینب  ءاملع  لضفا  هجاوخ  میراذـگب ، رانک  ار  تیبصع  هدـش  دراو  هنافـصنم  و  میرگنب ، تقد  هدـیدب  رگا 

رطس ود  رطس و  کیب  ناوتب  هک : تسنآ  زا  رتدنمجرا  هجاوخ  تیعقوم  يرآ  تسا ، اذه 
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بادآ میئوگیم ، اـهنت  میزادرپـب ، وا  لاوـحا  حرـشب  میتـسین  ددـصرد  مه  اـم  فرط  نآ  زا  درک و  ءادا  ار  دنمـشناد  راوـگرزب  نآ  قـح 
ات هدروآ ، مظنب  ار  تفرعم  ةرجش  نیا  ةراصع  ءالـضف  زا  یکی  یتح  هک : تسا  یفیرـش  اهبنارگ و  یفیلأت  فینم و  یفینـصت  نیملعتملا 

باتک نآ  دوخ  هکنآ  اب  دشابن  نینچ  هنوگچ  دوش ، نیزگیاج  شیالآ  زا  یلاخ  كاپ  ياهلد  رد  وا  دـیفم  هعونتم و  بلاطم  رتهب  هچره 
بادآ رد  نادـیز  یجرج  هک : تسوا ، هناخباتک  باتک  دـلجم  دـصراهچ  ةدـیزگ  و  هلأتم ، میکح  نآ  تایبرجت  لاس  نیدـنچ  ةدروارف 

هناخباتک نآ  زا  نافوسلیف ، و  ناسانـش ، هراتـس  و  هداد ، لیکـشت  تشاد ، باتک  دـصراهچ  رب  هداـیز  هک  ۀـناخباتک  هجاوخ  هتفگ ، هغللا 
رسارس هب  ار  شناد  ملع و  و  باریـس ، فراعم  يایرد  نآ  بادآ  لضف و  ۀمـشچرس  زا  لوغم  نارود  هلیـسو  نیدب  و  دیفتـسم ، هکرابم 

.داد راشتنا  دالب 

وا ۀمجرت  هک : رـضاح ، باتک  ینعی  هر 911،966  یناث  دیهـش  نیدلا  نیز  نیدهتجملا ، ءاهقفلا و  متاخ  موحرم  دـیرملا  هینم  - يرگید
ادیپ همتاخ  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هّللا  یلو  ترـضح  دقرم  راوج  هیهلا  فراعم  ملع و  زکرم  رد  یهاتوک  تدم  فرظ  رد 

.هدرک

اراد و ار  یلاعت  یقرت و  هلیـسو  نیرتهب  تسا ، یهوژپ  شناد  و  دنمتفارـش ، درف  ره  يوزرآ  یهتنم  وجـشناد و  لآ  هدیا  هک  دیرملا  هینم 
.تسا عماج  ار  دنمورین  لصحم  ره  نادیواج  تداعس 

مدرم نایاوشیپ  نادنمـشناد و  املع و  ربهر  هکلب  تسا ، یئادـتبا  سالک  دراو  هزات  درگاـش  وجـشناد و  ياـمنهر  اـهنت  هن  - دـیرملا هینم 
دشابیم

، تسا یـسراپ  گنهرف  يزات و  سوماق  یئاپورا و  رنویـسکد  یقالخا و  تالـضعم  فشاک  و  یملع ، تاعوضوم  حراش  - دـیرملا هینم 
، گرزب باتک  نیا  هیاپ  هچ  ات  دیمهف  دهاوخ  دنک ، هعلاطم  ار  باتک  نآ  تقد  اب  هرود  کی  هک  یسک 
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.ددنب راکب  هتفرگ و  دای  لماک  تقدب  ار  اهنآ  تسا  ریزگان  مدق  نیلوا  رد  لصحم  صخش  هک : تسیروما  ۀیلک  يواح 

يوحنب و  تسا ، اراد  لقع  لیلد  و  ناینیـشیپ ، راثآ  تنـس و  باتک و  زا  ملع ، تلیـضف  هب  عجار  یتاعوضوم  هلـسلس  کـی  دـیرملا  هینم 
بادآ و  رگید ، مدرم  و  نادرگاش ، ناملعم و  اب  راتفر  هقیرط  و  سرد ، رضحم  رد  شزیمآ  زرط  و  راگزومآ ، وجشناد و  بادآ  هتـسیاش 
بادآ و  قیفر ، تسود و  ذاختا  زا  رگید ، بلاطم  ریاس  سابل و  یلیـصحت و  ۀـسلج  ناکم و  نامز و  سیردـت و  شور  ناراـگزومآ و 

لاجر و ناگرزب و  راتفگ  لاـمک و  قـالخا و  و  هیعرف ، هیعرـش و  مولع  ماـسقا  هرظاـنم و  تاـفآ  بادآ و  و  یتفتـسم ، یتفم و  يوتف و 
.دراد ربرد  ار  نرق  ره  نادنمشناد 

، فینح نید  هار  رد  زرابم  راکادـف و  هناگی  و  نایمالـسا ، مالـسا و  راختفا  هک  راوگرزب  فلؤم  ياهبنارگ  راتفگب  اهنت  هن  - دـیرملا هینم 
کیره هک  توبن ، رداصم  زا  تمیق ، يذ  رثا  ثیدح و  هس  تسیب و  دصیـس و  بیرق  هکلب  هدرک ، ءافتکا  تسا ، يرفعج  بهذـم  هژیو 
یهیدب تسا ، عماج  دشابیم ، زرحم  راکادـف  تیـصخش  نآ  رظن  رد  ملـسم  هتـسیاش و  يوحنب  ناشدـیتاسا  اراد و  ار  رابتعا  لوا  ۀـجرد 

کی دنک و  یسررب  روغ و  باتک  نآ  رد  رتمامت  هچره  یتقد  اب  مرتحم  ةدنناوخ  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  تقو  نآ  ام  راتفگ  قدص  تسا 
.دروآ تسدب  ار  باتک  نآ  رد  هروکذم  تاعوضوم  تقیقح  هدرک و  یفاکشوم  لمأت  نیب  هرذ  اب  ار  هدربمان  باتک  الماک  هرود 

باتک نتم  یقرواپ و  رد  یتافاضا  هکلب  هدـشن ، افتکا  اـهنت  ۀـمجرت  هب  تفگ  ناوتیم  نکیل  تسین  شیب  ۀـمجرت  هچرگ  رـضاح  باـتک 
.تسا هدوزفین  باتک  مجحب  نادنچ  و  هدش ، هدرب  راکب 
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چیهب ار  طیرفت  طارفا و  هار  و  تسا ، سیلس  دوخ  دح  رد  یتارابع  و  بلاطم ، نامه  يواح  یسراپ  دیرملا  هینم  ای  - دیرملا هینم  همجرت 
تدـیقع و نامه  و  هدرکن ، ترابع  رد  دـیلقت  تسا  مجرتم  بأد  هچنانچ  یلک  روط  هب  نارـصاعم  ناگتـشذگ و  زا  و  هدومیپ ، هن  هجو 
هک یتاعوضوم  رظن  هطقن  نیا  زا  و  هتـشون ، باتک  نیا  رد  هتـشاد ، ملعت  میلعت و  باب  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  ناینیـشیپ  هک  یمارم 

ار اهنآ  هیلک  هکلب  هدرکن ، رظن  فرـص  دنرادنپیم ، لیـصحت  اب  یفانم  دـننادیم و  لصا  یب  دـیدج  سرادـم  ناهیبش  ملاع  اهامن و  ملعم 
شوارت هک  یبلاطم  هتـسیرگن و  ضامغا  ةدیدب  درخ  نادـنوادخ  شناد و  نابحاص  تسا  دـیما  هدروآرد ، شراگن  هب  هدومن و  همجرت 

هژیو دنهد ، رارق  لمع  رظن و  حمطم  هدیشوپ  دوخب  يرت  هداس  سابل  نونکا  تسا و  دیهـش  نیدلا  نیز  انالوم  دیعـس  دیقف  كرابم  ملق 
هب هدـیدرگ  نوزفازور  يدام  روما  دـصرددص  هدراذـگ و  طاـطحناب  ور  ملق  ملع و  حطـس  هک  عشعـشم  یئـالط و  رـصع  ینعی  زورما ،

.دنریگب رظن  رد  ار  یلیصحت ) نیناوقب  لمع   ) ینعم نیا  دیآیمن ، نایمب  نخس  گنهرف  بدا و  زا  سرادم  رد  هک  يروط 

سوردب هک  يدنمتفارـش  ةدـع  صوصخب  نیملعم ، دوشیمن ، یئانتعا  یلیـصحت  داومب  نادـنچ  هکنیا  زا  هتـشذگ  يرـصع  سرادـم  رد 
.دنریگیم رارق  رخسمت  ءازهتسا و  دروم  دنزادرپیم  ینید 

یلو دوشیم ، سیردت  رکذلا  قوف  سرادم  رد  هک  لوصا  هقف و  تایعرش و  يرصتخم  دیجم و  نآرق  زا  ةروس  دنچ  ینعی  ینید  سورد 
، تسا لوسر  ادـخ و  یـضرم  هک  مولع  زا  تمـسق  نیا  دـیتاسا  هزادـنا  نیا  و  دوبن ، اـهنآ  مارگورپ  وزج  شاـک  يا  هک : یتـبکن  هچ  اـب 

نایب ار  اهنآ  مدـص  کی  هک  تایلمع  همه  نیا  اب  ایآ  دـندیدرگیمن ، اهناتـسریبد  اهناتـسبد و  نادرگاـش  مرزآ  یب  نیا  لاـگنچ  راـتفرگ 
رتسب نیا  زا  دراذگ و  یبوخب  ور  ام  تکلمم  میراد  عقوت  میدرک 
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هرامه یناریا و  ناکاین  ندمت  دهم  هک  ناریا  نهیم  هشیمه  يارب  و  دـهد ، شرورپ  يروالد  نادراک و  نادرم  و  دـبای ! يدوبهب  يرامیب 
ام تکلمم  گنهرف  ات  تسیا ، هشیدنا  تشز  يرکفدب و  هآ  هآ  ددرگ ! دیپسور  دنتـسیزیم  وا  رد  شویراد  دیـشمج و  دنمورب  نادـنزرف 

یهیدـب تسا ، رمث  یب  اهنتـساوخ  نیا  تسا  گنن  هار  جورم  هیاپ  نیدـب  گنهرف  ات  تساـجبان ، وزرآ  ناـمرآ و  هنوگ  نیا  تسا  نینچ 
.دنوشیم دوبان  یناف و  یتقو  كدنا  رد  دنیاینرب  دوخ  شناد  ملع و  هار  حالصا  ددصرد  هک  یگنهرف  یب  هورگ  ره  تسا 

اب هک : تسا  یتلم  نآ  هدنز  تلم  دشاب ، دنمشناد  وجـشناد و  راد  نید  تسود  ملاع  تقیقحاب  ملعاب  بدااب  گنهرفاب  ینعی  هدنز  تلم 
نانآ زا  دوخ  يایند  نید و  يارب  و  دـشخب ، یئاهر  ینیزگاوزنا  يریگ و  هشوگ  زا  ار  دوخ  .نادنمـشناد  ءاملع و  تیاـهن  یب  شـشوک 

، دننیزگ یئاهنت  هشوگ  نادنمشناد  املع و  هک  دنک  يراک  هکنآ  هن  دهاوخب ، اهنآ  زا  ار  دوخ  تقیقح  تیونعم و  هار  دیوج و  دادمتسا 
و دنرامش ، مدرم  ۀینم  راک و  ردصم  ار  لذر  درخبان و  مدرم  و  دنرگن ، شوماخ  مدرم  ششوک  تمه و  ةدکشتآ  رد  ار  شناد  شتآ  و 
رد ار  دوخ  یئاهر  یتمالـس و  رمالارخآ  و  دنیامن ، هدهاشم  دـماج  يروخـص  نوچ  ار  ناشاهتـسد  تخـس و  ینهآ  دـننام  ار  ناشاهلد 
هب هدوــب  رجزنم  یلک  روــط  هـب  ینعم  نـیا  زا  هـک  رفـص 1076  یفوـتم 9  یکرک  نیدـلا  باهـش  نـب  نیـسح  دـننادب ، اوزنا  لازتـعا و 

.دیوگ هدرک و  هراشا  قوف  تاعوضوم 

هلها نامزلا و  تلمأت  - دقل و 

هدماخ مهیف  لضفلا  ران  تیأرف 

اهزاح دق  هلود  شوجت و  نتف 

هدسافلا لوقعلا  هلاذرلا و  لها 

هبالص دیدحلا  لثم  مهبولقف 

هدماجلا روخصلا  لثم  مهفکا  و 

همالس لازتعالا  نا  تیأرف 

هدئازلا رمع و  وا  یسفن و  تلعج  و 
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ایند هجوتم  ار  دوخ  باطخ  هجهل  تحارص  اب  هک : هدمآ  هوتسب  راگزور  مدرم  ۀجنکـش  زا  هزادنا  نآ  یئاهب 953،1030  خیش  دننام  ای 
.دیوگ هتخاس و 

يرای نادان  مدرم  اب  وت  خرچ  يا 

يرابیم مغ  لضف  لها  رب  هتسویپ 

تسا یمغ  راب  نم  لد  رب  وت  هظحل ز  ره 

يرادنپ مشناد  لها  هک ز  ایوگ 

انعم نیا  هب  یهجوت  فطع  رتـشیب  هچره  ناـهاوخفراعم  فراـعم و  میدـنموزرآ  هراومه  هدوبن و  سویأـم  نادـنچ  لاوحا  نیا  ۀـمه  اـب 
ناـنآب یبوخب  ار  شناد  هار  و  دنـشخب ، یئاـهر  یتـسپ  تلذ و  ضیـضح  زا  ار  دوخ  ةدرک  لیـصحت  ناـناوج  نایوجـشناد و  و  هدوـمن ،

.دنرادن اور  یمرزآ  یب  يراوخ و  هعماج ، یناحور  نابیبط  ءاملعب و  تبسن  و  دنزومایب ،

میوگیم وت  اب  تسا  غالب  طرش  هچنآ  نم 

لالم هاوخ  ریگ  دنپ  منخس  زا  هاوخ  وت 
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فلؤم لاح  حرش  همجرت و 

هراشا

فلؤم تیعقومب  رتشیب  هچره  دیرملا  هینم  همجرت  ناگ  هدـنناوخ  هکنیا  رظن  ۀـطقن  زا  تفای ، نایاپ  اجنیا  هب  ات  باتک  ۀـمدقم  هک  کنیا 
هّللا دبع  ازریم  موحرم  ءاملعلا  ضایر  لوا  ۀجرد  رد  نقتم ، مکحم و  عبانم  زا  وا  ۀمجرت  هب  دنـسانش ، هب  ار  وا  و  دـنربب ، یپ  وا  راوگرزب 
الیذ هتخادرپ و  رگید  بـتک  یفوتم 1313 و  يراسناوخ  رقاب  دـمحم  دیـس  موحرم  تانجلا  تاضور  يدـنا و  یفوتم 1120 و  يدنفا 

.دهدیم شراگن 

تدالو

بهذم هژیو  تسنایمالسا ، مالـسا و  رخف  هشیمه  يارب  هک : یناشخرد  ةراتـس  لاس 911  لاوش  ینعی 13  يرجه  رـشاع  نرق  لئاوا  رد 
لآ هقف  صاصتخالاب  لمع  ملع و  يایند  عولط و  لاـمک  شناد و  ملع و  نامـسآ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  سدـقم 

.دینادرگ نشور  رونم و  دوخ  ءانس  یتوکلم  أیضب  تسا  ماع  صاخ و  دز  نابز  هک : لوسر 

بسن مان و 

نیدلا یقت  نب  نیدـلا  لامج  نب  دـمحا  نب  یلع  نیدـلا  رون  خیـش  نب  نیدـلا  نیز  لامک  ملع و  نابات  دیـشروخ  هکلب  ناشخرد  ةراتس 
ملع و ةداوناخ  رد  هک : تسا  ینادنمـشناد  نیرتگرزب  ناگتـسجرب و  زا  یناث  دیهـش  هب  فورعم  یـسولطلا  یلماعلا  فرـشم  نب  حـلاص 

اهنآ دوجوب  يرـصع  ره  هک : هدوب  ینادنمـشناد  ءاملع و  زا  همه  شناکاین  هدـش ، هدـیرورپ  شناد  دـهم  لالج و  تمـشح و  لاـمک و 
ۀهرب دیهش  دوخ  هدوب و  رصع  لضافا  ناگرزب و  زا  هجاح  ای  هجح  نباب  فورعم  یلع  نیدلا  رون  خیش  شدجام  دلاو  هدرکیم ، تاهابم 

خیش شیالعا  دج  و  هدرک ، ذملت  وا  تمدخ  رد  نامز  زا 
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.هدوب یفوتم 726  یلح  همالع  موحرم  نادرگاش  نادنمشناد و  زا  حلاص  نیدلا  یقت 

و هتسناد ، یلع  ار  وا  مان  یضعب  هچنانچ  هتشون ، يوحنب  ار  وا  مان  کیره  و  هدرک ، فالتخا  املع  دیهش  دیعس  دیقف  فیرـش  مان  ةرابرد 
فورعم نیدـلا ) نیز   ) اهنت بقل  هب  هدادـن و  ترهـش  مان  نیا  هب  ار  دوخ  هتـشاد  مان  یلع  وا  هک : شردـپ  هب  بدأت  رظن  زا  هتفگ ، نینچ 

دنزرف يرتشگنا  شقن  لـیلد  نیرت  يوق  نیدـلا و  نیز  شماـن  دـیوگ ، يراـسناوخ  موحرم  و  هتفگ ، دـمحا  ار  وا  ماـن  يرگید  هتـشگ ،
دیهـش موحرم  بتک  زا  هچنآ  دیوگ  هدنراگن  - مهدـبع نیدـلا  نیز  نب  نسح  مصتعم  لالاو  دـمحمب  تسا ، ملاعم  بحاص  شا  همالع 

دوخ خـیاشم  عـیمج  زا  فـلتخم  قرطب  هک  یلـصفم  ةزاـجا  رد  و  هدرک ، حیرـصت  نیدـلا  نیز  ماـنب  اـج  همه  تسا ، تسد  رد  نوـنکا 
دیهـش تمدـخ  زا  موحرم  خیـش  هک  ار  یبتک  هزاجا  نآ  رد  هداد و  یئاهب  خیـش  موحرم  دـلاو  دمـصلا  دـبع  نب  نیـسح  خیـش  موحرمب 

نب نیدلا  نیز  یلاعت  هّللا  وفع  یلا  رقتفملا  فیعـضلا  دبعلا  ناف  دسیونیم  هزاجا  ءادـتبا  رد  دربیم  مان  هدومن  هزاجتـسا  هدرک و  هدافتـسا 
دنامن هتفگان  هدش ، هراشا  عوضوم  نیمهب  مینیب  یم  هچنانچ  یلماعلا  فرشم  نب  حلاص  نیدلا  یقت  نب  نیدلا  لامج  نب  دمحا  نب  یلع 

دج هتـسناد و  حلاص  دنزرف  مان  تسا ، نیدـلا  یقت  هک  ار  فرـشم ) نب  حـلاص   ) دیهـش يالعا  دـج  بقل  رگید  بتک  ضایر و  رد  هک 
تسا دیهش  حیرصت  فالخرب  عوضوم  نیا  هکنآ  لاح  حلاص و  نب  نیدلا  یقت  هتشون  نینچ  و  هدرک ، تسرد  دیهش  يارب  مه  يرگید 
دمحا نب  یلع  نب  نیدـلا  نیز  هینافلا  هدـیب  فرحـالا  هذـه  بتک  دراـگنیم و  هدربماـن  هزاـجا  رخآ  رد  ـالمجم  میتشون ، نونکا  مه  هک 

نیعبرا و يدـحا و  هنـس  يرخالا  يدامج  رهـش  نم  تضم  لایل  ثالثل  سیمخلا  هلیل  هتاضرمل  هقفو  هتائیـس و  نع  یلاـعت  هّللا  زواـجت 
.هأمعست
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دیتاسا رافسا و 

دنسمب هک  یناوا  ات  لاح  تیادب  زا  تسا ، هعیـش  لاجر  غباون  ناگرزب و  دیتاسا و  زا  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  ۀمه  قافتاب  هک  دیهش 
و هدـش ، لمع  ملع و  هناگی  و  هدوبر ، دوخ  نارقا  زا  تقبـس  يوگ  هکنآ  ات  هدیـشوکیم  هنادـجم  هراومه  هدـش ، دزمان  يوتف  داـهتجا و 

یفاک دادعتـسا  اب  کـیره  زا  و  هدیـسر ، هصاـخ  هماـع و  نادنمـشناد  زا  یهورگ  تمدـخ  هدرک و  ةدـیدع  رافـسا  روظنم  نیمه  يارب 
لاس ات  و  هتخادرپ ، نآرق  متخب  یگلاس  هن  نس  رد  دیهـش  موحرم  درذگیم ، امـش  رظن  زا  الیذ  هک  هدرب  یلباق  ياه  هرهب  دوخب  رـصحنم 
ظفح هک  یملع  دـئاوف  زا  هزادـنا  ره  ربارب  رد  شردـپ  هدـشیم و  دـنم  هرهب  وا  رـضحم  زا  هتفگ  هویح  دوردـب  شدـجام  دـلاو  هک   925

هدرک و سیم  هب  ترفاسم  راب  نیلوا  يارب  هدیـسر  یگلاس  هدراهچ  هب  وا  نس  هک  لاس  نیمه  ات  هدادیم ، واب  لوپ  ینیعم  رادقم  هدرکیم 
داشرا و عیارش و  تئارقب  هدرب و  رـسب  رخاوا 933  ات  هدوب  شگرزب  نز  ردپ  هلاخ و  رهوش  هک  یلاعلا  دـبع  نب  یلع  خیـش  تمدـخ  رد 

یتمسقب ءاضیبلا  هجحم  بحاص  یکرک  رفعج  دیس  نب  نسح  دیس  رـضحم  رد  هتفر و  حون  كرک  هب  نآ  زا  سپ  هتخادرپ ، دعاوق  رثکا 
قـشمد مزعب  نآ  زا  سپ  هدوب  لوغـشم  هرکاذم  هعلاطم و  هب  ۀنـس 937  ات  اجنآ  هتفر و  عبج  هب  لاس 934  هدرک و  ادیپ  لاغتـشا  نونف  زا 

هدرک ادیپ  لاغتشا  قارشالا  همکح  زا  یتمسق  بط و  بتک  تئارقب  یکم  نیدلا  سمش  فوسلیف  لضاف  ترـضح  رد  هدرک و  تکرح 
ناونعب اـجنآ  زا  هدرک و  تعجارم  عبج  هب  لاس 938  سپس  هدرک  هدافتـسا  ار  تئارق  ملع  رباج  نب  دمحا  خیـش  رـضحم  زا  اجنآ  مه  و 
هیحلاص رد  هیمیلـس  هسردـم  رد  هدومن و  تاقالم  یقـشمد  نولوط  نیدـلا  سمـش  خیـش  اـب  رفـس  نآ  رد  هدرک ، رفـس  قشمد  هب  رـصم 

رصم دراو  لاس 942  رخالا  عیبر  هعمج 15  زور  نآ  زا  سپ  هدیدرگ  لئان  هزاجا  بسکب  هدرک و  تئارق  وا  رب  ار  نیحیحص  زا  یتمـسق 
رضحم زا  هدش و 
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بتک يوون و  جاهنم  هک  یعفاش  یلمر  دـمحا  نیدـلا  باهـش  خیـش  هدوب  ناشیا  زا  هک  هدرک  هدافتـسا  نیمزرـس  نارباکا  زا  نت  هدزیس 
یتمسق هک  یناجرج  نیسح  الم  تسا  اهنآ  زا  هدمآ و  لئان  باهش  خیـش  زا  هزاجا  ذخاب  لاس 943  هدیدرگ و  دنم  هرهب  وا  زا  ار  رگید 

لوطم هک  يدابآرتسا  دمحم  الم  تسا  اهنآ  زا  هدرب و  ضیف  ار  ینیمغچ  حرش  یمور و  هداز  یضاق  سیـسأت  حرـش  دیرجت و  حرـش  زا 
زا هدرک و  تئارق  وا  شیپ  ار  رگید  بتک  يدربراج و  هیفاش  حرـش  هک  یلبنح  نیدـلا  باهـش  خیـش  تسا  اهنآ  زا  هدـناوخ و  وا  دزن  ار 

هیلع نینمؤملا  ریما  لتقم  باتک  مّلـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  دـلوم  رد  راونا  باتک  بحاص  يرکب  نسحلا  وبا  خیـش  تسا  اهنآ 
موحرم هک  يروط  هب  هدرک و  هدافتسا  جاهنم  رب  ار  هدربمان  يرکب  حرش  ریسفت و  هقف و  زا  یتمسق  هک  ع )  ) ارهز تافو  باتک  مالّسلا و 

هداعلا قوف  تیعقوم  تهبا و  یتلود  نانکراک  مدرم و  هماع  دزن  رد  هک  دوب  ینادنمشناد  هلمج  زا  يرکب  نسحلا  وبا  خیـش  هتفگ  دیهش 
لمح ار  وا  بتک  رتش  راـب  نیدـنچ  ترفاـسم  رد  و  هدرکیم ، تماـقا  لاـس  کـی  هدـشیم  فرـشم  هّللا  تیب  جـح  هب  ناـمز  ره  هتـشاد و 

دندوب نوریب  هرامش  زا  هک  رصم  مدرم  ینایاش  لیلجت  مارتحا و  اب  ار  وا  ةزانج  تشذگرد و  رصم  رد  لاس 953  هدربمان  خیش  دندرکیم 
نیدـلا نیز  خیـش  تسا  اهنآ  زا  و  دـنتخاس ، یهوکـشاب  ۀـبق  وا  ربق  رب  دـندرپس و  كاخب  یعفاش  ربق  کـیدزن  هفارق  رد  هدرک و  عییـشت 

مولع رد  وا  زا  لضفا  رـصم  راید  رد  هک  یناقلم  نیدـلا  رـصان  خیـش  تسا  اهنآ  زا  هدـناوخ و  وا  شیپ  ار  کـلام  نبا  ۀـیفلا  هک  یکلاـم 
یعفاش يوالیط  نیدلا  رصان  خیش  تسا  اهنآ  زا  هدش و  بایماک  وا  زا  عامتـساب  ار  رگید  بتک  يواضیب و  ریـسفت  هدوبن  هیبرع  هیلقع و 

دنم هرهب  دوخ  هبونب  کیره  زا  هک  یضرع  دمحم  نیدلا  سمش  خیش  يدوهنمش و  دیمحلا  دبع  خیش  ساحن و  نیدلا  سمـش  خیـش  و 
هب تعجارم  رد  هتفر و  زاجح  هب  لاس 944  لاوش  هام  رد  هکنآ  ات  هدیدرگ 

18  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


تکرح مالـسلا  مهیلع  قارع  ۀـمئا  ترایز  مزعب  لاس  نامه  یناثلا  عیبر  رد  هدوب و  اجنامه  لاس 946  ات  هدرتسگ و  تماقا  لـحر  عبج 
خیـش اب  هتفر و  سدقملا  تیب  هب  هجحیذ  هام  رد  نآ  زا  دعب  هدرک  تسیز  اجنامه  لاس 948  ات  هدمآ و  عبجب  نابعـش  مجنپ  رد  هدرک و 
سپ هدمآ ، لئان  یماع  ةزاجا  ذخاب  هدرک و  تئارق  وا  رب  ار  ملسم  يراخب و  حیحص  زا  یتمسق  هدرک و  تاقالم  یسدقم  نیدلا  سمش 
عیبر رد 17  هدرک و  ترفاسم  مورب  لاس 952  و  هدرک ، ادیپ  لاغتـشا  مولع  ةرکاذم  هعلاطمب و  یگدوسآ  هب  هتـشگرب و  عبج  هب  نیا  زا 
نیا لالخ  رد  و  هدرکن ، تبحاصم  نایعا  زا  کی  چـیه  اب  زور  هدـجیه  ات  تسخن  هدوب  اجنآ  مین  هام و  هس  هتفر و  هینطنطـسق  هب  لوـالا 

هداتسرف و مور  ةداز  یضاق  نب  دمحم  رگسع  یضاق  يارب  و و  هداد ، شراگن  هدوب  فلتخم  مولع  زا  ثحبم  هد  يواح  هک  ۀلاسر  تدم 
رارقرب نیبام  یف  یتاثحابم  نآ  زا  دـعب  هدرک و  ادـیپ  وا  دزن  رد  ۀتـسیاش  تیعقوم  دیهـش  ۀـلاسر  هدوب  دنمـشناد  يدرم  يو  هک  اجنآ  زا 
دوخب رایتخا  هتشاد و  لیسک  دیهش  تمدخ  ار  سرادم  فئاظو و  رتفد  هدیدرگ  فقاو  دیهـش  تیـصخش  رب  هک  یـضاق  هجیتن  رد  هدش 

ههام ره  هدومن  نیعم  فقاو  هک  يررقم  ذخاب  هدرک و  باختنا  ار  کبلعب  رد  عقاو  هیرون  ۀسردم  یتسرپرـس  دیهـش  هتـشاذگاو ، دیهش 
رد 11 هدیدرگ و  دنم  هرهب  وا  رضحم  زا  هدرک و  تاقالم  صیصنتلا  دهاعم  بحاص  یسابع  میحرلا  دبع  دیس  اب  اجنامه  هدشیم و  لئان 

سولج سیردت  هکیرا  هب  القتـسم  هدرک و  تعجارم  کبلعب  هب  مالّـسلا  هیلع  همئا  ترایز  زا  دـعب  هدـش و  هجوتم  قارع  بناجب  بجر 
مامت هدش و  لالقتسالاب  یتفم  هدرک و  ادیپ  یقافآ  هرهش  هکنآ  ات  هدرکیم  سیردت  ینـس  هعیـش و  هناگجنپ  بهاذم  قیرط  هب  هدومرف و 

ياهرهـش زا  نادنمـشناد  الـضف و  و  دندرکیم ، هعجارم  وا  ترـضحب  جایتحا  ماگنه  هدنکفا و  ندرگب  ار  وا  دایقنا  تعاطا و  لبح  رهش 
يرب هرهب  ناونعب  تسدرود 
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سیردت و لوغـشم  اجنامه  هتفر و  عبج  هب  یمئاد  تماقا  يارب  هتـشاد  تسیز  کبلعب  رد  هک  لاس  جنپ  زا  سپ  هدـشیم ، عمج  وا  درگب 
.هدوب فینصت 

يرثن یمظن و  رثا 

: مکحب هتسجرب  تیصخش  ره  دهاش  فرعم و  نیرتهب  ملسم  روطب 

انیلع لدت  انراثآ  نا 

راثالا یلا  اندعب  اورظناف 

تسا یتمیق  يذ  ررد  راثآ و  عوضوم  نیا  لیلد  نیرتراوتسا  هتبلا  دنامیم ، اجرباپ  یقاب و  وا  زا  هک  تسا  یئاهبنارگ  ياهراگدای  راثآ و 
یهیدب میزادرپیم  اهنآ  رکذـب  الیذ  ام  هک  دـشابیم  ءالـضف  ةدافتـسا  تسد  رد  نونکا  مه  هعیـش  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  یکی  زا  هک 

هدرک و كرد  ار  دـیتاسا  زا  نیزربم  تمدـخ  تسا و  یمالـسا  ياهتیـصخش  نیرت  هتـسجرب  زا  دیهـش  میتشون  هک  يروط  ناـمه  تسا 
دوخ طخب  نآ  دلجم  تسیود  هک  باتک  دـلج  رازه  ود  هتـسیزیم  هک  لاس  فرظ 55  رد  هتشاد و  لاغتـشا  شناد  نتفرگارف  هب  هراومه 

هک اجنآ  زا  هدراذگ و  اجب  هدوب  دنمـشناد  ریاس  ياهدروارف  یقب  ام  هدوب و  دوخ  تافینـصت  تافیلأت و  زا  دـلجم  داتفه  هب  کیدزن  هک 
هدیا ام  دانتسا  داتسا  هتفگ  ءاملعلا  ضایر  رد  هچنانچ  هداد ، هبسن  يوب  ار  نآ  رگید  بتک  املع  زا  یـضعب  هتفای  ترهـش  فیلأت  ترثکب 

داشرا حرـش  هکنآ  اب  هداد ، تبـسن  یناث  دیهـش  هب  ار  لوا  دیهـش  داشرالا  حرـش  یف  دارملا  هیاغ  باتک  راونالا  راحب  لوا  رد  یلاعت  هّللا 
هنوگ نیا  باستنا  تحص  مزلتسم  یناث  دیهش  راهتشا  نیا  زا  هتشذگ  و  تسا ، ناهذالا  داشرا  حرـش  یف  نانجلا  ضور  مانب  یناث  دیهش 

دشابیمن ار  اهباتک 

هماع ءاملع  هقیرط  بتک و  زا  هیارد  ملع  نیودتب  هک : هعیش  نادنمشناد  زا  تسا  یسک  نیتسخن  دیهـش  هتفگ  روکذم  باتک  رد  المجم 
رد مه  و  دنا ، هداد  شراگن  ۀلاسر  کیره  عوضوم  نیا  رد  خیش  دوخ  یئاهب و  خیش  دلاو  نیـسح  خیـش  موحرم  وا  زا  سپ  و  هتخادرپ ،

نیلوا دیهش  دیوگ  تاضور 
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دوخ داشرا  حرـش  رد  هتفرگن  یـشیپ  وا  رب  املع  زا  کیچیه  هک  ار  ینعم  نیا  هتـشون و  نتم  اب  یجزم  حرـش  هک : ءاملع  زا  تسا  یـسک 
فیلأت و تازاجا  هلاسر و  باتک و  داتفه  هب  بیرق  دیهـش  میدرک : يروآداـی  هک  يروط  هب  و  هتخاـس ، یلمع  ناـنجلا  ضورب  یمـسم 

هدرک فیلأـت  زور  شـش  هاـم و  شـش  فرظ  رد  هک  هـضور  ناـشرخآ  ضور و  ناـشلوا  هـک  اـهنآ  رکذـب  ـالیذ  اـم  هدرک و  فینـصت 
يوعد یف  هلاسر  هیلوبنطسالا ، هلاسر  نانجلا ، ضور  هیالولا ، یف  هلاسر  نیدصاقلا ، رانم  هلکشم ، ثحابم  هرـشع  یف  هلاسر  میزادرپیم 

، هیفجنلا لئاسملا  باوج  هیناسارخلا ، لئاسملا  باوج  تاقالملاب ، رئبلا  هساجن  یف  هلاسر  تاملکلا ، رهاوج  هیلعلا ، تاـهیبنت  عاـمجالا ،
هلاسر جـحلا ، هلاسر  دـعاوقلا ، هیـشاح  عیارـشلا ، یلع  هیـشاح  هعمجلا ، هولـصلا  بوجو  یف  هلاسر  هیادـبلا ، هیدـنهلا ، لئاسملا  باوج 
يواتف اهحرش ، وحنلا و  یف  هموظنم  داشرالا ، دوقع  یلع  هیشاح  نامیالا ، .مالسالا و  قیقحت  دوقعلا ، هجوزلا ، ثاریم  یف  هلاسر  هوبحلا 

نیا هرابرد  ملاعم  بحاص  موحرم  دلج  تفه  کلاسملا ، نولوالا ، نوقباسلا  هلوق و  ریسفت  لاجرلا ، هصالخ  دئاوف  داشرالا ، عیارشلا و 
: هتفگ باتک 

ماهفالا کلاسم  باتک  ول ال 

مالسالا عیارش  قیرط  تحضتا  ام 

فلؤم باجحلا  فشک  الک و ال 

ماکحالا ضماوغ  تالکشم  نع 

قئاقد قئاقح و  هتنیز  دق 

ماهفالا بصاون  نهل  تعضخ 

دئارف سیفن  هفئاحص  توح  و 

ماکحالا هیاهن  تمظن 

هضور نسحا  ءادر  لثمک  وهزت 

مامکالا نم  تجرخ  اهراهزا 

هتعن نع  زجاعل  ناسللا  نا 

مایالا نسلا  زجعت  كاذک  و 

هدوجب میحرلا  هفلؤم  يزجف 

مارکالاب هابح  ءازجلا و  ریخ 
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، بسنلا لاجرلا و  داهتجالا ، ریغـصلا ، جـحلا  کسنم  هعمجلا ، بادآ  بئاغلا  قالط  دـیرملا ، هینم  رـصتخم  هعمجلا ، موی  لامعا  - یهتنا
هیاردلا هینلا ،
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رارسا هیفلالا ، حرش  عیارشلا ، تایفالخ  یلع  هیشاح  هیهبلا  هضور  هلادعلا ، یف  هلمـسبلا ، یف  هلاسر  هیلفنلا ، حرـش  عامجالا ، اهحرـش ، و 
نمیف تازاجالا ، رضاح ) مجرتم  باتک  ، ) دیرملا هینم  رـصتخملا ، يواتف  هصالخلا ، رـصتخم  دعاوقلا ، دیهمت  هبیرلا  فشک  تولـصلا ،

دربم هرخالا  هعرزم  ایندلا  ثیدح  حرـش  نیدصاقلا ، هینغ  تیملا ، دیلقت  زاوج  مدع  هعمللا  نم  فالخلا  يوتف  لسغلا ، ءانثا  یف  ثدحا 
یف کشلا  ثدـحلا و  هراـهطلا و  نقیت  داؤفلا ، نکـسم (1) اهتبوجا ، دـمحا و  خیـشلا  تالاؤس  رافـسالا ، یف  نیمیقملا  مکح  دابکالا ،

يرعش دنچ  دیهـش  یمظن  راثآ  زا  وا  بتک  ریاس  و  عفان ، هیـشاح  اهب ، لوخدملا  اهجوز  رـضاحلا  ضئاحلا  قالط  میرحت  امهنم ، قباسلا 
.دوشیم روکذم  تسا  وا  قوذ  هماقتسا  عبط و  همالس  زا  یکاح  هک 

همکح هیآ  نآرقلا  یف  ءاج  دقل 

ربجی نم  لالضلا و  تایآ  رمدت 

اندیاب رایتخالا  ناربخت  و 

رفکیلف ءاش  نم  نمؤیلف و  ءاش  نمف 

.درک ضرع  داتسیا و  هیربلا  ریخ  ترضح  رونم  دقرم  ربارب  رد  هدش  فرشم  ص )  ) هیوبن ۀنیدمب  هک  لاس 943  و 

يرولا فرشا  یلع  میلست  هالص و 

رصحلا دحلا و  نع  وبنی  هلضف  نم  و 

هلعنب قابطلا  عبس  یف  ردق  نم  و 

رهملا نع  قاربلا  هّللا  هضوع  و 

هبحب یلعلا  هّللا  هبطاخ  و 

رح دبعل و ال  لصحی  مل  اهافش و 

قیال کلضف  دادعت  نع  یلودع 

رثنلا مظنلا و  یف  هنع  یناسل  لکی 

تتا نم  حدم  یف  سانلا  لوقی  اذ  ام  و 

رکذلا مکحم  یف  ءارغلا  هحئادم 

زجاع یعس  الجاع  هیلا  تیعس 
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يرهظ تلقثا  همج  بونذ  بعب 

یتمه كرح  قوشلا  حیر  نکل  و 

يرقف عم  یسفن و  فعض  عماجرلا  حور  و 
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مهدفوب مارکلا  برعلا  هداع  نم  و 

رفولا ربجلا و  ریخلاب و  هتداعا 

مهلیزنل اوفو  دق  دفو  کب  نا  و 

رصم یف  ریخلا  ینتدعوا  دق  فیکف و 

یترایز یف  يدیس  یئاجر  ققحف 

يرشح یف  هعافشلا  یئانم و  لینب 

نادرگاش

يرب هرهب  يارب  فانکا  فارطا و  زا  ءالـضف  نایعا و  نادنمـشناد و  زا  یهورگ  هدوب ، هتفرگ  رارق  هدافا  دنـسم  رب  دیهـش  هک  یتدـم  رد 
دبع خیـش  نب  نیـسح  خیـش  موحرم  ناشیا  رهـشا  مینکیم ، افتکا  ناشیا  ریهاشم  زا  يدودعم  رکذـب  ام  هک  هدـشیم  بایفرـش  وا  روضح 

شداتسا تقفارمب  هدیسر و  شتمدخ  دیهش  موحرم  تیادب  رد  هک  تسا  یسک  نیلوا  هک  هدق  یئاهب  خیـش  دجام  دلاو  یلماع  دمـصلا 
: دسیونیم و  هدومن ، ینایاش  لیلجت  موحرم  خیش  زا  میدرب  مان  نیا  زا  شیپ  هک  ةزاجا  رد  دیهش  دوخ  هتفر و  لوبمالسا  رصم و  رفس  هب 

ملاعلا مامالا  خیـشلا  نیقیلا ، جوا  یلا  دـیلقتلا  ضیـضح  نع  یقرتملا  نیدـلا ، یف  راتخملا  هوخـالا  یف  یفطـصملا  هّللا  یف  خـالا  نا  مث 
، نیدلا ایندلا و  زع  نیملسملا  مالـسالا و  دضع  هیـسنالا ، هرهازلا  قالخالا  و  هیلعلا ، هرهابلا  همهلا  هیکزلا و  هرهاطلا  سفنلا  اذ  دحوالا ،

دمحم نیدلا  سمـش  مامالا  خیـشلا  نب  دمـصلا  دبع  خیـشلا  رایخالا ، هصالخ  ننقملا  نقتملا  لماعلا  ملاعلا  حلاصلا  خیـشلا  نب  نیـسح 
.هدعس ددج  هدج و  هّللا  دعسا  ینادمهلا  یثراحلا  یعبجلاب  ریهشلا 

یعبج يوسوم  یلع  دیـس  - رگید دیهـش ، موحرم  داماد  كرادم و  بحاص  موحرم  دـلاو  يوسوم  یلع  نیدـلا  رون  مظعم  دیـس  - رگید
بحاصم روکذم و  نیسح  خیش  يومعرسپ  هرهز  نب  یلع  خیش  - رگید غئاص  نبا  هب  فورعم  عیارش و  حرش  بحاص  یلع  دیس  - رگید

رح خیش  دج  یلماع  نیسح  نب  دمحم  خیش  رگید  هتسنادیم  ادخ  ءایلوا  زا  ار  وا  دیهـش  هک  هدوب  ۀجردب  يوقت  رد  دیهـش و  رـصم  رفس 
نیدلا ءاهب  خیش  - رگید .لئاسو  بحاص  یلماع 
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رگید هدیمان  دیرملا  هیغب  ار  وا  هتـشون و  دیهـش  لاوحا  رد  یباتک  هدوب و  دیهـش  نادرگاش  صاوخ  زا  هک  يدوعلا  نباب  فورعم  دمحم 
.يرئازج نیدلا  جات  خیش  - رگید یسیم  نیدلا  یحم  خیش  - رگید ینالیگ  دومحم  الم  - رگید یکرک  دیمحلا  دبع  نیدلا  رون  دیس 

كولس قالخا و 

ۀلمج دنچب  اهنت  مینک  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  ام  هک  تسنآ  زا  شیب  فاصوا  لامک و  همـشچرس  ینعی  دیهـش  موحرم  راتفر  شور و 
تاضویف كرد  يارب  مدیـسر و  دیهـش  تمدخ  هک  یلوا  لاس  دسیونیم  دوشیم  افتکا  هدش  لقن  رکذلا  قوف  دـیرملا  هیغب  ۀـلاسر  زا  هک 

زامن دروآیم و  مزیه  همیه و  دوخ  لزنم  تخوس  فرصم  يارب  و  تفریم ، نایب  هب  دیهـش  هاگنابـش  هک  مدرکیم  هدهاشم  مدیدرگ ، لئان 
ياـیرد دـننام  دوشگیم  ثحب  سیردـتب و  هک  ناـهد  و  درکیم ، سوـلج  سیردـت  دنـسمب  نآ  زا  سپ  دراذـگیم  دجـسم  رد  ار  حـبص 

مدرم تامهم  حلاصم و  رد  هتـسویپ  دنتـشاد و  تلفغ  اهنآ  زا  نادنمـشناد  رخاوا  لئاوا و  هک  دادـیم  رکذـت  ار  یثحابم  و  دوب ، ینارکیب 
فوخ و دـنبب  تاقوا  رتشیب  هک  یلاح  نیع  رد  درکیم و  یئاریذـپ  مارتحا  لامک  اب  نیدراو  زا  هداشگ و  شناـسحا  هرفـس  دیـشوکیم و 
اب هدرکن و  رظن  فرـص  عوضوم  نیا  زا  هدـیدرگ  راتفرگ  هدربیم  رـسب  افخ  هدرپ  رد  هراـمه  دوب و  شـسفن  فـالتا  بجوم  هک  یـسرت 

.دومنیم لابقتسا  زاب  یشوغآ 

تداهش ببس  لاوحا و  بئارغ 

يو هدرک  لصاح  یبایفرش  دیهش  روضحب  هک  نادادماب  زا  یکی  رد  مراوگرزب  ردپ  هک  هدش  لقن  یئاهب  خیش  موحرم  زا  هک  يروط  هب 
هتفگ مه  و  مشاب ، نیدیهـش  یناث  نم  هک  منکیم  نامگ  نینچ  دومرف  هدومن ؛ تساوخزاب  ار  شتلع  دید  هتفرورف  هشیدـنا  يایرد  رد  ار 

هیماما ءاملع  ۀمه  هداد و  لیکشت  یتفایض  سلجم  يدهلا  ملع  یضترم  دیس  موحرم  دید  باوخ  رد  دیهش  هک  دنا 
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يولهپ رد  هک  داد  روتـسد  ارم  تفگ و  دـمآ  شوخ  هتـساخرب  ياـج  زا  نم  مارتحا  هب  دیـس  مدـش  دراو  نم  نوچ  دوب  هدرک  توعد  ار 
.دوب مهاوخ  کیرش  وا  اب  تداهش  رد  دیهش  زا  سپ  نم  هک  متسناد  مدش  رادیب  باوخ  زا  نوچ  منیشنب  دیهش  خیش 

مظعا ریزو  هاشداپ  متـسر  دزن  تنـس  لها  هدع  تیاعـس  رثا  رب  دنیوگ  یـضعب  هچنانچ  هدش  لقن  فلتخم  دیهـش  تداهـش  ببـس  يراب 
ضارتعا دروم  مه  ضایر  بحاص  و  تسین ، حیحص  عوضوم  نیا  نکیل  دش  لوتقم  لوبنالسا  رد  مور  هاشداپ  راکنوخ  نامیلس  ناطلس 

یخرب زا  هک  يروط  هب  هدرک  لقن  لمالا  لـما  رد  یلماـع  رح  خیـش  هک  تسنیا  دـنا  هتفریذـپ  ناگدنـسیون  ملـسم و  هچنآ  و  هداد : رارق 
ود نآ  زا  یکی  هیلع  يو  هدمآ  دیهـش  دزن  تیمکح  تواضق و  ناونعب  درم  ود  هک  تسنادیهـش  تداهـش  ببـس  هدش ، هدینـش  دـیتاسا 
هب دیهـش  مایا  نامه  هتفر و  هتـشاد  مان  فورعم  هک  ادیـص  یـضاق  يولهپ  دوب  هدش  كانبـضغ  تدش  هب  هک  هیلع  موکحم  هدرک  مکح 

ناتسوم رد  هک  دوب  یتدم  دیهش  اقافتا  دروآ ، روضحب  ار  دیهش  ات  داتسرف  عبج  هب  ار  یسک  یـضاق  هتـشاد  لاغتـشا  هعمل  حرـش  فیلأت 
رظن زا  دیهـش  هدرک  ترفاسم  اجنیا  زا  دـنتفگ  دـندش  ربخاب  عوضوم  زا  هک  مدرم  دوب  مرگرـس  فیلأت  هب  هدـیزگ و  اوزنا  رهـش  جراـخ 

نآ زا  تفر  جح  رفـس  هب  هدیـشوپور  یلمحم  اب  هرخالاب  هدومن و  ادخ  هناخ  مزع  دوب  هتفر  جـح  رفـس  هب  هبترم  دـنچ  هکنآ  اب  ءافتخا و 
هاش دشوکیم ، مدرم  ءاوغا  رد  هدش و  ادیپ  هعبرا  بهاذم  زا  جراخ  یعدـبم  درم  ماش  ياهرهـش  رد  تشون ، مور  هاشداپب  یـضاق  فرط 

لصاح عالطا  وا  بهذم  زا  و  دننک ، هثحابم  وا  اب  املع  ات  روایب  نم  دزن  هدنز  ار  وا  تفگ  و  داتسرف ، ار  یسک  دیهـش ، يریگتـسد  يارب 
دنتفگ هدمآ ، قشمدب  هداتسرف  مهد ، نامرف  وا  ةرابرد  دنک  اضتقا  نم  بهذم  هچنآ  هجیتن  رد  دنیامن ، رابخا  نمب  هدرک 
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لامعا هک  دومن  تساوخرد  دیهـش  هدرک ، فداصت  دیهـش  اب  هار  رد  درک ، تکرح  ادخ  ۀناخ  مزعب  يو  هتفر ، جح  رفـسب  روربم  خـیش 
، دش راپـسهر  مور  فرطب  وا  اب  درک ، لصاح  تغارف  جح  کسانم  زا  نوچ  دنک ، تکرح  مور  بناجب  وا  اب  سپـس  هدروآ  اجب  ار  جح 
ار وا  هک : هعیـش  نادنمـشناد  زا  تسیدرم  نیا  تفگ  دومن ، یئوجزاب  ار  هیـضق  هدرک ، تاـقالم  دـصاق  نآ  اـب  يدرم  مور  یکیدزن  رد 

ماجنا ار  دوخ  تیرومأم  هتسیاش  يوحنب  يدرک و  ریصقت  نم  تمدخ  رد  دیوگب  هاش  هک  یـسرتیمن  ایآ  تفگ  مربیم ، ناطلـس  تمدخب 
ار يو  هک  تسنآ  رتهب  نیاربانب  دش ، دنهاوخ  وت  تکاله  بجوم  هرخالاب  هک : دراد ، یناتـسود  اجنآ  رد  خیـش  نیا  زا  هتـشذگ  يدادن 

نیا زا  هاش  درب ، ناطلـس  شیپ  ار  شرـس  و  دیناسر ، لتقب  ایرد  لحاس  رد  ار  دیهـش  هداتـسرف ، يربب ، هاشداپ  يارب  ار  شرـس  یـشکب و 
ندب هک  اجنامه  دنا  هتفگ  و  تشک ، ار  درم  نآ  دش  هدربمان  البق  هک  یسابع  میحرلا  دبع  دیـس  یعـس  هب  رمالارخآ  و  تفـشآرب ، ینعم 

زا سپ  دوریم ، الاب  دـیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  يرون  دـندید  بش  نآ  رد  دـندوب  هدرک  لزنم  نانمکرت  زا  یهورگ  دوب  هداتفا  دـیهش 
لاس زا 55  سپ  لاس 966  دیهـش  لتق  عوضوم  دیوگ  هدنراگن  دـنداد ، بیترت  وا  يارب  یهاگراب  هدرپس و  كاخب  ار  وا  دـسج  عالطا 

.هتفگ شخیرات  رد  یئاهب  خیش  موحرم  هچنانچ  دش  عقاو  تشاد  لاغتشا  یهلا  ماکحا  جیورت  هدافاب و  هک :

( هّللا هرقسم و  هنجلا   ) هاوالا کلذ  تافو  خیرات 

مور هاشداپ  ینامثع  میلس  ناطلس  رصع  همظعم  هکم  رد  دیهش  خیش  هک  دیوگ : نیرحبلا  هؤلؤل  رد  ینارحب  فسوی  خیـش  موحرم  نکیل 
ياه هناخ  زا  یکی  رد  زور  ود  هام و  کی  فرظ  رد  و  دش ، ریگتسد  رصع  زامن  زا  سپ  مارحلا  دجـسم  رد  لاس 965  لوالا  عیبر  رد 5 

نآ زا  سپ  دوب ، سوبحم  هکم 
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.دندنکفا ایردب  زور  هس  زا  دعب  ار  شدسج  دش و  هتشک  روربم  خیش  لاس  نامه  و  هداتسرف ، هیطنطسق  هب  ایرد  هار  زا  ار  يو 

ناگدنامزاب

، دوشیم رهاـظ  دیهـش  لاوحا  زا  هک  يروط  هب  نکیل  دومرف ، اـطع  واـب  یناـکدوک  لاـعتم  يادـخ  دیهـش  موـحرم  یناگدـنز  نارود  رد 
تیلــست و رظن  زا  هـک  هدرک  رثا  يوـب  ةزادــناب  ینعم  نـیا  هـتفگ و  یم  عادو  ار  یناـف  راد  یکدوـک  ناوا  رد  يرگید  زا  سپ  کـیره 

: هک اجنآ  زا  هتشون و  ار  دالوالا  هبحالا و  دقف  یف  داوفلا  نکسم  دوخ  مجرتم  عوبطم و  فورعم و  باتک  دوخ  يرادلد 

تویحب و راودیما  نادنچ  دیهش  دش  دلوتم  شا  همالع  دنزرف  هک  یماگنه  درم  یم  یتقو  كدنا  رد  دشیم  تمارک  واب  يدنزرف  هاگره 
هدوب و نشور  شدنمـشناد  ناـکاین  دیهـش و  ۀلیـسوب  لاـس  نیدـنچ  هک  تفرعم  غارچ  نیا  هک : ادـخ  تفوطعب  رظن  نکیل  دوبن  وا  ءاـقب 

یئانیب تهج  زا  وا  رـصتخم  ۀمجرتب  الیذ  هک  شدـنمورب  دـنزرف  ددرگن  شوماوخ  دـندشیم  دیفتـسم  ناشراونا  ءایـض  زا  مدرم  هتـسویپ 
دنا هدوب  رـصع  فیراعم  املع و  زا  همه  هک  دیهـش  ناگدـنامزاب  دـش ، اطع  واـب  دیهـش  یگدـنز  رخاوا  رد  دوشیم  هراـشا  ناگدـنناوخ 

داتـسا لیلج  خیـش  ریهـش و  ۀمالع  مینکیم : افتکا  ناشیا  دنمورین  صخاش و  درف  کیب  اهنت  ام  نکیل  روکذم  ریـس  بتک  رد  ناشمجارت 
عبج رد  لاس 959  ناـضمر  رد 17  ملاعم  بحاص  هب  فورعم  نیدـلا  نیز  نب  نسح  روصنم  وبا  نیدـلا  لاـمج  نییلوصـالا  ءاـهقفلا و 

نیدلا ملاعم  وا  مجحلا  ریغـص  باتک  وا  فرعم  نیرتهب  نادنمـشناد و  ملـسم  قیقحت  رحبت و  هقف و  لامک و  ملع و  رد  يو  هدش  دلوتم 
نیلصحم مارگورپ  وزج  املع و  رباکا  رظن  حمطم  نونکا  مه  و  هدش ، هتشون  وا  رب  يدایز  یشاوح  حورـش و  هک : تسا  هقفلا  لوصا  رد 

نآ زا  سپ  دیـشون  تداهـش  تبرـش  شدجام  دلاو  هک  دوب  هتـشذگ  شرمع  نینـس  زا  لاس  تفه  يو  المجم : تسا ، دـیدج  میدـق و 
، هدیسر شردپ  نادرگاش  زا  يرایسب  ءالضف و  زا  ةدع  تمدخ 
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ملع و تیصخش  نیرتگرزب  رـضحم  هب  هدوب  نسلا  براقتم  ود  ره  هک  كرادم  بحاص  دمحم  دیـس  تبحاصمب  و  هدرب ، یلباق  ةرهب  و 
رهد ۀقرفت  گنس  هکنآ  ات  دندومن ، یلماک  ةدافتـسا  ود  نآ  زا  هدیـسر و  يدزی  هّللا  دبع  الم  و  یلیبدرا ، سدقم  يوقت  دهز و  لامک و 

اجنامه نسح  خیش  ۀنس 1011  مرحم  لئاوا  ینعی  یمک  ۀلصافب  و  تشذگرد ، عبج  رد  لاس 1009  كرادم  بحاص  داتفا ، اهنآ  نایم 
امهیلع هّللا  همحر  دومن ، تافو 

یناسارخ يدعاس  رقاب  دمحم  لاوش 1371  سدقم 26  دهشم 
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

هلآ یلع  ملع و  ملع و  نم  لضفا  دمحم  هیبن  هدبع و  هبیبح و و  یلع  هّللا  یلـص  ملعی و  مل  ام  ناسنالا  ملع  ملقلاب  ملع  يذلا  هّلل  دمحلا 
ملس هباداب و  نیبدأتملا  هباحصا  و 

تاجرد قحتـسم  شاداپ  زور  رد  هدرک و  ادـیپ  يربارب  نامـسآ  ناگتـشرف  هکئالم و  اب  هک  تسا  یملعب  ناسنا  لامک  املـسم  دـعب  اـما 
دور یم  هار  نوچ  و  ءادهـش ، نوخ  رب  دنک  یم  ادـیپ  يرترب  وا  بکرم  تسا ، هدـید  ناهج  نیا  رد  هک  یـشیاتس  رب  هفاضا  ددرگ  هعیفر 
ادیپ يرترب  وا  بش  کی  نتفخ  دنبلطیم ، شزرمآ  وا  يارب  ایرد  یهام  اوه و  غرم  دـنهن ، یم  وا  ياپ  ریز  رد  ار  دوخ  ياهلاب  ناگتـشرف 

.اسراپ درم  هلاس  داتفه  شیاین  رب  دنک  یم 

اضر و قفو  رب  یلیصحت  ره  و  تسین ، يراگتـسر  بجوم  یـشناد  ره  فرط  نآ  زا  تسا ، لصحم  ةژیو  يراوگرزب  هلالج و  نیا  يرآ 
عاضوا و و  یفئاظو ، بادآ و  ملع  بلاط  ههج  زا  و  تسا ، یطباوض  طئارـش و  ملع  بیترت  لیـصحت و  يارب  هکلب  دشابیمن ، يدونـشخ 

شـشوک ات  ددرگ ، فقاو  اهنآ  تقیقح  رب  و  دننک ، تاعارم  ار  اهنآ  تسا  ریزگان  درادرب  ماگ  شناد  بیقعت  هب  سکره  هک : یفراعم ،
ندب هدیدرگ و  هتخادگ  نهآ  نوچ  شناد  هار  رد  هک  ینیلـصحم  میدـید  رایـسب  هچ  دـشابن ، هجیتن  یب  شتیدـج  و  دـنامن ، رمث  یب  وا 

.دندرگ زئاح  ار  ۀبتر  دنسر و  یئاجب  ات  هدنکفا  جنرب  ار  دوخ 

: هک دش  ناشریگتسد  ةرهب  كدنا  ششوک  لاس  نیدنچ  فرظ  رد  یخرب  دندیـسرن ، ۀبترب  دندربن و  ةرمث  هار  نیا  زا  یـضعب  هجیتن  رد 
زا يرود  زج  نارگید  دننک ، لیصحت  یهاتوک  تدم  رد  دنتسناوتیم  ار  وا  نادنچود 
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ّللَا
�

َه یَشْخَی  ا�مَّنِإ  دیامرف  تسنایوگتسار  نیرتهب  هک  لاعتم  يادخ  هکنآ  اب  دندوب ، لد  کیرات  بلقلا و  یسق  نانآ  دشن ، ناشبیصن  ادخ 
.ُءا�مَلُْعلَا ِهِدا�بِع  ْنِم 

بادآ و زا  شناد  لیـصحت  هار  رد  هک  تسیروما  تاعارم  مدـع  لالخا و  رثا  رب  هداد  هجیتن  یلـصا  روظنم  فالخ  هک : عوضوم  نیا  و 
.هدش هدرمش  مزال  اهنیا  ریغ  طئارش و 

شراگن نیدلا  ملاعم  رارـسا  یف  نیدـصاقلا  رانم  باتک  رد  ار  شناد  هار  نیناوق  زا  یتمـسق  ار  ام  تشاد  قفوم  هک  ادـخ  مرک  تنمب و 
فئاظو بادآ و  طئارش و  زا  يرصتخم  هک  دیـسر  رطاخب  نانچ  هلاسر  نیا  رد  و  ددرگ ، زاین  یب  دیآ  فقاو  اهنآ  رب  سکره  ات  میداد 
هراومه و  دراپسب ، رطاخ  فئاحص  رب  درامش و  تاعارملا  مزال  ار  اهنآ  و  دنک ، ربدت  لمأت و  اهنآ  رد  هکره  ات  میهد ، رکذت  ار  وجشناد 

هّللا تاولص  نیرهاط  همئا  لوسر و  ادخ و  مالک  زا  هلمج  نیا  اریز  دوش ، رادروخرب  شناد  ياه  هرهب  زا  یتقو  كدنا  رد  دیامن  رارکت 
زا باتک  نیا  رد  ار  نانآ  ۀبرجت  لاس  نیدنچ  ۀجیتن  و  هدش ، هتفرگ  نیخسار  ءاملع  نید و  تمکح و  ناگرزب  راتفگ  نیعمجا و  مهیلع 

هینم هب  ار  وا  دشابیم  یلصحم  درف  ره  يوزرآ  هینم و  هک : تسا  يرایـسب  بادآ  ياراد  هلاسر  نیا  هک  اجنآ  زا  و  مینارذگیم ، امـش  رظن 
نیعفتنم ناصوصخم و  ناتسود و  ارم و  هک  مهاوخ  ادخ  میدق  ششخب  میمع و  لضف  زا  مدیمان ، دیفتسملا  دیفملا و  بادآ  یف  دیرملا 

میرک هدنشخب و  وا  اریز  درادهگن ، تباث  ار  ممدق  زیخاتـسر  زور  رد  و  دیامرف ، هدایز  ارم  شاداپ  و  دشخب ، وکین  يدوس  ار  باتک  نیا 
.تسا

.همتاخ کی  باب و  دنچ  همدقم و  کی  رب  تسا ، بترم  دزاسیم  نشور  ار  زومآ  شناد  یقرت  هار  نیرتهب  هک  هدربمان  ۀلاسر  المجم 

رثا تنس و  باتک و  زا  ملع  لئاضف  زا  یتمسق  رب  تسا  لمتشم  - همدقم
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.اهنآ ریغ  زا  زیمت  ناشیا و  ماقم  ناشیادخ و  مامتها  ناملعتم و  ناملاع و  يرترب  لقع و  لیلد  و 

همدقم

تسا ملاع  داجیا  یلک  ببس  شناد 

تلالج و زا  هزادـنا  نیا  هداد و  رارق  یلفـس  يولع و  ملاع  همه  شنیرفآ  يارب  یلک  ببـس  ار  شناد  لاعتم  يادـخ  هک : تسا  یهیدـب 
ةروس مهدزای  هیآ   ) دیامرف تفرعم  بابرا  يروآدای  یئانیب و  رظن  زا  شمکحم  باتک  رد  يادـخ  هک : تسا  یفاک  شناد  قح  رد  رخف 
َطا�حَأ ْدَق  ّللَا 

�
َه َّنَأ  ٌریِدَق َو  ٍءْیَش  ِّلُک  �یلَع  ّللَا 

�
َه َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألَا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألَا  َنِم  ٍتا�وا�مَـس َو  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلَا  ّللَا 

�
ُه قالط )

درف اهنآ  نایم  ار  دوخ  رما  و  هدیرفآ ، نامسآ  دننام  نیمز  زا  و  هدومرف ، داجیا  ار  نامسآ  تفه  هک  تسا  یـسک  ادخ  املع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب 
، تسا یفاک  ملع  تفارـش  رب  هیآ  نیمه  دراد ، هطاحا  يزیچ  ره  هب  وا  شناد  تسا و  اـناوت  يزیچ  ره  هب  ادـخ  هک  دـینادب  اـت  هداتـسرف ،

يارب تزع  نیرتگرزب  تفارـش و  نیرتـالاب  ار  شناد  لاـعتم  يادـخ  تسا ، شناد  ره  رادـم  ملع و  ره  ساـسا  هک  دـیحوت ، ملع  هژیوب 
تمعن اـنامه  هداـهن  تنم  دوجو  رون  ءایـضب و  مدـع  متک  زا  وا  روـهظ  شنیرفآ و  زا  سپ  هک  یتـنم  نیتـسخن  هداد و  رارق  مدآ  دـنزرف 

ْنِم َنا�ْسنِْإلَا  َقَلَخ  َقَلَخ ، يِذَّلَا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرِقا  دـیامرفیم ، تسوا  ربمیپ  رب  ۀـلزان  ةروس  نیلوا  هک  قلع  ةروس  رد  هچناـنچ  تسا ، شناد 
بناج زا  تسین و  وا  رد  یلطاب  هک  ار  دوخ  باتک  هدومرف  حاتتفا  هنوگچ  نک  ربدت  وکین  ِمَلَْقلِاب ، َمَّلَع  يِذَّلَا  ُمَرْکَْألَا ، َکُّبَر  ْأَْرِقا َو  ٍقَلَع ،

رگا و  هدـناوخ ، رـشب  رب  ار  شناد  تمعن  سپ  نآ  زا  داـجیا ، تمعن  هب  درادـن  هار  وا  مـالک  رد  ۀهبـش  هک  هدـش  هداتـسرف  ورف  یمیکح 
هکنآ رب  هوالع  هیآ  نیا  رد  و  دادیمن ، صاصتخا  گرزب  تمعن  نیدب  يادخ  دوب ، شناد  زا  رتالاب  داجیا  تمعن  زا  دـعب  یتنم  تمعن و 

، هدومرف تاعارم  ار  تغالب  قیاقح  یناعم و  قئاقد  تعارب و  نسح 
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.هتسناد ملعب  طونم  ار  میقتسم  طارصب  تلالد  هار  تیاده و  رون 

نآرق تایآ  رد  بسانت  هجو 

هقلع زا  تسا ، یمدآ  شنیرفآ  رب  لمتـشم  نآ  زا  یتمـسق  هک  هکراـبم  هروس  نیا  ردـص  رد  هروکذـم ، تاـیآ  بساـنت  هجو  رد  یخرب 
: دیوگ نینچ  درادن ، یئاناد  ودب  ار  هچنآ  تسا  رشب  نتفرگارف  هرابرد  یضعب  و  هتسب ) نوخ  )

.دشابیم ظوحلم  تایآ  بیترت  رد  هک  تسا  ینیون  مظن  يارب  تسخن 

ار وا  لماکت  ماجنا  و  تسا ، ءایـشا  سخا  هکنآ  اب  دـشابیم ، ۀتـسب  نوخ  هقلع و  هک  ار  ناسنا  لاح  لوا  هدومرف  يروآدای  دـنوادخ  مود 
هک ۀجرد  نیا  رد  لاح  ءادـتبا  رد  وت  دـیامرفیم  لاعتم  يادـخ  ایوگ  تسا ، لامک  بتارم  نیرتدـنلب  هک  ددرگیم  اناوت  يدنمـشناد  هک :

نیا يرآ  يدیـسر ، دـشابیم  اراد  تسافن  تفارـش و  بتارم  نیرتالاب  هک  هیاـپ  نیدـب  لاـح  رخآ  و  يدوب ، تسا  اراد  ار  یتسپ  تیاـهن 
.دراد روکذم  ماقم  نیا  رد  ار  وا  تسیابیم  دوب  یلعا  وا  زج  هاگره  و  دشاب ، بتارم  فرشا  ملع  هکیتروصرد  تسا ، مامت  بلطم 

مکح بترت  هک : هدـش  ررقم  هقفلا  لوصا  رد  ْمَْلعَی  َْمل  ا�م  َنا�ْسنِْإلَا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب  َمَّلَع  يِذَّلَا  ُمَرْکَْألَا  َکُّبَر  هدومرف َو  ادـخ  هکنآ  رگید  هجو 
يادخ هک  اریز  هداد ، رارق  تیمرکا  هژیو  ار  دوخ  فصو  يادـخ  هک  دراد ، تلالد  ینعم  نیا  و  تسا ، فصو  تیلعب  رعـشم  فصو  رب 

ادا یلیـضفت  لعفا  ۀغیـصب  هک : یتیمرک  اـب  وا  یکیدزن  نارتقا و  دوب  سیفن  رترب و  ملع  زج  يزیچ  هاـگره  هدومرف و  ملع  میلعت  ار  رـشب 
.دوب یلوا  هدش 

، هدومرف يروآدای  رکذت و  رب  ینتبم  ار  قح  ذـخا  قح و  لوبق  يادـخ  هک  تسنامه  تسا ، شناد  تمظع  رب  لیلد  هک : یتایآ  هلمج  زا 
ۀیآ یلعا  هروس  رد   ) دیامرف هک  هدومن ، املع  قح  رد  رـصحنم  ار  سرت  تیـشخ و  و  هداد ، رارق  فوخ  تیـشخ و  رب  ینتبم  ار  رکذـت  و 

رد و   ) �یشْخَی ْنَم  ُرَّکَّذَیَس  مهن )
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.ُءا�مَلُْعلَا ِهِدا�بِع  ْنِم  ّللَا 
�

َه یَشْخَی  ا�مَّنِإ  هدومرف  متفه ) تسیب و  هیآ  رطاف  ةروس 

تسیود و ۀیآ  هرقب  هروس  رد   ) دـیامرف هک : هدرمـش  گرزب  ار  همکح  رما  و  هدـیمان ، همکح  ار  شناد  يادـخ  هک  تستایآ  هلمج  زا  و 
مهف و ملع و  نآرق  رد  تسنآرق ، ظعاوم  همکح  ةرابرد  املع  ریـسفت  لصاح  ًارِیثَک  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلَا  َتُْؤی  ْنَم  َو  مود ) داتفه و 
ای اِیبَص  َمْکُْحلَا  ُها�ْنیَتآ  هدومرف َو  مهدزای ) هیآ  میرم  ةروس   ) رد هکنآ  اـی  َهَمْکِْحلَا  َتُْؤی  ْنَم  دـیامرف َو  هک  هدومن  همکحب  ریبعت  ار  توبن 

.تسا ملع  دارم  اج  همه  َهَمْکِْحلَا  َبا�تِْکلَا َو  َمیِها�ْربِإ  َلآ  ا�ْنیَتآ  ْدَقَف  هدومرف  متفه ) هاجنپ و  هیآ  ءاسن  هروس  رد   ) هکنآ

يِوَتْـسَی ْلَه  ُْلق  دیامرف  متـشه ) ۀیآ  رمز  ةروس  رد   ) هک هداد  يرترب  اهنآ  ریغ  رب  ار  نادنمـشناد  لاعتم  يادـخ  هک  تستایآ  هلمج  زا  و 
.ِبا�ْبلَْألَا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  ا�مَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلَا �ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلَا 

یمرگ و خزود ، تشهب و  ینـشور ، یکیرات و  اـنیب ، روک و  بیط ، ثیبخ و  هدومرف  عمج  هتـسد  تفه  ناـیم  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ 
.تسا ملع  همه  زا  دارم  هک  دیمهف  یهاوخ  يدومن  كرد  ربدت  اب  ار  عوضوم  نیا  ریسفت  هاگره  و  يدرس ،

َه�لِإ ُهَّنَأ �ال  ّللَا 
�

ُه َدِهَش  دیامرف  مهدفه ) هیآ  نارمع  لآ  ةروس  رد   ) هک هداد  رارق  ناگتشرف  دوخ و  فیدر  رد  ار  نادنمشناد  لاعتم  يادخ 
ُهَلیِوْأَت ُمَْلعَی  ا�م  َو  هدومرف ، مشـش ) ۀیآ  نارمع  لآ  ةروس   ) ناشیا مارکا  هرابرد  روکذم ، نارتقا  ۀـفاضاب  ِْملِْعلَا  اُولوُأ  ُهَِکئ�الَْملَا َو  َوُه َو  ّالِإ 

�

ُْملِع ُهَدـْنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  ًادیِهَـش  ّللِاب 
�

ِه �یفَک  ُْلق  دـیامرف  موس ) لهچ و  هیآ  دـعر  ةروس   ) رد زاب  ِْملِْعلَا ، ِیف  َنوُخِـسا�ّرلَا  ّللَا َو 
�

ُه ـَّالِإ 
.ٍتا�جَرَد َْملِْعلَا  اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  ّللَا 

�
ُه ِعَفْرَی  هدومرف  مهدزاود ) هیآ  هلداجم  ةروس  رد   ) ِبا�تِْکلَا و
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نآرق رظن  زا  نامدرم  ياه  هبتر 

اَمَّنِإ مود ) ۀـیآ  لاـفنا  هروس  رد   ) ردـب لـها  تسخن  هدوـمرف  يروآداـی  نآرق  رد  مدرم  زا  فنـص  راـهچ  تاـجرد  زا  یلاـعتم  يادـخ 
دون و ۀـیآ  ءاسن  ةروس   ) ادـخ هار  رد  نیدـهاجم  مود  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌتا�جَرَد  ْمَُهل  دـیامرف  ات  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ّللَا 

�
ُه َرِکُذ  ا�ذِإ  َنیِذَّلَا  َنُونِمْؤُْملَا 

ُمَُهل َِکئ�لوُأَف  ِتا�ِحلا�ّصلَا  َلِمَع  ْدَـق  ًانِمُْؤم  ِِهتْأَی  ْنَم  َو  مراهچ ) داتفه و  ۀـیآ  هط  ةروس   ) ناراـک وکین  موس  َنیِدِـها�جُْملَا  ّللَا 
�

ُه َلَّضَف  متفه )
.هیآ رخآ  یلا  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  ّللَا 

�
ُه ِعَفْرَی  نادنمشناد  املع و  مراهچ  �یلُْعلَا  ُتا�جَرَّدلَا 

تایآ رظن  زا  یضعب  رب  مدرم  يرترب 

تلیـضف یتاجردب  فانـصا  رگید  رب  ار  نادنمـشناد  هداد و  يرترب  مدرم  ریاس  رب  يدنچ  ياه  هبتر  رثا  رب  ار  ردـب  لها  لاعتم  دـنوادخ 
لآ ةروس   ) نامیا تسخن  هدومرف ، هژیو  تلـصخ  جنپ  هب  ار  نادنمـشناد  نآرق  رد  ادـخ  دنـشاب ، مدرم  لضفا  ناشیا  هک  دـیاب  هدوشخب ،

هیرگ - موس ِْملِْعلَا  اُولوُأ  ُهَِکئ�الَْملَا َو  َوُه َو  ّالِإ 
�

َه�لِإ  ُهَّنَأ �ال  ّللَا 
�

ُه َدِهَش  دیحوت - - مود ّنَمآ 
ا� َنُولوُقَی  ِْملِْعلَا  ِیف  َنوُخِسا�ّرلَا  َو  مشـش ) ۀیآ  نارمع 

دـص و ۀـیآ  لیئارـسا  ینب  هروس  -) عوشخ - مراهچ َنوُْکبَی  ِنا�قْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  دـیامرف َو  هکنآ  ات  ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلَا  اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  َّنِإ  هودـنا - و 
.ُءا�مَلُْعلَا ِهِدا�بِع  ْنِم  ّللَا 

�
َه یَشْخَی  ا�مَّنِإ  فوخ  هیشخ و  مجنپ  شیپ ، ۀیآ  َْملِْعلَا  اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  َّنِإ  تشه )

ۀیآ هط  ةروس   ) رد هک  هدومرف  شناد  ملع و  ياضاقتب  رومأـم  دوب  هدیـسر  هیاـهنب  تمکح  ملع و  رد  هکنآ  اـب  ار  دوخ  ربمغیپ  دـنوادخ 
نَِّیب

ٌتا� ٌتا�یآ  َوُه  َْلب  هدومرف  شناد  ةرابرد  متـشه  لهچ و  ۀیآ  توبکنع  ةروس  رد   ) ًاْملِع و ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  دـیامرف َو  مهدزیـس ) دـص و 
.َنوُِملا�ْعلَا َّالِإ  ا�ُهلِقْعَی  ا�م  ّنِلل َو 

ِسا� ا�ُهبِرْضَن  ُلا�ْثمَْألَا  َْکِلت  هدومرف َو  مود  لهچ و  ۀیآ  توبکنع  ةروس  رد   ) َْملِْعلَا و اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  ِروُدُص  ِیف 
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.هدومرف دای  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هک  دوب  شناد  تلیضف  زا  یکدنا  هلمج  نیا 

هفیرش ثیداحا  رظن  زا  شناد  يرترب 

.درذگیم امش  رظن  زا  الیذ  هچنانچ  دنرایسب  دنهدیم  یهاوگ  شناد  تلیضف  رب  اهنآ  ۀمه  هک  هیورم  ثیداحا  تنس و  اما  - لصف

.دیامن نید  رد  هیقف  ار  وا  دیامرف  یکین  ریخ و  گنهآ  لاعتم  يادخ  سکره  قح  رد  دومرف  مرکا  ربمغیپ 

.ناملسم درم  ره  رب  تسا  تنس  شناد  نتفرگارف  - دیامرف زاب 

سکره و  دیامن ، تمحرم  ار  وا  شاداپ  نادنچود  يادـخ  ددرگ ، رادروخرب  وا  عفانم  زا  دـیامن و  ملع  بلط  هک  یـسک  - هدومرف رگید 
شتآ زا  نادازآ  هب  دـهاوخ  سکره  - هدومرف زاب  دـهد  شاداپ  ار  وا  نادـنچ  کی  يادـخ  ددرگن  يزور  ةرهب  ار  وا  دور و  ملع  یپ  رد 

زج دورن  یملاع  دنمـشناد  ۀـناخ  برد  یئوجـشناد  ملعتم و  دـنگوس ، مدوخ  ناجب  یمالـسا  ملع  نادرگاش  هب  دـنک  رظن  دوش ، نارگن 
رد يرهـش  دهن  هار  نآ  رد  هک  یماگ  ره  و  دسیون ، تدابع  لاس  کی  شاداپ  درادرب  هک  یمدق  رهب  وا  لمع  ۀفیحـص  رد  يادخ  هکنیا 
هک یماگنه  رد  دیامن  ماش  حبـص و  دبلط ، شزرمآ  وا  تهج  زا  نیمز  نآ  دهن  یم  مدق  هک  ینیمز  رب  و  دـیامرف ، ناینب  وا  يارب  تشهب 

.دنا شتآ  زا  ناگدازآ  نیملعتم  هک  دنهاوگ  ناگتشرف  هدش  هدیشخب 

دروآ ياپب  يادخ  یگدنب  هب  ار  هاگنابـش  درادب و  هزور  زور  رد  هک  تسا  یـصخش  دننام  دمارخ  شناد  یپ  رد  هک  یـسک  - دومرف زاب 
.دشخب نایاونیب  هب  يادخ  هار  رد  دشاب  الط  رسارس  هک  ار  سیبق  وبا  هوک  ات  وا  يارب  تسا  رتوکین  دریگارف  هک  شناد  زا  باب  کی 

مرگرس شناد  نتفرگ  ارف  هب  دسر و  رد  شگرم  هک  یسک  - دومرف زاب 
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.دوب دهاوخ  هجرد  کی  ءایبنا  وا و  نایم  هلصاف  تشهب  رد  ار ، هیمالسا  راثآ  وا  رثا  رب  دنک  هدنز  هک  دشاب 

داتفه هک  تسا  یبسا  ندـیود  ریـسم  رگید  ۀـجرد  ات  هجرد  زا  هک  هتفای  يرترب  هجرد  داتفه  هب  اـسراپ  درم  رب  دنمـشناد  - هدومرف مه  و 
، دنکیم لئاز  هداد و  رییغت  ار  اهنآ  دنمـشناد  درم  دـهنیم و  تعدـب  ادـخ  نید  رد  ناطیـش  هک  تسنآ  زا  يرترب  نیا  انامه  دودـب و  لاس 

.ددرگیمن ملع  عوضوم  درگ  دزادرپ و  یم  ادخ  یگدنب  تدابع و  هب  رتشیب  هچره  اسراپ  درم  نکیل 

یتـح اهنامـسآ  لـها  ناگتـشرف و  ادـخ و  اـنامه  امـش ، نیرت  تسپ  رب  تسنم  يرترب  دـننام  اـسراپ  رب  دنمـشناد  يرترب  - هدومرف رگید 
.دزومآ ریخ  میلعت  وکین و  راک  ار  مدرم  هک  یسک  رب  دنتسرفیم  دورد  اهایرد  رد  نایهام  دوخ و  ياهخاروس  رد  ناگچروم 

: ددرگرب شیوخ  لزنمب  ات  درادرب ، ماگ  ادخ  هار  رد  دیآ ، ردب  دوخ  هناخ  زا  شناد  هار  رد  هک  یسک  - هدومرف و 

لمع دنک ، یئامنهر  ار  یهارمگ  دنادرگرب و  قح  يوسب  ار  یلطاب  دریگارف و  ملع  زا  یباب  ات  دور  شناد  یپ  رد  هک  یـسک  - هدومرف و 
، ادخ یگدنب  لاس  لهچب  تسا  دننام  وا 

یئامنهر وت  میلعت  غیلبت و  هب  ار  رفن  کـی  ادـخ  هاـگره  - دومرف مالّـسلا  هیلع  یلعب  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
.ایند ياهبنارگ  سیفن و  ياهتمعن  زا  وت  يارب  تسا  رتهب  دیامرف 

هدش تیاور  ، ) دوب دهاوخ  رتهب  اهیف  ام  ایند و  زا  وت  يارب  دیامرف  تیاده  وت  یئامنهارب  ار  رفن  کی  ادخ  هاگره  - دومرف ذاعمب  نینچمه 
( دومرف مالّسلا  هیلع  یلعب  ص )  ) لوسر ترضح  ار  عوضوم  نیا  هک 

یسک دزرمایب  ارم  نانیشناج  يادخ  - دومرف ص )  ) لوسر ترضح 
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.دنزومایب ادخ  ناگدنب  هب  دننک و  ایحا  ارم  تنس  هک  نانآ  دومرف  دننایک ؟ امش  نانیشناج  هّللا  لوسر  ای  دیسرپ 

نیمز نآ  ضعب  دسر ، نیمز  رب  هک  تسا  یناراب  دننام  ما ، هدش  ثوعبم  اهنآ  لماکت  تهج  زا  هک  تیاده  ملع و  رد  نم  لثم  - دومرف و 
نآ زا  مدرم  ات  دنام  اجب  وا  رد  ناراب  تسا  تخس  یخرب  دیوریم ، هایگ  دسر  اجنادب  ناراب  نوچ  دیور  نآ  زا  هایگ  هک  دراد  تیحالص 

هکنآ لثم  تسا  نیمه  دیورن  هایگ  دنامن و  وا  رد  بآ  هک  تسا  راومه  نیمز  نآ  رگید  ضعب  دنرب ، شیوخ  رازتشکب  دنماشایب و  بآ 
تـسا وا  مه  و  دهدارف ، شناد  ار  مدرم  دزومآ و  ملع  وا  دوش و  دنمدوس  ما  هدروآ  ادخ  بناج  زا  ار  هچنآ  دـنک و  هقفت  ادـخ  نید  رد 

.دریذپن ما  هدروآ  ادخ  بناج  زا  هک  ار  یتیاده  هار  دشوکن و  هار  نیا  رد  هکنآ  لثم 

هک يدنمـشناد  رگید  و  هتـشگ ، طلـسم  قحب  تکاله  رد  هک  يدـنمتورث  درم  تسخن  دـشابن  هفئاـط  ود  هراـبرد  زج  هنیک  - دومرف زاـب 
دزومآ تمکح  ار  مدرم  دنک و  تواضق  تمکحب  وا  هک  هدومرف  يزور  تمکح  ار  وا  يادخ 

نانآ رجا  زا  هکیلاحرد  هدرک  يوریپ  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رجا  دننام  وا  شاداپ  دناوخ  تیادـه  هارب  ار  مدرم  هک  یـسک  - دـیامرف زاب 
.دوش مک  ناشیا  هانگ  زا  هکنآ  نودب  تسوا  ناوریپ  هانگ  دننام  وا  شاداپ  دنک  اوغا  یهرمگ  ةداجب  ار  مدرم  هکره  دوشن و  هتساک 

دنم هرهب  وا  زا  مدرم  هک  یـشناد  هیراج و  ۀـقدص  زیچ ، هس  زا  رگم  ددرگ  دـیماان  شیوخ  راتفر  زا  دریمب  مدآ  دـنزرف  هاگره  - دومرف و 
.دنک ریخ  ياعد  وا  قح  رد  هک  يراکوکین  دنزرف  و  دنوش ،

و دـیامن ، وا  هرابرد  ریخ  ءاعد  هک  راکوکین  دـنزرف  تسا ، زیچ  هس  دراذـگ  راگدایب  دوخ  زا  دـعب  صخـش  هک  يزیچ  نیرتهب  - دومرف و 
.دشاب عافتنا  دروم  وا  زا  سپ  هک  یشناد  و  دنیب ، وا  شاداپ  هک  هیراج  ۀقدص 
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دشابیم دونشوخ  یضار و  هداد  ماجنا  هچنادب  هک  دنیاشگ  یم  یملعتم  ياپ  ریز  رد  ار  دوخ  ياهلاب  ناگتشرف  انامه  - دومرف و 

دشاب نیچ  ات  هچرگا  دیور  ملع  یپ  رد  دیزومآ و  شناد  - دومرف و 

نوزفا وا  یگدنز  ۀنیزه  رد  تکرب  دننکفا ، تیانع  ۀیاس  وا  رس  رب  ناگتـشرف  دنک ، حبـص  شناد  نتفرگارف  هار  رد  هک  یـسک  دومرف  و 
.دوشن هتساک  وا  يزور  زا  ددرگ و 

.دیامرف ناسآ  وا  رب  ار  تشهب  هار  يادخ  دیامن  كولس  شناد  هار  رد  هک  یسک  - دومرف و 

.لهج اب  زامن  زا  تسا  رترب  شناد  اب  نتفخ  - دومرف و 

.اسراپ درم  رازه  زا  سیلبا  رب  تسا  رتراوشد  هیقف  درم  کی  - دومرف و 

و دـنوش ، یئامنهر  اهنادـب  تشد  ایرد و  ياهیکیرات  رد  مدرم  هک  تسا  نامـسآ  ناگراتـس  لـثم  نیمز  رد  نادنمـشناد  لـثم  - دومرف و 
.دندرگ فرحنم  دوصقم  ةداج  زا  دنوش و  هارمگ  ناگدنور  هک  دشابیم  کیدزن  دنک  لوفا  ناگراتس  رون  نوچ 

ود دون و  باوث  يادـخ  ددرگ  رادروخرب  اـهنآ  دوس  زا  دوش و  گرزب  اـت  دـبای  شرورپ  تداـبع  ملع و  دـهم  رد  سکره  - دوـمرف زاـب 
.دیامرف اطع  واب  قیدص 

شزرمآ کنهآ  هکنیا  زج  مدادن  رارق  امـش  نوناک  رد  ار  ملح  ملع و  دیامرف ، نادنمـشنادب  يادـخ  دوش  شاداپ  زور  نوچ  - دومرف زاب 
.مرادن یکاب  دصق  هدارا و  نیا  زا  هتبلا  دوب ، هتفهن  امش  ۀنیس  رد  هک  یملع  نآ  رثا  رب  متشاد  ار  امش 

.يرابدرب اب  هارمه  شناد  زا  دشاب  رترب  هک  تسین  هارمه  يزیچ  اب  يزیچ  - دومرف و 
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.دنزومایب نارگیدب  هک  یملع  دننام  دننکیمن  قافنا  ادخ  هار  رد  ۀقدص  نامدرم  - دومرف

دیامرف و یئامنهر  نادب  ار  يو  ادخ  هک  یتمکح  ۀملک  زا  دشاب  رترب  هک  دهدیمن  ۀیده  دوخ  ناملسم  ردارب  هب  ناملـسم  درم  - دومرف و 
.دناهرب یهرمگ  زا 

.دزومایب يرگیدب  ار  وا  دریگارف و  شناد  یمدآ  هک  تسنامه  هقدص  نیرترب  - دومرف

.دنربن ةرهب  رجا  نیا  زا  مدرم  رگید  و  دنکیرش ، شاداپ  رد  ملعتم ) ملعم   ) داتسا درگاش و  - دومرف و 

و دـنک ، ماـیق  دوخ  راـگدرورپ  شیاـین  هب  هراـمه  هک  یئاـسراپ  زا  تسا  رترب  هدرک  بسک  شناد  رون  زا  یکدـنا  هک  يدرم  - دوـمرف و 
.دهن نیمز  رب  یگدنب  رس - هراومه 

مامت راذگ  هرمع  باوث  يادخ  دهد ، دای  يرگیدب  ای  دزومایب  يریخ  دشاب  هتشاد  رظن  رد  دور و  دجـسمب  هاگحبـص  هک  یـسک  - دومرف
اطع واب  مامت  جح  رجا  ادخ  دزاس  دنمدوس  ار  يرگید  ای  درب  هرهب  يریخ  هک  دهاوخ  دور و  دجسمب  هاگنابـش  هک  یـسک  و  دشخب ، واب 

.دیامرف

یهاوخ كاله  هک  شابم  یـشابن ) مادـک  چـیه  هک   ) یمجنپ یبحم  ای  یمعتـسم  ای  یملعتم  ای  یملاـع  هک  یتقو  رد  نک  حبـص  - دومرف
.دش

؟ دنمادک تشهب  ياه  هضور  هّللا  لوسر  ای  دیسرپ  یسک  دیوش ، دنم  هرهب  شتاضویف  زا  دیتشذگ ، تشهب  ياه  هضورب  هاگره  - دومرف
ۀقلح اجکره  هک : دراد  ةرایـس  ناگتـشرف  ادـخ  اریز  دوش ، وا  ماـکحا  ادـخ و  رکذ  اـجنآ  رد  هک  ۀـنکما  ینعی  رکذ : ياـه  هقلح  دومرف 

.دنریگارف ار  اهنآ  فارطا  دوش  مهارف  يرکذ 
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، ددرگیم شورفودیرخ  هنوگچ  هک  دوش  ادخ  مارح  لالح و  رکذ  هک : تسا  یسلاجم  رکذ  ياه  هقلح  دنا  هتفگ  نادنمـشناد  زا  یخرب 
.دوشب اهنآ  لاثما  قالط و  هزور و  زامن و  جاودزا و  لئاسم  زا  يروآدای  و 

و دـنا ، هیعرـش  ماـکحا  نید و  هقفت  لوغـشم  یکی  هک  دومرف ، هدـهاشم  ار  هتـسد  ود  دـش  دراو  دجـسمب  يزور  لوـسر ص  ترـضح 
، دنزاین زار و  ادخ و  یگدنب  لوغشم  نارگید 

ادخ ماکحا  ار  نادان  دنیامن و  هقفت  ادخ  نید  رد  هتـسد  نآ  اما  دنناوخ  ار  ادخ  نانیا  دـنا ، هدـیئارگ  ریخ  يوسب  سلجم  ود  ره  - دومرف
.دومرف سولج  اهنآ  هقلح  رد  سپس  مدش ، هتخیگنارب  وا  ههج  زا  نم  هک  ینید  میلعت  رد  دنرترب  هورگ  نیا  دنهدارف ،

هیکت یگنرزمرق  درب  رب  تشاد و  سوـلج  دجـسم  رد  ترـضح  نآ  مدـش  فرـشم  ص )  ) ربـمغیپ تمدـخ  - تفگ لاـسع  نـب  ناوـفص 
هطاـحا دوخ  ياـهلابب  ناگتـشرف  ار  ملع  بلاـط  اریز  نید ، بلاـط  هب  نیرفآ  دومرف  مریگارف ، شناد  مدـمآ  مدرک  ضرع  دوب ، هدوـمرف 

.دنسر ایند  نامسآب  ات  دنور  الاب  دنراد  شنادب  هک  یتبحم  ترثک  زا  رگید  ضعب  رب  اهنآ  زا  یضعب  سپس  دننک ،

لوسر ترـضح  ۀنیدم  زا  نم  ءادرد  وبا  يا  تفگ : دش  دراو  يدرم  میدوب  هتـسشن  ماش  دجـسم  رد  ءادرد  وبا  اب  - دـیوگ سیق  نب  ریثک 
تراجت و يارب  تفگ  ءادرد  وبا  منک ، عامتسا  ار  ثیدح  نآ  مهاوخیم  ینکیم  هیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  یثیدح  ما  هدینـش  هدمآ ، (ص )

نآ زا  هک  دیامن  كولس ، ار  یهار  هک  یـسک  - دومرف هک  مدینـش  ص )  ) ربمغیپ زا  تفگ  ءادرد  وبا  هن ، تفگ  ةدماین  اجنیدب  هک  وا  ریغ 
نادنمـشناد ياپ  ریز  ار  دوخ  ياهلاب  ناگتـشرف  انامه  و  دزاس ، ناـسآ  وا  يارب  ار  تشهب  هار  يادـخ  دـنک ، شناد  ملع و  ةدافتـسا  هار 

يارب یمالسا ، هوژپ  شناد  صخش  زا  ناشیا  يدنسرخ  رظن  زا  دننارتسگ 
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، دننک یم  رافغتسا  ایرد  نایهام  یتح  دنشابیم  نیمز  نامسآ و  رد  هک  يدوجوم  ره  ملع  بلاط 

يرز میـس و  اهنآ  و  دـنناربمیپ ، ثراو  املع  انامه  و  ناگراتـس ، رگید  رب  تسا  هاـم  يرترب  دـننام  اـسراپ  رب  دنمـشناد  يرترب  - دومرف و 
هدرب يرایسب  هرهب  دریگارف  شناد  هک  یسک  دنداهن ، ياجب  شناد  ملع و  هکلب  دندراذگن  ثراب 

نادنمشناد رخسمت  ماجنارس 

زا یکی  لزنم  بناجب  هرـصب  ۀـچوک  رد  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  یجاسلا  ییحی  نبا  ایرکز  ییحی  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  اـملع  زا  یـضعب 
زا ار  دوخ  ياـپ  تفگ ، رخـسمت  يور  زا  دوب  اـم  اـب  هک  یچوه )  ) یئوربآ یب  درم  میدوب ، عیرـس  نتفر  هار  رد  نوچ  میتفریم  نیثدـحم 

لقن یناتسجس  دواد  وبا  زا  دوخ  دنسب  يرگید  .دش و  کشخ  وا  ياپ  ود  ره  هک : دوب  هتـشادنرب  مدق  زونه  دیرادرب ، هکئالم  لاب  يور 
: هک دینش  نوچ  دوب  یئایح  یب  درم  ثیدح  باحصا  نایم  رد  هک : دنک 

مهاوخیم تفگ  دیـشوپ ، نینهآ  شفک  دننارتسگ ، یم  یمالـسا  ناهوژپ  شناد  ياپ  ریز  ار  دوخ  ياهلاب  هکئالم  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ
رد یمیمت  لیعامـسا  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  دـش ، وا  نتفر  هار  عنام  هک  داتفا  وا  ياپ  رد  یمرو  .مرازایب  ار  هکئالم  لاـب  هلیـسو  نیدـب 

.دش کشخ  وا  ياضعا  ریاس  اپ و  دیوگ : و  هدرک ، لقن  ار  تیاکح  نیا  ملسم  حیحص  حرش 

هصاخ رظن  زا  شناد  يرترب 

: مینکیم لقن  هصاخ  قرطب  هک  تسا  یثیداحا  نایب  رد  - لصف

دومرف هک  هدش  تیاور  لوسر  ترضح  زا  شنیرهاط  ءابآ  زا  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ترضح  زا  حیحص  دنـسب 
رظن زا  شناد  نتفرگارف  اریز  دیزومایب ، شلها  زا  و  دیریگ ، ارف  شدوخ  لحم  زا  ار  شناد  تسا ، هضیرف  ناملسم  درم  ره  رب  ملع  بلط 

يدونشوخ
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لذب هقدص و  لهاجب  نتخومآ  و  ادخ ، هار  رد  داهج  وا  نتـسب  راکب  و  حـیبست ، وا  هرکاذـم  و  تدابع ، ملع  بلط  .تسا و  هنـسح  ادـخ 
تشحو و سنوم  و  یئاهنت ، رای  و  تشهب ، هار  غارچ  و  مارح ، لـالح و  هار  ملع  اریز  تسادـخب ، یگیدزن  تبرق و  شناد  لـها  هب  ملع 

رثا رب  ار  یمدرم  ادـخ  تسا  ناتـسود  شیپ  نیزم  و  نانمـشد ، رب  حالـس  و  ناهنپ ، راکـشآ و  يامنهر  و  تولخ ، يوگنخـس  و  تبرغ ،
و ءادـتقا ، دـهاش  ناشراک  و  افتقا ، دروم  اهنآ  راـثآ  هک  يروط  هب  دـیامرفیم  زارفارـس  مدرم  ناـیم  رد  ار  ناـنآ  و  دـنادرگیم ، دـنلب  ملع 
رد و  دننکیم ، سم  ار  نانآ  دوخ  ياهلاب  اب  و  دنراد ، تبغر  اهنآ  یتسودـب  ناگتـشرف  دوب ، دـهاوخ  ءادـتها  اب  مدرم  هدیدنـسپ  ناشیأر 

ناگدـنرد و ضرـالا و  تارــشح  و  اـیرد ، ناـیهام  یتـح  يرت ، کـشخ و  ره  دـنبلط ، یم  ناـشیا  تـهج  زا  تـکرب  دوـخ  ياـهزامن 
و یئانیبان ، یکیرات  زا  ناگدید  یئانیب  ینادان و  تملظ  زا  .اهلد  ةدوسآ  یگدنز  انامه  دنهاوخیم و  شزرمآ  نانآ  ههج  زا  ناگدـنرچ ،
، دناسریم رارق  راد  هعیفر  تاجرد  و  راربا ، سلاجم  و  رایخا ، لزانمب  ار  هدـنب  شناد ، .تسا  ملع  یئاناوتان ، یتسـس و  زا  نادـبا  یئاناوت 

ملع رثا  رب  دوش و  تدابع  ادـخ  ملعب  هچ  رادرب  ناـمرف  عیطم و  ملع  سیردـت  و  دـشابیم ، راد  هزور  باوث  اـب  لداـعم  ملاـع  درو  رکذ و 
اطع شناد  نادنمتداعـسب  يادـخ  تسوا  رادربنامرف  لمع  و  تسا ، لمع  ربهر  ملع  دـنبای ، مارح  لالح و  هار  و  دـنیامن ، محر  لاـصیا 

.هدومرفن مورحم  ششناد  ظح  زا  يادخ  هک  ار  سک  نآ  داب  یئوکین  دیامرف ، مارح  ایقشا  رب  و  دیامرف ،

شناد نتفرگارف  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، لمع  ملع و  رد  نید  لامک  هک  دینادب  مدرم  يا  - دومرف مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
هک اجنآ  زا  و  دنک ، میسقت  هلادعب  امش  نایم  يرگداد  هک  تسا ، امش  نومـضم  موسقم و  قزر  نوچ  لام  اریز  تسا  رت  بجاو  لام  زا 

يدوزب دشابیم  عوضوم  نیا  راد  هدهع 
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.دیئآرب بلط  رد  تسا ، نوزخم  شلها  دزن  ملع  نکیل  دنک ، مایق  امش  دوس  ههج  زا 

یملاع هاگره  و  دیامن ، ششوک  رایسب  ادخ  یگدنب  رد  هک  يراد  هزور  ياسراپ  زا  تسا  رترب  ملاع  صخـش  - دومرف ترـضح  نآ  زاب 
دومن دناوتن  يریگولج  هنخر  نآ  زا  وا  نیشناج  زج  هک  دتفا  مالسا  رد  ۀنخر  دریمب 

و مملاـع ، دـیوگ  تسین ، رادروخرب  ملع  جرادـم  زا  یتسردـب  هکره  هک  سب  ردـق  نیمه  ملع  يراوگرزب  تفارـش و  رد  - هدومرف زاـب 
.دشاب ساره  رد  دزیرگب و  لهج  زا  نادان  مدآ  هک  سب  ینادان  یتسپ  تمذم و  رد  و  دوش ، كانحرف  دنناوخ  دنمشناد  ار  وا  هاگره 

لام رب  شناد  يرترب 

ملع یتسه  لام  رادهگن  وت  تست و  نابساپ  ملع  تسا ، رتهب  لام  زا  ملع  لیمک  يا  دومرف  دایز  نب  لیمکب  ترـضح  نآ  هک  تسا  لقن 
.دوش نوزفازور  قافناب  ملع  و  دهاکب ، نداد  هقفن  رثا  رب  لام  تسموکحم  لام  مکاح و 

، نارگمتـس هنعارف و  ثاریم  لاـم  و  تسا ، ناربـمغیپ  ثاریم  ملع  نیتـسخن  تسا  رترب  لاـم  زا  عوضوم  تفه  رثا  رب  شناد  - دوـمرف زاـب 
ار دوخ  بحاص  شناد  و  تسا ، رادـهگن  هب  لام  زاـین  - موس دـهن ، ناـصقن  هب  ور  شـشخب  هب  لاـم  و  ددرگ ، هداـیز  قاـفناب  ملع  - مود

لـصاح رفاک  نمؤم و  يارب  لام  - مجنپ .دـنامیم  یقاـب  اـیند  رد  لاـم  و  تسهارمه ، یمدآ  اـب  نفک  رد  ملع  - مراـهچ دـیامن ، تظاـفح 
متفه دنزاین  یب  لام  بحاص  زا  دنا و  شنادب  دـنمزاین  هینید  روما  رد  مدرم  ۀـمه  مشـش  ددرگن ، مهارف  نمؤم  يارب  زج  ملع  و  دوشیم ،

دیامن مایق  شیتسس  فعض و  رب  لام  دراد و  راوتسا  طارص  رب  ار  مدق  ملع ،

( . تسوا یئوکین  ردقب  تایاور  ضعب  رد  ، ) تسوا یئاناد  ةزادناب  يدرم  ره  شزرا  - دومرف ترضح  نآ  زاب 

15  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


، دـنیآرب ملع  بلط  ددـصرد  هنیآ  ره  تسا ، یتلیـضف  هچ  شناد  نـتفرگارف  رد  دـننادب  مدرم  رگا  - دوـمرف نیدـباعلا ع  نـیز  ترـضح 
.دشاب اهایردب  نتفرورف  اهنوخ و  شزیرب  دنچره 

املع هک  تسا  سک  نآ  دشابیم ، نم  شنزرـس  دروم  هک  ةدنب  رتشیب  همه  زا  - دومرف یحو  ربمغیپ  لاینادب  ادـخ  - دومرف ترـضح  نآ  و 
باوث ناهاوخ  هک : تسیراکزیهرپ  نم  دزن  ناگدنب  نیرتسود  و  درامش ، کبس  دننکیمن  یهارمه  نانآ  تشز  يوخ  اب  هکنیا  رثا  رب  ار 

.دزیهرپب امکح  زا  و  دشاب ، نادنمشناد  اب  مزالم  لیزج و 

ار وا  هتفگ  هک  تسیناسک  رجا  دـننام  وا  شاداپ  دزومآ ، مدرمب  ار  هیادـه  باب  هک  یـسک  - دومرف مالّـسلا  هیلع  مولعلا  رقاـب  ترـضح  و 
تـساهنآ هانگ  ةزادناب  وا  هانگ  دهد ، ناشن  مدرمب  ار  یهرمگ  باب  هک  یـسک  .دوش و  هتـساک  ناشرجا  زا  هکنآ  نودب  دنا  هتـسب  راکب 

.ددرگ تساک  مک و  ناشهانگ  هکنآ  نودب  دنا ، هتشادرب  مدق  وا  رثا  رب  هک 

.تسا رترب  اسراپ  رازه  داتفه  زا  دندرگ ، دنم  هرهب  وا  ملع  زا  مدرم  هک  یملاع  - هدومرف مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  و 

ملعتم رب  ملعم  و  دشابیم ، نیملعتم  ربارب  ود  وا  شاداپ  دهد ، میلعت  ار  مدرم  اهامش  زا  هک  یسک  - دومرف مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نامه  و 
.دیا هتخومآ  تفرعم  لها  زا  هکنانچ  دیهد  دای  دوخ  نارداربب  ار  ملع  و  دیزومآ ، نخس  شناد  لها  ملع و  ۀلمح  زا  امش  دراد ، يرترب 

هیلع قداص  ترـضح  زا  تسا  رتهب  تدابع  لاس  کی  زا  منک ، شزیمآ  متـسه  واب  نئمطم  هک  یـصخش  اـب  یـسلجم  رد  رگا  - دومرف و 
.تفگ يوار  هدرک ، لمع  وا  هتفگب  هک  تسا  سک  نآ  دننام  وا  شاداپ  دزومآ ، يرگیدب  يریخ  هک  یسک  دومرف  تسا  لوقنم  مالّسلا 

ار وا  يرگید  رگا  مدرک  ضرع 
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دریمب رگا  مدرک  ضرع  دننک ، تفایرد  ار  دزم  نامه  دـنهد  میلعت  ار  وا  مدرم  مامت  رگا  دومرف  دوش ؟ شبیـصن  رجا  نامه  دـهد  میلعت 
.دوب دهاوخ  نینچ  دریمب  رگا  يرآ  دومرف  تسا ؟ نیمه 

ةروس  ) رد لاعتم  يادخ  انامه  تسا و  نادان  یبارعا و  وا  دـیامنن ، هقفت  نید  رد  هک  یـسک  اریز  دـیئامن ، هقفت  ادـخ  نید  رد  - دومرف و 
.َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  ا�ذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  ِنیِّدلَا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  هدومرف  مکی ) تسیب و  دص و  هیآ  ۀبوت 

هجوت دروم  ازج  زور  دشابن ، نید  رد  هقفتم  هک  یـسک  اریز  دیـشابم ، نانادان  نوچ  امـش  و  ادـخ ، نید  رد  هقفت  داب  امـش  رب  - دومرف زاب 
.دوشن هیفصت  شراک  و  دریگن ، رارق  گرزب  راگدرک 

.دنوش نید  رد  هیقف  ات  دننز  هنایزات  نم  نارای  رس  رب  مراد  تسود  - دومرف و 

سکره دنداهن ، ياجب  دوخ  زا  سپ  یثیداحا  انامه  دنراذگن ، ثراب  رانید  مهرد و  ناشیا  و  دـنناربمغیپ ، ثراو  نادنمـشناد  - دومرف و 
مدرم هرامه  تیب  لها  ام  نایم  رد  اریز  دیزومآیم ، سک  هچ  زا  دیرگنب  هدرب ، بیـصن  يرفاو  ظح  دریگارف  ناشیا  ثیداحا  زا  یثیدـح 

دننکیم يریگولج  لهاج  مدرم  ۀقیرط  نیلطبم و  هار  نیفلاخم و  فارحنا  زا  هک  دنتسه  یلودع 

.دنادرگ نید  رد  هیقف  ار  وا  دیامرف  ریخ  گنهآ  ةدنب  هرابرد  ادخ  هاگره  - دومرف و 

لد دزاـس و  رـشتنم  مدرم  ناـیم  رد  ار  امـش  ثیداـحا  هشیمه  هک  يدرم  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  راـمع  نب  هیوعم 
؟ دنرترب کی  مادک  ددرگن  زراب  وا  زا  لمع  نیا  هک  دشاب  یئاسراپ  درم  فرط  نآ  زا  دشخب و  ورین  ثیداحا  نآ  رثا  رب  ار  امش  ناتسود 

ار ام  ناتسود  لد  هک  ام  ثیداحا  يوار  دومرف 
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.تسا رترب  دباع  رازه  زا  دزاس ، راوتسا  ثیداحا  نآ  رثا  رب 

.هیقف گرم  زا  ناطیش  شیپ  تسین  رت  بوبحم  نانمؤم  زا  درف  چیه  گرم ، - دومرف و 

.دشابن ریگولج  ار  وا  يزیچ  هک  دتفا  مالسا  رد  ۀنخر  دریمب ، یهیقف  نمؤم  هاگره  - دومرف و 

تدابع اهنآ  رد  يادخ  هک  یئاه  هعقب  نامسآ و  ياهتشرف  دریمب  ینمؤم  هاگره  - دومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مظاک  ترـضح 
وا ریگولج  يزیچ  هک  دـتفا  یم  مالـسا  رد  ۀـنخر  و  دـنیرگیم ، وا  رب  دوریم  الاب  اهنآ  زا  نمؤم  نآ  لامعا  هک  نامـسآ  ياهرد  دوشیم و 

.رهش ياهراوید  دننام  دنمالسا ، مکحم  ياهراوید  ءاهقف  زا  نینمؤم  اریز  دشابن ،

درم نیا  دومرف  دـنا ، هتفرگ  ار  یـصخش  فارطا  مدرم  هک : دومرف  هدـهاشم  دـش  دجـسم  لخاد  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  - دومرف و 
: دندرک ضرع  تسیچ ؟ همالع  زا  دارم  دومرف  تسا ، همالع  تفگ  یسک  تسیک ؟

و هدـیدن ، ینایز  دـنادن  سکره  هک  تسا  یـشناد  نیا  دومرف ، برع ، راعـشا  تیلهاج و  مایا  عیاـقو و  باـسناب و  مدرم  نیرتدنمـشناد 
ۀضیرف همکحم ، هیآ  تسا (1) شخب  هس  رب  شناد  انامه  هدربن ، يدوس  دشاب  هتخومآ  سکره 
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ملع هلداـع  هضیرف  و  تسا ، دـیجم  نآرقب  ملع  دارم  همکحم ، هیآ  دـیامرف : ملاـعم  ۀیـشاح  رد  یناردـنزام  حـلاص  ـالم  موحرم  ( 1 - 1
رحب موحرم  زا  ملاعلا  هفحت  رد  مولعلا  رحب  لآ  رفعج  دیس  رصاعم  لضاف  و  دشابیم ، هفیرش  ثیداحاب  ملع  همئاق  هنس  و  ماکحا ، هیفیکب 

زا هربع  حـیاصن و  ظعاوم و  نیدـلا و  عورف  نیدـلا و  لوصاب  قلعتم  هک  ۀـینارق  تامکحمب  ملع  همکحم  تیآ  هدرک : لـقن  هدـق  مولعلا 
نودب تسا  ربتعم  عوضوم  نیا  رد  اعرـش  هک  يروما  یمامت  ملع و  هیفیکب  یهگآ  دارم  هلداع  ۀـضیرف  دـشابیم ، تسناگتـشذگ  لاوحا 

باب رد  یخرب  و  داعمب ، عجار  ةراپ  و  دـیحوتب ، عجار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا ، ثیداـحاب  ملع  دارم  همئاـق  تنـس  طـیرفت ، طارفا و و 
.وا دالوا  و  ربمغیپ ص )  ) قالخا باب  رد  ۀتسد  و  ماکحا ؛ رد  یهورگ  و  قالخا ،
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.تسا لضف  يدایز و  اهنیا  ریغ  و  همئاق ، هنس  هلداع ،

شناد ةرابرد  يرکسع ع  ترضح  راتفگ 

ْذِإ َو  مود ) داتشه و  ۀیآ  هرقب  هروس   ) هفیرـش ۀیآ  لیذ  رد  هک : تسا  لقن  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ریـسفت  زا  - لصف
دومرف ص )  ) لوسر ترـضح  هک  هدومرف  �یما�تَْیلَا  �یبْرُْقلَا َو  يِذ  ًانا�سْحِإ َو  ِْنیَدـِلا�ْولِاب  ّللَا َو 

�
َه َّالِإ  َنوُدـُبْعَت  َلِیئا�رْـسِإ �ال  ِیَنب  َقا�ثیِم  ا�نْذَـخَأ 

دنک يرادهگن  ار  نانآ  هک  یـسک  هتـشگ  ادج  دوخ  ناردپ  زا  اهنآ  اریز  هدومن  بیغرت  رایـسب  نامیتی  هب  یئوکین  هرابرد  لاعتم  يادخ 
یمیتی رـس  رب  تسد  تفطالم  قفر و  يور  زا  هک  یـسک  هتـشاد و  یمارگ  ار  ادخ  دنک  مارکا  اهنادب  هک  یـسک  هدرک و  ظفح  ار  ادـخ 

هچنآ تسوا  رد  هک  دهد  رارق  وا  يارب  اهیف  ام  ایند و  زا  رت  خارف  يرـصق  دراذگب  وا  تسدریز  زا  هک  یئوم  ره  ربارب  رد  دنوادخ  دشک 
دننادیواج رصق  نا  رد  اهنا  درب و  تذل  هدید  هچنآ  زا  دشاب و  لیام  سفن 

كرد درادن  یئاناوت  تسا و  هاتوک  شماما  نماد  زا  وا  تسد  هک  تسا  یمیتی  میتی  نیا  زا  رت  تخس  دومرف  يرکسع  ترـضح  سپس 
نیا هتفای  یهگآ  ام  مولعب  تسام و  ناتـسود  زا  هکره  دیـشاب  هاگآ  دوش  ایوج  وا  زا  ار  دوخ  ياـهب  ـالتبم  لـئاسم  دـیامن و  وا  تمدـخ 

ار ام  ماکحا  درک و  یئامنهار  ار  وا  هکره  دیشاب  هاگآ  وا  نماد  رد  تسا  میتی  درادن  یسرتسد  دشاب و  یم  ام  هعیرشب  لهاج  هک  یسک 
تیاور هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  مردـپ  ار  ثیدـح  نیا  دوب  دـهاوخ  ام  اب  نادـیواج  تشهب  رد  تخومآ  ودـب 

.هدرک

ینادان و یکیرات  زا  ار  ام  نایعیش  ءافعض  درب  نوریب  تسا  ام  تعیرشب  ملاع  ناتسود و  زا  هک  یـسک  دومرف  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 
هک شاداپ  زور  دنک  یئامنهر  میتخاس  ناشخرد  هدرک و  مهارف  ار  وا  ام  هک  یملع  رونب  ار  اهنا 
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هتشر کی  هک  هدش  هدیشوپ  وا  رب  ۀلحو  رشحم  لها  يارب  دهد  ینشور  هک  هدش  هداهن  وا  رس  رب  رون  زا  يرسفا  دیآرد  رشحم  ءارحـصب 
هاگآ تسا  ص )  ) دـمحم لآ  نادرگاش  زا  یکی  دنمـشناد  نیا  دـهد  ادـن  يدانم  ماگنه  نآ  رد  تسا  رتشیب  اـیند  ماـمت  زا  شـشزرا  وا 

دـبای و تاجن  اهزور  نیا  یکیرات  زا  ات  وا  هیادـه  رونب  دـنز  گنچ  هتفای  یئاهر  لهج  تریح  زا  درم  نیا  تمحز  رثا  رب  هکره  دیـشاب 
نوریب وا  لد  زا  ۀهبـش  ای  هداشگ  وا  لد  زا  لهج  لفق  ای  هتخومآ  ریخ  هار  ار  وا  ملاع  نیا  هک  ایند  رد  سکره  ددرگ ، زئاـف  تاـنج  رونب 

دمارخ تشهب  هب  وا  اب  ددرگ و  جراخ  هدرب 

نادنمشناد شاداپ  و  ع )  ) يربک هقیدص  خساپ 

خر وا  يارب  ۀلئـسم  زامن  رما  رد  تسا ، يریپ  نز  هک : نم  رداـم  تشاد : هضرع  دـش  فرـشم  ارهز ع  ترـضح  تمدـخ  ینز  - دومرف و 
باوج زاب  دیـسرپ ، هبترم  ود  دومرف ، نایب  ار  نز  نآ  باوج  ترـضح  مدرگ ، ایوج  هلئـسم  نآ  زا  هک : داتـسرف  امـش  تمدخ  ارم  هداد ،

يا درک : ضرع  هدـش  هدنمرـش  لاح  نیا  رد  نز  دومرف ، خـساپ  ترـضح  هک : هلئـسم  هد  ات  دینـش ، باوج  درک  لاؤس  هراب  هس  دومرف ،
نک لاؤس  دوخ  هینید  روما  ةرابرد  یهاوخ  یم  هچره  دومرف : همطاـف ع  منکفا ، یمن  تقـشمب  نیا  زا  شیب  ار  امـش  ادـخ  لوسر  رتخد 
رثا وا  رب  راب  نآ  ینیگنس  چیه  دناتـس ، دزم  رانید  رازه  ءازا  رد  و  دنک ، لمح  ۀناخ  مابب  ار  ینارگ  راب  تسا  رومأم  هک : يدرم  ةدید  ایآ 
مریگ یم  دزم  دشاب ، رهاوج  رد و  زا  رپ  هک  ادخ  شرع  ات  نیمز  زا  میوگ ، وت  خساپ  رد  هک  ۀلئـسم  رهب  دومرف : ین ، تفگ  نز  دـنکیم ؟

، دندرگیم روشحم  هک  ازج  زور  ام  ۀعیـش  نادنمـشناد  هک  مدونـش  مردـپ  زا  اریز  دـشابن ، نارگ  نم  رب  راب  نیا  لمح  هک  تسا  هتـسیاش 
اهنآ زا  یکیب  هکنیا  ات  دنوشیم ، هدیشوپ  همارک  ياهتعلخ  ادخ ، ناگدنب  داشرا  رد  اهنآ  ششوک  ناشمولع و  ةزادناب 
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هلا و هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  نامیتی  نیفلکتم  يا  دنک : ادن  لج  زع و  قح  يدانم  سپـس  ددرگیم ، هدیـشوپ  رون  تعلخ  رازهرازه 
ینامیتی دننانیا  .دیتخومآ  اهناب  ار  يادخ  هار  و  دیدرک ، تظفاحم  دـنناشیا  ياهماما  هک  ناشناردـپ  زا  یئادـج  ماگنه  ار  نانآ  هک  مّلس 

اهنآ رب  نونکا  دـیدیناشوپ ، اهنآ  تماق  رب  ایند  رد  هک  یـشناد  تفرعم و  ياهتعلخ  دیدیـشوک  اهنآ  يرای  رد  دـیدومن و  ناـشتلافک  هک 
هک دشاب  یسک  هذمالت  نیا  نایم  رد  یتح  دنناشوپب ، یتشهب  علخ  زا  وا  شناد  ملع و  ردقب  دوخ  ةذمالت  زا  کیره  هب  هاگنآ  دیناشوپب ،
یم یتشهب  تعلخ  هتخومآ  قح  نخـس  ناشیا  صخـش  زا  هک  نارگید  رب  هذـمالت  نیا  نینچمه  دوشیم ، هدیـشوپ  هلح  رازه  دـص  وا  رب 

رب ار  یتشهب  تعلخ  هکئالم  دیئازفیب ، اهنآ  رب  و  هداد ، هداعا  ار  یتشهب  تعلخ  ماتیا  نیا  رب  دـیامرف  لج  زع و  يادـخ  سپـس  دـنناشوپ ،
رازهرازه اهتعلخ  نیا  زا  ۀتـشر  نزیا  دومرف : ع )  ) همطاف ماگنه  نیا  رد  رگید  ۀـبتر  زا  سپ  ۀـبتر  نینچمه  دوش ، مامت  ات  دـنناشوپ  اهنآ 

صیغنت و هب  بوشم  هکنآ  اب  دبات  یم  وا  رب  دیشروخ  هچنآ  درادن  یلضف  و  دبای ، یگدنبات  وا  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  دراد  يرترب  هبترم 
تسا ترودک 

هلالـض و هاـچ  زا  ار  يو  هک  شدوخ  ناـیلاوم  زا  تسد  یهت  میتی  لـفکتم  يرترب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح  و 
رب تسا  دیـشروخ  يرترب  دننام  دناروخب ، شبارـش  ماعط و  و  دیامن ، عفد  هتخاس و  راکـشآ  هدـش  هبتـشم  وا  رب  هچنآ  و  دـناهرب ، لهج 

( . يرغص شعنلا  تانب  زا  تسا  یناهنپ  ةراتس  نیس  مضب  یهس   ) یهس

وا هدز  گنچ  ام  نمادب  رهاظب  هک  هاوخ  تیئود  مدرم  هک  ار  یمیتی  دنک  لفکت  هک  یسک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  و 
يا دیامرف  لاعتم  يادخ  دنک  یئامنهر  تیادـه  رونب  دزومآ و  میتی  نادـب  هدـش  يزور  يوب  هک  یـشناد  زا  دـنا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار 

يدرک تاساوم  میتی  صخش  اب  هک  یمیرک  ةدنب 
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وا ههج  زا  رـصق  رازهرازه  هتخومآ ، يوب  هک  شناد  زا  یفرح  ره  ربارب  رد  دـیامرف  ار  ناگتـشرف  و  ممارکا ، نیاـب  رتراوازـس  نم  اـنامه 
.دیئامن همارک  ودب  تسوا  ماقم  ۀتسیاش  یتشهب  ياهتمعن  زا  هچنآ  دیهد و  رارق 

یفرعم نمب  ارم  ناگدنب  دومرف : یحو  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسومب  یلاعتم  يادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
رگا اریز  دنوش ، راتسود  ارم  ات  ناسانـشب  اهنادب  ارم  ءامعن  ءالا و  دومرف : میامن ، نینچ  هنوگچ  درک  ضرع  ناسانـشب  مقلخب  ارم  و  نک ،
رـسب تدابعب  شبـش  هک  لاس  کی  یگدنب  زا  وت  يارب  ینک ، یئامنهر  نم  يوسب  ارم  ۀـناخ  رد  زا  هارمگ  نم و  هاگرد  زا  يرارف  ةدـنب 

درک ضرع  درمتم ، راـک  هنگ  دومرف  تسیک ؟ يرارف  ةدـنب  درک  ضرع  یـسوم  دوب ، دـهاوخ  رتهب  يروآ  ناـیاپب  هزورب  شزور  يرب و 
لهاج .هدز و  اپ  تشپ  ار  شنخـس  و  هدیدرگ ، بئاغ  يو  زا  هک  شنامز  ماماب  لهاج  دومرف  تسا ؟ سک  هچ  وت  ۀناخ  برد  زا  هارمگ 

وا ههج  زا  ار  لـطاب  زا  قح  هار  يزوماـیب و  واـب  ار  ادـخ  ياهیدونـشخب  لاـصیا  راـگدرورپ و  شیاتـس  هار  تعیرـش و  هک  نید  هار  رد 
.ینک راکشآ 

يربهر غارچ  ای  دنمشناد 

زا هک  سکره  دـشاب ، یغارچ  وا  تسد  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دنمـشناد  صخـش  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دـمحم  ترـضح 
دیوگ وکین  ءاعد  ار  وا  ددرگ  دنم  هرهب  وا  ینشور 

درم نآ  شناد  رون  سکره  دزاسیم ، دوبان  ار  تریح  ینادان و  لـهج و  وا  رون  هک  تسا  یغارچ  وا  تسد  رد  هک  ملاـع  تسا  نینچمه 
رثا رب  هک  یناسک  يوم  ره  ربارب  لاعتم  يادخ  و  دوب ، دهاوخ  شتآ  زا  ناگدازآ  زا  وا  دبای ، یئاهر  هریح  هلالـض و  هیت  زا  دبات و  ودـب 

یشاداپ هتفای ، تاجن  شتآ  زا  ملاع  نآ  ششوک 
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شدوخ بحاص  رب  لابو  رز و  هقدـص و  نیا  هگلب  دـشابیم ، رترب  هدومرف  ادـخ  هچنآ  فالخب  راطنق (1) رازه  دص  ۀـقدص  زا  هک  دـهد 
.دوب دهاوخ  رترب  همظعم ) هبعک   ) ادخ ۀناخ  رد  زامن  تعکر  رازه  دص  زا  هک  دیامرف  هیانع  ار  وا  ارم  یشاداپ  ادخ  نکیل  تسه ،

ناناملسم ياهزرم  نابهگن  ای  دنمشناد 

اجنآ رد  نیطایـش  ناـنمرها و  هک  دنتـسه ، یئاـهزرم  رادـهگن  اـم  ۀعیـش  نادنمـشناد  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  دـمحم  نـب  رفعج  ترـضح 
يزوریپ اهنآ  رب  وا  بصان  ناتسود  ناطیش و  هک  دنراذگیمن  دنناهریم و  اهنآ  ءاوغا  ناگنچ  زا  ار  ام  ۀعیـش  ءافعـض  دنراد و  تفرودمآ 

، رزخ مور و  كرت و  اب  نیدـهاجم  زا  تسا  رترب  هبترم  رازهرازه  دراد ، رارقرب  وحن  نیدـب  ار  ام  ناتـسود  هکره  دیـشاب ، هاـگآ  دـنبای ،
تسناشیا ياهندب  ظفاحم  رادهگن و  دهاجم  و  دنکیم ، هعفادم  ام  ناتسود  نید  زا  دنمشناد : اریز  دنمدرم ) زا  یهورگ  هحتف  ودب  رزخ  )

مّلس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  ماتیا  نیفلکتم 

ملعت هدهاشم و  زا  تسا  تسد  یهت  هک  ار  ام  ماتیا  زا  یمیتی  دنک  يرادهگن  هک  یهیقف  - دومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
رد هک  هفاضاب  ملاع  و  تسوا ، دوخ  سفن  تاجن  ةرابرد  دباع  درم  مامتها  اریز  دباع ، درم  رازه  زا  ناطیش  رب  تسا  رت  تخس  ام ، مولع 

اسراپ رازه  زا  تسا  رترب  ملاع  نینچ  دناهرب ، وا  ناوریپ  ناطیش و  گنچ  زا  ار  ادخ  ناگدنب  هک  درامگیم  تمه  دشوکیم ، دوخ  تاجن 
.اسراپ رازهرازه  و 

دوش تمایق  زور  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  ترضح  و 
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راطنق هک  هدرک  لقن  سوماق  زا  و  تسا ، میظع  لام  راطنق  هک  هدومرف  ًارا�ْطِنق  َّنُها�دْـحِإ  ُْمْتیَتآ  هیآ َو  یط  هعمل  حرـش  رد  دیهـش  ( 1 - 1
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مهارف ارت  شیاسآ  هار  یگدـنز و  ۀـنیزه  مدرم  و  دوب ، تدوخ  سفن  ةرابرد  وت  مامتها  هرامه  و  يدوب ، يدرم  بوخ  دـنیوگیم  دـباعب 
تاجن مدرمب و  ار  دوخ  ریخ  دهد  هضافا  هک  تسا  یـسک  هیقف  صخـش  نکیل  نیزگ ، نکـسم  نادیواج  تشهب  رد  کنیا  دـنتخاسیم ،

يا دنیوک  هیقفب  و  دهد ، شیاشگ  ناشیارب  ار  ادخ  ناوضر  و  دیامن ، ناوارف  اهنآ  رب  ار  یتشهب  معن  و  نید ، نانمـشد  زا  ار  اهنآ  دشخب 
وت زا  هک  یئاهنآ  ات  شاب  مارآ  ناشیا ، یلاوم  ناتسود و  ءافعض  يامنهر  مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  ماتیا  ةدننک  تلافک 

نانآ دنور ، تشهب  هب  هتسد  هتـسد  مدرم ، دنک ، هعافـش  دنام و  ياجرب  سپـس  ینک ، هعافـش  دنا  هتفرگارف  شناد  هدینـش و  ادخ  مالک 
درم دنمـشناد و  ۀجرد  نایم  تسا  قرف  ردـقچ  دـیرگنب  دـنا ، هتخومآ  شناد  تمایق  زور  ات  وا  نادرگاش  يو و  زا  هک  دنتـسه  یناسک 

.اسراپ

ناشماما زا  هک  ار  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  ماتیا  دنک  لفکت  هک  یـسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  ترـضح  و 
نانمشد لاگنچ  زا  ار  اهنآ  و  دنراتفرگ ، ناریسا  نوچ  ام  نانمشد  زا  بصاون  نیطایش و  فک  رد  ریحتم و  ینادان  لهج و  رد  دنرود و 

ره دزاس  بولغم  روهقم و  همئا  لیلد  هنیب و  ۀماقاب  ار  بصان  مدرم  و  دشخب ، یئاهر  نیطایش  ۀبلغ  هلالض و  هیت  زا  دناهرب و  نیطایـش  و 
لـضف نوچ  وا  يرترب  ددرگیم ، زئاـح  ار  یگرزب  تیعقوم  و  ناگدـنب ، ریاـس  رب  یلاـعتم  يادـخ  هاگـشیپ  رد  دـنکیم  ادـیپ  يرترب  هنیآ 

بـش هام  يرترب  دـننام  دـباع  رب  صاخـشا  نیا  يرترب  و  نامـسآ ، رب  تسا  بجح  یـسرک و  رب  تسا  شرع  نیمز و  رب  تسا  نامـسآ 
ناگ هراتس  نیرت  ناهنپ  رب  تسا  هدراهچ 

يربهر دنناوخب و  وا  يوسب  ار  مدرم  هک  یئاملع  امش  بئاغ  تبیغ  زا  سپ  دندوبن  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  دمحم  نب  یلع  ترضح  و 
نیطایش لاگنچ  زا  ار  ادخ  ناگدنب  ءافعض  دنراد و  اجرباپ  ار  وا  نید  هیهلا  ججو  هنیب و  اب  دننک و 
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هک یئتشک  نوچ  هتفرگ  دوخ  يرگمتس  تسد  رد  ار  نایعیـش  لد  مامز  هک  بصاون  متـس  نامـسیر  زا  دنیامن و  يرادهگن  وا  ناسک  و 
نادرم نیا  يراب  تشگیمرب ، لج  زع و  يادخ  نید  زا  هکنیا  زج  دنامیمن  یقاب  یسک  هنیآ  ره  دنناهرن ، دشابیم  ظفاح  ار  دوخ  نینکاس 

.دننامدرم رترب  دنراد و  یمیظع  تیعقوم  لاعتم  يادخ  رظن  رد  هک  دندنمشناد 

يرادهگن ار  ام  تیالو  لها  ناتسود و  هک  ام  ۀعیش  ءاملع  دوش  شاداپ  زور  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  ترضح  و 
ۀحفـص مامت  هک  يروط  هب  دشابیم  عمال  عطاس و  وا  زا  يراونا  هک  تسا  یجات  کیره  رـس  رب  و  دنیآ ، رـشحم  يارحـص  رد  دنا  هدرک 

زور نآ  رد  و  دـباتب ، اجنادـب  راونا  نآ  هکنیا  زج  دـشابن  یئاـج  و  دـنک ، نشور  تسا  هار  لاـس  رازه  دصیـس  وا  فارطا  هک  ار  رـشحم 
زا ۀبعش  هکنیا  زج  دنامن  دندرب  نوریب  یهرمگ  هاچ  زا  دندیـشخب و  تاجن  لهج  یکیرات  زا  دندرک و  تلافک  ایند  رد  ار  وا  هک  یمیتی 
زا هک  یلحم  رد  و  دـنریگ ، رارق  تشهب  يذاحم  دـنوش و  دـنلب  دوخ  ياـج  زا  راونا  نآ  رثا  رب  و  دـیامن ، شیوخ  زیواتـسد  ار  راونا  نآ 

و دننیزگ ، يوأم  دندوب  هدش  توعد  اهنآ  يوسب  هک  ۀمئا  ناراگزومآ و  دـیتاسا و  راوج  رد  و  دـنیآ ، دورف  هدـیدرگ  هدامآ  نانآ  ههج 
دوش و رک  شـشوگ  و  ددرگ ، اـنیبان  شناـگ  هدـید  هکنیا  زج  دـنک  هدـهاشم  ار  راونا  نآ  هک  دـشابن  بصاون  زا  یبصاـن  فرط  نآ  زا 
دوش و هدنکفا  شتآ  هینابز  يوسب  راونا  نآ  رثا  رب  ماگنه  نآ  و  دوش ، رت  تخـس  خزود  شتآ  زا  وا  رب  راونا  نآ  و  ددرگ ، لال  شنابز 

نیدب هلاسر  اب  بسانت  راصتخا و  رظن  زا  هک  شناد  تلیضف  باب  رد  هفیرش  ثیداحا  زا  يرصتخم  دوب  نیا  دریگ  ياج  خزود  نایم  رد 
.میدومن تعانق  كدنا 

میدق همکح  رظن  زا  شناد 

.میدق همکح  رظن  زا  ملع  تلیضف  - لصف

يدید رگا  هد ، شیوخ  هدیدب  ار  رایتخا  سلاجم  ندیزگ  هب  عجار  تفگ : شدنزرفب  میکح  نامقل 
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رگا و  دوش ، هدوزفا  وت  ملع  رب  يدنمـشناد  وت  رگا  اریز  امن ، تسلاجم  اـهنآ  اـب  دنلوغـشم  ادـخ  رکذـب  سلجم  نآ  رد  هک : ار  یهورگ 
ار ۀتسد  هاگره  و  یـشاب ، اهنآ  ةرمز  رد  وت  و  دنکفا ، اهنآ  رـس  رب  تیانع  ۀیاس  دوخ  تمحرب  ادخ  تسا  دیما  دنزومآ  شناد  ارت  ینادان 
وت لهج  رب  ینادان  رگا  و  ددرگن ، هدوزفا  وت  شناد  رب  یملاع  رگا  اریز  نکم ، شزیمآ  نانآ  اب  دنلفاغ ، ادخ  رکذ  زا  هک : يدرک  رادـید 

.يوش عقاو  نانآ  دادع  رد  وت  دزاس و  راچد  دوخ  تبوقعب  ار  ناشیا  ادخ  دیاش  دنیازفیب ،

لد رد  ار  شناد  همکح و  نم  اریز  رامشب ، گرزب  ار  شناد  همکح و  - دومرف مالّـسلا  هیلع  یـسومب  لاعتم  يادخ  هک : تسا  هیروت  رد 
، هدارف ار ، نارگید  و  نک ، لمع  نادب  زومآ و  همکح  هجو  نیا  رب  مرذگب ، وا  هانگ  زا  مراد  رظن  رد  هکنیا  زج  مهدـیمن  رارق  سکچیه 

.يرب يزور  نم  تمارک  زا  ترخآ  ایند و  رد  هلیسو  نیدب  ات 

اب مدرم  نایم  رد  وگب ، لیئارـسا  ینب  نایاسراپ  ناشیـشک و  هب  دومرف  یحو  مالّـسلا  هیلع  یبن  دوادـب  لاـعتم  يادـخ  هک : تسا  روبز  رد 
اریز دینارب ، نخـس  نادنمدرخ  اب  دیتفاین  دنمـشناد  رگا  و  دیئوگ ، ثیدح  ءاملع  اب  دیتفاین  يراکزیهرپ  رگا  دییوگ  نخـس  ناراکزیهرپ 
دیوگ الـضف  زا  یکی  میامرف ، وا  تکـاله  ةدارا  هک  مهد  یمن  رارق  یـسک  دوجو  رد  هک : دـنا  هبترم  هس  درخ  شناد و  يراـکزیهرپ و 

، ددرگن لصاح  ملع  نودب  يراکزیهرپ  هک  تسنیا  رثا  رب  هتـشاد ، مدقم  رگید  ۀـبترم  ود  رب  ار  يراکزیهرپ  لاعتم  يادـخ  هکنیا  تهج 
اریز هدومرف ، نایب  درخ  زا  شیپ  ار  شناد  هک : تسا  هظحالم  نیدب  و  دنکن ، ادیپ  دوجو  شناد  نودب  ساره  هک  دـش  روکذـم  هچنانچ 

: دیامرف لیجنا  مهدفه  ةروس  رد  و  دشاب ، درخاب  هک  تسا  ریزگان  دنمشناد  صخش 

هنوگچ دیاینرب ، وا  بیقعت  رد  دونشب و  ار  شناد  فصو  هک  یسک  نآ  رب  خوآ 
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دنمتداعـس ار  امـش  رگا  شناد  اریز  دـیهد ، دای  نارگیدـب  ار  وا  دـیزومایب و  شناد  ددرگ ! روشحم  خزود  رد  ازج  زور  نادان  مدرم  اـب 
دوس رگا  و  دزاسن ، ناتجاتحم  دنکن  ناتزاین  یب  رگا  و  دزاسن ، نوبز  لیلذ و  دنادرگن  یلاع  ار  امـش  ماقم  رگا  .دزاسن و  یقـش  دـیامنن 
راکب میریگ و  ارف  شناد  میراد  دیما  دیئوگب : هکلب  میئامنن ، لمع  میزومآ و  ملع  هک  میـساره  یم  نآ  زا  دیئوگن : دناسرن ، نایز  دهدن 

زور رد  لاعتم  يادخ  اریز  دزاسن ، راوخ  ار  وا  و  دریذپب ، ار  وا  هعافـش  هک  تسادخ  رب  و  دنکیم ، هعافـش  دوخ  بحاص  زا  ملع  میدـنب ،
ام ینک و  محر  ام  رب  هک : تسا  نیا  ام  نامگ  دننکیم : ضرع  تسیچ ؟ نمب  تبسن  امش  نامگ  نادنمـشناد  هورگ  يا  دیامرف : یم  ازج 

امـش قح  رد  هک  يرـش  رظن  زا  هن  مداهن ، هعیدو  امـش  لد  رد  ار  دوخ  تمکح  هک  نم  اریز  مدرک  نینچ  دـیامرفیم  ادـخ  یئاـشخبب ، ار 
نم همحر  تشهب  هب  نم  راکوکین  ناگدنب  اب  امـش  کنیا  مدومرف ، میلـست  امـشب  ۀعیدو  نینچ  هک  دوب  يریخ  هار  زا  هکلب  مدرک ، هدارا 

.دیمارخ

نانآ يرترب  رامش و  گرزب  ار  نادنمشناد  دومرف : مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیعب  يادخ  هک  متفای  لیجنا  رد  تفگ  نامیلـس  نب  لتاقم 
رب ترخآ  يرترب  و  هراتـس ، رب  دیـشروخ  يرترب  دننام  مداد ، يرترب  ناربمیپ  زج  مقلخ  ۀمه  رب  ار  دنمـشناد  مدرم  نم  اریز  سانـشب ، ار 

.ءایشا مامت  رب  نم  يرترب  و  ایند ،

.دوش یفرعم  راوگرزب  نامسآ  توکلم  رد  ددنب  راکب  و  دریگارف ، شناد  هک  یسک  تسا  مالّسلا  هیلع  حیسم  راتفگ  زا  و 

راثآ رظن  زا  شناد  يرترب 

بوبحم ام  دزن  شناد  باب  کی  نتفرگارف  تفگ : ر ض )  ) يرافغ رذ  وبا  .هدیـسر  شناد  يرترب  رد  هک  تسا  يراثآ  ناـیب  رد  - لـصف
هاگره دومرف : هک  میدینش  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  دیوگ  و  یبحتسم ، زامن  تعکر  رازه  زا  تسا  رت 
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.هدرم دیهش  دشاب ، مرگرس  شناد  نتفرگ  ارف  هب  وا  دسر و  رد  یهوژپ  شناد  گرم 

شناد زا  تزع  دشاب ، تسپ  شبحاص  هچرگا  دزیخ ، شناد  زا  یگرزب  هچنانچ  تسا ، یئاه  هبعش  ياراد  شناد  تفگ : هینم  نب  بهو 
هچرگا تسا ، ملع  زا  يزاـین  یب  دـشاب ، رود  شبحاـص  هچرگا  تسا ، ملع  زا  یکیدزن  برق و  دـشاب ، لـیلذ  شبحاـص  هچرگا  تسا ،
هچرگا تسا ، شناد  زا  يروالد  تباهم و  دـشاب ، نوبز  راوخ و  شبحاـص  هچرگا  تسا ، شناد  زا  تلـالج  دـشاب  جاـتحم  شبحاـص 

.دشاب ناوتان  روجنر و  شبحاص  هچرگا  تسا ، ملع  زا  یتمالس  دشاب ، ریقح  کچوک و  شبحاص 

تمکح هشیدـنا و  شناد و  زا  یلاخ  لد  نینچمه  دریم ، یم  تسا ، عونمم  اود  ماـعط و  بارـش و  زا  هک  يراـمیب  هتفگ  اـفرع  زا  یکی 
.تسا رادرم 

تمارک تفه  ار  وا  دراپـسب ، لد  رد  ار  وا  راتفگ  هک  دشاب  هتـشادن  یئاناوت  دنیـشن و  يدنمـشناد  تمدخ  رد  هک  یـسک  هتفگ  يرگید 
رد درابب  وا  رب  تمحر  ناراب  دشاب ، ناما  رد  هانگ  زا  تسا  ملاع  درم  نآ  تمدخ  هک  یماگنه  ات  درب ، بیصن  ار  نیملعتم  يرترب  تسا ،

دوخ بیـصن  دـیآ و  دورف  وا  رب  تمحر  دنیـشن  يدنمـشناد  هسلج  رد  هاگره  و  دـیآ ، نوریب  دوخ  لزنم  زا  شناد  دـصقب  هک  یماگنه 
هرهب یب  نامرح و  زا  دـمهفن  دونـشب و  هاگره  و  دوش ، هتـشون  وا  يارب  تعاـط  رجا  هداد  يو  نخـس  عامتـساب  شوگ  یتقو  اـت  و  دربب ،

زا تسا ، هتـسکش  ياهلد  رد  نم  ياج  دیامرف : ادخ  هک  اریز  دبای ، ادخب  هار  هک  دوش  هلیـسو  هودنا  نیمه  دوش  گنتلد  ملع  زا  ندـنام 
اوران راک  قسف و  زا  شلد  دنرامش ، یم  رادقم  یب  راوخ و  ار  قساف  و  دننک ، یم  مارکا  ار  ملاع  ناملـسم  مدرم  هک  دنیب  یم  فرط  نآ 

ناراکوکین اب  دومرف  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمیپ  هک  تساجنیا  زا  دـهد ، قوس  شناد  بناجب  ار  وا  شتعیبط  و  دوش ، نادرگور 
.دینک شزیمآ 
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مدرم اب  شزیمآ  ماجنارس 

شزیمآ نادنمتورث  اب  هک  یـسک  تسخن ، دیامرف ، يزور  ار  وا  ادـخ  زیچ  تشه  دـنک ، شزیمآ  هورگ  تشه  اب  هک  یـسک  - دـیوگ زاب 
زا دنک  يراذگ  ساپـس  ددرگ و  دونـشخ  دنیـشن  ناجاتحم  اب  هک  یـسک  مود ، دـیازفیب ، وا  لد  رد  ار  ایند  لیم  یتسود و  ادـخ ، دـیامن 

نانز اب  هک  یـسک  مراهچ : دنک ، هشیپ  ربکت  تواسق و  دـشاب  رـشاعم  ناهاشداپ  اب  هک  یـسک  موس ، هدرک ، يزور  ودـب  ادـخ  هک  هچنآ 
ار هبوت  نتخادنا  سپاو  هانگ و  رب  تئرج  دزیمآ  ناکدوک  اب  هک  یسک  مجنپ  دیامرف ، هدایز  ار  وا  توهـش  لهج و  ادخ  دنک  ینیـشنمه 
رب ددرگ  قیفر  نادنمـشناد  اب  هک  یـسک  متفه ، دیامن ، تاعاط  رد  لیم  ددرگ  بحاصم  ناراکوکین  اب  هک  یـسک  مشـش ، درب ، بیـصن 

( تسین روکذم  مسق  تفه  نیمه  زج  باتک  لصا  رد  ، ) دوش هدوزفا  ششناد 

دندرب هرهب  ملع  تفه  زا  رفن  تفه 

اهلک ءامـسالا  مدآ  ملع  و  هک : دومرف  ءامـسا  میلعت  رـشبلا  وبا  مداب  تسخن ، دومرف  اطع  ملع  تفه  رفن  تفه  هب  لاعتم  يادـخ  هتفگزاب 
مراهچ دومن ، میلعت  يزاس  هرز  تعنص  مالّسلا  هیلع  دواد  ترضحب  موس  دومرف ، اطع  تسارف  ملع  مالّسلا  هیلع  رـضخ  ترـضحب  مود ،
مـشش داد ، میلعت  ناغرم  نخـس  ار  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  مجنپ  تخومآ  باوخ  ریبعت  ملع  ار  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 

َهَمْکِْحلَا َو َبا�تِْکلَا َو  ُهُمِّلَُعی  هک َو  متفه ) لهچ و  هیآ  نارمع  لآ  هروس   ) دومرف میلعت  لیجنا  هیروت و  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
کملعن دومرف و  هک  تخومآ  دـیحوت  عرـش و  ملع  ار  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ءایبنالا  متاـخ  ترـضح  متفه ، َلـیِْجنِْإلَا  َها�رْوَّتلَا َو 

ماقم يو  دنرب و  هدجس  وا  رب  ناگتشرف  هک  درک  باجیا  مالّسلا  هیلع  مدآ  ملع  دیوگ : دیسر ، اجنیدب  نخـس  نوچ  همکحلا ، باتکلا و 
شتمدخ كرد  ملع  ةدافتسا  يارب  عشوی  یسوم و  هک  دش  ببس  مالّسلا  هیلع  رضخ  ملع  و  ددرگ ، زئاح  ار  یعیفر 
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هیلع فسوی  شناد  و  دوشیم ، هدافتـسا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هصق  ةرابرد  هدراو  تایآ  زا  هچنانچ  دنـشاب ، لیلذ  وا  لباقم  رد  دـنیامن و 
، دیدرگ هبتر  تسایر و  ببس  مالّـسلا  هیلع  دواد  ملع  و  دوش ، هدیزگرب  ناردارب  نایم  زا  دبای و  تکلمم  لها و  هک  دش  ثعاب  مالّـسلا 

میرم شردام  زا  تمهت  عفر  ببـس  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ملع  هدش و  وا  رب  يزوریپ  سیقلب و  نتفای  ثعاب  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ملع  و 
راهچ تسد  رد  تشهب  هار  تسا : هتفگزاب  دیدرگ  ازج  زور  هعافـش  بجوم  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ملع  و  دـیدرگ ، (ع )
دهاز ناسنا  و  دوش ، يزور  ار  وا  شناد  همکح و  دشاب  وگتـسار  دوخ  ءاعدا  رد  هاگره  ملاع  دهاجم ، دباع ، دهاز ، ملاع ، دـشابیم ، نت 
.دریگ رارق  شیاتس  دروم  دزومآ و  ادخ  هار  راکادف ، دهاجم و  صخش  و  دنیب ، ساره  فوخ و  دباع  صخش  درب و  بیصن  ناماو  نما 

دنمشناد نادرم  هناگ  هس  شخب 

: دنا هتسد  هس  نادنمشناد  دنا ، هتفگ  نیققحم  زا  یخرب 

زا و  دشابیم ، وا  یئایربک  لالج و  رون  ةدهاشم  قرغ  هدـیدرگ و  زوریپ  وا  رب  ادـخ  هفرعم  هک  تسیا  هدـنب  وا  انامه  هّللاب ، ملاع  تسخن ،
.تسوا دوخ  ۀیعرش  ماکحاب  طونم  هک  يا  هزادنا  رگم  هدماین  لابلا  غراف  شناد  ماقم 

یهگآ یهلا  لالج  رارساب  نکیل  هدروآ  فکب  ار  ماکحا  قئاقد  هتخانـش و  ار  مارح  لالح و  هک  تسا  یـسک  وا  هّللا و  رماب  ملاع  مود ،
.هدرکن لصاح  یعالطا  اهنآ  زا  درادن و 

هـشیمه ادخ  بح  رثا  رب  یهاگ  یمدآ  نینچ  هتفرگ  ياج  تاسوسحم  تالوقعم و  نایم  كرتشم  دح  رد  وا  هّللا  رما  هّللاب و  ملاع  موس 
ملاع تسناشیا و  زا  يدرف  ایوگ  دیآ  نانآ  نایم  رد  رگا  هک  دنک ، شزیمآ  مدرم  اب  ینابرهم  تقفش و  رثا  رب  یهاگ  و  تسوا ، رکذ  رد 

ادخ يوسب  نوچ  و  دشابیمن ، هّللاب 
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نیمه و  تسناربـمغیپ ، نایوگتـسار و  هار  ینعم  نیمه  دـساشیمن  یلکب  ار  قلخ  اـیوگ  هک : دـشوک  ادـخ  رکذ  رد  ناـنچ  دوش  هجوـتم 
دارم شاب ، هتـشاد  شزیمآ  ناگرزب  ءاربک و  اب  امن و  تبحاصم  ءاـمکح  اـب  و  سرپب ، اـملع  زا  - دومرف هک  دـشابیم  ربمغیپ  دارم  عوضوم 
ءاملع امکح  زا  دارم  دزومایب  ناشیاب  واب  ناشعوجر  ماگنه  ار  مدرم  ياولبلا  ماع  لئاسم  دیاب  سک  نیا  هک  تسا  هّللا  رماب  ملاع  ءاملعب 

ترخآ ایند و  ریخ  رثا  رب  ناشیا  اب  ینیـشنمهب  رما  هک  دنا ، هّللا  رما  هّللاب و  ءاملع  ءاربک  زا  دارم  دنا ، شزیمآ  يارب  ۀتـسیاش  هک  دنا  هّللاب 
، تسا

قوف رد  روکذم  ۀفئاط  هس  زا  کیره  ۀناشن 

لد رد  نکیل  دـنک  ادـخ  دای  نابزب  هّللا  رماب  ملاع  دنـصوصخم ، هژیو و  هناشن  تمـالع و  هسب  رکذـلا  قوف  هورگ  هس  نیا  زا  کـیره  و 
ایح ادخ  زا  یناهنپ  رد  دشاب و  هدنمرـش  قلخ  زا  رهاظ  رد  درادن ، یکاب  ادـخ  زا  تسا و  ساره  رد  ادـخ  قلخ  زا  درادـن  ادـخ  زا  يرثا 

، نابزب هن  تسا  بلق  رد  شرکذ  دـیامن ، ایح  مرـش و  دـشاب و  وا  لد  رد  ساره  فوخ و  و  دـنک ، ادـخ  دای  هّللاـب ، ملاـع  نکیل  دـیامنن ،
هدومن و ایح  رهاظ  رد  هن  دنک ، روطخ  وا  لد  رد  هک  تسا  زیچ  نآ  زا  شمرـش  دیعو ، ینامرفان و  زا  كاب  هن  تسا  دیما  سرت  شـسرت 

هـس و  تفای ، رکذ  قبـس  هّللاب  ملاع  رد  هک  تسنامه  وا  همالع  هس  دـشابیم ، هناشن  شـش  ياراد  هّللا ، رما  هّللاب و  ملاع  و  دوش ، هدـنمرش 
وا و  دـنریگارف ، شناد  مدرم  هک  تسوا  تیدـج  رثا  رب  و  تداهـش ، ملاع  بیغ و  ملاع  نایم  وا  نتفاـی  رارق  زا  تستراـبع  رگید  همـالع 

.تسا زاین  یب  اهنآ  زا  وا  دندنمزاین و  ودب  نیشیپ  ۀتسد  ود  هک  تسیروطب  دنمشناد  درم  نیا  تیعقوم  و  دزومآ ، ملع  ناشیدب 

لاح کیب  هراومه  هک : تسا  دیشروخ  لثم  هّللا  رما  هّللاب و  ملاع  لثم 
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شرون زا  یماگنه  هک  تسا  هاـم  نوچ  هّللاـب  ملاـع  لـثم  و  دوش ، هدوزفا  وا  ینـشور  رب  هن  دوش و  هتـساک  وا  یگدنـشخرد  زا  هن  دـشاب 
نتشیوخ نارگید  يرادرب  هرهب  رظن  زا  هک : تسا  غارچ  نوچ  هّللا ، رماب  ملاع  لثم  .دبای و  شیازفا  شیگدنـشخرد  رب  یهاگ  و  دهاکب ،

.ددرگن بایماک  هجو  چیهب  دنازوسب و  ار 

یلقع ناهرب  رظن  زا  شناد 

.مینکیم تعانق  هیلقع  ۀلدا  زا  هجو  ودب  هلاسر  نیا  رد  یلقع  ناهرب  رظن  زا  ملع  يرترب  هب  عجار  - لصف

زا یلاخ  هک  یمیلـس  لوقع  میئوگیم : هدرک و  عیزوت  مودعم  دوجوم و  شخب  ودب  میروآ  یم  تسدـب  هلقاع  ةوق  رثا  رب  هچنآ  تسخن ،
، دشابیمن مودعم  يارب  یهاج  تفارـش و  هکلب  تسا ، مودعم  زا  فرـشا  دوجوم  هک : دهدیم  یهاوگ  تساوران  ياهدرب  تسد  عون  ره 

، یمان و  دامج ، تسا  مسق  ود  رب  مه  دوجوم  سپس 

، مه ساسح  تسا ، ساسح  ریغ  رب  فرـشا  ساسح  دوشیم ، میـسقت  ساسح  ریغ  ساـسحب و  مه ، یماـن  تسا  داـمج  زا  فرـشا  یماـن 
ریغ زا  رترب  ملاع  ملاع ، ریغ  ای  تسا  ملاع  ای  مه ، لقاع  تسا ، فرشا  لقاع  ریغ  رب  دنمدرخ )  ) لقاع ددرگیم ، عیزوت  لقاع  ریغ  لقاعب و 

يروما لیبق  زا  ینعم  نیا  و  تسا ، تالوقعم  تادوجوم و  فرـشا  ملاع  هک : دـش  راکـشآ  هجیتن  رد  دـشاب ، ) لـهاج  هک   ) تسا ملاـع 
.دشابیمن حیقنت  حیضوتب و  دنمزاین  هک  تسا 

یضرم یشخب  تسا ، رازیب  وا  زا  توهـش  تسا و  لقع  يدونـشخ  بجوم  یـشخب  هدش ، میـسقت  هتـسد  راهچ  رب  روما  هکنآ  مود  لیلد 
.دنرفنتم وا  زا  ود  ره  یشخب  و  دنراد ، اضر  وا  دوجوب  ود  ره  یشخب  دشابیم ، نادرگور  وا  زا  درخ  تسا و  توهش 
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.ناهج ياهیئاوران  اهیرامیب و  دننام  لوا  شخب 

.دنکیم زورب  دازیمدآ  زا ، هک  یئاهیراک  هزب  دننام  مود 

.شناد ملع و  دننام  موس 

الیذ هک  یهجو  نادب  دنرشب ، تلذ  تفارـش و  بجوم  هک  لهج  ملع و  دش ، یهتنم  اجنیدب  نخـس  نوچ  ینادان ، لهج و  دننام  مراهچ 
نت خزود  شتآ  رد  نتخوسب  توهـش  لـقع و  هک  روط  ناـمه  میئوگیم : هدوـمن و  هسیاـقم  خزود  تشهب و  اـب  درذـگیم  امـش  رظن  زا 

هب ود  ره  هک  نانچمه  و  دنشابیمن ، یـضار  ینادان  لهجب و  نینچمه  دشاب ، بذعم  شتآ  رد  یتدم  دنچ  يارب  یمدآ  هک : دنهدیمنرد 
تشهب رد  قیقحت ، رظن  زا  دهد ، رد  نت  شناد  نتفرگ  ارف  هب  هک  یسک  نیاربانب  دنلاحشوخ ، تمکح  شنادب و  دنرورسم ، یتشهب  معن 

هدـش هدـنکفا  ۀـتخورفا  خزود  رد  هک  تسا  سک  نآ  دـننام  دـشاب ، نامداش  ینادان  هب  هک  یـسک  و  هدـیدرگ ، لخاد  یئایهم  هداـمآ و 
هدیزگرب ایند  رد  هک  دوخ  یتشهب  ماقمب  یتشگرب  دنیوگ : ودب  شگرم  زا  سپ  ددرگ ، رـضاح  شناد  ملعب و  هک  یـسک  هفاضاب  دشاب ،
یتشگرب دـنیوگ : هدرک  باختنا  ار  ینادان  لهج و  هیت  اـیند  رد  هک  سک  نآ  هب  و  مارخ ، وا  نوردـناب  راد و  هجنر  مدـق  کـنیا  يدوب ،

.وش خزود  لخاد  کنیا  دوخ  يویند  ۀبترب 

خزود تشهب و  ای  لهج  ملع و 

: هک تسا  رارق  نیدب  خزود  هباشم  ینادان  تسا و  تشهب  دننام  شناد  هکنیا  رظن  زا  ام  ناهرب 

ثعاب انامه  هک  یتحارج  نیاربانب ، بوبحم ، زا  يرود  رد  جـنر  ود  رد  لاـمک  تسا و  ناـهنپ  یفخم و  روما  كاردا  رد  لـماک  تذـل 
زا تراـبع  هک  یبوبحم  ءزج  زا  ار  ندـب  زا  یئزج  هک  تسنیا  رثا  رب  ددرگیم ، ملأـتم  وا  زا  ناـسنا  ندـب  دوشیم و  سفن  تقـشم  جـنر و 

زا دشابیم  رت  تخس  شتآ  رد  نتخوس  هک  تسین  ۀهبش  و  دزاسیم ، ادج  دشاب  ءازجا  عامتجا 
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رد هک  شتآ  فالخب  دهدن ، ۀجیتن  رگید  بوبحم  ءزج  زا  ار  ندـب  زا  یئزج  يرود  زج  تحارج  اریز  ندـب ، رب  ندـمآ  دراو  تحارج 
رما رایـسب  مه  كاردا  فرط  نآ  زا  و  دش ، تباث  بلطم  نیا  هاگره  دزاس ، دوبان  یـشالتم و  رگدکی  زا  ار  ءازجا  دتفا و  ندـب  رـسارس 

زیهرپ يرود و  دروم  رتشیب  جـنر  درد و  و  تسا ، تادوجوم  لـمکا  فرـشا و  دـشاب ، یمدآ  هک  وا  كردـم  و  دـمآ ، رظن  هب  يراوشد 
كاردا و  تسندب ، زا  فرـشا  حور  و  دیامن ، یم  تذل  كاردا  یمدآ  حور  هک  تسین  ۀهبـش  و  دـشاب ، فرـشا  تذـل  هک  دـیاب  تسا ،

ترابع حتفب )  ) كردم نآ  اریز  تسا ، فرشا  دنیامن  یم  لیصحت  لقع  كاردا  رثا  رب  مدرم  ار  هچنآ  و  دوب ، دهاوخ  فرشا  مه  درخ 
هک تسیمولعم  مادـک  و  تسا ، يرـشب  تافیلکت  هیلک  تاقبط و  ریاـس  ناگتـشرف و  زا  تاـقولخم  ماـمت  راـگدرک و  تاذ  یئاسانـش  زا 

ملع و تاذ  تسافن  رهوج و  یگرزب  ماقم و  هاج و  ملع و  تفارش  رب  دنقفتم  لقن  لقع و  نخس ، نایاپ  رد  دشاب ، مولعم  نیا  زا  فرشا 
رظن زا  هداد  رکذت  همدقم  رد  هک  ار  باتک  نیا  باوبا  ثحب  کنیا  هدومن  تعانق  باتک  ۀمدقم  رد  ملع  لضف  زا  رادقم  نیمهب  شناد ،

.مینارذگیم امش 
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دوشیم میسقت  عون  هسب  هک  تسا  ملعتم  ملعم و  بادآ  رد  لوا  باب 

داتسا ملعتم و  كرتشم  بادآ 

هراشا

عجار هک  یبادآ  هدش ، عیزوت  شخب  ود  رب  بادآ  نیا  و  دـنراد ، تکرـش  اهنآ  رد  داتـسا  درگاش و  هک  تسا  یبادآ  نایب  رد  - لوا عون 
.دننک تاعارم  دیاب  سرد  سلجم  رد  هک  یبادآ  و  تسا ، ملعتم  ملعم و  دوخب 

[ تسا داتسا  ملعتم و  هژیو  هک  یبادآ  ]

تین صولخ  شناد و 

هراشا

.تسا درگاش  ملعم و  ةژیو  هک  یبادآ  - نیتسخن شخب 

، دنـشاب صلاـخ  یتین  اـب  يرگیدـب  نتخومآ  ملع و  نتفرگارف  رد  هک : تسنیا  تسبجاو  ضرف و  ملعتم  ملعم و  رب  هک  یعوضوم  نیلوا 
هک دشاب  يرافوس  نوچ  دصق  تین و  رثا  رب  یلمع  دوشیم  اسب  هچ  تسا  صلاخ  تین  ۀنیمز  يور  ناگدنب  ياهراک  لامعا و  رادم  اریز 

لابو رزو و  نوچ  یهاگ  و  دوش ، لئاق  وا  يارب  یـشزرا  دناوتن  یـسک  هک  تسیرهوگ  دننام  یماگنه  و  درادـن ، یئاهب  شزرا و  الوصا 
ملعتم ملعم و  رب  نیاربانب  دـشاب ، هدوب  وا  هیـضرف  لامعا  تروصب  دـنچره  دوشیم ، هتـشون  وا  يراک  هزب  ناوید  رد  تسوا و  بحاص  رب 

نید هارب  ار  ادخ  ناگدنب  دنیامن و  حالصا  ار  شیوخ  سفن  دنرادن و  روظنم  ار  وا  يربنامرف  لاثتما و  ادخ و  تاذ  زج  هک  تسا  ضرف 
و ناکلـسم ، مه  هابـشا و  زا  زیمت  و  ترهـش ، و  هاج ، و  لام ، ندروآ  مهارف  لیبق  زا  ار  يویند  ضارغا  راـک  نیا  رد  و  دـننک ، یئاـمنهر 

يراوخ يرود و  زج  دساف  ضارغا  هنوگ  نیا  اریز  درواین ، ماجناب  ناردارب  رب  عفرت  و  نارقا ، رب  تاهابم 
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لمع ششوک و  هک  ناراکنایز  زا  هجیتن  رد  و  دنهدن ، يرمث  ار  ترخآ  یگشیمه  شاداپ  توف  شنزرـس و  لاعتم و  يادخ  هاگرد  زا 
يروتسد نیرتهب  ددرگیم ، بوسحم  دنهدیم  ماجنا  وکین  يراک  دندرکیم  نامگ  اهنآ  هکنآ  اب  هدش  نانآ  یهارمگ  ثعاب  ایند  رد  اهنآ 

، دشاب وا  هار  و  ادخب ، هدنب  هجوت  رظن و  اهنت  و  ادخ ، ناگدـنب  هجوت  ثول  زا  تسا  لد  نتخاس  هزیکاپ  تسا ، صالخا  هار  يامنهر  هک 
ا�م هدومرف َو  مراهچ ) هیآ  هنیب  هروس  رد   ) ُِصلا�ْخلَا و ُنیِّدلَا  ِّلل 

�
ِه �الَأ  َنیِّدـلَا  َُهل  ًاِصلُْخم  ّللَا 

�
َه ِدـُبْعاَف  دـیامرف  مود ) - لوا هیآ  رمز  هروس  رد  )

َنا�ک ْنَمَف  هدومرف  مهن ) دص و  هیآ  فهک  هروس  رد   ) ِهَمِّیَْقلَا و ُنیِد  َِکل�ذ  دیامرف َو  ات  َءا�فَنُح  َنیِّدلَا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  ّللَا 
�

َه اوُُدبْعَِیل  ّالِإ 
�

اوُِرمُأ 
ات دادیم  ماجنا  وکین  لمع  هک : دوب  یسک  ةرابرد  هفیرش  هیآ  لوزن  .ًادَحَأ  ِهِّبَر  ِهَدا�بِِعب  ْكِرُْشی  ًاِحلا�ص َو �ال  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءا�ِقل  اوُجْرَی 

ِِهثْرَح َو ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِهَرِخْآلَا  َثْرَح  ُدـیُِری  َناـ�ک  ْنَم  هدومرف  مهدزون ) هیآ  يروش  هروس  رد   ) دریگب و رارق  مدرم  نیرفآ  شیاتـس و  دروم 
َهَلِجا�ْعلَا ُدیُِری  َنا�ک  ْنَم  هدومرف  مهدفه ) هیآ  ءارـسا  هروس  رد   ) ٍبیِـصَن و ْنِم  ِهَرِخْآلَا  ِیف  َُهل  ا�م  ا�ْهنِم َو  ِِهتُْؤن  ا�ْینُّدـلَا  َثْرَح  ُدـیُِری  َنا�ک  ْنَم 

.ًاروُحْدَم ًامُومْذَم  ا�ه�الْصَی  َمَّنَهَج  َُهل  ا�ْنلَعَج  َُّمث  ُدیُِرن  ْنَِمل  ُءا�شَن  ا�م  ا�هِیف  َُهل  ا�ْنلَّجَع 

هین ةزادناب  یسکره  و  دریگ ، یم  تروص  اهدصق  هنیمز  يور  اهراک  بیترت  انامه  - دومرف مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
، دـشاب ایندـب  وا  ترجه  هکره  و  تسا ، لوسر  ادـخب و  وا  ترجه  دـشاب ، لوسر  ادـخب و  وا  ترجه  هکره  و  دوش ، یم  بایماک  دوخ 
هک تسا  ههج  نامهب  سک  نیا  ترجه  و  دوش ، دزماـن  دوخ  جاودزاـب  هک  تسا  ینز  نوچ  اـیند  و  دـبایرد ، ار  دوخ  يزور  بیـصن و 

: هدومن ترجه  گنهآ 

ملع و موس  کی  فیرش  ربخ  نیا  هک  هتفگ : یئاناد  هدمآ ، رامـشب  یمالـسا  نکر  نیتسخن  مالـسا و  دعاوق  لوصا و  زا  یکی  ربخ  نیا 
تسا شناد 

36  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


هکلب هدش  هدرمش  اهنآ  زا  یکی  مه  تین  دشابیم و  وا  ناتـشگنا  نابز و  لد و  رد  هدنب  بسک  هک  هدومن ، هیجوت  نینچ  الـضف  زا  یخرب 
ناوریپ هتشذگ و  نادنمشناد  دشاب ) ناتشگنا  نابز و  هک   ) رگید شخب  ود  فالخب  تسا ، لقتـسم  یتدابع  تین  هک  اریز  تسا ، حجرا 

نآ هعلاطم  ماگنه  هدنناوخ  صخـش  ات  هتـسنادیم  بحتـسم  فیرـش  ثیدح  نیدـب  ار  دوخ  باتک  شیاشگ  هک  دوب  نآ  ناشمارم  اهنآ 
.دنک مامتها  رتشیب  وا  هرابرد  و  دیامن ، حیحصت  ار  دوخ  تین  باتک 

( دشابیم شلمع  زا  غلبا  هک  تسا  رابخا  ةرابرد  و  ، ) تسا رتهب  وا  لمع  زا  نمؤم  تین  - دومرف زاب 

دندرگ روشحم  ناشتاین  هریتو  هب  مدرم  ءازج  زور  رد  - دومرف زاب 

کیره لد  رد  هک  نم ، رارـسا  زا  تسیرـس  لمع  رد  صالخا  هدومرف ، هرکذ  لج  قح  هک  داد  ربخ  لاعتم  يادخ  زا  لیئربج  - دومرف و 
.مراپسیم ناگورگب  مشاب  هتشاد  تسود  هک  مناگدنب  زا 

ایند رد  هک  تسا  یـسک  دوش ، تواضق  وا  هراـبرد  ازج  زور  هک  یـسک  نیتسخن  - دومرف مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
ایند رد  دیامرف  لاعتم  يادخ  دسانـشب ، ار  اهنآ  ۀمه  دوش  یفرعم  وا  رب  ادخ  ياهتمعن  دنروآ  رـشحم  يارحـصب  ار  وا  نوچ  هدش ، دیهش 

دنیوگب مدرم  ات  يدرک  هزرابم  هکلب  یتفگ ؛ غورد  دیامرف : ادخ  مدش ، هتـشک  ات  هدومن  يراکادـف  وت  هار  رد  دـنک  ضرع  يدرک ؟ هچ 
شناد هک  تسیدرم  يرگید  دننکفا ، شتآب  ورب  ار  وا  ات  دیامرف  رما  سپـس  هدـش ، هتفگ  نخـس  نیمه  و  تسیروالد ، يرج و  مدآ  هچ 

هچ ایند  رد  دـیامرف : لاعتم  يادـخ  دـننک ، هضرع  واب  ار  ادـخ  ياهتمعن  و  دـنروآ ، رـشحم  يارحـصب  ار  وا  هدـناوخ ، نآرق  هتفرگارف و 
مدرم ات  یتفرگارف  شناد  هکلب  یتفگ ، غورد  دیامرف : ادخ  مدومن  نآرق  تئارق  مدومزآ و  نارگیدب  متخومآ و  شناد  دیوگ : يدرک ؟

نآرق توالت  و  تسا ، دنمشناد  نالف  دنیوگب 
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شتآب ورب  ار  وا  هک  دوش  رداـص  روتـسد  يراـگدرک  ماـقم  زا  سپـس  هدـش ، هتفگ  ینخـس  نینچ  تسنارق و  يراـق  دـنیوگ  اـت  يدومن 
.دنزادنا

زا یظح  هک  دشاب  نآ  شدوصقم  دنک و  ادخ  يرادربنامرف  و  دشاب ، ادخ  هار  كولـس  هک  یهار  زا  دزومآ  شناد  هک  یـسک  - دومرف و 
، دیسر دهاوخن  شماشمب  تشهب  يوب  ازج  زور  دشاب ، هدرب  ایند 

.دش دهاوخ  رپ  خزود  شتآ  زا  شدعقم  تمایق  زور  دراد  روظنم  ار  وا  ریغ  دریگارف و  ادخ  ریغ  يارب  ار  شناد  هک  یسک  دومرف  و 

ار وا  ادخ  دزاس ، هجوتم  دوخب  ار  مدرم  دنک و  تاهابم  ناهیفس  رب  دوش و  راوجمه  نادنمشناد  اب  دزومآ و  شناد  هک  یـسک  - دومرف و 
.دوش رپ  شتآ  زا  وا  دعقم  هک  تسا  یتیاور  رد  دزادنا و  شتآ  رد 

دینک زیهرپ  دـیئامن  بلج  دوخب  ار  مدرم  دـیئامن و  هلداجم  نادنمـشناد  اب  دـینک و  تاهابم  ناهیفـس  رب  هک  دـیزوماین  شناد  دومرف  زاب 
همکح و ياـه  همـشچ  هک  لاـح  نیع  رد  .امـش  دـشابیم  یناـف  وا  زج  و  تسا ، یقاـب  ادـخ  اریز  تسا  ادـخ  دزن  هچنآ  زا  دوخ  راـتفگب 

نیکرچ سردنم و  ياهماج  نیون و  ياه  لد  کیرات و  بش  ياه  غارچ  دوخ و  لطنم  ربطـس  ياهمیلگ  دننام  دیتیاده ، هار  ياهغارچ 
دیا هدش  عقاو  رجز  رفنت و  دروم  اهنآ  دزن  دیناهنپ و  نیمز  مدرم  رظن  زا  هکنآ  اب  دنسانشب ، ار  امش  نامسآ  لها  هک  دیشاب 

املع رب  دوخ  شنادب  ات  - تسخن دوش ، هدـنکفا  خزود  رد  دـشاب  لیذ  عوضوم  راهچ  شلمع  هیاغ  دزوما و  شناد  هک  یـسک  - دومرف و 
هک یملع  رثا  رب  - مراهچ دزاس  هجوتم  دوخ  بناجب  ار  مدرم  - موس دـشورف  یگرزب  نانادان  ناهیفـس و  رب  - مود دـنک  هیرخف  تاهابم و 

.دنک يذاخا  نامز  ءارما  زا  هتفرگارف 

شلیم تبغر و  دریگارف و  رایسب  شناد  ایند  رد  هکره  - دومرف و 
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.درب بیصن  رایسب  ار  وا  تمحر  ادخ و  زا  يرود  دوش  دایز  ایندب 

لمع اب  ملع  رگم  تسا  لابو  شبحاص  رب  یلمع  ره  - دومرف و 

.دربن ۀجیتن  شملع  زا  هک  تسا  یملاع  يارب  تمایق  زور  باذع  نیرت  تخس  دومرف  و 

هک تسا  یتیاور  رد  و  دزوسب ، دوخ  دهد و  عفن  نارگیدب  هک  تسیا  هلیتف  لثم  دربن ، ةرهب  دوخ  دزومآ و  نارگیدب  هکنا  لثم  - دومرف و 
تسا غارچ  دننام 

سک نیا  يارب  دهد ، میلعت  نارگیدـب  ضوعالب  هدرب و  بیـصن  شناد  هک  سک  نآ  تسخن  .دـنا  هتـسد  ود  تما  نیا  ءاملع  - دومرف و 
هک تسا  یهاج  بحاص  گرزب  دیآرد ، تمایق  يارحـصب  نوچ  و  دنهاوخ ، شزرمآ  اوه  ناغرم  ارحـص و  ناگدـنبنج  ایرد و  نایهام 

هکلب دهدارف ، ادخ  ناگدنب  هب  هک  دزرو  لخب  وا  هدومرف و  يزور  ششناد  دنوادخ  هک  سک  نآ  - مود دشاب ، هتـشاد  ناربمیپ  تیعقوم 
وا ادخ  هک  یملاع  نآ  تسنیا  دنک : ادن  يدانم  و  دننکفا ، وا  ناهد  رب  شتآ  زا  یماجل  تمایق  زور  دـنک  عمط  شاداپ  شزومآ  ءازا  رد 
ات درب  رـسب  لاح  نیدـب  ملاع  ناو  درکیم ، بلط  دزم  رجا و  لباقم  رد  و  دزومایب ، مدرمب  هک  درک  تلاخب  وا  و  دومرف ، يزور  شناد  ار 

.دنوش غراف  باسح  زا  مدرم 

رب تسا  ادـخ  ناـهرب  وا  هک : ناـبز  رد  تسا  یـشخب  و  تسا ، عفاـن  ملع  وا  هک : لد  رد  تسا  یـشخب  تسا ، شخب  ود  مـلع  - دوـمرف و 
.مدآ دنزرف 

، تسیفاـک وا  رفک  ار  كرـشم  و  تسا ، ریگولج  وا  ناـمیا  ار  نمؤم  اریز  متـسین ، ناـساره  دوخ  كرـشم  نمؤم و  هما  رب  نم  - دومرف و 
.دیدنب یم  راکب  دینکیم و  لمع  ار  رکنم  دوخ  دیزومآ و  یم  مدرمب  ار  فورعم  هک : قفانم  مدرم  امش  رب  مفئاخ  هکلب 
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هک یـسک  ینعی   ) تسا ناـسللا  میلع  قفاـنم  ره  زا  ما ، هدـیدرگ  مومغم  هدرک و  ریثأـت  نم  رب  رایـسب  دوخ  زا  سپ  هک  یـسرت  - دومرف و 
( .دشاب ینابز  ششناد 

.راکوکین نادنمشناد  ریخ  نیرتهب  و  دنرارشا ، ءاملع  رش ، نیرتدب  - دومرف و 

.تسنادان وا  مدنمشناد  دیوگ  هکره  - دومرف و 

نآرق توالت  دنیآ و  یموق  سپ  نآ  زا  دوش  هدربورف  اهایرد  رد  ادخ  هار  رد  و  درذگب ، اهایرد  زا  ددرگ و  رهاظ  مالسا  نید  - دومرف و 
هجوت باحـصاب  سپـس  دشاب ، رت  ملاع  اناد و  هیقف و  ام  زا  و  دیامن ، نآرق  توالت  رتهب  ام  زا  هک  تسا  سک  هچ  دنیوگ : نینچ  دننک و 

مزیه نانآ  دـنمدرم و  امـش  زا  اهنآ  دومرف  هن ، دـندرک : ضرع  دـیتسه ؟ راودـیما  يریخ  شاداپ  مدرم  نیا  ةراب  رد  اـیآ  دومرف  هدومن و 
.دوب دنهاوخ  منهج 

هصاخ رابخا  رظن  زا  شناد 

.شناد ملع و  هرابرد  هصاخ  ثیداحا  نایب  رد  - لصف

دنا هنسرگ  ود  - دومرف مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک : هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  - دوخ دانـساب  - هر ینیلک 
.ملع بلاط  و  ایند ، بلاط  دنوشیمن  ریس  زگره  هک  (1)

لام و لالح  هار  ریغ  زا  هکره  و  دـنارذگب ، راگزور  یناسآب  تسا و  ناما  رد  تایلب  زا  دـنک ، افتکا  ادـخ  لـالحب  اـیند  لاـم  رد  هکره 
هکره و  دیارگ ، ادخ  هارب  دنک و  هبوت  هکنیا  رگم  هدش ، كاله  درآ  فکب  لانم 
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هک تسا  یبیصن  ظح و  نامه  دشاب  ایند  شگنهآ  دزومآ و  شناد  هکره  هتفای و  تاجن  ددنب  راکب  دریگارف و  شناد  لها  زا  ار  شناد 
.هدرب هرهب 

ربکت ناهیفس  رب  و  دنک ، تاهابم  املع  رب  ات  دزومآ  شناد  هک  یسک  دومرف  هک : دنک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دوخ  دانساب  زاب 
تیحالـص شلها  يارب  زج  یگرزب  تسایر و  اریز  ددرگ ، رپ  خزود  شتآ  زا  شدعقم  دزاس ، هجوتم  دوخ  يوسب  ار  مدرم  و  دـشورف ،

.درادن

یبیـصن ترخآ  رد  دنیامن  ایند  دوس  دصق  یثیدح  رکذب  هک  یـسک  دـنک : لقن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  وبا  ترـضح  زا  - دوخ دانـساب  و 
.دیامرف يزور  يوب  لاعتم  يادخ  ار  ناهج  ود  ره  دوس  دهاوخ ، ترخآ  ریخ  ثیدح  نآ  زا  هک  یسک  و  دربن ،

سکره اریز  دیزاس ، مهتم  دوخ  نید  رد  ار  وا  دـیدید ، ایند  راتـسود  ار  يدنمـشناد  هاگره  دومرف  هک : تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  و 
: دومرف یحو  ربمیپ  دوادب  لاعتم  يادخ  دومرف  ددنویپ و  ودب  ار  دوخ  لد  دشاب ، زیچ  ره  راتسود 

اریز دـنرادیمزاب ، نم  اب  یتسود  هار  زا  ارت  هک  هدـم  رارق  هطـساو  دـنا ، هدـش  یفرعم  ایند  بحب  هک  ار  ینادنمـشناد  تدوخ  نم و  نایم 
.مربب اهنآ  لد  زا  ار  دوخ  تاجانم  ینیریش  انامه  مهد  ماجنا  ناشیا  اب  هک  يراک  رت  ناسآ  دنتسه ، نم  صلخم  ناگدنب  نانزهر  ناشیا 

ات دنناربمیپ  نیما  نادرم  ءاهقف ، دومرف  هک : دنک  هیاور  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
ایند رد  لخاد  اهنآ  هنوگچ  هّللا  لوسر  ای  دیـسرپ  یـسک  دـنا ، هدـشن  ایند  رد  لـخاد  و  دـنا ، هتـشگن  مرگرـس  اـیند  تاـیدامب  هک  یتقو 

.دیئامن ریذحت  ادخ  نید  رب  ار  اهنآ  دندرک  نینچ  هاگره  و  دننکیم ، يوریپ  دوخ  نامز  هاشداپ  زا  دومرف  دنوشیم ؟

دنا هتسد  هس  ملع  نیبلاط 

: هک دنتسه  یفنص  دیسانشب ، يونعم  يرهاظ و  تافصب  ار  نانآ  دنا ، هفئاط  هس  ملع  نیبلاط  دومرف : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح 
هلداجم ههج  زا 
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ربـکتم و يذوم و  لدـج ، بحاـص  اـما  .لـمع  هقفت و  يارب  نارگید  و  دـنزومآ ، ملع  رکم  یگرزب و  يارب  ۀتـسد  و  دـنریگارف ، شناد 
عوشخ سابلب  ار  يرابدرب  يوخ  دزادرپ و  راتفگب  دیآ  نایم  رد  شناد  ملع و  يوگتفگ  هک : نادنمـشناد  سلاجم  رد  تسا ، هاوخدوخ 

راوخ و ار  وا  ینعی  دـبوکب ، ار  وا  ۀنیـس  غامد و  تقو  نیا  رد  لاـعتم  يادـخ  تسا ، یلاـخ  يراـکزیهرپ  يوقت و  زا  هکنا  اـب  هدروآرد 
نادنمتورث ربارب  رد  دشورف و  یگرزب  دوخ  نارقا  رب  هک : تسا  یـسولپاچ  هعدخ و  ياراد  رکم ، یگرزب و  بحاص  .دزاس و  رادـقمیب 

ءاملع راثآ  زا  ار  شرثا  دنک و  یفخم  ار  شربخ  لاعتم  يادخ  دشورف ، ایندـب  ار  دوخ  نید  و  دریگ ، هوشر  لباقم  رد  و  دـیامن ، ینتورف 
زا کنحلا  تحت  و  دور ، ادـخ  ۀـناخ  برد  هودـنا  نزح و  اب  دـنک و  يراد  هدـنز  بش  لمع ، هقفت و  بحاـص  و  دزاـس ، دوباـن  وحم و 

، دشاب ناساره  ناسرت و  و  دنک ، لمع  هدیدرگ  دنم  هرهب  هک  یشنادب  و  دیامن ، مایق  تدابعب  مامت  يراکزیهرپ  اب  هدنکفا و  دوخ  ۀمامع 
یـسک زا  دنک ، ادیپ  یهگآ  شنامز  مدرم  لاوحا  زا  و  دزادرپ ، شیوخ  سفن  حالـصاب  و  دناوخب ، ادخ  هارب  ار  مدرم  ینابرهم  رظن  زا  و 

ازج زور  و  دراد ، راوتـسا  ار  وا  ینطاب  يرهاظ و  ءاضعا  لاعتم  يادخ  فاصوا  نیا  رثا  رب  دـیامن ، تشحو  دراد  نانیمطا  واب  رایـسب  هک 
.دشاب گرزب  راگدرک  ناما  رد 

، نادنمـشناد هلمج  زا  هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  زا  دوخ  دانـساب  لاصخ  باتک  رد  هر  قودص  خیـش  موحرم 
املع زا  و  تسا ، شتآ  زا  لوا  كرد  رد  وا  دـنبای  میلعت  وا  زا  نارگید  تسین  رـضاح  دزوـمآ و  ملع  دراد  تـسود  هـک : تـسا  یـسک 
دنپ هب  دوخ  هاگره  و  دریذپن ، ار  وا  نخـس  هتـسناد و  گنن  ار  یلمع  نینچ  وا  دـنک  مایق  وا  زردـنا  هب  يرگید  هاگره  هک : تسا  یـسک 

بیـصن ار  مـلع  هـک : تـسا  یـسک  اـملع  زا  و  تـسا ، شتآ  مود  كرد  رد  وا  دـیوگ ، نخــس  يراوـخ  فـنعب و  دوـش  اـیهم  نارگید 
دناد نادنمتورث 
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هاگره و  دریگ ، هشیپ  نیطالـس  هرباـبج و  هار  هک : تسا  یـسک  اـملع  زا  تسا و  شتآ  موس  كرد  رد  وا  دزاـس ، یفخم  ناـیاونیب  زا  و 
هک تسا  یسک  املع  زا  و  تسا ، شتآ  مراهچ  كرد  رد  وا  ددرگ ، كانمشخ  دشاب  نوبز (1) دوخ  ملع  رد  ای  دنک  داریا  وا  رب  یسک 

ءاملع زا  و  تسا ، شتآ  مجنپ  كرد  رد  وا  ددرگ ، رتشیب  شعالطا  دوش و  هدوزفا  شملع  رب  ات  دـنک  لیـصحت  يراصن  دوهی و  راـبخا 
روطب یفرح  ملع ، زا  دـیاش  هکنآ  اـب  دیـسرپ  هب  دـیهاوخ  هچره  نم  زا  دـیوگیم  هدرک و  هداـمآ  ياوتف  يارب  ار  دوـخ  هک  تسا  یـسک 

لقع هورم و  ار  ملع  هک  تسا  یـسک  اـملع  زا  و  تسا ، شتآ  مشـش  كرد  رد  وا  درادـن ، تسود  ار  نیفلکتم  ادـخ  و  دـنادن ، باوص 
.تسا شتآ  متفه  كرد  رد  وا  هتفرگ 

ملع ةرابرد  هیصوت 

هدرک تاقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  یـسوم ، ترـضح  دومرف : هک  تسیورم  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  - لصف
ار دوخ  ناتسود  هاگره  تسا ، رتمک  هدنونش  زا  شتلالم  هدنیوگ  شناد ، بلاط  يا  دومرف  مالّسلا  هیلع  رضخ  نک ، یتیصو  ارم  تفگ :
ار ایند  درک ، یهاوخرپ  زیچ  هچب  ار  فرظ  نیا  رگنب  تسا ، فرظ  دننام  وت  لد  هک  شاب ، هاگآ  و  زاسم ، لولم  ار  نانآ  يدرک  ثیدـح 

یلحم ادـخ  ناگدـنب  يارب  ایند  انامه  و  دـشابیمن ، وت  شیاسآ  ياـج  تسین و  وت  لزنم  وا  اریز  زادـنا ، دوخ  رـس  تشپ  ار  وا  سانـشب و 
راداو ربص  یئابیکـش و  رب  ار  دوخ  سفن  ینک ، هشیپ  يرابدرب  یهاوخ  رگا  یـسوم  يا  دـنزاس ، اـیهم  ار  دوخ  ترخآ  ۀـشوت  هک  تسا 

یئابیکش رب  ار  دوخ  سفن  یـشاب ، ناما  رد  هانگ  زا  یهاوخ  رگا  و  امن ، راکزیهرپ  ار  دوخ  لد  يرب  بیـصن  شناد  یهاوخ  رگا  و  نک ،
یپ رد  لاب  تغارف  اب  یتسه  یملاع  درم  رگا  یسوم  يا  زاس ، دونشخ 
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دنک و راوخ  ار  نادنمشناد  یئوگرپ ، اریز  نکم ، ملکت  هدوهیب  وگم و  نخس  رایـسب  دوش ، لصاح  تغارف  اب  ملع ، هک  اریز  ورب ، شناد 
زیهرپب نادان  زا  تسا ، يراکتـسرد  قیفوت و  بابـسا  وا  هچ  ینک ، هشیپ  ار  يور  هنایم  هک  داب  وت  رب  نکیل  و  دزاس ، ربارب  نادرخیب  اب  ارت 

، درک یتشرد  وت  اب  یناداـن  هاـگره  تسنادنمـشناد  شخب  تنیز  ناراـبدرب و  يرترب  راـک ، نیا  هچ  شاـب ، راـبدرب  نادرخیب  ربارب  رد  و 
، نارمع روپ  يا  تسا ، رایـسب  وت  هرابرد  وا  تشز  نخـس  لهج و  اریز  رذگرد ، وا  شیپ  زا  سفن  مضه  اب  و  ریگ ، مارآ  شاب و  تکاس 
هک یـسک  نارمع  رـسپ  يا  هداـشگ ، یـسک  هچ  ینادـیمن  هک  ار  يرد  دـنبم  و  تسا ، هتـسب  یـسک  هچ  ینادـیمن  هک  ياـشگن  ار  یبرد 

، دنیب يراوخ  رگا  هک  یـسک  دوب ؟ دـهاوخ  یئاسراپ  هنوگچ  سک  نآ  هدـیدرگن ، هتـساک  وا  زا  شلیم  هدـشن و  هدـیرب  ایند  زا  شعمط 
راکب دوخ  يزومآ و  نارگیدب  هک  ریگارف  شناد  یـسوم  يا  دوب ، دهاوخن  دهاز  هدش ، يراج  وا  رب  اضق  هچنآ  رد  دزاس  مهتم  ار  ادـخ 

.ار نآ  رگید  شدوس  تسا و  ارت  رم  شنایز  هجیتن  رد  هک  یئوگ  ثیدح  ار  مدرم  هکنآ  هن  يدنب ،

مالّسلا هیلع  میرم  نب  یسیع  راتفگ 

، دروخ دیهاوخن  يزور  لمع  نودب  راگزور  نیا  رد  هکنیا  اب  دـینکیم ، راک  ایند  يارب  مدرم  امـش  تسا : مالّـسلا  هیلع  یـسیع  مالک  زا 
و دـیآرب ، شلمع  بلط  رد  لمع  دـنوادخ  تسا  کیدزن  دـینکیم  عیاض  ار  لمع  دـیریگیم و  دزم  هک  دـیتسه  یئاملع  دـب  امـش  اـنامه 
، هتشاد زاب  اطخ  زا  ار  امش  لاعتم  يادخ  دینیزگ ، ياج  یگنت  نادب  روگ  لد  رد  دیور و  نوریب  تعـسو  نیدب  يایند  زا  امـش  دیکیدزن 

رقحم شتلزنم  هاـج و  هدـش و  گـنت  وا  يزور  هک  یملع  لـها  لاـح  دوـب  دـهاوخ  هنوـگچ  هداد ، ناـمرف  هزور  زاـمن و  رب  هک  ناـنوچ 
لاح دوب  دهاوخ  هنوگچ  دوشن  یشان  وا  یئاناوت  ادخ و  زا  زج  راک  نیا  هک  دننادیم  هکنآ  اب  هدیدرگ ،
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هنوگچ دـشابیمن ، دونـشخ  هدیـسر  ودـب  هچنآ  زا  صخـش  نآ  و  هدـش ، يراج  وا  رب  اضق  هچنادـب  دزاس  مهتم  ار  ادـخ  هک  یملع  لـها 
رتسود دـناسر  نایز  ار  وا  هچنآ  دروآ و  ور  ایندـب  وا  و  دـشاب ، رترثؤم  وا  دزن  شترخآ  زا  وا  يایند  هک  یملع  لها  لاـح  .دوب  دـهاوخ 

.دیامن لمع  هکنآ  هن  دنک ، ثیدح  ات  دریگارف  نخس  هک  یملع  لها  لاح  تسا  هنوگچ  دوش ، مامت  وا  دوسب  هچنآ  زا  دراد 

ایند هنؤم  دومرف  سپس  دنوشیم ، هدنکفا  شتآ  رد  هک  ءوس  ءاملع  رب  خوآ  تسا  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  شیامرف  زا 
ۀنؤم اـما  دـیامن ، یتسدـشیپ  وت  رب  يرجاـف  هکنیا  زج  يرآـیمن  يزیچب  تسد  وت  اریز  اـیند : هنؤم  اـما  ددرگیم  تخـس  وـت  رب  ترخآ  و 
يارب ار  ترخآ  شناد  هک  یـسک  تفگ : ضر )  ) رذ وبا  دـنیامن  کمک  يورخا  ماـقم  يارب  ارت  هک  یباـییمن  ار  ینارواـی  اریز  ترخآ :

.دسریمن شماشمب  تشهب  يوب  دریگ  ارف  ایند 

هدهاجم حیحص و  رکف  اب  صالخا 

فرط نآ  زا  هدـش و  رایـسب  بیقعت  وا  ۀـعلاطم  فارطا  رد  هک  تسا  یگرزب  ۀـبتر  تشذـگ  شنایب  هک  صـالخا  زا  هجرد  نیا  - لـصف
هتشادن مزال  ار  عوضوم  نیا  هنوگچ  دشابیم  یمات  ةدهاجم  حیحص و  رکف  هداعلا و  قوف  تقدب  طونم  نآ  لح  هک  تسا  یقیقد  ۀلئـسم 

دنمـشناد و جـنر  اـسراپ و  درم  یگدـنب  ۀـجیتن  ددرگ و  لـصاح  وا  یتسرد  رثا  رب  وکین  باوث  لاـمعا و  لوبق  رادـم  وا  هکنآ  اـب  دـشاب 
دریگیم دوخب  لمع  هروص  وا  تحص  رظن  زا  راکادف  درم  ششوک 

دوخ لمع  تقیقح  دشاب و  هتشاد  دوخ  سفن  نوماریپ  رد  یحیحص  ۀعلاطم  دیامن و  یـسررب  دوخ  ياهراک  ةرابرد  یکدنا  ناسنا  رگا 
مکارتم و ار  دوخ  عاضوا  و  دـنیب ، رت  هجوتم  دوخ  يوسب  ار  داسف  ياههار  و  دـیامن ، هدـهاشم  رتمک  ار  لمع  رد  صالخا  دفاکـشب ، ار 

لیصحت ناوا  اصوصخ  ینعم  نیا  لوصح  رد  مهم  تلع  اریز  ملع ، بلاط  ملاع و  درم  هژیوب  درگنب ، قرفتم 
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ترثک ناوریپ و  يدایز  زا  یلاحشوخ  هبترم و  ماقم و  زا  ندومن  فیک  هزاوآ و  ترهـش و  لام و  یگرزب و  هاج و  بلط  هبلط ، صخش 
.دشابیم نادیرم  يرازگساپس  دورد و 

زا امـش  ضرغ  هک : دیامن  عیمطت  ار  وا  دنک و  هبتـشم  يو  رب  ار  رما  ناطیـش ، هدش  تاعوضوم  نیا  راتفرگ  هک  ةراچیب  تسه  اسب  هچ  و 
یّلـص مرکا  لوسر  ترـضح  ياسرف  تقاط  تامحز  رثا  رب  هک : تسا  ینید  زا  عافد  ناتراتفر  ۀجیتن  و  تسادخ ، ماکحا  رـشن  راک  نیا 

ار دوـخ  هشیمه  تسا و  دروـخودز  رد  هراوـمه  تاـعوضوم  نیا  یپ  رد  هک  سک  نآ  .هدیـسر  امـش  تسدـب  مّلـس  هلا و  هـیلع و  هـّللا 
ملع و رظن  زا  هک  وا  لاـثما  نارقا و  زا  يرگید  هک  دوشیم  هتـشادرب  شراـک  يور  زا  هدرپ  یماـگنه  هتخاـس ، راـتفرگ  يوـیند  شیـالآب 

ماگنه نیا  رد  دـنک ، ملع  دـق  وا  لباقم  رد  و  دوش ، رهاـظ  هتخاـس  هجوتم  دوخ  بناـجب  ار  مدرم  هدوبر و  ار  تقبـس  يوگ  یلاـحوکین 
، دـننادیم ینعم  مامتب  دنمـشناد  ار  يو  مدرم  هتفرگ و  رارق  مارتحا  ریقوت و  دروم  هک : دراو  هزات  مدآ  اب  صخـش  نآ  رگا  دیـشاب  هجوتم 

ۀتسیاش رظن  ره  زا  هک  يرگید  صخـش  اب  ار  لمع  نیا  هچنانچ  ددرگ  لاحـشوخ  مرخ و  دنک  هدهاشم  ار  وا  نامز  ره  درازگ و  مارتحا 
.دنکب هچ  دنادیمن  هدش و  راتفرگ  ریوزت  هلیحب و  هدیدرگ و  ررضتم  شنید  رد  هک  دینادب  دهدن ، ماجنا  تستامارتحا  عون  همه 

ةذمالت هک  تسا  راوشد  وا  رب  هک  يروط  هب  دنیامن ، يدـنمتریغ  راهظا  نانز  دـننام  و  دوش ، یهتنم  دروخودزب  ملع  لها  راک  اسب  هچ  و 
.تسا رتدیفم  وا  يارب  نید  رظن  زا  و  دنکیم ، هدافتسا  رتهب  رگید  نآ  زا  شدرگاش  دنادیم  هچرگ  دنک ، دمآ  تفر و  يرگید  اب  وا 

یصالخ اهنآ  زا  رتدوز  هچره  دراد  رظن  رد  دنمـشناد  صخـش  و  هدش ، نیزگیاج  ملاع  نوناک  رد  هک  هکلهم  تافـص  شوارت  دوب  نیا 
هکنآ اب  دبای ،
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نیا شناد  ملع و  رگا  يرآ  درادـیم ، راهظا  تاعوضوم  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  يدـنم  هقالع  هراومه  هتفرورف و  اهنآ  فرژ  يایرد  رد 
دهاکب وا  تمحز  زا  هک  ینیعم  راـی و  هدرک و  هیاـفک  ار  وا  رما  لاـعتم  يادـخ  هکنیا  زا  دومن ، یم  يرازگـساپس  دوب  ادـخ  يارب  سک 

ناداتـسا مدرم و  يامنهر  دـشرم و  نمادـکاپ و  نامدرم  هک  دـیامن  يدنـسرخ  راهظا  دـیاب  رتشیب  هچره  فرط  نآ  زا  و  هتخاس ، هدامآ 
.دنناوخیم ادخ  يوسب  ار  مدرم  هدیدرگ و  هدایز  نیلسرم  راثآ  ناگدننک  هدنز  يوبن و  تعیرش 

هدـش و نادرگور  وت  زا  مدرم  هک  تسنیا  يارب  زا  هن  وت  هودـنا  دـیوگیم  هدرک و  عیمطت  ار  اـملع  زا  یخرب  ناطیـش ، دوـشیم  اـسب  هچ  و 
مدرم رگا  اریز  هدیدرگ ، دودسم  وت  رب  مدرم  يربهر  شاداپ  باوث و  هار  هک  تسنیا  زا  وت  مغ  هکلب  دـنا ، هداد  يرگیدـب  تدارا  تسد 
نامه دوش  ناشریگتـسد  ۀجیتن  رمث و  وت  دوجو  زا  و  دـندرگ ، دـنم  هرهب  وت  نانخـس  زا  و  دـنیامن ، هعجارم  وتب  دوخ  ینید  روما  ةرابرد 

زا دایقنا  هک  دـنادیمن  اونیب  نیکـسم  دـشابیم ، هدیدنـسپ  باوث ، كرد  مدـع  يارب  وت  فسأـت  فرط  نآ  زا  تشاد ، یهاوخ  ار  شاداـپ 
بیـصن ار  باوث  نیرتهب  ازج  زور  و  تسوا ، شاداپ  نیرتـالاب  شدوخ  زا  رترب  هب  ار  سیردـت  غیلبت و  رما  ندومن  میلـست  قح و  ناـمرف 

.دیامن مایق  رما  نیا  رد  یئاهنت  هب  دوخ  هکنآ  ات  درب  دهاوخ 

ار هبتر  نیا  هکنیا  رثا  رب  اهنآ  یغیلبت  ۀبتر  ندش  توف  رظن  زا  دـنوش  كانهودـنا  رگا  نید  ناربهر  ناربمیپ و  ناوریپ  هک  دـنامن  هتفگان 
غیلبت و رما  ندومن  راذـگاو  قح و  رما  زا  دایقنا  هکلب  دـندرگ ، زئاح  ار  تمذـم  تتامـش و  ۀـجرد  تیاهن  دـنا  هدومن  راذـگاو  شلهاـب 

.ددرگ ناشبیصن  رتهب  يورخا  يوکین  ةرمث  تسا و  اهراک  نیرترب  ناشدوخ  زا  لضف  اب  ار  سیردت 

رکم و ناطیش و  ۀیحان  زا  اهتفلاخم  اهیئامندوخ و  نیا  مامت  المجم 
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ددنب نامیپ  نینچ  نتـشیوخ  اب  ددرگ ، راتفرگ  ناطیـش  هلیح  دـنب  هب  ملع  لها  زا  یخرب  تاقوا  زا  یهاگ  نیا  زا  هتـشذگ  تسوا ، ۀـلیح 
نیا هتبلا  دوب ، دـهاوخ  رتـشیب  نم  رورـس  حرف و  رتـهب و  نم  تهج  زا  دزوـمآ ، مدرمب  ار  ادـخ  هار  هک  دوـش  ادـیپ  نم  زا  يرتاـناد  رگا 
هنوگ نیا  نامیپ  ةراـبرد  یمدآ  سفن  هچ  دـشابیم  رما  عوقو  شیاـمزآ و  هبرجت و  زا  شیپ  دریگیم  تروص  وا  نوناـک  رد  هک  ناـنخس 

دوش و نوگرگد  شلاح  تفرگ  تسدب  یتسرپرـس  مچرپ  دش و  ادیپ  سک  نآ  هک  نیمه  دـهدیمرد  نت  هدـیدرگ و  مار  یناسآب  روما 
هک ار  سک  نآ  رگم  دزاس ، یلمع  ار  یلبق  ياهـشیدنا  نآ  زا  ةراپ  تسین  رـضاح  و  دـنک ، شومارف  یلکب  هتـشذگ  شرطاـخ  رد  هچنآ 
رد اهتدم  و  هتـشاد ، راک  ورـس  سفن  ۀـلیح  رکم و و  اب  هک  اهنآ  رگم  دـننادن  ناگمه  ار  روما  هنوگ  نیا  تسوا ، نابهگن  ظفاحادـخ و 

.دنا هدیدرگ  تفتلم  ار  شدوصقم  هدروآ و  تسدب  ار  سفن  ضبن  یلک  روط  هب  هدمآرب و  سفن  شیامزآ  بیقعت 

هکلهم روما  جالع  هار 

ار جـالع  هار  نف ، دـیتاسا  بولق و  باـبرا  زا  دـیاب  رتدوز  هچره  دـنک ، ساـسحا  دوخ  هراـبرد  ار  روما  هنوگ  نیا  هک  یـسک  هجیتن  رد 
رد هک  یبتک  زا  دنام  رمث  یب  هار  نیا  رد  شتیدج  درکن و  ادـیپ  اهنآب  یـسرتسد  انایحا  رگا  و  دـشخب ، تاجن  ار  دوخ  دروآ و  تسدـب 

، ربخ زج  هدنام و  تسد  یهت  فرط  ود  ره  زا  رگا  و  دیامن ، اوادم  ار  دوخ  یحور  ضارما  يدوزب  هدش  هتـشون  کلهم  ياهیرامیب  نیا 
دیاب دشابیم  زجاع  هدنامرد و  مه  هار  نیا  زا  رگا  و  دوش ، راتـساوخ  ار  يرای  تناعا و  هار  یلاعتم ، يادـخ  زا  تسین ، یقاب  يرگید  رثا 

، دـنک عافد  دوخ  زا  ار  مدرم  دریگ ، رارق  لاؤس  دروم  هاگره  و  دـیآرب ، یمانمگ  لومخ و  بلط  رد  و  دـنیزگ ، تلزع  ینیـشن و  هشوگ 
، دوش هداشگ  شیورب  هفرعم  تداعس  برد  ددرگ و  ایهم  وا  يارب  شناد  ملعت و  هار  هک  رگم 
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یبرد نیا  دنک : راهظا  هدش و  لخاد  رگید  فرط  زا  هدیدرگ  دودسم  اونیب  نیا  رب  فرط  همه  زا  هار ، هک  عقوم  نیا  رد  ناطیش  اسب  هچ 
بارخ دریگ و  دوخب  یتـسین  تروص  مدرم  ناـیم  زا  نید  و  دوش ، سردـنم  شناد  موـلع و  ددرگ  هداـشگ  رگا  يراد ، روـظنم  وـت  هک 

يور زا  ار  دوخ  تاـیلمع  دنـشاب و  هتـشادن  تاـفتلا  ینید  بادآ  طیارـشب و  هک  هدرک  باـجیا  نید  نارواـی  مدرم و  یمک  اریز  دوـش ،
مالـسا نید  دیوگب  سیبلترپ  سیلبا  خـساپ  رد  هک  تسوا  رب  تستاعاط ، نیرتگرزب  زا  نید  ینادابآ  هکنآ  اب  دـنرواین ، ماجناب  صالخا 

هب يور  دـهد ، یم  ياـج  مدرم  لد  رد  ار  یبـلط  هاـج  تساـیر و  یتـسود  ناطیـش ، هک  یتـقو  اـت  دوـشن و  هنهک  زگره  رما  نـیا  رثا  رب 
یماوقا ماکحا ، ملع و  رـشن  رظن  زا  هکلب  درادیمنرب ، دوخ  لمع  زا  تسد  ناطیـش  تمایق  زور  ات  هک  تسا  مولعم  دراذگیمن و  ساردنا 

دنرادن یبیصن  ترخآ  رد  هک  دننک  مایق 

ترخآ رد  هک  یمدرم  ششوکب  ار  سدقم  نید  نیا  هتسویپ  یلاعت  يادخ  - دومرف مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
.دشخب یم  یلماک  يورین  هدومرف و  دییأت  دنرادن  یبیصن 

.دیامرفیم دییأت  يرجاف  درم  تیدجب  ار  مالسا  نید  هراومه  یلاعتم  يادخ  - دومرف زاب 

مدرم شیاتس  هاج و  بح  رگید  راب  ات  دنک ، شزیمآ  مدرم  اب  و  دوش ، رورغم  ناطیـش  بیرف  سیبلت و  هب  تسین  هتـسیاش  ماگنه  نیا  رد 
.دشاپب دوخ  لد  نیمز  رد  هک  تسا  تیئود  قافن و  مخت  دننام  لمع  نیا  اریز  دنارورپب ، دوخ  لد  رد  ار 

هک ناـنچمه  دـنارورپ ، یم  قاـفن  راـب  یمدآ  لد  رد  یگرزب ، یبـلط و  هاـج  - دوـمرف مّلـس  هـلا و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح 
دوشیم هدیئور  بآ  رثا  رب  تاجیزبس 

، دنتفا يدنفسوگ  هلگ  نایم  رد  هک  هنسرگ  گرگ  ود  - دومرف زاب 
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.ناملسم درم  نید  رد  لام  هاج و  بح  زا  تسین  رتمک  ناشنایز 

هک دریگب ، رظن  رد  ار  دوخ  یـصالخ  تاجن و  هار  و  اهنآ ، تارـضم  هدیهوکن و  فاصوا  يایافخب  دنک  هجوت  ابلق  دیاب ، دنمـشناد  درم 
مدرم هک  هچ  تسوا ، ریغ  زا  رتگرزب  یلحارمب  ملعتم  ملاع و  زا  فاصوا  نیا  نایز  داـسف و  هنتف و  اریز  دروآ ، تسدـب  رارف  هار  هنوگچ 
لهاج مدرم  دش ، یلمع  فاصوا  نیا  هاگره  دنک و  یم  لمع  دروآ و  یم  اجب  هچنآ  رد  دشاب ، نانآ  يادـتقم  وا  دـننک و  يوریپ  وا  زا 
هشیپ ار  مومذم  لاصخ  نامه  مدرم  ماوع  لاهج و  هجیتن  رد  دندوب ، مدقشیپ  ام  رب  ءاملع  دوب  تمالم  دروم  فاصوا  نیا  رگا  دنیوگیم :

ار يدیعب  تفاسم  هانگ  ود  ره  نایم  ندراذگ  قرف  هکنیا  زج  دنا ، هدـش  يراک  هزب  بکترم  هتـسد  ود  ره  هک  تسین  ۀهبـش  و  دـننکیم ،
ملاع صخش  اما  دنیب ، باقع  هدش  بکترم  هک  ار  یهانگ  نامه  دیآرد  تمایق  يارحصب  هک  ازج  زور  لهاج  صخش  اریز  دراد ، ربرد 
زور اـت  هدومن  وا  يوریپ  هدرک و  ودـب  یـسأت  هک  یناـسک  هاـنگ  دریگیم  رارق  یهلا  طخـس  دروم  دوخ  يراـک  هزب  ههج  زا  هک  هفاـضاب 

راکب صالخا و  تقیقح  نتخانـش  هکنآ  المجم : هدش ، دراو  یحیحـص  رابخا  رد  ینعم  نیا  هچنانچ  دـیازفا ، یم  وا  باقعب  مه  تمایق 
( مود داتشه و  هیآ  هروس ص   ) هفیرش ۀیآ  رد  هک  يردان  ذاش و  رگم  هدش  هقرغ  وا  رد  ناگمه  هک : تسا  یفرژ  يایرد  دننام  وا  نتسب 

تاکن قئاقد و  يوجتـسج  رد  دیامن و  تبقارم  رایـسب  دیاب  ادخ  ةدنب  هنیمز  نیا  يور  دنا ، هدش  ءانثتـسا  َنیِـصَلْخُْملَا  ُمُْهنِم  َكَدا�بِع  ّالِإ 
�

.دیآ رامشب  نیطایش  ناوریپ  زا  تسا  لفاغ  هک  یلاح  نیع  رد  هنرگو  دربب ، ار  دوخ  یلک  عفن  دیآرب و  صالخا  ۀمزال 
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لمع رظن  زا  شناد 

هراشا

تسا یشناد  نتـسب  راکب  ندرک و  لمع  همـسق (1) دـشابیم  ضرف  ملعتم  ملعم و  رب  لمع  رد  صالخا  ضرف  زا  سپ  هک  يرما  - نیمود
تیاعر هب  دنمدرخ  صخش  مامتها  دنا : هتفگ  هک  ددنب ، راکب  دریگیمارف  ار  هچنآ  تسا  مزال  دنمدرخ  صخش  رب  هچ  دنا ، هتفرگارف  هک 

هلا و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسیورم  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  تیاور  عامتـسا  دنباپ  لهاج  مدآ  و  تسا ، لمع 
كرات نارگید  و  دنراگتـسر ، یجان و  نانیا  دـننکیم  لمع  دوخ  ملعب  هک  دنمـشناد  ملاع و  ۀتـسد  دـنا ، هتـسد  ود  ءاملع  هدومرف : مّلس 
تخـس و  دیامنن ، لمع  دوخ  یملع  ۀفیظوب  هک : یملاع  درم  دنگ  يوب  زا  دنتـسه  يذأتم  شتآ  لها  انامه  دـنکلاه و  ناشیا  دـنا  لمع 

يادخ هار  دریذپب و  ار  شنخس  وا  دناوخب و  ادخ  يوسب  ار  ةدنب  هک : تسیدرم  تمایق ، زور  رد  ینامیشپ  ترسح و  رظن  زا  مدرم  نیرت 
يوریپ لمع و  كرت  رثا  رب  هراچیب  نآ  و  دنرب ، تشهب  هب  ار  وا  ازج  زور  دنک  مایق  ملاع  راگدرک  هعاطاب  وا  روتـسد  قبط  دیامن و  هشیپ 
بجوم وزرآ  يزارد  و  دنک ، يریگولج  قح  هار  زا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  اما  دمارخ ، خزودب  وزرآ  لما و  يرایـسب  سفن و  ياوه  زا 

.ددرگ ترخآ  یشومارف 

، دیامنن لمع  شملعب  هک  یملاع  - دومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
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.دوش دوبان  افص ) هوک   ) افص زا  ناراب  هک  نانچمه  ددرگ  وحم  مدرم  لد  زا  وا  زردنا  دنپ و 

نآ دومرف : خساپ  باوص  وحنب  شترضح  دیسرپ : يدنچ  لئاسم  دش ، فرشم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  روضح  يدرم 
يدوس ینعی  دـنادیمن  هک  ار  یـشناد  دـیئامنن  بیقعت  تسا : لیجنا  رد  دومرف : ترـضح  دـسرپب ، لئاسم  نآ  دـننام  هک  درک  هدارا  درم 

زا يرود  رفک و  زج  دیامنن  لمع  شملعب  ملاع  درم  هاگره  اریز  دیئامن ، یمن  لمع  دینکیم  لصاح  یهگآ  هچنادب  و  درادن ، امش  يارب 
.ددرگن شبیصن  دنوادخ 

: دومرف تسا ؟ سک  هچ  دوشیم و  هتخانـش  تمالع  هچب  یجان  صخـش  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  زا  رمع  نب  لضفم 
دننام دـشابن  نینچ  سکره  و  هد ، یهاوگ  وا  تاجن  رب  دوب  تفـص  نیدـب  سکره  و  دـشاب ، وا  راتفگ  قفاوم  وا  لمع  هک  تسا  یـسک 

.دنشاب هداهن  ناگورگ  هب  وا  دزن  ار  شناد  هک : تسا  یمدآ 

لمع یب  ملاع  ماجنارس  مالّسلا و  هیلع  ریما  ترضح  هباطخ 

راکب دیدیمهف  هدومن و  كرد  ار  یبلطم  هاگره  مدرم  يا  دیامرفیم : دوخ  ياه  هباطخ  زا  یکی  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
ینادرگرـس نادان  دننام  درادرب  مدق  دوخ  شناد  فالخب  هک  يدنمـشناد  انامه  و  دیبای ، تیاده  دیا  هدومن  لمع  هچنادب  دیاش  دیدنب ،

رب لج  زع و  يادـخ  تجح  هک  ما  هتـسیرگن  قیقحت  رظن  زا  هکلب  دـنکن ، لصاح  يدوبهب  دوخ  یناداـن  لـهج و  يراـمیب  زا  هک : تسا 
هکنآ اب  دـشابیم ، رو  هطوغ  ینادان  فرژ  ياـیرد  رد  هک  ینادرگرـس  ناداـن  زا  تسا  رترادـیاپ  وا  ینامیـشپ  رتگرزب و  لـمع  یب  ملاـع 
کـش رد  هک  دـهدیم  هار  دوخ  لد  رد  ار  هدوهیب  ياهرادـنپ  مدرم : يا  تسا ، ناریو  اهنآ  لد  نیمزرـس  رطاخ و  ناشیرپ  اهنآ  يودره 

، دیتفا
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قح رما  رد  و  دیریگ ، رارق  يو  رکم  هلیح و  دروم  هک  دیراذگماو  نتـشیوخب  ار  دوخ  سفن  دیوش ، هارمگ  رفاک و  هک  دـیئامنن  کش  و 
و دیـشابم ، رورغم  دوخ  سفنب  هک  تسنانچ  هقفت  هار  و  دـینک ، هقفت  هک  تسنآ  باوص  هار  اـنامه  دـیوش ، راـکنایز  هک  دـیزروم  هلیح 
هک تسا  یسک  مدرم ، امـش  رت  يرج  و  دیامن ، رتشیب  دوخ  راگدرک  يوریپ  هک  تسا  یمدآ  دهد  دنپ  رتهب  ار  امـش  هک  سک  نآ  انامه 
هک سک  نآ  و  تسا ، لاحـشوخ  مرخ و  نمیا و  باذـع  زا  دـشاب ، یلاـعت  يادـخ  داـقنم  هک  یـسک  دوـش ، يراـک  هزب  بـکترم  رتارف 

، دوب دهاوخ  نامیشپ  دیماان و  دیامن  تیصعم 

ای درک  ضرع  دش  فرـشم  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  يدرم  تسیورم  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  وبا  ترـضح  زا 
ضرع هدرک  لـصاح  شناد  زا  هک  يراـثآ  نتـسب  راـکب  دومرف : نآ ؟ زا  دـعب  درک  ضرع  توکـس ، دومرف ! تسیچ ؟ ملع  هّللا  لوـسر 

.دشاب نانآ  یئامنهر  تیاده و  بجوم  هک  يروط  هب  مدرم  نایم  رد  شناد  ملع و  رشن  دومرف : نآ ؟ زا  سپ  درک ، :

نیرید تسود  مالّسلا و  هیلع  یسوم 

رایسب جنر  ملع  نتفرگارف  رد  هدومن و  ملع  لیـصحت  اهتدم  هک : تشاد  يدنمـشناد  قیفر  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  - دومرف ترـضح  نآ  و 
هزاـجا هدـمآ و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  شیپ  ناذـیتسا  ناونعب  دوـخ ، ناـکیدزن  دـیدزاب  تراـیز و  تهج  زا  يزور  دوـب ، هدرب 

نآ زا  وت و  ندرگ  رب  تسا  یقح  محر  ۀلـص  اـنامه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دوش ، راپـسهر  شیوخ  ناـسک  بوصب  هک  تساوـخ 
ار وا  ینک و  عیاض  ار  شناد  هک  راهنز  هدومرف  تیانع  ملع  ةرهب  ارت  لاعتم  يادـخ  اریز  یئاـمن ، ایندـب  لـیم  نوکر و  هک  زیهرپب  فرط 

یتدـم تفرگ ، شیپ  ناـکیدزن  هار  تفگب  نیا  دـنزن ، رـس  نـم  زا  وـکین  راـک  زج  مراودـیما  درک : ضرع  درم  نآ  يزوـمآ ، شلهااـنب 
لاوحا صحفت  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  دشن ، يربخ  يو  زا  تشذگ 
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، دیدرگ راوشد  مالّسلا  هیلع  یسوم  رب  يو  تقرافم  نوچ  تشادن  یهگآ  وا  لاحب  یـسک  دشیم  وا  لاوحا  يایوج  هکره  زا  هدمآرب  وا 
ار وا  لاوحا  يو  زا  مالّسلا  هیلع  شترضح  درک ، لصاح  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تمدخ  لوزن  فرـش  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  یماگنه 

خسم ۀنیزوب  تروصب  نونکا  .يرآ  درک  ضرع  لیئربج  تساجک ؟ رد  ینادیم  يراد و  يربخ  نم  نیرید  تسود  زا  ایآ  هک : دیـسرپ ،
بارحم فرطب  هدز  ۀلان  عرـضت  رد  زا  نخـس  نیا  عامتـسا  رثا  رب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هدش ! هدنکفا  وا  ندرگب  ینینهآ  ریجنز  هدـش و 

وا یئادـج  تقارف و  مبلطیم  وت  زا  ار  دوخ  سنوم  قیفر و  یهلا ، درک  ضرع  لاعتم  يادـخ  هب  تاجانم ، رد  دـیدرگ ، راپـسهر  تداـبع 
هک ردق  نآ  یناوخب  ارم  رگا  یسوم  يا  دومرف : یحو  لاعتم  يادخ  هدروآرد ، باذع  هجنکش و  تحت  ارم  هدرک و  ریثأت  نم  رب  رایـسب 
وا لد  رد  ار  شناد  تفرعم و  رون  نم  اریز  میامرفن ، هباجا  يو  ةرابرد  ارت  ياعد  دلسگب ، رگیدکی  زا  وت  ندرگ  ریز  ۀناش  ناوختسا  ود 

.دادارف لهاانب  هتسنادن  ار  شناد  تیعقوم  هدومنن و  شیاتس  وا  مداد ، رارق 

یمدآ دبلاک  ای  شناد 

شناد انامه  ملع ، بلاط  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  زا  ریـصب  وبا 
ناـبز بلاـطم ، كاردا  مهف و  ملع ، شوـگ  دـسح ، هنیک و  زا  يرود  ملع ، مشچ  تسا ، ینتورف  ملع  رـس  تسیرایـسب ، لـئاضف  ياراد 
روما بابـسا و  نتخانـش  ملع ، درخ  صلاـخ ، تین  دـصق و  ملع ، لد  يریگ  یپ  صحفت و  ملع ، ۀـظفاح  ةوق  یتـسرد ، یتـسار و  ملع ،

، ملع همکح  هدـسفم ، روما  زا  یتمالـس  ملع ، همه  نادنمـشناد ، املع و  رادـید  ملع ، ياپ  ینابرهم ، همحر و  ملع ، تسد  اهیلا ، جاتحم 
، نکش نادند  مرن  نخـس  ملع ، حالـس  ءافو ، ملع ، بکرم  تیفاع ، ملع ، ياوشیپ  هراکم ، زا  تاجن  ملع  هاگرارق  يراکزیهرپ ، يوقت و 

، ارادم ملع ، نامک  يدونشوخ ، اضر و  ملع ، ریشمش 
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، فورعمب رما  ملع ، يوراد  ناهانگ ، زا  يرود  ملع ، زادـنا  سپ  گنهرف ، بدا و  ملع ، هورث  لام و  ءاـملع ، اـب  ینیـشنمه  ملع ، رگـشل 
، ناکین بح  ملع ، تسود  تیاده ، ملع ، يامنهر  هحلاصم ، هعداوم و  ملع ، هاگیاج 

یلوـم ترـضح  هک  یئاـبیز  هیبـشت  ناـنچ  هژیو  تسا ، شناد  ملع و  یگدـنز  هرود  کـی  زا  یکاـح  هـک  فیرـش  ناـیب  نـیا  زا  يرآ  )
رگ هولج  دوخ  زا  ار  ملع  يروطب  دیاب  شناد ، ملع و  یعدـم  رـشب  هک  ددرگ ، ادـیوه  هدومرف ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیدـحوملا 

هدروآرد لمع  ۀنحصب  ار  همه  دیاب  هدیدرگ  روکذم  هک : ملع  دوخ  تایلمع  رب  هوالع  دشاب ، هروکذم  دماحم  عیمج  ياراد  هک : دزاس 
ار یبیرف  ماوع  يرگ و  هولج  اـهنت  هن  دـنک ، يراد  دوخ  اـیر  زا  رتشیب  هچره  راـک ، نیا  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن  دزاـس ، راـظنا  دوهـشم  و 

( . دهدب رارق  دوخ  یلصا  ضرغ 

زا ملع  - دومرف مالّـسلا  هیلع  ترـضح  هک  دیوگیم : هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يرـصب  ناونع  هک  یلیوط  ثیدـح  رد 
وت دـهدیم ، رارق  دـیامرف  وا  یئامنهر  گنهآ  هک  سکره  لد  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسیرون  دـننام  هکلب  دوشن ، لصاح  ملعت  يداـیز 

راذگب مدق  شناد  ةداج  رد  سپس  نک ، راکـشآ  دوخ  لد  رد  ار  یگدنب  تیدوبع و  تقیقح  - نیتسخن يزومآ  شناد  یتساوخ  هاگره 
.امنب یملع  بلاطم  كاردا  مهف و  ياضاقت  لاعتم  يادخ  زا  و 

تسا لمع  اهنت  شناد  روظنم 

دربیم جنر  عراز  نابغاب و  وا  شرورپ  رد  هک  روآراب  تخرد  زا  روظنم  تسوا ، ةویم  رب و  وا  نتسب  راکب  و  تسا ، تخرد  شناد  - لصف
رد اریز  دریگن ، قلعت  ودـب  يدوصقم  ضرغ و  دـهدن  راب  یلکب  اـی  دوشن  مهارف  يدوس  وا  رب  زا  هک  یتخرد  نکیل  تسوا ، ةویم  اـنامه 

ةویم ۀجیتن  ياراد  روکذم  تخرد  کنیا  هدوب ، وا  ةویم  زا  عافتنا  سراغ  روظنم  لاح  ره 
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نیهر ار  دوخ  ناسنا  هک  یمولع  ۀیلک  اریز  تسوا ، نیناوق  لامعا  یلک  روط  هب  شناد  ملع و  زا  یتاذ  یلوا و  روظنم  نانچمه  دشابیمن ،
، دیامنن تشگرب  ملع  ودب  زج  دنادیم ، اهنآ  تنم 

تسا ملع  ودب  مولع  هیلک  ماجنارس 

.دشاب تیدحا  تاذ  ةراب  رد  یهگآ  شناد و  هک  هفرعم  ملع  يرگید  اهنآ و  لاثما  شورفودیرخ و  هلماعم و  ملع  یکی 

هار هدومحم و  همومذم و  سفن  قالخا  نتخانـش  و  هیعرـش ، ماکحا  زا  اهنآ  لاثما  مارح و  لالح و  نتخانـش  زا  تسترابع  هلماعم : ملع 
.اهنآ زا  رارف  جالع و 

هکنآ ای  دـنا ، هتفر  رامـشب  تاودا  تـالآ و  ملع ، ود  نیاـب  تبـسن  رگید  مولع  و  وا ، ءامـسا  تافـص و  ادـخب و  ملع  دـننام  هفرعم : ملع 
مولع هک : دوشیم  ادیوه  ههیدـبلاب  و  تسین ، هدیـشوپ  عبتتم  صخـش  رب  ینعم  نیا  هچنانچ  تسا ، اهراک  زا  يراک  ندومن  یلمع  روظنم 

.دنتشادن یتمیق  ردق و  نادنچ  الا  و  دنشابیمن ، زئاح  ار  يرگید  دوس  نتسب  راکب  لامعا و  ههج  زا  زج  یلماعم 

یقرت تاعاطب و  ار  اهنآ  مازلا  ناهانگ و  زا  اهنآ  يرادهگن  ظفح و  حراوج و  دـقف  رد  هاگره  یعرـش  مولعب  مکاح  میئوگیم : نیاربانب 
ملع و اهنت  روما  نیا  زا  دوصقم  هک  شنادب  یمرگ  تشپ - لاکتا و  رظن  زا  دیزرو ، لامها  ننس  تابجاو و  زا  لفاونب و  ضئارف  زا  ناش 
وا راک  ماجنارس  دنادیمن  و  هدیدرگ ، هدیشوپ  وا  رب  شتبقاع  رگ و  هلیح  شنید  رد  دشابیم و  رورغم  دوخ  سفن  ةرابرد  وا  تسا ، شناد 
زا هک : یئورادب  تسا  طونم  هلع  نآ  عفد  و  هدش ، ثداح  وا  دوجو  رد  یتلع  هک : تسیرامیب  دننام  وا  لثم  انامه  دیشک ، دهاوخ  اجکب 

لصاح یهگآ  اهنآ  شیادیپ  زا  يرگید  و  هتشادن ، عالطا  اهنآ  رب  يرهام  قذاح و  رتکد  زج  و  هدش ، بیکرت  رایسب  طالخا 
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ودـب ار  وراد  رتکد ، دـنک ، تاـقالم  ار  وا  اـت  ددرگ  هراوآ  دوخ  نطو  زا  و  دـیآرب ، يرتکد  نینچ  يواـکجنک  رد  اونیب ، راـمیب  هدومنن ،
و دنک ، نایب  ار  اهنآ  رادقم  هزادنا و  دیوگب ، کیب  کی  ار  وا  عاونا  ماسقا و  دـهد ، حرـش  وا  يارب  لیـصفت  روطب  ار  طالخا  و  دزومایب ،

ریمخ هدیدرگ و  هتخیمآ  رگیدکیب  دوش و  هدیبوک  دـیاب  هنوگچ  هک  دـهد ، روتـسد  و  دزاس ، شعلطم  دوشیم  جارختـسا  هک  ینداعم  زا 
هب و  دـنک ، تئارق  نتـشیوخ  اب  هراومه  و  هتـشون ، اـناوخ  طـخ  اـب  یئاـبیز  ۀخـسن  دریگارف و  یبوخب  ار  وراد  ذاـختا  هار  راـمیب ، ددرگ ،
ایآ دشوکن ، رازآ  ياوادم  لامعتـسا و  رد  ددنب و  هن  راکب  یلکب  شدوخ  فرط  نآ  زا  دناهرب ، تایلب  زا  ار  اهنآ  دهد و  میلعت  نارامیب 

رازه و  دسیون ، هخـسن  رازه  رگا  هکلب  تسین ، نینچ  دشخب ؟ تاجن  ار  وا  دهاکب و  يو  ضرم  زا  وا  تایلمع  نیا  هک  یتسه  یعدم  وت 
رگم دنکن ، ادیپ  افـش  دباین و  يدوبهب  ضرم  نآ  زا  دناوخب ، هبترم  رازه  هاگنابـش  ره  دنبای و  يدوبهب  تاجن و  ات  دـنک  اوادـم  ار  رامیب 

، دماشآ ماگنهب  و  دزرو ، یئابیکش  وا  هجنکش  جنر و  رد  دماشایب و  دزاسب و  اود  روتـسد ، قبط  و  دیامن ، هیهت  وراد  و  دنک ، نازیم  الط 
تاروتـسد دماشاین و  هجو  چیهب  رگا  و  دیامن ، لصاح  ضرم  يدوبهب  زا  یظح  درک  نینچ  هاگره  و  دـیامن ، لمع  طئارـش  بادآب و  و 

.ددنب و هن  راکب  دوخ  دزومآ و  مدرمب  ار  تاعاط  هار  هاگره  هیقف ، دنمـشناد  درم  تسا  نینچمه  دـبای ؟ يدوبهب  هنوگچ  دـهن  نیمز  رب 
قالخا دشاب ، هدولآ  اهنادب  دوخ  دنک و  رود  مدرم  زا  ار  دنـسپان  ياهیوخ  دیامنن ، يرود  اهنآ  زا  و  دـیوگب ، مدرمب  ار  گرزب  ناهانگ 

لاـعتم يادـخ  اریز  عودـخم ، شنید  رد  تسا و  رورغم  دوخب  صخـش  نیا  .ددرگن  اهنادـب  فصتم  دوخ  دـهد و  داـی  مدرمب  ار  وـکین 
هدومرفن تسا ، راگتسر  وا  دومن  هزیکاپ  ار  دوخ  سفن  سکره  ّکَز ،

�
ا�ها ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  هدومرف  متشه ) هیآ  سمشلا  ةروس  )
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ناطیـش ماگنه  نیا  رد  دزومایب ، مدرمب  هداد و  شراگن  دوخ  بتک  رد  ار  وا  دـنادب و  ار  سفن  ۀـیکزت  هار  هک  تسا  راگتـسر  سک  نآ 
هن يدوبهب  ار  يرامیب  هک  تسا  تسرد  اود ، زا  یهگآ  اریز  دـنزن  لوگ  ارت  لثم  نیا  دـیوگ : يوب  تسین  راـنکرب  یمدآ  زا  ۀـقیقد  هک :

ار ادـخ  شاداـپ  اـنامه  ةدرک  بسک  هار  نیا  رد  هک  یـشناد  ملع و  و  تسادـخب ، یکیدزن  برقت و  وت  روظنم  وـت و  هار  نکیل  دـشخب ،
، دوب رورغم  دوخ  سفنب  هراچیب  ياونیب  رگا  دنکیم ، لقن  وا  ههج  زا  ملع  تلیضف  رد  رابخا  زا  ةراپ  سپـس  دزاس ، یم  هجوتم  وت  فرطب 

ناطیـش خـساپ  رد  دـشاب  اناد  كریز و  رگا  و  درادـب ، راـک  زا  تسد  رطاـخ  ناـنیمطا  اـب  هداد و  رد  نت  نانخـس  نیا  رب  شـسفن  ياوه 
، هدش دراو  لمع  یب  ملاع  ةرابرد  هک  هچنآ  زا  ینکفا  یم  یشومارفب  ارم  فرط  نآ  زا  یهدیم و  رکذت  نمب  ار  ملع  لئاضف  وت  دیوگب :
مولع و زا  مدرم  دوب و  تاود  رازه  هدزاود  شرـضحم  رد  هک  اروعاب  معلب  ۀصق (1) رد  نادنمـشناد  هورگ  نیدب  لاعتم  يادخ  هچنانچ 
ْوَأ ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمْحَت  ْنِإ  ِْبلَْکلَا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  جـنپ ) داتفه و  دـص و  ۀـیآ  فارعا  هروس  ، ) هدومرف هراشا  دـندرکیم  هدافتـسا  وا  فراعم 

.ْثَْهلَی ُهْکُْرتَت 

هک دوب  اراد  ار  یماقم  یئاسراپ  رد  دنا : هتفگ  ءاملع  زا  یهورگ  هچنانچ  و 
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تاوعد هلیسو  نیدب  هتسنادیم  ار  مظعا  مسا  دوب ، یسوم ع  رصع  ۀتسجرب  نادرم  زا  یکی  ءاروعلب ) نب  ماعلب   ) ای اروعاب  نب  معلب  ( 1 - 1
اضاقت هدمآ  وا  شیپ  ماعلب  موق  دیـسر  دوب  ماش  لامعا  زا  هک  ناعنک  ینب  نیمزب  هلتاقم ، دصقب  یـسوم ع  هک  ینامز  هدسریم ، هباجاب  وا 
هدمآرب هوکب  رصع  ناطلس  مکحب  ای  عانتما  زا  سپ  ماعلب  دوش ، عفد  مدرم  نآ  رس  زا  ناشیا  رش  ات  دنک  اعد  یسوم ع  موق  رب  هک : هدرک 

ار نانز  ات  داد  روتـسد  درک  هدـهاشم  ترخآ  ایند و  زا  مورحم  ار  دوخ  هدـیدرگ و  سویأـم  نوچ  و  درک ، اـعد  یـسوم ع  ناـسک  رب  و 
.دش هک  دش  نانچ  تفرگ و  ار  وا  شناد  ادخ  یسوم ع  شهاوخ  رثا  رب  رمالا  هبقاع  دنداتسرف  یسوم  رگشلب 
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َنیِذَّلَا ُلَثَم  هدومرف  مراهچ ) هیآ  هعمج  هروس   ) لمع یب  ملاع  قح  رد  زاب  و  تسیرگنیم ، ار  ادـخ  شرع  تشادـیمرب  نامـسآب  رـس  رگا 
، هک ار  هیروت  لمح  زا  یلصا  ۀجیتن  هدادن  ماجنا  دنا و  هدرک  لمح  هتـشادرب و  ار  هیروت  نیگنـس  راب  هک  نانآ  لثم  ینعی  َها�رْوَّتلَا  اُولِّمُح 

بتک هک : تسا  یشوگزارد  لثم  دننام  ارافـسا  لمحی  رامحلا (1) لثمک  تسا  ینامـسآ  باتک  نآ  سدـقم  نیمارف  لامعا  زا  ترابع 
یب دنمـشناد  ملاع  راـگدرک  هکنآ  زا  تسا  رتـالاب  يراوخ  تلذ و  مادـک  دـننک ، راـب  وا  رب  ار  تفرعم  شناد و  رتاـفد  همکح و  ملع و 

.هدومرف شوگزارد  کسب و  هیبشت  ار  لمع 

زج دـیامیپ  هن  رتـشیب  ار  تیادـه  هار  و  دریگ ، ارف  رایـسب  شناد  هک  یـسک  - دومرف مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
.دربن بیصن  ادخ  زا  يرود 

هچنانچ دچیپ  هب  وا  فارطا  دیآ و  نوریب  شمکـش  زا  وا  ياه  هدور  دوش  هدـنکفا  شتآب  هک  تمایق  زور  رد  لمع  یب  ملاع  - دومرف زاب 
.دنزیم رود  بایسآ  گنس  فارطا  غالا 

.دنا تبقاعدب  نادنمشناد  مدرم ، نیرتدب  - دیامرف مالّسلا  هیلع  موصعم 

یـسک نآ  رب  خوآ  و  دیامرفیم ، ملاع  ار  وا  دهاوخب  ادخ  رگا  و  دنکیمن ، ادیپ  ملع  هبترم  کی  هک  یـسک  نآ  رب  خوآ  تفگ  ءادرد  وبا 
هچ یتسنادـیم و  هچنآ  ةرابرد  يدرک  راـتفر  هنوگچ  دـنیوگ  يوب  اریز  تسا ) ماـمت  وا  رب  ملع  هجح  ینعی   ) هدـش اـناد  هبترم  تفه  هک 

. ؟ يدروآ اجب  ار  ادخ  رکش  وحن 

زور باذع  رظن  زا  مدرم  نیرت  تخس  - دومرف مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 
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زغم یهت  نآ  دنچ  یباتک  وا  رب  یئاپراچ  دنمشناد  هن  دوب  ققحم  هن  ینادان  تسین  وت  رد  لمع  نوچ  یناوخ  رتشیب  هکنادنچ  ملع  ( 1 - 1
يدعس رتفد  ای  تسا  مزیه  وا  رب  هک  ربخ  ملع و  هچ  ار 
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.دشاب هدناسرن  یعفن  ادخ  نید  رما  رد  ار  مدرم  هک  تسا  یملاع  تمایق 

هک سک  نآ  انامه  و  دشابیم ، نوریب  هزادنا  زا  هک  تسیردقب  ثیداحا  نیا  دـننام  هتـشذگ و  باتک  ءادـتبا  رد  وا  لاثما  ثیدـح و  نیا 
: هک تسا  ادیوه  و  لمع ، رد  رصقم  ملاع  ینامیشپ  زا  هداد  ربخ  ملع  تلیضف  زا  هدومرف  یهگآ 

هرقب هروس   ) ٍضْعَِبب َنوُرُفْکَت  ِبا�تِْکلَا َو  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  لهاج َأ  مدآ  باذع  تیعضو  زا  تسا  رت  تخـس  ادخ  دزن  ملاع  درم  نیا  لاح 
هذـخآم درادرب  مدـق  هک  یلعف  رهب  یمدآ  هک : تسیفاک  ملع  تلزنم  ماقم و  اهنت  دنـشیدنین  مدرم  هکنآ  زا  هیانک  راـهچ ) داتـشه و  هیآ 

ار ملع  يرترب  هک  یماـگنه  هک ، تسا  نینچ  هن  دـنک ، بیقعت  ار  وا  یـسک  هکنآ  نودـب  دـهد  ماـجنا  دـهاوخب  شلد  هـچره  و  دوـشن ،
لد زا  ار  حرف  رورس و  نآ  دنشکیم و  امش  خرب  ار ، تایلمع  رد  نیرصقم  باذع  هک  تسا  امش  لد  رد  ملع  يدنـسرخ  زونه  دیدینش ،

.دنربیم امش 

؟ تسیچ ادخ  هفرعمب  ملاع 

دنتسه وا  رب  فقوتم  هک  یمولع  ادخب و  تفرعم  ملع  اب  ام  نخس  يور  کنیا  میدروآ  نایاپب  نخـس  هلماعم  ملع  باب  رد  یکدنا  نوچ 
.دشابیم

تـسا یـسک  لثم  دنکیم ، عییـضت  رورغ  تدش  زا  ار  وا  دودح  ادـخ و  رما  تسا و  لمهم  دوخ  لمع  رد  هک  هّللا  هفرعم  ملعب  ملاع  لثم 
، لکـش گنر ، فاصوا ، قالخا ، هتخانـش ، ار  هاشداپ  تسخن : دـهد ، ماجنا  ار  وا  رماوا  درب و  رـسب  یهاشداپ  تمدـخ  دـنک ، هدارا  هک 
هچ زا  تسوا و  هورکم  يزیچ  هچ  ناطلـس و  بوبحم  یعوضوم  هچ  دـنادن  و  دـنک ، هظحـالم  ار  وا  سلجم  تداـع و  ضرع ، لوـط و 
زور ناطلـس  ترـضح  رد  دهاوخیم  اهنت  دراد ، عالطا  تاعوضوم  نیا  زا  هکنآ  ای  ددرگیم ، نیگمـشخ  يرما  هچ  رب  دوشیم و  دونـشخ 
دننام دراد  تسود  ناطلس  هک  هچنآ  مامت  زا  و  هدیدرگ ، عمج  وا  رد  تسا  ناطلس  بضغ  دروم  هک  هچنآ  لاح  نیع  رد  دناسر ، نایاپب 

هکرح و  هئیه ، و  يز ،
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، دـنک یفرعم  نیـصوصخم  زا  ار  نتـشیوخ  هدومن و  ار  هاـشب  برقت  دـصق  دور و  ناطلـس  تمدـخ  تسا ، لـطاع  يراـع و  نوکـس ، و 
صخـش هکنیا  ناونعب  هدربمان  تسین ، وا  رد  دراد  تسود  ار  هچره  و  هدـمآ ، درگ  وا  رد  ناطلـس  عبط  تاـهورکم  عیمج  هکیتروصرد 

مادخ و ناملغاب و  تسایـس  رد  هاش  يوخ  زا  و  منادیم ، الماک  ار  ناطلـس  هروص  لکـش و  رهـش و  مسا و  بسن و  مسانـش ، یم  ار  هاش 
؟ دیامن یم  لصاح  هاش  دزن  یبرقت  ایآ  تیفیک ، نیا  ۀمه  اب  دنزیم ، هنیسب  یکیدزن  برقت و  گنس  مربخاب ، هاشب ، تبـسن  تیعر  ۀلماعم 

.هتخانش یم  ار  هچنآ  هتشاذگاو  یتسم  رورغ و  نیع  رد  هک : تسا ، قوف  رد  روکذم  شخب  ود  ره  هب  ملاع  لاثم  نایب  نیمه  هکلب 

ادیپ هورکم  بوبحم و  اب  یئاسانش  دزرو و  لاغتشا  یتفرعم  رتمکب  و  دراذگاو ، دسانش  یم  ار  هچنآ  مامت  يدنمشناد  درم  رگا  نیاربانب 
یهاتوک هفاضاب  دزاس ، لـئان  شیوخ  روظنمب  ار  دوخ  دـهاوخب  تیـصوصخ  یکیدزن و  رثا  رب  اـت  تسا ، رتکیدزن  دوصقمب  هتبلا  دـنک ،

اریز هتشادن ، يرگید  بیـصن  ینعم  یب  ظفل  یمـسم و  یب  مسا  زج  تفرعم  ماقم  زا  هک  تسا  ینـشور  ناهرب  تاوهـش  يوریپ  لمع و 
ِهِدا�بِع ْنِم  ّللَا 

�
َه یَشْخَی  ا�مَّنِإ  هدومرف  هچنانچ  درکیم  زیهرپ  دیـسرت و  یم  ادخ  زا  دوب ، هتخانـش  دیاشودیاب  هک  يروط  نآ  هب  ار  ادخ  رگا 

.دیامنن زیهرپ  هدیسارهن  وا  زا  دسانشب و  دنیب و  هب  ار  ةدنرد  ریش  دنمدرخ  مدآ  تسین ، روصتم  نوچ  ُءا�مَلُْعلَا ،

.یسارهیم يذوم  ةدنرد  زا  هک  نانوچ  زیهرپ  هب  نم  زا  دومرف : یحو  مالّسلا  هیلع  یبن  دوادب  لاعتم  يادخ 

یمن ار  ریش ، هک  ایوگ  دباین  هار  وا  لد  رد  سرت  میب و  یهاگ  هدیدن  ار  وا  دوخ  هدینش و  ار  ریش  مسا  لکش و  گنر و  هک  یسک  يرآ 
.دسانش

.تسادخ زا  ساره  هدش  هداهن  وا  يور  رب  همکح  هک : ۀیاپ  نیتسخن  - تسا روبز  باتک  شیاشگ  رد 
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لمع رد  یهاتوک 

نیودـت ضر )  ) ءاهقف هچنآ  دـیامن و  تاعارم  ار  عرـش  رهاوظ  دـیاب  هکنیا  ۀـفاضاب  هدومن ، دوخ  لمع  رد  یهاتوک  هک  یملاـع  - لـصف
اریز دشابیم ، ریزگان  اهنآ  زا  هک  دراد  يرگید  تایلمع  دروآ ، اجب  تادابع  زا  اهنیا  ریغ  نآرق و  هوالت  اعد و  هزور و  زامن و  زا  هدومرف 

تسیزیچ هداد ، بیترت  دوخ  بتک  رد  ءاهقف  هچنآ  زا  نوریب  هکلب  هدش ، يروآدای  هک  تسین  هزادنا  نآ  یبحتـسم  یتح  یبجاو  لامعا 
عوـضوم نآ  اـنامه  هدـمآ ، رامـشب  رتـگرزب  وا  رد  ۀـشقانم  بلط و  رت و  بجاو  وا  یئاسانـش  تـسوا و  رگید  ياـهراک  زا  رتـمهم  هـک 

اهنآ ةژیو  مولع  رد  هک  تاکلهم  لئاذر  زا  اـهنیا  ریغ  و  هنیک ، لـخب و  اـیر ، ربکت ، دـننام  یقلخ ، لـئاذر  زا  سفن  یکاـپ  زا  تستراـبع :
رد نخـس  نینچمه  اـهنیا و  ریغ  و  ناناملـسم ، بوـیع  يروآداـی  یناـبزود ، یئوگنخـس ، هبیغ ، زا  ناـبز  يرادـهگن  و  هدـیدرگ ، ررقم 

دنادب دیاب  سکره  هک  هدش  هرکاذم  دوخ  لحم  رد  هک  یئاهیراک  هزب  و  هدش ، نیعم  ةژیو  ماکحا  اهنآ  يارب  هک  تسا  اضعا  حراوج و 
و  ) تسا هدشن  هدرب  مان  هیهقف  بتک  زا  اهنیا  ریغ  تاراجا و  عویب و  باتک  رد  هک  تسیتایلمع  میتفگ  هچنآ  ددـنب ، راکب  روتـسد  قبط  و 

( . مالکلا اذه  فطل  یفخی  ال 

تـسا تاروتـسد  نیا  ةژیو  هک  ناـنآ  بتک  اـی  نیقی  هار  كالـس  نیلماـع و  یقیقح  ءاـملعب  هک  تسا  ریزگاـن  صوـصخ  نیا  رد  هکلب 
مولعب (1) ار  دوخ  رمع  اهنت  هک  یملاع  درم  تسا  يرج  لاعتم  يادخب  تبسن  ردقچ  دیامن و  هعجارم 
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دیرب ناوتن  یهلا  محارم  تسا ز  لاح  هجو و  مامت  هک  لد  يا  قشع  سرد  وت و  تسا  لاق  لیق و  مامت  هک  یمـسر  ملع  رذگب ز  ( 1 - 1
نید مادکب  قشاع  نوخ  هک  وگب  وت  تسا  مارح  ام  شیکب  هک  یتفگ  لاصو  عمط  تسا  لاحم  شندینـش  هک  دهاز  ثیدح  ونـشم  دیما 
تب يا  وتب  یئاهب  ار  رجه  مغ  تسا  لاؤس  دـص  باوج  هک  هلاوح  نک  همـشرکب  اخ  رکـش  بل  اشگب  نادـنمدرد  باوجب  تسا  لـالح 

یلماع نیدلا  ءاهب  خیش  تسا  لال  لاق  نابز  هک  دیوگ  لاح  نابزب  رگمتس 
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دنام و لفاغ  دوخ  سفن  حالـصا  زا  و  دـنک ، فلت  بارحملا ) یلا  بابلا  نم  قطنم و و و و  نایب و  یناعم و  وحن و  فرـص و   ) یمـسر
.تسادیوه وا  ملع  لمع و  زا  ملاع  نیا  تئرج  انامه  دراد ، مالعا  لاعتم  يادخب  تبسن  ار  دوخ  يدونشوخ 

رارکت و مرگرـس  ار  دوخ  دریگارف و  اود  ۀخـسن  هک  یـضیرم  نوچ  ار  وا  لاثم  و  میتشاد ، روکذـم  ار  دوخ  راـتفگ  زا  ةراـپ  ملع  رظن  زا 
.میدومن نایب  دزومایب  ار  نارگید  دیامن و  وا  ندرک  هرابود 

زا دنک ، یهت  بلاق  تسا  کیدزن  لاح  نیعرد  دشاب و  هنیس  درد  ریساوب و  ضرمب  التبم  هک  تسا  یـسک  دننام  وا  لثم  هتـشذگ  نآ  زا 
لاغتشا وا  نتفرگ  ارف  هب  زور  بش و  هدومن و  مرگرس  هضاحتـسا  ءاودب  ار  دوخ  ددنب  راکب  دزومایب و  یئوراد  تسا  دنمزاین  فرط  نآ 

رد نم  زا  دوش و  راتفرگ  هضاحتـسا  تلعب  ینز  تسه  اسب  درادـنپیم ، نینچ  دوشیمن و  ضئاح  تسا و  درم  دـنادیم  هکنآ  اـب  هدـیزرو ،
عفان وا  تلع  يارب  ددنب  راکب  رگا  هک  یئوراد  نتفرگارف  اریز  تسیئاورپ ، یب  تیاهن  عوضوم  نیا  انامه  دهاوخ ، یخساپ  عوضوم  نیا 

بضغ و ایر و  هنیک و  يرادایند و  تاوهـش و  يوریپ  هک  ةراچیب  هقفتم  تسا  نینچمه  هدـش  مرگرـس  رگید  راـکب  هدراذـگاو و  تسا 
هک دیمهف  دهاوخ  دفاکـشب  ار  دوخ  نطاب  رگا  هکنآ  اب  هدومن ، تسا  وکین  لامعا  اهنآ  درادـنپ  هک  یتایلمع  هب  ربکت  تشز و  ياهراک 
هک دشاب  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  لوق  هجوتم  دیاب  صخـش  نیا  يرآ  تسا ، هدرپ  یب  نشور و  یناهانگ  زا  تاعوضوم  نیا 

.تسا ادخب  كرش  نیرتکیدزن  ایر  دومرف 

، دشاب وا  لد  رد  ربکت  لاقثم  کی  ةزادناب  هک  یسک  دورن  تشهب  هب  - دومرف و 

، دنازوسیم دروخیم و  ار  مزیه  شتآ  هک  نانچمه  دروخب  ار  یمدآ  تانسح  دسح  هنیک و  - دومرف و 
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، دنوشیم هدیئور  بآ  شوارت  زا  تاجیزبس  هک  نانچمه  دنهدیم  شرورپ  ار  تیئود  قافن و  ۀشیر  هاج  لام و  یتسود  - دومرف و 

.هدش نیودت  تاکلهم  نیا  باوبا  رد  هک  یتایاور  رابخا و  زا  اهنیا  ریغ  و 

يرگید ياود  نتفرگ  ارف  هب  هتـشادرب و  تسد  هدومن  ار  وا  يرهاظ  للع  علق  هک  یئاهوراد  زا  نیکـسم  هقفتم  دـش  هتـسناد  هک  يروطب 
رد ات  هدادـن  رارق  تقد  رظن و  حـمطم  ار  ینطاب  تاکلهم  ریاس  ياهوراد  رظن ، نیا  زا  .تسین  بترتم  وا  رب  نادـنچ  يدوس  هک  هتخادرپ 

ار لاعتم  يادـخ  و  دوش ، راتفرگ  گرم  لاگنچب  یفـالت ، هبوت و  زا  شیپ  دوشیم  اـسب  هچ  دـیامن ، دوخ  زا  تاـکلهم  عفد  یتقو  كدـنا 
، قطنم فرص ، وحن  ملعب  ار  دوخ  مهم ، عوضوم  نیا  لیصحت  ياجب  دنک ، تاقالم  تسا  كانمشخ  یمدآ  نینچب  تبـسن  هک  یلاحرد 

مامت رد  هکنآ  اب  هتخاس  مرگرس  تاید ، صاصق ، تانیب ، يواعد ، تاحارج  ناعل ، تاراجا ، ملـس ، هضاحتـسا ، ضیح ، تالالد ، ثحب 
زا و  تسا ، یئافک  ضورف  زا  دـنوش  جاتحم  اهنادـب  وا  ریغ  ای  دوخ  رگا  یمک و  تردـن و  هب  رگم  دـشابیمن  مولع  نیدـب  دـنمزاین  رمع 

لاثتما ادخ و  باوث  وا  یلوا  گنهآ  هک  مولع  نیا  نتفرگارف  هجیتن  رد  هتسج  يرود  تسا  ینیع  بجاو  ناناملـسم  عامجاب  هک  یمولع 
، دوب دهاوخ  ینیع  بجاو  ماجنا  زا  سپ  هبتر  رظن  زا  یئافک  بجاو  و  تسا ، یئافک  بجاو  تسوا  نامرف 

مولع بیترت  هب  تسوا  ندش  مرگرس  تسا  ادخ  رما  ناهاوخ  بلاط و  دوخ ، ملع  نتفرگ  ارف  هب  هک  هیقف  صخـش  نیا  روظنم  رگا  يراب 
هاج و يرورس و  تسایر و  بلاط  نید و  رد  عودخم  لداجم و  ای  تسا و  رورغم  لفاغ  ای  صخش  نآ  عفنالاف ، عفن  الا  مهالاف و  مهالا 

.دیامن مهارف  دنزاس  كاله  ار  وا  دننک و  ادیپ  یئاناوت  هکنآ  زا  شیپ  ار  تلع  ود  زا  یکی  ءاود  رتدوز  هچره  دیاب  تسا ، ایند  لام 
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؟ تسمادک هقف  ملع  تسیچ و  هقف 

هک تسا  ادخ  یگرزب  لالج و  كاردا  هقف  انامه  تسین  هقف  لاعتم  يادخ  دزن  هنودـم  لئاسم  نیا  ملعت  درجم  هک  تسا  مولعم  هفاضاب 
باـکترالا مزـال  ةدیدنـسپ  فاـصوا  باـنتجالا و  بجاو  دنـسپان  تافـص  تفرعم  يراـکزیهرپ و  عوشخ و  تبیه و  فوخ و  بجوم 

ْنِم َرَفَن  ْوَلَف �ال  دومرف  مکی ) تسیب و  دص و  ۀیآ  هبوت  ةروس  رد   ) لاعتم يادـخ  هچنانچ (1) درادیم ، مالعا  نزح  فوخ و  زا  و  دشابیم ،
هک تسا  یملع  زا  ریغ  دوشیم  راذنا  بجوم  هچنآ  انامه  ْمِْهَیلِإ ، اوُعَجَر  ا�ذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  ِنیِّدـلَا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئا�ط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُک 

لاوما زا  يرادهگن  هدومن  نیودـت  دوخ  بتک  رد  ضر )  ) یمالـسا ءاهقف  هک  یهقف  زا  دوصقم  اریز  .هدـیدرگ  نیودـت  ءاهقف  بتک  رد 
يرـشب نادبا  تسا و  تلآ  ادخ  هار  رد  لام  هکنآ  اب  تاحارج ، لتق و  عفد  و  لاوما ، اب  تسا  نادـبا  ظفح  تالماعم و  طئارـش  اب  تسا 

، دـشابیم همومذـم  تافـص  هک  لد  تابقع  عطق  ادـخ و  هار  كولـس  هتفرگ  رارق  مامتها  قوثو و  لحم  هک  یملع  انامه  بکرم ، دـننام 
دریمب ةدنب  هاک  ره  و  تسا ، ادخ  هدنب و  نایم  باجح  اهنآ  نوچ 
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دوخ تیدج  الوصا  و  هتخومآ ، دوخ  ناوریپ  هب  نسحا  هجوب  ار  میقتسم  طارص  ندومیپ  قیرط  كولس و  هار  نآرق  ۀفیرـش  هیآ  ( 1 - 1
هقح فراعم  لیصحت  رظن  زا  هبرغ  رد  تنوکس  ندرک و  چوک  رفن و  هب  ار  مدرم  و  هدرب ، راکب  نامدرم  شرورپ  شزومآ و  باب  رد  ار 

هب دوشیم ، لصاح  نطو  زا  يرود  تبرغ و  رد  ملع  هکنیا  يارب  دنروآ  یم  ناهرب  ار  ۀفیرـش  ۀـیآ  نیمه  یـضعب  هچنانچ  هتـشاد  رومأم 
سافن و ضیح و  لئاسم  ملعت  اهنت  هیآ  یلـصا  دارم  هکنآ  هن  دـناوخیم  كولـس  ریـس و  هب  ار  رـشب  هیآ  هدـش  هراشا  نتم  رد  هک  يروط 

دهاش ار  هیآ  نیمه  دشابیم و  موصعم  زا  يرب  هرهب  رفن و  رب  تجح  هک  يرابخا  و  میتسین ، تاعوضوم  نیا  رکنم  هتبلا  دشاب  هضاحتـسا 
عتبتم رب  هچنانچ  هیعرش  لئاسم  سپـس  تیمدآ  كولـس  هار  تسخن  هدش  لامعا  اهنآ  رد  هک  یعوضوم  نیرتمهم  هدروآ  دوخ  ياعدم 

.تسین هدیشوپ  ریبخ 
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هیـشخ فوخ و  بجوم  شناد  ملع و  هک  تسا  اجنیا  زا  دوب ، دهاوخ  بوجحم  لاعتم  يادـخ  زا  دـشاب  راتفرگ  تافـص  ثول  نیدـب  و 
ود ره  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  رد  ءاملع  ُءا�مَلُْعلَا  ِهِدا�بِع  ْنِم  ّللَا 

�
َه یَـشْخَی  ا�مَّنِإ  دومرف  هچنانچ  تسا  شناد  نابابرا  هژیو  هیـشخ  فوخ و  تسا و 

هار كولس  زا  هک  تسا  یسک  دننام  هدرک  افتکا  لوادتم  فراعتم  هقف  ملعب  هک  یملاع  لاثم  دوشیم ، لماش  ار  هیقف  ریغ  هیقف و  زا  هتسد 
یـسک نینچ  رب  جـح  هار  راک  نآ  مدـع  اـب  هک  تسین  ۀهبـش  دـنک ، تعاـنق  يزود  کـشم  يزود و  شفک  هعنـص  نتفرگ  ارف  هب  جـح 

هک یـسک  نکیل  دوشیم  دسنم  وا  رب  جح  هار  دـنداتفا  راک  زا  هاگره  و  تسوا ، زاین  دروم  کشم ) شفک و   ) ود ره  اریز  تسا  دودـسم 
روسیم وا  يارب  ماکحاب  یئاسانـش  دریگنارف  ار  مولع  نیا  هیقف  درم  رگا  نینچمه  دـیاین ، رامـشب  یجاـح  هدومن  تعاـنق  رـصتخم  نیدـب 

هفرعم ملع  هک  یتاذ  یلوا و  دـصقم  يارب  همدـقم  هکلب  دنتـسین  هدنـشخب  تاجن  یئاهنت  هب  هقف  رد  موسرم  مولع  نیا  هکنیا  زج  ددرگن ،
لالح و هار  نید و  همئا  مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ادخ و  عرشب  فراع  هیقف  لاح  زا  لاثم  نیا  هاگره  و  دنشابیم ، تسا  هّللا 

یئاسانش ةرابرد  ار  دوخ  رمع  هک  یسک  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ (1) دیامن ، مالعا  مارح 
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ره دوب و  يراج  ینمـشد  عازن و  دولآ  لگ  همـشچرس  زا  يردـک  بآ  نیهلأتم  امکح  اب  اهیرابخا  ءاهقف و  نایم  نامز  میدـق  زا  ( 1 - 1
کیره هدرکیم و  رپ  رگیدـکی  وجه  زا  ار  رتافد  بتک و  هدـیبوکیم و  رگیدـکی  قرف  رب  ریفکت  دومع  هتخاتیم و  رگید  هتـسد  رب  هفئاـط 
هینامعن راونا  رد  يرثا  زج  دیس  موحرم  هتسنادیم  تروص  یلویه و  زا  مسج  بیکرت  رذن و  هبش  رذن و  رد  ار  دوخ  نانخس  ةرمث  ۀجهلب 

زا سپ  ینیوزق  لیلخ  الم  خـساپ  رد  یناث  یـسلجم  همالع  موحرم  هدروآ و  دراو  ناشیارب  رایـسب  نعل  نعط و  هتخات و  اـمکح  رب  یـسب 
ار نایلالدتـسا  ياپ  يرگید  دوبن ، يرمث  رمثم  نیلـسرم  ایبنا و  دوجو  الا  ددـنب و  هن  تروص  لقعب  ادـخ  هک  دـیوگ  امکح  مارم  لاـطبا 
رد ۀیقب  دیارـسیم ؛ تسا  نیـضرتعم  همه  زا  باوج  عقاو  رد  هک  وا  خـساپ  رد  داماد  رقاب  دـمحم  ریم  انالوم  هلأتم  میکح  هتـسناد  نیبوچ 

.دعب ۀحفص  یقرواپ 
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دئاز ای  تسا  تادوجوم  سفن  دوجو  ایآ  هک  دوجو  تفرعمب  دوش  مرگرـس  دیامن و  فلت  درادن  ةرمث  داسف  زج  هک  داسف  نوک و  ملاع 
ار هچنآ  تقیقح  بل و  هکلب  دـشابیمن  رمث  رمثم  درادـن و  ۀـجیتن  هک  یبلاطم  زا  اـهنیا  زج  و  دـشابیم ، اـهنآ  ناـیم  كرتشم  اـی  اـهنآ  رب 

تسا یهاشداپ  لثم  عوضوم  نیا  رد  نادنمشناد  نیا  لثم  انامه  و  هتخادرپ ، شتابثاب  هک  ار  وا  ریغ  دسر  هچ  ات  .دننکیمن  ادیپ  دنیوجیم 
بجوم هچنآ  وا  ترـضح  رد  و  دندنب ، رمک  شتمدخب  دـنیایب و  وا  رابرد  هب  هک  هدومن  رومأم  ار  ناشیا  هدرک و  باختنا  یناگدـنب  هک 
ياشامت مرگرـس  دـنور  ناطلـس  يارـسب  اهنآ  نوچ  دـنزیهرپب  تسا  تواقـش  يرود و  ثعاب  هچنآ  زا  و  دـننک ، لیمکت  تسا  تداعس 

، دندوب هدش  هدناوخ  اجنادب  يروظنم  هچ  يارب  دننادن  دنریمب و  دسر و  نایاپب  رمع  ات  دـندرگ  وا  يارـس  ياهنیمز  اهفقـس و  اهراوید و 
هدرک ایهم  ناشیا  ههج  زا  یتح  ار  بابسا  عون  همه  هک  ناشدوخ  يالوم  اب  ار  نانآ  لاح  يرگنیم  هنوگچ 
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هدرک يرد  هدرپ  وا  تیصعم  رد  هکلب  هدراذگ ، لمهم  ار  راک  وحن  نیدب  اهنآ  هکنآ  اب  هدرتسگ ، اهنآ  يارب  ششخب  ناسحا و  ةرفـس  و 
زا هناخ  نورد  هک  دـننک  هدارا  دنـشاب و  هداهن  وا  ماب  رب  یغارچ  هک  تسا  یکیرات  ۀـناخ  دـننام  هورگ  نیا  لاـثم  هک  شاـب  هاـگآ  دـنا ،

نوچ ای  دهد ، شوخان  يوب  شنطاب  هدش و  هدودنا  چگب  شرهاظ  هک  تسا  یلابم  دننام  نانآ  لثم  هکلب  دوش  ناشخرد  غارچ  ینـشور 
شیوخ توعدب  ار  یهاشداپ  هک  تسا  یـصخش  نوچ  ای  هدیپط ، كاخب  ۀـفیج  شنطاب  هدـش و  نییزت  شرهاظ  هک : تسناگدرم  روگ 

تلفغ رورغ و  عوضوم  نیا  يرآ  دراذـگ  زاـب  دوـخ  لاـحب  ار  لزنم  ردـص  لـبازم  نکیل  هداد  تنیز  چـگ  اـب  ار  شلزنم  برد  دـناوخ 
درم لاـثم  دزاـسیم ، راکـشآ  ار  عوـضوم  نیا  یلک  روـط  هـب  هـک  یلاـثم  رتـکیدزن  هـکلب  دـشابیمن ، ریذـپ  ههبـش  هـک  تـسا  يراکـشآ 
نیب زا  تسوا  ياهیزبس  تفآ  دصرددص  هک  یـشیشح  هدـش  هدـیئور  وا  جـنر  رثا  رب  هک  یئاههایگ  دـیامن و  تشک  هک  تسیزرواشک 

یکدنا وا  روتسد  يأر و  فالخرب  رومأم  دنکرب ، نب  خیب و  زا  ار  وا  هتخاس و  ادج  شیشح  زا  ار  اههایگ  ات  دهد  روتسد  ار  یسک  دربب 
ررـض وا  تشک  تاـجیزبس و  هب  لوا  زور  نوـچ  دوـشیم و  مرخ  زبـس و  رگید  راـب  هتفرگ  توـق  نیمز  رد  وا  نب  هدـیرب  ار  شیـشح  زا 

.دناسریم

لئاذر عرزم  ای  لد 

هزیکاپ لئاذر  شیالآ  زا  ار  دوخ  لد  هک  یـسک  تسا ، لد  تشز  ياهیوخ  قـالخا و  لـئاذر  هاـگ  ندـیئور  صقاون و  سراـغم  اـنامه 
، دـشاب يرگ ) - لاگ  ) برج ضرمب  التبم  هک  تسیرامیب  دـننام  هکلب  دـسرن ، ماجناب  يرایـسب  تافآ  اب  زج  وا  يرهاظ  تاـعاط  دـیامنن 

.دنیامن لامعتسا  دنمدوس  يوراد  هدیلام و  نغور  ار  دوخ  ندب  دیاب  روتسد  قبط 

شندب رهاظ  رب  هچنآ  هک  تسنآ  رظن  زا  دلام  یم  ندب  رب  هک  نغور 
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نغور هب  رامیب  صخـش  هجیتن  رد  دوشب ، شندـب  ضرم ز  ةداـم  علق  یلکب  هکنآ  يارب  وراد  لامعتـسا  دزاـس و  فرطرب  هدـش  راکـشآ 
رثا وا  حراوج  اضعا و  ماـمت  رد  یلکب  وا  يرـسم  يراـمیب  مک  مک  دـیامن  رظن  فرـص  وراد  ندـیماشآ  زا  هدرک و  تعاـنق  اـهنت  یلاـم 

نطاب رد  ضرم  نآ  ۀشیر  هکنآ  زا  ربخ  یب  دنکیم  اوادم  ار  ندب  رهاظ  هدش و  مرگرس  ندب  یلام  نغورب  هتـسویپ  هراچیب  رامیب  هدومن ،
: دوش كاله  هدرک و  یهت  بلاق  هک  یماگنه  ات  دهد  همادا  لمع  نیدب  وا  تسنوزفازور  وا 

ام هرابرد  هتخومآ  اـمب  ار  هچنآ  و  دزاـس ، اـنیب  ناـمدوخ  بویعب  ار  اـم  و  دـیامرف ، حالـصا  ار  اـم  سفن  هک  میراد  اـنمت  كاـپ  راداد  زا 
.تسا ناگدنیاشخب  ةدنیاشخب  وا  تسوا و  تسد  رد  راک  نیا  اریز  دهدن ، رارق  ام  رب  ناهرب  و  دنادرگ ، دنمدوس 

داتسا ملعتم و  طیارش 

[ ادخ بناجب  لماک  هجوت  ]

هراشا

هرخالاب طئارش  نآ  همه  هچرگ  تسا ، يرایسب  فئاظو  طئارـش و  لمع  ملع و  نتفرگارف  زا  سپ  ملعتم  ملعم و  زا  کیره  يارب  - لصف
قبط دنمشناد  صخـش  هاگره  و  دشابیم ، هدیدنـسپ  ياهراک  میرک و  ياهیوخ  مامت  ياراد  ملع  اریز  تشاد ، دنهاوخ  لمعب  تشگزاب 

دزادـنیب مارتحا  ریقوت و  زا  ار  وا  هک  یتسپ  تشز و  راـک  زا  و  دیـسر ، دـهاوخ  هتفرگ  رظن  رد  هک  يریخ  هار  رهب  درادرب ، مدـق  روتـسد 
لماک هجوت  انامه  اهنآ ، ریغ  هروکذـم و  لئاذر  زا  سفن  ریهطت  ماـجنا  زا  سپ  تسا  ضرف  ملعتم  ملعم و  رب  هچنآ  سپـس  دراد  یمزاـب 
يروط هب  اریز  دنادب ، ادخ  زا  ار  شـشخب  ضیف و  ملاع ، دـشابیم ، ریزگان  اهنآ  ماجنا  زا  هک  يروما  باب  رد  واب  دامتعا  ادـخ و  بناجب 

لد رد  هک  ادخ  بناج  زا  تسیرون  هکلب  دشابیمن  ملعت  ترثکب  شناد  ملع و  دش ، هدافتسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مالک  زا  هک 
دیامرفب ار  وا  یئامنهر  ةدارا  هک  سکره 
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هتـشادن دامتعا  ایند  مدرم  يویند و  بابـسا  رب  دیامن و  ضیوفت  ودـب  ار  دوخ  رما  دـناد و  ادـخ  ار  دوخ  هاگ  هیکت  رگید  و  دـنکفا ، یم 
سدـق و تاحفن  زا  اـت  دراد  ضوفم  ادـخ  تساوخب  ار  دوخ  يزور  و  رما ، هکلب  ددرگن ، شدـئاع  يرگید  ۀـجیتن  لاـبو  زج  هک  دـشاب 

.ددرگ ادیوه  رهاظ و  دوش  حالصا  شرما  دسرب و  شدوصقمب  دزاس و  لئاز  ار  وا  جنر  هک  يزیچ  ادخ  سنا  تاظحل 

ملع لها  يزور  لفکتم  هژیوب  لاـعتم  يادـخ  هک  هدیـسر  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  يربخ  قیقحت  رظن  زا 
.هدومرف ضرف  دوخ  ترضح  رب  هک  تاقولخم  رگید  يزور  ۀفاضاب  دشابیم 

بـسک هتفرگ و  رظن  رد  ار  یهار  هک  دـندنمزاین  تاـقوا  رتشیب  قازترا  بسک  يارب  ملع  لـها  ریغ  هک  تسنیا  شیاـمرف  نیا  زا  دوصقم 
زا دـیاب  هکلب  دـنیامن  تکرح  يزور  لیـصحت  یپ  دـننکفا و  تمحزب  ار  نتـشیوخ  دنتـسین  فلکم  شناد  باـبرا  فرط  نآ  زا  دـننک ،

تیاـفک ناـنآ  يزور  ادـخ  يوسب  تمیزع  صـالخا و  تین و  یئوکین  رثا  رب  اریز  دـننک ، تساوـخرد  ار  دوـخ  يزور  لاـعتم  يادـخ 
.دوشیم

یـس و دصهن و  لاس  هک  تالامک  لیـصحتب  ملاغتـشا  ماگنه  نیتسخن  زا  یقیاقد  عیاقو و  ادخ  يرای  فطل و  رظن  زا  صوصخ  نیا  رد 
شراگنب ار  اـهنآ  همه  رگا  هک  هدرک ، دـمآ  شیپ  نم  يارب  تسا  هس  هاـجنپ و  دـصهن و  ناـضمر  هاـم  ۀـمین  هک  لاـح  اـت  دـشاب  يدـنا 

دانـساب هر  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  ام  رکذلا  قباس  خیـش  هدومرف  تیاور  دـنادن  يرگید  لاعتم  يادـخ  زج  هک  دـسر  یئاجب  مروآرد 
زا یکی  رد  هک  یماـگنه  میدـشیم  رـضاح  ملع  نتفرگارف  يارب  هک  یـشناد  لـفحم  رد  اـم  تفگ  هـک  ناوـلع  نـب  نیـسح  زا  شدوـخ 

نیا رد  تفگ  هدومن  تقر  نم  لاح  رب  اقفر  زا  یکی  دش ، دودسم  هراچ  هار  هک  يروط  هب  داهن  یتسـسب  يور  رفـس  ۀـنیزه  ام  ياهرفس 
هچ و  تسیکب ؟ وت  دیما  هدیسر  ناوختساب  دراک  هک  ماگنه 
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.ادخب دنگوس  تفگ  سک  نالف  متفگ  دیامنب ؟ ار  وت  راک  ةراچ  ات  هتفرگ  رظن  رد  ار  سک 

ادخ ریغ  زا  یئوج  هراچ  ماجنارس 

تیادخ ینادیم  اجک  زا  وت  متفگ  یئاین  زوریپ  ةدومن  گنهآ  هک  هار  نادب  و  دیـسر ، یهاوخن  تیوزرآب  دوشن و  هدروآرب  تتجاح  هک 
دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  ما  هدناوخ  بتک  زا  یخرب  رد  هک  داد  ربخ  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  انامه  تفگ  دزرمایب 

نم ریغ  رب  هک  ار  سک  ره  يوزرآ  مزاـسیم  سویأـم  میاـمرفیم و  عـطق  مشرع  رد  نم  يراوـگرزب  لـالج و  دـجم و  تزعب و  دـنگوس 
یم دیماان  شیوخ  لصو  زا  و  مزاس ، یم  مورحم  دوخب  برقت  زا  ار  وا  و  مناشوپ ، یم  يراوخ  ۀماج  ار  وا  مدرم  دزن  رد  دشاب ، راودیما 
رثا رب  و  هدش ، راودـیما  نم  زا  ریغب  تسا ، نم  تسد  رد  دـئادش  هار  هکنآ  اب  دراد ؟ دـیما  ارم  ریغ  اه  یتخـس  دـئادش و  رد  ایآ  میامرف ،

هداشگ دنناوخب  ارم  هک  نانآ  يارب  نم  ۀـناخ  برد  تسا  نم  دزن  اهبرد  ۀـمه  دـیلک  هکنآ  اب  دـبوکیم ، ار  يرگید  ۀـناخ  برد  رادـنپ ،
منک و تیافک  ار  وا  رما  ات  دوش  راودیما  نمب  دئادش  بئاون (1)و  ماگنه  هک  تسیک  هتسب  لفقم و  نارگید  ۀناخب  رد  و  تسا ،

71  : ص

رـضلا و فشاک  ای  ملظلا ، یف  رطـضملا  اـعد  بیجی  نم  اـی  دـنکیم ، ضرع  دوخ  بش  همین  تاـجانم  رد  ع )  ) داجـس ترـضح  ( 1 - 1
یئاکب محراف  هب ، ترما  دق  ءاعد  بر  كوعدا  منت ، مل  مویق  ای  كدحو  تنا  هبطاق و  تیبلا  لوح  كدف  مان و  دـق  مقـسلا ، عم  يولبلا 

الا هدرکیم : ضرع  رگید  هاجانم  رد  و  معنلاب : نیـصاعلا  یلع  دوجی  نمف  فرـس ، وذ  هوجری  ـال  كوفع  ناـک  نا  مرحلا ، تیبلا و  قحب 
ضقا اهلک و  یبونذ  یل  بهف  یتبرک ، فشاک  تنا  یئاج  رایالا  یتیاکش  عمساف  رـضلا  کیلا  توکـش  یتجاح ، لک  یف  لومأملا  اهیا 

أ یتیانجک ، ینج  قلخ  يرولا  یف  ام  و  هیدر ، حاـبق  لاـمعاب  تیتا  یتفاـسم ، دـعبل  ما  یکبا  دازللا  اـغلبم  هارا  اـم  لـیلق  يدازف  یتجاـح ،
.نیموصعملا ناوید  تانجلا و  تاضور  یتفاخم ، نیا  کنم  یئاجر  نیاف  ینملا ، هیاغ  ای  رانلاب  ینقرحت 
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، هدش هتـشاد  هگن  نم  دزن  ناگدنب  ياهوزرآ  مزاس  راودـیما  ار  وا  ات  دـنک  نم  گنهآ  یتمیظع  تبیـصم و  رثا  رب  هک  تسا  یـسک  هچ 
ار اهنآ  انامه  دندرگن ، روجنر  نم  حیبست  زا  هک  ةدع  زا  تسا  رپ  نم  ياهنامـسآ  دنـشابیمن ، دونـشخ  نم  يرادـهگن  هب  ناشیا  هنوگچ 

ودب یتمحز  سکره  ینادیمن  ایآ  دننکیمن ، نانیمطا  نم  لوقب  مدرم  هنوگچ  دنیاشگب ، ارم  ناگدـنب  نم و  نایم  ياهب  رد  مدومرف ، رما 
ارم زونه  مرگنیم ! شیوخ  زا  ضرعم  ار  وا  تسنوچ  نم ، زا  ناذیتسا  زا  سپ  رگم  دیامن ، وا  جـنر  فشک  دـناوتن  نم  زج  یـسک  دـسر 
هک ارم  ینیب  یم  ایآ  دراد ، شهاوخ  يرگید  زا  دبلط و  یمن  نم  زا  ارچ  متفرگ  وا  زا  نوچ  میاشخب ، یم  واب  دهاوخب  ار  هچنآ  هدناوخن 

دوج و ای  درادـنپ ، یم  لیخب  ارم  ما  هدـنب  هک  مزرویم ، هنیک  نم  ایآ  مهدـیمن ! خـساپ  دـناوخب  ارم  نوچ  میامرفیم ، اـطع  لاؤس  زا  شیپ 
نم زج  ار  اهوزرآ  هک  تسیک  متسین ، اهوزرآ  هاگیاج  نم  ای  دشابیمن ، نم  تیافک  اب  فک  رد  همحر  وفع و  ای  تسین ، نم  زا  ششخب 
نم ضیف  رابرد  راودیما  نیمز  نامـسآ و  لها  مامت  رگا  هنیآ  ره  دنراودیما ! نم  ریغب  هک  دنـساره  یمن  نادـنموزرآ ، دـیامن ؟ تیافک 

هتساک ةرذ  زا  وضع  کی  ردقب  نم  يرادناهج  تنطلـس و  زا  دنا ، هتـساوخ  نم  زا  ناگمه  هچنآ  میامن  شـشخب  سکره  هب  و  دنـشاب ،
ارم هک  نانآ  رب  هودنا  يا  دنـسویأم  تمحر  زا  هک  یناسک  رب  هودنا  يا  متـسه ، وا  رادـیاپ  نم  هک  یکلم  ددرگ  هتـساک  هنوگچ  دوشن ،

.دنشابن نم  زا  ساره  رد  دنیامن و  تیصعم 

نبا ای  مدرک  ضرع  تسا  ثیدح  رخآ  رد  و  هدرک ، لقن  نمحرلا  دبع  نب  دیعـس  زا  رگید  دنـسب  ینیلک  روربم  خیـش  ار  ثیدـح  نیمه 
.مبلط هن  وا  زا  یتجاح  نیا  زا  سپ  ادخب  دنگوس  متشاد  هضرع  درک  ءالما  نوچ  دیئامرفب  الما  نم  يارب  ار  ثیدح  نیا  هّللا  لوسر 

توبن علاطم  زا  وا  رون  هک : یلیلج  مالک  نیمه  ارت  تسیفاک  يرآ 
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تدوخ رما  ضیوفت  و  روما ، مامت  رد  ادـخب  دامتعا  لک و  وت  رب  منکیم  راداو  ارت  و  هدیـشخرد ، تماما  قفا  رب  تزع  راگدرک  بناج  و 
.تسین دشاب  اراد  عوضوم  نیا  رظن  زا  ار  مالک  عماوج  هک  ثیدح  نیا  زا  رتهب  اریز  وا ، يوسب  ار 

قالخا نسح  رظن  زا  داتسا  ملعتم و 

لیمکت رد  شـشوک  ینتورف و  و  دـشاب ، رتـشیب  ملعتم  ملعم و  دوجو  رد  مدرم  ۀـمه  زا  دـیاب  هک  تسا  قلخ  نسح (1) رد  - مراـهچ رما 
يریگ یپ  بیقعت و  رد  دومرفیم  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  وبا  ترـضح  زا  تفگ  بهو  نب  هیوـعم  دوـب  رتـنوزف  نارگید  زا  سفن 

رابج ءاملع  زا  و  دیـشاب ، نتورف  دیزومآ  شناد  دیهاوخ  هک  سکره  زا  دـیزاس و  هتـسارآ  راقو  ملحب و  ار  نتـشیوخ  دـیئآرب و  شناد 
.دزاس دوبان  وحم و  ار  قح  رما  امش  لطاب  لعف  هک : دیشابم 

ار امش  دیهاوخیم  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد  یبلح 
لاعتم يادخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هک : تسا  یـسک  هدیناسر  لامک  دـحب  ار  شناد  هک  یهیقف  دـینادب ، مهد  ربخ  هیقف  صخـش  لاح  زا 

، يرگید رما  لیم  تبغر و  يارب  و  دـیامنن ، ناشـصخرم  ادـخ  تیـصعم  رد  و  دـنادرگن ، ناشنمیا  يادـخ  باذـع  زا  و  دزاسن ، سویأم 
يور زا  هک  دـشابن  نآرق  تئارق  رد  يریخ  دـشابن ، وا  رد  مهفت  هک  تسین  یـشناد  رد  یکین  ریخ و  دـینادب  دـنکن ، نآرق  تئارق  كرت 
مدرم و  هتفرگ ، رارق  مدرم  رظن  هجوت و  لحم  ملاع  صخش  انامه  دوشن ، یلمع  رکفت  اب  هک  دشابن  یتدابع  رد  یکین  ددرگن  هوالت  ربدت 

يوریپ وا  زا  هئیه  لعف و  لوق و  ههج  زا 
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راوید زاب  هشیر  زا  نکرب  خیب و  زا  ربب  یقالخادب  ةزره  فلع  هشیپ  امن  شوخ  قالخا  بسک  تسدب  تسا  هصرف  هک  ات  رسپ  يا  ( 1 - 1
مجرتم هشیت  تیقلخ  تشز  هر  زا  مدرم  ترس  رب  دنبوکن  ات  هشیدنا  نودب  نک  مدهنم  راجنهان  قلخ 
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ادخ يارب  ار  دوخ  لمع  و  دراد ، نتورف  ار  دوخ  سفن  و  دیامن ، حالـصا  ار  دوخ  لاوحا  و  دزاس ، وکین  ار  دوخ  هئیه  هاگره  دننک ، یم 
مدرم لاوحا  رد  شمارآ  مظن و  ددرگ و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  وا  رابخا  هدومن و  تیارـس  ایاعر  رگیدـب  وا  فاصوا  دـنادرگ ، صلاـخ 

، دنشاب وا  اب  يواسم  يزاوم و  هک  دنـسر  هچ  ات  دنرت  تسپ  هدیدرگ  اراد  وا  هک  ۀبتر  زا  مدرم  دشابن ، نینچ (1) هاگره  و  دوش ، راکشآ 
رامشب يراک  هزب  هک  یلمع  نیا  زا  ارت  و  ددرگ ، رادیدپ  نایم  رد  ماظن  لالتخا  دشاب و  مدرم  عون  داسف  بجوم  ددرگ  دساف  وا  نوچ  و 

ات تسیقاب  هکنآ  اب  دشیم ، وحم  وا  لاب  رزو و  و  دـیدرگیم ، لطاب  وا  ياهراک  درمیم  یملاع  نینچ  هاگره  شاک  يا  مرادـیمزاب ، هدـمآ 
.دنرادیاپ ناهج  رد  وا  ناوریپ  هک  ینامز 

راگزیهرپ و اسراپ و  وا  هاگره  دنا  هدـمآرد  شناد  لها  يزب  هک  یمدرم  زا  دـنرت  تسپ  هتـسویپ  مدرم  ماوع  دـنیوگ : ءافرع  زا  یـضعب 
، دنوش مرگرس  تاهبـش  هب  مدرم  دوش ، حابم  تایلمع  بکترم  وا  هاگره  و  دنوش ، حابم  ياهراکب  سبلتم  ماوع  مدرم  دشاب  لمع  وکین 

نیا هاوگ  يرآ  دنوش ، رفاک  یلکب  مدرم  ماوع  دروآ  اجب  مارح  نوچ  دنیامن و  مارح  باکترا  مدرم  دوش ، لوغشم  تاهبـشب  وا  نوچ  و 
، تسین نایعا  لقنب  دنمزاین  تسا و  رهاظ  نایعلاب  ینعم 

سفن تفع  دنمشناد و 

ات و  دزیهرپ ، هب  نارادایند  ناهاشداپ و  تمدخ  زا  دناوتب  ات  دشاب  تمه  یلاع  سفنلا و  فیفع  دیاب  الوصا  دنمشناد  صخش  - مجنپ رما 
ات دیامنن ، یتسود  راهظا  دوشن و  دراو  نانآ  رب  دراد  رظن  رد  رارف  هار  هک  یماگنه 
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درادرب مدق  عوضوم  نیا  فالخرب  یسک  رگا  يرآ  دنک ، يراد  هگن  دنتـشاد  ظوفحم  ناینیـشیپ  هچنانچ  ار  ملع  تیعقوم  دراد  یئاناوت 
زا يرایسب  یـصخش  نینچ  هک  تسا  ادیوه  هدرک  تنایخ  یتسردان و  تسا  شناد  ملع و  رون  هک  یتناماب  تبـسن  و  هدومن ، یئامندوخ 
هاش تمدـخ  زا  زرتحم  سفنلا و  فیفع  لاح  دـننام  وا  لاح  ددرگ ، زوریپ  دوخ  روظنمب  اقافتا  رگا  دوشن و  لئان  دوخ  بولطمب  تاقوا 

.تسا هاوگ  نیرتهب  نیرتالاب و  هک  تسنادجو  رظنراهظا  عوضوم  نیا  هاوگ  دوب ، دهاوخن 

رد هک  يروط  نآ  هب  اـم  رـصع  نیطالـس  ناـمز و  ناـگرزب  تسا  هنوگچ  دیـسرپ  فیرـش  مدرم  لادـبا و  یخرب  زا  ءالـضف  زا  یـضعب 
هب ام  اب  زورما  دـنتفریم ، اهنآ  نامرف  راب  ریز  دـندزیم و  اهنآ  نمادـب  تدارا  تسد  دـندومنیم و  ریقوت  نادنمـشناد  شناد و  زا  اهتـشذگ 

: داد خساپ  دننکیمن ؟ راتفر  روطنآ 

ایند لام  دندیـسریم و  اهنآ  تمدـخ  نارادایند  ناگرزب و  ناـهاشداپ و  هک  دـندوب  هدرک  ادـیپ  تیعقوم  ةزادـناب  رـصع  نآ  نادنمـشناد 
الماک رجزنم و  هیور  نیا  زا  اوق  مامت  اب  نادنمـشناد  دنوش ، دنم  هرهب  اهنآ  شناد  زا  هک  دندوب  راتـساوخ  دنتـشادیم و  میدـقت  ناشیدـب 

نارادایند ةدید  رد  ایند  هجیتن  رد  دندشیمن ، ناشیا  تنم  نیهر  و  دـندناریم ؛ دوخ  ترـضح  زا  ار  اهنآ  رودـقملا  یتح  و  دـندوب ، رفنتم 
تلالج و نینچ  ياراد  ملع  هک  هدرک  هماقا  ناهرب  نینچ  املع  اریز  درازگیم  ینوزف  هب  ور  ملع  تمیق  فرط  نآ  زا  و  هدـش ، کـچوک 
زا ناشیا  هک  هدومن  باجیا  ایند  طاطحنا  یتسپ و  عوضوم  نیا  رب  ةوالع  دـنا ، هدـیزگ  ایند  رب  ار  وا  الـضف  هورگ  نیا  هک  تسا  تسافن 

ار ملع  ایند ، تدایس  تسایـس و  يارب  دننادیم و  ضرف  ار  نامز  ءانبا  ناهاشداپ و  تمدخ  نوچ  ام  نامز  ءاملع  اما  دنـشاب ، رذحرب  ایند 
مدرم رظن  رد  ار  ایند  دنزومآ ، یم  اهنآب 
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.يدینش تفای  رکذ  قبس  هک  يرابخا  باب  نیا  رد  دنا ، هدرب  مدرم  مشچ  زا  ار  ملع  تیعقوم  و  هداد ، هولج  گرزب 

هّللا لوسر  ای  دیسرپ  یسک  دنوشن  ایند  ۀنحص  دراو  ات  دنناربمیپ  ياهنیما  ءاهقف  دومرف  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمیپ  هکنانچ 
مدرم نیا  دندرک  نینچ  هاگره  نامز ، نارمکح  هاش و  يوریپ  دومرف : دنوش ؟ يویند  تاعامتجا  دراو  اهنآ  هک  دـنکیم  باجیا  زیچ  هچ 

.رگید تایاور  ثیداحا و  زا  وا  زج  و  دینادب ، ررضتم  دوخ  نید  رب  ار 

هک تسنامه  مومذم  تیعبت  هکلب  تسین ، دارم  دبای  عوقو  هروص  هک  مسق  رهب  دمآ  رامـشب  مومذم  هک  ناطلـس  زا  يوریپ  دنامن  هتفگان 
رگا يرآ  دشاب ، هدوب  اهنآ  ریغ  تسایر و  ایند و  یتسود  رادقم و  هاج و  یگرزب  نارـسمه و  رب  ۀـبتر  ماقم و  يدـنلب  ۀـمدقم  هلیـسو و 

زا جیورت  نید و  ۀملک  ءالعا  دوش و  هداد  بیترت  ناعون  مه  یعامتجا  ماظن  هک  دنک  باجیا  ناطلـس  اب  تفر  دـمآ و و  سانیتسا و  نیا 
هداشگ شوغآ  اب  هاش  دریگ و  دوخب  لمع  هروص  اهنیا  ریغ  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  نید و  رد  ناراذگهعدب  نتخادـنارب  قح و 

.دوش هداد  یئانشآ  نیا  رد  صیخرت  هک  دسر  هچ  ات  تسا ، لامعا  نیرتهب  زا  دیامن  لابقتسا  روما  هنوگ  نیا  زا 

مینک و عمج  هدـش  داریا  صیخرت  رد  هک  يرابخا  ناطلـس و  اب  تسلاجم  تمذـم  رد  هک  يرابخا  ناـیم  هکنیا  رب  تسا  ینبم  ینعم  نیا 
نب یلع  دننام (1) نید  ناگرزب  زا  یهورگ  تفلا  هفاضاب  میئامن ، مالعا  ار  اعدم  نیا  توثب 
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نایعدم مظاعا  زا  نیطقی  شردپ  هتفریم ، رامشب  رفعج ع  نب  یـسوم  ترـضح  رـصع  یمان  نادرم  ناگرزب و  زا  نیطقی  نب  یلع  ( 1 - 1
، دش دلوتم  هفوک  رد  ترجه  لاس 124  نیطقی  نب  یلع  درک ، رارف  هدـش  فئاخ  نتـشیوخ  رب  نیطقی  دـمآرب ، وا  بلط  رد  ناورم  دوب ،

دعب هحفص  یقرواپ  هیقب  یمشاه  تلود  نوچ  و  درب ، هنیدمب  رارف  ناونعب  ار  شردارب  وا و  شردام 
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ریغ و  جارد ، نب  حون  و  عیزب ، لیعامـسا  نب  دـمحم  و  هدوب ، هعبرا  باون  زا  یکی  هک : حور  مساقلا  وبا  و  یـشاجن ، هّللا  دـبع  و  نیطقی ،
ریصن هجاوخ  و  نیسح ) دمحا  وبا   ) ناشردپ یضر و  یضترم و  نیلیلج  نیدیس  دننام  - ءاهقف زا  و  مالّسلا ، هیلع  همئا  باحصا  زا  ناشیا 

نیطالـس اب  تبحاصم  زا  یکاح  هک  تسیا  ۀلیـسو  هناگی  اهنیا  ریغ  و  یلح )  ) رهطملا نب  نیدـلا  لاـمج  مولعلا  رحب  همـالع  و  یـسوط ،
.دمآ روکذم  هک  قیرط  نادب  تسا ،

دومرف هک  دنک : تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هدوب  هر  قودص  خیـش  موحرم  نانیمطا  دروم  هک  عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دمحم 
دوجوب ار  شیوخ  ناهرب  عمش  ادخ  هک : تسا  یسک  نارگمتس  رابرد  رد  دنوادخ  بناج  زا  انامه 

(1

راهظا لاـح  نیعرد  و  تخادرپیم ، روصنم  رفعج  وبا  ساـبعلا و  وبا  تمدـخب  هتـسویپ  و  دـندرک ، دوع  وا  ناـسک  نیطقی و  هدرک  روهظ 
شترضح هتشادیم  لیـسگ  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  لاوما ، تشاد و  لاغتـشا  ءافلخ  تمدخب  زین  شدنزرف  وا  زا  سپ  درکیم و  عیـشت 

لاس نیطقی  نب  یلع  هتفای ، رودـص  فرـش  لیزنت  یحو و  رداصم  زا  وا  نأش  تلالج  رد  یتایاور  هتـشاد و  تمحرم  راهظا  واب  تبـسن 
دنیوگ ددشم ) ریغ  میج  حتف  نون و  رـسکب   ) یـشاجن هّللا  دبع  ریجب  وبا  تشذگرد  دوب  نوره  نادنز  رد  رفعج ع  نب  یـسوم  هک   182

ار زاوها  تیالو  روصنم  بناـج  زا  یـشاجن  هدرک  فارتعا  قداـص ع  ترـضح  تماـماب  سپـس  هتـشاد  ار  هیدـیز  کلـسم  رما  لوا  رد 
ار وا  هناتسلگ  نیدلا  ءالع  رخاوا ، رد  تشون ، وا  يارب  ار  هیزاوها  ۀلاسر  ترضح  درک  تلاسر  ياضاقت  شترضح  زا  یـشاجن  هتـشاد ،

دمحا یـشاجن  دـشابیم ، ءاملع  دـمتعم  هک  تسا  فورعم  لاجر  بحاص  یـشاجن  دـمحا  سابعلا  وبا  وا  نادـنزرف  زا  یکی  درک ، حرش 
دوب هّللا ع  یلو  ترـضح  ریفـس  نیموس  نامز و  نایعا  هتـسجرب و  لاجر  زا  یکی  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  تشذـگرد  لاسب 450 
رگا دنتـشاد  هضرع  يوب  رباکا  زا  يا  هدـع  دیـسر  رد  قحب ع  مئاـق  ریفـس  نیتسخن  ناـمثع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  تاـفو  نوچ  دـنیوگ ،

امـش و نایم  نیما  هقث و  ریفـس و  نم و  ماقم  مئاق  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  دومرف : تسیک ؟ اـم  عجرم  داد  يور  وت  زا  سپ  ۀـحناس 
دعب هحفص  یقرواپ  هیقب  روما  رد  تسا ، رمالا ع  بحاص 
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وا دوجوب  ار  نیملسم  روما  ادخ  و  دیامن ، شـشوک  ادخ  ءایلوا  ظفح  رد  هک : دزاسیم  رادنامرف  اهرهـش  رد  ار  وا  و  دیامرفیم ، نشور  وا 
نایعیش زا  نادنمزاین  دنکیم ، عفد  نانآ  زا  ار  یعامتجا  تارضم  و  دشابیم ، نمؤم  ناگدنب  مکحم  هاگهانپ  وا  هک  اریز  دیامرف ، حالـصا 

، دنتقیقح اب  نینمؤم  نانیا  دیامن ، یم  عفد  ملظ  راد  رد  ادخ  ار  نمؤم  ناگدنب  یتسدگنت  عزف و  اهنآ  ششوکب  دنوشیم ، هدنهانپ  ودب  ام 
دبات یم  اهنامـسآ  لها  رب  ناشتروص  رون  زیخاتـسر  زور  ناـشتیعر ، ناـیم  رد  دـنیادخ  رون  اـهنیا  نیمز ، رد  دـندنوادخ  ناـنیما  ناـشیا 

ینشور ار  نیمز  لها  هدنشخرد  ناگراتس  هک  نانچمه 

(1

لیعامـسا نب  دمحم  مدیناسر  امـشب  و  مدوب ، رومأم  عوضوم  نیدب  هک : دیهاوخ  زاب  وا  زا  ار  شیوخ  تامهم  دینک و  عوجر  ودب  دوخ 
هک هتفگ  هیودمح  هدرک  كرد  ار  یناث ع  رفعج  وبا  ترـضح  هدوب و  رفعج ع  نب  یـسوم  ترـضح  رابرد  راوگرزب  نادرم  زا  عیزب  نب 

ار وا  بتک  شگرم  زا  سپ  درک  تیـصو  نامعن  نب  یلع  هک : دنا  هتفگ  و  دنا ، هدوب  ءارزو  رامـش  رد  ود  ره  هزمح  نب  دمحا  دـمحم و 
: دیسرپ یسک  هتشاد  لاغتـشا  تواضق  رماب  هفوک  رد  هدوب و  نایعیـش  ثیدح و  باتک  زا  یفوک  جارد  نب  حون  .دنیامن  میلـست  دمحمب 

رذـع يوشیمن  رـضاح  دجـسمب  هنوگچ  متفگ  ار  لیمج  تفگ  يدـمآرد  ءافلخ  لامع  رامـش  رد  یتفریذـپ و  ار  تواـضق  رما  هنوگچ 
فیرش هدش  دلوتم  لاس 304  رد  یـضر  یـضترم و  دیـس  دلاو  دمحا  وبا  فیرـش  مرادن  مزاس  دوخ  رتاس  هک  ۀماج  هکنیاب  رظن  دروآ 
فیرش هتفای  تافو  هنـس 400  ات  هتـسیز  یم  ززعم  رایـسب  ماش و  ءارما  هیوب و  لآ  ترافـس  ماقم  ياراد  نییولع ، هباقن  بصنم  ۀـفاضاب 

راثآ نیرتمهم  هغالبلا  جهن  باتک  میهد  شراگن  هک  تسام  دح  زا  هدایز  یضر  دیـس  تیـصخش  هدش  دلوتم  لاس 359  دمحم  یضر 
الاو ردارب  یضترم  فیرش  تشذگرد  لاس 409  دیـسر و  هباقن  بصنمب  هّلل  عئاطلا  فرط  زا  لاس 380  یضر  فیرش  تسوا  هتسجرب 

نیدلا ریصن  هجاوخ  هتـشذگرد  هنـس 436  هدوب و  اراد  هتـشاد  شردارب  هک  بصانم  نامه  هدـش و  دـلوتم  لاس 355  یضر  دیـس  رهگ 
نسح نیدلا  لامج  یلح  همالع  هتشذگرد  لاس 631  هتشاد و  ار  ناخ  وکاله  ترازو  بصنم  هدش و  دلوتم  لاس 507  یسوط  دمحم 

.هتشذگرد لاس 726  همالع  زرحم  وا  تیعقوم  فورعم و  هدنبادخ  هاش  سلجم  رد  وا  ثحب  هیضق  هدش و  دلوتم  لاس 648 
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يارب نانآ  هدش و  داجیا  اهنآ  يارب  تشهب  دهد ، ینشور  ناشیا  رونب  ازج  زور  تسا و  ناشیا  رون  زا  تمایق  زور  ءایض  رون و  دنهدیم ،
تیادف مدرک : ضرع  دوش ، راتـساوخ  ار  ۀبتر  نینچ  اهامـش  زا  هک  یـسک  هدیدن  ینایز  ار ، ناشیا  داب  اراوگ  دنا ، هدش  هدـیرفآ  تشهب 
رورـسم ار  ام  يدومن  لاحـشوخ  ار  ام  نایعیـش  نینمؤم  رگا  هک  شاب ، اهنآ  اـب  دومرف  مدرگ ؟ زئاـح  ار  هبترم  نیا  یلمع  هچ  رثا  رب  موش 

.نک کموک  ناشیدب  شاب و  نانآ  زا  دمحم : يا  هتخاس 

لد رد  ار  يرورس  تسایر و  بح  ایندب و  یگتـسب  لد  تسا ، یمیظع  رورغ  میخو و  رطخ  ياراد  لاح  نیعرد  هک  گرزب  شاداپ  نیا 
دیاب ریزگاـن  دـیامن ، يریگولج  ناـسنا  زا  دوش  باوث  بجوم  هک : یحیحـص  دـصاقم  قح و  هار  هک ، يروط  هب  دـنکیم ، داـجیا  یمدآ 

.دشک نوریب  بآ  زا  یناسآب  ار  دوخ  میلگ  دناوتب  هجیتن  رد  ات  دشاب  رادیب  هار  نیا  رد  صخش 

مالسا رئاعشب  مایق  رظن  زا  ملعتم 

هراشا

تاقوا دراد ، اپب  عماج  دـجاسم  رد  ار  زامن  دـنک ، تبظاوم  الماک  ماـکحا  رهاوظ  مالـسا و  رئاعـش  ۀـماقا  رد  ملعتم  صخـش  - مشـش رما 
، دشاب مدق  تباث  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  رد  دیامن ، هاعارم  ار  مالـس  باوج  ماع و  صاخب و  مالـس  ءادتبا  دـنک ، ظفح  ار  هفیرش 

يراددوخ ناج  رس و  لذب (1) زا  يادخ  هار  رد  دـیامن ، ادـخ  گنهآ  یگداتـسیا  نیا  رثا  رب  ات  دـشاب ، ابیکـش  مدرم  رازآ  تیذا و  رد 
هدومن و يوریپ  ءایبنا  ریاس  مّلـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمیپ  زا  رما  نیا  رد  دـشابن ، ناساره  فئاـخ و  مدرم  شنزرـس  زا  و  دـنکن ،
، دنکن تعانق ، اهنت  زیاجب  ینطاب  يرهاظ و  ياهراک  زا  .دیامن  هرکذت  ادخ  غیلبت  ماگنه  مدرم  تامدص  جنر و  زا  هدیـسر  اهنادب  هچنآ 

، تسا اهنادب  مدرم  ۀعجارم  و  دنمدرم ، ةودق  نادنمشناد  اریز  دریگب ، رظن  رد  ار  اهراک  لمکا  نسحا و  هکلب 
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زا یتسردـب  دنـسانشیمن و  ار  وا  شناد  درخ و  نابابرا  زا  هورگ  نیا  هک  یـسک  یهاگ  مدرم ، ماوع  رب  دـندنوادخ  حـضاو  ناهرب  ناـنیا 
دنم هرهب  دوخ  ملع  زا  دنمـشناد  درم  رگا  هجیتن  رد  دیآ ، یمرب  اهنآب  ءادتقا  ددصرد  هدرک و  بیقعت  ناشیا  زا  دنرادن  یهگآ  وا  لاوحا 

.ددرگن بایماک  ملع  نآ  زا  هک  تسا  رت  هتسیاش  وا  ریغ  دوشن 

: هک یلک  ررض  اریز  هدرمش ، گرزب  ار  ملاع  یهرمگ  هک  تسا  ور  نیازا 

.دندرگ هارمگ  ناگ  هراچیب  دوش و  دراو  مدرم  رب  دشاب ، یعامتجا  دسافم 

یمالسا بادآ  لصحم و 

هدیدنـسپ و قالخا  و  هدومن ، راداو  اهنادـب  ار  مدرم  هداد و  روتـسد  مالـسا  عرـش  هک  یئاـهیوخ  هب  دوش  قلختم  دـیاب  لـصحم  صخش 
هکلب  ) رازآ زا  ندز  زاب  تسد  یناشن ، مشخ  دور ، نوریب  لادتعا  زا  هک  يدح  هب  هن  یئورشوخ  دوج ، ششخب ، لیبق  زا  هدیجنس  بادآ 
هرانک يرگداد ، فاصنا  لاـم ، يروآ  عمج  ندراذـگاو  يرگناوت ، تسپ ، باـستکا  زا  يرود  تورم ، یئابیکـش ، دـنک ) رازآ  لـمحت 

هاج شـشخب  اهیدـنمزاین ، ماجنا  رد  شـشوک  نانود ، زا  يرازگ  ساپـس  نتـساوخ ، ) لماک  روطب  ار  یلاـم  قح   ) فاصنتـسا زا  يریگ 
رایـسب و ةدـنخ  زا  يریگ  هراـنک  ناتـسدریزب ، یئوکین  ناـشیوخ ، موق و  ناـگیاسمه و  اـب  یتـسود  نادـنمتجاح ، اـب  یناـبرهم  هعاـفش 
ار یمالسا  بادآ  زا  هلمج  نیا  المجم  دزاس  دوخ  هشیپ  توکـس  ینتورف ، یـسفن ، هتـسکش  هودنا ، فوخ و  اب  یهارمه  یگزمـشوخ ،

ودب یسک  هک  ددرگ ، ادیوه  وا  توکس  یئایوگ و  نوکـس و  تکرح و  يوخ و  هئیه و  رب  فوخ  هیـشخ و  رثا  هک : دزاس  هکلم  نانچ 
راتفگ و رظن  زا  ار  هیعرـش  بادآ  دـیاب  لصحم  دـشاب ، وا  يونعم  شناد  ناهرب  وا  يرهاـظ  هروص  و  دـتفا ، ادـخ  داـیب  هکنیا  زج  درگنن 

دربب یپ  یبوخب  وا  یناعمب  و  دنک ، نآرق  هوالت  دیامن ، يوریپ  ناهنپ  راکشآ و  رادرک ،
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لدب و و  دراد ، ياپب  ار  وا  دودح  فئاظو و  دوش ، اناد  وا  دیعو  دـعوب و  و  دـشاب ، رجزنم  وا  ياهباذـع  زا  دـنک و  لاثتما  ار  وا  رما  وا  و 
تعانق تادابع  نتسنادب  اهنت  دروآ  اجب  جح ، هزور ، زامن ، هلفان ، تادابع  يزور و  هنابش  ۀیعدا  دنک ، يروآ  دای  لاعتم  يادخ  زا  نابز 

دراد هاگن  فیظن  ار  دوخ  ندب  دناوتیم  ات  میدومن ، هراشا  ودب  نیا  زا  شیپ  هچنانچ  دهدن  يرمث  یلد  کیرات  تواسق و  زج  هک  دـنکن 
، دنک بانتجا  شوخان  ياهیوب  زا  دیامن و  ادج  دزاس  رود  ندب  زا  دیاب  هک  یئاهوم  دریگب ، ار  اهنخان  دزاس ، رود  دوخ  زا  ار  تافاثک  و 
يواـسم و قلخ  زا  ار  دوخ  سفن  دـشاب  هدومن  هدیدنـسپ  يوخ  هفیرـش و  تنـس  يوریپ  اـت  دـنز  هناـش  داـهتجا  اـب  ار  دوخ  شیر  يوم 

ریغ دوس  يارب  مشخ  يرگمتس ، دنشاب ، رت  تسپ  وا  زا  تاجردب  هچرگا  مدرم ، ندرمـش  ریقح  ربکت ، ءایر  هنیک  دننام ، تشز  فاصوا 
يارب يرگ  هولج  يرگ ، هلیح  ایندب  تاهابم  ایند ، رد  یگرزب  ینامگدب  دنلب  رـس  عمط  هدوهیب  راک  ینطابدب  دسح  تنایخ  ادخ : هار  زا 

ینیـشن هشوگ  ایندب ، لیم  هبغر و  کشر ، نارگد ، بیعب  یمرگرـس  و  دوخ ، بیع  زا  يروک  درادن ، هچنآ  زا  يرگتحدـم  بح  مدرم ،
کیره میدرک  يروآدای  هک  یفاصوا  دـنک  تظفاـحم  نتفگ  ازـسان  یئوگغورد  ندز  تمهت  ینیچ  نخـس  یئوگدـب  ادـخ ، ریغ  يارب 

ات دوب  ملعتم  ملاعب و  دزـشوگ  اهنت  اهنآ  يروآدای  زا  ام  روظنم  هدـیدرگ ، ریرحت  دوخ  لحم  رد  هک  تسا  یئاـهوراد  لیـصفت و  ياراد 
ملاع و هژیو  یئاهنت  هب  فاصوا  نیا  هچرگا  دنـشوکب ، اهنآ  زا  بانتجا  رد  رتشیب  هچره  دـننک و  ادـیپ  یهگآ  اهنآ  لوصاـب  هلمجلا  یف 
رد ار  اهنآ  ام  رظن  نیا  زا  دنراوازـس ، اهنآ  زا  يریگ  هرانک  رب  نادنمـشناد  هکنیا  زج  دـنراد ، تکرـش  اهنآ  رد  ناـگمه  تسین و  ملعتم 
هک نانوچ  تسا ، لد  ناهنپ  زامن  نامزاس و  تدابع و  شناد  هتفگ  ناگرزب  زا  یخرب  هچنانچ  اریز  میدرک ، داـی  ناـنآ  فئاـظو  راـمش 

اضعا هفیظو  زامن 
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دنــسپان قـالخا  زا  یکاـپب  زج  نطاـب  تداـبع  زرط  نـیمه  ثاـبخا  ثادـحا و  زا  یگزیکاـپ  زا  سپ  رگم  دوـشن ، هتفریذــپ  حراوـج  و 
.هدادن رارق  سفن  هیدر  قالخا  تافاثک و  اب  مأوت  نیکرچ  لد  رد  لاعتم  يادخ  ار  ملع  رون  اریز  دشابن  ریذپهحص 

یئامنهر ةدارا  هک  سکره  لد  رد  يادخ  هک  تسیرون  انامه  دیاین  مهارف  ملعت  يرایسب  زا  شناد  - دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
.دراذگیم ناگورگ  دشاب  هتشاد  ار  وا 

هک دوشیم  رهاـظ  ناـیب  نیا  زا  دـشابیم ، یمدآ  لد  وا  هاـگیاج  هک  تسیروـن  هکلب  تسین  تیاور  يداـیز  زا  شناد  تفگ : دوعـسم  نبا 
هک تسیروـن  شناد  نکیل  دوـشیم ، هدـیمان  شناد  مه  تمـسق  نـیا  مدرم ، دزن  رد  هـچرگا  دـشابن ، ةژیو  تاـمولعم  زا  تراـبع  شناد 

یفیاظو زا  یتمـسق  دوب  نیا  تشذگ ، شنایب  هچنانچ  .تسا  ادخ  هیـشخ  یئانیب و  بجوم  هک  هدمآ  تسدب  یملع  زا  وا  یگدنـشخرد 
رظن هکنیا  زج  دوب ، ملع  نتسب  راکب  هرابرد  تفای  رکذ  قبـس  هک  یتاعوضوم  رثکا  دح  هتبلا  دنراد ، تکرـش  اهنآ  رد  ملعتم  ملعم و  هک 

.میدرک نایب  یئاهنتب  ار  اهنآ  ام  اهنآ  لئاضف  لوصا  زا  مالعا  اهنآ و  نأش  مامتهاب 

[ ملعتم ملعم و  لاغتشا  هار  سرد و  بادآ  رد  ]

داتسا ملعتم و  رظن  زا  شناد  هار 

.تسا ملعتم  ملعم و  لاغتشا  هار  سرد و  بادآ  رد  - مود شخب 

.مینکیم وگتفگ  اهنآ  نوماریپ  رد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  يروما  شخب  نیا  رد 

و ندومن ، ظفح  ندومن ، رکفت  هرکاذم و  هثحابم و  نتشون  ندرک ، هعلاطم  ندناوخ ، رظن  زا  لاغتشا  طارص  رد  ملعتم  ملعم و  - نیتسخن
بولطم دوصقم و  هک  یشناد  هفاضاب  دنیامن : ششوک  هراومه  نارگیدب  نتخومآ 
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طونم شناد  زا  بیقعت  رگا  و  دنوشن ، مرگرـس  يویند  روماب  تسا  نکمم  یتقو  ات  و  دنزرو ، لاغتـشا  ودب  هتـشاد و  رظن  رد  تسا  اهنآ 
ۀفیظو زا  نوچ  تسنیا  رتهب  دناهرب  تمحز  جنر و  زا  ار  دوخ  هدرک و  تعانق  دنکیم  باجیا  ترورض  هک  يردقب  تسا  يویند  لغشب 

ار دوخ  ياپ  ارـس  دنا  هتفگ  هک  تساجنیا  زا  دزادرپب ، رگید  راکب  دیائیمرب  شا  هدـهع  زا  هک  ةزادـناب  درک  لصاح  تغارف  دوخ  یملع 
.درازگ وت  سرتسد  رد  ار  دوخ  زا  یکدنا  ملع  ات  نک ، یناف  ملع  هار  رد 

، شناد زا  يروآدای  دیامرفیم : لاعتم  يادخ  دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح 
.دنراد ضوفم  نم  ترضحب  ار  دوخ  روما  هک  یماگنه  ات  تسا  اهنآ  یلد  هدنز  بجوم  نم  ناگدنب  نایم 

.دزاسیم هدنز  ار  شناد  هک : ةدنب  دیاشخبب  يادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

.ناراکزیهرپ نید و  لها  اب  ندومن  هرکاذم  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  شناد  نتخاس  هدنز  دیسرپ :

.دوش هدروآ  ياجب  شطئارش  اب  هک  تسیزامن  دننام  ملع  ندرپس  رطاخب  تسوا ، ظفح  تسا و  رد  ملع  زا  يروآدای  دومرف : زاب 

شسرپ هار 

هراشا

لاؤس ادخ  يارب  هک : يدرگاش  داتـسا و  دننام  هکلب  دنکن ، شـسرپ  نتخاس  زجاع  یئوج و  بیع  روطب  یـسک  زا  ملعتم  صخـش  - مود
ةدـمع اریز  دـیامن ، تاعارم  ار  يربهر  شهاوخ  یئاـمنهر و  وکین و  لـمع  زا  یهگآ  شلاؤس  نیا  رد  يرآ  دـیامن : شـسرپ  دـننکیم 

ءارم و هژیو  وا  گـنهآ  رگا  اـما  دوش ، روراـب  هدرک  هدارا  شناد  زا  هک  ار  ینعم  تخرد  ددرگ و  ادـیوه  عوضوم  نیا  زا  ملعت  میلعت و 
دنک جلف  ار  وا  هدمآ و  زوریپ  دوخ  قیفر  هب  هک  هتشاد  تسود  و  دشاب ، لادج 
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هفاضاب دریگ ، یم  رارق  لج  زع و  يادخ  شنزرـس  بجوتـسم  فرط  نآ  زا  دشابن ، یثیبخ  تعیبط  دنـسپان و  ۀکلم  زج  وا  ۀـجیتن  انامه 
، واـب هبـسن  یئوگدـب  وا ، ندرمـش  لـهاج  وا ، تبحـص  مه  بطاـخم و  رازآ  هدـیدرگ ، بـکترم  ار  يدـنچ  يراـک  هزب  لـمع  نـیا  رد 

هرهطم هنـس  زا  دوخ  ياـج  رد  هک : تسا  یبوـیع  مکحم و  ناـهانگ  تاروکذـم  نیا  ماـمت  دوـخ ، سفن  زا  ینمادـکاپ  يرازگـساپس و 
زج ینکن  هیرخف  ینادان  مدآ  رب  وت  اریز  تسا ، رطاخ  هتفشآ  شوشم و  دوخ  یگدنز  رد  هراچیب  لداجم  لاح  نیع  رد  هدش ، تشادزاب 

لاـعتم يادـخ  هنیمز  نیا  يور  ددرگ ، وـت  نمـشد  وا  هک  رگم  يراـبدرب  صخـش  رب  ینکن  تاـهابم  و  دـسرب ؛ يرازآ  وـتب  وا  زا  هکنیا 
.هدومرف يراج  مالسلا  مهیلع  همئا  ناربمیپ و  نابز  رب  ار  لادج  ءارم و  میرحت 

هدم ةدعو  و  شورفم ، تاهابم  واب  و  نکم ، یگزمشوخ  حازم و  تدوخ  ردارب  اب  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 
.ینکیمن افو  هک 

.دیشابیمن نومأم  شتافآ  زا  و  دینادیمن ، ار  شتمکح  اریز  دینکم ، لدج  دومرف (1) : و 

كرت هکره  و  دوش ، ناـینب  وا  ههج  زا  ۀـناخ  تشهب  ءـالعا  رد  دـنک  لدـج  كرت  تسوگ ، قح  هک  یلاـح  نیع  رد  سکره  دوـمرف : و 
.دوش اطع  واب  تشهب  رانک  رد  يرصق  دیوگیم ، لطاب  هکنآ  اب  دنک  لدج 

ناتب و شتسرپ  زا  عنم  زا  دعب  لاعتم  يادخ  هک  ینامیپ  نیتسخن  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دیوگ : هملـس  ما 
.دوب نادرم  اب  لادج  عازن و  دومرف ، تشادزاب  وا  زا  ارم  دروآ و  نایمب  نم  اب  بارش  ندیماشآ 
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.دننک هشیپ  ار  لدج  هک  رگم  دنوشن  هارمگ  یموق  دومرف : و 

.دیوگ قح  هچرگا  درادرب  لدج  زا  تسد  ات  دیامنن ، لماک  ار  نامیا  تقیقح  هدنب ، دومرف : و 

، تسناطیش هبـسن  يوخ و  وا  دشابیمن و  رتدب  وا  زا  ناسنا  رد  یئوخ  تسنامرد و  یب  درد  لدج  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.بیصن یب  نید  قیاقح  زا  دشاب و  نادان  نارگید  دوخب و  هک  رگم  دنکن  تاهابم  راهظا  لاح  چیه  رد  یمدآ 

شیوخ دئاقع  و  مینک ، هرظانم  رگیدکی  اب  نید  ةراب  رد  ات  نیشنب  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضحب  يدرم  هدش  تیاور 
: دومرف میهد ، رکذت  ار 

وا يوجتسج  رد  ینادان  تدوخ  نید  رد  رگا  وت  هدیدرگ ، هداشگ  نم  يورب  تیاده  هار  متـسه و  انیب  مدوخ  نیدب  هبـسن  نم  درم ، يا 
، مدرم اب  دیوگیم : نینچ  واب  دنکفا و  یم  هسوسو  یمدآ  لد  رد  ناطیش  انامه  راکچ ، لدج  عازن و  اب  ارم  نیزگرب ، تاجن  هار  يآرب و 

.دنیامنن نامگ  ار  ینادان  زجع و  وت  قح  رد  ات  نک  هلداجم  هرظانم و 

تسین نوریب  شخب  راهچ  زا  هلداجم 

هـشیپ یئاوسر  هتـشادرب و  زردنا  دنپ و  زا  تسد  ماگنه  نیا  رد  دینادیم  تقیفر  وت و  هک  هچنآ  رد  ینکیم  هلداجم  هک  تسنیا  - تسخن
: دیا هتخاس  عیاض  ار  شناد  هدرک و 

همـصاخم و رگیدکی  اب  لهج  هار  رد  هدومن و  لهج  راهظا  تقو  نیا  دینادان ، دینکیم  هلداجم  هک  یعوضوم  نادـب  تبـسن  هکنآ  - مود
دیا هدرک  ینمشد 

یعالطا ینعم  نآ  زا  هک : تقیفرب  تبـسن  هجیتن  رد  تسنادان  رگید  نآ  یملاع و  دینکیم  هلداجم  هک  یعوضوم  ةرابرد  وت  هکنآ  - موس
.ةدرک متس  درادن 
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كرت اریز  درادـن ، ۀـجیتن  وت  ۀـلداجم  يرادـن  یعالطا  يربخ و  یب  وت  دراد و  لماک  عالطا  رما  نآ  زا  وت  لداجم  قیفر  هکنآ  - مراـهچ
هک یفـصنم  صخـش  تسا ، لاحم  شخب  راهچ  نیا  ۀمه  هجیتن  رد  ةدراذگن  یعقو  هدوب  اراد  يو  هک  ۀبترب  تبـسن  هدومن و  وا  مارتحا 

دهاوخ ظوفحم  وا  درخ  و  رتوکین ، وا  اب  ینید  تبحـص  مکحم و  وا  نامیا  دیامن ، هرظانم  هلداجم و  كرت  دریذـپب و  ار  باوص  قح و 
.هتفرگ رارق  دامتعا  دروم  هدروآ و  تسدب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  شیامرف  زا  هک  تسا  یمالک  هلمج  نیا  دوب ،

؟ تسمادک وا  تقیقح  تسیچ و  هلداجم 

ضرغ شروظنم  ای  دروآ ، دراو  وا  مالک  رد  يونعم  ای  یظفل  للخ  هک  يروط  هب  ریغ  مالک  رد  ضارتعا  زا  تسترابع : هلداجم  تقیقح 
نآ رگا  اریز  دوش ، لصاح  دونـشیم  هک  یمالک  رد  ضارتعا  نتـشاذگاو  رثا  رب  هلداجم  كرت  دـشابن ، هدومرف  رما  ودـب  ادـخ  هک  ینید 

لطاب و رگا  و  دراد ، زاربا  ار  دوخ  يأر  دنتـساوخ  یتواضق  وا  زا  هاگره  و  دـنک ، قیدـصت  شلد  رد  دـیاب  دـشاب  باوث  قیـال و  مـالک 
رایتخا توکـس  دـسرن  دوش  طئارـش  اب  رکنم  زا  یهن  بجوم  هک  راکنا  دـحب  هک  ینامز  ات  دـشابن  ینید  روماـب  طوبرم  دـشاب و  هدوهیب 

هک یبیترت  مظن و  هغل ، وحن ، رظن  زا  وا  مالک  رد  هک : ینعم  نیاب  .تسوا  ظـفل  رد  اـی  نارگید  مـالکب  تبـسن  شنزرـس ، ـالمجم  .دـنک 
یتفگ وت  هک  يروط  نآ  دراد ، راهظا  نینچ  هک  ینعم ، رد  ای  و  دـنک ، يریگ  هدروخ  هدـش  مهارف  نابز  یـشکرس  اـی  ملع  تلق  ببـسب 

: دیوگب واب  هک  تسا  ملکتم  صخش  دصق  رد  ای  و  يدرک ، اطخ  تهج  نیا  ینعم و  نیا  رظن  زا  انامه  تسین 

ققحتم وحن  نیدب  ار  هدنیوگ  دصق  داسف  تمالع  ام : هدوبن ، قح  دـننام  ای  قح  ةدارا  مالک  نیا  زا  وت  روظنم  نکیل  تسا  قح  مالک  نیا 
هتساوخیم اریز  تسوا  عبط  هرکم  دوش  يراج  يرگید  نابز  رب  قح  مالک  رگا  هک  مینادیم 
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بوکنم لضف و  راهظاب  يدنلبرس  هدش  تکرح  نیا  بجوم  هک  یتلع  هتبلا  هداد  سکعرب  هجیتن  لاح  دنک و  لضف  راهظا  مالک  نیا  زا 
زاربا لضف ، راهظا  اما  هتفرگ  ياج  وا  سفن  رد  هک  هدوب  يدنسپان  توهـش  ود  هجیتن  رد  هتخاس  ادیوه  ار  وا  صقن  هک  يرگید  نتخاس 

رد  ) لاعتم يادـخ  هکنآ  اب  دـنک  يرترب  تینم و  يوعد  ددرگ و  یـشکرس  ناـیغط و  بجوم  ماـجنا  رـس  هک  دـشابیم  سفن  ینمادـکاپ 
دنکیم باجیا  هک  تسا  یگدـنرد  سفن  یـضتقم  نارگید  صقن  راهظا  اما  ْمُکَـسُْفنَأ  اوُّکَُزت  ـ�الَف  هدومرف  مکی ) یـس و  هیآ  مجن  هروس 
تافـص نیا  اقفتم  ود  ره  هلداجم  تارامم و  دـناسرب ، دوش  تکاله  ثعاـب  هک  يرازآ  همدـص و  ار  وا  دردـب و  ار  رگید  نآ  ناـبیرگ 
شدوخ مـالک  زا  ار  ضرتـعم  دوع  بضغ و  جـییهت  رازآ و  زا  یلاـخ  هلداـجم  هک  تسا  حـضاورپ  هکنآ  اـب  دـنیامن  تیوـقت  ار  هکلهم 

وا فالخ  رب  هک  ةدنیوگب  هتـشذگ  وا  روصت  رد  هچنآ  دزاس و  راوتـسا  ار  وا  مالک  لطاب  قح و  زا  دراد  ناکما  هک  ردـق  نآ  و  دـشابن ،
هک کس  ود  نداتفا  مهرد  شواهت و  نوچ  دریگ ، توق  راـک  هلداـجم  درم  ود  ناـیم  شکمـشک  هجیتن  رد  دـناسر ، ناـیز  هدرک  مادـقا 

.دیامن یلاخ  لد  ةدقع  دزگب و  تسا  رتدیدش  شماقتنا  هک  ةزادنا  نآب  ار  دوخ  بیقر  دیامن  گنهآ  کیره 

جالع هار 

رثا رب  هدوب ، نامدرم  صیقنت  لضف و  راهظا  بجوم  هک  ینیبدوخ  تینم و  نتخاس  اوادـمب  تسا  رـصحنم  درد  نیا  زا  رارف  جالع و  هار 
بتک ای  میا  هتـشون  نید  ملاعم  رارـسا  رد  هک  دـمآ  نایمب  وا  زا  یمان  هک  ام  قباس  باتک  رد  بضغ  ربک و و  جالع  رد  هک  هعفاـن  هیودا 

.دنک هجلاعم  تسا  هدیئارس  نخس  عوضوم  نیا  زا  هک  يرگید  ۀفلؤم 

رما باب  رد  هک  دزومآ  نینچ  ارت  وا  یتفا و  ناطیش  رکم  دنب  هب  تسین  هتسیاش 

87  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


، دـنکفا یم  رـش  هداـجب  ریخ  قیرط  زا  ار  لوـگ  قـمحا و  مدرم  هراوـمه  ناطیـش  اریز  نکم ، ریوزت  هلیح و  نکیل  اـمن  رظن  راـهظا  قـح 
، يزاس دنـسرخ  یتاکرحب  ار  نانآ  يروآ و  هدنخب  ار  مدرم  هک  وشم  یتایلمع  بکترم  ینعی  هدم  رارق  ناطیـش  ةزمـشوخ  ار  نتـشیوخ 

لاح نیع  رد  تسا  وکین  دشاب  ونش  فرح  صخـش  اب  صالخا و  هار  زا  رگا  قح  راهظا  دش ، یهاوخ  عقاو  ناطیـش  رخـسمت  دروم  اریز 
فطلت و هب  هک  تسا  یتئیه  تفـص و  ياراد  دـنپ ، هحیـصن و  .تارامم  هلداـجم و  قیرط  زا  هن  تسا ، رتهب  دـیوگ  زردـنا  هار  زا  نخس 

، تسوا حالصا  زا  رتگرزب  شداسف  هک  تسا  یتحیضف  یئاوسر و  هکلب  دشابن  تحیصن  الا  و  تسا ، دنمزاین  ینابرهم 

وا رب  توکـس  دـبای و  يزوریپ  لادـج  ءارموا و  هعیبط  رب  دـیامن  نامز  نیا  نایامن  ملاع  نیهقفتم و  اب  تفرودـمآ  تطلاـخم و  سکره 
ساره رد  هورگ  نیا  زا  دیاب  دناوتن ، يراد  نتشیوخ  دنیامن  لضف  راهظا  وا  ترضحب  تشرسدب  ناکیدزن  هک  یماگنه  ددرگ و  راوشد 

فلا هأمثالث و  زا  دعب  هن  تصـش و  هک  ام  نامز  هدوب  نینچ  هک  هدـق  دیهـش  رـصع  يراب  يزیرگیم ، هدـنرد  ریـش  زا  هک  نانوچ  یـشاب 
.نتسخ نتشیوخ  زا  تسا  رتهب  نتسبورف  مد  تسا ،

يرب هرهب  رظن  زا  لصحم 

رگا یتح  دزرو ، فاکنتـسا  نید  ترهـش  نس ، هبتر ، رظن  زا  تسوا  نود  هک  يرگید  صخـش  ةدافتـسا  زا  دـیابن  ملعتم  صخـش  - موس
ۀتـسیاش هکره  اقلطم  هکلب  دیآرب ، وا  زا  هضافتـسا  بیقعت  رد  هتـشادن ، گنن  درادن ، یهگآ  وا  هتفرگارف و  ملعتم  هک  ار  یـشناد  ملعم ،

نایز ثعاـب  هجیتن  رد  هک  دـنادیمن ، هچنآ  زا  دوشن  عناـم  ار  يو  ملعتم  ترهـش  بصنم و  ددرگ ، دـنم  هرهب  وا  زا  ملعتم  دـشابیم  هداـفا 
.دوش لاعتم  يادخ  شنزرس  بجوتسم  ددرگ و  وا  ملع  نتساک  هلماعم و 
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.تسا همکحب  راوازس  تفای  اجکره  تسا  نمؤم  صخش  ةدشمگ  همکح  دومرف : لوسر  ترضح 

تشادرب تسد  ملعت  زا  هاگره  دشاب ، هتـشاد  شـشوک  شناد  نتفرگارف  رد  هتـسویپ  هک  تسا  یـسک  دنمـشناد  دیوگ : ریبج  نب  دیعس 
.دنا هتفگ  یضعب  تسمدرم  نیرت  نادان  وا  دومن  تعانق  هتخومآ  هک  ردق  نآ  هب  يزاین و  یب  یلیصحت و  تغارف  نامگب 

امنا لاوئسلا و  لوط  یمعلا  سیل  و 

لهجلا یلع  توکسلا  لوط  یمعلا  مامت 

.تسا ینادان  رب  یشومخ  يرایسب  رد  لماک  يروک  انامه  دشابن ، رایسب  شسرپ  رد  یهرمگ  يروک و 

شسرپ زا  هک  یسک  دنا : هتفگ  هک  تساجنیا  زا  دیوجن ، ۀلئـسم  لح  دسرپن و  يراسمرـش  هار  زا  هاگره  تسا  یهرمگ  يروک و  يرآ 
.ددرگن راسمرش  وا  زا  ینادان ، دوش ، راسمرش  ۀلئسم 

.دنزوماین شناد  نیبدوخ ، مدآ  راسمرش و  درم  دنا : هتفگ  و 

ار هچنآ  مدرم  هک  اـجنآ  زا  دومرف  هک  دـننک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  وبا  ترـضح  زا  یلجع  دـیرب  ملـسم و  نب  دـمحم  هرارز و 
.دش دنهاوخ  كاله  دننکیمن ، شسرپ  دننادیمن و 

.تسا شسرپ  وا  دیلک  هک  تسا  یلفق  تسا ) تعیرش  یمالسا و  ملع  ملعب  دارم  اج  همه   ) ملع نیا  رب  دومرف : و 

اطخ زا  تشگزاب 

وا زا  هک  یماگنه  ملعتم  صخش  انامه  تسا ، مزلا  نآ  تاعارم  رتشیب و  یلبق  تاروکذمب  هبسن  وا  هیمها  هک : تسیرما  نایب  رد  - مراهچ
زا هک  هتفرگ  تروص  یـصخش  لمع  رثا  رب  وا  ۀبوت  تشگزاب و  هچرگ  دشاب ، داقنم  عیطم و  ادخب  تشگزاب  رد  دیاب  دنزب  رـس  یئاطخ 

اریز هدوب ، رتکچوک  وا 
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، دریذپن هدراذگن و  یعقو  وا  نخـسب  یلکب  هک  دومن  گنهآ  نانچ  رگا  و  دنادب ، شناد  تکرب  زا  ار  قیفوت  نیا  لصحم  صخـش  دـیاب 
.دوب دهاوخ  يرود  و  درط ، بجوم  هجیتن  رد  هک  تسا  یمومذم  ربکت  ینیبدوخ و  لمع  نیا  هتبلا 

.دوشن لخاد  تشهب  هب  دـشاب  وا  لد  رد  ینیبدوخ  هرذ  کـی  ردـق  هب  هک  یـسک  دومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
وکین وا  ۀـماج  شفک و  دراد  تسود  هک  ام  زا  تسیرفن  کی  اریز  میدـش ، كاله  هّللا  لوسر  اـی  دـندرک  ضرع  باحـصا  زا  یـضعب 

.تسنامدرم ندرمش  راوخ  و  قح ، لوقب  فارتعا  مدع  و  قح ، زارطب  ربک ، هکلب  دشابن ، هینم  ربک و  لمع  نیا  دومرف : دشاب ،

، ددنب راکب  دیابیم  هک  تسا  یقح  مالک  وا  هک  دوش  رهاظ  نوچ  واب ، فارتعا  مدع  و  قح ، ةدنیوگ  مالک  در  زا  تسترابع : قح ، زارطب 
ای دریذـپ  نایاپ  ریقح  لیلج و  گرزب  کچوک و  جـنر  رثا  رب  قح  مالک  روهظ  هکنآ  نایم  تسین  یقرف  دـش ، روکذـم  هک  نایب  نیا  اـب 

.تسیفاک لمع  نیا  زا  عنم  رجز و  رد  هزادنا  نیمه  نارگید ،

لاؤس زا  شیپ  نخس  رد  لمأت 

ار دوخ  مالک  هدومنن  ودـب  هوفت  هدرکن و  داریا  زونه  دـنک  یـشسرپ  ای  دـیامن  يداریا  دـهاوخب  هکنآ  زا  شیپ  لـصحم  صخـش  - مجنپ
ساکعنا دنـسپان و  نامگ  شزغل و  اطخ و  رودص  زا  ات  هتخادرپ  دوخ  بلطم  داریاب  مالک  بیذـهت  لمأت و  اب  دـیامن و  یـسررب  تقدـب 

رد یـسک  هاگره  و  دوشن ، راتفرگ  اهنآ  لاثما  شزغل و  اطخب و  زگره  هک : دوش  یحلاص  هکلم  ياراد  هجیتن  رد  هدنام و  ظوفحم  مهف ،
.دربن ةرهب  ینامیشپ  زج  هتشادرب و  مدق  قوف  روظنم  فالخرب  دنک ، تبحصب  عورش  گنرد  الب  عیرس و  خساپ  شسرپ و 

ناوارف شصقن  دوش و  دایز  شتاملک  طاقسا  یصخش  نینچ  املسم 
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لصحم اریز  دشاب ، تشرسدب  ناکیدزن  زا  يدرف  رـضحم  نآ  رد  رگا  هژیو  دوش ، یفرعم  فاصوا  نیدب  هجیتن  رد  ادیوه و  شیاطخ  و 
نارقاب و شتیاـکح  دریگن و  رارق  یئوج  بیع  شنزرـس و  دروم  صاخـشا  هنوگ  نیا  راـظنا  رد  هک  دـنک  تاـعارم  رایـسب  رکف  نشور 

.دسرن وا  قح  رد  نانامگدب 

یگزیکاپ لصحم و 

رظن زا  و  ددرگ ، دراو  وبـشوخ  فیظن و  ندـب  اـب  دـشاب و  هزیکاـپ  ثبخ  ثدـح و  زا  دـیاب  لـصحم  سرد ، سلجمب  روضح  رد  - مشش
زاغآ دجـسم  رد  هسلج  داقعنا  رگا  هژیو  دـشوپب  ار  دوخ  ياه  هماج  نیرتوکین  ناگتـشیرف ، نانیـشنمه و  دـنیآ  شوخ  شناد و  مارتحا 

.دوش

: هک تسیعوضوم  تفای  شراگن  فئاظو  بادآ و  زا  هچنآ  لاحب  ات 

.هدیدرگ رتراوتسا  ملعتم  ملعم و  ةرابرد  قوف  عوضوم  نکیل  دنراد  تکرش  وا  رد  دارفا  ۀمه 

ناداتسا ةژیو  بادآ 

هراشا

ۀناوتـسا ندـنام  رادـیاپ  نید و  ماکحتـسا  هک : تسا  یلوصا  هلمج  زا  شناد  نتخومآ  تسا  نهربم  ناداتـسا  هژیو  بادآ  رد  - مود عون 
هیآ نارمع  لآ  ةروس  رد   ) لاعتم يادخ  هدش  هدرمش  تابجاو  دکا  تادابع و  مها  زا  رظن  نیا  زا  دوب ، دهاوخ  وا  ببـسب  شناد  مکحم 

ذخا نوچیب  را  داد  کنیا  ُهَنوُُمتْکَت  ّنِلل َو �ال 
ِسـا� ُهَُّننِّیَُبَتل  َبـا�تِْکلَا  اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  َقـا�ثیِم  ّللَا 

�
ُه َذَـخَأ  ْذِإ  َو  هدومرف : مراـهچ ) داتـشه و  دـص و 

رد  ) .یئامنن و نامتک  يراد و  فوشکم  مدرم  رب  ار  قح  نایب  اـت  دـنتفرعم  ملع و  لـها  باـتک و  بحاـص  هک  یمدرم  زا  هدومن  ناـمیپ 
ِبا�تِْکلَا ِیف  ّنِلل 

ِسا� ّنََّیب 
ُها� ا�م  ِدَْعب  ْنِم  �يدُْهلَا  نِّیَْبلَا َو 

ِتا� َنِم  ا�ْنلَْزنَأ  ا�م  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  دیامرفیم  مراهچ ) هاجنپ و  دـص و  هیآ  هرقب  هروس 
هک ار  یتیاده  هار  تانیب و  دننکیم  نامتک  هک  یمدرم  انامه  ّاللَا ،

�
َنُونِع ُمُُهنَْعلَی  ّللَا َو 

�
ُه ُمُُهنَْعلَی  َِکئ�لوُأ 
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نیرفن دروم  ناشیا  میتخاس  ادـیوه  مدرم  يارب  تیادـه  رظن  زا  دوخ  باتک  رد  ار  عوضوم  نیا  هکنآ  زا  سپ  میا  هداتـسرف  ورف  ناشیاب 
دنناگدننک نیرفن  ادخ و 

.تسا بئاغ  هک  ار  سک  نآ  امش  زا  دهاش  دناسرب  ات  دومرف  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  رابخا  ریهاشم  زا  و 

.تفای رکذ  قبس  اهنآ  زا  ةراپ  تسا ، رایسب  صوصخ  نیا  رد  رابخا 

[ هدش میسقت  شخب  هسب  ملعم  صخش  بادآ  ]

نیملعم فئاظو  شخب 

هراشا

.هدش میسقت  شخب  هسب  ملعم  صخش  بادآ 

.تسا ملعم  دوخب  عجار  هک  یبادآ  تسخن 

.نادرگاش زا  نیددرتم  اب  وا  هفیظو  مود 

.سیردت سلجم  رظن  زا  ملعم  فئاظو  موس 

فئاظو رظن  زا  ملعم 

.دننک تاعارم  ار  يدنچ  روما  نیملعم  میتشاد  روکذم  هچنآ  رب  ۀفاضا 

، دریگن رارق  سیردت  ۀـکیرا  رب  هدرکن و  رـضاح  سیردـت  هسلجب  ار  دوخ  هدرکن  ادـیپ  سیردـت  تیلها  هک  یماگنه  ات  ملعم  - نیتسخن
هدیدرگ زئاح  هک  ار  ۀبتر  هتخانش و  تیمسرب  ار  وا  حلاص  دیتاسا  .ددرگ و  ادیوه  شنابز  يور و  رب  هک  دشاب  يروطب  میلعت  قاقحتسا 

.دنهد یهاوگ 

.دشوپب روز (1) هماج  هک  تسا  یسک  دننام  هدشن  ودب  اطع  فطل  هک  یلمعب  فورعم  صخش  تسا : روهشم  ربخ  رد 

.هدیدرگ هدامآ  يراوخ  تلذ و  يارب  دسرب  ترادص  تسایرب و  ماگنه  یب  هک  یسک  دنا : هتفگ  الضف  زا  یضعب 
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: درب رسب  يراوخ  رد  هتسویپ  دشاب ، ماگنه  یب  تسایر  ةدنیوج  هک  یسک  هتفگ : يرگید 

.هدورس رعشب  یخرب  ار  نومضم  نیمه 

نا لبق  بتارملا  یلا  نحمطت  ال 

بابسالا تاودالا و  لماکتت 

اهغولب لبق  رمت  رامثلا  نا 

باذع نغلب  اذا  نه  امعط و 

معط و هدیسرن  زونه  هک  تسیا  ةویم  دننام  وت  لمع  نیا  اریز  یشابن  تاماقم  بتارم و  ۀشیدنا  رد  ةدومنن  مهارف  بابسا  تاودا و  زونه 
.دوش عقاو  صاوخ  ماوع و  عافتنا  دروم  هزمشوخ و  نیریش و  دیسر  هاگره  و  دشاب ، ادیوه  وا  یخلت  ةزم 

سیردت داتسا و 

، درگاش دنچره  دورن ، درگاش  ۀـناخب  سیردـت  يارب  مه  وا  دوخ  و  دزاسن ، نوبز  راوخ و  لها  انب  نتخومآ  رثا  رب  ار  شناد  ملعم ، مود 
، دنک دوخ  ۀشیپ  ملع  تسارح  رظن  زا  ار  ناینیشیپ  راتفر  و  دیامن ، تظفاحم  ینعم  نیا  زا  ار  شناد  هکلب  دشاب ، رادقم  هجرد و  بحاص 

.ددرگیم ام  دئاع  بتک  فحصت  ۀجیتن  رد  هک : رایسب  دندرکیم  راتفر  اهنآ  ریغ  ءافلخ و  نارسپ  اب  هنوگچ  هک  نانآ  تایاکح 

قوـف عوـضوم  دـنامن  هتفگاـن  .دور  مـلعتم  ۀـناخب  سیردــت  هداـفا و  يارب  مـلعم  هـک  تـسا  ماـگنه  نآ  مـلع  ینوـبز  دــیوگ : يرهز 
ملع ینوبز  ةدسفم  رب  حجار  ینید  تحلصم  ای  دید  ترورض  راچد  ار  دوخ  داتسا  هاگره  و  دنکن ، باجیا  یترورـض  هکتـسیتروصرد 

هدامآ عوضوم  نیدـب  كاپ  یتین  اب  دومن و  حـلاص  ار  دوخ  دـصق  ملعم  رگا  تیفیک  نیا  اب  تسین ، يریزگ  ماگنه  نیا  رد  دومن ، اضتقا 
.تشاد دهاوخن  يررض  دیدرگ 
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.یناجرج زیزعلا  دبع  نب  یلع  نسحلا (1) وبا  ياه  هدورس  تسا  بسانم  وکین و  ردقچ 

امنا ضابقنا و  کیف  یل  نولوقی 

امجحا لذلا  فقوم  نع  الجر  اؤار 

مهدنع ناه  مهاناد  نم  سانلا  يرا 

امرکا سفنلا  هزع  هتمرکا  نم  و 

ینزفتسی یل  حال  قرب  لک  ام  و 

امعنم هاضرا  تیقال  نم  لک  و ال 

تبا مل  رمالا  ینتاف  ام  اذا  ینا  و 

امدنتم هوحن  یفک  بلقا 

املک ناکنا  ملعلا  قح  ضقا  مل  و 

املس یل  هتریص  عمط  ادب 

يرادق تلق  لهنم  اذه  لیق  اذا 

امضلا لمتحت  رحلا  سفن  نکل  و 

یتجهم ملعلا  همدخ  یف  لذتبا  مل  و 

امدخ نکل ال  تیقال  نم  مدخ  ال 

هلذ هیقسا  ازع و  هب  یقسا 

امرخا ناک  دق  لهجلا  عابتاف  اذا 

مهناص هوناص  ملعلا  لها  نا  ول  و 

امظعل سوفنلا  یف  هومظع  ول  و 

اوسند ناهف و  هولذا  نکل  و 
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امهجت یتح  عامطالاب  هایحم 

، دـنکیم يراد  نتـشیوخ  يراوـخ  تـلذ و  زا  هـک  هدرک  هدـهاشم  ار  یمدآ  اـهنآ  اریز  يرآ ! یتـسه ، ۀـتفرگ  مدآ  وـت  دـنیوگیم  مدرم 
تزع ياراد  سکره  و  ددرگ ، راوخ  دـیوج  برقت  اـهنآ  يوسب  هک  يدرف  ره  منیب  یم  منکیم  هعلاـطم  مدرم  فارطا  رد  هک  یماـگنه 

، مدرگن دونـشوخ  وا  شـشخب  هب  میامن  رادید  هک  ار  سکره  و  دزاسن ، ناساره  ارم  یناشخرد  قرب  ره  دوب  دـهاوخ  ززعم  دـشاب  سفن 
مشوکب وا  حالصا  رد  منک و  زارد  وا  بناجب  تسد  ینامیشپ  يور  زا  هکلب  منیشن  هن  راکیب  دوش  توف  نم  زا  يرما  هاگره 
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، هدومنن ادا  ار  ملع  قح  دیاشودیاب  هک  يروط  نآ  هب  مناد  شناد  تاجن  نابدرن  ار  وا  هک  دـبای  هار  نم  دوجو  رد  یـصرح  عمط و  رگا 
: میوگیم ۀنشت ؟ هکنآ  اب  يرادیمرب  تسد  يوبس  نیا  زا  هنوگچ  دیوگ  ضارتعا  هار  زا  یسک  رگا 

سک نآ  رادید  يارب  نم  دوشیم ، یگنـشت  شطع و  لمحتم  دازآ  صخـش  سفن  نکیل  منادیم ، تسین و  هدیـشوپ  نم  رب  عوضوم  نیا 
مهد یم  هار  دوخب  تمحز  یـسک  ةرابرد  هکلب  مرب  جنر  یملع  نینچ  هار  رد  هک : مزاسیمن  راوخ  ار  دوخ  ناج  درادن  شناد  تقایل  هک 

! مزاس رت  ار  وا  ماک  تلذ  ۀعرج  اب  یماگنه  مماشآ و  تزع  بآ  ار  وا  یهاگ  تسناگنشت  نوچ  هک  یشناد  ایآ  دشاب ، هتشاد  تقایل  هک 
ار نانآ  مه  شناد  دندیـشوکیم ، ملع  تسارح  رد  شناد  ملع و  لها  رگا  تسیگرزب ، راک  یناداـن  يوریپ  هکنآ  اـب  منک  نینچ  هنوگچ 

لیلذ ار  ملع  مدرم  نکل  دـیدرگیمن ، رادـقمیب  راوخ و  شناد  ملع و  دندرمـشیم ، گرزب  ار  شناد  مدرم  راظنا  رد  رگا  درکیم و  ظفح 
اهنآ يوسب  ۀتفرگ  يور  اب  شناد  ور  نیازا  دندومن ، نیکرچ  درومیب  عمط  رثا  رب  ار  شناد  يور  دـندنکفا و  رابتعا  زا  ار  وا  دـنتخاس و 

.دروآ يور 

لمع داتسا و 

تیدـج ملع  لامعا  رد  دـیاب  رتشیب  هچره  ملعم  صخـش  تشذـگ ، درگاش  ملعم و  نایم  كرتشم  روما  باب  رد  هچنآ  رب  هفاـضا  - موس
توعد یئوکین  هب  ار  مدرم  ْمُکَـسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  ِِّرْبلاـِب َو  ّنلَا 

َسـا� َنوُُرمْأَـت  َأ  دـیامرف : مکی ) لـهچ و  هیآ  هرقب  هروس   ) لاـعتم يادـخ  دـنک ،
.دیئامن یم  رطاخ  نتشیوخ  زا  دینکیم و 

وا راتفر  هک  تسا  سک  نآ  دنمشناد  دومرف : ُءا�مَلُْعلَا  ِهِدا�بِع  ْنِم  ّللَا 
�

َه یَشْخَی  ا�مَّنِإ  ۀفیرش  ۀیآ  لیذ  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح 
.تسین دنمشناد  دیاین  تسار  شراتفگ  اب  شرادرک  هک  یسک  و  دشاب ، ربارب  شراتفگ  اب 

ددنب راکب  دناد  هک  یسک  دنرگیدکی ، اب  مأوت  لمع  ملع و  دومرف : زاب 
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چوک الا  دـنام و  ياجب  داد  وکین  خـساپ  ار  وا  هکره  دـنک ، یم  توعد  لمعب  ار  مدرم  ملع ، تسا ، دنمـشناد  ددـنب  راـکب  هک  یـسک  و 
.دنک

یگداتـسیا افـص  رب  ناراب  هک  ناـنوچ  دور  نوریب  دزغلب و  مدرم  لد  زا  وا  دـنپ  دـیامنن ، لـمع  دوخ  ملعب  هاـگره  ملاـع  مدآ  هدومرف : و 
.دنکن

، هدرک یفرعم  یئاـسراپ  دـهزب و  ار  دوخ  هک  یناداـن  و  هدـیرد ، ار  ملع  ةدرپ  هک  یملاـع  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
، دزاس رفنتم  شناد  ةداج  زا  ار  مدرم  رد ، هدرپ  ملاع  و  دـنک ، تنایخ  مدرمب  یئاسراپ  دـهزت و  هب  رظن  لهاج  درم  دنتـسکش ، ارم  تشپ 

.هدورس ار  ینعم  نیمه  یضعب 

کتهتم ملاع  ریبک  داسف 

کسنتم لهاج  هنم  ربکا  و 

همیظع نیملاعلل  هنتف  امه 

کسمتی هنید  یف  امهب  نمل 

ود ره  دراد ، زاربا  یئاسراپ  هک : تسا  دـهزتم  نادان  وا  زا  رتگرزب  و  ددرگیم ، رادومن  ناهج  رد  هک : تسیگرزب  داـسف  رد ، هدرپ  ملاـع 
.دنک يوریپ  نانآ  زا  دوخ  نید  رد  هک  سک  نآ  هژیو  دنتسه  یگرزب  ۀنتف  نایناهج  يارب 

قالخا داتسا و 

رد یلماک  تیدج  و  دشوکب ، دنراد  تکرش  داتسا  درگاش و  هچنآ  رب  هوالع  یتسود  ینتورف و  قالخا و  نسح  رد  دیاب  ملعم  - مراهچ
.تسناربمیپ زا  يربمیپ  ۀلزنمب  حلاص  دنمشناد  نامز ، نیا  رد  اریز  دراد ، زاربا  سفن  لیمکت 

نیا رد  نادنمـشناد  هکلب  .دنلیئارـسا  ینب  ناربمیپ  نوچ  نم ، ناوریپ  نادنمـشناد  دومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
تادافا زا  ار  مدرم  دـندرکیم و  عامتجا  رـصع  کی  رد  اهنآ  رفن  نارازه  لیئارـسا  ینب  ءاـیبنا  اریز  دنلیئارـسا ، ناربمیپ  زا  رتگرزب  ناـمز 

.حلاص ءاملع  زا  نونکا  دنتخاسیم ، دنم  هرهب  دوخ 

عوضوم نیا  هاگره  دوشیمن ، ادیپ  دشاب ، يرگید  زا  سپ  یکی  هک  يدودعم  زج 
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دیاب هدیـشک ، شودـب  ملع  زا  ینارگ  راب  هدـش و  هدـنکفا  وا  ندرگب  یگرزب  تناما  ۀلـسلس  هک  دـنادب  ملعم  صخـش  دیـسر ، توبث  هب 
.دیآ رامشب  ناراگتسر  زا  ات  دناسر  نایاپب  ار  دوخ  تیدج  دروآ و  ماجناب  لاعتم  يادخ  نید  رد  ار  دوخ  ششوک  تیاهن 

ملاع و  یشومخ ، يرابدرب ، شناد ، تسا  هناشن  هس  ياراد  دنمشناد  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : هّللا  دبع  وبا  ترـضح 
يزوریپ رثا  رب  دننکیم  متـس  دراد ، اهنآ  رب  قوفت  هک  یـسک  اب  دننکیم  هلداجم  يراک  هزب  هانگ و  يور  زا  دنراد ، همالع  هس  زین  نایامن 

.دنیامن یم  رهاظت  ملظ  متسب و  و  ناشدوخ ، زا  رت  تسپ  هب 

تجاح مراد  امشب  يزاین  دومرف : نییراوحب  یماگنه  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تفگ  هدش : لقن  نانس  نب  دمحم  زا  عوفرم  ثیدحب 
، ام دندرک : ضرع  دادیم ، وشتـسش  ار  دوخ  نییراوح  ياپ  داتـسیا و  ترـضح  دش  هدروآرب  امـش  تجاح  دندرک  ضرع  دیروآرب ، ارم 

: دومرف میرتراوازس ، امشب  تبسن  رما  نیا  رد 

عـضاوت نیدـب  نم  زا  سپ  ات  دوب ، ور  نآزا  ندرک  ینتورف  يرما و  نینچ  ماـجنا  تسا ، ملاـع  درم  مدرمب ، تمدـخ  رظن  زا  رت  هتـسیاش 
: دومرف سپس  دیوشن ، رضاح 

.راسهوک رازگیر و  رد  هن  دیور  راومه  نیمز  رب  هایگ  هک  نانوچ  ینیبدوخب ، هن  تسا  ینتورفب  همکح  نارمع 

درگاش داتسا و 

ملع نتفرگارف  باب  رد  ار  دوخ  تین  لـصحم ، هک  درادـنپ  نینچ  هدرک و  يراددوخ  شناد  نتخومآ  سیردـت و  زا  دـیابن  ملعم  - مجنپ
، دنتفین هشیدنا  نیدـب  الوصا  يراددوخ و  تین  حیحـصت  زا  لاغتـشا ، رثا  رب  نیئدـتبم  زا  يرایـسب  هک  دوشیم  اسب  هچ  هدومنن ، حیحـصت 

، نتخومآ زا  عانتما  اریز  تین ، حیحصت  هب  اهنآ  سنا  یمک  گرزب و  تداعس  ندیبای  زا  ناشیا  یتسپ  سوفن و  فعض  يارب 
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اب یکدنا  هک  یصخش  میراودیما  هکنیا  اب  دندرگ ، يرب  يزومآ  شناد  زا  مدرم  دوش و  توف  ملع  دئاوف  زا  يرایسب  هک  دنکیم  باجیا 
.دبایرد ار  تداعس  هار  دشوکب و  دوخ  تین  حیحصت  رد  دنک  ادیپ  يوخ  ملع 

رمالا تبقاع  هک  تسنیا  روظنم  .دوش  هتخومآ  ادخ  ریغ  يارب  هک  تفریذپن  شناد  متسجیم  ادخ  ریغ  يارب  ار  شناد  ام  دنیوگ : یـضعب 
و دندمآرب ، ملع  بلط  رد  یمدرم  تسا  لقن  يرـصب )  ) نسح زا  .دیدرگ و  ادـخ  يارب  دوب  هدـش  هتفرگارف  ادـخ  ریغ  يارب  هک  یـشناد 

.دندومن وا  شاداپ  ادخ و  گنهآ  ات  دوب  اهنآ  هارمه  شناد  هتسویپ  هاگنآ  دنتخوماین ، تسوا  دزن  هک  یشاداپ  ادخ و  يارب  ار  شناد 

قح ةداجب  وکین  ۀـظعوم  رثا  رب  ار  درگاش  هک  تسا  ضرف  وا  رب  دومن  هدـهاشم  ار  لصحم  تین  داسف  هاـگره  راـگزومآ  هکنآ  صخلم 
رد درگاش  ات  دنک  توالت  وا  رب  ار  عوضوم  نیا  رد  ةدراو  رابخا  هتـسویپ  و  دزاس ، هاگآ  ادخ  ریغ  يارب  ۀتخومآ  ملع  نایز  زا  دناوخب و 

دوخ لاحب  ار  وا  هک  هتفگ  یئاناد  .دیدرگ  دـیماان  شیوخ  تایلمع  زا  دـشن و  عقاو  رثؤم  وا  راتفگ  رگا  دـشوکب و  دوخ  تین  حیحـصت 
نینمؤملا ریما  ترـضح  عوضوم  نیمهب  دوشن ، لصاح  يرگید  ۀجیتن  رـش  راک  زج  اریز  دنک ، یهت  هناش  ملع  ندنازومآ  زا  دراذگاو و 

دینکفین ناکوخ  ندرگب  ار  اهدیراورم  هک  هدومرف  هراشا  مالّسلا  هیلع 

.دومرف شراتفگ  لیذ  رد  تئارق و  ۀبطخ  لیئارسا  ینب  نایم  یماگنه  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
.دیا هدرک  ملظ  هک  دیرادم  زاب  شلها  زا  دیا و  هدومن  متس  اهنآب  هک  دیزوماین  نادان  مدرمب  ار  همکح 

.هدورس يرعاش 

هعاضا املع  لاهجلا  حنم  نمف 

ملظ دقف  نیبجوتسملا  عنم  نم  و 

یصخش و  هتشادرب ، مدق  ملع  عییضت  رد  دزومآ  نادان  مدرمب  ار  ملع  هک  یسک 
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روط نیا  ار  جالع  هار  هداد و  لیصفت  نینچ  لصحم  تین  داسف  عوضوم  رد  نادنمشناد  زا  یکی  هدومن ، متس  درادزاب  شقحتسم  زا  هک 
: هک هتسناد 

زا رگا  و  دنک ، يراددوخ  وا  میلعت  زا  دیاب  هدیدرگ ، قشنم  ربکت  ۀمشچرس  زا  هدش و  ادیپ  لادج  ینیبدوخ و  رظن  زا  وا  تین  داسف  رگا 
نینچ لمع  رب  اریز  هدزن ، زابرـس  شمیلعت  زا  وا ، حالـصا  زا  يدـیماان  اب  هک  تسا  هتـسیاش  هتفرگ  تروص  ایند  یتسود  يرورـس و  هار 
نوچ هکلب  دبای ، تاجن  هلیذر  تفـص  نیا  زا  دناوتن  یناسآب  یئوجـشناد  ناوا  رد  يدرف  ره  هفاضاب  دشابیمن ، بترتم  ةدسفم  يدرگاش 

هچ تسوا  همزال  یگرزب  تسایر و  هدوب و  يدبا  تداعـسب  لین  تهج  زا  ملع  نتفرگارف  الوصا  هک  تسناد  دهاوخ  دـسر  ملع  لامکب 
.دیامنن وا  دصق  ای  دنک  وا  گنهآ 

شزومآ داتسا و 

زا هک  ینامیپ  نامه  لاعتم  يادخ  اریز  دزرون  دسح  هدرکن و  يراددوخ  ملع  نتخومآ  زا  دید  ایهم  ار  شناد  قحتسم  رگا  ملعم  - مشش
.دنیامنن نامتک  دنزاس و  راکشآ  مدرم  يارب  ار  شناد  هار  هک  دنذوخأم  قاثیم  نادب  مه  نادنمشناد  هدومرف  ذخا  ایبنا 

رد هک  لاهج  اب  هدومرفن  نامیپ  لاعتم  يادخ  هک  مدرک  تئارق  مالّسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح 
.تسا لهج  زا  شیپ  ملع  ۀبتر  اریز  دشاب ، هتفرگ  نامیپ  لاهجب  شناد  لذبب  ار  نادنمشناد  هکنآ  زا  شیپ  دنیآرب  املع  بط 

رد دومرف : ّنِلل 
ِسـا� َكَّدَـخ  ْرِّعَُـصت  ـ�ال  َو  مکی ) یـس و  هیآ  ناـمقل  هروس   ) هفیرـش ۀـیآ  لـیذ  رد  مالّـسلا  هیلع  شترـضح  هک  تسیورم 

.دیرگنب مشچ  کی  هب  ار  مدرم  ملع  شزومآ 

.تسا ادخ  ناگدنب  هب  نتخومآ  ملع  هوکز  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقابلا )  ) رفعج وبا  هک  دیوگ  یفعج  رباج 
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یعرش ياهراک  داتسا و 

دوخ دناد و  مرحم  ار  یلمع  هکنیا  دننام  دنک  يرود  دـشاب  عرـش  روتـسد  قیرطب  هچرگا  رادرک  اب  راتفر  تفلاخم  زا  دـیاب  ملعم  - متفه
وا تایلمع  مامت  هچرگ  درواـین ، اـجب  شدوخ  دراداو و  یلمعب  ار  مدرم  اـی  دـنکن ، لـمع  دـناد و  بجاو  ار  یمکح  اـی  و  ددـنب ، راـکب 

مدرم هکنیا  دننام  دوشیم ، فلتخم  صاخشا  فالتخا  رثا  رب  هیعرش  ماکحا  اریز  .تسا  مالسا  عرـش  روتـسد  قبط  هدنیوگ  لاح  بسحب 
ترایز هدیدنسپ و  ياهراک  نینمؤم و  تجاح  ياضق  دنراد و  اپب  زامن  هک  دهدب  روتسد  دنک و  رما  ماکحا  یقاب  هزانج و  عییـشت  هب  ار 

، دزاسن یلمع  تسوا  تاروتسد  اب  یفانم  الوصا  هک  یمها  رماب  لاغتـشا  رثا  رب  شدوخ  و  دنیامنب ، مالّـسلا  هیلع  همئا  ناربمیپ و  دهاشم 
اهنآ لامعا  ددصرد  نارگید  هک  یئاهراکب  هبسن  تسا  نیعتم  رترب و  هدش  ودب  مرگرـس  هتفرگ و  رظن  رد  ملاع  درم  هک  یمهم  رما  اریز 

هک یناطیش  ۀسوسو  عفد  ههج  زا  تسا  ضرف  ملاع  صخـش  رب  هدش ، هبتـشم  مدرم  رب  رما  هک  دش  فئاخ  رگا  ماگنه  نیا  رد  دنـشابیم ،
هچنانچ دـهد ، تاجن  هابتـشا  ینارگن و  هاچ  زا  ار  ناگ  هراچیب  هدومن و  مالعا  ار  دوخ  هفلاخم  ببـس  هدـش  نیزگیاج  مدرم  ياهلد  رد 

زا یخرب  دربیم ، فیرشت  لزنمب  دوخ  نارسمه  ضعب  اب  هک  یهاگنابش  داتفا  قافتا  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمیپ  ههج  زا  لمع  نیا 
ترـضح قح  رد  دب  نامگ  ادابم  دش ، فئاخ  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمیپ  دندرک  تاقالم  هار  رد  ار  ترـضح  باحـصا ،

لزنم زا  وا  اب  يرما  میمرت  يارب  هک  تسنم  هجوز  نالف  انامه  دومرف  یفرعم  ار  شرسمه  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  دنیامن 
.مدرگیمرب هناخب  کنیا  هدمآ  نوریب 

ۀهبش هاگره  تسا  مزال  هدنونش  رب  نیاربانب  دوب  یباحص  نآ  رظن  زا  ههبش  عفد  يارب  اهنت  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمیپ  لمع  نیا 
زا هچرگا  دراد  دودسم  شیوخ  رب  ار  ضارتعا  هار  هدماینرد و  وجتسج  رد  زا  درک  ادیپ  هار  وا  لد  رد 
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رظن زا  رما  نآ  داسف  هک  دنکیم  باجیا  ضارتعا  هار  دس  اریز  دنک ، لصاح  هدـیدرگ  وا  کفنیال  ءزج  هک  يوق  لامتحا  شدوخ  رادـنپ 
اب دـیاب  هک  ملعتم  ملاع و  لـثم  هجیتن  رد  .داد  میهاوخ  حیـضوت  ملعتم  بادآ  رد  ار  بلطم  نیا  هچناـنچ  دوش ، فوشکم  يو  رب  قیقحت 

موم رب  ار  يرتشگنا  یـسک  رگا  اـنعم : نیا  هب  تسا  موم  يرتشگنا و  لـثم  دـنیامن  يدـنب  تروص  ار  دوخ  راـتفر  قـالخا و  یقیقد  رظن 
نورب نامه  هزوک  زا  عارصم )  ) دوشن ادیوه  يرگید  زیچ  يرتشگنا  لصا  رب  هتـشون  زج  ددرگ  رهاظ  هدش  کح  وا  رب  هچنآ  ات  دراشفب 

.تسوا رد  هک  دوارت 

، دندربن ۀجیتن  نایز  زج  رمالا  تبقاع  دنتـشاد  شزیمآ  راتفر  قالخا و  لوصا  فالخرب  ناشدیتاسا  اب  هک  میدـید  ار  بالط  زا  یهورگ 
.دیامنن هار  نیدب  یئامنهار  ارت  هاگآ  ریبخ  زج  يرآ 

ینید تارهاظت  داتسا و 

يارب ار  یهلا  قوقح  دیامن و  قح  راهظا  دزاس  راداو  فیلکت  هب  ار  یـسک  هکنآ  نودب  دوخ  تقاط  ردـقب  دـیاب  دنمـشناد  ملعم  متـشه 
زردـنا دـنپ و  ارادـمب  ار  وا  دـنکیم  یهاتوک  یگدـنب  تعاط و  رد  هدومن و  ضارعا  قح  زا  هک  دـید  ار  يدرف  هاگره  .دـیوگب و  مدرم 

هدوارم و عطق  دراذگن  یعقو  وا  نخسب  درک و  یچیپرس  رگا  و  دنک ، مایق  وا  تحیـصن  هب  يراوخ  تلذ و  يور  زا  دریذپن  رگا  و  دهد :
، دـنک یفرعم  ار  قح  قیرط  فورعمب  رما  هار  زا  هدرک و  یهن  ار  وا  تفرگن  ۀـجیتن  تایلمع  نیا  زا  یلک  روط  هب  رگا  و  دـیامن ، یتسود 

فورعمب رما  بوجو  لصا  رد  نیفلکم  ۀمه  هچرگ  دوش ، لمحتم  ملاع  صخـش  دـیاب  یم  هک  تسا  یفیلکت  هفاضا  عوضوم  نیا  يراب 
هک تسا  یتسرپرـس  دننام  دنمـشناد  درم  اریز  هدش ، هدـیزگ  رب  ینعم  نیا  يارب  هتفرگ و  رارق  رما  نیا  هژیو  ملاع ، هکنیا  زج  دـنکیرش ،

رما ةدنورپ 
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ماـجناب یبوخب  ار  یفاـضا  فیلکت  نیا  هجیتـن  رد  دـنوشیم  عـقاو  وا  راـتفگ  ریثأـت  تحت  نسحا  وـحنب  مدرم  تسوا و  تسد  رد  یهن  و 
: دناسر

رهاظت هک  تسا  ضرف  دنمـشناد  رب  درازگ  دایدزاب  ور  نم  ناوریپ  نایم  رد  اهتعدب  هاگره  دومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
لاعتم يادـخ  نیرفن  دزرو  دـعاقت  يریطخ  رما  نینچ  ءازا  رد  هک  یملاع  ره  دزاس ، فرحنم  لـطاب  هار  زا  ار  مدرم  هدومن و  دوخ  ملعب 

.داب وا  رب 

مزال هجوب  زامن  ۀماقا  یمالسا و  ياهتنس  یعرش و  فئاظو  ضئارف و  تفرعم  رد  یهاتوک  ینادان و  شیازفا  یشوهیب و  تلفغ و  يراب 
مدرم و حالـصا  رد  سفن  تقـشم  قـح و  راـهظا  زا  هـک  ادـخ  ماـکحا  ناـیاوشیپ  و  اـملع ، یهاـتوک  زا  رگم  دـیآ ، یمن  لـعفب  هوـق  زا 
هک ریصقت  نیدب  لاعف  دب  نادنمشناد  هفاضاب  .دنیامنیم  يراددوخ  هنسح  هظعوم  همکح و  هار  زا  میقتسم  طارصب  ار  ناشیا  ندنادرگرب 

لطاب هارب  ار  ناگدـید  متـس  ناگراچیب و  هک  هدـیناسر  یئاجب  ار  راک  هدومنن  تعاـنق  تسا  یبهذـم  ینید و  داـسف  نارازه  ۀمـشچرس 
لهاج و لیم  هجیتن  رد  دنهدیم  تسناؤم  تسا  مالسا  عرش  اب  فلاخم  الوصا  هک  يروما  نیا  قیرزت  رد  ار  ناشیا  دنیامن و  یم  توعد 

.ددرگیم دوبان  لحمضم و  یلکب  شناد  تیعقوم  دنمشناد و  راقو  هتشگ و  نوزفازور  هدیقعلا  دساف  درم  ششوک 

رد ددنب ، هب  دوخ  يورب  هناخ  برد  دنیزگرب و  اوزنا  ۀشوگ  سکره  دیامرفیم : هتفگ  یهجوت  لباق  نخـس  یتسارب  هک  ءاملع  زا  یخرب 
، هدرک یهاتوک  تیادـه  ةداجب  نتـشاداو  ینید و  قرط  نتخومآ  مدرم و  داشرا  رد  هکنیا  رظن  زا  دـیآرد  داریا  ضرعمب  دـشاب  اجکره 
ار قح  قیرط  دنتسین و  نآ  طئارـش  زامن و  لیبق  زا  ینیع  تابجاوب  ملاع  مدرم  رتشیب  اریز  دنریطخ ، رما  نیا  لوئـسم  نادنمـشناد ، هژیوب 

، ینابایب نیشن و  هید  مدرم  صوصخ  دننادیمن 
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دوش و هدامآ  تسا  ربخاب  نید  تامهم  طئارـش و  زا  هک  یـصخش  یهید  رهـش و  ره  رد  هک  تسا  ضرف  یئافک  بوجو  روطب  نیاربانب 
رد هدومن و  دـهج  لذـب  دراد  ربرد  ار  وا  لوق  یلوـبق  هار  هک  یلمع  ره  ارادـم و  یناـبرهم و  يور  زا  و  دـنازومایب ، اـهنآب  ار  مدرم  نید 

یعمط یلک  روط  هب  هکنیا  تاعوضوم ، رگید  زا  رت  ناسآ  و  دوش ، هفیظو  ماجنا  لوغـشم  تیدـج  لامک  اب  مدرم  شزومآ  یئاـمنهر و 
وا ملع  وا و  زا  .دنک  دروخرب  وا  گنهآ  هب  مدرم  زا  يدرف  رگا  اریز  دنک ، ردـب  دوخ  رـس  زا  ار  زآ  صرح و  هتـشادن و  مدرم  لاوما  رد 

شدوصقم رگا  فرط  نآ  زا  دـنام ، دـنهاوخ  هرهب  یب  تیادـه  ةداج  زا  هدـیدرگ  دوبان  لحمـضم و  مدرم  روما  رمالارخآ  نادرگور و 
تیعقوم صاوخ  ماوع و  لد  رد  لمع  نیا  دزومآ ، یم  مدرمب  ار  تناید  نید و  هار  لاعتم  يادـخ  يربنامرف  رظن  زا  اـهنت  دـشاب و  ادـخ 

.دنیامنن يزارف  ندرگ  قح  هار  رد  و  دنشاب ، وا  نامرف  عیطم  دنک و  ادیپ  یئازسب 

رگا و  دیاین ، نایمب  دوش  اهنآ  ءاذیا  بجوم  هک  ینخس  رگید  مدرم  وا و  صخش  يارب  هک  تسا  تقو  نآ  ات  دش  روکذم  نونکات  هچنآ 
.دریذپب ار  شیوخ  ناگدنب  رذع  هک  تسا  رت  هتسیاش  لاعتم  يادخ  دشاب  عوضوم  نیا  ریغ 

هیلع رقاب   ) رفعج وبا  ترـضح  روضح  رد  دـنتفگیم  یمعا  نب  ناـمثع  ار  وا  هک  يرـصب  يدرم  یتقو  هدرک  هیاور  نامیلـس  نب  هّللا  دـبع 
نسح (1) درک : ضرع  مالّسلا )
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بذـعم ار  شتآ  لها  اهنآ  مکـش  دـنگ  يوب  ازج  زور  دـنرادیم  ناهنپ  يرگیدـب  نتخومآ  زا  ار  ملع  هک  یناـنآ  تشادـنپ  یم  يرـصب 
یبن حون  لاعتم  يادخ  هک  ۀـلهو  لوا  زا  دومرف  نآ  زا  سپ  دـش ، كاله  هملک  نیا  رثا  رب  نوعرف  لآ  نمؤم  دومرف  ترـضح  درادـیم ،

هب شناد  نتفرگارف  يارب  نسح  رگا  ادـخب  دـنگوس  هدوب ، یفخم  موتکم و  شناد  ملع و  دومرف  ثوـعبم  ناگدـنب  داـشرا  يارب  ار  (ع )
.دربن ةرهب  تیب  لها  ام  ۀناخ  رد  زا  زج  دورب  لامش  نیمی و 

نیددرتم داتسا و 

هراشا

لیذ روما  زا  رکذـت  شخب  نیا  رد  دـنکیم ، ادـیپ  روضح  وا  ۀـسلجب  هدافتـسا  يارب  هک  ینیددرتم  اب  ملعم  یـصخش  هفیظو  - مود شخب 
.تستاعارملا مزال 

ۀیفخ قیاقد  ینید و  بادآ  رظن  زا  سفن  تضاـیر  هدیدنـسپ و  يوخ  هینـس و  بادآ  ار  دوخ  نادرگاـش  دـیاب  جـیردتب  داتـسا  - تسخن
دـشر و هاگره  هژیوب  دنـشاب ، رادـهگن  دنـشوکب و  دوخ  ناهنپ  ناهن و  ياهراک  ظفح  رد  هک  دـنک  راداو  ار  ناشیا  هتخومآ و  یبهذـم 

.دیامن تقد  رما  نیا  رد  رتشیب  هچره  هک  دومن  هظحالم  ناشیا  ةرابرد  یغوبن 

دوخ تیدج  رد  هک : هدومن  بیغرت  ار  ملع  بلاط  هک  تسا  نیمه  درادرب  دیاب  نادرگاش  یقالخا  شرورپ  رد  داتـسا  هک  یمدـق  نیلوا 
نیا زا  هک  دناسانـشب  واب  و  دهدن ، فک  زا  مه  ندرم  ماگنه  ات  ار  یلاعت  يادخ  يارب  تبقارم  تبظاوم و  دهدن و  تسد  زا  ار  صالخا 

و لاح ، ددرگ ، يراج  وا  لد  زا  فئاطل  همکح و  ياه  همـشچ  هدرک  ادـیپ  ردـص  حرـش  هداشگ و  وا  يور  رب  فراعم  ياهب  رد  لـمع 
نیا رد  هک  يرابخا  و  دبای ، قیفوت  دوخ  نامرف  رادرک و  راتفگب و  ندیسر  رد  دوش و  نومیم  كرابم و  وا  ملع ،
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دنا هدوـمن  ناـیب  دارفا  هبنت  يارب  قـالخا  ملع  ءاـملع  هـک  یلاـثما  و  دـیامن ، توـالت  وا  رب  هدیـسر  لـیزنت  یحو و  رداـصم  زا  عوـضوم 
يروآدای هتخاس و  فرـصنم  يویند  رئاخذ  وا و  يراویتشپ  ایندـب و  ۀـقالع  زا  و  دزومایب ، ناشیاب  ار  یئاسراپ  دـهز و  دـنک ، يروآدای 

ناشیدـنارود و هار  یناف  یناهج  زا  زارتحا  اریز  تسا ، یقاب  راد  يارب  وت  یگدامآ  هیهت و  یقاب و  ترخآ  تسا و  یناـف  اـیند  هک  دـنک 
ملع و ۀماگنه  هدیدرگ و  هدامآ  لامک  رزب  ندناشفا  يارب  هک  تسیراز  تشک  دننام  ایند  انامه  و  دشابیم ، ادخ  حلاص  ناگ  هدنب  يوخ 

.دوش لصاح  یتبثم  ۀجیتن  یحلاص  تایلمع  رثا  رب  رگید  يارس  رد  ات  تسا  لمع 

درگاش صیرحت  داتسا و 

دای هداد  رکذـت  ار  املع  ملع و  لـئاضف  و  دـیامن ، صیرحت  یملع  نؤش  نتفرگارف  شنادـب و  ار  دوخ  نادرگاـش  دنمـشناد  داتـسا  - مود
زا اهنیا  زج  و  دنرب ، هطبغ  ناشیا  ۀبتر  رب  ادهـش  ایبنا و  هک : دننک  دوعـص  يربانم  رب  شاداپ  زور  و  دـنناربمایپ ، ثراو  نانآ  دـنک  يروآ 

شناد يارب  ار  دنمدوس  ياهدنپ  نایارس و  نخـس  راعـشا  رابک و  بابرا  راثآ  تایآ و  هدیـسر و  املع  ملع و  تلیـضف  رد  هک  یثیداحا 
رتشیب هچره  ار  اهنآ  هدومن و  کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا  هک  تسا  یتیعقوم  يرعش  راثآ  یباطخ و  ۀلدا  رد  رد  اریز  دناوخب ، ناهوژپ 
ردـقب هیویند  روـما  زا  هدـش  نیعتم  وا  رب  هچنآ  هک : دـنک  صیرحت  بیغرت و  ار  نادرگاـش  فرط  نآ  زا  دـنکیم ، راداو  ینید  بلاـطمب 

.دیامن تعانق  هزادناب ، دوش  مهارف  مغ  مه و  ۀقرفت  ایند و  تبغرب  وا  لد  هک  دیامن  یم  باجیا  هچنآ  تیافک و  روسیم و 
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تایضتقم داتسا و 

هورکم نانآ  زا  تسوا  عبط  هورکم  هچنآ  دراگنا و  بوبحم  زین  نادرگاش  تهج  زا  درادیم  تسود  دوخ  يارب  هچنآ  دیاب  داتـسا  - موس
.تسا ملعم  يربارب  یضتقم  نامیا و  تیمامت  زا  لمع  نیا  اریز  .دراد 

.دراد بوبحم  شردارب  ههج  زا  ددنسپ  یم  دوخ  يارب  هچنآ  ات  اهامش  زا  یکی  درادن  نامیا  تسا : حیحص  رابخا  رد 

لجا هک  تسا  یناحور  برق  ياراد  شناد ، اریز  .مینک  نایب  هچنانچ  تسا  دالوا  نیرتهب  زا  هکلب  ناردارب  رترب  ملعتم  هک : تسین  ۀبهش 
ياج یـسلجم  رد  هاگره  هک : تسا  نم  نیـشنمه  نم  دزن  نامدرم  نیرت  یمارگ  هتفگ : سابع  نبا  هدـمآ  باـسحب  ینامـسج  ۀـبترم  زا 
دوخ ات  دریگیم  تقبـس  نانآ  رب  هدومن و  زواجت  مدرم  زا  دنیـشن ، هب  نم  يولهپ  رد  دزاس و  کیدزن  نمب  ار  شدوخ  هکنیا  يارب  مریگ 

یسگم هشپ و  مرازگن  هک  متشاد  یم  تردق  رگا  منیب  یم  افواب  نآ  زا  هک : تمدخ  نیا  ءازا  رد  نم  دزاس ، لئان  دراد  هک  يروظنمب  ار 
.مدادیم ماجنا  درادیم  رارقرب  ار  نیبام  یف  یتسود  رتشیب  هچره  هک  ار  دوخ  لمع  هنیآ  ره  دریگ  رارق  وا  ندب  رب 

.دناسریم رازآ  ارم  وا  ندب  رب  سگم  نتسشن  دومرف  هک : تسا  رگید  تیاور  رد 

عیدوت ماگنه  هدش  فرـشم  مالّـسلا  هیلع  مولعلا )  ) رقاب ترـضح  تمدخ  لبج  لها  زا  يدرم  تفگ : هدش  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا 
دوخ يارب  هچنآ  نک و  یکین  تنمؤـم  ردارب  هب  اـمن و  هشیپ  يراـگزیهرپ  دوـمرف  اـمرفب  یتیـصو  ارم  هّللا  لوـسر  نبا  اـی  تشاد  هضرع 
اطع هتـساوخ  هچنآ  دومن  لاؤس  وت  زا  رگا  شاـب ، هتـشاد  تهارک  وا  زا  يراد  هورکم  دوخ  يارب  هچنآ  نک و  وزرآ  وا  يارب  یهاوـخیم 

قح رد  یئوکین  وا  نوچ  زاس ، هاگآ  ار  وا  دومن  سفن  فک  رگا  و  نک ،
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يدربن یپ  وا  مشخ  تلعب  ات  دوش  نیگمشخ  وت  رب  رگا  شاب و  وا  نابیتشپ  وت  دشاب ، وت  راویتشپ  وا  نوچ  هاوخم ، وا  ةرابرد  دهاوخن ، وت 
وا یپ  رد  یئوگدـب  ینیچ و  نخـس  ینعی   ) شاب رادـهگن  ار  وا  شتبیغ  نامز  رد  دـش  رود  درک و  تبیغ  وت  زا  رگا  يوجم  يرود  وا  زا 

ترایز ار  وا  نک ، شـشوک  وا  تیوقت  رد  رادـب و  ظوفحم  شیوخ  تیامح  فنک  رد  ار  وا  دوش  رـضاح  وت  رـضحم  رد  رگا  و  نکم )
یشابیم وا  زا  وت  تسا و  وت  زا  وا  اریز  امن  ینابرهم  رادب و  یمارگ  نک و 

دوخ ذیمالت  قح  رد  دیاب  رتشیب  داتسا  صخش  هدیسر  مالسا  سدقم  عرش  رداصم  زا  ناردارب  قح  ةرابرد  هک  يربخ  ره  تسین  هدیشوپ 
.دیامن تاعارم 

تیبرت رظن  زا  داتسا 

یملع و لاغتـشا  كرت  لاح و  داسفب  رجنم  هچنآ  ای  تاهورکم  تامرحم و  باکترا  دب و  يوخ  زا  ار  دوخ  نادرگاش  داتـسا ، - مراهچ
زا اهنیا  زج  دنـشابیمن و  ترـشع  هتـسیاش  هک  یناسک  اب  ندومن  ترـشاعم  ای  دوشیمن  ۀجیتن  هب  جتنم  هک  يرایـسب  راتفگ  ای  بدا  ۀـئاسا 

.دشوکب وا  ظفح  رد  و  هدومن ، عنم  رجز و  رگید  دسافم 

جالع هار 

تـسخن دیدرگ ، رادروخرب  یناعم  نیا  زا  رتشیب  ات  هدرک  حیرـشت  الیذ  ار  شجالع  هار  دیدرگ  حضاو  تسرهف  روطب  هک  روکذم  روما 
رظن زا  هدرواـین و  ناـیمب  ینخـس  عوضوم  نیا  رد  وا  اـب  هجهل  تحارـص  اـب  هداد و  یهگآ  ار  شتاـیلمع  هیاـنک  روـطب  تسا  نکمم  اـت 

هدیرد حصان  درم  یگرزب  تبیه و  ةدرپ  هک  دنکیم  باجیا  عنم ، رد  حیرـصت  اریز  دنک ، دزـشوگ  شنزرـس  خـیبوت و  زا  یلاخ  تمحر 
رتشیب هدزرس  وا  زا  هک : یئاوران  تایلمعب  هبسن  درگاش  يروالد  و  دوش ،
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.دبای ینوزفا  اهنا  رب  رارصا  رد  وا  زآ  صرح و  و  ددرگ ،

راک نیا  زا  دنیوگ ، نینچ  دنهدن و  رد  نت  لمع  نیدـب  هنیآ  ره  دـندرگ  عونمم  ناویح  نیگرـس  ۀـقرفت  زا  مدرم  رگا  هک  هدـش  تیاور 
.هتفگ يرعاش  .میدرگ  رادربخ  شرس  هجو (1) زا  ات  میهد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  دیاب  هدوب  يرس  وا  رد  هکنیا  رگم  میا  هدشن  یهن 

يدتعی روجی و  نم  يوهت  سفنلا 

عونمملا یلا  هلئام  سفنلا  و 

هوالط هیهتشی  ءیش  لکل  و 

عونمملا نع  الا  هعوفدم 

زا ناسنا  سفن  يرآ  دیامنیم ، تبغر  دراذکیم  رتارف  دوخ  میلگ  زا  زواجت  يدـعت و  ياپ  دـنکیم و  متـس  هک  یـسکره  هب  یمدآ  سفن 
یئوکین و هک  يزیچ  ره  يارب  درادیم ، مالعا  رتشیب  وا  ةرابرد  ار  دوخ  ۀقالع  رتدایز و  واب  تبسن  ار  دوخ  شهاوخ  تسا  عونمم  هچره 

.دوشن وا  ضرعتم  یسک  هک  هتفرگ  رارق  عنم  رجز و  دروم  هک  زیچ  نآ  زا  رگم  هدش  هتشادزاب  دراد  اهتشا  ودب  سفن  تسیتوالط و 

ار یبرح  درم  هچنانچ  دشاب ، ترضح  نآ  داشرا  مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ةویـشب  دیاب  درگاش  عنم  رجز و  هجیتن  رد 
سفن ۀیکذت  تهج  زا  هاگره  و  دومن ، عنم  زامن  رد  ندرک  ملکت  زا  ار  مکح  ۀیواعم  دومرف و  تشادزاب  دجسم  نایم  رد  ندرک  لوب  زا 

دروم فلخان  ذیملت  هراشا  ضیرعت و  قیرطب 
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افخ رد  ار  وا  هک  دیسرن  هیاپ  نادب  رگا  و  دریگب ، ماجنا  افخ  رد  لمع  نیا  دیاب  الا  و  تسا ، عقومب  اجب و  رایسب  تفرگ ، رارق  داتـسا  عنم 
هتشگ و رجزنم  نارگید  وا و  ات  دزاس  راوشد  وا  رب  ار  راک  تسا  یـضتقم  هک  يوحن  هب  هدرک و  یهن  وا  تایملع  زا  رهاظ  رد  دنک  یهن 

هتخاس رود  رظن  زا  ار  وا  هک  درادن  يررض  دیدرگن  لئان  دوخ  دوصقمب  مه  زاب  رگا  و  دیامن ، بدا  بسک  ملعم  رادرک  زا  ةدنونـش  ره 
رد زا  مهاب  وا  ناتـسود  زا  ةدـع  دـنادب  رگا  اصوصخ  دـنک ، ضارعا  وا  زا  یتدـم  يارب  دوش  نامیـشپ  دوخ  ياهراک  زا  هکنآ  دـیماب  و 

.دنک تاعارم  ار  قوف  روظنم  دنراد  يرجم  وا  قح  رد  ار  یئوس  لمع  هکنآ  زا  دراد  میب  هدمآرد و  داحتا  حلص و 

هدرک اضما  ار  دهعت  راموط  تسا  ریزگان  دنک  یلمع  يدرگاش  نینچ  تیبرت  رد  ار  دوخ  دوصقم  رتهب  رتدوز و  هچره  هکنیاب  رظن  ملعم 
و يراکزیهرپ ، و  يرای ، و  یتسود ، و  وکین ، ۀـبطاخم  و  مالـس ، ءاشفا  دـننام  دـنکیم  راـتفر  دوخ  نادرگاـش  زا  یخرب  اـب  هک  يروط  هب 
زا ینادرگور  قـالخا و  نسح  رد  يرتـشیب  تیلخدـم  لـمع  نیا  اریز  دـنک ، راـتفر  دنتـسه ، وا  نتخاـس  یلمع  ددـص  رد  ناـنآ  هـچنآ 

.دراد درگاش  دنسپان  ياهراک 

نیمه دـنازومایب  اهنآ  هب  ار  ادـخ  اب  ۀـلماعم  هار  دـنک و  شـشوک  دوخ  نادرگاش  ینید  میلعت  رد  تسا  فظوم  هچنانچ  ملعم  - هصالخ
.ددرگ راتساوخ  نانآ  يارب  زا  ار  یفرطود  تیلضف  هتشاد و  تیدج  تسا  مدرم  اب  ۀلماعمب  طوبرم  هک : اهنآ  يایند  حلاصم  رد  روط 

نادرگاش اب  راتفر  یگنوگچ 

تـسیود هیآ  ءارعـش  هروس   ) رد یلاعت  يادخ  دنک ، راتفر  ینتورف  تنیلاب و  هکلب  دزرون  ربکت  مظاعت و  دوخ  نادرگاش  ربارب  رد  - مجنپ
.َنِینِمْؤُْملَا َنِم  َکَعَبَِّتا  ِنَِمل  َکَحا�نَج  ْضِفِْخا  دیامرفیم َو  راهچ ) و 
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رد .نک و  هشیپ  ار  عـضاوت  ینتورف و  مدرم  اـب  هدوـمرف  یحو  نمب  یلاـعت  يادـخ  دوـمرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر 
يارب هک  یسک  و  تسناگدنب ، تزع  بجوم  دنوادخ  ششخب  دومرف  و  دهاکن ، صخش  لام  زا  نایاون  یب  رب  ششخب  هدومرف : یثیدح 

.دیامرف دنلب  ار  شا  هبتر  دنک  ینتورف  ادخ 

وا ذیمالت  هفاضاب  دنتسه ، وا  ناکدوک  دننام  هک  ینادرگاش  اب  هژیو  دنک ، تاعارم  دارفا  ۀمه  هرابرد  ار  ینتورف  زا  ۀیاپ  نیمه  هجیتن  رد 
چیه رد  دنراد  وا  اب  هک  یتبحم  یتسرد و  تفر و  دمآ و  مارتحا و  قح و  و  تسواب ، ناشدامتعا  شناد  نتفرگارف  رد  مزالم و  هتـسویپ 

.تسین وا  یبلص  نادنزرف  زا  يدرف 

ملعم ۀبتر  اریز  دیزاسم  راوشد  ناشیارب  ار  لیصحت  رما  دیزومایب و  شناد  مدرمب  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
.درادیم رومأم  تخس  رماب  ار  مدرم  هک  یمدآ  زا  تسا  رترب 

.دینک راتفر  یمرنب  دیدش  دنم  هرهب  وا  زا  هک  یملعم  دشونیم و  هعرج  امش  ملع  ماج  زا  هک  یسک  اب  دومرف  و 

.تشذگ دوب  ینعم  نیا  زا  یکاح  هک  يرابخا  اهیراوح و  ياهمدق  نتسش  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  یسیع  ربخ  شیپ  رد 

تاقالم ماگنه  رد  دیامن و  تبقارم  دوخ  نادرگاشب  تبـسن  دنکیم  یئوخـشوخ  نارگید  اب  هچنآ  رب  دئاز  دیاب  داتـسا  صخـش  نیاربانب 
.دراد زاربا  ار  هاج  ملع و  رظن  زا  يراکوکین  یتسود و  تبحم و  یئورشوخ و  تشاشب و  ناکما  ردقب  دشاب و  نابرهم  اهنآ  زا  يدرف 

شوخ رثا  رب  نارگید  زا  هک  یلـضاف  درگاش  صوصخب  نادرگاش  زا  کیره  تسا  شناد  ملع و  ۀـلفاق  ورـشیپ  هک  ملعم  تسا  هتـسیاش 
رد ار  وا  مارتحا  یگرزب و  هک  وا  ءامسا  رتوکین  هینک و  هب  تسا  زیمتم  یمهف 
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رد هک  دومرفیم ، باطخ  هینکب  ار  اهنآ  دوخ  نارای  نتشاد  یمارگ  رظن  زا  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمیپ  اریز  دناوخب ، درادرب 
.دوشیم نادرگاش  تبحم  بلج (1) لاؤس و  طسب  ردص و  حرش  بجوم  ملعم  لمع  نیا  هجیتن 

تیصو دنک و  ششوک  نارگید  زا  شیب  وا  مارتحا  رب  دنادیم  رتشیب  ار  وا  تیحالص  يراگتـسر و  هک  اریـسک  ره  تروص  نیا  رد  هتبلا 
.دنکن رطاخ  هدومرف  هک  دوخ  راتفگ  زا  هلمج  رد  ار  ربمیپ 

نانآ دندرک  تاقالم  ار  امش  نوچ  دنیآیم  امش  شیپ  دوخ  نید  هار  نتفرگارف  يارب  فانکا  فارطا و  زا  دنیامش و  ناوریپ  مدرم  انامه  )
( . دیئامن تیصوت  يراکوکین  هب  ار 

ءافـش بجوم  رتهب  هک  یئاود  ره  رتکد  صخـش  ینعی  رامیب  هب  تبـسن  تسا  رتکد  دـننام  دوخ  نادرگاش  هب  تبـسن  ملاـع  درم  ـالمجم 
.دهدیم هخسن  دماشآیم و  يوب  دوش  رامیب 

دهدیم هجیتن  قوف  تاروکذم  فالخب  ءاود  حالص و  یضتقم  بسحب  یهاگ  تسا ، یندب  ياهدرد  زا  رتالاب  ینادان  درد  فرظ  نآ  زا 
.دباییم رییغت  هجزما  عابط و  فالتخا  بسحرب  رتکد  ۀخسن  هچنانچ 

لصحم تبیغ 

هدـش و ایوج  وا  لاوحا  زا  ملعم  دـیماجنا  لوطب  وا  تبیغ  تداع ، رب  هدایز  سرد  ۀـقلح  نامزالم  اـی  نادرگاـش  زا  یکی  هاـگره  - مشش
ای دنیزگرب  وا  لاوحا  زا  عالطا  يارب  ار  یـصخش  دشن  ربخاب  شلاوحا  زا  نسحا  وحنب  رگا  دـنک و  یـسرپزاب  ار  شتبیغ  لوط  رب  ثعاب 
زا رگا  دومنیم ، لمع  تیفیک  نیدـب  دوخ  باحـصا  اب  ربمغیپ  هچناـنچ  تسا  رتهب  ملعم  راـتفر  نیا  هک  دوش  راپـسهر  وا  لزنمب  شدوخ 

ضراع وا  رب  یهودنا  رگا  دورب و  شتدایعب  دش  علطم  وا  يرامیب 
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ار ناشجئاوح  دنک و  مایق  اهنآ  مهم  رد  تعاطتـسا  ةزادناب  دهدب و  یئوجلد  ار  وا  ناسک  هدومن و  وا  مه  عفد  دشاب  هتفر  رفـسب  ای  دوش 
هتفگ عادو  ار  ناشیا  تسوا  تبحم  زا  یکاح  هک  زاب  یئور  اب  دـنرادن  يزاین  قوف  تاروبزم  زا  کی  چـیهب  وا  ةداوناخ  رگا  و  دروآرب ،

.دور نوریب  و 

ملعم رظن  زا  نادرگاش  تیوه 

ناشیا لاوحا  اهرهش و  باسنا و  زا  دنادب و  دنناسریم  مهب  روضح  وا  ةدافا  ۀسلج  رد  هک  یناسک  نادرگاش و  یماسا  دیاب  داتـسا  - متفه
رد عوضوم  نیا  باب  رد  هچنآ  اریز  هدومن  تعانق  رـصتخم  نیمهب  متفه  ثحبم  نیا  رد  دنک ، اعد  ناشیا  قح  رد  هرامه  دشاب و  ربخاب 

.دنکیم زاین  یب  مالک  لوط  زا  ار  ام  دومن ، یسرپزاب  صخش ، هاگتماقا  رهش و  هینک و  مسا و  زا  دیاب  هک  هدیسر  لسلسم  ثیدح 

دهج لذب 

یناـسآ هب  هتـشادرب و  مدـق  طارـص  نیا  رد  هنادرمناوج  هدرکن و  يراددوخ  وا  لذـب  رد  هتفرگارف  هتخومآ و  هچنآ  دـیاب  ملعم  - متـشه
راداو ار  اهنآ  دزادرپب و  ناشتامهم  هب  داشرا ، دـنپ و  تقافر و  اب  دـشاب و  نابرهم  نادرگاشب  ةدافا  باب  رد  دزوماـیب و  دوخ  نادرگاـشب 

ام تامولعم و  زا  یخرب  نتفرگارف  يارب  یئوجشناد  هاگره  و  دنیامن ، شـشوک  هدومن  لاذبا  اهنآب  هک  یـسیفن  دئاوف  ظفح  رد  هک  دنک 
درادب هدیـشوپ  درادن  یـشزاس  ناشیا  حالـصاب  هک  تامولعم  فراعم و  زا  هچنآ  دـیامنن و  مایق  وا  ةریخذ  رد  دراد  تیلها  دوخ  جاتحی 
تـسین وا  يارب  حـلاص  هک  يرما  باـب  رد  یلـصحم  هاـگره  دوشیم ، ناـنآ  لاوحا  داـسف  رکف و  ۀـقرفت  بجوم  فـالخرب ، مادـقا  اریز 

صرح و اـهنت  نم  روظنم  هک  دـنک  دومناو  نینچ  دـنامهفب و  درگاـشب  ار  وا  تارـضم  دریگارف  يو  زا  هک  درک  هدارا  درک و  یـشتسرپ 
رثا رب  هکلب  تسین  عوضوم  نیا  رد  عمط 

112  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنآ ات  دـنک  شـشوک  تیدـج و  هک  دـیامن  صیرحت  بیغرت و  ار  وا  سپـس  مزرویم ، عاـنتما  وا  راـثیا  زا  هک  تسا  فطل  یناـبرهم و 
.دنک ادیپ  مولع  ریاس  ملع و  نیا  يارب  تیلها 

تیبرت لکشم  نونف  زا  شیپ  ناسآ  لهـس و  مولعب  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  ینابر  صخـش  انامه  هدش  تیاور  ینابر  ۀملک  ریـسفت  رد 
.دنک

یلیصحت هار  یگنوگچ 

ضرفب هدومنن  ینیع  ضرفب  مایق  زونه  دنزادرپن و  رگید  راکب  بجاو  لمع  زا  شیپ  شنادرگاش  هک  دنک  يریگولج  دـیاب  داتـسا  - مهن
.دنزرون لاغتشا  یئافک 

هذـخاؤم عوضوم  نیا  رد  ار  دوخ  سفن  دـیاب  داتـسا  دوخ  همه  زا  شیپ  و  نطاب ، يراکزیهرپ  هب  رهاظت  یلدـکاپ و  ینعی  ینیع ؟ ضرف 
ملع هکنآ  زا  دنک  يریگولج  و  دنوش ، دنم  هرهب  وا  راتفگ  زا  نآ  زا  سپ  و  دننک ، ادتقا  وا  لمعب  نادرگاش  هجرد  نیتسخن  رد  ات  دیامن 

.دنزومایب تنس  زا  شیپ  ار  بدا 

ششوک داتسا و 

ناشیا ناـهذا  ماـهفاب و  ماـمت  ماـمتها  اـب  دـئاوف ، شزومآ  اـهناب و  ندـینامهف  رد  هدوب و  صیرح  نادرگاـش  میلعت  رد  دـیاب  ملعم  - مهد
اهناب زردنا  زا  دریگن و  یـشیپ  نانآ  جئاوح  حلاصم و  زا  حجرا  ریغب  دـنکن  اضتقا  یترورـض  ات  و  دـیامن ، عسو  لذـب  هتخاس و  کیدزن 

زا دوشیم  لمحتم  درگاش  نهذ  هک  ةزادـنا  اـت  دـهدارف و  یملع  بلاـطم  دارفا  زا  کـیره  دادعتـسا  مهف و  بسحب  دـنکن و  يراددوخ 
هک يرادـقم  هب  هکلب  دـنامب  زجاـع  وا  طبـض  ۀلـصوح  زا  هک  دزادرپن  مـالک  طـسب  رد  هزادـنا  نآ  و  دـنک ، وگتفگ  یملع  تاـعوضوم 

هبتر و روخارفب  يدرگاش  ره  اب  و  دنک ، تعانق  دیایمرب  وا  ظفح  ةدهع  زا  درگاش 
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يارب دنامهفب و  هراشاب  دراد  یهجوت  لباق  تقاذح  دـمهفیم و  ار  ۀلئـسم  تعرـسب  هک  يدرگاش  هب  هبـسن  دـیوگب ، نخـس  شدادعتـسا 
ار هلئـسم  هک  يدرگاش  يارب  دنک و  تاعارم  ینعم  مامتب  ار  عوضوم  نیا  نهذدنک  یبغ و  مدآ  تباب  رد  هژیوب  دهد  حیـضوت  نارگید 

.دنک رارکت  دمهف  یمن  رارکت  نودب 

سیردت هار 

ذخآم هلدا و  هداد و  بلطم  حیـضوت  لاثمب  دشاب  هلثم  اب  يزاین  رگا  دنک و  نایب  هتفرگ  رظن  رد  هک  ۀلئـسم  لوا  ۀـجرد  رد  روشناد  ملعم 
لیلد دنامب و  راوتـسا  درگاش  رطاخ  ۀحفـص  رد  ات  هدومن  نایب  ار  مکحم  لیلد  دیامن و  يروآدای  دنکیم  هبلاطم  هک  یـسکره  ههجب  ار 

.دوشن هرغ  ودب  هدرکن و  درگاش  هجوت  بلج  ات  هدومن  حیقنت  ار  فیعض 

لیلد تلع ، نیا  یضتقم  بسحب  هدرک و  لالدتسا  لیلد  نیدب  نادنمشناد  املع و  دیوگب : نینچ  فیعـض  لیلد  حیـضوت  نیح  رد  ملعم 
نیا هب  .دـیامن  تیاعر  تسا  تاعارملا  بجاو  هک  یتاعوضوم  دـنکیم  فیعـضت  ار  وا  لوق  هک  یملاع  ةرابرد  و  هتفر ، رامـشب  یفیعض 

یگتسکشرس دوخ و  يدنلبرس  هن  هدوب  قح  نایب  شروظنم  اهنت  داد  واب  فعـض  دانـسا  درک و  فقوت  هک  ۀلئـسم  ره  صوصخ  رد  انعم 
عرف و لصا و  زا  هلئـسم  تاـقلعتم  اـهنآ و  زا  باوج  فیعـض و  هجوا  لاوقا و  عرف  لـصا و  زا  هلئـسم  مکح  رارـسا  تقو  نیا  يرگید ،

نایب ار  مکح  ود  ره  حیحص  ذخأم  اب  تسوا  اب  فلاخم  هچنآ  تسا و  هلئسم  نامه  مکح  وا  مکح  وا و  اب  هباشم  هلئـسم و  يانبم  هچنآ 
یترابع رب  ای  وا  رب  تاداریا  تاغل و  راعـشا و  لاثما و  هفیرظ و  تایمعم  هفیطل و  تاکن  زا  اهنآ  تاقلعتم  نیتلئـسم و  نایم  قرف  دـنک و 

اهنیا لاثما  لقن و  ای  جـیرخت  ای  مکح  رظن  زا  ناگدنـسیون  ياطخ  زا  هداد و  رکذـت  ار  اهنآ  زا  خـساپ  هدـیدرگ و  هشقاـنم  هک  وا  دـننام 
هکلب حیحص  یضرغ  يارب  ینعم  نیا  هتبلا  دهد ، یهگآ 
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نایاپ رد  دهدن ، رارق  دوخ  ةویش  دوشن و  هتفیرف  یلمع  نینچب  درگاش  هکنآ  ات  باوص ، اطخ و  راهظا  درجم  هن  دشاب  زردنا  تحیصن و 
.تشاد دهاوخن  يرمث  الا  هتشاد و  سیردت  یسرک  لاغتشا  تیلها  هک  تسا  یسک  بسانم  ثحبم  نیا  ۀمه  هک  دهدیم  رکذت  بلطم 

سرد تعاس  رد  داتسا 

نطفت ههج  زا  دوخ  مالک  فیعاضت  رد  هدـش  رکذ  اهنآ  تاینثتـسم  تسین و  مارح  هک  یلک  دـعاوق  زا  هچنآ  سیردـت  ماگنه  - مهدزای
دوب دـهاوخ  زامن  نالطب  بجوم  دوش  مک  دایز و  زامن  رد  هک  قالطا  روطب  ینکر  ره  دـیوگب  هکنیا  دـننام  .دـنک  يروآدای  نادرگاش 

.دوش هداد  حیضوت  دیاب  هک  یصوصخم  روص  رگم 

.تسا مدقم  ببس  رب  رشابم  رشابم  ببس و  عامتجا  تروص  رد  دیوگب  ای 

شنخس مدرک  در  شبحاصب  ار  لام  نآ  هک  دنک  راهظا  نآ  زا  سپ  دیامن و  ذخا  دوخ  یـصخش  ضرغ  رظن  زا  اهنت  ار  يزیچ  سکره 
.دوشن هتفریذپ 

هک دراداو ، دنگوسب  یئاعدا  رثا  رب  ار  وا  و  دشاب ، مکاح  یضاق و  هک  فلحتـسم  رگم  تسا ، فلاح  تین  ربتعم  ادخب  دنگوس  باب  رد 
.دوش دنگوس  بلاط  هک  تسا  وا  بئان  ای  یضاق  تین  ربتعم 

اعدا وا  هیلع  هک  یـسک  ةرابرد  رگم  هتفرگ  تروص  ملع  یفن  رب  هک  تسیدنگوس  انامه  دشاب  يرگید  لعف  یفن  رب  هک ، يدـنگوس  ره 
.دشابیمن وا  ياقآ  هل  رب  یلام  هدنب  همذب  لوا  ۀلهو  رد  هدرک  یتیانج  نینچ  دراد  فرصت  رد  هک  یناویح  ای  هدنب  هدش ،

.دراد یلباق  ةرهب  ناهذا  حیرشت  يارب  هک  یلک  دعاوق  نیا  لاثما  و 

یثحابم ای  هدش  طوبضم  هک  یئاه  هلمج  سیردت  ماگنه  هکنآ  رگید 
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هسیقا و ماسقا  باحـصتسا و  حیحـص و  هجو  رب  سایق  لقع و  عامجا و  تنـس و  باتک و  ۀلدا  دننام ، تسا  دنمزاین  هقفلا  لوصا  زا  هک 
مجارت نادنمشناد و  نیعبات و  هباحـص و  ریهاشم  زا  یخرب  و  هداد ، رکذت  دشاب  بسانم  اهنآ  زا  يروآدای  هک  يدودح  اهنآ و  تاجرد 

و هدومن ، نایب  ار  اهنآ  لاثما  فلتؤم و  فلتخم و  هبتشم و  ناشیا و  لکـشم  باسنا  ءامـسا و  تبث  دیلاوم و  تایفو و  لاس  رکذ  نانآ و 
ای حوتفم  ای  هملک  نیا  دـیوگب : هدومن و  يروآدای  لاکـشا  طبـض  رظن  زا  هتفای  ررکت  ملع  نآ  رد  هک  یفرع  يوغل و  ظاـفلا  زا  یکدـنا 

نامز لوط  نیا  رد  ات  دهد  حیضوت  نادرگاش  يارب  جیردت  روطب  ار  بلاطم  نیا  ۀمه  دشابیم ، ددشم  ای  ففخم  ای  روسکم  ای  مومـضم 
.دنرب بیصن  یمیظع  ریخ  دندرکیم  بایماک  وا  تمدخ  زا  هک 

شسرپ داتسا و 

سیردت اهنآ  يارب  هک  یثحابم  تامهم و  زا  هک  يدـئاوف  دـیامن و  بیغرت  صیرحت و  شناد  لاغتـشاب  ار  نادرگاش  هشیمه  - مهدزاود
نادرگاش رگید  نایم  رد  ار  وا  تیعقوم  دشوکب و  وا  مارکا  زازعا و  رد  تسناد  یعارم  ظفاح و  هک  ار  مادکره  دـنک و  شـسرپ  هدرک 

رگا و  دیامنن ، دوخ  هشیپ  ار  مومذـم  تافـص  زا  رگید  ینیبدوخ و  يدرگاش  نینچ  هک  دـشاب  هجوتم  صوصخ  نیا  رد  دـیامن و  راهظا 
اراکشآ درک  اضاقت  یتحلصم  رگا  دنک و  شنزرس  هتشاد و  راوشد  وا  رب  ار  رما  یناهنپ ، رد  دید  رصقم  ملع  نتفرگارف  رد  ار  يدرگاش 
یتعفنم تیاعر  هداد و  جاتحم  جازمب  ار  وراد  هک  تسیرتکد  دننام  نادرگاش  نطاب  يوادت  رظن  زا  ملعم  اریز  دیامن ، مایق  وا  خـیبوت  رد 

.دریگیم رظن  رد  ار 

شیامزآ رظن  زا  هلکشم  لئاسم 

تکن قیقد و  لئاسم  دزاس  ادـیوه  ار  دوخ  سرد  ءالـضف  يرترب  دـنک و  شیامزآ  ار  دوخ  نادرگاش  دادعتـسا  هکنیا  رظن  زا  - مهدزیس
یبیرغ
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یئانشآ ضماوغ  لکشم و  بلاطمب  نادرگاش  لمع  نیا  رثا  رب  ات  هدرک  حرط  سرد  ةزوح  رد  هدروآ  تسدب  تاملک  فیعاضت  زا  هک 
.دزاسن راوخ  ار  وا  دشابن  یتحلصم  ات  درک  هابتشا  خساپ  رد  يدرف  هاگره  دننک و  تداع  هدرک و  ادیپ 

اهنآ گرب  هک  تسناتخرد  زا  یخرب  دومرف : دوخ  باحصا  شیامزآ  يارب  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هتفگ  رمع  نبا 
؟ تسمادک تخرد  نآ  تسناملسم  هباشم  رظن  نیا  زا  تخرد  نآ  دزیریمن و 

امرخ تخرد  دـیاب  هک  هتـشادنپ  نانچ  نم  نکیل  هدرب  مان  ار  ارحـص  ناـتخرد  زا  کـیره  دنتـشاد  روضح  رـضحم  نآ  رد  هک  یناـسک 
زا کیره  هکنآ  زا  سپ  مرادـب ، هضرع  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  شترـضحب  ار  دوخ  نامگ  هک  هدومن  مرـش  فرط  نآ  زا  دـشاب ،

هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ای  دنتشاد  هضرع  داتفین  عقومب  هدیناسر و  كرابم  عمسب  ناشدوخ  راتفگ  ةرابرد  ار  دوخ  هیرظن  باحـصا 
: تفگ مردپ  دوب  باوص  نم  رادـنپ  تسویپ و  اجنیدـب  نخـس  نوچ  تسا ، امرخ  تخرد  دومرف  تسا ؟ مادـک  تخرد  نآ  مّلـس  هلا و 

.دوب رتهب  نانچ  نینچ و  زا  نم  يارب  يدوب  هدرک  رظنراهظا  وت  رگا 

حرط تسناشیا  زاین  دروم  هک  یلئاسم  نادرگاش  طبـض  مهف و  شیامزآ  ههج  زا  دروآ  ناـیاپب  ار  دوخ  سیردـت  هکنآ  زا  سپ  ـالمجم 
باوص نخـس  هدـش  لدـبودر  هک  ییاهخـساپ  رد  نادرگاش  زا  کیره  دـیامن و  هداعا  هتفرگ  رارق  لاکـشا  دروم  هک  یئاـهنآ  هدرک و 

ات دیامن  هداعا  ینابرهم  هار  زا  دنا  هدشن  تفتلم  هک  مادکره  دهد و  رارق  يرازگـساپس  دروم  هدمآرب  ناحتما  ةدهع  زا  یبوخب  هتفگ و 
ددرگ یم  لصاح  عامتجا  رد  هک  يدئاوف  اریز  دـیامن  توعد  شناد  نتفرگ  ارف  هب  اعمتجم  ار  نادرگاش  تسا  هتـسیاش  دـنمهفب ، وکین 

راداو ار  نادرگاش  سرد  نایاپ  زا  سپ  دشابن ، دارفنا  تروص  رد 
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.دننک ریرقت  رگیدکی  اب  ار  سرد  ناهذا ، رد  لئاسم  خوسر  رظن  زا  هک  دنک 

درگاش راتفگب  فارتعا 

تـسد زا  ار  فاصنا  هدرک و  فارتعا  دـیاب  دومن  دروخرب  دـنیوگیم  نادرگاش  زا  یخرب  هک  ةدـئافب  سیردـت  ماـگنه  رگا  - مهدراـهچ
.تسا شناد  تکرب  زا  هدش  لصاح  لفط  نآ  يارب  هک  ۀبتر  نیا  اریز  دشاب ، یکدوک  هدنیوگ  دنچره  دهدن 

مهفت میهفت و  يارب  دـشابن  فصنم  هک  یـسک  تسا و  داد  فاصنا و  ملع  بادآ  تکرب و  هلمج  زا  دـنا : هتفگ  ناگتـشذگ  زا  یـضعب 
.درادن تیحالص 

لـصحم زا  هچرگ  دریگیم  تروص  دوخ  دروـم  رد  هک  یـشسرپ  دـهدن و  تسد  زا  ار  فاـصنا  دوـخ  ثحاـبم  وـگتفگ و  رد  نیارباـنب 
یکی ةرابرد  هتخاس ، مارح  نتـشیوخ  رب  ار  تیونعم  ۀجیتن  توخن  رثا  رب  اریز  دزرون  ربکت  وا  ۀتفگ  عامتـسا  زا  دونـشب و  دشاب  يدروخ 
مرحم روما  زا  هنیک  دـسح و  اریز  دزرون  هنیک  دـشابیم  اهنآ  ریغ  ای  شناکدوک  زا  ناـصوصخم  رب  هداـیز  وا  لیـصحت  هک  نادرگاـش  زا 

وا دنزرف  يرترب  زا  دوب  دهاوخ  رتشیب  ملعم  قح  رد  درگاش  نآ  هلیـضف  و  تسوا ، دـنزرف  ۀـلزنمب  هک  یـسک  ةرابرد  دـسر  هچ  ات  تسا ،
ترخآ رد  هدـناوخ و  یناحور  طارـصب  یناداـن  ةداـج  زا  ار  وا  جـیرخت  میلعت و  رظن  زا  هکنوچ  دـشابیم  درگاـش  نآ  یبرم  داتـسا  اریز 
درگاش رب  ار  دوخ  دنزرف  دیابن  ملعم  دش  هداد  رکذت  البق  هک  يروط  هب  هدننکاعد  وا  قح  رد  شنادرگاش  ایند  رد  دنیب و  وکین  یـشاداپ 
یلماک تیدـج  هدـش  هدـیرفآ  یبغ  يدوجوم  وا  دـنزرف  هک  یلاح  نیع  رد  دـهد و  يرترب  دوشیم  دـنم  هرهب  وا  رـضحم  زا  هک  یلـضاف 

یعرم وا  ةرابرد 
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ةرابرد هک  دیتاسا  زا  کی  چیه  میدیدن  ام ، اریز  دیامن  يزوت  هنیک  نانآ  قح  رد  دنک و  تلفغ  نادرگاش  رگید  زا  هک  يوحن  هب  هتشاد 
شناد تسادخ و  تسد  رد  رما  هکلب  دریگارف  رتهب  ار  يراگتـسر  هار  لفط  نآ  دنک و  شـشوک  رگید  نادرگاش  زا  هدایز  دوخ  دنزرف 

.تسیگرزب تیانع  بحاص  ادخ  ددرگیم ، اطع  دوش  هدارا  سکره  هب  هک  دشابیم  وا  فرط  زا  یتیانع 

نادرگاش يربارب 

یتسود تبحم و  رظن  زا  رگید  یـضعب  رب  دـنربارب  تناید  تلیـضف و  نس و  رد  هک  ار  نادرگاـش  زا  یخرب  درادـن  قح  ملعم  - مهدزناـپ
رتشیب و شلیـصحت  ناـشیا  زا  یـضعب  رگا  يرآ  دوشیم ، لد  ترفن  ردـص و  تشحو  بجوم  اـسب  هچ  عوضوم  نیا  اریز  دـهدب  يرترب 

تسا یفاصوا  رظن  زا  اهنت  وا  مارکا  هک  دنک  دومناو  نینچ  دشوکب و  وا  تلیـضف  مارکا و  رد  دشاب  رتوکین  شیوخ  رتدایز و  شـشوک 
هک دـنکیم  باجیا  لـمع  نیا  اریز  تشاد  دـهاوخن  يررـض  دومن  مادـقا  وا  مارکا  رد  یتافـص  نینچ  اـب  رگا  و  دراد ، دوجو  وا  رد  هک 

.دنزاس لئان  هبتر  نادب  ار  دوخ  دنشوکب و  فاصوا  نیا  لیصحت  رد  نارگید 

اهنآ قبسا  رظن  زا  نادرگاش 

مدقم ار  ناشیا  قبـسا  نخـس  داتـسا  دنتفگ  ینخـس  کیره  هک  انعم  نیا  هب  هدومن  ماحدزا  سرد  رـضحم  رد  رگا  نادرگاش  - مهدزناش
هاگره و  دشاب : هدرک  ار  نارگید  تیاضر  بلج  رگم  هتـشادن  مدقم  دنکیم  شهاوخ  سرد  کی  زا  هدایز  هک  ار  یـسک  ۀتفگ  درادـب ،
سردب زور  ره  هکیتروصرد  ار  ینعم  نیمه  هک  دـنک  باختنا  هدرک  قافتا  نادرگاش  هک  يروط  هب  دوب  باتک  کی  زا  سرد  عوضوم 

وا ریغ  رد  هک  دوش  لصاح  یحرف  طاشن و  وا  رد  دنک  عورـش  راب  نیتسخن  هک  یـسرد  اریز  دنمان ) میـسقت   ) دـنک عورـش  اهنآ  زا  یکی 
نادرگاش هدمآرب و  ریرقت  هدهع  زا  یبوخب  اریز  ددرگن ، لصاح  یمرخ  نینچ 

119  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک بیترت  قبط  هک  دـشاب  لاحـشوخ  مرخ و  هدومنن  هدـهاشم  دوخ  دوجو  رد  یتلالم  هک  ماـگنه  نآ  رگم  دـنوشیم ، باـیماک  رتهب 
صخـش ات  تشاد  مدقم  ار  قبـسا  تیفیک  نیاب  رگا  و  درادب ، مدقم  تالماعم  رب  ار  تادابع  باتک  هکنآ  دننام  دیامن ، سیردتب  عورش 

تبون رد  ار  یـسک  هدرک و  تاعارم  ار  دارفا  تبون  دـیاب  داتـسا  دوب ، دـهاوخ  وکین  دوش  لـئاق  یـصاصتخا  مدـقتمب  تبـسن  ار  رخأـتم 
نتفرگارف ههج  زا  نادرگاش  زا  یضعب  رگا  اما  دزادنین ، رخأم  شدوخ  تبون  زا  ار  وا  درادن و  مدقم  یتحلصم  ياضتقم  نودب  يرگید 

همتاخ هعرقب  ار  عوضوم  ینارگن  عفر  رظن  زا  ملعم  دوش  هتفگ  رتولج  وا  سرد  هک  هدش  راتساوخ  کیره  دندومن و  عامتجا  ناشـسرد 
دیامنب اهنآ  ناشنرطاخ  هدروا  تسدب  هعرق  زا  هک  يروط  هب  ار  دوخ  لمع  ۀجیتن  دهد و 

سرد رظن  زا  درگاش  ياضاقت 

وا بسکت  گنهآ  هدش و  مدـق  شیپ  هاگره  تسا  نوریب  وا  لمحت  لاح (1)و  دح  زا  هک  یشناد  نتفرگارف  رد  هک  يدرگاش  - مهدفه
هدرک و تیـصو  ارادمب  ار  يو  ددرگ  فقاو  دوشیم  وا  دـئاع  یـسرد  نینچ  زا  هک  يرازآ  هب  دنمـشناد  ملعم  فرط  نآ  زا  دـیامن و  ار 

: هدومرف هک  دنک  يروآ  دای  عوضوم  نیا  رد  ار  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمیپ  راتفگ 

.دراذگ ملاس  ار  بوکرم  تشپ  هن  دیامیپ و  یهار  هن  ناوتان  مدآ 

یلاحدب و تایلمع  لیبق  نیا  زا  درگاش  يارب  هک  تسناد  هاگره  دوش و  نادرگاش  يور  هنایم  بجوم  هک  دـنمدوس  راتفگ  نیا  لاثما  و 
و دـهد ، نامرف  ملع  لیـصحت  هب  لاغتـشا  یمک  یتحارب و  ار  يو  دوشیم  لصاح  دـنکیم  باجیا  ار  روما  نیا  هک  یتامدـقم  اـی  تقـشم 

اضاقت شنهذ  دادعتسا و  هک  يدرگاش 
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دزادرپ هدافاب  یباتک  ای  ینف  تئارق  رد  هک  دهاوخب  ملعم  زا  یـسک  رگا  و  دیامن ، عنم  دنک ، لیـصحت  باتک  ملع و  نالف  زا  هک  دنکیمن 
تقیقح زا  ار  وا  هک  یـشیامزآ  هبرجت و  رثا  رب  رگم  دریگن ، یـشیپ  هدـیدرگن  زرحم  وا  ههج  زا  ظفح  مهف و  رد  درگاـش  لاـح  زونه  و 

رگا دیامن ، سیردت  هدش  فیلأت  بولطم  نف  نامه  رد  هک  یناسآ  باتک  زا  دـیدن  وا  رما  رد  يریخأت  رگا  و  دزاس ، هاگآ  زومآ  شناد 
لقتنم اریز  دراذـگ ، زاب  لاح  نامهب  ار  درگاش  الا  دریگب و  رظن  رد  تسا  وا  نهذ  اب  طوبرم  رتهب  هک  یباتک  دـید  لـباق  ار  وا  دادعتـسا 
نامهب رگا  نکیل  دوب  دهاوخ  وا  حرف  طاسبنا و  یتدایز  بجوم  تسوا  لامک  نهذ و  تدوج  زا  یکاح  هک  یباتکب  ار  درگاش  نتخاس 
لاغتشا دیآ  یمنرب  اهنآ  طبـض  ةدهع  زا  هک  رتشیب  ای  نف  ود  رد  تسین  نکمم  دهدیم ، سکعب  هجیتن  دنامب  یقاب  یقباس  باتک  لاح و 

هاگره دـش ، دـهاوخ  هداد  رکذـت  ادـخ  تساوخ  اب  هک  يروط  هب  درادـب ، مدـقم  تسا  رتدایز  شتیمها  هک  ینف  نآ  دـیاب  هکلب  دزروب ،
لصاح یبایماک  دیاشودیاب  هک  يروط  نآ  دنیب و  یم  هن  يراگتسر  يور  دراد ، لاغتـشا  هک  ینفب  رظن  شدرگاش  هک  دش  علطم  داتـسا 

.دزاس لقتنم  تسوا  حالف  دیما  هک  يرگید  ملعب  هتشادزاب و  نفنا  زا  ار  وا  رتدوز  هچره  دیاب  دنکیمن 

سیردت رظن  زا  داتسا 

دنکیم لیـصحت  دشابیم و  لوغـشم  وا  ءارو  نفب  هک  ار  رگید  نآ  تسین  هتـسیاش  هدیزرو  لاغتـشا  یملع  سیردت  هب  هاگره  - مهدجیه
رارق دوخ  يوخ  هتخاس و  نیعلا  بصن  هدش  راتفرگ  سفن  عمط  دنب  هب  هک  نادان  دیتاسا  زا  یهورگ  ار  ینعم  نیا  هچنانچ  دیامن  حـیبقت 

.درادیم نمشد  دنادیمن  ار  هچنآ  درم  اریز  (1) دنا ، هداد 
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دـنکیم و حـیبقت  هقف  ملع  زا  هک  تسنآ  رب  وا  يوخ  دـنکیم  سیردـت  لوقعم  ای  تیبرع  رد  هک  یملعم  میئوگیم : ناـیب  نیا  نوماریپ  رد 
هار تسا  هتـسیاش  رگید ، سورد  نیملعم  زا  ناـشیا  ریغ  دـیامن و  یئوگدـب  ریـسفت  ثیدـح و  ملع  زا  هک  تسنآ  رب  هقف  داتـسا  تداـع 
زا هک  تسناد  هاگره  و  دزومایب ، نانآب  ار  رگید  نونف  هکلب  هدومنن  مایق  نونف  زا  ینف  کیب  اـهنت  هداد و  هعـسوت  نادرگاـش  رب  ار  شناد 

یفرعم تسا  رحبتم  رهمتم و  ملع  نآ  رد  هک  ار  يرگید  دوشیمن ، بایماک  وا  زا  یبوخب  درگاـش  دـیآیمنرب و  ملع  نآ  سیردـت  ةدـهع 
نآ زا  دـشابیم و  ملعم  لامک  رب  لیلد  وا و  اب  مأوت  نید  ملع و  ظفح  هفاضا  هب  تسا  ناناملـسم  زردـنا  ضئارف  زا  لمع  نیا  اریز  دـنک ،

.ددرگ رادروخرب  شناد  تارمث  زا  هدش و  یحلاص  ۀکلم  ياراد  درگاش  هک  دنکیم  باجیا  فرط 

درگاش یلیصحت  رظن  زا  داتسا 

زا یتحلصم  رظن  ۀطقن  زا  زومآ  شناد  هاگره  هک : تسنیا  زا  ترابع  هدش  نیودت  داتسا  طئارـش  رد  هک  یمهم  روما  هلمج  زا  - مهدزون
.دهدب رارق  رجز  دروم  درازایب و  ار  وا  تسین  هتسیاش  درکیم  هدافتسا  نارگید 

ینهذدنک و رظن  زا  املـسم  دشاب ، هدرک  هدارا  ار  ادخ  ریغ  هک  سک  نآ  هژیوب  دنراتفرگ  واب  نادان  دیتاسا  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  هکلب 
تین داسف 
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دننام ملعم  اریز  هتـشادن ، دوصقم  ار  وا  هار  ادـخ و  شاداـپ  شناد  میلعت  هب  صاخـشا  هنوگ  نیا  هک  تسیا  هلدا  نیرت  نشور  ینعم  نیا 
تلاسر ءادا  يارب  ار  يرگید  لاح  نیع  رد  هتـشاد و  رومأم  دوخ  ناگدنب  رگید  دزن  تلاسر  ءادا  يارب  ار  يو  وا  ياقآ  هک  تسیا  ةدنب 

وا يالوم  لمع  اریز  دـیامن  هدافتـساءوس  دوش و  نیگمـشخ  عوضوم  نیا  زا  یقباـس  لوسر  تسین  هتـسیاش  هجیتن  رد  دزیگنارب ، روبزم 
شا هبتر  رب  هدرک و  ریدقت  يو  زا  دید  شیوخ  داقنم  ار  وا  هاگره  فرط  نآ  زا  دوش ، هتـساک  وا  تلزنم  ردق و  زا  هک  دـنکیمن  باجیا 

هک تشادن  یئاناوت  درک و  هدهاشم  سورد  ددعت  رظن  زا  یحرف  طاشن و  درگاش  ةرابرد  هاگره  تسا  ضرف  ملعم  رب  نیاربانب  دـیازفیب ،
لمع نیا  اریز  دریگارف ، وا  زا  يرگید  سرد  اـت  هدرک  یفرعم  يرگید  مـلعمب  ار  وا  لوا  ۀـجرد  رد  دـنک  مادـقا  وا  ضرغ  لیـصحت  رد 

.هدومن ششوک  تناما  ظفح  رد  رتهب  هدرک و  راکشآ  ار  زردنا  دنپ و  هار  الماک 

وکین يازج  ار  وا  يادـخ  داتفا ، قافتا  مدرکیم  هدافتـسا  دـیتاسا  زا  یخرب  تمدـخ  زا  رـصم  رد  هک  یماـگنه  رد  رکذـلا  قوف  عوضوم 
.داهد

وا تاداـفا  زا  درگاـش  هتـشاد و  تیلها  شناد  رظن  زا  رگید  نآ  هک  تسا  یتقو  اـت  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  هک  یقباـس  بلطم  ـالمجم 
يروط هب  درادن  یعالطا  مه  درگاش  دشاب و  اهنآ  لاثما  طلغلا و  ریثک  عدـتبم و  قساف و  ای  نادان  ملعم ، هکیتروصرد  ددرگ ، دـنم  هرهب 

هک هدمآرب  وا  ریذحت  ددصرد  رگا  ماگنه  نیا  دوشیمن ، ادیپ  وا  يارب  لیصحت  روما  رد  یتفرشیپ  دربیمن و  ۀجیتن  هیدر  ۀکلم  زا  ریغب  هک 
، دیامن تاعارم  دوش  وا  يزوریپ  بجوم  هک  ار  یحیحص  دصقم  هکنآ  هب  تسا  طورشم  نکیل  هتـشادن  یبیع  ددرگن  رورغم  انعم  نیدب 

تسا هاگآ  حالص  زا  داسف  هارب  يادخ  و 
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لیصحتلا غراف  درگاش  یفرعم 

ملعت زا  ینغتسم  هدومن و  ادیپ  تیلها  میلعت  لالقتـسا  رظن  زا  هک  يروط  هب  هدیـسر  تفرعم  ملع و  زا  لامک  دحب  هک  يدرگاش  - متـسیب
زا ةدافتـسا  وا و  دزن  لاغتـشاب  ار  مدرم  یفرعم و  ار  وا  یملع  لفاحم  سلاجم و  رد  هدرک و  مایق  وا  روما  ماظتنا  رد  دیاب  ملعم  هدـیدرگ 

مدق نیلوا  رد  دنشاب  یمن  ربخاب  وا  يونعم  نوئـش  زا  دنرادن و  یهگآ  یـصخش  نینچ  لاوحا  زا  هک  یمدرم  اریز  دنک ، راداو  وا  راتفگ 
رماب هدرک و  هدافتـسا  یلاحلا  مولعم  صخـش  رابتعا  زا  هچرگ  دـنراذگیمن ، یئانتعا  هدادـن و  تیمها  وا  ۀـتفگب  هدرکن و  یهارمه  وا  اب 
مدرم لابق  رد  هک  يروما  زا  اهنیا  ریغ  يرگداد و  يراکزیهرپ و  تامولعم و  ةزادنا  لیصفت  روطب  دیاب  داتـسا  دزروب ، لاغتـشا  سیردت 

رامشب درگاش  لاح  حالص  شناد و  روما  ماظتنا  ببـس  نیرتگرزب  ینعم  نیا  اریز  دنک ، ادیپ  یهگآ  هدش  تاعارم  سیردت  رماب  عجار 
شتقایل مدع  دنادیم و  ار  وا  ۀبتر  روصق  ملعم  هکنآ  اب  دوش  راد  هدهع  ار  سیردت  روما  يدصت  هنادبتسم  درگاش  هاگره  هچنانچ  .هتفر 
تتامش رد  اراکـشآ  دریذپن  رگا  دزاس و  راوشد  وا  رب  ار  راک  هدرک و  شنزرـس  لمع  نیا  زا  یناهنپ  رد  تسا  هتـسیاش  هدیدرگ  زرحم 

: دزاس ایهم  سیردت  يارب  ار  دوخ  هدرک و  تیدج  راب  نیرخآ  يارب  ات  دیامن  مایق  وا 

بعص ضارما  ياوادم  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  یبیبط  دننام  ملعم  هک  تسنیا  ظاحل  زا  دوب  ثحب  دروم  نونکات  هک  يراتفگ  هجیتن  رد 
دوخ تاعلاطم  دیامن و  یم  هجلاعم  یـصاخ  وحنب  ار  يدرف  ره  دهدیم و  هخـسن  یتلع  ره  ياضتقم  قبط  هدرک و  هدامآ  یحور  جالعلا 

.دزاس یم  یلمع  وا  فارطا  رد  ار 

هک یتاعوضوم  ریاس  نتفرگارف  ههج  زا  كریز  مدآ  هکنآ  المجم :
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هزادناب ناونعلا  قوف  لیـصفت  اریز  دوش  بایماک  اهنآ  دئاوف  زا  دنک و  شـشوک  یلماک  ربدت  اب  دناوتیم  هدش  هدرمـش  مزال  باب  نیا  رد 
يدرد ره  يارب  حلاص و  یلاقم  یماقم  ره  يارب  هکنوچ  تسا  تلالم  بجوم  هکلب  جراخ  باتک  نیا  ۀلـصوح  زا  وا  طبـض  هک  تسیا 

.تسا عفان  یئوراد 

.دنکیم ادیپ  همتاخ  يرما  دنچ  تحت  هک  سیردت  ۀسلج  رد  داتسا  بادآ  - موس شخب 

سیردت ۀسلج  ۀیهت  رظن  زا  داتسا 

هراشا

هماج و یکاپ  هئیه و  سابل و  زا  تسوا  هبیه  راقو و  بجوم  هچنآ  هدوب و  ایهم  الماک  دیاب  سیردت  ۀـسلجب  نتفر  ههج  زا  داتـسا  - مکی
انتعا اهبنارگ  ۀـماجب  هدرک و  باختنا  تسا  ناناملـسم  ياه  هماج  نیرترب  هک  دـیپس  ۀـماج  كاـشوپ  ظاـحل  زا  دـیامن ، تاـعارم  ندـب 

اه هعمج  دایعا و  ههج  زا  هک  یناـگرزب  ۀـماج  باـب  رد  هچناـنچ  دـنیزگرب  تسناـمدرم  لد  لاـبقا  راـقو و  بجوم  هچنآ  هکلب  هتـشادن 
عوضوم نیا  رد  يرامشیب  حیحص  رابخا  رب  لمتشم  یفاک  بتک  زا  لمجت  باتک  انامه  و  هدش ، دراو  تیاور  دنوشیم  توعد  یلفاحمب 

.تسین اهنآ  رکذ  ياج  هک  دشابیم 

.دنک تاعارم  هتفرگ و  رظن  رد  ار  یمالسا  رئاعش  میظعت  ملع و  یگرزب  اهنت  روما  نیا  ماجنا  رد  يرآ 

.دریگب هرانک  تسوا  یتشز  ثعاب  هچره  زا  دنزب و  هناش  ار  ششیر  هدرک و  وبشوخ  ار  دوخ  یتسیاب 

دومنیم و وبشوخ  ار  دوخ  درکیم و  لسغ  دندیسریم  شتمدخ  ملع  نتفرگارف  يارب  مدرم  هک  یماگنه  نادنمشناد  ناگتشذگ  زا  یخرب 
تفرگیم رارق  دوخ  بصنم  رب  دیشکیم و  رسب  ابع  دیشوپیم و  نیون  ياه  هماج 

125  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


.مرامش گرزب  ار  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ثیدح  مراد  تسود  تفگیم  دشیم و  غراف  ات  درکیم  ریخبت  دوع  هتسویپ  و 

سیردت ۀسلجب  همیزع  رد 

.دناوخب هدیسر  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  توبن  ردصم  زا  هک  یئاعد  دراد  ار  سیردت  ۀسلجب  تمیزع  هک  یماگنه  - مود

كریغ هلا  كؤانث و ال  لج  كراج و  زع  یلع ، لهجی  وا  لهجا  وا  ملظا  وا  ملظا  وا  لزا  وا  لضا  وا  لضا  نا  کب  ذوعا  مهللا 

.دیوگب نیا  زا  سپ 

، یناسل یلع  قحلا  ردا  ینانج و  تبث  مهللا  میظعلا  یلعلا  هّللاب  الا  هوق  لوح و ال  هّللا ال  یلع  تلکوت  هّللا  یبسح  هّللا  مسب 

.دوش سیردت  ۀسلج  دراو  ات  دشاب  ادخ  دای  رد  هتسویپ 

راضح تاعارم  رظن  زا  داتسا 

زامن تعکر  ود  تسخن  هدش  عورـش  دجـسم  رد  سرد  ۀـسلج  رگا  دـنک و  مالـس  نیرـضاح  رب  دـش  دراو  سرد  سلجمب  نوچ  - موس
دنک ادخ  رکش  دصق  تیحت  تین  ياجب  هدیدرگ  دقعنم  دجـسم  ریغ  رد  رگا  و  دوش ، لوغـشم  سیردت  هب  سپـس  هدروآ  ياجب  تیحت 

درادب ددسم  دیؤم و  یعرش  روما  باب  رد  ار  وا  هک  دنک  تین  ای  هدومرف  تیانع  تیلها  عوضوم  نیا  تهج  زا  هتـشاد و  قفوم  ار  وا  هک 
زا هک  تسیروما  نیرتهب  زامن  اریز  دشاب ، هتـشاد  یلاعت  يادـخ  نامرف  لاثتما  هدارا  اهنت  و  دـنک ، تین  اقلطم  ای  دـیامرف  ظفح  اطخ  زا  و 

یخرب دنچره  هدشن  تباث  سیردت  سلجم  رد  روضح  يارب  زامن  تعکر  دنا و  بابحتـسا  اما  هدش ، هداد  روتـسد  مالـسا  عراش  بناج 
دهد قیفوت  ار  وا  هک  دنک  تساوخرد  یلاعت  يادخ  زا  دروآ  ياجب  ار  تیحت  زامن  تعکر  ود  نوچ  و  دنا ، هتـسناد  بحتـسم  ءاملع  زا 

و
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.دنک يرادهگن  لطخ  اطخ و  زا  دیامرفب و  يرای 

سیردت ۀسلج  رد  راقو  داتسا و 

دزودب و نیمزب  ار  دوخ  ناگ  هدید  هک  يروط  هب  دشاب  عوشخ  ینتورف و  لامک  راقو و  هنیکس و  اب  سرد  ۀسلج  رد  دیاب  ملعم  - مراهچ
رارق ارایتخا  ههورکم  تاسلج  زا  رگید  بالک و  نتـسشن  عون  اـی  وناز  راـهچ  هکنآ  هن  دنیـشن ، هب  اپرـس  همتاـپمچ و  قیرطب  اـی  وناز  ود 

هب هک  تسا  یتقو  ات  تاعوضوم  نیا  ۀمه  يراب  دـیامنن ، هیکت  ولهپ  تشپ و  هب  دـنکن و  زارد  ار  یکی  ای  اپ  ود  ره  رذـع  نودـب  دریگب ،
.دنیوا ناکدوک  ۀلزنمب  نادرگاش  اریز  دوب ، دهاوخن  یعنم  تغارف  ماگنه  دراد و  لاغتشا  سیردت 

ملعم سولج  تیفیک 

.دنیشن هب  هلبقب  ور  تفارش  رظن  زا  سیردت  ماگنه  رد  ملعم  دنا : هتفگ  املع  زا  ةدع  - مجنپ

.تسا هلبقب  ور  تاسلج  نیرتهب  دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 

.دنشاب هلبقب  ور  ناشترثک  رظن  زا  نادرگاش  دنیشن و  هب  هلبقب  تشپ  ملعم  تسا  نکمم 

دنا هتفرگ  رظن  رد  یتیزم  هکنیا  زج  هدش  دراو  یضاق  ةرابرد  مه  عوضوم  نیمه  دوش ، تاعارم  دیاب  هک : تسا  بحتسم  رابدتسا  هکلب 
نیا رد  نکیل  فلح ، نامز  رد  نینچمه  دنـشاب و  هلبقب  ور  تسنآ  رتهب  قحب  لاـبقا  لـطاب و  مـالک  زا  يرود  تهج  زا  نیمـصاختم  هک 

.هدیسرن یصوصخب  صن  تروص 

داتسا ضرغ  هناگی 

غیلبت یعرش و  دئاوف  نتخومآ  ملع و  رشن  شناد و  میلعت  شدصق  لزنم  زا  نتفر  نوریب  ماگنه  هکلب  سیردت  هب  عورـش  زا  شیپ  - مشش
ماکحا
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هدیدنـسپ شاداپ  راهظا  هرکاذم و  رثا  رب  ار  شناد  دایدزا  دـشاب و  هدوب  دـنک  نایب  ار  اهنآ  هک  تسا  رومأم  اهنآ و  رب  نمتؤم  هک  ینید 
رظن رد  ار  رگید  حیحـص  دـصاقم  زا  اهنیا  زج  نیحلاص و  املع و  ههج  زا  ءاعد  ادـخ و  رکذ  زا  يروآداـی  قحب و  تشگرب  دـهاوخب و 

ۀنحـص رد  هک  تسیتاین  رثا  رب  لامعا  باوث  هکنوچ  دوب ، دهاوخ  لمع  شاداپ  دایدزا  بجوم  دصاقم  زا  هنوگ  نیا  راضحا  اریز  دریگب 
.دوشیم ادیوه  زراب و  لد 

تـسنیا دارم  هکلب  دوش  رکذـتم  ار  ةژیو  ظافلا  مروآ و  یم  اجب  تلع  نیا  ههج  زا  ار  لـمع  نیا  دـیوگب  هک  تسنیا  هن  تین  زا  دوصقم 
، دوب دهاوخ  وا  ترـضحب  یکیدزن  ادـخب و  برقت  شا  هجیتن  هک  یـصاخ  لمع  يارب  دـیامن  مزع  میمـصت  دراداو و  ار  دوخ  سفن  هک 
رد هکنیا  دـننام  تسا  ینعم  نیا  ریغ  وا  رظن  هک  دـنادیم  ادـخ  هکنآ  اب  مروآـیم  اـجب  ادـخ  يارب  ار  لـمع  نیا  دـیوگب  هاـگره  نیارباـنب 
اب سک  نیا  يرآ  تشاد ، دـهاوخن  يدوـس  دـنک  ادـیپ  يرورـس  شناکلـسم  مه  رب  ددرگ و  دـنلب  شا  هزاوآ  دوـش و  یفرعم  سلاـجم 

نیاربانب دـشابیم ، هاگآ  وا  تین  داـسف  تنیط و  ثبخ  زا  يادـخ  هدـمآرد و  یئوج  هزیتس  رد  زا  مدرم  اـب  هدومن و  هلیح  لاـعتم  يادـخ 
.دوب دهاوخ  تبوقع  قحتسم  هتفای  رودص  هدرک و  هولج  تدابع  هروصب  هک  یناهانگ  ۀطساوب 

دصاقم رئارس و  شترضح  ناسحا  نمب و  درادب و  رادیاپ  نامراتفگ  رد  و  دیامرف ، حالـصا  ار  ام  لامعا  شدوخ  مرک  لضفب و  يادخ 
.دزاسب صلاخ  ار  ام 

سولج بادآ  داتسا و 

رگید ياجب  یئاج  زا  درادزاب و  ندروخ  ناکت  دـیدش و  تکرح  زا  ار  دوخ  ندـب  دریگ و  رارق  ناکم  کیب  ناـکما  تروص  رد  - متفه
( دشاب نداهن  رگیدکی  رد  ناتشگنا  هک   ) کیبشت يراک و  هدوهیب  زا  ار  دوخ  تسد  دورن و 
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دهاکب شتبیه  زا  اریز  دزیهرپ  هب  ندرک  حازم  رایسب و  ةدنخ  زا  دزاسن و  هجوتم  فارطاب  ار  دوخ  نامشچ  جایتحا  مدع  اب  دنک و  ظفح 
تسا هدیدنسپ  دشاب  اهنآ  لد  تفلا  نیرـضاح و  سنا  يارب  هک  یکدنا  حازم  نکیل  دیابرب ، مدرم  لد  زا  ار  وا  تزع  هاج و  مارتحا و  و 
يروط هب  ندیدنخ  تسا  حازم  نیدب  کیدزن  دندادیم ، ماجنا  ار  لمع  نیا  نیرهاط  ۀمئا  مّلـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمیپ  هچنانچ 
رادومن مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  شترـضح  ياهنادند  هک  دوب  يوحنب  ندیدنخ  تقو  رد  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک 

.دنز دنخبل  دنک و  مسبت  هک  تسنآ  رتهب  يرآ  دوش ، دنلب  وا  يادص  هک  ددنخن  نانچ  نکیل  دیدرگیم 

نادرگاش اب  سولج  رظن  زا  داتسا 

هدید هدرک و  تافتلا  ناشیا  بناجب  جایتحا  عفر  ةزادناب  وگتفگ  ماگنه  دشاب و  هجاوم  نیرـضاح  ۀمه  اب  هک : دنیـشن  یئاج  رد  - متـشه
دوش نارگن  وا  بناجب  واب ، لابقا  رتشیب و  هجوت  اب  دنکیم  هثحابم  شسرپ و  ای  دیامنیم  هملاکم  يو  اب  هک  یسک  و  دیاشگب ، اهنآ  يوسب 

ار ناگدننک  لادج  نانیبدوخ و  راک  انامه  دهد  رارق  ناهاج  بحاص  ةژیو  ار  لمع  نیا  رگا  اریز  دشاب ، هیامورف  ریقح و  یمدآ  هچرگ 
.هدروآ ماجناب 

قلعتم هچنآ  و  هدـش ، مرگرـس  ملعم  اـب  ۀـثحابمب  هک  تسیدرگاـش  مکح  رد  دزروـیم  لاغتـشا  سرد  تئارقب  هسلج  رد  هـک  يدرگاـش 
.دنک باطخ  لاؤس  لاح و  بسحب  نارگید  اب  و  درامش ، وا  ةژیو  تسوا  سردب 

نانیشنمه داتسا و 

، نس ملع ، رظن  زا  ار  ناشیا  لضاف  دزاس ، وکین  نانیشنمهب  تبـسن  دهدیم  ماجنا  نارگید  اب  هچنآ  رب  هفاضا  ار  دوخ  راتفر  يوخ و  - مهن
اب دزاس و  عیفر  ار  شناکم  دـندوب  مدـق  شیپ  سرد  ۀـسلجب  دورو  رد  مادـکره  دـیامن ، مارتحا  ریقوت و  اهنیا  لاـثما  و  فرـش ، حـالص 

یمالسب و  دشاب ، نابرهم  نارگید 
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زا نادرگاش  زا  کیره  دورو  ماـگنه  رد  مارتحا  رظن  زا  و  درادـب ، یمارگ  زیمآ  تبحم  دـنخبل  یئوخـشوخ و  یئور و  هداـشگ  وکین و 
نکیل دـسریم  رظنب  ههارک  راـبخا  زا  یخرب  رد  هچرگا  دـسریمن ، رظنب  یتـهارک  هجو  چـیهب  لـمع  نیا  رد  املـسم  دـنک  تکرح  ياـج 

.تسا لحم  نیا  ریغب  طونم  شقیقحت 

میرک نآرق  هوالت  ملعم و 

.دیامن توالت  ار  دیجم  هّللا  مالک  كربت  نمیت و  رظن  زا  دهدیم  هزاجا  تقو  هک  ةزادناب  سیردت  ثحب و  رد  عورش  زا  شیپ  - مهد

ار هکرابم  ةروس  نیا  هدومن و  ناگرزب  هب  یـسأت  هک  تشادـنپ  یم  دـناوخیم و  ار  یلعا  ةروس  یتقو  نینچ  رد  ضر )  ) ءاملع زا  یـضعب 
، رکذف یسنت ، الف  کئرقنـس  يدهف ، ردق  یلعا ، دننام ، هدش  هدرب  راکب  هروس  نآ  رد  هک  یتاکرابم  تاملکب  رظن  تفرگیم  کین  لافب 

.یسوم میهاربا و  فحص 

كاپ رادادـب  دورطم ، سیلبا  رـش  زا  و  دـنک ، اـعد  ناـنمؤم  نارـضاح و  دوخ و  يارب  درک  ادـیپ  تغارف  دـیجم  نآرق  توـالت  زا  نوچ 
هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ربمیپ  رب  مالس  دورد و  دراذگ و  ساپس  دیاشگب و  ار  سرد  حاتتفا  برد  نیتسخن  نانم  دزیا  مساب  دوش و  هدنهانپ 

دیامن و اعد  نارضاح  دوخ و  ردام  ردپ و  دیتاسا و  هژیو  ناحلاص  ناگتـشذگ و  ههج  زا  هاگنآ  دتـسرفب ، وا  باحـصا  لآ و  مّلـس و  و 
تروـص نیا  رد  یـصوصخب  صن  هچرگ  دـنک ، اـعد  فـقاو  ههج  زا  هدـش  هداد  لیکـشت  وا  لاـثما  هسردـم و  رد  سیردـت  هسلج  رگا 

زا هتشذگ  تسا  اعد  تباجا  ياج  ظوفحم و  لحم  تیعقوم  هک  اریز  دوش ، وا  بیصن  تکرب  ریثک و  ریخ  راک ، نایاپ  رد  نکیل  هدیسرن 
.دنتسنادیم بحتسم  ار  فقاو  قح  رد  ءاعد  ناشیا  اریز  هدومن  يوریپ  نیضام  ءاملع  زا  نآ 

.زا تسترابع  دناوخب  دیاب  هک  ۀیعدا  هلمج  زا  دنا : هتفگ  ءاملع  زا  یضعب 
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ام ینملع  ینتملع و  امب  ینعفنا  مهللا  یلع ، لهجی  وا  لهجا  وا  ملظا  وا  ملظا  وا  لزا  وا  لزا  وا  لضا  وا  لـضا  نا  کـب  ذوعا  ینا  مهللا 
نم عشخی و  سفن ال  نم  عبشی و  بلق ال  نم  عفنی و  ملع ال  نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  لاح  لک  یلع  هّلل  دمحلا  املع و  یندز  ینعفنی و 

: دیوگب دیامن  ندرک  اعد  گنهآ  دوش و  دراو  یتیعمج  رد  هکره  هدش  تیاور  عمسی  ءاعد ال 

انیلع هب  نوهی  اـم  نیقیلا  نم  و  کـتنج ، هب  اـنغلبت  اـم  کـتعاط  نم  و  کتیـصعم ، نیب  اـننیب و  لوـحی  اـم  کتیـشخ  نم  اـنل  مسقا  مهللا 
نم یلع  انرـصنا  انملظ و  نم  یلع  انراث  لعجا  انم و  ثراولا  هلعجا  انتییحا و  ام  انوق  انراصبا و  انعامـساب و  انعتم  مهللا  ایندـلا ، بئاصم 

.انمحری نم ال  انیلع  طلست  انملع و ال  غلبم  انمه و ال  ربکا  انایند  لعجت  اننید و ال  یف  انتبیصم  لعجت  اناداع و ال 

سیردت تیفیک 

ینابرهم و دنک و  نایب  ظافلا  نیرت  نیریـش  هار و  نیرتناسآب  ار  سرد  هک  دـشاب  نامه  نادرگاش  شزومآ  رد  داتـسا  رظن  اهنت  - مهدزای
رخؤم تسا  رخأت  يارب  حلاص  هک  یتاعوضوم  درادـب و  مدـقم  تسا  مدـقت  ۀتـسیاش  هک  یبلاطم  دـهدن ، تسد  زا  ار  حیـضوت  نییبت و 

رگا دنک ، لصو  لصو  ياج  و  دیامن ، فقو  فقو  لحم  رد  دهد ، بیترت  دـشابیم  دـیفم  بلاطم  حیـضوت  يارب  هک  یتامدـقم  درادـب ،
هدش رطاخ  هدوسآ  ۀلئـسم  ریرقت  زا  هاگره  و  دـیامن ، يروآدای  هرابود  دـندش  دـنمزاین  لضعم  ظافلا  لکـشم و  یناعم  لحب  نادرگاش 

ار شخساپ  هک  دیوگن  یسرد  رد  ینید  ههبش  دوش ، یگدیسر  شـضرعب  دراد  یـضارتعا  یـسک  رگا  ات  دنک ، رایتخا  توکـس  یکدنا 
صاوخ ماوع و  زا  هسلج  هاگره  هژیوب  دزاس ، لوحم  هدنیآب  ار  ود  ره  ای  دیوگب و  ار  شباوج  ههبش و  هکلب  دراد  لوکوم  هدنیآ  هسلجب 

قیفوت هدنام و  رادیاپ  شلد  رد  ههبش  ددرگنرب و  قح  ماقمب  تسا  لمتحم  هک  یسک  ای 
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.هدیدرگ هراچیب  نآ  ةدیقع  داسف  بجوم  ملعم  یماگنه  نینچ  رد  هک  دباین ، ار  ههبش  خساپ  عامتسا 

سورد ددعت  داتسا و 

نآ زا  سپ  نید  لوصا  لوا  ۀـجرد  رد  ـالثم  - درادـب مدـقم  ار  مهـالاف  مها  فرـشالاف و  فرـشا  سورد  ددـعت  تروص  رد  - مهدزاود
مدقم نادرگاش  جایتحا  هبتر و  بسحب  ار  مولع  ریاس  سایق  نیدب  یناعم و  دعب  وحن  دعب  هقف  دعب  هقفلا  لوصا  دعب  ثیدح  دعب  ریـسفت 

.دش دهاوخ  هداد  رکذت  طوبرم  لحم  رد  هک  تسیا  هدح  یلع  ثحبم  ياراد  عوضوم  نیا  هتبلا  دراد ،

سیردت ماگنه  رظن  زا  داتسا 

اریز دـندرگ ، عونمم  بلاطم  طبـض  سرد و  ندـیمهف  زا  هدـش و  روجنر  نادرگاـش  هک  دـیامنن  ینـالوط  ردـق  نآ  ار  هسلج  - مهدزیس
زاب یلـصا  دوصقم  زا  دـندومن  لصاح  ءاـقترا  تلاـسک  زا  هیاـپ  نیدـب  هاـگره  تسا و  بلاـطم  طبـض  سرد و  ندـنامهف  یلوا  روظنم 

.دوش دوصقم  توف  بجوم  هک  دنک  ادیپ  هار  یلالخا  بلاطم ، مهف  طبض و  ریرقت و  رد  هک  دشوک  راصتخاب  رادقم  نآ  هن  و  دننامیم ،

.دنک تاعارم  ار  نیرضاح  تحلصم  تفای  رکذ  قبس  هک  یمیسقت  ءافیتسا  هدافا و  لیوطت و  رد  يراب 

لاغتشا نامز  داتسا و 

، امرس بارطضا ، یکنیپ ، مشخ ، هودنا ، یلاحشوخ ، دایدزا  ثدح ، ۀعفادم  یگنـشت ، یگنـسرگ  يرامیب ، هک  یماگنه  رد  - مهدراهچ
زا هک  دـنکیم  باجیا  تاعوضوم  هنوگ  نیا  اریز  دزرون ، لاغتـشا  سردـب  ددرگ  وا  ءاذـیا  مالیا و  رکف و  شیوشت  عنم و  ثعاب  امرگ ،

.دهدب يوتف  قح  رما  ریغب  هدرک و  یهاتوک  ثحب  ءافیتسا 
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سیردت ۀسلج  هیفیک 

شبات اـب  هجاوم  هتـسویپ  هک  یناـکم  رد  و  دـشابن ، تسا  بلاـطم  مهف  زا  عناـم  هک  یئادـص  راـبغ و  دود و  سرد  ۀـسلج  رد  مهدزناـپ 
یئاج سیردت  ۀسلج  دیاب  هکلب  .هتفر  رامشب  بولطم  هیدأت  عدار  هک  تسا  یلک  عناوم  زا  هتـسد  نیا  اریز  دریگن ، رارق  تسا  دیـشروخ 

.ددرگ لصاح  یبوخب  بولطم  ضرغ  دنامب و  نوصم  تسوا  هدوهیب  لاغتشا  رکف و  شیوشت  بجوم  هچره  زا  ات  دشاب  عیسو 

سیردت ماگنه 

ار سرد  نامز  هچ  هک  دـنادب  ات  دوش ، تاعارم  نادرگاـش  تحلـصم  دوشیم  هداد  لیکـشت  هداـفا  رظن  زا  هک  ۀـنازور  هسلج  - مهدزناـش
.ددرگن هجاوم  یترورضب  دهدب و  رارق  رخؤم  ای  مدقم 

، دنا هدرمـش  ملعم  يرورـض  روما  هلمج  زا  هکلب  هتـشادن  یبیع  دنارذگب  فینـصت  ای  هعلاطمب  ملعم  ار  سیردت  يارب  حـلاص  نامز  رگا 
.دوب دهاوخ  سیردت  زا  رتهب  راک  نیا  اریز 

ملعم سیردت  هیفیک 

دزاسن هاتوک  رادقم  نآ  فرط  نآ  زا  دنکن و  دنلب  دح  زا  هدایز  ار  دوخ  يادـص  دراد  لاغتـشا  سرد  نداد  ارفب  هک  یماگنه  - مهدـفه
.دنوش زجاع  بلاطم  مهف  زا  نادرگاش  هک 

نیاربانب .تسوا  مشخ  دروم  دنلب  يادص  دراد و  بوبحم  ار  هاتوک  يادـص  لاعتم  يادـخ  دومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
يرآ دنکن  هاتوک  دندنمزاین  نادرگاش  هک  هزادنا  نآ  دزاسن و  رتارف  تسا  سرد  سلجم  مزال  هک  ةزادنا  زا  ار  شیادص  تسا  هتسیاش 

هتشاد روضح  سلجم  نآ  رد  يرک  مدآ  رگا 
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هدیسر نید  نایامنهار  زا  یثیدح  عوضوم  نیا  تلیضف  رد  دنک ، دنلب  ار  دوخ  يادص  دوشب  تجاح  عفر  هک  ةزادناب  دشاب 

هاگلیصحت شمارآ  داتسا و 

ادیوه عوضوم  نیا  تحت  رد  طلغ  هابتـشا و  اریز  دـهد ، شمارآ  راجنهان  دادـیب  داد و  هدوهیب و  ياهگناب  زا  ار  دوخ  ۀـسلج  - مهدـجه
ثحب تاهج  ۀقرفت  هثحابم و  رد  بدا  ءوس  دنلب و  ياهادـص  زا  اوق  مامت  اب  و  دوش ، يرایبآ  همـشچرس  نیا  زا  ینادان  تخرد  ددرگ و 

.دزادرپن يرگید  ۀلئسم  حرطب  هدشن  لح  الماک  ۀلئسم  زونه  و  دنک ، يریگولج 

ناـیم رد  یلک  روط  هب  زونه  دـیدرگ و  ادـیوه  تاـعوضوم  نیا  زا  يزیچ  دـنراد  لاغتـشا  هثحاـبمب  هک  یناـسک  زا  یکی  يارب  هاـگره 
زردـنا دـنپ و  باقن  اب  ار  رما  نیا  تروص  رتمامت  هچره  ینابرهم  اب  هدرواین  ناجیه  هب  ار  اهنآ  ياهلد  هدرکن و  ادـیپ  عویـش  نادرگاـش 

قح و راهظا  رظن  زا  تسا  اهلد  تدـحو  ملع  لیـصحت  زا  اـم  مارم  دـیوگ : نینچ  دـنک و  ناـیب  اـهنآ  يارب  ار  لـمع  نآ  حـبق  دـشوپب و 
نانآب هدیسر  ینمشد  ترخافم و  عوضوم  رد  هچنآ  عازن و  لادج و  هن  رگید  یضعب  ةدافتسا  ینابرهم و  لد و  يافص  هدئاف و  لیصحت 

.دیهدیم رارق  دوخ  يوربآ  ۀحولرس  ار  شناد  نیزو  مان  دیشناد و  لها  هک  امش  هژیوب  دینک ، زیهرپ  دیاب  رشیب  هچره  دنک  يروآ  دای 

نیدب يدـیقال  رکف و  شیوشت  مشخ و  توادـع و  بجوم  دـندرک  نانچو  نینچ  سرد  رـضحم  رد  هک  هذـمالت  زا  ةدـع  لمع  انامه  و 
ةدئاف هجیتن  رد  ات  دشاب  ادخ  يارب  صلاخ  هک : تسا  هتسیاش  هدش  هداد  لیکـشت  سرد  نتفرگارف  هک  یعامتجا  نینچ  رد  هفاضاب  تسا 

.دنرب بیصن  ار  يورخا  تداعس  يویند و 

بیدأت داتسا و 

قح زاربا  زا  سپ  ای  دراد  راهظا  یبدا  ءوس  ینمشد و  ای  دزاس  رتارف  شیوخ  میلگ  زا  اپ  دنک و  يدعت  هسلج  رد  هک  یـسکره  - مهدزون
زا هناش 
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رترب وا  زا  سلجم  رد  هک  یسک  رب  ای  دیامن  بدا  ۀئاسا  نابئاغ  نارضاح و  زا  نارگیدب  ای  دشک  هدوهیب  ياهگناب  ای  دزاس  یهت  فاصنا 
لاح بسانم  هچنآ  ای  دـیامن  ءازهتـسا  ار  يرگید  ای  ددـنخب  ای  دـنک  تبحـص  یـسک  اب  سرد  ماگنه  اـی  دـباوخب  اـی  دـیوج  عفرت  تسا 

ار عوضوم  نیا  لیـصفت  يدوزب  هکناـنچ  دـیامرف ، رجز  شدـیلپ  لـمع  زا  دـنک و  عنم  ار  وا  دـیاب  دروآ  ياـجب  تسین  سلجم  درگاـش 
رد هک  دـیامنن  باجیا  ار  ةدـسفم  هک  تسا  یعقوم  ات  هدوب  دنـسپان  ياهراک  نینچ  لماع  هک  يدرگاش  ندرزآ  درک ، میهاوخ  حیرـشت 
هک يرگید  تاـیلمع  درگاـش  ندرزآ  رجز و  عوـضوم  ۀـفاضاب  دـنک ، بـلج  دوـخ  فرطب  ار  درگاـش  يوـخ  لـمعلا  سکع  تروـص 

.دنکن يراددوخ  اهنآ  لامعا  زا  هتفرگ و  رظن  رد  تسا  دنسپان  ياهراک  هار  دس  دصرددص 

ناونع تحت  رد  اقباس  هک  تسا  یـشخب  نآ  ریغ  میداد  همتاخ  رادـقم  نیدـب  میدیـشوک و  وا  راـصتخاب  نونکا  مه  هک  مهدزون  شخب 
ثحبم تسا و  سیردت  ماگنه  ةژیو  رکذلا  قوف  عوضوم  اریز  تشذگ ، امـش  رظن  زا  دیامن ) رجز  يواسم  قالخا  زا  ار  درگاش  هکنیا  )

فرط نآ  زا  مینک ، ناـیب  ناونع  نیمه  تحت  رد  ار  یقباـس  عوضوم  دوب  نکمم  هچرگا  دـشابیم ، اـهنآ  دوخ  نأـش  يارب  دـیفم  نیـشیپ 
.میئامن حرطم  وا  يارب  یصاخ  ناونع  يروآدای و  وا  زا  لالقتسالاب  هک  دومن  باجیا  وا  نأشب  مامتها 

لصحم شسرپ  رظن  زا  داتسا 

شسرپ دصق  یترابع  حیضوت  ای  ریرقت  زا  هدنسرپ  هاگره  دزاس  دوخ  مزالم  هشیمه  يارب  ار  نانآ  شـسرپ  یئاونـش  ینابرهم و  - متـسیب
وا دوصقم  زا  هک  ملعم  هتـشگ  زجاع  مالک  ءادا  زا  دـیاشودیاب  هک  يروط  نآ  هدـش و  هدـنامرد  نخـس  روصق  اـی  مرـش  رظن  زا  هدرک و 

رظن رد  هک  یبیترتب  ار  شخساپ  هتفگ و  ار  داریا  هجو  سپس  هداد  رکذت  ار  وا  دارم  لوا  ۀجرد  رد  دنکیم  ادیپ  یهگآ 
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هدارا هدنسرپ  تسا  لمتحم  هک  يروما  زا  نیتسخن  دش  هبتـشم  وا  رب  رما  درکن و  لصاح  یعالطا  درگاش  دارم  زا  رگا  دیوگزاب و  دراد 
الا و  دهدب ، ار  شخساپ  يرآ  تفگ  رگا  ةدومن ؟ هدارا  ار  عوضوم  نیا  دوخ  نخس  رد  ایآ  دیوگب : نینچ  دنک و  یئوجزاب  دشاب  هدرک 

عوضوم اریز  درامشن  کچوک  دیامنن و  ءازهتسا  ار  وا  دومن  شـسرپ  ار  یکیکر  رما  هدنـسرپ  رگا  دنک ، یـسرپزاب  يرگید  لامتحا  زا 
شناد ملـس  زا  ۀیاپ  نیلوا  رد  ناگمه  هک  دنک  دومناو  نینچ  درادن و  یهار  وا  رد  يرگ  هلیح  لامتحا  هک  تسیروما  هلمج  زا  شـسرپ 

دندیدرگ یهیقف  دنمشناد  ششوک ، رثا  رب  نکیل  هدوب  نینچ 

سرد ۀسلج  رد  هناگیب  ریقوت 

يردص حرش  ات  دیامن ، حیرشت  طوسبم  يروطب  ار  بلاطم  دنک و  یتسود  راهظا  دش  دراو  سرد  ۀسلج  رد  ۀناگیب  رگا  - مکی تسیب و 
تافتلا رظن و  دناوتیم  ات  دنمشناد ، نادرم  لباقم  رد  هژیو  تسا  یتشهد  فوخ و  دراو  هزات  صخش  يارب  اریز  دیآ ، لصاح  وا  ههج  زا 

ملعم دـحیب  هجوت  ۀطـساوب  دـشاب  شـسرپ  ثحب و  لها  زا  رگا  دراو  هزات  ۀـناگیب  اریز  دـیامرفن ، هدایز  یگناـگیب  ههج  زا  ار  وا  يوسب 
.دنکیم يراددوخ  هدافتسا  لاؤس و  زا  هدش و  هدنمرش 

نادرگاش زا  یخرب  دورو  داتسا و 

سرد ةزوح  ءالـضف  زا  یخرب  هدادن ، ۀیرظن  هدرکن و  تبحـص  وا  فارطا  رد  زونه  دـش و  دراو  ۀلئـسم  حرط  رد  هاگره  - مود تسیب و 
رارق دوخ  ياجب  نیدراو  اـت  هدومن  يراد  نتـشیوخ  وا  فارطا  رد  ياـهوگتفگ  مقـس ، تحـص و  تیفیک  هلئـسم و  رکذ  زا  هدـش  دراو 

ای دـنک  هداـعا  ار  هلئـسم  دـنکیم  وـگتفگ  هلئـسم  نآ  فارطا  رد  ملعم  هک  یماـگنه  اـب  دـش  فداـصم  هدـع  نآ  دورو  رگا  و  دـنریگب ،
.دیامن نایب  ار  شروظنم 
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درگاـش نآ  دورو  هک  يروط  هب  هدـنامن  یقاـب  ناـیبلا  قوـف  ۀلئـسم  ثحاـبم  زا  ةراـپ  زج  هک  دـش  هسلج  دراو  یماـگنه  درگاـش  رگا  و 
درگاش ات  دزاسب  مرگرـس  رخآ  يرما  اـی  رگید  یثحب  هب  ار  دوخ  دزادـنا و  ریخأـت  ار  هدـنامیقاب  دـشابیم  نارگید  تکرح  اـب  فداـصم 

.ددرگن هدنمرش  دراو  هزات  درگاش  یعقوم  نینچ  رد  ات  دزادرپب  یقب  ام  ةداعاب  سپس  دنک  دورو  سرد  ۀسلجب 

دشابن هدنمرش  دنادیمن  هچنآ  زا  داتسا 

.دنیامن نیعلا  بصن  دنراد و  ظوحلم  وا  ةرابرد  ار  تاعارم  تیاهن  ناداتسا  هک  تسیتاعوضوم  مها  زا  - موس تسیب و 

ای مسانـشیمن ، دیوگب  تشادـن  وا  ةرابرد  یعالطا  هک  دـیدرگ  يراط  یعوضوم  سیردـت  ماگنه  رد  ای  دـش  شـسرپ  ۀلئـسم  زا  هاگره 
ار هچنآ  هک  تسا  ملاع  نأـش  اریز  دـشاب ، هتـشادن  گـنن  یعوضوم  نینچ  زا  منک ، رظندـیدجت  دـیاب  اـی  منادـیمن  اـی  ما  هدومنن  قیقحت 

.تساناد رما  نیدب  ادخ  و  منادیمن ) دیوگب (1)  ) دنادیمن

.دیزیرگب درک  یئوجزاب  امش  زا  یسک  دیرادن و  یعالطا  هک  یعوضوم  زا  هاگره  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.دنادیم ادخ  دیئوگب  دومرف  تخیرگ ؟ دیاب  هنوگچ  دندرک : ضرع 

یلماک عالطا  ینآرق  ۀیآ  ریسفت  زا  هک  یمدآ  اریز  .دنادیم  ادخ  دیئوگب  دینادیمن  ار  هچنآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  رفعج  وبا  ترـضح 
نایم هچنآ  زا  تسا  رترود  هک  دوشیم  عقاو  یهار  رد  دـیوگیم  نانچو  نینچ  زا  نخـس  هدـمآرد و  شریـسفت  رد  زا  اـباهم  یب  درادـن و 

.تسا نیمز  نامسآ و 

137  : ص

هب ینامب  دـنب  رد  یئوگ و  نخـس  تسار  رگ  یئاشگن  مه  زا  نهد  نتفگب  هک  دـیاب  تسباوص  نیع  نخـس  هک  ینادـن  کین  اـت  ( 1 - 1
يدعس یئاهر  دنب  زا  دهد  تغورد  هکناز 

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 175 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12164/AKS BARNAMEH/#content_note_137_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ ناگدنب  رب  لاعتم  يادخ  قح  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضحب  دیوگ : نیعا  نب  هرارز 

.دننک فقوت  دنرادن  یهگآ  هچنآ  ةرابرد  دنیوگزاب و  مدرمب  دننادیم  ار  هچنآ  دومرف 

( دنرادن شناد  هچنآب  دننکن  داریا  دننادیمن و  ات  دنیوگن  هک   ) ار نآرق  زا  ۀـیآ  ود  لاعتم  يادـخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
اُولوُقَی ْنَأ �ال  ِبا�تِْکلَا  ُقا�ثیِم  ْمِْهیَلَع  ْذَخُْؤی  َْمل  َأ  متـشه ) تصـش و  دص و  هیآ  فارعا  هروس   ) رد هک  اجنآ  هداد  رارق  دوخ  ناگدنب  ةژیو 

.ُُهلیِوْأَت ْمِِهتْأَی  ا�َّمل  ِهِْملِِعب َو  اوُطیُِحی  َْمل  ا�ِمب  اُوبَّذَک  َْلب  ملهچ ) هیآ  سنوی  هروس   ) رد َّقَْحلَا و  َّالِإ  ّللَا 
�

ِه یَلَع 

.دش دهاوخ  كاله  دنک  كرت  ار  يردا ) ال   ) يدنمشناد هاگره  دیوگ : ضر )  ) سابع نبا 

اریز منادیمن ، دـیوگب  دـشاب  هتـشادن  یعالطا  الماک  هک  دـننک  لاؤس  یعوضوم  ةرابرد  یـسک  زا  هاگره  دـیوگ : ضر )  ) دوعـسم نبا 
.تسا یئاناد  موس  کی  ینادان 

.تسنم یئاناد  موس  کی  نم  ینادان  هتفگ  يرگید 

روکذم صخش  تسنیا ، دوصقم  دنک ، هیصوت  يردا ) ال   ) هب ار  دوخ  نارای  دنمشناد  درم  هک  تسا  هتـسیاش  دنا : هتفگ  الـضف  زا  یخرب 
.دنرب راکب  ماگنه  رد  دنریگ و  يوخ  وا  هب  هدیدرگ و  ناسآ  اهنآ  رب  يردا  رما ال  ات  دنارب  نابزب  ار  هملک  نیا  هتسویپ 

وت زا  ردق  نآ  منادیم )  ) يردا یتفگ  رگا  يوش و  اناد  ات  دنزومآ  تشناد  يردا ، یتفگ ال  رگا  اریز  ریگارف ، ار  يردا  هتفگ ال  يرگید 
.يردا یئوگب ال  ات  دنسرپب 

ۀبتر زا  دناریم  نابز  رب  دنمشناد  درم  هک  يردا  نخس ال  هک : نادب 
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رد وا  شاداپ  رتشیب و  نامدرم  لد  رد  وا  تمظع  دراد  واب  لاعتم  يادخ  هک  یلضفت  رثا  رب  دنادرگ و  رتدنلب  ار  وا  ۀبترم  هکلب  دهاکن  وا 
لهج املـسم  يراب  دوب ، دـهاوخ  رتدایز  تفرعم  لاـمک  يراـکزیهرپ و  ماـقم و  یگرزب  رب  تسا  ینـشور  ناـهرب  هک  قحب  مازتلا  ربارب 

مالعا هتخاس و  ادیوه  ار  وا  يراکزیهرپ  هک  تسا  ینخـس  يردا  انامه ال  دـناسریمن و  ررـض  وا  تیملع  تفرعمب و  يدودـعم  لئاسمب 
زا انامه  .تسا و  لـئاسم  تالکـشم  زا  هلئـسم  نآ  هک  دـناسریم  هفاـضاب  و  دـشابیمن ، وگ  فازگ  یمدآ  دوخ ، ياواـتف  رد  هک  درادـیم 

تـسا ناساره  اریز  دشابیمن ، نیدـتم  راکزیهرپ و  هدربن و  هرهب  یکدـنا  زج  شناد  ماقم  زا  هک  یمدآ  هدرک  يراددوخ  يردا  نخس ال 
نیا هک  درادـن  ربـخ  هراـچیب  دریگن ، رارق  راـظنا  حـمطم  دـیاشودیاب  هک  يروط  نآ  دـتفیب و  مدرم  مشچ  زا  تیملع  روـصق  رظن  زا  هک 
نینچ و  دوشیم ، بکترم  ار  یگرزب  هانگ  دنکیم  تکرح  ینادان  نیمزرس  زا  هک  یخساپ  رابغ  رثا  رب  اریز  دیازفیب ، وا  ینادان  رب  هشیدنا 

ینشور ناهرب  هکلب  دنکیمن ، يرای  بآ  هدروآرب  ینادان  كاخ  زا  رس  شلد  ناتـسوب  رد  هک  يروصق  لگ  گرب و  هداد ، هک  یخـساپ 
.دش دهاوخ  اوسر  تسا  لاعتم  يادخ  ضوغبم  هک  یلمع  نینچ  باکتراب  رظن  و  دوب ، دهاوخ  وا  شناد  مهف و  یهاتوک  رب 

.دیامرف مدهنم  ار  وا  نوریب  لاعتم  يادخ  دزاس  ناریو  ار  دوخ  ۀناخ  نورد  هک  یسک  هدومرف : یسدق  ثیدح  رد 

.دنیوگیم يردا  دنریگیم ال  رارق  لاؤس  فده  هک  هاگره  نادنمشناد  زا  ناققحم  هک  تسا  ادیوه 

ینادانب و رظن  وا  دوخ  و  دـنا ، هدومن  هشیپ  ار  ۀـیور  نینچ  يوقت  یئاسراپ و  رثا  رب  نانیا  دـنادیم  هکنآ  اب  دـیوگن : نینچ  هراـچیب  نیا  و 
تارطاخ تین و  داسف  ههج  زا  هجیتن  رد  .دیارس  هدوهیب  دیوگ و  فازگ  هشیمه  داقتعا  یتسس 
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.ددرگ فصتم  دیوجیم  يرود  هچنآ  زا  دوش و  عقاو  وا  رد  دزیرگیم  هچنآ  زا  هدش  نیزگیاج  وا  نوناک  رد  هک  یتشز 

یـسک دننام  دنک  یئاریـس  راهظا  هدـشن  اطع  ودـب  هک  يزیچ  زا  هک  یمدآ  دومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
.دشوپ روز  ۀماج  هک  تسا 

رد دومرف  لاؤس  وا  زا  هک  هدومرف  بیدأت  ع )  ) رـضخ یـسوم و  ۀـصق  رثا  رب  ار  نادنمـشناد  نآرق ، فیرـش  باتک  رد  نوچیب  راـگدرک 
نم زا  یلاعت  يادخ  دنک  ضرع  يراب  ترضح  خساپ  رد  هکنآ  نودب  مالّسلا  هیلع  یسوم  تسه  يرتدنمـشناد  وت  زا  نیمز  يور  مامت 

یسوم تلذ  رب  رعشم  هک  یتایآ  گرزب  يادخ  دش ، مرگرـس  شیوخ  تامولعم  راهظاب  تشادرب و  باوج  ةرهچ  زا  باقن  تسا  رتاناد 
.درک میهاوخ  هراشا  وا  تاکن  زا  یخرب  هب  يدوز  هب  ام  هک  هدومرف  نایب  نآرق  سدقم  باتک  رد  دشابیم  مالّسلا  هیلع  رضخ  تمظع  و 

اطخ نییبت  رظن  زا  داتسا 

سکعب هجیتن  اقافتا  دومن  یقلت  نیرـضاحب  تسا و  قح  باوص و  تشادنپیم  هک : دروآ  رظنب  یباوج  ای  ریرقت  هاگره  - مراهچ تسیب و 
هدرک و فارتعا  شیوخ  ءاطخب  هدشن  قرفتم  سرد  ۀسلج  نادرگاش  زونه  هدمآرب و  دوخ  لوق  داسف  اطخ و  نییبت  ددصرد  اروف  هداد ،
ار نادرگاش  هدـنیآ  رد  هک : دوشن  عقاو  هراما  سفن  داقنم  هتـسنادن و  عنام  ار  یگدنمرـش  اـیح و  و  دزاـس ، هجوتم  اـنعم  نیا  هب  ار  اـهنآ 
.تسیناطیـش و بیرف  سفن و  يرگ  هلیح  ۀـشیدنا - ، نینچ  اریز  میوگزاب ، اهنآ  يارب  ار  قح  عوضوم  و  مزاس ، هجوتم  شیوخ  ءاطخب 

.دنشاب یم  اراد  ار  یگرزب  نایز  یهوجو ، زا 

يدنمزاین نیع  رد  مود : نادرگاش  لد  رد  اطخ  ندنام  اجرب  اپ  تسخن :
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نیمز رد  اطخ  تخرد  هدیناسرن و  مهب  روضح  هدـنیآ  ۀـسلج  رد  یخرب  هکنآ  زا  سرت  موس : ندرک  يراددوخ  وا  زاربا  زا  قح  راتفگب 
وا ۀماجب  ناطیـش  عمط  نوباص  رگید  ۀبترم  رد  دـنکیم  باجیا  هک  یئاطخ  رارمتـسا  رد  ناطیـش  زا  يوریپ  مراهچ : دوش  رو  راب  ناشلد 

.دشوکب وا  ءانتقا  رد  هدرک و  راداو  ۀتسیاشان  لمع  نینچ  ءاقب  اب  هشیمه  يارب  هدروخ و 

مهارف تسا  یگرزب  شاداـپ  اـب  هارمه  هک  یحلاـص  ۀـکلم  نادرگاـش  يارب  دومن  هیدأـت  ار  عوضوم  نیا  زا  یبوجو  رما  هکیتروصرد  و 
نیا زا  هجیتن  رد  هدیدرگ ، دـنم  هرهب  شدوخ  رب  بجاو  رما  نایتا  رثا  رب  هک  یـشاداپ  ۀـفاضاب  دـشاب ، کیرـش  رما  نیا  رد  زین  وا  دوش و 

لهاج مدآ  هک  هچنآ  فالخب  ار  وا  ماقم  یلاـعت  يادـخ  لـمع  نیمه  ربارب  رد  هداد و  لـباق  يدوس  شتراـجت  هدرب و  یتمینغ  تکرح 
.دزاس عیفر  هدید  باوص  لفاغ  قمحا  درم  هتشادنپ و 

سرد زا  تغارف  داتسا و 

درادـن انعم  نیدـب  یتافتلا  هدـنناوخ  زونه  دوش و  غراف  تساوخ  هکنآ  اـی  درک  لـصاح  تغارف  سرد  زا  هک  یماـگنه  - مجنپ تسیب و 
.ملعا هّللا  و  دنتفگیم : یماگنه  نینچ  رد  هک  دوب  نیا  رب  ناگتشذگ  تداع  دزاس  هجوتم  ار  وا  دهد و  عالطا 

يروآدای دـنکیم  مالعا  سرد  ماتتخا  زا  هک  ار  یعوضوم  مـالک ، نیا  رکذـت  زا  شیپ  تسا  هتـسیاش  دـنا  هتفگ  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
ةژیو دیوگیم ، هک  یملعا  هّللا  هکنآ و  ات  اهنیا  دننام  یلاعت و  هّللا  ءاشنا  یتأی  هدعب  ام  دیوگب  ای  هرخآ  اذه  دـیوگب  هکنیا  دـننام  دـیامن ،

.دنامن هرهب  یب  مالک  نیا  دوصقم  ینعم و  زا  لاح  نیع  رد  دشاب و  ادخ  رکذ 

دیوگب میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  سرد  ره  ءادتبا  رد  هک  تسا  هتسیاش 
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.دشابن غارف  نامز  صوصخم  دوش  هداد  رارق  سرد  زا  غارف  رب  لیلد  ادخ  رکذ  رگا  و  دشاب ، هتفگ  ادخ  رکذ  ماجنا  زاغآ و  رد  ات 

سرد نایاپ  رد  داتسا 

عوضخ و يور  زا  ات  دروآ  ماجناب  نطاب  تراهط  زردنا و  دنپ و  قیاقد و  زا  ةراپ  هب  ار  دوخ  سرد  هک  دشاب  هدیدنـسپ  - مشـش تسیب و 
اـسب هچ  دنک و  یم  باجیا  یتوق  لد  رد  هظعوم  دنپ و  زا  یلاخ  ثحب  اریز  دنوش ، قرفتم  وا  رـضحم  زا  نادرگاش  صالخا ، عوشخ و 

.تسا مأوت  تواسق  یلدگنس و  اب 

عوضوم نیاب  هار  نیرتناسآ  تسا  یهیدـب  دـناوخب ، تداعـس  هار  ندومیپ  لاـمک و  يوسب  ار  درگاـش  داتـسا  دـیاب  یم  هنیمز  نیا  يور 
.هدیدرگن بلس  شهجوت  هدشن و  هدنکارپ  درگاش  نهذ  زونه  اریز  سرد ، زا  یگدوسآ  ماگنهب  تسا  رصحنم 

دنپ و زا  مها  واب  لاغتشا  هک  يرگید  سردب  سرد  نیا  زا  سپ  هک  دوشیم  هدرمش  مزال  یتقو  نآ  ینعم  نیا  تاعارم  هک  دنامن  هتفگان 
دناوتیم درک ، دـمآ  شیپ  یعوضوم  نینچ  انایحا  رگا  تسا و  ءارجالا  مزـال  اـج  همه  مهـالاف  مها  تاـعارم  هک : دزادرپن  دـشاب  زردـنا 

.درادب لوحم  رگید  سرد  ماجناب  ار  زردنا  تحیصن و 

سرد نایاپ  رد  ءاعد 

نامز زا  وزج  نیا  رد  اعد  هکلب  دروآ ، ماجناب  اعدب  مه  ار  شنایاپ  درک  زاغآ  اعدـب  ار  سرد  رد  عورـش  هکنانچ  داتـسا  - متفه تسیب و 
باوث ةژیو  دـنرود  ادـخ  تمحر  زا  هک  یمدرم  فرط  نآ  زا  و  تسا ، تباـجاب  هار  نیرت  کـیدزن  هتـسیاش و  تمحر  زا  يرود  رثا  رب 

تسا هتسیاش  هتشادرب  اعدب  تسد  هتفرگ و  میمصت  هک  نونکا  دنیارگ ، ادخ  يوسب  رگا  هتفرگ  رارق 
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ناشدوصقم هّلل و  اصلاخ  ناشلامعا  نیا  زا  هتشذگ  ار  ناناملـسم  املع و  نیدشار و  ۀمئا  دشاب  نمـضتم  ناشیدنمزاین  راهظا  اعد و  هک 
.دشاب وا  يدونشخ  تیاضر و  بلج 

، تسنیا ثیدـح  نتم  دـهد ، همتاخ  اعدـب  ار  سرد  ۀـسلج  داتـسا  هکنآ  زا  یکاح  تسیروهـشم  لسلـسم  ثیدـح  صوصخ  نیا  رد  و 
دیوـگ كرت  ار  سلجم  هک  درکیم  هدارا  دـشیم و  رطاـخ  هدوـسآ  دوـخ  ثیدـح  ناـیب  زا  مّلـس  هلا و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربـمیپ  هاـگره 

.دومرفیم

.تنا الا  هلا  رخؤملا ال  تنا  مدقملا و  تنا  انم  هب  ملعا  تنا  ام  انررسا و  ام  اندمعت و  ام  انأطخا و  ام  انل  رفغا  مهللا 

نادرگاش جورخ  رظن  زا  داتسا 

وا و يارب  یبادآ  اه و  هرهب  راک  نیا  رد  اریز  دـیامن  گنرد  یکدـنا  سرد  رـالات  زا  نادرگاـش  جورخ  زا  سپ  داتـسا  - متـشه تسیب و 
.مود هتـشاد  لوحم  سرد  نایاپ  يارب  ار  وا  ندیـسرپ  هک  هتفرگ  رظن  رد  یـشسرپ  لاؤس و  يدرگاش  هکنآ  اهنآ : زا  یکی  تسنادرگاش 

ناشیا زا  تقـشم  تفلک و  عفر  نادرگاش و  اـب  محازت  مدـع  موس : هدرک  ربص  سرد  ناـیاپ  اـت  هک  نادرگاـش  زا  یکی  تجاـح  راـهظا 
: مراهچ دنکیم  داجیا  دنمشناد  صخش  يارب  ار  یگرزب  تفآ  شرس  تشپ  رد  اهـشفک  يادص  ندینـش  رد  اریز  اهنآ ، زا  شیپ  جورخب 

.دننز مدق  وا  باکر  رد  اهنآ  هک  دوشن  راوس  ناشیا  نایم  رد  دورب  دوخ  لزنمب  هراوس  دراد  دصق  رگا 

رصبم نییعت  راگزومآ و 

ياجب ناشتلزنم  هبتر و  ردـقب  ار  نیدراو  نیرـضاح و  ات  دـنک  باختنا  نادرگاش  نایم  زا  رـصبم )  ) مانب ار  یکریز  بیقن  - مهن تسیب و 
لمعب دیامن و  مالعا  ار  ناشوهیب  دنک و  رادیب  ار  ناگدیباوخ  و  دناشنب ، ناشدوخ 
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.دنشاب مارآ  دنسانشیمن  ار  وا  هک  یسک  روضح  رد  دننک و  شوگ  ار  سرد  ات  دهد  روتسد  دنک و  یهن  تشز  راک  زا  دراداو و 

رارکت ار  وا  سرد  تسا  دـنمزاین  دوخ  سرد  هداعاب  یـسک  رگا  و  دزومآ ، شناد  ار  لهاج  هک  دـنیزگرب  نانآ  ههجب  ار  یـسیئر  مه  و 
نینچ باختنا  اریز  دـیامن ، یـسرپزاب  يو  زا  دـسرپب  داتـسا  زا  ار  یـسرد  عوضوم  ای  لئاسم  زا  ةراپ  دراد  مرزآ  هک  یـسکره  و  دـنک ،

.دشاب وا  لاحب  حلصا  هکلب  دوش  مامت  زومآ  شناد  عفنب  دراد و  طوبضم  ار  داتسا  راک  سرد  ررقم  سیئر و  مانب  یصخش 

جورخ نامز  رد  ءاعد  داتسا و 

بوتا كرفغتـسا و  تنا ، الا  هلا  نا ال  دهـشا  كدمحب ، مهللا و  کناحبـس  دیوگب  دور  نوریب  سرد  رالات  زا  تساوخ  هاگره  - ما یس 
ربمیپ لعف  زا  ار  اعد  نیا  یخرب  نیملاعلا  بر  هّلل  دـمحلا  و  نیلـسرملا ، یلع  مالـس  و  نوفـصی ، امع  هزعلا  بر  کـبر  ناحبـس  کـیلا 

.دنا هدرک  لقن  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص 

.تسا سلجم  ةرافک  تایآ  حیبست  هس  نیا  هک  تستایاور  یضعب  رد  و 

نکیل دوب  دـهاوخ  بحتـسم  دـنک  تکرح  یـسلجم  ره  زا  هک  سکره  يارب  تسا ، بحتـسم  داتـسا  يارب  اـعد  نیا  هک  روط  ناـمه  و 
.تسا رتشیب  ملاع  ةراب  رد  شدیکأت 

نادرگاش فئاظو  شخب 

هراشا

.هدش عیزوت  شخب  هس  هب  هتشذگ  شخب  دننام  شخب  نیا  و  نادرگاش ، ةژیو  بادآ  رد  - موس شخب 

.تسا لصحم  دوخب  عجار  هک  یبادآ  تسخن :

.داتسا اب  وا  بادآ  مود :

.سرد ۀسلج  رد  درگاش  بادآ  موس :
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.دوش یم  وگتفگ  رما  دنچ  زا  هک  لصحم  هب  عجار  بادآ  رد  - نیتسخن شخب 

[ هدش میسقت  شخب  هس  هب  نادرگاش  هب  طوبرم  بادآ  ]

[ لصحم دوخ  هب  عجار  بادآ  لوا  شخب  ]

تین حیحصت  لصحم و 

نتفرگارف يرادهگن و  يارب  ات  دزاس  كاپ  دناسریم  نایز  وا  حورب  هک  یتافاثک  زا  دیامن و  صلاخ  ار  دوخ  تین  دیاب  لصحم  تسخن :
هداعا رگید  راب  نونکا  میتشاد  روکذم  دوب  ینعم  نیا  زا  یکاح  هک  يدنچ  راتفگ  نیا  زا  شیپ  دـنک ، ادـیپ  تیلباق  نآ  رارمتـسا  ملع و 

.دوشیم روکذم  يورخا  ةدئاف  ناونعب  اجنیا  رد  تسا و  شناد  لیصحت  بابسا  زا  روما  نیا  هک  هدرک  ادیپ  یهگآ  لصحم  ات  هداد 

شناد ملع و  رذـب  تشک ، يارب  زا  تسا  نیمز  ندوب  هدامآ  دـننام  شناد  نتفرگارف  يارب  لد  یگ  هزیکاپ  هتفگ : لماک  مدرم  زا  یخرب 
اریز دنکن ، دایز  تکرب  دـهدن و  وکین  نیریـش و  ةویم  درادـن و  یگدـیلاب  دـشر و  هدـشن  هزیکاپ  ینورد  تافاثک  زا  هک  یلد  نیمز  رد 

.دشاب هدش  هدیئور  كاپان  رئاب و  نیمز  رد  هک  تسا  یتشک  دننام 

دبلاـک دوش  حالـصا  وا  هاـگره  هک  تسا  یتشوگ ) هراـپ   ) هغـضم یمدآ  دـبلاک  رد  اـنامه ، دومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمیپ 
.تسا یمدآ  لد  وا  هک  دینادب  دراذگ ، داسف  هب  ور  دبلاک  ددرگ  دساف  رگا  ددرگ و  حالصا 

دشابیمن یلاخ  ادخ  تاهورکم  زا  هک  یلد  تفگ : هّللا  دبع  نب (1) لهس 
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نونلا وذ  نادرگاش  زا  تایـضایر و  صالخا و  مولع  رد  نیملکتم  افرع و  رباکا  زا  یکی  يرتشوش  هللا  دبع  نب  لهـس  دمحم  وبا  ( 1 - 1
تسیود و لاس  مرحم  رد  تبقاع  هتـسیز  لاس  داتـشه  هدیـسر و  دوخ  یئاد  راوس  نب  دمحم  دلاخ و  تبحـصب  دوب و  دـینج  نارقا  زا  و 

یئاهنآ ناشیا  نیرتهب  دنشاب و  ساره  رد  ادخ  زا  هک  دنتسه  ینادنمـشناد  مدرم ، ةدیزگرب  تسوا  نانخـس  زا  هتـشذگرد  هس  داتـشه و 
دوش گرم  اب  مأوت  ناشصالخا  دننک و  صلاخ  لمع  هک  دنتسه 
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.دیامن یگدنبات  دوش و  لخاد  وا  رد  ملع  رون  هک  تسا  مارح 

نیمه ارعش  زا  یکی  زیهرپب  ناهانگ  زا  هظفاح  يدایز  يارب  تفگ : مدرک  تیاکش  عیکو (1) هب  هظفاح  یمک  زا  تفگ : مرشح  نب  یلع 
.هدورس مظن  سابلب  ار  نومضم 

یظفح ءوس  عیکو  یلا  توکش 

یصاعملا كرت  یلا  یندشراف 

لضف ملعلا  ناب  ملعا  لاق  و 

یصاع هاتؤی  هّللا ال  لضف  و 

ادـخ و بناج  زا  تسا  يرترب  لضف و  شناد ، تفگ : هدرک و  یئامنهر  ناهانگ  كرت  هب  ارم  مدرک ، هلگ  عیکو  هب  ما  هظفاـح  يدـب  زا 
.درب دهاوخن  ةرهب  ادخ  لضف  زا  راک  هزب  مدآ 

لیصحت نامز 

تمالس عمجرطاخ و  يدنمورین و  یلاسدرخ (2)و  یلاحشوخ و  یگدوسآ و  ماگنه  رد  هک  درامش  تمینغ  شناد  لیـصحت  رد  - مود
عنام نیرتگرزب  ینعم  نیا  اریز  شناد ، لضفب و  یفورعم  هاج و  عافترا  زا  شیپ  هژیوب  دـشاب ، لوغـشم  عناوم  لغاشم و  یمک  ساوح و 

.تستالاح ساوح و  لالتخا  ناصقن و  رد  مات  ببس  هکلب  تالامک  ندیبای 

یتسرپرس و هب  هکنآ  زا  شیپ  دیئامن  ملعت  هقفت و  دنا : هتفگ  یضعب 
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واب یـصخش  هاگره  هدرکیم و  دـیجم  نآرق  متخ  بش  ره  رد  راد و  هزور  هتـسویپ  دوب  ناراـکوکین  اـفرع و  زا  حارج  نب  عیکو  ( 1 - 1
لوغشم رافغتساب  سپس  دوش  طلسم  نمب  یمدآ  نینچ  هک  دنزب  رـس  نم  زا  هانگ  ارچ  تفگیم  هتخیریم و  رـس  رب  كاخ  هدناسریم  رازآ 

رد هتشذگرد و  هنـس 179  هکم  زا  تشگزاب  ماگنه  یگدنز  لاس  زا 69  سپ  دلوتم و  لاس 129  عیکو  هتفایم  مایتلا  شدرد  ات  هدـشیم 
هدش نوفدم  قارع  هار 

شتآب زج  کـشخ  دوشن  چـیپ  یهاوخ  هچناـنچ  ار  رت  بوچ  تساـخرب  وا  زا  حـالف  یگرزبب  دـننکن  بدا  شیدروخ  رد  هکره  ( 2 - 2
( يدعس  ) تسار
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دیا هدیدرگ  زئاح  هک  ار  یتلزنم  هبتر و  رثا  رب  هکنآ  ای  دیزرو ، یم  ربکت  دینزیم و  زابرس  ملعت  زا  ماگنه  نآ  اریز  دیوش ، دزمان  تسایر 
، دوش یم  توف  امش  زا  ملع  ةرهب  هک  تسا  ماگنه  نیا  دیراد ، مرزآ  شناد  نتخومآ  زا 

یهار یتسشن  یتسرپرس  ریرس  رب  هاگره  هچ  نک  ششوک  هقفت  ملعت و  هار  رد  ةدشن  باصتنا  يرورـس  تسایر و  هب  ات  هتفگ : يرگید 
.تشاد یهاوخن  ملعت  هب 

رکفب یگرزب  رد  هکنآ  تسا و  گنـس  رب  شقن  نوچ  دزادرپیم  شناد  ملعت  هب  یلاـسدروخ  رد  هک  یـسک  لـثم  تسا : هدـمآ  ربـخ  رد 
.بآ رب  شقن  نوچ  دتفا  یم  شناد  نتخومآ 

لاعتم يادخ  تخادرپ  شناد  بسکب  یلاسدروخ  رد  هکنیا  زج  دربن  ةرهب  شناد  زا  يدنمـشناد  تفگ : هک  تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا 
.هدومرف هراشا  اِیبَص  َمْکُْحلَا  ُها�ْنیَتآ  َو  مهدزای ) ۀیآ  میرم  ةروس  رد   ) عوضوم نیدب  مه 

ار وا  هک  تسین  هتسیاش  دهن  یم  شناد  طارص  رد  مدق  یگرزب  رد  هک  یصخش  الا  هدش و  نایب  تیبلغا  ربانب  عوضوم  نیا  تسا  ملـسم 
تسا هداشگ  وا  شیاشخب  تمحر و  ياهرد  یناگمه و  وا  مرک  ناوارف و  وا  شـشخب  عساو و  ادخ  لضف  اریز  دومن  عنم  ملع  بلط  زا 

.ددرگیم لصاح  بولطم  دوش و  یم  مامت  وا  رب  ملع  تمعن  دشاب  هتشاد  تیلباق  لحم  هاگره  و 

( مهدزیس هیآ  صصق  ةروس   ) رد زاب  ّللَا 
�

ُه ُمُکُمِّلَُعی  ّللَا َو 
�

َه اوُقَِّتا  دیامرفیم َو  مکی ) داتشه و  تسیود و  هیآ  ةرقب  ةروس  رد   ) لاعتم يادخ 
ُتْرَرَفَف هدومرف  متسیب ) هیآ  ارعش  هروس   ) مالّسلا هیلع  یسوم  تیاکح  هرابرد  ًاْملِع و  ًامْکُح َو  ُها�ْنیَتآ  �يوَتِْسا  ُهَّدُشَأ َو  َغََلب  ا�َّمل  هدومرف َو 

.تسا قوف  عوضوم  زا  یکاح  هک  يرگید  تایآ  اهنیا  ریغ  ًامْکُح و  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  ا�َّمل  ْمُْکنِم 

هقفت دنتخادرپ و  شناد  ملعب و  يریپ  نینس  رد  ناگتشذگ  زا  يرایسب 
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دیاب دنمدرخ  صخش  نیاربانب  دندش  نارقا  دمآرس  هکلب  دندیدرگ  لوصا  هقف و  رد  نیفنصم  ءاملع  نید و  نیطاسا  ةرمز  رد  دندومن و 
هدورس يرعاش  درادن ، یئاهب  رمع  ۀیقب  اریز  دزاسن  دوبان  ار  دوخ  ینارماک  یناوج و  ناوا  درامش و  تمینغ  ار  دوخ  رمع 

نمث اهل  ام  يدنع  رمعلا  هیقب 

نمزلا نم  دومحم  ریغ  یضم  ام  و 

ییحی تافا و  ام  اهیف  ءرملا  كردتسی 

نسحلاب ءوسلا  وحمی  تاما و  ام 

، تسین هدیدنـسپ  هتـشذگ  هچنآ  و  منک ) نیعم  وا  يارب  یئاـهب  مناوـتیمن  ینعی   ) درادـن یـشزرا  نم  دزن  رد  هدـنام  یقاـب  رمع  زا  هچنآ 
.دنکیم دوبان  ار  دنسپان  تشز و  لمع  وکین  راک  رثا  رب  دزاسیم و  هدنز  هدناریم  ار  هچنآ  دریگیم و  رس  زا  هدرک  توف  ار  هچنآ  یمدآ 

عناوم عفد  رظن  زا  لصحم 

دزاس و ادـج  شـشوک  شناد و  لیـصحت  رد  تیدـج  لامک  اب  دراد  یئاناوت  هعناـم  قئـالع  هلغاـش و  عناوم  زا  ار  هچنآ  لـصحم  - موس
رد بیکـش  رثا  رب  اریز  دـنک ، ءافتکا  دـشاب  هنهک  سردـنم و  ول  دـناشوپب و  ار  وا  ندـب  اهنت  هک  ۀـماجب  دـنک و  تعاـنق  یکدـنا  توقب 

ياه همـشچ  ات  دزاس  هدامآ  هدیدرگ  هدنکارپ  ناوارف  ياهوزرآ  ۀطـساوب  هک  ار  دوخ  لد  دبای و  رد  ار  شناد  ۀیلاع  بتارم  یتسدـگنت 
.دوش ناور  يراج و  وا  لد  زا  لامک  همکح و 

يراوخ و هب  هک  یسک  نکیل  دنیبن ، يراگتسر  دوش  راگتساوخ  سفن  تزعب  ار  شناد  سورع  هک  یسک  دنا : هتفگ  ناینیـشیپ  زا  یخرب 
.دوش راگتسر  دیآرب  شناد  يوجتسج  رد  دیتاسا  تمدخ  یتسدگنت و 

ةرهب دنک  ءافتکا  دوخ  هنازور  ۀنیزهب  هک  يرادلام  تفگ : یسک  درادن ، تیحالـص  تسد  یهت  سلفم  يارب  زج  شناد  تسا : هتفگ  وا 
.يرآ تفگ  درب ؟ دهاوخن 
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.دنیزگرب اهیشوخ  تاذل و  ۀمه  رب  ار  وا  دنیب و  ینایز  یگ  هراچیب  زا  هکنآ  ات  دوشیمن  لئان  دوخ  دوصقمب  دنمشناد  هتفگ : يرگید 

ناتـسود زا  دزاس و  ناریو  ار  ناتـسغاب  دنک و  لیطعت  ار  دوخ  ناکد  هک  یـسک  زج  دوشن  دنم  هرهب  شناد  ياهدوس  زا  هتفگ : يرگید 
.دوشن رضاح  وا  ةزانج  عییشت  هب  یسک  دریمب و  شلها  رانک  رد  دنیزگ و  يرود 

رکف لد و  رسارس  دیاب  ریزگان  لصحم  صخش  هک  تسنیا  یلصا  روظنم  هکنیا  زج  تسا  اراد  ار  هغلابم  تیاهن  هچرگا  دش  هتفگ  هچنآ 
.دوش ایهم  شناد  نتفرگارف  يارب  یلماک  تیدج  اب  هتخاس و  هدامآ  ار  دوخ 

وا ینیکرچ  ات  زاس  نیگنر  ار  دوخ  ۀماج  هک  هتخاس  بطاخم  ار  نیلصحم  زا  یکی  هدرازگ و  رتارف  هغلابم  میلگ  زا  اپ  خیاشم ، زا  یخرب 
.درادن زاب  شناد  زا  ارت 

.یئامنن ادف  وا  هار  رد  یمامتب  ار  دوخ  وت  ات  دراذگن  وت  ةدافتسا  سرتسد  رد  ار  دوخ  زا  یکدنا  شناد  دنا  هتفگ  هک  تساجنیا  زا 

شناد عنام  نیرتگرزب  ای  یئوشانز 

صخـش هک  تسا  یعنام  لغاش و  نیرتگرزب  يرـسمه  اریز  دـتفین ، یئوشانز  ۀـشیدنا  رد  هدـنارذگن  فدـه  زا  ار  دوخ  ریت  ات  - مراهچ
.هدش هتشک  نانز  جورف  رد  شناد  دنا : هتفگ  یضعب  تسناد  عناوم  ۀمه  ار  وا  ناوتیم  هکلب  درادیمزاب ، شناد  نتفرگارف  زا  ار  لصحم 

زا نانزب  یمرگرس  رثا  رب  هک  یسک  ینعی  .دوشن  راگتسر  دهد  رارق  شیوخ  نوتـس  ار  نانز  ياهنار  هک  یـسک  هتفگ : مهدا  میهاربا (1)
.دباین حالف  دنامزاب  لامک  ةداج 

149  : ص

ناگرزب زا  هکنآ  اـت  دومن  هشیپ  قح  هار  درک و  هبوت  یناوج  رد  هدوب  هدازهاـشداپ  خـلب و  زا  شلـصا  مهدا  میهاربا  قاحـسا  وبا  ( 1 - 1
.تشذگرد ماش  تیالو  رد  لاس 166  تفر و  رامشب  ءافرع 

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 187 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12164/AKS BARNAMEH/#content_note_149_1
http://www.ghaemiyeh.com


يراثآ اریز  تسین  نیهارب  دهاوشب و  دنمزاین  حوضو  رظن  زا  تسا و  هبرجت  وا  هاوگ  نیرتهب  هک  ینادـجو  تسیرما  عوضوم  نیا  يراب 
.دزاسیم زاین  یب  ناهرب  هنیب و  زا  یلکب  ار  ام  یگدنز  ۀنیزه  لیصحت  دالوا و  هرابرد  شیوشت  لیبق  زا  تسا  یئوشانز  رب  بترتم  هک 

مادب رگا  مومهفم  مکحب  مدوب ، زجاع  هلئـسم  نآ  كرد  زا  مدشیم  فیلکت  هزئاج  ذخاب  ۀلئـسم  ةرابرد  رگا  تسیناگمه  ۀلثما  هلمج  زا 
.تشذگیم نم  رب  هنوگچ  مدوب  دنزرف  نز و  ۀنیزه  ندرک  مهارف  ۀشیدنا  رد  مداتفایم و  یئوشانز 

ققحم یتروص  رد  عوضوم  نیا  اریز  جاودزا  يرـسمه و  ةراـب  رد  صیرحت  بیغرت و  هب  دوـشن  رورغم  زوـمآ  شناد  صخـش  ـالمجم :
اریز ام ، رـصع  رد  هژیو  تسین ، شناد  زا  قیـضا  یبجاو  لضفا و  یلوا و  يزیچ  هکنآ  اب  دـشابن  ضراعم  وا  اب  یئالوا  بجاو  هک  تسا 

دهاوخ ینیع  بجاو  یلک  روطب  رـصع  نیا  رد  نکیل  تسا ، بجاو  یئاـفک  ینیع و  ضرفب  دوخ  ياـج  رد  لیـصفت  روطب  هچرگا  ملع 
مکح نآ  هب  موکحم  نابطاخم  ۀمه  هکنیا  رظن  زا  تسا ، ینیع  بجاو  دننام  هیافکلا  هب  نم  مدـع  تروص  رد  یئافک  بجاو  اریز  دوب ،

.دنراک هزب  همه  تسا  ررقم  لوصا  ملع  رد  هک  يروط  هب  دنزورفین  ار  شناد  غارچ  دننک و  یچیپرس  همه  رگا  و  دنشابیم ،

تسیاشان تسود  لصحم و 

ۀتسیاش هک  تسیروما  نیرتمهم  زا  یصخش  نینچ  نیا  كرت  اریز  دنک  يریگ  هرانک  درادیمزاب  شبولطم  زا  ار  وا  هک  یـسک  زا  - مجنپ
اریز هدـش ، راچد  يرایـسب  یلبنت  جـنر و  هب  رکف و  کیرات  هک  یـسک  اب  اـصوصخم  سنجاـن ، اـب  ترـشع  هژیو  تسا ، لـصحم  لاـحب 

لهاان مدرم  اب  ینیشنمه  زا  هک : یبیسآ  نیرتگرزب  دریگیم ، رارق  ریثأت  تحت  يدوزب  تسا و  دزد  یمدآ  تعیبط 
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دوب دهاوخ  نید  ملع و  ندرک  دوبان  رمع و  عییضت  دوشیم  ادیپ  لصحم  يارب 

.دنکن شزیمآ  ددرگ  بایماک  وا  زا  يو  ای  دوش  دنم  هرهب  وا  زا  هک  یسک  اب  زج  هک  تسنامه  لصحم  صخش  لاحب  ۀتسیاش  هجیتن  رد 

نآ هتفر  شرطاخ  زا  رگا  و  دشاب ، نمادکاپ  راکزیهرپ و  نیدتم و  هک  دنک  باختنا  یتسود  دید  دـنمزاین  یقیفرب  ار  دوخ  هاگره (1) و 
رگا و  دیامن ، تاخاوم  تاساوم و  وا  اب  تشاد  واب  یجایتحا  رگا  و  دشوکب ، شتناعا  رد  دبلط ، يرایب  ار  وا  رگا  و  دـشاب ، شدایب  قیفر 
راکب رمع  تدم  مامت  رد  دنک و  ادیپ  یحلاص  ۀکلم  وا  يوکین  يوخ  زا  هجیتن  رد  دهد ، نامرف  یئابیکـش  هب  ار  وا  دیـشک  جـنر  رجز و 

.دیامنن التبم  وا  مادب  ار  نتشیوخ  دسارهب و  دب  قیفر  زا  درب و  رسب  یئاهنت  هب  تسنآ  رتهب  درکن  ادیپ  یتسود  نینچ  هاگره  و  ددنب ،

ششوک لصحم و 

هاگچیه دـنکن و  يراددوخ  ملع  نتخومآ  تبظاوم و  زا  رـضح  رفـس و  زور  هنابـش  ماـمت  رد  صیرح و  شناد  ملعت  رد  هراومه  - مشش
دوخ تاقوا 
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تئج ول  يذلا  كوخا  دومرفیم ، هرکذت  ار  تیب  ود  نیا  هراومه  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدرک  لقن  راحب  ةدزناش  رد  ( 1 - 1
ترـضح زا  و  درلا ، نم  کـیلع  ءاـقبا  كدری  نکی ، مل  توملل  هوعدـت  هتئج  ول  و  دولا ، یف  کشغتـسی  مل  هب  رـضتل  ادـماع ، فیـسلاب 

سفن تشحو  نیرتکاندرد  دراذـگاو و  درادـن  یئاناوت  ار  هچنآ  هک  تسنامز  نآ  سفن  شیاـسآ  دومرف ، هک  هدـش  تیاور  لوسر ص 
نیدب يرعاش   ) دشاب وت  وا  هک  تسیناسنا  تسود ، تفگیم  مدینش  ءالع  رمع و  وبا  زا  دیوگ : سوا  نب  دیعـس  تسا ، سنجان  نیـشنمه 

شاب و شواک  رد  انترصبا  هترـصبا  اذا  هترـصبا و  ینترـصبا  اذاف  اندب  انللح  ناحور  نحن  انا  يوها  نم  يوها و  نم  انا  هتفگ ) نومـضم 
الکـش مهرثکاف  هلثم  سانلا  نم  لکـش  ءرما  لکل  .دـناوخ  ار  رعـش  نیا  و  دـشاب ، تدوخ  دـننام  وت  شیاسآ  يارب  هک  نیزگرب  یتسود 

الکش هدقفی  نیح  قیرط  یف  هل  دجاوب  تسل  لقعلا  حیحص  نال  القع  مهلقا 
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تلـالم و هک  یمک  شیاـسآ  ندـیباوخ و  ندروـخ و  دـننام  درادـن  يریزگ  هـک  هزادـنا  نآ  رگم  دـیامنن  فرـص  شناد  مـلعت  ریغب  ار 
ۀمزال روما  زا  اهنیا  زج  دوش و  ایهم  اذغ  لیصحت  يارب  ای  دیامن  تسناؤم  هدمآ  وا  رادید  يارب  هک  يرئاز  اب  ای  دربب  نیب  زا  ار  یگتـسخ 

، درادن یئاهب  رمع  یقب  ام  اریز  تسا ، رذعتم  وا  اب  شناد  لیصحت  هب  لاغتـشا  هک  رگید  ياهزیچ  جنر و  درد و  تهج  زا  ای  اهب  جاتحم 
.هدید نایز  دشاب  ربارب  وا  زور  ود  سکره  و 

هک تساـجنیا  زا  دـنک ، يدـنک  ربارب  رد  دـناسرب ، تسناربمیپ  ثاریم  هک  ۀـبترمب  ار  دوخ  دراد  یئاـناوت  هک  سک  نآ  تسین  دـنمدرخ 
.تسا مأوت  اهیشوخان  هراکم و  اب  تشهب ، هدش  هتفگ  ددرگن و  بلط ، شیاسآ  سفن  نامرف  ياریذپ  شناد  دنا : هتفگ 

.دوشن رسیم  روبنز  شین  یب  نیبگنا  زا  يرب  هرهب  دنا  هتفگ  و 

هدورس يرعاش 

هلکآ تنا  ارمت  دجملا  بسحت  ال 

اربصلا (1) قعلت  یتح  دجملا  غلبت  نل 

ار ربص  ةزم  هکنآ  ات  یباینرد  ار  يراوگرزب  هبتر و  هکلب  ینکیم  لوانت  یناسآب  هک  تسیا  هزات  بطر  دـننام  يراوگرزب  هک  يرادـنپ  هن 
.یشچن

تمه ولع  لصحم و 

ار یمولع  دـناوتیم  هک  لاـح  نیع  رد  دوشن  لاحـشوخ  ملع  زا  یکدـناب  هک  يروط  هب  دـشاب  یلاـع  تمه  ياراد  دـیاب  لـصحم  - متفه
ول وا و  لوصح  زا  دنک  ادیپ  نکمت  دشاب و  كدنا  دنچره  ار  ةدئاف  ملعب  لاغتـشا  رد  دیاب  دـیامن ، لیـصحت  شیوخ  دادعتـسا  روخارفب 

يارب يرگید  هدئاف  هدنیآ  تعاس  رد  هفاضاب  تسا ، اهبیسآ  ریخأت  رد  هک  اریز  درادن ، اور  ریخأت  رگید ، تعاس  رد 
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هک درادنپ  هن  و  دزادرپب ، بلاطم  ظفح  هعلاطمب و  دنامزاب  سرد  نتفرگارف  زا  هک  درک  باجیا  یعوضوم  رگا  یتح  دوشیم ، لصاح  وا 
یلیـصحت راک  رگا  لصحم  صخـش  هک  تسا  یهیدب  دشابیم ، يرطاخ  هدوسآ  تغارف و  ینعی  رگید  زیچب  طوبرم  بلاطم  زا  ةدافتـسا 

ریزگان عناوم  زا  نامز  ره  هکلب  هدـیرفاین ، زونه  لاعتم  يادـخ  هک  تسینامز  نآ  دـنکفیب ، دـشاب  لاـبلا  غراـف  هک  رگید  ناـمزب  ار  دوخ 
یئاناوت هک  يردق  هب  هلک  كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  مکحب  هتفرن  تسد  زا  عفانم  مامت  ات  نیاربانب  تسین ، رـسیم  اهنآ  نودـب  هک  تسا 

.دنک ششوک  دراد 

تسین ارت  وا  هنرگو  دیسر  یهاوخ  دوخ  يوزرآب  يدیرب  ار  وا  يدرک و  یتسدشیپ  وت  رگا  هک  تسیریشمش  دننام  تقو  تسا : ربخ  رد 
.دنک دوبان  و 

.هداد قوس  نیفراع  تاماقمب  ار  مدرم  هدومن و  هراشا  الضف  ءایلوا  زا  یکی  ینعم  نیمهب 

یسع یف  تقملا  تقولاک و  امراص  نک  و 

تلع رطخا  یهف  یلع (1) كایا  و 

کظحف اریسک  ضهنا  انمز و  رس  و 

تحصل امزع  ترخا  ام  هلاطبلا 

عم هل  تدعق  ام  مدق  مدقا و  و 

تفلتلا دویق  نع  جرخا  فلاوخلا و 

دجت ناف  فوس  مزعلا  فیسب  ذج  و 

تدج تدج  نا  سفنلاف  اسفن  دجت 

زا و  تسا ، تمالم  شنزرـس و  اب  مأوت  هیتآ  نامزب  يدنموزرآ  هک  اریز  شابم ، هدنیآب  راودـیما  شاب و  ةدـنرب  ریـشمش  تقو  دـننام  وت 
دنمدرخ صخـش  بیـسآ  نیرتگرزب  ینعم  نیا  هک  اریز  نک ، يراددوخ  یـشاب  لاب  تغارف  اـب  هک  يراد  لوحم  هدـنیآب  ار  راـک  هکنآ 

.تسا
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: هک سفنا  قافآ و  ملاوع  زا  يآرد و  شدرگ  ریسب و  یئاهنامز  رد 

اریز نک ، ماـیق  رمث  یب  ياـهوزرآ  يدوباـن  يارب  و  نک ، هدافتـسا  ُّقَْحلَا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  ّتَح 
ی� ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ِقـا�فْآلَا َو  ِیف  ـا�ِنتا�یآ  ْمِهیُِرنَس 

.دش دهاوخ  بترم  تباث  یمزع  اب  ةدنکفا  سپاو  یلهاک  رثا  رب  هک  هچنآ 

ياهدـنب زا  نکفا و  شیپ  دنرایـسب  وت  فلاخم  هکنآ  اب  ۀـتفرگ  رارق  وا  زارف  رب  ار  هچنآ  و  شاب ، دوخ  راـک  تفرـشیپ  ددـصرد  هراومه 
.ور نوریب  نالهاان 

یلهاکب ارت  هرامه  هک  ار  ندرک ) مادـقا  هفیظو  ماجناب  هدـنیآ  رد  ینعی   ) فوس تاـفتلا  لـبح  دوخ  نینهآ  گـنهآ  مزع و  ریـشمش  اـب 
.تست ششوک  رد  سفن  یتح  ار  انامه  یبایرد و  ار  سفن  شیاسآ  ششوک ، رثا  رب  هجیتن  رد  هک  نک ، عمق  علق و  دناوخیم 

ملعت بیترت  رظن  زا  لصحم 

نیاربانب دیامن ، تاعارم  ار  مهالاف  مها  تسخن  و  هدومن ، عورش  تسوا  لاحب  ۀتسیاش  هچنادب  ملعت  شور  رد  لصحم  صخـش  - متـشه
رظن زا  نادنمشناد  فالتخا  رد  هدیناسرن ، یفوا  دحب  ار  تایداقتعا  زونه  و  دوشن ، جیاتن  ثحب  دراو  هدرکن ، لیمکت  ار  تامدقم  زونه 

، دیزرو لاغتشا  نونف  زا  ینف  رد  هاگره  دنکفا ، یم  سارهب  هتخاس و  ریحتم  ار  رکف  عوضوم  نیا  اریز  دوشن ، دراو  تایعمـس  تایلقع و 
ار ینعم  نیا  نونف  ماـمت  رد  هتبلا  ددرگن ، لوغـشم  رگید  نفب  هدـناسرن  ناـیاپب  تسا  نکمم  هک  ةزادـناب  ار  یئاـهباتک  اـی  یباـتک  زونه 

يراگتسران یگنتلد و  زج  لمع  نیا  اریز  دباین ، لاقتنا  رگید  باتکب  یباتک  زا  رگید و  نفب  ینف  زا  یتلع  ببس و  نودب  دنک ، تاعارم 
ار اهنآ  زا  یشخب  هدومحم و  نونف  زا  ینف  هک  تسنآ  رتهب  دیدرگ ، ممصم  ققحم و  وا  تفرعم  تیلها و  هاگره  سپس  دهدن ، هجیتن  ار 

دشابن ملعت  ددصرد 
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رمع رگا  ماگنه  نیا  دروآ ، لمعب  لماک  یسررب  ۀتـسیاش  وحنب  هدرک و  لصاح  عالطا  اهنآ  جیاتن  دصاقم و  رب  یقیقد  رظن  اب  هکنیا  زج 
لئاـن نف  نا  يداتـسا  هبترب ، ار  نتـشیوخ  هدـمآرب و  نف  نآ  رد  تراـهم  رحبت و  بلط  رد  درک  يراـی  قیفوت  هدومن و  تدـعاسم  وا  اـب 

طابترا رگید  یـضعب  اب  مولع  زا  ةراپ  تاـقوا  بلاـغ  و  دـنرگیدکی ، براـقتم  مولع  هک  اریز  دزادرپ ، هب  مهـالاف  مهاـب  ـالا  و  دـنادرگ ،
.دنراد

ره زا  دریگارف و  ار  مولع  مامت  الماک  دناوتب  هک  درادن  تعـسو  هزادنا  نآ  یلـصحم  درف  کی  یگدنز  نینـس  رمع و  هک  تسا  یهیدـب 
دـنک و راـتفر  تاروتـسد  قبط  هدرک و  ذاـختا  ار  وا  نسحا  شناد  ناتـسوب  ره  زا  هکنا  رتوکین  هنیمز  نیا  يور  دـنیچ ، ۀـشوخ  ینمرخ 

دشوکب دشابیم  رتشیب  رگید  يارس  يارب  شدوس  تسمولع و  فرشا  هک  یملع  رد  اوق  مامت  اب  هراومه 

.دشابیم هحلاص  لامعا  هلضاف و  قالخا  رظن  زا  سفن  هیکزت  لامک و  بجوم  هک  تسنامه  شناد  نینچ  نیا  يرآ 

نیا اب  بسانم  هچنآ  قـالخا و  مراـکم  لـمع  و  ثیدـح )  ) تنـس و  نآرق )  ) باـتک یئاسانـشب  ملع  نیا  تشگزاـب  هک : دـنامن  هتفگاـن 
.تسوا رای  ادخ  رتانیب و  دوخ  سفن  هب  ناسنا  هتبلا  دوب  دهاوخ  تستاعوضوم 

داتسا اب  لصحم  راتفر  هیفیک  مود ] شخب  ]

هراشا

بجاو يو  مارتحا  میظعت و  رظن  زا  لصحم  درف  کی  يارب  هچنآ  دوخ و  ياوشیپ  داتـسا و  اـب  لـصحم  صخـش  بادآ  رد  - مود شخب 
.دشابیم

داـیز يو  زا  هک  تسنآ  نارگید  رب  دنمـشناد  قح  اـنامه  هدومرفیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
نارگید ياوس  ار  وا  و  نک ، مالـس  ناگمه  رب  دندوب  وا  دزن  ةدع  يدش و  دراو  وا  رب  هاگره  و  يریگن ، ار  وا  ۀـماج  و  یئامنن ، شـسرپ 

وا ربارب  رد  يوگ ، مالس  هیحت و 
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و وگم ، وا  راتفگ  فالخرب  نالف ، لاق  نالف  لاق  هتسویپ  نکم و  هراشا  وا  يوسب  مشچ  تسد و  اب  نیشنم ، شرس  تشپ  و  نک ، سولج 
وا رب  يرب  نامز ، هچ  يرظتنم  هک  تسیئامرخ  تخرد  لثم  دنمـشناد  لثم  انامه  زاـسم  گـنتلد  رطاـخ و  هدرزآ  ار  وا  زارد  نانخـس  زا 

هزورب ار  اهزور  تدابعب و  اهبش  هک  ادخ  هار  رد  زرابم  زا  تسا  رتنوزفا  دنمـشناد  صخـش  شاداپ  انامه  و  ینک ، لیم  وت  دوش و  ادیوه 
هّللا تاولص  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  انالوم  نیدجاسلا  دیس  ترـضح  زا  قوقح  ةرابرد  هک  یلیوط  ثیدح  رد  درب و  رـسب 

یئوکین و  وا ، سلجم  مارتحا  ریقوت و  يرامـش و  گرزب  شناد  ندادارف  رد  وت  نادراـک  قح  دـیامرفیم : هدـش  تیاور  نیبـملا  کـلملا 
یئاینرب خساپب  وت  درک  یـشسرپ  وا  زا  یـسک  هاگره  و  یـشکن ، دایرف  وا  رـضحم  رد  هک : تسنآ  و  دشابیم ، ودـب  لابقا  وا و  زا  عامتـسا 
تهجب دندرک  یئوگدب  وا  زا  رگا  و  ینکن ، یئوگدب  تیاکح و  یسک  زا  وا  رضحم  رد  دیوگیم ، يو  هک  دشاب  یخـساپ  نامه  هچرگ 

لد ار  شتسود  يدرگن و  نیشنمه  شنمشد  اب  ینک ، راهظا  ار  وا  ياهیبوخ  يراد و  هدیـشوپ  ار  وا  ياهیتشز  هدرک و  مادقا  وا  زا  عافد 
مدرم اوه و  ههج  زا  هن  وا  يارب  ار  شناد  یتشاد و  ادـخ  گنهآ  هک  دـنهاوگ  نامـسآ  ناگتـشرف  يدرک  نینچ  هاگره  يزاسن ، هدرزآ 

.یتخومآ ایند 

مالسلا هیلع  رضخ  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  راتفر 

هتخاس و بطاخم  ار  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  هک  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  دـیامرفیم  تیاکح  لاعتم  يادـخ  هچنآ  رد  و 
متـشه تصـش و  ۀیآ  هروس  نامه  رد  زاب  ًادْشُر  َتْمِّلُع  ا�ّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  �یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  مجنپ ) تصـش و  هیآ  فهک  ةروس   ) دیامرفیم
مارتحا عوضوم  رد  دـیاب  ملعتم  هک  تسا  یبادآ  بلاطم و  هلـسلس  کی  ًاْرمَأ ، ََکل  یِـصْعَأ  ًاِرباـ�ص َو �ال  ّللَا 

�
ُه َءاـ�ش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  هدومرف 

ملعم
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زا ینعم  نیا  دوجواب  هدراذگن  یقاب  يداریا  ياج  يو  یمزعلا  ولوا  ماقم  نأش و  مالّسلا و  هیلع  یـسوم  ردق  تلالج  هکنآ  اب  درب ، راکب 
صوصخب درف  نیا  هچرگ  هدومنن ، يراددوخ  دنزب  رس  یلـصحم  درف  زا  دیابیم  بوجو  ضرف و  روطب  هک  داتـسا  صخـشب  قئال  بادآ 

گرزب تیـصخش  ود  نیا  بطاخت  ماگنه  رد  هک  بادآ  قیاقد و  زا  هچنآ  میهاوخب  ام  رگا  هتـشاد و  يرترب  دوخ  داتـسا  رب  یتاـهج  زا 
هب هلک  كرتی  هلک ال  كردـی  ام ال  مکحب  فرط  نآ  زا  دوب ، دـهاوخ  جراخ  هلاسر  نیا  ۀلـصوح  زا  میئامن  اصقتـسا  هدرک  ادـیپ  عوقو 

.میئامنیم هراشا  دشابیم  رخآب  ات  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  ۀیآ  هب  طوبرم  هک  قیاقد  زا  یتمسق 

زا الیذ  هک  تسا  بدا  دئاوف  زا  هدـئاف  هدزاود  لماش  دزاسیم  نشور  دوخ  داتـسا  اب  ار  لصحم  یگدـنز  شور  نیرتهب  هک  هفیرـش  ۀـیآ 
.درذگ یم  امش  رظن 

عبات و ینوبز  زا  تسا  یکاح  لمع  نیا  هجیتن ، رد  هک  هداد  رارق  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  عبات  ار  دوخ  سفن  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تسخن :
.عوبتم تیعقوم  تمظع و 

وت يوریپ  رد  مزاجم  نوذأم و  ایا  کعابتا  یف  یل  نذأت  له  هدومرف  هک : یماهفتـسا ، لـه  ۀلیـسوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ناذـیتسا  مود :
.تسا اراد  ار  عضاوت  ینتورف و  رد  هغلابم  تیاهن  مه  ینعم  نیا  و  مرادرب ، مدق 

تلمع اـمم  نملعت  نا  یلع  تسا : هتفگ  هک  هدرک  فارتـعا  شملعم  تفرعم  یئاـناد و  هب  فرط  نآ  زا  هتـشادنپ ، ناداـن  ار  دوخ  .موس 
.ادشر

رضخ ترضح  زا  مدق  نیلوا  رد  اریز  هدرک ، فارتعا  دوشیم  شبیـصن  ملعت  هار  زا  هک : یگرزب  تمعن  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  مراهچ :
تلمع امم  تفگ  هک : دیامن  لمع  هدرک  هلماعم  مالّسلا  هیلع  رضخ  دوخ  اب  لاعتم  يادخ  هک  یعون  وا  اب  درک  تساوخرد  مالّـسلا  هیلع 

نم رب  وت  ششخب  هک  تسنیا  دوصقم  ادشر ،

157  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


.مزومآیب شناد  وا  زا  هک  متسه  یسک  ةدنب  نم  تسا  هتفگ  تهج  نیا  زا  وت ، رب  تسادخ  شیاشخب  دننام 

.هدروآرد دوخ  کلم  رد  ناگدنب  نوچ  ار  وا  دزومآیب  يرگیدب  ار  ۀلئسم  هک  یسک  و 

هدارا مه  يرگید  تهج  و  تسا ، اهنآ  لعف  هکنآ  رظن  زا  نارگید  لعف  دـننام  يراک  ماـجنا  زا  تسا  تراـبع  تعباـتم  تعباـتم ، مجنپ :
ةرهب تفایرد  يارب  هک  ماگنه  نیتسخن  زا  يو  هک  تسا  ینـشور  ناهرب  دـنزب  رـس  لصحم  زا  هک  يراـک  نینچ  هنیمز  نیا  يور  هدـشن 

.دنزن رس  وا  زا  دنکیم  لادج  عازنب و  تشگزاب  هک  یلمع  یلک  روط  هب  هدوب و  ضحم  میلست  دسریم  داتسا  تمدخب  شناد 

يرگید رماـب  دـیقم  هتفرگ و  رظن  رد  ار  قلطم  عاـبتا  ههج  اـهنت  دروآ  ياـجب  ملعم  زا  يوریپ  ناوـنعب  دـیابیم  هک  ار  دوـخ  لـمع  مشش :
.دوش اراکشآ  وا  زا  ینتورف  تیاهن  ات  درادیمنرب  مدق  دییقت  هار  رد  هجو  چیهب  هک  دنک  دومناو  نانچ  هکلب  دشابن ،

لیمکت يارب  لصحم  رظن  نیا  زا  هدش ، نایب  شناد ، نتفرگارف  ادـعب  تمدـخ ، نآ  زا  سپ  میلعت ، سپـس  عابتا ، تسخن  ۀـیآ  رد  متفه :
دهدب رارق  دوخ  یمتح  شور  هدرک و  تاعارم  ار  بتارم  نیا  هتسویپ  دوخ  روظنم 

.مرادن يرگید  رظن  شناد  نتخومآ  زج  تیعبت  نیا  زا  هک  تسنیا  روظنم  نملعت ، نا  یلع  کعبتا  له  هدومرف  متشه :

ادـیپ تفرعم  ملع و  رد  يواـست  وت ، اـب  ههج  ره  زا  ینعم و  ماـمتب  هدرک  هدارا  هک  يرادـنپ  هن  هکنآ  زا  تسا  یکاـح  تملع  اـمم  مهن :
بناج زا  هک  یشناد  رثا  رب  اریز  موش  بایماک  ۀتخومآ  هتفرگ و  میلعت  هچنآ  ضعب  زا  هک  هیضیعبت ) نم  مکحب   ) تسنیا مدوصقم  منک ،

يراد یمئاد  يرترب  نم  رب  ةدش  دنم  هرهب  ادخ 
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.مسرب وت  ۀیاپ  هبتر و  هب  ات  تسین  هیام  نآ  ارم  هکنانچ 

ملع و تیعقوم  مالک  نیا  رد  هتبلا  هتخومآ  شناد  ارت  ادـخ  تسا و  ادـخ  بناـج  زا  وت  شناد  هک  تسنیا  رب  رعـشم  تلمع ، اـمم  مهد :
.هدیشوک اهنآ  یگرزب  میخفت و  رد  هدنامهف و  ار  ملعم 

هار زا  یلکب  هک  یـشناد  اریز  تسا ، تیادـه  دـشر و  هار  شا  هجیتن  اهنت  وت  زا  شناد  نتخومآ  هکنآ  زا  تسا  یکاح  ادـشر ، مهدزای :
ناـیب نیا  رد  داد ، دـهاوخن  يدوس  یهرمگ  زج  و  دوب ، دـهاوخ  هدـئافیب  وـغل و  دـنکن ، یط  ار  یماـقم  وا  رثا  رب  یمدآ  و  رود ، داـشرا 

تامحز ۀـجیتن  وتب و  رـصحنم  شناد  نتخومآب  نم  يدـنمزاین  هک  دراد  فارتعا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  میتشاد  روکذـم  هچنآ  رب  هفاضا 
.تسا امش  صخش  زا  میلعت  هب  متداعس  هار  تست و 

هیروت بحاص  لیئارـسا و  ینب  زا  تسیربمیپ  وا  هک  تسنادیم  هسلج  نیلوا  رد  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  هدش  دراو  هک  يروط  هب  مهدزاود :
یگرزب تیصخش و  زا  یکاح  هک  يدنچ  ياهدوجرف  تازجعمب و  ار  وا  هدومرف و  ملکت  يو  اب  هطـساویب  ادخ  هک  تسینامـسآ  باتک 

هرهب يارب  هدرب  راکب  دوخ  نانخـس  رد  هک  يرایـسب  ۀـغلابم  ینتورف و  نیدـب  مهنآ  هک  یبصنم  نینچ  اب  کنیا  هتـشاد و  یمارگ  تسوا 
هکنآ رب  تسا ، رعـشم  درک  زاربا  دوخ  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یعـضاوت  تیاهن  هغلاـبم و  هجیتن  رد  تسا ، هدیـسر  شتمدـخب  يرب 

نارگید زا  رتهب  ار  تفرعم  ینیریش  تذل و  تسا  رتشیب  شـشناد  سکره  اریز  دشاب ، ۀبتر  نینچ  اب  مأوت  هک  تسا  هتـسیاش  وا  تایلمع 
اور ار  مارتحا  ریقوت و  لاـمک  تفرعم  شناد و  لـها  ةراـبرد  دراو و  تباـث  مدـق  اـب  ملع  طارـص  رد  دـنکیم و  ساـسحا  دوخ  ماـک  رد 
زا دوب ، ربخاب  وا  توبن  بصانم  زا  تخانشیم و  ار  مالّسلا  هیلع  یـسوم  یبوخب ، مالّـسلا  هیلع  رـضخ  میدرک  دای  هک  يروط  هب  درادیم ،

صخش اب  ار  لصحم  شور  ینعم  مامتب  داد و  ماجنا  وا  ةرابرد  ار  ینتورف  عضاوت و  تیاهن  مه  مالّسلا  هیلع  یسوم  فرط  نآ 
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یناوتاـن زجع و  زاربا  یبدا و  یب  لاـمک  زا  یکاـح  داد  يوب  هک  یخـساپ  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  لاـح  نیعرد  تخوـمآ  نارگیدـب  ملعم 
هک يروط  هب  دنامن  هتفگان  ًاْربَص ، َیِعَم  َعیِطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  مشـش ) تصـش و  هیآ  فهک  ةروس   ) هدومرف هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 

و داتـسا ، بدا  لیبق  زا  هدـش  هدرب  راـکب  وا  رد  یبادآ  دـئاوف و  نکیل  میتشاد  روکذـم  هک  تسیا  ینعم  ناـمه  دراد  تلـالد  هیآ  رهاـظ 
، دنیامنن يراددوخ  وا  يوریپ  زا  هدومن و  یسأت  نادب  ناگمه  تسا  هتسیاش  هک  شینب ، ملع و  ۀبتر  یگرزب  و  شناد ، ندرمش  دنمجرا 
ام باتک  اب  اتبـسن  هک  اهنآ  ۀـلمج  زا  هدافتـسا  رظن  زا  نکیل  درادـن ، شزاس  هلاـسر  نیا  یلعف  تیعـضو  اـب  اـهنآ  همه  زا  يروآداـی  هک 

.مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یتمسقب  دیمهف  دهاوخ  ینشور  نایب  اب  ار  تبسانم  هجو  هدنناوخ  هکنانچ  دراد  یبسانت 

وا رادقم  هبتر و  زا  شناد  ملعت  رثا  رب  هک  اریز  هدومن ، فیصوت  یبیکشان  تفصب  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  تسخن :
تمارک ةدـعو  يادـخ  هک  نایابیکـش  ماقم  دـنک  ربص  دزرو و  یئابیکـش  رگا  هدـیدرگ  اراد  هک  ۀـبترم  نینچ  اب  هفاـضاب  دوش ، هتـساک 

.دبایرد هداد  هدژم  شیوخ  شزرمآ  زامنب و  هدومرف و  ناشیاب 

وا ماقم  زا  عمط  عطق  دـنکیم  باجیا  هک  يربص  رب  هتـسناد  لوکوم  ار  َعیِطَتْـسَت ) َْنل   ) تعاطتـسا ماگنه  یفن  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  مود :
: هک ار  رضخ ) )

بسانم هک  يزیچ  تیاهن  دشابیم ، رودقم  رشب  يارب  هک  تسیعوضوم  تاقوا  رتشیب  هکنآ  اب  دیسر  یهاوخن  نم  ماقمب  شـشوک  هار  زا 
ار ناشدرگاش  و  دوخ ، دـنناوتیمن  نیملعم  هار  نیا  زا   ) درگاش یگدـنامرد  یناوتان و  زاربا  هن  ربصب ، ۀیـصوت  اهنت  تسا  داتـسا  لاـح  اـب 

سایق ار  ناکین  راک  تسا ، رتالاب  نآ  زا  رضخ  یملعم  هبترم  و  رگید ، یسوم  یلیصحت  ۀبتر  اریز  دنناد ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رـضخ و 
( . ریگم دوخ 
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بجوم دبا و  یفن  یـضتقم  يرـشخمز (1) ، دـننام  اهیوحن  ءابدا  زا  یهورگ  يأر  ربانب  هک  َعیِطَتْـسَت ) َْنل   ) نل هب  تعاطتـسا  یفن  موس :
.هدیسر مالّسلا ) هیلع  رضخ   ) یئوگتسار عوبتم  ملعم  زا  عوضوم  نیا  زا  یهگآ  اریز  تسا ، شناد  زا  نامرح 

ار مالّـسلا  هیلع  یـسوم  فعـض  ینوبز و  لامک  رگید  تادـکؤم  نل و  هب  یفن  نا و  هیمـسا و  ۀـلمجب  ار  مالک  ندروآ  دـکؤم  مراهچ :
.درادیم مالعا 

ماـگنه مه  زاـب  يرامـشیم ، خـسار  دوـخ  سفن  رد  ار  ینعم  نیا  یتـسه و  یئابیکـش  مدآ  يرادـنپیم  رگا  هکنیاـب  تسا  هراـشا  مـجنپ :
يربص و  ینک ، یبیکشان  هدرکن و  یهارمه  دنزب  رـس  نم  زا  تایلمع  زا  یخرب  نوچ  دوب ، یهاوخن  ربخاب  دوخ  لاح  زا  نم  اب  یهارمه 

زا یناوتیم  هیاپ  هچ  ات  منادـیم  اریز  مهاگآ ، وا  زا  نم  هک  تسا  ینـشور  عوضوم  نیا  و  تسنم ، اـب  ربص  اـنامه  مدرک  یفن  وت  زا  هک  ار 
.يربخ یب  وت  هکنآ  اب  يوش  بایماک  نم 

زا هک  تسا  یمیظع  ربص  هب  دـنمزاین  عوضوم  نیا  اـنامه  شناد و  نأـش  میخفت  تلـالج و  یگرزب و  رب  تسا  هیبنت  هیآ  نیا  رد  مشش :
رترب و لاـمک  ربص و  هبتر و  رظن  زا  نارگیدـب  تبـسن  وا ، ربـمیپ  هّللا و  میلک  یـسوم  هک  تسین  ۀهبـش  اریز  تسا ، نوریب  رـشب  یئاـناوت 

.دنک لمحت  ار  شناد  ۀلسلس  هتسناوتیم  یبوخب 

حیحـص و يأر  يوق و  ربص  بحاص  هک  یـسک  يارب  زج  دـیامن  شناد  لذـب  تسین  هتـسیاش  هکنآ  زا  یکاـح  تسیرگید  هیبنت  متفه :
یلحم ره  رد  تسین  هتسیاش  ادخ و  بناج  زا  تسیرون  ملع  اریز  تسا ، میقتسم  سفن 
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.دشوکب دشاب  هک  یبیترت  رهب  وا  تیلباق  شیامزآ و  تسرامم و  رد  میلعت  زا  شیپ  هکلب  .دیاشخبب  دهاوخب  ار  سکره  و  دهن ، هعیدو 

رتشیب یئابیکـش  ربـص و  بلق و  توقب  شجاـیتحا  تسیرهاـظ و  شناد  زا  رت  هبترمدـنلب  ینطاـب ، شناد  هکنیا  زا  تسا  یهگآ  متـشه :
وا زا  يدادادـخ  يورین  رثا  رب  تشاد و  هطاـحا  يرهاـظ  شنادـب  دوـخ  لاـح  روـخارف  بسحرب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ور  نیازا  تـسا ،
زا هدومرف و  فیوخت  ار  وا  مالّسلا  هیلع  رـضخ  دوب  هداد  رارق  وا  داهن  رد  لاعتم  يادخ  هک  یتردق  نینچ  اب  هنافـسأتم  درکیم  يرادهگن 

.دروآ رامشب  ناوتان  ار  وا  ریذحت و  دوب  يو  یئابیکشان  وا  تلع  اهنت  هک  ینطاب  شناد  لمحت 

يارب ملع  نیا  لـمحت  هک  دوب  عوضوم  نیاـب  فوطعم  وا  یلوا  ضرغ  دادـیم  ناـشن  شیوخ  لـمع  رد  هک  ۀـغلابم  مالّـسلا  هیلع  رـضخ 
هن تسین ، جنر  زا  یلاخ  شلمحت  هک  دوشیم  ادیوه  یبوخب  هدرب  راکب  وا  اب  ۀبطاخم  رد  هک  يدـیکأت  هار  زا  تسا و  راوشد  وت  صخش 
ْنِإ ِینُدِجَتَس   ) تفگیمن وا  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  الا  تسین و  رودقم  وت  يارب  یلمع  نینچ  لیـصحت  هک  دوب  نآ  شروظنم  اهنت 

( . ًاِربا�ص ّللَا 
�

ُه َءا�ش 

هدیجنس یبوخب  تسا  اهنآ  رب  لمتشم  نمـضتم و  تایآ  ۀیقب  هک  يرگید  بادآ  درک ، ادیپ  شراگن  فئاظو  بادآ و  زا  نونکات  هچنآ 
ار دوصقم  مهفت  رظن  سکره  و  تسا ، ربارب  تفای  رکذ  قبـس  هچنآ  اـب  ینعم  ةداـفا  رظن  زا  مه  رگید  تاـیآ  ماـقم  نیا  رد  اریز  دوشیم ،

.دنک ادیپ  دوصقم  لزنمب  هار  هداد و  رارق  ۀلیسو  ار  قوف  تاروکذم  دناوتیم  دراد 

ةژیو بادآ  کنیا  دـمآ ، تسدـب  هفیرـش  تایآ  زا  دارم  فشک  یـسوم و  رـضخ و  هبطاخم  عوضوم  دوب  رودـقم  هک  هزادـنا  نآ  اـت  و 
نادنمشناد هک  يروط  هب  راب  نیرخآ  يارب  هدوب  شخب  نیا  عوضوم  هک  ار  داتسا  اب  درگاش 
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.تخاس میهاوخ  ادیوه  میزادرپیم  شجردب  الیذ  هک  يروما  یط  رد  ار  دوصقم  هداد و  هداعا  دنا  هدومرف  نایب  صوصنم  رب  عیرفت 

ارف هب  هک  هتفرگ  رظن  رد  ار  یسکره  لصحم  صخش  لوا  مدق  رد  هک  تسنامه  دوش ، نایب  دیاب  احورـشم  هک  يرما  نیرتمهم  تسخن :
هدومن هدهاشم  وا  زا  هک  یبادآ  قالخا و  نسح  دـنک و  یـسررب  روغ و  وا  ةرابرد  هدرک و  شیامزآ  دوش  بایماک  وا  زا  شناد  نتفرگ 

زا هک  تسیزرواشک  لمع  دننام  هدیدنـسپ  ياهیوخب  ار  وا  ۀمیمذ  قالخا  ندومن  لدـب  ار و  دوخ  درگاش  داتـسا  شرورپ  اریز  دـسیونب 
.دوش بایماک  شیوخ  تشک  ياهدوس  زا  ات  دنیچیم  نیمز  زا  ار  روآ  نایز  ياههایگ  كاشاخ و  راخ و  دوخ  رزب  یئوکین  ههج 

دنمـشناد اریز  تسا ، قالخا  نیاب  قلختم  يدنمـشناد  رتمک  درک  اعدا  ناوتیم  هکلب  دشابن ، یتفـص  نینچ  ياراد  يداتـسا  ره  هجیتن  رد 
سکره هنیمز  نیا  يور  تسین  ترضح  نآ  ماقم  ۀتسیاش  یئاناد  درم  ره  و  تسا ، مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمیپ  نیـشناج  عقاو  رد 
روهشم وا  تدایس  تنایص و  فورعم و  وا  ینمادکاپ  ققحم و  وا  یئاسانـش  هکره  و  دنیزگب ، تسا  رتراکـشآ  شنید  لماک و  شتیلها 
همدقم نیا  زا  میدرک ، نایب  ار  نیملعم  فاصوا  زا  ةراپ  نیا  زا  شیپ  دنک ، باختنا  تسا  دنسپ  دروم  وا  میهفت  میلعت و  يدرمناوج و  و 
قالخا يرادنید و  يراکزیهرپ و  رد  فرط  نآ  زا  مطالتم و  وا  شناد  فرژ  يایرد  هک  یـسک  هب  لصحم  دـیآیم  تسدـب  هجیتن  کی 

عمق علق و  رد  هک  ینادان  دیق  زا  تسا  رتراوشد  درگاش  نید  يوخ و  رد  درم  نیا  نایز  اریز  دوشن ، رورغم  تسا  صقان  ای  فکلا  رفص 
ناکدوک هنوگچ  دـیدیم  درکیم و  ام  يزورما  سرادـم  گـنهرفب و  يرظن  دوبیم و  دیهـش  شاـک  يا  سوسفا ، نارازه  ، ) دـشوکیم وا 

انآف انآ  و  راتفرگ ، دنا  هتفای  شرورپ  نادان  یئاپورا  تسد  رد  یتدم  هک : تسرپ  یبنجا  نیملعم  ۀـنامیخژد  لاگنچ  هب  اهناوج  هانگیب و 
قیرزت ددصرد 
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هـشیمه يارب  راچد و  جالعلا  بعـص  ياهیرامیب  هب  ار  ناگ  هراچیب  نآ  دنـشوکیم و  نانآ  تشز  قالخا  ناگناگیب و  بادآ  تاداـع و 
( . دشاب نینچ  شراگزومآ  نیا و  شگنهرف  هک  يروشک  رب  وفت  .دنزاسیم  راتفرگ  یگدنامرد  تراسا  دیق  رد 

: دنا هتفگ  ناینیشیپ  زا  یهورگ  تسنادنچ ، دص  وا  نایز  تفگ  ناوتیم  هکلب 

.دیریگیمارف یسک  هچ  زا  ار  دوخ  نید  دیرگنب  تسا ، نید  شناد 

شیاتـس رایـسب و  تسرامم  دیتاسا و  اب  عامتجا  ثحب و  ترثک  دشاب  سونأم  وا  اب  هراومه  دـیاب  لصحم  صخـش  هک  يروما  هلمج  زا 
هدروآ تسدب  هعلاطم ) فرصب  ینعی   ) اهباتک نوطب  نوتم و  زا  ار  دوخ  شناد  هک  یسک  زا  هجیتن  رد  وا ، قالخا  تیمسرب و  تسناشیا 

.تسین فیرحت  طلغ و  زا  نومأم  فیحصت و  زا  نوصم  یملعم  نینچ  نیا  اریز  دنک ، يرود  دشاب  هتخومآ  يداتسا  زا  هکنآ  نودب 

.هدومن عیاض  ار  ماکحا  دشاب  اهباتک  نوطب  زا  وا  هقفت  هک  یسک  هتفگ : ناگتشذگ  زا  یکی 

دننکیم داـسفا  ار  هچنآ  اریز  دـنا  هدروآ  تسدـب  بتک  زا  اـهنت  ار  دوخ  شناد  هک  ناـنآ  ینعی  اهیحفـص  زا  دـیزیهرپ  هب  هتفگ : يرگید 
.دنیامنیم حالصا  ار  هچنآ  زا  تسا  رتشیب 

يرود دـنا  هدـیزگ  اوزنا  ۀـشوگ  هک  نانآ  زا  و  دزاس ، دـنباپ  دـنا  هتفای  ترهـش  هیملع  ةزوح  رد  هک  یناسک  هب  ار  دوخ  دـیابن  لـصحم 
ةدـشمگ تفرعم  رهوگ  نوچ  هتفر ، رامـشب  یناداـن  تقاـمح و  نیع  شناد و  هار  رد  ینیبدوخ  بجوم  دوخ ، لـمع ، نیا  اریز  دـیوج ،

شناد ۀقان  هک  تسا  سک  نآ  تنم  نیهر  و  درمـشیم ، همینغ  دوش  زوریپ  ودب  تقوره  و  دنک ، طاقتلا  دـبایب  ار  وا  اجکره  تسا  نمؤم 
زا هک  دوشیم  اسب  نیا  زا  هتشذگ  دناریم ، وا  يوسب  ار 
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ناسآ وا  راتفگ  يایرد  رهوگ  طاقتلا  رتنوزفا و  وا  تمدـخ  زا  يرب  هرهب  هجیتن  رد  دوشیم ، لصاح  رتشیب  تکرب  دـیما  ریگ  هشوگ  مدآ 
يداتسا زا  رگم  ینیچ  هن  يرب  ینیبن و  يدوس  يوش ، دراو  فلخ  فلـس و  زا  ناگتـشذگ  یگدنز  رد  هاگره  و  دوب ، دهاوخ  رتهب  رت و 

نادنمـشناد بتک  ۀـعلاطمب  هاگره  و  هدرب ، یلماک  ةرهب  ینعم  نیا  زا  و  دـشاب ، نادرگاـش  اـب  یناـبرهم  تحیـصن و  يوقت و  ياراد  هک 
نیارباـنب دـنک ، راکـشآ  وـت  رب  ار  يراگتـسر  هار  رتـهب  واـب  لاغتـشا  رتـنوزفا و  یقتا ، فینـصت  زا  عاـفتنا  هک  ینکیم  ساـسحا  يزادرپ 

.دباتن يراگتسر  رون  یتشک  نیا  نیبج  زا  و  دهد ، سکعب  هجیتن  دشابن  هیلامک  فاصوا  نیا  ياراد  هک  يدنمشناد 

یناحور ردپ  ای  داتسا 

ینامـسج ردپ  زا  رتگرزب  يو  انامه  و  تسوا ، یناحور  دلاو  یقیقح و  ردپ  وا  هک  دوش  دنم  هدـیقع  نانچ  داتـسا  ةرابرد  لصحم  - مود
رکذ ردام  ردپ و  قح  باب  رد  هک  ار  وا  قوقح  میدومن ، نایب  لیصفت  هب  هک  بدا  هار  دیلک  ندروآ  تسدب  زا  دعب  دیاب  نیاربانب  تسا ،

.دیامنن رطاخ  ار  وا  یناحور  شرورپ  قح  هدومن و  تاعارم  رتمامت  هچره  ۀغلابم  اب  میدرک 

؟ یئامنیم ریقوت  رتشیب  تردپ  زا  ار  تراگزوما  هک  تسیچ  ببس  دندیسرپ  ردنکسا  زا 

تاقوا بلغا  ردپ ، هفاضاب  نامرح ، اب  مأوت  یگدنز  ثعاب  مردپ  تسنم و  نادیواج  یگدنز  ببس  راگزومآ  هک  اریز  تفگ : خساپ  رد 
، تسوا دوخ  سفن  تذـل  شروظنم  اهنت  هکلب  درادـن ، هجو  چـیهب  ار  وا  دوب  لامک  دوجو و  دـصق  كدوک ، ردام  اب  یباوخمه  ماگنه 
رد ار  یکدوک  نینچ  دوجو  ماگنه  نآ  هکنیا  ضرف  رب  و  دوشیم ، دلوتم  زین  وا  يراج ، ءاضق  وریپ  هدیـسر و  بسانم  لحمب  هفطن  اقافتا 

تسا رتهب  لعف  اب  هارمه  دصق  دشاب  هتشاد  رظن 
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دیامرف و يو  لامک  هار  رد  دهج  لذب  ور  نیازا  تسوا ، ببـس  درگاش و  دوجو  لیمکت  وا  رظن  اهنت  داتـسا  اما  لمع ، زا  یلاخ  دصق  زا 
.رعش .دناسر  تداعس  لزنمرسب  ار  وا 

شزرا هیافک و  اب  داتسا  ششوک 

منادن هک  تسا  هدناسر  یئاجب  راک 

دوجو هدروآرد و  شجنـس  نازیمب  ار  مدع  دوجو و  هکیتروصرد  رگم  تسین  ینیزم  تفارـش و  ياراد  هسفنب  دوجو  هک  تسا  یهیدب 
هک يدوجو  هاگره  هجیتن  رد  دشابیمن ، عافتنا  لباق  یلک  روط  هب  مدع  اهدادضاب ، ءایـشالا  فرعت  مکحب  اریز  میجنـسب  مدـعب  هبـسن  ار 
اب دوجو  ۀـسیاقم  رگا  اریز  دوشیم ، ساسحا  یبوخب  راکـشآ و  دوجو  تیزم  دوش  ربارب  مدـع  اـب  ددرگیم  ادـیوه  وا  زا  عفاـنم  همه  نآ 

عوضوم نیمه  مه  سفانخ  نادید (1)و  هکلب  هدادن  ماجنا  ةژیو  راک  دیآرد ، مدرم  روصت  هب  دوجو  اهنت  و  دشابن ، ظوحلم  یلکب  مدـع 
.دننکیم یلمع  ار 

.دشابن داتسا  زج  مه  لامک  نیا  ببس  تسوا و  لامک  رد  يرترب  تفارش و  هرامه  هکلب 

ملعم هر و  یضر  دیس 

هب دوب ، يدنلب  عبط  بحاص  تمه و  یلاع  سفن و  گرزب  يدنمشناد  دوریم  رامشب  املع  ناگتسجرب  هعیش و  مظاعا  زا  هک  یضر  دیس 
ةزیاـج باـب  رد  یـسابع  ۀـفیلخ  ریزو  اـب  وا  زا  یبـیرغ  تاـیاکح  رظن  نیا  زا  دادـیمنرد ، نت  نارگید  زا  تنم  هب  هاـگچیه  هـک  يروـط 

یضر يارب  هک  يدنزرف  هب  عجار  (2)
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لباق گنت و  رایسب  امـش  لزنم  هک  دنا  هداد  ربخ  ارم  تفگ  ار  يو  شدیتاسا  زا  یکی  يزور  دنیوگیم  هکنیا  و  دننکیم ، لقن  دش  دلوتم 
وا تسا  امش  ماقم  روخ  رد  ههج  ره  زا  هک  مراد  یعیسو  لزنم  نم  نکیل  تسین  امش  تیعقومب  قیال  دشابیمن و  امـش  صخـش  ةدافتـسا 

مالک نیا  ندینـش  هب  یـضر  دیورب  اجنادب  یکیدزن  نیمه  رد  یـشاب و  رطاخ  هدوسآ  يرب  هرهب  عون  ره  زا  هک  هتـشاد  ینازرا  امـشب  ار 
راب ریز  و  هتشارفارب ، نایب  کشوک  زارف  رب  غانتما  مچرپ 

(2

ولع سفن و  تزعب  رتشیب  هچره  دـنوشیم و  رادروخرب  ناتـساد  نآ  زا  نیلـصحم  هک  يدـئاوف  هب  رظن  دـنا و  هدرک  لقن  هر  یـضر  دـیس 
لاله نب  میهاربا  میئوگیم : هدرک  دای  دننکیم  ادیپ  عالطا  تسا  نیلـصحم  دارفا  قشمرـس  هک  ار  وا  تیعقوم  دنربیم و  یپ  هدربمان  تمه 

تساخرب و ریزو  دـهاوخیم ، لوخد  راب  یـضترم  فیرـش  تفگ  ار  ریزو  بجاـح ، هک  مدوب  ریزو  کـلملا  رخف  دزن  نم  تفگ  یباـص 
یضترم فیرش  هک  هاگنآ  ات  دنتخادرپ ، نخسب  و  دیناشن ، تسـشن  یم  دوخ  هک  یئاج  سلجم  ردص  رد  ار  وا  و  دومن ، مارتحا  مارکا و 

ار ریزو  دـمآرد  رد  زا  بجاح  هک  دوب  هتـشذگن  یتعاس  زونه  دـنتفگ  عادو  ار  رگیدـکی  تساخ و  اـپب  زین  ریزو  تساـخرب  نتفر  يارب 
دنکفا و يرانکب  ار  همان  دوب  هدومن  عورـش  نآ  شراگنب  هزات  تشاد و  تسد  رد  ۀمان  ریزو  دبلطیم ، لوخد  راب  یـضر  فیرـش  تفگ 
درک و دراو  ار  وا  میظعت  هیاهن  اب  تفرگ و  تسد  نایم  ار  یضر  فیرش  تسد  درک و  لابقتسا  زیلهد  ات  تساخرب و  اج  زا  كانتـشحو 
، تساخرب نتفر  يارب  یضر  فیرـش  هک  هاگنآ  ات  دیدرگ  وا  هجوتم  ندب  مامتب  تسـشن و  عضاوت  لامک  اب  دیناشن و  سلجم  ردص  رد 

تفای تغارف  اهراک  زا  هک  نیمه  تخادرپ  روما  تامهمب  و  تشگزاب ، نآ  زا  سپ  تفر  وا  هعیاشمب  هناخ  رد  ات  تساـخرب و  زین  ریزو 
نم ناـمگ  مداد و  تزاـجا  يرآ  تفگ  میاـمنب  یلاؤـس  دـیامرف  تزاـجا  ریزو  هاـگره  متفگ  نم  تفرگ ، دوـخب  یمارآ  زین  سلجم  و 

فیرش هکنآ  اب  يدرک  مارتحا  مارکا و  یـضترم  فیرـش  زا  شیب  ار  یـضر  فیرـش  هک  تسنوچ  یـسرپب  نم  زا  یهاوخیم  هک  تسنآ 
شیپ زور  دـنچ  هک  ۀـمان  ود  نآ  تفگ  ار  دوخ  مداخ  ریزو ، تسا ، نیمه  لاؤس  يرآ  متفگ  تسا  رتدنمـشناد  رتلاسگرزب و  یـضترم 

دوب و رطـس  دص  کی  زا  رتنوزفا  یـضترم  فیرـش  ۀـمان  اما  تسا ، نیفیرـش  ۀـمان  مدـید  دروایب  ار  اهنآ  مداخ  روایب  مدرپس  وت  تسدـب 
دعب هحفص  یقرواپ  تفرگیم  قلعت  وا  یضارا  زا  یکیب  هک  دوب  یمهس  زا  تیفاعم  تساوخرد  نآ  عوضوم 
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یلمع ار  شروظنم  رتدوز  هچره  درک  تساوخرد  هداد و  هداعا  ار  دوخ  نیـشیپ  ۀـتفگ  راب  نیرخآ  يارب  داتـسا  هدـماینرد ، يو  ناـمرف 
یناسحا مدشیمن  رـضاح  زگره  نم  هک  دننادب ، نم  دنمجرا  داتـسا  تفگ  خساپ  رد  یـضر  دـیامنن ، یهت  وا  لوبق  راب  زا  هناش  و  هدرک ،
یهیدـب تفگ  داتـسا  مزاس ، رـضاح  ار  دوخ  نارگید  ناسحا  نتفریذـپ  يارب  هنوگچ  مریذـپب ، دوشیم  نمب  تبـسن  مردـپ  بناج  زا  هک 

تردپ قح  زا  تسا  رتشیب  وت  ندرگ  رب  نم  قح  هک  تسا 

(2

و هتساوخیم ) افعتـسا  رتمامت  هچره  عوشخ  عوضخ و  اب  دیـس  هک  هدوب  مهرد  تسیب  روکذم  مهـس  تاضور  هتـشونب   ) يرهن رفح  يارب 
هکنانچ یـضترم  فیرـش  ۀمان  عوضوم  تفگ  ریزو  دوب ، هتـساوخ  ریزو  ياطع  ندرک  در  زا  هک  دوب  يراذتعا  یـضر  فیرـش  ۀمان  اما 
فیرـش کلم  هلمج  نآ  زا  میدرک  نیعم  یلام  تبـسنب ، نآ  رواـجم  كـالما  رب  یـسیع  رهن  ۀـناد  رفح  يارب  اـم  هک  دوب  نیا  يدـناوخ 

نم تسا  هدش  دلوتم  يدنزرف  ار  یـضر  فیرـش  هک  دنداد  ربخ  ارم  يزور  هک  تسنیا  یـضر  فیرـش  همان  عوضوم  اما  دوب ، یـضترم 
يزیچ یـسک  زا  نم  هک  دـنادیم  ریزو  تفگ : تفریذـپن و  ار  نآ  یـضر  فیرـش  مداتـسرف  شتمدـخب  مداـهن و  یقبط  رد  راـنید  رازه 
هیده ناتسود  يارب  ناتـسود  ماگنه  نانچ  رد  هک  تسا  مسر  دشاب و  هلباق  صاخ  نیا  متفگ  مداتـسرف و  رابرگید  ار  نآ  نم  مریذپیمن 

هناگیب هلباق  ام  نایم  دنادیم  ریزو  هک  دوب  نیا  همان  نیماضم  هلمج  زا  يدید و  هک  ۀمان  اب  دـینادرگرب  ار  نآ  یـضر  فیرـش  دنتـسرفیم 
نآ موسر  اب  دنریذپ  یم  هلص  یسک  زا  هن  دننکیمن و  تفایرد  يدزم  راک  نیا  رد  هک  دنتسه  ام  ةریـشع  زا  نانز  هریپ  ام  لباوق  تسین و 

شنوماریپ رد  ملع  بالط  هک  دیسر  قبط  یتقو  دیامرف ، تمسق  ملع  بالط  نیمزالم و  نایم  ار  نآ  یضر  فیرش  متفگ  مداتسرف و  ار 
تزع دیوگ  هدنراگن  یهتنا ، دنرادرب  دنهاوخیم  هک  مادکره  دنراد  روضح  دوخ  نانیا  تفگ  دینـش  ارم  مایپ  هک  نیمه  فیرـش  دندوب 
تمه ولع  نیمه  رثا  رب  تفگ  ناوتیم  تسا و  یلاعت  هللا  مهسرح  ینید  مولع  بالط  هژیو  وجشناد  ره  قشمرس  نیرتگرزب  یـضر  سفن 
نآرق ظـفحب  یگرزب  رد  یـضر  دـسیونیم  تاـضور  بحاـص  موحرم  دوب  هدرک  ادـیپ  نیطالـس  اـفلخ و  دزن  رد  تناـکم  نآ  هک  دوـب 

مه باتک  نیا  نتم  رد  هچنانچ  دشخبب  واب  ناگیارب  ار  دوخ  هناخ  هک  درک  تساوخرد  دادیم  نآرق  میلعت  ار  وا  هک  يداتسا  تخادرپ و 
وبا هدربمان  داتـسا  هک  هدرک  لقن  هیوضرلا  دـئاوف  رد  یمق  ثدـحم  موحرم  درک  لوبق  رمالا  تبقاع  ات  تفریذـپن  یـضر  تسا  روکذـم 

.دشابیم دودح 393  دادغب  رد  یفوتم  یکلام  يربط  دمحم  نب  دمحا  نب  میهاربا  قاحسا 

168  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرتکچوک ياج  نیتم و  دصرددص  هک  نخـس  نیا  نوچ  یـضر  دشابیم ، وت  ینامـسج  دلاو  وا  و  ماوت ، یناحور  ردپ  نم  اریز  وت ، رب 
و دیدن ، شیوخ  رب  يرارف  هار  هدنامرد و  یلکب  دینش ، دهدیم ، ناشن  ار  لصحم  داتـسا و  يونعم  هار  هفاضاب  و  هدراذگن ، یقاب  يداریا 
، تشاد رطاخ  ضورعم  هدومن و  لابقتـسا  ار  داتـسا  نامرف  زاب  شوغآ  اب  درب ، نوریب  تنم  راب  ریز  زا  ار  دوخ  دوشیمن  اجنیا  هک  تسناد 

.مرادنپیمن دوخ  يارب  لوبق  زج  ةراچ  هدید و  ریزگان  ار  نتشیوخ  وا  لوبق  زا  متفریذپ و  تنم  ةدیدب  ار  امش  ترضح  ششخب 

.هدورس الضف  زا  یکی 

باریخ ناک  ملعلا  ملع  نم 

فطنلا وبا  حورلا ال  وبا  كاذ 

.ینامسج ۀفطن  دلاو  هن  تسا  یناحور  رون  ردپ  وا  هک  اریز  تسناردپ  نیرتهب  وا  ددرگ  هدامآ  شناد  نداد  ارف  هب  هک  یسک 

رامیب ای  لصحم 

زا تسترابع  يرامیب  هک  اریز  تسا ، رامیب  هک  درادنپ  نانچ  دهد و  هولج  رامیب  یمدآ  ار  دوخ  داتسا ، ربارب  رد  دیاب  یم  لصحم  - موس
انامه و  دنکن ، راک  دناسر  ماجناب  ار  دوخ  تایلمع  تسا  ریزگان  هک  ۀیور  نادـب  و  شدوخ ، یعیبط  يارجم  زا  یناسنا  دـبلاک  فارحنا 
تسد دوخ  یعیبط  يارجم  زا  یندب ، ياوق  طالخا  رثا  رب  کنیا  تسا  شناد  دیامیپ  هب  ار  لامک  جرادم  دیاب  هک  یناسنا  سفن  تعیبط 
ثعاب هک  يرامیب  نیا  زا  و  دنک ، مادـقا  وا  يدوبهب  هب  رتدوز  هچره  هک  دراد  مزال  ار  یکـشزپ  نیاربانب  تسا  هدـنام  راک  زا  هدز و  زاب 

هک تسا  سک  نامه  و  دـشابیم ، وا  کلهم  يرامیب  کشزپ  وا  هک  دوش  دـقتعم  لصحم  هتبلا  دـشخب ، یئاهر  تسا  یتخبدـب  ایند  کی 
ار هچنآ  تسین  هتـسیاش  نیارباـنب  ددـنب ، یم  راـکب  هدروآرد و  دوخ  یعیبط  يارجمب  دـیاب ، دـیاش و  هک  يروط  هب  ار  وا  یناـسنا  سفن 

ار باتک  نالف  هکنیا  دننام  دهدیم  روتسد 
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یکشزپ اب  دوخ  يدوبهب  هار  رد  هک  تسیرامیب  دننام  وا  اب  تفلاخم  اریز  دنک ، یچیپرـس  نک  تعانق  سرد  زا  هزادنا  نیمهب  ای  ناوخب 
: دنا هتفگ  عوضوم  نیا  ةرابرد  یضعب  هچنانچ  دنک ، يزارفرس  هدمآ  وا  ضرم  يوادت  يارب  هک 

لوانت زا  رامیب  مدآ  تسا  بجاو  هک  نانوچ  و  دربن ، يدوس  دوخ  سفن  رب  رازآ  زج  دـنز ، زابرـس  دوخ  کشزپ  ناـمرف  زا  هک  يراـمیب 
یناسآب ار  وا  يوادـت  ۀـجیتن  هک  دـیامن  يراددوخ  کـشزپ  تبیغ  روضح و  رد  تسوا  ياود  رب  روآ  ناـیز  هک  یئاهاذـغ  تاـیذوم و 

، يزرو هنیک  لخب ، دننام ، تسا  داتسا  يوزرآ  تیاهن  هک  يونعم  تافاثک  زا  ار  دوخ  سفن  دیابیم  لصحم  صخـش  نینچمه ، دبایرد ،
يراوگرزب کشزپ  زا  ات  دنک  عطق  یلکب  ار  ضرم  ةدام  و  دیامن ، هزیکاپ  هلیذر  قالخا  ریاس  و  یهاوخدوخ ، تینم و  یئوگدب ، مشخ ،

.دوش بایماک  هتخاس  هدامآ  شناد  رامیب  یتخبکین  يارب  ار  دوخ  اهنت  هک 

داتسا مارتحا  رظن  زا  لصحم 

یهار نیرتکیدزن  لمع  نیا  اریز  دـیامن ، یـشوپ  مشچ  وا  ياهیتشز  زا  دـشاب و  نارگن  داتـسا  بناجب  مارکا  مارتحا و  لامک  اب  - مراهچ
.دهد خوسر  شنهذ  رد  رتشیب  هدینش  وا  زا  ار  هچنآ  دنک و  لصاح  یبایماک  يو  زا  دناوتیم  هک  تسا 

.دادیم ادخ  هار  رد  هقدص  دیدرگیم  ایهم  سرد  هسلج  يارب  هک  یماگنه  ناگتشذگ  زا  یکی 

ار وا  شناد  هکرب  ناشوپب و  نم  زا  ار  داتـسا  یتشز  اراگدرورپ  ینم  هملع  هکرب  بهذت  و ال  ینع ، یملعم  بیع  رتسا  مهللا  تفگیم : و 
.نکم نوریب  نم  لد  زا 

رثا رب  ار  باتک  مدوب  داتسا  تمدخ  رد  هک  یماگنه  تفگ : يرگید 
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.دوشن ار  باتک  ندز  قرو  يادص  ات  مدزیم  قرو  یمارآ  هب  وا  هبیه 

وا زا  یتبیه  اریز  مماشایب  بآ  وا  تمدخ  رد  تسنارگن  نم  بناجب  داتـسا  هک  یماگنه  متـشادن  تأرج  ادخب  دـنگوس  تفگ : يرگید 
.تشادیمزاب ارم  هک  دوب  هداتفا  نم  لد  رد 

یثیدح هداد  راویدب  هیکت  دش  دراو  یسابع  ۀفیلخ  يدهم  ناکدوک  زا  یکی  مدوب  کیرش  سلجم  رد  ینامز  تفگ  یناهفـصا  نادمه 
یئانتعا مه  هعفد  نیا  کیرـش  دیـسرپ ، هرابود  كدوک  دـیدرگ ، هجوتم  ام  بناـجب  هدومنن  ودـب  یهجوت  يو  درک ، لاؤس  کیرـش  زا 

: تفگ هدش  ریغتم  كدوک  درکن ،

زا كدوک  مزاس ، دوبان  ار  وا  هکنآ  زا  تسا  رتدنمجرا  ادخ  شیپ  شناد  هکلب  ین ، تفگ : يرامـشیم ! ؟ کبـس  ار  ناگداز  هفیلخ  ایآ 
اب يرآ  .تفگ  کیرش  دومن ، ار  نآ  لح  تساوخرد  هدرک  حرط  ار  هلئسم  تسشن و  نیمز  هب  وناز  ود  هدمآ  دوخب  نخـس  نیا  ندینش 

.دوشیم هتفرگارف  شناد  یتیفیک  نینچ 

داتسا تمدخ  رد  ینتورف  لصحم و 

، دشاب عضاوتم  مه  شناد  يارب  نیا  رب  هوالع  دنک ، عضاوت  هدش  دراو  نارگید  املع و  ةرابرد  هچنآ  رب  هدایز  داتـسا  تمدخ  رد  - مجنپ
هیرخف و بجوم  وا  ترضح  رد  عوضخ  و  تسیدنمجرا ، داتسا  يارب  يراوخ  هک  تسا  یهیدب  دسریم ، دیاب  هچنآب  ینتورف ، رثا  رب  هچ 

ناـمرف ياـیهم  ندز و  رمکب  نماد   ) ریمـشت و  يورخا ، شاداـپ  ثعاـب  وا  زا  ریقوـت  مارتـحا و  يدنلبرـس و  وا  يارب  ینتورف  و  تاـهابم ،
.دوب دهاوخ  وربآ  تفارش و  بجوم  وا  هاگشیپ  رد  ندش )

دیا هتخوـمآ  شناد  سکره  زا  و  دـیریگ ، ارف  شمارآ  شناد  هار  رد  و  دـیزومایب ، شناد  دوـمرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربـمیپ 
.دیشاب نتورف 

.هدیدرگ وا  ۀبقر  دنوادخ  هک  تسا  نانچ  دزومآ  ۀلئسم  ار  يرگید  هک  یسکره  هدومرف : زاب 
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، درادیمزاب دنسپان  راک  زا  دهدیم و  نامرف  بوخ  راکب  ار  وا  هکلب  هن ، دومرف  دنکیم ؟ شورفودیرخ  ار  هدنب  نآ  ایآ  دیسرپ : یسک 

هدورس نادنمشناد  زا  یکی 

اهنومرکی یکل  یسفن  مهل  نیها 

اهنیهت یتلا ال  سفنلا  مرکت  نل  و 

و دـنناسر ، یتخبکین  تداعـس و  لزنم  رـسب  ارم  شکرـس  سفن  هکنآ  ات  مزاسیم ، نوبز  دـیتاسا  نتـشاد  یمارگ  يارب  ار  شیوخ  سفن 
.دنیبن يراگتسر  يور  دریگن و  رارق  ششخب  دروم  دوشن  راوخ  هک  یسفن  منادیم 

ملعم هاگشیپ  رد  لصحم 

هکلب دنکن ، هراشا  وا  فرطب  ددرگن و  یلوتـسم  يو  رب  وا  يأر  فالخب  دزادرپن و  دوش  مامت  داتـسا  هیلع  هک  وا  ۀـتفگ  راکنا  رد  - مشش
و دراپسب ، واب  ار  شرما  مامز  و  دشاب ، وا  داقنم  دوخ  روما  رد  هتـسویپ  و  تسا ، رتاناد  باوصب  عوضوم  نیا  رد  داتـسا  هک  درادنپ  نانچ 
رد و  دناد ، رت  هتسیاش  انعم  نیدب  ار  وا  و  هتشاد ، فارتعا  ناعذا و  درادنپ ، دوخ  هیور  فالخرب  هچ  رگا  ار  وا  يدونشخ  زردنا و  دنپ و 
اب هراومه  دنک ، يزاس  راک  وا  نامرف  قبط  و  دـیامن ، تروشم  داتـسا  اب  شروما  ۀـمه  رد  و  دریگن ، یـشیپ  وا  رب  رایتخا  يأر و  عوضوم 

باوص راک  زا  رتهب  دشرم ، امنهر و  دنـسپان  لمع  تسا  هتفگ  نادنمـشناد  زا  یکی  دهنن ، نوریب  مدق  وا  ریبدت  هشیدنا و  زا  لد  نابز و 
.دزاس یلمع  دشرم  رامتیا  تروشمیب و  هک : تسا  دشرتسم 

.هدش ةراشا  تفای  رکذ  قبس  هک  ع )  ) رضخ یسوم و  تیاکح  رد  عوضوم  نیدب  عجار  هتبلا 

نانچو نینچ  هدـید  ار  امـش  باوخ  ملاع  رد  هک  مدومن  ایؤر  لقن  مداتـسا  هب  هدـید و  باوخ  یماگنه  هدرک  لقن  شداتـسا  زا  یلـضاف 
نم زا  هام  کی  ۀلصافب  دشاب ، نینچ  دیاب  ارچ  هک  هدمآرد  ضارتعا  رد  زا  نم  یتفگیم 
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ۀبلاـطم دوخ  نطاـب  رد  وـت  رگا  دوـمرف  نم  خـساپ  رد  یتـسب  دوـخ  يورب  ار ، نم  اـب  نخـس  رد  هشیمه  يارب  و  يدرک ، یئوـج  هراـنک 
يرآ دـشیمن ، يراـج  تناـبزب  ینخـس  نینچ  باوخ  رد  يدوبن ، رکنم  يدینـشیم  نم  زا  ار  هچنآ  و  يدرکیمن ، زیوـجت  ار  تاـعوضوم 

هتفای و يزوریپ  شلد  رب  يرادیب  رد  هک  تسنامه  دنکیم  هدـهاشم  باوخ  رد  یمدآ  ار  هچنآ  اریز  دومرف  داتـسا  هک  دوب  نامه  بلطم 
.دتفایم قافتا  مک  عوضوم  نیا  فالخ 

ملعم اب  وگتفگ  رظن  زا  لصحم 

و تنا )  ) باطخ ءاتب  وا  اب  و  دشاب ، بیاغ  ای  دشاب  رـضاح  ماگنه  نآ  هچ  درامـش  گرزب  ار  وا  خـساپ ، شـسرپ و  وگتفگ و  رد  - متفه
نیا لاثما  يداتسا و  ای  يدیس و  ای  دیوگب : نینچ  هکلب  دناوخن ، ار  وا  ایه ) ایا و   ) دیعب يادن  اب  و  دیامنن ، وگتفگ  کنا )  ) باطخ فاک 

دونشخ امش  زا  ادخ  دیدومرف ، نینچ  تسیچ ، امش  يار  دیئوگیم ، هچ  دنک ، باطخ  عمج  ۀغیـصب  مارتحا  میظعت و  يارب  هکلب  تاملک ،
هک دشاب  ۀملکب  نورقم  رگم  دناوخن ، مانب  ار  وا  تسا  بئاغ  هک  یماگنه  و  دیاشخبب ، ار  امش  ادخ  ای  دریذپ  هب  امـش  زا  ادخ  ای  ددرگ ،

.اهنیا ریغ  و  مالسالا ، خیش  لاق  انخیش ، لاق  ذاتسالا ، لاق  خیشلا  لاق  دننام ، تسوا  مارتحا  ریقوت و  زا  یکاح 

ملعم يوریپ  رظن  زا  لصحم 

ات دیامن ، يوریپ  ار  وا  هار  شتشذگرد  زا  سپ  هبیغ و  نامز  رد  دناد  تسویپ  واب  ار  دوخ  افتقا  ادتقا و  هدرمش و  مرتحم  ار  ملعم  - متشه
داتـسا یتسرد  یتسار و  رد  دنک  مایق  وا  زا  یئوگدـب  رد  یـسک  رگا  دـنکن ، رطاخ  وا  ةرابرد  ءاعد  زا  تسا  تویح  دـیق  رد  هک  یتدـم 

دنک يراددوخ  ناـمدرم  یئوگدـب  زا  هک  هدـش  دراو  باـب  نیا  رد  هچنآ  رب  هداـیز  دزاـس و  دودرم  ار  وگدـب  مدآ  و  دـیامن ، شـشوک 
زا تسناوتن  رگا  و  دوش ، نیگمشخ 
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شیپ گرم و  زا  سپ  ار  داتـسا  نارای  نادنواشیوخ و  ناکدوک و  دور ، نوریب  هدرک  تکرح  سلجم  زا  دنک ، يریگولج  یلمع  نینچ 
ار وا  يارب  قدصت  تمحر و  رافغتسا و  ربق و  ترایز  داتسا ، تشذگرد  زا  سپ  هک  دوش  دهعتم  لصحم  دیامن ، تیاعر  يو  گرم  زا 
زا تانکـس  تاکرح و  رد  دیامن و  تداع  وا  يوخب  نید  شناد و  رظن  زا  و  دنک ، باختنا  ار  وا  کلـسم  شور  هار و  رد  دنکن ، كرت 

.دوش وا  بادآب  بدأتم  و  دنک ، يوریپ  واب  تداع  تدابع و  رظن 

وا زا  هک  یتافص  رب  هفاضا  هاگره  و  دریگ ، رارق  عقومب  اجب و  وا  ياهراک  زا  يوریپ  هک  دشاب ، یلمعلا  حلاص  درم  دیاب  داتـسا  نیاربانب ،
تـسد زا  ار  وا  ۀـیور  دوخ  ياهراک  رد  الا  و  دـنک ، نانچ  دـهد  ماجنا  ار  وا  تایلمع  رب  هداـیز  هک  هدومن  لـصاح  نکمت  هدرک  بسک 

.ددرگ ادیوه  شدوجو  رد  داتسا  اب  تبحاصم  رثا  ات  هدادن 

يراذگساپس لصحم و 

وا روصق  تلاـسک و  بجوم  ناـصقن و  ياراد  هچنآ  زا  و  هدرک ، راداو  یتلیـضف  اـب  لـمعب  ار  وا  هک  دـنک  يرازگـساپس  داتـسا  زا  - مهن
.تسا نیلصحم  داشرا  حالص و  بجوم  داتسا  شنزرس  اریز  هتشادزاب ، هدیدرگ 

رارق داتسا  تافتلا  هجوت و  دروم  لصحم  هک  تسا  یهیدب  اریز  درامـش  يو  ياه  تمعن  هلمج  زا  ار  داتـسا  ياهراک  هنوگ  نیا  المجم 
.هدرک یناشفناج  وا  قح  رد  هنوگ  نیا  هتفرگ و 

رتهب هتـشاد و  فوطعم  وا  بناجب  ار  دوخ  هجوت  رتشیب  دنمـشناد  ملعم  دنکیم  باجیا  داتـسا  تایلمع  زا  يرازگـساپس  هک  تسا  ادیوه 
.دیامن ششوک  وا  حلاصم  رد 

وا دید و  راکشآ  ار  درگاش  زا  یصقن  ای  بدا  قئاقد  زا  یکی  داتسا  هاگره 
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هدوب لفاغ  کنیا ، متـسنادیم و  دـیوگن  هدومن ، تلفغ  نونکا  هدوب و  هجوتم  هصیقن  نادـب  نیا  زا  شیپ  درگاش  هکنآ  اب  دومن  مالعا  ار 
باجیا لمع  نیا  هجیتن  رد  دنکیمن ، یهاتوک  وا  رما  رد  هجوت  واب و  هدافا  زا  ۀقیقد  داتـسا  هک  دـیامن  مایق  يرازگـساپس  مدـقب  هکلب  ما ،

هک يروطب  دـیامن ، تیاـفک  ار  يو  مهم  هدومن و  تیدـج  وا  ةراـبرد  رتشیب  تسا ، داتـسا  دـنپ  هب  دـنمزاین  درگاـش  هک  یهاـگ  دـنکیم 
نتفریذپ زا  هاگره  هکلب  متـسنادیم ، دیوگن  هدوب  علطم  نخـس  نآ  زا  رگا  هدوب و  عیطم  داتـسا  نخـس  ربارب  رد  درگاش  میتشاد  روکذـم 
يراددوخ شنخـس  لوبق  زا  دناوتیم  دیدحالـص ، صوصخ  نیا  رد  ار  داتـسا  صخـش  مالعا  فرط  نآ  زا  و  دوب ، روذعم  داتـسا  نخس 

دهاوخ نیعتم  شمالعا  هک  ددرگ  ةدـسفمب  رجنم  هکنآ  رگم  دـنک  مالعا  كرت  الا  و  دزادرپب ، وا  مالعاب  یـضتقم  تروص  رد  هدرک و 
.دوب

یئابیکش لصحم و 

زاب شلامکب  ناعذا  وا و  ةرابرد  تدیقع  نسح  تمزالم و  زا  دنک و  یئابیکـش  دومن  هدـهاشم  ملعم  زا  یقلخ  ءوس  ای  متـس  رگا  - مهد
.دنکن بلس  داتسا  زا  ار  شداقتعا  دنامن و 

زا اریز  دـناشوپب : اهنآ  يور  رب  افخ  ةدرپ  لـیوأت و  یهجو  نیرتوکین  هب  تسا  مومذـم  رهاـظ  تروص  رد  هک  داتـسا  ياـهراک  زا  ةراـپ 
.دوشن هدنامرد  قیفوتلا  لیلق  يوجشناد  زج  یلمع  نینچ 

دوجو رب  هک  یجنر  هک  دنک  دومناو  نینچ  هدمآرد و  رافغتـسا  هبوت و  راذتعا و  رد  زا  دید : ادـیوه  داتـسا  تروص  رد  مشخ  رثا  نوچ 
یتسود هک  دنکیم  باجیا  درک  راتفر  تیفیک  نیدب  هاگره  و  هدزرـس ، درگاش  زا  هک : تسا  یئوس  لمع  ۀجیتن  انامه  هدش  دراو  داتـسا 

.ددرگ نوزفا  وا  ترخآ  ایند و  دوس  و  رتشیب ، يوب  داتسا  هجوت  و  رارقرب ، نیبام  یف 
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دزرو یئابیکـش  هک  یـسک  و  دـنامب ، ینادان  يروک  رد  هراومه  دـشابن  رابدرب  ملعت  يراوخ  رد  هک  یـسک  هتفگ : ناگتـشذگ  زا  یکی 
.درب هرهب  ارس  ود  يدنمجرا 

راوـگرزب متخوـمآ  شناد  نوـچ  مدوـب و  راوـخ  یهوژپ  شناد  نیح  رد  تفگ : ساـبع  نبا  هک  تسا  يروهـشم  ثیدـح  هلمج  نآ  زا 
.دندیدرگ هدامآ  نم  زا  نتفرگ  ارف  هب  نایاناد  هکنآ  ات  مدش ،

.دریگ ظیغ  یعماج  دجسم  ياهنوتس  رب  هک  تسا  سک  نآ  لثم  دوش  نیگمشخ  دنمشناد  صخش  رب  هک  یسک  لثم  هتفگ  يرگید 

وت زا  هک  یمتس  مشخ و  رثا  رب  دنیآیم  وت  تمدخب  وت  رـضحم  زا  هدافتـسا  يارب  ملاع  راطقا  زا  یمدرم  تفگ  هینع  نیا  ریفـس  هب  یـسک 
رثا رب  وت  دننام  اریز  دـنقمحا ، یمدرم  نانیا  تفگ  دـنراذگاو ، ارت  دـنوش و  هدـنکارپ  وت  فارطا  زا  هک  تسا  کیدزن  دوشیم  هدـهاشم 

هدورس يرعاش  .دوشیم  مامت  اهنآ  دوسب  ار  هچنآ  دنراذگیماو  بضغ  مشخ و 

هبیبط كافج  نا  کئادل  ربصا 

املعم كافج  نا  کلهجل  ربصا  و 

هدهاشم راگزومآ  زا  یئاذـیا (1) رگا  و  شاـب ، ایکـش  دوخ  يراـمیب  يدوبهب  يارب  يدیـشک  یجنر  يدـید و  یمتـس  کـشزپ  زا  رگا 
، نک هشیپ  يرابدرب  ینادان  عفر  يارب  يدرک ،

.دماجنا يزاردب  ام  راتفگ  میزادرپب  اهنآ  ۀمه  يروآدای  هب ، رگا  هک  تسیئاهناتساد  دوخ  دیتاسا  اب  ار  ناگتشذگ  زا  راکوکین  مدرم 
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يدعس ردپ  رهم  هب ز  داتسا  روج  رزب  هتشون  وا  حول  رس  رب  داهن  رانک  رد  شنیمیس  حول  داد  بتکمب  رسپ  یهاشداپ  ( 1 - 1
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ملعم زا  شیپ  سرد  ۀسلجب  لصحم  روضح 

دوخ سفن  رب  ار  عوضوم  نیا  و  هتخاس ، رضاح  سرد  رضحمب  ار  دوخ  سرد ، ۀسلجب  داتـسا  روضح  زا  شیپ  دیامن  شـشوک  - مهدزای
روضح سرد  ۀـسلجب  وا  یهارمهب  هدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  وا  اـت  دـنامب  راـظتناب  داتـسا  يارـس  رد  هک  دـش  رـسیم  رگا  دـنک و  لـیمحت 

.دوب دهاوخ  رتهب  دناسرمهب 

نینچ هک  یلـصحم  اریز  دراذگب ، دوخ  راظتنا  رد  ار  داتـسا  دوش و  رـضاح  سرد  ۀـسلجب  داتـسا  زا  سپ  هکنیا  زا  دـنک  زارتحا  هراومه 
.میبلاط شیوخ  تیفاع  يادخ  زا  ام  هدروآرد ، تمذم  شنزرس و  ضرعم  رد  ار  نتشیوخ  دنزب  رس  وا  زا  دیکا  ترورض  نودب  یلمع 

يارب یلاق  یلع (2) وبا  تمدـخ  راهب  رد  تفگ : هک  هدرک  لقن  یبطرق  یـسیق  یـسوم  نب  نوره  زا  ءابدالا  مجعم  باتک  رد  توقای (1)
يرایـسب زا  هچنانچ  درک ، عورـش  يدـیدش  ناراـب  هار  رد  مدرک  تکرح  وا  رـضحم  مزعب  هک  يزور  اـقافتا  مدیـسریم ، وا  زا  يرب  هرهب 

نوچ و  دش ، رت  نم  ياه  هماج  ناراب 
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مجنپ رخاوا  مشـش و  نرق  لئاوا  نیخروم  ناگدنـسیون و  فیراـعم  زا  يومح  هللا  دـبع  نب  توقاـی  هللا  دـبع  وبا  نیدـلا  باهـش  ( 1 - 1
رد 21 دـلوتم و  لاس 575  توقای  تسین  فیـصوتب  جاتحم  ترهـش  هیاغ  زا  وا  نادـلبلا  مجعم  ءابدالا و  مجعم  هچناـنچ  دوریم  رامـشب 

.هتشذگرد ۀنس 626  ناضمر 
هام رد  هتـشاد  یئالوط  دـی  اهیرـصب  وحن  رد  هدوب و  اـبدا  ناـیاوشیپ  زا  یلاـق  هب  فورعم  يدادـغب  مساـق  نب  لیعامـسا  یلع  وبا  ( 2 - 2

شفخا و نسحلا  وبا  جاجز و  هیوطفن و  جارـس و  نبا  دننام  ةدع  رـضحم  زا  دـلوتم و  رکب  راید  درجرانم  رد  لاس 288  رخالا  يدامج 
دورو رهـش  نادـب  تسا  رکب  راید  تافاضم  زا  هک  الق  یلاق  مدرم  اـب  نوچ  هتفر و  دادـغب  هب  لاس 303  هدش و  دنم  هرهب  هیوتـسرد  نبا 

.هتشذگرد هبطرقب  رصنتسملا  راگزور  رد  یلوالا 356  يدامج  رد 6  هدوب و  اجنآ  لاس 328  ات  هتفای و  ترهش  یلاق  هب  هدرک 
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وا رـضحم  زا  هک : داد  روتـسد  داتفا  نمب  یلع  وبا  رظن  نوچ  مدـید ، وا  لزنم  رد  ار  رهـش  ناگرزب  زا  یهورگ  مدرک ، لصاح  یباـیفرش 
هماج دوش و  لئاز  يدوز  نیا  هب  هک  هدیـسر  وتب  هچنآ  زا  شابم  كانهودـنا  ریگ و  مارآ  رـصن  وبا  يا  تفگ : گـنردالب  و  موش ، رود 

.ددرگ لدبم  نیون  ياهسابلب  وت  نیکرچ  ياه 

یم هک  يرد  کیدزن  مدرک  تکرح  يو  ۀناخ  مزعب  وا  اب  تفلا  برقت و  يارب  یبش  متـشاد ، یتفر  دـمآ و  دـهاجم  نیا  اب  هک  هتفگ  وا 
نیدب هّللا ، ناحبس  متفگ : دوخ  اب  دوب ، راوشد  نم  رب  وا  ندوشگ  هک  يروط  هب  مدید ، هتـسب  مکحم  ار  رد  هدیـسر ، مورب  وا  ۀناخب  دیاب 

دوب رد  رانک  رد  هک  یکیراب  هار  ماگنه  نیا  رد  دیسر ؟ مهاوخ  مراد  لد  رد  واب  برقت  زا  هک  یئوزرآ  هب  ایآ ، منکیم و  حبـص  تیفیک 
مدوبن رداق  هک  دـش  ةزادـناب  هار  یکیراب  هدرک ، یط  ار  اجنآ  زا  یمین  نوچ  مدـش  لـخاد  تاـباحم  یب  هتـشاد  فوطعم  دوخب  ارم  رظن 

هک هدیرد ، هار  نآ  رازآ  زا  مندب  تشوگ  و  دش ، هراپ  ما  هماج  هک  يرایـسب  شـشوک  اب  هرخالاب  مراذگب ، رتولج  یمدق  ای  میایب  نوریب 
نامه اب  هدـمآ  نوریب  متفرگ  رارق  لاعتم  يادـخ  تیانع  لومـشم  هک  اجنآ  زا  و  هتفای ، یئاهر  هار  نآ  زا  دـیدرگ ، رادومن  شناوختـسا 
يارب ار  دوخ  راوگان  قافتا  يدمآ ، نم  شیپ  تیعضو  نیاب  هک  يدوب  اجک  دیـسرپ  هدش  راپـسهر  دهاجم (1) نبا  داتسا  رضحمب  لاح 

.درک تئارق  نم  يارب  ار  هسامح  تایبا  نیا  يو  هداد  حرش  وا 

اوغلب دق  نوعاسلا  دجملل و  تببد 

ارزالا هنود  اوقلا  سوفنلا و  دهج 
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لاس هتفای  نایاپ  ودب  رـصع  تسایر  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  نادنمـشناد و  زا  دهاحم  نب  سابع  نب  یـسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  ( 1 - 1
هدوب ناوا  نآ  ةرهـش  مرک  قالخا و  تناید و  ملع و  لضف و  رد  نامز و  دیحو  نآرق  مولع  تائارق و  یئاسانـش  رد  هدش و  دـلوتم   245

.هدش نوفدم  شدوخ  ۀناخ  یکیدزن  رد  هتشذگرد و  لاس 324  نابعش  رد 29  هتشون و  تائارق  رد  یبتک 
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مهرثکا لق  یتح  دجملا  اودباک  و 

اربص نم  یفاو و  نم  دجملاب  زاف  و 

هلکآ تنا  ارمت  دجملا  بسحت  ال 

اربصلا قعلت  یتح  دجملا  علبت  نل 

اب یئامزآ  مزر  هدهاجم و  رثا  رب  هدـننک ) شـشوک   ) دـجم نامدرم  هکنآ  اب  یتشادرب ، يراوگرزب  هار  رد  مدـق  یگدوسآ  شمارآ و  اب 
زا یکدنا  ات  دـندش  اهیتخـس  لمحتم  يراوگرزب  دـجم و  هار  رد  دـندنکفا ، دوخ  مادـنا  زا  تقـشم  نهاریپ  دندیـسر و  وزرآ  هب  سفن ،

ینیریـش یناسآب و  تمظع  دـجم و  هک  يرادـنپ  هن  دوشیم ، راگتـسر  يراوگرزب  هار  رد  اـفواب  ابیکـش و  مدآ  يرآ  دـنامن ، ناشرایـسب 
.یشچن ار  ربص  یخلت  ات  يوشن  دنم  هرهب  تزع  يراوگرزب و  ةویش  زا  هکلب  يروخیم ، هک  تسیئامرخ 

یصوصخ ۀسلج  لصحم و 

ناذیتسا رگا  دـشاب ، سلجم  نآ  رد  يرگید  ای  دـشاب  اهنت  داتـسا  هچ  دوشن  دراو  وا  ةزاجا  یب  داتـسا  یـصوصخ  ۀـسلج  رد  - مهدزاود
وا ةزاجتـسا  زا  داتـسا  هک  تشادنپ  رگا  يرآ  دیامنن  ناذیتسا  رد  يراشفاپ  و  ددرگرب ، دادـن  هزاجا  نکیل  هدـش ، هجوتم  داتـسا  دومن و 

ددرگرب دـشن  قفوم  هزاجا  ذـخاب  رگا  دـبوکب ، ار  وا  ۀـبوک  ای  هناخ  رد  هعفد  هس  ای  دـنک  هزاجا  ذـخا  هبترم ، هس  هدرکن  لصاح  عـالطا 
تکرح ار  رد  ۀبوک  هتسهآ  نآ  زا  دعب  اهتشگنا  ۀمه  اب  سپس  ناتشگنارس  یمارآ و  اب  ادتبا  دبوکب  ار  هناخ  رد ، دهاوخیم  هک  یماگنه 

دوش هجوتم  داتـسا  صخـش  هک  يا  هزادنا  هب  ار  هبوک  ادتبا  زا  هک  درادن  يررـض  تسا ، رود  هناخ  رد  زا  داتـسا  هاگـشیاسآ  رگا  دهد ،
سپ لضفا  تسخن  دندمآ  لئان  هزاجا  ذخاب  دندوب و  نذا  رظتنم  داتـسا  روضح  یبایفرـش  يارب  نادرگاش  زا  ةدع  هکیتروصرد  دـبوکب 

.دننک مالس  ضرع  و  دنوش ، دراو  وا  رب  لضفالاف  لضفا  سپس  دنراد ، مدقت  قح  داتسا ، رب  مالس  دورو و  رظن  زا  نسا  نآ  زا 
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ملعم ساوح  قرفت  رظن  زا  لصحم 

هنیس هداشگ  دنسرخ و  لغاشم و  ۀمه  زا  لابلا  غراف  لماک و  تئیه  اب  تسا  مزال  دسرب  داتسا  تمدخ  دهاوخیم  هک  یلصحم  - مهدزیس
تقو دوشن ، دراو  اهنیا  لاثما  یگنـسرگ و  یگنـشت و  مشخ و  ترچ و  ماـگنه  هجیتن  رد  دـشاب ، ترودـک  ماـمت  زا  فاـص  نهذ  اـب  و 

شوخان يوب  ندرک  فرطرب  هلازا و  ندرک و  رود  ندـب  زا  يوم  نتفرگ و  نخاـن  كاوسم و  ۀلیـسوب  دـیامن و  هزیکاـپ  ار  دوخ  دورو ،
رکذ و لـحم  سلجم ، نآ  هک  اریز  دـنک ، سرد  سلجم  دـصق  هاـگره  هژیو  دـشوپب ، ار  اـه  هماـج  نیرتوکین  دزاـس و  فیظن  ار  دوـخ 

.تسا رکذ  تدابع و  فئاظو  زا  دش  هداد  رکذت  الاب  رد  هک  روما  نیا  هتبلا  دشابیم ، تدابع  رد  عامتجا 

داتسا تمدخ  فرشت  لصحم و 

زا اـهنیا  ریغ  ناوتاـن و  روـجنر و  هداتـسیا و  هنـشت و  هنـسرگ و  هدوـلآ و  باوـخ  لوـلم و  اوـهب و  لد  داتـسا  هک  یماـگنه  - مهدراـهچ
يارب ار  وا  لاـح  همه  رد  داتـسا  رگا  فرط  نآ  زا  دـناوخن ، سرد  تسوا  يوـگتفگ  ثحب و  تقـشم  بجوـم  هـک  رگید  تاـعوضوم 

.دنزن زابرس  وا  هتفگ  زا  هک  تسا  مزال  لصحم  رب  دنکیم ، توعد  سیردت 

درگاش دورو  یصوصخ و  ۀسلج 

دورو رثا  رب  هک  يروط  هب  دوب ، تبحص  مه  يو  اب  هک  دوب  یسک  وا  دزن  و  دش ، دراو  داتسا  یصوصخ  ۀسلج  رد  درگاش  رگا  - مهدزناپ
، دش رانکرب  راک  زا  هجیتن  رد  دوب ، نتـشون  ای  هعلاطم  ای  رکذ  ای  نآرق  ای  زامن  لوغـشم  یئاهنت  هب  داتـسا  دش و  دراو  ای  دندش  تکاس  وا 

گنردب ار  وا  داتسا  هکنآ  رگم  ددرگرب ، تیروفب  هدرک و  مالس  هداد  همتاخ  ار  دوخ  نانخس  ۀلمج  دنچب  هکنآ  ای  و  درکن ، تبحص  ای 
رمالا بسح  نوچ  و  دیامن ، راداو  هداد و  روتسد  ندومن 
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نآ فوخ  درک ، راتفر  فالخرب  هاگره  اریز  ملعم ، تساوخرد  اب  رگم  دـیامنن ، ینالوط  ار  سلجم  دومن  یلمع  ار  يو  روتـسد  داتـسا 
.دوش عقاو  دنیب  شنزرس  ماگنه  رد  دزاس  فرصنم  شلاغتشا  لاح  زا  ار  ادخب  لوغشم  هک  یسک  ةرمز  رد  هک  دوریم 

راظتنا لصحم و 

، دزاسن توف  دوخ  رب  ار  زور  نآ  سرد  درب و  رـسب  وا  راظتنا  رد  درکن  تاقالم  ار  وا  دـش و  دراو  داتـسا  رـضحم  رد  هاگره  - مهدزناـش
نوریب وا  هکنآ  ات  دبوکن ، ار  رد  دشابیم  هناخ  رد  داتـسا  رگا  درادن ، یـضوع  لدـب و  دـنام ، كورتم  دوش و  توف  هک  یـسرد  ره  اریز 

دنک تماقتـسا  ربص  ياپ  هب  رگا  نکیل  دیایب ، هبترمود  ددرگرب و  هکنآ  ای  دوش ، رادیب  ات  دـنک  یئابیکـش  تسا  هدـیباوخ  رگا  و  دـیایب ،
دوخ دیتاسا  اب  ام  ناگتـشذگ  میدید ، هک  تیفیک  نیدب  دیایب ، نوریب  هک  دـهد  روتـسد  دـنک و  رادـیب  ار  وا  هکنآ  زا  دوب  دـهاوخ  رتهب 

.تسا هدش  لقن  سابع  نبا  زا  مه  عوضوم  نیمه  دننام  دندرکیم و  راتفر 

سرد تعاس  نییعت 

يراج ماگنه  نآب  هبسنلاب  دیتاسا  تداع  ای  دوش  مامت  نارگ  يو  رب  هک  دنکن  شهاوخ  دوخ  داتـسا  زا  سرد ، يارب  ار  یتعاس  - مهدفه
نیعم داتـسا  زا  يرب  هرهب  يارب  ار  ةژیو  تعاس  درادـن  قح  دوریم  رامـشب  ةرئاد  سیئر  تسرپرـس و  دوخ  هکنیا  رظن  زا  لـصحم  هدـشن 

نیا رد  دیابیم  هک  ار  یمها  عوضوم  و  دوش ، هدنمرش  داتـسا  دیاش  نیا ، زا  هتـشذگ  دش ، دهاوخ  توخن  ینیب و  دوخب  رجنم  اریز  دنک ،
ار یـصوصخب  تعاس  داتـسا  هاگره  فرط  نآ  زا  دنیب ، هن  يراگتـسر  درگاش  هجیتن  رد  هداد ، تسد  زا  دهد  ماجنا  صوصخب  تعاس 

.تشاد دهاوخن  یبیع  دشاب  هتفرگ  رظن  رد  ار  یتحلصم  تعاس  نآ  نییعت  رد  هک  درک  نییعت 
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ملعم روضح  رد  درگاش 

، دنکفا ریزب  رـس  داتـسا ، مارتحا  هار  زا  دنیـشنب و  وا  ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  ینتورف و  راقو و  تنوکـس و  بدا و  لامک  اب  - مهدجه
رارق كروت (1) لاحب  ای  دـنارتسگب و  نیمز  هب  ار  دوخ  تسد ) ناتـشگنا  ءادـتبا  اـت  جـنرآ  زا   ) عارذ ود  نتـسشن  يارب  هک  تسنآ  رتهب 

: دنا هتفگ  یضعب  دریگب ،

سولج اـهنآ  نطاـب  رب  دـهد و  رارق  دوخ  ریز  رد  ار  دوخ  ياـپ  ود  هک  ینعم  نیاـب  دنیـشنب  ءاـعقا  روطب  ماـگنه  نیا  رد  هک  تسنآ  رتهب 
.دنک داجیا  ار  یعوبطمان  عضو  هک  دنکن  عمج  هزادنا  زا  نوریب  ار  دوخ  ياه  هماج  دناشوپب و  ار  دوخ  ياهمدق  دیامن و 

سولج یگنوگچ  لصحم و 

هکلب دـیامنن ، اهنیا  ریغ  یتشپ و  ای  راویدـب  هیکت  داتـسا  رـضحم  رد  لـصحم  هک : اـنعم  نیا  هب  تسا ، هتـشذگ  عوضوم  دـننام  - مهدزون
رارق هاگ  هیکت  نوتـس و  ولهپ  ای  رـس  تشپ  زا  ار  دوخ  تسد  دیارگن ، وا  فرطب  ولهپ  تشپ و  اب  دراذگن ، ملعم  تشپ  رب  ار  دوخ  تسد 

.دهن هن  داتسا  زامناج  اکتم و  سابلب و  ار  دوخ  ۀماج  ای  ندب  ای  تسد  اپ و  دهدن ،

نیدب ار  وا  داتسا  هچرگا  دنیشن  هن  وا  هاگتحار  زامناج و  رب  ای  وا  يولهپ  هک  تسنآ  داتسا  يرامـش  گرزب  هلمج  زا  دنا : هتفگ  یـضعب 
تفلاخم فوخ  داتـسا  رارـصا  رظن  زا  هک  رگم  دورن ، راب  ریز  و  دنک ، يراددوخ  لمع  نیا  لوبق  زا  دناوتیم  ات  ادتبا  دـهد ، روتـسد  انعم 
.دنکن يراددوخ  تسا  مارتحا  بدا و  ۀمزال  هچنآ  زا  لاح  نیع  رد  تشاد ، دهاوخن  ینایز  يرادربنامرف  ماگنه  نیا  هک  دوش  لصاح 
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زا کیره  دنراد و  يراتفگ  هراب  نیارد  مدرم  دوب ، بدا  شور  يربنامرف و  هب  عجار  میدش  يروآدای  نونکات  هک  ار  ینعم  نیا  المجم 
.دوب دهاوخ  رتهب  تشذگ  امش  رظن  زا  هک  یلیصفت  نکیل  هدیزگرب  ار  یهار  نارگید ، نیشیپ و  نارای 

ملعم راتفگب  هجوت  لصحم و 

.دنک تاعارم  دیاب  لصحم  صخش  هک  تسیروما  مها  زا  - متسیب

هتوب رد  ار  وا  راتفگ  هدرک  لابقا  وا  فرطب  ندـب  مامت  اـب  هتـشاد و  لـماک  هجوت  وا  يوسب  دـیاب  داتـسا  راـتفگب  ندادارف  شوگ  ماـگنه 
هنارک یب  و  دنکن ، تافتلا  رگید  بناجب  ترورـض  نودب  و  دشابن ، مالک  ندینادرگزاب ) ) ةداعاب دنمزاین  هک  يروط  هب  دروآرد ، روصت 
ياجب هک  تسین  هتسیاش  هجیتن  رد  داتسا ، اب  ۀثحابم  وگتفگ و  ماگنه  هژیو  دوشن ، نارگن  نیئاپ  الاب و  پچ و  تسار و  فرطب  تهج ) )

دیاب یم  ثحب  ماگنه  اصوصخم  ددرگ ، بلج  وا  يوسب  شهجوت  و  دوش ، ناشیرپ  دونـشیم  هک  ۀلان  رثا  رب  دشاب و  هتـشاد  هجوت  رگید 
تروصب تسد  اب  ددرگ ، رادومن  شناتسد  هک  دیاشگن  ار  اهنآ  ياهمکت  دوش و  عنام  تکرح  زا  ار  دوخ  ياهنیتسآ  داتـسا  رـضحم  رد 

دوخ ناهد  شیرب و  تسد  دنکن ، يزاب  اضعا  ریاس  اپ و  تسد و  اب  و  دـشکن ، تسد  ار  وا  ندـب  هماج و  و  دـنکن ، هراشا  ملعم  ۀنیـس  و 
نیمزب ناتشگنا  اب  دبوکن ، نیمزب  تسد  فک  اب  دنکن ، كاپ  ار  شنادند  دیاشگن ، ار  شناهد  دنکن ، تبعالم  دوخ  ینیب  اب  و  دراذگن ،

دنـسپان يوخ  هچناـنچ   ) دنکـشن ار  ناتـشگنا  دـنکن  يزاـب  شا  هماـج  ۀـمکت  اـب  دراذـگن ، رگیدـکی  ناـیم  ار  ناتـشگنا  دـشکن ، طـخ 
سرد ماگنه  دیاب  یم  درخ ، اب  لصحم  هکلب  دوشیم ، ) راکـشآ  یئادص  دـنهدیم  راشف  ار  ناتـشگنا  دنـشاب  اجکره  رد  هک  تسنامدرم 

ادص  ) حنحنت ههج  یب  دشاب ، مارآ  نکاس و  شندب  مامت 
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ای لامتـسد  اب  هکلب  دزادنین ، نوریب  ار  ناهد  بآ  دیامنن ، دایز  ار  هنیـس  طالخا  ینیب و  ناهد و  بآ  دناوتیم  ات  دـنکن و  ندرک ) نشور 
عفد زا  هک  يروط  هب  دیدرگ  راچد  هرد  نهد  هب  هاگره  و  دنکن ، هرد  نهد  هتسویپ  و  دشکن ، هزایمخ  دنزن و  غورآ  دریگب  يرگید  زیچ 

.دناشوپب ار  دوخ  تروص  هدومن و  مارآ  ار  ادص  دز  رسوتس )  ) هسطع هاگره  و  دریگب ، ار  دوخ  ناهد  يولج  دش  هدنامرد  وا 

.تسا ملاس  راشرس  قوذ  میقتسم و  حیحص  رظن  ياضتقم  قبط  تفای  شراگن  هچنآ  دنامن : هتفگان 

داتسا رضحم  رد  یگنوگچ  لصحم و 

.دش هداد  رکذت  الاب  رد  هک  تسیتاعوضوم  نامه  - مکی تسیب و 

توقب ار  یـسک  و  دیامنن ، يوجن  یـشوگرس و  و  دشکن ، دایرف  و  دنکن ، دنلب  رایـسب  ار  دوخ  يادـص  تهج  نودـب  هک  تیفیک  نیدـب 
، دیامن یئوگدب  بدا و  هبطاخم و  ءوس  باجیا  ای  دوش  هکحضم  هک  دیوگن  يراتفگ  دنکن ، يزارد  نخس  ببـس  یب  دناشن ، هن  تسد 

رما هب  رگا  یتح  ددنخن ، يزیگنا  تفگـش  عوضوم  نودـب  دـیامنن ، تبحـص  هب  عورـش  روتـسد  یب  و  دـیوگن ، نخـس  دنـسرپن  وا  زا  ات 
.دیامن افتکا  يدنخبل  هب  اهنت  دنک  يراددوخ  تسناوتن  رگا  يرآ  دنکن ، هدنخ  داتسا  رضحم  رد  درک  دروخرب  يروآ  بجعت 

کچوک ار  وا  هک  انعم  نیا  هب  دیامن  نیبدب  يرگیدب  ار  داتـسا  هک  یئوگتفگ  ینیچ و  نخـس  نارگید و  یئوگدب  زا  رتشیب  هچره  دیاب 
: دیوگب هکنیا  دننام  دیامن ، شیپ  زا  شیب  داتسا  رظن  رد  ار  دوخ  رابتعا  هک  دروآ  نایمب  یتبحص  ای  دزاس  دودرم  ار  شراتفگ  ای  درامش 

ینالف تمدخ  رد  متشاد  هدارا  هکنآ  ای  موش ، دنم  هرهب  شرضحم  زا  هک  درادیم  تسود  سک  نالف 
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.دنک يراددوخ  دزیهرپب و  مدرک ، كرت  امش  رطاخ  يارب  نکیل  مناوخب  سرد 

قحتـسم هدـش ، بکترم  ار  یمارح  رما  هانگ و  ای  هورکم  راک  هکنآ  رب  هفاضا  دزاس ، یلمع  ار  روبزم  تاـعوضوم  هک  یـسک  هجیتن  رد 
هیلع نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  هک  يربـخ  رد  نیا  زا  شیپ  هدـش  بکترم  هـک  یئاـیر  یناداـن و  يارب  تـسیرود ، يراوـخ و  رفیک و 

.تسا هدش  انعم  نیا  هب  يراعشا  میدرک  لقن  مالّسلا 

ملعمب باطخ  لصحم و 

هدنیوگ میرادن ) لوبق   ) ملسن مل و ال و ال  ارچ  نوچ و  نیاربانب  دهد  ماجنا  یبوخب  ملعم  اب  ار  دوخ  تابطاخم  دناوتیم  ات  - مود تسیب و 
رگا يرآ  دنزن ، يرگید  ياهفرح  اهنیا  زج  و  تسا ، فالخرب  هدیـسر  نمب  ای  مراد  ظفح  هچنآ  ای  تسا ؟ اجک  شکردم  تسیک ؟ شا 
هتبلا دریگب ، رظن  رد  ار  واب  لوصو  قیرط  هدـمآ و  شیپ  ینابرهم  هار  زا  دـمهفب  ار  شکردـم  دروآ و  تسدـب  ار  بلطم  لصا  دـهاوخ 

.لادج هعزانم و  هار  زا  هن  يرب  هرهب  رظن  زا  مهنآ  دریگب ، تروص  رگید  سلجم  رد  عوضوم  نیا  زا  ةدافتسا 

لاؤس نینچ  رگا  ای  میدرک ، عنم  قیرط  نیاب  ام  رگا  ای  دوش ، هتفگ  ام  يارب  نینچ  رگا  دیوگب : ملسا  مل و ال  ياجب  تسا  هتـسیاش  نکیل 
لامک اب  هدیبلط و  خساپ  هدرک و  ادا  ماهفتـسا  روطب  ار  دوخ  بلطم  هجیتن  رد  نانخـس  نیا  لاثما  و  دوش ، داریا  نینچ  نیا  رگا  ای  میدش 

.هدمآرب داتسا  زا  ةدافتسا  ددص  رد  یفیطل  ترابع  بدا و 

يور زا  اـی  دـنکن ، كرد  ار  بلطم  تسا  هتـسیاش  هک  يروط  نآ  درگاـش  دـیامن و  رارـصا  یلیلد  حرط  اـی  دوخ  هتفگب  داتـسا  هاـگره 
دوخ قیفر  بناجب  رکنم  صاخـشا  دننام  هدادن و  رییغت  ار  دوخ  تروص  دیاب  یم  درگاش  دیوگب ، یباوصان  نخـس  تلفغ  یـشومارف و 

رظن زا  داتسا  هچرگا  دریذپب ، ار  بلطم  یئور  هداشگ  اب  هکلب  .دنادیمن  ار  بلطم  ملعم  هک : دنکن  هراشا 
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.دنشابیمن اهنآ  ءایصوا  ناربمیپ و  زج  ناگداز  یمدآ  رد  اطخ  زا  موصعم  اریز  تسا ، هتفگن  ار  قح  بلطم  یشومارف  تلفغ و 

رداـص گـنهرف  بدا و  یب  مدرم  زا  زج  لـمع  نیا  اریز  دـنک ، يرود  وا  ندرک  ریگ  لـفاغ  زا  هتخادرپ  داتـسا  مـالک  درب  هک  یماـگنه 
.دوشن

مدارم متفگن و  نانچ  دیوگن  دیسر  ترطاخب  روط  نیا  ای  دوب  نیا  تروظنم  ای  یتفگ  نینچ  وت  دسرپب  دوخ  درگاش  زا  داتـسا  رگا  الثم :
هدش دراو  باوج  حرط  رد  یگتفکش  ینابرهم و  هار  زا  داتسا  هتفگ  ربارب  رد  هکلب  هدرکن ، روطخ  منهذب  یبلطم  هنوگ  نیا  هدوبن و  نیا 
نینچ اـیآ  دـنکیم ، لاؤس  درگاـش  زا  يریرقت  ماهفتـسا  ناوـنعب  ملعم  هک  یماـگنه  مه  عوـضوم  نیمه  و  دـناسرب ، ضرعب  ار  بلطم  و 
هکلب دهد  یفنم  خساپ  هک  هدماینرب  وا  در  رد  لوا  ۀلهو  درگاش  هک  انعم  نیا  هب  دوش ، تاعارم  دوبن ؟ روط  نیا  وت  دوصقم  ایآ  یتفگن ؟
روظنم تسیابیم  هک  دوبن  يریزگ  هاگره  دـبایرد و  ار  بلطم  یبوخب  داتـسا  هک  دـنک  نایب  يروطب  ار  عوضوم  ای  دـنک  رایتخا  توکس 

و دنک ، داتسا  ناشنرطاخ  هداد و  رکذت  احورشم  ار  دوخ  راتفگ  و  تسنیا ، مرظن  ای  میوگیم ، نینچ  نالا  دیوگب  دنک ، اراکـشآ  ار  دوخ 
.تسا داتسا  رب  در  نمضتم  مه  راک  نیا  اریز  متشاد ، رطاخ  ضورعم  هک  دوب  نیمه  یلبق  عوضوم  هک  دنکن ، دومناو  نانچ 

داتسا رب  نتسجن  تقبس 

، دشن رکذتم  ار  وا  اب  هارمه  تلع  دومن و  نایب  ار  یبلطم  داتسا  هاگره  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هتشذگ  عوضوم  فیدر  رد  - موس تسیب و 
نایب داتسا  نکیل  دندوب  هداد  خساپ  دوب و  هدش  دراو  سرد  رد  یلاکشا  ای  دشن ، ضرعتم  دنک  لاکـشا  تسیابیم  هک  دش  یثحب  دراو  ای 

هکلب دوش ، تلع  ای  لاکشا  رکذتم  هدش و  مدق  شیپ  درادن  قح  درگاش  درک ، راذگاو  لامهاب  دومنن و 
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: دیوگ نینچ  الثم  دناسرب  داتسا  ضرعب  مینکیم  يروآدای  نونکا  هک  يوحن  نیاب  ار  بلطم  یفیطل  ةراشا  اب  تسا  هتسیاش 

اجب و رایسب  درک  تردابم  وا  باوجب  داتسا  رگا  ماگنه  نیا  دنا ؟ هداد  وا  زا  یباوج  ایآ  هتسناد  دراو  ار  لاکشا  نیا  دننام  هک  یـصخش 
ار درگاش  داتـسا  صخـش  رگم  درواین ، نایمب  ینخـس  هلوقم  نیا  زا  و  دـنک ، راـیتخا  توکـس  درگاـش  تسنآ  رتهب  ـالا  و  تسا ، عقومب 

ردکم هتفریذپ و  داتـسا  دیامن  تردابم  باوج  ریرقت  هب  هاگره  تسا  تفتلم  درگاش  دوخ  هکنآ  ای  دـنک ، باوج  ریرقت  ات  دراد  نوذأم 
.دوشیمن

وگتفگ زرط  لصحم و 

.تسا هتشذگ  عوضوم  دننام  - مراهچ تسیب و 

، دنکن وگتفگ  هویش  نادب  هدرک و  زارتحا  دنربیم  راکب  رگیدکی  اب  مدرم  مومع  هک  ار  یشور  دیابیم  دوخ  داتـسا  اب  ۀبطاخم  رد  لصحم 
درم يا  ینادیم ، يدینـش  یتسناد ، ای ، متـسه ، وت  اب  دـیوگب : هچنانچ  دـشابیمن ، داتـسا  تیعقوم  هتـسیاش  مدرم  یمومع  تابطاخم  اریز 

.اهنیا لاثما  و  تسا ، كرابم 

دزن ینکیمن ، ناسحا  وت  ای  یمرـش ، یب  وت  تفگ : يرگیدـب  ینالف  دـننام ، دراد  جاور  مدرم  نایم  هک  یتالمج  تیاکح  زا  نینچمه  و 
.دنک رارتحا  یمهف ، یمن  وت  تسین ، دوجوم  يریخ  وت 

نایب هدش  يراج  اهنآ  ةرابرد  هیانک  رظن  زا  مدرم  تداع  هک  يروط  هب  دنکیم ، ادا  تیاکح  دصقب  ار  روکذـم  تالمج  هکیتروصرد  و 
.تسین يریخ  رود  مدآ  دزن  تسا ، ریخ  یب  رود  مدآ  تفگ : يرگیدب  یکی  دیوگب : الثم  دنک ،

.هدش دراو  رابخا  رد  مه  هیانک  نیا  لثم  يرآ 

.دنک لامعتسا  بیاغ  ریمض  بطاخم  ریمض  ياجب  ای 
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داتسا ياجبان  مالک  لصحم و 

اب ددنخب و  دیابن  درگاش  هدش  رداص  وا  زا  دیدرگ ، تشز  نجهتـسم و  هیجوت  هب  رجنم  هک  یفرحم  ۀـملک  ملعم  هاگره  - مجنپ تسیب و 
نجهتـسم مالک  زا  یکاح  هک  ینخـس  دـنکن و  هراشا  هکلب  هدرک  مایق  وا  هیلع  هشیدـنا  یب  ایوگ  هک  دـهد  هداعا  ار  وا  مـالک  رخـسمت ،

تاملک هنوگ  نیدب  نابز ، اریز  دیامنن ، لقن  نارگید  يارب  و  دنکن ، لمأت  هدزرس  داتـسا  زا  هچنآ  ةراب  رد  هدرواین و  نایمب  تسا  داتـسا 
اطخ و هار  زا  شرذع  هک  یماگنه  هژیو  دنکن ، شوارت  يو  زا  نانخس  وحن  نآ  ات  تسین  موصعم  دازیمدآ  نیا  زا  هتشذگ  دریگ ، یشیپ 

.تسا هتفریذپ  نایسن 

تشادزاب و قحتـسم  هدروآرد و  نایز  الب و  يدیماان و  ضرعم  رد  ار  دوخ  دهد  ماجنا  داتـساب  تبـسن  یلمع  نینچ  هک  يدرگاش  هتبلا 
.دوب دهاوخ  شنزرس  بجوتسم  هاگرد  نابرقم  ناربمیپ و  ناگتشرف و  ادخ و  دزن  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، تمالم  يرود و  بیدأت و 

داتسا زا  شسرپ  لصحم و 

دشاب يرگید  زا  شسرپ  هک  هژیو  دریگن  یشیپ  هدش  وا  ریغ  ای  داتسا  زا  هک  یشسرپ  خساپ  ای  هلئسم  فشک  رد  لصحم  - مشش تسیب و 
رگم دیامنن  داتسا  زا  شیپ  یگدیمهف  ای  یئاناد  راهظا  هدرکن و  تاهابم  هجو  چیهب  عوضوم  نیا  رد  تسمزال  هتبلا  هدومن ، فقوت  وا  و 

زا ای  دنک ، راداو  روبزم  عوضوم  حیرشت  هب  ار  وا  داتـسا  ءادتبا  هکنآ  ای  درک و  دهاوخ  تیاضر  زاربا  ینعم  نیاب  تبـسن  ملعم  هک  دنادب 
.دهد حیضوت  الماک  ار  هلئسم  هک  دیامن  تساوخرد  درگاش 

داتسا تبحص  ماگنه  لصحم 

عجار وا  رب  و  دنکن ، عطق  ار  شنخـس  هتـشاد و  هجوت  درگاش  تسا  تبحـص  لوغـشم  داتـسا  هک  یماگنه  یلک  روط  هب  - متفه تسیب و 
نامهب
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راتفگ سپـس  دیامن  لصاح  تغارف  نخـس  زا  داتـسا  ات  هدرک  بیکـش  هکلب  دنکن ، هیرخف  دریگن و  یـشیپ  تسنایب  ددصرد  هک  یبلطم 
.دناسر ضرعب  ار  دوخ 

ار دوخ  تمه  مامت  هکلب  دشابن  مرگرس  سلجم  لها  زا  رگید  ناسک  ای  يرگید  اب  هداد  رارق  دوخ  هجوت  دروم  ار  درگاش  داتسا  هاگره 
.دراد فورصم  وا  بلطم  كرد  يارب 

يرب هرهب  رظن  زا  لصحم 

هکنآ اب  دومن  يرعش  داشنا  یتیاکح و  یبیرغ و  ةدئاف  ای  درک  نایب  هلئـسم  ةرابرد  ار  یمکح  داتـسا  هک  دینـش  هاگره  - متـشه تسیب و 
شناد بآ  ۀنشت  هتخادرپ و  وا  نخس  هب  هدافتسا  رظن  زا  اهنت  هک  دشاب  یناسک  دننام  دراد ، یلماک  عالطا  تاعوضوم  نیا  ۀمهب  درگاش 
.دنک عامتسا  هدرکن  دروخرب  عوضوم  نینچب  ماگنه  نآ  ات  ایوگ  هک  رتمامت  هچره  یمرخ  اب  هدرک و  لابقتسا  ار  وا  مالک  دنتسه ، يو 

تسا رتشیب  صوصخ  نیا  رد  معالطا  منادیم و  رتهب  ار  وا  هکنآ  اب  مونشیم  داتسا  زا  ار  یثیدح  هک  یماگنه  هتفگ  ناگتـشذگ  زا  یکی 
متسین علطم  منادیمن و  ار  ثیدح  نآ  زا  یبلطم  هک  منکیم  دومناو  نانچ  لاح  نیع  رد 

ذخأم هشیر و  وا  دـلوت  زا  شیپ  هکنآ  اب  ما  هدینـشن  نونکات  ایوگ  مهدـیمارف  شوگ  ناـنچ  مونـشب  یناوج  زا  ار  یثیدـح  رگا  هتفگ : وا 
.متسنادیم یبوخب  ار  ثیدح 

یلب دیوگن : يراد  ظفح  هدرپس  رطاخب  ار  هلئسم  ای  رعش  نیا  هک  دیسرپ  رگا  دراد  لاغتشا  دئاوف  نآ  ندناوخب  داتـسا  هک  یماگنه  يراب 
تـسود دیوگب  هکلب  دش ، دهاوخ  غوردب  رجنم  اریز  دـهدن ، یفن  باوج  و  دـنک ، مالعا  ار  داتـسا  زا  ءانغتـسا  هک  دـنکیم  باجیا  اریز 

زا مراد 
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و تسا ، رت  تسرد  ینعم  نیا  ةرابرد  امـش  راتفگ  ای  دهعلا ، دیعب  عوضوم  نیاب  عجار  نم  ای  موش ، دنم  هرهب  مونـشب و  داتـسا  ترـضح 
.نانخس نیا  دننام 

دنادب هکنآ  ای  دوش  دونـشخ  داتـسا  درگاش  ظفح  تعرـس  زا  هک  يروطب  دـنک  مامت  ار  رعـش  داتـسا  خـساپ  رد  رگا  هک  تسناد  هاگره 
نیا تسوا ، یلیصحت  تایلمع  زاربا  داتسا  روظنم  هک  دنادب  ای  هدومرف  رما  هلئسم  مامتا  هب  ار  يو  ظفح  طبض و  شیامزآ  رظن  زا  داتـسا 

.تسا هدومن  ار  داتسا  هجوت  بلج  راک  نیا  رد  اریز  تشاد ، دهاوخن  یبیع  دنک  تاعارم  ار  داتسا  رظن  رگا  ماگنه 

اجیب شسرپ  لصحم و 

تقو يدوبان  بجوم  راک  نیا  اریز  دنک ، یئوجزاب  دمهف  یم  هک  ار  یبلطم  ای  دـناد  یم  هک  ار  یـشسرپ  تسین  هتـسیاش  - مهن تسیب و 
.دوشیم عنام  رگاش  هب  هجوت  زا  هدرک و  لولم  ار  داتسا  اسب  هچ  دوب و  دهاوخ 

.تخس گنس  نتشادرب  زا  تسا  رتراوشد  يراد  وا  ةرابرد  یلماک  عالطا  هک  یثیدح  ندینادرگرب ) ) ةداعا هتفگ : ناگتشذگ  زا  یکی 

بجوم هجیتن  رد  هک  دزاسن  مرگرس  یثیدح  ای  هشیدنا  هب  ار  شنهذ  هدرکن و  يراددوخ  داتسا  مالک  مهفت  ءاغصا و  رد  تسا  هتـسیاش 
یبوخب ار  شنخـس  میداد  رکذـت  نونکات  هک  يروط  هب  تسا  مزال  هکلب  تسا ، بدا  هئاسا  راک  نیا  رد  اریز  دوش ، داتـسا  راتفگ  ةداعا 

.دشاب شوگ  اپارس  وا  راتفگ  عامتسا  ربارب  رد  هدرک و  هجوت 

کناب وا  ۀجنکش  يارب  هکلب  درکیمن  هداعا  ار  نخس  هدراذگن و  یعقو  درگاش  نخس  هب  یعقوم  نینچ  رد  هک  دندوب  دیتاسا  زا  یـضعب 
.دزیم يو  رب 
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دینشن ار  شمالک  هتشاد  ششوک  شنانخس  ءاغـصا  رد  یبوخب  هکنآ  اب  وا  مالک  ندرکن  كرد  ای  داتـسا  زا  ندوب  رود  يارب  رگا  يرآ 
.دیامن ررکم  ار  دوخ  ۀتفگ  داتسا  هدافتسا  رظن  زا  ات  دنک  شهاوخ  یفیطل  ترابع  اب  راذتعا ، زا  سپ  تسمزال 

شسرپ هار  لصحم و 

نینچ زا  مه  زاب  دشاب ، یمن  داتـسا  عبط  هورکم  لمع  نیا  هک  دنادب  رگم  دـشابیمن ، باوج  راوازـس  هک  دـنکن  اج  یب  شـسرپ  - ما یس 
.درادرب تسد  يراک 

دزاس لولم  يذأتم و  ار  داتسا  هک  دنکن  رارصا  نادنچ  شسرپ  رد 

.دسرب شدوصقمب  ات  دسرپن  ار  ۀلئسم  داتسا  زا  ها  رد 

ای منکیم  تبحـص  مدرم  اب  اـی  مهار  رد  نم  هک  یماـگنه  دومن ، تیـصو  ار  دوخ  سرد  ةزوح  زا  يدرگاـش  ناـملعم ، زا  یکی  دـنیوگ 
بلاـطم هجوـتم  یکین  هب  یمدآ  لـقع  هک  تسیئاـهاج  هنکما  اریز  ینکن  یـشسرپ  ینید  رماـب  عـجار  ما  هداد  هیکت  یئاـجب  اـی  هداتـسیا 

.یئامن لاؤس  هدرک  راک  يایهم  ار  دوخ  هلقاع  ياوق  ۀمه  هک  یتقو  تسمزال  دشابیمن ،

یئوجزاب نامز 

ات دنک  ینابرهم  لاؤس  رد  هدرمـش و  تمینغ  ار  دوخ  شـسرپ  تسا  هدامآ  لاب  تغارف  رطاخ و  بیط  اب  ملعم  هک  یماگنه  - مکی یس و 
.دهدب ار  شباوج  یبوخب  ملعم 

مدرم اب  یتسود  زاربا  و  تسا ، شاعم  ۀـمین  یگدـنز  ۀـنیزه  رد  يور  هنایم  دومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
.تسا یئاناد  فصن  ندیسرپ  کین  و  تسا ، درخ  مود  کی 
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تسین گنن  ندیسرپ  رد 

.دشوکب وا  حاضیتسا  رد  هتسویپ  هکلب  دشابن ، هدنمرش  هدش  راوشد  وا  رب  هک  یتاعوضوم  شسرپ  زا  - مود یس 

رد وا  ناصقن  دیامن  مرزآ  شسرپ  نامز  هک  یسک  و  دوب ، دهاوخ  راسمرش  وا  ملع  ددرگ  هدنمرش  شناد  باب  رد  هک  یـسک  هجیتن  رد 
.ددرگ ادیوه  نادرم  عمجم 

.تسا شسرپ  وا  دیلک  دنشاب  هدز  یلفق  وا  رب  هک  تسا  يرد  نید ، شناد  انامه  هدومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

ملعم لاؤس  لصحم و 

تبثم باوج  هدـیدرگن  نشور  شرظن  رد  هدرکن و  كرد  یبوخب  ار  بلطم  ات  يدـیمهف ؟ هک  دـسرپب  وا  زا  داتـسا  هاگره  - موس یس و 
نادـیواج اریز  دوـشن ، راسمرـش  مدـیمهفن  تفگ  رگا  فرط  نآ  زا  دـش ، دـهاوخ  توـف  وا  زا  بلطم  مهف  و  هـتفگ : غورد  اریز  دـهدن 

.دراد ربرد  ار  وا  يارس  ود  هجیتن  شناد  نتخاس 

ار داتسا  فرط  نآ  زا  و  هدیمهفن ، هک  یبلطم  ندیمهف  راهظا  رثا  رب  تیئود  غورد و  زا  ندنام  ملاس  هلئسم و  نتـشاد  رطاخ  رد  ایند : اما 
.تسا لماک  وا  یناسفن  ۀکلم  يراکزیهرپ و  درخ و  و  دنکیم ، انتعا  تبغر و  وا  نخس  هب  درگاش  هک : دزاسیم  دنم  هدیقع 

.هتفرگ رظن  رد  وا  يوخ  يدونشوخ و  بجوم  هک  یهار  نیا  زا  هتشذگ  وا ، لد  رد  شلمع  يازس  ندوب  اجرباپ  یبقع : اما 

.تسیراوخ یگدنمرش و  نایم  ینادان  هاگرارق  هتفگ : یضورع  دمحا (1) نب  لیلخ 
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دشاب نارگن  داتسا  فرطب  اوق  مامت  اب  لصحم 

یعوضومب ار  وا  هاگره  ات  دـشاب ، هتـشاد  تافتلا  داتـسا  بناجب  هتخاس و  هدامآ  ار  دوخ  نهذ  اوق  مامت  اب  دـیاب  لصحم  - مراهچ یس و 
نودب تقو  عرسا  رد  دیاب  هکلب  دشابن ، مالک  هداعاب  دنمزاین  دیامن ، تساوخرد  وا  زا  ار  یبلطم  هراشا  اب  ای  دنک ، یـشسرپ  ای  دهد ، رما 

.دنکفین بلطم  رارکت  تمحزب  ار  داتسا  صوصخ  نیا  رد  هداد و  ماجنا  ار  ملعم  مهم  هشیدنا ،

داتسا ياطع  لصحم و 

تمدخ ۀیده  وا  دوخ  هاگره  و  دریذپب ، ار  داتسا  ۀیطع  تسار  تسد  اب  تسمزال  درک ، اطع  درگاشب  يزیچ  ملعم  هاگره  - مجنپ یس و 
رد ۀصق  ای  دناوخب ، هک  درادب  داتسا  مرتحم  هاگـشیپ  میدقت  تساوخ  ار  يذغاک  هاگره  دهدب ، تسار  تسد  اب  درادیم ، میدقت  داتـسا 

داتـسا هب  تسا  هدیچیپ  مهب  هک  يذغاک  دـیامن ، میدـقت  سپـس  دـنک ، مامت  ار  دوخ  هتـشون  هک  تسمزال  دوش ، مرگرـس  هک  هتـشون  وا 
دچیپ مهب  هکنآ  زا  شیپ  دنک  یعس  تفرگ  داتسا  زا  يذغاک  هاگره  و  دنک ، ادیپ  یهگآ  ملعم  تیاضر  زا  رگم  دهدن ،

(1

رد هک  تسا  یسک  نیتسخن  لیلخ  هدیدرگ ، دنم  هرهب  وا  رـضحم  زا  تسا  هیوبیـس  وحن ، داتـسا  اهنآ  رهـشا  هک  نادنمـشناد  زا  یهورگ 
وا و  هدـمآرب ، هدـهع  زا  یبوخب  هدراذـگ و  هار  نیا  رد  مدـق  بئاص  يرظن  اب  و  هدیـشوک ، مجعم  فورح  هینبا  ناـیب  نیودـت و  عمج و 

لیلخ هتفای ، راهتشا  یضورع  لیلخ  هب  ور  نیازا  هتسناد ، ودب  رصحنم  ار  برع  راعشا  هدرک و  ضورع  جارختسا  هک  تسا  یسک  نیلوا 
كاردتـسا ار  روبزم  باتک  یغارم  دـمحم  هداد و  شراگن  هماما  رد  یباتک  هدرک و  كرد  ار  ص )  ) نیقداـص رـصع  بهذـم و  یعیش 

زا سپ  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  شردپ  و  يدـیهارف ، شلـصا  دـیوگ : یطویـس  تسا ، هدـیمان  همامالا  یف  یلیلخلا  باتک  هب  و  هدرک ،
.هیلع هّللا  همحر  هتشذگرد  ای 160  ای 170  هنس 175  لاس  زا 74  سپ  و  دش ، هدیمان  دمحا  هب  ص )  ) لوسر ترضح 
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میدقت داتـسا  هب  يذغاک  هاگره  و  دیچیپ ، هب  مهرد  هتخیر و  كاخ  ار  ملعم  ۀتـشون  سپـس  دـناسر ، نایاپ  هب  ار  وا  دزیرب  كاخ  ای (1)
لحم رد  دـهاوخب  رگا  و  دـنک ، تئارق  یناسآب  ات  دـشاب ، هداشگ  تکاپ  رـس  تسا  یتکاپ  رد  رگا  دـشاب و  تئارق  هدامآ  دـیاب ، دـنکیم 

.دشاب هداشگرس  دیاب  مه  زاب  دیامن ، تئارق  دراد  عالطا  مه  درگاش  هک  يرگید 

زارد ار  دوخ  تسد  درگاش  تسین  هتـسیاش  تسا ، رود  ملعم  رگا  و  دزادنیب ، داتـسا  شیپ  ار  اهنآ  ریغ  ذغاک و  ای  باتک  دـیابن  لصحم 
زا ار  زیچ  نآ  ات  دنک  زارد  يو  بناجب  ار  دوخ  تسد  هک  دشاب  هتـشادن  یجایتحا  ملعم  نینچمه  و  دهدب ، وا  تسدب  ار  ذـغاک  دـنک و 

دننام هکنآ  هن  دهد ، ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  تماق  مامت  اب  دـنک و  تکرح  ياج  زا  داتـسا  مارتحا  يارب  دـیاب  درگاش  هکلب  دریگب ، وا 
.دزخب مکشب  ای  هدمآرد  ونازب  تاناویح 

میتفگ رتشیب  هچنانچ  و  دشابن ، داتسا  کیدزن  رایسب  قوف ، روما  زا  يرما  يارب  دوب  هتسشن  ای  هداتـسیا  داتـسا  تمدخ  رد  درگاش  هاگره 
.دراذگن داتسا  ياکتم  ای  سابل  رب  ار  دوخ  ۀماج  ای  ندب  ای  تسد 

درگاش رظن  زا  یمیدقت  تاود  ملق و 

هتخاس و هدامآ  نتـشون  يارب  ار  وا  عوضوم  نیا  زا  شیپ  تسا  مزال  دومن  میدـقت  داتـسا  تباـتک  يارب  ار  یملق  هاـگره  - مشـش یس و 
هب نتـشون  تقو  ات  دیاشگب  مه  زا  هدرک  ادیپ  لاصتا  رگیدکیب  ملق  ۀنادند  ود  رگا  و  دروآ ، لمعب  یلماک  یـسررب  ملق  فاصوا  ةرابرد 

.دتفین تقشم 

هداشگ و شبرد  دیاب  دومن  میدقت  داتسا  هب  یتاود  یسک  رگا  و 
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داتسا بناجب  هداهن  وا  هغیت  رب  تسد  دوخ  هک  ار  شارت  ملق  هتسد  ۀغیت و  دیاب  درک  هیده  یشارت  ملق  رگا  و  دشاب ، هدامآ  نتـشون  يارب 
هب کیدزن  هک  ار  وا  ۀتـسد  دوخ  و  هتخاس ، لیام  ملعم  فرطب  ار  وا  ۀـغیت  هداد و  رارق  انهپ  هب  ار  شارت  ملق  تسمزال  هکلب  درادـن ، هگن 

.درادب هگن  داتسا  تسار  بناجب  ار  وا  ۀتسد  هتفرگ و  دشابیم  هغیت )  ) ناکیپ

یمیدقت زامناج 

.دنک شرف  درک  ار  وا  میدقت  ةدارا  نوچ  تسنآ  رتهب  نکیل  دیاشگب ، دومن  میدقت  داتسا  هب  ار  يزامناج  هاگره  - متفه یس و 

بناجب ناکما  تروص  رد  تسا  هتسیاش  دوب  یبارحم  هروص  وا  رد  و  دومن ، شورفم  ار  زامناج  هاگره  دنا  هتفگ  نادنمشناد  زا  یضعب 
.دهد رارق  راذگزامن  پچ  بناجب  ار  وا  فرط  ود  دوب  هینثم  رگا  دنکفیب و  هلبق 

نآ رب  مدرم  تداع  هک  یئاهرهش  رگم  دتسیان  زامناج )  ) هداجـس رب  درگاش  هضیرف ، ءادا  يارب  یکاپ  لحم  ندوب  اب  داتـسا ، روضح  رد 
تـسا موسرم  دالب  یخرب  رد  هچنانچ  ناهاج  بحاص  ناـگرزب و  راعـش  هداجـس  فرط  نآ  زا  دـنراذگیم ، زاـمن  هداجـس  رب  هک  دـشاب 

.دشابن

زامن زا  داتسا  تغارف  ماگنه  رد  نادرگاش 

هدامآ دشاب  لقنی  ام  هلمج  زا  هکیتروصرد  وا  زامناج  نتفرگ  يارب  نادرگاش  درک  لصاح  تغارف  زامن  زا  داتسا  هاگره  - متـشه یس و 
.دننک نینچ  دنریگب  ار  وا  تسد  وزاب و  هک  تسا  دنمزاین  هاگره  دنشاب و 

.دننک تفج  ار  ششفک  تسین  راوشد  وا  رب  رگا  و 

.دنروآ اجب  ادخب  یکیدزن  دصقب  ار  تاعوضوم  نیا  مامت  هک  دنامن  هتفگان 

یهاج بحاص  درم  تسخن  دننیب  هن  يراوخ  هتسد  راهچ  دنا  هتفگ 
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.دنک تکرح  ياج  زا  شردپ  مارتحا  يارب  یسلجم  نایم  هک  دشاب  یهاشداپ  هچرگ 

.دنک تمدخ  هتخومآ  شناد  وا  زا  هک  دوخ  داتسا  هب  هک  یسک  مود 

.دنادیمن هچنآ  زا  ندرک  شسرپ  موس 

.نامهیمب تمدخ  يزاون و  نامهیم  مراهچ 

داتسا تکرح  ماگنه  لصحم 

رگا دنیـشن ، هن  تسا  هداتـسیا  وا  هک  یماگنه  ات  و  دتـسیاب ، وا  مارتحا  يارب  درگاش  تساخرب  دوخ  لحم  زا  داتـسا  هاـگره  - مهن یس و 
ارف نتفخ  ماگنه  رگم  دوشن ، لخاد  باوخ  رتسب  هب  هجو  چـیهب  وا  روضح  رد  هکلب  دـباوخن ، ولهپ  هب  تسا ، هداتـسیا  اـی  هتـسشن  داتـسا 

تروص نیا  رد  هک  دهد ، هزاجا  ملعم  دوخ  رگم  دباوخن  هتفرن  باوخب  داتـسا  ات  هک  تسنآ  وکین  نکیل  درادـب ، نوذأم  داتـسا  دـسر و 
.دشابیمن يربنامرف  زج  ةراچ 

داتسا اب  یهارمه  رظن  زا  درگاش 

، دـنک تکرح  وا  رـس  تشپ  تسا  زور  رگا  و  دورب ، هار  وا  شیپاـشیپ  تسا  بش  رگا  دـنکیم  تکرح  داتـسا  یهارمهب  هاـگره  - ملهچ
تکرح داتـسا  روتـسد  قبط  ای  هدومن  روبزم  نوناق  اب  تفلاخم  رگید  تاعوضوم  تمحز و  هار  زا  هک  نامز  تایـضتقم  بسح  رب  رگم 

.دنک

و دشاب ، مدق  شیپ  لگ ، یگتفرورف و  زا  داتـسا  ظفح  رظن  زا  دـشابیم  كانرطخ  ای  تسا  هناگیب  داتـسا  هک  یئاههار  رد  تسا  هتـسیاش 
رـس تشپ  ای  ور  شیپ  زا  ار  يو  داتفا ، تمحز  جنر و  هب  شداتـسا  هک  درک  ساسحا  هاگره  و  درادـهگن ، یگدولآ  زا  ار  داتـسا  ۀـماج 

تیعم هب  شداتـسا  وا و  هک  یتقو  دـشاب ، هجوتم  وا  بناجب  یهار  رادـقم  زا  سپ  درک ، تکرح  وا  شیپاشیپ  هاگره  دـیامن ، تظفاـحم 
نآ زا  تسین و  ناشیا  اب  هارمه  یسک  دنکیم و  تکرح  رگیدکی 
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شپچ بناج  زا  و  دیامن ، مرگرس  دوخ  نانخس  هب  ار  وا  دنک و  تکرح  داتـسا  تسار  فرط  زا  دنوریم  هار  راد  هیاس  یناکم  رد  فرط 
.دشاب وا  محازم  درگاش  دنک و  عفد  ار  دوخ  ینیب  ای  ناهد  بآ  دهاوخب  دیاش  دورن ، هار 

.دشاب هدوب  ملعم  هجوتم  نکیل  دتفا  شیپ  وا  زا  یمک  دنک و  تکرح  شپچ  فرط  زا  تسنآ  رتهب  هتفگ  یسک 

مالعا ار  يو  درادـن  انعم  نیدـب  یهجوت  داتـسا  دوخ  هک  یتروصرد  هدومن  ار  وا  هدارا  ای  دـنیآ  یم  وا  کـیدزن  هک  ناـیعا  زا  سکره 
.دنک

هناشب هناش  دناوتیم  ات  ملعم ، دوخ  ةراشا  ای  جایتحا  رظن  زا  رگم  درادنرب  مدق  وا  يولهپ  زا  دنکیم ، تکرح  داتسا  اب  هارمه  هک  يدرگاش 
.دوشن داتسا  محازم  دوخ  باکر  اب  دنراوس ، ود  ره  هک  یتقو  و  دزاسن ، لصتم  وا  سابلب  ار  دوخ  ۀماج  و  دنکن ، تکرح  ملعم 

ياراد هک  یئاهاج  و  دـهد ، رارق  وا  يارب  ار  باتفآ  بناج  ناتـسمز  رد  و  دـنک ، باختنا  ملعم  يارب  ار  هیاس  تهج  ناتـسبات  لـصف  رد 
دراد زاین  ار  وا  تروص  باتفآ  شبات  هک  یلحم  زا  دنکیم و  تکرح  ملعم  هدش  دودـنا  یبوخب  وا  ياهگنـس  هک  تسا  یمکحم  راوید 

رد دنک ، تکرح  ناشیا  رس  بقع  ای  ور  ولج  زا  هکلب  دوشن ، لئاح  دیوگیم  نخـس  وا  اب  هک  یـصخش  داتـسا و  نایم  درگاش  دورب ، هار 
هب فرط  ود  زا  یکی  رد  و  دـنک ، يرادربناـمرف  هدـیبلط  ار  وا  رگا  يرآ  دـنک ، زارتحا  ناـشوگتفگ  عامتـسا  اـهنآب و  یکیدزن  زا  هجیتن 

.دورب هار  دریگن  رارق  اهنآ  طسو  رد  هک  يروط 

بناج ود  نآ  زا  نیرتگرزب  تسا  هتـسیاش  هتفرگ  رارق  وا  فرط  ود  رد  دـننکیم و  تکرح  داتـسا  یهارمهب  هک  لصحم  رفن  ود  هاگره 
.دنک تکرح  بقع  زا  يدرخ  ولج و  زا  یگرزب  هدومنن  فانتکا  ار  ملعم  رگا  و  دنک ، باختنا  ار  تسار 
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ار وا  و  دیامن ، تکرح  وا  بناجب  تسا  رود  يو  زا  رگا  و  دنک ، مالـس  يو  رب  تسخن  درک ، فداصت  داتـسا  اب  هار  رد  لصحم  هاگره 
.دنک مالس  هتفر  کیدزن  هکلب  دنکن ، مالس  وا  رس  بقع  نینچمه  يدیعب  ۀلصاف  زا  دناوخن و 

یهار هب  ار  وا  داتـسا  رگم  دهد ، همادا  دوخ  تکرحب  گنرد  یب  هزاجا  بسک  زا  سپ  دراذگن و  هار  رد  مدـق  ملعم  اب  تروشم  نودـب 
واب ار  بلطم  بدا  ینابرهم و  هار  زا  دوب  اطخ  صوصخ  نیا  رد  داتـسا  يأر  هاگره  و  دـهد ، روتـسد  دـشابیم  شدوخ  يأر  قباطم  هک 

.تسنیا نم  يأر  دیوگب  هکنآ  هن  تسا ، هار  نیا  رد  تحلصم  ارهاظ  دیوگب ، نینچ  الثم  هدنامهف 

، دراد هلالد  ناشمها  فرـشا و  رب  هکلب  اهنآ  زا  يرایـسب  رب  فیرـش  صن  میدرک  نایب  لصحم  بادآ  زا  نونکاـت  هچنآ  تسا ، یهیدـب 
کیره رد  هکیرشب  يوخ  تیاعر  دننام  هدیدرگ  راوتسا  وا  رب  هیعرش  ماکحا  يانبم  هک  یقرط  زا  یکی  طابنتسا  هار  زا  ار  یقب  ام  نکیل 

.تسا ام  قفوم  روای و  ادخ  میروآیم ، تسدب  تسا  امرفمکح  اهنآ  زا 

سرد رد  ملعتم  شور  موس ] - ] شخب

هراشا

.دهد رارق  نانیمطا  دروم  ناتسود  داتسا و  رظن  زا  دیابیم  هک  ار  یتاعوضوم  تئارق و  سرد و  سلجم  رد  لصحم  شور  - موس شخب 

.دباییم نایاپ  يرما  دنچ  نمض  رد  شخب  نیا 

دیجم نآرق  ظفح  رظن  زا  لصحم 

ظفح مکحم  تخـس و  ار  دـیجم ) نآرق   ) ادـخ باتک  دـیاب  لوا  ۀـجرد  رد  هک  تسنامه  دـشابیم  هروکذـم  روما  مها  زا  هک  - نیتسخن
دوریم رامشب  مولع  مها  لضفا و  نآرق  اریز  دراپسب  رطاخب  هدومن و 

ظفاح ریغب  ار  ثیدح  هقف و  هک  دوب  نآ  ناشمارم  هتشذگ  نادنمشناد 

198  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ةراپ  هجیتن  رد  ات  دـنیزگ  يرود  دـیجم  نآرق  ریغب  لاغتـشا  زا  دـیاب  هدـمآرب  نآرق  ظفح  ددـصرد  هک  نونکا  دـنتخومآ ، یمن  نآرق 
هکلب دناوخب ، نآرق  زا  يوزج  زور  ره  هک  ددنب  نامیپ  دوخ ، اب  هکلب  دوشن ، عقاو  نایسن  ضرعم  رد  هدومنن و  شومارف  ار  هفیرش  تایآ 
مولع ریاس  ریـسفت و  زا  هّللا  مـالک  ظـفح  بیقعت  رد  هک  دـنک  شـشوک  و  دـناوخب ، نآرق  هعمج  ره  رد  هداد و  رارق  دوخ  هنازور  راـک 

هک يروط  هب  دیامن و  ظفح  دسریمن  طیرفت  طارفا و  دحب  هک  هزادـنا  نآ  دوشیم  هک  ینف  ره  دراو  نآ  زا  سپ  ددرگ ، رادروخرب  نآرق 
.درک میهاوخ  نایب  الصفم  همتاخ  رد 

عقاو ناشیا  یهاوگ  قیدـصت و  دروم  ات  هتـشاد  هضرع  دـیتاسا  هب  ار  دوخ  تاظوفحم  تامولعم و  هاگنآ  درادـب ، مدـقم  ار  مهالاف  مها 
.دوش

هب ار  سورد  مامت  ناکما  تروص  رد  دنیزگب ، دراد  یصصخت  نف  نآ  رد  هک  یملعم  تسیابیم  دریگارف  هدومن  هدارا  هک : ینف  ره  زا  و 
.دناسر تیاهن  هب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  ششوک  هدش  هداد  رکذت  اقباس  هک  يوحن  هب  ناکما  مدع  اب  و  دنک ، هضرع  داتسا 

هعلاطم لصحم و 

.دزادرپ هب  هعلاطم  هب  دوشن  لولم  شعبط  هک  يوحن  هب  هدیدرگ  ایهم  نتخومآ  يارب  شنهذ  دمهف و  یم  هک  ةزادناب  - مود

ار شتقو  اریز  دـیامن ، زارتحا  دـشابیم  نهذ  ینادرگرـس  رکف و  یگدـنکارپ  بجوم  هک : ۀـفرفتم  فیناصت  رامـش و  یب  ياه  باتک  زا 
.دنکیم بوشم  ار  شنهذ  عیاض و 

يراگتـسران تقو و  عییـضت  هب  رجنم  هجیتن  رد  ات  دـهد ، همتاخ  یلک  روطب  وا  ظفحب  نقیت  رظن  زا  هدـش ، لوغـشم  هک  ار  ینف  ای  یباتک 
بتک میناوتیم  رظن  نیا  زا  دشاب ، ناما  رد  نتفر  ههاریب  زا  فرط  نآ  زا  دوشن و 
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شیامزآ ار  دوخ  مهف  هک  زونه  هدرک ، تشادزاب  ار  لصحم  صخـش  هدرمـش و  عوضوم  نیا  زا  هتفای  شراگن  تایلقع  رد  هک  یفـالخ 
، دزادرپ هن  اهنآ  ملعت  هب  دوشن و  دراو  هدشن  هدامآ  تاضارتعا  در  يارب  شنهذ  هدرواین و  تسدب  ار  باوص  قح و  يأر  هدرکن و 

.تسا رتانیب  دوخ  یحور  تایعضوب  یمدآ  هنرگو  دریگیم ، تروص  يرشب  سوفن  فالتخا  بسحب  هک  تسیئانعم  نیا  هتبلا 

سرد حیحصت 

زا سپ  هتخادرپ  هدیدرگ  نیعم  وا  بناج  زا  هک  یصخش  ای  ملعم  تمدخ  حیحصت  هب  رتشیب  هدمآرب  ظفح  ددصرد  هک  ار  یسرد  - موس
.دشاب لوغشم  نآ  رارکت  هب  هتسویپ  دنک و  ششوک  وا  ظفح  رد  ادیدش  نآ 

دیاشودیاب هک  يروط  نآ  و  دنک ، دهعت  دشاب  راوتـسا  شنهذ  رد  هچنانچ  هدومن  نیعم  وا  تبظاوم  يارب  هک  یتاقوا  رد  ار  سرد  ظفح 
.دنامب شرطاخ  رد  هشیمه  يارب  ات  دشوکب  وا  ظفح  رد 

.دش دهاوخ  فیرحت  فیحصت و  هب  رجنم  هجیتن  رد  اریز  درامگن ، تمه  سرد  ظفحب  القتسم  باتک  حیحصت  زا  شیپ 

هچره هک  هقف  ملع  هژیو  دراد ، ربرد  ار  يروآ  نایز  دـسافم  اریز  دوشن  لصاح  بتک  ۀـعلاطم  زا  یئاهنت  هب  شناد ، هک  تشذـگ  رتشیپ 
.تسا دیتاساب  دنمزاین  رتشیب 

یلیصحت ۀسلج  رد  لصحم  مزاول 

رظن زا  ار  هچنآ  دیامن و  حیحصت  ار  باتک  تاهابتشا  ات  دشاب  هتشاد  هارمه  شارت  ملق  تاود و  ملق و  سرد  ۀسلج  رد  لصحم  - مراهچ
.دیامن طبض  دنکیم  حیحصت  تغل  بارعا و 

ار وا  هتفگ  باوصان  تسنادیم  هک  دینش  ار  ۀملک  داتسا  زا  هاگره 

200  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


اسب هچ  درادب ، هضرع  داتساب  ار  قح  باوص و  ۀملک  شـسرپ  هار  زا  ای  دناهگایب ، هلیـسو  نیدب  ار  داتـسا  هدومن و  ررکم  قباس  ۀملک  اب 
هاگره هجیتن  رد  مدـیناسر  ضرعب  هک  تسا  نیمه  قح  دـیوگن  و  هدوب ، ناسل  قبـس  اـی  یـشومارف  قیرط  زا  ملعم  یئوگ  اـطخ - تسه 
لوکوم هدـنیآ  ۀـسلج  يارب  درگاش  ار  بلطم  قیقحت  الا  هداد و  ماجنا  عقومب  اجب و  یلمع  دومن ، یهاوگ  ار  درگاش  قح  ۀـملک  داتـسا 

.دزاس

ای ملعم  دنادیم  هکنآ  اب  دزادرپن ، وا  حالصاب  هتسناد  حیحص  درگاش  دوخ  هک  ار  ۀملک  تفای  همتاخ  اجنیدب  نخـس  عوضوم  هک  نونکا 
.دنا هدرب  یپ  انعم  نیدب  مه  نادرگاش  زا  يرگید 

حالـصاب ماگنه  رد  دش  ادیوه  ملعم  خـساپ  یباوصان  فرط  نآ  زا  و  دـشابن ، راک  رد  كرادـت  رـسع  قیقحت و  توف  هک  یتروصرد  و 
.دشابن لوغشم 

وگدـب یـصخش  ای  دـشاب  داتـسا  لزنم  زا  هداتفارود  ای  بیرغ  یمدآ  لئاس  درم  دـنک و  اطخ  یئاتفتـسا  ياه  هماـن  رد  داتـسا  رگا  نکیل 
نخس درگاش و  نأشب  يو  هاگره  و  دناسر ، ضرعب  ار  عوضوم  احیرصت  سپس  هتخاس  هجوتم  هراشا  اب  ار  داتـسا  تسخن  دیآ ، باسحب 

.دنک مایق  وا  نداد  زردنا  دنپ و  هب  ینابرهم  هار  زا  درکن  یئانتعا  وا 

.حیحصتلا غلب  ای  ضرعلا  غلب  دسیونب  وا  ربارب  رد  درک  لصاح  تغارف  دیسر و  یلحمب  باتک  حیحصت  رد  هاگره  و 

هرکاذم درگاش و 

هداد و رارق  هرکاذـم  دروم  ار  دوخ  تامولعم  دـیزگرب  هعلاطم  حیحـصت و  ظـفح و  درگاـش  يارب  ار  مهـالاف  مها  هکنآ  زا  سپ  - مجنپ
هدرمشن راوخ  هدروآ  تسدب  هک  ار  يدئاوف  هتفرورف و  اهنآ  ةرابرد  هشیدنا  رد  هتسویپ 
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.دزادرپ هب  اهنآ  ةرکاذم  هثحابمب و  نادرگاش  زا  یخرب  اب  داد  میهاوخ  حرش  هدنیآ  رد  هک  يروط  هب  و 

يزور هنابش  تاقوا  میسقت 

و دـشابیم ، شناد  داـیدزا  بجوـم  لـمع  نیا  اریز  دـنک  میـسقت  دـنکیم  لیـصحت  هک  یبـیترت  هب  ار  دوـخ  يزور  هنابـش  تاـقوا  - مشش
.درادن یئاهب  رمع  ۀیقب  هچ  دهدن  تسد  زا  ناگیارب  هدرمش و  تمینغ  ار  رمع  ةدنامیقاب 

اهبش هعلاطم  يارب  و  زور ، طسو  نتشون  تهج  زا  نادادماب و  هرکاذم  يارب  تساهرحـس و  سورد  ظفح  يارب  تاقوا  نیرتهب  نیاربانب 
.زور زا  ةدنامیقاب  و 

هنازور يریگدای  زا  تسا  رتدنمدوس  هنابـش  سرد  ظفح  هک  تسنامه  هدمآ  نوریب  شغ  یب  شیامزآ  ۀتوب  زا  دنا و  هتفگ  هک  ار  هچنآ 
.يریس نامز  زا  رت  عفان  یگنسرگ  ماگنه  و 

سردب روضح  ماگنه  ای  دادماب 

.دنیزگرب ار  نادادماب  سرد  ۀسلجب  روضح  يارب  - متفه

.دنبای تکرب  نم  ناوریپ  نادادماب  رد  دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  ربخ  رد 

نم تما  هب  نادادماب  مدرک  تساوخرد  نامسآ  نیمز و  ةدننیرفآ  زا  هچ  دیئآرب ، شناد  بلط  رد  ناهاگحبص  هک  تسا  رگید  ربخ  رد 
.دیامرف اطع  تکرب 

.هدش نییعت  هبنش  ای  هبنشجنپ  زور  یتیاور  رد  دشاب و  هبنشجنپ  زور  دوشیم  ایهم  سرد  يارب  هک  ینامز  نیلوا  هجیتن  رد 

شناد يارب  رتایهم  زور  نآ  هک  دیدرگ  هدامآ  هبنشود  زور  رد  شناد  بلط  يارب  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
.تسا زومآ 
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.دیزومآ شناد  هبنشراهچ  زور  هدش  تیاور  و 

.دسر ماجناب  هکنیا  زج  دننک  عورش  واب  هبنشراهچ  زور  هک  تسین  یلمع  هدمآ  ربخ  رد  و 

.میدیدرگن علطم  ار  شذخأم  ام  نکیل  دننادیم ، هبنشکی  زور  ار  عورشلا  موی  نادنمشناد  زا  یضعب 

ثیدح عامتسا 

هب طوبرم  مولع  ثیدحب و  لاغتشا  رد  هتشذگ  نآ  زا  ددنب و  راکب  يرتمامت  هچره  تیدج  هدومن و  لابقا  ثیدح ، ندینـش  رد  - متـشه
لسرم و دنسم و  فیعض و  نسح و  حیحـص و  خیراوت و  و  هژاو )  ) تغل دئاوف و  ماکحا و  لاجر و  دانـسا و  یناعم و  رد  یـسررب  وا و 

دننام میداد  رکذت  هک  ار  اهنآ  ۀمه  اریز  درادن ، اور  لامها  ثیدح  مزاول  زا  نینچمه  هدـش و  نایب  هیارد  ملع  رد  هک  رگید  تاعاضوم 
.دشابیم ثیدح  تئارق  شرگید  لاب  تسا و  ماکحا  نیبم  هعیرش و  هب  دنمشناد  لاب  ود  زا  یکی 

لقن یـساسا  عوضوم  ینعم  نیمه  اریز  دیامن  تاعارم  تیاور  زا  رتشیب  ار  تیاور  زا  بیقعت  هکلب  دنکن ، افتکا  ثیدح  ندینـش  هب  اهنت 
.تسا ثیدح  غیلبت  و 

سرد رد  هجوت 

ینعم نیا  دوخ  تاظوفحم  هرابرد  هژیو  دـهد  رارق  دوخ  هجوت  دروم  رتهب  هچره  دـنکیم  هعلاطم  ای  دـناوخیم  هک  ار  یبتک  تیاور  - مهن
.دنثیدح ياهداژن  دیناسا  اریز  دنک ، تاعارم  ار 

يرادهگن یبوخب  دروآیم  ماجنا  هب  ار  یفیلأت  ای  دیامن  یم  داشنا  دوخ  ای  دنکیم  لقن  يرگید  زا  داتسا  هک  يرعش  ای  هملک  دیاب  لصحم 
باب رد  دشاب و  صیرح  وا  نتفرگارف  رد  رتشیب  هچره  دشوکب و  شتسارح  رد  هدرک و 
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یلماک تیدـج  ثیدـحب  طوبرم  مزاول  رگید  ثیدـح و  دانـسا  هتفرگارف و  وا  زا  شداتـسا  هک  یـسک  نتخانـش  همهم و  روما  تاـیاور 
.دیامن

دراپسب رطاخب  دنک و  یسررب  یبوخب  هدروآ  تسدب  ار  هچنآ  لصحم 

روغ ثحب و  رگید  ۀـمهم  دـئاوف  لاکـشا و  حرط  رگید و  تاطوبـضم  تارـصتخم و  زا  اهنآ  ریغ  تاظوفحم و  باـب  رد  هاـگره  - مهد
ریزگان عوضوم  نیا  ماجنا  يارب  تسخن  دزادرپب ، .تسوا  دوخ  تاظوفحم  زا  رتدنمدوس  هک  هچنآ  تاطوسبم و  هب  تسا  هتسیاش  دومن 

هقیقد و لئاسم  هسیفن و  دئاوف  رظن  زا  ار  داتـسا  زا  عامتـسا  هتـشاد و  لوذبم  هار  نیا  رد  یلماک  هجوت  دروآ و  لمعب  قیقد  ۀعلاطم  تسا 
رظن هدرمـش و  تمینغ  دنکیم  هرکاذم  تروص  نیا  رد  هک  یمولع  ۀـیلک  زا  هباشتم  ماکحا  نایم  قرف  تالکـشم و  لح  تیبرع و  عورف 

هک ینف  ره  رد  دونـشیم  ای  دنکیم  دروخرب  اصخـش  هک  ةدئاف  امومع  و  دـیامن ، مأوت  دراد  دوخ  عوضوم  اب  یلک  طبر  هک  ار  يو  بئاص 
.دیآرب شنتشون  ظفح و  ددصرد  گنرد  یب  هکلب  درادنپ ، هن  ریقح  هدرکن و  راذگورف  دشاب 

؟ میزاس دیقم  ار  ملع  هنوگچ  دیسرپ  یسک  دینک ، دنب  رد  ار  شناد  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  ترضح 

.وا نتخاس  دیقم  يارب  تسا  یگرزب  ۀلیسو  هک  دیسیونب  دومرف 

زا نکیل  دینـش  یم  ار  ترـضح  نآ  راتفگ  تسـشن و  یم  ص )  ) لوسر ترـضح  تمدـخ  رد  راـصنا  زا  يدرم  هک  تسا  یتیاور  رد  و 
تسد زا  دومرف  ترضح  دومن  هوکـش  شترـضح  كرابم  روضح  هکنآ  ات  هدش  هدرزآ  لد  ینعم  نیا  زا  دوب ، زجاع  اهنآ  ندرک  ظفح 

.سیونب ینعی  دومن ، درم  نآ  تسدب  هراشا  وجب و  يرای  تتسار 

تباتک دنب  هب  ار  شناد  هک  یسک  دنا  هتفگ  هک  تسا  اج  نیمه  زا 
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.دریگن رارق  نادنمشناد  شناد  فیدر  رد  دیاینرد و  ملع  رامش  رد  وا  ملع  درواین 

.درک میهاوخ  نایب  تباتک  ثحب  رد  هدیسر  عوضوم  نیا  هب  عجار  هک  يرگید  رابخا  يدوز  نیدب 

شناد هار  رد  ششوک  لصحم و 

، دیامنن افتکا  یکدناب  ناربمیپ  ثاریم  زا  دنک و  رایـسب  هغلابم  شناد  هار  رد  ندز  رمکب  نماد  بلط و  شـشوک و  رد  لصحم  - مهدزای
تخـس اهدرد و  نیرتدـب  هک : یئاقآ  تسایر و  عناوم  یلهاک و  ضورع  زا  شیپ  ار  یناوج  ناوا  یلاحـشوخ و  یگدوسآ و  ماـگنه  و 

، درگنب داتـسا  زا  يزاین  یب  لامک و  رظنب  نتـشیوخ  رد  هکنآ  زا  دـشاب  رذـح  رد  رتشیب  هچره  و  درامـش ، تمینغ  تسا  اـهیرامیب  نیرت 
شناد و یمک  رب  تسا  ینـشور  ناـهرب  هک  تسا  راکـشآ  یلمأـت  رـصتخم  اـب  و  تسا ، یلوـگ  یناداـن و  وا  صقن  نیع  ینعم  نیا  اریز 

.وا شنیب 

راگزومآ تاسلج  تمزالم  لصحم و 

عالطا بدا و  لامک و  لیصحت  ریخ و  زج  اریز  دنک ، تمزالم  ار  وا  تاسلج  هکلب  داتـسا  ۀسلج  تسا  نکمم  هکیتروصرد  - مهدزاود
.دربن ۀجیتن  دنکیم  دروخرب  رتافد  بتک و  رد  رتمک  هک  ةزات  دئاوف  رب 

اب تبحاصم  يدایز  زا  هک : هدومرف  عوضوم  نیدـب  ةراشا  میدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هک  هتـشذگ  ثیدـح  رد  هچنانچ 
.دروخ دهاوخ  وا  زا  يرب  نامز  هچ  تسا  هارب  مشچ  یمدآ  هک  تسا  یلخن  دننام  يو  اریز  دیاین ، هوتسب  ملعم 

فلتخم ياهجنگ  دننام  هک  ار  اه  سرد  ریاس  هکلب  تسوا ، تمه  یتسپ  تمالع  هک  دنکن  تعانق  سرد  کی  هب  اهنت  وجشناد  لصحم 
ياهرهوگ و 
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ظفحت يارب  ةدامآ  شنهذ  دنکیم و  لیصحت  ار  سورد  نیا  زا  هک  رادقم  نآ  هتبلا  دهدب ، رارق  دوخ  هجوت  لحم  تسا  يددعتم  قرفتم 
زا رگا  نکیل  تسوا ، نآ  زا  سورد  ۀیلک  هک  درادنپ  نانچ  و  دیامن ، تکرـش  سورد  نآ  ناگدـنناوخ  اب  هدرمـش و  تمینغ  تسا  اهنآ 

.دریگب رظن  رد  ار  مهالاف  مها  دنامزاب  بلاطم  ۀمه  طبض 

دننام میداد  حرـش  اقباس  هک  يروط  ناـمه  ار  یمـسر  هعزوم و  سورد  اـما  تسا ، یمـسر  ریغ  هقرفتم و  سورد  صوصخب  ینعم  نیا 
.درامگب تمه  دوخ  تقو  عییضت  رد  دنک و  تکرش  تسین  هتسیاش  تسا  هدنامرد  مه  اهنآ  طبض  زا  دنادب  رگا  درادنپ و  سرد  کی 

سرد ۀسلجب  دورو  ماگنه  لصحم 

.دراد یمارگ  تیحت  يدایزب  ار  داتسا  هدرک و  مالس  نیرضاحب  ءادتبا  دوشیم  سرد  ۀسلج  دراو  هک  یماگنه  - مهدزیس

مالـس طوقـس  بجوم  هک  تسیئاـهاج  هلمج  زا  وـگتفگ  ثحب و  ماـگنه  ینعی  یـسرد  تاـسلج  هک  دـندقتعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
ثحب زا  نیرضاح  دنکیم ، مالـس  در  هک  ملعم  تسا  یهیدب  اریز  تسا ، اجب  هتبلا  هدیدنـسپ  لضافا  زا  یهورگ  ار  ینعم  نیا  و  دشابیم ،

نیا رد  هک  هلئـسم  ریرقت  ماگنه  رد  هژیو  هدرک ، ادـیپ  مه  عوقو  عوضوم  نیا  تاقوا  بلاغ  هچناـنچ  دـننامزاب  بلق  روضح  وگتفگ و  و 
ةدارا دوش و  دراو  ثحب  نایم  رد  هک  یـسک  نکیل  هدیـسر ، رابخا  زا  اهنآ  رد  مالـس  طوقـس  هک  ۀنکما  زا  تسا  رتشیب  شنایز  تروص 

دریگ و رارق  داتسا  زا  رود  ۀشوگ  رد  ثحب  زا  لغاوش  عفد  داتسا و  قح  بدا و  نایم  عمج  ناکما و  تروص  رد  تسا  مزال  دنک  مالس 
.دنایامن هن  داتسا  هب  ار  دوخ  دوشن  رطاخ  هدوسآ  سرد  زا  هک  یتقو  ات 
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دورو زا  سپ  لمع  درگاش و 

، دریگ مارآ  وا  رانک  رد  دنک و  کیدزن  داتسا  هب  ار  دوخ  هک  دورن  الاب  نیرضاح  ندرگ  رب  دش ، دراو  درک و  مالـس  هاگره  - مهدراهچ
نارگیدب شرازآ  تسا و  نکمم  هک  اجکره  هکلب  هدیدرگن ، ۀبتر  نینچ  زئاح  و  تسین ، اراد  ار  ماقم  نیا  نأش  هک  یماگنه  صوصخب 

.هدش دراو  مه  یثیدح  صوصخ  نیا  رد  هچنانچ  دنیشنب ، دسریمن 

تسنادیم ای  دنیشن ، هب  داتسا  رانک  رد  هک  درکیم  اضتقا  شتیعقوم  ای  دندرک  توعد  داتسا  برق  هب  ار  يو  نیرضاح  ای  داتسا  رگا  يرآ 
مامت نیرـضاح  هل  رب  هک  تسا  یتحلـصم  ياراد  داتـسا  هب  یکیدزن  فرط  نآ  زا  و  دنوشیمن ، ردـکم  وا  لمع  زا  نارگید  ای  داتـسا  هک 

رب يراکزیهرپ  يرترب و  نس و  رظن  زا  هکنآ  ای  دـندرگ ، دـنمدوس  ناگمه  هک  دروآ  ناـیم  رد  ةرکاذـم  داتـسا  اـب  هکنیا  دـننام  دوشیم ،
.درادن يررض  لصحم  درف  نیا  برقت  تسا ، مدقم  نارگید 

یلیصحت ۀسلج  رد  درگاش  تیعقوم 

و دنک ، كرد  جنر  یب  ار  وا  نخس  ات  دشاب ، صیرح  داتسا  هب  برقت  رد  تسا  مزال  شماقم  تلزنم و  ياضتقم  قبط  لصحم  - مهدزناپ
رکذـت اقباس  هک  يروط  ناـمه  و  ددرگ ، بدا  ءوسب  رجنم  هک  دنیـشن  هن  داتـسا  هب  بیرق  نادـنچ  فرط  نآ  زا  دوش ، دـنم  هرهب  ـالماک 

.دهدن لاصتا  يو  زامن  هماج  ای  داتسا  هاگ  هیکت  ای  سابل  هب  ار  دوخ  ندب  ای  هماج  میداد 

يو درادن  قح  يرگید  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ار  یعـضوم  هتفرگ و  یـشیپ  يرگید  رب  سرد  ۀسلج  رد  هک  يدرگاش  تسا  یهیدـب 
.دشاب هتشاد  مدقت  قح  وا  رب  یگتسیاش  رظن  زا  هچرگ  دزاس ، هراوآ  شناکم  زا  دوش و  عنام  ار 

207  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یهاگرذگ  ای  رازاب  زا  یعـضوم  هک  يرو  هشیپ  مدآ  دننام  تسناکم  نآ  هب  قحا  هشیمه  يارب  لصحم  درف  نیا  هتفگ  ءاملع  زا  یکی 
رد مه  هدربمان  لصحم  دوشیمن ، طقاس  شقح  تفر  دوخ  لزنمب  درک و  يروآ  عمج  ار  دوخ  بسک  جاتحی  ام  نوچ  هک  دشاب ، هدیزگ 

.دوش رضاح  هسلجب  سپس  دنک و  هبیغ  مه  زور  ود  ای  زور  کی  هچرگا  تسا  مکح  نیا  لومشم  هتفرگ و  رارق  هدام  نیا  تحت 

ناسردمه اب  راتفر  رظن  زا  لصحم 

نارای اب  درب و  راکب  اجنآ  رد  تسیابیم  هک  ةدیدنـسپ  شور  اریز  دـنک ، راتفر  بدا  اب  سرد  ۀـسلج  نیرـضاح  ناتـسود و  اب  - مهدزناش
ریزگان نیا  زا  هتشذگ  هتشاگنا ، مرتحم  ار  وا  سلجم  هداد و  ماجنا  ار  وکین  لمع  نیا  داتـسا  هب  تبـسن  هک  تسنانچ  دیامن  بدأت  دوخ 

.درب راکب  ار  تیدج  تیاهن  مه  ملعم  ناتسود  ناکلسم و  مه  سلجم و  ياهدرمریپ  مارتحا  رد  تسا 

هسلج رد  سولج  تیفیک 

رارق وا  ياجب  وا  دنک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  نیرـضاح  زا  یکی  هک  دوشن  رـضاح  دهدن و  رازآ  ار  یـسک  دوخ  سولج  رد  - مهدـفه
.دریذپ هن  داد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  یسک  هاگره  و  دریگ ،

نکیل دـناشنب  دوخ  لـحمب  ار  يرگید  دزیخرب و  دوخ  ياـج  زا  یـسک  هکنآ  زا  هدومرف  یهن  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  اریز 
.دیهد شیاشگ  ار  سلجم  هدومرف  ترضح 

دشاب نیرضاح  هل  رب  یتحلصم  زئاح  هدومن  ضیوفت  واب  ار  دوخ  ياج  هدرک و  تکرح  هک  يرگید  صخش  لحم  رد  سولج  هاگره  و 
.تشاد دهاوخن  يررض  هدوب  ششخب  لذب و  اهنت  صخش  نیا  یلصا  ضرغ  هک  دنادب  فرط  نآ  زا  و 

208  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


دریگن مارآ  سلجم  طسو  رد  لصحم 

مرکا لوسر  ترضح  هدش  تیاور  اریز ، دنیشن ، هن  یـسک  رـس  تشپ  ای  سلجم  طسو  رد  دنک  اضتقا  یترورـض  هکنآ  نودب  - مهدجه
ای ناـکم  قیـض  دـننام  ترورـض  تروص  رد  دنیـشن و  هب  سلجم  طـسو  رد  هک  ار  یـسک  هدوـمرف  نیرفن  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص 

.دشابیمن ررض  بجوم  سلجم  طسو  نتسشن  ملعم  نانخس  عامتسا  مدع  وهایه و  ماحدزا و  يدایز 

رسپ ردپ و  اب  ردارب  ود  لصحم و 

.نیفرط تیاضر  بلج  تروص  رد  رگم  دنیشن  هن  کلسم  مه  قیفر و  ود  ای  رسپ  ردپ و  ای  ردارب  ود  نایم  - مهدزون

.دنک سولج  اهنآ  نایم  رد  نیفرط  تیاضر  بلج  نودب  یسک  هک  دومرف  یهن  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمیپ 

هسلج رد  نیدراو  تیعقوم 

وا يارب  ار  سلجم  دنیوگ و  دـنیآ  شوخ  ابحرم و  ار  يو  دوشیم  دراو  یـصخش  هاگره  سلجم ، رد  نیرـضاح  تسا  هتـسیاش  - متـسیب
بجوم هک  يدرجم  هب  دنداد  اج  ار  وا  هک  یتقو  و  دنرامـش ، مرتحم  ار  يو  دنراذگیم  مارتحا  يرگید  زا  هکنیا  دننام  دـنهد و  هعـسوت 
تکرح ولج  بقعب و  تیعمج  نایم  زا  ای  دـنکن  تشپ  ولهپ و  ار  یـسک  هدرک و  عمج  ار  دوخ  درک  مهارف  ار  نیریاـس  جـنر  تقـشم و 

.دورن نوریب  ندرک 

اوران راتفگ  زا  يرود 

.دیوگن دوشب  وا  نخس  عطق  بجوم  هک  ۀتفگ  ای  تسین  سرد  نآب  طوبرم  هک  ینخس  يرگید  سرد  ءانثا  رد  - مکی تسیب و 

نایمب ینخـس  دوریمن ، وا  توف  فوخ  هک  يراتفگ  اـی  هدـش  هدوسآ  هک  یـسرد  زا  دراد ، لاغتـشا  سرد  ندـناوخب  يرگید  هاـگره  و 
.دنهد نذا  هدنناوخ  ای  ملعم  رگم  درواین ،
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داتسا اب  نتفگ  نخس  ماگنه 

صوصخب دنرادن ، وا  اب  يراک  مه  قح  هدرک و  توکس  نارگید  دنکیم  تبحـص  داتـسا  اب  نادرگاش  زا  یکی  هک  یتقو  - مود تسیب و 
.دنهدن ماجنا  داتسا  هب  تبسن  ار  يراکمه  هنوگ  نیا 

هدورس يرعاش  ینکن ، يراکمه  نارگید  اب  نخس  رد  هک  تسا  بدا  زا  دنا : هتفگ  امکح  زا  یخرب 

هلها ثیدحلا  یف  كراشت  و ال 

هلصا هعرف و  تفرع  نا  و 

.نکم يراکمه  نایوگنخس  اب  لاح  نیعرد  يراد  لماک  عالطا  نخس  عرف  لصا و  زا  هچرگا 

درگاشب ضارتعا 

داتسا رب  دنرادن ، ار  وا  بیدأت  قح  نارگید  داتـسا  زا  ریغب  دومن ، بدا  هئاسا  يرگیدب  تبـسن  نادرگاش  زا  یکی  هاگره  - موس تسیب و 
.دنک یهن  ار  وا  زردنا  هار  زا  دنراد  نایم  رد  هک  يرس  ای  هراشا  ۀلیسوب  تسمزال 

هک هزادـنا  نآ  ات  دـننک و  ماـیق  يو  عنم  رجز و  رد  هک  تسناـگمه  رب  تشاد ، اور  ار  یتشز  راـک  نینچ  داتـسا  هب  تبـسن  يدرف  رگا  و 
لاماپ ار  يداتـسا  قح  دنزادرپن  يو  عنم  هب  رگا  اریز  دیامن ، يراگنا  لهـس  داتـسا  هچرگا  هدرک  يرای  ار  داتـسا  صخـش  تسا  نکمم 

.دنا هدومن 

تبون رظن  زا  لصحم 

تاعارم ار  دوخ  تبون  رتشیب  هچره  تسا  ریزگان  دـنک  تئارق  داتـسا  تمدـخ  ار  دوخ  سرد  دـهاوخیم  هک  یماگنه  - مراهچ تسیب و 
.دیامن هدافتسا  يو  تبون  زا  درادن  قح  وا  تیاضر  بلج  نودب  دوب ، يرگید  تبون  هاگره  هجیتن  رد  دیامن ،

مّلس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  ترضح  تمدخ  يراصنا  يدرم  هدش  تیاور 
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درم نیا  یفیقث  ردارب  يا  دومرف  ترضح  دش ، دراو  مه  فیقث  مدرم  زا  يرگید  درم  تعاس  نامه  دسرپ ، هب  ار  ۀلئسم  هک  دش  فرشم 
.میوگزاب ار  تباوج  مزادرپ و  وت  خساپب  سپس  مروآرب  ار  شتجاح  ات  نیشنب  تسا  مدقشیپ  وت  رب  يراصنا 

.تسا ناصقن  بجوم  برقت  رظن  زا  ششخب  هک  اریز  دیامنن  لذب  يرگیدب  ار  دوخ  تبون  لصحم  هتفگ  یسک 

داتسا ةدومرف  قبط  هک  تسوا  رب  داد  روتـسد  تبون  لذب  هب  ار  درگاش  تشاد و  رظن  رد  ار  یتحلـصم  تبون ، راثیا  رد  داتـسا  رگا  يرآ 
.دشاب دقتعم  الماک  داتسا  ضرغ  بیوصت  هب  دیامن و  راتفر 

مارتحا و هکنوچ  دیامن ، راثیا  واب  ار  دوخ  تبون  تسا  بحتسم  هتفگ  یسک  تسا ، مدقم  یبیرغ  صخش  رب  تبون ، رظن  زا  لصحم  رگا 
.تسا هدیسر  سابع  نبا  زا  یثیدح  مه  صوصخ  نیا  رد  و  هدش ، دیکأت  وا  ۀمذ  بوجو 

نیا رد  هک  دراد  یهگآ  ینعم  نیا  زا  شمدـقتم  قیفر  هتـشاد و  يرورـض  يراـک  هک  يرخأـتم  صخـش  تسا  هداـم  نیمه  لومـشم  و 
.دیامن ضیوفت  واب  ار  دوخ  قح  تسنآ  رتهب  تروص 

ۀـسلجب نارگید  زا  شیپ  درگاش ، هک  تسا  ققحم  یتروص  رد  تبون  میئوگیم : دیـسر  اجنیدـب  لصحم  تبون  رد  ام  نخـس  هک  نونکا 
، جورخ نامز  هکنآ  رب  طورـشم  دوش ، جراخ  هسلج  زا  ءوضو  دیدجت  تجاح و  ءاضق  ناونعب  نیا  زا  دـعب  هچرگا  دـبای  روضح  سرد 

، دننز هعرق  ناشیا  نایم  دندوب  ربارب  هسلجب  روضح  رد  درگاش  ود  هاگره  دوشن ، ینالوط  تسا  نوریب  تداع  زا  هک  هزادنا  نآ 

نادرگاش بوانت  رد  داتسا  دوخ  هنرگو  دشاب  هدیسر  بوجو  دحب  شناد  میلعت  هک  تستاعارملا  مزال  یتقو  طورـش  نیا  دنامن  هتفگان 
ریخم
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.دیامن نییعت  هعرقب  ار  کیره  ۀبون  سپس  دنک  تاعارم  ار  بیترت  الوا  روکذم  بوجو  مدع  تروص  رد  نکیل  تسا ،

.هدش زیوجت  یلمع  نینچ  زاب  تسا  ناسکی  ناشمهف  دنراد و  لاغتشا  سرد  کی  هب  نادرگاش  همه  هکیتروصرد  و 

درادن قح  اهنآ  زا  نذا  نودب  دهدب ، سرد  یـصاخ  تقو  رد  ار  هسردم  نادرگاش  هک  هدش  داد  رارق  هسردـم  سردـم  اب  هکیتروصرد 
کیب رازه  یجراخ  زا   ) هدوب مدقـشیپ  هسلجب  روضح  رد  نانآب  هبـسنلاب  یجراخ  صخـش  نآ  هچرگا  درادب  مدـقم  اهنآ  رب  ار  یجراخ 

رگا اما  دسرن ، بوجو  دحب  هسردم  لها  میلعت  ای  وا  میلعت  هک  تسا  یتروص  رد  یجراخ  مدـقت  مدـع  تسا  یهیدـب  دـنرخیمن ، ) وج 
نداد سرد  بوجو  ای  هدش  ءانثتسا  هسردم  نادرگاش  قباس  مکح  زا  هدیسر و  بوجو  دحب  هسردم  لها  سرد  ياوس  یجراخ  سرد 
قیقد رظن  ار  هـچنآ  نـکیل  هداد  حرـش  ار  یهوـجو  نادنمـشناد  ار ، هسردـم  لـها  نداد  یـشیپ  اـی  يزور  نآ  ةژیو  ضوـع ، كرت  وا و 

رئاد رما ، تقیقح  رد  بجاو و  وا  میلعت  میتشاد  روکذـم  هک  يروط  هب  اریز  اهطـسوا ، رومالا  ریخ  هک  تسا ، یطـسو  دـنکیم  تموکح 
.تسا بجاو  ریغ  بجاو و  مهم و  مها و  نایم 

دنیشنب داتسا  ربارب  رد  لصحم 

اب دهدیم  رارق  هدافتسا  دروم  هک  ار  یباتک  دنیشن و  هب  داتـسا  ربارب  رد  لصحم  صخـش  میداد  رکذت  البق  هک  يروط  هب  - مجنپ تسیب و 
.دناوخب هتفرگ و  تسد  رد  هکلب  دراذگن ، نیمز  يور  رب  هداشگ  ار  باتک  تئارق  لاح  رد  و  دشاب ، هتشاد  رضاح  دوخ 

تئارق ماگنه  لصحم 

هاگره و  دـنکن ، تئارق  ار  دوخ  سرد  داتـسا  زا  هزاجا  نودـب  لصحم  صخـش  هک  دـندقتعم  نادنمـشناد  زا  یهورگ  - مشـش تسیب و 
لصاح تزاجا 
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هتفگ میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نآ  زا  سپ  میجرلا  ناطیشلا  نم  هّللاب  ذوعا  دیوگب : و  دوش ، هدنهانپ  لاعتم  يادخب  ناطیش  رـش  زا  درک 
يارب ءاملع و  شدیتاسا و  شردام و  ردـپ و  داتـسا و  تهج  زا  و  دتـسرف ، دورد  وا  دالوا  ربمیپ و  رب  هدومن و  يرازگـساپس  ار  ادـخ  و 
ماگنه ار  ینعم  نیمه  و  دوب ، دـهاوخ  رتهب  دربمان  دـنک و  يروآدای  صوصخب  ار  باتک  فنـصم  رگا  و  دـنک ، اعد  ناناملـسم  دوخ و 

سرد و رماب  داتـسا  تمدخ  رد  نوچ  هکنیا  الا  دـیامن ، تاعارم  داتـسا  تبیغ  روضح و  رد  هلباقم ، ای  هعلاطم  ای  رارکت  ای  سرد  تئارق 
.دیامن ترفغم  بلط  فنصم  يارب  میداد  رکذت  هکنانچ  دهد و  صاصتخا  اعدب  ار  يو  دزرو ، لاغتشا  هعلاطم 

: دیوگب دنک  اعد  شداتسا  تهج  زا  دهاوخیم  درگاش  هک  یماگنه 

لصاح تغارف  سرد  زا  هک  یتقو  دشاب ، هتشاد  رظن  رد  ار  داتـسا  و  اهنیا ، لاثما  انماما و  ای  انخیـش  نع  هّللا  یـضر  ای  مکنع  هّللا  یـضر 
یـشومارف ای  ینادان  رظن  زا  لصحم  هک  یماگنه  دنک ، اعد  هدرک  اعد  وا  هک  يوحن  هب  ربارب  رد  مه  داتـسا  و  دـنک ، اعد  مه  زاب  دـنکیم 

زا عوضوم  نیا  هچ  دزاس ، شرکذـتم  دـیامن و  میلعت  هداد و  یهگآ  ار  وا  دـیاب  داتـسا  دادـن  ماجنا  سرد  زاغآ  رد  ار  قوف  تاعوضوم 
.هتفر رامشب  بادآ  نیرتمهم 

عوضوم هتبلا  دـننک ، عورـش  ادـخ  دـمح  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب  هب  تسخن  همهم  روما  زاـغآ  رد  هک  دـنا  هدوـمرف  رما  یثیدـح  رد 
.دشابیم مزلا  شتاعارم  تسا و  روما  مها  زا  شناد 

ناسردمه اب  ةرکاذم 

دئاوف و زا  هداتفا  قافتا  هچنآ  باب  رد  دیامن و  هرکاذم  دنتـسه  وا  تسود  سرد و  بقارم  هک  یناسک  اب  تسا  هتـسیاش  - متفه تسیب و 
هک اریز  دنهد ، رارق  ثحب  دروم  ار  داتسا  ۀیرظن  هتشاد و  تیدج  اهنیا  ریغ  طباوض و 
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.دوشیم دئاع  تسا  ظفح  رب  ۀبترتم  جیاتن  زا  رترب  دصرددص  هک  یمیظع  دوس  هثحابم  رد 

تقو عرـسا  رد  هتفای  تتـشت  هدینـش  هک  ۀجیتن  یب  راتفگ  زا  یخرب  رثا  رب  ناشناهذا  دـننکیم و  تکرح  سرد  سلجم  زا  هک  هلـصافالب 
شناد يدنمدوس  هار  نیرتهب  هثحابم  اریز  دننک  ادیپ  لاغتـشا  هرکاذمب  ناتـسود  اب  یـصوصخب  تاقوا  رد  نآ  زا  سپ  هتخادرپ  هثحابمب 

.تسا زومآ 

ات دـیامن  ررکم  دوخ  لد  رد  هدینـش  هک  یظفل  ینعم و  دـنک و  هرکاذـم  دوخ  اب  دزادرپ  هرکاذـمب  يو  اب  هک  دـیدن  ار  یـسک  هاگره  و 
ۀـشیدنا رکف و  هب  اهنت  هک  یـسک  دـتفا  یم  قاـفتا  رتمک  اریز  تسا ، یناـبز  رارکت  دـننام  لد ، رد  ینعم  رارکت  اریز  دراپـس ، هب  رطاـخب 

.دنیب هب  تداعس  یتخبکین و  يور  دیامنن ، هداعا  دیآ  نوریب  وا  رضحم  زا  نوچ  هدرک و  تعانق  داتسا  رضحم 

هسلج زا  جراخ  رد  هرکاذم 

هب ناکم  نامه  رگا  ای  دریگب  تروص  سرد  سلجم  جراخ  رد  تسمزال  میداد  حرش  قوف  رد  هک  ار  ةرکاذم  عوضوم  - متشه تسیب و 
وکین داتسا  عامتسا  اهنآ و  لاغتشا  هک  اریز  دنونشن  ار  اهنآ  يادص  ات  هتفر  نوریب  سلجم  زا  داتـسا  هک  دشاب  یماگنه  دنتخادرپ  هثحابم 
نخـس رارکت  اریز  دنزادرپ ، هب  وا  نخـس  هداعا  رد  هاگره  صوصخب  تسا ، داتـسا  رب  یگ  هریچ  یخاتـسگ و  شا  هجیتن  نوچ  دـشابن ،
دونـشخ اـنعم  نیا  هب  هتفرگ  رظن  رد  هک  یتحلـصم  هب  رظن  داتـسا ، رگم  تسبدا ، زا  رود  تافـص و  نیرتدـب  زا  داتـسا  روضح  رد  مهنآ 

.دشاب

سرد ریرقت  ماگنه  لصحم 

.دیامنب میداد  رکذت  اقباس  هک  ار  بدا  تیاعر  شسرد  ررقم  ای  دوخ  گرزب  هب  تبسن  لصحم  - مهن تسیب و 
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ارادـم بلطم  قیقحت  يارب  هکلب  دـنزادرپن ، عازن  هب  يو  اب  دومنیم ، تسردان  نانآ  رظن  رد  هک  دومن  حیرـشت  ار  ۀـلمج  هاگره  هجیتن  رد 
داتـسا هب  فطلت  هار  زا  دـنامب  لاـمجا  هتوب  رد  اـنایحا  رگا  و  دـنزاس ، ادـیوه  ار  قـح  بلطم  تسا  نکمم  هک  ةزادـنا  نآ  اـت  هدوـمن و 

.دنزادرپ هب  قح  رما  فشک  هب  اهنت  هتشادن  ضورعم  ار  فلاؤم  فلاخم و  ۀتفگ  هدرک و  هعجارم 

ناتسود بیغرت  لصحم و 

نانآ هدرک و  توعد  ملع  يوسب  ار  اقفر  زا  رگید  هتفرگارف  ار  لامک  زا  یشخب  ای  شناد  زا  یتمسق  هک  یـسک  رب  تسا  بجاو  - ما یس 
دعاوق دئاوف و  زا  هچنآ  و  درامـش ، ناسآ  ار  لیـصحت  هار  ۀنؤم  و  دنک ، صیرحت  بیغرت و  لامک  لیـصحت  هرکاذم و  عامتجا و  رد  ار 
تکرب وا  شناد  ملع و  رد  لاعتم  يادـخ  ناشیا  یئامنهر  رثا  رب  اریز  دـنک ، يروآدای  هدومن و  حیرـشت  اهنآ  يارب  هدـش  دـنم  هرهب  هک 

تفوطع و رظن  رامـش و  یب  شاداپ  ۀـفاضاب  دـنام ، نادـیواج  وا  دزن  رد  شناد  لئاسم  و  دـشخب ، ینـشور  ار  وا  لد  و  دـیامرف ، ینازرا 
.دراد لوذبم  واب  تبسن  يادخ  هک  ینابرهم 

يدوس دوب ، رارقرب  هک  یـضرف  رب  دـشابن و  نادـیواج  شملع  ود  رب  سکعب  هرمث  دزرو  یتفز  لخب و  هار  نیا  رد  هک  یـسک  هجیتن  رد 
.دشابن كرابم  نومیم و  وا  رس  رب  شناد  هیاس  هدومن  شیامزآ  نادنمشناد  هک  يروط  هب  و  دهدیمن ،

رد دوخ  مهف  زا  و  دـشورفن ، تاهابم  اهنآ  رب  درامـشن و  اهب  مک  ریقح و  ار  ناـشیا  و  دـنکن ، يزوت  هنیک  دوخ  ءاـقفرب  تبـسن  لـصحم 
ادـخ تنم  رثا  رب  سپـس  هدوب ، نارگید  دـننام  لوا  هلهو  رد  مه  وا  هک  اریز  دـشکن ، اـهنآ  خر  رب  ار  دوخ  یمدقـشیپ  و  دـیاین ، تفگش 

نونکا هدیدرگ ، لئان  هبتر  نیدب 
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.دنک تساوخرد  ار  دوخ  تفرعم  ملع و  یتدایز  راگدرک  تمعن  رکش  هار  زا  دشاب و  رازگساپس  ار  ادخ  تسمزال 

ادـیوه نارگید  رب  وا  يرترب  دـیناسر و  لاـمک  ۀـیاپ  نیرخآـب  ار  شناد  یگتـسیاش  تیلها و  دوـمن و  ناـمرف  نیا  لاـثتما  هک  هجیتـن  رد 
یلو ادخ  و  دبای ، اقترا  دنک  یط  تسیابیم  هلحرم  نیا  زا  سپ  هک  رگید  بتارمب  دش ، ناگمه  دز  نابز  هتفای و  ترهش  هچنانچ  دیدرگ 

.تسا قیفوت 

یتفتسم یتفم و  يوتف و  بادآ  رد  مود  باب 

هراشا

زا شیب  هک  تسا  یلوط  ضرعرپ و  عیـسو  باب  نیا  هک  اریز  میهد ، یم  رکذـت  تسا  مامتها  موزل و  دروم  رتشیب  هچنآ  باب  نیا  رد  ام 
.مینک وگتفگ  وا  فارطا  رد  دیاب  اهنآ 

همدقم

هراشا

.درذگ یم  امش  رظن  زا  همدقم  ناونعب  يراتفگ  کنیا 

يوتف  ) یتفم اریز  دشابیم ، یلاع  یتیعقوم  رایسب و  يرترب  رامـش و  یب  یـشاداپ  گرزب و  ۀبتر  ياراد  نداد ) يوتف   ) ءاتفا تسا : یهیدب 
دنا هتفگ  تهج  نیا  زا  تسا ، رطخ  اطخ و  ضرعم  رد  لاح  نیع  رد  و  تسا ، یئاـفک  ضرف  ةدـنراد  ياـپرب  ناربمیپ و  رب ، ثاریم  هد )

ثیداحا رابخا و  تایآ و  ءاتفا ، زا  يرود  فقوت و  يوتف و  بادآ  یتفم و  باب  رد  دـیوگیم ، هچ  شاب  هجوتم  تسا  ادـخ  بئاـن  یتفم 
.میهدیم رکذت  ار  اهنآ  زا  یمهم  شخب  هک  هدش  دراو  يرایسب 

هفیرش تایآ  رظن  زا  يوتف 

وگب دننکیم  اتفتـسا  هلالک  هرابرد  وت  زا  ْمُکِیتُْفی  ّللَا )
�

ُه ُِلق  َکَنُوتْفَتْـسَی  دیامرفیم  جنپ  داتفه و  دص و  هیآ  ءاسن  هروس  رد   ) لاعتم يادخ 
.امشب دهدیم  يوتف  ادخ 
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زا دـننکیم  رابختـسا  ءابنتـسا و  ٌّقََحل ، ُهَّنِإ  یِّبَر  يِإ َو  ْلـُق  َوُه  ٌّقَح  َکَنُوِئْبنَتْـسَی َأ  دـیامرفیم َو  مراـهچ  هاـجنپ و  هیآ  سنوی  ةروـس  رد  و 
هیآ فسوی  ةروس  رد   ) و تسباوص ، قح و  وا  اـنامه  هک  دوخ  ةدـننیرفآب  دـنگوس  وگب  تسا  عقاو  قـح و  هک  توـبن  نآرق و  تیناـقح 

.هبرف واگ  تفه  هرابرد  ار  ام  هد  يوتف  وگتسار  فسوی  يا  .ٍنا�مِس  ٍتا�رََقب  ِْعبَس  ِیف  ا�ِنْتفَأ  ُقیِّدِّصلَا  اَهُّیَأ  ُفُسُوی  هدومرف  مشش ) لهچ و 

ٌل�الَح َو ا�ذ�ه  َبِذَْکلَا  ُمُُکتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  ا�ِمل  اُولوُقَت  هدومرف َو �ال  مهدفه ) دص و  هیآ  لحن  ةروس  رد   ) اجبان ياوتف  زا  ریذـحت  باب  رد  و 
تسا لالح  نیا  دنک  یم  فیصوت  امـش  يارب  یغورد  امـش  ياه  نابز  هک  ار  یتاعوضوم  دیئوگن  َبِذَْکلَا  ّللَا 

�
ِه یَلَع  اوُرَتْفَِتل  ٌما�رَح  ا�ذ�ه 

.دیدنب غورد  ادخب  هجیتن  رد  ات  مارح  نیا  و 

ار هچنآ  هک  ار  امـش  درادـیماو  ناطیـش  َنوُمَْلعَت  ـا�م �ال  ّللَا 
�

ِه یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  هدومرف َو  مراـهچ ) تصـش و  دـص و  هیآ  هرقب  ةروس  رد   ) و
ّللآ

�
ُه ُْلق  ًال�الَح  ًاما�رَح َو  ُْهنِم  ُْمْتلَعَجَف  ٍقْزِر  ْنِم  ْمَُکل  ّللَا 

�
ُه َلَْزنَأ  ا�م  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  هدومرف  متـصش ) هیآ  سنوی  ةروس  رد   ) و دیئوگب ، دینادیمن 

، دـیهد یم  رارق  لالح  مارح و  ار  وا  هنوگچ  هدومرف  لزاـن  امـش  يارب  لاـعتم  يادـخ  هک  ار  یقزر  وگب  َنوُرَتْفَت  ّللَا 
�

ِه یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ 
.دینزیم ارتفا  وا  رب  ای  هدومرف  يروتسد  نینچ  ادخ 

عیزوت شخب  ودب  ار  مکح  دنتـسم  ادخ  هک  هدروآ  تسدـب  یگداس  هب  ار  عوضوم  ینک  روغ  هیآ  نیا  رد  هک  يرـصتخم  تقد  کی  اب 
رب یئامن  مکح  وا  روتسد  نودب  هاگره  ریخا  تمسق  رد  هدادن ، هزاجا  هک  یشخب  هدیسر و  ضایف  ءدبم  زا  روتسد  هک : یتمـسق  هدومرف 

.ةدزارتفا وا  ترضح 

ناگدنب نیرتهب  هک  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضحب  ادخ  هک  ۀیآ  باب  رد  زاب 
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ُْهنِم ا�نْذَـخََأل  ِلیِوا�قَْألَا  َضَْعب  ا�ْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  شـش ) جـنپ و  راهچ و  لهچ و  ۀـیآ  هقاحلا  ةروس  ، ) شاب هجوتم  دـیامرفیم  باطخ  تسوا 
يدنمورین دنز  ارتفا  امب  ار  نانخس  زا  یخرب  دیرادنپیم  هچنانچ  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رگا  َنِیتَْولَا و  ُْهنِم  ا�نْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب 

.میزاس ادج  ار  وا  لد  دنویپ  گر و  میریگب و  وا  زا  ار 

رد دیوگ و  غورد  وا  روضح  رد  هک  یسک  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دشاب ، هجرد  نیدب  تسوا  قلخ  نیرتهب  هک  یـسک  دیدهت  نونکا 
! دراذگ تعدب  قح  نید 

ثیداحا رظن  زا  يوتف 

رب نکیل  دنکرب ، نامدرم  لد  نیمز  زا  ار  وا  ۀشیر  هک  دیامرفیمن  ضبق  ار  ملع  يادخ  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر 
روما باـب  رد  مدرم  هک  دوبن  ياـجب  یملاـع  نوچ  هجیتن  رد  دزاـسیم ، نک  هشیر  مدرم  ناـیم  زا  ار  شناد  نادنمـشناد  حاورا  ضبق  رثا 
هلیـسو نیدب  ار  دوخ  روما  هک : دننیزگیمرب  دوخ  نایم  زا  ینادان  ناتـسرپرس  ءاسؤر و  مدرم  ماگنه  نیا  دـننک  هعجارم  واب  دوخ  یعرش 

.دننک هارمگ  ار  نارگید  دوخ و  دنهد و  ینادان  هار  زا  يوتف  دنوش و  مدرم  شسرپ  عجرم  نادان  مدرم  زا  هتسد  نیا  دننک ، هرادا 

يوتف ار  وا  هک  تسا  یـسک  ندرگ  رب  وا  هاـنگ  اـنامه  ملع ) ریغب  تسا  رگید  ربخ  رد   ) دـهدب يوتف  تیبثت  نودـب  هک  یـسک  دومرف : و 
.هداد

.خزود شتآب  تسا  امش  رتریلد  مدرم  امش  نیرت  كاب  یب  دومرف : و 

هار زا  ار  مدرم  ای  دوش  هتـشک  يربمیپ  تسدـب  اـی  دـشکب  ار  يربمیپ  هک  تسیدرم  تماـیق  زور  باذـع  زا  مدرم  نیرتراوشد  دومرف : و 
.دزاسب نارادناج  رکیپ  هک  يرگتروص  ای  دنک  هارمگ  لهج 
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مالسلا هیلع  یلع  راتفگ 

.دندرم ود  ادخب  مدرم  نیرت  نمشد  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  نانخس  زا 

هزور و زاـمنب و  و  هدـش ، صیرح  زیمآ  تعدـب  نانخـسب  و  هدـش ، فرحنم  ادـخ  هار  زا  هتـشاذگاو و  دوخب  ار  وا  ادـخ  هک  يدرم  لوا 
هار زا  دریذپب  ار  وا  نامرف  هک  یـسک  و  دتفا ، وا  دـنب  هب  هک  تسا  یـسک  داسف  هنتف و  بجوم  يو  هتـشگ ، رورغم  یهارمگ  هارب  توعد 

.تسا مدرم  ناهانگ  لماح  گرم  زا  سپ  یگدنز و  رد  دنکیم ، ادتقا  واب  هک  یسک  دنکیم  هارمگ  هدش ، هارمگ  تسار 

ناشیا داسف  ياهیکیرات  رثا  رب  دـنکیم و  شخب  لاهج  مدرم  نایم  تاقوا  عرـسا  رد  هدروآ و  تسدـب  ار  یتالوهجم  هک  تسیدرم  مود :
زا هکنآ  اب  دنراگنا ، دنمـشناد  ناهیبش ، مدرم  ار  وا  و  تسا ، لفاغ  هداد  تلهم  لاح  نیدب  ار  وا  هک  ادـخ  دـیعو  زا  دزاسیم و  رورغم  ار 

تیعضو نیدب  هجیتن  رد  وا ، يرایـسب  زا  يو  يارب  تسا  رتهب  وا  كدنا  هک  هچنآ  لیـصحت  رد  دراد  تیدج  درادن ، ةرهب  شناد  ملع و 
دنم هرهب  ددرگ و  باریس  هدرک  لامعا  شناد  ملع و  ياجب  ار  اهنآ  هدروآ و  تسدب  هک  یتالوهجم  ینعی  هدیدنگ  بآ  زا  ات  درب  رـسب 

.دنکیم روصت  یجنگ  دوخ  يارب  درادن  ةرمث  تسخ  یعبط و  نود  زا  ریغب  هک  ار  هک  یئاهزیچ  دوش و 

دروآ و حالـصاب  دـنک و  یگدیـسر  نارگید  تاهابتـشا  هب  ات  دزاس  هدامآ  ار  دوخ  دـیامن و  یئامرفمکح  دریگ و  رارق  مدرم  ناـیم  رد 
.دناهرب تمحز  زا  ار  اهنآ 

تـسین هدافتـسا  دروم  هدش و  هنهک  هک  هک  يزیچ  دننام  یئاج  یب  ینعم  دـهد  خر  وا  يارب  لکـشم  لاح  نیعرد  یمهبم و  رما  هاگره 
.درادنپ یحیحص  باوج  دهد و  خساپ  دوخ  يارب 
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دنادیمن مه  وا  دوخ  نیا  زا  هتـشذگ  .درادن  یتماقتـسا  هجو  چـیهب  هک  تسا  یتوبکنع  رات  دـننام  تاهبـش  شـشوپ  ءافتخا و  رظن  زا  وا 
اطخ رگا  دـشاب و  اطخ  هک  تسا  فئاخ  دـشاب  هتفگ  حیحـص  باوج  رگا  اریز  هتفگ ، لطاب  باوصان و  باوج  ای  هداد  حیحـص  خـساپ 

هک تسا  ینادان  نوچ  تاهبـش و  نارتشا  رب  راوس  رمث و  یب  روما  دیلک  صخـش  نیا  هجیتن  رد  دشاب ، باوص  هک  تسا  دنموزرآ  هتفگ 
.دشاب هتشاد  یناکم  ةدارا  ربهر  امنهار و  یب  کیرات  بش 

گنرد یب  ات  هدربن  هرهب  شناد  ملع و  زا  هزادنا  نآ  و  دنامب ، ملاس  تامدص  زا  هلیـسو  نیدب  ات  دهاوخیمن  ترذـعم  دـنادیمن  هچنآ  زا 
نایم رد  ناگیارب  ینادان  لهج و  هار  زا  ار  تایاور  درامـش و  یم  منتغم  ار  تیفیک  نیا  دیوگب ، ینکـش  نادند  باوج  دزادرپ و  خساپب 
نایرگ اهثرا  هک  دیوگ  زغم  یب  چوپ و  ماکحا  نانچ  دهدیم ، راشتنا  دنکیم  هدنکارپ  فارطاب  ار  هدیکـشخ  هایگ  هک  يداب  دـننام  مدرم 

دیاب هک  يروط  نآ  دزاس و  مارح  ار  لالح  لالح و  ار  مارح  جرف  یتواضق  نینچ  اب  دنیآرد ، هلانب  اهنوخ  وا  تواضق  متـس  زا  دـنوش و 
بجوتـسم دنادیم  راوتـسا  دوخ  رب  ءاعداب  ار  قح  ملع  هک  اجنآ  زا  و  دـنکن ، مکح  دوشیم  عاجرا  واب  هک  یتاعوضوم  باب  رد  دـیاش  و 

.دشابن شیاتس 

ار هچنآ  دومرف  تسیچ ؟ ناگدـنب  رب  ادـخ  قح  مدیـسرپ  ترـضح  زا  هک : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  نیعا  نب  هرارز 
.دننک فقوت  دنرادن  یعالطا  هچنادب  دنیوگب و  دننادیم 

، دـهد ياوتف  يرگید  زا  ةدافتـسا  ملع و  نودـب  هک  یـسک  دوـمرفیم  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  تفگ : ءاذـح  ةدـیبع  وـبا 
.ددرگ تبث  وا  لمع  ۀمان  رد  هدرک  لمع  وا  ياوتفب  هک  یسک  هانگ  دننک و  نیرفن  تنعل و  ار  وا  باذع  تمحر و  ناگتشرف 
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زا هکنآ  تسخن ، منکیم  یهن  تسا  نادرم  تکاله  شا  هجیتن  هک  یتلصخ  ود  زا  ارت  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هتفگ  لضفم 
.یهدب ياوتف  یتسین  واب  ملاع  هک  یمکح  ةرابرد  هکنآ  رگید  يریذپب ، ار  ادخ  نید  لطاب  هار 

دوب کیدزن  هکنیا  زج  مدشن  رکذتم  مالّسلا  هیلع  قداص )  ) دمحم نب  رفعج  زا  ار  یثیدح  هتفگ  تسا  هماع  ءاهقف  زا  هک  همربش (1) نبا 
دوش بلقنم  ملد 

هن هدز و  ارتفا  شدج  رب  شردپ  هن  هک  ادخب  دنگوس  ادـخ ، لوسر  زا  مدـج  زا  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  دومرفیم  هک  یماگنه  هتفگ  وا 
.مّلس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  شدج 

يوتف مدرم  نایم  رد  هک  یسک  هدرک و  كاله  ار  نارگید  دوخ و  دنک  لمع  سایقب  هک  یسک  دومرف  لوسر  ترـضح  دیامرف  هچنانچ 
.هدومن مادقا  نارگید  دوخ و  تکاله  هب  دهدیمن  زیمت  هباشتم  زا  ار  مکحم  خوسنم و  زا  ار  حسان  هکنآ  اب  دهد 

لاؤس ۀلئـسم  اهنآ  یکی  زا  هاگره  هک  مدرک  تاـقالم  ار  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  يراـصنا  رفن  تسیب  دـص و  هتفگ : نیعباـت  زا  یکی 
.دیسریم لوا  رفنب  ات  درکیم  لوحم  يرگیدب  وا  دشیم 

زا یکی  هک  یماگنه  مدرک ، كرد  ار  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  باحصا  زا  رفن  تسیب  دص و  دجـسم  نیمه  رد  هتفگ  وا  مه 
نیا رد  ار  يو  شقیفر  دوب  لیام  دادیم ، یئاوتف  هاگره  و  دنک ، تیافک  ار  ثیدح  شقیفر  تشاد  تسود  درکیم  لقن  ار  یثیدـح  اهنآ 

.دیامن تیافک  رما 
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وا شقیفر  تشادیم  تسود  دهد  یئاوتف  تساوخیم  هک  یتقو  اهنآ  زا  کیره  مدومن ، تاقالم  ار  ردب  لها  زا  رفن  دصیـس  دـیوگ : ءارب 
.دیامن تیافک  يوتف  رما  رد  ار 

.تسا هناوید  دهد  باوج  دنسرپیم  وا  زا  مدرم  هک  یلئاسم  مامت  هک  یسک  هتفگ : سابع  نبا 

.دوشیم دراو  قلخ  نایم  هنوگچ  نک  هجوت  تسا ، قلخ  ادخ و  نایم  ۀطساو  ملاع  هتفگ : ناگتشذگ  زا  یکی 

ۀلئـسم زا  ءاتفتـسا  يارب  یـسک  هاگره  هجیتن  رد  یهدیم ! يوتف  هک  ارت  منیب  یم  تفگ : دادـیم  يوتف  هک  ار  یـصخش  ناگرزب  زا  یکی 
هچنآ زا  ار  دوخ  هک  دـشاب  نآ  تتمه  مامت  هکلب  یناهرب ، هداتفا  قافتا  هک  ۀـعقاو  زا  ار  يو  هک  يرامگن  نآ  رب  تمه  دـمآ  وت  يولهپ 

.یشخب تاجن  هدرک  لاؤس 

باوج فوخ  اب  دـیزرلیم و  شمادـنا  دندیـسرپیم  ۀلئـسم  اـهنآ  زا  یکی  زا  هاـگره  هک  مدـید  ار  ةدـع  هتفگ : یغباـن  بئاـس  نبا  ءاـطع 
.تفگیم

ناوریپ نیرتدب  نانیا  دنـسرپزاب ، ءاهقف  زا  ار  هلکـشم  لئاسم  هک  دوب  دنهاوخ  نم  ناوریپ  زا  ۀتـسد  هدش : لقن  نابوث  زا  عوفرم  ثیدحب 
.دننم

.یتفگ غورد  دیامرف  ادخ  هدادنامرف ، مکح  نیدب  ادخ  دیوگب  هک  يدرم  تسا  راتفرگ  هتفگ  دوعسم  نبا 

نم ياوتف  جنر  زا  ار  نارگید  راد و  دـنزگ  یب  ارم  اراگدرورپ  تفگیم  هکنیا  زج  دادـیمن  ياوتف  بیـسم  نبا  هتفگ  دیعس (1) نب  ییحی 
.ناهرب

ود یس و  خساپ  رد  دندیسرپ  هلئسم  تشه  لهچ و  سنا  نب  کلام  زا 
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یتقو هتفگ  دـیز  نب  دامح  هدوب ، فورعم  تهاقفب  روصنم  رفعج  وبا  تاـضق  زا  يراـصنا  سیق  نب  دیعـس  نب  ییحی  دیعـس  وبا  ( 1 - 1
ربخ دیعـس  نب  ییحی  زا  یهقفا  تفگ  دشاب  نانیمطا  دروم  هک  يدراذگ  اجب  هنیدم  رد  ار  هک  متفگ  دـمآ  نم  ندـیدب  هنیدـم  زا  بویا 

.هتشذگرد لاس 143  ییحی  مرادن 
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.دادن باوج  ار  کیچیه  دندیسرپ  وا  زا  هلئسم  هاجنپ  هک  دنا  هدرک  لقن  مه  داد و  یفنم  باوج  هلئسم 

هنوگچ دوش  رکذتم  دنک و  یفرعم  خزود  تشهب و  هب  ار  دوخ  البق  تسا  هتسیاش  دیوگ  ار  هلئسم  خساپ  هک  یـسک  تفگیم  هتـسویپ  و 
.دیامن مادقا  هلئسم  باوجب  سپس  دبای  یئاهر  دیاب 

؟ ! ینادیمن هنوگچ  تسیناسآ  ۀلئسم  دنتفگ  منادیمن  تفگ  دندیسرپ  وا  زا  ۀلئسم  يزور 

ّنِإ
�
ا دیامرفیم  مجنپ ) ۀیآ  لمزم  ةروس   ) رد هک  ار  ادخ  لوق  ایآ  تسین ، هداس  لهس و  ملع  ياههار  زا  یهار  تفگ  هدش  نیگمـشخ  يو 

.دوب دهاوخ  نیگنس  ینک  روصت  هک  ار  ملع  زا  ۀبترم  ره  هجیتن  رد  ةدینشن ، ًالیِقَث  ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس 

لقن هدوب  ناناملـسم  هیلع  قفتم  تهاقف  شناد و  رظن  زا  هتفریم و  رامـشب  هنیدم  ءاهقف  زا  یکی  هک  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساق (1) زا 
مـسانشیمن شنادـب  ارت  زج  هکنیا  رظن  زا  نم  تفگ ، باوـج  رد  هدنـسرپ  منادـیمن  یبوـخب  تـفگ  دندیـسرپ  وا  زا  ۀلئـسم  یتـقو  هدـش 

دنگوس ادـخب  وشم ، هجوتم  نم  فارطا  رد  مدرم  عامتجا  نم و  شیر  يزاردـب  تفگ  مساق  یئوگیم ! نینچ  نونکا  مدـمآ و  تتمدـخ 
وت زا  هک  ار  ۀلئسم  نم ، ردارب  دنزرف  يا  تفگ  دوب  هتسشن  وا  رانک  رد  هک  شیرق  هلیبق  زا  يدرم  تفگ  ار  نخس  نیا  نوچ  منادیمن ،
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گرزب کچوک و  دامتعا  لحم  هک  يروط  هب  تسا  تنـس  ءاهقف  فیراعم  زا  قیدص  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  دـمحم ، وبا  ( 1 - 1
هنیدم رد  ار  یـسک  هتفگ  دیعـس  نب  ییحی  ملـسم ، ءاهقف  نایعا  شیپ  وا  تهاقف  ۀـبترم  دندیـسرپیم ، وا  زا  ار  دوخ  لئاسم  هدوب و  مدرم 

ۀنـس تبقاع  درک  تسیز  لاس  ای 72  مساق 70  هدوب ؛ تما  نیا  ءاهقف  زا  یهیقف  مساق  هتفگ  کلام  دـشاب ، مساـق  زا  لـضفا  هک  میتفاـین 
.تشذگرد ای 112  ای 108   102
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نابز رگا  ادخب  دنگوس  تفگ  مساق  ما ، هدیدن  وت  ینونک  تیعقومب  یصخش  یسلجم  چیه  رد  اریز  وگ ، خساپ  نک و  تابثا  دندیـسرپ 
.مهد خساپ  منادیمن  ار  هچنآ  ات  مراد  رت  تسود  دنربب  ارم 

خـساپ زا  يو  دیـسرپ ، وا  زا  ضیح  زا  یلکـشم  لئاسم  دـش  دراو  وا  رب  ینز  يزور  هک  تسا  لقن  يدابارتسا  هاشفرـش (1) نب  نسح  زا 
.دش هدنامرد  اهنآ 

.يدنامرد نم  خساپ  زا  هدش ) هدنگ   ) هدیسر تنایمب  تا  همامع  رانک  هکنآ  اب  تفگ  نز 

.دیسریم واگ  خاشب  ما  همامع  فرط  دنسرپیم  نم  زا  ار  ۀلئسم  ره  هک  متسنادیم  هاگره  هلاخ  يا  تفگ 

، میناسر همتاخب  ار  ثحب  نیا  ۀمدقم  تسا  مزال  هک  ةزادـنا  نآ  نونکا  ام  تسا ، رامـش  یب  صوصخ  نیا  رد  نادنمـشناد  راتفگ  يراب 
میا هدومن  عیزوت  اهنآب  ار  باتک  زا  مود  باب  هک  یئاهشخب  رد  مینکیم  عورش  هدومن و  افتکا 

یتفم بادآ 

.هدش رابتعا  یتفم  صخش  ره  قح  رد  هک  تسیروما  باب  رد  - لوا شخب 

دشاب هیقف  لداع و  فلکم و  ناملسم و  هک  تسنآ  یتفم  ره  طرش  نیتسخن  تسا  یهیدب 

ریاس لقع و  عامجا و  تنـس و  باتک و  ۀیلیـصفت  ۀـلدا  زا  طابنتـسا  هیعرـش و  ماکحا  باب  رد  هک : تسا  ملـسم  ماـگنه  نآ  وا  تهاـقف 
لحم رد  هک  یطئارش 
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هجاوخ نادرگاش  صاوخ  رصع و  نادنمـشناد  زا  يدابارتسا  يولع  هاشفرـش  نب  دمحم  نب  نسح  نیدلا  نکر  دمحم ، وبا  دیـس  ( 1 - 1
باتک رب  یحرش  هداد و  شراگن  ناخ  رداهب  سیوا  مانب  هک  هعیشلا  جهنم  دننام ، هدرازگ  راگدایب  یبتک  هدوب ، هر  یسوط  نیدلا  ریـصن 

اجنامه هتشذگرد و  زیربت  رد  انالوم  هتشون ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  نیهلأتملا  ءامکحلا و  داتـسا  نیققحملا  رخف  شداتـسا  موحرم  دعاوق 
.هدش نوفدم 
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تماما و يربمغیپ و  نامیا و  تیمامت  تلع  هک  وا  تافـص  عناـصب و  تفرعم  مـالک ، ملع  هار  زا  دـشاب و  راوتـسا  هدـش  ققحم  شدوخ 
ریغ ناهرب و  دح ، طئارش  تغل ، فرص ، وحن ، لیبق  زا  تسا  نیهارب  هلدا و  ياهیلا  عوجرم  هک  یمولع  و  دنک ، ادیپ  تفرعم  تسا  داعم 

دانـسا نتم و  رظن  زا  ثیدحلا  ملع  تایآ و  نآ  ياهب  قلعتم  هیعرـش و  ماکحاب  هقلعتم  تایآ  هقفلا و  لوصا  نینچمه  و  دـنادب ، ار  اهنآ 
.دریگبارف دنک  هعجارم  واب  جایتحا  ماگنه  هک  دشاب ، یحیحص  لصا  رثا  رب  هچرگا 

عامجا فالخرب  دـهدیم  يوتف  هک  ۀلئـسم  رد  دـشاب  هجوتم  اـنعم  نیا  هب  دـنادب و  تسا  قاـفتا  اـی  فـالتخا  دروم  هک  یعـضاوم  یتفم 
یلئاسم هلمج  زا  هلئـسم  هک  دنک  لصاح  نظ  لقاال  ای  تسا  قفاوم  نیمدقتم  زا  یـضعب  اب  شیاوتف  هک  دـنک  لصاح  ملع  هکلب  دـشابن ،

.هدوبن وگتفگ  دروم  اهنآ  رصعب  بیرق  ای  رصع  نآ  رد  هتفرگن و  رارق  ناگتشذگ  ثحب  لحم  هک  تسا 

ۀلداب هبسنلاب  ار  هیضق  ره  دروآ و  تسدب  لوصا  زا  ار  عورف  دناوتب  هلیسو  نیدب  ات  دشاب  یـسدق  ةوق  یناسفن و  ۀکلم  ياراد  دیاب  یتفم 
.دهد عاجرا  تسوا  اب  هباشم  هک 

يوتف رماب  اصخـش  دوخ  هک  تسا  یقلطم  یتفم  طئارـش  تشذـگ  امـش  رظن  زا  لاـمجا  روطب  هک  قوف  روکذـم  طئارـش  دـنامن  هتفگاـن 
.تسا هقفلا  لوصاب  طونم  طئارش  نیا  لیصفت  دراد و  لاغتشا 

ای جایتحا  دروم  هک  یعرف  یهقف  ۀلئـسم  ره  رد  هک  تسا  مزال  وا  رب  دیدرگ ، رهاظ  یـصخش  دوجو  رد  روکذـم  طئارـش  هک  اجنآ  زا  و 
دوخ يارب  ءاتفا  ماگنه  هک  هدشن  زیوجت  یصخش  نینچ  قح  رد  هجیتن  رد  دنک ، نایب  یلیصفت  لیلد  اب  ار  وا  ماکحا  هتفرگ  رارق  شـسرپ 

عاجرا لاب و  تغارف  اب  ار  ۀلئسم  نامه  هک  هتشاد  ار  نآ  تقو  .دنک و  دیلقت  يرگید  دهتجم  زا  نارگید ، ای 
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رد هک  تسا  زیاج  هدش  هدنامرد  تقو  قیض  هار  زا  مکح  طابنتسا  زا  درادن و  تقو  هکیتروصرد  هدرک و  طابنتسا  اهب  جاتحم  عضاومب 
.دنا هتسناد  عونمم  اقلطم  ةدع  تسا  هجو  ود  تیم  هب  عاجرا  باب  رد  اما  دنک ، دیلقت  یح  دهتجم  زا  هلئسم  نآ 

یئافک ضرف  ای  يوتف 

هراشا

.دریذپیم همتاخ  یلئاسم  نمض  شخب  نیا  تسوا و  بادآ  یتفم و  ماکحا  رد  - مود شخب 

قح باوج  تفرگ  رارق  لاؤس  دروم  ۀلئسم  دشاب و  درف  هبرصحنم  دهتجم  هاگره  هجیتن  رد  تسا ، یئافک  ضرف  وا  بتارم  ءاتفا و  - لوا
هتـشادن روضح  یتفم  دـهتجم  کی  زج  هکیتروصرد  تسا ، ود  ره  قح  یئاـفک  هار  زا  هلئـسم  باوج  دـشاب  يرگید  اـب  رگا  و  تسوا ،

.تسا هجو  ود  وا  رب  باوج  نییعت  رد  دنک  مادقا  باوجب  رضاح  دهتجم  رگا  درادن ، یتقشم  رگید  یتفم  راضحا  فرط  نآ  زا  دشاب و 

هجو رب  ار  يوتف  طئارـش  ات  دـشوکب  شناد  هار  رد  تسمزـال  دراد  تنوکـس  اـجنآ  رد  هک  یفلکم  ره  رب  دـشابن ، یتفم  ۀـیحان  رد  رگا 
دندرک يراددوخ  شناد  هار  رد  تیدـج  زا  دـندومن و  لالخا  همه  انایحا  رگا  و  دروآ ، اـجب  ار  ادـخ  ماـکحا  دـنک و  لـصاح  یئاـفک 

رد طوقس  هکلب  تسین ، طقاس  يرگید  زا  مدرم ، زا  یضعب  لاغتشا  تروص  رد  ملع  لیـصحت  بوجو  دنربارب ، قسف  هانگ و  رد  یگمه 
رثا رب  هدش  مرگرس  شناد  لیصحت  هب  هک  یصخش  تفگ  ناوتیم  اریز  دشاب ، هدیسر  ءاتفا  داهتجا و  ۀبترمب  صخش  نآ  هک  تسا  یتقو 

.ددرگن زئاح  ار  داهتجا  ۀبتر  رگید  عناوم  ای  گرم 

نظ لامتحا  فرـص  هک  میوش  لئاق  هچرگا  دوش ، طقاس  ملع  لیـصحت  بوجو  هک  دـنکیمن  باـجیا  داـهتجا  ۀـبترمب  لوصو  نظ  اـهنت 
.تسا یفاک  یئافک  ضرفب  لاغتشا  ماگنه  صوصخب  داهتجا  ۀبترب  لوصو  يارب 
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ءاتفا نامز 

تـسوا لمأت  لامک  زا  عنام  هک  يروما  ای  هدرک  هجوت  رگید  فرطب  شلد  ای  هدرک  رییغت  شقـالخا  هک  یماـگنه  تسین  هتـسیاش  - مود
يامرـس يذوم ، ياـمرگ  يراـمیب ، يروجنر ، باوخ  رایـسب ، یلاحـشوخ  هودـنا ، یگنـشت ، یگنـسرگ ، مشخ ، دـننام ، هتفرگ  تروص 
صخـش هجیتن  رد  دشابن ، قیـض  يوتف  بوجو  نامز  هکنیا  رب  طورـشم  دـهد ، يوتف  اهنیا  لاثما  و  طئاغ ، لوب و  زا  يریگولج  دـیدش ،
مورحم باوث  كاردا  زا  ار  يو  روما  نیا  ثودـح  هک  دوـب  دـقتعم  دوـمن و  لاغتـشا  ءاـتفاب  لاوـحا  نیا  زا  یخرب  عوـقو  اـب  رگا  یتـفم 

.دشابیم هرطاخم  ثعاب  روما  نیا  اریز  تسا ، حیحص  تهارک  اب  وا  ياوتف  دزاسیمن ،

یتفم يأر  رییغت 

رـسکب  ) دـلقم فرط  نآ  زا  تشگرب  شیأر  زا  هدرک و  رییغت  شداهتجا  نآ  زا  سپ  داد  يوتف  ماکحا  زا  یمکحب  ۀـعقاو  رد  رگا  - موس
یلوا لوقب  هک  یتروصرد  و  دـنک ، لـمع  وا  مود  لوقب  دـناوتیم  درک ، لـصاح  عـالطا  عوـضوم  نیا  زا  وا  ریغ  اـی  ءاتفتـسا  رثا  رب  مـال )

هک نونکا  هدرک و  لمع  یتفم  یلوا  لوقب  دلقم  رگا  تسین ، زئاج  هتـشادن و  تیعوضوم  وا  مود  لوق  نتـسب  راکب  هدرکن  لمع  دهتجم 
.دوب دهاوخن  ضوقنم  شلمع  هدرکن  ادیپ  عالطا  وا  عوجر  زا  دلقم  زونه  هتشگرب و  دوخ  يأر  زا  یتفم 

يأر زا  هاگره  یتفم  صخش  فرط  نآ  زا  دشابیمن ، تباث  یتفتسم  قح  رد  یتفم  يأر  رییغت  دوشن  ربخاب  یتفم  عوجر  زا  یتفتسم  رگا 
.دیامن لمع  وا  یمود  لوقب  ات  دزاس  هاگآ  ار  دلقم  لمع  زا  سپ  ای  لمع  زا  شیپ  تسمزال  ددرگرب  دوخ 
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هباشتم هثداح  ود  رظن  زا  دهتجم 

لمأت یب  تسا  رکذـتم  شلیلد  اب  ار  یلوا  يوتف  رگا  داتفا  قافتا  زین  وا  ریظن  فرط  نآ  زا  داد و  يوتف  ۀـثداح  باب  رد  هاـگره  - مراـهچ
یتـفم عوجر  بجوم  هک  یعوـضوم  زوـنه  هدرک و  تلفغ  شلیلد  زا  دراد و  رظن  رد  ار  يوـتف  رگا  و  دـهدب ، اوـتف  زین  یمود  باـب  رد 

تسا لوق  ود  داهتجا  ةداعا  بوجو  ای  لوا  ياوتفب  نداد  اوتف  زاوج  رد  هدشن  ضراع  ددرگ 

دـنک و لمع  دوخ  داهتجا  هب  هک  یـضاق  تواضق  ای  هلبق  باب  رد  داهتجا  اـی  ممیت  باـب  رد  بلط  دـیدجت  عوضوم  رد  زین  ینعم  نیمه 
.هدش زرحم  دهد  خر  ۀلئسم 

ظافلا زا  يدودعم  دهتجم و 

ظفالاب يرهشمه  هک  يدهتجم  رگم  دهد  يوتف  تسا  اهنآ  لاثما  تیصو و  رارقا و  نامیا و  هب  قلعتم  هک  یظافلا  هب  تسین  زئاج  - مجنپ
روما هلمج  زا  ینعم  نیا  عوقو  اریز  دـهد  يوتف  وحن  ناـمهب  هیبـنت  یهگآ و  رظن  زا  اـهنت  هک  هدوب  هجوتم  اـهنآ  ياوجن  روـظنم و  هب  اـی 

.تسا همهم 

ءاتفا تیفیک 

هراشا

.دسریم ماجناب  ۀلئسم  دنچ  نمض  شخب  نیا  يوتف و  بادآ  رد  - موس شخب 

.دنک افتکا  یهافش  باوجب  دناوتیم  نیا  زا  سپ  دنامن  یقاب  یلاکشا  هک  دنک  نایب  يروطب  ار  هلئسم  باوج  یتفم  صخش  - لوا

دنا هتفگ  یضعب  دنکیم ، تیافک  ار  وا  لداع  رفن  ود  همجرت  اهنت  دمهف  یمن  ار  وا  نخـس  درادن و  یئانـشآ  یتفم  نابز  اب  یتفتـسم  رگا 
.تسا ربخ  لیبق  زا  همجرت  اریز  تسا ، یفاک  مه  دحاو  لدع  هک 

.دسیونب دشابن  نومأم  رطخ  زا  هک  یتروصرد  ار  هلئسم  خساپ  دناوت  یم  یتفم 
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ظفل زا  یفرح  ره  اریز  دـندومنیم ، روظنم  عوضوم  نیا  رد  ار  یتـالامتحا  نوچ  دنتـشونیمن ، ذـغاک  رد  ار  يوـتف  ناگتـشذگ  زا  یخرب 
.دوب زئاح  ار  خساپ  رد  یتیزم  لئاس 

زا سپ  هجیتن  رد  میدرکیم ، هدهاشم  یتفم  خساپ  اب  فلاخم  شدوخ  ذـغاک  رد  ار  لئاس  ظافلا  هک  دـتفا  یم  قافتا  تاقوا  زا  يرایـسب 
.میدیردیم ار  وا  ذغاک  هاگنآ  میدرکیم ، هعجارم  وا  ۀتشونب  باوج 

دشاب مهف  ماوع  حیحص و  یتفم  ترابع 

ار وا  تراـبع  مدرم  صاوـخ  فرط  نآ  زا  و  دـشاب ، مـهف  ماوـع  حیحـص و  حـضاو و  تسمزـال  دـسیونیم  یتـفم  هـک  ار  یتراـبع  - مود
.دنرامشن کچوک 

.دنک يراددوخ  هلکشم  تاغل  رکذ  فیعض و  ای  بیرغ  بارعا  یگدیچیپ و  زا  و  دشاب ، ناور  هداس و  دیاب  ترابع 

یتفم خساپ  تیفیک 

هک یتقو  و  تسا ، یئاطخ  رما  لمع  نیا  اریز  دراذگ ، قلطم  لمجم و  ار  باوج  دناوتیمن  یتفم  دوش  لاؤس  الصفم  ۀلئسم  هاگره  - موس
خساپ هب  هدش  هتشون  ذغاک  رد  ءادتبا  رگا  و  دهدب ، هداعا  رگید  ذغاک  رد  ار  لاؤس  هدرک و  لاصفتسا  يو  زا  یتفم  دراد  روضح  لئاس 

.دوب دهاوخ  دنزگ  یب  رت و  هتسیاش  یتفم  يارب  لمع  نیا  هک  دنک  تردابم  نآ 

دیوگزاب و هدوب  نامه  هدنـسرپ  یلوا  روظنم  دنادیم  هک  ار  اهنآ  زا  یکی  خساپ  دناوتیم  یتفم  دوب  هدـش  ظوحلم  یماسقا  لاؤس  رد  رگا 
مه و  اهنیا ، لاثما  مدرک و  نایب  هک  تسنامه  لاح  ای  دشاب  نینچ  رما  هک  تسا  یتقو  باوج  نیا  دـیوگب  نآ  زا  سپ  دـنک  ءافتکا  ودـب 

دننام راک  نیا  اریز  هتـسناد ، هورکم  ار  لمع  نیا  املع  زا  ةدع  نکیل  دنک ، نایب  ار  کیره  مکح  هداد و  خـساپ  ار  ماسقا  ۀـیلک  دـناوتیم 
.روآ نایز  ای  دنمدوس  مکح  زا  اهنآ  عالطا  رثا  رب  نامدرمب ، تسا  روجف  میلعت 
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دشاب تالاؤس  بیترت  قبط  دیاب  خساپ 

بیترت رگا  هجیتن  رد  دـهد ، باوج  لاؤس  بیترت  قبط  ار  خـساپ  تسنآ  رتهب  هدـش  هتـشون  ذـغاک  رد  يدـنچ  لئاسم  هاـگره  - مراـهچ
.تشاد دهاوخن  یبیع  دنامهف  وا  هب  طوبرم  لاؤس  هب  ار  یباوج  ره  هراشا  ۀلیسوب  فرط  نآ  زا  درک و  كرت  ار  روکذم 

دشابن یتفم  طخب  لاؤس 

.دشاب یتفم  طخب  لاؤس  هک  تسا  رود  بدا  نوناق  زا  - مجنپ

.دریگب رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  هک  تسا  نیا  زا  شیب  تاملک  بیذهت  ءالما و  اما 

دشاب لاؤس  قباطم  دیاب  باوج 

هدشن یـضرعت  لاؤس  نآ  زا  ذغاک  رد  هکنآ  اب  دروآیم  تسدب  هعقاو  تروص  زا  دوخ  هک  یتیفیک  نادب  ار  لاؤس  دناوتیمن  یتفم  - مشش
هدومن هدارا  ار  قوف  عوضوم  فـالخ  هاـگره  لاـح ، نیع  رد  دـسیونب  باوج  هدـش ، لاؤس  ذـغاک  رد  هچنآ  قبط  دـیاب  هکلب  دـسیونب ،

.تسا نیمه  خساپ  دوشیم  هدافتسا  لاؤس ، ذغاک  زا  هک  دشاب  نینچ  رما  رگا  دسیونب 

.دهد رکذت  تسا  اهنآب  دنمزاین  لئاس  صخش  هک  یتاقلعتم  زا  هدیدرگ  موقرم  لاؤس  ذغاک  رد  هچنآ  رب  هفاضا  تسا  بحتسم 

یتفتسم اب  یتفم  يارادم 

وا اب  دـیاب  یتفم  دـنک ، كرد  ار  یتفم  باوج  دـناوتن  يدوز  هب  دـشاب و  مهف  رید  نهذ و  دـنک  یمدآ  یتفتـسم  صخـش  هاگره  - متفه
دومن مادـقا  يرما  نینچب  هک  یتفم  صخـش  هجیتـن  رد  دریگب ، داـی  ار  باوج  یبوخب  هدـنامهف و  ار  دوخ  شـسرپ  يو  اـت  دـنک  ارادـم 

.دوب دهاوخ  یئاهتنا  یب  شاداپ  بجوتسم 
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تاملک رد  تقد  یتفم و 

رخآ رد  لاؤس  اریز  دنک  هجوت  رتشیب  ذـغاک  نایاپ  هب  دـیامن و  یـسررب  لمأت و  ار  ذـغاک  رد  ياهتـشون  هملکب  هملک  تسمزال  - متـشه
.دوشیم رکذ  ذغاک 

.دوشن لصاح  وا  يارب  یتلفغ  ات  تسا ، لمأت  تقدب و  دیقم  یتفم  طئارش  ۀیلک  هک  تسا  یهاگ 

یلکشم ۀلئـسم  رد  هک  دیامن  گنرد  فقوت و  نادنچ  یناسآ  ۀلئـسم  رد  تسا  ریزگان  یتفم  صخـش  دنا : هتفگ  نادنمـشناد  زا  یخرب 
.دنک تداع  انعم  نیدب  ات  دنکیم ، لمأت 

یتفتسم زا  لاؤس  هابتشا و 

هب صوصخ  نیا  رد  ددرگن  لصاح  دارم  هک  دوش  هدید  یلکـش  هطقن و  ای  دوش  عقاو  هابتـشا  دروم  ۀملک  لاؤس ، ذغاک  رد  هاگره  - مهن
.دنک لح  ار  عوضوم  هدرک و  هعجارم  یتفتسم 

.دزادرپب شحالصاب  درک  هظحالم  تسا  ینعم  رییغت  بجوم  هک  یئاطخ  ای  طلغ  ذغاک : رد  رگا  و 

شنتـشون زا  ای  هدروخ  طخ  هک  یلحم  نیرخآ  رد  ای  هدـشن ) هتـشون  ینعی   ) ذـغاک يدیفـس  رادـقم  یتفتـسم  ۀتـشون  ناـیم  رد  هاـگره 
یظفل يوتف  زا  سپ  ددرگیم و  یتفم  ءاذیاب  رجنم  راک  نیا  اریز  دسرپب ، یتفتسم  زا  ار  لمع  نیا  ببـس  دومن ، هدهاشم  هدش  يراددوخ 

هدرک دمآ  شیپ  ءاملع  زا  ةدع  يارب  عوضوم  نیمه  دنیوگ  هچنانچ  ددرگیم ، هتشون  دوش  یم  يو  داسفا  رازآ و  بجوم  هک 

دناوخب راضح  يارب  ار  يوتف  ذغاک  دهتجم 

ۀموقرم صوصخ  رد  اهنآ  اب  و  دنک ، تئارق  دـنراد  تیلها  هدـیناسرمهب و  روضح  هک  ةدـع  يارب  ار  دوخ  ۀتـشون  تسا  بحتـسم  - مهد
تروشم دوخ 
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نیا رد  اریز  دنوریم ؛ رامـشب  وا  نادرگاش  ةرمز  زا  رت و  تسپ  هبتر  رظن  زا  هچرگ  دنک ، هثحابم  اهنآ  اب  فاصنا  ارادم و  هار  زا  دـیامن و 
.هدرک ادتقا  دوخ  ناگتشذگ  هب  رما 

اراکشآ هدنام  هدیشوپ  يو  رب  هدشن و  رکذتم  ار  هچنآ  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  بترتم  رما  نیا  رب  مه  يرگید  ۀجیتن  نیا  زا  هتـشذگ 
.هدیدرگ دنم  هرهب  قالطالا  یلع  ضایف  زا  دوخ  دادعتسا  روخارفب  يرطاخ  ره  اریز  دوش 

یتشز حبق و  اب  یبلطم  هلئسم  نآ  زاربا  رد  رگم  دنک ، تئارق  ةدع  روضح  رد  ار  دوخ  ياوتف  تسا  بحتسم  میداد  رکذت  هک  يروط  هب 
ذغاک تئارق  تاعوضوم  نیا  مامت  رد  هک  دوش  داسف  بجوم  هعاشا  تروص  رد  ای  هتفرگ  رظن  رد  ار  وا  ناـمتک  لـئاس  اـی  دـشاب  هارمه 

.دزادرپب وا  ءافخا  رد  هکلب  دشابن  وکین  يوتف 

دسیونب حضاو  ار  ذغاک  یتفم 

تـشرد ردق  نآ  هن  دوش و  فوخ  بجوم  هک  دسیون  زیر  نادـنچ  هن  دـهد ، شراگن  ینـشور  طسوتم  طخب  ار  اتفتـسا  خـساپ  - مهدزای
.دنک تاعارم  ار  طسو  دح  روطس  ۀعسوت  یگنت و  رد  ددرگ  یکشخ  ثعاب  هک  دراگن 

.دیامنن فلتخم  ار  طخ  ملق و  هک  هتسناد  بحتسم  املع  زا  یخرب 

.تسوا طخ  هابتشا  بجوم  ملق  مقر و  فالتخا  نیا  زا  هتشذگ  هتفرگ  رظن  رد  ار  یبیرف  ریوزت و  هک  دنکیم  باجیا  لمع  نیا  اریز 

دنک هعلاطم  تقدب  راب  نیرخآ  يارب  ار  ذغاک 

راب نیرخآ  يارب  دـهد و  رارق  یـسررب  هعلاطم و  دروم  تقدـب  ار  ذـغاک  دـش  رطاـخ  هدوسآ  يوتف  نتـشون  زا  هک  یماـگنه  - مهدزاود
نآ سرت  اریز  دیامن ، هب  یلماک  هجوت  رتمامت  هچره  تقدب 
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.دشاب هتفرگ  تروص  هنع  لوئسم  زا  ةراپ  ای  باوج  رد  یلالتخا  هک  تسه 

.دشاب ءاضما  باوج و  مامتا  زا  شیپ  تسمزال  لمع  نیا  هک  دنامن  هتفگان 

نتشون بیترت 

لاؤس خساپ  هک  ۀعقاو  تروص  ذغاک  پچ  بناج  رد  هک  هدوب  نیا  رب  تداع  هدومن  زاغآ  نتشونب  راب  نیلوا  رد  یتفم  هاگره  - مهدزیس
.دندومن یمن  یتباتک  نآ  دننام  هلمسب و  يالاب  رد  دنا و  هتشاگنیم  هدوب 

دناوخب ءاعد  ءاتفا  ماگنه 

رب ءانث  دورد و  دیامنب و  ار  وا  دمح  ادخ و  مان  دوش و  هدـنهانپ  ادـخب  ناطیـش  زا  دراد  ءاتفا  ةدارا  هک  یتقو  تسا  بحتـسم  - مهدراهچ
ِیلْوَق اوُهَقْفَی  ِینا�ِسل  ْنِم  ًهَدْقُع  ُْللُْحا  يِْرمَأ َو  ِیل  ْرِّسَی  يِرْدَص َو  ِیل  ْحَرِْشا  ِّبَر  ۀیآ  سپـس  دتـسرف  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمیپ 

ا�م ّالِإ 
�

ا�َنل  َْملِع  َکَنا�ْحبُس �ال  میظعلا ، یلعلا  هّللاب  الا  هوق  لوح و ال  ال  دنتفگیم : نینچ  یضعب  دناوخب ، ار  مشـش ) تسیب و  هیآ  هط  ةروس  )
نیحلاصلا نییبنلا و  رئاس  هبحـص و  هلآ و  دمحم و  یلع  لص  مهللا  ( / ءایبنا هروس  مهن  داتفه و  ) ۀیآ رخآ  ات  َنا�ْمیَلُـس ، ا�ها�نْمَّهَفَف  ا�نَتْمَّلَع ، 

.نامرحلا ءاطخلا و  نم  ینذعا  و  باوثلا ، باوصلا و  نیب  یل  عمجا  ینددس و  یندها و  ینقفو و  مهللا 

ءاتفا همان  ءادتبا 

.اهنیا دننام  و  قیفوتلا ، هّللاب  باوجلا و  ای  هّللا ، یبسح  ای  هّللا ، انبسح  ای  قفوملا ، هّللا  ای  هّلل  دمحلا  دسیونب  شیاوتف  لوا  رد  - مهدزناپ

.دنک عورش  ادخ  دمحب  لابیذ ، رما  لک  ثیدح  مکحب  تسخن  همان ، زاغآ  رد  تسنآ  رتهب 

دعب قیفوتلا ، هّللاب  ای و  ملعا  هّللا  و  دسیون ، نینچ  هداد و  همتاخ  نآ  زا  سپ  دسیونب ، دیوگب و  نابزب  ار  ادخ  دـمح  تسا  هتـسیاش  هکلب 
نآ زا 
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.دنک راهظا  تسا  روهشم  هکنآ  لاثما  یتفص و  ای  رهش  ای  هلیبقب  ار  دوخ  تبسن  یئاج و  نالف  نالف  رسپ  نالف  هبتک  دسیونب ،

دسیون دادم  اب  ار  همان 

یبتک نکیل  فذح  کح و  زا  ینمیا  يارب  بکرم ، اب  هن  دسیون  دادم  اب  ار  دوخ  ءاتفا  یتفم  تسا  هتـسیاش  دـنا  هتفگ  یخرب  - مهدزناش
تروص نیا  رد  ددرگیم  تباتک  هشیمه  يارب  بتک  نیا  اریز  دبای ، شراگن  بکرم  اب  تسا  هتسیاش  دوشیم  هتـشون  ملع  باب  رد  هک  ار 

.دوش هتشون  بکرم  اب  هک  تسا  ریزگان 

دسیونب رصتخم  ار  خساپ 

.دشاب رصتخم  مهف و  ماوع  دراگنیم  هک  ار  یخساپ  تاقوا  رتشیب  - مهدفه

افتکا تسا  راصتخا  ةژیو  هک  تاملک  نیا  لاثما  معن و  ای  ای ال  ما ال ، بجی  اـی  زوجی ، ـال  اـی  زوجی  هب ، اـهنت  هک  دـندوب  اـملع  زا  یخرب 
.دندرکیم

ارس هوای  مدآ  هیلع  مکح  یتفم و 

مّلس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  دبع  نب  دمحم  زا  نم  دیوگیم : هک  یئارـس  هوای  مدآ  ةرابرد  دندرک  لاؤس  یتفم  زا  هاگره  - مهدجیه
ای لالح  شنوخ  درم  نیا  دسیونن  خـساپ  رد  دوشیم ، وا  مد  ردـه  بجوم  هک  تاملک  نیا  لاثما  و  تسا ، هچیزاب  زامن  ای  مرتوگتـسار ،

نینچ شمکح  هداد  نانخس  نیاب  تداهـش  شهاوگ  ای  هدومن  تاملک  نیاب  رارقا  شدوخ  رگا  دیوگب : هکلب  دشابیم ، بجاو  شنتـشک 
.تسا

نیا زا  تروظنم  هک  دنـسرپ  هب  وا  زا  دـیوگب : دراد ، ربرد  ار  رفک  مدـع  رفک و  لامتحا  هک  هتفگ  ینخـس  یـصخش  دندیـسرپ  هاگره  و 
.دوب دهاوخن  نینچ  الا  و  تسا ، يراج  وا  قح  رد  مکح  نیمه  و  تسا ، نینچ  شمکح  دوب  نیا  مرظن  تفگ  رگا  هدوب ، هچ  نخس 
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.دراد روکذم  ار  صاصق  طورش  هدرک  طایتحا  یتفم  هدروآرد ، ار  وا  ریغ  مشچ و  ای  هدومن  سفن  لتق  هک  یسک  هرابرد  رگا  و 

ددع دنچ  دیوگب  هداد و  رکذت  ار  ریزعت  مکح  دندرک ، لاؤس  هتـشگ  ریزعت  بجوم  هک  هداد  ماجنا  ار  یلمع  هک  یـسک  قح  رد  رگا  و 
.دننزب واب  دایز  مک و  نودب  هنایزات 

ثرا مکح  یتفم و 

ار ثرا  رگید  عناوم  رفک و  مدع  تیقر و  مدع  هک  هدشن  يراج  نیا  رب  ءاملع  تداع  دندیـسرپ  ثرا  باب  زا  یتفم  زا  هاگره  - مهدزون
ناشیا نیب  ام  مامعا و  تاوخا و  هوخا و  باب  رد  هک  یقالطا  زا  ریغ  دنادب ، عوضوم  نیا  رب  لومحم  ار  مالک  قالطا  هکلب  دننک ، طرش 

.دریگیم تروص 

هک دشاب  یـسک  هتـسد  نیا  فیدر  رد  رگا  و  دنتـسه ، اهنت  ردام  فرط  زا  ای  دنردام ، ردپ و  زا  هدـع  نیا  دـیوگب : خـساپ  رد  هجیتن  رد 
زا تسا و  مورحم  قح  نیا  زا  ینالف  دیوگب ، و  هدرک ، حیرـصت  وا  ثرالا  قح  طوقـسب  تسا  ریزگان  یتفم  درادـن ، ار  ثرا  تیحالص 
زا ماگنه  نیا  رد  نالف  دسیونب  تسا  عونمم  ثرالا  قح  زا  رگید  تقو  نود  یتقو  رد  صخـش  نآ  رگا  هدیدرگ و  طقاس  رابتعا  ۀجرد 

.دشابیم مورحم  ثرالا  قح  زا  هشیمه  يارب  صخش  نیا  هک  دنرادنپ  هن  ات  تسا ، عونمم  ثرالا  قح 

نیا اریز  نییثنالا ، ظح  لثم  رکذـلل  دـیوگب  تسین  هتـسیاش  دـندرک ، لاؤس  نارتخد  نارـسپ و  تاوخا و  هوخا و  عوضوم  رد  هاـگره  و 
ره مهس و  ود  يرسپ  ره  دنیامنیم ، عیزوت  دوخ  نایم  رد  ار  هکرت  دنک ، راهظا  نینچ  هکلب  دوش ، لکشم  یماع  صخش  رب  دیاش  باوج 

دـشاب خـلا )  ) ُْلثِم ِرَکَّذـِلل  ءاسن ) ةروس  مهدزاود  هفیرـش  ۀـیآ   ) هک ینآرق  ظفلب  ار  روکذـم  باوج  هاگره  دربیم و  مهـس  کی  يرتخد 
دیاشودیاب هک  يروط  نآ  اریز  درادن ، یبیع 
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.دهد باوج  لیصفتب  هک  تسنامه  رتهب  نکیل  تسین  یفخم  دوصقم 

هیدأت ار  اهنآ  ءادتبا  دراد  ثرا  میسقت  عناوم  زا  اهنیا  ریغ  نید و  ای  تیصو  تیم  رگا  دیوگب : هکرت  عیزوت  رکذت  زا  شیپ  تسا  هتسیاش 
.دننک تمسق  ار  هکرت  سپس  هدومن 

دسیون ذغاک  ءاهتنا  رد  ار  خساپ  یتفم 

وا ياوتف  داسف  بجوم  هک  یبلطم  لئاس  ادابم  دراذگن ، زاب  ار  يرطس  دسیونب و  روکذم  لاؤس  ءاهتنا  رد  ار  خساپ  تسا  هتسیاش  - متسیب
.دنک هفاضا  دوخ  لاؤس  رب  دوش 

شراگن هدـح  یلع  ۀـعقر  رد  دوب  لحم  نآ  رب  دـئاز  رگا  دـسیون و  تسا  قاصلا  لحم  هک  اجنامه  دـشاب  قصلم  خـساپ  لـحم  هاـگره 
نیئاپ زا  رگم  دنک ، زاغآ  الاب  بناج  زا  داد  شراگن  ار  خساپ  همان ، تشپ  رد  هاگره  دسیونب و  هیـشاح  ای  همیقر  تشپ  رد  هکلب  دـهدن ،

هداد و همتاخ  ار  خساپ  ذـغاک  نیئاپ  رد  هدـیدرگ  عنام  لحم  قیـض  فرط  نآ  زا  هدومن ، لصتم  ءاتفتـسا  هب  دـشاب و  هدرک  عورـش  همان 
.دناسرب رخآب  ار  باوج 

دنکن يوریپ  یتفتسم  يأر  زا  دهتجم 

باوج ذغاک ، رد  یتفم  هک  دوش  یمن  دونـشوخ  وا  تسا و  یتفتـسم  ضرغ  اب  یفانم  وا  خـساپ  هک  دـنادب  یتفم  هاگره  - مکی تسیب و 
راهظا یعرش  ۀلیحب  ای  دیامن  راتفر  یتفتسم  تساوخرد  قبط  هکنیا  زا  دنک  زارتحا  و  دنک ، افتکا  یهافـش  باوجب  دسیون  هب  ار  شلاؤس 
درادیم مالعا  ار  یتفتـسم  زا  یتفم  يوریپ  هک  یهار  هناگی  و  تسا ، دنـسپان  تشز و  بویع  هلمج  زا  عوضوم  نیا  اریز  دنک ، ینمـشد 

دراذگ زاب  تسوا  هیلع  هچنآ  دهد و  شراگن  تسوا  هل  رب  هچنآ  يوتف  رد  هک  تسنامه 

زا یکی  دـنک و  راـهظا  درادـیم  روـظنم  ار  اـهنآ  زا  یـصالخ  هار  هک  یهوـجوب  تاـنیب  يواـعد و  ياـه  هلئـسم  رد  درادـن  قـح  یتـفم 
هار ار  نیمصاختم 
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.هدومن مادقا  قح  لاطبا  رب  تاعوضوم  نیا  عوقو  تروص  رد  اریز  دزاس ، جلف  ار  يرگید  لیلد  تجح و  هک  دزومآ 

، دـنک داشرا  هتخومآ و  واب  تشاد  رظن  رد  لئاس  يارب  دوشن  ررـضتم  قحانب  يرگید  هک  یعفان  هار  یتفم  هاـگره  تسا  هتـسیاش  نکیل 
: الثم

، دهدب روتسد  واب  هدش ، دقعنم  ققحم و  مه  دنگوس  دهدن و  یگدنز  ۀنیزه  دوخ  نزب  مامت  هام  کی  هک  هدرک  دای  دنگوس  هک  یـسک 
.دیامن همذلا  یئرب  ار  وا  سپس  دریگب ، ضرق  اب  عیب  ناونعب  قالط  هجو  زا  ار  شا  هنیزه 

مهدـن و هرافک  هکنانچ  منک  یطو  دوخ  نز  اب  ناضمر  هاـم  زور  رد  هک  ما  هدرک  داـی  دـنگوس  تفگ  اـملع  زا  یکی  هب  يدرم  دـنیوگ 
.نک ترفاسم  وا  اب  تفگ  مشاب  هدرکن  یهانگ 

یماع هرابرد  مکح  یتفم و 

سک نآ  رهاظ  هکنآ  اب  دهد ، یتخس  ددشت و  هار  زا  يوتف  هک  تشاد  روظنم  ار  یتحلـصم  یماع ، قح  رد  یتفم  هاگره  - مود تسیب و 
هدـش زیوجت  یئاوتف  نینچ  دـیدهت ، رجز و  يارب  لاح  نیعرد  دزاس و  يراج  وا  ةرابرد  یلیوأت  دـناوتیم  تسین و  داقتعا  دروم  نادـنچ 

.دوشن ةدسفمب  رجنم  جایتحا و و  دروم  هک  یئاج  مهنآ 

درک ار  لاؤس  نیمه  يرگید  تسین ، لوبق  وا  ۀـبوت  تفگ  دیـسرپ  يو  زا  یلتاـق  صخـش  ۀـبوت  زا  يدرم  هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا 
.تسا لوبقم  وا  ۀبوت  تفگ 

بـسح هک  متفای  یناوتان  مدآ  ار  يرگید  مدرک  عنم  ار  يو  خـساپ  نآـب  دراد  لـتق  ةدارا  هک  مدـیمهف  یلوا  درم  مشچ  زا  تفگ  سپس 
رارـصا هکیمادام  دـیوگب ، هدرک و  هیروت  تقو  نیا  تسمزال  یتفم  رب  نکیل  .مدومنن  سویأم  ار  وا  هدروآرد  ياپ  زا  ار  ةراچیب  قافتالا 

.تسین هتفریذپ  شا  هبوت  هدومن  ار  وا  لاثما  لتق و  ةدارا  ای  هانگ  رب 
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اه همان  ددعت  رظن  زا  یتفم 

هچنانچ دنک  تئارق  هدیسر  واب  رتشیپ  هک  ۀمان  ره  هک  تسمزال  دمآ  درگ  وا  دزن  يرامشیب  ياه  همان  فارطا ، زا  هاگره  - موس تسیب و 
.دیامن تاعارم  دیاب  تموصخ  رد  ار  ینعم  نیمه  مه  یضاق 

.دشاب بجاو  ءاتفا  هک  تسا  یتروص  رد  قوف  عوضوم  تاعارم  هک  دنامن  هتفگان 

.درادب موقرم  ار  اه  همان  باوج  هعرق  ۀلیسوب  دشابن ، مولعم  هدش  لصاو  رتشیپ  هک  ۀمان  ای  هدیسر  ینیعم  نامز  رد  اه  همان  همه  رگا  اما 

زا دوش و  ررـضتم  فلخت  رثا  رب  هتـسب و  ار  دوخ  رفـس  راب  هک  يرفاـسم  اـقافتا  هدیـسر و  ددـعتم  ياـه  هماـن  هکیتروصرد  هتفگ : یکی 
روکذم رفاسم  رب  هوالع  هک  دنشاب  رایسب  اه  همان  نابحاص  رگم  تسا  مدقم  نارگید  رب  سک  نیا  دنام  زاب  دوخ  نارفـسمه  ناتـسود و 

، دنک نیعم  هعرق  ۀلیسوب  ای  درامش  مدقم  ار  ناشیا  قباس  دنوش  روآ  نایز  مه  نارگید 

يرگید يوتف  یتفم و 

تفای دوخ  يأر  اب  قفاوم  درک و  هظحالم  دراد  ءاتفا  تیحالـص  هک  ار  يرگید  ياوتف  ءاتفتـسا  ۀـمان  رد  یتفم  هاگره  - مراهچ تسیب و 
لثم یباوج  ای  کلذک ، یباوج  ای  حیحـص ، باوج  اذه  ای  حیحـص ، باوجلا  دسیونب ، وا  ياوتف  لیذ  رد  دـشاب  وا  نود  هبتر  رد  هچرگ 

.دسیونب هدیدنسپ  رصتخم و  یترابعب  ار  خساپ  دناوتیم  و  تاملک ، نیا  لاثما  و  لوقا ، اذهب  ای  اذه ،

رد اریز  دـسیون ، هن  ار  دوخ  ياوتف  همان  نآ  رد  دومن  هدـهاشم  درادـن  اوتف  یگتـسیاش  هک  ار  یـسک  ءاطخ  ءاتفتـسا  ۀـمان  رد  رگا  نکیل 
مودـعم همان  بحاص  تیاضر  مدـع  اب  ار  وا  ياوتف  دـناوتیم  هکلب  هدومن ، ار  وا  ءاتفا  تقایل  راـکنا  هک  یـسک  هراـبرد  هدرک  رارقا  هجیتن 

.دشاب یضار  انعم  نیدب  همان  بحاص  رگم  درادن  هگن  دوخ  شیپ  دزاس و 
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يوجتـسج رد  تسمزال  وت  رب  هک  دـیامن  تمذـم  شراک  يدـب  زا  دـنک و  عنم  رجز و  عوضوم  نیا  ةراـبرد  ار  یتفتـسم  دـناوتیم  یتفم 
.ینک ءاتفتسا  شلها  زا  یئارب و  يواتف  بابرا 

دهدن يوتف  ۀتشون  نینچ  اب  دناوتیم  تخانـشن  ار  وا  رگا  دسرپب ، وا  لاوحا  زا  دید  هتـشون  دسانـشیمن  هک  ار  یـسک  مان  همان  نآ  رد  رگا 
.دوش راتفرگ  میتفگ  هچنادب  ادابم  اریز 

.دنک افتکا  یهافش  خساپ  هب  عانتما  تروص  رد  دیامن و  ضوع  ار  ذغاک  هک  دنک  تساوخرد  شبحاص  زا  دناوتیم  نیا  زا  هتشذگ 

زا دناوتیم  دشابیمن  اطخ  مه  وا  ياوتف  فرط  نآ  زا  دـنک و  دروخرب  يداسفب  یـسک  نینچ  ياوتف  نتخاس  دوقفم  رد  هک  دیـسرت  رگا  و 
.دنک يراددوخ  ءاتفا 

رب هیبنت  مدـع  يوتف و  زا  عاـنتما  ماـگنه  نیا  دـهد و  یهگآ  یئاـطخ  نینچ  رب  ار  يو  هک  تسا  بجاو  تسا  اـطخ  وا  ياوتف  رگا  نکیل 
هراپ ار  هعقر  نآ  شبحاص  نذا  اب  هدرکن و  یئاـنتعا  يوتف  نادـب  ناـکما  تروص  رد  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب  دوب ، دـهاوخ  مارح  اـطخ 

.دهاوخب ار  همان  ضیوعت  شبحاص  زا  تساوخرد  اب  انب  ای  دنک 

نذا تروص  رد  تسنآ  رتهب  دسیونب و  ار  حیحـص  باوج  هدش  ادیوه  لوا  یتفم  ءاطخ  دوبن و  نکمم  میتشاد  روکذـم  هچنآ  هاگره  و 
.دنادرگرب یطخم  یتفم  هب  ار  ذغاک  همان  بحاص 

نآ زا  تفای و  دوخ  يأر  فـالخرب  ار  وا  ياوتف  درک و  هظحـالم  تسا  زرحم  وا  تیلها  هگ  ار  یـسک  يوتف  هماـن ، نینچ  رد  هاـگره  و 
.دنک هئطخت  ار  يو  هک  دوشن  وا  ياوتف  ضرعتم  هدومن و  افتکا  دوخ  باوج  نتشون  هب  اهنت  درکن ، لصاح  عطق  مه  وا  فالخب  فرط 
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ءافتسا تقیقح  رب  عالطا  مدع  یتفم و 

: هتفگ اـملع  زا  یکی  تشاد  روـضح  مه  هعقاو  بحاـص  دـیمهفن و  یلک  روـط  هـب  ار  لاؤـس  یتـفم ، صخـش  هاـگره  - مـجنپ تـسیب و 
.تسیچ دیا  هتشون  هچنآ  زا  دوصقم  مدیمهفن  ای  مهد ، باوج  ات  دوش  هفاضا  لاؤس  نیا  حیرشت  رد  .دسیونیم 

.درواین دراو  ینایز  همانب  هک  دسیونب  يروط  دهد  رکذت  ار  یئانعم  نینچ  دهاوخیم  هک  نونکا 

نآ رگا  دنک ، حیرـصت  شخـساپ  ءادـتبا  رد  دـهدیم  لامتحا  مه  ار  وا  زا  ریغ  فرط  نآ  زا  دروآ و  رظنب  ار  هلئـسم  بوتکم ، زا  هاگره 
.تسا رارق  نیازا  عوضوم  الا  دوب و  دهاوخ  نانچ  نینچ و  شمکح  هدرک  نینچ  ای  هتفگ  نینچ  سک 

ءاتفا رد  يزجوم  هجح  یتفم و 

.تسین راک  نآ  دروم  دش  رکذتم  دوب  ثیدح  ای  نآرق  ۀیآ  هب  بیرق  هک  يرصتخم  لیلد  دوخ  ياوتف  رد  رگا  یتفم  - مشش تسیب و 

هک هداد  لیـصفت  تیفیک  نیدب  نارگید  دشابن  فینـصت  يوتف و  نایم  یقرف  دتفا  قافتا  یعوضوم  نینچ  رگا  اریز  دـنا  هدرک  عنم  ةدـع 
.درادن یبیع  دشاب  یهیقف  يارب  رگا  دنکن و  نینچ  دشاب  یماع  يارب  يوتف  رگا 

هلئـسم نیا  دیوگب : هجیتن  رد  دنک و  نایب  دیدشت  هغلابم و  اب  ار  يوتف  عیاقو ، زا  یخرب  رد  تسا  دنمزاین  یتفم  هک  تسا  یهاگ  هفاضاب 
هدرک و یبجاو  مکح  فالخ  فلاخم  ای  مسانش ، یمن - ار  یفلاخم  ای  تسین ، عوضوم  نیا  رد  یفالخ  ای  تسا ، اهناملـسم  هیلع  عمجم 
زا هک  تسا  مالّسلا  هیلع  رما  یلو  رب  ای  تسا  یقساف  مدآ  ای  راک  هنگ  اققحم  ای  هدرکن ، انتعا  نیملسم  عامجا  هب  ای  هتشگرب  قح  لوق  زا 

دراذگن لمهم  ار  رما  هدومرف و  تساوخزاب  وا 
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.دسیونب دیاب  تحلصم  لاح و  یضتقم  قبط  هک  تاملک  نیا  لاثما  و 

.دباییم همتاخ  ۀلئسم  دنچ  یط  رد  هک  تسوا  تفص  بادآ و  یتفتسم و  ماکحا  رد  - مراهچ شخب 

[ یتفتسم بادآ  ]

؟ تسا مادک  دیلقت  تسیک و  یتفتسم 

.یتفتسم صخش  تفص  رد  - لوا

ریبعت یماعب  وا  زا  و  دنیوگ ، یتفتـسم  ار  وا  دسرپب  ار  دوخ  اهب  جاتحم  ماکحا  دشاب و  هدیـسرن  طئارـش  عماج  یتفم  ۀبترب  هک  یـسکره 
.دور رامشب  رصع  لضافا  زا  هچرگ  دننک ،

هک ۀصاخ  لباقم  رد  یحالطـصا ، یماع  هک  اریز  دـشاب ، ملعا  یتفم  زا  دـشابن  ءاتفاب  طوبرم  هک  يرگید  مولع  رد  تسه  اسب  هچ  هکلب 
دشاب ناشیا  ریغ  هک  یـسک  ار  ماع  زا  روظنم  میناد و  نادهتجم  ار  صاخ  زا  دارم  ثحبم  نیا  رد  نیاربانب  دشابیم ، ینک  ریبعت  ینعم  رهب 

.دنناوخ رسکب )  ) دلقم ار  وا  و 

ددرگ لوبق  لیلدیب  هک  دشاب  یمـسقب  وا  هتفگ  یئاریذپ  هتبلا  هدش  زیوجت  وا  رب  اطخ ، هک  یـسک  ۀتفگ  نتفریذپ  زا  تسا  ترابع  دیلقت :
.دنراذگ ءارجا  لحم  رد  باوص  هجوب  و 

رب دهدیم و  رارق  ةدالق  دننام  ار  ماکحا  زا  تادقتعم  دـهتجم  یتفم و  ایوگ  دـشابیم ، دـنب ) ندرگ   ) هدالق هدام  زا  لیعفت  نزو  رب  دـیلقت 
شیپ وا  يارب  ۀـثداح  هاگره  تسمزال  دـشابیم  يوتف  ناهاوخ  هک  یتفتـسم  ره  رب  دـهن ، یم  دـنیامنیم  يوریپ  وا  زا  هک  یناـسک  ندرگ 

بناجب تسا  بجاو  درکن  ادیپ  دنک  اتفتـسا  وا  زا  هک  اریـسک  دوخ  رهـش  رد  هاگره  و  درامـش ، ضرف  ار  شمکح  نتـسناد  درک ، دـمآ 
.دشاب رود  وا  لحم  هچرگ  دیامن  چوک  دنکب  دیاب  يوتف  ذخا  وا  زا  هک  یسک 
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.دندرکیم رفس  زاجح  هب  قارع  زا  تاقوا  نآ  زا  ةراپ  رد  دندرب و  رسب  ار  یئاهزور  اهبش و  ۀلئسم  ذخا  يارب  ناینیشیپ  زا  یهورگ 

.میتشاد روکذم  ار  ءادرد  وبا  تیدح  نتفرگارف  يارب  ماشب ، زاجح  زا  يدرم  رفس ، نیا  زا  شیپ 

؟ دنک اتفتسا  سک  هچ  زا 

دنادب ءاتفا  يارب  لهوم  ار  وا  هک  يروط  هب  بلاغ  نظب  ای  دنک  ءاتفتـسا  دسانـشیم  ار  وا  هک  یـسک  زا  تسمزال  دـلقم  صخـش  رب  - مود
.دیامن افتکا 

لاح وجتـسج ، تسرامم و  رثا  رب  دشاب  لهاج  يو  تیملع  ةرابرد  رگا  هجیتن  رد  دیامن ، لصاح  ار  وا  تلادع  شناد و  هار  نیمه  زا  و 
ای دـشاب  ینعم  نیا  بجوم  هک  یعایـش  ای  لداع  رفن  ود  یهاوگ  ۀلیـسوب  ای  دـنک ، زارحا  ار  وا  تلادـع  ءاتفا و  هتخاس و  فشکنم  ار  وا 

.دشاب نظ  رمثم  ناش  هتفگ  هک  دنشابن  یلودع  ۀلمج  زا  اهنآ  هچرگ  .دنراد  یلماک  عالطا  هار  نیا  زا  هک  یئاملع  داقتعا  ناعذا و 

ای عایـش  ۀلیـسوب  ار  عوضوم  نیا  ای  دروآ  تسدـب  ار  ینعم  نیا  ات  دـنک  شزیمآ  نادـنچ  يو  اب  درادـن  یهگآ  وا  تلادـع  زا  اـهنت  رگا 
.دنک لیصحت  نیلدع  تداهش 

دهتجم دنچ  رصع و  کی 

يوتف نادب  دندرک  قافتا  یئاوتف  کی  رب  دندوب و  رصع  کی  رد  دنراد  يوتف  یگتسیاش  ناش  همه  هک  يدهتجم  دنچ  ای  ود  رگا  - موس
مه يوقت  ملع و  تفـص  رد  رگا  و  دـیامن ، عوجر  ناشیا  عروا  ملعا و  هب  هک  تسمزال  وا  رب  دـندوب  لوقلا  فلتخم  رگا  دـنک و  لـمع 

.دنک دیلقت  ملعا  زا  دندومن  ضراعت  رگیدکی  اب  عروا  ملاع و  رگا  اهنآ ، یقتا  ملعا و  هب  دنک  عوجر  مه  زاب  دنتشاد  فالتخا 
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، تسا ریخم  تروص  نیا  رد  نکیل  تسا  يدـیعب  ضرف  هچرگا  دـشن  فشک  وا  يارب  هیـضق  ای  دـندوب  ربارب  يوقت  ملع و  رد  همه  رگا 
هماع ءاملع  لوق  رتشیب  هلمج  نیا  هتبلا  دـنراد ، تکرـش  يوتف  تیلهأ  رظن  زا  ناش  همه  اریز  تسا  ریخم  اج  همه  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب 

.تسا لوا  لوق  هدیسر  توبث  هب  صوصن  زا  هچنآ  هکلب  دشاب ، یمن  عوضوم  نیا  هب  لئاق  يدحا  هعیش  ءاملع  زا  و  تسا ، نایننس ) )

تیم دیلقت  ةراب  رد  يراتفگ 

.دنراد يراتفگ  هراب  نیا  رد  ءاملع  روهمج  يدهتجم ، نینچ  دوجو  یب  ای  یح  دهتجم  دوجواب  تیم  دهتجم  دیلقت  زاوج  رد  - مراهچ

اج نیمه  زا  دوریمن ، نیب  زا  اـهنآ  بحاـص  گرم  ۀلیـسوب  بهاذـم  اریز  تسا ، دـیلقت  زاوج  یلک  روط  هب  ناـشیا  رظن  رد  لاوقا  حـصا 
زا عنام  مکاح  مکح  زا  شیپ  دـهاش ، گرم  هکنآ  رگید  دوشیم ، انتعا  فالخ  عامجا و  رظن  زا  بهذـم  نادـب  گرم  زا  سپ  هک  تسا 

.مکح زا  شیپ  قسف  فالخب  دشابیمن  تداهش  نادب  مکح 

زا سپ  عاـمجا  هک  تسا  اـجنیا  زا  دوش  وحم  وا  زا  يوتف  تیلها  گرم  رثا  رب  اریز  تسین ، زیاـج  تیم  دـیلقت  یلک  روـط  هب  مود : هتفگ 
زا ناگتـشذگ  هژیو  باحـصا ، نایم  رد  ینعم  نیا  دـنکیمن  لصاح  داقعنا  وا  تفلاخم  اـب  تویح  ناـمز  رد  و  دوشیم ؛ دـقعنم  وا  گرم 

مامت ام  لوصا  قبط  ناهرب  نیا  نکیل  دشابیمن  رظن  رد  دشاب  هجوت  دروم  وا  نخس  هک  یفلاخم  نیا  زا  هتشذگ  دراد  یترهـش  نیرخأتم ،
.مینادیم ربتعم  ار  مالّسلا  هیلع  لوصعم  لوخد  دیآیم  تسدب  نیناوق  عبتت  زا  هک  يروطب  عامجا ، رد  ام  اریز  تسین ،

، تسا زیاج  تیم  دیلقت  دشابن  تویح  لاح  رد  يدهتجم  رگا  و  تسین ، زیاج  تیم  دیلقت  دشاب  یح  دهتجم  هکیتروصرد  موس : ۀتفگ 
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.تسین هلاسر  نیاب  طوبرم  عوضوم  نیا  قیقحت  نکیل 

نادهتجم يواست  ددعت و 

ره دوب  ریخم  یلک  روط  هب  دلقم  یتفتـسم و  صخـش  فرط  نآ  زا  و  دندوب ، ربارب  نید  ملع و  رد  همه  دـش و  ددـعتم  یتفم  رگا  - مجنپ
یم ایآ  درک ، وا  يارب  يرگید  دمآ  شیپ  رگا  هجیتن  رد  دنک ، دیلقت  دـهاوخب  هک  یـسکره  زا  دـناوتیم  دوشیم  ادـیپ  وا  يارب  هک  ۀـعقاو 
دتفا قافتا  رگید  ناـمز  رد  روکذـم  دـمآ  شیپ  رگا  یتح  تسا ، عوجر  مدـع  رتهب  تسا ، هجو  ود  هن ؟ اـی  دـنک  عوجر  یلوا  هب  دـناوت 

.تسا اراد  ار  مکح  نیمه 

لاؤس دیدجت  یتفتسم و 

؟ هن ای  تسمزال  لاؤس  دیدجت  دش  عقاو  وا  يارب  دمآ  شیپ  نیمه  مه  رگید  راب  دینش  باوج  درک و  اتفتسا  ۀعقاو  ةرابرد  هاگره  - مشش
هک دیدجت  مدع  مود ، هجو  هدش  لصاح  يأر  رییغت  یتفم  يارب  دوریم  لامتحا  اریز  دوشب  دیاب  لاؤس  دیدجت  لوا ، هجو  تسا  هجو  ود 

تسا و یقاب  دوخ  یلوا  يأر  رب  یتفم  هک  تسنآ  لـصا  ياـضتقم  نیا  زا  هتـشذگ  هدیـسر ، توبث  هب  مکح  اریز  تسا ، يوقا  لوق  نیا 
.تسین نکمم  تیم  هرابرد  تفرگ و  دهاوخ  تروص  یح  دهتجم  باب  رد  ینعم  نیا  هک  دنامن  هتفگان  هدادن ، يأر  رییغت 

ءاتفتسا تیفیک 

ذغاـک اـی  دـیآرب  يوتف  بلط  رد  هدرک  نییعت  صوصخ  نیا  رد  دراد و  ناـنیمطا  وا  ربـخب  هک  یـسک  اـی  شدوخ  دـیاب  یتفتـسم  - متفه
ای تسا  یتفم  طخ  هک  دهد  تداهـش  یلداع  هکیتروصرد  دنک  دامتعا  یتفم  طخب  هک  تسمزال  یتفتـسم  رب  دنک و  اتفتـسا  دـسیونب و 

دشاب هتشاد  نانیمطا  زین  تسوا  طخب  خساپ  هک  دوشن  ددرم  فرط  نآ  زا  و  دسانش ، هب  ار  وا  طخ  یتفتسم 
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؟ دنشاب لداع  ود  ای  تسا  یفاک  لداع  رفن  کی  صوصخ  نیا  رد  ایآ  تسا ، یلداع  مجرتمب  دنمزاین  دمهفن  ار  یتفم  نابز  هاگره 

.دنشاب لداع  رفن  ود  هک  تسنآ  رتهب  تسا ، هجو  ود 

دهتجم مارتحا  یتفتسم و 

.درامش گرزب  ار  يو  اهنیا  لاثما  باوج و  لاؤس و  رد  دیامن و  بدأت  یتفم  اب  یتفتسم  هک  تسا  هتسیاش  - متشه

دننام و  يدیمهف ، نینچ  وت  دیوگ  هن  داد  خساپ  هک  یماگنه  .تسا و  ردقچ  وت  تاظوفحم  دیوگن  و  دـنکن ، هراشا  وا  بناجب  تسد  اب 
هچنآ اب  تسا  قفاوم  خساپ  رگا  دیوگن  و  دنداد ، يوتف  شفالخب  يرگید  ای  ینالف  دـیوگن  و  داتفا ، قافتا  نم  يارب  مه  عوضوم  نیمه 

رذگرد الا  سیونب و  هدش  هتشون 

هن ار  هلئـسم  هدـش  مرگرـس  تسا  وا  لماک  هجوت  زا  عنام  هک  يزیچ  هب  ای  هتـسشن  هن  رطاخ  ناـنیمطا  اـب  اـی  هداتـسیا  یتفم  هک  یماـگنه 
.دسرپ

رد دـنک  ادـیپ  یـشمارآ  لـیلد ، ماهفتـسا  رثا  رب  هک  تشاد  رظن  رد  رگا  نکیل  یتفگ ، نینچ  ارچ  هک  دـهاوخن  يو  زا  ار  هلئـسم  ناـهرب 
.دیآرب ناهرب  ياعدتسا  ددصرد  يوتف  نتفریذپ  زا  سپ  سلجم  نیمه  ای  هدنیآ  سلجم 

یتفم ود  ياوتف  ود  یتفتسم و 

نسا هاگنآ  لدعا  دعب  عروا  سپس  ملعا  لوا  ۀجرد  رد  تسا  هتـسیاش  دروآ  درگ  ۀقرو  رد  ار  یتفم  ود  ۀتـشون  دومن  هدارا  هاگره  - مهن
.دریگب رظن  رد  هدیسر  تماما  تاحجرم  باب  رد  هچنآ  نینچمه  و 

هدامآ ءاتفتسا  يارب  هک  يذغاک  دیاب  دنک  زاغآ  دهاوخ  سکره  زا  دنک  يروآ  عمج  يددعتم  ياه  همان  رد  ار  يواتف  تساوخ  رگا  و 
دوشیم
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ینایز یتفتـسم  قحب  هجیتن  رد  ات  دسیونب  رـصتخم  ار  خساپ  هکنآ  هن  دـنک ، ادا  ار  ءاتفا  قح  دـناوتب  یبوخب  یتفم  هک  دـشاب  هزادـنا  نآ 
دیآ دراو 

؟ دشاب یسک  هچ  یتفتسم 

تابجوم زا  دـهد و  شراگن  ار  ظفل  طـخ و  اراکـشآ  دـنادب و  یبوخب  ار  لاؤس  هک  دـشاب  یـسک  هماـن  ةدنـسیون  تسا  هتـسیاش  - مهد
دزاس و ادیوه  ار  لاؤس  عضاوم  دشاب ، هداهن  هدش  هداد  بیترت  هنیمز  نآ  يور  ضرغ  هک  یلحم  رد  لاؤس  و  دنک ، تظفاحم  فیحصت 

.تسا عقومب  اجب و  رایسب  دشاب  ملع  لها  زا  هدنسیون  رگا  درادب ، ظوفحم  یبوخب  هدراذگ و  هناشن  تسا  هابتشا  دروم  هک  یئاهاج 

.دشاب هتشون  ار  وا  یملع  لها  اهنت  هک  دنتشونیم  ۀمان  رد  ار  دوخ  ياوتف  املع  زا  یخرب 

دسیونن اعد  اتفتسا  ۀمان  رد 

.دسیونن اعد  درادیم  لاسرا  یتفم  يارب  هک  یئاتفتسا  رد  - مهدزای

دییأت ای  دهد  قیفوت  ارت  ادخ  ای  دوش ، دونـشخ  وت  زا  ادخ  ای  دشخبب ، ارت  ادخ  یئوگیم  هچ  دسیونب  دنکیم  افتکا  یتفم  کی  ياوتفب  رگا 
.دنک کیرش  اعد  رد  ار  دوخ  تسین  وکین  فرط  نآ  زا  اهنیا  لاثما  دوش و  یضار  تردام  ردپ و  زا  ای  دنک 

هلئـسم نیا  رد  اهقف  لوق  ای  دوش ، یـضار  امـش  زا  ادخ  تسیچ  امـش  لوق  ای  دیئوگیم ؛ هچ  دسیونب  دوب ، املع  زا  یتعامج  زا  لاؤس  رگا 
.تسا عقومب  اجب و  درک  قالطا  يراوگرزب  درف  رب  ار  عمج  ظفل  رگا  دیامرف و  دییأت  ای  دنک ، ظفح  ار  ناشیا  ادخ  تسیچ 

زا تیفیک  نیدب  دراد و  لاسرا  یتفم  هب  هدـیچیپ  دـشابن  نآ  متخ  هب  دـنمزاین  یتفم  هک  يروط  هب  دـیناسر  نایاپ  هب  هک  یتقو  ار  اتفتـسا 
.دنک ذخا  یتفم  صخش 
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هثداح عوقو  یتفتسم و 

و دهاوخب ، وا  زا  ار  مکح  هک  تسین  یتفم  دهتجم و  فرط  نآ  زا  هداد و  خر  وا  يارب  ۀـثداح  هک  یتفتـسم  صخـش  هاگره  - مهدزاود
.دوش راپسهر  یتفم  بناجب  میتفگ  اقباس  هک  يروط  هب  هدیسر ، بوجو  دحرسب  وا  قح  رد  مه  روکذم  مکح 

ذوعن نآ  زا  هتشذگ  و  هدشن ، زیوجت  مه  تیم  زا  يوریپ  میتفگ  تفاین و  رگید  ياهرهش  ای  دوخ  رهـش  رد  ار  یتفم  قافتالا  بسح  رگا 
تـسا نکمم  هک  یتقو  ات  شدوخ  دـمآ  شیپ  صوصخ  رد  تسمزـال  دـشاب ، دـهتجم  زا  یلاـخ  نیمز  يرـصع  کـی  رد  دوشیم  هّللاـب 

نیا تسا ؟ فلکم  مه  يرگید  لمع  هب  طایتحا  هب  لمع  رب  هفاضا  ایآ  دیامن ، راتفر  طایتحا  روتـسد  قبط  تسناوتن  رگا  دنک و  طایتحا 
.تسا هجوت  رظن و  لحم  عوضوم 

ود رد  تسا  لصحم  موزل  دروم  رایـسب  باب  نیا  هک  اجنآ  زا  تسوا و  تامدـص  تافآ و  بادآ و  طئارـش و  هرظانم و  رد  موس : باـب 
.دنکیم ادیپ  همتاخ  لصف 

نآ طیارش  هرظانم و  موس  باب 

هرظانم بادآ 

هراشا

.تسا هرظانم  بادآ  طورش و  رد  لوا : لصف 

دنک ادـیپ  عوقو  هک  یتروص  رهب  یلک و  روط  هب  هرظانم  نکیل  هتفر  رامـشب  ینید  ياه  هار  هلمج  زا  نید  ةرابرد  ةرظاـنم  تسا  یهیدـب 
نآ هب  هرظاـنم  باـب  رد  هک  یـسک  هجیتن  رد  درک ، مادـقا  اـهنآ  فـالخرب  دوشیمن  هک  دراد  یتقو  لـحم و  طرـش و  هکلب  تسین ؛ دارم 
اریز هدومن ، يوریپ  ار  ناگتـشذگ  شور  تاعارم و  ار  شدودح  هتبلا  دنک ، راتفر  تاروتـسد  طئارـش و  قبط  دیاش  دـیاب و  هک  يروط 

تـشاد یتیعقوم  ادـخ  دزن  رد  دوب و  یعقاو  باوص  هچنآ  دوب و  ادـخ  ناشروظنم  دـندرکیم و  هرظانم  هیعرـش  لـئاسم  باـب  رد  ناـشیا 
دندوب ناهاوخ 
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يروآدای دوشیم  ادـیوه  اهنآ  رثا  رب  بادآ  طئارـش و  هک  دـنراد  یئاهناشن  دـننکیم  هرظانم  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  يارب  هک  اـهنآ  کـنیا 
.درذگیم امش  رظن  زا  الیذ  روکذم  طئارش  مینکیم و 

؟ تسیچ هرظانم  زا  روظنم 

راهظا شرظن  هکنآ  هن  دـشاب ، هدوب  دـنک  دـمآ  شیپ  هک  یبیترت  رهب  قح  روهظ  بلط  قحب و  ندیـسر  هرظانم  زا  روظنم  هناگی  - تسخن
زا ار  وا  زا  دیکا  یهن  اهیتشز و  هک  تسا  یلادج  ءارم و  بجوم  ینعم  نیا  اریز  دشاب ، وا  رظن  تحص  شناد و  شوارت  دزم و  شاداپ و 

.یتسناد تایآ  رظن 

وا نخس  دوشیمن و  تیاعر  وا  قح  هرظانم ، رد  دنادب  هکیتروصرد  دشاب و  ریثأت  يوزرآ  شدصق  هناگی  هک  تسمزال  رظانم  صخش  رب 
فیخس يأر  زا  تسد  هدش  حاضتفا  هتشادرب و  وا  ءاطخ  يور  زا  هدرپ  هکنآ  اب  مه  فلاخم  صخـش  فرط  نآ  زا  ددرگیمن و  هتفریذپ 

نآ زا  هتشذگ  تسا ، بترتم  میهدیم  رکذت  یکیدزن  نیا  رد  هک  یتافآ  عوضوم  نیاب  ریز  هدشن ، زیوجت  ةرظانم  نینچ  درادیمنرب  دوخ 
.دوشیمن لصاح  دیآ  تسدب  هرظانم  ماجنا  زا  تسا  هتسیاش  هک  یلصا  ضرغ  یلوا و  هجیتن 

هرظانم ۀسلج 

یعرـش هجو  رب  هاگره  هرظانم  اریز  دشاب ، هتفرگن  تروص  دشاب  هرظانم  زا  مها  هک  یبلطم  دش  حاتتفا  هرظانم  ۀسلج  هک  یماگنه  - مود
نیعرد یئافک و  اـی  ینیع  بجاو  هک  یناـمز  هجیتن  رد  هدـمآ ، رامـشب  یئاـفک  ضورف  زا  هتبلا  دریگ  دوخب  یبوجو  مکح  دوش و  عقاو 

روط هب  دوشیمن و  تیاعر  تقو  نیا  رد  هک  یـضورف  هلمج  زا  هکلب  دـشابیمن ، زئاج  هرظاـنمب  لاغتـشا  دـهدب  خر  هرظاـنم  زا  مها  لاـح 
.تسا رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دننکیم  تلفغ  یلک 
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همرحم هضورفم و  لاوحا  ۀظحالم  زا  ینعم  نیا  هچنانچ  دوشیم  ورب  ور  تارکنم  زا  ةدـع  اب  هرظانم  ۀـسلج  رد  راک  هرظانم  مدآ  یهاگ 
باب رد  ةرظانم  لیبق  زا  دوشیم ، عقاو  تردن  هب  ای  دتفایمن  قافتا  الوصا  هک  یعوضوم  زا  یمدآ  نینچ  هجیتن  رد  دوشیم ، ادیوه  یبوخب 

یهاتوک و  نداد ، رازآ  و  نتفگ ، ازـسان  و  نتخاس ، نیگهودـنا  و  دـتفایم ، قافتا  هرظاـنم  سلجم  رد  هک  ۀیعرـش  عورف  هیملع و  قیاـقد 
راداو هانگب  ار  هدنونـش  هدـنیوگ و  هک  يزیچ  تبحم  یتسود و  تسمزال و  اهناملـسم  زردـنا  رظن  زا  هک  یتاـبجاو  تاـعارم  رد  ندرک 

یم هتـشادن و  هجوت  تاعوضوم  نآ  زا  کیچیه  بناـجب  شلد  لـفاغ و  یلکب  یماـقم  نینچ  رد  نیا  رب  هوـالع  دـنک ، زارتحا  دـنکیم ،
.دنکیم هرظانم  ادخ  يارب  ارصحنم  هک  درادنپ 

دشاب دهتجم  دیاب  ینید  رظانم 

هجیتن رد  ات  دشاب  يرگید  وریپ  هکنآ  هن  دهد  يوتف  دوخ  يارب  ات  دشاب  دـهتجم  تسمزال  دـنکیم  هرظانم  نید  هار  رد  هک  یـسک  - موس
.دنک وگتفگ  وا  فارطا  رد  دیارگ و  وا  بناجب  دش  يراج  شمصخ  نابزب  وا  هل  رب  یقح  رگا 

بترتـم يرمث  وا  ةرظاـنم  يارب  هجیتـن  رد  درازگ ، رتارف  مدـق  شدوخ  دـلقم  روتـسد  زا  درادـن  قح  تسین  دـهتجم  هک  یـسک  نآ  اـما :
.دیوگ كرت  ار  وا  بلطم  هک  درادن  تردق  دش  ادیوه  وا  فعض  هاگره  و  دوب ، دهاوخن 

هک دنکیم  باجیا  يزیچ  هچ  دش  ادیوه  شناهرب  فعـض  فرط  نآ  زا  دـمآرد و  هرظانم  طارـص  رد  يدـهتجم  صخـش  رگا  نیاربانب 
؟ دوش روآ  نایز  یلمع  نینچ  زا  دهتجم  صخش 

نیا هچنانچ  دشاب ، فیعـض  هسفن  یف  هچرگ  هتفای  تسد  تسا  هدوب  حیجرت  دروم  وا  دوخ  رظن  رد  هچنادـب  يو  هک  تسنیا  ضرف  اریز 
ینعم
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نارگید ای  ناشدوخ  يارب  اهنآ  فعـض  تیاهن  رمالارخآ  هک  ۀلداب  دنوشیم  کسمتم  ناشیا  اریز  دـتفایم ، قافتا  رگید  نادـهتجم  يارب 
.دریگیم ماجنا  هحفص  کی  ای  باتک  کی  رد  لمع  نیا  یتح  دنهدیم ، رییغت  ار  دوخ  ياوتف  هجیتن  رد  دوشیم ، رهاظ 

؟ درک دیاب  هرظانم  یعوضوم  هچ  يارب 

.دوش فورصم  عوضوم  نیا  دننامب  شتمه  اهنت  دنک و  هرظانم  تسا  عوقوب  بیرق  هک  ۀلئسم  ای  یمهم  ۀعقاو  رد  - مراهچ

هدایز دیوگب و  نخـس  تسا  دنمزاین  قح  يواکجنک  هب  هک  ةزادنا  نآ  دنک و  نایب  ار  قح  بلطم  هک  تسنآ  رکذـلا  قوف  مهم  زا  دارم 
.دنکن فرص  ار  تقو  نآ  رب 

لـصاح قیقحت  لالدتـسا و  ۀـکلم  هجیتن  رد  دـتفا و  تمحزب  وا  رکف  هک  دـنکیم  باجیا  هردان  لئاسم  باب  رد  ةرظانم  هک  دـلابن  دوخب 
ار دوخ  دننک و  یئاسانش  راهظا  هلیسو  نیدب  هک  تسا  سفن  ظح  هب  رصحنم  اهنآ  ضرغ  هک  یـصاخشا  يارب  ینعم  نیا  هچنانچ  دنک ،

.دننکیم هرظانم  وا  لاثما  هطلاغم و  يرگید و  نتخاس  نوبز  ضوقن و  تافیرعت و  زا  دتفا و  یم  قافتا  دنیامن  یفرعم  دنمشناد 

دیمهف یهاوخ  ینکیم و  ادـیپ  عقاو  فالخرب  ار  اهنآ  روظنم  ینک  شیامزآ  ار  اـهنآ  يوش و  دراو  ناـشیا  لاوحا  رد  یلک  روط  هب  رگا 
.دنیامنیم یفرعم  هدوب  ناگرزب  رفنت  دروم  هتسویپ  هک  دنسپان  هیور  نیدب  ار  دوخ  هدوب و  تیملع  يارب  اهنت  ناش  هرظانم - هک 

راتفرگ و لمع  نیدب  دنعرش  سیماون  بیرخت  ددصرد  هشیمه  هک  ام  نامز  نایامن  ملاع  رتشیب  تسا  یئالط  عشعشم  رـصع  هک  نونکا 
.دنرختفم
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هرظانم ياج 

رد هرظانم  اریز  دنک ، وگتفگ  یتیعمج  سلجم و  نایم  رد  هکنآ  زا  درادـب  رتسود  ار  یئاهنت  تولخ و  رد  ةرظانم  رظانم  صخـش  - مجنپ
رب صرح  ایر و  یعاود  رتشیب  تیعمج  نایم  نیا  زا  هتشذگ  دزاسیم  رتهب  ار  قح  كرد  رکف و  ءافـص  دنکیم و  عمج  ار  ساوح  تولخ 

.دوشیم ادیپ  دشاب  مه  لطاب  ول  یتجح و  توکس 

هلئسم خساپ  زا  هدش و  ناشـضراع  تلاسک  دننک  هرظانم  تولخ  رد  دنهاوخب  رگا  دنراد  رظن  رد  ار  يدساف  دصاقم  هک  یمدرم  یهاگ 
عماجم نایم  تسام  ةژیو  مصخ  رب  یگ  هریچ  هک : ناشیرگ  هلیح  سلاجم و  هب  رصحنم  هلئسم  باب  رد  ناشتاهابم  اعدا و  دننامیم و  زاب 

، دوب دهاوخ 

يرازگساپس رظانم و 

دروآ یم  تسدـب  یتقو  ار  دوخ  ةدـشمگ  هک  دـشاب  یـسک  دـننام  تسمزال  دـنکیم  لادـج  هرظانم و  نید  هار  رد  هک  یـصخش  - مشش
: دنک یم  يرازگساپس 

ار دوخ  قیفر  لاح  يا  یلع  ددرگ ، دـنم  هرهب  يرگید  تمحز  زا  ای  دـشاب  هدـش  وا  تسدـب  قح  راـهظا  هک  درادـن  یقرف  فرط  نآ  زا 
هدرک راهظا  ار  قح  بلطم  هدیناسانـش و  يوب  ار  وا  ءاطخ  شقیفر  دـیمهف  هک  یتقو  و  شیک ، نیئآ و  نمـشد  هن  دـنادیم  شیوخ  روای 

تـسین يرثا  وا  ةدشمگ  زا  هک  رگید  هارب  يرگید  ار  وا  دیآرب و  دوخ  ةدشمگ  بلط  رد  هک  یـسک  دننام  دوب ، دـهاوخ  وا  راذگـساپس 
هلیـسو نیدب - هک  تسیا  هدشمگ  دننام  مه  قح  بلطم  تسوا ، راذگرکـش  دنک  فداصت  شا  هدشمگ  اب  اجنآ  اقافتا  دـنک ، یئامنهر 

اب هتفریذپ و  وا  زا  دوش  يراج  شمصخ  نابز  رب  یعقاو  بلطم  نوچ  تسا ، نمؤم  صخش  قح  هجیتن  رد  دیآرب ، وا  بلط  رد  تسمزال 
- شوخ
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هدهاجم رد  دهد و  رییغت  ار  شگنر  دنک و  شرت  وا  رب  تروص  هدنمرش و  ار  وا  هکنآ  هن  دیامن ، يراذگـساپس  ار  وا  ینعم  مامتب  یلاح 
.دیامن مایق  وا  هیلع  هعفادم  و 

؟ دنک راتفر  هنوگچ  دوخ  قیفر  اب  رظانم 

هچنآ داریا  زا  ار  وا  هکلب  دزادرپ  رگید  لاؤـس  هـب  یلاؤـس  زا  رگید و  لیلدـب  یلیلد  زا  هـکنآ  زا  دـنکن  تعناـمم  ار  دوـخ  رواـی  - مـتفه
.دهدب تقو  تسا  دنمزاین  هک  ةزادنا  نآ  قح  رما  تباصا  باب  رد  دزاس و  نکمتم  هدیسر  شرظنب 

دوب قح  مالک  مزلتسم  دشاب  هتشاد  یهجوت  مه  شدوخ  هکنآ  نودب  وا  مالک  ای  دروآ  تسدب  وا  نانخـس  زا  ةراپ  رد  ار  قح  مالک  رگا 
رابتعا ۀجرد  زا  هک  دشاب  یمالک  رثا  رب  ول  تسا و  قح  مالکب  لوصو  یلصا  ضرغ  اریز  دشاب ، رازگـساپس  ار  ادخ  دریذپ و  هب  یبوخب 
نینچب هکنآ  اـب  یتـشادرب  تسد  دوخ  لوا  لوق  زا  وت  اریز  دوشیمن  هتفریذـپ  وت  ۀـتفگ  نیا  دـیوگب  هک  یـسک  نآ  اـما  دـشابیم ، طـقاس 

ۀقیرط زا  جورخ  قافن و  تیئود و  زج  دـناسریم ، ار  ناراک  هرظانم  فیجارا  اهنت  هک  تـالمج  نیا  لاـثما  يدوبن و  قح  يذ  یعوضوم 
.دهدن هجیتن  ار  قافو  دادس و 

ضرتعم هک  دـسریم  یئاجب  راک  ددرگیم و  عازن  هلداجمب و  یهتنم  رمالا  تبقاع  هرظاـنم  سلاـجم  هک  هدـش  هدـید  تاـقوا  زا  يرایـسب 
تیفیک نیمهب  هدرک و  يراددوخ  لیلد  نایب  زا  تسا  هجوتم  یعدـم  هک  یلاح  نیع  رد  دـنکیم و  تساوخرد  دوخ  مالک  هیلع  یناهرب 

رد نیا  زا  هتـشذگ  تسا  رهطم  عرـشب  تنایخ  داسف و  نیع  لمع  نیا  هتبلا  دـبای ، یم  نایاپ  دانع  ینمـشد و  اب  مأوت  رارـصا  راـکنا و  اـب 
.دزاسیمن عفتنم  ار  مدرم  هدرک و  نامتک  ار  دوخ  شناد  يدنمورین ، تردق و  اب  هک  تسا  يدنمشناد  مکح  تحت 
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تسا ملاعب  رصحنم  هرظانم 

يو تامولعم  زا  هلیـسو  نیدـب  تسا  قح  بلاط  رگا  اریز  دـنک  هرظاـنم  دراد  یئاـناوت  تسد  شناد  رد  القتـسم  هک  یـسک  اـب  - متـشه
.دش دهاوخ  دیفتسم 

هجیتن رد  دوش و  يراج  اهنآ  نابزب  قح  نخـس  ادابم  دنـسرتیم  اریز  دـنیوجیم  يرود  ناگرزب  لوحف و  اب  ةرظانم  زا  مدرم  تاقوا  بلغا 
دنیآ بلاغ  ناشیارب  هدومن و  جیورت  ار  یلطاب  بلطم  نانآ  هیلع  ات  هدرک  هلداجم  دوخ  زا  رت  تسپ  اب  دنراد  لیم  هکلب  دـنوش ، راسمرش 

.دنراذگ نوریب  هکرعم  زا  مدق  يزوریپ  اب  و 

ياج هک  تسیرگید  ةدافتسا  لباق  بادآ  طئارش و  میتشاد  روکذم  نونکات  هک  ۀناگتـشه  بادآ  طورـش و  رب  هوالع  هک  دنامن  هتفگان 
دننیـشنیم هرظانم  دنـسمب  يرگید  تهج  ای  ادخ  يارب  هک  یئاهنآ  یئاسانـش  يارب  میداد  رکذت  هک  ةزادـنا  نآ  نکیل  تسین  اهنآ  ثحب 

.تسا یفاک 

[ .دیآیم تسدب  هرظانم  هار  زا  هک  تسا  یتاکلهم  تافآ و  نایب  رد  ]

هراشا

.دیآیم تسدب  هرظانم  هار  زا  هک  تسا  یتاکلهم  تافآ و  نایب  رد  مود : لصف 

هداد رارق  لضف  راهظا  رظن  زا  يدنسرخ  هیرخف و  وا و  تجح  تاکـسا  مصخ و  رب  ۀبلغ  دصق  يارب  ارـصحنم  هک  ةرظانم  تسا : یهیدب 
.تسا هدیدنسپ  ناطیش  رظن  رد  مومذم و  ادخ  دزن  هک  تسا  یقالخا  ۀیلک  ۀمشچرس  ششوج و  لحم  دوش 

كاپ ترخافم ، يزوت ، هنیک  ایر ، تینم ، یتسرپدوخ ، ینطاـب ، شحاوف  اـب  ار  شتبـسن  هجو  میجنـسب و  یبوخب  ار  عوضوم  نیا  رگا  و 
يرهاظ شحاوف  اب  تسا  بارش  تبسن  دننام  میروآ ، رامشب  اهنیا  ریغ  و  یبلط ، هاج  ینماد ،
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تسخن هک  ار  بارش  شحاوف  ریاس  بارش و  ندیماشآ  نایم  دوش  ریخم  هاگره  يدرف (1) ره  هک  اجنآ  زا  و  نتفگ ، ازسان  نتشک ، انز ،
یمدآ لاح  تسا  نینچ  تسا ، هدـش  بکترم  مه  ار  شحاوف  ریاس  هرخالاب  هدـیماشآ و  هدرک  هولج  هب  أبعی  ـال  کـچوک و  شرظن  رد 

دـسریم یئاجب  شراک  رمالارخآ  دریگب  رظن  رد  ار  تاهابم  یبلط و  هاج  هرظانم و  رد  ۀبلغ  و  ناهرب ) شتآ  یـشوماخ   ) ماحفا بح  هک 
.دوشیم بکترم  ار  اهیتشز  ثئابخ و  ۀمه  هک 

.میهدیم حیضوت  الیذ  ار  هرظانم  تافآ  زا  کی  کی  دیسر  اجنیدب  نخس  هک  نونکا 
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قح راهظا  زا  رابکتسا 

رما يور  زا  هدرپ  هک  دشاب  هتشاد  تهارک  دشورفب و  یگرزب  دزروب و  رابکتسا  قح ، راهظا  زا  صخش  هک  تسنآ  هرظانم  تفآ  - نیلوا
هرظانم مدآ  رظن  رد  اهزیچ  نیرتدنـسپان  یتح  دنکیم ، عفد  ار  قح  هلداجم  تارامم و  هار  عمط و  صرح و  قیرط  زا  هکلب  دیاشگب  قح 

سیبلت و هار  زا  دراد  تردـق  هک  هزادـنا  نآ  دیـسر  هیاپ  نیاب  هاگره  ددرگ و  يراج  شنمـشد  نابز  رب  قح  بلطم  هک  تسنامه  راـک 
تارامم و هجیتن  رد  دـنکیم ، يراـشفاپ  وا  نخـس  در  رد  هدز و  رمکب  نماد  شمـصخ  بلطم  راـکنا  يارب  يرگ  هلیح  رکم و  بیرف و 

دنلب ضارتعا  رـس  مصخ  ضاقنتـسا  لضف و  راهظا  يارب  هکنیا  رگم  دوشن  ار  یمـالک  هک  يروط  هب  ددرگ  وا  تعیبط  يوخ و  هلداـجم 
تعاجـش زاربا  هکلب  هدوبن ، نآ  شروظنم  هکنآ  اب  دنک  راهظا  ار  یقح  رما  هکنیا  ول  دزاتب و  وا  رب  شیوخ  یناسفن  یعاود  قبط  دـنک و 

.هدوب وا  دوخ  شکرس  سفن  يروالد  و 

.میدومن يروآدای  تسا  بترتم  وا  رب  هک  يدسافم  هدیسر و  لادج  ءارم و  مذ  باب  رد  هک  یثیداحا  زا  یخرب  نیا  زا  شیپ 

هک یسک  اب  دنز  ارتفا  وا  ترضحب  غورد  هار  زا  هک  ار  یصخش  لاعتم  يادخ  دنامن  هتفگان  دش  یهتنم  اجنیدب  نخس  ۀتـشر  هک  نونکا 
نیاربانب ًابِذَـک  ّللَا 

�
ِه یَلَع  �يرَْتِفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  هدومرف َو  هراشا ) هیآ  نیدـنچ  رد   ) هک اجنآ  هتـسناد  ربارب  دـنک  بیذـکت  ار  قح  بلطم 

.دوب دهاوخ  ینعم  نیمه  مزلتسم  مه  ءارم  هتبلا  تسا ، هدنیوگ  مالک  در  ءارتفا ، هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  و  تسا ، ربک  ینعمب  ءارتفا 

اقافتا میدوب  لوغـشم  تارامم  هلداـجم و  هب  رگیدـکی  اـب  نید  رما  باـب  رد  اـم ، يزور ، دـنتفگ : سنا  هلثاو و  هماـما و  وبا  ءادرد و  وبا 
لوسر ترضح 
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ار مشخ  نآ  تقو  نآ  ات  هک  دش  نیگمشخ  نانچ  درک  هدهاشم  تیعـضو  نیدب  ار  ام  نوچ  تشذگ  ام  رب  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص 
لادج ءارم و  زا  دومرف  و  دوب ، راتفرگ  تفص  نیدب  امش  زا  شیپ  هک  یسک  دش  كاله  انامه  دومرف  سپس  میدوب  هدیدن  شترضح  زا 
دیهن زاب  تسد  ار  ءارم  هدیـسر ، تیاهن  هب  وا  نایز  هک  دیراذگ  زاب  ار  لادج  ءارم و  دنکیمن ، تارامم  نمؤم  ةدنب  هک  دینک  يراددوخ 

منکیمن تعافش  زیخاتسر  زور  ار  یمدآ  نینچ  هک 

نایم تشهب ، ضایر  رد  مینکیم ، تلافک  دـنک  تارامم  كرت  هک  یـسک  يارب  ار  تشهب  لزنم  هس  ام ، اریز  دـینک ، يراددوخ  ءارم  زا 
زا سپ  هک  يزیچ  نیتسخن  هک  دـیرادرب ، تسد  ءارم  زا  تسا ، قداـص  رما  نیا  رد  ص )  ) ربـمغیپ يرآ  تشهب ، يـالعا  فرط  تشهب ،

، دوب لادج  ءارم و  دومرف  یهن  ارم  ادخ  اهتب  شتسرپ 

دوشیم تشهب  دراو  دـهاوخب  هک  يرد  ره  زا  دـنک  تاقالم  ار  ادـخ  اهنآ  نتـشاد  اـب  يدرف  ره  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : ترـضح  نآ 
.قح نخس  اب  ول  لادج و  ءارم و  كرت  موس  تبیغ ، روضح و  رد  ادخ  زا  سرت  يرگید  قلخ ، نسح  یکی 

: دومرف هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  مالّسلا  هیلع  قداصلا  هّللا  دبع  وبا 

ۀلیـسوب قافن  تیئود و  تخرد  و  دنادرگیم ، رامیب  ناتناردارب  هیلع  ار  امـش  ياهلد  ود ، نیا  اریز  دیـشاب ، ساره  رد  ینمـشد  ءارم و  زا 
.دوشیم هدیئور  امش  ياهلد  نیمز  رد  اهنآ 

.زیهرپ هب  نادرم  اب  تارامم  هعزانم و  زا  درک  ضرع  ص )  ) لوسر ترضحب  لیئربج  دومرف : و 

يراکایر ای  هرظانم 

ایر و بکترم  عقوم  نیا  رد  یمدآ  هک  تسنامه  دنیزگ  يرود  دـشاب و  رذـح  رد  دـیاب  صخـش  رتشیب  هچره  هک  هرظانم  تفآ  - نیمود
لاوحا ۀظحالم 
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رب دنرادنپ و  رکف  نشور  ار  وا  هکنیا  رظن  زا  دروآ و  تسدـب  ار  اهنآ  لد  دوش  مامت  هک  یتمیق  رهب  دـنکیم  شـشوک  هدـیدرگ و  مدرم 
نیا يرآ  دنیآرد ، وا  دنـسپان  میژر  تحت  اپارـس  هدرک و  بلج  دوخب  ار  اهنآ  هک  دـنکیم  يراک  دـناوتیم  ات  دـنهد  يزوریپ  شمـصخ 

.هدمآ رامشب  ایر  نیع  هکلب  ایر  ضعب  ینعم 

هداد و رارق  شیوخ  هنامیخژد  دـنب  ریـسا  يدوزب  ار  یمدآ  هک  تسا  یکلهم  تلع  كانلوه و  يرامیب  دـیدش و  درد  تقیقح  رد  اـیر :
.درادیم روتسم  وا  رب  ار  رارف  هار  یلکب 

هک اهنآ  ُرُوبَی ، َوُه  َِکئ�لوُأ  ُرْکَم  ٌدیِدَش َو  ٌبا�ذَع  ْمَُهل  ئِّیَّسلَا 
ِتا� َنوُرُکْمَی  َنیِذَّلَا  دیامرفیم َو  مهدزای ) هیآ  رطاف  هروس  رد   ) لاعتم يادـخ 

ربارب رد  مدرم  نیا  يرگ  هلیح  هجیتـن  رد  تسا ، یکاـندرد  يازـس  اـهنآ  يارب  دـننکیم  يرگ  هلیح  دوخ  دنـسپان  تشز و  ياـهراک  رد 
.دنراکایر مدرم  انامه  دوب  دهاوخ  زغم  یب  چوپ و  ناشرکم  هک  یهورگ  نیا  هتفگ  یسک  دوب ، دهاوخ  دساف  دساک و  ام  يازس 

هک یـسک  ًادَحَأ ، ِهِّبَر  ِهَدا�بِِعب  ْكِرُْـشی  ًاِحلا�ص َو �ال  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءا�ِقل  اوُجْرَی  َنا�ک  ْنَمَف  هدومرف  مهد ) دص و  هیآ  فهک  ةروس  رد  و 
.دریگن زابنا  ار  يرگید  شراگدرک  شتسرپ  رد  دنک و  يراکوکین  دیاب  تسا  ادخ  تاقالم  هب  رصحنم  وا  يوزرآ  نامرآ و 

.دنیوگ یفخ  كرش  ار  وا  هک  تسا  ایر  دارم  هیآ ، نیا  رد  كرش 

هضرع تسا ، رغصا  كرش  مسرتیم  امش  ةراب  رد  وا  زا  هک  يزیچ  نیرت  نیگمهس  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
! ؟ تسمادک رغصا  كرش  هّللا  لوسر  ای  دنتشاد 

ادـخ يرگداد  رـضحم  زا  دـنا  هداد  ماـجنا  اـیند  رد  هک  یتاـیلمع  اـب  مدرم  دوش و  تماـیق  زور  نوچ  فرط  نآ  زا  و  تسا ، اـیر  دومرف 
دنرذگب
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ماجنا اهنآ  روتـسد  قبط  ار  دوخ  ياهراک  دیتشاد و  رظن  رد  ار  اهنآ  هتـسویپ  دیدیئارگ و  یم  ایند  رد  هک  یئاهنآ  بناجب  دـیامرف : ادـخ 
! ؟ دیوش رادروخرب  وا  زا  هک  تسه  یشاداپ  اهنآ  شیپ  ایآ  هک  دینک  هجوت  و  دیوش ! راپسهر  دیدادیم 

.دیوش هدنهانپ  ادخب  يزخ  بج  زا  دومرف : و 

؟ تسمادک يزخ  بج  دیسرپ  یسک 

.هدش هدیرفآ  ناراک  هلداجم  يارب  اهنت  هک  خزود  رد  تسا  ینابایب  دومرف :

دوبان وت  شاداپ  و  دش ، رده  وت  راک  نک ، لدج  يا  رگ ، هلیح  يا  رجاف  يا  دنیوگ ، ادـن  ار  یلدـج  درم  دوش  هک  تمایق  زور  دومرف : و 
.نک ذخا  يدرکیم  راک  وا  يارب  هک  یسک  زا  ار  دوخ  دزم  ورب ، دیدرگ ،

، دومرف ِهِّبَر  َءا�ِقل  اوُجْرَی  َنا�ک  ْنَمَف  ۀفیرش  ۀیآ  لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینئادم  حارج 

هکلب درادن ، رظن  رد  ار  ادخ  هوجولا  نم  هجو  چیهب  نکیل  دهدیم ، ماجنا  ار  باوث  راک  زا  ةزادـنا  هک  تسیدرم  ادـخ  تدابعب  كرـشم 
.دوش یفرعم  هدیدنسپ  هار ، نیا  زا  دننک و  دای  یئاسراپ  یکاپب و  ار  وا  مدرم  هک  دراد  لیم  تسا و  مدرم  ۀیکزت  وا  یلوا  ضرغ 

دربیم نامـسآب  ار  ةدـنب  يوکین  راک  هک  ۀتـشرف  دومرف  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمیپ  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا 
.دهدیم دوعص  نامسآ  بناجب  ار  وا  تانسح  نوچ  هجیتن  رد  تسا ، كانحرف 

دصق اهراک  نیا  بحاص  اریز  دینکفا  دنهن ) یم  ار  رافک  راجف و  باتک  وا  رد  هک  تسیئاج   ) نیجس رد  ار  تایلمع  نآ  دیامرفیم : ادخ 
هتشادن ارم 

.دنراد هناشن  هس  ناراک  هلداجم  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 
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.دنوش مرخ  نامداش و  دننیب  هب  ار  مدرم  هاگره  لوا :

.دنشاب لهاک  دننک  دادملق  هدیدنسپ  ار  دوخ  هک  دشابن  یسک  دنشاب و  اهنت  هاگره  مود :

.دنناد هدیدنسپ  هدرک و  يرازگساپس  ار  ناشیا  مدرم  ناشیاهراک  همه  رد  دنراد  تسود  موس :

ینیگمشخ هرظانم و 

.تسا ینیگمشخ  هرظانم  تفآ  - نیموس

وا ۀتفگ  هاگره  هژیو  تسا  هارمه  وا  اب  تاقوا  رتشیب  تسین و  رود  دنـسپان  تفـص  نیا  زا  تقوچیه  راک  هرظانم  صخـش  تسا : یهیدب 
ریزگان یماگنه  نینچ  رد  صخـش  نیا  دـنراگنا  زغم  یب  مدرم  راظنا  رد  ار  شناهرب  هدروآ  دراو  ضارتعا  شراـتفگ  هب  دـننک و  در  ار 

.دوش نیگمشخ  هک  تسا 

یبضغ مشخ و  زا  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ادخ و  فرط  نآ  زا  تسا ، عقوم  یب  یماگنه  و  تساجب ، یهاگ  شمـشخ ، هتبلا 
.دنا هداد  رش  ةدعو  رایسب  هدرک و  یئوگدب  دتفا  قافتا  وحن  رهب  هک 

�یلَع ُهَتَنیِکَـس  ّللَا 
�

ُه َلَْزنَأَف  ِهَِّیلِها�ْجلَا  َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلَا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلَا  َلَعَج  ْذِإ  دیامرفیم : مشـش ) تسیب و  هیآ  حتف  هروس  رد   ) ادـخ
، هدوب مشخ  يور  زا  اهنآ  تریغ  ۀمـشچرس  هکنآ  اب  دننکیم  تریغب  رهاظت  هک  يرافک  زا  هدومرف  تمذم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  ِِهلوُسَر ،

.هتشاد ینازرا  اهنآب  ار  شمارآ  تنیکس و  هک  دیامرفیم  يرازگساپس  ار  قح  ناوریپ  فرط  نآ  زا  و 

ددرگن و هریچ  وا  رب  بضغ  مشخ و  هک  تسا  یسک  دیس  هتفگ  ًاروُصَح  ًادِّیَس َو  نارمع ) لآ  ةروس  مراهچ  یس و  هیآ  لیذ  رد  همرکع 
.دیاینرد دنسپان  تفص  نیا  ریثأت  تحت 

درک ضرع  دش  فرشم  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  تمدخ  يدرم  هدش  تیاور 

259  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


مهد ماجنا  ات  امرفب  دشاب  مه  رصتخم  هچرگ  يروتسد  ارم ، هّللا  لوسر  ای 

.شابم نیگمشخ  تدوخ  راک  رد  دومرف 

.دومرف هداعا  ار  باوج  نامه  ترضح  درک : ضرع  هبترم  ود 

ادـخ بضغ  ثعاب  وت  مشخ  ینعی  شابم ، نیگمـشخ  وت  دومرف  دـشابیم ، رود  ادـخ  مشخ  زا  زیچ  هچ  دندیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا 
.تسا

.دناشوپب ار  وا  تشز  راک  ادخ  دوشن  نیگمشخ  هک  یسک  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 

تشهب لخاد  هلیسو  نادب  ات  نک  راداو  وکین  يراکب  ارم  متشاد  هضرع  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضحب  تفگ  ءادرد  وبا 
.شابم نیگمشخ  دوخ  راک  رد  دومرف : موش :

.دزاسیم دوبان  ار  لسع  هک  ربص  دننام  دنکیم  دساف  ار  نامیا  بضغ ، دومرف : ترضح 

.دوشیم نیگمشخ  تسا  رتکیدزن  خزودب  شهار  هک  یمدآ  اهنت  دومرف : زاب 

ای تشاد  هضرع  دش  فرشم  ربمغیپ  تمدخ  نیشن  نابایب  یبرع  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  مردپ  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.يزومایب نمب  ار  هملک  عماوج  مهاوخیم  متسه  يودب  نیشن و  نابایب  يدرم  نم  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر 

.يوشن نیگمشخ  هک  ارت  مهدیم  روتسد  دومرف :

ربـمیپ ریخ ، نخـس  زج  اریز  مسرپـن ، ینخـس  نیا  زا  سپ  تفگ  هدـمآ و  دوخب  هکنآ  اـت  دیـسرپ  ترـضح  زا  هبترم  هس  ار  لاؤس  نیمه 
.دادن نامرف  تخوماین و  ارم  مالسا 

بضغ دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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، دزاسیم دوبان  ار  لسع  هک  هکرس  دننام  تسنامیا ، دسفم 

: دومرف دمآ  نایمب  بضغ  عوضوم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح  رد  يزور 

.دوش خزود  دراو  ات  دنیب  هن  یتخبکین  يور  هاگچیه  دوشیم  كان  بضغ  دزرویم و  مشخ  هک  يدرم 

ةرابرد یـسوم  يا  دومرف  هک  دوب  نیا  دروآ  نایمب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  اب  ادـخ  هک  يراـتفگ  هلمج  زا  هیروت  رد  دومرف : ترـضح  نآ 
.مریگن مشخ  وت  رب  نم  ات  وشم  نیگمشخ  دوخ  نیکولمم 

مالّـسلا هیلع  مدآ  نادـنزرف  لد  رد  هک  نمیرها  زا  تسا  یـشتآ  مشخ  انامه  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هک  تفگ  یلاـمث  ةزمح  وبا 
رد ناطیش  هک  تسنامز  نیا  ددرگیم  رپ  شیاهگر  زمرق و  شناگدید  دوشیم و  نیگمشخ  هک  یتقو  اهامش  زا  یکی  و  دوشیم ، هتخورفا 

دریگیم ياج  دنکیم و  ادیپ  هار  اهنآ 

تسا و کیرش  نم  ۀبتر  رد  دنکن  بضغ  هاگچیه  دوش  دهعتم  هک  یسک  دومرف : دوخ  باحصا  هب  يربمیپ  هک  تسا  نیـشیپ  رابخا  رد 
.دوب دهاوخ  نم  نیشناج  نم  زا  سپ 

.دش مهاوخ  عوضوم  نیا  راد  هدهع  نم  درک  ضرع  تساخرب  ياج  زا  یناوج  نایم  نیا  رد 

.درک رارکت  ار  نخس  ربمیپ  نآ  رگید ، راب 

ار وا  دنـسم  روکذـم  ناوج  تفگ  یگدـنز  دوردـب  ربمیپ  نوچ  دومن  راوتـسا  ار  قاثیم  دـهع و  هدرک و  هداـعا  ار  نخـس  ناوج  ناـمه 
.دومن افو  دهعت  نادب  هک  دوب  یبن  لفکلا  وذ  ناوج  نآ  دیزگرب ،

يزوت هنیک  هرظانم و 

زا یگدنامرد  رثا  رب  هاگره  كانبضغ  مدآ  اریز  تسا ، مشخ  بضغ و  ۀجیتن  تفـص  نیا  هک  تسا  یهیدب  تسا ، يزوت  هنیک  - مراهچ
یفشت
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دـسح و اجنیا  زا  درادـیم  سوبحم  دوخ  نطاب  نادـنز  رد  ار  مشخ  هدرک و  هعجارم  دوخ  نطابب  دوش  وربور  ظیغ  مظک  اب  هک  یلاحرد 
.دوش یم  دیلوت  هنیک 

.تسا لد  ترفن  ضغب و  لاقثتسا و  اب  تمزالم  دقح  ینعم 

.دنکیمن يزوت  هنیک  نمؤم  صخش  دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 

تباصا ودب  هک  یتایلب  زا  یئوگدب  و  دسح ، دننام  دـهدیم  هجیتن  ار  ۀـشحاف  روما  زین  دـقح  دوخ  تسا و  بضغ  ةرمث  دـقح  هجیتن  رد 
رخـسمت و شتبقاع  هک  یئارآ  نخـس  و  يرد ، هدرپ  یئاشگرـس ، تبیغ ، یئوگ ؛ غورد  دـننام  اوران ، ۀـتفگ  و  یئادـج ، يرود و  هدرک 
زا زارتحا  اب  دقح  ۀجرد  نیرتمک  و  تسا ، دقح  تارمث  زا  ةراپ  میتشاد  روکذم  هک  يروما  ۀـیلک  یلعف ، یلوق و  رازآ  .تسا و  ازهتـسا 

هچنآ زا  هک  يروط  هب  يزاـسن  یلاـخ  يزوت  هنیک  زا  ار  دوـخ  لد  يرامـش و  کبـس  نطاـب  رد  ار  وا  هک  تسناـمه  همرحم  تاـفآ  نیا 
رارق عانتما  دروم  ناتـسود  اب  يربارب  وکین و  راک  يارب  تضهن  ریخ و  دصق  ارادـم و  یئور و  شوخ  هار  زا  یتفریذـپ  یتشگ و  عوطتم 

يریگ

لئاح يرب  بیـصن  دـیابیم  هک  يرامـشیب  شاداپ  وت و  نایم  يردنکـس  دـس  نوچ  دـهاکب و  وت  ینید  ۀـبتر  زا  رکذـلا  قوف  روما  ۀـیلک 
.دنهدن رارق  هجنکش  ضرعم  رد  ارت  هچرگ  دندرگیم 

.هدش يروآدای  تلاح  هس  دوش  ادیپ  مه  شاداپ  رب  تردق  هک  یئاهیزوت  هنیک  ةرابرد  تسا  یهیدب 

.دنیوگ لدع  ار  ینعم  نیا  هک  ددرگ  افیتسا  دایز  مک و  نودب  تسوا  قحتسم  هک  یقح  لوا :

.دنناوخ لضف  ار  عوضوم  نیا  دنک ، ناسحا  ودب ، ششخب  رثا  رب  مود :
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هدیزگ ار  وا  شابوا  مدرم  هک  دنناد ، روج  ار  هلحرم  نیا  درادن ، قاقحتسا  لباقم  فرط  هچنآدب  دیامن  یئوج  هزیتس  يرگمتس و  موس :
.تسناراکوکین ۀجرد  نیرخآ  هک  مه  نیتسخن  هدرک و  باختنا  ار  مود  هجرد  نیقدص  هکنآ  دننام  دنا 

هدیدنـسپ تلـصخ  هناگی  وفع  هک  اریز  دوش  فصتم  تلـصخ  نیدب  هک  تسمزال  دنک  ادیپ  تسد  وفع ، رب  رگا  نمؤم  ةدـنب  هجیتن  رد 
دون و دص و  هیآ  فارعا  هروس  رد   ) هداد صاصتخا  تفـص  نآب  ار  نید  ۀمئا  لوسر و  هدومرف و  رما  تلـصخ  نآ  هب  يادخ  هک  تسیا 

.�يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  اوُفْعَت  ْنَأ  هدومرف َو  متشه ) یس و  تسیود و  هیآ  هرقب  ةروس  رد  و   ) َْوفَْعلَا ِذُخ  دیامرفیم  تشه )

مـسق رگا  هک  تسا  زیچ  هس  تسا  وا  ياناوت  دـیرد  نم  ناـج  هک  یـسک  نآ  قحب  دـنگوس  دومرف  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
.تسا عقومب  اجب و  هتسیاش و  رایسب  منک  دای  اهنآب 

.دینک قدصت  هجیتن  رد  دهاکن  لام  زا  هقدص  لوا :

.دیازفیب وا  تزع  رب  تساوخزاب  زور  ادخ ، دشاب  هدرک  وفع  يرگید  ۀملظم  زا  ادخ  يارب  هک  یمدآ  مود :

.دنک حوتفم  وا  يورب  ار  یگ  هراچیب  رد  ادخ  دیاشگب  دوخ  يورب  ار  لاؤس  رد  هک  يدرم  موس :

بلط ار  ادـخ  تزع  رگا  دـیازفین ، هدـنب  ۀـجرد  رب  زج  ینتورف  هک  دیـشاب ، نتورف  دوش  دـنمجرا  امـش  ۀـبتر  دـیهاوخیم  رگا  دوـمرف : و 
هقدص اریز  دیریگ  رارق  ادخ  تمحر  دروم  ات  دیهدب  هقدص  دنکن ، دایز  هدنب  تزع  رب  زج  وفع  هک  دیئامن  یـشوپ  مشچ  وفع و  دینکیم 

.دیازفیب لام  رب 

؟ دنتسه وت  ماقم  رد  رتدنمجرا  وت  ناگدنب  زا  کی  مادک  درک  ضرع  ادخب  یسوم  ترضح  دومرف : و 
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.دیامن ششخب  وفع و  یئاناوت  نیع  رد  هک  ةدنب  نآ  دومرف :

رد مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  ریمع  یبا  نبا 
.مهد ربخ  امشب  ترخآ  ياهیزور  نیرتهب  زا  هک  دیهاوخیم  ایآ  دومرف  دوخ  ۀبطخ 

هئاسآ وتب  تبـسن  هک  یـسکب  یئوکین  و  هدرک ، محر  عطق  وت  زا  هک  یـسک  اب  محر  ۀلـص  و  هدرک ، هزیتس  وتب  هک  یـسک  زا  وفع  اـنامه 
.هدرکن اطع  هتسناد و  مارح  وت  زا  هک  یسک  هب  تیطع  و  هدومن ، بدا 

.تسا نوریب  هلاسر  نیا  تیعقوم  زا  هک  رایسب  صوصخ  نیا  رد  رابخا 

دسح هرظانم و 

بضغ زا  دقح  میداد  رکذت  هتشذگ  عوضوم  رد  هک  يروط  هب  دریگیم و  همشچ  رـس - دقح  زا  هک  تسا  دسح  هرظانم  تفآ  - نیمجنپ
.دوشیم دیلوت  مشخ  و 

دوش و بلاغ  دوخ  فرطرب  یهاگ  راک  هرظانم  اریز  هدوب  دـسح  دنـسپان  تفـص  اب  مزالم  تاقوا  رتشیب  راک  هرظانم  صخـش  هجیتن  رد 
دوشن بلاغ  نوچ  نیاربانب  دنک ، هولج  وکین  رگید  نآ  ۀتفگ  یتقو  دوش و  عقاو  دنسپ  دروم  وا  نخـس  ینامز  ددرگ و  بولغم  یماگنه 

هرظاـنم هب  وا  اـب  هک  مقیفر  دادـیم و  خر  نم  يارب  اـهنت  يزوریپ ، شاـک  يا  هک  دـنکیم  تساوخرد  دوشن  عـقاو  هدیدنـسپ  شا  هتفگ  و 
نیرتـگرزب شناد  ملع و  اریز  تسا ، دـسح  نیع  یئاـنمت  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  دوـب ، بیـصن  یب  ینعم  نـیا  زا  یلکب  هدـش  مرگرس 

لباقم و فرط  يزوریپ  هک  دـنک  انمت  هاگره  رظانم  صخـش  تروص  نیا  رد  هدومرف و  اطعا  یمدآ  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یتمعن 
رد هک  یـصاخشا  نایم  هتـسویپ  دسح  عوضوم  لاح  ره  رد  و  هدیزرو ، دسح  دوخ  قیفرب  تبـسن  هتبلا  دشاب  وا  دوخب  رـصحنم  وا  مزاول 

هتفرگ رارق  ادخ  فطل  دروم  هک  یسک  نآ  رگم  دوشیم  عقاو  دنراد  لاغتشا  تغابس  هب  هرظانم  يایرد 
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اریز دیریذپن  رگیدکی  ةرابرد  ار  اهقف  راتفگ  دیریگارف و  دیتفای  ار  ملع  اجکره  هتفگ : سابع  نبا  هک  تساجنیا  زا  دشاب ، وا  ناما  رد  و 
اه هاگارچ  عتارم و  رد  تسا  رن  ياهزب  تفلاخم  دننام  هورگ  نیا  تیئود  فالتخا و 

هانگ و هچنآ  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  دسح  تمذم  رد  تسنوریب  هزادنا  زا  هدیـسر  وا  رب  دیعو  دـسح و  تمذـم  باب  رد  هچنآ  اما :
.دوش یم  باریس  دسح  همشچرس  زا  همه  دهدیم  خر  وا  ماجنا  ات  راگزور  زاغآ  زا  داسف 

نعل قحتـسم  هاگرد و  دورطم  ماجنارـس  ات  دیزرو  دسح  درک و  ادـیپ  عالطا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  تیعقوم  رب  ناطیـش  هک  ادـتبا  رد  نوچ 
درک ادیپ  طلست  اهنآ  رب  دمآرب و  مالّسلا  هیلع  مدآ  نادنزرف  ءاوغا  ددصرد  درب  بیصن  ار  خزود  یمئاد  ۀجنکش  دیدرگ و  هلا  ترضح 

، داـسف تسا  یهیدـب  دـش  ناراـگزور  يراـکتیانج  داـسف و  یلک  تلع  هرخـالاب  تفاـی و  هار  ناـشیا  دـبلاک  رد  حور  نوخ و  دـننام  و 
ردارب مالّـسلا  هیلع  مدآ  دـنزرف  هک  درک  باجیا  هجیتن  رد  دـیدرگ و  عقاو  مالّـسلا  هیلع  مدآ  شنیرفآ  زا  سپ  هک  دوب  یئاطخ  نیتسخن 

.هدومرف دای  تیاکح  ناونعب  ود ، نآ  زا  ار  گرزب  تیانج  نیا  دیجم  نآرق  دشکب و  ار  دوخ 

ا�ذِإ ٍقِسا�غ  ِّرَـش  ْنِم  هدومرف َو  موس ) ۀیآ  قلف  ةروس  رد   ) هک هتـسناد  رگیدکی  نیرقمه  ار  رحاس  دساح و  لاعتم  يادـخ  نیا  زا  هتـشذگ 
، َدَسَح ا�ذِإ  ٍدِسا�ح  ِّرَش  ْنِم  َو  ِدَقُْعلَا ، ِیف  ّفَّنلَا 

�
ِتا�ثا ِّرَش  ْنِم  َو  َبَقَو ،

.دعلب یم  ار  وکین  ياهراک  دروخیم  ار  اهمزیه  هک  یشتآ  دننام  دسح  دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر 

یب تشز  نخس  هقلاح و  ءاضغب  هدیسر ، امشب  ناغمرا  ناونعب  تسا  امـش  زا  شیپ  مما  ياهیرامیب  زا  یکی  هک  ءاضغب  دسح و  دومرف  و 
بذکا نوچ  وا  نف  رد  چیپم و  رعش  رد  ، ) تسا رعش  ۀقلاح  هقلاح  زا  مدارم  میوگن  تسا ، هیاپ 
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رد دمحم  ناج  هک  یـسکناب  دنگوس  نید ، رد  یئوگ  هدیجنـسن  يراتفگدب و  ینعی  تسا ، نید  ۀـقلاح  روظنم  هکلب  وا ) نسحا  تسوا 
تسود و رگیدکی  اب  هکنا  رگم  دوب  دیهاوخن  نمؤم  دیروآ و  نامیا  هکنیا  زج  دیوشن  دراو  تشهب  هب  مدرم  امش  تسوا  ياناوت  تسد 

.دیشاب نابرهم 

یسک دنیآرد ، خزودب  ناشاهراک  یسراو  زا  شیپ  تسا  دوجوم  اهنآ  رد  هک  یتلـصخ  شـش  رثا  رب  دنمدرم  زا  هتـسد  شـش  دومرف : و 
؟ دنتسیک اهنآ  دیسرپ 

تهجب ناـناگرزاب  ینیبدوخ ، تینم و  يارب  نارگزرب  تیبـصع ، ۀطـساوب  بارعا  يرگمتـس ، روج و  رثا  رب  ناتـسرپرس  ءارما و  دومرف :
.دسح تهجب  نادنمشناد  ینادان ، يارب  نایئاتسور  نانیشن و  هد  يراکتنایخ 

رفاک هجیتن  رد  دـنکیم  تکرح  بضغ  تدـش  اب  هک  يدرم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دـمحم 
.دروخیم دعلب  یم  ار  مزیه  هک  یشتآ  دننام  ار  نامیا  دسح ، انامه  دوشیم و 

.تسا تاهابم  ینیبدوخ و  دسح و  نید  تفآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

يزرون و دـسح  ما  هدرک  یئاطع  نانآب  دوخ  لضف  زا  نم  هک  یمدرم  ةراـبرد  دـیاب  درک  باـطخ  مالّـسلا  هیلع  یـسومب  ادـخ  دومرف  و 
يریگولج تسا و  نیگمشخ  نم  ياهتمعن  رب  دوسح  درم  اریز  یهدن ، رارق  عوضوم  نیا  وریپ  ار  دوخ  سفن  یشاب و  هتـشادن  واب  مشچ 

وا زا  نم  تسین و  نم  زا  دـنک  هشیپ  ار  تفـص  نیا  هـک  یـسک  هجیتـن  رد  ما  هدوـمن  مناگدـنب  ناـیم  تلادـعب  هـک  یـششخب  زا  دـنکیم 
.مشابیمن
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.دروخ یمن  هطبغ  دربیم و  دسح  قفانم  مدآ  دزرو و  یمن  دسح  دربیم و  هطبغ (1) نمؤم  ةدنب  هک  دومرف  ترضح  نآ  و 

هعیطق رجه و  هرظانم و 

یتقو ناراک  هرظانم  اریز  تسا  دـقح  مزاول  زا  یکی  هعیطق  رجه و  دـشابیم ، هعیطق  رجه و  تسا  بترتم  هرظاـنم  رب  هک  یتفآ  - نیمـشش
اهنآ زا  یکی  ره  دریگب و  تروص  زین  بضغ  مشخ و  هک  دـنک  باجیا  فرط  نآ  زا  دوش و  ادـیپ  اهنآ  ناـیم  یگنت  لد  ترفاـنم و  هک 

لطاب رماب  عجار  يرگید  نآ  هک  دـیامن  راهظا  ای  دـنک  داقتعا  هنیمز  نیا  يور  و  يدرک ، اطخ  وت  متفگ و  باوص  يراتفگ  نم  دـیوگب 
نیگمـشخ وا و  رب  دقح  زا  هجیتن  رد  دـیامن ، رهاظت  دوخ  فالخ  راتفگ  رب  رتشیب  هچره  هک  هدرک  هدارا  دراد و  رارـصا  دوخ  لصا  یب 

.هدمآ رامشب  هریبک  یصاعم  گرزب و  ناهانگ  زا  عوضوم  نیا  هتبلا  ددرگ ، لصاح  هعیطق  رجه و  وا  لمع  رب  ندش 

: دومرفیم مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هدرک  تیاور  ریثک  نب  دواد 

زور هس  دننک و  رهق  رگیدکی  زا  هک  ناملـسم  درم  رفن  ود  دومرف  هک  هدـش  لقن  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  مردـپ  زا 
، ددرگن رارقرب  اهنآ  نایم  یتسود  تیالو و  دنور و  نوریب  مالسا  نید  زا  هک  رگم  دنباین  حالصا  دننکن  حلـص  دننارذگب و  لاونم  نیدب 

.دور تشهب  هب  رتدوز  تمایق  زور  درک  یتشآ  تفرگ و  یشیپ  شقیفر  اب  تبحص  هب  رتدوز  کیره  هجیتن  رد 

رگیدکی نایم  قارتفا  یئادج و  هب  درم ، ود  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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بتعم دنتـسه ، ینعل  نینچ  ۀتـسیاش  ود  ره  تسه  اـسب  هچ  ددرگ ، تنعل  يرازیب و  بجوتـسم  اـهنآ  زا  یکی  هکنیا  زج  دـنوشن  رـضاح 
، وا اریز  دومرف  دراد ؟ یهانگ  هچ  تسا  مولظم  هدیشک و  متس  هک  رگید  نآ  تسا  رگمتس  درم  نیا  هتبلا  مدرگ  تیادف  درک  ضرع  (1)

.دوشیمن نادرگور  هدش  مامت  وا  هیلع  هک  ۀتفگ  زا  دربیمنورف و  ار  وا  مشخ  دناوخیمن و  شیوخ  لاصوب  ار  دوخ  ردارب 

دریگ و رارق  يرگید  روفنم  ود  نیا  زا  یکی  هجیتن  رد  هک  دننک  عازن  رگیدکی  اب  رفن  ود  هاگره  دومرف  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  مردپ  زا 
مرگمتس نم  ردارب ، يا  دیوگب ، يرود  ینارگن و  عفر  تهج  زا  دوش و  هجوتم  دوخ  ملاظ  تسود  بناجب  مولظم  صخش  فرط  نآ  زا 

.دریگب ملاظ  زا  ار  مولظم  قح  دیامرف و  تموکح  تلادع  هار  زا  لاعتم  يادخ  وت ، هن 

زا تسد  هک  یتقو  ات  دنکیم  جـییهت  ءازعا و  نانمؤم  نایم  ناطیـش  انامه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هرارز 
ماگنه نونکا  دـیوگب : دـنک و  ءاضعا  دـیدمت  دـباوخب و  تشپ  هب  يو  دـندرک  ادـیپ  فارحنا  دوخ  نید  زا  نوچ  دـنرادنرب و  ناـشنید 

هورگ يا  دزاس  رارقرب  ینابرهم  ام  تسود  ود  نایم  هک  يدرم  دزرمایب  ادخ  دومرف  ترضح  هجیتن  رد  تسا  نم  يراگتـسر  شیاسآ و 
دینک رارقرب  ینابرهم  تفلا و  دوخ  ناردارب  نایم  ام ، ناوریپ 

رـسب یئادـج  هب  هدومن و  نارجه  رگیدـکی  زا  هک  ناملـسم  درم  ود  هتـسویپ  هدرک : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا 
ناطیـش ياهوناز  دنتـشاد  رارقرب  ار  قباس  یتسود  دندومن و  تاقالم  رگیدکی  اب  نوچ  دـشابیم و  كانحرف  دنـسرخ و  ناطیـش  دـنربیم 

لیو روبث و  زا  هچنآ  نم  رب  ياو  دنز  دایرف  دوش و  هتخیـسگ  مه  زا  شدنویپ  كر و  دریگن و  رارق  نیمز  رب  هک  يروط  هب  دنک  يدـنک 
.دیدرگ نم  بیصن 
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مارح راتفگ  هرظانم و 

يروماب رجنم  وا  يوگتفگ  هک  دـسریم  یئاجب  وا  نانخـس  راک  ماجنارـس  هک  تسنامه  دـیآ  یم  تسدـب  هرظاـنم  زا  هک  یتفآ  - نیمتفه
، دنراد یتبکن  تبقاع  هک  یتسیاشان  تایلمع  زا  اهنیا  ریغ  تبیغ و  یئوگغورد و  دننام  هدشن  تباث  اهنآ  تیلح  مکح  اعرش  هک  دوشیم 

نآ ۀتفگ  تاقوا ، یهاگ  یئوگدب  نیهوت و  هار  زا  هرظانم  ماگنه  اریز  هتفر  رامـشب  هرظانم  ۀجیتن  هکلب  دقح  مزاول  زا  عوضوم  نیا  هتبلا 
غورد ماجنارـس  هدومن  فیرحت  ار  وا  ۀـتفگ  یهاگ  و  تسا ، تبیغ  شا  هجیتن  لـمع  نیا  دـهدیم ، هداـعا  هدرک و  تیاـکح  ار  يرگید 

.هدروآرد يرگید  سابلب  وا  ۀتفگ  زا  ار  شدوصقم  هدرک و  یئوگدب  هدز و  ناتهب  هتفگ و 

.دندرگن وا  هجوتم  مدرم  دنک و  بلس  وا  زا  ار  مدرم  نانیمطا  ات  هدرک  یفرعم  وگدب  هتسناد و  قمحا  نادان و  ار  وا  هک  تسا  یتقو 

يروط هب  هدش  نایب  تنـس  باتک و  رد  اهنآ  هیلع  یکاندرد  ياهدـیون  هک  تسا  یگرزب  هانگ  رکذـلا  قوف  تاعوضوم  ۀـمه  هجیتن  رد 
.تسا نوریب  هزادنا  زا  هک 

هروس رد   ) هک هدرک  هیبشت  يرادرم  لکا  هب  ار  دنـسپان  تفـص  نیا  ادخ  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  تبیغ  تمذم  رد  هک  دنامن  هتفگان 
.ُهوُُمتْهِرَکَف ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  ًاضَْعب َأ  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  هدومرف َو �ال  مهدزاود ) هیآ  تارجح 

هجیتن رد  تسا ، مارح  يرگید  ناملسم  رب  ناملسم  درم  ره  يوربآ  لام و  نوخ و  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 
.دوریم رامشب  وا  دارفا  زا  هدمآرد و  وربآ )  ) ضرع عوضوم  تحت  هک  تسیروما  هلمج  زا  یئوگدب  تبیغ و 

اریز دیشاب  ساره  رد  شیوخ  نارقا  یئوگدب  تبیغ و  زا  دومرف : و 
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شهانگ زا  دریذپ و  هب  ار  وا  ۀبوت  ادخ  دریگ  شیپ  ادخ  هار  دـنک و  هبوت  نوچ  یناز  درم  هک  اجنآ  زا  تسا  رت  تخـس  انز  زا  تبیغ  هک 
دشخبب ار  وا  شقیفر  رگم  دوشن  هتفریذپ  شا  هبوت  هک  وگدب  درم  فالخب  درذگرد ،

.دندیمهف ناشاه  هنال  رد  ناگدنرپ  هک  هک  دومرف  ءاشنا  ۀبطخ  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  یماگنه  تفگ  ءارب 

ناردارب زا  تسا ، لـفاغ  ینعم  نیا  زا  یلکب  ناـتلد  هکنآ  اـب  دـینکیم  يوریپ  نم  زا  یناـبز  هک  یمدرم  هورگ  يا  دوـمرف : هبطخ  نآ  رد 
ادخ دنک  مایق  عوضوم  نیدـب  هک  یـسکره  اریز  دـیئامنن ، سـسجت  هتـشاد  ناهنپ  ناشیا  زا  ادـخ  ار  هچنآ  دـینکم و  تبیغ  دوخ  نمؤم 

هراومه هک  شدوخ  ۀناخ  نایم  ار  يو  دهد  ماجنا  یلمع  نینچ  يو  اب  ادـخ  هک  یـسکره  دـشوکب و  وا  يایافخ  سـسجت  رد  نانچمه 
.دزاس اوسر  هدرکیمن  لوخد  جورخ و  وا  زج  یسک  هتشاد و  تنوکس 

زا ماجنارس  هدینـش  شوگب  هدید و  مشچب  ار  هچنآ  دهد  تبـسن  یئوگدب  هار  زا  هک  ینمؤم  مدآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ْمَُهل اُونَمآ  َنیِذَّلَا  ِیف  ُهَشِحـا�ْفلَا  َعیِـشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  هدوـمرف  مهدـجه ) هیآ  روـن  هروـس  رد   ) يادـخ هک  دور  رامـشب  هورگ  نآ 

.ٌمِیلَأ ٌبا�ذَع 

.تسا انز  لمع  هبترم  یس  زا  رت  تخس  تبیغ  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر 

.تسا انز  لمع  هبترم  شش  یس و  زا  رتراوشد  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  و 

میئآ ردـب  هدـهع  زا  هچنانچ  میوش  تبیغ  ثحبم  دراو  یبوخب  میهاوخب  رگا  و  تفای ، همتاخ  تبیغ  یتشز  ةراـبرد  اـجنیا  اـت  اـم  نخس 
.میناسرب امش  عالطا  هب  ار  لئاذر  نیا  لوصا  هک  دوب  ةراشا  اهنت  ام  روظنم  فرط  نآ  زا  و  دشک ، ازاردب  نخس 
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دنک هدارا  دیوگب و  دوش  مامت  شنمؤم  ردارب  هیلع  هک  ینخس  سکره  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رمع  نب  لضفم 
يو اب  یبوخب  یسک  دتفی و  هب  نامدرم  مشچ  زا  هجیتن  رد  ات  دیامن  ناریو  هلیسو  نیدب  ار  وا  يدرمناوج  ۀناخ  دزاس و  راوخ  ار  يو  هک 

تسود ار  نادیرم  هنوگ  نیا  ناطیش  هکنآ  اب  دهد ، رارق  ناطیـش  ناوریپ  فیدر  رد  دنارب و  شیوخ  تیالو  زا  ار  وا  ادخ  دنکن  یتسود 
.دیامن رود  دوخ  ۀگرج  زا  دریذپ و  هن  ار  يو  درادیم 

تسنانچ دوش  مامت  وا  هیلع  هک  تنمؤم  ردارب  ةرابرد  وت  نخـس  دومرف  هک  هدیـسر  نمؤم  رب  نمؤم  تروع  تمرح  رد  ترـضح  نآ  زا 
یئوج بیع  مدرم  راظنا  رد  وا  زا  ای  یئوگ  وا  هیلع  یتیاور  ماجنارس  دوش و  وت  ریگتـسد  یبلطم  ات  ةدمآرب  وا  لاوحا  يوجتـسج  رد  هک 

.ینک

هیلع هک  تسنامه  دـهدیم  قوس  رفک  بناجب  ار  هدـنب  هک  یهار  نیرتکیدزن  هدرک : تیاور  ع )  ) قداص رقاب و  ماـما  ترـضح  زا  هرارز 
.دیامن راهظا  ار  ناملسم  نآ  ياهشزغل  هجیتن  رد  ات  درآ  نایم  رد  يردارب  تفلا و  حرط  دنک و  یتسود  يدرم  اب  نید ،

قوسف زا  نمؤم  درم  تبیغ  دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ریصب  وبا 
زین وا  لاـم  تسمارح  وا  نوخ  نتخیر  هک  ناـنچمه  هاـنگ و  تیـصعم و  وا ) زا  تبیغ   ) شتـشوگ ندروـخ  و  رفک ، وا  نتـشک  و  تسا ،

.دشابیم مارح 

نوریب وا  یتسود  زا  دیوگ  فا  شردارب  هب  نمؤم  ةدنب  هاگره  دومرفیم  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  .دـیوگ  هزمح  وبا 
لد رد  يراومهان  يرگید  هیلع  هک  ینمؤم  لمع  ادخ  دنا ، هدش  رفاک  ود  نآ  زا  یکی  یتسه  نم  نمـشد  وت  دیوگب  واب  هاگره  و  دور ،

.دریذپ هن  هتفرگ 
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دـنک و میلـست  ناج  یندرم  نیرتدـیدش  هب  دـنز  نعط  ینمؤم  ةدـید  رد  هک  یمدآ  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  لیـضف 
.درب دهاوخن  ةرهب  هار  نآ  زا  هک  درادنرب  مدق  ریخ  هار  رد  تسا  هتسیاش 

ینیبدوخ هرظانم و 

.تسا ربکت  ینیبدوخ و  هرظانم  تفآ  - نیمتشه

رد دـشوکب و  دوخ  يرهاـظ  تاـئیه  رد  هزادـنا  زا  هداـیز  هتـسویپ  اریز  تسین  یلاـخ  لاـثما  نارقا و  رب  ربـکت  زا  هرظاـنم  تسا  یهیدـب 
يو رب  اهنآ  ادابم  دوشن  اراکشآ  قح  ۀتفگ  هک  دنکیم  يراشفاپ  دناوتیم  ات  دوش و  رکنم  ار  شمصخ  راتفگ  دنیشن و  ردص  رد  سلاجم 

ام مصخ  بناج  رد  بلطم  تسا و  ام  فرط  زا  اطخ  هک  تفگ  دهاوخن  دش  دودسم  رارف  هار  دید و  جلف  ار  دوخ  نوچ  و  دـنیآ ، زوریپ 
.هدش راکشآ 

لاقثم کی  ةزادناب  هک  یـسک  هدومرف  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمیپ  هک  تسا  یتینم  ربک و  نامه  عوضوم  نیا  هک  دـنامن  هتفگان 
.دورن تشهب  هب  دشاب  وا  لد  رد  توخن 

.هدومرف ریسفت  سان  صمغ  قح و  رطب  هب  ار  ربکت  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هتشذگ  ثیدح  رد 

.قح راتفگ  روهظ  زا  سپ  وا  تیناقحب  فارتعا  نودب  شا  هدنیوگ  رب  قح  مالک  در  زا  تسا  ترابع  قح : رطب 

.تسا نامدرم  نتشادنپ  ریقح  ینعمب  راد  هطقن  نیغ  هطقن و  یب  داص  اب  سان : صمغ 

هدنیوگ هیلع  ارقح  مالک  هدش  ادیوه  قح  رما  هکنآ  اب  میتسه  وا  ةراب  رد  يوگتفگ  ددصرد  نونکا  هک  يرظانم  صخـش  نیا  هجیتن  رد 
رثا رب  تسه  اسب  هدنام  هدیشوپ  وا  ریغ  رب  ینعم  نیا  هچرگ  هدرک  در  شا 
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انـشآ یب  الوصا  رانکرب و  قح  ةداج  زا  یلکب  هک  وگ  لطاب  يدرم  ار  وا  درامـش و  ریقح  ار  يو  تسا  هتفگ  هک  یقح  ۀـتفگ  زا  عـالطا 
.دشابیمن دوجوم  يو  رد  ددرگیم  ینعم  نادب  رجنم  رمالا  تبقاع  هک  ینیناوق  شناد و  ۀکلم  نیا  زا  هتشذگ  دنک  یفرعم  تسا 

تـسا نم  ءادر  تینم  ایربک و  نمرا و  زا  یگرزب  دومرفیم : لاعتم  يادـخ  زا  تیاکح  روطب  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر 
.منکیم شکاله  دنک  دنلب  عازن  رس  نم  اب  عوضوم  ود  نیا  رد  سکره 

قلخ و صمغ  تینم  نیرتگرزب  دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
؟ دنا مادک  قح  هفس  قلخ و  صمغ  دیسرپ  يوار  تسا  قح  هفس 

عازن وا  ءادر  ةرابرد  ادـخ  اب  دـنک  نینچ  سکره  يرآ  یئوگ ، دـب - هدز و  نعط  ارقح  لها  ینک و  لـهاجت  قح  ۀـتفگ  ةراـبرد  دومرف 
.هدرک

سنج ره  زا  مدرم  رارش  رد  تینم  ربک و  دومرف  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ءالعلا  یبا  نب  نیـسح 
.دربن هجیتن  تلافس  یتسپ و  زج  دنک  هعزانم  ادخ  ءادر  ةرابرد  هک  یسک  تسا  ادخ  ءادر  تینم  ربک و  تسا ،

.تسا داحلا  ءاندا  تینم  دومرف  دندرک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  داحلا  ءاندا  ةرابرد 

.دورن تشهب  هب  دشاب  ربک  یلاقثم  شلد  رد  هک  یسک  دندومرف  هدرک  تیاور  ع )  ) نیقداص زا  هرارز 

رب منکیم و  مامـشتسا  شوخ  يوب  مروخیم و  ذیذل  ياذغ  نم  انامه  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ  دـیزی  نب  رمع 
اهنآ زا  تسد  ات  دـنیبیم  یتینم  ربک و  نم  تایلمع  نیا  رد  ایآ  دـنکیم  تکرح  نم  یپ  رد  يرکون  موشیم و  راوس  وردـنت  كریز  بسا 

؟ مرادرب
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؟ دشوکب قح  لهج  نامدرم و  صمغ  رد  هک  تسا  یسک  نوعلم  رابج  انامه  دومرف  سپس  درک  توکس  یکدنا  مالّسلا  هیلع  ترضح 

؟ تسیچ امش  روظنم  منادیمن  دیدومرف  هک  ار  نامدرم  صمغ  نکل  هدزن  رس  نم  زا  يراکنا  قحب  عجار  متشاد  هضرع  تفگ  رمع 

: تسا ربکتم  رابج و  یمدآ  صخش  نیا  دشورفب  اهنآب  تینم  درامش و  ریقح  ار  ناشیا  هک  تسا  یسک  مدرم  صماغ  دومرف 

زور دیوگن و  نخس  اهنآ  اب  ادخ  هک  دنا  هورگ  هس  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هزمح  وبا 
.تسا هدرمش  ار  رابج ، هتسد  هس  نیا  زا  دیامرف  كاندرد  ۀجنکش  ار  اهنآ  دیامنن و  ناش  هیکزت  دیامرفن و  یهجوت  ناشیاب  تمایق 

ایافخ يوجتسج  هرظانم و 

.تسا مدرم  تاروع  فشک  سسجت و  هرظانم  تفآ  - نیمهن

ار عوضوم  نیا  اریز  .تسین  نوریب  دوش  مالک  مه  يو  اب  دـیابیم  هک  شقیفر  ياه  شزغل  ندرک  بلط  زا  رظانم  صخـش  تسا  یهیدـب 
زا ناصقن  عفد  دنادیم و  رانکرب  يرب و  ینعم  نیا  زا  ار  دوخ  دروآیم و  تسدب  ار  وا  زا  يریگولج  هار  دـنکیم و  زادـنا  سپ  دوخ  يارب 
ملع ارـصحنم  هک  یئاهنآ  هدرک و  يدعت  لوگ  لفاغ و  نامدرمب  هک  دنکیم  ادیپ  تیعقوم  عوضوم  ةزادناب  نیا  زا  هتـشذگ  دنکیم  دوخ 

.دنوشیم رادروخرب  ار  یهالک  دمن  نیا  زا  دنا  هتخومآ  ایند  يارب  ار 

وا روضح  رد  ار  اهنآ  سپس  دنکیم ، لیصحت  دیاب  هک  ةزادنا  نآ  هدرک و  صحفت  شمصخ  ياهیتشز  لاوحا و  زا  رظانم  درم  هجیتن  رد 
يدیمهف دیوگیم  هدرک و  ضرف  دوخ  نشور  ناهرب  ار  ینعم  نیمه  هک  تسه  اسب  دنکیم و  وگتفگ  اهافـش  اهنادـب  ای  هدرک  يروآ  دای 

ار وا  هنوگچ 
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.دنهدیم ماجنا  نیطایش  ناوریپ  نید و  زا  لفاغ  مدرم  هک  يرگید  ياهراک  نیا ، زا  ریغ  و  متخاس ، هدنمرش  نیشن و  هشوگ 

اوُسَّسَجَت هدومرف َو �ال  مهدزاود ) هیآ  تارجح  هروس  رد   ) لاعتم يادخ 

ياـیافخ يوجتـسج  رد  تسا  شودـخم  نیا  رثا  لد  رد  دـیوریپ و  یناـبز  هک  یهورگ  يا  دومرف  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
نینچ وا  اب  ادـخ  هک  یـسک  درادـیم و  فوشکم  ار  وا  ياهیناهنپ  ةدرپ  ادـخ  دردـب ، ار  مدرم  رارـسا  ةدرپ  هک  یـسک  دـیئایمرب ، نامدرم 

.دشاب دوخ  ناما  نما و  هناخ  نایم  رد  هچرگا  دزاس  شیاوسر  دنک  هلماعم 

ياه شزغل  دزیر و  تقافر  حرط  يرگید  اب  نید  هیلع  يدرم  هک  تسنامه  رفکب  هدنب  هار  نیرتکیدزن  دومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح 
.دهدب ماجنا  ار  یتایلمع  وا  هیلع  هتخات و  يو  رب  اهنآ  ۀلیسوب  يزور  ات  دریگب  رظن  رد  ار  وا 

شزغل دیامن و  رارقرب  یتسود  يرگید  اب  یمدآ  هک  تسنامه  ادخ  تمحر  زا  هدنب  هار  نیرترود  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دزاسب رطاخ  هدرزآ  ار  وا  دنک و  مامت  وا  رب  تجح  اهنآ  ۀلیسوب  يزور  ات  دریگب  رظن  رد  ار  وا  ياه 

ءادتبا هک  تسا  یسک  دننام  دهدب  عویش  ار  دنسپان  راک  ءاشحف و  هک  یسک  دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  دومرف : و 
.دوش وا  ندرگ  راب  لمع  نامه  هکنیا  الا  دورن  ایند  زا  دنک  هراپ  ۀلیسوب  ار  ینمؤم  ءافخ  ةدرپ  هک  یسک  هداد و  ماجنا  ار  لمع  نیا 

خیبوت ترخآ  اـیند و  رد  ار  وا  ادـخ  دـنک  تاـقالم  تسا  شنز  رـس - اـب  هارمه  هک  يرما  اـب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هک  یـسک  دومرف ، و 
.دیامرف

زا یتمسق  رد  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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ادـیوه دـیآ  زوریپ  عوضوم  نیدـب  عجار  وت  رب  ار  هچنآ  اـت  نک  لـمح  یهجو  نیرتوکین  هب  ار  دوـخ  ردارب  رما  هدوـمرف  دوـخ  ناـنخس 
.يروآ تسدب  وا  يارب  یحیحص  لمحم  یناوتیم  هکنآ  اب  وشم  نونظم  ةدینش  تردارب  زا  هک  ار  یئوس  ۀتفگ  ددرگ ،

مدرم یهاوخ  دب  هرظانم و 

یکانحرف نامز  یکانهودنا  مدرم و  يراوگان  ماگنه  یلاحشوخ  درک  يریگولج  وا  زا  تسیابیم  دصرددص  هک  هرظانم  تفآ  - نیمهد
لها يوخ  زا  نامیالا و  صقاـن  وا  هتـشاد  بوبحم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  درادـن  تسود  شنمؤم  ردارب  يارب  هک  یـسک  اریز  تسا  اـهنآ 

.تسا رانک  رب  هدیدرگ و  رود  نید 

.هتفرگ اج  ناشلد  رد  ناوخا  رب  لضف  رهاظت  نارقا و  رب  تنطلس  بح  هک  تسا  یمدرم  نایم  رد  رثکا  دح  ینعم  نیا  و 

تیالو و زا  دزاس  دوبان  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  دراد  یقوقح  رگید  ناملـسم  رب  ناملـسم  ردارب  هک  هدـش  دراو  يرایـسب  ثیداحا  رد 
.دور نوریب  ادخ  تعاط 

(1)

زا سینخ  نب  یلعم  زا  دوخ  دانساب  هدق  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم 
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يو هتفر ، رامـشب  يرجه  موس  هئاـم  ددـجم  ءاـملع و  رباـکا و  هوجو  زا  يزار  ینیلک  قاحـسا  نب  بوقعی  نب  دـمحم  رفعج  وبا  ( 1 - 1
هدومرف وا  ةراـبرد  ع )  ) رما یلو  هک  ثیدـح  يواح 6199  هعیـش  ۀـعبرا  بتک  نیلوا  یفاک  باتک  بحاـص  مالـسالا و  هقث  هب  روهـشم 

هب هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  هدروآ و  ماجناب  لاس  فرظ 20  رد  ار  روبزم  باتک  ینیلک  دـشابیم ، رگید  بتک  انتعیـشل و  فاک  یفاکلا 
.هدش نوفدم  دادغب  رد  تافو و  هدوب  ع )  ) رصع ماما  ریفس  نیرخآ  گرم  موجن و  رثانت  لاس  هک  لاس 329  هتخادرپ و  ثیداحا  بیوبت 
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؟ تسیچ ناملسم  رب  ناملسم  قح  مدیسرپ  ترضح  نآ  زا  یتقو  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

عیاض ار  یقح  رگا  هک  يروط  هب  تسا  بجاو  اهنآ  کی  کیره  هشیمه  هک  دراد  بجاو  قح  تفه  رگید  ناملسم  رب  ناملسم  دومرف :
.دربن هیهلا  تایانع  زا  ةرهب  دور و  نوریب  ادخ  يوریپ  یتسود و  زا  دزاس 

؟ دنمادک قوقح  نآ  مدرگ  تیادف  مدرک  ضرع 

ّالِإ
�

َهَُّوق  متـشاد �ال  هضرع  ینکن ، لمع  ینادـب و  یئامنن و  ظفح  ینک و  عیاض  ار  اهنآ  مسرتیم  منابرهم  وت  رب  نم  اـنامه  یلعمیا  دومرف :
! ّللِاب

�
ِه

هچنآ وا  زا  يرادب  هورکم  يرادـیم و  تسود  دوخ  يارب  هچنآ  يرادـب  تسود  وا  يارب  هک  تسنآ  قوقح  نآ  زا  یقح  رتناسآ  دومرف :
.يراد تهارک  دوخ  يارب 

.یشاب رادربنامرف  هدرک و  يوریپ  ار  وا  يدونشوخ  یسأرهب و  وا  مشخ  طخس و  زا  مود :

.ینک يرای  اپ  تسد و  نابز و  لام و  ناجب و  ار  وا  موس :

.یشاب وا  ۀنیئآ  ربهر و  مشچ و  دیاب  مراهچ :

راگنز وت  دوجو  ۀنیئآ  هب  و  دوش ، راپـسهر  تینمأ  ةداج  رد  وت  يربهر  هب  و  دهد ، زیمت  ار  داسف  حالـص و  هار  دـنیب و  هب  وت  مشچب  هک  )
( . دیادزب دوخ  تالکشم  زا 

.دشاب نایرع  وا  هک  یشابن  هدیشوپ  وت  دنامب  هنشت  وا  هک  یشابن  بآریس  وت  درب ، رسب  هنسرگ  وا  هک  یشابن  ریس  وت  - مجنپ

دـیوشب و ار  شا  هماج  ات  یهدـب  روتـسد  ار  دوخ  مداخ  هک  تسا  مزـال  وت  رب  درادـن  یمداـخ  وا  يراد و  يرازگتمدـخ  هاـگره  مشش :
دزاس هدامآ  شتحارتسا  يارب  دیاشگب و  ار  شباوختخر  دهد و  بیترت  ار  شیاذغ 
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دوش رضاح  شا  هزانج  عییشت  هب  دورب و  وا  تدایعب  شیرامیب  ماگنه  دنک و و  تباجا  ار  شتوعد  هداد و  رثا  بیترت  وا  دنگوسب  متفه :
ار شجایتحا  وا  زا  رتدوز  هکلب  دیآرب ، شتجاح  یپ  رد  هک  دنکن  ءاجلم  ار  وا  دروآرب و  ار  شتجاح  يدوزب  دوب  دـنمزاین  ینامز  ره  و 

.هداد لاصتا  دوخ  تیالوب  ار  وا  یتسود  وا و  تیالوب  ار  دوخ  یتسود  درک  نینچ  نوچ  دنک و  فرطرب 

رایـسب و صوصخ  نیا  رد  رابخا  اریز  مینکیم ، افتکا  مه  هزادنا  نیمهب  دوب و  عوضوم  نیا  زا  عالطا  يارب  اهنت  میتشون  نونکات  هچنآ  و 
.تسا نوریب  هرامش  زا 

ینمادکاپ هرظانم و 

عوضوم اج  نیمه  زا  هک  تسوا  رب  شیاتـس  سفن و  ۀـیکزت  تسا  شناد  تفرعم و  باحـصا  رفنت  دروم  هک  هرظاـنم  تفآ  - نیمهدزاـی
.دنکیم دمآ  شیپ  هرظانم 

اوص ار  دوخ  ۀـتفگ  هراشا  ناونعب  ای  هجهل  تحارـص  اب  هتخادرپ و  سفن  ۀـیکزت  ینمادـکاپ و  هب  هتـسویپ  رظانم  صخـش  تسا : یهیدـب 
نم رب  نانخـس  هنوگ  نیا  هک  متـسین  یئاـهنآ  زا  نم  دـیوگیم : سفن  ثیدـحب  هشیمه  يارب  دراـگنا و  تشز  ار  مصخ  مـالک  دـنادب و 

ناگرزب زا  یکیب  ْمُکَـسُْفنَأ ، اوُّکَُزت  �الَف  هدومرف  موس  یـس و  هیآ  مجن  هروس  رد   ) ادخ هکنآ  اب  میاین ، نوریب  هدهع  زا  دـنامب و  هدیـشوپ 
یهن یتشز و  رب  هفاضا  سفن ، شیاتـس  تسا  یهیدب  ار  دوخ  سفن  یمدآ  ندومن  شیاتـس  تفگ  تسا ؟ مادک  دنـسپان  تسار  دـنتفگ 

، دریگب رارق  شنزرـس  دروم  ملاع  راگدرک  سدقم  هاگـشیپ  رد  هک  دیامن  باجیا  دنک و  جرا  یب  مدرم  دزن  رد  ار  یناسنا  تلزنم  ادـخ 
دیازفایمن وت  ۀبترب  سفن  شیاتس  هک  ینادب  يوش و  دراو  شیامزآ  هار  زا  یهاوخب  رگا  کنیا 
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تلیـضف رب  دـنیوگیم و  نخـس  دوخ  زا  اهنآ  هک  یتقو  نک ، هجوت  دوخ  نابرـشم  مه  ناکلـسم و  مهب  دـنادرگیمن  دـنمجرا  ارت  ماـقم  و 
ناشتمذـمب يدـش  رود  اـهنآ  زا  نوـچ  تسنارگ و  وـت  عـبط  رب  نادرگور و  لـمع  نیا  زا  وـت  لد  هنوـگچ  دـنا  هداـشگ  ناـبز  شیوـخ 

نانخـس نیا  هک  یمدرم  يرادرب  دوخ  يور  زا  انث  ةدرپ  یئارایب و  ار  دوخ  هک  یتقو  وت  لاح  تسا  تیفیک  نیمهب  هجیتن  رد  يزادرپیم ،
.دننک مایق  وت  تمذمب  اراکشآ  یتفر  اهنآ  روضح  زا  نوچ  دنیوگ و  دب  ناشلد  رد  يرضاح  ات  هدینش  ار 

تیئود هرظانم و 

یسکره اریز  هتفر ، رامشب  دنسپان  فاصوا  نایم  رد  هک  تسا  یتفـص  نیرتدب  تیئود  تسا  قافن  تیئود و  هرظانم  تفآ  - نیمهدزاود
.هتسویپ دناوخیم و  یگناگی  داحتاب و  ار  مدرم  دناوتیم  ات  تسنازیرگ و  وا  زا  يرایسب  تیدج  اب  دوخ  ۀبونب 

( تفرگ ناوتیم  ناهج  قافتاب  يرآ  )

.دهدیم رارق  دوخ  نانخس  رتیت  ار 

مه مصخ و  مدرم ، زا  ةدع  نیا  اریز  دنوش ، راتفرگ  قافن  دنب  نیاب  هرخالاب  هک  دنریزگان  دـنراذگیم  مدـق  هرظانم  ةداج  رد  هک  یمدرم 
.دننکیم تاقالم  عازن  ةرارش  زا  ولمم  یلد  هتفرگ و  یئور  اب  ار  دوخ  ناوریپ  نالاس و 

ینمـشد ضغب و  يدایز  رثا  رب  فرط  نآ  زا  درادـیم و  نالعا  ار  ناشیا  رادـید  قایتشا  هتـسویپ  دـنکیم و  یتسود  راهظا  هک  تسه  اسب 
نآ فالخ  دراد  لد  رد  هچنآ  تسا و  غورد  دیوگیم  شقیفر  هک  ینانخـس  زا  کیره  هک  دنادیم  نانچ  دزرلیم و  دیب  دـننام  شمادـنا 

.دنک یم  رهاظت  هک  تسیزیچ 

دنیامن ملع  لیصحت  .مدرم  هک  یتقو  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
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نیرفن ار  اهنآ  ادـخ  نامز  نیا  دـنیامن  محر  عطق  دـنریگب و  ار  رگیدـکی  ضغب  لد  رد  دـنیامن و  یتسود  راهظا  ینابز  دـننکن ، لمع  و 
.دزاس رک  روک و  ار  اهنآ  شوگ  مشچ و  دیامرف و 

.میبلطیم تیفاع  لاعتم  يادخ  زا  میتشون  نونکات  هچنآ  ةرابرد 

ار خزود  اـهنآ  رخآ  دـنکیم و  میرحت  ار  تشهب  اـهنآ  تسخن  هک  دـیآیم  تسدـب  هرظاـنم  هار  زا  هک  دوب  یکلهم  تلـصخ  هدزاود  نیا 
.دیامن یم  يرادیرخ  ناگیارب 

داوم لمح  زا  دنلقاع  رادـنید و  هک  اهنآ  دـنفلتخم ، توافتم و  صوصخ  نیا  رد  ناش  بتارم  بسحرب  راک  هرظانم  مدرم  تسا  یهیدـب 
زا ششوک  رثا  رب  دنشوکیم و  قالخا  ءافخا  رد  رتشیب  هک  تسنامه  دنراد  نارگید  اب  هک  یقرف  تیاهن  دنـشابیمن ، هرهب  یب  قالخا  نیا 

.دنزادرپیمن ضارما  نیا  يوادت  هب  نکیل  هدرک  يراددوخ  راظنا  رد  رهاظت 

هک هتخومآ  ادـخ  ریغ  يارب  ار  ملع  هک  تسا  نامه  دـیآیم  تسدـب  هرظانم  صوصخ  رد  نارگید  ناشیا و  نایم  هک  یعماج  تهج  اهنت 
.هدش لصاح  يدنمدوسان  هجیتن  نینچ 

ای دـنک  یفرعم  ایقـشا  فیدر  رد  هدرک و  كاله  ار  وا  ای  هکلب  دراذـگن ، لمهم  ار  ملاع  درم  هاـگچیه  ملع  هک  دـش  هدـیمهف  هجیتن  رد 
.دنادرگ شنیدتم  هدومن  يزور  واب  ار  ادخب  برقت  ماقم  دناسر و  شیادعس  تاجردب 

دنمدوس هدئاف  ود  هرظانم و 

.دشابیم بترتم  اهنآ  رب  یجیاتن  تسا و  دنمدوس  هدئاف  ود  ياراد  هرظانم  یئوگب  هدمآرد و  ضارتعا  هار  زا  رگا 

رگا اریز  دنکیم ، صیرحت  بیغرت و  شناد  هار  رد  ار  مدرم  لوا :
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زا و  درکیمن ، یئانتعا  شنادب  دـیاب  هک  يروط  نآ  سکچیه  هدـش و  راکیب  سردـنم و  اهـشناد  مولع و  دوبن  نایم  رد  تسایر  یتسود 
.درک دنهاوخن  یهجوت  مدرم  دوریم و  نیب  زا  الوصا  شنادب  تبغر  مینک  هرظانم  باب  دس  یلک  روطب  رگا  فرط  نآ 

.دوش ایهم  رضاح و  ملع  ذخأم  يارب  یلماک  يورین  اب  رتشیب  هچره  یناسنا  سفن  دنک و  ادیپ  رطاخ  هجوت  هرظانم  رثا  رب  مود :

یمیهف دنمـشناد و  مدآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تراتفگ  زا  یتفگ و  تسار  میئوگیم  هدـمآرد  تاشامم  رد  زا  تسخن  ام : باوج  کـنیا 
باب دس  اهنت  میداد  رکذـت  هک  ار  هناگ  هدزاود  تافآ  اریز  يدومن ، یـضارتعا  نینچ  هک  يدرک  هظحالم  ار  قرو  تشپ  نکیل  یتسه ،

هدرک و تاعارم  ار  هناگتشه  طئارش  رظانم ، ات  میدومن  نایب  تفآ  هدزاود  طرش و  تشه  هرظانم  يارب  هکلب  میتشادن  رظن  رد  ار  هرظانم 
ذیحـشت و شناد و  رد  تبغر  رظن  زا  تسا  بترتم  هرظانم  رب  هک  يدـئاوف  سپـس  دـنک  يراددوخ  رتشیب  هچره  هناگ  هدزاود  تافآ  زا 

.دنک یلمع  هدرک و  بلج  دوخ  فرطب  رطاخ  ۀیهت 

ملع رد  تبغر  يارب  اهنت  دشاب و  صخرم  تافآ  نیا  ۀمه  رد  تسا  هتسیاش  هک  تسنآ  وت  ضرغ  رگا  دیـسر  اجنیدب  نخـس  هک  نونکا 
رجا يارب  ار  مدرم  وا  ناگدیزگرب  ربمیپ و  یلاعت و  يادـخ  هک  اریز  ةدرک ، یمکح  دـب  دوش  راد  هدـهع  ار  اهنآ  مامت  رطاخ  ذیحـشت  و 

لیامت هتـشر  نیاب  یمدآ  اعبط  هک  تسا  یعیبط  ببـس  تسایر  يرآ  دـنا ، هدرک  شنادـب  بیغرت  یئاقآ  تسایر و  تهج  زا  هن  ترخآ 
رثا رب  هک  یـسک  نیاربانب  تسا ، زاین  یب  وت  يرواـی  تباـین و  زا  ـالوصا  تسا  هار  نیا  كرحتم  بقارم و  هناـگی  مه  ناطیـش  دـنکیم و 

ار نیبم  نید  نیا  اناوت  راگدرک  انامه  هدومرف : وا  قح  رد  ربمغیپ ص  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  دوش  ملع  ةداج  دراو  ناطیش  کیرحت 
رثا رب  هک 
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.درادیم رارقرب  دنرادن  ةرهب  تعیرش  نیا  زا  هک  اهنآ  رجاف و  مدرم  تمه  ۀلیسوب  هدمآ  امش  تسدب  نم  ياهششوک 

وا دنک  ایهم  ار  دوخ  يورخا  شاداپ  ناشیا و  صیرحت  رثا  رب  دیامن و  تبغر  شنادب  ناربمغیپ  کیرحت  رثا  رب  هک  یـسک  فرط  نآ  زا 
، دیآ یم  رامشب  ناگدنب  رب  ادخ  نانیما  ناشیا و  نانیشناج  ناربمغیپ و  ۀثرو  زا 

نآ زا  و  دنک ، ایهم  ار  رطاخ  دیاب  هک  تسا  تسار  دوش  لصاح  یمدآ  يارب  رطاخ  ذیحشت  هک  دنکیم  باجیا  هرظانم  یتفگ : هکنیا  اما 
.دربب نایم  زا  میداد  رکذت  الصفم  هک  ار  یتافآ  فرط 

شناد رد  رکفت  تبظاوم و  رد  هشیمه  يارب  درادرب و  تسد  دیاب  دنیزگ  يرود  اهنآ  زا  هک  درکن  ادـیپ  نکمت  یفاک  ردـقب  رگا  سپس 
.دراد تیلخدم  نهذ  ذیحشت  رد  رتشیب  عوضوم  نیا  اریز  دشوکب ، دنسپان  ياهیوخ  قالخا و  تارودک  زا  لد  هیفصت  و 

.تسا ایهم  رضاح و  ناشنهذ  هرظانم  نودب  رادنید  مدرم  نکیل 

ار تافآ  هک  تسین  زئاـج  دـشابیم  بترتم  وا  رب  يرایـسب  تاـفآ  فرط  نآ  زا  تسا و  دوس  کـی  ياراد  اـهنت  هک  يزیچ  تسا  یهیدـب 
هرقب هروس  رد   ) ادخ هک  تسیرامق  بارش و  مکح  عوضوم  نیا  مکح  هکلب  درک ، مایق  یـضرف  دوس  کی  ناونعب  اهنت  تفرگ و  هدیدن 

.ا�مِهِعْفَن ْنِم  ُرَبْکَأ  ا�مُهُْمثِإ  ّنِلل َو 
ِسا� ُِعفا�نَم  ٌرِیبَک َو  ٌْمثِإ  ا�مِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملَا  ِرْمَْخلَا َو  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  هدومرف  هدزناش ) تسیود و  هیآ 

ار نخـس  کـنیا  هدوـمن ، هغلاـبم  اـهنآ  میرحت  رد  هشیمه  يارب  هدوـمرف و  مارح  ار  ود  ره  ینعم  نیمه  رثا  رب  لاـعتم  يادـخ  هجیتـن  رد 
.تسا هدنهد  قیفوت  ام و  رای  ادخ  هداد و  همتاخ  اجنیدب 

تسا شناد  تلآ  هک  یئاهباتک  تباتک و  بادآ  رد  مراهچ : باب 

هراشا

و ، 
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همتاخ یلئاسم  یط  رد  باـب  نیا  و  دـشابیم ، اـهنیا  ریغ  هیراـع و  شورف و  لـمح و  عضو و  طبـض و  حیحـصت و  هب  عجار  یتاـعوضوم 
.دباییم

یگدنسیون ۀجیتن 

مولع زا  اهنیا  ریغ  تنس و  باتک و  رظن  زا  مالسا  فینح  تلم  بابسا  نیرتگرزب  ینید و  بلاطم  يارب  اهنت  یگدنـسیون  تباتک و  - لوا
.هتفر رامشب  تسا  اهنآ  رب  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  مایق  هک  هیلقع  فراعم  هیعرش و 

.دوشیم میسقت  هدش  هدرب  راکب  ماکحا  يارب  وا  بوتکم  هک  یملع  رظن  زا  تباتک 

یئاـفک بجاو  ملع ، رگا  دوب و  دـهاوخ  ینیع  بجاو  زین  تباـتک  دـشاب  تباـتکب  طونم  وا  ظـفح  دـشاب و  ینیع  بجاو  ملع  رگا  اریز 
.دوب دهاوخ  بحتسم  مه  وا  تسا  بحتسم  ملع ، رگا  تسیئافک و  بجاو  مه  تباتک  دشاب 

هک تسین  هزادنا  نآ  ینید  بتک  اریز  دـنکیم  ادـیپ  قلطم  بجاو  مکح  میجنـس  هب  تنـس  باتک و  اب  ار  تباتک  هک  ام  رـصع  رد (1) و 
هدراذـگ و ساردـنا  یگنهک و  هب  ور  اهنآ  ياههار  هک  ثیدـح  ریـسفت و  بتک  هژیو  دومن  افتکا  یئافک  ضرفب  ملاع  راـطقاب  هبـسنلاب 

لاح روخارفب  هک  تسا  بجاو  ناملسم  درم  ره  رب  هجیتن  رد  هداد ، ساکتنا  یگدنکارپ و  زا  عالطا  اهنآ  ياهمچرپ 
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دهاوخن ام  ریگ  ندرگ  مکح  نیا  هجو  چیهب  دنتـسه  كربماتوگ  پاچ  عرتخم  تمدخ  نیهر  ناهج  رـسارس  هک  رـصع  نیا  اما  ( 1 - 1
دنتخادرپ و دوخ  ناگرزب  جنرتسد  تامحز و  رشن  هب  نایمالسا  درک و  ادیپ  عویش  مالـسا  ملاع  رد  هک  ینامز  زا  تمدخ  نیا  اریز  دوب ،

اهنآب سرتسد  یسک  هدش و  نفد  یـشومارف  جنک  رد  اهتدم  هک  یبتک  دندومن و  مالـسا  ملاعب  يریدقت  لباق  هتـسیاش و  تامدخ  یـسب 
یئاهر تباتک  تمحز  زا  ار  مدرم  هلیـسو  نیدب  دش و  هدراذگ  ناگمه  سرتسد  رد  عوبطم و  دوبن ، علطم  اهنآ  دوجو  زا  هکلب  هتـشادن 

.دندیشخب
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دعاوق هک  يروط  هب  و  دشوکب ، اهنآ  ةرابرد  تیاور  حیحـصت و  ظفح و  تباتک و  رظن  زا  یئافک  روطب  دـنز و  رمکب  تمه  نماد  دوخ 
دوش هماـقا  وا  تمه  رثا  رب  یئاـفک  ضرف  هک  یـسک  نوچ  هک : تسا  قیرط  نیاـب  دـهدیم  روتـسد  اـمب  یئاـفک  ضرف  ةراـبرد  یلوـصا 

تباتک رما  نیاربانب  دنراکهانگ ، دننک  ریـصقت  باب  نیا  رد  همه  رگا  هک  يروط  هب  دـنبطاخم  مکح  نآب  نیفلکم  ۀـمه  دـشابن  دوجوم 
.دوش ادیپ  هیافکلا  هب  نم  هک  ماگنه  نآ  ات  هتفر  رامشب  ینیع  بجاو 

لقن یثیداحا  هدیـسر و  يرایـسب  راثآ  ددرگیم  ءاملع  ریگتـسد  هار  نیا  زا  هک  يرامـش  یب  شاداپ  تباتک و  رب  ثح  باب  رد  هلمجلاب ،
.هدش

؟ تسا زیچ  هچب  وا  دیقت  درک  ضرع  یسک  دینک  دنب  رد  هتخاس و  دیقم  ار  شناد  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 

.نتشون تباتک و  هب  دومرف 

نکیل درکیم  ثیدـح  عامتـسا  تسـشن و  یم  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  راـنک  رد  راـصنا  زا  يدرم  هدـش  تـیاور 
وجب و يرای  تتـسار  تسد  زا  دومرف  درک  تیاکـش  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضحب  هجیتن  رد  دـنک  ظـفح  تسناوتیمن 

.سیونب ینعی  دومرف  هراشا  وا  تسدب  ترضح 

نیدـب دـیموق ، ناکچوک  نادروخ و  امـش  دومرف  و  دـناوخ ، ار  شرهاوخ  ناکدوک  دوخ و  نارـسپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح 
دوخ ۀناخ  رد  دسیونب و  درادب  ظوفحم  ار  ملع  دناوتیمن  هک  یـسک  دیزومآ و  شناد  تفر  دیهاوخ  رامـشب  موق  ناگرزب  زا  هک  يدوز 

.درادب یقاب 

.دینک ظفح  دیرادن  نکمت  دیا  هتشونن  هک  یتقو  ات  اریز  دیسیونب ، دومرفیم  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیوگ : ریصب  وبا 

.تسا نتشونب  لد  لاکتا  دومرف : و 

دوخ ياهتشون  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تفگ  هرارز  نب  هدیبع 
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.دیوش دنمزاین  اهنآب  هک  دشاب  دوز  دینک  يرادهگن  ار 

يریمب رگا  اریز  هدب ، راشتنا  دوخ  ناردارب  نایم  ار  تملع  سیونب و  دومرف  نمب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ : رمع  نب  لضفم 
.دنشاب هتشادن  یسنوم  ناشدوخ  ياهتشون  زا  ریغب  مدرم  هک  دیایب  یتخس  نامز  و  دسرب ، ثرا  تنارسپ  هب  تیاهتشون 

يذغاک ةراپ  دریمب و  هک  ینمؤم  ةدنب  هدرک : تیاور  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  یلاما  باتک  رد  هدق  قودص (1)
يرهـش هتـشون  هک  یفرح  ره  لباقم  رد  لاعتم  يادخ  دشاب و  رتاس  شتآ  وا و  نایم  ذغاک  نآ  دنامب  اجب  وا  زا  هتـشون  وا  رب  شناد  هک 

هک دنک  ادن  ار  وا  ادخ  بناج  زا  ۀتشرف  دنیشن  هب  یملاع  روضح  تعاس  کی  هک  یسک  دیامرف و  ینازرا  واب  اهیف  ام  ایند و  زا  رت  عیسو 
.مهدیم ياج  تشهب  نایم  رد  ملاع  نآ  یهارمهب  هناکاب  یب  ارت  هک  دوخ  لالج  يراوگرزب و  هب  دنگوس  یتفرگ  اج  نم  ةدنب  رانک  رد 

دشاب ادخ  شدصق  اهنت  هدنسیون 

هک اریز  دـهد ، ماجنا  ادـخ  يارب  مه  ار  تباـتک  هتخومآ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  شناد  هک  يروط  هب  دوخ  تباـتک  باـب  رد  بتاـک  - مود
هدومن و يویند  ذـئاذل  یناسفن و  ظوظح  گنهآ  تباتکب  رگا  و  هتفر ، رامـشب  شناد  ظفح  لیـصحت و  زا  یتمـسق  تداـبع و  تباـتک 

رد یشناد  ةدام  تحت  رد  هدرک  تلفغ  ادخ  زا  یلکب 
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رد هدوب  هیماما  هفئاط  هوجو  اهقف و  زا  هیوباب ، نبا  قودـص و  هب  فورعم  یمق  هیوباـب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  ( 1 - 1
هک لاح  نیع  رد  و  دراو ، دادغب  هب  لاس 355  قودص  دندش ، دلوتم  ع )  ) رصع یلو  ترضح  ءاعدب  نیسح  شردارب  وا و  يرغص  هبیغ 
زا هک  باتک  هتـشادن و 300  ریظن  ملع  هظفاح و  هرثکب  نییمق  ءاملع  رد  و  دـندشیم ، دـنم  هرهب  وا  زا  هفئاط  خویـش  هدوب  نسلا  ثیدـح 

رازم فورعم و  وا  ةربقم  هتشذگ و  رد  يرب ، يرجه  لاس 381  و  هداد ، شراگن  هعبرا  بتک  زا  یکی  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  تسا  اهنآ 
.تسا نایعیش 
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.میدرک دای  ار  وا  باذع  ياهدیون  تمذم و  زا  یفاک  يرادقم  نیا  زا  شیپ  هتخومآ و  ادخ  ریغ  يارب  هک  دیآ 

ای هل  رب  ناهرب  تمایق  زور  رد  هدش و  هداد  بیترت  وا  تسدب  عوضوم  نیا  اریز  دنکیم ، ادیپ  شناد  رب  ۀـفاضا  رـش  ریخ و  رظن  زا  تباتک 
رد دوشیم  عقاو  لـمع  دروم  هک  یتعدـب  تنـس و  رـش و  ریخ و  دـشاب ، هجوتم  هتخاـس  یلمع  ار  هچنآ  هجیتـن  رد  دوـب ، دـهاوخ  وا  هیلع 

شاداپ رد  هدرب  ینایز  ای  دوس  وا  ياهتشون  زا  هک  یسک  اب  بتاک  صخش  نیاربانب  دش ، دهاوخ  بترتم  وا  ياهتشونب  شتامم  تویح و 
، هتشون هچ  هدرک و  هچ  دشاب  هجوتم  تلع  نیمهب  و  تسا ، ربارب 

رتشیب وا  ماود  تباتک و  زا  عافتنا  اریز  دـنکیم ، ادـیپ  يرترب  شناد  رب  تباتک  شاداپ  دراوم ، زا  ضعب  رد  هک  دوشیم  هتـسناد  اجنیا  زا  و 
دروـم ناـشگرم  زا  سپ  ءاـملع  بکرم  اریز  هدرک  ادـیپ  يرترب  نادیهـش  نوـخ  رب  نادنمـشناد  بکرم  عوـضوم  نیمه  يور  و  تـسا ،

.تشاد دهاوخن  يدوس  ناشندرم  زا  دعب  نادیهش  نوخ  تسا و  هدافتسا 

دیامن مهارف  دشاب  ۀلیسو  رهب  تسا  دنمزاین  هک  ار  یبتک 

ای تباتک  هلیسوب  تسا  نکمتم  هک  یتقو  ات  تسا  اهیلا  جاتحم  هتفای و  شراگن  هعفان  مولع  رد  هک  ار  یبتک  لصحم  تسا  هتسیاش  - موس
.تسا شناد  لیصحت  تلآ  تقیقح  رد  بتک  هک  اریز  دنک ، لیصحت  هیراع  هراجا و  اب  ای  دروآ  تسدب  دیرخ 

روصت نارگید  قح  رد  هک  یلاعت  یقرت و  هجیتن  رد  هدادیم  تیمها  عوضوم  نیدب  هتشذگ  ياهنامز  رد  نادنمـشناد  زا  لضافا  هتـسویپ 
، تسا نوریب  باـتک  نیا  شور  زا  هک  تسیا  هزادـناب  صوـصخ  نـیا  رد  اـهنآ  ياهناتـساد  هچناـنچ  دـیدرگیم  ناـشیا  بیـصن  دـشیمن 

هوالع هکلب  دنادب ، شناد  مهف و  نوهرم  ار  دوخ  تامولعم  ترثک  لیصحت و  لصحم ، صخش  تسین  هدیدنسپ 
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، تسا دنمزاین  دیتاسا  رضحم  رد  نتسشن  ششوک و  جنرب و  نیا  رب 

: هتفگ يرعاش 

ایعاو اظفاح  نکت  مل  اذا 

عفنی بتکلل ال  کعمجف 

.داد دهاوخن  يدوس  اهباتک  يروآ  عمج  يرادن  اونش  شوگ  یتسین و  شناد  نابهگن  ظفاح و  هک  یتقو 

درادن يرادرب  هخسن  هب  یجایتحا  دوشیم  لیصحت  یناسآ  هب  هک  یباتک 

ملع نتفرگ  ارف  هب  لاغتشا  اریز  دزادرپن ، بتک  خاسنتسا  هب  دراد  نکمت  وا  ریغ  ای  دیرخ  ۀلیسوب  بتک  لیصحت  زا  هکیتروصرد  - مراهچ
رـسیم هدنـسیون  يزانط  ای  هجدوب  یمک  رثا  رب  بتک  دـیرخ  رگا  يرآ  تسا ، ملع  نآـب  طوبرم  بتک  يرادرب  هخـسن  زا  رتشیب  شتیمها 

هب نامز  تایـضتقم  رثا  رب  هک  یماگنه  دـنکن ، هیراع  هدـشن  زجاع  باتک  ندـیرخ  زا  هک  یتقو  ات  و  دزادرپب ، وا  تباـتک  هب  دوخ  دوشن 
رب ار  شناد  ظح  هدرک و  يرای  ار  وا  ادخ  اریز  دوش ، تیلاعف  لوغـشم  اوق  مامت  اب  هدز  رمکب  تمه  نماد  دنکیم  مادقا  بتک  خاسنتـسا 

هداد و رارق  تداـع  ار  یلبنت  تلاـسک و  اـهنت  یمدآ  هک  دوـش  توـف  یتروـص  رد  شناد  زا  يرب  هرهب  فرط  نآ  زا  دـیامرفن  عیاـض  وا 
.دنک تکرح  وا  شورب 

.دریگارف دراد  رظن  رد  هک  ار  یبلطم  دشوکب  دوخ  تقو  ظفح  رد  لماک  طابضنا  اب  هک  یسک  دنا : هتفگ 

.دش هداد  رکذت  صوصخ  نیا  رد  ۀلمج  دنچ  نیا  زا  شیپ 

بتک ندرک  هیراع 

دنکیم باجیا  لمع  نیا  اریز  دنک ، هیراع  ار  یئاهباتک  تسا  دکؤم  بحتـسم  دنیب  یمن  ینایز  بتک  ندرک  هیراع  زا  هک  یـسک  - مجنپ
ار يراکزیهرپ  يوقت و  اب  یهارمه  يراکوکین و  هدومن و  کموک  شناد  هب  لصحم 
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.تسا يورخا  شاداپ  لضف و  ياراد  هک  تسیروما  هلمج  زا  بتک  نتفرگ  هیراع  هفاضاب  دیامن ، تیوقت 

.تسا اهباتک  ةراعا  رد  شناد  تکرب  هتفگ : املع  زا  یکی 

! دوش راتفرگ  رما  هس  زا  یکیب  دزرو  لخب  شناد  راشتنا  رد  هک  یسک  هتفگ : يرگید 

، دنک شومارف  هتخومآ  هک  یشناد  لوا :

.دربن يدوس  دوخ  شناد  زا  هک  يروط  هب  دریمب  مود :

.دهدب تسد  زا  ناگیارب  هدروآ  تسدب  یئاسرف  تقاط  تامحزب  هکیبتک  موس :

هدرک هدارا  وا  ةراـبرد  هک  یناـسحا  نینچ  رظن  زا  ار  يو  دـسریم  هدـنهد ) هیراـع   ) ریعم روضحب  هیراـع  يارب  هک  یمدآ  تسا  هتـسیاش 
.دوش راتساوخ  وا  يارب  وکین  یشاداپ  هدومن و  يرازگساپس 

هیراع بتک  يرادهگن 

ار باتک  هشیمه  يارب  دشوکب و  یکان  بیع  فلت و  زا  وا  تظفاحم  رد  تسا  بجاو  درک  ذـخا  هیراع  ناونعب  ار  یباتک  هاگره  - مشش
یب عافتنا  زا  ار  شبحاص  هجیتن  رد  ات  دنکن  سبح  ار  وا  دنادرگرب و  شبحاصب  دش  زاین  یب  باتک  زا  نوچ  هکلب  درادـن  هگن  دوخ  دزن 

.دیامنن لسک  وا  دئاوف  زا  ار  دوخ  دزاسن و  هرهب 

.دهدن هیراع  يرگیدب  هک  دنک  دای  دنگوس  شبحاص  هک  دنکن  يراک  فرط  نآ  زا  و 

.دوب دهاوخ  نماض  ریعتسم  تسا و  مارح  وا  سبح  دیبلط  ار  باتک  هک  ینامز  ره  باتک  بحاص  تسا  یهیدب 

هیراع بتک  در  رد  هک  یصاخشا  تمذم  رد  املع  زا  ناگتشذگ 
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ظفح رد  یهاتوک  سبح و  رثا  رب  نارگید  اهنآ  زا  یکی  زا  ریغب  هتفگ و  رثن  مظن و  ناونعب  ینانخـس  هدنارذگ  یلبنت  هب  هدرک و  يدـنک 
.دنا هدومن  يراددوخ  هراعا  زا  باتک 

حالصا هیراع و  باتک 

ماجنا زاغآ و  رد (1) دسیونب و  هیـشاح  ای  دنک  حالـصا  درادن  قح  شبحاص  نذا  نودب  هدومن  هراجا  ای  هتفرگ  هیراع  هک  یباتک  - متفه
.دشاب هدرک  ادیپ  عالطا  شبحاص  تیاضرب  رگم  درادب  روکذم  ار  یبلاطم  باتک 

، دراذگن ورگ  دشاب  هدش  زیوجت  اعرـش  هکنآ  اب  ترورـض  نودـب  دـهدن و  هیراع  يرگیدـب  دـنکن و  هایـس  تفرگ  هیراع  هک  ار  یباتک 
دشاب ماع  فقو  رگا  يرآ  تسوا ، زا  قشا  هعلاطم و  رب  دئاز  عافتنا  يرادرب  هخـسن  اریز  دنکن  يرادرب  هخـسن  شبحاص  تیاضر  نودب 

.درادن يررض  طایتحا  تاعارم  طرشب  وا  زا  عافتنا  خاسنتسا و  دنوش  عفتنم  وا  زا  سک  همه  هک  يروط  هب 

هکلب دنک  حیحصت  ار  باتک  تسا  رما  نیا  یلوتم  هک  يرگید  ای  فقو  رظان  نذا  اب  هعلاطم  ماگنه  دناوتیم  تشاد  تیلها  یصخش  رگا 
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يراگدای ناونعب  ار  دوخ  مان  دـننکیم و  عیاض  ار  يرگید  باتک  تشپ  هک  یئاهنآ  دـنهدیم  ماـجنا  يدنـسپان  لـمع  رایـسب  هچ  ( 1 - 1
دیاب هک  یباتک  تسین  فیح  راذگب ، راگدای  هب  سیونب و  طخ  ناتسود  باتک  تشپ  رب  دننادیم ، دوخ  ناهرب  ار  رعش  نیا  و  دنسیونیم ،

، دوش موسرم  تکلمم  رد  لاوحا  لجـس  هکنآ  زا  شیپ  قباس  مدرم  ددرگ ، عیاـض  یئاـجبان  ياهـشقن  رثا  رب  دریگب  رارق  هدافتـسا  دروم 
رپ باتک  رهظ  تاحفـص  لاس  دنچ  فرظ  رد  دنتـشونیم ، بیجع  یئاهطخ  اب  ار  دوخ  ناکدوک  دلوت  لاس  اهاعد  باتک  اهنآرق و  تشپ 

خاشرـس باتک  نتم  اب  هدرک  زواجت  هیـشاح  زا  هکلب  دوب  مرگرـس  اهنآ  دالیم  لاس  نتـشونب  ناکامک  دـنتخادرپ و  یم  اهیـشاحب  دـشیم 
.دنتفریم
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.تسوا رظان  عرش  مکاح  تشادن  ینیعم  رظان  یفقو  باتک  رگا  دشابیم و  بجاو  مه  تاقوا  زا  یهاگ 

، دهدب شراگن  وا  ةویـش  هب  ات  دراذـگن  باتک  يور  رب  ار  ذـغاک  دـنکیم  خاسنتـسا  هب  عورـش  وا  رظان  ای  باتک  بحاص  نذاب  هک  یتقو 
دننادیم باتک  رما  رد  یهاتوک  ار  وا  افرع  هک  يزیچ  ره  زا  المجم : دهدن  رورم  ملق  اب  ار  طخ  يالاب  دزیرن  باتک  حطـس  رب  ار  بکرم 

دنکیم یتافرـصت  دوخ  باتک  رد  ناسنا  اریز  یـصخش ، باتک  ظفح  رب  دـئاز  تسیروما  میدرک  يروآدای  ار  هچنآ  دـنک و  يراددوخ 
هک يدنـسپان  يوخ  رثا  رب  مدرم  زا  يرایـسب  اریز  دـننکیم  یهاتوک  باتک  تظفاحم  رد  هک  یئاـهنآ  هژیو  هدـشن  زیوجت  وا  ریغ  رد  هک 
نم هجو  چـیهب  هیراـع  بتک  رد  لـمع  نیا  هکنآ  لاـح  دـنیامن و  یم  فیثک  هدرک و  لامعتـسأ  تیاـهنیب  ار  دوخ  باـتک  دنتـسه  اراد 

.دشابن اور  هوجولا 

باتک زا  يرب  هرهب  بیترت 

یـسرک و رب  ای  باتک  ود  نایم  هکلب  دراذـگن  نیمز  يور  رب  هداشگ  ار  وا  تفرگ  خاسنتـسا  ای  هعلاطم  يارب  ار  یباـتک  هاـگره  - متـشه
.دیاین دراو  ینایز  وا  يزود  هت  هب  هجیتن  رد  ات  دهدب  رارق  هدیدرگ  هدامآ  لمع  نیا  يارب  هک  یحول 

بتک نداهن  زرط  تظفاحم و 

رتهب دهدب ، رارق  اهنآ  لاثما  بوچ و  ای  حول  ای  یـسرک  رب  دنک  زاب  هعلاطم  يارب  ار  باتک  هاگره  میدرک  يروآدای  هک  يروط  هب  - مهن
هاگره دـنک و  رثا  واب  يرگید  زیچ  ای  تبوطر  ادابم  دراذـگن  نیمز  رب  هلـصاف  نودـب  دـشاب و  هلـصاف  نیمز  باـتک و  ناـیم  هک  تسنآ 

دوش يرادهگن  یبارخ  تفآ و  زا  یلکب  باتک  دلج  ات  دراذگب  يزیچ  ار  وا  يور  ریز و  دراذگ  یبوچ  رب  ار  باتک 
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.دهد هیکت  رگید  لحم  ای  راویدب  ار  باتک  ای  دهدب  رارق  يزیچ  دوشیم  باتک  یبارخ  بجوم  هک  يزیچ  باتک و  نایم  نینچمه  و 

هجیتن رد  دنکیم  ادیپ  يرترب  فلؤم  يراوگرزب  تفارـش و  مولع و  رابتعا  بسحرب  اریز  دیامن  بدأت  دناوت  هکنانچ  باتک  ندراذگ  رد 
دوب میرک  نارق  اهنآ  اب  هاگره  و  دنکن ، یخاتـسگ  زین  هیقب  بتک ) ندرک  فیدر   ) جیردت رد  نآ  زا  سپ  دراذگب  همه  قوف  ار  فرـشا 
خیم اـی  نهآ  هب  سلجم  يـالاب  رد  ار  وا  هداد و  رارق  يراد  هتـسد  فرظ  رد  تسنآ  رتـهب  هکلب  دـهد  ياـج  بتک  ۀـمه  قوف  ار  وا  هتبلا 

.دنزیوایب هدش  هدیبوک  راویدب  هک  ةزیکاپ 

نیگنـس بتک  دـنکن ، یهاتوک  تیبرع  هقف و  هقفلا و  لوصا  نید و  لوصا  نآرق و  ریـسفت  ثیدـح و  بتک  تاـعارم  رد  نآرق  زا  سپ 
عیاض باتک  يدوزب  اریز  دراذـگن ، باتک  رد  يداـیز  ياـهیناشن  دراذـگن  اـهنآ  يور  رب  کـچوک  بتک  قاروا  ظـفح  رظن  زا  ار  نزو 
نایم زا  تسوا  جارخا  یناسآ  باتک و  یئاسانـش  شا  هجیتن  اریز  دـسیونب  باـتک  دـلج  تشپ  رد  ار  باـتک  ماـن  تسا  هتـسیاش  دوشیم 

.اهباتک

بتک تاعارم 

قرو رد  هژیوب  اهنآ  لاثما  اه و  کیک  هاگراتـشک  هاگ و  هیکت  فثکم و  نزب و  داب  هدـخم و  اه و  هراـپ  باـتک  لـحم  ار  باـتک  - مهد
بوچ ار  سرد  ۀناشن  تمالع و  دنچیپ (1) هن  مهرد  ار  باتک  ۀشوگ  ای  هیشاح  دنهدن و  رارق  باتک 
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رد ناشیا  یـسرد  بتک  یلکب  هک  اهناتـسریبد  نالاهنون  هژیو  دیدج ، میدق و  نیلـصحم  نایم  هدش  موسرم  زورما  هک  يروط  هب  ( 1 - 1
يور ریز و  نیا  زا  هتشذگ  تسا ، هتـشگرب  دلج  ای  دلج و  یب  هتـشگرب ، تخب  یمدآ  دننام  فیثک  يردقب  درادن  یئاهب  اهنآ  دوخ  رظن 

.ددرگیم تبغر  یب  هدش و  اسرف  تقاط  هعلاطم  ماگنه  صخش ، هک  هتشون  دادماب  ةزادنا  هب  ار  باتک  روطس 
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تـسدب ار  بلطم  ات  دراذگب  سرد  ۀناشن  لحمب  تشگنا  تساوخ  هاگره  دراذـگب ، یکزان  ذـغاک  هکلب  دـهدن  رارق  یگـشخ  تلآ  ای 
.دوش رهاظ  باتک  رب  شرثا  هک  دهدن  راشف  نخان  اب  ردق  نآ  دروآ 

باتک بحاص  اب  ینابرهم 

ار دوخ  لمع  ةداشگ  يور  اب  هدومن و  دـقفت  باتک  بحاص  اب  نتفرگ ، ماگنه  تسا  تفرگ  هیراع  ناونعب  ار  یباـتک  هاـگره  - مهدزاـی
.دنهد ماجنا 

قرو سپس  دیامن  هظحالم  ار  تاحفـص  باوبا و  بیترت  دنک و  یـسراو  ار  وا  طسو  ماجنا و  زاغآ و  درک  يرادیرخ  ار  یباتک  هاگره 
قاروا یبوخب  هک  دادیمن  هزاجا  تقو  هاگره  و  دیامن ، فارتعا  دنادیم  حیحـص  دوخ  رظنب  هک  ةزادـنا  نآ  ای  ار  شتحـص  هدرک و  ینیب 

.دنک اضما  ار  شتحص  درک  فداصت  باتک  نآ  رد  هک  یحالصا  ای  قاحلا  هب  دیامن  شیتفت  ار  باتک 

قاحلا و فورح و  لیدبت  رییغت و  فذح و  رثا  رب  حالصا  یکیرات  هب  هک  ماگنه  نآ  رگم  دهدن  ینشور  باتک  غارچ  دنا  هتفگ  یخرب 
هدمآ ردب  کحم  شیامزآ  زا  هک  دشاب  یصلاخ  يالط  نوچ  دمآ  نوریب  یناملظ  يوک  زا  هک  سپس  .دوش  راچد  اهنیا  لاثما  لاصتا و 

.دشاب

تراهط يرادرب و  هخسن 

بکرم و هماـج و  ندـب و  هدوب و  هلبقب  ور  تراـهط و  اـب  تسا  هتـسیاش  تخادرپ  هیعرـش  موـلع  بتک  خاسنتـسا  هب  هاـگره  - مهدزاود
.دشاب كاپ  شذغاک 

ار هلمج  نیا  باتک  فنصم  هچرگ  دنک  عورـش  هلآ ، هلوسر و  یلع  هولـصلا  هّلل و  دمحلا  و  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  تباتکب  تسخن 
اهنیا لاثما  خیشلا و  لاق  ای  فنصملا  لاق  دسیونب ، نآ  زا  دعب  هدرک و  مالعا  ینعم  نیاب  دسیونب  بتاک  دوخ  رگا  نکیل  دشاب ، هتشون  هن 

یئزج نوچ  و 
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نیا دنامن  هتفگان  دهدب ، همتاخ  مالـس  هالـص و  دمحب و  اذـک و  اذـک و  هولتی  ینالفلا و  ءزجلا  رخا  اذـه  دـسیونب ، دـیناسر  اهتنا  هب  ار 
همامتب ینالفلا و  ءزجلا  وا  ینالفلا  باتکلا  مت  دسیونب ، وا  لماکت  دوجواب  دـشاب و  هدـشن  لماک  باتک  هک  تسا  یتروص  رد  عوضوم 

.تسا يرایسب  دئاوف  اهنآ  شراگن  رد  هک  اهنیا  لاثما  باتکلا و  مت 

دنکیم قطنت  اـهنآب  هکنآ  رب  ةوـالع  شراـنک  رد  هدرمـش و  گرزب  ار  سدـقم  ماـن  نآ  تشون  ار  ادـخ  ماـن  خاسنتـسا  تقو  رد  هاـگره 
نآ رب  تاولـص  ادتبأ  دسیون  ار  ربمغیپ  ترـضح  سدـقم  مان  هاگره  اهنیا و  دـننام  سدـقت و  ای  لج  زع و  ای  هناحبـس  ای  یلاعت  دـسیونب 

ررکم زا  هتبلا  دـسیونب  دـنکن  تعانق  باتک  ۀتـشونب ، دـیوگب و  انابز  هکنآ  رب  هفاضا  ار  شنیرهاط  دالوا  رب  دورد  نآ  زا  سپ  ترـضح 
يزمر ار  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  ةدع  دوشن ، لاحدـب  دوش  ررکم  راب  نیدـنچ  رطـس  کی  رد  ول  ترـضح و  نآ  رب  تاولـص  ندومن 

: دنا هتفگ  ةدع  هکلب  تسا ، صوصنم  یلوا و  فالخرب  اهنیا  همه  هتبلا  مسلـص ، ص ، ) ، ) مص ملـص ، معلـص ، دننام ، دنهدیم ، شراگن 
.دش عطق  شتسد  تشون  معلص  هک  یسک  نیتسخن 

هار نیا  زا  هک  تسا  یگرزب  شاداپ  ندـش  توف  اـنامه  دوشیم  تباـتک  لاـمکا  لـالخا  بجوم  روما  نیا  رد  هک  یعوضوم  نیرتمک  و 
دوشیم لصاح 

باتک رد  نم  مان  هک  یتقو  ات  دتسرفب  نم  رب  تاولص  یباتک  رد  هک  یسک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
.دننک رافغتسا  وا  يارب  ناگتشرف  تسنادیواج 

يارب تسا  هتـسیاش  هجیتن  رد  هتمحرب ، هّللا  هدمغت  ای  هنع  هّللا  یـضر  دسیونب  اهنآ  ناگرزب  هژیو  دیـسر  هباحـص  زا  یکی  مانب  هاگره  و 
ره رب  هکلب  هدش  زیوجت  مه  اهنیا  همه  فالخ  هچرگ  تشون ، مالسلا ) مهیلع -  ) همئا
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.دنهدیم یهاوگ  ینعم  نیاب  ثیدح  نآرق و  هچنانچ  دشاب  زیاج  تاولص  ینمؤم 

مه صوصخ  نیا  رد  و  دیامن ، تیاور  هک  دشاب  ینخـس  هن  دنکیم  اشنا  هک  تسا  یئاعد  اهنت  وا  لاثما  انث و  زا  دـش  رکذ  هچنآ  نتـشون 
زا هچرگ  دهدب ، شراگن  هکلب  میسیونن  مه  ام  هتشونن  ار  مالس  تاولص و  فلؤم  هک  ینعم  نیاب  درادن  تیلخدم  باتک  فنـصم  لمع 

.دشاب هدش  فذح  عومسم  ای  لوقنم  لصا 

نونکات هچنآ  رثکا ، دح  دنک  طبض  تبث و  ار  نامه  تسا  انتعا  لحم  هچنآ  دمآ  شتسدب  یتیاور  ای  فینصت  عوضوم  نیا  زا  هاگره  و 
.تسا املع  زا  يرایسب  رظن  رد  راتخم  حجار و  میتشون 

.دیامن تعانق  ینابز  مالس  تاولص و  هب  اهنت  دنک و  كرت  ار  اهنیا  ۀمه  هک  دندقتعم  املع  زا  یخرب 

اهنت تاولصب  رگا  يرآ  دشاب  هدرک  لمع  هیآ  رهاظب (1) ات  دیوگب ، ترضح  نآ  رب  تاولص  اب  مأوت  ار  ربمغیپ  رب  مالـس  تسا  هتـسیاش 
.تشاد دهاوخن  يررض  درک  افتکا 

دزادرپن طخ  نسح  هب  لصحم 

طخ تحـص  رد  ار  دوخ  تمه  مامت  هکلب  دـنکن  هغلابم  طخ  نسح  رد  نادـنچ  دراد  لاغتـشا  ملع  لیـصحت  هب  هک  یلـصحم  - مهدزیس
.درب راکب 

.دزیهرپ هب  فورح  قشم  زا  دنک و  يراددوخ  باتک  رب  قیلعت  زا  دناوتیم  ات  و 

.دشاب یمن  هتسیاش  اهنآ  قیرفت  هک  یفورح  طالتخا  زا  تسترابع  قیلعت :
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.دوش راچد  فورح  رییغت  هب  هجیتن  رد  ات  دنکن  عیرست  اهنآ  تباتک  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  فورح  قشم 

، دشابیم وا  رتادیوه  طخ  نیرتوکین  تسوا و  رتراکـشآ  تئارق  نیرتهب  تسا ، تئارق  نازیم  ةزادـنا  هب  طخ  شجنـس  دـنا : هتفگ  یخرب 
هدـید هک  یـسک  عافتنا  لحم  ـالماک  اـی  دوب  دـهاوخن  بترتم  ینعم  نیا  رب  يدوس  اریز  دـنک  يراددوخ  یـسیونزیر  زا  تسا  هتـسیاش 

.دربیمن هجیتن  دوشیم و  التبم  فعض  ۀضراعب  نیا  زا  سپ  مه  بتاک  دوخ  مشچ  تسه  اسب  دشابیمن  تسا  فیعض  شناگ 

: تفگیم تشاد  لاغتشا  یسیونزیرب  هک  یبتاک  هب  املع  زا  یکی 

.دنکیم تنایخ  وتب  دشابیم  وت  جایتحا  هجوت و  لحم  رتشیب  هچنآ  اریز  سیونم  روط  نیا 

یهاوخن ةرهب  مشچ  یناوتان  يریپ و  رد  هک  هدم  شراگن  یطخ  دروخب و  تدردب  يدـنمزاین  ماگنه  هک  سیونب  یطخ  هتفگ : يرگید 
.درب

باجیا طخ  نسح  لامعا  مدع  تباتک و  رد  نانآ  يدـنک  اریز  تسا  باتک  نیفنـصم  ریغ  ةرابرد  میتشون  نونکات  هچنآ  تسا  یهیدـب 
طالتخا رثا  رب  تئارق  رد  تقشم  تاقوا  رتشیب  هک  تسا  تلع  نیمهب  دوش  توف  یسیونشوخ  رظن  زا  اهنآ  ضارغا  رثکا  دح  هک  دنکیم 

تباتک رد  هتشاد  بلاطم  فئاطل و  فورصم  ار  دوخ  رکف  تهج  مامت  هکنیاب  رظن  باتک  فلؤم  اریز  دوش  یم  ادیپ  تاملک  فورح و 
.هدومنن فورح  تاملک و  مقس  تحص و  هب  یهجوت  یلک  روط  هب  هدرکیم و  تعرس 
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ملق ۀیهت  زرط 

دشاب تسس  هزادنا  نآ  ای  دنامزاب  یناور  زا  هجیتن  رد  هک  دشاب  هتشاد  ار  یتخس  رثکا  دح  ملق ، تسین (1) هتسیاش  دنا  هتفگ  - مهدراهچ
تـشرد زارد و  ار  ملق  ۀـناخ  دوش  وکین  وت  طخ  یتساوخ  هاگره  دـنا : هتفگ  ةدـع  دـسیون  تعرـسب  وا  اـب  مه  یملق  دـنک  صخـش  هک 

.نادرگ فرحم  تسار  فرطب  ار  ملق  طق  هدب و  بیترت 

ریغ يارب  ار  شارت  ملق  هتبلا  هتفر ، راکب  هک  يدئاز  فورح  ندیـشارت  يارب  هژیو  دشاب  ناور  ملق  ندیـشارت  رد  ات  نک  زیت  ار  شارت  ملق 
.دنربن راکب  عوضوم  نیا 

ار نیگنـس  نیمث و  سونبآ  ای  تخـس  یـسراف  ین  لمع  نیا  يارب  ناگرزب  دـشاب ، تخـس  دـیاب  دـننزیم  طـق  وا  رب  ار  ملق  هک  ینز  طـق 
.دندرکیم باختنا 

تاملک فورح و  نتشون  زرط 

هملک فرح و  ره  هکلب  دوشن  هابتـشا  مه  ریغب  هک  دهد  شراگن  يروط  دسیونن و  ادج  رگیدکی  زا  ار  فورح  تسا  هتـسیاش  - مهدزناپ
ار
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هتوک و هن  هایس و  هن  دیاب  یم  گنس  وچ  یتخسب  هن  دیاب  یم  گنر  خرـس  ملق  ملق  نابز  زا  هتکن  نیا  ونـشب  ملق  نایب  منکیم  الوا  ( 1 - 1
کلم یبات  وا  رد  هن  چیپ و  وا  رد  هن  کیرات  ین  دیفس  شنوردنا  کیراب  هن  ربطس و  هن  لدتعم  زاین  يور  ناوج ز  يا  ریگ  دای  زارد  هن 

وکن رگ  شمود  دیاب  یمن  وکن  لوا  طق  تسب  دـیابن  ناز  نیز و  تسد  تسـس  رگ  دـشاب و  تخـس  ملق  رگ  یبابـسا  کین  تسار  طخ 
دشاب اور  ینک  فرحم  رگ  دشاب  اطخ  ینک  طسوا  طق  دیاش  دوب 
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.دیامن تیاعر  هدیسر  صوصخ  نیا  رد  هک  یبادآ  دنک و  تاعارم  تسوا  قح  هک  يوحن  هب 

مسب ءاب  زاسب و  فرحم  ار  ملق  نک و  هقیل  ار  تاود  دومرف ، شناگدنـسیون  زا  یخرب  هب  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
یبوخب ار  میحر  نک و  تباـتک  دودـمم  ار  نمحر  راـگن  هب  وکین  ار  هّللا  سیونم  جـک  ار  میم  زاـس و  هداـشگ  ار  نیـس  شکب و  ار  هّللا 

يروآدای ارت  رتهب  وا  هک  راذـگب  تپچ  شوگب  ار  ملق  يدـش  رطاـخ  هدوسآ  نتـشون  زا  نوچ  میحّرلا و  نمحّرلا  هّللا  مسب  .هد  شراـگن 
.دنکیم

.سیونب حضاو  ار  نیس  یتشون  ار  هّللا  مسب  هاگره  دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ : تباث  نب  دیز 

.سیونم هدیشک  ار  میم  ءاب و  ۀتشونن  دنلب  ار  هّللا  مسب  نیس  ات  دومرفیم  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نبا 

.دسیونب هدیشک  ار  نیس  تشون  ار  هّللا  مسب  اهامش  زا  یکی  هاگره  دومرف  ربمغیپ  دیوگ : سنا 

.دیاشخبب ار  وا  ادخ  دسیونب  وکین  ادخ  يراوگرزب  يارب  ار  هّللا  مسب  هک  یسک  هدرک : تیاور  ومه  و 

.دوشیم هدیشخب  دنک  ششوک  هّللا  مسب  یئوکین  رد  هک  يدرم  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

.تسا رتکیدزن  يراگتسر  هب  هک  دناشفا  كاخ  وا  رب  تشون  يذغاک  اهامش  زا  یکی  هاگره  هدرک : تیاور  رباج 

هیلا فاضم  فاضم و  لاصفنا 

يرطس رد  ار  دبع  هک  ینعم  نیاب  دنسیون  هلصاف  اب  ار  هّللا ، لوسر  هّللا ، دبع  دننام  هلالج  مسا  فاضم  هک  دنا  هتسناد  هورکم  - مهدزناش
ار هّللا  و 
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.تسا دنسپان  اتروص  لمع  نیا  اریز  دنسیونب  رگید  رطس  رد 

.تسا هیزنت  يارب  اهنت  روکذم  تهارک  تسا  یهیدب 

.دنکیم ادیپ  هار  اهنآ  رد  للخ  ماهیا  هک  اهنآ  لاثما  هباحص و  مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمیپ  ءامسا  تسا  قوف  ةدام  تحت  رد  و 

هک دنامن  هتفگان  دنراگنب ، رگید  رطس  ءادتبا  رد  ار  ارفاک  رطس و  رخآ  رد  ار  یبنلا  باس  هک  تسین  هتـسیاش  ار  ارفاک  یبنلا  باس  الثم :
دراد ار  مکح  نیمه  دوـش  لدـب  یتـشزب  ماجنارـس  هک  ۀـلمج  ره  رد  تسین  هیلا  فاـضم  فاـضم و  هب  رـصحنم  رکذـلا  قوـف  تهارک 

.دوش هتشون  رگید  رطس  رد  نآ  رگید ، ضعب  يرطس و  رد  هملک  زا  ةراپ  هک  دنا  هدرمش  هورکم  هچنانچ 

حیحص لصا  اب  باتک  ۀلباقم 

سپـس هتـشون  فنـصم  هک  تسنامه  لصا ، نیرتهب  دـنک  هلباقم  یهب  قوثوم  حیحـص  لصا  اـب  ار  دوخ  باـتک  هک  تسوا  رب  - مهدـفه
زا سپ  هدیدرگ  میسرت  وا  رب  يو  طخ  هدش و  هلباقم  فنصم  باتک  اب  هک  یلـصا  نآ  زا  دعب  هدش  هتـشون  فنـصم  لصا  زا  هک  یباتک 

هدش بترتم  باتک  ۀلباقم  رب  هک  یضرغ  هناگی  اریز  هدیدرگ  زارحا  نآ  تحـص  هدش و  هلباقم  فنـصم  باتک  ریغ  اب  هک  یلـصا  اب  نآ 
وا تحـص  هک  تسنامه  دریگب  رارق  هدافتـسا  دروم  تسا  مزال  هک  یباتک  هجیتن  رد  دشاب  قباطم  فنـصم  لصا  اب  باتک  هک  تسنامه 

.درادب فورصم  هراب  نیارد  ار  دوخ  تمه  شیپ  زا  شیب  تسا  هتسیاش  نیاربانب  دشاب  نیعتم 

نیاربانب تفگ  هن ، داد  باوج  يدرک ؟ هلباقم  شلصا  اب  تفگ  يرآ ، تفگ  یتشون ؟ ار  باتک  نالف  تفگ : شرـسپ  هب  ءاملع  زا  یکی 
.سیونم رگید 

298  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 336 

http://www.ghaemiyeh.com


(1)

دنمدوسان یباتک  دنرامگ  تمه  وا  زا  يرادرب  هخـسن  هب  سپـس  هدیدرگن  هلباقم  شلـصا  اب  هدش و  خاسنتـسا  هک  یباتک  هتفگ : شفخا 
.دشاب

لباق ماجنارس  ددرگن  هلباقم  شلصا  اب  دوش و  خاسنتسا  هبترم  هس  یباتک  هاگره  دیوگ  هتفرگ و  تقبس  دمحا  نب  لیلخ  ینعم  نیمهب  و 
.دشابن عافتنا 

لصا اب  ۀلباقم  زا  سپ 

.تسا هتسیاش  دوش  حیحصت  هلباقم و  یلصا  اب  باتک  هاگره  - مهدجیه

طبـض و ار  هابتـشا  ياـج  دنـسیون و  لکـش  هب  لکـشم  طوقنم و  ار  راد  هطقن  فرح  هجیتن  رد  دـنامب ، طوبـضم  اـهیلا  جاـتحم  عضاوم 
یعقو لکـش  هطقن و  هب  دـنوشیم  هدـیمهف  لکـش  هطقن و  نودـب  هک  یتاملک  فورح و  نکیل  دـنیامن ، تاعارم  ار  فیحـصت  ياـهلحم 
باتک تسه  اسب  هدومن  راومه  دوخ  رب  ةدوهیب  جنر  هدرک و  ادیپ  لاغتـشا  تسین  بترتم  وا  رب  یمهم  ةرمث  هک  يزیچ  هب  اریز  دنراذگن 

.دنوش دنم  هرهب  هار  نیا  زا  نارگید  اهیدتبم و  هچرگ  درب  نوریب  ناگرزب  عافتنا  زا  ار 

.دیراذگ بارعا  میئاحصف  هورگ  زا  هک  ار  ام  ثیدح  دومرف  قداص  ترضح  هک  هدرک : تیاور  جارد  نب  لیمج 

هوکذ نینجلا  توکذ  ثیدح  دننام  هدش  هدرمـش  مهم  اهنآ  طبـض  دوشیم  داجیا  ینعم  فالتخا  اهنآ  رثا  رب  هک  یتاملک  تسا  یهیدـب 
نینچمه هما و 
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هدوب هشفاخا  رهشا  وا  دنتفگیم و  طسوا  شفخا  ار  وا  ءابدا و  فیراعم  ناگرزب و  زا  یعشاجم  یخلب  دعس  نب  دیعس  نسحلا  وبا  ( 1 - 1
دوخ داتسا  زا  رخاوا  رد  .دشابیم و  ضورع  ببخ  رحب  عضاو  هیوبیس و  لیلخ و  درگاش  يو  تسا  صخـش  نیمه  دارم  قلطم  شفخا  و 

.هتشذگرد ای 221  لاس 215  هدرکیم  جرد  سپس  هتشادیم  هضرع  واب  ار  دوخ  بلاطم  تسخن  هیوبیس  هدوب و  ملعا  هیوبیس 
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رد اهنآ  طبض  هچرگ  تسا  برع  زا  ندینشب  رـصحنم  تسا و  یعامـس  اهنآ  اریز  هتـسناد ، مزال  تسا  هابتـشا  عقوم  هک  یئامـسا  طبض 
گنت ذغاک  روطس  دشاب و  هدش  هتشون  زیر  طخ  هاگره  هژیو  دوش ، طوبضم  هابتشا  عفد  يارب  نکیل  دشابن  هجوت  دروم  نادنچ  هیـشاح 

دنک یمقر  ار  ن )  ) فرح ای  نایب  اهیف  دسیونب ، وا  لیذ  دومن  یلمع  هیشاح  رد  ار  عوضوم  نیا  هاگره  دشاب ،

فورح يارب  دـندرکیم و  افتکا  اهنت  ۀـطقن  هب  همجعم  فورح  طبـض  رد  هک  هدوب  يراـج  نیا  رب  تداـع  هدـش  هدافتـسا  هک  يروط  هب 
.دندوب هدومن  نیعم  ار  یقرط  هلمهم 

اریز تسین  حیحـص  املع  زا  یهورگ  رظن  هب  عوضوم  نیا  نکیل  دـهد  رارق  هناشن  ار  ندوب ) هطقن  یب   ) لامها اهنت  ضرعت و  مدـع  لوا :
.دوشیم هابتشا  هطقن  یب  هب  تلفغ  رثا  رب  راد  هطقن  فورح  یهاگ 

هطقن کی  لاد  ءار و  ریز  هجیتن ، رد  دراذگب ، دراذـگیم ، هطقن  راد  هطقن  فرح  يالاب  هک  هزادـنا  نامهب  هطقن  یب  فرح  ریز  رد  مود :
.هدش ءانثتسا  میجب  هابتشا  يارب  مکح  نیا  زا  هلمهم  ءاح  هلمهم ، فورح  نایم  رد  نکیل  دهدب  رارق  هطقن  هس  نیس  ریز  رد  دراذگب و 

.دنسیون یکچوک  هلمهم  فرح  نآ  ریز  رد  هک  تسنآ  رتهب  نکیل  دسیونب  ادرفنم  ار  هطقن  یب  فرح  نامه  دننام  موس :

، دننک میسرت  هداتفا  تشپ  رب  هک  یملق  هزیر  دننام  ای  یلاله  یکچوک  لکش  هلمهم  فرح  ربز  رب  مراهچ :

هجوت دروم  افخ ، رثا  رب  نکیل  تسا  دوجوم  همیدق  بتک  زا  يرایسب  رد  عوضوم  نیا  هتبلا  دنشکب  یکچوک  طخ  هلمهم  زارف  رب  مجنپ :
.هدشن عقاو  ناگمه 

هک تسنامه  هدش  تاعارم  فورح  طبض  باب  رد  هک  يروما  هلمج  زا 
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.دنیامن مسر  يدروخ  مال  مال ، لد  رد  دنهد و  شراگن  ةزمه  ای  کچوک  فاک  هقلعم  فاک  نطاب  رد 

حیحصت زا  سپ 

ضراع ۀهبـش  لامتحا  قرطت  ای  هعلاطم  ماگنه  هکنیا  رظن  زا  هدومن  طبـض  هدرک و  حیحـصت  هک  ۀملک  زارف  رب  تسا  هتـسیاش  - مهدزون
ءاـطخ تمـالع  هدروخرب  اـطخب  يرادرب  هخـسن  اـی  فینـصت  رد  هک  ۀـملک  قوف  زین  دـسیونب و  حـص )  ) یکچوک تحـص  مسر  دوـشن 

ۀملک دهد و  شراگن  دشاب  هدروآ  تسدب  ملعب  مخأتم  نظ  هب  ای  اققحم  هکیتروصرد  ار  باوص  ۀملک  هیشاح  رد  هدراذگ و  یکچوک 
دسیونب تسا  حیحص  رصتخم  هلمهم و  داص  رس  هک  ص )  ) مسر هدشن  رهاظ  شهجو  هدنام و  لکشم  وا  رب  هک 

.دشاب هبض  زا  رصتخم  هک  دسیونب  راد  هطقن  ار  روکذم  همالع  تسا  زئاج  دنا : هتفگ  یضعب 

هاگره فرط  نآ  زا  و  هدروخ ، طخ  یلوا  ۀتـشون  دورن  نامگ  ات  دسیونب  یمک  هلـصاف  اب  هملک  زارف  رب  ار  روکذم  همالع  تسا  یهیدـب 
.ددرگ حص  هک  دننک  هفاضا  ۀلمهم  ءاح  داص ، نارب  دوب  باوص  هدش  لقن  هچنآ  دندرک و  قیقحت  يرگید  ای  وا  دوخ 

تیاور و هکنآ  اب  دشاب  هتفر  راکب  هدربمان  زمر  اجکره  رد  دوشیم و  لامعتسا  صقان  حیحص  يارب  روکذم  ۀبض  زمر  دنا : هتفگ  یـضعب 
تلفغ هلمج  نآ  لقن  رد  رظان  هک  تسنآ  روکذم  زمر  لامعتسا  زا  شروظنم  هناگی  درادن و  تحص  الماک  دشابیم  حیحـص  شا  هلباقم 

.درادن يدعب  حالصاب  یجایتحا  هدرکن و 

وا رد  یللخ  هک  یئانالا  هبـض  هب  شتهابـش  رظن  زا  ار  هبـض  زمر  دنهدیم و  رییغت  تسا  حیحـص  وا  ءاقبا  هک  ۀملک  نیرـساجتم  زا  یخرب 
هدش عقاو 
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ياراد هک  هدش  يزیچ  رد  ود  ره  عوقو  هکنیاب  تسا  رـصحنم  ود  نیا  نایم  عماج  هجو  دنربیم و  راکب  هیراع  ناونعب  یماگنه  نینچ  رد 
رب هبض  هک  ۀلمج  و  لفقم ، وا  رثا  رب  باب ، هک  تسا  بابلا  هبـض  هب  تهابـش  هب  رظن  روکذم  زمر  لامعتـسا  نیا  زا  هتـشذگ  تسا ، للخ 

.تسا لفقم  ایوگ  دشابیمن و  هجتم  شتئارق  دشاب  وا  زارف 

بسانمان یفاضا و  بلطم 

هراشا

.تسا ریخم  رما  هس  زا  یکی  رد  هتشون  بسانم  یب  یفاضا و  ۀملک  باتک  رد  هاگره  - متسیب

ءاب اب   ) هشب هب  ریبعت  ینعم  نیا  زا  هک  شارت  ملق  هلیـسوب  ار  یئاجیب  ۀـملک  ندومن  هلازا  ندیـشارت و  زا  تسا  ترابع  هک  طشک  تسخن :
دهاوخ رتهب  دریگب  تروص  رگا  طشک  ریغب  يدایز  ۀلمج  ۀلازا  هک  تفگ  میهاوخ  يدوز  نیدـب  نکیل  دـنیامن ، یم  کح  ای  هدـحوم )

.دوب

هتفرنورف ذغاک  فوج  رد  هک  هزات  بکرم  دشاب و  یلقیـص  ذغاک  هک  تیفیک  نیاب  شارت  ملق  نودب  ۀـلازا  زا  تسا  ترابع  وحم ، مود :
راکب لمع  نیا  رد  هک  یئاه  هلیح  لحم و  داسف  زا  رت و  کـیدزن  یلوا  ناـمز  اریز  دـشاب ، طـشک  زا  رتهب  وحم  هک  تسا  ملـسم  دـشاب ،

، تسناما رد  هدش  هدرب 

هماج رد  هک  تسا  يدرمناوج  هتفگ : ءامدق  زا  یضعب  دوشیم  لئاز  یناسآ  هب  هک  تسا  یتفاطل  توارط و  ياراد  بکرم  هک  اجنآ  زا  و 
.دوش هدید  بکرم  رثا  نادرم  بل  و 

تمهت کیرحت  باتک و  فعـض  قوف  مسق  ود  اریز  دشاب  رتهب  ثیدح  بتک  رد  هژیو  الاب  روکذم  مسق  ود  زا  مسق  نیا  برـض ، موس :
.دیامن یم  دساف  ار  ذغاک  هک  تسا  یهاگ  دنکیم و  باجیا  ار 

هدیشارت ۀملک  هجیتن  رد  ات  دشاب  رضاح  شارت  ملق  ثیدح ، عامـس  سلجم  رد  هک  دنتـشاد  تهارک  دیتاسا  دنا : هتفگ  خیاشم  زا  یخرب 
.دوشن
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تئارق يرگید  داتـسا  رب  یناث  هعفد  ار  باتک  نوچ  دشاب و  حیحـص  رگید  تیاور  رد  دیاش  هملک  نیمه  تفگ  ناوتیم  نیا  زا  هتـشذگ 
طخ یلوا  تیاور  رد  رگا  نکیل  دراد ، قاحلا  هب  جایتحا  دنک  ادیپ  تحـص  یمود  داتـسا  تیاور  رد  هدش  هدیـشارت  هک  ۀـملک  دـننک و 

دوشیم افتکا  تسوا  تحص  زا  یکاح  هک  یتمالعب  طقف  دشاب  حیحص  رگید  تیاور  رد  هدروخ و 

برض تیفیک 

، دنکیم ادیپ  همتاخ  لاقم  جنپ  نمض  رد  ام  نخس  وا  تیفیک  برض و  ةرابرد 

هبراغم ماگنه  دنوش  لصتم  رگیدکی  هب  دوشیم  هدیـشک  اهنآ  زارف  رب  هک  یطخ  ۀلیـسوب  هدش  عقاو  اهنآ  رب  برـض  هک  یفورح  تسخن :
زا ار  فورح  دنکن و  هایـس  ار  ذغاک  دنامهفب و  ار  دوصقم  هک  دـشاب  یکزان  طخ  روبزم ، طخ  تسنآ  رتهب  دـنمان ، قش  ار  تمـسق  نیا 

.دزاسن راوشد  ار  اهنآ  تئارق  هدربن و  نیب 

نیدب یفاضا  ۀملک  رخآ  لوا و  هب  ار  طخ  فرط  ود  دننک و  میسرت  ادج  اهنآ  زا  هدیـشک و  يدایز  فورح  يالاب  ار  برـض  طخ  مود :
 )-( دنهد رارق  لکش 

نیا ای  تسا  طقاس  اجنیا  ات  اجنیا  زا  هک  دـنک  هدارا  نینچ  دنـسیونب و  وا  رخآ  ار ، یلا  يداـیز و  ۀـلمج  لوا  ار  نم ، اـی  ـال ، ظـفل  موس :
.یلا نم ، یلا ، شخب ال ، ود  ره  لاثم  هدش ، طقاس  یتیاور  رد  حیحص و  یتیاور  رد  هک  دسیونب  تسین و  حیحص  اجنیا  ات  هملک 

دننک میسرت  لکش )(  نیاب  دنیوگیم  زتنارپ  ار  وا  هک  ةرئاد  همین  ود  يدایز  ۀلمج  ءاهتنا  ءادتبا و  رد  مراهچ :

.دنشاب هداهن  يرفص  یفاضا  ياه  هلمج  ماجنا  زاغآ و  رد  مجنپ :

اریز دنا  هدناوخ  مان  نیاب  ار  وا  و  تسا ، یکچوک  ةرئاد  رفص :
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اریز هدـش ، هدرب  راکب  باسح  رد  ینعم  نیمه  هک  يروط  هب  دوب  دـهاوخ  تحـص  زا  یلاخ  .دوش  هراـشا  واـب  رفـص  ۀلیـسوب  هک  یفرح 
.دنهد رارق  وا  زارف  رب  ار  رفص  دوب  عنام  لحم  قیض  رگا  و  ( 0  ) دشابیم ددع  زا  یلاخ  هک  تسا  ملسم  دنهدیم  رارق  رفص  هک  یئاج 

.دنتشونیم مه  رس  تشپ  ۀطقن  رفص و  نیدنچ  لطاب  فرح  نایم  املع  زا  یخرب 

رگا ای  درب  راکب  رطـس  رخآ  لوا و  رد  ار  مسق  جـنپ  زا  ریخا  هجو  هس  زا  یکی  دـشاب  رطـس  کی  زا  هدایز  یفاـضا  ۀـلمج  رگا  هجیتن  رد 
.دهدب رارق  دئاز  فرح  فرط  رد  دهاوخب 

هکنآ رگم  دراذگب  یقاب  شتحـصب  ار  یلوا  دهدب و  رارق  بورـضم  ار  یمود  دـش  هتـشون  راب  دـنچ  اوهـس  ای  دـش  ررکم  ۀـملک  رگا  و 
لوا زا  اریز  دروآ  دراو  وا  رب  ار  برض  دوش  عقاو  رطس  رخآ  رد  یلوا  رگا  زین  دشاب و  رتکیدزن  تئارقب  ای  رتابیز  تروص  رظن  زا  یمود 

دنکیم يرادهگن  رطس 

قیرفت مدع  تاعارم  دـشاب  ربخ ، ادـتبم و  هیلع ، فوطعم  فوطعم و  فوصوم ، تفـص و  هیلا ، فاضم  فاضم و  ررکم  فرح  هاگره 
لوا و تاعارم  زا  تسا ، رتهب  دوش  هلـصاف  دـنراد  یطابترا  مهاب  هک  یئیـش  ود  ناـیم  هک  ررکم  فرطرب  برـض  زا  میتفگ  هچنآ  ناـیم 

.تسا یطخ  تروص  زا  مزلا  یناعم  تاعارم  اریز  یئابیز  رظن  زا  اهنآ  رتهب  رخآ و 

.دسیونب ار  وا  حیحص  هبترم  ود  تساوخ  دیدرگ و  ادیوه  وا  تحص  سپس  دش و  عقاو  بورضم  یفرح  هاگره 

هک اجکره  رد  دنک و  ررکم  ار  روکذم  ظفل  دیامنن  هایس  ار  باتک  قاروا  هک  یتقو  ات  دهد و  شراگن  وا  يالاب  رب  یکچوک  حص  ظفل 
شومارف ار  رارکت  دوش  بورضم  یپرد  یپ  ياه  هطقن  ای  لصفنم  ای  لصتم  طخب  ۀلمج 
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هرئاد و همین  ود  یلا و  نم و ال و  همالع  رب  ار  بورضم  طخ  هک  تسنآ  رتهب  دوش  لصاح  برض  تروص  اهنیا  ریغب  هک  یئاج  دنکن و 
.دسیونب وا  قوف  ار  حص  ظفل  دهد و  رارق  رفص 

نآ تیفیک  جیرخت و  عوضوم 

هراشا

قییـضت و زا  اریز  دهدب  ماجنا  ار  لمع  نیا  هیـشاح  رد  تسا  مزال  دنک  جیرخت  ار  ةدش  طقاس  بلطم  درک  هدارا  هاگره  - مکی تسیب و 
.دشاب لصتم  رگیدکیب  هدش و  هتشون  گنت  روطس  هک  یماگنه  هژیو  تسا ، ناما  رد  تشونیم  روطس  نایم  رد  هاگره  تاملک  یکیرات 

.دنیوگ تسا  كاردا  ینعمب  مال  حتفب  قاحل  ةدام  زا  هک  ءاح  حتفب  قحل  ار  قوف  لمع 

رظن زا  دشاب  هتشاد  تعسو  مه  یشاوح  دنک و  باختنا  قوف  عوضوم  يارب  ار  یـشاوح  زا  تسار  فرط  رگا  دناوتیم  هک  یتروصرد  و 
.دوشیم جیرخت  هیشاح  پچ  فرطب  هجیتن  رد  دوریم  مه  يرگید  طقس  لامتحا  هک  هفاضاب  دوب ، دهاوخ  رتهب  لحم  تفارش 

دوش هتـشون  پچ  فرطب  هاگره  دوش ، ثداـح  يرگید  طقـس  هقرو  رطـس  رد  نآ  زا  دـعب  دوش  جـیرخت  پچ  فرطب  یلوا  طقـس  رگا 
ربارب رگیدکی  اب  جـیرخت  ود  فرط  دوش  هتـشون  جـیرخت و  تسار  فرطب  یلوا  رگا  دوش و  هابتـشا  يرگیدـب  طقـس  ود  زا  یکی  لحم 
انامه دوریم  نامگ  هجیتن  رد  دوب ، دنهاوخ  رگیدکی  کیدزن  طقـس  ود  ره  اریز  دـننک  ادـیپ  لاصتا  رگیدـکی  هب  هک  تسه  اسب  دوش و 

دهد رارق  راک  طباض  ار  ینعم  نیا  نوچ  دـنک و  تسار  بناج  زا  ادـتبا  نیاربانب  هتفرگ  تروص  طقـس  ود  ناـیم  هک  تسا  یبرـض  نیا 
.تسا ردان  مهنآ  و  دوش ، عقاو  رایسب  رطس  کی  رد  طقس  هکنآ  رگم  دوش  فرطرب  هابتشا 
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باتک لصا  هب  هک  دوشیم  تسا و  ناما  رد  ماگنه  نیا  اریز  دزاـس  قحلم  رخآ  هب  یلک  روط  هب  دـشاب  رطـس  رخآ  رد  طـقاس  رگا  نکیل 
فرط رد  تشادن  شیاجنگ  لحم  رگا  دنک و  قاحلا  تسار  فرط  ۀیشاح  هب  هکلب  دسیون  هن  رطـس  لوا  رد  نیا  زا  سپ  دشاب و  لصتم 

دسیونب رگید 

اریز دنـسیون ، تحت  هب  قوف  زا  هن  دوش  هتـشون  قرو  يـالعاب  قوـف  فرط  زا  دـشاب  هک  یتـهج  ره  زا  طـقاس  فرح  نتـشون  تسمزـال 
دشابن رسیم  داد  ماجنا  ار  یجیرخت  لمع  ناوتب  هک  یئاج  دوش و  عقاو  يرگید  جیرخت  تسا  لمتحم 

زا شیپ  تسا  هتـسیاش  پچ ، فرط  زا  ای  دوش  تباـتک  تسار  بناـج  زا  هچ  دزاـس  لـیام  تسار  فرطب  تسا  مزـال  ار  اـهفرح  ءادـتبا 
نیئاپ فرطب  زین  هداد و  رارق  هیشاح  يالعا  فرطب  ار  روطس  دشاب  رتشیب  ای  رطـس  ود  رگا  درامـشب  ار  روطـس  طقاس و  فورح  تباتک ،

پچ فرط  رد  جیرخت  رگا  و  دنک ، ادیپ  تیاهن  هتفرگ  تروص  تسار  فرط  زا  جیرخت  رگا  مهنآ  تباتک  تهجب  روطـس  ات  دهد  لیم 
تیاهن هب  طقاس  زا  غارف  زا  شیپ  هیـشاح  رگا  هجیتن  رد  دـنک  متخ  هقرو  فرطب  هدرک و  عورـش  تباتک  فرط  زا  ار  روطـس  هدـش  عقاو 

تباتک دتفا  قافتا  هک  ۀلیسو  رهب  دنک ، لماک  ار  هقرو  دریگب و  رظن  رد  دراد  تیحالـص  ار  نیئاپ  الاب و  تهج  ود  ره  هک  یفرط  دیـسر 
دراذگ زاب  رگید ، ياهبترم  کح  ةزادناب  هکلب  دزاسن  لصتم  قرو  ۀیشاحب  ار  روطس  و 

طقاس جیرخت  تیفیک 

: هک تسا  وحن  نیاب  وا  تیفیک  میرادیم  روکذم  هداد و  حرش  ار  طقاس  جیرخت  تیفیک  نونکا 

ات دوش  هدیـشک  دراد  هیـشاح  زا  جـیرخت  هب  یفاطعنا  كدـنا  هک  يروط  هب  هتفرگ  رارق  وا  قوف  رب  روکذـم  طخ  هک  يا  هلمج  زا  یطخ 
.دنک هراشا  جیرخت  بناجب  هلیسو  نادب 
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هدیدنسپ هن  نارگید  ار  عوضوم  نیا  نکیل  دوش  هدیـشک  اهنآ  نایم  يدتمم  طخ  طقاس ، ءادتبا  طخ و  نایم  دنا : هتفگ  املع  زا  یهورگ 
یلاخ طوقـس ، لحم  لباقم  رگا  يرآ  دشاب  رایـسب  جـیرخت  هاگره  هژیو  دوش  هایـس  باتک  عوضوم  نیا  رثا  رب  هک  دـنکیم  باجیا  اریز 

زا دسیونب  وا  ربارب  رد  ای  هدیـشک  طقاس  لوا  ات  تیفیک  نادب  یطخ  دسیونب  رگید  ياجب  دیاب  هک  دوش  هدـنامرد  فرط  نآ  زا  دـشابن و 
.دوشیم هتشون  رگید  لحم  رد  هک  هدش  فذح  ۀملک  اجنیا 

افتکا اهنت  عجر  هب  یضعب  عجر و  حص  یخرب  دسیونب  زیر  ار  حص  ظفل  وا  رخآ  رد  دیسر  یهتناب  تشون و  جیرخت  رد  ار  طقاس  هاگره 
.دنا هدرک 

داتسا رضحم  رد  هلباقم 

، ضرعلا تغلب  ای  غلب ، دسیونب  تسا  فقوت  لحم  هک  یئاهاج  درک  حیحصت  هلباقمب  داتـسا  رـضحم  رد  ار  یباتک  هاگره  - مود تسیب و 
اب .دشاب  هخـسن  رب  دامتعا  قوثو و  اهنآ  مها  هک  يا  هناگجنپ  دئاوف  رب  اریز  دوب ، دهاوخ  رتهب  دـشاب  داتـسا  طخب  عوضوم  نیا  هاگره  و 

.دشاب طباض  قثوم و  یصخش  دیاب  مه  داتسا  دوخ  هتشذگ  نآ  زا  دشابیم ، بترتم  اهنامز  لواطت 

دیاب هک  يروط  نآ  هدراذگ و  فعـضب  ور  مدرم  تمه  هک  نامز  نیا  رد  هژیو  تسا  زاین  دروم  رتشیب  هک  تسیروما  زا  ینعم  نیا  اریز 
دامتعا هجیتن  رد  هتشادن  روظنم  ثیداحا  بتک  ةرابرد  صوصخب  ار  طبض  حیحصت و  نادنچ  ام  رـصعب  کیدزن  ياه  نامز  رد  دیاش  و 

.تسا قیقحت  تیاغ  رد  دندربیم  راکب  هار  نیا  رد  هک  یتیدج  اب  ناگتشذگ  حیحصت  رب 

مالک ود  طسو  هلصاف  هرئاد 

ار همه  دنسیون و  تشرد  ءادتبا  ار  یمود  ای  دننک  میسرت  ةرئاد  یتوافتم  ثیدح  ود  ای  مالک  ود  ره  طسو  تسا  هتسیاش  - موس تسیب و 
کیب رخآب  ات 
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نیا زا  هرئاد  هتبلا  دننک  فلت  ناگیارب  ار  دوخ  تقو  نآ  زا  هتـشذگ  دتفیب  تمحزب  بولطم  جارختـسا  ماگنه  اریز  دنهدن ، شراگن  ملق 
هجیتن رد  دوش ، مامت  هلباقم  هک  یتقو  ات  هدیزگ  رب  ار  هرئاد  لافغا  یخرب ، دنا  هدومن  لمع  هویـش  نیاب  نیثدـحم  رتشیب  هدیدنـسپ و  رظن 
هطقن تخادرپ  هلباقمب  رگید ، ۀـعفد  نوچ  دراذـگب و  وا  زا  سپ  ةرئاد  رد  ۀـطقن  دـنک  لصاح  تغارف  هلباقم  ماگنه  هک  یمـالک  ره  زا 

.دنک نینچ  ۀعفد  ره  رد  دراذگب و  رگید 

دسیونب هیشاح  رد  ار  همهم  دئاوف 

رد هدروآ  تسدب  تیاور  هخـسن و  فالتخا  ای  طلغ  رظن  زا  هک  یمهم  تاعالطا  دئاوف و  یـشاوح و  درادـن  يررـض  - مراهچ تسیب و 
ار حـص  مقر  اهتـشاددای  يالاب  رد  و  دراگن ، هب  وا  نذا  اب  دـشاب  شدوخ  ریغ  زا  باتک  هکیتروصرد  دـهد و  شراـگن  باـتک  یـشاوح 

نایم دناوتیم  ات  دراذگب و  هتشون  وا  يارب  ار  هیشاح  هک  ۀملک  يالاب  رد  ار  جیرخت  مقر  دهد  ماجنا  یجیرخت  تساوخ  نوچ  و  دسیونن ،
زا هیـشاح  بلطم  هک  تسنیا  يارب  تاروکذـم  نیا  ۀـمه  و  درب ، راـکب  ار  يدـنه  ةراـشا  هجیرخت  مقر  ياـجب  اـی  دـهدن  رارق  هملک  ود 

دوش هداد  زیمت  لصا  طقاس  جیرخت 

یخرب دنک ، افتکا  هشح )  ) تروصب اهنت  ای  دهدب  شراگن  ار  هدئاف  ای  هیشاح  ظفل  اهتـشاددای  نیا  زاغآ  رد  هتفگ  نادنمـشناد  زا  یخرب 
.دندادیم ماجنا  رخآ  رد  ار  لمع  نیا  رگید 

هبیرغ عورف  ثحابم و  لقن  هلیـسوب  ار  هیـشاح  و  دسیونن ، دشاب  لحم  نآب  قلعتم  هک  ۀمهم  دئاوف  زا  ریغب  يرگید  بلطم  دـنامن : هتفگان 
یم قافتا  هدرکن  ادیپ  عالطا  اهنآ  ۀیور  نادنمشناد و  حالطصا  هب  هک  رـصع  نیا  ۀلفغ  زا  یخرب  يارب  عوضوم  نیا  هکنانچ  دنکن  هایس 

تاعالطا میتشاد  روکذم  هک  يروطب  و  دنک ، یم  دساف  هلیسو  نیدب  ار  اهباتک  رتشیب  هجیتن  رد  دتفا ،
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.دسیونن روطس  طسو  رد  هدروآ  تسدب  هک  ار  یئاهتشاددای  هجو  چیهب  دهد و  شراگن  هیشاح  رد  ار  دوخ 

لوصف باوبا و  تباتک 

هک دهد  شراگن  یگنرزمرق  بکرم  اب  ار  اهنآ  لاثما  مالک و  دـئاوف  لوصف و  باوبا و  مجارت و  تباتک  تسا  هتـسیاش  - مجنپ تسیب و 
رد هک  يدـتمم  لـصفنم  طـخ  اـی  زمرق  بکرم  ۀلیـسوب  ار  نتم  نتم ، اـب  جوزمم  حرـش  تباـتک  رد  تسا ، راوازـس  و  تسا ، رت  راکـشآ 

فاطعنا طخ  نیا  هک  تسنامه  دراد  برـض  طخ  اب  طخ  نیا  هک  یقرف  اهنت  دهد و  زیمت  میتشاد  روکذم  برـض  روص  زا  مود  تمـسق 
حرـش فیدر  رد  نتم  زا  ۀملک  هک  تسا  یهاگ  اریز  دوب  دهاوخ  رتهب  دسیونب  زمرق  بکرم  اب  ار  نتم  ۀـمه  رگا  و  درادـن ، ار  یفرط  ود 

.قفوملا هّللا  و  درک ، افتکا  ناوت  یمن  اهنت  طخب  نیاربانب  دیآرد 

.هدرب نیب  زا  ار  تاعوضوم  نیا  همه  پاچ  تمسق  میتشون  هک  يروط  هب  یلو 

.دوشیم هداد  رکذت  الیذ  هک  تسا  یمهم  بلاطم  رب  لمتشم  همتاخ 

همتاخ

هیعرش مولع  ماسقا 

هراشا

یم وگتفگ  لصف  ود  زا  اجنیا  و  تسا ، یعرـش  مولعب  طوبرم  هک  هیبدا  هیلقع و  مولع  زا  یتمـسق  هیعرـش و  مولع  ماسقا  رد  لوا : بلطم 
.دوش

سدـقم هیعرـش  ماکحا  هقف و  ملع  ثیدـح  مولع  باتک ، ملع  مالک ، ملع  دـنا ، مسق  راهچ  اهنآ  هک  هیعرـش  مولع  ماسقا  رد  لوا : لصف 
.مالسا

نید لوصا  ای  مالک  ملع 

هک یتاعوضوم  ریاس  وا و  نانیشناج  لوسر و  ادخ و  ملع  نیا  ۀلیسوب  اریز  تسا  هیعرش  مولع  ةدعاق  ساسا و  نید  لوصا  ای  مالک  ملع 
عجار و
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.دوشیم هتخانش  هداد و  زیمت  لطاب  زا  قح  دساف و  زا  حیحص  ءارآ  تسا و  ملع  نیاب  طوبرم 

هدیسر وا  لضف  ملعت و  رب  ثح  ةرابرد  تنس  باتک و  ملسم  نیهارب 

هیآ مور  هروس  رد   ) و ّللَا ،
�

ُه َّالِإ  َه�لِإ  ُهَّنَأ �ال  ْمَلْعاَف  هدومرف  مکی ) تسیب و  هیآ  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ةروس  رد   ) میرک نآرق 
مالک ملع  یلک  عجرم  نیاربانب  ِّقَْحلِاب  ّالِإ 

�
ا�مُهَْنَیب  ا�م  َضْرَْألَا َو  ِتا�واـ�مَّسلَا َو  ّللَا 

�
ُه َقَلَخ  ـا�م  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  دـیامرفیم َأ َو  متفه )

.دوشیم لصاح  وا  هنقتم  مکحم و  راثآ  ۀلیسوب  هک  تسا ، میکح  میلع ، رداق ، دحاو ، عناص ، دوجو  رب  لالدتسا  رظن و 

یمکحم ال هب  ینخـس  نم  زا  شیپ  ناگدنیوگ  نم و  دومرف  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هدرک  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا 
.میتفگن هللا  الا  هلا 

رد دریمب و  هک  یسک  دومرف  هدرک  تیاور  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شدج  زا  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دوشیم لخاد  تشهب  هب  ددرگن  ادخب  كرشم  دشاب و  هتشادن  کش  یعوضوم  چیه 

ُنا�سْحِْإلَا َّالِإ  ِنا�سْحِْإلَا  ُءا�زَج  ْلَه  متـصش ) هیآ  نمحرلا  هروس   ) هفیرـش ۀـیآ  لیذ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  و 
زج هتـشاد  ینازرا  واب  دـیحوت  تمعن  هک  اریـسک  شاداپ  لاعتم  يادـخ  دومرف  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هدرک  تیاور 

.دهدن رارق  تشهب 

ارم یکدنا  شناد  بئارغ  زا  درک  ضرع  دمآ  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  ینیـشن  هیداب  درم  دـیوگ : سابع  نبا 
؟ ! یسرپیم وا  بئارغ  زا  هک  يدرک  هچ  شناد  ۀیاپ  نیلوا  رد  دومرف  امرف  علطم 

؟ تسا مادک  ملع  ۀیاپ  نیتسخن  تفگ  برع  درم 

.تسا ملع  ۀیاپ  نیلوا  وا  تفرعم  قح  ادخ و  تفرعم  دومرف 

؟ دیهد حیضوت  ار  ینعم  نیا  درک  ضرع 
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زابنا اتمه و  یب  رخآ و  لوا و  نطاب و  رهاظ و  دحاو و  ار  وا  یـسانش و  دـن  هبـش و  دـننام و  یب  ار  وا  هک  تسنیا  وا  تفرعم  قح  دومرف 
.ینادب

رادروخرب اهنآ  زا  یگتـسیاشب  دهاوخیم  هک  یـسک  رایـسب و  ادـج  هدیـسر  نیرهاط  تیب  لها  زا  عوضوم  نیا  رد  هک  یثیداحا  المجم :
.دنک هعجارم  هر  قودص  ینیلک و  موحرم  دیحوت  باتکب  دوش 

وا هناگ  هس  نونف  باتک و  ملع 

ار ملع  هجیتن ، رد  هدمآرد  ریرحت  ۀتشرب  ۀناگادج  فینصت  رد  .هتفای و  رارقتسا  نف  هس  يور  باتک  ملع  ةرابرد  نادنمـشناد  حالطـصا 
.دنا هدرک  قالطا  اهنآ  رب 

وا ةرمث  دیوجت و  ملع  ةرابرد  لوا : نف 

ءافخا و راهظا و  دـم و  تافـص  فورح و  جراخم  میرک و  نآرق  ۀـبکرم  هدرفم و  تاملک  فورح و  عاـضوا  نتـسناد  ملع  نیا  ۀـجیتن 
.تسوا تاعوضوم  ریاس  فورح و  میخفت  هلاما و  ماغدا و 

.وا هدئاف  تئارق و  ملع  مود : نف 

مّلـس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  هدش و  لزان  شور  نادـب  میرک  نآرق  هک  یئانب  بارعا و  نتـسناد  تئارق  ملع  ۀـجیتن 
هدیسر امب  رتاوتب 

قالطا ملع  کی  ود ، ره  هب  یماگنه  رظن  ۀـطقن  نیا  يور  هتفر و  راکب  ملع  نیا  رد  دـیوجت  ملع  تاعوضوم  زا  یتمـسق  دـنامن  هتفگان 
.دنسیون فینصت  کی  رد  دننک و 

.وا ةدئاف  ریسفت و  ملع  موس : نف 

ریغ یهن و  رما و  ظعاوم و  ماکحا و  نتـسب  راکب  يارب  وا  زردنا  ماکحا و  ندروآ  تسدـب  نآرق و  یناعم  نتخانـش  ریـسفت  ملع  ۀـجیتن 
.اهنیا
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خوسنم خـسان و  زا  یهاگ  دوریم و  رامـشب  ملع  نیا  ءزج  رگید  تاعوضوم  هباشتم و  مکحم و  خوسنم  خـسان و  تفرعم  تاـقوا  رتشیب 
.دنشابیم لفکتم  ار  ود  ره  زا  دوصقم  ریسافت  زا  يرامشیب  هکنیا  زج  دوشیم  هتشون  هدح  یلع  فینصت  رد  دوشیم و  ثحب  هناگادج 

.دوشیم افتکا  اهنآ  زا  یتمسق  لقنب  هک  هدیسر  يدایز  ثیداحا  راثآ و  ریسفت  ملع  ملعت  رب  ثح  بادآ و  لضف و  رد 

ْنَم َهَمْکِْحلَا  ِیتُْؤی  مود ) داتفه و  تسیود و  هیآ  هرقب  هروس   ) هفیرـش ۀـیآ  لیذ  رد  هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  عوفرم  ثیدـح  رد 
.تسا میرک  نآرق  تمکح  زا  روظنم  دومرف : ًارِیثَک  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلَا  َتُْؤی  ْنَم  ُءا�شَی َو 

یم نآرق  تئارق  توـالت و  هب  راکدـب  راـکوکین و  هک  اریز  تسا  نآرق  ریـسفت  ینآرق ، تمکح  زا  شدوـصقم  هـک  دـنا  هدرک  لـقن  و 
.دنزادرپ

رخؤم و مدـقم و  هباـشتم و  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  تفرعم  تمکح  زا  روظنم  دومرف : روکذـم  ۀـیآ  لـیذ  رد  هک  هدـش  تیاور  و 
.تسنآرق لاثما  مارح و  لالح و 

.دیروآ گنچب  ار  وا  بئارغ  دیراذگ و  بارعا  ار  نآرق  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر 

هدب و  دنتخومآیم ، ترضح  نآ  زا  هیآ  هد  ربمغیپ  باحصا  هک  درک  تیاکح  هباحص  ناکیدزن  زا  یکی  تفگ : یملس  نمحرلا  دبع  وبا 
.دندنب راکب  تسا  دوجوم  نیتسخن  ۀیآ  هد  رد  لمع  ملع و  هچنآ  ات  دنتخادرپ  یمن  رگید  ۀیآ 

عیرـس رعـش  میلعت  رد  هک  تسا  ینیـشن  هیداب  برع  دـننام  دـنادن  وکین  ار  شریـسفت  دـناوخب و  نآرق  هک  یمدآ  لوق  هتفگ : سابع  نبا 
.دریگارف هلجعب  ار  وا  دشاب و 
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.دوش شتآ  زا  رپ  شدعقم  دیوگب  ینخس  یعالطا  یب  يور  زا  نآرق  ةرابرد  هک  یسک  دومرف : ربمغیپ 

هدرک اطخ  دشاب  هتفگ  مه  باوص  هکنآ  اب  دیامن  ریسفت  دوخ  يأر  قبط  دیوگب و  نخس  نآرقب  عجار  هک  یسک  دومرف : و 

رب نینهآ  ۀنهد )  ) یماجلاب تمایق  زور  دشاب  هتشادن  يربخ  نآرق  لها  ریسفت  زا  دنک و  عالطا  راهظا  نآرق  ةرابرد  هک  یـسک  دومرف : و 
.دوش هتخیگنا 

تایآ دیامنیم و  لیوأت  دوخ  دیدحالـص  يأرب و  ار  نآرق  هک  تسا  يدرم  دنکیم  كانـسرت  متما  رب  ارم  رتشیب  هک  یعوضوم  دومرف : و 
.دنک یم  ریسفت  یعالطا  یب  يور  زا  ار  نآرق 

همئاق و تنـس  هلداع و  ۀضیرف  همکحم و  هیآ  هب  ملع  میـسقت  و  ص )  ) لوسر ترـضح  يوگتفگ  همالع و  درم  ربخ  باتک ، ءادـتبا  رد 
.دوش هعجارم  تشذگ  ام  زا  یلیذت 

.دش تیافک  داد  تسدب  یعالطا  هک  ةزادنا  نآب  نوریب و  هلاسر  نیا  عضو  زا  هچنانچ  رایسب  عوضوم  نیا  رد  نخس  هک  تسا  ملسم 

شاداپ هبتر و  رظن  زا  ثیدح  ملع 

.تسا مولع  لجا  یلعا و  شاداپ ، تلزنم و  ردق و  رظن  زا  میرک  نآرق  زا  سپ  ثیدح : ملع 

نیموصعم همئا  ای  ربمغیپ  هب  هک  یئرادیب  باوخ و  تانکس و  تاکرح و  یتح  تفص  ای  ریرقت  ای  لعف  ای  لوق  زا  تسا  ترابع  ثیدح :
.دوش هداد  تبسن  (ع )

.تیارد رگید  تیاور و  یکی  هدش  عیزوت  مسق  ودب  ثیدح 

.مالّسلا هیلع  موصعم  ریرقت  لعف و  لوقب و  عالطا  زا  تسا  ترابع  یلوا :

.تسا ثیدحلا  ملع  دارم  قالطالا  دنع  یمود :
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ۀلیسوب تایورم  ماسقا  تاور و  طئارش  میقس و  حیحص و  ياههار  ثیدح و  نتم  تاروکذم و  یندعم  هک  تسا  یملع  ثیدحلا : ملع 
.دشاب ایهم  وا  زا  بانتجا  ای  لمع  يارب  دوش و  هداد  زیمت  دودرم  زا  لوبقم  هجیتن  رد  ات  دوشیم  هدیمهف  وا 

ببـس تیارد  هتبلا  تسا  لـمع  ود ، ره  زا  یتاذ  ضرغ  هک  اریز  تسا  تیاور  تیارد و  ملع  ود  لـضفا  ثیدـحلا  مـلع  تـسا  یهیدـب 
.تسا لمع  کیدزن 

هدرک افتکا  اهنآ  تیاورب  اهنت  هک  ربخ  رازه  زا  تسا  رتهب  يدنب  راکب  ینک و  لمع  هک  ار  يربخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.یشاب

.تایاور هن  ثیداحا ) هب  لمع   ) تایارد داب  امش  رب  دومرف : و 

هزادنا زا  ردقچ  رایسب و  زا  كدنا  واب  نالماع  دنرامش و  یب  باتک  نایوار  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ : دیز  نب  هحلط 
.دنرک روک و  دوخ  هک  باتک  نیخسنتسم  دنا  نوریب 

.تسا یفاک  تیاور  ار  نالهاج  تسا و  يزجم  تیارد  ار  نادنمشناد 

.دناسرب ناتبئاغب  امش  دهاش  ات  دومرف : دوخ  راتفگ  زا  یتمسق  رد  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 

نخـس ناب  تشاد  روضح  وا  دوخ  رگا  هک  دریذپب  وا  زا  هجیتن  رد  دـیوگب و  یبئاغب  هدینـش  هک  ینخـس  میراودـیما  دـهاش  ةرابرد  اریز 
.درک یمن  یئانتعا 

دزومآ يرگیدب  ات  دنک  يرادهگن  دونـشب و  ام  زا  ار  ام  ثیدح  هک  یـسکب  دیامرف  ینازرا  یـشوخ  هدوسآ و  یگدنز  ادـخ  دومرف : و 
.دشابیمن هیقف  وا  دوخ  هک  تسا  هقف  لماح  اسب  دزومآ و  یم  تسوا  زا  هقفا  هک  یسک  هب  ار  هقف  یمدآ  دتفا  یم  قافتا  اریز 
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نادیواج تشهب  دیامن  يریگولج  یتعدب  زا  ای  دراد  اپب  هدرک و  ایحا  ار  یتنـس  ات  دنک  هیدأت  نم  تماب  ار  یثیدـح  هک  یـسک  دومرف  و 
.دشاب وا  راک  ۀجیتن 

؟ دننایک امش  نانیشناج  دندیسرپ  دزرمایب ، ارم  نانیشناج  يادخ  دومرف : و 

.دنزومایب مدرمب  دننک و  تیاور  ارم  ثیداحا  دنیآ و  نم  زا  سپ  هک  نانآ  دومرف :

تبظاوم دنک و  ظفح  نم  تما  يارب  ثیدح (1) لهچ  هک  یسک  دومرف : و 
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رد فراعتم  اریز  تسندرپس  رطاخب  دارم  دنا : هتفگ  یخرب  هدرک ، فالتخا  نادنمـشناد  ثیدـح ، ظفح  باب  رد  دـنامن ، هتفگان  ( 1 - 1
ثیدـح يرادـهگن  دارم  دـنا : هتفگ  نارگید  رتافد ، رد  مسر  هن  دوب  رطاخ  رد  شقن  رب  نانآ  رادـم  و  هدوب ، ینعم  نیمه  فلـس  ردـص 

هک اریز  تسا ، تالامتحا  رهظا  لوا  ینعم  نکیل  دهد  راشتنا  مدرم  نایم  دسیونب و  ای  دراپس  رطاخ  رد  هچ  یگنهک  ساردنا و  زا  تسا 
 - دای ثیدح  ظفح  درجمب  اهنت  ار  شاداپ  هکنآ  زا  دـنا و  هتـسناد  ترجه  زا  دـعب  مود  نرق  تاثدحتـسم  هلمج  زا  ار  ثیدـح  نیودـت 

ظفح درجمب  هک  نآرق  تایآ  ظفح  دننام  دشابن ، دارم  نادنچ  وا  یلـصا  روظنم  ثیدح و  ینعم  نتـسناد  هک  دوشیم  ادـیوه  دـنا  هدرک 
تیلخدم مدرم  شاعم  داعم و  روما  باب  رد  هک  تسا ، یثیدح  لهچ  ثیدح ، نیعبرا  ظفح  زا  دارم  هجیتن  رد  دشاب ، شاداپ  بجوتسم 

افرع املع و  دنـسپ  دروم  هراومه  نیعبرا  عوضوم  تسا  یهیدب  .دنروآ  تسدب  ار  دوخ  ینید  ملاعم  دنناوتب  یبوخب  مدرم  ات  دراد  یلک 
املع رثکا  یئاه  باتک  هدـیدرگ  اراد  ار  ةژیو  تیمها  هک  اجنآ  زا  هدومن و  اه  یئاسرف  ملق  وا  ةرابرد  دوخ  ۀـبونب  کی  ره  هدـش و  عقاو 

رب ار  دوخ  تایلمع  رثکا  هتـسناد و  وکین  ار  نیعبرا  ددع  ءافرع  تسا ، جراخ  ام  ثحبب  عوضوم  زا  اجنیا  رد  هک  دنا  هتـشون  نیعبرا  مانب 
ددـعب یتضایر  متخ  هاگره  هک  دـنرادنپ  یم  نانچ  دـنهدیم و  همتاخ  ددـع  نیاـب  ار  سفن  تاـضایر  دـنا و  هداد  رارق  ددـع  نیا  هویش 

زور لهچ  فرظ  اـجنآ  رد  .دـنهد و  بیترت  دوخ  يارب  ۀـناخ  هلچ  هجیتن  رد  دوش ، لـئان  دوخ  دارمب  رتدوز  یمدآ  دریگ  ماـجنا  نیعبرا 
رگ ینیعبرا ، دنامب  هشیـش  رد  هک  فاص ، دوش  هگنآ  بارـش  یفوص  يا  هک  هتفگ ، يزاریـش  ظفاح  دنروآ ، اجب  یتایلمع  دـنرب و  رـسب 

ینیگن شقن  دهد  تیصاخ  هچ  دشابن  ینامیلس  تشگنا 

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 353 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12164/AKS BARNAMEH/#content_note_315_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیمهب مشاب  عفاش  هاوگ و  ار  وا  نم  دنازیگنارب و  یهیقف  درم  ار  وا  ازج  زور  يادـخ  دوش ، عقاو  دـیفم  اهنآ  نید  رما  ةرابرد  هک  دـیامن 
.دش افتکا  دوب  اعدم  دهاش  هک  روکذم  ثیدح  زا  رادقم 

زا دوب  دهاوخ  رتهب  دوش  دنم  هرهب  ثیدح  ود  نآ  زا  ات  دزومآ  يرگیدب  ای  درب  دوس  دوخ  هک  دریگارف  ثیدح  ود  هک  یسک  دومرف : و 
.ادخ یگدنب  تدابع و  لاس  تصش 

یثیدح هاگره  هجیتن  رد  منکیم ، همصاخم  وا  اب  تمایق  زور  هدیسر  واب  نم  زا  هک  یثیدحب  دیامنن  انتعا  دنک و  در  هک  یـسک  دومرف : و 
.ملعا هّللا  دیئوگب : دیتخانشن  ار  وا  دیسر و  امشب 

.دوش هداد  ياج  خزود  زا  ۀناخ  رد  دنکن  انتعا  هدش  رداص  نم  زا  هک  يروتسد  ای  دهد  تبسن  غورد  نم  رب  ادمعت  هک  یسک  دومرف : و 

مّلـس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادخ ، هداد  تبـسن  غوردب  ار  نت  هس  دیامن  بیذکت  دسرب و  واب  نم  زا  یثیدـح  هک  یـسک  دومرف 
.ثیدح لقان 

دننک یتارهاظت  اهلد  انامه  تسا ، اهلد  ینـشور  بجوم  ثیدح  هک  اریز  دیئوگ  ثیدح  دـیئامن و  تاقالم  دـینک و  هرکاذـم  دومرف : و 
.دزاسیم راکشآ  ار  دوخ  ءالج  هک  يریشمش  دننام 

.دیسانشب ام  زا  ناشتایاور  ةزادنا  هب  ار  مدرم  تاجرد  دومرف  یم  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هدرک  تیاور  هلظنح  نب  یلع 

راگدایب دوخ  زا  یثیداحا  هکلب  دنداهنن  ياجب  رانید  مهرد و  ءایبنا  دنناربمیپ ، ثراو  نادنمشناد  دومرف ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
اریز دیا ، هتخومآ  یـسک  هچ  زا  هک  دیرگنب  دوخ  ملعب  هتفای ، یگرزب  هرهب  دروآ  تسدب  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  یـسک  دندراذگ  یقاب 

ره رد  تیب  لها  ام  نایم  رد 
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.ددرگن رود  نانآ  زا  نایوگ  هدوهیب  يوریپ  دوشن و  تسین  اهنآ  زا  ناهارمگ  فیرحت  هک  تسا  ینمشد  ةدنامزاب  فلخ و 

هک يروط  هب  دنکیم  تیاور  ار  امش  ثیدح  هتسویپ  هک  تسیدرم  متشاد  هضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  دیوگ : رامع  نب  هیوعم 
؟ دنا لضفا  رترب و  مادک  دهدن  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  دشاب  یئاسراپ  دیاش  و  درادیم ، راوتسا  امش  نایعیش  دوخ و  لد  رد 

.اسراپ رازه  زا  تسا  رترب  درادب  مکحم  ثیدح  نآ  رثا  رب  ار  ام  نایعیش  لد  هک  ام  ثیدح  يوار  دومرف :

، ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلَا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلَا  هدومرف  مهدزون ) هیآ  رمز  هروس  رد   ) هک ادخ  لوق  مدیسرپ  ترـضح  نآ  زا  دیوگ : ریـصب  وبا 
؟ تسیک دارم 

.دنک لقن  یمک  دایز و  یب  دونشب و  ار  یثیدح  هک  تسیدرم  دومرف :

اریز دیئوگزاب ، دیا  هدرک  لقن  وا  زا  هک  یـسک  زا  ار  شدنـس  دـیدرک  غالبا  مدرمب  ار  یثیدـح  هاگره  هدومرف  نینمؤملا  ریما  دومرف : و 
.هدش مامت  وا  هیلع  دشاب  غورد  رگا  تسا و  امش  عفن  رب  دشاب  قح  راتفگ  رگا 

: دنا هدومن  تیاور  نارگید  نامثع و  نب  دامح  ملاس و  نب  ماشه 

نیـسح ثیدح  مدج  ثیدح  مدج و  ثیدح  مردپ  ثیدح  تسنم و  ردپ  ثیدح  نم  ثیدح  دومرفیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هیلع یلع  ثیدح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ثیدح  نسح  ثیدـح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ثیدـح  نیـسح  ثیدـح  مالّـسلا و  هیلع 

.تسا ادخ  ۀتفگ  ترضح  نآ  ثیدح  مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  ثیدح  مالّسلا 

هیعرش ماکحا  ای  هقف  ملع 

لیلد زا  هک  یعرف  یعرـش  مکحب  ملع  زا  .تسا  تراـبع  حالطـصا  رد  و  يرکف : هـقیقد  ءایـشا  ندـیمهف  اـی  مـهف  ینعمب  تـغل  رد  هـقف 
تسدب یلیصفت 
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.دنک ذخا  طابنتسا  ای  صن  هار  زا  دشاب و  هدمآ 

تلیـضف رد  هک  یبلطم  و  دنراد ، ربرد  ار  ترخآ  ایند و  دوس  جیاتن و  ود  ره  هک  ادخ  یهاون  زا  بانتجا  رماوا و  لاثتما  هقف  ملع  ۀـجیتن 
: هک تسیربخ  هدش  دراو  هقف  بادآ  و 

.دیامرف نید  هیقف  ار  يو  دهاوخب  ادخ  ار  وا  یکین  ریخ و  هک  یسک  دومرف 

.اسراپ مدآ  رازه  زا  ناطیش  رب  تسا  رت  تخس  هیقف  درم  کی  دوجو  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  و 

رد هقف  وکین ، هار  شور و  ددرگن ، عمج  قفانم  صخش  رد  هک  تسا  تلصخ  ود  دومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
.نید

تسا يراک  زیهرپ - نید  نیرتهب  و  تسا ، نید  رد  هقف  تدابع  نیرترب  دومرف : و 

عوضوم نانآ  تبحص  دندومنیم  سولج  هاگره  هک  دوب  نآ  شباحـصا  مّلـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  بأد  تفگ : دیعـس  وبا 
.دناوخب نآرق  دوب  رومأم  ای  دناوخیم  نآرق  یصخش  رگم  دوب ، ماکحا  نید و  هقف 

اه همانزور  زا  هک  یتافرخزم  ناش  نآرق  ثیدـح و  ایند و  اهنآ  يوگتفگ  دننیـشن  یـسلجم  رد  نوچ  هک  اهنآ  ناوریپ  اـملع و  فـالخب 
.دنا هدید  ای  هدینش 

نید هیقف  ار  وا  دـیامرف  ةدـنب  ةرابرد  ریخ  هدارا  ادـخ  هاگره  دومرف  هدرک : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ناـمثع  نب  داـمح 
.دنادرگ

ناشیا زا  يدرم  ریـشب  يا  دنیامن ، نید  رد  هقفت  ات  دـنربن  ار  یکین  ریخ و  ةرهب  ام  نارای  دومرف  ترـضح  نآ  هدرک  تیاور  ناهد  ریـشب 
تمعن هک 
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.دنزادنا یهارمگب  ار  يو  دراد  تلفغ  هکنآ  اب  دوش  اهنآ  جاتحم  نوچ  دشابن و  نارگیدب  دنمزاین  هدش  ینازرا  واب  هقف 

اریز دیشابم ، نادان  دیئامن و  ادخ  نید  رد  هقفت  هک  تسا  مزال  مدرم  امـش  رب  دومرفیم : مدینـش  ترـضح  نآ  زا  تفگ  رمع  نب  لضفم 
.دنکن هیفصت  ار  شلمع  دیامرفن و  واب  یتیانع  رظن  ادخ  شاداپ ، زور  دنکن  هقفت  ادخ  نید  رد  هک  یسک 

.دنوش نید  رد  هیقف  ات  دنبوکب  هنایزات  هب  ارم  نارای  ياهرس  مراد  تسود  دومرف  هدرک : تیاور  ترضح  نآ  زا  بلغت  نابا 

تداعس نیا  نوچ  هتسناد و  ار  نید  رد  هقفت  ینعم  یصخش  مدرگ  تیادف  درک  ضرع  شترضحب  يدرم  هدش : لقن  ترـضح  نآ  زا  و 
نید رد  هقفت  هنوگچ  درم  نیا  دومرف  هتخوماین  نارگیدب  هتـسشن و  هناخب  هدیزگرب و  اوزنا  ۀشوگ  هدش  دنم  هرهب  هدیدرگ و  وا  بیـصن 

؟ ! هدومن

تسا هتـسیاش  هکلب  دناهرب  تامدص  زا  ار  دوخ  دنادب و  ار  مارح  لالح و  هار  هک  تسا  صخـش  دوخ  يارب  اهنت  هن  نید  رد  هقفت  ینعی 
.دزاس راومه  دوخ  رب  نارگید  شیاسآ  يارب  دصرد  دص  ار  جنر  نیا 

دشابن ادخ  نید  رد  هیقف  هک  اهامـش  زا  يدرم  اریز  دیئامن  نید  رد  هقفت  دومرفیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ : هزمح  نب  یلع 
ْمُهَمْوَق اوُرِْذُنِیل  ِنیِّدلَا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  هدومرف  مکی ) تسیب و  دص و  ۀیآ  هبوت  ةروس   ) دوخ باتک  رد  ادخ  انامه  تسا ، لهاج  یبارعا و 

.َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  ا�ذِإ 

ردق اضق و  مکحب  هک  یگدنز  ۀنیزه  تادراو و  رب  یئابیکـش  نید و  رد  هقفت  ناسنا  تالامک  هیلک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
.دشابیم هدش  باختنا 
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نامداش و ار  ناطیـش  وا  گرم  هک  تسین  نینمؤم  زا  یـسک  دومرف  هدرک : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـلاخ  نب  ناـمیلس 
.هیقف درم  گرم  دننام  دزاس  دنسرخ  ار  شلد 

.دنکن يریگولج  وا  زا  يزیچ  هک  دتفا  مالسا  نارکیب  يایرد  رد  ۀنخر  دریمب  هیقف  نمؤم  هاگره  دومرف  و 

ناگتشرف و دریمب  ینمؤم  درم  هاگره  دومرفیم  مدینش  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  ترضح  زا  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع 
رد ۀنخر  و  دنیرگیم ، هتفریم  الاب  اهنآ  زا  وا  يوکین  ياهراک  هک  نامسآ  ياهرد  هدشیم و  تدابع  اهنآ  رد  ادخ  هک  يدباعم  اه و  هعقب 

.دنمالسا مکحم  دس  رهش ، راصح  دننام  ءاهقف ، نینمؤم  هک  اریز  دنک ، يریگولج  وا  زا  دناوتیمن  يزیچ  هک  دتفا  یم  مالسا 

ار دوخ  ياوشیپ  و  دنیامن ، نید  رد  هقفت  دنسرپ و  هب  هک  دننکیم  ادیپ  شیاجنگ  تقو  نآ  مدرم ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دشاب هیقت  هار  زا  هچرگ  دنیوگیم  هک  ار  هچنآ  دنروآ  تسدب  هک  تسا  هزادنا  نآ  ناشتیفرظ  و  دنسانشب ،

زا اقباس  مه  ار  وا  زا  يرادقم  هک  دوب  مولع  قلطمب  عجار  هک  هچنآ  رب  هفاضا  دشابیم  هیعرش  مولع  ةژیو  هک  يرابخا  زا  یتمسق  دوب  نیا 
.میدنارذگ امش  رظن 

.تسا اهنآ  رب  فقوتم  هیعرش  مولع  تفرعم  هک  تسیا  هیعرف  مولع  رد  مود : لصف 

[ هیعرف مولع  ]

لاعتم يادخ  هب  تفرعم  ملع 

هک تسا  یلقع  رما  ادخ  تفرعم  هتبلا  تسا  یفاک  مه  ملع  ره  زا  درجم  یئاهنت و  هب  هکلب  درادن  یملع  رب  فقوت  ملع  نیا  ققحت  لصا 
ره رب  هجیتن  رد 

320  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


.هتفر رامشب  یتاذ  تابجاو  نیتسخن  زا  هدیدرگ و  بجاو  فلکم  درف 

تاهبـش عفد  وا و  بلاطم  قیقحت  ثحاـبم و  رد  ضوخ  فرط  نآ - زا  دـشابیمن  یملع  رب  فقوتم  ادـخب  تفرعم  میتفگ  هک  يروط  هب 
.دشابیم امهریغ  مالک و  قطنم و  مولع  زا  یتمسق  هب  فقوتم  نایوگ  هدوهیب 

هیعرف مولع  نآرق و 

، قاقتـشا فرـص : وحن  یبرع ، مولع  رب  فقوتم  وا  یئاسانـش  هجیتن  رد  هدش ، هداتـسرف  ینـشور  يزات  نابزب  تسنآرق ، هک  زیزع  باتک 
، هباشتم مکحم و  دیقم ، قلطم و  صاخ ، ماع و  مکح  هار  نیا  زا  ات  دـشابیم  هقفلا ، لوصا  سوماق ) ، ) يزات گنهرف  عیدـب  نایب ، یناعم 

.دیایب تسدب  ینآرق  تاعوضوم  ریاس  و 

تفرعم بوجو  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، بجاو  دراد  اـهنآ  رب  فـقوت  نآرق  تاـیآ  ماـکحا و  ندـیمهف  هک  یموـلع  تفرعم  نیارباـنب 
میهاوخ هراشا  الـصفم  نیا  زا  سپ  هچنانچ  دوب  دهاوخ  یئافک  دشاب  یئافک  رگا  تسا و  ینیع  اهنآ  بوجو  دشاب  ینیع  بوجو  نآرق 

.درک

تاور تفرعم  رظن  زا  ثیدح 

.دشابیم نیشیپ  مولع  نامه  زین  ثیدحب  طوبرم  مولع  میتشاد و  روکذم  نآرق  ةرابرد  هک  تسیراتفگ  نامه  عوضوم  نیا  رد  ام  نخس 

هتـسناد هجیتن  رد  ات  لیدعت  حرج و  رظن  زا  تسا ؛ ثیدح  تاور  تفرعم  هدش  هدرب  راکب  اجنیا  رد  نآرق  ملع  رب  هوالع  هک  یبلطم  اهنت 
عوضوم نیا  تفرعم  هک  تسا  ملـسم  تسناد  دودرم  دیاب  یم  ار  کی  مادک  تسا و  بجاو  شلوق  نتفریذـپ  اهنآ  زا  کی  مادـک  دوش 

.دوشیمن وگتفگ  اجنیا  رد  تسلاجر و  ملع  هژیو 
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.رگید هیعرف  مولع  ماسقا 

.تسا هدش  هراشا  اهنآ  رکذب  هک  یلصا  یعرف و  مولع  ۀیلکب  تسا  طوبرم  طونم و  ملع  نیا  تفرعم  هقف : ملع 

غلبم و تفرعم و  تمکح و  عراش و  عرش و  یئاسانش  رب  تسا  فقوتم  دنکیم  وگتفگ  داعم  ءدبم و  زا  هک  ملع  نیا  تفرعم  مالک : ملع 
عرش ظفاح 

دراد و هقفت  دصق  هک  یـسک  هیعرـش و  ماکحا  رب  دنـشابیم  لمتـشم  هک  تسا  هیآ  دصناپ  ةزادنا  هب  سدقم  باتک  نیا  رد  باتک : ملع 
.دیامن نیعلا  بصن  ار  تایآ  نآ  تسا  ریزگان  دیامن  ماکحا  طابنتسا  دهاوخب 

سدقم باتک  ۀفیرش  تایآ  وا و  ۀلیسوب  ات  دسانشب  دشابیم  هیعرـش  ماکحا  رب  لمتـشم  ار  هچنآ  تسا  ریزگان  ملع  نیا  زا  ثیدح : ملع 
عامجاب و تسا  راچان  دماین  تسدب  هار  ود  نیا  زا  هروکذم  ماکحا  طابنتـسا  رگا  هجیتن  رد  دیامن ، طابنتـسا  ار  همزال  ماکحا  ینامـسآ 

.دیامن هعجارم  دشابیم  هقفلا  لوصا  ملع  رد  ررقم  هک  يروط  هب  هدرک و  عوجر  لقع 

.لصوم ریغ  زا  بولطمب  لصوم  یئاسانش  یمالسا و  مولع  یلک  هلدا ، قیقحت  يارب  تسیا  هفیرش  تلآ  قطنم  قطنم : ملع 

ملع هک  یمولع  ۀیلک  دراد و  فقوت  اهنادب  هیعرـش  ياهملع  هک  دنتـسه  یمولع  میدرکیم  وگتفگ  نونکات  هک  یملع  هد  نیا  ماجنارس ،
رثکا دح  نکیل  تسا  ملع  هدجیه  دنا  هدومن  نیودت  نادنمـشناد  هک  يروط  هب  فرط  نآ  زا  دنملع ، هدزاود  تسا  فقوتم  اهنآ  رب  هقف 

، دوشیم وگتفگ  اهنآ  زا  رگید  مولع  رد  ای  ملع و  کی  ای  مولع ، نیا 

هک يروط  هب  عیدـب  نایب و  یناعم و  ملع  تسا ، جردـنم  یبرع  مولع  زا  رگید  یخرب  لوصا و  ملع  رد  تاقوا  رتشیب  قاقتـشا  ملع  الثم :
يرایسب رد  فیرصت  ملع  دوریم ، رامشب  ملع  کی  هدش ، نودم  ةژیو  بتک  رد  رثکا ، دح 

322  : ص

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 360 

http://www.ghaemiyeh.com


تیبرع ءاملع  نیقباس  بتک  رد  هژیو  دنرامـش ، یلقتـسم  ملع  ار  وا  دتفا  یم  قافتا  رتمک  هچنانچ  هدش  هدرمـش  وحن  ملع  وزج  بتک  زا 
.دوش ربدت  وکین  لطاب  زا  قح  زیمت  يارب  تسا  مزال  هک  تسا  ملع  هدزاود  نامه  شیپ ، ۀتفگ  وریپ  نیاربانب 

وا تاقحلم  یعرش و  ملع  تاجرد 

بجاو ینیع و  بجاو  ناونع  هس  تحت  رد  ار  عوضوم  تسوا  تاقحلم  یعرـش و  ملع  تاـجرد  زا  وگتفگ  هک  اـجنیا  رد  مود : بلطم 
.میهدیم همتاخ  یمالسا : تنس  یئافک و 

یلع هضیرف  ملعلا  بلط  روهـشم  ثیدح  هجیتن  رد  وا  نتـسب  راکب  لامعا و  رثا  رب  رگم  دوشن  هیدأت  ینیع  بجاو  هک  تسا  ملـسم  لوا :
.تسا هدش  لمح  ینعم  نیا  رب  ملسم  لک 

.هدش عیزوت  كرت  لعف و  داقتعا و  هب  ینیع  بجاو  المجم :

هچنآ و  هّللا ) لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا   ) ءایبنالا متاخ  توبن  ادـخ و  تینادـحوب  یهاوگ  زا  تسترابع  داقتعا :
هلا هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  یماکحا  هب  ندیورگ  ماما و  تماماب  فارتعا  هدیدرگ و  عونمم  وا  زا  هچنآ  تسا و  بجاو  ادخ  يارب 

.هتسویپ توبث  هب  ام  يارب  رتاوتب  هچنآ  هدروآ و  ادخ  بناج  زا  ترخآ  ایند و  روما  ةرابرد  مّلس  و 

رب هوالع  دوشیم ، ادیوه  دوش  لصاح  واب  مزج  عطق و  ددرگ و  سفن  نوکـس  بجوم  هک  یناهرب  رثا  رب  میتشاد  روکذم  هک  هچنآ  ۀیلک 
هوای عفد  نید و  يرادهگن  يارب  هک  تسیئافک  ضرف  وا  هجیتن  رد  دیائیم ، تسدب  نانخـس  قئاقد  رد  ضوخ  نیملکتم و  ۀـلدا  زا  هچنآ 

.هدش هدرب  راکب  نایوگ  هدوهیب  یئارس 

لوخد ای  فیلکت  ماگنه  رد  زامن  الثم ، هکنیا  نتفرگ  دای  لعف ،
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رما داـهج و  جـح و  موص و  هوکز و  مکح  نیارباـنب  تسا  فـقوتم  وا  ملعت  عوـضوم  نیمهب  دـشابیم و  بجاو  تقو  زا  شیپ  اـی  تقو 
بابـسا زا  یکی  رثا  رب  هک  تسیتروصرد  اهنآ  ماکحا  ملعت  تاعاقیا  دوقع و  زا  هقف  باوبا  یقاـب  اـما  تسا ، زاـمن  دـننام  مه  فورعمب 

لالح ملعت  تسا  مکح  نیمه  تحت  رد  دنکیم و  ادـیپ  ار  یئافک  بوجو  مکح  الا  ددرگ و  بجاو  فلکم  رب  هقف  بتک  رد  ةروکذـم 
هب هبـسنلاب  نانز  اب  ترـشاعم  ماکحا  و  تسا ، جاـیتحا  دروم  هتـسویپ  هک  يرگید  ياـهزیچ  سوبلم و  بورـشم و  لوکأـم و  زا  مارح  و 

.ناشیا یلاوم  ةرابرد  ناگدنب  کیلامم و  قوقح  و  هدومن ، یئوشانز  هک  یسک 

مامتها دروم  رتشیب  شتاقحلم  هکلب  دوش  بانتجا  تسواب  قحلم  هچنآ  اهنآ و  زا  ات  تسا  یلبق  تاعوضوم  زا  یتمسق  رد  لخاد  كرت :
، ربکت ینیبدوخ ، دسح ، ایر ، ۀکلهم  تافـص  زا  لد  یکاپ  بجوم  هک  یتایلمع  ملعت  دننام  میداد ، رکذـت  باتک  لوا  رد  هچنانچ  تسا 

.تسا هدش  نایب  لیصفت  هب  رگید  بتک  رد  هک  تساهنیا  لاثما  و 

امع هک  يروط  هب  هدیدرگ  هنهک  سردنم و  هکنیا  زج  هدـش  هدرمـش  مولع  لجا  زا  تلزنم  ردـق و  رظن  زا  قالخا ) ملع   ) ملع نیا  يراب 
زا دـعب  غولب و  زا  لبق  دزرو  لاغتـشا  اهنادـب  یمدآ  هکیتروصرد  تابجاو  نیا  زا  یـضعب  ملعت  هکنآ  اب  دـنامن ، یقاـب  وا  زا  يرثا  بیرق 

قـالخا میلعت  هبـسح ، باـب  نم  غولب  زا  شیپ  ار  دوخ  كدوک  هک  تسا  مزـال  لـفط  یلو  رب  هجیتن  رد  تسا  ملع  نیا  رب  فقوتم  غولب 
.دیامن

هیآ میرحت  ةروس  رد   ) ادخ دیهد  میلعت  تسا  شتآ  زا  تاجن  حالص و  بجوم  هچنآ  ار  دوخ  لها  هک  دنا  هدومرف  رما  نیا  زا  هتـشذگ 
نیرسفم زا  یهورگ  مالّسلا و  هیلع  یلع  ًارا�ن  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدومرف  مشش )
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.دیهد میلعت  تسا  شتآ  زا  ناما  ثعاب  هچنآ  ار  دوخ  لها  هک  تسنآ  هفیرش  ۀیآ  روظنم  دنا : هدومرف 

.دیلوئسم دوخ  يایاعر  بناج  زا  اهامش  همه  و  دیتسه ، یعار  یلاو و  اهامش  ۀمه  دومرف : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر 

ثیداحا و نآرق و  ظفح  دـننام  یعرـش  مولع  رظن  زا  ناشنید  ۀـماقا  رد  مدرم  هک  تسیروما  هلمج  زا  یئافک  ضرف  یئافک : ضرف  مود 
تـسوا ببـسب  شاعم  رما  ماوق  هک  یمولع  عامجا و  ناـشیا و  لاوحا  ثیدـح و  تاور  تفرعم  تیبرع و  لوصا و  هقف و  اـهنآ و  مولع 

اهنآ زا  اهنیا  لاثما  تماجح و  یتح  يرگزرب ، یگدـنزود ، دـننام  يرـشب  کفنی  ـال  يرورـض و  عیانـص  باـسح و  بط و  ملع  دـننام 
.دنریزگان

.مینکیم ناونع  ار  یعرف  ماقم ، یط  رظن  ۀطقن  زا  درک  ادیپ  همتاخ  اجنیاب  ام  نخس  هک  - نونکا

ضرف نآ  هب  ةدـع  رگا  یئافک  ضرف  رد  هکنآ  لیلدـب  تسا ، رترب  ینیع  ضرف  زا  یئافک  ضرف  دـنا : هتفگ  نادنمـشناد  زا  یخرب  عرف :
.دنراک هانگ  لوئسم و  ناگمه  دنزادرپن  یئافک  ضرف  رماب  کیچیه  هکیتروصرد  دوش و  طقاس  نارگید  زا  دندومن  مایق 

.دشابیم ناما  رد  هانگ  زا  هدیدرگ  واب  طونم  ضرف  مایق  تسواب و  رومأم  هک  یسک  اهنت  - ینیع ضرف  اما 

بتک رد  و  رایسب ، هک  اهنیا  لاثما  قالخا و  مراکم  ینید و  بادآ  یبحتسم و  تادابع  نتفرگ  دای  زا  تسا  ترابع  تنـس  - تنـس موس :
.هدش يروآدای  اهنآ  زا  يرامش  یب 

ریغ هسدنه و  دننام  تسوا  رب  بترتم  هک  یمولع  ادخ و  یگرزبب  ندرب  یپ  شرثا  هک  ار  هئیه  ملع  تنـس ، مولع  هلمج  زا  دنامن  هتفگان 
هدرمش وا 
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روط هب  هدبعش  رحـس و  دننام  اهنآ  زا  یخرب  اریز  تسا  نوریب  هدام  نیا  تحت  زا  رگید  مولع  ریاس  نکیل  دنا  هدروآرد  وا  فیدر  رد  و 
.تسا مارح  یلک 

یسانش و هراتـس  دننام  اهنآ  زا  رگید  ضعب  و  هدش ، هدرمـش  دزاسیم  كوکـشم  ار  یمدآ  هک  یتاعوضوم  هفـسلف و  ملع  زا  رگید  ةدع 
هک يروط  نامه  دنناد  وا  ۀلیـسوب  ار  رما  عوقو  و  دقتعم ، شریثأت  هب  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، مارح  رگید  تهج  نود  یتهج  زا  لمر 

راـثآ و زا  یتمـسق  رد  هک  تسنیا  رب  تداـع  ناـیرج  نکیل  تسا و  ادـخب  دنتـسم  رما  هک  دوش  دـنم  هدـیقع  رگا  و  تسا ، مارح  میتفگ 
حابم دـنادب  هریغ  ای  کین  لاـف  ناونعب  ار  عوضوم  نیا  هتبلا  ددرگ و  یم  عوقو  ببـس  تئیه  ملع  تاـعوضوم ، ریاـس  بکاوک و  نارتقا 

.دوب دهاوخ 

.تسا تقو  رمع و  فالتا  لزغ و  رب  لمتشم  هک  نیدلوم  راعشا  دننام  تسا ، هورکم  مولع  نآ  زا  رگید  ضعب 

فیدر رد  فرط  نآ  زا  و  تسین ، رمع  فالتا  لزغب و  لمتـشم  هک  يراعـشا  عیاقو و  خـیرات و  دـننام  تسا  حابم  اهنآ  زا  رگید  شخب 
تمسق نیا  اریز  دوش  هدروآ  جاجتحا  اهنادب  تنـس  باتک و  رد  دراد  تیحالـص  هک  برع  راعـشا  نوچ  دشاب  هتفرگن  رارق  مه  بجاو 

دنوش یـسررب  تاذلاب  هکنآ  رب  هفاضا  رثکا و  دح  یعانـص ، یـضایر ، یعیبط ، مولع ، یقاب  دوب و  دهاوخ  برع  تغلب  قحلم  راعـشا  زا 
.دنشابیم هجاب  اب  موکحم 

نیاربانب دنا و  هتسناد  هیعرش  مولع  يارب  سفن  دادعا  سفن و  لیمکت  بجوم  ار  ملع  هکنیا  تلعب  درمش  بودنم  ار  ملع  ناوتیم  یهاگ 
.دوش دنم  هرهب  یعرش  ملع  زا  دناوتیم  یبوخب  هدرک و  ادیپ  تیوقت  یمدآ  سفن 

یناسک زا  یخرب  يارب  ینعم  نیا  هچنانچ  هدش ، مارح  دـشابیم  یئافک  ای  ینیع  بجاو  رد  یهاتوک  مزلتـسم  هکنیا  رظن  ۀـطقن  زا  یهاگ 
.دتفایم قافتا  دنلفاغ  مورحم و  نید  قیاقح  زا  هک 
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و دنک ، تیلآ  قدص  هک  ةزادنا  زا  نکیل  هدش  هدرمـش  یعرـش  ملع  تلآ  هک  یمولع  تسا  باب  نیمه  ةدام  تحت  رد  هک  تسا  ملـسم 
هب نم  کنیا  تسا و  بجاو  یعرـش  ملعب  لاغتـشا  دـشابن  دوجوم  هیافکلا  هب  نم  هکیتروصرد  اریز  هتفر ، نوریب  تسا  اـملع  دزن  ربتعم 

كرت هجیتن  رد  هدـش  مرگرـس  وا  ریغب  هکنآ  لاح  تسا و  بجاو  یعرـش  ملعب  لاغتـشا  میتفگ  هک  يروط  هب  تسین و  دوجوم  هیافکلا 
.هدش مارح  لمعب  ناتیا  بجوم  بجاو ،

ار ثحابم  نآ  مامت  میهاوخب  رگا  هک  يروط  هب  هدـش  تبحـص  شدوخ  ياج  رد  الـصفم  اهنآ  ماکحا  نایب  مولع و  ماسقا  ریرحت  يارب 
.تسا جراخ  هلاسر  نیا  عضو  زا  مینک  لقن  اجنیا  رد 

مولع ناـشیا  زا  یخرب  تسه  اـسب  تسنادنمـشناد  زا  یهورگ  حالطـصا  هیعرـش  مولعب  ار  هناـگراهچ  مولع  صیـصخت  دـنامن ، هتفگاـن 
هک يروـط  هب  داد  طاـبترا  عوـضوم  نیدـب  ار  بودـنم  اـی  بجاو  ملع  ره  هک  تسا  نکمم  هتـسناد و  يریخا  ملع  هس  هژیو  ار  هـیعرش 

.ملعا هّللا  دشابیمن و  هشقانم  لباق  هک  تسا  حالطصا  درجم  تبسانم ، تهج  زا  لمع  نیا  اریز  دنکن  داجیا  مه  یتمحز  تقشم و 

.ملعتم رظن  زا  مولع  بیترت  رد  موس : بلطم 

ات هدرک  تاعارم  ار  هجرد  نآ  تسا  ریزگان  وجشناد  صخـش  هک  هدش  نیعم  ملعت  زا  ۀجرد  مولع  نیا  زا  یملع  ره  يارب  تسا  یهیدب 
میدـید رایـسب  هچ  دوش ، لـئان  دوخ  يوزرآ  هب  رتماـمت  هچره  تعرـس  اـب  هتـشگن و  راوشد  شبلط  هار  دـنامن و  هجیتن  یب  وا  شـشوک 

تدم رد  هک  میدرک  هدهاشم  ار  نارگید  دندربن و  هرهب  ار  ملع  زا  يرادقم  زج  لاس  نیدنچ  فرظ  رد  هک  ار  ینیلصحم  ملع و  بالط 
هتفرگیم تروص  بیترت  مدع  بیترت و  تاعارم  رثا  رب  عوضوم  نیا  هک  تسا  ملسم  هدروآ ، تسدب  یملع  تاعالطا  يرایسب  یهاتوک 
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زا مولع  نیا  زا  هک  تسا  لاعتم  يادـخ  دارم  اب  تقفاوم  روظنم  هکلب  دـشابیمن ، مولع  میلعت  هب  رـصحنم  یتاذ  ضرغ  هک  دـنامن  هتفگان 
نیاربانب دیایم ، تسدب  دنهد  ماجنا  دیابیم  هک  يروماب  ناگدـنب  یئامنهر  ای  ماظن  ۀـماقا  ای  لمع  ای  ملع  ببـسب  ای  اهنیا  تیلآ  رظن  هطقن 

تاجردب یقرت  تیحالـص  دراذگیم و  شناد  طارـص  رد  مدق  یناوج  ءادـتبا  هک  یـسک  هجیتن  رد  دـنکیم ، ادـیپ  فالتخا  ملعت  بیترت 
رب ار  وا  دیوجت  ادخ و  باتک  ظفح  هیاپ  نیلوا  رد  تسا  هتـسیاش  دـشاب  هتـشاد  نیهارب  لالدتـسا و  هار  زا  ینید  تهاقف  تیلها  مولع و 

دوشب مولع  ریاس  لیصحت  يارب  ةدامآ  ینارون و  هلیسو  نادب  شلد  دشاب و  وا  تیاده  روای  حالص و  دیلک  ات  دریگب  رظن  رد  ربتعم  هجو 
بابسا نیرتگرزب  مهف و  تالآ  نیتسخن  مولع  نیا  اریز  دزرو  لاغتشا  هیبرع  مولعب  سپـس  درک  لصاح  تغارف  عوضوم  نیا  زا  نوچ  و 

.دنتسه یعرش  ملع 

نقتم یبوخب  ات  دـیارگ  گرزب  هب  کچوک  زا  لکـشمب و  ناسآ  زا  هجردـب  هجرد  دزوماـیب و  ار  فیرـصت  ملع  هلهو  نیلوا  رد  اـتجیتن 
.دنک ادیپ  هطاحا  شتاعوضوم  ۀمهب  هتخاس و 

يارب وحن  ملع  اریز  دـهد  ماجنا  یلماک  تیدـج  تاـعوضوم ، ظـفح  رد  میداد  رکذـت  هک  يروط  ناـمه  دزادرپ و  هب  وحن  ملعب  سپس 
.تسا يزات  نابزب  ود  ره  عضو  اریز  تنس ، باتک و  ناقتا  يارب  تسا  یمیقتسم  ةداج  دراد و  ربرد  ار  یگرزب  رثا  یناعم  كرد 

.دزرو لاغتشا  هیبرع  مولع  یقابب  نیا  زا  دعب 

تسا اهطـسوا  رومالا  ریخ  هک  ار  طسو  دح  بلاطم  قیقحت  رد  دزادرپ و  قطنم  ملع  هب  تفای  تغارف  رکذلا  قوف  مولع  ۀیلک  زا  نوچ  و 
هغلابم یب  اریز  دنکن ، يور  هدایز  قطنم  ملع  ةرابرد  مولع  ریاس  دننام  و  دنک ، تاعارم 
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.دوب دهاوخ  تقو  عییضت  بجوم  دیامن  تیدج  ملع  نیا  ةرابرد  رتشیب  هچره  نیا  زا  هتشذگ  دیآ  یم  تسدب  دوصقم  مه ،

ایازم و زا  ثحب  ۀـکلم  اـت  دـنک  لـصاح  عـالطا  یبوخب  شتاـیعیبط  زا  درادرب و  مدـق  هجردـب  هجرد  دزادرپ و  مـالک  ملعب  نآ  زا  سپ 
.دوش ادیوه  وا  يارب  ملاع  صاوخ 

.دریگارف اجردتم  ار  وا  ثحابم  بتک و  دزادرپ و  هقفلا  لوصا  ملعت  هب  نیا  زا  دعب 

هتفر رامـشب  مولع  قحا  وحن  ملع  زا  سپ  هدومن  نید  رد  هقفت  ةدارا  هک  یـسک  يارب  قیقحت  ریرحت و  رظن  زا  لوصا  ملع  تسا  یهیدـب 
ةزادنا ات  حیحـصت  ثحب و  ریـسفت و  تیاور و  زا  دزادرپب و  ثیدح  تئارقب  درک ، لصاح  یعالطا  هیارد  ملع  دصاقم  زا  هک  هجیتن  رد 

سپ دشاب  لمتـشم  هقف  ثیداحا  باوبا و  رب  هک  دنیزگرب  ار  یلـصا  لقا  دنک و ال  وگتفگ  دنکیم  اضتقا  لاح  دهدیم و  هزاجا  تقو  هک 
.دیئامن ادیپ  لاغتشا  تسا  هیعرش  ماکحا  هب  قلعتم  هک  ینآرق  تایآ  زا  ثحب  هب  نیا  زا 

هدومرف نیودت  عوضوم  نیا  رد  هناگادج  یفیناصت  هدرک و  رکذ  ادرفنم  ار  ثیدـح  ثحب  مهنع  هّللا  یـضر  نادنمـشناد  تسا  یهیدـب 
شتالکـشم فشک  رد  هدرک و  وگتفگ  شرارـسا  ةرابرد  دـنک و  هعلاـطم  هدـش  هتـشون  صوصخ  نیا  رد  هک  یفیناـصت  هجیتن  رد  دـنا 

تـسین نانآ  نانخـس  ریاس  دننام  هک  تهج  نآ  زا  دوش ، فقاو  واب  مدرم  ماهفا  هک  تسین  ةزادـنا  ملع  نیا  يارب  اریز  دـیامن  رظن  ناعما 
.دنا هتفایرد  هک  تسا  یتمسق  لقع و  هزادناب  عوضوم  نیا  رد  مدرم  مهف  هتبلا  تسا ، مالع  هاشداپ  راتفگ  انامه  هکلب 

لـئاسم و سؤر  بلاـطم و  دـعاوق و  زا  هک  دـناوخب  ار  یباـتک  ادـتبا  دزادرپـب  هیهقف  بتک  تئارقب  دـبای  تغارف  هلمج  نـیا  زا  نوـچ  و 
تاحالطصا
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نیدب نادنچ  یجایتحا  هک  مولع  ریاس  فالخب  دنکن  هدافتـسا  دـیتاسا  تانایب  زا  زج  ار  تاعوضوم  نیا  اریز  دـنک ، ادـیپ  یهگآ  ءاهقف 
نتخومآ واب و  طوبرم  مولع  رکذت  لوصا و  زا  عورف  طابنتسا  لالدتسا و  ثحب و  رظن  زا  ات  دزادرپب  رگید  باتکب  یناث  رد  دنرادن  انعم 

هجیتن رد  دوش و  بایماک  اهنیا  زا  ریغ  نسح و  حیحص و  ثیدح  قالطا و  ای  ظفل  مومع  زا  طابنتـسا  يارب  تنـس  ای  باتک  زا  ار  مکح 
.درادن مولع  ۀیلکب  یمومع  جایتحا  طابترا و  هقف  ملع  دننام  مولع  زا  کی  چیه  اریز  دزادرپب  بلاطم  نیاب  اجردتم 

شناد بلطم  تیاهن  وجـشناد و  لآ  هدیا  هناگی  هقف  ملع  اریز  دشاب  هتـشاد  یلماک  تیدج  هدومن و  دـهج  لذـب  هراب  نیا  رد  ماجنارس ،
.تسا ناربمیپ ع  ثراو  هوژپ 

قوس بلطم  نیاب  ار  يو  هک  یسدق  هوق  یهلا و  ششخب  رثا  رب  رگم  دنکیمن  تیافک  هقف  باب  رد  مولع  زا  کی  کی  هک  تسا  یهیدب 
.دوش يزور  تسا  هقف  رد  هدمع  هک  ۀجرد  نیا  دهد و 

ادخ ياطع  دش  روکذم  هک  يروط  هب  هکلب  درب  راکب  ۀلیح  صوصخ  نیا  رد  دناوتب  هک  تسین  یتردق  ورین و  ياراد  هدنب  تسا  ملـسم 
رثا ادخب  هجوت  هدهاجم و  ششوک و  رد  یلب  دهدیم ، رارق  ینعم  نیا  ةژیو  دهاوخب  ار  ناگدنب  زا  کیره  هک  تسوا  تساوخ  تسا و 
ا�نِیف اوُدَـها�ج  َنیِذَّلَا  هدومرف َو  مهن ) تصـش و  هیآ  توبکنع  هروس  رد   ) هک تسا  یلاعت  يراب  بانج  زا  بلاـطم  ۀـضافا  رد  يراکـشآ 

.َنِینِسْحُْملَا َعََمل  ّللَا 
�

َه َّنِإ  ا�نَُلبُس َو  ْمُهَّنَیِدْهََنل 

ریسفت ۀمدقم  تشذگ  امـش  رظن  زا  هک  یمولع  ۀیلک  اریز  دزادرپب  دیجم  هّللا  مالک  ریـسفت  هب  دش  رطاخ  هدوسآ  هقف  عوضوم  زا  نوچ  و 
.دشابیم ادخ  باتک 

هک یبلاطم  هب  هدرک  لصاح  قیفوت  یمظع  تمعن  نیدب  هکنونکا 
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دوخ سفن  دروآ و  لمعب  یلماک  تقد  نآرق  یناعم  رد  هکلب  دنکن  تعانق  دشابیم  ناشدوخ  تایرظن  قبط  هدروآ و  تسدـب  نیرـسفم 
زا ار  وا  هک  دیآرد  هبال  زجع و  رد  زا  ادـخ  يوسب  دزاس و  ایهم  تسا  اهنآ  زا  یکاح  هفیرـش  تایآ  هک  ادـخ  فوخ  زا  عالطا  يارب  ار 
وا صخش  رب  دنا  هدشن  علطم  نیرسفم  رگید  هک  يرایسب  قیاقح  ماگنه  نیا  هتشاد ، ینازرا  باطخ  رارسا  باتک و  مهف  شدوخ  بناج 

تـسا تکرب  بجوم  شرهاـظ  هتفرگ و  ياـج  وا  نطاـب  رد  یئاـهرهوگ  هک  تسا  ینارکیب  ياـیرد  میرک  نآرق  اریز  دوش ، فوـشکم 
هتـسد نیدنچب  هدروآ  تسدب  ادخ  شیاشگ  دوخ و  ةوقب  هک  يردق  هب  نآرق  ياهرهوگ  ندـیبای  طاقتلا و  رد  نامدرم  نآ  زا  هتـشذگ 

.هدیدرگ تتشتم  نیرسفم  تایرظن  بسحب  نآرق  ریسافت  نیاربانب  دنا  هدش  عیزوت 

تمکح و هک  تسا  رگید  ضعب  يرشخمز و  فاشک  دننام  دراد  هبلغ  ریسفت  نونف  ریاس  رب  شتیبرع  ملع  اهنت  هک  تسا  اهنآ  زا  یخرب 
يزار (1). بیغلا  حیتافم  دننام  ناوارف  شمالک 

یبلعث (2). ریسفت  لثم  تسا  بلاغ  شیاه  ناتساد  صصق و  اه  نآ  زا  یخرب  و 
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تاهبش هتشاد و  تسد  نونف  ۀیلک  رد  هیعفاش  امکح  املع و  لوحف  زا  يزار  یناتـسربط  رمع  نب  دمحم  نیدلا  رخف  هّللا  دبع  وبا  ( 1 - 1
تارهب لاس 606  رطف  دـیع  هبنـشود  زور  رد  يو  دـنتفگ  یم  نیککـشملا  ماـما  ار  وا  هک  دراو  هینید  هیملع و  بلاـطم  رد  یکوکـش  و 

.هتشذگرد
دحوا ریـسفت  ملع  رد  هتفریم و  رامـشب  ظافح  ءابدا و  اهقف و  زا  یبلعث  ماما  هب  فورعم  يروباشین  دمحم  نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  ( 2 - 2

لاس 437 فـالتخا  هب  مرحم  رد 23  هتـشون و  تسا  هیماما  رابخا  بلاغ  يواـح  هک  ناـیبلا  فشکلا و  ماـنب  يریبک  ریـسفت  هدوب  رـصع 
.هتشذگرد

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 369 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12164/AKS BARNAMEH/#content_note_331_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12164/AKS BARNAMEH/#content_note_331_2
http://www.ghaemiyeh.com


.یشاک قازرلا (1) دبع  لیوأت  دننام  دراد  هبلغ  رهاظ  ریسفت  رب  شیاقح  لیوأت  هک  تسا  اهنآ  زا  رگید  و 

.دشابیم علطم  دح و  نطب و  رهظ و  قیاقح و  لیوأت و  ریسفت و  نآرق  يارب  هک : تسا  روهشم  تایاور  هلمج  زا 

لـضف بحاص  ادـخ  اریز  دـشخبیم ، هتفرگ  قلعت  وا  ترـضح  ینابر  ةدارا  هک  سکره  هب  تسا و  ادـخ  لضف  هلمج  نیا  تسا  یهیدـب 
.تسا یگرزب 

یعیبط تمکح  بتک  دراذگب  مدق  سفن  لیمکت  یقرت و  هار  رد  تساوخ  دـیناسر و  لامک  تیاهن  هب  ار  ریـسفت  عوضوم  هکنآ  زا  سپ 
نونف هیقیقح و  مولعب  نآ  زا  سپ  دـناوخب ، تسا  یناف  راد  تایرورـض  یناسفن و  قـالخا  بیذـهت  رب  لمتـشم  هک  یلمع  یـضایر و  و 

.دوش دراو  هیهلا  ۀقح 

نیلـصا هاگیاج و  دـبایرد و  ار  ادـخ  ناکیدزن  ۀـجرد  اهنآ  رثا  رب  هک  يروط  هب  تسا  یمولعم  ره  هجیتن  اهـشناد و  رمث  مولع ، نیا  اریز 
.دیامرف لاصیا  دوخ  باهو  میرک  بانج  برقب  ار  امش  ام و  ادخ  درب  بیصن  ار  يوصق  تیاغب 

يدادعتسأ ياراد  هدرک و  ادیپ  تیلها  مولع  نیا  يارب  هک  تسا  یلـصحم  ةژیو  انامه  یملع ، ره  لیذ  رد  روکذم  بیترت  تسا  یهیدب 
.دشاب هدش  لباق  یسفن  بحاص  لماک و 

نامهب هجیتن  رد  دـنا  هدـش  عونمم  هیاپ  نیاب  لوصو  زا  عناوم  قئاوع و  رثا  رب  دـنزرویم و  یهاتوک  ماـقم  نیا  كرد  زا  هک  یئاـهنآ  اـما 
زا رگا  يرآ ، دنیامن ، تعانق  دنراد  رظن  رد  ار  واب  لوصو  ناکما  هک  ةزادنا 
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مولع لیوات و  بتارم  رد  هیماما  نیفوصتم  املع و  ریهاشم  زا  يدنقرمـس  یناشاک  نیدـلا  لامج  نب  قازرلا  دـبع  الم  مئانغلا  وبا  ( 1 - 1
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عدار و ندـب  یناوتان  تقو و  یگنت  انایحا  رگا  دـنک و  افتکا  ینید  ماکحا  یعرـش و  مولعب  لقا  ـال  تشادـن  يزیرگ  هار  نیا  رد  روصق 
هچنآ ۀفاضاب  هدـش  اپرب  نامدرم  شاعم  داعم و  ماظتنا  ناربمغیپ و  رما  هقف  ملع  رثا  رب  اریز  تسا  مولع  رگید  زا  لضفا  هقف  ملع  دوب  عنام 
نیمز نامسآ و  هک  یتلادع  هلیسو  نیدب  ات  هدیدرگ  بجاو  یسفن  بط  ملع  ظاحل  زا  لد  حالـصا  قالخا و  بیذهت  رظن  زا  شتاعارم 

.دوش بترم  تسا  رما  كالم  هک  يوقت  تسا و  اپرب  وا  دوجو  هب 

تایراذ هروس  رد   ) ادـخ تسا  شناد  دوجو  تلع  هصالخ و  هدـبز و  لمع  دزادرپ ، لمعب  تفای  تغارف  هروکذـم  مولع  زا  هک  کـنیا 
تالآ هروکذم  مولع  میدومن  قیقحت  لوا  باب  رد  هک  يروط  هب  و  ِنوُُدبْعَِیل ، ّالِإ 

�
َْسنِْإلَا  َّنِْجلَا َو  ُْتقَلَخ  ا�م  دومرف َو  مشش ) هاجنپ و  هیآ 

سپ دریگارف  شیوخ  روما  دوس  يارب  ار  یتعنـص  هک  یـسک  تسا  قمحا  راکنایز و  نادان و  هیاپ  هچ  ات  هجیتن  رد  دنلمع  ةدیعب  هبیرق و 
تعنـص نآ  ضرغ  ات  دزادرپ  هن  تعنـص  نآ  دوخب  فرط  نآ  زا  دیامن و  مادقا  وا  تالآ  ۀیهت  رد  اهنت  هتخادرپ و  رمع  فالتا  هب  نآ  زا 

.دروآ تسدب  ار 

نک لمأت  ربدت و  یکین  هب  ادخ  قیفوت  اب  ار  هلمج  نیا 

هرس سدق  فنصم  راتفگ  باتک و  ۀمتت 

ینیلصحم ةژیو  اهنت  میتشون  ملع  ۀجرد  تیاهن  هب  ندیسر  قیرط  شناد و  شور  هار و  رد  باتک  نیا  رد  هک  یتاعوضوم  تسا  یهیدب 
.دیسر نایاپب  ام  باتک  هک  نونکا  دنا  هدروآرد  لمع  تروصب  هدرک و  ادیپ  عالطا  وا  ةروبزم  بلاطمب  هک : تسا 

دوخ راتفگ  ندیـشوین  يارب  ار  ناشیا  کی  کی  هدومن و  اهنآب  باطخ  يور  هدروآ و  نایمب  تفرعم  ناتـسوب  نالاهنون  اب  دـنچ  ینخس 
میامن یم  توعد 
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نایب هتسیاش  يوحنب  ار  بادآ  لامک  متخومآ و  ار  ملع  ریسم  كولـس و  قیرط  مدومن و  اراکـشآ  امـش  يارب  ار  شناد  هار  هک  نونکات 
تسد زا  ار  دوخ  ششوک  دیاب  لصحم  میوگیم  متخاس  راداو  دوشیم  مامت  لصحم  دوس  هب  هرامه  هک  بادآ  نیا  لیصحت  رد  مدرک و 

هک یملع  تاکلم  لوصح  یناسفن و  لئاضف  لیـصحت  رد  درامـش و  تمینغ  ار  دوخ  رمع  زور  دنچ  دنز و  رمکب  تمه  نماد  هدادـن و 
.دشوکب هنادجم  تسا  يدبا  یتخبکین  تداعس و  ۀلیسو  هناگی 

مولع رد  عوضوم  نیا  هک  يروط  هب  درادـن و  یتـسین  نادـیواج و  هتـسویپ  هک  تسا  یناـسفن  تـالامک  هلمج  زا  معن  نیا  تسا  ملـسم 
لیصحت رد  روصق  هجیتن  رد  دنیاجرباپ  هشیمه  يارب  رارقرب و  دنهدیم  یهاوگ  ینآرق  تایآ  يوبن و  رابخا  هتـسویپ و  ققحت  هب  هیمکح 

.دهدن ۀجیتن  هتشاد و  شیپ  رد  يرامش  یب  سوسفا  هراومه  هک  دنکیم  باجیا  یگدنز  زور  دنچ  نیا  رد  مهنآ  تالامک 

ةرابرد ار  يروصق  تدوخ  ۀلحم  رهش و  زا  عون  ءانباب  تبسن  رگا  هک  روآ  رد  شیامزآ  هتوب  رد  ار  سفن  یتریـصب  بحاص  رگا  کنیا 
كانه دـناوت و  ماـقم  رب  اـهنآ  هاـج  تعفر  وت و  شینیب  رب  ناـنآ  شناد  يداـیز  رثا  رب  هکلب  دوب  یهاوخن  دنـسرخ  ینک  هدـهاشم  دوخ 

زج دنتـسه  وت  یگدـنز  ۀـطرو  زا  جراخ  هک  نانآ  و  ددرگ ، دوبان  بیرق  اـمع  هک  دـیئایند  تسپ  راد  رد  ناـشیا  وت و  هکنآ  اـب  يوشیم 
ربارب شاداـپ  زور  رد  هک  دوب  یهاوخ  یـضار  هنوگچ  یتـسه  يدـنمدرخ  مدآ  رگا  نیارباـنب  دـنرادن  عـالطا  وت  لاوحا  رب  ناشیددـعم 

اهنآ درف  ره  هک  رگید  ناـمدرم  برقم و  ناگتـشرف  ءاـملع و  ناراـکوکین و  ءادهـش و  نیلـسرم و  ناربـمیپ و  زا  ملاوـع  ماـمت  تیعمج 
لاعنلا فص  رد  و  یتسیاب ، هتفرگ  رارق  ۀجرد  رد  مادکره  دنا و  هدش  بایماک  ناشدادعتسا  روخ  رد  تاجرد و  ةزادناب 
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.ینامن بقع  دوخ  نارقا  زا  هدرک و  تالامک  كرد  یبوخب  هک  يراد  یئاناوت  نونکا  هکنآ  اب  یشاب  هدومن  ناکم 

تلز تلفغ و  باوخ  زا  ادخب  میربیم  هانپ  تسینادان ، یلقع و  یب  رثا  رب  تمه  روصق  نیا  تسا  یهیدب 

زا هک  دوشیم  روصت  اجک  نکیل  دنامب  ملاس  باذع  ۀجنکـش  گرزب و  تارطخ  زا  ایند  رد  هکتـسیتروصرد  عوضوم  نیا  دنامن  هتفگان 
.دشاب ناما  رد  یباذع  نینچ 

.یئافک بجاو  ای  تسا و  ینیع  بجاو  ای  مولع  نیا  رثکا  دح  هک  یتسناد  نیا  زا  شیپ 

ناگمه دوش  رهاظ  مدرم  زا  يروصق  دشابن و  دوجوم  هیافکلا  هب  نم  هاگره  یئافک  بجاو  صوصخ  رد  میداد  رکذت  هک  يروط  هب  و 
.تسا ینیع  بجاو  مکح  شمکح  ماجنارس ، دنراک  هنگ  بجاو  كرت  رظن  زا 

ار شناد  ۀیـضرم  ۀـجرد  دروآ و  تسدـب  ار  مولع  نیا  یبوخب  هک  رگید  ۀـنمزا  رد  هکلب  ناـمز  نیا  رد  تسا  صخـش  مادـک  هجیتن  رد 
یئافک بجاو  هک  یهار  نیرت  هداس  و  تسا ، یئافک  بوجو  هقفت  تاجرد  نیرتمک  اریز  نید ، رد  هقفت  باب  رد  هژیو  دیامن  لیـصحت 

یب ةدـع  دوجو  هماقا  ۀـمزال  هتبلا  دوش  مئاق  وا  ۀلیـسوب  هدربمان  بوجو  هک  یناـمز  رـصع و  ره  رد  تسا  یـصخش  دوجو  دوش ، هیداـت 
.هداتفا قافتا  عوضوم  نیا  یتقو  هچ  رد  فرط  نآ  زا  دنشاب  هدنکارپ  ملاع  راطقا  رد  هک  ءاهقف  زا  تسا  يرامش 

دنـشاب رـشتنم  ملاـع  راـطقا  رد  هک  تسین  هزادـنا  نآ  اـهقف  دوـجو  هک  اریز  دزادرپ ، ملع  لیـصحت  هـب  يدرف  ره  دـیاب  میتـفگ  هـکنیا  و 
قوف تاروکذم  ۀیلک  تسا  ملـسم  دوش  مایق  اهنآ  طبـض  حیحـصت و  ثیدح و  بتک  مولع و  زا  یئافک  بجاو  مزاولب  هکتـسیتروصرد 

هجیتن رد  تسا  مودعم  نامز  نیا  رد 
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یفاک ملع  تامدقمب  لاغتـشا  میتفگ  هکنیا  زا  هتفر و  رامـشب  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  شناد  تامدـقمب  اهنت  لاغتـشا  ندـیزرو و  دـعاقت 
هک یمدرم  هجیتن  رد  دیامنن ، ار  هیعرـش  ماکحاب  لهج  باب  دـس  هک  یمولع  ای  دزادرپب  نآرق  اعد و  تدابعب و  هچ  درادـن  یقرف  تسین 
زا ناشیا  اریز  دننیب  هن  تمالـس  تداعـس و  يور  هدـیزرو  دـعاقت  هیعرـش  مولعب  لاغتـشا  زا  ایند  رد  هدـش و  هتخیگنارب  شاداپ  زور  رد 

.دنا هدومن  يراددوخ  هیملع - ۀیلع  تاجرد  هب  ءاقترا  زا  دوخ  یتمه  تسپ  رظن  ۀطقن 

ادخ هک  ۀـلقاع  ةوق  رثا  رب  تاناویح  ریاس  زا  ار  دوخ  نک و  شیامزآ  تاعوضوم  نیا  ۀـمهب  تبـسن  ار  دوخ  سفن  راب  نیرخآ  يارب  زاب 
.نادرگ زاتمم  هدراذگ  ناگورگ  وت  داهن  رد 

.دیامن یم  باجیا  ترخآ  ایند و  رد  ار  ۀعفان  مولع  دوشیم و  هداد  زیمت  باوث  اطخ و  نایم  وا  ۀلیسوب  هک  تسیا  هوق  نامه  هلقاع : ةوق 

نادد راک  هک  اهنت  باوخ  روخب و  ار  وا  يدربن و  راکب  واب  عجار  تاعوضوم  يارب  ار  هلقاـع  ةوق  يدـیزرو و  دـعاقت  هاـگره  هجیتن  رد 
دنروخیم و تاناویح  اریز  هدومن  مادـقا  هلقاع  ةوق  كاله  رد  یتخاس  زابنا  ءاسفنخ  مرک و  یتح  تاناویح  ریاس  اب  هداد و  تداع  تسا 

.دنراذگیم یقاب  لسن  دوخ  زا  هدرک و  یئوشانز  دنروایم و  مهارف  دوخ  يارب  یگدنز  ۀنیزه  دنماشایم و 

زا هک  دـش  یهاوـخ  اراد  ار  يدـنمورین  نآ  يرب  راـکب  ار  لـمع  ملع و  ةوـق  ود  يراذـگ و  هار  رد  مدـق  خـسار  ةدارا  اـب  رگا  هـکنآ  اـب 
يدرگ (1) اهنآ  زا  رتالاب  هکلب  برقم ، ناگتشرف 
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.دش یهاوخ  عقاو  يراکشآ  نایز  رد  ینک  لمع  يراد  رظن  رد  هک  ةویش  نیدب  رگا  يراب 

زا هک  یسوسفا  ترـسح و  روصق و  طیرفت و  دیرامـش و  تمینغ  دیا  هدش  هداد  تلهم  هک  يزور  دنچ  ناردارب ، ناتـسود و  هورگ  يا 
.دیشاب هدوب  دراد  یمئاد  یهودنا  هک  ینامیشپ  میمرت  ددصرد  دیبایرد و  هدز  رس  امش 

شتمارک راد  زا  درادـب و  قفوم  تعیرـش  مولعب  ار  ام  تسا  یقاب  هک  يزور  دـنچ  دزاـس و  هاـگآ  تعیبط  دـقارم  زا  ار  امـش  اـم و  ادـخ 
.تسا تواخس  مرک و  نابحاص  ناگدنشخب و  نیرتهب  وا  هک  دنادرگ ، ام  يزور 

دورد ع )  ) وا تمـصع  تیب  لها  مّلـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رب  میرازگـساپس و  ار  ادخ  هداد  همتاخ  ار  دوخ  باتک  اجنیا  ات 
.تسنابرهم هدنشخب و  وا  هک  میبلطیم  ششخب  وفع و  شیوخ  ناهانگ  زا  میتسرفیم و 

رهظ رد  یلماع  یماش  دمحا  نب  یلع  نب  نیدلا  نیز  بابرالا  بر  ترـضح  تمحر  شیاشخب و  هب  دنمزاین  باتک و  نیا  فلؤم  انامه 
تمحرب ادـخ  درک  لصاح  تغارف  باتک  نیا  فیلأت  زا  يرجه  مراهچ  هاجنپ و  دـصهن و  لاس  لوـالا  عیبر  هاـم  متـسیب  هبنـشجنپ  زور 

.تسا نامیحر  میحر  ناگدنشخب و  ةدنیاشخب  وا  هک  دیامرف  لوبق  وا  زا  ینابرهم  ششخب و  تسد  اب  دریذپب و  وا  زا  دوخ 

(1

يرآ مرپ  دزوسب  یلجت  غورف  مرپ  رترب  شیب  مدـق  کـی  رگا  یتحنجا  تقرتحـال  هلمنا  توند  ول  درک  ضرع  جارعملا  هلیل  رد  لـیئربج 
رـس ناویح  مدرم ز  امن  زو  مدش  یمان  مدرم و  يدامج  زا  دیـسر  تیدـحا  فاق  برقب  اجنآ  زا  تیکلم و  ملاعب  تیرـشب  ملاع  زا  دـیاب 

رپو لاب  کئالم  زا  مرآرب  ات  رشب  زا  مریمب  مه  رگید  راب  مدش  مک  ندرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ  مدش  مدآ  یناویح و  زا  مدرم  مدز 
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باتک ۀمجرت  نایاپ 

قیفوت ار  یناسارخ  يدعاس  نیـسح  دـمحم  خیـش  نب  رقاب  دـمحم  فیعـض  ةدـنب  نیا  هک  مرازگـساپس  ار  كاپ  راداد  ملاع و  راگدرک 
بـش رد  تسنایوجـشناد  لآ  هدیا  وزرآ و  تیاهن  هلیـسو و  هناگی  هک  یناث  دیهـش  موحرم  دیرملا  هینم  باتک  ۀمجرت  دومرف و  ینازرا 
راوج ناسارخ )  ) يوضر سدقم  دهشم  رد  يرجه  هن  تصش و  دصیس و  رازه و  لاس  ناضمر  كرابم  هام  موس  تسیب و  هبنشکی  ردق 

هدروآ و ماجناب  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  انالوم  همالا  نماض  همئالا و  نماث  ترـضح  كرابم  دقرم 
راگدرک هاگرد  رد  ءاعد  زا  هعلاطم  ماگنه  یناـث  رد  هتفرگن و  هدروخ  وا  یملق  ياهـشزغل  رب  دراد  ینمت  زیزع  ناگدـنناوخ  زا  تسخن 

.دنیامرفن مشومارف  نایناهج 

یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  ناو 

بجع هچ  لد  شوخ  متشگ و  اورماک  رگا  نم 

دنداد متاکزب  اهنیا  مدوب و  قحتسم 

.دناسریم ناگدنناوخ  ضرعب  ار  لیذ  ۀعطق  همجرت  نایاپ  رد 

یمهم دنچ  زا  سپ  هک  هّلل  رکش 

نایاپ منیمث  رد  نیا  تفای 

درخ لها  همه  ظاقیا  رهب 

نارای هلمج  يرادیب  رهب 

لقاع نابلط  شناد  هژیو 

نایب نایادخ  بالط و  هصاخ 

ادخ هکنآ  دیهش  خیش  هینم 

نانج يالعاب  ياج  شدهد 

شناد ملع و  هر  اتکی  دوب 

نارقا زا  لیدع  وفک و  یب  دوب 
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تفگش ار ز  بدا  لها  ۀمه 

ناجو لد  زا  یمه  بوبحم  دوب 

لامک لضف و  اب  ملاع  يدبن 

ناسنیز وا  هرب  یتشگن  هک 
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باتک يرطمق ز  يدوب  اجکره 

نایبت زا  نخس  دوب  اجکره 

نوریب تداهش  هب  دمآ  هینم 

نایم هب  تیاور  دمآ ز  هینم 

لمع ملع و  یب  نم  نیا  ببس  ناز 

نالان راز و  نم  نیا  تهج  ناز 

دیاش ار  شا  همجرت  یمدرک 

ناسحا شناد ز  هر  دریگب  سک 

ءاعد هاگودب  ردق  بش  رد 

ناضمر هام  هب  متخ  يدش  هک 

يوضر رهش  دهشم و  ةدلب 

ناوضر ضایر  سوط و  ۀعقب 

لوغشم ایندب  هدوب  نآ  دعاس 

نادزی زا  لمع  قیفوت  تساوخ 

یناسارخ يدعاس  رقاب  دمحم  سدقم  دهشم 

يرجه ناضمر 1369   23
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یلاعت همسب 

سدقملا نیسح  خیشلا  مظعملا  اندلاو  مظعالا و  انخیش  نیلسرملا  دیس  هعیرش  جورم  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترضح  ةزاجا  هروص 
هدومرف تمحرم  هدنب  نیاب  هک  هتاکرب  تماد  يدهشملا 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

هولـصلا و و  ءادهـشلا ، ءامد  یلع  مهدادـم  لضف  و  ءاملعلا ، جرادـم  عفر  يذـلا  هئالآ ، ترفاـظت  و  هئاـمعن ، ترتاوت  يذـلا  هّلل  دـمحلا 
رحب نامج  یقتنم  و  داجیالا ، سرهف  هصالخ  مارحلا ، لالحلا و  ملاعم  حاضیا  و  ماکحالا ، عیارـشب  ماـنالا  یلا  هلـسرا  نم  یلع  مالـسلا 

تاقبط نع  عوضوملا  مائللا ، مهئادـعا  یلع  هّللا  هنعل  و  راونالا ، راحب  راطخالا و  ناـما  لـئاسو  مه  نیذـلا  راـهطالا ، هلآ  و  دادعتـسالا ،
.مانالا

رقاب دمحم  خیـشلا  یهلالا  دییأتلاب  دیؤملا  قفوملا  ءالبنلا ، دانـس  و  ءالـضفلا ، دامع  حلافلا ، يدبک  هذلف  حلاصلا و  يدلو  ناف  دـعب : اما 
و فلـسلا ، هریـس  هیلع  ترج  ام  یلع  ینزاجتـسا  هلآ  دمحم و  هاجب  نیتأشنلا ، یف  ادیمح  هلعج  و  نیرادـلا ، یف  هّللا  هدعـسا  يدـعاسلا 
هل هّللا  لعج  اقیقح ، کلذـل  هتدـجو  ینا  ثیح  تادنـسملا و  هلـسلس  لاصتا  و  هیاورلا ، لمحت  فرـشت  هزاـیح  فلخلا ، هنـس  هب  ترس 

امیـس هیعورفلا ، هیلوصـالا و  هینیدـلا  بتکلا  نم  هلقن  یل  غاـس  و  هتیاور ، یل  تحـص  اـم  لـک  ینع  يوری  نا  هل  تزجا  اـقیفر ، قیفوتلا 
لئاسولا كردتسم  باتک  لئاسولا و  یفاولا و  راحبلا و  رخاوالا ، نیدمحملل  هثلثلا  عماوجلا  لئاوالا و  هثلثلا  نیدمحملل  هعبرالا  بتکلا 

اهیلع ناف 
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و مالعالا ، نم  هدـع  نع  یتیاور  قحب  مهرادـقا ، عفر  مهرارـسا و  هّللا  سدـق  راهتـشالا ، هیاغ  ترهتـشا  و  راطقالا ، عیمج  یف  رادـملا ،
حلاـص دـمحم  خیـشلا  هماـهفلا ، ققدـملا  رحبتملا  و  همـالعلا ، قـقحملا  ملاـعلا  هزاـجا ، یل  بتک  اـم  يدـنع  اـهالغا  ماـظعلا ، خـیاشملا 
يوراف همهم ، دئاوف  و  همج ، دئاوع  یلع  هلمتـشملا  تاحفـص  هدـع  یف  هدوجو  تاکرب  یلاعت  هّللا  مادا  نانمـس  لیزن  یناردـنزاملا  (1)
ازریملا نب  ینارهطلا  یفجنلا  نیـسح  ازریم  جاحلا  مظعالا  هقفالا  هخیـش  نع  هتیاور  قحب  اـفنآ ، هیلا  ترـشا  اـم  یلاـعت ، هّللا  هملـس  هنع 

رفعج خیشلا  ربکالا  خیشلا  نع  یفوتملا 1266  رهاوجلا  بحاص  نسح  دمحم  خیشلا  نمتؤملا  لجالا  خیشلا  نع  یفوتملا 1326  لیلخ 
مامالا یفوتملا 1266 و  همارکلا  حاتفم  بحاص  یلماعلا  داوجلا  دیـسلا  عبتتملا  رهاـملا  هیقفلا  دیـسلا  یفوتملا 1227 و  ءاطغلا  فشاـک 

بهذملا ددجم  ربکالا  داتسالا  نع  اعیمج  یفوتملا 1212  دلوتملا 1155 و  مولعلا  رحب  يدهملا  دیـسلا  ماقمقلا  رخازلا  رحبلا  مامهلا و 
همالعلا نع  لمکا  دـمحم  هدـلاو  نع  یفوـتملا 1208  دـلوتملا 1117 و  یناهبهبلا  رقاب  دـمحم  یلوملا  رـشعلا  هیناثلا  هئأملا  سأر  یلع 

جورم دمـصلا  دبع  نب  نیـسحلا  هدـلاو  نع  یفوـتملا 1070  یـسلجملا  یقتلا  هدـلاو  نع  یفوـتملا 1111  دلوتملا 1037 و  یـسلجملا 
یعبجلا یماشلا  نیدلا  نیز  خیشلا  نع  نیرحبلا 984  یف  یفوتملا  دلوتملا 918 و  بسامهط و  هاشلا  رماب  تاره  یف  هیمامالا  بهذملا 
یلماعلا یـسیملا  یلاعلا  دبع  نب  یلع  لجالا  هخیـش  نع  هینطنطسقلاب 965  دهـشتسملا  دلوتملا 911 و  یناثلا  دیهشلاب  ریهـشلا  یلماعلا 

دمحم بلاط  یبا  نیلجالا  نیخیشلا  نع  ینیزجلا  نذؤملا  نباب  ریهشلا  دواد  نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیشلا  لوالا  دیهـشلا  مع  نبا  نع 
دیهشلا امهدلاو  نع  یلع  نیدلا  ءایض  و 

341  : ص

هرمع ماد  زیجملا  اندلاو  - هیدلقمل هیلمع  لئاسر  اهضعب و  عبط  همهم  هلیلج  تافنصم  هالع  ماد  زیجملا  انخیشل  ( 1 - 1

دیرملا هینم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 388زکرم  هحفص 380 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12164/AKS BARNAMEH/#content_note_341_1
http://www.ghaemiyeh.com


هریظحب یلوالا 786  يدامج  رشع  عسات  ادیهش  یفوتملا  دلوتملا 734 و  تازاجالا  لسالس  بلغا  هب  رمت  يذلا  یکم  نب  دمحم  لوالا 
نع کلذـب ) یـضر  نم  هیلع و  مکح  نم  هساسا و  سـسا  کـلذ و  دـهم  نم  هقرحا و  هبلـص و  همجر و  هلتق و  نم  هّللا  نعل   ) سدـقلا

دلوتملا نسحلا  نیدلا  هلملا و  لامج  همالعلا  هدلاو  نع  یفوتملا 771  دلوتملا 682 و  هّللا  هیآ  نب  دمحم  بلاط  یبا  نیدلا  رخف  خیشلا 
نب رفعج  مساقلا  یبا  نیدلا  هلملا و  مجن  دیـسلا  ققحملا  هخیـش  نع  رهطلا  نب  فسوی  نیدلا  دـیدس  هدـلاو  نع  یفوتملا 726  648 و 

راخف نیدلا  سمش  ملعالا  مظعالا  دیـسلا  نع  هلحلا  یف  نوفدملا  یفوتملا 676 و  عیارشلا  بحاص  یلحلا  دیعـس  نب  ییحی  نب  نسحلا 
دیدـس لضفلا  یبا  مامالا  خیـشلا  نع  یلحلا  امن  نب  دـمحم  خیـشلا  بلاط و  یبا  مالـسا  یف  هجحلا  باتک  بحاص  يوسوملا  دـعم  نب 

یلع یبا  خیشلا  نع  يربطلا  مساقلا  یبا  نیدلا  دامع  نع  رئارسلا  بحاص  یلحلا  سیردا  نب  دمحم  یمقلا و  لیئربج  نب  ناذاش  نیدلا 
راصبتسالا بیذهتلا و  بحاص  یسوطلا  نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا  دیعسلا  خیـشلا  هدلاو  نع  یلامالا  بحاص  نسحلا  یناثلا  دیفملا 

نب دـمحم  نب  دـمحم  دـیفملا  خیـشلا  نع  اهنم  یتلا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعملا  انتمئا  یلا  هقرط  عیمجب  یفوـتملا 460  دلوتملا 385 و 
طبـضب یفوتملا  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  نع  یفوتملا 368  هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  نع  یفوتملا 413  دلوتملا 336 و  نامعنلا 

یفوتملا 381 یمقلا  هیوباب  نبا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  قودصلا  خیـشلا  نع  دیفملا  خیـشلا  نع  اهنم  یشاجنلا 329 و 
هّللا نع  نیمالا  حورلا  لیئربج  نع  نیلسرملا  دیـس  نییبنلا و  متاخ  دمحم  نع  نیعمجا  قلخلا  یلع  هّللا  ججح  یلا  هلـصتملا  مهدیناساب 

تحتفنا و همحرلاب  حتفلل  ءامسلا  باوبا  قلاغم  یلع  اصلخم  اهب  هّللا  یعد  ول  یتلا  یه  دیناسالا  هذه  نا  يرمعل  و  نیملاعلا ، بر  یلاعت 
اهب یعد  اذا 
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قرط نم  قیرطلا  اذه  ترصتخا  دق  و  تفشکنا ، ءاسأبلا  ءارضلا و  فشک  یلع  تجرفنا و  همحرلاب  جرفلل  ضرالا  باوبا  قیاضم  یلع 
ام اهنم و  ادـحاو  ترکذ  انا  یناثلا و  دیهـشلا  یلا  هرـصع  خـیاشم  نم  اخیـش  نیثلث  نع  يوری  هّللا  هملـس  هناف  هـالع  ماد  زیجملا  اـنخیش 

یلع هّللا  یلـص  یلاعت و  هّللا  ءاشنا  یتامم  دعب  یتویح و  یف  هرفغملا  بلط  لمعلا و  حلاص  دنع  ءاعدـلا  نم  یناسنت  الا  کنم  یـسمتلم 
هنس 1373 بصالا  بجر  رهش  هرشع  عسات  هعمجلا  موی  لمعلا  ملعلا و  نع  هریصق  دیب  رطسالا  هذه  تبتک  ارخآ و  الوا و  هلآ  دمحم و 

يدهشملا سدقملا  نیسح  خیش  رقحالا 

بحا نم  عم  رشح 
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تاجردنم تسرهف 

دی ات  زا ج  مجرتم  همدقم 

حک ات  هی  زا  فلؤم  لاح  حرش  همجرت و 

ات 6 زا 3  باتک  رظن  زا  شناد  يرترب 

ات 12 زا 7  تنس  رظن  زا  شناد  يرترب 

ات 24 زا 13  هصاخ  رظن  زا  شناد  يرترب 

ات 27 زا 25  میدق  تمکح  رظن  زا  شناد 

ات 32 زا 27  راثآ  رظن  زا  شناد 

ات 34 زا 32  یلقع  ناهرب  رظن  زا  شناد 

ات 81 زا 35  داتسا  ملعتم و  بادآ 

ات 90 زا 82  درگاش  داتسا و  رظن  زا  سرد  بادآ 

ات 103 زا 91  ناداتسا  بادآ 

ات 143 زا 104  دیتاسا  بادآ 

ات 154 زا 144  نیلصحم  بادآ 

ات 197 زا 155  داتسا  اب  لصحم  بادآ 

ات 215 زا 198  سرد  ماگنه  لصحم  بادآ 

ات 240 زا 216  یتفم  يوتف و  بادآ 

ات 247 زا 241  یتفتسم  بادآ 

ات 252 زا 247  هرظانم  بادآ 
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ات 282 زا 253  هرظانم  تافآ 

ات 309 زا 283  یگ  هدنسیون  بادآ 

ات 322 زا 309  هیعرش  مولع  ماسقا 

ات 326 زا 323  یعرش  ملع  تاجرد 

ات 332 زا 327  لصحم  رظن  زا  مولع  بیترت 

ات 337 زا 333  هرس  سدق  فنصم  راتفگ 

مجرتم 338 ةزاجا  باتک و  ۀمجرت  نایاپ 

هیعیدب 3- عیانص  هدنام  یقاب  تمـسق  لوطم 2- عیدب  همجرت  ءزج 1- هس  رد  عیدـبلا : باتک  - مجرتم ياه  هتـشون  زا  یتمـسق  تسرهف 
.نادنمشناد لاوحا 

.یعمصا تایاکح  رداون و  رد  یعملالا : فحت 

رقاب هب  یمسم  نادنمشناد  لاوحا  رد  رفاذلا : کسملا 

وا بتک  نیشحم  نادرگاش و  زا  ةدع  هدق و  يراصنا  خیش  موحرم  راثآ  لاوحا و  رد  يراسلا : ثیغلا 

.نایعا تایفو  دیلاوم و  هیخیرات  داوم  خیراوتلا : نویع 

345  : ص
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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