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رون ریسفت  ساسا  رب  سرد  یس  زور ، یس  نآرق : اب  ناضمر 

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم ، یتئارق ، هسانشرس : 

هدیزگرب  . رون ریسفت  يدادرارق :  ناونع 

دمحم یلع  نیودت  يروآدرگ و  یتئارق ؛ نسحم  رون / ریسفت  ساسا  رب  سرد  یس  زور ، یس  نآرق : اب  ناضمر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.یلسوتم

.1392 نآرق ، زا  ییاهسرد  یگنهرف  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.م 11×19س  .ص ؛  120 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 1-36-5421-600-978  270000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.تسا یتئارق  نسحم  فیلات  رون " ریسفت  زا "  يا  هدیزگرب  رضاح  باتک  تشاددای : 

.Mohsen Gharaati.Ramadan with Quran یسیلگنا :  هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

 . 1392 مود :  پاچ  تشاددای : 

.سرد  30 زور ،   30 نآرق :  اب  ناضمر  دلج :  يور  ناونع  تشاددای : 

.120  - 116 .ص همانباتک :  تشاددای : 

.سرد  30 زور ،   30 نآرق :  اب  ناضمر  دلج :  يور  ناونع 

نرق 14 هعیش --  ریسافت  عوضوم : 

ینآرق ياه  هبنج  ناضمر --  عوضوم : 

هدنروآدرگ  -، 1347 دمحم ، یلع  یلسوتم ، هدوزفا :  هسانش 

BP98/ق35ت7018 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/179 ییوید :  يدنب  هدر 
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فلؤم همدقم 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

دمحم لآودمحم  یلع  لص  مهللا  نیملاعلا ، بر  هللادمحلا 

، زیزع هدنناوخ 

مکیلع مالس 

، بلطم رپ  يا  هوزج نآرق  هاـم  ینآرق  تاـقباسم  يارب  هک  دـنداتفا  رکف  هب  ناتـسود  ود ، دوـن و  دصیـس و  رازه و  ناـضمر  هناتـسآ  رد 
.دنهد رارق  رایتخا  رد  رییغت  یمک  اب  جارختسا و  رون  ریسفت  زا  ناضمر  هام  اب  بسانم  هاتوک و  ناگمه ، زاین  دروم  ناور ،

ناضمر زور  یـس  يارب  موصعم  ناماما  تایاور  زا  یتاکن  يریـسفت و  ینآرق و  تاملک  زا  یبیکرت  هوزج ، نیا  ثحب  سرد و  یـس  رد 
رد ییوج  هفرـص يارب  یماگ  تایاور و  نآرق و  اـب  سنا  يارب  یماـگ  صیخلت  میظنت و  باـختنا و  نیا  تسا  دـیما  .تسا  هدـش  میظنت 

.دشاب امش  فیرش  رمع  تقو و 

نیا مراودیما  مناهاوخ و  امـش  يارب  اه  هام ریاس  ناضمر و  هام  رد  ار  اهـشالت  تادابع و  یلوبق  تکرب و  صالخا و  لاعتم  دـنوادخ  زا 
.مراد اعد  سامتلا  زین  امش  همه  زا  دریگ و  رارق  تیانع  دروم  اهشالت  اهرطس و 

یتئارق نسحم 
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ادخ ینامهم  هام  ناضمر 

ْوَأ ًاْضیِرَم  َناَک  نَمَو  ُهْمُـصَْیلَف  َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  نَمَف  ِناقْرُْفلاَو  يَدُْـهلا  َنِم  َِیبَو  ٍتاَنّ ِساَّنّلِل  ًيدُـه  ُنآرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلَا  َناَضَمَر  ُرْهَش 
َنوُرُکْشَت مُکَّلََعل  مُکاَدَه َو  اَم  یَلَع  َهللا  ْاوُّرِبَُکِتلَو  َهَّدِْعلا  ْاُولِمُْکِتلَو  َرْسُْعلا  ُمُِکب  ُدیُِری  َالَو  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهللا  ُدیُِری  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  نِم  ٌهَّدِعَف  ٍرَفَس  یَلَع 

(185 هرقب ، )

تیاده ِنشور  لئالد  اب  هارمه  مدرم  رگتیاده  هک ) تسا  یباتک  نآرق  و   ) .تسا هدـش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  تسا  یهام  ناضمر ، هام 
رفـس رد  ای  رامیب  هک  سکنآ  .دریگب و  هزور  دـیاب  دـبایرد ، ار  هام  نیا  امـش  زا  سک  ره  سپ  تسا ، لـطاب  زا  ّقح  صیخـشت  هلیـسوو 

دهاوخ یمن  يراوشد  امـش  يارب  دهاوخ و  یم  یناسآ  امـش  يارب  دـنوادخ  .دریگب  هزور  دادـعت  نامه  هب  ار  يرگید  ياهزور  دـشاب ،
دای یگرزب  هب  هدرک ، تیاده  ار  امـش  هکنیا  رب  ار  ادخ  دـینک و  لیمکت  ار  اهزور  رّرقم  هرامـش  هک  تسا  نآ  يارب  هزور ) ياضق  نیا  )

.دیدرگ رازگرکش  هک  دشاب  دینک ،

يراذـگمان تلع  .دـشاب  هتـشادن  هارمه  هب  رتسکاخ  دود و  هک  یندـنازوس  هّتبلا  تسا ؛ ندـنازوس  يانعم  هب  ضمَر »  » هدام زا  ناضمر » »
.دوش یم  دوبان  هدنازوس و  ناسنا  ناهانگ  ناضمر ، هام  رد  هک  تسور  نآ  زا  هام  نیا 

هیلع هللا  یلص  مرکاربمایپ  .تسا  هام  نیا  رد  زین  ردق  بش  هدمآ و  نآرق  رد  شمان  هک  تسا  یهام  اهنت  نآرق و  لوزن  هام  ناضمر ، هام 
نآ (1) «. تسا ادـخ  هام  نیرتهب  ناضمر ، هام  .دـنا  هدـش  لزان  ناـضمر  هاـم  رد  ینامـسآ ، ياـه  باـتک  ماـمت  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  و 

ییاور بتک  ریسافت و  زا  یـضعب  رد  هک  دنا  هدرک  داریا  ناضمر  هام  تمظع  رد  یلّـصفم  هبطخ  نابعـش ، هام  رخآ  هعمج  رد  ترـضح 
تاجانم هام ، نآ  عادو  رد  هتفر و  ناضمر  هام  لابقتسا  هب  ییاعد  اب  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  هیداّجس ، هفیحص  رد  نینچمه  .تسا  هدمآ 

.دنراد يزوس  ناج 

ص:7
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ییاه یگژیو  ینامهم  نیا  و  دنا ، هدش  توعد  دنوادخ  ینامهم  هب  مایّـصلا » مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای   » اب نانمؤم  ناضمر ، رد 
: دراد

.تسا هدرک  توعد  ًاصخش  ار  نانامهم  دنوادخ و  نابزیم ، . 1

.تسا خزود  زا  يرود  و  حور ، تفاطل  اعد ، تباجتسا  ناگتشرف ، ندمآ  دورف  نآرق ، لوزن  ردق ، بش  ییاریذپ ، هلیسو  . 2

.تسا شاداپ  نآ  رخآ  ترفغم و  نآ  طسو  تمحر ، نآ  لّوا  تایاور ، هتفگ ي  هب  هک  تسا  ناضمر  هام  ییاریذپ ، نامز  . 3

بـش رد  ناگتـشرف  لوزن  اب  نیمز  دوش و  یم  نیمأت  نانامهم  لاس  کی  زاـین  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ردـق  بش  ییاریذـپ  یگنوگچ  . 4
.ددرگ یم  نّیزم  ردق 

تسا نآرق  تایآ  ینامهم ، نیا  ياذغ  فطل  .مسج  ياذغ  هن  تسا ، مزال  يونعم  دشر  يارب  هک  تسا  حور  ياذغ  هام ، نیا  ياذغ  . 5
.تسا رگید  ياه  هام  رد  نآرق  مامت  توالت  نوچمه  ناضمر ، هام  رد  نآ  هیآ  کی  توالت  هک 

، لیلج زیزع و  یقاب و  قلاخ و  ینغ و  ِملاع و  ِدـنوادخ  درادـن ؛ يویند  ياه  ینامهم  اب  یتهابـشو  یناوخمه  هنوگ  چـیه  یناـمهم ، نیا 
.دوش یم  جاتحم  لیلذ و  قولخم و  یناف و  ریقف و  لهاج و  ياه  ناسنا  نابزیم 

(1) هعیشلا لئاسو  رد 

اب تفلاخم  تبیغ ، تداسح ، هلداجم ، هانگ ، غورد ، زا  دیاب  راد  هزور  : » میناوخ یم  یلّصفم  تیاور  نمـض  رد  راد  هزور  قالخا  يارب 
دنک يرود  يراوخ ، مارح  ینیچ و  نخس  نادساف ، اب  ترشاعم  تلفغ ، يرازآ ، مدرم  ملظ و  هنعط و  مشخ ، شنزرس و  شحف و  ّقح ،

«. دشاب هتشاد  ّصاخ  هّجوت  تمایق  دای  هب  هتشاد و  تقادص  ربص و  زامن ، هب  تبسن  و 

زابرس ینامـسآ  ناربهر  تعاطا  زا  هک  یـسک  : » میناوخ یم  ثیدح  رد  .تسین  یگنـسرگ  لّمحت  طقف  ینامهم ، نیا  رد  روضح  طرش 
دنک يراددوخ  وا  عورشم  ياه  هتساوخ  نیمأت  زا  ایو  دشاب  نابرهمان  راتفردب و  شرسمه  اب  یگداوناخ  یصخش و  لئاسم  رد  ای  دنز و 

«. تسا هدرواین  ياج  هب  ار  تفایض  نیا  طیارشو  تسین  لوبق  وا  هزور  دنشاب ، یضاران  وا  زا  شردامو  ردپ  ای  و 

.دشاب هدرک  ذوفن  اهنآ  رد  نآرق  هک  دشاب  يرادقم  هب  دناوت  یم  زین  اه  ناسنا  شزرا  .تسا  نآرق  لوزن  هب  ناضمر ، شزرا 

ص:8
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هینابعش هبطخ 

دناوخ و يا  هبطخ  نابعـش  هام  رخآ  هعمج  زور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 
: دومرف دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ 

بش اهزور و  نیرتهب  شیاهزور  هام ، نیرتهب  هک  یهام  تسا ، هدرک  ور  امـش  هب  شزرمآ  تمحر و  تکرب و  اب  ادـخ  هام  مدرم ! يا 
باوث امـش ، ياه  سفن .دـیا  هدـش توعد  ادـخ  ینامهم  هب  نآ  رد  هک  یهام  .تسا  تاعاس  نیرتهب  شتاعاس  اه و  بش نیرتهب  شیاه 
يارب ار  امش  هک  دیناوخب  هناصلاخ  ار  ادخ  .تسا  باجتـسم  ناتیاعد  هتفریذپ و  نآ  رد  ناتلامعا  تسا ، تدابع  امـش ، باوخ  حیبست و 

.ددرگ مورحم  هام  نیا  رد  ادخ  ترفغم  شزرمآ و  زا  تسا  یسک  تخبدب  .درادب  قفوم  نآرق  ندناوخ  هزور و 

مارتحا دوخ  ناگرزب  هب  دیهد و  هقدـص  نیکاسم  ارقف و  رب  دـینک و  دای  ار  تمایق  زور  یگنـشت  یگنـسرگ و  یگنـشت ، یگنـسرگ و  اب 
رب .دیدنبب  شوگ  دیـشوپب و  مشچ  تامرحم ، زا  دیرادهگن و  دوخ  نابز  دـینک و  محر  هلـص  دـینک و  محرت  نالاسدرخ  هب  دـیراذگ و 

یتعاس نیرتهب  هک  دیرادرب  اعد  هب  تسد  زامن  تقو  رد  دینک و  هبوت  ناتناهانگ  زا  دنزرو و  رهم  امـش  نامیتی  رب  ات  دیزرو  رهم  نامیتی 
دـیوگ و کیبل  ار  اهنآ  داـیرف  دـهد و  خـساپ  اـهنآ  تاـجانم  اـعد و  هب  دراد و  دوخ  ناگدـنب  هب  فطل  رظن  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا 

.دنک باجتسم  ار  اهنآ  ياعد  تساوخرد و 

دینک کبس  ینالوط  ياه  هدجس اب  ار  ناتناهانگ  نیگنس  راب  دیزاس ، اهر  ار  دوخ  رافغتسا  اب  دیتسه ، ناترادرک  دنب  رد  امـش  مدرم ! يا 
.دنکن باذع  ار  نادجاس  نارازگزامن و  هک  هدروخ  مسق  دوخ  تزع  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دینادب  و 

شا هتـشذگ  ناـهانگ  دراد و  يا  هدـنب  ندرک  دازآ  باوـث  ادـخ  دزن  دـهد ، يراـطفا  ار  راد  هزور کـی  هاـم  نیا  رد  هـک  ره  مدرم ! يا 
يرادقم هب  امرخ و  فصن  اب  هچرگ  دیزیهرپب  ادخ  زا  دومرف : میرادـن ، یئاناوت  نآ  رب  همه  هَّللا  لوسر  ای  دـش : لاؤس  .ددرگ  هدـیزرمآ 

.دشاب بآ 

ناسآ و ناتـسدریز  رب  هک  ره  .دزغلب  اه  مدـق همه  هک  يزور  رد  دـشاب  وا  طارـص  روبع  زاوج  دـنک ، یقلخ  شوخ  هاـم  نیا  رد  هک  ره 
دنوادخ دریگ ، کبس 
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یمارگ ار  یمیتی  نآ  رد  هک  ره  دراد و  زاب  وا  زا  ار  دوخ  مشخ  دـنوادخ  درادرب ، تسد  ترارـش  زا  هک  ره  دریگ و  ناسآ  ار  شباسح 
وا زا  ار  شتمحر  دنک ، محر  عطق  هک  ره  دیامن و  هلص  دوخ  تمحر  هب  وا  اب  دنک ، محر  هلـص  هک  ره  دراد و  یمارگ  ار  وا  ادخ  دراد ،

ياههام رد  بجاو  داتفه  باوث  دنک ، ادا  یبجاو  هک  ره  دهد و  وا  هب  شتآ  زا  يدازآ  تارب  ادخ  دناوخب ، یبحتـسم  زامن  هک  ره  .دربب 
کی هک  ره  .دنک  نیگنس  ار  شنازیم  تسا ، کبـس  اه  نازیم هک  يزور  ادخ  دتـسرفب ، تاولـص  رایـسب  نم  رب  هک  ره  دراد و  ار  رگید 

.دراد ار  رگید  ياههام  رد  نآرق  متخ  باوث  دناوخب ، نآرق  زا  هیآ 

وا زا  هدـش ، هتـسب  خزود  ياـهرد  ددـنبن و  امـش  يور  هب  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  تسا ، هدوشگ  تشهب  ياـهرد  هاـم  نیا  رد  مدرم ! يا 
.دنکن طلسم  امش  رب  ار  اهنآ  رگید  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دنریجنز ، دنبرد و  نیطایش  .دیاشگن  امش  يور  هب  هک  دیهاوخب 

نیرتهب نسحلا  وبأ  يا  دومرف : تسا ؟ رتهب  هام  نیا  رد  لمع  مادـک  هَّللا  لوسر  اـی  مدرک : ضرع  متـساخرب و  نم  دومرف : نینمؤملا  ریما 
: دومرف دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  هَّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  داتفا ، هیرگ  هب  ترضح  نآ  سپس  .تسا  یهلا  تامرحم  زا  عرو  اوقت و  لمع 

نیگنر ترس  نوخ  هب  ار  تنـساحم  دنز و  تقرف  رب  یتبرـض  دارفا  نیرت  یقـش  زامن ، لاح  رد  هام  نیا  رد  هک  مرگن  یم ار  وت  یلع ! يا 
ار وت  هک  ره  یلع  يا  .يرآ  دومرف : ِینیِد » ْنِم  ٍهَمالَـس  ِیف  َأ  « ؟ تسا ملاـس  نم  نید  تروص  نآ  رد  اـیآ  دوـمرف : نینمؤـملا  ریما  .دـنک 

ناج وت  اریز  .تسا  هداد  مانـشد  ارم  دهد ، مانـشد  ار  وت  هک  ره  هدروآ و  مشخ  هب  ارم  درآ ، مشخ  هب  ار  وت  هک  ره  هتـشک و  ارم  دـشکب 
(1) .تسا نم  دوجو  زا  تدوجو  نم و  حور  زا  تحور  ینم ،

رد یتلادع  یب ریذبت و  فارسا و  ای  هداوناخ و  نایفارطا و  اب  یقلخدب  ادص و  رس و  تدابع و  اعد و  هوحن  اب  ات  میـشاب  بقارم  دیاب  هتبلا 
.میزاس رت  نیگنس  ار  دوخ  هانگراب  هکلب  میشاب ، هدرکن  كرد  ار  یباوث  اهنت  هن  هدرکن  يادخ  اه ، يراطفا ینامهیم و 
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هزور

هزور تاکرب  راثآ و 

َنوُقَّتَت (1) مُکَّلََعل  مُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  آَی 

، دوب هدـش  رّرقم  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  دـیدرگ ، رّرقم  امـش  رب  هزور  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
.دیوش راگزیهرپ  هک  دشاب 

يولج هزور ، .دنریگ و  یم  همـشچرس  توهـش  بضغ و  هشیر  ود  زا  ناهانگ ، رتشیب  .تسا  هانگ  زا  يراد  نتـشیوخ  يانعم  هب  يوقت ،
.تساوقت (2) شیازفا  داسف و  شهاک  ببس  اذل  دریگ و  یم  ار  هزیرغ  ود  نیا  ياه  يدنت 

.تسا هزور  رثا  نیرت  مهم  نطاب ، رهاظ و  رد  یسرتادخ ، يوقت و 

ناسنا هدارا  هزور ، .تسین  یندید  هزور  اّما  دننیب ، یم  مدرم  ار  سمخ  تاکز و  داهج ، جح ، زامن ، .تسا  یفخم  تدابع  هناگی  هزور ،
ار دوخ  نارگید  سومان  لام و  هب  تبسن  دناوت  یم  تشاذگ ، رانک  ار  دوخ  رسمهو  بآو  نان  هام  کی  هک  یسک  .دنک  یم  تیوقت  ار 

ناگنسرگ جنرو  دوش  یم  انشآ  درد  دیشچ ، ار  یگنسرگ  هزم ي  هام  کی  هک  یـسک  .تسا  هفطاع  تیوقت  ثعاب  هزور ، .دنک  لرتنک 
.دنک یم  كردو  ساسحا  ار 

(3) .تسا ربص  فصن  هزور ، دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

بانتجا تارطفم ، زا  بانتجا  رب  هوالع  صاوخ  هزور  رد  اّما  تسا ، رـسمه  بآ و  نان و  زا  يراددوخ  نامه  يّداع ، ناـمدرم  هزور ي 
ریغ زا  لد  ندوـب  یلاـخ  ناـهانگ ، زا  زیهرپ  تارطفم و  زا  باـنتجا  رب  هوـالع  صاـخلا  ّصاـخ  هزور ي  و  تسا ، مزـال  زین  ناـهانگ  زا 

.دنرود توهش  ندیماشآ و  ندروخ و  زا  هک  یناگتشرف  دنک ، یم  ناگتشرف  هیبش  ار  ناسنا  هزور ، (4) .تسادخ

هکنانچ .دوش  یم  هدیـشخب  شناهانگ  مامت  درادب ، هزور  ادخ  يارب  ار  ناضمر  هام  سکره  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یسدق ثیدح  رد 
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.مهد (1) یم  شاداپ  ار  نآ  نم  تسا و  نم  يارب  هزور  هب » يزجَا  اَنَا  یل و  موصلا  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  زین 

رب هزور  هک  دـنچره  .دـنا  هتـسناد  هزور  شاداپ  نوچمه  ار  تادابع  زا  يرایـسب  شاداپ  تاـیاور  رد  هک  تسا  يردـق  هب  هزور  ّتیمها 
همه رب  ناضمر  هزور  یمالـسا ، تّما  رد  تسا و  هدوب  ایبنا  صوصخم  ناضمر ، هاـم  هزور ي  یلو  هدوب ، بجاو  زین  نیـشیپ  ياـه  تّما 

(2) .تسا هدش  بجاو 

(3) .تسا هزور  اهندب ، تاکز  تسا و  یتاکز  زیچ  ره  يارب  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

يراد هزور طیارش  بادآ و 

ًاْریَخ َعَّوَطَت  ْنَمَف  ٍنیِکْـسِم  ُماَعَط  ٌهَیِْدف  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َرَخُأ َو  ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌهَّدِعَف  ٍرَفَـس  یَلَع  ْوَأ  ًاْضیِرَّم  ْمُْکنِم  َناَک  ْنَمَف  ٍتادوُدـْعَم  ًاماَّیَأ 
(4) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ْاُوموُصَت  ْنَأَو  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف 

رگید ياهزور  زا  دادعت  نامه ) هب   ) سپ دشاب ، رفـس  رد  ای  رامیب  امـش  زا  سک  ره  یلو  تسا ،) هدش  بجا  هزور   ) دودعم يزور  دنچ 
، دـنهدب يا  هراّفک  تسا  مزـال  ناـنز ،) هریپ نادرمریپ و  ناراـمیب و  نوچمه   ) دـنرادن هزور  تقاـط  هک  یناـسک  رب  و  دریگب ) هزور  ار  )

یلو تسا ، رتهب  وا  يارب  دهدب ،) ماعط  بجاو ، رادقم  زا  شیبو   ) دـنک یکین  رتشیب  دوخ  لیم  هب  سک  ره  .دـننک و  ماعطا  ار  ینیکـسم 
یمن هطبغ  ناروذـعم ، يراوـخ  هزور  هب  زگره  و   ) .تسا رتـهب  ناـتیارب  نتفرگ ، هزور  هـک ) دـیمهف  یم  ، ) دـینادب ار ) هزور  راـثآ   ) رگا

( .دیدروخ

رگا .تسا  هدـش  نایب  نادـنملاس  نارامیب و  نارفاسم ، مکح  هیآ ، نیا  رد  .دراد  بساـنم  نوناـق  یطیارـش ، ره  رد  درف  ره  يارب  مالـسا 
.دوش رادروخرب  هزور  عفانم  زا  ات  دنک  اضق  يرگید  مایا  رد  دیاب  دریگب ، هزور  دناوت  یمن  یطیارش  رد  ناسنا 

ار هزور  دـیاب  درک ، راطفا  هب  مکح  رگا  تفرگ و  هزور  دـیاب  داد ، نتفرگ  هزور  روتـسد  رگا  .تسا  شزرا  ندوب ، ادـخ  ناـمرف  میلـست 
هزور رفس  لاح  رد  یّتح  ربمایپ  باحصا  زا  یهورگ  تسا : هدمآ  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  .تسکش 
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هیلع قداص  ماـما  .دـندناوخ  راـکهانگ  ار  ناـنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .دننکـشب  ار  دوخ  هزور  هک  دـندوبن  لـیام  هتفرگ و 
.مرازگ یمن  زامن  وا  هزانج ي  رب  نم  دریگب ، هزور  رفس  رد  یسک  رگا  دومرف : مالسلا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما   (1) .دروآ اـج  هب  ار  نآ  ياـضق  دـیاب  لـطاب و  شا  هزور  تفرگ ، هزور  یـضیرم  اـی  رفاـسم  رگا  لاـح  ره  هب 
تفأر هناشن ي  نیا  دـیامن و  راطفا  ار  دوخ  هزور  دـیاب  تشاد ، ینارگن  نینج  ای  كدوک  ریـش  هب  تبـسن  يرداـم  رگا  یّتح  دـندومرف :

.تسا (2) دنوادخ 

يراطفا

ره ناگتـشرف  دهد ، يراطفا  یبآ  ای  اذغ  هب  ار  يراد  هزور لالح ، دـمآرد  اب  سکره  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(3) .دنتسرف یم دورد  وا  رب  ردق  بش  رد  لیئربج  یتعاس و 

(4)« ِهّللا ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ   » .دشاب تبرق  دصق  هب  هناصلاخ و  هکنآ  طرش  هب  تسا ، تدابع  کی  يراطفا 

.تسا نیرفآ  تداعـس  تاـجن و  هیاـم  بشزاـمن ، نوـچمه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هدوـمرف  هب  هـک  تـسا  ناـنمؤم  ماـعطا  يراـطفا 
(5)« ِماَعَّطلا ُماَعْطِإ  ُتاَیِْجنُْملا  »

.تسا نانمؤم  رورس  لاخدا  مارکا و  یعون  هب  يراطفا ،

.تسا قافن  یئادز و  هنیک لماع  محر  هلص  بولق ، فیلات  ببس  يراطفا ،

.تسا نیدلاو  هب  یکین  ناسحا و  هداوناخو و  دوخ  شزرمآ  ببس  يراطفا ،

.تسا تیاده  داشرا و  توعد و  هلیسو  يراطفا ،

.دشاب یشورفرخف  تاهابم و  يراطفا  توعد و  زا  فده  دیابن 

.دنک توعد  ار  ماقم  هاج و  نابحاص و  اینغا و  اهنت  دیابن 

.دشاب يزادنارب  تبیغ و  ریقحت و  هانگ و  تیصعم و  هرفس  دیابن 

.دشاب نانامهم  اب  زیمآریقحت  دروخرب  یبدا و  یب یمارتحا و  یب دیابن 

.دشاب تداسح  یمشچ و  مه مشچ و  لّمجت و  فلکت و  اب  دیابن 

.دشاب نارگید  هداوناخ و  رسمه و  تیذا  ییوگروز و  هارمه  دیابن 

.تسا راد  هزور شاداپ  نوچمه  دهد ، یم يراطفا  ار  يراد  هزور هک  یسک  شاداپ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
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نآرق رد  ّربدت 

نآرق ّتیروجهم  زا  تیاکش 

ًاروُجْهَم َنآْرُْقلا  اَذَه  ْاوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ    ّ ِبَر اَی  ُلوُسَّرلا  َلاَقَو 

.دندرک (1) اهر  ار  نآرق  نیا  نم  موق  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  تیاکش ) يور  زا  تمایق  زور  رد   ) ربمایپ

مامت رد  یمئاد و  دـیاب  ینامـسآ ، باتک  ناسنا و  نایم  هطبار  سپ  .دوش  یم  لماش  ار  بلق  ناـبز و  ندـب ، لـمع ، اـب  ییادـج  رجِه ،» »
همه یـشالت  دـیاب  نیاربانب ، .دـشاب  هطبار  زیچ  نآ  ناسنا و  نایم  هک  دور  یم  راک  هب  ییاـج  رد  رجه »  » هملک ي اریز  دـشاب ، اـه  هنیمز 

ات میهد  رارق  دوخ  یلمع  یملع و  روحم  یگدنز ، داعبا  همه ي  رد  ار  نآ  میروآ و  رد  ّتیروجهم  زا  ار  نآرق  ات  میـشاب  هتـشاد  هبناج 
.مینک بلج  ار  مالسا  زیزع  ربمایپ  تیاضر 

ندرکن لمع  نارگید و  هب  شندادن  میلعت  نآ ، رد  ندرکن  ّربدت  نآ ، ندادـن  رارق  روحم  نآرق ، رب  نآرق  ریغ  حـیجرت  نآرق ، ندـناوخن 
دـنکن و هاـگن  نآ  هب  دراذـگ و  راـنک  ار  نآ  یلو  دریگ ؛ ارف  ار  نآرق  هک  یـسک  یّتح  .تسا  نآرق  ندرک  روجهم  قیداـصم  زا  نآ ، هب 

.تسا هدرک  روجهم  ار  نآرق  زین  وا  دشاب ، هتشادن  يدّهعت 

یمن نیرفن  تسا  نیملاعلل » همحر   » نوچ ترـضح  نآ  دـیوگ و  یم  نخـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هیـالگ ي  زا  هیآ ، نیا 
ربماـیپ و هیـالگ ي  نآرق و  ّتیروـجهم  نیارباـنب  .تسا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـیکاش ، زا  یکی  تماـیق  رد  يرآ  .دـنک 

.تسا مزال  ییادز  ّتیروجهم  هکلب  تسین ، یفاک  يرهاظ  توالت  تسا و  یعطق  ام  ّتیلوئسم 

.دوش جراخ  ّتیروجهم  زا  نآرق  هک  تسا  نآ  میناوخ  یم  نآرق  زامن ، رد  هک  نآ  لیلد  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ار دوخ  لد  دیناوخب و  مارآ  دشابن ، هروس  رخآ  هب  ندیـسر  ناتفده  دیناوخب و  ار  نآرق  زا  هیآ  هاجنپ  زور  ره  تسا : هدـمآ  تایاور  رد 
نآرق توالت  اب 

ص:14

(30 ناقرف ، - ) 1
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.دیرب (1) هانپ  نآرق  هب  دندروآ ، موجه  امش  هب  کیرات  بش  نوچمه  اه  هنتف  هاگره  دیهد و  ناکت 

: منک یم لقن  ار  نآرق  ّتیروجهم  هرابرد ي  ناگرزب  یضعب  رارقا  اجنیا  رد 

یـسک مدرک  نامگ  هک  اجنآ  ات  متخادرپ  امکح  بتک  هعلاطم  هب  رایـسب  دـیوگ : یم  هعقاو  هروس  ریـسفت  همّدـقم  رد   1 اردصالم فلا )
رد ّربدت  غارس  هب  هک  متفر  رکف  هب  رمع  رخآ  رد  .مدید  یلاخ  یعقاو  مولع  زا  ار  مدوخ  دش ، زاب  متریصب  یمک  هک  نیمه  یلو  متسه ؛

ياج هب  مرمع  لوط  رد  اریز  تسا ؛ هدوب  ساسا  یب  مراـک  هک  مدرک  نیقی  .مورب  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  دّـمحم و  تاـیاور  نآرق و 
نآرق رارـسا  اب  ارم  تفرگ و  ار  متـسد  یهلا  تمحر  ات  دیـشک ، هلعـش  مبلق  تفرگ و  شتآ  مناج  هصغ  زا  .مدوب  هداتـسیا  هیاس  رد  رون 
مدـید تفر و  رانک  اه  هدرپ  دـش و  زاب  اـهرد  مدـیبوک ، ار  یحو  هناـخ ي  ِرد  مدرک ، نآرق  رد  ّربدـت  ریـسفت و  هب  عورـش  درک و  انـشآ 

(2) «. نیدلاخ اهولخداف  متبط  مکیلع  مالس  : » دنیوگ یم  نم  هب  ناگتشرف 

مدرد و يارب  ییاود  مولع  زا  کی  چـیه  رد  یلو  مدرک ، یتاقیقحت  متـشون ، اه  هلاسر  اـه و  باـتک  دـیوگ : یم  یناـشاک 1  ضیف  ب )
ثیدـح نآرق و  رد  قّمعت  قـیرط  زا  ارم  دـنوادخ  اـت  مدرک  هباـنا  رارف و  ادـخ  يوـس  هب  مدیـسرت و  دوـخ  رب  متفاـین ، مشطع  يارب  یبآ 

.درک (3) تیاده 

اه هاگشناد  اه و  هزوح  هب  دروخ و  یم  فّسأت  هدرکن ، فرص  نآرق  هار  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  هکنیا  زا  يراتفگ  رد   1 ینیمخ ماما  ج )
یناوج ماّیارب  رمع  رخآ  رد  ادابم  ات  دـنهد  رارق  یلعا  دـصقم  اه ، هتـشر  همه  رد  ار  نآ  نوگانوگ  داعبا  نآرق و  هک  دـنک  یم  شرافس 

.دنروخب (4) فّسأت 

نآرق رد  ّربدت  ترورض 

ِباَْبلَْألا ْاُولْوُأ  َرَّکَذَتَِیلَو  ِِهتاَیآ  ْاوُرَّبَّدَّیِل  ٌكَراَبُم  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَزنَأ  ٌباَتِک 

(29 ص ،  ) .دنریگ دنپ  نادنمدرخ  دننک و  ّربدت  نآ  تایآ  رد  ات  میداتسرف  ورف  وت  يوس  هب  هک  تسا  یکرابم  باتک  نیا ) )

: تسا هدش  میسرت  هیآ  نیا  رد  نآرق  يامیس 

« باتک  » .تسا هدش  هتشون  نآ  نتم  فلا )

ص:15

.نیلقثلارون ریسفت  - 1
.هعقاو هروس  ریسفت  همدقم  - 2

.فاصنالا هلاسر  - 3
ص 20. ج 20 ، رون ، هفیحص  - 4
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« هانلزنا  » .تسا یهلا  تیاهن  یب  ملع  یحو و  همشچرس ي  زا  ب )

« کیلا  » .تسا موصعم  صخش  نآ  هدنریگ ي  ج )

« كرابم  » .تسا تکرب  رپ  شیاوتحم  د )

« اوربّدیل  » .تسا نآ  رد  ّربدت  لوزن ، زا  فده  ه )

« رکذتیل  » .تسا دنوادخ  هب  برق  يونعم و  تکرح  همّدقم ي  نآ ، فراعم  تاکن و  هب  یهاگآ  ملع و  و )

.دنشاب دنمدرخ  هک  تشاد  دنهاوخ  ار  قیفوت  نیا  یناسک  ز )

الفأ  » .تسا یهلا  ریقحت  راوازـس  دـنکن  ّربدـت  نآرق  تایآ  رد  هک  یـسک  اریز : تسا ، رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  نآرق  رد  ّربدـت  اذـل 
نآرق سیردت  لیـصحت و  اب  شراکورـس  هک  تسا  یـسک  ینابر  ملاع  نآرق  رظنم  زا  هکنانچ  اهلافقا » بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوّربدـتی 

« نوسردت متنک  امب  باتکلا و  نوملعت  متنک  امب  نیینابر  اونوک  .دشاب ...« 

نآ ِهت  هک  تسا  ییاـیرد  نآرق ، هرعَق » كردـُیال  ًارَحب  : » تسا هدومرف  نآرق  میهاـفم  یگنارک  یب  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.دوش یمن  كرد 

لوط 23 رد  نآرق  هک  نیا  اّما  .دیآ  یم  شیپ  داضت  لماکت و  رییغت ، تّدـمزارد  رد  رـشب  دارفا  ياه  هتـشون  نانخـس و  عون  رد  ًالومعم 
نابز زا  مه  نآ  نامز  ياه  بیـشن  زارف و  رد  فعـض و  تّوق و  ترهـش ، تبرغ و  حلـص ، گنج و  نوگانوگ  طیارـش  رد  لوزن ، لاس 

زا يا  هتخومآ  هن  تسا ، دنوادخ  مالک  هک  تسا  نآ  لیلد  هدـش ، نایب  ضقانت  فالتخا و  هنوگچیه  نودـب  هدـناوخن ، سرد  یـصخش 
: دهد یم رادشه  نآرق  اذل  .رشب 

ًارِیثَک (1) ًافَالِتْخا  ِهِیف  ْاوَدَجََول  ِهللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناَک  َْولَو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  اَلَفَأ 

یم نآ  رد  يرایـسب  ياه  فالتخا  ًاعطق  دوب  ادـخ  ریغ  فرط  زا  نآرق ، نیا  رگا  هک  یلاح  رد  دـننک ؟ یمن  ربّدـت  نآرق  یناعم  رد  ارچ 
.دنتفای

.دیسر دهاوخ  يا  هتکن  هب  نامز ، ره  يدنمشیدنا  ره  هک  تسا  نآ  زمر  یلسنو ، رصع  ره  رد  همه و  يارب  نآرق  رد  ّربدت  نامرف 

: هلمج زا  درک ، هدافتسا  ار  ییابیز  تاکن  ناوت  یم  هیآ ، رد  تقد  یمک  اب 

ص:16
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.تسا دنوادخ  شنزرس  خیبوت و  دروم  نآرق ، رد  ندرکن  هشیدنا  . 1

.تسا قافن  شخبافش  يوراد  نآرق  رد  ّربدت  . 2

.دیلقت هن  تسا  ربدت  هشیدنا و  نآرق ، مالسا و  هب  شیارگ  هار  . 3

.دسر یم  نآ  فراعم  كرد  هب  ناسنا  مهف  تسا و  هدناوخارف  ّربدت  هب  ار  همه  نآرق  . 4

.تسا ّتقد  ّربدت و  مدع  یحطس و  شرگن  هجیتن ي  نآرق ، رد  فالتخا  داضت و  دوجو  رادنپ  . 5

فرط زا  هچره  اریز  .تسا  ریذـپان  رییغت  يدوـجو  نآ ، همـشچرس ي  هک  تـسا  نآ  ناـشن  تاـیآ  رد  فـالتخا  مدـع  یتسدـکی و  . 6
.تسا ضقانت  یگدنکارپ و  داضت و  زا  رود  تباث و  ّقح و  تسادخ 

ص:17
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نآرق تازایتما 

كرابم یباتک 

َنیِرِذنُم (1) اَّنک  اَّنِإ  ٍهکَراَبُّم  ٍهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  آَّنِإ 

.میدوب هدننک  راذنا  هراومه  ام  میدرک ، لزان  هدنخرف  كرابم و  یبش  رد  ار  نآرق  ام 

: تسا كرابم  تهج  همه  زا  نآرق 

« ناقرفلا لزن  يّذلا  كرابت   » .هدننک لزان  تهج  زا  فلا )

« اکرابم هکبب   » .لوزن ناکم  تهج  زا  ب )

« هکرابم هلیل  یف   » .لوزن نامز  تهج  زا  ج )

« كرابم کیلا  هانلزنا  باتک   » .اوتحم نتم و  تهج  زا  د )

تمارک اب  یباتک 

َنیَِملاَْعلا (2)   ّ ِبَّر ِم  نّ ٌلیِزنَت  َنوُرَّهَطُْملا .  اَّلِإ  ُهُّسَمَیاَّل  ٍنُونکَّم .  ٍباَتک  ِیف  ٌمیِرک .  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِا 

راگدرورپ يوس  زا  هدـمآ  ورف  دـننزن .  تسد  نآ  هب  ناگزیکاپ  زج  .دراد  ياج  یظوفحم  باـتک  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  نآ  اـنامه 
.تسا نایناهج 

: هدش فیصوت  میرک »  » تسوا هب  طوبرم  هچنآ  ادخ و  نآرق ، رد 

« میرکلا ّکبرب  كّرغ  ام   » .تسا میرک  دنوادخ ، . 1

« میرک نآرقل  ّهنا   » .تسا میرک  نآرق ، . 2

« میرک ٌلوسر  مهءاج  و   » .تسا میرک  ادخ ، لوسر  . 3

« میرک لوسر  لوقل  هنا   » .تسا میرک  لیئربج ،)  ) یحو لوزن  هطساو  . 4

جهن هبطخ 152  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مدآ » ینب  انمّرک  دقل  و   » .تسا تمارک  دروم  یهلا ، قولخم  نیرترب  ناونع  هب  زین  ناسنا 
ظفح توالت و  نآ ، هب  هاگن  .تسا  هعماج  درف و  ِتّزع  تمارک و  دـیلک  نآرق ، يرآ  .دـمان  یم  نآرقلا » مئارک   » ار تیب  لها  هغالبلا ،

« میرک نآرقل  ّهنا   » .تسا ناسنا  تمارکو  دشر  هیام  نآ ، زا  يریگدنپ  نآ و  رد  ّربدت  نآ ،
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: تسا هدش  نایب  نینچ  رون  ریسفت  رد  سنوی  هروس  هیآ 38  ریسفت  لیذ  رد  یهلا  نادواج  هزجعم ي  نیا  نآرق  تازایتما  زا  يا  هشوگ 

سابل نانز  ّنهل ،» ٌسابل  متنا  مکل و  سابل  ّنه  ، » دنک یم  ریبعت  درم  نز و  دروم  رد  ًالثم  هاتوک : یتاملک  رد  دنلب  یفراعم  ندناجنگ  . 1
زا هک  نیا  ای  .دنک و  یم  هیبشت  توبکنع  هناخ ي  هب  ار  اهنآ  یهلا ، ریغ  ياه  تردق  یتسـس  نایب  يارب  .دیتسه  اهنآ  سابل  امـش  امش و 

« ًابابذ اوقلخی  نل   » .دناد یم  ناوتان  ار  نانآ  هشپ  کی  ندیرفآ 

.دیآ یم  تسد  هب  يا  هتکن  راب  ره  هکلب  دوش ، یمن  هنهک  دوش ، هدناوخ  مه  راب  رازه  رگا  ذوفن : مالک و  ینیریش  . 2

، نابز برع  ره  نانخـس  نایم  رد  نآرق  زا  يا  هیآ  رگا  تسا و  صوصخم  نآ ، تاملک  گنهآ  نینط و  مالک : یقیـسوم  گـنهآ و  . 3
.تسا صّخشم  دشاب ، تایاور  ِنایم  رد  ای 

ار یخیرات و ...  یقالخا ، یماظن ، یـسایس ، یقوقح ، یگداوناخ ، لئاسم  زین  ترخآ و  ات  ایند  زا  لثم ، ات  ناهرب  زا  نآرق : ّتیعماـج  . 4
.درادربرد

.تسا یعقاو  دنتسم و  شیاه  ناتساد  یتح  .تسین  نامگ  سدح و  رب  ینتبم  نآ  ياوتحم  ییارگعقاو : . 5

.تسین یصّصخت  باتک  تروص  هب  نآرق  دنرب و  یم  هرهب  نآ  زا  دنشاب ، اجک  ره  حطس و  ره  رد  مدرم  یناهج : ریگ و  همه  . 6

.دوش یم  فشک  نآرق  زا  يرتشیب  رارسا  درذگ ، یم  مولع  رشب و  رمع  زا  هچ  ره  هنادواج : يدبا و  . 7

.تسا هتشاد  دوخ  رمع  لوط  رد  ار  دشر  نیرتشیب  ناوارف ، تابرض  نمشد و  نیرتشیب  نتشاد  اب  هدنیازف : دشر  . 8

.تسا همه  رایتخا  رد  هک  تسا  هملک  نخس و  عون  زا  تسا و  همه  تسد  رد  هزجعم  نیا  تسد : رد  يا  هزجعم  . 9

.تسا نوناق  روتسد و  باتک  مه  هظعوم و  باتک  مه  . 10

.تسا داوس  زا  مورحم  يا  هقطنم  هدناوخن و  سرد  يدرف  زا  . 11

.تسا فیرحت  زا  نوصم  هدشن و  هتساک  نآ  زا  ای  هدوزفا  نآ  هب  يزیچ  . 12

تسا و يدـبا  شا  هخـسن  هجیتـن  مه  دراد و  نامتـسود  مه  دسانـش ، یم  ار  اـم  مه  وراد ، نیا  بیبـط  .تسا  تمحر  افـش و  هیاـم  . 13
.درادن يریظن 
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نآرق زاجعا 

َنیقِداَص (1) ُْمْتنک  نِإ  ِهللا  ِنوُد  ِم  نّ ُمتْعَطَتْسا  ِنَم  ْاوُعْدا  ٍتاَیَرَتْفُم َو  ِم  ِِهْلثّ ٍرَوُس  ِرْشَِعب  ْاُوتْأَف  ُْلق  ُهاَرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

زا نیا  لثم  هروس  هد  مه  امـش  دـییوگ ، یم  تسار  رگا  وگب : تسا ! هتخاـس  هتفاـب و  دوخ  شیپ  زا  ار  نآرق  وا ) : ) دـنیوگ یم  هکنیا  اـی 
.دینک توعد  کمک ) هب  زین   ) دیهاوخ یم  هک  ار  ادخ  ریغ  زا  سک  ره  راک ) نیا  يارب   ) دیروایب و اه ، هتخاس  دوخ  ِشیپ 

، تسا هزجعم  زین  نیناوق  یبیغ و  رابخا  نیهارب ، ظعاوم ، فراعم ، رظن  زا  هکلب  تسین ، هزجعم  تغـالب  تحاـصف و  رظن  زا  اـهنت  نآرق ،
، دـنمهف یم  ار  نآرق  تغالب  تحاصف و  هک  ییاه  برع  طقف  هن  تسا ، مدرم  همه ي  زا  توعد  متعطتـسا » نم  اوعداو   » هلمج ي اریز 

ناکول هلثمب و  نوتأیال  نآرقلا  اذـه  لثمب  اوتأی  نأ  یلع  ّنجلا  سنالا و  تعمتجا  نئل  لق  : » دـیامرف یم  زین  يرگید  هیآ ي  رد  هکنانچ 
.دنروایب ار  نآرق  لثم  دنناوت  یمن  دنوش  عمج  ّنج  سنا و  مامت  رگا  اریهظ » ضعبل  مهضعب 

لاس تّدـم 23  رد  هکنآ  اب  نآ  ياوتحم  ندوب  تخاونکی  تئارق ، رد  نآ  ظافلا  ینیریـش  توالح و  تسا : رایـسب  نآرق  زاجعا  تاهج 
ماوقا خیرات  زا  رابِخا  تسویپ ، عوقو  هب  ًادعب  هک  يروما  ییوگـشیپ  دوبن ، اهنآ  زا  يربخ  نامز  نآ  ات  هک  یمولع  نایب  تسا ، هدش  لزان 

رود ناسنا ، یگدـنز  یعامتجا  يدرف و  داعبا  همه ي  رد  لماک  عماج و  ینیناوق  نایب  تسا ، هدـنامن  یقاب  اـهنآ  زا  یناـشن  هک  هتـشذگ 
.يدامتم ياه  نرق  لوط  رد  ندش  هدرپس  یشومارف  هب  ندش و  هنهک  رییغت ، فیرحت ، هنوگره  زا  ندنام 

اوتأی نا  ، » دیروایب ار  نآرق  مامت  لثم  دـیامرف : یم  اجکی  رد  نآرق  .تسا  زجاع  رـشب  مه  زاب  کیرحت ، همه  نآ  فیفخت و  همه  نیا  اب 
کی دیامرف : یم  هداد و  فیفخت  مه  زاب  رگید  ياج  هیآ ،) نیمه   ) دیروایب نآرق  هروس  هد  لثم  دیامرف : یم  اجکی  نآرقلا ،» اذه  لثمب 

یم اجکی  .تسا  هدرب  راکب  زین  ار  اـه  کـیرحت  عاونا  اـه ، فیفخت  نیا  رب  هوـالع  هلثم .» نم  ٍهروسب  اوتأـف   » .دـیروایب نآرق  لـثم  هروس 
اّما دینک ، توعد  نیمز  هرک ي  ياهزغم  همه ي  زا  دیامرف : یم  اجکی  .دنناوت  یمن  دنهد ، مه  تشپ  هب  تشپ  سنا  نج و  رگا  دیامرف :

.دیروایب نآرق  لثم  هک  دیناوت  یمن  زگره 
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زگره اّما  دنا ، هدـیچ  اه  هئطوت  دـنا ، هتخادـنا  هار  هب  مالـسا  هیلع  يرایـسب  ياه  گنج  هک  ینانمـشد  هک  تسا  هدرک  تباث  زین  خـیرات 
؟ تسا نیا  زا  ریغ  هزجعم  ایآ  دنروایب ، نآرق  لثم  هروس  کی  یّتح  دنتسناوتن 

نآرق ياه  ناتساد  زایتما 

َنِیِلفاَْغلا (1) َنَِمل  ِِهْلبَق  نِم  َتنک  نِإ  َنآْرُْقلا َو  اَذَه  ْکَیلِإ  آَْنیَحْوَأ  آَِمب  ِصَصَْقلا  َنَسْحَأ  ْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن 

.يدوب ناربخ  یب  زا  نآ ، زا  شیپ  وت  هک  یلاح  رد  مینک ، یم  وگزاب  وت  رب  ار  ناتساد  نیرتهب  میدرک  یحو  وت  هب  هک  نآرق  نیا  اب  ام 

: اه ناتساد  ریاس  اب  نآرق  ياه  ناتساد  زایتما 

« ّصقن نحن   » .تسا دنوادخ  وگ  هّصق  . 1

« كداؤف هب  ّتبثنام  لسّرلا  ءابنأ  نم  کیلع  ّصقن   » .تسا رادفده  . 2

« ّقحلاب مهأبن  کیلع  ّصقن  نحن   » .لایخ هن  تسا ، ّقح  . 3

« ٍملعب مهیلع  ّنصقنلف   » .نامگ هن  تسا ، ملع  ساسا  رب  . 4

« نورکفتی مهّلعل  صصقلا  صصقاف   » .ریدخت هن  تسا ، رکفت  هلیسو  . 5

« هربع مهصصق  یف  ناکدقل   » .یمرگرس هن  تسا ، تربع  هلیسو  . 6

نآرق نایراق  عاونا 

َنوُمَحُْرت ْمکَّلََعل  ْاُوتِْصنَأَو  َُهل  ْاوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اَذِإَو 

.دیریگ (2) رارق  تمحر  دروم  هک  دشاب  دیونشب ،) ات   ) دیوش تکاس  دیهد و  شوگ  نآ  هب  دوش ، هدناوخ  نآرق  هاگره  و 

: دنشاب یم  هورگ  هس  نآرق  نایراق  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دنراد نابز  هب  ار  نآرق  اهنت  هک  یهورگ  دنوش ، یم  لیمحت  مدرم  رب  هتسناد و  دوخ  شاعم  راک و  بسک و  هلیسو ي  ار  نآرق  یهورگ 
نآرق اب  هراومه  دـنناد و  یم  دوخ  درد  ياود  هدرک و  توالت  ار  نآرق  هک  یهورگ  دـننک و  یمن  تیاـعر  ار  شماـکحا  لـمع ، رد  و 
رداـن رایـسب  دارفا  ناـنیا  دـنک و  یم  لزاـن  ناراـب  ناـنآ  رطاـخ  هب  هدرک و  عـفد  ار  باذـع  دارفا  نیا  هطـساو ي  هب  دـنوادخ  دنـسونأم ،

(3) .دنتسه
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(3 فسوی ، - ) 1
(204 فارعا ، - ) 2
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اعد

اعد ّتیمها 

(1) ًاماَِزل ُنوُکَی  َفْوَسَف  ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف  ْمُکُؤآَعُد  َالَْول  یِّبَر  ْمُِکب  ْاُؤَبْعَی  اَم  ُْلق 

بیذکت ار  ّقح  امش  دیرادن ) یبوخ  هقباس  اریز   ) تسین لئاق  یـشزرا  نزو و  امـش  يارب  نم  راگدرورپ  دشابن ، امـش  ياعد  رگا  وگب :
.تفرگ دهاوخ  ار  امش  نماد  ناتبیذکت  رفیک  يدوز  هب  دیا و  هدرک 

رد رگم  تسین ، لیاق  یشزرا  نزو و  امـش  يارب  دنوادخ  ینعی  ّیبر » مکب  أبعی  ام   » هلمجو تسا  ینیگنـس  نزو و  يانعم  هب  أبَع »  » هملک
.امش تدابع  اعد و  هیاس 

ثیدح رد  هکنانچ  .تسا  دنوادخ  تیانع  ببس  هک  ندرک  اعد  عّرضت و  هلان و  یکی  هدش : انعم  عون  ود  مکئاعد »  » هملک ي يارب  هتبلا 
ار ّقح  امش  هک  دنک  یم تیاکـش  دنتـسین  اعد  لها  هک  یهورگ  زا  اذل  .دوش (2) یمن  كاله  دـشاب ، اعد  لها  هک  یـسک  میناوخ : یم 

توعد يانعم  هب  یکی  .دید  دـیهاوخ  رفیک  سپ  دـیتفر ، اه  توغاط  اهـسوه و  اه و  تب  غارـس  هب  شیاین  ياج  هب  دـیدرک و  بیذـکت 
یم دنمـشزرا  رترب و  دوجوم  ار  ناسنا  هچنآ  .تسا  نانآ  رب  تّجح  مامتا  ّقح و  هب  مدرم  توعد  یهلا  ّتنـس  اریز  تسا ؛ مدرم  زا  ادخ 
هبو تسین  امـش  رد  يریخ  دیما  سپ  دیدومن ، بیذکت  دیتفریذپن و  ار  توعد  امـش  یلو  دشاب ، یم  ادخ  توعد  شریذپ  نامه  دـنک ،

.دیسر یم  ناتلمع  رفیک 

(3)« نودبعِیل ّالا  سنالا  ّنجلا و  ُتقلخ  ام  و  : » دیامرف یم  اج  کی  دنوادخ 

تدابع زغم  حور و  اعد  نیاربانب  .تشادن  یـشزرا  وا  دوبن ، ناسنا  ياعد  رگا  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  .مدیرفآ و  تدابع  يارب  ار  رـشب 
.تسا

نوچ .تسا  دیفم  دـشاب ، هک  تقو  ره  ردو  اجره  رد  اعد  .تسام  هفیظو ي  ندرک  اعد  اّما  دـناد ، یم  ار  زیچ  همه  ادـخ  هکنآ  اب  يرآ 
تـسا دنوادخ  زا  ام  يرود  رطاخ  هب  دریگ ، یم  ار  ام  نماد  وا  رهق  یهاگ  رگا  بیرق » ّیناف   » .متـسه کیدزن  نم  دیامرف : یم  دنوادخ 

.دشاب یم  ناهانگ  رثا  رد  هک 
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هدننکاعد هب  دنوادخ  تیانع 

َنوُدُشْرَی (1) ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُؤْیل  ِیل َو  ْاُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  ّینِإَف  ِنَع  یّ يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإَو 

.میوگ یم  خساپ  دناوخ  یم  ارم  هک  هاگنآ  ار  رگـشیاین  ياعد  مکیدزن ؛ نم  انامه  وگب ):  ) دنـسرپ نم  هرابرد  وت  زا  مناگدـنب  هاگره  و 
.دنسر دشر  هب  هک  دشاب  دنروآ ، نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  سپ 

راـکب وا  هب  فطل  يارب  ار  مدوخ  ریبعت  دـنوادخ  هبترم  تفه  هیآ ، نیا  رد  هک  دراد  رارق  راـگدرورپ  ّتبحم  دروم  ناـنچنآ  هدـننکاعد ،
، دنناوخب ار  مدوخ  هاگره  متسه و  کیدزن  نانآ  هب  مدوخ  نم  وگب : نانآ  هب  دندیـسرپ ، مدوخ  هرابرد  مدوخ  ناگدنب  رگا  تسا : هدرب 

توعدو دنروایب  نامیا  مدوخ  هب  سپ  منک ، یم  باجتسم  ار  نانآ  ياهاعد  مدوخ 

.دنک تاجانم  دنوادخ  اب  دهاوخب  ناسنا  هک  تسا  یتروص  رد  زیمآ  ّتبحم  طابترا  نیا  .دننک  تباجا  ار  مدوخ 

؟ دوش یمن  باجتسم  ام  ياعد  یهاگ  ارچ  لاؤس :

منک یم  تباـجا  مدوخ  ناـعد » اذا  عادـلا  هوعد  بیُجا  : » دـیامرف یم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  میناوـخ  یم  نازیملا  ریـسفت  رد  خـساپ :
تـسا نآ  تهج  هب  ای  دشن ، باجتـسم  اعد  رگا  سپ  .دنک  ریخ  بلط  نم  زا  مامت ، صالخا  اب  دناوخب و  ارم  طقف  هک  ار  يا  هدـننکاعد 

دنوادـخ زا  هناـقداص  هناـصلاخ و  هدوـب ، ریخ  ًاـعقاو  رگا  اـی  هدوـب و  ّرـش  اـم  يارب  عـقاو  رد  و  مـیا ، هتـساوخن  ریخ  دـنوادخ  زا  اـم  هـک 
هب هک  دـشابن  اـم  تحلـصم  هب  اـم ، تساوخرد  تباجتـسا  هکنیا  اـی  .تسا و  هدوب  ریغ  زا  دادمتـسا  اـب  هارمه  میا و  هدرکن  تساوـخرد 

ترخآ رد  ایو  دوش  یم  هریخذ  ام  لسن  ای  ام  هدـنیآ  يارب  ایو  دوش  یم  رود  ام  زا  ییالب  نآ  ياج  هب  تروص  نیا  رد  تایاور ، هدومرف 
.ددرگ یم  ناربج 

ییانتعا یبو  تلفغ  رـس  زا  ایو  دـنکن  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ای  دروخب ، مارح  ياذـغ  هک  یـسک  میناوخ : یم  یفاـک  لوصا  رد 
.ددرگ یمن  باجتسم  شیاعد  دنک ، اعد 

راکیب ياعد  میناوخ : یم  ثیدـح  رد  اذـل  .تسا  شـالت  اـب  هارمه  دـنوادخ  هب  لـکوت  هکلب  تسین ، راـکو  بسک  كرت  اـعد ، ياـنعم 
.دوش یمن  باجتسم 
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.دراد اعد  اب  ادخ  هام  هک  تسا  يرتشیب  بسانت  رطاخ  هب  هزور  تایآ  نایم  رد  اعد  هیآ ي  نتفرگ  رارق  دیاش 

؟ دراد یشقن  هچ  اعد  سپ  تسا ، تباث  ياه  ّتنس  لماوع و  ساسارب  دنم و  نوناق  دنوادخ  ياهراک  هکنیا  اب  لاؤس :

ادخ زا  لفاغ  ناسنا  اب  هدـننکاعد  ناسنا  تسا ، نطو  رد  ناسنا  زا  ریغ  شا  هزور  زامن و  مکح  رفـس ، رد  ناسنا  هک  هنوگ  نامه خـساپ :
تفایرد يارب  ار  ناسنا  ّتیفرظ  دـنوادخ ، اب  وگتفگ  اعد و  يرآ ، .یمود  هن  تسا ، یلّوا  هب  فطل  دـنوادخ  ّتنـس  دنتـسه و  تواـفتم 
یکدوک رگا  هکنانچ  .دـنک  یم  ضوع  ار  ناسنا  طیارـش  ادـخ ، يایلوا  ترایز  لسوت و  هک  هنوگ  نامه .دـنک  یم  رتشیب  یهلا  فاطلا 

رییغت ببـس  لسوت ، ترایز و  اعد ، نیارباـنب  .دورب  اـهنت  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  زا  شیب  شتّبحم  تفاـیرد  دورب ، یناـمهم  هب  ردـپ  هارمه 
.یهلا یعطق  ياه  ّتنس  ندز  مهرب  هن  تسا ، طیارش 

اعد بادآ 

(1) َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَکل  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمکُّبَر  َلاَقَو 

هب دـنزرو  یم  ّربکت  هدز و  زاب  رـس  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  انامه  .منک  تباجا  امـش  يارب  اـت  دـیناوخب  ارم  تفگ : ناـتراگدرورپ  و 
.دنوش یم  دراو  مّنهج  هب  یگدنکفارس  اب  يدوز 

: هلمج زا  دراد  یطیارش  بادآ و  اعد 

« تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیّذلا  بیجتسی   » .دشاب حلاص  لمع  نامیا و  هارمه  اعد  . 1

« نیدلا هل  نیصلخم  هّللا  اوعداف   » .دشاب صالخا  اب  . 2

« هیفُخ ًاعرضت و  مّکبر  اوعدا   » .دشاب هنایفخم  عّرضت و  اب  . 3

« ًاعمط ًافوخ و  هوعدا  و   » .دشاب دیما  میب و  اب  . 4

« یشعلا هادغلاب و  مّهبر  نوعدی   » .دشاب صاخ  یتاعاس  رد  . 5

« اهب هوعداف  ینسحلا  ءامسالا  هّلل  و   » .دریگب هرهب  یهلا  يامسا  زا  هدننک  اعد  . 6
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اعد تباجتسا  عنام  دننک ، یم  یهاوخرذع  ام  زا  هک  یناسک  ِندرکن  وفع  ملظ و  هانگ و  ریظن  لامعا  یضعب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
خساپ رد  ایفارغج  ناحتما  رد  هک  يزومآ  شناد  ریظن  دزیر ، یم  مه  هب  ار  شنیرفآ  ماظن  ام  ياعد  ندش  باجتـسم  یهاگ  ای  .دوش  یم 

هک دوب  هتساوخ  دنوادخ  زا  تسا ! رتالاب  اهایرد  حطس  دوب  هتشون  هابتشا  هب  نوچ  اههوک ؟ ای  تسا  رتالاب  ایرد  حطس  ایآ  هک  لاؤس  نیا 
.تسه زین  میکح  تسا ، رداق  هک  هنوگ  نامه  دنوادخ  لاح  ره  هب  دریگب ! یلوبق  هرمن  وا  ات  دنک  اج  هب  اج  ار  ود  نیا 

هَّلل و اوبیجتـسا  ، » دننک تباجا  ار  دنوادخ  توعد  دیاب  دنراد  ار  ادـخ  زا  تباجتـسا  راظتنا  مدرم  رگا  ینعی  تسا ، هفرط  ود  تباجتـسا 
(1)« مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل 

.دیامرف تباجا  ار  امش  ياعد  زین  ادخ  ات  دیهد  تبثم  خساپ  دنناوخ ، یم  شخب  تایح  بتکم  يوسب  ار  امش  لوسر ، ادخ و  هاگره 

دنوادخ يانسح  يامسا 

(2) اَِهب ...  ُهوُعْداَف  یَنْسُْحلا  ُءآَمْسَْألا  ِهِللَو 

...دیناوخب اهنآ  اب  ار  ادخ  سپ  تسا ، دنوادخ  يارب  اهمان  نیرتوکینو 

، تایاور رد  اّما  تسین ، هرامش  اصحا و  لباق  هک  دراد  ار  تالامک  همه ي  دنوادخ  تسوکین و  یهلا  تافـص  اه و  مان  همه ي  هچرگ 
: زا دنترابع  مسا ، نیا 99  .دوش  یم  باجتسم  شیاعد  دناوخب ، اهنآ  اب  ار  ادخ  سک  ره  هدش و  هیکت  مسا  رب 99 

، مرکالا ّرابلا ، عیدـبلا ، یقابلا ، یلعالا ، ّیلعلا ، رهاقلا ، ریدـقلا ، ریـصبلا ، عیمّـسلا ، رخآلا ، لّوـالا ، دمّـصلا ، دـحالا ، دـحاولا ، هلا ، هّللا ، »
، قزاّرلا ءراّذلا ، میحّرلا ، نمحّرلا ، ّبرلا ، ّیفحلا  دیمحلا ، بیـسحلا ، ّقحلا ، ظیفحلا ، میلحلا ، میلعلا ، میکحلا ، ّیحلا ، نطابلا ، رهاظلا ،
، رهاطلا عناصلا ، قداصلا ، دیهـشلا ، حّوبُـسلا ، دّیـسلا ، ّربکتملا ، راـّبجلا ، زیزعلا ، نمیهملا ، نمؤملا ، مالّـسلا ، یئاّرلا ، فوؤرلا ، بیقّرلا ،
، ضباقلا مّویقلا ، بیرقلا ، ّيوقلا ، سوّدـقلا ، کلملا ، میدـقلا ، قلافلا ، حاّتفلا ، درفلا ، رطاـفلا ، ثاـیغلا ، ّینغلا ، روفغلا ، وفعلا ، لدـعلا ،
، ّرـضلا فشاک  یفاکلا ، ریبکلا ، میرکلا ، رّوصملا ، تیقملا ، نیبملا ، طیحملا ، ناـّنملا ، یلوملا ، دـیجملا ، تاـجاحلا ، یـضاق  طـسابلا ،

، عساولا رصانلا ، باّهولا ، رونلا ، رتولا ،

ص:25

.24 لافنا ، - 1
(180 فارعا ، - ) 2

رون ریسفت  ساسا  رب  سرد  یس  زور ، یس  نآرق : اب  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 36 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14357/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14357/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
http://www.ghaemiyeh.com


، روکـشلا ناّیدـلا ، نیرـصاّنلا ، ریخ  قلاخلا ، ریبخلا ، داوجلا ، لیلجلا ، باّوتلا ، ثعابلا ، ّربلا ، ثراولا ، لیکولا ، ّیفولا ، يداهلا ، دودولا ،
(1) «. یفاشلا فیطللا ، میظعلا ،

ضعب رب  قیبطت  ماغدا و  لباق  اـه  ماـن  یخرب  هک  تسا  نیا  يارب  اـی  تاـیاور ، رد  ددع 99  هدـمآ و  مان  ات 145  ادـخ  یماسا  نآرق ، رد 
دننام اهاعد  تایاور و  یخرب  رد  .دـشاب  دادـعت  نیا  طقف  هکنیا  هن  تسه ، زین  نآرق  رد  اه  ماـن  نیا  هک  تسا  نیا  دارم  اـی  تسا ، رگید 

تازایتما تاکرب و  راثآ و  یهلا ، يانسح  يامسا  زا  یضعب  هّتبلا  تسا ، هدش  نایب  ادخ  يارب  مه  يرگید  ياه  مان  ریبک ، نشوج  ياعد 
.دراد یّصاخ 

.دوش یمن  لوبق  ام  تفرعم  نودـب  سک  چـیه  لمع  هک  میتسه  ادـخ  يانـسح  يامـسا  تیب ، لها  ام  دـندومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماـما 
(2)« انتفرعمب ّالا  ًالمع  دحا  نم  هّللا  لبقیال  يّذلا  ینسحلا  ءامسالا  هّللاو  نحن  »

هّللو : » دومرف سپس  دیهاوخب و  کمک  دنوادخ  زا  ام  هلیسو ي  هب  دروآ ، يور  یتخس  تالکشم و  امـش  هب  هاگره  دندومرف : نینچمه 
(3)« اهب هوعداف  ینسحلا  ءامسالا 

، هدرک فیـصوت  دوخ  هچنآ  هب  زج  راگدـیرفآ ، هسفن » هب  فصو  امب  ّالا  فصوی  قلاخلا ال  ّنا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا 
.دیمان (4) نآ  لاثما  عاجش و  فیفع و  ار  وا  ًالثم  .داهن  مان  ادخ  رب  دوخ  شیپ  زا  ناوت  یمن  ینعی  .دوش  یمن  فصو 
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زامن تیمها 

نامقل شرافس 

(1) ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  ِکلَذ  َّنِإ  َکباَصَأ  آَم  یَلَع  ِْربْصا  ِرْکنُْملا َو  ِنَع  َْهناَو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأَو  َهاَلَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنب  اَی 

( ربص  ) نیا هک  نک  تمواقم  دـسر  یم  وت  هب  اه  یتخـس  زا  هچنآ  رب  نک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راد و  اپرب  ار  زامن  مدـنزرف !
.تسا مهم  بجاو و  روما  زا 

هضیرف ود  نیا  نوماریپ  يرصتخم  حیضوت  هب  هیآ ، رد  فورعم  هب  رما  زامن و  هرابرد  شدنزرف  هب  نامقل  ترضح  شرافس  تبـسانم  هب 
: میزادرپ یم 

.تسا هدوب  ینامسآ  نایدا  مامت  رد  هک  تسا  دنوادخ  اب  ناسنا  هطبار ي  نیرتابیز  نیرت و  قیمع  نیرت ، هداس  زامن ، * 

یلع ّیح   » ِراعـش دنلب ، يادـص  اب  هتفر و  يدـنلب  رب  دارفا  نیرتادـص  شوخ  نآ ، زا  لبق  هدـش  شرافـس  هک  تسا  یتدابع  اهنت  زامن ، * 
بان ياه  هشیدـنا  هرود  کـی  دننکـشب و  ار  توکـس  دوخ  ِناذا  اـب  دـنهد ، رـس  ار  لـمعلاریخ » یلع  ّیح  حـالفلا ، یلع  ّیح  هالـصلا ،

.دننک رادیب  ار  نالفاغ  مالعا و  ار  یمالسا 

هایگ بآ و  یب  يارحص  رد  شدنزرف  نز و  ناکـِسا  زا  ار  دوخ  فده  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  مهم  يردق  هب  زامن  * 
.جح مسارم  ماجنا  هن  دنک ، یم  یفّرعم  زامن  هماقا ي  هکم ،

.داد رارق  نمشد  ياهریت  رپس  ار  دوخ  هنیس ي  زامن ، تعکر  ود  هماقا ي  يارب  اروشاع  رهظ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  * 

ریهطت هدامآ و  نارازگزاـمن  يارب  ار  مارحلا  دجـسم  هک  دـهد  یم  روتـسد  مالـسلا  اـمهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  هب  نآرق ، * 
زامن ییاپرب  لحم  دجـسم و  مداخ  مالـسلا  مهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  میرم و  اّیرکز و  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  زاـمن  يرآ ، .دـنیامن 

.دنا هدوب 

، دـنناوخ یم  زامن  هدرم  رب  ناتـسروگ  رد  هک  گرم  زا  سپ  ات  دـنیوگ  یم  هماقا  ناذا و  دازون  شوگ  رد  هک  دـّلوت  ماگنه  زا  زاـمن ، * 
.دنک یم  هولج 
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رارق زامن  يارب  ار  دوخ  تقو  نیرتهب  دیامرف : یم  شرادناتـسا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا و  لامعا  مامت  یلوبق  دـیلک  زامن ، * 
.دوش یم  لوبق  تزامن  وترپ  رد  وت  ياهراک  مامت  هک  شاب  هاگآ  هدب و 

.تساهلد شخب  مارآ  اهنت  ادخ ، دای  تسادخ و  دای  زامن ، * 

.تسا حرطم  رثوک )  ) نآ نیرت  کچوک  ات  هرقب )  ) هروس نیرت  گرزب  زا  اه ، هروس  رتشیب  رد  زامن ، * 

تایآ زامن  فوسکو ، فوسخ  دننام  ینامسآ  ثداوح  يارب  مه  هدمآ و  روآ  سرت  ياهداب  هلزلز و  دننام  ینیمز  ثداوح  يارب  مه  * 
.تسا ناراب  زامن  ناراب ، بلط  يارب  یّتحو  هتشگ  بجاو 

.دراد یم  زاب  اه  یتشز  تارکنم و  يرایسب  ماجنا  زا  ار  ناسنا  زامن ، * 

: هلمج زا  دروخ  یم  مشچ  هب  تالامک  مامت  هب  تبغر  هجوت و  زامن ، رد 

.سابل ندب و  یگزیکاپو  لسغ  وضو ، كاوسم ، رد  تشادهبو ، تفاظن  - 

.میزومآ یم  ناذا  زا  ار  ندز  دایرف  تراسج و  تأرج ، - 

.میریگ یم  دای  دجاسم  رد  عامتجا  زا  ار  هنحص  رد  روضح  - 

.میبای یم  لداع  تعامج  ماما باختنا  رد  ار  تلادع  هب  هّجوت  - 

.میروآ یم  تسد  هب  دنتسیا ، یم  لّوا  فص  رد  هک  یناسک  زا  ار  تالامک  اهشزرا و  هب  هّجوت  - 

یم ماجنا  ار  دوخ  يدابع  مسارم  رگید  يوس  هب  نایحیسم  ییوس و  هب  نایدوهی  .مینک  یم  ساسحا  هلبق  رد  ار  لقتـسم  يریگ  تهج  - 
نانآ يریگ  تهج  رد  لالقتسا  ات  دوش ، یم  ناناملسم  لقتسم  هلبق  هبعک ، نآرق ، نامرف  هب  اذل  دنشاب و  لقتسم  دیاب  ناناملـسم  دنهد و 

.دوش ظفح 

.دشاب رازگزامن  سابل  رد  دیابن  یبصغ ، خن  کی  یّتح  هک  مینیب  یم  نیا  رد  ار  نارگید  قوقح  تاعارم  - 

، دشابن موصعم  ماما  تیالو  شریذـپ  اب  هارمه  هک  يزامن  میناوخ : یم  تایاور  رد  هک  مینک  یم  ساسحا  اجنآ  ار  تسایـس  هب  هّجوت  - 
.تسین لوبق 

رد ار  طـیحم  تشادـهب  هب  هّجوـت  ـالبرک و  تبرت  رد  ار  ادهـش  هب  هّجوـت  تعاـمج و  زاـمن  مّظنم  ياـه  فـص  رد  ار  مظن  هـب  هّجوـت  - 
.مینیب یم  تسا ، هدش  هداد  اه  يدجسم  دجسم و  تفاظن  یکاپ و  يارب  هک  یتاشرافس 
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«، میقتـسملا طارـصلا  اندـها   » رد ار  هار  باختنا  هب  هّجوت  نیدـلا ،» موی  کلام   » رد ار  داعم  هب  هّجوت  زامن ، مامت  رد  ار  ادـخ  هب  هّجوت  - 
الو مهیلع  بوضغملا  ریغ   » رد ار  ناگدش  بضغ  نافرحنم و  زا  زیهرپ  مهیلع ،» تمعنا  نیذـّلا  طارـص   » رد ار  بوخ  ناهارمه  باختنا 
یلع انیلع و  مالسلا   » رد ار  ناحلاص  ناکاپ و  هب  هّجوت  دّهـشت و  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  تّوبن و  هب  هّجوت  نّیلاّضلا ،»

.مینیب یم  نیحلاصلا » هّللا  دابع 

زور لهچ  ات  دنک ، فرـصم  یلکلا  تابورـشم  یـسک  رگا  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  مینیب  یم  اجنآ  ار  ملاس  هیذـغت ي  هب  هّجوت  - 
.تسین لوبق  شزامن 

لیاسو اهنز  یّتح  مینک و  هدافتسا  زامن  رد  تنیز  رطع و  سابل ، نیرتهب  زا  دنا  هدرک  شرافس  هک  مینیب  یم  اجنآ  ار  رهاظ  یگتسارآ  - 
.دنشاب هتشاد  هارمه  زامن  رد  ار  دوخ  یتنیز 

دنرازایب و ار  رگیدکی  ای  دشاب و  ترودـک  يرهوش  نز و  نایم  رگا  میناوخ : یم  ثیدـح  رد  هک  مینیب  یم  اجنآ  ار  رـسمه  هب  هّجوت  - 
.تسین هتفریذپ  مادک  چیه  زامن  دننک ، ینابز  دب 

: هلمج زا  هدمآ ، رگیدکی  زا  ّرثأتم  مه و  رانک  رد  رکنم » زا  یهنو  فورعم  هب  رما   » و زامن » ، » نآرق زا  یتایآ  رد 

.دراد یم  زاب  تارکنم  اه و  یتشز  زا  ار  ناسنا  زامن ، ًاعطق  ِرَْکنُْملا » ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  : » فلا

.دنک یم  وحم  ار  اه  يدب  زامن ) لثم   ) اه یبوخ  انامه  ِتائِّیَّسلا ،» َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  : » ب

.رادزاب رکنم  زا  نک و  فورعم  هب  رما  راداپ و  هب  زامن  ِرَْکنُْملا ،» ِنَع  َْهنا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْرمْأ  َهالَّصلا َو  ِِمقَأ  : » ج

رگا هک  دـننانآ  یعقاو  نانمؤم  ِرَْکنُْملا ،» ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  َهاکَّزلا َو  اُوَتآ  َهالَّصلا َو  اُوماقَأ  ِضْرألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  : » د
.دنزادرپ یم  تاکز  دنراد و  یم  اپ  هب  زامن  میشخب ، تردق  تنکم و  اهنآ  هب  نیمز  رد 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

تیمها

َنوُِحْلفُْملا (1) ُمُه  ِکَئلْوُأَو  ِرْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمْکنِّم  ْنکَْتلَو 

.دنناراگتسر نامه  اهنآ  دننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنیامن و  توعد  ریخ  هب  هک  دنشاب  یهورگ  دیاب  امش  نایم  زا  و 

یّـصاخ ّنس  هب  زاین  مهم  رما  ود  نیا  ماجنا  .اه  يدـب  زا  نتـشادزاب  ینعی  رکنم ، زا  یهن  اه و  یبوخ  هب  شرافـس  ینعی  فورعم ، هب  رما 
« ...فورعملاب رما  هالصلا و  مقا  یّنب  ای  : » دیوگ یم  شدنزرف  هب  نامقل  اریز  درادن ،

طابترا ینید ، تریغ  ناـیب ، يدازآ  هناـشن ي  هعماـج و  یتمالـس  هب  هقـالع  مدرم ، هب  قشع  بتکم ، هب  قشع  هناـشن ي  فورعم ، هب  رما 
.تسا هنحص  رد  روضح  یمومع و  تراظن  رادیب و  ترطف  هناشن ي  مدرم و  نیب  هناتسود 

داـجیا فـالخ و  زا  يریگولج  يارب  رادـشه  لـهاج ، دارفا  ندرک  هاـگآ  ناراـکوکین ، قیوشت  ببـس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز  دـیتسه ، تـّما  نیرتـهب  ناناملـسم  امـش  دـیامرف : یم  نآرق  .تـسا  یعاـمتجا  طابـضنا  یعوـن 

(2) .دینک

(3) .تسا هّماع  تحلصم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ات دـنک  اهر  هداج  رد  ار  یحورجم  هک  تسا  یـسک  دـننام  دریگن ، ار  رکنم  يولج  هک  یـسک  میناوخ : یم  رگید  ثیدـح  رد  هکناـنچ 
.دریمب (4)

.دنا (5) هداتسرف  تنعل  دننک ، یمن  رکنم  زا  یهن  هک  یناسک  هب   8 یسیع ترضح  دواد و  ترضح  نوچمه  یناربمایپ 

(6)« رکنملا نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دیُرا   » .دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق 

، میوش لدگنـس  ام  دـنک ، ادـیپ  تأرج  راکهنگ  دوش ، يّداع  ندرک  هانگ  هک  دوش  یم  ببـس  هاـنگ ، لـباقم  رد  یتواـفت  یب توکس و 
.دیامن بضغ  ام  رب  ادخ  ددرگ و  یضار  ناطیش 
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ضوع ثحب  ریـسم  اـت  دـینک  كرت  ضارتعا  ناونع  هب  ار  هسلج  دوش ، یم  نیهوت  یهلا  تاـیآ  هب  یـسلجم  رد  رگا  دـیامرف : یم  نآرق 
.دوش

فارحنا و داسف ، ربارب  رد  رگا  یلو  میتسه ، کیرـش  زین  وا  بوخ  ياـهراک  شاداـپ  رد  میدرک ، توعد  یبوخ  راـک  هب  ار  یـسک  رگا 
.دش دنهاوخ  مکاح  مدرم  رب  دسفم  دساف و  دارفا  دنک و  یم  دشر  داسف  جیردت  هب  میتسشن ، تکاس  هانگ 

.دوش نآ  ماجنا  عنام  نوناق ، تردق و  لامِعا  اب  مه  دنک و  یهن  نابز ، اب  مه  دشاب ، تحاران  لد  رد  مه  هانگ  ماجنا  زا  دیاب  ناسنا 

ار مدرم  يدازآ  درادـن ، ام  هب  يراک  نارگید  هانگ  هک : لیبق  نیا  زا  یتامّهوت  تسا و  یهلا  هفیظو  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
رد ار  ام  دوخ ، نید  هب  یـسوم  دوخ  نید  هب  یـسیع  دوش ، یمن  راهب  هک  لگ  کی  اـب  متـسه ، تلاـجخو  سرت  لـها  نم  مینکن ، بلس 
یم تسد  زا  ار  دوخ  نایرتشم  ای  ناتـسود  رکنم ، زا  یهن  اب  منک ؟ فورعم  هب  رما  ارچ  نم  دنتـسه ، نارگید  دـنهد ، یمن  رارق  ربق  کی 

.دنرادرب ام  شود  زا  ار  فیلکت  نیا  دنناوت  یمن  نآ ، لاثما  و  مهد ،

طیارش بادآ و 

یلو مییوگب ، نامدوخ  دیاب  یهاگ  .دـشاب  هنایفخم  رودـقملا  یّتحو  هنالقاع  هنازوسلد ، هناهاگآ ، دـیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
تّدـم يارب  رگا  یّتـح  .دـنیوگب  ناـنآ  هک  میهاوخب  نارگید  زا  دـیاب  هکلب  دوـش ، یمن  طـقاس  هفیظو  درادـن ، رثا  اـم  فرح  هک  اـجنآ 

.درک رارکت  دیاب  دیسر ، هجیتن  هب  ناوت  یم  رارکت  اب  رگا  تفرگ و  دیاب  تفرگ ، ار  داسف  يولج  ناوت  یم  یهاتوک 

: دوش یم  ماجنا  تروص  ود  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

.دیامن مادقا  نآ  هب  دیاب  دوخ  ییاناوت  رادقم  هب  سکره  هک  یناگمه  یمومع و  يا  هفیظو  ناونع  هب  . 1

يا هدننار  رگا  هکنانچ  .دریگ  یم  یپ  ار  نآ  تردـق ، اب  دراد و  هدـهع  هب  ار  نآ  مجـسنم  هتفای و  نامزاس  هورگ  کی  هک  يا  هفیظو  . 2
، فّلختم اب  عطاق  دروخرب  يارب  سیلپ  مه  دـننک و  یم  ضارتعا  وا  هب  قوب  غارچ و  اب  ناگدـننار  ریاـس  مه  دـنک ، فـالخ  ناـبایخ  رد 

.دوش یم  هنحص  دراو 
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تّما نیرتهب  هناشن  فورعم ، هب  رما 

(1)  ... ِهللاِاب َنُونِمُْؤتَو  ِرْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَت  ِساَّنِلل  تَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُمتنک 

یهن اه ، یتشز  اه و  يدب  زا  دیهد و  یم  نامرف  اه  یبوخ  هب  .دـیا  هدـش  هدـیزگرب ) و   ) رهاظ مدرم  يارب  هک  دـیتسه  یتّما  نیرتهب  امش 
...دیراد نامیا  ادخ  هب  دینک و  یم 

: هلمج زا  درادرب ، رد  ار  یتاکن  طیارش و  هک  هدش  هراشا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمومع  هلحرم  هب  هیآ  نیا  رد 

« ...نورمأت ...هّما  ریخ  متنک   » .تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامیا و  اب  تسین ، راعش  اب  ندوب  تّما  نیرتهب  . 1

« نوهنت ...نورمأت  ...هّما  ریخ   » .تسین يریخ  وسرت  تکاس و  ِتّما  رد  . 2

« هّما ریخ  متنک   » .تساه تّما  زایتما  رایعم  نآ  ماجنا  هک  تسا  مهم  يردق  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 3

هتـشاد ّتیمکاـح  ینعی  دنـشاب ، تّما  کـی  لکـش  هب  ناناملـسم  هک  دوش  یم  قّـقحم  یتروـص  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 4
« هّما ریخ  متنک   » .دنشاب

« ساّنلل تجرُخا   » .دنتسه يرشب  عماوج  مامت  حالصا  لوئسم  ناناملسم  . 5

« رکنملا نع  نوهنت  فورعملاب و  نورمأت   » .تسا هجیتن  مک  داسف ، اب  هزرابم  نودب  اه  یبوخ  هب  شرافس  . 6

سیئر رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ّقح  زین  هلاـس  رتخد 9  کی   ) .دـنک رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  دـیاب  تّما  دارفا  زا  کی  ره  . 7
( دراد ار  روهمج 

« نوهنت ...نورمأت  ...هّما  ریخ   » .درادن یشقن  یعامتجا  يداصتقا و  ّتیعقوم  داوس و  داژن ، هقطنم ، ّنس ، فورعم ، هب  رما  رد  . 8

« نورمأت  » .سامتلا فعض و  هن  دنک ، یهن  رما و  تردق  عضوم  زا  دیاب  ناملسم  . 9

« نوهنت ...نورمأت   » .تسا رکنم  زا  یهن  رب  مّدقم  فورعم ، هب  رما  . 10

« نونمؤت نوهنت ، نورمأت ، .دشاب  هتفرگ  هیام  نامیا  زا  هک  دشاب  ّرثؤم  دناوت  یم  ییهن  رما و  . 11
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تاکرب راثآ و 

: منک یم  نایب  اجنیا  رد  ار  دنکن  رثا  هک  یتروص  رد  یّتح  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکرب  راثآ و  زا  يا  هشوگ

هب رما  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنانچ  .دراد  رثا  نارگید  تواضق  ترطف و  خـیرات ، رد  یلو  دـنک ، یمن  رثا  رورما  یهاگ  . 1
.دوش رادیب  خیرات  لوط  رد  مدرم  نادجو  ات  دش ، دیهش  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

هب نداتسیا  دشابن ، يا  هدنونش  هچرگ  تسا ، ّبحتـسم  ناذا  دایرف  هکنانچ  .دنک  یم  ظفح  نارگید  يارب  ار  اضف  یهن ، رما و  یهاگ  . 2
.تسا مزال  نوناق ، هب  مارتحا  ياضف  نوناق و  ظفح  اریز  .دشابن  ینیشام  هچرگ  تسا ، مزال  ییامنهار  غارچ  ندش  زمرق  ماگنه 

لایخ اب  لقاال  دـنک و  یم  خـلت  وا  ماک  رد  ار  هانگ  تّذـل  یپ ، رد  یپ  ياه  نتفگ  یلو  دراد ، یمنزاب  هانگ  زا  ار  ناراکهانگ  یهاگ  . 3
.دوب دهاوخ  راذگرثا  دش و  دهاوخ  رادیب  شنادجو  يزور  دنک و  یمن  هانگ  تحار 

.دنک یم  لیدبت  توکس  سرت و  ناقفخ و  طیحم  هب  ار  هعماج  نتفگن ، اریز  درک ، یهن  رما و  دیاب  يدازآ  ظفح  يارب  . 4

یلا اعد  نّمم  ًالوق  نسحا  نم  و  : » دـیامرف یم  نآرق  .دـنهدن  شوگ  نارگید  هچرگ  تسا ، نیرفآ  ماقم  ناسنا  دوخ  يارب  یهنو  رما  . 5
(1)« هّللا

.تسا دّهعت  زوس و  هولج ي  تعاجش و  نیرمت  نیقلت و  دنوادخ ، هب  برق  عون  کی  ام  دوخ  يارب  لقاال  دنکن ، رثا  نارگید  رد  رگا  . 6

.تفای دنهاوخ  تاجن  فورعم  هب  نیرمآ  یهلا ، رهق  ماگنه  . 7

اب نادـجو  شمارآ  نیا  مدرک ، لمع  ما ، هفیظو  هب  نم  هک  دـیوگ  یم  دوخ  اب  ناسنا  دـنک ، یم  مارآ  ار  ناـسنا  نادـجو  یهن ، رما و  . 8
.دنهدن شوگ  نارگید  هچرگ  تسا ، شزرا 

ياـهداشرا نانخـس و  مدرم  دـیامرف : یم  اـهراب  نآرق  .دـنهدن  شوگ  نارگید  هچرگ  تساـیبنا ، هریـس  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما 
ّقح ات  دندش  دیهـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هار  رد  نانآ  .دندنادرگ  یم  يور  اهنآ  زا  دنداد و  یمن  شوگ  ار  ناربمایپ 

.دورن نایم  زا  دوشن و  مگ 
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دمح هروس  ریسفت 

ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإَو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  « 4  » ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلاَم  « 3  » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلأ  « 2  » َنیَِملاَْعلا   ّ ِبَر ِ ِهللا  ُدْمَْحلأ « 1  » ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ْ-ِم  ِسب
«7  » َنّیِلآَّضلا َالَو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص  « 6  » َمیِقَتسُْملا َطاَرِّصلا  اَنِدْهإ  « 5»

( هک ییادـخ   ) .تسا ناـیناهج  راـگدرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  ساپـس و  .ناـبرهم  هدنـشخب ي  دـنوادخ  ماـن  هب 
هار هب  ار  ام  ادـنوادخ )!  ) .میئوج یم  يرای  وت  زا  اهنت  میتسرپ و  یم  ارت  اهنت  ایادـخ )  ) .تسازج زور  کلام  .تسا  ناـبرهم  هدنـشخب و 
هن ناگدش و  بضغ  هن  نک ) تیاده  ، ) یتخاس دوخ  تمعن  لومشم  ار  اهنآ  هک  یناسک  هار  هب ) ار  ام  ادنوادخ !  ) .امرف تیاده  تسار 

! ناهارمگ

رد دراد ، ییابیز  لامک و  ره  زا  یشیاتس  هنوگره  ینابز ، ره  اب  اجره ، رد  سک  ره  .تسا  دنوادخ  زا  رکـشت  عون  نیرتهب  هّللدمحلا ،» »
رما هب  هکنآ  طرـش  هب  درادن ، قولخم  زا  يرازگـساپس  اب  یتافانم  دنوادخ  دمح  هّتبلا  .دـنک  یم  شیاتـس  ار  نآ  همـشچرس ي  تقیقح 

.دشاب وا  ریسم  طخ و  رد  دنوادخ و 

(1)« همحّرلا هسفن  یلع  مّکبر  بتک  ، » تسا هدرک  بجاو  دوخرب  ار  تمحر  دنوادخ 

ًهمحر ، » دـنتمحر هیام  وا  باتک  ربمایپ و  نینچمه  یـش ء»(2) ّلک  تعـسو  یتمحر  و   » .تسا هدرتسگ  هیاـس  زیچ  همه  رب  وا  تمحر  و 
(3)« نیملاعلل

.تسا فطل  يور  زا  دهد  یم  زین  تبوقع  رگا  تسا و  تمحر  ساسارب  وا  شرورپو  شنیرفآ 

تمحر و رهاـظم  همه  تاهابتـشا ، ناربـج  يارب  تصرف  نداد  ناـنآ و  زا  یـشوپ  بیع  ناگدـنب و  هبوت ي  لوبق  ناـهانگ و  ندیـشخب 
.تسوا ینابرهم 

.دراد يرگید  هولج ي  داعم  تمایق و  زور  رد  وا  ّتیکلام  یلو  تسا ، تقو  همه  رد  زیچ  همه  یقیقح  کلام  دنوادخ  هکنآ  اب 

کی رد  ردارب و  یگمه  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  رگنایب  مه  دوش و  هدناوخ  تعامج  هب  زامن  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  مه  دـبعن »  » هلمج
رد .دنتسه  طخ 
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اهنت هنو  میاوت ، هدنب  ام  همه ي  هک  نم  طقف  هن  ایادخ ! دـیوگ : یم  ناتـسرپادخ  مامت  زا  یگدـنیامن  هب  رازگزامن  صخـش  ایوگ  زامن ،
.میاوت فطل  دنمزاین  جاتحم و  ام  همه ي  هک  نم 

ادهـش نیقیّدص ، ایبنا ، زا : دـنترابعو  دـنا  هدـش  عقاو  یهلا  تمعن  دروم  هک  دـنک  یم  یفّرعم  یناسک  هار  ار  میقتـسم  هار  دـمح ، هروس 
.نیحلاصو (1)

دعب .دراد  یم  زاـب  یفارحنا  يورجک و  رطخ  زا  ار  اـم  دوخ ، هب  وزرآ  نیا  نیقلتو  نآ  ندومیپ  يوزرآ  ناراوگرزب و  نیا  هار  هب  هّجوـت 
.دهدن رارق  ناهارمگو  ناگدش  بضغ  ریسم  رد  ار  وا  هک  دراد  اضاقت  دنوادخ  زا  تساوخرد ، نیا  زا 

يدام ياه  تمعن  هکنآ  رب  هوالع  .دوب  تیاده  زا  نخس  لبق  هیآ ي  رد  اریز  .تسا  تیاده  ِتمعن  مهیلع ،» َتمعنا   » رد تمعن  زا  دارم 
.دنراد زین  نارگیدو  نیفرحنمو  راّفک  ار 

.دوشن هدیشک  یهارمگ  بضغ و  هب  ام ، ریسم  هک  میهاوخب  ادخ  زا  ًامئاد  دیاب  دنرطخ و  دروم  زین  ناگدش  تیاده 

دمح هروس  یتیبرت  ياهسرد 

.دنک یم  دیما  عطق  ادخ  ریغ  زا  هَّللا » مسب   » اب - 1

دیاب ساسا  نیا  رب  و  تسا ، دـنوادخ  كولمم  هتفاـی و  شرورپ  هک  دـنک  یم  ساـسحا  نیدـلا » موی  کـلام   » و نیملاـعلا » ّبر   » اـب - 2
.دراذگ رانک  ار  رورغ  یهاوخدوخ و 

.دنک یم  يرود  اوزنا  يور و  کت  زا  دنیب و  یم  یتسه  ماظن  اب  طبترم  ار  دوخ  نیملاع »  » هملک ي اب  - 3

.دنیب یم  وا  فطل  هیاس  رد  ار  دوخ  میحّرلا » نمحّرلا   » اب - 4

.دوش یم  هدودز  هدنیآ  زا  شتلفغ  نیّدلا » موی  کلام   » اب  - 5

.دنک یم  لیاز  ار  یبلط  ترهش  ایر و  دبعن » كاّیا   » نتفگ اب  - 6

.درب یمن  هانپ  یهلا  ریغ  تردق  چیه  هب  نیعتسن » كاّیا   » اب - 7

.دناد یم  وا  زا  ار  اه  تمعن  مامت  تمعنا »  » نتفگ اب   - 8

.دنک یم  تساوخرد  ار  میقتسم  قیرطو  ّقح  هار  هب  تیاده  اندها »  » اب - 9
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.دنک یم  مالعا  ّقح  ناوریپ  اب  ار  دوخ  یگتسبمه  مهیلع » تمعنا  نیّذلا  طارص   » اب - 10

.دراد یم  زاربا  ار  لطاب  لها  لطاب و  زا  تئارب  يرازیب و  نّیلاّضلاال »  » و مهیلع » بوضغملا  ریغ   » نتفگ اب  - 11

« هّللا مسب   » ّتیمها

.تسا هدوب  ینامسآ  ياه  باتک  مامت  زاغآ  رد  هکلب  نآرق ، يادتبا  رد  اهنت  هن  میحّرلا » نمحّرلا  هَّللا  مسب  »

ناـمیا هب  ار  ابـس  هکلم  یتـقو  زین  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  .تشاد  رارق  هَّللا » مسب   » اـیبنا همه ي  لـمع  راـک و  هحول ي  رـس  رد 
.دومن زاغآ  میحّرلا » نمحّرلا  هَّللا  مسب   » هلمج ي اب  ار  دوخ  همانتوعد  دناوخارف ،

رد هَّللا » مسب   » ندروآ نابز  رب  .تسا  یماجرفان  بجوم  نآ  كرت  اهراک و  تکرب  هیام  هَّللا ،» مسب  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
یّتح رگید ؛ ياهراک  يرایـسبو  ترفاسم  ندشراوس ، نتـشون ، ندـیباوخ و  ندروخ و  ماگنه  تسا ؛ هدـش  شرافـس  يراک  ره  عورش 

.تسا مارح  نآ  تشوگ  فرصم  دوش ، هدنربرس  ادخ  مان  نودب  یناویح  رگا 

تالوصحم و هک  هنوگ  نامه  .دشاب  هتشاد  یهلا  گنر  ناملـسم  ره  ياهراک  مامت  دیاب  تسا و  یناملـسم  هناشن ي  مرآ و  هَّللا » مسب  »
ره مچرپ  هک  نیا  ای  .یّلک  ای  دـشاب  ییزج  تروص  هب  هاوخ  دراد ؛ ار  هناخراک  نآ  تمالع  مرآ و  هناـخراک ، کـی  تخاـس  ياـهالاک 
رب مه  اـهایرد و  رد  روشک  نآ  ياـه  یتـشک  زارف  رب  مه  تسا و  روشک  نآ  ياـه  ناـگداپ  سرادـم و  تارادا و  زارف  رب  مه  يروشک 

.نادنمراک يرادا  زیم  يور 

نیا هدماین و  هَّللا » مسب  ، » تئارب هروس  زاغآ  رد  اهنت  نآرق  رد  .تساه  هروس  جات  هَّللا » مسب  : » تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
راّـفک و زا  تئارب  مـالعا  تسا و  تمحر  ناـما و  هملک  هَّللا » مسب   » هـک تـسا  نآ  رطاـخ  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هدوـمرف  هـب 

.تسین (1) راگزاس  ّتبحم  راهظا  اب  نیکرشم ،

.دنک یمن  رثا  وا  رد  ناطیش  تشاد ، هارمه  ار  ادخ  هک  یسک  .ناطیش  رارف  لماع  هَّللا » مسب  »
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میقتسم هار 

.دننک روبع  نآ  يور  زا  دیاب  مدرم  همه ي  تمایق  رد  هک  تسا  خزود  يور  رب  یلپ  مان  طارص » »

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یّتح  دنک ؛ یم  بلط  دنوادخ  زا  زامن  ره  رد  ناملسم ، ره  هک  تسا  يا  هتساوخ  اهنت  ندوب ، میقتـسم  هار  رد 
.دنهاوخ یم  ار  میقتسم  هار  رد  ندنام  تباث  دنوادخ  زا  مالسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  هلآو و 

(1)« يدُه مهَداز  اودتها  نیّذلاو  « ؛ دراد یلحارم  بتارم و  میقتسم  هار 

.دننک اعد  تیاده ، ِرون  ندشدایز  هار و  رد  ندنام  يارب  تسا  مزال  دنوادخ ، يایلوا  دننام  دنتسه ، ّقح  هار  رد  هک  یناسک  یّتح 

.لمع رد  هچ  هدیقع و  رد  هچ  طیرفت ، طارفا و  عون  ره  زا  زارتحا  لادتعا و  يور و  هنایم  ینعی ؛ میقتسم  هار 

(2) .میتسه ام  میقتسم ، هار  دندومرف : یم  موصعم : ناماما  تایاور  رد 

هب لـمع  رد  اـهنآ  .دنتـسه  ینامـسآ  ناربـهر  نآ ، رد  نتــشادرب  مدـق  يارب  وـگلا  هوـسا و  میقتــسم و  هار  یلمع  ینیع و  هنوـمن  ینعی 
دنزرف و هب  هقالع  حلص و  رهق ، داقتنا ، قافنا ، هیذغت ، لیصحت ، حیرفت ، راک ، لیبق : زا  یگدنز  لئاسم  مامت  هرابرد ي  دوخ  تاروتـسد 

یم نیمک  هب  میقتـسم  ِطارـص  نیمه  رد  سیلبا  هکنآ  بلاج  .دـنا (3)  هدرک  شرافـس  يور  هنایم  لادـتعا و  هب  ار  اـم  هداد و  رظن  ... ، 
(4)« میقتسملا کطارص  مهل  ّندعقال   » .دنیشن

طیرفت طارفا و  زا  دـیکأت و  تسا ، میقتـسم  هار  نامه  هک  لادـتعا  هبنج  هب  اهنآ  رد  هک  هدـمآ  يدایز  ياه  هنومن  تایاور ، نآرق و  رد 
ره رد  هکلب  دریگب ؛ هدیدان  ار  رگید  بناوج  دنک و  هّجوت  يا  هبنج  هب  اهنت  هک  تسین  يدعب  کی  نید  مالـسا  يرآ ، .تسا  هدـش  یهن 

.دنک یم  شرافس  ار  میقتسم  هارو  يور  هنایمو  لادتعا  يراک 

نآرق رد  ناگدش  بضغ 

بـضغ ناونع  هب  لیئارـسا ، ینب  دوـمث و  داـع ، موـق  نوـچمه : ییاـه  تّما  بهلوـبا و  نوراـق و  نوـعرف و  دـننامه : يدارفا  نآرق ، رد 
، سیلبا لیبق : زا  تسا ، هدمآ  هدننک  هارمگ  ناونع  هب  یخرب  مان  هدش و  یفّرعم  ناگدش 
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اهنآ قیداصم  ناگدـش و  بضغ  ناهارمگ و  ياه  یگژیو  دّدـعتم  تایآ  رد  .فرحنم  ناـکاینو  اـسؤر  دـب ، تسود  يرماـس ، نوعرف ،
.تسا هدش  نایب 

زا رارف  لها  هن  ابر و  لها  هن  تایآ و  فیرحت  لها  هن  ینعی  .میـشابن  ناگدـش  بضغ  دـننام  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  زاـمن ، ره  رد  اـم 
طارفا ّولغ و  دوخ  رواب  نید و  رد  دـنور و  یم  لـطاب  غارـس  هب  هدرک و  اـهر  ار  ّقح  هک  ناـنآ  میـشابن ، ناـهارمگ  زا  نینچمه  .داـهج 

.دننک یم  يوریپ  نارگید  ای  دوخ  سوه  اوه و  زا  ای  هدرک ،

: زا دنترابع  نآرق  رد  فارحنا  ياهرتسب 

« هَّللا هّلضاو  هاوَه  ههلا  ذّختا   » .اهسوه . 1

« هلیبس نع  اّولضِیل  ًادادنا  هِّلل  اولعج   » .اه تب  . 2

« نیقسافلا الا  هب  ّلضی  امو   » .ناهانگ . 3

« هّلضی ّهناف  هّالوت  نم  ّهنا   » .لطاب تیالو  شریذپ  . 4

« نّیلاّضلا نمل  هلبق  نم  متنک  نا  و   » .ینادان لهج و  . 5

نابوضغم و زا  هتـشاد و  زاربا  راهظا و  نانآ ، هار  ناحلاص و  ادهـش و  ایبنا و  هب  ار  دوخ  يّـالوت  هقـالع و  قشع و  هروس ، نیا  رد  ناـسنا 
.تسا يّربت  ّیلوت و  قادصم  نیا  دیوج و  یم  يرود  تئارب و  زین  خیرات  ناهارمگ 
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بشزامن

تلیضف تیمها و 

ًادوُمْحَّم (1) ًاماَقَم  کُّبَر  کَثَْعبَی  نَأ  یَسَع  کَّل  ًهَِلفاَن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّلا  َنِم  َو 

یماقم هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  دـشاب  تسوت ، يارب  نوزفا  يا  هفیظو  نیا  و  نک ، تدابع  دّـجهتو و  شاب  رادـیب  ار  بش  زا  یـساپ  و 
.دزیگنارب هدیدنسپو  دومحم 

هتفهن تمظع  ًاماقم »  » هملک ي رد  .دـشاب  یم  تداـبع  اـب  باوخ  ندرک  فرطرب  ياـنعم  هب  دّـجهَت ،»  » ندـیباوخ و ياـنعم  هب  دوجَه ،» »
.تسا تعافش  نامه  دومحم » ماقم   » هک هدمآ  تایاور  رد  و  نیونت ) رطاخ  هب   ) تسا

.يزیخرحس كاوسم و  بش ، زامن  ّبحتسم : نارگید  رب  دوب و  بجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  زیچ  هس 

« ًالیلق ّالا  لّیلا  مق  : » تسا هدش  دیکأ  شرافس  رثّدم  لمّزم و  ياه  هروس  رد  تسا و  تلیضف  اب  رایسب  ياهزامن  زا  بش  زامن 

: دوش یم  هراشا  نآ  لیاضف  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  هدرمشرب  بشزامن  يارب  تلیضف  زا 30  شیب  تایاور  رد 

، يزور قزر و  يوخ ، قلخ و  رد  بش ، زاـمن  .تسا  ربق  ییانـشورو  ندـب  یتمالـس  زمر  بش ، زاـمن  .دنتـشاد  بشزاـمن  اـیبنا  ماـمت  * 
.تسا ّرثؤم  مشچ  ییانشور  هرهچ و  تینارون  نید ، يادا  هودنا ، مغ و  ندش  فرطرب 

.تسا تمایق  رون  دنک و  یم  وحم  ار  زور  هانگ  بش ، زامن  * 

نم مهل  یفُخا  ام  سفن  ملعَتالف  : » دـیامرف یم  ادـخ  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  بشزامن  شاداپ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  * 
.دناد یمن  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نانآ  يارب  هک  ار  یشاداپ  سک  چیه  نولمعی » اوناک  امب  ءازج  نیعَا  هُّرق 

.مدرم ندرکن  ّتیذاو  رازآ  شتّزع ، تسا و  بشزامن  نمؤم ، فرش  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  * 

.دشاب مورحم  بش  زامن  زا  هک  تسا  یسک  هدنامرد  میناوخ : یم ثیدح  رد  * 

ص:39
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.دیناوخب زامن  تعکر  ود  بش  لد  رد  ربق ، ییاهنت  تشحو و  يارب  هک  درک  یم  تحیصن  ار  مدرم  هبعک  رانک  رذوبا  * 

هک یماگنه  هب  دنک و  ریس  ار  ناگنـسرگ  دشاب ، وکین  شمالک  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دناوخب بشزامن  دنباوخ ، رد  مدرم 

هالـصب کیلع  لیللا ، هالـصب  کیلع  لیللا ، هالـصب  کیلع   » .بش زامن  هب  داب  وت  رب  دومرف : بلاـطیبا  نب  یلع  هب  راـب  هس  ترـضح  نآ 
« لیللا

.تسا بش  زامن  ندناوخ  نمؤم  راختفا  تنیز و  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تناهانگ کبونذ » کتدَّیَق  : » دومرف ماما  ما ! هدش  مورحم  بشزامن  ندناوخ  قیفوت  زا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  یـصخش 
.تسا هتشادزاب  ار  وت 

.درک (1) یم  رافغتسا  هبترم  داتفه  رتو ، زامن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندومرف : قداص  ماما 

يراد هدنز بش يزیخرحس و 

ًالِیق (2) ُمَْوقَأَو  ًائْطَو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّلا  َهَئِشاَن  َّنِإ 

.تسا رتراوتسا  نآ  راتفگ  رتاجرباپ و  رترادیاپ  تدابع ) يارب   ) بش رد  نتساخرب  انامه 

دنگوس راب  هس  رحـس  هب  اما  رـصعلاو » «، » راهنلاو «، » حبـصلاو «، » رجفلاو : » ًالثم .تسا  هدرک  دای  دنگوس  نامز  تاعطق  مامت  هب  دنوادخ 
.شندش مامت  ماگنه  بش  هب  دنگوس  ینعی  ربدَا » ذا  لّیلاو  «، » سَعسَع اذا  لّیلاو  «، » رسَی اذا  لّیلاو  : » تسا هدش  دای 

« راحسالاب نیرفغتسملا  «، » نورفغتسی مه  راحسالاب  و  : » تسا هدمآ  هیآ  ود  نازیخرحس  رحس و  رد  رافغتسا  هراب ي  رد  و 

یلو دراد  تسود  ارم  دنک  یم  لایخ  هک  یسک  دیوگ  یم  غورد  یـسوم ، يا  درک : باطخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دنوادخ 
.دور یم  باوخ  هب  نم ، اب  وگتفگ  ياج  هب  دسرارف ، بش  هک  یماگنه 

.تسا رت  بوبحم  نم  دزن  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  بش ، لد  رد  زامن  تعکر  ود  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

ص:40
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هدش شومارف  بجاو  ود 

تاکز

ًهَـضیِرَف ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َنیِمِراَْغلاَو َو  ِباَقِّرلا  ِیفَو  ْمُُهبُوُلق  ِهَفَّلَؤُْملا  اَْهیَلَع َو  َنِیِلماَْعلاَو  َنیکاَـسَْملاَو  ِءآَرَقُْفِلل  ُتاَـقَدَّصلا  اَـمَّنِإ 
ٌمیکَح (1) ٌمِیلَع  ُهللاَو  ِهللا  َنِّم 

ناراکهدب یهدب  ياداو  ناگدرب  يدازآ  اهلد و  بلجو  تاکز  ِنارازگراکو  ناگ  دنامردو  نادنمزاین  يارب  تاکز ،)  ) تاقدص انامه 
.تسا میکح  اناد و  دنوادخ ، ادخ و  بناج  زا  تسا  ینامرف  روتسد ، نیا  تسا ، هدنام  هار  رد  نیمأتو  ادخ  هار  رد  داهج ) هنیزه ي  و(

زا سپ  .دـنتخادرپ  یم  ناشدوخ  مدرم  تاکز ، لوپ  ندوب  كدـنا  ناناملـسم و  یمک  ّتلع  هب  اـّما  دـش ، لزاـن  هکم  رد  تاـکز  مکح 
یمالـسا مکاح  طّسوت  نآ  زکرمت  لاملا و  تیب  هب  نآ  ندرک  زیراو  مدرم و  زا  تاکز  نتفرگ  هنیدـم ، رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

(2)« هقدص مهلاومأ  نم  ذخ   » .دش حرطم 

دمآ نخـس  هب  هراوـهگ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  .تسا  هدوـب  زین  نیـشیپ  ناـیدا  رد  هکلب  تسین ، مالـسا  صوـصخم  تاـکز 
(3)« هاکّزلا ِهالصلاب و  یناصوأ  : » تفگو

(4)« هاکّزلا اُوتاو  هالصلا  اومیقا  : » دیامرف یم  لیئارسا  ینب  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  و 

(5)« هاکزلا ءاتیاو  هالصلا  َماقاو  ِتاریخلا  َلعف  مهیلا  انیحوأ  انرماب و  نودهی  ًهّمئأ  مهانلعجو  : » میناوخ یم  ناربمایپ  مومع  هرابرد ي  و 

: تسا هدش  نایب  تاکز  يارب  ریبعت  راهچ  نآرق  رد 

« یبرقلا يوذ  هّبح  یلع  لاملا  یتآو  .لام «  نداد  . 1

« هقدص مهلاومأ  نم  ذخ  .هقدص «  . 2

« اوقفنیو هالّصلا  اومیقی   » .قافنا . 3

« هاکزلا نوتؤیو  هالصلا  نومیقی   » .تاکز . 4
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تاکز تیمها 

طرـش تایاور ، قبط  هدـماین و  زامن  اب  نراقم  هنوگ  نیا  نید ، تابجاو  زا  کی  چـیه  هدـمآ و  زامن  اب  هارمه  تاکز  ًالومعم  نآرق ، رد 
.دناسر یم  ار  مدرم  اب  هطبار ي  ادخ و  اب  هطبار ي  دنویپ  نیا  .تسا  تاکز  تخادرپ  زامن ، یلوبق 

يروآ عـمج  لوئـسم  اـت  دـندرک  اـضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  مشاـه  ینب  زا  یهورگ  تسا ، مارح  تاداـس  رب  تاـکز  نتفرگ 
نم و رب  تاکز  دندومرف : ترـضح  .ددرگ  ناشبیـصن  تاکز  نارازگراک  ناونع  هب  یمهـس  هلیـسو  نیدـب  دنـشاب و  نایاپراهچ  تاکز 

.دنشاب دّیس  ود  ره  تاکز  هدنریگ ي  هدنهد و  هکنآ  رگم  .تسا  مارح  امش 

کی يارب  یّلح  هار  هکلب  تسین ، هدنهد  تاکز  ِدنمتورث  هدـنریگ و  تاکز  ِریقف  ِرـشق  دوجو  هب  مالـسا  لیامت  يانعم  هب  تاکز ، نوناق 
یم هجاوم  تراسا  گنج و  فداصت ، يزوس ، شتآ  تقرـس ، نوچ  ییاه  هدـیدپ  اب  یهاگ  مه  اـینغا  .تسا  هعماـج  یجراـخ  ّتیعقاو 

.دشاب یعامتجا  نیمأت  يارب  يا  هجدوب  دیاب  یمالسا  ماظن  رد  دنوش و 

ناشیارب هک  تسناد  یم  رگا  تسا و  هداد  رارق  یّقح  نادنمزاین  لکـشم  ّلح  رادقم  هب  اینغا  لام  رد  دنوادخ  تسا : هدـمآ  تایاور  رد 
یم تاکز  اینغا  رگا  دنتـشاد و  یبوخ  یگدنز  همه  دـنتخادرپ ، یم  نانآ  هب  ار  ارقف  قوقح  مدرم  رگا  .دوزفا  یم  ار  نآ  تسین ، یفاک 

.دوبن (1) راک  رد  يریقف  دنداد ،

يدازآ دیاب  هک  دراد  هدیقع  مالـسا  نآ ، نتخاس  دودحم  دارفا و  دمآرد  شیازفا  زا  يریگولج  دروم  رد  یـضعب  هدـیقع ي  فالخ  رب 
.دزادرپب مه  تایلام  یلو  دنک ، دشر  تعیبط  زا  يریگ  هرهب  راکتبا و  شالت ، اب  ناسنا  ات  داد  یبسن 

ناوت یم  دـنک ، مالـسا  ّطخ  ّتیمکاح  هب  کمک  هک  اج  ره  رد  هکلب  تسین ، رقف  هَّللا » لیبس  یف  ، » ادـخ هار  رد  ِتاکز  فرـصم  طرش 
.درک جرخ 

.تسا مهبولق » هفلؤملاو   » ِلومشم نیا  درک و  هدافتسا  تاکز  زا  ناوت  یم  رورش ، دارفا  ّرش  زا  هعماج  تاجن  يارب 

.درک کمک  وا  هب  تاکز  زا  ناوت  یم  تسا و  نیمراغلاو »  » لومشم تشادن ، تخادرپ  ناوت  دش و  تباث  هید  یسک ، ندرگ  رب  رگا 

ص:42
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.دوشب مه  نانآ  جراخم  نیمأت  ای  ناینادنز  يزاسدازآ  يارب  تاکز  فرصم  لماش  باقّرلا ،» یف  و   » ریبعت دیاش 

یم میسقت  ترورـض  زاین و  رادقم  هب  یمالـسا و  مکاح  رظن  ریز  هکلب  دشاب ؛ ناسکی  تسین  مزال  هناگتـشه ، دراوم  رد  تاکز  میـسقت 
.دوش

.تسا تورث  لیدعت  لماع  تاکز ،

.تسا یهلا  ياه  هداد  زا  یلمع  رکشت  تاکز ،

.دیادز یم  ار  نادنمتورث  ارقف و  نایم  هنیک ي  هتساک ، ار  یتاقبط  هلصاف ي  تاکز ،

.دهاک یم  يّدام  یگتسباو  یبلطایند و  زا  هتخاس ، هدنز  ناسنا  رد  ار  تمحر  تواخس و  حور  تاکز ،

هب نک ، دّدجم  شالت  دیوگ : یم  هتسکشرو  هب  شابن ، نارگن  دیوگ : یم  ریقف  هب  .تسا  نامورحم  یعامتجا  نیمأت  هناوتـشپ ي  تاکز ،
رازاب دهد ، یم  يدازآ  هدعو ي  ناگدرب  هب  تسا ، ظوفحم  وت  مهس  دیوگ : یم  دنمراک  هب  سرتن ، هار  رد  ندنام  زا  دیوگ : یم  رفاسم 

.دنک یم  بذج  مالسا  هب  ار  نارگید  ياه  لد  دشخب و  یم  قنور  ار  یهلا  تامدخ 

نیا يوراد  تاـکز ، تسا و  يزودـنا  تورث  رثاـکت و  هرمث  یـشاّیع ، ناـیغط و  یلدگنـس ، مدرم ، زا  یـشک  هرهب  ادـخ ، داـی  زا  تلفغ 
.تسا يرامیب 

یم مالـسا  نانمـشد  اب  دارفا  يراکمه  كرت  بجوم  لقاال  ای  دیازفا و  یم  ار  مالـسا  هب  شیارگ  ییادز ، تیمورحم  رب  هوالع  تاکز ،
، مالـسا هب  ندش  کیدزن  یلام و  ياه  کمک  اب  دنراد ، یفیعـض  نامیا  هک  يدارفا  یهاگ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هکنانچ  .ددرگ 

.دوش یم  راوتسا  ناشنامیا 

يدازآ یللملا ، نیب  تیبوبحم  نادنمراک ، نیمأت  ییادزرقف ، یعامتجا ، تلادع  زاس  هنیمز  تسا  یمالـسا  ماظن  زا  يرادومن  هک  تاکز 
.تسا یمومع  تامدخ  شرتسگ  ناناملسم و  نایک  نییآ و  ظفح  اهورین ، ندروآرد  تکرح  هب  دنب ، رد  دارفاو  ناگدرب 
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سمخ

کی دوش و  یم  تراجت  راـک و  بسک و  زا  ّمعا  يدـمآرد  هنوگره  لـماش  لاـفنا  هروس  هیآ 41  هعیـش ، هدـیقع ي  هب  تایاور و  قبط 
« ُهَسُمُخ ِهَِّلل  َّنَأَف  ْیَش ٍء  ِم  نّ ُمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  ْاوُمَلْعاَو   » .تسا هدش  حرطم  تایاور  رد  رگید  دراوم  هدمآ و  هیآ  نیا  رد  سمخ  زا  دروم 

یمن دوش و  یمن  لالح  شلام  دزادرپن ، ار  شلام  سمخ  سک  ره  هلمج : زا  تسا ، رادوخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  تاـیاور  رد  سمخ ،
.دراد (1) لکشم  دشاب ، هدشن  تخادرپ  نآ  سمخ  هک  یسابل  اب  زامن  دنک و  فّرصت  نآ  رد  دناوت 

زا هک  ییاهرهوگ  . 4 نداعم ، . 3 جنگ ، . 2 هنایلاس ، دمآرد  بسک و  تعفنم  دوس و  . 1 دنناد : یم  بجاو  زیچ  تفه  رد  ار  سمخ  اهقف 
.یگنج (2) تمینغ  . 7 درخب ، ناملسم  زا  یّمذ  رفاک  هک  ینیمز  . 6 مارح ، هب  طولخم  لالح  لام  . 5 دیآ ، یم  تسد  هب  یصاّوغ 

تاغیلبت و لوسر ، تیالو  ادخ و  نوناق  ّتیمکاح  يارب  ادـخ ، مهـس  نیاربانب  درادـن ، سمخ  هب  زاین  دـنوادخ  هک  تسا  نشور  رایـسب 
.تسا نادسفم  زا  يریگولج  نافعضتسم و  تاجن  نایناهج ، شوگ  هب  مالسا  يادن  ندناسر 

تبیغ نامز  رد  مهـس  هس  نیا  .تسا و  ماما  رایتخا  رد  وا ، زا  سپ  لوسر و  مهـس  لوسر و  رایتخا  رد  ادـخ  مهـس  تاـیاور ، هیاـپرب ي 
(3) .دوش یم  هداد  رارق  دیلقت  عجرم  طیارشلا و  عماج  دهتجم  ینعی  وا  ماع  باّون  ای  صاخ و  باّون  رایتخا  رد  ماما ،

يارقف رب  تاـکز  نـتفرگ  نوـچ  تـسا ، مشاـه  ینب  تاداـس  زا  ناگدـنام  هار  رد  نیکاـسم و  تاـیاور ، رد  سمخ  رگید  فراـصم  زا 
ياه ّتیمورحم  ندرک  فرطرب  يارب  مالـسا  عقاو  رد   (4) .دوش نیمأت  نانآ  ياهزاین  سمخ ، قیرط  زا  دـیاب  سپ  تسا ، مارح  تاداـس 

زا یـشخب  هک  سمخ  يرگید  دـشاب و  یم  هعماج  يارقف  همه ي  هب  طوبرم  هک  تاـکز  یکی  تسا : هدرک  بجاو  ار  زیچ  ود  هعماـج ،
.رتشیب هن  دوش ، یم  تخادرپ  نانآ  هب  ارقف  لاس  زاین  هزادنا ي  هب  تاکز  سمخ و  تسا و  تاداس  يارقف  صوصخم  نآ 

ص:44
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.سمخلا باتک  ج 6 ، لئاسو ، - 4
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ردام ردپ و 

نیدلاو هب  ناسحا 

ُلقَو اَمُهْرَْهنَت  َالَو    ّ ٍفُأ آَمُهَّل  لُقَت  اَلَف  اَمُهاَلک  ْوَأ  آَمُهُدَحَأ  َرَبْکلا  كَدنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ  ًاناَسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِابَو  ُهاَّیِإ  آَّلِإ  ْاوُُدبْعَت  اَّلَأ  کُّبَر  یَضَق  َو 
ًاریِغَص (1) ِیناَیَّبَر  اَمک  اَمُهْمَحْرا    ّ ِبَّر ُلق  ِهَمْحَّرلا َو  َنِم    ّ ِلُّذلا َحاَنَج  اَمَُهل  ْضِفْخا  َو  ًامیِرک .  ًالْوَق  اَمُهَّل 

، دندیسر يریپ  هب  وت  دزن  ود  ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  .دینک  یکین  ردام  ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  تشاد  رّرقم  تراگدرورپ 
عـضاوت ِلاب  فطل ، ینابرهم و  يور  زا  .وگب و  نخـس  هناراوگرزب  هدیجنـس و  نانآ  اـب  نارم و  دوخ  زا  ار  ناـنآ  وگم و  ُفا »  » ناـنآ هب 

.دندرک تیبرت  یکدوک  رد  ارم  هک  هنوگ  نامه  روآ ، تمحر  ود  نآ  رب  اراگدرورپ ! وگب : روآدورف و  نانآ  يارب  ار  شیوخ 

: تسا هدمآ  لمع  هب  شهوکن  نانآ  ندرزآ  زا  هدش و  شرافس  رایسب  نیدلاو  هب  ناسحا  دروم  رد  ثیداحا ، رد 

ردام ردپ و  هب  ناسحا  .تسادخ  مشخ  نانآ  مشخ  یهلا و  ياضر  ود  نآ  تیاضر  .تسا  لوبقم  جح  نیدلاو ، هب  تمحر  هاگن  شاداپ 
.دننک ناسحا  ام  هب  زین  نادنزرف  هک  دوش  یم  ببس  دنک و  یم  ینالوط  ار  رمع 

هب ار  نانآ  ورن ، هار  نانآ  زا  رتولج  نکم ، دنلب  تسد  نکم ، هاگن  هریخ  وگن ، ُّفا »  » وت دندز ، ار  وت  رگا  یّتح  تسا : هدمآ  ثیداحا  رد 
نانآ هب  دـنهاوخب  يزیچ  وت  زا  هکنآ  زا  شیپ  نیـشنم و  ناـنآ  زا  شیپ  دـنهد ، مانـشد  ناـنآ  هب  مدرم  هک  نکم  يراـک  نزن ، ادـص  ماـن 

.نک کمک 

یّتح دومرف : مدرک ؟ ادا  ار  مردام  ّقح  ایآ  دیـسرپ : دـید ، تلاح  نامه  رد  ار  ربمایپ  داد ، یم  فاوط  هتفرگ  شود  هب  ار  شردام  يدرم 
.يدرکن ادا  ار  نامیاز  نامز  ياه  هلان  زا  یکی  ّقح 

لوق  » نامه هملک  نیا  هک  دیاشخبب » ار  امـش  ادخ  : » دیوگب دنزرف  دـندز ، ار  دوخ  دـنزرف  نیدـلاو  رگا  یّتح  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
.تسا میرک »
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زامن هار  زا  يرآ ، دومرف : تسه ؟ نیدلاو  يارب  یناسحا  مه  گرم  زا  سپ  ایآ  دـش : لاؤس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  زا 
.ناشناتسود هب  مارتحا  ناشیاه و  یهدب  تخادرپ  ناشتادّهعت و  هب  افو  ناشیارب و  رافغتسا  نانآ و  يارب  ندناوخ 

مدوب رادلوپ  يوق و  نم  يزور  تفگ : ریپ  ردپ  دومن ، شسرپ  تساوخ و  ار  ردپ  ترـضح  .درک  تیاکـش  ربمایپ  دزن  شردپ  زا  يدرم 
تسیرگ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنک  یمن  کمک  نم  هب  هدش و  رادلوپ  وا  زورما  اّما  مدرک ، یم  کمک  مدنزرف  هب  و 

ییاراد وت و  کیبَال » ُکلام  َتنَا و  : » دومرف دنزرف  نآ  هب  سپس  دیرگن ! دونشب و  ار  هصق  نیا  هک  تسین  ینش  گنـس و  چیه  دومرف : و 
.دیتسه تردپ  ِنآ  زا  تا 

ترضح دروم  ردو   (1)« یتدلاوب ًاِّرب   » ِفیصوت مالسلا ، هیلع  یسیع  ترضح  دروم  رد  هکنانچ  .تسایبنا  تافص  زا  نیدلاو ، هب  ناسحا 
(2)« هیدلاوب ًاِّرب   » مالسلا هیلع  ییحی 

.تسا هدمآ 

.دوش یم  هدنز  نانآ  رد  دیحوت  هب  نادنزرف  توعد  هزیگنا ي  دنحرطم ، دیحوت  زا  سپ  هک  دننک  هّجوت  نیدلاو  رگا 

: تفرگ هجیتن  هیآ  نیا  زا  ناوت  یم  نیاربانب 

« ًاناسحا نیدلاولاب  هاّیا و  ّالا  اودبعتّالا   » .تسا یعقاو  دّحوم  فاصوا  زا  ردام ، ردپ و  هب  ناسحا  يرازگتمدخ و  - 1

« یضَق  » .تسا یندشن  خسن  یعطق و  دیحوت ، ِنامرف  دننام  نیدلاو  هب  یکین  ِنامرف  - 2

یناسنا هفیظو ي  یلقع و  بجاو  مه  راک ، نیا  دهد  ناشن  ات  تسا  هدمآ  دنوادخ  زا  تعاطا  دیحوت و  رانک  رد  نیدـلاو  هب  ناسحا  - 3
« ًاناسحا نیدلاولاب  هاّیا و  ِّالا  اودبعت  ّالأ  ّکبر  یضَق   » .یعرش بجاو  مه  تسا ،

« ًاناسحا نیدلاولاب  هاّیا و  ّالا  اودبعتال   » .دنشاب هتشاد  مکحم  دنویپ  هتشذگ ، لسن  اب  نامیا ، هیاس ي  رد  دیاب  ون  لسن  - 4

« ًاناسحا نیدلاولاب   » .تسین طرش  اهنآ  ندوب  ناملسم  نیدلاو ، هب  ناسحا  رد   - 5

« ًاناسحا نیدلاولاب   » .تسین ود  نآ  نایم  یقرف  ردام ، ردپ و  هب  ناسحا  رد  - 6

ص:46
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« ًاناسحا نیدلاولاب   » .میهد ماجنا  دوخ  تسد  هبو  هطساو  یب  ار  ردامو  ردپ  هب  یکین  - 7

.دوـش یم  اـهنیا  لاـثما  تبقارم و  رکـشت ، تعاـطا ، تروـشم ، شزوـمآ ، بدا ، ّتبحم ، لـماش  تسا و  قاـفنا  زا  رتـالاب  ناـسحا ،  - 8
« ًاناسحا نیدلاولاب  »

هک هزور  دشاب و  هنتف  عفر  ات  هک  داهجو  دوش ، ریـس  ات  هک  ریقف ، لثم  هن  « ) ًاناسحا نیدلاولاب   » .درادن زرم  ّدح و  نیدـلاو ، هب  ناسحا  - 9
( .دشاب راطفا  ات 

هب دنرادن و  شرافـس  هب  يزاین  نیدلاو  اریز  ًاناسحا » نیدلاولاب  و   » .نیدلاو هن  تسا ، نادـنزرف  هّجوتم  ناسحا ، هب  نآرق  شرافـس  - 10
.دننک یم  ناسحا  دوخ  نادنزرف  هب  یعیبط  روط 

« ربکلا كدنع  ّنغلبی   » .تسا رت  يرورض  نانآ  هب  ناسحا  دشاب ، رتشیب  نیدلاو  ِیحورو  یمسج  زاین  هچره  - 11

« كدنع  » .میرادهگن دوخ  دزن  هکلب  میربن ، هاگشیاسآ  هب  ار  دنملاس  ردام  ردپ و  - 12

« ًامیرک ًالوق  امهل  لق  ًاناسحا ...   » .بوخ ابیز و  نخس  مه  تسا ، مزال  ناسحا  مه  - 13

وت دـندرکن ، دروخرب  هناـمیرک  وت  اـب  مه  ناـنآ  رگا  ینعی  .تسا  هدـماین  هلباـقم  طرـش  هناـمیرک ، لوـق  نیدـلاو و  هب  ناـسحا  رد  - 14
.وگب نخس  هنامیرک 

« لّذلا حانج  امهل  ضِفخاو   » .دشکن نیدلاو  خُر  هب  ار  دوخ  تالامک  دشاب و  عضاوتم  دیاب  تسه ، هک  یتّیعقوم  ره  رد  دنزرف  - 15

ضفخاو  » .ناـنآ لاوما  نتفرگ  يارب  اـی  یگتخاـس ، يرهاـظ و  هن  دـشاب ، تبحم  رهم و  يور  زا  دـیاب  نیدـلاو ، ربارب  رد  عـضاوت  - 16
« همحّرلا نم  ...امهل 

« امهمحرا ّبر  لق  ...ضفخاو و   » .دهاوخب تمحر  دنوادخ  زا  ناشیارب  مه  دشاب ، عضاوتم  مه  ردام ، ردپ  هب  تبسن  دیاب  دنزرف  - 17

« ...امهمحرا ّبر  لقو   » .داد یمن  اعد  هب  روتسد  دنوادخ  هنرگو  تسا ، باجتسم  ردام  ردپ و  ّقح  رد  دنزرف  ياعد  - 18

« ...امهمحرا ّبر  لق   » .تسا نانآ  زا  يرازگرکش  هناشن ي  ادخ و  نامرف  ردام ، ردپ و  هب  اعد  - 19
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تمحر وت  دیوگ : یم  دنزرف  هب  دنوادخ  ایوگ  یناّیبر » امک  امهمحرا  ّبر   » .تسا نیدلاو  یتیبرت  تامحز  ناربج  یهلا ، تمحر  - 20
.تسا جراخ  وت  هدهع ي  زا  نانآ  ّقح  يادا  هک  نک  دادمتسا  زین  ادخ  زاو  رادم ، غیرد  ار  دوخ 

امک  » .دـیربن دای  زا  تسا  هدـش  لیمحت  نیدـلاو  رب  هک  ار  یلاسدرخو  یکدوک  نارود  تالکـشم  اـه و  یخلت  دوخ ، هتـشذگ ي  - 21
« ًاریغص یناّیبر 

« یناّیبر امک  امهمحرا   » .دننک تیبرت  ار  نادنزرف  ّتبحم  ساسا  رب  دیاب  ردام  ردپ و  - 22

« یناّیبر امک  امهمحرا   » .دنک ینادردق  رکشت و  دوخ  ناّیبرم  زا  دیاب  ناسنا  - 23

شرافس نیدلاو  هب  ناسحا  اب  هطبار  رد  ءارسا  هروس ي  ماعنا و 23  هروس ي   151 ءاسن ،  هروس ي   36 هرقب ، هروس ي  ياه 83  هیآ  رد 
« ...ِْهیَِدلاَِوب َناَْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  : » تسا هدش  حرطم  یهلا  ّتیصو  تروص  هب  نیدلاو  هب  ناسحا  نامقل ، هروس ي  هیآ 14  رد  یلو  هدش ،

.ّتقوم یمسوم و  قوقح  زا  هن  تسا ، یمئاد  قوقح  زا  یمالسا ، قوقح  زا  هن  تسا ، یناسنا  قوقح  زا  نیدلاو  هب  مارتحا  يرآ ،

.هدرم ای  دنشاب  هدنز  دب ، ای  دنشاب  بوخ  تسا ، مزال  لاح  همه  رد  نیدلاو  هب  ناسحا  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد 

: دومرف ترـضح  دندیـسرپ ، ار  نآ  لیلد  دریگ ، یم  مارتحا  شا  یعاضر  ردارب  زا  شیب  دوخ  یعاـضر  رهاوخ  زا  هک  دـندید  ار  ربماـیپ 
(1) .دراذگ یم  مارتحا  شنیدلاو  هب  رتشیب  رهاوخ  نیا  نوچ 

(2) .دنراذگ مارتحا  شیوخ  ناردام  هب  دندوب  رومأم  ود  ره  یسیع 8  ترضح  ییحی و  ترضح  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد 

.تسین (3) نیدلاو  هب  مارتحا  زا  رتهب  يراک  تقو ، لّوا  زامن  زا  دعب  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نیدلاو يانعم  هرتسگ ي 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا ، یخرب  رد  .دوش  یم  هتفگ  ردپ  زین  رـسمه  ِردپ  ّیبرم و  مّلعم و  ینامـسآ ، ربهر  هب  مالـسا ، گنهرف  رد 
ردپ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآ  هیلع و 
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مکیبا هّلم   » .تسا هدمآ  باسح  هب  برع  ردـپ  میهاربا ، ترـضح  هک  نانچمه  هّمالا » هذـه  اوبا  ّیلع  انأ و   » .دـنا هدـمآ  باسح  هب  تّما 
« میهاربا

نایم هب  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  دندوب ، يرامیب  رتسب  رد  ترضح  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رمع  ینایاپ  ياهزور  رد 
: وگب دنلب  يادص  اب  ورب و  مدرم 

، دشاب نیدلاو  ّقاع  هک  سک  ره  رب  ادخ  تنعل 

، دزیرگب شیالوم  زا  هک  يا  هدرب  ره  رب  ادخ  تنعل 

.دهدن ار  رگراک  ریجا و  ّقح  هک  یسک  ره  رب  ادخ  تنعل 

دنتشادنپ و هداس  ار  مایپ  نیا  باحصا  زا  یـضعب  .تشگرب  تفگ و  ار  تالمج  نیا  مدرم  نایم  رد  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
زا ربمایپ  هک  دوبن  يا  هزات  مایپ  نیا  میدوب ، هدینش  ار  نانخس  هنوگ  نیا  ًالبق  ریجا  الوم و  نیدلاو و  هب  مارتحا  هرابرد  ام  دندیسرپ :

داتسرف ار  مالسلا  هیلع  یلع  رگید  راب  دنا ، هدرکن  كرد  ار  وا  مایپ  قمع  مدرم  دش  هّجوتم  هک  ترضح  .دتـسرفب  ام  يارب  يرامیب  رتسب 
: وگب مدرم  هب  دومرف : و 

ّقاع دنکن  تعاطا  ام  زا  هک  یسک  میتسه و  تّما  نیا  ردپ  وت  نم و  ّیلع ! ای  .تسا  ینامـسآ  ربهر  ندرک  قاع  نیدلاو ، ّقاع  زا  مداُرم 
.دوش یم  ام 

.دنتسه ادخ  رهق  دروم  دننک ، رارف  ام  زا  هک  یناسک  میتسه و  مدرم  نیا  يالوم  وت  نم و 

.دنتسه ادخ  تنعل  دروم  دنهدن ، ار  ریجا  ّقح  هک  یناسک  میا و  هدش  ریجا  مدرم  نیا  تیاده  يارب  وت  نم و 

گنهرف رد  یلو  دراد ، یمـسر  فورعم و  يانعم  کی  نیدـلاو  زا  تعاطا  ناـسحا و  هچرگ  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  ارجاـم  نیا  رد 
.تسا رت  هدرتسگ  نیا  زا  هلأسم  مالسا 
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يرازگساپس رکش و 

رکش یگنوگچ 

(1) ٌدیِدََشل ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِنَئلَو  ْمُکَّنَْدیِزََأل  ُْمتْرَکَش  ِنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذَأَت  ْذِإ  َو 

رگا و  میازفا ، یم  ار  امـش  ياه ) تمعن   ) ًاعطق دـینک ، رکـش  رگا  اـنامه  دومرف : مـالعا  ناـتراگدرورپ  هک  یماـگنه  روآداـی ) هب  زین  و(
.تسا تخس  نم  باذع  هّتبلا  دینک  نارفک 

هن  ) دنادب ادخ  زا  ار  تمعن  ناسنا  هک  تسا  نآ  رکش  دومرف : زین  .تسا و  هانگ  زا  يرود  تمعن ، رکش  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
رارق هانگ  هلیسو ي  ار  یهلا  ياه  تمعن  دشاب و  یضار  هداد  وا  هب  ادخ  هچنآ  هب  و  نارگید ) ای  دوخ  شالت  لقع و  ملع و  یکریز و  زا 

.دهد رارق  ادخ  ریسم  رد  ار  ادخ  تمعن  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعقاو  رکش  دهدن ،

: يدعس لوق  هب  تسا ، رکذ  لباقریغ  زیچان و  رایسب  یهلا ، ياه  تمعن  ربارب  رد  رکش 

دروآ ادخ  هاگرد  هب  رذع  شیوخریصقتز ، هک  هب  نامه  هدنب 

دروآ اجب  هک  دناوتن  سک  شیدنوادخ ، راوازس  هنرو 

ره اریز  درادـن ، ناکما  راک  نیا  تفگ : یـسوم  .روآ  اـجب  ارم  رکـش  ّقح  درک : یحو  یـسوم  هب  دـنوادخ  هک  میناوخ  یم  ثیدـح  رد 
رکش نیرتهب  تسا ، نم  زا  تسه  هچ  ره  یناد  یم  هک  نیا  وت و  رارقا  نیمه  دمآ : یحو  .دراد  مزال  يرگید  رکـش  زین  رکـش  هملک ي 

.تسا (2) نم 

دنوادـخ زا  دـنکن ، رکـشت  قولخم  زا  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، دـنوادخ  زا  رکـشت  مدرم  زا  رکـشت 
(3)« هّللا رکشی  مل  نیقولخملا  نم  معنملا  رکشی  مل  نَم   » .تسا هدرکن  يرازگرکش 

هَّللا همعن  اولّدب  : » رگید هیآ  ای  مترفک ،» نئل   » .تسا رفک  هنیمز  تمعن و  نارفک  مینک ، فرـصم  ّقح  ریغ  ریـسم  رد  ار  ادـخ  تمعن  رگا 
(4)« ًارفک

.دندرک لیدبت  رفک  هب  ار  ادخ  تمعن  هک  یناسک 
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دنوادخ رکش 

زاین یب  امـش  زا  دـنوادخ  تسا : هدومرف  هدومن و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  اهراب  نآرق ، درادـن و  ام  رکـشت  تدابع و  هب  يزاین  دـنوادخ ،
.تسا (1)

دشر تّزع و  هیام  وا ، هب  ام  هّجوت  یلو 

رون و زا  میزاسب ، دیـشروخ  هب  ور  ار  دوخ  لزانم  رگا  هک  میتسه  ام  نیا  درادـن ، ام  هب  يزاین  دیـشروخ  هک  هنوگ  نامه  تساـم ، دوخ 
.مینک یم  هدافتسا  نآ  ییانشور 

نآ اب  حون  ترضح  هرابرد ي  ًالثم  .تسا  يرازگرکـش  هیحور ي  نتـشاد  دراد ، ایبنا  زا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ییاه  شیاتـس  زا  یکی 
یم رکاش  ار  وا  هدرک و  دای  وا  رکـش  زا  دـنوادخ  دـش ، لّمحتم  مدرم  دـنزرف و  رـسمه ، ییافو  یب  ربارب  رد  هک  یتماقتـسا  ربص و  همه 

(2)« ًاروکش ًادبع  ناک   » .دمان

.تسا هدرک  تیاکش  مدرم  رثکا  یساپسان  زا  دنوادخ  اهراب 

نأ ینعزوا  ّبر  : » درک تساوخرد  نینچ  وا  زا  نامیلس  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  تساوخ ، ادخ  زا  دیاب  ار  دنوادخ  رکـش  قیفوت  هّتبلا 
(3)« ّیلع تمعنا  یّتلا  کتمعن  رکشأ 

زور ره  هک  ییاه  تمعن  هب  اهنت  ًابلاغ  ام  .امرف ) تمحرم  تیاه ، تمعن  رکش  هب  تبـسن  هقالع  قشع و  ماهلا و  نم  هب  ینعی  ینعزوا ،» )»
هدیسر ام  هب  تثارو  ناکاین و  قیرط  زا  هچنآ  هلمج  زا  میتسه ، لفاغ  اه  تمعن  يرایـسب  زا  مینک و  یم  هّجوت  میراد  راک  رـس و  اهنآ  اب 

قسف و رفک و  زا  رّفنت  ای  وا ، يایلوا  ادخ و  هب  نامیا  دـننام  يونعم ، ياه  تمعن  ای  دوش و  یم  رود  ام  زا  نآ  ره  رد  هک  الب  نارازه  ای  و 
قوـسفلاو رفکلا  مکیلا  هّرک  مکبوـلق و  یف  هنّیز  ناـمیالا و  مکیلا  ّببح  : » تسا هدرک  داـی  نـینچ  نآ  زا  نآرق  رد  دـنوادخ  هـک  هاـنگ 

(4)« نایصعلاو

حور اـت  تساـهنآ ، ساپـس  رکـش و  یهلا و  ياـه  تمعن  هب  هّجوـت  زین  نیموـصعم  ياـهاعد  زا  یـشخب  میدرک ، ناـیب  هـچنآ  رب  هوـالع 
.دنک تیوقت  هدنز و  ناسنا  رد  ار  يرازگرکش 

.راتفر لمع و  اب  یهاگ  تسا و  راتفگ  نابز و  اب  یهاگ  یهلا ، رکش 

دینک هدجس  هدراذگ و  نیمز  رب  تروص  نآ  هنارکش ي  هب  دیدرک ، دای  ار  یهلا  ياه  تمعن  زا  یتمعن  هاگره  میناوخ : یم  ثیدح  رد 
رب راوس  رگا  یّتح  و 
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نیا رگا  دیهد و  رارق  بسا  نیز  يدـنلب  رب  ار  دوخ  تروص  دـیناوت ، یمن  رگا  دـیهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هدـش و  هدایپ  دـیتسه ، بسا 
.دینک (1) رکش  ار  ادخ  هداد و  رارق  تسد  فک  رب  ار  تروص  دیناوت ، یمن  مه  ار  راک 

یلمع رکش  ياه  هنومن 

، میداد ریثک  ریخ  و  رثوک »  » وت هب  ام  هکنیا  هنارکش ي  هب  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  .تسا  دنوادخ  رکش  هنومن  نیرتهب  زامن ، . 1
« رحنا ّکبرل و  ّلصف  رثوکلا  كانیطعا  ّانا   » .نک اپ  رب  زامن 

(2) .دنتفرگ یم  هزور  دنوادخ ، ياه  تمعن  هنارکش  هب  یهلا  ناربمایپ  هکنانچ  هزور ، . 2

همان ي داوس ، هنارکش  هب  دنزن و  زاب  رس  درک ، نتشون  تساوخرد  يداوساب  زا  يداوس  یب  رگا  دیامرف : یم  نآرق  .مدرم  هب  تمدخ  . 3
(3)« هّللا همّلع  امک  بتکی  نأ  بتاک  بأی  الو   » .دسیونب ار  وا 

.تسا هدش  هتسناد  داوس  تمعن  رکش  یعون  تسا ، مدرم  هب  تمدخ  هک  نتشون  همان  اجنیا  رد 

(4)« سانلا رکشا  نکت  ًاِعنَق  نک  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تعانق  . 4

.یشاب مدرم  نیرترکاش  ات  شاب  عناق 

میتیلا اّماف   » .نارم دوخ  زا  ار  میتی  میداد ، اوأم  وت  هب  يدوب و  میتی  هکنیا  هنارکـش  هب  دـیامرف : یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  .يزاون  میتی  . 5
(5)« رهقت الف 

، میدرک ینغ  ار  وت  ام  يدوب و  دـنمزاین  هکنیا  هنارکـش ي  هب  دـیامرف : یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  .نادـنمزاین  نامورحم و  هب  کـمک  . 6
(6)« رهنت الف  لئاسلا  اّما  و   » .نارم دوخ  زا  هدمآ  تغارس  هب  هک  ار  يریقف 

، وت دورد  اریز  تسرفب ، دورد  نانآ  رب  ناگدنهد ، تاکز  قیوشت  رکـشت و  يارب  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  .مدرم  زا  رکـشت  . 7
(7)« مهل نکس  کتالص  ّنا  مهیلع  ّلص  و   » .تسا نانآ  شخب  مارآ 
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اه یخلت  رب  رکش 

امش هک  ییاهزیچ  رایـسب  هچ   (1)« مکل ّرـش  وه  ًائیـش و  اّوبحت  نأ  یـسع  مکل و  ریخ  وه  ًائیـش و  اوهرکت  نأ  یـسع  : » دیامرف یم  نآرق 
.تسامش ررض  هب  یلو  دیراد ، تسود  امش  هک  ییاهزیچ  رایسب  هچ  تسامش و  عفن  هب  تقیقح  رد  یلو  دیرادن ، تسود 

.دنراد يرتشیب  تالکشم  نارگید  مینادب ؛ رگا 

.دنک یم  رتشیب  دنوادخ  هب  ار  ام  هّجوت  تالکشم ، مینادب ؛ رگا 

.دنک یم  فرطرب  ار  یلدگنس  دنکش و  یم  ار  رورغ  تالکشم ، مینادب ؛ رگا 

.دزادنا یم  نادنمدرد  دای  هب  ار  ام  تالکشم ، مینادب ؛ رگا 

.دزادنا یم  راکتبا  عافد و  رکف  هب  ار  ام  تالکشم ، مینادب ؛ رگا 

.دنک یم  يروآدای  ار  هتشذگ  ياه  تمعن  شزرا  تالکشم ، مینادب ؛ رگا 

.تسا ناهانگ  هراّفک ي  تالکشم ، مینادب ؛ رگا 

.تسا يورُخا  شاداپ  تفایرد  ببس  تالکشم ، مینادب ؛ رگا 

.تسا تمایق  شابرادیب  گنز  رادشه و  تالکشم ، مینادب ؛ رگا 

.تسا یعقاو  ناتسود  تخانش  ای  دوخ و  ربص  ییاسانش  ببس  تالکشم ، مینادب ؛ رگا 

ياج رد  زین  يرهاظ  ياه  یخلت  هک  تسناد  میهاوخ  دـیآ ، شیپ  ام  يارب  يرت  تخـس  ای  رتشیب  تالکـشم  دوب  نکمم  مینادـب ؛ رگا  و 
.تسا نیریش  دوخ 

شرت و دنراد ، يرتشیب  شنیب  دشر و  هک  نیدلاو  يارب  اّما  تسا ، دنیاشوخان  دنت و  لفلف  زایپ و  نیریـش و  امرخ  كدوک ، يارب  يرآ ،
.تسا دنیاشوخ  ودره  نیریش 

بنیز وا  رتخدو  (2) .داد ماجنا  ار  نآ  رکش  دیاب  هک  تسا  يدراوم  زا  ههبج  رد  تکرـش  دومرف : دُحا  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
(3)« ًالیمج ّالا  تیأر  ام   » .مدیدن ییابیز  زج  البرک  رد  دومرف : هّیما  ینب  ناراکتیانج  خساپ  رد  اهیلع  هللا  مالس 

ص:53

.216 هرقب ، - 1
هبطخ 156. هغالبلا ، جهن  - 2
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ص 116. ج 45 ، راحب ، - 3
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یهلا نارومأم 

یهلا نارومأم  تاناویح ،

ِیف ْاُوِثَبل  اَم  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  ْاُوناک  ْوَّل  نَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف  ُهَتَأَسنِم  ُلکْأَت  ِضْرَْألا  ُهَّبآَد  اَّلِإ  ِِهتْوَم  یَلَع  ْمُهَّلَد  اَم  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اَْنیَضَق  اَّمَلَف 
ُنیِهُْملا (1) ِباَذَْعلا 

شیاصع هک  هنایروم ) نیمز =(  هدنبنج  رگم  تخاسن  هاگآ  وا  گرم  زا  ار  نایّنج  یسک  میتشاد ، ررّقم  نامیلس  رب  ار  گرم  نوچ  سپ 
هدننک راوخ  باذع  نآ  رد  دنتـسناد ، یم  بیغ  رگا  هک  دنتفایرد  نایّنج  داتفا  نیمز  هب  نامیلـس  نوچ  سپ  دروخ ، یم  جـیردت ) هب   ) ار

.دندنام یمن  تخس ) ياهراک  )

: هلمج زا  تسا ، هدش  هراشا  تاناویح  تیرومأم  شقن و  هب  اهراب  نآرق  رد 

(2)« هرقب اوحبذت  نأ  رمأی  هّللا  ّنِا   » .دنک یفّرعم  ار  دوخ  لتاق  ات  دنک  یم  هدنز  ار  یلوتقم  لیئارسا ،) ینب  واگ   ) واگ ندب  زا  يا  هکت  . 1

(3)« هّللا هرصن  دقف  هورصنت  ّالا   » .دنک یم  ظفح  راغ  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توبکنع ، . 2

(4)« ابارُغ هّللا  هثعَبَف   » .دوش یم  رشب  مّلعم  غالک ، . 3

(5)« اذه یباتکب  بهذا   » .دوش یم  أبس  نیمزرس  هاشداپ  سیقلب  هب  نامیلس  ترضح  همان  ندناسر  رومأم  دهده ، . 4

(6)« لیبابأ ًاریط  مهیلع  َلَسرأ  و   » .دوش یم  ناراوس  لیف  یبوکرس  رومأم  لیبابا ، . 5

(7)« نیبم نابعث  یه   » .دوش یم  یسوم  ّتیناّقح  هلیسو  اهدژا ، . 6

(8)« توحلا همقتلاف   » .دوش یم  سنوی  هیبنت  رومأم  گنهن ، . 7

(9)« هتأسنم لکأت  ضرالا  ّهباد   » .دوش یم  نامیلس  گرم  فشک  هلیسو  هنایروم ، . 8

(10)« دیصولاب هیعارذ  طساب  مهبلک  و   » .دوش یم  ینابهگن  رومأم  فهک  باحصا  گس  . 9

ص:54

(14 أبس ، - ) 1
.73  - 63 هرقب ، - 2

.40 هبوت ، - 3
.31 هدئام ، - 4
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.28 لمن ، - 5
.3 لیف ، - 6

.107 فارعا ، - 7
.142 تاّفاص ، - 8

.14 أبس ، - 9
.18 فهک ، - 10
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(1)« ریطلا نم  هعبرا  ذخف   » .دوش یم  میهاربا  نانیمطا  ببس  غالک ) سورخ و  رتوبک ، سوواط ،  ) هدنرپ راهچ  . 10

(2)« كرامح یلا  رظنا  و   » .دوش یم  داعم  هب  ریزُع  نیقی  ببس  غالا ، . 11

(3)« هّللا رئاعش  نم  مکل  اهانلعج  نُدبلا  و   » .دنوش یم  یهلا  رئاعش  جح ، رد  دنفسوگ  واگ و  رتش ، . 12

(4)« تقلخ فیک  لبالا  یلا  نورظنی  الفا   » .دوش یم  یسانشادخ  هلیسو ي  ناویح ، . 13

(5) مکحامر » مکیدیا و  هلانت   » .دوش یم  ناسنا  شیامزآ  هلیسو  ناویح ، . 14

(6)« هّللا هقان  هذه   » .دوش یم  یهلا  هزجعم  ناویح ، . 15

(7)« عدافضلا لمّقلاو و  دارجلا   » .دوش یم  یهلا  باذع  رهق و  هلیسو ي  ناویح ، . 16

ص:55

.260 هرقب ، - 1

.259 هرقب ، - 2
.36 جح ، - 3

.17 هیشاغ ، - 4
.94 هدئام ، - 5

.73 فارعا ، - 6
.133 فارعا ، - 7
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مالسا رد  تاسّدقم 

تاسّدقم هب  مارتحا 

َال ُْمتنَأ  ْمُکلاَمْعَأ َو  َطَبْحَت  نَأ  ٍضْعَِبل  ْمکِـضَْعب  ِرْهَجک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  ْاوُرَهْجَت  َال  َو    ّ ِِیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمکَتاَوْصَأ  ْاوُعَفْرَتَال  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  آَی 
َنوُرُعْشَت (1)

دنلب رگیدکی  اب  هک  هنوگ  نآ  دینکن و  ربمایپ  يادـص  زا  رتدـنلب  ار  ناتیادـص  ربمایپ ) اب  وگتفگ  رد  ! ) دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دیوشن هاگآ  امش  دوش و  دوبان  ناتلامعا  یبدا )، یب  نیا  رطاخ  هب   ) ادابم دییوگم ! نخس  دنلب  ربمایپ  اب  دینک ، یم  وگو  تفگ 

، اه هاگدورف  اه ، هاگـشناد  اه ، نابایخ  اهرهـش ، .دـنرازگ  یم  ّصاخ  مارتحا  دوخ  ناگرزب  هب  فلتخم ، دـئاقع  دوجو  اب  اـیند  ماـمت  رد 
تـسادق تادامج  ناهایگ و  یخرب  یّتح  دارفا و  یخرب  زین  مالـسا  رد  .دـننک  یم  يراذـگ  مان  ناـنآ  ماـن  هب  ار  تاسـسؤم  سرادـم و 

.دنراد

، دشاب رتشیب  یگتـسباو  نیا  هچ  ره  تسا و  دنوادخ  سّدقم  تاذ  هب  نآ  یگتـسباو  يزیچ ، ره  تمارک  تسادـق و  هشیر ي  مالـسا  رد 
: تاسّدقم اّما  مینک ؛ ظفح  ار  نآ  هژیو ي  مارتحا  دیاب  ام  تسا و  رتشیب  مه  تسادق 

دنهاوخ رارقا  دوخ  فارحنا  هب  تمایق  رد  دنرادنپ ، یم  ناسکی  ادخ  اب  ار  نارگید  هک  ناکرـشم  تسا و  سدق  همـشچرس  دـنوادخ  . 1
یم ناـسکی  ناـیناهج  راـگدرورپ  اـب  ار  امـش  هـک  تـسا  نـیا  اـم  یتخبدـب  زمر  تـفگ : دـنهاوخ  دوـخ  یلاـیخ  ياـهدوبعم  هـب  درک و 

(2)« نیَملاعلا ّبِرب  مکیّوُسن  ذا  » .میتشادنپ

چیه هک  میریذپب  ار  یتسادقو  مارتحا  نآ  ادخ  يارب  دیاب  ام  ینعی  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  دایز  دنوادخ  هیزنت  حیبست و  زا  نآرق  رد 
(3)« یلعالا ّکبر  مسا  حّبَس   » .دشاب هّزنم  دیاب  زین  وا  مان  هکلب  وا ، تاذ  اهنت  هن  .دوشن  رّوصت  وا  يارب  یصقن  بیع و  هنوگ 

(4)، دناد یم  میظع  ار  نآرق  دنوادخ  یتقو  .دراد  يا  هژیو  تسادق  مارتحا و  زین  ادخ  باتک  . 2

میرک ار  نآرق  یتقو  مینک ، میظعت  ار  نآ  دیاب  ام  سپ 

ص:56

(2 تارجح ، - ) 1
.98 ءارعش ، - 2

.1 یلعا ، - 3
.87 رجح ، - 4
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.مینک دیجمت  ار  نآ  دیاب  ام   (2)، دناد یم  دیجم  ار  نآرق  نوچ  و  مینک ، میرکت  ار  نآ  دیاب  ام  (1)، دناد یم 

ياراد وا ، تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  صوصخ  هب  ناراوگرزب  نآ  ّقح  رب  نانیشناج  ایبنا و  مامت  یهلا ، ناربهر  . 3
هروس نیا  رد  هک  دنتسه  یصوصخم  ماقم 

، رگید تایآ  رد  مینکن و  تبحص  نانآ  زا  رتدنلب  میریگن ، یـشیپ  نانآ  رب  تسا : هدش  نایب  ترـضح  نآ  اب  دروخرب  بادآ  زا  يا  هراپ 
.تسا (3) هدش  هداد  ربمایپ  رب  تاولص  نامرف 

نآ هّیرذ  نانیـشناج و  مارتـحا  تراـیز و  ترـضح و  نآ  تراـیز  زین ، ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هک  مینک  هّجوـت  هتکن  نیا  هـب  دـیاب  هـّتبلا 
هب هک  دیلقت  عجارم  لداع و  ياهقف  ینّابر و  ياملع  صوصخ  هب  دنراد ، تبسن  ترـضح  نآ  هب  يوحن  هب  هک  یناسک  مامت  راوگرزب و 

، دنک در  ار  لداع  هیقف  نخـس  هک  یـسک  : » میناوخ یم  ثیدح  رد  هکنانچ  .تسا  مزال  ام  رب  دـنربمایپ ، نانیـشناج  تایاور ، هدومرف ي 
نخس هک  تسا  یسک  لثم  دنک ، در  ار  نانآ  نخس  هک  یسک  هدرک و  در  ار  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  نخس  هک  تسا  یسک  لثم 

(4) «. دشاب هدرک  در  ار  ادخ 

هیلع یسوم  هک  یقودنص  میناوخ : یم  نآرق  رد  .دراد  تمارک  تسادق و  تسا ، نانآ  هب  طوبرم  هچنآ  هکلب  ناربمایپ ، صخـش  اهنت  هن 
یم يرادهگن  نآ  رد  یـسوم  لآ  یـسوم و  ياهراگدای  ًادعب  دوب و  هدش  هتخادـنا  ایرد  هب  هداهن و  نآ  رد  شیدازون  نامز  رد  مالـسلا 

.دش (5) یم  نانمشد  رب  يزوریپ  ثعاب  دندرک و  یم  لمح  ار  نآ  ناگتشرف  هک  دوب  سّدقم  يردق  هب  دش ،

ردپ هب  ناسحا  یتسرپاتکی ، هب  شرافس  زا  دعب  هبترم  جنپ  نآرق  رد  .دنرادروخرب  یّصاخ  تسادق  تمارک و  زا  نیدلاو  مالـسا ، رد  . 4
.تسا (6) هدمآ  دنوادخ  زا  رکشت  رانک  رد  نانآ ، زا  رکشت  هدش و  حرطم  ردام  و 

زا رتدـنلب  ار  دوخ  يادـص  هدـش  شرافـس  ام  هب  تسا و  تدابع  نیدـلاو  هب  ّتبحم  اـب  هارمه  هاـگن  هک  تسا  اـجنآ  اـت  نیدـلاو  مارتحا 
.دناوخ لماک  ار  زامن  رفس  نآ  رد  دیاب  تسا و  مارح  دوش ، یم  نانآ  ّتیذا  ببس  هک  يرفس  دیهدن ، رارق  اهنآ  يادص 

ص:57

.77 هعقاو ، - 1
.1 ق ، - 2

.56 بازحا ، - 3
ص 238. ج 27 ، راحب ، - 4

.248 هرقب ، - 5
.14 نامقل ، - 6
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بآ لثم  اهبآ  یضعب  دوسالارجح ، لثم  اه  گنس  یضعب  دجسم ، لثم  اه  ناکم  یضعب  ردق ، بش  لثم  اه  نامز  یضعب  مالـسا ، رد  . 5
يارب دیاب  تسا و  هدش  هدرمش  سّدقم  مارحا ، سابل  لثم  اهسابل  یضعب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  لثم  اه  كاخ  یـضعب  مزمَز ،

.دش لئاق  یّصاخ  مارتحا  اهنآ 

سّدـقملا ِداولِاب  ّکنا  کیَلعَن  عَلخاَف   » .دروآ نوریب  ار  دوخ  شفک  اـجنآ  هب  دورو  ماـگنه  سّدـقم ، يداو  مارتحا  هب  یـسوم  ترـضح 
(1)« يوُط

(2)« مارحلا دجسملا  اوبرقَیالف  سجن  نوکرشملا  اّمنا   » .درادن ار  اجنآ  هب  دورو  ّقح  كرشم ، هک  تسا  یسّدقم  ناکم  مارحلادجسم 

(3)« دجسم ّلک  دنع  مکتَنیز  اوذُخ   » .دیورب هزیکاپ  ابیز و  دیور ، یم  دجسم  هب  هک  یماگنه  تسا و  سّدقم  دجاسم  تدابع و  ّلحم 

(4)« لیبس يرباع  ّالا  ًابنُجال  و   » .درادن ار  دجسم  رد  فّقوت  ّقح  كاپان ، ُبنُج و  درف  و 

.دنا هدوب  نآ  ریهطت  لوئسم  مالـسلا  مهیلع  میرم  اّیرکز و  لیعامـسا ، میهاربا ، ترـضح  لثم  يدارفا  هک  تسا  زیزع  يردق  هب  دجـسم 
(5)« یتَیب ارّهَط  »

یف ام  َکل  ُترَذـَن  ّینا   » .دـهد رارق  یـصقالادجسم  مداخ  ار  وا  درک  رذـن  تسا ، رـسپ  شدـنزرف  درک  یم  لایخ  هک  میرم  رداـم  یّتح 
(6)« ًارّرُحم ینَطب 

عافد مارح و  وا  تبیغ  رازآ و  تسا و  رتشیب  هبعک  زا  نمؤم  يوربآ  هکاجنآ  ات  تسا ، تمارکو  تسادـق  ياراد  زین  نامیا  اـب  ناـسنا  . 6
.تسا مارح  وا  ربق  شبن  زین  گرم  زا  دعب  یّتح  بجاو و  وا  ّقح  زا 

دنوادخ عافد  ربمایپ ، هب  نیهوت 

ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  ْرَْحنا .  َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف  ََرثْوْکلا .  كاَْنیَطْعَأ  آَّنِإ 

هدیرب مد  لسن و  یب  وت  نمـشد  انامه  .نک  ینابرق  رتش )  ) رازگب و زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  .میدرک  اطع  ریثک  ریخ  وت  هب  ام  انامه 
.تسا (7)

دندرک و يدایز  ياه  تراسج  مالـسا  ربمایپ  هب  .دشاب  رت  يوق  دیاب  مه  عافد  دشاب ، رتدیدش  ینید  تاسّدـقم  نید و  هب  هبرـض  هچ  ره 
« نونجمل ّکنا  : » دنتفگ ربمایپ  هب  تسا ؛ هدـش  ناربج  نآرق  رد  يوحن  هب  اهنآ  همه  هک  دـندناوخ  نونجم  رعاش و  نهاک ، رحاس ، ار  وا 

دنوادخ یلو  يا ، هدز  ّنج  وت 
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.28 هبوت ، - 2
.31 فارعا ، - 3

.43 ءاسن ، - 4
.125 هرقب ، - 5

.35 نارمع ، لآ - 6
(3-1 رثوک ، - ) 7
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ادـخ هداتـسرف  وت  ًالـسُرم » َتَسل  : » دـنتفگ ترـضح  نآ  هب  .یتـسین  نونجم  وت  یهلا  فطل  هب  نونجمب » کـّبر  همعنب  َتنا  اـم  : » دوـمرف
« نونجم رعاشل  : » دنداد یفابلایخ  يرعاش و  تبـسن  ترـضح  هب  .یناربمایپ  زا  وت  ًاعطق  نیلـسرملا » نمل  ّکنا  : » دومرف دـنوادخ  یتسین ،

.تسین راوازس  وا  يارب  میتخوماین و  رعش  وا  هب  ام  هل » یغبنی  ام  رعشلا و  هانمّلع  ام  و  : » دومرف دنوادخ 

«. رتبالا وه  کئناش  ّنا  : » دومرف دنوادخ  دنتفگ ، رتبا  ترضح  نآ  هب 

همه لقع  هریخ و  همه  مشچ  هک  دنک  اطع  يرثوک  وا  هب  ادخ  هک  تسا  نآ  دیوگب ، رتبا  تاقولخم  فرـشا  هب  هک  یـسک  خـساپ  يرآ ،
.دوش توهبم 

اجنآ زا  تسا و  رتبا  دـض  يزیچ  رثوک  زا  دارم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رتبالا » وه  کئناش  ّنا  : » دـیامرف یم  هک  رثوک  هروس  رخآ  هیآ  زا 
هک لسن  یب  هبقع و  یب  دارفا  هب  برع  هک 

ناماما هک  تسا  ربمایپ  هّیرذ  رثوک ، يارب  قادـصم  نیرتهب  دـیوگ ، یم  رتبا  دوش ، یم  وحم  ناشراثآ  ندرم ، اـب  دـنرادن و  رـسپ  دـنزرف 
.دنشاب یم  همطاف  لسن  زا  موصعم 

، نافلاخم دالوا  لاوما و  دـیامرف : یم  نآرق  .تسین  رثوک  يریثک  ره  اما  دوش ، یم  ریثک  ریخ  ره  لماش  دراد و  ماع  ییانعم  رثوک ، هّتبلا 
(1) .دنک باذع  دالوا  لاوما و  نامه  قیرط  زا  ایند  رد  ار  نانآ  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  اریز  درادناو ، بجعت  هب  ار  امش 

َتیأَر : » دهد یم  حیبست  روتسد  اهنت  دنوادخ  دندش ، یم  دراو  مالسا  هب  جوف  جوف  هتـسد و  هتـسد  ناکرـشم  هک  هکم  حتف  يارجام  رد 
ایوگ .رازگب  زاـمن  کـّبرل »   ّ ِلـصف : » دـیامرف یم  ربماـیپ  هب  رثوک  ندرک  اـطع  يارب  یلو  حّبَـسَف » اـجاوفأ  هَّللا  ِنید  یف  نولخدَـی  ساَّنلا 

.تسا رت  شیب  ناکرشم  ندروآ  مالسا  زا  رثوک  ّتیمها 
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ترجه

یسانش نید  يارب  ترجه 

ْمُهَّلََعل ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  ِنیِّدـلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ـال  ْوَلَف  ًهَّفاَـک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناـک  اـم  َو 
(1) َنوُرَذْحَی

نید ردات  دننک  یمن  چوک  يا  هتـسد  ناشیا  زا  یهورگ  ره  زا  ارچ  سپ  دـنوش ، راپـسهر  داهج ) هب   ) نانمؤم همه ي  هک  تسین  راوازس 
.دننک رذح  نایغط ) هانگ و  زا   ) نانآ دیاش  ات  دنهد  میب  ار  نانآ  دنتشگ ، زاب  شیوخ  موق  يوس  هب  هک  یماگنه  دنوش و  هیقف 

نکمم یهاگ  نید ، رد  هّقفت  .تسا  یمالـسا  ماکحاو  دـیاقع  نید و  رد  قیمع  تخانـش  بسک  يارب  شـالت  ياـنعم  هب  نید ، رد  هّقفت 
تشهب و ادخ ، نید ، يارب  یهاگ  دـشاب و  ناتـسود  زا  ندـنامن  بقع  یمرگرـس و  ثحب و  سرد و  هب  قشع  ماقم و  ایند و  يارب  تسا 

« ْمُهَمْوَق اوُرِْذُنِیل   » .تسادخ هار  هب  نانآ  توعد  مدرم و  یهد  میب  هک  دناد  یم  دنمشزرا  ار  یمّود  هیآ ، .دشاب  تّما  تاجن 

هیلع نیسح  ماما  (2)« ءایبنالا هثرو  ءاهقفلا  ناف  نیّدـلا  یف  هَّقفَت  : » دـنک یم  شرافـس  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هکناـنچ 
.داد (3) رارق  نید  رد  هیقف  ار  ام  هک  ییادخ  دمح  دوتس : نینچ  ار  دنوادخ  یتالمج  رد  اروشاع  بش  زین  مالسلا 

هک دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  ماما  تسیچ ؟ مدرم  فیلکت  داتفا ، قافتا  يا  هثداح  ماما  يارب  رگا  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.دننک (4) تکرح  ماما  تخانش  يارب  دیاب  يا  هفیاط  رهش و  ره  زا 

هب ینید  یناحور  قطانم ، همه  رد  ات  دندرگرب  دوخ  هقطنم  هب  دنورب و  یملع  زکارم  هب  مالسا  تخانش  يارب  يدارفا  هقطنم ، ره  زا  دیاب 
.نید ِتخانـش  يارب  ای  دـینک ، ترجه  نید ، زا  عافد  يارب  اـی  .تسا  ناـمیا  مزـالم  ترجه ، يرآ  .دـشاب  هتـشاد  روضح  مزـال  رادـقم 
هزوح بالط  يارب  سپ  .تسا  یئافک  بجاو  ناسنا ، هاگداز  نطو و  صوصخب  مدرم  هب  نید  شزومآ  هاگنآ  نید و  رد  هّقفت  نیاربانب 

اه هزوح  يوس  هب  یکی  تسا : مزال  ترجه  ود  اه ،

ص:60
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.تسین زیاج  دیتاسا  يارب  زج  اه  هزوح  رد  ندنام  اذل  .اهرهش  يوسب  اه  هزوح  زا  يرگیدو 

ِیف اوُـهَّقَفَتَِیل   » .تسا يرگن  فرژ  ّتقد و  قـیقحت ، لـباق  ینید  فراـعم  همه ي  هکلب  تسین ، نـید  ماـکحا  يریگارف  اـهنت  هـقف ، هـتبلا 
« ِنیِّدلا

میب رادشه و  دـناوتب  ات  دـشاب  نمـشد  ذوفن  ياههار  اه و  تنطیـش  زا  هاگآ  نامز و  هب  ملاع  هیقف ، هک  دراد  شزرا  هاگنآ  نید ، رد  هقف 
، دشاب هقطنم  رد  رفن  کی  تسا  نکمم   ) اوُرِذـُْنِیل اوُهَّقَفَتَِیل ...  .درک  دامتعا  ناوت  یم  هیقف ، سانـش  مالـسا  کی  نانخـس  هب  سپ  .دـهد 

( دراد تیّجح  دحاو  ربخ  سپ 

، دنشاب هتشاد  ار  مدرم  همه ي  قلطم  ِتعاطا  راظتنا  دیابن  و  ْمِْهَیلِإ » اوُعَجَر   » .دنشابن نانآ  توعد  رظتنم  دنورب و  مدرم  غارـس  دیاب  املع 
« َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل   » .دنیآ یمن  ادخ  نید و  هار  هب  زگره  یهورگ  نوچ 

ربمایپ یخیرات  ترجه 

َنیِذَّلاَو ٍضَْعب  ُءآَِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِکَئلْوُأ  ْاوُرَـصَن  َّو  ْاوَوآ  َنیِذَّلاَو  ِهللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَأـِب  ْاوُدَـهاَجَو  ْاوُرَجاَـهَو  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(72 لافنا ،  ) .ْ.اوُرِجاَُهی یَّتَح  ْیَش ٍء  ِم  نّ مِِهتَیَالَو  ِم  نّ مَکل  اَم  ْاوُرِجاَُهی  َْملَو  ْاُونَمآ 

نادـهاجم و  ) هک نانآ  و  دـندرک ، داهج  ادـخ  هار  رد  ناشیاه  ناج  لاوما و  اـب  دـندرک و  ترجه  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  اـنامه 
ترجه یلو  هدروآ ، نامیا  هک  یناسک  اّما  .دـنرگیدکی  نامیپ  مه  یماح و  رادتـسود و  نانآ  دـندرک ، يرای  هداد و  هانپ  ار ) نارجاهم 

 ... .دننک ترجه  هکنآ  ات  دیرادن ، ار  نانآ  زا  تیامح  یتسود و  هنوگ  چیه  ّقح  دندرکن ،

ربمایپ رازآ  ّتیذا و  زا  تسد  هکم  ناکرشم  زونه  مالسا ، هب  ربمایپ  ینلع  توعد  زا  لاس  هد  تشذگ  زا  سپ  تثعب و  مهدزیس  لاس  رد 
یمادقا هدش و  باسح  يا  هئطوت  اب  دنتفرگ  میمـصت  هکنیا  ات  دندوزفا  یم  نآ  تّدش  رب  زور  هب  زور  و  دـندوب ، هتـشادنرب  ناناملـسم  و 

.دنیامن نک  هشیر  ار  مالسا  دنناسرب و  لتق  هب  ار  ربمایپ  یعمج ، هتسد 

نآ دـش و  مهارف  ترجه  تامّدـقم  هنابـش  مالـسلا ،  هیلع  یلع  یناشفناج  هئطوت و  نآ  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  عالطا  اب 
روث راغ  هب  ادتبا  لّوالا  عیبر  هام  لّوا  رد  ترضح 
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نآ يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اهنت  تّدم  نیا  رد  دندش و  یفخم  اسآ  هزجعم  يا  هنوگ  هب  اجنآ  رد  زور  هس  تّدـم  هب  دـنتفر و 
رب ینبم  یلع  ترـضح  هب  هیـصوت  اب  ربمایپ  ماجنارـس  .دنداد  یم  رارق  بانج  نآ  رایتخا  رد  ار  نوریب  رابخا  هدرک و  هیهت  اذغ  ترـضح 

ناناملسم ترجاهم  نالعا 

زور رتمولیک ، دـصراهچ  دودـح  یتفاسم  یط  زا  سپ  و  دـندش ، برثی  یهار  دوخ  ترـضح ، نآ  تیب  لـها  ندروآ  هارمه  برثی و  هب 
.دندش قحلم  نانآ  هب  زین  نیرجاهم  هّیقب ي  دندیسر و  ابق  هّلحم ي  هب  لّوالا  عیبر  مهدزاود 

هنیدم  » و ّیبنلاهنیدـم »  » هب ار  برثَی »  » دـنتفریذپ و زاب  شوغآ  اب  ار  اهنآو  دـندروآ  لمع  هب  ینایاش  لابقتـسا  نارجاهم  زا  برثی ، مدرم 
ود دندوب ، رفن  دصیـس  دودح  هک  راصنا  نارجاهم و  نایم  هقرفت ، زا  يرود  يریگـشیپ و  يارب  ربمایپ  هاگنآ  .دنداد  مان  رییغت  لوسّرلا ،»

.دندرک انب  يراذگ و  هیاپ  ار  ابق  دجسم  دندرک و  يراج  يردارب  تّوخا و  دقع  ود  هب 

اهر ار  دوخ  هناشاکو ي  هناخ  دـندوب ، راشف  تحت  اجنآ  رد  نوچ  دـندروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  هکم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نیرجاـهم ،
ياج دوخ  نیب  رد  ار  نیرجاهم  مالـسا و  ربمایپ  هک  دنتـسه  هنیدم  ناناملـسم  راصنا ، دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  ربمایپ  هارمه  هب  هدرک 

.دندومن يرای  هداد و 

هطقن ي ار  نآ  هداد و  خر  نانآ  یبهذـم  یملع و  یعامتجا ، تایح  رد  هک  ار  يا  هثداح  نیرت  گرزب  نیرت و  مهم  اـه ، ّتلم  ًاـمومعم 
لیفلا ماع  ای  نایحیسم و  دزن  حیسم  ترـضح  دالیم  الثم  دنا ، هداد  رارق  دوخ  خیرات  أدبم  دنناد ، یم  دوخ  یّلم  تشذگرـس  رد  یفطع 

.تفرگ رارق  لاس  أدبم  بارعا ، دزن  دش ) دوبان  درک و  هلمح  هکم  هب  ههربا  هاپس  هک  یلاس  )

دالیم ناناملـسم  اذـل  تسا ، لقتـسم  رگید  نایدا  زا  لاح  نیع  رد  تسا و  ینامـسآ  تعیرـش  نیرت  لماک  مالـسا  نید  هک  ییاـجنآ  زا 
مرکاربمایپ تثعب  زور  یّتح  ای  و  دوب ، زین  ربمایپ  ّدلوت  لاس  هچرگ  لیفلا  ماع  نینچمه  دندادن ، رارق  دوخ  لاس  يانبم  ار  حیسم  ترضح 

دـش و يراذـگ  هیاپ  اجنآ  رد  لقتـسم  یتموکح  هک  هنیدـم  هب  ربماـیپ  ترجه  اـب  اـّما  تفرگن ، رارق  لاـس  ياـنبم  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص 
نِم  » ترابع زا  ناوت  یم  هکنانچ  .دندراذگ  انب  ار  يرجه  خیرات  ًاصخش  ربمایپ  دننک ، ّتیلاعف  هنادازآ  يا  هطقن  رد  دنتسناوت  ناناملـسم 

موقت نا  ّقحا  موی  لّوا  نم  يوقّتلا  یلع  سُسا  دجسمل   » هیآ رد  موی ،» لّوا 
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(1)« هیف

هنیدم هب  ترجه  رد  ربمایپ  مادقا  نیلّوا  اریز  دومن ، هدافتسا  ار  يرجه  لاس  يراذگ  هیاپ  زین  دشاب  یم  ابق  دجـسم  نتخاس  دروم  رد  هک 
.دش یم  دوبان  دودحم و  هطقن  نامه  رد  مالسا  اسب  هچ  دوبن ، ترجه  رگا  يرآ  .دشاب  یم  ابق  دجسم  نتخاس 

هشبح و نیمزرـس  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  ترجه  تـثعب ، مـجنپ  لاـس  رد  یکی  تـسا : هداد  خر  ترجه  ود  مالـسا  ردـص  رد  هـتبلا 
.هنیدم هب  هکم  زا  ترجه  تثعب ، مهدزیس  لاس  رد  يرگید 

ترجه تاکرب  راثآ و 

ناصّـصختم و اـهزغم و  همه ي  رگا  .دریگ  یم  همـشچرس  هدـنزاس  ياـه  ترجه  كرت  هاـفر و  رد  ندـش  قرغ  زا  اـم  ياـهالب  رتشیب 
تسا هتخاس  دراو  نمشد  هب  هبرض  مه  دننک ، ترجه  دوخ  روشک  هب  دنرب ، یم  رس  هب  یبرغ  ياهروشک  رد  هک  یناملسم  ناسانـشراک 

.دنوش یم  یمالسا  ياهروشک  مالسا و  تیوقت  بجوم  مه  و 

نید و ظفح  يارب  هانگ ، رفک و  كرش ، طیحم  زا  ترجه  هکلب  درادن ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هب  صاصتخا  ترجه ،
هب باکترا  دوخ و  یگدولآ  رذع  هک  یناسک  خـساپ  رد  دـنوادخ  هکنانچ  تسا ، مزال  دـنوادخ  ینامرفان  زا  تشگرب  يارب  ای  نامیا و 
هب ارچ  دوب ، روانهپ  هک  دنوادخ  نیمز  دـیامرف : یم  ضرالا ،» یف  نیفعـضتسم  اّنک  : » دـنتفگ یم  دنتـسناد و  یم  ملاسان  طیحم  ار  هانگ 

(2)« هعساو هّللا  ضرا  نکت  ملا  اولاق  « ؟ دیدرکن ترجه  رگید  یناکم 

مادقا مهم  نیا  هب  دـیاب  دـشاب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ییاناوت  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  نیفعـضتسم ،»  » ترابع هب  هّجوت  اب  هّتبلا 
.داد رارق  حالصا  دروم  ار  نآ  درکن و  كرت  ار  هعماج  دومن و 

زا دننک ، یم  ادخ  تیـصعم  ینامرفان و  ینک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  رد  هک  یماگنه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3)« اهریغ یلا  اهنم  جرخاف  اهیف  تنا  ضرا  یف  هّللا  یصع  اذا   » .نک ترجه  رگید  ییاج  هب  اجنآ 

.تسا (4) مزال  زین  نارگید  هب  دوخ  ياه  هتخومآ  نایب  يارب  ترجه  شناد و  ملع و  نتخومآ  يارب  ترجه  هکنانچ 
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ردق هروس  ریسفت 

ردق بش 

ِّلک نِّم  مِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلاَو  ُهِکئآَلَْملا  ُلَّزَنَت  ٍرْهَش .  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ِرْدَْقلا .  ُهَْلَیل  ام  َكارْدأ  ام  َو  ِرْدَْقلا .  ِهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  آَّنِإ 
رْجَْفلا (1) ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالَس  ٍْرمَأ . 

، بش نآ  رد  .تسا  رتهب  هام  رازه  زا  ردـق  بش  تسیچ ؟ ردـق  بش  هک  یناد  هچ  وت  .میدرک و  لزان  ردـق  بش  رد  ار  نآرق  اـم  اـنامه 
.تسا دورد  مالس و  رسارس ) ، ) رجف عولط  ات  بش ) نآ   ) .دنیآ دورف  يراک  ره  ماجنا  يارب  ناشراگدرورپ  نذا  هب  حور  ناگتشرف و 

: تسا هتفر  راک  هب  انعم  دنچ  رد  نآرق ، رد  ردق »  » هملک

.دنتخانشن ار  یهلا  تلزنم  ماقم و  دیاب ، هک  هنوگ  نآ  ِهِرْدَق ،» َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو  : » دیامرف یم  هکنانچ  .تلزنم  ماقم و  فلا )

هدمآ سّدقم ) ناکم  نیا  هب  یهلا   ) ریدقت رب  انب  وت  یسوم  يا  یسُوم » ای  ٍرَدَق  یلَع  َْتئِج  : » دیامرف یم  هکنانچ  .تشونرس  ریدقت و  ب )
.يا

 ... دوش تخس  گنت و  وا  رب  يزور  قزر و  هک  یسک  ُُهقْزِر »...  ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  َو  : » دیامرف یم  هکنانچ  .یتخس  یگنت و  ج )

.تشونرس ریدقت و  بش  مه  تسا و  یتلزنم  اب  بش  مه  ردق ، بش  اریز  تسا ، بسانم  ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل   » دروم رد  لوا  يانعم  ود 

رما ّلـک  قرفی  اـهیف  : » دـیامرف یم  رگید  ییاـج  رد  نآرق  هکناـنچ  دــنک ، یم  ریدــقت  ار  لاـس  کـی  روـما  ردــق ، بـش  رد  دــنوادخ 
روما هک  تسه  يردـق  بش  ناضمر ، ره  رد  هکلب  تسین ، ربمایپ  رـصع  نآرق و  لوزن  بش  هب  رـصحنم  ردـق  بش  نیاربانب ، (2)« میکح

.دوش یم  رّدقم  يدعب  ردق  بش  ات  هدنیآ  لاس 

هـس نایم  رد  تسا و  هدوب  ترـضح  نآ  تیب  لها  ربمایپ و  شرافـس  دروم  نآرق ، زامن و  اعد و  اب  نآ  يایحا  ردق و  بش  ندوب  رادـیب 
ار بش  کی  تسا ، رود  هنیدم  زا  ام  لزنم  دیـسرپ : ربمایپ  زا  یـصخش  هکنانچ  .دنا  هتـشاد  يرتشیب  دیکأت  موس  تسیب و  بش  رب  بش ،

.وش (3) لخاد  هنیدم  هب  موس  تسیب و  بش  دومرف : ترضح  .میایب  رهش  هب  ات  نک  نّیعم 

ص:64

(5-1 ردق ، - ) 1
.4 ناخد ، - 2

ص 307. ج 3 ، لئاسو ، - 3

رون ریسفت  ساسا  رب  سرد  یس  زور ، یس  نآرق : اب  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 82 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14357/AKS BARNAMEH/#content_note_64_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14357/AKS BARNAMEH/#content_note_64_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14357/AKS BARNAMEH/#content_note_64_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دنربب (1) دجسم  هب  ار  ناشیا  موس  تسیب و  بش  هک  دنتساوخ  دندوب ، رامیب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دندش (2) یم  اهنآ  باوخ  عنام  اه ، هچب  تروص  هب  بآ  ندیشاپ  اب  بش ، نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  و 

.تشاد (3) یم  ایحا  ار  بش  هد  هدومن و  عمج  ار  دوخ  باوخ  رتسب  ربمایپ  ناضمر ، هام  رخآ  ههد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 

ایادخ درک : ضرع  ادخ  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  میناوخ : یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ینالوط  یثیدح  رد 
.تسا ردق  بش  يرادیب  رد  نم ، برق  رْدَْقلا ،» َهَْلَیل  َظَْقیَتْسا  نَِمل  یبُْرق  : » دمآ خساپ  .مناهاوخ  ار  تبرق  ماقم 

.مراتساوخ ار  تتمحر  اراگدرورپ ، تشاد : هضرع 

.تسا ردق  بش  رد  نیکاسم  رب  مّحرت  رد  نم  تمحر  ردَْقلا ،» َهلَیل  َنیکاسَْملا  َمحَر  ْنَِمل  یتَمْحَر  : » دمآ خساپ 

رد هقدص  طارص ، زا  روبع  زمر  رْدَْقلا ،» َهَْلَیل  ٍهَقَدَِصب  َقَّدَصَت  ْنَِمل  ِکلذ  : » دمآ خساپ  .مهاوخ  یم  طارص  زا  روبع  زاوج  ایادخ ، تفگ :
.تسا ردق  بش 

رد نآ ، هب  یبایتسد  ردقلا ،» ِهلیل  یف  هَحیبْسَت  َحَّبَـس  ْنَِمل  کلذ  : » دمآ خساپ  .مبلط  یم  ار  نآ  ياه  تمعن  تشهب و  ایادخ  درک : ضرع 
.تسا ردق  بش  رد  نتفگ  حیبست  ورگ 

، خزود زا  تاجن  زمر  رْدَْقلا ،» ِهلَیل  ِیف  َرَفْغَتْـسا  ْنَِمل  کلذ  : » دمآ خـساپ  .مخزود  شتآ  زا  تاجن  ناهاوخ  اراگدرورپ ، تشاد : هضرع 
.تسا ردق  بش  رد  رافغتسا 

نم ياضر  لومـشم  یـسک  رْدَْقلا ،» ِهلَیل  ِیف  ِنیَتَعکَر  یّلَـص  ْنَِمل  َياضِر  : » دمآ خـساپ  .مبلط  یم  ار  وت  ياضر  ایادـخ  تفگ : نایاپ  رد 
(4) .دراذگب زامن  ردق ، بش  رد  هک  تسا 

.تسا زامن  ماـگنه  هب  تداـبع و  بارحم  رد  ردـق ، بش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندروخ  تبرـض  یخیراـت ، بیجع  عیاـقو  زا 
.دش دیهش  تالاح ، فرشا  رد  اه ، نامز  فرشا  اه و  ناکم  فرشا  رد  ادخ ، قلخ  فرشا  يرآ ،

نآ هکم و  نوچمه  یّـصاخ  ناکم  ِصوصخم  هکنآ  هن  دوش ، یم  تعاـس  هک 24  تسا  نیمز  هرک  لماک  بش  کـی  ردـق ، بش  لوط 
طاقن و همه  لماش  هک  تسا  نیمز  هرک  لماک  زور  کی  رطف ، دیع  زور  زا  دارم  هکنانچ  .دشاب  هقطنم  نآ  بش  تعاس  نازیم 8  هب  مه 

.دوش یم  قطانم 
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، دشاب نآرق  وریپ  رگا  .تسا  نآرق  هب  هتـسباو  رـشب ، تشونرـس  هک  دـشاب  نآ  زمر  دـیاش  نآرق ، لوزن  بش  اب  رـشب  ریدـقت  بش  نراقت 
.دروخ یم  مقر  وا  يارب  یتخبدب  تواقش و  دشاب ، نآ  زا  رود  رگا  يراگتسر و  تداعس و 

ایند زا  هکنآ  زا  سپ  هدش و  یم  لزان  نانآ  رب  رما  هدوب و  ایبنا  دهع  رد  ردـق  بش  ایآ  متـشاد  هضرع  ادـخ  لوسر  هب  دـیوگ : یم  رذوبا 
.تسه تمایق  ات  ردق  بش  دندومرف : تسا ؟ هدش  یم  لیطعت  بش  نآ  رد  رما  لوزن  دنتفر ، یم 

ار نآ  ِبش  کی  هک  یناسک  دـنزادرپب ، تدابع  هب  ار  دّدـعتم  ياه  بش  مدرم  هک  دـشاب  نآ  تسا ، یفخم  ردـق  بش  هکنیا  زمر  دـیاش 
.دنوشن سویأم  اه  بش  یقاب  زا  دندرکن ، كرد  ار  نآ  هک  یناسک  دنوشن و  رورغم  دندرک  كرد 

.تسا (1) ردق  بش  نودب  هام  رازه  رد  کین  راک  زا  رتهب  ردق ، بش  رد  کین  راک  تسا : هدمآ  تایاور  رد 

« ْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ُهَِکئالَْملا ...  ُلَّزَنَت   » .دریگ یم  تروص  ناگتشرف  روضح  لوزن و  اب  ردق ، بش  رد  روما  ریدقت 

لابندب ار  تکرب  تمحر و  تمالـس و  هک  تسا  ردـق  بش  رد  ناگدـنب  هب  یهلا  هژیو  تیانع  فطل و  هروس ، نیا  رد  ٌمالَـس »  » زا دارم 
لزان نیمز  هب  ناگتشرف  ردق ، بش  رد  .دوشن  عقاو  رثؤم  نآ  رد  ناطیـش  هسوسو  دیک و  اریز  ددنب ، یم  ار  باذع  تمقن و  باب  دراد و 

نایتشهب لابقتسا  هب  مالس  نتفگ  اب  زین  تمایق  رد  هکنانچ  .دننک  یم  مالـس  دنـشاب ، تدابع  لاح  رد  هک  ینز  درم و  ره  رب  دنوش و  یم 
« َنیِِدلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  : » دنور یم 

نآرق رد  ناگتشرف  يامیس 

« نومرکم دابع  لب   » .دنتسه ادخ  یمارگ  ناگدنب  ناگتشرف ، . 1

« نورمُؤی ام  نولعفیو  مهرما  ام  هّللا  نوصعیال   » .دنیادخ عیطمو  موصعم  . 2

« ًارمأ تامّسقملاف  « ؛» ًارمأ تاّربدملاف   » .تساهنآ هدهع  رب  يروما  ریبدت  . 3

« لوق نم  ظفلی  ام   » .دنناسنا نخس  ظافلا و  بقارم  . 4

« نوبتکی مهیدل  انلسر  و   » .دنتسه نایناهج  لامعا  بتاک  . 5

«، اهورت مل  دونجب  ، » داهج گنج و  رد  ناگدنمزر  هب  هدنهد  تراشب . 6

الو اوفاخت  ّالا   » .دنتـسه نانمؤم  گرم  هظحل  رد  هدـنهد  تراشب  و  ییحی » همـسا  مالغب  كرـشبن  ّانا  ، » ندـش راددـنزرف  اعد و  تباـجا 
« اونزحت
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« مهب یس ء  اطول  انلسر  تءاج  اّمل   » .دننامرجم رب  یهلا  باذع  رومأم  . 7

« هظفح مکیلع  لسُری   » .دنتسه ناسنا  ظفاحم  . 8

« اونمآ نیذلل  نورفغتسی  و   » .دننانمؤم هاوخ  شزرمآ  وگاعد و  . 9

« یضری ءاشی و  نمل  هّللا  نذأی  نا  دعب  نم  ّالا  ائیش  مهتعافش  ینغت  تاومسلا ال  یف  کلم  نم  مک  و   » .دننک یم  تعافش  . 10

« ساّنلاو هکئالملاو  هّللا  هنعل  مهیلع  کئلوا   » .دنراّفک هدننک  نعل  . 11

« فالآ هسمخب  مکددمی  ...اوقّتتو  اوربصت  نا   » .دنیاه ههبج  رگدادما  . 12

« مهرابدا مههوجو و  نوبرضی  هکئالملا  مهتّفوت   » .دننک یم  هیبنت  گرم  هظحل  رد  ار  نامرجم  . 13

« متربص امب  مکیلع  مالس   » .دننک یم  لابقتسا  نایتشهب  زا  . 14

« رشع هعست  اهیلع   » .دنتسه خزود  باذع  لوئسم  . 15

« انلسر هتّفوت   » .دنتسه حور  ضبق  لوئسم  . 16

« مولعم ماقم  هل  الا  اّنم  ام   » .دنتسه هجرد  هتسر و  ياراد  . 17

« حورلاب هکئالملا  لّزنی   » .دنشاب یم  یحو  لوزن  لوئسم  . 18

« اّیوس ًارشب  اهل  لّثمتف   » .دنیآ یم  رد  ناسنا  لکش  هب  یهاگ  . 19

« نومئسیال مه  ...نوّحبسی و   » .دنوش یمن  هتسخ  تدابع  زا  . 20

« ًامالغ کل  بهال  ّکبر  لوسر  انا  اّمنا   » .دنراد وگتفگ  زین  ایبنا  ریغ  اب  . 21

« السر هکئالملا  نم  یفطصی  هّللا   » .دنا هدیزگرب  ناگتشرف  یضعب  . 22

هبتک و هتکئالم و  هّللاب و  رفکی  نَم  و  «، » هلـسر هبتک و  هتکئالم و  هّللاـب و  نمآ  ّلـک  نونمؤملاو   » .تسا مزـال  ناگتـشرف  هب  ناـمیا  . 23
« ادیعب ًالالض  ّلض  دقف  هلسر 

ردق بش  رد  لاس  ره  ناگتشرف  هروس ، نیا  ساسا  رب  اریز  .دینک  جاجتحا  ردق  هروس  اب  تماما ، نارکنم  اب  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
یم لزان  یناسک  هچ  رب  ترـضح  نآ  زا  سپ  .دـندش  یم  دراو  شترـضح  فیرـش  دوجو  رب  ربمایپ  تایح  نامز  رد  .دـنوش  یم  لزاـن 

؟ دنوش
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هب رـشب  روما  تیالو  هدوب و  موصعم  ربمایپ ، نوچمه  وا  دـیاب  دـشاب و  یهلا  ناگتـشرف  ناـبزیم  دـناوت  یمن  یـسک  ره  هک  تسا  نشور 
ردق بش  رد  ناگتـشرف  دشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ام ، نامز  رد  هک  تسین  موصعم  ماما  زج  یـسک  وا  دشاب و  وا  هدهع 

.دنوش یم  شرضحم  بایفرش 
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تاّردقم

یهلا تارّدقم  ماسقا 

ِباَتْکلا (1) ُّمُأ  ُهَدنِع  ُِتْبُثیَو َو  ُءآَشَی  اَم  ُهللا  ْاوُحْمَی 

.تسوا دزن  اهنت  باتکلا  ُما  دنک و  یم  تابثا  ای  وحم  دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ 

: تسا عون  ود  رب  یهلا  تاردقم  تایاور ، تایآ و  ساسا  رب 

هار لّدـبت  ام  مالک  رد  ّيدـل » لوقلا  لّدـبی  ام  « ؛ ِتایآ لثم  .تسا  یمئاد  مه  شنوناـق  اذـل  دراد و  یمئاد  تحلـصم  هک  يروما  فلا )
حول رد  تاردـقم  هنوگ  نیا  .تسا  یقیقد  باتک  باسح و  ياراد  راگدرورپ  دزن  رد  يزیچ  ره  رادـقمب » هدـنع  یـش ٍء  ّلـک   » .درادـن

(2) تسا تبث  ظوفحم 

« نوبّرقملا هدهشی  موقرم  باتک   » .دنوش هاگآ  نآ  رب  دنناوت  یم  دنوادخ  نذا  هب  یهلا  نابرقم  طقف  و 

یپرد ار  وفع  تحلـصم  هک  هانگ  زا  مدرم  ندرک  هبوت  لثم  تسا ، مدرم  راتفر  لامعا و  عبات  اهنآ  حـلاصم  یمتحریغ و  هک  يروما  ب )
.دراد لابندب  ار  یهلا  رهق  شا  هدسفم  رطاخب  هک  متس  ملظ و  ای  دروآ و  یم  هارمه  هب  ار  الب  عفد  تحلصم  هک  هقدص  نداد  ای  و  دراد ،
رییغت اـب  دـناوت  یم  دراد ، هک  یتیاـهن  یب  ملع  تمکح و  اـب  تـسین و  هتـسب  تـسد  شنیرفآ  ماـظن  هرادا ي  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی 

رظن و دیدجت  ای  لاعتم و  دـنوادخ  لهج  هناشن ي  تارییغت ، نیا  هک  تسا  یهیدـب  .دـهدب  نآ  نیناوق  شنیرفآ و  رد  یتارییغت  طیارش ،
.تسا رما  نآ  هرود ي  نایاپ  ای  طیارش و  رییغت  تمکح و  ساسا  رب  تارییغت  نیا  هکلب  تسین ، وا  ینامیشپ 

: هلمج زا  دراد ، يدایز  ياه  هنومن  هنیمز  نیا  رد  نآرق 

دروآ و تسدب  ار  دوخ  حلاصم  دناوت  یم  اعدو  عرضت  اب  ناسنا  .منک  باجتسم  امش  يارب  نم  ات  دینک  اعد  مکل » بجتسا  ینوعُدا  . » 1
.دهد رییغت  ار  دوخ  تشونرس 

همانرب مزال ، طیارـش  ندـمآ  دـیدپ  اب  دـنوادخ  دـیاش  تسین ، تباث  اج  همه  رد  یهلا  نوناـق  ارمأ ؛» کـلذ  دـعب  ثدـحی  هَّللا  ّلـعل  . » 2
.دروآ دوجوب  ار  يدیدج 
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.دراد زور  نامه  صوصخم  ینأش  زور  ره  وا  نأش ؛» یف  وه  موی  ّلک  . » 3

.تخاس ناشفرحنم  مه  ادخ  دندرک ، باختنا  ار  یفارحنا  هار  نوچ  هَّللا ؛» غازا  اوغاز ، امّلف  . » 4

.دبای یم  رییغت  تکرب  فطل و  هب  یهلا  رهق  ریسم  يوقت ، نامیا و  اب  تاکرب ؛» مهیلع  انحتفل  اوقتاو  اونمآ  يرقلا  لهأ  ّنا  ول  و  . » 5

ار ناشدوخ  اهنآ  هکنآ  رگم  دهد ، یمن  رییغت  ار  یموق  چیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفناب ؛» ام  اوّریغی  یّتح  موقب  ام  ّریغیال  هَّللا  نا  . » 6
.دنهد رییغت 

وکین لمع  دنروآ و  نامیا  دننک ، هبوت  هک  یناسک  تانـسح ؛» مهتائیـس  هَّللا  لّدبی  کئلواف  ًاحلاص  المع  لمعو  نمآو  بات  نَم  ّالا  . » 7
.دنک یم  لیدبت  هنسح  یبوخ و  هب  ار  نانآ  ياه  يدب  دنوادخ  دنهد ، ماجنا 

.میدرگ یمرب  مه  ام  دیدرگرب ، امش  رگا  اندُع ؛» متدُع  نا  . » 8

هجیتن نیا  دوش ، هدافتـسا  هلیـسو  نیا  زا  رگا  هک  دراد  ملع  وا  هک  تروص  نیدـب  تسا ، بابـسا  للع و  ماظن  ساـسا  رب  ادـخ  ملع  هتبلا 
.تشاد دهاوخ  یپرد  ار  ماجنارس  نآ  دوش ، يرادرب  هرهب  يرگید  زا  رگاو 

؟ تسیچ ءادب 

فـشک یهلا و  ملع  رد  رییغت  هن  میدرک ، یم  نامگ  ار  نآ  فالخ  اه  ناسنا  ام  هک  تسا  يزیچ  ندش  رهاظ  هعیـش ، دزن  ءادب  زا  روظنم 
.دنوادخ لهج  هن  تسام  لهج  يانعم  هب  ءادب  سپ  .ادخ  يارب  فالخ 

یتّدم دعب  یلو  تسا ، یمئاد  هک  مینک  رّوصت  یمکح  ای  نوناق و  رهاظ  زا  هکنآ  لثم  تسا ، نوناق  رد  خسن  ریظن  شنیرفآ ، رد  ءادـب » »
رد رییغت  نیا  ندمآ  دوجوب  ثعاب  طیارش  هکلب  تسین ، راذگنوناق  لهج  ای  ینامیشپ و  يانعم  هب  نیا  هّتبلا  .تسا  هدش  ضوع  هک  مینیبب 

، وا لاح  رییغت  ضحم  هب  اّما  دسیون ، یم  ار  نآ  رامیب  یلعف  طیارـش  هب  هّجوت  اب  کشزپ  هک  يا  هخـسن  دننام  تسرد  تسا ، هدش  نوناق 
.دنک یم  زیوجت  يدیدج  هخسن 

: مینک یم هراشا  نآرق  رد  ءادب  زا  ياه  هنومن  هب  اجنیا  رد 

هیلع لیعامسا  هتساوخ  یم  تسا ، هداد  ار  شدنزرف  حبذ  نامرف  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  هک  دنوادخ  میدرک  یم  نامگ  ام  . 1
هتشک و مالسلا 
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.رسپ ندش  هتشک  هن  تسا  هدوب  ردپ  شیامزآ  رما ، نیا  زا  یهلا  هدارا ي  هک  دش  رهاظ  ًادعب  اّما  دوش ، هتخیر  نیمز  رب  شنوخ 

یـسوم اندعاو  و  ، » تسا بش  یـس  تاجانم  هرود ي  هک  میدرک  یم  رّوصت  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  دنوادخ  هدـعو  زا  ام  . 2
مالعا هلحرم  ود  رد  ار  نآ  شیامزآ ، تهج  هب  دنوادخ  یلو  تسا  هدوب  بش  لهچ  همانرب  لوا  زا  هک  دش  رهاظ  ًادـعب  اّما  هلیل ؛» نیثالث 

.بش هد  سپس  بش و  یس  ادتبا  تسا ، هدومرف 

هلبق ي هک  درک  رهاظ  ام  يارب  هلبق  رییغت  تاـیآ  یلو  تسا ، سدـقملا  تیب  هشیمه  يارب  ناناملـسم  هلبق ي  هک  میدرک  یم  رکف  اـم  . 3
.تسا هدوب  هبعک  یمئاد ،

شرفاک موق  لزان و  یهلا  باذـع  هک  دـش  نئمطم  مه  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  یّتح  دـمآ ، دـیدپ  ادـخ  رهق  ياه  هناشن  یتقو  . 4
اونمآ اّمل  سنوی  موق  ّالا   » .دـیدرگ فرطرب  یهلا  رهق  دـندروآ و  نامیا  مدرم  اّما  تفر ، نوریب  مدرم  نایم  زا  اذـل  دـش ، دـنهاوخ  دوباـن 

« مهنع انفشک 

هتخیر لیعامـسا  نوخ  هک  تسناد  یم  ادتبا  زا  دنوادخ  اریز  تسین ، وا  ملع  ندش  ضوع  دنوادخ و  لهج  ءادـب  يانعم  تروص  ره  هب 
یلو دنتسه ، تاجن  لها  سنوی  موق  دوب و  دهاوخ  هبعک  ناناملسم ، یمئاد  هلبق  تسا ، بش  لهچ  یسوم  تاجانم  تّدم  دش ، دهاوخن 

میتسه ام  نیا  هدشن و  ادیپ  دـنوادخ  ملع  رد  يرییغت  سپ  .تشاد  يرگید  رّوصت  ناسنا  هک  دوب  يوحن  هب  ثداوح  تاروتـسد و  رهاظ 
.میا هدش  يا  هزات  دید  ياراد  هک 

یم راودـیما  طیارـش  رییغت  هب  رمع ، هظحل ي  نیرخآ  ات  ناسنا  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ، يرایـسب  یتیبرت  تارثا  ياراد  انعم  نیا  هب  ءادـب 
.دوش یم  رتشیب  لاعتم  دنوادخ  تردق  بیغ و  هب  ناسنا  نامیا  دوش ، یمن  رهاوظ  ریـسا  ددرگ ، یم  هدنز  وا  رد  لکوت  هّیحور ي  دنام ،

.دهد رییغت  ار  یهلا  رهق  ثداوح و  ریسم  ات  دنک  یم  شالت  اعد  تاجانم و  هقدص ، هبوت ، اب 

ص:70

رون ریسفت  ساسا  رب  سرد  یس  زور ، یس  نآرق : اب  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


تیب لها 

ریهطت هیآ ي 

ًاریِهْطَت (1) ْمکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  ....

دنک و رود  ربمایپ )  ) تیب لها  امـش  زا  ار  هانگ )  ) يدیلپ هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  انامه  دـینک ؛ تعاطا  شلوسر  ادـخ و  زا  و  .... 
.دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک 

.دیوگ یم  نخس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  ییانثتسا  تبهوم  کی  هرابرد  هفیرش  هیآ  هک  تسا  نیا  هناشن  اّمنِا »  » هملک

.مالسلا مهیلعربمایپ  تیب  لها  اهنت  هن  تسا  مدرم  همه  یکاپ  دنوادخ ، یعیرشت  هدارا ي  اریز  تسا ، ینیوکت  هدارا  دیُری ،»  » زا دارم 

.تسا ینطاب  يرهاظ و  یکاپان  هنوگ  ره  سجر »  » زا دارم 

نیا .تسا  هدمآ  یّنس  هعیش و  تایاور  رد  نانآ  مان  هک  تسا  نآ  دارفا  یخرب  هکلب  تسین ، ربمایپ  نادناخ  همه ي  تیبلا » لها   » زا دارم 
.مالسلا مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  ّیلع و  زا : دنترابع  هورگ 

؟ تسین ترضح  نآ  نادناخ  مامت  ای  ربمایپ  نانز  هرابرد ي  هیآ  زا  شخب  نیا  ارچ  و  تسیچ ؟ راصحنا  نیا  لیلد  لاؤس :

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نانآ  هک  هدش  لقن  هملـس  ّما  هشیاع و  زا  یّتح  ربمایپ  نارـسمه  دوخ  زا  یتایاور  . 1 خساپ :
.ریخ دومرف : ربمایپ  میتسه ؟ تیب  لها  ءزج  مه  ام  ایآ  دندیسرپ :

اه نیا  دومرف : و  دوب ) ترـضح  دوخ  نانآ  زا  یکی  هک   ) دیـشک رفن  جنپ  نیا  رـس  رب  ییابع  ربمایپ  میناوخ : یم  يدّدعتم  تایاور  رد  . 2
.دادن ار  نارگید  دورو  هزاجا ي  دنتسه و  نم  تیب  لها 

هن ای  تشه  ای   ) هام شش  تّدم  دنک ، تباث  رفن  جنپ  هب  ار  تیب  لها  صاصتخا  هک  نیا  يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  . 3
بهذیل هّللا  دیری  اّمنا  تیبلا  لها  ای  هالّـصلا  : » دومرف یم  تشذـگ و  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رانک  زا  حبـص  زامن  ماگنه  هب  هام )

« اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجّرلا  مکنع 
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رد هدش و  رکذ  رفن  جنپ  هب  هفیرـش  هیآ  صاصتخا  هرابرد  ّتنـس  لها  فورعم  عبانم  زا  ثیدـح  داتفه  زا  شیب  قحلا  قاقحا  باتک  رد 
.تسا (1) هدمآ  هنیمز  نیمه  رد  تیاور  یس  دصکی و  زا  شیب  تسا  ّتنس  لها  فورعم  بتک  زا  هک  لیزنتلا  دهاوش  باتک 

: اریز دوش  یمن  ربمایپ  نانز  لماش  هیآ  نیا  لاح  ره  هب 

تناما وا  دـندومرف و  شنارـسمه  زا  یـضعب  هب  ار  يزار  ربمایپ  میناوخ : یم  میرحت  هروس  رد  .دـندش  یم  هاـنگ  بکترم  یهاـگ  اـهنآ 
(2)« امکبولق تغص  دقف  هّللا  یِلا  ابوتت  نا  : » دومرف هدیمان ، هانگ  ار  لمع  نیا  نآرق  .تفگ  يرگید  هب  درکن و  يراد 

نیا رد  هکنآ  اب  دش ، نامیشپ  سپـس  تخادنا و  هار  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هیلع  ار  لمج  گنج  دوب ، ربمایپ  رـسمه  هک  هشیاع 
؟ دندش هتشک  ناناملسم  زا  يرایسب  هّدع  گنج 

تاهبش هب  خساپ 

؟ تسا هدرک  ریهطت  ار  نانآ  دنوادخ  دنا و  هتشاد  یگدولآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  مکرّهطی »  » ایآ . 1

هنوگ چـیه  هک  یلاح  رد  هدرب  راک  هب  ار  هرّهطم »  » هملک یتشهب  نایروح  هراـبرد ي  نآرق  اریز  تسین ، یگدولآ  ریهطت  طرـش  خـساپ :
.یلبق یگدولآ  زا  ندرک  كاپ  هن  تسا  نتشاد  هگن  كاپ  يانعم  هب  مکرّهطی »  » رگید ترابع  هب  .دنرادن  یگدولآ 

؟ تسا ربمایپ  نانز  هب  طوبرم  هک  هتفرگ  رارق  یتالمج  نایم  رد  هیآ  نیا  ارچ  دنرفن ، جنپ  اهنت  تیب  لها  رگا  . 2

.تسا هتفرگ  رارق  اج  نیا  رد  نآرق  يروآ  عمج  ماگنه  یلو  هدش  لزان  هناگادج  تروص  هب  هّللا »...  دیری  اّمنا   » هلمج ي فلا : خساپ :

دیدج فرح  یلومعم  بلاطم  يالبال  رد  هک  هدوب  نیا  برع  نابیدا  نارعاش و  ناحیصف و  مسر  نایبلا ، عمجم  ریـسفت  هتفگ ي  هب  ب :
هک يربخ  هب  دیوگب : هبترم  کی  هدنیوگ  رگا  امیـس ، ادص و  رابخا  نایم  رد  هکنانچ  .دشاب  رتشیب  شریثأت  ات  دـننک  یم  حرطم  یّمهم  و 

.دنک یم  داجیا  یتاغیلبت  یناور و  كوش  کی  نتفگ  نخس  هنوگ  نیا  دییامرف ، هّجوت  دیسر  متسد  هب  نونکا  مه 
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ياضر راّفک و  سأی  تمعن و  مامت  نید و  لامک  تماما و  تیـالو و  هب  طوبرم  بلطم  هک  تسا  هدـئام  هروس  مّوس  هیآ  هیآ ، نیا  ریظن 
نالهاان دربتـسد  زا  نآرق  ظفح  زمر  اه  يزاساج  هنوگ  نیا  هدـش و  لزاـن  نوخ ، كوخ و  تشوگ  هب  طوبرم  ماـکحا  راـنک  رد  یهلا ،

رد ار  دوخ  تالآ  رویز  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  نانز  یهاگ  هک  هنوگ  نامه  تسرد  .تسا 

راک نیا  نالهاان  دربتـسد  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  یلو  دنرادن  يا  هطبار  هبنپ  الط و  هک  نیا  اب  .دـنهد  یم  رارق  اکّتم  ياه  هبنپ  يالبال 
.دریگ یم  ماجنا 

، دراد تیب  لها  تمـصع  رب  صوصخم  هدارا  ادـخ  دـیامرف : یم  هبترم  کی  دـنک ، یم  ربمایپ  نانز  هب  هک  ییاه  شرافـس  ناـیم  رد  ج :
.دینک تاعارم  رتشیب  ار  اوقت  دیاب  ًامتح  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هک  دیتسه  يا  هناخ  رد  امش  ربمایپ ! نانز  يا  ینعی 

ربمایپ نانز  هب  طوبرم  تالمج  فالخ  هب  تسا ، نادرم  ندوب  بلاغ  ناشن  هک  هتفر  راک  هب  رکذـم  عمج  ریمـض  تیب  لـها  دروم  رد  د :
« مکرّهطی مکنع ، نمقا -  ّنکتویب ،  » .تسا هدش  هدافتسا  ثنؤم  عمج  ریمض  زا  اهنآ  رد  هک 

نتشادن ای  نتشاد  تیلها 

تایاور ٍِحلاَص » ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  ِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  اَی  َلاَق  « ؛ دنک یم نایب  ار  حون  رـسپ  ندوبن  لها  دوه  هروس  هیآ 46  رد  دنوادخ 
: هلمج زا  تسین ، ام  زا  ینعی  اّنم » سیل  : » دوش یم  زاغآ  ترابع  نیا  اب  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  زا  يرایـسب 
ای .تسین  ام  زا  دـنک ، تنایخ  یناملـسم  هب  سکره  اـّنم » سیلف  ًاملـسم  ّشع  نَم  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

ّمتهی مل  حبصأ و  نَم  : » دندومرف رگید  یثیدح  رد  و  تسین ، نم  زا  دنراذگب ، مارتحا  سرت  يور  زا  ار  وا  مدرم  هک  سک  نآ  دندومرف :
.تسین ناملسم  دشابن ، ناناملسم  هب  تمدخ  رکف  رد  حبص  ره  هک  سکره  ملسِمب » سیلف  نیملسملا  روماب 

نمـشد دـشاب و  هتـشادن  ترـضح  اب  یتبـسن  هچرگ  دـشاب ، ادـخ  عیطم  هک  تسا  یـسک  ربمایپ  تسود  انامه  میناوخ : یم  تاـیاور  رد 
.دشاب ترضح  ناکیدزن  زا  هچرگ  دنک ، ادخ  ینامرفان  هک  تسا  یسک  ربمایپ ،
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تیبلها تّدوم 

تلاسر شاداپ 

ٌروکَش (1) ٌروُفَغ  َهللا  َّنِإ  ًانْسُح  اَهِیف  َُهل  ْدِزَّن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْفَی  نَم  َیبْرُْقلا َو  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُکلَئْسَأ  اَّل  ُْلق  ... 

یکین راک  سکره  مهاوخ و  یمن  ار  مناکیدزن  تّدوم  زج  يدزم  چـیه  دوخ ) تلاسر   ) نیا رب  امـش  زا  نم  وگب : مدرم ) هب  ربمایپ ! يا  )
.تسا نادردق  هدنزرمآ و  رایسب  دنوادخ  انامه  .مییازفا  یم  نآ  ییوکین  رد  وا  يارب  دهد ، ماجنا 

نیا ات 180  هیآ 100  زا  ءارعش  هروس ي  رد  دنتساوخ ، یمن  یـشاداپ  دزم و  مدرم  زا  ایبنا  هک  هدمآ  نایم  هب  نخـس  نیا  نآرق  رد  اهراب 
فرط زا  هبترم  ود  یلو  تشادن ، يدام  دزم  تساوخرد  مدرم  زا  زین  مالـسا  ربمایپ  تسا ، هدـش  رارکت  فلتخم  ناربمایپ  لوق  زا  بلطم 

.دنک اضاقت  مدرم  زا  تسا ، مدرم  دوخ  عفن  هب  هک  ار  يونعم  دزم  ات  دش  رومأم  لق »  » هملک اب  دنوادخ 

ار ادخ  هار  تساوخ  هکره  هکنآ  زج  مهاوخ  یمن  يدزم  چـیه  نم  دـیامرف : یم  راب  کی  تسا ؛ هدـمآ  ریبعت  ود  اب  زین  يونعم  دزم  نیا 
(2)« الیبس ّهبر  یلا  ذّختی  نا  ءاش  نم  ّالا  ، » دنک باختنا 

هب ار  تّدوم  تساوخرد  هدیاف  هجیتن و  أبـس  هروس  هیآ 47  رد  و  یبرقلا » یف  هّدوملا  ّالا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ال  : » دـیامرف یم  راب  کی  و 
هک يدزم  ره  وگب : ٌدیِهَـش ؛» ْیَـش ٍء    ّ ِلک یَلَع  َوُهَو  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ِم  ْنّ مُکْتلَأَس  اَم  ُْلق  : » دناد یم مدرم  دوخ  عفن 

.تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  وا  تسین و  ادخ  رب  زج  نم  دزم  تسامش ، عفن  هب  نآ  سپ  متساوخ  امش  زا 

ار متیب  لها  میوگ  یم  منک و  یم  تساوخرد  يدزم  امـش  زا  نم  رگا  دنک : یم مالعا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  نیاربانب 
موصعم تیب  لها  هب  هک  یـسک  اریز  مکل » وهف   » .ددرگ یم  رب  امـش  دوخ  هب  دزم  نیا  هدیاف ي  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دیرادب ، تسود 

نم ّالا   » .تسا هدرک  يوریپ  ادخ  هار  زا  دنک ، يوریپ  موصعم  ناربهر  زا  سک  ره  دـنک و  یم  يوریپ  نانآ  زا  دـشاب ، دـنم  هقالع ربمایپ 
يدزم نم  دیوگب  شنادرگاش  هب  هک  یمّلعم  لثم  الیبس ،» ّهبر  یلا  ذّختی  نأ  ءاش 
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زیچ ود  تلاسر  دزم  نیاربانب  .ددرگ  یمرب  درگاش  دوخ  هب  رما  نیا  هدیاف  هک  دیناوخب  بوخ  ارم  سرد  هکنآ  زج  مهاوخ  یمن  امـش  زا 
اهنت نم  دزم  ینعی  تسا ، هدـش  حرطم  ّالا »  » هملک ریبعت  ود  ره  رد  هکنآ  بلاج  .یبرق  تّدوم  يرگید  ادـخ و  هار  باختنا  یکی  تسا :

.تسا دروم  نیمه 

ناوت یمن  ینعی  تسا ، ضقاـنت  دـشاب ، اـت  ود  رگا  اریز  دـشاب ، یکی  تیب  لـها  تّدوم  ادـخ و  هار  دـیاب  هک  میمهف  یم  لـمأت  یمک  اـب 
.دشاب زیچ  کی  دیاب  روصحم  اریز  .منک  یم  هعلاطم  ناتسمز  طقف  نم  تفگ : رگید  راب  منک و  یم  هعلاطم  ناتسبات  طقف  نم  تفگ :

رومأم رگید  راب  تسادـخ و  هار  باختنا  اهنت  نم  دزم  دـیوگب : مدرم  هب  هک  دوش  یم  رومأم  راب  کی  دـنوادخ  فرط  زا  مالـسا  ربماـیپ 
تّدوم ناـمه  ادـخ  هار  ینعی  .دـشاب  یکی  تساوخرد  ود  نیا  دـیاب  عقاو  رد  .تسا  یبرق  تّدوم  طـقف  نم  دزم  دـیوگب : هک  دوـش  یم 

.دشاب یبرق 

مود .دزروب  قشع  وا  هب  دناوت  یمن  دسانشن  ار  یسک  ناسنا  ات  اریز  تفرعم ، تخانـش و  یکی  تسا : مزالم  زیچ  ود  اب  تّدوم  یفرط  زا 
زا ار  دوخ  تاروتـسد  هک  یناسک  سپ  .تسا  ّقلمت  غورد و  يراکایر و  رهاظت و  یعون  تعاطا  نودـب  تّدوم  اریز  تیعبت ، تعاطا و 

.نآرق هاگدید  زا  نیا  .دنا  هتفرگن  شیپ  ار  ادخ  هار  دنریگ ، یم  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  ریغ 

تلاسر دزم  درادن ، ینزو  مه  تسا  نآ  همادا  هک  تماما  زج  تلاسر ، .دـشاب  لمع  نزومه  گنـسمه و  دـیاب  شاداپ  .لقع  رظن  زا  اّما 
رگید لداع  هب  ار  وا  تاـمحز  هک  تسا  نآ  لداـع  دزم  .تسا  رگید  موصعم  هب  راـک  ندرپس  موصعم ، کـی  دزم  تسا ، تیادـه  همادا 

.میراپسب

، میا هدش  تیاده  مالـسا  هب  ام  هدش و  ام  لاح  لماش  ربمایپ  فطل  زورما  رگا  دشاب و  زین  رکـشت  دیاب  تسه  فطل  ات  دـیوگ : یم  لقع 
تعاطا تّدوم و  وا  هب  تبـسن  ات  دشاب  ییابُرق  دیاب  مه  زورما  تسا ، یبرق  تّدوم  تلاسر ، دزم  رگا  میزادرپب و  ار  شتلاسر  دزم  دـیاب 

دوش یم  رگم  .میشاب  وا  عیطم  هتشاد و  تّدوم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نامز  ماما  هب  تبـسن  دیاب  مه  زورما  يرآ ، .میـشاب  هتـشاد 
ناناملسم یلو  دنشاب ، هتشاد  تّدوم  یبرق  هب  تبسن  دنزادرپب و  ار  تلاسر  دزم  دندوب  رومأم  مالسا  ردص  ناناملسم  مییوگب 
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هیلع يدهم  ترضح  تّدوم  هّتبلا  .دنزادرپب  ار  تلاسر  دزم  دنزروب و  تّدوم  وا  هب  ات  تسین  ییابرق  ای  دنرادن و  ار  هفیظو  نیا  ای  زورما 
یب لداع و  ياهقف  ینعی  تسا ، هدرپس  نانآ  هب  ار  ام  هک  تسا  یناسک  هار  رد  نتفر  وا و  ياه  ماـیپ  هب  لـمع  تبیغ ، ناـمز  رد  مالـسلا 

.سوه اوه و 

یهلا ریبک  لـضف  تداعـس و  تیادـه و  هب  ار  رفن  نویلیم  اهدـص  هک  هتفرگ  رارق  يربماـیپ  شاداـپ  یبرق  تّدوم  هکنیا  زا  ناـسنا  لـقع 
دروم هک  یناسک  یبرق و  هک  دمهف  یم  هدناسر 

رواب ناوت  یمن  .دریگ  یمن  رارق  موصعم  ربماـیپ  شاداـپ  راـکهنگ  تّدوم  زگره  اریز  .دـنموصعم  رـشب و  دارفا  نیرترب  دنتـسه ، تّدوم 
ناربهر هعیش ) زا  ریغ   ) ناناملـسم زا  يا  هقرف  چیه  دشاب و  بجاو  خیرات  لوط  رد  ناهج  نیملـسم  رب  راکهنگ  يدارفا  تّدوم  هک  درک 

ناراوگرزب نآ  يارب  هن  هدرک و  لـقن  یهاـنگ  موصعم  ناـماما  يارب  هن  نونک  اـت  یهورگ  اـی  درف  چـیه  دـناد و  یمن  موصعم  ار  دوـخ 
.تسا هدرب  مان  يداتسا 

اریز .تسا  یتـسه  ماـمت  هب  ملظ  هکلب  تسا ، ّتیناـسنا  هب  ملظ  اـهنت  هن  موصعم  ریغ  تسد  رد  رـشب  تسد  نتـشاذگ  دـیوگ : یم  لـقع 
ناسنا يارب  یتسه  هک  تسا  نآ  هناـشن ي  مکل » اـعاتم   » و مکل » رّخـس  «، » مکل قلخ   » تاـیآ ماـمت   ) هدـش هدـیرفآ  ناـسنا  يارب  یتسه 

ملظ موصعم ، ریغ  ناربهر  هب  الاو  فادها  نآ  اب  ناسنا  نیا  ندرپس  ایآ  ندش و  ییادخ  يونعم و  یعقاو و  لماکت  يارب  ناسنا  و  تسا )
؟ تسین یتسه  هب  ملظ  وا و  هب 

(1)« هیالولا ...سمخ  یلع  مالسالا  ینب  ، » تسا هدش  هتخانش  نید  ساسا  هیاپ و  انب و  ریز  وا  تیالو  موصعم و  ربهر  تایاور ، رد  رگا 

یب زامن  رگا  »(2)و  رانلا هّنجلا و  میسق  ، » تسا هدش  یفّرعم  خزود  تشهب و  نایم  مدرم  هدننک  میسقت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رگا  و 
(3)، دوش یمن  هتفریذپ  تیالو 

(4)، تسا هنسح  تیب  لها  تّدوم  رگا  و 

.تسا تّدوم  ییایمیک  رهوج  نامه  رطاخ  هب  همه  هدش ، شرافس  نانآ  هب  لّسوت  ترایز و  رگا  و 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دنا  هدروآ  دوخ  ریسافت  رد  دنتسه ، ّتنس  لها  ناگرزب  زا  هک  يزاررخف  يرشخمز و 

.تسا دیهش  دورب ، ایند  زا  دّمحم  لآ  یتسود  اب  هک  ره  ًادیهش » تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نَم  * »

ص:76

ص 18. ج2 ، یفاک ، - 1
ص 186. ج7 ، راحب ، - 2

ص 167. ج 27 ، راحب ، - 3

ص 362. ج 43 ، راحب ، - 4

رون ریسفت  ساسا  رب  سرد  یس  زور ، یس  نآرق : اب  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14357/AKS BARNAMEH/#content_note_76_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14357/AKS BARNAMEH/#content_note_76_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14357/AKS BARNAMEH/#content_note_76_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14357/AKS BARNAMEH/#content_note_76_4
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدننک  هبوت  دورب ، ایند  زا  دّمحم  لآ  یتسود  اب  هکره  ًابئات » تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نَم  * »

هتفر ایند  زا  لماک  نامیا  اب  دورب ، اـیند  زا  دّـمحم  لآ  یتسود  اـب  هکره  ناـمیالا » لمکتـسم  تاـم  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تاـم  نَم  * »
.تسا

ایند زا  ربمایپ  هریـس  ّتنـس و  قبط  دریمب ، دّـمحم  لآ  یتسود  اب  هکره  هعامجلاو » هنـسلا  یلع  تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نَم  * »
.تسا هتفر 

؟ دریگ رارق  لماک  نامیا  ترفغم و  تداهش ، ِنزو  مه  دناوت  یم  تعاطا ، نودب  تّدوم  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح 

دّمحم لآ  ضغب  یلع  تام  نَم  الأ و  : » هک تسا  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یثیدـح  هیآ  نیا  لـیذ  ریـسافت  نیمه  رد 
هک یلاح  رد  دیآ  یم  تمایق  زور  دریمب ، دّمحم  لآ  ضغب  هنیک و  اب  هکره  هّللا ،» همحر  نم  سیآ  هینیع  نیب  بوتکم  همایقلا  موی  ءاج 

.تسا مورحم  سویأم و  دنوادخ  تمحر  زا  وا  هدش : هتشون  وا  مشچ  ود  نایم 

.تسا هدرم  رفاک  دریمب ، دّمحم  لآ  ضغب  اب  هک  ره  ارفاک » تام  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نَم  الأ و  »

.دنک یمن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  دریمب ، دّمحم  لآ  ضغب  اب  هک  ره  هنجلا » هحئار  مشی  مل  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نَم  الأ و  »

تّدوم هک  دنتسه  یناسک  هچ  یبرق  دندیسرپ : مرکا  ربمایپ  زا  دش  لزان  تّدوم  هیآ  هک  نیمه  تسا : هدروآ  دوخ  ریسفت  رد  يزار  رخف 
هعضب همطاف  : » دندومرف ترضح  هک  دنک  یم  هفاضا  سپـس  شنادنزرف ، همطاف و  ّیلع و  دندومرف : ترـضح  تسا ؟ بجاو  ام  رب  اهنآ 
ّتیذا ار  ادخ  لوسر  هک  یناسک  رفیک  هدرک و  ّتیذا  ارم  دـنک  ّتیذا  ار  وا  سک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  اهیذؤی » ام  ینیذؤی  یّنم 

(1)« ًانیهم ًاباذع  مهل  ّدعا  هرخالا و  ایندلا و  یف  هّللا  مهنعل  هلوسر  هّللا و  نوذؤی  نیّذلا  ّنا   » .تسا هدمآ  نینچ  نآرق  رد  دننک ،

هنسحلا فارتقا  : » دومرف ًانسح » اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نَم  و   » هلمج ي لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  میناوخ  یم  ثیدح  رد 
.تسا تیب  لها  ام  تّدوم  یکین ، بسک   (2)« تیبلا لها  انتّدوم 
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تیالو تماما و 

مالسا ربمایپ  تلاسر  نیرخآ 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  َال  َهللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  کُمِـصْعَی  ُهللا  ُهََتلاَسِر َو  َْتغََّلب  اَـمَف  لَـعْفَت  مَّل  نِإ  ِبَّر َو  کـّ نِم  کـَْیلِإ  َلِزنُأ  آَـم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  آَـی 
(1) َنیِِرفاْکلا

نینچ رگاو  نک  مالعا  یلع ) ترضح  ینیـشناج  تیالو و  دروم  رد   ) تسا هدش  لزان  وت  هب  تراگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ  ربمایپ ! يا 
( دنرادن ار  مهم  مایپ  نیا  ندینش  لّمحت  هک  یناسک  و   ) مدرم ّرش )  ) زا ار  وت  دنوادخ  هک ) نادب   ) يا و هدناسرن  ار  یهلا  تلاسر  ینکن ،

.دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  هورگ  دنوادخ  انامه  .دنک  یم  ظفح 

، ییوگن رگا  هک  هدش  دیدهت  مایپ ، نامتک  هب  تبـسن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  تسا  هیآ  نیا  رد  اهنت  نآرق  مامت  رد 
.دور یم  رده  يا  هتفگ  تلاسر  لاس  رد 23  هک  ار  هچنآ  مامت 

مامت مناسرن  مدرم  هب  تسا  وت  تیالو  هرابرد  هچنآ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 
.دوش یم  وحم  نم  لامعا 

: دنک یم  نشور  ار  نآ  ییاوتحم  يریگ  تهج  هتکن  دنچ  هیآ  نیا  رد 

.تسا هدش  لزان  ربمایپ  فیرش  رمع  رخاوا  رد  هدئام ، هروس  . 1

.تسا مهم  تلاسر  کی  هناشن ي  هک  تسا ، هدمآ  لوسّرلا » اهّیأ  ای   » ریبعت یبّنلا ،» اهّیأ  ای   » ياجب هیآ ، نیا  رد  . 2

.تسا مهمو  یمسر  یعطق ، غالبا  ناشن  هک  هدمآ  غَّلب »  » نامرف غلبأ ،»  » نامرف ياج  هب  . 3

.دور یم  رده  هب  شتامحز  همه ي  دیوگن ، رگا  هک  هدش  دیدهت  مهم  مایپ  کی  ندناسرن  هب  تبسن  ربمایپ  . 4

يریگرد نیکرـشم  اب  هک  اه  گنج  رد  درک و  یم  هزرابم  اه  تب  اب  هک  ییاهنت  راگزور  رد  اریز  .دـسرت  یمن  دوخ  ناج  زا  ربماـیپ ، . 5
رد رمع و  رخاوا  رد  الاح  دـندش ، یم  هجنکـش  شنارای  و  دـش ، یم  نارابگنـس  هک  یلاح  رد   ) .دیـسرت یمن  اهرطخ  زا  تشاد ، یماظن 

)!؟ دسرتب رای  همه  نیا  نایم 
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همه نیا  هب  يزاینو  هدش  نایب  هکم  رد  تثعب  لّوا  ياهزور  رد  لوصا ، نیا  نوچ  تسین ، داعم  تّوبن و  دیحوت ، هب  طوبرم  هیآ ، مایپ  . 6
.درادن ترضح  نآ  رمع  رخآ  رد  شرافس 

هدش و نایب  ربمایپ  توعد  لاس  لوط 23  رد  اهنیا  نوچ  تسین ، مه  داهجو  سمخ  تاکز ، جـح ، هزور ، زامن ، هب  طوبرم  هیآ ، مایپ  . 7
.تسا هدوبن  راک  رد  یساره  دنا و  هدرک  لمع  نآ  هب  زین  مدرم 

رد مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  تیالو و  هب  طوبرم  ار  هیآ  قیداصم  زا  یکی  تنس  لها  نارّسفم  زا  یضعب  هعیش و  نارّـسفم  همه 
ّریحت زا  ار  ام  دـنا و  هتـسناد هالوم » ّیلعف  هالوم  ُتنک  نَم   » ِثیدـح ربمایپ و  عادولاهجح  رفـس  رد  يرجه  مهد  لاـس  هجحیذ  مهدـجه 

.دنا هداد ناشن  ار  هار  هداد و  تاجن 

امک یـشب ء  دانی  مل  هیالولا و  جـحلا و  موصلا و  هاکّزلا و  هالـصلا و  یلع  سمخ  یلع  مالـسالا  یُنب  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
تیب لها  تیالو  تاکز و  هزور ، تاکز ، زامن ، رب  تسا : راوتـسا  زیچ  جنپ  رب  مالـسا  هذه ،» اوکرت  عبراب و  ساّنلا  ذخاف  هیالولاب  يدون 

! دندرک كرت  ار  تیالو  دنتفریذپ و  ار  نآ  ياتراهچ  مدرم  اّما  دوبن ، هّجوت  دروم  تیالو  هزادنا ي  هب  يزیچ  و 

تلاسر مامتا  لامکا و  تیالو ،

ُمَکل ُتیِـضَر  ِیتَـمِْعن َو  ْمْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمکَنیِد َو  ْمَکل  ُْتلَمکَأ  َمْوَْیلا  ِنْوَشْخا  ْمُهْوَشْخَت َو  اَـلَف  ْمِکنیِد  ْنِم  ْاوُرَفک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْـیلا  .... 
(1) ًانیِد ...  َمَالْسِْإلا 

.دیـسرتب نم  زا  دیـسرتن و  نانآ  زا  سپ ، دـندش ، سویأم  امـش  نید  لاوز )  ) زا نارفاک  یلع ) ترـضح  تیـالو  بصن  زور  ، ) زورما ... 
.مدیزگرب ناتیارب  نید »  » ناونع هب  ار  مالسا  و  مدومن ، مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  مدرک ، لماک  امش  يارب  ار  ناتنید  زورما 

لزان مخریدـغ  رد  تماما  هب  بلاط 8  یبا  نب  ّیلع  بصن  زا  سپ  ...تلمکا » مویلا  : » هیآ زا  تمـسق  نیا  یّنـسو ، هعیـش  تاـیاور  قبط 
.تسا هدش 

.1 تسا : هدش  نایب  زور  نآ  يارب  مهم  یگژیو  راهچ  نوچ  دنک ، یم  دییأت  ار  نآ  زین  یلقع  لیلحت  یلقن ، لئالد  نتفرگ  رظن  رد  نودب 
هک يزور  . 4 مدرم ، رب  یهلا  تمعن  مامتا  زور  . 3 نید ، لامک  زور  . 2 نارفاک ، سأی  زور 
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، تثعب دننام  مالـسا  خیرات  رد  یمهم  زور  چـیه  تسا و  هتفرگ  رارق  ادـخ  دنـسپ  دروم  لماک ، بهذـم  کی  و  نید »  » ناونع هب  مالـسا 
نیا رد  هدش  حرطم  مهم  تفـص  راهچ  نیا  لماش  دنا ، هتـشاد  هک  ییاهـشزرا  همه ي  اب  ...و  اه  گنج  رد  يزوریپ  هکم ، حتف  ترجه ،

: تسا قبطنم  نآ  اب  هیآ  رد  هدش  رکذ  ناونع  راهچ  هک  تسا  مخ  ریدغ  زور  اهنت  نیاربانب  .دنتسین  هیآ 

گرم اـهنآ  دـیما  اـهنت  دـنام ، ماـجرفان  ربماـیپ ، ناـج  هب  دـصقءوسو  گـنجو  تمهت  یتـقو  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  راّـفک ، سأـی  اـّما  * 
اریز دوش ، یمن  وحم  وا  نید  وا  گرم  اب  هک  دنامهف  همه  هب  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بصن  .دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

هک دوب  اجنیا  .دوب  دهاوخ  مالـسا  تّما  ربهر  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیـشناج  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نوچ  یـصخش 
.دندش سویأم  راّفک  همه ي 

لماکو موصعم  يربهر  هعماج ، تّما و  يارب  نکل  دوش ، عضو  لماک  نیناوقو  تارّرقم  رگا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نید ، لاـمک  اـّما  * 
.دنام یم  صقان  تارّرقم  دوشن ، نییعت 

مرکاربمایپ رگا  تسا ، هدرک  یفّرعم  تیادـهو  يربهر  تمعن  ار  تمعن  نیرت  گرزب  نآرق  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تمعن ، مامتا  اـّما  * 
.دـنک یمن  هلگ  هب  تبـسن  ناپوچ  کی  هک  هدرک  يراـک  دراذـگب ، تسرپرـس  یب  ار  مدرمو  دورب  اـیند  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دوش یم  مامت  تمعن  یهلا  يربهر  نییعت  نودب  هنوگچ 

.دوش یم  لصاح  راگدرورپ  تیاضر  دروخب  هرگ  مهب  لداع  يرجمو  لماک  نوناق  هاگره  هک  تسا  نآ  يارب  دنوادخ ، تیاضر  اّما  * 

هب دایعا  نیرت  گرزب  زا  ریدـغ ، دـیع  تیب  لها  تایاور  رد  رافک ) سأی  ّقح و  تیاـضر  تمعن ، ماـمتا  نید ، لاـمکا   ) لـیلد نیمه  هب 
.تسا هدمآ  رامش 

لطاب مینک ، راطفا  ناذا ، زا  شیپ  مه  هظحل  کی  رگا  هک  هزور ، لثم  تسا ، نآ  يازجا  همه  ندوب  عمج  رب  ّبترتم  یهاـگ  ایـشا ، راـثآ 
ار دوخ  رثا  ءزج ، ره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یهاگ  و  لیللا » یلا  مایصلا  اوّمتا  : » تسا هتفر  راک  هب  مامت »  » هملک تهج  نیا  زا  دوش ، یم 

یـضعب یهاگ  .دراد  باوث  دوش ، هدـناوخ  مه  ردـق  ره  تسا و  نآ  همه ي  توالت  رد  شلامک  هک  نآرق ، تایآ  توـالت  لـثم  دراد ،
صقان هعومجم  کی  دشابن ، رگا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ازجا 
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.تسا هدـیاف  یب  رمث و  یب  اهنآ  نودـب  نیـشام  امیپاوه و  هک  هدـننار  ناـبلخ و  لـثم  دـشاب ، مه  رگید  يازجا  همه ي  دـنچ  ره  تسا ،
یم لیدبت  تمقن  هب  اه  تمعن  اه و  هدیرفآ  نآ ، نودب  دـنز و  یم  هرگ  ادـخ  اب  ار  ناسنا  نوچ  تسا ، نینچ  مه  ّقح  ِتیالو  يربهر و 

.دناسر یمن  ادخ  هب  ار  ناسناو  دوش 

؟ تسیک ِنآ  زا  تیالو 

َنوُعکاَر (1) مُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهاَلَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهللا  ُمکُِّیلَو  اَمَّنِإ 

.دنهد یم  تاکز  عوکر ، لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  دنتسه  ینانمؤم  شربمایپ و  دنوادخ و  اهنت  امش ، تسرپرس  ّیلو و 

کمک مدرم  زا  دش و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  دراو  يدنمزاین  ریقف  تسا : هدمآ  ّینـس  هعیـش و  زا  هیآ  لوزن  نأش  رد 
هب ار  دوخ  رتشگنا  عوکر ، لاح  رد  دوب ، لوغشم  زامن  هب  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دادن  وا  هب  يزیچ  یـسک  .تساوخ 

(2) .دش لزان  هیآ  نیا  ششخب ، نیا  میرکت  رد  .دیشخب  ریقف  نآ 

هیلع یلع  دوخ  .دومرف و  توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماقم  نایب  يارب  مخریدـغ ، رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  اهراب  شیوخ ، ّتیناّقح  يارب  زین  مالسلا 

هیآ  ) .دـننک ادـیپ  ار  نآ  قادـصم  ناشدوخ  نابطاخم ، دوش و  هتفگ  یـسک  تاّیـصوصخو  فاصوا  هک  تسا  نآ  یفّرعم  نیرتهب  يرآ 
( تسا هدرمشرب  ار  وا  لاعفاو  فاصوا  مالسلا ، هیلع  یلع  زا  یمان  نودب 

نآ هب  دیرگنب  میناوخ : یم  مالسلا  هیلع  قداص  مامازا  هلظنح  نبرمع  هلوبقم ي  رد  .تسا  موصعم  ماما  تیالو  ياتسار  رد  هیقف  تیالو 
هک دیـشاب  یـضار  وا  تموکح  هب  سپ  .دسانـشب  ار  ام  ماکحا  دیامن و  رظن  ام  مارحو  لالح  رد  دنک و  تیاور  ار  ام  ثیدـح  هک  سک 

« ...ًامکاح مکیلع  هتلعج  دق  ّیناف   » .مداد رارق  مکاح  امش  رب  ار  وا  امش  رب  ار  وا  نم 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

ناهج رد  ادخ  ناینشناج 

يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاَِـحلاَّصلا  ْاُولِمَعَو  ْمکنِم  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهللا  َدَـعَو 
َنوُقِساَْفلا (1) ُمُه  ِکَئلْوُأَف  ِکلَذ  َدَْعب  َرَفک  نَمَو  ًاْئیَش  ِیب  َنوکِرُْشی  َال  ِینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  نِّم  مُهََّنلِّدَُبَیل  ْمَُهل َو  یَضَتْرا 

نیشناج نیمز  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ 
يارب تسا ، هدیدنـسپ  نانآ  يارب  دـنوادخ  هک  ار  ینید  ًاعطق  و  درک ، نیـشناج  ار  ناشیا  زا  شیپ  یناسک  هک  هنوگ  ناـمه  دـهد ، رارق 

ره و  دننکن ، نم  کیرش  ار  يزیچ  دنتـسرپب و  ارم  اهنت )  ) ات دنک ، نیزگیاج  ار  ّتینما  ناشـسرت  یپ  زا  دشخب و  رادتقا  رارقتـسا و  نانآ 
.دنناقساف نامه  نانآ  سپ  دزرو  رفک  نیا ، زا  دعب  سک 

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  زور  هیآ ، نیا  لماک  قادصم  میناوخ : یم  موصعم  ناماما  زا  يرایسب  تایاور  رد 

مالـسا ینعی  هّلک ،» نیّدلا  یلع  هرِهُظیل  : » دومرف هبترم  هس  هلمج : زا  تسا ، هدـش  حیرـصت  ناحلاص  ییاهن  تموکح  هب  اهراب  نآرق ، رد 
نیمز ثراو  نم  حلاص  ناگدنب  نوحلاصلا ؛» َيدابع  اهثری  ضرالا  ّنا  : » دومرف يرگید  ياج  رد  .دـش  دـهاوخ  زوریپ  نایدا  همه ي  رب 

« نیقّتملل هبقاعلاو  : » میناوخ یم  رگید  ياج  رد  دش و  دنهاوخ 

.تسا هدش  كاله  دساف  ماوقا  زا  ینیشناج  ای  تسادخ و  زا  ینیشناج  ای  هیآ  رد  نانمؤم  ینیشناج  زا  دارم 

دوب دهاوخن  يا  هناخ  نیمز  رد  دیوگ : یم  دـنک و  یم  لقن  ثیدـح  دـنچ  مالـسا  لماک  يزوریپ  هرابرد ي  دوخ ، ریـسفت  رد  یبطُرق » »
.دش دهاوخ  دراو  هناخ  نآ  رد  مالسا  هک  نآ  رگم 

یلع ترـضح  ادخ  نامرف  هب  مخ  ریدغ  رد  هکم  زا  تشگرب  ریـسم  رد  دوخ  جـح  نیرخآ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دش لزان  هیآ  داد ، رارق  دوخ  نیشناج  ار  مالسلا  هیلع 
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هک تسا  ینید  نآ  يزوریپ  دنوادخ  هدعو  دروم  زین  هیآ  نیا  رد  ًانید » مالسالا  مکل  ُتیضَر  « ؛ مدیدنسپ امش  يارب  ار  مالسا  نم  زورما 
.تسا مخ  ریدغ  بتکم  نامه  هدرک ، مالعا  هدیدنسپ و  ادخ  هک  ینید  و  مهل » یضترا  يِّذلا  مهنید  « ؛ تسا هدیدنسپ  ادخ 

: تسا رارق  نیا  هب  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  هک  ییاه  مایپ 

مهل ّننکمیل  ...هّللادعو   » .تسا نارفاک  هطلـس ي  تسکـش  نانمؤم و  دوس  هب  خیرات  هدنیآ ي  .تسا  ناهج  هدـنیآ ي  نید  مالـسا ، . 1
« مهنید

« اونمآ نیّذلا  هّللا  دعو   » .دنکن سویأم  ار  اهنآ  اه ، یتخس  راشف و  ات  دیهد  دیما  نمؤم ، نامورحم  هب  . 2

اوـلمع اوـنمآ و  نیذـّلا   » .تـسا حـلاص  لـمع  ناـمیا و  اـهنت  ّقـح ، هدرتـسگ  تموـکح  نـتفرگ  تسدـب  يارب  تقاـیل  زمر  دــیلک و  . 3
.دنشاب نامیا  لها  اهنت  هک  نانآ  هب  هن  هدش ، هداد  يزوریپ  هدعو ي  دنشاب  لمع  نامیا و  لها  هک  یناسک  هب  تاحلاصلا »

« یننودبعی مهّنفلختسیل ...   » .تسا نید  ظفح  يارب  تموکح  تسایس و  هکلب  تسین ، ادج  تسایس  زا  نید ، . 4

« مهلبق نم  نیّذلا  فلختسا  امک   » .تسا دیفم  هتشذگ  خیرات  زا  ییاه  هنومن  نایب  نانآ ، ندرک  رواب  يارب  مدرم ، داشرا  غیلبت و  رد  . 5

« مهلبق نم  نیّذلا  فلختسا  امک   » .تسا یهلا  ّتنس  کی  ّقح ، لها  ییاهن  يزوریپ  . 6

مهل ّننکمیل   » .تسا لماک  ّتینما  دـیحوت و  هب  ندیـسر  نیمز و  رد  یهلا  نید  رارقتـسا  نامیا ، لها  تموکح  يزوریپ و  زا  فدـه  . 7
« نوکرشیال مهّنلدبیل -  مهنید - 

« مهل یضترا  يّذلا  مهنید   » .تسا یهلا  تیاضر  دروم  نید  اهنت  مالسا ، نید  . 8

« انمأ مهفوخ  دعب  نم  مهّّنلدبیلو   » .تسا نید  تموکح  هیاس ي  رد  یعقاو ، ّتینما  . 9

« کلذدعب رفک  نمو  ...هّللادعو   » .تشاد دنهاوخ  فارحنا  یهورگ  زین  ناحلاص  تموکح  رد  . 10

ص:83

رون ریسفت  ساسا  رب  سرد  یس  زور ، یس  نآرق : اب  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا هیقب 

هب هلمج  زا  .دوـش  یم  هتفگ  هَّللا » ّتیقب  ، » دـنام یم  یقاـب  ّتیرـشب  يارب  دـنوادخ  هدارا ي  هب  هک  یکراـبم  دوـجو  ره  هـب  تاـیاور  رد 
.دنا هدنام  یقاب  یهلا  هدارا ي  هب  اریز  دندرگ ، یمرب  گنج  ههبج ي  زا  هنادنمزوریپ  هک  ینمؤم  نازابرس 

تیاده يارب  دنوادخ  تساوخ  هب  فیرش  دوجو  نآ  نوچ  دنیوگ ، یم  هَّللا » هّیقب   » زین فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   ) رـصع ماما  هب 
.تسا هدش  هتشادهگن  یقاب  هریخذ و  مدرم 

: مینک یم  مالـس  مان  نیا  هب  وا  رب  اـم  تسا و  هَّللا » هّیقب   » ترـضح نآ  كراـبم  یماـسا  اـه و  ماـن  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  رد 
«. هضرأ یف  هَّللا  هیقب  ای  کیلع  مالسلا  »

: دنیامرف یم  هدرک و  توالت  ار  َنِینِمْؤُّم » ُمتنک  نِإ  ْمکَّل  ٌْریَخ  ِهللا  ُتَّیَِقب   » دوه هروس  هیآ 86  دنیامرف ، روهظ  هکم  رد  ترضح  نآ  یتقو 
.متسه هَّللا » هّیقب   » نآ نم 

.تسا هدش  هداد  هَّللاهیقب »  » بقل زین  نیموصعم  ریاس  هب  هّتبلا 
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تعافش

نآ طیارش  تعافش و 

ًالْوَق َُهل  َیِضَرَو  ُنَمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  ُهَعاَفَّشلا  ُعَفنَت  اَّل  ٍِذئَمْوَی 

ای هدننک  تعافـش   ) وا راتفگ  زا  دهد و  هزاجا  وا  هب  نامحر  يادخ  هک  یـسک  رگم  درادن ، يدوس  سک ) چیه   ) تعافـش زور ، نآ  رد 
.دشاب (1) یضار  هدنوش ) تعافش 

زین طرـش  دـیق و  یب  ِتعافـش  لوبق  و  تسا ، راکهانگ  ِنانمؤم  سأی  هیام ي  تایاور و  نآرق و  فـالخ  تعافـش ، راـکنا  هک  اـجنآ  زا 
هتفرگ رظن  رد  یتارّرقم  باتک و  باسح و  تعافـش ، يارب  میرک  نآرق  اذـل  تسا ، یهلا  تلادـع  فالخ  ناراـکفالخ و  تأرج  ببس 

.تسا

.تسا نانآ  زا  يوریپ  ادخ و  يایلوا  اب  نانآ  طابترا  يارب  يا  هلیسو  ناراکهانگ و  دیما  هنزور ي  تعافش ، نآرق ، رظن  زا 

ّقح تاداقتعا  حیحـص و  ِقطنم  ياراد  دیحوت و  رادم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  تعافـش ، زا  نارادروخرب  تسادـخ و  نذا  تعافش 
هرخسم ساسا  رب  یحطس و  یهارکا ، یمسوم ، یعضوم ، نانآ  نیتداهش  ینعی  دشاب ، هتفرگ  رارق  ادخ  لوبق  دروم  ناشراتفگ  دنـشاب و 

.دنریگ یم  رارق  تیانع  دروم  تعافش  اب  دنشاب ، هتشاد  دوبمک  لمع  رد  رگا  تروص  نیا  رد  دشابن ، قافن  و 

.تسا هتسناد  لطاب  ترخآ  ایند و  رد  ناتسرپ  تب  يارب  ار  اه  تب  تعافش  نآرق ، يور  نیا  زا 

نایعیش زا  تعافش  يارب  نیـسح  ماما  تداهـش  ای  شناوریپ و  ناهانگ  ندش  كاپ  يارب  یـسیع  ترـضح  ندش  ادف  يانعم  هب  تعافش 
ندرک تعافش  تداهـش ، زا  وا  فده  هک  تسناد  دیاب  اّما  تسا ، تمایق  زور  رد  گرزب  ناعفاش  زا  ماما  دنچ  ره  تسین ، شریذپ  لباق 

.تسا هدوبن  شنارادفرط 

لمع و رظن  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافـش  دندومرف : هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(2) .دنا هدرم  نآ  رب  هدرک و  یگدنز  ربمایپ : لآ  تّدوم  رب  دنشاب و  تیاضر  دروم  راتفگ 
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ناگدنوش تعافش  ناعفاش و 

(1) یَضْرَیَو ُءآَشَی  نَِمل  ُهللا  َنَذْأَی  نَأ  ِدَْعب  نِم  اَّلِإ  ًاْئیَش  ْمُُهتَعاَفَش  ِینُْغت  َال  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  کَلَّم  نِّم  مکَو 

هک ره  يارب  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  درادـن ، يدوـس  ناـنآ  تعافـش  یلو ) ، ) دنتـسه اـه  نامـسآ  رد  هک  یناگتـشرف  اـسب  هچ  و 
.دهد تعافش  هزاجا  دهد ، تیاضر  دهاوخب و 

َنیِِعفاَّشلا (2) ُهَعاَفَش  ْمُهُعَفنَت  اَمَف 

.دهدن ناشدوس  ناعفاش  تعافش  سپ 

.دننک تعافش  نارگید  يارب  ات  دهد  یم  هزاجا  يدارفا  هب  تمایق  رد  دنوادخ  هک  میناوخ  یم  تایاور  نآرق و  رد 

(3)« عفاش لّوا  انا  : » میناوخ یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  .مرکا  ربمایپ 

.متسه نم  دنک ، یم  ار ) دوخ  تّما   ) تعافش هک  یسک  نیلّوا 

(4) .تسا ناگدننک  تعافش  زا  نآرق  تمایق ، زور  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  .نآرق 

(5)« ءایبنالا عفشی  : » دننک یم  تعافش  تمایق  رد  ایبنا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  .ایبنا 

ام نایعیـش  اـم و  يارب  تعافـش  تماـیق ، رد  میناوخ : یم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  زا  یتـیاور  رد  .یعقاو  نایعیـش  موصعم و  ناـماما 
(6)« هعافش انتّدوم  لهال  هعافش و  انل   » .دوب دهاوخ 

نذؤی : » دننک تعافش  دنهاوخ ) یم  هک  یناسک  زا   ) ات دوش  یم  هداد  هزاجا  ادهش  ناگتـشرف و  هب  تمایق ، زور  رد  .ادهـش  ناگتـشرف و 
(7)« اوعفشی نا  ءادهشلا  هکئالملل و 

(8) .دنک ) یم  تعافش  ار  دوخ  هداوناخ  زا  رفن  داتفه  دیهش  ره  تمایق  رد 

(9)« همایقلا موی  دبعلل  ناعیفش  نآرقلاو  مایصلا  : » دوب دهاوخ  ناگدنب  تادابع  تمایق ، رد  تعافش  بابسا  زا  .تادابع 
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ص 12. ج 3 ، دمحا ، دنسم  - 5
ص 624. لاصخ ، - 6

ص 43. ج 5 ، دمحا ، دنسم  - 7
ص 15. ج3 ، دواد ، با  ننس  - 8
ص 174. ج 2 ، دمحا ، دنسم  - 9
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ناگدنوش تعافش  طیارش 

: دنشاب ریز  طیارش  ياراد  هک  دننک  یم  یفرعم  تعافش  لومشم  ار  یناسک  تایاور ، نآرق و 

« نیعفاشلا هعافش  مهعفنت  امف   » .دنشاب هدادن  رده  هب  ار  رمع  دنشاب و  ادخ  هار  رد  قافنا  زامن و  نامیا و  لها  فلا )

(1)« هنذاب ّالا  هدنع  عفشی  يذلا  اذ  نم   » .دشاب هداد  نذا  نانآ  تعافش  هب  دنوادخ  ب )

.دورب ایند  زا  نامیا  اب  ج )

تعافش لومشم  دشاب ، هتشادن  یبتکم  یطابترا  ناعفاش  اب  هک  یسک  .دشاب  هتـشاد  دوجو  هدنوش  تعافـش  عیفـش و  نایم  يا  هطبار  د )
.دریگ یمن  رارق 

؟ تسین يزاب  یتراپ  عون  کی  تعافش  ایآ  لاؤس :

: اریز .زگره  هن ، خساپ :

فالخ رب  نیاربانب  .دشاب  هدرک  داجیا  ار  تعافش  قاقحتسا  دوخ  يارب  لمع ، رکف و  اب  هک  دریگ  یم  رارق  تعافش  دروم  یـسک  فلا :
.دراد هطباض  نوناق و  تعافش  یتراپ ،

.دوش یم  عیاض  نارگید  قوقح  يزاب  یتراپ  رد  یلو  دور ؛ یمن  نیب  زا  یقح  تعافش ، رد  ب :

یتاراظتنا تسا ، هداد  ماجنا  ار  راک  هک  یـصخش  هک  يزاب  یتراپ  فالخ  رب  درادن ، يراظتنا  هدنوش  تعافـش  زا  هدننک ، تعافـش  ج :
.دراد

.تسا يویند  یبایماک  يزاب  یتراپ  رد  فده  یلو  تسا ؛ هدنوش  تعافش  يراگتسر  هدننک ، تعافش  ِفده  د :

یم رارقرب  يونعم  هطبار ي  دنتسه ، هدننک  تعافش  هک  ادخ  يایلوا  اب  هدنوش  تعافـش  اریز  تسا ، دشر  تیبرت و  هلیـسو  تعافـش ، ه :
.دنک

؟ دوش یمن  هانگ  هب  اه  ناسنا  قیوشت  بجوم  تعافش  ایآ  لاؤس :

هب ار  اه  ناسنا  ّتیمومسم ، عفر  يارب  وراد  کی  نتخاس  رگا  ًایناث  دوش و  یم  تعافش  یسک  هچ  تسین  مولعم  ًالوا  اریز  زگره ، خساپ :
!؟ دنک یم  قیوشت  ندروخ  رهز  ندش و  مومسم 
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ینامرفان هانگ و 

هانگ عاونا 

...ِهَرِفْغَْملا (1) ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  اَّلِإ  َشِحاوَْفلا  ِْمثِْإلا َو  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا 

هب تبـسن   ) تراگدرورپ کش  یب  هتـساوخان ، ناهانگ  زج  دـننک  یم  بانتجا  راکـشآ  ياـه  یتشز  گرزب و  ناـهانگ  زا  هک  یناـسک 
.تسا هدرتسگ  ششزرمآ  نانآ )

.انز ریظن  دوش ، یم  هتفگ  هشحاف »  » یهانگ ره  هب 

: هلمج زا  تسا ، هدش  لقن  ینوگانوگ  یناعم  ممل »  » هملک يارب 

.دشاب رارصا  نودب  هتساوخان و  هک  یهانگ  . 1

.دوشن یلمع  یلو  دشاب ، هدش  هتفرگ  نآ  رب  میمصت  هک  یهانگ  . 2

.دشاب هتفرگ  تروص  هبوت  یهاوخرذع و  نآ  زا  دعب  هک  یهانگ  . 3

.دشاب هدشن  هداد  نآ  يارب  باذع  هدعو  هک  یهانگ  . 4

.دشاب هدشن  نییعت  يّدح  نآ ، باکترا  يارب  هک  یهانگ  . 5

نوچمه ناهانگ  یخرب  دنتـسین ، حطـس  کی  رد  ناهانگ  همه  لاح  نیا  اب  یلو  تسا ، گرزب  دـشاب ، هچ  ره  دـنوادخ  نامرف  تفلاخم 
، راکهانگ دصق  هانگ ، ناکم  هانگ ، نامز  هکنآ  رب  هوالع  .دـنرادروخرب  يرت  تخـس  رفیک  زا  دـنراد و  يرتشیب  یتشز  تبیغ ، غورد و 

.دراذگ یم  رثا  نآ  رد  زین  هانگ  رب  رارصا  مدع  رارصا و  هانگ ، هب  تبسن  وا  لهج  ملع و 

فختسا ام  بونذلا  دشا   » .درامـشب کچوک  ای  کبـس  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  یهانگ  هانگ ، نیرتدب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
« هبحاص هب 

قاع یتیاضران و  يراوخ ، بارش  تقرـس ، انز ، سفن ، لتق  دنا : هدرک  تسرهف  تروص  نیدب  ار  هریبک  ناهانگ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
ادخ مان  ریغ  هب  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ ، رادرم ، تشوگ  ندروخ  میتی ، لام  رد  هناملاظ  فّرـصت  گنج ، نادیم  زا  رارف  نیدلاو ،

تمحر زا  يدـیماان  قحاـن ، یهاوگ  طاول ، نمادـکاپ ، ناـنز  هب  تمهت  یـشورف ، مک  راـمق ، يراوخ ، هوـشر  يراوخاـبر ، هدـش ، حـبذ 
، یهلا تمحر  زا  سأی  یهلا ، باذع  زا  دوخ  نتسناد  نمیا  دنوادخ ،
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ماجنا رد  یهاتوک  تنایخ ، ریذـبت ، فارـسا ، ّربکت ، غورد ، نارگید ، قح  ندادـن  سبح و  غورد ، دـنگوس  ناملاظ ، هب  هیکت  کمک و 
.هانگ رب  رارصا  بعل و  وهل و  هب  لاغتشا  ادخ ، يایلوا  اب  ینمشد  جح ،

ندرک يداش  هانگ ، ندرمش  کبس  هریغص ، رب  رارصا  هلمج : زا  دنک ، یم  لیدبت  هریبک  هب  ار  ریغص  ناهانگ  طیارـش ، لماوع و  یـضعب 
دارفا ناـگرزب و  هاـنگ  ندرک ، هاـنگ  اراکـشآ  یهلا ، ياـه  تلهم  هـب  ندـش  رورغم  ناـیغط ، يور  زا  هاـنگ  نداد  ماـجنا  هاـنگ ، ماـگنه 

.هتسجرب

هانگ تاعبت  راثآ و 

باذع هلمج : زا  دراد ، يرایسب  تاعبت  هیرذ ، لسن و  رد  نامز و  ناکم و  عامتجاو ، هداوناخ  درف و  ناور ، حور و  رد  ینامرفان ، هانگ و 
تادابع زا  تیمورحم  قزر ، رییغت  اعد ، ّدر  تمعن ، بلـس  بلق ، تواسق  تسا ) نادـجو  ترطف و  لقع و  اب  تفلاخم  هاـنگ  ، ) نادـجو

، يرامیب هودـنا و  يرادان ، رقف و  هلزلز ، رمع ، یهاتوک  يراوخ ، ییاوسر و  هناخ ، یناریو  ناراب ، عطق  یناهگان ، يالب  بش ، زامن  ریظن 
.تسا هدش  دراو  یتایاور  تایآ و  ...و ، ، رارشا  طلست 

هانگ ناربج  ياههار 

« تانَسَح ْمِِهتائِّیَس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلْوُأَف  ًاِحلاص  اًلَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  اَّلِإ   » .اه يدب  ناربج  هبوت و  . 1

« ْمِِهتائِّیَس ْمُْهنَع  َّنَرِّفَُکَنل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلاو   » .کین ياهراک  نامیا و  . 2

« ُلوُسَّرلا ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َهَّللا َو  اوُرَفْغَتْساَف   » .نارگید دوخ و  يارب  رافغتسا  . 3

« ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  َهالَّصلا ...  ِِمقَأ   » .زامن . 4

 « ْمُْکنَع ْرِّفَُکن  َِرئابَک ...  اُوِبنَتْجَت  ْنِإ   » .هریبک ناهانگ  زا  زیهرپ  . 5

« ْمِِهتائِّیَس ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکَُأل  اُوِلُتق  اُولَتاق َو  َو   » .تداهش داهج و  رد  تکرش  . 6

« هئیطخلا رفکت  رسلا  هقدص   » .نادنمتسم هب  کمک  قافنا و  . 7

« فوهلملا هثاغا  ماظعلا  بونذلا  تارافک  نم   » .مدرم تالکشم  لح  . 8

« ماین سانلا  لیللاب و  هالصلا  ماعطلا و  ماعطا  مالسلا و  ءاشفا  تارافک : ثالث   » .بش زامن  نداد و  ماعط  ندرک ، مالس  . 11  - 9

« ًابنذ بونذلا  مدهت  اهناف   » .دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  رکذ  . 12
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رافغتسا

...ناَمیِْإلِاب (1) اَنوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناَوْخِِإلَو  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 

...زرمایب دنا  هتفرگ  تقبس  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  نامناردارب  ام و  اراگدرورپ 

.تسا ندرک  تکرح  هبوت  هاچ و  زا  ندمآ  نوریب  رافغتسا 

.تسا لد  يافص  هب  تشگزاب  هبوت  هانگ و  زا  وشتسش  رافغتسا 

« ِْهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  : » دندومرف یم  هیصوت  مدرم  هب  مه  دندوب و  رافغتسا  لها  دوخ  مه  یهلا  ناربمایپ 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  ای  انل » رفغتسا  انابا  ای   » .دننک رافغتسا  ام  يارب  هک  میهاوخب  ادخ  يایلوا  زا  مه  مینک و  رافغتـسا  دیاب  نامدوخ  مه 
زا سپ  دراد و  یم  رب  امش  زا  ار  باذع  ادخ  متایح  نامز  رد  تسا ؛ ریخ  امـش  يارب  نم  یگدنز  گرم و  دندومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و 

.دیوش یم  ریخ  لومشم  نم ، ششخب  بلط  رافغتسا و  اب  نم ، هب  ناتلامعا  هضرع  اب  زین  مگرم 

ًامیِحَر (2) ًاباَّوَت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َهللا َو  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

نانآ يارب  مه  ربمایپ  دنتساوخ و  یم  ترفغم  ادخ  زا  دندمآ و  یم  وت  دزن  هتشگزاب و )  ) دندرک متس  دوخ  هب  هک  یماگنه  مدرم  رگا  و 
.دنتفای یم  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  دنوادخ  ًاعطق  درک ، یم  رافغتسا 

رثا زین  ناگتشرف  ناکین و  تساوخرد  َهَّللا » اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  ، » تسا باجتـسم  نانمؤم  ّقح  رد  ربمایپ  تساوخرد  هکنانچ 
َو  » .نانمؤم يارب  رگید  ياـج  رد  و  ِضْرَأـْلا » ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ، » تسا حرطم  مدرم  يارب  ناگتـشرف  رافغتـسا  اـج  کـی  رد  .دراد 

« اُونَمآ َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْسَی 

.تسا نآرق  دییأت  دروم  نازیزع ، نآ  قیرط  زا  لسوت  دادمتسا و  ینامسآ و  ناربهر  ترایز 

، ددرگرب ّقح  يوس  هب  دوش و  نامیـشپ  دیاب  ادـتبا  راکاطخ ، نیاربانب  .تسا  یهلا  وفع  هطـساو ي  تسین ، هانگ  هدنـشخب ي  ربمایپ  هتبلا 
.دریگب کمک  تلاسر  ماقم  زا  دنوادخ ، اب  هطبار  ماکحتسا  يارب  سپس 
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(1) َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ُهللا  َناک  ام  ْمِهِیف َو  َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ُهللا  َناک  ام  َو 

.تسین نانآ  هدننک  باذع  دنوادخ  دننک ، یم  رافغتسا  نانآ  ات  و  دنک ، باذع  ار  نانآ  هک  تسین  نآ  رب  ادخ  یمدرم ، نایم  رد  وت  ات  و 

، تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  دوجو  تکرب  هب  ناناملسم  زا  یمومع  باذع  ندش  هتـشادرب  هیآ ، رد  باذع  یفن  زا  روظنم 
.دنا هدش  یهلا  باذع  راتفرگ  یّصاخ  دراوم  رد  یصاخشا  هنرگو  نیشیپ ، ماوقا  ياه  باذع  لثم 

ُهَّللا َناک  ام  َو   » .تسا رافغتـسا  هبوت و  نآ  ناربج  هار  و  تسا ، یهلا  باذـع  الب و  لوزن  بابـسا  زا  ناهانگ ، یـضعب  ماجنا  یناـمرفان و 
َناک ام  َو  : » ای َنوُرِفْغَتْسَی » ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو 

.دنک یمن  كاله  ار  نانآ  دخ  دنشاب ، حالصا  حالص و  لها  مدرم  هک  یتقو  ات  َنوُِحلْصُم » اُهلْهَأ  ٍْملُِظب َو  يرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر 

.دراد یمرب  نارگید  زا  ار  باذع  یتخـس و  ینّابر ، ياملع  كاپ و  دارفا  یخرب  دوجو  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  رد 
کی دوجو  اب  ایآ  ینعی  ًاطُول » اهِیف  َّنِإ  : » تفگ باذع  رومأم  ناگتـشرف  هب  میهاربا  ترـضح  طول ، موق  عمق  علق و  يارجام  رد  هکنانچ 

زا ات  میداد  روتـسد  وا  هب  تساجنآ و  رد  طول  هک  میناد  یم  ام  دنتفگ : ناگتـشرف  دیزاس !؟ یم  دوبان  ار  اجنآ  هقطنم ، رد  ییادـخ  درم 
.دوش جراخ  اجنآ 

رگید نامأ  تفر ، ام  نایم  زا  ناما  ود  زا  یکی  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ای 
.دینک ظفح  تسا  رافغتسا  هک  ار 

هیلع مظاک  ماما  هطـساو ي  هب  هک  هنوگ  نامه  دـنوادخ  هک  ناـمب  مق  رهـش  رد  دومرف : مدآ  نبا  اـیرکز  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  اـی 
.دنک یم  رود  رهش  نآ  زا  ار  الب  زین  وت  دوجو  هطساو ي  هب  تشادرب ، دادغب  لها  زا  ار  باذع  الب و  مالسلا 

ُهَّللا َناک  ام  َو   » .دهد یم  رییغت  زین  ار  یتّما  تشونرس  هکنانچ  دراد ، ادخ  دزن  يا  هژیو  ّتیمها  رافغتسا ، هبوت و  .تسالب  عنام  رافغتـسا ،
« َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو 

يارب رافغتـسا  هّتبلا  .تسا  نانآ  یحور  يزاسزاب  هلیـسو ي  ادـخ ، يایلوا  ترایزو  هبوت  رافغتـسا ، دـنوش ؛ سویأم  دـیابن  ناراـکهانگ 
« رفغتست مل  ما  مهل  ترفغتسا  مهیلع  ءاوس   » .درادن يرثا  ناقفانم  ناکرشم و 
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هبوت

نآرق رد  هبوت  يامیس 

ًاْئیَش (1) َنوُمَلُْظیَال  َهَّنَْجلا َو  َنُولُخْدَی  ِکَئلْوُأَف  ًاِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآ  َباَت َو  نَم  اَّلِإ 

رارق متس  دروم  هجو  چیه  هب  دنوش و  یم  تشهب  لخاد  اهنآ  سپ  دهد ، ماجنا  هتسیاش  راک  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یـسک  رگم 
(. دوش یمن  هتساک  ناششاداپ  زا  و   ) دنریگ یمن 

رب زگره  حالـصا ، هار  دـیوگب : ات  هدروآ  ار  بات » نم  ّالا   » ای اوبات » نیذـّلاّالا   » هلمج ي باذـع ، تاـیآ  لاـبند  هب  میرک  نآرق  ًـالومعم 
.تسین هتسب  یسک 

(2)« هّللا یلا  اوبوت   » .تسا دنوادخ  نامرف  اریز  تسا ؛ بجاو  ندرک ، هبوت  * 

«، هداـبع نع  هبوـتلا  لـبقی  يذـّلاوه   » .دریذـپن وا  یلو  مینک ، هبوـت  وا  رما  هـب  اـم  تـسا  لاـحم  اریز  تـسا ، یعطق  یعقاو  هبوـت  لوـبق  * 
« میحّرلا باّوتلاوه  »

« نیباّوتلا ّبحی   » .دراد تسود  دننک  یم  هبوت  رایسب  هک  ار  یناسک  مه  دریذپ و  یم  ار  هبوت  مه  دنوادخ  * 

« اونّیب اوحلصاو و  اوبات  «، » حلصا هدعب و  نم  بات  «، » احلاص لمع  بات و  : » دشاب هارمه  ناهانگ  ناربج  کین و  لمع  اب  دیاب  هبوت ، * 

« نوحلفت مکلعل  اوبوت ...   » .تسا يراگتسر  زمر  هبوت ، * 

« تانسح مهتائیس  هّللا  لّدبی  کئلواف  ًاحلاص  لمعو  بات  نم  ّالا   » .تسا تانسح  هب  تائیس  لیدبت  هلیسو  هبوت ، * 

« ءامّسلا لسری  ...اوبوت   » .تسا ینامسآ  تاکربو  ناراب  لوزن  ببس  هبوت ، * 

« انسح ًاعاتم  مکعّتمی  هیلا  اوبوت   » .تسا وکین  قزر  ببس  هبوت ، * 

« نالا تبت  ّینا  لاق  توملا  مهدحا  رضح  اذا  یّتح   » .دوش یمن  هتفریذپ  باذع  گرم و  راثآ  ندید  ماگنه  رد  هبوت  * 

ّهنا مهیلع  بات  ّمث  «، » میحر روفغ  ّهناف  حلـصا  بات و  ّمث  «، » میحّرلا باّوتلا  وه  : » دراد زین  هژیو  فطل  هبوت ، لوبق  رب  هوالع  دـنوادخ  * 
هراشا یهلا  ّتبحم  تفأر و  تمحر و  هلئـسم  هب  هبوت  راـنک  رد  تاـیآ  نیا  رد  دودو » میحر  ّیبر  نا  هیلا  اوبوت  ّمث  «، » میحر فؤر  مهب 

.تسا هدش 
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 . 8 میرحت ، - 2
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« مّنهج باذع  مهلف  اوبوتی  مل  مث  «، » نوملاظلا مه  کئلواف  بتی  مل  نم  و  : » تسا هتسناد  تکاله  ملظ و  ار  هبوت  كرت  نآرق  * 

هبوت شریذپ  طیارش 

َنُوبُوتَی َُّمث  ٍَهلاَهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهللا  یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَمَّنِإ  : » دـنک یم هراشا  هبوت  یلوبق  طیارـش  زا  يا  هشوگ  هب  ءاـسن  هروس  هیآ 17 
يور زا  هک  تسا  یناـسک  يارب  ادـخ ، رب  هبوت  شریذـپ )  ) ناـمگ یب ًاـمیکَح ؛» ًاـمِیلَع  ُهللا  َناـکَو  ْمِْهیَلَع  ُهللا  ُبُوتَی  کـَِئلْوُأَف  ٍبیِرَق  ْنِم 

.تسا میکح  اناد و  دنوادخ ، دریذپ و  یم  ار  نانآ  هبوت  ادخ  سپ  .دننک  یم  هبوت  دوز  سپس  دننک ، یم  دب  راک  تلاهج 

.دانع رفک و  يور  زا  هن  دشاب ، هانگ  بقاوع  هب  یهّجوت  یبو  ینادان  يور  زا  هانگ ، فلا )

.دسر ارف  یهلا  باذع  رهق و  ای  دوش ، وا  تلصخ  ای  دنک ، هطاحا  ار  وا  هانگ  هکنآ  زا  شیپ  دنک ، هبوت  دوز  ب )

رد ار  دوخ  اریز  تسا ، لهاج  تقیقح  رد  دشاب  هناهاگآ  هچرگ  دوش ، بکترم  ناسنا  هک  یهانگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تسا هداد  رارق  یهلا  رهق  رطخ 

.تسا كاپ  كاپ  هدش ، دلوتم  ردام  زا  هک  یلفط  لثم  هتشادن و  هانگ  هک  تسا  یسک  دننامه  هدرک ، هبوت  هک  يراک  هنگ  هتبلا 

شخب تاجن  هبوت ي 

ٍنیِح َیلِإ  ْمُهاَنْعَّتَم  اَْینُّدلا َو  ِهاَیَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباَذَع  ْمُْهنَع  اَنْفَشک  ْاُونَمآ  آََّمل  َُسنُوی  َموَق  اَّلِإ  آَُهناَمَیِإ  آَهَعَفَنَف  ْتَنَمآ  ٌهَیْرَق  َْتناک  َالْوَلَف 

نامیا هظحل  نیرخآ  رد  یتقو  هک   ) سنوی موق  رگم  دـشخب ؟ دوس  وا ) هب  شنامیا   ) هک درواین  نامیا  عقوم ) هب   ) يرهـش چـیه  لها  ارچ 
.میتخاس (1) ناشدنم  هرهب  یتّدم  ات  میدرک و  فرطرب  نانآ  زا  ایند  یگدنز  رد  ار  هدننک  راوخ  باذع  ام  دندروآ )،

وا هب  رفن  ود  اهنت  نایم  نیا  زا  یلو  درک ؛ توعد  یتسرپادخ  هب  ار  مدرم  يرایسب  ياه  لاس  سنوی  ترضح  هک  تسا  هدمآ  ریسافت  رد 
، دندروآ نامیا 
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تسناد یمن  اّما  .تفر  نانآ  نایم  زا  درک و  نیرفن  ار  مدرم  دباع ، داهنشیپ  هب  ترـضح  .میکح  یملاع  يرگید  دباع و  یـصخش  یکی 
.درک دهاوخ  تخس  وا  رب  ار  یگدنز  راک  نیا  رطاخب  دنوادخ  هک 

، گرزب یگنهن  اب  ندـش  هجاوم  رطاـخ  هب  یتشک  ناـهگان  هار  هناـیم ي  رد  .دورب  رگید  يا  هقطنم  هب  اـت  یتشک  رب  راوس  ترـضح  نآ 
همه ات  دوب  هدنامن  يزیچ  دیدرگ و  بارطضا  راچد 

اهر تبیـصم  نیا  زا  ات  دـنزادنیب  ایرد  هب  ار  رفن  کی  الب ، نیا  عفر  يارب  ات  دـنتفرگ  میمـصت  یتشک  نابحاص  .دـنوش  قرغ  یتشک  لها 
رما هب  اّما  دیعلب ، ار  وا  گنهن  هلـصافالب  دـنتخادنا ، ایرد  هب  ار  وا  اذـل  دـمآرد ، مالـسلا  هیلع  سنوی  مان  دندیـشک ، هعرق  نوچ  دـنوش و 

.دیدرگ عنم  وا  مضه  ندروخ و  زا  یهلا 

نآ هب  درب و  یپ  مدرم  نایم  زا  اـجبان  جورخ  هب  دوخ ، ملظ  هب  بآ  قاـمعا  یهاـم و  مکـش  ياـه  یکیراـت  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  سنوی 
ياـنعم هب  نونلاوذ »  » بقل سنوی  سپ  نآ  زا  .داد  تاـجن  لاـح  نآ  زا  ار  وا  دومرف و  باجتـسم  ار  وا  ياـعد  دـنوادخ  درک ، فارتـعا 

.تسا هدش  هداد  حیضوت  ءایبنا  هروس  تایآ 87 و 88  رد  هک  .تفای  یهام  بحاص 

شیارب ار  ارجام  دیـسرپ ، ار  ببـس  دنا ، هدشن  كاله  موق  نآ  هک  دید  دـش ، هدـنادرگزاب  اجنآ  هب  سنوی  ترـضح  هک  یتدـم  زا  سپ 
ِمدرم .داد  رادشه  مدرم  هب  دایرف  اب  تفر و  يدـنلب  رب  باذـع ، ياه  هناشن نیرفن و  ندـید  اب  میکح ، ياناد  نمؤم  نآ  هک  دـنداد  حرش 
هبوت هلان و  ادـخ  هاگرد  هب  دـنتخادنا و  هلـصاف  نادـنزرف  دوخ و  نایم  هتفر و  نوریب  رهـش  زا  هبوت  يارب  وا  ییامنهار  اـب  هدـش و  ّرثأـتم 

.داد تاجن  یمتح  باذع  زا  دیشخب و  ار  نانآ  زین  دنوادخ  .دندرک 

اعد اب  دزاس و  فرطرب  ار  یهلا  باذع  عقوم ، هب  هبوت ي  نامیا و  اب  دنک و  ظفح  ار  دوخ  هاگترپ ، بل  رد  یتح  دـناوت  یم  ناسنا  يرآ 
.دوش بایماک  مه  دنک و  عفر  ار  الب  مه  شیاین ، و 

رطاـخ هب  دـیاش  دـنا ، هداـهن  سنوی  هروس  ار  هروس  نیا  ماـن  یلو  تسا ، هدـمآ  هراـشا  اـب  هیآ و  فـصن  رد  سنوـی  موـق  هبوـت  ناتـساد 
.تفریذپ ار  نانآ  هبوت  ادخ  دندرک و  هبوت  هظحل  نیرخآ  رد  هک  دشاب  سنوی  موق  راک  ّتیمها  ّتیساّسح و 
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داعم

تمایق رد  یسرباسح 

َنوُضِْرعُّم (1) ٍهَْلفَغ  ِیف  ْمُهَو  ْمُُهباَسِح  ِساَّنِلل  َبَرَْتقإ 

! دننادرگ يور  نآ ) زا  ، ) يربخ یب  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  کیدزن  مدرم  باسح  نامز ) )

: هک تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  تایآ  زا  هچنآ 

« نیلسرملا ّنلئسنل  مهیلا و  لسرا  نیّذلا  ّنلئسنلف   » .دنریگ یم  رارق  لاؤس  دروم  دارفا  همه ي  . 1

« نولمعت متنک  امع  ّنلئُستل   » .دریگ یم  رارق  هبساحم  دروم  لامعا  یمامت  . 2

« هّللا هب  مکبساحی  هوفخت  وا  مکسفنا  یف  ام  اودبت  نِا   » .دریگ یم  رارق  یگدیسر  دروم  لاوحا  همه  . 3

« الوئسم هنع  ناک  کئلوا  ّلک  ...و  رصبلا  عمّسلا و  ّنِا   » .دش دهاوخ  لاؤس  ناسنا  ندب  ياضعا  همه  زا  . 4

« میعنلا نع  ٍذئموی  ّنلئستل  و   » .دوش یم  لاؤس  یهلا  ياه  تمعن  زا  . 5

« هرخص یف  نکتف  لدرخ  نم  ّهبح  لاقثم  کت  نا   » .تخاس دنهاوخ  رضاح  دشاب ، هک  هزادناره  هب  اجکره و  رد  ار  اهراک  یمامت  . 6

هژیو هب  نآ و  هنیزه  دـمآرد و  بسک  هار  رمع ، یناوج ، نوچمه ؛ یمهم  روما  باسح  هب  دیـسرپ و  دـنهاوخ  زامن  زا  لاؤس ، نیلّوا  رد 
« نیبساح انب  یفک   » .دوب دهاوخ  سرباسح  دوخ  دنوادخ ، هک  سب  نیمه  تخادرپ و  دنهاوخ  تیالو  يربهر و  هلأسم 

تمایق رد  یسرباسح  عاونا 

: دراد دوجو  باسح  عون  دنچ  مدرم  يارب  تمایق  رد 

« اریسی ًاباسح   » .دنراد ناسآ  باسح  یهورگ  . 1

« ًادیدش ًاباسح   » .دنوش یم  یسرباسح  قیقدو  تخس  يا  هدع  . 2

« ًانزو همایقلا  موی  مهل  میقنالف   » .دنرادن نازیم  همکاحم و  هب  يزاین  دنور و  یم  خزود  هب  باسح  یب  یضعب  . 3
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« باسح ریغب  مهرجأ  نورباّصلا  یفوی  اّمنا   » .دنور یم  تشهب  هب  باسح  یب  یهورگ  . 4

هک یناسک  ناسآ و  ناشباسح  دننک ، دروخرب  تمحر  وفع و  هب  مدرم  اب  هک  یناسک  دیآ ، یم  تسد  هب  دّدـعتم  تایاور  زا  هچنآ  قبط 
یب مه  ربص  لها  خزود و  هب  باسح  یب  كرشم  دارفا  .دوب  دهاوخ  تخـس  ناشباسح  دنیامن ، لمع  دیدش  تقد  یتخـس و  هب  مدرم  اب 

.تفر (1) دنهاوخ  تشهب  هب  باسح 

لامعا همان 

ًاروُشنَم (2) ُهاَْقلَی  ًاباَتک  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخنَو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئآَط  ُهاَْنمَْزلَأ  ٍناَسنِإ  َّلک  َو 

یم هدوشگ  دوخ  ربارب  رد  ار  نآ  هک  میروآ  نوریب  يا  هتـشون  وا  يارب  تماـیق  زور  میا و  هتـسب  شندرگ  رد  ار  یناـسناره  هماـنراک  و 
.دنیب

: هلمج زا  تسا ، هدیدرگ  حرطم  یتاکن  فلتخم  تایآ  رد  هدش و  هراشا  لمع  همان ي  هلأسم  هب  اهراب  نآرق  رد 

« ...هرئاط هانمزلَا  ناسنا  ّلک   » .تسا همه  يارب  لمع  همان ي  . 1

« هریبک الو  ًهریغص  رداُغیال   » .دراد دوجو  نآ  رد  لامعا  مامت  . 2

« هیفاّمم نیقفشم  نیمرجملا  يَرَتف   » .دنسرت یم  نآ  زا  نامرجم  . 3

« ًابیسح کیلع  مویلا  کسفنب  یفک  کباتک  ءَرِقا   » .تسا رواد  مکاح و  شلمع ، همان ي  ندناوخ  اب  ناسنا  دوخ  . 4

« هلامشب ...هنیمیب  هباتک  َِیتوا   » .پچ تسد  هب  نایخزود  دوش و  یم  هداد  تسار  تسد  هب  ناشباتک  ناراگتسر ، . 5

تمایق هاگداد  ناهاوگ 

: دراد رایسب  ناهاوگ  تمایق ، هاگداد 

« دیهش ٍیش  ّلک  یلع  هّللا  ّنا   » .تسام لامعا  همه  رب  دهاش  هک  ادخ ، . 1

لاح تسا  هنوگچ  ًادیهش ؛» ءالوه  یلع  کب  انئج  دیهشب و  ٍهّما  ّلک  نم  انئج  اذا  فیکف   . » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  . 2
.میهد رارق  اهنآ  رب  هاوگ  ار  وت  میروایب و  یهاوگ  یتّما  ره  يارب  هک  زور  نآ  رد  اهنآ 
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مدرم رب  هاوگ  ات  میداد  رارق  هنایم  تّما  ار  امـش  ام  ساّنلا » یلع  ءادهـش  اونوکتل  ًاطـسو  ًهّمأ  مکانلعج  کلذـک  و  : . » موصعم ناماما  . 3
زور نآ  رد  یهاوـگ  يارب  مزـال  تمـصع  ملع و  زا  تـّما ، دارفا  ریاـس  اریز  دـنموصعم ، ناـماما  تـّما ، زا  دارم  تاـیاور  قـبط  .دیـشاب 

.دنتسین رادروخرب 

دـهد و یم  قوس  ار  وا  یکی  دـیآ ، یم  هتـشرف  ود  ناسنا  هارمه  تمایق  رد  دیهـش ؛» ٌقئاس و  اهعم  سفن  ّلـک  تءاـج  و   » .ناگتـشرف . 4
.تسوا رب  دهاش  یکی 

.دیوگ یمزاب ار  شرابخا  نیمز  تمایق  رد  اهرابخأ » ثّدحت  ذئموی   » .نیمز . 5

.دوش دروخرب  هچ  وت  اب  هک  نک  تواضق  دوخ  ناوخب و  ار  تلمع  همان  ًابیسح ؛» کیلع  مویلا  کسفنب  یفک  کباتک  ءرقا   » .نادجو . 6

ناسنا هیلع  هدـمآ و  نخـس  هب  اپ  تسد و  ناـبز و  تماـیق  زور  مهلجرأ ؛» مهیدـیأ و  مهتنـسلأ و  مهیلع  دهـشت  موی   » .ندـب ياـضعا  . 7
.دنهد یم  یهاوگ 

زورما دیتع » ٌدهاش  انیلع  وه  دیدج و  ٌثداح  ٌموی  اذه  : » دیامرف یم  هیداّجس  هفیحص  مشش  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  .نامز  . 8
.میهد یم  ماجنا  نآ  رد  هک  تسا  یلامعا  هاوگ  تمایق  رد  هک  تسا  يدیدج  زور 

.دنوش یم  رادومن  وا  ربارب  رد  هتفای و  مّسجت  ناسنا  لامعا  تمایق  رد  ًارضاح ؛» اولمع  ام  اودجو   » .لمع . 9

میوش هدیشخب  ات  میشخبب 

رگیدمه ْمَُکل » ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اوُحَفْـصَْیل َأ ال  اوُفْعَْیل َو  َو  : » دیامرف یم  نآرق  دراد ، دوجو  هار  کی  دنوادخ ، فطل  تفایرد  يارب 
.شخبب ار  نارگید  مه  وت  دشخبب ، ار  وت  ادخ  یهاوخ  یم  اعقاو  رگا  دیرذگب ، رگیدکی  ریصقت  رس  زا  دیشخبب و  ار 

تسا نیا  دنوادخ  فطل  تفایرد  هار  .دوب  دوخ  رکف  هب  نونکا  دیاب  تسا ، یسک  یب زور  تسا ؛ شاداپ  رفیک و  هبساحم و  زور  تمایق 
دـندوب و لبق  ياـه  ناـضمر هاـم  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  .مینک  یم  تفاـیرد  فطل  میدرک  فطل  مینک ، فطل  نارگید  هب  زورما  اـم  هک 

! دشاب ام  ناضمر  هام  نیرخآ  ناضمر  هام  نیا  مه  دیاش  دنتسین و  لاسما 
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قافنا

قافنا عاونا 

ِِهب َهللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  اَم  ِلِیبَّسلا َو  ِْنباَو  ِنیکاَسَْملا  یَماَتَْیلاَو َو  َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَدـِلاَْوِللَف َو  ٍْریَخ  ْنِّم  ُْمتْقَْفنَأ  اَم  ُْلق  َنوُقِْفُنی  اَذاَم  کَنُولَئْـسَی 
ٌمِیلَع (1)

نامیتی و ناـکیدزن و  رداـم و  ردـپ و  يارب  دـینک ، قاـفنا  دـیهاوخ ) یم   ) هک یلاـم  ره  وگب : دـننک ؟ قاـفنا  زیچ  هچ  دنـسرپ  یم  وت  زا 
.تسا هاگآ  نآ  هب  دنوادخ  انامه  دیهد ، ماجنا  هک  يریخ  راک  ره  دینادب )  ) .دشاب و ناگدنام  هار  رد  نادنمتسم و 

: تسا هنوگ  جنپ  قافنا 

(. درم هدهعرب   ) هقفن هیدف و  تاراّفک ، تاکز ، سمخ ، دننام : بجاو ؛ قافنا  . 1

.ناتسود هب  هیده  نامیتی و  نادنمتسم ، هب  کمک  دننام : ّبحتسم ؛ قافنا  . 2

.هانگ هار  رد  ای  یبصغ  لام  اب  قافنا  دننام : مارح ؛ قافنا  . 3

.نادنواشیوخ رد  ّقحتسم  دوجو  اب  نارگید  هب  قافنا  دننام : هورکم ؛ قافنا  . 4

.تسا ّبحتسم  ای  بجاو  رقف ، عفر  يارب  قافنا  اریز  یگدنز ؛ هعسوت  يارب  نارگید  هب  قافنا  دننام : حابم ؛ قافنا  . 5

نیرتهب قافنا 

(2)  ... َنوُّبُِحت اَّمِم  ْاوُقِفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  ْاُولاَنَت   

ل

َْن

 . ..دینک قافنا  ادخ ) هار  رد  ، ) دیراد تسود  هچنآ  زا  هکنآ  رگم  دیبای ، یمن  تسد  یکین  هب  زگره 

هب هّجوـت  اـبو  دوـش  یم  هتفگ  تساـّیهم ، تنوکـس  اـی  تعارز و  تشک و  يارب  هک  ینیمزو  هدرتـسگ ، تکربو  ریخ  هـب  ِّرب »  » هـملک ي
ياه هنومن  زا  دهع ، هب  يافو  زامن و  داهج و  حلاص و  لمع  نامیا و  نآرق ، رد  تسا ؛ ریخ  رد  هعسوت  يانعم  هب  هک  ّرب »  » يوغل قاقتـشا 

.دنا هدش  یفرعم  ِّرب 

هیآ رد  اهبنارگ ، رهوگ  نیا  هب  ندیـسر  هار  و  ِّربلا » یَلع  اونواعَت   » .دننک يرای  ار  رگیدمه  ّرب »  » ماجنا رد  هک  دنا  هدـش  هیـصوت  ناگمه 
.تسا قوف 
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نانمؤم قافنا  زا  ییاه  هنومن 

يوربور هک  غاب  نیا  .تشاد  ینالک  دمآرد  اب  یلاع  ابیز و  یغاب  تشاد و  هنیدـم  رد  ار  امرخ  ناتخرد  نیرتشیب  يراصنا ، هحلطوبا  . 1
یب هاگ و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تشاد  یلالز  بآ  همشچ  دوب ، هدش  عقاو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم 

ضرع دیسر و  ربمایپ  تمدخ  وا  دش ، لزان  ...یّتح » َِّربلا  اولانَت  نل   » ي هیآ یتقو  .دیشون  یم  نآ  همشچ  زا  دش و  یم  غاب  نآ  دراو  هاگ 
: دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .منک  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  مهاوـخ  یم  تسا ، غاـب  نیا  نـم  دزن  اـهزیچ  نـیرت  بوـبحم  درک :

درک لوبق  وا  .یهد  شیوخ  ناگتسب  لیماف و  يارقف  هب  ار  غاب  نیا  هک  تسا  نآ  نم  داهنـشیپ  یلو  وت ، رب  نیرفآ  تسا ، یبوخ  تراجت 
.دومن میسقت  نانآ  نیب  ار  غابو 

هنهک ینهاریپ  شـشوپ و  ترـضح  زا  يریقف  دـندرب ، یم  رهوش  هناـخ  هب  یـسورع  بش  رد  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  یتـقو  . 2
.درک قافنا  وا  هب  ار  نآ  درک و  ضوع  ار  شیسورع  نهاریپ  ...ِّربلا ،» اولانَت  َنل   » هیآ دای  هب  ترضح  نآ  .درک  تساوخرد 

.دینک هیهت  اذغ  و  دیـشکب )  ) هدرک رحن  ارم  نارتش  زا  یکی  ناتدوخ  امـش  مراتفرگ ، نوچ  تفگ : رذوبا  دش ، دراو  رذوبا  رب  ینامهم  . 3
رذوبا .دندرک  باختنا  ار  يرغال  رتش  اهنآ 

، نم زاین  زور  دومرف : رذوبا  .میتشاذگ  وت  هدنیآ  زاین  يارب  ار  نآ  دنتفگ : دـیدرواین ؟ ار  قاچ  هبرف و  رتش  ارچ  دیـسرپ : دـش و  تحاران 
.تسا نم  ربق  زور 

ادخ تسد  ریقف ، تسد 

هروس هیآ 215  هاگنآ  .دریگ  رارق  ادـخ  تسد  رد  هکنآ  رگم  دریگ ، یمن  رارق  ریقف  تسد  رد  هقدـص  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دومرف توالت  ار  ِتاَقَدَّصلا » ُدُخْأَیَو  ِهِداَبِع  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  ْاوُمَْلعَی  َْملَأ  هرقب « 

نیرتهب اب  ار  سنج  نیرتهب  میشخبب و  مینک و  قافنا  نادنمزاین  هب  یمرگلد  اب  سپ  تسا ، دنوادخ  تاقدص  هدنریگ ي  هک  اح  نیاربانب 
.میزادرپب هویش 

؟ تسا هنوگچ  ادخ  هار  رد  ناج ، نوخ و  نداد  دراد ، ار  رتشیب  ربارب و  دصتفه  ات  دشر  ّتیلباق  ادخ ، هار  رد  لام  قافنا  یتقو 
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ناج قافنا  تداهش ،

َنُوقَزُْری ْمِّهِبَر  َْدنِع  ٌءآَیْحَأ  َْلب  ًاتاَْومَأ  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  ْاُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َال  َو 

(1)

یم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  هک  دنتـسه  یناگدنز  هکلب  دنناگدرم ؛ دنا ، هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  ربم  نامگ  زگره  و 
.دنوش

مینز و یم  فرح  نانآ  اب  هدرک ، مالـس  البرک  يادهـش  ًاصوصخ  مالـسا و  يادهـش  هب  دناد ، یم  هدـنز  ار  نادیهـش  هک  انبم  نیا  رب  ام 
.مییوج یم  لسوت 

: ددرگ یم نایب  تداهش  دیهش و  نوماریپ  يا  هتکن دنچ  نونکا 

شزرمآ بجوـم  شنوـخ ، هرطق ي  نیلّوا  دراد : دـنوادخ  بناـج  زا  ییاـطعا  یگژیو  تفه  دیهـش ، هـک  تـسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  . 1
یم اهرطع  نیرتوب  شوخ  هب  رّطعم  .ددرگ  یم  هتـسارآ  یتشهب  ياه  سابل  هب  .دـهن  یم  نیعلاروح  نماد  رد  رـس  .ددرگ  یم  شناهانگ 
هتفر رانک  اه  هدرپ  .دوش  یم  هداد  وا  هب  تشهب  مامت  رد  شدرگ  ریـس و  هزاجا ي  .دنک  یم  هدـهاشم  تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  .دوش 

.دنک یم  هراظن  ادخ  هجو  هب  و 

يریخ نآ  زا  رتالاب  دوش ، دیهـش  یـصخش  هاگره  هک  تداهـش  رگم  تسه ، يرتوکین  یکین ، ره  زا  رتالاب  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  . 2
.تسین رّوصتم 

.دراد تعافش  ماقم  دیهش  تمایق ، زور  رد  . 3

یـصوصخم هاـگیاج  مه  تشهب  رد  دـنور و  یم  تشهب  هب  همه  زا  لـبق  دـنوش و  یم  تشهب  دراو  صوـصخم  برد  زا  نادـهاجم  . 4
.دنراد

ُتُزف و : » دومرف تفرگ  رارق  تداهش  هناتسآ ي  رد  هک  یتقو  اهنت  یصاصتخا ، تلیضف  اههد  نتـشاد  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  . 5
، تشاد برد  ربمایپ  دجسم  هب  وا  هناخ ي  اهنت  دش ، ربمایپ  ردارب  دیباوخ ، ربمایپ  ياج  دروآ ، نامیا  هک  دوب  یسک  لّوا  وا  هبعکلا » ّبر 
زا کی  چیه  رد  اّما  .دش  لضفا  نیلقث  تدابع  زا  وا ، قدنخ  زور  تبرض  دوب ، نکش  تب  .دوب  مالـسلا  اهیلعارهز  رـسمه  ناماما و  ردپ 

.مدش راگتسر  تُزف » : » دومرفن روکذم  دراوم 

رد ریـشمش  هبرـض  رازه  لّمحت  تسوا ، تسد  رد  بلاطوبا  دنزرف  ناج  هک  ییادخ  هب  مسق  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  . 6
.تسا باوختخر  رد  گرم  زا  رت  ناسآ  ادخ ، هار 
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راک نیرتهب 

ُریِصَْملا (1) ِْهَیلِإَو  ْمکَرَوُص  َنَسْحَأَف  ْمکَرَّوَصَو    ّ ِقَْحلِاب َضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  َقَلَخ 

تـشگزاب داد و  رارق  وکین  ار  امـش  تروص  درک و  يرگ  تروص  رداـم ) محر  رد   ) ار امـش  دـیرفآ و  قـح  هب  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ 
.تسوا يوس  هب  همه ) )

: تسا نیرتهب  دنوادخ  ياهراک  مامت 

« نیقلاخلا نسحا  هّللا  كرابتف  : » تسا نیرتهب  وا  شنیرفآ  - 1

« ثیدحلا نسحا  لّزن  : » تسا نیرتهب  نآرق ، وا  باتک  - 2

« صصقلا نسحا  : » تسا نیرتهب  وا  ياه  هصق  - 3

« ینسحلا ءامسالا  هّللو  : » تسا نیرتهب  وا  ياه  مان  - 4

« ینسحلا ءازج  هلف  : » تسا نیرتهب  وا  ياه  شاداپ   - 5

« ینسحلا هّللادعو  : » تساه هدعو  نیرتهب  وا  ياه  هدعو  - 6

« ًامکح هّللا  نم  نسحا  نم  و  : » تسا اه  مکح  نیرتهب  وا  مکح  - 7

: ًالثم .مینک  باختنا  ار  نیرتهب  اهراک ، مامت  رد  هتساوخ  ام  زا  زین  دنوادخ 

« نسحا یه  یّتلا  اولوقی  : » میئوگب ار  نخس  نیرتهب  راتفگ ، رد  . 1

« ًالمع نسحا  : » میهد ماجنا  ار  نیرتهب  لمع ، رد  . 2

« نسحا یه  یتللاب  عفدا  : » میشاب هتشاد  ار  راتفر  نیرتهب  دروخرب ، رد  . 3

« نسحا یه  یتلاب  مهلداج  : » مینک باختنا  ار  هویش  نیرتهب  وگتفگ ، هلداجم و  رد  . 4

« نسحاب اّویحف  : » میشاب هتشاد  ار  شور  نیرتهب  رکشتو ، يرازگساپس  رد  . 5

« هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  : » مینک لمع  باختنا و  ار  نیرتهب  اه  هدینش  نایم  رد  . 6

« نسحا یه  یتللاب  ّالا  میتیلا  لام  اوبرقت  ال  : » مینک لمع  هویش  نیرتهب  اب  میتی ، لام  رد  فّرصت  رد  . 7
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« هغبص هّللا  نم  نسحا  نم  و  : » میهد یهلا  یگنر  ار  دوخ  لمع  تسا ، تبرق  دصق  صالخا و  هک  تین  نیرتهب  اب  هزیگنا ، رد  . 8
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دجسم

دجسم تیمها 

ًادَحَأ (1) ِهللا  َعَم  ْاوُعْدَت  اَلَف  ِهِلل  َدِجاَسَْملا  َّنَأَو 

.دیناوخن ار  يدحا  دنوادخ  اب  اهنآ ) رد   ) سپ تسا ، دنوادخ  يارب  دجاسم  هکنیا  و 

« اکرابم هکبب  يذلل  سانلل  عضو  تیب  لوا  ّنا   » .تسا هدوب  دجسم  نیمز ، هرک  يور  يانب  لوا  - 1

نامیا ظفح  رطاخ  هب  هک  فهک  باحصا  رازم  رب  دنتفگ : نانمؤم  هکنانچ  .دشاب  رادروخرب  صاخ  یتسادق  زا  دیاب  دجسم  هاگیاج  - 2
« ًادجسم مهیلع  نذّختنل  : » مینک یم  انب  يدجسم  دندرب ، هانپ  راغ  نابایب و  هب  دنتشذگ و  ینیشنرهش  رهش و  شیاسآ  هافر و  زا  دوخ 

« موی لّوا  نم  يوقتلا  یلع  سّسا  دجسمل   » .دوب دجسم  نتخاس  ترجه ، زا  سپ  هنیدم  رد  ربمایپ  راک  نیلوا  - 3

.تسا هدمآ  نآرق  رد  مارحلادجسم  مان  هبترم  هد  زا  شیب  - 4

.تسا هداد  رارق  نآ  مداخ  ار  گرزب  ربمایپ  ود  لیعامسا ، میهاربا و  ینعی  مدرم ، نیرترب  هتسناد و  دوخ  هناخ  ار  دجـسم  دنوادخ ،  - 5
« یتیب ارّهط  »

« دجسم ّلک  دنع  مکتنیز  اوذخ   » .تسا هدش  ییابیز  تنیز و  شرافس  دجسم ، رد  روضح  يارب  - 6

ًادجـسم  » .دوش بارخ  دـیاب  ددرگ ، ناناملـسم  نایم  هقرفت  هاگیاپ  لماع و  دجـسم ، دـشابن و  يوقت  ساسا  رب  دجـسم  تخاـس  رگا  - 7
« ارارض

و هّللا » دجاسم  اورمعی  نا  نیکرشملل  ناک  ام   » .درادن ار  دجـسم  ریمعت  تخاس و  قح  یـسک  ره  هک  تساجنآ  ات  دجـسم  تسادق   - 8
نمآ نم  هّللا  دـجاسم  رمعی  امنا   » .دنـسرتن يرگید  سک  چـیه  زا  ادـخ  زا  زج  هک  تسا  یعاجـش  یقتم و  نینمؤم  صوصخم  رما ، نیا 

« هّللا ّالا  شخی  ملو  ...هّللاب 

يارب هک  دراد  شزرا  يردـق  هب  دـباعم ) اه و  هعموص  اهرید و   ) يراصن دوهی و  دـننام  یهلا  نایدا  تداـبع  زکارم  ریاـس  دجـسم و  - 9
.داد نوخ  دیاب  اهنآ ، ظفح 
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نایدا يدابع  زکارم  مامت  دوشن ، نالهاان  عنام  یبالقنا  عاجـش و  يدارفا  قیرط  زا  دـنوادخ  رگا  تاولـص » عیب و  عماوص و  تمّدـهل  »...
.دنوش یم دوبان 

حرطم لـطاب  نانخـس  دوشن ، وگتفگ  نآ  رد  دـنلب  يادـص  اـب  هک  نیا  هلمج  زا  دراد  یطیارـش  بادآ و  نآ  رد  روضح  دجـسم و  - 10
.ددرگ يرود  وغل  بلاطم  زا  دوشن و  یتبحص  شورف  دیرخ و  هرابرد  دوشن ،

.تسا یشاداپ  دوش ، هتشادرب  دجسم  يوس  هب  هک  یماگ  ره  يارب  - 11

.دراد شاداپ  زامن ، راظتنا  هب  دجسم  رد  نتسشن  - 12

.دنک یم  تیاکش  ادخ  دزن  دوشن ، هدناوخ  زامن  نآ  رد  هک  يدجسم  - 13

.درادن یشزرا  دناوخن ، دجسم  رد  ار  شزامن  رگا  دجسم  هیاسمه  زامن  - 14

.دنک یم  فرطرب  نارگید  زا  ار  باذع  دجسم ، لها  رطاخ  هب  دنوادخ  - 15

تسود و ندرک  ادـیپ  هلمج : زا  تسا ، هدـش  رکذ  ناوارف  ياه  هرهب  دـننک ، یم  دـمآ  تفر و  دجـسم  هب  هک  یناسک  يارب  ثیداحا  رد 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .یهلا  تمحر  تمعن و  زا  ندـش  رادروخرب  هانگ ، زا  يرود  داشرا و  دـیفم ، ياه  یهاـگآ  ینید ، ردارب 

.دیهد یهاوگ  وا  نامیا  هب  دنک ، یم  دمآ  تفر و  دجسم  هب  یسک  دیدید  هک  نیمه  دومرف : ملسو  هلآ 

دجسم ینادابآ  ریمعت و 

َنِم ْاُونوکَی  نَأ  کـَِئلْوُأ  یَـسَعَف  َهللا  اَّلِإ  َشْخَی  َْملَو  َهاـکَّزلا  یَتآ  َهـالَّصلا َو  َماَـقَأو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْـیلاَو  ِهللااـِب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِـجاَسَم  ُرُمْعَی  اَـمَّنِإ 
(1) َنیِدَتْهُْملا

یم تاکز  هتـشاد و  اپ  هب  ار  زامن  دنراد و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  دننک  دابآ  دیاب  یناسک  اهنت  ار  ادخ  دـجاسم  هاگتدابع و ) )
.دنشاب ناگتفای  هر  زا  نانآ  هک  تسا  دیما  .دنسرت  یمن  ادخ  زا  زج  دنزادرپ و 

شیاه همانرب  مه  دنـشاب و  كاپ  حـلاص و  دـیاب  نآ  ناّیلوتم  مه  نیاربانب ، .تسا  ناناملـسم  یعامتجا  يداـبع و  مّهم  هاـگیاپ  دجـسم ،
رگا هنرگو  .میرکت  دروم  ادـخ و  اب  اوقت و  لـها  نایدجـسم  مه  دـشاب و  لـالح  عورـشم و  شا  هجدوب  مه  هدـننک ، تیبرت  هدـنزاس و 

دنشاب نیطالس  ناراّبج و  دجاسم ، ناگدنزاس 
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، تسا يونعم  يدابآ  هک  دوخ  یلـصا  فده  زا  دجاسم  ًاعبط  لاح ، یب  ناگتفراو  زین  نامداخ  وسرت و  داوس و  یب  دارفا  نازامنـشیپ ، و 
.دنام دنهاوخ  رود 

غیلبت سیردت و  ییانـشور ، ندرک ، شرف  تفاظن و  تّمرم ، لماش  دجـسم  ریمعت  یفاص ، ریـسفت  رد  یناشاک  ضیف  موحرم  هتفگ ي  هب 
.دوش یم 

دجسم تنیز و 

َنِیفِرْسُْملا (1) ُّبُِحی  َال  ُهَّنِإ  ْاُوفِرُْستَال  ْاُوبَرْشاَو َو  ْاُولکَو  ٍدِجْسَم    ّ ِلک َدنِع  ْمکَتَنیِز  ْاوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  اَی 

، دـینکن فارـسا  دـیماشایب و  دـیروخب و  دـیریگرب و  ار  دوخ  ياه  تنیز  سابل و ) زامن ، ماگنه  هب   ) دجـسم ره  دزن  مدآ ! نادـنزرف  يا 
.درادن تسود  ار  ناراکفارسا  دنوادخ  انامه 

تاکرتشم زا  نایدا و  همه ي  اه و  ناسنا  مامت  هب  طوبرم  دوش ، یم  نایب  مدآ » ینب  ای   » ِباـطخ اـب  نآرق  رد  هچنآ  تفگ : ناوتب  دـیاش 
.تسا نانآ 

لام و هک  دشاب  نیا  رگنایب  هیآ  تسا  نکمم  نیاربانب  اینّدلا ،» هایحلا  هنیز  نونبلا  لاملا و  ، » تسا هتفگ  تنیز » ، » دـنزرف لام و  هب  نآرق 
دنزرف روضح  اب  دیزادرپب و  نیملسم  يداصتقا  تالکشم  لح  هب  لام ، اب  ات  دیشاب ، هتشاد  هارمه  دجسم  هب  نتفر  ماگنه  ار  دوخ  دنزرف 

.دینک لح  ار  هدنیآ  لسن  یتیبرت  تالکشم  تاعامج ، دجاسم و  رد 

ماگنه هب  ناتـسد  ندرک  دـنلب  زامن ، ماگنه  هب  ندیـشوپ  ابیز  سابلو  ندز  رطع  رهاظ ، یگتـسارآ  لداـع ، ِتعاـمج  ماـما  تاـیاور ، رد 
.دنا هدش  هدرمش  تنیز  قیداصم  هلمج  زا  هعمج ، زامن  دیع و  زامن  رد  تکرش  زامن ، رد  دوجس  عوکر و 

ّبحی لیمج  هّللا  ّنا  : » دومرف یم  دیـشوپ و  یم  ار  دوخ  سابل  نیرتهب  دجـسم ، رد  روضحو  زاـمن  ماـگنه  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
هاگنآو مشوپ  یم  مراگدرورپ  يارب  ار  دوخ  يابیز  سابل  نم  و  دراد ، تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دـنوادخ  ّیبرل ،» لّمجتاف  لامجلا 

.دومرف یم  توالت  ار  هیآ  نیا 
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ناسنا تسا و  يرطف  نییآ  مالـسا ، هکنانچ  مکتنیز » اوذـخ  ، » دومرف یمن  رما  نآ  هب  هنرگ  دراد و  تسود  ار  تنیز  ییابیز و  دـنوادخ 
.درب یم  تّذل  تنیز  زا  ًاترطف  زین 

هب نارگید  یلمع  بیغرت  هبذاج و  داجیا  ببـس  نینچمه  ادخ و  تدابع  هب  ادخ ، ناگدنب  هب  تسا  یمارتحا  نتفر ، دجـسم  هب  تنیز  اب 
.تساجنآ رد  ندمآ 

اب دـیاب  نامورحم ، نادـنمزاین و  دوجو  دـننام  صاخ  طیارـش  رد  یلو  تسا ، یعیبط  يرطف و  يرما  ماـعط ، تنیز و  زا  هدافتـسا  هچرگ 
اب دندرب  یم  رـس  هب  یبسن  هافر  رد  مدرم  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سابل  عون  هک  میناوخ  یم  خیرات  رد  اذـل  .درک  يدردـمه  نانآ 

.تشاد قرف  مادک  ره  یعامتجا  طیارش  نوچ  دوب ، توافتم  دندوب ، رادن  ریقف و  مدرم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سابل 

: هلمج زا  درک ، هدافتسا  ار  ییاه  مایپ  اه و  هتکن  ناوت  یم  هیآ  رد  لّمأت  ّتقد و  یمک  اب 

« دجسم ّلک  دنع  مکتنیز  اوذخ   » .دشاب هبذاج  اب  ابیز و  هتسارآ ، دیاب  تسا ، ناناملسم  هاگیاپ  هک  دجسم  . 1

« دجسم ّلکدنع  مکتنیز  اوذخ  » .تسا ناکم  نیرتهب  يارب  سابل ، نیرتابیزو  نیرتهب  . 2

رهاظ مالسا ، رد  يرآ ، دجسم » ّلک  دنع  مکتنیز   » .نآ رهاظ  هب  مه  نوعشاخ ،» مهتالص  یف  ، » دراد هّجوت  زامن  نطاب  هب  مه  مالسا ، . 3
.تسا هتخیمآ  مهب  ترخآ  ایند و  نطاب ، و 

« دجسم ّلک  دنع   » .دراد يا  هژیو  باسح  دجسم ، عامتجا و  رد  اما  تسا ، شزرا  مه  يدرف  زامن  رد  هچ  رگا  تنیز ، . 4

.مسج هب  هّجوت  هاگنآ  ّتیونعم ، حور و  هب  هّجوت  لّوا  اوبرشا » اولک و  دجسم و  ّلک  دنع   » .اذغ هاگنآ  زامن ، لّوا  . 5
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یعامتجا بادآ 

یبای تسود  نییآ 

ِرکِّذلا ِنَع  ِینَّلَـضَأ  ْدََقل  ًالِیلَخ .  ًاناَُلف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یَتَْلیَو  اَی  ًالِیبَس .  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  اَی  ُلوُقَی  ِْهیَدَی  یَلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو 
ًالوُذَخ ِناَسنِْإِلل  ُناَْطیَّشلا  َناکَو  ِینَءآَج  ْذِإ  َدَْعب 

.مدش یم  هارمه  ربمایپ  اب  شاک  يا  دیوگ : یم  دزگ و  یم  نادند  هب  ترسح ) زا   ) ار دوخ  تسد  ود  كرشم )  ) راکمتـس هک  يزور  و 
هارمگ ارم  دـمآ ، نم  يارب  ادـخ  فرط  زا  ّقح  هک  نآ  زا  دـعب  نم  قـیفر  .متفرگ  یمن  دوـخ  تسود  ار  ینـالف  شاـک  نم ! رب  ياو  يا 

.دنک (1) یم  اهر  ار  ناسنا  دیما ، ماگنه  ناطیش  .تخاس و 

ياه شرافس  ، تسود قوقح  ترشاعم و  بادآ  یتسود ، ياهزرم  تسود ، تخانش  ياه  هار  تسود ، باختنا  یتسود و  يارب  مالـسا 
: هلمج زا  .تسا  هدرک  یهن  يدارفا  اب  یتسود  زا  قیوشت و  ار  يدارفا  اب  یتسود  دراد و  يدایز 

(2)« هئاطَلُخ یلا  اورظناف   » .دنتسه يدارفا  هچ  هک  دیرگنب  شناتسود  هب  دیداتفا ، دیدرت  هب  یسک  تخانش  رد  رگا  * 

.تسا رتهب  دب  قیفر  زا  ییاهنت ، * 

شراتفگ دزادنیب و  ادخ  دای  هب  ار  امش  شرادید  هک  یسک  دومرف : تسیک ؟ تسود  نیرتهب  دندیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  * 
.دنک هدنز  امش  رد  ار  تمایق  دای  شرادرک  دیازفیب و  امش  ملع  هب 

.دنوش یم  هتخانش  نانمشد  زا  وت  یعقاو  ياقفر  تفر ، نیب  زا  تتردق  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  * 

.تسا لیماف  نیرتهب  بوخ ، قیفر  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  * 

تـسود دش ، ّقفوم  اه  شیامزآ  نیا  رد  رگا  .نک  شیامزآ  ترفاسم  لوپ و  بضغ ، دروم  رد  ار  تتـسود  تسا : هدمآ  ثیدـح  رد  * 
.تسا یبوخ 

را ب-د زا م- دو  رتدب ب- را ب-د  را ب-د ي- زا ي- -ز  يرگ یم  یناوت  ات 

دنز نامیا  رب  ناج و  رب  دب  رای  دنز  ناج  رب  ار  وت  اهنت  دب  رام 
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يردارب تّوخا و 

(1) َنوُمَحُْرت ْمکَّلََعل  َهللا  ْاوُقَّتاَو  ْمْکیَوَخَأ  َْنَیب  ْاوُِحلْصَأَف  ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 

اورپ ادخ  زا  دینک و  رارقرب  یتشآ  حلـص و  عازن ) فالتخا و  تروص  رد  ، ) دوخ ناردارب  نایم  سپ  دنردارب ، رگیدکی  اب  نانمؤم  انامه 
.دیریگ رارق  تمحر  دروم  ات  دینک 

درف و راـتفر  حالـصا  يارب  دـیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  ًـالثم  .دـنک  یم  عورـش  هشیر  زا  ار  تاحالـصا  هک  تسا  نآ  مالـسا  تازاـیتما  زا 
رهق و دـیتسه ، ردارب  همه  هک  نونکا  دـنردارب ، رگیدـکی  اب  نینمؤم  همه  .درک  حالـصا  ار  نانآ  يداقتعا  يرکف و  يانبم  دـیاب  هعماج 

؟ ارچ لادج 

.تسا مالسا  تاراکتبا  زا  هژاو ، نیا  يریگراکبو  تّوُخاو  يردارب  حرط 

دش و لزان  لیئربج  هک  دنتشاد  روضح  هلیخن »  » هقطنم ي رد  رفن  لهچ  دصتفه و  هارمه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مالـسا  ردص  رد 
ردارب یسک  اب  سک  ره  تسب و  تّوُخا  دقع  شباحـصا  نایم  زین  ترـضح  تسا ، هتـسب  يردارب  دقع  ناگتـشرف  نایم  دنوادخ  دومرف :
ربمایپ صخـش  هّیفـص و  اب  هملـس  ّما  هصفح ، اب  هشیاع  راّمع ، اب  دادـقم  ریبز ، اب  هحلط  رذوبا ، اب  ناملـس  رمع ، اب  رکبوبا  ًالثم : .دـش  یم 

.دنتسب (2) تّوخا  دقع  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(3)« ًءاسن ًالاجر و  هَوِخا  اوناک  ناو   » .تسا هتفر  راکب  زین  نانز  دروم  رد  ریبعت  نیا  هکلب  درادن ، نادرم  هب  صاصتخا  تّوُخا ، هطبار ي 

تّدـش هب  دـننک  یم  اهر  ار  دوخ  ینید  ناردارب  هک  یناسک  زا  تایاور  رد  .تسا  يردارب  ظـفح  تسا ، ردارب  نتفرگ  زا  رت  مهم  هچنآ 
(4)« کعطَق نَم  ْلِص   » .شاب هتشاد  دمآ  تفر و  نانآ  اب  وت  دنتفرگ ، هلصاف  وت  زا  ناردارب  رگا  هک  تسا  هدش  شرافس  هدش و  داقتنا 

ندـب همه ي  ددرگ ، راـمیب  نآ  زا  یـشخب  رگا  هک  دـسج  کـی  دـننام  تسا ، نمؤم  ردارب  نمؤـم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. تسا تحاران 
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يردارب قوقح 

: هلمج زا  دننک ، ادا  ار  قوقح  نآ  دیاب  کی  ره  هک  دراد  قح  یس  شناملسم  ردارب  رب  ناملسم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.وا 6. ناهاوخدـب  ربارب  رد  عافد  .وا 5 . رذـع  لوبق  .وا 4 . تاهابتـشا  ناربج  .وا 3 . رارـسا  ندرک  ناهنپ  .وا 2 . هب  یناـبرهم  وـفع و  . 1
هب لمع  .وا 7 . هب  تبسن  یهاوخریخ 

هب نداد  ازج  .وا 11 . هیده ي  توعد و  نتفریذپ  .وا 10 . هزانج  عییشت  .وا 9 . يرامیب  ماگنه  هب  تدایع  .هداد 8 . وا  هب  هک  ییاه  هدعو 
.وا 16. تجاـح  ندروآرب  .وا 15 . سومان  ظـفح  .وا 14 . هب  یناسر  يراـی  رد  شـشوک  .وا 13 . تامدخ  زا  رکـشت  .وا 12 . يایاده 

.دهد خساپ  ار  شمالس  .دیوگ 19 . تینهت  وا  هسطع  هب  .دنک 18 . یئامنهار  ار  شا  هدشمگ  .شتالکشم 17 . لح  يارب  يرگ  هطساو 
تسود ار  وا  تسود  .دریذپب 23 . ار  شدنگوس  .دنک 22 . هیهت  بوخ  ار  وا  هیده ي  .دراذگ 21 . مارتحا  وا  هتفگو ي  نخـس  هب  . 20

(1) ...و » دهاوخب  زین  وا  يارب  دهاوخ  یم  دوخ  يارب  ار  هچ  ره  .دراذگن 25 . اهنت  ثداوح  رد  ار  وا  .دنکن 24 . ینمشد  وا  ابو  درادب 

یتشآ حلص و 

لد نایم  تفُلا  تسا ، حرطم  نآرق  رد  هک  یهلا  ياه  تمعن  زا  دراد ، هجوت  نیریش  زیمآ و  تملاسم  یگدنز  افص و  حلص و  هب  مالسا 
(2)« مکبولق نیب  َّفلَاَف  ءادعَا  متنک  : » دیامرف یم  ناناملسم  هب  باطخ  دنوادخ  هکنانچ  .تسا  ناناملسم  ياه 

.درک رارقرب  تفلا  امش  ياه  لد  نایم  دنوادخ  دیدوب ، نمشد  رگیدکی  اب  مالسا  زا  لبق  امش  هک  دیروآ  دای  هب 

ناک هَّللا  ّناف  اوقّتت  اوحلـُصت و  نا   » .تسا هدش  هدرمـش  ادـخ  بناج  زا  تمحر  یگدوشخب و  تفایرد  ببـس  نداد ، یتشآ  حالـصا و 
ًهعافَـش عَفـشَی  نَم   » .درک دهاوخ  تفایرد  نأش  رد  ِشاداپ  دهد ، ماجنا  نیملـسم  نایم  یبوخ  يرگ  هطـساو  سک  ره  و  ًامیحر » ًاروفغ 

« اهنم ٌبیصَن  َهل  نکَی  هنسَح 

: هلمج زا  تسا ، هداد  رارق  يا  هژیو  ماکحا  مدرم ، نایم  حالصا  يارب  مالسا 

« ِحلصُملا یلع  َبذک  ال   » .درادن یهانگ  مرج و  دوش ، هتفگ  حالصاو  یتشآ  يارب  رگا  تسا ، هریبک  ناهانگ  زا  هک  غورد  . 1
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ال  » .درادن یعنم  دشاب ، نداد  یتشآ  حالصا و  يارب  رگا  تسا ، یهن  دروم  ناطیش و  لامعا  زا  هک  نتفگ  نخـس  یـشوگرد  اوجن و  . 2
« ساّنلا نیب  حالِصا  وا  ٍفورعَم  وا  ٍهقَدِصب  رمَا  نَم  ّالا  مهاوَجن  نِم  ریثک  یف  َریَخ 

نداد یتشآ  حالصا و  هب  تسد  هک  دنک  دای  دنگوس  یسک  رگا  اّما  تسا ؛ مارح  نآ  نتسکش  بجاو و  دنگوس ، هب  لمع  هک  نیا  اب  . 3
« سانلا نیب  اوحلصت...نا  مکنامیال  هَضرُع  هَّللا  اولعجتالو   » .دناد یم  زاجم  ار  دنگوس  نیا  نتسکش  مالسا  دنزن ، رفن  ود  نایم 

، دروآ یم  ترودـک  هنتف و  يدارفا  نایم  ّتیـصو ، هب  لمع  رگا  اـّما  تسا ؛ مارح  نآ  كرت  بجاو و  ّتیـصو ، هب  لـمع  هک  نیا  اـب  . 4
ات دوش  كرت  ّتیصو  هک  دهد  یم  هزاجا  مالسا 

« هیلع َمِثا  الف  مهنیب  حلصأَف  ًامِثا  وَا  ًافَنَج  ٍصُوم  نِم  َفاخ  نَمَف   » .دشاب مکاح  افص  حلص و  مدرم  نایم 

ینید ياهدنویپ  طابترا و 

، هدرک رما  نانآ  اب  طابترا  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  اب  دـنویپ  طابترا و  نادـنمدرخ ، ياه  هناشن زا  یکی  دـعر ، هروس  هیآ 21  رد 
هلـص ي هداد ، نامرف  نآ  لصو  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تسا  هدمآ  تایاور  رد  َلَصُوی » نَأ  ِِهب  ُهللا  َرَمَأ  آَم  َنُولِـصَی  َنیِذَّلاَو   » .دـشاب یم

يوریپ ینامـسآ و  ناربهر  اب  قیمع  مئاد و  طابترا  ینعی  یبتکم  ياهدنویپ  ظفح  نینچمه  یگداوناخ و  ياهدنویپ  ظفح  ینعی  محر ،
.تسا (1) تیالو  طخ  زا 

: هلمج زا  تسا ، ناوارف  عّونتم و  هدرک ، رما  نآ  هب  ادخ  هک  یتاطابترا 

« نوملعتال متنک  نا  رکذلا  لهأ  اولئسف   » .نادنمشناد اب  یگنهرف  طابترا  . 1

« اوطبار اورباص و  اوربصا و   » .مدرم اب  یعامتجا  طابترا  . 2

« ًاناسحا نیدلاولاب  و   » .نیدلاو اب  یفطاع  طابترا  . 3

« ًانسح ًاضرق  هَّللا  ضرقی  يّذلا  اذ  نم   » .نادنمزاین اب  یلام  طابترا  . 4

« رمالا یف  مهرواش  و   » .هعماج هرادا  رد  يرکف  طابترا  . 5

« مکنم رمالا  یلوأ  لوسّرلا و  اوعیطا  و   » .تیالو اب  یسایس  طابترا  . 6

« هوخا نونمؤملا  اّمنا   » .نانمؤم اب  هبناج  همه  طابترا  . 7

« هنسح هوسُأ  هَّللا  لوسر  یف  مکل  ناکدقل   » .ادخ يایلوا  اب  يونعم  طابترا  . 8
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هداوناخ

ناناوج جاودزا  ربارب  رد  تیلوئسم 

ٌمِیلَع (1) ٌعِساَو  ُهللاَو  ِِهلْضَف  نِم  ُهللا  ُمِِهنُْغی  َءآَرَُقف  ْاُونوکَی  نِإ  ْمِکئآَمِإَو  ْمکِداَبِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلاَو  ْمکنِم  یَماَیَْألا  ْاوُحکنَأ  َو 

زا ادخ  دنـشاب ، تسدگنت  رگا  هک ) دیـسرتن  رقف  زا  و   ) .دیهد رـسمه  ار  دوخ  هتـسیاش  نازینکو  نامالغو  رـسمه  یب  نارتخد  نارـسپ و 
.تساناد رگشیاشگ  دنوادخ ، .دنادرگ  یم  ناشزاین  یب  دوخ  لضف 

.هویب ای  دشاب  هرکاب  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  درادن ، رسمه  هک  یسک  ینعی  مّیَق ،»  » نزو رب  مّیأ ،»  » عمج یمایَا » »

تـسین مزال  دنتـسه و  رـسمه  یب  دارفا  جاودزا  لوئـسم  هعماج ، هداوناـخ و  هدوب و  دـیکأت  دروم  سّدـقم و  يرما  مالـسا ، رد  جاودزا 
ره دشاب و  یّصاخ  فرط  زا  يراگتساوخ ،

هلیـسو ار  جاودزا  هداد و  هدعو  ار  داماد  سورع و  یگدـنز  نیمأت  دـنوادخ ، هتبلا  .دـنوش  مدقـشیپ  دـنناوت  یم  جاودزا  نیفرط  زا  کی 
.تسا هداد  رارق  یگدنز  تکرب  تعسو و 

یحیـسم نویناحور  پاپ و  اذل  دناد و  یم  شزرا  ار  ندوب  درجم  هک  تیحیـسم  فالخ  رب  دناد ، یم  سدـقم  يرما  ار  جاودزا  مالـسا 
.دننک جاودزا  دیابن 

دارفا زامن  تعکر  داتفه  زا  دراد  رسمه  هک  یـسک  زامن  تعکر  ود  .تسا  نید  زا  یمین  ظفح  ببـس  جاودزا  میناوخ : یم  تایاور  رد 
.تسا رتهب  لّهأتم  ریغ  نارادیب  هزور ي  زا  لّهأتم  دارفا  باوخ  .تسا  رتهب  لّهأتم  ریغ 

رتشیب ار  يزور  جاودزا  دندومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنرادنپ ، یم  رقف  لماع  ار  جاودزا  هک  یناسک  فالخ  رب 
سرت زا  هک  یـسک  دـندومرف : نـینچمه  .تـسا  جاودزا  هیاـس  رد  یگدـنز ، هعـسوت  دوـمرف : زین  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  .دـنک  یم 

.تسا هدرب  نظءوس  ادخ  هب  تسین و  ام  زا  دنک ، كرت  ار  جاودزا  یتسدگنت 

.تسا (2) شمارآ  هلیسو ي  جاودزا 

.دوش یم  مهارف  نواعت  هیحور  كاپ و  لسن  تیبرت  هنیمز ي  دوش و  یم  نابرهم  اهلد  هدش و  کیدزن  مه  هب  اه  لیماف  جاودزا  رد 

کیرـش وا  هانگ  رد  نیدلاو  دوش ، هانگ  بکترم  دنزرف  رگا  دنهد ، یمن  رـسمه  ار  ناشدنزرف  تاناکما ، نتـشاد  اب  هک  يردام  ردـپ و 
.دنتسه
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زا رگا  هک  تسا  هدیـسر  يا  هویم  لثم  هدیـسر ، ارف  وا  جاودزا  تقو  هک  يرتخد  دـینک و  هلجع  جاودزا  يارب  میناوخ : یم  تاـیاور  رد 
.دوش (1) یم  دساف  دوشن  ادج  تخرد 

ای داماد  ار  يرگید  هک  یسک  تسا : هدمآ  تیاور  رد  هکنانچ  .تسا  جاودزا  رما  رد  يرگ  هطساو  تعافش و  اه ، يرگ  هطساو  نیرتهب 
.تسادخ شرع  هیاس ي  رد  دنک ، سورع 

رارق دـنوادخ  صاخ  فطل  دروم  تمایق  زور  رد  دـنک ، یمادـقا  دوخ  ینید  ناردارب  ِجاودزا  يارب  هک  یـسک  میناوخ : یم  تایاور  رد 
.دریگ یم 

هلیـسو ي)  ) هک یناسک  و  ِِهلْـضَف » نِم  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِـجَی  َال  َنیِذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیلَو  : » دـیامرف یم دـنوادخ  دـعب  هیآ  رد  هتبلا 
.دیامن زاین  یب  ار  نانآ  شیوخ ، مرک  زا  دنوادخ  هک  نآ  ات  دننک ، هشیپ  تفع  ینمادکاپ و  دنبای ، یمن  جاودزا 

دنک مایق  تموکح  هداوناخ و  مه  ففعَتـسَیل ،» و  ، » دننک ظفح  ار  دوخ  ناناوج  دـیاب  مه  یمومع ، ینمادـکاپ  تّفع و  ظفح  رد  يرآ 
« هّللا لام  نم  مهوتآ  و   » .دنزیخاپ هب  هعماج  نادنمتورث  مه  و  یمایَالا ،» اوحکنَاو  »

زا يداـیز  شخب  .دـینک  مادـقا  وـگتفگ  تروـشم و  رکف و  زا  سپ  دـینکن و  هلجع  .دـنکن  هـبلغ  تاـساسحا  رـسمه  باـختنا  رد  هـتبلا 
باختنا رد  تقد  مدع  شا  هشیر  یگداوناخ  تافالتخا 

کی اب  هک  یحطـس  ياهجاودزا  الومعم  .تسه  تماـیق  اـت  رمع و  ناـیاپ  اـت  شریثاـت  تسا و  یگدـنز  کیرـش  رـسمه  .تسا  رـسمه 
.درادن یبوخ  تبقاع  دریگ  یم  تروص  كراپ  ای  سوبوتا و  رد  ییانشآ  دروخرب و 

نآرق رد  هداوناخ  عاونا 

: تسا هدش  حرطم  هداوناخ  عون  راهچ  نآرق  رد 

يرکف و مه  هنوـمن  هک  8 ارهز ترـضح  یلع و  ترـضح  نوـچمه   ) .دنتـسه ریخ  راـک  رد  ماـگمه  رکف و  مه  هک  يرهوـش  نز و  - 1
نیکسم و هب  راطفا ، ماگنه  هب  بش  هس  رد  ار  دوخ  راطفا  ياذغ  هک  تسا  هدمآ  یپ  رد  یپ  هیآ  دنچ  رد  رهد  هروس  رد  نانآ  يراکمه 

« ماعطلا نومعطی  ( » دنداد ریسا  میتی و 
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« بطحلا هلاّمح  هتأرماو  ...بهل  یبا  ادـی  ّتبت  ( » شرـسمه بهلوبا و   ) .دنتـسه ماـگمه  رکف و  مه  تثاـبخ  رد  هک  يرهوش  نز و  - 2
یم رازآ  تیذا و  ار  ترضح  نآ  ربمایپ ، يولج  رد  مزیه  نتخیر  اب  شرـسمه  درک و  ینکـشراک  دوب ، ربمایپ  يومع  هکنیا  اب  بهلوبا  )

( .داد

« امهاتناخف ...نیدبع  تحت  اتناک  ( » حون ترضح  رسمه  طول و  ترضح  نز   ) .تسا دب  نز  اّما  بوخ ، درم  هک  يا  هداوناخ  - 3

« َنْوَعِْرف َتَأَْرما  ْاُونَمآ  َنیِذَّّلِل  اًلَثَم  ُهللا  َبَرَضَو  ( » نوعرف نز   ) .تسا بوخ  رسمه  اّما  دب ، درم  هک  يا  هداوناخ  - 4

هداوناخ ربارب  رد  تیلوئسم 

: هلمج زا  هدش ، هراشا  شا  هداوناخ  ربارب  رد  ناسنا  تلاسر  هب  نآرق  زا  يدّدعتم  تایآ  رد 

.دینک ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  نات  هداوناخ دوخ و  ًاران ؛» مکیلها  مکسفنا و  اوق  - »

.نک يرادیاپ  نآ  رب  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  دوخ  لها  اهیلع ؛» ربطصا  هوالصلاب و  کلها  رمأ  و  - »

.هد رادشه  ار  تناگتسب  نیرت  کیدزن  نیبرقالا ؛» کتریشع  رذنا  و  - »

.نک فورعم  هب  رما  راد و  اپ  هب  زامن  مدنزرف ! فورعملاب ؛» رمأ  هالصلا و  مقا  ّینب  ای  - »

.دنتسین توافت  یب  دنراد و  هغدغد  هداوناخ  دروم  رد  ادخ  نادرم  نیقفشم ؛» انلها  یف  اّنک  ّانا  - »

.درک یم  شرافس  زامن  هب  ار  شا  هداوناخ  هراومه  ربمایپ ، هالصلاب » هلها  رمأی  ناک  و  - »

: دننام تسا ، هدش  عوضوم  نیا  هب  يرایسب  هّجوت  زین  تایاور  رد 

نز و  شا ، هداوناـخ  لوئـسم  درم ، دیلوئـسم ؛ دوخ  تسد  ریز  هب  تبـسن  امـش  همه  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  - 
.تسا (1) شدنزرف  رهوش و  لوئسم 

(2)« مهوبّدا ریخلا و  مکیلها  مکسفنا و  اومّلع  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  - 

.دینک بدا  ار  نانآ  دیزومایب و  ریخ  نات  هداوناخ  دوخ و  هب 
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ناراگتسر دیع 

نآرق رد  ناراگتسر 

َنوُعِشاَخ ْمِِهتاَلَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا .  َحَْلفَأ  ْدَق 

.دنراد (1) عوشخ  ناشزامن  رد  هک  یناسک  نامه  .دندش  راگتسر  نانمؤم  ًاعطق 

: دنا هدش  یفّرعم  زوریپ  راگتسر و  ییاه  هورگ  دارفا و  نآرق  رد 

.دیوش راگتسر  دیاش  دینک ، شتسرپ  ار  ناتراگدرورپ  « نوحلفت مکّلعل  ریخلا  اولعفاو  مّکبر  اودبعاو   » .نادباع . 1

« نوِحلفملا مه  کئلواف  هنیزاوَم  تلُقَث  نَمَف   » .تسا نیگنسو  دنمشزرا  ناشلامعا  هک  نانآ  . 2

« نوِحلفملا مه  کئلواف  هسفن  َّحُش  َقُوی  نَم  و   » .لخب زا  ناگدننک  يرود  . 3

.دنراگتسر ادخ  بزح  نوِحلفملا » مه  هّللا  بزح  ّنِا  الَا   » .هّللا بزح  . 4

.دیوش راگتسر  ات  دینکدای  رایسب  ارادخ  نوحلفت » مکّلعل  اریثک  هّللا  اورکذاو   » .ریثکرکذ لها  . 5

.دیوش راگتسر  ات  دینک  هشیپ  اوقت  نادنمدرخ ! يا  نوِحلُفت » مکّلعل  بابلالا  یلوا  ای  هّللا  اوقّتاف   » .ناگشیپ اوقت  . 6

.دیوش راگتسر  ات  دینک  داهج  ادخ  هار  رد  نوحلُفت » مکّلعل  هلیبَس  یف  اودهاج  و   » .نادهاجم . 7

.دیوش راگتسر  ات  دینک  هبوت  یگمه  نامیا ! لها  يا  نوحلُفت » مکّلعل  نونمؤملا  اهّیا  ًاعیمج  هّللا  یلا  اوبُوت   » .ناگدننک هبوت  . 8

یهلا هزیاجرطف  دیع 

کی دسر ، یم  ارف  رطف ) دیع   ) لاوش هام  لّوا  زور  هاگره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ور ماما  هاگنآ ، .ناتیاه  هزیاج  يوس  هب  دیباتشب  مکِِزئاوَج !» یلا  اوُدْغا  َنونمؤُملا ! اهُّیا  : » دهد یم  ادن  دنوادخ  يوس  زا  يدانم 

! تساه هزیاج  زور  زورما ، تسین ... ! ناهاشداپ  نیا  ياه  هزیاج  لثم  ادخ ، زیاوج  رباج ! يا  دومرف : هدرک ، رباج  هب 
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: دومرف شیوـخ  ناـهارمه  هب  دـندوب ، لوغـشم  يزاـب  هدـنخ و  هب  هک  دروـخرب  يا  ّهدـع  هب  رطف ، دـیع  زور  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما 
، دندرب هتخات و  شیپ  يا  هّدع  هک  دوب ، هداد  رارق  شیوخ  ناوضر  تمحر و  هب  یبایتسد  هقباسم و  يارب  ینادیم  ار ، ناضمر  دـنوادخ ،

 ... تسا لوغشم  يزاب  هدنخ و  هب  شاداپ ، زور  نیا  رد  هکنآ  زا  تفگش  .دنتخاب  هدنام و  بقع  مه  يا  هّدع 

نآ رد  هک  دنشاب  هتشاد  یعمجم  ناناملـسم ، ات  داد ، رارق  دیع »  » ببـس نیدب  ار  رطف  زور  دنوادخ ، دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
عّمجت دیع و  زور  زور ، نآ  سپ  دنزادرپب ، میظعت  دیجمت و  هب  شیاه ، تمعن  اه و  ّتنم  رطاخب  دنوادخ ، ربارب  رد  دنوش و  عمج  زور ،

.تسا شیاین  تبغر و  تاکز و  و 

: تسا هدرک  نایب  ریز ، ياهروحم  رد  ار  دیع  زامن  دیع و  نیا  هفسلف  فیرش ، ثیدح  نیا  رد 

ییامهدرگ عامتجا و  . 1

ارقف هب  یگدیسر  تاکز و  . 2

ادخ هب  شیارگ  تبغر و  . 3

راگدرورپ هاگرد  هب  ندیلان  عّرضت و  . 4

تمایق زا  يدای 

ادخ دای  هب  ناسنا  فقـس ، یب يالـصم  رد  هنادنمزاین ، روضح  عامتجا و  نآ  رد  هک  تسا  نآ  رطف ، دیع  زامن  هدنزاس  یتیبرت و  راثآ  زا 
هیلع یلع  هک  تسا  تیاور  رد  .دوش  یم  مّسجم  اهرظن  رد  تمایق  هنحـص  دـتفا و  یم  یهلا  تمحر  هب  شیوخ  يدـنمزاین  تماـیق و  و 

! مدرم يا  دومرف : مدرم  هب  باطخ  دناوخ ، يرطف  دیع  زور  هک  يا  هبطخ  رد  مالسلا 

هب زور  نیرت  هیبـش  زور ، نیا  .دـننک  یم  ناـیز  ناراکدـب ، زور ، نیا  رد  .دـنریگ  یم  شاداـپ  ناـکین ، هک  تسا  يزور  امـش ، زور  نیا 
.تسامش تمایق 

رد فّقوت  زامن ، راظتنا  الـصم و  رد  دوخ  فقوت  اب  .دیروآ  دای  هب  ار  اهربق  زا  ناتندمآ  نوریب  الـصم ، هب  اه  هناخ  زا  ناتندـمآ  نوریب  اب 
هب منهج  ای  تشهب  رد  دوخ  ياه  هناخ  هب  ار  ناتتـشگزاب  اه ، هناخ  هب  دوخ  تشگزاب  اب  .دـیروآ و  رطاخ  هب  تمایق  رد  ار  ادـخ  روضح 

.دیروآ دای 
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میسانش و یم  شـشخب  تمحر و  وفع و  توربج  تمظع ، هب  ار  ادخ  همظعلا ،»...  ءایربکلا و  لها  مهللا   » ياعد دیع و  زامن  تونق  رد 
، تسوا نادـناخ  ربماـیپ و  راـختفا  تفارـش و  هیاـم  ناناملـسم و  دـیع  هک  گرزب ، زور  نیا  تـلزنم  قـح و  هـب  وا ، زا  مـینک و  یم  داـی 

.دزاس دنم  هرهب  شیوخ  تاکرب  اهریخ و  زا  ار  ام  دتسرف و  دورد  وا » لآ  دمحم و   » رب هک  مینک  یم  تساوخرد 

: هک میهاوخ  یم  راگدرورپ  زا  .دیبلط  ادخ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یتساوخرد  نیرت  عماج  هدمآ ، اعد  نیا  رد  هک  يا  هلمج 

لآ دـمحم و  هک  يدـب  ره  زا  نادرگ و  لـخاد  زین  ارم  یتخاـس ، دراو  زور ، نیا  رد  ار  دـمحم  لآ  دـمحم و  هک  يریخ  ره  رد  ایادـخ ،
.نادرگ جراخ  زین  ارم  یتخاس ، نوریب  زور ، نیا  رد  ار  دمحم 

ِناگدنب هک  يدب  ره  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  دنا و  هتـساوخ  وت  زا  وت ، حلاص  ناگدـنب  هک  مبلط  یم  ار  اهزیچ  نیرتهب  وت  زا  نم  ایادـخ ... 
! دنا هدش  هدنهانپ  وت  هب  نآ  زا  تصلخم ،

ناگتشذگ زا  يدای 

.تسا نانآ  زا  لیلجت  دوبدای و  ناگدرم و  رازم  رب  روضح  تسا ، عیاش  ناناملسم  نایم  هک  زور  نیا  رد  یبوخ  ياه  تنس زا 

امش رد  ترخآ  دای  ات  دیورب  روبق  لها  ترایز  ناتسربق و  هب  َهِرخآلا » اَِهب  ُرّکَُذت  َرُوبُقلا  ِرُز  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دوش هدنز 

شهانگ مه  دورب ، نانآ  زا  یکی  ای  شرداـمو  ردـپ  ربق  تراـیز  هب  هعمج  ره  رد  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
.دیآ یم  باسح  هب  راکوکین  دنزرف  دنوادخ  دزن  مه  دوش و  یم  هدیشخب 

.تسا باجتسم  نیدلاو  ربق  دزن  اعد  میناوخ : یم  نینچمه 

هب هک  یـسک  مه  ّتیم و  مه  دوش ، هدـناوخ  ردـق  هروس  هبترم  تفه  نمؤم  ربق  ترایز  ماـگنه  هب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
.دریگ یم  رارق  دنوادخ  ششخب  ّوفع و  دروم  هدمآ  وا  ترایز 

.دنوش یم  سونأم  دنمقالع و  امش  هب  دنوش و  یم  داش  هدش و  عّلطم  امش  ترایز  زا  ناگدرم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  و 

« نیملاعلا بر  هللادمحلاو  »
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.ناهرب ریسفت  . 

ص 119. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  . 

.96 ص 93 -  قودص ، خیش  یلاما  . 

.18 ج 2 ، یفاک ، . 

.رانملا ریسفت  . 

.نایبلا حور  ریسفت  . 

.یغارم ریسفت  . 

.نیلقثلارون ریسفت  . 

ص 380. ج 60 ، راحب ، . 

.نیلقثلارون ریسفت  . 

.ناهرب ریسفت  . 

ص 459. ج 8 ، لامعلازنک ، . 

.9 ناسنا ، .

ص 51. ج 4 ، یفاک ، . 

.نیلقثلارون ریسفت  . 

.هعقاو هروس  ریسفت  همدقم  . 

.فاصنالا هلاسر  . 

ص 20. ج 20 ، رون ، هفیحص  . 

ص 627. ج 2 ،  یفاک ، . 

ص 228. ج 4 ، یفاک ، . 
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.56 تایراذ ، . 

.24 لافنا ، . 

.نیلقثلارون نایبلا و  عمجم  ریسافت  قودص ؛ دیحوت  . 

.يرشع ینثا  ریسفت  . 

.180 فارعا ، . 

.ناقرف ریسفت  . 

.110 نارمع ، لآ  . 

تمکح 252. هغالبلا ، جهن  . 

ص 170. ج 3 ، لامعلازنک ، . 

.78 هدئام ، . 

ص 328. ج 44 ، راحب ، . 

.33 تلّصف ، . 
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.54 ماعنا ، . 

.156 فارعا ، . 

.107 ءایبنا ، . 

.69 ءاسن ، . 

.نایبلا عمجم  یبطرق و  ریسفت  . 

.17 دّمحم ، . 

ص 3. ج 87 ، راحب ، . 

.تادابعلا یف  داصتقالا  باب  یفاک ، . 

.16 فارعا ، . 

ص 120. ج2 ، ماکحالا ، بیذهت  . 

.103 هبوت ، . 

.31 میرم ، . 

.34 هرقب ، . 

.73 ءایبنا ، . 

ص 4. ج 6 ، لئاسو ، . 

.دوش هعجارم  ّفلؤم  سمخ  باتک  هب  . 

.یفاص ریسفت  . 

.هنومن ریسفت  . 

.سمخلا باتک  ج 6 ، لئاسو ، . 

.32 میرم ، . 
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.14 میرم ، . 

 . ص 118 ج 2 ، یفاک ، . 

 . 14 و 32 میرم ، . 

.همکحلا نازیم  . 

 . هنومن ریسفت  . 

ص 44. ج 71 ، راحب ، . 

.28 میهاربا ، . 

.12 نامقل ، 40 ؛  لمن ، . 

.3 ءارسا ، . 

.19 لمن ، . 

.7 تارجح ، . 

ح 25. رکشلا ، باب  یفاک ، . 

ص 446. ج 10 ، لئاسو ، . 

.282 هرقب ، . 
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ح 12676. ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  . 

.9 یحض ، . 

.10 یحض ، . 

.102 هبوت ، . 

.216 هرقب ، . 

هبطخ 156. هغالبلا ، جهن  . 

ص 116. ج 45 ، راحب ، . 

.73  - 63 هرقب ، . 

.40 هبوت ، . 

.31 هدئام ، . 

.28 لمن ، . 

.3 لیف ، . 

.107 فارعا ، . 

.142 تاّفاص ، . 

.14 أبس ، . 

.18 فهک ، . 

.260 هرقب ، . 

.259 هرقب ، . 

.36 جح ، . 

.17 هیشاغ ، . 
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.94 هدئام ، . 

.73 فارعا ، . 

.133 فارعا ، . 

.98 ءارعش ، . 

.1 یلعا ، . 

.87 رجح ، . 

.77 هعقاو ، . 

.1 ق ، . 

.56 بازحا ، . 

ص 238. ج 27 ، راحب ، . 

.248 هرقب ، . 

.14 نامقل ، . 

.12 هط ، . 

.28 هبوت ، . 
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.31 فارعا ، . 

.43 ءاسن ، . 

.125 هرقب ، . 

.35 نارمع ، ¬ لآ . 

.55 هبوت ، . 

ص 216. ج 1 ، راحب ، . 

.مامالا تاملک  هعوسوم  . 

.نیلقثلارون ریسفت  . 

.108 لافنا ، . 

.43 ءاسن ، . 

ص 35. ج 19 ، راحب ، . 

.122 هبوت ، . 

.4 ناخد ، . 

ص 307. ج 3 ، لئاسو ، . 

ص 169. ج 95 ، راحب ، . 

ص 10. ج 94 ، راحب ، . 

.نایبلا عمجم  ریسفت  . 

ص 20. ج 8 ، لئاسو ، . 

ص 158. ج 2 ، رضحیال ، نم  . 

.22 جورب ، . 
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.هنومن نیلقثلارون و  ریسافت  . 

.4 میرحت ، . 

.57 ناقرف ، . 

ص 18. ج2 ، یفاک ، . 

ص 186. ج7 ، راحب ، . 

ص 167. ج 27 ، راحب ، . 

ص 362. ج 43 ، راحب ، . 

.57 بازحا ، . 

.یفاص هنومن و  ریسافت  . 

ص 391. ج 6 ، لاّمعلازنک ، ص 400 و  ج 2 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 52 ، ج 2 ، ریدغلا ، . 

.304 تایآلا ، لیوأت  . 

ص 130. ج 2 ، ملسم ، حیحص  . 

هبطخ 176. هغالبلا ، جهن  . 

ص 12. ج 3 ، دمحا ، دنسم  . 

ص 624. لاصخ ، . 

ص 43. ج 5 ، دمحا ، دنسم  . 

ص 15. ج3 ، دواد ، با  ننس  . 

ص 174. ج 2 ، دمحا ، دنسم  . 
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.255 هرقب ، . 

 . 8 میرحت ، . 

.دوش هعجارم  داعم  باتک  هب  . 

ص 197. ج 74 ، راحب ، . 

ص 335. ج 38 ، راحب ، . 

.176 ءاسن ، . 

ص 71. ج 78 ، راحب ، . 

ص 236. ج 74 ، راحب ، . 

.103 نارمع ، لآ  . 

.یفاص ریسفت  . 

.21 مور ، . 

.همکحلا نازیم  . 

ص6. ج 1 ، ماّرو ، هعومجم  . 

، دیرملا هینم  . 
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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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