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اه 59هبطخ 

...و نامسآ  شنیرفآ  زاغآ  59هبطخ 001-

نیفص زا  تشگزاب  زا  سپ  79هبطخ 002-

هیقشقش 83هبطخ 003-

مدرم هب  زردنا  92هبطخ 004-

ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  94هبطخ 005-

دربن هدامآ  96هبطخ 006-

نانمشد شهوکن  97هبطخ 007-
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وا تعیب  ریبز و  هرابرد  98هبطخ 008-

نانکش نامیپ  هرابرد  99هبطخ 009-

ناطیش بزح  100هبطخ 010-

هیفنح دمحم  هب  باطخ  101هبطخ 011-

لمج باحصا  رب  يزوریپ  زا  سپ  102هبطخ 012-

هرصب مدرم  شنزرس  103هبطخ 013-

هرصب مدرم  شهوکن  رد  104هبطخ 014-

لاملا تیب  ندنادرگرب  رد  105هبطخ 015-

هنیدم رد  تعیب  ماگنه  هب  105هبطخ 016-

تسیاشان نارواد  110هبطخ 017-

ناملاع فالتخا  شهوکن  113هبطخ 018-

سیق نب  ثعشا  هب  115هبطخ 019-

تلفغ زا  عنم  رد  117هبطخ 020-

تمایق هب  هجوت  رد  118هبطخ 021-

نانکش تعیب  شهوکن  رد  119هبطخ 022-

نایاونیب باب  رد  123هبطخ 023-

راکیپ هب  مدرم  نتخیگنارب  126هبطخ 024-

تسس نارای  زا  شجنر  128هبطخ 025-

تثعب زا  شیپ  بارعا  130هبطخ 026-

داهج تلیضف  رد  134هبطخ 027-

رادشه زردنا و  138هبطخ 028-

هفوک لها  شهوکن  رد  141هبطخ 029-

نامثع لتق  هرابرد  143هبطخ 030-

سابع نبا  هب  يروتسد  144هبطخ 031-

نامدرم راگزور و  147هبطخ 032-

هرصب لها  گنج  هار  رد  150هبطخ 033-
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ماش مدرم  اب  راکیپ  151هبطخ 034-

تیمکح زا  دعب  154هبطخ 035-

نایناورهن نداد  میب  رد  157هبطخ 036-

دوخ لئاضف  رکذ  159هبطخ 037-

ههبش ینعم  161هبطخ 038-

نارای شهوکن  162هبطخ 039-

جراوخ راعش  خساپ  رد  164هبطخ 040-

رکنم زا  یهن  يرادافو و  165هبطخ 041-

ینارسوه زا  زیهرپ  166هبطخ 042-

گنج رد  گنرد  تلع  167هبطخ 043-

هریبه رسپ  هلقصم  شنزرس  169هبطخ 044-

ایند هاگرذگ  170هبطخ 045-

ماش هار  رد  171هبطخ 046-

هفوک هرابرد  172هبطخ 047-

ماش هب  یشکرکشل  ماگنه  173هبطخ 048-

يدنوادخ تافص  174هبطخ 049-

هنتف نایب  رد  176هبطخ 050-

تارف رب  هبلغ  هیواعم و  نارای  177هبطخ 051-

ایند شهوکن  رد  178هبطخ 052-

تعیب هلاسم  رد  181هبطخ 053-

گنج ریخات  هرابرد  182هبطخ 054-

لوسر باحصا  فصو  رد  183هبطخ 055-

دوخ نارای  هب  184هبطخ 056-

جراوخ اب  185هبطخ 057-

جراوخ هرابرد  186هبطخ 058-

جراوخ راک  نایاپ  زا  نداد  ربخ  187هبطخ 059-
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جراوخ باب  رد  188هبطخ 060-

ندش هتشک  هب  رادشه  189هبطخ 061-

ایند شهوکن  190هبطخ 062-

حلاص لمع  هب  قیوشت  191هبطخ 063-

یهلا ملع  رد  194هبطخ 064-

گنج بادآ  رد  196هبطخ 065-

راصنا ینعم  رد  199هبطخ 066-

رکب یبا  نب  دمحم  تداهش  200هبطخ 067-

نارای شنزرس  202هبطخ 068-

ندروخ تبرض  زا  سپ  203هبطخ 069-

قارع مدرم  شهوکن  رد  204هبطخ 070-

ربمایپ رب  دورد  207هبطخ 071-

ناورم هرابرد  208هبطخ 072-

نامثع اب  اروش  تعیب  ماگنه  209هبطخ 073-

اوران یماهتا  هب  خساپ  210هبطخ 074-

زردنا 212هبطخ 075-

هیما ینب  راتفر  شهوکن  213هبطخ 076-

شیاین 214هبطخ 077-

سانشرتخا خساپ  215هبطخ 078-

نانز شهوکن  217هبطخ 079-

یئاسراپ یگتسراو و  218هبطخ 080-

ایند شهوکن  رد  219هبطخ 081-

ءارغ هبطخ  221هبطخ 082-

صاع نب  ورمع  هرابرد  239هبطخ 083-

هظعوم دیحوت و  رد  240هبطخ 084-

يراکزیهرپ تافص  244هبطخ 085-
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نارای هظعوم  249هبطخ 086-

مدرم تکاله  نایب  رد  258هبطخ 087-

تثعب زا  شیپ  مدرم  260هبطخ 088-

يدنوادخ تافص  نایب  رد  263هبطخ 089-

حابشا هبطخ  269هبطخ 090-

نامثع ندش  هتشک  زا  سپ  309هبطخ 091-

هنتف زا  ربخ  312هبطخ 092-

مرکا لوسر  لضف  رد  315هبطخ 093-

ربمایپ فصو  319هبطخ 094-

لوسر ادخ و  فصو  320هبطخ 095-

شباحصا باب  رد  323هبطخ 096-

هیما ینب  متس  رد  328هبطخ 097-

ایند زا  زیرگ  رد  330هبطخ 098-

وا نادناخ  ربمایپ و  هرابرد  333هبطخ 099-

راوگان ثداوح  زا  ربخ  335هبطخ 100-

اهیتخس هنیمز  رد  337هبطخ 101-

دهز هب  قیوشت  رد  339هبطخ 102-

شیوخ تلیضف  ربمایپ و  345هبطخ 103-

ربمایپ تافص  347هبطخ 104-

يروالد نایب  ربمایپ و  فصو  351هبطخ 105-

نیفص مایا  زا  یکی  رد  356هبطخ 106-

گرزب ياه  هثداح  357هبطخ 107-

دنوادخ ییاناوت  364هبطخ 108-

نارای هب  زردنا  375هبطخ 109-

ایند شهوکن  رد  378هبطخ 110-

توملا کلم  هرابرد  385هبطخ 111-
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ایند شهوکن  رد  386هبطخ 112-

مدرم هب  زردنا  رد  389هبطخ 113-

ناراب بلط  رد  396هبطخ 114-

نارای هب  زردنا  رد  399هبطخ 115-

نارای هظعوم  403هبطخ 116-

دوخ نارای  ندوتس  404هبطخ 117-

داهج هب  مدرم  ضیرحت  405هبطخ 118-

دوخ ياهتلیضف  نایب  406هبطخ 119-

تیمکحرد 408هبطخ 120-

جراوخ هب  باطخ  413هبطخ 121-

نیفص دربن  ماگنه  416هبطخ 122-

دوخ باحصا  شنزرس  رد  417هبطخ 123-

گنج راک  رد  نارای  میلعت  418هبطخ 124-

جراوخ اب  هطبار  رد  423هبطخ 125-

لاملا تیب  میسقت  هرابرد  426هبطخ 126-

جراوخ هب  باطخ  رد  429هبطخ 127-

هرصب ياه  هنتف  432هبطخ 128-

اه هنامیپ  هرابرد  437هبطخ 129-

رذوبا اب  ینخس  439هبطخ 130-

تموکح لوبق  هفسلف  442هبطخ 131-

ایند رد  ییاسراپ  رد  445هبطخ 132-

راگدرورپ تمظع  رکذ  447هبطخ 133-

گنج رد  رمع  یئامنهار  452هبطخ 134-

هریغم شهوکن  453هبطخ 135-

تعیب هلئسم  رد  454هبطخ 136-

ریبز هحلط و  هرابرد  455هبطخ 137-
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گرزب ثداوح  هب  تراشا  458هبطخ 138-

يروش ماگنه  هب  464هبطخ 139-

مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  465هبطخ 140-

تبیغ زا  یهن  هرابرد  467هبطخ 141-

لهاان هب  یکین  هرابرد  468هبطخ 142-

ناراب بلط  رد  469هبطخ 143-

ربمایپ نادناخ  تلیضف  473هبطخ 144-

ایند يانف  رد  476هبطخ 145-

رمع یئامنهار  479هبطخ 146-

تثعب زا  فده  رد  482هبطخ 147-

هرصب لها  هرابرد  488هبطخ 148-

شتافو زا  شیپ  491هبطخ 149-

گرزب ثداوح  هب  تراشا  494هبطخ 150-

هدنیآ ياه  هنتف  500هبطخ 151-

ادخ شیاتس  504هبطخ 152-

تیب لها  لئاضف  رد  515هبطخ 153-

شافخ شنیرفآ  رد  519هبطخ 154-

هرصب مدرم  هب  باطخ  523هبطخ 155-

يراکزیهرپ هب  شرافس  532هبطخ 156-

نآرق ربمایپ و  535هبطخ 157-

مدرم اب  دوخ  يراتفرشوخ  538هبطخ 158-

راگدرورپ تمظع  نایب  رد  539هبطخ 159-

ربمایپ تافص  نایب  رد  550هبطخ 160-

؟ دنتفرگ وا  زا  ار  تفالخ  ارچ  554هبطخ 161-

یهلا دیحوت  رد  558هبطخ 162-

نامثع هب  وا  زردنا  561هبطخ 163-
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سوواط شنیرفآ  566هبطخ 164-

رگیدکی اب  تفلا  هب  ضیرحت  577هبطخ 165-

شتموکح يادتبا  رد  580هبطخ 166-

ترضح اب  تعیب  زا  سپ  582هبطخ 167-

هرصب هب  تکرح  ماگنه  585هبطخ 168-

دش کیدزن  هرصب  هب  نوچ  587هبطخ 169-

دومرف نیفص  دربن  زاغآ  رد  589هبطخ 170-

دوخ تفالخ  هرابرد  590هبطخ 171-

تفالخ هتسیاش  594هبطخ 172-

هحلط هرابرد  599هبطخ 173-

نارای هظعوم  600هبطخ 174-

ادخ نخس  زا  نتفرگ  دنپ  602هبطخ 175-

نیمکح هرابرد  612هبطخ 176-

دنوادخ تافص  رد  613هبطخ 177-

ینامی بلعذ  هب  خساپ  617هبطخ 178-

شنارای شهوکن  رد  618هبطخ 179-

جراوخ هب  ناگتسویپ  622هبطخ 180-

یهلا دیحوت  623هبطخ 181-

اناوت راگدیرفآ  636هبطخ 182-

رهسم نب  جرب  هب  باطخ  645هبطخ 183-

ناراکزیهرپ هرابرد  مامه  هب  646هبطخ 184-

ناقفانم فصو  رد  657هبطخ 185-

ربمایپ ادخ و  شیاتس  رد  664هبطخ 186-

ایند ریقحت  ربمایپ و  تثعب  667هبطخ 187-

شیوخ لئاضف  رکذ  رد  669هبطخ 188-

اوقت هب  شرافس  671هبطخ 189-
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دوخ نارای  هب  شرافس  رد  678هبطخ 190-

هیواعم هرابرد  684هبطخ 191-

تسار هار  ندومیپ  685هبطخ 192-

همطاف يراپسکاخ  هب  ماگنه  687هبطخ 193-

ترخآ هب  نتخادرپ  689هبطخ 194-

نارای هب  زردنا  690هبطخ 195-

ریبز هحلط و  هب  باطخ  691هبطخ 196-

نایماش مانشد  زا  عنم  693هبطخ 197-

 ... زا نسح  ماما  نتشادزاب  696هبطخ 198-

تیمکح هرابرد  697هبطخ 199-

یثراح ءالع  هناخ  رد  698هبطخ 200-

لوعجم ياهثیدح  باب  رد  700هبطخ 201-

دنوادخ تردق  رد  706هبطخ 202-

باحصا شهوکن  رد  708هبطخ 203-

اتمه یب  راگدیرفآ  709هبطخ 204-

ناملاع ربمایپ و  فصو  رد  711هبطخ 205-

شیاین 715هبطخ 206-

نیفص رد  هبطخ يا  716هبطخ 207-

شیرق زا  هلگ  724هبطخ 208-

لمج ناگدش  هتشک  زا  روبع  727هبطخ 209-

ناکلاس فصو  رد  728هبطخ 210-

داهج هب  شنارای  بیغرت  رد  729هبطخ 211-

رثاکتلا مکیهلا  توالت  730هبطخ 212-

...مهیهلت لاجر ال  توالت  739هبطخ 213-

...ناسنالا اهیا  ای  توالت  744هبطخ 214-

یلع یئاسراپ  749هبطخ 215-
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ادخ هب  شیاین  751هبطخ 216-

ایند شهوکن  752هبطخ 217-

ترضح نآ  زا  یئاعد  755هبطخ 218-

نامکاح زا  یکی  هرابرد  756هبطخ 219-

مدرم تعیب  فیصوت  رد  757هبطخ 220-

اوقت هرابرد  758هبطخ 221-

راقوذ رد  هبطخ يا  762هبطخ 222-

هعمز نب  هللادبع  اب  763هبطخ 223-

نابز ياهنایز  باب  رد  764هبطخ 224-

؟ دنفلتخم مدرم  ارچ  766هبطخ 225-

ادخ لوسر  ندرک  نفک  لسغ و  767هبطخ 226-

ربمایپ شیاتس  رد  768هبطخ 227-

دیحوت رد  776هبطخ 228-

اهدماشیپ نایب  رد  791هبطخ 229-

اوقت هب  شرافس  رد  793هبطخ 230-

نامیا 795هبطخ 231-

ادخ زا  سرت  هب  شرافس  801هبطخ 232-

اوقت موزل  ادخ و  دمح  رد  807هبطخ 233-

هعصاق هبطخ  811هبطخ 234-

سابع نب  هللادبع  اب  ینخس  854هبطخ 235-

ترجه زا  دعب  ثداوح  رد  855هبطخ 236-

دینک باتش  ریخ  راک  رد  857هبطخ 237-

نیمکح هرابرد  858هبطخ 238-

دمحم لآ  رکذ  رد  861هبطخ 239-

اه 862همان 

هفوک مدرم  هب  862همان 001-
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هفوک لها  زا  ینادردق  868همان 002-

یضاق حیرش  هب  869همان 003-

شناهدنامرف زا  یکی  هب  873همان 004-

سیق نب  ثعشا  هب  874همان 005-

هیواعم هب  876همان 006-

هیواعم هب  877همان 007-

یلجبلا هللادبع  نب  ریرج  هب  879همان 008-

هیواعم هب  880همان 009-

هیواعم هب  886همان 010-

نایهاپس زا  یهورگ  هب  889همان 011-

یحایرلا سیق  نب  لقعم  هب  891همان 012-

رگشل ناریما  زا  رفن  ود  هب  893همان 013-

شنایهاپس هب  894همان 014-

ادخ اب  زاین  زار و  896همان 015-

گنج تقو  شنارای  هب  897همان 016-

هیواعم همان  خساپ  رد  898همان 017-

سابع نب  هللادبع  هب  903همان 018-

ناهدنامرف زا  یکی  هب  905همان 019-

هیبا نب  دایز  هب  906همان 020-

هیبا نب  دایز  هب  مه  زاب  907همان 021-

سابع نبا  هب  908همان 022-

دروخ تبرض  هکنآ  زا  سپ  910همان 023-

دوخ ییاراد  هرابرد  تیصو  912همان 024-

تایلام يروآ  عمج  رومام  هب  915همان 025-

تاکز نارومام  زا  یکی  هب  919همان 026-

رکبوبا نب  دمحم  هب  922همان 027-
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هیواعم خساپ  رد  928همان 028-

هرصب مدرم  هب  938همان 029-

هیواعم هب  940همان 030-

یبتجم ترضح  هب  941همان 031-

هیواعم هب  975همان 032-

سابع نب  مثق  هب  976همان 033-

رکب یبا  نب  دمحم  هب  978همان 034-

سابع نب  هللادبع  هب  979همان 035-

لیقع هب  981همان 036-
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( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  همجرت و 

باتک تاصخشم 

13329-6 یبایزاب :  هرامش 

حراش .1364-1283 یقنیلع ، یناهفصا ، مالسالا  ضیف  هسانشرس : 

نـسحلاوبا هدنروآدرگ : مالـسالا ؛ ضیف  یقن  یلعدیـس  [/ یگنـس پاچ  (] روارگ ) هغالبلا جهن  حرـشو  همجرت  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
يزیربت سیونشوخ  نمحرلادبع  نب  رهاط  بتاک :  یضر ؛ دمحم 

( رهپس هناخپاچ  : نارهت ) .ق  1365 ان ،] یب  : ] نارهت رشن :  تیعضو 

.م 24 س   × 17 عطق : ؛ سکع.ص  218 ط ، يرهاظ :  تاصخشم 

یبرع - یسراف : نابز تشاددای : 

 . . .اعد نم  بیخی  و ال  هرکش ،  نم  صقنی  و ال  هرکذ ،  نم  یسنی  يذلا ال  هللادمحلا  هلمسب  هچابید :  : زاغآ هماجنا :  ماجنا ، زاغآ ،

 . . . هنانج یلا  الیسو  هئالب و  نم  اذاعم  و  هئامعنل ،  انمث  دمحلا  لعج  يذلا  هللادمح  دعب  اما  هلمسب  : نتم : زاغآ

(. دشکب ربج  هلئسمب  نخس  ات  دشاب  روبجم  نایصع  تعاط و  رد  یسک  هکنآ  هن  تسا ،  مزال  بجاو و  ناطیش  عفد  و  ماجنا . . .:

قیلعتسن : طخ هجرد  عون و  رثا :  يرهاظ  تاصخشم 

دیس مالسالا  هجح  رمع  رخاوا  لاثمت  ص ب ،)  ) هدس هعمج  ماما  يدهمدمحم  دیس  اقا  جاح  دنزرف  دمحم  دیس  یناوج  لاثمت  : ریواصت
مجرتم و لاثمت  و  ص د ) یکدوک (  نس  رد  هغالبلا  جهن  باتک  حراش  مجرتم و  اب  نیدلا  ثایغ  دیـس  اقا  یناوج  لاثمت  ج ، ) دمحم ( 

ص ه) مالسالا ( ) ضیف  یقنیلع (  دیس  اقآ  هغالبلا  جهن  باتک  حراش 

رز هب  شوقنم  يا  هوهق  روگنیلاگ  ییاوقم  دلج  : دلج تانیئ  زت  عون و 

.دش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 

نب نیسح  نبدمحم  یضر  فیرش  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نانخـس  زا  يا  هعومجم  هغالبلا  جهن  یگنـس :  پاچ  یفرعم 
تاملک بتک و  بطخ و  باـب  هس  رد  ار  هعومجم  نیا  يو  .تسا  هدرب  ناـیاپ  هب  .ق  بجر 400 رد  هدرک و  يروآدرگ  ار  نآ  یـسوم 

.تسا راصق  هملک  تیصو و 480  همان و  هبطخ و 79  هدنریگربرد 236  هک  هدومن  میظنت  ترضح 

اه هبطخ  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 
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راصق تاملک  .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع 

اه همان  .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع 

همانتشذگرس .ق -- 406  - 359 نیسح ، نبدمحم  یضرلا ، فیرش 

ریسفت دقن و  هغالبلا --  جهن  40ق .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع 

Shareef ar-Raz, Muhammad bin al-Hassan

Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- Correspondence

Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- Quotations

Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- *Public speaking

بتاک .، 1355  - 1267 رهاط ، سیونشوخ ، هدوزفا :  هسانش 

حرش  . هغالبلا جهن  40ق .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  هدوزفا :  هسانش 

http://dl.nlai.ir/UI/c5bc1f2e-846a-4b54-a308- یکینورتـــــــــــــــکلا :  لــــــــــــــــحم  یــــــــــــــــسرتسد و 
001406f77584/Catalogue.aspx
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هراشا
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فلوم همان  یگدنز 
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( یلاعت هللا  همحر  هدس  هعمج  ماما   ) يدهم دمحم  دیس  اقآ  جاح  دنزرف  دمحم  دیس  اقآ  نیملسملاو  مالسلا  هجح  یناوج  لاثمت 

مهن هبنشود  زور  دیدرگ و  دلوتم  ناهفـصا  هدس  رد  يرجه  تشه  داتـشه و  تسیود و  ورازه  لاس  رد  دمحم  دیـس  اقآ  مردپ  موحرم 
ثایغ دیس  اقآ  موحرم  شدنزرف  کیدزن  هعمج  لارباقم  رد  تفگ و  دوردب  ار  ایند  جنپ  هاجنپ و  دصیـس و  ورازه  لاس  یناثلا  عیبر  هام 

.دیدرگ نفد  نیدلا 

یشجنر نیرتکچوک  زا  سکچیه  رمع  تدم  رد  دوب و  روهـشم  هدیدنـسپ  تافـص  يوقت و  لمع و  ملعب و  هللا  همحر  دمحم  دیـس  اقآ 
غیلبت ناهفـصا )  گرزب  تاهد  زا  یکی   ) هدس رد  ار  دوخ  یناگدنز  هرود  تفرگ  ارف  ار  ینید  مولع  ناهفـصا  رد  نوچ  و  درکن ، ادـیپ 

بهذم مالسا و  سدقم  نید 
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( یلاعت هللا  همحر   ) دمحم دیس  اقآ  نیملسملاو  مالسلا  هجح  رمع  رخاوا  لاثمت 

سومان ناج و  لاـمب و  هدرک  زواـجت  مالـسا  تاررقم  دودـح و  زا  هک  ییاـهیغای  زا  يریگولج  يارب  و  دـناسر ، رـسب  يرفعج  فیرش 
هتشگ یلاها  ورشیپ  هدیشوپ  گنج  سابل  دندومنیم ، يزارد  تسد  مدرم 

يارب رامـشیب  تیعمج  ولج  رد  شودب  گنفت  ار  راوگرزب  نآ  مراد  دای  یکدوک  نامز  زا  هدنراگن  هکنانچ  دـیدرگ ، قفوم  نانآ  درطب 
ماگنه رد  هک  مالـسلا ) هبلع   ) یلع نینموملاریما  شدج  زا  دـندوب  يا  هنومن  وا  هک  تفگ  ناوتیم  هصالخ  ما ، هدـید  ناراکدـب  زا  عافد 
نمـشد زا  يریگولج  نامز  ناگدنیوگ و  نیرتوکین  قح  هار  رد  نتفگ  نخـس  تقو  رد  ناگدننک و  تدابع  نیرتهب  یگدنب  تدابع و 
دنوادـخ زا  شربق  رـس  رب  مه  نونکا  دنتـشاد و  رواب  ار  داقتعا  صالخا و  لاـمک  نینموم  تهج  نیمهب  و  دوب ، صاخـشا  نیرتکاـب  یب 

.ُباَسِْحلا ُموُقَی  َمْوَی  َنِینِمْؤُْمِللَو  َّيَِدلاَِولَو  ِیل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  .دنهاوخیم  تجاح 
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باتک حراش  مجرتم و  اب  نیدلا  ثایغ  دیس  اقآ  نیملسملا  مالسالا و  نکر  یناوج  لاسمت 

( یکدوک نس  رد  هغالبلا  جهن  )

رد دمآ و  ایندب  ناهفصا  هدس  رد  يرجه  هدزای  دصیس و  ورازه  هجحلا  يذ  هام  هبنـشجنپ  رـصع  نیدلا  ثایغ  دیـس  اقآ  مردارب  موحرم 
دجـسم هیواز  رد   ) هعمج ماما  لآ  رباـقم  رد  و  دومن ، تلحر  اـیند  زا  هن  لـهچ و  ودصیـس  ورازه  لوـالا  عیبر  مهدزاود  هبنـشجنپ  بش 

.دش نفد  هدس  عماج ) 

لیصحت و فرشا  فجن  يوضر و  سدقم  دهـشم  نارهط و  ناهفـصا و  رد  ار  یناگدنز  هرود  مامت  هللا ) هرفغ   ) نیدلا ثایغ  دیـس  اقآ 
سلاجم مدرم  تیاده  يارب  تشاد و  لاغتـشا  يرفعج  فیرـش  بهذـم  مالـسا و  سدـقم  نید  ماکحا  رـشن  هیعرـش و  مولع  سیردـت 

زا ناگدنونشن  همه  هک  دومنیم  داریا  ینید  یملع و  ياه  هباطخ  اهقطن و  ربنم  يالاب  رد  دشیم  دقعنم  ناریا  ياهرهش  رد  هک  گرزب 
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( مالسالا ضیف   ) یقنیلع دیس  اقآ  هغالبلا ، جهن  باتک  حراش  مجرتم و  لاثمت 

.دندشیم ظوفحم  وا  ینارنخس 

هام متفه  هعمج  بش  رد  یناهفـصا  یهدساباب  اقآ  الم  نبا  قداص  دـمحم  الم  اقآ  لضاف  خیـش  رتخد  ناطلـس  تایح  ردارب  ود  ام  ردام 
ورازه لاس  یلوالا  يدامج  هام  خلـس  هبنـشراهچ  زور  رد  دـمآ و  ایند  هب  هدـس  رد  يرجه  جـنپ  دون و  تسیود و  ورازهکی  لاس  مرحم 
يزیر یضترم  خیش  موحرم  راوج  رد  روهشم ) ناتسروگ   ) ناهفصا دالوف  تخت  رد  تسویپ و  يدزیا  تمحرب  شـش  یـس و  دصیس و 
ثایغ دیـس  اقآ  مردارب  موحرم  هک  يروطب  دوب ، دـنمرهب  شناد  ملع و  زا  يوقت و  دـهز و  ياراد  ناطلـس  طایح  .تسا  هدـیدرگ  نفد 

، انِریبَکَو انِریغَـص  اناْثنُاَو ، انِرَکَذ  اِنِبئآغَو  انِدِهاشَو  اِنتیَمَو  انیَِحل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  .دوب  هتفرگ  دای  موحرم  نآ  زا  ار  هینید  مولع  تامدقم  نیدـلا 
َنیرِهاّطلا َنیبیَّطلا  ِراْربَْالا  ِِهلا  دَّمَُحم َو  َنیِحلاّصلا  َِکئآِیلْوَِاب  ینْقِْحل  َاَو 

هجابید
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ِمیِحَّرل� ِن�مْحَّرل�  ّلل� 
�

ِه ِمِْسب 

ُُهلوسَر یلع  هالّـصلاو  ُهاجَر ،  ْنَم  َءآجَر  ُعَطْقَی  ُهاعَد َو ال  ْنَم  ُبیخَی  ُهَرَکَـش َو ال  ْنَم  ُصُْقنَی  ُهَرَکَذ َو ال  ْنَم  یـْسنَی  يّذَلا ال    ِ ِهَّلل ُدْـمَْحلَا 
َنیِِزئاَْفلا َنِم  ْمِِهتَیاـَلِِوب  َنیِکِّـسَمَتُم َو  ْمِِهب  اَْـنلَعْجا  َّمُهَّللا  نیرهاـطلا ،  هلآ  دّـمحم و  ّناـجلاو ،  سنـألا  یلا  لـسرملاو  ِنآرُْقلاـِب ،  ِدـَّیَؤُْملا 

 . َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َنیِذَّلا ال  َنِینِمْآلا ،

سدقم نید  هناشن  رثا و  نیرتهب  هدروآ  درگ  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) یضر دمحم  نسحلاوبا  فیرش  دیـس  هک  یباتک  هغالبلا ،  جهن 
یسایس یقالخا ، یعامتجا ، ینید ، یبدا ، یملع ، لئاسم  يوتحم  تسا ،  ینایاپ  یب  يای  رد  تسا ،  يرفعج  فیرـش  بهذم  مالـسا و 

تسا هتفگن  يا  هدنیوگ  ایند  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  تانایب  میرک و  نآرق  زا  دعب  نانخـس  نآ  زا  رتغیلب  رتهب و  هک 
تداعـس ناهاوخ  هک  ار  یـسک  سپ  تسا ، ناگدـنام  رد  ریگتـسد  هدـنهد و  هاـنپ  ناـگراچیب و  هراـچ  ناـهارمگ و  ياـمنهار  نآ  و  ، 

شتاروتسدب هتفرگ  دنپ  نآ  نانخـس  زا  هدادرارق  قشم  رـس  ار  باتک  نیا  هک  تسامزال  تسا  یتخبدب  تلذ و  زا  نازیرگ  یگـشیمه و 
نایم رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  تامیلعت  هک  يزور  رگم  دوشیم  حالـصا  اـیند  ياـهیراکهابت  دـسافم و  اریز  دـیامن ، راـتفر 

زا هکنانچ  تسا  راوتسا  ملع ) لقع و   ) ناهرب هیاپود  يور  نوچ  هدشن ،  هتفگ  فازگب  نخس  نیا  و  ددرگ ، یلمع  مدرم  تاقبط  عیمج 
.تفایرد دنهاوخ  ناگمه  باتک  نیا  هعلاطم 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  يراوگرزب  لضف و  دیامن ، تفرشیپ  رشب  دارفا  نایم  رد  شناد  ملع و  دنچ  ره 
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یتخبدـب زا  ییاهر  يارب  هدومن  ینتورف  عوضخ و  راهظا  ترـضحنآ  لـباقم  رد  اـیند  مدرم  هک  دـیایب  يزور  و  ددرگیم ، ادـیوه  رتشیب 
.دنیامن لمع  راوگرزب  نآ  رادرک  راتفگب و  هکنآ  رگم  دنباین  يا  هراچ 

سدقم باتک  نیا  تخاس ) هابت  ار  يرایسب  مدرم  هتفرگ و  ارف  ار  ملاع  كانلوه  گنج  هک  نایلاس  نیا  رد  صوصخب   ) زارد ياهلاس  زا 
هغالبلا و جهن  باتک  رگم  مدیدیم  يزیچ  ایوگ  دشیم ، رتدایز  نآ  رد  هشیدنا  ندناوخب و  مقوش  زورب  زور  دوب ، هدنب  نیا  هعلاطم  دروم 
زا لبق  دـمایم  شیپ  یتاقالم  نادنمـشناد و  الـضف و  اب  هاـگره  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  تاـشیامرف  رگم  مدینـشیمن  ینخس 

یکی هللا ) همحر   ) یضر دیـس  هک  مدومنیم  يروآ  دای  نانآ  اب  هتفگ  نخـس  هغالبلا  جهن  یگرزب  تمظع و  باب  رد  نخـس ، رهب  عورش 
تـسین غیلب  ریغ  حیـصف و  ریغ  مالک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هکنیا  اب  اریز  هدرب ، راکب  باتک  نیا  رد  ار  فیلات  ياهراکهاش  زا 
تیاعر الماک  ار  هتکن  نیا  تابثا و  ار  غلبالاف  غلبـالا  حـصفالاف َو  حـصفالا  هدومن ، باـختنا  ار  نانخـس  نیرتوکین  شتاـملک  ناـیم  رد 

، مدرکیم نایب  ارنآ  ینعم  هدـناوخ و  ار  باتک  نیا  تاملک  زا  يا  هراـپ  یبهذـم  ینید و  سلاـجم  زا  یـضعب  رد  یهاـگ  و  تسا ، هدرک 
هغالبلا جـهن  باتک  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تاشیامرف  همجرت  ینید  لاجر  املع و  رگا  دـنتفگیم  هدـمآ  تفگـشب  ناگدـنونش 

ییاهحرش همجرت و  زا  هک  سوسفا  نکیلو  دندشیم ، دنمرهب  نآ  زا  همه  دندوب ، هتـشون  دشاب  نابز  یـسراف  ره  مهف  روخ  رد  هکیروطب 
همجرت و زا  یتح   ) مرادرب راک  ره  زا  تسد  هکدش  بجاو  هدـنراگنرب  نیا  ربانب  دوشیمن ، هدافتـسا  دـیاب  هکنانچ  تسا  سرتسد  رد  هک 

نابزب ار  لیلج  باتک  نیا  و  متشاد ) رایسب  ششوک  یعس و  نآ  مامتا  يارب  هدوب  لوغشم  نآ  نتشونب  یتدم  زا  هک  میرک  نآرق  ریـسفت 
میامن نایب  راتخا  لامج و  اب  یموق  طخ  ود  نایم  دشاب  حرشب  جاتحم  هک  یتالمج  تاملک و  هدومن و  همجرت  ناور  سیلـس و  یـسراف 

رد هک  تسا  ییاهتمدخ  نیرتهب  زا  تمدخ  نیا  مراد  نیقی  نوچو  دندرگ ، دـنم  هرهب  نآ  زا  همه  هتـشاد  قرف  مه  اب  حرـش  همجرت و  ات 
مزیزع ردارب  ردام و  ردـپ و  هک  يرمع  اهلاس  ساپـس  اب  اذـل  دومن ، دـهاوخ  ینادردـق  نآ  زا  یفاـصنا  اـب  ره  هدـش و  ماـجنا  رـصع  نیا 

دنتـشاد و میدقت  ناشکاپ  ناورب  ما  هدیـشک  باتک  نیا  نتـشون  يارب  هک  یتمحز  دندرک ، فرـص  هدنب  نم  تیبرت  يارب  هللا ) مهمحر  )
راشتنا مامتا و  يارب  و  متشون ، هجابید  نتـشونب  عورـش  زا  شیپ  ار  کی  ره  یناگدنز  تایح و  خیرات  زا  يرـصتخم  نانآ  دوب  دای  يارب 

.ِمیظَعلا ِِّیلَعلَا  هّللاب  ّالإ  َهُّوق  الو  َلوَحالو  .مبلطیم  يرای  کمک و  لعتم  دنوادخ  زا  فیرش  باتک  نیا 

هغالبلا جهن  باتک  فّلؤم 
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نبا ّیلع  نبا  دّمحم  نبا  رفعج  نبا  یسوم  نبا  میهاربا  نبا  یسوم  نبا  دّمحم  نبا  یسوم  نبا  نیسح  دمحا ، یبا  نبا  دّمحم  نسحلا  وبا 
.تسا هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ّیضر دّیسب  فورعم  مالّسلا ) مهیلع   ) بلاط یبا  نبا  یلع  نبا  نیسحلا 

ءاهب دوب ، تلزنم  بحاص  ردقلا و  لیلج  هیوب  ینب  ساّبعلا و  ینب  تلود  رد  بقانملا  يذ  رهاّطلا  هب  بّقلم  دـمحا  وبا  شراوگرزب  ردـپ 
رد هدیدنـسپ  تافـص  ۀمه  اریز  هتـشگ ، زئاح  ار  تاماقم  بتارم و  نیرتالاب  وا  دزن  رد  درکیم و  باطخ  يدحوألا  رهاّطلا  ار  وا  هلوّدلا 

.درک تموکح  نیّیبلاط  رب  هبترم  جنپ  لاس ) تفه  دون و   ) شیناگدنز تّدم  رد  دوب ، دوجوم  وا 

ّیلع نبا  نیسحلا  نبا  ّیلع  نبا  رمع  نبا  ّیلع  نبا  نسح  نبا  ّیلع  نبا  نسح  نبا  نیسح  رتخد  همطاف  هّللا ) امهمحر   ) ّیضر دّیـس  ردام 
بیدا ملاع و  تشگ ، بّقلم  ّقحلل  رصاّنلا  هب  نسح  نبا  ّیلع  نبا  نسح  دّمحم  وبا  شردام  ّدج  تسا ، مالّـسلا ) مهیلع   ) بلاط یبا  نبا 

ناتسربط و رد  راهچ  دصیس و  لاس  هب  شتافو  دمآ ، شیپ  نایناماس  اب  گرزب  ياهگنج  وا  يارب  دوب ، نیّیبلاط  خیـش  دهاز و  رعاش و  و 
.دوب لاس  هن  داتفه و  شیناگدنز  تّدم 

ّلجألا فیرَّشلا  ار  وا  داد و  بقل  نیبسحلا  يذ  ّیضر  دوب  هداز  گرزب  ردام  ردپ و  زا  هک  یضر  دّیـسب  هیوب  نبا  رـصن  وبا  هلوّدلا  ءاهب 
شـش دص و  راهچ  لاس  مارحلا  مّرحم  مشـش  هبنـشکی  دادماب  رد  دمآ و  ایندب  دادغب  رد  هن  هاجنپ و  دصیـس و  لاس  رد  درکیم ، باطخ 

کلملا رخف  رایسب  مارتحا  لیلجت و  اب  دندش و  رضاح  تاضق  فارشا و  نایعا و  عیمج  وا  زامن  هزانج و  عییـشتب  تفگ و  دوردب  ار  ایند 
نیّفلؤم و زا  يرایـسب  ةدیقع  هکنانچ  دندومن ، نفد  شدوخ  ۀـناخ  رد  خرک  ۀـّلحم  رد  دادـغب  رد  هدـناوخ  زامن  وا  رب  هلوّدـلا  ءاهب  ریزو 

دهـشمب دنـشاب  هداد  لاـقتنا  نآ  زا  سپ  هدرپس  تناـما  شا  هناـخ  رد  رما  لّوا  رد  ار  وا  ةزاـنج  تسا  نکمم  و  دـشاب ، یم  ناگدنـسیون 
.تسا یضر  دّیس  یضترم و  دّیس  ربقب  روهشم  نالا  هکیئاج  مالّسلا ) امهیلع   ) نیمظاک

ماقم و شردـپ  تایح  نامز  رد  دوب ، نیّیبلاط  يارعـش  رعـشا  قارع و  تاداس  يابجن  زا  رعاش و  لـضاف و  ملاـع و  يدرم  یـضر ، دـّیس 
درک و عورـش  رعـش  ندورـس  هب  هک  دوب  هلاس  هد  تشادن ، رتشیب  لاس  کی  تسیب و  هک  یتلاح  رد  دش  رازگاو  بانج  نآ  هب  وا  تلزنم 

یناگدنز لاس  نیما  یس  زا  سپ 
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یّتح درک  یمن  لوبق  هزئاج  هلص و  سکچیه  زا  و  دوب ، سفَّنلا  فیرش  تّمه و  دنلب  رایسب  درک ، ظفح  یمک  تّدم  رد  ار  میرک  نآرق 
ّدر ار  اهنآ  ياه  هزئاج  وا  نکیل  دریذپب و  نانآ  زا  هلص  هک  دنتشاد  رارصا  هیوب  ینب  دنادرگ ، یم  رب  شنابحاص  هب  ار  شردپ  ياه  هلص 
وبا شردارب  واب و  همحَّرلا ) هیلع   ) دیفم خیـش  دـننام  یمّلعم  ّتیلوفط  رد  تشاد ، رایـسب  ةرهب  ّظح و  نساحم  مولع و  عیمج  زا  درکیم ،

.دیدرگ بیصن  هّللا ) امهمحر   ) يدهلا ملع  یضترم ، ّیلع  مساقلا 

خیش هتشون : نینچ  هغالبلا  جهن  باتک  رب  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نباب  روهشم  ّینیادم  هّللا  هبه  نبا  دیمحلا  دبع  دماح  وبا  یلزتعم  حراش 
اهیلع  ) همطاف هاـگان  هتـسشن ، خرک  رد  عقاو  دوخ  دجـسم  رد  دـید  باوخ  رد  یبش  ّیماـما  هیقف  ناـمعن  نبا  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبا  دـیفم 

نادنزرف دش و  دراو  دندوب  ریغـص  ود  ره  هک  مالّـسلا ) امهیلع   ) نیـسح نسح و  اب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  مالّـسلا )
همطاف بش  نامه  دادماب  رد  و  دـش ، رادـیب  باوخ  زا  مامت  تفگـش  هب  سپ  زومایب ، ناشیاب  ار  هقف  دومرف : هدرک  خیـش  میلـست  ار  دوخ 

ّیلع یـضر و  دّمحم  شریغـص  دنزرف  ود  دـندوب و  نازینک  وا  فارطا  رد  دـیدرگ و  دجـسم  لخاد  رـصاّنلا  نسحلا  نبا  نیـسحلا  تنب 
اهنآـب هقف  اـت  ما  هدروآ  وت  دزن  ار  مدـنزرف  ود  نیا  خیـش  يا  تفگ : همطاـف  درک ، مالـس  وا  رب  هداتـسیا  خیـش  دوب ، وا  ولج  رد  یـضترم 

مولع و باوبا  و  دـش ، لّـفکتم  ار  راوگرزب  ود  نآ  تیبرت  میلعت و  هدوـمن  لـقن  وا  يارب  ار  دوـخ  باوـخ  هدرک  هیرگ  خیـش  يزوماـیب ،
.دنام رارقرب  یقاب و  نادیواج  ناشراثآ  هدش  قافآ  ةرهش  هک  يروطب  دوشگ  راوگرزب  ود  نآ  يو  رب  ار  لئاضف 

هغالبلا جـهن  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  دومن  فیلأت  يرایـسب  ياهباتک  درکن  یناگدـنز  لاس  تفه  لهچ و  زا  شیب  هکنیا  اب  یـضر  دـّیس 
ار شحرش  همجرت و  یلصف  ره  رد  لقن و  طلغ  نودب  تسرد و  بارعا  اب  هحیحص  خسن  يور  زا  ارنآ  تارابع  نیع  نونکا  ام  و  تسا ،

، مییامن یم  نایب  ناور  سیلس و  یسراف  هب 

[ یضر دیس  همدقم   ] هغالبلا جهن  باتک  زاغآ 

[ یضر دیس  همدقم  لوأ  تمسق  ]

هک يدنوادخ  ساپـس  دمح و  زا  سپ  ( 2 ( ) ترخآ ایند و  رد   ) تسا نابرهم  هدنـشخب و  رایـسب  هک  يدنوادخ  مانب  منکیم  ءادـتبا  ( 1)
ياضر مزلتـسم  ساپـس  دـمح و  شعیبم ، ربارب  رد  تسا  عئاب  ءاضر  مزلتـسم  نمث  هک  یمـسق  نامه   ) داد رارق  شتمعن  ياـهب  ار  دـمح 

نآرق رد  هکناـنچ  تسا ، ءـالب  باذـع و  بجوم  تمعن  نارفک  نوچ   ) دوـخ يـالب  زا  هاـنپ  و  وا )  تمعن  ءازا  رد  تسا  یلاـعت  يادـخ 
نارفک رب  تـسا  تخــس  نـم  باذـع  دـینک  نارفک  رگا  ینعی  ٌدـیِدََشل » ِیبا�ذَـع  َّنِإ  ْمـُتْرَفَک  ْنـَِئل  َو  : » دـیامرف یم  ي 7  مـیرک س 14 

ره ياهب  نمث و  ار  دمح  اریز   ) دینادرگ شیوخ  ياهتشهب  هب  ندیسر  ۀلیسو  ارنآ  و  تسا )  الب  نآ  زا  هانپ  ءانث  رکش و  سپ  ناگدننک ،
یتمعن ره  تسا و  وا  ياهتمعن  نیرتگرزب  تشهب  نوچ  هعیفر ، تاجرد  اهتـشهب و  هب  لوصو  يارب  تسا  هلیـسو  هّتبلا  داد و  رارق  یتمعن 

: دیامرف یم  میرک س 14 ي 7  نآرق  رد  هکنانچ   ) ناسحا شیازفا  ببس  و  تسنآ ) نود 

ربمغیپ هک  وا  ةداتـسرف  رب  دورد  زا  ( 3  ) سپ و  میازفا ) یم  نآ  رب  دیرازگ  ساپـس  نم  ياهتمعن  رب  رگا  ینعی  ْمُکَّنَدـیِزََأل » ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  »
: دیامرف یم  میرک س 21 ي 107  نآرق  رد  هکنانچ   ) نابرهم تسا و  تمحر 
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سیئر و ماما  اریز   ) نایاوشیپ ياوشیپ  و  قئالخ ) ۀـمه  رب  یتمحر  رگم  میداتـسرفن  ار  وت  ینعی  َنیَِملـا�ْعِلل » ًهَمْحَر  ّـالِإ 
�

َكا�ْنلَـسْرَأ  ـا�م  «َو 
عیمجب ناـشیا  نوچ  دنتـسه و  مدرم  ناـیاوشیپ  ناـماما و  نیموصعم  ۀّـمئا  و  دوشیم ، ادـتقا  واـب  رادرک  راـتفگ و  رد  هک  تسا  ییاوشیپ 

و تسا ) نانآ  ياوشیپ  هّمئا و  ماما  ترضح  نآ  نیا  رب  انب  دندرک ، ءادتقا  هلآ » هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   » مرکا لوسر  ترضح  رادرک  راتفگ و 
ّنِإ

�
ا ُِّیبَّنلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  : » دـیامرف یم  میرک س 33 ي 45  نآرق  رد  هکنانچ  یهارمگ ، تلالـض و  ياه  یکیراـت  رد   ) تّما ياـمنهر  غارچ و 

قیدصت رب  هاوگ  میداتسرف  ار  وت  ام  ربمغیپ  يا  ینعی  ًارِینُم » ًاجا�رِـس  ِِهنْذِِإب َو  ّللَا 
�

ِه َیلِإ  ًایِعا�د  َو   » ي 46 ًاریِذَن » ًارِّشَبُم َو  ًادِها�ش َو  َكا�ْنلَسْرَأ 
یغارچ و  وا ، نامرف  نذاب و  دـنوادخ  شتـسرپب  ةدـننک  توعد  تبوقع و  زا  ةدـننک  میب  تمحر و  هب  ةدـنهد  هدژم  تّما و  بیذـکت  و 

تمارک و ةریمخ  زا  ةدـش  هدـیزگرب  و  ددرگ )  لّدـبم  وت  تیادـه  رونب  یهارمگ  تلالـض و  یکیرات  رفک و  تملظ  اـت  نشور  یتسه 
تخرد هاگتـشک  و  هدوب )  فیرـش  هشیمه   ) میدـق تفارـش  ۀـجیتن  و  يرهاظ ) ینطاب و  ياهبیع  ۀـمه  زا  تسا  هزیکاپ  هک   ) يراوگرزب
تخرد نآ  ياـهگرب  هویم و  هک   ) گرب هویم و  رپ  دـنلب  ۀـخاش  و  تسا ) رارقرب  یقاـب و  تماـیق  زور  اـت   ) راد هشیر  تباـث و  ترخاـفم 

ۀمئا همطاف و  ترـضح   ) مرکا لوسر  تیب  لـها  رب  ءاـنث  زا  سپ  ( 4  ) و دـندنم )  هرهب  ناشدوجو  زا  مدرم  دـننیرهاط و  ۀّـمئا  ترخافم ،
رد نداـتفا  زا   ) قئـالخ ناگدـنرادهگن  و  دنـشاب ،  یم  یهارمگ ) لـهج و  ي   ) اـه یکیراـت  ياـهغارچ  هک  مالّـسلا ) مهیلع  رـشع  ینثا 

ادیوه ياه  هناشن  اهتمالع و  و  تلالض )  رفک و  لادوگ 
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شجنـس ياهنازیم  و  ددرگ )  راپـسهر  میقتـسم  طارـص  هب  اه  هناشن  نآ  ندید  هب  دـش  فرحنم  تسا  هار  زا  هک  ره  ات   ) نید راکـشآ  و 
ۀیام ناشیا  یتسود  تیـالو و  اریز  ددرگ ، ادـیوه  نآ  ناـحجر  اـت  یلـضف  بحاـص  ره  لـضف  دوشیم  هدیجنـس  ناـشیاب  هک   ) دنتلیـضف

ترضح  ) نانآ ۀمه  رب  لاعتم  دنوادخ  دتـسرف  دورد  ( 5  ( ) تسا یگراچیب  كاله و  ببس  نانآ  اب  ینمشد  و  یتخبـشوخ ، تداعس و 
یکاپ  ) ناشلـصا عرف و  یگزیکاپ  يواسم  و  ناشرادرک ،  شاداپ  و  دـشاب ، ناشیا  لضف  ربارب  هک  يدورد  وا ) تیب  لها  مرکا و  لوسر 
یمادام يدیلپ )  ره  زا  تسا  نانآ  ندوب  هّزنم  عرف  یکاپ  دندمآ و  دوجوب  هرّهطم  ماحرا  هرهاط و  بالـصا  زا  هکنیاب  تسا  هراشا  لصا 

 ( . هتسویپ رامشیب و  دورد  ناشیا  ۀبیط  حاورا  رب  یلاعتقح  دتسرف  دورد   ) دوشیم ناهن  ادیپ و  هراتس  دهد و  یم  رون  باتفآ  هک 

[ یضر دیس  همدقم  مود  تمسق  ]
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مهیلع هّمئا  صئاصخ  رد  یباـتک  يروآ  عمج  فیلأـتب و  مدرک  عورـش  یناوج  یگزاـت  توارط و  یناگدـنز و  زاـغآ  رد  نم  سپ  ( 6)
فیلأت رب  ارم  درک  راداو  ناشتاملک ،  ياهرهوگ  وکین و  نانخـس  رب  دوب  لمتـشم  هک  ناشیاب ) ۀصوصخم  تالامک  تافـص و   ) مالّـسلا

فاصوا زا  هک  هاـگنآ  ( 7  ، ) مداد رارق  نآ ) ۀچابید  و   ) نخـس ۀـمّدقم  ارنآ  مدرک و  نایب  شیادـتبا  رد  هک  يدـصقم  نامه  باتک  نآ 
تشاد زاب  ارم  باتک  نآ  یقاب  ندرک  مامت  زا  راگزور  ياهیراتفرگ  ماّیا و  عناوم  مدش  غراف  مالّسلا ) هیلع   ) ّیلع نینمؤملا  ریما  ۀّصتخم 
هتشون  ) دمآ لوصف  باوبا و  نآ  رخآ  رد  و  مدومن ، ّبترم  ییاهلـصف  اهبابب و  دوب  هدش  يروآ  عمج  باتک  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  و  ( ، 8)

یهاتوک نانخس  ۀلمج  زا  اهنآ  و  هدش ، تیاور  مالّـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  هک  ار  یئوکین  نانخـس  دوب  نّمـضتم  هک  یلـصف  دش ) 
هدـشن رکذ  يزیچ  راوگرزب  نآ  لّصفم  ياه  همان  ینالوط و  ياه  هبطخ  زا  و  بادآ ، اهلثم و  هنامیکح و  ياـه  هلمج  اهدـنپ و  رد  دوب 

 . دوب

[ یضر دیس  همدقم  موس  تمسق  ]
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رد هک  هزیکاپ  دننام و  یب  نانخس  زا  و  دنتفگ ،  نیرفآ  هدیدنسپ  ار  روکذم  لصف  تاجردنم  ناردارب  ناتـسود و  زا  یهورگ  سپ  ( 9)
ات دندومن  تساوخرد  نم  زا  ماگنه  نآ  رد  و  ( 10  ، ) دندرک یم  لاحشوخ  ار  دوخ  ءاقفر  و  دنداد ، ناشن  اهیتفگش  دوب  هدش  جرد  نآ 

تغالب تحاصف و  عاونا  و  نونف ، عیمج  رد  ار  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ام  ياقآ  ةدیزگرب  نانخـس  هک  منک  عورـش  یباتک  فیلأتب 
يارب ار  یباتک  نینچ  فیلأت  نم  زا  ناردارب  ناتـسود و  تساوخرد  و   ) دـشاب هتـشادرب  رد  بادآ  اه و  هظعوم  اه و  همان  اه و  هبطخ  زا 
نانخس ّتیبرع و  زا  ییاهرهوگ  تحاصف و  تغالب و  ياهیتفگش  زا  تشاد  دهاوخ  رب  رد  باتک  نآ  دنتسناد  یم  ( 11  ( ) هک دوب  نیا 

(12  ، ) هدـماین درگ  یباتک  چـیه  رد  و  دوش ، یمن  تفای  اعمج  یمـالک  چـیه  رد  هچنآ  تسا ،  ادـیوه  ناـشخرد و  هک  يویند  ینید و 
هدیدرگ راکشآ  راوگرزب  نآ  زا  یتغالب  و  ( 13  ، ) تسا تغالب  دلوم  أشنم و  تحاصف و  ۀمشچ  رس  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  اریز 
يوریپ یبـیطخ  ةدـنیوگ  ره  ار  ترـضح  نآ  شور  هدـش ،  هتفرگ  ارف  باـنج  نآ  زا  نآ  نیناوـق  و  تسا ، هدوـب  هدیـشوپ  یفخم و  هـک 

وا مالک  اریز  دسرب ،  ترضح  نآ  تغالب  هب  هتـسناوتن  یـسک  نیا  دوجو  اب  ( 14  ، ) هتفرگ کمک  یغیلب  ظعاو  ره  وا  نخـس  زا  هدرک ،
هلآ هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ نخس  ۀحئار  دوشیم ) مامشتسا   ) نآ رد  و  ّیهلا ، ملع  زا  تسیا  هنومن 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :

 [ یضر دیس  همدقم  مراهچ  تمسق  ]

نیا رب  انب   ) درآ مه  درگ  ار  ام  ار  اه  نمجنا  لفاحم و  هک  هاـگنآ  ریرج  يا  ار  ناـشیا  دـننام  میارب  رواـیب  سپ  نم  ناردـپ  دـننانآ  ینعی 
وا تبـسن  هک  یـسکب  تبـسن  دـنک  تاهابم  رخف و  دوخ  ناردـپ  زا  یکی  یگرزب  هب  دـناوت  یم  ایند  مدرم  نامز و  ءانبا  زا  کـی  مادـک 

( . هیلع همالس  هّللا و  تاولص  بلاط  یبا  نبا  ّیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دوشیم  یهتنم 

 [ یضر دیس  همدقم  مجنپ  تمسق  ]
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: لصا هس  بطق و  هس  رب  تسا  رئاد  مالّسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  نخس  مدید  نتشون ) هب  مدرک  عورش  هکیماگنه   ) و ( 20)

نالوسر ناگدنیامن و  هب  هک   ) کچوک گرزب و  ياه  همان  مّود  هدومن ) یئامنهار  تیاده و  اهنآب  ار  مدرم  هک   ) رماوا اه و  هبطخ  لّوا 
باوخ زا  اهنآب  ار  مدرم  هک   ) تسا اه  هظعوم  اهتمکح و  موس  هداتـسرف ) نانآ  يارب  هک  تسا  ییاهباوج  ای  هتـشون ، ناـشیا  ریغ  دوخ و 
وکین ياه  هبطخ  ندومن  باختنا  هب  عورش  متفرگ  میمصت  یلاعت  يادخ  قیفوتب  سپ  ( 21  ( ) هدومن تباث  ار  ّقح  هدرک و  رادیب  تلفغ 

رارق یباب  دش  رکذ  هچنآ  زا  یشخب  ره  يارب  هک  یتلاح  ( 22  ) رد ار  هدیدنـسپ  بادآ  اهتمکح و  هاگنآ  ابیز و  ياه  همان  نآ  زا  سپ  و 
 ، ددرگ رکذ  نآ  رد  دوش  ادیپ  هیتآ  رد  دشاب و  هدماین  تسدب  العف  یبلطم  رگا  هکنآ  ات  مدومن  دایز  نآ  رد  يدیفـس  ياهقرو  و  مداد ،
ریغ هک  هدروآ  يرگید  ضرغب  اـی  یلاؤـس  باوـج  رد  اـی  وـگتفگ  ناـیم  رد  ارنآ  هـک  ترـضح  نآ  زا  ینخـس  دـیآ  شیپ  رگا  و  ( 23)

یباب رد  ار  نخـس  نآ  سپ ) مداد ، رارق  باب  هس  رد  ار  اهنآ  و   ) متخاس رّرقم  اهنآ  يارب  هدعاق  مدومن و  يروآ  دای  هک  تسا  يدصاقم 
ییاهلـصف اسب  نینمؤملا  ریما  نانخـس  زا  منکیم  رایتخا  هچنآ  رد  نیا ) رب  انب   ) و ( 24  ، ) متشون تسا  رتشیب  نآب  شتهابش  رتبـسانم و  هک 

نانخـس اه و  هتکن  مروایب  هک ) تسنآ  نم  دوصقم   ) اریز درادـن ،  ماظتنا  هک  هدـش  هتـشون  یئوکین  نانخـس  و  تسین ، ّبترم  هک  هدـمآ 
ریما ترـضح  ۀغیلب  تاملک  يروآ  عمج  باتک  نیا  رد  نم  روظنم  اهنت   ) ار اهنآ  نایم  مظن  یگتـسویپ و  مرادـن  دـصق  ار و  هدنـشخرد 

 ( . تسین غیلب  ریغ  مالک  ار  راوگرزب  نآ  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  غلبألاف و  غلبألا  تیاعر  اب  تسا  نینمؤملا 

[ یضر دیس  همدقم  مشش  تمسق  ]

هدش دراو  راوگرزب  نآ  نخس  هک  تسنآ  درادن  نآ  رد  يریظن  هک  مالّـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  تافـص  ياهیتفگـش  ۀلمج  زا  و  ( 25)
رّوصت دیامن و  هشیدنا  لّمأت و  نآ  رد  یسک  رگا  ( 26 ، ) تشز ياهراک  زا  عنم  تمایق و  زا  يروآ  دای  اهدنپ و  ایند و  كرت  دهز و  رد 

تموکح و و  تسا ، ناـمرف  رما و  گرزب و  تلزنم  ردـق و  ياراد  هک  تسا  یـصخش  ترـضح  نآ  لـثم  نخـس  مـالک  نآ  هک  دـنکن 
هرهب هک  تسا  یـصخش  نانخـس  ۀلمج  زا  مالک  نآ  هک  دومن  دهاوخن  يدیدرت  ّکش و  چیه  دراد  هطاحا  ناگدنب  ۀمه  رب  شیهاشداپ 
هدرب ورف  رـس  هک  یتلاح  رد  یلاعت  ّقح  شتـسرپ  تدابع و  رگم  شدشابن  يراک  لغـش و  ایند و  كرت  دـهز و  ریغ  رد  ار  وا  تسین  يا 

ۀمهمه رگم  دونـش  یمن  هک  هتفر  یهوک  نماد  هب  هدرک  يرود  مدرم  زا  اـی  و  تسا ،  ادـیپان  هک  يا  هناـخ  ۀـشوگ  رد  هتـشگ ) يوزنم  )
نخس مالک  نآ  هک  لّمأتم ) صخـش  نآ   ) درادن رواب  چیه  و  ( 27  ( ) تسا داّهز  ۀّیور  هکنانچ   ) ار نتـشیوخ  رگم  دنیب  یمن  ار و  دوخ 

كاـخب ار  ناریلد  هدرک ، ادـج  ار  اـهندرگ  نآ  اـب  هدروآ ،  نوریب  فـالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  گـنج  نادـیم  رد  هک  تسا  يراوگرزب 
نآ و  هدومن ،  جراـخ  نت  زا  ار  نیقفاـنم ) راّـفک و  ي   ) اـهناج و  تسیراـج ، شریـشمش  زا  نوـخ  هک  یتلاـح  رد  ددرگ  یم  رب  هدـنکفا 

ایند زا  نیرتگرزب  داّهز و  نیرتدهاز  تلاح  نیا  دوجو  اب  ترضح 
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ترضح نآ  تاّیصوصخ  هبیجع و  لئاضف  ۀلمج  زا  تلیضف  نیا  و  ( 28  ، ) لاعتم دنوادخ  ءایلوا  لادبا و  ةدیزگرب  تسا و  ناگتشذگ 
(29  ( ) دنیوگ یم  بئارغلا  رهظم  بئاجعلا و  رهظم  ار  وا  تهج  نیاب   ) هداد دـنویپ  ار  تاقّرفتم  هدرک و  عمج  نآب  ار  دادـضا  هک  تسا 
رد ار  نانآ  ۀـمه  مدومن  یم  هرکاذـم  راوگرزب  نآب  ۀّـصتخم  تلیـضف  نیاـب  عجار  ناتـسود  ناردارب و  اـب  هک  تاـقوا  زا  يرایـسب  رد  و 

 . نآ رد  ندومن  هشیدنا  يارب  تسا  یئاج  و  نآ ، زا  نتفرگ  دنپ  يارب  تسا  یّلحم  تلیضف  نیا  و  مدید ، یم  یتفگش 

[ یضر دیس  همدقم  متفه  تمسق  ]
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و هدومرف ) ترضح  ار  کی  مادک  دوش  یمن  هتسناد  و   ) هدش لقن  رتشیب  ای  روج  ودب  هک  یظفل  دوشیم  هدید  باتک  نیا  رد  اسب  و  ( 30)
انب  ) هدیدرگ دراو  فالتخاب  تایاور  رد  ترضح  نآ  نانخـس  هک  تسنآ  ینعم  رارکت  ظفل و  دیدرت  ببـس  تسا و  رّرکم  يا  هلمج  ای 
نآ زا  سپ  تسا و  هتشگ  لقن  اجنیا  رد  مسق  نامهب  هدش  هدید  یتیاور  رد  بانج  نآ  زا  ینخـس  هک  هداتفا  قافّتا  یهاگ  ( 31 ( ) نیا رب 

، هتشگ نایب  رتلّصفم  هلمج  ای  ظفل و  نآ  یمّود  تیاور  رد  هک  تسنآ  ببـسب  ای  فالتخا ) نیا  و   ) هدش تفای  رگید  زرط  هب  یتیاور  رد 
یـضتقم تروص  نیا  رد  سپ  تسا ، رتـهب  رتوـکین و  هدـش  ناـیب  یلوا  تیاور  رد  هک  یتراـبع  زا  نآ  تراـبع  هک  تسنآ  تهج  زا  اـی 

نآ نانخس  نیرتیمارگ  ندرک  رایتخا  يارب  ام  ششوک  دنامب و  ظوفحم  ترـضح  نآ  نخـس  ات  دوش  نایب  هرابود  مالک  نآ  هک  تسنآ 
هکلب دـمع ، دـصق و  يور  زا  هن  هدـش ، رایتخا  ترـضح  نآ  زا  ینخـس  فلتخم  ياج  ود  مه  یهاگ  و  ( 32  ، ) ددرگ ادـیوه  راوگرزب 

هب مراد  هطاحا  نم  هک  منک  یمن  اعّدا  تایـصوصخ  نیا  ۀـمه  اب  و  ( 33  ، ) تسا هدوب  یـشومارف  تلفغ و  يور  زا  نامز  يرود  ببـسب 
دشاب رتدایز  هدیسرن  نمب  هک  ینانخس  مناد  یمن  مه  دیعب  هکلب  وا ،  زا  ینخس  دشاب  هتفرن  تسد  زا  هکیروطب  بانج  نآ  تاملک  ۀّیلک 

نم رب  نیا  دوجو  اب  ( 34  ، ) تسین نم  سرتسد  رد  هک  ار  هچنآ  زا  دشاب  رتمک  مراد  نآ  رب  عالّطا  نم  هک  ینانخـس  هدیـسر و  هچنآ  زا 
تسا لاعتم  يادخ  رب  و  یئاناوت )  تردق و  ةزادناب  نینمؤملا  ریما  نانخس  يروآ  عمج  رد   ) تسا مزال  ششوک  یعس و  دهج و  ّدج و 

 . دهاوخب رگا  امن  هار  ندومن  تیاده  هار و  ندرک  راکشآ 

[ یضر دیس  همدقم  متشه  تمسق  ]
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باوبا باتک  نیا  اریز  مداهن ،  تغالب ) راکـشآ  هار   ) هغالبلا جهن  ارنآ  مان  دش  يروآ  عمج  فیلأت و  باتک  نیا  هکنآ  زا  سپ  و  ( 35)
يروطنامه باتک  نیا  و  دنادرگ ،  یم  رضاح  نآ  زا  هدافتـسا  يارب  ار  وا  و  دیاشگ ، یم  دنکیم  هعلاطم  ارنآ  هکیـسک  يورب  ار  تغالب 

هدید يروآ  تفگش  نانخس  نآ  يانثا  رد  و  ( 36  ، ) تسه زین  اسراپ  غیلب و  صخش  بولطم  دیآ ، یم  راکب  ار  زومآ  شناد  اناد و  هک 
فراعم مولع و  ) ۀنـشت هک  تسا  يروط  نانخـس  نآ  و  قلخب ،  تهابـش  زا  ار  لاعتم  دنوادخ  نتـشاد  هّزنم  لدع و  دـیحوت و  رد  دوشیم 

ءافـص ار  هدز ) گنز  ياهلد  ي   ) اه ههبـش  و  تسا ، ءافـش  هلطاب ) دـئاقع  ضارما و  زا   ) يرامیب ره  يارب  دـنکیم و  بآ  ریـس  ار  ّیهلا )
هدیدنـسپ هچنآ  زا  نتـشاد  زاب   ) تمـصع و  راک ) بابـسا  ندـش  روج   ) قیفوت و  مهاوخ ، یم  کمک  یلاعت  يادـخ  زا  و  ( 37  ، ) تسا

زا شیپ  لد  ياطخ  زا  واب  مرب  یم  هانپ  مبلط و  یم  يرای  و  کین ) رادرک  راـتفگ و  هب   ) ندـش ّقفوم  و  میاـمن ،  یم  تساوخرد  تسین )
نابز هب  هکیـسک  زا  تسا  رتشیب  شهانگ  دـش  رفاک  لدـب  هکیـسک  هکنانچ  نابز ، ياطخ  زا  تسا  رتّمهم  لد  ياطخ  اریز   ) نابز ياطخ 

رتناسآ لمع  رد  ءاطخ  مدق و  رد  شزغل  اریز  لمع ، رد  ءاطخ   ) مدق شزغل  زا  شیپ  نخـس  شزغل  زا  و  دشابن ) رفاک  لدب  دیوگ و  رفک 
 ( . اهتساوخرد اهتجاح و  رد   ) تسا یلیکو  وکین  و  اهراک ) رد   ) ارم تسا  یفاک  وا  و  لوق ) رد  ءاطخ  نخس و  رد  شزغل  زا  تسا 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بطخ  نم  راتخملا  باب 

نانخس زا  یضعب  هدش  هفاضا  نآب  ترضح و  نآ  ياهنامرف  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياه  هبطخ  زا  هدش  رایتخا  باب  نیا  رد  ( 38)
( هدومرف نایب  هک  يدنپ  هظعوم و  رب  تسا  لمتشم  زین  نخس  نآ   ) تسا هبطخ  ماقم  مئاق  هک  راوگرزب  نآ 

اه هبطخ 

...و نامسآ  شنیرفآ  زاغآ  هبطخ 001-
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ساپـس دمح و  ار : مدآ  قلخ  نیمز و  نامـسآ و  ندـیرفآ  زاغآ  نآ  رد  دـنکیم  دای  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
ورنیا زا  و  دنرادن ، دشاب  وا  قیال  هک  ییانث  حدم و  ياناوت   ) دـنزجاع وا  يانث  حدـم و  زا  ناگدـنیوگ  همه  هک  تسازـس  ار  يدـنوادخ 

ياناوت ارم  ینعی  کسفن  یلع  تینثا  امک  تنا  کـیلع ، ءاـنث  یـصحاال  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  نیلـسرملادیس  ترـضح  هک  تسا 
ياهششخب اهتمعن و  شرامش  زا  نارگباسح  ناگدنرامش و  و  یـشاب ) دوخ  سدقا  تاذ  يوگانث  دیاب  دوخ  وت  تسین ، وت  يانث  حدم و 

میرک س 14 ي 34 نآرق  رد  هکنانچ  تسین ، روصتم  اهنآ  يارب  يرخآ  یهانتم و  ریغ  یلاعتقح  ياهاطع  اـهتمعن و  اریز   ) هدـنامرد وا 
دناوتن هکیـسک  سپ  دـیرادن ، ییاناوت  دیرامـشب  ار  ادـخ  ياـهتمعن  دـهاوخب  رگا  ینعی  اـهوصحتال  هللا  تمعن  اودـعت  نا  و  دـیامرفیم :

ناگدـننک شـشوک  و  دـیامرفیم ): اذـل  دروآ ، اجب  ار  شرکـش  دـنک و  ادا  ار  وا  قح  دـناوتیم  هنوگچ  درامـشب  ار  راگدرورپ  ياهتمعن 
( دـنک فارتـعا  وا  تمعن  قـح  يادا  زا  زجعب  هدـنب  هکتـسنآ  يرازگـساپس  هجرد  یهتنم  سپ   ) دـننک ءادا  ار  وا  تمعن  قـح  دـنناوتیمن 

ياـیرد رد  دـنوریم  ورف  هک   ) صاوـغ ياهـشوه  اـهیکریز و  و  دـننک ، یمن  كرد  دـنلب  تمه  ناـبحاص  ار  وا  تقیقح  هک  يدـنوادخ 
تیم نکمم  هنوگچ   ) دنباین تسد  وا  هب  راکفا )

دودحم و ات  دشابن  تاذ  رب  دـیاز  یتفـص  چـیه  ار  وا  اریز   ( تسین یتیاهن  ار  شتفـص  هکیدـنوادخ  دـبایرد ( ار  وا  تاذ  تقیقح  دـناو 
اریز دیامن ، وا  تافـص  عیمجب  هطاحا  دوش و  رـصحنم  دیقم و  نآ  رد  هک   ( تباث دوجوم و  تسا  یتفـص  ار  وا  دوخ  هن  و  ددرگ ( نیعم 

و  ( دـشاب هدـش  نیعم  هک  تسین  ینامز  تقو و  ار  وا  و  دـشاب ( هزنم  نآ  زا  هناش )( لج   )( بجاو تسا و  ناکما  مزاول  زا  رـصح  دـیق و 
وا هب  نامز  ات  دشاب  نامز  رد  هکنیا  زا  تسا  زاین  یب  نامز و  قلاخ  وا  اریز  هدش ، دوجوم  هزات  ای  هدوب  هک  تسا  تقو  رایـسب  دوش  هتفگ 

 ( تسا يزارد  تدم  ار  وا  هن  و  هطاحا (
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رادقم نامز  اریز  دشاب ، هتـشاد  تدم  لجا و  ات  درادن  نامز  يدبا و  یلزا و  تسا  وا  سپ  درادـن ، تدـم  ینعی  دوش  یهتنم  نآ  هب  هک 
ار قئالخ  دـشاب ( نامز  رد  هک  دوشیمن  تسا و  لاـحم  سپ  تسا ، يربم  تیمـسج  زا  وا  مسج و  ضراوع  زا  تکرح  تسا و  تکرح 

هرم لوا  مکرطف  يذلا  لق  اندیعی  نم  نولوقیـسف  دـیامرفیم : میرک س 17 ي 51  نآرق  رد  هکنانچ   ( دـیرفایب دوخ  ییاناوت  تردـقب و 
هکیسک نآ  دنک  هدنز  ار  امش  وگب  ناشیا  خساپ  رد  مرکا  لوسر  يا  دنک ، هدنز  درآ و  زاب  گرم  زا  سپ  ار  ام  تسیک  دنیوگیم  ینعی 

وه و  دیامرفیم : میرک س 7 ي 57  نآرق  رد  هکنانچ   ( درک هدـنکارپ  شینابرهم  تمحر و  ببـس  هب  ار  اـهداب  و  دـیرفایب ( راـب  لوا  رد 
دوخ تمحر  ندمآ  زا  شیپ  هدنهد  هدژم  دتـسرف  یم  ار  اهداب  هکیـسک  نآ  تسا  وا  ینعی  هتمحر  يدی  نیب  ارـشب  حایرلا  لسری  يذـلا 

ات  ( دـینادرگ راوتـسا  بوـکخیم و  اـههوک  گرزب و  ياهگنـس  هب  ار  نیمز  شبنج  تکرح و  و  نیمز ( هب  ناراـب  ندـمآ  زا  شیپ  ینعی 
ضرالا یف  یقلاو  دیامرفیم : میرک س 16 ي 15  نآرق  رد  هکنانچ  دینک ، یگدنز  یگدوسآ  هب  امش  ددرگن و  برطـضم  كرحتم و 

يوس هب  ییوس  زا  ار  امش  دنک و  تکرح  نیمز  ادابم  ات  دومن  راوتـسا  ار  گرزب  ياههوک  لاعتم  دنوادخ  ینعی  مکب  دیمت  نا  یـساور 
). دزادنیب رگید 
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( تادوجوم هدننیرفآ  تسا  وا  هک  دوش  هتسناد   ) تسا وا  نتخانش  دوشیم ) شتـسرپ  لاعتم  دنوادخ  نآ  ببـس  هب  هکیزیچ   ) نید ساسا 
ندومن صلاخ  دیحوت  لامک  تسا و  وا  نتـسناد  هناگی  دـیحوت و  مامت  قیدـصت  تسا و  وا  هب  ندـیورگ  قیدـصت و  لماک  نتخانـش  و 

وا يارب  صاخ  دیاب  دنک  هچ  ره  دـیوگ و  هچ  ره  سانـشادخ  ینعی  صالخا  هب  رگم  ددرگیمن  لیمکت  دـیحوت  اریز   ) وا يارب  تسلمع 
هتفگ  ) دنکن روصت  وا  يارب  تاذ  رب  هدئاز  تافـص  هک  تسنآ  صالخا  لامک  و  دـیالاین ) هیویند  ضارغا  زا  یـضرغ  چـیه  هب  دـشاب و 

وا نتـسناد  اتکی  دیحوت و  اب  یفانم  هدیقع  نیا  هک  هدـش  ضراع  وا  تاذ  رب  هک  تسا  یجراخ  هدـئاز  تفـص  الثم  یلاعتقح  ملع  دوشن 
تـسا تفـص  زا  ریغ  نآ  هک  دـهدیم  یهاوگ  یفوصوم  ره  تسا و  فوـصوم  زا  ریغ  نآ  هک  دـهدیم  یهاوـگ  یتفـص  ره  اریز  تسا )

اب  ) ار وا  هتـسناد و  وا  يارب  ینیرق  تاذ ) رب  هدـئاز  تفـص  هب  هدرک  فوـصوم  ار  وا   ) ار دـنوادخ  دـنک  فـصو  هـک  یـسک  نیارباـنب ) )
ود هکیسک  و  هتسناد ، ات  ود  ار  وا  سپ  داد  رارق  يرسمه  وا  يارب  هکیسک  و  هداد ، رارق  رسمه  ندوب ) دوجولا  بجاو  رد  رگید  دوجوم 

و ءازجا ) ياراد  یبکرم  ره  تسا و  بکرم  دـشاب  میـسقت  هیزجت و  لباق  هکیزیچ  ره  و   ) هدرک میـسقت  هیزجت و  ار  وا  سپ  شتـسناد  ات 
وب هکیسک  و  تسا ، نادان  وا  هب  دنک  میسقت  ار  وا  هک  ره 

رارق وا  يارب  تیاهن  دح و   ) دنکیم نیعم  دودحم و  ار  وا  دـنک  هراشا  شیوسب  هکیـسک  و  دـیامنیم ، هراشا  شیوسب  سپ  دوش  نادان  ي 
وا تسیچ ؟ رد  دیوگب  هکیسک  و  هدینادرگ ) يددع  دحاو  ار  وا  جراخ  رد   ) هدرمش ار  وا  سپ  تسناد ، شدودحم  هکیـسک  و  دهدیم )

هتسناد یهت  وا  زا  ار  هنکما  زا  یضعب  تسیچ ؟ رب  دیوگب  هکیسک  و  هدرک ) باختنا  شیارب  یلحم  رقم و   ) هدادرارق يزیچ  نمض  رد  ار 
(. تسا وا  ندش  ادیپ  ون  ثودح و  نآ  همزال  و  هداد ، رارق  بکرم  مسج و  ار  وا  تسه  اجک  رب  تسین و  اجک  رد  دیوگب  رگا  )
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یفن ار  ینامز  ثودح  یلاعتقح و  زا  ترـضح  هملک  نیا  رد   ) دشاب هدش  ادیپ  ون  ثداح و  هکنآ  هن  تسا  هدوب  هشیمه  لاعتم  دـنوادخ 
هملک نیا  رد  هک  دـشاب  ثداـح  اـتاذ  وا  یتسه  هکنآ  هن  ینعی   ) تسین یتسین  مدـع و  هب  قوبـسم  هک  تسا  یتـسه  دوجوم و ، دـنکیم )

مئاق و وا  هب  يزیچ  ره  ینعی  تسا  يزیچ  ره  اب  سپ   ) دشاب نآ  رـسمه  هکیروطب  هن  تسا  يزیچ  ره  اب  دـنکیم ) یفن  ار  یتاذ  ثودـح 
، دوب دـهاوخن  يزیچ  زیچ  نآ  دریگ  هراـنک  يزیچ  زا  رگا  اریز   ) دریگ هراـنک  نآ  زا  هکیروطب  هن  تسا  يزیچ  ره  زا  ریغ  و  تسا ) اـپرب 

یلاح هب  یلاح  زا  تالاقتنا  تاکرح و  ینعم  هب  هن  دوشیم  رداص  وا  زا  لعف  تسا و  لعاف  يزیچ ) ره  هدـنرادهاگن  تسا  وا  هکنآ  يارب 
تلآ تنواـعم  هب  وا  زا  لـعف  رودـص  رگا  اریز   ) تلآ ینعمب  هن  و  تسا ) يربـم  تیمـسج  زا  وا  تسا و  مسج  مزاوـل  زا  تـکرح  اریز  )

دـشاب یمـشچ  ار  وا  هکنآ  یب  نیارباـنب  تسلاـحم ، دوجولا  بجاو  رب  صقن  صقن و  جاـیتحا  دراد و  جاـیتحا  دوخ  ریغب  وا  سپ  دـشاب 
هکیماـگنه و  هدوب ، اـهنت  تسا و  درفنم  و  هدوبن ، هدـیرفآ  هک  ار  هچنآ  زا  يزیچ  چـیه  هکیماـگنه ، هدوب ، اـنیب  تسا و  ریـصب  تاذـلاب )

شندوبن زا  دنکن  تشحو  و  دریگ ) مارآ  نآ  اب  سنا  زا  و   ) دوش سونام  نآ  هب  ات  هدوبن  دـسر ) مهب  نانیمطا  نآ  هب  هک  يزیچ   ) ینکس
( هلماک تردقب  هک  يدنوادخ  تسا  وا  هکنادب  لامجا  روطب  نونکا  ار ، وا  یتخانش  نوچ  سپ  )
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يارب ءایـشا  همه  هدوبن و  هک  تسا  يرما  لوصح  يارب  يزیچ  ره  رد  رکف  اریز   ) هشیدنا رکف و  ندرب  راکب  نودب  دـیرفایب  ار  تاقولخم 
یـسک هرابرد  هبرجت  اریز   ) دنک هدافتـسا  نآ  زا  هک  یـشیامزآ  هبرجت و  یب  و  تسا ) تباث  ادـبا  الوا و  تاذ  هبترم  رد  لاعتم  دـنوادخ 

دوخ رد  یـشبنج  هکنآ  یب  و  تسوا ) تاذ  نیع  وا  ملع  هک  یلاعت  يادـخ  هرابرد  هن  دـنک ، ادـیپ  ملع  شیاـمزآ  هب  دـهاوخب  هک  تسا 
هک یسفن  مامتها  یب  و  دشاب ) ناکما  صاوخ  زا  ریغت  تسا و  ریغت  سفن  تکرح  اریز  تسین ، تکرح  يور  زا  وا  ندیرفآ   ) درآ دیدپ 
هب لهج  مزلتـسم  ینارگن  بارطـضا و  اریز  هن ، ای  هدوب  حالـص  هدرک  هک  راک  نیا  اـیآ  هک   ) دـشاب هتـشاد  ینارگن  بارطـضا و  نآ  رد 

دوجوب و دوـخ  تقو  رد  یتـسین  مدـع و  زا  ار  ءایـشا  تسین ) اور  تسا  ملع  نیع  هک  یتاذ  رب  یناداـن  لـهج و  و  تسا ، روـما  بقاوـع 
يراگزاس تقفاوم و  ار و  اهنآ  ندوب  نوگانوگ  نایم  و  دوب ) تحلـصم  هک  تقو  ره  دـیناشوپ  اهنآ  هب  یتسه  سابل   ) داد لاقتنا  یتسه 

نآ همزال  ار  عیابط  نآ  و  داد ) رارق  دوخ  دعتـسم  عضوم  رد  ار  یتعیبط  هزیرغ و  ره   ) درک ریگاـج  تباـث و  ار  ءایـشا  نآ  عیاـبط  و  داد ،
هزیرغ هک  تواخس  دشاب و  ریلد  عاجش و  درم  همزال  هک  تعاجش  دننام  اهنآ ، نیب  ام  یئادج  تسین  نکمم  هکیروطب   ) دینادرگ ءایـشا 

سا میرک  داوج و  درم 

اهتنا فارطا و  دودـح و  هب  تشاد  هطاحا  ناشندـیرفآ و  زا  شیپ  اهنآ  هب  دوب  اناد  هک  یتلاـح  رد  دـیرفایب ( ار  تاـقولخم  هصـالخ  ت ،
اناد تاقولخم  همه  تاییزج  تایلکب و   ( اهنآ ياـه  هشوگ  یحاون و  هب  ءایـشا و  نآ  هب  دـنا  هتـسویپ  هک  ییاـهزیچب  دوب  انـشآ  و  اـهنآ ،

). دوب
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هب تشذگ  هچنآ  بیقعت  رد  نونکا  يدروخرب ، ملاوع  داجیا و  تیفیک  هب  لامجا  روط  هب  یتخانـش و  ار  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  زا   ) سپ
ارنآ ياه  هشوگ  فارطا و  و  ار ، یهانتیال  ياهوج  تفاکـش  دوخ ) ییاناوت  تردق و  هب  یلاعتقح  هک  نادب  لیـصفت  وحن  هب  رگید  نایب 

دیطلغیم مه  يور  يرایـسب  زا  دوب و  یپرد  یپ  مطالتم و  شیاهجوم  هک  نآ  رد  سپ  دیرفایب ، یلاخ  ياج  اوه و  اضف  يالاب  هدومن  زاب 
( وس ره  زا   ) اربآ نآ  اـت  داد  ناـمرف  داـبب  سپ  دـناشنرب  دوب  دـنلب  يادـص  اـب  يوـق و  هک  يدـنت  داـب  تشپ  رب  ار  بآ  نآ  درک ، يراـج 

اوه داد ، رارق  بآ  نآ  هاگیاج  رد  تشاد و  هاگن  بآ  دح  رس  ات  ار  داب  و  دوشن ) هدیشاپ  مه  زا  ات   ) دراد شهاگن  مکحم  دنادرگزاب و 
میقع ارنآ  ندیزو  ياج  دیرفآ و  ار  يرگید  داب  هاگنآ  دوب ) شبنج  رد  و   ) هدـش هتخیر  بآ  شیالاب  زا  هداشگ و  زاب و  داب  نآ  ریز  رد 

و دـشاب ، بآ  کـیرحت  مزـالم  هشیمه  هـک  ارنآ  داد  رارق  و  رگید ) زیچ  يارب  هـن  دـیرفایب  بآ  جوـم  يارب  طـقف  ار  داـب  نآ   ) دـینادرگ
نداد تکرحب  ارنآ  سپ  دوشیمن ) هتخانش  شندیزو  ياج  هک  یمسقب   ) دینادرگ تسد  رود  ار  شنیوکت  ادبم  درک و  دنت  ارنآ  ندیزو 

دوخ هک  اربآ  نآ  زا  يا  هشوگ  ره  اـت  داد  ناـمرف   ) داد ناـمرف  اـهایرد  جوم  ندرک  دـنلب  نتخیگنارب و  ناوارف و  بآ  نآ  ندز  مه  رب  و 
تسا ب یئایرد 

عیـسو یلاخ و  ياج  رد  شندیزو  دننام  دیزو  دنت  نآ  هب  و  دز ، مهب  دینابنج و  کشم  دـننام  ار  بآ  نآ  مه  داب  نآ  سپ  دروآ ( جوم 
دمآ الاب  بآ  نآ  زا  یهوبنا  هکنآ  ات  نآ ، كرحتمب  ار  شنکاس  و  دنادرگیم ، زاب  شرخآ  هب  ارنآ  لوا  هک ( دـیزو  بآ  نآ  رب  نانچ  )و 
اـضف عیـسو و  یلاـخ  ياـج  رد  ار  اـهفک  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  سپ  درک ، فک  دوب  هدـش  عمج  مهیور  رب  مکارتم و  هک  یتمـسق  نآ  و 

زا اـت  داد  رارق  ار  یجوم  اهنامـسآ  نآ  ریز  دروآ ، دـیدپ  اـهفک  نآ  زا  یجک ( جاـجوعا و  نودـب   ( ار نامـسآ  تفه  درب ، ـالاب  هداـشگ 
هک ییاهنوتـس  نودب  دومن ( اپ  رب  ار  اهنامـسآ  نآ  و   ( دـنلب تسا و  ظوفحم  هک  ار  یفقـس  اهنآ  يالاب  دـشاب و  عونمم  شزیر  نالیس و 

اهنکفارون ینشور  اه و  هراتـس  تنیز  هب  ار  اهنامـسآ  نآ  هاگنآ  دشاب ، هتـشاد  مظنم  ار  اهنآ  هک  ینامـسیر ( ای  و   ( خیم یب  دراد و  هاگن 
دیشروخ اه و  هراتس  نآ  زا  کی  ره   ( هکیتلاح رد  تخادنا  نایرجب  ارناشخرد  هام  دیـشروخ و  ناشفارون  غارچ  اهنآ  رد  داد و  شیارآ 

.كرحتم یحول  هدننک و  ریس  یفقس  هدننز و  رود  تسا  یکلف  رد  هام ( و 
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( هک دنتـسه  ناگتـشرف  نانآ  زا  لوا  مسق  ، ) درک رپ  دوخ  ناگتـشرف  زا  هفلتخم  عاونا  هب  و  دومن ، زاـب  ار  دـنلب  ياهنامـسآ  ناـیم  هاـگنآ 
ياج زا  دنا ، هداتسیا  فص  رد  یهورگ  و  دنتسایمن ، اپرب  دنعوکر ، رد  یخرب  و  دننکیمن ، عوکر  دندوجـس ، لاح  رد  ناشیا  زا  یـضعب 

رد باوخ  هن  ارنانآ  هک ) دنتسه  يدامریغ  هکئالم  فانصا  همه   ) دنوشیمن هتسخ  هک  دنا  هدنیوگ  حیبست  یضعب  و  دوریمن ، نوریب  دوخ 
( ناگتـشرف زا  مود  مسق   ) نانآ زا  يا  هتـسد  و  دریگیم ، ارف  یـشومارف  تلفغ  هن  یتسـس و  هن  و  دیآ ، یم  اهلقع  رد  وهـس  هن  اهمـشچ و 

تفر دـمآ و  شناـمرف  مـکح و  ندـناسر  يارب  و  دـننانامجرت ، اـهنابز و  وا  ناربـمغیپ  يارب  دنتـسه و  لاـعتم  دـنوادخ  یحو  رب  نـیما 
نانآ زا  يا  هدع  و  دنتسه ، وا  ياهتـشهب  يارب  نابرد  ناگدنب و  نابهگن  ناشیا ) زا  موس  مسق   ) نانیا زا  یتعامج  و  دنـشابیم ، ناگدننک 

فارطا زا  ءاضعا  و  هتشذگرد ، نیربز  ياهنامسآ  زا  ناشاهندرگ  تباث و  نیمز  نیریز  تاقبط  رد  ناشاهمدق  ناگتشرف ) مراهچ  مسق  )
ناشیاهمشچ شرع  ربارب  رد  یهلا ) راونا  تمظع  تبیه و  زا  و  دشابیم (  شرع  ياه  هیاپ  اب  قفاوم  نانآ  ياهشود  و  هتفر ، نوریب  ناهج 

ملاوع ب رد  دناوتیم  هک  يدحب  ات  دنا  هتفر  ورف  دوخ  تفرعم  ملع و  رد   ) دنا هدیچیپ  ناشیاهلابب  ار  دوخ  نآ  ریز  رد  هداتفا و  ریزب 

نآ نایم  دنکیم ( زاورپ  اوه  رد  دناوتیم  هک  يا  هزادنا  ات  شیوخ  لاب  ود  طسوتب  هک  يرئاط  دننام  دننک ، ریـس  یئادخ  فراعم  نایاپ  ي 
یملع هار  اه  هدرپ  نآ  تشپب  یـسک  هک   ( هدـش هدز  تردـق  ياهه  هدرپ  تزع و  ياهباجح  ناشیا  زا  دـنرتورف  هکیناـسک  ناگتـشرف و 

) هک تـسا  يروـطب  ناگتـشرف  نآ  یـسانشادخ  تـفرعم و  یلاعتیادـخ و  ناگدـنب  زا  صاوـخ  ناـشیا و  ءایـصوا  ءاـیبنا و  رگم  درادـن 
دودحم ییاهناکمب  ار  وا  هن  و  دـنزاس ، يراج  وا  رب  ار  قئالخ  فاصوا  هن  و  دـنوراین ، رد  یتروصب  لایخ  مهو و  رد  ار  ناشراگدرورپ 

دروآرد و یتروصب  ار  شراگدرورپ  هکیسک  سپ  اناد ، دنیاسانـش و  ناگتـشرف  اریز   ( دننکیمن هراشا  شبناجب  لاثما  ریاظنب و  و  دننک ،
باب رد  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  تسا ، نادان  دیامن  هراشا  شبناجب  دنک و  دودـحم  يدـحب  ار  وا  دزاس و  يراج  وا  رب  ار  قیالخ  فاصوا 

). دش نایب  یسانشادخ  تفرعم و 
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ناگراتس هام و  دیشروخ و  نیمز و  نامـسآ و  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  زا   ) سپ مالـسلا : هیلع  مدآ  قلخ  تیفیک  رد  هبطخ  نیازا  یتمـسق 
ار یکاخ  هراـپ  راز ، هروش  ياـج  دوب و  عرز  تشک و  يارب  دعتـسم  هک  ییاـج  نیمز و  راومه  ياـج  خالگنـس و  ياـج  زا  دـیرفآ ) ار 

یلکـش هدش  هتخیمآ  كاخ  زا  هاگنآ  دیبسچ ، مهب  ات  تخیمآ  بآ  اب  ارنآ  دـش و  هزیکاپ  صلاخ و  ات  تخیر  نآ  رب  بآ  دروآ ، مهارف 
مکحم و و  دوشن ، ادـج  رگیدـکی  زا  ات  داد  تدومج  ارنآ  دـیرفایب ، دوب  اهیگتـسسگ  اه و  یگتـسویپ  ءاضعا و  فارطا و  ياراد  هک  ار 
هب تایح  حور و  دوب  یـضتقم  تقو  نآ  رد  هک   ) ینیعم نامز  يارب  تشادزاب ) دوخ  لاحب  ارنآ  و   ) دـش هدیکـشخ  لگ  اـت  دادرارق  مرن 
رد ار  اهنآ  هک  هکردـم ، ياوق  ياراد  دـش  یناسنا  هک  یتلاـح  رد  داتـسیا  اـپرب  داد ، ناـج  ار  هدشکـشخ  لـگ  نآ  سپ  دوش ) هداد  نآ 

دننام  ) يرازبا دهدیم و  رارق  شیوخ  رازگتمدخ  هک  یئاضعا  و  دیامنیم ، فرصت  اهراک  رد  هک  ییاهرکف  و  دزادنایم ، راکب  تالوقعم 
ار اهسنج  اهگنر و  اهیندییوب و  اهیندیشچ و  لطاب و  قح و  نایم  هک  یتفرعم  ياراد  و  دروایم ، تکرحب  شیاهراک  رد  هک  اپ ) تسد و 
زا یئزج  ره   ) دـیدرگ هتخیمآ  نوگاـنوگ  ياـهگنرب  وا  تنیط  تقلخ و  هـک ) دـش  یناـسنا  هدشکـشخ  لـگ  نآ  زین   ) و دـهدیم ، زییمت 

دش م یگنر  ياراد  تمکح  قبط  رب  شئازجا 

دـض یتالاح  و  نادند ( ناوختـسا و  دننام   ( رگیدـکی ریظن  ياهزیچ  ياراد  و  وم ( یهایـس  نوخ و  یخرـس  ناوختـسا و  يدیفـس  دـننا 
یکشخ و  نوخ (  ( يرت و  مغلب (  ( يدرـس و  ءارفـص (  ( یمرگ زا  تسترابع ( طالخا  نآ  و   ( دشابیم ادج  مه  زا  هکیئاهطلخ  رگیدکی و 
) اهنآ دننام  یگنسرگ و  يریس و  يرادیب و  باوخ و  و   ( یلاحشوخ هودنا و  زا ( دنترابع  رگیدکی  دض  تالاح  اما   ( و ءادوس ( (
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هک ینامیپ  دهع و  ماجنا  دیبلط و  ناگتشرف  زا  ار  دوخ  تناما  دیمان ) شمدآ  دیرفآ و  ار  یناسنا  نینچ  هکنآ  زا  سپ   ) لاعتم دنوادخ  و 
رد ینتورف  مدآ و  هب  هدجـس  يارب  دـنوش  رـضاح  هک  دوب ) نیا  هکئالم  اب  نامیپ  دـهع و  تناما و  نآ  و   ) تساوخ دوب  هتـسب  ناشیا  اـب 

نیط ي 72 نم  ارـشب  قلاخ  ینا  هکیالملل  کبر  لاق  ذا  دیامرفیم : میرک س 38 ي 71  نآرقرد  هکنانچ   ) وا یگرزب  تمظع و  لـباقم 
زا ار  مدآ  نم  دومرف  ناگتـشرفب  وت  راگدرورپ  هک  ار  یماـگنه  نک  داـی  ینعی  نیدـجاس  هلاوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاـف 
ای دییامن و  میظعت  ار  وا  ینعی  دینک  هدجـس  ار  وا  دیتفارد و  وا  رب  شمداد  ناج  ار و  وا  مدـیرفایب  هکیتقو  سپ  دومن ، مهاوخ  قلخ  لگ 

رگم دـندرک  هدجـس  همه  مدآ  هب  دـینک  هدجـس  دومرف  سپ  درک ) قلخ  ار  وا  یلاعتقح  نوچ  هصـالخ  دـیهد ، رارق  شیوخ  هلبق  هکنآ 
هدـیرفآ شتآ  زا  هکنیا  تهج  زا  دومن و  ربـکت  درک و  هبلغ  يورب  یتخبدـب  تواقـش و  تفرگ و  ارف  ار  وا  توخن  رورغ و  هک  ناـطیش 

بر ترـضح  لباقم  رد  و   ) درمـش کچوک  راوخ و  هدـمآ  دوجوب  یکـشخ  لگ  هراـپ  زا  هک  ار  مدآ  تسناد و  گرزب  ار  دوخ  هدـش 
سپ لگ ، زا  ار  وا  يدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  اریز  مرتهب ، وا  زا  نم  نوچ  مدرکن  هدجـس  ار  مدآ  تفگ  هداتـسیا و  هناش () لج   () نیملاعلا

نوادخ دومن  ار  اعدا  نیا  نوچ 

ناطیـش هاگنآ  داـب ، وت  رب  ازج  زور  اـت  نم  مشخ  تنعل و  يدـش و  هدـنار  نم  تمحر  زا  وت  اریز  ور ، نوریب  هکئـالم  ناـیم  زا  دومرف  د 
هکیزور ات  هد  تلهم  ارم  اراـگدرورپ  ینعی  دـیامرفیم  ي 79  میرک س 38  نآرق  رد  هکناـنچ  نوـثعبی  موـی  یلا  ینرظناـف  بر  تفگ :

ات داد  شتلهم  مه  دنوادخ  سپ  دنامب ( هدنز  هشیمه  هتفای  یئاهر  گرم  زا  هک  دوب  نیا  شدوصقم  دیاش  و  نامدرم ، دـنوش  هتخیگنارب 
امنا اورفک  نیذلا  نبسحیال  و  دیامرفیم : رافک س 3 ي 178  هرابرد  میرک  نآرق  رد  هکنانچ   ( دوش شلاـح  لـماش  وا  مشخ  بضغ و 

تلهم ارنانآ  دـندش  رفاـک  هکیناـسک  دـننکن  ناـمگ  ینعی  نیهم  باذـع  مهل  اـمثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  اـمنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن 
یلتبم تسا  هدننک  اوسر  هک  یباذع  هب  دـننک و  هانگ  رتدایز  هک  میهدـیم  ناشتلهم  هک  تسین  نیا  زج  تسا ، رتهب  ناشیا  يارب  میهدـیم 

، دسر رسب  هداد  وا  هب  هک  يا  هدعو  هکنیا  يارب  و  دوش ، مامت  وا  شیامزآ  ناحتما و  هکنیا  يارب  داد ( تلهم  ار  ناطیـش  زین   ( و دندرگ (
). یشاب دنم  هرهب  یناگدنز  تایح و  زا  تسا  هدش  نیعم  هکیماگنه  ات   ( مولعم زور  ات  یناگدش  هداد  تلهم  هلمج  زا  وت  دومرف : سپ 
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دنوادخ دومنن ) میظعت  ار  وا  ناگتـشرف  دننام  دادـن و  رارق  شیوخ  هلبق  ار  مدآ  درک و  تفلاخم  ار  یهلا  نامرف  ناطیـش  هکنآ  زا   ) سپ
هکنانچ  ) دینادرگ نمیا  ثداوح ) همه  زا   ) ار وا  هاگیاج  داد و  ياج  دوب  مهارف  شیدازآ  شیع و  لیاسو  هک  یناکم  رد  ار  مدآ  لاعتم 
هرجشلا هذه  ابرقتال  و  امتئـش ، ثیح  ادغر  اهنم  الک  هنجلا  کجوز  تنا و  نکـسا  مدا  ای  انلقو  دیامرفیم : میرک س 2 ي 35  نآرق  رد 

مامت یلاحـشوخ  اب  نآ  ياهتمعن  زا  دیهد و  رارق  دوخ  ياج  ار  تشهب  ءاوح  ترـسمه  وت و  مدآ  يا  میتفگ  ینعی  نیملاظلا  نم  انوکتف 
شدیناسرت وا  ینمـشد  ناطیـش و  زا  و  دیـشاب ) ناراکمتـس  زا  دیتفر  رگا  هک  دـیورن  تخرد  نیا  کیدزن  دـیروخب و  دـیهاوخ  هچ  ره 

ینعی یقـشتف  هنجلا  نم  امکنجرخیالف  کجوزل  کلودع و  اذـه  نا  مدا  ای  انلقف  دـیامرفیم : میرک س 20 ي 117  نآرق  رد  هکناـنچ  )
هب هک  دیامن  نوریب  تشهب  زا  ار  امش  دنکن  يراک  دیشاب  تفتلم  سپ  تسا ، نمشد  ترسمه  وت و  اب  شکرس  وید  نیا  مدآ  يا  میتفگ 
مدا ای  لاق  ناطیـشلا ، هیلا  سوسوف  دیامرفیم : میرک س 20 ي 120  نآرق  رد  هکنانچ   ) شنمـشد ار  وا  دز  لوگ  سپ  دـیتفا ) یتخبدـب 

ایآ مدآ  يا  تفگ  درک و  نایب  مدآ  يارب  هدـیافیب  طوبرمان و  نانخـس  ناطیـش  ینعی  یلبیال  کـلم  دـلخلا و  هرجـش  یلع  کـلدا  لـه 
زا دربیم  وا  رب  هکیدسح  يارب  داد ( بیرف  ار  مدآ  نانخس  عون  نیا  هب  منک ، ییامنهار  لاوزیب  کلم  يدیواج و  تخردب  ارت  یهاوخیم 
زا ار  نیقی  ناطیـش ( هسوسو  رثا  رب  مدآ   ( سپ تشاد ، شزیمآ  ناراـکوکین  اـب  و  دوب ، ینادواـج  يارـس  رد  راوـگرزب  نآ  هکنیا  تهج 

و تسا ( ندروخ  رد  دوس  درک  نامگ  تخرد  نآ  هویم  زا  ندروخن  رد  تشاد  روتـسد  هکنیااـب   ( دـیئارگ دـیدرت  کـشب و  هداد  تسد 
هویم نآ  زا  و   ( دومن لیدبت  دـنوادخ ( رما  تعاطا  رد   ( یهاتوک یتسـسب و  تخرد ( نآ  هویم  زا  ندروخن  رب   ( تشاد هک  ار  یمیمـصت 

دش و( هدنمرش  دوخ  رادرک  زا  هدروخ  بیرف  ناطیـش  زا  دید  نوچ   ( و دیدرگ ، یلتبم  سرت  فوخ و  هب  يداش  حرف و  ياجب  و  دروخ (
لوبق ار  وا  هبوت  تساوخیم  نوچ   ( دومن میلعت  يوب  ار  تمحر  هملک  داد و  دای  وا  هب  ار  هبوت  هار  یلاعتقح  سپ  دومن ، ینامیـشپ  راـهظا 

تـشهب هب  هرابود  هک  داد  هدعو  و  ددرگ ( لوبق  شا  هبوت  ات  دـناوخب  نآ  هب  ار  شراگدرورپ  هک  تخومآ  وا  هب  ار  تمحر  هملک  دـنک 
.داتسرف نادنزرف  هاگشیاز  لسانت و  لحم  ءالب  تنحم و  رپ  يایندب  ار  وا  سپ  ددرگ ، زاب  دوب ( راب  لوا  رد  هکییاجنآ  هب  (
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دنوادـخ دـمآ ) دوجوب  يرایـسب  ناگدازدـنزرف  نادـنزرف و  راوگرزب  نآ  زا  تفرگ و  ینکـس  ایند  رد  مدآ  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب   ) و
بناج زا  هک  ار  هچنآ  اـت   ) تفرگ ناـمیپ  دـهع و  تلاـسر  غیلبت  یحو و  رب  ناـشیا  زا  و  دـیزگرب ، یناربمغیپ  شدـالوا  ناـیم  زا  لاـعتم 

میرک س نآرق  رد  هکنانچ  دنیامنن ، یهاتوک  هنوگچیه  هدرک  توعد  یـسانشادخب  ار  مدرم  دنهد و  ماجنا  دسرب  نانآ  هب  یلاعتیادـخ 
اقاثیم مهنم  انذـخا  میرم و  نبا  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  نم  کـنم و  مهقاـثم و  نییبنلا  نم  انذـخا  اذا  و  دـیامرفیم : ي 7   33

حون و وت و  زا  نینچ  مه  میتفرگ و  تلاـسر  غیلبت  یحو و  رب  ار  ناـشنامیپ  دـهع و  ناربـمغیپ  زا  هک  ار  یماـگنه  نک  داـی  ینعی  اـظیلغ 
يرطف هک   ) ار یهلا  نامیپ  دـهع و  قئالخ  رتشیب  هک  یتقو  رد  میتفرگ ) نانآ  زا  مکحم  نامیپ  و  میرم ، نبا  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و 

مهدهشا مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کبر  اذخا  ذا  و  دیامرفیم : میرک س 7 ي 172  نآرق  رد  هکنانچ   ) دنتسکش دوب ) نانآ 
بلـص رد  هک  یتقو  رد  مدآ  نادـنزرف  زا  وت  راـگدرورپ  هک  ار  یماـگنه  نک  داـی  ینعی  اندهـش  یلبا  ولاـق  مکبرب  تسلا  مهـسفنا  یلع 

، دنیامن فارتعا  تسا  نانآ  يرطف  هک  یسانشادخ  دیحوت و  هب  ات  دینادرگ  هاوگ  ناشدوخ  رب  ارناشیا  تفرگ و  نامیپ  دندوب  ناشناردپ 
نم ایآ  تفگ  سپ 

سپ دندرکن ( افو  ناشیرطف  نامیپ  دهع و  نیاب  نکیل  .یتسه  راگدرورپ  وت  هک  میهدیم  تداهش  يرآ  دنتفگ  متسین ؟ امـش  راگدرورپ 
هک ( ادـخ تفرعم  زا  ارنانآ  نیطایـش  دـنداد و  رارق  اهکیرـش  اهدـننام و  وا  يارب  و  دنتخانـشن ( یگناگیب  ار  وا  و   ( دـندش ناداـن  وا  قحب 

ناربمغیپ یلاعتیادخ  سپ  دنتـشاد ، زاب  وا  شتـسرپ  زا  ارناشیا  و  دـنداد ( ناشبیرف   ( دـندومن فرـصنم  دوب ( ناشیلبج  یلـصا و  دوصقم 
تمعن هب  دـنبلطب و  دوب  نانآ  یلبج  هک  ار  دـنوادخ  نامیپ  دـهع و  ات  داتـسرفیم  یپ  رد  یپ  ارناشیا  تخیگنارب و  ناـنآ  نیب  رد  ار  دوخ 

 ( هدش شومارف 
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رد هک   ( ار هدش  ناهنپ  ياهلقع  و  دنیوگب ( نخس  ناهرب ، اب   ( دنیامن وگتفگ  ناشیا  اب  غیلبت  هار  زا  و  دننک ، ناشیروآدای  يرطف ( دیحوت 
هب ار  تردـق  تایآ  و  دـنزادنا ، راکب  هدروآ  نوریب  هدـیدرگ ( روتـسم  یهارمگ  تلالـض و  یکیراـت  رثا  رب  هدیـشوپ و  رفک  راـبغ  ریز 

هکیئاهزیچ اهتشیعم و  ناشیاپ و  ریز  هدرتسگ  نیمز  ناشرـس و  يالاب  هتـشارفا  نامـسآ  زا  تسترابع :( تایآ  نآ  و   ( دنهد ناشن  ناشیا 
ياهدمآ شیپ  راگزور و  ثداوح  دـنکیم و  ناش  هدوسرف  وریپ  هک  ییاهیرامیب  دـیامنیم و  ناشدوبان  هکیئاهلجا  درادـیم و  ناش  هدـنز 

سا هار  ای  یمتح  ناهرب  ای  هدش  لزان  باتک  ای  هداتسرف  ربمغیپ  زا  ارناگدنب  یلاعتیادخ  و  دوشیم ، دراو  اهنآ  رب  هک  یپ  رد  یپ 

: تشادـن زاـب  تلاـسر ) غـیلبت  زا   ) ارناـنآ نیفلاـخم  یتداـیز  ناراـی و  یمک  هک  دـندوب  ینـالوسر  ناربـمغیپ ) و   ) هدوـمنن مورحم  راوـت 
دوخ تما  هب   ) هدرک یفرعم  ار  وا  یلبق  ربمغیپ  هک  دـعب  زا  اـی  و  هدـش ، هتفگ  ناـنآ  هب  هدـنیآ  ربمغیپ  ماـن  هک  شیپ  زا  دـندوب  یناربمغیپ 
ینا لیئارـسا  ینب  ای  میرم  نبا  یـسیع  لاـق  اذا  و  دـیامرفیم : ي 6  میرک س 61  نآرق  رد  هکناـنچ  هداد ، تراـشب  ار  وا  ندـش  ثوـعبم 

یـسیع هک  ار  یماگنه  نک  دای  ینعی  دمحا  همـسا  يدعب  نم  یتای  لوسرب  ارـشبم  هیروتلا و  نم  يدی  نیب  امل  اقدصم  مکیلا  هللا  لوسر 
هب منکیم و  قیدصت  تسا  نم  شیپ  هک  ار  هیروت  هک  یتلاح  رد  متسه  ادخ  هداتسرف  امـش  يوسب  نم  لیئارـسا  ینب  يا  تفگ  میرم  نبا 

(. مهدیم هدژم  تسا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  شمان  دیآ و  یم  نم  زا  سپ  هک  يربمغیپ 
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زا مه  لاعتم  دـنوادخ  دـندش ، نادان  قح  قحب  دـندرکن و  اـفو  ناـشیرطف  ناـمیپ  دـهعب و  هک  داد  بیرف  ار  مدرم  رتشیب  ناطیـش  نوچ  )
، دمآ دـیدپ  اهنرق  بیترت  نیمه  هب  دـننک ) تلالد  تسار  هار  هب  ارناشیا  ات  داتـسرف  نانآ  يارب  ناربمغیپ  یپ  رد  یپ  تجح  مامتا  تهج 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ناحبس  دنوادخ  هکنیا  ات  دنتسشن ، ناشیاجب  نادنزرف  دنتشذگرد و  اهردپ  تشذگ ، اهراگزور 

ثوعبم يربمغیپ  هب  راوگرزب  نآ  هک  دوب  هداد  هدـعو  شیپ  ناربمغیپ  نوچ  ) دـهد ماـجنا  ار  دوخ  هدـعو  هکنیا  يارب  تخیگنارب  ار  هلآ 
دهع و ناربمغیپ  زا  هکیتلاح  رد  دتـسرفیمن ) يربمغیپ  وا  زا  دعب   ) دیامن متخ  ترـضح  نآ  هب  ار  يربمغیپ  هکنیا  يارب  و  دـش ) دـهاوخ 

همه شیپ  سپ  دنهد ، ربخ  دوخ  ياهتماب  ار  شتیمتاخ  ندش و  ثوعبم  دـننک و  رارقا  وا  تلاسرب  زین  ناشیا  ات   ) دوب هدـش  هتفرگ  نامیپ 
ياراد زورنآ  رد  مدرم  و  دوب ، تاقوا ) نیرتهب   ) هدیدنـسپ یمارگ و  شتدالو  عقوم  تفای ، ترهـش  وا  ياه  هناشن  تمالع و  ناـیناهج )
هفیاط دننام   ) دندرکیم هیبشت  شقلخ  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  یهورگ  دـندوب ، فلتخم  ياه  هیور  دایز و  ياهتعدـب  تتثتم و  ياهبهذـم 

زا ییاـهمان   ) دـندرکیم فرـصت  وا  مسا  رد  یخرب  و  دنتـسنادیم ) ناـکم  حراوـج و  ءاـضعا و  بحاـص  قـلخ  لـثم  ار  وا  هـک  همـسجم 
ومن ذاختا  هللاءامسا 

هتفرگ نانم  زا  ار  تانم  زیزع و  زا  ار  يزع  هللا و  زا  ار  تال  هک  برع  زا  ناتـسرپ  تب  دننام  دندناوخیم ، اهمان  نآ  هب  ار  دوخ  ياهتب  هد 
ار هنمزا  رورم  هیکلف و  تاکرح  تعیبط و  هک  نییرهد  دـننام   ( دـندرکیم هراـشا  وا  ریغب  یعمج  و  دنتـشادنپیم ( شیوخ  دوبعم  ار  اـهنآ 

ترضح نآ  هلیسوب  لاعتم  دنوادخ  سپ  دوب ( هدرک  کیرات  ار  ایند  هلطاب  بهاذم  ءارآ و  نیا  لاثما  هصالخ  دنتسنادیم ، روما  رد  رثوم 
، داد تاجن  ینادان  زا  ارنانآ  وا  تیصخش  ببسب  داد و  یئاهر  یهارمگ  زا  ار  مدرم  نآ 
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نآ هب  یلاـعتقح  دوـمرف ) ناـیب  ارناـشنایز  دوـس و  دوـمن و  انـشآ  یهلا  فراـعمب  ارناـشیا  درک و  تیادـه  ار  مدرم  ترـضح  نآ  سپ ( 
دیدنـسپ و وا  يارب  تسین  روصتم  يدـحا  يارب  هک  ار  یتـلزنم  ماـقم و  و  دومرف ، اـطع  ار  دوخ  تمحر  برق و  هبترم  یهتنم  راوـگرزب 
وا و رب  دنوادخ  دتـسرف  دورد  دومرف ، شحور  ضبق  هداد  شیئاهر  الب  تبیـصم و  زا  دینادرگ و  هجوتم  دوخ  بناجب  ایند  زا  ار  شلیم 

نایم رد  فلس  ناربمغیپ  هک  ار  يزیچ  تشاذگ  امـش  نایم  رد  دوخ ) تلحر  زا  شیپ  تمایق  زور  ات  مدرم  ییامنهر  يارب   ) و شلآ ، رب 
باـتک مه  ترـضح  نآ  دنتـشاذگناو ، دوـخ  رـس  حیرـص  هناـشن  نشور و  هار  نودـب  ارناـنآ  ناربـمغیپ  اریز  دنتـشاذگ ، شیوـخ  تما 

اهتمیرغ و اهتـصخر و  خوسنم و  خسان و  تابحتـسم و  تابجاو و  مارح و  لالح و  و  تشاذـگ ، امـش  سرتسد  رد  ار  امـش  راگدرورپ 
راکـشآ ار  شیاهلکـشم  ریـسفت و  ار  شیاهلمجم  درک ، نایب  ارنآ  هباشتم  مکحم و  دـیقم و  قلطم و  اهلثم و  اهتربع و  ماـع و  صاـخ و 

امـش رب  هتـسب  نابز  نایاپ  راهچ  تشوگ  ندروخ  ینعی  ماعنالا  همیهب  مکل  تلحا  دـننام س 5 ي 1  باتک  نآ  لالح  اما   ) تسا هدومن 
تـشوگ ندروخ  ینعی  ریزنخلا  محل  مدـلاو و  هتیملا  مکیلع  تمرح  دـننام س 5 ي 3  نآ  مارح  و  تسین ، نآ  رد  یعنم  دـش و  لالح 

زامن ینعی  هوکزلا  اوتا  هولصلا و  اومیقا  دننام س 2 ي 43  نآ  تابجاو  ،و  دـش عنم  مارح و  امـش  رب  كوخ  تشوگ  و  نوخ ، و  رادرم ،
اربش زا  يا  هراپ  هلفان  زامن  يارب  ینعی  هلفان  هبدـجهتف  لیللا  نم  دننام س 17 ي 79 و  نآ  تابحتـسم  دیهدب و  هوکز  دیراد و  اپ  رب  ار 
نیا سپ  دیشکب  دیبایب  ار  نیکرشم  هک  اج  ره  رد  ینعی  مهومتدجو  ثیح  نیکرـشملا  اولتقاف  دننام س 9 ي 5  نآ  خسان  و  وش ، رادیب 

زا هک  نونکا  ینعی  نید  یلو  مکنید  مکل  دننام س 109 ي 6  تسا  خوسنم  نآ  هدش و  عقاو  حلـص  باب  رد  هک  تسیا  هیآ  خسان  هیآ 
رد هعسوت  يارب  هکیماکحا  ینعی  نآ  ياهتصخر  رد  نم ، شیک  دیحوت  دشاب و  امش  يارب  امش  نیئآ  نید و  دیرادیمن  رب  تسد  كرش 
رد امـش  زا  سک  ره  ینعی  رخا  مایا  نم  هدعف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف  دننام س 2 ي 184  هدش  هداد  رارق  ناگدـنب  روما 

و دریگب ، هزور  ناضمر  هام  هریغ  رد  هتفرگن  هزور  ترفاسم  ای  يرامیب  رد  هک  ییاهزور  نآ  ددعب  سپ  دوب  رفاسم  ای  رامیب  ناضمر  هام 
رفاسم هک  ره  ینعی  همصیلف  رهشلا  مکنم  دهش  نمف  دـننام س 2 ي 185  درک  ناوتیمن  زواجت  اهنآ  زا  هکیماکحا  ینعی  نآ  ياهتمیزع 

تیمومع نآ  ینعم  هدـش و  هتفگ  صوصخب  دروم  رد  هک  یظفل  ینعی  نآ  صاـخ  و  دریگب ، هزور  دـیاب  تسا  رـضاح  نطو  رد  دوبن و 
سفن ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  لییارسا  ینب  یلع  انبتک  کلذ  لجا  نم  دننام س 5 ي 32  دراد 
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ار لیباه  شردارب  مدآ  دـنزرف  لیباق  نوچ  ینعی  اعیمج  سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داـسف  وا 
نیمز رد  يداسف  ای  هتـشک  ار  يرگید  وا  هکنآ  یب  ار  یـسک  دـشکب  هک  ره  هک  میداد  روتـسد  لیئارـسا  ینب  هب  دـش  نامیـشپ  تشک و 

دوش ببس  ار  یصخش  یگدنز  تایح و  هک  ره  هتشک و  ار  مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  سپ  ددرگ  ندش  هتشک  بجوم  هک  دشاب  هدرک 
لماش ار  مدرم  همه  نآ  ینعم  نکیلو  هدـش  لزان  لیئارـسا  ینب  هرابرد  هیآ  نیا  سپ  دـشاب ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  هکتـسنآ  دـننام 

ینب يا  ینعی  نیملاعلا  یلع  مکتلـضف  ینا  مکیلع و  تمعنا  یتلا  یتمعن  اورکذا  لیئارـسا  ینب  ای  دـننام س 2 ي 47  نآ  ماع  و  دوشیم ،
نیملاعلا یلع  ظـفل  هچ  رگ  اـجنیا  رد  سپ  دـینک ، داـی  مداد  يرترب  ناـیناهج  رب  ار  امـش  مدیـشخب و  امـشب  هک  ارم  ياـهتمعن  لیئارـسا 

ینعی نآ  ياهتربع  و  تسا ، لیئارـسا  ینب  نامز  مدرم  صوصخم  نآ  ینعم  نکیل  دوشیم ، لماش  ار  ناهج  مدرم  همه  دراد و  تیمومع 
یف نا  یلوالا ي 26  هرخالا و  لاکن  هللا  هذخاف  دننام س 79 ي 25  دشاب  يدنپ  عونکی  دوخ  نآ  تسا و  روآ  تفگـش  هک  ییاهزیچ 

یلتبم تسا  ندش  قرغ  هک  ایند  باذعب  دشاب و  نتخوس  هک  ترخآ  باذعب  ار  نوعرف  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  یـشخی  نمل  هربعل  کلذ 
دننام تاهیبشت  رب  تسا  لمتشم  هکیتایآ  ینعی  نآ  ياهلثم  تسا ، يدنپ  تربع و  هنیآ  ره  دسرتیم  هکیسک  يارب  وا  ندش  قرغ  دومن و 
هیروت ندناوخ  نتخومآ و  هب  هکیناسک  لثم  ینعی  ارافسا  لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  مث  هیروتلا  اولمح  نیذلا  لثم  س 62 ي 5 

يدـیقب دـیقم  هک  یظفل  ینعی  نآ  قلطم  و  دراد ، راب  رد  گرزب  ياهباتک  هک  تسا  يرخ  دـننام  دـندرکن  لمع  نآ  هب  دـندش و  رومام 
رضاح زامن  يارب  هکیماگنه  نینموم  هورگ  يا  ینعی  مکهوجو  اولسغاف  هولـصلا  یلا  متمق  اذااونما  نیذلااهیاای  دننام س 5 ي 6  دشابن 
ماگنه ینعی  قفارملا  یلا  مکیدیا  دننام س 5 ي 6 و  دشاب  يدیقب  دیقم  هک  یظفل  ینعی  نآ  دیقم  و  دـییوشب ، ار  دوخ  ياهور  دـیدش 

دننام س 2 ي تسین  يدـیدرت  هابتـشا و  نآ  ینعم  رد  هک  یظفل  ینعی  نآ  مکحم  و  دـیئوشب ، قفرم  اب  ار  دوخ  ياهتـسد  نتفرگ  وضو 
نآ ینعم  هک  یظفل  ینعی  نآ  هباشتم  و  تسا ، اناد  يزیچ  رهب  لاعتم  دنوادخ  هک  دـینادب  ینعی  میلع  یـش ء  لکب  هللا  نا  اوملعا  231 و 
ود هک  ار  رهط  هس  دـنا  هدـش  هداد  قالط  هکیئاهنز  ینعی  ءورق  هثلث  نهـسفناب  نصبرتی  تاقلطملا  دننام س 2 ي 228 و  تسین  حـضاو 

لها دزن  هدمآ و  رهط  ینعمب  زاجح  لها  دزن  تسا  ءورق  درفم  هک  ءرق  اریز  دنشاب ، هتـشاد  راظتنا  ار  ضیح  هس  ای  دشاب  نایم  رد  ضیح 
ینعی هولصلا  اومیقا  دننام س 2 ي 43  نآ  ياهلمجم  و  ضیح ، ینعمب  قارع 
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نآ نتفرگ  دای  نتـسناد و  هکیزیچ  رب  تسا  رئاد  باتک  نآ  بلاطم  و  صعیهک ( دننام س 19 ي 1  نآ  ياهلکـشم  و  ار ، زامن  راد  اپرب 
يادـخ تسا  وا  هک  دـننادب  ات  ینعی  دـحاو  هلا  وه  اـمنا  اوملعیل  ي 52 و  ناحبـس س 14  دنوادخ  یگناگیب  ملع  دـننام   ( تسا بجاو 
تباـث شبوـجو  نآ  رد  هکیزیچ  و  مح ( ي 1  ینعم س 41  نتـسنادن  دـننام   ( تسا هدـشن  یعنم  نآ  نتـسنادن  رب  هک  يزیچ  و  هناگی (
هعبرا نهیلع  اودهـشتساف  مکئاسن  نم  هشحافلا  نیتای  یتاللا  دننام س 4 ي 15 و   ( هدیدرگ مولعم  نآ  عفر  خسن و  تنـس  رد  هتـشگ و 

زا رادرهوش  ياـهنز  تشز  راـک  رب  ینعی  ـالیبس  نهل  هللا  لـعجی  وا  توملا  نهفوتی  یتـح  تویبـلا  یف  نهوکـسماف  اودهـش  ناـف  مکنم 
یهاوگ نانآ  رگا  سپ  دـیریگ ، هاوگ  دـشاب  نموم  هک  ناتدوخ  زا  لداع  لقاع و  غلاب و  درم  رفن  راـهچ  دـنهدیم  اـنز  هک  امـش  ياـهنز 

سپ دـهد ، یـصالخ  سبح  زا  ار  اهنآ  لاـعتم  دـنوادخ  اـی  دـنریمب  هک  یتقو  اـت  دـیراد  هاـگن  ناـشدوخ  هناـخ  رد  ار  اـهنز  نآ  دـنداد 
مکح دش و  خسن  ندرک  سبح  تنس  رد  ندرم و  تقو  ات  دوب ، شدوخ  هناخ  رد  نتشاد  هاگن  سبح و  هیناز  مکح  هیآ  نیا  نومـضمب 

هداد هزاجا  نآ  هب  ندرکن  لمع  نآ  رد  تسا و  بجاو  تنـس  رد  نآ  هب  لـمع  هکیزیچ  و  دـیدرگ ( رارقرب  وا  ندرک  راسگنـس  مجرب و 
لوف دش س 2 ي 144  خسن  باتک  رد  دوب و  بجاو  تنـسرد  هک  سدقملاتیب  فرطب  مالـسا  لوا  رد  ندناوخ  زامن  دننام   ( تسا هدش 

ناوخب و زامن  تسا  هبعک  هناخ  هک  مارحلادجسم  فرطب  ینعی  هرطش  مکهوجو  اولوف  متنک  ام  ثیح  مارحلا و  دجسملا  رطـش  کهجو 
تـسین بجاو  تقو  نآ  ریغ  رد  هدش و  بجاو  صوصخب  تقو  رد  هکیزیچ  و  دینادرگب ( وس  نآ  هب  ار  دوخ  ياهور  دیـشاب  هک  اج  ره 

يارب هکیماگنه  نینموم  هورگ  يا  ینعی  هللا  رکذ  یلا  اوعساف  هعمجلا  موی  نم  هولصلل  يدون  اذا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  دننام س 62 ي 9  (
رد يا و  هعمج  زورب  صوصخم  هعمج  زامن  ندناوخ  نیاربانب  سپ  زامن ، ندـناوخ  يارب  دـینک  باتـش  دـش  هداد  ادـن  هعمج  زور  زامن 

بکترم يا  هریبک  هانگ  هکیـسک  سپ  هدراذگ : قرف  تسا  هدـش  مارح  هک  ییاهزیچ  نیب  باتک  نآ  و  دوشیم ( طقاس  شبوجو  نآ  ریغ 
يور زا  هک  ره  ینعی  اهیف  ادلاخ  منهج  هوازجف  ادـمعتم  انموم  لتقی  نم  دننام س 4 ي 93 و   ( هداد هدعو  اهـشتآ  اهباذعب و  ار  وا  دوش 
ایهم وا  يارب  ار  شزرمآ  دنک  يا  هریغـص  هانگ  هکیـسک  و  دوب ( دهاوخ  دیواج  اجنآ  رد  تسا و  منهج  وا  رفیک  دشکب  ار  ینموم  دمع 

ملظ و يارب  ار  مدرم  تسا  شزرمآ  بحاص  وت  راگدرورپ  ینعی  مهملظ  یلع  ساـنلل  هرفغم  وذـل  کـبر  نا  دننام س 13 ي 6  ( هدومن
نآ مک  هکیزیچ  رب  تسا ) رئاد  باتک  نآ  بلاـطم  زین  و  تسا ( هریغـص  هاـنگ  ناـمه  دوش  هدـیزرمآ  هک  یملظ  و  دـنا ، هدرک  هک  متس 

ار هچنآ  ینعی  نارقلا  نم  رسیت  ام  اورقاف  دننام س 73 ي 20 )  ) دشن مه  یلیمحت  هدیدنسپ و  هتسیاش و  نآ  رایـسب  تسا و  لوبق  دروم 
رگا هک  هدراذـگاو  راـیتخاب  ار  شندـناوخ  رایـسب  تسا و  هداد  رارق  لوبق  دروم  ارنآ  ندـناوخ  مک  سپ  دـیناوخب  نآرق  زا  تسا  رـسیم 

). تسین وا  رب  يزیچ  درک  كرت  ارنآ  یسک 
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هکیسک يارب  نآ  ترایز  هکنیا  نارازگ و  جح  لامعا  هبعک و  يانب  رارسا  یـضعبب  هراشا  و  : ) تسا جح  نایب  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
مارح اهزیچ  زا  اجنآ  هب  نیدراو  رب  هک  يا  هناـخ  جـح   ) مارحلا تیب  جـح  لاـعتم  دـنوادخ  تسا ) بجاو  دـشاب  اـجنآ  نتفر  هب  نکمتم 

ماحدزا  ) نایاپراهچ دورو  دننام  دـنوشیم  دراو  اجنآ  رد  نارازگ  جـح  داد ، رارق  مدرم  هلبق  ارنآ  و  دـینادرگ ، بجاو  امـش  رب  ار  هدـش )
دننام ار  اجنآ  هب  ندـمآ  دـنراد  قایتشا  و  بآ ) رـس  رب  تسا  هنـشت  نایاپراهچ  ماـحدزا  دـننام  باوث  كرد  يارب  هناـخ  نآ  رد  ناـشیا 

نانآ قیدصت  يارب  شیگرزب و  تمظع و  لباقم  رد  مدرم  ینتورف  يارب  ار  هناخنآ  ناحبس  دنوادخ  دوخ ) هنایـشآ  هب   ) نارتوبک قایتشا 
هب نتفر  يارب   ) ار وا  توعد  دندرک  تباجا  هک  ار  یناگدنونش  دوخ  ناگدنب  زا  دیزگرب  داد و  رارق  هناشن  تمالع و  شتنطلس  تزعب و 
جف لک  نم  نیتای  رماض  لک  یلع  الاجر و  كوتای  جـحلاب  سانلا  یف  نذا  و  دـیامرفیم : میرک س 22 ي 27  نآرق  رد  هکنانچ  اـجنآ ،

هدایپ و نامدرم  يا  هدرک  ءانب  وت  هک  يا  هناخب  امن ، توعد  ندرک  جـح  هب  ارناشیا  نک و  دایرف  مدرم  ناـیم  رد  میهاربا  يا  ینعی  قیمع 
رد دنداد و  ماجنا  هدرک  قیدصت  ار  وا  نامرف  و  دشاب ) رغال  فیعـض و  رتش  ناشیا  بکرم  هچ  رگا  دنیآ و  یم  يرود  هار  ره  زا  هراوس 

اج

یگدنب و یناگرزاب  رد  يرایـسب  دوس  دندومن ، هیبشت  دـننکیم  فاوط  ار  یلاعتیادـخ  شرع  هک  هکئالمب  ار  دوخ  هداتـسیا  ناربمغیپ  ي 
هاگ هدعو  دزن  ندیسر ) يارب   ) دنریگیم یـشیپ  مه  زا  دنباتـشیم و  و  دنروآ ، یم  تسدب  ینامیا ) هیامرـس  هلیـسوب   ) یلاعتقح شتـسرپ 

شمارتحا درک و  بجاو  ارنآ  جح  داد و  رارق  ناگدنهانپ  هاگهانپ  مالـسا و  هناشن  تمالع و  ار  هناخ  نآ  ناحبـس  دنوادخ  وا ، شزرمآ 
رب تسا  یلاعتیادخ  قح  مارحلا  تیب  جـح  دومرف : میرک س 3 ي 97 ) نآرق  رد   ) سپ درک ، رما  ار  اـجنآ  هب  نتفر  تـسناد و  مزـال  ار 
رما تعاطتـسا  تروص  رد  ) دوش رفاک  هک  ره  دـشاب و  هتـشاد  ییاناوت  ار  اـجنآ  نتفر  هکیـسک  رب  تسا ) بجاو  قح  نآ  يادا  و   ) مدرم

ناگدـنب تدابع  نامیا و  هب   ) نایناهج همه  زا  تسا  زاین  یب  دـنوادخ  نوچ  هدرواـین  دراو  یناـیز  یلاعتیادـخب  دـهدن ) ماـجنا  ار  یهلا 
(. دنک ینامرفان  هک  درب  یسک  ارنایز  سپ  درادن ، تجاح 
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نیفص زا  تشگزاب  زا  سپ  هبطخ 002-
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تمس رد  تسا  ینیمزرس  نیفص   ) هدومرف نایب  نیفـص  گنج  زا  نتـشگرب  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
مامت يارب  مرازگـساپس  ار  لاعتم  دنوادخ  دش :) عقاو  هیواعم  راوگرزب و  نآ  نیب  روهـشم  گنج  اجنآ  رد  هک  ماش  فرطب  تارف  یبرغ 

رب هوالع  یتمعن  ره  رد  رکـش  اریز   ) شتیـصعم زا  نتـشادهاگن  شتزع و  يراوگرزب و  لـباقم  رد  يرادربناـمرف  شتمعن و  ندـینادرگ 
زاین یب  هب  هک  یجاـیتحا  يارب  مبلطیم  کـمک  وا  زا  و  تیـصعم ) ندرکن  یگدـنب و  يوسب  تسا  یهار  دوخ  دـیازفایم  ار  تمعن  هکنیا 

هار دـهدن  ماجنا  ار  شنامرف  هدرک  ینمـشد  هک  ار  یـسک  و  دوشیمن ، هارمگ  دـیامن  تیادـه  وا  هک  ار  یـسک  اریز  مراد ، شندـینادرگ 
( دوش هدیجنـس  لقع  نازیمب  رگا   ) وا ندـینادرگ  زاین  یب  اریز  دـش ، دـهاوخن  جاتحم  دـنادرگ  زاـین  یب  هک  ار  یـسک  و  تسین ، تاـجن 
ددرگ و هدیـشوپ  اـهنیجنگ ) رد  هکیرهاوـج   ) هکیزیچ ره  زا  تسا  رتـهب  و  دوـش ، نزوـمه  ربارب و  نآ  اـب  هکیزیچ  ره  زا  تسا  رتداـیز 
، تسین یکیرـش  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  اهنت  هیلامک و  تافـص  عیمج  عمجتـسم  هک  وا  زجب  ییادخ  تسین  هکنیا  رب  مهدـیم  یهاوگ 
هب میرادیم  هاگن  یصاعم  زا  ار  دوخ  و  مشاب ) هتـشادن  رواب  لد  رد  هتفگ  نابزب  هکنآ  هن  ) دشابیم یتسار  صالخا و  يور  زا  هک  یهاوگ 

یخذ میا و  هدنز  هکیمادام  تداهش ) هملک   ) نآ

ناسحا هدـنیاشگ  نامیا و  همزال  تداهـش  هملک  اریز  دـسریم ، امب  تمایق  رد  هک  یئاهیتخـس  اهـسرت و  يارب  ارنآ  هب  ناـمیا  مینکیم  هر 
ادخ يارب  یکیرش  وا  هکلب  ات  دهدیم  بیرف  ار  مدآ  دنزرف  هشیمه  ناطیش   ) تسا ناطیش  ندرک  رود  ادخ و  يدونـشوخ  ثعاب  یهلا و 

(. تسا ناطیش  ندرک  رود  نتشاد و  زاب  راک  زا  ببس  نآ  هب  داقتعا  تداهش و  هملک  يادا  سپ  دوش ، لئاق 
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اب دراد و  ریگملاع  ترهش  هک  ینید  اب  ار  وا  داتـسرف  تسا ، وا  هداتـسرف  ادخ و  هدنب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
ینـشور هدنـشخرد و  رون  اـب  و  تسا ) مدرم  سرتسد  رد  و   ) هدروآ هک  یباـتک  اـب  هدیـسر و  ترـضح ) نآ  زا  هک  یتازجعم  و   ) هناـشن

اب هدومن  فرط  رب  ار  كرش ) رفک و   ) هلطاب تاهبش  ات  دزاسیم ، ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هک  ینامرف  اب  و  لقن ) لقع و  ناهرب   ) هدنبات
ياهتما رب  هک  ییاهباذع  زا  هدومن  هیبنت  نآرق  تایآ  هب  ارنانآ  دـنادرگ و  رهاظ  ار  دوخ  تازجعم  دـیوگ و  نخـس  ناهرب  يور  زا  مدرم 

ياه هنتفب  یلتبم  مدرم  هک  یتقو  رد  ار  وا  داتـسرف  دـنرادرب ) تسد  ینامرفان  تیـصعم و  زا  هتفرگ  تربع  ات   ) دـناسرتب دـش  دراو  شیپ 
نامیا و ياهنوتـس  هدش ، هراپ  نید  نامـسیر  نآ  رد  هک  یهارمگ ) ءارآ و  فالتخا  نوگانوگ و  ياهـشتسرپ  تهج  زا   ) دـندوب رایـسب 
زا رارف   ) گنت اه ) هنتف  نآ  زا   ) ندـش جراخ  هار  مهرب ، مهرد و  شماکحا )  ) نآ راک  فلتخم و  نید  لـصا و  هدـیدرگ ، لزلزتم  نیقی 

دنوادخ رب  تشاد ، عویـش  یهارمگ  يروک و  هتفر  نیب  زا  تیاده  ییامنهار و  سپ  دوبن  تیاده  يارب  يا  هلیـسو  و  نکمم ) ریغ  اهنآ 
نآ ياههار  هدرک ، رییغت  شیاه  هناشن  راثآ و  هتـشگ ، ناریو  نآ  ياهنوتـس  لـیلذ و  ناـمیا  دـندوب ، راـی  ار  ناطیـش  یـصاع و  ناـحبس 

وبان بارخ و 

ینعی دندیماشآ  یم  ار  یهارمگ  بآ   ) دندشیم دراو  شیاه  همشچ  رسب  هداهن  مدق  وا  ياههار  رد  هدوب  ناطیش  وریپ  مدرم  دوب ، هدش  د 
رد دیدرگ ، هتشارفا  شتلالض  رفک و  قریب  داتفا و  راکب  وا  ياه  هلیح  ناشیا  کمکب  تفرگ و ) توق  سپ  دنتفریذپ ، یم  ار  وا  روتسد 
نآ رد  یگمه  و  دننکیم ) لامیاپ  دریگ  رارق  ناشیاپ  ریز  هچ  ره  نایاپراهچ  هکنانچ   ) درک بوکدـگل  لامیاپ و  ار  مدرم  هک  ییاه  هنتف 

باوخ هک  هکم ) لها   ) اه هیاسمه  نیرتدـب  نایم  و  همظعم ) هکم  ) ایند لحم  نیرتهب  رد  دـندوب ، راتفرگ  ناداـن و  ناریح و  نادرگرس و 
تحارتسا ینآ  هک  دندوب  هدش  عقاو  يراتفرگ  يزیرنوخ و  بالقنا و  هنتف و  رد  يروطب   ) دوب هیرگ  ناشمـشچ  همرـس  یباوخیب و  نانآ 

.دوب دنمجرا  هتخیسگ و  راسفا  شنادان  و  لیلذ ، هتسب و  نآ  ياناد  ناهد  هک  ینیمزرس  رد  دنتشادن )
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زار هدـنرادهگن  مرکا  ربمغیپ  لآ  دـیامرفیم : مالـسلا  مهیلع  رـشع ) ینثا  همئا   ) ربمغیپ لآ  لامک  هراـبرد  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  و 
دوجو نآ  شناد  هنیزخ  و  دندومن ) مایق  دومرف  رما  یلاعتقح  بناج  زا  راوگرزب  نآ  هچنآ  هب   ) دنشابیم ترـضح  نآ  نامرف  هانپ  ناهن و 

ار هچنآ  هدرک  عوجر  نانآ  هب  مدرم  ات   ) باـنج نآ  ياـهتمکح  عجرم  و  دـننادیم ) زین  ناـنیا  هتـسنادیم  وا  هک  ار  هچنآ   ) دنتـسه مرتحم 
فلاخم و ياهداب  زا  ات   ) شنید يارب  دنتـسه  ییاههوک  دـننام  و  دنـشابیم ، شتنـس ) نآرق و   ) شیاهباتک ظفاح  و  دنـسرپب ) دـننادیمن 
رب  ) درک تسار  ار  شتشپ  نانآ  کمکب  مرکا  لوسر  ترضح  دنامب ) رارقرب  یقاب و  ناشیا  ببـسب  ددرگن و  لزلزتم  نانمـشد  بیرخت 

و تفرگ ) ارف  ار  ناهج  رـساترس  نآ  فراعم  اـت  دـینادرگ  اـناوت  يوق و  دوب  ناوتاـن  فیعـض و  لوا  رد  هک  ار  دوخ  ناـشیا  جـیورت  رثا 
دوخ زا  تشاد  مالسا  نید  نانمشد  زا  هک  ینارگن  بارطضا و  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تامدخ  ببسب   ) دومن لئاز  ار  شندب  شزرل 

(. درک رود 
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يانث حدم و  هب  هرابود  و   ) دنداهن مدق  لطاب  هار  رد  هتـشادرب  قح  زا  تسد  هک  دیامرفیم  یناسک  هرابرد  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  و 
) ناشاهلد هاگتـشک  رد   ( ار ینامرفان  مخت ( ناشیا  ریغ  هیواعم و  باحـصا  اـی  نیقفاـنم  اـی  جراوخ  : ( هتخادرپ مالـسلا  مهیلع  ربمغیپ  لآ 

تیب لـها  اـما  و  دـنداد ، تسد  زا  ار  ترخآ  اـیند و  تداعـس  سپ   ( دـندرک ورد  ار  تکـاله  هداد ، بآ  ارنآ  بیرف  تـلفغب و  هتـشک ،
هیلع یلص  دمحم  لآ  اب  تما  نیا  زا  کیچیه  سپ ( دنهدیم ، تاجن  یتخبدب  تکاله و  زا  هدومن  ییامنهار  ار  ناگدشمگ  هللا  لوسر 
سپ  ( دنتـسین ربارب  نانآ  اب  دـندنم  هرهب  ناشیا  مولع ( فراعم و   ( شـشخب تمعن و  زا  هشیمه  هکیناـسک  هدوبن و  هسیاـقم  فرط  هلآ  و 
هیاپ ساسا و  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  هکنآ ( لاح  و  دـنناوخیم ، شیوخ  يوسب  ار  مدرم  دـنهدیم و  حـیجرت  نانیا  رب  ار  دوخ  هنوگچ 

یناسک مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  تسا و  اپرب  مالـسا  نید  ناشیا  داشرا  تیادـه و  ببـسب  اریز   ( دنتـسه نیقی  نامیا و  نوتـس  نید و 
فراعم مولع و   ) تماما صئاصخ  و  دنوشیم ، قحلم  ناشیا  هب  ناگدناماو  هدرک و  عوجر  نانآ  هب  قح  هار  زا  ناگداتفا  رود  هک  دنتسه 

نآ زا   ) ندرب ثرا  و  مرکا ) لوسر   ) تیـصو ناـنآ  هراـبرد  و  سب ، تسا و  ناـشیا  قـح  عـمج و  ناـنآ  رد  تازجعم ) تاـیآ و  هقح و 
 ) تسا تباث  مرتحم ) دوجو 

وا ثرا  هدرکن  لمع  راوگرزب  نآ  تیصو  هب  تما  نیا  زا  یضعب  نکیلو  دنرتراوازس ، رتکیدزن و  تهج  ره  زا  ترضح  نآ  هب  ناشیا  و 
زا هک  ییاجب  هتـشگ ، رب  شلها  يوسب  قح  ماگنه  نیا  رد  رهاـظ ( بسحب  و  دندیـشاپ ، نیمز  يور  رد  ار  داـسف  مخت  هدومن  لاـمیاپ  ار 

هدرک نیـشن  هناخ  ار  بصنم  نیا  راوازـس  هدرک  بصغ  ار  تفالخ  تراـما و  نیا  زا  شیپ  اریز   ( دـیدرگ لـقتنم  دوب  هدـش  جراـخ  نآ 
). دندوب

هیقشقش هبطخ 003-
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ای هدومرف : سابع  نباب  ترـضح  هبطخ  نیا  رخآ  رد   ) دنمان یم  هیقیقـش  هبطخ  ارنآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
زا ارنآ  ندز  سفن  ناجیه و  تقو  رد  رتش  هک  تسا  دنفسوگ  شش  دننام  تغل  رد  هقشقش  ترق ، مث  ترده  هقـشقش  کلت  سابع  نبا 
نبا باوج  رد  نینموملاریما  دیامنیم ، هابتـشا  نابز  اب  ارنآ  هدننیب  هبترم  نیلوا  رد  دـنکیم و  ادـص  ولگ  ریز  رد  دروآ و  یم  نوریب  ناهد 

تیاده قوشب  ناجیه و  تهج  زا  دنتـسج  مدقت  نم  رب  متـس  ملظ و  يور  زا  هک  اجنیا  رد  هفیلخ  هس  زا  ندرک  تیاکـش  دومرف : سابع 
هتفگ نانخـس  لیبق  نیا  زا  هشیمه  تقو و  ره  ینعی  داتـسیا  زاب  دوخ  ياج  رد  درک و  ادص  رتش  هقـشقش  ایوگ  دش ، هتفگ  هک  دوب  قلخ 

ارنآ مرکا  لوسر  ترـضح  دوب ، يزعلادبع  تیلهاج  رد  وا  مسا  هک  رکب  یبا   ) هفاحق یبا  رـسپ  هک  ادخب  دـنگوس  شاب  هاگآ  دوشیمن :)
یملع و تالامک  تهج  زا   ) تفالخ يارب  نم  تسنادـیم  هکنآ  لاـح  دیـشوپ و  ینهاریپ  دـننام  ار  تفـالخ  دـیمان ) هللادـبع  هداد  رییغت 

تیـصاخ نآ  نودـب  تسا و  طسو  ینهآ  خـیم  نآ  هب  مئاق  ایـسآ  شدرگ  نارود و  هکناـنچ   ) متـسه ایـسآ  طـسو  بطق  دـننام  یلمع )
رفک و ياپ  تسد و  ریز  رد  هداـتفا  يا  هشوگ  رد  هک  یگنـس  دـننام  دراد ، ناـیز  نم  ریغ  تسدـب  تفـالخ  نینچمه  درادـن ، ییایـسآ 

رس زا  فراعم  مولع و  هدش ) بوکدگل  تلالض 
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رسپ نوچ   ) سپ دسریمن ، نم  تعفر  جوا  هب  شناد  ملع و  ياضف  رد  هدننک  زاورپ  چیه  دوشیم ، ریزارـس  لیـس  دننام  نم  ضیف  همـشچ 
راک رد  مدومن  یهت  نآ  زا  ولهپ  اهر و  ار  تفالخ  هماج  دنتفگ ) دابکرابم  ار  وا  مدرم  دیـشوپ و  قحان  هب  ار  تفالخ  نهاریپ  هفاحق  یبا 

يروک یکیرات  رب  هکنآ  ای  میامن ) هبلاطم  ار  دوخ  قح   ) هدرک هلمح  روای ) هاپس و  نتشادن   ) تسد نودب  ایآ  هک  مدرکیم  هشیدنا  دوخ 
عفد يارب   ) نموم هتخاس ، ریپ  هدرمژپ و  ارناناوج  هدوسرف ، ار  ناریپ  نآ  رد  هک  تلالض ) یکیرات  نیا  رب   ) منک ربص  قلخ ) یهارمگ  (و 

میولگ رابغ و  كاشاخ و  ار  منامـشچ  هک  یتلاح  رد  مدرک  ربص  سپ  تسیدنمدرخ ، ندرک  ربص  مدید  دریمب ، ات  دشکیم  جـنر  داسف )
نوچ مدیدیمن و  يزیچ  یهارمگ  تلالض و  زج  نارگید  رکب و  یبا  تفالخ  رد  اریز  مدش ، نیگهودنا  رایسب   ) دوب هتفرگ  ناوختسا  ار 

نآ داسف  دندرک و  بصغ  ار  تفالخ  بصنم   ) مدیدیم هتفر  جارات  ار  دوخ  ثاریم  میوگب ) ینخس  متسناوتیمن  متشادن  يرای  هدوب  اهنت 
(. تسا یقاب  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  مایق  ات  نیمز  يور  رد 
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يارب دـنتخادنا ، یهارمگ  تلالـضب و  ار  مدرم  هدرک  بصغ  قحان  هب  ار  تفالخ  هک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافو  زا  سپ  )
ییابیکـش تفالخ و  زا  یـشوپ  مشچ  رد  تحلـصم  دیامن ، هدافتـساءوس  نمـشد  هدش  اپرب  یلخاد  بالقنا  ادابم  هکنیا  مالـسا و  ظفح 

زا شیپ  و  تشذـگرد ، زور  هدزاود  هاـم و  هس  لاـس و  ود  زا  سپ   ) هدـناسر اـهتنا  هب  ار  دوـخ  هار  رکب ) یبا   ) یلوا هـکنیا  اـت  متـسناد )
نایب نیا  زا  سپ  دیوگیم ): همحرلا  مالـسلا  هیلع  یـضردیس   ) تخادنا رمع )  ) باطخ نبا  شوغآ  هب  دوخ  زا  دعب  ار  تفالخ  شندرم )
یلع یموی  ام  ناتش  دناوخ : دوب ) هتفگ  همقلع  وجه  رماع و  حدم  رد  هک  يا  هدیصق  زا   ) ار رعاش  یـشعا  رعـش  لاثم  لیبس  رب  ترـضح 

نالاپ ناهوک و  رب  هک  نم  زورما  نایم  تسقرف  هکنیا ) لوا  دومن ، ینعم  ناوتیم  روج  ود  ار  رعـش  نیا   ) رباج یخا  ناـیح  موی  اـهروک و 
ردقچ هکنیا ) مود   ) مدینارذگیم تمعن  زان و  هب  مدوب و  رباج  ردارب  نایح  میدن  هکیزور  اب  مراتفرگ ، رفس  یتخس  جنرب و  راوس و  رتش 
ردارب نایح   ) تسا تحار  رفـس  یتخـس  تقـشم و  زا  هک  رباج  ردارب  نایح  زور  هقاـن و  تشپ  رب  يراوس  رد  نم  زور  ناـیم  تستواـفت 

داتسرفیم و وا  يارب  ياهبنارگ  هلص  يرسک  هلاس  همه  هدوب ، موق  گرزب  رایسب و  تورث  تلود و  هعلق و  بحاص  همامی  رهـش  رد  رباج 
ارذگیم یشوخ  شیع و  رد 

رب انب  وا  رعشب  لیثمت  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  دوب ، وا  میدن  سیق و  ینب  زا  رعاش  یشعا  و  دیدرگیمن ، رفس  جنر  لمحتم  زگره  هدن 
متـس ملظب و  تسـشن و  هناخ  رد  هدش و  بصغ  شقح  هک  ادخ  لوسر  تافو  زا  دـعب  هکیزور  ود  نایم  تسا  توافت  راهظا  لوا  ینعم 
لاح نایم  قرف  مود  ینعم  رب  انب  و  دندیدرگیم ، شرودب  هناورپ  دـننام  مدرم  هک  مرکا  لوسر  تایح  نامز  رگید  زور  دـیدرگ و  یلتبم 

زا سپ  دیامنیم ، نایب  دنتـسه  لاحـشوخ  هدیـسر  ناشدوخ  هلطاب  دصاقم  هب  هکیناسک  لاح  تسا و  یلتبم  مغ  تنحم و  هب  هک  ار  دوخ 
تعیب خسف  شتایح  نامز  رد  هک  تسا  یتفگـش  تریح و  یـسب  ياج  دیامرفیم (: هدومن  يروآدای  ار  رکب  یبا  تنطیـش  هعدـخ و  نآ 

زا ارم  دـینک و  خـسف  نم  زا  ار  دوخ  تعیب  مدرم  يا  ینعی  مکیف  یلع  مک و  ریخب  تسلف  ینولیقا  تفگیم   ( دومنیم تساوخرد  ار  مدرم 
هدـنام شرمع  زور  دـنچ  یلو  تسا ( امـش  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  لاح  متـسین و  رتهب  امـش  زا  نم  هک  دـییامن  لزع  تفالخ 

یبا ار  یناتـسپ   ( دندومن تمـسق  دوخ  نایم  رتش  ناتـسپ  ود  دننام  ار  تفالخ  رگتراغ  رفن  ود  نیا  رمع ، يارب  ار  تفالخ  درک  تیـصو 
رارق راومهان  تشرد و  ياج  رد  ار  تفالخ  دندرک ( مورحم  نآ  زا  ار  رتش  بحاص  هدیشود  هتفرگ  تسدب  رمع  ار  رگید  ناتسپ  رکب و 

رد ح تخاس ( هفیلخ  دوخ  زا  دعب  ار  رمع   ( داد

رد  ) شیهاوخ رذع  رایـسب و  ینید ) لیاسم  رد   ) وا هابتـشا  دوب  روآ  جـنر  وا  اب  تاقالم  تشاد ، نابز  مخز  دـنت و  نخـس  رمع  هک  یتلا 
ریصقت نز  نیا  رگا  هدومرف : نینموملاریما  دننک ، راسگنس  ار  ینتسبآ  نز  درک  رما  هلمج  زا   ) دوب رامشیب  هداد ) يوتف  طلغ  هب  هک  هچنآ 

يوتف رد  رمع  هنیآ  ره  دوبن  یلع  رگا  ینعی  رمع  کلهل  یلعال  ول  تفگ : رمع  دوش ، راسگنـس  دـیابن  تسین و  یهانگ  ار  وا  هچب  هدرک 
دننام تشاد ) راک  رـس و  وا  اب  هک  ره  ای  ترـضح  نآ   ) وا اب  بحاصم  سپ  دومنیم ) رارکت  هراومه  ار  هلمج  نیا  دشیم و  كاله  نداد 
هدرک اهر  رگا  دوشیم و  حورجم  هراپ و  رتش  ینیب  دنکن  اهر  هتشاد  هاگن  تخس  ار  شراهم  رگا  هک  دوب  نامرفان  شکرـس  رتش  رب  راوس 

هار رد  دندرک و  هابتشا  هدش  راتفرگ  وا  نامز  رد  مدرم  ادخب  دنگوس  سپ  داتفا ، دهاوخ  تکاله  هاگترپ  رد  ورب ، دراذگاو  دوخ  لاحب 
یتخـس اب  هدـیزرو  ییابیکـش  هام ) شـش  لاس و  هد   ) ینالوط تدـم  نیا  رد  مه  نم  سپ  دـندومن ، يرود  قح  زا  هداـهنن  مدـق  تسار 

.مدوب هارمه  مغ  تنحم و 
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دومن نامگ  اهنآ  زا  یکی  مه  ارم  هک  داد  رارق  یتعامج  رد  ار  تفالخ  رما  هماـج ) ندرک  یهت  زا  شیپ  و   ) دومیپ ار  دوخ  هار  مه  رمع 
نیعم ییاروش  سلجم  هفیلخ  نییعت  يارب  درم ، دـهاوخ  اـهمخز  نآ  رثا  رب  هک  تسناد  دز و  وا  هب  دراـک  هبرـض  شـش  ءولولوبا  نوچ  )

دوخ نیشناج  هفیلخ و  یتسه  یضار  وا  هب  وت  ار  هک  ره  تسا  راوازـس  دنتفگ  هدش  عمج  وا  دزن  موق  ياسور  هک  دوب  ینامز  نآ  درک و 
، دوش تفالخ  رما  لمحتم  دیا  هدـمآ  درگ  نم  رود  هک  امـش  زا  کیچیه  هدـنز  هدرم و  مرادـیمن  تسود  تفگ  خـساپ  رد  یهد ، رارق 
هک ما  هدینـش  ادخلوسر  زا  منادیم و  راک  نیا  هتـسیاشار  رفن  تفه  تفگ  وگب ، ینادیم  حالـص  هچنآ  مینکیم  تروشم  وت  اب  ام  دـنتفگ 

صاقو و یبا  نبا  دعس  رگید  رفن  شش  منکیم و  شجراخ  دراد  یشیوخ  نم  اب  وا  تسا ، دیز  نبا  دعس  لوا  دنتسه : تشهب  لها  نانآ 
يدرم هکنآ  رگم  درادـن  یعناـم  تفـالخ  يارب  صاـقو  یبا  نب  دعـس  تسا ، یلع  ناـمثع و  ریبز و  هحلط و  فوع و  نبا  نمحرلادـبع 

، دراد هکیتوخن  ربکت و  يارب  هحلط  و  تسین ، قئال  تسا  تما  نیا  نوراق  نوچ  فوع  نبا  نمحرلادبع  و  وخدـب ، عبط و  تشرد  تسا 
رد صیرح  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  و  ار ، دوخ  ماوقا  ناشیوخ و  دراد  تسود  هکنیا  يارب  نامثع  و  تسخ ، لـخب و  يارب  ریبز  و 
رد زور  هس  نآ  رد  ار  رفن  شش  نیا  امش  درازگزامن و  مدرم  اب  زور  هس  بیهـص  تفگ  نآزا  سپ  دنتـسین ، راوازـس  تسا  تفالخ  رما 

ار وا  درک  تفلاخم  یکی  دـندش و  قفتم  رفن  جـنپ  هاگ  ره  دـننک ، راـیتخا  تفـالخ  يارب  ارناـشدوخ  زا  یکی  اـت  دـینک  عمج  يا  هناـخ 
تـسا ناشیا  نایم  رد  نمحرلادـبع  هک  يرفن  هس  نآ  دـندومن  تفلاخم  ارناـنآ  رگید  رفن  هس  دـندرک و  قاـفتا  رفن  هس  رگا  و  دیـشکب ،

يارب تفگ  نمحرلادبع  دندش ، عمج  هفیلخ  نییعت  يارب  وا  نفد  گرم و  زا  دعب  دیشکب ، ار  رفن  هس  نآ  دینک و  رایتخا 
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يارب دشاب  امـش  نیرتهب  هک  ار  يدرم  میهاوخیمن و  ار  تفالخ  رفن  ود  ام  تسا  رما  نیا  ثلث  صاقو  یبا  نبا  دعـس  میومع  رـسپ  نم و 
، دومن دنهاوخ  تعیب  وا  اب  مه  مدرم  مییامن  تعیب  وا  اب  هدرک  نییعت  ار  يدرم  ام  ایب  تفگ  دعـس و  هب  درک  ور  سپ  مینکیم ، رایتخا  نآ 
، مراد تسود  ار  یلع  نم  ینک  نییعت  ار  نامثع  یهاوخیم  رگا  موشیم و  امـش  موس  نم  دـنک  تعباـتم  ار  وت  ناـمثع  رگا  تفگ : دـعس 

هفیلخ نییعت  رب  دومن  راداو  ارناشیا  تشادرب و  راصنا  زا  رفن  هاجنپ  اب  ار  هحلطوبا  دش  سویام  دعـس  تقفاوم  زا  نمحرلادبع  نوچ  سپ 
مرکا و لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  هک  وحن  نیاب  منکیم  تعیب  وت  اـب  تفگ  هتفرگ  ار  وا  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  يوسب  درک  ور  و 

داهتجاب هللا و  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  هب  هک  وحن  نیاب  منک  یم  لوبق  دومرف  ترـضح  ینک ، رمع  رکبوبا و  قباس  هفیلخ  ود  هقیرط 
مالـسلا هیلع  یلع  هب  ار  هچنآ  هتفرگ  ار  وا  تسد  دروآ و  ور  نامثعب  درک و  اـهر  ار  باـنج  نآ  تسد  سپ  میاـمن ، راـتفر  دوخ  يار  و 

کی ره  زا  هبترم  ره  رد  درک و  رارکت  ناـمثع  یلع و  هب  ار  نیا  راـب  هس  نمحرلادـبع  سپ  درک ، لوبق  ناـمثع  تفگ ، وا  هب  دوـب  هتفگ 
ایادخراب سپ  دـندرک ( تعیب  مه  مدرم  هدومن  تعیب  وا  اب  تسا و  وت  يارب  تفالخ  نامثع  يا  تفگ  سپ  دینـش ، ار  لوا  باوج  نامه 

نم هرابرد  هتـسناد  يواـسم  رکبوبا  اـب  ارم  مدرم  هنوگچ  دـندومن ، هک  یتروشم  دـش و  لیکـشت  هک  یئاروش  يارب  مبلطیم  يراـی  وت  زا 
رد هدرک  ربص  مه  زاب   ( نکیلو ما  هدش  فیدرمه  يروش ( لها  رفن  جنپ   ( صاخـشا نیا  اب  زورما  هک  ییاج  ات  دـندومن  دـیدرت  کش و 

اهنآ زا  يدرم  سپ  مدومن ( تقفاوم  نانآ  اب  اج  همه  رد  تحلصم  يارب   ( مدرک يوریپ  اهنآ  زا  بیشن  زارف و  رد  مدش ( رـضاح  يروش 
نامثع لتق  زا  سپ  یتح  هک  تسا  صاقو  یبا  نبا  دعس  دارم   ( داهن مدق  لطاب  هارب  هتـسش  قح  زا  تسد  تشاد  هک  يا  هنیک  دسح و  زا 

نبا نمحرلادـبع  دارم   ( درک ضارعا  نم  زا  نامثع  اب  دوخ  یـشیوخ  يداماد و  يارب  يرگید  درم  و  دومنن ( تعیب  ترـضح  نآ  هب  مه 
تـشز نهوم و  یتـسپ ) تلاذر و  زا  هک  ریبز  هحلط و   ) رگید رفن  ود  نینچمه  .دوب و  ناـمثع  يرداـم  رهاوخ  رهوـش  هک  تسا  فوـع 

شیا مان  تسا 

.دوش هدرب  نا 
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قحان هب  ار  تفالخ  ماقم  و   ) تساـخرب ناـمثع )  ) موق موس  تفاـی ) لیکـشت  وا  روتـسدب  هک  يروش  رد  رمع ، گرم  زا  سپ   ) هکنیا اـت 
عـضوم نایم  هدرک ) داب  ندـیماشآ  ندروخ و  يرایـسب  زا  هکیرتش  دـننام   ) ار دوخ  بناج  ود  ره  درک  داب  هک  یتلاح  رد  دومن ) لاغـشا 

دالوا و  دومنیمن ) تاعارم  ار  تفالخب  هطوبرم  روما  دوب و  ندروخ  نتخادنا و  نیگرس  مئاهب  دننام  وا  لغش   ) شندروخ نداد و  نوریب 
رتش ندروخ  دننام  دندروخیم  ار  نیملـسم ) لاملا  تیب   ) ادخ لام  دندش ، تسدمه  وا  اب  دندوب ) وا  دنواشیوخ  هک  هیما  ینب   ) شناردـپ

ضقن هباحـص   ) وا هدیبات  نامـسیر  دش  زاب  هکنیا  ات  تشاذـگیم ) هنـسرگ  مورحم و  ار  نیقحتـسم  ءارقف و  و   ) ار راهب  هایگ  مامت  لیم  اب 
فارـسا و رثا  رب   ) تخادنا ورب  ار  وا  مکـش ، يرپ  و  دـش ، وا  لتق  رد  تعرـس  ببـس  شراتفر  و  دـندش ) قرفتم  شرود  زا  هدرک  دـهع 

بـصغ زور  هدـجیه  هام و  هدزای  لاس و  هدزای  زا  سپ  هدـش  عمج  مدرم  نیقحتـسم  ءارقف و  زا  نآ  عنم  ماوقاـب و  لاـملا  تیب  شـشخب 
(. دنتشک ار  وا  تفالخ 
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ره زا  هتخیر  مرودـب  راتفک  ندرگ  يوم  دـننام  مدرم  هکنیا  رگم  تخادـنین  همدـص  هب  ارم  يزیچ  چـیه  نامثع ) ندـش  هتـشک  زا   ) سپ
فرط ود  دـنتفر و  اپ  تسد و  ریز  نیـسح  نسح و  تیعمج  يرایـسب  ناشیا و  ماحدزا  زا  هکیروطب  دـندروآ ، موجه  نم  يوسب  فرط 

لوبق و ار  ناشتعیب  نوچ  سپ  دوخ ، ياج  رد  دنفسوگ  هلگ  دننام  ندرک ) تعیب  يارب   ) دنتفرگ ارم  فارطا  دش  هراپ  نم  يادر  هماج و 
ریز زا  نیرئاس ) ناورهن و  جراوخ   ) یهورگ و  دنتـسکش ، ارم  تعیب  نارگید ) ریبز و  هحلط و   ) یعمج متـشگ  لوغـشم  تفـالخ  رما  هب 

دنوادخ هک  دنا  هدینشن  نیفلاخم  ایوگ  دنتفر ، نوریب  یلاعتیادخ  تعاطا  زا  ناسک ) رگید  هیواعم و   ) یضعب و  دندش ، جراخ  متعیب  راب 
رد داسف  یشکرس و  ناشدوصقم  هک  یناسک  يارب  میداد  رارق  ار  ینادواج  يارـس  دیامرفیم : میرک س 28 ي 83 ) نآرق  رد   ) ناحبس
رد ایند  نکیل  و  دنا ، هدرک  ظفح  هدینـش و  ار  هیآ  نیا  ادخب  دـنگوس  يرآ  تسناراکزیهرپ  يارب  کین  يازج  و  دـشابیمن ، نیمز  يور 

بوشآ داسف و  نیمز  يور  رد  هدومن  یـشکرس  هتـشادرب  قح  زا  تسد  سپ   ) تسا هتفیرف  ارنانآ  نآ  تنیز  هتـسارآ  ناشیا  ياهمـشچ 
(. دندرک اپرب 
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تعیب يارب   ) رایسب تیعمج  نآ  دندشیمن  رضاح  رگا  دومن  قلخ  ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هبح  هناد  نایم  هکیئادخب  دنگوس  دیـشاب  هاگآ 
ملاظ يریس  رب  دنوشن  یـضار  ات  هتفرگ  نایاناد  ءاملع و  زا  یلاعتیادخ  هکیدهع  دوبن  دوش و  مامت  تجح  هک  دندادیمن  يرای  و  نم ) اب 
رهب تفالخ  هقان  ات   ) متخادنایم نآ  ناهوک  رب  ار  تفالخ  رتش  راهم  نامسیر و  هنیآ  ره  وا ،) متس  زا   ) مولظم ندنام  هنسرگ  و  ملظ ) زا  )

مدادیم بآ  و  دوشب .) یقساف  ملاظ و  ره  یهارمگ  تلالض و  راب  لمحتم  درچب و  دهاوخ  هک  يرازراخ  ره  رد  دورب و  دهاوخ  هک  اج 
اهر ار  تفـالخ  رما  متفریم و  راـنک  مه  نونکا  مدوـمنن ، مادـقا  راـک  نیا  رب  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ   ) نآ و لوا  هساـکب  ار  تفـالخ  رخآ 
هتفگ .هدام  زب  هسطع  زا  تسا  رتراوخ  نم  دزن  امش  يایند  نیا  هک  دیا  هدیمهف  اریز  متشاذگیم ، او  یهارمگ  تلالضب و  ار  مدرم  هدرک 

راوگرزب نآ  هک  داد  بانج  نآ  هب  يا  همان  تساخرب و  قارع  تاهد  لها  زا  يدرم  دومرفیم ، ار  نایب  نیا  ترـضح  هک  یعقوم  رد  دنا :
يدرک هاتوک  نخس  هکیئاجنآ  زا  شاک  نینموملاریما  ای  تفگ : سابع  نبا  دیدرگ ، غراف  ندناوخ  زا  نوچ  دش ، لوغشم  نآ  هعلاطم  هب 

يرتش هقشقش  ایوگ ( دوش ، هتفگ  رگید  نانخس  نآ  دننام  هکنیا  زا   ( تاهیه سابع  نبا  يا  دومرف : يدادیم ، همادا  ار  دوخ  راتفگ 

هک مدشن  نیگهودنا  ردقنآ  ینخس  چیه  عطق  زا  ادخب  دنگوس  تفگ : سابع  نبا  تفرگ ، رارق  دوخ  ياج  رد  زاب  درک و  ادص  هک  دوب 
روظنم ( هتفگ همحرلا  هیلع  یـضر  دیـس   ) .مدـش نیگهودـنا  دـسرب  دوب  هدرک  هدارا  هکییاجنآ  هب  دـشن  هک  ترـضح  نآ  مـالک  عطق  زا 

ره هکتسنآ  دومرف  رمع ) مود  هفیلخ  هرابرد   ) هبطخ نیا  رد  هک  محقت  اهل  سلسا  نا  مرخ و  اهل  قنشا  نا  هبعـصلا  بکارک  زا  ترـضح 
، ار شینیب  دنکیم  هراپ  دنک  یشکرس  هقان  نآ  دریگ و  تخس  ار  شکرس  هقان  راهم  راوس  هاگ 
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هقانلا قنـشا  دوشیم  هتفگ  دوریم ، نوریب  وا  تیکلم  زا  دزادـنایم و  ورب  ار  وا  مامت  یتخـس  هب  ار  شکرـس  هقان  راهم  دـنک  تسـس  رگا  و 
قطنملا حالصا  باتک  رد  تیکسلا  نبا  هکنانچ  دوشیم ، هتفگ  زین  اهقنش  دشکب و  الاب  فرطب  راهم  اب  ارنآ  رـس  هقان  رب  راوس  هک  یعقوم 

ارنآ هکتسنآ  يارب  هدمآ  ینعم  کی  هب  ود  ره  هکیتروص  رد  هدومرفن  اهقنـشا  اهل و  قنـشا  هدومرف  ترـضح  هکنیا  و  تسا ، هدرک  نایب 
الاب تمـسب  راهمب  ارنآ  رـس  هقان  راوس  رگا  هدومرف  نینچ  ترـضح  نآ  ایوگ  دنـشاب ، نزومه  هک  هداد  رارق  اهل  سلـسا  هلمج  ربارب  رد 
هبطخ مدرم  يارب  لوسر  ترـضح  هک  هدش  دراو  ثیدح  رد  و  دوش ، هراپ  نآ  ینیب  درادهاگن  هقان  يور  یتخـسب  ار  راهم  ینعی  دشکب 

راوخـشن هقان  نآ  ارنآ و  راهم  دوب  هدیـشک  زاب  ینعی  اهترجب  عصقت  یه  اهل و  قنـش  دـق  هک  دوب  راوس  يرتش  رب  هکیتلاـح  رد  دـناوخیم 
دهاش زین  و  دـنفدارتم ) ظـفل  ود  قنـش  قنـشا و  هک  دوشیم  مولعم  ثیدـح  نیا  زا  سپ   ) دوب هدروآ  نوریب  قلح  زا  هک  ار  يزیچ  درکیم 

یلا اهقانـشا  يدـیالا و  یف  نیبتاـم  اـهئاس  تیب : نیا  رد  تسا  يداـبع  دـیز  نبا  يدـع  هتفگ  تسا  قنـش  ینعمب  قنـشا  هـکنیا  رب  رگید 
.دنتسه یئاهرتش  دب  دنتسین  مار  هدوبن  ام  تسد  رد  ناشمامز  هک  یشکرس  ياهرتش  ینعی  قانعالا 

مدرم هب  زردنا  هبطخ 004-
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یهارمگ و یکیراـت  رد  هکیعقوم  هدوـمرف :) ریبز  هحلط و  ندـش  هتـشک  زا  دـعب   ) تسا مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
تـسدب یگرزب  تدایـس و   ) دـیدش راوس  يدـنلب  ناهوک  رب  و  دـیداهن ، مدـق  تسار  هارب  دـیدش و  تیادـه  ام  ببـسب  دـیدوب  یناداـن 

زا  ) دیدیدرگ مالسا ) نید   ) حبص ییانـشور  لخاد  كرـش ) رفک و  هجرد  یهتنم   ) هام رخآ  ياهبـش  یگریت  زا  ام  هطـساوب  و  دیدروآ )
زا هک  یـشوگ  دوش  رک  دینادب ) ارنآ  ردق  دیاب  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  قح  امـش  رب  ار  ام  سپ  دیتفای ، تاجن  ینادرگرـس  یتخبدـب و 

ریبز و هحلط و  دننام  دندومن  ضارعا  قح  هار  زا  هک  تسا  یناسک  رب  نیرفن  نیا  دنکن ، وا  نانخـس  رد  ربدت   ) هتفرگن دـنپ  امنهر  دایرف 
( لوسر ترـضح  نانخـس  ادخ و  تاملک   ) اسر يادص  زا  هک  یـشوگ  و  دـندرک ) هارمگ  ارناشیا  هدوب  ناناملـسم  نید  نزهار  هیواعم ،

هتبلا درکن ، يریثات  ناـشیا  رد  لوسر  ادـخ و  دـنپ  هظعوم و  هکیتروص  رد  ( ؟ ار هتـسهآ  يادـص  دونـشیم  هنوگچ  هتـشگ  رک  نیگنس و 
يارب اـعد  نـیا   ) تـسا نارگن  برطـضم و  ادـخ  سرت  فوـخ و  زا  هـک  یلد  دـشاب  نـئمطم  تـشاد ) دـهاوخن  يرثا  نـم  دـنپ  زاوآ و 

( دنتسه مدق  تباث  قح  هار  رد  هدیسرت  یهلا  باذع  زا  هک  تسیناسک 
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هدـنبیرف تنیز  هک  منکیم  كرد  هدرک  ناشن  ار  امـش  تسارفب  و  متـسه ، امـش  ییافویب  دـهع و  ضقن  تناـیخ و  جـیاتن  رظتنم  هراومه 
تـسین يا  هرهب  تقیقح  قح و  زا  ار  وا  هک  يرگیدـب  هدیـشوپ  مشچ  نم  زا  هک  تسین  تفگـش  سپ   ) هتفیرف ار  امـش  ناطیـش ) دـیون  )
ببـسب دـیدرک ، تعیب  نارگید  اب  هتـشادرب  نم  زا  تسد  هک   ) درک ناهنپ  امـش  زا  ارم  يرادـنید  نهاریپ  يوقت و  سابل  دـیا ) هدروآور 

منطاب يافـص  امـش  لاح  رب  ارم  درک  انیب  مدرکن ) مادـقا  يراک  چـیه  رد  ادـخ  ياضر  فالخرب  هدیـشوپن  قسف  ساـبل  زگره  نم  هکنآ 
درگ مه  رودب  یگمه  تلالض  ياههار  رد  هکینامز  امش  یئامنهر  يارب  متـساخرب  متـسناد ) ار  امـش  ییورود  قافن و  رکم و  هلیح و  )

هاچ دـیدوب ) تکاله  هب  کیدزن  ییاناد  ملع و  یگنـشت  زا  یناداـن  لـهج و  ناـبایب  رد   ) دـیتشادن یئاـمنهر  هدرک  مگ  ار  هار  هدـمآ و 
ایوگ ار  نایب  بحاص  هتسب  نابز  امش  يارب  زورما  مداد ) تاجن  یتخبدب  تکاله و  زا  ار  امـش   ) دیدروآ یمن  تسدب  بآ  دیدنکیم و 

داب رود  نیاربانب ) مدرک ، نایب  دوب  ایوگ  نم  لاح  نابز  هک  ار  رارـسا  زومر و  هبطخ  نیا  رد  ار  امـش  ناـنیمطا  تیادـه و  يارب   ) مدومن
نآ رد  ما  هتفای  ار  قح  هکینامز  زا  و ) ما ، هداـهنن  مدـق  قح  ریغ  هار  رد  اریز  دور ، نوریب  متعاـطا  زا   ) دـنک تفلاـخم  ارم  هکیـسک  يار 

شیمه  ) ما هدرکن  دیدرت  کش و 

سرت هکلب  مدیـسرت ، یمن  نارگید  ریبز و  هحلط و  دـننام  نمـشد  هبلغ  هضراعم و  زا  هتفاین ، هار  نم  رد  لطاب  زگره  هدوب  مدـق  تباث  ه 
اریز  ( تشادـن یکاب  سرت و  دوخ  زا  یـسوم  ترـضح  هکناـنچ ( دـنوش ، هارمگ  ناـشیا  تفرـشیپ  ببـسب  مدرم  اداـبم  هک  دوب  نیا  نم 

بابرا هتفای و  هبلغ  نانادان  ادابم  هک  دیـسرت  تشاد ( نانیمطا  نیقی و  نیرحاس  نانمـشد و  ندـش  بولغم  شیوخ و  یتسار  تقیقحب و 
دروآ نامیا  وا  هب  هک  ره  دش و  وربور  نیرحاس  اب  یسوم  هکنانچ  و  دنوش ، هارمگ  مدرم  نآ  رثا  رب   ( دنریگ یـشیپ  یهارمگ  تلالض و 

فداصم لطاب  قح و  هار  رب  امش  ام و  زورما  دیدرگ ( یلتبم  ادخ  باذعب  ترخآ  ایند و  رد  درک  تفلاخم  هک  ره  تسر و  یهارمگ  زا 
هنـشت زگره ( دیامن ، يوریپ  نم  رادرک  راتفگ و  زا   ( دشاب هتـشاد  بآ  هب  دامتعا  هکیـسک  لطاب ( هار  رب  امـش  قح و  هار  رب  نم   ( میدـش

). دنامیمن نادرگرس  ناریح و  قافن  كرش و  رفک و  يداو  رد   ( دوشیمن

ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هبطخ 005-
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بلطملادـبع و نبا  ساـبع  هکیتقو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تاـفو  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
تلحر ایند  زا  لوسر  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  : ) هدومرف دندوب  هدـش  فرـشم  راوگرزب  نآ  تمدـخ  تعیب  دـصقب  برح  نبا  نایفـسوبا 

رظن نایفـسوبا  دـندومن ، بصن  تفـالخب  ار  رکبوـبا  هدـمآ  درگ  راـصنا  عاـمتجا  لـحم  رد  ینعی  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  مدرم  دوـمن ،
تفگ هتفر  بلطملادـبع  نبا  سابع  دزن  یعمج  اب  اذـل  دزیگنا ، هنتف  ناناملـسم  نایم  تساوخیم  تشاد  مالـسا  اـب  هک  ینطاـب  ینمـشدب 
ینعی راومهان  نشخ  درم  نیا  ادرف  دـیدرگ و  لقتنم  میت  ینب  هب  تفر و  نوریب  مشاه  ینب  زا  تفالخ  هکتـسنآ  زا  نم  ینارگن  بجعت و 

وا اب  هتفر  یلع  دزن  هب  ات  زیخرب  درب ، دـهاوخ  ناـمرف  ریزب  ار  یگمه  هدـش ، اـمرفمکح  اـم  رب  تسا  يدـع  ینب  زا  هک  باـطخ  نبا  رمع 
یعمج اب  سپ  میشکیم ، ار  وا  درک  تفلاخم  ام  اب  هک  ره  دنونشیم  شیرق  مه  ارم  نخـس  یتسه و  ربمغیپ  يومع  وت  نوچ  مینک ، تعیب 

داـجیا و نایفـسوبا  روظنم  تسنادـیم  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دـننک ، تعیب  وا  اـب  اـت  دـندمآ  ترـضح  نآ  دزن  هدوـمن  قاـفتا 
اهنآ زا  هتفاکـش  يراگتـسر  تاجن و  ياهیتشک  هب  ار  اه  هنتف  ياهجوم  مدرم  يا  دومرف :) نینچ  تسا  ناناملـسم  نایم  داسف  فالتخا و 

نید و حالـص  هک  دـیهد  تاجن  داسف  هنتف و  يایرد  مطالت  زا  ار  دوخ  هدـش  راوس  ام  يرادربناـمرف  تعاـطا و  یتشک  رد   ) دـینک روبع 
نیمزب رـس  زا  ار  یگرزب  ترخاـفم و  ياـهج  اـت  دـیهن و  نوریب  مدـق  هدـیدرگ  فرحنم  تفلاـخم  هار  زا  و  تسا ( نآ  رد  امـش  ياـیند 

دیئامن ارادم  رمع )(  )( يدع ینب  و  رکبوبا )(  )( میت ینب  اب   ( دیراذگ
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تـسا هدوسآ  تحار و  ای  دـنک  مایق  روای ( رای و   ( لاب رپ و  اب  هکیـسک  دوشیم  راگتـسر  اریز ( دیـشاب ، نمیا  داسف  هنتف و  ياهجوم  زا  ات 
هبلاطم ار  دوخ  قح  رگا  تسین  يروای  ار  ام  هک  نونکا  سپ   ( ددرگ يوزنم  يا  هشوگ  رد  هدش  میلـست  درادن ( روای  رای و  نوچ   ( هکنآ

نیا رد   ( و دوشیم ، هتفرگ  نآ  هدنروخ  يولگ  رد  هک  تسا  يا  همقل  و  تسین ( اراوگ  هک   ( تسا ییوبدب  نفعتم  بآ  دننام  نیا  میئامن (
هک تسا  یسک  دننام  دنیچب  ندیسر  تقو  ریغ  رد  ار  هویم  هکنآ  اریز ( منک ، ربص  هدیشوپ  مشچ  دوخ  قح  زا  هک  تسنآ  راوازـس  عقوم 

نیمز رد  تعارز  سران و  هویم  ندیچ  دننام  مرادن  يروای  هدوب  اهنت  هک  ماگنه  نیا  رد  تفالخ  رما  بلط   ( دنک تعارز  ریغ  نیمز  رد 
دنیوگیم مبلطب ( ار  دوخ  قح  و   ( میوگب ینخـس  رگا  متـسه ( رواـی  یب  اـهنت و  نوچ   ( سپ تسا ( روآ  ناـیز  هکلب  درادـن ، يدوس  ریغ 

زا دنیوگیم  میوگن  ینخس  هتسشن  شوماخ  رگا  و  تفگ ( ار  نخـس  نیا  ررکم  رمع  هکنانچ   ( تسا یهاشداپ  تراما و  هب  صرح  يارب 
نم هرابرد  ینامگ  نینچ  دوبن  راوازـس  یپ  رد  یپ  نیگمهـس و  ياهدمآ  شیپ  همهنیا  زا  دـعب  تاهیه  دـسرتیم ، ندـش  هتـشک  گرم و 

رد نم  یشوماخ  سپ   ) شردام ناتسپ  هب  لفط  سنا  زا  تسا  رتشیب  گرمب  بلاطوبا  رـسپ  سنا  ادخب  دنگوس  هکنآ  لاح  دوش و  هدرب 
رهاـظ و رگا  تسا و  ناـهنپ  هک  یملع  رد  ما  هتفر  ورف  هکتـسنآ  يارب  نم  توکـس  هکلب  تسا ) ندـش  هتـشک  سرت  زا  هن  تفـالخ  رما 

نآ رد  حالص  سپ   ) فرژ هاچ  رد  نامسیر  ندیزرل  دننام  دیوشیم  نازرل  برطـضم و  امـش  هنیآ  ره  منادیم  هک  ار  هچنآ  میامن  ادیوه 
(. مزرو یئابیکش  هداد  ءاضقب  ءاضر  هک  تسا 

دربن هدامآ  هبطخ 006-
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ماما  ) بانج نآ  زا  دـش  اـضاقت  دـنتخیرگ ) هدرک  تعیب  ضقن  ریبز  هحلط و   ) هکیعقوم رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هدیباوخ راتفک  دننام  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  دوشن : اهنآ  اب  گنج  يایهم  هتفرن  ریبز  هحلط و  یپ  رد  هک  درک ) اضاقت  مالـسلا  هیلع  نسح 

هتسج باوخ  زا   ) هکنیا ات  دنزیم  نیمزب  هتسهآ  هتسهآ  بوچ  هب  ای  تسدب  شبیرف  يارب  هتـسشن  نآ  نیمک  رد  یتدم  دایـص  هک  متـسین 
هنتف و دهد و  بیرف  ار  ناناملـسم  نمـشد  مراذـگیمن   ) هکلب دـیامن ، شریگتـسد  هدـمآ ) نوریب  هناخ  زا  ادـص  لابندـب  دـنیبن  ار  یـسک 
ور قح  زا  هک  يراکهنگ  اب  منزیم و  ریـشمش  تسا  رادربناـمرف  اونـش و  هدروآ و  قحب  ور  هکیـسک  یهارمهب  سپ ) دـنک ، اـپرب  بوشآ 

هـشیمه زورما  ات  مرکا  لوسر  تافو  نامز  زا  ادخب  دنگوس  سپ  متـسه ، هدنز  ات  منکیم  گنج  دراد  نآ  رد  دیدرت  کش و  هدـینادرگ 
.مدوب هداتسیا  اهنت  شیوخ  راک  رب  عونمم  مورحم و  دوخ  قح  زا  نم 

نانمشد شهوکن  هبطخ 007-
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مه ناطیـش  دندرک و  دامتعا  ناطیـشب  ناشراک  رد  ناشیا  دوخ :) نیفلاخم  تمذم  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
جیردتب و تشاذـگ و  هجوج  درک و  مخت  نانآ  هنیـس  رد  سپ  و  داد ، رارق  ماد  کیرـش و  نارگید ) یهارمگ  تلالـض و  يارب   ) ارنانآ

وریپ رادرک  راتفگ و  رد   ) تفگیم نخس  ناشنابز  اب  دیدیم و  ناشیا  ياهمشچ  اب  دندش ) وا  رادربنامرف  ات   ) دومن شزیمآ  اهنآ  اب  هتسهآ 
یـسک راک  دننام  ناشیا  ياهراک  داد ، تنیز  نانآ  رظن  رد  ار  هابت  راتفگ  راوس و  یهارمگ  تلالـض و  بکرمب  ار  اهنآ  سپ  دندوب ) وا 

.دیوگیم تسردان  لطاب و  نخس  وا  نابزب  هداد و  رارق  کیرش  دوخ  یئاناوت  رد  ار  وا  ناطیش  هک  دوب 

وا تعیب  ریبز و  هرابرد  هبطخ 008-
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هدرک دـهع  صقن  ریبز  نوچ   ) هدومرف دـصق  نآ  رد  ار  ریبز  ناـیب و  یـضتقم  تقو  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
خـساپ رد  ینک  يوریپ  ارم  تسا  بجاو  يا ، هدرک  تعیب  نم  اب  وت  دومرف  وا  هب  باـنج  نآ  دـمآرب ، ترـضح  نآ  اـب  گـنج  ددـصرد 
تسدب دنکیم  نامگ  ریبز  دیامرفیم :) ترـضح  مدرک ، دصق  ارنآ  فالخ  لد  رد  رارقا و  نابزب  ینعی  مدومن  هیروت  تعیب  ماگنه  تفگ 

دیاـب نیارباـنب  هتـشاد ، ناـهنپ  ارنآ  فـالخ  نطاـب  رد  هک  دراد  اـعدا  تسا و  رقم  دوخ  تعیب  هب  هدوـب ، فلاـخم  لد  رد  هدرک و  تعیب 
عـیطم و دـیاب  تسا  یقاـب  دوـخ  لاـح  هب  وا  تعیب  تشادـن  یلیلد  رگا  و  دوـش ) موـلعم  وا  راـتفگ  یتـسار  اـت   ) درواـیب لـیلد  تجح و 

). دشاب رادربنامرف 

نانکش نامیپ  هرابرد  هبطخ 009-
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دننام دیامرفیم :) شنزرس  خیبوت و  ار  لمج  گنج  رد  ناشناهارمه  ریبز و  هحلط و  نآ  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
ار گنج  راک  بابسا  دنتخیگنارب و  داسف  هنتف و  فازگ  فال و  اب   ) دندمآرد اج  زا  هدیشخرد  قرب  لثم  دندیناسرت و  هدرک  ادص  دعر 

عقوم ات  میناسرتیمن  مینکیمن و  ادـص  ام  نکیلو  دـندوب ، ناسرت  ناوتان و  رازراـک  تقو  رد  شورخ  شوج و  نیا  اـب  و  دـندومن ) مهارف 
ددرگ يراج  لیس  ناراب  ندمآ  زا  شیپ  تسا  لاحم  هکنانچ   ) مینکیمن يراج  لیس  میرابن  ات  و  تسا ) رادرکب  نورقم  ام  راتفگ   ) لمع

(. دشاب هتشادن  رادرک  هک  ددرگ  يا  هدنیوگ  بیصن  يزوریف  حتف و  تسا  لاحم 

ناطیش بزح  هبطخ 010-
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ار دوخ  هورگ  بزح و  ناطیـش  دیـشاب  هاگآ  دـیامرفیم :) لمج  باحـصا  هرابرد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
رما رد   ) نم تریصب  نکیل  تسا و  هدروآ  درگ  نید ) رد  داسف  هنتف و  يارب   ) ار شرگـشل  هدایپ  هراوس و  عمج و  ندرک ) هارمگ  يارب  )

( اریز مدرگ ، لخاد  وا  ناسک  ناطیـش و  بزح  رد  ات  دهدیمن  ور  نمب  یـشومارف  تلفغ و  هنوگچیه   ) دوشیمن ادج  نم  زا  نید ) ایند و 
ار قح  وا  نیعبات  ناطیش و   ) تسا هدش  هدیشوپ  لطاب ) سابل  هب   ) نم رب  نآ  هن  و  ما ، هدیشوپن  ینادان ) لهج و  سابل  هب   ) دوخ رب  ار  قح 

هدیـشک قح  زا  تسد  هکیناسک  نید و  نانمـشد   ) نانآ يارب  زا  ادخب  دـنگوس  و  دـنا ) هدـناشوپن  یهارمگ  تلالـض و  سابل  هب  نم  رب 
هک ره  هکیروطب  مزاس ) دوبان  ار  اهنآ  هدومن  هیهت  یگنج  نادیم   ) مشکب ارنآ  بآ  دوخ  هک  منک  رپ  ار  یـضوح  دـنا ) هتـسویپ  ناطیـشب 
هب ناـج  داـهن  اـپ  نادـیم  نآ  رد  هک  ره   ) ددرگیمن زاـب  نآ  يوسب  رگید  دـمآ  نوریب  رگا  دـیآ و  یمن  نوریب  داـهن  اـپ  ضوـح  نآ  رد 

(. دیامن یمن  تشگزاب  راب  رگید  تخیرگ  تفای و  تاجن  هک  ره  دوشیم و  هتشک  هدربن  تمالس 

هیفنح دمحم  هب  باطخ  هبطخ 011-
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هیفنح نبا  دمحم  دوخ  دنزرف  هب  دوب ) رتش  راوس  نآ  رد  هشیاع  هک  یگنج   ) لمج گنج  رد  هک  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
رتخد هلوخ  وا  ردام  هکتـسنآ  يارب  هیفنح  نباب  راوگرزب  نآ  دـنزرف  دـمحم  راهتـشا   ) درک ءاطع  وا  هب  ار  گنج  ملع  هک  هاـگنآ  دومرف 
گنج نادیم  رد  دیاب  وت   ) نکم تکرح  دوخ  ياج  زا  وت  دـنوش  هدـنک  اج  زا  اههوک  تسا :) هدوب  هفینح  ینب  هلیبق  زا  سیق  نبا  رفعج 

ار ترس  هساک  نک ) راومه  دوخ  رب  ار  گنج  ياهیتخـس   ) هنب نادند  يور  نادند  يریگن ) شیپ  رارف  هار  یـشاب و  رتمکحم  اههوک  زا 
بوکب نیمز  رد  خیم  نوچ  ار  دوخ  ياپ  راد ) فوطعم  ادخب  ار  تتالایخ  راکفا و  مامت  ای  رذگب ، ترـس  زا  گنج  رد   ) هد هیراع  ادخب 
تـسکش نانمـشد  مامت  ات   ) ینیبب ار  رگـشل  ياهتنا  ات  زادـنیب  مشچ  سرتن ) نمـشد  يرایـسب  زا  شاب و  مدـق  تباث  گـنج  نادـیم  رد  )

زا سپ   ) شوپب ار  دوخ  مشچ  و  یـشاب ) انیب  دوخ  راک  رد  ات  ریگب  رظن  رد  ار  نانآ  ریبدت  هلیح و  نیرخآ  هکنیا  ای  شابم ، نمیا  دنروخن 
زا يزوریف  حتف و  نادـب  و  شاب ) هتـشادن  تشحو  ناشیا  ریـشمش  قرب  زا  نکم و  هاگن  فرط  ره  هب  نانمـشد  ریبدـت  هلیح و  هب  یهاگآ 

(. دیدرگ دهاوخ  وت  بیصن  ترصن  حتف و  دشاب  ادخ  تساوخ  رگا  گنج  بادآ  ندرب  راکب  زا  سپ   ) تسا ناحبس  دنوادخ  بناج 

لمج باحصا  رب  يزوریپ  زا  سپ  هبطخ 012-
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نارای زا  یکی  دومرف  ترضح  نآ  بیـصن  لمج  گنج  رد  دنوادخ  هک  يزوریف  زا  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
تنانمـشد رب  ار  وت  دـنوادخ  هنوگچ  دـید  یم  ات  دوب  رـضاح  رازراک  نیا  رد  ام ، اب  نالف  نم  ردارب  متـشاد  تسود  تفگ : باـنج  نآ 

.هدوب و ام  اب  گنج  نیا  رد  مه  وا  دومرف  يرآ ، تفگ  تسا ، ام  اب  وت  ردارب  تبحم  لیم و  ایآ  دومرف  ترـضح  هدومن ، ءاـطع  يزوریف 
، دنا هدوب  رضاح  ام  یهارمهب  ام  نایهاپس  رد  هکتسنآ ) دننام   ) دنتسه اهنز  محر  اهدرم و  بلص  رد  هکیناسک  یتح ) ام  نارادتسود  زا  )
تامدخ و  ) ببـسب و  دـنادرگ ، رهاظ  هدروآ  دوجوب  دـیآ  نوریب  ناهگان  ناسنا  ینیب  زا  هکینوخ  دـننام  ارناشیا  راگزور  هک  تسا  دوز 

(. دنوش بولغم  نانآ  تسد  رد  ام ، نانمشد  و   ) دریگ توق  نامیا  ناشیا  جیورت )

هرصب مدرم  شنزرس  هبطخ 013-
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هرـصب حتف  لمج و  گنج  نایاپ  زا  سپ   ) هدومرف نآ  مدرم  هرـصب و  رهـش  تمذم  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
نآ اب  هدـمآ  درگ  همه  دـش  هعمج  زور  نوچ  دـنوش ، رـضاح  زامن  هب  هعمج  زور  هک  دـنک  ادـن  مدرم  نایم  يدانم  دومرف  رما  ترـضح 

دورد یهلا و  يانث  دمح و  يادا  زا  دعب  داتسیا و  هداد  هیکت  هلبق  راوید  هب  ترضح  نآزا  سپ  دندناوخ ، زامن  عماج  دجـسم  رد  بانج 
رتش  ) يا هتسب  نابز  ناویح  وریپ  و  هشیاع )  ) ینز هاپـس  امـش  مدرم  يا  دومرف :) تانموم  نینموم و  يارب  رافغتـسا  لوسر و  ترـضح  رب 

یگمه دیدرگ ) هتـشک   ) دش هدرک  یپ  هکیماگنه  و  دیدیدرگیم ) عمج  نآ  رودـب   ) دـیدشیم هتخیگنارب  رتش  يادـصب  دـیدوب ، هشیاع )
درگ نآ  رود  هب  هتشادهاگن  ملع  ماقم  مئاق  رگشل  نایم  رد  هداهن و  يرتش  رب  شوپ و  هرز  ار  هشیاع  جدوه  لمج  گنج  رد   ) دیتخیرگ

ناشناگرزب دندشیم ، هتـشک  هدـناوخ  زجر  هتـشگ  شرودـب  راو  هناورپ  نانآ  دومنیم و  بیغرت  گنج  رب  ار  اهنآ  هشیاع  دـندوب ، هدـمآ 
، دمآ دراو  رایـسب  مخز  رتش  جدوه و  رب  هکنآ  ات  تفرگیم ، ار  وا  ياج  يرگید  داتفایم  كاخب  مادک  ره  هتفرگ  ار  رتش  راهم  نانکرخف 

رتش ياپ  هس  ات  دنتفرگیم  ار  شرود  هدـش  عمج  شیپ  زا  شیب  ناشیا  درکیم ، دایرف  اهمخز  شزوس  هعقاو و  لوه  زا  هتـسب  نابز  ناویح 
ما ترضح  داتفا ، یمن  دش و  عطق 

حلاصم هکیناسک  سپ  دندرک ، رارف  مدرم  داتفا  نیمزب  دندز و  ریـشمش  نوچ  دینزب ، نآ  رب  ریـشمش  هتـشادهاگن  ارنآ  ناطیـش  دومرف  ری 
تسامـش و يوخ  قالخا و  دیامرفیم (: اذل  دنـشاب ، تسپ  نامدرم  دـننک ، يوریپ  يرـش  زا  هداهن  ینز  رایتخا  رد  ار  دوخ  يایند  نید و 

ياهیرامیب ببس  هک  ایرد  هب  یکیدزن  يارب   ( تسا هزمیب  روش و  امـش  رهـش  بآ  یئورود و  امـش  شیک  رادیاپان و  امـش  نامیپ  دهع و 
تماقا امـش  نایم  رد  هک  ره  و  دوش ( دیلوت  یگنخ  یمهف و  دـنک  تدالب و  نآ  رثا  رب  ددرگ و  هریغ  هدـعم و  داسف  جازم و  ءوس  رایـسب 

ود ره  رد  هتـشادن و  زاب  هانگ  زا  ار  امـش  ای  هدـش و  هانگ  بکترم  امـش  اب  ینیـشنمه  تهج  زا  ای  اریز   ( هدوب دوخ  هاـنگ  ورگ  رد  هدرک 
زا اریز   ( هدرک كرد  ار  شراگدرورپ  تمحر  هتفر  نوریب  امـش  نایم  زا  هکیـسک  و  تسا ( هداد  ورگ  شیوخ  هانگ  هب  ار  دوخ  تروص 

لاعتم دنوادخ  هتفر ( ورف  بآ  رد  هک   ( یتشک هنیس  دننام  ار  امش  دجـسم  منیب  یم  نم  ایوگ  هتفای ( یئاهر  ندنام  امـش  نایم  هانگ  رفیک 
رد .تسا و  هدـش  قرغ  هدوب  نآ  رد  هک  ره  هک  ایرد ( بآ  نایغط  نییاپ  زا  ناراب و  الاب  زا   ( هداتـسرف باذـع  رهـش  نیا  نیئاپ  ـالاب و  زا 
رد هک   ( منیبیم یتشک  هنیس  دننام  ارنآ  دجسم  دش و  دهاوخ  قرغ  امـش  رهـش  دنگوس  ادخب  دومرف ( ترـضح  هک   ( هدمآ رگید  تیاور 

دننام ای  هتفر ( ورف  بآ 

یغرم هنیس  دننام  هتفر ) ورف  بآ  رد  هک  ار  دجـسم  منیبیم  دومرف  هک   ) هدش دراو  رگید  تیاور  رد  .هدیباوخ و  هنیـس  رب  هک  یغرم  رتش 
مئاقلا نامز  رد  مود  هللااب  رداقلا  تفالخ  ناـمز  رد  لوا  دـش ، قرغ  راـب  ود  هرـصب  هعقاو ، نیا  زا  سپ  هک  دـنا  هتفگ  و   ) .اـیرد ناـیم  رد 

رخآ رد  هک  هدش  لقن  و  دوب ، هتـشگ  عقاو  يدـنلب  رد  هک  ارنآ  عماج  دجـسم  ياه  هرگنک  رگم  تفرگ  بآ  ار  رهـش  نآ  همه  هللارماب و 
نامز ماما  رب  راب  رگید  دیریگ و  دنپ  نانخـس  نیا  زا  هک  دوب  نآ  نم  دوصقم  دومرف  هداد  يرادـلد  ار  هرـصب  مدرم  ترـضح  هبطخ  نیا 

(. دینکن مایق  دوخ 

هرصب مدرم  شهوکن  رد  هبطخ 014-

امـش رهـش  نیمز  دیامرفیم : هدرک  نایب  نآ ) لها  هرـصب و  تمذم  رد   ) هک ار  هچنآ  دـننام  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
رود امـش  زا  یهلا  تمحر  هلیذر  قالخا  هطـساوب  هکنآ  اـی  تسا ، عقاو  بیـشن  رد  اریز   ) نامـسآ زا  رود  و  اـیرد )  ) بآ هب  تسکیدزن 
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تسدب ار  دوخ  نید  ایند و  رما  حلاصم  هکنانچ   ) دوشیم لامعتـسا  عضوم  ریغ  رد  امـش  يرابدرب  ملح و  کبـس و  امـش  ياهلقع  تسا )
هلمح يارب  همقل و  هدنروخ  يارب  هناشن و  زادناریت  يارب  ملح ) صقن  لقع و  یکبـس  رثا  رب   ) سپ دـیدومن ) يوریپ  يرتش  زا  هداد  ینز 
هداد رارق  شیوخ  روظنم  فده  ار  امـش  هک  دـیداد  هار  دوخ  راید  هب  ار  هناگیب  رگـشل  ینادان  مهف و  یمک  هطـساوب   ) دیراکـش هدـننک 

(. دنا هتخاس  ناتراتفرگ  یلتبم و  هدروخ  ناتلاوما 

لاملا تیب  ندنادرگرب  رد  هبطخ 015-

دوب یئاهنیمز  اهنآ  و  دینادرگ ، زاب  ناناملسم  هب  دوخ  تفالخ  نامز  رد  هک  یئاهنیمز  هرابرد  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
ار نامثع  هدیـشخب  رگا  ادخب  دـنگوس  دوب : هدیـشخب  دـندوبن ) ناسحا  راوازـس  هکیناسک  ناشیوخ و  هب  شتفالخ  نامز  رد   ) نامثع هک 
رد مدرم  يارب   ) یتسرد لدع و  رد  اریز  دشاب ، هدش  هدـیرخ  نازینک  هداد و  رهوش  اهنز  نآ  زا  هچ  رگا  منادرگ  زاب  نآ  کلام  هب  مبایب 

( یلوا قیرطب  دشاب ، زجاع  نآ  قبط  رب  راتفر  زا   ) ددرگ گنت  یتسرد  لدع و  هکیسک  رب  تسا و  یـشیاشگ  تعـسو و  ایند ) نید و  رما 
(. دشاب رتناوتان  رتزجاع و   ) دوش رتگنت  متس  روج و 

هنیدم رد  تعیب  ماگنه  هب  هبطخ 016-
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تسینانخس ورگ  نم  همذ  دیامرفیم : بانج  نآ  اب  هنیدم  رهش  مدرم  تعیب  عقوم  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هک ار  یـسک  درادن ) هار  نآ  رد  یتسردان  لطاب و  تسین و  يدـیدرت  مراتفگ  یتسار  رد   ) منکیم تنامـض  ار  اهنآ  مامت  میوگیم و  هک 

هکیئاهزیچ  ) تاهبـش رد  عوقو  زا  يراگزیهرپ  يوقت و  هدوب  ولج  رد  ایند  تابالقنا  تاـبوقع و  زا  راـگزور  ياهدـمآ  شیپ  اـهتربع و 
دننام هتـشگ  زاب  امـشب  اهینادان ) ءارآ و  فالتخا   ) ءالب تنحم و  دیـشاب  هاگآ  درادیم ، زاب  دوشیم ) هابتـشا  مارحب  لالح  لطاب و  هب  قح 

هنیآ ره  داتسرف  قحب  ار  ربمغیپ  هکیسک  نآ  هب  دنگوس  تخیگنارب  ار  امـش  ربمغیپ  دنوادخ  هک  تیلهاج ) نامز   ) يزور يالب  تنحم و 
گید رد  هچنآ  ریگفک  ندز  مه  رب  دننام  دیوش  هدز  مه  رب  دیدرگ و  ادج  هتخیب و  مه  زا  ناحتما ) لابرغ  رد   ) دیوش و هتخیمآ  مه  رد 

ماقم هب  امـش  نیرتدـنلب  امـش و  نیرتدـنلب  ماقم  هب  امـش  نیرت  تسپ  دـنک  تشگزاب  هکنیا  ات  شـشوج ) نایلغ و  تقو  رد   ) تسا ماعط 
دوش ادـیپ  امـش  ناـیم  رد  داـسف  هنتف و  دـینکن  تعباـتم  هدومرف  لوسر  ادـخ و  هچنآ  دیـشوپب و  قح  زا  مشچ  نوـچ   ) امـش نیرت  تسپ 

هحلط و دننام   ) یناسک دـنتفا ) ولج   ) دـنریگ یـشیپ  و  ددرگ ) زیزع  امـش  راوخ  راوخ و  امـش  زیزع  هکنیا  ات  دـیوش  ور  ریز و  هکیروطب 
گید ریبز و 

همه زا  رتدوز  هکیناسک  دننامیم  زاب  هنیآ  ره  دنتشادن و  یتلزنم  ردق و  لوسر ( ترضح  رظن  رد  و   ( هتفرگ تقبـس  مالـسا  رد  هک  نار (
دیاب ار  هچنآ   ( مدرکن ناهنپ  ار  ینخس  چیه  ادخب  دنگوس  دنتشاد ( رایـسب  تلزنم  ردق و  ادخ  لوسر  دزن  رد  و   ( دندش دراو  مالـسا  رد 
مدـش هداد  ربخ  تعیب ( يارب  امـش  عامتجا   ( زور نیا  هب  و  امـش ( ندرک  تعیب   ( ماقم نیا  هب  نم  و  متفگن ، غورد  ادـبا  و  متفگ ( میوگب 

اهنآ رب  هدـش  هدرک  راوـس  هک  تـسیا  هتخیـسگ  ماـجل  یـشکرس  ياهبـسا  دـننام  یـصاعم  دیـشاب  هاـگآ  هداد ( ربـخ  ارم  مرکا  ربـمغیپ  (
ناراوس تسدب  ناشراهم  هک  تسا  یمار  ياهرتش  دـننام  يراکزیهرپ  يوقت و  و  شتآ ، رد  ار  دوخ  ناراوس  دـنزادنایم  ناراکهانگ و 

دنزاسیم دراو  ناشنابحاص و  اهنآ  رب  هدش  هدرک  راوس  تسا ، اهنآ 
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، تسا یلها  ار  هار  ود  نیا  زا  کی  ره  تسا و  هابت  لطاب و  هار  ناهانگ  تسرد و  قح و  هار  يراکزیهرپ  يوقت و  و  تشهب ، رد  ارناشیا 
رایسب تسا  دیما  دشاب  مک  قح  رگا  دندشیم و  بکترم  هک  هدوب  رایسب  مه  میدق  زا  اریز ( تسین ، بجع   ( دشاب رایـسب  لطاب  رگا  سپ 

قح و  دیامرفیم (: اذل  دربب ، نیب  زا  ار  لطاب  قح  هک  تسا  لکـشم  نامز  نآ  ریغ  رد  تسا و  هقح  تلود  روهظ  نامز  رد  نآ  و   ( ددرگ
هیلع ماـما   ) هاـتوک مـالک  نیا  میوگیم : دـیامرفیم (: همحرلا  هیلع  یـضردیس  نیا  زا  سپ   ( .دـبای توق  تسا  لکـشم  دـش  فیعـض  هک 

زا یتفگش  هرهب  دسر و  یمن  نآ  هیاپ  هب  مهف  يور  زا  ناگدننک  فیرعت  نیـسحت  هک  تساراد  ار  نخـس  یئوکین  زا  يدراوم  مالـسلا )
ناشیا يدنسپدوخ  زا  تسا  رتشیب  ترضح  نآ  مالک  نسح  نتسناد  زا  ءاحـصف  یتفگـش   ) يدنـسپدوخ هرهب  زا  تسا  رتشیب  مالک  نیا 
كرد تریصب  رونب  ارنآ  لقع  هک  راوگرزب  نآ  نخـس  رد  تسا  یعئادب  اسب  اریز  بانج ، نآ  مالک  هقیقد  تاکن  ندرک  كرد  ببـسب 

هدش هدرب  راکب  يرایسب  تحاصف  ترـضح  نآ  مالک  رد  میدرک ، نایب  هچنآ  هوالعب  و  تسا ) رـصاق  شریرقت  نایب و  زا  نابز  دنکیم و 
رگم دوشیمن  تفتلم  مدرک  نایب  هک  یفاـصوا  و  دربیمن ، یپ  نآ  قمع  هب  یناـسنا  چـیه  درادـن و  ارنآ  فصو  ییاـناوت  یناـبز  چـیه  هک 

.نادنمشناد رگم  ار  راتفگ  نیا  دنبای  یمن  رد  دشاب و  هدروآ  تسدب  ارنآ  هشیر  هیاپ و  هدرک  فرص  تحاصف  رد  ار  دوخ  رمع  هکیسک 
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تـشهبب ار  مدرم  یلاـمعا  هچ  دـنادیم   ) تسا وا  يور  شیپ  رد  خزود  تشهب و  هکیـسک  دـش  لوغـشم  تسا : هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  و 
باتش اب  هدننک  ششوک  لوا ) دیامنیم ، میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  مدرم  نآ  زا  سپ  دناسریم ، ناشخزودب  يرادرک  هچ  دنکیم و  يربهر 

راودـیما دـنوادخ ) شزرمآ  ترفغمب و  و   ) تسا لماک  هک  قح  بلاط  مود )  ) تسا و هتفای  تاجن  یهلا ) باذـع  زا  هحلاص  لامعا  هب  )
رد لاعتم  دنوادخ  ار  میسقت  نیا   ) تسا نوگنرـس  یهلا  باذع  شتآ و  رد  هدیـشوپ ) مشچ  قح  زا   ) هک هدننک  ریـصقت  موس )  ) تسا و
رب ناگدنب ، زا  یضعب  ینعی  هللا  نذاب  تاریخلاب  قباس  مهنم  دصتقم و  مهنم  هسفنل و  ملاظ  مهنمف  دیامرفیم : میرک س 35 ي 31  نآرق 

وکین و تشز و  ياهراک  رد  دـناور  هنایم  یـضعب  دـنوشیم و  هحیبق  لاعفا  بکترم  هداهن  مدـق  لطاب  هار  رد  دناراکمتـس و  دوخ  سفن 
هک  ) تسا هنایم  هار  تسار  هار  دماجنایم و  یهارمگب  هار  پچ  تسار و  زا  نتفر  ادخ ) نامرف  نذاب و  دنریگ  یشیپ  اهیئوکین  رب  یضعب 
هار نآ  زا  تسا و  دهاش  نآ  رب  لوسر ) ترضح  تنـس   ) توبن راثآ  و  میرک ) نآرق   ) هدنامیقاب باتک  اریز ) دش ، فرحنم  نآ  زا  دیابن 

، دیامنیم تشگزاب  ترخآ ) ایند و  رد  مدرم   ) رما تبقاع  نآ  يوسب  دیآ و  یم  نوریب  ادخلوسر  هقیرط  تنـس و  ضحم ) لدع   ) تسار
دیدرگ كاله  درک  اعدا  قح  ریغب  هک  ره 
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رازآ ناشیا  نابز  تسد و  زا   ) دوشیم كاله  دـیامن  راـهظا  ار  قح  ناداـن  مدرم  ناـیم  رد  هکیـسک  دـید ، ناـیز  تفگ  غورد  هک  ره  و 
ریاس مزلتـسم  دوخب  لهج  اریز   ) دسانـشن ار  دوخ  تلزنم  ردق و  هک  يدرم  يارب  تسا  سب  ینادان  لهج و  و  دوشیم ) هتـشک  ای  دـنیبیم 

یمکحم هیاپ  خسار و  لصا  ندناسر ) رازآ  تیذا و  تسرپادـخ  مدرمب  نتفگ و  غورد  ندومن و  ینعمیب  ياعدا  لیبق  زا  تسا  اهینادان 
ساسا يور  هک  يداقتعا   ) دنام یمن  هنشت  نآ  رثا  رب  یموق  تعارز  دوشیمن و  هابت  كاله و  تسا  راوتـسا  يراکزیهرپ  يوقت و  رب  هک 
کشخ داسف  هنتف و  یمرگ  زا  دشاب  يوقت  لوصا  يور  زا  هک  یلمع  تشک و  دوشیمن و  لئاز  نمـشد  تاغیلبت  زا  تسا  راوتـسا  يوقت 

، ددرگیم عقاو  یکشخ  تکاله و  ضرعم  رد  یببس  كدنا  هب  هک  تسا  يوقت  ریغ  يور  زا  هک  یلمع  تشک و  فالخرب  دش  دهاوخن 
یلع هناینب  سسا  نم  ما  ریخ  ناوضر  هللا و  نم  يوقت  یلع  هناینب  سسا  نمفا  دیامرفیم : میرک س 9 ي 109  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ 

وا يدونشوخ  ادخ و  زا  يراکزیهرپ  يوقت و  رب  ار  دوخ  نید  ناینب  دنک  ءانب  هکیـسک  ایآ  ینعی  منهج  ران  یف  هبر  اهناف  راه  فرج  افش 
سپ تسا ، یبارخب  کیدزن  هدش  یهت  لیس  رورمب  نآ  ریز  هک  يدور  رانک  رب  ار  شنید  ناینب  دنک  ءانب  هکیسک  ای  تسا  رتهب  دبلطب  ار 

رد و  خزود ) شتآ  رد  دیآ  دورف  دوش و  مدهنم 
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تـشگزاب  ) هبوت دـینک و  حالـصا  تسا  امـش  نیب  هک  یتافالتخا  و  دـیئاین ) نوریب  داسف  هنتف و  يارب   ) دـیوش ناهنپ  ناتدوخ  ياه  هناخ 
ادج امش  زا  هک  دیدرگ  زاب  هبوت  هب  دیدش  نامیشپ  یصاعم  زا  عقوم  ره   ) تسا امش  بقع  رد  تشز ) رادرک  زا  نامیـشپ  ادخ و  يوسب 

( تسا وا  زا  اهتمعن  عیمج  اریز   ) ار شراگدرورپ  رگم  دنکب  دیابن  ساپس  دمح و  دنیب ) یتمعن  نوچ   ) يا هدنرازگساپس  چیه  و  تسین )
هب هک  تسا  وا  دوخ  ترارـش  زا  اریز   ) ار شدوخ  رگم  دنکب  دیابن  شنزرـس  تمالم و  دنیب ) يرـش  نوچ   ) يا هدننک  شنزرـس  چیه  و 
ام هللا و  نمف  هنـسح  نم  کـباصا  اـم  دـیامرفیم : ي 79  میرک س 4  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هکناـنچ  تسا ، هدـش  راـتفرگ  رـش  نآ 
زا دـسر  یم  وت  هب  يدـب  زا  هچنآ  تسا و  ادـخ  بناج  زا  دـسریم  وت  هب  یئوکین  زا  هک  ار  هچنآ  ینعی  کسفن  نمف  هئیـس  نم  کـباصا 

(. تسا نآ  ببس  وت  تشز  رادرک  یصاعم و  تسا ، وت  بناج 

تسیاشان نارواد  هبطخ 017-
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نیرت نمـشد  تسین : بصنم  نیا  قئـال  دـنکیم و  ینارمکح  مدرم  ناـیم  هکیـسک  هراـبرد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
نایصع ببـسب   ) ار وا  دنوادخ  هک  يدرم  لوا )  ) دندرم ود  دوشیمن ) ناشیا  لاح  لماش  قح  تمحر  زگره  هکیناسک   ) ادخ دزن  قئالخ 
نخـسب هدـیدرگ و  فرحنم  تسار  هار  زا  دـهدیم ) ماـجنا  دـهاوخیم  هچ  ره  نوچ  يدرم  نینچ   ) سپ هتـشاذگاو ، دوخب  یناـمرفان ) و 

رد يزیچ  ثادحا  ببس  هک  دیوگب  ینخس  هکنیا  هب  دراد  تسود   ) تسا هداد  لد  یهارمگ  تلالـض و  هب  مدرم  توعد  روآ و  تعدب 
وا هطساوب  هکیسک  يارب  تسا  داسف  هنتف و  ببس  درم  نیا  سپ  دراداو ) یلمعدب  یهارمگ و  هب  ار  مدرم  هدوبن و  نید  زا  هک  دوش  نید 

هارمگ و  هدرک ) راـتفر  تنـس  باـتک و  قـبط  رب   ) هتفر تسار  هار  هب  وا  زا  شیپ  هک  یـسک  هار  زا  تسا  هارمگ  و  هدـش ، عـقاو  هـنتف  رد 
ناهانگ راب  شندرک ) هارمگ  لالـضا و  ببـسب  و   ) دننکیم يوریپ  وا  زا  شندرم  زا  دـعب  ندوب و  هدـنز  رد  هک  ار  یناسک  تسا  هدـننک 

مدرم اهنآ ) هلیـسوب  و   ) هدرک عمج  دوخ  رد  ار  اهینادان  هکیدرم  مود )  ) دشابیم و مه  شیوخ  هانگ  ورگ  رد  هدرک و  لمح  ار  دوخ  ریغ 
نایم  ) ندرک حالـصا  عقوم  رد  تسین ) وا  يارب  یتاجن  هار  هکنیا  زا   ) تسا ربخیب  داسف  هنتف و  ياهیکیرات  رد  دـنکیم ، هارمگ  ار  ناداـن 
حبـص تسا ، نادان  هکنآ  لاح  دنمانیم و  اناد  ار  وا  ماوع  تسا ( يوحن  هچ  هب  دناد  یمن  ار  ناشیا  نایم  حالـصا  هار   ) تسا روک  مدرم )

درک
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نفعتم بآ  زا  دـیدرگ  بآ  ریـس  دیـسر و  نآ  هب  هکنیا  اـت  تسا  رایـسب  زا  رتـهب  نآ  مک  هک  دوب  يزیچ  ندرک  داـیز  یپ  رد  زور و  ره 
هدـیدنگ بآ  دـننام  هدومن و  قح  فالخرب  ار  شرادرک  راتفگ و  هک  ار  ییاـهزیچ  درک  عمج   ( هدوهیب بلاـطم  زا  دـش  رپ  هدـیدنگ و 

مکح يارب  مدرم  نایم  ددرگیم ( نوگانوگ  ياهیرامیب  ببـس  دـنکیمن  یگنـشت  عفر  هکنیا  رب  هوـالع  نفعتم  بآ  اریز  دوب ، روآ  ناـیز 
یکی وا  هب  رگا  تسا ( ایهم  یلکشم  ره  هعفارم و  حالصا  يارب   ( دنادیم اناد  ار  دوخ  تسا  هابتشا  وا  ریغ  رب  هک  هچنآ  هب  هتـسشن و  نداد 

و دـهدیم ( مکح  شنانخـس  قبط  رب   ( هدومن هیهت  دوخ  يار  زا  هدوهیب  ینعمیب و  نانخـس  نآ  خـساپ  رد  دوش  هضرع  هلکـشم  لئاسم  زا 
تسا توبکنع  رات  ندینت  دننام  ماوع ( بیرف  يارب  رگیدکیب   ( تاهبش ندومن  طلخ  رد  وا  دراد ، نیقی  هتفگ  باوج  رد  هچنآ  یتسردب 

، دوشیم ادج  مه  زا  یمیـسن  ندـیزوب  درادـن و  یمکحم  هیاپ  هک  هتفاب  يرات  دوخ  نهد  باعلب  توبکنع  هکنانچ  سگم ، دیـص  يارب  (
ددرم هتفگ  هک  ار  هچنآ  رد  و  دوریم ، نیب  زا  یئزج  ندرک  لاکـشا  کـیب  درادـن  یحیحـص  ياـنبم  نوچ  مه  درم  نیا  ینعمیب  ناـنخس 

طلغ رگا  دشاب و  هدرک  ءاطخ  ادابم  هک  دسرتیم  هدومن  مکح  تسرد  رگا  هتفر ، ءاطخب  ای  هدرک  مکح  تسرد  ایآ  دـنادیمن  دـنامیم و (
تـسا وس  مک  وا  مشچ  دنکیم ، هابتـشا  رایـسب  مه  اهینادان  رد  تسا و  نادان  هدرک ، مکح  تسرد  دنیوگب ) مدرم  هک   ) دراد دـیما  هتفگ 

یمن ار  دوخ  هار  شیپ  هک  دوشیم  یئاهرتش  رب  راوس  رایـسب  و  دورب ) هار  مادک  زا  دنادیمن  هدـناماو  ینادان  لهج و  ياهیکیرات  رد  هک  )
 ) دهدب دناوتیمن  ینکش  نادند  باوج  ینادان  هطـساوب  دهد ) باوج  هچ  دنادیمن  تسا  نادرگرـس  ناریح و  هلکـشم  لئاسم  رد   ) دننیب

یعالطا یب  يور  زا   ) ار تایاور  درادن ) نیقی  ملع و  لئاسم  زا  کیچیه  رد  تسا و  لایخ  مهو و  يور  زا  دیوگیم  هچنآ 
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ار تایاور  نآ  زا  دوصقم   ) دنکیم هدنکارپ  ار  هدئافیب  کشخ و  هایگ  هک  يداب  دننام  دهدیم  دابب  اهنآ ) نالطب  تحـص و  ندـیمهفن  و 
اناوت هیام و  اب  ادخب  دنگوس  دنکیم ) لقن  اج  ره  ببـس  نودب  ار  تایاور  تسا ، اجک  دنادیمن  ارنآ  لامعتـسا  ياج  تسیچ و  دمهفیمن 

ياـیند نید و  روما  زا   ) هدـش ضیوفت  وا  هب  هچنآ  و  دوشیم ، وا  زا  هک  یـشسرپ  نداد  خـساپب  درادـن ) يا  هرهب  شناد  ملع و  زا   ) تسین
دـنادیمن و هک  بکرم  لـهج  ببـسب   ) دراد نآ  رب  ملع  يرگید  دربـیمن  ناـمگ  هدرک  راـکنا  وا  هـک  ار  يزیچ  و  درادـن ، تقاـیل  مدرم )

دنکیمن روابو  درادن ) یلح  هار  تسا و  لوهجم  زین  نارگید  يارب  تسین  مولعم  وا  يارب  هچنآ  دنکیم  نامگ  دنادیم ، هک  تسا  یعدـم 
وا هتفگ  فالخرب  ار  یـسک  دنکیم  نامگ  دنادیم  همه  زا  ملعا  ار  دوخ  نوچ   ) تسا یـشناد  ار  يرگید  هتفگ  هک  هچنآ  فالخ  رب  هک 

دناشوپیم شلها ) زا   ) دنادیمن ارنآ  هک  تسناد  نوچ  دنام ) زاب  يا  هلئـسم  باوج  رد   ) دـشاب کیرات  وا  رب  يرما  رگا  و  تسین ) ینخس 
هتخیر قحان  هب  ياهنوخ  هدرک  رداص  متس  ملظب و  هک  یئاهمکح  ببـسب  و  تسین ) اناد  وا  هک  دنیوگن  ات   ) ددرگ راکـشآ  دراذگیمن  و 

ادـخ هب  هدیـسرن ) شنابحاص  هب  قحاـن  هب  هک   ) دـنلانیم دـنلب  زاوآ  هب  وا  روج  تسد  زا  اـهثاریم  و  دـننکیم ، داـیرف  لاـح  ناـبز  هب  هدـش 
، دنریمیم یهارمگ  تلالـض و  رب  دننکیم و  یناگدـنز  ینادان  لهج و  اب  هکیهورگ  زا  میامنیم ) راهظا  ار  دوخ  درد  و   ) منکیم تیاکش 
و دنهدن ، نآ  رد  یلیدبت  رییغت و  هدناوخ  یتسردب  هک  یعقوم  تسین  ناشیا  نایم  رد  ادخ  باتک  زا  رتردقیب  رتدساک و  یئالاک  عاتم و 

دزن و  دـنیامن ) لیوات  هلطاـب  ضارغا  قبط  رب  و   ) دوش هداد  نآ  رد  رییغت  فیرحت و  هاـگ  ره  تسین  نآ  زا  رتاـهبنارگ  رتجاور و  یعاـتم 
هدـیدرگ عـنم  نید  رد  هک  دراد  يزیچب  یگتـسباو  ناـنآ  ضارغا  اریز   ) تسین رکنم  زا  رتوـکین  فورعم و  زا  رت  تـشز  يزیچ  ناـشیا 

(. تسا

ناملاع فالتخا  شهوکن  هبطخ 018-
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هکلب هیعرش ، هلدا  يور  زا  هن  ارنآ  مکح  و   ) دنهدیم فلاخم  ياوتف  هک  ییاملع  تمذم  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
يوتف نآ  هب  عجار  دوخ  يار  هب  وا  دوشیم  هدیـسرپ  املع  زا  یکی  زا  نید  ماکحا  زا  يا  هلئـسم  دـنیامنیم :) ساـیق  يور  زا  دوخ و  يارب 

فـالخ ياـهمکح  اـب  ناـشیا  هاـگنآ  تسا ، یلوا  یـضاق  فـالخرب  وا  ياوتف  دوشیم  لاوـس  يرگید  یـضاق  زا  هلئـسم  ناـمه  دـهدیم 
ار نانآ  همه  يار  هاـضقلا  یـضاق  دـنهاوخیم ) قیدـصت  وا  زا  و   ) دـنیآ یم  درگ  هداد  رارق  یـضاق  ار  اـهنآ  هک  یئاوشیپ  دزن  رگیدـکی 

فالتخا هب  ار  هلئـسم  کی  مکح  سپ   ) تسا یکی  ناشباتک  یکی و  اهنآ  ربمغیپ  یکی و  ناشیا  يادـخ  هکیتروص  رد  دـنادیم  تسرد 
ناحبـس دـنوادخ  ایآ  تسا )!؟ یئانبم  هچ  يور  زا  ار  تافالتخا  نآ  همه  یتسرد  هاضقلا  یـضاق  بیوصت  تسیچ و  يارب  ندرک  ناـیب 

نوچ تسا  یهیدب  ( ؟ دنا هدرک  يوریپ  ار  وا  نامرف  مه  نانآ  دنهدب  يوتف  هلئسم ) کی  رد   ) رگیدکی فلاخم  هک  هدومرف  رما  ار  ناشیا 
هدومن و یهن  فالتخا  زا  ار  نانآ  هکنیا  ای  تسین ) هتـسیاش  لاعتم  دـنوادخ  زا  نآ  هب  رما  تسا  ینادرگرـس  تریح و  ببـس  فـالتخا 

اجیب اهنآ  همه  یتسردـب  ندرک  مکح  ار و  هفلتخم  ءارآ  هاـضقلا  یـضاق  نتـسناد  باوص  سپ   ) دـنا هدرک  یناـمرفان  تیـصعم و  اـهنآ 
، تسین تسرد  زین  نیا  ( ؟ تسا هتساوخ  يرای  کمک و  ناشیا  زا  نآ  مامتا  يارب  هداتسرف و  یصقان  نید  لاعتم  يادخ  هکنیا  ای  تسا )
ره هب  شیوخ  يار  قبط  رب   ) دننادیم و دـنوادخ  کیرـش  ار  دوخ  هکنیا  ای  تسا ) لقع  فالخ  قولخم  زا  قلاخ  نتـساوخ  کمک  اریز 

هکنیا ای  تسین ) یکیرش  ار  ادخ  هک  تسا  یهیدب  اریز  تسا ، لطاب  زین  نیا  ( ؟ تسا یضار  مه  وا  دنهدیم  مکح  دنهاوخب ) هک  يوحن 
یهاتوک نآ  ندناسر  غیلبت و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکتـسنآ ) تواضق  فالتخا  ببـس  و   ) هداتـسرف یمات  نید  دنوادخ 

هدومرف س 6 غیلبت  مدرمب  شلوسر  هلیـسوب  هک  میرک  نآرق  رد   ) دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  اریز ) تسین ، نینچ   ) هکنآ لاح  و  هدومن ؟
( میا هدومن  نایب  میئوگب  دیاب  هچنآ   ) میا هدرکن  رازگورف  نآرق  رد  ار  يزیچ  چیه  ي 38 :)
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رد س هک  تسا  ناحبـس  دنوادخ  لوق  نومـضم  هلمج  نیا   ) هدـش نایب  يزیچ  ره  نآ  رد  هدومرف  ینعی و  یـش ء  لک  نایبت  هیف  لاق : و 
رکذ و  دـنکیم ) نایب  ار  يزیچ  ره  هک  میداتـسرف  وت  رب  ار  نآرق  ینعی  یـش ء  لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  اـنلزن  و  دـیامرفیم : ي 89   16

میرک س 4 ي نآرق  رد   ) هدومرف سپ  تسین ، نآ  رد  یفالتخا  ار و  شرگید  ضعب  دنکیم  قیدصت  نآرق  زا  یـضعب  هک  تسا  هدومرف 
يرـشب هکلب  تسین ، ادـخ  بناـج  زا  هک  دنتـشاد  هدـیقع  نیقفاـنم  راـفک و  هکناـنچ   ) دوب دـنوادخ  ریغ  بناـج  زا  رگا  نآرق  نیا  (: 82

تسین و داسف  للخ و  زا  یلاخ  ینعم  ظفل و  تهج  زا  رـشب  مالک  اریز   ( دـنتفای یم  يرایـسب  فالتخا  نآ  رد  هنیآ  ره  هدرک ( ناـیبارنآ 
تانایب نیا  هلمج  زا  سپ  هتفگن ، رـشب  ارنآ  هکتـسنآ  رب  لیلد  هدشن  تفای  مظن  توافت  ینعم و  ضفانت  لیبق  زا  یفالتخا  نآرق  رد  نوچ 
ناشیا ینادان  لهج و  رگم  تسین  تاضق  فالتخا  ببـس  زیچ  چـیه  هدرکن و  یهاتوک  ماـکحا  غیلبت  رد  مرکا  لوسر  هک  دـش  هتـسناد 

یب فرژ و  نآ  نطاب  وکین و  روآ و  تفگـش  میرک  نآرق  رهاظ  و  دنتـسین ( نداد  مکح  هتـسیاش  صاخـشا  نینچ  هتبلا  و  ادخ ، باتکب 
لیصحت رد  دنچ  ره   ( درادن ینایاپ  نآ  رارسا ( تاکن و   ( بئارغ بئاجع و  و  دیاین ( تسدب  نآ  رارسا  ار  سک  همه  سپ   ( تسا نایاپ 

.نآ هلیسوب  رگم  ددرگیمن  عفر  تاهبش ( ینادان و  لهج و  ي   ( اهیکیرات و  دوش ( ششوک  اهنآ 

سیق نب  ثعشا  هب  هبطخ 019-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


77 ص :

ینخس شتانایب  نمض  رد  دناوخیم ، هبطخ  ربنم  يالاب  هفوک  رد  ترضح  سیق ، نبا  ثعش  اب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
يدرم درکیم ، نایب  هیواعم  اب  گنج  رد  ار  نیمکح  رما  راوگرزب  نآ  نخس ، نمض  رد   ) درک ضارتعا  بانج  نآ  رب  ثعـشا  هک  دومرف 

نیا زا  کی  مادک  مینادیمن  يداد ، هزاجا  نآ  هب  دعب  يدومرف و  یهن  نیمکح  لوبق  زا  ار  ام  تفگ ، هتساخرب  ترضح  نآ  باحـصا  زا 
امش يازج  ینادرگرس  تریح و  نیا  ینعی  هدقعلا  كرت  نم  ءازج  اذه  دومرف  هدز  تسد  يورب  تسد  ریما  ترضح  سپ  دوب ، رتهب  ود 

دوصقمب ثعـشا  دـیتخاس ، راداو  دـنیوگب  نیمکح  هچنآ  لوبقب  ارم  دـیداد و  تسد  زا  ار  طاـیتحا  لـمات و  شیوخ  راـک  رد  هک  تسا 
، مداد تسد  زا  ار  طایتحا  هدنام  لفاغ  تحلـصم  زا  هک  تسا  نم  يازج  نیا  دیامرفیم  بانج  نآ  هک  درک  نامگ  دربن و  یپ  ترـضح 

اناد ارت  هچ  دومرف : هدرک  وا  هب  يدنت  هاگن  ترضح  سپ  تشادن ، يدوس  دش و  مامت  تترضح  نایز  ررض و  رب  نخـس  نیا  تفگ : و )
داب وت  رب  ناگدننک  تنعل  نیرفن  تنعل و  و  وا ) تمحر  يرود   ) ادـخ تنعل  تسا ؟ نم  عفن  رب  هچ  ررـض و  رب  هچ  هکنیا ) هب   ) دـینادرگ

اب هک  دوب  نآ  يارب  هکلب  هدوبن ، بانج  نآ  رب  وا  ضارتعا  يارب  ثعشا  رب  ترـضح  نعل   ) رفاک رـسپ  قفانم  يا  و  الوج ، رـسپ  الوج  يا 
هکنانچ تسا ، نعل  راوازـس  قفانم  صخـش  و  درکیم ، یئورود  هشیمه  هدادـن ، تسد  زا  ار  قافن  ترـضح  باحـصا  نایم  ندوب  دوجو 

یف سانلل  هانیب  ام  دعب  نم  يدهلا  تانیبلا و  نم  انلزنا  ام  نومتکی  نیذـلا  نا  دـیامرفیم : میرک س 2 ي 159  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
زا دـعب  میداتـسرف  ام  هک  ار  یتیادـه  نشور و  ياه  هناشن  دـنناشوپیم  هکیناسک  ینعی  نونعـاللا  مهنعلی  هللا و  مهنعلی  کـئلوا  باـتکلا 

خیراوت یـضعب  رد  .دننکیم  نیرفن  تنعل و  ار  ناشیا  ناگدننک  تنعل  عیمج  دـنوادخ و  میدرک ، نایب  مدرم  يارب  باتک  رد  هک  يزیچ 
نیا هب  ار  وا  ترضح  اذل  تسا ، تهافس  لقع و  ناصقن  بجوم  یئالوج  نوچ  دنا و  هتفابیم  ینامی  درب  شردپ  ثعشا و  هک  هدش  نایب 

رد هک  دوب  نآ  يارب  ار  وا  ترضح  شنزرس  دوب و  هدنک  ناگرزب  رباکا و  زا  وا  دنا  هتـشون  بتک  یـضعب  رد  و  هدومرف ، شنزرـس  مسا 
ناـیب بیقعت  رد  ریدـقت  رهب  و  دـنناوخ ، هکاـیح  تغل  رد  ار  تکرح  عوـن  نیا  و  هدـینابنجیم ، شود  رتـخبت  ربـکت و  يور  زا  نـتفر  هار 

رفک رد  ادخب  دنگوس  هدومرف ( وا  لقع  ناصقن  تمذم و 
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يریسا ببس   ( دادن تاجن  يریسا  ود  نیا  زا  یکی  زا  ارت  یگرزب  بسح و  یئاراد و  و  رگید ، راب  مالـسا  رد  يدش و  ریـسا  هبترم  کی 
بولغم گنج  نآ  رد  درک و  تکرح  ردپ  یهاوخنوخب  هتسارآ  رگشل  دنتشک  ار  شردپ  دارم  هلیبق  نوچ  هک  دوب  نآ  رفک  نامز  رد  وا 

لوسر تمدخ  هدنک  زا  درم  داتفه  اب  نآ  زا  سپ  داد ، تاجن  يریسا  زا  ار  دوخ  هداد  ءادف  رتش  رازه  هس  رخآ  رد  دیدرگ و  ریـسا  هدش 
رضح نکاس  نامز  نآ  دش و  دترم  مرکا  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  هکتسنآ  مالـسا  رد  وا  يریـسا  ببـس  اما  تفریذپ ، مالـسا  هدش  فرـشم 

وا گنجب  یعمج  اـب  ار  دـیبل  نبا  داـیز  رکباـبا  سپ  دومنن ، تعیب  رکباـبا  اـب  درک و  عنم  هوکز  نداد  زا  ار  ناـماس  نآ  لـها  دوب ، توم 
، تسب شنیعبات  يور و  هب  اربآ  تفرگ و  تخس  وا  رب  دایز  و  دش ، روصحم  يا  هعلق  رد  هکنیا  ات  درک  گنج  ناشیا  اب  ثعشا  داتـسرف ،
دایز و و  دـهد ، مکح  ناشیا  هرابرد  ات  دـنربب  رکبابا  دزن  ار  وا  هک  تساوخ  ناـما  شنادـنواشیوخ  زا  رفن  هد  دوخ و  يارب  ثعـشا  سپ 

ناما ام  هب  امـش  هک  دنتفگ  نانآ  دـنتخادرپ ، هعلق  نینکاس  لتق  هب  دـندش  دراو  نوچ  داد ، هار  هعلق  هب  ناما  نتفرگ  زا  دـعب  ار  شرگـشل 
دزنب هدرک  ریسا  رفن  هد  اب  ار  ثعـشا  و  تشک ، ار  اهنآ  سپ  هتـساوخن ، ناما  رفن  هد  شدوخ و  يارب  زجب  ثعـشا  تفگ : دایز  دیا ، هداد 

: دـش دـلوتم  دـنزرف  هس  وا  زا  و  درک ، جـیوزت  وا  هب  ار  هفاحق  یبا  رتخد  هورف  ما  دوخ  رهاوخ  دومن و  وفع  ار  وا  رکبابا  داتـسرف ، رکباـبا 
هصالخ تشاد ، تکرش  البرک  رد  ءادهشلادیس  نوخ  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  ثعـشا  نبا  دمحم  و  لیعامـسا ، قاحـسا و  دمحم و 

) ندـش هتـشک   ( ریـشمش هب  ار  دوخ  موق  هکیدرم  دـیامرفیم :( ترـضح  اذـل  داد ، نتـشکب  ار  دوخ  موق  يدرخیب  يور  زا  ثعـشا  نوـچ 
:) دیامرف یضردیس   ( .دننادن شنیما  ناگناگیب  دنرادب و  شنمشد  ناکیدزن  تسا  راوازـس  دهد  قوس  گرمب  ار  ناشیا  دشاب و  امنهار 
اما و  دوب ، هدروآ  مالسا  هک  یتقو  رگید  راب  دش و  ریـسا  دوب  رفاک  هک  یعقوم  رد  ثعـشا  هبترمکی  هکتـسنآ  ترـضح  روظنم  میوگیم :
دلاخ اب  تسا  ثعشا  هعقاو  دشاب ، امنهار  دوخ  موق  رب  ار  ریشمش  هک  یسک  دومرف  هک  ثعـشا  تمذم  رد  ترـضح  نآ  نخـس  دوصقم 

زا دعب  تفای و  طلـست  نانآ  رب  دلاخ  هکنیا  ات  درک  رکم  ناشیا  اب  داد و  بیرف  ار  دوخ  موق  رهـش  نآ  رد  ثعـشا  هک  همامی  رد  دیلو  نبا 
رکم هکنیا  زا  هیانک   ( هدوب هدـننک  رکم  ماـن  اـهنآ  دزن  هلمج  نیا  شتآ و  يدـنلب  هناـشن  ینعی  دـندیمان  یم  راـنلا  فرع  ار  وا  هعقاو  نیا 

). دتفا یم  شتآ  رد  دور  وا  دزن  هک  ره  هک  تسا  شتآ  هناشن  هدننک 

تلفغ زا  عنم  رد  هبطخ 020-
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يا دیامرفیم  ایوگ  دزاسیم ، هاگآ  گرم  زا  دعب  ياهیتخس  هب  ار  نآ  راک  تیصعم  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
نیگمغ هنیآ  ره  دـندید  مشچب  امـش  ناـگدرم  هک  ار  هچنآ  دـینیبب  مـشچب  امـش  رگا  دـینکیمن :) يوریپ  ار  یهلا  تاروتـسد  هکیناـسک 

امـش زا  دنا  هدید  ناگتـشذگ  هک  ار  هچنآ  نکیل  دـیئامنیم و  يوریپ  دیونـشیم و  ار ) دـنوادخ  یهن  رما و   ) دـینکیم و يراز  دـیوشیم و 
هدرپ تسکیدزن  و  دیئامنیمن ) يوریپ  تعاطا و  قح  رب  هفیلخ  لوسر و  ادخ و  زا  دیسرتیمن و  هدرکن  يراز  تهج  نیاب  و   ) تسا ناهنپ 
اونـش رگا  دنا  هدرک  ناتاونـش  و  دیـشاب ، انیب  رگا  دنا  هدومن  ناتانیب  قیقحتب  و  دنا ) هدید  ناگتفر  هچنآ  دـینیبب  زین  امـش   ) دوش هتـشادرب 

اهتربع هنیآ  ره  میوگیم  امـشب  یتسارب  دیئامن ، تیادـه  لوبق  رگا  دـنا ) هداد  ناشن  امـش  هب  ار  تسار  هار   ) دـیا هدـش  تیادـه  دیـشاب ،
غیلبت و  هدنامن ) یقاب  رذع  ياج  سپ   ) تسا هدش  یهن  هکیزیچ  نآ  زا  امـش  دیدش  عنم  و  دیدرگ ، راکـشآ  امـش  رب  ناربمغیپ ) طسوتب  )
عقوت راظتنا و  سپ  تسا ، رـشب  تسدـب  مدرم  راذـنا  داشرا و   ) رـشب رگم  هکئالم )  ) نامـسآ نالوسر  زا  دـعب  ادـخ  بناـج  زا  دـنکیمن 

(. دنیامن غیلبت  ار  یهلا  ماکحا  دنیآ و  دورف  امش  رب  ناگتشرف  هک  دیشاب  هتشادن 

تمایق هب  هجوت  رد  هبطخ 021-
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نایاپ سک  ره  هرخالاب   ) تسا امش  يور  ولج  نایاپ  تبقاع و  تمایق :) گرمب و  عجار   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
نوچ  ) دناریم دهدیم و  قوس  ار  امـش  هک  تسا  بقع  رد  گرم  ای  تمایق  و  دش ) دـهاوخ  دراو  خزودـب  ای  تشهبب  دـید و  دـهاوخ  ار 

( دینک اهر  ار  نارگ  ياهراب   ) دیوش کبـس  نیاربانب ) دنارب ، ار  وا  هداتفا و  یـسک  لابند  هکتـسنآ  دـننام  تسا  یندـمآ  گرم  تمایق و 
زاـب هار  رد  دـنا ، هتفر  هک  ناینیـشیپ   ) دـنرظتنم ار  امـش  يرخآ  هدوـمن  تشادزاـب  ار  امـش  یلوا  هک  دیـسرب ) ناـگتفرب   ) دـیدرگ قـحلم 

:( دـیامرف یـضردیس  .دـنوش  دراو  تمایق  هب  هرابکی  ناوراـک  همه  اـت  دوش  قحلم  ناـشیا  هب  رفن  نیرخآ  هک  دـنرظتنم  هدرک  ناشتـشاد 
ناحجر و دوش  هدیجنـس  یمالک  ره  اب  مالک  نیا  هلآ  هیلع و  یلـص  لوسر  ترـضح  مالک  ناحبـس و  دنوادخ  مالک  زا  دـعب  میوگیم :

کبـس  ) اوقحلت اوففخت  دومرف : ترـضح  نآ  هچنآ  اما  و  دیـسر ) دهاوخن  نآ  هیاپ  هب  یمالک  چیه   ) دریگ یـشیپ  نآ  زا  دراد و  يرترب 
لمات و رتشیب  دنچ  ره   ) هملک نیا  قمع  تسفرژ  هچ  و  هدـشن ، هدینـش  رت  ینعم  رپ  رتهاتوک و  نیا  زا  یمالک  دـیوش ) قحلم  ات  دـیدرگ 
رد ام  و  دـنکیم ، فرطرب  ار  يا ) هنـشت  ره   ) یگنـشت دـنپ  تمکح و  اپ  ات  رـس  هلمج  نیا  ردـقچ  و  یـسریمن ) نآ  نایاپ  هب  ینک  ربدـت 

لک نیا  یگرزب  تمظع و  صئاصخ  باتک 

.میا هداد  حرش  ار  هم 

نانکش تعیب  شهوکن  رد  هبطخ 022-
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دننام دنداد  تبسن  ترضح  نآ  هب  ار  نامثع  نتشک  هک  یناسک  شنزرس  خیبوت و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
ناطیـش دیـشاب  هاگآ  دیامرفیم :) راهظا  ار  دوخ  يریلد  تعاجـش و  نآ  زا  سپ  دـنکیم ، تباث  ار  ناشیا  يوعد  نالطب  و  ریبز ، هحلط و 

هب لطاب  و  دریگ ) هشیپ  متـس  قساـف   ) ددرگ زاـب  دوخ  ياـهاج  هب  متـس  روج و  اـت  هدروآ  درگ  ار  شهاپـس  هتخیگنارب و  ار  دوخ  هورگ 
نم هب  هک  غورد  تبسن   ) ار يرکنم  نم  هب  نداد  تبسن  زا  دندرکن  يراددوخ  ادخب  دنگوس  دیوگ ) تسردان  لهاج   ) ددرگرب شلـصا 

هب رگا  اریز   ) دـنتفگن نخـس  فاصنا  لدـع و  يور  زا  ناشدوخ  نم و  نایم  و  دـشابیم ) وا  لتق  رب  نم  ياضر  ناـمثع و  نتـشک  دـنداد 
هک دنبلطیم  نم ) زا   ) ار یقح  هکتسنآ ) ناشیا  تسردان  يوعد   ) و دوب ) حضاو  ناشیا  يوعد  نالطب  دندرکیم و  راتفر  فاصنا  لدع و 

نتـشک  ) نوخ نآ  نتخیر  رد  نم  رگا  سپ  دـنا ، هتخیر  ناـشدوخ  هکینوخ  زا ) دـنیامنیم  یهاوـخنوخ   ) و دـنا ، هدرک  كرت  ناـشدوخ 
اریز دـنیآرب ، نامثع  یهاوخنوخ  ددـصرد  دـیابن  نانیا  سپ   ) دوب نآ  زا  يا  هرهب  مه  ار  اهنآ  ما  هدوب  هدرک  تکرـش  ناشیا  اب  ناـمثع )

زا رگم  تسین  یتساوخزاب  سپ  دنا ، هدوب  رشابم  نم  نودب  رگا  و  دنیامن ) هبلاطم  ار  وا  نوخ  دنناوتب  ات  ثراو  هن  دنتسه ، لتاق  زین  نانآ 
رد ناشدوخ  اریز   ) تسا ناشدوخ  نایز  رب  نم ) هب  نامثع  لـتق  رد  تکرـش  نداد  تبـسن  رب   ) ناـشلیلد تجح و  نیرتگرزب  و  ناـشیا ،

نداد ریش  زا  هک  يردام  زا  دنهاوخیم  ریش  هکلب ) دنتسین ، نامثع  یهاوخنوخ  ددصرد  ناشیا  منادیم  نم  و  دنا ، هتشاد  ترشابم  وا  لتق 
هچ ره  ناناملـسم  ءارقف و  لاـم  زا  ناـمثع  دـننام  مه  نم  دـنراد  عـقوت   ) هدرم هک  ار  یتعدـب  دـنیامنب  دـنهاوخیم  هدـنز  هداتـسیا و  زاـب 
ای گنج  هب  ارم   ) ینکیم توعد  هک  يدیمون  يا  ددرگیمنرب ) وا  تعدب  دومن و  مهاوخن  نانچ  نم  نکیلو  مهدب ، ناشیا  هب  دـنهاوخیم 

یتسپ تلاذر و  نایب  هلمج  نیا  زا  دوصقم  ( ؟ دوشیم تباـجا  هچ  هب  تسیک و  هدـننک  توعد  وشرـضاح ) یناوخیم  شیوخ  تقفاوم  هب 
( دنشاب هشیاع  ای  ریبز  ای  هحلط  هک  گنجب  تسا  ترضح  نآ  هدننک  توعد 
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رب تجح  هدرک و  مکح  ناشیا  نم و  نایم  لاعتم  يادخ  هچنآ  هب   ) متـسه یـضار  نانیا  هرابرد  وا  ملع  ناشیا و  رب  ادـخ  تجحب  نم  و 
هب تسا  وا  نامرف  ادـخ  تجح  زا  دارم  و  تسا ، اناد  ناشراک  تلالـض  تین و  داـسف  هب  دـنوادخ  و  مهدـیم ، اـضر  هتخاـس  ماـمت  اـهنآ 

تغب ناف  اـمهنیب  اوحلـصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناـتفئاط  نا  و  دـیامرفیم : ي 9  میرک س 49  نآرق  رد  هکنانچ  ناـیغای ، اـب  ندـیگنج 
نیطسقملا بحی  هللا  نا  اوطسقا  لدعلاب و  امهنیب  اوحلصاف  تءاف  ناف  هللا  رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهیدحا 

درک و متس  يدعت و  هفیاط  ود  نیازا  یکی  رگا  دیهد و  حلـص  ار  ناشیا  نایم  دننک  رازراک  رگیدکی  اب  نینموم  زا  هفئاط  ود  رگا  ینعی 
رگا سپ  دننک ، يوریپ  ار  وا  نامرف  رما و  دندرگرب و  ادخ  مکحب  ات  دننک  يدـعت  هکیناسک  اب  دـینک  رازراک  تشگن  یـضار  حلـص  هب 

ار ناگدننک  تلادع  ادخ  هک  دیـشاب  هتـشاد  تلادع  و  دـینک ، حالـصا  هیوست  اب  ار  ناشیا  نایم  دـنیامن  كرت  ار  هدـیدرگ  زاب  قح  هارب 
قح هار  زا   ( دنیامن یشکرس  ناشیا  رگا  سپ  متسه ( یـضار  ادخ  نامرف  هب  نم  هک  تسنآ  ترـضح  روظنم  هصالخ  .دراد  یم  تسود 

روج و يرامیب   ( لطاب زا  يدوبهب  يارب  ارناشیا  هک  مناسریم ( لتق  هب  ار  نانآ   ( منکیم هلاوح  اهنآ  هب  ار  ریشمش  یگدنرب  دننکن ( يوریپ 
میایب و نوریب  ندز  هزین  يارب  هک  نم  يوسب  ناشیا  نداتـسرف  ماغیپ  تسا  تفگـش  و  دـیامنیم ، يراـی  ار  قح  دـنکیم و  تیاـفک  متس (

برـض زا  مدـش و  یمن  دـیدهت  گنجب  نم  تقو  چـیه  دنیـشنب ، ناشیازع  هب  ناشردام  مشاب ! رابدرب  ابیکـش و  ندیـشک  ریـشمش  يارب 
یسک راوازس  ندیسرت  دیدهت و   ( مرادن يا  ههبش  کش و  شیوخ  نید  رد  هتشاد  نیقی  راگدرورپ  دوجو  هب  نم  و  مسرت ، یمن  ریشمش 

). دسرتیم ندش  هتشک  گرم و  زا  تهج  نیا  هب  دراد  ههبش  شنید  رد  هتشادن  نیقی  دوخ  يادخ  هب  هک  تسا 
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نایاونیب باب  رد  هبطخ 023-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


85 ص :

زا هک  هداد  روتـسد  ءاینغا  هب  دنربن و  کشر  ءاینغا  رب  هک  دهدیم  دنپ  ار  ءارقف  نآ  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دنوادخ شیاتس  زا  سپ  دیامرفیم :) نایب  ار  ناشیوخ  هب  کمک  ینابرهم و  محر و  هلص  دئاوف  دننکن و  يراک  ییامندوخ  ءائر و  يور 

نیمز و هب  نامـسآ  زا  ناراب  ياه  هناد  دـننام  سک  ره  يوسب  دـیآ  یم  دورف  تسا ) ردـقم  هچنآ   ) یهلا نامرف  مرکا  ربمغیپ  رب  دورد  و 
هرهب هدومن  نییعت  وا  يارب  تلادـع  تمکح و  يور  زا  لاعتم  دـنوادخ  هچنآ  هب  سک  ره   ) دـسریم وا  هب  مک  ای  دایز  سک  ره  تمـسق 

هک ار  هچنآ  ام  ینعی  ایندلا  هویحالا  یف  مهتـشیعم  مهنیب  انمـسق  نحن  دـیامرفیم : میرک س 43 ي 32  نآرق  رد  هکناـنچ  ددرگیم ، دـنم 
هنئازخ و اندنع  الا  یش ء  نم  نا  و  دیامرفیم : رد س 15 ي 21  و  میا ، هدومن  تمـسق  ناشیا  نیب  دسرب  اهنآ  هب  ایند  یناگدنز  رد  دیاب 

يا هزادنا  هب  رگم  ار  نآ  میتسرفیمن  تسا و  ام  فرصت  تحت  رد  نآ  ياه  هنیزخ  هکنآ  رگم  تسین  زیچ  ینعی  مولعم  ردقب  الا  هلزنن  ام 
ببس دیابن  دنیب  یتدایز  دوخ  عونمه )  ) ردارب صخـش  دوجو  رد  ای  لام  رد  ای  لها  رد  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  نیاربانب  هدش ) مولعم  هک 

يد رب   ) هکیمادام ناملسم  درم  اریز  دزادنین ) ترخآ  ایند و  تارطاخم  رد  ار  دوخ  هدربن  وا  رب  کشر   ) ددرگ وا  داسف  هنتف و 

نآ ببـسب  تسپ  نانیب  هاتوک  دوش و  رادقم  یب  نآ  رثا  رب  دتفیب و  مدرم  نابز  رـس  ات  هدرکن  راهظا  يراع  یتسپ و  هدربن ( کشر  يرگ 
تـسدب یتمینغ  هکلب  اـت  تسا  رظتنم  ار  ندرب  يزوریف و  دوخ  ياـهریت  نیلوا  زا  هک  تسیا  هتخاـب  راـمق  دـننام  دـنوش  هتخیگنارب  وا  رب 

رایـسب دالوا  لانم و  لام و  اب  ار  دوخ  نارقا  لاـثما و  هک  تسد  یهت  شیورد  ریقف و  هصـالخ   ( دـیامن ناربج  ار  دوخ  تراـسخ  هدروآ 
یب راهظا  دیاب  هکلب  دیامن ، ینتورف  نانآ  ربارب  رد  ای  دنک  ییوخدـب  اهنآ  اب  دـتفا و  تیـصعم  رد  هدرب  کشر  ناشیا  رب  دـیابن  دـنیب  یم 

وربآ و دوشن و  رهاـظ  وا  زا  تسا  راـع  یتـسپ و  ببـس  هچنآ  هک  دراـمگ  نآ  رب  تمه  دـهدن و  هار  دوخ  لد  رد  هودـنا  هدومن  يزاـین 
) دشکیم ار  ندرب  راظتنا  هک  يا  هتخاب  رامق  دننام  دشاب  تمعن  یناوارف  رظتنم  لاحـشوخ و  هشیمه  و  درادهگن ، وکین  ار  شیوخ  فرش 
: دربیم راظتنا  ادخ  بناج  زا  ار  وکین  زیچ  ود  زا  یکی  هدومن  يرود  قلخ ( ادخ و  اب   ( تنایخ زا  هک  تسدگنت  ناملـسم  درم  نینچمه  و 
وا يارب  ترخآ ( ياهتمعن  زا   ( دبای یم  ادخ  دزن  هچنآ  سپ  دناوخیم ( ادـخ  يوسب  ار  سک  همه  هک  گرم   ( ار ادـخ  هدـننک  توعد  ای 

ملع و وا )  بسح  نید و  هکیتلاح  رد  ددرگ  لام  لها و  بحاص  وا  سپ  اـیند ( رد   ( ار ادـخ  يزور  اـی  تسا ، اـیند ( ياـهتمعن  زا   ( رتهب
اب شیرابدرب ( بادآ و 

و دـشابیم ) رارقرب  یقاب و  هک   ) تسا ترخآ  عاتم  وکین  لمع  و  ددرگیم ) یناف  هک   ) تسا اـیند  عاـتم  دـالوا  لاـم و  قیقحت  هب  تسا ، وا 
تـسا ردقم  هچنآ  هب   ) سپ ترخآ ) زا  مه  دـنربیم و  هرهب  ایند  زا  مه   ) دـیامرف یم  اطع  ار  ود  ره  یهورگ  هب  دـنوادخ  هک  دـشاب  هاگ 

رذع و يور  زا  امـش  ندیـسرت  و  دیـسرتب ، ار  امـش  تسا  هدیناسرت  نآ  هب  هک  ادخ  باذع  زا  دینکن و ) ینامرفان  تیـصعم و  هداد  اضر 
هولج دصقب  هن  ار ) ادخ   ) دینک تدابع  و  دنوش ) يریـصقت  اطخ و  راتفرگ  ادابم  دنـسرتیم  هک  نادنمدرخ  ندیـسرت  دننام   ) دـشابن هناهب 

ار راک  نآ  وا  يارب  هک  یـسک  اب  ار  وا  رجا  دـنوادخ  دـهد  ماجنا  يراک  ادـخ  ریغ  يارب  هک  یـسک  اریز  یئامندوخ ، مدرم و  دزن  نداد 
رظن رد  ادخ  زا  ریغ  ار  یـسک  شرادرک  راتفگ و  عیمج  رد  ترـضح  نوچ  و  دهاوخب ، وا  زا  دوخ  دزم  ات   ) دزاس یم  لوحم  هداد  ماجنا 

اب ندرک  یگدنز  و  دندوب ) ابیکش  ءالب  رد  هک   ) ار نادیهش  ياه  هبترم  میبلط  یم  ادخ  زا  دیامرف ): یم  اعد  هب  عورش  اجنیا  رد  هتـشادن 
(. دندرکن ییامندوخ  ءایر و  يور  زا  يراک  هک   ) ار ناربمغیپ  اب  تقفارم  و  دندربن ) کشر  یسک  هب  هک   ) ار ناتخبشوخ 
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وا زا  هک  اهنآ  نابز  تسدـب و  دـشاب و  یئاراد  لام و  بحاص  دـنچ  ره  تسین  زاین  یب  دوخ  ناـشیوخ  هفیاـط و  زا  سکچیه  مدرم  يا 
یگدـنکارپ و دـنناوتیم  رتـهب  دنـصاخشا و  نیرتـمهم  وا  بیغلاـظفح  يارب  صخـش  ناـکیدزن  دراد و  تجاـح  دـنیامن  يراـی  عاـفد و 

مان و  دنرتنابرهم ، ناگناگیب ) زا   ) وا رب  دیآ  شیپ  وا  يارب  رگا  راوگان  ياهدماشیپ  یتخس و  ماگنه  رد  دنزاس و  عفترم  ار  وا  يراتفرگ 
دراذگ ثاریم  هب  يرگید  يارب  هک  یئاراد  تورث و  زا  وا  يارب  تسا  رتهب  دـیامرف  ءاطع  مدرم  نایم  رد  صخـش  هب  دـنوادخ  هک  وکین 

هب طقف  ثرا  اما  دنک و  ترفغم  بلط  وا  يارب  دونـشب  هک  ره  ناگناگیب  ناشیوخ و  زا  هک  دوشیم  ببـس  مدرم  نایم  رد  وکین  مان  اریز  )
لام و ندراذـگ  یقاب  زا  تسا  رتهب  صخـش  يارب  وکین  مان  لـیمج و  رکذ  بلط  رد  لاـم  فرـص  سپ  دـشخب ، یم  هجیتن  هدـنرب  ثرا 
کمک و ناشیا  هب  هدومنن و  غیرد  ناشیوخ  هرابرد  لام  فرص  زا  دیاب  صخش  هکنیا  هب  تسا  هراشا  هلمج  نیا  و  ثراو ، يارب  تورث 

(. دیامن يریگتسد 
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یناشیرپ رقف و  رد  ار  اهنآ  دنیبب  هک  هاگنآ  دوخ  ناشیوخ  زا  امش  زا  یکی  دنادرگب  ور  دیابن  دیشاب  هاگآ  تسا : هبطخ  نیا  زا  یتمسق  و 
دنک فرـص  ارنآ  رگا  ددرگیمن  مک  دـیامن و  يراددوخ  نآ  نداد  زا  رگا  دوشیمن  دایز  هک  ار  یلام  دـیامن  ناـسحا  ناـشیاب  یتسیاـب  و 

ناشیا زا  سپ ، دـیامنن ) يریگتـسد  کمک و  ار  اـهنآ   ) دـشکب تسد  شیوخ  هفئاـط  زا  هک  ره  و  داد ) دـهاوخ  ارنآ  ضوع  دـنوادخ  )
ار اهنآ  یگشیمه  یتسود  دشاب  هارمه  نابرهم و  عضاوتم و  دوخ ) ناشیوخب   ) هکیسک و  رایسب ، ياهتسد  وا  زا  هدش و  هتفرگ  تسدکی 

ریثـک عـمج  ضوـع  رد  هکناـنچ  تسا ، یتداـیز  ینعمب  هبطخ  نیارد  هریفغ  میوـگیم : دـیامرف ): یـضر  دیـس   ) .دـنکیم بلج  دوـخ  هب 
هتفگ هکناـنچ  دـنیوگ ، ار  وکین  زیچ  هوفع  و  هدـش ، هتفگ  هوـفع  نآ  ياـج  هب  تسا  یتـیاور  رد  و  ریفغ ، ءاـمج  ریفغ و  مج  دـنیوگیم :

نم و  دوخ : شیاـمرف  زا  ترـضح  تسا  هدومرف  هدارا  یئاـنعم  شوخ  هچ  و  مدروخ ، یئوکین  ماـعط  ینعی  ماـعطلا  هوفع  تلکا  دوشیم :
سپ هدومن ، غیرد  اهنآ  زا  ار  کمک  کی  درادزاب  شناشیوخ  زا  ار  دوخ  عفن  یهارمه و  هک  ره  اریز  رخآ  ات  هتریـشع  نع  هدـی  ضبقی 

فرحب دنیامن و  یم  يراددوخ  شیرای  زا  دننک ، کمک  ار  وا  اهنآ  هک  دهاوخب  دنک و  ادیپ  تجاح  ناشیا  يرای  ترصن و  هب  هاگ  ره 
تدعاسم زا  نیاربانب  دنهد ، یمن  شوگ  وا 

.دنامیم مورحم  رامشیب  ياهمدق  یهارمه  دایز و  ياهتسد 

راکیپ هب  مدرم  نتخیگنارب  هبطخ 024-
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هتفگ هک  ار  یسک  لوق  و  هدومرف ، گنج  رد  دوخ  یگداتـسیا  مدق و  تابث  راهظا  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دنگوس مدوخ  ناجب  دیامرفیم :) بیغرت  يراکزیهرپ  يوقت و  هب  ار  مدرم  و  هتسناد ، تسردان  دیامنیم  یتسس  رازراک  رد  ترـضح  نآ 
ندیگنج اریز   ) منکیمن یتسس  هحماسم و  تسا  هداهن  مدق  یهارمگ  تلالض و  هار  رد  هدرک و  قح  تفلاخم  هکیـسک  اب  ندیگنج  رد 
دیئوگن اجیب  نخس   ) دیزیهرپب ادخ  زا  ادخ  ناگدنب  يا  سپ  تسا ) تیصعم  نآ  رد  یتسس  يراگنا و  لهـس  بجاو و  قح  نیفلاخم  اب 

لدع زا  و  شـشزرمآ ، هانپ  رد  وا  باذع  زا  و  شتمحر ، هانپ  رد  وا  مشخ  زا   ) دیزیرگب ادخ  يوسب  ادخ  زا  و  دـینکن ) هتـسیاشان  راک  و 
فلکم هک  يزیچ  هب  دینک  مایق  و  دیورب ، تعیرش ) تسار  هار   ) هداد رارق  امش  ولج  هک  ینشور  حضاو و  هار  رد  و  شلـضف ) هانپ  رد  وا 

ایند رد  رگا  دـیداد ) ماجنا  ار  هیعرـش  رماوا  هدرک  راتفر  یهلا  تاروتـسد  هب  نوچ   ) سپ هیعرـش ) رماوا  ماجنا  هب   ) ار امـش  تسا  هدومن 
.تسا ترخآ  رد  امش  يراگتسر  يزوریف و  نماض  یلع  دیدشن  راگتسر 
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تسس نارای  زا  شجنر  هبطخ 025-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


90 ص :

اهرهش رب  هیواعم  رگشل  باحصا و  هک  دیسر  یم  بانج  نآ  هب  یپرد  یپ  رابخا  نوچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هبلغ زا  سپ  دندوب  مکاح  یلاو و  نمی  رهـش  رب  ترـضح  نآ  بناج  زا  هک  نارمن  نبا  دیعـس  سابع و  نبا  هللادـیبع  دـنا و  هتفای  تسد 

زا یکی  ءاعنـص  رد  هک  دوب  نآ  نمی  زا  اهنآ  ندـمآ  نوریب  ببـس  و   ) دـندمآ راوگرزب  نآ  دزن  هفوک  رد  ناشیا  رب  هاـطرا  یبا  نبا  رـسب 
نآ اب  قارع  مدرم  هک  یتقو  ات  دـندرک  تعیب  ریما  ترـضح  اب  یتحلـصم  يارب  هک  دـندوب  ناـمثع  ناتـسود  زا  یهورگ  نمی  ياـهرهش 

تسدب تصرف  مه  ناشیا  دش ، رایسب  ماش  لها  يدعت  ملظ و  و  دنتشک ، ار  رکب  یبا  نبا  دمحم  رـصم  رد  دندومن و  تفلاخم  ترـضح 
همان دیـسر  ترـضح  نآ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دندرک ، تفلاخم  نارمن  نبا  دیعـس  سابع و  نبا  هللادیبع  اب  نامثع  یهاوخنوخ  مانب  هدروآ 

ار وت  ام  ات  ینک  لزع  رهـش  نیا  زا  ار  دیعـس  هللادیبع و  یتسیاب  هک  دنتـشون  باوج  رد  اهنآ  دومن ، دیدهت  ارنانآ  تشون و  ناشیا  هب  يا 
يدرم هک  ار  هاطرا  یبا  نبا  رسب  هیواعم  دنداد ، ربخ  هیضق  نیا  زا  ار  وا  هداتسرف  هیواعم  يارب  ار  ترضح  نآ  همان  دعب  و  مینک ، تعاطا 

رارق دوخ  نیـشناج  ار  یفقث  هللادبع  دیعـس ، هللادـیبع و  هک  دـش  ءاعنـص  دراو  یتقو  وا  و  داتـسرف ، ناشیا  يوسب  دوب  زیرنوخ  وج و  هنتف 
زا هداد 

دندیسر ترضح  تمدخ  هفوک  رد  رفن  ود  نیا  نوچ  دیناسر ، لتق  هب  ار  یفقث  هللادبع  رسب ، دندمآ ، یم  هفوک  تمس  هب  هتخیرگ  اجنآ 
یئاناوت ام  هکنیا  هب  دـندروآ  رذـع  اـهنآ  دـندیگنجن ، هاـطرا  یبا  نبا  رـسب  اـب  ارچ  هک  دومن  شنزرـس  تمـالم و  ار  ناـشیا  باـنج  نآ 
گنتلد شریبدت  يار و  اب  ناشیا  ندرک  تفلاخم  داهج و  زا  دوخ  باحصا  یلبنت  زا  هکیتلاح  رد  ترـضح  میتشادن ( ار  وا  اب  ندیگنج 

نم تسد  رد  نآ  طسب  ضبق و  رایتخا و  هک  هفوک  رگم  نم  فرصت  رد  تسین  دومرف : تفر و  ربنم  هب  هتـساخرب  دوب  هدیدرگ  هدرزآ  و 
ادـخ سپ  دوش ( هتخیگنا  وت  لها  یئورود  قافن و  داـسف و  هنتف و   ( دزوب مهوت  ياـهداب  درگ  وت و  زج  ارم  دـشابن  رگا  هفوک  يا  تسا ،

ریخلا کیب  ارمعل  : ( دناوخ ار  رعاش  رعـش  لاثم  لیبس  رب  و  ددرگن ( هجوتم  وت  هب  سکچیه  هک  دنک  ناریو  بارخ و   ( ارت دنادرگ  تشز 
زا یمک  یبرچ  یکرچ و  هب  ما  هدیسر  نم  هک  وت  بوخ  ردپ  ناجب  دنگوس  ورمع  يا  ینعی  لیلق  ءانالااذ  نم  رض  یلع و  یننا  ورمع  ای 

( تسا هدش  یمک  یتسپ و  نیا  هب  تکلمم  زا  نم  هرهب  هکنیا  زا  هیانک   ) تسا هدنام  یقاب  هک  یماعط  فرظ  نیا 
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منک یم  نامگ  نم  ادخ  هب  دنگوس  هدـیدرگ ، نمی  دراو  رایـسب ) رگـشل  اب  هیواعم  رماب   ) رـسب هک  هدیـسر  ربخ  نمب  دومرف : نآ  زا  سپ 
هقرفت و دنراد و  ناشلطاب  هار  رد  هک  یگناگی  عامتجا و  يارب  دندرگ  تلود  بحاص  دنوش و  یم  طلسم  امـش  رب  ناشیا  يدوز  نیمهب 

هار رد  نانآ  دینک و  یم  ینامرفان  دوخ  ياوشیپ  ماما و  زا  قح  هار  رد  امـش  هکنیا  يارب  و  دیراد ، دوخ  قح  هار  زا  امـش  هک  یگدنکارپ 
رادیاپ اهنآ  نامیپ  تعیب و   ) دیئامن یم  تنایخ  امش  دننک و  یم  ءادا  ار  وا  تناما  اهنآ  و  دنیامن ، یم  يوریپ  ناشدوخ  ياوشیپ  زا  لطاب 

یتسود و تفلا و  رگیدکی  اب   ) دنیامن یم  ناشدوخ  ياهرهش  رد  اهنآ  هک  یحالصا  يارب  و  دینکـش ) یم  ار  دوخ  نامیپ  امـش  تسا و 
ره تسکش  تیبولغم و  ببس  نیا  و  دیراد ، یئادج  یئورود و  قافن و  دسح و  ضغب و  رگیدکی  اب  هک   ) امش داسف  و  دنراد ) یگناگی 

کگنج دنب و  مسرت  یم  مرامگب  یبوچ  حدق  رب  ار  امـش  زا  یکی  رگا  هک ) مناد  یم  راکتنایخ  ردـقنآ  ار  امـش  نم   ) سپ تسا ) یموق 
لولم نم  زا  مه  ناشیا  ما و  هدش  گنتلد  رازیب و  هفوک ) لها   ) ناشیا زا  نم  ایادـخراب  .دربب  دـننک ) یم  نازیوآ  رتش  نالاپ  هب  هک   ) ارنآ

باذع و زا   ) ار ناشیا  ياهلد  ایادخراب  هد ، ضوع  اهنآ  هب  ار  يرش  نم  ياجب  نک و  اطع  نمب  ار  نانیا  زا  رتهب  سپ  دنا ، هتشگ  ریس  و 

نادنزرف زا  راوس  رازه  امش  ياجب  متـشاد  تسود  دنگوس  ادخ  هب  دیـشاب  هاگآ  هفوک ( لها  يا   ( بآ رد  کمن  دننام  نک  بآ  سرت (
لاثم لیبس  رب  سارف  نادنزرف  فیرعت  رد  اجنیا  رد   ( دوب نم  يارب  دـندوب ( روهـشم  یهارمه  تعاجـش و  تریغب و  هک   ( منغ نبا  سارف 
ياج تسا ( ینز  هینک  عابنز  ما   ( عابنز ما  يا  ینعی  میمحلا  هیمرا  لثم  سراوف  مهنم  كاـتا  توعد  ول  کـلانه  دـناوخ (: ار  رعاـش  نیا 

زا ترضح  نآ  زا  سپ  .دنیآ  یم  وت  يوسب  ناتسبات  ياهربا  دننام  اهنآ  زا  یناراوس  یناوخب  ار  میمت ( ینب   ( ناشیا رگا  يرای  ترصن و 
و تسا ، ناتـسبات  لـصف  اـجنیا  رد  میمح  و  تسا ، ربا  نآ  ینعم  یمر و  عمج  هیمرا  میوگ : یم  دـیامرف (: یـضردیس   ( .دـمآ دورف  ربنم 

دـشاب بآ  زا  رپ  هک  يربا  تسا و  ور  دـنت  درادـن  بآ  نوـچ  ناتـسبات  ربا  هک  تسا  نآ  يارب  هدوـمن  رکذ  ار  ناتـسبات  ربا  رعاـش  هکنیا 
يارب ارناشیا  نوچ  هکنیاب  هدومن  فصو  ار  تعاـمج  نآ  تیمح  رعاـش  .دـیآ و  یم  ناتـسمز  رد  اـبلاغ  يربا  نینچ  دور و  یم  هتـسهآ 

رد رعاش  لوق  نامه  يارب  لیلد  و  دنرضاح ، کمک  یهارمه و  يارب  هدرک  تباجا  اروف  ار  توعد  اهنآ  دنبلطب  ندرک  يرای  ترصن و 
.تسا رعش  نیا 

تثعب زا  شیپ  بارعا  هبطخ 026-
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ترـضح داتـسرف  لاعتم  دـنوادخ  قیقحت  هب  هدومرف ): ناورهن  هب  تکرح  زا  شیپ  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
امش و  دش ، یم  لزان  وا  هب  هچنآ  رب  دوب  نیما  یهلا و  باذع  زا  ار  نایناهج  دوب  هدنناسرت  هک  یتلاح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
یم رـسب  زاجح )  ) هاـگیاج نیرتدـب  رد  و  دوب ) یتسرپ  تب  كرـش و  هک   ) دـیدوب شیک  نیرتدـب  وریپ  ماـگنه  نآ  رد  برع  هورگ  يا 

دندـیمر یمن  اهزاوآ  زا  هک  يرهز  رپ  ياهرام  نایم  خالگنـس و  ياهنیمز  رد  دوب ) رایـسب  اجنآ  رد  داـسف  هنتف و  یطحق و  هک   ) دـیدرب
امرخ هتسه  درآ  سوپس و  رپ  وج  درآ  دننام   ) نشخ ياذغ  و  دیدیماشآ ، یم  ار  هایـس  نجل  بآ  دیتشاد ، تماقا  دندوب  رک  هکنیا  دننام 
يدب تشیعم و  یتخـس  رثا  رب   ) دـیدرک یم  يرود  نادـنواشیوخ  زا  و  دـیتخیر ، یم  ار  رگیدـکی  نوخ  و  دـیدروخ ، یم  رامـسوس ) و 

ناهانگ زا  و  دیدومن ) یم  شتسرپ  ار  دوخ  تسد  هتخاس   ) دوب هدش  بصن  امش  نایم  رد  اهتب  دیدومن ) یمن  محر  هلص  تیاعر  قالخا 
همه هدـیقع و  داـسف  دـب و  یناگدـنز  نآ  زا  مرکا  لوـسر  ترـضح  سدـقم  دوـجو  ببــس  هـب  سپ   ) دـیدرک یمن  يرود  باـنتجا و 

قحب و هفیلخ  رب  هک  تسا  راوازـس  ایآ  نونکا  دـیدش ، روهـشم  یگرزب  تدایـس و  هب  ایند  مدرم  ناـیم  رد  دـیتفای و  تاـجن  اـهیراتفرگ 
امرفان ار  وا  هدش  یغای  راوگرزب  نآ  نیشناج 

). دینک ین 
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نیفلاخم نوچ  دیامرف : یم  نایب  لامجا  روطب  مرکا  لوسر  ترـضح  تافو  زا  دعب  ار  دوخ  دـماشیپ  هک   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  و 
ینب  ) دوخ تیب  لها  زا  ریغب  ماگنه  نآ  رد  مدـید  هدرک  هشیدـنا  شیوخ ) راک  رد   ) سپ دـندرک :) بصغ  دوب  نم  قح  هک  ار  تفـالخ 

و دـنوش ، هتـشک  اهنآ  هک  مدـشن  یـضار  اذـل ) دـننک ، هزیتس  نیفلاخم  همه  نآ  اب  دنتـسناوت  یمن  مه  ناشیا  و   ) مرادـن يرواـی  مشاـه )
زا  ) سفن هار  یگتفرگ  رب  و  مدـیماشآ ، دوب  هتفرگ  ار  میولگ  ناوختـسا  هکنیا  اب  مداهن و  مه  هب  دوب  هتفر  نآ  رد  كاشاخ  هک  یمـشچ 

.مدومن یئابیکش  خلت ) رایسب  تسا  یهایگ  هک   ) مقلع معط  زا  رتخلت  ياهزیچ  رب  و  هودنا ) مغ و  يرایسب 
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سپ هکنآ  هیضق  نیا  رصتخم  و  دیامرف ، یم  نایب  ار  هیواعم  اب  صاع  نبا  ورمع  ندرک  تعیب  هقیرط  هک   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  و 
ارنآ تساوخ و  تعیب  وا  زا  نآ  رد  تشون و  يا  همان  هیواعم  هب  اجنآ  رد  دروآ و  فیرـشت  هفوکب  ترـضح  لمج  گنج  زا  تغارف  زا 

رد دـناوخ  ار  همان  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  داد ، هیواعم  هب  ار  همان  دـش  ماش  دراو  ریرج  نوچ  داتـسرف ، یلج  هب  هللادـبع  نبا  ریرج  هلیـسوب 
اب نامثع  یهاوخنوخ  هب  عجار  دیبلط و  ار  ماش  مدرم  زا  یهورگ  تشادهاگن و  لطعم  خساپ  نتفرگ  يارب  ار  ریرج  تفر و  ورف  هشیدنا 

هبتع شردارب  اب  نآ  زا  دـعب  دـنداد ، ناشن  هدامآ  ار  دوخ  شیرای  ترـصن و  يارب  هدومن  تقفاوم  وا  يار  اب  ناشیا  تفگ ، نخـس  اهنآ 
يزیگنا و هنتف  هب  وت  اریز  بلطب ، کمک  هب  راک  نیا  رد  ار  صاـع  نبا  ورمع  تفگ : هبتع  درک ، تروشم  باـب  نیا  رد  نایفـس  یبا  نبا 
شیوخ و يرای  ترـصن و  هب  دوتـسب و  ار  وا  تالامک  هب  نآ  رد  تشون و  صاع  نبا  ورمع  هب  يا  همان  سپ  یهاگآ ، وا  ریبدـت  يار و 
زا متـسین  رـضاح  نم  هکنادب  مدـیمهف ، ار  تدوصقم  هدـناوخ  ارت  همان  تشون : وا  خـساپ  رد  ورمع  دومن ، شتوعد  نامثع  یهاوخنوخ 

تلزنم و لـئاضف و  همه  نآ  اـب  بلاـطیبا  نبا  یلع  يورب  مروآ و  ور  وـت  تعباـتم  یهارمگ و  تلالـض و  هب  هدـش  جراـخ  مالـسا  نید 
يا مشک ، ریشمش  تعاجش 

تـسدب دوخ  يارب  ار  تفـالخ  یهاوخ  یم  وا  زا  یهاوخنوخ  هلیـسوب  یتشگ و  لوزعم  ماـش  تموکح  زا  ناـمثع  ندرم  هب  وت  هیواـعم 
دناوخ ار  وا  همان  نوچ  هیواعم  میامن ، يزابناج  هتشذگ  نید  زا  وت  هار  رد  هک  داد  بیرف  ناوت  یمن  ار  ینم  دننام  هلیح  نیا  هب  يروآ و 

وا هب  ار  رصم  تموکح  هدعو  تسا ، رصم  تموکح  ناهاوخ  وا  هک  تسناد  یم  و  دومن ، شیـضار  ناوت  یمن  هوشر  نودب  هک  تسناد 
هکنیا ات  درکن  تعیب  هیواعم  هب  ورمع  دـیامرف :( یم  ترـضح  اذـل  تسویپ ، هیواـعم  هب  هدرک  راـیتخا  ترخآ  رب  ار  اـیند  مه  ورمع  داد ،

دهع و و  دباین ، تکرب  ایند ( نمثب  نید   ( هدنشورف تسد  سپ  دهدب ، وا  هب  نآ  لباقم  رد  ار ( رصم  تموکح   ( یئاهب نمث و  درک  طرش 
ارنآ مزاول  دـیوش و  هدامآ  گنج  يارب  تسویپ ( هیواعم  هب  ورمع  هک  نونکا   ( سپ ددرگ ، وا  یئاوسر  ببـس  هیواعم (  ( رادـیرخ نامیپ 

دینک و يرادیاپ  گنج  رد   ( دیهد رارق  دوخ  راعـش  ار  یئابیکـش  و  دش ، دنلب  نآ  یئانـشور  هتخورفا و  رازراک  شتآ  هک  دـینک  مهارف 
.تسا یئابیکش  نمشد  رب  هبلغ  يزوریف و  حتفب و  ندیسر  هار  نیرتمهم  هک  دیوش ( لمحتم  ارنآ  تامدص 
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داهج تلیضف  رد  هبطخ 027-
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هیواعم اـب  ندرکن  داـهج  زا  ار  دوخ  باحـصا  هدومرف و  شفیرـش  رمع  رخاوا  رد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
زا تسا  يرد  نید ) نیفلاخم  اـب  رازراـک   ) داـهج مرکا ، لوسر  رب  دورد  دـنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ  دـیامن :) یم  شنزرـس  خـیبوت و 
رـش زا  ار  يوقت  لـها   ) تسا يراـکزیهرپ  يوقت و  ساـبل  و  هدوشگ ، دوخ  ناتـسود  صاوـخ  يورب  ارنآ  دـنوادخ  هک  تشهب  ياـهرد 

زا يوقت  لها  يرادـهاگن  يارب   ) تسوا يوق  رپس  یلاعتقح و  مکحم  هرز  و  ار ) امرگ  امرـس و  سابل  دـننام  دـنک ، یم  ظفح  نیفلاخم 
یم وا  هب  يراتفرگ  ءالب و  يادر  يراوخ و  تلذ و  هماج  دـنوادخ  دـنک  كرت  ارنآ  هدرک  يرود  نآ  زا  هک  ره  سپ  نانمـشد ) هحلـسا 

یلتبم يدرخیب  هب  هتـشادرب  وا  لد  زا  ار  دوخ  تمحر  دنوادخ  نوچ  و  دوش ، یم  هراچیب  نوبز و  یتسپ  تراقح و  نیا  رثا  رب  دناشوپ و 
رد هدش  رود  قح  هار  زا  مهم  رما  نیا  هب  ندادن  تیمها  داهج و  نتفرن  ببـس  هب  و  دـنام ) نادرگرـس  ناریح و  شیوخ  راک  رد   ) ددرگ

ادیپ طلـست  وا  رب  راکمتـس   ) دیوش یم  مورحم  فاصنا  لدع و  زا  هدیدرگ ، راتفرگ  یگراچیب  تبکن و  هب  دراذگ و  یم  مدق  لطاب  هار 
(. درک دهاوخ  راتفر  یفاصنا  یب  هب  وا  اب  هدومن 
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اهنآ هکنآ  زا  شیپ  متفگ  هدوـمن  توـعد  راکـشآ  ناـهن و  زور و  بش و  وا ) نیعباـت  هیواـعم و   ) ندـیگنجب ار  امـش  نم  دیـشاب  هاـگآ 
لیلذ هکنآ  رگم  هدشن  گنج  ناشیا  راید )  ) هناخ نایم  رد  یموق  اب  زگره  ادخ  هب  دنگوس  دیورب ، ناشگنج  هب  امش  دنیایب  امش  گنجب 
لمع دوخ  هفیظو  هب  يرگید  هتشاد  عقوت  امش  زا  کی  ره   ) دیدومن هلاوح  رگیدکی  هب  ار  دوخ  هفیظو  امـش  سپ  دنا ، هتـشگ  بولغم  و 

زا امـش  راید  دیدرگ و  تراغ  امـش  لاوما  فرط  ره  زا  دومن و ) ادـیپ  هبلغ  نمـشد   ) هکنیا ات  دـیتخاس  یم  راوخ  ار  رگیدـمه  و  دـنک )
رابنا رهـشب  دوخ  ناراوس  اب  هیواعم ) رماب   ) هک تسا  دـماغ ) ینب  هلیبق  زا  فوع  نبا  نایفـس   ) دـماغ ردارب  نیا  و  تفر ، نوریب  ناتفرـصت 

ار اجنآ ) مکاح  یلاو و   ) يرکب ناسح  نبا  ناسح  و  هدیدرگ ، دراو  تارف ) یقرـش  تمـس  رد  عقاو  قارع و  میدـق  ياهرهـش  زا  یکی  )
ناملسم و نز  کی  رب  ناشیا  نایرگشل  زا  یکی  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  و  دینادرگ ، رود  رهـش  نآ  دودح  زا  ار  امـش  ناراوس  تشک و 

هتـسناوت یمن  نز  نآ  و  هدنک ، یم  ار  وا  ياه  هراوشوگ  اهدنب و  ندرگ  دنب و  تسد  لاخلخ و  هدش و  یم  لخاد  هیمذ  هرفاک  نز  کی 
اب رازراک ) نیا  زا   ) نانمـشد سپ  دـبلطب ، کمک  دوخ  ناـشیوخ  زا  هدومن  دـنلب  يراز  هیرگب و  ادـص  هکنآ  رگم  دـنک  تعناـمم  وا  زا 

شگزاب رایسب  یئاراد  تمینغ و 

نزح و زا  هعقاو  نیا  ندینـش  زا  یناملـسم  درم  رگا  دشن ، هتخیر  اهنآ  زا  ینوخ  هدیـسرن و  یمخز  اهنآ  زا  رفن  کیب  هکیتروص  رد  دنت 
، تسا راوازس  ندرمب  مه  نم  دزنب  هکلب  تسین ، تمالم  وا  رب  دریمب ، هودنا 
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هقرفت و ناشدوخ و  تسردان  راک  رب  وا ) ناهارمه  هیواعم و   ) ناشیا عامتجا  ادـخ  هب  دـنگوس  تسا ! یتفگـش  تریح و  ياج  اـسب  يا 
ناتیاهلد تشز و  امش  ياهور  سپ  دیامن ، یم  بلج  ار  هودنا  مغ و  دناریم و  یم  ار  لد  ناتدوخ  تسرد  قح و  راک  زا  امش  فالتخا 

هقرفت و یتیمح و  یب  يور  زا  امش  دزادنا و  یم  ریت  امش  يوسب  نمشد  : ) دیا هتفرگ  رارق  اهنآ  ریت  جامآ  رد  هکیماگنه  ددرگ و  نیمغ 
اب و  دینک ، یمن  تراغ  امـش  دنرب و  یم  امغی  هب  ار  امـش  لام  دیا ) هتـسشن  شوماخ  هداد  رارق  فده  ار  دوخ  هنیـس  دیراد  هک  یفالتخا 

مایا رد  امـش  هب  هکیتقو  دیتسه ، یـضار  امـش  دـننک و  یم  تیـصعم  ار  دـنوادخ  و  دـیئامن ، یمن  گنج  امـش  دـننک و  یم  گنج  امش 
رد نوچ  و  دوش ، هتـسکش  امرگ  تروس  ات  هد  تلهم  ار  ام  تسا  مرگ  اوه  نونکا  دیتفگ  دـیورب  ناشیا  گنجب  هک  مدرک  رما  ناتـسبات 

فرطرب امرـس  هکنادـنچ  هد  تلهم  امب  تسا  درـس  رایـسب  اوه  اهزور  نیا  رد  دـیتفگ  مدرک  رما  اهنآ  اب  گـنجب  ار  امـش  ناتـسمز  ماـیا 
ریشمش زا  گنج ) نادیم  رد   ) ادخ هب  دنگوس  سپ  دیروآ  یم  امرـس  امرگ و  زا  رارف  تهج  زا  هناهب  رذع و  همه  نیا  هک  امـش  ددرگ ،
ياهنز اه و  هچب  لقع  دننام  امـش  لقع  هکیناسک  يا  و  تسین ، امـش  رد  یگنادرم  راثآ  هک  یئاهدرمان  يا  دومن ، دـیهاوخ  رارف  رتدوز 

مغ و ینامیـشپ و  امـش  نتخانـش  هجیتن  ادخ  هب  دنگوس  هک  متخانـش  یمن  مدید و  یمن  ار  امـش  نم  شاکیا  تسا ، هتفر  هلجح  هب  هزات 
مغ و یپ  رد  یپ  سفن  ره  رد  و  دیدنکآ ، مشخ  زا  ار  ما  هنیـس  هدرک  نیکرچ  رایـسب  ارم  لد  هک  دشکب  ار  امـش  ادخ  دشاب ، یم  هودـنا 

رـسپ دنتفگ  شیرق  هکنیا  ات  دیتخاس  هابت  دـساف و  ار  مریبدـت  يار و  نمب  یئانتعا  یب  ینامرفان و  ببـس  هب  و  دـیدناروخ ، نم  هب  هودـنا 
! دزرمایب ار  ناشناردپ  ادخ  درادن ، ندرک  گنج  ملع  نکیل  و  تسا ، يریلد  درم  بلاطیبا 
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یگداتسیا یمدق و  شیپ  هتـشاد و  گنج  رد  ارم  تیدج  تسرامم و  نانآ  زا  کیچیه  ایآ  دندرکن ) لمات  رکف و  دوخ  راتفگ  رد  هک  )
مرمع زا  لاس  تصـش  زا  هدایز  نونکا  مدـیدرگ و  گنج  هدامآ  هک  مدوب  هدیـسرن  یگلاـس  تسیب  نس  هب  زونه  هدوب ؟ نم  زا  رتشیب  وا 

يوریپ دنرب و  یمن  ار  شنامرف  هکیـسک  درادن  ریبدت  يار و  نکیل  و  هدوب ) بئاص  اهگنج  رد  نم  ریبدت  يار و  هشیمه  هک   ) درذگ یم 
.دنیامن یمن  شماکحا  زا 

رادشه زردنا و  هبطخ 028-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


100 ص :

شیاتـس زا  سپ  دـیامرف :) یم  ترخآ  يارب  ندـش  ایهم  ایندـب و  يدامتعا  یب  رد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
هقالع نآ  هب  هک  یئاـهزیچ  زا  ار  امـش   ) یئادـج تقراـفم و  هب  هدرک و  تشپ  اـیند  قیقحت  هب  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  يراـب و  ترـضح 
ققحت ندرم  هب  هک  ترخآ  تسا و  رذـگ  رد  سکره  يارب  ایند   ) تسا هدـش  راکـشآ  کیدزن و  ترخآ  و  دـیامن ، یم  هاگآ  دـیراد )

هاگآ دـیدرگ ) هدامآ  یتسیاب  یگـشیمه  هاگیاج  هب  نتفر  يارب  تسب و  لد  دـیابن  یناـف  ياـیند  هب  سپ  تسا ، یندـمآ  دـنک  یم  ادـیپ 
ندش ایهم  زور  رامضم و  زور  هدیدنـسپ ) قالخا  هب  ندیـسر  وکین و  ياهراک  ماجنا  رثا  رب  هدنامیقاب  رمع  زا  هک  یتدم   ) زورما دیـشاب 
يارب ار  اهبسا  هک  دنیوگ  ار  یتدم  رامضم   ) تسا نتفرگ  یـشیپ  زور  ترخآ )  ) ادرف و  دیـشوپ ) مشچ  دیاب  يویند  تاذل  زا  هک   ) تسا

زا سپ  ددرگ ، روز  رپ  هبرف و  بوخ  ات  دنیازفا  یم  بسا  قیلع  رب  یتدم  هک  قیرط  نیا  هب  دـننک  یم  تیبرت  یناود  بسا  هقباسم و  زور 
هقباسم زور  يارب  دـیآ و  نوریب  یماخ  زا  بسا  دـسرب و  يداع  رارقب  ات  دـننک  یم  مک  دـنا  هدوزفا  قیلع  رب  هچنآ  اجیردـت  یتدـم  نآ 

ار دوخ  رامضم  تدم  نیا  رد  هک  ره   ) تسا شتآ  هدنام ) بقع   ) نایاپ و  تسا ، تشهب  هقباسم ) هدنرب   ) نتفرگ یشیپ  و  دشاب ) رضاح 
ره و  دیابرب ، ار  تشهب  دریگ و  تقبـس  ناحتما  نادـیم  نآ  رد  ادرف  دومن ، تیبرت  داد و  تضایر  هدیدنـسپ  قالخا  هحلاص و  لامعا  هب 
زا شیپ  هکیـسک  تسین  ایآ  سپ  دوش ( لـخاد  شتآ  رد  هدـیدرگ  راسمرـش  راوخ و  ادرف  دـیزرو  تلفغ  دومن و  یهاـتوک  نآ  رد  هک 

) یهلا باذع  زا   ( نتشیوخ تاجن  يارب  دوخ  یتخبدب  زور  ندیسر  زا  شیپ  هکیسک  تسین  ایآ  و  دنک ؟ هبوت  هانگ  زا  شگرم  ندیـسر 
امش دیشاب ، هاگآ  هحلاص ( لامعا  رگم  دوش  یمن  تاجن  ثعاب  زیچ  چیه  زور  نآ  رد  هک  دروآ  اجب  یئوکین  رادرک  ) ؟ دیامن يا  هراچ 

رد هکیـسک  سپ  دسر ( یم  ربخیب  هک   ( تسا گرم  نآ  یپ  زا  هک  یناگدنز ( رارمتـسا  تایح و  ياقب  هب   ( دیتسه وزرآ  دیما و  مایا  رد 
یگدنب ار  دنوادخ  يرای و  ار  قلخ   ( درک راک  شلجا  ندیسر  زا  شیپ  دوخ  يوزرآ  دیما و  ياهزور 
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اب هن   ( درک یهاـتوک  لـجا  ندیـسر  زا  شیپ  ماـیا  نآ  رد  هکیـسک  و  درواـین ، دراو  یناـیز  شگرم  هدیـشخب  عـفن  ار  وا  شلمع  دوـمن (
تمدخ رد  ریـصقت  زا  ینامیـشپ  اریز   ( درب دهاوخ  نایز  گرم  زا  تسا و  راز  شراک  دومن ( یگدـنب  ار  دـنوادخ  هن  يرای و  ناگدـنب 
تمدخ رد   ( دینک لمع  دیـشاب ، هاگآ  درب ( دهاوخ  نایز  هجیتن  رد  تهج  نیدب  درادن و  يدوس  ندرم  تقو  رد  قلاخ  یگدـنب  قلخ و 

هک یتقو  رد  دـینک  یم  راـک  هک  روطناـمه  دـسر ( یم  ناتتـسد  هکیعقوم   ( ینمیا یتحار و  تقو  رد  دیـشوکب ( قلاـخ  تداـبع  قلخ و 
یم قلاخ  ياضر  بلجب  مامت  هقالع  صولخ و  اب  ددرگ  رطضم  جاتحم و  رشب  تقو  ره  نوچ   ) دوش یم  طلسم  امـش  رب  سرت  فوخ و 

هک دیـشابن  لفاغ  نآ  زا  دیئامن  یم  دنوادخ  زا  يدای  رتمک  هک  ینمیا  یـشوخ و  عقوم  رد  هک  دهد  یم  روتـسد  ترـضح  اذل  دـشوک ،
دننام یباذـع  هن  و  دـشاب ، تلفغ  باوخ  رد  نآ  ناهاوخ  هک  ما  هدـیدن  تشهب  دـننام  یتمعن  نم  دیـشاب ، هاگآ  تسا ) ینامیـشپ  ثعاب 
هدنام لفاغ  دشاب  تشهب  هک  اهتمعن  نیرتگرزب  زا  هک  تسا  ینامدرم  زا  یتفگش  ! ) دشاب یـشوهیب  باوخ  رد  نآ  زا  نازیرگ  هک  شتآ 
دنتسه اورپ  یب  یگرزب  نیا  هب  شتآ  نینچ  زا  يرود  زارتحا و  زا  و  دننک ، یم  ششوک  يا  هفرـص  نیرتکچوک  يارب  هکنآ  لاح  دنا و 

یم وا  هب  امتح  لطاب  نایز  دربن ، عفن  قح  زا  هک  ره  دیشاب  هاگآ  دنزیگنا ) یمرب  دایز  هلیسو  كدنا  رایـسب  ررـض  سرت  زا  هکیتروصرد 
رومام امش  دیـشاب ، هاگآ  دناشک ، یم  یگراچیب  تکالهب و  ار  وا  یهارمگ  تلالـض و  درواین ، تسار  هارب  تیاده  ار  هک  ره  و  دسر ،

میرک س 2 نآرق  رد   ) نتشادرب هشوتب  دیا  هدش  تلالد  و  یقاب ) يارسب  ارس  نیا  زا  نتفر   ) ندرک چوکب  رگم ) دیرادن  هراچ   ) دیا هدش 
تـسا زیچ  ود  و  تسا ) يراکزیهرپ  هشوت  نیرتهب  دـیرادرب و  هشوت  رفـس  رد  ینعی  يوقتلا  دازلا  ریخ  ناف  اودوزت  دـیامرف : یم  ي 197 

لوط يرگید  و  دناشوپ ) یم  امش  مشچ  شیپ  ار  قئاقح  هک   ) سفن ياوه  تعباتم  یکی  مراد  میب  نآ  زا  امش  رب  هکیزیچ  نیرتکانـسرت 
قلخب تمدخ  زا   ) ار يزیچ  دیئامن  هشوت  هیهت  ایند  رد  سپ  دنادرگ ) لفاغ  ترخآ  هشوت  داز و  هیهت  زا  ار  امـش  هک   ) تسا وزرآ  لما و 
یمالک دشاب  رگا  میوگ : یم  دیامرف ): یـضردیس   ) .دینک ظفح  نآ  هب  يدبا ) باذع  زا   ) ار دوخ  تمایق  يادرف  هک  قلاخ ) یگدـنب  و 

ایند رد  یتبغر  یب  دهزب و  ار  مدرم  هک 
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یئاهوزرآ لامآ و  زا  ار  مدرم  هک  سب  تسا و  ترـضح  مالک  نیمه  هنیآ  ره  دیامن  راداو  دـیآ  ترخآ  راکب  هک  یئوکین  ياهراک  و 
و دزورفا ، یم  ار  لوسر  ادخ و  زا  ینامرفان  نایصع و  زا  عنم  دنپ و  ياه  هلعش  و  دیامن ، یم  فرـصنم  دنراد  نآ  هب  یناوارف  هقالع  هک 

نیا رد  اریز  رانلا  هیاغلا  هنجلا و  هقبسلا  قابـسلا و  ادغ  رامـضملا و  مویلا  نا  الا و  دیامرف : یم  هک  تسنیا  ترـضح  نآ  نخـس  تفگش 
فیطل یئانعم  تفگش و  يزار  تسا  رمالا  سفن  عقاو و  قباطم  هک  یهیبشت  لیثمت و  اب  ینعم و  یگرزب  ظفل و  تمظع  دوجو  اب  مالک 

يارب ار  هقبـسلا  ظـفل  ینعی  هدرک  ناـیب  ظـفل  روج  ود  ینعم  ود  فـالتخا  يارب  سپ  راـنلا  هیاـغلا  هنجلا و  هقبـسلا  و  هدومرف : هک  تسا 
یـشیپ قابتـسا و  ظفل  اریز  هنجلا  هقبـسلا  و  دومرف : هکنانچ  رانلا  هقبـسلا  و  هدومرفن : هدومن و  نایب  شتآ  يارب  ار  هیاغلا  ظـفل  تشهب و 

نآ زا  هک   )( تسین دوـجوم  شتآ  رد  ینعم  نیا  تسا و  تشهب  تفـص  هک  دـشاب  یم  بوـلطم  دوـصقم  بوـبحم و  رما  يارب  نـتفرگ 
هکیـسک يارب  تیاغ  اریز  رانلا  هیاـغلا  و  هدومرف : هکلب  راـنلا ، هقبـسلا  و  دـیامرفب : هک  هدوبن  زئاـج  سپ  میرب )( یم  ادـخ  هب  هاـنپ  شتآ 

ینعم ود  ره  يارب  ظـفل  ود  نـیا  زا  ریبـعت  سپ  دــنادرگ  یم  رورــسم  یهاـگ  دروآ و  یمن  يداـش  یهاـگ  ددرگ  یم  یهتنم  اجنادــب 
میرک س 14 ي نآرق  رد   ) هدومرف لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  لام  ریـصم و  هملک  دـننام  اجنیا  رد  تیاغ  هملک  نیا  و  دراد ، تیحـالص 

تسین زئاج  .تسا و  شتآ  هب  امش  راک  نایاپ  سپ  دیربب  تذل  هتسیاشان  ياهراک  زا  وگب  ینعی  رانلا  یلا  مکریصم  ناف  اوعتمت  لق  ( 30
رود نآ  یفرژ  روآ و  تفگـش  نآ  نطاب  هک  نک  هشیدـنا  لمات و  راتفگ  نیا  رد  سپ  رانلا  یلا  مکتقبـس  ناف  دوش : هتفگ  عضومنیا  رد 

هدش و دراو  نیـس  مضب  هقبـس  يرگید  تیاور  رد  هک  تسا  خـسن  زا  یـضعب  رد  و  تسا ، نینچ  ترـضح  نآ  نانخـس  رتشیب  و  تسا ،
ینعم و  دریگ ، یم  یـشیپ  هک  یتقو  هدـنریگ  تقبـس  هب  دوش  یم  هداد  هزئاج  هک  تسا  یعاتم  ای  لاـم  مسا  برع  دزن  نیـس  مضب  هقبس 
تسا يراک  شاداپ  هکلب  تسین ، هدیهوکن  مومذم و  رما  راک  يازج  نیس  مضب  هقبس  اریز  تسکیدزن ، مه  هب  نیـس  مضب  حتفب و  هقبس 

.دشاب هدیدنسپ  بوبحم و  رما  رب  هک 

هفوک لها  شهوکن  رد  هبطخ 029-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


103 ص :

اب ندیگنج  رد  يراگنا  لهس  هحماسم و  تهج  زا  دوخ  باحصا  شنزرس  خیبوت و  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
ياهگنـس ناتفازگ ) فـال و   ) امـش نانخـس  تسا ، فلتخم  ناـشیاهوزرآ  اـه و  هشیدـنا  عمج و  ناشیاهندـب  هک  یمدرم  يا  نمـشد :)

یم عمط  هب  امش  رد  ار  نانمشد  دیتسین ) رضاح  نمشد  اب  ندیگنج  يارب  هتـسشن  هناخ  رد  هک   ) امـش راک  و  دنادرگ ، یم  مرن  ار  تخس 
دیئوگ یم  نانچ  نینچ و  دیا ) هتـسشن  مه  رود  هک   ) سلاجم رد  دنبای ) تسد  امـش  رب  هدروآرد  فرـصت  هب  دیراد  هچنآ  هک   ) دزادـنا
يدیح دیئوگ : یم  دیآ  شیپ  نمشد  اب  ندیگنج  تقو  نوچ  و  دیئامن ) یم  یگنادرم  يریلد و  راهظا  هتفگ  رایسب  فازگ  هدز و  فال  )
توعد دروآ ) یم  نابز  هب  نمـشد  زا  رارف  تقو  رد  برع  هک  تسا  یلثم  دایح  يدـیح  هلمج   ) وش رود  اـم  زا  گـنج  يا  ینعی  داـیح 

دیشک جنر  تمحز و  امش  هرابرد  هکیسک  دیدرکن ) يرای  ار  وا  اریز   ) دشن هتفریذپ  دناوخ  دوخ ) يرای  ترصنب و   ) ار امش  هک  یـسک 
( ببـس تسین و  تسرد  نمـشد  اـب  ندـیگنجن  داـهجب و  نتفرن  يارب  امـش  ي   ) اـه هناـهب  اهرذـع و  تفاـین ، شیاـسآ  یتحار و  وا  لد 

دنک ءادا  ار  شماو  دهاوخ  یمن  نوچ   ) دزادنا ریخات  هب  رذع ) نودب   ) ار دوخ  یهدـب  هک  يراکهدـب  دـننام  تسا  یهارمگ  تلالض و 
ادرف زورما و  هدروآ  شیپ  تسردان  ياه  هناهب  دـیورب  داهج  هب  دـیهاوخ  یمن  نوچ  مه  امـش  دـیوگ ، ادرف  زورما و  درآ و  شیپ  هناهب 
دراو وا  رب  هک   ( یمتـس ملظ و  زا  دناوت  یمن  هدنـسرت  لیلذ و  دـینادرگ و ( یم  راوخ  لیلذ و  ار  دوخ  هحماسم  نیا  رثا  رب  دـیئوگ و  یم 

هتـسشن هناخ  رد  هکنیا  اب  سپ   ( شـشوک شالتب و  رگم  دیآ  یمن  تسدب  یموق ( چیه  يارب  شیاسآ  و   ( قح و  ددرگ ، عنام  دوش ( یم 
ار يراید (  ( هناخ مادک  تسا ( ءاطخ  نتـساوخ  یگدوسآ  شیاسآ و  دـینادرگ  بوکرـس  بولغم و  ار  نمـشد  ات  دـیور  یمن  داهج  هب 
ماما و مادک  اب  و  دندومن ( نوریب  ناتیاه  هناخ  زا  ار  امش  هکیعقوم  رد  ) ؟ دیراد یمزاب  نمشد ( یبارخ  فرصت و  زا   ( دوخ هناخ  زا  دعب 

نمشد هک  ) ؟ دیور یم  داهج  هب  نم  زا  دعب  يریما 
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ترصن و هب  ار  دوخ  ریما  امش  اریز   ( دیا هداد  بیرف  ار  وا  امـش  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  ادخ  هب  دنگوس  دیئامن ( رود  دوخ  زا  ار 
یهارمه کمکب و  هکیـسک  و  دیروآ ( شیپ  هناهب  رازراک  يارب  هدینادرگ  تشپ  وا  زا  دش  وربور  نمـشد  اب  هکیتقو  هداد  هدـعو  يرای 

هک يریت  هب  هدش  راگتسر  طرش ( اب  يزادناریت  رد  هک  تسا  یسک  دننام   ( ادخ هب  دنگوس  دومن ( ادیپ  هبلغ  نمشدب   ( دش راگتسر  امش 
بناجب  ( دزادـنا ریت  امـش  کمک  هب  هک  یـسک  و  تسا ، رت ( تراسخرپ   ( رت بیـصن  یب  هدـش ( نییعت  رامق  يارب  هک  یئاـهریت  همه  زا  (

مه ناشن  هب  رگا  يریت  نینچ  و   ( هتخادنا ریت  ناکیپ  یب  هتسکشرس  ریت  هب  سپ  دیامن ( يریگولج  وا  يدعت  ملظ و  زا  دهاوخب  نمشد و 
تعنامم وا  يور  شیپ  زا  دیناوت  یمن  دیراد  هک  یمیب  سرت و  رثا  رب  دیبای  تسد  نمشد  هب  رگا  مه  امـش  دوب و  دهاوخن  رگراک  دسرب 

نمشد و  مرادن ، عمط  امش  یهارمه  هب  هدومنن  رواب  ار  امش  نامیپ ( دهع و   ( راتفگ هک  یتلاح  رد  مدرک  حبـص  ادخ  هب  دنگوس  دیئامن (
) تسا هدیدرگ  راکـشآ  نمـشد  نم و  رب  امـش  یلوق  دب  یئافو و  یب  اریز   ( مهد یمن  میب  امـش  تدعاسم  هب  ار  شباحـصا ( هیواعم و  (
ات  ( امش درد  يوراد  تسیچ  دیئامن ( یم  يراگنا  لهس  منک  یم  بیغرت  نمشد  اب  گنجب  ار  امش  هچره  هک   ( امـش لاح  تسا  هنوگچ 
زا دیتسین و  اهنآ  دـننام  امـش  ارچ   ( امـش دـننام  دنتـسه  ینامدرم  نانمـشد  منک ( هراچ  ات   ( دـیریذپ یم  جالع  زیچ  هچ  هب  مزاس ( هدامآ 
هب نتفر  يارب  ) ؟ دـیرادن نآ  هب  داقتعا  دـیناد و  یمن  هک  ار  يراتفگ  دـیئوگ  یم  ایآ  دـیا (؟ هداد  هار  سرت  فوخ و  دوخ  لد  هب  ناـنآ 
زا يرود  رد  ایآ  و  دیرادن ( نمشد  اب  ندیگنج  هدارا  الصا  هک  یتروص  رد  درک  میهاوخ  نانچ  نینچ و  دیئوگ : یم  رگیدکی  اب  داهج 

يدوس قح  رب  ماما  لوسر و  ادخ و  ینامرفان  لطاب و  هار  رد  ) ؟ دیراد عمط  قح  ریغ  رد  ایآ  دیوش ( رادیب  سپ  ) ؟ دیراد تلفغ  یصاعم 
یتخبدب ببـس  داقتعا  ملع و  نودب  راتفگ  یـصاعم و  رد  تلفغ  لطاب و  هار  زا  ندرب  عفن  عمط  هکلب  تسا ، نینچ  هن  دینک ؟ یم  روصت 

). تسا ترخآ  ایند و  رد  یگراچیب  و 

نامثع لتق  هرابرد  هبطخ 030-
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رگا و  مدوب ، وا  هدنـشک  هنیآ  ره  مدوب  هداد  رما  وا  نتـشک  هب  رگا  نامثع : نتـشک  هراـبرد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
( مشاب هدرک  یهن  ای  رما  ار  نانآ  ات  دـندرکن  روش  نم  اب  باب  نیا  رد  وا  ناگدنـشک  سپ   ) مدوب شروای  هنیآره  مدوب  هدرک  يریگولج 

راوخ هک  یسک  زا  مرتهب  نم  دیوگب : دناوت  یمن  هیما ) ینب  زا  یعمج  مکح و  نبا  ناورم   ) ار وا  درک  يرای  هک  یسک  مناد ) یم   ) نکیل
یـسک ار  وا  دومن  يرای  دیوگب : دـناوت  یمن  راصنا ) نیرجاهم و  زا  یهورگ   ) ار وا  درک  راوخ  هک  یـسک  و  ار ، وا  دومنن ) يرای   ) درک
يارب راصتخا ) روطب   ) ار وا  ندش  هتشک  ببس  نونکا  نم  سپ  تسا ) نامثع  شهوکن  اجنیا  رد  ترضح  ضرغ   ) تسا رتهب  نم  زا  هک 

تروـشم و یب   ) دوـمن يرـسدوخ  هداد  جرخ  هب  دادبتـسا  نآ  رد  درک و  راـیتخا  دوـخ  يارب  ار  تفـالخ  ناـمثع  مـنک : یم  ناـیب  اـمش 
راکب دادبتـسا  نآ  رد  هدومن و  رایتخا  ار  يرما  نینچ  هک  درک  دـب  سپ  داد ) یم  ماجنا  تساوخ  یم  يراک  ره  تما  ياـضر  هظحـالم 

مه امـش  سپ  دیدیناسر ) لتق  هب  ار  وا  تهج  نیا  هب  دیدومن و  یمن  یئابیکـش   ) دـیدرک یم  یبات  یب  وا ) روج  ملظ و  زا   ) امـش و  درب ،
ات دیدش  یم  قرفتم  وا  رود  زا  ای  دـمآ و  یم  حالـصا  هب  يراومه  هب  رما  نیا  ات  دـیدومن  یم  ربص  یتسیاب   ) دـیدرک دـب  یباتیب  نیا  رد 

شگ یمرب  شبحاص  هب  قح 

تـسا هدرک  یباتیب  وا  نتـشک  رد  هک  یـسک  هدومن و  يرـسدوخ  هداد  جرخب  دادبتـسا  هکیـسک  هرابرد  تستباث  مکح  ار  يادخ  و  ت ،
(. داد دهاوخ  رفیک  شریصقت  مرج و  هزادنا  هب  ار  کی  ره  دومرف و  دهاوخ  مکح  ناشیا  نایم  تمایق  زور  رد  دنوادخ  )

سابع نبا  هب  يروتسد  هبطخ 031-
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هب ار  وا  ات  داتسرف  ریبز  دزن  ار  سابع  نبا  هللادبع  هک  یتقو  رد  لمج  گنج  هعقاو  زا  شیپ  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هدیچیپ ار  دوخ  خاش  هک  يواگ  دننام  یبای  یم  ینک  تاقالم  ار  وا  رگا  اریز  نکم ، تاقالم  ار  هحلط  هتبلا  دنادرگرب : ترضح  تعاطا 

ربکت و زا  تسا و  لوغـشم  داسف  هنتفب و  هحلط  هکنآ  زا  هیانک  تسا ، ندز  خاش  هداـمآ  دور  وا  کـیدزن  هک  یـسک  ره  هب   ) هدرک زیت  و 
شیپ راوشد  ياـهراک   ) تسا مار  رتش  نآ  دـیوگ : یم  دوش و  یم  شکرـس  رتش  راوس  دـهد ) یمن  سکچیه  نخـس  هب  شوگ  توخن 

شیرادربنامرف قلخ و  نسح   ) رتمرن وا  تعیبط  اریز  نک ، تاـقالم  ار  ریبز  نکیل  و  درامـش ) یم  ناـسآ  يرـسدوخ  یناداـن و  زا  هتفرگ 
نمب  ) یتخانش هنیدم )  ) زاجح رد  ارم  وت  دیوگ  یم  تسا ) بلاطوبا  رهاوخ  هیفـص  ریبز  ردام   ) وت یئاد  رـسپ  وگب : وا  هب  تسا و  رتشیب )

ارت زیچ  هچ  سپ  يدـش ) جراـخ  نم  تعاـطا  زا  هتـسکش  ار  دوخ  ناـمیپ  دـهع و   ) يدوـمن راـکنا  هرـصب )  ) قارع رد  و  يدرک ) تعیب 
تفلاخم و ددصرد  نم  اب  هتـسکش  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  هک  داد  ور  هچ   ) دوب هدـیدرگ  ادـیوه  رهاظ و  وت  رب  هچنآ  زا  درک  فرـصنم 
وا زا  ادب  امم  ادـع  امف  هملک  نیا  هک  تسا  یـسک  لوا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  میوگ : یم  دـیامرف ): یـضردیس  .يدـمآرب  رازراک 

.تسا هدش  هدینش 
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نامدرم راگزور و  هبطخ 032-
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رد میا ) هدـش  عقاو   ) میدرک حبـص  اـم  مدرم ، يا  دوخ :) ناـمز  لـها  زا  تیاکـش  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
ار دوخ  توخن  ملاظ  و  دوش ، یم  هدرمش  راکدب  نآ  رد  راکوکین  دنتسه ، تمعن  هدننک  نارفک  راکمتـس و  نآ ) مدرم   ) هک يراگزور 
رب  ) و میـسرپ ، یمن  میناد  یمن  هک  ار  هچنآ  زا  و  مینک ) یمن  لمع  دوخ  ملع  قفو  رب   ) میربن يا  هرهب  میناد  یم  هک  هچنآ  زا  دیازفا ، یم 
هب هک  هاگنآ  ات  مینک  یمن  رکف  دوخ  راک  تبقاع  هب   ) سپ دوش ، دراو  ام  هب  هکنیا  ات  میسرت  یمن  گرزب  يالب  زا  توخن ) ینادان و  رثا 
دنک یمن  عنم  داسف  هنتف و  زا  ار  وا  هک  تسا  یـسک  لوا  دنفنـص : راهچ  رب  مدرم  ناـمز ) نیا  رد  میدرگ ، یلتبم  یگراـچیب  یتخبدـب و 

هراوس و هتخاس  راکشآ  ار  دوخ  رش  هدیشک و  فالغ  زا  ریشمش  هک  تسیـسک  مود  .وا  لام  یمک  ریـشمش و  يدنک  یگراچیب و  رگم 
تـسا هداد ) تسد  زا   ) هدرک هابت  ار  شنید  هدومن ، هداـمآ  ار  نتـشیوخ  داـسف  هنتف و  يارب  هدروآ ، درگ  ار  شیوخ  نایرگـشل )  ) هداـیپ

هک يربنم  يارب  اـی  یگرزب ) رتخبت و  راـهظا  يارب   ) دـهد رارق  دوخ  ورـشیپ  هک  یناراوس  يارب  اـی  دـیابرب ، تمینغ  هب  هک  یعاـتم  يارب 
هداد رارق  وت  يارب  ارنآ  دـنوادخ  هک  یتشهب  ار و  دوخ  هک  تسا  یتراجت  دـب  و  دـهد ) شیاـمن  ار  شیئاوشیپ  مدرم  هب  و   ) دـیآرب نآرب 

هب یشورفب و 

ایند لمعب  ار  ترخآ  دبلط و  یم  یگدنب ) تدابع و  هب  رهاظت   ) ترخآ لمع  هب  ار  ایند  هک  تسا  یسک  موس  .يریگب  ار  ایند  نآ  ياهب 
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زا ینتورف  عضاوت و  ناراکزیهرپ  دننام   ) دـهد یم  ناشن  هنینامط  راقو و  اب  ار  دوخ  تسین ، ناهاوخ  یقیقح ) تدابع  يوقت و  دـهز و  )
یمرب مدق  هتـسهآ  هتـسهآ  نتفر  هار  رد  رازآ  تیذا و  یب  مدرم  دـننام   ) هدراذـگ مه  هب  کیدزن  ار  شیوخ  ماگ  و  هدومن ) رهاظ  دوخ 
دروم نداد و  رارق  نیما  يارب  ار  دوخ  و  دور ، یم  هار  مامت  تعرـسب  هدرک  عمج  ار  شا  هماج  نماد  یگدنب ) تدابع و  يارب   ) و دراد )

ار دوخ   ) هداد رارق  تیصعم  هلیسو  ار  تعیرـش ) نید و  هار   ) دنوادخ هدرپ  و  هدومن ، هتـسارآ  يوقت ) دهزب و  مدرم  دزن   ) نتـشگ قوثو 
تـسا یـسک  مراهچ  هدنکفا .) ماد  مدرم  هار  رد  یئاراد  لام و  بلج  ایند و  عاتم  دیـص  يارب  ریوزت  هلیح و  اب  هداد  هولج  نید  سابل  هب 

نوچ تسا و  هدیدرگ  نیـشن  هناخ  ماقم  نآ  نتـساوخ  زا  دـسرب  تسائر  ماقم  هب  هک  يا  هلیـسو  نتـشادن  یتسپ و  تراقح و  رثا  رب  هک 
و دهد ، یم  تنیز  يوقت  دهز و  لها  سابلب  هداد  ناشن  عناق  ار  شیوخ  هدنام  هک  یلاح  نامهب  درادـن و  دوخ  ياهوزرآ  هب  یـسرتسد 

.تسین دهز  تعانق و  لها  تقو ) چیه   ) درب یم  رـسب  زور  هک  نوریب  رد  هن  دریگ و  یم  مارآ  بش  هک  دوخ  نوردنا  رد  هن  هکنآ  لاح 
ناشکـشا زور  نآ  میب  زا  و  تسا ، هدناشوپ  ایند ) تاذل  زا   ) ار ناشیا  ياهمـشچ  نیـسپ  زاب  زور  دای  هک  دنا  هدنام  یقاب  دنچ  ینادرم  و 

ای هتفر  نوریب  مدرم  نایم  زا  هتـسیاشان  ياهراک  هدهاشم  ای  رکنم  راکنا  رثا  رب   ) دـنا هدـیمر  هدـنار و  اهنآ  زا  یـضعب  سپ  تسا ، يراج 
و دننک ) راکـشآ  ار  قح  دنناوت  یمن  هک   ) دـنا هدـنام  هتـسب  نهد  شوماخ و  یخرب  و  راوخ ، كانـسرت و  یعمج  و  دـنا ) هدـش  يوزنم 

یم شزرمآ  هدـناوخ  صالخا  يور  زا  ار  ادـخ  هکنآ  ای   ) دـننک یم  توعد  قح ) هار  هب  ار  مدرم   ) یتسار صـالخا و  يور  زا  یـضعب 
هدرک مانمگ  ار  ناشیا  نانمشد ) زا   ) ندش ناهنپ  هیقت و  و  دنروجنر ، نیگهودنا و  ناراکمتس ) روج  رثا  رب   ) یهورگ و  دنبلط )
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هتـسب ناشناهد  هتفر  ورف  روش  يایرد  رد  ناشیا  سپ  هتفرگ ، ارف  ار  نانآ  يراوخ  تلذ و  و  دسانـش ) یمن  ار  اهنآ  سکچیه  هکیروطب  )
هب یئانتعا  هدادـن  شوگ  اهنآ  نانخـس  هب  نوچ   ) دـندش هدـیجنر  لولم و  هکنیا  ات  دـنا  هداد  دـنپ  ار  مدرم  و  تسا ، رادـمخز  ناـشلد  و 

ناکین اب  شراتفر  هک  یئ  ) ایند دیاب  سپ  دندش ، مک  هکنیا  ات  دندیدرگ  هتشک  هتـشگ ، راوخ  لیلذ و  تیبولغم  رثا  رب  و  دندومنن ) ناشیا 
یم راـکب  یغاـبد  رد  نآ  گرب  هک  ناـبایب  رد  تسا  یتخرد   ) ملـس تخرد  گرب  هلاـفت  زا  دـشاب  رتکچوک  امـش  رظن  رد  هدوب ) نینچ 

زا دیوش ( هیبنت   ( دیریگ دنپ  و  نآ ( دـننام  دنفـسوگ و  مشپ  ندرک  ضارقم  ماگنه   ) دـتفا یم  ضارقم  زا  هک  يا  هزیر  هدرخ  زا  و  دور )
مومذم هک  ار  ایند  دینک  اهر  و  دنریگ ، دنپ  امش  لاح  زا  ناگدنیآ  هکنآ  زا  شیپ  دندیسر ( ناشلامعا  يازجب  دنتفر و   ( ناینیشیپ لاوحا 

: میوگ یم  دـیامرف (: یـضردیس   ( هدومنن افو  هتـشاد  یتسود  هقـالع و  نآ  هب  امـش  زا  شیب  هکیـسک  هب  اـیند  اریز  تسا ، هدیدنـسپان  و 
، تسا مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نانخس  زا  هبطخ  نیا  هکنیا  رد  تسین و  یبیر  کش و  و  هداد ، تبـسن  هیواعم  هب  ار  هبطخ  نیا  ینادان ،
رهام و يامنهار  نخس  نیا  یتسرد  رب  هدومن  تلالد  و  روش !؟ بآ  اب  نیریش  بآ  هبترم  كاخ و  اب  الط  هبترم  دنک  یم  يربارب  اجک  و 

ارنآ هک  ار  یسک  هدرک و  نایب  نییبت () نایب و   () باتک رد  ار  هبطخ  نیا  هک  ظحاج  رحب  نبا  ورمع  انیب : صخـشم  ارنآ  هداد  صیخـشت 
میـسقت رد  ترـضح  نآ  شور  هب  رت و  هیبش  مالـسلا  هیلع  یلع  مالک  هب  هبطخ  نیا  هتفگ : نآ  زا  سپ  هدرب  ماـن  هداد  تبـسن  هیواـعم  هب 

نآ رد  زین  و  ، ( تسا رتراوازس  رتقئال و  فوخ  هیقت و  يراوخ ، تیبولغم ، اهنآ : لاوحا  زا  نداد  ربخ  ناشیا و  فانصا  ندرمـش  مدرم و 
؟ دیامن راتفر  ادخ  ناگدنب  شور  هب  دریگ و  شیپ  داهز  هار  دوخ  مالک  رد  هک  میتفای  اجک  رد  ار  هیواعم  ام  هتفگ : باتک (

هرصب لها  گنج  هار  رد  هبطخ 033-
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رد تفگ : سابع  نبا  هللادـبع  لمج ) گنج  رد   ) هرـصب مدرم  اب  گنج  هب  نتفر  ماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
سپ تخود ، یم  ار  دوخ  شفک  یگراپ  هکیماگنه  مدش  دراو  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رب  هرـصب ) کیدزن  تسا  یعـضوم   ) راق يذ 

تراـما و زا  نم  دزن  شفک  نیا  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : درادـن ، یـشزرا  مدرک  ضرع  تسا ؟ دـنچ  شفک  نیا  تمیق  دوـمرف  نم  هب 
ار یلطاب  ای  منادرگ  تباث  ار  یقح  هکنیا ) يارب  ما  هدومن  یتموکح  تراـما و  نینچ  لوبق  نم   ) نکل تسا ، رتبوبحم  امـش  رب  تموکح 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ناحبـس  دـنوادخ  دوـمرف : دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  هتفر  نوریب  ترـضح  سپ  مزادـنارب ،

دوب ناشیا  نایم  رد  یباتک  هن   ) دنک يربمغیپ  توبن و  يوعد  هن  دـناوخب و  باتک  هک  دوبن  اهنآ  زا  کیچیه  هک  برع  نایم  رد  داتـسرف 
ناشناکم هب  ار  اهنآ  داد  اج  هکنآ  ات  دومن ) عنم  تشز  رادرک  راتفگ و  زا   ) دومرف یئامنهر  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  سپ  يربمغیپ ) هن  و 

یگدـنز رد  مظن  لالقتـساب و   ) دـیدرگ تسار  ناـشیا  هزین  سپ  داد ، ناـشتاجن  یگراـچیب  زا  ناشدـیناسر و  یگدوسآ  هاـگیاج  هب  و 
دنگوس دیشاب  هاگآ  دش ) فرطرب  دنتشاد  ینماان  رثا  رب  هک  ینارگن  بارطضا و   ) تفای شمارآ  نانآ  نازرل  گرزب  گنس  و  دندیسر )

هتفرن تعاـطا  راـب  ریز  هک  ناـنآ  اـب  و   ) دـنداد یم  قوـس  يراگتـسر  تیادـه و  هارب  ار  اـهنآ  هک  مدوـب  یناـسک  ناـیم  رد  نم  ادـخ  هب 
و مدادن ، هار  دوخب  سرت  هدوبن  زجاع  هعقاونآ ) رد   ) نم و  دندومن ، رارف  هدرک  تشپ  نمشد  نایرگشل  همه  ات  مدرک ) گنج  دندیگنج 

مه نونکا   ) سپ میتفر ، یم  قلخ  يراگتسر  تیاده و  يارب  ربمغیپ  اب  هک  تسا  ماگنه  نامه  دننام  هرـصب  مدرم  گنجب  نم  نتفر  نیا 
هدناشوپ ار  قح  هک  لطاب  یکیرات   ) دیآ نوریب  نآ  يولهپ  زا  قح  ات  مفاکـش  یم  ار  لطاب  و ) دـبای ، یمن  هار  نمب  سرت  هدوبن و  زجاع 

( تسیچ نم  اب  ناشیا  ینمـشد  ببـس  ( ؟ تسا راکچ  شیرق  اـب  ارم  ددرگ ) ادـیوه  اـت  مزاـس  یم  فرطرب  دوخ  لـمع  یئانـشور  هب  نم 
اهنآ اـب  دـندوب  تسرپ ) تب  كرـشم و   ) رفاـک هک  یتـقو  رد  هک ) تسا  نیا  ناـشیا  اـب  نم  ندرک  گـنج  زا  ضرغ   ) ادـخ هب  دـنگوس 

رد اهنآ  اب  نم  گنج  سپ   ) مگنج یم  نانآ  اب  دـنا  هداـهن  نوریب  مدـق  قح  هار  زا  هتفرگ  شیپ  داـسف  هنتف و  هک  مه  نونکا  مدـیگنج و 
گنج رد  لوسر  ترضح  تایح  نامز   ) زورید هک  روطنامه  نم  و  مرادن ) ینمـشد  هنرگو  تسا  تلالـض  رفک و  رثا  رب  عقوم  ود  نیا 

چیه نم  يریلد  تماقتـسا و  رد  سپ  مراد ، یگداتـسیا   ) متـسه هارمه  مـه  زورما  متـشاد ) تماقتـسا   ) مدوـب هارمه  ناـشیا  اـب  ندرک )
(. دیرادرب نم  اب  رازراک  زا  تسد  دیهن و  نوریب  مدق  یهارمگ  تلالض و  هار  زا  نیاربانب  هدشن ، ادیپ  يرییغت 

ماش مدرم  اب  راکیپ  هبطخ 034-
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جراوخ اب  گنج  زا  دعب   ) هدومرف ماش  مدرم  اب  گنجب  رما  ار  دوخ  باحصا  هکیماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
ناشیا هب  دنشاب و  هدامآ  ماش  مدرم  اب  گنج  يارب  هدمآ  درگ  هفوک  رهـش  نوریب  هلیخن  رد  هک  دومرف  رما  ار  مدرم  ترـضح  ناورهن  رد 

نآ و  دندش ، هفوک  لخاد  یناهنپ  هدرکن  يوریپ  ار  ترـضح  نانخـس  اهنآ  دنورب ، ناشنادنزرف  نز و  تاقالم  هب  رتمک  هک  داد  روتـسد 
دنتـشگنرب و دنتفر  هفوک  هب  هکیناسک  سپ  دندرک ، یلاخ  ار  هاگرگـشل  هتـشاذگ  اهنت  اجنآ  رد  ناشناگرزب  زا  يدودعم  اب  ار  راوگرزب 
، دومن بیغرت  داهجب  ار  اهنآ  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  هدروآ  فیرشت  هفوکب  ترضح  اذل  دنتشادن ، یئابیکـش  دندوب  هدنام  هک  اهنآ 

امـش زا  نم  دومرف ): ار  هبطخ  نیا  نآ  زا  دـعب  تشاذـگ و  دوخ  لاح  هب  يزور  دـنچ  ار  ناشیا  ترـضح  سپ  دـندرکن ، تعاطا  ناـنآ 
ایند تقوم  یناگدـنز  هب  یگـشیمه  یناگدـنز  ضوع  رد  ایآ  متـشگ ، هدـیجنر  امـش  ندرک  تمالم  زا  مشاـب و  یم  نارگن  گـنتلد و 

مناوخ یم  نمـشد  اـب  ندرک  گـنج  هب  ار  امـش  یتـقو  دـیداد ؟ يراوـخ  تلذ و  هب  نت  یگرزب  تزع و  ياـج  هب  و  دـیتسه ، دونـشوخ 
اب امش  دونش  تفگ و  هار  هک  دیا  هدش  یلتبم  یـشوهیب  جنر  گرم و  یتخـسب  ایوگ  دیوش ) یم  برطـضم   ) دنز یم  رود  ناتیاهمـشچ 

داسف و زا  ار  حالص  هار   ) هک دیا  هدش  هناوید  هتشگ  لئاز  امش  زا  لقع  هکنآ  دننام  دینادرگرـس  ناریح و  منانخـس  خساپ  رد  هتـسب  نم 
هب دامتعا   ) دیتسه راگتـسر  نیما و  هن  نم  يارب  امـش  تقوچیه  دیمهف ، یمن  دیهد و ) یمن  زیمت  تلذ  زا  ار  تزع  يدـب و  زا  ار  یبوخ 
امش هب  دنمزاین  هک  یئاناوت  نارای  هن  و  دنشاب ، هتشاد  امش  هب  لیم  نمشد ) عفد  يارب   ) هک دیشاب  یم  یهاپس  هن  و  مرادن ) هتشادن و  امش 

، دنوش هدنکارپ  رگید  فرط  زا  دنیآ  درگ  یفرط  زا  نوچ  دنتـسه ، ادیپان  ناشیاهنابراس  هک  یئاهرتش  دننام  رگم  امـش  دیتسین  دـندرگ ،
دنگوس
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دـینک و یمن  هلیح  امـش  دـننک و  یم  هلیح  رکم و  امـش  اب  اریز )  ) دیـشاب یمدرم  دـب  گـنج  شتآ  ندـش  هتخورفا  يارب  امـش  ادـخ  هب 
ار امش  دور و  یمن  باوخ  هب  نمشد  دیئآ ) یمنرب  عافد  ددص  رد   ) دیوش یمن  نیگمشخ  امش  دنیامن و  یم  فرصت  ار  امـش  ياهرهش 

رگیدـکی اـب  نمـشد ) يورـشیپ  زا  يریگولج  يارب   ) هکیناـسک دـنبولغم  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیتسه ، راکـشومارف  هدوبر  تلفغ  باوـخ 
ندش ادج  دننام  امـش  دوش  هتخورفا  لتق  گرم و  شتآ  دبای و  تدش  گنج  رگا  منک  یم  نامگ  ادخ  هب  دـنگوس  دـندرکن ، یهارمه 

( دیئآ درگ  نم  رودب  هرابود  تسین  نکمم  دیراد  هک  یسرت  فوخ و  نیا  اب   ) دش دیهاوخ  ادج  بلاطوبا  سپ  فارطا )  ) زا ندب  زا  رس 
دنامب یقاب  ناوختـسا  رب  يزیچ  هک  نیا  نودب  ار  شتـشوگ  هک  دنک  طلـسم  دوخ  رب  يروطب  ار  نمـشد  هک  يدرم  ادـخ  هب  دـنگوس  و 

فرصت رد  دنزرف  نز و  لام و  ناج و  زا  ار  وا  یتسه  هک  نمـشد  زا  هصالخ   ) دزاس ادج  ار  شتـسوپ  هتـسکش  ار  ناوختـسا  دروخب و 
هدنونش يا  تسا ، فیعض  هتفرگ  ارف  وا  هنیس  فارطا  زا  ارنآ  هچنآ  بلق و  رایـسب و  وا  یتیمح  یب  یناوتان و  دیامنن ) يریگولج  هدروآ 

تصرف و نمـشد  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـنگوس  ادـخ  هب  نم  اما  شاـب و  درم  نیا  دـننام  یتیمح  یب  یناوتاـن و  رد  یهاوخ  یم  مه  وت  رگا 
هک دز  میهاوخ  وا  هب  نانچ  تسا ) بوسنم  نآ  هب  یفرـشم  ریـشمش  هک  هدوب  یئارق  مان  فراشم   ) یفرـشم ياهریـشمش  اب  مهد  یئاناوت 

.تسا ادخ  اب  يزوریف  حتف و  رایتخا  نم  ششوک  زا  سپ  دوش و  عطق  شیاهمدق  اهوزاب و  درپب و  وا  رس  ياهناوختسا  هزیر 
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هب بیغرت   ) تسا امـش  هب  ندرک  تحیـصن  دـیراد  نم  رب  امـش  هک  یقح  اما  تسا : یقح  نم  رب  ار  امـش  یقح و  امـش  رب  ارم  مدرم  يا 
نیملسم لاملا  تیب  زا   ) یمامتب تسا  امش  هب  قوقح  تمینغ و  ندناسر  و  هتسیاشان ) رادرک  راتفگ و  زا  نتـشادزاب  هدیدنـسپ و  قالخا 

و دـینامن ، نادان  ات  دـیناد ) یمن  هک  ار  هچنآ  تنـس  باتک و  زا   ) تسا امـش  هب  نداد  دای  و  دوش ) لـیم  فیح و  مراذـگب  هکنیا  نودـب 
هب ندنام  یقاب  مراد  امش  رب  نم  هک  یقح  اما  و  دیئامن ) راتفر  نآ  قبط  رب  و   ) دیزومایب ات  هیعرـش ) بادآ  هب   ) تسا امـش  ندومن  تیبرت 
رما امـش  هب  هچنآ  هب  يوریپ  تعاطا و  و  مناوخ ، ار  امـش  نوچ  نم  تباجا  و  راکـشآ ، ناـهنپ و  رد  یتسود  صـالخا و  و  تسا ، تعیب 

.منک

تیمکح زا  دعب  هبطخ 035-
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یـسوموبا صاع و  نبا  ورمع  هک  یتقو  : ) تسا هدومرف  نیمکح  نداد  يار  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هب تسا  عقاو  قارع  ماش و  دح  رـس  رد  هدوب و  رتکیدزن  ماشب  هنیدـم و  ماش و  نیب  هعلق  هک  لدـنجلا  همود  رد  میکحت  دادرارق  بجومب 

هجیتن نتـسناد  رظتنم  هدرب  فیرـشت  هفوک  هب  ماگنه  نآ  رد  ترـضح  دندومن ، وگتفگ  رگیدـکی  اب  تفالخ  رماب  عجار  دندیـسر و  مه 
رما هدومن  لزع  ار  دوخ  ریما  هتفر  ربنم  هب  کیره  دنتـشاذگ  رارق  داد و  بیرف  ار  یـسوموبا  ورمع ، رخآ  رد  هکنیا  اـت  دوب ، اـهنآ  مکح 

، دومن لزع  تفالخ  زا  ار  ریما  ترضح  تفر و  ربنمب  هک  تشاد  مدقم  دوخ  رب  ار  یـسوموبا  ورمع ، دنیامن ، لوحم  يروشب  ار  تفالخ 
تساخرب و هدش  گنتلد  دیسر  ترـضح  نآ  هب  هفوک  رد  ربخ  نیا  نوچ  درک ، بصن  تفالخب  ار  هیواعم  هتفر  ربنمب  ورمع  وا  زا  دعب  و 

شیپ تخـس  رایـسب  دمآ  شیپ  گرزب و  هیلب  راگزور  دنچ  ره  تسا  دـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دـناوخ :) ار  هبطخ  نیا  مدرم  يارب 
و تسا ) مزـال  یتخـس  تقو  رد  هاوخ  یـشوخ و  تقو  رد  هاوخ  لاـح  ره  رد  دـنوادخ  شیاتـس  هک  تسا  نیا  ترـضح  دوصقم   ) درآ
وا هداتـسرف  هدنب و  دمحم  و  وا ، ياوس  يدوبعم  تسین  درادـن و  کیرـش  هک  هناگی  يادـخ  رگم  یئادـخ  تسین  هک  مهد  یم  یهاوگ 

تـسا هبرجتاب  اناد و  زیچ ) ره  هب   ) هک ناـبرهم  هدـننک  تحیـصن  یناـمرفان  هجیتن  دـعب ، .دتـسرف و  دورد  شلآ  وا و  رب  دـنوادخ  تسا ،
اب ار  دوخ  يار  رما و  متـسناد ) یم  ارنآ  نایز  نوچ   ) تیمکح نیا  رد  نم  و  ینامیـشپ ، تمادن و  نآ  یپ  رد  تسا و  هودنا  ترـسح و 

( درادن يدوس  هک  دـیدش  راتفرگ  ینامیـشپ  هب  دـیدرکن  يوریپ  ار  مراتفگ  امـش   ) مدرک نایب  امـش  يارب  متـشاد  رظن  رد  هچنآ  هصالخ 
هکیناسک يارب  تسا  برع  روهشم  لثملا  برض  هلمج  نیا   ) دش یم  يوریپ  ریـصق  يار  رما و  شاک  يا  رما )( ریـصقل  عاطی  ناک  ول  )(

هاشداپ برظ  نبا  ورمع  اب  هریح  هاشداپ  شربا  همیذج  هک  تسنیا  نآ  هصق  و  دندرگ ، یلتبم  ینامیشپ  هب  دنونشن و  ار  حصان  تحیـصن 
دش ردپ  نیشناج  ءابز  شرتخد  ورمع  زا  سپ  دیناسر ، لتقب  ار  وا  درک و  گنج  هریزج 
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اب هک  داتفا  رکفب  ءابز  سپ  درک ، عنم  ار  وا  هبیبز  شرهاوخ  دـیامن  رازراک  همیذـج  اب  تساوخ  هدـمآرب  ردـپ  یهاوخنوخ  ددـص  رد  و 
زا ریغ  نم  و  دنریزگان ، رهوش  زا  دیاشن و  یهاشداپ  ار  نانز  منز و  نم  هک  تشون  همیذجب  يا  همان  دریگب ، ار  ردـپ  ماقتنا  هلیح  رکم و 

یئاـمرف هجنر  مدـق  رگا  سپ  مدـمآ ، یم  وت  يوسب  مدوـخ  دوـبن  مدرم  شنزرـس  میب  رگا  مدنـسپ و  یمن  يرـسمه  يارب  ار  یـسک  وـت 
قیوشت رفس  نیا  هب  ار  وا  همه  درک  تروشم  شباحصا  ناگرزب  اب  دیسر  همیذج  هب  همان  نوچ  تفای ، یهاوخ  دوخ  نآ  زا  ارم  تکلمم 

، تشاذگ یمن  ورف  ار  طایتحا  بناج  هاگچیه  هک  دوب  ریبدت  شوهاب و  رایسب  يدرم  وا و  زینک  دنزرف  هک  دیعس  نبا  ریصق  رگم  دندومن 
عنم رفس  نیا  زا  ار  وا  درک و  تفلاخم  همیذج  باحصا  يار  اب  اذل  دشاب ، توعد  نیا  رد  يا  هلیح  دیاب  هک  دز  سدح  تسارف  يور  زا 

لابقتـسا ار  وا  ءابز  رگـشل  دیـسر  هریزج  کیدزن  نوچ  درک ، تکرح  راوس  رازه  اب  هدرکن  یئانتعا  وا  راـتفگ  هب  همیذـج  نکیل  دومن ،
همیذج منیب ، یم  هلیح  رکم و  راک  نیا  رد  نم  هک  ورن  ءابز  دزن  هب  درگرب و  هک  درک  هراشا  ریـصق  دـیدن ، يدایز  مارتحا  یلو  دـندومن 

رد نخس  نیا  رما و  ریصقل  عاطی  ناک  ول  تفگ : ریـصق  هاگنآ  دنتـشک ، ار  وا  تشگ ، هریزج  دراو  نوچ  هدرکن  وا  هتفگ  هب  یئانتعا  زاب 
ورمع تیمکح  ندرکن  لوبق  رد  ارم  هشیدنا  يار و  شاک  يا  هک  تسا  نآ  ترـضح  دوصقم  هصالخ  دـش ، لثملا  برـض  برع  نایم 

ارم سپ  متفگ ( میوگب  دـیاب  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  نم  و  دـیدش ، یمن  نامیـشپ  نونکا  اـت  دـیدرک  یم  يوریپ  یـسوموبا  صاـع و  نبا 
) ینامرفان تفلاخم و  رب  امـش  رارـصا  رثا  رب   ( هکنیا ات  نامرفان  نکـش  نامیپ  راکافج و  نیفلاخم  دننام  دیدومن ، عانتما  هدرکن و  يوریپ 

ددرم زگره  هبرجت  اب  هدننک  تحیصن  هکنیا  اب   ( هدیزرو لخب  نداد  شتآ  زا  هنز  شتآ  و  تشگ ، ددرم  نداد  دنپ  رد  هدننک  تحیـصن 
رد هک  هدومن  یـسک  دـننام  ار  وا  ینامرفان  تفلاخم و  رب  امـش  عامتجا  يار و  قاـفتا  دـنک ، یمن  يراددوخ  نداد  دـنپ  زا  دوش و  یمن 

تسا یلثم  هحدقب  دنزلا  نض  هلمج و  نیا  و  دیامن ، يراددوخ  نداد  دنپ  زا  دشاب و  ددرم  شراتفگ 
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داسف حالـص و  و  دنک ، یم  هقیاضم  نداد  دـنپ  زا  دـننکن  لوبق  ار  وا  دـنمدوس  حـئاصن  مدرم  نوچ  هک  یـسک  يارب  دوش  یم  هتفگ  هک 
هکنیا ببـس  و   ( هتفگ همـصلا ( نبا  دـیرد   ( نزاوـه ردارب  هک  تسا  نآ  دـننام  امـش  نم و  تیاـکح  سپ  دـیوگ ( یمن  ار  ناـشیا  راـک 

نبا رکب  نبا  هیواعم  نبا  مشخ  ینب  زا  وا  اریز  دسر ، یم  نزاوه  هلیبقب  بسن  رد  هک  تسا  نآ  هدومرف  نزاوه  ردارب  ار  دـیرد  ترـضح 
دارم هک  ار  داع  ردارب  نک  دای  ینعی  داع  اخا  رکذا  و  دیامرف : یم  میرک س 46 ي 21  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  تسا ، نزاوه 
نبا رکب  ینب  گـنج  هب  هللادـبع  شردارب  اـب  نوچ  هک  تسا  نآ  دـیرد  تیاـکح  و  هدوب ، داـع  هلیبق  زا  هک  تسا  ربـمغیپ  دوه  ترـضح 

، دنک فقوت  بش  کی  تسا  یعضوم  مسا  هک  يوللا  جرعنم  رد  تساوخ  هللادبع  تعجارم  رد  دروآ ، يرایـسب  تمینغ  تفر و  نزاوه 
هاگان هدمآ  مهارف  یکمک  تیعمج و  ار  نزاوه  ینب  ادابم  تسا ، طایتحا  زا  رود  اجنیا  رد  ندنام  تفگ : ار  وا  تحیـصن  باب  زا  دیرد 

ینب هفئاط  هاگتـشاچ  ادرف  دومن ، فقوت  لزنم  نآ  رد  ار  بش  دادن و  شوگ  ار  وا  دنپ  تشاد  هک  يرورغ  زا  هللادـبع  دـنزات ، ام  رـس  رب 
نآ زا  سپ  تفای ، تاجن  نانآ  تسد  زا  رایسب  مخز  اب  دیرد  دندناسر و  لتقب  ار  هللادبع  هتخات  ناشیا  رس  رب  يدایز  تیعمج  اب  نزاوه 
ملف يوـللا  جرعتمب  يرما  مکترما  هدوـمرف :( لاـثم  لـیبس  رب  ترـضح  هک  تسا  رعـش  نـیا  نآ  راعـشا  زا  یکی  هـک  تـفگ  يا  هدیـصق 
رگم دـیتسنادن  ارم  دـنپ  هدـئاف  سپ  مدرک ، نایب  امـش  هب  ار  دوخ  يار  رما و  يوللا  جرعنم  رد  ینعی  دـغلا  یحـض  ـالا  حـصنلا  اونیبتـست 
هدش تخس  شباحصا  هیواعم و  رب  گنج  راک  متفگ  هک  امش  هب  دوب  نم  هناتـسود  دنپ  تحیـصن و  تیاکح  نیا  ریظن   ( ادرف هاگتـشاچ 

يوریپ نم  راتفگ  زا  امش  دنهاوخ ، یم  همکاحم  سلجم  لیکشت  دنا و  هدرک  اه  هزین  رـس  رب  اهنآرق  هدمآرب  ریوزت  هلیح و  ددصرد  اذل 
نونکا مداد ، ءاضر  مه  نم  دـیدومن و  رارـصا  دـیدش و  یـضار  نیمکح  تموکح  هب  هدروخ  ار  ناشیا  رادرک  راتفگ و  بیرف  هدومنن 

). دیدرگ ادیوه  امش  رب  نم  اب  تفلاخم  نایز 

نایناورهن نداد  میب  رد  هبطخ 036-
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رد يرهن  رانک  رد  تسا  یعضوم  مسا  ناورهن  : ) هدومرف ناورهن  لها  ندیناسرت  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
ار ناورهن  جراوـخ  هکنیا  و  هفوـک ، کـیدزن  تسیا  هیرق  ماـن  ءارورح  و  ءارورح ، يارحـص  تمـس  تسا  کـیدزن  هفوـک  هب  هک  یهار 

گنج ببـس  و  تسا ، هدوب  ارحـص  نآ  رد  نینموملاریما  اب  تفلاـخم  يارب  ناـشیا  عاـمتجا  هک  تسا  نیا  تهج  زا  دـنمان  یم  هیرورح 
ریرهلا هلیل  رد  اصوصخم  دش  تخس  شباحصا  هیواعم و  رب  رازراک  نیفـص  گنج  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  ناورهن  جراوخ  اب  ترـضح 

ار ناریلد  ندش  وربور  و  دنیوگ ، ار  گس  ندیشک  هزوز  تغل  رد  بلکلاریره  و  دش ، هتشک  رگشل  ود  ره  زا  رفن  رازه  شش  یس و  هک 
نایرگشل ات  داد  نامرف  هدرب  راکب  هلیح  صاع  نبا  ورمع  روتسدب  هیواعم  بش  نآ  دادماب  هصالخ  دنیامن ، یم  هیبشت  نآ  هب  رازراک  رد 

دروآرب و برع  راگزور  زا  رامد  رازراک  ناناملـسم  يا  دندرک : دایرف  هدروآ  ترـضح  رگـشل  ولج  هدرک  اه  هزین  رـس  رب  نآرق  دصناپ 
تسد هداد  اضر  دنک  مکح  ام  نایم  هچنآ  هب  هتـشگزاب  ادخ  باتک  هب  ات  دیئایب  تخادنارب ، ار  امـش  ام و  لئابق  داینب  تفلاخم  همه  نیا 

رازه هدزاود  دندومن و  یتسس  گنج  رد  هتـشگ  ددرتم  نانخـس  نآ  زا  قارع  رگـشل  دش و  رثوم  ناشیا  هلیح  نیا  میرادرب ، تفلاخم  زا 
تفگ ترضح  هب  دندنادرگ و  ور  سک 

و داد ، ور  نیمکح  هیـضق  دینادرگزاب و  ار  کلام  راچان  بانج  نآ  میگنج ، یم  وت  اب  هنرگو  نادرگ  زاب  گنج  زا  ار  رتشا  کلام  دـن :
زا شیب  صاع  نبا  ورمع  هلیح  نیمکح و  يار  نتـسناد  زا  دـعب  اهنآ  و  داد ، نت  ناـنآ  تیمکح  هب  ناـشیا  رارـصا  يداـیز  زا  ترـضح 

شیوخ ياطخ  رفکب و  نونکا  یتخاس  مکح  تفالخ  رما  قلاـخ و  راـک  رد  ار  قلخ  نوچ  دـنتفگ : هدومن  تفلاـخم  ترـضح  اـب  شیپ 
دومن تحیصن  ار  ناشیا  ات  داتسرف  ار  سابع  نبا  هللادبع  ءادتبا  ترضح  میئامن ، يوریپ  تعاطا و  وت  زا  ات  نک  هبوت  نآ  زا  سپ  رارقا و 
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دنتـشگزاب و دوخ  میمـصت  راتفگ و  زا  نت  رازه  تشه  هکنیا  ات  دومرف  عفر  ار  ناشتاهبـش  هتفگ  نخـس  نانآ  اـب  شدوخ  نآ  زا  سپ  و 
رفن هن  رگم  دندیدرگ  هتـشک  رهن  نآ  یلاوح  رد  اهنآ  همه  و  دندش ، ناورهن  هجوتم  هدـمآرب  بانج  نآ  اب  گنج  ددـصرد  رازه  راهچ 

نآ رب  هک  تسا  نآ  دنیوگ  یم  جراوخ  ار  ناشیا  هکنیا  ببـس  و  دنناشیا ، لسن  زا  جراوخ  بصاون و  رثکا  و  دـنتخیرگ ، فارطا  هب  هک 
ناشیا نایعیـش  و  مالـسلا )( مهیلع   )( تیب لها  ینمـشد  توادع و  هب  هک  تسا  نآ  بصاون  ندیمان  ببـس  و  دندرک ، جورخ  ترـضح 

دینک حبص  هکنیا  زا  مناسرت  یم  ار  امش  نم  دومرف :( هدیناسرت  ار  اهنآ  تجح  مامتا  يارب  گنج  زا  شیپ  ترضح  هصالخ  دنرهاظتم ،
تفلاخم رب   ) دوخ راگدرورپ  دزن  هکنآ  نودب  دیشاب  هداتفا  هتـشک  دنلب  تسپ و  ياهنیمز  نیا  نیب  رد  رهن و  نیا  نایم  رد  هک  یتلاح  رد 

ءاضق و دنک و  یم  كاله  ار  امش  ایند  تسا ، امش  اب  یحضاو  ناهرب  راک ) نیا  رد   ) هن هتـشاد و  یلیلد  تجح و  نم ) اب  ندش  یغای  و 
تموکح زا  ار  امـش  نم  تسین ) امـش  يارب  ندـش  هتـشک  زج  یهار  دوخ  ماما  اب  تفلاـخم  اـب   ) دزادـنا یم  ماد  رد  ار  امـش  یهلا  ردـق 
یماگنه  ) نکـش نامیپ  نیفلاخم  دننام  دیدومن  تفلاخم  هدرک  عانتما  امـش  سپ  مدرک ، یهن  دیا ) هدـش  نامیـشپ  نونکا  هک   ) نیمکح

ار ام  دنیامن و  یم  توعد  ادخ  باتک  يوسب  ار  ام  ناشیا  دیتفگ : دندرک  اه  هزین  رس  رب  ار  اهنآرق  نیفـص  گنج  رد  هیواعم  رگـشل  هک 
رواب ار  ناشراتفگ  دنا ، هدرب  راکب  ار  هلیح  نیا  هدروخ  تسکش  نوچ  نانآ  متسناد  یم  نم  و  مینک ، تباجا  ار  اهنآ  توعد  تسا  مزال 

نودـب نم  سپ  میئاـمن ، یم  میلـست  اـهنآ  هب  ار  وت  ینکن  تباـجا  ار  ناـشیا  توعد  رگا  دـیتفگ : هدومن  تفلاـخم  نم  اـب  امـش  مدرکن ،
رازراـک زا  مه  ار  رتـشا  کـلام  هدیـشک  تسد  گـنج  زا   ) مدرک راـتفر  امـش  شهاوـخ  لـیم و  هب  هکنیا  اـت  متـشادن ) هراـچ  تیاـضر 

رـس و کبـس  یهورگ  سپ ) دـیرادنپ ، یم  رفک  ار  نآ  زورما  هتـسناد  بجاو  ار  نیمکح  تموکح  هک  زورید   ) امـش و  مدـینادرگزاب )
يرـش نم  دینک ( یمن  يراک  هتفگن  نخـس  يدنمدرخ  يور  زا  هدوبن  مدق  تباث  رادرک  راتفگ و  رد  اریز   ) دیتسه يرابدرب  یب  هیفس و 

تلذ و ببس  ناشدزن  نتشادن  ردپ  اریز  دیوگ ، نیرفن  تمذم و  عقوم  رد  برع  ار  مکلاباال  هلمج   ( اهردپ یب  يا  مدرواین ، امـش  يارب 
.دوش دراو  ینایز  امش  هب  متساوخن  و  تسا ( يراوخ 

دوخ لئاضف  رکذ  هبطخ 037-
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ینالوط راتفگ  زا  هدـیزگ  هصالخ و  لصف  نیا  تاملک  و   ) دـشاب یم  هبطخ  ماقم  مئاق  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
نایب نامز  نآ  ات  لوسر  ترـضح  تاـفو  ناـمز  زا  ار  دوخ  لاـح  حرـش  نآ  رد  هدومرف و  ناورهن  هعقاو  زا  دـعب  راوگرزب  نآ  هک  تسا 

هک هاگنآ  مدومن  راکشآ  ار  دوخ  و  دندوب ، ناوتان  فیعض و  نیملـسم  هک  یماگنه  مدرک  مایق  مالـسا  نید  يرای  يارب  تسا :) هدومرف 
تاملظ زا   ) ادخ رون  هب  و  دندناماو ، نانآ  هک  یتقو  مدش  ایوگ  نید ) لئاسم  رد   ) دـندوب و نابیرگ  رد  رـس  یناوتان ) زجع و  زا   ) ناشیا

زا یئامندوخ ) رد  فصو  نیا  اب   ) و دـندوب ، نادرگرـس  ناریح و  اـهنآ  هک  یناـمز  دوب ) مولعم  نم  دزن  یلوهجم  ره   ) متـشذگ لـهج )
شیاشگ يارب   ) مدومن زاورپ  هتفرگ  ار  لـئاضف  ماـمز  سپ  مدوب ، رترب  اـهنآ  زا  لاـمک ) بتارم  هب   ) نتفرگ یـشیپ  رد  رتشوماـخ و  همه 

يرما ره  رد  و  دیسرن ، نم  هب  لامک  لضف و  رد  سک  چیه  هبترم   ) مدرب ار  لئاضف  نآ  ورگ  و  مدش ) یم  رضاح  یکباچ  هب  تالکـشم 
روضح رد   ) نم زا  هتسناوتن  سکچیه  دنک ، یمن  اج  زا  دنابنج و  یمن  ار  نآ  دنت  هدننکش و  ياهداب  هک  هوک  دننام  متـشاد ) مدق  تابث 

و مناتسب ، ملاظ ) زا   ) ار وا  قح  هک  هاگ  نآ  ات  تسا  دنمجرا  زیزع و  نم  دزن  هدیشک  متس  لیلذ و  دریگب ، یـصقن  بیع و  بایغ ) رد  ای 
دزن م رگمتس  يوق و 

ارم ینیب  یم  ایآ  میتسه ، وا  نامرف  میلـست  دونـشوخ و  یهلا  ردق  اضق و  زا  ام  مریگب ، وا  زا  ار  مولظم )  ) قح هک  یتقو  ات  تسا  ناوتان  ن 
ادخ هب  دنگوس  متـسه ) وا  نیـشناج  هفیلخ و  ترـضح  نآ  صن  هب  دنوادخ و  یحو  هب  نم  هکنیا  اب  ( !؟ میوگب غورد  ادـخلوسر  رب  هک 

ناهنپ و رد  اریز   ) مشاب یمن  دیامن  بیذکت  ار  وا  تافو ) زا  دعب   ) هک یـسک  لوا  سپ  درک ، قیدـصت  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  لوا  نم 
ببـس  ) سپ ما ) هدرک  بیذکت  ار  وا  میوگب  غورد  رگا  سپ  هدناوخ ، شیوخ  ردارب  هدوتـس و  ارم  یکاپ  یتسرد و  یتسارب و  راکـشآ 

دوب هدومرف   ) لوسر نامرف  زا  يوریپ  تعاطا و  مدـید  هدرک  هشیدـنا  دوخ  تفالخ  رما  رد  هک ) تسا  نآ  مدومن  ارادـم  ءافلخ  اب  هکنیا 
.مدومن راتفر  ترضح  نآ  اب  دوخ  نامیپ  دهع و  قبط  رب  مدرک و  تعیب  تسا ، بجاو  نم  رب  مرآ ) دورف  رس  دشکب  لادج  هب  راک  رگا 
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ههبش ینعم  هبطخ 038-
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نیا زا  ههبـش  تسین :) ییاهر  گرم  زا  ار  یـسک  هکنیا  ههبـش و  هیمـست  هجو  نایب  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
رد ادخ  ناتسود  ینشور  سپ  دهد ) زییمت  لطاب  قح و  نایم  دناوت  یمن  سکره   ) تسا قح  دننام  هیبش و  هک  هدش  هدیمان  ههبش  تهج 
زا ار  دوخ  ناوریپ  هار  نآ  زا  هک   ) تسا يراگتـسر  تیادـه و  هار  ناـشهار  و  لوسر ) ادـخ و  هب   ) تسا ناـشیا  داـقتعا  ناـمیا و  ههبش 

تلالض و ههبش  نآ  رد  ناش  هدننک  توعد  ادخ  نانمشد  اما  و  دنیامن ) یم  راکشآ  نانآ  هب  ار  قح  هداد و  تاجن  اه  ههبش  ياهیکیرات 
یهلا باذـع  هب  ترخآ  رد  تخبدـب و  ایند  رد  ار  دوخ  ناوریپ  نآ  ببـس  هب  هک   ) ینادرگرـس يروک و  ناـشیامنهر  تسا و  یهارمگ 

میب گرم  زا  هک  مه  ار  یسک  اریز ) دنـشاب ، هتـشاد  میب  ندش  هتـشک  گرم و  زا  دیابن  ادخ  ناتـسود  ناوریپ   ) سپ دنزاس ) یم  راتفرگ 
نیاربانب  ) دنام دهاوخن  هدنز  یقاب و  هشیمه  دشاب  ندوب  هدنز  رادتسود  هک  یسک  تسین و  نآ  زا  یئاهر  تاجن و  هرخالاب  دشاب  هتشاد 
(. دنادرگن ور  نید  ترصن  يارب  ادخ  هار  رد  راکیپ  گرم و  زا  ددنبن و  لد  ایند  یتقوم  یگدنز  هب  صخش  هک  تسا  نآ  هتسیاش 

نارای شهوکن  هبطخ 039-
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زا قارع  مدرم  ندناسرت  يارب  رفن  رازه  ود  اب  هیواعم  رماب  ریشب  نبا  نامعن  هک  یماگنه   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
تشاد ار  اجنآ  تموکح  ترضح  بناج  زا  هک  یبحرا  بعک  نبا  کلام  دیـسر  هفوک  کیدزن  رمتلا  نیع  هب  نوچ  درک ، تکرح  ماش 

یهلا ياـنث  دـمح و  يادا  زا  سپ  هدرب  فیرـشت  ربنم  رب  ترـضح  داد ، ربخ  هعقاو  نیا  زا  ار  باـنج  نآ  دوبن  وا  اـب  رفن  دـص  زا  شیب  و 
امش ردارب  هک  بعک  نبا  کلام  کیدزن  دنتسین  رایسب  هک  ماش  مدرم  زا  یهورگ  اب  ریشب  نبا  نامعن  دنک ، تیاده  ار  امـش  ادخ  دومرف :

، دیامن دوبان  ار  رافک  زا  یعمج  دنوادخ  امـش  ببـس  هب  دیاش  دیهد ، کمک  ار  دوخ  ردارب  دیورب و  دیوش  ایهم  دنا ، هدـمآ  دورف  تسا 
بیرق دومن ، نتفر  هب  رما  هدرک  توـعد  ارناـشیا  ياـسور  ترـضح  دـندومن  لاـمها  بعک  نبا  کـلام  کـمکب  نتفر  رد  مدرم  نوـچ 

نوچ هک  ما  هدـش  راـتفرگ  یناـسک  هب  دومرف :) هتـساخرب  نیگمغ  راوگرزب  نآ  سپ  دـندرک ، يراددوـخ  هیقب  هدـمآ  درگ  رفن  دـصیس 
راگدرورپ يرای  ترـصن و  يارب  اهردـپ  یب  يا  دـنهد ، یمن  باوج  مناوخ  یم  ار  اهنآ  دـننک و  یمن  يوریپ  میاـمن  یم  رما  ار  ناـشیا 

دروآ درگ  ار  امـش  هک  ینید  تسین  ایآ  تسیچ )؟ ادخ  هار  رد  داهج  يوس  هب  نتفرن  راک و  رد  یتسـس  ببـس   ) دیتسه هچ  رظتنم  دوخ 
ایند و تداعس  ندروآ  تسدب  يارب  ات  )

نید زا  تیامح  يارب   ( دهدب ناکت  نمـشد ( عفد  يارب   ( ار امـش  هک  یتریغ  تیمح و  تسین  ایآ  و  دیئامن ( کمک  ار  رگیدکی  ترخآ 
ات دینک  یمن  يوریپ  ار  منامرف  دیهد و  یمن  شوگ  ارم  نخس  مبلط ، یم  یهارمه  يرای و  نانکدایرف  هداتسیا  امش  نایم  رد  نآ ( لها  و 
هب دیامن ( ادیپ  طلـست  امـش  نامیا  لام و  ناج و  رب  نمـشد   ( ددرگ ادیوه  دب  ياهدمآ  شیپ  نم ( اب  تفلاخم  ینامرفان و  رثا  رب   ( هکنیا

) ایند نید و  رما  رد   ( يدوصقم امش  یهارمه  هب  و  تسین ( نکمم  نمشد  اب  تمواقم  امش  اب   ( دومن ناوت  یمن  یهاوخنوخ  امش  طسوت 
شفان هک  یماگنه  رتش  هلان  دـننام  دـیتفگ ( ياو  خآ و   ( دـیدرک هلان  مدرک ، توعد  ناتناردارب  يرای  يارب  ار  امـش  دوش ، یمن  لصاح 

و دـیدرک ، یتسـس  تسا  مخز  شتـشپ  هک  يرامیب  رتش  نتفر ( هار   ( دـننام ناتناردارب ( يرای  رازراـک و  هب  نتفر  رد   ( و دـنک ، یم  درد 
رد ار  گرم  نانآ  دنوش و  یم  هداتـسرف  گرم  يوسب  ناشیا  هکنیا  دننام  دنناوتان  نارگن و  دمآ  نم  يوسب  هک  مه  امـش  زا  یمک  هاپس 

ذوخام نیا  تسا و  نارگن  برطضم و  ینعمب  ترضح  نآ  نخس  رد  بئاذتم  میوگ : یم  دیامرف (: یـضردیس   ( .دننیب یم  دوخ  لباقم 
هک هدش  هدیمان  بئذ  گرگ  تهج  نیا  زا  و  دیزو ، مهرد  برطـضم و  ياهداب  ینعی  حیرلا  تبءاذـت  دـنا  هتفگ  هک  تسبرع  راتفگ  زا 

.تسا نارگن  شراتفر  رد 
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جراوخ راعش  خساپ  رد  هبطخ 040-
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: دومرف ادخ )( بناج  زا  رگم  یمکح  تسین  : )( ار ناورهن  جراوخ  نخس  دینش  هکیماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
روما و عیمجب  مکاح  لاـعتم  دـنوادخ   ) ادـخ بناـج  زا  رگم  یمکح  تسین  يرآ  دوش ، یم  لـطاب  هدارا  نآ  زا  هک  تسا  یقح  نخس 
ار ناشداعم  شاعم و  رما  ات  دـشاب  یـسیئر  ریما و  قلخ  نایم  رد  دـیاب  هک  تسا  نآ  یهلا  ماکحا  تایـضتقم  زا  تسا و  هعاطالا  بجاو 

مدرم يارب  راچان  هکنآ  لاح  و  تسا ، دنوادخ  صوصخم  قلخ ) نیب  رد   ) تسائر تراما و  دنیوگ : یم  جراوخ  نکیل  و  دیامن ) مظنم 
دبای یم  ار  دوخ  هرهب  رفاک  تسا و  لوغشم  تعاطب  وا  تموکح  تراما و  رد  نموم  دشاب ، راکدب  ای  راکوکین  هاوخ  تسا  مزال  يریما 

اب  ) دناسر یم  ردقم  لجا  هب  ار  هک  ره  وا  نامز  رد  دنوادخ  و  دـنا ) هدوسآ  ینارگن  بارطـضا و  جرم و  جرح و  زا  ریما  ندوب  اب  همه  )
گنج نمـشد  اب  و  ددـنب ) راکب  تجاح  تقو  رد  ات   ) ددرگ یم  عمج  تایلام  وا  طسوت  هب  و  دـنتفا ) یم  مه  ناـج  هب  مدرم  ریما  ندوبن 

رد راکوکین  ات  دوش  یم  هتفرگ  راکمتـس  يوق و  زا  ناوتان  فیعـض و  قح  و  ددرگ ، یم  نمیا  اهیغای ) اهدزد و  زا   ) اههار و  دوش ، یم 
هک  ) دینش ار  جراوخ  نخس  ترضح  نوچ  هک  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  دیامرف ): یـضردیس   ) .دنام هدوسآ  راکدب  رـش )  ) زا هافر و 

اج زا  رگم  یمکح  تسین  دنتفگ : یم 

تسا لوغشم  ادخ  تعاط  هب  لداع  ریما  نامز  رد  راکزیهرپ  دومرف : و  متسه ، امش  نتشک (  ( هرابرد ادخ  مکح  رظتنم  دومرف : ادخ ( بن 
نیا شاداپ و  هب  وا  هاگنآ   ( دنبایرد ار  گرم  هدمآ  رـس  هب  کی  ره  رمع  هکنیا  ات  دـبای  یم  ار  دوخ  هرهب  رجاف  ریما  نامز  رد  راکنایز  و 

). دیسر دهاوخ  دوخ  رادرک  رفیک  هب 

رکنم زا  یهن  يرادافو و  هبطخ 041-
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نم و  تسا ، یتسار  نیرق  افو  هدومرف :) تمذـم  ار  هلیح  هدوتـس و  ار  اـفو  نآ  رد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
( تمایق رد   ) شتـشگزاب دنادب  هک  یـسک  و  مرادن ، غارـس  یهلا ) باذع  زا  يریگولج  يارب   ) دـهع هب  يافو  زا  رت  هدـنرادهاگن  يرپس 

رکم نآ ، مدرم  رتشیب  هک  میا  هدش  عقاو  ینامز  رد  ام  دنک ، یمن  رکم  زگره ) دنشک ، یم  باسح  وا  زا  يوحن  هچ  هب  و   ) تسا هنوگچ 
زا مدرم  ات  ! ) دشکب ار  ناشیا  ادخ  ناگدننکرکم ؟ نیا  دـنرب  یم  يدوس  هچ  دـنناوخ ، كریز  ار  ناشیا  نانادان  و  دـنرادنپ ، یکریز  ار 

ار راک  ره  هراچ  هلیح و  هار  نادراک  كریز و  صخـش  دیامرف ) رود  دوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  ادخ  هکنیا  ای  و  دندرگ ، هدوسآ  ناشرش 
هتـسناد و هدـید و  ار  هلیح  هکنیا  اـب  و  دوش ، یم  عناـم  ار  وا  ادـخ  یهن  رما و  هک  تسنآ  درب  یمن  راـکب  هلیح  هکنیا  ببـس  دـناد و  یم 
( صاع نبا  ورمع  هیواعم و  دـننام   ) درادـن كاب  یهانگ  چـیه  زا  نید  رد  هک  یـسک  و  دـنک ، یم  كرت  دراد  ارنآ  ندرب  راکب  یئاناوت 

يارب دوبن  ادـخ  زا  سرت  رگا  هک  تسا  نآ  ترـضح  دوصقم   ) دزادـنا تسد  هلیح  رکمب و  يراک  ره  رد  هدادـن و  تسد  زا  ار  تصرف 
(. مدوب رت  تسد  ربز  همه  زا  نم  رکم ، هلیح و  ندرب  راکب 

ینارسوه زا  زیهرپ  هبطخ 042-
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هکیزیچ نیرتکانسرت  مدرم  يا  دح :) یب  يوزرآ  سفن و  ياوه  تعباتم  زا  تمذم  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
صخش سفن  ياوه  زا  يوریپ  اما  رامـشیب ، يوزرآ  مود  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  لوا  تسا : زیچ  ود  مسرت  یم  نآ  هب  امـش  يالتبا  زا 

یم ور  شلها ) زا   ) يدنت تعرـس و  هب  ایند  دیـشاب  هاگآ  درب ، یم  دای  زا  ار  ترخآ  باسح  یب  يوزرآ  و  دراد ، یم  زاب  قح  هار  زا  ار 
یقاـب سپ  ددرگ ) یم  هجیتـن  یب  نآ  هب  نتـسب  لد  نآ و  رد  ینارذگـشوخ  هکنیا  اـی  و  دـندرگ ، یم  یناـف  يدوزب  نآ  لـها   ) دـنادرگ

یقاب یبآ  فرظ  نآ  رد   ) دشاب هتخیر  هتفرگ ) بیـشارس   ) ارنآ یـسک  هک  یفرظ  بآ  هدنامیقاب  دننام  يا  هدـنام  هت  رگم  نآ  زا  هدـنامن 
زا امـش  سپ  تسا ، ینادـنزرف  ترخآ  ایند و  زا  کی  ره  يارب  و  تسکیدزن ، ترخآ  هک  دیـشاب  هاگآ  و  یکدـنا ) رگم  دـشاب  هدـنامن 
هب اریز  دیـشابن ، ایند  نادنزرف  زا  و  دیدنبن ) لد  یتقوم  یگدنز  نیا  هب  هدومن  راتفر  لوسر  ادخ و  روتـسد  هب   ) دیـشاب ترخآ  نادـنزرف 

و تفر ) دهاوخ  تشهب  رد  ترخآ  دنزرف  شتآ و  رد  ایند  دنزرف  سپ   ) دـش دـهاوخ  قحلم  شردام  هب  يدـنزرف  ره  تمایق  رد  يدوز 
تـساوخزاب باسح و  زور  تمایق )  ) ادرف و  درادن ، یتساوخزاب  باسح و  و  تسا ، راک  لمع و  زور  یناف ) رمع  مایا   ) زورما دـینادب ) )

سپ  ) تسین راک  لمع و  عقوم  تسا و 

یـضردیس .دیـشاب  هدوسآ  باسح  عقوم  تمایق  رد  ات  دیـشوکب  تسنآ  رد  ادـخ  ياضر  هک  يراک  رد  هدرمـش  تمینغ  ار  اـهزور  نیا 
ریخ و ایندب  نتـسب  لد  رد  ینعی  دننک ، یم  لقن  لاذ  میج و  هب  ءاذج  یـضعب  تسباتـش و  تعرـس و  ینعمب  ءاذح  میوگ : یم  دیامرف (:

.دشابن يدوس 

گنج رد  گنرد  تلع  هبطخ 043-
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، داتسرف ماشب  هیواعم  دزن  تعیب ) نتفرگ  يارب   ) ار یلجب  هللادبع  نبا  ریرج  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
خـساپ ماـش و  زا  ریرج  تعجارم  زا  شیپ  دومن ، دـهاوخن  تعاـطا  ار  باـنج  نآ  رما  هیواـعم  دنتـسناد  نوـچ   ) راوـگرزب نآ  باحـصا 

اب گنج  يارب  نم  ندش  هدامآ  دومرف :) ترـضح   ) میوش هدامآ  ماش  مدرم  اب  گنج  يارب  هک  تسا  نآ  رد  تحلـصم  دنتفگ  ندروآ )
اهنآ ندـینادرگ  ور  ثعاب  و  نانآ ، يور  هب  تسا  رد  نتـسب  هدرواـین ) ار  باوج ، زونه  و   ) تسا ناـشیا  دزن  ریرج  هکنیا  اـب  ماـش  مدرم 

، مینکن لوبق  ار  وت  نامرف  هک  دومن  راداو  ار  ام  گنج ، هب  وت  مادقا  دنیوگب  رگا   ) دنشاب هدرک  هدارا  رگا  ندرک ) تعیب   ) یبوخ زا  تسا 
نم اما  دوش ) یم  نانآ  فارـصنا  ببـس  گنجب  ام  عورـش  دننک  تعیب  دـنهاوخب  هک  ضرف  رب  و  تسین ، يداریا  اهنآ  ینامرفان  رب  ار  ام 

باوج نتفرگ  يارب  ار  وا   ) دـشاب هدروخ  بیرف  هیواعم ) زا   ) رگم دـیامنن  فقوت  نآ  زا  شیب  هک  ما  هدرک  مولعم  ار  یتدـم  ریرج  يارب 
مه امـش  سپ  تسا ، ناشیا ) اب   ) ندومن ارادـم  نم  يار  و  هدومن ) لاـمها  وا  زا  باوج  نتفرگ  رد   ) هدرک یناـمرفان  اـی  هتـشاد ) لـطعم 

ینیب و نم  ینعی  هنیع )( رمالا و  اذه  فنا  تبرـض  دقل  و   )( دیـشاب گنج  يارب  هدامآ  امـش  هک  دیآ  یمن  مدب  هچ ) رگا   ) دینک و ارادم 
راک نیا  مشچ 

و دور ) یم  راکب  ما ، هدـیئاپ  ار  راک  نیا  فرط  همه  نم  یـسراف : لثملا  برـض  ياج  هب  هک  تسا  یبرع  لثملا  برـض  نیا   ) ما هدز  ار 
هک هچنآ  راکنا  رفک و  ای  شنارای ) هیواعم و  اـب   ) ندـیگنج رگم  مدـیدن  دوخ  يارب  يا  هراـچ  ما ، هدرک  وروریز  ارنآ  راکـشآ  ناـهن و 

ادخ و رما  هب  یئانتعا  یب  نیقفانم  رافک و  یهارمگ  لالضا و  زا  ندرکن  يریگولج  اریز   ) هدروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
.میامن یم  عفد  ار  ناشرـش  هدرک  گنج  نانآ  اب  هتبلا  لوسر  ادخ و  رما  تعاطا  يارب  و  تسا ، رفک  یلع  يارب  نآ  دـشاب و  یم  لوسر 

درک و یم  تموکح  تما  رب  ناـمثع  دـیامرف ): یم  داد  یم  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  هیواـعم  هک  ناـمثع  لـتق  ببـس  عوـضوم  رد  سپ 
تمذـم و  ) مدرم نیب  وگتفگ  ببـس  تشز ) ياهراک  نآ   ) و دروآ ، دـیدپ  نامیا ) فلاـخم  هتـسیاشان و  ياـهراک   ) يدـنچ ياهتعدـب 

سپ دنتـشک ، ار  وا   ) دنداد شرییغت  و  دندش ، لیم  یب  وا  هب  دنتفگ و  دـنیوگب ) وا  هرابرد  دـیاب  هچنآ   ) مه ناشیا  و  دـیدرگ ، ضارتعا )
(. تسا عقاو  فالخ  رب  هیواعم  فرط  زا  نم  هب  وا  لتق  تبسن 
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هریبه رسپ  هلقصم  شنزرس  هبطخ 044-
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زا ار  هیجان  ینب  ناریسا  وا  و  تفر ، هیواعم  دزن  هتخیرگ  ینابیش  هریبه  نبا  هلقصم  هکیماگنه  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
دعب هیجان  ینب  زا  یهورگ   ) تخیرگ ماشب  هدرک  تنایخ  دومن  هبلاطم  ارنآ  ياهب  ترضح  نوچ  درک ، دازآ  هدیرخ  نینموملاریما  لماع 
رازه ود  اب  ار  سیق  نبا  لقعم  ترضح  دندروآ ، نئادم  هب  ور  هتشگ  یغای  ترضح  نآ  هب  قفتم و  ناورهن  جراوخ  اب  نیفص  گنج  زا 

اب ار  دـشار  نبا  تیرخ  هیجان  ینب  سیئر  دـیگنج و  دیـسر  ناشیا  هب  سراف  يایرد  رانک  رد  لقعم  نوچ  داتـسرف ، اـهنآ  گـنجب  راوس 
قحلم تیرخب  هدش و  دـترم  هاگنآ  ناملـسم  دـعب  ینارـصن و  لوا  رد  هک  ار  هچب  درم و  نز و  نت  دـصناپ  و  دـیناسر ، لتقب  شباحـصا 
بناج زا  هلقـصم  اجنآ  رد  و  ناتـسزوخ ، رد  تسا  يرهـش  مسا  هک  هرخ  ریـشدرا  هب  دیـسر  نتـشگرب  رد  و  درک ، ریـسا  دـندوب  هتـشگ 

رازه دـصناپ  هب  لقعم  زا  ار  ناـنآ  هلقـصم  دـندومن  تساوخرد  ار  ناـشدوخ  يدازآ  هدرب  هاـنپ  وا  هب  ناریـسا  دوب  مکاـح  نینموملاریما 
تمدخ ار  هعقاو  هتفر  هفوکب  لقعم  سپ  دتسرفب ، ترـضح  يارب  ار  غلبم  نآ  ینیعم  تقو  رد  هک  داد  هدعو  درک و  دازآ  هدیرخ  مهرد 

لام ای  هک  تشون  وا  هب  يا  همان  درک  رید  نوچ  دتسرفب ، مهرد  رازه  دصناپ  هلقصم  هک  دوب  رظتنم  راوگرزب  نآ  درک ، ضرع  ترـضح 
تسناوتن و  دومن ، ادا  مهرد  رازه  تسیود  دیسر و  ترضح  تمدخ  هب  هلقـصم  دوش ، یگدیـسر  وت  راکب  ات  وش  رـضاح  ای  تسرفب  ار 

): دومرف دینش  ار  وا  نتخیرگ  ترضح  نوچ  تخیرگ ، ماشب  هیواعم  دزن  هنابـش  تساوخ و  تلهم  يزور  دنچ  دیامن ، تخادرپ  ار  یقاب 
سپ ناگدنب ، نتخیرگ  دننام  تخیرگ  و  دومن ( دازآ  هدیرخ  یناریسا   ( ناگرزب راتفر  دننام  درک  يراتفر  دزاس  تشز  ار  هلقـصم  ادخ 

دیدرگ شنزرس  خیبوت و  هب  روبجم  هدومنن  ار  وا  راک  قیدصت  هدننک  فیصوت  و  دینادرگ ، شوماخ  هدرکن  ایوگ  ار  هدننک  حدم  زونه 
مذ هب  ار  دوخ  حدـم  تخیرگ  نمـشد  دزن  اهنآ  ياـهب  تخادرپ  يارب  نوچ  نکیل  دـش ، وا  ياـنث  حدـم و  ببـس  ناریـسا  ندرک  دازآ  (

) یقاب تفایرد  يارب   ( و میتفرگ ، یم  دوب  وا  رودقم  هک  ار  هچنآ  تفر  یمن  دنام و  یم  رگا  و  دیدرگ ( قلخ  تمالم  ببس  دومن  لیدبت 
.میدیدرگ یم  وا  لام  ندش  دایز  رظتنم 

ایند هاگرذگ  هبطخ 045-
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زا سویام  سکچیه  هک  تسار  يدـنوادخ  ساپـس  نآ :) دـسافم  اـیند و  تمذـم  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
ببـس یـسک  يارب  وا  شتــسرپ  و  هدوـبن ، دـیمون  يدـحا  وا  شزرمآ  زا  و  تـسا ، لـماش  ار  ناـگمه  وا  تـمعن  و  تـسین ، وا  تـمحر 

( دوش هتـسکشرس  هدـنب  ات  دـنکن  ربکت  شتـسرپ  تدابع و  ببـس  هب  تسا و  شتـسرپ  راوازـس  وا  اهنت  اریز   ) دـشاب یمن  یگتـسکشرس 
تخر شلها  يارب  نآ و  يارب  یتسین  اـنف و  تسا  یئارـس  اـیند  .دریذـپ  یمن  لاوز  وا  تمعن  و  دـنک ، یمن  غیرد  تمحر  زا  هکیئادـخ 

تسنیا نآ  ندومن  لفاغ  ندز و  لوگ  ببس   ) و تسا ، مرخ  زبس و  راوگشوخ و  شلها ) رظن  رد   ) نآ و  تسا ، هدیدرگ  ردقم  نتـسبرب 
نآ زا  دینک  چوک  سپ  دـنک ، یم  دراو  هدـننک  رظن  لدـب  ار  دوخ  تبحم  هقالع و  و  دـیآ ، یم  شبلاط  ناهاوخ و  غارـسب  ناباتـش  هک )

تمدخ قلاخ و  شتـسرپ   ) دوخ عاتم  نیرتهب  زا  و  دیهاوخب ) ار  اجنآ  رد  شیاسآ  هدش و  ترخآ  رفـس  يایهم  هتـشگن و  نآ  هب  دنبلد  )
رد لام  ندروآ  درگ  يارب   ) دیهاوخن هدیسر  امش  هب  هچنآ  زا  رتدایز  نآ  زا  و  دیبلطن ، تجاح  زا  شیب  نآ  رد  و  دیرادرب ، هشوت  قلخب )

(. رفیک باقع و  نآ  مارح  رد  و  تسا ، یسرپزاب  باسح و  نآ  تسا  لالح  رد  اریز  دینکن ، شالت  ایند 

ماش هار  رد  هبطخ 046-
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نوریب رد  تسا  یعضوم  مسا  هک  هلیخن  رد  نوچ   ) هتفرگ ماشب  تکرح  میمصت  هکیماگنه  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
ادـخ هانپ  هب  هداوناخ  هتـساوخ و  ندرپس  ترفاسم و  يارب  هک  ار  اعد  نیا  داهن ، باکر  رد  كرابم  ياپ  هیواعم ، اـب  گـنج  يارب  هفوک 
يدب و  دیآ ) شیپ  لام  ندش  فلت  ای  ناسک  گرم  رثا  رب  هک   ) نتشگزاب هودنا  رفس و  تقـشم  زا  ایادخراب  دناوخ :) تسا  اعد  نیرتهب 

وت زا  ریغ  و  ینم ، نیـشناج  هداوناخ  رد  هارمه و  رفـس  رد  وت  ایادخراب  مرب ، یم  هانپ  وت  هب  دـنزرف  لام و  لها و  رد  مدرم )  ) ندرک هاگن 
و تسین ، هارمه  رفس ) رد   ) دشاب نیـشناج  نطو ) رد   ) هک ره  اریز  دشاب ، نیـشناج  نطو  رد  هارمه و  رفـس  رد  دناوتب  هک  تسین  یـسک 
و هدـش ، تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مـالک  نیا  يادـتبا  دـیامرف ): یـضردیس   ) تسین نیـشناج  دـشاب  هارمه  هک  ره 

یهجو نیرتهب  هب  ار  نآ  هدومرف و  ار  نخـس  نیرتغیلب  شیامرف  رخآ  ات  كریغ  امهعمجیال  زا و  نآ  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
.تسا هدرک  مامت 

هفوک هرابرد  هبطخ 047-
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رب راوگرزب  نآ  زا  دعب  هک  ناراکمتـس  روج  ملظ و  نآ و  ندش  ناریو  زا  و   ) هفوک هرابرد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
جره دمآ  شیپ  نوگانوگ و  ياهرگـشل  تفر  دمآ و  رثا  رب   ) هک منیب  یم  ار  وت  ایوگ  هفوک  يا  دهد :) یم  ربخ  دنتخاس  دراو  نآ  لها 

يرازاب مسا  ظاکع  و  تسا ، رایـسب  نآ  شلام  شکاو و  شک و  یغابد  تقو  رد  هک   ) یظاکع مرچ  دننام  يوش  یم  هدیـشک  جرم ) و 
بسح و رد  هدـناوخ  راعـشا  هدـمآ  درگ  اج  نآ  رد  هام  کی  لاس  ره  مالـسا  زا  شیپ  برع  و  فئاـط ، هلخن و  ناـیم  یناـبایب  رد  هدوب 
زا و  دیامرف ): یم  اذل  هدوب ، مرچ  هدش  یم  شورف  دیرخ و  اجنآ  رد  هک  یعاتم  رتشیب  و  دندومن ، یم  تاهابم  رخف و  رگیدکی  رب  بسن 
وت رب  ءالب ) تبیصم و  عاونا   ) اهـشبنج و  يوش ، یم  لامیاپ  یغابد ) تقو  رد  مرچ  دننام  ناراکمتـس  روج  ملظ و   ) اه هثداح  دمآ  شیپ 

ار يا  هدنشک  ای  یلتبم  یئالب  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنکن  روج  ملظ و  هدارا  وت  رب  يرگمتس  چیه  مناد  یم  نم  و  دوش ، یم  دراو 
رب اهدـمآ  شیپ  هفوـک و  عئاـقو  خـیراوت  رد  هکناـنچ  تسا ، ترـضح  نآ  بیغ  هـب  راـبخا  هـلمج  زا  ربـخ  نـیا   ) دـنادرگ طلـسم  وا  رب 

(. تسا هدش  هداد  حرش  نآ  ناراکمتس 

ماش هب  یشکرکشل  ماگنه  هبطخ 048-
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لاس لاوش  هام  مجنپ  تسیب و  رد  نیفـص  گنج   ) ماش هب  نتفر  ماگنه  هلیخن ) رد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
شیاتـس و  دهن ، یکیرات  تملظ و  هب  ور  ناهج  ددرگ و  بش  هک  راب  ره  تسا  ازـس  ار  دنوادخ  ساپـس  هدومرف :) يرجه  تفه  یس و 

سک ره  رب  لاعتم  يادخ  رکش  دمح و  تاقوا  زا  یتقو  ره  رد  هشیمه   ) دوش ناهنپ  ادیوه و  هراتس  هک  تقو  ره  تسا  اور  ار  یلاعتقح 
درادن یمامت  وا  ششخب  تمعن و  و  تسا ، هیلامک  تافص  عیمج  عمجتسم  هک  تسا  ار  يدوبعم  رامشیب  دمح  و  تسا ) مزال  بجاو و 

نبا حیرش  رصن و  نبا  دایز   ) دوخ رگـشل  نارادولج  دعب  .دنک و  یمن  يربارب  زیچ  چیه  ار  شمرک  لضف و  و  تسا ) لماش  ار  ناگمه  )
صوصخ رد   ) نم نامرف  ات  دـنیامن  گنرد  تارف  رانک  رد  هک  مداد  روتـسد  ناـشیا  هب  و  مداتـسرف ، راوس ) رازه  هدزاود  اـب   ) ار یناـه )

رد هک  مور  ناناملـسم )  ) امـش زا  يا  هدع  دزن  هدرک  روبع  تارف )  ) بآ نیا  زا  هک  مدید  نیا  رد  تحلـصم  و  دـسرب ، اهنآ  هب  تکرح )
رارق کمک  امش  يارب  ار  اهنآ  و  مروایب ، ناتنمشد  گنجب  امـش  اب  هدرک  زیهجت  ار  ناشیا  دنتـسه و  نئادم ) لها   ) نکاس هلجو  فارطا 

رگشل نارادولج  هک  تارف  رانک  تسا  هدوب  یعضوم  اجنیا  رد  طاطلم  ظفل  زا  ترـضح  روظنم  میوگ : یم  دیامرف ): یـضردیس   ) .مهد
ینعم هب  لصا  رد  ظـفل  نیا  و  دوش ، یم  هتفگ  طاـطلم  مه  اـیرد  راـنک  لـحاسب و  زین  و  هدومرف ، رما  اـجنآ  رد  ندـمآ  دورف  هب  ار  دوخ 

زا ریبعت  نیا  و  تسا ، تارف  بآ  داـیز ) اـی  مک  تسا  یفاـص  بآ  ینعم  هب  هک   ) هفطن ظـفل  زا  ترـضح  دوصقم  و  تسا ، راومه  نیمز 
.تسا روآ  تفگش  هبیرغ و  تارابع 

يدنوادخ تافص  هبطخ 049-
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یناهنپ روما  هب  ياناد  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  یلاعت :) قح  تافص  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
( تادوجوم عیمج   ) ادیوه رهاظ و  ياهناشن  و  تسا ) اناد  یلوا  قیرطب  تسا  راکشآ  هچنآ  هب  سپ  تسا ، ادیوه  وا  دزن  اهیناهنپ   ) تسا
هک دوش  یمن  و  تسا ، دـنمزاین  قلاـخب  قولخم  اریز  تسا ، ادـیپ  رهاـظ و  راـثآ  تاـمالع و  يور  زا   ) دراد تلـالد  وا  یتسه  دوجو  رب 

( دوش هدید  مشچب  ات  تسین  یناکم  رد  اریز   ) تسا لاحم  مشچ  یئانیب  اب  وا  ندید  و  ددرگ ) یتسه  دوجو  ياراد  دوخ  يدوخب  نکمم 
ار وا  یتسه  هکیـسک  لد  و  دنیب ) یم  ار  وا  یتسه  راثآ  اریز   ) دـنک یمن  راکنا  ار ) شندوب  یتسه و   ) هدـیدن ار  وا  هکیـسک  مشچ  سپ 
رد و  تسین ، رتـالاب  وا  زا  زیچ  چـیه  و  دراد ، يرترب  همه ) رب   ) يدـنلب رد  درب ، یمن  یپ  شتاذ  هـنک  هـب  هتـسناد  تاـمالع ) راـثآ و  زا  )

شتاقولخم زا  ار  وا  وا  يدـنلب  دراد ) هطاحا  همه  هب  نوچ   ) سپ تسین ، رتکیدزن  وا  زا  زیچ  چـیه  و  تسا ، کـیدزن  همه ) هب   ) یکیدزن
اریز  ) هتخاسن هاگآ  دوخ  تفـص  تیاهن  دح و  رب  ار  اهلقع  هدومنن ، ربارب  يواسم و  وا  اب  یناکم  رد  ار  قلخ  وا  یکیدزن  و  هدرکن ، رود 

هچ رگا  لوقع  اریز   ) هتشادن زاب  بجاو  ردق  هب  شیوخ  نتخانش  زا  ار  اهنآ  یل )  ) و تسین ) يدح  تسا  وا  تاذ  نیع  هک  تافص  يارب 
هدرک فارتعا  وا  هب  هدرب  هار  شیئاسانـش  تفرعم و  هب  تامالع  راثآ و  زا  بجاو  ردق  هب  یلو  دنرب  یمن  یپ  وا  تافـص  تاذ و  هنک  هب 
رادرک راتفگب و  ار  ادخ  هکیناسک   ( دهد یم  یهاوگ  وا  رکنم  لد  رارقا  رب  هدوجوم  تامالع  راثآ و  هک  يدنوادخ  تسا  وا  سپ  دـنا (

وا هکیئاهنآ  راتفگ  زا  دنوادخ  تسا  هزنم  و  دنراد ( رارقا  وا  هب  لد  رد  هک  دهد  یم  یهاوگ  هدوجوم  تامالع  راثآ و  دـننک  یم  راکنا 
.دنیامن یم  راکنا  ار  وا  هکیناسک  و  دننک ، یم  هیبشت  قلخب  ار 
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هنتف نایب  رد  هبطخ 050-
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( مدرم ناـیم  رد   ) اـهداسف هنتف و  اـشنم  دوش :) یم  داـسف  هنتف و  ببـس  هچنآ  ناـیب  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
اهمکح اهـشهاوخ و  نآ  اب  میرک ) نآرق   ) ادخ باتک  ددرگ ، رداص  عرـش  فالخرب  هکیماکحا  و  تسا ، سفن  ياهـشهاوخ  زا  يوریپ 
فالخ رب  ياـهمکح  اهـشهاوخ و  رب  ار  نارگید  مدرم  زا  یهورگ  هک ) تسا  نآ  داـسف  هنتف و  بابـسا  زا  نینچمه   ) و تسا ، فلاـخم 

مه رد  قح  اب  لطاب  رگا  سپ  دوش ) یم  رهاـظ  داـسف  هنتف و  دـنیامن  یم  مه  رد  ار  لـطاب  قح و  نوچ   ) دـننک یم  يوریپ  يراـی و  نید 
زا دنتسناوت  یمن  زگره )  ) نانمـشد دوب  یمن  ناهنپ  لطاب  نایم  رد  قح  رگا  و  دیدرگ ، یمن  هدیـشوپ  نآ  ناهاوخ  رب  قح  هار  دش  یمن 

ناتـسود رب  ناطیـش  هاگنآ  سپ  ددرگ  یم  مه  رد  هتفرگ و  ارف  لطاب  زا  یتمـسق  قح و  زا  یتمـسق  نوچ  نکیل  و  دـننک ، یئوگدـب  نآ 
هار دـهد و  یم  هولج  قح  ناهاوخ  رظن  رد  ار  لطاب  و  هدروآ ، تسدـب  تصرف  یهارمگ  لالـضا و  يارب   ) دـنک یم  ادـیپ  طلـست  دوخ 

( ناطیش یهارمگ  لالـضا و  زا   ) تسا هدیدرگ  ناشلاح  لماش  ادخ  فطل  هکیناسک  و  دیامن ) یم  زاب  نید  نانمـشد  يارب  ار  یئوگدب 
(. دنتفا یمن  ههبش  رد  لطاب  هب  قح  شزیمآ  زا  و   ) دنبای یم  تاجن 

تارف رب  هبلغ  هیواعم و  نارای  هبطخ 051-
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دورو هار  هتسج  یشیپ  راوگرزب  نآ  باحصا  رب  نیفص  گنج  رد  هیواعم  رگشل  هک  هاگنآ  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
زا امـش  عنم  تارف و  هعیرـش  فرـصت  اب   ) هیواعم رگـشل  دنتـشگ : عناـم  بآ  نتـشادرب  زا  ارناـنآ  هدروآرد  فرـصت  هب  ار  تارف  بآ  هب 

راهظا  ) دیهدب تسد  زا  ار  تفارـش  تعاجـش و  هدرک  رارقا  يراوخ  تلذ و  رب  ای  امـش  سپ  دنبلاط ، ار  امـش  اب  رازراک  بآ ) نتـشادرب 
بآ ریس  ناشیا ) (ي  اهنوخ زا  ار  ناتاهریشمش  هکنآ  ای  دیئامن ) میلست  نمـشدب  ار  دوخ  هدش  هراچیب  یگنـشت  زا  هدرک  یناوتان  زجع و 

گرم رد  یناگدنز  تقیقح )  ) و دیوشب ، بولغم  هک  تسا  امـش  یناگدنز  رد  یقیقح )  ) گرم سپ  دـیوش ، باریـس  بآ  زا  ات  دـینک 
هک دیـشاب  هاگآ  يراوخ ) تلذ و  اب  یناگدنز  زا  تسا  رتهب  تفارـش  تزع و  اب  گرم   ) دـیئآ بلاغ  نمـشد ) رب   ) هک هاگنآ  تسا  امش 

، هدومرف ریبعت  یلیلق  هدـعب  ار  ناشیا  هدوب  دایز  هیواعم  رگـشل  هکنیا  اب   ) هدروآ رازراک  هب  ار  نانادان  ناهارمگ و  زا  یلیلق  هدـع  هیواـعم 
نانآ زا  تسا ) تسائر  تنطلـس و  ندروآ  تسدب  يارب  گنج  هک   ) ار رما  تقیقح  و  دنتـسین ) انـشآ  گنج  ملعب  هکنیا  هب  تسا  هراشا 
يور زا   ) دنا هداد  رارق  گرم  ياهریت )  ) فده ار  دوخ  ياهولگ  اهنآ  هکنیا  ات  هداد ) رارق  هناهب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  و   ) هدومن ناهنپ 

یهارمگ ینادان و 

). دنتسه هدامآ  ندش  هتشک  يارب 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 052-
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گرزب ترخآ و  هب  مدرم  بیغرت  نآ و  هب  ندادـن  تیمها  ایند و  یئافو  یب  ناـیب  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
تیاور يور  زا  اـجنیا  رد  و  هدـش ، لـقن  راـیتخا و  یتـیاور  هب  نیا  زا  شیپ  هبطخ  نیا  یلاـعتقح ) ياـهتمعن  باـقع و  باوث و  ندرمش 

رد هک  یتارییغت  رثا  رب   ) و هداهن ، یتسین  ءانف و  هب  ایند و  دیشاب  هاگآ  مینک : یم  نایب  تستیاور  رود  نیا  رد  هک  یفالتخا  يارب  يرگید 
زا  ) يدـنت هب  و  یتسردـنت ) یناوج و  دـننام  ، ) دـنام یمن  یقاـب  نآ  یـشوخ  و  هدرک ، مـالعا  ار  شتـشذگ  رد  دوش ) یم  هدـهاشم  نآ 

ناتـسروگب اـت   ) دـنار یم  گرم  يوسب  ار  ناـگیاسمه  و  دـناشک ، یم  یتسین  ءاـنفب و  ار  دوخ  نینکاـس  و  دـنادرگ ، یمرب  ور  شلها )
ياهیفاص و  ددرگ ) یم  لیدبت  يرامیب  هب  هک  یتسردنت  يریپ و  هب  هک  یناوج  دننام   ) دـش لدـبم  یخلت  هب  نآ  ياهینیریـش  و  دراپـسب )

نیا زا  سپ  ( ) دش دنبلد  نآ  هب  یتسیابن  تسا ، یتقوم  نآ و  زا  هرهب  يروف و  ینآ و  نآ  رد  تارییغت  هک  نونکا  سپ   ) دـیدرگ هریت  نآ 
ای یکچوک ، کشم  رد  بآ  هدنام  هت  دننام  يزور ( دنچ   ( يا هدنام  هت  رگم  هدـنامن  یقاب  ینامز ( سک  ره  یناگدـنز  هب  تبـسن   ( ایند

كدـنا نابایب  رد  ناگنـشت  نوچ  هک  تسا  نیا  رب  برع  تداع   ( هلقم هعرج  دـننام  یمک ( تدـم   ( يا هعرج  رگم  نآ  زا  هدـنامن  یقاب 
هزیر گنس  دنبای ، یبآ 

یگنـشت عـفر  يارب  ار  بآ  رادـقم  نآ  کـی  ره  سپ  دـناشوپب ، ار  اـه  هزیرگنـس  نآ  هک  دـنزیرب  نآ  رب  بآ  ردـقنآ  هـتخیر  یفرظ  رد 
تدم هک  ایند   ( هنـشت سپ  دنیوگ ( هلقم  ار  اه  هزیرگنـس  نآ  و  دننک ، تمـسق  ناشدوخ  نایم  ار  كدنا  بآ  قیرط  نیا  هب  و  دـماشایب ،

وا یگنـشت  دشوپ ( مشچ  ترخآ  زا  هتـسب  لد  ایندب   ( ار هلقم ( هعرج  نآ  ای  و   ( هدـنام هت  نآ  دـکمب  رگا  هدـنام ( یقاب  شرمع  زا  یمک 
چوک يارب  تسا ( نینچ  امش  اب  ایند  راتفر  هک  نونکا   ( ادخ ناگدنب  يا  سپ  درواین ( تسدب  دراد  رظن  رد  هک  يا  هرهب   ( دوشن فرطرب 

هب نآ  رد  یناگدنز  تدم  و  دوشن ، بلاغ  امش  رب  وزرآ  و  دیوش ، هدامآ  هدش  ردقم  یتسین  لاوز و  شلها  يارب  هک  ارـس  نیا  زا  ندرک 
دبایرد ار  امش  هاگان  هک  دیشابن  لفاغ  گرم  زا  دینکم و  هیکت  اجیب  ياهوزرآ  هب   ( دیاین ینالوط  امش  رظن 
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دننام دیئامن  يراز  دایرف و  و  رتوبک ، يادص  دننام  دیناوخب  و  هدرم ، دنزرف  هدزمغ  نارتش  هلان  دننام  دیلانب  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  سپ  ) 
يدـنلب تهج  زا  برقت  تساوخرد  يارب  دـیرذگب  ادـخ  هار  رد  نادـنزرف  اهلام و  زا  و  هدرک ، كرت  ار  ایند  هک  یبهار  يراز  داـیرف و 

لباقم رد  تسا  مک  هنیآ  ره  دـنا ، هدومن  تبث  ار  هانگ  نآ  وا  ناگتـشرف  هدـش و  هتـشون  هک  یهانگ  شزرمآ  ای  وا ، دزن  تلزنم  ماـقم و 
یم امـش  يارب  نآ  زا  نم  هک  وا  باذع  ربارب  رد  تسا  مک  نینچمه )  ) و مراودیما ، امـش  يارب  نم  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یباوث 
نآ بلط  رد  امـش  هک  یتداـبع  شاداـپ  زا  تسا  رتشیب  منک  یم  رما  امـش  هب  نم  هک  ادـخ  شتـسرپ  تداـبع و  شاداـپ  باوث و   ) مسرت

یهن نآ  زا  ار  امش  نم  هک  یتیصعم  رفیک  باقع و  و  دیزادنا ، یم  تسد  تسا  برقت  هلیـسو  هک  هچنآ  هب  دینک و  یم  يراز  عرـضت و 
ادخ یگدنب  تدابع و  شاداپ  هصالخ  دیئامن ، یم  يراوگوس  هلان و  نآ  شزرمآ  رد  امش  هک  یتیـصعم  زا  تسا  رت  تخـس  میامن  یم 
یم رما  هک  هچنآ  رد  دینک  شـشوک  سپ  تسا ، نوریب  امـش  مهف  كاردا و  هطیح  زا  مناد  یم  نم  هک  وا  ینامرفان  تیـصعم و  رفیک  و 
امـش ياهلد  وا  زا  سرت  يارب  ای  یلاعتقح  هب  قوش  يارب  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  و  میاـمن .) یم  یهن  هک  هچنآ  زا  دیـشوپب  مشچ  و  منک ،

یهتنم لامعا و  نیا  تسا ، یقاب  هک  یمادام  ایند  رد  دینک  یگدنز  لاونم  نیدب  ددرگ و  يراج  نوخ  ناتیاهمـشچ  زا  دوش و  هتخادـگ 
ار امش  وا  ندومن  یئامنهار  يواسم  و  دیامن ، یمن  هدومرف  ءاطع  امش  هب  هک  دنوادخ  گرزب  ياهتمعن  اب  يربارب  امـش  شـشوک  هجرد 

.ددرگ یمن  نامیا  يوسب 
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شوگ مامت  هک  تسا  نآ  ینابرق  ناویح  طیارـش  هلمج  زا  تسا : ینابرق  ناویح  تفـص  رد  نابرق  دیع  نایب  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  و 
و تسا ، تسرد  حیحص و  ینابرق  دوب ، بیع  یب  شمشچ  شوگ و  رگا  سپ  دشاب ، ملاس  شمـشچ  و  دشابن ) هتفاکـش  هدیرب و   ) دشاب

دگنل یم  هاـگنابرق  هب  نتفر  يارب  هک ) تسیا  هتـسکشاپ  دنفـسوگ  دـننام  درادـن ، تیحالـص  یناـبرق  يارب   ) دـشاب هتـسکش  خاـش  رگا 
شتـسرپ تدابع و  لحم  ینعمب  هچ  رگا   ( کسنم دیامرف (: یـضردیس  تسین .) تسرد  هتـسکش  خاش  هتـسکشاپ و  دنفـسوگ  ینابرق  )

.دنرب یم  رس  اجنآ  رد  ار  ینابرق  هک  تسا  یعضوم  نآ  هاگنابرق و  ینعمب  اجنیا  رد  نکیل ( و  تسا ،

تعیب هلاسم  رد  هبطخ 053-
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نم دزن  مدرم  نامثع ( ندش  هتشک  زا  سپ  ): ( راوگرزب نآ  اب  مدرم   ( ندرک تعیب  نایب  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
شنامـسیر لاقع و  هک  بآ  ندیماشآ  ماگنه  هنـشت  رتش  ماحدزا  دننام  دـندومن ، ماحدزا  ندومن ( تعیب  يارب   ( هدز رگیدـکیب  ار  دوخ 

یـضعب ای  دنناسر ، لتقب  ارم  دنهاوخ  یم  مدرک  نامگ  هک  دندروآ ( موجه  نم  رب  يروطب  و   ( دشاب هدومن  شیاهر  نابراس  هدـش و  زاب 
دننام يا  هتـسد  نآ  زا  دعب  نوچ   ( و مدرک ( لوبق  ار  ناشیا  تعیب  سپ   ( دنـشکب ار  رگید  ضعب  نم  روضح  رد  دـنراد  دـصق  ناشیا  زا 

ارم باب ( نیا  رد  هشیدنا   ( هک يدح  هب  مدومن  وروریز  ار  رما  نیا  نطاب  رهاظ و  نم  دنتـسکش ( نامیپ  هدرک  دـهع  ضقن  ریبز  هحلط و 
هیلع و هللا  یلـص  دـمحم  هک  هچنآ  راکنا  ای  دنتـسکش ( نامیپ  هک   ( ناشیا اب  ندـیگنجب  رگم  مدرواین  تقاط  سپ  تشاد ، زاب  باوخ  زا 

بجاو كرت  دـنکن  گنج  نانآ  اب  رگا  یئاناوت  تردـق و  تروص  رد  تسا و  بجاو  ماما  رب  اهیغای  اـب  راـکیپ  اریز   ( تسا هدروآ  هلآ 
باذع ببس  ادخ  لوسر  ماکحا  راکنا  نوچ  و  دشاب ، هدومن  راکنا  ار  لوسر  ترضح  ماکحا  هک  دوب  نآ  دننام  ماما  يارب  نآ  هدرک و 
تـسا رتناسآ  نم  رب  اهیتخـس ( اهتقـشم و   ( ایند ياهگرم  و  یهلا ، باذع  جالع  زا  دوب  رتناسآ  نم  رب  ندیگنج  جالع  سپ  تسا ( یهلا 

(ي اهباذع و   ( اهگرم زا 

.تمایق
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مدرم اب   ) ندیگنجب عورش  رد  دندرک  روصت  راوگرزب  نآ  باحصا  هک  یعقوم  نیفـص  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
گنج يزور  دنچ  دومنن  تعنامم  ماش  لها  زا  دمآرد و  ترـضح  فرـصتب  بآ  نیفـص  رد  نوچ   ) دیامن یم  يدـنک  گنرد و  ماش )

، دسرت یم  ندش  هتشک  گرم و  زا  هک  تسنیا  يارب  دیاش  گنجب  نامرف  رد  وا  لمات  دنتفگ  نایرگشل  زا  یـضعب  سپ  تشگ ، هکراتم 
(: دومرف نانآ  خساپ  رد  ترضح  دراد ، دیدرت  کش و  ماش  مدرم  اب  ندیگنج  بوجو  رد  هک  تسنیا  يارب  دیاش  دنتفگ  رگید  یخرب  و 
زا مرادن  یکاب  چیه  ادخ  هب  دنگوس  سپ  تسا ؟ ندش  هتشک  گرم و  زا  سرت  يارب  نم  گنرد  لمات و  همهنیا  ایآ  هک  امش  نخس  اما 

ندیگنج نامرف   ) هکنیا رد  امش  نخس  اما  و  دبایرد ، ارم  گرم  هاگان  هکنیا  ای  رازراک ) نادیم  رد  ندش  هتشک   ) گرم رد  ندش  لخاد 
گنج زور  کی  ادـخ  هب  دـنگوس  سپ  تسا ، يدـیدرت  کش و  ارم  ماـش  لـها  اـب  رازراـک ) بوجو  رد  هک  تسا  نآ  يارب  مهد  یمن 
تـسد یهارمگ  زا   ) دنوش تیاده  هدیدرگ  قحلم  نم  هب  ناشیا ) زا   ) یهورگ مهاوخ  یم  هکنآ  يارب  رگم  متخادـنین  ریخاتب  ار  ندرک 

رتبوبحم نم  دزن  رازراک  رد  گـنرد  لـمات و  نیا  و  دـننیبب ، ارم  هار  ینـشور  دوخ  رون  مک  مشچ  هب  و  دـنهن ) مدـق  تسار  هارب  هدیـشک 
لالض زا  تسد  ناشیا   ) هچ رگا  مشکب و  ار  ناهارمگ  نآ  هکنیا  زا  تسا 

نآ نانمـشد  زا  ندومن  يوریپ  ماما و  اب  تفلاخم   ( ناـشناهانگ اـب  تماـیق ( رد  دـنوش و  یم  هتـشک  هرخـالاب  هتـشادنرب  یهارمگ  ت و 
). دش دنهاوخ  راتفرگ   ( دندرگ یم  زاب  ترضح (
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رد ار  ناشاهیراکادف  لوسر و  ترـضح  باحـصا  رئاس  شیوخ و  مدق  تابث  نآ  رد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
ار نانآ  هدومن  بیغرت  نانمشد  اب  گنج  ادخ و  هار  رد  داهج  هب  ار  شباحـصا  و  هدومرف ، نایب  مالـسا  سدقم  نید  يرای  يارب  اهگنج 

میدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک ( ینامز  مالـسا  نید  يرای  يارب   ( ام دیامن : یم  شنزرـس  خیبوت و  رما  نیا  رد  یتسـس  زا 
تعاـطا و هدوزفا  اـم  داـقتعا  ناـمیارب و  راـتفر  نـیا  و  میتـشک ، یم  اـهگنج ( رد   ( ار دوـخ  ياـهومع  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و 
ار نامششوک  یعس و  درد و  شزوس  رب  ار  ام  یئابیکش  و  دوزفا ، یم  تسار  هار  رد  ار  ام  مدق  تابث  و  میتفرگ ، یم  شیپ  يرادربنامرف 
زا یکی  اب  ام  زا  يدرم  دوب  نینچ ( نمشد  اب  ام  ندیگنج  شور  ربمغیپ  نامز  ياهرازراک  رد   ( و دومن ، یم  دایز  نمـشد  اب  داهج  يارب 
مه نتشک  ددصرد   ( دنداتفا یم  رگیدکی  ناج  هب  رن و  ناویح  ود  نداتفارد  دننام  دنداتفا  یمرد  مه  اب  هدرک  هلمح  رگیدکی  هب  نمشد 

یهاگ میتفای و  یم  رفظ  نمشد  رب  ام  یهاگ  سپ  دشکب ( ار  وا   ( دیامن بآریـس  گرم  ماج  زا  ار  يرگید  کی  مادک  ات  دندمآ ( یمرب 
ار ام  نمـشد  میداد ( ناشن  ار  مالـسا  هار  رد  نتـشذگ  زیچ  همه  زا   ( دـید ار  ام  یتسار  دـنوادخ  نوچ  تشگ ، یم  بلاغ  ام  رب  نمـشد 

يزوریف ر راوخ و 

رب ار  دوخ  ندرگ  هنیس و  تحارتسا  عقوم  رد  هک  يرتش  دننام  دیدرگ  مظنم ) نید  رما  و   ) رقتسم مالـسا  هکنیا  ات  دینادرگ ، ام  بیـصن  ا 
ناهج ياج  همه  رد  نآ  تقیقح   ) دـش شخپ  دوخ  ياهاج  رد  و  تفای ) یئاـهر  نمـشد  زا  ینارگن  بارطـضا و  زا   ) دـنکفا یم  نیمز 
یتسس امش  دننام  نمشد  اب  راکیپ  رد  و   ) دوب امش  راتفر  دننام  مالـسا ) يرای  رد   ) ام راتفر  رگا  دنگوس  مدوخ  ناجب  و  دیدرگ ) رـشتنم 
تـشگ یمن  زبس  نامیا  تخرد  هخاش  و  دـش ) یمن  ادـیپ  یـسانشادخ   ) دـیدرگ یمن  رارقرب  نید  هیاـپ  میدومن ) یم  يراـگنا  لهـس  و 

نوخ ایند ) هقان  زا  ریش  ضوع  هب  رازراک  رد  یتسس  هدیدنسپان و   ) راتفر نیا  زا  ادخ  هب  دنگوس  و  دیدرگ ) یمن  رـشتنم  مالـسا  نیناوق  )
.تشگ دیهاوخ  نامیشپ  ددرگ ) طلسم  امش  رب  نمشد  یتقو   ) نآ یپ  رد  و  دیشود ، دیهاوخ 
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نآ زا  دـعب  هک  ار  يا  هیلب  دـهد  یم  ربـخ  ناـنآ  هب  هک  هفوـک  لـها   ) دوـخ باحـصا  يارب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
نم زا  دعب  يدوزب  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنیامن :) راتفر  هنوگچ  ماگنه  نآ  رد  هک  دـیامرف  یم  روتـسد  دـنوش و  یم  یلتبم  نآ  هب  راوگرزب 

ره  ) دباین هچنآ  دهاوخ  یم  دبایب و  هچنآ  دروخ  یم  دوش ، یم  بلاغ  امش  رب  نایفس ) نبا  هیواعم   ) هدمآرب مکش  ولگ و  هداشگ  يدرم 
نیرفن رثا  رب  وا  يروخرپ  دنا  هتفگ  .مدیدرگن  ریس  مدش و  هتسخ  دینیچرب  ار  هرفس  تفگ  یم  هکنیا  ات  تشگ  یمن  ریس  دروخ  یم  هچ 

هراب رگید  دروخ ، یم  ماعط  تفگ  تشگزاب و  تسا ، لوغشم  ندروخ  هب  دید  هداتسرف  وا  بلطب  سک  هک  هاگنآ  دوب  لوسر  ترـضح 
سپ نادرگم ) ریـس  ار  وا  مکـش  ایادـخراب  ینعی  هنطب  عبـشتال  مـهللا  دوـمرف : ترـضح  نآ  سپ  دوـب ، لوغـشم  ندروـخب  زاـب  داتـسرف 

دیـشاب هاـگآ  دـیرادن ) ار  وا  نتـشک  ییاـناوت   ) تشک دـیهاوخن  ار  وا  زگره  هچ  رگا  دیـشکب و  ار  وا  یئاـناوت ) تردـق و  تروـصرد  )
مانـشد ارم  دومن  روبجم  نتفگ  ازـسان  هب  ار  امـش  رگا  سپ  دنک ، یم  رما  نم  زا  نتـسج  يرازیب  نتفگ و  ازـسانب  ار  امـش  درمنآ  يدوزب 
يرازیب رد  اما  و  تسا ، وا ) رش  زا   ) یئاهر تاجن و  رب  ثعاب  امش  يارب  دوش و  یم  ماقم  ولع  ببـس  نم  يارب  نتفگ  ازـسان  اریز  دیهد ،

دیئوجن يرازیب  نم  زا  سپ  نتسج ،

رایتخا مالسا  لوا  زا  هداهنن  مدق  كرش  رفک و  هار  رد  هاگچیه   ) ما هتفای  دلوت  مالسا  ترطف  هب  نم  اریز  دیـشاب ) مرادتـسود  نطاب  رد  )
يارب نطو  زا  نتفر  نوریب   ) ترجه ناـمیا و  رد  و  دـنا ) هدـیدرگ  ناملـسم  هدوـب  تسرپ  تب  رفاـک و  هک  نیرئاـس  دـننام  هن  ما  هدوـمن 
يرای ار  وا  مالسا  نید  تفرـشیپ  يارب  دروآ و  نامیا  ربمغیپ  هب  هک  يدرم  لوا   ) متفرگ یـشیپ  تقبـس و  ادخ ) لوسر  يرای  ترـصن و 

(. تسا يدبا  باذع  بجوم  ادخ  زا  يرازیب  تسا و  ادخ  زا  يرازیب  نم  زا  يرازیب  سپ  مدوب ، نم  درک 
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نتشون میکحت و  دادرارق  زا  سپ  نیفص  گنج  رد  نوچ   ) هدومرف ناورهن  جراوخ  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا  و 
بناج زا  رگم  یمکح  تسین  ینعی  الا هللا  مکحال  دـندرک : دایرف  فرط  ره  زا  هدومن  يریگ  هراـنک  راوگرزب  نآ  زا  جراوخ  هماندـهع ،
هرابرد ادـخ  مکح  و  وت ، يارب  هن  تسادـخ  صوصخم  نداد  نامرف  مکح و  یلع  ای  ینعی  کل  ـال  یلع  اـی  مکحلا هللا  دـنتفگ  و  ادـخ ،

یپ دوخ  ياطخب  نوچ  سپ  میداد ، اضر  میکحت  هب  هک  میدرک  ءاطخ  ام  دـندرگ و  لخاد  ام  ناـمرفب  هک  تسنآ  شباحـصا  هیواـعم و 
اـضر میکحت  هب  نوچ  دنتفگ  یـضعب  و  امن ، تشگزاب  هبوت و  دوخ  ياطخ  زا  ام  دننام  زین  وت  میدومن ، تشگزاب  هبوت و  ادخ  هب  میدرب 

هزیر گنـس  هک  يداب  دومرف :) ترـضح  مینک ، تعاطا  ار  وت  ات  نک  هبوت  نآ  زا  سپ  هد  یهاوگ  دوخ  رفکب  نونکا  يدش  رفاک  يداد 
هکیسک ای   ) دنک سره  ار  امرخ  لخن  هکیسک  امش  زا  دنامن  یقاب  و  دبایرد ) ار  امش  یهلا  باذع   ) دزوب امش  رب  دروآ  یم  شبنج  هب  ار 

لوسر یهارمه  هب  داهج  ادـخ و  هب  نم  ندروآ  نامیا  زا  دـعب  ایآ  ددرگ ) عطق  امـش  لسن  هصالخ  دـهجرب ، هکیـسک  ای  دـیوگ ، نخس 
( شیوخ ياـطخ  رب  رارق  اـب   ) ماـگنه نیا  رد  سپ  مهد ؟ یهاوـگ  دوـخ  رب  ار  ءاـطخ  رفک و  اـهگنج ) رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،

هتـشگرب لطاب  هار  نیا  زا   ) دیدرگرب دیا  هداهن  نآ  رد  مدـق  هکیهار  نیرتدـب  زا  سپ ، ما ! هداهن  نوریب  مدـق  تسار  هار  زا  هدـش  هارمگ 
قح زا  هتـشگرب  شیوخ  ياجب  دیا  هتفر  هک  یهار  زا   ) دـیئامن تشگزاب  دوخ  ياپ  ياجب  و  دـیئوگن ) ار  تشز  نانخـس  نیا  هراب  رگید 

ار امـش  لاـم  و  دـیدرگ ، یلتبم  هدـنرب  ریـشمشب  هدروـخرب  رایـسب  يراوـخ  تلذـب و  نـم  زا  دـعب  يدوزب  دیـشاب  هاـگآ  دـینک .) يوریپ 
زا دعب  هک  یتراغ  لتق و  زا   ) دنهد رارق  شیوخ  تداع  تنـس و  امـش  نایم  رد  ار  راک  نیا  دنهد و  دوخب  صاصتخا  هتفرگ  ناراکمتس 
:( دیامرف یضردیس  .دهد  یم  ربخ  هدش  عقاو  نانآ  نایم  رد  نارگید  هرفـص و  یبا  نبا  بلهم  دننام  ناراکمتـس  فرط  زا  راوگرزب  نآ 

لوق زا  ذوخام  نیا  هملهم و  ءارب  ربا  میدومن  نایب  هکناـنچ  لوا  دوش : یم  لـقن  هجو  هس  رب  ربا  مکنم  یقبـال  و  ترـضح : نآ  شیاـمرف 
نآ زا  دارم  هک  دوش  یم  تیاور  هطقن  هس  ءاثب  رثا  مود )  ) و ربا ، لجر  دـنیوگ  یم  دـنک  یم  سره  ار  امرخ  لخن  هکیـسک  هک  تسبرع 
ایوگ اریز )  ) تسا هوجو  نیرتحیحـص  نم  دزن  لوق  نیا  و  دـیامن ، یم  تیاکح  ینخـس  اـی  دـنک  یم  تیاور  یثیدـح  هک  تسا  یـسک 

رب ینعی  بثاو  ینعمب  نآ  دوـش و  یم  تیاور  راد  هطقن  ءازب  زبا  موـس )  ) و دـنامن ، یقاـب  امـش  زا  يا  هدـنیوگ  تسا : هدوـمرف  ترـضح 
.دوش یم  لامعتسا  هتشگ  هابت  ینعی  کلاه  ینعمب  زبا  زین  و  تسا ، هدنهج 
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، دـندرک روبع  ناورهن  لپ  زا  ناشیا  هک  دـش  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  تفرگ و  جراوخ  اب  گنجب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  ماما  هکیماـگنه 
( ندـش هتـشک  زا   ) ناـنآ زا  نت  هد  ادـخ  هب  دـنگوس  تسا ، ناورهن )  ) بآ فرط  نیا  ناشندـش ) هتـشک  عضوم   ) ناـشیا هاـگلتق  دومرف :
زا يدرم  تفر ، یم  ناشیا  یپ  رد  جراوخ  اب  گنج  يارب  ترـضح  نوچ   ) ددرگ یمن  كاله  امـش  زا  مه  رفن  هد  و  دـبای ، یمن  تاجن 

دومرف يرآ ، تفگ  درمنآ  دنتـشذگ ؟ ناـشیا  يدـید  دومرف  دـندرک ، روبع  رهن  زا  جراوخ  نینموملاریما  اـی  تفگ : دـمآ و  شباحـصا 
، دنتفر هدش  راوس  نآ  زا  دعب  تسا ، رهن  فرطنیا  اهنآ  ندش  هتـشک  لحم  دننک و  یمن  روبع  زگره  دـندرکن و  روبع  ادـخ  هب  دـنگوس 

یم دایرف  دنگنج و  هدامآ  هدرک  یپ  ار  دوخ  ياهبسا  هتسکش  ار  اهریشمش  فالغ  جراوخ  همه  هک  دندید  دندیسر ، رهن  کیدزن  نوچ 
() دندومن یم  اپرب  یئاغوغ  هداد  رارق  دوخ  راعـش  هشیمه  ار  هملک  نیا   () ادخ بناج  زا  رگم  تسین  یمکح  ینعی  الا هللا  مکحال  دننک :

باحـصا زا  دـنا و  هدـشن  هتـشک  هدرک  رارف  جراوخ  زا  نت  هن  هک  دـندیمهف  دـش  مامت  گنج  نوچ  داد ، گـنج  ناـمرف  ترـضح  سپ 
بآ تسا ) یفاص  بآ  ینعم  هب  هک   ) هفطن ظفل  زا  ترضح  دوصقم  دیامرف ): یضردیس  .دندوب  هدش  هتـشک  نت  تشه  طقف  ترـضح 

و دشاب ، دایز  دنچ  ره  بآ  يارب  تسا  هیانک  نیرتحیصف  نیا  تسا و  رهن 

.میدومن هراشا  دوب ) جراوخ  اب  گنجب  عجار  هک  متشه  لهچ و  هبطخ  نیئاپ  رد   ) ینعم نیا  هب  نیا  زا  شیپ 

جراوخ راک  نایاپ  زا  نداد  ربخ  هبطخ 059-
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ادخ هب  دـنگوس  دومرف : دنتـشگ ، كاله  ناشیا  همه  نینموملاریما  ای  دـش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  دـندش  هتـشک  ناورهن  جراوخ  نوچ 
نانآ زا  دـندش ، قرفتم  اهرهـش  رد  هتخیرگ و  اهنآ  زا  نت  هن   ) اـهنز محر  اـهدرم و  تشپ  رد  دنتـسه  یئاـه  هفطن  ناـشیا  تسین ، نینچ 
ددرگ ادـیپ  يرـس )  ) یخاش اـهنآ  زا  ناـمز  ره  نکیلو ) دـنیامن ، یم  داـسف  هنتف و  نیمز  يور  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  دوجوب  ینادـنزرف 

نآ نوچ  هدش  لقن  هکنانچ  ناشدادجا ، دننام   ) دنوش یم  نانزهار  اهدزد و  ناشرخآ  هکنیا  ات  دوش ) یم  هتشک  يدوزب   ) دوش هتـسکش 
(. دندومن یم  يدزد  اههار  رد  دندرک و  جیورت  نآ  زا  رایتخا و  یبهذم  مادک  ره  دنتشگ  هدنکارپ  اهرهش  رد  رفن  هن 

جراوخ باب  رد  هبطخ 060-
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هدرک ءاطخ  دروآ و  تسدب  ار  قح  هتساوخ  یم  هکیسک  اریز  دیـشکن ، ار  جراوخ  نم  زا  دعب  دومرف : جراوخ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
بلط نم  هلمج  زا   ) ترضح روظنم  دیامرف ): یضردیس   ) هتفایرد ارنآ  هداهن و  مدق  لطاب  هار  رد  هک  تسین  یسک  دننام  هدش ) هارمگ  )

هدومرف یهن  جراوخ  نتشک  زا  ترـضح   ) تسا وا  ناوریپ  هیواعم و  هتفایرد ) ار  نآ  هتـساوخ و  ار  لطاب  هکیـسک  ینعی  هکرداف  لطابلا 
نینچ هتبلا  و  دندش ، هارمگ  هداتفا  ءاطخ  هارب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  نکیل  و  هدوب ، قح  ندروآ  تسدب  اهنآ  یلـصا  دوصقم  هکنیا  يارب 
نخس رد  هکنانچ  تشک ، دیاب  ار  اهنآ  هدوب و  لطاب  نانآ  یلصا  دوصقم  هک  شنارای  هیواعم و  فالخب  دنتسین  نتشک  راوازـس  یناسک 
یهن دوخ  زا  دـعب  ار  ناشنتـشک  تشک و  ار  جراوخ  ترـضح  نآ  هکنیا  اما  .دیـشکب و  ار  هیواعم  ینعی  هولتقاف  دومرف : مشـش  هاـجنپ و 

توعد شیوخ  ياهتعدـب  هب  ار  مدرم  هدرک  داـسف  هنتف و  هدـش و  راوگرزب  نآ  اـب  گـنج  رد  مدقـشیپ  اـهنآ  هک  دوب  نیا  يارب  دوـمرف 
هک ار  شنز  مکـش  دنتـشک و  ار  وا  دوب  نینموملاریما  باحـصا  زا  هک  بابخ  نبا  هللادـبع  دـننام  دـندناسر  یم  لـتقب  ار  ناـکین  هدومن 

گنجب مادـقا  دـنزیرن و  قحان  نوخ  دـننکن و  اپرب  داـسف  هنتف و  هک  تسیتروص  رد  ناـشیا  نتـشک  زا  یهن  سپ  دـندیرد ، دوب  نتـسبآ 
.دنیامنن

ندش هتشک  هب  رادشه  هبطخ 061-
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مجلم نبا  هک  دنداد  ربخ  شباحـصا   ) دندناسرت یناهگان  ندش  هتـشک  زا  ار  وا  هکیماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
( هدشن ردقم  میارب  گرم  هکینامز  ات  تسا  نم  رادهگن   ) هداد رارق  نم  يارب  یمکحم  رپس  دنوادخ  دومرف ): هدمآرب ، وا  لتق  ددـصرد 
هب گرم )  ) ریت ماگنه  نآ  رد  دیامن ، میلـست  گرم ) هب   ) ارم و  ددرگ ، ادج  نم  زا  تظفاحم )  ) رپس نآ  دسر  رـسب  نم  زور  هاگره  سپ 

.دباین ءافش  ریدقت ) هزین   ) مخز دورن و  اطخ 

ایند شهوکن  هبطخ 062-
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یئارس ایند  دیـشاب  هاگآ  تمایق :) باسح  زا  سرت  یناف و  يایندب  نتـسبن  لد  نایب  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
، ءازج راد  ترخآ  تسا و  لمع  راد  ایند  اریز   ) نآ رد  يراکزیهرپ ) يوقت و  هب   ) رگم دنام  یمن  تمالس  هب  نآ  زا  سکچیه  هک  تسا 

يدـبا باذـعب  دومنن  يوریپ  هکیـسک  و  دـنام ، تمالـس  هب  ترخآ  رد  دـیامن  راتفر  لوسر  ادـخ و  روتـسد  هب  ایند  رد  هک  یـسک  سپ 
ترخآ رد  يراگتـسر  تاجن و  و   ) دـباین تاجن  دـیامنب  ایند  يارب  هک  يرادرک ) راتفگ و   ) يزیچ تهجب  سکچیه  و  ددرگ ) راـتفرگ 
ناشیا دنوادخ   ) دنا هدش  راتفرگ  شیامزآ  ناحتما و  ببس  هب  ایند  هب  مدرم  دشاب ) ادخ  يارب  شرادرک  راتفگ و  هک  تسا  یـسک  يارب 

هب دـنک  ینامرفان  هک  ره  و  ددرگ ، راگتـسر  دـیامن  يوریپ  یهلا  ناـمرف  زا  اـیند  رد  سک  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دـیامرف ، یم  ناـحتما  ار 
هب ناحتما  هک  ددرگ  اناد  دهاوخب  دـشاب و  هتـشادن  ملع  نانآ  راک  رخآ  هب  هک  تسین  نآ  تهج  هب  ناحتما  نیا  و  دوش ، راتفرگ  باذـع 
یم ناشفک  زا  دنروآ  مهارف  ایند  يارب  ایند  عاتم )  ) زا هچنآ  سپ  تسا ) اناد  زیچ  ره  ناهن  راکـشآ و  هب  وا  اریز  تسا ، لاحم  ینعم  نیا 

( ترخآ  ) ایند ریغ  يارب  ایند  زا  هک  هچنآ  و  دنبلط ، یم  نانآ  زا  ار  نآ  باسح  ترخآ ) رد   ) و دنراذگ ) یم  اجب  گرم  عقوم  رد   ) دور
رب دنیامن  هیهت 

نادـنمدرخ دزن  ایند  اریز ) شابم ، دـنبلد  نآ  هب  تسا  روآ  نایز  یئایند  راک  هک  نونکا   ) سپ تسا ، اهنآ  اب  هشیمه  دـنام و  یم  ناـشیا 
هتـشگ لئاز  هیاس  وچمه   ) ددرگ مک  ینیبب  دایز  ار  نآ  اـت  و  دوش ، یم  عمج  ینیبب  هدرتسگ  ار  نآ  اـت  هک  تسا  هیاـس  نتـشگرب  دـننام 

(. دنامن یقاب  شلها  يارب 

حلاص لمع  هب  قیوشت  هبطخ 063-
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رفـس يارب  ندوـب  هداـمآ  اـیند و  رد  يرادرکوـکن  یتسرپادـخ و  هب  ار  مدرم  هک   ) هک تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هـبطخ  زا 
ادـخ تیـصعم  زا  ادـخ  ناگدـنب  يا  مرکا ) لوـسر  رب  دورد  لاـعتم و  دـنوادخ  شیاتـس  ساپــس و  زا   ) سپ دـیامرف :) یم  رما  ترخآ 

دیشاب رادرکوکین  یگدنز  رد   ) دینک یتسد  شیپ  ناتیاهگرم  رب  دوخ  رادرک  ببسب  و  دیسرتب ) باذع  زا  دیئامنن و  تیصعم   ) دیزیهرپب
ترخآ  ) دور یم  ناتفک  زا  هکیزیچب  دنام  یم  یقاب  امش  يارب  هک  ار  هحلاص ) لامعا   ) يزیچ دیرخب  و  دیدرگ ) نمیا  گرم  زا  سپ  ات 

هک دیـشاب  هدامآ  ترخآ ) رفـس  يارب   ) و ددرگ ) یناف  يدوزب  هک  دیـشوپب  مشچ  ایند  تاوهـش  زا  و  تسا ، یقاب  هشیمه  هک  دیبایرد  ار 
تامالع و هدش و  کیدزن   ) تسا هدنکفا  هیاس  امش  رب  هک  دیشاب  دعتـسم  گرم  يارب  و  دنراد ، باتـش  یعـس و  امـش  ندناچوک  يارب 

باوخ رد  هکیناسک  دننام  هن   ) دندش رادـیب )  ) هاگآ و هدز  ناشیا  رب  گناب  نوچ  هک  دیـشاب  یهورگ  دـننام )  ) و تسا ) ادـیوه  شراثآ 
( ترخآ هب  ارنآ   ) سپ تسین ، ناشیا  تماقا )  ) ياج ایند  هک  دنتـسناد  و  دندیدرگ ) راتفرگ  گرم  لاگنچب  هک  هاگنآ  ات  دندنام  تلفغ 
میرک س 23 ي نآرق  رد  هکنانچ   ) تسا هدرکن  اهر  راکیب  لمهم و  هدیرفاین و  تهجیب  ار  امش  ناحبـس  دنوادخ  اریز  دندومن ، لیدبت 

میدیرفآ تهج  یب  ار  امش  هک  دیدرک  نامگ  ایآ  ینعی  نوعجرتال  انیلا  مکنا  اثبع و  مکانقلخ  امنا  متبسحفا  هدومرف :  115
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وا هک  گرم  رگم  تسین  يا  هلصاف  خزود  ای  تشهب  امـش و  زا  سکچیه  نایم  و  دومن (؟ دیهاوخن  تشگزاب  ام  يوسب  هک  دیتشادنپ  و 
هب هدرک  يوریپ  تعاـطا و  اـیند  رد  رگا  درم  هک  ره  سپ  دوش ، هتـسب  تشگزاـب  هبوـت و  لـمع و  باـب  گرم  زا  سپ  اریز   ( دـبایرد ار 

و دـنادرگ ، مک  ارنآ  هظحل  کی  هک  ایند ( رد   ( یگدـنز تدـم  و  دوب ( دـهاوخ  راتفرگ  خزود  رد  هدومن  یناـمرفان  رگا  و  دور ، تشهب 
زا تسناد و  هاتوک  دـیاب  دوش  یـضقنم  يدوزب  هک  ار  ایند  رد  یناگدـنز   ( تسا راوازـس  یهاتوک  هب  دربب  نیب  زا  ارنآ  گرم (  ( تعاـس

) یقیقح لزنمب   ( ار وا  زور  بش و  ینعی  ناگدنیآون  هتشگ و ( رود  ترخآ  دوخ  یلـصا  نطو  زا   ( هک یبئاغ  و  دنامن ( زاب  ترخآ  راک 
ایند ترفاسم  نیا  رد  هدوب  دوخ  یلـصا  نطوب  نتـشگزاب  رکف  رد  دیاب   ( دیامن تشگزاب  شنطوب (  ( يدوزب هک  تسا  راوازـس  دنار  یم 

، دـیآ یم  شنطوب (  ( یتخبدـب تواقـش و  اـی  یتـخبکین  تداعـس و  اـب  هکیـسک  و  درآ ( تسدـب  يدوـس  حـبر و  اـجنآ  شیاـسآ  يارب 
و دـیناهرب ، یهلا ( باذـع  زا  تمایق  )ي  ادرف ار  دوخ  هچنآ  زا  دـیرادرب  هشوت  اـیند  زا  اـیند  رد  سپ  تسا ، دـنمزاین  ار  هشوت  نیرتوکین 

دهد دنپ  ار  دوخ  هکنیا  هب  دزیهرپب  شراگدرورپ  باذع  زا  هدنب  هک ( تسا  نآ  ترخآ  يارب  هشوت  نیرتهب  (
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( دیامن هبوت  ناهانگ  زا  گرم  ندیسر  زا  شیپ   ) دریگ یشیپ  تشگزاب  هبوت و  هب  و  دهد ) رارق  دوخ  راعـش  ار  کین  رادرک  راتفگ و  (و 
و دسر ) یم  رس  هب  شرمع  تقو  هچ  تسین  مولعم   ) تسا ناهنپ  وا  زا  وا  گرم  اریز  دوش ، طلـسم  سفن ) ياهـشهاوخ   ) شتوهـش رب  و 
ار لوسر ) ادـخ و   ) ینامرفان تیـصعم و  تسا ، هارمه  وا  اب  ناطیـش  و  دراد ) یم  زاب  ترخآ  راـک  زا   ) دـهد یم  بیرف  ار  وا  شیوزرآ 

هکنیا ات  دزادنا  ریخات  هب  ارنآ  هک  دیامن  یم  راودـیما  ندومن  هبوت  هب  ار  وا  و  ددرگ ) بکترم   ) دوش راوس  نآ  رب  ات  دـیارآ  یم  وا  يارب 
( تمایق رد   ) شرمع هک  داب  یلفاغ  نآ  رب  هودنا  ترسح و  سپ  دشاب ، یم  لفاغ  رایـسب  نآ  زا  هک  یتلاح  رد  دبایرد  ار  وا  گرم  هاگان 
هب ار  وا  شیناگدنز  مایا  و  یتشگن ) دنمتداعـس  دوب  ایهم  تیارب  هلیـسو  روج  همه  هک  ایند  رد  ارچ  هکنیا  هب   ) دشاب لیلد  تجح و  وا  رب 
رد ار  امش  ام و  هک  میئامن  یم  تساوخرد  ناحبس  دنوادخ  زا  ددرگ ) راتفرگ  يدبا  باذع  هب  ایند  رد  ینامرفان  رثا  رب   ) دناسر یتخبدب 

چیه و  ددرگ ) رتشیب  شینتورف  عضاوت و  دبای  تمعن  دنچ  ره   ) دیامنن شکرس  یغای و  ار  وا  یتمعن  چیه  هک  دهد  رارق  یناسک  فیدر 
دعب هک ) دنک  يراک   ) و درادن ، زاب  راگدرورپ  یگدنب  تدابع و  زا  ار  وا  یئامندوخ ) ایر و  دننام  هلطاب ، ضارغا  زا   ) یـضرغ هدـئاف و 

رم زا 

.دباینرد ار  وا  هودنا  ینامیشپ و  گ 

یهلا ملع  رد  هبطخ 064-
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زا  ) یتفـص چیه  هک  تسازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و  یلاعتقح :) تافـص  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
ادیوه دشاب  ناهنپ  هکنآ  زا  شیپ  و  دـشاب ، یم  لوا  تسا  رخآ  هکنآ  زا  شیپ  سپ  تسا ، هتفرگن  یـشیپ  وا  رگید  تفـص  رب  شتافص )

هزنم وا  سدـقم  تاذ  ماسجا و  مزاول  زا  تکرح  تکرح و  قحاول  زا  نامز  تسا و  نامز  تاصتخم  زا  ندـش  سپ  شیپ و  اریز   ) تسا
یح و نطاب و  زا  شیپ  تسا  رهاظ  رخآ و  زا  لبق  تسلوا  هک  تفگ  ناوتیمن  سپ  تسا ، ماسجا  همه  رب  مدـقم  تاـینامز و  ناـمز و  زا 

سپ دریگ ، یـشیپ  مدـقت و  رگید  ضعب  رب  یـضعب  ات  تسین  تاذ  رب  هدـئاز  تافـص  وا  يارب  اریز  اذـکه ، ملاع و  زا  شیپ  تسا  هدـنز 
زا نیا  ددرگ و  صقان  لولعم و  یـضعب  رگید و  ضعب  تلع  یـضعب  و  دریذـپ ، ناصقن  هدایز و  هنرگو  دنتـسه  وا  تاذ  نیع  وا  تافص 

، ددرگ یناف  هچ  ره  عجرم  هدـمآ و  دوجوب  هچ  ره  ادـبم  تسا  وا  هکنیا  زا  تسترابع  وا  تیرخآ  تیلوا و  نیاربانب  تستانکمم ، مزاول 
تیور و زا  شـسدقم  تاذ  هنک  تسا و  نایامن  رهاظ و  شتاـقولخم  تاـیآ و  ببـسب  هک  تسا  نآ  وا  تینطاـب  تیرهاـظ و  زا  دارم  و 
هب هک  ره  وا  ریغ  و  دیامرف : یم  اذل  دوشن ، ضرف  وا  يارب  يدـننام  هک  تسا  یئاتکی  وا  هصالخ  ناهنپ ، نطاب و  ماهوا  هطاحا  كاردا و 

دشاب و تلق  تفصب  فصتم  هک  تسا  يددع  دحاو  وا  ياوس  ام  ینعی  رایـسب  لباقم  رد   ( تسا مک  دوش  هدیمان  ندوب  یکی  تدحو و 
ریغ يزیزع  ره  و  دوش ( یمن  ضرف  وا  يارب  یمود  ینعی  درادـن  ترثک  تسا و  یقیقح  دـحاو  هک  وا  فالخب  تسا  ریثک  ءزج  ادـبم و 

ره ادـبم  ءاشنم و  نوچ   ( تسا ناوتان  وا  ریغ  یئاناوت  ره  و  دـشاب ( یم  تلع  لـیلذ  لولعم  تسا و  لولعم  اریز   ( تسا راوخ  لـیلذ و  وا 
ره و  درادـن ( رایتخا  رد  ار  دوخ  یتسه  اقب و  ندز  مه  رب  مشچ  کی  هک  دـشابن  ناوتان  فیعـض و  هنوگچ  وا  ریغ  سپ  تسا ، وا  یتوق 

تسا و نکمم  تسه  هک  هچ  ره  ناحبس  دنوادخ  زا  ریغ  اریز   ( تسا وا ( تیشم  هدارا و  روهقم  و   ( كولمم وا  ریغ  یفرـصتم  کلام و 
نیع وا  ملع  اریز   ( تسا هدـنریگ  دای  ملعتم و  وا  ریغ  یئاناد  ره  و  تسا ( وا  یقیقح  کـلام  سپ  تلع ، راـیتخا  رد  لولعم و  نکمم  ره 

ره و  سب ( تسا و  وا  قلطم  ملاع  سپ  یلاعتقح ، ملعب  ددرگ  یهتنم  ات  ریغ  زا  نتخومآ  دـنمزاین  تاذ و  رب  دـئاز  وا  ریغ  ملع  تستاذ و 
وا یقیقح  رداـق  سپ  تسا ، ناـکما  رب  لـیلد  نیا  و   ( ناوتاـن رگید ( ضعب  رد  و   ( تسا اـناوت  روما ( ضعب  رد   ( وا ریغ  یئاـناوت  رداـق و 
یم رک  دـنلب  رایـسب  ياهزاوآ  ار  وا  ریغ  يا  هدنونـش  ره  و  تسا ( یئاناوت  رداـق و  ره  تردـق و  ادـبم  وا و  تاذ  نیع  تردـق  هک  تسا 

تسا هیمسج  هعماس  هوق  طسوتب  وا  ریغ  یئاونش  اریز   ( دونش یمن  ار  رود  هتسهآ و  ياهزاوآ  دنادرگ و 
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هک دشابن  دنلب  رایسب  ای  رود و  هتسهآ و  رایسب  الثم  دونشن ، یئادص  دشابن  دوجوم  طئارش  نآ  رگا  هک  تسا  یطئارش  ياراد  هوق  نآ  و 
: اهادص همه  اذل  تسا ، تلآ  نودب  هتاذب و  لاعتم  دنوادخ  یئاونش  نوچ  نکیل  و  دشاب ، یئاونـش  عنام  ددرگ و  هوق  نآ  لالتخا  ثعاب 

یئانیب ره  و  تسا ( وا  یقیقح  ياونش  قلطم و  عیمس  سپ  تسا ، نایامن  راکـشآ و  ناسکی و  وا  شیپ  کیدزن  رود و  دنلب و  هتـسهآ و 
ره یئانیب  اریز   ( تسا انیبان  اه ( هرذ  دننام   ( هفیطل ماسجا  ندـید (  ( زا و  یکیرات ( رد  اهگنر  دـننام   ( ناهنپ ياهگنر  ندـید (  ( زا وا  ریغ 

سپ تسا ، انیب  تلآ  نودب  تاذ و  هنک  هب  یلاعتیادخ  نکیل  و  تسا ، یطئارش  ياراد  هوق  نآ  هک  تسا  هیمسج  هرصاب  طسوت  هب  سک 
مه وا  سپ   ( تسین راکـشآ  یناـهنپ  ره  تسین و  ناـهنپ  يراکـشآ  ره  وا  ریغ  و  تسا ( ناـسکی  وا  شیپ  ناـهن  راکـشآ و  ءایـشا : همه 

تهج زا  تسا  ناهنپ  و  تسین ، ناهنپ  سکچیه  رب  تامالع  راثآ و  يور  زا  هکنیا  تهج  زا  تسا  راکشآ  تسا : ناهنپ  مه  راکـشآ و 
تنطلـس و تیوـقت  يارب  هن  ار  شتاـقولخم  هک ( يدـنوادخ  تـسا  وا  دوـمن ، كرد  ار  شتاذ  هـنک  دوـش  یمن  تـسا و  لاـحم  هـکنیا 

یئاتمه عفد ( رب   ( نتـساوخ يرای  يارب  هن  و  دوش ( جاتحم  يزور  ادابم  هک   ( راگزور ياهدماشیپ  زا  سرت  يارب  هن  هدیرفآ و  یهاشداپ 
هدش هدرورپ  دنتسه  یتاقولخم  ناگدیرفآ )  ) هکلب دض ، کیرـش و  تاهابم  رخف و  هبلغ و  زا  يریگولج  يارب  هن  و  دنک ، عازن  وا  اب  هک 
اریز  ) تسا اهنآ  رد  دوش  هتفگ  ات  هدرکن  لولح  اهزیچ  رد  وا ) تیـشم  مکح و  لباقم  رد   ) راوخ لیلذ و  یناگدـنب  و  وا ) ياـهتمعن  هب  )

ءایـشا همه  هب  اریز   ) تسا ادـج  اهنآ  زا  دوش  هتفگ  ات  هتـشگن  رود  زیچ  چـیه  زا  و  تسا ) ناـکما  تیمـسج و  مزلتـسم  ییـش  رد  لولح 
و هدیدرگن ، ناوتان  ءایشا  ندیرفآ  رد  و  دینادرگن ، هدناماو  هتسخ و  ار  وا  نآ  لاح  حالصا  ریبدت و  ناگدیرفآ و  ندیرفآ  دراد ) هطاحا 

شرما رادـیاپ و  شملع  راوتـسا و  تسا  یمکح  وا  مکح  هکلب  هدادـن ، تسد  وا  رب  يا  ههبـش  هدومرف  ردـقم  هدومن و  مکح  هچنآ  رد 
اهتمعن دوجو  اب  و  دنرادن ) وا  زج  یهانپ  ءاجلم و  اریز   ) دنراودیما وا  هب  وا  ياهمـشخ  اهتبوقع و  دوجو  اب  وا  ناگدنب  و  رارقرب ، تباث و 

(. دنوش راتفرگ  باذع  هب  هک  دننک  يراک  ادابم  هک   ) دنناساره وا  زا  شیاهششخب  و 
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لاس رفص  هام  رد  نآ  ریرهلا و  هلیل  شبش  هک   ) نیفص گنج  رد  يزور  گنج ) بادآ  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
ادـخ زا  و   ) دـیئامنب دوخ  راعـش  ار  سرت  فوخ و  ناناملـسم ، هورگ  يا  دومرف : ناـیب  دوـخ  باحـصا  يارب  دوـب ) يرجه  تفه  یس و 

نمشد اب  ندش  وربور  زا   ) دیهد رارق  شیوخ  هیور  ار  رازراک ) رد   ) یمارآ راقو و  و  دیئامنن ) یتسـس  نمـشد  اب  رازراک  رد  دیـسرتب و 
نیا اریز  دیئامن ) راومه  دوخب  ار  رازراک  ياهیتخـس  و  دیزرو ، تماقتـسا  گنج  رد   ) دـیراشفب مه  رب  ار  ناتاهنادـند  و  دـینکن ) زیهرپ 
يارب يریبدت  هلیح و  ره  زا  رازراک  ياهیتخـس  لمحت  گنج و  رد  تماقتـسا   ) تسا رت  هدننک  رود  اهرـس  زا  ار  اهریـشمش  راتفر ، زرط 

نت زا  یئاج  ات  دیـشوپب  راد  نیتسآ  راددوخ و  هرز   ) دیـشوپب لماک  ار  هرز  و  تسا ) يزوریف  حتف و  شا  هجیتن  رتهب و  نمـشد  تسکش 
و دشاب ، ناسآ  نآ  ندیشک  نوریب  تجاح  تقو  رد  ات   ) دینابنجب ندیشک  نوریب  زا  شیپ  فالغ  رد  ار  اهریشمش  و  دشابن ) نایامن  امش 
( دوش وا  تیبولغم  ثعاب  دسرتب و  هتشگ  نارگن  ات  دیهد  ناشن  هدامآ  ار  دوخ  هدیناسر  نمشد  شوگب  ار  گنج  تالآ  يادص  هکنیا  ای 

نمشد نآ  رثا  رب  هک  تسا  تفگش  سرت و  تمالع  ندرک  هاگن  مشچ  مامتب  اریز   ) دیرگنب كانمشخ  مشچ و  هشوگ  هب  ار ) نمشد   ) و
دیامن هبلغ  تسا  نکمم  هتفای  تارج 
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كون اب  و  دیامن ( هلمح  تسار  ای  پچ  زا  هتسشن  نیمک  رد  نمشد  دیاش  هک  دیئاپب  ار  فارطا   ( دینزب هزین  تسار  پچ و  بناج  هب  و  ) 
اهماگ نداهن  شیپ  هب  تسا ( هاتوک  رگا   ( ار اهریـشمش  و  دیدرگ ( عنام  ندمآ  ولج  زا  ار  نمـشد   ( دـیئامن دروخ  دز و  اهریـشمش  مد  و 
كون هب  ندومن و  يرود  هن  تسا  نداـهن  شیپاـپ  يریلد  يدرم و  تمـالع  هک  دـیزاس  کـیدزن  وا  هب  ار  دوخ   ( دـیناسرب نمـشد ( هب  (

دنلب ارنآ  یماگ  هب  دومرف  تسا ، هاتوک  وت  ریـشمش  دش  ضرع  ترـضح  هب  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  هدش  تیاور  ندرک ، هراشا  ریـشمش 
، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  يومع  رسپ  اب  و  دنیب ( یم  ار  امـش  رادرک   ( دراد رظن  رد  ار  امـش  ادخ  هک  دینادب  و  منادرگ (
زا دعب  ار  ناتنادنزرف   ( تسباقعا يارب  گنن  رارف  اریز  دیئامن ، مرش  نتخیرگ  زا  و  دینک ، هلمح  نمشد ( هب   ( یپ رد  یپ  سپ  دیشاب ، یم 

راتفرگ یهلا  باذـع  هب  تمایق  رد  گـنج  زا  هتخیر  رگ   ( دـشاب یم  زیخاتـسر  باـسح و  زور  شتآ  و  درک ( دـنهاوخ  شنزرـس  اـمش 
رد ندش  هتـشک  زا   ( دیورب گرم  يوسب  یناسآ  هب  و  ددرگ ، ادج  ندب  زا  گنج ( رد   ( ناتحور هک  دیـشاب  لاحـشوخ  و  دش ( دـهاوخ 

میرک نآرق  رد  هکنانچ  تخاس ، دیهاوخ  نادیواج  یناگدنزب  لدب  ار  یتیراع  تایح  اریز  دیـشاب ، دنـسروخ  نید  يرای  يارب  قح  هار 
نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحتال  و  دیامرف : یم  س 3 ي 169 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com


160 ص :

و دنوش ( یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  بناج  زا  دنا و  هدنز  هکلب  دنا ، هدرم  دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  نکم  نامگ  ینعی 
: دنا هتفگ  هیواعم ، همیخ   ( اهبانط هب  هدش  هتـشارفا  هدرپارـس  و  هیواعم ( هوبنا  رگـشل   ( گرزب رایـسب  یهایـس  نیا  هب  هلمح (  ( داب امـش  رب 

رگا دنوشن  قرفتم  هک  دندوب  هتـسب  نامیپ  هدمآ  درگ  نآ  فارطا  رد  رفن  رازه  دص  هک  دندوب  هدرک  اپرب  هیواعم  يارب  يدـنلب  هدرپارس 
رد هیواعم (  ( ناطیـش اریز  دـیدرگ ( فرـصتم  ار  همیخ  نآ  ات  دـیرامگ  تمه   ( دـینزب ار  هدرپارـس  نآ  نورد  سپ  دـندرگ ( هتـشک  هچ 

برطضم تسین و  مدق  تباث  رازراک  رد   ( هداهن سپ  اپ  نتشگرب  يارب  هتشاد و  شیپ  تسد  نتسجرب  يارب  هک  تسا  ناهنپ  نآ  هشوگ 
وا و اـب  ندـیگنج   ( سپ دـیامن ( راـیتخا  رارف  هدـش  بوـلغم  دـیدوب  ریلد  رگا  و  ددرگ ، طلـسم  امـش  رب  دیدیـسرت  رگا  تـسا  نارگن  و 

ادیوه امـش  يارب  قح  هب  تقیقح  ات  دیئامن ( مادقا  راک  نیا  رد  هتـشگ  ناشیا  ندرک  دوبان  هلمح و  يایهم   ( دینک دـصق  ار ( شناهارمه 
متنا ملـسلا و  یلا  اوعدت  اونهت و  الف  دـیامرف : یم  میرک س 47 ي 35  نآرق  رد  هکنانچ  دـیوش ، دنمتداعـس  ترخآ  ایند و  رد   ( ددرگ

تساوخرد اهنآ  زا  ار  یتشآ  حلص و  دیوشن و  تسس  رافک  اب  گنج  رد  نینموم  يا  ینعی  مکلامعا  مکرتی  نل  مکعم و  هللا  نولعالا و 
اب ادخ  و  تسا ( امش  نآ  زا  يزوریف  هبلغ و  دیقح و  رب  امش   ( دیرتالاب رترب و  امش  و  ددرگ ( امـش  یئاناوتان  زجع و  بجوم  هک  دیئامنن 

). دیامن یم  راگتسر  ترخآ  ایند و  رد  ار  امش   ( دنادرگ یمن  مک  صقان و  ار  ناترادرک  شاداپ (  ( زگره تسا و  هارمه  امش 

راصنا ینعم  رد  هبطخ 066-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


161 ص :

هللا یلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  دنا : هتفگ  تفالخ ) رما  هب  عجار   ) راصنا ياعدا  هرابرد  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
یم درگ  اجنآ  رد  ایاضق  لصف  لح و  يارب  هنیدـم  رد  راصنا  تعامج  هک  يا  هناـخ  ینعی  هدـعاس  ینب  هفیقـس  راـبخا  نوچ  هلآ  هیلع و 

هفیلخ ریما و  ار  وا  دنتساوخ  هدروآ  هفیقس  هب  دوب  رامیب  هک  ار  هدابع  نبا  دعس  راصنا  هک   ( دیسر مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  دندمآ (
رگا میرتراوازـس ، تفالخ  رما  هب  ام  دنتفگ : راصنا  دندرک ، زاغآ  وگتفگ  ناشیا  اب  هتفاتـش  اجنآ  هب  هدـش  هاگآ  رمع  رکبوبا و  دـنیامن ،

زا برع  دیاشن و  فالغ  کی  رد  ریشمش  ود  تفگ : رمع  میئامن ، یم  نییعت  يریما  نتـشیوخ  يارب  ام  دوخ و  يارب  امـش  دیرادن  لوبق 
زا سپ  دندرک ، دای  مالـسا  ار و  دوخ  قوقح  بقانم و  لئاضف و  راصنا  نیرجاهم و  زا  هتـسد  ره  و  دـیامن ، یمن  يوریپ  تعاطا و  امش 

هدابع نبا  دعس  دندومن و  تعیب  رکب  یبا  هب  هدیبعوبا  رمع و  اب  دوتس و  ار  شیرق  هتساخرب  دسح  يور  زا  یجرزخ  دعس  نبا  ریـشب  نآ 
ارچ دومرف : يریما ، امـش  زا  دشاب و  يریما  ام  زا  دنتفگ  اهنآ  هک  دنداد  خساپ  دنتفگ ؟ هچ  راصنا  دومرف : ترـضح  دـندرب ( شلزنمب  ار 

ین اهنآ  راکوکین  هب  هک  هدرک  تیصو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  هب  دیدرواین  ناشیا  يارب  لیلد  تجح و 

ناشیا رد  تراما  رگا  دومرف  تسا ؟ یلیلد  تجح و  هنوگچ  راـصنا  رب  هلمج  نیا  دـنتفگ : دـنرذگرد ، ناشرادرکدـب  زا  دوش و  یئوک 
: دومرف نآ  زا  سپ  دومرف ) یم  ار  نارگید  شرافـس  ناشیاب  هکلب   ) دوبن ناشیا  هیـصوتب  تجاح  دنتـشاد ) ار  تفالخ  تقایل  و   ) دوب یم 

کی زا   ) لوسر تخرد  هرجـش و  اهنآ  هکنیاب  دندروآ  لیلد  تجح و  هک  دنداد  خساپ  دنتفگ ؟ هچ  راصنا ) جاجتحا  لباقم  رد   ) شیرق
هرجش و اب  نانآ  رگا   ) دنتخاس هابت  عیاض و  ار  هویم  دندرک و  جاجتحا  تخرد  هب  دومرف : دنتسه ، تفالخب ) رتراوازـس  بسن و  لصا و 

يومع رسپ  تخرد و  نآ  هویم  دوخ  نم  دنناد ، یم  راوازـس  تفالخ  رما  هب  ار  دوخ  تهجنیا  هب  دنراد و  رود  یـشیوخ  لوسر  تخرد 
(. تسین نآ  یگتسیاش  ار  يرگید  و  تسا ، نم  قح  تراما  تفالخ و  متسه ، ترضح ، نآ 

رکب یبا  نب  دمحم  تداهش  هبطخ 067-
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رکب یبا  نب  دمحم  ندرگب  ار  رـصم  تموکح  هدالق  نیفـص ) هعقو  زا  شیپ   ) هک یماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هتشگ جراخ  وا  فرصت  زا  رصم  نیفص  هعقو  زا  دعب   ) یلو دومرف ) راذگاو  وا  هب  ار  ناماس  نآ  داسف  حالـص و  رـش و  ریخ و   ) تخادنا

هک داتفا  عمط  هب  دش ، دایز  وا  یئاناوت  زور  هب  زور  تفرگ و  الاب  هیواعم  راک  نیمکح  مکح  نیفص و  گنج  همتاخ  اب   ( دیدرگ هتـشک 
اذل دـنادرگ ، رـصم  مکاح  ار  وا  هدراذـگ  رارق  وا  اب  صاع  نبا  ورمع  تعیب  عقوم  رد  هکنانچ  و  دروآرد ، شیوخ  فرـصت  هب  ار  رـصم 

دمحم هک  دندرک  یم  نامگ  هدمآرب  نامثع  یهاوخنوخ  ددـصرد  هک  دـندوب  یناسک  نانآ  زا  يرایـسب  هک  راوس  رازه  شـش  اب  ورمع 
، دیناسرت ار  شنانمشد  هدومن  بیغرت  ار  شناتسود  هداتسرف  اه  همان  اجنآ  ناگرزب  هب  و  داتسرف ، رصم  يوسب  هتـشک  ار  وا  رکب  یبا  نبا 
ار شا  همان  خساپ  ترـضح  تساوخ ، کمکب  رگـشل  لوپ و  هتـشون  ترـضح  هب  ار  لاح  حرـش  دـش  هاگآ  هعقاو  نیا  زا  دـمحم  نوچ 

رازه راهچ  دومن و  توعد  ورمع  اب  ندیگنج  يارب  ار  رصم  لها  هدرک  باتش  دمحم  یلو  دتسرفب ، هتـساوخ  هچنآ  داد  هدعو  هداتـسرف 
ود نایم  رد  دوخ  داتـسرف و  شیپ  زا  رـشب  نبا  هنانک  يرادرـس  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  رازه  ود  دـندش ، هارمه  وا  اـب  هتفریذـپ  ار  شتوعد  رفن 

انک و  دنام ، یقاب  رگید  رفن  رازه 

نوچ دندش  هتـشک  شناهارمه  دوخ و  ات  دیگنج  نانآ  اب  ردقنآ  دـیناسر و  لتقب  ار  ورمع  رگـشل  زا  يرایـسب  هورگ  هداد  يدرم  داد  هن 
زا یکی  رد  هداهن  رصم  هب  ور  درک و  رارف  هدید  اهنت  ار  دوخ  دمحم  سپ  دنتشگ ، هدنکارپ  شرود  زا  دیـسر  دمحم  رگـشل  هب  ربخ  نیا 

، داتـسرف دمحم  بلط  هب  دوب  شنارادرـس  زا  یکی  هک  ار  يدنک  جیدخ  نبا  هیواعم  هدیدرگ  هرـصب  دراو  ورمع  دـش و  ناهنپ  اه  هبارخ 
شندب زا  رـس  هدرک  ادیپ  ار  وا  دوب  تکاله  هب  کیدزن  یگنـشت  زا  دمحم  هک  یتلاح  رد  رایـسب  يوجتـسج  زا  سپ  جیدخ  نبا  هیواعم 

: دومرف هدش  نیگهودنا  رایـسب  دـیدرگ  علطم  ربخ  نیا  زا  ترـضح  نوچ  دـینازوس ، هداهن  يا  هدرم  رخ  نایم  رد  ار  شنت  دومن و  ادـج 
هدیدن ار  نمشد  هلیح  رکم و  هک  راک  هزات  دوب  یناوج  وا  دنک ، تمحر  ار  دمحم  ادخ 
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صاوخ زا  دوـب  نادراـک  هبرجت و  اـب  يدرم  هک  مشاـه   ( میاـمن راذـگاو  هبتع  نبا  مشاـه  هب  ار  رـصم  تموـکح  متـساوخ  یم  نم  و  ): 
مدوب هداد  رارق  ناماس  نآ  مکاح  ار  وا  رگا  سپ ( دش ، دیهش  نیفص  گنج  رد  هدوب  ترـضح  نآ  رادتـسود  نینموملاریما و  باحـصا 
یمن تسد  زا  ریشمش  درک و  یم  یگداتـسیا   ( درک یمن  یلاخ  ار  گنج  نادیم  شنایرگـشل ( صاع و  نبا  ورمع   ( نانآ يارب  هنیآ  ره 
راهظا ات   ) داد یمن  تصرف  اراهنآ  و  دـبای ( یم  تاـجن  رارف  رثا  رب  هک  دومن  ناـمگ  هدرک  رارف  دـمحم  هکناـنچ  دومن ، یمن  رارف  داد و 

، دشاب یمن  شهوکن  راوازـس  وا  اریز   ) تسین رکب  یبا  رـسپ  دمحم  تمذم  مشاه  حدم  نیا  زا  نم  ضرع  و  دنیامن ) يریلد  تعاجش و 
دمحم رد  ام  .تشادن  يریـصقت  دوب و  راچان  دومن ، رارف  هدرک  یلاخ  ار  گنج  نادیم  رگا   ) دوب نم  نز ) رـسپ   ) بیبر تسود و  وا  و )

ندـش هتـشک  زا  سپ  تشگ و  دـلوتم  رفعج  نبا  هللادـبع  وا  زا  دوب و  بلاـطیبا  نبا  رفعج  هجوز  لوا  رد  هک  تسا  سیمع  تنب  ءامـسا 
نماد رد  دمحم  دومن و  جیوزت  ار  وا  ترـضح  رکبوبا  زا  دعب  تفای و  دلوت  وا  زا  دـمحم  تفرگ و  ار  وا  رکبوبا  هتوم  گنج  رد  رفعج 

تسود رایـسب  ار  وا  ترـضح  و  دمآ ، راب  هب  راوگرزب  نآ  یتسود  تیالو و  رب  یکدوک  نامه  زا  تفای و  امن  وشن و  بانج  نآ  تیبرت 
(. هدمآ دوجوب  رکبوبا  بلص  زا  هک  تسا  نم  دنزرف  دمحم  دومرف : یم  و  دومن ، یم  مارتحا  تشاد و  یم 

نارای شنزرس  هبطخ 068-
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ار دوخ  شرگـشل  هیواعم و  ینعی  ماش  لها  اـب  گـنج  يارب  هک   ) شباحـصا شهوکن  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هکیناوج ياهرتش  اب  هکنانچ  منک ، تاشامم  ادـخ ) هار  رد  داهج  يارب  ندـشن  رـضاح  يارب   ) امـش اـب  دـنچ  اـت  دـنتخاس .) یمن  هداـمآ 

راـب ریز  هتـشادن  یئابیکـش  تهج  نیا  هب  دـیدرخ  یب  مئاـهب  نوـچ  مه  امـش   ) دـننک تاـشامم  هدـیبوک  ار  اـهنآ  ناـهوک  راـب  ینیگنس 
زا هک  راب  ره  هدـش  هدـیرد  یپ  رد  یپ  هک  هنهک  ياه  هماج  اب  هکناـنچ  و  دـیئامن ) یمن  يریگولج  نمـشد  زا  هتفرن  گـنج  ياـهیتخس 

میامن یم  هدامآ  گنج  يارب  هدروآ  درگ  یبناج  ره  زا  ار  امـش   ) دنیامن یم  تارادـم  ددرگ ، یم  هراپ  رگید  فرط  زا  دـنزودب  یتمس 
رد هتـسب  ار  دوخ  هناخ  رد  سرت ) زا   ) امـش درم  ره  دنوش  کیدزن  امـش  هب  ماش  لها  رگـشل  زا  یهورگ  هاگره  دـیدرگ ) یم  هدـنکارپ 

( سپ دـندرگ ، ناهنپ  دوخ  هناخ  رد  يزاوآ  كدـناب  هک   ) دوخ هنال  رد  راتفک  رامـسوس و  ندـش  ناـهنپ  دـننام  دوش  ناـهنپ  يا  هشوگ 
درخ و اب  يدرم  اریز   ) دینک يرای  رازراک ) رد  ای  نمـشد ، زا  يریگولج  رد   ) ار وا  امـش  هکیـسک  تسا  راوخ  لیلذ و  ادـخ  هب  دـنگوس 

ناکیپ یب  هتسکشرس  ریت  اب  ددرگ ) عنام  ار  وا  يورشیپ  زا  دهاوخب  و   ) دزادنا ریت  نمشد ) يوسب   ) امش يرای  اب  هکیسک  و  دیتسین ) ریلد 
هرهب يریت  نینچ  زا  هکنانچ   ) هتخادنا ریت 

اه هناخ  ناـیم  رد  امـش  ادـخ  هب  دـنگوس  دوش ( یمن  هدرب  يدوس  رازراـک  رد  وا  تسکـش  نمـشد و  عفد  يارب  مه  امـش  زا  تسین  يا 
اب ندـیگنج  يارب  یلو  دـیئوگ ، یم  فازگ  هدز  فال  هدـمآ  مه  درگ  دـیتسه  دوخ  ياه  هناـخ  رد  اـت   ( مک اـهقریب  ریز  رد  دیرایـسب و 

تـسار ار  امـش  یجک  و  دزاس ( هدامآ  نمـشد  اب  گنج  يارب   ( دیامن حالـصا  ار  امـش  هک  ار  هچنآ  نم  و  دیوش ( یمن  رـضاح  نمـشد 
میامن ینادنز  ای  هتشک  ار  امش  زا  یضعب  دوخ  دصاقم  تفرشیپ  يارب  ناراکمتـس  دننام  مناوت  یم   ( مناد یم  دنک ( رادربنامرف   ( دنادرگ

یمن زیاج  دوخ  نتخاس  هابت  داسفا و  اب  ار  امـش  حالـصا  ادخ  هب  دنگوس  نکیل  و  دنیامن ( تعاطا  ارم  سرت  زا  هتفرگ  تربع  نارگید  ات 
راوخ ار  امـش  يور  دـنوادخ  متـسین ( یـضار  رما  نیا  هب  یهلا و  باذـع  هب  تسا  نم  يراـتفرگ  ببـس  وحن  نیا  هب  حالـصا  اریز   ( منیب

ایند رد   ( دیامن لباقان  ار  امش  ياه  هرهب  ظح و  و  دیوش ( راتفرگ  باذع  هب  دیرادن  ارم  دنپ  تحیصن و  لوبق  تقایل  نوچ  امش   ( دنادرگ
هکنانچ دینک ( یمن  يوریپ  هیهلا  ماکحا  زا   ( دیـسانش یمن  ار  قح  اریز ( دوب ، دیهاوخ  تخبدب  مه  ترخآ  رد  هکنانچ  دیوش ، تخبدب 

قح هارب   ( دینک یم  لطاب  ار  تقیقح  قح و  هکنانچ  دیتسین ، لطاب  لاطبا  ددصرد  و  دـیئامن ( یم  يوریپ  نآ  زا   ( دـیتسه انـشآ  لطاب  اب 
ریس لطاب  هار  رد  هراومه  هداهنن  مدق 

). دیئامن یم 

ندروخ تبرض  زا  سپ  هبطخ 069-
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هدز شکرابم  قرف  رب  ریـشمش  يرجه ) لهچ  لاس  ناضمر  مهدزون  حبـص  عولط  تقو   ) هک يزور  بش  همین  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما 
مدوب هتـسشن  دومرف : دومن ) تافو  هاـم  نآ  مکی  تسیب و  بش  لوا  ثلث  رد  نآ  رثا  رب  يدارم و  مجلم  نبا  نمحرلادـبع  هلیـسوب   ) دـش
یجک رایـسب  ادـخ  لوـسر  يا  متفگ : دـیدرگ ، راکـشآ  نم  رب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـش و  طلـسم  ممـشچ  هـب  باوـخ 

هب دهدب و  نم  هب  ار  صاخشا  نیرتهب  ناشیا  ياج  هب  ادخ  متفگ : نک ، نیرفن  ار  نانآ  دومرف : مدید ، وت  تما  زا  ینمـشد  و  ینامرفان ) )
هدومن و اهمتس  اهملظ و  عاونا  تشگ و  طلـسم  نانآ  رب  جاجح  ترـضح  ياعد  تباجا  هب   ) درامگب اهنآ  رب  ار  سک  نیرتدب  نم  ياج 

ددل ظفل  زا  و  یتساران ) یجک و   ) جاجوعا دوا  ظفل  زا  ترضح  دوصقم  دیامرف ): یضر  دیـس  .درک  یلتبم  یتخبدب  تلذ و  هب  ار  اهنآ 
.تسا حیصف  رایسب  نانخس  زا  نیا  و  دشاب ، یم  ینمشد )  ) ماصخ

قارع مدرم  شهوکن  رد  هبطخ 070-
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روتسد هب  هدروخ  تسکش  ماش  رگـشل  نوچ  نیفـص  گنج  رد   ) قارع مدرم  شهوکن  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
اب ندـیگنج  رد  قارع  رگـشل  هلیح  رکم و  نیا  رثا  رب  و  دـندومن ، یناوتان  زجع و  راـهظا  هدز  اـه  هزین  رـس  رب  اـهنآرق  صاـع  نبا  ورمع 
زا دـعب  دومرف :) ترـضح  دـنداد ، همتاخ  گنج  هب  هتـشذگ  دـمآ  یم  ناشتـسد  هب  هک  یمتح  يزوریف  حـتف و  زا  هدومن  یتسـس  ناشیا 

تدـم لمحت  زا  سپ  هک  دـیتسه  ینتـسبآ  نز  نوچ  امـش  قارع  مدرم  يا  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  لاعتم و  دـنوادخ  شیاتـس  ساـپس و 
( هتشادن يرهوش  دنزرف و  نوچ  گرم  زا  سپ   ) و دشکب ، لوط  وا  یگویب  دریمب و  شرهوش  دزادنیب و  هدرم  هدرک  طقس  ار  هچب  لمح 

هدروخ بیرف  دش  کیدزن  امش  هب  يزوریف  حتف و  نوچ  دیدیشک و  رایسب  جنر  گنج  نیا  رد   ) دربب ار  شثاریم  صاخـشا  نیرت  هناگیب 
ات دـیدرک  ضرف  اوشیپ  یب  ار  دوخ  هدوـمنن  يوریپ  ناـتماما  يار  زا  دـیتشگ و  یـضار  نیمکح  تموـکح  هب  دـیداد و  تسد  زا  ار  نآ 

امش يوسب  رایتخا  اب  نم  ادخ  هب  دنگوس  دیشاب  هاگآ  دیدرگ .) طلسم  امش  رب  هدروآرد  فرصت  هب  ار  ناتیاهرهش  هناگیب  نمشد  هکنیا 
زاجح رگـشل  نوچ  لمج  گنج  رد   ) نکیل و  دوبن ) هاوخلد  هب  هفوک  رد  ندنام  امـش و  يوسب  مندمآ  هنیدم و  زا  نم  تکرح   ) مدماین

ماش مدرم  اب  هرـصب  لها  اب  گنج  زا  سپ  نوچ  و   ( مدمآ راچان  هب  اذل ( متـساوخ ، یم  ار  امـش  رگـشل  دوبن و  یفاو  نم  اب  کمک  يارب 
دمآ شیپ 
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یلع دـیئوگ : یم  یئورود ( قافن و  يور  زا   ( امـش هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  و  میامن ( تماقا  امـش  رهـش  رد  مدـش  روبجم  تهج  نیا  زا 
نم مدنب ؟ یم  غورد  ادخ  رب  ایآ  میوگ ؟ یم  غورد  هک  رب  دنادرگ ( رود  امـش  زا  ار  شتمحر   ( دشکب ار  امـش  ادـخ  دـیوگ ، یم  غورد 

؟ ما هدومن  قیدصت  ار  وا  هک  متسه  یسک  لوا  هک  نم  مدنب ؟ یم  غورد  وا  ربمغیپ  رب  ای  ما ! هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  متسه  یسک  لوا  هک 
ارنآ هک   ( ماگنه نآ  رد  هک  امش  تسا ، حیصف  مراتفگ  حیحص و  منانخس  نکیل  و  دیئوگ ( یم  امـش  هک   ( تسین نینچ  ادخ  هب  دنگوس 

دیمهف یمن  ار  بیغ  هب  رابخا  نوچ   ( دیتشادن ارنآ  ندینش  تقایل  دیدوب ( رـضاح  مه  رگا   ( و دیدوبن ، رـضاح  متفرگ ( یم  ارف  ربمغیپ  زا 
همه  ( منک یم  هنامیپ  اهب  یب  اریز ( دنیـشن ، وا  گرم  هب  ردام  ینعی  دنک  یم  بیذکت  ارم  هک   ( وا رد  ام  رب  ياو  دنام ( هدیـشوپ  امـش  رب 

ار راتفگ  یتسار  تسناد  دیهاوخ  هنیآ  ره  و  دـشاب ( هتـشاد  دادعتـسا   ( دـشاب یفرظ  ار  وا  رگا  دزم ( عقوت و  نودـب  مهد  یم  دای  ار  زیچ 
طلـسم اهنآ  رب  هیما  ینب  هکیتقو  ترـضح  نآ  تافو  زا  سپ  ای  دـش ، دـنهاوخ  یلتبم  دوخ  راـتفگ  رفیک  هب  هک  تماـیق  رد   ( نیا زا  دـعب 
سابتقا میرک  نآرق  زا  ار  نیح  دعب  هابن  نملعتل  هلمج و  .دـیدرگادیوه  نانآ  رب  دوب  هداد  ربخ  هدـنیآ  زا  راوگرزب  نآ  هک  هچنآ  هتـشگ 

هدومرف س 38 ي 88.
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ربمایپ رب  دورد  هبطخ 071-
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: دـهد یم  داـی  مدرم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  نداتـسرف  دورد  نآ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
هکیئاهلد هدرک و  رایتخا  ار  یتخبدب  تواقـش و  هک  یئاهبلق  هدننیرفآ  يا  و  اهنامـسآ ، هدنرادهاگن  اهنیمز و  هدـننارتسگ  يا  ایادـخراب 

متخ هک  دوخ  هداتـسرف  هدنب و  دمحم ، رب  ار  تیاهتکرب  نیرت  نوزفا  اهدورد و  نیرتگرزب  هد  رارق  هدیزگرب ، ار  یتخبـشوخ  تداعس و 
نید و  ) قح و  دوشگ ، ار  رشب ) تداعس  تدایـس و   ) هدش هتـسب  هار  و  دمآ ، شیپ  ناربمغیپ  هب  هک  ار  تلاسر ) یحو و   ) نآ دوب  هدننک 

يریگولج تیلهاج ) نامز  ياه  هنتف   ) اهیتسردان لطاب و  شورخ  شوج و  زا  و  درک ، راکشآ  ملع ) لقع و  ناهرب   ) قح هب  ار  تعیرش )
توق هب  هدش  لیمحت  وا  رب  تلاسر  ینیگنس  هکنانچ  درک ، دوبان  ار  ناگدنرب ) هار  زا  هتفر و  نوریب  هار  زا  (ي  اهیهارمگ طلست  و  دومن ،

تـسدب يارب  و  داد ) داـی  مدرم  هب  ار  فراـعم  مولع و  قح و  نید   ) درک ماـیق  وـت  ناـمرف  رما و  هب  و  دـیدرگ ، لـمحتم  ارنآ  یئاـناوت  و 
تـشاد هک  یمیمـصت  هدارا و  رد  و  دـنامب ، نداتفا  شیپ  تقبـس و  زا  هکنآ  یب  دومن ، باتـش  تلاـسر ) غیلبت   ) وت يدونـشوخ  ندروآ 

ار شتآ  هلعش  هکنیا  ات  دیزرو  رارصا  وت  نامرف  ءارجا  رب  و  تشاد ، هاگن  ار  تنامیپ  دهع و  و  درک ، طبض  ار  وت  یحو  و  دزرو ، یتسس 

هار تفر  یم  هنتف ) ینادان و  هار   ) جک هار  رد  هکیسک  يارب  و  تخاس ) رشتنم  قلخ  نایم  رد  ار  یتسرپادخ  شناد و  ملع و   ) تخورفارب
نآ و  دـندش ، تیادـه  دـندوب  هتفر  ورف  اـهیهارمگ  اـه و  هنتف  رد  هک  یئاـهلد  ترـضح  نآ  ببـس  هب  و  دومن ، ادـیوه  نشور و  ار  قح 
رب  ) زیختسر زور  و  تسا ، وت  رارسا  ملع و  هنیزخ  راکتسرد و  نیما و  وا  سپ  دومن ، اپرب  ار  هیعرـش  ماکحا  حضاو و  ياهناشن  راوگرزب 

.دشاب یم  قلخ  يوسب  وت  هداتـسرف  لوسر و  قح و  هار  هب  هدـش  ثوعبم  و  تسا ، هاوگ  دـهاش و  وت  بناج  زا  ناراکدـب ) ناراکوکین و 
هقح فراعم  مولع و  رـشن  يارب  هکیئاهجنر  ربارب  رد   ) ار وا  و  اشگب ، خارف  یئاـج  دوخ  ناـسحا  تمحر و  هیاـس  رد  وا  يارب  ایادـخراب 
دنلب فلـس ) ایبنا  نایدا  رب  ار  وا  نید   ) شیپ ناگدـنزاس  ياـنب  رب  ار  وا  ياـنب  ایادـخراب  .هد  وکین  شاداـپ  تمرک  لـضف و  زا  هدیـشک )

ات  ) نک ماـمت  تخورفیب ) قح  هار  رد  هک  یغارچ   ) ار شرون  و  راد ، یمارگ  دوـخ  دزن  ار  شتلزنم  ماـقم و  نادرگ و  بلاـغ ) رهاـظ و  )
تسار هک  هد  رارق  هدیدنسپ  ار  شراتفگ  هتفریذپ ، شیهاوگ  تلاسر ، هب  وا  نتخیگنارب  شاداپ  و  دنوش ) دنم  هرهب  نآ  زا  نایناهج  همه 

نآ تمعن  کین و  نآ  یناگدـنز  هکیئاج  رد  نک  عمج  ار  وا  اـم و  نیب  ایادـخراب  .دومن  یم  ادـج  ار  لـطاب  قح و  ناـیم  دوب و  راـتفگ 
نآ م ياهشهاوخ  ینادواج و 

.وکین ياهناغمرا  فحت و  اب  تسا  تحارتسا  ياج  رایسب و  نآ  شیاسآ  هدروآرب و  نآ  ياهسوه  بولط و 

ناورم هرابرد  هبطخ 072-
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رد مکح  نبا  ناورم  نوـچ  دـنا : هتفگ  هدوـمرف ، مکح  نبا  ناورم  هب  عـجار  هرـصب  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
راوگرزب ود  نآ  سپ  داد ، رارق  عیفش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دش  ریـسا  لمج  گنج 

نامثع ندش  هتشک  زا  دعب  ایآ  دومرف : هدرک  اهر  ار  وا  ترـضح  دنک ، یم  تعیب  وت  اب  ناورم  نینموملاریما  ای  دندرک : ضرع  وا  هرابرد 
تعیب يارب  وا  نداد  تسد  اریز  تسین ، تجاـح  وا  تعیب  هب  ارم  دومن ) تکرـش  لـمج  گـنج  رد  نآ  زا  سپ  و  ( ؟ درکن تعیب  نم  اـب 

اب هنیآ  ره  دـنک  تعیب  نم  اب  دوخ  تسدـب  رگا  تسا ) روهـشم  ینکـش  ناـمیپ  هلیح و  رکم و  هب  هک   ) تسا يدوهی  نداد  تسد  دـننام 
نیا .دـنک  اهر  هتـشاگنا  وا  هب  نوچ  ار  دوخ  تعیب  دـیامنن و  دـهع  هب  يافو  دنکـشب و  نامیپ  یناهنپ  رد   ) درب راکب  هلیح  رکم و  شربد 

رایـسب  ) دوب دـهاوخ  یتموکح  تراما و  ار  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  دـیامرف ): یم  وا  شنزرـس  رد  زاب  دومرف و  ناورم  یتسپ  يارب  ار  هلمج 
سیئر راهچ  ردـپ  وا  و  هدوب ) زور  هد  هام و  راهچ  ابیرقت  ناورم  تموکح  تراما و  تدـم   ) ار دوخ  ینیب  گس  ندیـسیل  نوچ  هاتوک )

یلاو دمحم  قارع و  یلاو  رـشب  رـصم و  یلاو  زیزعلادبع  دش و  هفیلخ  کلملادبع  هک  دـندوب  وا  نادـنزرف  سیئر  راهچ  زا  دارم   ) تسا
اهنآ و  دیدرگ ، هریزج 

لـتق و  ( ار خرـس  زور  وا  نادـنزرف  ناورم و  زا  مدرم  هک  دـشاب  دوز  و  دـندوب ( ناشردـپ  دـننام  مدرم  ندرک  هارمگ  هلیح و  رکم و  رد 
رـسپ راهچ  هدومرف  ترـضح  هک  سیئر  راهچ  زا  دارم  دنا  هتفگ  یـضعب  و   ( دـنبایرد دـش ( رداص  ناشیا  زا  هک  اهیتخـس  عاونا  تراغ و 

). دندیسر تفالخ  هب  راهچ  ره  هک  دنتسه  ماشه  دیلو و  نامیلس و  دیزی و  ناورم ، نبا  کلملادبع 

نامثع اب  اروش  تعیب  ماگنه  هبطخ 073-
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ره زا  تفالخ  يارب  نم  هک  دیناد  یم  امـش  دندومن : نامثع  اب  تعیب  مزع  مدرم  هکیماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
میامن یم  اهر  يرگید ) هب   ) ار تفالخ  ادخ  هب  دـنگوس  و  دـیرامگ ) یم  تفالخ  هب  ار  وا  لاح  نیا  اب  و   ) مرتراوازـس هتـسیاش و  سک 

نم رب  زجب  يرگید  تفالخ  نامز  رد  هکیمادام  و  ددرگن ) ادـیپ  اهنآ  نایم  رد  يداسف  هنتف و   ) دـشاب مظنم  ناناملـسم  روما  هک  یمادام 
تـسا نآ  باوث  رجا و  كرد  يارب  مشوپ ) یم  مشچ  نآ  زا  هدـیبلطن  ار  دوخ  قح  هکنیا  و   ) دوشن دراو  یمتـس  روج و  سکچیه ) هب  )

قئاش نآ  هب  امـش  هک  تسا  یگرزب ) تسائر و   ) ایند تنیز  لام و  هب  یتبغر  یب  يارب  و  دـیامرف ) یم  ءاطع  نیمولظم  هب  یلاعتقح  هک  )
هکلب متسین ، ایند  یگرزب  تسائر و  ندروآ  تسدب  بلاط  دننادب  ات  مراذگ  یماو  درادن  ارنآ  تقایل  هکیسک  هب  ار  تفالخ  نم   ) دیتسه

(. تسا ناهارمگ  یئامنهار  تجح و  مامتا  يارب  مراتفگ  نیا 

اوران یماهتا  هب  خساپ  هبطخ 074-
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ایآ هتشاد : تکرش  نامثع  نتـشک  رد  هک  دنا  هدومن  مهتم  ار  وا  هیما  ینب  دینـش  هکیماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
عنم نم  هب  تمهت  ندز  زا  ار  نانادان  مالسا  رد  نم  هقباس  ایآ  تشادن ؟ زاب  نم  یئوج  بیع  زا  ار  نانآ  نم  لاوحا  هب  هیما  ینب  یئانـشآ 

: دـنیوگ یم  هدومن  مهتم  ارم  هچ  يارب  درادـن ، هار  نم  رادرک  راـتفگ و  رد  یئورود  قاـفن و  دـنراد  نیقی  هکنیا  اـب  هیما  ینب  ( ؟ دوـمنن
رد نم  هک  دنناد  یمن  ایآ  ما ، هدومن  راداو  وا  نتـشکب  ار  مدرم  یناهنپ  رد  ما  هدرکن  مادـقا  رهاظ  رد  رگا  و  ما ، هدوب  نامثع  لتق  رـشابم 

و مدش ) یم  هارمه  وا  ناگدنشک  اب  رهاظ  رد  هدرکن  ناهنپ  ارنآ  مدوب  نامثع  نتشکب  لئام  رگا  مرادن ؟ كاب  یـسک  زا  رادرک  راتفگ و 
نیذلا اهیا  ای  س 49 ي 12  نآرق : رد   ) هدومرف نایب  دـنپ  لیبس  رب  دـنوادخ  هچنآ  اریز ) دومن ، دـهاوخن  رثا  مدرم  نیا  رد  نم  راـتفگ  )

؟ اتیم هیخا  محل  لـکای  نا  مکدـحا  بحیا  اـضعب ، مکـضعب  بتغیـال  اوسـسجتال و  و  مثا ، نظلا  ضعب  نا  نظلا  نم  اریثک  اوبنتجا  اونمآ 
زا ضعب  هک  نامگ  يرایسب  زا  دینک  يرود  دیدیورگ  لوسر  ادخ و  هب  هکیناسک  يا  ینعی  میحر  باوت  هللا  نا  هللا  اوقتلا  و  هومتهرکف ،

ایآ دیئوگن ، نخس  يرگید  رس  تشپ  ینعی  دیئامنن  ار  رگیدکی  تبیغ  دینکن و  يواکجنک  و  تسا ، هانگ  اهنامگ 
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سپ تشاد ، دـیهاوخ  تهارک  نآ  ندروخ  زا  هن ، دروـخب ؟ ار  دوـخ  شیکمه  ردارب و  هدرم  تشوـگ  دراد  تسود  امـش  زا  کـیچیه 
دیدرک تبیغ  رگا  دیـسرتب  ادـخ  زا  و  دـیئامن ، يرود  زین  وا  تبیغ  زا  دـیراد  تهارک  دوخ  ردارب  هدرم  تشوگ  ندروخ  زا  هکنانچمه 

اوبستکا ام  ریغب  تانموملا  نینموملا و  نوذوی  نیذلا  و  .تسا و س 33 ي 58 : نابرهم  هانگ و  هدنزرمآ  رایـسب  دنوادخ  هک  دینک  هبوت 
راوازس هک  دنشاب  هدرک  يراک  هکنآ  نودب  دنناجنر  یم  ار  هدروآ  نامیا  نانز  نادرم و  هکیناسک  ینعی  انیبم  امثا  اناتهب و  اولمتحا  دقف 

رتغیلب و نم  راتفگ (  ( نابز زا  دـنا ( هدـش  بکترم  ار  یئادـیوه  هانگ  يرگیدـب و  نتـسب  غورد  ءارتفا و  اـهنآ  سپ  دـندرگ ، ندـیناجنر 
یم ینمـشد  نید  رد  ناگدـننک  کش  اب  و  منک ، یم  جاجتحا  نید  زا  ناگدـنوش  جراخ  اب  نم  درکن ( رثا  لاح  نیا  اب  و   ( تسا رتوکین 

نامثع نوخ  رد  کیرـش  ارم  هکنیا  دـننام   ( قحب هبتـشم  ياهراک  میوگ ( یم  هک  تسنیا  نم  همـصاخم  جاجتحا و  هلمج  زا   ( و میاـمن ،
رد هک  هتفگن  وا  لتق  نیرـشابم  زا  کیچیه  هکنیا  وا و  ناگدنـشک  اب  ندوبن  هارمه  اب  سپ   ( دوش یم  هضرع  میرک  نآرق  رب  دـنناد ( یم 
نم قح  رد  هدرک  مکح  نآ  قبط  رب  امـش  متـسه  نامثع  لتاق  هک  دراد  تلالد  ادـخ  باتک  زا  يا  هیآ  رگا  ما ، هتـشاد  تکرـش  رما  نیا 

يور زا  ادخ  ناگدنب  و  دیئامن ( راتفر 

نامثع یهاوخنوخ  هدوب  تراما  تفالخ و  ندروآ  تسد  يوزرآ  هب  ابلق  امـش  نوچ  و   ) دنوش یم  هداد  ءازج  دنراد  اه  هنیـس  رد  هچنآ 
(. دیسر دیهاوخ  دوخ  راتفگ  رفیک  هب  تمایق  رد  سپ  دیا ، هدومن  مهتم  ارم  مدرم  بیرف  يارب  هداد  رارق  هناهب  ار 

زردنا هبطخ 075-
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ایند و تداعـس  ندروآ  تسدب  بجوم  هک  هدیدنـسپ  تافـص  هب  بیغرت  ار  مدرم  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دوش هدناوخ  تسار  هارب  نوچ  و  دریذپب ، دونـشب و  يا  هنامیکح  نخـس  هک  ار  يدرم  دـنک  تمحر  ادـخ  دـیامرف :) یم  ددرگ  ترخآ 

دباــی تاــجن  ترخآ ) اــیند و  ياهیتخــس  زا   ) و دریگب ، ار  نیموـصعم ) هـمئا  مرکا و  لوـسر   ) اــمنهار دــنبرمک  و  دورب ، نآ  فرطب 
صلاـخ لـمع  دـسرتب ، دوخ  هاـنگ  زا  و  دـنک ) راـتفر  هدومرف  دـنوادخ  هچنآ  قبط  رب   ) دـیامن تبقارم  ار  شراـگدرورپ  ياهروتـسد ) )

( یگدنب تدابع و  شاداپ  باوث و   ) هچنآ دروآ  تسدب  دشاب ، هتسیاش  وکین و  شرادرک  و  دتسرف ، شیپ  یئامندوخ ) ایر و  زا  هزیکاپ  )
رد  ) دنز ناشن  هب  ریت  هدـیدرگ ، عنم  هک  تشز ) رادرک  راتفگ و   ) هچنآ زا  دـنک  يرود  تسا و  هدـش  هریخذ  ترخآ ) رد   ) وا يارب  هک 

تداعـس ات  دشوکب  دشوپ و  مشچ  ایند  زا   ) دروآ درگ  ایند  يالاک  ياج  هب  ار  ترخآ  يالاک  و  دشاب ) هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  لاح  ره 
يراگتـسر تاجن و  بکرم  ار  یئابیکـش  درادنپ ، غورد  ار  شیاهوزرآ  دـبای و  هبلغ  دوخ  سفن  شهاوخ  رب  دروآ ) تسدـب  ینادواج 

راومه نتـشیوخ  رب  شکراب  رتش  دـننام  ار  ایند  ياهیتخـس  اهجنر و  هداد  رارق  شیوخ  راعـش  ار  ربص  بئاـصم  رد   ) دـهد رارق  شیوخ 
دنادرگ شیوخ  گرم  هشوت  ار  يراکزیهرپ  يوقت و  و  دیامن )

( دراذگن اپ  ههاریب  رد   ) ددرگن رود  تسا ) ادیوه  راکـشآ و  هک   ) هدنـشخرد هارهاش  زا  و  دهنب ، مدق  مالـسا ) تعیرـش   ) نشور هار  رد 
رمع دشاب و  لوسر  ادخ و  يدونـشوخ  ثعاب  هک  دنک  يراک   ) دهدن تسد  زا  ار  تصرف  هدرمـش  تمینغ  ار  یگدنز  زور  دنچ  تلهم 

رادرک زا  و  دبایرد ) ار  وا  ناهگان  هک  دشاب  گرم  دعتـسم  هشیمه  ددنبن و  لد  ایندب   ) دـشاب گرم  هدامآ  و  دربن ) رـسب  هدوهیب  ار  دوخ 
.درادرب هشوت  قلخ ) هب  تمدخ  ادخ و  یگدنب  هتسیاش : )

هیما ینب  راتفر  شهوکن  هبطخ 076-
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هیده هنیدم  رد  ترضح  يارب  دوب  هفوک  مکاح  نامثع  بناج  زا  صاعلا  نبا  دعس  هکینامز   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
ینب دومرف :) دناوخ  ار  وا  همان  نوچ  ترضح  ما ، هداتسرفن  رادقم  نیا  هب  هیده  سکچیه  يارب  نامثع  ياوس  نم  هک  داتسرف  يا  همان  و 

يریـش دننام  دنهد ، یم  نم  هب  یکدنا  تسا ) هدیـسر  ترـضح  نآ  تکرب  هب  هک  یمئانغ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ثاریم  زا  هیما 
رود دننام  مزادنا  رود  هب  ار  اهنآ  متفای  طلـست  ناشیا  رب  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  دوش ، یم  هداد  شردام  ندیـشود  ماگنه  رتش  هچب  هب  هک 

نآ همذولا و  بارتلا  تسا  رگید  تیاور  رد  و  دیامرف ): یـضردیس   ) .ار دولآ  كاخ  هبنکـش  ای  رگج  ياه  هراپ  شورفتـشوگ  نتخادنا 
یم نم  هب  یکدـنا  لاملا  تیب  زا  هک  تسنیا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  شیامرف  یننوقوفیل  ینعم  .دـشاب و  یم  هبرتلا  ماذولا  سکع  رب 

هراـپ ینعمب  نآ  تسا و  همذ  عمج و  ماذ  و  شرداـم ، ریـش  زا  تسا  رتش  هچب  نداد  ریـش  راـبکی  ینعمب  قاوف  رتش و  قاوف  دـننام  دـنهد 
.ددرگ هدولآ  كاخ  هداتفا  كاخ  رد  هک  دشاب  یم  رگج  ای  هبنکش 

شیاین هبطخ 077-
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یم دای  مدرم  هب  ار  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  تیفیک  و   ) دیامرف یم  اعد  نآ  هلیـسوب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  ینانخـس  زا 
تیـصعم و هاـگچیه  ناـنآ  اریز  تسا ، قلخ  هب  نتخومآ  تهج  هب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  ءاـیبنا و  زا  نیموصعم  رافغتـسا  و  دـهد ،

نآ هب  وت  هک  نم  زا  ار  یهانگ )  ) هچنآ زرمایب  ایادـخ  دـنیآرب ): شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  ددـصرد  ات  دـنا  هدرکن  یلاـعتقح  یناـمرفان 
دوخ اب  نم  هک  هچنآ  زرماـیب  ایادـخ  نادرگ ، زاـب  نم  هب  ار  شزرمآ  وت  موش ) نآ  بکترم  هراـبود   ) مدرگ زاـب  نم  رگا  سپ  يرتاـناد ،

هب نم  هک  هچنآ  زرمایب  ایادخ  یتفاین ، نم  زا  ار  دهع  نآ  هب  يافو  و  متفرگ ) هدـهع  ارنآ  ماجنا  هک  یگدـنب  تعاطا و   ) ما هدرک  هدـعو 
نآ زا  دـعب  مدومن و  یگدـنب  تداـبع و  برقت  يارب  رما  لوا  رد   ) تسنآ فـالخرب  ملد  میوـج و  یم  برقت  مناـبز  هب  وـت  يوـسب  نآ 

ات دنک  هراشا  مشچ  هشوگب  هک   ) ار مشچ  ياه  هشوگ  ياه  هراشا  زرمایب  ایادخ  دمآ ) مرطاخ  رد  یئامندوخ  ایر و  دننام  یئاه  هشیدـنا 
.ارم نابز  ياهشزغل  لد و  ياهوزرآ  هدوهیب و  ياهراتفگ  و  دیاشگ ) نابز  وا  یئوگدب  تبیغ و  هب  ای  هدناسر  رازآ  ار  ینموم 

سانشرتخا خساپ  هبطخ 078-
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مزاع هک  هاـگنآ  دومرف  سیق ) نبا  ثعـشا  ردارب  فیفع   ) دوخ باحـصا  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
یم يوش  هناور  جراوخ ) يوسب   ) ماـگنه نیا  رد  رگا  نینموملاریما  اـی  درک : ضرع  راوگرزب  نآ  هب  وا  دوب ، جراوـخ  اـب  گـنجب  نتفر 

ار یتعاس  وت  هک  يراد  نامگ  ایآ  دومرف : ترضح  ما ، هتسناد  موجن  ملع  زا  ار  عالطا  نیا  و  یسرن ، شیوخ  دوصقمب  هتفاین  رفظ  مسرت 
هناور نآ  رد  هک  ره  هک  یتعاس  زا  يراد  یم  رذـح  رب  و  ددرگ ؟ رود  وا  زا  يدـب  الب و  دـنک  رفـس  نآ  رد  هک  ره  هک  یهد  یم  ناـشن 

یم میرک س 27 ي 65  نآرق  رد   ) هتشادنپ غورد  ار  نآرق  دیامن  رواب  ار  وت  نانخس  نیا  هکیسک  دریگ ؟ ارف  ار  وا  یتخس  نایز و  دوش 
یمن ار  هدیـشوپ  هدمآان و  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  وگب  ینعی  هللا  الا  بیغلا  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  ملعیال  لق  دـیامرف :
يازـس و  هدیدرگ ، زاین  یب  ادخ  زا  يرای  بلط  زا  اهیدنـسپان  زا  يرود  دراد و  تسود  هچنآ  ندروآ  تسدب  يارب  و  ادـخ ) رگم  دـناد 

هک يراد  نامگ  وت  اریز  ار ، شراگدرورپ  هن  درازگ  ساپـس  دمح و  ار  وت  دیاب  دـیامن  راتفر  تنامرف  هب  هک  ره  هک  تسا  نآ  وت  راتفگ 
هب ترـضح  نآ  زا  دـعب  .تسا  هتـشگ  نمیا  نایز  زا  هدروآ  تسدـب  دوس  نآ  رد  هک  يا  هدرک  یئاـمنهار  یتعاـس  هب  ار  وا  هکنآ  یئوت 

مرف هدومن  ور  مدرم 

رفس و رد  اههار  نتسناد  يارب   ) ایرد رد  ای  نابایب  رد  هک  يردق  هب  رگم  دیریگن ) دای  ارنآ  و   ) دیزیهرپب موجن  نتخومآ  زا  مدرم  يا  دو :
نآرق رد  دیـشاب ، هتـشاد  تجاح   ) دوش هتفای  هار  نآ  هب  اهنآ ) دـننام  یتشک و  ریـسم  هلبق و  نییعت  یگدـنب و  تدابع و  تاقوا  نتخانش 

نوملعی موقل  تایالا  انلـصف  دق  رحبلا ، ربلا و  تاملظ  یف  اهب  اودـتهتل  موجنلا  مکل  لعج  يذـلا  وه  و  دـیامرف : یم  س 6 ي 97  میرک 
، دیبایب هار  اهنآ  هب  ایرد  نابایب و  ياهیکیرات  رد  ات  داد  رارق  امش  يارب  ار  اه  هراتس  هک  يدنوادخ  تسا  وا  ینعی 
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تناهک  ) و ددرگ ، یئوگ  بیغ  تناهک و  موجن  نتخومآ  هجیتن  اریز  میدرک ) نایب  ار  دوخ  تردـق  ياـه  هناـشن  اـناد  مدرم  يارب  اـم  و 
زا مجنم  راک  و  دنک ، داسف  هنتف و  مدرم  نایم  رد  دهد و  یم  ربخ  هدیشوپ  بیغ و  زا  نج  وید و  کمک  هب  نآ  ياراد  هک  تسا  یتعنص 

ادـخ و زا  ار  مدرم  ندرک  دـیمون  تاقوا و  سحن  دعـس و  نایز و  دوس و  رد  ار  ناگراتـس  بکاوک و  نداد  طبر  یئوگ و  بیغ  تهج 
یهارمگ تهج  زا  سپ  تسا  نهاک  صخـش  داقتعا  لمع و  دـننام  نآ  یتسرد  هب  داـقتعا  دوخ و  رادرک  راـتفگ و  هب  ندومن  راودـیما 

یمسلط ای  دیوگ ، یم  رحاس  هک  تسا  ینخس  رحس   ) رحاس دننام  نهاک  تسا و  نهاک  دننام  مجنم  نارگید ) ندرک  هارمگ  شیوخ و 
اهنآ هتخادنا  یئادج  ار  ناتـسود  رهوش و  نز و  نایم  هکنآ  دننام  دزاس ، یم  دراو  نایز  يرگیدب  نآ  ببـس  هب  دسیون و  یم  هک  تسا 

رادرک راتفگب و  سپ   ( تسا شتآ  رد  ندوب ( بذعم   ( رفاک يازـس (  ( و تسا ، رفاک  دننام  رحاس  و  دـیامن ( یم  نمـشد  رگیدـکی  اب  ار 
.درک دـهاوخ  رود  رفاسم  زا  ار  رفـس  نایز  یلاعت  قح  هتبلا  هک   ( ادـخ مسا  زا  یهارمه  کـمکب و  دـینک  رفـس  دـیئامنن ( داـمتعا  مجنم 

نالطب رب  تسا  لیلد  نیرتگرزب  مالک  نیا  و  دـیدرگ ، وا  بیـصن  يزوریف  حـتف و  تفر و  جراوخ  گنجب  تعاـس  ناـمه  رد  ترـضح 
). نیمجنم لوق  یتسردان 

نانز شهوکن  هبطخ 079-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


179 ص :

شنزرـس خـیبوت و  ایوگ  : ) دـیامرف یم  اهنز  شهوکن  رد  لمج  گنج  همتاخ  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
زاـمن تهجب  ناـشنامیا  ناـصقن  اـما  دنتـسه ، هرهب  مک  درخ  ثرا و  ناـمیا و  زا  اـهنز  مدرم ، يا  دـشاب ) روظنم  زین  وا  ناوریپ  هشیاـع و 
ياـجب نز  ود  یهاوـگ  مالـسا ) رد   ) هک تسا  نآ  ناـشدرخ  ناـصقن  تهج  و  ضیح ، ياـهزور  رد  تسا  نـتفرگن  هزور  ندـناوخن و 

، دینک زیهرپ  دب  ياهنز  زا  سپ  دشاب ، یم  نادرم  ثرا  فصن  اهنآ  ثرا  مه  هرهب  بیـصن و  ناصقن  تهج  زا  و  تسا ، درمکی  یهاوگ 
راتفگ ینعی  فورعم  رد  نانآ  زا  ندرکن  يوریپ   ) دینکن يوریپ  اهنآ  زا  هدیدنسپ  رادرک  راتفگ و  رد  و  دیـشاب ، رذحرب  ناشنابوخ  زا  و 

دینایامنب و  دیروآ ، اجب  شندوب  فورعم  ناونعب  ار  نآ  امش  دشاب  تابجاو  زا  یکی  فورعم  نآ  رگا  هک  تسا  نآ  هدیدنـسپ  رادرک  و 
بحتـسم ندرواین  اجب  اریز  دـیرواین ، اجب  دـشاب  تابحتـسم  زا  یکی  رگا  و  تسین ، اهنآ  زا  يوریپ  تعاـطا و  تهجب  نآ  هب  ناـیتا  هک 

راتفگ و رد  ات  دـیئامنن ) انتعا  نانآ  ياهـشهاوخ  راـتفگ و  هب  يرما  چـیه  رد  هصـالخ  تسا ، بحتـسم  ناـنآ  زا  ندرکن  يوریپ  ناونعب 
(. دنیامنن راداو  نآ  ماجنا  هب  ار  امش  و   ) دننکن عمط  هتسیاشان  رادرک 

یئاسراپ یگتسراو و  هبطخ 080-
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يا لاعتم :) دنوادخ  ياهششخب  اهتمعن و  زا  يرازگساپس  ایند و  كرت  هب  مدرم  بیغرت  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
اهمارح زا  يرود  بانتجا و  و  یلاعتقح ) (ي  اـهتمعن زا  يرازگـساپس  اـهوزرآ و  ندرک  مک  ایندـب  نتـسبن  لد  دـهز و  راـثآ ) زا   ) مدرم

رب مارح  لوا ) دـیئامنن ، كرت  ار  اـهنآ  زا  ياـت  ود  دـیهد  ماـجنا  ار  هس  ره  دـیتسناوتن   ) دـیتفاین تسد  زیچ  هس  نیا  هـب  رگا  سپ  تـسا ،
شومارف ار  یلاعتقح ) (ي  اهتمعن زا  يرازگـساپس  مود )  ) و دیدرگن ) یـصاعم  درگ  دیـشاب و  ابیکـش   ) دـنکن ادـیپ  هبلغ  امـش  یئابیکش 

و لقع ) لیلد  ناربمغیپ و   ) نشور ادـیپ و  ياهتجح  هلیـسوب  دـنوادخ  تماـیق ) رد  باذـع  يارب  دـیدومن ، تفلاـخم  رگا  اریز   ) دـینکن
.هتشاذگن یقاب  امش  يارب  رذع  ياج  تسا ) امش  همه  سرتسد  رد   ) ادیوه راکشآ و  هک ) ینامسآ   ) ياهباتک

ایند شهوکن  رد  هبطخ 081-
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، تسا یتسین  نآ  رخآ  جنر و  نآ  لوا  هک  ار  یئارس  منک  فصو  هنوگچ  ایند : تفـص  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
زا رگا  و  دنـسر ، یم  ارنآ  باسح  تمایق  رد  دـیآ  تسدـب  لالح  هار  زا  هچنآ   ) دـشاب یم  باقع  شمارح  رد  باسح و  نآ  لالح  رد 
نآ رد  هکیـسک  و  دتفا ، الب  هنتف و  رد  دـش  زاین  یب  ینغ و  نآ  رد  هکیـسک  دـیوش ) یم  راتفرگ  باذـع  هب  ترخآ  رد  دـیبایب  مارح  هار 
ایند دیشوکن  نآ  بلط  رد  هکیسک  و  دسر ، یمن  نآ  هب  دیشوک  نآ  لیصحت  رد  هک  یـسک  و  تسا ، نیگمغ  دشاب  شیورد  دنمزاین و 

( دومن ترخآ  هدامآ  ار  دوخ  هتفای  ار  تسار  هار  ات   ) درک هاگآ  انیب و  ار  وا  ایند  تسیرگن  نآ  هب  تربع ) هب   ) هکیـسک و  دنک ، ور  وا  هب 
رد یسک  رگا  میوگ : یم  دیامرف ): یضردیس  .دش  هارمگ  هک   ) دینادرگ انیبان  ار  وا  ایند  درک ، هاگن  نآ  شیارآ  تنیز و  هب  هکیـسک  و 

لمات و دومن ) هاگآ  انیب و  ار  وا  اـیند  تسیرگن  ایندـب  تربع  هب  هکیـسک   ) هترـصب اـهب  رـصبا  نم  مالـسلا : هیلع  ترـضح  نآ  شیاـمرف 
ناوـتن ار  نآ  تقیقح  و  دیـسر ، ناوـتن  نآ  تیاـهن  هـب  هـک  دـبای  یم  یگرزب  دوـصقم  فگـش ت و  ینعم  نآ  نورد  دـیامن ، گـنرد 

انیبان ار  وا  ایند  درک ، هاگن  ایند  شیارآ  تنیز و  هب  هکیـسک  و   ) هتمعا اهیلا  رـصبا  نم  هلمج و  اب  ار  هلمج  نیا  رگا  اصوصخم  تفایرد ،
نوچ دیامن ، هارمه  دینادرگ )

.دبای یم  راکشآ  بیجع و  نشور و  حضاو و  ار  اهیلا  رصبا  هلمج  اهب و  رصبا  هلمج  نایم  قرف 
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ءارغ هبطخ  هبطخ 082-
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روآ تفگش  ياه  هبطخ  زا  نآ  و  دمان ، یم  هتسجرب ) ینارون و   ) ءارغ هبطخ  ار  نآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
کیدزن زیچ ) ره  هب   ) شناسحا لضفب و  و  بلاغ ، ایـشا ) همه  هب   ) دوخ یئاناوت  تردقب و  هک  تسا  ازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  تسا :

شا هعساو  ياهتمعن  یپ و  رد  یپ  ياهناسحا  رب  تخس ، گرزب و  يالب  ره  هدننک  عفد  و  ار ، يدوس  هدئاف و  ره  تسا  هدنـشخب  تسا ،
( همه رب  وا  یتسه   ) و ءایـشا ) ادـبم  و   ) لوا هک  مراد ) نیقی  ار  شندوب  اتکی  یتسه و   ) مروآ یم  نامیا  وا  هب  و  میاـمن ، یم  دـمح  ار  وا 

تـسا اناوت  بلاغ و  هک  میوج  یم  يرای  وا  زا  و  تسا ، امنهار  کیدزن و  همه ) هب   ) هک مبلط  یم  ار  تیاده  هار  وا  زا  و  تسا ، ادـیوه 
یم یهاوگ  و  تسا ، رواـی  یفاـک و  ارم )  ) هک میاـمن  یم  لـکوت  وا  هب  و  دـناسرب ) نم  هب  ار  يریخ  ره  رود و  نم  زا  ار  يرـش  ره  هک  )

تجح و غـیلبت  و  شناـمرف ، رما و  ماـجنا  يارب  ار  وا  تسا  هداتـسرف  تسا ، وا  هداتـسرف  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  مـهد 
.زیختسر زور  زا  شیپ  شباذع  زا  ار ) ناراک  تیصعم   ) ندناسرت و  شلیلد ،

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


184 ص :

و  ) هدز اهلثم  میرک ) نآرق  رد   ) امش یئامنهر )  ) يارب هک  یئادخ  باذع )  ) زا سرت  يوقت و  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  ادخ  ناگدنب 
رئاس رب  ات   ) هدیناشوپ امـش  هب  تیمدآ ) (ي  اهـسابل و  هدومن ، مولعم  ار  امـش  ياهلجا  و  دـیئآ ) نوریب  تلفغ  زا  ات  هدومرف  نایب  تایاکح 

دب و کین و  زا   ) امـش رادرک  هب  و  هدومن ) مهارف  ار  یتحار  لئاسو   ) هداد هعـسوت  امـش  تشیعم  رد  و  دیـشاب ) هتـشاد  يرترب  تاقولخم 
ياهتجح هلیسوب  و  هدیشخب ، امش  هب  رامشیب  هلصو  رایـسب  ياهتمعن  و  هداهن ، نیمک  رد  ارنآ  يازج  و  دراد ، هطاحا  کچوک ) گرزب و 

هب وا  ملع   ) هدروآ رامـش  هب  شیامزآ ) ناحتما و  رد   ) ار امـش  و  هدیناسرت ، باذع ) زا   ) ار امـش  ینامـسآ ) بتک  ناربمغیپ و   ) راکـشآ
و هدومن ، نییعت  تربع  يارـس  شیامزآ و  راد  رد  ار  امـش  یناگدنز  رمع و  تدم  و  دراد ) هطاحا  امـش  رادرک  راتفگ و  یلک  یئزج و 
هتفگ و ایند  رد  هک  هچنآ  باسحب  تمایق ) رد   ) و دـنوش ) هداد  زییمت  نارادرکدـب  زا  ناتناراکوکین  ات   ) دـیوش یم  ناحتما  ایند  رد  امش 

هرظنم ناتسرپایند ) رظن  رد  و   ) تسا دولآ  لگ  هریت و  ایند  همـشچرس  هک ) دیدنبن  لد  ایندب   ) سپ دننک ، یم  یگدیـسر  دیا  هداد  ماجنا 
ینـشور و  دوش ، یم  تسین  هک  تسا  يا  هدـنبیرف  و  دزاس ، یم  هابت  كاله و  شیامزآ  ناحتما و  دروم  رد  و  تسا ، روآ  تفگـش  نآ 

سا

دور یم  یبارخ  هب  ور  هک  تسا  یهاگ  هیکت  و  دوش ، یم  لئاز  هک  تسا  يا  هیاس  و  ددرگ ، یم  ناهنپ  هک  ت 
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نآ هب  تسب ، یمن  لد  نآ  هب  درک و  یم  يرود  نآ  زا  لقع ) هزیرغ  يور  زا   ) هک یـسک  هاگ  ره  اـت  تسین ) نآ  يارب  يرارق  تاـبث و  )
رد هک   ) شیاهماد هب  و  دنز ) نیمز  رب  ار  وا  ات   ) دنکفا دگل  وا  هب  دوخ  ياپ  هب  ایند  رتش ، ای  بسا  دننام  دـیدرگ ، نئمطم  تفرگ و  سنا 

ياـهیرامیب  ) گرم ياهنامـسیر  و  دزاـس ، كـاله  ار  وا  هداـهن ) ناـمک  رد  هـک   ) شیاـهریت هـب  و  دـنک ، راکــشآ  ار  وا  هدرتـسگ ) هار 
( ترخآ  ) كانسرت هاگتشگزاب  و  ربق )  ) گنت هاگباوخ  هب  ار  وا  و  دزادنا ، یم  ریلد ) عاجش و   ) درم ندرگ  هب  ار  اهیتخـس ) نوگانوگ و 
رد هکیناسک  اب  ایند  راتفر  تسا  روطنیمه  و  دناشک ، یم  دب ) ای  کین   ) رادرک يازج  و  خزود ) ای  تشهب   ) یگـشیمه هاگیاج  ندـید  و 
زا ناگدنامزاب ، و  دتـسیا ، یمن  زاب  ناشندرک ) هراچیب  اهنآ و   ) ندرک كاله  زا  گرم  دنتـسه : ناینیـشیپ  نیـشناج  و  دنیآ ، یم  هدنیآ 

دنرذگ یم  دنیآ و ) یم   ) یپ رد  یپ  و  دنیامن ، یم  يوریپ  ناگتـشذگ  راتفر  زا  و  دنوشیمن ، نامیـشپ  هتـشادن  زاب  تسد  هانگ  باکترا 
يرپس راگزور  تخیسگ و  مه  زا  اهراک  هتشر  قئالخ ) گرم  رثا  رب   ) هاگره سپ  دنریمب ) همه   ) دوش یم  یهتنم  یتسین  انف و  نایاپ  ات 

دیدرگ اپرب  تمایق   ) دش کیدزن  مدرم  نتخیگنا  دیدرگ و 
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هدرک دوخ  همعط  ار  ناشیا  رگا   ( ناگدنرد هنال  و  دنـشاب ( هدروخ  ار  اهنآ  رگا   ( ناگدـنرپ هنایـشآ  اهربق و  نایم  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  ) 
يوسب هدوب  یلاعتقح  نامرف  رما و  ماجنا  هدامآ  هک  یتلاح  رد  دروآ ، یم  نوریب  دنـشاب ( هدش  هتـشک  رگا   ( گنج ياهنادیم  و  دنـشاب (

رد هداتـسیا  شوماخ و  تکاس و  یهورگ  دـنور ، یم  يدـنت  تعرـس و  هب  هداد  رارق  اهنآ  يارب  دـنوادخ  هک  تشگزاب  ياـج  داـعم و 
کیچیه رادرک  راتفگ و   ( دراد هطاحا  نانآ  همه  هب  دنوادخ  یئانیب  دنرادن ( یئاناوت  نتفگ  نخس  نتـسشن و  رب  هک   ( دنـشاب یم  فص 

سابل دناونـشیم  همه  هب  ار  دوخ  يادـص  يدانم  دـنوش ( هدـناوخ  باسح  يارب  نوچ   ( و تسین ( هدیـشوپ  دـنوادخ  رب  ایند  رد  اـهنآ  زا 
هلیح رکم و  زور  نآ  رد  دوش ، هدیـشوپ  اـهنآ  رب  زور ( نآ  سرت  لوه و  رثا  رب   ( يراوـخ تلذ و  يرادربناـمرف و  ینتورف و  عوـضخ و 

نیگمغ هدرـسفا و  اهلد  باذع ( سرت  زا   ( و ددرگ ، هدیرب  وزرآ  و  دـیاین ، راکب  دـشیم ( هدرب  راکب  اهیراتفرگ  زا  تاجن  يارب  ایند  هک  (
و دـشاب ( بسا  ناهد  هب  هک  ماجل  دـننام   ( دوش یم  قرع  زا  رپ  ناهد  و  ددرگ ، هتـسهآ  یفخم و  ینتورف  عوشخ و  اب  اهادـص  و  دـشاب ،
رفیک و باقع و  رـش و  ریخ و  يازج  لطاب و  زا  قح  زییمت  يارب  يدانم  يادـص  تبیه  زا  تسا و  هزادـنا  یب  ناـهانگ ( رفیک  زا   ( سرت

هب اهشوگ  شاداپ ، باوث و  ندیشخب 

.دیآرد هزرل 
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تردـق هب  هک  دنتـسه  یناگدـنب  مـیدرک ) ناـیب  تماـیق  رد  ار  ناشتـشگزاب  داـعم و  یگنوـگچ  اـهنآ و  اـب  ار  اـیند  راـتفر  هکیناـمدرم  )
نودـب  ) یئاهنت هب  هدـش و  هزیر  هزیر  هتفر و  اهربق  رد  هدـیدرگ و  گرم  راچد  هتفای و  شرورپ  رابجا  هب  و  دـنا ، هدـش  قلخ  دـنوادخ ) )

هداد زییمت  رادرکدب ) زا  راکوکین   ) یـسرداد باسح و  يور  زا  هدیـسر و  دبای ) کین  رادرک  راتفگ و  (ي  ازجب هتخیگنا و  لام ) لها و 
، درادن يدوس  ینامیـشپ  ندرم  زا  دعب  هک  دینکن  ینامرفان  تیـصعم و  هدش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  تسا  راوازـس  سپ   ) دنا هدش 

هداد اهنآ  هب  تصرف  دنا و  هدیدرگ  تیاده  تسار  هار  هب  ناربمغیپ ) هلیـسوب   ) دنا و هدـش  هداد  تلهم  یئاهر  يارب  ایند ) رد  مدرم  اریز 
ینادان و  ) تاهبـش ياهیکیرات  و  دیامن ، بلج  ار  دوخ  زا  یـضاران  يدونـشوخ  اضر و  هک  یـسک  هب  دنهد  یم  هک  یتصرف  دننام  هدش 

هدامآ يارب  دـنا  هدـش  هتـشاذگاو  دوخ  لاحب  ایند ) رد   ) و تسا ، هدـش  هتـشادرب  نانآ  زا  ءایبنا ) غیلبت  لقع و  تمعن  هطـساوب  یهارمگ 
تـسدب رد  هشیدـنا  رکف و  يارب  هقباسم و  نادـیم  رد  نتفرگ  یـشیپ  يارب  ار  وکین  ياهبـسا  ندومن  رغال  ندرک و  هدامآ  دـننام  ندـش 

هک لـجا  ندیـسر  اـت  یناگدـنز  تدـم  رد  شناد ، ملع و  روـن  نتفرگ  ارف  رد  هدـنیوج  ندرکن  باتـش  يارب  تقیقح و  قـح و  ندروآ 
.تسا تسد  رد  یتصرف 
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ياهیرامیب  ) هدنهدافش ياهدنپ  نیا  زا  و  تسین ) اهنآ  رد  یهابتـشا  ءاطخ و  هک   ) تسار بئاص و  ياهلثم  نیا  زا  تفگـش  بجع و  يا 
ار داسف  حالـص و  هک   ) راوتـسا ياهلقع  تباث و  ياه  هشیدـنا  اونـش و  ياهـشوگ  هزیکاپ و  ياهلد  هب  دروخرب  رگا  یهارمگ ) ینادان و 
دش هانگ  بکترم  ینادان ) يور  زا   ) تفر و راب  ریز  دینش و  ار  دنپ  هک  یسک  ندیسرت  دننام  دیسرتب  ادخ  زا  سپ ، دهد ) یم  صیخـشت 

لیصحت ار  لوسر  ادخ و  ياضر   ) دروآ اجب  وکین  لمع  هدیسرت  ینامرفان ) تیـصعم و  زا   ) و درک ) تشگزاب  هبوت و   ) دومن فارتعا  و 
رد  ) ار دوخ  راتفر  هدومن  لصاح  نیقی  زیختـسر ) زور  هب   ) تفاتـش و یگدـنب ) تعاـط و  هب   ) دومن و رذـح  یهلا ) باذـع  زا   ) و درک )
زا سپ  ياهیتخـس  زا   ) ار وا  و  تفریذـپ ، دـندومن ) شیئاـمنهر  يراگتـسر  تسار و  هارب   ) دـنداد زردـنا  وا  هب  دـینادرگ و  وکین  اـیند )

يرود نآ ) زا   ) دـندرک و شعنم  یناـمرفان ) تیـصعم و  زا   ) و ددرگ ) یلتبم  یتخـسب  هک  درکن  يراـک   ) دیـسرت دـندیناسرت و  گرم )
بکترم هک  یناـهانگ  زا   ) و هدرک ، عوجر  شیوخ ) لـقع  هب   ) و هدـش ، رود  یهارمگ ) زا   ) و دومن ، تباـجا  ار ) ادـخ  ناـمرف   ) و درک ،

ارنآ دش و  هدومن  وا  هب  تسار  هار  و  دومن ، تعباتم  اهنآ ) هیور  زا  انیع   ) و درک ، ءادتقا  نایاوشیپ ) هب   ) و دومن ، تشگزاب  هبوت و  هدـش )
وج ناباتش  سپ  داهن ) مدق  نآ  رد   ) دید
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ماگنه يارب   ) هریخذ زیختـسر ) زور  يارب   ) و دوب ، نازیرگ  یهارمگ ) ینادان و  زا   ) هک یتلاح  رد  دـش  راگتـسر  و  دـیدرگ ، قح  هدـنی 
هشوت هب  و  درک ، دابآ  يراکزیهرپ ) يوقت و  يانب  هب   ) ار تشگزاب  داعم و  و  دینادرگ ، كاپ  ار  دوخ  نطاب  و  دروآ ، تسدب  يدنمزاین )

( تمایق ربق و   ) یتسدگنت ياج  يدنمزاین و  ماگنه  و  ترخآ ) رفس   ) هار و  ایند ) زا   ) چوک زور  يارب  قلخ ) هب  تمدخ  ادخ و  یگدنب  )
راکزیهرپ ادـخ  ناگدـنب  يا  سپ  داتـسرف ، دوخ  زا  شیپ  ار  هشوت  نآ  ترخآ )  ) یگـشیمه هاگیاج  يارب  و  دومن ، يوق  ار  دوخ  تشپ 

هک یگـشیمه ) باذع   ) يزیچ هجرد  یهتنم  زا  و  دیا ، هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  ار  یگدنب ) تدابع و   ) يزیچ دـینک  دـصق  دـیوش و 
وا هدـعو  هک  وا  زا  هدـعو  يافو  بلط  هب  هتخاس  هداـمآ  امـش  يارب  هک  ار  یتشهب  وا  زا  دـیدرگ  راوازـس  و  دیـسرتب ، هدـیناسرت  ار  اـمش 

.تمایق تشحو  زا  سرت  تهج  هب  تسا و  تسار  هشیمه 
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رب بیغرت  طارـص و  تشحو  لوه و  زا  ندـیناسرت  یلاعت و  قح  ياهتمعن  رکذ  ناـسنا و  ندـب  تقلخ  ناـیب  رد   ) هبطخ نیا  زا  یتمـسق 
مزال هک  ار  هچنآ  ات  دیرفآ  ار  هعماس ) هوق   ) شوگ ود  یئاونـش ) زا   ) امـش ندرب  هرهب  يارب  لاعتم  دنوادخ  تسا : يراکزیهرپ ) يوقت و 

هدیدرگ اهر  یکیرات  زا  ات  داد  رارق  ار  هرـصاب ) هوق   ) مشچ ود  رادید ) زا   ) و دـننک ، ظفح  دـیآ ) راکب  عامتجا  یناگدـنز  رد  و   ) تسا
گر و ياراد  هک  تسد  لثم  ار  یئاضعا  درادرب  رد  يوضع  ره   ) دینادرگ هنطاب )  ) ءاضعا يوتحم  ار  يرهاظ )  ) وضع ره  و  دنوش ، انیب 
هب هک  یئاهندب  اب  داد  رارق  بسانم  ياهاج  رد  ناشماود  تروص و  بیکرت  رد  ار  ءاضعا  نآ  و  تسا ) اهنآ  دـننام  ناوختـسا و  نوخ و 

مولع و دوخ  ياهیزور  ای   ) دنبلط یم  ار  اهندب  نآ  يزور  ریبدت ) لقع و  هب   ) هکیئاهلد اب  و  دـنرارقرب ، مئاق و  دوخ  دـنمدوس  ياهبیکرت 
اب تسا و  ادـیوه  امـش  رب  وا  ياهتنم  تابجوم  هدوب  رادروخرب  وا  نارکیب  تمعن  ياهتنم  زا  هکیتلاح  رد  دـنیامن ) یم  بلج  ار  فراـعم 
نآ هدومرف  ءاطع  امش  هب  هک  یئاهتمعن  زا  زین   ) و دیـشاب ، یم  معنتم  وا  زا  یتسردنت  تیفاع و  تمعنب  تسا  اهیرامیب )  ) عنام هک  یلئاسو 

رایسب يویند  روما  ماظتنا  يارب  نتسنادن  نیا  دیریم و  یم  یک  دینادیمن   ) هتشاد ناهنپ  امش  زا  ار  یگدنز  رمع و  تدم  هک ) تسا 
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لوط زا  دندرب و  ایند  زا  هک  يا  هرهب  تذل و  زا  تشاذگ  یقاب  اهتربع  امـش  يارب  امـش  زا  شیپ  ناگتـشذگ  راثآ  زا  و  تسا ( دـنمدوس 
ناباتش ار  اهنآ  گرم  اهوزرآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  دوب ، هدش  بیصن  اهنآ  هب  گرم  نامـسیر  ندش  ریگولگ  زا  لبق  هک  یخارف  تدم و 

لوا رد  و  دندرکن ، هیهت  ترخآ ( يارب   ( يا هشوت  یتسردنت  ماگنه  رد  و  تخادنا ، یئادـج  ار ( ناش   ( اهوزرآ نانآ و  نایم  تفایرد و 
تـسا یئاناوت  یناوج و  ناوفنع  رد  هکیـسک  ایآ  دندرب ( رـس  هب  هدوهیب  ار  دوخ  یگدـنز  و   ( دـنتفرگن تربع  یئاناوت ( یناوج و   ( نامز
هکیسک ایآ  و  تسا ؟ هارب  مشچ  ار  نوگانوگ  ياهیرامیب  ریغ  تسا  تسردنت  هکیـسک  ایآ  و  ار ؟ یگدیمخ  يریپ و  ریغ  درب  یم  راظتنا 

رد هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  تسا  تسردـنت  اناوت و  ات  هکیـسک  تخبـشوخ  ) ؟ تسا رظتنم  ار  یتسین  ءانف و  زج  تسا  رارقرب  یقاـب و 
ینارگن بارطضا و  زا  ندیزرل  و  ترخآ ( هب   ( ندرک چوک  لاقتنا و  و  ایند ( زا   ( یئادج يرود و  تسا  کیدزن  هکنیا  اب  دباتـشب ( راک 

تـساوخرد يارب  نتـشاد  فارطا  هب  مشچ  هودـنا و  مغ و  يرایـسب  زا  نداد  ورف  ناهد  بآ  و  ندـنک ( ناـج   ( یتخـس تبیـصم و  درد 
گرم ياهیتخس   ( ناشیوخ ایآ  سپ  نارسمه ، ناتسود و  ناشیوخ و  و  ناگدازدنزرف ( ای   ( نارازگتمدخ زا  نتسج  يرای  یسردایرف و 

؟ دراد يدوس  اهنآ  نویش  ایآ  و  دننک ؟ یم  عفد  ار (
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رگید مرک و  مدژک و  رام و   ) اه هدـنزگ  تسا ، هدـنام  اهنت  ربق )  ) گنت هاگباوخ  رد  هدـش و  هداد  ورگ  هب  ناتـسروگ  رد  هک  یتلاح  رد 
و درک ، وحم  ار  شراثآ  تخـس  ياهداب  و  درب ، نیب  زا  دیناسوپ و  ار  وا  یگزات  اهیتخـس  دندرک و  هراپ  هراپ  ار  شنت  تسوپ  تاناویح )
زا سپ  اهدـسج  و  دـنامن ) یقاب  وا  زا  يربخ  مدرم  نایم  رد  يرثا و  ربق  ناـیم  رد  سپ   ) دومن دوباـن  ار  وا  ياـه  هناـشن  نارود  بئاـصم 

رابخا هب  و  دـنامب ، هانگ )  ) نارگ ياهراب  ورگ  رد  اهناج  و  دـش ، هدیـسوپ  یئاناوت  زا  دـعب  اهناوختـسا  تفای و  رییغت  یگزاـت  توارط و 
نآ رد  و   ) دندومن لصاح  نیقی  دندوب ) نادرگرـس  ناریح و  نآ  هرابرد  هک  خزود  تشهب و  باسح و  تمایق و  ربق و   ) هدیدان بیغ و 
ياج ایند  اریز   ) دنروآ یمن  تسدب  يدونشوخ  اضر و  ناشاهاطخ  يدب  زا  دنبلط و  یمن  ناشیا  زا  ار  وکین  رادرک  ندرک  دایز  ماگنه )

تیـصعم و ببـس  هب  نوچ  ای  میرذگرد و  وت  ریـصقت  زا  ات  ازفیب  کین  رادرک  هب  دنیوگیمن  اجنآ  سپ  ءازج ، راد  ترخآ  تسا و  لمع 
هیور زا  هک  دیتسین  ناشیا  ناشیوخ  ناردارب و  ناردـپ و  مدرم و  نیا  نارـسپ  امـش  ایآ  امن ) دونـشوخ  ار  ام  میا  هدـیجنر  وت  زا  ینامرفان 

ندروآ تسدـب  يارب  تسا  تخـس  اهلد  سپ  دـیهنیم ؟ مدـق  دـنا  هتفر  هک  یهار  رد  هدـش  راوس  ناـنآ  بکرم  رب  هدرک  يوریپ  ناـشیا 
ایوگ دیامیپ ، یم  هار  ینامرفان ) تیـصعم و  هار  رد   ) شیوخ ریـسم  ریغ  رد  و  يراگتـسر ، تیادـه و  زا  تسلفاغ  دوخ  هرهب  بیـصن و 
يارب هن   ) تسا ایند  عاتم )  ) ندروآ درگ  رد  نانآ  يراگتـسر  تیادـه و  اـیوگ  و  تسا ! ناـشیا  ریغ  هب  هیهلا ) فیلاـکت  هجوت   ) دوصقم

(!!. ترخآ هشوت  داز و  لیصحت 
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، ددرگ رایـسب  سرت  لوه و  راچد  صخـش  نازرل و  نآ  رب  شزغل  زا  اهمدـق  هک  تسا  خزود ) لپ   ) طارـص رب  امـش  روبع  هک  دـینادب  و 
فوخ و هتخاس و  لوغشم  ار  وا  لد  زیختسر ) زور   ) هشیدنا رکف و  هک  يدنمدرخ  ندیسرت  دننام  دیسرتب  ادخ  زا  ادخ  ناگدنب  يا  سپ 
هب  ) دـیما هتفرگ و  شتـسد  زا  مه  ار  وا  كدـنا  باوـخ  بش  یگدـنب  تداـبع و  هدوـمن و  روـجنر  ار  شندـب  یهلا ) باذـع  زا   ) سرت

هزور ار  زور  تسا و  رادـیب  ار  بش   ) هتـشادهاگن هنـشت  یمرگ ) ترارح و  تدـش  ماگنه   ) اهزور طسو  رد  ار  وا  راگدرورپ ) تمحر 
و تسا ) ادخ  دای  هب  هشیمه   ) تسا يراج  شنابز  هب  ادـخ  رکذ  و  هتـشادزاب ، وا  زا  ار  سفن  ياهـشهاوخ  ایند  هب  یگ  هقالع  یب  و  راد )

باذـع هب  تمایق  رد  ات  هدومنن  یهانگ  ایند  رد   ) هتـشاد مدـقم  زیختـسر ) زور   ) ندوب ناما  رد  يارب  ار  ینامرفان ) تیـصعم و  زا   ) سرت
نشور تسار  هار  هب  ندیـسر  يارب  هدیـشوپ و  مشچ  دراد  زاب  راکـشآ  تسار و  هار  زا  ار  وا  هک  يرادرک  راتفگ و  زا  و  ددرگن ) یلتبم 

( يراگتسر زا   ) عنام رایسب  هک  ایند ) زا   ) ندروخ بیرف  و  هدرک ، ریس  اههار  نیرت  تسار  رد  تسبولطم  هک  ادخ ) يدونـشوخ  اضر و  )
هب تسا  دنـسرخ  رفظم و  دشابن ) نادان  يرما  چیه  رد   ) تسین ناهنپ  وا  رب  تاهبتـشم  هتـشادن و  زاب  یگدـنب ) تدابع و  زا   ) ار وا  تسا 

هاگرذگ زا  تمایق )  ) شزور رت  نمیا  و  ربق )  ) دوخ هاگباوخ  نیرت  هدوسآ  رد  رایـسب  یـشوخ  شیاسآ و  هب  و  تشهب ) هب   ) هدژم يداش 
رد و  درک ، باتش  قح ) هار  رد  ادخ   ) سرت زا  هدیدرگ و  تخبـشوخ  هداتـسرف و  شیپ  ار  ترخآ  هشوت  هدش و  هدوتـس  هتـشذگ و  ایند 
زا  ) نتخیرگ يارب  و  تشاد ، قوش  راگدرورپ  يدونشوخ  بلط  رد  و  دومن ، تعرـس  یگدنب ) تدابع و  يارب   ) دنداد شتلهم  هک  ایند 

خزرب و ربق و  تالاح   ) تشاد شیپ  رد  هک  هچنآ  دوب و  ترخآ )  ) شیادرف بقارم  ایند )  ) زورما رد  و  تفر ، قح ) هار  هب  یهلا  باذـع 
هاـگیاج هک  دـینک  يراـک   ) تسا یفاـک  ناراـکوکین ) يارب   ) شـشخب باوـث و  تهج  هب  تشهب  سپ  دـید ، تلحر  زا  شیپ  تماـیق )

رارق اـجنآ  رد  هک  دـینک  يراـک   ) تسا سب  ناراـکهانگ ) يارب   ) یتخـس باذـع و  تهج  هـب  خزود  و  دـشاب ) اـجنآ  امـش  یگـشیمه 
زور رد   ) نآرق هک  تسا  سب  و  دهد ، يرای  ددم و  ناراکوکین ) هب   ) دشک و ماقتنا  ناراکدب ) زا   ) دنوادخ هک  تسا  یفاک  و  دـیریگن )

.ددرگ نمشد  هدومن  جاجتحا  دنا ) هدرکن  يوریپ  نآ  زا  هک  یناسک  اب  زیخاتسر 
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رذع ياج  تمایق ) ياهیتخس  باذع و   ) هدناسرت هچنآ  هلیسو  هب  هک  ادخ  زا  سرت  تسا و  يراکزیهرپ  امش  هب  نم  شرافس  تیـصو و 
هدیناسرت ناطیش ) هب   ) ینمشد زا  ار  امش  و  تسا ، هدرک  مامت  تجح  هدومن  راکشآ  حضاو و  میرک ) نآرق   ) هچنآ هب  هتـشاذگن و  یقاب 

يوریپ وا  زا  دیهنن و  ماگ  ناطیـش  ياهاپ  ياج  ینعی  نیبم  ودـع  مکل  هنا  ناطیـشلا  تاوطخ  اوعبتتال  میرک س 2 ي 168 و  نآرق  رد  )
( ندومن هارمگ  يارب   ) یهاوخریخ تروص  هب  یناهنپ و  اه  هنیس  رد  دنک  یم  ذوفن  هک  تسا ) راکشآ  نمشد  امش  يارب  وا  اریز  دینکن ،

دنموزرآ اجیب ) ياهسوه  هب  و   ) هداد هدعو  ار ) وا   ) و دزاس ، یم  هابت  هدرک و  هارمگ  ار ) دوخ  وریپ   ) سپ دیوگ ، یم  نخس  اهشوگ  رد 
هب هکنآ  ات  دـهد ، یم  هولج  ناسآ  ار  هدـننک  كاله  گرزب  ناهانگ  و  دـهدیم ، شیارآ  وا ) رظن  رد   ) ار دـب  ياهمرج  و  دـنادرگ ، یم 

تـسا یلام  ءازا  هب  ورگ  نهر و  هکنانچ   ) دروآرد دوخ  تعاطا  دنب  دیق و  رد  ورگ  نهر و  دـننام  هداد  بیرف  ار  شیوخ  وریپ  جـیردت 
زا  ) هچنآ هاـگنآ ) دراد ، یمنرب  وا  زا  تـسد  دـیامنن  راـتفر  شتاروتـسد  هـب  اـت  ناطیـش  وریپ  ددرگن ، درتـسم  ورگ  دوـشن  هداد  اـت  هـک 

هچنآ زا  و  درمـش ، یم  گرزب  دوب  هدومناو  ناسآ  هک  یناهانگ )  ) هچنآ و  دـنک ، یم  راـکنا  دوب  هداد  شیارآ  تنیز و  هک  اهـشهاوخ )
يا ار ) دوخ  ناوریپ   ) هک

نیز ذا  و  هدومرف : تیاـکح  وا  زا  میرک س 8 ي 48  نآرق  رد  دـنوادخ  هچنآ  هب  تسا  هراشا  نخـس  نیا   ) دـناسرت یم  دوب  هدرک  نم 
يرب ینا  لاق  و  هیبقع ، یلع  صکن  ناتئفلا  تءارت  املف  مکل ، راج  ینا  و  سانلا ، نم  مویلا  مکل  بلاغال  لاـق  مهلاـمعا و  ناطیـشلا  مهل 

هب نتفر  يارب  ار  شیرق  نیکرـشم  رادرک  ناطیـش  هک  هاگنآ  ینعی  باـقعلا  دـیدش  هللا  و  هللا ، فاـخا  ینا  نورتـال ، اـم  يرا  ینا  مکنم ،
امش رب  سک  چیه  رگشل  یهوبنا  یئاناوت و  تهج  زا  زورما  تفگ : داد و  هولج  اهنآ  رظن  رد  ار  نآ  یبوخ  تنیز و  مرکا  ربمغیپ  گنج 

رب ناطیش  دندش ، کیدزن  مه  هب  هدید  ردب  رد  ار  مالسا  رگـشل  نانآ  هک  هاگنآ  سپ  متـسه ، امـش  سردایرف  نم  دش و  دهاوخن  بلاغ 
امـش دنیآ و  یم  نیملـسم  يرای  يارب  ناگتـشرف  منیب  یم  نم  مرازیب ، امـش  زا  نم  تفگ : هتـشگزاب  يرقهق  روط  هب  ینعی  اپ  هنـشاپ  ود 

(. تسا تخس  ادخ  باذع  مسرت و  یم  ادخ  زا  نم  دینیب ، یمن 
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زا نـتفرگ  تربـع  هـب  ار  مدرم  هداد و  حرـش  ربـق  اـیند و  رد  وا  تـالاح  و   ) تـسا ناـسنا  شنیرفآ  تـیفیک  رد  هـبطخ  نـیا  زا  یتمـسق 
هب ار  امـش  اـیآ  نوـنکا )  متخاـس ، هاـگآ  ناطیـش  بیرف  زا  ار  امـش  (: ) دـیامرف یم  بـیغرت  هبوـت  هـب  ار  اـهنآ  يروآداـی و  ناگتـشذگ 

دوب فالغ  دننام  وا ) يارب   ) هک اه  هدرپ  و  اهناد ) هچب   ) اهمحر یکیرات  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  میامن  يروآدای  ناسنا  تقلخ  یگنوگچ 
هتسب نوخ  هدش و  هتخیر  هفطن  زا  دیآ ) یم  ایند  هب  نآ  اب  هچب  تسیا  هدرپ  هک  همیشم  مکـش و  محر و  هب  تسا  هراشا  اهمحر   ) دیرفایب
هدننک ظفح  بلق  ار  وا  سپ  دیسر ، مالتحا  نس  هب  ات  هتفرگ  ریش  زا  هراوخریش و  كدوک  دعب  دش  هچب  مکش  رد  سپ  صقان ، هدیدرگ 

يراددوخ و ینامرفان  تیـصعم و  زا  دریگ و  تربع  ناگتـشذگ ) زا   ) دـمهفب و هکنیا  يارب  دیـشخب  انیب  مشچ  ایوگ و  نابز  و  لـقع ) )
يوریپ لوسر  ادخ و  زا   ) درک رارف  هدش  یلوتـسم  وا  رب  رورغ  ربک و  درک و  تسار  دـق  هدیـسر  لامک  دـح  هب  هکنیا  ات  دـیامن ، يرود 

رد ار  دوخ  سوه  اوه و  هکیروطب  دوب ، كاب  یب  هدیدنسپان ) رادرک  راتفگ و  زا  هداهن  مدق  میقتـسمریغ  هار  رد   ) هدش هارمگ  و  دومنن )
ندیسر يارب  دروآ ) یم  نوریب  بآ  ولد  هلیسوب  هاچ  يالاب  زا  هکیسک  دننام   ) دشکیم نوریب ) یهارمگ  تلالض و  هاچ  زا   ) گرزب ولد 

اهیشوخ هب 
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كاب یهانگ  چـیه  زا  دـیامن و  خر  وا  هب  یئالب  یماکان و  هک  درادـن  رواب  و  دراد ، رایـسب  شـشوک  یعـس و  دوخ  يایند  ياـهتجاح  و 
هتـسیز ایند ) رد   ) ینامز كدنا  شیوخ  ياطخ  شزغل و  رد  هکنآ  زا  دعب  درم  یهارمگ  تلالـض و  ینادان و  تلفغ و  رد  سپ  درادن ،

، درواـین اـجب  دوب  بجاو  وا  رب  هچنآ  و  دربن ، يدوس  ضوع و  ترخآ ) يارب   ) هدیـشخب وا  هب  دـنوادخ  هک  یئاـهتمعن  لـباقم  رد  دوب و 
تخـس و ياـهدرد  اـب  تفرگ و  ارف  ار  وا  گرم  ياههودـنا  یلاحـشوخ  ماـگنه  سفن و  ياوـه  زا  يوریپ  یـشکرس و  رخاوا  رد  سپ 
رد دوب ، رادـیب  زور  هب  ات  ار  بش  دـمآ و  یم  بش  هب  ار  زور  نادرگرـس  ناریح و  تسا  بش  رد  نآ  نارحب  هک  نوگانوگ  ياـهیرامیب 

ینارگن بارطضا و  زا  هک  ردام ) ای   ) رتخد تفگ و  یم  ياو  ياو  يربص  یب  زا  هک  يرـسمه  نابرهم و  ردپ  راوخمغ و  ردارب  هکیتلاح 
هلان رایـسب و  هودنا  مغ و  رد  تشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  ندنک  ناج  یـشوهیب  رد  درم  نآ  دـندوب و  وا  فارطا  رد  دز ، یم  هنیـس  هب 

تلاـح رد  دوش  یم  هدـیچیپ  اـهنفک  رد  ندرم ) زا   ) سپ دوب ، یلتبم  جـنر  يور  زا  اـیند  زا  نتفر  یتخـس و  اـب  نداد  ناـج  كاـندرد و 
ياـه هتخت  يور  ار  وا  دـعب  دـیآ ) یمنرب  وا  زا  يراـک  نوچ   ) تسا مارآ  رادربناـمرف و  هکیتلاـح  رد  هدیـشک  ربـق ) يوسب   ) يدـیمون و

رفس زا  رتش  دننام  هتفر  لاح  زا  هدناماو و  دنزادنا  یم  توبات 
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شودب ار  وا  هدمآ  درگ  ناردارب  رازگتمدـخ و  نادـنزرف  نآ ) زا  سپ  ، ) تسا هدـیدرگ  رغال  يرامیب  تهج  زا  هک  روجنر  هتـشگزاب و 
اه هدید  تبیصم  اه و  هدننک  عییشت  نوچ  دش و  دهاوخن  تاقالم  رگید  هکیئاج  ربق )  ) یسکیب تبرغ و  هناخ  ات  دنربیم ) و   ) دنـشک یم 

هتـسهآ ناحتما  رد  شزغل  و  رکنم ) ریکن و   ) لاوس سرت  تشحو و  زا  هکیتلاح  رد  دنناشن  یم  ربق  رد  ار  وا  دـندرگزاب  ناتـسروگ ) زا  )
هک دـیوگ  یم  زار  ادـخ  اب  لاوس ، ناحتما و  لوه  زا  هکنآ  اـی  درادـن ، یئاـناوت  نتفگ  نخـس  دـنلب  رب  سرت  زا  اریز   ) دـیوگ یم  نخس 

خزود و هب  ندرک  دراو  هدـش و  لزان  مرگ  بآ  اجنآ  رد  هیلب  نیرتگرزب  و  مهد ) ماجنا  وکین  راک  ات  نادرگزاـب  ایندـب  ارم  اراـگدرورپ 
هن دزاس و  فرطرب  ار  جـنر  هک  یـشیاسآ  هن  دـهد و  یتحار  ار  وا  ات  تسین  یتسـس  باذـع  رد  تسا ، شتآ  يادـص  تدـش  ناجیه و 
هک یکدنا  باوخ  ندز و  مهرب  مشچ  هن  و  دـناهرب ، یتخـس ) نیا  زا   ) ار وا  هک  یگرم  هن  ددرگ و  عنام  نآ  زا  هک  دراد  یتقاط  توق و 

میرب یم  هانپ  ادخ  هب  اهباذع ) نیا  زا   ) ام تسا ، یلتبم  یپ  رد  یپ  ياهباذع  و  تخس ) ياهدرد   ) اهگرم عاونا  نیب  دیادزب ، ار  شهودنا 
(. میئامن یم  تساوخرد  وا  زا  ار  اهیراتفرگ  نآ  زا  یئاهر  (و 
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هچنآ و  دومن ، معنتم  ار  نانآ  دوخ  ياهتمعن  هب  دومرف و  ءاطع  یگدنز  رمع و  اهنآ  هب  دـنوادخ  هکیناسک  دنتـسه  اجک  ادـخ ، ناگدـنب 
و دـنداد ، تسد  زا  ار  تصرف  یگدوهیب  يزاب و  رد  ناشیا  داد و  تلهم  نانآ  هب  و  دـندیمهف ، هکیروطب  تخومآ  اهنآ  هب  دـننادب  دـیاب 

هدرک ییوکین  ناسحا و  ناشیا  هب  دنداد و  تلهم  زارد  یتدم  ار  اهنآ  دندرک ؟ شومارف  ار ) ادخ  ياهاطع   ) دندوب هافر  یتسردنت و  رد 
هکیناهانگ زا  دنتـشگن ) رادیب  تلفغ  باوخ  زا  نانآ  و   ) دندش هداد  هدعو  گرزب  ياهتمعن  هب  و  ناشدـندیناسرت ، كاندرد  باذـع  زا 

(. دیدرگ راگتـسر  ات   ) دـینک يرود  دروآ  یم  مشخ  بضغ و  هب  ار ) ادـخ   ) هک یئاهبیع  زا  دزاس و  یم  هابت  كاله و  اهنآ ) باکترا  )
ای هاگ  هانپ  ای  یئاهر  ای  زیرگ  ياج  چیه  ایآ  دالوا ) لام و   ) ایند يالاک  تسرد و  نت  اونش و  ياهشوگ  انیب و  ياه  هدید  ناگدنراد  يا 
هچ هب  هدیدرگزاب  اجک  هب  هتـشگزاب  ادـخ ) نامرف  زا   ) هنوگچ تسین ؟ ای  تسه  یهلا ) باذـع  زا   ) یتشگزاب رارف و  ياج  ای  هاگ  هیکت 
هک هاگنآ   ) هدولآ كاخ  راسخر  اب  تسا  وا  تماق  يانهپ  يزارد و  هزادـنا  هب  نیمز  زا  امـش  زا  کی  ره  هرهب  دـیوش !؟ یم  هتفیرف  زیچ 
يا نوـنکا  دراد ) يدوـس  هچ  اـهیدابآ  اـه و  هناـخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  شـشوک  جـنر و  همه  نـیا  سپ  ددرگ ، ناـهنپ  كاـخ  ریز 

ناگدنب
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رد دشاب  یم  امـش  ندب  رد  حور  هتفرگن و  ار  امـش  يولگ  تسا و  اهر  گرم )  ) نامـسیر هک  یتقو  ات  دیرمـش  تمینغ  ار  تصرفادـخ 
هبوت و عقوم  رارقرب و  رایتخا  هدارا و  یناگدنز و  تلهم  ناوارف و  عامتجا  تحار و  اهندب  تسا و  يراگتسر  تیاده و  عقوم  هک  ینیح 
يدوبان و زا  سرت  و  ربق )  ) گنت ياج  رد  رارق  تصرف و  نتفر  زا  شیپ  تسا ، یقاـب  يدـنمزاین  تجاـح و  ماـجنا  لاـجم  تشگزاـب و 

اناوت بلاغ و  يادـخ  باذـع )  ) راتفرگ دنـشاب و  یم  نآ  راظتنا  رد  هک  گرم )  ) هدـیدان بئاغ  ندیـسر  ندـب و  زا  ناـج  ندـش  نوریب 
دـمآرد و هزرل  هب  اهندـب  دومرف  نایب  ار  هبطخ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  تسا  هدـش  دراو  ربخ  رد  دـیامرف ): یـضردیس   ) .ندـیدرگ

.دنمان یم  هتسجرب ) ینارون و   ) ءارغ هبطخ  ار  هبطخ  نیا  یتعامج  .دش و  نارگن  برطضم و  اهلد  دیدرگ و  نایرگ  اهمشچ 
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صاع نب  ورمع  هرابرد  هبطخ 083-
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روطنامه وا .) زا  شنزرس  خیبوت و  و   ) صاع نبا  ورمع  تسردان ) رادرک  راتفگ و   ) هرابرد تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
رد هدرک  ینمشد  نینموملاریما  اب  مه  ورمع  دوب و  ادخ  لوسر  نمشد  دشیم  هدیمان  ورمع  ردپ  رهاظ  بسح  رب  هک  لئاو  نبا  صاع  هک 

اهلد زا  ار  وا  یتسود  تبحم و  هک  دوب  ددصرد  دومن و  یم  ییوج  بیع  راوگرزب  نآ  زا  تشاد  ششوک  ترضح  نآ  هب  نتسب  غورد 
: تفگ یم  ماش  مدرم  هب  تسب ، یم  بانج  نآ  هب  هک  یئاهغورد  هلمج  زا  و  دـهد ، هولج  کچوک  ار  سدـقم  دوجو  نآ  هدومن  نوریب 

.میدادن رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  وا  ام  تهج  نیا  زا  درادن ، یششوک  نادنچ  روما  حالصا  رد  دنک  یم  رایـسب  یحوش  حازم و  یلع  نوچ 
هغبان ! ( هیناز رسپ  زا  اتفگش  تسا :( غورد  ناتهب و  نخس  نیا  تسردان و  ورمع  راتفگ  هک  دیامن  یم  تابثا  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
برع تداع  دنتخانش و  یم  ار  وا  همه  تشاد و  ترهـش  نداد  انز  هب  هک  تسنآ  ظفل  نیا  هب  وا  ندیمان  تهج  تسا و  ورمع  ردام  مان 

يا هدش  ریسا  زینک  هغبان  دنهد و  یم  تبسن  دشاب  هتشاد  ترهش  یتشز  هب  ای  یبوخ  هب  هک  يردام  هب  هاگ  ره  ار  نادنزرف  هک  تسا  نآ 
نبا بهلوبا  سپ  درک ، شدازآ  دراد  هاـگن  ار  وا  تسناوتن  دوب  هیناز  نوچ  دـیرخ و  ار  وا  هکم  رد  یمیت  ناعدـج  نبا  هللادـبع  هک  دوـب 

هیما بلطملادبع و 

دیدرگ و دلوتم  ورمع  هجیتن  رد  هدش  عمج  وا  اب  رهط  کی  رد  لئاو  نبا  صاع  برح و  نبا  نایفـسوبا  هریغم و  نبا  ماشه  فلخ و  نبا 
هب نارگید  زا  شیب  لئاو  نبا  صاع  نوچ  یلو  تسا ، نم  دـنزرف  ورمع  هک  دومن  یم  اعدا  کـی  ره  دـش  فـالتخا  رفن  جـنپ  نیا  ناـیم 
هب دیوگ  یم  يردپ ( یب  نینچ  هصالخ  دوب ، رت  هیبش  نایفـسوبا  هب  هکنیا  اب  تسا  صاع  نآ  زا  دـنزرف  نیا  تفگ  درک  یم  قافنا  هغبان 

نیا هب  هتفگ و  نخـس  تسردان  مراد ، تسرامم  يزاب  یخوشب و  شوگیزاب و  رایـسب  متـسه و  خوش  يدرم  نم  هک  غورد ، ماـش  مدرم 
ره اب   ( دیوگ و یم  غورد  دـنار  یم  نابز  هب  هک  ینخـس  ورمع  تسا و  غورد  راتفگ  نیرتدـب  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، راکهانگ  راتفگ 

دزرو و یم  لخب  خساپ ( رد   ( دنـسرپب هک  وا  زا  و  دنک ، یم  یئوگرپ  دوخ  شـسرپ  رد  و  دیامن ، یم  راتفر  نآ  فالخ  دنک  هدعو  هک (
داسف و جـییهت  يارب   ( ددرگ رـضاح  گنج  نادـیم  رد  نوچ  و  دـیامن ، یم  يرود  ناشیوخ  زا  و  دـنکیم ، يراـکبان  ناـمیپ  دـهع و  رد 
زا اهریشمش  هک  هاگنآ  سپ  دنا ، هداتفین  راکب  اهریشمش  هکیمادام  دنک  یم  يزاب  نابز  یهن و  رما و  رایسب  هچ  گنج ( شتآ  نتخورفا 

گنج رد   ( دـهد ناـشن  مدرمب  ار  دوخ  تروع  هک  تسا  نآ  وا  دـیک  هلیح و  نیرتگرزب  دـیدرگ  عورـش  گـنج  هدـمآ  نوریب  فـالغ 
ترضح ب دش و  فداصم  نینموملاریما  اب  رازراک  رد  ورمع  نوچ  نیفص 

شیاهاپ راوگرزب  نآ  ربارب  رد  دیباوخ و  نیمز  يور  تشپب ، هتخادـنا  ریز  هب  بسا  زا  ار  دوخ  ورمع  دـناسر ، لتقب  ار  وا  ات  تخات  وا  ر 
هیواعم ياهرگشلرس  زا  یکی  هک  هاطرا  یبا  نبا  رسب  و  دیدرگزاب ، هدیـشوپ  مشچ  ترـضح  تخاس ، نایامن  ار  شتروع  هدرک  دنلب  ار 

دـش لثملا  برـض  هتبـس  موقلا  حنمی  هلمج  نآ  زا  دعب  دـیهر ، گرم  لاگنچ  زا  هدرب  راکب  ار  ورمع  هویـش  نیفـص  هعقو  نامه  رد  دوب 
يزاـب یخوش و  زا  ارم  گرم  داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینادب  دـهد .( نت  يراوـخ  تلذـب و  اهدـمآ  شیپ  ثداوـح و  رد  هکیـسک  يارب 

هیطع و هـکنآ  طرـشب  رگم  دوـمنن  تـعیب  هیواـعم  اـب  وا  ددرگ ، یم  عناـم  قـح  راـتفگ  زا  ار  ورمع  ترخآ  زا  یـشومارف  و  درادـیمزاب ،
رـصم هزور  دنچ  تموکح   ( یمک هوشر  ندومن ( دوخ  نامز  ماما  اب  تفلاخم   ( نتـشادرب نید  زا  تسد  يارب  و  دـهدب ، وا  هب  یـششخب 

.دشخب وا  هب  ار (

هظعوم دیحوت و  رد  هبطخ 084-
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ازـس هب  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  یلاـعتقح :) تافـص  زا  یـضعب  رکذ  دـیحوت و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
رخآ و  تسا ) يدوجوم  ره  ادـبم  یلزا و   ) هدوبن يزیچ  وا  زا  شیپ  هک  تسا  لوا  درادـن ، کیرـش  هک  تسیا  هناـگی  ادـخ ، زج  تسین 

دنـسر یمن  وا  تافـص  زا  کی  چـیه  هب  اـهمهو  تسا ) تادوجوم  همه  هیلا  یهتنم  يدـبا و   ) تسین یئاـهتنا  دـح و  وا  يارب  هک  تسا 
تیفیک و هب  ار  وا  اهلقع )  ) اهلد و  دـیامن ) فصو  هتفایرد  ار  نآ  مهو  اـت  تسین  تاذ  رب  هدـئاز  تفـص  ار  وا  اریز  دـننک ، یمن  كرد  )
ءزج و اریز   ) تسین اور  وا  يارب  ضیعبت  هئزجت و  و  دنک ) نایب  ار  نآ  لقع  ات  تسین  یتیفیک  ار  وا  اریز   ) دنیامنیمن قیدـصت  یگنوگچ 

شتقیقح لقع  دنیبب و  ار  وا  مشچ  ات  تسین  يدحب  دودحم  اریز   ) درادن هطاحا  وا  هب  اهلد  اهمـشچ و  و  تسا ) نکمم  هتـسیاش  بیکرت 
راکب ار  تغالب  تحاصف و  هجرد  یهتنم  هدومرف و  نایب  ار  دیحوت  لئاسم  عیمج  هاتوک  هلمج  دنچ  نیا  رد  ترـضح  .دـیامن  كرد  ار 

(. تسین يا  هرهب  نآ  زا  ار  نارگید  هک  تسا  راوگرزب  نآ  گرزب  لئاضف  زا  یکی  نیا  هدرب و 
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هدنـشخرد ياهتمالع  زا  و  دیریذپ ، دنپ  دنمدوس  ياه  هظعوم  زا  ادخ  ناگدنب  تسا : مدرم ) هب  زردنا  دنپ و  رد   ) هبطخ نیا  زا  یتمـسق 
تربع هدرک ) نایب  هدـش  دراو  هقباس  مما  رب  ینامرفان  تیـصعم و  رثا  رب  هک  یئاهدـمآ  شیپ  رـش و  ریخ و  هک  نآرق  تایآ   ) راکـشآ و 

(ي اهدنپ يروآدای و  زا  و  دینک ، يرود  هانگ ) زا   ) هدـش دراو  تنـس ) نآرق و  رد   ) هک یهلا ) ياهباذـع   ) راذـنا هنوگره  زا  و  دـیریگ ،
امـش هـب  لـجا   ) تـسا هـتخیوآرد  امـش  هـب  ناگدـنرد ) لاـگنچ  دـننام   ) گرم ياـهلاگنچ  اـیوگ  دـیدرگ ، دـنم  هرهب  ناگدـنهددنپ )
نیا زا  یهت  تسد  اب  نداد و  ناج   ) هدننک اوسر  تخـس  ياهراک  و  هدیدرگ ، ادج  امـش  زا  وزرآ  هب  یگتـسبلد  هقالع و  و  تسکیدزن )
دراو هک  تمایق )  ) یئاـجب نداد  قوس  و  اـهنیا ) دـننام  ندومن و  ینکـس  تسا  سرت  تشحو و  هاـگیاج  هک  ربق  رد  ندـش  نوریب  ملاـع 
کی هدـننار و  کی  یـسک  ره  اب  هار ) نیا  رد   ) و تسا ، هتفرگ  ارف  ار  امـش  تشگ ) دـنهاوخ  دراو  اجنآ  هب  قئالخ  همه   ) تسا یندـش 
رادرک هب  هک  حراوج ) ءاـضعا و   ) يا هدـنهد  یهاوگ  و  دـنار ، یم  رـشحم  هب  ار  وا  هک  گرم )  ) يا هدـننار  تسا : يا  هدـنهد  یهاوگ 

.دهد یم  یهاوگ  وا  دب ) کین و  )
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ياراد و  دراد ، يرترب  رگیدـکی  رب  هک  تـسا  یئاـه  هیاـپ  هـجرد و  ياراد  تـشهب  تـسا : تـشهب  فـصو  رد  هـبطخ  نـیا  زا  یتمـسق 
رب سک  ره  سپ  دراد ، توافت  رگیدـکی  زا  نامیا  لها  لامک  تفرعم و  بتارم  هکنآ  تهج  هب   ) دراد زایتما  مه  زا  هک  تسا  یئاهلزنم 

لکل و  دیامرف : یم  میرک س 6 ي 132  نآرق  رد  هکنانچ  دـبایرد ، اجنآ  رد  ار  یلزنم  هجرد و  ایند  رد  دوخ  صالخا  رادرک و  بسح 
زا وت  راگدرورپ  تسا و  ییاه  هیاپ  ناشرادرک  ءازا  هب  مدرم  زا  کی  ره  يارب  ینعی  نولمعی  امع  لفاغب  کبر  ام  اولمع و  امم  تاـجرد 

: دیامرف یم  میرک س 13 ي 35  نآرق  رد  هکنانچ   ) ددرگیمن لئاز  نآ  رد  یـشوخ  شیاسآ و  تسین ) ربخیب  دنروآ  یم  اجب  هک  هچنآ 
ینعی رانلا  نیرفاکلا  یبقع  و  اوقتا ، نیذـلا  یبقع  کلت  اهلظ ، مئاد و  اـهلکا  راـهنالا  اـهتحت  نم  يرجت  نوقتملا  دـعو  یتلا  هنجلا  لـثم 

یقاب و هشیمه  نآ  هویم  تسا ، يراج  اـهیوج  نآ  ریز  هک  تسا  نآ  هدـش  هداد  هدـعو  ناراـکزیهرپ  هب  هک  یتشهب  یگنوگچ  تفص و 
نآ رد  میقم  دـشاب ) خزود  شتآ  رافک  تبقاع  تسا و  ناراـکزیهرپ  هاـگیاج  یهتنم  اـجنآ  تسا ، هدرتسگ  هشیمه  نآ  هیاـس  رارقرب و 

یعسی تانموملا  نینموملا و  يرت  موی  دیامرفیم : میرک س 57 ي 12  نآرق  رد  هکنانچ   ) دش دهاوخن  نوریب  اجنآ  زا  دـنکیمن و  چوک 
مهنامیاب مهیدیا و  نیب  مهرون 
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نادرم و نامیا  رون  هک  ینیب  یم  ار  يزور  ینعی  میظعلا  زوفلا  وه  کلذ  اهیف ، نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مویلا  مکیرـشب 
تمـس شیپ و  زا  ار  نانآ  لامعا  همان  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دشخردیم  اهنآ  تسار  بناج  ور و  شیپ  رد  دنا  هدروآ  نامیا  هک  نانز 

یم اهنآ  هب  ناگتـشرف  دوش و  یم  هداد  ناشپچ  فرط  رـس و  تشپ  زا  ناشلامعا  همان  هک  نیقفانم  رافک و  فالخب  دنهد  یم  ناشتـسار 
نیا دیتسه و  دیواج  اهنآ  رد  دیوش و  یم  دراو  تسا  يراج  اهرهن  اهنآ  ریز  رد  هک  ییاهناتسوب  رد  هک  زورما  ار  امش  داب  هدژم  دنیوگ 

جنر و مزلتـسم  رقف  يریپ و  اریز   ( ددرگیمن ریقف  نآ  رد  نکاس  و  دوشیمن ، ریپ  نآ  رد  دـیواج  و  تسا ( یگرزب  يراگتـسر  نانآ  يارب 
نزحلا انع  بهذا  يذلا  هللادمحلا  اولاق  و  دیامرف : یم  میرک س 35 ي 34  نآرق  رد  هکنانچ  تسین ، تشهب  رد  ود  نیا  تسا و  یناوتان 
تشهب لخاد  هکیناسک  ینعی  بوغل  اهیف  انسمیال  بصن و  اهیف  انسمیال  هلضف  نم  هماقملا  راد  انلحا  يذلا  روکش ي 35  روفغل  انبر  نا 

ناراکهانگ و هدنزرمآ  ام ، راگدرورپ  دینادرگ ، رود  ام  زا  ار  هودـنا  نزح و  هک  تسا  ازـس  ار  ییادـخ  ساپـس  دـنیوگ  یم  دـنوش  یم 
جـنر و اجنآ  رد  هک  داد  ياج  یگـشیمه  هاگیاج  هب  ار  ام  دوخ ، شـشخب  لـضف و  زا  هک  يدـنوادخ  تسا ، نارازگـساپس  هدـنهدازج 

). دروآ یمن  ور  ام  هب  یناوتان 

يراکزیهرپ تافص  هبطخ 085-
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تدابع و هب  نانآ  بیغرت  مدرم و  هب  نداد  دنپ  یلاعتقح و  تافص  زا  یـضعب  نایب  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
طلست ءایشا  یئزج  یلک و  هب   ) دراد هطاحا  زیچ  ره  هب  اهلد ) رد  (ي  اه هشیدنا  زا  هاگآ  تسا و  اهیناهن  هب  اناد  لاعتم  دنوادخ  یگدنب :)

( درآ تسدب  ار  لوسر  ادخ و  يدونـشوخ   ) دزادرپب لمع  هب  امـش  زا  هدـننک  لمع  دـیاب  سپ  دراد ، یئاناوت  هبلغ و  زیچ  ره  رب  و  دراد )
لوه هب   ) هکنآ زا  شیپ  تسا  وا  تسدب  تصرف  هک  یتقو  رد  دـبایرد و  ار  وا  يدوزب  گرم  هکنآ  زا  شیپ  دراد  تلهم  هکیئاهزور  رد 
يارب دـیاب  و  دریمب )  ) دـیآ دـنب  هکنآ  زا  شیپ  تسا  زاـب  وا  ندیـشک  سفن  هار  هکیناـمز  رد  و  ددرگ ، راـچد  تماـیق ) ربق و  تشحو  و 
طارـص رب  شیاپ  هدوب  هدوسآ  زیختـسر  زور  ات  دربب  ار  لوسر  ادخ و  نامرف   ) دهد ماجنا  وکین  راک  شمدـق  يراوتـسا  دوخ و  شیاسآ 

ارـس نیا  زا  زج  ار  اجنآ  هشوت  هک   ) درادرب هشوت  ترخآ )  ) یگـشیمه هاگیاج  يارب  ایند )  ) دوخ ندرک  چوک  يارـس  زا  دـیاب  و  دزغلن )
(. دنربن
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لمات ربدت و  نآرق  رد   ) هدومرف رما  امـش  هب  ار  نآ  تیاعر  تظفاحم و  نآرق )  ) دوخ باتک  رد  هچنآ  رد  دیـسرتب  ادخ  زا  ادخ  ناگدنب 
ار امش  ناحبس  دنوادخ  اریز  دیئامن ) يوریپ  وا  یهاون  رماوا و  زا   ) هداهن تناما  هعیدو و  امش  دزن  شیوخ  قوقح  زا  هچنآ  رد  و  دینک )

هدومن مولعم  ار  امش  لامعا  تسا ، هتشاذگناو  یهارمگ )  ) يروک ینادان و  رد  ار  امـش  هدرکن و  اهر  راکیب  لمهم و  هدیرفاین و  هدوهیب 
اناد امش  راکشآ ) ناهن و  گرزب و  کچوک و  دب و  کین و   ) رادرک هب  و  هداد ) ناشن  امش  هب  ار  تیـصعم  تعاط و  رـش و  ریخ و  هار  )

رماوا و  ) تسا هداتـسرف  يزیچ  ره  رب  ناـهرب  ار  میرک ) نآرق   ) باـتک امـش  رب  و  هدرک ، نیعم  ار  امـش  یگدـنز  رمع و  تدـم  تـسا و 
رد هچنآ  هب  ار  دوخ  نید  هکنآ  ات  هتـشادهاگن  هدـنز  امـش  نایم  رد  ار  شربمغیپ  يراگزور  و  هدومرف ) ناـیب  نآ  رد  ار  شیوخ  یهاون 
نآ نابز  هب  و  تسا ) نایدا  لـمکا   ) تسا وا  دنـسپ  دروم  هک  ینید  تخاـس ، لـماک  امـش  ربمغیپ و  يارب  هداتـسرف  ورف  شیوخ  باـتک 

و دومن ، غالبا  امش  هب  ار  دوخ  رماوا  یهاون و  تشز و  رادرک  زا  تشاد  تهارک  هچنآ  وکین و  لامعا  زا  تشاد  تسود  هچنآ  ترضح 
اپرب تمایق  هکنآ  زا  شیپ  دومن ، دـیدهت  باذـع  زا  ار  امـش  و  درک ، مامت  امـش  رب  ار  تجح  تشاذـگن و  یقاب  امـش  يارب  رذـع  ياـج 

دیناسرت پ و  دوش ،

لوغـشم ادـخ  ياـضر  بلطب   ) دـیبایرد ار  دوـخ  رمع  هیقب  و ) دـیوش ، رادـیب  تلفغ  باوـخ  زا   ) سپ تخـس ، باذـع  ندیـسر  زا  شی 
ياـهزور نـیا  اریز  دـیرادزاب ) ار  دوـخ  یناـمرفان  تیـصعم و  زا   ) دـیریگ شیپ  یئابیکـش  رمع  زا  هدـنامیقاب  ياـهزور  رد  و  دـیدرگ )

تلفغ و رد  امش  زا  هک  يرایسب  ياهزور  لباقم  رد  تسا  مک  دوش ) فرـص  اه  هتفر  تسد  زا  كرادت  هب  تسا  نکمم  هک   ) هدنامیقاب
اهتصرف نیا  هک  دیرادنپن ) ناسآ  ار  تیصعم   ) دیهدن تصرف  ار  دوخ  شکرس )  ) ياهـسفن و  دشاب ، یم  دنپ  هظعوم و  زا  ندینادرگ  ور 
يراگنا لهس  هک  دیشابن  راگنا  لهـس  يرما ) چیه  رد   ) و دومن ) دیهاوخ  يوریپ  اهنآ  راتفر  زا   ) درب یم  ناراکمتـس  ياههار  هب  ار  امش 

.دروآرد تیصعم  رب  ار  امش  هاگان 
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هدنهددنپ دوصقم  اریز   ) دیامن یگدنب  تعاطا و  رتشیب  ار  شراگدرورپ  هک  تسا  یـسک  دوخ  هب  مدرم  نیرت  هدنهددنپ  ادخ ، ناگدنب 
يرادربنامرف تعاط و  مزلتسم  نآ  لیصحت  تسا و  یگشیمه  تداعس  ندروآ  تسدب  اهعفن  نیرتگرزب  تسا و  يرگیدب  ندناسر  عفن 

تداعـس رتشیب  هکیـسک  دروآ و  تسدـب  تداعـس  رتشیب  دـیامن  یگدـنب  تدابع و  رتشیب  ار  شراگدرورپ  سک  ره  سپ  یلاـعتقح ، زا 
اهنآ زا  رتـشیب  هک  تسا  یـسک  ار  دوـخ  مدرم  نیرت  هدـنهد  بیرف  و  تسا ) هداد  دـنپ  ار  دوـخ  ناگدـنهد  دـنپ  زا  رتـشیب  درآ  تسدـب 

اهناـیز نیرتگرزب  تسا و  يرگیدـب  ندـناسر  ناـیز  يا  هدـنهد  بیرف  ره  دوصقم  اریز   ) دـنک یناـمرفان  تیـصعم و  ار  شراـگدرورپ 
زا ار  شراگدرورپ  سک  ره  سپ  تسا ، يرادربنامرفان  تیـصعم و  مزلتـسم  نآ  نتفاـی  تسا و  یگـشیمه  یگراـچیب  ندروآ  تسدـب 

ناگدـنهد بیرف  زا  رتشیب  دریگ ، ارف  یگراچیب  رتشیب  هک  ار  یـسک  هدروآ و  تسدـب  یگراـچیب  رتشیب  دـنک ، تیـصعم  رتشیب  نارگید 
هک دـنک  يراـک  هدومن  هاـبت  كـاله و  ار  دوخ   ) دراد اور  دوخ  هب  ناـیز  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  و  تسا ) هداد  بیرف  ار  دوخ 
ات دـنک  راتفر  هیهلا  ماکحا  قفو  رب   ) دـشاب تمالـسب  وا  نید  هک  تسا  یـسک  لاحـشوخ  دنـسرخ و  و  ددرگ ) یهلا  باذـع  بجوتـسم 

هک تسا  یسک  تخبشوخ  و  دننک ) وزرآ  ار  وا  ماقم  هدرب  هطبغ  وا  هب  نارگید 
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زا هک  تسا  یـسک  تخبدـب  و  دـیامن ) يرود  ناراکدـب  تشز  رادرک  زا  هداهن  مدـق  ناراـکوکین  هار  رد   ) دریگ دـنپ  ناـسک  رگید  زا 
ایر و كدـنا  دـینادب  و  ددرگ ،) لـفاغ  نآ  رطخ  زا  هدرک  يوریپ  سفن  ياوه  زا   ) دروخ بیرف  شیوخ  ياـهیتسردان  سفن و  شهاوخ 
( هتسناد ادخ  کیرش  ار  وا  هتبلا  دریگ ، رظن  رد  ار  يریغ  ادخ  تدابع  رد  هک  ره  اریز   ) تسا كرش  یگدنب ) تدابع و  رد   ) ییامندوخ

دای ادـخ و  رکذ  زا  تلفغ  رثا  رب  اریز   ) تسا ناطیـش  روضح  نامیا و  یـشومارف  ثعاب  ناراک ) تیـصعم   ) ناتـسرپاوه اـب  ینیـشنمه  و 
هدومرف هب  و  دوش ، یم  رضاح  ناشسلاجم  رد  یهارمگ  لالضا و  يارب  ناطیـش  دور و  یم  نوریب  ناراکهانگ  لد  زا  نامیا  رون  ترخآ 

اب تساـخرب  تسـشن و  دـشاب  یم  دوـخ  نیـشنمه  تسود و  نیئآ  نید و  وریپ  درم  ینعی  هنیرق  هلیلخ و  نـید  یلع  ءرملا  مرکا : ربـمغیپ 
زا هک  تسا  یلئاضف  عمجم  نامیا  اریز   ) تسا رود  نامیا  زا  نآ  هک  دینک  يرود  غورد  زا  دومن ) دهاوخ  ریثات  صخش  رد  ناتـسرپاوه 

یئادـج نیابت و  نامیا  اب  نآ  ناـیم  تهج  نیا  هب  و  دـشابیم ، هدیدنـسپان  تافـص  لـئاذر و  هلمج  زا  غورد  تسا و  یتسار  اـهنآ  هلمج 
( تسا
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رد نداتفا  هب  کـیدزن  هک  تسا  يدـنلب  ياـج  رب  وگغورد  و  تسا ، يراگتـسر  و  باذـع ) زا   ) یئاـهر تاـجن و  هب  فرـشم  وگتـسار 
ار نامیا  دسح  اریز  دیـشابن ( دـنموزرآ  ار  يرگید  ماقم  لاوز   ) دـیربن دـسح  رگیدـکی  رب  و  تسا ، يراوخ  تلذ و  تکاله و  لادوگ 
، دینکن ینمـشد  رگیدمه  اب  و  دنک ( یم  رتسکاخ  هدنازوس و   ( دروخیم ار  مزیه  شتآ  هکنانچ  دیامن ( یم  دوبان  لحمـضم و   ( دروخیم

وزرآ هک  دـینادب  و  دـنادرگ ( یم  لئاز  رـس  زا  ار  وم  هک  غیت  دـننام   ( تسا یتکرب  ریخ و  ره  لاوز  محر و ( عطق   ( ثعاـب ینمـشد  اریز 
وزرآ زیختـسر ( زور  تشحو  لوه و  گرم و  دای  اب   ( سپ ددرگیم ، ادخ  رکذ  زا  یـشومارف  لقع و  نتخادنا  هابتـشا  طلغ و  هب  بجوم 

.تسا هدروخ  بیرف  دنموزرآ  و  درادن ( یتقیقح  هکیزیچ  هب   ( تسا هدنهد  بیرف  وزرآ  اریز  دیراگنا ، غورد  ار 

نارای هظعوم  هبطخ 086-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


211 ص :

ار وا  هک  یـصخش  دراد و  تسود  رایـسب  ار  وا  دـنوادخ  هکیـسک  تافـص  نآ  رد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هک  ) ادخ دزن  ناگدنب  نیرتتسود  ادخ ، ناگدنب  هدومرف :) بیغرت  مالسلا  مهیلع  همئا  يوریپ  تعباتم و  هب  ار  مدرم  نایب و  دراد  نمـشد 

تـسا هدرک  يرای  کمک و  شیوخ  سفن  هب  طلـست  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدـنب  تسا ) وا  لاح  لماش  یلاعتقح  تمحرم  رظن 
داد رارق  دوخ  راعـش  ار  هودنا  نزح و  هدـنب ) نآ   ) سپ دـیامنن ) يوریپ  سفن  ياهـشهاوخ  تاوهـش و  زا  ات  هدومن  تیوقت  ار  وا  لقع  )

هیور ار  یهلا ) باذـع  زا   ) سرت فوخ و  و  درآ ) تسدـب  ار  نآ  تابجوم  اـت  دومن  هشیدـنا  قح  يدونـشوخ  اـضر و  لیـصحت  يارب  )
لد رد  یهلا ) فراعم  مولع و   ) تیاده غارچ  سپ  هدومنن ) راتفر  لوسر  ادخ و  تاروتـسد  فالخرب  هاگ  چیه  و   ) دـینادرگ نتـشیوخ 
هب هک  يزور  يارب  ار  تفایـض  هرفـس ) و  داهن ، مدق  تسار  هار  هب  هتفای  یئاهر  یهارمگ  ینادان و  یکیرات  زا  نآ  اب   ) و دـش ، نشور  وا 

گرم  ) درک کیدزن  دوخ  رب  ار  رود  و  دشابن ) تسدیهت  گرم  زا  سپ  هک  دومن  یگدنب  تدابع و   ) تخاس هدامآ  دوش  یم  دراو  نآ 
رتـسب رد  ار  وا  گرم  هک  تشادـن  یکاـب  دوبن و  لـفاغ  نآ  زا  زگره  داد و  رارق  شیوخ  يور  شیپ  دـنرادنپ  یم  رود  ناربـخیب  هک  ار 

ار رد  هدش  دراو  گرم  رب  وا  ای  دبایرد ، يرامیب 

و  ( دینادرگ ناسآ  یگدنب ( تعاط و  هشوت  هلیسوب   ( ار زیختـسر ( زور  تشحو  لوه و  ربق و  گرم و   ( یتخـس و  ددرگ ( هتـشک  ادخ  ه 
میرک س 41 نآرق  رد  هکنانچ  داعم ، ادبم و  هب   ( دش انیب  سپ  دومن ، هشیدنا  رکف و  تسا ( نآ  رد  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  تقلخ  رد 
تایآ و مینایامنب  مدرم  هب  هک  دـشاب  دوز  ینعی  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافالا و  یف  اـنتایا  مهیرنـس  دـیامرف : یم  ي 53 
زا دای  و  تسا ( وا  قح  رب  يادـخ  هک  ددرگ  راکـشآ  اهنآ  يارب  هکنآ  ات  ناشدوخ  سوفن  رد  ناهج و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياـه  هناـشن 

نآرق رد  هکنانچ  تشادن ، زاب  ادخ  رکذ  زا  ار  وا  زیچ  چیه   ( دینادرگ رایـسب  تسا ( ترخآ  هشوت  هک   ( ار وکین  لامعا  سپ  درک ، ادـخ 
هللا رکذ  نع  عیبال  هراجت و  مهیهلتال  لاجر  دیامرف : یم  میرک س 24 ي 37 
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هزیکاپ و بآ  زا  و  درادـیمن ( زاب  ادـخ  رکذ  زا  ار  ناـنآ  شورف  دـیرخ و  یناـگرزاب و  هک  دـنیامنیم  حـیبست  ار  دـنوادخ  ینادرم  ینعی 
هدافتـسا يارب  دیدرگ و  دنم  هرهب  یهلا  فراعم  مولع و  زا   ( دش بآ  ریـس  دوب  هدش  ناسآ  وا  يارب  نآ  رب  دورو  ياههار  هک  یئاراوگ 

گرزب ياهرهن  رـس  رب  هک  يا  هنـشت  فـالخب  دومن ، یم  لوبق  یناـسآ  هب  دـش  یم  هضاـفا  وا  رب  هچنآ  هکلب  دـنامن ، نادرگرـس  نآ  زا 
زا دعب   ) دیدرگ بآریـس  دیماشآ  هک  يراب  نیلوا  رد  سپ  دماشایب ( هتفای  یـسرتسد  بآ  هب  ات  دیوج  یم  هار  درادن ، بآ  هب  یـسرتسد 

رایـسب دسرب  بآ  هب  یگنـشت  زا  سپ  هک  يرتش  نوچ  ددرگ ، دنمزاین  ندـیماشآ  هب  زاب  هک  دوشن  هنـشت  يونعم  بآ  زا  ندـش  بآریس 
لـهج و یهلا  فراـعم  مولع و  بسک  زا  سپ  ینعی  درادـن  نآ  هب  لـیم  دیـسر  يرگید  بآ  هب  نوچ  و  ددرگ ، یم  بآریـس  هدـیماشآ 

يوریپ تعاطا و  هک  ناراکزیهرپ  هار  هب   ) تفر راومه  تسار و  هار  رد  و  دشاب ) جاتحم  یـشناد  لیـصحت  هب  هک  تسین  وا  يارب  ینادان 
همه زا  و  تسبن ) لد  تسنآ  رد  هـچنآ  اـیند و  هـب   ) هدرک نوریب  نـت  زا  ار  سفن  ياهـشهاوخ  تاوهـش و  ياـه  هماـج  داـهن ) اـپ  تـسا 

تفرعم ملعب و  فصتم   ) سپ تسا ) ادخ  يدونشوخ  اضر و  لیـصحت  هک   ) یکی رگم  درادن  يروظنم  هدومن و  یهت  ار  دوخ  اهروظنم 
تیاده و ياهرد  ياهدیلک  زا  دوخ  تفای و  یئاهر  ناتـسرپاوه  اب  ترـشاعم  تکرـش و  زا  و  ینادان ) لهج و   ) يروک زا  هدـش ) یهلا 
رد هدید و  ار  دوخ  هار  درک ) يریگولج  ناگدننک  هارمگ  زا  هدش و  نارگید  يامنهار   ) دیدرگ تکاله  ياهرد  ياهلفق  يراگتسر و 

دوخ زا  ار ) اههودنا  اهیتخـس و   ) هتفر ورف  نآ  رد  هک  هچنآ  هتخانـش و  ار  شیوخ  يراگتـسر ) تیادـه و   ) هناشن تمالع و  هتفر و  نآ 
تاجن هار  و   ) هدز گنچ  نیلسرملادیس ) ترتع  میرک و  نآرق   ) اهنامسیر نیرتراوتسا  اهدنب و  اه و  هقلح  نیرتمکحم  هب  هدرک و  رود 

( هتفای يراگتسر  و 
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هقح و مولع  زا  نوچ  و  دـباین ، هار  وا  رد  يدـیدرت  کـش و  چـیه   ) تسا باـتفآ  ینـشور  رون و  هب  نیقی  دـننام  قح ) هب   ) وا نیقی  سپ 
ره هک   ) تهج ره  زا  اهراک  نیرتگرزب  رد  هداد  رارق  ادخ  يارب  ار  دوخ  سفن  هدش ) مدرم  يامنهار  هدیدرگ و  دنم  هرهب  هیهلا  فراعم 
نآ مکح   ) دنادرگزاب نآ  لصا  يوسب  ار  یعرف  ره  و  دیوگ ) خساپ  دوش  هدیـسرپ  وا  زا  هچ  ره  دهد و  ماجنا  دوش  هتـساوخ  وا  زا  زیچ 

دیلک تسین و  ادیوه  هک  ههبتـشم  روما  هدننک  راکـشآ  اهیکیرات و  غارچ  تسا  وا  درآ ) تسدب  حیحـص  داهتجا  طابنتـسا و  يور  زا  ار 
روانهپ ياهنایب  يامنهار  و  دیامن ) یم  لاکشا  عفر  لئاسم  زا  دوخ  یفاو  نخسب   ) تالکـشم هدننک  عفد  و  ماکحا ) هدنزومآ   ) تامهبم

زا  ) هک دنیزگ  یم  یـشوماخ  و  دیازفیب ) کش  ینادان و  رب  هکنآ  هن   ) دـنامهف یم  ار ) بلطم   ) دـیوگ و یم  دـشاب ، یم  هیلقع ) لئاسم  )
رد ار  یـشوماخ  نتفگ و  نخـس  هصالخ  دـشاب ، ینادان  يور  زا  وا  یـشوماخ  هکنآ  هن   ) دـنام ملاس  قحاـن ) هب  ياوتف  راـتفگ و  شزغل 

ایر و كرش و  زا   ) ادخ يارب  ار  دوخ  رادرک  دنیشنن ) شوماخ  تهج  یب  دیوگن و  نخس  هدوهیب  سپ  درآ ، راکب  تسا  یـضتقم  هچنآ 
اب  ) سپ هدومرف ) ءاطع  وا  هب  ار  تالامک  تاضویف و  عاونا   ) هدرک رایتخا  دوخ  يارب  ار  وا  مه  یلاعتقح  هدـینادرگ و  كاپ  یئامندوخ )

ذخا تمکح  ملع و  هسیفن  رهاوـج  وا  دوـجو  ناـک  زا  نارگید  هک   ) تسا وا  نـیمز  داـتوا  نـید و  ياـهناک  هـلمج  زا  و  تافـص ) نـیا 
دوخ مزالم  ار  یتسرد ) یتسار و   ) تلادع تسا ) رارقرب  یقاب و  وا  دوجو  تکرب  هب  نیمز  لها  شیاسآ  نید و  رما  ماظتنا  و  دـنیامنیم ،

طارفا هار  رما  چیه  رد  هاگچیه  هدومنن و  يرود  نآ  زا  و   ) هداد رارق 
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اوـه و هک  تسا  نآ  وا  تلادـع  هلحرم  لوا  سپ  هـتفرگن ) شیپ  ار  قـح  رد  ریخاـت  ریـصقت و  ینعی  طـیرفت  هار  دـح و  زا  زواـجت  ینعی 
ادخ دودح  زا  هدومنن  يوریپ  سفن  ياهـشهاوخ  زا  دیاب  هیلمع  هوق  لیمکت  يارب  ادخ  درم  اریز   ) هدرک رود  دوخ  زا  ار  سفن  شهاوخ 

دیامن یم  راـتفر  نآ  قبط  رب  دوخ  و  دراد ) یم  زاـب  دـب  راـک  زا  هدومن و  رما  وکین  راـکب  ار  مدرم   ) دـنک یم  ناـیب  ار  قح  دورن ) نوریب 
نآرق رد  هکنانچ  دشاب ، یم  لاعتم  دنوادخ  شنزرس  خیبوت و  دروم  درادن و  يریثات  وا  دنپ  دشابن  راتفگ  قفاوم  شراتفر  هکیسک  اریز  )

يا ینعی  نولعفتـال  اـم  اولوقت  نا  هللا  دـنع  اـتقم  ربک  نولعفتـال ي 3  اـم  نولوقت  مل  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی  هدومرف : ي 2  مـیرک س 61 
زا يرود  ینعی  ادـخ  دزن  ینمـشد  بضغ و  نیرتگرزب  دـیروآ ، یمن  اجب  هک  ار  يزیچ  دـییوگ  یم  ارچ  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هکیناـسک 
نآ گنهآ  هکنآ  رگم  هدرکن  كرت  ار  یئوکین  ریخ و  چیه  تیاهن  دـینکن ) راتفر  نآ  قبط  ار  يزیچ  دـیئوگب  هک  تسا  نآ  وا  تمحر 

هدومن و

یئوکین ریخ و  ياههار  همه  رد  هک  تسا  نآ  وا  شـشوک  یعـس و   ) هدرک دـصق  ار  نآ  هکنآ  رگم  هدومنن  اهر  ار  یبوخ  چـیه  نامگ 
سپ هدرپس ، میرک ) نآرق   ) باتکب ار  دوخ  نانع  و  دشاب ) نامگ  هلیـسوب  دنچ  ره  درآ  تسدب  ار  يراگتـسر  هجرد  یهتنم  ات  دهن  مدق 

رد  ) تسنآ هاگیاج  هک  اجره  درگ  یم  اج  هدـمآ و  دورف  نآرق  راب  هک  اج  ره  دـیآ  یم  دورف  تسا ، وا  ياوشیپ  رادولج و  ادـخ  باتک 
(. تسا هدرک  يوریپ  اج  همه  ار  شماکحا  روتسد  هدومنن و  یئادج  تقرافم و  نآرق  زا  ادخ  يوسب  ترفاسم 
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نانادان زا  سپ  تسا ، نادان  هک  یتروص  رد  هدیمان  دنمشناد  ملاع و  ار  دوخ  هک ) یـسک  دراد  نمـشد  دنوادخ  هک  ار   ) يرگید هدنب  و 
راتفگ بیرف و  ياهنامـسیر  زا  یئاهماد  و  هدومن ) يوریپ  اهنآ  زا  شرادرک  راتفگ و  رد   ) هتفرگ ارف  اهیهارمگ  ناـهارمگ  زا  اـهینادان و 

ار دیـص  دایـص  هکنانچ  دندرگ ، وا  بوذجم  ات  دـهد  یم  بیرف  دوخ  تسردان  رادرک  راتفگ و  هب  ار  اهنآ   ) هدرتسگ مدرم  يارب  غورد 
يارب ار  نآرق  هکیـسک   ) و هدرک ) ریـسفت   ) هدومن لمح  دوخ  ياه  هشیدنا  رب  ار  میرک ) نآرق   ) باتک دـتفا ) ماد  رد  ات  دـهد  یم  بیرف 

ار گرزب  ناهانگ  و  دنادرگ ، یم  نمیا  گرزب  ياهرطخ  زا  ار  مدرم  هداد ، رارق  شیوخ  ياهشهاوخ  قبط  ار  قح  دیامن ) ریـسفت  دوخ 
يراددوخ تسا ) هبتشم  كوکشم و  هک  یمکح  ره   ) تاهبش زا  دیوگ  یم  ییامندوخ ) ءایر و  هب  و   ) دیامن یم  ناسآ  نانآ ) رظن  رد  )

وا رظن  رد  هبتشم  مکح  ره  تسا  نادان  نآ  دراوم  عرـش و  ماکحا  هب  نوچ  دنک و  یم  مکح   ) تسا هداتفا  اهنآ  رد  هکنآ  لاح  منکیم و 
تـسا هدیباوخ  اهنآ  نایم  رد  هکنآ  لاح  مریگ و  یم  هرانک  عرـش ) نیناوق  فالخرب  ماکحا   ) اهتعدب زا  دیوگ  یم  و  دـیآ ) یم  تسرد 

ار تسار  هار  تیادـه و  باـب  تسا ، ناویح  لد  وا )  ) لد یمدآ و  تروص  وا )  ) تروـص سپ  تسا ) تعدـب  دـنک  یم  هک  مکح  ره  )
داهن مدق  نآ  رد   ) ات دسانشیمن 

دوصقم اریز   ( اه هدنز  نایم  رد  تسا  يا  هدرم  وا  سپ  دنیزگ ، يرود  نآ  زا  ات  هتخانشن  ار  یهارمگ  يروک و  باب  دیامن و  يوریپ  ه (
هکلب دنام ، هدرم  هب  تسا  هرهب  یب  لئاضف  نآ  زا  لهاج ، نوچ  ددرگ و  تداعـس  بجوم  هک  تسا  یلئاضف  ندروآ  تسدـب  تایح ، زا 

دراد یم  نمـشد  اـی  تسود  دـنوادخ  هـک  ار  یـصاخشا  دـیتسناد و  ار  لـطاب  قـح و  هار  هـکنآ  زا   ( سپ تـسا ( وا  هدرم  تـقیقح  رد 
دیتخانش
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ای  ( دننادرگیمرب يراگتسر ( تیاده و  هار  زا   ( ار امش  هنوگچ  و  دشاب ( رتراوازس  هک  دینک  یم  ریـس  هار  مادک  رد  و   ( دیور یم  اجک  ) 
) یتـسار )ي  اـه هناـشن  تسا و  اـپرب  قح ( )ي  اـهمچرپ هکنآ  لاـح  و  دـنیامن ( فرـصنم  تسار  هار  زا  ار  امـش  اـجک  زا  تقو و  هچ  رد 

هنوگچ هکلب  دنا ؟ هدرک  نادرگرـس  ناریح و  ار  امـش  اجک  سپ  تسا ، هدش  بصن  يراگتـسر ( تیادـه و   ( رانم ادـیوه و  راکـشآ و 
نایم رد  راهطا ( همئا   ( امش ربمغیپ  ترتع  هکنآ  لاح  و  دینیب ( یمن  ار  تسار  هار  رد  میقتـسم  طارـص  هک   ( دیتسه نادرگرـس  ناریح و 

و درب ( یم  هارب  هتفرگ  تسدب  ار  رتش  راهم  صخش  هکنانچ   ( دنـشک یم  قح  هارب  ار ( مدرم   ( هک دنتـسه  ینایاوشیپ  اهنآ  و  تسا ؟ امش 
هب هچنآ  دوشیمن و  هداد  نآ  رد  فالخ  لامتحا  هک  تسا  تسرد  تسار و  ناشراتفگ   ( دنشاب یم  وگتسار  ياهنابز  نید و  ياه  هناشن 

نآرق ياهلزنم  نیرتوکین  هب  ار  اهنآ  سپ  دنیامنیم ( انـشآ  قئاقح  هب  ارنانآ  هدومن  ریـسفت  همجرت و  مدرم  يارب  هدش  یحو  مرکا  ربمغیپ 
رد لزنم  زا  تسا  ترابع  هک  نآرق  ياهلزنم  نایم  رد  لد  اریز  دـیهد ، ياج  دوخ  ياهلد  رد  ار  ناـنآ  یتسود  تبحم و   ( دـیروآ دورف 

) دنتسه فراعم  مولع و  همشچرس  ناشیا  نوچ   ( و تسا ( لزنم  نیرتهب  بتک  رد  لزنم  ندناوخ و  هلیسوب  نابز  رد  لزنم  روصت و  ماقم 
نیا مدرم  بآ .( رـس  رب   ( هنـشت رایـسب  ياهرتش  باتـش  دورو و  دننام  دـیدرگ ( دـنم  هرهب  ناشـشناد  ملع و  زا  و   ( دیباتـشب نانآ  يوسب 

تسا هدرم  رهاظ ( رد  هدومرف : دوخ  ترتع  يراوگرزب  حدم و  رد   ( دیریگ ارف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  زا  ار  تیاور 
ندـب اـب  تسا  یمتح  وا  ترتع  ربمغیپ و  يارب  یتـح  قئـالخ  همه  يارب  هک  گرم  زا  دـعب   ( هدرمن هکنآ  لاـح  دریم و  یم  اـم  زا  هکنآ 
هدیقع قبط  رب   ( و دیوگ ( یم  نخس  دونش و  یم  دنیب و  یم  تایح  نامز  دننام  دنا و  هدنز  ملاع  نیا  رد  مه  یلصا  ندب  اب  هکلب  یلاثم ،

رد حارش  .تسا  رارقرب  یقاب و  شندب   ( هدشن هدیسوپ  هکنآ  لاح  دوش و  یم  هدیسوپ  ام  زا  هکنآ  تسا  هدش  هدیشوپ  نانادان ( تسردان 
ربمغیپ زا  ترـضح  هک  لابب  سیل  انم و  یلب  نم  یلبی  و  تیمب ، سیل  اـنم و  تاـم  نم  تومی  هنا  فیرـش  ثیدـح  نیا  لـیوات  هیجوت و 

هلدا نآ  رب  هتفگ و  ینخس  کی  ره  دوخ  یملع  هقیلـس  قاذم و  بسح  رب  تسا  هباشتم  هلکـشم  ثیداحا  هلمج  زا  هدومرف و  لقن  مرکا 
میدرک و نایب  الاب  رد  ام  تسا  راوتسا  لقن  لقع و  ناهرب  هیاپ  ود  يور  هک  ار  نانخس  نیرتتـسرد  رتعماج و  نکیل  دنا ، هدومن  هماقا  يا 

راوازـس نیاربانب  ددرگ ، یم  ادـیوه  رهاظ و  هفلتخم  رابخا  نیب  عمج  مالعا و  ياملع  لاوقا  رد  هعلاـطم  هیملع و  بتکب  هعجارم  زا  سپ 
 ( دیئوگن سپ  هدومرف (: ترضح  باب  نیا  رد  و  دیامن ، راکنا  دش  هتفگ  هک  هچنآ  یشناد  یب  يور  زا  یسک  تسین 
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و دـیئامن ، یم  راکنا  امـش  هک  تسا  نآ  رد  قح  رتشیب  اریز  دـیتسین ( اناد  نآ  هب   ( دیـسانشیمن هک  ار  هچنآ  مرکا ( ربمغیپ  ترتع  هراـبرد 
يرذـع سپ   ( منم وا  و  تسین ، یلیلد  تجح و  وا  رب  ار  امـش  هک  ار  یـسک  دـیراد  روذـعم  دیـسر ( امـش  هب  یهلا  باذـع  هکیماـگنه  (

، یئامن یم  تساوخزاب  هذخاوم و  میا  هدیمهفن  هتـسنادن و  هک  هچنآ  هب  ار  ام  ایآ  اراگدرورپ ، دییوگب  دیناوتیمن  عقوم  نآ  رد  دیرادن و 
يوریپ منانخس  زا  امـش  نکیل  مدرکن ، یهاتوک  یئامنهار  داشرا و  رد  هدومن  نایب  دیآ  راکب  امـش  يراگتـسر  يارب  هک  هچنآ  نم  اریز 

نایم رد  ایآ  و  متخوماین ( امـش  هب  ار  نآرق  ) ؟ مدرکن راتفر  میرک ( نآرق   ( گرزب ياهبنارگ  راـب  قبط  رب  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  دـیدومنن (
ترضح هکنیا  دنـشاب و  امـش  يامنهار  يداه و  هک   ( متـشاذگن ار  نیـسح ( نسح و  مرکا  ربمغیپ  ترتع   ( کچوک ياهبنارگ  راب  امش 

، تسا تعیرـش  نید و  شیاسآ  تیالو و  تلاسر و  دنـس  نآرق  هک  تسا  نآ  يارب  هدومرف  رغـصا  لقث  ار  ترتع  ربکا و  لقث  ار  نآرق 
تحـص و رب  هک  يوبن  فیرـش  ثیدـح  زا  هکنآ  رگید  و  دوب ، هدـشن  تباـث  ناـمیا  نید و  تیـالو و  تلاـسر و  دوـبن  نآرق  رگا  سپ 

لاق تسا : نیا  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا  هچنآ  ربانب  ثیدـح  نآ  هدومن و  تعباتم  دـنقفتم  هصاخ  هماع و  نآ  نومـضم  یتسرد 
یترتع ضرالا و  یلا  ءامسلا  نم  دودمم  لبح  هللا  باتک  رخالا : نم  ربکا  امهدحا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

زا اهنآ  زا  یکی  هک  مراذگ  یم  امـش  نایم  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  دومرف : مرکا  ربمغیپ  ینعی  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لها 
لزاـن قلخب  ادـخ  بناـج  زا  ینعی  هدـش  هدیـشک  نیمزب  نامـسآ  زا  تسا  ینامـسیر  نآ  هک  ادـخ  باـتک  یکی  تسا ، رتگرزب  يرگید 
دندرگ دراو  زیختـسر  زور  رد  ضوح  رـس  رب  نمب  ات  دنوشیمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  تسا و  نم  تیب  لها  ترتع و  يرگید  هدـیدرگ و 

رب ار  امـش  و  دـیدرگن ( هارمگ  ات   ( مدومن بصن  امـش  ناـیم  رد  ار  ناـمیا  هناـشن  مچرپ و  و  دوب ( دـنهاوخ  رارقرب  یقاـب و  هشیمه  ینعی 
زا ندـیدرگ  اهر  هار   ( مدـیناشوپ امـش  هب  ار  تیفاع  سابل  دوخ  يرگداد  لدـع و  زا  و  متخاس ، فقاو  مارح  لالح و  بتارم  دودـح و 

) تسنآ رد  لوـسر  ادـخ و  يدونـشوخ  اـضر و  هک   ( ار فورعم  شیوـخ  رادرک  راـتفگ و  اـب  مداد ( داـی  امـش  هب  ار  يرگمتـس  ملظ و 
ریبدت يار و  سپ  مدومن ( ناتانشآ  هتسیاش  قالخا  هب   ( مدرک راکشآ  امـش  يارب  ار  دوخ  هدیدنـسپ  قالخا  و  مداد ( ناشن   ( مدینارتسگ

زا باب  نیا  رد   ( دیربن راکب  درادن و  هار  نآ  هب  هشیدنا  رکف و  دـبای و  یمنرد  شنیب  هدـید  ار  نآ  هنک  هکیزیچ  رد  ار  دوخ ( تسردان  (
تـسا صتخم  مه  ماهلا  یحو و  و  یحو ، ماهلا و  هب  رگم  تسین  نکمم  سکچیه  يارب  نآ  نتـسناد  اریز  دیئوگن ، ینخـس  دوخ  شیپ 

يراگتـسر و ببـس  نانآ  زا  يوریپ  مولع و  فراعم و  نتخومآ  سپ  هدومرف ، نیعم  ماقم  نیا  يارب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یـصاخشا  هب 
). یتخبدب یهارمگ و  بجوم  ناشیا  ریغب  هعجارم  نتفگ و  نخس  دوخ  شیپ  زا  تسا و  یتخبشوخ 
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هدش طلـسم  مدرم  رب  هیما  ینب  (: ) يدوزب ار  ناشیا  تلود  ضارقنا  مدرم و  رب  ار  هیما  ینب  طلـست  دـهد  یم  ربخ   ) هبطخ نیا  زا  یتمـسق 
هک ره  و  دنرب ، تراغ  هب  ار  ناشلاوما  هدرک  ریـسا  ار  ناشنانز  هتـشک  ار  تسرپادـخ  ناورم  دـنروآرد و  شیوخ  فرـصت  هب  ار  اهرهش 
یم نامگ  نیبرهاظ ) تسرپایند   ) هدـننک نامگ  هکنیا  ات  دوش ) یم  هتـشک  بولغم و  دـنک  مایق  اهنآ  يدـعت  ملظ و  زا  يریگولج  يارب 

فاص و بآ  رب  و  دـهد ، یم  اهنآ  هب  ار  شدوس  و  دوش ) یم  هتـسب  دـنب  لاقع و  هب  رتش  هکنانچ   ) هدـش هیما  ینب  رخـسم  اـیند  هک  دـنک 
لتق و  ) شریـشمش هنایزات و  و  دـنا ) هرهب  یب  نآ  زا  نارگید  تسا و  نانآ  صوصخم  ایند  هصـالخ   ) دروآ یم  ناـشدورفدوخ  هزیکاـپ 

تلود هکلب  هتـشادنپ ، غورد  رما  نیا  هدننک  نامگ  هکنآ  لاح  و  دوشیمن ، هتـشادرب  تما  نیا  زا  نانآ ) هلیـسوب  اهیتخـس  عاونا  تراغ و 
ار نآ  مامت  هدیماشاین ) زونه   ) سپ دنـشچ ، یم  یکدـنا  هک  ناهد ) رد   ) تسا یبآ  دـننام  ایند  یناگدـنز  رد  ناشندرب  هرهب  هیما و  ینب 

(. ددرگ یم  ضرقنم  ناشتلود  هدش  طلسم  ناشیا  رب  نارگید  هاتوک  اهنآ  يدعت  ملظ و  تسد  يدوز  هب   ) دنزادنا یم  نوریب 
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مدرم تکاله  نایب  رد  هبطخ 087-
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هلطاـب و دـیاقع  ءارآ و  رب  داـمتعا  نید و  رد  فـالتخا  تهج  هب  ار  مدرم  نآ  رد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
مسر دینادب   ) ءایبنا متاخ  رب  دورد  یلاعت و  يادخ  ساپس  دمح و  يادا  زا  سپ  دیامرف :) یم  شنزرـس  ماما  ربمغیپ و  زا  ندرکن  يوریپ 

و ینارذگـشوخ ، نداد و  تلهم  زا  سپ  رگم  هدومنن  دوباـن  زگره  ار  راـگزور  ناـشکندرگ  ناحبـس  دـنوادخ  هک ) هدوـب  نیا  رب  اـیند 
هب مه  امـش  سپ  یگدـنز ، رد   ) جـنر یگنت و  زا  سپ  رگم  هدرکن  حالـصا  ار  ناربمغیپ ) (ي  اهتما زا  کی  چـیه  ناوختـسا  یگتـسکش 
اور نآ  هب  هک  یئاهیتخس  و  دیامن ) هاتوک  ار  اهنآ  يدعت  ملظ و  تسد  ادخ  هک  دیشاب  يزور  رظتنم  هدوب  ابیکـش  ناراکمتـس  يرگمتس 

ار امـش  ات   ) تسا تربع  دـیتفای ) یئاهر   ) دـیدینادرگ تشپ  نآ  زا  هک  یئاهیراتفرگ  گرزب و  ياهراک  و  تفایرد ) ار  امـش   ) دـیدروآ
یلاو زار  یئالب  تبیصم و  ره  دروآرد و  ياپ  زا  ار  ناراکمتس  تبقاع ، دراذگن و  یتخس  رد  ار  یموق  چیه  دنوادخ  هک  دنادرگ  هاگآ 

يرادمشچ ره  و  دونشب ) ار  قح  ات   ) تسین اونـش  يرادشوگ  ره  و  دمهفب ) ار  قیاقح  ات   ) تسین دنمدرخ  يرادلد  ره  نکیل )  ) و تسا )
اونـش و ياهـشوگ  رایـشه و  ياهلد  قیاقح  كرد  يارب  تسا  مولعم  و  دریگ ، تربع  راـگزور  ياهدـماشیپ  ندـید  زا  اـت   ) تسین اـنیب 

نیا هن  تسا ، مزال  انیب  ياهمشچ 

هقرف نیا  يراکهابتـشا  ءاطخ و  زا  میاین  تفگـش  هب  هنوگچ  اتفگـش و  سپ  دنراد ( ار  نآ  مه  تاناویح  هک  اهمـشچ  اهـشوگ و  اهلد و 
تنـس زا  دنراد و ( دوخ  ياهلیلد  رب  دامتعا  يرما  ره  رد  و   ( دراد فالتخا  رگیدـکی  اب  ناشنید  رد  ناشیا  ياهلیلد  هک  نوگانوگ  ياه 

 ( دنیامنیمن ءادتقا  ییصو  رادرک  هب  هدرکن  يوریپ  يربمغیپ 
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زا دنروآ و  یمن  زیختـسر ( زور  ادخ و   ( بیغب نامیا  و  دندیهریم ( یهلا  باذع  زا  هدوبن  ناشنید  رد  فالتخا  دـندرک  یم  يوریپ  رگا 
دوخ تسردان  ياهلیلدب  دندرک  یم  يراددوخ  یتشز  زا  هدیورگ و  هدیدان  هب  رگا  سپ   ( دنیامنیمن يراددوخ  ههبـش ( مارح و   ( یتشز
راتفر دوخ ( تسردان  يار  قبط  تسا ، هبتـشم  ناـشیا  رب  هچنآ   ( تاهبـش رد  دنتـشادن ( داـمتعا  دـش  ناـشنید  رد  فـالتخا  بجوم  هک 

رکنم و دنا و  هتخانـش  وکین  ناشدوخ  هک  تسا  يزیچ  ناشیا  دزن  هدیدنـسپ  فورعم و  دننک ، یم  يوریپ  سفن  ياهـشهاوخ  زا  هدومن 
هب هلکشم  ماکحا  لح  رد   ( دنتـسه ناشدوخ  ناشهاگهانپ  تالکـشم  رد  دنا ، هتـسناد  دب  ناشدوخ  هک  تسیزیچ  اهنآ  شیپ  هتـسیاشان 

فراعم  ( هدیـشوپ روما  رد  و  دـشاب ( لوسر  ادـخ و  هتفگ  فلاخم  هچ  رگا  دـنیامن  یم  راـتفر  نتـشیوخ  رظن  هب  هدومن و  هعجارم  دوخ 
رما رد  ناشیا )  زا  يدرم  ره  ایوگ  دـشاب ( نید  لقع و  فالخ  رب  هچ  رگا   ( تسا ناشدوخ  تسرداـن (  ( ياـهیار رب  ناـشدامتعا  هیهلا (

شیوخ زا  همکحم  لـئالد  راوتـسا و  ياهدـنب  هک  تسا  دوخ  ياوشیپ  دـنک ( یم  ناـیب  هک  هلئـسم  ره  مکح   ( دـنیب یم  هچنآ  رد  نید (
مکح دـننام  هدرک  داهتجا  دوخ  تسرداـن  يارب  هک  یمکح  ره  هک  تسنیا  شداـقتعا  دـیامن و  یم  لالدتـسا  اـهنآ  هب  و   ( تسا هتفرگ 

). تسا یهلا 

تثعب زا  شیپ  مدرم  هبطخ 088-
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هظعوـم ار  مدرم  نآ  هب  ثحب و  تیلهاـج  ناـمز  مرکا و  ربـمغیپ  تثعب  زا  نآ  رد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
نتفر باوخب  و  هدنامن ، یقاب  ءایبنا  زا  کی  چـیه  هک  ینامز  رد  دـینادرگ  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  مرکا  ربمغیپ  لاعتم  دـنوادخ  هدومرف :)

یلاعتقح بناج  زا  یسیع  ترـضح  تثعب  ات  مدآ  نامز  زا  اریز   ) دوب هتـشگ  ینالوط  یهارمگ  ینادان و  یکیرات  رد  مدرم  هفلتخم  قرف 
لاس دصناپ  هک  یفطـصم  ترـضح  تثعب  ات  یـسیع  ترـضح  نامز  زا  و  دندش ، یم  هتخیگنا  یپ  رد  یپ  قلخ  تیادـه  يارب  ناربمغیپ 
رون هتخورفا و  اهگنج  شتآ  هتشگ  مهرب  مهرد و  اهراک  هدیدرگ  اپرب  ایند  رـساترس  رد  اه  هنتف  و  دشن ) ثوعبم  يربمغیپ  دیـشک  لوط 

تسا يراگتـسر  تیاده و  یئانـشور  غارچ و  هک  ار  یهلا  فراعم  مولع و  مدرم  هک  دوبن  يربمغیپ  اریز   ) هدش ناهنپ  ایند  یئانـشور  و 
شبآ دندربیمن و  يدوس  هرهب و  نآ  هرمث  زا  مدرم )  ) و هتـشگ ، درز  شگرب  هدیدرگ ، راکـشآ  نآ  ياهیتسردان  و ) دنیامن ، ذـخا  وا  زا 

ریخ و دنتـشاذگیمن و  مدـق  يراگتـسر  تداعـس و  هار  رد  مدرم  هتفرگ  نازخ  ار  تیادـه  ملع و  تـخرد   ) هدـش کـشخ  هـتفر و  ورف 
هار نایامنهار   ) هدش راکشآ  یتخبدب  تکاله و  ياهمچرپ  دوبان و  وحم و  يراگتسر  تیاده و  ياه  هناشن  دوب ) هدنامن  یقاب  یئوکین 

هتـسیرگن و شلها  هب  يدـب  هرظنم  اب  ایند  سپ  دـندوب ( راـک  رـس  رب  یهارمگ  تلالـض و  هار  ناورـشیپ  هتفر و  ناـیم  زا  یتسرد  قح و 
تـشوگ شماعط  يراکهابت و  داسف و  شا  هرمث  دنتـشادن ( شیاسآ  ینآ  یلتبم و  هنوگ  ره  هب  هک   ( دوب هدرک  شرت  ور  دوخ  ناهاوخب 

هار زا  هکنآ  اـی  دوب ، رادرم  تشوگ  یناـشیرپ  يرایـسب  زا  اـهبرع  رتـشیب  كاروخ  داـسف و  زا  رپ  ناـمز  نآ  لـها  یگدـنز   ( دوـب رادرم 
ریـشمش شا  هیور  سرت و  فوخ و  شراعـش  دوبن ( رادرم  تشوگ  زا  مک  هک  دـندرک  یم  هشاعا  رگیدـکی  لام  زا  يدزد  يرگتراغ و 

 ( دوب
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یناداـن و داـسف و  هنتف و  هصـالخ  دـندوب ، لوغـشم  رگیدـکی  نتـشک  دروخ و  دز و  هب  نارگن و  برطـضم و  هراوـمه  ناـمز  نآ  لـها 
یئامنهار تسار  هار  هب  ار  اهنآ  ات  دینادرگ  ثوعبم  ار  مرکا  لوسر  یلاعت  قح  هک  دوب  هتفرگ  ارف  ار  ایند  رساترس  یگراچیب  یهارمگ و 

تسردان و دـیاقع  دـیروایب  داـیب  ادـخ و  ناگدـنب  دـیریگب  تربع  سپ  دومن ( رارقرب  ارناـشترخآ  اـیند و  شیاـسآ  تداعـس و  هدومرف 
دنوش یم  تساوخزاب  زیختسر ( زور   ( اهنآ هب  دنتسه و  اهنآ  راتفرگ  ورگ و  رد  نونکا (  ( هک ار  دوخ  ناردارب  ناردپ و  تشز  ياهراک 

امـش و نایم  هدـشن و  یط  يزارد  راگزور  ناشیا  ات  امـش  نامز  زا  دـنگوس  مدوخ  ناجب  و  دـنرادن ( يا  هراـچ  نآ  زا  ییاـهر  يارب  )و 
سپ تسا ، کیدزن  نانآ  هب  امـش  نامز   ) دیتسین روددیدوب  اهنآ  بالـصا  رد  هکیزور  زا  زورما  امـش  هتـشذگن و  اهنرق  اهلاس و  ناشیا 
ادـخ هب  تسیچ ) ؟ دـنا  هتـشگ  رود  امـش  زا  هتفر و  ایند  زا  تسا  ینامز  كدـنا  هکنیا  اب  ناـشراگزور  ندرکن  داـی  یـشومارف و  ببس 
ندرک تفلاخم  يارب  سپ   ) میامنیم دزشوگ  امش  هب  زورما  نم  هکنآ  رگم  دیناونشن  امش  ناگتـشذگ  هب  ار  يزیچ  مرکا  لوسر  دنگوس 
تسپ زورید  رد  اهنآ  ياهشوگ  زا  زورما  امـش  ياهـشوگ  و  دیامن ) غیلبت  ار  ام  دوبن  سک  دییوگب : دیناوتیمن  لوسر  ادخ و  ینامرفان  و 

( میونشیمن ار  وت  نانخس  ام  دندینش و  ار  ربمغیپ  نانخس  دندوب  رتاونش  ام  زا  ناینیشیپ  هک  دیروایب  رذع  دیناوتیمن  سپ   ) تسین رت 
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مه امـش  هب  اهلد  اه و  هدید  نآ  دننام  نامز  نیا  رد  هکنآ  رگم  هدشن  هداد  اهنآ  هب  ییاهلد  هتـشگن و  انیب  نانآ  ياه  هدید  نامزنآ  رد  و 
رایـشه ناملد  هکنآ  ای  دندیدیم و  ار  ربمغیپ  هدوب  انیب  اهنآ  هک  روطنآ  میدیدن  ار  وت  هدوب و  روک  ام  دییوگب : دیناوتیمن  سپ   ) دـنا هداد 

انیب و يزیچب  ناشیا  زا  دعب  امش  ادخ  هب  دنگوس  و  دندیمهف ) یم  ار  وا  نانخس  هتشاد  لد  اهنآ  هکیروطب  میمهفب  ار  وت  نانخس  ات  هدوبن 
نانآ هب  هکلب   ) دنـشاب هدـنام  هرهب  یب  مورحم و  نآ  زا  اهنآ  هک  دـیتشگن  هدـیزگرب  يزیچ  هب  دنـشاب و  هتـسنادن  اـهنآ  هک  دـیدشن  اـناد 

هکنیا تهج  دیرادن  يزایتما  اهنآ  رب  هک  امش  سپ  دندرکءاطع ، امـش  هب  هک  ار  يزیچ  دندومن  ءاطع  دیتخومآ و  امـش  هچنآ  دنتخومآ 
هب هیما ( ینب  هیواـعم و  داـسف  هنتف و   ( يا هیلب  ندرکن ( يوریپ  نیا  رثارب   ( و تسیچ ( ؟ دـینکیمن  يوریپ  ناـمز  ماـما  لوسر و  ادـخ و  زا 

يرتش نینچ  رب  هکیسک  و   ( تسا تسس  نآ  گنت  نالوج و  رد  شراهم  هک ( تسا  یشکرس  رتش  دننام  هیلب  نآ   ( هک هتـشگ  دراو  امش 
ار امـش  دـنیامنیم  یگدـنز  هدرک  زور  نآ ، رد  ناراـکهانگ  هک  یگرزب ( تورث و   ( هچنآ سپ  تـسا ( کـیدزن  رطخ  هـب  ددرگ  راوـس 
هب دنام و  دهاوخن  یقاب  هشیمه  هک   ( نیعم نامز  ات  هدرتسگ  تسا  يا  هیاس  دننام  نآ  اریز  تسا ( یقاب  هشیمه  دینک  روصت  هک   ( دبیرفن

). دوش یم  دوبان  يدوز 

يدنوادخ تافص  نایب  رد  هبطخ 089-
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رفـس هشوت  نتـشادرب  يارب  مدرم  هب  نداد  دـنپ  یلاـعتقح و  تافـص  زا  هراـپ  رکذ  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
اریز  ) تسا هدش  هتخانـش  عیانـص ) راثآ و  لوقع و  هلیـسوب   ) مشچب ندش  هدـید  نودـب  هک  تسا  ازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  ترخآ :)

تـسا ملاوع )  ) هدننک داجیا  هشیدنا  رکف و  نودب  و  ناوت ) یمن  تسین  يدحب  دودحم  هک  ار  بجاو  دید و  ناوت  یم  مشچب  ار  نکمم 
يارب هک  تسین  مولعمان  وا  رب  يزیچ  سپ  تسا ، لاحم  بجاو  تاذ  رب  ینادان  لهج و  دـیآ و  راـکب  مولعماـن  رد  هشیدـنا  رکف و  اریز  )

ياهباجح لزانم و  اهجرب و  ياراد  نامسآ  هکینامز  هدوب  هشیمه  تسا و  رارقرب  یقاب و  هک  يدنوادخ  درآ ) راکب  هشیدنا  نآ  نتـسناد 
هن کیرات و  بش  هن  هدوبن و  دنوشیمن ) رگیدکی  بوذجم  هعفاد  هبذاج و  هوق  هلیسوب  هک  وج  رد  هقلعم  تارک   ) گرزب ياهرد  ياراد 
ره هب  هک   ) یجک جاجوعا و  ياراد  خارف  هار  هن  و  هوک ) ود  نیب  عقاو  گرزب  ياه  هرد   ) هداشگ ياههار  ياراد  هوک  هن  مارآ و  يایرد 

هدـننک عارتخا  هدـننیرفآ و  تسا  وا  هتـشاد ، دوجو  يرگناوت  یئاناوت و  ياراد  قولخم  هن  هدـش و  هدرتسگ  نیمز  هن  و  دراد ) هار  فرط 
، رارقرب یقاب و  ناشیا و  ثراو  اهنآ ) يدوبان  ءانف و  زا  سپ   ) و هدندروآ ) یتسه  دوجوب  یتسین  مدع و  زا  ای   ) دننام هقباس و  یب  قیالخ 

دوبعم تسا  وا 
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هنهک و ار  يا  هزات  ره  دننک و  یم  ریـس  شتمکح ) هدارا و  قبط  رب   ) وا ياضر  بلط  رد  هام  دیـشروخ و  اهنآ ، هدنهد  يزور  قئالخ و 
هدرک و تمسق  ار  قئالخ  يزور  ددرگ ) دوبان  لئاز و  هدمآ  رـسب  زیچ  ره  رمع  تدم  اهنآ  ریـس  اب   ) دننادرگ یم  کیدزن  ار  يرود  ره 

ناهنپ نانآ  ياه  هنیـس  رد  هچنآ  و  ندرک ) هاگن  هراشا  زمر و  هب  ای  یناهنپ  يور  زا   ) اهمـشچ تناـیخ  اهـسفن و  ددـع  رادرک و  راـثآ و 
ناشیا راک  رخآ  ات  ندمآ ) ایندب   ) ناشندش رهاظ  ناردام و  محر  رد  ار  اهنآ  لحم  رارقتسا و  ياج  و  دنیامن ) یم  هشیدنا  رکف و   ) تسا

رب شباذع  دوخ  تمحر  تعسو و  نیع  رد  هک  يدنوادخ  تسا  وا  تسا ) اناد  اهتنا  ات  ادتبا  زا  اهنآ  تالاح  یلک  یئزجب و   ) هتـسناد ار 
طلسم درادیمن ) زاب  رگید  رما  زا  ار  وا  يرما  چیه   ) هتفرگ ارف  ار  نارادتسود  شتمحر  باذع ، یتخس  نیع  رد  تسا و  تخس  نانمشد 

وا زا  هک  ار  یـسک  دنک  یم  راوخ  و  دنک ، تفلاخم  وا  اب  هک  ار  یـسک  دـنک  یم  كاله  دـیوج و  هبلغ  وا  رب  دـهاوخب  هک  ره  رب  تسا 
هب ار  دوخ  راک  هک  ره   ) دیامن لکوت  وا  رب  هک  ار  هکره  دنک  یم  تیافک  دزرو ، ینمشد  وا  اب  هک  یسک  رب  تسا  بلاغ  و  دنک ، يرود 
وا هب  هکره  و  دـیامرف ، یم  اـطع  دـنک ، تساوخرد  يزیچ )  ) وا زا  هک  ره  هب  و  دـهد ) یم  ماـجنا  ار  وا  ترخآ  اـیند و  رما  دراذـگاو  وا 

دوخ لام  زا   ) دهد ضرق 

هب وا  هار  رد  قافنا  زا  هکنیا  و  دـهد ، یم  ضوع  وا  هب  ترخآ  ایند و  رد   ( دومرف دـهاوخ  ادا  ار  شیوخ  ضرق  دـیامن ( قافنا  وا  هار  رد 
شاداپ و  تسا ( تخادرپ  ادا و  مزلتـسم  ضرق  هکنانچ  دراد ، ضوع  ادـخ  هار  رد  قاـفنا  مینادـب  هک  تسا  نآ  يارب  هدـش  ریبعت  ضرق 

.داد دهاوخ  دشاب  رازگساپس  رکاش و  ار  وا  هک  یسک 
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هکنآ زا  شیپ  دینک ) يوریپ  لوسر  ادخ و  زا  هداهن  مدق  تسار  هار  رد   ) دیجنـسب لدع ) نازیم  هب  ایند  رد   ) ار ناتدوخ  ادـخ ، ناگدـنب 
( دـییامن هبوت  هدـش  نامیـشپ  تشز  ياهراک  زا   ) دـینک یگدیـسر  شیوخ  باسح  هب  و  دـیوش ، هدیجنـس  لمع ) نازیم  هب  ترخآ  رد  )
( دیهدن تسد  زا  ار  تصرف  دیتسه  هدنز  ات   ) دیشکب سفن  و  دیشاب ) هتـشادن  هراچ  هک   ) دنیامن یـسراو  ار  امـش  باسح  هکنآ  زا  شیپ 
و دنربب ، ترخآ ) هب   ) روز تنوشخب و  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  دیربب  نامرف  و  گرم ) ندیـسر   ) ولگ هار  نتفرگ  ندش و  گنت  زا  شیپ 

شا هراما  سفن  رب  ار  وا  هلقاع  هوق  دیامنن و  یهارمه  تدـعاسم و  ار  وا  دـنوادخ   ) دوشن يرای  کمک و  نتـشیوخ  زا  هکیـسک  دـینادب 
ریغ زا  يا  هدنهددنپ  هدننک و  عنم  دشاب ، شیارب  یصاعم ) زا   ) هدنریگ ولج  هدنهددنپ و  دوخ  بناج  زا  هکنیا  ات  دهدن ) یئاناوت  هبلغ و 

يدوس وا  رد  نارگید  راتفگ  دشابن ، هدامآ  يراگتـسر  تیاده و  يارب  هدادن  دنپ  ار  نتـشیوخ  صخـش  دوخ  هاگره   ) دشابیمن وا  يارب 
سفن و حالصا  يارب  لاح  ره  رد  یلاعتم  دنوادخ  زا  نتساوخ  يرای  تناعتـسا و  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هلمج  نیا  و  دیـشخب ، دهاوخن 

(. دشکب ربج  هلئسم  هب  نخس  ات  دشاب  روبجم  نایصع  تعاط و  رد  یسک  هکنآ  هن  تسا ، مزال  بجاو و  ناطیش  عفد 
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حابشا هبطخ  هبطخ 090-
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ینعمب حابـشا  هک  تسنآ  مسا  نیا  هب  نآ  هیمـست  هجو  و   ) حابـشالا هبطخ  هب  فورعم  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هـبطخ  زا 
هبطخ زا  نآ  و  دوش ) یم  نایب  اهنآ  شنیرفآ  یگنوگچ  روآ و  تفگش  تاقولخم  هکئالم و  فانـصا  هبطخ  نیا  رد  و  تسا ، صاخـشا 

هک دومن  تساوخرد  راوگرزب  نآ  زا  یـصخش  هک ) دومرف  نایب  نآ  يارب  ار  هبطخ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما   ) تسا گرزب  لیلج و  ياـه 
نتسناد زئاج  هب  وا  داقتعا  و   ) تساوخرد نآ  زا  ترضح  سپ  دنیب ، یم  راکشآ  ار  وا  ایوگ  هک  دیامن  فصو  وا  يارب  یمـسقب  ار  ادخ 
دمحم نـبا  رفعج  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  هقدـص  نـبا  هدعـسم  .دـیدرگ  كانمـشخ  ماـسجا ) تافــص  هـب  لاـعتم  دـنوادخ  فـصو 

يارب دومن ، ناـیب  ار  هبطخ  نیا  ربـنم  يـالاب  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دومرف : راوگرزب  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاامهیلع 
ام تفرعم  یتسود و  هک  نک  فصو  نانچ  ار  ام  راگدرورپ  ام  يارب  نینموملاریما  ای  درک : ضرع  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  يدرم  هکنآ 

، دـنوش رـضاح  زامنب  یگمه  مدرم  هک  درک  دایرف  دـمآ و  مشخب  هنالهاج ) شـسرپ  نیا  زا   ) مالـسلا هیلع  ماما  ددرگ ، دایز  وا  هراـبرد 
گنر هک  بضغ  تلاـح  رد  درب  فیرـشت  ربـنم  يـالاب  ترـضح  و  دـش ، تیعمج  زا  رپ  دجـسم  هکیروطب  دـندرک  عاـمتجا  مدرم  سپ 

، داتـسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  دورد  دومن و  يرازگـساپس  دـمح و  ار  ناحبـس  دـنوادخ  و  دوب ، هتفاـی  رییغت  شکراـبم 
تورث و شـشخب ، دوجو و  دـیازفا ، یمن  ار  شتنکم  لاـم و  ندیـشخبن ، اـطع و  عنم  هک  تسا  ازـس  ار  یئادـخ  ساپـس  دومرف : هاـگنآ 

ماما اذل  دیامن ، جارخا  اه  هدمآ  عمج  زا  ناگدنب  ندیـشخب  اطع و  دننام  هن  دنیرفآ ، یم  دیامرف  اطع  هچنآ   ) اریز دـهاکیمن ، ار  شتلود 
شهوکن یلاعتقح  ياوس  یئاطع  زا  هدننک  عنم  ره  هدیدرگ و  مک  یلاعتیادخ  زا  ریغ  يا  هدننکاطع  ره  لام  دیامرف ): یم  مالـسلا  هیلع 

تسا هدش 
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مک و اطع  زا  لاعتم  دـنوادخ  نئازخ  رد  نوچ  یلو  یتسپ ، تسخ و  زا  ای  تسا و  یناشیرپ  رقف و  سرت  فوخ و  اـی  اـطع  زا  عنم  اریز  )
وا ندرکن  اطع  تسا ، يربم  هزنم و  هلیذر  فاصوا  لیبق  نیا  تسخ و  لخب و  زا  و  دشاب ، هتـشاد  فوخ  رقف  زا  ات  دبای  یمن  هار  تساک 
زا يدرم  .تسا  داوج  لاح  ود  ره  رد  دـیامن  عنم  اـی  دـیامرف و  اـطع  ناگدـنب  هب  يزیچ  رگا  سپ  تسا ، تحلـصم  تمکح و  يور  زا 
زا رگا  دراد ، هجو  ود  وـت  نخـس  دوـمرف : راوـگرزب  نآ  تسیچ ؟ داوـج  ینعم  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نبا  یلع  ترـضح 
رب دنوادخ  هچنآ  هب  هک  تسا  یسک  لیخب  و  دنک ، ادا  هدینادرگ  بجاو  وا  رب  دنوادخ  هچنآ  هک  تسا  یسک  داوج  یـسرپ  یم  قولخم 

هدـنب هب  رگا  اریز  دـیامن ، عنم  هچ  دـیامرف و  اطع  هچ  تسا  داوج  وا  سپ  يراد ، رظن  رد  ار  قلاخ  رگا  و  دزرو ، لـخب  هدومن  بجاو  وا 
وا تسا ( هتشادن  ار  نآ  قاقحتسا  هک  هدادن  يزیچ  درک  عنم  رگا  و  هدوب ، نآ  قحتـسم  هتـشادن و  هک  تسا  هداد  يزیچ  دومرف  اطع  يا 
هک دنتـسه  وا  راوخ  هریج  ناگدش  هدیرفآ  ار ، رایـسب  ياه  هرهب  بیـصن و  اهتعفنم و  اهتمعن و  دوخ ( ناگدنب  رب   ( هدـننک ناسحا  تسا 

يارب و  هدومرف ، نییعت  ردـقم و  تسا ( رارقرب  نآ  هب  ناشیا  یتسه  و   ( دـنروخ یم  هک  ار  هچنآ  تسا و  نانآ  يزور  لـفکتم  نماـض و 
زا يوریپ  هلیسوب  هک  یگشیمه  تداعس  تشهب و   ( تسا وا  دزن  هک  ار  هچنآ  دنبلاط  و  دنوش ( تیاده   ( دنبای هار  وا  هب  دنلیام  هکیناسک 

تـساوخرد هکیزیچ  رد  وا  شـشخب  اطع و  و  تسا ، هدومن  راکـشآ  حضاو و  ار  هار  دـیآ ( یم  تسدـب  ایـصوا  ایبنا و  رادرک  راتفگ و 
 ( تسین هدشن  تساوخرد  هکیزیچ  رد  وا  ناسحا  زا  شیب  دوش 
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تسنآ مزلتسم  دشاب  نینچ  رگا  ددرگن و  مک  شیب و  زگره  هک  تردق  تمحر و  دننام  تسا  تافـص  زا  یتفـص  دوج  بجاو  رد  اریز 
دیامنن تساوخرد  يزیچ  هتسب  بل  یسک  رگا  سپ  تسا ، يربم  هزنم و  لخب  زا  هناحبـس  وا  دشاب و  لیخب  هدیـشخب  رتمک  هکنآ  هب  هک 
هدیسر روتسد  هکنیا  و  دشخب ، یم  وا  قاقحتسا  تیلباق و  دادعتـسا و  هزادنا  هب  ار  سک  ره  هکنآ  يارب  تسین ، لفاغ  وا  تجاح  زا  مه 

نآ بجوم  تساوخرد  اعد و  هک  تسا  نآ  تهجب  دسرب  وا  هب  يرتشیب  شـشخب  ناسحا و  ات  دبلطب  دـنوادخ  زا  دـنک و  اعد  هدـنب  هک 
سپ هدمآ ( دوجوب  هچ  ره  ادبم  و   ( لوا تسا  وا  ددرگ ( يرتدایز  شـشخب  اطع و  قئال  هدش  رتشیب  هدـنب  تیلباق  دادعتـسا و  هک  ددرگ 

زا دعب  ات  تسین  یعجرم  وا  يارب  سپ  ددرگ ( یناف  هچ  ره  عجرم  و   ( رخآ تسا  وا  و  دشاب ، يزیچ  وا  زا  شیپ  ات  هدوبن  يادبم  وا  يارب 
ات تسین  تاذ  رب  هدـئاز  تافـص  وا  يارب  اریز  لوا ، زا  دـعب  تسا  رخآ  رخآ و  زا  لـبق  تسا  لوا  هک  تـفگ  ناوـتیمن   ( دـشاب يزیچ  وا 

ياهکمدرم هکنیا  عنام  تسا  وا  و  دـش ( نایب  مراهچ  تصـش و  هبطخ  حرـش  رد  هکنانچ  دریگ ، یـشیپ  مدـقت و  رگید  ضعب  رب  یـضعب 
ناکم و اریز   ( دننک كرد  ای  و  دننیبب ( رهاظ  هدید  هب  ار  وا   ( دنسرب وا  هب  دوش ( یم  هدید  ایشا  نآ  هلیـسوب  هک  مشچ  یهایـس   ( اهمـشچ

كاردا ساسحا و  بولغم  روهقم و  تسا  زیچ  همه  رب  بلاغ  رهاق و  نوچ  هکلب  دوش ، كرد  ای  هدـید  ات  تسین  روصتم  وا  يارب  یئاج 
، ددرگن

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com


234 ص :

رییغت ات  دیامنن ( راتفر  شرما  فالخرب   ( دوشن فلتخم  راگزور  وا  يارب  دش ( هراشا  ینعم  نیا  هب  مهن  لهچ و  هبطخ  حرـش  رد  هکنانچ 
لاقتنا و ات  دـشابیمن  یئاجب  و  ددرگ ، ادـیپ  وا  رد  اهنآ ( دـننام  يرامیب و  یتسردـنت و  انغ و  رقف و  یناوتان و  ییاناوت و  لیبق  زا   ( یلاـح

عنتمم لاحم و  وا  رب  ناکم  لاوحا و  فالتخا  تسا ، اهناکم  راگزور و  قلاخ  وا  نوچ  اریز   ( دشاب اور  وا  رب  یئاجب ( یئاج  زا   ( تکرح
راکـشآ نانک  هدنخ  اهایرد  ياهفدص  هک  ار  هچنآ  دنزاس و  یم  رهاظ  نانز  سفن  اههوک  ياهندعم  هک  ار  هچنآ  دـشخبب  رگا  و  تسا (

هـشوخ ناطلغ و  دـیراورم  رد و  بان و  يالط  صلاخ و  هرقن  لیبق  زا  دـنروآ ( یم  تسدـب  رایـسب  جـنر  اب  ار  اـهنآ  مدرم  و   ( دـنیامنیم
ياهندعم اهجنگ و  لیبق  زا  تسا  نیمز  نورد  رد  هک  ار  هچنآ  عیمج  دشخبب  یسک  هب  رگا  هصالخ  یئایرد ، تسا  یهایگ  هک   ( ناجرم

هب رشب   ( هک ناهنپ  نایاپ  یب  ياهتمعن  تسا  وا  دزن  و  دنادرگیمن ، مامت  ار  شیاهتمعن  و  درادن ، وا  شـشخب  اطع و  رد  يریثات  رحب ( رب و 
تــساوخرد هـک  يا  هدــیناشخب  تـسوا  هـکنیا  تـهج  هـب  دــیامنیمن  ماـمت  ار  اـهنآ  مدرم  ياهتــساوخرد  درادــن و ( یهاـگآ  اــهنآ 

هن تسا ، نکمم  مزاول  زا  ناصقن  لخب و  اریز   ( دیامنیمن لیخب  ار  وا  ناراتساوخ  رارصا  دنادرگن و  مک  ار  وا  شـشخب  ناگدننکاضاقت 
). بجاو
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يانث حدم و  یگنوگچ  دزاس و  هاگآ  شهابتـشا  اطخ و  رب  ار  هدنـسرپ  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  یهلا  يانث  دمح و  نایب  زا   ) سپ
یلاعتقح و تاذ  رد  هشیدـنا  لمات و  زا  ار  اهنآ  دـهد و  میلعت  نیبئاغ  نیرـضاح و  هب  وا و  هب  تسا  وا  يازـس  هک  هچنآ  هب  ار  یلاـعتقح 
وا تافص  زا  یتفص  ره  رگنب و  هشیدنا ) يور  زا  یئامن  فصو  ار  ادخ  یتساوخ  رگا   ) هدننک لاوس  يا  دیامرف ): یم  درادزاب  شتافص 

یئانشور نآرق  تیاده  رون  هب  و  نک ) فصو  تافص  نامه  هب  ار  یلاعتقح   ) امن يوریپ  هداد ) دای   ) هدرک یئامنهار  وت  هب  نآرق  هک  ار 
نتسناد میرک ) نآرق   ) باتک رد  هتشاداو و  ار  وت  نآ  نتخومآ  هب  ناطیش  هک  ار  یتافص  نآ  و  روآ ، تسدب  ار  يراگتسر ) تداعس و  )
دنوادـخ هب  ار  نآ  نتـسناد  ملع و  هدـشن ) نایب   ) تسین نآ  زا  يرثا  يدـه  همئا  مرکا و  ربمغیپ  هقیرط  رد  دـشابیمن و  بجاو  وت  رب  نآ 

یناوخب و ار  وا  هک   ) تسا نیمه  وـت  رب  یلاـعت  يادـخ  قـح  یهتنم  اریز  شاـبن ) نآ  هب  داـقتعا  نتفرگ و  داـی  یپ  رد   ) رازگاو ناـحبس 
نآرق و رد  نوچ  الثم  هدش ، نایب  يده  همئا  مرکا و  ربمغیپ  زا  ثیداحا  رابخا و  میرک و  نآرق  رد  هک  یفاصوا  اهمان و  هب  ینک  فصو 

هب داقتعا  نتسناد و  هدنشخب ، اناد و  انیب و  اونش و  ینعی  تسا  داوج  میلع و  ریصب و  عیمس و  یلاعتیادخ  هک  هتشگ  دراو  رابخا 
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، هدـشن دراو  یظافلا  نینچ  ثیداحا  هیعدا و  نآرق و  رد  نوچ  هدنـشچ  هدـننک و  سمل  ینعی  قئاذ  سمال و  اـما  و  تسا ، بجاو  اـهنآ 
، اهب هوعداف  ینسحلا  ءامسالا  و هللا  دیامرف : یم  میرک س 7 ي 180  نآرق  رد  و  تسا ، مارح  اهنآ  هب  داقتعا  تسین و  زئاج  اـهنآ  نتفگ 
، دیناوخب اهمان  نآ  هب  ار  وا  سپ  تسا  یئوکین  ياهمان  ادخ  يارب  ینعی  نولمعی  اوناک  ام  نوزجیـس  هئامـسا  یف  نودحلی  نیذلا  اورذ  و 
اهمانب و دـننک  یم  فصو  ار و  وا  دـنهن  یم  مان  ینعی  دـنوش  یم  فرحنم  هدرک  لودـع  وا  ءامـسا  رد  هک  ار  یناـسک  دـینکن  يوریپ  و 

.دـنبایرد دـنیامنیم  راتفر  هک  ار  هچنآ  رفیک  دـشاب  دوز  دـشابیمن ، زئاج  اهنآ  هب  داقتعا  نتفگ و  تسین و  راوازـس  قئـال و  هک  یفاـصوا 
یئاهمانب ار  وا  دوخ  شیپ  زا  هدرک  لودع  ادخ  ءامـسا  رد  ینادان  لهج و  يور  زا  هکیـسک  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

رابخا نآرق و  زا  دافتـسم  هصالخ  هدرک  یئوکین  راک  دنک  یم  نامگ  ددرگ و  یم  رفاک  وا  هب  دنادیمن و  دوش و  یم  كرـشم  دمان  یم 
ندناوخ و مسا  نآ  هب  ار  ادـخ  هدـشن  دراو  هیعدا  ثیداحا و  نآرق و  رد  هک  یمـسا  ره  ینعی  تسا  یفیقوت  یلاعت  هللا  ءامـسا  هکتـسنآ 

همئا  ( شناد ملع و  رد  ناراوتسا  نیخسار و  نادب  و  دشاب ( تسرد  ینعم  حیحص و  القع  هچ  رگا  تسا  مارح  عونمم و  ندومن  فصو 
یب دـننادیمن ، ار  نآ  ریـسفت  تسا و  هدرپ  رد  هدیـشوپ و  هک  هچنآ  هب  فارتـعا  رارقا و  هـک  دنتـسه  یناـسک  مالـسلا ( مـهیلع  نیرهاـط 

زجع و هب  ار  ناـشیا  فارتعا  رارقا و  یلاـعت  دـنوادخ  سپ  هدـش ، بصن  اهدیـشوپ  ولج  هک  یئاهردـب  ندـش  لـخاد  زا  هدرک  ناـشزاین 
ندرکن هشیدنا  هدرک و  حدم  درادن ، هطاحا  نآ  هب  اهنآ  شناد  ملع و  رد  هک  هچنآ  هب  ندیسر  زا  یناوتان 
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ار اـهنآ  و   ) هدـیمان يراوتـسا  خوـسر و  تسا  هدرکن  رما  ناـشیا  هـب  ار  نآ  تـقیقح  هـنک و  زا  يوـگتفگ  ثـحب و  هـکیزیچ  رد  ارناـنآ 
تقیقح هنک و  دنتـسین  رومام  هک  هچنآ  رد  هدرکن و  زواجت  دوخ  دح  زا  اریز  هدومرف ، باطخ  شناد  ملع و  رد  ناراوتـسا  نیخـسار و 

نه تامکحم  تایا  هنم  باتکلا  کیلع  لزنا  يذلا  وه  دیامرفیم : میرک س 3 ي 7  نآرق  رد  دننکیمن ، هشیدنا  قمعت و  دنبایرد  ار  نآ 
هللا و الا  هلیوات  ملعی  ام  و  هلیوات ، ءاغتبا  هنتفلا و  ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذـلا  اماف  تاـهباشتم ، رخا  باـتکلا و  ما 

داتسرف وت  رب  ار  نآرق  هک  يدنوادخ  تسا  وا  ینعی  بابلالا  ولوا  الا  رکذی  ام  انبر و  دنع  نم  لک  هب  انما  نولوقی  ملعلا ، یف  نوخـسارلا 
تاـیآ رگید  راکـشآ و  حـضاو و  ینعم  ياراد  هک  تـسا  یتاـیآ  ینعی  نـشور  ياـه  هناـشن  تاـمکحم و  تاـیآ  نآ ، زا  یـضعب  هـک 

ینعم دارم و  هک  هدشن  هتسناد  رهاظ  بسحب  هک  یتایآ  ینعی  تسا  تاهباشتم 

دیدرت کش و  رد  هدومن  اپرب  هنتف  ات  هدرک  یم  يوریپ  نآ  تاهباشتم  زا  دنرادرب  قح  زا  تسد  دنلیام  ابلق  هکیناسک  سپ  تسیچ ، اهنآ 
ملع رد  نیخـسار  ادخ و  رگم  دنادیمن  ار  تاهباشتم  نآ  ریـسفت  لیوات و  و  دنیامنب ، دوخ  ياعدم  قبط  رب  ار  نآ  ریـسفت  لیوات و  هداتفا 

میدروآ و نامیا  تسا  راـگدرورپ  بناـج  زا  هک  هباـشتم  مکحم و  هب  دـنیوگ : یم  دنتـسه  لـیوات  هب  ملاـع  هک  نیخـسار  هکیتلاـح  رد 
هچنآ هب  نک  افتکا  زین  وت  سپ  نادـنمدرخ ( رگم  ادـخ  تایآ  رد  دـننکیمن  هشیدـنا  و  دوشیمن ، تفای  وا  مالک  رد  یتفلاـخم  ضقاـنت و 

) نکن هشیدنا  یتسین  نآ  نتسناد  هب  رومام  تسین و  تمهف  روخ  رد  هک  هچنآ  هب  و   ( دنک یم  تیئامنهار  میرک  نآرق 
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رگا هک  یئاناوت  تسا  وا  اریز )  ) دـش یهاوخ  هابت  كاله و  هک  جنـسن  دوخ  لـقع  هزادـنا  هب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  یگرزب  تمظع و  و 
یناطیـش ياه  هسوسو  هب  هدولآ  هک  يا  هشیدـنا  رکف و  رگا  و  دـنبایرد ، ار  شیئاناوت  تردـق و  ياهتنم  اـت  دـنوش  هجوتم  اـهمهو  همه 

ات دنوش  وا  هتفیش  ناریح و  اهلد  رگا  و  دروآ ، تسدب  اهیندیدان  بیغ و  ملاوع  هجرد  یهتنم  رد  ار  شیهاشداپ  یگرزب  دهاوخب  هتشگن 
تقیقح نوچ  ات  دنیامن ) فرص  اه  هشیدنا  نادنمدرخ   ) دننک يواکجنک  رایسب  اهلقع  رگا  و  دنبایب ، ار  شتافـص  یگنوگچ  تیفیک و 
هکیتلاح رد  دنادرگ  یم  زاب  ار  لوقع  ماهوا و  نآ  لاعتم  دـنوادخ  یئاناوت ) تردـق و   ) دـنرب یپ  شتاذ  هنکب  تسین  راکـشآ  شتافص 

نامز نآ  سپ  دنا ، هداهن  وا  هب  ور  صالخا  يور  زا  هدنامزاب ) اج  همه  زا   ) هدرک و یط  ار  بیغ  ملاوع  ياهیکیرات  تکاله و  ياههار 
دنراد فارتعا  دنتشگرب  هتشگ  عونمم  وا ) تافـص  تاذ و  تقیقح  كرد  زا  دندیـسرن و  یئاج  هب  كانرطخ  ياههار  نیا  یط  زا   ) هک

شجنـس اه  هشیدنا  لوقع و  نابحاص  لدـب  دوشیمن و  كرد  وا  تفرعم  هنک  هدوب و  هابتـشا  طبخ و  يور  زا  هار  نیا  رد  ریـس  هکنیا  هب 
هک یلاثم  تروص و  یب  دیرفایب  ار  قئالخ  هک  يدنوادخ  تسا  وا  و ) دنبایرد ، ار  وا  هکنآ  ياج  هچ   ) دنکیمن روطخ  وا  یگرزب  هبلغ و 

هدومن و سابتقا  نآ  زا 

یقلاخ وا  زا  شیپ  اریز   ) دشاب هدرک  يوریپ  دوخ  زا  شیپ  يدوبعم  قلاخ و  زا  هک  يا  هزادنا  شجنـس و  یب  دشاب و  هدیرفآ  نآ  دـننام 
ییاناوت تردق و  زا  و  دنیرفایب ) یقلخ  هزادنا  تروص و  نآ  قبط  رب  وا  دـشاب و  هداد  تسدـب  يا  هزادـنا  هدـیرفآ و  یتروص  هک  هدوبن 

يدـنمزاین جایتحا و  زا  تسا و  ایوگ  نآ  هب  لاح ) نابز  هب   ) وا تمکح  ياه  هناشن  راـثآ و  هک  ار  هچنآ  بئاـجع  زا  دوخ و  یهاـشداپ 
هچنآ دومن  ام  هب  هتشادهاگن ، اپ  رس  رب  ار  اهنآ  دوخ  یئاناوت  تردق و  هب  هک  تسا  وا  هکنیا  هب  ناشیا  فارتعا  و  يرگیدب )  ) تادوجوم

وا تمکح  ياه  هناشن  تعنص و  راثآ  و  وا ، یئاسانش  تفرعم و  رب  دومن  یئامنهار  ار  ام  تسا و  یعطق  لیلد  يرورـض و  ناهرب  هک  ار 
تادامج و دننام   ) هچ رگا  تسا  وا  تقیقح  رب  لیلد  تجح و  هدیرفآ  هچنآ  سپ  تسا ، راکـشآ  هدرک  داجیا  هک  تاعونـصم  همه  رد 
، وا تیقالخ  رب  تسا  ییایوگ  ناهرب  تجح و  تادوجوم ) نیا   ) مظن ریبدت و  سپ  دنیوگن ) يزیچ  رهاظ  رد  و   ) دنـشاب نابزیب  تاتابن )

، وا یگدننکداجیا  رب  لقع ) هیاپ  يور   ) راوتسا تسا  یلیلد  و 
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هیزنت و ماـقم  رد  هتـسناد و  شرـضاح  تادوجوم  عیمج  راـگدرورپ  اـتمه و  یب  هناـگی و  دـنوادخ  تسا  وا  دـش  تباـث  هک  نوـنکا   ) و
نوگانوگ ياضعا  ياراد  يا و  هدیرفآ  هک  یقولخم  هب  دنک  هیبشت  ار  وت  سک  ره  هکنیا  هب  مهد  یم  یهاوگ  دـیامرف ): یم  شـسیدقت 

تقیقح و رد  تسا  ناهنپ  تشوگ ) تسوپ و  ریز  رد   ) وت تمکح  مظن  ریبدـت و  هب  هک  دنتـسه  هتـسویپ  مه  هب  کـچوک  ياهلـصفم  و 
انف ثودح و  نآ  یـضتقم  هک  هدومن  مسج  روصت  هکلب   ) تسین وت  يارب  يدننام  لثم و  هک  هدومنن  نیقی  هتخانـشن و  ار  وت  رمالا  سفن 

دنیوگ یم  هک  هاگنآ  دـندیتسرپ  یم  هک  ییاهتب  زا  تمایق ) رد   ) ار ناتـسرپ  تب  نتـسج  يرازیب  تسا  هدینـشن  ایوگ  و  تسا ) ناکما  و 
تلالض رد  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  ینعی  نیملاعلا  برب  مکیوسن  ذا  ي 98 )  ) نیبم لالض  یفل  انک  نا  هللاات  نآرق س 26 ي 97 :) رد  )

( تاقولخم اب   ) ار وت  هکنانآ  دـنتفگ  غورد  میدومن ، یم  ربارب  نایملاع  راـگدرورپ  اـب  ار  امـش  هک  یماـگنه  میدوب  راکـشآ  یهارمگ  و 
اب دنداد و  هولج  ناگدش  هدیرفآ  دننام  ار  تترضح  دوخ  هدوهیب  ماهوا  ببس  هب  هدرک  هیبشت  ناشیاهتب  اب  ار  وت  هکینامز  دندومن ، ربارب 

رادقم نوگانوگ  تاقولخم  دننام  تیارب  دوخ  هصقان  لوقع  هیور  هب  و  دنتـسناد ، ءازجا  ياراد  ماسجا  دننام  ار  وت  شیوخ  ياه  هشیدنا 
، دندش لئاق  شجنس  و 
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رواب و   ) تسا رفاک  تشگرب  وت  زا  هکیسک  هتـشگرب و  وت  زا  تسناد  يواسم  يا  هدیرفآ  هک  يزیچب  ار  وت  هکیـسک  مهد  یم  یهاوگ  و 
هدش لزان  مرکا ) ربمغیپ  هب  میرک  نآرق  رد   ) وت بناج  زا  هک  ادیوه  حضاو و  همکحم  تایآ  لیلدب  یئاتمه ) یب  دنوادخ  وت  هک  درادن 

ایآ وگب  ینعی  نیملاعلا  بر  کلذ  ادادنا ، هل  نولعجت  نیموی و  یف  ضرالا  قلخ  يذلاب  نورفکتل  مکنئا  لق  دـیامرف : یم  (س 41 ي 9 
تـسا وا  هکیتروـص  رد  دـیهد  یم  رارق  اهدـننام  وا  يارب  دـیرفآ و  زور  ود  رادـقم  رد  ار  نیمز  هک  یئادـخ  هب  دـیوش  یم  رفاـک  اـمش 

لثم و وت  يارب  هک  یـسک  نینچ  رفکب   ) اهنآ همه  هک  هیلقع ) نیهارب   ) وت راکـشآ  ياهلیلد  تجح و  مکح  هب  و  نایملاع )!؟ راگدرورپ 
اـشنم رد  ات  تسین  وت  يارب  اهلقع  رد  ینایاپ  تیاـهن و  هک  يدـنوادخ  یئوت  مهد  یم  یهاوگ  و  تسا ، اـیوگ  دـهد ) یم  رارق  يدـننام 
یتسه یئاجب  یئاج  زا  رییغت  هب  فوصوم  يدحب و  دودحم  لوقع  ياه  هشیدنا  رد  هن  یـشاب و  یگنوگچ  تیفیک و  ياراد  اه  هشیدـنا 

(. تسا ناکما  مزاول  زا  رییغت  تیدودحم و  اریز  )
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يربم هزنم و  تاقولخم  تافـص  زا  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیا  ءایـشا و  تقلخ  یگنوگچ  تیفیک و  نایب  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
دهاوخن مک  شیب و  هکیروطب   ) هدینادرگ راوتـسا  مکحم و  ار  نآ  هدومن و  نییعت  هدـیرفآ  هچنآ  یتسه  ءاقب و  لاعتم  دـنوادخ  تسا :)

هدـش قلخ  نآ  يارب  هک  هچنآ  هب  هداد  صاصتخا  ار  کی  ره  و  هتخاس ، مظنم  ار  نآ  تحلـصم ) تمکح و   ) فطل يور  زا  سپ  دـش )
نییعت شیارب  هک  يدودح  زا  اه ) هدیرفآ  زا  کیچیه   ) سپ لسع ) يارب  روبنز  ندیراب و  يارب  ربا  یناشفارون و  يارب  دیشروخ  دننام  )

هدارا و ماجنا  يارب  هدش  رومام  هک  یتقو  هدرک ) راتفر  دوخ  هفیظو  هب   ) هدومنن یهاتوک  دوصقم  هب  ندیـسر  هب  هدرکن و  زواجت  هتـشگ 
دوجوب وا  هدارا  تیشم و  هب  ایشا  همه  هک  دنک  یشکرس  دناوت  هنوگچ  و  هدرکن ) یـشکرس   ) هدرمـشن راوشد  ار  تیرومام  وا  تساوخ 

عاونا هدـننک  داـجیا  دـنوادخ  تسا  وا  دـنا ) هتخادـنا  ندرگب  ار  ینتورف  عوضخ و  قوط  هدرب  ناـمرف  ار  وا  هینیوکت  رماوا  سپ   ) هدـمآ
شیپ زا  هک  یـشیامزآ  هبرجت و  یب  و  دـنیرفایب ، دـعب  هدرک  روصت  البق  هکنآ  یب  و  دزادـنا ، راکب  يا  هشیدـنا  هکنیا  نودـب  تاـقولخم 

سپ دیامن ، یهارمه  کمک و  روآ  تفگش  تاقولخم  ندیرفآ  رد  ار  وا  هک  یئاتمه  کیرش و  یب  و  دنک ، هدافتسا  راگزور  ياهدمآ 
تقلخ و تشگ  مامت  شنامرف  قبط 

هدوبن يا  هدیرفآ  دنتفریذپ ، ار  شتوعد  هدرک  لوبق  ار  وا  تعاط  و  دندمآ ) دوجوب  تاقولخم  وا  هدارا  تیشم و  ببـس  هب   ) وا شنیرفآ 
عیدب دیامرفیم : ي 117  میرک س 2  نآرق  رد  هکناـنچ   ) دزادـنا ریخاـت  هب  ار  شناـمرف  ماـجنا  هدومن  یتسـس  گـنرد و  شرما  رد  هک 

ندـیرفآ هاگره  هک  نیمز  اهنامـسآ و  هدـنروآ  دـیدپ  تسا  وا  ینعی  نوکیف  نک  هل  لوقی  امناف  ارما  یـضق  اذا  ضرـالا و  تاومـسلا و 
زا ار  اهنآ   ) دینادرگ تسار  ار  ایشا  یجک  جاجوعا و  سپ  ددرگ ) یم  دوجوم  گنرد  یب  وش ، دوجوم  دیامرفب  دنک و  هدارا  ار  يزیچ 

تردـق و هب  و  دومن ) هفاـضا  اـهنآ  هب  دوـب  ناشراوازـس  هک  هچنآ   ) داد رارق  نشور  حـضاو و  ار  ناشدودـح  و  دـیرفآ ) تمکح  يور 
عمج هداد  مایتلا  جازم ) کی  رد  ادوس  نوخ و  مغلب و  ءارفـص و  هناگراهچ : رـصانع  دـننام   ) ار اهنآ  نوگاـنوگ  دادـضا  ناـیم  یئاـناوت 

زا کی  ره  هک   ) هفلتخم تافـص  اهیوخ و  اـه و  هزادـنا  دودـح و  رد  و  دـندرگن ، ادـج  مه  زا  هک  تسویپ  مه  هب  ار  اـهنآ  و  دـینادرگ ،
رب دـینادرگ و  راوتـسا  مکحم و  ار  اهنآ  تقلخ  هک  تسا  يروآ  تفگـش  تاقولخم  هدـیرفآ ) هچنآ  و   ) داد رارق  دراد ) زاـیتما  يرگید 

.دومن عارتخا  داجیا و  دوخ  تساوخ  هدارا و  قبط 
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تـسد هب  متـس  هب  ار  نآ  يالاک   ) دندروخ ار  ایند  ناشیا  هلیـسو  هب  و  دندینادرگ ، مدرم  ناج  لام و  رب  مکاح  اهراک و  رایتخا  بحاص 
اذل  ) دنهارمه ایند  ناهاشداپ و  اب  هراومه  مدرم  و  دندروآ )

هاگن هراما ( سفن  ناطیش و  رـش  زا   ( دنوادخ هک  ار  نانآ  رگم  دنیامن ( یمن  يراددوخ  لوسر  ادخ و  ياضر  فالخ  راک  هنوگچیه  زا 
هدرکن ظفح  تسرد  ار  نآ  هدینـش و  ار  يزیچ  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  يدرم  مود (:  ( .دوب و رفن  راهچ  زا  یکی  قفانم  نیا  سپ  دراد ،

دیامن و یم  لمع  نآ  هب  دنک و  یم  لقن  تسا  وا  فرصت  رد  هچنآ  سپ  تسا ، هتفگن  غورد  هتـسناد  هدومن و  اطخ  هابتـشا و  نآ  رد  و 
هابتـشا ار  ثیدـح  وا  هک  دنتـسناد  یم  ناناملـسم  رگا  سپ  ما ، هدینـش  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  زا  ار  نآ  نم  دـیوگ : یم 

زا هک  تسا  يدرم  موس : .درک و  یمن  لقن  هتفگ  كرت  ار  نآ  هدرک  هابتـشا  هک  تسناد  یم  زین  وا  رگا  و  دنتفریذپ ، یمن  وا  زا  هدیمهف 
هاگآ ترضح  نآ  یهن  زا  وا  هدومرف و  یهن  نآ  زا  دعب  هدومن  یم  رما  نآ  هب  هک  هدینش  ار  يزیچ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر 
هدننک خسن  هتـشادهاگن  ار  هدش  خسن  سپ  دناد ، یمن  وا  هدومرف و  رما  نآ  هب  دـعب  هدومن  یم  یهن  نآ  زا  هک  هدینـش  يزیچ  ای  تسین ،

وا زا  ار  نآ  هک  یعقوم  مه  ناناملـسم  رگا  و  دومن ، یمن  لقن  هدـیدرگ  خـسن  ثیدـح  نآ  هک  تسناد  یم  رگا  و  هدرواین ، تسد  هب  ار 
ادخ سرت  زا  هتسبن و  غورد  وا  لوسر  ادخ و  رب  هک  تسا  یمراهچ  رگید  .دندرک و  یمن  لمع  نآ  هب  هدش  خسن  دنتـسناد  یم  دندینش 

- ادخ لوسر  مارتحا  هب  و 
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نآ هدومن و  ظفح  مسق  نامه  هب  هدینش  هچنآ  هکلب  تسا ، هدرکن  مه  هابتـشا  ءاطخ و  و  هتـشاد ، نمـشد  ار  غورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نآ زا  هتـشاد  رظن  رد  ار  خوسنم  و  هدومن ، لـمع  نآ  هب  هدرک  رب  زا  ار  خـسان  و  هتـساکن ، نآ  زا  هدوزفین و  يزیچ  نآ  هب  هدرک  لـقن  ار 
ماـع ياـج  هب  ار  صاـخ  صاـخ و  ياـج  هب  ار  ماـع   ) هداد رارق  دوخ  عـضوم  ار  کـی  ره  هتخانـش  ار  صاـخ  ماـع و  و  هدـیزگ ، يرود 

راکشآ نآ  ینعم  هک  یثیدح  مکحم و  هب  هدرک  طایتحا  لمات و  هباشتم  رد   ) تسا هتـسناد  ار  نآ  مکحم  هباشتم و  و  هدرکن ) لامعتـسا 
ياراد هک  دش  یم  رداص  ینخـس  نامز ( تقو و  ياضتقم  هب  یهاگ  - ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  زا  .دیامن و  یم  لمع  تسا 

نخس ود  ره  نآ   ( دوب لماش  ار  تقو  همه  زیچ و  همه  هک  ینخس  هتشاد و  صاصتخا  ینیعم  تقو  زیچ و  هب  هک  ینخـس  دوب ، ینعم  ود 
یمن هک  یـسک  سپ  تشگ ( یم  عفترم  هابتـشا  دـشیم و  رهاـظ  دارم  رگید  تاـهج  ماـقم و  هنیرق  زا  یلو  دومن ، یم  یکی  تروـص  هب 

رب عقاو و  فالخ  رب  یمهفن  يور  زا  دینش و  یم  ار  نآ  دنا  هتساوخ  هچ  نخس  نآ  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  وا - لوسر  ادخ و  تسناد 
ادخ لوسر  باحصا  همه  هک  دوبن  نینچ  و  دومن ، یم  هیجوت  ینعم و  هتشگ  نایب  نآ  يارب  هچنآ  ریغ  هب  هدش و  دصق  نآ  هب  هچنآ  دض 

هدیسرپ ار ( یبلطم   ( ترضح نآ  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص 
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ینیـشن و هیداب  دنتـشاد  تسود  هک ) دوب  يدـحب  ناشندومنن  يواکجنک  ندیـسرپن و   ) هکیئاج ات  دـنیامن  يواـکجنک  نآ  مهف  يارب  و 
زا هکنیا  رگم  تشذگن  نم  رب  يزیچ  باب  نیا  رد  یلو  دنونشب ، ناشیا  ات  دسرپب  مالـسلا ، هیلع  ترـضح ، نآ  زا  دسرب و  هار  زا  یبیرغ 

.تسا ناشتایاور  رد  نانآ  ندنام  ناشیرپ  مدرم و  فالتخا  ثعاب  اهببس  نیا  سپ  مدومن ، ظفح  ار  نآ  هدیسرپ و  ترضح  نآ 
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نامثع ندش  هتشک  زا  سپ  هبطخ 091-
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یس لاس  هجحلا  يذ  مجنپ  تسیب و  هعمج  زور   ) راوگرزب نآ  اب  مدرم  ندرک  تعیب  ماگنه  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
زا دعب  نوچ  دینادرگ ، هفیلخ  ریما و  ار  وا  و   ) دیبلطب ار  يرگید  هتـشادرب  نم  زا  تسد  نامثع : ندش  هتـشک  زا  سپ  ترجه ) زا  جـنپ  و 

يور زا  ار  لاملا  تیب  هداد  رییغت  ار  وا  هریـس  تنـس و  دندمآ  راک  يور  قحان  هب  هک  ییافلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر 
فیعـض رب  ار  يوق  مجع و  رب  ار  برع  ماجنا و  دنتـساوخ  يراک  ره  هاوخلد  هب  هکلب  دـندرکن ، تمـسق  تیعر  ناـیم  یتسرد  لدـع و 

و دش ، راتفر  لاونم  نیمه  هب  زارد  ياهلاس  داد و  يرترب  مدرم  ریاس  رب  هیما  ینب  زا  ار  شدنواشیوخ  براقا و  نامثع  و  دنداد ، حـیجرت 
نآ هک  دوب  نآ  ناشروظنم  دنیامن  تعیب  مالسلا  هیلع  ماما  اب  دندوب  هدمآ  هک  نونکا  دندرب ، دای  زا  ار  مرکا  لوسر  هریس  تنـس و  مدرم 

تنـس و فالخ  رب  وا  دـننادب  هکنیا  تجح و  ماـمتا  يارب  راوگرزب  نآ  سپ  دـنک ، راـتفر  دوخ  زا  شیپ  هفیلخ  هس  هیورب  مه  ترـضح 
هتفگ هک  تسین  تسرد  نیارباـنب  دومرف ، ار  نانخـس  نیا  دومن ، دـنهاوخ  تعیب  ضقن  اـهنآ  دـهدن و  ماـجنا  يراـک  مرکا  ربمغیپ  هریس 

شیارب نآ  هب  مایق  وا و  نآ  زا  تراما  تماما و  تقیقح  رد  دیدرگ و  بصن  تفالخ  هب  ادـخ  لوسر  بناج  زا  ترـضح  نآ  رگا  دوش :
وگچ دوب ، بجاو 

دنهاوخن هارمه  وا  اب  هتـشادرب و  نامیپ  دـهع و  زا  تسد  ناشیا  هرخـالاب  هک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوچ  .دومن  یم  افعتـسا  هن 
میهاوخ رب  یتالکـشم  هب   ( تسا نوگانوگ  ياهگنر  اـهور و  ار  نآ  هک  مییاـمن  یم  مادـقا  يراـک  هب  اـم  دـیامرف (: یم  ور  نیا  زا  دوب ،

هیواعم و ینعی  نیطـساق  اب  و  دنتـسکش ، ار  دوخ  نامیپ  هک  لمج  باحـصا  ریاس  ریبز و  هحلط و  ینعی  نیثکان  اب  گنج  لـیبق  زا  دروخ 
رگشل
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مدرم  ( تسین راوتسا  نآ  رب  اهلد  هک  يروطب ( دندش  رفاک  هک  ناورهن  جراوخ  ینعی  نیقرام  اب  و  دندش ، یغای  ترضح  نآ  هب  هک  ماش 
متس ملظ و   ( هایس ربا  ار  قافآ  دومن ( دنهاوخ  راکنا  هکلب   ( تفر دنهاوخن  نآ  راب  ریز  اهلقع  و  دنرادن ( ییابیکـش  اهدمآ  شیپ  نیا  رد 
رگا دینادب  و  هتفای ، رییغت  مالسا ( ماکحا  تقیقح   ( نشور هار  و  هتشگ ( ناهنپ  نآ  ریز  تقیقح  قح و  دیـشروخ   ( هتفرگ ورف  تعدب ( و 

تـسار هار  رد  هدومن  راوس  قح  بکرم  رب  ار  امـش   ( دومن مهاوخ  راتفر  مناد  یم  دوخ  هچنآ  قبط  مریذپب  ار  امـش  تعیب (  ( توعد نم 
راوس هدرک  لوبق  ار  تفالخ  رگا   ( و مراد ( یمنرب  یمدق  هتفگن  ینخـس  لوسر  ادخ و  يدونـشوخ  اضر و  فالخ  رب  مهد و  یم  قوس 

يا  ( هدننک خیبوت  شنزرس  هب  و  هدوب ( عرـش  فالخ  رب  یناسفن و  شهاوخ  قفو  رب  شراتفگ  هک  يا   ( هدنیوگ نخـس  هب  موش ( راک  رب 
) دـیرامگن تفالخ  هب  و   ( دـینک اهر  ارم  رگا  و  مهدـیمن ، شوگ  منک ( یمن  راتفر  شیپ  يافلخ  هیور  هب  ارچ  هک  دـنک  تمـالم  ارم  هک 

عافد ناتقوقح  زا  و   ( مهد شوگ  رتشیب  قحان ( هفیلخ  ياوران  راتفر  باب  رد   ( امش نانخس  هب  دیاش  متسه و  امـش  دارفا ( زا   ( یکی دننام 
) دشاب مالسا  روتـسد  قباطم  شروتـسد  رگا   ( دیهد یم  رارق  رادمامز  یلاو و  شیوخ  راک  رب  ار  وا  امـش  هک  ار  یـسک  نامرف  و  میامن (

مامتا ترـضح  هصـالخ   ( مشاـب رادـمامز  ریما و  هکنیا  زا  تسا  رتهب  امـش  يارب  نم  ندوب  رواـشم  ریزو و  نیارباـنب (  ( مهد ماـجنا  رتهب 
نینچ میتسنادیمن  ام  هک  دـننکن  داریا  دومن  راتفر  نانآ  ياهـشهاوخ  فالخ  رب  رگا  ناشیا  ندرک  تعیب  زا  دـعب  هک  دـیامرف  یم  تجح 

). میدومن یمن  تعیب  وت  اب  هنرگو  ییامن  یم  راتفر 
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هنتف زا  ربخ  هبطخ 092-
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راوـگرزب نآ  هروهـشم  ياـه  هبطخ  زا  هدوـمرف و  ناورهن  گـنج  همتاـخ  زا  سپ  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
وا روتـسد  هب  ات  هدرک  نایب  ار  شیوخ  تلزنم  ماقم و  نیلفاغ  لاهج و  يارب  هداد و  حرـش  ار  دوخ  بقانم  لئاضف و  نآ  رد  هک  دـشابیم 
ره یهاشداپ  تنطلس و  نامز  رد  هک  ییاهیتخـس  هیما و  ینب  داسف  هنتف و  زا  نآ  زا  دعب  و  دنیامن ، يوریپ  ار  شنامرف  رما و  هدومن  راتفر 
نم مدرم  يا  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دـمح و  زا  سپ  هداد :) ربخ  نانآ  تلود  ضارقنا  هدـش و  دراو  مدرم  هب  اهنآ  زا  کی 

جراوخ اب  نیفص و  گنج  رد  شرگـشل  هیواعم و  اب  لمج و  گنج  رد  ناشناوریپ  ریبز و  هحلط و  اب   ) مدرک روک  ار  داسف  هنتف و  مشچ 
هکنآ زا  سپ  تشادن ، تارج  داسف  هنتف و  نآ  عفد )  ) رب یسک  نم  زا  ریغ  و  ددرگ ) ریگ  ملاع  ناشداسف  متشاذگن  هدیگنج  ناورهن  رد 
لها اریز  درک ، دیاب  هچ  تسنادـیمن  سکچیه  هتفرگ  ارف  هنتف  ار  اج  همه   ) دوب هداهن  ینوزف  اب  ور  نآ  یتخـس  هدز و  جوم  نآ  یکیرات 

یسوموبا و کلام و  نبا  دعـس  ورمع  نبا  هکنانچ  دنتـشادن ، نآ  رب  تارج  هتـسنادن  شیپ  نآ  زا  ار  هلبق  لها  اب  ندیگنج  مکح  مالـسا 
( تسا راوازـس  يرود  بانتجا و  هدـش  عقاو  ناناملـسم  نایم  رد  هک  يا  هنتف  نیا  زا  دـنتفگ : هدرک  هرانک  ترـضح  نآ  زا  ناشیا  دـننام 

سپ

تارج لقن  لقع و  مکح  هب   ) و دیباین ، ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  ار ) دوخ  نید  لئاسم  ماکحا و  متـسه  اناد  زیچ  همه  هب  نوچ  )
ینعی ینودـقفت  نا  لبق  ینولئـساف  دـیوگب : ربنم  يـالاب  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  بلاـطیبا و  نبا  یلع  زج  ار  یـسک  تسین 

لوقنم و هب  طوبرم  یخرب  لوقعم و  هب  عجار  یضعب  تسا ، نوگانوگ  رامشیب و  اهشسرپ  اریز  .دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیـسرپب 
نکمم و  دشاب ، لاح  نامز  ای  هدـنیآ و  ای  هتـشذگ و  هب  عجار  نینچمه  بیغ و  ملاع  هرابرد  يا  هراپ  دوهـش و  ملاع  باب  رد  يا  هتـسد 

همـشچرس تمکح و  ملع و  عبنم  زا  هدش و  دییات  دنوادخ  بناج  زا  هکیـسک  رگم  دیوگ  خساپ  ار  اهـشسرپ  نیا  دـناوتب  یـسک  تسین 
ات نامز  نیا  زا  تسا  وا  تردـق  تسدـب  نم  ناج  هکیـسک  نآ  هب  دـنگوس  دـشاب ) هتخومآ  ار  نیرخآ  نیلوا و  مولع  تفرعم ، لامک و 

هارمگ ار  سک  دص  دنیامن و  تیاده  ار  رتشیب ) ای  رتمک   ) سک دص  هک  یهورگ  زا  دینکیمن و  لاوس  نم  زا  ار  يربخ )  ) يزیچ تمایق 
شیپ  ) مهدیم ربخ  امش  هب  هکنآ  رگم  دیئامنیمن  شـسرپ  دندرگ ) یهارمگ  ای  يراگتـسر  ببـس  دنوش و  رادمامز  هک  یمدرم   ) دنزاس

یم دـنهاوخب  اـجک  ره  هب  ار  نارتـش  هک  ناـنابراس  دـننام   ) هورگ نآ  نارادـمامز )  ) هدـننار رادولج و  هدـنناوخ و  زا  منک ) یم  ییوـگ 
ریگراب ندمآ و  دورف  ياج  زا  و  دنناشک )

شیپ و  مشابن ) امـش  نایم   ) دـیباین ارم  رگا  و  دریمیم ، اهنآ  زا  هکنآ  دوش و  یم  هتـشک  نانآ  زا  هکیـسک  زا  ناشیا و  عامتجا ) لحم   ) ي
و  ) دنکفا دنهاوخ  شیپ  رد  رس  رایسب ) یناریح  ببس  هب   ) ناگدننک لاوس  زا  يرایسب  دیآ  دورف  امش  رب  راوشد  ياهراک  دب و  ياهدمآ 
لهج و ببـس  هب   ) ناگدنهد خساپ  زا  يرایـسب  و  دنبای ) یمن  ار  راوشد  ياهراک  دب و  ياهدـمآ  شیپ  نآ  زا  تاجن  هار  هدوب  شوماخ 
( نآ داسف  هنتف و   ) هتشگ و عقاو  امش  نایم  رایسب  گنج  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  و  دنـشاب ، زجاع ) و   ) كانـسرت نتفگ ) خساپ  زا  ینادان 
ره  ) دیرامـش زارد  ار  یتخـس ) تدـم   ) ءالب ياهزور  هک  دوش  گنت  امـش  رب  ایند  یگراچیب ) يراـتفرگ و  ببـس  هب   ) و ددرگ ، تخس 

، دهد يزوریف  حتف و  ار  امش  زا  ناراکوکین  دنوادخ  هکنیا  ات  دیرادنپ ) رتشیب  ای  يزور  ار  یتعاس 
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لحمضم نایوج  هنتف  و   ) دورب نیب  زا  هکینامز  و  دوش ، یم  هابتشا  حالص ) هب  داسف  قح و  هب  لطاب   ) دروآ ور  مدرم ) هب   ) اه هنتف  هاگره 
( اریز دنیامن ، فارتعا  دوخ  ینادان  لهج و  هب  هدرب  یپ  حالـص  قح و  هب  هاگنآ   ) دزاس هاگآ  داسف ) لطاب و  هب  ار  مدرم  دـنوش ، دوبان  و 

داسف هنتف و  هکیمادام   ) دوش هتخانـش  دورب ) نیب  زا   ) دـنادرگ تشپ  نوچ  و  تسین ، مولعم  اهنآ ) ياـهیتسردان   ) دروآ ور  اـه  هنتف  نوچ 
یم رود  اهداب  ندز  رود  دـننام  اـج ) همه  رد   ) اـه هنتف  ددرگ ) راکـشآ  قح  دنیـشن  ورف  نآ  شتآ  نوچ  تسا و  ادـیپان  قح  تسا  اـپرب 

هب يرهش  مدرم  یهاگ  دنشاب ، یم  يراکهابت  داسف و  لوغشم  اج  همه  نایوج  هنتف   ) درذگ یم  يرهـش  زا  دسر و  یم  يرهـش  هب  دنز ،
تخس نیرتگرزب و   ) نیرتکانسرت دیـشاب  هاگآ  دننازوس .) یم  ار  يرگید  رهـش  مدرم  هتـشذگ  رهـش  نآ  زا  یهاگ  هتخوس  نانآ  شتآ 

ماـما نسح و  ماـما  راوگرزب  نآ  نیطبـس  هدرک  کـته  ار  ادـخ  لوـسر  تمرح   ) تسا هیما  ینب  هنتف  نم  رظن  هب  امـش  رب  اـه  هنتف  نیرت )
تراسج نینموملاریما  هب  تبسن  مالسا  ربانم  يور  رب  لاس  داتـشه  هدومن  بارخ  ار  ادخ  هناخ  هدناسر  لتق  هب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح 

نوریب اهرهش  زا  ای  هتشک  ار  وا  هتفرن  تشز  راک  نیا  راب  ریز  سک  ره  هدرک  راداو  ترـضح  نآ  زا  نتـسج  يرودب  ار  مدرم  دندومن و 
هناخ هدرک 

هار  ( تسا کـیرات  روـک و  يا  هنتف  نآ  سپ  دنتـسنادیم ( تنـس  ار  تعدـب  تعدـب و  ار  تنـس  دـنتخاس و  یم  ناریو  بارخ و  ار  شا 
الب و دریگ و  ارف  ار  اج  همه  نآ  تنطلـس  تموکح و  تسا ( ادـیوه  اـیند  نید و  رد  شناـیز  هدـشمگ و  نآ  رد  يراگتـسر  حـالص و 
) دیامن تفلاخم  هیما  ینب  تشز  ياهراک  اب   ( دشاب انیب  هنتف  نآ  رد  هکیـسک  ره  تسا ، نایعیـش ( ناراکزیهرپ و   ( صوصخم نآ  یتخس 
زا ءالب  دنک ( يوریپ  ار  اهنآ  یهاون  رماوا و  هدرکن  داریا  نانآ  تشز  ياهراک  هب   ( دشاب انیبان  هکیسک  و  دروآ ، ور  وا  هب  یتخـس  ءالب و 
ریپ رتش  دـننام  دوب ، دـنهاوخ  يدـب  نارادـمامز  امـش  يارب  هیما  ینب  نم  زا  دـعب  ادـخ  هب  دـنگوس  تسا ، شیاسآ ( هاـفر و  رد   ( رود وا 

وا رس  رب   ( شتسدب و  دریگ ، یم  زاگ  شناهد  هب  ار ( هدنشود  ندیشود  ماگنه   ( هک وخدب  زادنادگل 
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لاملا تیب  زا  دنشکیم و  هدیناسر  رازآ  تیذا و  ار  ناکین  هصالخ   ( دیامن يریگولج  ریـش  ندیـشود  زا  دنز و  دگل  شیاپ  هب  هدیبوک  ) 
يارب هکنیا  رگم  دنراذگن  یقاب  نیمز ( يور   ( ار یسک  امش  زا  ات  دنراد  طلست  امش  رب  هراومه  دنهدیمن ( نیقحتسم  هب  يزیچ  نیملـسم 

و درادنرب ( یمدق  هتفگن  ینخـس  ناشدصاقم  فالخ  رب  لقاال  ای  دنک  يوریپ  اهنآ  زا   ( درواین دراو  ناشیا  هب  نایز  ای  هتـشاد  دوس  نانآ 
ياقآ زا  مالغ  نتفرگ  ماقتنا  دـننام  ناشیا  زا  امـش  زا  یکی  نتفرگ  ماقتنا  هکیروطب  تسا  رارقرب  امـش ( رب   ( ناـنآ طلـست  ـالب و  هراومه 

هنتف و دینک ) عافد  شیوخ  قوقح  زا  دیناوتیمن  هک  دیتسه  نانآ  دیرخ  رز  هدنب  دننام  تسد و  ریز   ) دـشاب یم  شعوبتم  زا  عبات  دوخ و 
تداع یتفع  یب  يدزد و  تراغ و  يزیرنوخ و  گنج و  هب  هک   ) تیلهاـج ناـمز  مدرم  هیور  هب  كانـسرت و  رظنم و  دـب  ناـشیا  داـسف 
هدـید نآ ) هب  قـح  هار   ) هک يا  هناـشن  هن  هنتف و  نآ  رد  يراگتـسر  تیادـه و  زا  یتمـالع  تسین  و  ددرگ ، یم  دراو  امـش  رب  دنتـشاد )

میهاوخ راتفر  لاعتم  دـنوادخ  روتـسد  قبط  هتـسج  يرازیب  نایوج  هنتف  هیور  زا   ) تسر میهاوخ  اه  هنتف  نآ  هانگ  زا  تیب  لها  ام  دوش ،
دنادرگ رود  امـش  زا  ار  اه  هنتف  نآ  دـنوادخ  سپـس  میئامن ، توعد  قح ) هار  هب  راکـشآ  ار  یـسک   ) میناوتیمن تاـقوا  نآ  رد  و  دومن )

( فارطا هب   ) ار اهنآ  ربج  هب  دناسر و  یم  يراوخ  تلذ و  ناشیا  هب  سابعلا ) ینب   ) هکیسک هلیسوب  تشوگ  زا  تسوپ  ندرک  ادج  دننام 
يزیچ سرت  فوخ و  زج  هب  دشخبن و  اهنآ  هب  يزیچ  ریشمش  مخز  زج  هب  دهد ، یم  بآ  تبیـصم ) ءالب و  زا   ) رپ ماج  زا  هداد و  قوس 

هک دنراد  وزرآ  شیرق  دندش ) راوخ  ناوتان و  فیعـض و  نانآ  همه  تشگ  ضرقنم  هیما  ینب  تلود  هک   ) ماگنه نآ  رد  سپ  دناشوپن ،
مریذپب ناشیا  زا  ات  دشاب  یتعاس )  ) يرتش نتـشک  ردقب  دنچ  ره  دـننیبب  ارم  رابکی  نآ  ياج  هب  هداد  تسد  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و 

جرم جره و  اهیتخس و  همه  زا  دعب  هیما  ینب  ینعی  شیرق  رگا   ) دنهدیمن نم  هب  مراتساوخ و  ار  نآ  زا  یـضعب  زورما  هک  ار  هچنآ  مامت 
تفالخ و ات  دندومن  یم  يراز  هداتفا  وا  ياپ  رد  دنتفای  یم  ار  ترضح  نآ  دندید  سابعلا  ینب  زا  هک  یگراچیب  تلذ و  یگدنز و  رد 

خیرات هک  تسا  نآ  راتفگ  نیا  رب  دـهاش  و  دـیادزب ، ناـهج  زا  ار  داـسف  هنتف و  متـس و  ملظ و  گـنز  هدومرف  لوبق  ار  ناـشیا  تموکح 
دمحم نبا  هللادبع  ناسارخ  رگـشل  رد  هکیماگنه  هیما  ینب  هاشداپ  نیرخآ  دـمحم  نبا  ناورم  تسا : روهـشم  دـنا و  هدرک  لقن  ناسیون 

نیا ریز  رد  بلاطیبا  نبا  یلع  ناوج  نیا  ياج  هب  شاـک  يا  تفگ : دـید ، دوب  رگـشل  ياوشیپ  هک  ار  ساـبع  نیا  هللادـبع  نبا  یلع  نبا 
(. دوب رگشل  ياوشیپ  قریب 

مرکا لوسر  لضف  رد  هبطخ 093-
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رد هدوتـس و  ار  ءایلوا  ءایبنا و  هدومن و  يروآدای  ار  دـنوادخ  فاصوا  زا  یـضعب  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
وا هب  نادنمشوه  ياهیکریز  هدرکن و  كرد  ار  وا  دنلب  ياهتمه  هک  تسا  يدنوادخ  زیچ  ره  زا  رترب  هداد :) زردنا  دنپ و  ار  مدرم  رخآ 
وا يارب  ینایاپ  هک  تسا  یلوا  دومن ) كرد  ار  وا  ناوتب  هک  تسین  دودحم  يدح  هب  اریز  دنربن ، یپ  شتاذ  تقیقح  هنک  هب   ) دنـسریمن

، تسا ءایـشا  عجرم   ) دوش مامت  هک  ار  وا  تسا  يرخآ  هن  و  دشاب ) رخآ  ار  وا  هک  یلوا  هن  تسا ، ءایـشا  ادبم   ) دسر تیاهن  هب  ات  تسین 
(. تسا يربم  نآ  زا  هناحبس  وا  تسا و  مسج  مزاول  زا  تیاهن  تیاغ و  ندوب و  رخآ  لوا و  اریز  دشاب ، یلوا  ار  وا  هک  يرخآ  هن 
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هاگتناما نیرترب  رد  ار  ناربمغیپ  دـنوادخ  تسا : مالـسلا ) مهیلع  راهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  و   ) ناربمغیپ هراـبرد  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
هزیکاپ كاپ و  ياهمحر  هب  وکین  ياهبلـص  زا  ار  نانآ  و  داد ، رارق  ناردام ) محر   ) هاگیاج نیرتهب  رد  و  داهن ، تناما  ناردـپ ) بلـص  )

رفک كرـش و  هب  هدوب  تسرپادخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  زا  ناربمغیپ  ردام  ردپ   ) داد لاقتنا 
وا زا  دعب  يرگید  تفر  یم  ایند  زا  ناشیا  زا  یکی  هاگره  دندومنن ) راتفر  یهلا  روتـسد  عرـش و  فالخرب  یئوشانز  رد  هتـشگن  هدولآ 

بناـج زا  يربمغیپ  توبن و  بصنم  هکنیا  اـت  تشگ ) یم  لوغـشم  یهلا  ماـکحا  غیلبت   ) دومن یم  ماـیق  وا  ياـجب  ادـخ  نید  رـشن  يارب 
( شیپ ناربمغیپ  ياهبلص   ) اهندعم نیرتوکین  زا  ار  ترضح  نآ  سپ  دیسر ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هب  ناحبـس  دنوادخ 
هک مالـسلا ) هیلع  میهاربا  ترـضح  لـسن   ) يا هرجـش  زا  ار ) راوگرزب  نآ  و   ) دومن سرغ  اـهمحر )  ) اهلـصا نیرتزیزع  رد  و  دـینایور ،

اهنادـناخ و نیرتـهب  وا  نادـناخ  دروآ ) دوجوب   ) دـیزگرب نآ  زا  ار  دوخ  یحو ) رب   ) ياـه نیما  دومن و  راکـشآ  نآ  زا  ار  شناربـمغیپ 
هدیئور مرح  رد  هک  دشابیم ) لضفا  ناربمغیپ  عیمج  زا  ترضح  نآ   ) تسا اه  هرجش  نیرتهب  وا  هرجـش  ناشیوخ و  نیرتهب  وا  ناشیوخ 

رد و 

و رشع ) ینثا  همئا   ) زارد ياه  هخاش  ار  هرجش  نآ  هدش ) تیبرت  هدمآ و  ایند  هب  همظعم  هکم  رد   ) هدیشک دق  تفارش  دجم و  ناتسوب ) )
تـسا یغارچ  ناـیانیب و  هدـید  ینـشور  ناراـکزیهرپ و  ياوـشیپ  ترـضح  نآ  سپ  دـسرن ، نآ  هب  سک  ره  تسد  هک  تسا  يا  هوـیم 

شا هقیرط  تماقتـسا و  وا  شور  دـنزیم ، قرب  نآ  هلعـش  هک  يا  هنز  شتآ  تسا و  عطاـس  نآ  زا  رون  هک  تسا  يا  هراتـس  ناـشخرد و 
نآ یماگنه  تسا ، يراکتـسرد  لدـع و  هب  شناـمرف  مکح و  و  لـطاب ) زا  قح   ) هدـننکادج وا  نخـس  و  تسا ، ییاـمنهار  تیادـه و 

فرحنم و قح  هار  زا  هفیظو  ماجنا  رد  مدرم  هدـماین و  تلاسر  هب  یـسک  دوب  اهتدـم  هک  دـش  ثوعبم  يربمغیپ  تلاـسر و  هب  راوگرزب 
زا هدرک  تیادـه  ترـضح  نآ  ندـش  ثوعبم  هب  ار  ناـنآ  یلاـعتقح   ) دـندوب نادرگرـس  یناداـن  تلفغ و  رد  شیپ  ناربـمغیپ  ياـهتما 

(. داد تاجن  یهارمگ  تلالض و 
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غارچ هناشن و  نانآ  اریز  مالسلا ، مهیلع  نید  همئا   ) راکشآ ياه  هناشن  هیور )  ) رب دینک  لمع  دنک  تمحر  ار  امش  ادخ  ادخ ) ناگدنب  )
مالـسلارادب ار ) امـش   ) هک تسا  ادیوه  نشور و  نید )  ) هار سپ  یهارمگ ) تلالـض و  یکیرات  رد  دنـشاب  یم  يراگتـسر  تیادـه و 

تغارف يور  زا  وکین ) رادرک  هب   ) ار یلاعتقح  يدونـشوخ  اضر و  هک  دیتسه  یئارـس  رد  امـش  و  دـنک ، یم  توعد  ینادواج ) تشهب  )
همان هک  دیـشابیم  ییاج  رد  و  دیئامن ) هتخودنا  ار  نادیواج  تشهب  دـیراد  تصرف  دـیناهج و  نیا  رد  ات  سپ   ) دروآ تسدـب  ناوت  یم 
اهندب راک و  رد  اهنآ ) طبض  يارب  ناترادرک  ناگدنسیون  (ي  اهملق و  دنا ) هداهنن  نآ  رب  رهم  هدشن  هتسب  زونه   ) تسا زاب  لامعا ) (ي  اه

سپ  ) دوش یم  لوبق  کین ) (ي  اهرادرک و  هتفریذپ ، تشز ) رادرک  زا   ) تشگزاب هبوت و  و  تسا ، ایوگ  اهنابز  تسا و  ملاس  حـیحص و 
دعب اریز  دیروآ ، تسدب  ار  ادخ  يدونـشوخ  اضر و  هک  دینک  يراک  دیناوت  یم  ات  هدادن  تسد  زا  ار  تصرف  هدرمـش  تمینغ  ار  تقو 
میرک نآرق  رد  هکنانچ  دیآ ، تسدب  ناحبـس  دـنوادخ  يدونـشوخ  اضر و  هک  داد  ناوتیمن  ماجنا  يراک  ندـب  زا  ناج  نتفر  نوریب  زا 
متـس هکیناسک  یهاوخرذع  زیختـسر  زور  ینعی  نوبتعتـسی  مه  مهترذعم و ال  اوملظ  نیذلا  عفنیال  ذئمویف  دـیامرف : یم  س 30 ي 57 

روتسد هب  دنتشگ  رفاک  هدرک 

هفیظو ماجنا  فیلکت و  راد  اجنآ  اریز  .ددرگ  باذع  عفر  بجوم  هک  تسه  یهار  ار  ناشیا  هن  و  درادـن ، يدوس  دـندومنن  راتفر  یهلا 
). تسا یسرپزاب  باسح و  ياج  هکلب  تسین ،

ربمایپ فصو  هبطخ 094-
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داتـسرف يربـمغیپ  هب  ار  لوسر  ترـضح  لاـعتم  دـنوادخ  مرکا :) ربـمغیپ  فصو  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
مدق هابتـشا  طبخ و  يور  زا  داسف  هنتف و  هار  رد  و  دـندوب ، نادرگرـس  شیوخ ) راک  رد   ) هدـش هارمگ  قح ) هار  زا   ) مدرم هک  یماگنه 

ینادان لهج و  و  هتـشاداو ، يراکهابتـشا  هب  ار  نانآ  توخن  ربک و  و  هدرک ، ریگتـسد  ار  ناشیا  اجیب ) (ي  اـهوزرآ اـهاوه و  دـنداهنیم ،
سپ دـندوب ، ینادان  هب  یلتبم  نارگن و  برطـضم و  شیوخ  راک  رد  لاح و  ناشیرپ  هک  یتلاح  رد  دوب  هدومن  مهفن  رـسکبس و  ار  اهنآ 
شناد تمکح و  يوس  هب  و  تسار ، هار  رد  تشذگ  و  دومرف ، ششوک  ناشیا )  ) تحیصن رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  ترـضح 

(. دنروآ تسدب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  هتفای  یئاهر  یتخبدب  زا  ات   ) دومن توعد  ار ) اهنآ   ) وکین دنپ  و 

لوسر ادخ و  فصو  هبطخ 095-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


283 ص :

ساپس هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  فصو  یهلا و  يانث  دمح و  رد   ) تسا مالسلا ) هیلع  ترضح  نآ   ) رگید ياه  هبطخ  زا 
، تسا تاـقولخم ) همه  عجرم  و   ) رخآ و  هدوبن ، وا  زا  شیپ  يزیچ  سپ  تسا ، ءایـشا ) همه  ادـبم  و   ) لوا هک  تسا  ازـس  ار  يدـنوادخ 

تاذ هنک   ) تسین و وا  زا  رتراکـشآ  يزیچ  سپ  تسا ، ادیوه  رهاظ و  اه ) هناشن  تایآ و  ببـس  هب   ) و دشابیمن ، وا  زا  دـعب  يزیچ  سپ 
همه  ) تسین وا  قوف  يزیچ  سپ  تسا ، اناوت  رهاظ و  رگید ): ترابع  هب  و   ) تسین وا  زا  رتادیپان  يزیچ  سپ  تسا ، ناهنپ  یفخم و  وا )

.تسین رتکیدزن  ءایشا ) هب   ) وا زا  يزیچ  سپ  تسا ، ایشا  تایئزج  هب  اناد  نطاب و  و  دنتسه ) وا  ییاناوت  تردق و  روهقم  ایشا 
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ثوعبم تلاسر  هب  اجنآ  رد  هک  همظعم  هکم   ) وا هاگرارق  دـشابیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فصو  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
( راوگرزب نآ  و   ) تسا اج  نیرتفیرش  دومن ) رشتنم  ار  یهلا  ماکحا  اجنآ  رد  هک  هبیط  هنیدم   ) وا ومن  ياج  و  هاگرارق ، نیرتهب  دیدرگ )
يرهاظ و صقن  بیع و  ره  زا  هک   ) تمالـس ياـههاگمارآ  و  هرهطم ) ماـحرا  هخماـش و  بالـصا   ) يراوگرزب تمارک و  ياـهناک  رد 

دش هریخ  وا  يوسب  نادنمدرخ ) (ي  اهمشچ مامز  و  تشگ ، وا  هتفیـش  ناراکوکین  ياهلد  تسا ) هدش  هدیئور  هدوب  يربم  هزنم و  ینطاب 
ترضح نآ  هلیسوب  دنوادخ  دندید ) دنک ، یم  هچ  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  رـساترس  هک  ینادان  لهج و  یهارمگ  تلالـض و  رد  دننیبب  ات  )

دننام  ) ار ینامیا  ناردارب  ناـیم  و  دومن ، شوماـخ  ار  اهینمـشد  شتآ  و  تشادرب ) مدرم  ناـیم  زا   ) تخاـس دوباـن  ار  هنیرید  ياـه  هنیک 
و دنکفا ، ییادج  رفک ) مالسا و  ببس  هب  بهل  یبا  هزمح و  دننام   ) ناشیوخ نایم  و  تخادنا ، یتسود  تفلا و  ناملس ) نینموملاریما و 
تبکن و هب  ار  رافک  یگرزب و  يرترب و  يرورـس و  تزع و  هب  ار  نینموم  یگراچیب  تلذ و  راوگرزب  نآ  شیادیپ  روهظ و  هطـساو  هب 
راتفگ و نوچ  و  درکیم ، نایب  ار  یهلا  ماکحا  دومرف  یم  ینخـس  نوچ   ) دوب نابز  شیـشوماخ  نایب و  وا  نخـس  دومن ، لدبم  یتخبدـب 

). دوب نآ  ندوب  حابم  یتسرد و  تحص و  رب  لیلد  دنام  یم  شوماخ  هدید  يرادرک 
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شباحصا باب  رد  هبطخ 096-
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، دومن دهاوخ  تساوخزاب  وا  زا  دنوادخ  دید و  دهاوخ  رفیک  هرخالاب  رگمتـس  هکنیا  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
ار رگمتس  دنوادخ  رگا  دیامرف :) یم  شنزرس  خیبوت و  وا  رگشل  هیواعم و  اب  ندیگنج  رد  يراگنا  لهس  يارب  ار  شیوخ  رگشل  سپس 

ورف ناهد  بآ  دراذگن  هک  ریگولگ  هودـنا  مغ و  ياج  شهار و  نیب  رد  درذـگیمن ، وا  زا  یـسرپزاب  هذـخاوم و  زا  زگره  دـهد  تلهم 
رفیکب ار  وا  یضتقم  تقو  رد  ات  هتفرگ  وا  رب  هار  رس  ایوگ   ) تسا هاگ  نیمک  رد  گرم ) ياهیتخس  عقوم  ای  يویند  ياهیتخس  رد   ) دهد
دنهاوخ هبلغ  امش  رب  ماش ) رگشل   ) هورگ نیا  تسا  وا  ییاناوت  تردق و  تسدب  نم  ناج  هکیـسک  نآ  هب  دنگوس  دیـشاب  هاگآ  دناسر )

( نامرف ماجنا   ) لطاب ندروآ  تسدب  يارب  تسا  ناشیا  هلجع  تهج  زا  هکلب  دنرتراوازس ، قح  هب  امـش  زا  اهنآ  هکنآ  يارب  زا  هن  دومن ،
رب امش  تسکش  تسا و  ناشـسیئر  زا  يوریپ  قافتا و  نانآ  هبلغ  ببـس  هصالخ   ) نم قح  يارب  امـش  ندیبنج  رید  و  هیواعم )  ) ناشریما

ماجنا رب  عامتجا  قافتا و  يرما  ره  رد  گنج و  رد  يزوریف  حـتف و  رادـم  سپ  دـشاب ، یم  ناتریما  زا  ینامرفان  فالتخا و  قاـفن و  رثا 
رفظ دیحوت  لها  رب  كرـش  لها  زگره  دوب  نینچ  رگا  هک  نامیا  هدیقع و  یتسردان  یتسرد و  رب  هن  تسا ، موق  گرزب  سیئر و  نامرف 

اهتما هنیآ  ره  و  دنراد ( يورشیپ  هبلغ و  اهراک  رد  نینموم  نیملسم و  رب  نیقفانم  رافک و  زا  يرایـسب  مینیب  یم  هکیتروص  رد  دنتفاییمن 
ینامرفان هطـساوب  ادابم  هک   ( دـنراد سرت  دوخ  ياسور  متـس  زا  هکیلاح  رد  دـننکیم  حبـص  ار  بش  يریما ( هاشداپ و  ره  )ي  اـهتیعر و 

حبص ار  بش  نم  و  دنوریم ( شیپ  يرما  ره  رد  هدوب و  شیوخ  ياسور  رادربنامرف  عیطم و  هراومه  تهج  نیا  زا  دهد و  رفیک  ار  نانآ 
هدرک متـس  نم  رب  اـهنآ  مرادـن  اور  متـس  ناـشیا  رب  مسرت و  یم  ادـخ  زا  نوچ   ( مراد سرت  دوخ  تیعر  متـس  زا  هکیلاـح  رد  منک  یم 

) ار رازراکب  نتفرن  نایز  نتفر و  دوس   ( و دیتفرن ، مدیبلط  نمشد  اب  ندیگنج  داهج و  هب  نتفر  يارب  ار  امـش  دنهدیمن ( شوگ  ار  منخس 
اب امش  ایآ  دیتفریذپن ، مداد  زردنا  دنپ و  و  دیدرکن ، تباجا  مدرک  توعد  ار  امش  راکشآ  ناهن و  رد  و  دیدینشن ، مدومن  امش  دزـشوگ 

دنربیمن هرهب  نم  زردنا  دنپ و  زا  هدینشن  ار  منانخس  و  ) ؟ دنتسین اجنیا  رد  هک  هدوب  نیبئاغ  دننام  دیتسه  رضاح  هکنیا 
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ینم وچمه  نامرف  هتـسناد  يار  بحاص  ار  دوخ  ) ؟ دیـشاب یم  اسور  ناگجاوخ و  دننام  دیتسه  تیعر  نامالغ و  هکنیا  اب  امـش  ایآ  و  ) 
) یشحو ناویح  دننام   ( میوگ یم  امش  يارب  دراد ( رب  رد  ار  ترخآ  ایند و  یتخبشوخ  یگرزب و  هک  ینانخس  و   ( اهتمکح دیربیمن ( ار 

ناراکهابت داهج  رب  ار  امـش  و  دیریذپ ) یمن   ) دییوج یم  يرود  نآ  زا  مهد  یم  دنپ  وکین  زردـنا  هب  ار  امـش  و  دـینک ، یم  مر  اهنآ  زا 
دوب يا  هلیبق  مان  ابس   ) منیب یم  هدنکارپ  ابس  نادنزرف  یگدنکارپ  دننام  ار  نات  همه  هدیـسرن  رخآ  هب  منخـس  منکیم  بیغرت  ماش ) لها  )
هناخ هک  دومن  طلسم  اهنآ  رب  ار  بآ  دنوادخ  دندرک  بیذکت  ار  ناربمغیپ  نوچ  هک  ناطحق  نبا  برعی  نبا  بجـشی  نبا  ابـس  دالوا  زا 

ره هـک  دـش  لـثملا  برـض  برع  ناـیم  رد  ناـنآ  هـقرفت  و  دنتـشگ ، هدـنکارپ  اهرهـش  رد  ناـشیا  درک و  قرغ  ار  ناشیاهناتـسوب  اـه و 
ياهدنپ هب  ار  رگیدکی  و  دینک ) یم  دمآ  تفر و   ) دیدرگیمزاب دوخ  لفاحم  هب  دـنیامنیم ) هیبشت  ابـس  يدایا  هب  ار  تخـس  یگدـنکارپ 

دادماب ره  رد  درادیمنرب ) یمدق  نآ  ماجنا  يارب  دوخ  درک و  دیاب  نانچ  نینچ و  دیوگیم  يرگید  هب  کی  ره   ) دینز یم  لوگ  شیوخ 
دیدرگیم زاب  نم  يوس  هب  بش  و  دیوش ) یم  هدامآ  نمـشد  اب  ندـیگنج  يارب   ) منادرگ یم  تسار  داشمـش ) بوچ  نوچمه   ) ار امش 
تشادنپ لکشم  ار ) راک   ) هدنونـش و  دش ، ناوتان  هدنهدزردنا  دینک ) یم  يراددوخ  رازراک  هب  نتفر  زا   ) هدش جک  نامک  تشپ  دننام 

ناـشاه هشیدـنا  ادـیپان و  ناـشاهلقع  رـضاح و  ناشاهندـب  هکیناـسک  يا  درادـن ) يرثا  راـتفر  نیا  اـب  امـش  رد  نـم  دـنپ  نـیا ، زا  سپ  )
ببـس هب  درب ( راکب  ار  دوخ  تسردان  هشیدنا  روما  رد  کی  ره  هدومنن  يوریپ  ار  لقع  روتـسد  هدمآ  درگ  اجکی  رد   ) تسا نوگانوگ 

ار ادخ  مالسلا ( هیلع  ماما   ( امش ریما  دنتـسه ، راتفرگ  یلتبم و  داسف ( هنتف و  هب   ( اهنآ ياسور  ناشیا  ءارآ ( فالتخا  یئورود و  قافن و  (
نانآ دنک و  یم  ادخ  ینامرفان  تیصعم و  هیواعم (  ( ماش لها  سیئر  و  دینکیمن ، راتفر  ار  وا  روتـسد  امـش  دنک و  یم  يوریپ  تعاطا و 
رانید کی  هک  فارص  دتس  داد و  دننام  دنک  دتس  داد و  نم  اب  امـش  هرابرد  هیواعم  هک  مراد  تسود  ادخ  هب  دنگوس  دنتـسه ، وا  عیطم 

.دهدب ار  شنایرگـشل  زا  رفن  کی  دریگب و  نم  زا  ار  امـش  زا  رفن  هد  مریگب ، هرقن  مهرد  کی  مهدب و  هرقن ( مهرد  هد  اب  يواسم   ( الط
هدش یلتبم  هودنا  مغ و  هب  دوشیمن ( تفای  امش  رد  الصا  هک   ( زیچ ود  و  تسه ( امش  رد  هک   ( زیچ هس  هب  امش  راتفر (  ( زا هفوک  لها  يا 

، دیگنگ دیئایوگ ، هکنیا  اب  مود (:  ( و دیتسه ، رک  دیراد ، شوگ  هکنیا  اب  لوا (: تسه  امش  رد  هک  زیچ  هس  نآ  اما   ( ما
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و دیتسه ، مشچ  نابز و  شوگ و  ياراد  هکنیا  اب  دینیب ، یمن  دیئوگیمن و  دیونشیمن و  ار  قح   ( دیروک دیراد ، مشچ  هکنیا  اب  موس (:  ( و
زا  ( دیتسین هدازآ  نادرم  نوچ  مدـق  تابث  یتسار و  رد  رازراک ( رد  دورو  و   ( گنج ماگنه  لوا (: تسین ، امـش  رد  هک  زیچ  ود  نآ  اما 

یتخـس الب و  رد  مود (:  ( و دیرادن ( یگدازآ  یتسار و  رب  یلیلد  هداد  ناشن  مالغ  دبع و  دـننام  نمـشد  ربارب  ار  دوخ  يدـیماان  سرت و 
دنناـم هکیناـسک  يا  دـینیبن ( ریخ  هدوب  یناـشیرپ  رقف و  هب   ( داـب هدولآ  كاـخ  امـش  ياهتـسد  دـیتسین ، ناـنیمطا  دروم  یقیقح  ناردارب 

امش یگدنکارپ  سپ   ( دندرگ هدنکارپ  رگید  تمس  زا  دنیآ  درگ  یتمـس  زا  رگا  هدش ، رود  اه  نآ  زا  ناشنابراس  هک  دیتسه  ییاهرتش 
رـسپ زا  دریگ ، هلعـش  دروخ  دز و  شتآ  دوش و  تخـس  گنج  رگا  هک  مراد  نامگ  ادـخ  هب  دـنگوس  هک ( تسا  يروط  نم  فارطا  زا 
ندرک عمج  یگدنکارپ ، زا  دعب   ( دوخ مکـش  رد  هچب  زا  ندیئاز ( ماگنه   ( نز ندش  ادج  دننام  دش  دیهاوخ  هدـنکارپ  ادـج و  بلاطیبا 

و دـیئامن ، یم  يرود  هدـش  هدـنکارپ  مفارطا  زا  هنوگچ   ( و تسا ( لاـحم  رداـم  مکـش  هب  هچب  نتـشگرب  هکناـنچ  تسین ، نکمم  اـمش 
هب و  مراد ، هاوگ  تجح و  دوخ ( یتسرد  یتسار و  رب   ( مراگدرورپ بناج  زا  نم  هکیتلاح ( رد  دـینکیمن ، يوریپ  تعاطا و  ار  مراـتفگ 

حـضاو و هیور  هب  و  ما ( هدـیدرگ  بوصنم  تفـالخ  هب  ترـضح  نآ  فرط  زا   ( منک یم  ریـس  تسار  هار  رد  شیوـخ  ربـمغیپ  روتـسد 
ادیپ تسردان ( ياههار  نایم  رد  ییانیب  يور  زا   ( ار قح  هار  و (  ( میامن یم  راتفر  هداد ( روتسد  مالسا  سدقم  نید  هک  هچنآ   ( راکـشآ

.موریم نآ  رد  هدومن 
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زگره هک  دینک  يوریپ  ار  ناشراتفر  هدشن  ادـج  ناشیا  هقیرط  زا  و  وا ) نادـنزرف  نینموملاریما و   ) دوخ ربمغیپ  تیب  لها  هب  دـینک  هاگن 
رد هکنانچ  دنتسه ، يوریپ  راوازـس  قلخ و  نیرتهب  نانآ   ) دننادرگیمنرب یهارمگ  تکاله و  هب  و  دنربیمن ، نوریب  تسار  هار  زا  ار  امش 
ول و  هللااب ، نونموت  رکنملا و  نع  نوهنت  فورعملاب و  نورماـت  ساـنلل  تجرخا  هما  ریخ  متنک  دـیامرف : یم  میرک س 3 ي 110  نآرق 
دیا هدوب  مدرم  نیرتهب  ناتناوریپ  دمحم و  تیب  لها  امش  ینعی  نوقسافلا  مهرثکا  نونموملا و  مهنم  مهل ، اریخ  ناکل  باتکلا  لها  نما 

باتک لها  رگا  و  دیروآ ، نامیا  ادخ  هب  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ات  دیا  هدـش  هدـیزگرب  هدـمآ  نوریب  بیغ  ملاع  زا  هک 
قح هار  زا  هدنام  قساف  ناشرتشیب  دـندروآ و  نامیا  ناشیا  زا  یـضعب  تسا ، رتهب  رفک  زا  اهنآ  يارب  دـنیامن  امـش  يوریپ  هدروآ  نامیا 

عوـضوم رد   ) ناـشیا رگا  سپ  تـسا ) یهارمگ  تلالـض و  بجوـم  دـمحم  لآ  ریغ  زا  يوریپ  هصـالخ  .دـنرواین  ناـمیا  هـتفر  نوریب 
رگا و  دـییامن ) يوریپ  نانآ  زا   ) دینیـشنب هناخ ) رد  زین   ) امـش دـندومنن ) مایق   ) دنتـسشن هناخ ) رد  يرگید  رما  ای  داهج و  اـی  تفـالخ و 

دیتفین شیپ  ناشیا  زا  و  دینک ) یهارمه  يرای و  ار  اهنآ   ) دیزیخرب مه  امش  دندومن ) مایق  يراک  رد   ) دنتساخرب
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كاله و هک  دیئامنن ( تلفغ  ناشیهاون  رماوا و  زا   ( دنیامن سپ  و  دـش ، دـیهاوخ  نادرگرـس  هارمگ و  هک  دـینکن ( راتفر  دوخ  يار  هب  )
نانآ اریز (  ( دیـشاب ناشیا  دننام  منیب  یمن  ار  امـش  زا  یکی  مدـید و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا  نم  دـیوش ، یم  هراچیب 

هتـشاذگ تبون  ناشیاهراسخر  اهیناشیپ و  نایم  دندنارذگیم ، مایق  هدجـس و  هب  رادیب  ار  بش  و  دندوب ، هدولآ  رابغ  وم و  هدیلوژ  حبص 
یم نازوس  هراپـشتآ  رگخا و  دـننام  تمایق (  ( تشگزاب دای  زا  و  دـنداهن ( یم  كاخ  يور  راسخر  یهاـگ  یناـشیپ و  یهاـگ   ( دـندوب

دنوادخ رکذ  هاگره  دوب ! هتسب ( هنیپ   ( اهزب ياهوناز  دننام  هدجس  لوط  رثا  رب  ناشاهیناشیپ  ایوگ  دندوب ( نارگن  برطضم و   ( دنداتسیا
رت ناشاهنابیرگ  هکیروطب  تخیر  یم  ناشاهمـشچ  کشا  شاداپ  باوث و  هب  دیما  رفیک و  باذع و  سرت  زا  دـمآ  یم  نایم  هب  ناحبس 

.دزرلیم دنت  داب  ندیزو  زور  رد  تخرد  هکنانچ  دندیزرل ، یم  تشگیم و 

هیما ینب  متس  رد  هبطخ 097-
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( ناشتنطلس نامز  رد   ) هیما ینب  ادخ  هب  دنگوس  هیما :) ینب  متس  ملظ و  هب  مدرم  يالتبا  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
اب هک   ) ار یناـمیپ  دـهع و  و  دـننادرگ ، لـالح  ار  نآ  هکنآ  رگم  دـنراذگن  یقاـب  ار  ادـخ  مارح  چـیه  هکنیا  اـت  دـننکیم  متـس  هراوـمه 
اب هیواعم  هکنانچ  دـنیامن ، یم  راتفر  دوخ  دـهع  فالخ  رب   ) دننکـش یم  روج  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  دـننکن  اهر  دـندنب ) یم  ناناملـسم 

مشپ زا  همیخ  هن  يا و  هدش  هتخاس  لگ  زا  هناخ  دنامن  یقاب  هکنیا  ات  و  درک ) راتفر  هدهاعم  فالخ  رب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 
داـسفا و هدـش و  لـخاد  نآ  رد  ناـشیا  متـس  ملظ و  هکنآ  رگم  تسین ) یناـبایب  هد و  رهـش و  چـیه  هصـالخ   ) يا هدـیدرگ  اـپرب  هتفاـب 
ود اهنآ ) متـس  ملظ و  تدـش  زا   ) مدرم هکنیا  ات  و  دزاس ، یم  هدـنکارپ  ار  نآ  لها  ناـشراتفر  يدـب  هتفرگ و  ارف  ار  نآ  ناـشیراکهابت 

و دـیامن ) لمع  ینید  فئاظو  هب  راهظا و  دـناوتیمن  ناـشیا  سرت  زا  هک   ) دـنک یم  هیرگ  شنید  يارب  یکی  ناـیرگ : دـنوش  یم  هتـسد 
يراـی و هکنیا  اـت  و  درادـن ) يریگولج  یئاـناوت  دـنرب و  یم  تراـغ  هب  ار  شلاـم  دـنیب  یم  هک   ) تسا ناـیرگ  شیاـیند  يارب  يرگید 
( سرت زا   ) هجاوخ روضح  رد  هک  دوشیم  دوخ  هجاوخ  يارب  مالغ  يرازگتمدخ  دننام  نانآ  زا  یکی  يارب  امـش  زا  یکی  يرازگتمدـخ 

و د درب ، وا  نامرف 

داسف هنتف و  ربارب  رد  امـش  نیرتگرزب  هک ) دوش  مولعم  شیامزآ  ماـقم  رد   ) هکنیا اـت  و  دـنک ، ییوگدـب  وا  زا  هدومن ) تارج   ) باـیغ ر 
تمالس هب  ار  امش  دنوادخ  رگا  سپ  ددرگ ) یضار  میلست و  وا  تساوخ  هب   ) دشاب رتشیب  ادخ  هب  وا  نظ  نسح  هک  تسا  یـسک  ناشیا 

اریز دیـشاب ، ابیکـش  رباص و  دیدش  راتفرگ  یتخـس ) تبیـصم و  هب   ) رگا و  دیرازگـساپس ، دیتفای ) ییاهر  داسف  هنتف و  نآ  زا   ) دـنارذگ
(. دیامنیمن هابت  ارنانآ  دزم  رجا و  دنوادخ  و  دنتسه ، ابیکش  اهیتخس  رد  هک   ) تسا ناراکزیهرپ  نیقتم و  يارب  يراگتسر 
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ایند زا  زیرگ  رد  هبطخ 098-
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هدومرف اطع  هک  ییاهتمعن  رب  ار  دـنوادخ  نآ :) هب  نتـسبن  لد  ایند و  يراـبتعا  یب  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
زا ار  دیاقع  نید و  رد  ینامرفان ) یهارمگ و  ینادان و  يرامیب  زا   ) یتمالس و  میبلط ، یم  يرای  وا  زا  دوخ  ياهراک  رد  میرازگساپس و 
زا  ) یتمالـس هکناـنچ  میوـش ) فرحنم  تسار  هار  میقتـسم و  طارـص  زا  هـک  دراذـگناو  دوـخ  هـب  ار  اـم  اـت   ) میئاـمنیم تساوـخرد  وا 

.میهاوخ یم  وا  زا  ار  اهندب  ياهیرامیب )
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و درادن ) امش  يارب  يدوس  تمایق  رد  و   ) دنک یم  اهر  هرخالاب )  ) ار امش  هک  ایند  نیا  كرت  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  ادخ  ناگدنب 
هچ رگا  دناسوپ  یم  هدرک  هنهک  ار  امـش  ياهدبلاک  و  دنک ) اهر  ار  امـش  هک  دـیا  هتـساوخن  و   ) دـیا هتـشادن  لیم  نآ  كرت  هب  هچ  رگا 

تعرـس و  ) ایوگ دنور و  یم  یهار  هب  هک  تسا  ینیرفاسم  ناتـساد  نوچمه  ایند  امـش و  ناتـساد  سپ  دنامب ، هزات  دیراد  تسود  امش 
نآ هب  هداد  رارق  شیوخ  روظنم  تسا ) نایامن  رود  زا  هک   ) ار يا  هناشن  دنا و  هدناسر  نایاپ  هب  ار  هار  هک ) دنام  یناسک  هب  ناشیوردـنت 

رایـسب هچ  و  دیا ) هدیـسر  تسا  گرم  هک  رخآ  لزنم  هب  ایوگ  هک  تسا  یمـسق  هب  ایند  نیا  رد  امـش  رمع  نتـشذگ  دـنت   ) دـنا هدیـسر 
هب و  دسرب ، دوخ  روظنم  هب  ات  دنارب  دناوت  یم  هک  یتفاسم  هجرد  یهتنم  هب  ار  دوخ  بکرم  تسا  ددصرد  هک  يا  هدننار  تسا  راودیما 
یم ار  وا  يدنت  باتش و  اب  هک  يا  هدننک  بلط  ار و  وا  دنکیمن  اهر  هک  تسا  يزور  ار  وا  یتسه  ءاقب و  هکیـسک  دراد و  دیما  زیچ  هچ 
رارف هار  تفرگ و  دهاوخ  ار  وا  نابیرگ  گرم  هکیتلاح  رد  ددنب  یم  لد  ایند  زیچ  هچ  هب  ناسنا   ) دـیامن تقرافم  ایند  زا  هکنیا  ات  دـنار 
و دیوشن ، لاحشوخ  هتشگن  هتفیرف  نآ  تمعن  رویز و  هب  دیدنبن و  لد  نآ  رد  ندرک  رخف  ایند و  يدنمجرا  تزع و  هب  سپ  درادن )

یناف نآ  تمعن  رویز و  و  دور ، یم  نایم  زا  نآ  هب  ندرک  رخف  ایند و  رد  يدـنمجرا  اریز  دـینکن ، يراز  ناغف و  نآ  جـنر  یتخـس و  زا 
ره و  تشاد ، دهاوخ  نایاپ  دب ) هچ  درذگ  شوخ  هچ   ) نآ رد  ینامز  تدـم و  ره  و  دوش ، یم  مامت  نآ  جـنر  یتخـس و  و  ددرگ ، یم 
رد ایآ  ددنبن ) لد  تسا  یتقوم  نآ  زیچ  همه  هک  ییایند  هب  هک  تسا  یـسک  دنمدرخ  سپ  دریمیم ،  ) دش دهاوخ  دوبان  نآ  رد  يا  هدنز 

راثآ
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هدرم هک   ) امش ناردپ  نتشذگرد  ایآ  و  دراد ، زاب  هدیدنسپان ) ياهراک  زا   ) ار امش  هک  تسین  يزیچ  تسا ) هدنام  یقاب  هک   ) ناینیـشیپ
و دندرگیمن ، زاب  امش  زا  ناگتشذگ  هک  دیدیدن  ایآ  دییامن ؟ هشیدنا  لقعت و  رگا  تسین ، يدنپ  تربع و  هدنامن ) یقاب  اهنآ  زا  يرثا  و 

بش هدناسر  بش  هب  ار  زور  هک  دینیب  یمن  نوگانوگ  تالاح  رب  ار  ایند  لها  ایآ  دننامیمن ؟ یقاب  دنتـسه  هدنز  هک  اهنآ  ياه  نیـشناج 
يرامیب يرگید  و  دنهدیم ، تیلست  هدرم ) تبیصم  رد   ) ار يرگید  و  دنیرگ ، یم  وا  رب  هک  تسا  هدرم  یکی  سپ  دنیامن ؟ یم  حبص  ار 

یکی و  تسا ، نداد  ناـج  لاـح  رد  يرگید  و  دور ، یم  راـمیب  تداـیع  هب  يرگید  و  راـتفرگ ، درد ) هب  و   ) هداـتفا نیمز  يور  رب  تسا 
لفاغ وا  زا  ادـخ  تسا و  ربخیب  لفاغ و  زیختـسر ) زور  شـسرپ  باسح و  زا   ) يرگید و  تسا ، وا  یپ  رد  گرم  تسا و  ایند  ناـهاوخ 

رد دیـشاب  هاگآ  دنریمیم .) مه  نارگید  دنتفگ  دوردب  ار  ایند  ناینیـشیپ  هکنانچ   ) درذـگ یم  مه  هدـنام  یقاب  هتـشذگ  رثا  رب  و  تسین ،
دـنزیم و مه  هب  ار  اهـشیع  دـنک و  یم  ناریو  ار  اهیـشوخ  اهتذـل و  هک  دـیروآ  دایب  ار  گرم  تشز  ياـهراک  ماـجنا  هب  باتـش  ماـگنه 
تاعاط و  ) وا بجاو  قح  ندروآ  اجب  يارب  ندوب ) هدامآ  هب  دـیهاوخب  قیفوت   ) دـیبلط يرای  دـنوادخ  زا  و  دـیامن ، یم  عطق  ار  اهوزرآ 

.دیاینرد رامش  هب  هک  شیاهیئوکین  ناسحا و  اهتمعن و  يرایسب  زا ) ساپس  رکش و   ) و تادابع )

وا نادناخ  ربمایپ و  هرابرد  هبطخ 099-
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هللا لجع   () نامزلا بحاص  ترـضح  ندـمآ  دوخ و  ندـش  هتـشک  هب  هراـشا   ) تسا مالـسلا ) هیلع  ترـضح  نآ   ) رگید ياـه  هبطخ  زا 
ار همه  هدـنکارپ و  قیالخ  رد  ار  شناسحا  لضف و  هک  تسا  ازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـشاب :) یم  هیبیغ  رابخا  هلمج  زا  هک  هجرف ()

ماجنا يارب  و  میرازگـساپس ، جـنر ) یـشوخ و  يراـمیب ، یتسردـنت ،  ) دـسرب وا  زا  هچنآ  هب  هداد ، رارق  دوخ  شـشخب  دوج و  لومـشم 
دمحم و  تسین ، شتـسرپ ) راوازـس   ) ییادـخ وا  زج  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  میبلط ، یم  يراـی  وا  زا  تابحتـسم ) تاـبجاو و   ) شرماوا

دشاب ایوگ  وا  دایب  و  هدومرف ) نایب   ) هدومن راکشآ  ار  شنامرف  رما و  ات  هداتسرف  ار  وا  تسا ، وا  هداتسرف  هدنب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ام نایم  و  هدننکداشرا ، تفر  ایند  زا  و  يراکتـسرد ، تناما و  اب  دناسر ) ار  یهلا  ماکحا   ) درک تلاسر  غیلبت  سپ  دناسانـشب ) ار  ادـخ  )

تفر ولج  قریب  نآ  زا  هکیسک  تشاذگ ، یقاب  ار  مالسلا ) مهیلع  راهطا  همئا  میرک و  نآرق  دنوادخ ، هب  نایامنهار   ) قح هناشن  قریب و 
ییانتعا ترضح  نآ  روتسد  هب   ) دومنن يوریپ  هدرک  تفلاخم  هکیسک  و  دش ، جراخ  نید ) زا  درک ، مک  ای  هدوزفا  يزیچ  وا  ماکحا  هب  )

نخـس گنرد  ینات و  اب  قریب  نآ  هدنرادهاگن  دش ) دنمتداعـس   ) تسویپ قح  هب  دوب  هارمه  نآ  اب  هکیـسک  و  دـیدرگ ، كاله  درکن )
، درادرب مدق  ای  هتفگ  ینخـس  تحلـصم  اب  دنک و  هشیدنا  يراک  ره  رد  دنمدرخ  اریز   ) دیامن یم  مایق  رید  يرما  ماجنا  هب  دـیوگ و  یم 

يرهاظ تفالخ  هب   ) هک هاگنآ  سپ  دـهد ) ماجنا  دوز   ) تسا باتـش  اب  دـنیب ) مایق  رد  تحلـصم  هشیدـنا  زا  سپ   ) دـیامن مایق  نوچ  و )
وا هب  شیوخ  ياهتـشگنا  هب  و  دـیداد ، رارق  وا  نامرف  ریز  ار  دوخ  ياهندرگ  امـش  تخادرپ ) دروخ  دز و  هب  اهیغای  اـب  دـش و  بوصنم 

ار يراصنا  بویاوبا  رفن و  رازه  هد  یگدرکرـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دیارآ و  یم  رگـشل  هک  یتقو   ) دـیدرک هراشا 
هب نتفر  میمـصت  هدروآدرگ  ریـشمش  رازه  دصکی  ات  دیامرف  یم  نییعت  يا  هدرکرـس  هتـسد  ره  يارب  نینچمه  رفن و  رازه  هد  هدرکرس 
ایند زا  ببـس  نآ  هب  و  دنز ) یم  شکرابم  قرف  هب  ریـشمش  نوعلم  مجلم  نبا   ) دـبایرد ار  وا  گرم  دـیامن ) یم  هیواعم  اب  گنج  ماش و 

زا دعب  سابع و  ینب  هیما و  ینب  تنطلـس  نامز   ) تسا دنوادخ  تساوخ  هک  یتدم  وا  ندـش ) هتـشک   ) زا دـعب  سپ  دـیامن ، یم  تلحر 
بحاص  ) یسک دنادرگ  راکشآ  دنوادخ  هکنیا  ات  دیـشاب ) راتفرگ  یگدنکارپ  یگراچیب و  یتخبدب و  هب   ) دومن دیهاوخ  گنرد  اهنآ )

ایند هب  هک  رـضاح  ماما  هب  روما ) همه  ماظتنا  يارب   ) سپ دـناهرب ، یگدـنکارپ  زا  دروآ و  درگ  ار  امـش  هک  ار  هجرف ) هللا  لجع  ناـمزلا 
نیشن هناخ  رد  هتفرگن  تسدب  اهراک  مامز   ) دنکن لابقا 

زا یکی  تسا  نکمم  اریز  دیدرگن ، دیماان  تسا  بئاغ  هک  نامز  ماما  زا  و  هتسناد ( تحلصم  نینچ  ادخ  اریز   ( دیـشاب هتـشادن  عمط  د (
ود ره  هک ( دـیایب  يزور   ( و دـنام ، ياج  رب  ینطاب ( تنطلـس   ( شرگید ياپ  دزغلب و  هتفر  رد  ياـج  زا  يرهاـظ ( تنطلـس   ( وا ياـپ  ود 

). دوش مظنم  وا  دوجو  هب  ایند  نید و  روما   ( دشاب راوتسا  تباث و  ات  هدش ( راکشآ   ( ددرگرب ینطاب ( يرهاظ و  تنطلس   ( شیاپ
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دیدپان يا  هراتس  نامز  ره  هک  تسا  نامسآ  ناگراتـس  دننام  مالـسلا ) مهیلع  همئا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  لثم  دیـشاب  هاگآ 
اهنآ دوجو  زا  نیمز  هاگچیه  و  دنیـشنب ، وا  ياجب  رگید  دیوگ  دوردب  ار  ایند  ناشیا  زا  یکی  نوچ   ) ددرگ یم  راکـشآ  يا  هراتـس  دش 
عطق روطب   ) تسا هداد  هئارا  امـش  هب  دیراد  وزرآ  هچنآ  هتـشگ و  لماک  امـش  رد  دنوادخ  ياهتمعن  هک  تسا  نانچ  سپ  دـنامن ) یلاخ 

(. دیسر یم  تسا  هقح  تلود  نامز  ندید  هک  دوخ  يوزرآ  هب  تفایرد و  دیهاوخ  ار  ترضح  نآ 

راوگان ثداوح  زا  ربخ  هبطخ 100-
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عقاو راوگرزب  نآ  زا  دـعب  هک   ) تخـس ياهدـمآ  شیپ  ثداوح و  رب  لمتـشم  تسا  مالـسلا ) هیلع  ترـضح  نآ   ) رگید ياـه  هبطخ  زا 
و  ) رخآ يرخآ  ره  زا  دـعب  و  تسا ) وا  زا  رخوم  یلوا  ره  سپ   ) تسا ادـبم ) و   ) لوا یلوا  ره  زا  شیپ  هک  يدـنوادخ  تسا  وا  هدـش :)

دشاب هتشادن  ادبم ) و   ) لوا هک  تسا  مزال  وا  ندوب ) ادبم  و   ) لوا ببس  هب  تسا ) وا  يوسب  يرخآ  ره  تشگرب  سپ   ) دشاب یم  عجرم )
زیچ ره  عجرم  هنرگو   ) دشاب هتـشادن  عجرم ) و   ) رخآ هک  تسا  مزال  وا  ندوب ) عجرم  و   ) رخآ تهج  هب  و  دوبن ) زیچ  ره  ادـبم  هنرگو  )

ییادـخ وا  زجب  هکنیا  هب  مهد  یم  یهاوگ  و  دـشابیمن ) وا  زا  دـعب  هدوبن و  وا  زا  شیپ  يزیچ  هک  تسا  يدـبا  یلزا و  هصـالخ  تسین ،
(. درادن هار  نآ  رد  یئورود  قافن و  و   ) دنراد تقفاوم  نآ  رد  نابز  لد و  راکشآ و  ناهنپ و  هک  یهاوگ  تسین 
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ار امش  نم  زا  ینامرفان  تفگ ) مهاوخ  هچنآ  رد   ) و دیامنن ، راداو  مراتفگ ) بیذکت   ) هانگ هب  ار  امش  نم  اب  تفلاخم  ینمشد و  مدرم ،
( دینکن راکنا  هدماین  تفگش  هب   ) دیزادنین مشچ  رگیدکی  هب  دیونشب  نم  زا  بیغ ) زا  ربخ   ) يزیچ نوچ  و  دزاسن ، نادرگرس  ناریح و 
، میوگیمن دوخ  شیپ  زا   ) مهد یم  ربخ  امـش  هب  هچنآ  هدـیرفآ  ار  ناـسنا  هتفاکـش و  نیمز ) ریز   ) ار هناد  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  سپ 
و هتفگن ، غورد  و  هتخوماـین ) یـسک  زا  تسا  یهلا  یحو  زا  هدومرف  هچ  ره   ) هدوب یما  هک  تسا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  هکلب )

نآ دـننام  مرکا ): ربمغیپ  هب  تسا  یهلا  یحو  ربخ  نیا  هصـالخ   ) تسا هدوبن  ناداـن  مالـسلا ) هیلع  ماـما  ینعی  وا  تاـشیامرف   ) هدـنونش
درگ ار  مدرم   ) دنز گناب  ماش  هب  هک  رایـسب  یهارمگ  تلالـض و  رد  ناورم ) نبا  کلملادـبع  ای  هیواعم   ) ار یـسک  منیب  یم  هک  تسا 

وا ماجل  هنهد  و  دهد ) رارق  ریشمش  همعط  ار  مدرم   ) دیامن زاب  نهد  نوچ  سپ  دنک ، بصن  هفوک  فارطا  رد  ار  دوخ  ياهقریب  و  دروآ )
نادـند شین  هب  بوـشآ  هنتف و  و  دریگ ) ارف  ار  همه  شروـج   ) دـشاب نیگنـس  نیمز  رد  شندز  اـپ  و  ددرگ ، شکرـس ) رایـسب   ) تخس
تخـس ياهگنج   ) دـیآ تکرح  هب  گنج  ياهجوم  و  دـندرگ ) هودـنا  درد و  تراغ و  لتق و  هب  یلتبم  مدرم   ) دزگب ار  شنامز  نادرم 

درم نآ  هصالخ   ( دنتـسه شارخلد  هودنا ( درد و  ببـس  هب   ( اهبـش و  دنمهرد ، هتفرگ و  متـس ( ملظ و  ببـس  هب   ) اهزور و  دـیآ ) شیپ 
و دـیئورب ، داـسف ( هنتف و  مخت  زا   ( هارمگ نآ  تشک  هک  هاـگنآ  سپ  دراذـگن ( هدوسآ  يا  هقیقد  ار  مدرم  هدرک  ناریو  ار  هفوک  هارمگ 

یتسم ماگنه  هک  دنفسوگ  شش  دننام  تسا  يزیچ  هقشقش   ( دنک ادص  وا  ياه  هقشقش  و  دوش ( طلسم  مدرم  رب   ( دیامن ومن  نآ  هخاش 
لامک دح  هب  شیـشکرس  نایغط و   ( دشخردب شیاهریـشمش  قرب  و  دهد ( قحان  ياهنامرف  ینعی  دنک ، ادص  هدمآ  نوریب  رتش  نهد  زا 
دننام و  ددرگ ، یم  راوتسا  تسین  نآ  زا  ییاهر  هک  بوشآ  هنتف و  ياهقریب  هاگنآ ( دریگ ، اج  يوق  ياهلد  رد  وا  زا  سرت  میب  هدیسر و 
ناریو  ( دفاکـشب هفوک  رادادـص  تخـس و  داب  ردـقچ  و  تسا ، نیا  دروآ ، ور  مدرم ( هب  یپ  رد  یپ   ( راد جوم  ياـیرد  کـیرات و  بش 
دروخ دز و  هب   ( دـنچیپب یهورگ  اـب  یهورگ  یمک  ناـمز  زا  سپ  و  ددرگ ( عقاو  نآ  رد  اـهیزیرنوخ   ( دزوـب نآ  رب  دـنت  داـب  و  دـیامن (

) ناوتان فیعض و   ( هدش ورد  هچنآ  و  دوش ( یم  هتشک   ( دوش ورد  تسا ( يوق   ( تسا اپرب  هچنآ  یمدآ ( هلبنـس  زا   ( و دندرگ ( لوغـشم 
هنتف و مخت  تشک  زا  لاس  ره  هتـشگ و  كاله  رگیدـکی  یپ  زا  هصالخ   ( ددرگ یم  دروخ  ناـیوج ( هنتف  ياـپ  تسد و  ریز  رد   ( تسا

). دور داب  رب  نایمدآ  هتشک  زا  اهنمرخ  بوشآ 

اهیتخس هنیمز  رد  هبطخ 101-
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و دهد ، یم  ربخ  تخس  ياهدمآ  شیپ  زا  لبق  هبطخ  دننام   ) هدش دراو  باب  نیا  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
يازج باسح و  ندیـسر  يارب  زور  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  تماـیق  دـیامرف :) یم  هراـشا  زیخاتـسر  زور  ياهیتخـس  هب  ادـتبا 

تیعمج يرایسب  زا   ) و دنتسه ، نتورف  عضاخ و  هداتسیا  هکیتلاح  رد  دروآ ، یم  درگ  ار  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  قئالخ  همه  لامعا 
اـهنآ و نیرتوـکین  سپ  دــنازرل ، یم  ار  ناـشیا  نـیمز  هـلزلز  هـتفرگ و  ارف  ار  ناـشناهد  فارطا  ماـجل  دــننام  قرع  یمرگ ) تدــش  و 

شیاسآ يارب  هدومن و  هیهت  یناکم  شمدق  نتشادهگن  تباث  يارب  ایند ) رد  هدیدنسپ  رادرک  ببس  هب   ) هک تسا  یسک  نیرتلاحـشوخ 
(. دهرب زور  نآ  ینارگن  بارطضا و  زا  اجنآ و  ياهیتخس  زا  ات   ) دشاب هدروآ  تسدب  یخارف  لحم  دوخ 
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اه هنتف  نم ) زا  دـعب  (: ) دـش عقاو  راوگرزب  نآ  زا  دـعب  هک  اهیتخـس  اهیزیرنوخ و  داـسف و  هنتف و  هب  عجار   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
ماـیق یـسک  اـهنآ  زا  يریگولج  يارب  و ) تسین ، ادـیپ  نآ  زا  ییاـهر  يراگتـسر و  هار  هک   ) کـیرات بش  تاـعاس  دـننام  دوش  رهاـظ 

ار اهنآ  یهاپـس )  ) یقریب چیه  و  دشابیمن ) نایوج  هنتف  اب  گنج  اه و  هنتف  نآ  شتآ  ندرک  شوماخ  ییاناوت  ار  یـسک   ) دومن دـهاوخن 
هتـشاذگ و نالاپ  زاهج و  هدش و  راهم  هک  يرتش  دـننام  اه  هنتف  نآ  دزاس ) بولغم  ار  نایوج  هنتف  دـناوتیمن  هدربن  نیب  زا   ) دـنکیمن در 
( دوشیم هدامآ  امـش  ندرک  هراچیب  تخبدـب و  يارب  هصالخ   ) دروآ ور  امـش  هب  شدـناود ، یم  نآ  رب  راوس  هدیـشک  ار  نآ  شرادولج 

ندرک دوباـن  هنتف  داـجیا  زا  ناـشروظنم  رتشیب   ) ناـشندومن تراـغ  اـت  تسا  رتشیب  ناـشرازآ  تیذا و  هک  دنـشاب  یهورگ  ناـیوج  هنتف 
نیمز يور  رد  دنرادنپ و  یم  راوخ  لیلذ و  ار  نانآ  ناشکندرگ  هک  یهورگ  هرخالاب ) و  تمینغ ، ندروآ  تسدـب  هن  تسا ، صاخـشا 

هب ناتـسرپدوخ  هک  یهلا  هاگرد  برقم  هتـشذگ  ناج  زا  تسرپادخ  نامدرم   ) دنروهـشم نامـسآ  رد  تسین و  مولعم  ناشتلزنم  ردق و 
ماگنه سپ  دـنیامن ، یم  داـهج  ناـیوج  هنتف  نآ  اـب  ادـخ  يدونـشوخ  اـضر و  يارب  دـنرگن ) یم  ناـنآ  هب  یکچوک  تراـقح و  مشچ 

رصب يا  وت  رب  ياو  اه  هنتف  نآ  شیادیپ 

رثارب  ) و دنوش ) ادیپ  ناهگان   ) دـشابن ییادـص  رابغ و  درگ و  ار  ناشیا  و  دـیآ ، دـیدپ  دـنوادخ  مشخ  بضغ و  رثا  رب  هک  یهاپـس  زا  ه 
هنسرگ راسخر  هک  یطحق   ) هدولآرابغ یگنسرگ  و  ندش ) هتشک   ) خرـس گرم  هب  دنوش  یلتبم  وت  نینکاس  هک  دشاب  دوز  نانآ ) دورو 

(. ددرگ کیرات  هریت و 

دهز هب  قیوشت  رد  هبطخ 102-
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يرود ضارعا و  نآ  زا  هکیناسک  ندرک  هاگن  دننام  دینک  رظن  ایندب  ایند :) ییافویب  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هب ایند  ادخ  هب  دنگوس  اریز  دیئامنن ) يوریپ  ناتسرپایند  زا  هداد  رارق  شیوخ  قشمرس  ار  ناشناوریپ  نیموصعم و  همئا  هیور   ) دنا هدومن 

هتـشذگ و هکیئاهزیچ  دزاس ، یم  كانهودـنا  هدز و  تبیـصم  ار  تینما  تلود و  تمعن و  ياراد  و  دـنک ، یم  رود  ار  شنکاس  يدوز 
تـسا تمعن   ) تسا مولعمان  دمآ  دهاوخ  نیا  زا  دعب  هک  هچنآ  و  ددرگیمن ، زاب  ییاناوت ) توق و  تحـص ، یناوج ، دننام   ) هدرک تشپ 

هب نآ  یـشوخ  دیزیهرپب ) نآ  يدب  زا  هدومن  شـشوک   ) دوب رظتنم  نآ  بوخ ) ندروآ  تسدـب   ) يارب ات  دـبای ) تسا  بوخ  تمقن ، ای 
یناوج ییاناوت و  توق و  و  تسا ) نوزحم  دوخ  بولطم  یقاب  هب  نتـشادن  یـسرتسد  يارب  نآ  رد  رورـسم  نوچ   ) تسا هتخیمآ  هودنا 

، يدنمجرا لام ، تسایر ،  ) دـیآ یم  ناتـشوخ  نآ  زا  ایند  رد  هچنآ  يرایـسب  سپ  دـسر ، یم  يریپ  یناوتان و  فعـض و  هب  نآ  نادرم 
سپ جنر  یتخـس و  هب  تبـسن   ) دیراد سرتسد  نآ  هب  هچنآ  زا  ایند  رد  امـش  هرهب  اریز  دـهدن ، بیرف  ار  امـش  نآ ) دـننام  رویز و  نز ،

.تسا مک  رایسب ) تمایق  رد  نآ  باسح  نداد 
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و  ) دوش انیب  ایند ) يرادـیاپان  هب   ) هتفرگ تربع  دـنک و  هشیدـنا  شیوخ ) داعم  ادـبم و  ایند و  رما  رد   ) هک ار  يدرم  دـنک  تمحر  ادـخ 
لاوز تسا  دوجوم  ترخآ  زا  هچنآ  و  دراـگنا ) هدوبن  ار  نآ  هدوـب   ) تسا دوباـن  يدوز  هب  دـنام  یقاـب  اـیند  زا  هچنآ  هک  دـیامن ) رواـب 

هچ ره  و  دسر ، یم  نایاپ  هب  دیآ  یم  باسح  هب  هک  رمع ) تاعاس  زا   ) هچنآ و  دـناد ) هدوب  ار  نآ  هدوبن   ) تسا هدوب  هراومه  ریذـپان و 
.تسا کیدزن  يا  هدنیآ  ره  و  تسا ، هدنیآ  تمایق ) گرم و   ) دیراد راظتنا 
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ادخ و روتـسد  قبط   ) دسانـشب ار  دوخ  ردـق  هک  تسا  یـسک  اناد  هارمگ :) نادان و  زا  انیب  اناد و  زایتما  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
ناطیش زا  دهن و  مدق  یهارمگ  تلالـض و  هار  رد   ) دسانـشن ار  دوخ  هک  سب  نیمه  درم  ینادان  تلاهج و  يارب  و  دیامن ) راتفر  لوسر 

ار وا  دنوادخ  هک  تسیا  هدنب  ادخ  دزن  نادرم  نیرت  نمـشد  و  دهد ) داب  هب  ار  شیوخ  یتخبـشوخ  هیامرـس  هدرک  يوریپ  هراما  سفن  و 
نوریب مدق  تسار  هار  زا  ایند ) نید و  رما  رد   ) هک يروط  هب  دیامن ) بلـس  وا  زا  ار  تداعـس  ندروآ  تسدب  قیفوت   ) دراذـگاو دوخ  هب 
تشک تعارز و  يوسب  رگا  دنک ) هچ  دنادیمن  هدنام  نادرگرس  ناریح و  ینادان  هت  رس و  یب  نابایب  رد   ) دنکیم ریـس  امنهار  یب  هداهن 

( قلاخ تدابع  قلخ و  هب  تمدـخ   ) ترخآ تشک  تعارز و  يوسب  رگا  و  دـنکیم ، لمع  دوش  توعد  دراد ) يویند  دوس  هچنآ   ) اـیند
مارح هچ  رگا  راک  ره  هب  مادقا  يارب   ) تسا بجاو  وا  رب  دنکیم  ایند ) رما  رد   ) هچنآ هک  دنام  نآ  دننام  دیامنیم ، یلهاک  دوش  هدـناوخ 

ریخاتب ترخآ ) رما  رد   ) هچنآ و  تسا ) كانـسرت  نآ  كرت  باذـع  زا  دروآ و  یم  اجب  ار  یبجاو  ایوگ  هک  تسا  هدامآ  يروط  دـشاب 
(. هدیسرن يروتسد  باب  نیا  رد  وا  هب  ایوگ  هک  دشوپیم  مشچ  يروطب  یهلا  یهاون  رماوا و  زا   ) طقاس وا  زا  دزادنا  یم 
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زا یسک  هک  دوشیم  ینامز  نامیا :) لها  يارب  رگم  تسین  ییاهر  تاجن و  هکنیا  داسف و  هنتف و  هبلغ  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمسق  و 
ار وا  یـسک  ددرگ  رـضاح  سلاجم ) رد   ) رگا هک  ناشن  مان و  یب  تسرپادـخ  نموم  رگم  دـباییمن  ییاهر  تاـجن و  نآ  داـسف ) هنتف و  )

دنتسه نشور  ياه  هناشن  تیاده و  ياهغارچ  صاخشا  نینچ  نیا  دیاینرب ، شیوجتـسج  ددصرد  یـسک  دشاب  بئاغ  رگا  و  دسانـشن ،
ار قلخ  ياهیدـب  اهبیع و  دـننکیمن ، دـمآ  تفر و  ینیچ  نخـس  داسف و  هنتف و  يارب  مدرم  ناـیم  رد  کـیرات ، بش  رد  ناگدـنور  يارب 

اهنآ زا  ار  شباذـع  یتخـس  و  دـیاشگیم ، ناـنآ  يارب  ار  شتمحر  ياـهرد  دـنوادخ  دنتـسین ، وگ  هدوهیب  هیفـس و  دـنزاسیمن ، راکـشآ 
.دنادرگیم فرطرب 
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زا  ) دزیرب تسنآ  رد  هچنآ  هک  فرظ  نتـشگرب  دـننام  دوش  ریزارـس  نآ  رد  مالـسا  هک  دـیایب  امـش  رب  یناـمز  هک  تسا  دوز  مدرم ، يا 
يا دـیامرف ) ناحتما  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هک  تسا  هاگنآ  دـنامن ، یقاـب  مسر  زج  ناـمیا  زا  سرد و  زج  نآرق  زا  مسا و  زج  مالـسا 

هنتف و نامز  رد  رگا  سپ   ) دیامن ناحتما  هکنیا  زا  هدادـن  هانپ  و  دـنک ، متـس  ملظ و  امـش  هب  هکنیا  زا  هداد  هانپ  ار  امـش  دـنوادخ  مدرم ،
زا ـالب  رد  يابیکـش  يرهاـظ و  زا  یقیقح  نموم  اـت  دـیامزایب  ار  امـش  دـهاوخیم  هکلب  هدرکن ، متـس  امـش  هب  دـیراتفرگ  یلتبم و  داـسف 
یف نا  میرک س 23 ي 30 ): نآرق  رد   ) يا هدـنیوگ  ره  زا  رتراوگرزب  رت و  لـیلج  تسا  هدومرف  قـیقحت  هب  و  ددرگ ) زاـتمم  نارگید 

بوخ و  ) ام و  نارگید ) تربع  يارب   ) تسا ییاه  هناشن  وا  موق  كاله  حون و  نافوط  هعقو  رد  ینعی  نیلتبمل  اـنک  نا  تاـیال و  کـلذ 
رش هک  تسا  یمانمگ  همون  نموم  لک  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دارم  دیامرف ): یـضردیس   ) مییامنیم ناحتما  ار ) ناگدنب  دب 

ینیچ نخس  هتفر  داسف  هنتف و  یپ  رد  مدرم  نایم  هک  دنیوگ  یسک  هب  ار  نآ  و  تسا ، حایـسم  عمج  حییاسم  و  دشاب ، كدنا  شداسف  و 
راکـشآ اج  همه  هدومن  شاف  دونـشیم  هک  ار  يریغ  هتـسیاشان  يدب و  هک  تسا  یـسک  يارب  نآ  تسا و  عایذم  عمج  عییاذـم  و  دـنک ،

روذب عمج  رذب  و  دیوگب ،

.دشاب هدوهیب  وغل و  شراتفگ  هیفس و  رایسب  هک  دنمانیم  نآ  هب  ار  یسک  تسا و 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


307 ص :

شیوخ تلیضف  ربمایپ و  هبطخ 103-
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رتش رب  ار  هشیاع  ریبز  هحلط و  یهارمه  هب  هرصب  مدرم  هک  لمج  گنج  هب  نتفر  ماگنه   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
نآ ندیگنج  هک  دزاس  هاگآ  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  دوصقم  و  دنگنجب ، نینموملاریما  اب  دنتـساوخیم  هدمآ  درگ  وا  فارطا  هدرک  راوس 

( دیشاب هاگآ   ) نییبنلا متاخ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  دشابیم :) لطاب  لاطبا  قح و  راهظا  يارب  لمج  باحـصا  اب  راوگرزب 
زا یباتک  دـناوخب  هک  دوبن  اهنآ  زا  کیچیه  تخیگنارب و  تلاسر  هب  برع  ناـیم  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ناحبـس  دـنوادخ 
قح راهظا  يارب   ) سپ دننز ) تمهت  راوگرزب  نآ  هب  هدومن  کش  ترـضح  نآ  هرابرد  ات   ) دنک اعدا  یحو  يربمغیپ و  توبن و  و  قح ،
هار قح و  قیرط  هب   ) دادـیم قوس  ناشیراگتـسر  لحم  هب  ار  ناـنآ  هدـیگنج  دوخ  نیفلاـخم  اـب  شناوریپ  یهارمه  هب  مالـسا ) تاـبثا  و 

تلاح هب  ار  اهنآ  گرم  ادابم  هک  دومرفیم  تردابم  ینادان  تلاهج و  زا  ناشیا  ندناهر  يارب  و  دومنیم ) توعد  یتخبشوخ  تداعس و 
نیگنس  ) رتش دننام  هک  ار  نآ  یهارمگ ) داسف و  هنتف و  راب  ینیگنس  زا   ) ات دندرگ ) یلتبم  دیواج  باذع  هب  و   ) دبایرد یهارمگ  رفک و 

تداعـس و  ) شلزنم هب  ات  دومنیم ) شـشوک   ) داتـسیایم وا  هار  رـس  رب  ترـضح  نآ  دشیم ، هتـسکش  هدناماو و  هدنامرد و  زجاع و  راب )
( یتخبشوخ
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لهجوبا دننام   ) دوبن وا  رد  یکین  ریخ و  ادبا  هک  يا  هدش  كاله  رگم  دندش ) راپـسهر  تسار  هار  هب  همه  دومرفیم ، تیاده   ) دناسریم
ییاهر تاجن و  هار  ات  درکن ) یهاتوک  ماکحا  غیلبت  رد  و  دشیمن ، تیاده  هنوگچیه  تشادن و  يراگتـسر  تیلباق  ترطف  يدـب  زا  هک 

سپ دومرف ) دوب  ناـشیرطف  هک  مالـسا  نید  ندـیورگ  هب  راداو   ) داد ياـج  ناـشهاگیاج  رد  ار  ناـنآ  و  دومن ، اـهنآ  هب  ار  یهارمگ  زا 
هارمگ یهارمگ  راب  ریز  هدـش  اـناوت   ) دـیدرگ تسار  اـهنآ  هزین  و  تشگ ) مظنم  ناشیناگدـنز  روما   ) داـتفا شدرگ  هب  ناـشیا  يایـسآ 
تـشپ یگمه  ات  مدنار ، یم  ار  رفک  رگـشل  هدوب  مالـسا  رگـشل  ولج  نم  ادخ  هب  دنگوس  و  دـنتفر ) یمن  نارگمتـس  متـس  ناگدـننک و 
هتـشگن ناوتاـن  فیعـض و  زگره ) و  دـندش ، رادربناـمرف   ) دـندیدرگ مار  هدـمآ  درگ  و  دنتـشادرب ) تـسد  شیوـخ  شیک  زا   ) دـندرک

نوریب نآ  يولهپ  زا  ار  قح  ات  مفاکـشیم  ار  لطاب  مه ) گنج  نیا  رد  نونکا   ) ادـخ هب  دـنگوس  و  مدومنن ، یتسـس  تنایخ و  هدیـسرتن 
قح هتشادرب  داسف  هنتف و  زا  تسد  نایوج  هنتف  هکنآ  يارب  مرادن ، یکاب  ندش  هتشک  نتشک و  زا  منکیم و  دروخ  دز و  ناشیا  اب   ) مروآ
زا ار  نآ  تیاور  نیا  رد  نوـچ  نکیل  و  موـس ) یـس و  هبطخ   ) دـش ناـیب  نیا  زا  شیپ  هبطخ  نیا  دـیامرف ): یـضردیس  .ددرگ  راکـشآ 

.دوش هتشون  هرابود  دش  مزال  متفای ، هروکذم  هبطخ  فالخ  رب  یمک  يدایز و  تهج 

ربمایپ تافص  هبطخ 104-
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نآ زا  دعب  هدومن و  هراشا  هیما  ینب  تلود  ضارقنا  هب  مرکا  ربمغیپ  ندوتس  زا  سپ  هک   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
تلالض و هجرد  یهتنم  رد  مدرم  مالسا  ریگ  ملاع  باتفآ  شبات  یقیقح و  دیـشروخ  عولط  زا  شیپ  (: ) دیامرفیم زردنا  دنپ و  ار  مدرم 
ناراـکوکین و  ) هک تخیگنارب  يربمغیپ  تلاـسر و  هب  ار  هلا  هلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـنوادخ  هکنآ  اـت  دـندوب ) یتخبدـب  یهارمگ و 
، دناسرتب یهلا ) باذع  زا  ار  ناراک  تیصعم   ) دهد و هدژم  ناشرادرک ) شاداپ  هب  ار  ناراکوکین   ) و دشاب ، هاوگ  دهاش و  ار ) ناراکدب 

تقلخ تعیبط و  اهنآ و  نیرت  هدیزگرب  رتمیرک و  یگلاس ) لهچ   ) تلوهک رد  قیالخ و  نیرتهب  یلاسدرخ  تیلوفط و  رد  هکیلاح  رد 
عقوت زا  شیب  وا  شـشخب  و  دوب ، ناشیا ) يایـصوا  ایبنا و  بلـص  رد  هراومه  هللادـبع  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا   ) ناـکاپ همه  زا  رتکاـپ  وا 

زا ریـش  ندیـشون  يارب  دیتشگن و  دـنم  هرهب  ایند  یـشوخ  تذـل و  ینیریـش  زا  هیما ) ینب  يا   ) سپ دوب ، وا  شـشخب  ناراب  ناراتـساوخ 
دوخ و رس  رتش  نوچ  ار  نآ   ) هتسبن گنت  نالاپ  زاهج و  راد و  نالوج  راهم  اب  دیتفای  ار  نآ  هکنآ  زا  دعب  رگم  دیدشن  اناوت  نآ  ناتـسپ 

مالسلا هیلع  ماما  زا  شیپ  افلخ   ) ییاه هداوناخ  دزن  نآ  مارح  هک ) دوب  نآ  رثا  رب  نیا  و  دیدروآ ، تسدب  ناگیار  نابراس  یب 
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باذع زا  هدش  بکترم  ار  یهاون  ینعی  دندومنیم ، لوانت  ار  نآ  هویم  یناسآ  هب  هک   ( دوب راخ  یب  ردـس  تخرد  هلزنم  هب  ناشناوریپ ( و 
و دوب ( مالـسا  نید  فالخ  رب  ناشرادرک  راتفگ و   ( تشادـن دوجو  هتـشگ  رود  اهنآ  زا  نآ  لـالح  و  دنتـشادن ( یکاـب  زیخاتـسر  زور 
هب ار  ایند  ادـخ ، هب  دـنگوس  هکلب ( دـشابیم ، رارقرب  یقاب و  هیما  ینب  تلود  هدوب  لاونم  نیمه  هب  ایند  هراومه  هک  دـینکن  ناـمگ  امـش  (
نآ رد  ناتیاهتسد  و  تسا ، بحاص  یب  یلاخ و  امش  يارب  نیمز  سپ  ینیعم ، تدم  ات  هدش  هدیـشک  هیاس  دننام  دیا  هتفای  دوخ  هاوخلد 

ياهریشمش و  تسا ، طلسم  اهنآ  رب  امـش  ياهریـشمش  و  هدش ، هتـشادزاب  امـش  رب ( الیتسا   ( زا یقیقح (  ( نایاوشیپ ياهتـسد  و  هداشگ ،
ار مرکا  لوسر  دنبلد  دـنزرف  ادـخ و  ناتـسود  هک  دوب  دـهاوخ  يروط  راگزور  مدرم  رب  امـش  طلـست  هصالخ   ( هتـشادرب امـش  زا  نانآ 

نوچمه ام  ياهنوخ  هاوخنوخ  و  تسا ، یناهاوخ  یقح  ره  يارب  هاوخنوخ و  ینوخ  ره  يارب  دیـشاب  هاـگآ  نکیل ( و  تشک ، دـیهاوخ 
هاوخنوخ و و  دـیامنیم ( مکح  شیوخ  قح  رد  شملع  قبط  دـهاش  هنیب و  نودـب  هک   ( دـنک مکح  شدوخ  هراـبرد  هک  تسا  یمکاـح 
زا دزیرگب  هک  ره  و  تسین ، ناوتان  وا  يریگتـسد  زا  دـنک ( ریگتـسد  دـهاوخب  و   ( دـبلطب ار  هک  ره  هک  تسیدـنوادخ  ام  قح  ناـهاوخ 

دخ هب  منکیم  دای  دنگوس  سپ  دوریمن ، نوریب  وا  گنچ 

امـش ریغ  ياهتـسد  رد  امـش ) يرادمامز  زور  دنچ  زا  سپ   ) ایند تلود  تسایر و  هک  تسناد  دیهاوخ  ینامز  كدنا  رد  هیما  ینب  يا  ا 
.ددرگیم لقتنم  سابعلا ) ینب   ) ناتنمشد يارس  هب  هدوب 
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نیرتاونش دیشاب  هاگآ  دنکفیمن ) رظن  داسف  هنتف و  هب   ) دشاب حالص  ریخ و  رد  شرظن  هک  تسا  يا  هدید  اه  هدید  نیرتانیب  دیشاب  هاگآ 
غارچ هلعـش  زا  ار  دوخ ) یتخبـشوخ  تداعـس و  هار   ) غارچ مدرم ، يا  .دریذپب  هدرک  ظفح  ار  زردنا  دـنپ و  هک  تسا  یـشوگ  اهـشوگ 

ییورود قفانم و  زا  هن  دیامنیم ، راتفر  نآ  قبط  دیوگیم  هچنآ  هک  دیریذپب  یـسک  زا  ار  زردنا  دنپ و   ) دیزورفیب هتفریذپ  دنپ  هدنهددنپ 
يده همئا  زا  ار  فراعم  مولع و   ) دیشکب تسین  هدولآ  هریت و  هک  فاص  همشچ  زا  ار  بآ  و  دشاب ) شراتفگ  فالخ  رب  شرادرک  هک 
یلزنم نینچب  هکیـسک  اریز  دیئامنن ، يوریپ  شیوخ  ياهـشهاوخ  زا  و  دینکم ، دامتعا  دوخ  ینادان  لهج و  هب  ادخ  ناگدنب  دیزومایب .)
دشاب هدومن  لزنم  تسا ، مادهنا  هب  کیدزن  هتفاکش  هتشگ  یهت  نآ  ریز  لیـس  رورم  هک  يدور  رانک  هب  هک  دنام  یـسک  هب  ددرگ  دراو 

هب دـنادرگیم  یئاج  هب  یئاج  زا  هدرک  راب  دوخ  تشپ  رب  ار  تکاله  نیگنـس ) راب  سفن  ياوه  یناداـن و  لـهج و  زا  هدـننک  يوریپ  (و 
دهاوخیم دراد ) يا  هزات  هشیدنا  زور  ره  هدومن  رایتخا  یکلـسم  نامز  ره   ) درآ راک  هب  يرگید  هشیدنا  زا  سپ  هک  يا  هشیدـنا  تهج 

تـسا سفن  ياوه  ینادان و  وا  هشیدـنا  رکف و  يانبم  نوچ   ) دـنادرگ کیدزن  ددرگیمن  کـیدزن  هچنآ  دنابـسچب و  دبـسچ  یمن  هچنآ 
يداو رد  هراومه 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


313 ص :

امش هودنا  مغ و  هکیسک  شیپ  دییامنن  تیاکش  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  دوش ( كاله  ات  تسا  نادرگرس  ناریح و  یهارمگ  تلالض و 
ماجنا دیرومام   ( دـیتسه راوتـسا  نآ  رب  امـش  هک  ار  یهلا ( ماکحا   ( هچنآ دـیامنیم ( داسفا   ( دنکـشیم دوخ  يارب  و  دـنکیمن ، فرطرب  ار 

مایق رگم  ماما  رب  تسین  قیقحت  هب  و ( دشاب ، ماما  نیـشناج  ای  ماما  هک  دییامن  هعجارم  یـسک  هب  ایند  نید و  رما  رد  یتسیاب  هکلب  دیهد ،
دـنپ و رد  ندومن  شـشوک  و  مرکا ( ربمغیپ  شیامرف  و   ( هظعوم غالبا  تسا (: زیچ  جـنپ  نآ  و   ( هدرک رما  وا  هب  شراـگدرورپ  هچنآ  هب 

مهس لاملا ( تیب  زا   ( و تسا ، راوازس  هک  سکنآ  رب  دودح  يارجا  و  ادخ ( لوسر  ماکحا  قبط  رب  راتفر   ( تنس يایحا  و  نداد ، زردنا 
تدارا تسد  و  دیهنن ، مدق  قح  قیرط  ریغ  رد  دیدش ، انشآ  وا  نیشناج  ماما و  فئاظو  هب  نوچ   ( سپ ندیناسر ، شلها  هب  ار  اهبیصن  و 

و وا ( نیشناج  ماما و  تلحر   ( نآ هایگ  ندش  کشخ  زا  شیپ  دیباتـشب  شناد  ملع و  ذخا  يارب  دیهدن ( عورف  لوصا  زا  ربخ  یب  ره  هب 
رکنم زا  و  دیدرگ ، لوغشم  دوخ  هب  راگزور ( ياهیتخس  ثداوح و  رثا  رب   ( هدناماو شلها  زا  شناد  ملع و  هضافتـسا  زا  هکنآ  زا  شیپ 
رکنم زا  هک  دیا  هدش  رومام  امـش  اریز  دـیوشن ، بکترم  ار  نآ  ناتدوخ  و  دـینک ، یهن  ار  نیبکترم  هدومرف ( عنم  سدـقم  عرـش  هچنآ  (

زا سپ  دیئامن  یهن 

زا دراد  ریثاـت  رتشیب  هدنونـش  رد  هدوب  رگیدـکی  قفاوم  شرادرک  راـتفگ و  هکیـسک  یهن  رما و  نوچ   ) دـیرواین اـجب  ار  نآ  دوخ  هکنآ 
(. دشاب شراتفگ  فالخرب  شرادرک  هکیسک 

يروالد نایب  ربمایپ و  فصو  هبطخ 105-
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لهس تهج  زا  دوخ  باحصا  شنزرس  مرکا و  لوسر  حدم  مالسا و  نید  فصو  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
راکشآ حضاو و  نادنمدرخ ) همه  رب   ) ار مالسا  قیاقح )  ) هک تسا  ازس  ار  ییادخ  ساپس  ماش :) رگشل  هیواعم و  اب  گنج  رد  يراگنا 

عبنم زا  دـهاوخب  رگا  سپ   ) دـینادرگ ناـسآ  ار  نآ  همـشچرس  ياـههار  دوش ) ناملـسم   ) ددرگ دراو  نآ  رد  هک  یـسک  يارب  و  دومن ،
دومن راوتـسا  مکحم و  ار  نآ  ياه  هیاپ  ناکرا و  و  تسین ) وا  يارب  یعنام  عدار و  دوش  دنم  هرهب  راهطا  همئا  ربمغیپ و  فراعم  مولع و 

ار نآ  و   ) دبای ینوزف  هبلغ و  نآ  رب  دناوتن  نیقفانم ) رافک و   ) یسک ات  داهن ) انب  ملع  لقع و  ناهرب  هیاپ  ود  يور  ار  شعورف  لوصا و  )
يارب داد ، رارق  ترخآ ) باذـع  زا  یگدوسآ  ایند و  رد  اهنآ  دـننام  يدزد و  تراغ و  لتق و  زا   ) نما لحم )  ) ار نآ  سپ  دربب ) نیب  زا 
تـشگ لخاد  نآ  رد  هک  یـسک  يارب  یتشآ  حلـص و  هناـشن )  ) و دومن ) راـتفر  نآ  روتـسد  هب   ) درک لـصتم  نآ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک 

نخس نآ  هلیسوب  هک  یسک  يارب  لیلد  ناهرب و  و  داد ) یهاوگ  مرکا  لوسر  يربمغیپ  ادخ و  یگناگی  هب  دش و  ناملـسم  هک  يرفاک  )
رون و و  درک ، ینمشد  نآ  هدنیوگ  اب  هک  یـسک  يارب  هاوگ  دهاش و  و  تسا ) لیلد  تجح و  يرما  ره  تقیقح  رب  مالـسا  اریز   ) تفگ

یهارمگ تلالـض و  یکیرات  زا  هداهن  مدـق  تسار  هار  رد  دـهاوخب   ) دـیبلط ینـشور  نآ  زا  هکیـسک  يارب  امنهار ) يداه و   ) ینـشور
و دومن ، هشیدنا  رکفت و  تاقولخم ) رد   ) هکیسک يارب  درخ  لقع و  و  درک ، ربدت  هکیسک  يارب  ءایـشا ) قئاقح  كرد  و   ) مهف و  دهرب )

تفرگ میمصت  هکیسک  يارب  ییانیب  و  تسج ، ار  قح  هار  تسارف  هب  هکیسک  يارب  يراگتسر )  ) هناشن
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هکیسک يارب  باذع ) زا   ) ییاهر تاجن و  و  تفریذپ ، دنپ  هکیسک  يارب  یهاگآ  تربع و  و  دهدن ) ماجنا  يراک  هابتـشا  اطخ و  هب  ات  )
يارب شیاسآ  و  درک ، دامتعا  ادخ ) هب  و   ) تشاد لکوت  هک  یسک  يارب  نانیمطا  قوثو و  و  دومن ، فارتعا  قیدصت و  نآ ) یتسرد  هب  )

اههار و نیرت  نشور  مالسا  سپ  دوب ، ابیکش  اهیتخس ) رد   ) هک یسک  يارب  رپس  و  دومن ، ضیوفت  راگدرورپ ) هب  ار  شراک   ) هک یسک 
، تسا نایامن ) و   ) ناشخرد نآ  ياـههار  تسا ، ادـیوه ) و   ) يدـنلب رد  شیتسرد ) یتسار و   ) نآ هراـنم  تسا ، بهاذـم  نیرتراکـشآ 

هدنور شیپ  هقباسم  نادیم  رد  و  تسا ، هدنهد  ینـشور  ار ) نانادان  ياهلد  یکیرات  ترـضح  نآ  ءایـصوا  مرکا و  ربمغیپ   ) شیاهغارچ
هاگردب برقت  يارب  اهنآ  ناراوس  ات   ) تسا هقباسم  نابسا  هدنروآدرگ  تسا ، دنلب  دنوادخ ) هاگرد  رد  ندوب  برقم   ) نآ نایاپ  تسا ،

، دنراد تبغر  نآ  هب  همه  هک  تسا  وکین  سیفن و  يردق  هب  هدش  نییعت  هقباسم  يارب  هک  يا  هزئاج  دـنریگ ) یـشیپ  رگیدـکی  زا  یهلا 
هک  ) گرم نآ  نایاپ  هحلاـص و  لاـمعا  نآ  هناـشن  و  لوسر ) ادـخ و  هب   ) قیدـصت نآ  هار  دـنراوگرزب ، فیرـش و  نآ  ياـهناود  بسا 

هزئاج و تشهب  و  تسا ، تمایق  نآ  ياهبـسا  ندناود  لحم  و  تسا ، ایند  نآ  تیبرت  تضایر و  نادیم  و  ددرگ ) طقاس  فیلاکت  هاگنآ 
.دشابیم نآ  شاداپ 
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ناوارف شـشوک  یعـس و  یهلا  ماـکحا  غیلبت  يارب  مرکا  لوسر   : ) تسا هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  فصو  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
رب  ) ار تیاده )  ) هناشن و  ددرگ ، دنم  هرهب  نآ  زا  هدنیامن  سابتقا  هکنآ  يارب  تخورفارب  ار  يراگتسر  تیاده و  شتآ  هلعـش  ات  دومن )

ار یگشیمه  تداعس   ) دبای هار  تسا  نادرگرـس  هدنام و  هار  رد  و ) رود ، هلفاق  زا   ) هک سکنآ  ات  درک  نشور  تفرعم ) ملع و  هوک  رس 
لاوحا رب   ) هاوگ دهاش و  تمایق  زور  و  تسا ، راکتـسرد  وت و  نیما  تلاسر ) غیلبت  رد   ) ترـضح نآ  ایادـخراب )  ) سپ دروآ ) تسدـب 

رب  ) هک یتسار  قح و  هب  تسا  وت  هداتسرف  و  هدش ، ثوعبم  قئالخ ) رب   ) وت بناج  زا  هک  تسا  یـششخب  تمعن و  و  تسا ، وت  ناگدنب )
و نادرگ ، شبیـصن  ار  تلزنم ) برق و  بتارم  نیرتالاب   ) وا هرهب  تمـسق و  دوخ  لدـع  هب  ایادـخراب  .تسا  یناـبرهم  تمحر و  مدرم )
رب ار  وا  نید   ) شیپ ناگدنزاس  يانب  رب  ار  وا  يانب  ایادخراب  .امرف  اطع  رامـشیب  ياهتمعن  رایـسب و  ریخ  تمرک  لضف و  هب  ار  وا  شاداپ 

یمارگ دوخ  دزن  تلاسر ) غیلبت  رد   ) ار وا  جنر ) تمحز و  شاداپ   ) تمعن ناوخ  و  نادرگ ، بلاغ ) رهاظ و   ) دـنلب فلـس ) ءایبنا  نایدا 
اطع قئالخ ) همه  رب   ) يرترب ناسرب و  يراوگرزب  هجرد  یهتنم  هب  ار  وا  هد و  تعفر  تترـضح  هاـگرد  رد  ار  شیاواـم  لزنم و  و  راد ،

و م امرف ،

( تشز ياـهرادرک  زا   ) و لـجخ ، یناـمرفان ) تیـصعم و  زا   ) هک اـمن  روـشحم  ناراـکزیهرپ ) نینموـم و   ) شناراـی تـیعمج و  رد  ار  ا 
یضردیس  ) .میشابن اهیتخـس ) الب و  هب   ) هدش شیامزآ  هدننک و  هارمگ  هارمگ و  نکـشدهع و  و  فرحنم ، تسار ) هار  زا   ) و نامیـشپ ،

:( دیامرف
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رد هرابود  اذـل  دوب ، فـالتخا  تیاور  ود  رد  نوچ  نکیل  دـش و  ناـیب  مکی ) داـتفه و  هبطخ  رد   ) نیا زا  شیپ  هبطخ  نیا  زا  لـصف  نیا 
هیواـعم و اـب  ندـیگنجن  رثا  رب  ار  ناـنآ  و   ) دـیامرفیم دوخ  باحـصا  هب  هک  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  .میدرک و  رارکت  ار  نآ  اـجنیا 

دنوادخ شزاون  تمارک و  رثا  رب  دیدوب ) تمیق  ردـق و  یب  تسرپ و  تب  رفاک و  امـش  هکنآ  زا  دـعب  (: ) دـیامنیم شنزرـس  ماش  رگـشل 
اب هک  يرافک   ) ناتناگیاسمه و  دـنرادیم ، یمارگ  دـنرادن ) تیمها  چـیه  هک   ) ار امـش  نازینک  هک  دـیتفای  يراوگرزب  تلزنم و  ماقم و 

و تسا ) ظوفحم  يرطخ  ره  زا  ناشـسومان  لام و  ناج و  تهج  نیا  هب   ) دنوشیم دنم  هرهب  یهلا  تمارک  نآ  زا  دنا ) هتـسب  نامیپ  امش 
وا هب  یناسحا  هن  و  دیرادن ، وا  رب  بسن ) بسح و  رد   ) یتیزم تلیضف و  هنوگچیه  هکیسک  امش  هب  دروآ  یم  دورف  رس  دنکیم و  میظعت 

سپ دسرتب ، ات   ) تسین وا  رب  یتنطلـس  تموکح و  ار  امـش  درادن و  یـسرت  امـش  طلـست  هبلغ و  زا  هکنآ  امـش  زا  دسرتیم  و  دـیا ، هدرک 
نونکا امش ، ریـشمش  یئاناوت و  زا  هن  تسا ، مالـسا  تلود  تمظع  هطـساو  هب  نیمز  يور  دالب  یـصقا  رد  ناگرزب  ناهاشداپ و  فوخ 

یهلا روتـسد  فالخ  رب  ماش  لها   ) دـیئامن مشخ  هب  هدـش و  هتـسکش  ادـخ  ياـهنامیپ  دـینیب  یم  و  تسیچ ) یتمعن  نینچ  نارفک  ببس 
دنمالسا هانپ  رد  هک  ار  نیدهاعم  اهناملسم و  لاوما  وا  نامرف  هب  هدیدرگ و  یغای  هعاطلا  ضرقنم  مامارب  هیواعم  هدرک و  راتفر 
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ياهنامیپ نتـسکش  يارب  هکنآ  لاح  و  دیئامن ( یمن  يریگولج  ناشیا  زا  دیتسه  اناوت  هکنیا  اب  هتـسشن  تکاس  امـش  دـنیامنیم و  تراغ 
ماکحا هک ( دیتسه  یناسک  امـش   ( و دـینادیم ، گنن  ار  نآ  دـیتسین و  رـضاح  درادـن ( یتیمها  یهلا  ياهنامیپ  لباقم  رد  هک   ( ناتناردـپ
دومنیم تشگزاب  عوجر و  امش  هب  و  دیتفگیم ( خساپ  امـش   ( تشگیم رداص  امـش  زا  و  دندیـسرپیم ( امـش  زا   ( دشیم دراو  امـش  رب  ادخ 
تسدب ار  ناتیاهراک  مامز  هدراذگاو و  شناوریپ ( هیواعم و   ( نارگمتس هب  ار  دوخ  تلزنم  ماقم و  سپ  دیدرکیم ( تواضق  هعفارم  رد  (
تاهبش هب  هیعرـش ( فیلاکت  رد   ( ناشیا هک  یتلاح  رد  دیدرک ، يوریپ  نانآ  زا  هدش  میلـست  اهنآ  هب  یهلا  ماکحا  رد  و  دیدرپس ، ناشیا 

اهنآ يارب  ییاناوت  طلـست و  نیا  هک  دـینادب  نکیل   ( و دـنوریم ، یناسفن  ياهـشهاوخ  تاوهـش و  یپ  رد  و  دـننکیم ، لمع  هلطاب  ءارآ  و 
ار امـش  دنوادخ  هنیآ  ره  دنیامن ( هدنکارپ  اهرهـش  رد   ( دنزاس قرفتم  يرتخا  ره  ریز  رد  ار  امـش  رگا  ادخ  هب  دنگوس  هکلب ( دـنامیمن ،

). دشکیم ماقتنا  نانآ  زا  هنوگچ  دینیبب  ات   ( دروآ درگ  ناشیا  دب  زور  يارب 

نیفص مایا  زا  یکی  رد  هبطخ 106-
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تسکش زا  سپ  دوخ  باحصا  شنزرس  خیبوت و  يارب   ) نیفص گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
هک ماش  لها  مدید ، ناتاهفص  زا  ار  امش  ندرک  تشپ  نتخیرگ و  رازراک ) رد  (: ) نانآ ندومن  حتف  نتشگرب و  ماش و  رگـشل  زا  رارف  و 

برع نادرمناوج  ناگدـنزارب و  زا  امـش  هکیتلاح  رد  دـندنازیرگ ، ار  امـش  دنتـسه  نیـشن  هیداب  ياهبرع  تسپ و  وخدـب و  یناراکافج 
سپ  ) دیشابیم اهنآ  زا  رتگرزب  هبترم و  دنلب  رتش  ناهوک  دننام  مدقم و  فیرـش و  ندب ) ياضعا  هب  تبـسن   ) ینیب مدقت  نوچ  و  دیتسه ،

رد مدید  هک  هاگنآ  تشگ ) لئاز  مهودـنا  مغ و   ) تفای افـش  نم  هنیـس  ياهدرد  دوبن ) امـش  راوازـس  رارف  تسکـش و  تروص  نیا  رد 
و دندوب ، هدرک  رود  ار  امـش  هکنانچ  دـیدومنیم ، رود  ناشاهرگنـس  زا  و  دـندوب ، هدـنار  ار  امـش  هکنانچ  دـیدناریم ، ار  اهنآ  راک  رخآ 

ناشرخآ هب  ناشلوا  رارف ) رثا  رب  هکنیا  ات   ) دیدزیم ناشیا  رب  اه  هزین  و  دیدرکیم ، هراچیب  لصاتـسم و  هتـشک  ار  اهنآ  اهریـشمش  هلیـسوب 
.دنیامن رود  هدرک  عنم  ناشاههاگبآ  اهضوح و  زا  هک  هدش  هدنار  هنشت  ياهرتش  دننام  دنداتفا ) یم  مه  يور   ) دندشیم راوس 

گرزب ياه  هثداح  هبطخ 107-
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لوسر هدرازگ و  ساپـس  ار  ناحبـس  دـنوادخ   ) نآ رد  هک  تسا  یئاه  هبطخ  زا  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
نایب دـیآ  یم  شیپ  هک  ار  ییاهیزیرنوخ  داسف و  هنتف و  و ) هدومن ، هراشا  شیوخ  تامارک  تـالامک و  زا  یـضعب  هب  هدوتـس و  ار  مرکا 
هدش راکشآ  قئالخ  هب  تسا ) وا  تیبوبر  رب  لیلد  و   ) هدومرف هک  یشنیرفآ  تقلخ و  ببس  هب  هک  تسا  ازس  ار  ییادخ  ساپس  هدومرف :

هـشیدنا رکف و  ندرب  راـک  هب  نودـب  تسا ، ناـیامن  رهاـظ و  ناـشیا  ياـهلد  دزن  تردـق ) راـثآ   ) شیوـخ ناـهرب  تجح و  هب  و  تسا ،
دنوادخ دنـشاب و  هینطاب ) هکردم  ياوق   ) رئامـض ياراد  هکیناسک  هب  رگم  تسین  راوازـس  اه  هشیدنا  اریز  دومرف ، داجیا  ار  ناگدـیرفآ 

بجاو و  تسا ، نکمم  هتبلا  دـشاب  هتـشاد  زاـین  هیکاردا  ياوق  هب  يزیچ  كاردا  يارب  هکیـسک  اریز   ) تسین يریمـض  ياراد  هسفن  یف 
رارـسا راکفا و  نیرتکچوک  هب  و  تسین ) وا  يارب  یعنام  بجاح و   ) ذوفن اهیندیدان  هنک  نطاب و  هب  وا  ملع  و  دـشابیمن ) نکمم  دوجولا 

.دراد هطاحا  دشابن ) نکمم  یسک  يارب  نآ  زا  عالطا  هک  اهلد  )
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لآ  ) ناربمغیپ هرجـش  زا  دیزگرب  ار  مرکا  لوسر  ناحبـس  دنوادخ  هلا : هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
رب لـضفا  فرـشا و  هک   ) یناـشیپ يـالاب  زا  و  دوب ) ناـبات  ناـنآ  زا  يراگتـسر  تیادـه و  رون  هک   ) ییانـشور نادـغارچ  زا  و  میهاربا )

نانادرگرـس ياـمنهار  غارچ  نوچ  همه  راوگرزب  نآ  ناردـپ   ) یکیراـت ياـهغارچ  زا  و  همظعم ) هکم   ) ءاـحطب فاـن  زا  و  دـننارگید )
(. دنتخومآ یم  اهنآ  زا  تمکح  ملع و  نارگید  هدوب و  تعیرش  نید و  ياراد  همه  هک   ) تمکح ياه  همشچرس  زا  و  دندوب )
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هلیسو هب  هک  یناحور )  ) تسا یبیبط  مالسلا ) هیلع  ماما  (: ) هدومرف شباحـصا  خیبوت  دوخ و  فصو  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  و 
و دــنکیم ، شدرگ  هراوـمه  قیـالخ ) ناـیم  رد  نوگاــنوگ  ياــهیرامیب  هـکلهم و  ضارما  يدوـبهب  يارب   ) شیوـخ هجلاــعم  بـط و 
و تسا ، هدرک  هدامآ  مکحم و  هتـشگ ) حورجم  یهارمگ  ینادان و  غیت  هب  هک  ییاهلد  مخز  يارب   ) ار شفراعم ) مولع و   ) شیاـهمهرم

ياهرازبا اهمهرم و  دـشاب  مزال  هک  اجره  تسا ، هتفات  هدرک و  خرـس  یهلا ) باذـع  زا  ندـیناسرت  رکنم و  زا  یهن  شتآ  هب   ) ار اهرازبا 
( قح ندینش  زا   ) رک ياهشوگ  و  شناد ) زا   ) روک ياهلد  هجلاعم ، هب  دنمزاین  حورجم و  ياهاج  و  دهن ، یم  نآ  يور  هب  ار  ندرک  غاد 

تریح ینادان و  تلفغ و  ياهیرامیب  دوخ  هجلاعم  اود و  هلیسوب  یناحور  بیبط  نیا  تسا ، تسار ) نانخـس  نتفگ  زا   ) لال ياهنابز  و 
هنز شتآ  هب  و  دنا ، هدرکن  هدافتسا  نافرع  تمکح و  ياهینـشور  زا  نارامیب  نکیل ) و   ) دیامنیم هجلاعم  یگدیـسر و  ار  ینادرگرـس  و 

ناشیعـس تمه و  مامت  هتـشادن  روعـش  هک   ) هدـنرچ نایاپراچ  دـننام  نانآ  سپ  دـنا ، هتخورفین  شتآ  ناشخرد  فراـعم  مولع و  ياـه 
.دنشابیم دننکیمن ) كرد  ار  يزیچ  هک   ) ناینب تخس  ياهگنس  نوچمه  و  تسا ) ندیماشآ  ندروخ و  فرص 
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هک مولع  رارسا  قیاقح و  ماما  هلیسوب   ) تشگ ادیوه  قح  هار  هدننک  هابتشا  يارب  راکشآ و  اه  هدیشوپ  ییانیب  تریصب و  نابحاص  يارب 
یقاب يرذع  ياج  نادان  لهاج و  يارب  سپ  دیدرگ ، نایامن  دـندوب  هدـمآرب  قح  رون  یـشوماخ  ددـصرد  هدومن  ناهنپ  نید  نانمـشد 

رد مرکا  ربمغیپ   ) دـیدرگ رهاظ  یکریز  تسارف و  هدـنراد  يارب  نآ  هناشن  تمالع و  هتـشادرب و  دوخ  يور  زا  هدرپ  تمایق  و  هدـنامن )
ياج سپ  تسا ، هدش  اپرب  تمایق  ایوگ  هک  يروط  هب  هدومرف  نایب  تسا  دـنمزاین  نآ  هب  رـشب  ار  هچنآ  تمایق  ات  یگدـنز  نوئـش  مامت 

یم ار  امـش  هک  هدش  هچ  دیامن ) نایب  ار  داسف  حالـص و  ریخ و  هار  دوش و  ثوعبم  يرگید  ربمغیپ  دیـشاب  رظتنم  ات  هدـنامن  یقاب  نخس 
ناج ياراد  یعمج  و  دینکیمن ، يریگولج  نمـشد  زا  دیمهفیمن و  اه  هدرم  دننام  یـضعب   ) رکیپ یب  ياهناج  ناج و  یب  ياهرکیپ  منیب 

يراکزیهرپ نودـب  ناگدـننک  تدابع  منیب ) یم  ار  امـش   ) و دـیوریمن ) گـنج  هب  هدوب  تسرپاـیند  نکیل  دـیمهفیم و  هدوب  لـقع  ینعی 
رضاح و  هتفر ، باوخ  نوچ  رادیب  دیـشابیم  و  هدروخ ) تسکـش  هدش  بولغم   ) دوس نودب  ناناگرزاب  و  مدق ) تابث  یب  هدننک  گنج  )

دینکیمن يریگولج  اهنآ  زا  دینیب و  یم  دوخ  رب  ار  نمشد  طلست   ) لال نوچ  ایوگ  و  رک ، نوچ  اونـش  و  روک ، نوچ  انیب  و  بئاغ ، نوچ 
اد یئاناوت  هکنیا  اب 

.؟( دیر
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قریب نامزلارخآ ) رد   ) داسف هنتف و  قریب  نیا  دـهدیم ): ربخ  نامزلارخآ  مدرم  لاوحا  اهیراکهابت و  زا  لصف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  )
( دریگیم ارف  ار  اج  همه   ) هدیدرگ هدنکارپ  شیاه  هخاش  اه و  هبعـش  اب  تسا و  هدـش  اپرب  تلالـض  نایم  بطق و  رب  هک  تسا  یهارمگ 

راوخ لـیلذ و   ) دـبوکیم ار  امـش  سومچ ) ياـپراچ  نوچ   ) دوـخ تسد  اـب  و  دـیامنیم ) هارمگ   ) دـنکیم نزو  دوـخ  هناـمیپ  هب  ار  اـمش 
( ناناملـسم  ) امـش زا  زورنآ  رد  سپ  تسا ، هداتـسیا  تلالـض  هار )  ) رب جراخ و  مالـسا  تلم  زا  قریب  نآ  رادمچرپ  دئاق و  دـنادرگیم )
، دنامیم لاوج  هت  رد  هک  يا  هناد  هدرخ  نوچ  يا  هدرخ  ای  تسا ، یقاب  گید  هت  رد  هچنآ  دننام  یمک )  ) يا هدنام  هت  رگم  دـنامن  یقاب 

هجرد یهتنم  هب  ار  امش   ) هدش ورد  تشک  نتفوک  دننام  دبوکیم  یغابد و  مرچ  ندیلام  دننام  دلامیم  ار  امش  یهارمگ  تلالض و  قریب 
رغال هناد  نایم  زا  ار  هبرف  هناد  هک  هدنرپ  دننام  دنکیم  ادج  امـش  نایم  زا  ندرزآ ) يارب   ) ار تسرپادخ  نموم  دزاسیم ) راوخ  فیفخ و 

( ینادان لهج و  (ي  اهیکیرات و  دـیوریم ) اجک  تسردان  هشیدـنا  هلطاب و  دـئاقع  اب  ( ؟ دربیم اجک  هب  ار  امـش  اههار  نیا  دـشکیم ، نوریب 
ارب  ) ار امش  اجک  زا  و  دهدیم ؟ بیرف  ار  امش  ناسچ  اجیب ) ياهزورآ   ) اهغورد و  دیامنیم ؟ نادرگرس  ناریح و  هنوگچ  ار  امش 

یبئاغ ره  يارب  تسا و  یتشونرـس  یتدم  ره  يارب  سپ  دـننادرگیمزاب ، قح ( هار  زا   ( ار امـش  روطچ  و  دـنروآ ؟ یم  ندـش ( هارمگ  ي 
) زردـنا دـنپ و  مالـسلا ، هیلع  ماما   ( ناتدوخ یناـبر  ملاـع  زا  سپ  دـش ( دـهاوخ  عقاو  ینیعم  ناـمز  رد  اـهداسف  هنتف و  نیا   ( یتشگزاـب

، دیوش رادیب  تلفغ ( باوخ  زا   ( دنز ادص  ار  امش  نوچ  و  دیئامن ، رضاح  لوبق ( يارب   ( ار شیوخ  ياهلد  و  دیونشب ،
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، دنک رایتخا  ناشیا  يارب  دشاب  حالص  هک  هایگ  بآ و  ياراد  ياج  و   ( دیوگ تسار  دوخ  ناوریپ  هب  یموق  ره  رادولج  ورشیپ و  دیاب  و 
هـصالخ دیوگیمن ، غورد  شناوریپ  هب  رادولج  ینعی  هلها  بذکیال  دئارلا  تسا  لثم  رد  هکنانچ  دیامنن ، تنایخ  دنپ  تحیـصن و  رد  و 

هقرفت  ( دیامن يروآ  عمج  ار  شیوخ  یگدنکارپ  و  دیئوگب ( یتسار  يور  زا  نیبئاغ  يارب  دیونشیم  هک  ار  رابخا  مولع و  نیا  نیرضاح 
) دناسرب شیب  مک و  یب  نارگید  هب  دونـشیم  هچنآ  هک   ( دنک هدامآ  ار  شیکریز  نهذ و  و  دـهدن ( هار  دوخ  هب  هدوهیب  راکفا  ساوح و 

دنک تسوپ  و  تسا ( نایامن  نآ  نطاب  هک   ( هرهم هناد  نتفاکش  نوچمه  تفاکـش  امـش  يارب  ار  ایند ( نید و   ( رما ینابر  ملاع  نآ  سپ 
قریب هکیماگنه  سپ  دومن ( راکـشآ  حضاو و  امـش  يارب  ار  يرما  ره   ( غمـص ندروآ  نوریب  يارب  تخرد  تسوپ  ندنک  دننام  ار  نآ 

هتفرگ و ارف  ار  اج  همه  لطاب   ) راوس شیاهبکرم  رب  ینادان  لهج و  هتفرگ  ياج  دوخ  عضاوم  رد  یتسردان  لطاب و  ددرگ  اپرب  تلالض 
هدـنزگ هدـنرد  هلمح  دـننام  دروآ  هلمح  راگزور  و  دوش ، مک  قح  هار  هب  هدـننک  توعد  رایـسب و  هنتف  نایغط و  دوش و  رارقرب ) لـهج 

رثا رب  مدرم  و  دریگ ) توق  لطاب  ینعی  دوش  تسم   ) دـیآرد ادـص  هب  یـشوماخ  زا  سپ  لطاب  رن  رتش  و  ددرگ ) عقاو  رایـسب  يزیرنوخ  )
نمـشد یتسار  رثا  رب  هتـشگ و  تسود  رگیدـکی  اب  غورد  رثا  رب  دـندرگ و  رود  مه  زا  نید  رثا  رب  هدـش و  ردارب  رگیدـکی  اب  یـصاعم 

دنوش
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ناراب و  ردـپ ) هصغ  و   ) مشخ ببـس  دـنزرف  راگزور  نآ  رد  سپ  دـندرگ ) رازیب  رود و  ناکین  اـب  راـی و  ردارب و  ناراـک  تیـصعم  اـب  )
نآ لها  و  دـنوش ، بایمک  ناکین  ناوارف و  تسپ  نامدرم  و  دـننیب ) یم  نایز  هدربن  هرهب  نآ  زا  مدرم   ) ددرگ اـمرگ  ترارح و  بجوم 

يروجنر یتخـس و  زا   ) ءارقف و  ناراکمتـس ) (ي  اه همعط  لاحلا  فیعـض  هنایم و  نامدرم  هدنرد و  شناهاشداپ  ناگرگ و  نوچ  نامز 
قسف و  تسا ، اهلد  هب  مه  اب  مدرم  ینمـشد  نابز و  هب  یتسود  و  دوشیم ، عئاش  غورد  هتفر  نیب  زا  یتسار  و  دنـشاب ، ناگدرم  مکح ) رد 

هدیـشوپ هنوراو  نیتسوپ  دننام  مالـسا  و  تفگـش ، بجوم  ینمادکاپ  تفع و  و  دوش ، بسن  ثعاب  راختفا و ) ناشیا  نایم  انز   ) روجف و 
). دشابیم مالسا  روتسد  فالخ  رب  ناشرادرک  راتفگ و  نکیل  و  دنتسه ، مالسا  سابل  هب  سبلتم  مدرم   ) دوش

دنوادخ ییاناوت  هبطخ 108-
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ایند زا  مدرم  ندروخ  بیرف  ناگتشرف و  فاصوا  دنوادخ و  لالج  لامک و  تافص  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
مئاق وا  هب  يزیچ  ره  نتورف و  عضاخ و  دـنوادخ  يارب  يدوجوم  ره  مرکا :) ربمغیپ  بقاـنم  زا  يا  هراـپ  ناـسنا و  رـشن  رـشح و  ناـیب  و 
راوخ لیلذ و  ره  هدننادرگ  دنمجرا  یشیورد و  ریقف و  ره  هدننک  زاین  یب  تسا ) وا  یئاناوت  تردق و  تسد  هب  ایشا  همه  یتسه   ) تسا

اناد یـشومخ  ره  ناهن  رـسب و  و  دونـشیم ، ار  هدنیوگ  ره  راتفگ  تسا ، يا  هدیـسر  متـس  ره  هاگزیرگ  یناوتان و  ره  هدـنهد  یئاناوت  و 
وت زا  ات  دـنا  هدـیدن  ار  وت  اهمـشچ  تسا ، وا  يوسب  دریمب  هک  ره  تشگزاب  عجرم و  و  تسا ، لـفکتم  ار  يا  هدـنز  ره  يزور  و  تسا ،

یئاهنت زا  سرت  تهج  هب  ار  قئالخ  يا ، هدیرفآ  هک  یناگدننک  فصو  زا  شیپ  يدوب  هکلب  دننک ) نایب  ار  تیگنوگچ  و   ) دـنهدب ربخ 
ار هکنآ  دوریمن  نوریب  وت  گنچ  زا  و  یئامن ، بلط  ار  هک  ره  وت  زا  دتفا  یمن  ولج  و  يدومرفن ، داجیا  يدوس  يارب  ار  نآ  يدیرفاین و 
زا هک  یسک  دیازفا  یمن  وت  یهاشداپ  کلم و  هب  و  دیامن ، ینامرفان  تیصعم و  ار  وت  هک  یـسک  دنکیمن  مک  ار  وت  تنطلـس  و  يریگب ،

دوشیمن زاین  یب  وت  زا  و  دشابن ، دونشوخ  یـضار و  وت  ردق  ءاضق و  هب  هک  یـسک  دنادرگیمن  زاب  ار  وت  رما  و  دنک ، يوریپ  تعاطا و  وت 
هک یسک 
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ناهنپ  ) تسا رضاح  یبئاغ  ره  راکشآ و  وت  دزن  یناهنپ  ره  تسا ) دنمزاین  وت  هب  مه  تنامرف  زا  ضارعا  اب  هکلب   ) دنادرگور تنامرف  زا 
یتسه و هشیمه  وت  دراد ) هطاحا  ءایـشا  همه  هب  تسا  وا  تاذ  نیع  هک  وا  ملع  اریز  تسا ، ناسکی  وا  دزن  بئاغ  رـضاح و  راکـشآ و  و 

یئوت و  دومن ، ناوتن  رارف  زیرگ و  وت  نامرف ) رما و   ) زا سپ  تسا ) وت  يوسب  يزیچ  ره  ءاهتنا   ) یهتنم یئوت  و  تسین ، وت  يارب  یئاـهتنا 
تردـق و  ) تسد هب  يا  هدـنبنج  ره  یناـشیپ  يوم  وت ، تمحر )  ) رگم تسین  يزیرگ  وت  باذـع )  ) زا سپ  زیچ ) ره   ) تشگزاـب ياـج 

تسا گرزب  رایسب  هچ  یتسه  يربم  هزنم و  یـصقن  بیع و  ره  زا  وت  ایادخ  تسا ، وت  يوس  هب  یناسنا  ره  عجرم  و  تسا ، وت  یئاناوت )
رایـسب هچ  و  وـت ، یئاـناوت  تردـق و  شیپ  رد  نآ  یگرزب  تـسا  کـچوک  رایـسب  هـچ  و  مـینیب ، یم  وـت  شنیرفآ  زا  هـچنآ  اـم  رظن  رد 

شیپ رد  ام  ندـید  نیا  تسا  ریقح  رایـسب  هچ  و  وت ، تیبوبر )  ) یهاشداپ زا  مینیب  یم  لقع ) مشچ  هب   ) اـم هک  ار  هچنآ  تسا  كانـسرت 
تـسپ اهتمعن  نیا  رایـسب  هچ  و  هدیـسر ، ارف  ایند  رد  وت  زا  هک  یئاهتمعن  رایـسب  هچ  و  وت ، تیهلا )  ) تنطلـس زا  تسا  ادـیپان  ام  زا  هچنآ 

!!. ترخآ ياهتمعن  بنج  رد  تسا 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 366 

http://www.ghaemiyeh.com


329 ص :

دنلب شیوخ  نیمز  زا  و  يدومن ، نکاس  دوخ  ياهنامسآ  رد  ار  ناگتشرف  زا  یضعب  هکئالم :) فاصوا  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمسق 
ناشیا زا  تهج ) نیا  زا   ) و وت ، زا  دننانآ  رتکانسرت  و  دنرتاناد ، وت  هب  ءایصوا ) ءایبنا و  زا  ریغ   ) قئالخ زا  ناگتشرف ) همه   ) اهنآ يدرک ،

بآ زا  و  دنا ، هدماینرد  ناردام )  ) ماحرا رد  و  هتفرگن ، ياج  ناردـپ )  ) بالـصا رد  تسا ) رتالاب  ناشتلزنم  ماقم و   ) دـنارتکیدزن وت  هب 
وت دزن  هک  یتلزنم  ماقم و  اب  اهنآ  و  تسا ، هتخاسن  هدـنکارپ  قرفتم و  ار  اهنآ  راگزور  دـمآ  شیپ  و  دـنا ، هدـشن  هدـیرفآ  ینم )  ) تسپ

و وت ، يارب  ناشتعاط  يرایـسب  اب  و  دـنرادن ) رظن  رد  يزیچ  وت  ریغ   ) دـنا هدروآ  درگ  وت  رد  ار  ناشیاهـشهاوخ  همه  هکنیا  اب  و  دـنراد ،
بنج رد   ) ار دوخ  لامعا  دـننیبب  راکـشآ  تسا  ناهنپ  اهنآ  رب  هک  ار  وت  تقیقح  هنک و  رگا  تناـمرف ، رما و  زا  ناـشندرکن  تلفغ  ینآ 

هک دیمهف  دنهاوخ  و  دومن ، دنهاوخ  شنزرس  تلالم و  ار  شیوخ  تعاط ) رد  ریصقت  زا   ) هدرمش و کچوک  تیراوگرزب ) تمظع و 
، تسا نانآ  یسانشادخ  تفرعم و  هب  هزادنا  هب  اهنآ  تعاط  تدابع و  اریز   ) دنا هدرواین  اجب  ار  وت  تیهولا )  ) راوازـس تعاط  تدابع و 

(. ددرگ رتشیب  یگدنب  تدابع و  دوش  دایز  تفرعم  نوچ  سپ 
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(: دـیامنیم ناشیروآدای  ار  گرم  ياهیتخـس  تارکـس و  هدومرف  تمدـن  ندروخ  اـیند  عاـتم  بیرف  زا  ار  مدرم  داـمتعا  لـصف  نیا  رد  )
تـشیامزآ ناحتما و  یئوکین  هب  یتسه ، هدش  هدیتسرپ  قیالخ و  هدننیرفآ  هک  منادیم  يربم  هزنم و  یـصقن  بیع و  ره  زا  ار  وت  ایادـخ 

نارازگتمدـخ و ناـنز و  یندروخ و  یندـیماشآ و  لـماش  هک  يدرتـسگ  یناوخ  نآ  رد  و  يدـیرفآ ، تشهب )  ) یئارـسدوخ قلخ  يارب 
سپ دناوخب ، نآ  يوس  هب  ار ) مدرم   ) هک ار  مرکا ) ربمغیپ   ) هدـننک توعد  يداتـسرف  سپ  تسا ، اه  هویم  اهتـشک و  اهرهن و  اهرـصق و 

دنتـشگن قاتـشم  يدومرف  قیوشت  هک  اهیـشوخ  هب  هدرکن  تبغر  يدومن  ناـشبیغرت  هک  یئاـهتمعن  هب  هدوـمنن  هدـننک  توـعد  تباـجا 
دوش قشاع  يزیچ  هب  هک  ره  و  دندومن ، قافتا  نآ  یتسود  رب  و  دنتـشگ ، اوسر  نآ  ندروخ  هب  هک  دنروآور  ایند )  ) يرادرم هب  هکلب ) )

هک یمشچ  هب  وا  سپ  دنیب ) وکین  ار  شیتشز  هتسیرگنن  ار  نآ  بیع  هک  يروط  هب   ) دنادرگ رامیب  ار  شلد  هتخاس و  روک  ار  شمـشچ 
ایند هدـیرد و  ار  وا  لقع  هدوهیب  ياهـشهاوخ  دونـشیم ، دونـشیمن  ار ) قئاقح   ) هک یـشوگ  هب  و  درگن ، یم  دـنیب  یمن  ار ) نآ  دـسافم  )

هک فرط  ره  هب  دشابیم ، شتـسد  رد  ایند  زا  يزیچ  هک  ره  هدنب  تسا و  ایند  هدنب  وا  سپ  تسا ، هدومن  دوخ  هتفیـش  هدنارم و  ار  شلد 
ددرگیم نآ  يوس  هب  دیدرگ  ایند 
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دنپ هدشن  هبنتم  تسا  دنوادخ  بناج  زا  هک  میرک ) نآرق   ) هدنهددنپ هدـننک و  عنم  زا  دوشیم ، هجوتم  نآ  هب  دروآ  ور  هک  اجره  هب  و  ، 
هک  ) تسین اهنآ  يارب  یتشگزاب  عوجر و  خسف و  هک  دندیدرگ  ریگلفاغ  نانچ  اه  هدش  هتفرگ  هک  دـنیب  یم  هکنآ  لاح  و  دریذـپ ، یمن 

( گرم  ) دنتـشادنپ یمن  هک  ار  هچنآ  هنوگچ  دومن ) میهاوخ  راتفر  یئامرف  روتـسد  هچنآ  هب  ینادرگرب  ایند  هب  ار  ام  رگا  ایادخ  دنیوگب 
هداد هدـعو  نانآ  هب  هک  ترخآ  هب  دروآ و  ور  اهنآ  هب  دـندوب  نآ  رد  رطاـخ  یگدوسآ  هب  هک  اـیند  زا  یئادـج  دـمآ و  دورف  ناـشیا  هب 

، دنتشگ دراو  دندشیم 
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ارف ار  ناـنآ  هتفر  تسد  زا  هچنآ  هودـنا  مغ و  نداد و  ناـج  یتخـس  دـیآ ، یمنرد  فـصو  هب  دروآ  ور  ناـشیا  هب  هک  یئاهیتخـس  سپ 
اب کی  ره  نایم  هکنیا  ات  دـش  دایز  اهنآ  رد  گرم  راثآ  نآ  زا  سپ  دومن ، رییغت  ناشیاهگنر  دـش و  تسـس  ناـشیاپ  تسد و  تفرگ و 

و دنیب ، یم  ار ) نانآ  ینارگن  بارطضا و   ) شا هدید  هب  دوخ  تیب  لها  نیب  رد  وا  و  دنامزاب ) نتفگ  نخـس  زا   ) دیدرگ لئاح  شراتفگ 
رس هب  ناسچ  ار  دوخ  رمع  هک  دتفا  یم  رکف  هب  تسا ، رارقرب  شکاردا  مهف و  اجب و  شلقع  و  دونشیم ، ار ) اهنآ  هلان  هآ و   ) ششوگ هب 

( مارح لالح و  زا   ) اهنآ ندروآ  تسدـب  يارب  هدرک و  عمج  هکیئاهلام  دروآ  یم  داـی  هب  و  هدـینارذگ ، ار  شراـگزور  هنوگچ  هدرب و 
يروآ عمج  ياهنایز  قیقحت  هب  هدروآ ، تسدب  هدوب  هبتـشم  راکـشآ و  نآ ) تمرح  تیلح و   ) هکیئاهاج زا  ار  اهنآ  و  هدیـشوپ ، مشچ 
دنامیم یقاب  وا  زا  دـعب  لاوما  نیا  دـیدرگ ، علطم  اـهنآ  زا  یئادـج  رب  و  هتـشگ ، وا  راـچد  تسا ) بترتم  نآ  رب  هک  يرفیک   ) لاوما نآ 

راـب و  تسا ، وا  ریغ  يارب  تقـشم  یب  لاوما  نآ  زا ) ینارذگـشوخ   ) سپ دـننارذگیم ، شوخ  هدوب  معنتم  اـهنآ  رد  هک  اـه  هدـنز  يارب 
يارب يرارف  هار  هدشن  اهر  لاوما  نآ  یـسرپزاب  باسح و  زا   ) تسا لاوما  نآ  هب  نوهرم  درم  نآ  و  دـشابیم ، وا  تشپ  رب  راب  نآ  نارگ 

رثا رب  سپ  تسین ) وا 
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رد هچنآ  هب  دوشیم  لیم  یب  و  دزگیم ، نادند  هب  ار  دوخ  تسد  هتشگ  نامیشپ  هدش  راکـشآ  شیارب  گرم  ماگنه  هک  اهیتخـس )  ) هچنآ
نآ دربیم  گشر  شلاوما  رب  تشاد و  وزرآ  ار  وا  تلزنم  ماقم و  هکیسک  شاک  هک  دنکیم  وزرآ  و  هدوب ، لئام  نآ  هب  شیناگدنز  مایا 
راـک زا  شناـبز  دـننام  مه  وا  شوگ  هکنیا  اـت  ددرگ  ادـیوه  وا  ندـب  رد  گرم  راـثآ )  ) هتـسویپ سپ  وا ، هن  دوب ، هدرک  عمج  ار  لاوما 

ار شیوخ  مشچ  دونشیم ، شوگ  هب  هن  تسا و  ایوگ  نابز  هب  هن  هک  دنامیم  یلاح  رد  دوخ  تیب  لها  نایم  و  دونشیمن ) ینخس   ) دنامزاب
وا هب  هدش  رتشیب  گرم  راثآ )  ) سپ دونشیمن ، ار  ناشنخس  دنیب و  یم  ار  نانآ  نابز  تاکرح  دنکیم  زاب  ناشیا  ياه  هرهچ  نتسیرگن  هب 
زا ناج  و  دینش ) یمن  ار  يزیچ   ) هتفرگ ارف  ار  ششوگ  هک  نانچ  دید ) دهاوخن  ار  يزیچ  رگید   ) دریگ ارف  مه  ار  شمشچ  هتخیوآ  رد 

هیرگ هن  دـننک ، يرود  وا  هب  ندـش  کیدزن  زا  هدومن و  تشحو  وا  زا  هک  شتیب  لها  ناـیم  تسا  يرادرم  سپ  ددرگ ، جراـخ  شندـب 
( ربق  ) نیمز رد  لزنم  نیرخآ )  ) يوس هب  هتـشادرب  ار  وا  نآ  زا  سپ  دهدیم ، خساپ  ار  يا  هدنناوخ  هن  دـیامنیم و  یهارمه  ار  يا  هدـننک 

.دومن دنهاوخ  كرت  ار  وا  ندید  و  دنراپس ، یم  شلمع  هب  هدراذگ ) اهنت   ) ار وا  اج  نآ  رد  دنروآ و  یم 
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نییعت مدرم  هرابرد  دـنوادخ  هچنآ  تقو  ات  دـهدیم ): حرـش  تمایق  رد  ار  قئالخ  تشگزاب  یگنوگچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  نآ  زا  سپ  )
دیدجت يارب  دنوادخ  نامرف  و  دنریمب ) همه   ) ددرگ قحلم  اهنآ  لوا  هب  قئالخ  رخآ  و  دبای ، نایاپ  ملاع  تاردقم  و  دیآ ، رس  هب  هدومن 

هدومن بلقنم  ار  نیمز  دفاکـشیم و  هدروآ  تکرح  هب  ار  نامـسآ  هاگنآ )  ) دسرب دیامنیم  هدارا  نآ  هب  هک  ناگدرم ) ندش  هدنز   ) قلخ
نآ زا  یـضعب  دنوادخ  هبلغ  تمظع و  تلالج و  سرت  تبیه و  زا  و  دزاس ، هدنکارپ  هدـنک  اج  زا  ار  نآ  ياههوک  و  دـنادرگ ، لزلزتم 

ارناشئازجا هدـنادرگون  ندـش  هنهک  زا  دـعب  ار  نانآ  سپ  تسا ، نیمز  ریز  رد  هک  ره  دروآ  نوریب  و  دوش ، هدـیبوک  یـضعب  رب  اههوک 
لامعا و شـسرپ  لاوس و  زا  دـیامرف  یم  هدارا  هک  هچنآ  يارب  دزاس  یم  ادـج  مه  زا  ار  اـهنآ  سپـس  دروآ ، درگ  یگدـنکارپ  زا  سپ 
زا و  دنک ، یم  اطع  تمعن  دنا ) هدرب  نامرف  هدرک و  یبوخ  ایند  رد  هک   ) ار يا  هتـسد  هدومن  هتـسد  ود  ار  ناشیا  و  نانآ ، یناهنپ  رادرک 

تـشهب رد  هداد و  رارق  شتمحر  راوج  رد  ار  تعاط  لها  شاداپ  اما  دـشک ، یم  ماـقتنا  دـنا ) هدربن  ناـمرف  هدرک و  دـب  هک   ) يا هتـسد 
یناوج و يریپ و  يدرـس و  یمرگ و   ) لاح رییغت  و  دنوشن ، جراخ  نآ  رد  ناگدنوش  لخاد  هک  یتشهب  دهد ، یم  ياج  دوخ  ینادواج 

هب اهنآ ) دننام 
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هدادن رییغت  ار  اهنآ  اهرفس  و  دوشن ، ناشضراع  اهرطخ  و  دندرگن ، یلتبم  اهیرامیب  هب  و  درواین ، ور  نانآ  هب  اهسرت  و  دهدن ، خر  ناشیا 
ار نانآ  هک  تسا  نآ  تیـصعم  لها  رفیک  اما  و  دـنوش ) راتفرگ  نادـناخ  زا  يرود  تبرغ و  هودـنا  مغ و  هب  ات   ) دربن یئاج  هب  یئاج  زا 
و دـنادرگ ، هتـسویپ  اهمدـق  هب  ار  ناـشیناشیپ  ياـهوم  و  ددـنبب ، ناـشاهندرگ  هب  ار  اهتـسد  و  دزاـس ، دراو  خزود )  ) یئاـج نیرتدـب  رد 

رایسب نآ  یمرگ  هک  دنشاب  یباذع  رد  دناشوپب ، ناشیا  هب  نازوس  شتآ  ياه  هماج  و  وبدب ) رایسب  تسا  ینغور   ) نارطق زا  یئاهنهاریپ 
اغوغ اب  نازوس و  رایسب  دنتسه  یشتآ  رد  دنیآ ) نوریب  دنناوتن   ) دنـشاب هتـسب  نآ  لها  يور  هب  ار  رد  هک  يا  هناخ  رد  دشاب و  هدنزوس 

صالختسا يارب  هک  یلام   ) هیدف نآ  راتفرگ  ریسا و  زا  و  دورن ، نوریب  شتآ  نآ  رد  میقم  هدنناسرت ، يادص  هتشگ و  دنلب  هنابز  ياراد 
تـشاد هک  مه  ضرف  رب  دـهدب و  دوخ  ییاهر  يارب  ات  درادـن  یلام  خزود  شتآ  رد  راتفرگ  نوچ   ) دوش یمن  لوبق  دـنهد ) یم  ریـسا 

رد نکاس  يارب  ینیعم  نامز  هن  دسر و  تیاهن  هب  ات  تسین  نآ  يارب  یتدـم  دوش ، یمن  هتـسکش  نآ  ياهدـنب  اهلغ و  و  دـنریذپ ) یمن 
(. کبضغ تقبس  یتلا  کتمحرب  اهنم  ذوعن  انا  مهللا  دناهرب ، باذع  زا  ار  ناشیا  و   ) دیآ رس  هب  ات  دشاب  یم  نآ 
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یم کچوک  ار  ایند  مرکا  لوسر  تسا : ترـضح ) نآ  ءایـصوا  و   ) هلا هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  فصو  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
ار وا  ناحبـس  دـنوادخ  تسناد  یم  و  تـسناد ، تـسپ  ار  نآ  هدادـن  یتـیمها  و  تـسبن ) نآ  هـب  لد   ) تشادـنپ یم  درخ  ار  نآ  دـید و 

هداد هولج  ترـضح  نآ  ریغ  رظن  رد  ار  نآ  تسا  تسپ  کچوک و  نوچ  و  هدینادرگ ، رود  وا  زا  ار  ایند  یتسود ) تبحم و   ) هدـیزگرب
رود دوخ  سفن  زا  ار  نآ  داـی  و  دومن ، یلیم  یب  ضارعا و  نآ  زا  اـبلق  مه  راوـگرزب  نآ  سپ  هداد ) رارق  ناتـسرپایند  بیـصن  ار  اـیند  )

هتـسارآ ساـبل  نآ  تنیز  زا  اـت  دـنیبن  مشچ  هب  ار  نآ  شیارآ  تـنیز و  هـک  تـشاد  تـسود  و  دوـبن ) لوغـشم  نآ  رکذ  هـب   ) دـینادرگ
زا  ) ار دوخ  ناوریپ  تما و  و  دومن ، ماکحا  غیلبت  لیلد ) تجح و  اب   ) شراگدرورپ بناج  زا  دنکن ، وزرآ  ار  نآ  رد  تماقا  ای  دهاوخن ،

.دومرف توعد  تشهب  يوس  هب  هدناسر  هدژم  ار  نانآ  و  داد ، زردنا  دنپ و  هدیناسرت  یهلا ) باذع 
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هدـمآ و دورف  اجنآ  رد  یهلا  ماغیپ  تلاسر و  هک  میـشاب  یم  ینادـناخ  زا  و  میتسه ، توبن  هرجـش  زا  مالـسلا ) مهیلع  رـشع  ینثا  همئا  )
رد ام  ناتـسود  نارای و  میـشاب ، یم  اهتمکح  ياه  همـشچ  شناد و  تفرعم و  ياـهناک  اـم ، و  هدوب ، اـجنآ  رد  ناگتـشرف  دـمآ  تفر و 

باذـع هب  امتح  تیب  لها  نمـشد  نوچ   ) تسا ایهم  ار  دـنوادخ  مشخ  بضغ و  ام  هاوخدـب  نمـشد و  و  دنتـسه ، یهلا  تمحر  راظتنا 
(. تسا یهلا  باذع  يایهم  ایوگ  هک  تسنآ  دننام  سپ  دش ، دهاوخ  راتفرگ 

نارای هب  زردنا  هبطخ 109-
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هب برقت  هلیـسو  نیرترب  مالـسا :) رئاعـش  ظفح  دـنوادخ و  هب  برقت  بابـسا  نایب  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
( هلا هیلع و  هللا  یلص  دمحم   ) وا هداتسرف  تلاسر  دنوادخ و  یگناگیب  فارتعا  قیدصت و  لوا ): تسا ، زیچ  هد   ) ناحبس دنوادخ  يوس 
و تسا ، مالسا  مظعا ) نکر  و   ) يدنلب ببـس  هک  نید ) نانمـشد  رافک و  اب   ) تسا یلاعتقح  هار  رد  ندیگنج  داهج و  مود ):  ) و تسا ،

هدیرفآ ترطف  نیا  رب  ار  مدرم  دنوادخ   ) تسا یهلا ) ناگدـنب   ) یلبج يرطف و  هک  تسا ، هللا ) الا  هلا  نتفگ ال   ) صالخا هملک  موس ): )
نید تیلم  هناشن  هک  زاـمن  نتـشاد  اـپرب  مراـهچ ):  ) و کیرـش ) یب  اـتمه و  یب  تسا  یئادـخ  وا  يارب  هک  دراد  قیدـصت  سک  ره  هک 

هک تسا  هوکز  مجنپ ):  ) و هدومرف ) نید  تلم و  سفن  ار  نآ  تیمها  تمظع و  تهج  زا  و  تسا ، نید  نکر  نیرتگرزب   ) تسا مالسا 
تـسا ناضمر  هام  هزور  مشـش ):  ) و تسا ، بجاو  نیقحتـسم ) هب   ) نآ تخادرپ  نداد و  هتـشگ  نییعت  ادخ  بناج  زا  تسا  يا  هیمهس 

رقف و هرمع  جـح و  هک  نآ  هرمع  ندروآ  اـج  هب  ادـخ و  هناـخ  ندومن  جـح  متفه )  ) و باذـع ، زا  يریگولج ) يارب   ) تسا يرپـس  هک 
، دزاس یم  كاپ  دیوش و  یم  ار  هانگ  دیادز و  یم  ار  یناشیرپ 
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نداد هقدـص  مهن ):  ) و تسا ، رمع  لوـط  لاـم و  شیازفا  ببـس  هک  تسا  ناـشیوخ ) هـب  ییوـکین  ناـسحا و   ) مـحر هلـص  متـشه ):  ) و
یم مک  ار  هانگ  تیـصعم و  باقع  دنوادخ  نآ  ببـس  هب   ) دناشوپ یم  ار  هانگ  یناهنپ  هقدص  تسا ، ناگدـنامرد ) ءارقف و  هب  ناسحا  )

:( مهد  ) و دنک ، یم  عفد  ار  اهنآ ) دننام  نتفر و  راوآ  ریز  نتخوس ، ندش ، قرغ  یناهگان ، گرم   ) دب ندرم  راکـشآ  هقدص  و  دـیامرف )
اهتلذ هب  ندش  یلتبم  زا  ار  صخش  کین ، ياهراک  هک  ناردارب ) نیب  حالـصا  یکین و  ناسحا و  دننام   ) هدیدنـسپ ياهراک  ندروآ  اجب 

(. دوش یمن  راچد  یتخبدب  تلذ و  هب  هدوب و  زارفرس  ترخآ  ایند و  رد  راکوکین   ) دنک یم  ظفح  اهیراوخ  و 
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هدومرف هدعو  ناراکزیهرپ  هب  هک  یتشهب )  ) هچنآ رد  دیئامن  تبغر  و  تسا ، رکذ  نیرتهب  ادخ  دای  هک  ادخ  ندومن  دای  رد  دینک  باتش 
یئامنهار نیرتالاب  وا  یئامنهار  هک  دـینک  يوریپ  ار  دوخ  ربمغیپ  یئاـمنهار  تیادـه و  و  تسا ، اـه  هدـعو  نیرت  تسار  وا  هدـعو  هک 

هک دـیزومایب  ار  نآرق  و  تسا ، اهـشور  اهتنـس و  نیرت  هدـننک  تیادـه  وا  هقیرط  اریز  دـیئامن ، راـتفر  وا  هـقیرط  تنـس و  هـب  و  تـسا ،
لد رد  اهتمکح  مولع و  ياهلگ  هنوگ  همه   ) تسا اهلد  راهب  نآرق  هک  دـیئامن  مهف  بلط  هشیدـنا و  نآ  رد  و  تسا ، راـتفگ  نیرتوکین 

و تسا ، اه  هنیس  يرامیب )  ) يافـش نآرق  هک  دیهاوخب  ینادان ) لهج و  يرامیب  زا   ) يدوبهب ءافـش و  نآ  تیاده  رون  هب  و  دنایور ) یم 
نآ هـک  دــینک ) هشیدــنا  رکفت و  شماـکحا  رد  هدوـمن  تیاـعر  ار  شینعم  هدــناوخ  طــلغ  یب  ار  شظاــفلا   ) دــیناوخب وـکین  ار  نآ 

لهاج هب  دنک  راتفر  شملع  فالخ  رب  هک  یملاع  نوچ ) دشاب ، روتـسد  قبط  نآرق  هب  ملاع  راتفر  دیاب   ) و تسا ، راتفگ  نیرتدـنمدوس 
تجح و هکلب  دنام ) یمن  یقاب  يریبدت  دـهدن  يدوس  ملع  هک  اجنآ   ) دـیاین شوه  هب  ینادان  لهج و  زا  هک  نادرگرـس  دـنام  ینادان  و 
خـیبوت و ادـخ  دزن  و  رتدایز ، شهودـنا  ترـسح و  و  تسا ، رتشیب  لهاج ) باذـع  رب  لیلد  تجح و  زا  تمایق  رد   ) وا باقع  رب  لـیلد 

تسناد نوچ   ) رتنوزفا ششنزرس 

). تسا ناهانگ  نیرتگرزب  دوخ  نیا  هک  هدرک  راتفر  نآ  فالخ  رب  هدادن و  یهلا  روتسد  هب  یتیمها  هدومن و  ینامرفان  تیصعم و  ه 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 110-
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، مرکا ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  رب  دمح  زا  سپ  نآ :) زا  ندرک  يرود  ایند و  تمذم  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
اهتوهش هب  تسا ، مرخ  زبس و  نانآ ) رظن  رد   ) نیریش و ناتسرپایند ) ماک  هب   ) ایند اریز  مراد ، یم  رذحرب  ایند  هب ) نتـسب  لد   ) زا ار  امش 

هب و  دـیامن ، یم  یتـسود  راـهظا  ناـهاوخ ) اـب   ) هدـنور نیب  زا  دوز  ياـهعاتم  هلیـسو  هب  و  تسا ، هدـش  هدـیچیپ  هدوهیب  ياهـشهاوخ  و 
( نانادان  ) بیرف و  تسین ) نآ  هب  نانیمطا  هک  اجیب  (ي  اهزورآ يارب  و  دیامن ، یم  داش  هدروآ  تفگـش  هب  ار ) مدرم   ) كدنا ياهرویز 

رادـیاپ نآ  يداش  دـیابرب ) ار  شناهاوخ  ياـیند  نید و  هیامرـس  اـت  دـیارایب  ار  دوخ  هک  يا  هشحاـف  دـننام   ) هدومن شیارآ  ار  شیوخ 
ار يرگناوت   ) تسا تالاح  هدنهدرییغت  تسا ، هدنناسر  نایز  هدنبیرف و  رایـسب  تشگ ، دیاب  یمن  هدوسآ  شهودنا  درد و  زا  و  تسین ،
زا تسا  ریگولج  عنام و  ای  و  دیامن ، یم  لیدبت  يرامیب  هب  ار  یتسردنت  گرم و  هب  ار  یگدنز  یتخس و  هب  ار  شیاسآ  یـشیورد و  هب 
یم كاله  ار ) همه   ) هک تسا  يا  هراوخمکش  ددرگ ، یم  هابت  دوبان و  یناف و  ینادواج ) تشهب  یگشیمه و  تداعس  ندروآ  تسدب 

هب نیبغار  يوزرآ  هکینامز  ددرگن ) لولم  نایمدآ  نتخاس  هابت  زا  كالفا  عبط  دوشن و  ریس  زگره  ناسنا  همعط  زا  كاخ  مکـش   ) دیامن
ایند

میرک س نآرق  رد   ) یلاعت دنوادخ  هکنانچمه  دنک  یمن  زواجت  دشاب  یم  هکنیا  زا  ایند  دیـسر  تیاهن  هب  دنتـسه  دونـشوخ  نآ  هب  هک 
18 ي 45)
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ینعی اردتقم  یش ء  لک  یلع  هللا  ناک  و  حایرلا ، هرورذت  امیشه  حبصاف  ضرالا  تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هانلزنا  ءامک  دیامرف : یم 
زور  ) دادماب سپ  دومن ) امن  وشن و  نآ  زا   ) دش هتخیمآ  میداتـسرف ، نامـسآ  زا  ار  نآ  هک  یبآ  هب  هک  تسا  نیمز  هایگ  دـننام  ایند  لثم 

تسا اناوت  رداق و  راک ) ره   ) زیچ همه  رب  دنوادخ  و  دنزاس ، یم  هدنکارپ  ار  نآ  اهداب  هک  یمسق  هب  دیدرگ  کشخ  هایگ  نآ  يرگید )
يدرم چیه  دور ) یم  انف  داب  هب  نآ  یتسه  هتشگ  کشخ  ینامز  كدنا  هب  هک  مرخ  زبس و  دنام  یهایگ  هب  ایند  شیاسآ  يدونشوخ و  )

هب شیاهیشوخ  زا  و  تسا ، هدروآور  وا  هب  هودنا ) مغ و  اب   ) ریگولگ هیرگ  نآ  یپ  رد  هکنآ  رگم  هدوبن  نامداش  رورسم و  ایند  عاتم  زا 
دوخ يوزرآ  هب  درکن و  ریـس  یمکـش  ایند  زا  هاوخلد  هب  سکچیه   ) هدـناسر ینایز  وا  هب  شیاهیدـب  زا  هکنیا  رگم  هدرواـینور  یـسک 
ءالب ربا  هکنیا  رگم  تخاسن  رت  یتخبشوخ  یخارف و  ناراب  ار  وا  ایند  رد  و  تفرگ ) زاب  وا  زا  تمعن  هدرک  تشپ  ایند  هکنیا  رگم  دیسرن 

یهارمه ار  وا  هدوب  ناسنا  رواـی  راـی و  دادـماب  لوا  رد  هک  تسا  هتـسیاش  تسا ) هنوگنیا  اـیند  راـتفر  نوچ   ) و دـیراب ، وا  رب  یپ  رد  یپ 
دیامن
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( هدنـشک يرامیب   ) اـبو رپ  خـلت و  شرگید  فرط  دـشاب  نیریـش  اراوگ و  نآ  زا  یفرط  رگا  و  ددرگ ، شنمـشد  هتفاـی  رییغت  بش  رد  و 
نما و لاب  رد  و  دبایرد ، ار  یتخـس  جنر و  نآ  ياههودنا  بئاصم و  زا  هکنیا  رگم  دسر  یمن  دارم  هب  نآ  یـشوخ  زا  سکچیه  تسا ،
رد هچ  ره  هک  تسا  يا  هدنبیرف  رایسب  دنارذگب ، سرت  فوخ و  ياهلاب  ولج  يور  رب  دادماب  هکنیا  رگم  دربن  رس  هب  ار  یبش  یگدوسآ 
نآ ياـه  هشوت  زا  کـیچیه  رد  یئوکین  ریخ و  دوـش ، یم  دوباـن  تسا  نآ  رد  هک  ره  هک  تسا  یندـش  یناـف  و  دـبیرف ، یم  تسا  نآ 

باسح و یتخـس  زا   ) ار وا  هک  يزیچ  هدروآ  تسدب  دیامن  ذـخا  ار  ایند  عاتم  زا  یکدـنا  هک  ره  يراکزیهرپ ، يوقت و  رد  رگم  تسین 
دهاوخ كاله  ار  وا  رایـسب  باسح ) ماگنه   ) هک يزیچ  هتفایرد  دروآ  درگ  دایز  هک  ره  و  دنادرگ ، نمیا  رایـسب  تمایق ) رد  یـسرزاب 
دنمدرد ار  وا  ایند  هتشاد و  یگتسبلد  دامتعا و  ایند  هب  هکیسک  تسا  رایـسب  هچ  ددرگ ، یم  لئاز  وا  زا  يدوز  هب  مه ) ایند  رد   ) و دومن ،

ياراد هک  یسک  تسا  رایـسب  هچ  و  دزادنا ، یم  كاخ  رب  ار  وا  ایند  هتـشاد و  نانیمطا  ایند  هب  هک  یـسک  تسا  رایـسب  هچ  و  دزاس ، یم 
وا ایند  تسا  یهاوخدوخ  راختفا و  ياراد  هک  یسک  تسا  رایـسب  هچ  و  دنادرگ ، یم  تسپ  کچوک و  ار  وا  ایند  هدوب و  گرزب  هبترم 
اب  ) هریت نآ  ینارذگـشوخ  و  ار ) نآ  هاـگ  دـشاب و  ار  نیا  هاـگ   ) تسا هدـندرگ  اـیند  تساـیر  تنطلـس و  ، دـیامن یم  راوخ  لـیلذ و  ار 

، تسا اراوگ  ار  ناتسرپایند  هک   ) نآ هزیکاپ  بآ  تسا و  ترودک )
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هدنشک و تسا  یئاهرهز  نآ  ماعط  و  تسا ، خلت  رایسب  تخرد  هریـش  دننام  نآ  ینیریـش  و  تسا ، راوگان  روش و  انیب ) اناد و  مدرم  دزن 
گرم و تمـس  هب  نآ  هدـنز  تسا ، هدـش  هکت  هکت  هدیـسوپ و  ياهنامـسیر  دـننام  دـنراد ) یگتـسبلد  نآ  هب  هکیئاهزیچ   ) نآ لـئاسو 

تبکن هب  نآ  دـنمتورث  و  تسد ، ریز  نآ  دـنمجرا  هتفر و  تـسد  زا  نآ  یهاـشداپ  تـسا ، راپـسهر  يراـمیب  يوـس  هـب  نآ  تسردـنت 
.تسا هتشگ  تراغ  شلام  ایند ) نکاس   ) نآ هیاسمه  و  هدیسر ،
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رتشیب و ناشاهوزرآ  رت و  هدنیاپ  ناشراثآ  رتزارد و  ناشیا  ياهرمع  هکنآ  لاح  و  دیتسین ؟ دندوب  امـش  زا  شیپ  هکنانآ  ياهاج  رد  ایآ 
( دندرم  ) دندرک چوک  نآ  زا  سپ  دندیزگرب ، هدیتسرپ  دوب  هک  يروط  ره  هب  ار  ایند  دوب ، رت  هوبنا  ناشاهرگـشل  رت و  هدامآ  ناشتیعمج 
ای  ) ار دوخ  ناینیشیپ ) ندرم  ماگنه   ) ایند هک  هدیسر  ربخ  امـش  هب  ایآ  دیامیپب ، ار  هار  هک  یبکرم  ای  هتـشادرب  هارمه  هک  يا  هشوت  نودب 
!!( هن ( ؟ هدومن یکمک  ناشیا  هرابرد  یئوکین  يور  زا  ای  و  هدرک ، یهارمه  ار  نانآ  ای  دنریمن ) ات   ) دـشاب هداد  هیدـف  اهنآ  هب  ار ) یـسک 

هدیلام و كاخ  هب  ار  ناشاهیناشیپ  راسخر و  هدینابنج و  هدینادرگ و  تسـس  كاندرد  بئاصم  اهیتخـس و  هب  ار  ناشیگدـنز  هیاپ  هکلب 
ناشیا رـس  رب  ار  راگزور  تخـس  ياهدمآ  شیپ  هک  هدوب  نیا  شندرک  يرای  و  هدرک ، بوکدـگل  ار  نانآ  ناروتـس  ياپ  تسد و  ریز 

نآ هب  هدیزگرب و  ار  نآ  هدش و  کیدزن  نآ  هب  هک  یناسک  هب  ار  ایند  ینمـشد )  ) یئانـشآ یب  رییغت و  دـیدید  سپ  تسا ، هتخاس  دراو 
هشوت یگنسرگ  زج  ایآ  و  تسین ) نانآ  يارب  یتشگزاب  رگید   ) دندرک چوک  هتشگ  ادج  هشیمه  يارب  نآ  زا  هکنیا  ات  دندومن ؟ دامتعا 

؟ دومن كرادـت  ار  ناشاهیتخـس  ینامیـشپ  زج  نانآ  یپ  رد  ای  داد ، ناشیا  هب  يرون  ربق )  ) یکیرات زج  یئاج و  روگ )  ) یگنت زج  يا و 
دب دیراد ؟ شـشوک  هدز  صرح  شندروآ  تسد  هب  يارب  ای  دیدنب ، یم  لد  نآ  هب  ای  دـینک ، یم  رایتخا  ار  یئافویب ) (ي  ایند نینچ  ایآ 

هکنیا اب  دینادب  سپ  تسا ، هتشادن  سرت  فوخ و  شرطخ  زا  نآ  رد  تماقا  ماگنه  هدوبن و  نامگدب  نآ  هب  هکیسک  يارب  تسا  یئارس 
: دنتفگ یم  هک  یناسک  زا  نآ  رد  دیریگب  دنپ  و  دومن ، دیهاوخ  چوک  نآ  زا  هتفگ  كرت  ار  ایند  هرخالاب )  ) دیناد یم  مه  ناتدوخ 
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نانآ سپ  دـندرب ، ناشروگ  يوس  هب  هدومن  راوس  نیبوچ  بکرم  رب  و ) دـندرم ، همه   ) دـشاب رترب  ام  زا  یئاناوت  توق و  رد  هک  تسیک 
ار اهنآ  دـنداهن و  ناـشاهروگ  رد  و  دـشاب ) هتـشاد  تسد  رد  ار  بوکرم  راـیتخا  هک  تسا  یـسک  بکار  اریز   ) دـنناوخ یمن  راوس  ار 

فک زا  ناشیا  يارب  و  دـنیامن ) یئاریذـپ  وا  زا  دورب  یئاج  هب  دوخ  ياپ  هب  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  ناـمهیم  اریز   ) دـنناوخ یمن  ناـمهیم 
هک ره  هک  دنتـسه  یناگیاسمه  نانآ  دیدرگ ، نییعت  اه  هیاسمه  هتـسکش  هدیـسوپ و  ياهناوختـسا  زا  اهنفک و  كاخ  زا  اهربق و  نیمز 

ناراب رگا  دنتسین ، تفتلم  یئارس  هحون  زا  و  دنیامن ، یمن  يریگولج  دوخ ) زا   ) ار یمتـس  ملظ و  و  دنهد ، یمن  باوج  دناوخب  ار  اهنآ 
نتشیوخ هب  هدوسآ و  ناهج  یتخس  هودنا و  مغ و  زا   ) دنتـشگن دیمون  دروآ  ور  اهنآ  هب  یتسدگنت  رگا  و  دندشن ، داش  دیراب  ناشیا  رب 

هب دنکیدزن و  مه  اب  دنرادن ( ربخ  مه  لاح  زا  نوچ   ( دـنرود مه  زا  دـنا و  هیاسمه  و  دنتـسه ، اهنت  دـنمه و  درگ  دـنراتفرگ ( وا  یلتبم 
يزیچ  ( دننادان و  دنرادن ، لد  رد  هنیک  هک  دنـشاب  یم  رابدرب  دنیامن ، یمن  یـشیوخ  راهظا  دنناشیوخ و  و  دنور ، یمن  رگیدکی  رادـید 

ناشیهارمه کمک و  هب  يدـیما  و  درادـن ، كاب  یـسک  اهنآ  هودـنا  درد و  زا  هتفر ، نیب  زا  ناشاه  هنیک  و  دـنمهف ( یمن  هدرکن  كرد 
ینـشور ییاهنت ، تبرغ و  هب  ار  شیوخ  نارای  لها و  اب  ندوب  و  ربق (  ( یگنت هب  ار  ناـهج (  ( یخارف نآ و  ریز  هب  ار  نیمز  يور  تسین ،

 ( دندمآ كاخ  نورد  هب  و  دندومن ، لیدبت  یکیرات  هب  ار 
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يوس هب  اـیند  زا  ناـشرادرک  لاـمعا و  اـب  دـندوب ، هدـمآ ( دوجو  هب   ( هدـش ادـج  نآ  زا  ناـیرع  هنهرب و  هک  يروـط  ناـمه  دنتـشگرب (
هاوخ راکوکین  هاوخ  دـنریم ، یمن  رگید  دـنوش و  یم  هدـنز  هرابود  اـجنآ  رد  و   ( دـندرک چوک  يدـبا  يارـس  یگـشیمه و  یناگدـنز 

نیلعاف انک  انا  انیلع ، ادعو  هدیعن ، قلخ  لوا  انادب  امک  دیامرف : یم  میرک س 21 ي 104 ( نآرق  رد   ( ناحبس دنوادخ  هکنانچ  راکدب (
هب ایادخ   ( داد میهاوخ  ماجنا  هک  تسا  یمتح  ام  هدـعو  نیا  و  مینادرگزاب ، ار  اهنآ  میدومن  داجیا  ار  قلخ  زاغآ  رد  هک  نانچمه  ینعی 

فر ام  اب  تمرک  لضف و  يور  زا  هدومرف  يرای  ار  ام  راک  ماجنا  ات  اهیتخس  دئادش و  همه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  قح 

). كریغ یل  نم  یبر  یهلا و  افوطع ، رومالا  عیمج  یف  یلع  و  افوور ، لاوحالا  لک  یف  یل  کتزعب  مهللا  نک  و  امن ، رات 

توملا کلم  هرابرد  هبطخ 111-
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يروآدای ار  صاخشا  وا  ندومن  حور  ضبق  رد  مالـسلا  هیلع  توملا  کلم  نآ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
نتفرگ يارب   ) هاگره ار  وا  یمهف  یم  ینک و  یم  كرد  ایآ  دوش :) یمن  كرد  ناحبس  دنوادخ  تاذ  هنک  هک  هدومرف  هراشا  و   ) هدومن

حور ضبق  هنوگچ  هک ) تسا  نآ  رد  تفگش   ) هکلب هن )!! ( ؟ دناتس یم  ار  یناج  هاگره  ینیب  یم  ار  وا  ای  دوش ؟ لخاد  یلزنم  هب  ناج )
نامرف نذا و  هب  حور  هکنآ  ای  دوش ؟ یم  دراو  وا  رب  ردام  ءاضعا  ضعب  زا  ایآ  دشاب ؟ یم  شردام  مکـش  رد  هک  ار  يا  هچب  دـیامن  یم 
يادـخ دـناوت ) یم   ) هنوگچ تسا ؟ نکاس  وا  رد  ام  ینورد  ءازجا  رد  هچب  نآ  اب  توملا  کلم  ای  دور ؟ یم  وا  يوس  هب  شراگدرورپ 

( هدمآ دوجو  هب  یتسین  زا   ) تسا دوخ  دننام  هک  ار  توملا ) کلم   ) یقولخم هکنیا  زا  درادـن  یئاناوت  هک  یـسک  دـنک  فصو  ار  دوخ 
هب یپ  یلوا  قیرط  هب  تخانـش ، ناوت  یمن  راثآ  هب  زج  تسا  تاقولخم  زا  یقولخم  هک  ار  توملا  کلم  هکناـنچ  سپ  ( ؟ دـیامن فصو 

(. درب ناوتن  تسا  تاقولخم  همه  قلاخ  كاردا و  زا  هزنم  هک  یلاعتقح  تاذ  هنک 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 112-
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ياج ایند  اریز  مراد ، یم  رذحرب  ایند  زا  ار  امش  ترخآ :) هب  بیغرت  ایند و  تمذم  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دوخ هدنبیرف  ياهزیچ  هب  دشاب ، یمن  دینامب ) اجنآ  رد  یگدوسآ  هب  و   ) دـیبلط هایگ  بآ و  نآ  رد  هک  یهاگدورف  و  تسین ، يرادـیاپ 

( تهج نیا  زا   ) سپ تسپ ، راوـخ و  شراـگدرورپ  دزن  تسا  یئارـس  تسا ، هداد  بیرف  ار ) مدرم   ) شیوـخ شیارآ  هـب  هتـسارآ و  ار 
شناتسود يارب  یلاعتیادخ  تخیمآ ، یخلت  هب  ار  شینیریش  گرم و  هب  ار  شیناگدنز  يدب و  هب  ار  شیئوکین  مارح و  هب  ار  نآ  لالح 

هکلب  ) هدیزرون لخب  نآ  نداد  زا  شنانمشد  هب  و  هداد ) رارق  نانآ  بیصن  ار  اهیتخـس  یگنت و  هکلب   ) هدینادرگن اراوگ  فاص و  ار  نآ 
ناتـسود زا  تمعن  تسین  هتـسیاش  اریز  تسا ، ایند  یتسپ  يراوخ و  لیلد  دوخ  نیا  و  هدیـشخب ، اـهنآ  هب  رایـسب  ياـهتمعن  شیاـشگ و 

هدامآ شیدـب  رـش و  و  دـنرادن ) تبغر  نآ  هب  تمه  ناـبحاص  سپ   ) تسا كدـنا  شیئوکین  ریخ و  ندیـشخب ) نانمـشد  هب  نتفرگ و 
ددرگ یم  بارخ  شیدابآ  هتفر و  تسد  زا  شتلود  دوباـن و  یناـف و  شیاـه  هدـمآ  درگ  و  دـنرادن ) ینمیا  نآ  زا  ناـیانیب  سپ   ) تسا

؟ دوش یم  بارخ  هتفر  رد  یپ  هتسکش و  نامتخاس  دننام  هک  یئارـس  رد  تسا  یئوکین  ریخ و  هچ  دندنبن ) لد  نآ  هب  نادنمدرخ  سپ  )
نوچ ت ارس  نآ  رد  هک  يرمع  رد  هچ  و 

رارق دوخ  ياه  هتساوخ  زا  دبای ؟ یم  نایاپ  هار  ندش  یط  لثم  هک  یتدم  رد  هچ  و  دسر ؟ یم  رس  هب  هشوت  ندش  هدروخ  نتـشگ و  مام 
هچنآ ءادا  يارب  و  دیئامن ) ششوک  یعس و  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  یگدنب و  تدابع و   ) هدرک بجاو  امش  رب  ادخ  هک  هچنآ  دیهد 
تسد هب  اشنم  نوچ  دنام ، لفاغ  تساوخرد  نیا  زا  یتسیابن  زگره   ) دیبلطب يرای  کمک و  وا  زا  شنامرف ) هب  لمع   ) هتـساوخ امـش  زا 
هـشوت  ) دیناونـشب دوخ  ياهـشوگ  هب  ار  گرم  توعد  و  دیامرف ) اطع  دهاوخ  هک  ره  هب  هک  تسا  یقیفوت  یگـشیمه  تداعـس  ندروآ 

( دیشاب تسدیهت  دیریمب و   ) دنناوخب ار  امش  هکنآ  زا  شیپ  دیرادرب ) رطخ  رپ  هار  نیا  يارب 
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( یهلا باذـع  زا   ) ناشهودـنا نزح و  و  دنـشاب ، نادـنخ  رهاظ ) هب   ) هچ رگا  دـیرگ و  یم  ادـخ ) فوخ  زا   ) ایند رد  ناـیاسراپ  ياـهلد 
هچ رگا  تسا و  رایسب  ناشاهسفن  رب  اهنآ  مشخ  یگدنب ) تعاط و  رد  ریصقت  تهج  هب   ) و دنداش ، اهرظن ) رد   ) هچ رگا  تسا و  تخس 

رظن رد  ار  نآ  ياهیتخس   ) هتشگ ناهنپ  امش  ياهلد  زا  گرم  دای  .دنا  هطبغ  دروم  ناشلاح ) یئوکین   ) هدش هداد  اهنآ  هب  هچنآ  ببـس  هب 
هدنیاپ و ترخآ  زا  رذگرد  يایند  و  هدیدرگ ، طلسم  رتشیب  امش  هب  ترخآ  زا  ایند  سپ  هتفرگ  ارف  ار  امش  غورد  ياهوزرآ  و  دیرادن )

رگم هتخادنین  یئادج  ار  امش  نایم  دیتسه ، هناگی ) و   ) ردارب مه  اب  ادخ  نید  رب  امش  و  تسا ، هدرب  دوخ  فرط  هب  رتشیب  ار  امـش  رارقرب 
یمن زردنا  دنپ و  و  دنتسین ) مه  کمک  يراک  چیه  رد   ) دیراد یمنرب  ار  رگیدکی  راب  تهج  نیا  هب  اه ، هشیدنا  يدب  اهنطاب و  یکاپان 

زا یکدنا  هک  ار  امـش  تسا  هدش  هچ  دینک !! یمن  یتسود  مه  اب  و  دیئامن ، یمن  شـشخب  لذب و  رگیدکی  هب  اهیدنمزاین ) رد   ) و دیهد ،
و دنک ؟ یمن  كانهودـنا  ار  امـش  دـیهد  یم  تسد  زا  هدـنام  مورحم  هک  ترخآ  زا  يرایـسب  و  دـیوش ، یم  داش  دـیبای  یم  هک  ار  ایند 
زا هچنآ  زا  یباتیب  بارطضا و  تلاح  هک  يروط  هب  دیامن  یم  نارگن  برطـضم و  ار  امـش  دورب  ناتتـسد  زا  ایند  عاتم )  ) زا یمک  نوچ 
نآ عاتم  ایوگ  و  تسا ، امش  یگشیمه  ياج  ایند  ایوگ  ددرگ ؟ یم  راکشآ  ناتیئابیکـش  یمک  رد  امـش و  ياهور  رد  هتفر  امـش  تسد 

!! دنام دنهاوخ  رارقرب  یقاب و  امش  يارب 
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زا سرت  رگم  دراد  یمنزاب  وا  زا  یئوگدـب  نتفگ و  بیع  زا  دـسرت  یم  هک  دوخ  شیک ) مه   ) ردارب تاقالم  رد  ار  امـش  زا  کیچیه  و 
تهج هب  هکلب  تسا ، ادـخ  زا  سرت  تهج  زا  هن  وربور  ار  رگیدـکی  بیع  ندرکن  شاـف  سپ   ) دـیوگب وربور  ار  وا  بیع  زین  وا  هـکنیا 

رد دیئوگن و  وربور  حالـصا  زردنا و  دنپ و  دصق  هب  ار  رگیدکی  بیع  هک  تسا  ور  نیا  زا  و  تسا ، نتـشیوخ  بیع  ندـش  شاف  سرت 
یعقاو قیفر  رگیدکی  اب  ایند  یتسود  ترخآ و  نداد  تسد  زا  يارب  قیقحت  هب  دیئامنیم ) شاف  داسفا  دـصق  هب  هدیـسرتن  ادـخ  زا  بایغ 

یسک راک  هب  امش  راتفر  نیا  دیرادن ) رواب  لد  هب  هدرک  رارقا  نابز  هب   ) تسا وا  نابز  هب  ندیسیل  دننام  امش  زا  کی  ره  نید  و  دیتشگ ،
ره هدوسآ  رطاـخ  اـب  تهج  نیا  زا   ) تسا هدرک  مهارف  ار  دوخ  ياـقآ  يدونـشوخ  اـضر و  هتـشگ و  غراـف  شیوخ  رادرک  زا  هک  دـنام 

(. دیهد یم  ماجنا  دیهاوخب  يراک 

مدرم هب  زردنا  رد  هبطخ 113-
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(: ترخآ هب  بیغرت  نآ و  زا  يرود  ایند و  زا  تمذم  يراکزیهرپ و  يوقت و  هب  رما  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هدرک بجاو  ار  دمح  اهتمعن  ءازا  هب   ) هدومرف دنویپ  رکش  هب  ار  اهتمعن  اهتمعن و  هب  ار  دمح  هک  تسا  يدنوادخ  يازس  ساپـس  دمح و 

هک تسا  نآ  دوصقم   ) میرازگـساپس شئالب  رب  هکنانچ  مینک  یم  دمح  ار  وا  شیاهتمعن  رب  هداد ) رارق  اهنآ  یناوارف  ببـس  ار  رکـش  و 
دمح اریز  تسا ، رتراوازس  تمعن  رب  دمح  زا  ءالب  رب  دمح  و  درازگ ، ساپس  ار  یلاعتقح  یتسیاب  ود  ره  یگدوسآ  يراتفرگ و  ماگنه 

یناوارف ببس  هک  تمعن  رب  دمح  فالخ  هب  دشاب  یم  رارقرب  یقاب و  هشیمه  هک  تسا  يورخا  ششخب  اطع و  بجوم  یتخـس  الب و  رب 
هچنآ زا  لهاک  دنک و  ياهسفن  نیا  رب  میئامن  یم  تساوخرد  يرای  کمک و  وا  زا  و  ددرگ ) یم  دوبان  یناف و  هک  تسا  يویند  تمعن 

ندروآ اجب  زا  تسا  هدش  یهن  هک  ینامرفان ) تیـصعم و   ) هچنآ هب  هدنباتـش  و  دهد ، ماجنا  تسا  هدـش  رومام  هک  یگدـنب ) تدابع و  )
لاـمعا تبث  يارب  هک  ظوـفحم  حوـل   ) وا باـتک  و  دراد ، هطاـحا  اـهنآ  هب  وا  ملع  هـک  یناـهانگ  يارب  میبـلط  یم  وا  زا  شزرمآ  و  نآ ،

( دناد یم  ار  گرزب  کچوک و  هریبک ، هریغص و   ) تسین هاتوک  رـصاق و  هک  یملع  هدرک ، طبـض  ار  اهنآ  همه  هدومرف ) نییعت  ناگدنب 
درکن كرت  هک  یباتک  و 

گرم ياهیتخس  تارکس و   ) اهیناهنپ هک  یـسک  نامیا  دننام  میورگ  یم  میروآ و  یم  نامیا  وا  هب  و  هتخادنین ) ملق  زا  ار  کی  چیه   ) ه
يارب ینادواـج  تشهب   ) هدـش هداد  هدـعو  هک  هچنآ  هب  و  هدـید ، راکـشآ  ار  اـهنآ ) دـننام  تماـیق و  یـسراو  باـسح و  ربق و  لاوس  و 

ار صخش  و   ) هدودز ار  كرش  صالخا  اب  هک  ینامیا  تسا ، هدیدرگ  هاگآ  ناراکهانگ ) يارب  یگشیمه  نازوس  شتآ  ناراکزیهرپ و 
دحوم
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لوسر ادخ و  روتسد  هب  گنرد  یب  یعقاو  نموم  تهج  نیمه  هب  و   ) درب یم  نیب  زا  ار  دیدرت  کش و  نآ  رواب  نیقی و  و  دنادرگ ) یم 
یهاوگ و  درادن ، کیرش  هک  هناگی  يادخ  زج  تسین  ازس  هب  دوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  دیامن ) یم  راتفر  ترـضح  نآ  ءایـصوا  و 

راـتفگ تین ) صولخ  بلق و  میمـص  يور  زا   ) یهاوـگ ود  نیا  و  تسا ، وا  هداتـسرف  هدـنب  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ، هک  مهد  یم 
مه یلعف  یلوـق و  تداـبع  یلوـبق  و  دـنراذگیم ، لوـبق  دروـم  هب  یهلا  هاـگرد  رد  و   ) دـنهد یم  جوا  ار  هدیدنـسپ )  ) رادرک و  وـکین ) )
هب نامیا  اب   ) دوش یمن  کبـس  دـنهن  یم  نآ  رد  ار  نیتداهـش  هک  ینازیم  هفک  تسا ) ملـسم  لصا  ود  نیا  هب  نامیا  نتفگ و  هب  لوکوم 

یمن نیگنـس  دـنرادرب  نآ  زا  ار  نیتداهـش  هک  ینازیم  هفک  و  دـنیامن ) یم  رظن  فرـص  هدـش  لامها  لامعا  یـضعب  زا  یهاوگ  ود  نیا 
عا زا  کی  چیه  یهاوگ  ود  نیا  هب  نامیا  یب   ) ددرگ

). تسین هتفریذپ  لام 
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هـشوت تسا ، باذع ) زا   ) هانپ و  ترخآ ) رفـس   ) هشوت يوقت  نآ  هک  ادخ  زا  سرت  يوقت و  هب  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  ادخ  ناگدنب 
لوسر  ) هدننک توعد  نیرت  هدنناونـش  دناهر ، یم  اهیتخـس ) زا   ) هک تسا  یهانپ  و  دناسر ، یم  لزنم ) هب  ار  شا  هدنراد   ) هک تسا  يا 

سپ دوـمن ) لـمع  نآ  هب  و   ) درک كرد  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع  ماـما   ) هدـننک كرد  نیرتـهب  و  دوـمرف ، توـعد  نآ  هـب  ار  مدرم  مرکا )
باکترا زا  ار  ادخ  ناتسود  ادخ  زا  سرت  يوقت و  ادخ ، ناگدنب  .دیدرگ  راگتسر  نآ  هدننک  كرد  و  دیناونـش ، ار  نآ  هدننک  توعد 

رادیب و زامن ) يارب   ) اهبـش رد  ار  نانآ  هک  يروط  هب  دهد ، یم  رارق  ناشاهلد  رد  ار ) باذـع  زا   ) سرت فوخ و  و  دراد ، یم  زاب  مارح 
هب ار  زور ) نآ   ) یبآریـس و  اـیند )  ) جـنر هب  ار  ترخآ )  ) شیاـسآ سپ  دراد ، یم  هاـگن  هنـشت  هزور ) يارب   ) اـهزور یمرگ  تدـش  رد 

ندیسر رس  هب  هتـشادنپ  غورد  ار  وزرآ  و  دنتفاتـش ، وکین  لمع  ماجنا  هب  هتـسناد  کیدزن  ار  گرم  و  دندومن ، لیدبت  زورما )  ) یگنـشت
تسا نآ  یتسین  انف و  بابسا  هلمج  زا  و  تسا : اهتربع  تالاح و  رییغت  جنر و  یندش و  دوبان  يارـس  ایند  سپ  دنتفرگ ، رظن  رد  ار  رمع 

ریت دوش ، یمن  تاوادـم  شیاهمخز  و  دور ، یمن  اطخ  هب  نآ  ياهریت  هداهن ، نامک  هلچ  هب  ار  شریت  ندرک ) دوبان  يارب   ) راـگزور هک 
رامیب و  هدنزب ، ار  گرم 

هک تسا  يا  هدنـشون  و  دوش ، یمن  ریـس  هک  تسا  يا  هدـنروخ  دزادـنا ، یم  راگتـسر  هب  ار  يروجان  یتخـس و  و  تسردـنت ، هب  ار  ي 
یم ءانب  و  دروخ ، یمن  هک  ار  يزیچ  دنک  یم  مهارف  درم  هک  تسا  نآ  یتخـس  جـنر و  بابـسا  هلمج  زا  .ددرگ و  یمن  مامت  شـشطع 

انب و هن  هتـشادرب و  یلاـم  هن  ددـنب ) یمرب  تخر  اـیند  زا   ) دور یم  ادـخ  بناـج  هب  سپ  دـیامن ، یمن  تنوکـس  نآ  رد  هک  هچنآ  دـنک 
ینامتخاس
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ینیب یم  هک  تسا  نآ  تالاح  رییغت  بابـسا  هلمج  زا  و  دنک .) یم  چوک  نادواج  ترـسح  نامناخ و  یب  یهت و  تسد  اب   ) هدرب هارمه 
هب هک  ار  يرگید  و  دـنرب ، یم  هطبغ  وا ) يرگناوـت  یـشوخ و  هب  نوـنکا   ) دـندرک یم  محر  وا  یناـشیرپ ) رقف و   ) هـب هـک  ار  یـصخش 

تهج هب  رگم  محرت  نیا  تسین  دـنیامن ، یم  محر  شیگراـچیب ) تـلذ و  هـب  نوـنکا   ) دـندرب یم  هـطبغ  وا  تورث ) تـمعن و  یناوارف  )
رمع و فرص  زا  سپ   ) يدرم هک  تسا  نآ  اهتربع  بابسا  هلمج  زا  .هدیسر و  نآ ) ياج  هب   ) یتخـس و  هتفر ، وا ) گنچ  زا   ) هک یتمعن 
ات  ) دوش یم  هتفایرد  یئوزرآ  هن  سپ  دنادرگ ، یم  شدیمون  گرم  ندیسر  دسرب ، دوخ  يوزرآ  هب  هک  دوش  یم  کیدزن  رایسب ) جنر 
هللا ناحبـس  دـیامن ) یناگدـنز  يدـیماان  هب  هچ  رگا  لاـح و  ره  هب  اـت   ) ددرگ یم  اـهر  درم ) گـنچ  زا   ) درم نآ  هن  و  دـنک ) ینارماـک 

يروط ك هب   ) تسا هدنبیرف  نآ  یشوخ  رورس و  هک  تسیچ  اتفگش ) )

) خزود  ( یمرگ بجوم  شا  هیاس  و  ترخآ ( رد   ( یگنـشت ببـس  شیبآریـس  و  درادـیم ( زاب  یگدـنب  تعاـط و  زا  ار  دوخ  ناـهاوخ  ه 
هچ اتفگـش (  ( هللا ناحبـس  دـهد .( ماجنا  يراک  اـت   ( ددرگیم زاـب  هتفر ( تسد  زا   ( هتـشذگ هن  و  دوشیم ، در  گرم (  ( هدـنیآ هن  تسا !؟
ره نوچ   ( وا زا  یگشیمه  یئادج  يارب  هدنز  زا  هدرم  تسا  رود  رایسب  هچ  و  وا ، هب  ندش  قحلم  يارب  هدرم  هب  هدنز  تسکیدزن  رایـسب 
رود رایسب  هدنز  هب  هدرم  کیدزن و  رایسب  هدرم  هب  هدنز  ور  نیا  زا  سپ  ددرگیمن ، زاب  زگره  درم  هک  ره  و  دریمیم ، يدوز  هب  يا  هدنز 

). تسا
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رگم اـیند ) رد   ) یئوکین زا  رتـبوخ  يزیچ  تسین  و  ددرگیم ، بترتـم  نآ  رب  هک  یباذـع  رگم  اـیند ) رد   ) يدـب زا  رتدـیلپ  يزیچ  تسین 
زا يزیچ  ره  ندید  و  نآ ، ندید  زا  تسا  رتشیب  شیگرزب  ایند  زا  يزیچ  ره  ندینـش  و  هدش ، ررقم  نآ  يارب  ترخآ ) رد   ) هک یـشاداپ 

ار امـش  نتفرگ  ربخ  ماـما ) ربمغیپ و  هلیـسو  هب   ) یناـهنپ بیغ و  زا  و  ترخآ ) لاوحا   ) ندینـش سپ  شندینـش ، زا  تسا  رتمهم  ترخآ 
ایند رد  دشاب و  مک  ترخآ  رد  هچنآ  زا  تسا  رتهب  دشاب  دایز  ترخآ  رد  دسرب و  مک  ایند  زا  هچنآ  دینادب  و  ندید ، زا  دنکیم  تیافک 
سپ يدبا ) باذع  رفیک  اب  يروآ  عمج  زا  تسا  رتهب  تسا  نادواج  تشهب  نآ  شاداپ  هک  مارح  رانید  مهرد و  زا  یشوپ  مشچ   ) دایز

تـسا رتناسآ  رتخارف و  نآ  هب  دیا  هدش  رومام  هک  هچنآ  تسا ، روآ  نایز  هک  يا  هدش  دایز  اسب  تسا و  دنمدوس  هک  يا  هدـش  مک  اسب 
دینک اهر  سپ  هدیدرگ ، مارح  هک  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  هتشگ  لالح  امش  يارب  هک  هچنآ  و  نآ ، زا  دیا  هدش  هتـشادزاب  یهن و  هچنآ  زا 

، دینکن ششوک  همه  نیا  ایند  عاتم  ندروآ  تسد  هب  يارب   ) ناسآ خارف و  يارب  ار  راوشد  گنت و  دیراذگاو  و  رایـسب ، يارب  ار  كدنا 
، دیا هتشگ  رومام  قلخ ) هب  تمدخ  قلاخ و  تدابع   ) حلاص لمع  هب  و  دیسر ) دیهاوخ  امش  هب  امتح   ) هدش تنامـض  امـش  يزور  اریز )

تنامض يزور  بلط  سپ 
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نید و رد   ) دیدرت کش و  ادخ  هب  دنگوس  هکنیا  اب  هدیدرگ ، بجاو  امـش  رب  هک  حـلاص  لمع  ندروآ  اجب  زا  دـشاب  یلوا  دـیابن  هدـش 
بجاو هدش  تنامض  امش  يارب  هک  يزور ) بلط   ) هچنآ ایوگ  هک  يروط  هب  هتشگ  لزلزتم  نات ) ) رواب نیقی و  هدش و  دراو  ناتدیاقع )

زا و  دیباتـشب ، تمدخ ( تدابع و   ( لمع هب  سپ  هتـشگ ، طقاس  هدوب  بجاو  امـش  هب  هک  حـلاص ( لمع  ندروآ  اجب  هچنآ  و  هدـیدرگ ،
فرص لمع و  رد  ریصقت  سپ   ( تسه دیما  يزور  تشگزاب  هب  هکنانچ  تسین  رمع  تشگزاب  هب  يدیما  اریز  دیسرتب ، یناهگان  گرم 
دیدرگ توف  رمع  زا  زورید  هچنآ  و  تسه ، ادرف  ینوزفا  هب  دـیما  دوش  توـف  زورما  يزور  زا  هچنآ  تسا ( اـطخ  يزور  بلط  رد  رمع 

میرک س نآرق  رد   ( سپ تسا ، رمع (  ( هتشذگ اب  يدیمون  و  تسا ، يزور (  ( هدنیآ اب  يراودیما  تسا ، هدوبن  زورما  تشگزاب  هب  دیما 
يراکزیهرپ دیشاب  راکزیهرپ  دیـسرتب و  یهلا  باذع  زا  ینعی  نوملـسم  متنا  الا و  نتومتال  هتاقت و  قح  هللا  اوقتا  دیامرفیم (: 3 ي 102 

). دیریمب ناملسم  ات  دیئامن  راتفر  لوسر  ادخ و  روتسد  هب   ( دیشاب ناملسم  هکنیا  رگم  دیریمن  و  تسا ، وا  راوازس  هک 
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ناراب بلط  رد  هبطخ 114-
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و هدـنام ، گشخ  هتفاکـش و  ام  ياـههوک  ایادـخراب  هدومرف : ناراـب  بلط  ماـگنه  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
ناردام هلان  دننام  دننکیم  هلان  نادرگرس  ناریح و  ناشاهاگباوخ  رد  هک  دنا  هنـشت  رایـسب  ام  نایاپراهچ  و  هدش ، دولآدرگ  ام  ياهنیمز 

هلان هلان  هب  ایادخراب  .دندش  لولم  هتسخ و  بآ  هب  قایتشا  ناشاهروخبآ و  اههاگارچ و  رد  تفر  دمآ و  زا  و  ناشنادنزرف ، تبیصم  رد 
هک  ) ناشاهاگباوخ رد  اهنآ  هلان  ناشاهاگرذگ و  رد  نایاپراهچ  ینادرگرـس  هب  ایادخراب  .امرف  محر  نادنموزرآ  قایتشا  ناگدـننک و 

نیا زا  دراد  تیمها  یلاعتیادخ  دزن  نارادناج  همه  نایاپراهچ و  ياهیتخـس  یگنـشت و  یگنـسرگ و  نوچ   ) امن محر  دـنباییمن ) یفلع 
لضف و دـیما  هب  دوخ ) ياه  هناخ  زا   ) ایادـخراب تسا ) هداد  رارق  هلیـسو  ار  اهنآ  ناراب  تساوخرد  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تهج 
و میدش ) هراچیب  راتفرگ و  ناوتان و  فیعـض و   ) دروآور ام  هب  رازن  ياهرتش  دـننام  یطحق  ياهلاس  هکیماگنه  میدـمآ  نوریب  وت  مرک 
( دیرابیمن یلو  تخادنایم  لد  رد  ناراب  دـیما  ار  هدـننیب  دـشیم و  رهاظ  اهربا   ) دـیزرو تفلاخم  ام  اب  تشاد  ناراب  لامتحا  هک  یئاهربا 

هدوب دیمون  اج ) همه  زا   ) مدرم هک  نامز  نیا  رد  يروآ ، یمرب  ار  هدننک  تساوخرد  تجاح  و  یتسه ، نیگهودنا  دیما  وت  سپ 
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نامناهانگ و  تشز )  ) رادرک لاـمعا و  هب  ار  اـم  میبلطیم ) وت  زا  و   ) میناوخیم ار  وت  دـنا ، هتـشگ  كـاله  ناگدـنرچ  هدـیرابن  اـهربا  و  ، 
هک هناد  تشرد  ناوارف  ناراب  روآ ، تفگـش  تکربرپ  هایگ  ربا و  رپ  راهب  ناراب و  رپ  ربا  هب  ینادرگ  لماش  اـم  رب  ار  تتمحر  و  يریگن ،

بلط وت  زا  ایادـخراب  .ینادرگزاب  هتفر  نیب  زا  هک  یناوارف ) تمعن و   ) هچنآ و  یئاـمن ، هدـنز  هدـش ) کـشخ   ) تسا هدرم  هچنآ  نآ  هب 
شا هخاش  هدرک  ومن  شهایگ  هک  روآ ، هایگ  اراوگ ، تکرب ، رپ  وکین ، ناوارف ، لماک ، هدننک ، ریـس  هدـنزاس ، هدـنز  بآ  مینکیم ، بآ 

( هدـید یطحق   ) هدرم هک  ار  تیاهرهـش  و  یهد ، یئاهر  یتخبدـب  زا  ار  شیوخ  ناوتان  ناگدـنب  هک  دـشاب  هزات  رت و  شگرب  هداد  هویم 
رد و  ددرگ ، هایگ  رپ  ام  دنلب  ياهنیمز  نآ  ببـس  هب  هک  میبلطیم  وت  زا  بآ  ایادـخراب  یئامن ) ناوارف  اهنآ  رد  ار  تمعن   ) ینادرگ هدـنز 
ام ياه  هویم  و  دنـسرب ، یلاس  خارف  هب  اهرهـش ) تاهد و   ) ام بناوج  فارطا و  و  دوش ، يراج  اهیوج ) اـهرهن و   ) اـم بیـشن  ياـهنیمز 
هک یعـضاوم  دـندرگ ) بآریـس   ) دـننک هدافتـسا  و  ام ، زا  رود  نامدرم  هب  دـسرب  و  دـننارذگ ، شوخ  ام  ناـیاپراهچ  و  ددرگ ، ناوارف 
رب و  تدنمزاین ، ناگدش  هدیرفآ  رب  امن  ششخب  ترامشیب  ياهمرک  هعساو و  تاکرب  زا  عرازم ) ارحص و   ) دنـشابیم باتفآ  رد  هشیمه 

 ) هک یشحو  تاناویح 

یپ رد  یپ  ناور و  دـناهرب ( یکـشخ  زا   ( دـنکرت ار  نیمز  هکیناراب  ام  رب  تسرفب  و  دـنرادن ( هشوت  داز و  و   ( يا هدرک  اهر  ناـبایب ( رد 
ربا هدنرابن و  نآ  قرب  هک  یناراب  درابب ( باتش  دیوشب و  ار  رگید  هناد  يدنت  هب  نآ  هناد   ( دیامن عفد  ار  رگید  ناراب  هک  یناراب  و  دشاب ،
هایگ یناوارف  تهج  هب  هکنیا  ات  دشابن ، درس  ياهداب  اب  نآ  كدنا  ياهناراب  دیفـس و  شا  هدنکارپ  ياهربا  هدئاف و  یب  قفا  رد  نآ  نهپ 

نآ
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هک یتسرفیم  یتقو  ار  ناراب  وت  اریز  دنبای ، شیاسآ  اه  هدیـشک  یتخـس  نآ  تکرب  هب  و  دـننیب ، رایـسب ( تمعن   ( یخارف ناگدز  یطحق 
ینعم دیامرف (: یضردیس  .ناسحا  هب   ( هدش هدوتـس  رادمامز و  یئوت  و  ینادرگیم ، لماش  نایناهج ( رب   ( ار تتمحر  و  دندیمون ، قئالخ 

مه زا  یکـشخ  رثا  رب  اههوک  ینعی  انلابج  تحاصنا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  شیاـمرف  تسنیا : هبطخ  نیا  رد  روآ  تفگـش  ناـنخس 
حاصو و تبنلا  حاصنا  دوشیم : هتفگ  زین  و  ددرگ ، هتفاکـش  هماـج  نوچ  بوثلا  حاـصنا  دـیوگیم :( برع   ( دوشیم هتفگ  دـش ، هتفاـکش 

یگنشت ینعمب  مایه  و  دنشاب ، هنشت  ام  نایاپراهچ  ینعی  انباود  تماه  ترضح و  نآ  شیامرف  .هدیکشخ و  هدرمژپ و  هایگ  نوچ  حوص 
نآ هب  سپ  هدرک ، شرغال  يدرون  هار  هک  يرتش  ینعم  هب  تسا  رابدح  عمج  ریبادح  نینـسلا ، ریبادـح  ترـضح  نآ  شیامرف  .تسا و 

هدومرف هیبشت  رتش 

یلع هخانم  الا  کفنت  ام  ریبادح  هتفگ : تسا ) برع  يارعش  زا  یکی   ) همرلاوذ دوش ، رادیدپ  نآ  رد  یبآ  مک  یکـشخ و  هک  ار  یلاس 
یگنسرگ هاگباوخ  رد  رگم  دنوشیمن  ادج  مه  زا  يدرون ، هار  زا  هدش  رغال  دنتسه  یئاهرتش  اهنآ  ینعی  ارفق  ادلب  اهب  یمرت  وا  فسخلا 
هدـنکارپ ربا  کچوک  ياه  هراپ  عزق  اهبابر : عزقال  و  ترـضح ، نآ  شیامرف  و  دـنربب ، فلع  بآ و  یب  ياهرهـش  رد  ار  اهنآ  هکنآ  اـی 

و دـشابیم ، اهباهذ  نافـش  تاذ  و ال  تسا ) ناهنپ  رد  هک  یظفل   ) نآ ریدـقت  ینعی  اهباهذ  نافـش  ـال  ترـضح و  نآ  شیاـمرف  و  تسا ،
هدرک طقاس  اهباهذ ) نافـش  هلمج و ال  رد   ) ار تاذ  ظفل  ترـضح  نآ  سپ  كدنا ، ياهناراب  ینعم  هب  باهذ  و  تسا ، درـس  داب  نافش 

.نآ رب  هدنونش  عالطا  ملع و  تهج  هب  تسا 

نارای هب  زردنا  رد  هبطخ 115-
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لاـعتم دـنوادخ  راوگرزب :) نآ  تافـص  زا  یـضعب  ناـیب  مرکا و  ربمغیپ  شیاتـس  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
هاوگ دهاش و  تمایق ) رد   ) نانآ تیصعم  تعاط و  رب  و  دیامرف ، توعد  یلاعتقح  يوس  هب  ار  قئالخ  هک  داتسرف  ار  یفطصم  ترـضح 

اب ادخ  هار  رد  و  یهاتوک ، ریـصقت و  ای  و  هفیظو ) ماجنا  رد   ) یتسـس هنوگچیه  نودـب  دومن  غیلبت  ار  شراگدرورپ  ماکحا  سپ  دـشاب ،
ياوـشیپ تسا  وا  دروآ ، هناـهب  رذـع و  هـکنآ  اـی  دـبای و  هار  وا  رب  یناوتاـن  فعـض و  هـکنآ  نودـب  دـیگنج  هدرک  داـهج  وا  نانمـشد 

(. دنبلطیم يراگتسر  هتخانش  ار  تسار  هار  هک   ) ناگدش تیاده  يانیب  ناراکزیهرپ و 
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رادرک هجیتن  زا  ار  نانآ  و  هداد ، ربخ  هفوک  لها  رب  وا  متس  طلـست و  فسوی و  نبا  جاجح  شیادیپ  زا  هک   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
هناخ زا   ) هنیآ ره  جاجح ) هنتف   ) تسین راکـشآ  امـش  رب  هچنآ  ناهن  زا  منادیم  نم  هچنآ  دینادب  رگا  دیامرفیم :) هتخاس  هاگآ  ناشتـشز 

ار اهنابایب  رد  یناگدنز  ینارگن  بارطـضا و  زا   ) دیوریم اهنابایب )  ) اهکاخ يوس  هب  هدیـشوپ ) مشچ  نیلاب  رب  ندـیباوخ  ناتدوخ و  ياه 
جاـجح يزیرنوخ  متـسب و  هک  دوخ  ماـما  روتـسد  زا  ندرکن  يوریپ   ) شیوخ تشز )  ) ياـه هدرک  رب  و ) دـیهدیم ، حـیجرت  اهرهـش  رب 
نودـب ناـبهگن و  یب  ار  دوخ  لاوما  و  دـینزیم ، ور  هنیـس و  هب  همطل  هدرم  دـنزرف  ياـهنز  نوچ  و  دـینکیم ، هیرگ  دـش ) دـهاوخ  یهتنم 
نونکا  ) یلو دـشابیمن ، هجوـتم  يرگید  هب  هک  تسا  هراـچیب  راـتفرگ و  دوـخ  هب  ناـنچ  امـش  زا  يدرم  ره  و  دـیئامنیم ، اـهر  تسرپرس 
هرابرد مرکا  لوسر  هیرما   ) دنا هداد  امـش  هب  هک  يزردنا  دـنپ و  و ) دـینادیمن ، منادـیم  نم  هچنآ  نوچ  دـیتسین ، نارگن  هتـسشن  هدوسآ 
رگمتس روج و  يافلخ  هدیدنـسپان  راتفر  رثا  رب  هک   ) دنا هتـشاد  رذحرب  ار  امـش  هچنآ  زا  و  دیدرک ، شومارف  ماما ) زا  يوریپ  تعاطا و 

روما رد   ) دیدرگ مه  رد  هدنکارپ و  ناتراک  مگ و  رد  رس  امش  هشیدنا  يار و  سپ  دیتشگ ، نمیا  دش ) دنهاوخ  طلسم  امش  رب  هرخالاب 
دنز

و دومن ( دـیهاوخ  طلـسم  شیوخ  ربارب  نمـشد  هتفر و  داسف  هنتف و  شتآ  نایم  دوخ  ياپ  هب  و  دـیئامن ، راـتفر  هنوگچ  دـینادیمن  یناـگ 
زا تسا  رتراوازس  هکیـسک  هب  ارم  هدنکفا و  یئادج  ار  امـش  نم و  نایم  ادخ  هک  مراد  تسود  تسا ( روآ  گنن  امـش  هیور  نیا  نوچ  (

دنگوس ادخ  هب  نانآ :( اریز   ( دنادرگ قحلم  دـنتفرن ( روج  ملظ و  راب  ریز  هک  یئاهنآ  رفعج و  هزمح و  لوسر و  ترـضح   ( نم هب  امش 
اور متـس  ملظ و  هک  تـسار  قـح و  هـب  راـتفگ  و  رایـسب ، يراـبدرب  مـلح و  هدیدنـسپ و  ياـه  هشیدـنا  يار و  ياراد  دـندوب  یناـمدرم 

دنداهنیمن مدق  یهارمگ  هار  رد   ( دنتشادیمن
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نادیواج و ترخآ  هب  سپ  دنتفاتش ، يراگتسر ( تیاده و   ( نشور هار  رب  و  نتفرگ ، یشیپ  تقبـس و  تلاح  رد  دنتفر  تسار  هار  رب  ) 
لهـس یتسـس و  رثا  رب   ( ادـخ هب  دـنگوس  دیـشاب  هاگآ  تشگ ( نانآ  بیـصن  تشهب   ( دـنتفای تسد  اراوگ  وکین و  یـشوخ  شیع و  هب 

) فسوی نبا  جاجح   ( فیقث ینب  هلیبق  زا  يرـسپ  هک ( دـسر  یئاج  هب  ناتراک  نارگمتـس  زا  ندرکن  يریگولج  داهج و  رما  رد  يراگنا 
، دیامن رایسب  متس  روج و  هدینادرگ  ور  قح  زا  دشک و  نیمز  يور  هب  هماج  رتخبت  ربکت و  يور  زا  هک  دیدرگ  دهاوخ  طلـسم  امـش  رب 
) دزاس روجنر  راتفرگ و  متس  ملظ و  هب  هراومه  ار  امش   ( دنکیم بآ  ار  امش  هیپ  و  دیامنیم ( فرصت  ار  ناتلام   ( دروخ یم  ار  امش  هزبس 

ماما دوشیم ، هتسب  نیگرس  لوب و  زا  دنفـسوگ  هبند  ریز  رد  هک  تسا  یلکـشپ  ینعم  هب  تغل  رد  هحذو   ) هحذوابا يا  يراد  هچنآ  روایب 
زا روآ  تفگـش  ربخ  نیا  هب  هتـساوخ و  ار  جاجح  شیادـیپ  هدومرف و  ار  هلمج  نیا  دوخ  باحـصا  زا  شجنر  هطـساو  هب  مالـسلا  هیلع 
 ( ءاسفنخ اب  جاجح  تیاکح  هکینامز  ات  تسیک  هب  ترضح  نآ  دارم  تسیچ و  هحذو  هک  دنتسنادن  مدرم  نکیل  و  هدومن ، هراشا  بیغ 

نبا .دـندرب  یپ  ماما  دوصقم  هب  هاگنآ  داتفا ، اهنابز  رب  هحذو  ظفل  هب  ار  ءاـسفنخ  جاـجح  ندـیمان  و  لـعج () زا  رتکچوک  یناویح  ماـن  )
هب یئاسفنخ  درازگیم  زامن  دوخ  هداجـس  رب  جاجح  يزور  هدومرف : نایب  نینچ  اجنیا  رد  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هللا  همحر  ینارحب  مثیم 

دشکب ادخ  تفگ  هک  هدش  تیاور  وا  زا  مه  و  ناطیش ، حذو  زا  تسا  يا  هحذو  هک  دینک  رود  نم  زا  ار  نآ  تفگ  دروآور ، وا  بناج 
یـضردیس .تسا  ناطیـش  حذو  زا  تفگ  تسیک ؟ قلخ  سپ  دـنتفگ : تسا ، ادـخ  قولخم  ناویح  نیا  دـننکیم  ناـمگ  هک  ار  یهورگ 

ءاسفنخ نآ  ینعم  تغل  رد  هکنآ  هن  هدومن ، قالطا  ءاسفنخ  رب  ار  ظفل  نیا  جاـجح   ) تسا ءاـسفنخ  هحذو ، زا  دارم  میوگیم : دـیامرف ):
.تسین اجنیا  نآ  نایب  ياج  هک  تسا  یتیاکح  هحذو  اب  ار  وا  و  تسا ، جاجح  ندمآ  هب  هراشا  شیامرف  نیا  و  دشاب )
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نارای هظعوم  هبطخ 116-
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( دیتسه کسمم  لیخب و  هجرد  یهتنم  هب  امش  (: ) دیامرفیم تمذم  ار  دوخ  باحصا  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
و دـینکیمن ) ناسحا  افعـض  ارقف و  هب   ) دـیئامنیمن لذـب  هداد  رارق  قئالخ )  ) يزور ار  اهنآ  هکیـسک  يارب  ار  اـهلام  تهج ) نیا  هب   ) سپ

نایم رد  ادخ  نید  ببـس  هب  دیزاسیمن ) رـضاح  ادـخ  هار  رد  داهج  يارب  ار  دوخ   ) دـینکفایمن هرطاخم  رد  نآ  هدـننیرفآ  يارب  ار  اهناج 
تربع سپ  دینکیمن ) يوریپ  وا  یهاون  رماوا و  زا   ) دیرادیمن یمارگ  شناگدنب  نایم  رد  ار  ادخ  دیشابیم و  دنمجرا  زیزع و  وا  ناگدنب 

دننام زین  امـش  هک   ) ناتناتـسود ناردارب و  نیرتکیدزن  زا  ندش  ادـج  هب  و  دـندوب ، امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  لزنم  رد  نتفرگ  اجب  دـیریگ 
: دیامرفیم میرک س 14 ي 45  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دیـسر ، دیهاوخ  ناتلامعا  رفیک  هب  تفر و  دیهاوخ  ناهج  نیا  زا  اهنآ 

هکیناسک لزانم  رد  دیتشگ  نکاس  ینعی  لاثمالا  مکل  انبرض  مهبانلعف و  فیک  مکل  نیبت  مهسفنا و  اوملظ  نیذلا  نکاسم  یف  متنکس  و 
ناشکاله هدرک  راتفر  اهنآ  اب  هنوگچ  هک  دـیدرگ  ادـیوه  امـش  رب  دـندومنن و  راـتفر  یهلا  روتـسد  قبط  دـندرک  متـس  روج و  دوخ  هب 

(. دیریگ تربع  ات  میدروآ  اهلثم  امش  يارب  باب  نیا  رد  و  میدومن ،

دوخ نارای  ندوتس  هبطخ 117-
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نید رد  ناروای و  ار  قح  امـش  دوخ :) باحـصا  حدم  رد  لمج  گنج  زا  تغارف  زا  سپ   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ناخـس  زا 
ریشمش امـش  کمک  هب  نارگید ، هن  دیتسه  نم )  ) نارای رـس و  باحـصا  صاوخ  و  اهرپس ، گنج ) نادیم  رد   ) یتخـس زور  ناردارب و 

یتسردان هک  يزردنا  هب  سپ  مراودیما ، هدومن  قح ) هب   ) ور هک  ار  یسک  يوریپ  تعاطا و  و  هدرک ، تشپ  قح ) هب   ) هکیـسک هب  منزیم 
( ناـشیا رب  یئاوشیپ  تماـما و  و   ) مدرم هب  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیریذپب ) میوگیم  هچنآ   ) دـینک يراـی  ارم  هتفاـین  ار  نآ  رد  دـیدرت  و 

.متسه مدرم  نیرتراوازس 

داهج هب  مدرم  ضیرحت  هبطخ 118-
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ملظ و مدرم  هب  هدروآ  موجه  قارع  فارطا  هب  ماش  لها  هکینامز  ناورهن  گـنج  زا  دـعب   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
داهج هب  هدروآدرگ  ار  مدرم  دتسرفب ) يرگید  رگـشل  اهنآ  يرای  يارب  تساوخیم  هداتـسرف  يرگـشل   ) راوگرزب نآ  و  دندومنیم ) متس 

لال گنگ و  ایآ  هدش ) هچ  ار  امـش  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  دنتفگن ، يزیچ  هدـنام  شوماخ  زارد  ینامز  نانآ  دومنیم ، بیغرت 
وت اب  ام  يورب  وت  رگا  نینموملاریما  ای  دنتفگ : نانآ  زا  یهورگ  دیئامنیم ؟) یتسس  داهج  هب  نتفر  هب  دیئوگیمن و  نخس  هک   ) دیا هتـشگ 

قیرط هب  هک  ار  امش  هدش  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپ  تشادن ) یتقیقح  دوب و  گنج  هب  نتفرن  هناهب  نخـس  نیا  و   ) دمآ میهاوخ 
رد مور ؟ نوریب  رهش ) زا  گنج  يارب   ) نم هک  تسا  راوازس  یعقوم  نینچ  رد  ایآ  دیا ؟ هدشن  تیاده  تسار  هار  هب  هتـشگن  داشرا  قح 

راوازـس نم  يارب  و  دنـشاب ، اناوت  يوق و  هکیناـسک  زا  مدنـسپب و  ار  وا  نم  هک  امـش  ناروـالد  زا  يرادرـس  دوریم  گـنج  هب  تقو  نیا 
قوقح هب  یگدیسر  ناناملسم و  نایم  تموکح  و  تالغ ) تایلام   ) نیمز جارخ  يروآ  عمج  لاملا و  تیب  رهش و  رگـشل و  هک  تسین 
شبنج دننام  مشاب  هتشاد  شبنج  میامن  يوریپ  ما ) هداتـسرف  شیپ  هک   ) يرگـشل زا  هتفر  نوریب  يرگـشل  اب  هدرک  اهر  ار  عوجر  بابرا 

بعج رد  ریت 

شیاسآ روما و  ماظتنا   ) دنزیم رود  نم  فارطا  هب  ایسآ  هک  متسه  ایسآ  خیم  بطق و  نم  و  مشاب ) نارگن  برطضم و  هصالخ   ) یلاخ ه 
مه هب  ایسآ  رادم  موش  ادج  رگا  سپ  متـسه ، دوخ  ياج  رد  نم  و  تسا ) اجنیا  رد  نم  ندوب  هب  رازراک  رد  رگـشل  یگتـسارآ  مدرم و 
امـش اب  نم  ندمآ  هشیدنا  نیا  ادخ  هب  دـنگوس  دوشیم ) هتخیـسگ  روما  هتـشر  مشابن  رگا   ) ددرگ برطـضم  نآ  نیریز  گنـس  هدروخ 

( ادخ هار  رد  ندش  هتـشک   ) تداهـش هب  نم  دیما  دوبن  رگا  ادخ  هب  دنگوس  دشابیم ) راکـشآ  نآ  داسف  هک   ) تسا يدـب  هشیدـنا  يار و 
وا هب  هکیمادام  ار  امش  یهارمه  مدومنیم و  يرود  امش  زا  هدش  راوس  دوخ  بکرم  رب  هنیآ  ره  دشاب  ردقم  رگا  نمـشد  تاقالم  ماگنه 

، دـیتسه هلیح  رکم و  اب  نادرگور و  قح  زا  وجبیع و  نز و  نعط  رایـسب  اریز )  ) مدرکیمن تساوخرد  هشیمه )  ) دزویم لامـش  بونج و 
نآ رد  هکیهار  مدومن  یئاـمنهار  راکـشآ  هار  قح و  قیرط  هب  ار  امـش  تسین ، يدوس  ناـتاهلد  قاـفتا  یمک  اـب  امـش  ددـع  ینوزف  رد 

هکیسک و  دوریم ، تشهب  هب  دومن  یگداتسیا  تماقتـسا و  هکیـسک  تسین ،) قح  بلاط  اترطف  هک   ) هارمگ رگم  ددرگیمن  هابت  كاله و 
.دش دهاوخ  راتفرگ  خزود  شتآ  هب  داهن ) مدق  لطاب  هار  رد   ) دیزغل

دوخ ياهتلیضف  نایب  هبطخ 119-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 406 

http://www.ghaemiyeh.com


371 ص :

زا مدرم  يوریپ  تعاطا و  هب  روتسد  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  دوخ و  تبقنم  حدم و  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
اه و هدعو  هب  يافو  اهماغیپ و  ندناسر  ادـخ  هب  دـنگوس  زیختـسر :) زور  باذـع  یتخـس  يروآدای  حـلاص و  لمع  هب  بیغرت  ناشیا و 
اهـشناد و  ) تـفرعم مـلع و  باوـبا  و  داد ) داـی  نـم  هـب  مرکا  ربـمغیپ   ) مـتفرگ داـی  ار  مـیرک ) نآرق  لـیوات  ریــسفت و  و   ) یناـعم هـمه 

دـشابیم مالـسلا ) مهیلع  راوگرزب  نآ  دـنزرف  هدزای  ماما و   ) تیب لها  اـم  دزن  اـیند ) نید و  رد  يراگتـسر   ) نشور هار  و  یـسانشادخ )
نید نیناوق  ماکحا و  دیـشاب  هاگآ  دوش ) يوریپ  تعاطا و  ام  زا  دیاب  یتخبدب  زا  یئاهر  یگـشیمه و  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  سپ  )

نآ ياههار  و  تسین ) اهنآ  رد  یفالتخا  تسا و  ادـخ  لوسر  تاشیامرف  نامه  میئوگیم  اـم  هچنآ   ) تسا تخاونکی  ناحبـس  دـنوادخ 
مدق اههار  نآ  رد  هدومن  يوریپ  ماکحا  زا  هک  ره  سپ ) تسین ، اهنآ  رد  یهارمگ  تلالض و  ینعی  یجک  جاجوعا و   ) تسار راومه و 
.دش نامیشپ  هارمگ و  داهنن ) مدق  اههار  نآ  رد  هدرکن  يوریپ  ماکحا  زا   ) تفرن راب  ریز  هک  ره  و  دش ، دنم  هرهب  قحلم و  قح  هب  داهن 
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هـشیدنا و  دوشیم ، هتخودنا  زور  نآ  يارب  اه  هریخذ  هک  تمایق )  ) يزور يارب  يده ) همئا  لوسر و  ادـخ و  روتـسد  قبط   ) دـینک لمع 
دناسرن يدوس  وا  رـضاح  هشیدنا  لقع و  هکیـسک  هب  و  ددرگیم ، راکـشآ  زور  نآ  رد  دـب ) کین و  لامعا  تسردان و  تسرد و  (ي  اه

دیامن هابت  عیاض و  ار  تقو  هدادن  ماجنا  يراک  زورما  هکره   ) بایان ندـناسر و  دوس  هب  تسا  رتناوتان  تسناهنپ  رود و  وا  زا  هک  یلقع 
ار امـش  گرم  ادرف  دیاش  دیئامن  راتفر  همئا  لوسر و  ادخ و  روتـسد  هب  سپ  دشاب ، رتمک  وا  زا  حالـصا  دیما  رت و  هدنامرد  راک  زا  درف 
نآ یندیماشآ  نهآ و  نآ  رویز  رایـسب و  نآ  یفرژ  تخـس و  نآ  یمرگ  هک  یـشتآ  زا  دیزیهرپب  و  دورب ) تسد  زا  تصرف  دـبایرد و 
هب هک  یئاراد  تورث و  زا  تسا  رتـهب  دـیامرف  اـطع  مدرم  ناـیم  رد  یـصخش  هب  دـنوادخ  هک  یئوکین  ماـن  دیـشاب  هاـگآ  .تسا  بادرز 

باوث ایند و  رد  وکین  مان  بجوم  هک  ادخ  هار  رد  ششخب  قافنا و  بوخ و  راک   ) دشابن وا  رازگـساپس  هکیـسک  يارب  دراذگیم  ثاریم 
ناشیوخ زا  هک  دوشیم  ببـس  مدرم  نایم  رد  وکین  مان  اریز  دراذگ ، ثاریم  هب  يرگید  يارب  هک  یئاراد  زا  تسا  رتهب  تسا  ترخآ  رد 

هلمج و حرـش  رد  موس  تسیب و  هبطخ  رد  .دشخبیم  هجیتن  هدنرب  ثرا  هب  طقف  ثرا  اما  دـنک  ترفغم  بلط  دونـشب  هک  ره  ناگناگیب  و 
هللا هلعجی  قدصلا  ناسل 

). دش نایب  رتلصفم  عوضوم  نیا  هریغ  هثروی  لاملا  نم  هل  ریخ  سانلا  یف  ءرملل 

تیمکحرد هبطخ 120-
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یس و هبطخ  حرش  رد  نآ  یگنوگچ  زا  يا  همش  ریرهلا  هلیل  هعقو  زا  دعب  نیفص  گنج  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
ورمع هلیح  رکم و  رثا  رب  دندومن ، هدهاشم  قارع  رگـشل  رد  ار  يزوریف  حتف و  راثآ  هدروخ  تسکـش  ماش  رگـشل  نوچ  دش  نایب  مشش 
قارع رگـشل  رتـشیب  و  دـندومن ، تساوخرد  ار  نیمکح  تموـکح  هدرک  اـه  هزین  رـس  رب  اـهنآرق  هدیـشک  گـنج  زا  تسد  صاـع  نبا 

رایـسب اهنآ  دومرف ، یهن  تساوخرد  نیا  لوبق  زا  ار  نانآ  دوبن  یـضار  رما  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  یلو  دـنتفریذپ ، ار  ناشتـساوخرد 
رارصا رثا  رب  ترضح  سپ  میتشک ، ار  نافع  نبا  نامثع  هکنانچ  میشکیم  ار  وت  يریذپن  ار  ناشیا  تساوخرد  رگا  دنتفگ  هدومن  رارصا 

زا ار  اـم  تفگ : هتـساخرب  شباحـصا  زا  يدرم  دومرف ) هزاـجا  نآ  نتفریذـپ  هب  ار  شرگـشل  داد و  نت  تیمکح  هب  ناشتـشز  راـتفگ  و 
؟ تسا رتکیدزن  یئاـمنهار  تیادـه و  هب  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  میدـیمهفن  يدومن ، رما  نآ  زا  سپ  يدرک  یهن  نیمکح )  ) تموکح

تـسد زا  ار  طاـیتحا  مزح و  هک  تسا  یـسک  يازج  ینادرگرـس ) تریح و   ) نیا دومرف : هدز  تسد  يور  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب دیـشاب  هاگآ  دومن !!) مراداو  صاع  نبا  ورمع  یـسوموبا و  ینعی  نیمکح  تیمکح  لوبق  هب  هدرکن  يوریپ  ارم  راتفگ  و   ) تسا هداد 

مدرک رما  امش  هب  هک  نامز  نآ  رگا  دنگوس  ادخ 
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نآ رد  دنوادخ  هک  ماش ) لها  اب  گنج   ) دـیتشادن لیم  هک  يراک  هب  ار  امـش  مدوب  هدرک  راداو  دـیهدن  نت  تیمکح  هب  هدروخن  بیرف 
تیاده و ار  امـش  دیدرکیم ) ارم  يوریپ   ) دیتشاد تماقتـسا  رگا  سپ  دـیدرگیم ) بیـصن  يزوریف  حـتف و   ) دادـیم رارق  یئوکین  ریخ و 

متخاـسیم روبجم  ار  امـش  دـیدومنیم  عاـنتما  نم ) يوریپ  زا   ) رگا و  مدوـمنیم ، تسار  ار  امـش  دـیدوب  جـک  رگا  و  مدرکیم ، یئاـمنهار 
یهارمه کمک و  هب  نکیلو  دوب ، رتراوتسا  امـش ) نم و  يارب   ) هیور نآ  هنیآ  ره  دیهد ) ماجنا  ارم  روتـسد  ات  مدرکیم  رجز  ای  هتـشک  )

هک امـش  ریخ  حالـص و  هب  متـسناوتیم  هنوگچ  امـش  ندومنن  تقفاوم  روای و  رای و  نتـشادن  اب   ) یـسک هچ  زا  نتـساوخ  يرواـی  و  هک ؟
امـش یهارمه ) کمک و   ) هب دوخ ) رب  ار  نمـشد  طلـست  ندروخ و  تسکـش  يرامیب   ) مهاوخیم میامن ؟) رما  دوب  ماش  لها  اـب  گـنج 
دننام دیتسه ) نم  تسکـش  بجوم   ) دیـشابیم نم  يرامیب  درد و  دوخ  امـش  هکنآ  لاح  و  مرآ ) تسدب  يزوریف  حـتف و   ) مینک اوادـم 
لثملا برض  هلمج  نیا   ) تسا راخ  اب  راخ  لیم  دنادیم  هکنآ  لاح  دروآ و  نوریب  راخ  اپ  زا  راخ  هلیسو  هب  دهاوخیم  هک  متـسه  یـسک 

و دشاب ، نمشد  اب  وا  لیم  تبغر و  هک  دیامن  تساوخرد  یسک  زا  يرای  کمک و  صخش  هک  تسا  یعقوم  رد  نآ  لامعتسا  و  تسا ،
اهعم اهعلض  ناف  هکوشلاب  هکوشلا  شقنتال  تسنیا : لثم  لصا 
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هب شباحـصا  زا  شجنر  يرایـسب  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  .تسا  راخ  اب  راخ  لیم  اریز  رواین ، نوریب  راخ  هلیـسو  هب  ار  راخ  ینعی 
فاصوا رامع و  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  رفعج و  هزمح و  دـننام  نید  ياسور  تامدـخ و  زا  هدومن و  تیاکـش  ناحبـس  دـنوادخ 

:) دـیامرفیم هداد  زردـنا  دـنپ و  همتاخ  رد  هدروخ و  فساـت  يراـی  کـمک و  يارب  ناـشندوبن  زا  هدومرف و  يروآداـی  اـهنآ  هدیدنـسپ 
هب يدیما  هب  ار  ام   ( دندش ناوتان  هتسخ و  اهنامسیر  اب  اههاچ  زا  بآ  ناگدنشک  و  دنتـشگ ، لولم  نامرد  یب  درد  نیا  نابیبط  ایادخراب 

ار نآرق  و  دنتفریذپ ، ار  نآ  هدش  هدناوخ  مالـسا  هب  هک  یهورگ  دـنیاجک  امرف ( جالع  دوخ  وت  تسین ، موق  نیا  يراگتـسر  تیادـه و 
نتفر هب   ( سپ دندومن ( قیوشت  ار  نانآ   ( دندش هتخیگنا  داهج  هب  و  دندرک ( لمع  نآ  قبط   ( دـنتخاس راوتـسا  مکحم و  ار  نآ  هدـناوخ 

ار اهریشمش  و  دننکیم ( ادج  مه  زا  ار  اهنآ  هکینامز   ( ناشدالوا هب  اهرتش  یگتفیش  دننام  دندیدرگ  هتفیش  نمـشد ( اب  گنج  رازراک و 
حتف و نیا  و  دندومن ، هرصاحم  ار  نمشد   ( دنتفرگ ارف  فص  فص  هتسد و  هتـسد  ار  رازراک (  ( نیمز فارطا  هدیـشک  نوریب  فالغ  زا 
ردب و گنج  رد  ثراح  نبا  هدیبع  دننام  دـندش ، هتـشک   ( دنتـشگ كاله  یـضعب  هک ( یتقو  رگم  دـماین  تسد  هب  ناناملـسم  يزوریف 

دحا گنج  رد  بلطملادبع  نبا  هزمح 
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نآرق رد  هکنانچ  مالـسلا ، هیلع  ماما  دننام   ( دندنام تمالـس  هب  یـضعب  و  دـندیدرگ ( دیهـش  هتوم  گنج  رد  هک  بلاطیبا  نبا  رفعج  و 
اولدب ام  و  رظتنی ، نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودهاع  ام  اوقدـص  لاجر  نینموملا  نم  دـیامرفیم : میرک س 33 ي 23 

رافک و اب  ناـشیا  زا  یـضعب  سپ  دـنتفگ ، تسار  دنتـسب  ناـمیپ  دـهع و  ادـخ  اـب  هچنآ  رب  هک  دنتـسه  ینادرم  نینموم  زا  ینعی  الیدـبت 
یگداتـسیا زا  هدومنن  لیدبت  ار  نامیپ  دهع و  ناشیا  دنربیم و  راظتنا  ار  ندش  هتـشک  یخرب  دـنتفایرد و  ار  تداهـش  هدـیگنج  نیقفانم 

هتشک هتفای  یئاهرازراک  رد  نالف  دنتفگیم  رگا   ( دندشیمن داش  دندوب ( هدشن  هتشک  گنج  رد  هک   ( اه هدنز  ءاقب  زا  دنتـشادنرب ( تسد 
رگا  ( دنتساوخیمن تیلست  اه  هدش  هتشک  گرم  زا  و  دنتسنادیم ( ار  قح  هار  رد  ندش  هتشک  دیواج  یگدنز  اریز  دنتشگیمن ، داش  دشن 

يدبا تداعـس  ار  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  اریز  دـنهد ، ناشیرادـلد  ات  دـندشیمن  نیگهودـنا  دـش  هتـشک  گنج  رد  نالف  دـنتفگیم 
يرادیب زا  ناشگنر  و  دیکشخ ، اعد  زا  ناشبل  و  رغال ، هزور  زا  ناشمکش  و  دش ، دیفس  ادخ ( فوخ   ( هیرگ زا  ناشمـشچ  دنتـسنادیم (

هنـشت تسا  راوازـس  سپ  دنتفر ، هک  دـندوب  نم  نارای ( ینامیا و   ( ناردارب نانآ  دوب ، نانتورف  راثآ (  ( رابغ ناشاهور  رب  و  تشگ ، درز 
زا هدوب  ناشیا  تاقالم ( (
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يارب ار  دوخ  یهارمگ ) تلالض و   ) ياههار ناطیش  دوشیمن .) تفای  امـش  نایم  رد  اهنآ  دننام  نوچ   ) میزگب اهتـسد  ناشیرود  قارف و 
قئاقح زا  تسد  هجیتن  رد  ات   ) دنادرگ تسـس  ار  امـش  نید  يراوتـسا  هرگ  یپ  زا  هرگ  ندوشگ  اب  دـهاوخیم  و  دـنادرگیم ، ناسآ  امش 

زا سپ  دیامن ، دیلوت  امش  رد  داسف  هنتف و  یئادج  هقرفت و  رثا  رب  یئادج و  هقرفت و  داحتا  تعامج و  ضوع  هب  و  دیوش ) رفاک  هتشادرب 
ار زردنا  دنپ و  مالـسلا ) هیلع  ماما   ) هکیـسک زا  و  دیئامنن ) راتفر  شروتـسد  هب  هدروخن  بیرف   ) دـینادرگور وا  ياهنوسفا  اه و  هسوسو 

(. دیوش دنمتداعس  ترخآ  ایند و  رد  ات  دینک  راتفر  دیریذپب و   ) دیئامن ظفح  ار  نآ  دینک و  لوبق  دهدیم  امش  هب  ناغمرا  هیده و 

جراوخ هب  باطخ  هبطخ 121-
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اهنآ هکنآ  يارب  درب  فیرشت  ناشیا  هاگرگشل  هب  هک  یعقوم  هدومرف  ناورهن  جراوخ  يارب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هیلع ماما  سپ  دـندوب ) ماش  رگـشل  هیواعم و  اب  گنج  يایهم  و   ) دنتـشاد یگداتـسیا  هتفگ  نیا  رب  هدرک و  راکنا  ار  نیمکح  تموکح 

ود دومرف : میدوبن ، مه  یخرب  هدوب و  رضاح  ام  زا  یضعب  دنتفگ : دیدوب ؟ رضاح  نیفص  گنج  رد  ام  اب  امـش  همه  ایآ  دومرف : مالـسلا 
ياضتقا هب  هتسد  ره  رب  ات  رگید  هگرج  رد  دنا  هدوبن  رضاح  هکیناسک  هگرج و  کی  رد  دندوب  رضاح  نیفص  رد  هکیناسک  دیوش  هتسد 

و دیدرگ ، شوماخ  مراتفگ  ندینش )  ) يارب هدرک  يراددوخ  نتفگ  نخس  زا  دومرف  مدرم  هب  نانکدایرف  سپ  میوگب ، نخـس  شراتفگ 
ماما نآ  زا  دعب  دـیوگ ، نخـس  باب  نآ  رد  شعالطا  ملع و  قبط  مهاوخب  یهاوگ  يارب  ار  هک  ره  و  دـیئامن ، هجوتم  نم  هب  ار  ناتاهلد 

اه هزین  رس  رب  اهنآرق  بیرف  رکم و  ویر و  هلیح و  يور  زا  ماش  لها  هکیماگنه  ایآ  هلمج : زا  دومرف  رایسب  نانخس  ناشیا  اب  مالسلا  هیلع 
نآرق هب  ور  دـنبلطیم و  ام  زا  گنج  هب  نداد  همتاخ  هبراحم و  خـسف  دنناملـسم ، اـم  دـننام  هدوب  اـم  ناردارب  ناـشیا  هک  دـیتفگن  دـندز 
فرط رب  ار  ناشهودنا  مغ و  هتفریذپ  ار  ناشتـساوخرد  هک  تسا  نآ  تحلـصم  دـنا و  هدومن  تساوخرد  ار  شیاسآ  یتحار و  هدروآ 

یتسرپادخ و نامیا و  شرهاظ  دنبلطیم ) حلص  ام  زا  نآرق  ندز  هزین  رس  رب  هلیسوب  هک   ) ماش لها  راک  نیا  متفگ : امش  هب  سپ  میئامن ؟
، دنیامنیم یگناگی  یتسود و  راهظا  دنا  هدروخ  تسکش  هک  نونکا   ) ینامیشپ شرخآ  ینابرهم و  شلوا  تسا و  متس  ملظ و  شنطاب 
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دهاوخن يدوس  دش و  دیهاوخ  نامیشپ  اهنآ  رب  يزوسلد  نیا  زا  هاگنآ  و  دومن ، دنهاوخ  متـس  ملظ و  امـش  هب  دنبای ، طلـست  نوچ  یلو 
نادند يور  هب  نادند  ناشیا ) اب   ) گنج داهج و  يارب  و  دیهد ، همادا  دیتفریم  هک  یهار  هب  دـینک و  بیقعت  ار  دوخ  هیور  سپ  تشاد )

ار امش  هک  صاع ، نبا  ورمع  هیواعم و   ) دنکیم دایرف  هک  يا  هدننک  دایرف  يوس  هب  و  دیسرب ) يزوریف  حتف و  هب  ات  دیـشاب  ابیکـش   ) دیهن
ناتنادرگرس تخـس و  امـش  رب  ار  یگدنز   ) دنادرگ هارمگ  دوش  هتفریذپ  وا  تساوخرد  رگا  هک  دیوشن  هجوتم  دننزیم ) لوگ  نآرق  هب 

امش ندش  یضار   ) راک نیا  و ) دیتفریذپن ، ار  مزردنا  راتفگ و  نکیل   ) و دش ، دهاوخ  راوخ  لیلذ و  دوشن  وا  هب  یئانتعا  رگا  و  دیامنیم )
نیمکح تموکح  زا  رگا  ادخ  هب  دنگوس  دیدومن ، شـشوک  مادقا و  نآ  رب  هک  ار  امـش  مدـید  تفرگ و  ماجنا  نیمکح ) تموکح  هب 

فالخ رب  نوچ   ) دومنیمن راب  نم  رب  ار  نآ  كرت  هانگ  دنوادخ  دشیمن و  ضرف  نم  رب  نآ  زا  یبجاو  متفریمن  نآ  راب  ریز  هدرک  عانتما 
نم زا  هک  مدوب  راوازـس  مدومنیم  نآ  رب  مادقا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  و  مدوب ( هدرک  تفلاخم  یهلا  روتـسد  قبط  هکلب  هدرکن ، راتفر  قح 

هب هکیتقو  زا   ( ما هتـشگن  ادج  ما  هدـیدرگ  هارمه  بحاصم و  نآ  اب  هکینامز  زا  تسا  نم  اب  میرک ( نآرق   ( ادـخ باتک  دوشب و  يوریپ 
میکحت دیئوگب  يا  هتـسد  هکنیا  هب  امـش  ندش  هتـسد  ود  سپ  ما ، هدومنن  مادـقا  نآرق  فلاخم  يراک  رب  ما  هدروآ  نامیا  مرکا  ربمغیپ 

ماـما  ( سپ موشیمن ( بکترم  مارح  هدروآ و  اـجب  ار  بجاو  تسا  نآرق  قبط  نم  راـتفر  اریز  درادـن ، دروم  مارح ، يا  هتـسد  بجاو و 
:) دیامرفیم نیفلاخم  راتفگ  لاطبا  يارب  هدومن و  يروآدای  ار  ادخ  لوسر  باحصا  ناگتشذگ  ناکین  مدق  تابث  نامیا و  مالـسلا  هیلع 

نادنزرف و ناردـپ و  نایم  يزیرنوخ  لتق و  و ( میدرکیم ، گنج  نیکرـشم  رافک و  اب   ( میدوب و هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ام 
، دزیم رود  ناشیوخ  ناردارب و 
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یم شیپ  هک   ( یتخس تبیصم و  ره  رب  میدرکیمن و ( راوگرزب  نآ  نامرف  رما و  تفلاخم  هدادن  نآ  هب  یتیمها  مالسا  تفرشیپ  يارب   ( و
رب یئابیکـش  و  ترـضح ( نآ   ( نامرف رما و  هب  ندوب  میلـست  قح و  هب  مادقا  و  لوسر ( ادخ و  هب   ( نامیا رگم  میدوزفایمن  يزیچ ( دـمآ 

ناملـسم ناردارب  اب  زورما  هکلب ( میگنجب ، نانآ  اب  هیور  نامه  هب  ات  تسین  نیکرـشم  رافک و  اب  ام  عازن  نونکا   ( یلو اـهمخز ، شزوس 
و لطاب ) هب  قح   ) هابتـشا و  قح ) زا  نتـسش  تسد   ) یجک رفک و  هب  لیم  لـیبق  زا  هتـشگ  لـخاد  مالـسا  رد  هچنآ  رثا  رب  میگنجیم  دوخ 

ناـمز هب  دـنام و  یقاـب  دوـخ  لاـح  هب  مالـسا  هک  میگنجیم  زورما  هصـالخ  نتفگ ، تقیقح  قـح و  فـالخرب  ینعی  تسرداـن   ) لـیوات
هچنآ هب  نآ  رثا  رب  دروآ و  درگ  ار  ام  یگدنکارپ  نآ  ببـس  هب  دنوادخ  هک  میروآ  تسدب  يا  هلیـسو  هاگره  سپ  ددرگنرب ) تیلهاج 

مالـسا تیوقت  افـص و  حلـص و  بجوم  هک  میباـیب  یهار  رگا   ) میوش کـیدزن  رگیدـکی  هب  یتسود ) تفلا و   ) تسا یقاـب  اـم  نیب  رد 
تیادـه و هکلب  تسین ، يزیرنوـخ  روـظنم  اریز   ) دوـمن میهاوـخ  يراددوـخ  گـنج )  ) نآ ریغ  زا  هتـشاد  تبغر  لـیم و  نآ  هب  دـشاب )

(. تسا هدومرف  هراشا  هتکن  نیا  هب  مراهچ  هاجنپ و  هبطخ  رد  هکنانچ  تسا ، یئامنهار 

نیفص دربن  ماگنه  هبطخ 122-
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تاقالم ماگنه  هک  امـش  زا  يدرم  ره  هدومرف : شیوخ  باحـصا  يارب  گنج  ماـگنه  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
يرترب ببس  هب  دیاب  دومن ، هدهاشم  ار  سرت  فوخ و  شناردارب  زا  یکی  رد  دیامنیم و  ساسحا  دوخ  رد  يریلد )  ) بلق توق  نمـشد 

هچ نم  هب  دیوگن   ) سپ دیامنیم ، عفد  دوخ  زا  هک  روطنامه  دیامن  عفد  شردارب  زا  ار  نمـشد  هدومرف  اطع  وا  هب  دـنوادخ  هک  يریلد  و 
عاجش و  ) مه ار  وا  دوب  ادخ  تساوخ  رگا  اریز ) ددرگ ، طلسم  نمشد  تسا  راوازس  كانـسرت  رب  دیامن و  عافد  دوخ  زا  دیاب  سک  ره 

موجه زا  يریگولج  ینعی  دوخ  هفیظو  هب  دیاب  یمظع  تمعن  نیا  هنارکش  هب  هدومرف  ریلد  ار  وا  نوچ  سپ   ) دادیم رارق  وا  دننام  سرتن )
تسا هدننک  بلط  باتش  اب  گرم  اریز ) دهدن ، تیمها  هار  نیا  رد  ندش  هتـشک  هب  و  دنک ، مایق  هدنـسرت  ناوتان و  صخـش  رب  نمـشد 

و هتفرن ، نوریب  شگنچ  زا  دیامنیمن ) عافد  دوخ  ردارب  زا  یتقو  نینچ  رد  ندش  هتـشک  سرت  زا  هک  يریلد   ) هدنتـسیا دـبایرد ) ار  همه  )
اریز  ) تسا ندـش  هتـشک  گرم  نیرتیمارگ  تسین ) رـسیم  نآ  زا  یئاهر  رارف و  نوچ  و   ) دـنادرگیمن ناوتان  زجاع و  ار  نآ  زا  نازیرگ 

تبرـض رازه  تسا  وا  تسدـب  بلاطوبا  رـسپ  ناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  تسا ) ترخآ  رد  باوث  اـیند و  رد  رد  کـین  ماـن  ياـقب  ثعاـب 
ناج زا  تسا  رتناسآ  نم  رب  ریشمش 

يرتـسب نینچ  رب  ندرم  یلو  ددرگیم ، لـئاز  هک  تسا  يویند  ملا  ریـشمش  درد  اریز   ) دـشاب ادـخ  تعاـط  ریغ  رد  هک  يرتـسب  رب  نداد 
(. تشاد دهاوخ  یپ  رد  یگشیمه  باذع 

دوخ باحصا  شنزرس  رد  هبطخ 123-
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مه هب  ماگنه   ) ار امش  منیب  یم  هک  تسا  نآ  دننام  دوخ :) باحصا  شنزرس  خیبوت و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
رد  ) هک یتقو  رد  اهرامـسوس  تسوپ  يادص  دننام  دیئامنیم ) وهایه  اغوغ و   ) دـیزادنایم هار  ادـص  رـس و  گنج ) زا  رارف  يارب  نتخیر 

يریگوـلج رگمتـس )  ) متـس ملظ و  زا  و  دـیئامنیمن ) یگداتـسیا  نمـشد  لـباقم  رد   ) دـیریگیمن ار  یقح  دـنوشیم ، هدـیلام  مه  هـب  هار )
هار رد   ) دنکفا نآ  رد  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  يارب  يراگتـسر  تاجن و  سپ  دنا ، هتـشاذگ  دازآ  تشهب )  ) هار رد  ار  امـش  دینکیمن ،

(. دیامن يراددوخ  داهج  زا   ) دنک فقوت  هکیسک  يارب  یتخبدب  تکاله و  و  دگنجب ) ادخ 

گنج راک  رد  نارای  میلعت  هبطخ 124-
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اب رازراک  رد  نوچ  (: ) گنج موسر  بادآ و  میلعت  و   ) داهج هب  دوخ  باحصا  بیغرت  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
مدق تابث  گنج  رد   ) دیهد راشف  مه  رب  ار  اهنادند  و  بقع ، رد  ار  هرز  یب  دـیهد و  رارق  ولج  ار  راد  هرز  سپ  دـیدش ) وربور  نمـشد 

رازراک ياهیتخس  لمحت   ) دنکیم رود  رتشیب  اهرس  زا  ار  اهریشمش  گنج  رد  تماقتسا  اریز  دیئامن ) راومه  دوخ  هب  ار  اهیتخـس  هتـشاد 
رب هزین  هک  یعقوـم   ) دیـشاب هتـشاد  مخ  چـیپ و  اـه  هزین  فارطا  رد  تسا ) رتـهب  يزوریف  حـتف و  ندروآ  تسد  هب  يارب  يریبدـت  ره  زا 
اریز دیئامن ) رود  ار  دوخ  دنکیم  هلاوح  امش  فرطب  هزین  نمشد  هک  یعقوم  رد  ای  دینک ، دنلب  هاتوک و  ار  دوخ  دیروآ  یم  دورف  نمشد 

ار اهمـشچ  و  دنکیم ) تباصا  رتمک  لباقم  رد  هکنآ  ای  مخ ، چیپ و  نودب  اهنآ  ندروآ  دورف  زا   ) تسا رترثوم  زرط  نیا  هب  اه  هزین  ندز 
، تسا نمشد ) زا  ندیسرتن  و   ) اهلد یمارآ  بلق و  توق  يرایسب  ببـس  ندناشوپ  مشچ  اریز  دینکن ) هاگن  فرط  ره  هب   ) دیزادنا نیئاپ 

نوچ  ) دنکیم رود  رتدوز  ار  سرت  فوخ و  زیچ ) ره  زا   ) یمارآ تناتم و  اریز  دیئامن ) اپرب  وهایه  اغوغ و   ) دینک شوماخ  ار  اهادص  و 
هدادن تکرح  ياج  زا  ار  دوخ  مچرپ  و  دنهدیم ) ماجنا  شیوخ  راک  هتفگن  نخـس  ناریلد  دننکیم و  لاجنج  وه و  رازراک  رد  اهوسرت 

شرود

هب رگم  دیهدن  سک  ره  تسدب  ار  نآ  و  دنشابیم ) مچرپ  هجوتم  همه  نوچ  دش ، دهاوخ  رگـشل  تسکـش  بجوم  هک   ) دینکن یلاخ  ار 
و  ) دنیامنیم عافد  تسا  مزال  نآ  يرادهگن  ظفح و  هک  هچنآ  زا  دـنوشیم و  عنام  يدـب  دـمآ  شیپ  ره  زا  ار  امـش  هکیناسک  ناروالد و 

ابیکش گنج ) (ي  اهیتخس اهالب و  رب  هکیناسک  اریز  دنوش ) هتشک  ای  هتفای  رفظ  هکنیا  رگم  دنهدیمن  تسد  زا  مچرپ  یناسک  نینچ  هتبلا 
هب  ) هک دنتفایمن  بقع  نآ  زا  دنیامنیم ، يرادهگن  ولج  بقع و  پچ و  تسار و  زا  ار  نآ  هدز  رود  مچرپ  فارطا  هب  هک  دننانآ  دنتسه 

اهنت ار  نآ  هک  دنریگیمن  یشیپ  نآ  رب  و  دنیامن ، میلست  نمشد )
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ردارب وا ) نتـشک  اـی  ندومن  بوـلغم  زا  سپ   ) و دـیامن ، عاـفد  دوـشیم  وربور  وا  اـب  هک  ینمـشد  زا  رازراـک ) رد   ) درم دـیاب  .دـنراذگ 
وا  ) هدش تسدمه  ردارب  نمشد  اب  ات  دهد  هجوت  شردارب  يوس  هب  هدرک  اهر  ار  شیوخ  نمشد  دیابن  و  دنک ، يرای  ار  دوخ  راکمه ) )

تمالـس هب  ترخآ  ریـشمش  زا  دـینک  رارف  اـیند  ریـشمش  زا  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  .دـننک و  وا  گـنهآ  قاـفتا  هب  هتـشادرب ) ناـیم  زا  ار 
زا يریگولج  ندز و  ریـشمش  يارب  ور  هچ  زا   ) و دیهریمن ) يدبا  باذـع  زا  دـینزن  ریـشمش  ادـخ  هار  رد  هتفرن  داهج  هب  رگا   ) دـینامیمن

یتسه ردق ) دنلب   ) گرزب ياهناهوک  برع و  فارشا  امش  هکیتلاح ) رد  دیزاسیمن  هدامآ  ار  دوخ  نمشد 
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هب و  تسا ، یگشیمه  گنن  راع و  یگراچیب و  تلذ و  و  یلاعتقح ) تمحر  زا  يرود   ) ادخ مشخ  ببس  گنج ) زا   ) رارف قیقحت  هب  د ،
دننام قوش ) دیاب  ار  هدننک  داهج   ) ادخ يوسب  هدنور  ددرگیمن ، شگرم  زا  عنام  رارف  دوشیمن و  هدوزفا  هدـننک  رارف  یناگدـنز  رمع و 

گنج و زا  دیابن  ینادیواج  تشهب  يدنمتداعـس و  بلاط  سپ   ) تسا اه  هزین  بناوج  ریز  تشهب  دسریم ، بآ  هب  هک  دـشاب  يا  هنـشت 
یتـسرد و ندـش  هتـشک  نتـشک و  ندز و  ریـشمش  عـقوم  رد   ) ددرگیم راکـشآ  اـهربخ  زورما  دـیامن ) رارف  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک 
هب ناشیا  قایتشا  زا  تسا  رتشیب  نانمـشد )  ) اهنآ تاـقالم  هب  نم  قاـیتشا  ادـخ  هب  دـنگوس  دوشیم ) ادـیوه  سک  ره  راـتفگ  یتسرداـن 

، زادنا ناشنایم  هملک  فالتخا  زاس و  هدنکارپ  ار  ناشتیعمج  دنتسه  نآ  اب  ینمشد  ددصرد  هدرک و  قح  در  رگا  ایادخراب  .ناشاهرهش 
، دنرادیمنرب تسد  داسف  هنتف و  هب  میمـصت  زا   ) دـنوشیمن رود  زگره  دوخ  ياهفقوم  زا  ناشیا  هک  امرف  كاله  ناشناهانگ  هب  ار  اهنآ  و 

یب دوش و  جراخ  نمـشد  نت  زا  ناج  هک  یپاـیپ  ندز  هزین  یب  دـیوشن ) ناشـضرعتم  هدرکن  گـنج  اـهنآ  اـب  نم  ناراـی  امـش  رگا  سپ 
ار امـش  هداد  همادا  ار  دوخ  يراکهابت   ) دیامن عطق  ار  اهمدـق  اهوزاب و  درخ و  ار  اهناوختـسا  هتفاکـشب  ار  رـس  هساک  هک  یندز  ریـشمش 

تکرح دوخ  ياهاج  زا  و  دومن ) دنهاوخ  بولغم 
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زا يرای  ترصن و  يارب  هک  یکدی  ياهبسا  اب  رامشیب  نایهاپـس  هدش و  وربور  اهنآ  اب  یپایپ  هتـسد و  هتـسد  اهرگـشل  هکنیا  ات  دننکیمن 
ینعی اهنآ  تمس  جنپ  و   ) تسا نالک  رگـشل  یپ  رد  هک  رایـسب  رگـشل  هکنیا  ات  و  دنگنجب ، نانآ  اب  دنراد  بقع  رد  هدش  هیهت  اجک  ره 

ياهنیمز اهمـس  اب  اهبـسا  هکنیا  ات  و  دنوش ، دراو  ناشیا  ياهرهـش  هب  دشابیم ) هتـسارآ  مظنم و  ناشبلق  پچ و  تسار و  بقع و  ولج و 
یضردیس .دنبای  طلست  اهنآ  زیچ  همه  هب  هصالخ   ) .دنبوکب ار  ناشیا  تاناویح  ياههاگارچ  رود  ات  رود  و  اه ) هناخ   ) رگیدکی يولهپ 
رگیدکی ربارب  ياهنیمز  ضرالا  رحاون  و  دنبوکب ، اهمـس  اب  ار  اهنآ  نیمز  اهبـسا  ینعی  تسا  نتفوک  ینعم  هب  قعدلا  میوگیم : دیامرف ):

.دشابیم رگیدکی  ربارب  نالف  نادنزرف  ياهلزنم  ینعی  رحانتت  نالف  ینب  لزانم  دوشیم : هتفگ  و  تسا ،
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جراوخ اب  هطبار  رد  هبطخ 125-
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و  ) دندرک راکنا  ار  یسوموبا  صاع و  نبا  ورمع  تیمکح  هکینامز  ناورهن  جراوخ  هرابرد  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
دوخ باحـصا  نآ  رد  و  دش ) تلالـض  رفک و  يداد  رارق  مکاح  ار  مدرم  هدومرف  نییعت  وت  يارب  دنوادخ  هک  یتماما  رد  نوچ  دـنتفگ 
نایم هدش  هتشون  تسا  یطخ  نآرق  نیا  و  میدینادرگ ، مکاح  ار  نآرق  هکلب  میدادن ، رارق  مکاح  ار  نادرم  دیامرفیم : هدومن  تمذم  ار 

نآ زا  هک  دننادرم  و  دـنک ) نایب  ار  نآ  روظنم  هک   ) تسا مزال  یمجرتم  نآ  يارب  راچان  دـیوگیمن و  نخـس  نابز  هب  هک  دـلج  هراپ  ود 
میدوبن یناسک  اریز ) میتفریذپ ، ار  ناشتساوخرد   ) میهد رارق  دوخ  نیب  ار  نآرق  هک  دنتـساوخ  ام  زا  ماش  لها  نوچ  و  دنیوگیم ، نخس 

ناف هدومرف : میرک س 4 ي 59  نآرق  رد  مه   ) ناحبـس دنوادخ  و  میئامنن ) يوریپ  وا  مکح  زا  و   ) میـشاب نادرگور  ادخ  باتک  زا  هک 
ادخ هب  نآ ( حالصا  يارب   ( دیشاب هتشاد  ینمـشد  عازن و  رگیدکی  اب  يزیچ  رد  رگا  ینعی  لوسرلا  هللا و  یلا  هودرف  یـش ء  یف  متعزانت 

هب عوجر  مینک و  مکح  وا  باـتک  قـبط  هک  تسا  نیا  ادـخ  هب  عوـجر  ینمـشد  عازن و  رد  دـیئامن ، هعجارم  تنـس ( نآرق و   ( لوـسر و 
ار نآ  عقاو  دـنهاوخب   ( دوش مکح  ادـخ  باـتک  رد  یتـسار  يور  زا  رگا  سپ  میریگ ، شیپ  ار  وا  هقیرط  تنـس و  هک  تسا  نیا  لوسر 

زا هن  دننک  نایب 

همه زا  تفالخ ( تماما و   ( مکح نآ  هب  ترـضح ( نآ  زا  دـعب  همئا  مالـسلا و  هیلع  ماما   ( ام تسرداـن ( لـیوات  يار و  هب  ریـسفت  يور 
: دیامرفیم میرک س 10 ي 35  نآرق  رد  اریز   ( میرتراوازس مدرم 
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دـشاب امنهار  قح  هار  هب  هکیـسک  ایآ  ینعی  نومکحت  فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدـهیال  نما  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا 
ربارب ار  ود  ره  هک  ار  امـش  هدـش  هچ  سپ  دوش ، یئاـمنهار  هکنآ  رگم  هتفاـین  هار  هکیـسک  اـی  تسا  رتراوازـس  يوریپ  تعباـتم و  يارب 

امنا نوملعیال ، نیذلا  نوملعی و  نیذـلا  يوتـسی  له  دـیامرفیم : ي 9  رد س 39  .دـینکیم و  مکح  رما  نیا  رد  هنوـگچ  دـیا و  هتـسناد 
يامنهار ام  نوچ  نآرق  مکح  قبط  سپ  .دنهاگآ  رما  نیا  رب  نادنمدرخ  دنتسه ، ربارب  نانادان  نایاناد و  ایآ  ینعی  بابلالا  اولوا  رکذتی 

یلوا مکح  نآ  هب  مدرم  زا  ام  دوش  مکح  ادخ  لوسر  تنـس  هب  رگا  و  میـشاب ( اوشیپ  ماما و  دـیاب  میتسه  اهـشناد  همه  ياراد  قح و  هب 
تموکح هب  اـم  هصـالخ  هدومرف ، نییعت  بصن و  ارم  تفـالخ  تماـما و  هب  تاـقوا  رئاـس  مخ و  ریدـغ  رد  مرکا  ربمغیپ  اریز   ( میـشابیم

ماـجنا دـنهاوخب  يراـک  ره  هتفگ  نخـس  سفن  ياوـه  هب  هکنآ  هن  دـنیامن  مکح  تنـس  نآرق و  قـبط  هکنآ  رگم  میدادـن  نت  نیمکح 
زور نآ  رد  یتسیابیم  دیـسر ، اجنیابراک  ات   ( يداد تلهم  میکحت  رد  ماش ( لها   ( ناشیا دوخ و  نایم  ارچ  دیئوگیم  هکنیا  اما  و  دنهد .(

قیقحت لهاج  ات  مداد  تلهم  هک ( تسا  نیا  خـساپ  دـنزاس ، رهاظ  ار  نآ  مکح  هدرک  رظن  ادـخ  باتک  رد  ات  یئاـمرفب  هتفه  نآ  رد  اـی 
ناشیا رب  سفن  هار  هکنیا ( يارب   ( دیامرف و حالصا  تارادم  هکراتم و  نیا  رد  ار  تما  نیا  رما  ادخ  دیاش  و  دشاب ، راوتـسا  ملاع  دنک و 

ار تسخن  یهارمگ  هدومن  باتش  هلجع و  قح  نتخانش  يارب  ات  میشاب ( هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  قح  ندروآ  تسدب  يارب   ( دوشن هتفرگ 
یـسراو تسرد  رما  نیا  رد  ات  میداد  تلهم  ناشیا  هب   ( دننک يوریپ  دندیـشوک ( ام  اب  گنج  تفلاخم و  هب  قیقحت  لمات و  نودـب  هک  (

). دنیامن
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هدناسر نایز  وا  هب  قح  هچ  رگا  لطاب  زا  دشاب  هتـشاد  تسود  رتشیب  ار  قح  هب  لمع  هک  تسا  یـسک  ادخ  دزن  مدرم  نیرترب  قیقحت  هب 
هک ( ؟ دنا هدروآ  ار  امـش  اجک  زا  و  دینادرگرـس ، ناریح و  هچ  يارب  سپ  دزاس ، شدنم  هرهب  هتـشاد  دوس  لطاب  دیامن و  شنیگهودـنا 

( نایماش  ) یهورگ گنج  هب  نتفر  يارب  دیشاب  هدامآ  دیئامنیم ) وا  تفلاخم  تشز  نانخس  هنوگنیا  اب  هتخانـشن  ار  دوخ  ياوشیپ  ماما و 
ادـخ باتک  زا  دـندرگیمنرب ، نآ  زا  هدـش  راداو  متـس  ملظب و  و  دـننیب ، یمن  ار  نآ  هدوب  نادرگرـس  ناریح و  هدـنام ) رود   ) قح زا  هک 

نآ هب  دوـشب  هـک  دـیتسین  ناـنیمطا  داـمتعا و  فرط  امـش  سوـسفا ) یلو   ) دـنوریم نوریب  تـسار )  ) هار زا  دـنمهفیمن ) ار  نآ   ) دـنرود
تساوخرد یهارمه  اهنآ  زا  یتخس ) ماگنه   ) هک دیتسه  ینارای  هن  و  مبلط ) يرای  امـش  زا  ات  دیرادن  یتیمح  تریغ و   ) تسج کسمت 

ناتتشز رادرک  راتفگ و  زا   ) امش رب  داب  فا  دینکیمن ) يریگولج  نمشد  طلـست  زا   ) گنج شتآ  نتخورفا  يارب  دیتسه  دب  امـش  دوش ،
اب گـنج   ) زار يزور  و  مناوـخیم ، ار  امـش  نید ) يراـی  يارب   ) يزور مدـش ، یلتبم  يراـتفرگ  یتخـس و  هب  امـش  زا  مدـمآ ) گـنت  هب 

فرط ناردارب  نتفگ  زار  ماگنه  و  دـیهدب ) ارم  خـساپ  اـت   ) دـیتسین یئوگتـسار  هدازآ  نادرم  ندـناوخ  تقو  رد  میوگیم ، ار  نمـشد )
دیشابیمن ینانیمطا  دامتعا و 

(. دینکن شاف  هتشاد  هاگن  ارم  زار  ات  )

لاملا تیب  میسقت  هرابرد  هبطخ 126-
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تاقدـص و لاملا و  تیب   ) شـشخب اطع و  ارچ  هک  دندیـسرپ  يدـنت  هب  وا  زا  هک  یتقو  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
تفارش و ياراد  ای ) رضاح و  اهگنج  رد   ) هتشاد و مالسا  رد  تقبس  هک  ار  یـصاخشا  دیامنیم و  میـسقت  هیوسلاب  مدرم  نایم  ار  مئانغ )

ناناملسم نایم  لاملا  تیب  میـسقت  رد  هک  دوب  نیا  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هقیرط  تنـس و   ) دهدیمن يرترب  دندوب  یگرزب 
رییغت ار  ترضح  نآ  تنس  دیسر  تفالخ  هب  رمع  نوچ  یلو  درک ، راتفر  هیور  نامهب  شتفالخ  نامز  رد  مه  رکبوبا  تشاذگیمن  قرف 

تـساوخیم هچ  ره  هک  ره  هب  دوخ  هاوخلد  هب  هداد  طسب  ار  رمع  هقیرط  شتفالخ  رد  ناـمثع  و  داد ، يرترب  نارگید  رب  ار  یـضعب  هداد 
رب هیور  نیا  و  دومن ، راتفر  مرکا  ربمغیپ  تنـس  هب  دـیدرگ  بوصنم  هیرهاظ  تفـالخ  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نوچ  و  دیـشخبیم ،
هب مه  یعمج  دـندومن و  يرود  راوگرزب  نآ  زا  هدرک  تعیب  ضقن  ریبز  هحلط و  ببـس  نیا  هب  دوب  نایوج  هنتف  لیم  تداـع و  فـالخ 

حیجرت ار  یضعب  لاملا  تیب  میسقت  رد  هک  دندومن  تساوخرد  هدمآ  ترضح  تمدخ  هب  باحصا  زا  یهورگ  سپ  دنتـسویپ ، هیواعم 
تنـس هب  ( ؟ ما هدش  وا  رادمامز  هکیـسک  رب  متـس  ملظ و  هب  مبلطب  يرای  هک  ارم  دـیهدیم  روتـسد  ایآ  دومرف :) مالـسلا  هیلع  ماما  دـهد ،

راتفر مرکا  ربمغیپ 
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بش و هکیمادام  منکیمن  ار  راک  نیا  ادخ  هب  دنگوس  منادرگ (! راگدرورپ  مشخ  لومشم  ار  دوخ  هتشاد  اور  متس  ناتسدریز  هب  هدرکن 
لاملا تیب  رگا  درک ( مهاوخن  نینچ  زگره   ( دـیامنیم دـصق  ار  يا  هراتـس  هبذاج ( هوق  اـب   ( نامـسآ رد  يا  هراتـس  فلتخم و  رهد  زور 

لام هکنآ  لاح  و  مهد ( زایتما  يرگید  رب  ار  یکی   ( هنوگچ سپ  مدومنیم ، میـسقت  ناناملـسم  نایم  هیوسلاب  ار  نآ  دوب  مه  نم  صخش 
ریغ هب  لاملا  تیب  ندیـشخب  دـسافم  رد   ( مالـسلا هیلع  ترـضح  سپ  دنتـسه !( وا  راوخ  هریج  نادنمتـسم  ناتـسدریز و  و   ( تسا ادـخ 

میرک س 17 ي 26 نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ   ( تسا فارسا  اوران و  قحتسم  ریغ  هب  لام  ندیشخب  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : قحتـسم (
هدنکارپ ادخ  ياضر  ریغ  رد  ار  دوخ  لام  نکم و  فارـسا  ینعی  نیطایـشلا  ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا  اریذبت ي 27  رذبتال  و  هدومرف :

) رهاظ بسح  رب   ( ایند رد  ار  شا  هدـنهد  قحتـسم  ریغ  هب  لام  نداد  و  دنتـسه ( ناوید  نارای  ناردارب و  ناگدـننک  فارـسا  اریز  زاسم ،
دروآ یم  نیئاپ  ار  وا  ترخآ  رد  و  دیامنیم ( ینتورف  یکچوک و  راهظا  دمآ  شوخ  يارب  وا  شیپ  رد  هدـنریگ   ( دـنادرگیم هبترم  دـنلب 

شراوخ ادـخ  دزن  رد  هتـشاد و  یمارگ  ار  وا  مدرم  ناـیم  رد  و  دراد ( رب  رد  ار  یگـشیمه  باذـع  یگراـچیب و  نوـچ  دزاـسیم  تسپ  (
یسک یلاعتقح  دزن  دنمجرا  اریز   ( دیامنیم

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 428 

http://www.ghaemiyeh.com


392 ص :

زا ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دادـن  قحتـسم  ریغ  هب  درکن و  فرـص  اجیب  ار  شلام  يدرم  چـیه  و  دـیامن ( راتفر  وا  روتـسد  هب  هک  تسا 
خر وا  يارب  يدب  دمآ  شیپ   ( دزغلب وا  شفک (  ( لعن يزور  رگا  سپ  دوب ، وا  ریغ  يارب  نانآ  یتسود  تشادزاب و  ناشیا  يرازگـساپس 

.دنشابیم تسود  نیرت  هدننک  شنزرس  رای و  نیرتدب  اهنآ  دشاب  دنمزاین  ناشیهارمه  يرای و  هب  و  دهد (

جراوخ هب  باطخ  رد  هبطخ 127-
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هدرک اطخ  هک  ره  هک  دوب  نیا  ناورهن  جراوخ  بهذم  هدیقع و  نوچ   ) جراوخ هرابرد  اضیا  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
هک دـنتفگ  تهج  نیا  هـب  تـسا  هاـنگ  نـیمکح  تـیمکح  هـب  نداد  نـت  هـک  دـندرک  ناـمگ  و  تـسا ، رفاـک  دوـش  بـکترم  یهاـنگ 
هچ ره  هتشادنرب  نآ  لها  زا  تسد  دنتـسناد  رفکلاراد  ار  اجنآ  دنا و  هدش  رفاک  هللااب - ذایعلا  شباحـصا - و  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما 
اب  ) امش تفلاخم  رگا  دیامرفیم :) ناشراتفگ  لاطبا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  دنتشکیم ، دوب  نایاپراهچ  زا  ای  هچب  هچ  رگا  دنتـسناوت 

همه ارچ  سپ  ما ، هدش  هارمگ  هدرک و  اطخ  ناشیا ) تیمکح  هب  نداد  نت  نیمکح و  بصن  رد   ) دـینکیم نامگ  هک  تسنیا  يارب  نم )
هانگ هب  دـیریگیم و  نم  ياطخ  هب  ار  نانآ  و  دـینادیم ، هارمگ  دوخ ) نامگ  هب   ) نم یهارمگ  هب  ار  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ، تما 
دورف يرامیب  عضاوم  رب  مه  تمالـس و  ياهاج  رب  تسا  ناتیاهـشود  رب  هک  ار  ناتاهریـشمش  هک ) يروط  هب  ( ؟ دیئامنیم ناشریفکت  نم 
یهانگ هک  یـسک  اب  هدرک  هانگ  امـش ) نامگ  هب   ) هک ار  یـسک  و  دیـشکیم ) ود  ره  ریـصقت  یب  دوخ و  ناـمگ  هب  رـصقم   ) دـیروآ یم 

رگا هانگ  باکترا  هب  ار  سکچیه  مالـسا و  سدقم  عرـش  هکیتروص  رد  دیرادنپ ، یم  رفاک  ار  همه   ) و دـینکیم ، طلخ  هدـشن  بکترم 
دنادیمن رفاک  دشاب  هریبک  هچ 
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اب  ( هدرازگ و زامن  وا  رب  دعب  درک و  راسگنـس  تشاد  رـسمه  هک  ار  يا  هدننکانز  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـینادیم  هکنانچ ( ، 
لتاق و  داد ، وا  ناسک  هب  ار  شثاریم  دشاب ( ناملسم  ثراو  هچ  رگا  تسا و  ندرب  ثرا  زا  عنام  رفک  هک  تسا  نیا  رب  امش  هدیقع  هکنیا 

هکیلاـم زا  نآ  زا  دـعب  دز ، هناـیزات  ار  رـسمه  یب  هدـننکانز  دـیرب و  ار  دزد  تـسد  و  درک ، میـسقت  شثراو  هـب  ار  وا  ثراو  تـشک  ار 
انز و رگا   ( سپ دـندروآرد ، دوخ  حاکن  هب  ار  ناملـسم  ياهنز  مه  نانآ  هداد و  تمـسق  ناشیا  هب  دـندوب  هدروآ  تمینغ  هب  اهناملـسم 
هب ار  لـتاق  وا و  ثراو  دــناوخیمن  زاـمن  یناز  رب  مرکا  ربـمغیپ  تـشگیم ، رفک  بجوـم  تـسا  هریبـک  هاـنگ  هـک  يدزد  یــشک و  مدآ 

ناشحاکن هب  ار  ناملسم  ياهنز  اهنآ  هدادن و  تمسق  تمینغ  زا  هدیرب  تسد  دزد  رسمه و  یب  هدننکانز  هب  ای  تخادرپیمن و  ناشناسک 
زا ندرب  هرهب  ناملـسم و  نز  اب  يرـسمه  ندرب و  ثرا  عناوم  هلمج  زا  رفک  تسین و  زئاج  رفاک  رب  ندناوخ  زامن  اریز  دندروآ ، یمنرد 

يراج نانآ  هرابرد  ار  ادخ  قح  هتفرگ  ناشناهانگ  هب  هکلب ( هتـسنادن ، رفاک   ( ار ناشیا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا ( تمینغ 
ناملـسم و ار  دوخ  امـش  رگا  سپ   ( دومرفن جراخ  ناناملـسم  نیب  زا  ار  ناشمـسا  دومنن و  يریگولج  مالـسا  زا  اهنآ  هرهب  زا  تخاس و 

مغیپ نیا  وریپ 

خـیبوت و يارب  نیا  زا   ( سپ دـیرادنپ ( یم  حاـبم  ار  ناـشلام  ناـج و  هتـسناد  رفاـک  ار  ناملـسم  هاـنگ  مهوت  ضحم  هب  ارچ  دـینادیم  رب 
هب ندرگن  رواب  ینادان و   ( دوخ ياهیهارمگ  هب  ار  وا  ناطیش  هک  دیشابیم  یسک  نیرتدب  مدرم و  نیرتدب  امش  دیامرفیم (: اهنآ  شنزرس 
نم هراـبرد  هفئاـط  ود  يدوز  هب  ناطیـش ( زا  يوریپ  رثا  رب   ( و تسا ، هتـشاداو  ینادرگرـس  تریح و  هب  هدرک و  باـترپ  دوـخ ( یناداـن 

كالم
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ار وا  هکنیا  دننام   ( دـشکب لطاب  هار  هب  ار  وا  هزادـنا  یب  تبحم  هک  يروط  هب  دـنک  طارفا  یتسود  رد  هک  یتسود  یکی  دـش : دـنهاوخ 
) بصاون جراوخ و  دننام   ( دراداو قح  ریغ  هب  ار  وا  هزادنا  یب  ینمشد  هدرک  زواجت  دح  زا  هک  ینمـشد  رگید  و  دنادب ( ربمغیپ  ای  ادخ 
ار راوگرزب  نآ  هک  هیماما  دـننام  دـنیامنیم ، ینمـشد  هن  هدوب  لئاق  وا  تیهولاب  هن  هک   ( دنـشابیم هنایم  هورگ  نم  هرابرد  مدرم  نیرتهب  و 

هورگ نیا  هارمه  سپ  دنـسانشیم ( یهانگ  ره  زا  هزنم  موصعم و  ار  شدـنزرف  هدزای  وا و  هتـسناد و  مرکا  ربمغیپ  یـصو  اوشیپ و  ماما و 
زا دیـشاب  رذـحرب  و  تسا ، تعامج  نیا (  ( رـس رب  ادـخ  تسد  اریز  دـینک ، يوریپ  لداـع ( ناطلـس  ناوریپ   ( مظعا داوس  زا  هدوب  هناـیم 

گرگ همعط  دنفـسوگ  زا  هدـنام  اهنت  هکنانچ  تسا ، ناطیـش  راچد  مدرم  زا  هدـش  وسکی  اهنت و  اریز  ناشیا ( اـب   ( یئادـج تفلاـخم و 
دشابیم

دـشاب نم  همامع  ریز  رد  هچ  رگا  دیـشکب  ار  وا  دهد ) رارق  نید  رد  یتعدب   ) دـنک توعد  هیور  نیا  هب  ار  یـسک  هک  ره  دیـشاب  هاگآ  ، 
مکاـح نیمکح  هک  تسین  نیا  زج  و  دـیامرفیم : تیمکح  عوـضوم  رد  نآ  زا  سپ  .مشاـب  نم  هچ  رگا  تشک  دـیاب  ار  رازگ  تعدـب  )

رب ندرک ( لمع   ( یگنهآ مه  نآرق  ندرک  هدنز  و  هدیناریم ، نآرق  هچنآ  دـنناریمب  هدرک و  هدـنز  نآرق  هچنآ  هدـننک  هدـنز  هک  دـندش 
رگا مینکیم و  يوریپ  اهنآ  زا  دشکب  ناشیا  يوس  هب  ار  ام  نآرق  رگا  سپ  تسنآ ، زا  ندرکن ( راتفر   ( یئادـج نآ  ندـیناریم  و  تسنآ ،
هدرک تفلاخم  نآ  اب  نیمکح  نکیلو  دناشکیم ، ام  يوس  هب  ار  اهنآ  نآرق  هک  تسا  یهیدب   ( دنـشاب ام  وریپ  دشکب  ام  يوس  هب  ار  اهنآ 
بیرف ار  امـش  مدرواین و  اجب  يرـش  نم  اهردپ - یب  يا  سپ - هدیناریم ( نآ  هچنآ  دندناریمن  هدرک و  هدنز  نآرق  هچنآ  دندرکن  هدـنز 

مه ام  دیدومن ، رایتخا  ار  صاع ( نبا  ورمع  یسوموبا و   ( درم ود  نیا  هک  دوب  ناتدوخ  هشیدنا  يار و  هکلب  متخادناین ، هابتـشا  هب  هدادن 
قح هب  ود  ره  هکنآ  لاح  دنتسش و  قح  زا  تسد  هتـشگ  هارمگ  نانآ  یلو  دنیامنن ، زواجت  يدعت و  نآرق  زا  هک  میتفرگ  نامیپ  اهنآ  زا 
رد  ( رتشیپ و  دندومن ، راتفر  نآ  هب  هک  دوب  سفن  ياوه  يور  زا  ادـخ ( روتـسد  فالخرب  ندرک  راتفر   ( اهنآ متـس  ملظ و  دـندوب و  انیب 

تموکح ییار و  دـب  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  قح  هدوب  یتسرد  لدـع و  يور  زا  دـیاب  تموکح  هک  میتفرگ  نامیپ  هماـنحلص (
شنزرـس خیبوت و  راوازـس  دندومن  راتفر  داد  رارق  فالخرب  نوچ   ) هتخادنا یئادـج  اهنآ  ام و  نایم  متـس  ملظ و  يور  زا  ناشیا  ندرک 

(. دنتسه

هرصب ياه  هنتف  هبطخ 128-
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شیپ زا  هک  دـشابیم ) هیبـیغ  راـبخا  هلمج  زا  هدوـمرف و  هرـصب  رد  لـمج  گـنج  زا  دـعب   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
و دیامرفیم ، هراشا  یعقرب  دمحم  نب  یلع  نایگنز  ریما  ینعی  جنز  بحاص  جورخ  هب  نآ  رد  و   ) دهدیم ربخ  هرصب  رد  تخس  ياهدمآ 
زا رحبوبا و  وا  هینک  هک  هرصب  لها  زا  میمت و  ینب  هلیبق  زا  هیواعم  نبا  سیق  نبا  رخـص  بقل  نآ  تسا و  فنحا  راوگرزب  نآ  بطاخم 

تباـجا میمت  ینب  ار  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  توـعد  .تسا  هدوـب  میمت  ینب  سیئر  نینموـملاریما و  باحـصا  ناـگرزب 
هب هصالخ  دومرف ، اعد  وا  هرابرد  دیـسر  ربمغیپ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دومن ، ناملـسم  مه  ار  نارگید  دش  ناملـسم  وا  ادتبا  دـندوب ، هدومنن 

بعصم تموکح  نامز  ات  مه  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دعب  دوب و  رضاح  نیفص  گنج  رد  فورعم و  هدیدنـسپ  فاصوا  تمکح و  ملع و 
سیئر  ) ار وا  نم  هک  تسا  نآ  دننام  فنحا ، يا  تفای :) تافو  هفوک  رد  تفه  تصـش و  هنـس  رد  و  تشاد ، تایح  قارع  رب  ریبز  نبا 
اهبـسا زاوآ  ماجل و  يادص  وهایه و  اغوغ و  رابغ و  درگ و  هک  دـننکیم  جورخ  يرگـشل  اب  هک  یتلاح  رد  مینیب  یم  ار ) نایگنز  رگـشل 

تهج زا   ) ناشاهمدق دـننکیم ) اپرب  رایـسب  داسف  هنتف و   ) دـنبوکیم ار  نیمز  دوخ  ياهمدـق  هب  دنتـسین ) هحلـسا  بسا و  ياراد   ) دـنرادن
نا یخارف  یهاتوک و  ینهپ و 

دیامرفیم هراشا  نایگنز  سیئر  جورخ  هب  نایب  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دیامرف (: یـضردیس   ( .تسا ناغرمرتش  ياهمدق  دننام  تشگ (
نبا دـمحا  نبا  دـمحم  شردـپ  هک  دوب  یعدـم  تسنادـیم و  يولع  ار  دوخ  دوب و  ير  رهـش  لها  زا  وا  هک  دـنا  هتفگ  ناسیون  خـیرات  (

تـسرد ار  نآ  هدز  نعط  وا  بسن  رد  نییبلاط  اـصوصخ  رتشیب  تسا و  بلاـطیبا  نبا  یلع  نبا  نیـسحلا  نبا  یلع  نبا  دـیز  نبا  یـسیع 
زا يدسا  میکح  نبا  دمحم  شردام  دج  تسا و  میحرلادبع  نبا  دمحم  نبا  یلع  وا  هکنیا  رب  دنقفتم  باسنا  ياملع  اریز  دنتـسنادیمن ،

نبا یلع  نبا  دیز  اب  هک  تسا  یناسک  زا  هفوک و  لها 
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نینزرو ار  نآ  هک  يا  هیرق  رد  هتفر  ير  رهش  هب  هدرک  رارف  دیز  ندش  هتـشک  زا  سپ  درک و  جورخ  کلملادبع  نبا  ماشه  رب  نیـسحلا 
زا سپ  تفای ، دلوت  ناقلاط  رد  میحرلادبع  وا  دج  دمآ و  ایند  هب  نایگنز  سیئر  دمحم  نبا  یلع  هیرق  نیا  رد  دومن و  تماقا  دندیمانیم 

جنپ هاـجنپ و  تسیود و  لاـس  رد  هصـالخ  دـیدرگ ، دـلوتم  یلع  ردـپ  دـمحم  وا  زا  هک  درک  يرادـیرخ  يزینک  تفر  قارع  هب  هـکنآ 
هب ینیعم  زور  وا  روتـسد  هب  دومن و  توعد  دوخ  يرای  هب  دـندوب  هرـصب  لها  ناـنکراک  هک  ار  یگنز  ناـمالغ  دومن و  هرـصب  گـنهآ 
دـش روهـشم  یعقرب  هب  هکنیا  و  دنتخاس ، دراو  هرـصب  لها  رب  داسف  هنتف و  عاونا  هدـمآ  درگ  وا  رود  هتـشک  ار  دوخ  ياه  هجاوخ  قافتا 

هتسارآ ياه  هناخ  دابآ و  ياه  هچوک  رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  سپ  تخادنا ( یم  ور  هب  باقن  عقرب  هک  تسا  نآ  يارب 
نآ زا  نالیپ  ياهموطرخ  نوچ  تسا  اهنادوان (  ( اهموطرخ ياراد  و  ناسکرک ، ياهلاب  دـننام  تسا  اـه ( هرکنک   ( اـهلاب ياراد  هک  اـمش 

نادنواشیوخ هدوب  هایس  مالغ  همه  اریز   ( دنکیمن هیرگ  یـسک  ناشیا  ياه  هتـشک  رب  دننکیم ( ناریو  بارخ و  ار  اهنآ  همه   ( هک رگـشل 
يرگید یلدگنس  رثا  رب  دوش  هتـشک  نانآ  زا  یـسک  نوچ   ( دوشیمن وجتـسج  اهنآ  بئاغ  زا  و  دننک ( هیرگ  ناشاه  هتـشک  رب  ات  دنرادن 

رهاظ و هب   ( ما هتفرگ  هزادنا  ار  نآ  رادقم  ما و  هتخادناور  هب  ار  ایند  نم  دیامن .( یشسرپ  هدش  هتـشک  زا  هکنیا  نودب  دیآ  یم  وا  ياجب 
). منیب یم  نامز  ره  رد  ار  نآ  یئافویب  يرابتعا و  یب   ( مشابیم انیب  نآ  تقیقح  هب  و  متسه ( اناد  نآ  هدنیآ  هتشذگ و  نطاب و 
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خیراوت بتک و  رد  هدش و  عقاو  ناناملسم  ناشیا و  تسد  هب  هک  یئاهزیرنوخ  اه و  لوغم  و   ) ناراتات هک  تسا  نانخس  نیا  زا  یتمـسق 
درگ و) نهپ و   ) رپس دننام  ناشاه  هرهچ  هک  دنتسه  یهورگ  منیب  یم  ار  اهنآ  نم  هک  تسا  نآ  دننام  دیامرفیم : فصو  ار  تسا ) تبث 
هک  ) اجنآ رد  و  دنشکیم ، كدی  وکین  ياهبسا  و  دنشوپیم ، ابید  نیمشیربا و  ياهسابل  تسا ، راد ) هناشن  تشوگ و  رپ   ) هدروخ شکچ 

( اهنآ گنچ  زا   ) هتخیرگ و  دوریم ، هار  هتشک  يور  هب  هدروخ  مخز  هک  يروط  هب  دوشیم  عقاو  تخس  رایـسب  يزیرنوخ  دنوشیم ) دراو 
مهوت  ) راوگرزب نآ  باحـصا  زا  یکی  دنرادن .) يرارف  هار  هدوب  یلتبم  ناشیا  متـس  ملظ و  هب  مدرم  رتشیب   ) دشابیم هدش  ریـسا  زا  رتمک 

دنوادخ نینموملاریما : ای  تفگ  تهج ) نیا  زا  دشابیم ، دوخ  شیپ  زا  ملعم و  نودب  دـیامرفیم  هیبیغ  رابخا  زا  ترـضح  هچنآ  هک  درک 
یبـلک ردارب  يا  دومرف : دوب  بلک  هلیبـق  زا  هک  درم  نآ  مهوت ) عفد   ) يارب دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف ، اـطع  بیغ  ملع  وت  هب 

، تسین بیغ  ملع  متفگ  هچنآ 
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بیغ ملع  و  ما ) هتفرگ  ارف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر   ) شناد مـلع و  بحاـص  زا  ار ) نآ  هـک   ) تـسا ینتخوـمآ  مـلعت و  هـکلب 
هعاسلا و ملع  هدنع  هللا  نا  س 31 ي 34 :)  ) تسا هدرمش  شراتفگ  رد  ناحبس  دنوادخ  هچنآ  تمایق و  تقو  نتسناد  هب  تسا  رصحنم 

ینعی ریبخ  میلع  هللا  نا  تومت ، ضرا  ياب  سفن  يردـت  ام  ادـغ و  بسکت  اذام  سفن  يردـت  ام  ماحرالا و  یف  اـم  ملعی  ثیغلا و  لزنی 
هچ ادرف  دناد  یمن  سکچیه  تسا و  اهردام  محر  رد  هچنآ  دنادیم  دتسرفیم و  ناراب  هک  یتقو  تمایق و  تقو  نتـسناد  تسا  ادخ  دزن 

رـسپ تسا ، اهمحر  رد  هچنآ  دنادیم  ناحبـس  دنوادخ  سپ  .تسا  هاگآ  اناد و  دنوادخ  قیقحت  هب  و  دریمیم ، نیمز  مادـک  هب  دـنکیم و 
تسا خزود  شتآ  مزیه  یسک  هچ  دنادیم  و  تخبکین ، ای  تسا  تخبدب  لیخب ، ای  تسا  هدنشخب  وکین ، ای  تسا  تشز  رتخد ، ای  تسا 

بیغ ملع  میداد ) حرش  لاثم  لیبس  رب  ار  اهنآ  زا  یکی  و   ) دش هدرمش  هک  اهنیا  سپ  تشهب ، تاجرد  رد  نیشنمه  رای و  ناربمغیپ  اب  ای 
هتخومآ نم  هب  مه  وا  هدیـسر و  یحو  ربمغیپ  هب  مولع  عون  نیا  زا  هچنآ  هکنیا  زا  هیانک   ) ادخ رگم  ار  نآ  دـنادیمن  سکچیه  هک  تسا 

یلص دوخ ، ربمغیپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یملع  سپ  اهنیا  زا  ریغ  یلو  مینادیمن ) هک  تسا  نآ  دننام  سپ  متسین ، ندرک  شاف  هب  رومام 
هتـشادهاگن و ار  نآ  نم  هنیـس  هک  درک  اـعد  تخوـمآ و  نم  هب  مه  وا  و  دوـمرف ) هزاـجا  ار  نآ  ندرک  شاـف   ) داد داـی  هلا ، هیلع و  هللا 

(. میامن طبض  ار  نآ  هدرک  ظفح   ) دیامن شا  هطاحا  میاهولهپ 
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اه هنامیپ  هرابرد  هبطخ 129-
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ببـس دـیاش  هدـشن ، لقن  نآ  رد  هلاقم  نیا  زا  يزیچ  یلو   ) اهوزارت اهنامیپ و  هب  عجار  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
، هدرک نیچلگ  هکلب  دیامنن  رکذ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ياهشیامرف  همه  هک  هدوب  نیا  رب  همحرلا  هیلع  یـضردیس  هیور  نوچ  هک  تسنیا 

دافتسم ناونع  نیا  هکلب  هدومنن ، نآ  رد  یفرصت  دیس  مه  دیاش  و  هدومن ، طقاس  هدوب  ناونع  نیا  هب  عجار  هک  یتمسق  تسا  نکمم  اذل 
ياهدتـس داد و  تراـجت و  رد  ناراـکزیهرپ  دـنیاجک  ینعی  مهبهاذـم  یف  نوهزنتملا  و  مهبـساکم ، یف  نوعروتملا  نیا  هلمج  زا  تسا 

تـشز راک  نیا  هک  هدـمآ  نایم  رد  نخـس  راوگرزب  نآ  دزن  مدرم  یـشورف  مک  زا  دـیاش  .ناشرادرک و  رد  اه  هتـسارآ  ناکاپ  و  دوخ ،
مولعم ناتینامهم  تدم  هک  دیتسه  نانامهم  ایند  نیا  زا  ناتیاهوزرآ  امـش و  ادخ ، ناگدنب  هدومرف :) ار  هبطخ  نیا  ترـضح  هدوب  راعش 

تدابع و  ) لمع ناتماود  كدـنا  ناتینامهم  تدـم  و  دـنکیم ، هبلاـطم  امـش  زا  ار ) شماو   ) راکناتـسب هک  دیـشابیم  یناراد  ماود  هدـش ،
دنناـم  ) دـنکیم عئاـض  ار ) نآ   ) هک تسا  یلمع  رد  هدنـشوک  رایـسب  هچ  سپ  تسا ، ظوـفحم  ناگدنـسیون ) دزن   ) هک تـسا  یگدـنب )

دیا هدش  عقاو  يراگزور  رد  امـش  و  بصاون ) جراوخ و  نوچ   ) دربیم نایز  نآ ) زا   ) هک تسا  يا  هدنرب  جـنر  رایـسب  هچ  و  ناراکایر )
نونکا سپ  دراد ، عمط  مدرم  ندومن  هابت  كاله و  هب  ناطیـش  هدروآور و  نآ  هب  يدب  رـش و  هدرک و  تشپ  نآ  هب  یئوکین  ریخ و  هک 

ره مدرم  هب  تسا ، هدش  ناسآ  شندرک  راکـش  هتفای  هار  اج  همه  هب  شا  هلیح  رکم و  هتفرگ و  توق  وا  راک  بابـسا  هک  تسا  یماگنه 
دربیم جنر  یشیورد  رقف و  زا  هک  يریقف  رگم  ینیب  یم  چیه  ایآ  نک ، رظن  تسرد  یهاوخ  هک  اج 
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هک یلیخب  ای  دنکیم ، نارفک  هدرواین  اجب  ادخ  تمعن  رکش  هک  يدنمتورث  ای  تسین ) یضار  هتساوخ  ادخ  هچنآ  هب  درادن و  یئابیکـش  )
نیگنـس اهزردـنا  دـنپ و  ندینـش  يارب  وا  شوگ  ایوگ  هک  یـشکرس  درمتم و  ای  دزرویم ، لخب  ادـخ  لام  هب  یئاراد  ندرک  داـیز  يارب 

رد ناـکاپ  متــس و  داد و  رد  ناراـکزیهرپ  دـنیاجک  و  ناـتناراد ، مرک  نادرم و  دازآ  امــش و  ناگتــسیاش  ناـکین و  دــنیاجک  تـسا ؟
نایم رد  امش  دیا  هدش  نیـشناج  ایآ  و  دندرکن ؟ چوک  باتـش  اب  یتخبدب  جنر و  يارـس  تسپ و  يایند  نیا  زا  یگمه  ایآ  ناشرادرک ؟

دتفایمن مهیور  نانآ  شنزرـس  خـیبوت و  رد  بل  ود  ناشیا  مان  رکذ  ندوبن  راوازـس  یتقایل و  یب  یتسپ و  تهج  زا  هک  دـب  هلاـخن  مدرم 
سپ تسین ) راوازس  مه  امـش  زا  تمذم  ناتمان  ندربن  يارب  هک  دیـشابیم  تسپ  لذر و  يردق  هب  دیتسه  ناکین  نآ  نیـشناج  هک  امـش  )

وا نامرف  مکح و  يوس  هب  میتسه و  وا  كولمم  ادخ و  ناگدنب  همه  ام  ینعی  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  میئوگب ): دیاب  تبیـصم  نیا  رد  )
رییغت ار  نآ  هک  یـصخش  تسین  سپ  هدـیدرگ ) فورعم  رکنم  رکنم و  فورعم   ) تسا هدـش  نایامن  يراکهابت  داسف و  میدرگیم : زاـب 

رد تشهب  رد  دیهاوخیم  هیور  نیا  اب  دـینکیمن و ) رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  !! ) دـیامن یهن  نآ  زا  هک  يا  هدـننک  عنم  هن  و  دـهد ،
اب  ) وا تشهب  هب  نتفر  يارب  ار  ادخ  امش !! هشیدنا  تسا  تسردان  رود و  هچ  دیشاب ؟ وا  ناتـسود  نیرتدنمجرا  زا  ادخ و  تمحر  راوج 
هب رگم  دیآ  یمن  تسدـب  وا  يدونـشوخ  اضر و  و  داد ، بیرف  ناوتیمن  تسا ) هدـنزرمآ  میرک و  میحر و  هکنیا  نتفگ  تشز و  رادرک 

یمن اجب  ار  نآ  دوخ  دننکیم و  رما  فورعم  هب  هک  ار  یناسک  دـنادرگ ) رود  شتمحر  زا   ) دـنک تنعل  ادـخ  .ندرک  یگدـنب  تعاط و 
.دنوشیم نآ  بکترم  دوخ  دنیامنم و  یهن  ار  رکنم  و  دنروآ ،

رذوبا اب  ینخس  هبطخ 130-
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هذبر  ) دندومن جارخا  هذبر  هب  هنیدم ) زا   ) ار وا  هکیماگنه  هدومرف  هللا  همحر  رذ ، یبا  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
هدوب و نادابآ  مالسا  ردص  رد  هک  يرافغ  رذ  یبا  نفدم  یقارع و  نایجاح  هار  زا  هنیدم  کیدزن  یقرش  تمـس  رد  عقاو  هدوب  يا  هیرق 

مه اجنآ  رد  رذ  یبا  دومن ، دـیعبت  ماش  هب  ار  وا  دـش  عقاو  نامثع  مشخ  دروم  هنیدـم  رد  رذ  یبا  نوچ  .تسین  ادـیپ  نآ  زا  يرثا  نونکا 
رذ یبا  راتفر  دوب  ماش  یلاو  نامثع  فرط  زا  هک  هیواعم  دیناسانشیم ، دوب  هکنانچ  ار  وا  هتـشاد و  راهظا  مدرم  هب  ار  وا  تشز  ياهراتفر 
رتش رب  ار  وا  هیواعم  تسرفب ، زاب  هنیدم  هب  هدرک  راوس  يا  هنهرب  رتش  رب  ار  وا  نم  همان  ندیـسر  هب  تشون  نامثع  داتـسرف ، ربخ  وا  هب  ار 

رغال و فیعـض و  دوب  يدرم  وا  و  دش ، هدیئاس  وا  ياهنار  تشوگ  تسوپ و  دیـسر  هنیدـم  هب  ات  دومن و  هناور  هدرک  راوس  يزاهج  یب 
، دنادرگم داش  دوخ  تمعن  هب  ار  وت  ادخ  تدینج  يا  تفگ : داتفا  وا  هب  نامثع  مشچ  نوچ  دیفس ، نساحم  رس و  يوم  ياراد  الاب  دنلب 
زا هک  هچنآ  نامثع  مدومن ، رایتخا  ار  نآ  دیمان و  هللادبع  ارم  مرکا  ربمغیپ  یلو  متـشاد  مان  بدنج  نم  ینادیمن ، ارم  مسا  تفگ : رذوبا 

دخ لوسر  زا  نکیلو  ما  هتفگن  نم  تفگ  هتفگن  هچنآ  رذوبا  تشاد ، راهظا  دوب  هدینش  دوخ  هرابرد  وا 

هابت ار  شنید  راوخ و  ار  وا  ناگدـنب  هدرک و  رایتخا  دوخ  يارب  ار  ادـخ  لام  دـسرب  درم  یـسب  هیما  ینب  امـش  هفئاط  نوچ  هک  مدینـش  ا 
هدینش ربمغیپ  زا  ار  نخـس  نیا  امـش  دیـسرپ  سلجم  راضح  زا  نامثع  دناهرب ، ناشیا  تسد  زا  ار  شناگدنب  ادخ  نآ  زا  سپ  دننادرگ ،
تمدخ هب  ار  یـسک  سپ  متـسین ، وگغورد  نم  تفگ  يدنبیم ؟ غورد  ادـخ  لوسر  هب  وت  رب  ياو  بدـنج  يا  تفگ  هن ، دـنتفگ  دـیا ؟
هدینشن دومرف  ترضح  يا ، هدینش  یثیدح  نینچ  دیسرپ  راوگرزب  نآ  زا  دروآ  فیرشت  ترضح  نآ  داتسرف  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

مدینش هلا ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  زا  هک  تهج  نآ  زا  دومرف  تسا ، وگتـسار  هار  هچ  زا  تفگ  تسا ، وگتـسار  رذوبا  نکیلو  ما 
رب نیمز  تخادـنین و  هیاس  نامـسآ  ینعی  يرافغلا  رذ  یبا  نم  قدـصا  هجهل  يذ  یلع  ءاربغلا  تلقاال  ءارـضخلا و  تلظا  ام  دومرف : هک 

ربمغیپ زا  ار  نخس  نیا  ام  دنتفگ  دندوب  ربمغیپ  باحصا  زا  هک  يراضح  سپ  يرافغ ، رذ  یبا  زا  رتوگتسار  يا  هجهل  بحاص  تشادن 
ناناملـسم نایم  یئادج  هقرفت و  هک  خیـش  نیا  هرابرد  دیئوگیم  هچ  تفگ  هدرک  راضح  هب  ور  نامثع  تسا ، وگتـسار  رذوبا  میا  هدینش 

میوگیم وت  هب  نامثع  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  میامن ؟ نوریب  هنیدم  زا  ای  مشکب  ای  منک  سبح  ای  منزب  ار  وا  ایآ  هتخادـنا ،
ابرد نوعرف  لآ  نموم  هچنآ 
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يذـلا ضعب  مکبـصی  اقداص  کی  نا  هبذـک و  هیلعف  اـبذاک  کـی  نا  ي 28 و  میرک س 40  نآرق  رد  تفگیم  نوـعرف  هـب  یـسوم  هر 
هراپ دیوگیم  تسار  رگا  تسا و  وا  رب  شنتفگ  غورد  رفیک  تسا  وگغورد  رگا  ینعی  باذک  فرـسم  وه  نم  يدهیال  هللا  نا  مکدعی ،
غورد رایـسب  هدرک  طارفا  هک  ار  یـسک  دیامنیم  اوسر  دنکیمن و  تیادـه  ادـخ  اریز  دـسریم ، امـش  هب  دـهدیم  ربخ  هک  ار  هچنآ  زا  يا 

یئوگیم هچ  نامثع  يا  دومرف : هداد  خساپ  مه  ترضح  درک ، تراسج  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نخـس  نیا  ندینـش  زا  دعب  نامثع  دیوگ ،
هب تفگ  رذوبا  وش ، نوریب  ام  رهـش  زا  تفگ  دروآ  رذوبا  هب  ور  نامثع  تسا ، ادـخ  لوسر  صاخ  تسود  تسا  رـضاح  هک  رذوبا  نیا 
زا مورب  اجره  تفگ  امن ، فقوت  اجنآ  یهاوخ  دـنچ  ره  ورب و  قارع  هب  تفگ  مشاـب ، وت  راوج  رد  مرادـن  لـیم  مه  نم  دـنگوس  ادـخ 

، مدوب مالسا  نید  ریغ  رب  اجنآ  رد  هک  هذبر  تفگ : يراد ؟ نمـشد  ار  نیمز  مادک  تفگ  دومن ، مهاوخن  يراددوخ  قح  نخـس  نتفگ 
تفالخ زا  متشه  لاس  رد  ات  دوب  اجنآ  رد  وا  درب و  هذبر  هب  درک  راوس  زاهج  یب  يرتش  رب  ار  وا  ات  داد  نامرف  مکح  نبا  ناورم  هب  سپ 

هیرگ تفگ  رذوبا  درکیم ، هیرگ  یـسک  یب  یئاهنت و  زا  شرتخد  یـضعب  لوق  هب  اـی  و  وا ، رـسمه  گرم  ماـگنه  دومن ، تاـفو  ناـمثع 
نوچ تفگ  دعب  دوب ، دنهاوخ  نم  نفد  لفکتم  هتـسیاش  ینادرم  و  درم ، مهاوخ  یئاهنت  رد  هک  هداد  ربخ  نم  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  نکم 

يرافغ رذوبا  وگب  دنسرپیم ، ار  تلاوحا  دنسریم و  مالسا  لها  زا  یهورگ  نیشنب  هار  رـس  رب  نک و  نایرب  يدنفـسوگ  متفر  ایند  زا  نم 
ارم نفد  هد  ماـعط  ار  اـهنآ  دـمآدنهاوخ  لزنم  هب  وت  هارمه  ربخ  نیا  ندینـش  زا  ناـنآ  هدرک ، تاـفو  هدوب  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  هک 

اجنآ هب  دـندرکیم  تعجارم  همظعم  هکم  زا  قارع  لها  زا  یتعامج  تسـشن  هار  رـس  رب  تاـفو  زا  دـعب  نز  نآ  دـش ، دـنهاوخ  لـفکتم 
نبا لاله  یمهـس ، هملـس  نبا  هللادبع  یمیمت ، تلـص  نبا  هجراخ  يدـبع ، ناحوص  نبا  هعـصعص  یمیمت ، سیق  نبا  فنحا  دندیـسر ،

ناشیا نایم  زا  یعخن  رتشا  ثراح  نبا  کلام  یعخن ، سیق  نبا  دوسا  یلجب ، هللادبع  نبا  ریرج  ینزم ، کلام 
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ایند زا  يرافغ  رذوبا  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  بحاص  تفگ  هداد ، خر  هچ  ار  وت  دنتفگ : هدمآ  نز  نآ  يوس  هب  هدـش  ادـج 
کلام سپ  دندرک ، شنفد  هدرازگ  زامن  وا  رب  هدومن  نفک  هداد  لسغ  هتفر و  شا  هناخ  هب  نانک  هیرگ  نانآ  ما ، هدـنام  اهنت  نم  هتفر و 
تکرح دـندروخ و  ماعط  هدرک  اعد  وا  رب  دومن و  يروآدای  ار  وا  تیمولظم  هدیدنـسپ و  فاـصوا  دـناوخ و  يا  هبطخ  هتـساخرب  رتشا 

زا نوچ  دنیامنن ، شتعیاشم  هتفگن  نخس  وا  اب  یسک  داد  روتـسد  دومن  هنیدم  زا  وا  جارخا  هب  رما  نامثع  هک  یتقو  رد  هصالخ  .دندرک 
اب عادو  يارب  رسای  نبا  رامع  رفعج و  نبا  هللادبع  لیقع و  و  مالسلا ، مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینموملاریما و  دش  جراخ  هنیدم 

سپ يدـمآ ، مشخ  هب  ادـخ  يدونـشوخ ( اضر و   ( يارب وت  رذوبا  يا  دومرف :( هداد  يرادـلد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنتفر ، نوریب  وا 
رب نوچ   ( دندیـسرت وت  زا  دوخ  يایند  رب  ناشناوریپ ( هیواعم و  ناـمثع و   ( موق نیا  يدـش ، نیگمـشخ  وا  يارب  هکنآ  هب  شاـب  راودـیما 

ادابم هک   ( يدیسرت اهنآ  زا  دوخ  نید  رب  وت  و  ینک ( اوسر  حضتفم و  ار  ناشیا  ادابم  دننکیم  راتفر  مرکا  ربمغیپ  هقیرط  تنـس و  فالخ 
هچنآ يارب  و  شوپب ( مشچ  اهنآ  يایند  زا   ( هد ناشتسد  هب  دنسرتیم  وت  زا  نآ  يارب  هک  هچنآ  سپ  ینک ( يوریپ  نانآ  زا  هدروخ  بیرف 
دئاوف نآ  رد  يدرک  یهن  تارکنم  زا   ( يدوـمن عـنم  ار  اـهنآ  وـت  هچنآ  هب  دـندنمزاین  رایـسب  هچ  زیرگب ، ناـشیا  زا  یـسرتیم  نآ  رب  هک 

ادرف هک  تسا  دوز  و  دـندومن ، عنم  ارت  هک  یئایند (  ( هچنآ زا  يزاـین  یب  رایـسب  هچ  و  دـنراد ( جاـیتحا  نآ  هب  همه  هک  تسا  يرامـشیب 
نآ سپ  دوش ، هتسب  يا  هدنب  رب  اهنیمز  اهنامسآ و  رگا  و  دربیم ، رایسب  گشر  یسک  هچ  و  تسیک ، نآ  زا  دوس  ینادب  زیختـسر ( زور  (
قتی نم  و  دیامرفیم : میرک س 65 ي 2  نآرق  رد  هکنانچ   ( دهد رارق  یـصالخ  هار  وا  يارب  دنوادخ  دشاب  راکزیهرپ  سرت و  ادخ  هدنب 

و دهد ، رارق  تاجن  هار  وا  يارب  دشاب  راکزیهرپ  هدیـسرت  ادخ  زا  هک  ره  ینعی  بستحیال  ثیح  نم  هقزری  اجرخم ي 3 و  هل  لعجی  هللا 
ار ناشیا  يایند  رگا  سپ  لطاب ، رگم  دـمر  یمن  وت  زا  و  قح ، رگم  دریگیمن  سنا  وت  اب  درادـن ( نامگ  هکیئاج  زا  وا  هب  دـهدیم  يزور 
) يدوب تسرپایند   ( يدومنیم ادـج  دوخ  يارب  يزیچ  ایند  زا  رگا  و  دنتـشادیم ، تسود  ار  وت  يدرکیم ( يراکمه  نانآ  اب   ( یتفریذـپیم

). دنتشادیمن اور  ار  وت  رازآ  همه  نیا   ( دنتشاذگیم ناما  رد  ار  وت 

تموکح لوبق  هفسلف  هبطخ 131-
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نوگانوگ مدرم  يا  دوخ :) تافـص  زا  ضعب  هب  هراشا  باحـصا و  شنزرـس  خیبوت و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
فرط هب  ار  امـش  مامت  ینابرهم  اب  تسا ، ناهنپ  اهنآ  زا  ناشاهلقع  رـضاح و  ناشاهندب  هدوبن ) قفتم  مه  اب   ) هک هدـنکارپ  ياهلد  ياراد 

ار ناهنپ  لدع  امـش  کمک  هب  هک  تسا  لکـشم  رایـسب  هچ  ریـش ! زاوآ  زا  زب  ندرک  مر  دـننام  دـینکیم  مر  نآ  زا  مهدـیم و  قوس  قح 
.منادرگ تسار  دنا  هدومن  جک  ناگدننک ) هارمگ   ) هک یقح  ای  مزاس  راکشآ 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 443 

http://www.ghaemiyeh.com


407 ص :

يارب هن  هدوب و  تفالخ  تنطلـس و  رد  تبغر  لیم و  يارب  هن  اهدروخ ) دز و  اهگنج و   ) هدـش رداص  ام  زا  هچنآ  یهاگآ  وت  ایادـخراب 
دراو مدرم  رب  متـس  ملظ و  تفای و  عویـش  اهرهـش  رد  داسف  هنتف و  نوچ   ) هک دوب  نیا  يارب  هکلب  ایند ، عاـتم  زا  يزیچ  ندروآ  تسدـب 

شیاسآ حالصا و  وت  ياهرهش  رد  و  مینادرگ ، زاب  دوب ) هتفای  رییغت  هک   ) ار وت  نید  راثآ  میتساوخ ) درک  رییغت  مارح  لالح و  تشگ و 
نم ایادـخراب  .ددرگ  يراج  هدـنام  عیاض  هک  وت  ماـکحا  هدوب و  یگدوسآ  نما و  رد  تا  هدیـشک  متـس  ناگدـنب  اـت  میئاـمن  رارقرب  ار 

، ادخ لوسر  رگم  تفرگن  یشیپ  زامن  هب  نم  رب  سکچیه  تسا ، هتفریذپ  هدینـش و  ار  نآ  هدیـسر و  قح  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن 
هکیسک و  مدوب ، نم  دناوخ  زامن  ترـضح  نآ  اب  دروآ و  مالـسا  هتفریذپ  ار  مرکا  ربمغیپ  توعد  هکیـسک  نیلوا  ، ) هلا هیلع و  هللا  یلص 
(. دیامنیمن يزیرنوخ  ایند  يالاک  تسایر و  يارب  رمع  رخآ  رد  دروآ ، مالسا  وا  ياضر  ادخ و  روتسد  ماجنا  يارب  رما  تءادب  رد 
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ماکحا اهتمینغ و  مدرم و  ياهنوخ  سومان و  رب  هدـنامرف  مکاـح و  تسین  راوازـس  هک  دـیتسناد  نم ) زا  شیپ  ياـفلخ  هیور  زا   ) امـش و 
هارمگ ار  اهنآ  دوخ  ینادان  رثا  رب  ات  لـهاج  هن  و  دـنزب ، صرح  ناـشیا  لاـم  عمج  يارب  اـت  دـشاب  لـیخب  نیملـسم  رب  تماـما  مالـسا و 

هدرک یهارمه  یهورگ  اب  ات  مایا  رییغت  زا  هدنـسرت  هن  و  دـیامن ، ناشیرپ  لصاتـسم و  ار  نانآ  روج  ملظ و  هب  ات  رگمتـس  هن  و  دـنادرگ ،
ای لطاب  ار  یقح  هتفرگ  یلام  هک   ) مکح رد  ریگ  هوشر  هن  و  دـشاب ) اـنتعا  یب  نادنمتـسم  هب  نارگناوت و  راـی   ) دزاـس راوخ  ار  يرگید 

مرکا ربمغیپ  هقیرط  تنـس و  هب  هدننکن  راتفر  هن  و  دـیامنن ، نایب  ار  عرـش  مکح  هدرب  نیب  زا  ار  مدرم  قوقح  ات  دـنادرگ ) قح  ار  یلطاب 
.دزاس هابت  كاله و  ار  وا  تما  ات  دشاب 

ایند رد  ییاسراپ  رد  هبطخ 132-
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رب ار  ادخ  میرازگ  یم  ساپس  وا :) فاصوا  زا  یـضعب  هب  هراشا  دنوادخ و  ساپـس  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هدوب و تحلصم  تمکح و  قبط  دهاوخب  ادخ  هچ  ره  نوچ   ) دومرف شیامزآ  هچنآ  دومن و  ناسحا  هچنآ  داد و  هچنآ  تفرگ و  هچنآ 
، انیب يا  هشیدنا  رس و  ره  هب  هاگآ و  یناهن  ره  هب  تسا  وا  دروآ ) اجب  ار  وا  ساپس  رکـش و  دیاب  لاح  ره  رد  نیاربانب  تسا ، تمعن  نآ 
و دراد ) هطاحا  ناهن  راکـشآ و  لک و  ءزج و  هب   ) اناد دـنکیم  هاـگن  هنادزد  اهمـشچ  هک  هچنآ  هب  ناـهنپ و  اـه  هنیـس  رد  هک  هچنآ  هب  و 
هک یهاوگ  نانچ  تسا ، وا  فرط  زا  ثوعبم  هدیزگرب و  هلا - هیلع و  هللا  یلـص  دمحم - و  تسین ، وا  زج  یئادـخ  هک  میهدـیم  یهاوگ 

(. میشاب هتشادن  رواب  لد  رد  هتفگ و  نابز  هب  هن   ) دراد تقفاوم  نابز  اب  لد  راکشآ و  اب  ناهن 
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تقیقح تسا ، یمهم  رایسب  بلطم  ادخ  هب  دنگوس  يراکزیهرپ :) يوقت و  هب  تیصو  ایند و  یئافو  یب  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمسق 
و دیناونـش ، دـناوخ  ار  هک  ره  هک  گرم  رگم  مهم  بلطم  نیا  تسین  و  غورد ، هن  تسا  تسار  و  یخوـش ، يزاـب و  هن  تسرد  تسا و 
هک ار  یسک  يا  هدید  هک  دهدن  بیرف  ار  وت  ناشیا ) رویز  تسایر و  یئاراد و  و   ) مدرم يرایـسب  سپ  تسا ، باتـش  اب  دنار  ار  هک  ره 
هب هدوب و  نئمطم  رما  بقاوع  زا  زارد  يوزرآ  نتشاد  اب  هتسجیم و  يرود  یشیورد  رقف و  زا  هدروآ و  درگ  یئاراد  هدوب و  وت  زا  شیپ 

ياـهبوچ رب  هدومن  جراـخ  شهاگـشیاسآ  زا  هدوبر و  شنطو  زا  هدیـسر و  ار  وا  گرم  هنوـگچ  هتـسنادیم ، دـیعب  ار  رمع  ندیـسر  رس 
یناسک دیدیدن  ایآ  دنتشادیم ، هاگن  اهتـشگنا  اب  هداهن و  اهـشود  رب  دنتفرگیم و  مه  تسد  زا  ار  وا  مدرم  هدش و  لمح  توبات )  ) گرم

و روگ ، ياه  هناخ  رد  دندرب  رسب  هنوگچ  دندروآ ، یم  درگ  رایـسب  یئاراد  دنتخاسیم و  راوتـسا  يانب  دنتـشاد و  ناوارف  يوزرآ  هک  ار 
تدابع  ) وکین راک  هب  دنناوتیمن  دندیدرگ ، نارگید  رسمه  ناشاهنز  و  دش ، اه  هدنرب  ثرا  بیـصن  ناشلاوما  هابت و  دندروآ  درگ  هچنآ 

هبوت ندرم  زا  دعب  نوچ   ) دنبلط يدونشوخ  اضر و  هتـساوخ  ترذعم  دنا ) هدش  بکترم  هک  یهانگ   ) يدب زا  هن  دنیازفیب و  یگدنب ) و 
ذپ تشگزاب  و 

شرادرک تفرگ و  یـشیپ  يرگید  زا  یئوـکین  ریخ و  رد  داد  رارق  شبلق  راعـش  ار  يراـکزیهرپ  يوـقت و  هکیـسک  سپ  تسین ( هـتفری 
ایند اریز  دزاس ، ناتبیصن  ار  نآ  هک  يراک  تشهب  يارب  دینک  راک  ار و  يراکزیهرپ  يوقت و  ياه  هرهب  دیناد  تمینغ  دیدرگ ، راگتسر 

یگـشیمه هاگرارق  يارب  ار  لامعا  دـیرادرب  هشوت  هار  نآ  زا  اـت  تسا  هاگرذـگ  هکلب  هدـشن ، قلخ  امـش  ندـنام  یقاـب  تماـقا و  يارب 
و تسا ( دصقم  زا  ندـنام  زاب  تلفغ و  بجوم  نآ  رد  یتسـس  اریز   ( دیـشاب هدـننک  باتـش  نآ  زا  ندرک ( چوک  يارب   ( سپ ترخآ ( (

). دیشاب رضاح  نتفر  يارب  هدش  راگتسر  ات  دیئامن  راتفر  لوسر  ادخ و  روتسد  هب   ( دینادرگ هدامآ  ار  اهبکرم  تقرافم  يارب 

راگدرورپ تمظع  رکذ  هبطخ 133-
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عوضخ هجرد  یهتنم  اب   ) ناشراهم رادربنامرف و  ترخآ  ایند و  یلاعتقح :) شیاتس  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
راهم دـهاوخب  هک  فرط  ره  هب  نابراس  هکنانچ  دوشیم ، ماجنا  دـیامرف  هدارا  هچنآ   ) تسا لاعتم  دـنوادخ  تردـق  تسد  هب  ینتورف ) و 

و تسین ) اـهنآ  رد  یفرـصتم  رثوم و  وا  زا  ریغ   ) دـنا هدومن  میلـست  وا  هب  ار  دوـخ  ياهدـیلک  اـهنیمز و  اهنامـسآ و  و  دـشکیم ) ار  رتـش 
اه هخاش  زا  اهتخرد  نآ  وا  رما  هب  و  دنیامنیم ) شتـسرپ  ار  وا  لاح  نابز  هب   ) دـننکیم هدجـس  ار  وا  نیـسپ  دادـماب و  ره  مرخ  ياهتخرد 

عقوم تسه  نآ  رد  بآ  تارطق  هک  زبس  تخرد  زا  هک  تسا  تردـق  راثآ  زا  نیا  و   ) هتخورفا راد ) هلعـش   ) هدـنهد ینـشور  ياهـشتآ 
.دنهدیم هدیسر  هویم  دوشیم  هدروخ  هک  هچنآ  اهتخرد  نآ  وا  هینیوکت  رماوا  تیشم و  هب  و  دوشیم ) جراخ  شتآ  ياه  هلعش  ندنازوس 
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دوشیمن هتـسخ  شنابز  هک  تسا  یئایوگ  تسا  امـش  نایم  رد  هک  ادـخ  باـتک  میرک :) نآرق  تمظع  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
رارقرب یقاب و  هشیمه   ) دوشیمن بارخ  نآ  ناکرا  هک  تسا  يا  هناـخ  و  دـیامنیم ) هار  ترخآ  اـیند و  زیچ  ره  هب  عجار  باـب و  ره  رد  )

(. دندنمجرا زیزع و  هراومه  نآ  ناوریپ   ) دنروخیمن تسکش  شنارای  هک  تسا  بلاغ  و  تسین ) ینتفر  نیب  زا  هدوب و 

هدنامن و یقاب  يربمغیپ  چیه  هکینامز  رد  داتسرف  ار  لوسر  ترضح  دنوادخ  مرکا :) ربمغیپ  فصو  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  و 
یخرب اهتب و  یهورگ  تیلهاج  رد  نوچ   ) دوب رارقرب  هملک ) فالتخا  نوگانوگ و  ياه  هشیدـنا   ) ینابز هلداـجم  دروخ و  دز و  عازن و 

نآ هب  ار  یحو  هدروآ  ناربمغیپ  همه  زا  دعب  ار  وا  و  دندیتسرپیم ) ار  نارگید  حیسم و  ترضح  يا  هفئاط  دیشروخ و  یعمج  ناطیش و 
يرود ضارعا و  ادخ  زا  هکیناسک  اب  درک  داهج  ادخ  هار  رد  راوگرزب  نآ  سپ  دتـسرفیمن ) يربمغیپ  وا  زا  دـعب   ) دومن متخ  ترـضح 

.دندادیم رارق  شیارب  دننام  لثم و  هدومن و 
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هچنآ دنیب  یمن  تسا ، لد  روک  ییانیب  دح  یهتنم  ایند  هک  تسین  نیا  زج  یبلط :) ترخآ  ینیبایند و  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمسق  و 
انف و  ) هدرک زاب  تسرد  ار  شمـشچ  اـنیب  و  تفر ) دـهاوخ  یگـشیمه  يارـس  هب  هدومن  چوک  اـیند  زا  هک  درادـن  رواـب   ) تسنآ یپ  رد 

لد نآ  هب   ) دـیوجیم يرود  ایند  زا  ندـنکفا  رظن  اب  انیب  سپ  تسا ، يرگید  يارـس  نآ  یپ  رد  هک  دـنادیم  دـنیب و  یم  ار  نآ  يدوباـن )
درادیمرب هشوت  ترخآ ) رفس  يارب   ) نآ زا  تسین ) ندنام  ياج  ایند  دنادیم  هک   ) انیب و  تسا ، نآ  هب  شهجوت  مامت  روک  و  ددنب ) یمن 

يارب  ) دـیامنیم هیهت  هشوـت  نآ  يارب  دـنکیم ) روـصت  یگـشیمه  ياـج  ار  اـیند  نوـچ   ) روـک و  دریگیم ) شیپ  يراـکزیهرپ  يوـقت و  )
(. دشوپیم مشچ  لوسر  ادخ و  روتسد  زا  یئاراد  ندروآدرگ 
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لولم هدش و  ریـس  دشاب  اراد  هچ  ره  زا  لدروک ) تسرپایند   ) وا دـینادب  و  ادـخ :) باتک  هب  کسمت  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  و 
گرم زا  دـعب  ات  هدرکن  راتفر  لوسر  ادـخ و  روتـسد  هب  ایند  رد  نوچ  ، ) دـباییمن شیاـسآ  گرم  رد  اریز  یگدـنز ، زا  زج  هب  ددرگیم 
تسا تمکح  هلزنم  هب  دوشیم ) عقاو  گرم  زا  دعب  هچنآ  هب  نتشاد  رواب   ) ایند رد  یئانیب  هک  تسین  نیا  زج  و  دشاب ) وا  یتحار  بجوم 

یباریـس یهلا ) تمحر   ) هنـشت يارب  یئاونـش و  رک  شوگ  يارب  یئانیب و  روک  مشچ  يارب  یگدـنز و  تایح و  هدرم  لد  يارب  نآ  هک 
( میرک نآرق   ) ادخ باتک  امـش :) يراگتـسر  تاجن و  هار  و   ) تسا باذع ) زا   ) یتمالـس و  ایند ) زا   ) لماک يزاین  یب  نآ  رد  و  تسا ،

هیآ نآ  تایآ  زا  يا  هراپ   ) ایوگ رگید  ضعب  هب  نآ  زا  یـضعب  و  دیونـشیم ، دـیئوگیم و  دـینیب و  یم  ار ) قح   ) نآ هلیـسو  هب  هک  تسا 
زا  ) و دوشیم ) داهـشتسا  رگید  هیآ  هب  يا  هیآ  زا  دارم  مهف  يارب   ) تسا هاوگ  رگید  ضعب  رب  نآ  زا  یـضعب  و  دیامنیم ) ریـسفت  ار  رگید 

هارهاش هب  ار  وا  هکلب   ) دنادرگیمن ادج  ادخ  زا  ار  دوخ  هب  نموم  وریپ  و  درادـن ، فالتخا  یهلا  ماکحا  فراعم و  رد  نآرق  تهج ) نیا 
( کلذ عم  سرتسد  رد  گرزب  يامنهار  نینچ  نتشاد  اب  و  (. ) دیامنیم راپسهر  يراگتسر  تیاده و 
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دننام مه  اب  امـش  یتسود   ) امـش نایاپراهچ  ياهنیگرـس  يور  هاـیگ  هدـیئور  ناـتدوخ و  نیب  رد  يزرو  هنیک  رب  دـیا  هدـش  قفتم  اـمش 
یتبغر لیم و  نآ  هب  ار  یـسک  تسا و  روآ  جـنر  نفعتم و  نطاب  رد  مرخ و  زبس و  رهاظ  هب  هک  نیگرـس  يور  هب  تسا  هاـیگ  ندـیئور 
ناطیـش ار  امـش  دیدیزرو ، ینمـشد  مه  اب  اهیئاراد  ندروآ  تسدب  رد  و  دـیدش ، تسود  رگیدـکی  اب  اهوزرآ  یتسود  يارب  و  تسین )

رش زا  یئاهر  تاجن و   ) امش دوخ و  يارب  و  تسا ، هدرک  هارمگ  هراما ) سفن  زا  ندروخ   ) بیرف و  هدومن ، نادرگرـس  ناریح و  كاپان 
.میوجیم يرای  ادخ  زا  ار ) هراما  سفن  ناطیش و 

گنج رد  رمع  یئامنهار  هبطخ 134-
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: دومن تروشم  راوگرزب  نآ  زا  نایمور  گنج  هب  نتفر  يارب  باطخلا  نبا  رمع  هکیماگنه  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هاگآ نآ  رب  نمشد  دیابن  هکیزیچ   ) ار ناشتروع  و  دنک ، ظفح  ار  ناشیحاون  دودح و  هک  تسا  هدش  نماض  مالـسا  لها  يارب  دنوادخ 

اهنآ و  دنشکب ، ماقتنا  نمـشد ) زا   ) دنتـسناوتیمن دندوب و  كدنا  هک  ینامز  رد  درک  يرای  ار  اهنآ  هک  يدنوادخ  نآ  و  دناشوپب ، دوش )
ناناملسم مالسا  ردص  رد  هک  يدنوادخ   ) دنتـشادن دوخ ) زا   ) عافد یئاناوت  دندوب و  مک  هک  یتلاح  رد  تشاد  زاب  ندش  بولغم  زا  ار 

هدنز اریز ) دومرف ، دهاوخ  يرای  مه  نونکا  درک ، يرای  دـندوبن  یئاناوت  تردـق و  رامـشیب و  تیعمج  ياراد  زورما  دـننام  هکنیا  اب  ار 
يوش و هناور  شنایرگشل ) مور و  رصیق   ) نمشد نیا  يوسب  رگا  دوخ  وت  اریز ) وشم ، رضاح  رازراک  رد  سپ   ) دریمیمن زگره  تسا و 

وت زا  دعب  دنامیمن ، یهانپ  اهدحرس  تسدرود و  ياهرهش  ناناملـسم  يارب  يدرگ  بولغم  دروخ ) دز و  زا  سپ   ) ناشیا اب  تاقالم  رد 
یناـمب و اـجنیا  رد  وت  هک  تسنیا  رد  تحلـصم   ) سپ دـنیامن ، هعجارم  اـجنآ  هب  داـسف ) هنتف و  زا  يریگولج  يارب   ) هک تسین  یعجرم 

گنج یتخـس  الب و  تقاط  هک  ار  یناسک  نک  هناور  وا  یهارمه  هب  و  تسرفب ، ناشیا  يوسب  يریلد  هدـید و  گنج  درم  دوخ ) ياـجب 
دنا دنپ و  هتشاد و 

هانپ رای و  وت  دـیآ  شیپ  يرگید  هعقاو  رگا  يراد و  لیم  هک  تسا  ناـمه  دـینادرگ  بلاـغ  ار ) وا   ) دـنوادخ رگا  سپ  دـنریذپب ، ار  زر 
(. یتسرفب ناشیا  گنج  هب  هتخاس  مهارف  يرگشل  هرابود  یناوتیم   ) دوب یهاوخ  ناناملسم 

هریغم شهوکن  هبطخ 135-
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: تفگ نامثعب  سنخا  نبا  هریغم  و  داد ، خر  یلادج  نامثع  راوگرزب و  نآ  نیب  هکیماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
رد سنخا  نبا  مکحلاوبا  شردارب  هک  دوب  تهج  نیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  اب  هریغم  هنیک   ) متسه یفاک  وت  زا  عافد  يارب  وا  ربارب  رد  نم 

دعب هک  ادخ  تمحر  زا  هدش  هدنار  رسپ  يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  سپ  دوب ) هدش  هتشک  ترضح  تسدب  دحا  گنج 
ماما هکنیا  و  هتـشادن ، يدنزرف  هک  تسنانچ  وت  لثم  يرـش  دنزرف  ندوب  هداهن و  راگدای  هب  یئوکین  ریخ و   ) هدنامن یقاب  يدنزرف  وا  زا 
هبطخ حرش  رد  هکنانچ  تسا ، زئاج  قفانم  رب  نعل  دوب و  نیقفانم  ناگرزب و  زا  وا  هک  دوب  نآ  يارب  دیمان  نوعلم  ار  سنخا  مالسلا  هیلع 

هب دنگوس  يرادـیماو !! نم  ربارب  ار  دوخ  وت  قئال ) بسن  بسح و   ) عرف لصا و  یب  هرجـش  رـسپ  يا  و  دـش ) هراشا  هتکن  نیا  هب  هدزون 
نوریب ام  سلجم  زا  يراد ، اپرب  ار  وا  وت  هک  یسک  دتـسیایمن  یـشاب و  شروای  وت  هک  ار  یـسک  ادخ  دنادرگیمن  زوریف  اور و  ماک  ادخ 

رگا دنادرگن  شتمحر  لومشم  ار  وت  ادخ  ار  دوخ  ینمشد ) و   ) ششوک نک  مامت  سپ  دنادرگ ، رود  وت  زا  ار  یئوکین  ریخ و  ادخ  وش 
.ینک ینابرهم  نم ) اب  )

تعیب هلئسم  رد  هبطخ 136-
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تسایر و ندروآ  تسدب  راوگرزب  نآ  اب  تعیب  زا  ناشروظنم  هک  دومرف  شباحصا  يارب   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
رکف و يور  زا  هدرک  عامتجا  همه  هکلب   ) دوبن هشیدنا  رکف و  نودـب  نم  اب  امـش  تعیب  مالـسا :) سدـقم  نید  جـیورت  هن  دوب  ایند  عاتم 

یبا اب  تعیب  دننام  نیا  و  دیوش ، نامیـشپ  ای  هدرک  تعیب  ضقن  امـش  زا  کیچیه  دیابن  سپ  دیدومن ، رما  نیا  رب  مادقا  تسرد  هشیدـنا 
ینعی هولتقاف  اهلثم  یلا  داـع  نمف  اهرـش ، هللا  یقو  هتلف ، تناـک  رکب  یبا  هعیب  نا  تفگ : رمع  دـیداد و  ماـجنا  هشیدـنا  یب  هک  دوبن  رکب 

راک و  دیـشکب ) ار  وا  ددرگزاب  نآ  دننام  هب  يرگید  رگا  سپ  درادهاگن ، نآ  رـش  زا  ادخ  تفرگ ، ماجنا  هشیدـنا  یب  رکب  یبا  اب  تعیب 
ياه هرهب  ندروآ  تسدب   ) يارب ارم  امش  مهاوخیم و  نید ) دعاوق  زا  جیورت   ) ادخ يارب  ار  امـش  نم  اریز )  ) تسین ناسکی  امـش  نم و 

نم رادربنامرف  عیطم و  هدرکن  يوریپ  سفن  ياوه  زا   ) دـینک يرای  ناـتدوخ  هراـما )  ) سفن رب  ارم  مدرم  يا  دـیهاوخیم !! دوخ  ياـیند )
وا ینیب  هقلح  اب  ار  راکمتـس  منکیم و  مکح  فاصنا  لدع و  يور  زا  رگمتـس  زا  هدیدمتـس  قح  نتفرگ  يارب  ادخ  هب  دـنگوس  دیـشاب )
یب نآ  هب  هچ  رگا  مزاس  دراو  قح  روخ  بآ  هب  ار  وا  هکنیا  اـت  دنـشکب ) ار  شراـهم  دـننک و  هقلح  شینیب  رد  هک  رتش  دـننام   ) مشکیم

لیم

(. مناتسب وا  زا  ار  هدیدمتس  قح  ات  منادرگ  راوخ  لیلذ و  ار  رگمتس   ) دشاب

ریبز هحلط و  هرابرد  هبطخ 137-
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نآ هب  ار  نامثع  نتشک  تعیب  ضقن  زا  سپ  هک  ناشراتفگ  لاطبا  و   ) ریبز هحلط و  هرابرد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
وا لتق  هب  ياضر  نامثع و  نتـشک  هب   ) نم هب  ار  يرکنم  نداد ) تبـسن   ) دندرکن يراددوخ  ادخ  هب  دـنگوس  دـنداد :) تبـسن  راوگرزب 

رهاظ ناشیوعد  نالطب  دنتشاد  فاصنا  رگا  اریز   ) دندرکن راتفر  فاصنا  لدع و  هب  ناشدوخ  نم و  نایم  و  دنداد ) نم  هب  غورد  تبسن 
( زا دـنیامنیم  یهاوخنوخ   ) و دـنا ، هدرک  كرت  ناـشدوخ  هک  دـنبلطیم  نم ) زا   ) ار یقح  هک ) تسا  نآ  ناـشیوعد  یتسرداـن   ) و دوـب )

یب نآ  زا  مه  نانآ  مدوب  هدرک  تکرـش  اهنآ  اب  ناـمثع ) نتـشک   ) نوخ نآ  نتخیر  رد  رگا  نم  سپ  دـنا ، هتخیر  ناـشدوخ  هک  ینوخ 
وا نوخ  بلط  دـنناوتب  ات  ثراو  هن  دنتـسه  لتاق  زین  نانآ  اریز  دـنیآرب ، نامثع  یهاوخنوخ  ددـص  رد  دـیابن  ناـشیا  سپ   ) دـندوبن هرهب 

تعیب ضقن  رذـع  ار  نآ  هک   ) ناشلدـع لوا  و  ناشیا ، زا  رگم  تسین  تساوخزاب  سپ  دـنا  هدرک  ترـشابم  نم  نودـب  رگا  و  دـنیامن )
نآ تسا ) تلادع  هب  ندرک  مکح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ماما  رب  ام  ندـش  یغای  جورخ و  دـنتفگیم  هداد و  رارق  دوخ 

رادرک فالخ  رب  راتفگ  نایز   ) تسا نم  اب  نم  یئانیب  تریـصب و  و  دنزاس ، يراج  ناشدوخ  هرابرد  ار  لدع  يور  زا  مکح  هک  دـشاب 
ار يرما  تهج  نیمه  هب  منادیم  ار 

تسا هدشن  هبتشم  نم  رب  مه ( يرما   ( و ریبز ( هحلط و  نوچ  منک  راتفر  نآ  فالخ  رب  هک  ما  هتفگن  يزیچ   ( ما هدرکن  هبتشم  یـسک ( رب 
هنتف  ( هایس لگ  تسا  ناشیا  رد  هداد ( ربخ  نم  هب  مرکا  لوسر  هکنانچ   ( راکهابت رگمتس و  دنتسه  یهورگ  اهنآ  و  اهنآ ( ناوریپ  دننام  (

 ( برقع رهز  و  دزاسیم ( هریت  ار  فاص  بآ  لگ  هکنانچ  دنربیم  نیب  زا  ار  تما  شیاسآ  نآ  رثا  رب  هک  داسف  و 
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هابتـشا هب  ار  مدرم  هک  نامثع  یهاوخنوخ  هراـبرد  ناـشیا  راـتفگ   ( رما نیا  و  یهارمگ ( یناداـن و   ( یناـملظ ههبـش  و  ینمـشد ( هنیک و 
عطق رش  نتخیگنا  زا  شنابز  هدنک و  هشیر  زا  قح ( فالخرب  نخـس   ( لطاب دیدرگ و  راکـشآ  نادنمـشوه ( نایاناد و  دزن  دنا  هتخادنا 

هنتف و داجیا  اغوغ و  ندرک  اپرب  تعیب و  ضقن  زا  ناشروظنم  هک  دش  هتسناد  اریز  تسا ، هدیاف  یب  ناشیا  شـشوک  یعـس و  سپ   ( دش
نم رب  ناـیوج  هنتف  زا  يریگولج  نوچ   ( و تسا ( تساـیر  ندروآ  تسد  هب  اـیند و  بح  يارب  هکلب  تسین ، ناـمثع  یهاوخنوخ  داـسف 

يروط هب  مزاس  دوبان  ار  اهنآ  رازراک  رد   ( مشکب ار  نآ  بآ  دوخ  هک  منک  رپ  ار  یـضوح  ناـشیا  يارب  ادـخ  هب  دـنگوس  تسا ( ضرف 
ره هک  تسین  رگید  ياهـضوح  دننام  ضوح  نیا  اریز   ( دنماشاین بآ  رگید  عضوم  رد  مه  نآ  زا  دعب  هدش و  باریـس  دـندرگنرب  هک (

يد ياج  دشن  باریس  رگا  ای  ددرگرب  هدش  بآریس  دیسر  نآ  هب  هک 

). دوشیم دوبان  كاله و  هدش  قرغ  نآ  رب  دراو  هک  تسا  یضوح  هکلب  درآ ، تسدب  بآ  رگ 
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نم هب  دیدروآور  ندرک ) تعیب  يارب  نامثع  لتق  زا   ) سپ ناشناوریپ :) ریبز و  هحلط و  هرابرد  نینچمه   ) تسا نانخس  نیا  زا  یتمـسق 
، دیدرک زاب  امـش  مداهن  مه  هب  ار  دوخ  تسد  مینک ، تعیب  میا  هدمآ  دیتفگیم  یپ  رد  یپ  ناشنادنزرف ، هب  اه  هدیئازون  ندروآور  دننام 

سپ مدوبن ، لئام  نآ  هب  نم  دیتشاد  نم  اب  تعیب  امش  هک  یتبغر  لامک  اب  هصالخ   ) دیدیـشک دوخ  يوس  هب  امـش  مدرب  بقع  ار  نآ  و 
نآ زا  مه  نم  دنتـسه و  شیرق  زا   ) ریبز هحلط و  ایادخراب  میوگیم ): هدرب  ادخ  هب  ار  امـش  تیاکـش  مه  نم  دیدرک ، تعیب  ضقن  ارچ 

هتـسب ناشیا  هچنآ  اشگب  سپ  دـندناروش ، نم  رب  ار  مدرم  و  دنتـسکش ، ار  دوخ  نامیپ  هدومن و  متـس  هدرک  محر  عطق  نم  اب  ما ) هفئاط 
ایند رد   ) دندرک هک  يراتفر  هتـشاد و  وزرآ  هچنآ  رد  ار  ترخآ ) ایند و   ) يدب اهنآ  هب  امنب  و  دنا ، هدیبات  هچنآ  نادرگم  راوتـسا  و  دنا ،

تسین نم  هجوتم  یشنزرس  خیبوت و  چیه   ) و دنـشاب ) یلتبم  دیواج  باذع  هب  ترخآ  رد  دنـسرن و  تسایر  تفالخ و  دوخ  يوزرآ  هب 
ار ناشلمات  ینات و  متـساوخ و  دـندرک  ضقن  هک  یتعیب  ار  اهنآ  تشگزاب  گنج  هب  عورـش  زا  شیپ  اریز ) مگنجیم ، ناـشیا  اـب  ارچ  هک 

دخ زا  تعاطا   ) تمعن دندرک ) بیقعت  ار  دوخ  تسردان  هشیدنا  هتفریذپن  ارم  زردنا  دنپ و   ) سپ مدیبلط ، هعقاو  زا  لبق  رما ) نیا  رد  )

.دنداد تسد  زا  ار  ترخآ ( ایند و   ( یتمالس هدرمش و  راوخ  ار  نامز ( ماما  لوسر و  ا و 

گرزب ثداوح  هب  تراشا  هبطخ 138-
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لمات و زا  سپ  یهوژپ  شناد  دـنمدرخ  ره  تسا ، ناراکزیهرپ  قشمرـس  ناهارمگ و  يامنهار  اهیکیرات و  هدـننک  نشور  هغالبلا  جـهن 
هیلع هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  ترضح  نانخـس  میرک و  نآرق  زا  دعب   ) سدقم باتک  نیا  هک  دیامنیم  فارتعا  قیدصت و  نآ  رد  هشیدنا 
هنتف زا  یلاخ  ایند  اریز  دریگ ، رارق  رشب  دارفا  عیمج  هعلاطم  دروم  هک  تسا  راوازس  و  تسا ، دننام  یب  ناهج  رد  اهباتک و  نیرترب  هلا ) و 

نینموملاریما شور  زا  رادرک  راتفگ و  رد  هک  یماگنه  رگم  دنروآ  یمن  تسدب  تدایـس  یتحار و  شیاسآ و  مدرم  هتـشگن و  داسف  و 
فاصنا اب  ره  هکلب  میوگیم ، راوگرزب ) نآ  تیانع  فطل و  دنمزاین   ) هدـنب نم  سب  هن  ار  نخـس  نیا  و  دـنیامن ، يوریپ  مالـسلا ) هیلع  )

هیلع  ) یلع ترضح  فراعم  مولع و  همشچرس  هکنیا  هب  دراد  رواب  هدوب و  فرتعم  دشابن ) بهذم  یعیـش  ای  ناملـسم  هچ  رگا   ) یعلطم
ار شرادرک  راتفگ و  زا  هنومن  و  هدومرف ، نایب  هتسناد و  ایند  رخآ  ات  ار  يرما  ره  داسف  حالص و  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  هک  تسا  مالسلا )
زا هزادنا  نیمه  هک  دننادیم  شناد  ملع و  نابحاص  و  تسا ، هدروآدرگ  فیرش  باتک  نیا  رد  هیلع ) هللا  ناوضر   ) یـضر فیرـش  دیس 

اـملع و تهج  نیمه  هـب  و  تـسا ، یفاـک  ترخآ  اـیند و  تداعـس  تدایـس و  هـب  ندیـسر  يارب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما رادرک  راـتفگ و 
- همحرلا هیلع  يرون - ثدحم  هکنانچ  هللا ، مهمحر   ) نیشیپ نادنمشناد 
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باتک میرک  نآرق  هک  يروطنامه  ینعی  دنا  هدومرف  ریبعت  نارقلا  خا  ار  سدـقم  باتک  نیا  هدرک ) نایب  لئاسولا  كردتـسم  باتک  رد 
جهن هدومرف  نایب  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یفطـصم ترـضح  شربمغیپ  ناـبز  هب  رـشب  حالـصا  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا و  ینامـسآ 

يراـج مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملع  هنیدـم  باـب  ناـبز  هب  هدرک و  شوارت  یهلا  ملع  عـبنم  زا  نآ  نانخـس  هک  تـسا  یباـتک  مـه  هغـالبلا 
هب عورش  یهلا  هوق  لوح و  هب  نونکا  هداد و  رـشن  ار  نآ  ءزج  ود  نونکات  هک   ) ار باتک  نیا  تسا  بجاو  همه  رب  سپ  تسا ، هدیدرگ 
زا لیکولا  معن  انبـسح و  کناف  لیبسلا  ءاوس  یلا  اندـها  مهللا  دـنهد ، رارق  ناشیناگدـنز  روتـسد  هعلاـطم و  دروم  میا ) هدومن  موس  زج 

هراـشا هجرف ) هللا  لـجع  رظتنم - مئاـق  روهظ  هب  و   ) تخـس ياهدـمآ  شیپ  هب  نآ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ 
هب ار  ناگدش  هارمگ   ) دنادرگیمرب يراگتسر  تیاده و  هب  ار  سفن  ياوه  دیآ ) نوریب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  رظتنم  ماما  نوچ  : ) دیامرفیم

ار سفن  شهاوخ  هتـسش  تسد  هیدمحم  تعیرـش  زا   ) دنـشاب هدرک  لیدبت  سفن  ياوه  هب  ار  تیاده  مدرم  هکینامز  دربیم ) تسار  هار 
عوجر هب  یهن و  تسردان  ياه  هشیدنا  نتسب  راک  هب  زا  ار  مدرم   ) دنادرگیمرب نآرق  هب  ار  يار  و  دنیامن ) يوریپ 

هـشیدنا يار و  هب  ار  نآرق  مدرم  هکینامز  دـنزادنا ( رود  ار  نآ  فلاخم  هدومن و  راتفر  ادـخ  باـتک  روتـسد  هب  اـت  درادـیماو  نآرق  هب 
). دنهد ماجنا  دوخ  تسردان  هشیدنا  قبط  ار  روما  هدیشوپ  مشچ  نآرق  زا   ( دنشاب هدرک  لدبم  دوخ ( (
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- ترـضح روهظ  زا  شیپ  (: ) دـیامرفیم هراـشا  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  روهظ  کـیدزن  ياـه  هنتف  هب  هک   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
ریش نوچ   ) هک يروط  هب  دروآ ، ور  امش  زا ) ناگدنیآ   ) هب تخس  يزیرنوخ  گنج و  هکنیا  ات  دش ) دهاوخ  اهیراکهابت  هادف - انحاورا 

ياراد دنام ) يرتش  ای  و  تسا ، همه  ندرک  دوبان  هدامآ  دوشیم  عقاو  هک  یئاهگنج   ) دنادرگ راکشآ  ار  شیاهنادند  نیگمشخ ) هدنرد 
ماک هب  رما  لوا  رد   ) نآ ریش  ندیشون  تسا ) گرم  تبرـش  زا  رپ  شیاهناتـسپ  رتش  ناتـسپ  دننام  گنج  نآ   ) هک ریـش  زا  رپ  ياهناتـسپ 

ندش و هتشک  نتشک و  دروخ و  دز و  هک   ) راک رخآ  رد  تسا و  نیریش  دنراد ) يزوریف  حتف و  دیما  دنوشیم و  رازراک  دراو  هکیناسک 
عقاو نیا ) زا  سپ   ) ادرف رد  مهدیم ) ربخ  هچنآ   ) دیـشاب هاگآ  .تسا  روآ ) جنر   ) هزمدب خلت و  تفرگ ) دهاوخ  ارف  ار  همه  نآ  بئاصم 
هیلع رـصع  ماما   ) ناهاشداپ هفئاط  ریغ  زا  یکاـح  دـیآ ، یم  دـیرادن ) ربخ  نآ  زا   ) دیـسانشیمن هکیزیچ  اـب  ادرف  يدوزب  دـش و  دـهاوخ 

دهاوخ نوریب  وا  يارب  ار  شرگج  ياه  هراپ  نیمز  و  دیامنیم ، تساوخزاب  ناشرادرک  لامعا و  يدـب  هب  ار  اهنآ  نانادرگراک  مالـسلا )
راوگرزب نآ  میلست  ار  شیاهدیلک  و  دریگیم ) رارق  ترـضح  نآ  سرتسد  رد  هدش  ادیوه  اهنآ  ریغ  هرقن و  الط و  زا  اهناک  مامت   ) دروآ

ه  ) دیامنیم

كورتم نیناوق (  ( و دـیامنیم ، امـش  هب  ار  يراد  تکلمم  شور  رد  يرتسگداد  تلادـع و  سپ  دـیآ ( یمرد  وا  فرـصت  هب  اهرهـش  هم 
). دیامرفیم ارجا  ار  مرکا  ربمغیپ  تنس  نآرق و  ماکحا   ( دنکیم هدنز  ار  تنس  باتک و  زا  هدش 
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همالع زا  دوخ  حرـش  رد  هللا - همحر  یئوخ - عراش  هکنانچ  دـشابیم ، ینایفـس  جورخ  هب  هراشا  ارهاظ  هک   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
هب نوـچ  هک  ناورم  نبا  کلملادـبع  يزیرنوـخ  هنتف و  هب  تسا  هراـشا  دـنا : هتفگ  حارـش  رتـشیب  یلو  هدرک ، لـقن  هارث  باـط  یـسلجم 

هلمج زا  هک  نکـسم  رد  تفر ، هفوک  هب  یفقث  هدـیبع  یبا  نبا  راتخم  هدنـشک  ریبز  نبا  بعـصم  گـنج  يارب  ماـش  زا  دیـسر  تفـالخ 
ار فسوی  نبا  جاجح  هاگنآ  دـندرک ، تعیب  وا  اب  مدرم  هفوک  رهـش  رد  دـش و  هتـشک  بعـصم  و  دـندروخرب ، مه  هب  دوب  هفوک  یحاون 
و دومن ، بارخ  قینجنم  اب  ار  ادـخ  هناخ  هدـیناسر و  لتق  هب  ار  هللادـبع  هکم  رد  جاجح  داتـسرف ، هکم  هب  ریبز  نبا  هللادـبع  گـنج  يارب 

يرگمتس زا  مالسلا  هیلع  ماما  تشاد ، اور  ناشیا  هب  ار  متس  ملظ و  عاونا  زارد  نایلاس  هدش  طلـسم  ناناملـسم  رب  تشکب و  ار  يرایـسب 
رد شیاهمچرپ  اب  و  هدروآدرگ ) رگشل   ) دنزیم گناب  ماش  رد  منیب  یم  ار ) کلملادبع   ) ار وا  نم  هک  تسا  نآ  دننام  دهدیم :) ربخ  وا 

ار نیمز  و  وخدب ، شکرـس  رتش  ندروآور  دننام  دروآ  یمور  راید  نآ  لها  هب  و  هدروآ ) فرـصت  هب  ار  قارع   ) ددرگیم هفوک  فارطا 
نیگنـس نیمز  رد  شماگ  و  هداشگ ، ندیرد ) يارب  ناگدنرد  نوچ   ) شناهد و  دناسریم ) لتق  هب  ار  يرایـسب   ) دیامنیم شرف  اهرـس  زا 

دراد رایسب  هاپس   ) دشابیم
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جاجح هکنانچ  دنزیم ، تسد  يرگدادـیب  هب  هدومن  فرـصت  ار  رود  ياهرهـش   ( ددرگیم تخـس  شا  هلمح  زارد و  رود و  وا  نالوج  ) 
ادـخ هب  دـنگوس  تشک ( ار  مدرم  زا  يرایـسب  داتـسرف و  ناتـسکرت  لـباک و  ناـسارخ و  دـننام  تسد  رود  راـید  هـب  ینارادرـس  ارما و 
سپ مشچ ، رد  همرس  دننام  یکدنا  رگم  امش  زا  دنامن  اجرب  هکنیا  ات  دنکارپیم  تاهد ( اهرهش و   ( نیمز فارطا  رد  ار  امش  ناگدنیآ ( (
ناهنپ ياهلقع  برع  يوس  هب  ددرگرب  هکنیا  ات  دـنام  دـهاوخ  رارقرب  هراومه  هیما ( ینب  تسد  زا  امـش  نادـنزرف   ( یگراـچیب یتخس و 

چیه رد  دیهاوخب  رگا   ( سپ دنربب ( نیب  زا  ار  هیما  ینب  نایناریا  کمک  اب  هشیدنا  رکف و  يور  زا  هدمآ  راک  يور  نایسابع   ( ناشیا هدش 
نآرق و  ( راکشآ ياه  هناشن  رارقرب و  هدنیاپ و  ياههار  اهتنس و  و  دیبای ( یئاهر  داسف  هنتف و  زا  دشابن و  امش  هجوتم  تیلوئسم  يرصع 
و دـینادرگ ، دوخ  يامنهار  ار ( مرکا  ربمغیپ  نیـشناج  قح و  هب  ماما   ( تسا راوتـسا  نآ  رب  توبن  مامتا  هک  ار  کیدزن  ناـمیپ  و  تنس (
زا ار  شیاسآ   ( دینک يوریپ  وا  زا  هداهن  ماگ  شمدق  ياج  هب  ات  دیامنیم  ناسآ  امش  يارب  ار  دوخ  بیرف (  ( ياههار ناطیـش  هک  دینادب 

). دیشاب راتفرگ  یلتبم و  ترخآ  ایند و  رد  هداد  تسد 
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يروش ماگنه  هب  هبطخ 139-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 464 

http://www.ghaemiyeh.com


428 ص :

ماما  ) دش رارقرب  يروش  تفالخ ) رما  يارب  وا  روتـسد  هب   ) هکیماگنه رمع ) تافو  زا  دعب   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
شـشخب ناسحا و  هب  ناـشیوخ و  اـب  دـنویپ  قح و  توعد  هب  نم  زا  شیپ  سکچیه  دومرف :) هراـشا  سلجم  نآ  ناـیز  هب  مالـسلا  هیلع 

هداد نآ  لیکـشت  هب  رما  رمع  هک  سلجم  نیا  دـننام  میامنیمن  مادـقا  هچنآ  رد   ) سپ تسا ، هتفاتـشن  دنـسپادخ ) ياهراک  رد  هصالخ  )
دقعنم سلجم  نیا  هک   ) زورما زا  دعب  يدوز  هب  دیشاب ، هتشاد  رظن  رد  ار  مراتفگ  هدینـش  ار  منخـس  نیاربانب ) منیب ، یمن  یتقیقح  قح و 

هحلط  ) امش زا  یضعب  هکیئاج  ات  دش  دهاوخ  هتسکش  اهنامیپ  دهع و  هدیـشک و  نآ  رد  اهریـشمش  هک  دینیب  یم  ار  تفالخ  رما  دوشیم )
نیا هجیتن  اـهیزیرنوخ  داـسف و  هنتف و  همه  نیا  و   ) ددرگیم هریغ ) ناـمثع و   ) ناـنادان وریپ  یخرب  هدـش و  ناـهارمگ  ناـیاوشیپ  ریبز ) و 

(. تفرگ رارق  یتسردان  لطاب و  يور  نآ  ساسا  هک  تسا  سلجم 

مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  هبطخ 140-
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رگا دـشاب و  تسار  رگا  تسا  يرگید  رـس  تشپ  نخـس  تبیغ   ) مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  تسا  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
یعون نآ  ررض  نوچ  تسا  تایهنم  رئاس  زا  شیب  نآ  دسافم  هکنآ  يارب  تسگرزب ، ناهانگ  زا  نآ  و  دنمانیم ، ناتهب  ار  نآ  دوب  غورد 

یصاعم زا  هک  ار  یناسک  تسا  راوازس  دیامرفیم :) دیکات  نآ  یهن  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  تسا ، یصخش  ابلاغ  یصاعم  رئاس  نایز  و 
بویع تهج  نیا  هب  هدوب و  نانآ  بولغم  روهقم و  هراما  سفن  يدنمدرخ  لقع و  ببس  هب  هتشگن و  هانگ  بکترم   ) دنا هدیزگ  يرود 
نامرف راب  ریز  هکیناسک  ناراکهانگ و  هب  هدیشخب ، اهنآ  هب  ار  ناهانگ  زا  زیهرپ  تمعن  دنوادخ  و  دنا ) هتخانش  ار  تعاطا  دئاوف  هانگ و 
داشرا تسار  هار  هب  تیادـه و  ار  نانآ  هکلب  دـننزن ) ناتهب  اهنآ  هب  هدرکن و  تبیغ  ناشیا  زا   ) دـننک ینابرهم  دـنوریمن ، لوسر  ادـخ و 
ناهانگ زا  هک  هداد  قیفوت  ار  نانآ  هدیشخب و  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  زا   ( اهنآ رب  يرازگساپس  رکش و  هک  تسا  راوازس  و  دنیامن (

، دننک تبیغ  ناراکهانگ  زا  هکنیا  زا  ددرگ  عنام  و  دهدن ( اهنآ  هب  يرگید  زا  نتفگ  نخس  لاجم   ( دنشاب طلسم  دنا ( هدنام  تمالس  هب 
زا هک  يا  هدننک  تبیغ  لاح  تسا  هنوگچ  دننک ( تبیغ  يرگید  زا  تسین  راوازس  ناهانگ  یب  یصاعم و  زا  نارود  هکیئاج  رد   ( سپ
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يراکهانگ صخـش  نینچ  هکیتروص  رد  ( !؟ دـیامن شنزرـس  هدـش  بکترم  هک  یهانگ  هب  ار  وا  هدرک  تبیغ  دوخ  شیک ) مه   ) ردارب
هک تسا  یهانگ  زا  رتگرزب  نآ  هدـیناشوپ و  دـنوادخ  ار  شناهانگ  هک  ار  یئاج  دروآ  یمن  داـیب  اـیآ  تسا ) رتراوازـس  تبیغ  هب  دوخ 

شیاوسر حـضتفم و  هدـیناشوپ و  ار  شناهانگ  هک  شدوخ  اـب  ار  دـنوادخ  هلماـعم  هدـننک  تبیغ  ( !؟ هدرک تبیغ  نآ  هب  ار  دوخ  ردارب 
دوخ هک  دـیامنیم  شنزرـس  یهانگ  هب  ار  وا  هنوگچ  و  دـیامنیم ) اوسر  هدرک  هک  یهاـنگ  رد  ار  دوخ  ردارب  هک  هدرک  شومارف  هدومنن 

بکترم يرگید  هانگ   ) هدومن ادخ  ینامرفان  يرگید  زرط  هتـشگن  بکترم  مه  ار  هانگ  نآ  نیع  رگا  سپ  هدوب ، بکترم  ار  نآ  دـننام 
یکچوک هاـنگ  اـب  دـشاب و  هدـشن  بکترم  یگرزب  هاـنگ  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  دـشابیم و  شردارب  هاـنگ  زا  رتـگرزب  هک  تسا ) هدـش 

.تسا رتگرزب  هدشن ) بکترم  هک  یگرزب  هانگ  زا   ) مدرم یئوگدب  یئوج و  بیع  رب  وا  يریلد  تارج و  هنیآ  ره  دشاب  هدومن  ینامرفان 
وا هانگ  رثا  رب  سکچیه  زا  یئوگدب  یئوج و  بیع  رد  ادخ  هدنب  يا  دیامرفیم ): زردـنا  دـنپ و  لیبس  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیا  زا  سپ  )
هانگ زا  دوخ  سفن  رب  و  دـشاب ، هدـش  هدـیزرمآ  هدومن و ) تشگزاـب  هبوت و  هدرک  هک  یهاـنگ  زا   ) وا دـیاش  هک  نکم  باتـش  هلجع و 

هک ره  و  یـشاب ، راتفرگ  بذعم و  نآ  رثا  رب  دـیاش  هک  رگنن ( نآ  رد  یکچوک  تراقح و  مشچ  هب  و   ) شابم هدوسآ  نمیا و  کچوک 
انشآ دوخ  بیع  هب  هکنآ  تهج  هب  دیامن  يراددوخ  وا ( رب  ندز  نعط  یئوج و  بیع  زا   ( دیاب دنادیم  ار  دوخ  ریغ  يدب  بیع و  امش  زا 

وا هب  تمعن  نیا  زا  يرازگـساپس  و   ( دزاس لوغـشم  ار  وا  تسا  یلتبم  نآ  هب  يرگید  هک  یهانگ  بانتجا  زا  رکـش  دیاب  و  تسا ، اناد  و 
). دیوگ يرگید  بیع  هک  دهدن  لاجم 

تبیغ زا  یهن  هرابرد  هبطخ 141-
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هک ره  مدرم ، يا  داد :) ارف  شوگ  وگدب  راتفگب  دیابن  هکنیا  تبیغ و  ندینـش  زا  یهن  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
تـسار هار  رد  رادرک  راـتفگ و  رد  تسا و  راوتـسا  مکحم و  تاداـقتعا )  ) نید رد  هک  تسناد  تخانـش و  ار  دوخ  شیک ) مه   ) ردارب

رتشیب رت و  تخـس  ریت  نایز  زا  مالک  نایز  رثا   ) دیـشاب هاگآ  دـهدب ، شوگ  وا  هرابرد  ار  مدرم  یئوگدـب )  ) راتفگ دـیابن  دـهنیم ، مدـق 
لطاب و و  دشاب ) غورد  هچ  رگا   ) دـنام یمن  رثا  یب  مالک  نکیل )  ) و دوریم ، اطخ  هب  اهریت  دزادـنایم و  ریت  زادـناریت  یهاگ  اریز ) تسا ،
اونـش و ار ) راتفگ   ) دـنوادخ اریز ) تسا ، رارقرب  یقاـب و  هدـنیوگ  يارب  زا  نآ  هاـنگ  نکیل   ) و دوریم ، نیب  زا  هچ ) رگا   ) نآ تسرداـن 

مالسلا هیلع  ماما  زا  ار  شیامرف  نیا  ینعم  .تشگنا  راهچ  ردقب )  ) رگم تسین  يا ) هلصاف   ) لطاب قح و  نایم  دیـشاب  هاگآ  .تسا  هاوگ 
تسردان لطاب و  دومرف : نآ  زا  سپ  داهن ، شمشچ  شوگ و  نیب  هدنابسچ  مه  هب  ار  دوخ  ياهتشگنا  خساپ ) رد   ) ترـضح دندیـسرپ ،

صخـش راـتفگب  ناـشیکمه  بیع  رد  دـیابن  نموم  نیارباـنب   ) مدـید یئوگب  هک  تسا  نآ  تسرد  قح و  و  مدینـش ، یئوگب  هک  تسنآ 
(. دیاشگ نآ  ءاشفا  هب  نابز  ندید  زا  شیپ  ندینش  درجم  هب  هدومن  دامتعا  دنیوگب  تسار  هچ  رگا  وگدب  مدرم  قساف و 

لهاان هب  یکین  هرابرد  هبطخ 142-
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ناسحا قح  هار  ریغ  رد  هک  یسک  يارب  دنکیم :) فرص  اجیب  ار  شلام  يرادلام  تمذم  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
نانادان راتفگ  راکدب و  هیامورف و  مدرم  ندوتس  دیجمت و  رگم  تسین  يا  هرهب  ظح و  هدیشخب  هچنآ  زا  دشخبب  قحتـسم  ریغ  هب  دنک و 

لام هکلب  هدرکن ، يدوج  تقیقح  رد   ) هکنآ لاح  تسا و  هدنشخب  داوج و  رایسب  هچ  دیامنیم ، شـشخب  ناشیا  هب  هکیمادام  وا  هرابرد 
نینچ هدرک و  فرـص  قح  ياـضر  ریغ  رد  اـجیب  ار  شلاـم  و   ) تسا هدـیزرو  لـخب  ادـخ  هار  رد  و ) هدومن ، فارـسا  فـلت و  ار  دوـخ 

دنوادخ هک  یـسکب  سپ  دـش ) هراشا  هتکن  نیا  هب  مشـش  تسیب و  دـص و  نخـس  حرـش  رد  هکنانچ  تسا ، ناطیـش  نارای  زا  یـصخش 
سک ره  هب   ) دیامن هتسیاش  ینامهم  ار ) نایانشآ   ) لام نآ  زا  و  دنک ، يرای  کمک و  ار  ناشیوخ  لام  نآ  اب  دیاب  هدومرف ، اطع  یتورث 

رب دزرو  یئابیکـش  دیاب  و  دنک ، اطع  راد  ماو  شیورد و  هب  نآ  زا  و  دـشخب ، یئاهر  ار  راتفرگ  ریـسا و  نآ  اب  و  شدوخ ) لاح  بسانم 
باوث و ندروآ  تسدب  يارب  ار  اهنیا  و  اهدمآ ، شیپ  ثداوح و  عفد  و  تاقدص ) دـننام  هبحتـسم  هوکز و  دـننام  هبجاو   ) قوقح يادا 
ندش و گرزب  ثعاب  ایند  رد  دش ) نایب  هک   ) اهـششخب نیا  هب  ندش  دنمزوریپ  سپ  یئامندوخ ) ایر و  يور  زا  هن   ) دیامنب یهلا  شاداپ 

.دهاوخب ادخ  رگا  تسا ، هیلاع  تاجرد  هب  ندیسر  هلیسو  ترخآ  رد  و  یکین ( ندوب و  مانشوخ 

ناراب بلط  رد  هبطخ 143-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 469 

http://www.ghaemiyeh.com


433 ص :

و درادیم ، هاگن  دوخ  يور  هب  ار  امـش  هک  ینیمز  دیـشاب  هاگآ  نتـساوخ : ناراب  ماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
نامز ره  ات  دنتـسین  امـش  يوزرآ  شهاوخ و  وریپ   ) دنتـسه امـش  راگدرورپ  رادربنامرف  دهدیم ، رارق  شا  هیاس  رد  ار  امـش  هکینامـسآ 

تهجب درابیمن ) نامـسآ  دـیوریمن و  نیمز   ) دـشخب یمن  امـش  هب  ار  دوخ  دوس  تکرب و  و  دراـبب ) نامـسآ  اـی  دـیورب  نیمز  دـیهاوخب 
هکلب دنشاب ، امش  زا  يدوس )  ) یئوکین ریخ و  هب  راودیما  هکنیا  تلعب  هن  و  امـش ، هب  نتـسج  برقت  ببـس  هب  هن  و  امـش ، يارب  يزوسلد 
سپ  ) دـنا هدومن  مایق  امـش  حـلاصم  ماجنا  يارب  هدرک  رما  تعاـطا  و  دـنناسرب ، امـش  هب  اـهدوس  هک  دـنرومام  راـگدرورپ ) بناـج  زا  )
لوبق يارب  ندوب  دعتـسم  عنام  هک  تسا  وا  هاـنگ  هدـنب و  يرادرکدـب  ببـس  هب  یـضتقم  عقوم  رد  نیمز  ندـیئورن  نامـسآ و  ندـیرابن 

اه هویم  ندش  مک  هب  دنلوغشم  هتسیاشان  ياهراک  هب  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  اذل ) دشابیم ، یلاعتقح  ششخب  دوج و  هضافا  تمحر و 
دوخ زا  ار  هانگ  و  دیامن ، تشگزاب  هبوت و  هتشگ  هبنتم  هدننک  هبوت  ات  دیامزآ  یم  اهیئوکین ، ياهنیزخ  رد  نتسب  تاکرب و  نتـشادزاب  و 

( دیارگن تشز  راک  هب  هدرک  هانگ   ) ددرگ رجزنم  هدرخ  رس  و  دریذپ ، دنپ  هدنریگ  دنپ  و  دوشن ) هانگ  بکترم  رگید   ) دنک كرت  هدنار 
دنوادخ و 
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ي 10 مـیرک س 71  نآرق  رد   ) و هداد ، رارق  یناـبرهم  تـمحر و  ندیـسر  يزور و  یناوارف  ببـس  ار  نتـساوخ ) شزرمآ   ) رافغتــسا
زا ینعی  نــینب  لاوماــب و  مکددــمی  و  ي 12 (  ( اراردـم مـکیلع  ءامــسلا  لـسری  ي 11 (  ( اراـفغ ناـک  هـنا  مـکبر  اورفغتـسا  هدوـمرف :

امـش رب  یپ  رد  یپ  هک  دتـسرفیم  ار  ربا  تشگزاـب ( هبوـت و  زا  سپ   ( تسا ناـهانگ  هدـنزرمآ  وا  هک  دـیهاوخب  شزرمآ  ناـتراگدرورپ 
يدرم دزرمایب (  ( دنک تمحر  دنوادخ  سپ  دنادرگیم .( دایز  ار  امش  دالوا  لاوما و   ( دهدیم کمک  نارسپ  اهلام و  هب  ار  امش  و  درابب ،
رادرک رفیک  زا  یلاعتقح  ات  دهاوخب   ( دیامن خـسف  بلط  هدـش  بکترم  هک  ار  یهانگ  و  دروآور ، هانگ ( زا   ( تشگزاب هبوت و  هب  هک  ار 
کین رادرک  حلاص و  لمع  هدومن  تشگزاب  هبوت و  ناهانگ  زا  گرم  ندیسر  زا  شیپ   ( دریگ یشیپ  دوخ  گرم  رب  و  درذگب ( شتشز 

زا ایادخراب  دهدیم (: دای  ار  ناراب  نتساوخ  تمحر و  بلط  ندرک و  اعد  قیرط  مالسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  .دهد  رارق  شیوخ  راعش  ار 
هیاـم فلع و  بآ و  یباـیمک  ببـس  هب   ( تسا دـنلب  نآ  زا  نادـنزرف  ناـیاپراهچ و  داـیرف  هک  یئ  اـه ( هناـخ   ( اهـششوپ اـه و  هدرپ  ریز 

رفیک و زا  كانـسرت  وت و  تمعن  یتدایز  هب  راودیما  وت و  تمعن  ناهاوخ  هکیلاح  رد  میا  هدروآ  وت  يوس  هب  ور  یناگدنز ( تشیعم و 
ناراب خ هب  ار  ام  ایادخراب  .مشابیم  وت  مشخ 

زا نارادرکدب )  ) نادرخیب هچنآ  ببـس  هب  و  نادرگم ، هابت  ار  ام  یگنت  یطحق و  ياهلاس  هب  هدم و  رارق  ناگدـشدیمون  زا  هد و  بآ  دو 
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  امرفم ، هذخاوم  ار  ام  دنا  هدروآ  اجب  ام 
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هکیماگنه تسین ، ناهنپ  وت  رب  هک ) یئاهیتخـس   ) هچنآ زا  میهدیم ) ربخ   ) میراد تیاکـش  وت  هب  میا و  هدمآ  نوریب  وت  يوسب  ایادـخراب 
ناوتاـن ار  اـم  راوـشد  ياهـشهاوخ  بلاـطم و  و  هداد ، قوـس  ار  اـم  تقـشم  رپ  ياهلاسکــشخ  و  هدرک ، هراـچیب  ار  اـم  اـهیگنت  یتـخس 

دیمون ياه ) هناخ  هب   ) ار ام  هک  میئامنیم  تساوخرد  وت  زا  ایادخراب  .هتشگ  دراو  هتـسویپ  ام  رب  راجنهان  ياهالب  اه و  هنتف  و  هدینادرگ ،
هب و  یهدـم ) رارق  نامناهانگ  ياضتقم  هب  ار  ام  تساوخرد  خـساپ   ) يریگن نامناهانگ  هب  و  یتسرفم ، نیگهودـنا  ینادرگنزاـب ، هدـش 

تمحر و يزور و  تکرب و  ناراب و  ایادخراب  يریذپب .) تمرک  لضف و  يور  زا  ار  ام  تساوخرد  هکلب  ، ) یئامرفن هسیاقم  نامرادرک 
ببس هب  هک  دشاب  اههایگ )  ) هدننایور هدننک و  باریـس  هدنهددوس و  هک  یبآ  نانچ  هد  بآ  ام  هب  و  امرف ، اطع  دایز  ام  رب  ار  تینابرهم 

بآ و  هدنام ) کشخ  هک  یئاهنیمز   ) هدرم هک  هچنآ  ینادرگ  هدـنز  و  هدـش ) کشخ  هک  یئاههایگ   ) هتفر تسد  زا  هچنآ  ینایورب  نآ 
زا آ هدمآ  تسدب  هویم  هدومن و  فرط  رب  ار  یگنشت  هک  یناراب  هب  ار  ام  هد 

اب ار  اهتخرد  و  ددرگ ، يراج  اه ) هرد  اه و  هناخدور   ) بیـشن ياهنیمز  رد  هدـش و  باریـس  نآ  هب  راومه  ياهنیمز  و  دـشاب ، ناوارف  ن 
.یتسه اناوت  یهاوخب  هچ  ره  رب  وت  اریز  يامرف ، نازرا  ار  اهخرن  نادرگ و  مرخ ) زبس و   ) اون گرب و 
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ربمایپ نادناخ  تلیضف  هبطخ 144-
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هب ار  شیح  هتخیگنارب و  ار  شناربمغیپ  دـنوادخ  راـهطا :) همئا  بقاـنم  لـئاضف و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
هب ام  هکنیا  هب   ) دشابن رذع  تجح و  ناشرادرک ) رد   ) ار ناشیا  ات  دـینادرگ  لیلد  تجح و  مدرم  يارب  ار  اهنآ  و  داد ، صاصتخا  نانآ 

ار مدرم  لاوحا )  ) دـنوادخ هک  دیـشاب  هاگآ  .دومرف  توعد  قح  هار  هب  ناربمغیپ  هلیـسوب  ار  همه  سپ  میدوبن ) انـشآ  وت  یهاون  رماوا و 
ناربمغیپ نداتسرف   ) هکلب دنشاب ، عالطا  یب  دنراد  لد  رد  هک  یئاه  هشیدنا  رارسا و  زا  دنا  هتشاد  ناهنپ  هچنآ  هب  هکنآ  هن  دومن  راکشآ 

سک هچ  هک  تسا  نیا  دنوادخ  شیامزآ  ینعم   ) تسا رتهب  سک  مادـک  رادرک  هک  دـیامزایب  ار  نانآ  هک  دوب  نآ  يارب  یهن ) رما و  و 
ار ناـنآ  راـک  رخآ  هکنآ  هن  دوشیم ، راـتفرگ  باذـع  هب  هدرک  یناـمرفان  هک  و  ددرگیم ، راگتـسر  هدوـمن  يوریپ  وا  ناـمرف  زا  اـیند  رد 

باذـع و  کین ) رادرک   ) شاداپ تشهب )  ) باوث ات  دـش ) نایب  مود  تصـش و  هبطخ  حرـش  رد  هکناـنچ  ددرگ ، اـناد  دـهاوخب  هتـسنادن 
نامگ هک  یناسک  دـنیاجک  سپ ) تسیچ ، یهلا  شیامزآ  ببـس  هک  دـیتسناد  نایب  نیا  اـب  نوچ   ) دـشاب تشز ) رادرک   ) رفیک شتآ ) )

غورد و نانآ  ياعدا  تیب ؟ لها  ام  زج  هب  دناراوتسا ، علطم و  میرک ) نآرق  لیوات  ریـسفت و  تقلخ و  رارـسا   ) ملع رد  نانآ  هک  دننکیم 
متس
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هرهب یب  ار  نانآ  هدومرف و  اطع  ام  هب  ار ) تلزنم  ماقم و  نیا   ) و هتـشاذگ ، ورف  ار  ناشیا  هداد و  يرترب  ار  ام  دـنوادخ  اریز  تسا ، اـمرب 
یهارمگ يروک و  زا  یئانیب  و  ددرگیم ، بلط  یئامنهار  تیاده و  ام  هلیسو  هب  هدومرف ، جراخ  ار  اهنآ  هدومن و  لخاد  ار  ام  و  هتخاس ،

همطاـف یلع و  لـسن  زا  و   ) دـنا هدـمآ  دوجوب  مشاـه  زا  هک  دنتـسه  شیرق  زا  نید  ناـیاوشیپ  همئا و  هک  تسا  ققحم  دوشیم ، هتـساوخ 
دنا هدمآ  راک  يور  قحان  هب  هک   ) نانآ ریغ  يافلخ  تسین و  راوازـس  ناشیا  ریغ  رب  تفالخ  تماما و  دنا :) هتـشگ  رهاظ  مالـسلاامهیلع 

تفای رـشع  ینثا  همئا  ریغ  رد  هک  تسا  یـصئاصخ  تماـما  تفـالخ و  همزـال  اریز   ) دـنرادن تیحالـص  مرکا ) ربمغیپ  ینیـشناج  يارب 
(. تسین هتسیاش  ماما  هدزاود  ریغ  يارب  تماما  هکنیا  هب  دراد  تحارص  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  نیا  و  دوشیمن ،
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زا و  دـنتخادنا ، رـس  تشپ  ار  ترخآ  هدرک  رایتخا  ار  ایند  ناشناوریپ :) هیما و  ینب  شنزرـس  خـیبوت و  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
منیب یم  ایوگ  دنداد ) نت  یگـشیمه  باذع  هب   ) دندیماشآ هدیدنگ  بآ  هدیـشوپ و  مشچ  يراکزیهرپ ) يوقت و   ) اراوگ فاص و  بآ 

مراد و هتفرگ  سنا  تفلا و  نآ  اـب  هک  تشز  ياـهراک  رکنم و  زا  وریپ  ار  ناورم ) نـبا  کلملادـبع   ) ناـشیا راـکهانگ  قساـف و  کـی 
وا تنطلس  تموکح و   ) تسا هدش  گنر  نآ  هب  شیاهوخ  هدیدرگ و  دیفس  تشز  راک  نآ  رب  شرـس  ياهوم  هکنیا  ات  هتـشگ ، قفاوم 

دراد بل  رب  فک  هک  یتلاح  رد  دروآ  ور  یتشز ) راک  ره  ماـجنا  هب   ) سپ هتـشگ ) وا  هزیرغ  یلبج و  يراکتـشز  و  هدـیماجنا ، لوط  هب 
هایگ رد  شتآ  نداـتفا  دـننام  اـی  دـنادرگیم ، قرغ  هچنآ  زا  درادـن  كاـب  هک  یجومرپ  گرزب  ياـیرد  دـننام  تسا ) اورپ  یب  تسم و  )

هدنرگن ياه  هدید  تیاده و  ياهغارچ  هب  هدش  هتخورفا  ياهلقع  دنیاجک  ینامز ) نینچ  رد   ) دنازوسیم هچنآ  زا  دـشیدنین  هک  کشخ 
دنیاجک ( ؟ دنا هدش  هتسب  ادخ  یگدنب  تعاط و  هب  هدش و  هداد  صیـصخت  ادخ  هب  هک  یئاهلد  دنیاجک  يراکزیهرپ ؟ يوقت و  هناشن  هب 

هدروآ و موجه  ایند  عاتم  هب  هیما ) ینب  هکیلاح  رد  دنرادن ؟ يا  هشیپ  ادـخ  يرادربنامرف  تعاطا و  زج  هب  هک  نید  نایاوشیپ  نارادـفرط 
وخ دز و  رگیدکی  اب  مارح  يارب 

هجوت شتآ  هب  ناشرادرک  لامعا و  اب  هدـنادرگور و  تشهب  زا  سپ  تسا ، نایامن  ناشیا  يارب  شتآ  تشهب و  هناـشن  و  دـنیامنیم ، در 
هار هب   ) ار ناشیا  ناطیـش  و  دندینادرگ ، تشپ  هدـیمر  نانآ  هدومرف ، توعد  يراگتـسر ) هار  هب   ) ار اهنآ  ناشراگدرورپ  و  دـنا ، هدومن 

.دندروآور نآ  هب  هتفریذپ  ار  شتوعد  اهنآ  هدناوخ ، یتخبدب ) تلذ و 

ایند يانف  رد  هبطخ 145-
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رد اهگرم  هک  دیفده  هناشن و  ایند  نیا  رد  امـش  مدرم  يا  ایند :) یئافویب  تمذـم و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
يارب اهنیا  دـننام  و  نتفر ، راوه  ریز  نداتفا ، هاچ  رد  نتـشگ ، قرغ  نتخوس ، ندـش ، هتـشک  اهیرامیب ، ندرم : ماسقا   ) دـنزادنایم ریت  نآ 

چیه دـشابیم ، ریگولگ  یناوختـسا  يا  همقل  ره  رد  و  تسه ، ولگ  رد  ینتـسج  بآ  یندـیماشآ  ره  اب  دنتـسه ) هداـمآ  ناـتندرک  دوباـن 
لئان نآ  هب  دینک و  وزرآ  ار  اهرهـش  رد  ریـس  رگا   ) دیهدیم تسد  زا  ار  يرگید  تمعن  هکنآ  رگم  دیباییمنرد  نآ  زا  یـشوخ  تمعن و 

دنام و دیهاوخ  ادج  یگدوسآ  تمعن  زا  دـیبای  دـنزرف  لام و  رگا  و  دیـسر ، دـهاوخ  امـش  هب  لها  نطو و  زا  يرود  هودـنا و  دـیدرگ 
دوشیمن هداد  وا  هب  شرمع  زا  يزور  لاس ) گرزب  سب  هن  ریپ ، اـی  ناوج  تسا  یقاـب  شرمع  هک  یـسک   ) امـش زا  يرمعم  و  نینچمه )

رد هک  زورما  نتـشذگ  هب  رگم  تسین  نکمم  ادرف  هب  وا  ندیـسر   ) ددرگیم دوبان  شیناگدنز  رمع و  تدـم  زا  يرگید  زور  هکنآ  رگم 
تقیقح رد  گرم  هب  ندش  کیدزن  اب  یـشوخ  تذـل و  سپ  دوشیم ، کیدزن  گرم  هب  زور  کی  زورما  نتـشذگ  هب  تسا و  یقاب  نآ 

نآ زا  شیپ  يزور  زا  هچنآ  نتفر  نیب  زا  هب  رگم  دروآ  یمن  هزات  ون و  تذـل  وا  يارب  ندروخ  رد  یندوزفا  و  تسین ) یـشوخ  تذـل و 
هدروخ
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هماج هکنیا  رگم  دشوپیمن  يا  هماج  و  دشوپب ، مشچ  رگید  ذیذل  ياهاذـغ  زا  هکنآ  رگم  دـش  دـنمهرهب  دـناوتیمن  يذـیذل  ياذـغ  زا  )
یمن دوجوب  يا  هناشن  رثا و  وا  يارب  و  دور ( نوریب  يرگید  هناخ  زا  هکنآ  رگم  ددرگیمن  نکاس  يا  هناـخ  رد  و  دـنکب ، نت  زا  يرگید 

اب ـالثم   ( دوـش هنهک  وا  هزاـت  هکنآ  زا  دـعب  رگم  ددرگیمن  هزاـت  يزیچ  وا  يارب  و  دوریم ، نیب  زا  شرگید  هناـشن  رثا و  هکنآ  رگم  دـیآ 
يا هدـش  ورد  هکنآ  رگم  دـیوریمن  يا  هشوـخ  وا  يارب  و  دوریم ( تسد  زا  یناوـج  طاـشن  يراـبدرب و  ملح و  راـقو و  ندروآ  تسدـب 
اهنآ هکنآ  رگم  دننیـشنن  ناردام  ناردپ و  ياج  نادنزرف  دیآ ، یمن  لمع  يرگید  تشک  ددرگن ، ورد  یتشک  ات   ( دورب نیب  زا  طقاس و 
نتفر زا  دعب  عرف  هنوگچ  سپ  میشابیم ( اهنآ  نادنزرف   ( میتسه اهعرف  ام  و  دندرم ( ناردام  ناردپ و   ( دنتشذگ اهلـصا  و  دنورب ( ایند  زا 

، ددرگیمن عمج  یسک  يارب  دنتـسه  هودنا  درد و  ءالب و  نیدنچ  هب  هتخیمآ  کی  ره  هک  ایند  ياهتذل  هصالخ  ) !؟ دنامیم یقاب  شلـصا 
!!) دشوپیم مشچ  ناهج  نآ  ینادواج  تاذل  زا  هتسب و  لد  اهنآ  هب  هک  یسک  راکنایز  نادان و  سپ 
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نید زا  هک  نید  رد  يزیچ  ثادـحا   ) یتعدـب تنـس :) زا  يوریپ  هب  بیغرت  تعدـب و  تعباـتم  زا  یهن  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
هار رد  هدومن  زیهرپ  اهتعدب  زا  سپ  دوریم ، نیب  زا  مرکا ) لوسر  هیور  هقیرط و   ) یتنس نآ  ببس  هب  هکنآ  رگم  تشگن  راکـشآ  هدوبن )

( دوب رارقرب  مرکا  ربمغیپ  دهع  رد  هک   ) همیدق روما  اریز  دیئامن ) يوریپ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شور  زا   ) دـیهن مدـق  نشور 
رایـسب يراکهابت  داسف و  جرم و  جره و  مزلتـسم  عرـش و  فالخرب  نوچ   ) تسا اهزیچ  نیرتدـب  ون  ياهتعدـب  و  تسا ، اهراک  نیرتهب 

(. دشابیم

رمع یئامنهار  هبطخ 146-
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راوگرزب نآ  اب  ناریا  لها  اب  گنج  هب  دوخ  نتفر  يارب  هک  یماـگنه  باـطخ  نبا  رمع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هیسداق گنج  هرابرد  دنا  هتفگ  یضعب  دنراد : فالتخا  هدومرف  ار  نانخس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هکینامز  رد  نیخروم   ) دومن تروشم 

نوچ هدـش ، عقاو  ترجه  زا  هدراهچ  لاس  رد  گنج  نیا  ارحـص و  فرط  هب  برغم  تمـس  زا  هفوک  کیدزن  تسا  یعـضوم  هک  هدوب 
ار صاقو  یبا  نبا  دعـس  سپ  دومرف ، یهن  نتفر  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  دومن  تروشم  گنج  هب  دوخ  نتفر  يارب  ناناملـسم  اب  رمع 
هب يرایسب  رگشل  اب  ار  داز  خرف  متـسر  مه  ناریا  رایرهـش  درگدزی  دندش و  رازراک  دراو  رفن  رازه  تفه  اب  هک  دینادرگ  رگـشل  رادرس 

تـسدب يزوریف  حتف و  هدناسر و  لتق  هب  شرگـشل  زا  يرایـسب  اب  ار  متـسر  هتفای و  هبلغ  مالـسا  رگـشل  هرخالاب  داتـسرف و  نانآ  گنج 
درگدزی دندرب و  امغی  هب  دوب  اجنآ  رد  هچنآ  دندش و  يرسک  ناویا  لخاد  هتفر  نئادم  تمس  هب  دعس  نیملسم و  نآ  زا  دعب  دندروآ و 

: تسنیا هعقاو  نیا  لمجم  و  نادـمه ، کـیدزن  تسا  يرهـش  هک  هدوب  دـنواهن  گـنج  هراـبرد  دـنا  هتفگ  یخرب  .درک و  رارف  اـجنآ  زا 
رامع دیامن ، مایق  مالسا  رگشل  گنج  هب  ات  دروآ  درگ  نازوریف  يرالاسهپس  هب  دنواهن  رهش  رد  يرامشیب  رگشل  ناریا  هاشداپ  درگدزی 

قو نآ  رد  هک  رسای 

نیا هب  دوخ  نتفر  يارب  هدروآدرگ  ار  باحـصا  رمع  داد ، ربخ  وا  هب  هتـشون  رمع  هب  يا  همان  تفای  یهاگآ  نوچ  دوب  هفوک  مکاـح  ت 
هکم و نمی و  ماش و  ناناملـسم  همه  هب  تفگ  ناـمثع  تشادـیم ، راـهظا  ار  شیوخ  هشیدـنا  يار و  سک  ره  دومن ، تروشم  رازراـک 

مالـسلا هیلع  نینموملاریما  امن ، تکرح  ناشیا  یهارمه  هب  زین  دوخ  دـنوش و  رـضاح  گـنج  يارب  اـت  سیونب  هرـصب  هفوک و  هنیدـم و 
زا رگشل  هک  تسین  حالص  زین  و  تسا ، مالسا  تختیاپ  تکلمم و  زکرم  رهش  نیا  نوچ  ینک ، تکرح  هنیدم  زا  تسین  حالـص  دومرف 

هدش هاگآ  مور  هاشداپ  لقره  ادابم  دنام ، یهت  رگشل  زا  تسین  راوازس  هدمآرد  فرصت  هب  یتخـس  هب  هک  يرهـش  نوچ  یهاوخب ، ماش 
رد وت  هک  تسنیا  يار  دومرف  تسیچ ؟ روتـسد  سپ  یلع  ای  تفگ  رمع  دروآرد ، فرـصت  هب  ار  اـجنآ  هراـبود  هدـمآ  نوریب  نیمک  زا 

ياج رد  وت  دنروخب  تسکـش  هدش  بولغم  مه  رگا  یتسرفب و  اهیناریا  گنج  هب  هدومن  مالـسا  رگـشل  ریما  ار  يریلد  درم  هدنام  هنیدم 
رایتخا ار  يار  نیا  رمع  و  دراد ، تقایل  نرقم  نبا  نامعن  مالـسا  رگـشل  يرادرـس  يارب  يزاـسیم و  هداـمآ  رگـشل  هراـبود  هدـنام  دوخ 

و دورب ، اهیناریا  گنج  هب  مالـسا  رگـشل  يرالاسهپـس  هب  هک  دومن  روماـم  ار  وا  تشون و  دوب  هرـصب  رد  هک  ناـمعن  هب  يا  هماـن  هدومن 
رفن رازه  یس  زا  هدایز  اب  دناوخ  ار  همان  نوچ  نامعن 
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حوتفلا حتف  نیملسم  ار  گنج  نیا  دش و  ناناملسم  بیـصن  حتف  رمالارخآ  رایـسب  دروخ  دز و  زا  سپ  دش و  دنواهن  هناور  یگنج  درم 
): تسنیا ترـضح  نآ  اب  رمع  ندومن  تروشم  ماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهـشیامرف  هلمج  زا  هصالخ  درک ، رارف  درگدزی  و  دندیمان ،

رافک رگشل  يرایسب  زا  ات   ( تسا هدوبن  رگشل (  ( یمک یهوبنا و  هب  ادتبا ( زا  مالـسا  سدقم  نید   ( رما نیا  ندرک  راوخ  ندومن و  يرای 
ایهم ار  اـهنآ  هک  تسا  ادـخ  رگـشل  هداد و  يزوریپ  ناـیدا ( رئاـس  رب   ( ار نآ  هک  تسا  ادـخ  نید  نآ  و  میـسارهب ( دوخ  هاپـس  یمک  و 

زا هدعو  هب  ام  و  دوش ، راکـشآ  دیاب  هکیئاج  هدیدرگ  راکـشآ  دسرب و  دیاب  هک  يا  هبترم  هب  هدیـسر  هکنآ  ات  هدومرف  کمک  هتخاس و 
یف مهنفلختـسیل  تاـحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذـلا  هللا  دـعو  دـیامرفیم : ي 55  میرک س 24  نآرق  رد   ( مـیرظتنم ادـخ  بناـج 

هب ادـخ  ینعی  اـنما  مهفوخ  دـعب  نم  مهنلدـبیل  مهل و  یـضترا  يذـلا  مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسلا  اـمک  ضرـالا 
فرصت هب  ار  ناشاهرهش  رافک و  نیمز  هک  تسا  هداد  هدعو  دندرک  هتسیاش  ياهراک  دندیورگ و  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک 

هدیدنسپ و نید  هک  تسا  هداد  هدعو  و  دینادرگ ، طلسم  ماش  رصم و  نیمز  رد  ار  لیئارـسا  ینب  نانآ  زا  شیپ  هکنانچ  دروآرد ، ناشیا 
هدعو هب  ادخ  و  دیامرف ( ءاطع  یگدوسآ  تینما و  نانآ  هب  رافک  زا  سرت  فوخ و  زا  سپ  و  دنادرگراوتـسا ، ار  ناشیا  يارب  هدـیزگرب 

و دومرف (: ناـیب  نینچ  ناـهرب  يور  زا  رازراـک  هب  رمع  نتفرن  يارب  ار  دوخ  يار  سپ   ( .دـیامرفیم يراـی  ار  شرگـشل  هدرک  اـفو  دوخ 
دلسگب هتشر  رگا  سپ  دیامنیم ، دنویپ  مه  هب  هدروآ  درگ  ار  نآ  هک  تسا  هرهم  هتـشر  دننام  تکلمم  نارمکح  نید و  رادمامز  ناکم 

خر يراکهابت  داسف و  يور  نوریب  هنیدم  زا  رگا  وت   ( تسا هدماین  درگ  اهنآ  همه  زگره  و  ددرگ ، هدنکارپ  هدـش  ادـج  مه  زا  اه  هرهم 
: دیامرفیم نمشد  هاپس  يرایسب  مالسا و  رگشل  یمک  تهج  زا  رمع  ینارگن  عفر  يارب  نآ  زا  سپ  .دوشیم  هدنکارپ  نیملسم  عمج  هداد 

یگناگی عامتجا و  تهج  هب  و  تسا ، رایسب  نایدا ( رئاس  رب  نآ  هبلغ  و   ( مالـسا نید  ببـس  هب  نکیل  تسکدنا ، برع  زورما  هچ  رگا  ) 
ار گنج ( ي   ( ایـسآ و  شاب ، رارقرب ( نکاس و   ( ایـسآ طسو  خیم  دننام  وت  سپ  دنراد ، هبلغ  درادـن ( هار  اهنآ  رد  یئورود  قافن و  هک  (

 ( نادرگب برع  هلیسوب 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 481 

http://www.ghaemiyeh.com


445 ص :

زا وت  رگا  اریز  ورم ، رازراک  هب  دوخ  هدروآرد  گنج  شتآ  هب  ار  نانآ  و  شوکب ( ناشیا  رما  ماـظتنا  یگتـسارآ و  رگـشل و  زیهجت  رد 
هتـسکش ار  وت  اب  دـهع  هدروآ ( تسدـب  تصرف   ( نآ یحاون  فارطا و  زا  برع  يور  نوریب  مالـسا ( تختیاـپ  هبیط  هنیدـم   ( نیمز نیا 

راک ات  دوشیم ( هتخیـسگ  مه  زا  تکلمم  مظن  هتـشر  و  دنـشکیم ، ندرگ  وت  يوریپ  تعاطا و  راب  ریز  زا   ( دـنیامنیم يراکهابت  داـسف و 
نوچ هصالخ   ( ددرگیم رتمهم  رازراک  هب  نتفر  زا  وت  دزن  يا  هتشاذگ  رس  تشپ  رد  هک  اهدح  رـس  ینابهگن  ظفح و  هک  دسریم  یئاجب 

راک نآ  رد  ریبدت  تیمها  هک  يدح  هب  دننک  لالخا  تکلمم  مظن  رد  هدومن  اپرب  بوشآ  هنتف و  بارعا  هک  تسه  نآ  میب  يور  نوریب 
ياوشیپ نیا  دنیوگیم : دننیب  هب  ار  وت  اهیناریا  و ( يوش ، رازراک  دراو  وت  رگا  هکنآ  رگید  و  ددرگ ، رتشیب  رافک  اب  گنج  ریبدت  زا  وت  رب 

نیا و  تفای ، دـیهاوخ  یگدوسآ  دـیناسر ( لتق  هب   ( دـیربب نیب  زا  ار  وا  رگا  هک  دـشابیمن ( یئاوشیپ  اهنآ  يارب  وا  زجب  هک   ( تسا برع 
هلمج زا  نوچ   ( و دـنادرگیم ، رتداـیز  رت و  تخـس  وت  ندرک ( دوباـن   ( رد ار  ناـشعمط  وـت و  اـب ( گـنج   ( رب ار  ناـشیا  صرح  هشیدـنا 

نیا و  دنگنجب ، ناشیا  اب  هدروآ  موجه  نیملسم  هب  هک  دنا  هتفرگ  میمصت  اهیناریا  تفگ : هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  زا  رمع  ياهـشسرپ 
مالسلا هیلع  ماما  دنوش ، گنج  شیپ  نانآ  هکنیا  زا  مراد  تهارک  نم  و  دشابیم ، ناشیئاناوت  توق و  هاپس و  یهوبنا  لیلد  اهنآ  میمـصت 
دنوادخ اریز ( تسین ، یکاب   ( سپ يدومن ، يروآدای  نیملـسم  گنج  هب  اهیناریا  ندمآ  هب  عجار  وت  هچنآ  اما  دیامرفیم (: وا  خـساپ  رد 

نآ هب  و   ) دراد تهارک  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  ندومن  فرط  رب  هب  تسا  رتاـناوت  وا  دراد و  تهارک  وت  زا  شیب  ناـشیا  ندـمآ  زا  ناـحبس 
نامز رد   ) نیا زا  شیپ  ام  اریز ) درادـن ، ینارگن  مه  نآ   ) سپ يدرک ، رکذ  ناشیا  ددـع  يرایـسب  هب  عجار  هچنآ  اما  و  تسین ) یـضار 

میدیگنجیم لاعتم  دـنوادخ  يرای  کمک و  هب  هکلب  میدرکیمن ، گنج  رگـشل  يرایـسب  هب  رافک ) اب  مالـسا  ردـص  لوسر و  ترـضح 
(. دنادرگیم ام  نآ  زا  ار  يزوریف  حتف و  هرخالاب  هدومرف  يرای  ار  ام  یلاعتقح  شابم ، نارگن  رگشل  یمک  زا  نونکا  )

تثعب زا  فده  رد  هبطخ 147-
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مدرم و هب  زردنا  دنپ و  دوشیم و  عقاو  دـعب  هچنآ  زا  ربخ  مرکا و  ربمغیپ  تثعب  هرابرد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
یتسار قح و  هب  ار  هلا - هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم - دـنوادخ  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) سپ يرادربناـمرف :) تعاـطا و  هب  ناـنآ  بیغرت 

وا يرادربنامرف  هب  هدرک  عنم  ناطیش  يوریپ  زا  راداو و ، وا  یگدنب  تدابع و  هب  هتـشادزاب  اهتب  شتـسرپ  زا  ار  شناگدنب  ات  تخیگنارب 
هکیلاح رد  دنوش  اناد  ناشراگدرورپ  هب  ناگدنب  ات  دومرف  راوتسا  مکحم و  راکشآ و  قافآ ) همه  رد   ) ار نآ  هک  ینآرق  اب  دهد ، قوس 

ار دوخ  سپ  دنتشادن ، رواب  هکنآ  زا  دعب  دنیامن  تابثا  ار  وا  یتسه  و  دنتـشاد ، راکنا  هکنآ  زا  سپ  دننک  فارتعا  وا  هب  و  دندوب ، نادان 
رد س 2 ي 164 هکنانچ   ) دننیبب ار  وا  هکنآ  یب  داد  ناشن  اهنآ  هب  شیئاناوت  تردق و  زا  هچنآ  هب  تخاس  ادـیوه  ناشیا  هب  شباتک  رد 

هللا لزنا  ام  سانلا و  عفنی  ام  هب  رحبلا  یف  يرجت  یتلا  کلفلا  راهنلا و  لیللا و  فالتخا  ضرـالا و  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا  دـیامرفیم :
ضرالا ءامسلا و  نیب  رخسملا  باحـسلا  حایرلا و  فیرـصت  هباد و  لک  نم  اهیف  ثب  اهتوم و  دعب  ضرالا  هب  ایحاف  ءام  نم  ءامـسلا  نم 

ایرد رد  یتشک  ریس  زور و  بش و  فالتخا  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  ینعی  نولقعی  موقل  تایال 
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هدنز یگدرمژپ  ندرم و  زا  دعب  نآ  ببس  هب  نیمز  سپ  دنتسرفیم  ورف  ربا  زا  دنوادخ  هک  یبآ  رد  دناسریم و  دوس  مدرم  هب  هچنآ  يارب 
هتـشاد هاگن  نیمز  نامـسآ و  نایم  هک  يربا  اهداب و  شدرگ  رد  نآ و  رد  يا  هدنبنج  ره  ندرک  هدنکارپ  رد  و  ددرگیم ، مرخ  زبس و  و 

نانآ دوخ ( باتک  رد  زین   ( و دنیامنیم ( هشیدنا  رکفت و  وا  راثآ  رد  هکیناسک  نادنمدرخ و  يارب  تسا  یئاه  هناشن  هنیآ  ره  تسا  هدـش 
ورد و  دومن ، دوبان  هک  ار  یموق  دینادرگ  هابت  باذع  عاونا  هب  هنوگچ  هک  تخاس  هاگآ  ار  اهنآ  و  هداد ، میب  شتکوش  توطـس و  زا  ار 
یلع نولزنم  انا  دیامرفیم : رد س 29 ي 34  هکنانچ   ( تخادـنا ناـنآ  ناـیم  مشخ  ساد  هک  ار  یهورگ  درب ( نیب  زا   ( اهیتخـس هب  درک 
موق رهـش  نیا  لها  رب  ام  ینعی  نولقعی  موقل  هنیب  هیا  اهنم  اـنکرت  دـقل  و  ( 35  ) نوقـسفی ي اوناک  امب  ءامـسلا  نم  ازجز  هیرقلا  هذه  لها 

هناشن و  دـندرک ، ینامرفان  هدوب و  قساـف  هکنیا  ببـس  هب  میداتـسرف  باذـع  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع  هلا و  اـنیبن و  یلع  طول  ترـضح 
). دنیامن لمات  ربدت و  نآ  رد  هک  یهورگ  يارب  میتشاذگ  یقاب  ار  رهش  نآ  رد  باذع  زا  راکشآ 
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یتسردان لطاب و  زا  رتراکشآ  و  هدوبن ، یتسرد  قح و  زا  رتناهنپ  نآ  رد  يزیچ  هک  دیایب  يراگزور  امـش  رب  نم  زا  دعب  هک  تسا  دوز 
یتـسار قـح و  يور  زا  هک  نآرق  زا  رتردـق  یب  یئـالاک  ناـمز  نآ  مدرم  دزن  و  دـشابن ، وا  لوـسر  ادـخ و  رب  نتفگ  غورد  زا  رتـشیب  و 

ار نآ  و   ) دنهد رییغت  فیرحت و  نآ  یناعم  رد  هاگ  ره  نآ  زا  رتجاور  و  تسین ، دوش  نایب ) نآ  لیوات  ریـسفت و  یتسرد  هب  و   ) هدـناوخ
سپ دـشابیمن ، دـب  راک  زا  رتابیز  هتـسیاش و  راک  زا  رت  تشز  يزیچ  اهرهـش  رد  دـنیامن ) قیبطت  هلطاب  ضارغا  اـب  سفن  ياوه  يور  زا 

شناظفاح و  دـننکیمن ) راتفر  شروتـسد  قبط   ) دنتـسه انتعا  یب  نآ  هب  دـنراد ) عـالطا  هدوب و  انـشآ  نآ  اـب  هکیناـسک   ) نآرق نـالماح 
مالـسلا و مهیلع  يدـه  همئا   ) نآ لـها  نآرق و  سپ  دـنربیم ، داـی  زا  لـمع ) عـقوم  رد  دـنیامنیم : توـالت  ظـفح  زا  ار  نآ  هکیناـسک  )

هدنام رود  قح  زا  هدروآ  ور  لطاب  هب  راگزور  نآ  مدرم  اریز   ) دنتـسین تیعمج  نایم  رد  هدش و  هتخادـنا  رود  زور  نآ  رد  ناشناوریپ )
راـتفر نآرق  روتـسد  هب   ) دنتـسه راـی  هار  کـی  رد  مه  اـب  ود  ره  نیا  و  تسا ) اـهنآ  یتـسین  درط و  مکح  رد  ناشـضارعا  نـید  و  دـنا ،

( دنتسین راگزاس  سفن  ياوه  اب  نوچ   ) درادن هاگن  دوخ  دزن  هدرکن  مارتحا  ار  شلها  نآرق و  راگزور ) نآ  لها  زا   ) یسک و  دنیامنیم )
نآرق سپ 
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اهنآ اـب  هدوـبن و  ناـشنایم  رد  تقیقح ) رد   ) و دنتـسه ، ناـشیا  اـب  هدوـب و  مدرم  نیب  رد  رهاـظ ) هـب  هـچ  رگ   ) ناـمز نآ  رد  نآ  لـها  و 
مدرم نآ  سپ  دـنیآ ، درگ  مه  اـب  اـجکی  رد  هـچ  رگا  درادـن و  تقفاوـم  راگتـسر  تیادـه و  اـب  یهارمگ  تلالـض و  اریز  دنـشابیمن ،

ناـشیا هک  تـسا  نآ  دـننام  نآرق ) ناوریپ   ) تعاـمج زا  دـنوشیم  هدـنکارپ  و  نآرق ) زا   ) یئادـج رب  دـنهدیم  تسدـب  تـسد  هارمگ ) )
اهنآ ياوشیپ  نآرق  و  دـنیامنیم ) لـیوات  ریـسفت و  ار  نآ  دوـخ  تسرداـن  ياـه  هشیدـنا  ضارغا و  قـبط  اریز   ) دنتـسه نآرق  ناـیاوشیپ 
یقاب ناشیا  دزن  دننکیمن ) لمع  نآ  دافم  هب  هتخادنا  رـس  تشپ  ار  نآرق  نوچ   ) سپ دننک ) يوریپ  تعباتم و  نآ  زا  دـیاب  هک  !! ) تسین

ینب هیما و  ینب  متس  ملظ و  رثا  رب   ) دیایب نامز  نیا  هک  نیا  زا  شیپ  و  ار ، نآ  تباتک  طخ و  رگم  دنسانشیمن  و  مان ، رگم  نآ  زا  هدنامن 
راک شاداپ  و  دـنرادنپیم ، غورد  ناـتهب و  ادـخ  رب  ار  ناـنآ  تسار  راـتفگ  و  دـنرادیم ، اور  یتخـس  باذـع و  عاونا  ناـکین  هب  ساـبع )

ار نانآ  دنتشادنپ  هتسیاشان  ار  ناکین  هتسیاش  ياهراک  سفن  ياهشهاوخ  تاوهش و  زا  يوریپ  هب  اریز   ) دنهدیم تشز  رفیک  ار  هتسیاش 
ناشاهگرم یمولعمان  زارد و  ياهوزرآ  ببـس  هب  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هکیناـسک  تسین  نیا  زج  و  دـندادیم ) رازآ  هدـناسر و  لـتق  هب 

يزورآ هب   ) دنتشگ بذعم  كاله و 

هدـنامیم و رود  نآ  زا  یهاوخرذـع  هک  یگرم  ناـنچ  تفاـیرد ، ار  ناـشیا  گرم  هکنیا  اـت  دـندوب ( فلاـغ  ندرم  زا  هتـسباو و  رایـسب 
ندنک ناج   ( یتخس تبیصم و  و  دنامن ( یقاب  هبوت  ترذعم و  لاجم   ( دنامیمن نآ  هب  تشز ( رادرک  زا   ( تشگزاب هبوت و  هب  یـسرتسد 

.دشابیم هارمه  نآ  اب  یگشیمه ( باذع  و 
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ره هب  دشاب  ادخ  یهاون  رماوا و  قبط  شرادرک  راتفگ و  هدوب  ریذپ  تحیصن   ) دنک بلط  زردنا  دنپ و  دنوادخ  زا  هک  یـسک  مدرم ، يا 
تسا اههار  نیرتراوتسا  هک  یهار  هب  دهد  رارق  دوخ  يامنهار  ار  میرک ) نآرق   ) وا راتفگ  هک  ره  و  ددرگ ، قفوم  یئوکین ) ریخ و  راک 

تیاده و نآرق  نیا  ینعی  موقا  یه  یتلل  يدـهی  نآرقلا  اذـه  نا  دـیامرفیم : رد س 17 ي 9  ناحبـس  دنوادخ  هکنانچ   ) دوش تیادـه 
زا هداد  رارق  شیوخ  يامنهار  ار  وا  راتفگ  هک  یـسک   ) ادخ اب  يانـشآ  اریز  تسا ) اههار  نیرتراوتـسا  هک  یهار  هب  دـیامنیم  یئامنهار 

مدـق وا  هار  رد  هدیـشک و  شیگدـنب  تداـبع و  راـب  ریز  زا  ندرگ  هک  یـسک   ) وا نمـشد  و  تسا ، هدوسآ  نمیا و  یگـشیمه ) باذـع 
( تسا اناوت  رداق و  زیچ  ره  رب  وا  هک  تسناد  و   ) تخانش ار  ادخ  یگرزب  تمظع و  هک  یسک  تسین  راوازـس  و  تسا ، ناساره  هداهنن )

دنوادخ یگرزب  دننادیم  هک  یـصاخشا  یگتـسیاش  ماقم و  يدـنلب  اریز  دـیامنن ) يوریپ  وا  یهاون  رماوا و  زا   ) درامـش گرزب  ار  دوخ 
یئاهر  ) یتمالس و  دنیامن ) راتفر  هداد  روتـسد  هچنآ  هب   ) دنـشاب نتورف  عضاوتم و  وا  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  هب  تسین  يدح  ار  لاعتم 

ینعی نآ  لها  و   ) قح زا  سپ  دنرب ، وا  نامرف  هک  تسا  نیا  هب  تسا  یئاناوت  ره  قوف  وا  یئاناوت  تردق و  دننادیم  هکیناسک  باذع ) زا 
هب زگره  دینادب  و  دیامنیم ، يرود  رامیب  زا  هک  هتفای  افش  و  راد ، برج  زا  هک  تسردنت  صخـش  دننام  دینکن  يرود  نید ( نارادمامز 

نامیپ دهع و  هب  زگره  و  دیسانشب ، هدومنن ( يوریپ  نآ  زا   ( هتـشاذگاو ار  نآ  هک  ار  یـسک  ات  درب  دیهاوخن  یپ  قح ( نید   ( تسار هار 
 ( دینکیمن افو  نآرق 
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هب زگره  و  دیـسانشب ، هدـیورگن ( اهنآ  هب   ( هتـسکش نامیپ  هدرک و  دـهع  ضقن  هک  ار  یـسک  ات  دـیروآ ( یمن  نامیا  لوسر  ادـخ و  هب 
، دیسانشب هدومنن ( لمع  نآ  ماکحا  هب   ( هتخادنا رود  ار  نآ  هک  ار  یسک  ات  دیئامنیمن ( راتفر  نآ  روتسد  هب   ( دینزیمن گنچ  ادخ  باتک 

اهنآ زا  دیتخانـش و  دنا  هدرک  اهر  ار  نآ  هتـسکش و  ار  نآرق  نامیپ  دهع و  هداهنن و  مدـق  تسار  هار  رد  هک  ار  یـصاخشا  نوچ   ( سپ
مهیلع يدـه  همئا   ( نآ لـها  زا  ار  نآرق  هب  ندـش  هتـسباو  تیفیک  ناـمیپ و  دـهع و  هب  ياـفو  تـسار و  هار  دـیتسج ( يرازیب  يرود و 

هکیناسک دننانآ  هکنیا ( لیلد  هب   ( دنتسه ینادان  لهج و  هدنناریم  شناد و  ملع و  هدنراد  هدنز  ناشیا  اریز  دیئامن ، تساوخرد  مالسلا (
رد  ( اهنآ یشوماخ  و  ناشیئاناد ، ملع و  زا  دزاسیم و  هاگآ  ار  امش  دنا ( هدومرف  نایب  هک  هیهلا  فیلاکت  هیعرـش و  ماکحا   ( ناشیا مکح 

داـقتعا و یتسرد  زا  ناـشرادرک  راـتفگ و  يربارب   ( ناـشنطاب زا  ناـشرهاظ  و  ناـشراتفگ ، یئوکین (  ( زا تفگ ( دـیابن  نخـس  هکیئاـج 
چیه  ( رد و  دنشابیم ( هانگ  بیع و  ره  زا  يربم  موصعم و  هدوب و  اهنآ  تسد  هب  نآ  مامز  اریز   ( دنتسین نید  فلاخم  ناشنامیا ( یتسار 

) تسا هدش  هتفرگ  ارف  دشاب  تلاسر  ندعم  هک  همـشچرس  کی  زا  نانآ  مولع  اریز   ( دنرادن فالتخا  رگیدـکی  اب  نآ  ماکحا ( زا  مکح 
تقیقح رد   ( ایوگ تسا  یـشوماخ  و  دهدیم ( یهاوگ  اهنآ  فالتخا  مدع  یگناگیب و   ( وگتـسار تسا  یهاوگ  نانآ  هرابرد  نید  سپ 

). دیوگیمن ینخس  رهاظ  رد  هچ  رگا  و  دنتسه ، قح  اب  ناشیا  تسا و  ناشیا  اب  قح  هک  تسا  ایوگ  نید 

هرصب لها  هرابرد  هبطخ 148-
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رب تموکح  تراما و  کی  ره  ریبز  هحلط و  ریبز :) هحلط و  تمذـم   ) هرـصب لـها  هراـبرد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
، دـنکیم اپ  تسد و  دوخ  يارب  ار  تفـالخ  کـی  ره  اریز   ) شقیفر يارب  هن  دـنیامنیم ، تساوخرد  هدوب و  راودـیما  دوخ  يارب  ار  مدرم 
ایند و بح  تهج  هب  هکلب  تسین ، نامیا  نید و  زا  يرادـفرط  هب  دـننکیم  راهظا  هکنانچ  نم  رب  ناشندـش  یغای  ینکـش و  ناـمیپ  سپ 

کیدزن وا  هب  ار  دوخ  يا  هتـشر  هب  ینامـسیر و  هب  هتـسجن  برقت  ادخ  يوس  هب  دروخ ) دز و  گنج و  نیا  رد  اذـل  تسا ، هاج  توهش 
رادفرط ناشیا  نوچ  و  دنهد ، رارق  لیلد  تجح و  قحان  ياهنوخ  نتخیر  يارب  یلاعتقح  دزن  هک  دـنرادن  يا  هناهب  رذـع و   ) دـنیامنیمن

ار هنیک  هتشادرب  راک  يور  زا  هدرپ  يدوز  نیمه  هب  هک  دراد  لد  رد  هنیک  دوخ  قیفر  يارب  کی  ره  دنرادن ) رظن  رد  ار  ادخ  هدوبن  نید 
نانابهگن هاپـس و  زا  يرایـسب  هدرک  ریگتـسد  ار  فینح  نبا  نامثع  رکم ، هب  هدش  هرـصب  دراو  نوچ  هکنانچ   ) تخاس دـهاوخ  راکـشآ 

نیا هب  داد  یتشآ  نآ  نایم  هشیاع  هکنیا  ات  دنتخاس ، رهاظ  ینمـشد  هدومن و  فالتخا  مه  اب  يزامن  شیپ  يارب  دنتـشک ، ار  لاملا  تیب 
تـساوخرد هشیاع  زا  اهنآ  زا  کی  ره  رگید  و  ریبز ، نبا  هللادبع  زور  کی  دنـشاب و  زامن  شیپ  هحلط  نبا  دمحم  زور  کی  هک  بیترت 

وا رب  مدرم  هک  دومن 

، دـنریذپب تراما  هب  مه  اب  ار  ناشیا  هدرک و  مالـس  ود  ره  هب  مدرم  ات  داد  نامرف  هشیاع  سپ  دنـسانشب ، تراـما  هب  ار  وا  هدرک و  مـالس 
هک هچنآ  هب  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیامرفیم (: مالـسلا  هیلع  ماـما  ور  نیا  زا  و  دوـب ، رایـسب  اـهنآ  نیب  اـهفالتخا  هنوـگ  نیا  زا  هصـالخ 

دوبان هابت و  ار  شقیفر  مادـک  ره  دریگب و  ار  يرگید  ناج  کی  ره  هنیآ  ره  دنـسرب ( تموکح  تسایر و  هب   ( دـنبای تسد  دـنهاوخیم 
 ( دزاس
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هکیناسک دـیئاجک  سپ  میا ( هدامآ  يریگولج  عاـفد و  يارب  زین  اـم   ( دـنا هدرک  ماـیق  بوشآ ( هنتف و  يارب   ( رگمتـس هورگ  هک ( نونکا 
تیادـه و ياـههار   ( اهتنـس قیقحت  هب  هک  دـنیامن ( يراـی  کـمک و  اـم  هب  اـت   ( دـنبلطیم باوث  رجا و  دـنوادخ ( زا  هدومن  رکنم  یهن  (
هک هداد  ربخ  مرکا  ربمغیپ   ( تسا هدـش  نایب  نانآ  يارب  نیا  زا  شیپ  ربخ  نیا  و  دـننادیم ( همه   ( تسا راکـشآ  اهنآ  يارب  يراگتـسر (

هیواعم و ینعی  دنتـشاد  اور  متـس  ملظ و  هک  نیطـساق  و  ناشناوریپ ، ریبز و  هحلط و  لمج ، باحـصا  ینعی  دنتـسکش  نامیپ  هک  نیثکان 
دنهاوخ ریـس  یهارمگ  تلالـض و  هار  رد  هدرک  گنج  نم  اب  ناورهن ، جراوخ  ینعی  دـنتفر  نوریب  نید  زا  هک  نیقرام  و  ماـش ، رگـشل 

ره يارب  اریز ( داد ، ارف  شوگ  دـنا  هداد  رارق  تعیب  ضقن  هناهب  ار  نامثع  نتـشک  هک  ناـشیا  نانخـس  هب  دـیابن  تهج  نیا  زا   ( و دومن (
تلع و یهارمگ 

ههبـش هب  ار  مدرم  نآ  يارب  هک  تسا  نآ  ریزگان  یتسردان  لطاب و  یعدـم  ره   ) يا ههبـش  ینامیپ  نتـسکش  ره  يارب  تسا و  يا  هناـهب 
رس و رب  تسد  زاوآ  هک  متسین  یـسک  دننام  نم  ادخ  هب  دنگوس  نکیل ) و  دهد ، رارق  هناهب  هدروآرد  قح  تروص  هب  ار  لطاب  دزادنا و 

متسین یسک  نم   ) دوش رضاح  هدننک  هیرگ  رـس  رب  ات ) دنکن  رواب   ) دونـشب و هدنهدربخ  زا  ار  گرم  ربخ  اهمتام و  رد  ندز  هنیـس  ور و 
هب هکلب  منیبب ، راکشآ  ار  نآ  ات  میاینرب  نآ  زا  يریگولج  ددصرد  هدومن  هدهاشم  ار  شراثآ  هتـشاد و  ملع  یبوشآ  هنتف و  عوقو  هب  هک 
زا ناشناوریپ  ریبز و  هحلط و  روظنم  نوچ  هصالخ  میامنیم ، هداـمآ  ار  دوخ  نآ  زا  يریگولج  يارب  بوشآ  هنتف و  راـثآ  ندـید  ضحم 

(. دنسرب دوخ  دوصقم  هب  اهنآ  تشاذگ  مهاوخن  نم  تسا  بوشآ  هنتف و  ندومن  اپرب  تسردان  نانخس  نیا 
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شتافو زا  شیپ  هبطخ 149-
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گرم هکنیا  رد   ) شتافو زا  شیپ  و ) راوگرزب ، نآ  قرف  رب  مجلم  نبا  ندز  تبرض  زا  سپ   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
گرم زا  هکنیا  نیع  رد  يدرم  ره  مدرم ، يا  دوـخ :) تاـفو  زا  نداد  ربـخ  لوـسر و  ادـخ و  زا  يوریپ  هب  هیـصوت  و  دـسریم ، هـمه  هـب 

زا رارف  و  گرم ) نتفای  رد  رمع  ندیـسر  رـس  هب  دصقم  و   ) تسا ناج  ندنار  نادیم  یناگدنز  تدم  دنکیم و  تاقالم  ار  نآ  دزیرگیم 
دوـخ نآ  هک  دـیامنیم  یـششوک  تکرح و  دـیآ و  یمرب  جـالع  ددـصرد  رارف  يارب  ناـسنا  اریز   ) تسا نآ  هب  ندـش  کـیدزن  گرم 

تـسد گرم  هصالخ  تسا ، گرم  هب  ندیـسر  مزلتـسم  یناگدنز  تدم  نداد  تسد  زا  تسا و  یناگدنز  تدم  ندرک  دوبان  بجوم 
يواکجنک هدش  ناهنپ  رما  نیا  باب  رد  هک  ما  هدنارذگ  هک  یئاهزور  رایسب  هچ  لطاب .) هن  قح و  هن  دراذگیمن ، سکچیه  هنیس  هب  در 

( مدرکیم وجتسج  قیقحت و  شناوریپ  یئاناوت  هبلغ و  لطاب و  هب  کسمت  نآ و  لها  تیمولظم  قح و  هب  مدرم  یئانتعا  یب  رد   ) مدومنیم
ردق ءاضق و  هلکـشم  لئاسم  زا  رما  نیا  اریز  امـش ، زا   ) ار نآ  نتـشاد  ناهنپ  رگم  تساوخن  دنوادخ  و ) متفای ، تسد  رـس  نیا  هب   ) سپ

: دومرف هک  تسا  ترضح  نآ  مجنپ  نخس  رد  هلمج  نیا  ریظن  .دیئامن و  كرد  ار  نآ  هک  تسنیا  زا  رتهاتوک  امش  مهف  لقع و  تسا و 
هتفر ورف  هک  تسا  نآ  يارب  نم  توکس  ینعی  هدیعبلا  يوطلا  یف  هیشرالا  بارطضا  متبرطضال  هب  تحبول  ملع  نونکم  یلع  تجمدنا 

نامسیر ندیزرل  دننام  دیوشیم  نازرل  برطـضم و  امـش  منادیم  هک  ار  هچنآ  میامن  ادیوه  رهاظ و  رگا  تسا و  ناهنپ  هک  یملع  رد  ما 
راوازـس سک  ره  يارب  نآ  ندرک  راکـشآ  و   ( هدـش ناـهنپ  تسا  یملع  اریز ( !! ( نآ هـب  ندـش  هاـگآ  تـسا  رود  هـچ  فرژ ( هاـچ  رد 

هک تسا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و  دیهدن ، رارق  کیرش  وا  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  ادخ  امش ( هب   ( نم شرافس  تیصو و  اما  تسین (
ءاقب اریز   ( دیراد هاگن  اپرب  ار  مرکا ( ربمغیپ  تعیرش  یلاعتقح و  دیحوت   ( نوتـس ود  نیا  دینادرگن ، هابت  ردق و  یب  ار  وا  ماکحا (  ( تنس

يوریپ ناحبس و  دنوادخ  دیحوت  رب  داعم  شاعم و  رد  نیملسم  روما  ماظن  مالسا و 
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خیبوت امش  رب  و  دینامن ( نادرگرس  یهارمگ  ینادان و  ياهیکیرات  رد  ات   ( ار غارچ  ود  نیا  دیزورفیب  و  تسا ( لوسر  ترضح  تنس  زا 
) نوچ دیرامـشن ، راوشد  ار  لوسر  ادـخ و  روتـسد  زا  يوریپ  و   ( .دـیوشن هدـنکارپ  رود و  ود ( نیا  زا   ( هک یمادام  تسین  یـشنزرس  و 

هزادـنا هب  نانادان  سپ   ( تسا هداد  فیفخت  نانادان  هب  هدومرف و  فیلکت  شیئاـناوت  تقاـط و  هزادـنا  هب  امـش  زا  يدرم  ره  هب  دـنوادخ 
هار نآ  رد  یجک  هک   ( راوتـسا تسا  ینید  امـش  نید  و  ناـبرهم ، تسا  يراـگدرورپ  امـش  راـگدرورپ  اریز ( دنتـسین ، فلکم  ناـیاناد 

هارمه و زورید  نم  .اـناد  یهلا ( ماـکحا  عیمج  هب   ( تسا یئاوشیپ  مالـسلا ( مهیلع  يدـه  همئا  مرکا و  ربمغیپ   ( امـش ياوشیپ  و  درادـن (
همه نیا  اب   ( متسه دنپ  تربع و  امش  يارب  زورما  و  مدرکیم ( تمدخ  امـش  هب  يریلد  یئاناوت و  تسردنت و  اب   ( مدوب امـش  اب  نیـشنمه 
ادغو هلمج  نیا   ( دزرمایب ار  امـش  نم و  ادـخ  مریمیم (  ( موشیم ادـج  هدـیزگ  يرود  امـش  زا  ادرف  و  ما ( هداتفا  اپ  زا  یگرزب  يروالد و 

ار زیچ  همه  هـکلب  دوـخ  توـم  ناـمز  ترـضح  نآ  هـک  تـسا  نـیا  رد  راکـشآ  حیرـص و  موریم ، امـش  ناـیم  زا  ادرف  ینعی  مکقراـفم 
: دومرف نایب  مه  مود  دون و  هبطخ  رد  ار  ینعم  نیا  نومـضم  و  تسا ، نئاک  وه  ام  نوکی و  ام  ناـک و  اـمب  ملاـع  ماـما  اریز  هتـسنادیم ،

شناد ملع و  ناگرزب  لاجر و  زین  و  تشذگ ، نآ  حرـش  و  دیباین ، ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیـسرپب  ینعی  ینودقفت  نا  لبق  ینولئـساف 
هب هدومن و  تیاور  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  رئاس  راوگرزب و  نآ  زا  رـضاح  نامز  هدنیآ و  هتـشذگ و  زا  هیبیغ  رابخا  هعیـش  ینـس و  زا 

سپ منامب ( هدنز  ایند  نیا  رد   ( دشاب راوتـسا  هاگـشزغل  نیا  رد  نداهن  اپ  ياج  رگا  دنراد .( فارتعا  قیدـصت و  اهنآ  یتسرد  تحص و 
مدق رگا  و  تسا ، امـش  بولطم  دارم و  نآ  هتـساوخ ( وا  هک  ار  هچنآ  زا  ریغ  مهاوخیمن  متـسه و  ادـخ  ردـق  ءاضق و  هب  یـضار  نوچ  (

نامـسآ نایم  رد  هک  ربا  هیاس  ریز  رد  اهداب و  شزو  ياج  رد  ناتخرد و  ياه  هخاش  هیاس  رد  میدوب  ام  سپ  ) دبایرد ارم  گرم   ( دزغلب
یئایند رد  اریز  تسین ، یتفگـش  مدرم  نم  رگا  هصالخ   ) هتفر نیب  زا  نیمز  رد  اـهداب  نآ  هناـشن  هتـشگ و  دوباـن  هدـش و  عمج  نیمز  و 

اب درادـن  تافانم  هلمج  ود  نیا  رد  دـیدرت  .تسا  هدوب  رایـسب  نآ  رد  دـندرگیم  دوبان  یناف و  يدوز  هب  هک  روما  نیا  دـننام  هک  ما  هدوب 
میدرک نایب  ماما  هرابرد  هک  هچنآ 
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ار دوخ  تحلـصم  يارب  ملاع  هک  تسا  نآ  لیبق  زا  نانخـس  عون  نیا  اریز  تسا ، اناد  ملاع و  رـضاح  ناـمز  هدـنیآ و  هتـشذگ و  هب  هک 
الا دمحم  ام  و  دـیامرفیم : ي 144  میرک س 3  نآرق  رد  دـنوادخ  هکنآ  دـننام  دروآرد ، دراد  دـیدرت  يرما  رد  هک  یـسک  تروـصب 
وا زا  شیپ  هک  يا  هداتـسرف  رگم  دـمحم  تـسین  ینعی  مکباـقعا  یلع  مـتبلقنا  لـتق  وا  تاـم  ناـفا  لـسرلا  هـلبق  نـم  تـلخ  دـق  لوـسر 

ینعی دـیدرگیمرب  دوخ  ياه  هنـشاپ  رب  امـش  دوش  هتـشک  گنج  رد  ای  دریمب  مه  ربمغیپ  نیا  رگا  ایآ  سپ  دـندرم ، هدوب و  یئاـهربمغیپ 
یـسک تسین  زئاج  تسا و  بجاو  اعرـش  القع و  سفن  ظـفح  هکنیا  هب  ضرتعم  خـساپ  اـما  و  دـینکیم ؟ كرت  ار  داـهج  هدـش و  رفاـک 

هب بش  نآ  ارچ  دومن  دـهاوخ  دیهـش  ریـشمش  اب  ار  وا  مجلم  نبا  تسنادـیم  هکنیا  اـب  نینموملاریما  و  دزادـنا ، رطخ  هب  ار  دوخ  هتـسناد 
نآ سپ  یهلا ، راوج  رد  نتفر  ایند و  رد  ندـنام  ینعی  ءاـقل  ءاـقب و  نیب  دومرف  ریخم  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسنیا  درب ؟ فیرـشت  دجـسم 
رد دیابن  تسین و  بجاو  اج  همه  رد  سفن  ظفح  نیاربانب  تستایاور ، ضعب  نومضم  ینعم  نیا  هکنانچ  دومن ، رایتخا  ار  اقل  ترـضح 

ردـقم یمتح و  لـجا  زا  زیرگ  اریز  دـنکیمن ، تموکح  نینچ  اـجنیا  رد  مه  لـقع  هکیتروص  رد  دومن  يوریپ  لـقع  زا  يدروـم  نینچ 
تکرح زا  سپ  هک  ناج  یب  ار  منت  دینیب  یم  يدوز  هب  دوب و  امش  نیشنمه  مندب  یئاهزور  مدوب و  امش  هیاسمه  نم  و  تسین ( نکمم 

اریز دشاب ، دنپ  امش  يارب  میاضعا  یمارآ  مندنکفا و  شیپ  مشچ  نم و  تنوکـس  ات  هدیدرگ  شوماخ  راتفگ  زا  سپ  مارآ و  شبنج  و 
دننام امـش  زا  نم  یئادج  عادو و  تسا ، رت  هدنهددنپ  يا  هدـش  هتفریذـپ  نخـس  غیلب و  راتفگ  ره  زا  اه  هدـنریگ  تربع  يارب  لاح  نیا 

تاقالم ار  امـش  یهلا  لدع  هاگـشیپ  رد  زیختـسر  زور   ( دنا هدامآ  شندـید  تاقالم و  يارب  وا  نارای  هک  تسا  يدرم  یئادـج  عادو و 
دیهاوخ ارم  ردـق  نارگید  هیما و  ینب  ندـمآ  راک  رـس  رب  ایند و  زا  نم  نتفر  زا  دـعب   ( دـیتفا یم  نم  ياـهزور  داـیب  ادرف  دومن ( مهاوخ 

ءاـضر و ندروآ  تسدـب  زج  يروظنم  اـهگنج  نیا  رد  هک  دوـشیم  موـلعم   ( ددرگیم راکـشآ  امـش  يارب  نم  ياـه  هشیدـنا  و  تسناد (
يرگید نداتسیا  اپرب  نم و  ياج  ندش  یهت  زا  سپ  و  متشادن ( لاعتم  دنوادخ  يدونشوخ 

تلزنم و ردق و  تشاد ، اور  متـس  ملظ و  همه  هب  دومن و  بصغ  ارم  ماقم  يرگید  متفر و  ایند  زا  نوچ   ) تخانـش دـیهاوخ  ارم  نآ  رد 
(. ددرگیم ادیوه  نم  ینابرهم  يرتسگداد و  لدع و 

گرزب ثداوح  هب  تراشا  هبطخ 150-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 494 

http://www.ghaemiyeh.com


458 ص :

تسا هدش  عقاو  راوگرزب ) نآ  زا  دعب   ) هک یتخـس  ياهدمآ  شیپ  هنتف و  هب  نآ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
پچ و تسار و  زا  ار  یهارمگ  ياههار  دنتفرگ  ناتسرپایند )  ) و دهدیم :) ربخ  هجرف  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  زا  و   ) دیامرفیم هراشا 

ملظ ناکین  رب  هتشگ و  دیلوت  داسف  هنتف و  نآ  رثا  رب  هداهنن  مدق  هارهاش  رد   ) دندیشوپ مشچ  يراگتـسر  تیاده و  میقتـسم  ياههار  زا 
شیپ نیا  شیادیپ  نامز  هدمآ  تفگـش  هب  نانخـس  نیا  زا  ناگدنونـش   ) سپ تخیر ) دنهاوخ  قحان  هب  ياهنوخ  هتـشاد و  اور  متـس  و 

اهنآ شیادیپ  راظتنا  دش و  دهاوخ  عقاو  هک  یئاهیراکهابت  دیشاب ، هتشادن  باتـش  دومرف ): دندومن ، شـسرپ  ترـضح  نآ  زا  ار  اهدمآ 
دبایرد ار  نآ  نوچ  يزیچ  هب  هدـننک  باتـش  اسب  هک  دیرامـشم  رید  دوشیم ) راکـشآ  نیا  زا  دـعب   ) دـیآ یم  ادرف  هک  ار  هچنآ  دوریم و 
هکنانچ دـیدوبن ، ایند  رد  شاـک  هک  دـیدرکیم  وزرآ  دـیدیدیم  دـعب  ناـمز  ياـه  هنتف  رگا   ) دوب هدیـسرن  نآ  هب  شاـک  هک  دـنک  زورآ 

نآ ياـهناشن  عئاـقو و  نآ  ندیـسر   ) ادرف راـثآ  زورما  تسا  کـیدزن  رایـسب  هچ  و  درک ) دـنهاوخ  وزرآ  نینچ  ماـیا  نآ  ناگدـیدمتس 
ندش کیدزن  هاگ  و  تسا ، يدوعوم  ره  ندـمآ  نامز  تقو ، نیا  مدرم  هورگ  يا  تسا ) ادـیوه  نامز  نیا  مدرم  رادرک  زا  اهیراکهابت 

هک یئاه  هنتف  رادید 
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داسف هنتف و  دیامنیم ، تفالخ  ماقم  ياعدا  یقئالان  ره  هدرک و  بصغ  ارم  قح  نارگید  مالـسا  لوا  رد  هک  نونکا   ) دیتسین هاگآ  نآ  زا 
ام زا  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  مهدـیم ) ربخ  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  تفای  دـیهاوخرد  دورب  شیپ  هچ  ره  هدـش ، عورـش  ملاـع  رـسارس  رد 

ریـس تیالو ) تماما و  رون  اب   ) نشور یغارچ  اب  اهداسف  نآ  یکیراـت  رد  دـبایرد ، ار  اـه  هنتف  نآ  هجرف ) هللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص  )
یئاهر تاجن و  ار  یهارمگ  تلالـض و  رد  راتفرگ   ) دـیاشگب ار  يدـنب  اهیراتفرگ  نآ  رد  ات  دـیامنیم ، راتفر  ناکین  هیور  رب  دـنکیم و 

رد دروآ ، درگ  ار  قح )  ) یگدنکارپ دزاس و  هدنکارپ  ار  یهارمگ )  ) تیعمج و  دنک ، دازآ  ینادان ) لهج و  دیق  زا   ) ار يریسا  و  دهد )
یعـس و هچ  رگا  دید  دهاوخن  ار  وا  سکچیه   ) دنکفا رظن  وا  یپ  رد  دنچ  ره  دـنیب  یمن  هدـنیوج  ار  وا  هناشن  رثا و  هک  مدرم  زا  یناهنپ 
اه هنتف  نآ  رد  یهورگ  سپ  دریگ ) رارق  نآ  رب  یهلا  تمکح  هتـشاد و  تاـقالم  تقاـیل  هک  یـسک  رگم  درب  راـک  هـب  رایـسب  شـشوک 
هب  ) ار ریـشمش  رگنهآ  نداد  لقیـص  دـننام  دنتـسه ) هدامآ  راوگرزب  نآ  زا  يوریپ  يارب  هتفای  يراگتـسر  تیادـه و   ) دـنوشیم یلقیص 

و دننک ، ربدت  لمات و  نآرق  تایآ  رد   ) دوش هتفرگ  اج  ناشیاهـشوگ  رد  ریـسفت  هداد و  الج  نآرق  رون  هب  اهنآ  ياه  هدـید  هک ) يروط 
( دنزومآ یم  شلها  زا  ار  ریسفت 

لمع ملع و  یتخبکین و  تداعس و  بابـسا   ) دنـشاب هدیماشآ  مه  دادماب  رد  هکنیا  زا  دعب  دنناشونب  اهنآ  هب  ار  تمکح  ماج  بش  رد  و 
مالسلا مهیلع  دمحم  لا  یف  ینرا  و  هتعیش ، هعابتا و  هناوعا و  هراصنا و  نم  ینلعجا  مهللا  .ددرگ  هدامآ  ناهن  راکـشآ و  رد  نانآ  يارب 

(. نیمحارلا محرا  ای  مارکالا ، لالجلااذ و  ای  نیما  قحلا  هلا  نورذحی ، ام  مهودع  یف  و  نولمای ، ام 
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تلالض و مالـسا  سدقم  نید  شیادیپ  زا  شیپ  (: ) مرکا ربمغیپ  باحـصا  تیلهاج و  نامز  مدرم  هرابرد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
لوط هب  ناشیا  ینامرفان ) تیـصعم و   ) نامز و  دـنتخادرپیم ) رایـسب  ياهیراکهابت  هب  مدرم  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  رـسارس  یهارمگ 
اورفک نیذلا  نبسحیال  و  دیامرفیم : میرک س 3 ي 178  نآرق  رد  هکنانچ   ) دننادرگ لماک  دوخ ) يارب   ) ار رفیک  باذع و  ات  دیماجنا 

ام تلهم  هک  دننکن  نامگ  دندش  رفاک  هکیناسک  ینعی  نیهم  باذـع  مهل  و  امثا ، اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا 
باذـع تسا  ناـشیا  يارب  و  دـنیامن ، یناـمرفان  تیـصعم و  دـنناوتیم  هچ  ره  اـت  میهدـیم  تلهم  ار  ناـنآ  هکلب  تسا ، رتهب  ناـنآ  يارب 

ءاسور زا   ) یهورگ و  دسر ، رس  هب  اهنآ  نامز  دش  کیدزن  هکنیا  ات  دندرگ ، راگزور  تخس  ياهدمآ  شیپ  بجوتسم  و  هدننکاوسر )
و  ) دنزورفیب ار  گنج  شتآ  ات  دندرک  دنلب  ریـشمش  اب  ار  اهتـسد  و  دنتفای ، یتحار  نآ  زا  هتـسب و  لد  اهیراکهابت  هب  ناشنارادمامز ) و 

جرم جره و  نیمه  هب  ایند  دندرکیم  نامگ  و  دنتشادن ، اورپ  یتشز  راک  چیه  زا  دنکیم  دنلب  مد  ندش  نتـسبآ  يارب  هک  هدام  رتش  دننام 
اکادف هنوگچیه  زا  ملاع  رد  داسف  هشیر  ندنک  يارب  هتشگ  تلاسر  هب  ثوعبم  مرکا  ربمغیپ  هاگان  هک  دنام  دهاوخ  رارقرب  یقاب و 

رد  ( یئابیکش هک ( دومرف  تیبرت  يروط  مالسا  سدقم  نید  زا  جیورت  غیلبت و  يارب  ار  شیوخ  ناوریپ  باحـصا و  و  دومنن ، غیرد  ير 
، دنداهنن تنم  ادخ  رب  ار  نانمشد ( اب  ندیگنج  اهیتخس و 
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زیچاـن ار  دوـخ  نآ  تفرـشیپ  يارب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ادـخ  نید  یگرزب  تمظع و   ( دندرمـشن گرزب  قـح  هار  رد  ار  ناـشیزابناج  و 
دومن باجیا  ار  یتخس  ءالب و  نامز  ندیسر  رس  هب  یهلا  ردق  ءاضق و  هک  ینامز  ات  دندومنن ( يراددوخ  يراکادف  هنوگ  ره  زا  هتسناد 
لوسر ادخ و  هب  نامیا  يارب  و   ( دوب یئانیب  يور  زا  اهگنج ( رد   ( ناشندز ریشمش  دیدرگ ( قافآ  هرهـش  ناشنید  هدش  اناوت  ناناملـسم  (
یهاون رماوا و   ( دنتـشگ کیدزن  ناشراگدرورپ  هب  مرکا ( ربمغیپ   ( ناش هدـنهددنپ  اـمنهار و  رما  رثا  رب  و  توهـش ( یناداـن و  هار  زا  هن 
دنوادخ هکینامز  ات  دندنارذگ ( راگزور  لاونم  نیمه  هب  دندروآ و  تسدب  ار  ادخ  يدونشوخ  ءاضر و  هدومن  يوریپ  ار  ترـضح  نآ 

هدرک تشپ  لوسر  ترـضح  یهاون  رماوا و  هب   ( دنتـشگرب ارقهق  هب  یهورگ  دوـمرف ، حور  ضبق  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دوـخ  لوـسر 
هب ترخآ  رد  يراکهابت و  هب  ایند  رد   ( تخاس كاله  ار  نانآ  یهارمگ ( )ي  اههار و  دنداهن ( مدق  یهارمگ  تلالض و  هار  هب  هرابود 

نایب تسردان  دوخ  شیپ  زا  ار  ماکحا   ( دـندومن دامتعا  دوخ  تسردان  ياـه  هشیدـنا  ءارآ و  رب  و  دـندش ( راـتفرگ  یگـشیمه  باذـع 
ینار و توهـش  يارب   ( دـندومن تعباـتم  مرکا ( لوسر   ( شیوـخ محر و  ریغ  زا  و  دـندومنیم ( راداو  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هدرک و 
تیاده و هلیسو   ( ببس زا  و  دندروآ ( راک  يور  هدوبن  تفالخ  قئال  هک  ار  نارگید  هدرک  نیشن  هناخ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  یتسرپایند 

لوسر ترضح  تیب  لها  ینعی  يراگتسر 
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یف هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـساال  لق  دـیامرفیم : میرک س 42 ي 23  نآرق  رد   ( دـندرک يرود  دـندوب ، نآ  یتسود  هب  روماـم  هک  ) 
لوزن زا  دعب  هک  هدومرف  سابع  نبا  .ار  ناشیوخ  نتـشاد  تسود  رگم  مهاوخیمن  دزم  یـسک  زا  تلاسر  غیلبت  رب  نم  وگب  ینعی  یبرقلا 
ناشیا رسپ  ود  همطاف و  یلع و  دومرف : دنتسیک ؟ تشاد  دیاب  تسود  ار  اهنآ  هک  امش  ناشیوخ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : باحـصا  هیآ  نیا 
هتدومب اورما  يذلا  ببـسلا  اورجه  هلمج و  نیا  دـیوگیم : اجنیا  رد  هغالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .نیـسح  نسح و 

نم نادودـمم  نالبح  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا : مکیف  تفلخ  هلا : هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شیاـمرف  هب  تسا  هراـشا 
يرگید ادـخ و  باتک  یکی  متـشاذگ  یقاب  امـش  نایم  اهبنارگ  زیچ  ود  ینعی  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  ناقرتفیال  ضرالا ، یلا  ءامـسلا 

زیچ ود  نیا  ینعی  نیمز  هب  نامسآ  زا  دنا  هدش  هدیشک  نامسیر  ود  هک  متیب  لها  ناشیوخ و 
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ربمغیپ نوچ  سپ  .دنوش  دراو  نم  رب  تشهب  رد  ضوح  رـس  رب  هکنیا  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  هک  دنتـسه  امنهار  يداه و  ار  ملاع  لها 
ظفل هب  تیب  لها  زا  مه  نینموملاریما  هدومرف ، نامـسیر  ود  ینعی  نـالبح  ار  شتیب  لـها  ادـخ و  باـتک  اـجنیا  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

رد ار  نآ  هداد  لاقتنا  شراوتـسا  داینب  زا  ار  نامیا ( نید و   ( ناـمتخاس و  تسا ( نامـسیر  ینعم  هب  تغل  رد  ببـس  هدومن و  ریبعت  ببس 
صاخـشا هدز و  بقع  هدومرف  نییعت  تفالخ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  ماـما   ( دـنتخاس دوبن  راوازـس  هکیئاـج 

هک ره  سپ   ( دنتـسه ینادان  یتخـس و  هب  هدش  دراو  ره  ياهرد  هانگ و  تیـصعم و  ره  ياهناک  ناشیا  دـندروآ ( راک  يور  ار  یقئالان 
نید روما  لالتخا  داسف و  هنتف و  ءاشنم  یهارمگ و  تلالض و  ياهرد  ناشیا  اریز  دیامنیم ، يوریپ  اهنآ  زا  دنک  هدارا  یتسردان  لطاب و 

) دندوبن نید  ياوشیپ  وریپ  هدیشک  تسد  قح  زا  اریز   ( دنتشاد دمآ  تفر و  ایرد ( جوم  نوچ   ( ینادرگرـس تریح و  رد  دندوب ( ایند  و 
ینب هب  ناـینوعرف  هکناـنچ   ( دـندوب لـفاغ  دوخ ( رادرک  رفیک  باذـع و  زا   ( نوعرف ناوریپ  شور  هب  یناداـن ( لـهج و   ( یـشوهیب رد  و 

هب ترخآ  ایند و  رد  و  دندرک ، ینمشد  دومرفیم  توعد  ادخ  يوسب  ار  اهنآ  هک  یـسوم  ترـضح  اب  هتـشاد  اور  متـس  ملظ و  لیئارـسا 
زا ضعب  دـندرب ( دای  زا  ار  رفیک  یتخـس  هدرکن و  يوریپ  يراگتـسر  تیادـه و  ناـیاوشیپ  زا  مه  ناـشیا  دنتـشگ ، یلتبم  یهلا  باذـع 

دنتـشگ ادج  يراگتـسر ( تیاده و  زا  و   ( هدیـشک تسد  نید  زا  یخرب  و  ءافلخ ( دننام   ( دـندش هجوتم  ایندـب  هدیـشوپ  مشچ  ترخآ 
). هیما ینب  دننام  (

هدنیآ ياه  هنتف  هبطخ 151-
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(: تخس ياهدمآ  شیپ  زا  نداد  ربخ  برع و  هب  نداد  دنپ  لوسر و  ترضح  حدم  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
ياهراک ماجنا  یگدـنب و  تدابع و  ماـگنه  رد   ) درادـیم زاـب  ار  وا  هتخاـس و  رود  ار  ناطیـش  هکیئاـهاج  رب  مبلطیم  يراـی  دـنوادخ  زا 

سفن و ياهشهاوخ   ) وا ياهبیرف  اهماد و  رد  نداتفین  هب  و  مهاوخیم ) قیفوت  راگدرورپ  زا  تسا  ناطیش  يوریپ  زا  ریگولج  هک  هتـسیاش 
يراوگرزب لضف و  تسا ، وا  هدیزگرب  هدیدنـسپ و  هداتـسرف و  هدنب و  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  میوجیم ، کمک  ایند ) يرگ  هولج 

رایـسب و یناداـن  و  تب ) ندـیتسرپ   ) کـیرات یهارمگ  زا  دـعب  اهرهـش  لـها )  ) دـنکیمن ناربج  يزیچ  ار  شندوبن  و  تسین ، ربارب  ار  وا 
شیپ  ) مدرم هکنآ  لاح  و  دندش ، نشور  وا  یئامنهار ) تیاده و  رون   ) هب يزیرنوخ ) یلد و  تخس   ) ترـشاعم رد  یئوخدب  یتشرد و 

هب ار  نآ  هک   ) يربمغیپ ندوبن  نامز  رد  و  دندرمشیم ، راوخ  ار  اناد  ملاع و  هتسناد و  لالح  ار  هتسیاشان  مارح و  ترضح ) نآ  تثعب  زا 
، دندرمیم یهارمگ ) رفک و   ) یکیرات رب  هدومن و  یگدنز  دنک ) تیاده  تسار  هار 
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اهتلفغ و زا  سپ  تسا ، کیدزن  اهنآ ) شیادـیپ   ) هک دـیتسه  اهیراکهابت ) داسف و   ) اهالب ریت )  ) ياـه هناـشن  برع  هورگ  يا  امـش  سپ 
یب  ) رفیک ياهیتخـس  زا  و  دیوشن ) هراچیب  ات  دیهد  تیمها  دوخ  نید  هب   ) دیزیهرپب تسنآ ) يدوبان  لاوز و  بجوم  هک   ) تمعن یتسم 

ماگنه هنتف  هار )  ) يراومهان یجک و  و  قح ) هب  لطاب  هابتـشا   ) ههبـش یکیرات  رابغ و  رد  دیئامن  گنرد  و  دینک ، رذـح  نیدـب ) یئانتعا 
مادقا داسف  هنتف و  همدـقم  هبتـشم و  رما  رد  هشیدـنا  رکف و  یب   ) نآ يایـسآ  شدرگ  بطق و  بصن  ناهن و  ندـش  راکـشآ  شیادـیپ و 

رد هنتف  بجوم  هبتـشم  رما   ) دروآ یم  راب  یئاوسر  یتشز و  دوشیم و  راکـشآ  یناـهنپ  ياـههار  رد  يراـکهابت ، هنتف و  اریز ) دـیئامنن ،
ياه هناشن  و  ددرگیم ) اناوت  جیردت  هب  هک   ) تسا ناوج  ومن  دـننام  نآ  ینوزفا  دومن و  دوشیم ) رایـسب  مک  مک  تسا و  كدـنا  ءادـتبا 

يرگید يارب  کی  ره  هک  ینامیپ  اب  نارگمتـس  دـنکیم ) درخ  هتـسکش و  دوش  هدز  هچ  ره  هب  هک   ) تسا گنـس  ياه  هناشن  دـننام  نآ 
تلالض و هار  هب  ار  اهنآ  هک   ) دنتسه ناشرخآ  ياوشیپ  ناشیا  لوا  دنربیم ، ثرا  ار  هنتف  نآ  دنیامنیم ) شرافـس  وا  هرابرد  و   ) دنریگیم

تبغر لیم و  هیامورف  ياـیند  ندروآ ) تسدـب   ) رد دنـشابیم ، ناـشلوا  وریپ  ناـکین ) هب  يرگمتـس  رد   ) ناـشرخآ و  دـنربیم ) یهارمگ 
رگیدکی زا  هتشاد 

اوشیپ و زا  وریپ  یکدنا  نامز  زا  سپ  و  دننکیم ، ینمـشد  مه  اب  هدیزرو  دایز  صرح  وبدب  هدـیدنگ  رادرم  رـس  رب  و  دـنریگیم ، تقبس 
دهدیم مانشد  هدرک و  نعل  ار  يرگید  یکی  تاقالم  ماگنه  و  دنوشیم ، هدنکارپ  مه  زا  ینمشد  هب  سپ  دیوجیم ، يرازیب  وریپ  زا  اوشیپ 

دعب هیواعم  نبا  دیزی  نبا  هیواعم  هک  هدومرف  لقن  لاجرلا  لاوحا  یف  لاقملا  حیقنت  باتک  رد  هللا - همحر  یناقمام - هللادبع  خیش  جاح  )
يرازیب ناشراتفر  اـهنآ و  زا  داد و  مانـشد  هدرک  نعل  ار  دوخ  دـج  ردـپ و  تفر و  ربنم  هب  هتـسشن  تفـالخ  دنـسم  هب  نوچ  شردـپ  زا 

سپ .متـشادیم ) تسود  ار  نامه  نم  ردام  تفگ : يدوب ، هدـنام  هنهک  رد  نوخ  لکـش  هب  وت  شاک  رـسپ  يا  تفگ : شرداـم  تسج ،
سپ دندرگیم ) هابت  ناشیرپ و  رایـسب  نآ  رد  مدرم   ) تسا باتـش  اب  هدننکـش و  هک  دیآ  شیپ  يرتتخـس  هنتف  تامدقم  هنتف  نیا  زا  دـعب 
هنتف نآ  ندروآور  ماـگنه  و  دـنوشیم ، هارمگ  یتمالـس  زا  دـعب  اـهدرم  و  ددرگیم ، لـئام  یگنت  یگتفرگ و  هب  يراوتـسا  زا  دـعب  اـهلد 

ره دنام ) نادرگرـس  نآ  رد  نادان  سپ   ) دوش هابتـشا  تسردان ) هب  تسرد  (ي  اه هشیدنا  نآ ، شیادیپ  نامز  ددرگ ، روجان  اهـشهاوخ 
هدرک دروخ  دنک  ششوک  یعـس و  نآ  ندرک ) شوماخ   ) رد ار  هک  ره  و  دنادرگ ، هابت  هتـسکش  ار  وا  هنتف  دیآرب  نآ  عفد  ددصرد  هک 

دننام مدرم  هنتف  نآ  رد  دزاس ، دوبان 
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يور و  دوش ، هتخیسگ  هیعرش ) ماکحا  نید و  دعاوق   ) لصتم نامسیر  دنناسر ، رازآ  هتفرگ  زاگ  ار  رگیدکی  هلگ  رد  یـشحو  ياهرخ 
یئاناد ملع و  نتفگ ) نخـس  رب  ندوبن  اناوت  ءاملع و  توکـس  تهج  هب   ) هنتف نآ  رد  دوش ) ادیپان  يراگتـسر  هار   ) ددرگ هدیـشوپ  راک 

دنک دروخ  ار  اهنآ  شا  هنیـس  اب  دـبوکب و  دوخ  ماجل  نهآ  هب  ار  نانیـشن  ناـبایب  هنتف  نآ  و  دـنوش ، اـیوگ  نارگمتـس  و  ددرگ ، هتـساک 
رابغ و رد  دزاس ) شکاله  ات  دـتفا  وا  يور  هب  هتفرگ  اپ  ریز  ار  صخـش  هک  یـشکرس  بسا  دـننام  دریگ ، ارف  ار  اـج  همه  يراـکهابت  )

هار رد  نایاناوت ) ناریلد و   ) ناراوس و  دنورب ) نیب  زا   ) دنوش هابت  نادنمـشناد ) ءالـضف و   ) ناگدـنور اهنت  هنتف  نآ  هناشن ) راثآ و   ) درگ
نیرتتخـس  ) ءاضق یخلت  اب  هنتف  نآ  دبای ) یئاهر  هنتف  نآ  زا  یـسک  رتمک  هصالخ  دـنوش ، هتـشک   ) دـندرگ كاله  نآ  زا ) يریگولج  )

هب  ) دنک هنخر  هیعرـش ) ماکحا   ) نید هناشن  رد  و  دوش ) رایـسب  يزیرنوخ   ) دشودب ار  هزیکاپ  هزات و  ياهنوخ  هتـشگ  دراو  یهلا ) مکح 
زا شیدنارود  نادنمدرخ  دهد ) رییغت  ار  اهنآ   ) دنکش مه  رد  ار  هقح ) دئاقع   ) نیقی نامیپ  و  دننکن ) راتفر  عرـش  نیناوق  قبط  هکیروط 

هکنآ ای   ) دشاب بوشآ ) اغوغ و   ) قرب دعر و  اب  دنهن ، مدق  هار  نآ  رد  هدرب  راکب  هشیدنا  رکف و  ناهاوخدب  نادـیلپ و  و  دـنزیرگب ، نآ 
اهریشمش ه يادص 

رمک هب  نماد  صخش  دننام   ( تسا باتـش  اب  تخـس و  رایـسب  دشاب ( راکـشآ  اج  همه  رد  يزیرنوخ  فالغ و  زا  ندیـشک  نوریب  ماگن 
رب نایرج  نوچ   ( دیامن تقرافم  يرود و  نآ  زا  مالـسا  نید  و  دندرگ ، ادج  مه  زا  نآ  رد  ناکیدزن  ناشیوخ و  راک ( رد  ناباتـش  هدز 

چوک و  راتفرگ ( یتخـس  عاونا  هب   ( تسا راـمیب  دـشاب ( رود  بوشآ  یـصاعم و  زا  هک  یـسک   ( نآ زا  رازیب  تسا ( نید  دـئاوق  فـالخ 
). درادن یئاهر  تاجن و   ( تسا هدنام  دزیرگب ( نآ  زا  دهاوخب  هک   ( هدننک
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رده هب  شنوخ  هدش و  هتشک  نینموم ) زا   ) یـضعب نامزلارخآ :) رد  ناکین  نینموم و  لاح  یگنوگچ  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
مدرم نیقفاـنم و   ) ناـمیا رهاـظت ) هب   ) نداد بیرف  اهدـنگوس و  هب  دـنبلطیم ، هاـنپ  هدیـسرت و  نارگمتـس ) زا   ) ناـنآ زا  یخرب  و  دوریم ،
سپ دنهدیم ) ناشقوس  تکاله  هب  هرخالاب  هدینادرگ  نمیا  ار  نانآ  نامیا  راهظا  غورد و  دـنگوس  اب  اهدایـش   ) دـنروخیم لوگ  ورود )

هدوبن و اهیراکهابت  لقاع   ) دیـشابن اهتعدـب  اه و  هنتف  ياه  هناشن  مچرپ و  دـیهرب ) یهلا  باذـع  زا  ناـمز  نآ  رد  دیـشاب  هتـساوخ  رگا  )
هدیدرگ انب  نآ  رب  یگدـنب  تعاط و  ياه  هیاپ  هدـش و  هتـسب  نآ  هب  تعامج  نامـسیر  هچنآ  زا  و  دـیئامنن ) ثادـحا  نید  رد  یماکحا 

هدنز یـسرپزاب  باسح و  يارب  زیختـسر  زور   ) رگمتـس هن  دـیوش  دراو  ادـخ  رب  شکمتـس  و  دـیرادنرب ، تسد  مالـسا ) سدـقم  نید  )
رگمتس تسا و  یتشز  راک  اعرـش  القع و  ملظ  اریز  دیرادن ، اور  متـس  یـسک  هب  ایند  رد  سپ  رگمتـس ، هن  دیـشاب ، هدیدمتـس  دیوشیم ،

ار مارح  ياه  همقل  و  دیزیهرپب ، متـس  ملظ و  ياهناکم  ناطیـش و  )ي  اهبیرف اهماد و   ) اههار زا  و  تسا ) دیواج  باذع  راتفرگ  نوعلم و 
تایئزج هب   ) هدومن مارح  امـش  رب  ار  هانگ  هک  دیتسه  يدـنوادخ  رظن  رد  اریز  دـینکن ، لخاد  ناتاهمکـش  رد  دـشاب ) كدـنا  هچ  رگا  )

هدوب اناد  امش  لاوحا 

.تسا هتفرگن ( تخس  ماکحا  زا  کیچیه  رد   ( هدومرف ناسآ  ناتیارب  ار  یگدنب  تعاط و  هار  تسا و  هاوگ ( ناترادرک  رب 

ادخ شیاتس  هبطخ 152-
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شیاه هدیرفآ  هلیسوب  هک  تسا  ازس  ار  یئادخ  ساپس  دنوادخ :) تافص  دیحوت و  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
سپ ددرگیمن ، یتسه  دوجو و  ياراد  دوخ  يدوخب  نکمم  تسا و  نکمم  یقولخم  ره  اریز   ) تسا امنهار  شیوخ  یتسه  دوجو و  رب 
دوخ نتـشادن  ادتبا  ندوب و  یلزا  رب  شیاه  هدیرفآ  ندش  ادیپ  ون  ثودـح و  هب  و  دـشابیم ) يا  هدـیرفآ  قلاخ و  ار  وا  هک  تسا  ادـیوه 

و دشاب ) داجیا  ادبم  دناوتیمن  هدوب  دنمزاین  يرگید  هدننکداجیا  هب  دشاب  ثداح  هدوبن  میدق  یلزا و  رگا  هدننکداجیا  اریز   ) تسا لیلد 
سپ دنکیرـش ، مه  اب  تیمـسج  رد  ماسجا  اریز   ) تسین وا  يارب  يدننام  هکنیا  رب  دـهدیم  ناشن  رگیدـکی  اب  اه  هدـیرفآ  ندوب  هیبش  هب 

یپ وا  هنکب  ساوح ، دوبن ) اور  بجاو  رد  ناکما  تسا و  ناکما  مزاول  زا  تیمسج  دوب و  مسج  مه  وا  دوب  وا  يارب  اهنآ  زا  یهیبش  رگا 
یمرد ار  تایرکف  تایلقع و  هک  هیلقع  هاوخ  دنکیم و  كرد  ار  تایمه  تایـسح و و  هک  دـشاب  هیدام  هاوخ  هکردـم  ياوق  اریز   ) دربن

اریز  ) دـناشوپ یمن  ار  وا  اه  هدنـشوپ  و  دوش ) كرد  ساوح  هلیـسوب  ات  تسین  مسج  دـنوادخ  دـیامنیم و  كرد  ار  ماـسجا  اـهنت  دـبای 
اه هدید  زا  هکنانچ  تسا  بوجحم  لوقع  زا  دنوادخ  هک  هدش  دراو  ثیداحا  زا  یضعب  رد  هکنیا  تسا و  تیمسج  مزاول  زا  ندناشوپ 

نیبرقم و  روتسم ،

، درادن تافانم  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  اب  .دیبلط  یم  ار  وا  امش  هکنانچ  دنبلط  یم  ار  وا  اهنامسآ  ناگتشرف  زا 
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كاردا و زا  عنام  هک  دـشاب  ینامـسج  باجح  قئالخ  وا و  نیب  هک  تسا  نآ  هن  اه  هدـید  اهلقع و  زا  یلاـعتقح  باـجتحا  زا  دارم  اریز 
تاذ و لامک  نانآ و  ياوق  اهلقع و  یهاتوک  صاخـشا و  روصق  تهج  زا  ناشیا  زا  وا  باجتحا  زا  دارم  هکلب  تسا ، وا  يوسب  لوصو 

تهج هب  هدیدرگ ( وا  یناهنپ  باجتحا و  بجوم  شیادیپ  روهظ و  يرایسب  سپ  تسا ، ناحبـس  دنوادخ  روهظ  يرایـسب  رون و  تدش 
سپ  ( هدرورپ راگدرورپ و  نیب  و  دودحم ، هدش و  هدرک  نییعت  تیاهن و  دح و  هدننک  نییعت  نیب  و  هدش ، هدیرفآ  هدـننیرفآ و  نیب  قرف 

و تسا ، عونـصم  مزاول  زا  ندش  هدیـشوپ  ساوح و  هب  ندش  كرد  ندوب و  رگیدکی  دننام  ربارب و  ندیدرگ و  ادیپان  ندـش و  هدـیرفآ 
تافـص هاگره  سپ  دـشاب ، قلاخ  تافـص  زا  ندـشن  هدیـشوپ  ساوح و  هب  ندـشن  كرد  ندوب و  دـننام  یب  یگـشیمه و  هدـننیرفآ و 
يرگید هب  يدنمزاین  تجاح و  مزلتسم  نآ  ناکما و  مزلتسم  هک  ثودح  رد  دشاب ، عونـصم  رد  عناص  تافـص  ای  عناص و  رد  عونـصم 

نآ هن  تسا ، یکی  هک ( ار  يدنوادخ  ساپـس  و  تسا ، تسردان  لطاب و  نیا  تسین و  ناشنیب  یقرف  هدش  رگیدکی  دـننام  ربارب و  تسا 
اتکی یقیقح و  دحاو  ینعی  دوشیم ، هدرمش  و   ( دیآ یم  باسح  هب  ددع  رد  هک  کی 
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مراهچ تصـش و  هبطخ  حرـش  رد  هکنانچ  تسا ، ریثک  ءزج  ادبم و  هک  يددع  دحاو  هن  درک ، ناوتیمن  روصت  وا  يارب  یمود  هک  تسا 
عنتمم بجاو  رد  تسا و  ناکما  صاوخ  زا  ریغت  تکرح و  اریز   ( ندرب جـنر  تکرح و  اب  هن  تسا  هدـننیرفآ  دـش ( هراـشا  هتکن  نیا  هب 
رـضاح و  تسا ( يدـنمزاین  جایتحا و  مزلتـسم  تلآ  اریز   ( مشچ هقدـح  ندـنادرگرب  شوگ و  تلآ  اب  هن  تسا  انیب  اونـش و  و  دـشابیم (

لاـمک و تیاـغ  رد  وا  اریز  تسا ، زیچ  ره  ریاـغم  هتاذ  هب  هکلب   ( هار يرود  هب  هن  تسا  ادـج  و  ناـکم ( برق  و   ( تاـقالم هـب  هـن  تـسا 
ببـس و   ( تفاطل هب  هن  شتاذ ( هنک   ( تسا ناهنپ  و  ندـید ، اب  هن  تردـق ( راثآ  هب   ( تسا راکـشآ  و  دـنناصقن ( تیاـهن  رد  وا  ياوساـم 
هکنانچ  ( اهنآ ندرک ( دوبان  دوب و   ( رب یئاناوت  تردق و  ءالیتسا و  هبلغ و  هب  ءایشا  زا  تسا  ادج  مرج ( ندوب  فافش  مجح و  یکچوک 
تافـص هب   ( ار وا  هک  یـسک  شیوس ، هب  تشگزاب  وا و  يارب  ینتورف  هب  دنتـسه  ادـج  وا  زا  ار  ءایـشا  و  تسا ( نیمه  بجاو  ناش  قئال 

هب ار  وا  سپ  تسناد ، دودحم  ار  وا  هک  یـسک  و  هدومن ( نییعت  شیارب  یناکم   ( هتـسناد دودـحم  ار  وا  دـیامن ، فصو  تاذ ( رب  هدـئاز 
هدومن لاطبا  ار  وا  ندوب  یلزا  تسناد ( ریثک  ءزج  ادبم   ( دروآ رامش  هب  ار  وا  هک  یسک  و  هدروآرد ( تادودعم  دادع  رد   ( دروآ رامش 

؟ تسا اجک  دیوگب  هک  یـسک  و  دنک ، فصو  تاذ ) رب  هدـئاز  تافـص  هب   ) ار وا  هتـساوخ  تسا ؟ هنوگچ  دـیوگب  هک  یـسک  و  تسا ،
نیع وا  تاذ  اریز   ) هدوبن يرودـقم  هدـش و  هدرورپ  مولعم و  هک  هاگنآ  هدوب  اناوت  راگدرورپ و  اناد و  تسا ، هداد  رارق  وا  يارب  ناـکم 

(. دشابیم اناوت  راگدرورپ و  اناد و  ادبا  الزا و  سپ  تسا ، تالامک 
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دیشروخ دیـشاب ) هاگآ  (: ) مدرم هب  زردنا  يده و  همئا  ندوتـس  راوگرزب و  نآ  هب  تفالخ  لاقتنا  هرابرد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
راثآ  ) هدنوش رهاظ  و  دیشخرد ، تلادع ) قح و   ) هدنشخرد و  دش ، راکـشآ  درک و  عولط  رهاظ ) بسح  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  تفالخ  )

زا  ) دش تسار  میقتـسم و  یهارمگ ) ینادان و   ) یجک فارحنا و  و  دـیدرگ ، ادـیوه  داد ) يور  شترـضح  نامز  رد  هک  اهگنج  هنتف و 
لیدـبت يزور  هب  ار  يزور  و  شناوریپ ) مالـسلا و  هیلع  ماـما   ) یهورگ هب  ار  ناـشناهارمه ) ءاـفلخ و   ) یهورگ دـنوادخ  و  تفر ) نیب 

هک هدید  یلاسکشخ  هدیشک و  یطحق  دننام  میتشاد  مالسا ) نید  جیورت  يارب   ) ار راگزور  شدرگ  عاضوا و  رییغت  راظتنا  ام  و  دومرف ،
قح هب  ماما   ) و دـسرب ) يراگتـسر  تیادـه و  راگزور  درذـگب و  یهارمگ  ینادان و  مایا  هک  میتشاد  هار  هب  مشچ   ) تسا ناراـب  رظتنم 

رـشع ینثا  همئا   ) نایاوشیپ اریز ) دـنک ، ناـشیا  زا  يوریپ  یتسود و  هک  تسا  بجاو  تما  رب  و  دـیامن ، ماـیق  تما  روما  هب  هک  یتسیاـب 
دنوادـخ نانآ  هلیـسوب   ) دنناسانـشیم شناگدـنب  هب  ار  وا  هدوب و  دـنوادخ  یهن ) رما و   ) وریپ قئالخ  ییاـمنهار )  ) يارب مالـسلا ) مهیلع 

قح رب  ءافلخ  هک  دشاب  دقتعم   ) دسانـشب ار  اهنآ  هک  یـسک  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  تهج ) نیا  زا  سپ  دوشیم ، هدیتسرپ  هتخانش و 
هک  ( دنـسانشب ار  وا  مه  ناشیا  و  دشاب ( نانآ  رادتـسود  و  دنتـسه ، راوگرزب  نآ  دنزرف  هدزای  نیموملاریما و  مرکا  ربمغیپ  نانیـشناج  و 

تعاطا و اهنآ  زا  دنتـسه و  قح  رب  ءافلخ  هک  دراد  رواب  هتـشاد و  تسود  ار  نانآ  یـسک  رگا  نیارباـنب  سپ  تسا ، اـهنآ  وریپ  عیطم و 
نیا زا  هتخانشن و  ار  ناشیا  دنکن ، يوریپ 
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الماک ینعی  دیامن  هبوت  ایند  زا  نتفر  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  دروآ و  یمن  تسدب  يدوس  يرسرس  داقتعا  یتسود و 
هک تسا  ینعم  نیا  دیوم  و  دنیامرف ، تعافـش  یهارمه و  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  نامرف  نذا و  هب  تمایق  رد  مه  اهنآ  دسانـشب و  ار  اهنآ 

یتسود ینعی  بطحلا  رانلا  لکات  امک  تائیـسلا  لکای  بلاطیبا  نبا  یلع  بح  هدومرف : هک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیاـمرف 
دشاب نانآ  رکنم  هک  یسک  رگم  دوشیمن  شتآ  لخاد  و  دربیم ( نیب  زا  ار  مزیه  شتآ  هکنانچ  دزاسیم  دوبان  ار  اهیدب  بلاطیبا  نبا  یلع 

فارتعا يده و  همئا  نتخانـش  ینعی  تیالو  هب  داقتعا  اریز   ( دننادن شیوخ  نآ  زا  ار  وا  شینمـشد ( توادع و  ببـس  هب   ( مه ناشیا  و 
لوبق طرش  نامیا و  هیاپ  نکر و  نیرتگرزب  دنتـسه  هعاطلا  ضرتفم  مالـسلا  مهیلع  نت  هدزاود  نیا  زا  کی  ره  هکنیا  هب  ناشتماما و  هب 

تعیرـش وریپ  هک  ار  یـسک  رگم  تسین  نکمم  تشهب  نتفر  اریز  درادن ، يدوس  تادابع  زا  کیچیه  نآ  نودـب  تسا و  لامعا  ندـش 
تسین نکمم  نیا  دنادب و  ار  نآ  قبط  رب  لمع  تیفیک  هدوب و  انشآ  نآ  اب  هک  ار  یسک  رگم  تسین  نکمم  تعیرـش  زا  يوریپ  دشاب و 

ات دسانـشب  ار  دوخ  ياوشیپ  ماما و  صخـش  هک  هاگنآ  رگم  تسین  نکمم  نیا  دشاب و  هدش  ذـخا  تعیرـش  بحاص  لوق  زا  هکنآ  رگم 
هکنیا تهج  هب  ای  یتنیط  كاپ  ببـس  هب  ناـشیا  نکیل  دسانـشن و  ار  ناـنآ  هک  یـسک  اـما  .دزوماـیب و  وا  زا  ار  تعیرـش  بحاـص  ناـیب 
هلیـسو هب  هدـش  قفوم  هبوت  هب  هرخالاب  یـصخش  نینچ  اریز  دوشیمن ، شتآ  لخاد  دنـشابن ، رکنم  ار  وا  تسا  اهنآ  روظنم  قبط  شراتفر 

:) دیامرفیم تسا  دنوادخ  تمعن  نیرتگرزب  مالسا  هکنیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  نیا  زا  سپ  .تخانش  دهاوخ  ار  ناشیا  يا 
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يارب نیا  دنادرگ و  قئال  هزیکاپ و  كرش ) رفک و  يدیلپ و  زا   ) نآ يارب  ار  امش  هتساوخ  هداد و  صیـصخت  مالـس  اب  ار  امـش  دنوادخ 
، دراد رب  رد  ار  يزارفارـس  یگرزب و  تسا و  ترخآ ) باذـع  اـیند و  يراـتفرگ  داـسف و  هـنتف و  زا   ) یتمالـس مالـسا  ماـن  هـک  تـسنآ 

هداد رارق  رگید  نایدا  خسان  ار  نآ  و   ) تخاس زاتمم  ناربمغیپ ) عئارش  اههار و  رئاس  زا  ار  هیدمحم  تعیرش   ) ار نآ  هار  لاعتم  دنوادخ 
راکشآ لقع )  ) هنطاب تمکح  و  تنس ) نآرق و   ) رهاظ ملع  زا  تسا  ترابع  هک  ار  نآ  تقیقح )  ) لئالد و  داهن ) یقاب  ملاع  ضارقنا  ات 

ياهناراب دوریمن ، نیب  زا  ددرگیمن و  دوبان  دروآ ) تفگش  هب  ار  نایاناد  نادنمدرخ و  هک  شیاه  هناشن  راثآ و   ) نآ ياهیتفگـش  دومن ،
و دنـسریم ) تداعـس  تدایـس و  هـب  اهناملــسم  نآ  رثا  رب  هدـنادرگ  مرخ  ار  هدرم  ياـهلد  هـک   ) تـسا دوـجوم  نآ  رد  اـهتمعن  يراـهب 
ایند و يراوگرزب  شیاسآ و   ) دوشیمن هدوشگ  اهیئوکین  رد ) ، ) دوشیم تفای  نآ  رد  مالـسلا ) مهیلع  يدـه  همئا   ) اـهیکیرات ياـهغارچ 

دوریمن نیب  زا  یهارمگ ) تلالـض و  (ي  اهیکیرات و  شماکحا ) زا  يوریپ   ) نآ ياهدـیلک  هب  رگم  دـیآ ) یمن  تسدـب  دـیواج  تشهب 
و دومن ، عـنم  نآ  تاـمرحم  زا  دـنوادخ  دـنا ) هداد  روتـسد  نید  یعقاو  ناـیاوشیپ  هک  هچنآ  هب  ندوـمن  لـمع   ) نآ ياـهغارچ  هب  رگم 

دینایور ار  نآ  هاگارچ 

ياـهیرامیب زا   ) دـبلط افـش  هکنآ  يدوبهب  ءافـش و  تسنآ  رد  دومرفن ) يریگولج  نغدـق و  تسا  لـالح  هچنآ  ینعی  نآ  تاـحابم  زا  )
زا مالـسا  سدـقم  نـید  وریپ   ) دـیامن تساوـخرد  ترخآ ) اـیند و  رد  زیچ  ره  زا   ) يزاـین یب  هـکنآ  يزاـین  یب  و  یهارمگ ) یناداـن و 

(. دنامیمن مورحم  ترخآ  ایند و  تداعس  زا  هتفای و  يدوبهب  یهارمگ  تلالض و  يرامیب 
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تلهم دنوادخ  ار  هارمگ  سک  نآ  و  تسا :) نادرگرس  یهارمگ  تلالض و  هار  رد  هک  یسک  فصو  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمسق 
هب ار  بش  ناراکهانگ  اب  دـهنیم و  مدـق  دـنرادن ) رظن  رد  ار  یهلا  باذـع  هک   ) ناراد تلفغ  هار  رد  هتخادـنا  ریخاـت  هب  ار  شلجا  هداد 
هب ار  وا  هک  یئاوشیپ  زا ) دـیامن  يوریپ  هکنآ   ) یب و  دـناسر ، دوصقم  هب  ار  وا  هک  یهار  رد ) دـنک  ریـس  هکنآ   ) نودـب دـناسریم  حـبص 

.دناشک تداعس 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 511 

http://www.ghaemiyeh.com


475 ص :

زا دنا  هداهن  مدق  یهارمگ  تلالض و  هار  رد  هک  ناراکهانگ  (: ) ناگدنونشب زردنا  ناراکهانگ و  هرابرد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
ياه هدرپ  تشپ  زا  ار  نانآ  دـهاوخب  هتخاس  نایامن  اهنآ  هب  ار  ناشیهارمگ  رفیک  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دـنرادن ) اورپ  یناـمرفان  هنوگچیه 

یتخبدب باذـع و   ) هدرک تشپ  اهنآ  هب  هک  ترخآ  هب  دـنروآور  هاگنآ ) دـبایرد ، ار  ناشیا  گرم   ) دروآ نوریب  ناشینامرفان  تلفغ و 
زا سپ  دوب ) هدومن  ناشبیـصن  ار  يرهاظ  يداـش  یـشوخ و   ) هدروآ ور  ناـشیا  هب  هک  اـیند  هب  دـننک  تشپ  و  هداد ) رارق  ناـنآ  هرهب  ار 

ناشوزرآ اوه و  زا  و  دنروایب ) هارمه  دنتسناوتن  اریز   ) دندربن دوس  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  و  ایند ) یشوخ  تذل و   ) دنتـساوخیم هچنآ 
امش و نم  و  تسا !) هتفر  داب  رب  همه  اهوزرآ  اهنآ  نتفر  اب  اریز   ) دندیدرگن دنم  هرهب  دندوب ، هدیسر  نآ  هب  هک  هراما ) سفن  شهاوخ  )
اهتذل و هب  هدش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ات   ) میامنیم رذحرب  یگراچیب ) باذـع و  ینادرگرـس و  يراتفرگ و   ) دـماشیپ نیا  زا  ار  مدوخ 
ات تسا  عوضوم  هب  نداد  تیمها  يارب  هداد  رارق  فیدر  نیا  رد  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  .دیدنبن و  لد  ایند  رادیاپان  ياهیشوخ 
هک دنرتراوازـس  نارگید  سپ  تسا ، نارگن  ایند  هب  نتـسب  لد  زا  تسا  اـطخ  ره  زا  هزنم  موصعم و  هک  يراوگرزب  نینچ  دـننادب  مدرم 

یـسک یعقاو ( )ي  انیب اریز  دنامن ( نایز  یتخبدب و  رد   ( درب دوس  دوخ  زا  درم  دـیاب  سپ  دـبیرفن ( ار  اهنآ  ایند  هک  دنـشاب  بقارم  رتشیب 
) نآ یئافویب  هب   ( و هدرک ، هاگن  ایند ( هب   ( و دیامن ، هشیدنا  رکفت و  نآ ( رد   ( هدینـش ار ( راهطا  همئا  لوسر و  ادـخ و  زردـنا   ( هک تسا 
هب دـیامن ، ریـس  لوسر ( ادـخ و  زا  يرادربنامرف   ( نشور تسار  هار  رد  هاگنآ  دوش ، دـنمدوس  ناگتـشذگ (  ( اهتربع زا  و  ددرگ ، انـشآ 

، دنک يرود  ناطیش ( )ي  اهیراکهابتشا رد  ندش  هارمگ  زا  و  سفن ( ياهـشهاوخ   ( اه هرد  اهلادوگ و  رد  نداتفا  زا  نآ  رد  هکنآ  طرش 
يرای ار  ناهارمگ  هدرکن  مادقا  دوخ  نایز  رب  و 
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فالخ رب  هچ  رگا  نتفگ  نخـس  اهنآ  هاوخلدـب   ( راتفگ رد  رییغت  ای  رکنم ( زا  ار  ناـنآ  ندرکن  یهن   ( قح هار  رد  نتفر  هاریب  هب  دـیامنن :
هدنونش يا  سپ  دسرتن ( عقاو  رد  هچ  رگا   ( نداد هار  نتـشیوخ  هب  سرت  تسار  نخـس  نتفگ  يارب  ای  دشاب ( ادخ  يدونـشوخ  ءاضر و 
رادـیب دوخ  هدیدنـسپان ( راتفگ  رادرک و  رفیک  زا   ( يربخ یب  تلفغ و  باوخ (  ( زا و  ایب ، شوه  هب  یهارمگ ( تلالـض و   ( یـشوهیب زا 

زا  ( هچنآ رد  و  ریگ ، مارآ  تسا ( کیدزن  نآ  يدوبان  لاوز و  كدـنا و  نآ  یتسه  ءاـقب و  هک  اـیند  روما  رد   ( ندرک باتـش  زا  و  وش ،
دورد هتفرگن ( داـی  ینتـشون  هتخوماـین و  يزیچ  یـسک  زا  هک   ( یما ربمغیپ  ناـبز  رب  تسا  هدـش  دراو  وت  هب  ناحبـس ( دـنوادخ  بناـج 

هـشیدنا زا  هک  ار  یـسک  اـمن  يرود  تفلاـخم و  و  نک ، هشیدـنا  تقد  هب  تـسین ، نآ  زا  يزیرگ  هراـچ و  شلآ و  رب  وا و  رب  دـنوادخ 
هب ار  وا  راذـگاو  و  تسا ، هدومن  هجوت  هراـما ( سفن  ناطیـش و  زا  يوریپ   ( نآ ریغ  هب  هدرک و  ضارعا  ربـمغیپ  ياهـشیامرف  رد  ندومن 

رخف و و  تسا ( ترخآ  ایند و  یتخبدـب  ببـس  یـسک  نینچ  اب  یئانـشآ  اریز   ( تسا دونـشوخ  نآ  هب  هک  یتخبدـب ( یهارمگ و   ( هچنآ
یم اجب  هک  روطنامه  و  تسا ، اجنآ  زا  وت  رذـگ  هک  روآ ، دایب  ار  دوخ  روگ  و  نک ، رود  نتـشیوخ  زا  ار  يدنـسپدوخ  ربک و  شزان و 

) تمایق رد   ( ادرف يا  هداتسرف  شیپ  زا  ایند ( رد   ( زورما هک  ار  هچنآ  و  ینکیم ، ورد  يراکیم  هک  ار  هچنآ  و  يوشیم ، هداد  ءازج  يروآ 
شیوخ تشگزاـب (  ( زور يارب  يراد ( تصرف  هک  نونکا   ( و نک ، هداـمآ  یئاـج  رـشحم ( رد   ( دوـخ يارب  سپ  يدرگیم ، دراو  نآ  رب 

، امن شـشوک  يرادربنامرف ( تعاطا و  هب   ( ربخیب يا  و  شاب ، رذحرب  لوسر ( ادخ و  ینامرفان  زا   ( هدنونـش يا  سپ  تسرفب ، يا  هشوت 
ضعب هب  ار  وت  نونکا  سپ   ( دنکیمن علطم  مالسلا ( مهیلع  راهطا  همئا  ربمغیپ و   ( هاگآ صخـش  دننام  ار  وت  یـسک ( تمایق  لاوحا  زا   ( و

:) میامنیم هاگآ  یشاب  رذحرب  نآ  زا  دیاب  هک  هچنآ 
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دونـشوخ یـضار و  هداد  شاداپ  اهنآ  وریپ )  ) هب و ) درک ، ناوتیمن  نآ  زا  زواجت   ) هک راوتـسا  مکحم و  نآرق  رد  ادـخ  ماـکحا  هلمج  زا 
هک يا  هدنب  هک  تسا  نآ  دیآ ، یم  مشخ  هب  هدومرف و  ررقم  رفیک  اهنآ  نیفلاخم )  ) يارب و  دیامنیم ) شیوخ  تمحر  لومـشم   ) دوشیم

یمن تسدب  يدوس  دشاب ، هدومن  صلاخ  ارهاظ )  ) ار شیوخ  لمع  هداد و  جـنر  دوخ  هب  یگدـنب ) تدابع و  اب   ) هچ رگا  دوریم  ایند  زا 
دـشاب هدرکن  تشگزاب  هبوت و  اهنآ  زا  هک  ریز ) هناگجنپ  (ي  اهتلـصخ نیا  زا  یکی  اب  ار  شراگدرورپ  دـنک  تاقالم  هکیلاح  رد  دروآ 

راکـشآ هاوخ  دهد  رارق  وا  کیرـش  ار  يرگید   ) دوخ شتـسرپ  تدابع و  زا  هدـینادرگ  بجاو  وا  رب  هچنآ  رد  ادـخ  هب  كرـش  لوا :) )
احلاص و ـالمع  لـمعیلف  هبر  ءاـقل  وجری  ناـک  نمف  دـیامرفیم : ي 110  ییاـمندوخ س 18  اـیر و  زا  تسا  تراـبع  هک  ناـهنپ  هاوـخ 
و دروآ ، اجب  هتـسیاش  راک  دیاب  ددرگ  وا  لاح  لماش  شراگدرورپ  تمحر  تسا  راودیما  هک  یـسک  ینعی  ادحا  هبر  هدابعب  كرـشیال 
ار نتشیوخ  مشخ  يرگید  ندرب ) نیب  زا   ) ندرک كاله  ببـس  هب  ای  مود ): دهدن ، رارق  کیرـش  ار  یـسک  شراگدرورپ  شتـسرپ  رد 

اباذع هل  دعا  هنعل و  هیلع و  هللا  بضغ  اهیف و  ادـلاخ  منهج  هوازجف  ادـمعتم  انموم  لتقی  نم  و  دـیامرفیم : س 4 ي 93   ) دیامن فرطرب 
صق يور  زا  ار  ینموم  هک  ره  ینعی  امیظع 

گرزب باذع  رود و  شیوخ  تمحر  زا  ار  وا  هدومن  بضغ  وا  رب  دنوادخ  دنامیم و  دیواج  نآ  رد  هک  تسا  خزود  وا  رفیک  دشکب  د 
عیشت نا  نوبحی  نیذلا  نا  دیامرفیم : س 24 ي 19   ( هدروآ اجب  يرگید  هک  ار  یتشز  راک  دنک  نایب  ای  موس (: دـیامرف ، هدامآ  شیارب 

هکیناسک هرابرد  یتشز  راک  هتـسیاشان و  هک  دنراد  تسود  هکنانآ  ینعی  هرخالا  ایندلا و  یف  میلا  باذع  مهل  اونما  نیذلا  یف  هشحافلا 
تـساوخرد يارب  دروآ  ور  مدرم  هب  ای  مراهچ (: تسا ، كاندرد  باذـع  ترخآ  ایند و  رد  ناشیا  يارب  ددرگ  شاف  دـنا  هدروآ  نامیا 

ینعی هللا  نم  يدـه  ریغب  هیوه  عبتا  نمم  لضا  نم  و  دـیامرفیم : س 28 ي 50   ( دوخ نید  رد  یتعدب  ندومن  راکـشآ  هلیـسوب  یتجاح 
یئورود قافن و  هب  ار  مدرم  ای  مجنپ (: ادـخ ، بناج  زا  یئاـمنهار  نودـب  دـنک  يوریپ  ار  دوخ  يوزرآ  هک  یـسک  زا  رتهارمگ  تسیک 

وگدب نمـشد و  رـس  تشپ  رد  هداد  ناشن  وگانث  تسود و  ار  دوخ  رهاظ  رد   ( دیامن راتفر  نابز  ود  هب  ناشیا  نایم  رد  ای  دنک ، تاقالم 
شتآ هجرد  نیرت  نیئاپ  رد  ورود  مدرم  ینعی  اریـصن  مهلدجت  نل  رانلا و  نم  لفـسالا  كردـلا  یف  نیقفانملا  نا  س 4 ي 145  دشاب ،

ار لثم  نیا  یگرزب  تمظع و  دروآ ( نوریب  اجنآ  زا  ار  نانآ  هک  یباـی  یمن  يراـی  ناـشیا  يارب  زگره  و  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  خزود 
نآ رد  مهف و  هب  دوشیم ( رکذ  هک  (

لثم اب  ار  بلطم  نایب  ناشیا  ءایـصوا  ناربمغیپ و  ناحبـس و  دـنوادخ  قئاـقح  كاردا  زا  مدرم  مهف  یهاـتوک  هطـساو  هب   ) نک هشیدـنا 
ملع لثم  دوشیم  هتفگ  هکنانچ   ) ار دوخ  دننام  هیبش و  تسا  هدنهد  ناشن  لثم  اریز  دنامن ) هدیشوپ  یسک  رب  نآ  تقیقح  ات  دنا  هتخیمآ 

هلیـسوب لفط  هک  روطنامه  ددرگیم  لماک  ناسنا  حور  نآ  ببـس  هب  هک  هچب  يارب  دـشابیم  ردام  ریـش  نوچ  تسا  یناحور  ياذـغ  هک 
(: تسنیا مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  لثم  اما  .دوشیم و  اناوت  ردام  ریش 
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تهج زا   ) ناگدـنرد دوصقم  و  دـنفلع ) بآ و  دـنب  رد  هشیمه   ) تسا ناشاهمکـش  هیوهـش ) هوق  لامک  تهج  زا   ) نایاپراهچ دوصقم 
ءالیتسا هبلغ و  بلاط  هکلب  دننکیمن ، تعانق  مکش  ندش  ریس  هب  سپ   ) تسا ناشریغ  هب  ندناسر  رازآ  ینمشد و  هیبضغ ) هوق  يرایـسب 

رد ندومن  يراکهابت  داسف و  ایند و  یناگدـنز  شیارآ  هیبضغ ) هوق  تدـش  هیوهـش و  هوق  لامک  تهج  زا   ) اـهنز دوصقم  و  دنـشابیم )
ار شیوخ  دادعتسا  هوق  هداد  یقرت  ساوح  ملاع  زا  ار  دوخ  ناسنا  یتسیاب  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم   ) تسا نآ 
، تسا ناسکی  ناگدنرد  نایاپراهچ و  اب  دیامن  يوریپ  هیبضغ  هیوهش و  هوق  زا  رگا  سپ  دیامن ، يرود  هلیذر  تافـص  زا  هتخادنا  راکب 

يوریپ یتسیاب  هک  یتافص  اما  و  تسا ، نانز  کلـس  رد  دشوکب  يراکهابت  داسف و  رد  هداد  رارق  شیوخ  راعـش  ار  ایند  شیارآ  رگا  و 
و نابرهم ، هدنهد و  دنپ  مدرم ) هب   ) و دنتـسین ) شکندرگ   ) نتورف ناحبـس ) دـنوادخ  ربارب  رد  نانآ  هک  تسا   ) نینموم تافـص ) دومن 

.دنکانسرت ادخ ) رهق  زا  )

تیب لها  لئاضف  رد  هبطخ 153-
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نآ اب  هک  دنمدرخ  لد  مشچ  و  راهطا :) همئا  ندوتس  مدرم و  هب  نداد  زردنا  دنپ و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
ربمغیپ  ( هدننک توعد  دسانـشیم ، ار  شیوخ  رـش ( ریخ و   ( زارف بیـشن و  و  دنیبیم ، ار  زیختـسر  زور  یـسراو  ندرم و   ) دوخ راک  نایاپ 
نابهگن و  درک ( نایب  نانآ  يارب  ار  تواقـش  تداعـس و  رـش و  ریخ و  هار  و   ( دومرف توعد  مالـسا ( نید  هب  ار  مدرم   ( هک تسا  مرکا (

ار هدـننک  توعد  سپ  دومن ، ظفح  نانمـشد ( يراکهابت  داـسف و  زا  ار  ترـضح  نآ  تعیرـش  ساـسا   ( هک تسا  مالـسلا ( هیلع  ماـما  (
اه هنتف  ياهایرد  رد  ورود  مدرم  دینادب (: و  دیدرگ ، دنمتداعـس  ترخآ  رد  زارفارـس و  ایند  رد  ات   ( دیـشاب وریپ  ار  نابهگن  و  دـیریذپب ،

و دنا ( هدرک  مهارف  ار  قحان  هب  ياه  يزیرنوخ  تامدقم  هتخادرپ  نارگید  ندومن  هارمگ  هب  هداهن  مدق  یهارمگ  هار  رد   ( دـنا هتفر  ورف 
هبلغ رثا  رب   ( و دومن ( دنهاوخ  ءارجا  ار  یمکح  ره  سفن  ياوه  هب   ( دنا هتفرگ  ار  اهتعدب  هدیشوپ  مشچ  مرکا ( ربمغیپ  ماکحا   ( اهتنس زا 

، دنا هتسشن  شوماخ  هدرک  يریگ  هرانک  نینموم  قح ( رب  لطاب 
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برق و تهج  زا   ( تیب لها  ام  هکیتروص ( رد  دـنا  هدیـشک  تسد  اـم  زا  مدرم  هک  يروط  هب   ( دـنا هدـش  اـیوگ  هارمگ  ناـیوگغورد  و 
لزان وا  هب  دنوادخ  بناج  زا  هچنآ  هب   ( میـشابیم راوگرزب ( نآ   ( باحـصا و  میتسه ، وا ( نت   ( نهاریپ نوچ  لوسر ( ترـضح  یکیدزن 
انـشآ میرک  نآرق  ریـسفت  لیوات و  هب   ( میتسه فراعم ( مولع و  ي   ( اهرد ناراد و  هنازخ  ام  و  میا ( هدومن  قیدـصت  هدروآ  نامیا  هدـش 

ناناملـسم همه  هک  يروط  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  ور  نیا  زا  و  میئامنهار ، قح  هار  هب  ار  مدرم  هتـسناد  ار  یهلا  ماکحا  دراوم  هدوب و 
یلع منم و  شناد  ملع و  رهش  ینعی  بابلا  تایلف  هنیدملا  دارا  نمف  اهباب ، یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  دومرف : دنا  هدومن  لقن  دوخ  رابخا  رد 

ياهرد زا  رگم  دش  ناوتیمن  اه  هناخ  لخاد  و  دوش ( دراو  هزاورد  زا  یتسیاب  دیایب  يرهـش  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  و  تسا ، نآ  هزاورد 
انـشآ لوسر  ادـخ و  هب  ار  دوخ  ام  هار  ریغ  زا  دـهاوخب  هک  ره   ( دـنمانیم دزد  دوش  اه  هناخ  دراو  اهرد  ریغ  زا  هک  ار  یـسک  سپ  اهنآ ،

). تسا باذع  راتفرگ  ترخآ  رد  هدربن و  هرهب  نید  زا  دیامن ،
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هرابرد تسا  تیادـه  ملع و  تبقنم  حدـم و  رد  هچنآ  نآرق  تاـیآ  مالـسلا :) مهیلع  تیبلها  لـئاضف  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
لیبق زا  هدیدنسپ  تافص  عیمج  ینعی  اهبنارگ  ياهرهوگ  مامت  یلاعتقح   ) دنتسه هدنـشخب  دنوادخ  ياهجنگ  نانآ  هدش و  لزان  ناشیا 
تهج نیا  زا  سپ  هداد ، رارق  ناشیا  رد  ار  اهنآ  دـننام  تراهط و  تمـصع و  تغـالب و  تحاـصف و  تعاجـش و  دوج و  ملح و  ملع و 
يور زا  ناشتوکـس  اریز   ) هتفرگن یـشیپ  نانآ  رب  يرگید  دنـشاب  شوماخ  رگا  و  دنیوگ ، تسار  دنیاشگ  بل  راتفگ  هب  رگا  هک ) تسا 

ره رادولج  ورشیپ و  دیاب  سپ  دیوگ ) نخس  هتفرگ  تقبس  اهنآ  رب  يرگید  هک  یناوتان  زجع و  يور  زا  هن  تسا ، تحلـصم  تمکح و 
لثم نیا  زا  مالـسلا  هیلع  اما  روظنم  و  تشذگ ، مشـش  دـص و  نخـس  حرـش  رد  هلمج  نیا  ینعم   ) دـیوگ تسار  دوخ  ناوریپ  هب  یموق 
دوخ لقع  دیاب  و  دناهرب ) ینادان  یهارمگ و  زا  ار  وا  و  دیوگب ، تسار  یئامنهار  زردنا و  دنپ و  هار  زا  بئاغ  يارب  رـضاح  هک  تسنآ 

، دشاب ترخآ  نادنزرف  زا  دـیاب  و  دربب ) یپ  میوگیم  هک  ار  هچنآ  یتسردـب  ات  دونـشب  هشیدـنا  رکف و  اب  ار  ام  نانخـس   ) دزاس هجوتم  ار 
ار ترخآ  و  ددـنبن ، لد  دور  نوریب  نآ  زا  دـیاب  هک  یئاـیند  هب  هتفرگ  رظن  رد  ار  ادـخ   ) ددرگیم زاـب  نآ  يوسب  هدـمآ و  اـجنآ  زا  اریز 

لمع ماجنا  زا  شیپ  دـیاب  دـهدیم  ماجنا  يراک  یئانیب  يور  زا  هدوشگ  لد  مشچ  هک  یـسک  سپ  دـنادب ( شیوخ  یگـشیمه  هاـگیاج 
كرت دـشاب  شنایز  هب  رگا  و  دروآ ، اجب  ار  نآ  تسا  وا  دوس  هب  رگا  سپ  شدوس ؟ هب  اـی  تسا  وا  ناـیز  هب  لـمع  نآ  اـیآ  هک  دـنادب 

هار زا  وا  ندـش  رود  سپ  دـنکیم ، ریـس  هار  ریغ  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـهد  ماجنا  يراک  ینادان  يور  زا  هک  یـسک  اریز  دـیامن ،
و ددرگ ( رترود  دصقم  زا  دور  هار  رتشیب  دنچره  جـک  هار  رد  هدـنور   ( وا بولطم  زا  ندـش  رود  رگم  دـیازفا  یمن  وا  هب  يزیچ  نشور 

لد مشچ  هک   ( انیب صخش  دیاب  سپ  دوریم ، هار  نشور  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دیامن  مادقا  يراک  هب  یئاناد  يور  زا  هک  یـسک 
راک رگا  دنک  یگدیـسر  رما  لوا  رد   ( دوریم ههاریب  ای  دنکیم ، ریـس  هار  رد  ایآ  دنیبب  دـهدیم ( ماجنا  يراک  هشیدـنا  لمات و  اب  هدوشگ 

). دیامنن مادقا  هنرگو  دهد  ماجنا  تسا  دنسپادخ 
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ار هچنآ  و  تسا ، وکین  مه  شنطاب  دشاب  وکین  رهاظ  ار  هچنآ  سپ  تسا ، یناهنپ  نطاب و  نآ  ربارب  يراکـشآ  رهاظ و  ره  يارب  نادب  و 
هیلع و هللا  یلـص  قداص  ربمغیپ  اذـل ) تسین ، نطاب  قبط  رهاظ  هک  دوشیم  هاگ   ) و تسا ، كاپان  تشز و  شنطاب  دـب  تشز و  شرهاظ 
( هاـنگ مارح و   ) نمـشد ار  وا  لـمع  و  دـنادرگیم ) شلاـح  لـماش  ار  دوخ  تمحر   ) درادـیم تسود  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  دوـمرف : هلا 

یهایگ يرادرک  لمع و  ره  يارب  نادب  .درادیم و  نمشد  ار  نآ  لماع  تسا و  رادتسود  ار  وکین ) ياهراک   ) لمع یهاگ )  ) و دنادیم ،
هویم وکین و  شتخرد  دـماشآ  یم  اراوگ  بآ  هچ  ره  سپ  تسا ، نوگانوگ  اـهبآ  و  تسین ، يزاـین  یب  بآ  زا  ار  یهاـیگ  ره  تسا و 
هلمج نیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم   ) تسا خلت  شا  هویم  دب و  نآ  تخرد  دماشآ  یم  دب  كاپان و  بآ  هچ  ره  و  تسا ، نیریـش  نآ 

، دـماشآ یم  بآ  نآ  بحاص  نطاب  هدـیقع و  زا  لمع  تخرد  هک  تسا  نآ  مرکا  ربمغیپ  شیامرف  لقن  زا  دـعب  هایگ  هب  لمع  هیبشت  و 
كاپان نطاب  تسردان و  هدیقع  رگا  و  ددرگیم ، دنمدوس  هدیدنـسپ  رادرک  هتـسیاش و  لمع  زا  دشاب  وکین  نطاب  تسرد و  هدـیقع  رگا 
دهاوخن تسدـب  یگـشیمه  تداعـس  نآ  رثا  رب  ینعی  دـناسریمن  وا  هب  يدوس  درادـیم  تسود  ار  وا  دـنوادخ  هچ  رگا  وکین  لـمع  دوب 

(. دروآ

شافخ شنیرفآ  رد  هبطخ 154-
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داـی ار  هرپ  بش  شنیرفآ  یتفگـش  یلاـعتقح و ) تافـص  زا  يا  هـلمج   ) نآ رد  هـک  تـسا  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هـبطخ  زا 
كرد زا   ) ار اهدرخ  وا  یگرزب  تمظع و  و  دنا ، هدنام  وا  یئاسانش  تقیقح  زا  اهفصو  هک  تسا  ازـس  ار  يدنوادخ  ساپـس  دیامرفیم :
تـسا وا  دودـحم ) ریغ  وا  دـندودحم و  اهدرخ  اریز   ) دـنتفاین یهار  وا  یهاـشداپ  تنطلـس و  هنک  هب  سپ  تسا ، هتـشاد  زاـب  شندرک )

دنیبب ار  وا  اهمشچ  هچنآ  زا  رتراکشآ  رت و  تباث  تسا ، ادیوه  نادنمـشوه ) رظن  رد  وا  یتسه   ) هک یتسار  قح و  هب  هاشداپ  دنوادخ و 
هابتشا هک  يرهاظ  هدید  مشچ  فالخب  درادن  هار  هابتشا  طلغ و  نآ  رد  هک  تسا  ینطاب  هدید  لقع  و  تسا ، لقع  وا  دوجوب  ملع  اریز  )

يارب اهلقع  درادنپ ) یم  میقتسم  طخ  دننام  ار  ناراب  ندیراب  و  هدید ، کچوک  رود  زا  ار  گرزب  زیچ  ره  هکنانچ  تسا ، رایسب  نآ  رد 
روصت يارب  اهمهو  و  تسین ) یتیاهن  دح و  ار  وا  اریز   ) دشاب هدش  هدیدرگ  هیبش  ات  دـنا  هدربن  یپ  وا  تاذ  هنک  هب  تیاهن  دـح و  تابثا 

رارق وا  دـننامه  ار  نآ  اهمهو  ات  تسین  يدـننام  وا  يارب  اریز   ) دـشاب هدـمآرد  مهو  رد  وا  دـننام  لثم و  اـت  دـنتفاین  هار  وا  رب  شندومن 
تروشم یب  و  دشاب ) هدومن  نآ  ریوصت  هتفرگ  رظن  رد  هک  يا  هنومن  یب  ای  دشاب ، هتخاس  يرگید  هک  يا   ) هنومن یب  ار  قئالخ  دـنهد )

ندومن

يراـی ندومن و  تروشم  ریوصت و  و  تسین ، يدوـجوم  دـنوادخ  زا  شیپ  اریز   ) دـیرفایب يرواـی  زا  نتـساوخ  يراـی  یب  يرگید و  زا 
وا نامرف  ربنامرف  هدیدرگ  رارقرب  هدـش و  مظنم  وا  شنیرفآ  شا  هدارا  و  ینیوکت )  ) رما ببـس  هب  سپ  تسا ) ناکما  مزاول  زا  نتـساوخ 

هدمآرد شیئاناوت  تردق و  تحت  تاقولخم  همه  هصالخ   ) دندزن زابرـس  هدرک  تعاطا  و  دندرکن ، در  هتفریذپ  ار  شرما  سپ  دـندش ،
(. دنیوا رما  میلست 
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بئاجع زا  تسا  هدومن  رادومن  اـم  هب  هک  تسنآ  شروآ  تفگـش  ياهـشنیرفآ  هرمز  زا  وا و  تقد  لـمات و  دروم  ياهتفـص  هلمج  زا  و 
ره هدـید  هدـنیاشگ  هک  زور  یئانـشور  اریز ) تسا ، تواـفت  تاـناویح  همه  اـب  اـهنآ  نیب   ) هک تسا  اـه  هرپ  بش  نیا  رد  هک  شنیرفآ 

هنوـگچ و  دـنکیم ، زاـب  ار  اـهنآ  هدـید  ددـنب ، یم  ار  يا  هدـنز  ره  هدـید  هک  بـش  یکیراـت  و  ددـنب ، یم  ار  اـهنآ  هدـید  تـسا  يزیچ 
راکـشآ عقوم  رد  و  دنیامن ، ینـشور  رون و  بلط  دنوریم  هک  یئاههار  رد  نابات  دیـشروخ  هکنیا  زا  تسا  انیبان  کیرات و  ناشاهمـشچ 

هک یئاهاج  هب  نتفر  زا  ار  اهنآ  دیشروخ  رون  ندیشخرد  اب  دنوادخ  هنوگچ  و  دنناسرب ؟ دنبلطیم  هچنآ  هب  ار  دوخ  دیـشروخ  رون  ندش 
ناهنپ تسا  هدنـشخرد  دیـشروخ  ياـهرون  هکیئاـج  رد  نتفر  زا  ناـشدوخ  ياـهاج  رد  ار  اـهنآ  و  هتـشادزاب ، دـشخرد  یم  نآ  هب  رون 
يارب نآ  ببـس  هب  هک  دـنداد  رارق  غارچ  ار  بـش  و  هتـشاذگ ، نآ  ياـه  هقدـح  رب  ار  ناشمـشچ  ياـهکلپ  زور  رد  اـهنآ  سپ  هدوـمن ؟

رد نتفر  زا  و  دننیب ) یم  ار  زیچ  همه  هکلب   ) دوشیمن عنام  بش  یکیرات  تدش  ار  اهنآ  ياه  هدید  و  دـنیوجیم ، هار  اهیزور  تساوخرد 
و دـش ) ناـبات  هدوـمن  فرط  رب  ار  یکیراـت   ) تـشادرب راـسخر  زا  هدرپ  دیـشروخ  نوـچ  سپ  دنتـسیایمن ، زاـب  بـش  یکیراـت  تدـش 

اهکلپ تفرگ ) ارف  ار  اج  همه  باتفآ   ) دمآرد اهرامسوس  ياه  هناخ  رب  نآینشور  یگدنـشخرد  و  دیدرگ ، ادیوه  نآ  زور  ياهینـشور 
دنهنیم ناشاهمشچ  فارطا  رب  ار 
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زور يزور و  هلیـسو  زور  ياج  هب  ار  بش  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  سپ  .دنیامنیم  تعانق  دنا  هتخودـنا  اهبـش  یکیرات  رد  هچنآ  هب  و 
، دنرپب اهنآ  اب  زاورپ  هب  يدنمزاین  ماگنه  ات  داد  رارق  یئاهلاب  اهنآ  يارب  ناشاهتشوگ  زا  و  دینادرگ ، اهنآ  یمارآ  تحارتسا و  هلیـسو  ار 

یم ادیوه  راکـشآ و  ار  اهگر  عضاوم  وت  یلو  تسین ، ناوختـسا  رپ و  ياراد  هک  تسا  ناسنا )  ) شوگ ياه  هلال  دـننام  ناشاهلاب  ایوگ 
ماگنه  ) ات تسین  كزان  هک  تسا  لاب  ود  اهنآ  يارب  دـشابیم ) ناغرم  لاب  رد  ین  ناوختـسا و  ياج  هب  هرپ  بش  ياهلاب  رد  اهگر   ) ینیب

هانپ هدـیبسچ و  ناش  هچب  هکیلاح  رد  دـننکیم  زاورپ  ددرگ ) اهنآ  زاورپ  عنام  و   ) دـشاب نیگنـس  ات  تسین  تفلک  و  دوش ، هراپ  ندز ) رپ 
هک یعقوم  ات  دوش  یمن  ادج  ردام  زا  درپب ، شردام  هک  یتقو  دنکیم  زاورپ  و  دنیـشنب ، شردام  هکینامز  دنیـشن  یم  تسا ، اهنآ  هب  هدرب 

هزنم سپ  دسانـشب ، ار  دوخ  دوس  یناگدـنز و  ياههار  هک  یهاگ  ات  و  دوش ، هداـمآ  ندـیرپ  يارب  شیاـهلاب  هتفرگ و  توق  شئاـضعا 
ياضتقا تمکح و  قفو  رب  ار  ایشا   ) دشاب هدش  هدیرفآ  وا  ریغ  زا  رتشیپ ، هک  تسیا  هنومن  یب  وا  شنیرفآ  هک  ءایشا  همه  هدننیرفآ  تسا 

(. تسا هدومرف  داجیا  تحلصم 
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هرصب مدرم  هب  باطخ  هبطخ 155-
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نآ ماگنه  دهدیم : ربخ  تخس  ياهدماشیپ  زا  تیاکح  لیبس  رب  هک  هرصب  لها  هب  باطخ  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
، دینک يوریپ  تعاطا و  ارم  رگا  سپ  دروآ ، اجب  یتسیاب  دشاب ، هتشاد  ادخ  يرادربنامرف  تعاطا و  یئاناوت  هک  یسک  يراکهابت  هنتف و 

تسا هزم  خلت  تخـس و  رایـسب  هار  نیا  هچ  رگا  درب  مهاوخ  ینادواج ) تداعـس  تدایـس و   ) تشهب هار  هب  ار  امـش  ادخ  تساوخب  نم 
نز نآ  ندـش ) یغاـی   ) و دـیآ .) یم  راوشد  ناـشرظن  رد  لوسر  ادـخ و  يوریپ  هدوب  يراـکهابت  لـطاب و  ناـهاوخ  مدرم  رتـشیب  اریز  )

دنناـم هدـمآ  شوـجب  شا  هنیـس  رد  ینمـشد  هنیک و  و  هتفاـیرد ، ناـنز  هشیدـنا  یتسـس  ار  وا ) هک  تسا  نیا  تـهج  زا  نـم  رب  هشیاـع  )
ترضح نوچ  هک  دوب  نیا  دش  ترضح  نآ  هب  تبسن  هشیاع  ینمشد  هنیک و  ببس  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا   ) رگنهآ کید  ندیـشوج ) )

زاـب ار  نینموملاریما  باـب  و  تسب ، ار  رکب  یبا  باـب  یتـح  اـهرد  همه  دوب ، زاـب  دجـسم  هب  هک  یئاـهرد  نتـسب  هب  دـش  روماـم  لوسر 
ار وا  هداد  نینموملاریما  هب  ار  هروس  دومن  لزع  ار  وا  نآ  زا  سپ  داتـسرف ، هکم  هب  هئارب  هروـس  اـب  ار  رکب  یبا  هکنآ  رگید  و  تشاذـگ ،
ار همطاف  نادنزرف  لوسر  ترضح  و  تشادن ، دنزرف  چیه  هشیاع  دیدرگ و  نادنزرف  ياراد  مالسلااهیلع  همطاف  هکنآ  رگید  و  داتـسرف ،

نیا هصالخ  تسنادیم ، دوخ  نادنزرف 
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درک نم  اب  هچنآ  هکنیا  هب  دندرکیم  راداو  ار  وا  رگا  و  دیامرفیم (: مالسلا  هیلع  ماما  اذل  دوب ، هشیاع  ینمـشد  دسح و  ببـس  روما  لیبق 
يا هنیک  ینمـشد و  رثا  رب  شندیگنج  نامثع و  ندش  هتـشک  هناهب  هب  وا  ندش  یغای  اریز   ( دومنیمن مادقا  نادـب  دـهد  ماجنا  يرگید  اب 

دننام و  نتخیر ، ناناملـسم  نوخ  و  نتخیگنا ، هنتف  و  ندـش ، یغای  تشز ، ياهراک  همه  اـب   ( مه نیا  زا  دـعب  و  دراد ( نم  اـب  هک  تسا 
هلمج زا  نوچ  مرکا و  ربـمغیپ  اـب  يرـسمه  تهج  هب   ( تسا یقاـب  وا  يارب  ادـخ ( لوسر  ناـمز   ( نیا زا  شیپ  یگرزب  تمرح و  اـهنیا (

دنوادـخ تمایق  رد   ( تسا دـنوادخ  اب  یـسرپزاب  باسح و  ترخآ ( رد  اما   ( و میهدـیمن ( رفیک  ار  وا  رادرک  اـم  تسا  نینموم  تاـهما 
هنیبم هشحافب  نکنم  تاـی  نم  یبنلا  ءاـسن  اـی  دـیامرفیم : ( 30  ) ي ( 33  ) مـیرک س نآرق  رد  هکناـنچ  هدوـمرف ، ررقم  باذــع  وا  يارب 
دهد ماجنا  يراکشآ  هتسیاشان  راک  امـش  زا  هک  ره  ربمغیپ  نانز  يا  ینعی  اریـسی  هللا  یلع  کلذ  ناک  نیفعـض و  باذعلا  اهل  فعاضی 

). تسا ناسآ  ادخ  رب  راک  نیا  و  دوشیم ، نارگید  ربارب  ود  نوزفا و  وا  باذع 
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تدایـس و ندیـسر  هب   ) تسا هار  نیرتنـشور  لوسر ) ادـخ و  هب  ندـیورگ   ) نامیا هار  ناـمیا :) هراـبرد   ) تسا نانخـس  نیا  زا  یتمـسق 
هدرب هار  هتـسیاش  ياهرادرک  هب  نامیا  ببـس  هب  سپ  دوشیمن ) مگ  زگره  نآ  رد  هدـنور  هک   ) غارچ زا  رت  نابات  و  یگـشیمه ) تداعس 
هدـنب زا  اهنآ  رودـص  تسا و  نامیا  هرمث  هجیتن  هحلاص  لامعا   ) ددرگیم یئامنهار  ناـمیا  هب  هتـسیاش  ياـهرادرک  ببـس  هب  و  دوشیم ،
دوشیم داـبآ  یئاـناد  ملع و  تسا ) هحلاـص  لاـمعا  نآ  هرمث  هک   ) ناـمیا ببـس  هب  و  وا ) بلق  رد  تسا  ناـمیا  دوـجو  رب  لـیلد  نموـم 

زا ملع  ببس  هب  و  ادخ ) تمحر  زا  يرود  رگم  دیازفا  یمن  يزیچ  یمدآ  هب  لمع  نامیا و  یب  ملع  اریز  دسریم ، دوس  هب  نآ  بحاص  )
سرت بجوم  گرم  زا  يروآدای  و  تسا ، گرم  زا  يروآدای  مزلتـسم  داعم  ادبم و  هب  ملع  اریز   ) دـیآ یم  شیپ  سرت  فوخ و  گرم 

زا هک  لـهاج  فـالخ  هب  تسا  یگـشیمه  تداعـس  ندروآ  تسدـب  ثعاـب  نآ  وکین و  راـتفگ  رادرک و  ببـس  نآ  زا  سرت  و  نآ ، زا 
ایند گرم  رثا  رب  و  دـنامیم ) مورحم  یگـشیمه  یتخبکین  زا  هتـشگ  ایند  فرـص  وا  شـشوک  مامت  اذـل  تسا ، لفاغ  گرم  ياـهیتخس 
دیآ یم  تسدب  ترخآ  رد ) دیواج  تداعـس   ) ایند هلیـسو  هب  و  تسا ) ترخآ  لزنم  لوا  ایند و  لزنم  نیرخآ  ربق  اریز   ) دـسریم نایاپب 

ترخآ يارب  ناوتیم  نآ  رد  تسا و  فیلکت  راد  ایند  اریز  )
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هب خزود  کـیدزن و  ناراـکزیهرپ  هب  تـشهب  تماـیق  ببـس  هـب  و  دـینادرگ ( دونـشوخ  ار  لوـسر  ادـخ و  و  دروآ ، تسدـب  يا  هشوـت 
یتا نم  الا  نونبال ي 89  لام و  عفنیال  موی  دیامرفیم : میرک س 26 ي 88  نآرق  رد  هکنانچ   ( ددرگیم راکشآ  ناتسرپاوه  ناهارمگ و 

ار یسک  نارـسپ  لام و  هک  تسا  يزور  تمایق  ینعی  نیواغلل  میحجلا  تزرب  نیقتملل ي 91 و  هنجلا  تفلزا  میلس ي 90 و  بلقب  هللا 
ادـیوه ناهارمگ  هب  خزود  کیدزن و  ناراکزیهرپ  هب  تشهب  و  دـیایب ، تیـصعم  رفک و  زا  ملاس  لد  اـب  هک  یـسک  رگم  دـهدیمن  دوس 

هب دنتسه  هدننک  باتـش  نادیم  نآ  رد  هکیلاح  رد  دنوش ( دراو  نآ  رد  دیاب  همه  هک   ( تسین یئاهر  ياج  تمایق  زا  ار  مدرم  و  دوشیم (
). خزود شتآ  رد  تخبدب  یقش و  و  دیواج ، تشهب  رد  تخبکین  دیعس و   ( لزنم نیرخآ  يوس 
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يوریپ رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  مدرم  بیغرت  و  تمایق ، رد  روبق  لها  لاح  یگنوگچ  رد   ) تسا نانخـس  نیا  زا  یتمـسق  و 
نیرخآ هب  دـنیآ و  یم  نوریب  اـهربق  زا  تاوما ) تماـیق  رد  (: ) داـسف هنتف و  عوقو  هراـبرد  مرکا  لوـسر  شیاـمرف  لـقن  و  میرک ، نآرق 

ناـتخبکین و دنتـسه ، نآ  هب  نتفر  هداـمآ   ) هک تسا  یلها  خزود ) اـی  تشهب   ) یئارـس ره  يارب  و  دـنوریم ، خزود ) اـی  تشهب   ) اـهلزنم
و دـنوریمن ، خزود  هب  ناـیتشهب   ) دـننکیمن لیدـبت  رگید  يارـس  هب  ار  نآ  و ) خزود ، هب  ناتخبدـب  تـشهب و  هـب  لوـسر  ادـخ و  ناوریپ 

يوریپ لوسر  ادـخ و  زا  دیـشاب ، تشهب  لـها  دـیهاوخب  رگا   ) و دـنوشیمن ، نوریب  ارـس  نآ  زا  و  تفر ) دـنناوتیمن  تشهب  هب  ناـیخزود 
قلخ تفـص و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز ) دـیراد ، زاب  اه  هتـسیاشان  زا  راداو و  هتـسیاش  رادرک  راـتفگ و  هب  ار  مدرم  هدرک 

هکیتروص رد  ندومن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ندیـسرت   ) و تسا ، ادـخ  هدیدنـسپ  بوـبحم و  هک  یئاـهوخ  هلمج  زا  دنتـسه 
دیاب هکلب  تسا ، اجیب  ددرگ  مک  يزور  ای  دوش  هتـشک  اداـبم  هکنیا  لاـمتحا  و  تسین ، تسرد  دـشاب  هتـشادن  یناـیز  هنوگچیه  ارهاـظ 

رییغت و و  تسا ، ردـقم  سک  ره  يزور  گرم و  اریز   ) دـنکیمن مـک  ار  يزور  دـنادرگیمن و  کـیدزن  ار  گرم  رما  ود  نـیا  تـسناد )
ارب  ) و تسین ) نآ  رد  یلیدبت 

) ادـخ هب  هدـنب  لاصتا  يارب   ( ادـخ باتک  اریز  میرک ( نآرق   ( ادـخ باـتک  هب  هعجارم (  ( داـب امـش  رب  نید ( ماـکحا  دراوم  نتخانـش  ي 
هار نآ  رد  یکیرات  هک   ( تسا يراکشآ  رون  قح ( هار  رد  ریـس  يارب   ( و دش ( دهاوخن  هتخیـسگ  زگره  هک   ( تسا يراوتـسا  نامـسیر 

) هقح فراـعم  مولع و  هنـشت  يارب   ( و تسه ، يدـنمدوس  ءافـش  لوسر ( ادـخ و  تفرعم  هب  یناداـن  لـهج و  يراـمیب  يارب   ( و درادـن (
يارب و  تسا ، اهـشزغل ( ءاطخ و  زا   ( هدنرادهاگن نآ ( هب   ( هدننز گنچ  يارب  و  دیامنیم ، فرط  رب  ار  یگنـشت  هک  تسا  ندش  باریس 

ات دوشیمن  تفای  نآ  رد  یفالتخا   ( ددرگ تسار  اـت  تسین  نآ  رد  یجک  تسا ، یهلا ( باذـع  زا   ( یئاـهر نآ ( ماـکحا  وریپ   ( هتخیوآ
رد نتفر  ورف  و  اهنابز ( رب   ( رایـسب رارکت  و  دوش ، هتـشادرب  تسد  نآ  زا  اـت  ددرگیمنرب  تقیقح ( قح و  زا   ( و دـشاب ( حالـصا  دـنمزاین 

هدوب هزات  تاقوا  همه  رد  هک  ادخ  مالک  زج  ددرگیم  هنهک  دنونشب  دنیوگ و  رایـسب  هک  ار  ینخـس  ره   ( دنادرگیمن هنهک  ار  نآ  شوگ 
هک ره  و  هدشن ( نایب  يزیچ  عقاو  فالخ  رب  میرک  نآرق  رد  اریز   ( تسا وگتسار  دیوگب  ار  نآ  هک  یـسک  دبای ( یم  شیازفا  نآ  ياهب 

تسا هدیدرگ ( راگتسر   ( هتفرگ یشیپ  دیواج ( تشهبب   ( دنک يوریپ  نآ  زا 
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لوسر زا  ایآ  هد  ربخ  هنتف  زا  ار  ام  تفگ : داتسیا و  ترضح  نآ  يوربور  مالسلا ) هیلع  ماما  نانخـس  نیب   ) يدرم دیامرف ): یـضردیس  )
: داتسرف ار  دوخ  مالک  ناحبـس  دنوادخ  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  يا ؟ هدیـسرپ  ار  نآ  یگنوگچ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

هدرک نامگ  مدرم  ایآ  راوگرزب ، دـنوادخ  منم  ینعی  نونتفیال  مه  انما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساـنلا  بسحا  ي 2 (  ( ملا (س 29 ي 1 
متـسناد دندرگیمن ؟ هدومزآ  داسف ( هنتف و  هب   ( نانآ و  دنوشیم ، هتـشاذگاو  میدروآ  نامیا  لوسر ( ادـخ و  هب   ( ام هکنیا  نتفگب  هک  دـنا 

هنتف نیا  تسیچ  ادخ  لوسر  يا  متفگ : سپ  دیآ ، یمن  دورف  ام  رب  هنتف  نآ  دشاب  ام  نیب  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیمادام 
يراکهابت هنتف و  رد  تسرداـن ( ياـه  هشیدـنا  رثا  رب   ( متما نم  زا  دـعب  يدوز  هب  یلع  يا  دومرف : هداد ؟ ربخ  نآ  هب  ار  وت  ادـخ  هک  يا 

گنج اجنآ  رد  هک  ماش  هار  هب  هنیدـم  کیدزن  تسا  یهوک  مان  دـحا   ( دـحا زور  رد  هک  دوبن  اـیآ  ادـخ  لوسر  يا  متفگ : سپ  .دـنتفا 
، دندیسر تداهش  هجرد  هب  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  اجنآ  هدش ( عقاو  ترجه  موس  لاس  لاوش  هام  لئاوا  رد  اهناملسم  اب  شیرق  رافک 

، دش هتشاد  زاب  نم  زا  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  و 
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یهاوخ هتـشک  نیا  زا  دعب  هک  ار  وت  داب  هدژم  يدومرف  نم  هب  مدوب ( نیگمغ  تهج  نیا  زا  و   ( دـیدرگ راوشد  نم  رب  مندـشن  هتـشک  و 
يا متفگ : دوب ، دـهاوخ  هنوگچ  وـت  یئابیکـش  تداهـش  تفاـیرد  ماـگنه  تسا ، تسرد  يدرک  ناـیب  هچنآ  دوـمرف : نم  هب  سپ  دـش ؟

نیرتگرزب نم  يارب  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک   ) تسا يرازگـساپس  هدژم و  ياـج  هکلب  تسین ، ربـص  دراوم  زا  راـک  نیا  ادـخ  لوسر 
ای یمک  رثا  رب   ) دنتفا هنتف  رد  ناشیئاراد  هلیـسوب  ناناملـسم  نم  زا  دعب  هک  دشاب  دوز  یلع  يا  دومرف : و  تسا ) یهلا  شـشخب  تمعن و 

ناشراگدرورپ رب  ناشنید  ببس  هب  و  دنوشیم ) شیامزآ  رـش  ریخ و  هار  رد  نآ  فرـص  مارح و  ای  لالح  هار  زا  بسک  لام و  يرایـسب 
ادـخ و زا  ندرکن  يوریپ  نید و  رد  یکاـب  یب  اـب  تمحر  يوزرآ  هکیتروص  رد   ) دـنیامن وزرآ  ار  وا  یناـبرهم  تمحر و  هداـهن  تنم 
زا يدیماان  دـننام  وا  تمحر  زا  يرود  مشخ و  زا  ینمیا  هکنآ  لاح  و   ) دنـشاب رطاخ  هدوسآ  نمیا و  وا  مشخ  زا  و  تسا ) طلغ  لوسر 

( زیختسر زور  رفیک  قح و  زا   ) هدننک لفاغ  ياهـشهاوخ  تسردان و  ياه  ههبـش  ببـس  هب  و  تسا ) گرزب  ناهانگ  هلمج  زا  شتمحر 
( ندومن هبتشم  هب   ) ار بارش  تهج ) نیا  زا   ) سپ دننادرگ ، لالح  ار  وا  مارح 
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رد ادـخ  لوسر  يا  متفگ : سپ  دنرمـشیم ، لالح  تخورف  دـیرخب و  ار  ءابر  و  ناغمرا ، هیدـه و  هب  ار  هوشر  و  امرخ ، روگنا و  بآ  هب 
باسح هب  بتارم  زا  يا  هبترم  مادک  هب  ار  ناشیا  ماگنه  نآ 

بارـش و دنیوگیمن  ناشیا  اریز  نید ، رد   ) شیامزآ هنتف و  هبترم  رد  دومرف : هداتفا ؟ هنتف  هب  ای  منادـب ، رفاک  دـترم و  ار  اهنآ  ایآ  مروآ ؟
ناغمرا ار  هوشر  روگنا و  بآ  ار  بارش  يراکهابتـشا  هار  زا  هکلب  دندرگ ، رفاک  هدش  نید  يرورـض  رکنم  ات  تسا  لالح  ابر  هوشر و 

زین ار  اهنآ  تسا  لالح  نید  رد  تخورف  دـیرخ و  دوس  ناغمرا و  روگنا و  بآ  نوچ  و  دـنرادنپیم ، تخورف  دـیرخ و  دوس  ار  ءاـبر  و 
(. دننادیم لالح 
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يراکزیهرپ هب  شرافس  هبطخ 156-
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هک تسا  ازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  ترخآ :) هشوت  هیهت  يراکزیهرپ و  زردـنا و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هک ره  اریز   ) داد رارق  شیوخ  يراوگرزب  اهتمعن و  ربهر  شـشخب و  ناسحا و  ینوزفا  هلیـسو  دوخ و  يروآدای  دیلک  ار  يرازگـساپس 

ناگدنب دربیم .) یپ  شیراوگرزب  رامـشیب و  ياهتمعن  هب  و  دـباییم ، ار  وا  رتشیب  یئوکین  ناسحا و  و  هدومن ، شدای  درازگ  ساپـس  ار  وا 
یناگدنز  ) تفر هچنآ  دینامیمن ) هدنز  زین  امـش  دندرم  ناینیـشیپ   ) ناگتـشذگ هب  نتـشذگ  دننام  درذگیم  نیرـضاح  هب  راگزور  ادخ ،

ناگتـشذگ و اب   ) تسنآ لوا  دننام  نآ  رخآ  راتفر  تسین ، رادیاپ  هشیمه  يدب ) یـشوخ و  زا   ) تسه هچنآ  و  ددرگیمن ، زاب  هتـشذگ )
، ددرگیم دوبان  دوز  نآ  ياهراک   ) دنتسه مه  هارمه  شیاه  هناشن  هتفرگ و  یشیپ  مه  زا  شیاهراک  دنکیم ) راتفر  روج  کی  ناگدنیآ 
هب ایوگ  هک ) تسا  یتسین  لاوز و  هب  ور  ایند  تعرـسب  يروطب   ) سپ ددنبن ) لد  نآ  هب  هتفرگ  تربع  راگزور  شدرگ  زا  دنمدرخ  سپ 

دشاب هدش  کشخ  ناشریش  هتشذگ و  نآ  ندیئاز  زا  هام  تفه  هک  ار  شیاهرتش  نابراس  ندنار  دننام  دناریم  ار  امش  دیرضاح ، تمایق 
ار اهنآ  هک  دنشابیم  نتـسبآ  رخآ  ياههام  رد  هکیئاهرتش  فالخ  هب  دنناریم ، يدنت  یتخـس و  هب  اهنآ  یکبـس  رثا  رب  ار  اهرتش  هنوگنیا  )

هب ینابرهم  يور  زا 

یتخبدب ياهیکیرات  رد  دنادرگ ، لوغشم  ایند ( ياهشیارآ  سفن و  ياهـشهاوخ  هب   ( ریغ هب  ار  دوخ  هک  یـسک  سپ  دنربیم ( یگتـسهآ 
راداو یشکرس  هب  ار  وا  ناگدننک ( هارمگ   ( وا ياهوید  نیطایش و  و  دباین ( یئاهر  هک   ( دوش هتخیمآ  اهیراکهابت  رد  و  دنام ، نادرگرس 

هب  ( ناورـشیپ نایاپ  هک ( نادب  يا  هتخاس  لوغـشم  ریغ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  يا   ( سپ دـنیارایب ، وا  ربارب  رد  ار  شدـب  رادرک  و  دـننک ،
تـسد هب  يراکزیهرپ  اب  زج  دیواج  تشهب  نوچ  و   ( شتآ ناراکهانگ (  ( ناگدننک ریـصقت  نایاپ  و  تسا ، تشهب  یگدـنب ( تدابع و 

:) دیامرفیم دیآ  یمن 
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ءالب زا   ) ار دوخ  نکاس  هک  راوخ  رادراصح  يارس  هانگ  تسا ، يدنمجرا  رادراصح  يارس  يراکزیهرپ  يوقت و  دینادب ، ادخ  ناگدنب 
رود ناهانگ  رادرهز  شین  يراکزیهرپ  ببـس  هب  دیـشاب  هاگآ  .دـنکیمن  شظفح  درب  هاـنپ  نآ  هب  هک  ره  و  درادـیمن ، هاـگن  یتخـس ) و 

، دیـسرتب ادخ  زا  ادخ  ناگدنب  .دیآ  یم  تسدب  دیواج ) تشهب   ) هبترم دنلب  نایاپ  لوسر ) ادـخ و  هب  نامیا   ) رواب نیقی و  هب  و  دوشیم ،
راکشآ اریز  دیـشاب ، دوخ  هشیدنا  رکف و  هب   ) امـش شیپ  اهنآ  نیرت  تسود  ناتدوخ و  دزن  صاخـشا  نیرتدنمجرا  رد  دیـسرتب  ادخ  زا 

و هدومن ، راکـشآ  ار  قح  نید  امـش  يارب  دنوادخ  اریز  درادیم ) رت  تسود  رتدـنمجرا و  ناگمه  زا  ار  نتـشیوخ  یـسک  ره  هک  تسا 
رد ار  ترـضح  نآ  ءایـصوا  ربـمغیپ و  نانخـس  هدوـمرف و  ناـیب  میرک  نآرق  رد  ار  دـب  کـین و  هار   ) هدـینادرگ نشور  ار  نآ  ياـههار 
هب هک  یـسک  يارب   ) تسا هارمه  یتخبدـب  تواقـش و  ای ) گرم  زا  سپ  هک  دیرامـشم  ناـسآ  ار  دوخ  راـک   ) سپ هداد ) رارق  سرتسد 

دوبان ياهزور  رد  سپ  هدوب ) لوسر  ادخ و  وریپ  هکنآ  يارب   ) یگشیمه یتخبشوخ  تداعس و  ای  هدرکن ) راتفر  لوسر  ادخ و  روتـسد 
دنا هدومن  امـش  هب  ار  نتـشادرب  هشوـت  هار  هک  دـیرادرب  هشوـت  هار  هک  دـیرادرب  هشوـت  ترخآ )  ) یقاـب ياـهزور  يارب  اـیند )  ) هدـنوش

میرک س 2 ي 19 نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ  )

يا و  تسا ، يراکزیهرپ  هشوت  نیرتهب  دـیرادرب و  هشوت  ینعی  بابلالا  یلوا  ای  نوقتا  و  يوقتلا ، دازلا  ریخ  ناـف  اودوزت  و  دـیامرفیم :  7
، دننکیم باتش  ایند ( زا   ( امش نتفر  يارب  و  دیرومام ، ناهج ( نیا  زا   ( ندرک چوک  هب  و  دیشاب ( راکزیهرپ  دیـسرتب و  نم  زا  نادنمدرخ 

ناهج نیا  زا   ( دـش دـیهاوخ  رومام  نتفر  هب  یک  دـینادیمن  و ( دیـشابیم ، نتفر  هداـمآ   ( هک هداتـسیا  دـیتسه  یناراوس  دـننام  امـش  سپ 
). تفر دیهاوخ 
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وا زا  ار  نآ  يدوز  هب  هک  یـسک  یئاراد  اب  دنکیم  هچ  و  هدـش ؟ هدـیرفآ  ترخآ  يارب  هک  ار  یـسک  ایند  اب  تسا  راک  هچ  دیـشاب  هاگآ 
يارب هدرکن و  شـالت  همه  نیا  اـیند  یتـسود  يارب  دـنمدرخ  سپ  ( !؟ دـنامیم یقاـب  وا  يارب  نآ  یـسرپزاب  هاـنگ و  ناـیز  و  دـنریگیم ،

هداد هدعو  دنوادخ  هچنآ  ادخ ، ناگدنب  دیامنیمن .) فرـص  هدوهیب  ار  شیوخ  زیزع  رمع  هدومنن  شـشوک  رایـسب  یئاراد  ندروآدرگ 
و تسا ) ناسحا  نیرتهب  نیرتگرزب و  دـنوادخ  ناـسحا  لـضف و  اریز   ) تسین یندرک  اـهر  یگدـنب ) تعاـطا و   ) شاداـپ یئوکین و  زا 

ناگدنب تسا ) اهرفیک  نیرتتخس  دنوادخ  رفیک  اریز   ) تسین ینتـساوخ  ینامرفان ) تیـصعم و   ) رفیک يدب و  زا  هدومرف  یهن  هک  هچنآ 
دب کین و  نیرتکچوک  هدید  ار  سک  ره  رادرک  راتفگ و  همانزور   ) دوشیم یگدیـسر  لامعا  نآ  رد  هکیزور  زا  دیـشاب  رذح  رب  ادـخ 

میرک س نآرق  رد   ) دنوشیم ریپ  نآ  رد  ناکدوک  و  تسا ، رامشیب  زور  نآ  رد  ینارگن  بارطـضا و  و  دومن ) دنهاوخ  یـسراو  ار  اهنآ 
هکیزور زا  دـینکیم  زیهرپ  هنوگچ  دـیوش  رفاک  رگا  ینعی  ابیـش  نادـلولا  لـعجی  اـموی  مترفک  نا  نوقتت  فیکف  دـیامرفیم : ي 17   73

ناـتدوخ و زا  یناـناب  هدـید  دـینادب ، ادـخ  ناگدـنب  كانـسرت .) تخـس و  رایـسب  تسا  زور  هکنیا  هب  هراـشا  دـنکیم ، ریپ  ار  ناـکدوک 
مهیدیا و مهتنـسلا و  مهیلع  دهـشت  موی  دـیامرفیم : ي 24  میرک س 24  نآرق  رد  هکناـنچ   ) تسه امـش  رب  ناتمادـنا  زا  یئاهـسوساج 
و دنروآ ( یم  اجب  هک  ار  هچنآ  هب  دنهد  یهاوگ  اهنآ  رب  ناشیا  ياهاپ  اهتسد و  اهنابز و  زیختـسر  زور  ینعی  نولمعی  اوناک  امب  مهلجرا 
رد هکنانچ  دنسیونیم ،  ( دنیامنیم طبـض  ار  ناتیاهـسفن  هرامـش  رادرک و  یتسار  يور  زا  هک  دنتـسه  یئاه  هدنرادهاگن  ناگتـشرف ( زا  (

دیعق ي 18 لامشلا  نع  نیمیلا و  نع  نایقلتملا  یقلتی  ذا  دیرولا ي 17  لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  دیامرفیم : میرک س 50 ي 16  نآرق 
یکی هشیمه  دنریگیم و  ارف  هتـشرف  ود  هکیماگنه  میرتکیدزن ، ندرگ  گر  زا  ناسنا  هب  ام  ینعی  دیتع  بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام 
تـسا تجح  مامتا  يارب  نیا  .هدامآ و  نابهگن  تسا  وا  دزن  هکنیا  رگم  دـیوگیمن  ینخـس  چـیه  تسا ، وا  اب  پچ  زا  یکی  تسار و  زا 

هدش هتـسب  مکحم  گرزب  رد  دناشوپیمن و  ناگتـشرف  نیا  زا  ار  امـش  رات  بش  یکیرات  تسا ( هاگآ  تایئزج  همه  هب  دـنوادخ  هنرگو 
هب گرم (  ( ادرف تسا ( نارذـگ  ایند  نوچ   ( و دنتـسه ( هارمه  امـش  اب  اج  ره  رد  هشیمه و  هصالخ   ( دـنادرگیمن ناهنپ  اهنآ  زا  ار  اـمش 

سپ دـیآ ، یم  نآ  یپ  زا  ادرف  و  درذـگیم ، ناـیز ( دوـس و  يدـب و  یـشوخ و  زا   ( تسا نآ  رد  هچنآ  اـب  زورما  .تسا  کـیدزن  زورما 
نیمز زا  شیوخ  روگ  لادوگ  دوخ و  یئاهنت  لزنم  هب  امش  زا  يدرم  ره  ایوگ  هک ( تسا  يروط  گرم  ندیسر  ادرف و  ندوب  کیدزن  (

ار همه  هک  زیختسر  زور  دنلب  زاوآ   ) هحیـص ایوگ  و  یـسک ، یب  ياج  كانـسرت و  لزنم  یئاهنت و  هناخ  زا  اتفگـش  سپ  تسا ، هدیـسر 
نوریب اهربق  زا   ) دیا هدش  نایامن  لطاب  قح و  نیب  مکح  يارب  و  هتفایرد ، ار  امش  تمایق  و  تسا ، هدیـسر  امـش  شوگ  هب  دنکیم ) هدنز 

تباث امـش  هب  قئاقح  و  هتفر ، نیب  زا  هتـشگ و  رود  هدوهیب ) ياهلیلد  اجیب و  ي   ) اه هناهب  اهیتسردان و  امـش  زا  هکیلاـح  رد  دـیا ) هدـمآ 
، دوشیم عقاو  تسا  تقیقح  قح و  هچنآ  زور  نآ  رد  هصالخ   ) ددرگیم زاب  دوخ  عضاوم  هب  امش  زا  دب ) ای  کین   ) يرما ره  و  هدیدرگ ،

رییغت زا  و  دـیریگ ، دـنپ  نآ ) زا  دـعب  ياهیتخـس  گرم و   ) اـهتربع زا  سپ  دیـسر ) دـهاوخ  رفیک  شاداـپ و  زا  تسا  یندیـسر  هچنآ  و 
(. دیناهرب ار  دوخ  یهلا  باذع  زا  هک  دینک  يراک   ) دیربب دوس  لوسر ) ادخ و   ) ندرک میب  زا  و  دیوش ، هاگآ  هتفرگ  زردنا  راگزور 

نآرق ربمایپ و  هبطخ 157-
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یماگنه داتسرف  ار  شربمغیپ  دنوادخ  میرک :) نآرق  ندوتس  مرکا و  ربمغیپ  تثعب  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
ماکحا  ) راوتسا هیاپ  و  هدش ، ینالوط  ینادان  یهارمگ و  تلفغ و  باوخ  هب  مدرم  هفلتخم  قرف  نتفر  و  هدماین ، يربمغیپ  دوب  یتدم  هک 
هداـهن مدـق  یناداـن  یهارمگ و  هار  رد  مدرم  هدـشن  ثوعبم  ادـخ  بناـج  زا  يربمغیپ  دوب  یتدـم   ) دوب هتـشگ  ناریو  یهلا ) روتـسد  و 

اب دـمآ  مدرم  يوـس  هب  سپ  تخیگنارب ) ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ترـضح  دـنوادخ  هک  هتفر  ناـشدای  زا  ناربـمغیپ  ناـنخس 
توبن و قدصم  تشاد و  تسد  رد  هچ   ) نآ و  دنیامن ، يوریپ  نآ  زا  یتسیاب  هک  يرون  و  تشاد ، تسد  رد  هچنآ  فارتعا  قیدـصت و 
زا  ) ددرگ ایوگ  ات  دـیئامن  تساوخرد  سپ  تسا ، نآرق  دوب ) یهارمگ  یناداـن و  ياـهیکیرات  هدـننک  نشور  ترـضح و  نآ  يربمغیپ 
امش يارب  ات  دیسرپب  دیهاوخیم  هچ  ره  تسنآ  نطاب  رهاظ و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و  لیوات و  لیزنت و  هب  ملاع  هک  یسک 

تیبلها ام  نآ  رارـسا  قئاقح و  هب  ملاـع  نوچ   ) نکیل و  دوشیمن ، اـیوگ  یقیقح ) نیبم  یب  دوخ  يدوخ  هب  نآرق   ) زگره و  دـنک ) ناـیب 
زا دـعب   ) هچنآ هب  ملع  تسا  نآرق  رد  دیـشاب  هاگآ  منکیم ) نایب  ار  نآ  ماـکحا  مولع و   ) مهدـیم ربخ  نآ  زا  ار  امـش  نم  اذـل ) میتسه ،

ذگ زا  ربخ  و  دیآ ، یم  نیا )

مظن و و  یهارمگ ) ینادان و   ) درد يوراد  و  ناینیشیپ ) لاوحا  یگنوگچ  و  تسا ، اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  زا   ) هتش
.تسا امش  هب  طوبرم  هک ) نایز  دوس و  ترخآ و  ایند و  روما  زا   ) هچنآ هب  نداد  بیترت 
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مدرم رب  هیما  ینب  هک   ) ناـمز نآ  رد  ناشتنطلـس :) تموـکح و  ضارقنا  يرگمتـس و  هیما و  ینب  هراـبرد   ) تسا هبطخ  نـیا  زا  یتمـسق 
اپرب اهنابایب  رد  هکیئاههاگرخ  هدش و  هتخاس  رهـش  رد  هک  یئاه  هناخ   ) يرداچ هناخ  هن  یلگ و  هناخ  دـنامیمن  یقاب  دـندرگیم ) طلـسم 

ماگنه نآ  رد  سپ  دننکیم ، دراو  نآ  رد  ار  يراتفرگ  یتخـس و  هودنا و  مغ و  نارگمتـس  هکنآ  رگم  تسین ) یئاج  هصالخ  دنیامنیم ،
نامسآ و لها  تفرگ  ارف  ار  اج  همه  متس  ملظ و  نوچ   ) دنامیمن یقاب  اهنآ  يارب  يا  هدننک  يرای  نیمز  رد  یهاوخرذع و  نامـسآ  رد 

رثا رب  ناشتموکح  تدـم  رد  ناـشیا  يرگمتـس  و  دـیامرف ، هدـنکارپ  ضرقنم و  ار  اـهنآ  ناحبـس  دـنوادخ  سپ  دـننکیم ، نیرفن  نیمز 
ریغ رد  ار  نآ  قح ) لها  اب  ینمشود  ایند  یتسود  يارب   ) و دیدیزگرب ، تشادن  تقایل  هک  ار  یسک  تفالخ  رما  يارب  امـش  هک ) تسنیا 

ار یندروخ  دشکیم ، ماقتنا  يرگید ) هاوخ  دشاب  هیما  ینب  هاوخ   ) دننکیم متـس  هک  نانآ  زا  دنوادخ  يدوز  هب  و  دیداد ، اج  دوخ  دروم 
خـلت و  ) ربص تخرد  هریـش  ياهیندـیماشآ  و  خـلت ) رایـسب  هایگ   ) لـظنح ياـهیندروخ  زا  یندـیماشآ ، هب  ار  یندـیماشآ  یندروخ و  هب 

يداش یتخس و  جنر و  هب  ار  اهنآ  تلود  تمعن و  دنوادخ  هصالخ   ) ریشمش هماج  سرت و  نهاریپ  یندیشوپ  زا  و  دولآرهز ، و  هزمدب )
ار شیاسآ  سرت و  هب  ار 
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، دوب دنهاوخ  یلتبم  یهلا  باذع  هب  مه  ترخآ  رد  ایند و  رد  تسا  اهنآ  رفیک  نیا   ( و دیامرفیم ( لدبم  گنج  رد  ندروخ  تسکـش  هب 
زاب منکیم و  دای  دنگوس  تهج ( نیا  هب   ( سپ دنـشابیم ، ناهانگ  هشوت  هدـنرب  ياهرتش  یـصاعم و  راب  هدنـشک  نایاپراهچ  ناشیا  اریز (

هتخادـنا نوریب  ناهد  زا  هک  هنیـس  طـلخ  دـننام  دـنهدب ( تسد  زا   ( دـننکفیب ار  تفـالخ  نم  زا  سپ  هیما  ینب  هک  منکیم  داـی  دـنگوس 
تـسکش زا  دـعب   ( دنـسرب مه  یپ  زا  بش  زور و  هـک  نادـنچ  دـنباینرد  ار  شا  هزم  هدیـشچن  ار  نآ  زگره  مـه  نآ  زا  سپ  و  دوـشیم ،

). دوب دنهاوخ  یلتبم  یگراچیب  یتخبدب و  هب  هدماین  راک  يور  رگید  سابعلا  ینب  زا  ندروخ 

مدرم اب  دوخ  يراتفرشوخ  هبطخ 158-
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نیـشنمه رـشاعم و  امـش  يارب  نم  هدومرف :) مدرم  اب  هک  ینابرهم  ترـشاعم و  هرابرد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دوخ ات  مدرک  هاگآ  ار  امش  هدنیآ  ياهدماشیپ  اهیراکهابت و  زا   ) مدومن ظفح  رس  تشپ  زا  ار  امش  دوخ  شـشوک  هب  هک  مدوب  یئوکین 
تهج هب  مداد ، یئاهر  ندوب ) هراچیب  و   ) متس ملظ و  ياه  هقلح  يراوخ و  تلذ و  ياهنامسیر  زا  ار  امش  و  دیئامنن ) راتفرگ  اهنآ  هب  ار 

هک يرایـسب  تشز  ياهراک  زا  یـشوپ  مشچ  تهج  هب  و  دیدرگ ) ادیوه  امـش  زا  هک   ) یئوکین كدنا  لباقم  رد  مندرک  يرازگـساپس 
زا شـشخب  وـفع و  ناراـکوکین و  هب  ناـسحا  رگم  تسین  يا  هراـچ  ار  رادـمامز  اریز   ) مدـید مشچ  هـب  هدـش و  عـقاو  نـم  روـضح  رد 

(. نارادرکدب

راگدرورپ تمظع  نایب  رد  هبطخ 159-
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اب قفاوم  و  دوشیمن ) در  هک   ) تسا یمزال  مکح  دنوادخ  نامرف  یلاعتقح :) تافص  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
و دیامرفیم ، نایب ) ار  زیچ  ره   ) مکح یئاناد  ملع و  يور  زا  تسا ، اهیتخس ) اهالب و  زا   ) ینمیا ینابرهم و  وا  يدونـشوخ  و  تحلـصم ،
رب یـشخب و  یم  یناتـسیم و  هچ  ره  رب  تسا  ار  وت  ساپـس  ایادـخراب  .دـشخب  یم  ار ) شزرمآ  راوازـس  هانگ   ) يرابدرب ملح و  يور  زا 

يرامیب يدوبهب و  ندیشخب و  نتفرگ و  اریز  درازگ ، رکـش  دیاب  ار  وت  لاح  ره  رد   ) يزاسیم یلتبم  یهدیم و  يدوبهب  هک  یئاهیرامیب 
رکـش و بجوـم  هک  تـسا  یـششخب  تـمعن و  دوـخ  ياـج  رد  مادـک  ره  تـسا و  تحلـصم  تـمکح و  يور  زا  هـمه  وـت  بناـج  زا 

یساپس دشاب ، ساپس  رترب  وت  دزن  ساپس و  رتبوبحم  وت  يوس  هب  ساپس و  رت  هدیدنسپ  وت  يارب  هک  یـساپس  نانچ  تسا ) يرازگـساپس 
و دوشن ، هدرک  ناهنپ  وت  زا  هک  یـساپس  يا ، هتـساوخ  هک  هچنآ  هب  دسرب  و  يا ، هدیرفآ  نیمز ) نامـسآ و  رد   ) هک ار  هچنآ  دنک  رپ  هک 
هب میرازگـساپس  ار  وت  هصالخ   ) ددرگن دوبان  نآ  کک  يرای و  و  دوشن ، هدیرب  نآ  هرامـش  هک  یـساپس  ددرگن ، عونمم  وت  هاگـشیپ  زا 

تـسا وت  يدـنوادخ  راوازـس  هک  یـساپس  مینک  شـشوک  دـنچ  ره   ) سپ دـشاب ) هتـشاد  زاـیتما  ناـحجر و  اهـساپس  همه  زا  هکیـساپس 
تمظع تقیقح  ام  اریز ) میروآ ، اجب  میناوتیمن 
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هتـسب زاب  مئاق و  وت  هب  يدـنمزاین ) ناکما و  يور  زا   ) زیچ همه  هک  یتسه  يا  هدـنز  وت  مینادـیم  هکنآ  رگم  مینادـیمن ، ار  وت  یگرزب  و 
هنس و هوذخاتال  دیامرفیم : میرک س 2 ي 255  نآرق  رد   ) دریگیم ارف  باوخ  هن  و  ندز ) ترچ   ) باوـخ زا  شیپ  یتسـس  هنارت  تسا ،
اهنامـسآ و رد  هچنآ  دریگیمن ، ارف  ار  وا  باوخ  باوخ و  زا  شیپ  یتسـس  فعـض و  ینعی  ضرالا  یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  هل  مونال ،
ار وـت  يا  هدـید  و  هدیـسرن ، وـت  تقیقح  هنک و  هب  يا  هشیدـنا  تسا ) وا  یئاـناوت  هدارا و  هب  اـهنآ  یتـسه  تسا و  وا  يارب  تسا  نـیمز 

فیطللا وه  راصبالا و  كردی  وه  راصبالا و  هکردـتال  دـیامرفیم : میرک س 6 ي 103  نآرق  رد  ، ) یتفایرد وت  ار  اه  هدـید  هتفاـینرد ،
رامـش هب  ار  ناگدنب )  ) رادرک رامآ  و  ناد ) ناهن  نیب و  کیراب  تسا  وا  دبایرد و  ار  اه  هدید  وا  دباینرد و  ار  وا  اه  هدـید  ینعی  ریبخلا 

ییش ء لک  یلع  هللا  هوسن و  هللا و  هاصحا  اوملع  امب  مهئبنیف  اعیمج  هللا  مهثعبی  موی  دیامرفیم : میرک س 58 ي 6  نآرق  رد   ) يروآ یم 
باسح دزاس ، هاگآ  دنا  هدروآ  اجب  هک  هچنآ  هب  ار  نانآ  سپ  دنک  هدنز  ار  ناگدـنب  همه  دـنوادخ  هک  ار  يزور  نک  دای  ینعی  دـیهش 

ناراکهانگ  ) و تسا ) هاوگ  رـضاح و  زیچ  همه  رب  دنوادخ  دنا و  هدرک  شومارف  ار  نآ  ناشیا  هدومرف و  طبـض  دنوادخ  ار  ناشرادرک 
ار

نومرجملا فرعی  دیامرفیم : ي 41  میرک س 55  نآرق  رد   ( يریگیم ارف  رادرک ( رفیک  يارب  ناـشی   ( اهمدـق رـس و  وـلج  ياـهوم  هب  ) 
یصاونلاب ذخویف  مهامیسب 
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هب ار  نانآ  ناگتـشرف  تمایق  رد  .دنوشیم  هتفرگ  اهمدق  رـس و  ولج  ياهوم  هب  و  هتخانـش ، ناشاه  هناشن  هب  ناراکهانگ  ینعی  مادـقالا  و 
ام هچنآ  تسا  زیچ  هچ  و  دـنزادنا ( یم  خزود  هب  هداهن  ناشاهاپ  رب  دـنب  هتفرگ  ار  ناشیا  ياهلکاک  هاگنآ  هتخانـش  اه  هناشن  تامالع و 

تنطلـس و یگرزب و  زا  ار  نآ  و  میئآ ، یم  تفگـش  هب  يا  هدرب  راکب  نآ  يارب  وت  هک  یئاناوت  تردق و  زا  و  مینیب ، یم  وت  هدـیرفآ  زا 
دزن ام  ياهلقع  دـنیب و  یمن  ار  نآ  ام  ياه  هدـید  تسا و  ناهنپ  ام  زا  هک  یئاهزیچ  هکنآ  لاح  و  میئامنیم ، فصو  هتـسناد  تیهاـشداپ 

چیهب  ( دنادرگ یهت  ار  دوخ  لد  هک  ره  سپ  تسا ، رتگرزب  هدش ، هتخیوآ  یئاه  هدرپ  اهنآ  ام و  نیب  و  دنکیمن ( كرد   ( هداتسیازاب نآ 
و يا ، هدرک  اپرب  نامـسآ ( تفه  يالاب   ( ار دوخ  شرع  هنوگچ  دـنادب  ات  دزادـنا  راـک  هب  ار  شا  هشیدـنا  و  دـشاب ( هتـشادن  هجوت  زیچ 

بآ جوم  يور  هب  ار  تنیز  هنوگچ  و  يا ، هتشادهاگن  قلعم  ءاوه  رد  ار  تیاهنامـسآ  هنوگچ  و  يا ، هدیرفآ  ار  تناگ  هدیرفآ  هنوگچ 
رگرس وا  هشیدنا  و  هداتفا ، راک  زا  وا  شوگ  و  هدروخ ، تسکش  وا  لقع  و  هدناماو ، هتشگرب  وا  هدید  يا ، هدینارتسگ 

رارـسا قئاقح و  زا  یکی  دـهاوخب  دزادـنا و  راکب  ار  دوخ  هشیدـنا  مامت  هتـشادرب و  راـک  ره  زا  تسد  هک  یـسک  هصـالخ   ) تسا ناد 
(. دربب یپ  اهنآ  همه  هب  دهاوخب  هکنآ  ياج  هچ  دنام  نادرگرس  ناریح و  دنک  كرد  ار  تقلخ 
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ایند و هب  نتـسبن  لد  هب  مدرم  بیغرت  و  دـشابیمن ، شراتفگ  قبط  شرادرک  هک  یـسک  ياعدا  نـالطب  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
دوخ نامگ  هب  لاـح ) نیا  اـب  و  هتفر ، ورف  یـصاعم  رد  هدوب  سفن  ياهـشهاوخ  وریپ  هک  تسه  یـسک  مدرم  رد  (: ) ناربمغیپ زا  يوریپ 

هب شیراودـیما  هک  وا  لاح  تسا  هنوگچ  دـیوگیم ! غورد  هک  گرزب  دـنوادخ  هب  دـنگوس  تسا ! راودـیما  ادـخ  هب  هک  دـنکیم  ءاعدا 
دنوادـخ يدونـشوخ  ءاضر و  ندروآ  تسد  هب  يارب  تفگیم  تسار  صخـش  نیا  رگا   ) تسین رادومن  شرادرک  لمع و  رد  دـنوادخ 

تسا ادیپ  شرادرک  زا  وا  دیما  تسا  راودیما  يزیچ ) هب   ) هک ره  سپ  ددرگ ) وا  مشخ  بجوم  هک  درکیمن  يراک  دومنیم و  یـششوک 
ادخ زا  سرت  رگم  تسا ) راکشآ  هدیـسرت  رد  نآ  راثآ   ) تسا ملـسم  یـسرت  ره  و  دشابن ، صلاخ  هدوب  شوشغم  هک  ادخ  هب  دیما  رگم 

تاجرد اب  ار  ناهج  ود  ره  شیاسآ   ) دراد دـیما  ادـخ  هب  گرزب  راک  رد  دـشابن ) ادـیوه  هدیـسرت  رد  سرت  هناشن  و   ) دـشاب روجان  هک 
ادـخ هدـنب  هب  تبـسن )  ) و تسا ، راودـیما  ادـخ  ناگدـنب  هب  ایند ) یناف  عاتم   ) کچوک زیچ  رد  و  دراد ) وزرآ  دـیواج  تشهب  رد  هیلاع 

تـسا گرزب  دـنوادخ  ناـش  تسا  هنوگچ  سپ  دـنکیمن ، راـگدرورپ  يارب  هک  دـیامنیم  ینتورف ) عوضخ و  راـهظا  و   ) راـتفر يروـط 
ینتورف و عوضخ و   ) هچنآ هب  ددرگیم  ریصقت  وا  قح  رد  هک  وا  ندوتس 
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یئانتعا یب  هک  يا  هدرب  نامگ   ( یـشاب وگغورد  ادخ  هب  تیراودیما  رد  یـسرتیم  ایآ  دوشیم ؟ هداد  ماجنا  شناگدنب  يارب  يراودـیما (
هک تـسا  نآ  زا  رتـگرزب  هداد  ربـخ  هکناـنچ  وا  تـمحر  لـضفا و  اریز  تـسا ، یگرزب  ءاـطخ  ناـمگ  نـیا  دزاــس ، تدــیماان  هدوـمن 

ینادب ناوتان  دوخ  دیما  ماجنا  هب  ار  وا  رگا  هک  ) ؟ ینیب یمن  راوازـس  ندوب  راودیما  يارب  ار  وا  هکنیا  ای  دنادرگ ( دـیمون  ار  ناراکوکین 
، دسرتب دنوادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  زا  رگا  تسا ، راودیما  ادخ  هب  دنکیم  اعدا  هک  یسک  لاح  تسا  روط  نیمه  و  تسا ( ضحم  رفک 
ات دیامن  شـشوک  یعـس و  دسرتب  يا  هدنب  زا  نانچ   ( دـنکیمن نانچ  شراگدرورپ  هرابرد  هک  دـیامن  راتفر  وا  اب  یمـسق  سرت  يور  زا 

رگد زور  هب  راـک  هدرک  خارف  لد  دـسرتب  ادـخ  زا  دـیاب  هکیئاـج  نکیلو  دـنادرگ ، رود  ار  شمـشخ  هدروآ  تسدـب  ار  وا  يدونـشوخ 
هب دیما  هدننک  اعدا  دننام  نینچمه  و  هدعو ، هئیـسن و  شراگدیرفآ  زا  هتـشادنپ و  دوجوم  دقن و  ناگدنب  زا  ار  دوخ  سرت  سپ  دزادنا (
ادخ هدیدنـسپ ( هچنآ   ( رب ار  نآ  يالاک (  ( دشاب گرزب  شلد  رد  نآ  تیعقوم  و  هتـشاد ، تیمها  شرظن  رد  ایند  هک  یـسک  تسا  ادخ 

هدــنب و دراد ( تـسد  رد  ار  نآ  هـک  ره  و   ( نآ يارب  هدروآور و  نآ  هـب  طـقف  هدرک و  راــیتخا  يرادربناــمرف ( تعاــطا و  زا  تـسا  (
شسرت دیما و  اذل   ( تسا هدیدرگ  رادربنامرف 

). تسا نارادایند  ایند و  زا 
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يرایـسب ندوب و  بویعم  اـیند و  تمذـم  رب  و  تسا ، یفاـک  وت  يارب  هلا - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  راـتفر )  ) زا ندرک  يوریپ  و 
و هدـش ، هتفرگ  ترـضح  نآ  زا  يرادتـسود ) یگتـسباو و   ) نآ فارطا  اریز  دـشابیم ، امنهار  لـیلد و  ار  وت  نآ  ياهیدـب  اـهیئاوسر و 
زا هدـش و  عنم  نآ ) ياهتذـل   ) شریـش ندیـشون  زا  و  هتـشگ ، هداـمآ  راوگرزب  نآ  ریغ  يارب  نآ ) زیچ  همه  هب  یگتـسبلد   ) نآ بناوج 

نخـس وا  اب  ادخ  هک  مالـسلا ، هیلع  یـسوم ، زا  ار ، يربمغیپ  یئامن  يوریپ  هرابود  یهاوخب  رگا  و  هدش ، هدـیدرگ  رود  نآ  ياهـشیارآ 
ریخ نم  یلا  تلزنا  امل  ینا  بر  میرک س 28 ي 24 : نآرق  رد   ) تفگیم هک  هاگنآ  نک  يوریپ  هتـشگ ) بقلم  هللا  میلک  هب  و   ) هدومرف

ینان رگم  دوب  هتساوخن  ادخ  زا  یـسوم  ادخ  هب  دنگوس  مدنمزاین ، یتسرفب  میارب  یئوکین  ریخ و  زا  هچنآ  هب  نم  اراگدرورپ  ینعی  ریقف 
هدید شمکـش  ینورد  تسوپ  یکزان  زا  هایگ  يزبس  تشوگ  یمک  يرغال و  تهج  هب  و  دروخیم ، ار  نیمز  هایگ  اریز  دروخب ، هک  ار 

دـشابیم تشهب  لـها  هدـنناوخ  دوب و  روبز  ریمازم و  ياراد  هک  مالـسلا ، هیلع  دوواد ، زا  ینک  يوریپ  راـب  موس  یهاوخب  رگا  و  دـشیم ،
ارم اهنآ  نتخورف  رد  امـش  زا  کی  مادـک  تفگیم : شیوخ  نانیـشنمه  هب  تفاـبیم و  اـهلیبنز  اـمرخ  فیل  زا  دوخ  تسدـب  نک ، يوریپ 

؟ دنکیم کمک 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 545 

http://www.ghaemiyeh.com


509 ص :

هک روایب ) دای  هب   ) وگب ار  مالـسلا ، هیلع  میرم ، نبا  یـسیع  زا  يوریپ  یهاوخ  رگا  و  دوب ، وج  نان  هنادـکی  وا  كاروخ  اهنآ  ياـهب  زا  و 
یگنسرگ وا  شروخ  و  دروخیم ، نشخ  ماعط  و  دیشوپیم ، ربز  هماج  و  دادیم ، رارق  شلاب  هتشاذگ  رس  ریز  ار  گنس  ندیباوخ ) ماگنه  )

هام یئانـشور  بش  رد  وا  غارچ  و  دشابن ) دنمزاین  شروخ  هب  هدرب  تذل  نآ  ندروخ  زا  ات  دروخیم  اذغ  یگنـسرگ  تدش  ماگنه   ) دوب
یهایگ وا  يوبـشوخ  يزبس  هویم و  و  تشادن ) يا  هناخ   ) تفریم ورف  ای  دـیباتیم  باتفآ  هک  دوب  یئاج  ناتـسمز  رد  وا  ناب  هیاس  و  دوب ،

نیگهودـنا ار  وا  هک  يدـنزرف  هن  و  دـنکفا ، يراـکهابت  هنتف و  هب  ار  وا  هک  تشاد  ینز  هن  دـینایوریم ، ناـیاپراهچ  يارب  نیمز  هک  دوـب 
شیاپ ود  وا  بکرم  دنک ، راوخ  ار  وا  هک  یعمط  نآ ) لها  ایند و  هب   ) هن و  دنادرگرب ، ادـخ ) هب  هجوت  زا   ) ار وا  هک  یئاراد  هن  و  دزاس ،

(. دادیم ماجنا  دوخ  ار  يراک  ره   ) شتسد ود  وا  راکتمدخ  و  تفریم ) هار  هدایپ   ) دوب
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:( ونشب هرابود  نونکا  یتسناد ، ناربمغیپ  هیور  نایب  زا  شیپ  الامجا  ایند  هب  نتسبن  لد  هب  عجار  ار  لوسر  ترضح  شور  هکنیا  زا   ) سپ
اریز نک ، يوریپ  راوگرزب  نآ  زا  هدومن  ءادـتقا  تسا  رت  هزیکاپ  رتوکین و  قئالخ ) همه  زا   ) هک هلا - هیلع و  هللا  یلـص  دوخ - ربمغیپ  هب 

وا هب  تبسن  دهاوخب  هک  یسک  يارب  تسا  وا  هتسیاش  باستنا  و  دنک ، وریپ  هک  یـسک  يارب  تسا  ندرک  يوریپ  راوازـس  ترـضح  نآ 
وریپ هک  تسا  یـسک  ادخ  دزن  ناگدنب  رتبوبحم  و  تسا ) قشمرـس  دشاب  ابیکـش  هک  یـسک  يارب  وا  یئابیکـش  ربص و  ای   ) دشاب هتـشاد 

نوبحت متنک  نا  لق  دیامرفیم : میرک س 3 ي 31  نآرق  رد  هکنانچ  دـیامن ، ریـس  وا  هار  رد   ) دورب وا  هناشن  لاـبند  هدوب و  دوخ  ربمغیپ 
ادخ دینک  يوریپ  نم  زا  دـیراد  تسود  ار  ادـخ  امـش  رگا  وگب  ینعی  میحر  روفغ  هللا  مکبونذ و  مکلرفغی  هللا و  مکببحی  ینوعبتاف  هللا 

( هک دوب  نیا  ترـضح  نآ  هناشن  اما  .تسا و  نابرهم  هدـنزرمآ و  ادـخ  و  دزرمآ ، یم  ار  ناتناهانگ  و  تشاد ، دـهاوخ  تسود  ار  امش 
ارف دوـب  نآ  زا  هدافتـسا  هب  راـچان  هک  ار  هچنآ  زا  رتداـیز  اـیند  رد  ینعی  ناـهد  يرپ  هب  هـن   ) دروـخیم نادـند  فارطا  هـب  ار  اـیند  هـمقل 

نیرت هنسرگ  مکش  تهج  زا  رترغال و  ولهپ  تهج  زا  تسبن ) لد  ایند  هب  هنوگچیه   ) تسیرگیمن مشچ  هشوگ  هب  ار  ایند  و  تفرگیمن )
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، دومن عانتما  نآ  لوبق  زا  دومرف ) داهنشیپ  وا  هب  ار  ایند  ندرک  رایتخا  لیئربج  هلیسو  هب  دنوادخ   ) دش داهنـشیپ  وا  هب  ایند  دوب ، ایند  لها 
راوخ مه  وا  هتـسناد  راوخ  ار  نآ  و  تشاد ، نمـشد  مه  وا  هتـشاد  نمـشد  ار ) ایندـب  هقالع   ) ار يزیچ  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسناد  و 

نآ لوسر  ادـخ و  هک  یئایند  یتسود  رگم  ام  رد  دوبن  رگا  نیاربانب )  ) و درمـش ، کچوک  مه  وا  هداد  رارق  کچوک  ار  نآ  و  تسناد ،
نامرف تفلاخم  ادخ و  زا  یشکرس  يارب  رادقم  نیمه  هدرمش  کچوک  لوسر  ادخ و  هک  ار  نآ  ندرمش  گرزب  و  هتـشاد ، نمـشد  ار 

نتـسشن دـننام  تسـشن  یم  و  دروخیم ، ماـعط  درتسگب ) ناوخ  هکنآ  یب   ) نیمز يور  هب  هلا - هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ - و  دوب ، سب  وا 
رخ رب  و  درکیم ، هلـصو  ار  شا  هماج  هتخود و  ار  شـشفک  یگراپ  دوخ  تسد  هب  و  تخادـنا ) یمن  اپ  يوراـپ  هتـسشن  وناز  ود   ) هدـنب

هتخیوآ هدش  شقن  اهتروص  نآ  رد  هک  يا  هدرپ  شا  هناخ  رد  رب  و  درکیم ، راوس  ار ) يرگید   ) شیوخ رس  تشپ  و  دشیم ، راوس  هنهرب 
اـیند و مزادـنایم  مـشچ  نآ  هـب  نـم  یتـقو  اریز  نـک ، ناـهنپ  نـم  رظن  زا  ار  هدرپ  نـیا  نز  يا  دوـمرف  شیاـهنز  زا  یکی  هـب  سپ  دوـب ،

تـسود و  تخاس ، رود  دوخ  زا  ار  نآ  دای  هدـیزگ  يرود  اـیند  زا  یتسار ) هب   ) لد يور  زا  سپ  مروآ ، یم  داـی  هب  ار  نآ  ياهـشیارآ 
هنپ شمشچ  ولج  زا  نآ  شیارآ  هک  تشاد 

هتـشادن ار  اجنآ  رد  ندرک  گنرد  يراد  دـیما  و  تسا ، ندـیمرآ  ياج  اجنآ  هک  دـنکن  رواب  هتفرگن  ارف  ابیز  هماج  نآ  زا  اـت  دـشاب  نا 
هب رایـسب  اریز   ) دینادرگ ناهنپ  مشچ  ولج  زا  ار ) نآ  ياهـشیارآ   ) و هدرک ، رود  لد  زا  نوریب و  دوخ  زا  ار  نآ  هب ) هقالع   ) سپ دـشاب ،
رد نآ  ماـن  و  دزادـنا ، مشچ  نآ  هـب  دـیآ  یم  شدـب  درادـیم ، نمـشد  ار  يزیچ  هـک  یـسک  راـتفر )  ) تـسا نـینچ  و  دوـب ) نیبدـب  نآ 

.دوش هدرب  شروضح 
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رد ترضح  نآ  اریز  دشاب ، امنهار  ایند  ياهیتشز  اهیدب و  رب  ار  وت  هچنآ  تسا  هلا - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  شور  رد  هنیآ  ره  و 
راوـگرزب نآ  زا  لاـعتم ) دـنوادخ  دزن  رد   ) وا تـلزنم  ماـقم و  یگرزب  اـب  و  دروـخن ، ریـس  مکـش  شتیبـلها )  ) دوـخ ناـکیدزن  اـب  اـیند 

هب ار  هلا - هیلع و  هللا  یلص  دمحم - دنوادخ  ایآ  دنیبب  هدرک  هعجارم  شیوخ  لقع  هب  هدننک  هشیدنا  دیاب  سپ  دش ، رود  نآ  ياهشیارآ 
دنوادـخ هب  دـنگوس  هدرک ، راوخ  ار  وا  دـیوگب : رگا  تسا ، هدرمـش  کچوک  هدرک و  راوخ  ار  وا  هکنآ  ای  هتـشاد  یمارگ  تلاـح  نآ 

زا هزنم  موصعم و  هک  ار  دوخ  هدیرفآ  نیرتهب  دـنوادخ  هک  درک  ناوتیم  روصت  هنوگچ  اریز   ) هدز یگرزب  ناتهب  هتفگ و  غورد  گرزب 
ار ایند  هک  هدرک  راوخ  ار  ترـضح  نآ  ریغ  دنوادخ  هک  دنادب  دیاب  هتـشاد ، یمارگ  ار  وا  دیوگب : رگا  و  دنادرگ ) راوخ  تسا  اطخ  ره 

هناشن لابند  دنک و  يوریپ  دوخ  ربمغیپ  زا  وریپ  دـیاب  سپ  تسا ، هدرک  رود  دوخ  هب  نامدرم  نیرتبرقم  زا  ار  نآ  هتـشاد و  ینازرا  وا  هب 
ندش هابت  زا  درکن  يوریپ  ترـضح  نآ  زا  رگا  و  دشاب ) وا  روتـسد  قبط  شرادرک  راتفگ و   ) هدمآرد وا  هک  اج  ره  دـیآرد  و  دورب ، وا 

يربمغیپ وا  زا  دـعب  نوچ   ) هداد رارق  تمایق  هناشن  ار  هلا - هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  دـنوادخ  اریز  تسین ، نمیا  ترخآ ) اـیند و  رد  )
مکـش اـب  دوب ( هاـگآ  لاوحا  همه  هب  نوچ  سپ   ( هدـینادرگ باذـع  زا  هدـننک  میب  تشهب و  هب  هدـنهد  هدژم  و  دـش ( دـهاوخن  ثوـعبم 

دیدرگن دنم  هرهب  نآ  یشوخ  تاذل و  زا   ( تفر نوریب  ایند  زا  هنسرگ 
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ار دوخ  هار  هکنیا  ات  تخاسن ( یئانب   ( تشاذگن یگنـس  يور  هب  یگنـس  دش ، دراو  یـصاعم ( عیمج  زا   ( ندنام ملاس  اب  ترخآ  هب  و  ) 
تـسا گرزب  رایـسب  هچ  سپ  تفر ( اـیند  زا   ( دومن تباـجا  ار  شراـگدرورپ  توعد  هدـناسر ( رـس  هب  ار  شیوخ  یناگدـنز   ( هدـیئوپ
يوریپ وا  زا  هک  تسا  يورـشیپ  ام  يارب  هک  هدومرف  ءاطع  ام  هب  ار  ترـضح  نآ  دوجو  تمعن  هکنیا  زا  اـم  هب  ادـخ  یئوکین  ناـسحا و 

) هک يروط  هب  مدومن  يوریپ  راوـگرزب  نآ  زا  یناگدـنز  همه  رد  نم  و   ( میهن یم  وا  ياـپ  اـج  رد  ماـگ  هک  تسا  یئاوـشیپ  و  مینکیم ،
ار نآ  ایآ  تفگ : نم  هب  يا  هدنیوگ  و  مدش ، هدنمرـش  نآ  هدنزود  زا  هکنیا  ات  متخود  هنیپ  نادـنچ  دوخ  هبج  نیا  رب  ادـخ  هب  دـنگوس 

مدرم زا  دادماب  ماگنه  ینعی  يرسلا  موقلا  دمحی  حابـصلا  دنع  هک  وش  رود  نم  زا  متفگ  ینکیمن ؟ رود  دوخ  زا  هنیپ ( همه  نیا  زا  دعب  (
لیمحت دوخ  رب  جنر  هک  یسک  يارب  دوشیم  هتفگ  تسا  یلثم  يرـسلا  موقلا  دمحی  حابـصلا  دنع  هلمج   ( دوشیم يرازگـساپس  ور  بش 

لزنم هب  هک  دادماب  دـنرب  جـنر  یباوخیب  زا  دـنور و  هار  بش  هب  نوچ  ناتـسبات  يامرگ  رد  ناوراک  هکنانچ  دـبای ، شیاسآ  ات  دـیامنیم 
.تفرگ دنهاوخ  رارق  اه  هدنونش  دیجمت  دروم  دندیهر ، امرگ  یتخس  زا  هدیسر 

ربمایپ تافص  نایب  رد  هبطخ 160-
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اب تخیگنارب  ار  یفطصم  ترـضح  دنوادخ  مدرم :) هب  زردنا  مرکا و  ربمغیپ  حدم  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
امنهار باـتک  و  مالـسا ) نید   ) ادـیوه هار  و  تازجعم )  ) راکـشآ لـیلد  تجح و  اـب  و  ناـیناهج ) ياـهلد   ) هدـننک نشور  توبن )  ) رون
میقتسم هرجش  نآ  ياه  هخاش  و  تسا ، هرجش  نیرتهب  ترضح ) نآ  ناردپ   ) وا هرجـش  تیب و  لها  نیرتهب  وا  تیب  لها  میرک ) نآرق  )

ورف نآ  ياه  هویم  و  دنتـسه ) يربم  هزنم و  قح  رد  ریـصقت  زواجت و  ینعی  طـیرفت  طارفا و  زا  راوگرزب  نآ  تیب  لـها   ) تسا تسار  و 
هدش دنلب  وا  مان  اجنآ  رد  تسا ، هنیدـم  هب  شترجه  هکم و  رد  شندـمآ  ایند  هب  تسا ) ناگمه  سرتسد  رد  ناشفراعم  مولع و   ) هتخیر

نانمشد نداد  تسکـش  رافک و  اب  ندیگنج  رد  ار  ترـضح  نآ  دندیمان  راصنا  ار  اهنآ  هک  اجنآ  لها   ) دیدرگ رـشتنم  شتوعد  هزاوآ 
دنپ و  تسا ) یفاک  توبن  تابثا  يارب  راوگرزب  نآ  تازجعم  رئاس  رب  میرک  نآرق   ) یفاک لیلد  اب  داتسرف  ار  وا  دنوادخ  دندومن ) يرای 

( دشخبیم يدوبهب  ار  اهلد  ياهیرامیب  هک  ترضح  نآ  ماکحا  تنس و   ) یفاش
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نآ هلیـسوب  دومن ) رارقرب  دوب  هتفر  نیب  زا  تیلهاج  ماـیا  رد  اـیند  نید و  رما  زا  هچنآ  هک  مالـسا  يوسب   ) هدـننک كرادـت  توعد  اـب  و 
( تنس نآرق و  رد   ) ار اهنآ  هکیماکحا  دوبان و  تیلهاج ) نامز   ) تسردان ياهتعدب  راکشآ و  دوبن  مولعم  هک  هیعرش  ماکحا  ترـضح 
وا یتخبکین ) تداعـس و   ) دنب ققحم و  شیتخبدب  تواقـش و  دبلطب  مالـسا  زا  ریغ  ینید  هک  یـسک  سپ  دینادرگ ، ادـیوه  هدومن  نایب 

و دـشابیم ، كاندرد  باذـع  رایـسب و  هودـنا  هب  تمایق ) رد   ) وا تشگ  زاـب  و  تسا ، تخـس  شتآ ) هب   ) شنداـتفا رد  ورب  و  هتخیـسگ ،
قیفوت  ) یهار و  تسا ، هدوشگ  وا  يوس  هب  هدیـشوپ  همه  زا  مشچ  هک  یـسک  لـکوت  نوچمه  میاـمنیم  ادـخ  هب  لـکوت  نم  نیارباـنب ) )

.میامنیم تساوخرد  وا  زا  دروآ  یم  تسدب  ار  شیدونشوخ  ءاضر و  و  دناسریم ، تشهب  هب  ار ) هدنور   ) هک ار  مالسا ) هب  لمع 
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و تمایق ) ي   ) ادرف يراگتـسر  ببـس  وا  نامرف  زا  يوریپ  اریز  منکیم ، شرافـس  وا  يرادربنامرف  ادخ و  زا  سرتب  ار  امـش  ادخ  ناگدنب 
هب ار  نانآ   ) و غیلبت ، ار ) دوخ  ماکحا  ربمغیپ  هلیسو  هب   ) سپ دیناسرت ، زیختسر ) رفیک  زا  ار  مدرم   ) تسا یگـشیمه  باذع ) زا   ) یئاهر

يارب و  دومرف ) نایب  تسا  یگشیمه  تداعس  هب  ندیسر  هب  عجار  هچنآ   ) دومن لیمکت  ار ) نآ   ) بیغرت و یتخبـشوخ ) تداعـس و  هار 
دروآ یم  تفگـش  هب  ایند  رد  ار  امـش  هچنآ  زا  سپ  درک ، فصو  ار  نآ  ندـش  لیدـبت  ندـیدرگ و  دوبان  نتـشگ و  ادـج  ایند و  اـمش 

نآ هک  تسین  شیب  ینفک  زج  امـش  هرهب  ایند  ناوارف  ياهالاک  همه  زا   ) دیآ یم  امـش  هارمه  هب  نآ  زا  هچنآ  یمک  يارب  دـینک  يرود 
مک تهج  زا   ) و ادخ ، مشخ  هب  تسا  یئارس  نیرتکیدزن  سفن ) ياهشهاوخ  تاوهش و  يوریپ  تهج  زا   ) ایند دسوپیم ) كاخ  ریز  مه 
زا ادـخ  ناگدـنب  يا  سپ  تسا ) دـیواج  تشهب  هک   ) ادـخ يدونـشوخ  هـب  تـسا  ارـس  نآ  نـیرترود  تـقیقح ) قـح و  ناوریپ  ندوـب 

ار نآ  لاوحا  رییغت  یئادـج و  دـیراد  رواب  هچنآ  يارب  دیـشوپب  مشچ  درادـیم ) زاب  ترخآ  زا  ار  امـش  هک   ) ایند ياهراک  اـهیراتفرگ و 
ایند ندـش ) هتفیـش  ندروخ و  بیرف   ) زا ددرگیم ) نارگید  بیـصن  دـیا  هدرب  هک  یجنر  دوـس  دـیوشیم و  ادـج  اـیند  زا  دوز  دـینادیم  )

( مالسلا هیلع  ماما   ) هاوخریخ ندوب  رذحرب  دننام  دیسرتب  هدوب  رذحرب 
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تیاده و هار  رد  هدومن و  شـشوک  یعـس و  اهیتخـس  زا  مدرم  یئاهر  يارب   ) شک تمحز  هدـننک و  شـشوک  تسا و  هدـنهددنپ  هک 
ادج مه  زا  ناشیا  ياهدنب  هک  دیریگ  تربع  دیدید  شیپ  ياهراگزور  مدرم  ندـش  هابت  زا  هچنآ  هب  و  درامگیم ) تمه  ناشیراگتـسر 
سپ هدـش ، ادـج  اهنآ  زا  اهینارذگـشوخ  اهیداش و  و  هتفر ، ناشفک  زا  يراوگرزب  تفارـش و  و  هدـش ، لئاز  ناشاهـشوگ  اهمـشچ و  و 

هب و  دنروآ ، یمن  دنزرف  و  دننکیمن ، زان  رخف و  رگیدکی  هب  هدش ، لدب  یئادـج  هب  اهنز  اب  ینیـشنمه  يرود و  هب  نادـنزرف  اب  ناشندوب 
سفن رب  هک  یـسک  ندوب  رذحرب  دننام  دیـسرتب  راتفگ ) نیا  زا   ) ادخ ناگدنب  دنتـسین ، مه  نیـشنمه  هیاسمه و  و  دنوریمن ، مه  ندـید 

اریز دربیم ) یپ  دوخ  نایز  دوس و  هب   ) دنکیم هشیدنا  شوه  لقع و  يرای  هب  هتفرگ  ولج  شیوخ  سفن  شهاوخ  زا  هتشاد  طلـست  دوخ 
( لوسر ادخ و  يدونـشوخ  ندروآ  تسدـب   ) هار و  راومه ، باذـع ) زا  یئاهر   ) هار بصن و  يراگتـسر )  ) هناشن راکـشآ و  نید )  ) رما

.تسا تسار  نایامن و 

؟ دنتفرگ وا  زا  ار  تفالخ  ارچ  هبطخ 161-
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امش نایفارطا  هنوگچ  دیسرپ  راوگرزب  نآ  زا  هک  شباحصا  زا  یکی  هب  نیفص ) گنج  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
ماما سپ  دیرتراوازـس ؟ نارگید ) اهنآ و  زا   ) ماقم نیا  هب  امـش  هکنآ  لاح  دنتـشادزاب و  تفـالخ  زا  ار  امـش  ناـشناوریپ ) هفیلخ و  هس  )
دماین شوخ  دوبن  تحلصم  نآ  رد  قیقحت  ای  دوب ، مولعم  مه  نارگید  هدنسرپ و  رب  بلطم  هک  عقوم  یب  شسرپ  نیا  زا  ار   ) مالسلا هیلع 
نابنج تسـس و  وت  يراوس ) بسا   ) گنت هک  یتسه  يدرم  دسا  ینب  هفئاط ) زا  ینید   ) ردارب يا  دومرف : هداد ) خساپ  الامجا  يدنت  اب  و 

یـضتقم و ریغ  ياج  رد   ) ینکیم اهراجیب  ار  دوخ ) بکرم   ) راهم يوشیم ) نارگن  برطـضم و  يا  ههبـش  كدـنا  هب  هک  ینادان   ) تسا
عقوم هک   ) لاح نیا  اب  و  تسین ) لاجم  نآ  خـساپ  يارب  هک  یـسرپیم  یبلطم  میلوغـشم  دروخ  دز و  هب  نمـشد  اـب  اـم  هک  یتخـس  عقوم 
هفئاط زا  شجح  رتخد  بنیز  ترـضح  نآ  ياهنز  زا  یکی  نوچ  ربمغیپ  اـب   ) وت یـشیوخ  یگتـسویپ و  مارتحا  تهج  زا  دوبن ) شـسرپ 

اب تفالخ  هب  ام  رب  هفیلخ ) هس   ) طلـست نادب : سپ  يدومن ، تساوخرد  ار  ینتـسناد  يراد و  شـسرپ  قح  هکنیا  يارب  و  دوب ) دسا  ینب 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  تلزنم ) برق  و   ) یکیدزن تهج  زا  رترب  مرکا ) ربـمغیپ  اـب  یـشیوخ   ) بـسن تـهج  زا  اـم  هـکنیا 

هک تسا  نآ  يارب  میرتراوتسا ،
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دنتشاذگن و   ) دندیزرو لخب  نآ  هب  یهورگ  سپ ) تشادن ، تقایل  هچ  رگا  دوب  نآ  بلاط  سک  ره   ) دوب هدیزگرب  بوغرم و  تفالخ 
مـشچ نآ  زا  مالـسا ) ساـسا  ظـفح  يارب   ) هدومن شـشخب  مالـسلا ) هیلع  ماـما   ) يرگید هورگ  و  دنیـشنب ) نآ  رب  ماـقم  نآ  هب  راوازس 

و هدومرف ) هراشا  هتکن  نیا  هب  موس  هبطخ  رد  هکنانچ  دندومن ، رایتخا  یئابیکـش  دنتـشادن  يروای  قح  نتفرگ  يارب  نوچ  و   ) دندیـشوپ
یم لثم  ار  سیقلاءرما  رعـش  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  سپ   ) تمایق زور  وا  يوس  هب  تشگزاب  و  تسا ، ادـخ  ناشیا ) ام و  ناـیم   ) مکح
ءرما تسنیا : نآ  هصق  و  دشابیم ، لحاورلا  ثیدح  ام  اثیدح  تاه  نآ و  مود  عارـصم  هک   ) هتارجح یف  حبـص  ابهن  گنع  عدو  دروآ ):
برع لئابق  رد  نانمـشد  سرت  زا  ای  یهاوخنوخ  يارب  دنتـشک  ار  شردپ  هکنآ  زا  سپ  تسا  برع  گرزب  ءارعـش  زا  یکی  هک  سیقلا 

دوتـس و ار  وا  مه  سیقلاءرما  تشاد و  یمارگ  ار  وا  فیرط  دش ، دراو  یط  هلیدج  ینب  هلیبق  زا  مان  فیرط  يدرم  هناخ  رد  ات  تشگیم 
دراو وا  رب  هتفر  سودس  نبا  دـلاخ  دزن  یناهنپ  رد  دـیامن ، يرای  وا  هب  دـناوتن  فیرط  ادابم  هک  داتفا  رکف  هب  سپ  دـنام ، شدزن  يدـنچ 
نارتش ندرب  امغی  زا  ار  وا  هدرک  تیاکـش  دلاخ  هب  دـش  هاگآ  سیقلاءرما  نوچ  و  دـندرب ، امغی  هب  ار  وا  نارتش  هلیدـجونب  سپ  تشگ ،

هک يراوس  ياهرتش  تفگ : دلاخ  داد ، ربخ  دوخ 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 556 

http://www.ghaemiyeh.com


520 ص :

هدنام ياهرتش  هتفریذپ  ار  وا  داهنـشیپ  سیقلاءرما  منادرگرب ، ار  وت  ياهرتش  هتفر  هلیدجونب  دزن  هدش  راوس  ات  هدـب  نم  هب  يراد  هارمه 
: تفگ دیـسر  ناـشیا  هب  نوـچ  تفاتـش ، هلیدـج  ینب  یپ  رد  هتـشگ  راوـس  اـهنآ  رب  دوـخ  ناراـی  زا  نت  دـنچ  اـب  دـلاخ  و  داد ، وا  هـب  ار 
وا هک  ادخ  هب  دـنگوس  تفگ  تسین ، وت  هب  هدروآ  هانپ  نامهیم و  وا  دـنتفگ  دـینادرگزاب ، ار  وا  ياهرتش  تسا  نم  نامهیم  سیقلاءرما 
ریز هب  ار  ناـگمه  هدوـمن  هلمح  اـهنآ  رب  هلیدـجونب  سپ  تسا ، وا  نآ  زا  میراوـس  اـهنآ  رب  اـم  هک  مه  یئاـهرتش  تسا و  نم  ناـمهیم 

میلـست ناشیا  هب  ار  اهرتش  رکم  هلیح و  يور  زا  هتخاس  هلیدـجونب  اب  دـلاخ  هک  دـنا  هتفگ  و  دـندرب ، اـمغی  هب  زین  ار  اـهرتش  نآ  هدـنکفا 
و دـش ، لقن  هک  دوب  تیب  نیا  نآ  لوا  هک  تخاس  يا  هدیـصق  باب  نیا  رد  دـش  هاگآ  مود  يرگتراـغ  نیا  زا  سیقلاءرما  نوچ  دومن ،

تفگـش هصق  نک  دای  روایب و  و  ، ( دـش هدروآرب  دایرف  نآ  فارطا  رد  هک  ار  يرگتراـغ  هصق  راذـگاو  نک و  اـهر  تسنیا (: نآ  ینعم 
هصق نک  اهر  هک  تسا  نآ  رعـش  نیا  هب  لیثمت  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هصالخ  تسا ، يراوس  ياهرتش  ندرب  امغی  نآ  هک  ار  روآ 

گرزب بلطم  ونشب  ایب  و  دندرک ( دونش  تفگ و  نانخس  همه  نآ  هدومن  لاجنج  ادیوه و  نآ  فارطا  رد  هفیقس  لها  هک  ار  هفیلخ  هس 
رسپ رد  ار  روآ ( تفگش  )و 

یتفگش يرایسب  زا   ) دروآ هدنخ  هب  ارم  ندینایرگ  زا  دعب  راگزور  قیقحت  هب  هک  ار ) وا  اب  دروخ  دز و  هیواعم و   ) نایفس یبا 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 557 

http://www.ghaemiyeh.com


521 ص :

زا ار  یتفگش  هک  گرزب  راک  نیا  زا  اتفگش  سپ  تسا ، هدنامن  یقاب  یتفگـش  ادخ  هب  دنگوس  و  ما ) هدمآ  هدنخ  هب  راگزور  راتفر  رد 
مدرم زا  یهورگ  دـنادرگیم ، رایـسب  ار  یتسرداـن  يورجک و  و  هدـنامن ) اـجب  يزیچ  نآ  زا  هک  هدـناسر  هجرد  یهتنم  هـب   ) دربـیم نـیب 

زا ار  نآ  بآ  هار  ناروف و  و  دننک ، شوماخ  شغارچ  زا  ار  ادـخ  رون  هک  دـندمآرب  ددـصرد  هلیح  رکم و  هار  زا  شناوریپ ) هیواعم و  )
بآ ناشدوخ  نم و  نایم  و  دـننک ) نیـشن  هناخ  ار  مرکا  ربمغیپ  نیـشناج  یـصو و  هدرب  نیب  زا  ار  مالـسا  ماکحا   ) دـندنبب شا  همـشچ 

اههودنا مغ و  ياهیتخـس  ناشیا  ام و  زا  رگا  سپ  دندرک ) اپرب  يزیرنوخ  گنج و  داسف و  هنتف و   ) دندومن مه  رد  هتخیمآ و  ار  روآابو 
رگا و  دندرگ ) دنمتداعـس  هدروآ  تسدـب  ار  لوسر  ادـخ و  يدونـشوخ  ءاضر و  ات   ) مشکیم ضحم  قح  هار  هب  ار  نانآ  دوش  فرطرب 

دنوادخ اریز  تسین ، یکاب  دندنام ، لوغـشم  دروخ  دز و  گنج و  هب  یهلا  یئامنهار  اب  و  دنداهنن ، قح  هار  رد  مدق   ) دش يرگید  مسق 
ناشیا یهارمگ  يارب  سپ  ینعی ) نوعنصی  امب  میلع  هللا  نا  تارسح ، مهیلع  کسفن  بهذتالف  دیامرفیم : میرک س 35 ي 8  نآرق  رد 

له ار  دوخ  رایسب  هودنا  مغ و  ببس  هب 

(. دناسریم ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  و   ) دنروآ یم  اجب  هچنآ  هب  تسا  اناد  دنوادخ  اریز  نادرگم ، هابت  كا و 

یهلا دیحوت  رد  هبطخ 162-
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هک تسا  ازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  هناش :) لج  دـنوادخ  تافـص  زا  یـضعب  رکذ  و   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
لوا تسا ، دنلب  ياهنیمز  رد  اههایگ  هدننایور  تسپ و  ياهنیمز  رد  ناوارف  بآ  هدننک  ناور  نیمز و  هدـننارتسگ  ناگدـنب و  هدـننیرفآ 
مدع هک  دوجولا  بجاو  هن  تسا ، نکمم  هتسیاش  ءاهتنا  ءادتبا و  اریز   ) تسین ندیسر  رسب  ءاهتنا و  ار  شیگـشیمه  ءادتبا و  ار  وا  ندوب 

، تسین دوجولا  بجاو  ثدحم  و  تسا ، هدش  ادیپ  ثدحم و  دـشاب  یتسین  مدـع و  هب  قوبـسم  هچنآ  نوچ  تسا ، لاحم  وا  رب  یتسین  و 
( هدوـب شتـسرپ  راوازـس  يراوـگرزب  تمظع و  تهج  هب   ) درادـن ءاـهتنا  هک  هدـنیاپ  هدوـب و  هشیمه  هک  لوا  تسا  وا  دـیامرفیم ): اذـل 
ره ندیرفآ  ماگنه  ار  ءایـشا  دودح  تسا ، زاوآ  مه  شیگناگی  دـیحوت و  هب  اهبل  هدرک و  هدجـس  هدیـسر و  كاخ  هب  وا  يارب  اهیناشیپ 

ار وا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ءایـشا  ندوب  دودـحم  سپ   ) دـشاب هتـشاد  زایتما  اهنآ  هب  ندوب  دـننام  هیبش و  زا  دوخ  اـت  دومرف  نییعت  کـی 
ار وا  اریز   ) دـیامن نییعت  دـناوتیمن  هینطاب ) هیرهاظ و  ياوق   ) اهرازبا ءاضعا و  تاکرح و  دودـح و  اب  ار  وا  اه  هشیدـنا  تسین ) يدـننام 
ات ددرگیمن  نییعت  و  هدوب ؟ یناـمز  هچ  رد  دوشیمن : هتفگ  وا  يارب  دـشابیمن ) تسا  نکمم  مزاول  زا  هک  رازبا  وضع و  تکرح و  دـح و 

نامز هچ 

هنرگو تسین ، یئاهتنا  ار  وا  هک  تسا  يدـبا  و  درادـن ، هطاحا  وا  رب  نامز  سپ  تسا ، نامز  هدـننیرفآ  یلزا و  وا  اریز   ) دوب دـهاوخ  ي 
یفخم اه ) هدید  زا   ) و هدش ، راکـشآ  هچ  زا  تفگ  ناوتیمن  هک  تسا  ادـیوه  لقع ) ربارب  رد  و  دوبن ، بجاو  دـشیم و  دـح  هب  دودـحم 

زا هک  تسین  یمـسج  دشابیم ) يربم  لحم  ناکم و  زا  اهتلع و  همه  تلع  وا  اریز   ) هدیدرگ ناهنپ  زیچ  هچ  رد  دوشیمن : هتفگ  هک  تسا 
ندیبسچ هب  ءایشا  هب  وا  ندوب  کیدزن  دشاب ، هتـشاد  هطاحا  وا  رب  يزیچ  ات  تسین  هدرپ  ریز  و  دورب ، نیب  زا  دعب  هدرک  يرگ  هولج  رود 

، تسین نکمم  وا  تسا و  ناکما  مزاول  زا  دعب  برق و  اریز   ) دشابیمن یئادج  هب  اهنآ  زا  وا  يرود  تسین و 
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تسنیا شیورد  دعب و  ینعم  و  تسا ، مئاق  وا  هب  زیچ  همه  دراد و  هطاحا  ءایشا  همه  هب  هک  تسنیا  وا  ندوب  کیدزن  برق و  ینعم  سپ 
ینخس نتفگ  راب  دنچ  رارکت و  هن  یمـشچ و  ریز  ندرک  هاگن  شناگدنب  زا  تسین  ناهنپ  وا  هب  و  دوشیمن ) هدرب  یپ  وا  تاذ  هنک  هب  هک 

هیاس نآ  رب  هدنهد  ینشور  هام  هک  هدنمرآ  کیرات  بش  رد  هن  هریت و  بش  رد  یماگ  نتـشادرب  هن  یکاخ و  هپت  هب  ندش  کیدزن  هن  و 
ناهنپ هام  نوچ   ) عولط بورغ و  رد  دیآ ، یم  نآ  یپ  رد  یئانـشور  ياراد  دیـشروخ  و  دیامنیم ) فرطرب  ار  نآ  یکیرات   ) دزادـنا یم 

زور نتفر  بش و  ندمآ  زا  اهراگزور  مایا  شدرگ  رد  و  ددرگ ( ادیوه  هام  دنک  بورغ  دیشروخ  نوچ  و  دنک ، عولط  دیـشروخ  دوش 
تسا و يواسم  ءایـشا  یلک  یئزج و  هب  وا  یئاناد  ملع و  هب  تبـسن  راـگزور  لیدـبت  رییغت و  ناـهن و  راکـشآ و  زور  بش و  هصـالخ  (

تسا ءایشا  همه  هدننیرفآ  هک  وا  اریز   ( تسا هدوب  يرامـش  ندرمـش و  ره  تدم و  ءاهتنا و  ره  زا  شیپ  دشابیمن ( هدیـشوپ  وا  زا  يزیچ 
هیهت بناوج و  فارطا و  تیاهن  اه و  هزادنا  دودح  ناگدننک  نییعت  هکنیا  زا  تسا  هزنم  دنلب و  دـشاب ( هدـش  هدـیرفآ  زا  شیپ  یتسیاب 
مزاول زا  نآ  رد  نتفرگ  رارق  ناکم و  بسک  نتـشاد و  تیاـهن  هزادـنا و  اریز   ( دـنهد تبـسن  وا  هب  ار  اـهناکم  رد  نتفرگ  رارق  اـهاج و 

هداد تبـسن  تانکمم (  ( وا ریغ  هب  تسا و  هتـسیاش  ار  وا  هدش  هدیرفآ  قولخم و  تیاهن  دـح و  دـیامرفیم (: اذـل  تسا ، ناکما  مسج و 
هب ادبم  هنومن و  یب   ( هکلب هتشادن ( يادبم  وا  شنیرفآ  نوچ   ( دیرفاین يدبا  یلزا و  هنومن  يدابم و  لوصا و  يور  زا  ار  ءایـشا  دوشیم ،

وکین ار  نآ  تروص  داد و  لکـش  تروص و  دومرف  داجیا  هک  هچنآ  هب  و  دومن ، نییعت  ار  شدح  هدیرفآ و  هچنآ  دیرفآ  هدارا ( ضحم 
يزیچ يوریپ  تعاطا و  زا  و  دـنرادربنامرف ( عیطم و  همه   ( تسین یـشکرس  عاـنتما و  وا  ربارب  رد  ار  يزیچ  چـیه  دـینادرگ ، بساـنم  و 

نوچ دشابیمن ، ریغ  هب  دنمزاین  وا  اریز   ( ددرگیمن وا  بیصن  هرهب  دوس و 

هب تسا  وا  یئاناد  دننام  هتـشذگ  شیپ  زا  ناگدرم  هب  وا  یئاناد  دـشابیم ( ناکما  مزاول  زا  نآ  تسا و  لامک  ضقن  مزلتـسم  يدـنمزاین 
هدنز هدرم و  هب  وا  ملع   ( نیریز ياهنیمز  هب  تسا  وا  ملع  دننام  تسا  نیربز  ياهنامـسآ  رد  هچنآ  هب  وا  ملع  و  هدنام ، یقاب  ياه  هدـنز 

هک مه  وا  ملع  تسا ، ناسکی  تاینامز  نامز و  ءازجا  همه  هب  تبسن  وا  تاذ  نوچ  تسا ، تخاونکی  دنلب  تسپ و  هدنیآ و  هتشذگ و  و 
). دشابیم نینچ  تسا  وا  تاذ  نیع 
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یب  ) هقلخلا يوتـسم  هدش  هدیرفآ  ناسنا  يا  هدننیرفآ :) یگرزب  تمظع و  ناسنا و  شنیرفآ  یتفگـش  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
ینعی همیـشم  محر و  مکـش و  یکیرات   ) رایـسب ياه  هدرپ  کیرات و  ياهمحر  رد  ظوفحم  هدش  هدروآ  دـیدپ  يا  و  دوب ) مک  ضقن و 

هک ناسنا  ندـب  زا  و   ) صلاخ لگ  زا  يا  هدـش  عورـش  هک  دوشیم ) جراـخ  رداـم  مکـش  زا  نآ  اـب  تدـالو  ماـگنه  ناـسنا  هک  يا  هدرپ 
لوط و ندش  ادیوه   ) مولعم ردق  ات  يدش  هداهن  ردام ) محر   ) مکحم راوتـسا و  هاگمارآ  رد  و  تسا ) یـضرا  رـصانع  زا  هدـش  بیکرت 
رد یتشاد  شبنج  تردام  مکـش  رد  رتدایز ) رتمک و  ای  هام  هن  ای  تفه  لمح  نامز   ) هدش تمـسق  تدم  و  یتفلک ) یکزان و  ضرع و 

ياههار هدیدن و  يارس  هب  ردام ) محر   ) دوخ هاگرارق  زا  سپ  يدینشیمن ، يزاوآ  و  يدادیمن ، خساپ  ار  ینخـس  يدوب ، نینج  هکیلاح 
هچنآ هب  زاین  ماگنه  ار  وت  یک  و  دومن ؟ هار  ترداـم  ناتـسپ  زا  ریـش  ندیـشک  هب  ار  وت  یک  يدـش ، هدروآ  نوریب  هتخانـشن  ار  شدوس 
تاذ تقیقح  هنک و  هب  یپ  یهاوخیم  هک  تسین  عناص  یتسه  دوجو و  رب  لیلد  اهنیا  همه  ایآ  ( ؟ درک انشآ  يدومن  هدارا  تساوخرد و 

ناوتان مادـنا  تروص و  لکـش و  هدـنراد  تافـص  یئاسانـش )  ) زا هک  یـسک  اریز ) وا ، تاذ  هنک  هب  ندرب  یپ   ) تسا رود  هچ  يربب ) وا 
ایرد زا  رتناوتان و  وا  هدننیرفآ  تافص  زا  تسا ،

ادیپ هار  هدـننیرفآ  هب  هنوگچ  دربن  هار  هدـش  هدـیرفآ  یتفگـش  هب  هک  یـسک   ) تسا رترود  اه  هدـیرفآ  تافـص  دودـح و  هلیـسوب  شتف 
(. دوش هتخانش  شتافص  تاذ و  هنک  ات  تسین  يدننام  هیبش و  ار  وا  هکنآ  لاح  و  درک ، دهاوخ 

نامثع هب  وا  زردنا  هبطخ 163-
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ادیپ عویش  اهرهش  رئاس  هنیدم و  رد  وا  نانادرگراک  نامثع و  يراکهابت  داسف و   ) هکیماگنه تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
اب هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  دیهاوخیم  هک  امـش  دنتـشون : اهرهـش  مدرم  هب  نارگید  ادـخ و  لوسر  هباحـص  هنیدـم  لها  زا  یعمج  دومن 
رد تشگرب و  وا  زا  مدرم  ياهلد  سپ  هدرب ، نیب  زا  هدرک و  هابت  ار  نید  امش  هفیلخ  هک  دیئایب  ام  دزن  باتـش  اب  دیگنجب ، نید  نانمـشد 
زا هدـمآ  درگ  راوـگرزب  نآ  دزن  و ) دـندمآ ، هنیدـم  هـب  هفوـک  هرـصب و  رــصم و  لـها  زا  يرایــسب  هورگ  و  دـندمآرب ، شعلخ  ددـص 
هک دهاوخب  و  دـیامن ، وگتفگ  وا  هب  ناشیا  بناج  زا  ترـضح  ات  دـندومن  تساوخرد  و  دـندرک ، تیاکـش  نامثع  دنـسپان  ياهرادرک 

نیا مرکا  ربمغیپ  باحـصا  اب  دربب و  نیب  زا  هداهن  نید  رد  هک  یئاهتعدـب  هتـشادرب  تسد  يراتفر  دـب  زا   ) دـیامن مهارف  ار  اهنآ  ياضر 
مدرم دومرف : هتفر  نامثع  دزن  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  دتسرفب ) اهرهش  یئامرفمکح  هب  ار  راکتسرد  مدرم  و  درادن ، اور  متس  ملظ و  همه 

ار ناشیا  ماغیپ  هک  دـنا  هدومن  تساوخرد  نم  زا   ) دـنا هداد  رارق  هطـساو  ریفـس و  ناشدوخ  وت و  نیب  ارم  دنـشابیم و  نم  رـس  تشپ  رد 
يزیچ دشخب ) رثا  وت  رد  هک  میوگب  نخس  ینابز  هچ  هب  ( !؟ میوگب هچ  منادیمن  وت  هب  ادخ  هب  دنگوس  و  مربب ) نیب  زا  ار  داسف  هدیناسر 

هک متـسین  امنهار  يروآ ) یم  اجب  هچنآ  تمرح   ) يراک هب  ار  وت  و  ینادن ، ار  نآ  دوخ  وت  هک  منادـیمن  تتـشز ) رادرک  اهتعدـب و  زا  )
بکترم هکیئاـهراک  یتـشز   ) مینادـیم اـم  هچنآ  ینادـیم  و  تسا ) نید  فـالخرب  مارح و  ینادـیم  ار  تراـتفر  هـکلب   ) یـسانشن ار  نآ 

چیه رد  و  میزاس ، هاگآ  نآ  هب  ار  وت  هک  میتفرگن  یـشیپ  وت  زا  يزیچ  رد  تسا ) راکـشآ  ام  رب  هکناـنچ  تسین ، هدیـشوپ  وت  رب  يوشیم 
ار شماکحا  هدید و  مدرم  اب  ار  شراتفر  هدرک  كرد  ار  مرکا  ربمغیپ  ود  ره  وت  ام و   ) میناسرب وت  هب  ار  نآ  ات  میدومنن  تولخ  یمکح 
و میدینش ، ام  هک  هچنآ  يدینش  و  میدید ، ام  هچنآ  يدید  وت  و  میئامن ) غیلبت  ترضح  نآ  شور  هب  ار  وت  تسین  مزال  سپ  میا ، هدینش 

يراکتـسرد هب  باطخ  رـسپ  هفاحق و  یبا  رـسپ  و  میتشاد ، شزیمآ  ام  هکناـنچ  یتشاد  شزیمآ  هلا - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  اـب 
رد یئاهتعدب  وت  دننام  دندومن ، بضغ  ار  تفالخ  هناهب  هب  هدرک  راتفر  مرکا  ربمغیپ  راتفگ  فالخ  رب  هکنیا  اب   ) دندوبن وت  زا  رتراوازس 

هیلع و هللا  یلص  ادخ - لوسر  هب  شیوخ  تهج  زا  وت  هکیلاح  رد  دنتـشادن ) اور  متـس  ملظ و  هنوگنیا  نیملـسم  اب  هدرکن  ثادحا  نید 
دج فانمدـبع  و  دـشابیم ، فانمدـبع  نبا  سمـشدبع  نبا  هیما  نبا  صاعلا  یبا  نبا  نافع  رـسپ  نامثع  نوچ   ) يرتکیدزن اـهنآ  زا  هلا -

: لوسر ترضح  موس 
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رسپ هللادبع  رکبوبا  اما  و  تسا ، بعک  نبا  هرم  نبا  بالک  نبا  یـصق  نبا  فانمدبع  نبا  مشاه  نبا  بلطملادبع  نبا  هللادبع  نبا  دمحم 
و تسا ، مرکا  ربمغیپ  مشـش  دـج  هرم  و  دـشابیم ، بعک  نبا  هرم  نبا  میت  نبا  دعـس  نبا  بعک  نبا  رمع  نبا  رماع  نبا  نامثع  هفاحق  یبا 

متفه دج  بعک  و  هدوب ، بعک  نبا  يدع  نبا  حارذ  نبا  طرق  نبا  هللادبع  نبا  حایر  نبا  يزعلادـبع  نبا  لیفن  نبا  باطخ  رـسپ  رمع  اما 
يا هتفای  يا  هبترم  ربمغیپ  يداماد  هب  و  تسا ( رتکیدزن  مرکا  ربمغیپ  هب  رمع  رکبوبا و  زا  نامثع  يدـنواشیوخ  سپ  تسا ، ادـخ  لوسر 
هیقر لوا  رد  دروآرد ، دوخ  يرـسمه  هب  دندوب  ربمغیپ  نارتخد  روهـشم  ربانب  هک  ار  موثلک  ما  هیقر و  نامثع   ( دنتفاین رمع  رکبوبا و  هک 
اهینس هماع و  شیپ  رد  هک  تسا  ور  نیا  زا  و  دنداد ، وا  هب  رهاوخ  ياجب  ار  موثلک  ما  دومن  تافو  همولظم  نآ  هک  هاگدنچ  زا  دعب  ار و 
میلعت ینادان  زا  انیب و  يروک  زا  وت  ادخ  هب  دنگوس  اریز  سرتب ، ادخ  زا  سرتب ، ادخ  زا  دوخ  هرابرد  سپ  هتشگ ( بقلم  نیرونلا  يذ  هب 
هکلب منادرگ ، اـناد  ار  وت  اـت  یتـسین  ناداـن  تسرد  راـتفر  هب  و  میاـمن ، یئاـمنهار  ار  وت  اـت  يا  هدوبن  هارمگ  قح  هار  هب   ( يوشیمن هداد 

پرب تیبلها ( نآرق و   ( نید ياه  هناشن  و  راکشآ ، ادخ ( ماکحا   ( اههار قیقحت  هب  و  یئامنیم ( راتفر  فالخ  رب  هتسناد 

( قح هار  هب   ) هک تسا  يراکتـسرد  لداع و  ياوشیپ  ادخ  دزن  ناگدـنب  نیرترب  نادـب  هتفرگ ) تلفغ  ار  وت  رگا   ) سپ تسا ، رارقرب  ا و 
( مرکا ربمغیپ  زا   ) هدش هتسناد  هقیرط  تنس و  و  دشاب ، امنهار  ار ) نارگید   ) و هدش ، تیاده 
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هب و  دزاس ) هاگآ  نآ  یتسردان  هب  ار  مدرم  هدرب  نیب  زا   ) دـناریمب ار  تسردان  لطاب و  تعدـب  و  دـیامن ) راـتفر  نآ  قبط   ) دراد اـپرب  ار 
، دراد یئاه  هناشن  زین )  ) اهنآ تسا و  راکشآ  اهتعدب  نینچمه )  ) و تسا ، یئاه  هناشن  اهنآ  يارب  تسا و  ادیوه  نشور و  اهتنـس  قیقحت 
زا  ) هک ار  یتنس  دناریمب  دنوش ، هارمگ  وا  هلیسو  هب  مه  نارگید  دشاب و  هارمگ  هک  تسا  يراکمتـس  ياوشیپ  ادخ  دزن  مدرم  نیرتدب  و 

لوسر زا  نم  و  دشوکب ) لطاب  جیورت  هب  هتـشادرب  تسد  قح  زا   ) هتفر نیب  زا  هک  یتعدب  دـنادرگ  هدـنز  و  هدـش ، هتفرگ  ادـخ ) لوسر 
زا ات   ) تسین يا  هدـننک  يرای  وا  اب  هک  دـنروآ  یم  ار  راکمتـس  ياوشیپ  تمایق  زور  دومرفیم : هک  مدینـش  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ،
نآ رد  دوشیم و  هتخادـنا  خزود  شتآ  رد  سپ  دـیامن ) فرطرب  وا  زا  ار  باذـع  اـت   ) یهاوخرذـع هن  و  دـهد ) شیئاـهر  خزود  شتآ 

هدومن تساوخرد  ادـخ  هب  ار  وت  .دوشیم و  هتـشادزاب  سبح و  خزود  هت  يدوـگ و  رد  دـعب  دـیامنیم ، شدرگ  ایـسآ  هکناـنچ  ددرگیم 
نیا رد  هک  دومرف :) مرکا  ربمغیپ   ) دـشیم هتفگ  نیا  زا  شیپ  اریز  ، يوش هتـشک  هک  یـشاب  تما  نیا  ياوشیپ  ادابم  هک  مهدـیم  دـنگوس 

رب ار  اـهراک  و  ددرگیم ، هدوشگ  تماـیق  زور  اـت  ندـیگنج  يزیرنوخ و  هار ) شندـش  هتـشک  رثا  رب   ) هک دوشیم  هتـشک  یئاوـشیپ  تما 
، دنهدیمن زایتما  لطاب  زا  ار  قح  اهنآ  و  دهدیم ، رشن  نانآ  رد  ار  اهیراکهابت  و  دیامنیم ، هبتشم  ناشیا 
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زارد نایلاس  زا  دعب  سپ  دندرگیم ، نارگن  برطضم و  یتخـس  هب  و  دنرادیمرب ، تسد  قح  زا  هدرک  رایـسب  بوشآ  اهیراکهابت  نآ  رد 
هک يرتش  دننام  تسا ) وت  نادرگراک  هدنسیون و  هک  مکح  نیا   ) نادرم يارب  رمع  ندیسر  رس  هب  و  تسا ) لاس  داتشه  زا  زواجتم  هک  )

مدرم اب  تفگ : ترـضح  نآ  هب  نامثع  .دـنارب  ار  وت  دـهاوخ  هک  اج  ره  هب  ات  شاـبم  دـناریم ، يدـنت  هب  هدرک و  تراـغ  ار  نآ  نمـشد 
هنیدـم رد  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  .میامن  فرط  رب  هدـش  دراو  ناـنآ  رب  هکیئاهمتـس  هک  دـنهد  تلهم  ارم  اـت  نک  وگتفگ 
هنیدـم رد  هک  یـسک  يارب   ) نآ هب  تسا  وت  ناـمرف  ندیـسر  اـت  نآ  تلهم  دـشابیمن  نآ  رد  هچنآ  و  تسین ، مزـال  نآ  رد  یتلهم  تسا 

دنا هتفگ  .دـشابیمن  يرذـع  وت  نامرف  ندیـسر  ات  تسین  رـضاح  هکنآ  يارب  و  دـهاوخیمن ، تلهم  امن  حالـصا  هب  عورـش  تسا  رـضاح 
لها هکیئاج  ات  دادن  نینموملاریما  ياهشیامرف  هب  شوگ  هدیدرگ  ریلد  ناناملسم  رب  يرگمتس  هب  ناورم  زا  ندروخ  بیرف  رثا  رب  نامثع 

). دنتشک یتخس  هب  هدومن  هرصاحم  شا  هناخ  رد  ار  وا  نارگید  رصم و 
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سوواط شنیرفآ  هبطخ 164-
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بیجع و تادوجوم  دنوادخ  دـیامرفیم : دای  ار  سوواط  شنیرفآ  یتفگـش  نآ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دننام  ) مارآ نکاس و  یـضعب  و  تادامج ) دـننام   ) ناج یب  یـضعب  و  تاـناویح ) ناـسنا و  دـننام   ) رادـناج یـضعب  دـیرفآ  ار  تفگش 

یگرزب رب  وا و  شنیرفآ  یئابیز  رب  دـنهدیم  یهاوگ  هک  راکـشآ  ياهلیلد  زا  و  ناگراتـس ) دـننام   ) تاکرح ياراد  یـضعب  و  اـههوک )
رما و میلست  هدوب و  فرتعم  وا  یتسه  هب  هکیلاح  رد  دنتـشاد ، رواب  هدرب  نامرف  نآ  ربارب  رد  اهلقع  هک  ار  يزیچ  تشاد  اپرب  شیئاناوت ،
هک ار  يزیچ  تشاد  اپرب  و  دنزیم ، دایرف  ام  ياهشوگ  رد  دنا  هتشاد  رواب  اهدرخ  هک  هچنآ  ياهلیلد  وا  یگناگی  هب  و  دنتـسه ، وا  نامرف 
رـس رب  و  تسا ) عقاو  هوک  ود  نایم  هک   ) هداشگ ياه  هرد  نیمز و  ياهفاکـش  رد  ار  اهنآ  هک  یناغرم  نوگانوگ  ياـهتروص  زا  دـیرفآ 

هدنکفا اهنآ  ندرگ  رب  يرادربنامرف  راهم  هکیلاح  رد  دنتسه ، نوگانوگ  ياهلکش  روجروج و  ياهلاب  ياراد  اهنآ  و  داد ، ياج  اههوک 
، هدش
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تارخسم ریطلا  یلا  اوری  ملا  دیامرفیم : میرک س 16 ي 79  نآرق  رد   ) دننزیم لاب  رپ و  عیسو  ياضف  هداشگ و  ياوه  ياهفاکـش  رد  و 
؟ دندیدن نامـسآ  ياوه  رد  ار  هدـش  مار  ناگدـنرپ  ایآ  ینعی  نونموی  موقل  تایال  کلذ  یف  نا  هللا ، الا  نهکـسمی  ام  ءامـسلا ، وج  یف 

يارب تسا  یئاه  هناشن  یلاعتقح  یئاناوت  تردـق و  تابثا  يارب  ناشزاورپ  نیا  رد  قیقحت  هب  ادـخ ، زج  درادـیمن  هاگن  اوه  رد  ار  اـهنآ 
رتشیپ هکیتروص  رد  روآ  تفگـش  راکـشآ  ياهتروص  نیا  اب  ار  اهنآ  دروآ  دیدپ  دـنروآ ( یم  نامیا  لوسر - ادـخ و  هب  هک - یهورگ 

بیکرت دـنا  هدـش  ناهنپ  تسوپ ( تشوگ و  رد   ( هک اهلـصفم  مکحم  ياهناوختـسا  اب  ار  اهنآ  و  دـیرفایب ( هقباـس  یب  ار  اـهنآ   ( دـندوبن
ندیرپ رد  یناسآ  يوردـنت و  يارب  کل ( کل  غرمرتش و  دـننام   ( هثج ینیگنـس  تهج  هب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  و  تسویپ ، مه  هب  هدومرف 

، درپیم نیمز  کیدزن  هک  دیرفآ  يروط  ار  نآ  دنک و  زاورپ  دنلب  ياوه  رد  هکنیا  زا  دومن  عنم 
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ار کی  ره   ( داد بیترت  یئاهگنر  رد  تسا  تحلصم  تمکح و  يور  زا  هک  دوخ  شنیرفآ  یئاناوت و  ببـس  هب  ار  نوگانوگ  ناغرم  و 
کی ياراد   ( دوشیمن ظوفحم  نآ  اب  يرگید  گنر  هک  هدش  هدرب  ورف  یگنر  بلاق  رد  اهنآ  زا  یـضعب  سپ  دـیرفآ ( یـصاخ  گنر  اب 
هدرب ورف  یگنر  رد  اهنآ  زا  یضعب  و  تسا ( هتفرگ  ارف  ار  نآ  بلاق  دننام  گنر  ایوگ  هک  رگید  گنر  ای  خرس  ای  هایس  ای  دیفـس  دنگنر 

دنرتدایز ای  گنر  ود  ياراد  اهنآ  زا  یـضعب   ( تسا ناشمادـنا  رئاس  گنر  فالخ  هب  نآ  گنر  هک  هدـش  هداد  رارق  ناشیا  هب  یقوط  و 
یگرزب و رب  لیلد  همه  هک  تسا  هدـیرفآ  گنر  لکـش و  ره  هب  ار  اهنآ  تحلـصم  تمکح و  يور  زا  دـنوادخ  هصـالخ  .لـبلب  دـننام 

). تسا وا  یئاناوت  تردق و 
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نیرتوکین رد  ار  شیاهگنر  و  هدـیرفآ ، نازیم  نیرتراوتـسا  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  سوواط  شنیرفآ  رد  اـهغرم  نیرتفگـش  زا  و 
زارد ار  نآ  شـشک  هک  یمد  اب  و  تسا ، هتـسویپ  مه  هب  گر ) ناوختـسا و  هیپ و  هب   ) ار نآ  خـیب  هک  یلاب  اـب  هدـینادرگ ، مظنم  بیترت 

رب دیامنیم  دنلب  ار  نآ  دنکیم و  زاب  یگدـیچیپ  زا  ار  شمد  دورب  هدام  سوواط  يوسب  و ) دـنک ، عامج  هدارا   ) هاگ ره  تسا ، هداد  رارق 
زا ار  نآ  نابیتشک  هک  تسا  يراد  یتشک )  ) نابداب دـننام  ندـش ) نهپ  ندـمآ و  مه  هب  ماگنه   ) مد نآ  ایوگ  دـنکفا ، یم  هیاـس  شرس 

نیرحب ياهرهش  زا  فیطق  لحاوس  زا  هدوب  يا  هریزج  نآ  تسا و  نیراد  هب  بوسنم  يراد  یتشک  نابداب   ) دنادرگیم یبناج  هب  یبناج 
، دمارخیم شمد  ياهـشزان  تاکرح و  هب  و  دزانیم ، دوخ  هب  هدومن  ربکت  شیاهگنر  هب  هدوب ) اهیتشک  هاگرگنل  ردنب و  هتـشذگ  رد  هک 

اجنیا رد  ! ) توهـش رپ  ياهرن  یکیدزن  دننام  دنکیم  یکیدزن  دوخ  هدام  اب  ندومن  نتـسبآ  يارب  اهـسورخ و  عامج  دننام  دنکیم  عامج 
عامج هب  عجار  هچنآ  رد  دـیامرفیم ): تسین  هنوگنیا  سوواط  یکیدزن  دـنکیم  ناـمگ  هک  یـسک  راـتفگ  لاـطبا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 

فیعـض و دنـس  رب  دـهدیم  هلاوح  ار ) شراتفگ   ) هک یـسک  دـننام  هن  مهدـیم  هلاوح  ندـید  هدـهاشم و  هب  ار  وت  مدرک  ناـیب  سوواـط 
هب دـننکیم  نامگ  هک  دـشاب  روط  نآ  رگا  و  نیبب ) ورب  میوگیم  نم  و  دـنیوگیم ، دـیوگیم : وا  اریز   ) درادـن نآ  رب  دامتعا  هک  تسردان 
نآ نآ  هدام  هدش و  عمج  شیاهکلپ  فارطا  رد  هتخیر  شیاهمشچ  زا  هک  یکشا  هلیسوب  دنکیم  نتسبآ  ار  شا  هدام  رن  سوواط  هکنیا 

نامگ نیا  هنیآره  تسین ، مشچ  زا  هدمآ  نوریب  کشا  ریغ  زا  رن  سوواط  عامج  و  دهنیم ، مخت  هاگنآ  دشچیم  درادـیمرب و  راقنم  هب  ار 
لاثم لیبس  رب  هدـشن  هدـید  غالک  عامج  نوچ   ) دـشابیمن رتفگـش  رگیدـکی ) نداـهن  راـقنم  رد  راـقنم   ) غـالک همعاـطم  زا  تسرداـن ) )

رد هک  تسا  یبآ  نآ  عاـمج  هک  دـنراد  ناـمگ  تـسا  رتناـهنپ  غاز  عاـمج  زا  رما  نـیا  ینعی  بارغلا  دافـس  نـم  یفخا  اذـه  دـنیوگیم :
دهنیم مخت  نآ  هلیسو  هتشادرب  راقنم  هب  ار  نآ  هدام  دشابیم و  رن  بارغ  نادگنس 
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و دنیوگیم ، ار  نانخس  عون  نیا  دنا  هدیدن  ار  غالک  ندرک  عامج  نوچ  مدرم  هک  تسنیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  دروآ ، یم  هجوج  و 
تـسردان راتفگ  رب  دامتعا  ینادان و  يور  زا  اریز  تسین ، یتفگـش  ياج  دـنیوگب  هدـش  لقن  ناشیا  زا  هچنآ  مه  سوواـط  هراـبرد  رگا 

يدیفـس و يرایـسب  زا   ( نآ ياهرپ  ناوختـسا  ینکیم  روصت  دیامرفیم : سوواط  فصو  رد  زاب  .دشابیم  دنا  هدینـش  ناهرب  نودب  هچنآ 
ندرگ روآ و  تفگش  ياه  هرئاد  لیبق  زا  هدش  هدیئور  اهلاب  نآ  رب  هچنآ  ینکیم  روصت  و  هرقن ، زا  تسا  یئاهلیم  یفافش (
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هیبشت ار  شلاب  رگا  سپ  دشابیم ، دجربز  ياه  هکت  نوچ ) يزبس  هب   ) و تسا ، صلاخ  يالط  دننام ) نتـشاد  ءالج  يدرز و  هب   ) اهدـنب
رگا و  تسا ، هدش  هدیچ  يراهب  ره  هفوکـش  زا  هک  تسا  یلگ  هتـسد  تفگ : یهاوخ  دـنایوریم  نیمز  هکیئاه  هفوکـش  اهلگ و  هب  ینک 
ياه هماج  دننام  ای  دـنا ، هدرب  راکب  نآ  رد  راگن  شقن و  هک  تسا  یئاه  هلح  دـننام  تفگ ): یهاوخ   ) يزاسدـننام اهیندیـشوپب  ار  نآ 

هک تسا  گنر  هب  گنر  ياهنیگن  دـننام  تفگ ): یهاوخ   ) ینادرگ هیبشت  اهرویز  هب  ار  نآ  رگا  و  نمی ، تفاب  يابیز  گـنر و  شوخ 
درگنیم و شلاب  مد و  هب  تقد  لمات و  اب  و  زان ، رپ  داشلد  ندیمارخ  دـننام  دوریم  هار  تسا ، هدـش  بصن  رهاوج  هب  نیزم  هرقن  نایم  رد 

دنلب زاوآ  هب  هدز  گناب  دزادـنا  مشچ  شیاهاپ  هب  هکیماگنه  و  ددـنخیم ، هقهق  شا  هماـج  نوگاـنوگ )  ) ياـهگنر نهاریپ و  یئاـبیز  زا 
شیاهاپ اریز  دهد ، یهاوگ  شیاهاپ ) یتشز  زا   ) شیوخ هودنا  یتسار  هب  و  دبلطب ، یـسردایرف  اراکـشآ  هکنآ  هب  کیدزن  هدرک  هیرگ 
ناوختسا تمس  زا  و  دشابیم ) گنر  یکاخ  هکلب  هایس ، هن  تسا  دیفس  هن  هک   ) یـسالخ سورخ  ياهاپ  دننام  تسا  تشز ) و   ) کیراب

يزبس لکاک  شلای  ياج  ندرگ  تشپ  رد  و  تسین ) راکشآ  نادنچ  هک  سورخ  ياپ  راخ  دننام   ) تسا هدمآرب  ناهنپ  يراخ  نآ  قاس 
ندرگ دننام  شندرگ  یگدمآرب  ياج  و  هدش ، یشاقن  تسا 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 572 

http://www.ghaemiyeh.com


536 ص :

همسو و  دشابیم ، زبس  رایسب  هک   ) تسا ینمی  همس  گنر و  دننام  شمکـش  ریز  ات  نآ  نتفر  ورف  ياج  و  تسا ، دنلب ) هدیـشک و   ) قیربا
دننام و  هتـشگ ، یلقیـص  هنیآ  هب  نوچ  هدـش  هدیـشوپ  تسا  یئابید  ریرح و  دـننام  ای  دـننکیم ) باضخ  نآ  هب  هک  تسا  یهاـیگ  گرب 

نآ هب  یئوکین  زبس  رایسب  گنر  هک  دوشیم  نامگ  یقارب  یباداش و  يرایسب  زا  یلو  هدیچیپ  یهایس  رداچ  هب  ار  دوخ  سوواط  هکتسنآ 
، تسا رگ  هولج  یگنر  هب  مد  ره  رظن  رد  و  تسا ، نایامن  يزبس  هب  نآ  یهایس  ندوب  نشور  فافش و  يرایـسب  زا   ) تسا هدش  هتخیمآ 

گنر رد  و  ملق ، رس  یکیراب  دننام  کیراب )  ) تسا یطخ  نآ  شوگ  فاکشب  و  دیامرفیم ): هکنانچ 
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رتمک .دـشخردیم و  یهایـس  نایم  رد  هک  تسا  يدیفـس  طخ  نوچ  نآ  و  دـشابیم ، دیفـس  رایـسب  هک  تسا  هنوباب  لگ  گنر ) دـننام  )
ار گنر  نآ  شیئوکین  ندیـشخرد و  یقارب و  یلقیـص و  يرایـسب  تهج  هب  و  دـشاب ، هدربن  يا  هرهب  نآ  زا  سوواـط  هک  تسا  یگنر 
ار نآ  مرگ  رایـسب  یباتفآ  راـهب و  ياـهناراب  هک  هدـنکارپ  تسا  یئاـه  هفوکـش  دـننام  يزیمآ ) گـنر  رد   ) سپ تسا ، هداد  هولج  رتهب 
( هدیرفآ روآ  تفگش  نوگانوگ  ياهگنر  هب  تقلخ  ءادتبا  زا  ار  نآ  ياپ  اترس  تمکح  يور  زا  ناحبـس  دنوادخ  هکلب   ) هدرکن تیبرت 

دزیریم و  دـیوریم ، مه  یپ  زا  زاب  هتخیر و  شرپ  یپ  رد  یپ  سپ  ددرگیم ، هنهرب  هدـنک  نت  زا  هماج  هدـمآ  نوریب  دوخ  رپ  زا  یهاـگ  و 
( هک يروط  هب   ) ددرگیم زاب  نتخیر  زا  شیپ  تروص  هب  ات  دـیوریم  مه  رـس  تشپ  سپ  اـه ، هخاـش  زا  اـهگرب  نتخیر  دـننام  شیاـهرپ 
هب يرپ  نآ  ياجب  دـتفایم  هک  يرپ  ره   ) ددرگیمن عقاو  دوخ  ياج  ریغ  رد  یگنر  و  دـشابیمن ، شیپ  ياـهگنر  فـالخ  رب  نآ  زا  یگنر 

دنایامنیم وت  هب  اهیزیمآ ) گنر  زا   ) يرگنب نآ  ياهرپ  ياهوم  زا  یئوم  رد  لمات  تقد و  هب  هاگ  ره  و  دیوریم ) گنر  لکش و  نامه 
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قیمع فرژ و  ياـهیکریز  هنوـگچ  سپ  گـنر ، یئـالط  درز  یهاـگ  و  گـنر ، دـجربز  زبـس  رگید  راـب  و  گـنرلگ ، خرـس  راـبکی ) )
ناگدـننک فـصو  نانخــس  اـی  دـیامنیم ، كرد  ار  نآ  اـهلقع  هشیدـنا  هنوـگچ  اـی  دـبای ، یم  رد  ار  ناوـیح  نـیا  شنیرفآ  یگنوـگچ 

ندرک و كرد  زا  ار  اهمهو  تسین ) شیب  یئوم  هک   ) ناویح نآ  ءازجا  نیرتکچوک  هکنآ  لاح  و  دروآ ، یم  مظن  هب  ار  نآ  یگنوگچ 
هدیرفآ فصو  زا  هدینادرگ  بولغم  ار  اهدرخ  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  سپ  تسا !؟ هدـینادرگ  ناوتان  زجاع و  شفـصو  زا  ار  اهنابز 
هدیدرگ يزیمآ  گنر  هدش و  بیکرت  هدمآ و  دـیدپ  دودـحم و  ار  نآ  هکیتروص  رد  تسا  رگ  هولج  اه  هدـید  شیپ  رد  هک  يا  هدـش 

تسا هزنم  و  هدومن ، زجاع  نآ  تفص  حرش  زا  ار  اهنآ  هدینادرگ و  ناوتان  نآ  یگنوگچ  تقیقح  نایب  زا  ار  اهنابز  و  دنا ، هدرک  كرد 
رب و  اهلیپ ، اهیهام و  شنیرفآ  لیبق  زا  ار  اهنآ  زا  رتگرزب  کچوک و  ياه  هشپ  درخ و  ناروم  ياـهاپ  هداد  رارق  راوتـسا  هک  يدـنوادخ 

ار یتسین  هاگ و  هدـعو  ار  گرم  هکنآ  رگم  دـبنجن  هدـیمد  نآ  رد  ناـج  حور و  هک  ار  يرکیپ  چـیه  هک  هدومرف  مزـال  بجاو و  دوخ 
.تسا هداد  رارق  شراک  نایاپ 
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لـمات و نآ  رد  و   ) دوشیم فصو  تشهب  زا  وت  يارب  هچنآ  ینیبـب  لد  هدـید  هب  رگا  تشهب : یگنوگچ  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
هولج رظن  رد  هک  نآ  ياهشیارآ  اهیـشوخ و  اهـشهاوخ و  زا  تسا  ایند  نیا  رد  هچنآ  زا  دنکیم  يرود  وت  سفن  هنیآره  یئامن ) هشیدنا 
ياه هشیر  تشهب  ياهیوج  رانک  رب  هک  یئاهتخرد  ياهگرب  ندروخ  مه  هب  يادص  رد  دنام  نادرگرس  هشیدنا  لمات و  اب  و  تسا ، رگ 

و اه ) هکرت   ) كزان ياه  هخاش  رد  هزات  رت و  دـیراورم  ياه  هشوخ  ندوب  نازیوآ  رد  و  تسا ، هتـشگ  ناهنپ  کشم  ياه  هلت  رد  اـهنآ 
تخرد يالاب  نتفر  نودب  و   ) جـنر یب  هک  اهتخرد  نآ  ياه  هفوکـش  تسوپ  رد  گنراگنر  ياه  هویم  نآ  ندـش  نایامن  رد  و  تفلک ،
کیدزن دـنک  وزرآ  هچنآ   ) دریگیم رارق  سرتـسد  رد  هدـننیچ  يوزرآ  قبط  و  دوشیم ، هدـیچ  بوـچ ) گنـس و  هلیـسو  هب  ندـنکفا  اـی 

هداد شدرگ  دش  هیفصت  ياهتبرش  هزیکاپ و  كاپ و  ياهلسع  نآ  ياهرـصق  ولج  رد  تشهب  لها  يارب  و  دنیچب ) تمحز  یب  ات  دوشیم 
ءاضیب ) 46  ( نیعم ي نم  ساکب  مهیلع  فاطی  دـیامرفیم : میرک س 37 ي 45  نآرق  رد  هکنانچ  دماشایب ، دـهاوخب  هک  ره  ات   ) دوشیم

هداد شدرگ  تسا  رظن  رد  هک  يراج  رهن  زا  تبرـش  ماج  ناشیا  يارب  ینعی  نوفزنی  اهنع  مه  ـال  لوغ و  اـهیف  ـال  نیبراشلل ي 47  هذل 
زا نانآ  هدوبن و  نآ  رد  يدرد  تفآ و  دشابیم ، یـشوخ  تذـل و  ياراد  اه  هدنـشون  يارب  و  تسا ، دیفـس  افـصم و  هکیلاح  رد  دوشیم 

لماش یهلا  شـشخب  ءاطع و  هتـسویپ  هک  لوسر ( ادـخ و  وریپ   ( دنتـسه یهورگ  تشهب  لها  ددرگیمن ( لئاز  ناـشلقع  نآ  ندـیماشآ 
يارس رد  هک  هاگنآ  ات  دشابیم  ناشلاح 
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دننام هدشن  اپرب  تمایق  ات  ندرم  ماگنه  یمدآ   ( دندرگ هدوسآ  نمیا و  اهرفـس  لاقتنا و  زا  و  دـنیآ ، دورف  دـیواج ( تشهب   ( یگـشیمه
تـشهب رد  راب  تفای و  یئاهر  زیختـسر  خزرب و  ملاع  گرم و  یتخـس  زا  نوچ  و  تسا ، راتفرگ  رفـس  هار  یتخـس  هب  هک  تسا  یـسک 

زا دسرب  وت  هب  هاگان  هچنآ  هب  یئامن ( هشیدنا  لمات و   ( ینک لوغـشم  ار  دوخ  لد  رگا  هدنونـش  يا  سپ  دیاسآ ( یم  هار  جنر  زا  دوشگ 
هرظنم نآ  هب  ندیسرب  باتـش  تهج  هب  و  دور ، نوریب  تنت  زا  ناج  اهنآ  هب  ندیـسر  قوش  تهج  هب  هنیآ  ره  روآ  تفگـش  ياه  هرظنم 

ندیـسر رظتنم  هدیـشوپ  مشچ  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  و   ( تفر یهاوخ  ناتـسروگ  لـها  یگیاـسمه  هب  نم  سلجم  نیمه  زا  اـه 
ياهلزنم هب  نتفر  يارب  لد  يور  زا  هک  دهد  رارق  یناسک  هرمز  رد  ار  امـش  ام و  شینابرهم  لضف و  يور  زا  دنوادخ  يدرگیم ( گرم 

:) دیامرف یضردیس  .دنروآ  یم  تسدب  ار  لوسر  ادخ و  يدونشوخ  ءاضر و   ( دنیامنیم ششوک  یعس و  دیواج ( تشهب   ( ناراکوکین
: مالسلا هیلع  ترضح  نآ  شیامرف  تسنیا (: هبطخ  نیا  روآ  تفگش  نخس  دنچ  ینعم  (

و دـهد ، رارق  دوخ  رتسب  مه  ار  نز  درم  هک  هاـگنآ  هارملا  لـجرلا  را  دـیوگیم : برع  تسا ، یکیدزن  زا  هیاـنک  را  ظـفل  هحقـالمب ، روی 
نآ نیراد و  هب  تسا  بوسنم  يراد  و  تسا ، یتـشک  ناـبداب  علق  هیتوـن ، هجنع  يراد  عـلق  هناـک  مالـسلا : هیلع  ترـضح  نآ  شیاـمرف 

ترـصنک هقاـنلا  تجنع  دوـشیم : هتفگ  دـنادرگرب ، ار  نآ  ینعی  هجنع  و  دوـشیم ، هدروآ  رطع  اـج  نآ  زا  هک  اـیرد  راـنک  تسا  يرهش 
زا هنوفج  یتفض  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  شیامرف  و  تسا ، نابیتشک  ینعم  هب  یتون  و  ینادرگرب ، ار  رتش  رس  هک  هاگنآ  اجنع  اهجنعا 
نآ شیاـمرف  و  تسا ، بناـج  ود  ره  ینعم  هب  ناتفـص  هملک  و  تسا ، هدوـمرف  هدارا  ار  سوواـط  مـشچ  ياـهکلپ  فرط  هـلمج و  نـیا 
هب هک  هسابک  عمج  سئابک  و  دشابیم ، هکت  هعطق و  ینعم  هب  نآ  تسا و  هذـلف  عمج  ذـلف  ظفل  دـجربزلا  ذـلف  و  مالـسلا : هیلع  ترـضح 

.دشابیم جولسع  نآ  درفم  اه و  هخاش  ینعم  هب  جیلاسع  و  تسا ، امرخ ) هشوخ   ) قذع ینعم 

رگیدکی اب  تفلا  هب  ضیرحت  هبطخ 165-
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گرزب و  دنک ، يوریپ  ناتگرزب  زا  دیاب  امش  کچوک  شباحصا :) هب  زردنا  دنپ و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
رد هن  نانآ )  ) هک دیـشابن  مرکا ) ربمغیپ  ندـش  ثوعبم  زا  شیپ   ) تیلهاج نامز  ناراکمتـس  دـننام  و  دـشاب ، نابرهم  ناتکچوک  هب  امش 

( دندوب لفاغ  ناحبـس  دنوادخ  ماکحا  زا  نادان و   ) دندربیم راک  هب  لقع  ادخ  نتخانـش  زا  هن  و  دـندرکیم ، يواکجنک  تعیرـش  نید و 
( دنکـشب ار  نآ  یـسک  رگا  تسا ، هدـنرپ  مخت  هک  دوش  روصت  و   ) ددرگ ادـیپ  ناغرم  نداـهن  مخت  ياـج  رد  هک  یمخت  تسوپ  دـننام 

لثم و  دـشاب ، راـم  یعفا و  مخت  تسا  نکمم  نوـچ   ) درآ نوریب  ناـسر  ناـیز  هچب  دراذـگب ) ملاـس  رگا   ) و دراد ، هاـنگ  نآ  نتـسکش 
اب اهنآ  نتـسکش  مه  رد  تفلاخم و  اریز  دوش ، ادیپ  غرمرتش  نداهن  مخت  ياج  رد  هک  تسا  رام  یعفا و  مخت  لثم  تیلهاج  ناراکمتس 

(. دوبیم يراکهابت  یهارمگ و  ببس  نانآ  اب  ياوادم  و  تفرگیم ، تروص  يزیرنوخ  گنج و 
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هب شنزرـس  و  هیما ، ینب  ندرب  نیب  زا  مه و  زا  ناشیگدنکارپ  زا  دـعب  ناناملـسم  عامتجا  هب  نداد  ربخ  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
ماما  ) دوخ نید ) هیاپ  و   ) لصا فارطا )  ) زا و  دنوشیم ، ادج  مه  زا  عامتجا  رگیدکی و  اب  نتفرگ  سنا  زا  دعب  ناناملسم ) (. ) شباحـصا

وا اب  دورب  هک  اجک  ره  دریگیم ، ار  مالـسلا ) مهیلع  يده  همئا  زا  یماما   ) يا هخاش  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  دـندرگیم ، هدـنکارپ  قح ) هب 
( ناشتلود ضارقنا   ) هیما ینب  يزور  نیرتدـب  يارب  ار  ناشیا  دـنوادخ  يدوز  هب  هکنیا  اـت  دـیامنیم ) راـتفر  شروتـسد  هب   ) تسا هارمه 

رایسب هتسویپ و  مه  هب  هتخاس و  نابرهم  مه  اب  ار  نانآ  دنوادخ  دوشیم ، لصتم  مه  هب  زیئاپ  لصف  رد  ربا  ياه  هعطق  هکنانچ  دروآ  درگ 
راو لیـس  ناشنتخیگنارب  ياج  زا  هک  دیاشگیم  یئاهرد  نانآ  يارب  دنوادخ  نآ  زا  سپ  هتفرگ ، رارق  مهیور  ياهربا  دـننام  دـنادرگیم ،

میرک نآرق  رد  ار  نآ  هصق  دنوادخ  هک  ابـس  لها   ) غاب ود  لیـس  دننام  دنباتـشیم ) رگیدکی  کمک  هب  هدرک و  تکرح   ) دنوشیم هناور 
هار و  دنامن ، رارقرب  يدنلب  نیمز  چیه  ملاس و  نآ  زا  يا  هتشپ  چیه  دومن ) كاله  ارنانآ  همه  هک  دوب  یمیظع  لیـس  نآ  و  هدومرف ، دای 

ایم رد  ار  ناشیا  دنوادخ  دهد ) تسکش  ار  عمج  نآ  دناوتیمن  یسک   ) تسبن ینیمز  يدنلب  هن  هوک و  يراوتسا  هن  ار  نآ 

دزاسیم ناور  نیمز  رد  اه  همشچ  دننام  ار  نانآ  دیامنیم و  هدنکارپ  تسا ) اه  هرد  نآ  زا  مه  لیس  يارجم  و   ) هدیرفآ هک  یئاه  هرد  ن 
یهورگ زا  ار  اه ) هدیدمتس   ) یهورگ قوقح  اهنآ  هلیـسوب  دیامرفیم ) ءاطع  اهنآ  هب  یئاناوت  تردق و  رایـسب و  ار  ناشتیعمج  هصالخ  )
فرـصت رد  هچنآ  ادـخ  هب  دـنگوس  و  دراـمگیم ، هیما ) ینب   ) یهورگ ياهرهـش  رد  ار  ساـبع ) ینب   ) یهورگ دناتـسیم و  نارگمتـس ) )

یئاراد و تلود و  تزع و   ) ددرگیم هتخادگ  شتآ  زا  هک  هبند  دننام  دوشیم  هتخادگ  اهنآ )  ) ینارمکح یهاشداپ و  زا  دـعب  تسناشیا 
 (. تفر دهاوخ  نیب  زا  اهنآ  زیچ  همه 
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لطاب ندـینادرگ  تسپ  زا  و  دـیدرکیم ) کمک   ) دـیتشادیمن زاب  ار  رگیدـکی  مالـسلا ) هیلع  ماما   ) قح ندرک  يراـی  زا  رگا  مدرم ، يا 
توـق و  درکیمن ، عـمط  امـش  ياهرهـش )  ) رد تسین  امـش  دـننام  يراکتـسرد ) یئاـناوت و  رد   ) هکیـسک دـیدومنیمن  یتسـس  هیواـعم ) )

( دیداتفا تلالض  هب   ) دیدش نادرگرس  دوخ ) ياوشیپ  ماما و  نامرف  ندربن  رثا  رب   ) امش نکیلو  هتفای ، طلست  امش  رب  هکیـسک  تفرگیمن 
دنوادخ هک  نابایب  نآ  رد  و  دندنام ، نادرگرـس  لاس  لهچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ینامرفان  رثا  رب  هک  ! ) لیئارـسا ینب  ینادرگرـس  دننام 

امـش ینادرگرـس  نم  زا  دـعب  هک  منکیم  دای  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  و  دـندربن ) یئاجب  هار  دـیامرفیم  نایب  میرک  نآرق  رد  ار  نآ  هصق 
امـش و ینادرگرـس  دوـب و  لاـس  لـهچ  ناـشیا  ینادرگرـس  اریز   ) دوـشیم هدـیدرگ  هدوزفا  لیئارـسا ) ینب  ینادرگرـس   ) ربارب نیدـنچ 
هداهن و ناترـس  تشپ  ار  قح  هکنیا  ببـسب  دیماجنا ) دـهاوخ  لوط  هب  جرفلا  هل  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  ماما  روهظ  نامز  ات  ناتنادـنزرف 

هدومنن يوریپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ! ) دیدومن دنویپ  ترـضح ) نآ  هب   ) رترود اب  و  دیدرک ، ادـج  دوخ ) زا  مرکا  ربمغیپ  هب   ) ار رتکیدزن 
ار امش  دیدرگیم  يوریپ  دوخ  يامنهار  زا  رگا  دینادب  و  دنتـشادن ) يروظنم  يراکهابت  داسف و  زج  هک  دیتفر  هیواعم  ءافلخ و  لابند  هب 

هب ر

زا ار  تخس  نارگ  راب  و  دیتشگیم ، هدوسآ  نتفر  ههاریب  جنر  زا  و  دربیم ، تسا ) یگشیمه  تداعـس  تدایـس و  هار  هک   ) ادخ ربمغیپ  ها 
(. دیشاب راتفرگ  باذع  هب  ترخآ  رد  هراچیب و  ایند  رد  هک  دیدشیمن  بکترم  یهانگ   ) دیتخادنا یم  رود  اهندرگ 

شتموکح يادتبا  رد  هبطخ 166-
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( ناگدنب ي   ) امنهار داتسرف  ار  میرک ) نآرق   ) باتک یلاعت  يادخ  شتفالخ : زاغآ  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هار هدش  تیاده  لوسر ) ادـخ و  هب   ) ات دـیریگ  شیپ  ار  کین  هار  سپ  هدومرف ، نایب  ار  رادرک ) راتفگ و  داقتعا و   ) دـب کین و  نآ  رد 

اج هب  ار  تابجاو  دیدرب ، هار  دناسریم ) تقیقح  قح و  هب  ار  امـش  هک   ) تسار هار  نایم  رد  ات  دـیریگ  يرود  يدـب  بناج  زا  و  دـیربب ،
ار تاداـبع  رئاـس  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  جـح و  هوـکز و  سمخ و  هزور و  زاـمن و   ) دـیروآ اـج  هـب  ار  تاـبجاو  دــیروآ ،
هب ادخ  تمحرب ) ندش  کیدزن   ) يارب ار  اهنآ  تسا ) عوضوم  تیمها  دیکات و  يارب  هلمج  نیا  رارکت  .دـیدنب  راک  هب  هدرک  تظفاحم 

مولعمان هک  ار  يزیچ  مرکا ) ربمغیپ  تنس  نآرق و  رد   ) دنوادخ دناسرب ، تشهب  هب  ار  امش  ات  یئامندوخ ) ایر و  يور  زا  هن   ) دیروآ اج 
تفای نآ  رد  یصقن  بیع و  هک  ار  هچنآ  و  دشابیمن ) روذعم  نآ  هب  لهاج  سپ   ) دینادرگ مارح  تسا ) راکـشآ  همه  دزن  هکلب   ) تسین
ینعی نید  رد   ) صالخا ببس  هب  و  داد ، ینوزف  اهتمرح  همه  رب  مالسا ) تمظع  تهجب   ) ار ناناملـسم  مارتحا  و  دومرف ، لالح  دوشیمن 

سپ تسا ، هداد  طبر  مه  هب  دوخ  عضاوم  رد  ار  ناناملسم  قوقح  لاعتم ) دنوادخ  نتسناد  هناگی   ) دیحوت و  ایر ) یب  یگدنب  تدابع و 
دحوم صخش  رب  )

یـسک ناملـسم  دیامرفیم (: اذل  دراد ، تافانم  دیحوت  صالخا و  اب  هنرگو  دیامن ، تیاعر  ار  ناناملـسم  قوقح  تسا  بجاو  صلـصم 
متـس رازآ و  زا  تسد  و  دـیاشگن ، ناـتهب  تبیغ و  غورد و  هب  ناـبز   ( دنـشاب هدوسآ  ملاـس و  وا  تسد  ناـبز و  زا  ناناملـسم  هک  تسا 

 ( قح يور  زا  رگم  ددنبب (
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ار یناملـسم  رگا  هکنانچ   ( هدومرف بجاو  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  تسین  لالح  ناملـسم  هب  نایز  و  دشاب ، لوسر ( ادـخ و  هتفگ  هب 
زا کیره  هب  صوصخم  دراد و  تیمومع  همه  يارب  هک  يا  هعقاو  هب  دیباتـشب  نآ ( دـننام  وا و  نتـشک  صاـصق و  تسا  بجاو  تشک 

یـشیپ امـش  زا   ( دنتـسه امـش  يور  شیپ  مدرم  زا ( یهورگ   ( اریز دیـشاب ( ایند  زا  نتفر  گرم و  هدامآ   ( تسا گرم  نآ  تسا و  امش 
يدنت هب  ناوراک  سیئر  ار  اه  هدـنام  بقع  هتفر و  شیپ  زا  یناوراک  هکنآ  دـننام   ( دـناریم ار  امـش  رـس  تشپ  زا  تمایق  و  دـنا ( هتفرگ 

لوا هک  دیدرگ  قحلم  ناوراک ( هب  هداد  یئاهر  ار  دوخ  نارگ  ياهراب  ریز  زا   ( دیوش کبس  نیاربانب ( دناسرب ، اه  هتفر  ولج  هب  ات  دربیم 
دیـسرتب ادـخ  زا  دـیوش ( دراو  تمایق  هب  هرابکی  هدـمآ  درگ  یگمه  ات   ( دنـشابیم هار  هب  مشچ  ار  امـش  يرخآ  هدـش  هتـشادهاگن  اـمش 

زا ار ( زیچ  همه  تمایق  رد   ( اریز دیئامنن ( مادقا  نیمز  رد  يراکهابت  یناریوب و  هدرکن  متـس  یـسک  رب   ( وا ياهرهـش  ناگدنب و  هرابرد 
دنسرپیم امش 

، يدروآرد شیوخ  فرصت  هب  ار  هناخ  نالف  هدومن و  ناریو  ار  هعرزم  نالف  تهج  هچ  هب  دننکیم  لاوس   ) نایاپراهچ اهنیمز و  زا  یتح 
ار يا  هتـسب  نابز  ناویح  یلـصا  هچ  يور  و  يدـیزگ ، تماقا  رفک  كرـش و  ياهرهـش  رد  هدرک  تکرح  رهـش  نالف  زا  هچ  يارب  ای  و 

دوس امش  ترخآ  ایند و  هب  هک   ) دیبایرد ار  نآ  دیدید  ار  یکین  هاگ  ره  و  دیئامنن ، یئامرفان  ار  وا  هدرب و  نامرف  ار  ادخ  و  يداد ) رازآ 
(. دومن دهاوخ  راتفرگ  باذع  هب  ار  امش  هک   ) دینک يرود  نآ  زا  دیدید  ار  يدب  هاگره  و  دناسریم )

ترضح اب  تعیب  زا  سپ  هبطخ 167-
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هدرک و تعیب  ضقن  ریبز  هحلط و   ) دندرک و تعیب  تفالخ  هب  راوگرزب  نآ  اب  هکنآ  زا  دعب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
نآ هب  باحـصا  زا  یهورگ  دننتـشک ) ار  ناکین  هدرب  امغی  هب  ار  ناناملـسم  لاوما  هدومن  اپرب  بوشآ  هنتف و  اجنآ  رد  دنتفر و  هرـصب  هب 

هناهب دنا  هدومن  تعیب  ضقن  هک  ار  نانآ  ات  ( ؟ يدومنیم رفیک  دندرک  عامتجا  نامثع  نتشک )  ) رب هک  ار  یناسک  شاک  دنتفگ : ترضح 
هتشذگ هب  هکلب   ) متسین عالطا  یب  نم  دینادیم  امش  هچنآ  هب  ناشیکمه )  ) ناردارب يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپ  دشابن ) تسدب  يا 

يارب  ) هک یهورگ  هکنآ  لاح  تسا و  نامثع ) ناگدنـشک  زا  ماقتنا  ندیـشک   ) یئاناوت ارم  هنوگچ  یلو  متـسه ) اناد  لاـح  هدـنیآ و  و 
طلسم ناشیا  رب  ام  دنراد و  طلست  ام  رب  دنتـسه ، یقاب  دوخ  تردق  تیاهن  رد  دندومن ) اپرب  ار  بوشآ  نیا  و   ) دندمآ درگ  وا ) نتـشک 

هتفگ و  دندوب ، هدرک  مادقا  راک  نیا  هب  نانیشن  هیداب  اهرهش و  رئاس  هفوک و  رصم و  مدرم  زا  يرایـسب  هنیدم و  لها  رتشیب  اریز   ) میتسین
نانآ همه  سپ  دـنزیخرب ، دوخ  ياج  زا  نامثع  ناگدنـشک  دومرف : هدـناوخ  هبطخ  ناشیا  يارب  هدروآ  درگ  ار  مدرم  ترـضح  نآ  دـنا 

نامثع ناگدنشک  دیشاب  هاگآ  و  دشاب ) هداد  المع  ار  ناگدنهد  دنپ  باوج  ات  درک  ار  راک  نیا  و  دنداتسیا ، یکدنا  رگم 
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ماجنا ار  لمع  نیا  هدرک  یکی  تسد  همه   ) دـنا هتـسویپ  نانآ  هب  ناتنانیـشن  هیداب  هدوب و  رای  اهنآ  اب  امـش  نامالغ  هک  دنتـسه  یهورگ 
ناـترازآ دـنهاوخب  هچنآ  دـنرب ) یپ  امـش  دوصقم  هب  رگا  و  دـنا ، هتفرن  نوریب  هنیدـم  زا  زونه   ) دنتـسه امـش  نیب  رد  ناـشیا  و  دـنداد )

هدومن هشیدـنا  باـب  نیا  رد  ( ؟ دـیراد دـیناهاوخ  هچنآ  هب  یئاـناوت  اـیآ  و  تسین ) اـهنآ  زا  يریگولج  یئاـناوت  ار  یـسک  و   ) دـنناسریم
يور زا  تسا  يراک  دـیئامنیم ) تساوخرد  امـش  هک   ) رما نیا  دـیئامن ) دروخ  دز و  ناـشیا  اـب  دـیناوتب  هک  دـیا  هدروآ  رظن  هب  یکمک 

یهاوخنوخ نیا  نخـس  هاگ  ره  مدرم  و  دنیامنیم ) يرای  ار  نانآ  يدنمزاین  ماگنه  هک   ) دنراد رایـسب )  ) روای کمک و  ناشیا  و  ینادان ،
یم هتسدکی  و  دومن ) یهاوخنوخ  یتسیاب  هک  تسنیا  ناشیار   ) دینیب یم  امش  هچنآ  دننیب  یم  هتسدکی  دنا : هتـسد  دنچ  رب  دیآ  نایم  هب 
راک نیا  رد   ) دـننیب یمن  ار  نآ  هن  نیا و  هن  هتـسد  کی  و  درک ) يرای  ار  وا  ناگدنـشک  یتسیاب  هنوگچ   ) دـینیب یمن  امـش  هچنآ  دـننیب 

( دنرادن يار  هدوب  فقوتم 
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، تسا ناـمثع  نتـشک  زا  شیب  نآ  تیمها  هک  دوب  دـهاوخ  یگرزب  داـسف  هنتف و  بجوم  ناـمثع  ناگدنـشک  زا  ندیـشک  ماـقتنا   ) سپ
وش هتفرگ  یناسآ  هب  بسانم  عقوم  رد  قوقح  و  دریگ ، رارق  دوخ  ياج  رد  اهلد  هتفای و  شمارآ  مدرم  ات  دیشاب  ابیکش  نیاربانب )

يوریپ ار  مروتـسد   ) دوشیم رداص  هنوگچ  امـش  هب  منامرف  دینیبب  و  دیهدن ) دنپ  هنوگنیا  دـینکن و  باتـش   ) دیـشاب مارآ  نم  دزن  سپ  د ،
ارادـم هب  ار  رما  نیا  يدوز  هب  و  دراذـگ ، اج  يراوخ  یتسـس و  و  دربب ، نب  زا  هتخاـس  دوباـن  ار  یئاـناوت  هک  دـینکن  يراـک  و  دـیئامن )
تسا غاد  ءاود  نیرخآ  سپ  دشخبن ) دوس  ندرک  ارادم   ) مباین يا  هراچ  هاگره  و  دشاب ، نکمم  نآ  اب  يارادم  هکیمادام  منک  حالـصا 
ریبدت نیرخآ  هب  هک  دنرب  راک  هب  یئاج  رد  روهـشم  تسا  یلثم  یکلا  ءاودـلا  رخا  هلمج  .مگنجیم  دـنا  هتـسکش  ار  تعیب  هکیناسک  اب  )

(. دوش مادقا 

هرصب هب  تکرح  ماگنه  هبطخ 168-
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امنهار هک  ار  ربمغیپ  دنوادخ  هرصب : هب  راوسرتش ) هشیاع  ناوریپ   ) لمج باحصا  نتفر  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
رارقرب یقاب و  تمایق  ات   ) اپرب ینیئآ )  ) يرما اب  و  هدومن ) نایب  ار  رش  ریخ و  هار   ) ایوگ میرک ) نرق   ) یباتک اب  تخیگنارب  دوب  رـشب ) (ي 

هب هک   ) هبتـشم ياهتعدب  قیقحت  هب  و  تسا ، هدـنوش  هابت  هک  نآ  فلاخم  رگم  دوشیمن  هابت  درادـن ) هار  نآ  رد  یتسردان  یجک و  هدوب 
زا ات  دهد  قیفوت   ) دنک ظفح  اهنآ  زا  ادخ  هک  ار  نآ  رگم  دنتـسه  مدرم ) ي   ) اه هدـننک  كاله  دوشیم ) هداد  هولج  مرکا  ربمغیپ  تنس 

ار وا  سپ  تسا ، امش  يایند ) نید و   ) رما يرادهاگن  مالسلا ) هیلع  ماما   ) ادخ تجح  زا  تعاطا  و  دنام ) تمالـسب  هدرکن  يوریپ  اهنآ 
یلیم یب  يور  زا  هن  دیئامن ، راتفر  وا  روتـسدب  بلق  میمـص  صالخا و  اب   ) دیـشاب هدوبن  روبجم  هدش و  شنزرـس  هکیلاحب  دینک  يوریپ 
هکنآ ای  دینک ، تعاطا  دیاب  ارم ) ای   ) ادـخ هب  دـنگوس  و  دـنیامن ) شنزرـس  خـیبوت و  ار  وا  هتـسناد  راکایر  قفانم و  ار  یـسک  نینچ  هک 

( سابع ینب  هیما و  ینب   ) امـش ریغ  هب  ات  دنادرگیمن  زاب  امـش  يوسب  ار  نآ  زگره  سپ  دهدیم ، لاقتنا  امـش  زا  ار  هقح  تفالخ  دنوادخ 
.ددرگ زاب 
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رگیدکی هدمآ  درگ  نامثع ) یهاوخنوخ  تهج  زا  هن   ) نم تفالخ  هب  ندوبن  یضار  رثا  رب  ناشناوریپ ) ریبز و  هحلط و   ) نانآ قیقحت  هب 
تیعمج رب  هکیمادام  متـسه ) یقاب  مربص  نیا  رب  و  دنوش ، نامیـشپ  دیاش   ) منکیم ربص  ناشندـش ) یغای  رب   ) نم و  دـننکیم ، کمک  ار 

تسس و هشیدنا  نیا  رگا  ناشیا  اریز  دیوش ) هدنکارپ  هداد  خر  امش  نید  رد  فالتخا  هکنیا  زا  مشاب  هتـشادن  میب   ) مشاب هدیـسرتن  امش 
دروخ دهاوخ  مه  هب  ناناملـسم  يایند ) نید و  رما   ) بیترت مظن و  دـننک ) لابند   ) دـنناسر مامتا  هب  دـنا ) هتفرگ  شیپ  هک   ) ار تسردان 

هب دسح  يور  زا  دنبلطیم  ار  تراما ) تفالخ و   ) ایند نیا  اهنآ  هک  تسین  نیا  زج  و  دوشیم ) هتخیـسگ  ناشیا  قافتا  داحتا و  نامـسیر  )
نم نآ  زا  دنوادخ  هک  ار  تفالخ   ) دننک هنوراو  ار  مالـسا )  ) ماکحا دنا  هتـساوخ  سپ  هدومرف ، ءاطع  وا  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یـسک 

( مدرم اب   ) هلا هیلع و  هللا  یلص  وا ، ربمغیپ  شور  ادخ و  باتک  هب  لمع  ام  رب  امش  قح  دینک ) يوریپ  ام  زا  رگا   ) و دنریگ ) زاب  هداد  رارق 
(. دیوش راگتسر  نآ  رثا  رب  ات   ) تسا وا  ماکحا  نتخاس ) رشتنم   ) ندرک دنلب  و  وا ) روتسد  نداد  ماجنا   ) وا قح  هب  مایق  و 

دش کیدزن  هرصب  هب  نوچ  هبطخ 169-
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هداتسرف راوگرزب  نآ  دزن  ار  یبرع  رای  نآ و  لها  زا  یهورگ  دیسر  هرـصب  کیدزن  نوچ  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
زا ههبـش  ات  هن )؟ ای  دنراد  یقح  گنج  نیا  رد  نانآ  ایآ  هک   ) دـنادرگ مولعم  ناشیارب  هشیاع  ناهارمه  اب  ار  وا  لاح  تقیقح  ات  دـندوب 
رب ترـضح  نآ  تسناد  درم  نآ  هک  يروط  هب  درک  نایب  ناشیا  اـب  ار  دوخ  راـتفر  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سپ  دوش ، فرطرب  اـهنآ 
زا متـسه و  یهورگ  هداتـسرف  لوسر و  نم  تفگ : نک ، تعیب  دومرف : وا  هب  تجح ) مامتا  زا  دـعب   ) سپ لطاب ) رب  ناشیا  و   ) تسا قح 

رگا وگب ) نمب   ) ینیب یم  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  میامن ) تروشم  و   ) مدرگ زاب  ناشیا  دزن  هب  اـت  منکیمن  يراـک  دوخ  شیپ 
يارب تسا ) هایگ  بآ و  ياراد  و   ) هدـمآ ناراب  اجنآ  رد  هک  ینیمز  ات  دنتـسرفب  ورـشیپ  ارت  يا  هدـمآ  نم  دزن  اهنآ  فرط  زا  هکیناسک 

یب ياهنیمز  هدرکن و  يوریپ  وت  زا  اهنآ  یهد و  ربخ  يا ) هتفای  هکیئاج   ) بآ هایگ و  زا  ار  نانآ  هتـشگزاب  ناشیوس  هب  یباـیب و  ناـشیا 
بآ هایگ و  ياراد  هکیئاج  هب  هدرک  تفلاخم  منکیم و  اهر  ار  نانآ  نم  تفگ  درم  نآ  درک ؟ یهاوخ  هچ  وت  دـنیآ ، دورف  هایگ  بآ و 

ءاقب هک  بآ  هایگ و  نتفای  يارب  اریز   ) نک زارد  ار  تتسد  نم ) اب  تعیب  يارب   ) نونکا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپ  موریم ، تسا 
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ملع و رون  نتفای  اب  هنوگچ  سپ  درک ، یهاوخن  يوریپ  نانآ  زا  دـندومن  تفلاخم  وت  اـب  رگا  تسا  اـهنآ  هب  هتـسب  ناـسنا  ندـب  مسج و 
نوچ ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : درم  نآ  درک (؟ یهاوخ  تفلاـخم  وـت  اـب  ناـشیا  تفلاـخم  تروـص  رد  تسا  حور  ياذـغ  هک  تفرعم 

ترضح قح  نانخس  زردنا و  دنپ و  يرآ   ( .مدومن تعیب  مالسلا  هیلع  ماما  اب  سپ  منادرگ ، ور  تعیب  زا  متـسناوتن  دیدرگ  مامت  تجح 
نآ مان ( خیراوت  ای  رابخا و  بتک  رد  دیامرف : یضردیس   ( و دراد .( یمتح  رثا  دشاب  هتشاد  يراگتسرد  تیاده و  تقایل  هکیـسک  يارب 

.دوشیم هتخانش  تسا ( ناولح  نبا  نابز  نبا  مرج  ینب  هب  بوسنم  هک   ( یمرج بیلک  درم 

دومرف نیفص  دربن  زاغآ  رد  هبطخ 170-
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ره رد  نوچ  ، ) دش ممصم  نیفـص  رد  ماش  مدرم  اب  ندیگنج )  ) ندش وربور  هب  هکیماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
دوجوم ررض  عفد  اریز  دنک ، اعد  هدوب  هجوتم  لاعتم  دنوادخ  هب  دیاب  هدنب  شیاشگ  یتخس و  یشوخ و  يدب و  ناهن و  راکشآ و  لاح 

اب ندـش  وربور  يزیرنوخ و  گنج و  عقوم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  نایز  عفاد  ءاعد  نوچ  و  تسا ، بجاو  القن  ـالقع و  لـمتحم  و 
هتـشارفارب و نامـسآ  راـگدرورپ  يا  ایادـخراب  دروآ :) یمور  اـتکی  دـنوادخ  هب  بیترت  نیا  هب  تسا  لاوـحا  نیرت  تخـس  هک  نمـشد 

نینکاس و  يداد ، رارق  هدندرگ  ناگراتس  دش  دمآ و  هام و  دیشروخ و  ریس  زور و  بش و  شدرگ  ياج  ار  نآ  هک  هتـشادهاگن  ياضف 
ياـج ار  نآ  هک  نیمز  نیا  راـگدرورپ  يا  و  دـنوشیمن ، هتـسخ  تیگدـنب  تداـبع و  زا  هک  يدـینادرگ  تناگتـشرف  زا  یهورگ  ار  نآ 

زا  ) هک اهنآ  دوشیم و  هدید  مشچ  هب  هک  اهنآ  زا  دیآ  یمن  رامش  هب  هچنآ  نایاپراهچ و  تارشح و  تفر  دمآ و  لحم  مدرم و  ندیمرآ 
زا ات   ) يدـینادرگ اهخیم  نیمز  يارب  ار  اهنآ  هک  يراوتـسا  ياـههوک  راـگدرورپ  يا  و  يداد ، رارق  دوشیمن  هدـید  یکچوک ) يرایـسب 

اناوت راگدرورپ  يا  دنرب ، دوس  اهنآ  يایازم  رئاس  اههایگ و  اهناک و  زا  ات   ) هاگ هیکت  اهدیرفآ  يارب  و  دنام ) ظوفحم  شبنج  تکرح و 
رگا م میامنیم ): تساوخرد  وت  زا 

طلست ام  رب  ار  نانمشد  رگا  و  امرف ، نامراوتسا  يراکتسرد  قح و  هب  و  نادرگ ، رود  ام  زا  ار  يرگمتس  يداد  هبلغ  نامنانمـشد  رب  ار  ا 
:( دـیامرفیم نانمـشد  اب  گنج  هب  دوخ  باحـصا  بیغرت  رد  سپ   ) راد نامهاگن  يراکهابت  زا  هدـنادرگ  اـم  يزور  ار  تداهـش  يداد 

تیاعر ار  دوخ  لها  هک  اهیتخـس  ماگنه  دـنمتریغ  تسا  اجک  و  تسا ، مزال  درم  رب  هچنآ  ظـفح  يارب  نمـشد  زا  ریگولج  تسا  اـجک 
هار رد  رگا   ) و دومن ) دهاوخ  شنزرـس  ار  امـش  دونـشب  هک  ره   ) تسا امـش  رـس  تشپ  رد  گنن  دنادرگبور ) گنج  زا  رگا  ( !؟ دـیامنب

(. تسا دیواج  تشهب  رد  امش  هاگیاج   ) تسا امش  يور  شیپ  تشهب  دینک ) داهج  نید  نانمشد  اب  ادخ 
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نامسآ و دناشوپیمن  وا  زا  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  ناحبس :) دنوادخ  تافص  زا  ضعب  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
مزلتسم دشاب  نیا  ریغ  هب  رگا  اریز  تسین ، هدیـشوپ  وا  زا  يزیچ  دراد و  هطاحا  ءایـشا  همه  هب  وا  ملع   ) ار رگید  نیمز  نامـسآ و  ینیمز 

وا ینعی  اضرا  ضراال  و  مالسلا : هیلع  ماما  شیامرف  رهاظ  زا  دافتسم  .تسا  ناکما  مزاول  زا  تیدودحم  ددرگ و  وا  ملع  ندوب  دودحم 
ي ) 65  ( میرک س نآرق  رد  هکنانچ  دشابیم ، نیمز  تفه  نامـسآ  دننام  مه  نیمز  هک  تسا  نآ  ار ، رگید  نیمز  ینیمز  دنکیمن  ناهنپ 

نیمز نآ  دننام  نامـسآ و  تفه  دیرفآ  هک  تسا  يدنوادخ  ینعی  نهلثم  ضرالا  نم  تاومـس و  عبـس  قلخ  يذلا  هللا  دیامرفیم : ) 12(
درم ره  رب  یلو  تسا ، نیمز  زا  تمـسق  تفه  میلقا و  تفه  نیمز  تفه  زا  دارم  تسا و  یکی  نیمز  هـک  تـسنآ  یـضعب  هدـیقع  و  ار ،

نامیا دنا  هدومرف  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  ءایـصوا  لوسر و  ادـخ و  هک  هچنآ  رهاظ  هب  لئاسم  زا  هنوگنیا  رد  تسا  مزال  ناملـسم 
هفلتخم و ءارآ  طـسوت  هب  اـی  دوـخ  هصقاـن  لوـقع  هلیـسو  هب  میهاوـخب  رگا  اریز  دـیامن ، قیدـصت  اـهنآ  یتـسار  تحـص و  هب  هتـشاد و 

نادرگرـس ناریح و  هکلب  میروآ ، یمن  تسدـب  يدوس  هدیـسرن و  یئاجب  میربب  یپ  بلاطم  عون  نیا  تقیقح  هب  نوگانوگ  ياهراتفگ 
رد ش هکنانچ  دنام ، میهاوخ 

). دش هراشا  مدون 90  هبطخ  حر 
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(: دوب هداد  دوخ  زا  دعب  ار  نآ  لیکشت  روتسد  رمع  هک  يروش  لها  زا  یکی  اب  ترضح  نآ  يوگتفگ  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
امـش ادـخ  هب  دـنگوس  متفگ : یتـسه ! صیرح  تفـالخ  هب  وـت  بلاـطیبا  رـسپ  يا  تفگ : نم  هب  صاـقو ) یبا  نبا  دعـس   ) يا هدـنیوگ 

لوسر هب  باستنا  تهج  زا   ) رتراوازـس و تفـالخ ) هب   ) نم و  دـیتسه ، رترود  ربمغیپ ) هب  تبـسن  اـی  تفـالخ  هب  تقاـیل  هب   ) رتصیرح و
ارم يور  مریگب  متــساوخ  ار  نآ  ناـمز  ره  و  دـیوشیم ، عناـم  نآ  نـم و  ناـیم  امــش  هـک  مـبلطیم  ار  دوـخ  قـح  و  مرتـکیدزن ، ادــخ )

لیلد اـب   ) متفوـک ورف  وا  شوـگ  رد  ار  ناـهرب  نیرـضاح  هورگ  ناـیم  رد  نوـچ  سپ  مسرب ) دوـخ  قـح  هب  دـیراذگیمن   ) دـینادرگیمرب
! دیوگب هچ  ارم  خساپ  تسنادـن  هکنانچ  دـنام  نادرگرـس  ناریح و  و  دـش ، رادـیب  تلفغ ) باوخ  زا   ) تشگ و هبنتم  متفگ ) شخـساپ 

وت زا  دـننکیم  يرای  ار  اهنآ  هکیناـسک  شیرق و  رب  نم  ایادـخ  دـیوگیم ): هدومن  تیاکـش  دـنوادخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  نآ  زا  سپ  )
یگرزب و  دندومنن ) تاعارم  ادخ  لوسر  هب  ارم  تبـسن   ) دندرک عطق  ارم  یـشیوخ  اهنآ  اریز  یـشک ) ماقتنا  نانآ  زا  ات   ) مبلطیم کمک 

نم اب  ینمشد  رب  تشاد  نم  هب  صاصتخا  هک  تفالخ  رما  رد  و  دنتـسناد ) دوخ  فیدر  مه  ارم   ) دندرمـش کچوک  ارم  تلزنم  ماقم و 
هک تسا  نآ  قح  شاب  هاگآ  دنتفگ : نآ  زا  سپ  دندرک ، قافتا 

ار نآ  نم  ندرک  اهر  نتفرگ و  تسا و  ناـشیا  تسد  هب  قح  هک  دـندرکیم  اـعدا   ) ینک اـهر  ار  نآ  هک  تسا  نآ  قح  يریگب و  ار  نآ 
(. دشیم رتناسآ  نآ  تبیصم  لمحت  ات  تسا  نم  قح  هک  دنتشاد  فارتعا  دنتفرگیم  هک  ار  نآ  شاک  يا  تسا ، ناسکی 
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هیلع نینموملاریما  اـب  تعیب  ریبز  هحلط و  نوـچ  (: ) ناـشناوریپ ریبز و  هحلط و   ) لـمج باحـصا  هراـبرد  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  و 
( هتـشادرب هکم  زا  رگـشل  یجوف  اب  هشیاع   ) سپ دنتفر ) هکم  هب  هنیدم  زا  جح  هناهب  هب  دندمآرب  تفلاخم  ددـصرد  هتـسکش  ار  مالـسلا 

هکنانچ دندربیم ) يرهـش  هب  يرهـش  زا   ) دـندناشکیم ار  هشیاع )  ) هلا هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هجوز  هکیلاح  رد  دـندرک  تکرح 
مان باوح  بآ  هب  نوچ   ) و دنتفر ، هرـصب  بناج  هب  وا  قافتا  هب  و  دـنناشکیم ، فارطا ) هب  اه  هدنـشورف   ) نآ ندـیرخ  عقوم  رد  ار  زینک 
بآ دنتفگ : تسا ؟ یبآ  هچ  نیا  دیـسرپ  دـندومن ، هشیاع  جدوه  دـصق  نانز  گناب  اجنآ  ياهگـس  دندیـسر  هرـصب  هکم و  نیب  یلزنم 

میاـهنز زا  یکی  يورب  باوح  ياهگـس  دومرفیم : هک  مدینـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  دـینادرگرب  ارم  تفگ : باوـح ،
سک داتفه  دـنتخادنا و  هابتـشا  هب  ار  وا  ریبز  هحلط و  یـشابن ، وت  هک  نک  یعـس  دوریم ، نم  یـصو  گنج  هب  هکیناـمز  دـننزیم  گـناب 

مالسا رد  هک  دوب  یتسردان  غورد و  یهاوگ  تداهش و  لوا  نیا  و  دنمانیمن ، باوح  بآ  ار  بآ  نیا  هک  دنداد  یهاوگ  هدومن  رـضاح 
رد ار  دوخ  ياهنز  ریبز ) هحلط و  هصالخ  دـیامنیم ، لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نیرحبلا  عمجم  بحاص  هکنانچ  دـش ، هداد 

دوبن هک  يرگشل  نیب  رد  دندومن  راکشآ  نارگید  دوخب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتـشاذگ  زاب  دنتـشاذگ و  زاب  ناشاه  هناخ 
تمرح  ) دوب هدومن  تعیب  نم  اب  رابجا  يور  زا  هن  رایتخا  هب  و  هتفرگ ، ندرگ  هب  ارم  يرادربنامرف  تعاطا و  هکنآ  رگم  يدرم  ناشیا  زا 

: دیامرفیم میرک س 33 ي 33  نآرق  رد  دندومن ، راتفر  یلاعت  يادخ  روتسد  فالخ  رب  هدرکن  تیاعر  ار  مرکا  ربمغیپ 
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ار دوخ  شیارآ  تنیز و  دـیریگ و  رارق  ناتاه  هناخ  رد  ربمغیپ  ياهنز  يا  ینعی  یلوالا  هیلهاـجلا  جربت  نجربتـال  نکتویب و  یف  نرق  و 
و فینح ) نبا  نامثع   ) هرـصب رد  نم  لماع  رب  سپ  دـیزاسم ) راکـشآ  هناگیب  هب  نیا  زا  شیپ  تیلهاج  ياهنز  نتخاـس  راکـشآ  دـننام 

نادـنز رد  ار  ناـنآ   ) دنتـشک ربـص  هب  ار  یهورگ  و  دنتـشگ ، دراو  راـید  نآ  لـها  زا  ناـشیا  ریغ  نیملـسم و  لاـملا  تیب  ناراد  هـنازخ 
ریبز و هحلط و  هک  یماگنه   ) دندومن دیهش  هلیح  رکم و  هب  ار  یهورگ  و  دندرم ) ات  دندرزآ  ردقنآ  هدز  کتک  هکنآ  ای  دنتـشادهاگن ،
زا نامز  نآ  رد  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  هک  يراصنا  فینح  نبا  نامثع  دندش ، هرـصب  دراو  ناشناوریپ  هشیاع و 

ناشیا اب  دوب  هتـشون  دوخ  همان  رد  هک  ترـضح  نآ  روتـسد  قبط  دوب  ناماس  نآ  نارمکح  یلاو و  مالـسلا -  هیلع  نینموملاریما  بناج 
ناراد هنازخ  هلیح  رکم و  اب  سپ  دـنراذگ ، رانک  ار  دروخ  دز و  هدرک  ارادـم  مه  اب  راوگرزب  نآ  ندـمآ  ات  دـش  رارق  هکنیا  ات  دـیگنج 

هدنک ار  نامثع  يوربا  هژم و  شیر و  رس و  يوم  و  دنتشک ، مه  ار  یهورگ  و  دندیرب ، رـس  هشیاع  رما  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  لاملا  تیب 
ناوج هتفر  ریپ  ام  شیپ  زا  دومرف  تسیرگ و  وا  رب  راوگرزب  نآ  دش ، لئان  ترـضح  تاقالم  هب  هار  نیب  رد  دـندومن ، شنوریب  رهـش  زا 

ناناملـسم هب  دنتفاییمن  تسد  رگا  ادخ  هب  دنگوس  دیامرفیم (: مالـسلا  هیلع  ماما  لمج  باحـصا  متـس  ملظ و  رثا  رب   ( سپ يدـمآ ( زاب 
نم هب  رگـشل  نآ  همه  نتـشک  هنیآ  ره  دنـشکب ، دنـشاب  هدـش  یهانگ  مرج و  بکترم  هکنآ  نودـب  ادـمع  ار  وا  هک  درم  کـی  هب  رگم 

دصق هب   ( ار وا  نتشک  و  دندومنن ، هانگ ( یب  ناملـسم  نتـشک   ( تشز راک  رکنم و  زا  یهن  دندوب و  رـضاح  رگـشل  نآ  اریز  دوب ، لالح 
و  ( دندرکن يریگولج  تسد  هب  هن  نابز و  هب  هن  تسا ( لوسر  ادخ و  اب  هبراحم  دننام  هک  نم  اب  هبراحم  نیمز و  رد  يراکهابت  داسف و 

نانآ همه  نتـشک  مه  تهج  نیا  زا   ( هک نک  اهر  هانگ ( یب  ناملـسم  رفیک  هب  نتـشک  ءازا  هب  ار  رگـشل  نآ  نتـشک  ندوب  لـالح  هتکن 
ار رگـشل  نآ  همه  دـیاب  سپ   ( دـنا هتـشک  اهنآ  زا  دـندش  دراو  ناناملـسم  رب  هک  ناشرگـشل  ددـع  هزادـنا  هب  ناـشیا  هک ( تسا  لـالح 

). تشک
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تمدن و  يراکزیهرپ ، هب  بیغرت  و  تماما ، فئاظو  هب  هراشا  و  مرکا ، ربمغیپ  حدم  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دنوادـخ ماـکحا   ) دوب وا  باذـع  زا  هدـننک  میب  تمحر و  هدـنهد  هدژم  ار  ناربمغیپ  متاـخ  ادـخ و  یحو  نیما  مرکا  ربـمغیپ  اـیند :) زا 

دیواج تشهب  هب  ار  ناراکوکین  و  دمآ ، دهاوخن  يربمغیپ  وا  زا  دـعب  و  دومن ، غیلبت  مدرم  هب  دایز  مک و  نودـب  یتسرد و  اب  ار  ناحبس 
(. دیناسرتیم یگشیمه  باذع  زا  ار  ناراکدب  و  هداد ، هدژم 
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اب دروخ  دز و  گنج و  ریبدـت  هیندـم و  تسایـس  تهج  زا   ) نآ رب  تسا  مدرم  نیرتاناوت  تفالخ  رما  هب  صخـش  رتراوازـس  مدرم ، يا 
هب يزیگنا  هنتف  باب ) نیا  رد   ) رگا سپ  دـنوادخ ، ماکحا ) و   ) رما هب  نآ  رد  تسا  نانآ  نیرتاـناد  و  تیعر ) روما  نداد  مظن  نمـشد و 

دیاب  ) ددرگیم هتشک  دومن  عانتما  رگا  و  دوش ، هتساوخ  تسا  راوازـس  هچنآ  قح و  هب  تشگزاب  وا  زا  دیاب ) لوا  رد   ) دزادرپ يراکهابت 
روما هیندم و  تسایـس  رد  ياناوت  صخـش  ریغ  اریز  دـنا ، هدیـسر  تفالخب  قحان  هب  ءافلخ  میئوگیم : لیلد  نیمه  هب  سپ  تشک ، ار  وا 
نوچ  ) و دنا ) هدوب  تفص  ود  نیا  ياراد  ناشیا  هک  دیوگیمن  یسک  و  درادن ، ار  ماقم  نیا  تقایل  نید  ماکحا  عیمج  هب  ياناد  تیعر و 

تعیب هدوبن  رضاح  ترضح  نآ  تفالخ  رما  رد  نم  تفگیم : ماش  لها  هب  ار  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  ام  دوخ  تفلاخم  لیلد  هیواعم 
زا مالسلا  هیلع  ماما  میدرب ، یپ  دوخ  هابتشا  هب  هتـشگ  نامیـشپ  تعیب  زا  ام  دنتفگیم : تعیب  ضقن  رذع  يارب  ریبز  هحلط و  و  ما ، هدرکن 

رـضاح مدرم  همه  ات  تماما  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  دـیامرفیم :) هدومن  هراشا  ناـشراتفگ  یتسرداـن  نـالطب و  هب  تاـشامم  يور 
یلو تسین ) نکمم  اـجکی  رد  مدرم  همه  روـضح  ماـما  نـییعت  ماـگنه  اریز   ) تـفرگ دـهاوخن  تروـص  زگره  ددرگن  دـقعنم  دنـشابن 

لها آ هکیناسک 

رـضاح تماما  نییعت  ماگنه  هک  نانآ  رب  دـندومن ) تعیب  یـسک  اـب  نوچ  رـش  ریخ و  هار  هب  نایانـشآ  باحـصا و  ناـگرزب   ) دنتـسه ن 
ددرگرب دیابن  هدوب  رـضاح  هکنآ  تروص  نیا  رد  سپ  دنریذپب ) ار  هدش  ماجنا  راک  هک  دنیامنیم  راداو  ار  اهنآ   ) دـننکیم مکح  دنتـسین 

نآ یتسرد  تحـص و  رب  لقع  هچنآ  زا  نیفلاخم  نوچ  و   ) دـنک راـیتخا  ار ) يرگید   ) دـیابن هدوب  بئاـغ  هکنآ  و  دـیامن ) تعیب  ضقن  )
نآ اهیئوج  هناهب  نیا  زا  روظنم  دیریذپیمن و  دـش  یلمع  نیا  زا  شیپ  ءافلخ  هرابرد  هک  ار  يا  هیور  و  دـنیامنیمن ، يوریپ  دـنکیم  مکح 

تـسین وا  يارب  هک  ار  هچنآ  دنک  اعدا  هکنآ  یکی  مگنجیم : سک  ود  اب  نم  دیـشاب  هاگآ  دنرآ ) تسدـب  ار  تفالخ  قحان  هب  هک  تسا 
هحلط و نوچ   ) هتفرگ هدهع  هب  هک  يزیچ  زا  دنادرگ  ور  هکنآ  یکی  و  دومنیم ) اعدا  تقایل  نتشاد  نودب  ار  تفالخ  هک  هیواعم  دننام  )

(. دنتسکش دوب  مزال  نآ  هب  يافو  هک  ار  یتعیب  هک  ریبز 
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نآ هب  ار  رگیدمه  ناگدنب  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  يوقت  اریز  میامنیم ، شرافـس  ادخ  زا  سرت  يوقت و  هب  ار  امـش  ادـخ  ناگدـنب  يا 
قیقحت هب  و  دبای ) همتاخ  يوقت  هب  ایند  رد  هک  تسا  يراک  اهراک  نیرتهب   ) تسا اهتبقاع  نیرتهب  ادخ  دزن  و  دننک ، شرافـس  هیـصوت و 

اب گنج   ) قریب نیا  هدـنریگ  تسد  هب  لماح و  یـسک  و  هدـش ، هدوشگ  دنناملـسم ) رهاظ  هب  هک   ) هلبق لها  امـش و  نیب  گنج  هزاورد 
هیلع ماما   ) دشاب اناد  تسا  تسرد  قح و  هک  هچنآ  هب  ابیکش و  اهیتخس ) رد   ) انیب و قیاقح ) هب   ) هکنآ رگم  تسین  نآ ) طئارش  ناشیا و 
هکلب دشابیمن ، ادخ  ماکحا  زا  تلفغ  لهج و  يور  زا  دیامنیم  گرزب  امـش  رظن  رد  هک  هلبق  لها  نایغای  اب  ام  گنج  هصالخ  مالـسلا ،

رد و  دیوشیم ، عنم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  هب  دینکن  لمع  و  دـیدرگیم ، رومام  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  دـیروآ  اجب  سپ  تسا ) وا  روتـسد  قبط 
نداد رییغت  تسا  ام  قح  اریز  دـیمهفب ) نآ  رد  ار  ام  یهن  رما و   ) دـیئامن قیقحت  اـت  دـینکن ) هلجع  نآ  در  لوبق و  رد   ) دیباتـشم يراـک 

دیئامنیم و لوبق  اسب  و  دشاب ، نآ  لوبق  رد  حالص  دیئامن و  راکنا  ار  يزیچ  هک  اسب   ) دینکیم راکنا  ینادان ) يور  زا   ) امـش هک  ار  هچنآ 
(. دیریذپب ار  ام  راتفگ  يرما  ره  رد  دیتسین  هاگآ  قئاقح  هب  نوچ  سپ  تسا ، نآ  در  رد  تحلصم 
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هن دزاسیم ، دونشوخ  ینامز  دروآ و  یم  مشخب  هاگ  ار  امش  دیراد و  هقالع  نآ  هب  هدرک و  وزرآ  ار  نآ  امـش  هک  ایند  نیا  دیـشاب  هاگآ 
ایند هن  دیـشاب  هاگآ  .دـیا  هدـش  توعد  نآ  هب  هک  یلحم  هن  هدـیرفآ و  نآ  يارب  هک  یئاج  هن  تسا و  امـش  ندـنامیقاب  تماـقا و  يارس 

درد و  ) يدب زا  هداد  بیرف  دوخ  ياهشیارآ ) اهتنیز و   ) هب ار  امش  رگا  و  دنام ، دیهاوخ  یقاب  نآ  رد  امش  هن  دنامیم و  یقاب  امـش  يارب 
شندروآ عمط  هب  دینک  رود  و  شنتشاد ، رذحرب  هب  ار  شندز  لوگ  دینک  اهر  سپ  تسا ، هتـشاد  رذحرب  مه  شیوخ  یتخـس ) جنر و 

دیریگ یشیپ  رگدیکی  زا  و  دیروایب ) رظن  هب  ار  نآ  ياهیتخس  اهالب و  عاونا  دیروخن ، بیرف  یغورد  راگن  ضقن و  هب   ) شندیناسرتب ار 
لوسر ادخ و  زا  تسا  یگـشیمه  ياج  هک  ترخآ  شیاسآ  يارب  ایند  رد   ) دیا هدش  هدناوخ  نآ  يوس  هب  هک  یئارـس  هب  نتفر ) يارب  )
تـسا هدش  هتفرگ  وا  زا  هک  ایند  زا  يزیچ  رب  دیابن  امـش  زا  کیچیه  و  دینک ، رود  نآ  یتسود )  ) زا ار  شیوخ  ياهلد  و  دـینک ) يوریپ 
هدرسفا تفر  شفک  زا  هچ  ره   ) دلانب دنکیم ) دنلب  هیرگ  هب  ادص  هدز  ور  رـس و  هب  تسد  زیچ  ره  نداد  تسد  زا  يارب  هک   ) زینک دننام 

زا نآ  ظفح  هب  ار  امش  هک  هچنآ  هب  تظفاحم  وا و  تعاط  یتخـس )  ) رب یئابیکـش  هب  دینک  تساوخرد  ار  ادخ  تمعن  لیمکت  و  دوشن )
دوخ باتک 

هابت دیشاب  هاگآ  تسا .) رامـشیب  ياهتمعن  ندیـسر  ببـس  نآرق  ماکحا  هب  لمع  تعاط و  رب  یئابیکـش  اریز   ) هدومن رما  میرک ) نآرق  )
هاگآ .دیـشاب  هدرک  مکحم  ار  نید  هیاپ  شیاسآ و  هکیتروص  رد  دروآ  دهاوخن  دراو  ینایز  امـش  هب  ایند  عاتم  نتفر  تسد  زا  ندش و 

قح و هب  ار  امـش  ام و  ياهلد  دنوادخ  .دناسریمن  دوس  امـش  هب  دیا  هتـشادهاگن  ایند  زا  هک  هچنآ  دوخ  نید  نتخاس  هابت  زا  دعب  دیـشاب 
.دیامرف ءاطع  امش  ام و  هب  ار  تیصعم ) تبیصم و  تعاط و  رد   ) یئابیکش و  دنادرگ ، هجوتم  يراگتسر 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 598 

http://www.ghaemiyeh.com


562 ص :

هحلط هرابرد  هبطخ 173-
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هدرک تکرح  هرصب  فرطب  ریبز  هحلط و  دیسر  ربخ  هکیماگنه   ) هللادیبع نبا  هحلط  هرابرد  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
هچنآ هب  نم  و  دیناسرتیمن ، ریشمش  برض  زا  ارم  یسک  مدشیمن و  گنجب  دیدهت  نونکات ) (: ) دنیامنیم دیدهت  گنجب  ار  راوگرزب  نآ 
تـسا یـسک  يارب  گنج  زا  ندناسرت  دیدهت و  سپ   ) مراد نانیمطا  تسا  هداد  هدـعو  نمـشد ) رب  هبلغ  و   ) ندومن يرایب  مراگدرورپ 

ار دوخ  هک  هتفاتشن  ادخ  هب  دنگوس  هتفر )؟ هرصب  فرطب  هحلط  ارچ  اما  و  درادن ، نید  هب  نیقی  و  دسرتیم ، ندش  هتـشک  گرم و  زا  هک 
رد و  تسا ، ناگدنـشک  زا  یکی  وا  هک  دـنربیم  نامگ  اریز  دـننک ، یهاوخنوخ  وا  زا  دـسرتیم  هکلب  دـیامن ، نامثع  یهاوخنوخ  هداـمآ 

طلغ هب  ار  مدرم  وا  یهاوخنوخ  ناونع  هب  رگشل  يروآدرگ  رثا  رب  هتـساوخ  سپ  هدوبن ، یـسک  وا  زا  رتصیرح  نامثع  ناگدنـشک  نایم 
مزال و وا  رب  نآ  ماجنا  هک   ) ار راک  هس  زا  یکی  نامثع  هرابرد  ادخ  هب  دنگوس  و  دوش ، ادیپ  دیدرت  کش و  هدش و  هبتشم  رما  ات  دزادنا 
زا يرای و  ار  وا  ناگدنشک  هک  دوب  راوازـس  درکیم ، نامگ  هکنانچ  دوب ، رگمتـس  نافع  رـسپ  رگا  درواین : اجب  دوبن ) نوریب  نآ  زا  قح 
اب شنتـشک  زا  دعب  هتـسنادیم  رگمتـس  ار  وا  هکنیا  اب  اریز  هدرکن ، ار  راک  نیا  وا  یلو   ) دـنک ینمـشد  نانآ  اب  هدرک  يرود  شناهارمه 

دنشک

هکنانچ  ( دوب مارح ( وا  نتـشک  و   ( مولظم رگا  و  تسا ( هدمآ  رب  شیهاوخنوخ  ددـصرد  هدومن و  کمک  ار  شناروای  ینمـشد و  ناگ 
شناگدنـشک زا  هک  دـشاب  یناـسک  هلمج  زا  هک  دوـب  راوازـس  هداد ( ترهـش  مدرم  نیب  هدروآ و  ناـبز  هـب  نخـس  نـیا  ناـمز  نـیا  رد 

ای تسا  رگمتس  تسنادیمن   ( دوب دیدرت  کش و  لاح  هب  راک  ود  نیا  رد  رگا  و  دهاوخب ، ار  شتـشز ( ياهراک   ( رذع هدرک  يریگولج 
درکن ار  راک  هس  نیا  زا  کیچیه  وا  و  دراذگب ، وا  اب  ار  مدرم  دور و  يا  هشوگ  هب  هدرک  يریگ  هرانک  وا  زا  هک  دوب  راوازس  هدیدمتس (

و هدـشن ، هتخانـش  نآ  هار  هک  هتفرگ  شیپ  يراـک  نونکا (  ( و دوـمن ( بیغرت  وا  نتـشک  هب  ار  مدرم  درک و  نشور  ار  هنتف  شتآ  هکلب  (
.تسا هدوبن  تسرد  تعیب ( نتسکش  يارب  وا  ندش  هتشک  مولظم  و  نامثع ، یهاوخنوخ  لیبق  زا   ( وا ياهرذع 

نارای هظعوم  هبطخ 174-
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هکیناسک ياهآ  دیامرفیم :) هراشا  دوخ  لئاضف  هب  هداد  زردنا  ناگدنونشب  نآ  رد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دایز مک و  نودـب  لامعا  هفیحـص  رد  رادرک  راتفگ و  نوچ   ) دنتـسین لفاغ  ناشیا  زا  هدوب و  لفاغ  یـسرپزاب ) باـسح و  تماـیق و  زا  )

یهاون رماوا و  ایند  بیرف  رثا  رب   ) هکیناسک يا  و  دیناسرن ) رـسب  هدوهیب  ار  دوخ  رمع  هدـش  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  سپ  دوشیم ، طبض 
، تفرگ دنهاوخ  ناشیا  زا  دـنا ) هتـسب  لد  نآ  هب  هچنآ  ایند و  شیارآ  تنیز و  یئاراد و  يدوز  هب   ) هدرک و اهر  ار ) ناحبـس  دـنوادخ 
هک دـینایاپراهچ  دـننام  امـش  دـیا ؟ هدومن  یتـسود  هدروآ  وا  ریغ  هب  ور  هدـیزگ و  يرود  ادـخ  زا  منیب  یم  ار  امـش  هک  تسا  هنوـگچ 

يدنفـسوگ نوچ  هک  دـنربیم ) اجک  هب  ار  اهنآ  دـننادیمن   ) زیگنادرد روخـشبآ  زیمآاب و  هاگارچ و  فرط  هب  تسا  هدرب  ار  اهنآ  ناپوچ 
نآ اب  هک  دـنراد  شیارب  یلاـیخ  هچ  دـنادیمن  دـنهدیم ، فلع  ندـیرب ) رـس   ) اـهدراک يارب  ندرک  هداـمآ  تهج  هب  ار  اـهنآ  هک  دـننام 
زور هب  زج  يرظن  هدوب  لفاغ  راک  نایاپ  زا   ) درادنپیم ندـش  ریـس  ار  شراک  راگزور و  ار  شزور  دـنهدیم ، شـشرورپ  هدرک  یئوکین 

هراما سفن  ناـپوچ  و  تسا ، يرگید  دوصقم  نآ  ندومن  هبرف  زا  ار  شبحاـص  هکیتروص  رد  درادـن ، ندروخ  زج  يدوصقم  رـضاح و 
يایند هاگارچ  هب  ار  امش 
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دیهاوخ اجنیا  رد  هشیمه  دـیرادنپیم  ربخیب ، راک  تبقاع  زا  هتفیرف  نآ  یندـش  دوبان  شیارآ  تنیز و  هب  هدرب و  يراـتفرگ  درد و  زا  رپ 
منک نایب  ار  وا  لاوحا  عیمج  دوریم و  اجک  هب  هدمآ و  اجک  زا  هک  ار  امـش  زا  يدرم  ره  مهد  ربخ  مهاوخب  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  دـنام (

هتشذگ و زا  هچنآ  نم  هکنیا  اب  دیناد  رترب  وا  رب  ارم   ( دیوش رفاک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  هب  نم  هرابرد  مسرتیم  یلو  مناوتیم ،
دهاوخن هار  وا  رد  ولغ  رفک و  هک  دوخ  باحـصا  صاوخ  هب  نم  دیـشاب  هاـگآ  ما ( هتخومآ  ترـضح  نآ  زا  مهد  ربـخ  لاـح  هدـنیآ و 

نیا  ( هدـیزگرب قئالخ  رب  ار  وا  هداتـسرف و  یتسار  قحب و  ار  مرکا  ربمغیپ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  و  دـناسر ، مهاوخ  ار  راـبخا  نیا  تفاـی 
و دوشیم ( راتفرگ  باذـع  هب   ( ددرگیم كـاله  هکنآ  ندـش  هاـبت  راـبخا و  نیا  همه  ترـضح  نآ  و  یتسارب ، رگم  میوگیمن  ار ( نخس 
رب هک  هتـشاذگن  یقاب  يزیچ  و  تسا ، هداد  ربخ  نم  هب  ار  تفالخ  تبقاع ، و  دوب ( دـهاوخ  تشهب  شیاج   ( دـباییم تاجن  هکنآ  یئاهر 
يا تسا .( هداد  ربخ  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  هب  ارم  هصالخ   ( هدیناسر نم  هب  هدرب و  ورف  مشوگ  ود  رد  ار  نآ  هکنآ  رگم  درذگب  مرس 

منکیمن عنم  یتیصعم  زا  ار  امـش  مریگیم و  یـشیپ  امـش  زا  نآ  هب  هکنآ  رگم  منکیمن  بیغرت  یتعاط  هب  ار  امـش  ادخ  هب  دنگوس  مدرم ،
شیپ ا هکنآ  رگم 

اهلد رد  شدوس  ریثات و  نآ  هب  تردابم  زا  شیپ  رکنم  زا  یهن  نآ و  ماجنا  زا  دـعب  فورعم  هب  رما  اریز   ) متـسیا یم  زاـب  نآ  زا  امـش  ز 
هیلع ماـما  هکنآ  رب  هوـالع  دـشاب ، راـتفگ  فـالخ  رب  شرادرک  هکیـسک  ندومن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  تسا  رتهب  رتـشیب و 

(. هدومرف نعل  مهن  تسیب و  دص و  هبطخ  رد  ار  یسک  نینچ  مالسلا 

ادخ نخس  زا  نتفرگ  دنپ  هبطخ 175-
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زا هدومرف :) دوخ  تفالخ  لئاوا  رد  ار  نآ  هک  میرک  نآرق  لئاضف  مدرم و  هب  زردنا  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
( مرکا ربمغیپ  نابز  هب   ) ادخ ياهدنپ  زا  و  تسا ) اهدوس  نیرتهب  هک   ) دـیربب دوس  ترخآ ) ایندـب و  عجار  میرک  نآرق  رد   ) ادـخ راتفگ 
( همه رب   ) هک یئاهلیلد  هب  دنوادخ  اریز  دیهرب ) باذع  ياهیتخـس  زا  ات   ) دـیریذپب ار  ادـخ  زردـنا  و  دـیوش ) راگتـسر  ات   ) دـیریگ هرهب 
ام هکیتروص  رد  ینکیم  باذع  ار  ام  ارچ  دنیوگب  هک   ) هتشاذگن یقاب  امـش  ناراکهانگ )  ) ندومن باذع  يارب  رذع  ياج  تسا  ادیوه 

هداد رارق  سنا  نج و  يامنهار  نآ و  نیبم  ار  مرکا  ربمغیپ  هدومرف و  لزان  ار  میرک  نآرق   ) هدرک تجح  مامتا  امـش  هب  و  میتسنادیمن )
ماجنا هب   ) هتـشاد تسود  هک  ار  هچنآ  لامعا  زا  و  دشابن ) یتجح  فیلاکت  كرت  رد  ار  ناشیا  ات  هداد  ناشن  ناگمه  هب  ار  رـش  ریخ و  و 

هدومرف نایب  امش  يارب  مرکا ) ربمغیپ  تنس  میرک و  نآرق  رد  هدومن ، یهن  ار  نآ  ندروآ  اجب   ) هتسناد دب  هک  ار  هچنآ  و  هدرک ) رما  نآ 
هدیچیپ تشهب  دومرفیم : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  اریز  دـیئامن ، يرود  هتـسناد  دـب  هچنآ  زا  يوریپ و  ار  وا  هتـشاد  تسود  ات 

ياهشهاوخ هب  هدش  هدیچیپ  شتآ  و  ناهانگ ) زا  يراددوخ  تعاط و  رب  یئابیکش  اهجنر و  لمحت   ) اهیتخس هب  هدش 
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تیصعم زا  زیچ  چیه  و  دیآ ، یم  نارگ  نآ  ماجنا  هکنآ  رگم  تسین  ادخ  تعاط  زا  زیچ  چیه  دینادب  و  ینامرفان .( تیصعم و  سفن و  )
دزرمایب ادخ  سپ  هلقاع ( هوق  زا  تسا  رتشیب  هیوهـش  هوق  زا  سفن  يوریپ  اریز   ( دـشابیم شهاوخ  لیم و  قفاوم  هکنآ  رگم  تسین  ادـخ 

تـسا زیچ  نیرتلکـشم  سفن  نیا  اریز  دتـسیا ، زاب  سفن  يوزرآ  شهاوخ و  يوریپ  زا  هدرک  رود  شیوخ  زا  ار  توهـش  هک  ار  يدرم 
بش نموم  هک  دینادب  ادخ  ناگدنب  يا  .دراد و  قوش  تیصعم  هب  وزرآ  شهاوخ و  رثا  رب  هشیمه  و  ینارتوهـش ( زا   ( نتـشاد زاب  يارب 

زا رتدایز  و  دنکیم ، یئوج  بیع  وا  زا  هتـسویپ  تسا و  نامگدب  دوخ  سفن  هب  هکنآ  رگم  دناسریمن  بش  هب  ار  حبـص  دنکیمن و  حـبص 
دنناـم سپ  دـهد ( بیرف  ار  وا  دـناوتیمن  هتفاـین  طلـست  نموم  رب  سفن  اذـل   ( دـبلطیم نآ  زا  یگدـنب ( تعاـط و  زا   ( تسا هدوـمن  هچنآ 

چوک ندنک  همیخ  دننام  دندنک  همیخ  ایند  زا  دنتشذگ ، امش  يور  ولج  دنتفرگ و  یشیپ  ادخ ( تمحر  هب   ( امـش زا  هک  دیـشاب  یناسک 
دینادب و  دنتشادن .( نآ  عاتم  ایندب و  یگتسبلد  هنوگچ  هک   ( اهلزنم ندرک  یط  دننام  دندناسر  رـسب  ار  نآ  یناگدنز ( تدم   ( و هدننک ،

یئوگ نخـس  و  دیامنیمن ، هارمگ  هک  تسا  یئامنهار  و  دنکیمن ، تنایخ  تسار ( هارب  داشرا و  رد   ( هک تسا  يا  هدـنهددنپ  نآرق  نیا 
یسک و  دیوگیمن ، غورد  شراتفگ ( رد   ( هک تسا 
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هب ار  هشیدـنا  تئارق و   ) هتـساخرب نآ  شیپ  زا  نوچ  هکنآ  رگم  درکن ) هشیدـنا  ربدـت و  نآ  رد  هدوـمنن  تئارق   ) تسـشنن نآرق  نیا  اـب 
نآرق نتخومآ )  ) زا دعب  ار  یسک  دینادب  .دیدرگ و  مک  وا  یهارمگ  يروک و  ای  تفای  شیازفا  وا  يراگتـسر  تیاده و  دناسر ) نایاپ 

زا شیپ  یـسک  يارب  هن  و  دزومایب ) يزیچ  دوخ  ترخآ  اـیند و  يارب  اـت   ) تسین يدـنمزاین  نآ ) ماـکحاب  لـمع  یناـعم و  رد  ربدـت  (و 
يدوبهب سپ  دشابن ) دنمزاین  نآ  هب  هتسناد  اهباتک  مولع و  هلیـسو  هب  ار  داسف  حالـص و  هار  ات   ) تسا يزاین  یب  نآرق  هب ) ندش  انـشآ  )

رد اریز  دـیبلطب ، کمک  نآ  زا  يراتفرگ  یتخـس و  رد  و  دـیهاوخب ، نآ  زا  ار  دوخ  یمـسج ) یحور و  ینطاب و  يرهاظ و   ) ياـهدرد
زا ءافـش )  ) نآ زا ) يوریپ   ) هب سپ  تسا ، يدوبهب  افـش و  دشابیم  یهارمگ  ندش و  هابت  قافن و  رفک و  هک  درد  نیرتگرزب  يارب  نآرق 
هب ناگدنب  اریز  دـیهدن ، رارق  شناگدـنب  زا  شهاوخ  هلیـسو  ار  نآ  و  دـیروآور ، ادـخ  هب  نآ  هب ) لمع   ) یتسود اب  و  دـیهاوخب ، ادـخ 

نآرق دینادب  .دنتـسناد و  هلیـسو  نیرتهب  ار  نآرق  وا  هب  برقت  ادخ و  زا  تساوخرد  يارب   ) دـندرواین ور  ادـخ  هب  نآرق  دـننام  يزیچ ) )
، دوشیم قیدصت  شراتفگ  هک  تسا  یئوگتسار  و  ددرگیم ، هتفریذپ  شتعافش  هک  تسیا  هدننک  تعافش  تمایق ( رد  (
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یسک و  دوشیم ، لوبق  وا  هابرد  شتعافش  داد ( یهاوگ  شرادرک  راتفگ و  یتسرد  هب   ( درک تعافش  تمایق  زور  نآرق  هک  ار  یـسک  و 
هب شراتفگ  داد ( یهاوگ  وا  ینارتوهش  يراتفردب و  قافنا و  رفک و  هب   ( تسناد تشز  ناحبس ( دنوادخ  دزن   ( تمایق زور  نآرق  هک  ار 

دوخ هتـشک  لمع و  تبقاع  رد  يراکتـشک  ره  دیـشاب  هاگآ  دنکیم : دایرف  يا  هدننک  ءادن  تمایق  زور  اریز  ددرگیم ، قیدـصت  وا  نایز 
رارق ناـتراگدرورپ  يوـسب  ياـمنهار  ار  نآ  هدوـب  نآ  ناوریپ  ناگدـننک و  تشک  زا  امـش  سپ  نآرق  ناراکتـشک  رگم  تسا  راـتفرگ 

دامتعا اه  هشیدنا  هب  رادرک  راتفگ و  رد   ( دـیزاس مهتم  تسا  نآ  فالخ  رب  هک  ار  ناتیاه  هشیدـنا  و  دـیریگب ، زردـنا  نآ  زا  و  دـیهد ،
باذع هب  هک  دیئامنن  لیوات  ریـسفت و  ار  نآ  سفن  ياوه  قبط   ( دـینادب راکتنایخ  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ياهـشهاوخ  و  دیـشاب ( هتـشادن 

). دش دیهاوخ  راتفرگ 
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نایاپ هب  ار  نآ  دیناسرب ، نایاپ  هب  ار  نآ  سپ  دیئامن ) افتکا  نآ  كدنا  هب  دینک و  یگدنب  تدابع و  رایسب  ار  ادخ   ) وکین راکوکین  راک 
، دیرواین ور  فرط  ره  هب  هداهنن  نوریب  اپ  تسار  هار  زا  دیشاب و  هتشاد  تماقتسا  نید  رما  رد   ) دیشاب راوتسا  دیشاب ، راوتسا  و  دیناسرب ،

هچنآ زا   ) دیزیهرپب دیزیهرپب ، دیئامن ) يراددوخ  سفن  ياهشهاوخ  يوریپ  زا  و   ) دینیزگ یئابیکـش  دینیزگ  یئابیکـش  یـصاعم ) رد  و 
مچرپ و امـش  يارب  و  دیناسرب ، دـیواج ) تشهب   ) نآ هب  ار  دوخ  تسه ، يا  همتاخ  تبقاع و  ار  امـش  دـینک ) يرود  هدومرف  یهن  ادـخ 

راگتـسر تیادـه و  ناتدوخ  هناـشن  هب  تبقاـع ) نسح  هب  ندیـسر  يارب   ) سپ ترـضح ) نآ  ءایـصوا  مرکا و  ربمغیپ   ) تسا يا  هناـشن 
هچنآ ار  وا  قح  دیروآ و  ور  ادخ  هب  و  دیروآ ، تسدب  ار  نآ  یگشیمه ) تداعس  تدایس و   ) تسا يدوس  هدئاف و  ار  مالسا  و  دیوش ،

و هاوگ ، امـش  يارب  تمایق  زور  نم  دیهد ، ماجنا  هدومرف  نایب  تنـس ) نآرق و  رد   ) ناتیارب هک  ار  دوخ  ماکحا  هدرک و  بجاو  امـش  رب 
.مروآ یم  لیلد  تجح و  امش  فرط  زا  باذع ) زا  یئاهر  تاجن و  يارب  )
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قلعت نآ  هب  ادخ  هدارا  مکح و  هچنآ  و  دش ، عقاو  ترضح ) نآ  هب  لاقتنا  ءافلخ و  تفالخ   ) دوب ردقم  نیا  زا  شیپ  هچنآ  دیـشاب  هاگآ 
( امش اب  میرک  نآرق   ) وا تجح  ادخ و  هدعو  يور  زا  نم  و  دمآ ، دهاوخ  شیپ  نیا ) زا  دعب  ياهیزیرنوخ  اه و  هنتف   ) یپ رد  یپ  هتفرگ 
اوفاختال و نا  هکئالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  اـنبر  اولاـق  نیذـلا  نا  هدومرف : ي 30 ) رد س 41   ) یلاعتیادـخ میوـگیم : نخس 
( دندرک رارقا  وا  تینادحو  تیبوبر و  هب   ) تسا ادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ : هکنانآ  ینعی  نودعوت  متنک  یتلا  هنجلاب  اورشبا  اونزحتال و 

دنوش لزان  ناشیا  رب  ناگتسرف  گرم ) ماگنه  دنتشگن ، بکترم  ار  شیهاون  هداد  ماجنا  ار  وا  رماوا   ) دندومن یگداتـسیا  نآ ) رب   ) سپ
( نآ هب  ایند  رد   ) هک تشهب  ار  امش  داب  هدژم  و  دیشابن ، نیگهودنا  دیداد ) تسد  زا  هچنآ  هب   ) و دیسرتن ، اهیتخـس ) زا   ) هک دنیوگب ) (و 
روتـسد و نشور  هار  باتک و  هب  لمع  هب  دوخ ) رارقا  قبط   ) سپ تسا ، ادخ  ام  راگدرورپ  دیتفگ : هک  امـش  دیدوب و  هدش  هداد  هدـعو 

تفلاخم نآ  اب  و  دیراذگن ، نآ  رد  یتعدب  و  دیوشن ، جراخ  هار  نآ  زا  و  دینک ، یگداتسیا  شیگدنب  تدابع و  هتسیاش  قیرط  نامرف و 
دیشاب رذحرب  سپ  دنرادن ، هار  ادخ  تمحر  هب  تمایق  زور  دنداهن  نوریب  مدق  هار  نآ  زا  هکیناسک  اریز  دینکن ،
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یکی ار  نابز  و  ندش ) حلصم  ینیچ و  نخس  یئوگغورد ، یئوگتسار ، یئورود : قافن و  زا  دیزیهرپب   ) اهوخ قلخ و  لیدبت  رییغت و  زا 
دوخ بحاص  هب  نابز  اریز  دـیاشگن ) راتفگب  بل  اجیب   ) دراد هاگن  ار  دوخ  ناـبز  دـیاب  درم  و  دـیئوگ ) نخـس  روج  کـی   ) دـیهد رارق 

ار يراـگزیهرپ  هدـنب  منیب  یمن  ادـخ  هب  دـنگوس  دـنادرگ ) هاـبت  هتخادـنا  هـکلهم  رد  ار  وا  دـنک  اـهر  ار  شناـنع  رگا   ) تـسا شکرس 
درادـهاگن اهنآ ) دـننام  ینیچ و  نخـس  مانـشد و  تبیغ و  تمهت و  غورد و  زا   ) ار شنابز  هکنیا  اـت  دـشخب  دوس  وا  هب  شیراـکزیهرپ 

نابز قیقحت  هب  و  یـصاعم ) عیمج  زا  يرود  باـنتجا و  رثا  رب  رگم  ددرگن  دـنمدوس  راـکزیهرپ  اریز  درادـن ، يدوس  شزیهرپ  هنرگو  )
( درادـن داقتعا  دـیوگیم  هچنآ  هب   ) تسا وا  نابز  تشپ  قفانم  لد  و  دـشابیم ) داقتعا  لد و  يور  زا  شنخـس   ) تسا وا  لد  تشپ  نموم 

دوب اوراـن  دـب و  رگا  و  دـنک ، ناـیب  دوب  حالـص  وکین و  رگا  دـنک ، هشیدـنا  لـمات و  نآ  رد  دـیوگ  ینخـس  دـهاوخب  نوچ  نموم  اریز 
مادک دراد و  دوس  وا  يارب  نخـس  مادک  دنادیمن  دیوگیم و  دسرب  شنابز  هب  هچنآ  قفانم  و  دـیامنیم ) يراددوخ  نتفگ  زا   ) دـناشوپیم

راوتسا وا  لد  و  دشاب ، راوتسا  وا  لد  هکنیا  ات  تسین  راوتـسا  میقتـسم و  هدنب  نامیا  دومرف : هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  و  نایز !!
شاب راوتسا  شنابز  هکنیا  ات  تسین 

تاقالم ار  ناحبس  دنوادخ  هک  دشاب  اناوت  امش  زا  هکیسک  سپ  تسا ) نابز  هب  هتسب  لد  تماقتـسا  و  تسا ، لد  نامجرت  نابز  اریز   ) د
شنابز نانآ  نوئش  وربآ و  کته  زا  و  كاپ ، شتسد  اهنآ  یئاراد  ناناملـسم و  نوخ  زا  هکیلاح  رد  ددرگ ) وا  تمحر  لومـشم   ) دنک
هتـشاد شیاسآ  ناملـسم  تسد  نابز و  زا  ناملـسم  یتسیاب  هک  تسا  نامیا  مزاول  مالـسا و  طئارـش  زا   ) دنک نینچ  دـیاب  دـشاب ، ملاس 

(. دشاب
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لاس رد  ار  هچنآ  دنادیم  مارح  و  هتسنادیم ، لالح  هتـشذگ  لاس  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  لالح  لاس  نیا  رد  نموم  دینادب  ادخ  ناگدنب 
مکح نآ  قبط  هشیمه  دـش  تباـث  ناـمیا  بحاـص  دزن  تنـس  باـتک و  يور  زا  نوـچ  يزیچ  تمرح  تیلح و   ) هدرمـشیم مارح  شیپ 
تباث تنـس  باتک و  رد  هک  ار  یمارح  لالح و  دوخ  تسردان  داهتجا  يار و  هب  هدیقع  داسف و  رثا  رب  هک  نموم  ریغ  فالخب  دـنکیم ،

رکبوبا نتـساوخ  هاوگ  هنیب و  دننام  دندراذگ  انب  ءافلخ  هک  یماکحا   ) دنا هدرک  ثادحا  مدرم  هک  ار  یئاهتعدب  و  دـهدیم ) رییغت  هدـش 
ررقم ربمغیپ  هچنآ  زا  رتداـیز  رمع  نتفرگ  هیزج  و  تسا ، یعدـم  اـب  هنیب  هکنیا  اـب  كدـف  باـب  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف - ترـضح  زا 

هصالخ دوش ، هدناوخ  زامن  زا  دعب  دیاب  هکنیا  اب  یحضا  رطف و  دیع  رد  زامن  رب  ار  هبطخ  ندناوخ  نامثع  نتـشاد  مدقم  و  دوب ، هدومرف 
تـسا نآ  مارح  هدرک و  لالح  ادخ  هک  تسا  نآ  لالح  هکلب  دنادرگیمن ، لالح  تسا  هدش  مارح  امـش  هب  ار  هچنآ  اهتعدـب ) عون  نیا 

زا قح  دب و  زا  کین  ات  دیدرب  راکب  هشیدنا   ) دیا هدومن  راوتـسا  مکحم و  شیامزآ  هبرجت و  رثا  رب  ار  اهراک  و  هدومرف ، مارح  ادـخ  هک 
وت دنمتداعـس  ناراکوکین  هک  هدومرف  میرک  نآرق  رد  ناحبـس  دنوادخ   ) دیدش هداد  دنپ  ناینیـشیپ  هب  و  دـیدرگ ) راکـشآ  امـشب  لطاب 

اذع هب  ناراکدب 

نـشور رما  يوسب  و  هدـیدرگ ( نایب  اهلثم  لطاب  زا  قح  زایتما  يارب  میرک  نآرق  رد   ( هدـش هدز  اهلثم  امـش  يارب  و  دـندش ( راـتفرگ  ب 
شوگ  ( هک یسک  رگم  ددنب ( یمن  شوگ   ( نآ زا  دنامیمن  رک  سپ  دیدش ، توعد  تسا ( راکشآ  همه  رب  نآ  یتسرد  هک  مالسا  نید  (

ببس هب  ادخ  هک  ار  یسک  و  دشاب !! روک  شلد ( مشچ   ( هکیـسک رگم  دهنیمن ( مه  رب  مشچ   ( نآ زا  دنامیمن  روک  و  دشاب ، رک  وا ( لد 
ریثات زا  هسوسحم  روما  رد  شیامزآ  ءالب و  ریثات  اریز   ( تسا هدربن  دوس  دنپ  هظعوم و  هب  هدـیناسرن  عفن  روما  رد  شیامزآ  يراتفرگ و 

رکنم و شیهارمگ ( ینادان و  ینوزف  رثا  رب   ( هکنیا ات  دـسرب  نایز  ناصقن و  یپایپ (  ( شیور ولج  زا  ار  وا  و  تسا ( رتشیب  زردـنا  دـنپ و 
راـتفگ و  ( تـسا تعیرـش  وریپ  هکیـسک  لوا (:  ( دـنا هتــسد  ود  مدرم  و  دسانــش ، رکنم  ار  هدیدنــسپ  فورعم و  فورعم و  ار  تـشز 

تسین و ( تسا ، ناطیش  هراما و  سفن  وریپ   ( هک دشابیم  تعدب  هدننک  ثادحا  هکنآ  مود (:  ( و دشابیم ( تنـس  باتک و  قبط  شرادرک 
ناربمغیپ ناوریپ  زا   ( سکچیه ناحبـس  دـنوادخ  و  میرک ، نآرق  زا  هن  و  مرکا ( ربـمغیپ   ( تنـس زا  هن  راکـشآ  لـیلد  دـنوادخ  زا  وا  اـب 

تداعس و هار  هب  داشرا  قح و  فرطب  تسا  مدرم  قوس  اهزردنا  دنپ و  زا  روظنم  اریز   ( نآرق نیا  دننام  يدنپ (  ( هب دادن  دنپ  ار  نیشیپ (
هب ندیسر  يارب  نآرق  یتخبکین و 
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تـسا ادـخ  راوتـسا  مکحم و  نامـسیر  هک  نیملـسم ( هب  تبـسن  تسا  یلاعتقح  فطل  نیرتگرزب  دوخ  نیا  تسا و  عماج  دوصقم  نیا 
هک ره  هب   ( هک تسا  وا  هار  و  دباییم ( یئاهر  ترخآ  باذع  ایند و  یتخبدب  زا  دنز  گنچ  نآ  هب  سک  ره  و  دوشیمن ، هتخیسگ  زگره  (

ياهلگ عاونا  هدـننایور  اهنآ  یناعم  رد  هشیدـنا  تایآ و  توالت  نوچ   ( لد راـهب  تسا  نآ  رد  و  دـنکیمن ، تناـیخ  دـهن ( نآ  رد  مدـق 
، یهارمگ ینادان و  گنز  زا  تسا  اهلد  هدنهدالج  نآ  تایآ  زا  کی  ره  اریز   ( شناد ملع و  ياه  همـشچ  و  دـشابیم ( فراعم  مولع و 

نآرق هب  مولع  نآ  هک  تسا  نآ  يارب  دهد  الج  ار  لد  زین  رگید  مولع  رگا  سپ  تسا ، فراعم  مولع و  ياه  همـشچ  نآرق  رد  نوچ  و 
شومارف و  دنتفر ، نآ ( هب  ناگدننک  لمع  نآرق و   ( ناروآدای هکنیا  اب  تسا ( هداد  الج  ار  لد  نآرق  تقیقح  رد  سپ  ددرگیم ، یهتنم 

ریخ و رگا  میوگیم (: لاح  نیا  اب  درادـن  رثا  امـش  رد  دـنپ  هچ  رگا   ( سپ دـنا ، هدـنام  دـنا  هتـسب  دوخب  ار  یـشومارف  هکنانآ  ای  ناراـک 
یهن رما و  زا  ینعی  دیدرگ ، رود   ( دیرذگب نآ  زا  دیدید  يدب  رـش و  هاگ  ره  و  دـیروآ ( اجب   ( دـینک کمک  نآ  هب  دـیدید  ار  یئوکین 
رسپ يا  دومرفیم : هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  دیئوج ( يرازیب  نانکش  تعیب  وا و  نیفلاخم  زا  هدرک  يوریپ  مالـسلا  هیلع  ماما 

امن و اهر  ار  يدب  نک و  یئوکین  مدآ 

(. يوشیمن مگ  زگره  هک  يا  هداهن  مدق  قح  هار  طسو  رد   ) یتسه ور  هنایم  راتفر و  شوخ  وت  يدرک  نینچ  نوچ 
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هدـش هدـیزرمآ  هک  یملظ  و  دوـشیم ، تساوخزاـب  هک  یملظ  و  دوـشیمن ، هدـیزرمآ  هک  یملظ  تسا : مـسق  هـس  رب  مـلظ  دیـشاب  هاـگآ 
: دیامرفیم میرک س 4 ي 48 ) نآرق  رد   ) ناحبس دنوادخ  تسا ، ادخ  هب  كرـش  دوشیمن  هدیزرمآ  هک  یملظ  اما  دوشیمن ، تساوخزاب 

تسا هدنب  ملظ  دوشیم  هدیزرمآ  هک  یملظ  اما  و  دروآ ، كرش  وا  هب  هک  ار  یـسک  دزرمآ  یمن  ادخ  ینعی  هب  كرـشی  نا  رفغیال  هللا  نا 
رئابک و زا  يرود  بانتجا و  اریز  دـشاب ، هتـشادن  نآ  رب  رارـصا  هکیتروص  رد   ) کچوک ناهانگ  یخرب  ندروآ  اجب  رد  دوخ  سفن  رب 

هدـنب تسا  هدـنب  ملظ  دوشیم  تساوخزاب  هک  یملظ  اما  و  دـهدیمن ) ولج  هدـناشوپ  ار  کچوک  هانگ  هک  تسیا  هرافک  گرزب  ناهانگ 
یلو تسین ، اه  هنایزات  ندز  اهدراک و  مخز  اـب  اـجنآ  رد  صاـصق  و  تسا ، راوشد  تخـس و  ترخآ  رد  یفـالت  صاـصق و  ار ، رگید 

، مالـسلا هیلع  دمحم ، لآ  هب  هکنانآ  دوشیم  هدـیمهف  نایب  نیا  زا   ) دوشیم هدرمـش  کچوک  نآ  دزن  هنایزات  مخز و  هک  تسا  یـصاصق 
نیا  ) دیزیهرپب ادخ  نید  رد  یئورود  یگنرود و  زا  سپ  دش ) دنهاوخ  راتفرگ  باذع  هب  هدـش  تساوخزاب  یتخـس  هب  دـنا  هدومن  ملظ 

تسد  ) عامتجا اریز  دنتسکش ) ار  تعیب  هک  نانآ  و  دندوب ، فقوتم  ترضح  نآ  اب  ندومن  تعیب  رد  هک  یهورگ  هب  تسا  هراشا  هلمج 
ار م نآ  تسا و  قح  هچنآ  رد  ندش ) یکی  نداد و  تسد  هب 

هب یئادج  هقرفت و  رثا  رب  ناحبـس  دنوادخ  و  دیرادیم ، تسود  ار  نآ  تسا و  لطاب  هچنآ  رد  یئادج  هقرفت و  زا  تسا  رتهب  دیرادن  لی 
ار وا  شدوخ  يدب  یتشز و  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  مدرم  يا  .هدومرفن  ءاطع  یئوکین  ریخ و  ناگدنامیقاب  ناگتشذگ و  زا  سکچیه 

یهن فورعم و  هب  رما  يارب  و  دیامنن ، اپرب  داسف  هنتف و   ) دنیشنب دوخ  هناخ  رد  هکیـسک  لاح  هب  اشوخ  و  دراد ، هاگن  مدرم  ياهیتشز  زا 
تعاـطا هـب  و  دـشاب ) هتـشادن  نارگید  لاـم  هـب  عـمط   ) دروـخب ار  دوـخ  يزور  و  دـشاب ) هداـمآ  يراـکهابت  زا  يریگوـلج  رکنم و  زا 

زا مدرم  دشاب و  نتـشیوخ  راکب  مرگرـس  هجیتن  رد  و  دیامن ) تشگزاب  هبوت و   ) دـیرگب شیوخ  هانگ  رب  هدوب و  لوغـشم  شراگدرورپ 
.دنشاب شیاسآ  رد  وا  نابز ) تسد و  )

نیمکح هرابرد  هبطخ 176-
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ندـش یغای  زا  سپ  صاع : نبا  ورمع  يرعـشا و  یـسوموبا  هراـبرد  ناورهن ) جراوخ  اـب   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
تترـضح نایز  رب  هک  نونکا  يداد و  رارق  مکح  ار  مدرم  ادـخ  نید  رد  ارچ  هکنیا  هب  ضارتعا  مالـسلا و  هیلع  ماما  رب  ناورهن  جراوخ 

درم ود  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  امـش  ناگرزب  يار  دومرف (: ناشخـساپ  رد  ترـضح  نآ  و  يریذـپ ، یمن  ار  ناشمکح  دـنا  هداد  مکح 
نآرق قبط  هک  میتفرگ  نامیپ  ناشیا  زا  ام  و  دـننک ( مکح  لطاب  قح و  نیب  ات   ( دـندیزگرب ار  صاـع ( نبا  ورمع  يرعـشا و  یـسوموبا  (

رد هدـناوخ و  نآ  وریپ  ار  دوخ  رهاظ  رد  هکنآ  هن   ( دـشاب نآ  وریپ  ناشلد  هدوب و  نآ  اب  ناشنابز  و  دـنیامنن ، زواجت  نآ  زا  هدرک  لمع 
ار نآ  هکنآ  لاح  دـندرک و  اهر  ار  قح  هدیـشک  تسد  نآرق  زا  هدـش  هارمگ  ود  ره  سپ  دـنهد ( مکح  ناشدوخ  هشیدـنا  قبط  نطاـب 

ناشیا شور  تداع و  يرگمتس و  ملظ و  ناششهاوخ  لیم و  نوچ ) نکیلو  درادن ( تفالخ  تقایل  یسک  نم  زج  دنتسنادیم   ( دندیدیم
یتسار هب  مکح  نداد  رد  نانآ  اب  ام  رارق  و  دنداد ) مکح  قح  فالخ  رب  دنتسناد و   ) دوب یهارمگ ) رد  نداهن  مدق   ) یتسردان یجک و 

نآ زا  تسا  ام  تسد  رد  هک  یلیلد  و  تفرگ ، یـشیپ  دنداد  متـس  ملظ و  يور  زا  هک  یمکح  هشیدـنا و  رب  نآرق  هب  لمع  یتسرد و  و 
نوریب مدق  قح  هار  زا  هک  تسا  ماگنه 

زا و  دـنیامن ، لمع  نآرق  قبط  هک  میدرک  طرـش  ناشیا  اب  نوچ  هصالخ   ) دـنداد تسردان  لطاب و  هب  مکح  دادرارق  فـالخ  رب  هداـهن 
(. میریذپن ار  ناشمکح  هک  میراد  قح  ام  سپ  دنداد ، مکح  سفن  ياوه  يور 

دنوادخ تافص  رد  هبطخ 177-
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یلص لوسر  ترضح  حدم  ناحبس و  دنوادخ  فاصوا  هب  عجار  دوخ  تفالخ  لوا  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
درادیم زاب  رگید  راک  زا  يراک  ار  یسک  اریز   ) درادیمن زاب  رگید  راک  زا  يراک  ار  یلاعتیادخ  ناگدنونـش :) هب  زردنا  هلا و  هیلع و  هللا 
تـسا اناوت  اناد و  زیچ  همه  هب  نوچ  لاعتم  دنوادخ  و  یئاناوت ، تردق و  تیدودحم  رثا  رب  ای  دـشاب  وا  یئاناد  ملع و  رد  ناصقن  ای  هک 

دوجولا بجاو  نآ و  رب  طیحم  نامز و  قلاخ  نوچ   ) دـهدیمن رییغت  نامز  ار  وا  و  دـنادرگیمن ) لوغـشم  رگید  راک  زا  ار  وا  راـک  چـیه 
بآ و ياه  هرطق  هرامـش  دـیامن ، فصو  ار  وا  تقیقح ) تاذ و  هنک   ) دـناوتیمن ینابز  و  دـشاب ) نکمم  مزاول  زا  نتفاـی  رییغت  و  تسا ،

بـش رد  کچوک  ياه  هچروم  هاگباوخ  تخـس و  ياهگنـس  رب  روم  تکرح  دنک و  هدنکارپ  اوه  رد  داب  هچنآ  نامـسآ و  ياه  هراتس 
ادخ زج  تسین  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دنادیم ، ار  اهمـشچ  ریز  زا  ندرک  هاگن  اهگرب و  نداتفا  ياج  تسین ، هدیـشوپ  وا  زا  رات 

وا تین  هک  یـسک  یهاوگ  نوچمه  تسین ، يراکنا  ار  شـشنیرفآ  نید و  دـیدرت و  کش و  شیتسه  رد  هدوبن و  وا  يارب  يدـننام  هک 
رادرک  ) نیگنس شیاهنازیم  و  كاپ ، تاهبـش ) زا   ) شرواب نیقی و  و  هزیکاپ ، یئامندوخ ) ایر و  زا   ) شنطاب و  بلق ) میمـص  زا   ) تسار

، دشاب رایسب ) شکین 

فاطلا هب  و  رایتخا ، وا  ماکحا  نایب  يارب  باختنا و  وا  ياه  هدیرفآ  نیب  زا  هک  تسا  وا  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  و 
يراگتـسر تیاده و  ياه  هناشن  وا  ببـس  هب  و  هدـش ، هدـیزگرب  وا  يوکین  ياهماغیپ  ندـناسر  يارب  و  هتفای ، صاصتخا  وا  ياهبنارگ 

.تسا هدیدرگ  نشور  یهارمگ  يروک و  یکیرات  راکشآ و 
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ناهاوخدوخ صخـش  يارب  ار  نآ  و   ) هدش هتفیـش  نآ  هب  هکیـسک  هب  و  دبیرفیم ، ار  دوخ  هب  هدنراد  دامتعا  دـنموزرآ و  ایند  مدرم ، يا 
تفای دهاوخ  هبلغ  دروآ ) تسدب  ار  نآ  عاتم   ) دبای طلـست  نآ  رب  هکیـسک  هب  و  دزاسیم ) اهیگدولآ  راچد  ار  وا   ) دزرویمن لخب  تسا )

هدش لئاز  ناشیا  یشوخ  هک  دنا  هدوبن  یناگدنز  یـشوخ  تمعن و  یخارف  رد  یموق  زگره  ادخ  هب  دنگوس  و  دومن ) دهاوخ  شدوبان  )
مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا  دـیامرفیم : رد س 13 ي 11  هکنانچ   ) دـندش بکترم  هک  یناـهانگ  رثا  رب  رگم  دـشاب 

ار هدیدنـسپ  قالخا  ینعی  دنهد ، رییغت  تسا  ناشاهـسفن  رد  هچنآ  هکیماگنه  ات  تسا  یهورگ  رد  هک  ار  نآ  دهدیمن  رییغت  ادـخ  ینعی 
نم ادـغ  اهقزر و  اهیتای  هنئمطم  هنما  تناک  هیرق  الثم  هللا  برـض  و  دـیامرفیم : رد س 16 ي 112  .دـنیامن و  لیدـبت  تشز  ياهوخ  هب 

زا نآ  لها  هک  ار  یهد  دروآ  لثم  ادـخ  ینعی  نوعنـصی  اوناک  امب  فوخلا  عوجلا و  ساـبل  هللا  اـهقاذاف  هللا  معناـب  ترفکف  ناـکم  لـک 
مه دنوادخ  دندرواین ، اجب  ار  ادخ  ياهتمعن  رکـش  سپ  دیـسریم ، اهنآ  هب  ناوارف  يزور  وس  ره  زا  دندوب و  هدـیمرآ  هدوسآ و  اهیتخس 

هب ار  نانآ  دندروآ  اج  هب  هچنآ  رثا  رب  و  دیناشچ ، اهنآ  هب  ار  يراتفرگ  یتخس و  هزم  هدیناشوپ  ناشیا  هب  ار  سرت  یگنسرگ و  سابل 
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زا تمعن  عنم  دندوب ، تمعن  قحتسم  رگا  هانگ  ندروآ  اجب  تمعن و  نارفک  اب  ناشیا   ( اریز دومن ( یلتبم  یگنسرگ  یتخـس و  هنوگ  ره 
سیل هللا  نا  دـیامرفیم (: رد س 8 ي 51  هکناـنچ  تسا ، لاـحم  ادـخ  رب  ملظ  و  تسا ، متـس  ملظ و  نیع  هک  دوب  قحتـسم  زا  عنم  اـهنآ 
تمعن لاوز  ببـس  ابلاغ  هک  تسنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  شیاـمرف  زا  دوصقم   ( دـشابیمن رگمتـس  ناگدـنب ، رب  ادـخ  ینعی  دـیبعلل  مـالظب 

هرافک تهج  هب  ای  شیاـمزآ  ناـحتما و  تهج  زا  دـنوادخ  اـسب  اریز  دـشاب ، هتـشاد  تیمومع  هکنآ  هن  تسا ، ناـهانگ  ندـش  بکترم 
لیدبت يراتفرگ  یتخـس و  هب  ار  ناشـشیاسآ  و  هتفرگ ، ار  ناگدـنب  زا  یـضعب  تمعن  تلزنم ، ماقم و  ندومن  دـنلب  ای  کچوک  ناهانگ 

سفنالا و لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یـشب ء  مکنولبنل  و  دیامرفیم : میرک س 2 ي 155  نآرق  رد  هکنانچ  دیامنیم ،
مهبر و نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  نوعجار ي 157  هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  هبیصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا ي 156  رشب  تارمثلا و 

نیا رد  و  نادنزرف ، اهـسفن و  اهیئاراد و  رد  دوبمک  یگنـسرگ و  سرت و  هب  میئامزآ  یم  ار  امـش  ینعی  نودـتهملا  مه  کئلوا  همحر و 
زاب وا  يوسب  دونـشوخ و  ادـخ  ياـضر  هب  اـم  دـنیوگیم : دروآور  ناـشیا  هب  یهودـنا  نوچ  هکناـنآ  ار ، نایابیکـش  هد  هدژم  شیاـمزآ 

اهدورد ناشراگرورپ  بناج  زا  میدرگیم ،
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لئاز اهنآ  زا  اهتمعن  دروآ و  ور  ناشیا  هب  اهیتخـس  هکیماگنه  مدرم  رگا  و  دـنناگتفای ( هار  نانآ  هک  داب  ناشیا  رب  یناـبرهم  تمحر و  و 
ار يداسف  ره  و  دـنادرگیم ، زاب  اهنآ  هب  هتفر  تسد  زا  هچنآ  دـنربب ، هانپ  ناشراگدرورپ  هب  هتفیـش  ياـهلد  تسار و  ياـهتین  اـب  ددرگ ،

لمع مرکا  ربمغیپ  تیصو  قبط  هدرک  بصغ  ار  تفالخ  هکنانآ  يوریپ  رد  امش  تشز  راتفر  زا   ( نم و  دیامرفیم ، حالـصا  ناشیا  يارب 
رثا رب  هتـشادرب  تسد  نید  زا  رورم  هب  هدش  رود  ربمغیپ  نیئآ  زا   ( دیوش عقاو  ترتف  رد  تیلهاج ( نامز  مدرم  دننام   ( مسرتیم دندومنن (
اهنآ هب  امش  هک  دندمآ ( راک  يور  قحان  هب  یئافلخ   ( تشذگ یئاهراک  و  دیئامن ( يوریپ  تسردان  ياه  هشیدنا  زا  یهارمگ  ینادان و 

) هلا هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد   ( هک یـشور  رگا  و  دیدوب ، هدیدنـسپان  مدرم  نم  دزن  دیدیـشک و  تسد  قح  زا  هدـش  لئان 
زردنا روما و  حالـصا  رد   ( شـشوک یعـس و  زج  تسین  نم  رب  و  دش ، دیهاوخ  ناتخبکین  زا  اهیتشز ( زا  دعب   ( ددرگ زاب  امـشب  دیتشاد 

مـشچ وـفع و  رد  تحلـصم  نکیلو   ( متفگیم میوـگب  هفیلخ ( هس  ناـمز  رد  ار  امـش  تشز  رادرک  راـتفگ و   ( متـساوخیم رگا  و  نداد (
.دیامرف ششخب  وفع و  تشذگ  هک  ار  هچنآ  ادخ  تسا ( اهنآ  زا  یشوپ 

ینامی بلعذ  هب  خساپ  هبطخ 178-
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ار دوخ  راگدرورپ  ایآ  نینموملاریما  ای  دیسرپ : راوگرزب  نآ  زا  ینمی  بلعذ  هک  یتقو  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
نتفگ و نخس  مزلتسم  شتسرپ  تدابع و  هکنیا  اب  ( !؟ میامنیم شتسرپ  منیب  یمن  هک  ار  يزیچ  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  يا ؟ هدید 

درک نامگ  لئاس   ) سپ دریگیم ) ماـجنا  تیور  روضح و  رد  روما  عون  نیا  تسا و  ینتورف  عوضخ و  ترفغم و  تمحر و  تساوخرد 
هیلع ماـما  تسین ) نکمم  وا  ندـید  هکنیا  اـب  ( ؟ ینیب یم  ار  وا  هنوـگچ  تفگ : اذـل ) تسا ، مشچ  هب  ندـید  راـگدرورپ  ندـید  زا  دارم 
رئاس تیبوبر و  تینادحو و  دوجوب و  قیدصت   ) نامیا قئاقح  هلیسو  هب  اهلد  نکل  دنکیمن ، كرد  راکشآ  ار  وا  اهمشچ  دومرف : مالسلا 

تـسین ادج  یلو  تسا  رود  زیچ  ره  زا  و  تسین ، هدیبسچ  یلو  دراد ) هطاحا   ) تسا کیدزن  زیچ  ره  هب  دیامنیم ، كرد  ار  وا  تافص )
اریز  ) هشیدنا رکفت و  نودب  دنکیم ) نخس  داجیا   ) تسا ایوگ  تسا ) مسج  مزاول  زا  ندوب  ادج  اب  يرود  ندیبسچ و  اب  یکیدزن  اریز  )

میمـصت اریز   ) ندش هدامآ  میمـصت و  نودب  تسا  هدننیرفآ )  ) هدننک هدارا  تسا ) هزنم  نآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  ینادان  رثا  رب  هشیدـنا 
و تسا ، ددرم  يراک  ماجنا  رد  هک  تسا  مسج  مزاول  زا  نآ  دـشاب و  يراک  ماجنا  هدارا  همدـقم  هک  يا  هدارا  زا  تسا  تراـبع  نتفرگ 

يادخ يارب  اما 

زا  ( يوضع کمک (  ( نودب تسا  هدننکداجیا  دـشابیمن ( ددرم  نوچ  تسین  تسرد  میمـصت  مزع و  تسا  وا  تاذ  نیع  ملع  هک  یلاعت 
تهج زا   ( هک تسا  فیطل  تسا ( زاین  یب  تاذـلاب و  ینغ  وا  دراد و  تجاح  کمک  هب  دـنمزاین  اریز  اهنآ ، دـننام  اـپ و  تسد و  لـیبق 

هب هک  زیچ ( همه  زا   ( تسا گرزب  درادـن ( هظاـحا  وا  رب  يزیچ  نوـچ   ( دوـشیمن فـصو  یناـهنپ  هب  شندوبراکـشآ ( روـهظ و  تدـش 
) ساوح زا   ( یسح نتشاد  هب  هک  تسا  انیب  تسا ( ضحم  لدع  اریز   ( دوشیمن فصو  ناتسدریز ( رب  طلسم  نارگمتس  دننام   ( يرگمتس

ربارب رد  قئـالخ  يزوسلد ، هب  هن  ناـسحا ( لـضف و  يور  زا   ( تسا ناـبرهم  تسا ( نکمم  تافـص  زا  ساوـح  اریز   ( ددرگیمن فـصو 
سرت زا  شتمظع ( تـبیه و  ربارب  رد   ( اـهلد و  دنتـسه ( وا  هدارا  تیـشم و  روـهقم  هـمه  اریز   ( دـننتورف راوـخ و  وا  یگرزب  تـمظع و 

.دننارگن برطضم و  وا  باذع ( (

شنارای شهوکن  رد  هبطخ 179-
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، هدومن مزال  بجاو و  هک  يرما  رب  مرازگیم  ساپس  ار  ادخ  دوخ : باحصا  شنزرس  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
يوریپ مداد  ناـمرف  ناـمز  ره  هک  یهورگ  يا  امـش  یئورود ) قاـفن و   ) هب نم  ندوـمن  شیاـمزآ  رب  و  هدوـمرف ، ردـقم  هـک  یلعف  رب  و 

فازگ هدز  فال   ) دیزادرپیم هدوهیب  نانخـس  هب  دنهد  تلهم  ار  امـش  نمـشد ) اب  گنج  زا   ) رگا و  دیتفریذپن ، ارم  توعد  و  دـیدرکن ،
عاـمتجا اوشیپ  دزن  هک  ار  یمدرم  و  دـیوشیم ) ناـهنپ  سرت  زا   ) دـیهدیم ناـشن  یتسـس  فعـض و  دـیآ  شیپ  یگنج  رگا  و  دـیئوگیم )

يرقهق هب  دیوش  راتفرگ  گنج )  ) یتخـس هب  راچان  رگا  دیئامنیم و  شنزرـس  هدز  نعط  دنیامنیم ) يوریپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا   ) دننکیم
امـش نمـشد  میوگیم ): يزاون  تیعر  فطل و  هار  زا  دیئآ  یمن  هار  هب  يرد  چیه  زا  دیتسین و  یمدق  تباث  مدرم  هکنیا  اب   ) دـیدرگیمرب

يراوخ ای  گرم  ناتقح ؟ نتفرگ )  ) رب ششوک  یعـس و  ندرک و  يرای  ریخات )  ) رد دیتسه  هچ  رظتنم  امـش ) هن   ) داب یبرم ) و   ) ردپ یب 
ندش هتشک  زا  هک  نمـشد  زا  یگراچیب  تلذ و  ای  گنج  نادیم  رد  ندش  هتـشک  ای  دبایرد  ار  امـش  ود  نیا  زا  یکی   ) تسا امـش  يارب 

اب ندوب  زا  هکیلاح  رد  دنکفا  یم  یئادج  امش  نم و  نیب  دیسر - دهاوخ  هتبلا  و  دسرب - نم  لجا  رگا  ادخ  هب  دنگوس  تسا ) رت  تخس 
ما هدنام  اهنت  رازیب و  امش 
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ینید ایآ  تسادـخ !! اب  امـش  رجا  ما ) هتـشادن  يروای  مورب  ایند  زا  نوچ  هک  تسا  نآ  دـننام  امـش  تشز  رادرک  یئورود و  قافن و  اب  )
ایآ دزاس ، هدامآ  نمـشد ) زا  يریگولجب   ) ار امـش  هک  تسین  یتریغ  و  دـینک ) کـمک  رگیدـکی  هب  اـت   ) دروآ درگ  ار  امـش  هک  تسین 

دیامن یـششخب  کـمک و  ار  ناـشیا  هکنیا  نودـب  دـننکیم  يوریپ  وا  زا  دـناوخیم و  ار  هیاـمورف  نارگمتـس  هیواـعم  هک  تسین  تفگش 
برع لئابق  ياسور  هب  طقف  دادیمن و  يزیچ  دارفا  هب  هیواعم  نوچ   ) و دهدب ) ناشیا  هب  یلوپ  هدرک و  مهارف  اهنآ  يارب  گنج  بابسا  )
ءاسور زا  هک  یمک  ششخب  ببس  هب  ای  یلیماف  بصعت  تهج  زا  مدرم  رئاس  دینادرگیم و  دوخ  رادفرط  ار  نانآ  دومنیم  ششخب  رایسب 

وریپ سیئر و  هب  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما ، و  دندومنیم ، يوریپ  ار  ناشیا  نامثع  یهاوخنوخ  لوگ  هب  ای  یلیا  موسر  هب  ای  دـنتفاییم و 
اذل دنتفریم ، اهنآ  هار  رد  مه  ناوریپ  و  دنتـشادن ، ترـضح  نآ  زا  یـشوخلد  اسور  تهج  نیا  زا  دومرفیم ، شـشخب  کمک و  ناسکی 
کی ره  مهـس  هزادنا  هب  شـشخب  کمک و  اب  دیناملـسم  مدرم  هدـنامیقاب  مالـسا و  لها  هدـنامزاب  هکیلاح  رد  ار  امـش  نم  دـیامرفیم ):

و دیدرگ ، دونشوخ  نآ  زا  ات  دیرادن  نم  نامرف  رما و  زا  یتیاضر  دینکیم !؟ تفلاخم  هدش  هدنکارپ  نم  رود  زا  امش  میامنیم و  توعد 
نآ رب  ات  یشجنر  مشخ و  هن 
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کی ور و  کی  تفلاخم  رد  هن  دیمدق و  تباث  يوریپ  تعاطا و  رد  هن  دـینکیم ، یئورود  قافن و  هتـسویپ  نم  راک  رد   ) دـیئامن عامتجا 
مراد لـیم  هکیزیچ  نیرت  تسود  نـم  يارب  و  دـیدناهریم ) هودـنا  درد و  نـیا  شکاـشک  زا  ارم  هـتفرگ  شیپ  هار  کـی  شاـک  نـخس ،

دای امشب  ار  نآرق  قئاقح ) فراعم و   ) قیقحتب تسر ) ناوتن  گرمب  زج  امش  مغ  زا  هک  مهرب  امش  زا  ات   ) تسا گرم  ارم  دنک  تاقالم 
یم نوریب  نهد  زا  هک  ار  هچنآ  و  مدـینادرگ ، انـشآ  دیتخانـشیمن  هچنآ  هب  ار  امـش  مدرک و  مکح  امـش  نیب  لیلد  تجح و  اـب  و  مداد ،

شاک مدومن ) راکـشآ  امـش  هب  ار  اهنآ  یبوخ  دیدرکیم  یقلت  يدب  هب  یمهفن  يور  زا  هک  ار  یئاهزیچ   ) متخاس اراوگ  امـشب  دیدنکفا 
نم ریصقت  ددرگن  رادیب  هتفخ  دنیبن و  روک  رگا  الاح  مدروآ  اجب  ار  یئامنهار  داشرا و  طرش  نم   ) تشگیم رادیب  هتفخ  ای  دیدیم  روک 

رـسپ ناشراگزومآ  تسا و  هیواعم  ناشیاوشیپ  هک  یهورگ  دنتـسه  ادـخ  ماکحا )  ) هب ینادان  لهج و  هب  کـیدزن  رایـسب  هچ  و  تسین )
(. تشذگ موس  داتشه و  نخس  حرش  رد  شردام  هصق  هک  صاع  نبا  ورمع   ) هیناز
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جراوخ هب  ناگتسویپ  هبطخ 180-
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نبا تیرخ   ) یهورگ زا  دروآ  ربخ  ات  داتـسرف  ار  نیعق ) نبا  هللادـبع   ) شباحـصا زا  یکی  تسا ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هب دنتـساوخ  یم  ماش ) لها  اب  گنج  زا  سپ   ) و دـندوب ، نیفـص ) گنج  رد   ) هفوک هاپـس  زا  هک  شناوریپ ) هیجاـن و  ینب  سیئر  دـشار 

نمیا ناشیا  ایآ  دیسرپ : راوگرزب  نآ  تشگرب  درم  نآ  نوچ  دندیسرتیم ، مالسلا  هیلع  ترضح ، نآ  زا  دنوش و  قحلم  ناورهن  جراوخ 
ناشیا دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .دنا  هدرک  چوک  نینموملاریما  ای  تفگ : درم  نآ  دنا ؟ هدیچوک  هدیـسرت  هکنیا  ای  دنا ، هدـنام  اجب  هدوب 

هابت و   ) دنتـشگ رود  ادـخ ) تمحر  زا  هدرک  یپ  ار  حـلاص  هقان  هدومن و  ینامرفان   ) دومث موق  هکنانچ  داب  ادـخ ) تمحر  زا   ) يرود ار 
نامیـشپ دـنا  هدرک  هک  يراک  زا  دـیآ  دورف  ناـشقرف  رب  اهریـشمش  ددرگ و  تسار  اـهنآ  فرط  هب  اـه  هزین  نوچ  شاـب  هاـگآ  دـندش )

اهنآ زا  تمایق ) ي   ) ادرف و  دهد ) رارق  شیوخ  وریپ  و   ) دنادرگ هدنکارپ  هدومن  ادج  ام ) زا   ) ار نانآ  هتـساوخ  ناطیـش  زورما  دـنوشیم ،
رد نداتفا  و  يراگتـسر ، تیاده و  هار )  ) زا نتفر  نوریب  باذع ) قاقحتـسا   ) ار ناشیا  تسا  سب  سپ  دـیامنیم ، يرود  هتـسج  يرازیب 
نبا تیرخ  ندـش  هتـشک  هصق   ) .تلالـض هداـج )  ) رد یـشکرس  ناـیغط و  و  قح ، يوریپ )  ) زا ضارعا  و  يروک ، یهارمگ و  يداو ) )

هب شناوریپ  اب  دشار 

). تشذگ مراهچ  لهچ و  نخس  حرش  رد  سیق  نبا  لقعم  تسد 

یهلا دیحوت  هبطخ 181-
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مالـسلا هیلع  ماما  باحـصا  صاوخ  زا   ) هک یلاکب  هلاضف ) نبا   ) فون زا  هدش  تیاور  تسا ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
اجنآ رد  هک  هدوب  يا  هلیبق  مان  لاکب  تسا و  ریمح  مان  هب  یعضوم  نآ  یبرغ  تمس  رد  هک  تسا  ءاعنص  مان  هب  يرهـش  نمی  رد  .تسا 

نآ هک  یگنس  يالاب  رب  هکیلاح  رد  دومرف ، نایب  ام  يارب  هفوک  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هتفگ : دنا ) هتـشاد  توکس 
و مشپ ، زا  يا  هبج  راوگرزب  نآ  نت  رد  و  دوب ، هداتسیا  درک  بصن  یموزخم  هریبم  رـسپ  ترـضح و ) رهاوخ  یناه  ما  دنزرف   ) هدعج ار 

سپ دوب ، رتش  يوناز  هنیپ  دننام  هدجس ) يرایسب  زا   ) وا یناشیپ  و  دوب ، هدش ) هتفاب   ) امرخ تخرد  گرب  زا  شیاپ  شفک  ریشمش و  دنب 
ار یئادخ  ساپس  دومرف : ایندب ) نتسبن  لد  يراکزیهرپ و  يوقت و  هب  بیغرت  وا و  یئاناوت  تردق و  ناحبس و  دنوادخ  يانث  حدم  رد  )
( یگناگی رب   ) راکشآ لیلد  ناسحا و  یگرزب  رب  ار  وا  تسوا ، يوسب  ناشیا ) ي   ) اهراک رخآ  قئالخ و  عیمج  تشگزاب  هک  تسا  ازس 

مرک لضف و  هب   ) دروآ اـجب  ار  شرکـش  هدرک  ءادا  ار  وا  قح  هک  یـساپس  میرازگـساپس ، مالـسا ) نیدـب   ) شتنم اـطع و  ياـهینوزفا  و 
( ار رازگساپس   ) و دنرادن ) یئاناوت  ار  شرکش  ندروآ  اجب  ار  وا  قح  يادا  ناگدنب  هنرگو  دیامرف  لوبق  ار  ام  قئالان  ساپس 
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راودیما و وا  دوج  هب  هکیـسک  نتـساوخ  نوچ  میبلطیم  کمک  وا  زا  .ددرگ و  وا  شـشخب  ینوزف  ثعاب  هدنادرگ  کیدزن  وا  شاداپ  هب 
وا ربناـمرف  راـتفگ  رادرکب و  فرتـعم و  شمرک  لـضفب و  دـمتعم و  ار ) اهیتخـس   ) شندومن فرطرب  دـنموزرآ و  شدوس  ندـناسر  هب 

( شیدنوادخ هب   ) وا يوسب  و  رواب ، نیقی و  اب  تسا  راودیما  وا  مرک ) لضف و   ) هب هکیـسک  ندـیورگ  دـننام  میورگیم  وا  هب  .دـشابیم و 
ار وا  و  وا ، یگناگیب  داقتعا  اب  دراد  صالخا  وا  هب  و  يربنامرف ، اب  دراد  ینتورف  عوضخ و  وا  يارب  و  لـماک ، ناـمیا  اـب  تسا  هدروآور 

یهاـنپ اـجلم و  ازج و  نوـچ   ) شـشوک تـبغر و  اـب  دربـیم  هاـنپ  وا  هـب  يراـتفرگ ) یتخـس و  رد   ) و يرازگـساپس ، اـب  دـنادیم  گززب 
دلو عون  زا  دلاو  اریز   ) دشاب کیرش  وا  اب  يراوگرزب  رد  ات  تسا  هدماین ) دوجوب  يردپ  زا   ) هدشن هدیئاز  ناحبس  دنوادخ  دسانـشیمن )

ار يرگید  نتفر و  نیب  زا  ندیئاز و  اریز   ) دراذگ یقاب  یثاریم  نیب  زا  ات  هدرواین ) يدنزرف   ) تسا هدـیئازن  و  تسا ) راوگرزب  زیزع و  و 
یپ یمک  يدایز و  و  تسا ) نامز  تقو و  هدننیرفآ  وا  اریز   ) هتـسجن مدـقت  وا  رب  نامز  تقو و  تسا ) مسج  مزاول  زا  ندومن  نیـشناج 

هـصالخ تسا ، ناکما  مزاول  زا  ثودـح  ثودـح و  مزلتـسم  رییغت  رییغت و  یمک  يداـیز و  همزـال  اریز   ) تسا هتفرگن  ارف  ار  وا  یپ  رد 
زا هدومن  ام  هب  هک  هچنآ  ببسب  هکلب  میئامن ( فصو  تاقولخم  دننام  ار  وا  ات  تسین  اراد  ار  ضارعا  ماسجا و  تافـص  زا  یتفـص  چیه 

.هدش راکشآ  اهدرخب  وا ( یتسه  دوجو و  رگید  تادوجوم  نیمز و  نامسآ و  شنیرفآ  رد   ( راوتسا مکح  هتسارآ و  مظن  ياه  هناشن 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 625 

http://www.ghaemiyeh.com


590 ص :

هدـش اپرب  یهاگ  هیکت  یب  رارقرب و  تباـث و  نوتـس  نودـب  هک  تسا  اهنامـسآ  تقلخ  وا  شنیرفآ  رب  ناـهاوگ  اـهلیلد و  هلمج  زا  سپ 
دنتفریذپ ار ( شتوعد   ( گنرد فقوت و  نودب  يربنامرف  تعاطا و  يور  زا  سپ  دنک ( داجیا  تساوخ   ( دناوخ ار  اهنآ  دنوادخ  تسا ،

شرع عضوم  ار  اهنآ  یگدنب ، تعاطا و  هب  اهنآ  فارتعا  تیبوبر و  توبث (  ( رب ناشیا  لاح ( نابز   ( رارقا دوبن  رگا  و  دنتـشگ ( دوجوم  (
هناشن ار  اهنآ  ياه  هراتس  دادیمن ، رارق  شناگدنب  هتسیاش  رادرک  وکین و  راتفگ  ندرب  الاب  ياج  ناگتـشرف و  زا ( نیبرقم   ( لحم دوخ و 

ار اهنآ  رون  ینـشور  دـیوج ، هار  اهنآ  هب  نیمز  فارطا  هداشگ  ياـههار  دـش  دـمآ و  رد  نادرگرـس  ناریح و  صخـش  اـت  داد  رارق  اـه 
رد هک  ار  هام  رون  ندیـشخرد  ندومن  فرطرب  یئاناوت  کـیرات  ياهبـش  هایـس  ياـه  هدرپ  و  هدـناشوپن ، راـت  بش  هدرپ  داـیز  یکیراـت 

ياه هتفرگ  مارآ  هن  رات و  بش  یهایس  تسین  هدیـشوپ  وا  رب  هک  يدنوادخ  تسا  هتـسارآ  هزنم و  سپ  درادن ، تسا  راکـشآ  اهنامـسآ 
گنر هریت  ياههوک  هلق  رد  دوگ و  ياهنیمز  ياه  هشوگ  رد  بش 
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دوبان هدـنکارپ و  هک  ربا  ياهقرب  و  دـیآ ، یم  دـعر  زا  نامـسآ  هشوگ  قفا و  رد  هک  يزاوآ  دـشابیمن  هدیـشوپوا  رب  و  مه ، هب  کـیدزن 
دندادیم و تبسن  ناگراتس  طوقس  هب  هک  هدنهج  ياهداب  ار  نآ  دتفا و  یم  نیمز ) رب   ) هک یگرب  و  دنامیم ) هدیشوپ  راظنا  زا   ) ددرگیم
داب و دننام  يوامـس  راثآ  تسردان  هدیقع  يور  زا  تیلهاج  بارعا  نانیـشن  هیداب  نوچ   ) دـننادرگیم رود  دوخ  ياج  زا  ناراب  ندـیراب 

هراشا اهنآ  هدیقع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اذل  دنتـسنادیم ، رثوم  ار  اهنآ  دندادیم و  تبـسن  ناگراتـس  طوقـس  هب  ار  امرگ  امرـس و  ناراب و 
هچ ار  هشپ  يزور  و  دربیم ، اجکب  دکـشیم و  اجک  زا  زیر  هچروم  و  دریگیم ، رارق  اجک  هداتفا و  اجک  ناراب  هرطق  ره  دنادیم  و  هدومرف )

(. هدام ای  رن   ) دراد راب  هچ  ینتسبآ ) ماگنه   ) شمکش رد  هدام  و  دنکیم ، تیافک  زیچ 
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زا اریز   ) تسا هدوب  دوش  دوجوم  یمدآ  ای  نج  ای  نیمز  ای  نامسآ  ای  شرع  ای  یسرک  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  دنوادخ  يازس  ساپس  و 
يا هدننک  تساوخرد  و  ددرگیمن ، نییعت  مهف  هب  هتفایرد و  هشیدنا  هب  دشاب ) یتسیاب  دوجوم  زا  شیپ  هدننک  داجیا  هک  تسا  تایهیدـب 
مک ار  وا  تمعن ) هنازخ   ) شـشخب ءاـطع و  و  دـباییمن ) هار  ملع  رد  تـلفغ  تـسا و  مـلع  نـیع  وا  تاذ  اریز   ) دـیامنیمن لوغـشم  ار  وا 
هب و  تسا ، اـجک  رد  تفگ  ناوتیمن  و  دوـشیمن ، هدـید  مشچ  هب  و  دـیامرفیم ) داـجیا  دـهاوخب  هچ  ره  هدارا  ضحمب  اریز   ) دـنادرگیمن
هک تسین  مسج  اریز   ) ددرگیمن كرد  ساوح  هب  و  دنیرفآ ، یمن  اپ ) تسد و  دـننام   ) يوضع کمک  هب  و  دوشیمن ، فصو  نآ  دـننام 

یـسوم اب  هک  تسا  يدنوادخ  درادـن ) يدـننام  اریز   ) دوشیمن هیبشت )  ) سایق مدرم  هب  و  دـشاب ) وا  رد  مسج  مزاول  زا  هک  فاصوا  نیا 
، اهتلآ ءاضعا و  نودب  دوب ) نخـس  نآ  هک   ) دومن وا  هب  ار  یگرزب  رما  دوخ  تایآ  زا  و  دومرف ) داجیا  ار  نآ  هک   ) ینخـس تفگ  نخس 

يارب هکیـسک  يا  یئوـگ  تسار  رگا  هکلب  دـیآ .) یم  نوریب  ادـص  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  عـقاو  قـلح  رد  هـک   ) اـهکنابز یئاـیوگ و  و 
هفرغ رد  هک  ار  دنوادخ  هاگرد  برقم  ناگتـشرف  هاپـس  لیئاکیم و  لیربج و  نک  فصو  یهدیم  جنر  دوخ  هب  تراگدرورپ  فیـصوت 

تمظع زا  و   ) دننکاس هزیکاپ  كاپ و  ياه 
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سپ  ( دنیامن فصو  ار  ناگدـننیرفآ  نیرتهب  هکنیا  زا  تسا  ناوتان  ناریح و  ناشاهلقع  هدـنکفا و  ریز  هب  اهرـس  راگدرورپ ( یگرزب  و 
تافـص هب  و  یناوتاـن ( زجاـع و  وا  تقیقح  كرد  زا  یلوا  قیرط  هب  فیعـض  هدـنب  وت  دـنرب  یپ  وا  تاذ  هنک  هب  دـنناوتیمن  اـهنآ  نوـچ 

سپ دـشکب ، یتسین  هب  شنایاپ  هکیناـمز  دـیآ  رـس  هب  وا  تدـم  هکنآ  دنتـسه و  اـهرازبا  اهلکـش و  ياراد  هک  دـنوشیم  كرد  یناـسک 
کیرات ببـس  هب  ار  يرون  ره  هدـینادرگ و  نشور  دوخ  رون  هب  ار  یکیرات  ره  دـشیم ( كرد  هتبلا  دوب  رگا  هک   ( تسین وا  زج  یئادـخ 

). دشابیم وا  رهق  هجیتن  یهارمگ  یکیرات  فطل و  رثا  رب  تیاده  ینشور   ( هدومن کیرات  شیوخ  ندرک 
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امرگ امرـس و  زا  ات   ) دـیناشوپ امـشب  هتـسارآ  سابل  هک  یئادـخ  زا  سرت  يراکزیهرپ و  هب  ادـخ  ناگدـنب  يا  ار  امـش  منکیم  شراـفس 
( دیئامنیم نارفک  ار  وا  ششخب  تمعن و  ینامرفان  تیـصعم و  اب  ارچ  سپ   ) دروآ مهارف  ناتیارب  ار  یناگدنز  لئاسو  و  دینام ) ظوفحم 
رب يارب  ای  دروآ  یم  تسدب  هلیـسو  ایند  رد  ندنام  يارب  یـسک  رگا  هکیتروص ) رد  دیا ، هتـسب  لد  ایند  هب  هدیزگ  يرود  وا  زا  ارچ   ) و

تشاد یهاشداپ  فرـصت و  سنا  نج و  رب  هک  دوب  مالـسلا ، هیلع  دوواد ، دنزرف  نامیلـس  سک  نآ  تفای  یم  هار  گرم  ندومن  فرط 
ایند رد  ندنام  يارب  سک  همه  زا  يورخا  يویند و  لئاسو  عیمج  نتشاد  اب   ) سپ گرزب ، تلزنم  ماقم و  يربمغیپ و  بصنم  رب  هوالع 

یتسین ياهنامک  دناسر  نایاپب  ار  یناگدنز  تدم  و  درب ، راکب  ار  دوخ  ردقم  يزور  نوچ  یلو ) دوب ، رتراوازس 
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هب ار  اهنآ  نارگید  دـنام و  یهت  اه  هناخ  یلاخ و  وا  زا  اهرهـش  و  دومرف ) دوردـب  ار  ایند   ) دـندروآرد ياـپ  زا  ار  وا  گرم  ياـهریت  اـب 
دنیاجک دنا ) هتـسش  ناهج  نیا  زا  تسد  هنوگچ  ناینیـشیپ  دینیبب  هک   ) تسا یتربع  هتـشذگ  ياهراگزور  رد  ار  امـش  و  دندرب ، ثاریم 

تلود اب  زاجح  نمی و  هاشداپ  حون  نبا  ماـس  نبا  مرا  نبا  ذوـال  نبا  قیلمع  دـالوا  زا  دـندوب  یهورگ  هقلاـمع   ) ناشنادـنزرف هقلاـمع و 
مدرم دنیاجک  دنامن ) يرثا  اهنآ  زا  هک   ) ناشنادنزرف و  رصم ) ناهاشداپ   ) هنعارف دنیاجک  دش ) هدنک  ناشناینب  هک  دحیب 
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ثفای ار  نآ  دنتفگیم و  تخرد  هاش  هک  ار  ربونص  تخرد  هدمآ  درگ  نآ  رانک  رد  مدرم  هک  دوب  یگرزب  هاچ  مان  سر   ) سر ياهرهش 
ناگداتـسرف ماکحا  و  دنتـشک ، ار  ناربمغیپ  هک  تخاس ) دوبان  كاله و  ار  اهنآ  دنوادخ  و  دـندومنیم ، شتـسرپ  دوب  هتـشاک  حون  نبا 

اب هکیناسک  دـنیاجک  دـندومن ) راتفر  اهنآ  هب   ) دـندرک هدـنز  ار  ناشکندرگ  ياـه  هویـش  و  دـندرب ) نیب  زا   ) دـندرک شوماـخ  ار  ادـخ 
!؟ دندرکیم ءانب  اهرهش  هدروآ  درگ  اههاپس  دندادیم و  تسکش  ار  نارازه  هتفر  فرط  ره  هب  اهرگشل 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 632 

http://www.ghaemiyeh.com


597 ص :

ءایشا و قئاقح  هب  ملع   ) تمکح رپس  مالسلا ) هیلع  نامز  ماما  (: ) هجرف یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  ماما  هرابرد   ) تسا هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
يارب ایند ) هب  هقالع  زا   ) ار دوخ  نتخاس  غراف  نتخانش و  هجوت و  زا  تسا  ترابع  هک  شطئارش  اب  ار  نآ  هدیشوپ و  ار  تدابع ) دهز و 
هدومن تساوـخرد  ار  نآ  هک  تسا  یئوزرآ  و  هدـیبلط ، ار  نآ  هک  تسا  يا  هدـش  مگ  ترـضح  نآ  دزن  تمکح  سپ  هتفرگ ، ارف  نآ 

هلاض همکحلا  هدومرف : مالسلا  هیلع  ماما  باتک  نیا  رخاوا  رد  هکنانچ  و  درادن ، رظن  نآ  ریغ  هب  تسنآ و  هب  هجوتم  هراومه  وا  هشیدنا  )
رایتخا يا  هشوگ  هدـش  ناهنپ  راوگرزب  نآ  سپ  تسا ) نآ  نتفاـی  ددـص  رد  هشیمه  هک  تسا  نموم  هدـش  مگ  تمکح  ینعی  نموملا 

مد دنیب ) رازآ  جنر و  هکیماگنه  رتش  دننام   ) و ددرگ ، ناوتان ) فیعض و   ) بیرغ مالسا  هتشگ ) رایسب  يراکهابت  هنتف و   ) هاگ ره  دیامن 
، دزیخنرب اج  زا  هداتفا  اپ  زا  هک  دریگ  ارف  ار  نآ  فعـض  نانچ  هصالخ   ) دنابـسچب نیمز  هب  ار  شندرگ  ولج  هدروآ  تکرح  هب  ار  دوخ 

مالـسا ینعی  ابیرغ  دوعیـس  ابیرغ و  مالـسالا  ءدب  هدومرف : هک  تسا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  شیامرف  هب  هراشا  هلمج  نیا 
ياه هدـنامیقاب  هدـنامیقاب  ترـضح  نآ  دـشاب ) هتـشادن  یعقاو  وریپ  ینعی  ددرگ ، اهنت  هک  تسا  دوز  تفاـی و  شیادـیپ  اـهنت  بیرغ و 

تجح

و هیرصان ، رصنا  و  رصنلاب ، هدیا  و  لدعلا ، هب  رهظا  مهللا   ) دشابیم وا  ناربمغیپ  ياهنیشناج  نیشناج  و  مالـسلا ) مهیلع  يده  همئا   ) ادخ
محرا اـی  نیما  نیدـحلملا ، عـیمج  نیقفاـنملا و  راـفکلا و  هـب  لـتقا  و  رفکلا ، هرباـبج  هـب  مـصقا  و  هیمـصاق ، مـصقا  و  هیلذاـخ ، لذـخا 

(. نیمحارلا
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زا  ) ار هچنآ  و  دـنداد ، دـنپ  اهنآ  هب  ار  دوخ  ياهتما  ناربمغیپ  هک  مداد  یئاهدـنپ  امـش  هب  نم  مدرم ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  سپ 
تحیصن  ) هنایزات هب  ار  امش  و  دندرک ، راتفر  دندوب  ناربمغیپ  زا  دعب  هکیئاهنآ  هب  ءایصوا  هک  مدروآ  اجب  امـش  اب  ینابرهم ) تاشامم و 

يوریپ  ) دیدومنن عامتجا  مداد  قوس  قح ) هار  هب   ) اهیندیناسرت هلیـسو  هب  ار  امـش  دیدماین و  تسار  هار  هب  مدومن  بدا  دوخ  زردـنا ) و 
!؟ دیامن داشرا  هدروآ  هار  هب  ار  امش  هک  دیرظتنم  ارم  زا  ریغ  یئاوشیپ  ایآ  ادخ  اب  ناترجا  دیدرکن !!) نم 
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قح هب  ماـما  ندرکن  يوریپ  رثا  رب   ) دوـب هدرک  تشپ  هچنآ  نآ  زا  هدروآور  و  دوـب ، هدروآ  ور  هچنآ  اـیند  زا  درک  تـشپ  دیـشاب  هاـگآ 
زا نتفر   ) ندرک چوک  مزاع  ادخ  راکوکین  ناگدنب  و  دیدرگ ) رادـیدپ  تیلهاج  نامز  رادرک  ینعی  نآ  يدـب  دومن و  تشپ  ایند  یکین 
نآ هودنا  مغ و  زا  و  دندومن ، لیدـبت   ) دـنتخورف ددرگیمن  یناف  هک  ترخآ  يرایـسب  هب  درادـن  یئاقب  هک  ار  ایند  یمک  دـندش و  ایند )
هک اـم  ناـشیکمه )  ) ناردارب دـندرب  ناـیز  هچ  دـشابیم ) دوـخ  تداهـش  زا  نداد  ربـخ  اـیوگ  هلمج  نیا  زا  ترـضح  روـظنم  دـندیهر ،

نیا یتخـس   ) دـنماشایب هریت  بآ  هداد  هار  دوخ  هب  اه  هصغ  ات  دنتـسین  هدـنز  زورما  هکنیا  زا  دـش  هتخیر  نیفـص  گنج  رد  ناـشاهنوخ 
، دنتفایرد ار  ادخ  تمحر )  ) ادخ هب  دنگوس  دندیدن !؟) ار  زور  نینچ  دنتفر و  ناهج  زا  هکنانآ  لاح  اشوخ  هصالخ  دننیبب ، ار  راگزور 
رد هک  نم  ناردارب  دنیاجک  داد ، اج  نما  يارـس  رد  ایند ) رد   ) سرت فوخ و  زا  دعب  ار  اهنآ  دومرف و  ءاطع  ار  ناشاهدزم  مه  دنوادخ 
لاس دون  زا  شیب  نس  رد  هک  رـسای  نبا   ) رامع تسا  اجک  دنتـشذگ ، هدناسر ) نایاپ  هب  رمع   ) یتسرد یتسارب و  هدـش و  راوس  قح  هار 

يراصنالا تباث  نبا  همیزخ  هرامعوبا   ) نیتداهـشلاوذ تسا  اجک  و  ناهیت ، نبا  کلام ) مثیهلاوبا   ) تسا اجک  و  دش ) دیهـش  نیفـص  رد 
مرکا ربمغیپ  هک 
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راـکنا یبارعا  دوب و  هدومن  يرادـیرخ  یبارعا  زا  یبـسا  ترـضح  نآ  هکیماـگنه  دومرف  لوبق  درم  ود  یهاوگ  ياـج  هب  ار  وا  یهاوگ 
، يا هدومن  يرادیرخ  ار  بسا  هک  متـسناد  نکیلو  هللا ، لوسر  ای  هن  تفگ  یهدـیم ، یهاوگ  ایآ  همیزخ  يا  دومرف : ترـضح  هدومنیم ،
: دومرف راوگرزب  نآ  سپ  منکیمن ، قیدـصت  یبارعا  اب  هلماعم  نیا  رب  میامنیم و  قیدـصت  يا  هدروآ  ادـخ  بناـج  زا  هچنآ  هب  ار  وت  اـیآ 

ناردارب زا  اـهنآ ( ریغ  هـبتع و  نـبا  مشاـه  لیدـب و  نـبا   ( ناـشیا نادـننامه  دـنیاجک  و  دــشابیم ( درم  ود  یهاوـگ  نوـچ  وـت  یهاوـگ 
و دنتـسب ، ناـمیپ  قـح ( هار  رد  ندـش  هتـشک   ( گرم رب  مه  اـب  و ( دـندش ، هتـشک  نیفـص  گـنج  رد  یگمه   ( هـک ناـنآ  ناـشیکمه ( (

هیلع ماما  مالک  نیا  زا  سپ  تفگ : فون  .دش  هداتـسرف  شناوریپ ( هیواعم و   ( ناراکتیـصعم يوس  هب  ندش ( هتـشک  زا  دـعب   ( ناشاهرس
تئارق ار  نآرق  هک  نم  ناشیکمه (  ( ناردارب رب  اغیرد  ادرد و  دومرف : درک و  رایـسب  هیرگ  هدز  كرابم  شیر  هب  دوخ  تسد  اب  مالـسلا 

و دندرک ( لمع  نآ  قبط   ( دنتـشاد اپرب  ار  نآ  هدومن  هشیدنا  دوب  بجاو  هچنآ  رد  و  دندرمـش ( مرتحم   ( دنتـسناد راوتـسا  ار  نآ  هدومن 
يوریپ وا  زا  هتـشاد  دامتعا  اوشیپ  هب  و  دنتفریذپ ، ار ( نآ   ( دـندش هدـناوخ  هک  داهج  هب  دـندرب ، نیب  زا  ار  تعدـب  هدرک  هدـنز  ار  تنس 

دایرف دنلب  زاوآ  هب  نآ  زا  سپ  .دندومن 

دیاب دراد  ادـخ  يوس  هب  نتفر  هدارا  هک  ره  میارآ  یم  رگـشل  زور  نیمه  رد  نم  دیـشاب  هاگآ  داـهج ، داـهج  ادـخ  ناگدـنب  يا  دومن :
هدرب ار  يراـصنا  بویاوبا  رازه و  هدرب  ار  دعـس  نبا  سیق  رگـشل و  رازه  هدرب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ  زا  سپ  تفگ : فوـن  .دورب 
زونه سپ  دـنگنجب ) ماش  لها  اب  هک   ) تشاد نیفـص  هب  تشگزاـب  هدارا  و  داد ، رارق  ریما  رگید  ياـه  هرامـش  رب  ار  ناـشیا  ریغ  رازه و 
نوچ ام  دنتشگرب و  اهرگشل  سپ  دروآ ، دراو  تبرـض  راوگرزب  نآ  رب  دنک ، تنعل  ار  وا  ادخ  مجلم ، نبا  نوعلم  هک  دوب  هدماین  هنیدآ 

يا هبطخ  نیرخآ  هبطخ  نیا  دنا : هتفگ   ) دنیابرب ار  اهنآ  ناگرگ  فرط  ره  زا  دنشاب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  نابش  هک  میدوب  ینادنفسوگ 
(. هدومرف نایب  هداتسیا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  تسا 

اناوت راگدیرفآ  هبطخ 182-
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هب  ) ندش هدید  یب  هک  تسا  دنوادخ  راوازـس  ساپـس  یلاعتیادخ :) يانث  دـمح و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
تردـق و هب  تسا ، هدـننیرفآ  ار ) ناگدـیرفآ  رازبا ، تلآ و  و   ) جـنر ندرب  نودـب  و  تسا ، هدـش  هتخانـش  تاـمالع ) راـثآ و  هب  مشچ 

یب وا  هاگشیپ  رد  یگرزب  ره  اریز   ) دیبلط یگدنب  تعاطا و  ناشکندرگ  زا  يرترب  یگرزب و  هب  و  هدیرفآ ، ار  تادوجوم  دوخ  یئاناوت 
هک يدـنوادخ  تسا  وا  و  تسا ، رتهم  رورـس و  ناگرزب  رب  شیوخ  شـشخب  اب  و  دومرف ) ینتورف  عوضخ و  هب  رما  سپ  تسا ، رادـقم 

سنا نج و  يوس  هب  یپ ) رد  یپ  یئاـمنهار  يارب   ) ار شناربـمغیپ  یناـبرهم ) تمکح و  قبط   ) و داد ، اـج  اـیند  رد  ار  شیاـه  هدـیرفآ 
( یهارمگ ینادان و   ) هدرپ ناشیا  يارب  ات  داتسرف 
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اهتـشذگرس  ) دننزب اهلثم  نآ  یئافویب )  ) زا اهنآ  يارب  و  دنزاس ) هاگآ   ) دنناسرتب ار  نانآ  نآ  ياهیتخـس  اهیدـب و  زا  و  دـنرادرب ، ار  ایند 
تیـصعم و نایز  هب   ) ناشیا يربخیب  تلفغ و  نیح  رد  و  دـننادرگ ، اـنیب  نآ  صقاون  هب  ار  ناـنآ  و  دـنهرب ) یگتفیرف  زا  اـت  دـننک  ناـیب 
و يراتفرگ ، يرامیب و  یشوخ و  یتسردنت و  دننام  تالاح  رییغت  زا  دندرگ ) هبنتم   ) دنریگ تربع  نآ  هب  هک  ینخس  دنروایب  ینامرفان )

يراوخ خزود و  ناوریپ و  يارب  هک  يدنمجرا  تشهب و  و  نآ ، مارح  لالح و  هار ) زا  بسک  )

نآ هب  ار  شناگدیرفآ  هک  یـساپس  ما  هدروآ  ور  وا  هب  هکیلاح  رد  مرازگیم  ساپـس  ار  ادخ  .تسا  هدومرف  هدامآ  ناراکهانگ  يارب  هک 
رییغت و هک   ) هدومن ررقم  يا  هتـشون  همان و  ار  یتدم  ره  یتدـم و  ار  يا  هزادـنا  ره  يا و  هزادـنا  رادـقم و  ار  يزیچ  ره  و  هدومرف ، رما 

(. درادن هار  نآ  رد  لیدبت 
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تـسا رکنم ) زا   ) هدـننک یهت  فورعم و ) هـب   ) هدـننک رما  نآرق  مدرم :) هـب  زردـنا  و   ) نآرق فـصو  رد  تـسا  هـبطخ  نـیا  زا  یتمـسق 
شیب یفورح  زج  اریز   ) تـسا شوماـخ  رهاـظ ) بـسح  رب   ) و هدوـمرف ) یهن  یـصاعم  زا  رما و  تاـعاط  هـب  ار  مدرم  نآ  رد  دـنوادخ  )

زا هک  شناگدـنب  رب  تسا  ادـخ  ناهرب  تجح و  و  تسا ) نآ  رد  یهلا  یهن  رما و  رابخا و  همه  اریز  تسا ،  ) اـیوگ عقاو ) رد  و  تسین ،
( نآ زا  يوریپ  تعباتم و  هب  رگم  تسین  یئاهر  باذع  زا  سپ   ) داد رارق  نآ  ورگ  رد  ار  اهنآ  و  تفرگ ، نامیپ  نآ  هب ) لمع   ) رب ناشیا 
هب ار  مالـسا )  ) دوخ نید  و  داد ) ناشن  نآ  رد  تمایق  ات  ار  یتخبدـب  تواقـش و  یتخبکین و  تداعـس و  هار   ) دـینادرگ مامت  ار  نآ  رون 
هک مدرم  هب  نآرق  ماکحا  غیلبت  زا  هک  دومرف  حور  ضبق  یلاح  رد  ار  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  دوخ ، ربمغیپ  و  دـینادرگ ، لماک  نآ  ببس 
رد  ) ار دوخ  يراوگرزب  هکنانچ  دـینک  داـی  یگرزب  تمظع و  هب  ار  ادـخ  سپ  دوب ، هتفاـی  تغارف  تسا  يراگتـسر  تیادـه و  بجوم 

هکنآ رگم  ار  يدنسپان  ای  دنسپ  درکن  اهر  و  تشاذگن ، ناهنپ  امـش  رب  ار  دوخ  نید  ماکحا )  ) زا یمکح  اریز  هدرک ، دای  میرک ) نآرق 
نآ هب  دیامن  رما  و  تسین ) هدیدنـسپ  هچ   ) نآ زا  دراد  زاب  ات  داد  رارق  نآ  يارب  تنـس ) باتک و  رد   ) ادـیوه یتمالع  راکـشآ و  یناشن 

تسا دنسپ  دروم  هچ  )

هکلب دریذـپیمن ، رییغت  تمایق  ات  وا  ماکحا   ( تسا ناـسکی  هتـشذگ ( اـب   ( هدـنیآ رد  شیهن  مشخ و  وا و  تساوخ  يدونـشوخ و  سپ  ) 
تحـص و رب  لـیلد  هلمج  نیا  و  تسا ، هدـش  ناـیب  تنـس  نآرق و  رد  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  هک  تسا  ناـمه  هلئـسم  ره  مکح  هشیمه 
تسا و نیعم  مکح  کی  يا  هلئسم  ره  رد  ار  ناحبـس  دنوادخ  هکنیا  هب  دنتـسه  لئاق  هک  تسا  هئطخم  زا  باوص  لها  بهذم  یتسرد 
ار یعقاو  مکح  هدومن و  شـشوک  شیوخ  طابنتـسا  رد  هکنآ  و  تسا ، راـک  باوص  هدروآ  تسدـب  ار  نآ  طابنتـسا  هب  هک  يدـهتجم 
ره رد  ار  یلاعتیادـخ  هکنیا  هب  دنتـسه  لئاق  هک  هبوصم  زا  ءاطخ  لها  فالخ  رب  ددرگیمن ، وا  هجوتم  یناـیز  یلو  هدرک ، ءاـطخ  هتفاـین 

). تسا يا  هفلتخم  ماکحا  نیدهتجم  نوگانوگ  ارآ  قبط  يا  هلئسم 
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امـش رب  زگره  و  هدـمآ ، مشخ  هب  نآ  زا  امـش  ناینیـشیپ  رب  هـک  يزیچ  هـب  امـش  يارب  داد  دـهاوخن  تیاـضر  زگره  دـنوادخ  دـینادب  و 
مارح ناگدنیآ  امش و  رب  هدوب  مارح  ادخ  لوسر  نامز  رد  هچنآ   ) هداد تیاضر  نآ  هب  امش  ناینیشیپ  رب  هکیزیچ  هب  دوشیمن  نیگمشخ 

رب مکح  رفن  کـی  رب  وا  مکح  تسا و  رمتـسم  تماـیق  اـت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  عرـش  اریز  بجاو ، هدوب  بجاو  هچنآ  و  تسا ،
چیه هب  تبـسن  هدـش و  نایب  تنـس  باتک و  رد  هتـشگ و  نییعت  لوا  زور  هک  تسا  يروط  هب  يا  هلئـسم  ره  مکح  سپ  تسا ، ناگمه 
نید رد  درک  نینچ  رگا  هک  دیامن  لیدبت  ار  نآ  دوخ  داهتجا  يار و  قبط  یـسک  تسین  زئاج  و  هدوبن ، ریذـپرییغت  سکچیه  هب  نامز و 

ناتدوخ زا  شیپ  نادرم  راتفگ  رارکت  هب  هدومن و  ریس  راکـشآ  هار  رد  دیاب )  ) هک تسین  نیا  زج  و  دیامرفیم ): اذل  تسا ، هداهن  تعدب 
( دیئوپ یهار  هتفگ  ینخـس  دوخ  شیپ  زا  هکنیا  هن  دـیئامن  راتفر  ناشیا  هیور  هب  هداهن و  مدـق  ناینیـشیپ  هار  رد  یتسیاب   ) دـیئوگ نخس 
رد س 51 هکنانچ  دناهریم ، يزور  هودنا  مغ و  زا  ار  امش   ) دنکیم تنامض  امش  يارب  ار  ناتیناگدنز  يزور  لیصحت  دنوادخ  قیقحتب 

نامسآ رد  ینعی  نوقطنت  مکنا  ام  لثم  قحل  هنا  ضرالا  ءامسلا و  بر  وف  نودعوت ي 23  ام  مکقزر و  ءامسلا  یف  و  دیامرفیم : ي 22 
هچنآ امش و  يزور  تسا 
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دیئوگیم نخـس  امـش  هکنآ  دننام  تسا  تسرد  تسار و  نآ  هک  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  سپ  دیوشیم ، هداد  هدعو  هک 
رب ار  امش  و  دشابیمن ( يدیدرت  کش و  زین  دش  نایب  هچنآ  یتسرد  یتسار و  رد  تسین  يدیدرت  کش و  امـش  نتفگ  رد  هکنانچ  ینعی 

: دیامرفیم میرک س 2 ي 152  نآرق  رد  هکنانچ   ( دیشاب وا  دای  هب  اهنابز  هب  هک  هدومن  بجاو  امش  رب  هدومرف و  بیغرت  ساپس  رکش و 
و دیئامنن ( نارفک  هدروآ  اجب  نم  تمعن  رکش  منک و  دای  ار  امش  ات  دیشاب  نم  دای  ینعی  نورفکتال  یل و  اورکـشا  مکرکذا  ینورکذاف 

باتکلا اوتوا  نیذلا  انیـصو  دقل  و  دیامرفیم : میرک س 4 ي 131  نآرق  رد  هکنانچ   ( هدومن شرافـس  يراکزیهرپ  يوقت و  هب  ار  اـمش 
زا شیپ  هک  یناسک  ینعی  ادیمح  اینغ  هللا  ناک  ضرالا و  یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  ناف هللا  ورفکت  نا  هللا و  اوقتا  نا  مکایا  مکلبق و  نم 
ادخ يارب  سپ  دـیوش ، رفاک  رگا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  هک  میدومن  شرافـس  ار  امـش  يراصن و  دوهی و  دـننام  دـندوب  باتک  ياراد  امش 

هب ادخ  هنرگو  تسا  امـش  يراگتـسر  يارب  يوقت  هب  رما  سپ  .تسا  هدوتـس  زاین و  یب  ادخ  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا 
زا هک   ( تسا هتساوخ  شناگدنب  زا  و  هداد ، رارق  دوخ  يدونشوخ  اضر و  هبترم  نیرخآ  ار  نآ  و  تسین ( دنمزاین  امـش  زیهرپ  تدابع و 

ياهوم و  دـیتسه ، وا  رظن  ربارب  رد  امـش  هک  يدـنوادخ  زا  دیـسرتب  سپ  دنـشوکب ( تعاـط  هب  و  دنـسرتب ، وا  زا  هدومن  زیهرپ  یـصاعم 
يروف دیامرف  هدارا  امش  هرابرد  هچنآ  هک  تسا  اناوت  بلاغ و   ( تسا وا  تسد  رد  امـش  تساخرب  تسـشن و  زیخ و  تفخ و  یناشیپ و 

راکـشآ رگا  و  دهدیم ( رفیک  ار  دب  شاداپ و  ار  بوخ  و   ( دنادیم دیئوگن ، سک  اب  دینک و  ناهنپ  ار ( شیوخ  زار   ( رگا دریذـپ ( ماجنا 
، دنسیونیم ار  ناترادرک  راتفگ و   ( هک هتشاداو  امش  رب  ار  یناگتشرف (  ( یمارگ نانابهگن  ینعی (  ( دسیونیم دیئامن ،
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ناشملق زا  ددرگ  رداص  صخش  زا  نوچ  دشاب  کچوک  دنچ  ره  ریخ  لمع  هک  دنتسه  بظاوم  يروطب   ( دنزادنا یمن  ملق  زا  یقح  و (
هنتف و زا  ندـش  نوریب  هار  یلاعتقح  دـسرتب  ادـخ  زا  هتفرگ  هشیپ  يوقت  هک  ره  دـینادب  و  دنـسیونیمن ، ار  هدرکاـن  اـجیب و  و  دـتفا ( یمن 

شهاگن نادواج  تشهب (  ( هتـشاد وزرآ  هچنآ  رد  و  دـهدیم ، ناشن  وا  هب  ار  یهارمگ ( ینادان و  ي   ( اـهیکیرات زا  یئانـشور  اـهیهابت و 
شرع و ارس  نآ  هیاس  دیامن ، دراو  هدومرف  رایتخا  شیوخ  نارادتسود (  ( يارب هکیئارس  رد  یمارگ  لزنم  رد  دوخ  دزن  ار  وا  و  درادیم ،
قلاخ و تدابع  اب   ( سپ .دنشابیم  وا  ناربمغیپ  نآ  ناتسود  ناگتشرف و  نآ  ناگدننک  ترایز  و  تسا ، ادخ  يدونـشوخ  نآ  یئانـشور 

هتـشادرب هشوت  گرم  زا  شیپ   ( دـیریگ یـشیپ  گرم ( بجوم  ياـهیرامیب   ( اـهگرم رب  دیباتـشب و  ترخآ  يوـس  هب  قـلخ ( هب  تمدـخ 
و دبایرد ، ار  نانآ  گرم  هدش و  عطق  مدرم  يوزرآ  هک  تسا  کیدزن  اریز  دنشاب ( دونـشوخ  یـضار و  لوسر  ادخ و  هک  دینک  يراک 

دننام هک  دـیروآ  یم  حبـص  هب  یبش  امـش  ناـهگان (  ( سپ دـننامب ( هودـنا  هصغ و  رد  و   ( دوش هتـسب  ناـشیارب  تشگزاـب  هبوت و  باـب 
هار هشوت  هتخادرپ  شیوخ  راک  هراچ  هب  دـیتسه  هدـنز  اـت   ( دیـشابیم دـندومنیم  تساوخرد  ار  اـیند ( هب   ( تشگزاـب هک  دوخ  ناینیـشیپ 
ناش ینامیشپ  هک  یتقو  دنیامنیم ، تساوخرد  ار  ایند  هب  تشگزاب  هدش  نامیشپ  شیوخ  ناهانگ  زا  هک  ناگتـشذگ  دننام  هن  دیرادرب ،

ای اولاقف  رانلا  یلع  اوفقو  ذا  يرت  ول  و  دـیامرفیم : میرک س 6 ي 27  نآرق  رد  هکنانچ  دوشیمن ، هتفریذپ  ناشتـساوخرد  و  درادن ، دوس 
هنع و اوهن  امل  اوداعل  اودر  ول  لبق و  نم  نوفخی  اوناک  اـم  مهلادـب  لـب  نینموملا ي 27  نم  نوکن  انبر و  تایاب  بذـکنال  درن و  اـنتیل 

تاـیآ هک  دـننادرگرب  اـیند  هب  ار  اـم  شاـک  يا  دـنیوگیم : ینیبـب ، دـنرادیماو  شتآ  رب  هـک  ار  ناراـکهانگ  رگا  ینعی  نوبذاـکل  مـهنا 
هک تسا  نآ  تهج  زا  رارقا  نیا  هکلب  دـنیوگیمن ، تسار  میـشاب ، ناگدـنورگ  نینموـم و  هلمج  زا  هدرکن  بیذـکت  ار  ناـمراگدرورپ 

ناشیا دنروآ و  اجب  دنا  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  هچنآ  هرابود  دـندرگرب  رگا  و  دوب ، ناهنپ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  تشگ  ادـیوه  ناشیا  يارب 
یلعل نوعجرا ي 100  بر  لاق  توملا  مهدحا  ءاج  اذا  یتح  دیامرفیم : رد س 23 ي 99  .دنیوگیم و  غورد 
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گرم ات  دنـشوکیم  تشز  رادرک  هب  ینعی  نوثعبی  موی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  اهلئاق و  وه  هملک  اهنا  ـالک  تکرت ، اـمیف  اـحلاص  لـمعا 
لمع مداد  تسد  زا  هچنآ  رد  دـیاش  نادرگزاب  ایند  هب  ارم  اراگدرورپ  دـیوگیم : ینامیـشپ  يور  زا  هاـگنآ  دـبایرد ، ار  ناـشیا  زا  یکی 
سپ زا  و  دـیوگیم ، يراتفرگ  يور  زا  هک  تسا  ینخـس  تشگزاب  تساوخرد  اریز  دـننادرگزاب ، ار  وا  هک  اغیرد  مروآ ، اـجب  هتـسیاش 

، دیرذگهر رفاسم و  تسین  ناتندنام  ياج  هک  ایند  رد  امـش  و  دوب ( دـهاوخ  تشگزاب  عنام  ربق  باسح  يارب  نتخیگنارب  زور  ات  ناشیا 
لوسر ادخ و  زا  دیرادرب و  هار  هشوت  دیباتـشب و  سپ   ( دنا هدومرف  رما  نآ  زا  نتـشادرب  هشوت  هب  مالعا و  نآ  زا  ندرک  چوک  هب  ار  امش 

هب نآ ( هب  يالتبا  زا   ( سپ تسین ، شتآ  رب  یئابیکـش  ار  امـش ( ندب   ( كزان تسوپ  نیا  دینادب  و  دـینامن ( نادرگرـس  ات  دـینک  يوریپ 
ابیکش نآ  ياهیماکان  نیرتکچوک  رب  دیا  هتـسناوتن   ( دیا هدومزآ  اهیتخـس  اهتبیـصم و  هب  ایند  رد  ار  دوخ  امـش  هک  دینک  محر  ناتدوخ 

ار وا  هک  یندیزغل  زا  و  دور ، ورف  وا  ندب  هب  هک  يراخ  زا  دنکیم  درد  راهظا  هلان و  هنوگچ  هک  ناتدوخ  زا  یکی  دیا  هدید  ایآ  دیـشاب (
رد دـشاب  شتآ  زا  هوات  ود  نیب  هاگ  ره  تشاد  دـهاوخ  یتلاـح  هچ  سپ  دـنازوسب ، ار  وا  هک  ناـبایب )  ) مرگ گـیر  زا  و  دـنک ، نینوخ 
اوق اونما  نیذلا  اهیا  ای  دـیامرفیم : میرک س 66 ي 6  نآرق  رد  هکنانچ  ( !؟ ددرگ ناطیش  نیـشنمه  نازوس و  گنـس  هباوخمه  هکیلاح 
يا ینعی  نورموی  ام  نولعفی  مهرما و  ام  هللا  نوصعیال  دادـش  ظالغ  هکئالم  اهیلع  هراجحلا  سانلا و  اهدوق  اراـن و  مکیلها  مکـسفنا و 

مدرم و نآ  هدـنزوزفا  مزیه و  هک  یـشتآ  زا  دـیراد  هاگن  زردـنا  اـب  ار  ناتنادـنزرف  یـصاعم و  كرت  هب  ار  دوخ  دـیا  هدـیورگ  هکناـنآ 
هچنآ هب  هک  تخـس  نخـس  تشرد  دنتـسه  یناگتـشرف  شتآ  نآ  رب  دنتـسرپیم و  هداد  رارق  تب  هدیـشارت  ار  اهنآ  هک  تسا  یئاـهگنس 

نع شعی  نم  و  دیامرفیم : رد س 43 ي 36  .دنروآ و  یم  اجب  دنرومام  هک  هچنآ  و  دـننکیمن ، ینامرفان  هدومرف  رما  ار  اهنآ  دـنوادخ 
رارق وا  نیـشنمه  ار  یناطیـش  دراد  روـک  ناـبرهم  يادـخ  داـی  زا  ار  دوـخ  هک  ره  ینعی  نیرق  هل  وـهف  اناطیـش  هـل  ضیقن  نـمحرلا  رکذ 

ار یـضعب  یـضعب  هدمآ ) شورخ  شوج و  هب   ) شتآ وا  مشخ  زا  دنک  مشخ  شتآ  رب  هاگ  ره  خزود  کلام  هک  دینادیم  ایآ  میهدـیم )
ناـیم رد  ناـنک  هلاـن  هداد  تسد  زا  یئابیکـش  دـنز ) گـناب  نآ  رب   ) دـنک رجز  ار  نآ  هاـگ  ره  و  دریگیم ) رارق  مه  يور  هب   ) دـنالامیم

!؟ دهجرب وا  رجز  رثا  رب  خزود  ياهرد 
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هدیبسچ اهندرگ  ياهناوختسا  هب  شتآ  ياهقوط  هکینامز  دوب  یهاوخ  هنوگچ  هدش  شریگ  نماد  يریپ  یناوتان  هک  يدروخلاس  ریپ  يا 
هچ يوش  راـتفرگ  اهیتخـس  باذـع و  نیا  هب  یـصاعم  رثا  رب  رگا  ( !؟ دروخب ار  اـهوزاب  ياهتـشوگ  اـت  دبـسچب  اـهریجنز  لـغ و  دوش و 
رد و  گرم ) ندیـسر   ) يرامیب زا  شیپ  یتسردـنت  رد  هکیلاـح  رد  دیـسرتب  ادـخ  زا  دیـسرتب  ادـخ  زا  ناگدـنب  هورگ  يا  سپ  ینکیم )

هدروآ تسدب  ار  لوسر  ادخ و  يدونـشوخ  ءاضر و  دیناوتیم   ) دیتسه هدوسآ  ربق )  ) یتخـس یگنت و  زا  شیپ  ایند )  ) شیاسآ یخارف و 
نآ هـکنآ  زا  شیپ  دیــشوکب  خزود ) شتآ  زا   ) ناـتدوخ ياـهندرگ  ندرک  دازآ  رد  سپ  دـیبای ) یئاـهر  گرم  زا  دـعب  يراـتفرگ  زا 
رغال ار  ناتاهمکـش  و  دیـشاب ) راد  هدـنز  بش   ) دـیرادهاگن رادـیب  ار  دوخ  ياهمـشچ  دـشابن ) نکمم  یئاهر   ) دورب ورگ  رد  اـهندرگ 

يادف ار  ناتمادنا  و  دیـشخبب ، ادخ ) هار  رد   ) ار ناتلاوما  و  دیهن ) مدق  ریخ  راک  رد   ) دیرب راکب  ار  ناتاهمدق  و  دـیریگب ) هزور   ) دـیزاس
اب داهج  یگدنب و  تدابع و  هار  رد  دسوپیم  كاخ  ریز  هتشگ  یناف  يدوز  هب  هک  ار  اهندب   ) دیزرون لخب  راک  نیا  رد  دیئامن  ناتاهناج 

میرک س 42 ي نآرق  رد   ) ناحبس دنوادخ  هک  دیرب ) رسب  دیواج  تشهب  رد  دیهرب و  یگشیمه  باذع  زا  ات  دیرب  راکب  نید  نانمشد 
يرای ار  امـش  ادخ  دیئامن ) یگدنب  تعاطا و   ) دـینک يرای  ار  ادـخ  رگا  ینعی  مکمادـقا  تبثی  مکرـصنی و  هللا  اورـصنت  نا  هدومرف : ( 7

نم هدومرف : رد س 57 ي 11 )  ) و دهدیم ) تاجن  يراتفرگ  یتخـس و  زا   ) دنادرگیم راوتـسا  ار  ناتاهمدـق  شزغل  رد  دومن و  دـهاوخ 
نداد ماو  وا ) یگدنب  تعاطا و  رد   ) دـهد ماو  ادـخ  هب  هک  تسیک  ینعی  میرک  رجا  هل  هل و  هفعاضیف  انـسح  اضرق  هللا  ضرقی  يذـلااذ 

تلذ و هار  زا  سپ  هتـسیاش ، يدزم  تسا  وا  يارب  دـنادرگ و  ربارب  نیدـنچ  شیارب  ار  نآ  ادـخ  هک  یئامندوخ ) ایر و  نودـب   ) یئوکین
تـسا ار  وا  هک  یتروص  رد  هتـساوخ  يرای  امـش  زا  هدیبلطن ، ماو  يدـنمزاین  لام و  یمک  تهج  هب  هتـساوخن و  يرای  امـش  زا  يراوخ 

، تسا اناد  بلاغ و  ناگمه ) رب   ) نیمز و اهنامسآ و  ياهرگشل 
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ماو نتـساوخ و  يرای  و  تسا ، هدـش  هدوتـس  زاین و  یب  نیمز و  نامـسآ و  ياـه  هنیزخ  تسا  ار  وا  هکیلاـح  رد  هدـیبلط  ماو  امـش  زا  و 
ياهراک هب  دیـشوکب  سپ  دیروآ ، یم  اجب  رتشیب  وکین  لمع  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  هتـساوخ  هک  تسا  نآ  يارب  وا  ندـیبلط 

ار ناگتشرف  و  دینادرگ ، انـشآ  نانآ  اب  ار  شناربمغیپ  ادخ  هک  دیـشاب  تشهب )  ) وا يارـس  رد  ناراکوکین )  ) ادخ ناگیاسمه  اب  ات  وکین 
، دـنوش هدرـسفا  اداـبم  اـت   ) دنونـشب ار  شتآ  زاوآ  هکنیا  زا  هتـشاد  ظوفحم  ار  ناشاهـشوگ  هشیمه  دـنور و  اـهنآ  ندـید  هب  دومرف  رما 

نوعمسیال نودـعبم ي 102  اهنع  کئلوا  ینـسحلا  اـنم  مهل  تقبـس  نیذـلا  نا  دـیامرفیم : ي 101  مـیرک س 21  نآرق  رد  هکناــنچ 
زا ار  اهنآ  تسا ، یئوکین  شاداپ  ام  بناج  زا  ناشیا  يارب  دنتفرگ  یـشیپ  هکنانآ  ینعی  نودلاخ  مهـسفنا  تهتـشا  امیف  مه  اهـسیسح و 
زا تشادهاگن  ار  نانآ  مادنا  و  دنشاب ( نادیواج  دنتشاد  وزرآ  هچنآ  رد  اهنآ  دنونـشیمن و  ار  نآ  زاوآ  هک  دنیامنیم  رود  خزود  شتآ 

نیا ینعی  میظعلا  لضفلاوذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتوی  هللا  لضف  کـلذ  دـیامرفیم (: میرک س 57 ي 21  نآرق  رد   ( جنر یتخـس و  تفایرد 
هچنآ میوگیم  .تسا  گرزب  ناسحا  بحاص  دنوادخ  دوشیم و  هداد  دهاوخب  هک  ره  هب  هک  تسا  ادـخ  ناسحا  شـشخب  دوج و  نینچ 

هک مهاوخیم  يرای  ناطیش ( هراما  سفن  زا  ندرکن  يوریپ  وکین و  لمع  ندروآ  اجب  قیفوت  رد   ( امـش دوخ و  يارب  ادخ  زا  دیونـشیم و 
). وا هب  اهراک  نتشاذگاو  يارب   ( تسا یلیکو  وکین  و  تسا ، یفاک  ار  ام  وا  زا ( نتساوخ  يرای  (

رهسم نب  جرب  هب  باطخ  هبطخ 183-
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: تفگ هکیماـگنه  دوـب ، جراوـخ  ءارعـش )  ) زا یط و  ینب  هلیبـق  زا  هک  رهـسم  نبا  جرب  هب  تسا  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هداتفا وت  ولج  نادـند  هکنآ  يا  دومرف : سپ  دینـشیم ، ترـضح  نآ  هکیروطب  ادـخ ، بناج  زا  زج  تسین  یمکح  ینعی  الا هللا  مکحـال 
دنگوس ادخ  هب  دنادرگ ، تشز  ار  وت  ادخ  وش  شوماخ  تسا ) تشز  هداتفا  شولج  ياهنادـند  هکیـسک  دـننام  تنطاب  هک  يدرخ  یب  )

و دنتـشادن ) وت  هب  یئاـنتعا   ) يدوب ناوتاـن  رغـال و  رگـشل ) نیب   ) نآ رد  وت  تشگ و  ادـیوه  تسا ) مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  هک   ) قح
دننام يدش  راکشآ  و ) یتشگ ، ریلد  نخـس  نیا  نتفگ  رب   ) درک دایرف  لطاب  هکنیا  ات  دندادیمن ) تنخـس  هب  شوگ   ) دوب ناهنپ  تزاوآ 

ره و  تسا ، مسر  برع  رد  نیا  و  دومرف ، هیبشت  زب  خاش  هب  ار  وا  یگیامورف  یتسپ و  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  ماما   ) زب خاش  ندـش  راکـشآ 
دننام دش  ادیپ  ینعی  بکوکلا  موجن  مجن  دـنیوگ : هکنانچ  دـنهد ، تبـسن  دـنمجرا  سیفن و  زیچ  هب  دنرامـش  گرزب  دـنهاوخب  ار  هچ 

(. هراتس ندش  راکشآ 

ناراکزیهرپ هرابرد  مامه  هب  هبطخ 184-
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مامه ار  وا  هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناوریپ  باحـصا و  زا  یکی  هک  هدش  تیاور  تسا ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
ار نآ  هکنآ  دننام  امرف  نایب  نم  يارب  ار  ناراکزیهرپ  فاصوا )  ) نینموملاریما ای  تفگ : ترـضح  نآ  هب  دـباع  دوب  يدرم  دـنتفگیم و 
: دومرف لامجا  روط  هب  نآ  زا  سپ  دید ) باوج  ریخات  رد  ار  تحلصم  اریز   ) دومرف گنرد  لمات و  وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  منیبب 

مه نیذلا  اوقتا و  نیذلا  عم  هللا  نا  دیامرفیم ): میرک س 16 ي 128  نآرق  رد   ) هک شاب  راکوکین  سرتب و  ادـخ  زا  دوخ  وت  مامه  يا 
ینادرگ و شیوخ  راعـش  ار  ادـخ  زا  سرت  يوقت و  هک  تسا  مزال  وا  رب   ) تسا نارادرکوکین  ناراـکزیهرپ و  اـب  ادـخ  ینعی  نونـسحم 

هکنآ ات  دومن ) رارـصا  دوخ  شهاوخ  رد   ) درکن افتکا  خـساپ  نیا  هب  مامه  تسین ) مزـال  وت  رب  نیا  زا  رتشیب  و  يروآ ، اـجب  وکین  راـک 
هاگنآ داتـسرف و  دورد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  دروآ و  اجب  یهلا  ساپـس  رکـش و  راوگرزب  نآ  سپ  داد ، دـنگوس  ار  ترـضح 

تیصعم اریز  دوب ، نمیا  اهنآ  ینامرفان  تیـصعم و  زا  زاین و  یب  ناشیگدنب  تعاط و  زا  قلخ  شنیرفآ  ماگنه  ناحبـس  دنوادخ  دومرف :
دوس تیصعم  زا  یهن  تعاط و  هب  رما  زا  ضرغ  هکلب   ) دناسریمن وا  هب  يدوس  نارادربنامرف  تعاط  و  درادن ، نایز  ار  وا  ناراکهانگ 
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رد تحلصم ( تمکح و  اب   ( ایند رد  ار  سک  ره  و  دومرف ، تمسق  اهنآ  نیب  ار  ناشـشیاسآ  لئاسو  يزور و  سپ  تسا ( ناگدنب  ندرب 
اهتلیـضف ياراد  ایند  رد  ناراکزیهرپ  و  داد ، رارق  اهنآ ( دننام  يدـب و  یـشوخ و  انغ و  رقف و  لیبق  زا  تسناد  وا  راوازـس  هک   ( يا هبترم 

و دـنیوگ ( نخـس  لوسر  ادـخ و  يدونـشوخ  اـضر و  قـفو  رب   ( تسا یتـسار  يور  زا  ناـشراتفگ  اریز ( دـنرترب ، نارگید  زا   ( دنتـسه
نآرق رد  دـنوادخ  اریز   ( تسا ینتورف  هب  مدرم ( نیب   ( ناشراتفر و  تسین ( ناشیناگدـنز  رد  طـیرفت  طارفا و   ( يور هناـیم  ناـشکاشوپ 

رب ربکت  يور  زا  ینعی  الوط  لابجلا  غلبت  نل  ضرالا و  قرخت  نل  کنا  اـحرم  ضرـالا  یف  شمتـال  و  دـیامرفیم : س 17 ي 37  میرک 
اههوـک هب  یـشک  ندرگ  دـنچ  ره  يزارد  تهج  زا  زگره  و  یفاکـشب ، ار  نـیمز  تیاـهاپ  هـب  یناوـتیمن  زگره  وـت  هـک  ورم  هار  نـیمز 

دناسر دوس  ار  نانآ  هک  یملع  هب  و  دنوشیمن ( بکترم  یمارح   ( دنا هدیشوپ  مشچ  هتشادن  اور  ناشیارب  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  یسریمن (
میرک س 25 ي 72 نآرق  رد  هکنانچ  دنیامنیم ، يرود  تسا  لوسر  ادخ و  مشخ  بجوم  هک  هدوهیب  نانخس  زا   ( دنا هتشاد  ارف  شوگ 
وهل و سلاجم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  قح  هدیزگرب  ناگدنب  ینعی  امارک  اورم  وغللاب  اورم  اذا  و  روزلا ، نودهـشیال  نیذلاو  دـیامرفیم :

هتفگ و تسردان  لطاب  نانخس  هکیئاهاج  بعل و 
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گنرد دنرذگب و  هدیزگ  يرود  نآ  زا  دنـسرب  يدنـسپان  هدوهیب و  هب  هاگره  و  دـنوشیمن ، رـضاح  دـنروآ  یم  اجب  تشز  ياهراک  ای 
یضار و هتـساوخ  ادخ  هچنآ  هب  هداد  نت  یهلا  ياضق  هب   ( یـشوخ شیاسآ و  رد  نارگید  هک  دننانچ  يراتفرگ  یتخـس و  رد  دنیامنن (

هدومرف نییعت  ناشیا  يارب  ایند ( رد   ( ادـخ هک  یتدـم  لجا و  دوبن  رگا  و  تسا ( ناسکی  اهنآ  يارب  يراتفرگ  شیاسآ و  دندونـشوخ و 
وا ریغ  رد  تسا ، گرزب  نانآ  رظن  رد  دـنوادخ  تفرگیمن ، رارق  ناشندـب  رد  ناـج  یندز  مه  رب  مشچ  باذـع  میب  باوث و  قوش و  زا 
رد نآ  لها  هک  هدید  ار  نآ  هک  تسا  یسک  رواب  نیقی و  دننام  تشهب  هب  ناشرواب  نیقی و  و  کچوک ، اهنآ  هدید  رد  تسه ( هچ  ره  (

.دـنباذع راـتفرگ  نآ  رد  نآ  لـها  هک  هدـید  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  ناـمیا  نوچمه  شتآ  هب  ناـشنامیا  و  دـنربیم ، رـسب  یـشوخب  نآ 
نآ هب  اهنآ  هک  تسا  ایند  نتشاد  تسود  هانگ  ره  رازآ و  اشنم  اریز  دنشاب ،  ( نمیا ناشاهرازآ  زا ( همه   ( و تسا ، كانهودنا  ناشاهلد 

كدنا ایند ( رد   ( ناشاه ینتـساوخ  و  رغال ، تعانق ( رایـسب و  یگدـنب  تدابع و  نتفرگ و  هزور  رثا  رب   ( ناشاهندـب و  دنتـسه ( لیم  یب 
دنچ دنتسین ( تاوهش  وریپ   ( تسا یگزیکاپ  تفع و  اب  ناشاهـسفن  و  دنبلطیمن ( دنراد  زاین  نآ  هب  يراچان  هب  هک  هچنآ  زا  رتشیب   ( تسا

هب یئابیکش  هب  ار  ایند (  ( هاتوک زور 
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هک هدــئافرپ  تـسا  یتراــجت  رادرک  نـیا  دــنبایرد ، ار  تـشهب ) ناــیاپ  یب  تــمعن   ) یگــشیمه شیاــسآ  نآ  یپ  رد  دــنناسررس و 
هب لوصو  هار  مه  دـنوادخ  دـنتخاس  هداـمآ  یگدـنب  تداـبع و  يارب  ار  دوـخ  ناـنآ  نوـچ   ) هدوـمن مهارف  اـهنآ  يارب  ناـشراگدرورپ 
نآ زا   ) دـندینادرگور نآ  زا  ناشیا  داد ) هولج  اهنآ  هب  ار  دوخ  شیارآ  الاک و   ) دروآور نانآ  هب  ایند  داد ) ناـشن  اـهنآ  هب  ار  تداـعس 

.دندناهر نآ  زا  ار  دوخ  ات ) دنداد  نت  نآ  ياهیتخـس  هب   ) هدرک ادـف  ار  ناشناج  اهنآ  دومن  راتفرگ  ریـسا و  ار  اهنآ  و  دندیـشوپ ) مشچ 
نیگهودنا ار  دوخ  نآ  رد  ربدت  ندناوخ و  اب  و  دنناوخیم ، هشیدنا  لمات و  اب  ار  نآرق  تایآ  هداتـسیا  اپرب  زامن ) يارب   ) دوش بش  نوچ 

یتخـس باذـع و  زا  یئاهر  هراـچ  نآرق  هب  لـمع  ندـناوخ و  زا   ) دـنراد شـشوک  شیوخ  درد  ناـمرد  هب  نآ  هلیـسو  هب  و  دـنزاسیم ،
نایب ار  يراکوکین  شاداـپ   ) تسا نآ  رد  يراودـیما  هدروآ و  قوش  هب  هک  دـنروخرب  يا  هیآ  هب  هاـگ  ره  سپ  دـنیوجیم ) ار  زیختـسر 
تسا ناشیا  مشچ  ربارب  رد  دهدیم  ربخ  نآ  زا  هیآ  هک  یشاداپ  هکنآ  دننام  دننکیم  رظن  نآ  هب  قوش  اب  دنیامنیم و  عمط  نآ  هب  دنکیم )

( دیوگیم نخس  يراکدب  رفیک  زا   ) تسا میب  سرت و  نآ  رد  هک  دنروخرب  يا  هیآ  هب  هاگ  ره  و  دننیب ، یم  ار  نآ  و 
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يرف نویش و  ایوگ  هکنانچ  دنیاشگیم  نآ  هب  ار  ناشلد  شوگ 

اهیناشیپ و دوجـس ) يارب   ) و دننکیم ، مخ  ار  ناشدـق  عوکر ) يارب  یهلا  هاگـشیپ  رد   ) و تسا ، ناشیاهـشوگ  خـیب  رد  خزود  لها )  ) دا
( زیختــسر باذـع  زا   ) ار شیوـخ  يدازآ  یلاـعت  يادــخ  زا  دــننارتسگیم ، نـیمز  يور  هـب  ار  ناشاهمدــق  فارطا  اـهوناز و  اـهفک و 

دننام هدرک  رغال  ار  ناشمادـنا  ادـخ ) زا   ) سرت دـنراکزیهرپ ، رادرکوکین و  اـناد و  راـبدرب و  دوش  زور  نوچ  و  دـنیامنیم ، تساوخرد 
هدش رغال  باذع  میب  زا  هکلب   ) دنرادن يرامیب  هکیتروص  رد  دنرامیب  اهنآ  هک  درادـنپ  یم  هدـننیب  دوشیم ، هدیـشارت  هک  اهریت  یکیراب 
رما هکلب  دنتـسین  هناوید  هکیتروص  رد  دـنا و  هناوید  ترپ و  دـیوگیم  دونـشیم ) ناشیا  زا  دربیمن  یپ  اـهنآ  هب  هکینانخـس  نوچ   ) و دـنا )
دوخ سپ  دننادیمن ، رایـسب  ار  رایـسب  و  دنوشیمن ، دونـشوخ  ناشکدنا  رادرک  زا  تسا ، هدش  هتخیمآ  ناشیا  اب  تمایق ) هشیدنا   ) یگرزب

هب  ) ار نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  دشابن ) هدیدنـسپ  ادابم  هک   ) دنناساره شیوخ  رادرک  زا  و  دنزاس ، مهتم  تعاط ) رد  ریـصقت  نامگ  هب   ) ار
زا رتاناد  نم  هب  مراگدرورپ  و  مرتاناد ، دوخ  هب  يرگید  زا  نم  دیوگیم : دسرتیم و  هدش  هتفگ  وا  هرابرد  هچنآ  زا  دیناتسب  وکین ) رادرک 
ارم ناهانگ  و  نادرگب ، دنرادنپیم  هچنآ  رترب  ارم  و  ریگم ، نم  رب  تسا ) يدنـسپدوخ  بجوم  هک   ) دنیوگیم هچنآ  ایادـخراب  .تسا  نم 

من هک 

.شخبب دننادی 
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اب نامیا  رد  و  شیدـنارود ، یئوخـشوخ  یمرن و  رد  و  تسا ، اناوت  نید  رما  رد  ینیب  یم  وت  هک  تسا  نآ  ناراـکزیهرپ  زا  یکی  هناـشن 
( دنکیمن فرـص  اجیب  ار  دوخ  یئاراد  هدرکن  فارـسا   ) ور هنایم  يرگناوت  رد  و  اناد ، يرابدرب  رد  و  صیرح ، ملع  بلط )  ) رد و  نیقی ،
رد هکنانچ  دوشن ، هاگآ  وا  یتسدگنت  رب  یـسک  ات   ) دنکیم هولج  هتـسارآ  يدنمزاین  رقف و  رد  و  تسا ، نتورف  تدابع  یگدـنب و  رد  و 
نم ءاینغا  لهاجلا  مهبسحی  ضرالا  یف  ابرض  نوعیطتسیال  هللا  لیبس  یف  اورـصحا  نیذلا  ءارقفلل  دیامرفیم : میرک س 2 ي 273  نآرق 

رد یگدـنب  تدابع و  هب  هک  یناشیورد  ینعی  میلع  هب  هللا  ناف  ریخ  نم  اوقفنت  ام  افاحلا و  ساـنلا  نولئـسیال  مهامیـسب  مهفرعت  ففعتلا 
نانآ هک  درادنپ  یم  نادان  هکیروط  هب  دنراد  يزاین  یب  تفع و  دنتسین  اناوت  ار  نیمز  رد  ریـس  یناگرزاب  يارب  دنا و  هتخادرپ  ادخ  هار 

دیـشخبب اهنآ  هب  لام  زا  هچنآ  و  دـنیامنیمن ، تساوخرد  يزیچ  مدرم  زا  رارـصا  هب  هک  یـسانشیم  هرهچ  هناشن  هب  ار  ناشیا  دـننارگناوت 
ياهراک اب  دنتسه ، رود  زآ  عمط و  زا  داشلد و  يراگتسر  تیاده و  رد  ایوج  ار  لالح  ابیکـش و  یتخـس  رد  و  تسا ) اناد  نآ  هب  ادخ 

دادماب رد  و  تسا ، یلاعتقح ) ياهتمعن  زا   ) يرازگساپس فرص  وا  تمه  بش  رد  تسا ، ناسرت  دروآ  یم  اجب  هک  يا  هتسیاش 

( دشاب هدرک  یهاتوک  دوخ  فئاظو  رد  ادابم  هک   ) شیوخ تلفغ  زا  هکیلاح  رد  دربیم  رـسب  ار  بش  دشابیم ، ادخ  دای  رکذ و  شا  هدارا 
ادخ ینابرهم  ناسحا و  زا  زور  رد  تسا ، ناساره 
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ریز یتخـس  هب   ) دنک یـشکرس  وا  اب  تسین  لئام  هک  هچنآ  رد  سفن  رگا  تسا ، نامداش  هداد ) رارق  دـمحم  وریپ  ناملـسم و  ار  وا  هک  )
نادواـج هک  تسا  يزیچ  رد  وا  مشچ  ینـشور  دـهدن ، ماـجنا  درادـیم  تسود  هچنآ  رد  ار  نآ  شهاوخ  دور ) یگدـنب  تعاـط و  راـب 

اب ار  راتفگ  شناد و  اب  ار  يرابدرب  هدز ) اپ  تشپ  اـیند  هب  هتخود و  مشچ  ترخآ  هب   ) دـنامیمن یقاـب  هکیزیچ  رد  شیتبغر  یب  و  تسا ،
ار وا  تسا ) هدـیهوکن  دوبن  رادرک  اب  نورقم  هک  يراتفگ  دـشابن و  يدـنمدرخ  شناد و  يور  زا  هک  يرابدرب  اریز   ) دزیمآ یم  رادرک 
ظوفحم و نید  ناـسآ و  راـک  مک و  كاروخ  عناـق و  سفن  نتورف و  لد  كدـنا و  شزغل  ءاـطخ و  هاـتوک و  يوزرآ  اـب  هک  ینیب  یم 

مدرم نیب  رد  رگا  دنا ، هدوسآ  شیدب  زا  هتشاد و  مشچ  وا  یئوکین  هب  مدرم  تسا ، هتسشن  ورف  مشخ  هتفر و  نیب  زا  شهاوخ  توهش و 
دشاب ناهاگآ  رد  رگا  و  تسا ) لوغشم  ادخ  دای  هب  وا  لد  اریز   ) دوریم رامشب  ناهاگآ  هرمز  زا  دشاب  لوسر ) ادخ و  زا   ) ربخیب لفاغ و 
یکی شنابز  اب  وا  لد  هکلب  دیآ ، رامـشب  لفاغ  مدرم  زا  هک  دنکیمن  نابز  هب  افتکا  اهنت  ادخ  رکذ  رد  اریز   ) دیاین تلفغ  لها  رامـش  رد 

رد ددرگ ، ادج  وا  زا  هکنآ  هب  دنویپب  و  دنادرگ ، مورحم  ار  وا  هکیسک  هب  دیامن  ناسحا  دنک و  متس  وا  هب  هک  ار  یسک  دیاشخبب  تسا (
ادیوه شا  هدیدنـسپ  راک  هدشن و  هدید  وا  زا  هدیهوکن  راک  و  تسا ، راومه  شراتفگ  رود و  تشز  نخـس  نداد و  مانـشد  زا  هکیلاح 

شیاسآ یشوخ و  رد  ابیکش و  اهیراوگان  رد  و  رابدرب ، راقواب و  اهیتخس  رد  هدینادرگ ، تشپ  شیدب  هدروآور و  ار  وا  یئوکین  تسا ،
دراد تسود  هک  ار  نآ  و  دیامنن ، متس  وا  رب  دراد  نمشد  هک  ار  یسک  تسا ، رازگساپس 
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قح هب  تسا ( رگمتـس  تسرپاوه و  مدرم  هیور  هکنانچ  درادن ، زاب  یعرـش  فیلکت  زا  ار  وا  ینمـشد  یتسود و   ( دـنکن هانگ  وا  هرابرد 
يوقت و اب  یفانم  نآ  تسا و  یئوگغورد  قح  راکنا  تسا و  راکنا  ربارب  رد  هاوگ  اریز   ( دنرآ هاوگ  نآ  رب  هکنآ  زا  شیپ  دـنکیم  رارقا 
، رفاک  ( تشز ياهبقل  هب  ار  یسک  و  دنکیمن ، شومارف  دنروآ  شدایب  هچنآ  و  دزاسیمن ، هابت  دنراپـسب  وا  هب  هچنآ  دشابیم ( يراکزیهرپ 

دهدـیم خر  مدرم  يارب  هک  راوگان  ياهدـمآ  شیپ  هب  و  دـناسریمن ، نایز  هیاسمه  هب  و  دـناوخیمن ، دنـسپان ( تاـملک  قفاـنم و  قساـف ،
ار وا  شیـشوماخ  تسـشن  شوماـخ  رگا  دوریمن ، نوریب  قـح  هداـج  زا  هداـهنن و  مدـق  تسرداـن  لـطاب و  هار  رد  و  دـیامنیمن ، يداـش 
ار وا  ماقتنا  ادخ  ات  دریگ  شیپ  یئابیکـش  دننک  متـس  وا  رب  نوچ  و  دوشیمن ، دنلب  شا  هدنخ  زاوآ  ددنخب  رگا  و  دنادرگیمن ، نیگهودنا 

( دیامنیم راتفر  وا  شهاوخ  اوه و  فالخ  رب  اریز   ) تسا راتفرگ  یتخس  جنر و  هب  وا  تسد  زا  شسفن  دشک ،
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، دزادنا جـنر  هب  ار  دوخ  ترخآ  راک  رد  تسا ) سفن  شهاوخ  زا  يوریپ  رثا  رب  مدرم  هب  رازآ  اریز   ) دنتـسه شیاسآ  رد  وا  زا  مدرم  و 
و ناتـسرپایند ) زا   ) تسا ندومن  يرود  یتبغر و  یب  تهج  هب  صاخـشا  زا  وا  يرود  دـنار ، شیاـسآ  هب  شیوخ  راـک )  ) زا ار  مدرم  و 
و هدوبن ، یگرزب  یهاوخدوخ و  يور  زا  وا  يرود  ناتـسرپادخ ) اـب   ) تسا یناـبرهم  یئوخـشوخ و  تهج  زا  نایانـشآ  اـب  وا  یکیدزن 
) دیسر اجنیا  هب  نخـس  نوچ  0 تفگ : هبطخ  نیا  لـقان  .دـشابیمن  تـسا ) ورود  مدرم  شور  هکناـنچ   ) بـیرف رکم و  هار  زا  شیکیدزن 
زا هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دیـشاب  هاگآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سپ  تفر ، اـیند  زا  یـشوهیب  نآ  رد  مه  دـش و  شوهیب  ماـمه 

: دومرف نآ  زا  سپ  مدیسرتیم ، وا  رب ( دمآ  شیپ  نینچ  (
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وت نینموملاریما  ای  تفگ : دوب ( جراوخ  زا  هکاوک  نبا  هللادبع   ( نیرـضاح زا  یکی  دـنکیم ، ریثات (  ( نینچ شلها  هب  تسرد  ياهزردـنا 
مالـسلا هیلع  ماما  يدـش ؟( وا  گرم  ثعاب  ارچ  یتشاد  نامگ  نینچ  نوچ  ای  درادـن ، ریثاـت  وت  رد  اهزردـنا  نیا  ارچ   ( يراد لاـح  هچ 

سپ دنکیمن ، زواجت  نآ  زا  هک  تسا  یببـس  و  ددرگیمن ( دوز  رید و   ( درذـگیمن نآ  زا  هک  تسا  یتقو  ار  یلجا  ره  وت  رب  ياو  دومرف :
). تسا ناطیش  روتسد  لالضا و  زا  ماما  رب  ضارتعا  اریز  وگم ، رگید  راب   ( تسیا زاب  دنار  تنابز  رب  ناطیش  هک  راتفگ  هنوگنیا  زا 
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ناقفانم فصو  رد  هبطخ 185-
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قیفوت هک  میرازگساپس  ار  ادخ  دیامرفیم : فصو  نآ  رد  ار  ورود  مدرم  نیقفانم و  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
، دـنادرگ مامت  ار  شتمعن  هک  میئاـمنیم  تساوخرد  وا  زا  و  هتـشادزاب ، یناـمرفان  تیـصعم و  زا  و  هداد ، اـم  هب  يرادربناـمرف  تعاـط و 

تـسدب يارب  هک  تسا  وا  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  هک  میهدـیم  یهاوگ  و  دزاـس ، لـصتم  میرک ) نآرق   ) شنامـسیر هب  ار  اـم  تسود 
هعرج هعرج  ار  یهودـنا  مغ و  ره  وا  ماکحا ) غیلبت   ) هار رد  و  دومن ، راومه  دوخ  هب  ار  یتخـس  ره  ادـخ  يدونـشوخ  ءاضر و  ندروآ 

رادتسود راکادف و  یهورگ   ) دندوب روج  دنچ  شناشیوخ  ناکیدزن و  و  دومن ) یئابیکـش  دید  هک  جنر  ره  تلاسر  تدم  رد   ) دیـشون
ینمشد يارب  ناگناگیب  نارود و  و  دندمآرب ) شندرک  هابت  ددصرد  هک  قفانم  نمشد و  یضعب  و  دندادیم ، شهار  رد  لام  ناج و  هک 
شکراب ياهرتش  مکـش  هب  وا  اب  گنج  يارب  و  دنتـشگ ، راوگرزب  نآ  هجوتم  هتخیـسگ  ار  راهم  برع  و  دندمآ ، درگ  ترـضح  نآ  اب 

ینمشد اب  ترضح  نآ  تماقا  لحم  يوام و  هب  ناشنتفر  دمآ و  ياج  لحم و  نیرترود  زا  هکنآ  ات  دنـسرب ) رتدوز  هک   ) دندز شیوخ 
(. دندمآ گنج  هب  رود  ياههار  زا  وا  اب  ینمشد  يارب  هصالخ   ) دندش دراو 
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نطاب رد  ناملـسم و  رهاظ  رد  هک   ) ورود مدرم  بیرف ) رکم و   ) زا و  میامنیم ، شرافـس  ادخ  زا  سرت  يوقت و  هب  ار  امـش  ادخ  ناگدنب 
دنشابیم هدننک  هارمگ  هارمگ و  اهنآ  اریز  دیئامن ) يوریپ  اهنآ  زا  هدش  ناشرادرک  راتفگ و  هتفیرف  ادابم   ) مرادیم رذحرب  دنتـسه ) رفاک 

هدـیزغل و ادـخ ) نید  زا   ) و دـنزاسیم ) راـی  دوخ  اـب  هتـشادزاب  تسار  هار  زا  ار  نارگید  هتفر و  یهارمگ  تلالـض و  هار  هب  ناـشدوخ  )
نامز و ره   ) دنروآرد هفلتخم  تالاح  نوگانوگ و  ياهگنر  هب  ار  دوخ  دنزادنا ) یم  هابتشا  هب  ار  نارگید  هدوب  راکاطخ   ) دنا هدننازغل 

امش و  دنبیرفب ) ار  حول  هداس  مدرم  ات  دنیآرد  یگنر  هب  تسردان  ياه  هشیدنا  هدساف و  ضارغا  اب  رادرک  راتفگ و  رد  یـسلجم  ره  رد 
هب دـیریگ  هرانک  دـیرب و  یپ  نانآ  ياه  هشیدـنا  هب  رگا   ) دـنا هتیـشن  نیمک  هب  یهاگنیمک  ره  رد  هتفرگ و  رظن  رد  يا  هلیـسو  ره  هب  ار 

لخب و ینمشد و  یئورود و  کشر و  زا   ) ناشاهلد دنزاس ) هارمه  دوخ  اب  هرخالاب  ات  دنیآ  یمرب  امـش  بیرف  ددصرد  يرگید  لئاسو 
اوناک اـمب  باذـع  مهل  و  اـضرم ، هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف  دـیامرفیم : ي 10  میرک س 2  نآرق  رد  هکناـنچ   ) تسا راـمیب  کـش )

هچنآ رثا  رب  اهنآ  يارب  و  دیازفا ، یم  يرامیب  نآ  هب  مه  دنوادخ  و  تسا ، يرامیب  نیقفانم  ياهلد  رد  ینعی  نوبذکی 
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تقیقح ناهاوخ  تسود و  اهنآ  دننک  نامگ  هک  يروطب   ( كاپ هتـسارآ و  ناشرهاظ  و  كاندرد ( تسا  یباذع  دنیامنیم  بیذـکت  هک 
و دننکیم ( داسف  هنتف و  هتخادنا و  راک  هب  دربن  یپ  اهنآ  هب  یسک  هک  یمسق  هب  ار  شیوخ  ياه  هشیدنا   ( دنوریم هار  یناهنپ  رد  دنتسه (
دنام و نامرد  هب  ناشفصو  دبنجیم ( هتسهآ  راکش  ندروآ  تسدب  يارب  هک  یچراکـش  دننام   ( دنبنجیم لگنج  هوبنا  ياهتخرد  نیب  رد 

روظنم هدروآدرگ  شیوخ  رود  هب  ار  مدرم  هدیدنسپ  نانخس  اب   ( ریذپان نامرد  تسا  يدرد  ناشرادرک  یلو  درآ ، يدوبهب  ناشراتفگ 
ایندـلا و هویحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  ساـنلا  نم  و  دـیامرفیم : میرک س 2 ي 204  نآرق  رد  هکنانچ  دـنهدیم ، ماجنا  ار  ناشتـسردان 

یم تفگـش  هب  ار  وت  ایند  یگدـنز  ریبدـت  رد  وا  راتفگ  هک  تسا  یـسک  مدرم  زا  ینعی  ماـصخلا  دـلا  وه  هبلق و  یف  اـم  یلع  هللا  دهـشی 
کشر مدرم (  ( یشوخ هب  تسا ( نانمشد  نیرت  تخـس  هک  یتروص  رد  تسا  یکی  وا  نابز  لد و  هک  دروآ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دروآ و 
نخـس اهنآ  نیب   ( دنراد شـشوک  اهنآ (  ( يراتفرگ یتخـس و  رد  نداتفا  هب  و  دنریگیم ( ناشتـسد  زا  ار  ناشـشیاسآ  یتسود  هب   ( دنربیم

زاب دنـسپادخ  ياهراک  زا  ار  اهنآ   ( دـننکیم دـیمون  ار  ناش (  ( دـیما و  دـنزاس ( ناش  هراچیب  دـننکارپب و  ار  ناشعمج  ات  دـنیامنیم  ینیچ 
كاخ هب  ناشیا  يارب  یهار  ره  رد  دنرادیم (
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تـساوخ لیم و  هب  یـسک  ره  اب  دنناوتیم   ) دنراد يا  هلیـسو  یلد  ره  دزن  و  دنا ) هتفرگ  رظن  رد  اههار  ندرک  هابت  يارب   ) تسا يا  هداتفا 
ماو مه  هب  ار  رگیدکی  ندوتس  دنهد ) ماجنا  ار  دوخ  دوصقم  نآ  هلیسو  هب  ات   ) دنزیر اهکشا  یهودنا  مغ و  ره  رد  و  دنیوگ ) نخـس  وا 

رارصا نآ  رد  دنراد و  یتساوخرد  لاوس و  نوچ  دنک ) یفالت  مه  وا  ات  دنیاتسیم  ار  دوخ  زا  یکی   ) دنربیم راظتنا  ار  نآ  شاداپ  هداد و 
دننک يرد  هدرپ  دـنزاس ) هبنتم  ار  یـسک  دـنهاوخب  هک   ) تمالم ماگنه  و  دـنیامن ) ناشتـساوخرد  لوبق  هب  راداو  ار  صخـش  ات   ) دـننک
مکح قح  فـالخرب   ) دـننکیم فارـسا  دـنهد  رارق  مکح  يراـک ) رد   ) ار ناـنآ  رگا  و  دـنیامن ) شیاوسر  هدرک و  راکـشآ  ار  بویع  )
هدامآ یغارچ  یبش  ره  يارب  دیلک و  يرد  ره  يارب  هدنشک و  يا  هدنز  ره  ربارب  جک و  یتسار  ره  ربارب  یلطاب و  یقح  ره  ربارب  دنهد )

دنا هتخاس 
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دنهدیم رارق  هلیسو  دوخ  زآ  عمط و  يارب  ار  مدرم ) لام  هب   ) يزاین یب  يدیمون و  دنـسرب ) دوصقمب  ات  دنرب  راک  هب  هلیح  رکم و  عاونا  )
هب هقالع  یب  ار  دوخ  ریوزت  هار  زا   ) دـنهد جاور  دـنرادنپیم  هزیکاپ  سیفن و  هک  ار  ناشدـساک  ياهالاک  هتـشاد و  هاگن  ار  ناشرازاب  اـت 

هبتشم قح ) هب  ار  نآ   ) و دنیوگیم ، تسردان ) نخس  دنسرب ، ناشروظنم  هب  ات  دنیامنیم  يزاین  یب  راهظا  هداد  ناشن  ایند 

ناسآ ار  لطاب  هار  دنروآ ) یمرد  قح  تروص  هب   ) دنیامنیم شیارآ  ار  نآ  دننکیم و  نایب  ار ) ناشدصاقم   ) و دـنهدیم ، هولج  دـننام  و 
گنت هار  و  دنهن ) مدق  نآ  رد  همه  ات   ) دنهد ناشن 
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نآرق رد   ) دنتسه اهشتآ  هلعش  ناطیـش و  وریپ  ناشیا  سپ  دشابن ) رـسیم  یئاهر  یهارمگ  زا  ات   ) دننکیم جک  ار  یهارمگ ) تلالـض و  )
ناوریپ نارای و  تعامج  نآ  ینعی  نورـساخلا  مه  ناطیـشلا  بزح  نا  ـالا  ناطیـشلا ، بزح  کـئلوا  دـیامرفیم ): ي 19  س 58  میرک 

.دنناراکنایز ناطیش  ناوریپ  دیشاب  هاگآ  دنناطیش ،
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ربمایپ ادخ و  شیاتس  رد  هبطخ 186-
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(: يراکزیهرپ يوقت و  هب  رما  زردنا و  لوسر و  ترضح  حدم  یلاعت و  قح  فصو  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
، تخاس راکشآ  ار  شیئاناوت  تردق و  ياهیتفگش  دوخ  يراوگرزب  یگرزب  تنطلس و  ياه  هناشن  زا  هک  تسا  ازـس  ار  یئادخ  ساپس 

تشادزاب شیوخ  تفص  تقیقح  نتخانش  زا  دیامنیم  روطخ  مدرم  رد  هک  یئاه  هشیدنا  و  دومن ، توهبم  ناریح و  ار  اهمشچ  هساک  و 
هب یئادخ  هک  مهدـیم  یهاوگ  و  تسا ) ناوتان  شتقیقح  كاردا  زا  ناشلوقع  یتفگـش و  راچد  شیاه  هدـیرفآ  ربارب  رد  نادـنمدرخ  )

و درادن ) هار  نآ  هب  یئامندوخ  دـیلقت و  تسا و  یکی  منابز  لد و   ) يربنامرف صولخ و  رواب و  نامیا و  يور  زا  یهاوگ  تسین  وا  زج 
هتفر نیب  زا  نید  راکشآ  ياههار  يراگتسر و  ياه  هناشن  هک  یماگنه  ار  وا  داتـسرف  تسا ، وا  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  مهدیم  یهاوگ 

ادـیوه ار  قح  سپ  دـندومنیم ) يوریپ  سفن  ياهـشهاوخ  زا  هتـشادرب  ماگ  یهارمگ  تلالـض و  هار  رد  مدرم   ) دوب هدـیدرگ  ناریو  و 
رما طـیرفت ) هن  طارفا و  هن   ) يور هناـیم  هب  دوـمن و  هار  رادرک ) راـتفگ و  رد   ) یتـسرد یتـسار و  هب  و  داد ، زردـنا  ار  مدرم  تخاـس و 

.دتسرف دورد  شتآ  وا و  رب  ادخ  دومرف ،
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رارق امش  يارب  یماکحا  فیلاکت و  هکلب   ) دومنن اهر  نایاپراهچ ) دننام   ) دوخ رس  و  دیرفاین ، هدوهیب  ار  امـش  ادخ  دینادب  ادخ  ناگدنب 
ات  ) تسا هدروآ  رامش  هب  ار  شمرک  لضف و  و  دنادیم ، امـش  هب  ار  شـششخب  اهتمعن و  هزادنا  دیهد ) ماجنا  عقوم  هب  ار  کی  ره  ات  داد 
ار دوخ  تساوخرد  و  دیبلطب ، وا  زا  ار  تجاح  ندش  اور  و  نانمشد ) رب   ) يزوریف حتف و  سپ  دیامزایب ) ار  امـش  نارفک  يرازگرکش و 
ره رد  اج و  همه  رد  وا  و  تسین ، هتسب  يرد  هتخیوآ و  يا  هدرپ  وا  امـش و  نیب  هک  دیئوجب  وا  زا  ار  شـشخب  ءاطع و  و  دیهاوخب ، وا  زا 

( اهنآ رد   ) يا هنخر  و  دـنادرگیمن ، مک  ار  وا  ياهتمعن )  ) شـشخب دوج و  دـشابیم ، هارمه  نج  ناسنا و  ره  اـب  رـضاح و  ناـمز  تقو و 
هاـگن يرگید  زا  ار  وا  یـسک  و  دـسریمن ، شنئازخ  ناـیاپ  هـب  دـنموزرآ  و  دـنکیمن ، ماـمت  ار  شتمعن  وا  زا  راتــساوخ  دزاـسیمن ، دراو 

رثا رب  تسا  رگید  راک  زا  ندـنامزاب  ثعاـب  هک  يراـک  هب  لاغتـشا  اریز   ) دـنادرگیمن لوغـشم  رگید  زاوآ  زا  ار  وا  يزاوآ  و  درادـیمن ،
مشخ و  ددرگیمن ، عنام  نامز ) کی  رد  رگید  تمعن   ) نتفرگ زا  ار  وا  تمعن )  ) ندیـشخب دشابیم ) مسج  مزاول  زا  نآ  هک  تسا  تلفغ 

، تسین عنام  ندوب  راکشآ  زا  ار  وا  یناهنپ  و  درادیمن ، زاب  باذع  زا  ار  وا  ینابرهم  و  دزاسیمن ، لوغشم  تمحر  زا  ار  وا  ندرک 

تسا ناهنپ  وا  تقیقح  و  راثآ ، هب  تسا  راکشآ  ناهنپ ، مه  تسا  راکـشآ  مه  وا  اریز   ) دزاسیمن ادج  یناهنپ  زا  ار  وا  ندوب  راکـشآ  و 
همه باسح   ) تسا هدشن  هداد  ءازج  هداد و  ءازج  تسا ، راکـشآ  ناهنپ و  ناهنپ و  راکـشآ و  نیئاپ و  الاب و  رود و  کیدزن و  رظن ) زا 

دنمزاین راک  چیه  رد  و  دیرفاین ، هشیدنا  اب  ار  قئالخ  تسین ) وا  باسح  هب  یگدیـسر  یئاناوت  مهف و  ار  یـسک  دیامنیم و  یگدیـسر  ار 
(. تسا هزنم  یناوتان  زجع و  زا  بجاو  اریز   ) دشابیمن اهنآ  زا  يرای  بلط  هب 
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( دناشکیم تداعس  هب  ار  هدنراد  هک   ) تسا راهم  يوقت  اریز  میامنیم ، شرافس  ادخ  تعاط  يراکزیهرپ و  هب  ار  امـش  ادخ  ناگدنب  يا 
هب ار  امش  ات  دیزادنا  تسد  نآ  قئاقح  هب  و  دیزیوایب ، نآ  راوتـسا  ياهدنب  هب  سپ  درادیم ) هاگن  ار  اهراک  مظن  هک   ) دنامیم ینوتـسب  و 

هنوگچیه هک  دـیواج  تشهب  هب   ) دـناسرب دـنمجرا  ياـهلزنم  ظوفحم و  ياـهراصح  خارف و  ياـهاج  یگدوسآ و  شیاـسآ و  عضاوم 
هب دوشیمن و  هدراذـگ  مه  رب  هدـنام  زاـب  اـه  هدـید  تشحو ) لوه و  رثا  رب   ) هک يزور  رد  دربب ) تسین  اـجنآ  رد  يراـتفرگ  یتـخس و 

بحاص یب  تسا  کیدزن  اهنآ  ندـیئاز  هک  ههام  هد  نتـسبآ  ياهرتش  ياه  هلگ  و  کیرات ، اـج  همه  و  دزادـنا ، رظن  دـناوتیمن  فارطا 
هدیمد و  دـناشوپیم ) مشچ  لاوما  نیرتسیفن  زا  تسا و  لوغـشم  شیوخ  یئاهر  تاجن و  هب  هک  يراتفرگ  یتخـس و  يرایـسب  زا   ) دـنام

ارف ار  همه  گرم   ( ددرگیم ارف  ار  همه  گرم   ) ددرگیم لال  ینابز  ره  هتفر و  نوریب  نت  زا  یناـج  ره  سپ  لیفارـسا )  ) روص رد  دوشیم 
رد ناشخرد  بارس  نوچ  اهنآ  تخس  گنس  و  دنزیریم ، مه  زا  هتـشگ  دروخ  راوتـسا  مکحم و  ياهگنـس  دنلب و  ياههوک  و  دریگیم (

) زور نآ  رد   ( سپ دنامیمن ( یقاب  يا  هناشن  يدابآ و   ( دشاب زارف ( بیـشن و  یب   ( راومه نیمز  رد  اهنآ  نوکـس  رارق و  و  دیآ ، یم  رظن 
رذع و هن  و  دنادرگ ، عفد  ار  یتخس  هک  یشیوخ  هن  و  دیامن ( تساوخرد  هانگ  زا  ششخب  وفع و   ( دنک تعافـش  هک  تسا  یعیفـش  هن 

). يراکزیهرپ يوقت و  زج  تسین  یهانپ  هصالخ   ( دشخب دوس  يا  هناهب 

ایند ریقحت  ربمایپ و  تثعب  هبطخ 187-
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هدرک يراکزیهرپ  يوقت و  هب  تیصو  مرکا  ربمغیپ  تثعب  نامز  هب  هراشا  اب  نآ  رد  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دومرف ثوعبم  ار  لوسر  ترـضح  دـنوادخ  هدومرف :) بیغرت  گرم  ندیـسر  زا  شیپ  هتـسیاش  لامعا  هب  هدومن و  ار  اـیند  ياـهیتشز  و 
نایامن یئانـشور  هن  و  هدومن ) رود  قح  هار  زا  ار  مدرم  ترـضح  نآ  ربمغیپ و  نیرخآ  نیبام  ترتف   ) دوب اـپرب  يا  هناـشن  هن  هکیماـگنه 

سپ دندوب ، نادرگرس  ینادان  یهارمگ و  رد  همه   ) راکشآ نشور  هار  هن  و  دومنیمن ) يوریپ  ادخ  زا  یسک  هدش  ناهنپ  هقح  تعیرش  )
زا و  منکیم ، شرافس  ادخ  زا  تعاطا  يوقت و  هب  ار  امـش  ادخ  ناگدنب  داد .) تاجن  یتخبدب  زا  هدومن و  تیاده  ار  رـشب  ترـضح  نآ 

هدـنوشادج نآ  میقم  هدـنور و  نآ  نکاس  تسا ، یـشوخان  ترودـک و  ياج  ندرک و  چوک  يارـس  ایند  اریز  میاـمنیم ، رذـحرب  اـیند 
ار نآ  اهایرد  نایم  رد  تخـس  ياهداب  هک  یتشک  ندینابنح  دننام  دزادنا  یم  شکاشک  رد  دروآ و  یم  شبنج  هب  ار  دوخ  لها  تسا ،
تسد و اهجوم  يور  هب  هتفای  یئاهر  یضعب  و  دنوش ، كاله  قرغ و  نیرفاسم  زا  یضعب  سپ  .دشاب  هدروآرد  بارطضا  تکرح و  هب 

یلتبم ینارگن  سرتب و  هدرب  رگید  تمس  هب  یتمس  زا  ار  اهنآ  اهداب  دننزیم و  اپ 
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نوچمه ایند  رد  مدرم  هصالخ   ) دوریم ندـش  هابت  فرط  هب  تفای  یئاهر  هکنآ  و  تسین ، نکمم  وا  تفایزاب  دـش  قرغ  هکنآ  دزاـسیم ،
هار رد  هدوب و  سفن  ياهـشهاوخ  راتفرگ  یـضعب  تسین و  یناشن  ربخ و  ناشیا  زا  دـنا و  هتفر  نیب  زا  یـضعب  اـیرد  ناگتـسکش  یتشک 

یقاب تصرف  خارف و  دش  دمآ و  ياج  ربنامرف و  مادنا  تسردنت و  اهندب  زاب و  اهنابز  هک  نونکا  ادخ ، ناگدـنب  دـننکیم .) ریـس  يدوبان 
ناتدوخ رب  ار  نآ  ندـمآ  و  گرم ، ندیـسر  یتسین و  نتفاتـش  زا  شیپ  دـیئامن ) تمدـخ  مدرم  هب  تدابع و  ار  ادـخ   ) دـینک راک  تسا 

رظتنم یصخش  دننام  یلو  دیراد ، رواب  هدمآ  ار  نآ  دبای  یمرد  ار  امش  گرم  هک  تسا  ملـسم  نوچ   ) دیـشابن شرظتنم  دیناد و  ققحم 
(. دینامن راکیب  هدوبن  نآ  هار  هب  مشچ 

شیوخ لئاضف  رکذ  رد  هبطخ 188-
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ار يرگید  هدوب و  رتراوازس  تفالخ  هب  هکنیا  ربمغیپ و  اب  دوخ  یگناگی  یکیدزن و  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
شرارـسا هب  و   ) دنتـسه وا ) تنـس  نآرق و   ) ظفاح هک  هلا - هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم - باحـصا  زا  ناگرزب  تسین :) ماـقم  نیا  تقاـیل 

رد مدومنن  غیرد  مرکا  ربمغیپ  هرابرد  دوخ  ناج  زا  ما و  هدنامن  رود  لوسر  ادـخ و  نامرف  زا  یتعاس  زگره  نم  هک  دـننادیم  دـنهاگآ )
رثا رب  دوبن ) نمـشد  زا  يریگوـلج  تارج  ار  یـسک   ) تشگیمرب اـهماگ  دـندرکیم و  رارف  ناریلد  اـهگنج ) اـهیراتفرگ و   ) هک یئاـهاج 

هکیلاـح رد  دـش  حور  ضبق  هلا -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  و  تشاد ، یمارگ  نآ  هب  ارم  دـنوادخ  هک  يدرمناوـج  تعاـجش و 
و مدیـشک ، ما  هرهچ  هب  تسد  نآ ) كربت  نمیت و  تهج  هب   ) و دـش ، ادـج  شندـب  زا  ناج  متـسد  يور  هب  و  دوب ، نم  هنیـس  رب  شرس 
نیرـضاح و  ) نآ فارطا  هناخ و  سپ  دندرک ، کمک  ارم  ناگتـشرف  و  مدیدرگ ، يدصتم  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  لسغ 

همهمه و  دنتفریم ، الاب  یهورگ  هدمآ  دورف  ناگتـشرف  زا  یهورگ  دندمآرد ، هلان  هیرگ و  هب  دـندوب ) تفر  دـمآ و  رد  هک  یناگتـشرف 
لاح رد  تسیک  سپ  میداهن ، شهاگمارآ  رد  ار  وا  هکنیا  ات  دـشیمن  ادـج  نم  شوگ  زا  دـندناوخیم  راوگرزب  نآ  رب  هک  ناـشیا  زاـمن 

راوازس نم  زا  ترضح  نآ  هب  تامم  تایح و 

دینک باتش  هتسناد ) وا  نیشناج  هفیلخ و  ار  دوخ  قحان  هب  هتفگ و  غورد  دنک  ندوب  راوازس  ياعدا  هک  ره  ( !؟ رت
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قح هب  ماما  زا  یئورود  قافن و  نودـب   ) دـشاب تسار  امـش  تین  نمـشد  اب  گنج  رد  دـیاب  و  دـیدرت ) کش و  نودـب   ) یئاـنیب يور  زا 
هدومرف لوسر  ادخ و  هک  تسنامه  مرادرک  راتفگ و   ) متـسه قح  هار  رب  نم  تسین  یئادخ  وا  زج  هکنآ  هب  دنگوس  هک  دیئامن ) يوریپ 

و دیهد ) زییمت  لطاب  زا  ار  قح  ات   ) دیونشیم هچنآ  میوگیم  دنتسه ، ناطیش ) هراما و  سفن  وریپ   ) لطاب هاگـشزغل  رب  ام  نانمـشد  و  دنا )
مدـق یهارمگ  رد  رگید  راب  هک   ) مبلطیم شزرمآ  ناـتیاه ) هتـشذگ  زا   ) امـش يارب  و  ما ) هدـش  امـش  يـالتبم  هک   ) دوخ يارب  ادـخ  زا 

(. دیئامن يوریپ  قح  هب  ماما  زا  هداهنن 

اوقت هب  شرافس  هبطخ 189-
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نید فصو  يراکزیهرپ و  يوقت و  هب  بیغرت  تادوجوم و  هب  ادـخ  ملع  هطاـحا  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
ناهانگ اهنابایب و  رد  ناگدنرچ  هلان  زاوآ و  هب  دـنوادخ  میرک :) نآرق  ندوتـس  مرکا و  ربمغیپ  تثعب  نامز  هب  هراشا  مالـسا و  سدـقم 

، تسا اناد  تخـس  ياهداب  هلیـسو  هب  بآ  ندروخ  مه  رب  ندز و  جوم  گرزب و  ياهایرد  رد  اهیهام  دش  دمآ و  اهتولخ و  رد  ناگدنب 
.ینابرهم تمحر و  رثا  رب  تسا  وا  هداتسرف  و  روتسد )  ) یحو هدنروآ  ادخ و  هدیزگرب  دمحم  مهدیم  یهاوگ  و 
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زاغآ هک  يدـنوادخ  زا  سرت  يراکزیهرپ و  هب  منکیم  شرافـس  ار  امـش  یفطـصم  ترـضح  حدـم  لاعتم و  دـنوادخ  شیاتـس  زا  سپ 
، تسا وا  ناتهاگزیرگ  هانپ و  و  تسا ، وا  فرطب  ناتتـسار  هار  و  تسا ، وا  هب  ناتـشهاوخ  وزرآ و  تیاـهن  و  تسا ، وا  زا  امـش  شنیرفآ 

یگزیکاپ اه و  هنیـس  داسف و  حالـصا  اه و  نت  يرامیب  يدوبهب  اهلد و  يروک  یئانیب  اـهبلق و  درد  يوراد  ادـخ  زا  سرت  يوقت و  اریز 
زا ندربنامرف  تعاطا و  سپ  تسا ، امش  ینادان )  ) یکیرات یهایس  رون  لد و  سرت  ینمیا  اه و  هدید  ششوپ  ینـشور  اهـسفن و  كرچ 
ریز ناتنت  ءزج  لخاد و  ار ) نآ  یتح   ) و دینادرگب ، ناتدوخ  هیور  تسین ) هدیبسچ  ندب  هب  هک   ) ور هماج  هن  ریز  نهاریپ  دننام  ار  ادـخ 

( دشاب ادخ  رادربنامرف  عیطم و  امـش  حراوج  اضعا و  همه  هک  دینک  يراک  هصالخ   ) دیئامن ناهنپ  ناتمادنا  نایم  و  دـیهد ، رارق  نهاریپ 
و تماق ) هب   ) ندش دراو  ماگنه  روخشبآ  ار ) نآ   ) و دیـشاب ) ادخ  یهن  رما و  وریپ  يرما  ره  رد   ) دیناد نارمکح  ار  نآ  ناتاهراک  رد  و 
فوخ و يزارد  رای  سنوم و  اهربق و  نایم  ياهغارچ  و  تخـس ) ياهدمآ  شیپ  زا   ) ندیـسرت زور  رپس  تساوخرد و  نتفایرد  هلیـسو 

، دیهد رارق  ناتدوخ  كانهودنا  ياهاج  شیاشگ  میب و 
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بس و   ) دروآ یم  ور  هکیئاه  هکلهم  زا  تسا  هدنرادهاگن  هانپ و  ادخ  زا  يربنامرف  تعاطا و  اریز 

هک ره  سپ  ناراکهانگ ( يارب   ( هتخورفا ياهـشتآ  یمرگ  زا  و  دـنربیم ، راظتنا  ار  نآ  دـمآ  شیپ  هکیئاهـسرت  زا  و  دوشیم ( يدوبان  ب 
نیریـش و وا  يارب  یخلت  زا  سپ  اـهراک  رود و  وا  زا  ندروآور  ندـش و  کـیدزن  زا  دـعب  اهیتخـس  دریگ  هـشیپ  يراـکزیهرپ  يوـقت و 
تمارک و ناـسآ و  وا  يارب  نداد  جـنر  زا  سپ  اـهیراوشد  فرط و  رب  وا  زا  ندیـسر  یپ  رد  یپ  زا  سپ  اـهیراکهابت ( هـنتف و   ( اـهجوم

مک زا  سپ  اهتمعن  تشگزاب و  وا  هب  ندـش  رود  زا  سپ  ینابرهم  تمحر و  رایـسب و  وا  يارب  یباـیان  زا  دـعب  لاـعتم ( دـنوادخ   ( فطل
هب ار  امـش  هکیئادخ  زا  دیـسرتب  سپ  دسرب ، وا  هب  ندیراب  كدنا  زا  سپ  هرطق  گرزب  ناراب  دننام  تکرب  و  ددرگ ، ناوارف  وا  رب  ندش 
امش رب  شنداد  تمعن  هب  و  داد ، زردنا  شیوخ  روتسد  هب  ار  امش  ناربمغیپ ( هلیـسو  هب   ( و دومرف ، دنم  هرهب  میرک ( نآرق  رد   ( دوخ دنپ 
هدرک رما  هچنآ   ( دیروآ اجب  ار  وا  زا  يربنامرف  قح  و  دیئامن ، راوخ  مار و  ار  دوخ  ياهـسفن  شیگدنب  تدابع و  يارب  سپ  داهن ، تنم 

). دینیزگ يرود  یهانم  زا  هدروآ و  اجب 
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دوخ ندناسانـش )  ) يارب ار  نآ  تسین و ) وا  دنـسپ  نآ  ریغ   ) هک تسا  ادـخ  نید  مالـسا  نیا  دـینادب ) تعاط  يوقت و  فصو  زا   ) سپ
رایتخا ار  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا  لوسر  ترـضح   ) شناگدیرفآ نیرتهب  نآ  غیلبت  يارب  و  هدیرورپ ، شیوخ  تیانع  رظن  هب  و  هدیزگرب ،

هب تسا ) مالسا  ماکحا  وریپ  ادخ  رادتسود  سپ   ) هتشاد اپ  رب  شیوخ  یتسود  هیاپ  يور  ار  شماکحا ) دعاوق و   ) شیاهنوتس و  هدومن ،
یب ار  نانمـشد  نآ  هبلغ  هب  و  هدومن ، تسپ  ار  اهتلم  نآ  یگرزب  هب  و  هدومرف ) خـسن   ) هدـینادرگ راوخ  لیلذ و  ار  اهنید  نآ  يدـنمجرا 

دئاقع  ) یهارمگ ياـه  هیاـپ  نآ  نیناوق ) لوصا و   ) هیاـپ هب  و  هتخاـس ، بولغم  ار  نیفلاـخم  نآ  يراـی  هب  و  هدرمـش ، کـچوک  ردـق و 
همئا  ) نآ بآ  ناگدنـشک  هلیـسو  هب  و  هدومن ، باریـس  نآ  ياهـضوح  زا  ار  فراعم ) مولع و   ) ناگنـشت و  هدرک ، ناریو  ار  تسردان )

مکحم و  ) ار نآ  يروط  سپ  دومرف ) نایب  ار  ماکحا  دراوم  میرک و  نآرق  تایآ  لیوات  ریسفت و   ) هدرک رپ  ار  اهضوح  مالـسلا ) مهیلع 
نآ تخرد  و  ددرگ ، یمن  بارخ  شیاهنوتـس  ناریو و  شناینب  و  تسین ، یندشزاب  نآ  هقلح  ادج و  نآ  هتـسد  هک  هداد  رارق  راوتـسا )

خسن ار  نآ  هک  ددرگ  یمن  ثوعبم  يربمغیپ  تسا و  رارقرب  یقاب و  تمایق  زور  ات   ) دشابیمن ینایاپ  ار  نآ  تدم  و  دش ، دهاوخن  هدنک 
هنهک شماکحا  و  دیامن )

و دنک ) راکنا  ار  شماکحا  زا  یمکح  یتسرد  دناوت  یمن  نامز  چیه  رد  یملع  ینابم  اب  یئاناد  چیه   ) دوش یمن  هدنک  شیاه  هخاش  و 
ناتـسگیر و شا  هداـشگ  هار  هدـیچیپ و  شبوـچ  جـک و  شندوـب  تـسار  هایـس و  شیدیفـس  راوـشد و  شیناـسآ  گـنت و  شیاـههار 

هدراذـگ راک  قح  رد  دـنوادخ  ار  اهنآ  هیاپ  هک  تسا  یئاهنوتـس  مالـسا  سپ  دـشاب ، یمن  یخلت  ار  شینیریـش  شوماخ و  شیاهغارچ 
رپ اهنآ  ياهرهن  هک  تسا  یئاه  همشچ  و  هدینادرگ ، راوتسا  تباث و  ار  اهنوتـس  نآ  ناینب  و  درادن ) هار  نآ  رد  یتسردان  لطاب و   ) تسا
هک دراد  ینیهارب  هلدا و   ) دـنیوجیم ار  نآ  هب  ناگدـنور  هک  يا  هناـشن  و  تسا ، ناـبات  اـهنآ  ياهینـشور  هک  یئاـهغارچ  و  تـسا ، بآ 

اههار اهنآ  هب  هک  یئاهتمالع  و  دـبای ) یم  هار  هناشن  يور  زا  نابایب  رد  رفاسم  هکنانچ  دـننکیم ، لالدتـسا  اهنآ  هب  نادنمـشناد  ءاملع و 
تیاهن دنوادخ  دندنمتداعـس ) ترخآ  ایند و  رد  نآ  ناوریپ   ) دنوش یم  باریـس  اهنآ  هب  نیدراو  هک  یئاهروخـشبآ  و  دوش ، یم  هتفای 

دزن نید  نیا  ياه  هیاپ  سپ  تسا ، هداد  رارق  نآ  رد  ار  شیرادربنامرف  تعاط و  نیرتالاب  شماکحا و  نیرترب  شیدونـشخ و  ءاـضر و 
شندرب نیب  زا  و  تسا ، دنلب  شا  هناشن  دنمجرا و  شتنطلس  ناشخرد و  شیاهینـشور  راکـشآ و  شلیلد  دنلب و  شیانب  راوتـسا و  ادخ 

ای ندرک  دوبان  تردق  ار  یسک   ) تسین نکمم 

هداد ماـجنا  ار  نآ  رماوا   ( دـینک ءادا  ار  نآ  قح  و  دـیئامن ، يوریپ  نآ  زا  هتـشاد  گرزب  مرتحم و  ار  نآ  سپ  تسین ( نآ  رب  ندز  نعط 
رد هدـید  ناـیز  اـیند  رد  هک  دـیهدن  رییغت  ار  شماـکحا  زا  کـیچیه  ، ( دـیهد رارق  دوخ  عضاوم  رد  ار  نآ  و  دـیدرگن ( شیهاوـن  درگ 

). دش دیهاوخ  باذع  راتفرگ  ترخآ 
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یتسار هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نآ ) غیلبت  يارب   ) ناحبس دنوادخ  نادب ) مالسا  سدقم  نید  یگرزب  تفارـش و  نایب  زا   ) سپ
هلیـسو هب  یتلم  ره  ي   ) ایند ندش  يرپس  قحان ) هب  ياهیزیرنوخ  يراتفرگ و  بوشآ و  يرایـسب  زا   ) هک یماگنه  تخیگنارب  یتسرد  و 

کیرات یگدنـشخرد  زا  دعب  نآ  یـشوخ  و  هدروآ ، ور  ترخآ  رما  هب  ناشگرم ) ببـس  هب  اهنآ   ) یهاگآ و  هدـیدرگ ، کیدزن  داسف )
تـسد هب  ار  شراـهم  هدـیدرگ  راومهاـن  نآ  رتسب  و  دـندرب ) یمن  یئاـج  هب  هار  هک  دوب  هدرک  راـتفرگ  اهیتخـس  هب   ) ار شلها  و  هدـش ،

ندش هتـسکش  لها و  نتفر  نیب  زا  و  یناریو )  ) تامالع ندش  کیدزن  تدـم و  ندیـسر  رـس  هب  ماگنه  رد  نیا  و  دوب ، هدرپس  هدنـشک 
هـصالخ  ) دوب نآ  زارد  تدم  ندش  هاتوک  اهبیع و  ندش  راکـشآ  اه و  هناشن  ندش  دوبان  هنهک و  نامـسیر و  ندـش  هتخیـسگ  هقلح و 
كدـنا رد  ترـضح  نآ  و  دومرف ، ثوعبم  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اـیند  رـساترس  یهارمگ  یناداـن و  هک  یماـگنه  ار  مرکا  ربـمغیپ  دـنوادخ 
تلاسر يارب  ار  راوگرزب  نآ  ناحبس  دنوادخ  دومن ) انـشآ  یهلا  فراعم  مولع و  هب  يراگتـسر و  تیاده و  هارهاش  هب  ار  مدرم  یتدم 

سپ داد ، رارق  شنارای  يزارفارـس  ناراکددـم و  يدنلبرـس  نامز و  لها  یمرخ )  ) راهب تما و  يراوگرزب  ببـس  هدـننک و  غیلبت  دوخ 
یئانشور نآرق  و  داتسرف ، وا  هب  ار  نآرق 
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یمن ادیپ  نآ  هت  هک  تسا  یئایرد  و  دنیشن ، یمن  ورف  نآ  یگتخورفا  هک  تسا  یغارچ  و  دوش ، یمن  شوماخ  نآ  ياهلیدنق  تسا ك 
تسا هدننک  ادج  و  دوش ، یمن  رون  یب  نآ  ینـشور  هک  نابات  تسا  یعاعـش  و  درادن ، یهارمگ  نآ  رد  ریـس  هک  تسا  یهار  و  ددرگ ،

ياهیرامیب هک  تسا  يدوبهب  و  دوش ، یمن  ناریو  نآ  ياه  هیاپ  هک  تسا  یئانب  و  ددرگ ، یمن  زیچان  نآ  لیلد  هک  لطاب ) قح و  نایم  )
و حور ) يرامیب  هاوخ  ندـب  يراـمیب  هاوخ  دـیآ  شیپ  هک  تسا  يراـمیب  هنوگ  ره  يدوبهب  اریز   ) تسین یمیب  فوخ و  ار  نآ  لـها ) )

ناک نآرق  سپ  دنوش ، یمن  بولغم  نآ  ناراکددـم  هک  تسا  یقح  و  دـنوخیمن ، تسکـش  نآ  ناگدـننک  يرای  هک  تسا  يدـنمجرا 
، نآ هیاپ  مالسا و  يانب  ياهگنس  و  نآ ، ياهضوح  يرتسگداد و  ياهناتسب  و  نآ ، ياهایرد  ملع و  ياه  همـشچ  و  نآ ، زکرم  نامیا و 
هک تسا  یئاه  همشچ  و  دننک ، یمن  یلاخ  ار  نآ  ناگدنرب  بآ  هک  تسا  یئایرد  و  دشاب ، یم  نآ  راومه  ياهتشد  قح و  ياهنابایب  و 
یپ نآ  رارـسا  همه  هـب  نادنمـشناد   ) دـنهاک یمن  نآ  زا  نـیدراو  هـک  تـسا  یئاهروخـشبآ  و  دـننادرگ ، یمن  ار  نآ  بآ  ناگدنـشک 

و دنتـسین ، انیبان  اهنآ  زا  ناگدنور  هک  تسا  یئاه  هناشن  و  دـنیامن ، یمن  مگ  ار  اهنآ  هار  نیرفاسم  هک  تسا  یئاهلزنم  و  درب ) دـهاوخن 
، درک دنناوت  یمن  رذگ  اهنآ  زا  ناگدنروآور  هک  تسا  یئاه  هپت 
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يدرد نآ  زا  سپ  هک  یئوراد  و  ناکین ، ياههار  دصقم  و  نیدهتجم ، ياهلد  راهب  و  نایاناد ، یگنشت  یباریس  داد  رارق  ار  نآ  دنوادخ 
نآ دـنلب  ژد  هک  یهاگهانپ  و  تسا ، مکحم  نآ  ندز  گنچ  ياـج  هک  ینامـسیر  تسین و  نآ  اـب  یکیراـت  هک  یئانـشور  و  دـنامیمن ،

یسک يراگتسر  تیاده و  و  ددرگ ، نآ  لخاد  هک  یسک  ینمیا  حلص و  و  دراد ، تسود  ار  نآ  هک  یسک  يدنمجرا  و  تسا ، راوتسا 
هب هک  یـسک  هاوگ  و  دیوگ ، نخـس  نآ  هب  هک  یـسک  لیلد  و  دهد ، تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  هک  یـسک  هاوخرذع  و  دشاب ، نآ  وریپ  هک 

او راکب  ار  نآ  هک  لمع  نآ  هب  هک  یسک  هدنرادهگن  و  دروآ ، تجح  ار  نآ  هک  یسک  يزوریف  و  دیامن ، لادج  نمـشد  اب  نآ  هلیـسو 
، دراد شوگ  رد  هک  یسک  یئاناد  و  دریگ ، ربب  هک  یسک  رپس  و  دیوج ، هناشن  یـسک  ور  دنت  بکرم  و  دنک ، هک  یـسک  هناشن  و  دراد ،
ار نآ  ریغ  تسا و  قـحب  مکاـح  نآرق  يرما  ره  رد  اریز   ) دـیامن مکح  مدرم ) نیب   ) هک یـسک  مکح  و  دـنک ، لـقن  هـک  یـسک  ریخ  و 

(. تسا تسردان  نآرق  ریغ  زا  مکح  سپ  تسین ، یمکح 

دوخ نارای  هب  شرافس  رد  هبطخ 190-
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رما دومرف : یم  شرافس  نآ  هب  ار  دوخ  باحـصا  هک  تناما ) ءادا  هوکز و  زامن و  هرابرد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
لوبق رگا  دوش ، یم  یـسرپزاب  هدـنب  زا  تمایق  رد  هک  تسا  يزیچ  نیتسخن  نید و  نوتـس  نموم و  جارعم  هک   ) دـینک تاعارم  ار  زامن 

تلیـضف تقو  زا   ) دیئامن تظفاحم  ار  نآ  و  درادن ) يدوس  لامعا  زا  کیچیه  دیاین  باسح  هب  رگا  و  تسا ، هتفریذپ  لامعا  رئاس  دـش 
میرک ص 4 ي نآرق  رد  هک  روطنامه   ) زامن اریز  دیوش ، کیدزن  ادخ ) هب   ) نآ هلیـسو  هب  و  دـیروآ ، اجب  رایـسب  و  دـنیامن ) لفاغ  نآ 
هب لد )  ) شوگ ایآ  هدیدرگ ، نییعت  نآ  تقو  هتـشون و  تسیا  هضیرف  نینموم  رب  اتوقوم ) اباتک  نینموملا  یلع  تناک  دـیامرف : یم   103

میرک س 74 نآرق  رد  نیلصملا  نم  کن  مل  اولاق : رقس ؟ یف  مککلس  ام  : ) دنسرپ یم  اهنآ  زا  هک  هاگنآ  دیهد  یمن  خزود  لها  خساپ 
نتخیر دـننام  دزیر  یم  ار  ناهانگ  زامن  و  میدوبن ، نارازگزامن  زا  دـنیوگ  یم  تخاس ؟ خزود  راتفرگ  ار  امـش  زیچ  هچ  ینعی ) ي 42 

هب ار  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  نایاپ ) راهچ  ندرگ  زا   ) اهدـنب ندرک  اـهر  دـننام  دـنک  یم  اـهر  و  تخرد ) زا   ) گرب
رگید تسا ) مولعم   ) سپ دنک ، وشتسش  نآ  زا  تبون  جنپ  يزور  هنابـش  دشاب و  يدرم  هناخ  رد  رب  هک  هدومرف  هیبشت  مرگ  بآ  همـشچ 

رچ یسک  نینچ  رب 
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یئاراد دنزرف و  زا  مشچ  ینشور  و  ناهج ) ي   ) الاک شیارآ  هک  دنا  هتخانش  نینموم  زا  ینادرم  ار  زامن  قح  و  دنام ، دهاوخن  یقاب  ك 
هللارکذ نع  عیبال  هراجت و  مهیهلتال  لاجر  دیامرف : یم  میرک س 24 ي 37 ) نآرق  رد   ) ناحبـس دنوادخ  درادیمن ، زاب  نآ  زا  ار  نانآ 

نداد زامن و  ندروآ  اجب  ادـخ و  دای  زا  ار  اهنآ  تخورف  دـیرخ و  یناگرزاب و  هک  دنتـسه  ینادرم  ینعی  هوکزلا  ءاتیا  هولـصلا و  ماقا  و 
یم اج  هب  سب  زا   ) زامن يارب  دوب  هدـش  هداد  هدژم  تشهب  هب  هکنیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـنادرگ و  یمن  لـفاغ  هوکز 

اهیلع ربطصا  هالصلاب و  کلها  رما  و  میرک س 20 ي 132 :) نآرق  رد   ) ناحبس دنوادخ  نامرف  تهج  هب  دنکفایم  جنر  ار  دوخ  دروآ )
یم رما  زامن  هب  ار  دوخ  لها  مه  ترضح  نآ  سپ  .شاب  ابیکـش  نآ  ماجنا  رب  نتـشیوخ  نک و  رما  زامن  ندناوخ  هب  ار  دوخ  لها  ینعی 
نآ يادا   ) هدش هداد  رارق  یئانـشآ  هلیـسو  زامن  اب  هوکز  ناناملـسم  يارب  سپ  .تشاد  یماو  نآ  جنر  رب  یئابیکـش  هب  ار  دوخ  دومرف و 

و ناهانگ )  ) هدنناشوپ هرافک و  وا  يارب  دیامن  ءادا  یلدشوخ  تبغر و  لیم و  هب  ار  نآ  هک  ره  تسا ) ادخ  هب  برقت  هلیـسو  زامن  دننام 
، تسا خزود )  ) شتآ زا  هدنرادهاگن  عنام و 
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هب خ هودنا  رایسب  نآ  زا  دیابن  و  دشاب ، نآ  دای  هب  تخادرپ ) ار  نآ  هک   ) یسک دیابن  و 

و) تسا ، ادخ  هب  برقت  اب  یفانم  نآ  هب  هقالع  و  تسا ، یئاراد  هب  هقالع  رثا  رب  ندروخ  هودـنا  ندوب و  لام  دای  هب   ) اریز دـهد ، هار  دو 
رد  ) وا سپ  دشاب ، راودیما  دیواج ) تشهب   ) .تسا رترب  نآ  زا  هک  هچنآ  اب  ضوع ) رد   ) دنک و ءادا  یلیم  یب  يور  زا  ار  نآ  هک  یسک 

سفن و بیط  هب  هک  تسا  نآ  نآ  يادا  يارب  تنم  اریز   ) تـسا ناداـن  مرکا  ربماـیپ  تنـس  هـب  و ) وـگغورد ، ادـخ  اـب  یتـسود  يوـعد 
انیکسم و هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  دیامرف : یم  میرک س 76 ي 8  نآرق  رد  هکنانچ  ینارگن ، هارکا و  يور  زا  هن  دشاب ، یلدشوخ 
ناملسم و ردپ  یب  كدوک  اونیب و  ادخ  یتسود  رثا  رب  ینعی  اروکشال  ءازج و  مکنم  دیرنال  هللا  هجول  مکمعطن  امنا  اریسا ي 9  امیتی و 

یمن امش  زا  يرازگساپس  شاداپ و  مهد و  یم  ماعط  ار  امـش  ادخ  یتسود  يارب  هک  دصق  نیا  هب  دنهد  یم  ماعط  ار  نیکرـشم  زا  ریـسا 
رد و  تسا ) هدوب  ادخ  ياضر  فالخ  رب  لمع  نیا  دـنهدیم و  لمع  يازا  هب  شاداپ  اریز   ) راکنایز شاداپ  دزم و  ندرب  رد  و  میهاوخ )
یم هارمگ  رادرک  رد  و  تسا ) هدوب  ادخ  ياضر  فالخ  رب  لمع  نیا  دنهد و  یم  لمع  يازا  هب  شاداپ  اریز   ) دـشاب یم  هارمگ  رادرک 
سپ تسا .) مورحم  نآ  هجیتن  زا  هفیظو  نداد  ماجنا  اب  اریز   ) تسا رایـسب  شینامیـشپ  و  هدومن ) راتفر  روتـسد  فـالخ  رب  اریز   ) دـشاب

تاعارم زا  دعب  )
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ياهنامـسآ رب  تناما  قیقحت  هب  ددرگ ، دیمون  دیامن ( تنایخ  نآ  هب   ( دشابن نآ  لها  هک  یـسک  هک  دیامن  ءادا  ار  تناما  هوکز ( زامن و 
رگا و  تسین ، اهنآ  زا  رتگرزب  رتالاب و  رت و  نهپ  رتدنلب و  يزیچ  و  دش ، داهنـشیپ  رارقرب  دـنلب  ياههوک  هدرتسگ و  ياهنیمز  هتـشارفا و 

اههوک اهنیمز و  اهنامـسآ و  هنیآ  ره  دومن  یم  عانتما  تناما ( نآ  لوبق  زا   ( يدـنمجرا ای  یئاـناوت  اـی  ینهپ  اـی  يدـنلب  تهج  زا  يزیچ 
یهاوخرذع هار  زا  هکلب  هدوبن ، نامرف  زا  یـشکرس  تهج  هب  تناما  لوبق  زا  اهنآ  يراددوخ   ( نکیلو دنتفر  یمن  راب  ریز  هدومن  عانتما 

تسا نادان  رگمتس و  رایسب  وا  و  تسنادن ، اهنآ  زا  رتناوتان  ناسنا  هک  ار  هچنآ  دنتـسناد  دندیـسرت و  نآ ( هب  تنایخ   ( باقع زا  و ( دوب ،
اهنم و نقفـشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاومـسلا و  یلع  هنامالا  انـضرع  انا  دیامرف : یم  میرک س 33 ي 72  نآرق  رد  (
دنتفرن و نآ  راب  ریز  اهنآ  سپ  میدومن  داهنشیپ  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما  ام  ینعی  الوهج  امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح 
هب فیلکت  تناما  زا  دارم  دنا : هدومرف  هفیرش  هیآ  نیا  لیوات  رد  .دومن  لوبق  ار  نآ  تسا  نادان  رگمتس و  رایسب  هک  ناسنا  دندیـسرت و 

تفالخ لوبق  تیدوبع  نیرتمهم  ناگدنب و  زا  کیره  دادعتسا  ردق  هب  تسا  ناحبس  دنوادخ  یگدنب  تیدوبع و 
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ناشنتفرن راب  ریز  اههوک و  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  نآ  ضرع  زا  دارم  و  دوخ ، يارب  ماـقم  نآ  ندرکن  ءادا  نآ و  لـها  يارب  تسا  هیهلا 
قاقحتـسا هب  نآ  لها  رب  ربکت  تهج  هب  هک  تسا  یـسک  يارب  ناـسنا  نتفر  راـب  ریز  زا  دارم  و  تسا ، اـهنآ  نتـشادن  تقاـیل  ندـنامهف 

هبلغ وا  رب  هیوهـش  هیبـضغ و  ياوق  هک  تسنآ  ندوب  ناداـن  رگمتـس و  زا  دارم  و  هداد ، تبـسن  دوـخ  هب  ار  نآ  ندوـبن  قیـال  نتـشادن و 
ناوت یم  و  تسا ، هشیدنا  لمات و  هب  جاتحم  هک  هدـیدرگ  لقن  رایـسب  تایاور  هدـش و  هتفگ  رگید  نانخـس  تناما  ینعم  رد  و  دـنراد ،

ءادا هوکز و  زامن و  اب  تفلاخم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  .دـیامن  یم  میرک  نآرق  تاهباشتم  هب  تناـما  ضرع  هیآ  هک  تفگ 
نیرتکچوک هب  تسین ، هدیـشوپ  ناحبـس  دـنوادخ  رب  دـنروآ  یم  اجب  ناـشزور  بش و  رد  ناگدـنب  هک  ار  هچنآ  دـیامرف (: یم  تناـما 

ناناب هدید  ناتاه  هشیدنا  ناربنامرف و  اهرگـشل و  ناتمادنا  ناهاوگ و  امـش  ءاضعا  تسا ، طیحم  اناد و  ناشرادرک  هب  هاگآ و  ناشراک 
زا امش  ياه  هشیدنا  رادرک و  راتفگ و  زا  يزیچ  یسراو  زور  هک  دینکن  نامگ  سپ   ( تسا راکشآ  وا  دزن  امش  ياهیناهن  و  دنتـسه ، وا 

). تسا یگشیمه  یتخبدب  ینامیشپ و  نآ  هجیتن  هابتشا و  طلغ و  نامگ  نیا  هک  دوش  یمن  یسرپزاب  هداتفا و  ملق 
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هیواعم هرابرد  هبطخ 191-
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رتهب شریبدت  رتاسر و  هیواعم  هشیدنا  تشاد  داقتعا  هک  یسک  نامگ  ندوب  تسردان  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
یناـمرفان تیـصعم و  هدرک و  تناـیخ  یئاـفویب و  وا  نکیلو  تسین ، رتـکریز  نم  زا  هیواـعم  ادـخ  هب  دـنگوس  تسا :) راوـگرزب  نآ  زا 

یئاناد یکریز و  زا  نیا  دننکیم  روصت  نادان  ور  نیا  زا  تسین ، دـنباپ  نامیپ  دـهع و  هب  هدرب  راکب  هلیح  رکم و  يرما  ره  رد   ) دـیامنیم
دینادب  ) یلو مدوب ، مدرم  نیرتکریز  نم  دوب ) هدومرفن  ررقم  نآ  يارب  باذع  دنوادخ   ) دوبن هدیهوکن  یئافویب  رکم و  رگا  و  تسا ) وا 

يا هناشن  مچرپ و  ینکـش  نامیپ  دـهع و  ره  يارب  تمایق  زور  و  تسا ، ینامرفان  یهانگ  ره  و  تسا ، یهاـنگ  یئاـفویب  رکم و  ره  هک )
ما هرابرد  ات  مدرگ  یمن  ریگلفاغ  نم  ادخ  هب  دـنگوس  و  شدربیم ) شتآ  هب  هدوب  راکـشآ  شهانگ   ) دوش یم  هتخانـش  نآ  هب  هک  تسا 

همه زا  اریز   ) موش یمن  ناوتان  زجاع و  يراتفرگ  یتخس و  رد  و  مهاگآ ) اهنآ  هعدخ  رکم و  هب  هشیمه  نوچ   ) دنرب راکب  هلیح  رکم و 
يرترب و لـیلد  نـیا  و  مشوـپ ، یم  مـشچ  تـسین  اـهنآ  ياـضر  هـچنآ  زا  لوـسر  ادـخ و  روتـسد  زا  يوریپ  يارب  یلو  مرتاـناوت ، سک 

(. مریگ یم  رظن  رد  ار  ادخ  يرما  ره  رد  نم  و  هدوب ، سفن  ياوه  ناطیش و  وریپ  وا  هک  تسین  نم  زا  يرگید  هشیدنا  يار و  يرتاناوت 

تسار هار  ندومیپ  هبطخ 192-
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رکنم زا  یهن  هب  شرافس  قح و  ناوریپ  یمک  زا  ندوبن  نارگن  يراگتسر و  هب  بیغرت  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
درگ مدرم  اریز  دیـشابن ، نارگن  نیفلاـخم ) يرایـسب  و   ) نآ ناوریپ  یمک  تـهج  زا  يراگتــسر  تیادـه و  هار  رد  مدرم ، يا  ندرک :)
یناف يدوز  هب  هک  دنا  هتسب  لد  ایند  شیارآ  تنیز و  هب   ) .تسا رایـسب  شیگنـسرگ  كدنا و  نآ  يریـس  هک  یناوخ  رـس  رب  دنا  هدمآ 
ءاضر مدرم ، يا  دندرگ .) یم  یلتبم  نایاپ  یب  يراتفرگ  باذع و  هب  تمایق  رد  قح  زا  ندرکن  يوریپ  یگتـسبلد و  رثا  رب  و  دوش ، یم 

رگا  ) و دزاس ) یم  هدامآ  باذع  يارب   ) دروآ یم  درگ  ار  مدرم  یگدنب ) تعاط و  زا   ) مشخ و  ینامرفان ) تیـصعم و  هب   ) يدونـشخ و 
ار دومث  موق ) ربمغیپ  حـلاص  ترـضح   ) هقان هکنانچ ) هدروآ ، اج  هب  ار  نآ  دوخ  هکتـسنآ  دـننام  اریز  دـشاب ، يرگید  لمع  رـشابم  هچ 
( ور نیا  زا   ) و دـندوب ، یـضار  هقاـن  نتـشک  هب  هکنآ  تهج  هب  دومن  باذـع  ار  اـهنآ  همه  دـنوادخ  سپ  تشک ، درک و  یپ  درم  کـی 
رد دنتـشک  هدرک  یپ  ار  هقان  دومث  موق  ینعی  نیمدان  اوحبـصاف  اـهورقعف  هدومرف : ي 157 ) میرک س 26  نآرق  رد   ) ناحبـس دنوادخ 

همه هب  هقان  نتشک   ) سپ دندش ، نامیشپ  دندومن ) هدهاشم  دوب  هداد  ربخ  ناشیا  هب  حلاص  ترضح  هک  یباذع  راثآ  نوچ   ) دعب دادماب 
هداد تبسن  نانآ 
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هک دوب  نینچ  اهنآ  باذع  و ( دـندوب ، یـضار  مه  وا  لعف  هب  هکلب  دـندومنن ، يریگولج  دنتـسناوتیم  هکنیا  اب  هدنـشکزا  هکنآ  تهج  هب 
، مدرم يا  .راومه  نیمز  رد  هدش  غاد  ینز  مخـش  نهآ  ندرک  ادص  دننام  درک  ادص  تارامع (  ( نتفر ورف  هلزلز (  ( رثا رب  ار  اهنآ  نیمز 

یب نابایب  رد  دهن ( نوریب  اپ  تسار  هار  زا   ( دورب ههاریب  هک  ره  و  دهریم ( یگنشت  زا  و   ( دسریم يدابآ  هب  دیامیپب  ار  تسار  هار  هک  ره 
زا هک  ره  و  دوش ، تخبکین  دیامن  راتفر  لوسر  ادـخ و  روتـسد  هب  هک  ره  هصالخ  دراپـس ، ناج  یبآ  یب  زا  و   ( دـیآ دورف  هایگ  بآ و 

). ددرگ یلتبم  باذع  هب  دنک  يوریپ  هراما  سفن  ناطیش و 

همطاف يراپسکاخ  هب  ماگنه  هبطخ 193-
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نیا مالسلااهیلع  همطاف  اهنز  هدیس  ندرپس  كاخ  هب  ماگنه  هدش  تیاور  راوگرزب  نآ  زا  تسا ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
ادخ لوسر  يا  وت  رب  دورد  دیوگیم : زار  ترـضح  نآ  هاگمارآ  ولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هکنیا  دننام  هدومرف  ار  نخس 

هب يدوز  هب  و  دـیدرگ ) نفد  ربمغیپ  هضور  رد  ای  شا  هناخ  رد  ای  عیقب  ناتـسربق  رد   ) هدـمآ دورف  وت  راوج  رد  هک  ترتخد  زا  نم و  زا 
زا نم  یئابیکـش  ادـخ  لوسر  يا  دومن ) یناگدـنز  اـیند  رد  شراوگرزب  ردـپ  زا  دـعب  زور  جـنپ  داـتفه و  روهـشم  رب  اـنب   ) تسویپ وـت 

رادـید زا  سپ  نم  يارب  یلو  تفر ، تسد  زا  وا  نتفر )  ) زا نم  یئاـناوت  تقاـط و  و  دـیدرگ ، مک  وـت  هدـیزگرب  یئادـج ) تقراـفم و  )
تسا زادگناج  مالسلااهیلع  همطاف  تقرافم  تبیصم  دنچ  ره   ) دراد اج  یئابیکش  وت  هودنا  تبیـصم و  یتخـس  وت و  یئادج  تقرافم و 

رد دوب ) مهاوخ  ابیکش  مه  تبیـصم  نیا  رد  مدومن  یئابیکـش  تبیـصم  نآ  رب  نوچ  و  تسین ، رت  تخـس  وت  تقرافم  تبیـصم  زا  یلو 
مولعم هقالع  رهم و  همه  نیا  اب   ) دـش جراخ  تنت  زا  ناج  ما  هنیـس  ندرگ و  نیب  و  مداهن ، تهاـگمارآ  دـحل  رب  ار  ترـس  نم  هکیلاـح 

میتسه ادخ  كولمم  ام  اریز ) تسا ، یئابیکش  ربص و  ياج  زاب  یلو  ما  هدیشک  هچ  هک  تسا 
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لمع راب  هدمآ  وت  يوس  هب  همه  سپ  دـشاب ، یمن  ندـنام  ياج  ناهج  نیا  تسا و  وا  رایتخا  رد  ام  ناج   ) میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  و 
نیا زا  دـعب  هراومه  تبیـصم ( نیا  رد   ( یلو دـش ، تفایرد  ناگورگ  هتفرگ و  سپ  مالـسلااهیلع ( همطاف   ( تناما انامه  میئاشگب ( اجنآ 

هب ارم   ( دیامن رایتخا  يا  هدیزگ  تماقا  نآ  رد  وت  هک  یئارس  نم  يارب  دنوادخ  هکنیا  ات  تشگ  دهاوخ  يرادیب  هب  مبش  هدوب  هودنا  رد 
، هتخانـشن ار  شقح   ( همولظم نآ  هب  متـس  رب  ار  وت  تما  عاـمتجا  داد  دـهاوخ  ربخ  وت  هب  ترتخد  يدوز  نیمه  هب  و  دـیامرف ( قحلم  وت 

ناشراتفر یگنوگچ  نک و  لاوس  وا  زا  ار  تشذگرس  همه  سپ  دندرک ( بصغ  ار  شکدف  طقس و  ار  شنینج  هتسکش و  ار  شیولهپ 
ره رب  و  دوب ، هتفرن  نیب  زا  وت  دای  هتشذگن و  یتدم  وت  نتفر  زا  هکیلاح  رد  هدش  دراو  ام  رب  ناشیا  زا  يرگمتس  همه  نیا  سرپب ، ام  اب  ار 

یگقالع یب  زا  هن  مورب  رگا  سپ  گنتلد ، هدیجنر و  نیگمشخ و  دورد  هن  یتسود ( تبحم و  اب   ( هدننک عادو  دورد  داب  دورد  امش  ود 
دای هب  اج  همه  هکیلاح  رد  مور  یم  امـش  دزن  زا   ( هداد هدعو  نایابیکـش  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  تسا  ینامگدـب  زا  هن  منامب  رگا  تسا و 

). متسه امش 

ترخآ هب  نتخادرپ  هبطخ 194-
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رذگ يارس  ایند  نیا  زج  مدرم ، يا  یگدنب :) تعاط و  هب  بیغرت  ایند و  هب  نتسبن  لد  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
ادـخ و دـنوادخ  تدابع  هب  دـیتسه  ایند  رد  ات   ) دـیریگرب هشوت )  ) ناـتهاگرارق يارب  هاگرذـگ  زا  سپ  ندـنام ، ياـج  ترخآ  تسا و 

ینامرفان  ) دیردم ار  دوخ  ياه  هدرپ  دناد  یم  ار  امش  ياهزار  هک  یسک  دزن  و  دیدرگ ) اورماک  ترخآ  رد  هک  دیزادرپب  قلخ  تمدخ 
ار گرم  هک  دیـشابن  ایند  هب  هتـسب  لد   ) دنرب نوریب  نآ  زا  ار  ناتاهندب  هکنآ  زا  شیپ  دیئامن  جراخ  ایند  زا  ار  ناتاهلد  و  دـینکن ) ادـخ 

مدرم دریمب  يدرم  هاگره  دیا ، هدش  هدـیرفآ  ترخآ )  ) نآ ریغ  يارب  هدوب و  شیامزآ  ضرعم  رد  ایند  رد  امـش  اریز ) دـیبایرد ، ناسآ 
ناردپ ادخ  داتـسرف ؟ شیپ  هچ  یگدنب ) تدابع و  زا  : ) دـنیوگ یم  ناگتـشرف  و  تشذـگ ؟ هچ  یئاراد ) زا  : ) دـنیوگ یم  تسرپایند ) )

زاب ار  همه  و  تسا ، نآ  رد  امـش  دوس  هک  دینک ) قافنا  ادخ  روتـسد  هب   ) دـیتسرفب شیپ  ار  دوخ ) یئاراد  زا   ) یتمـسق دزرمایب ! ار  امش 
(. دراد رایسب  يراتفرگ   ) تسا امش  نایز  رب  هک  دیراذگم 

نارای هب  زردنا  هبطخ 195-
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دعب  ) راتفگ نیا  هب  ررکم  ار  دوخ  باحصا  هک  ترخآ ) هشوت  ندومن  هدامآ  هب  بیغرت  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
هدش هداد  امش  نایم  رد  ندیچوک  يادن  هک  دیئامن  هدامآ  ار  ترخآ )  ) رفس لئاسو  دزرمایب ، ار  امـش  ادخ  دادیم : زردنا  ءاشع ) زامن  زا 

دیـشاب اجک  ره  ینعی  هدیـشم  جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیا  دیامرف : یم  میرک س 4 ي 78  نآرق  رد  دـنوادخ  )
يوس هب   ) و دیدنبن ) نآ  هب  لد   ) دیرادنپ مک  ار  ایند  رد  ندنام  و  دیـشاب ) راوتـسا  مکحم و  ياه  هعلق  هچ  رگا  دـبای  رد  ار  امـش  گرم 

روآ سرت  ياهلزنم  راومهان و  هندرگ  امش  ولج  اریز  دیراد ، یسرتسد  نآ  هب  هک  یگدنب ) تعاط و   ) هتسیاش هشوت  اب  دیدرگ  زاب  ادخ )
دراو زا  هک  دـیراد ) شیپ  رد  ار  زیخاتـسر  زور  یـسرپزاب  فقاوم  خزرب و  ملاع  ربق و  يراـتفرگ  گرم و  ياهیتخـس   ) تسا كاـنلوه 

هب هک  تسا  نآ  دـننام  و  تسا ، امـش  بناج  هب  مشچ  هشوگ  هب  گرم  ياهنتـسیرگن  هک  دـینادب  و  دـنریزگان ، اهنآ  رد  فقوت  ندـش و 
زا ار  امش  تخس  راوشد و  رایـسب  تشز و  ياهراک  و  دیرادن ) یئاهر  نآ  زا  و   ) دیراتفرگ تسا  هدرب  ورف  امـش  رد  هک  نآ  ياهلاگنچ 

یئاراد و تبحم   ) دـیزاس اناوت  ار  شیوخ  يراگزیهرپ  هشوت  اب  و  دـینک ، رود  دوخ ) زا   ) ار اـیند  ياـه  هقـالع  سپ  هتـشاد ، ناـهنپ  نآ 
يالاک دنزرف و 

( مراهچ داتشه و  هبطخ  رد   ) نیا زا  شیپ  دیامرف ): یم  یـضردیس   ) .دینادرگ هشیمه  ار  يراکزیهرپ  یئاسراپ و  دینارب و  لد  زا  ار  ایند 
.دراد توافت  تیاور  نیا  اب  هک  تشذگ  یتیاور  هب  مالک  نیا  زا  یضعب 

ریبز هحلط و  هب  باطخ  هبطخ 196-
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تیاکش تفالخ و  هب  راوگرزب  نآ  اب  اهنآ  تعیب  زا  دعب  هدومرف  ریبز  هحلط و  هب  ار  نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
لیم هب  ندرکن و  روش   ) كدنا زا  انامه  دبلط : یمن  کمک  اهنآ  زا  اهراک  رد  هدرک و  كرت  ار  ناشیا  اب  تروشم  ارچ  هکنیا  زا  ندومن 

يدونـشخ ءاضر و  زا   ) دیتخادنا رـس  تشپ  ار  رایـسب  و  دیدوب ، یـضاران  هدمآ ) گرزب  ناترظن  هب  هک  ندومنن  راتفر  امـش  شهاوخ  و 
زیچ هچ  رد  امـش  هک  دیئوگ  یمن  نم  هب  ایآ  دیدیـشوپ ) مشچ  هدروآ  تسد  هب  نم  زا  يوریپ  هبجاو و  قوقح  تیاعر  اب  دیاب  هک  ادـخ 
امش هب  هتـشادرب  دوخ  هک  هدوب  نیملـسم ) لاملا  تیب  زا   ) يا هرهب  بیـصن و  مادک  ای  ما ؟ هدرک  عنم  نآ  زا  ار  امـش  هک  دیا  هتـشاد  قح 
نآ هب  ای  ما ، هدنام  ناوتان  زجاع و  نآ  مکح ) نایب   ) زا هدروآ  نم  دزن  ناناملـسم  زا  یکی  هک  هدوب  یئاوعد  قح و  مادـک  ای  ما ؟ هدادـن 

ناوتان زجاع و  هک  دـبلطیم  کمک  و  دـنادن ، ار  راک  هار  هک  دـنکیم  تروشم  یـسک  سپ  ( ؟ ما هدرک  هابتـشا  نآ  مکح  رد  هدوب  ناداـن 
، دیدرک راداو  نآ  هب  هدومن  توعد  ارم  امـش  یلو  ما ، هدوبن  تموکح  هب  دـنمقالع  تفالخ و  راتـساوخ  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  دـنامب .)

ندرک مکح  هب  ار  ام  هدومن و  نییعت  ام  يارب  نآ ) رد   ) هک يروتـسد  و  میرک ) نآرق   ) ادـخ باتک  هب  دیـسر  نم  هب  تفالخ  نوچ  سپ 
هب
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نیا رد  و  مدرک ، يوریپ  هدومن  هاگن  هداد  رارق  تنس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هچنآ  هب  و  مدومن ، تعباتم  هدرک  رظن  هدومرف  رما  نآ 
ناملـسم ناردارب  رئاس  امـش و  زا  هدوب  نادان  نآ  هب  هک  هدماین  شیپ  یمکح  و  مدوبن ، دنمزاین  امـش  ریغ  امـش و  هشیدنا  يار و  هب  باب 

اما و  مدومنیم .) تروشم   ) مینادرگ یمن  ور  نارگید  امـش و  زا  مدوب ) نادان  ماـکحا  زا  یمکح  هب   ) دوب نینچ  رگا  و  میاـمن ، تروشم 
هتـسناد و ربارب  ناناملـسم  رئاـس  اـب  ار  امـش   ) مدرک راـتفر  هیوسلاـب  لاـملا  تیب  ندرک  تمـسق  رد  ارچ  هـک  دـیدومن  يروآداـی  هـچنآ 

تسد رد  امش  نم و  هکلب  مدرکن ، مکح  سفن  يوه  هار  زا  دوخ و  يار  هب  نم  مه  رما  نیا  رد  مدادن ) حیجرت  يرگید  رب  ار  سکچیه 
رد و  درادن ) هار  اهنآ  رد  لیدبت  رییغت و   ) تسا هدومن  رارق  رب  ار  اهنآ  هدروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  یماکحا  میراد 
هب دنگوس  سپ  مدوبن ، دنمزاین  امش  هب  هدومرف  ءاضما  نآ  رد  ار  دوخ  مکح  هداد و  روتسد  نآ  هب  نییعت  میسقت و  زا  دنوادخ  هک  هچنآ 
قح هب  ار  امش  ام و  ياهلد  دنوادخ  دینک ، زاب  تمالم  هب  نابز  هتشاد  تیاکش  نم  زا  هک  تسین  یقح  نم  دزن  ار  امش  ریغ  امـش و  ادخ 
ایند و يارب  ات   ) دیامرف ءاطع  یئابیکش  امش  ام و  هب  و  میروآ ) تسد  هب  ار  وا  يدونشخ  ءاضر  رادرک  راتفگ و  رد  ات   ) دنادرگ هجوتم 

نآ هب  دید  ار  یقح  نوچ  هک  ار  يدرم  دزرمایب  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپ  میئامنن .( راتفر  شروتسد  فالخ  رب  نآ  يالاک 
راکددم رگمتـس  نایز  هب  دـنک و  يریگولج  نآ  زا  دـید  هک  ار  یمتـس  ای  درادـن ( رب  مدـق  هتفگن  نخـس  نآ  فالخرب   ( دـیامن کمک 

.دشاب هدیدمتس 

نایماش مانشد  زا  عنم  هبطخ 197-
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مانشد ماش  رگشل  هب  نیفص  گنج  ياهزور  رد  شباحصا  زا  یهورگ  دینـش  هک  یماگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
دشاب هتشاد  تمرح  اهنآ  هب  نداد  مانشد  هک  درادن  تلالد  هلمج  نیا   ) دیهد مانشد  ماش ) مدرم  هب   ) امـش هک  مدنـسپ  یمن  نم  دنهدیم :

، بجاو ناشیا  زا  يرازیب  تسا و  زئاج  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  نمشد  قساف و  رفاک  ینعی  نموم  ریغ  هب  مانشد  هک  تسین  کش  نوچ 
ندروآ تسدـب  دروخ  دز و  گـنج و  نیا  زا  ترـضح  نآ  روـظنم  نوـچ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  زا  دوـصقم  یلو 

ینمـشد و ندش  دایز  ببـس  مانـشد  سپ  تسا ، مالـسا  هملک  ءالعا  مدرم و  یئامنهار  تیاده و  يارب  هکلب  هدوبن  تنطلـس  تسایر و 
تسا و ربمغیپ  هب  مانشد  ادخ و  یلو  هب  مانشد  و  داد ، دنهاوخ  مانشد  شرگشل  ترضح و  نآ  اب  ینادان  هب  مه  اهنآ  و  ددرگ ، یم  هنیک 

ترضح نآ  ءایصوا  لوسر و  ادخ و  نانمشد  هب  مانشد  نعط و  هصالخ  تسا ، شتآ  لوخد  بجوم  ادخ و  هب  مانشد  ربمغیپ  هب  مانشد 
نبا ثعشا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مهدزون  نخس  رد  هکنانچ  تسا ، بجاو  اهنآ  زا  يرازیب  تس و  بحتسم  زئاج و  اعرـش  مالـسلا  مهیلع 
اناوت یلام و  یناج و  ررـض  فوخ  تروص  رد  یلو  داد ، مانمـشد  هدومرف  نعل  دوب  ترـضح  نآ  رگـشل  نایم  رد  نیقفاـنم و  هک  سیق 

ناشیا يرود  يراددوخ و  عافد  رب  ندوبن 
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اودع هللا  اوبـسیف  هللا  نود  نم  نوعدی  نیذلا  اوبـستال  و  دیامرف : یم  میرک س 6 ي 108  نآرق  رد  ور  نیا  زا  و  دـشاب ، یم  بـجاو  زین 
ادخ هب  دنمهفب  هکنآ  نودب  ینمـشد  روج و  يور  زا  مه  ناشیا  هک  دـیهدن  مانـشد  دنتـسرپ  یم  ار  ادـخ  ریغ  هکنانآ  اب  ینعی  ملع  ریغب 

اوه و زا  يوریپ  متـس و  ملظ و   ( ناشلاح هدرک  نایب  ار  اهنآ  رادرک  رگا  نکیلو  دیامرف (: یم  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  .دنهد  یم  مانـشد 
رد رتهب و  نداد ( مانـشد  زا   ( راتفگ رد  دـیئامن  يروآدای  ار  نانخـس ( هنوگ  نیازا  قح و  هار  زا  نانآ  ندـش  فرحنم  سفن و  شهاوخ 

تـسا نآ  رتهب  و  تسا ، رتاسر  رت و  غیلب  دیئامن ( یم  دروخ  دز و  هدیگنج  اهنآ  اب  ارچ  هک  دیامن  ضارتعا  هک  یـسک  يارب   ( رذع ماقم 
و امن ، حالـصا  ار  اهنآ  ام و  نایم  و  امرف ، ظفح  نتخیر  زا  ار  ناشیا  ام و  ياهنوخ  ایادخراب  دیئوگب : نانآ  هب  نداد  مانـشد  ياج  هب  هک 
زا تسا  ینمشد  یهارمگ و  هتفیش  صیرح و  هکنآ  و  دسانـشب ، ار  نآ  تسا  قح  هب  نادان  هک  یـسک  ات  ناهرب  ناشیهارمگ  زا  ار  نانآ 

.دتسیا زاب  نآ 
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 ... زا نسح  ماما  نتشادزاب  هبطخ 198-
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دید ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ار  دوخ  دنزرف  هک  هاگنآ  نیفص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
، دزیر مه  رد  ارم  ادابم  دیئامن ) يریگولج  وا  ندیگنج  زا   ) دیراد هاگن  دیوش  کلام  ار  ناوج  نیا  نم  ضوع  هب  دباتش : یم  رازراک  هب 

ادخ لوسر  هیرذ  اهنآ  گرم  اب  ات  متسین ) یضار   ) مزرویم لخب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ینعی  ناوج  ود  نیا  گرم  هب  نم  اریز 
هب ینعی  مالغلا  اذه  ینع  وکلما  مالـسلا : هیلع  ترـضح  نآ  شیامرف  دـیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس   ) .دوشن عطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا نخس  نیرتحیصف  نیرترب و  زا  دیوش ، کلام  ار  ناوج  نیا  نم  ضوع 

تیمکح هرابرد  هبطخ 199-
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وا اـب  تیمکح  باـب  رد  راوـگرزب  نآ  باحـصا  هک  یماـگنه  نیفـص ) گـنج  رد   ) ار نآ  هـک  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
نبا ورمع  ریبدـت  هب  دـندروخ  تسکـش  هتـشگ  ناوتان  قارع  رگـشل  اب  ندـیگنج  زا  هک  یتقو  ماش  رگـشل  : ) هدومرف دـندومن ، تفلاخم 

هکنیا داقتعا  هب  یضعب  قارع  رگشل  سپ  دنتساوخ ، یتشآ  حلص و  هدرک  توعد  نآ  مکح  هب  ار  نانآ  هدز  اه  هزین  رس  رب  اهنآرق  صاع 
دوخ ارهاظ  هتشاد  ترضح  نآ  اب  هک  ینطاب  ینمشد  رثا  رب  یهورگ  گنج و  زا  یگتـسخ  تهج  هب  یخرب  دنیوگ و  یم  تسار  ناشیا 

گنج زا  تسد  یتسیاب  دـنتفگ : هدـمآ  راوگرزب  نآ  دزن  مه  اـب  همه  هدرک  هناـهب  نآرق  هب  ار  اـهنآ  توعد  دـنداد ، یم  هولج  عیطم  ار 
داد رما  مالـسلا  هیلع  ماما  میـشکیم ، نامثع  دـننام  ار  وت  هنرگو  ینادرگزاب  رازراک  زا  مه  ار  نایوجگنج  رئاس  رتشا و  کلام  هتـشادرب 

نونکا ات  متشاد  لیم  هک  دوب  يروط  امـش  اب  نم  نامرف  رما و  هشیمه  مدرم ، يا  دومرف ): نآ  زا  سپ  دنتـشگ ، زاب  نیرئاس  کلام و  هک 
ناتنمشد هکیلاح  رد  دیدرگ  اهر  هدش و  عورش  امش  بناج  زا  گنج  ادخ  هب  دنگوس  و  دینادرگ ، ناوتان  فیعض و  ار  امش  گنج  هک 

( منک هچ  یلو  دوب ، امش  نآ  زا  يزوریف  حتف و  هتفای  طلـست  ماش  رگـشل  عیواعم و  رب  دیدومن  یمن  تفلاخم  رگا  سپ   ) دومن رتناوتان  ار 
مدوب هدنامرف  ریما و  زورید 

و دیدوب ، ندنام  هدنزرا  رادتـسود  امـش  و  هدش ، هتـشادزاب  زورما  مدوب و  هدـنرادزاب  هدـننک و  یهن  زورید  و  ربنامرف ، رومام و  زورما  و 
(. میامن روبجم  گنج  هب  ار  امش  تحلصم  ای  مرادن  یئاناوت   ) میامن راداو  دیدنسپ  یمن  هچنآ  هب  ار  امش  مهاوخیمن 

یثراح ءالع  هناخ  رد  هبطخ 200-
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نآ باحـصا  زا  رامیب و  هک  یثراح  دایز  رـسپ  ءـالع  تداـیع  يارب  هکیماـگنه  هرـصب  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هب وت  هکنآ  لاح  و  يدرک ؟ هچ  اـیند  رد  هناـخ  نیا  ندوب  خارف  اـب  دومرف : دـید  ار  وا  هناـخ  یخارف  نوچ  دـش  دراو  وا  هب  دوب  راوگرزب 

يرآ دوب ) یهاوخ  هشیمه  هناخ  نآ  رد  یناـمیمن و  يزور  دـنچ  زا  شیب  هناـخ  نیا  رد  اریز   ) یتسه رتدـنمزاین  ترخآ  رد  نآ  یخارف 
و شاب ، هتـسویپ  نادـنواشیوخ  اب  دومن  یئاریذـپ  نآ  رد  نامهیم  یبایرد  مه  ار  ترخآ  هناخ  یخارف  هناخ  نیا  یخارف  اب  یهاوخب  رگا 

هطـساو هب  تروص  نیا  رد  هک  نک  راکـشآ  نآ  زا  ار  هبحتـسم ) هبجاو و  قوقح  رئاـس  تاقدـص و  هوکز و  سمخ و   ) هیعرـش قوـقح 
نبا مصاع  مردارب  زا  نینموملاریما  ای  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  ءـالع  سپ  .يا  هتفاـیرد  ار  ترخآ  هناـخ  یخارف  هناـخ  نیا  یخارف 

.هدـیزگ يرود  اـیند  زا  هدیـشوپ و  یمیلگ  ناـنابهر ) نوچمه  : ) تفگ هچ ؟ يارب  دومرف : راوگرزب  نآ  .منک  یم  تیاکـش  وت  هب  داـیز 
، دیروایب نم  دزن  ار  وا  دومرف : ترضح 
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رد ار  نآ  هتـشاداو و  تهار  نیا  هب  هک   ) دنک نادرگرـس  ار  وت  هتـساوخ  كاپان  دیلپ  ناطیـش )  ) دوخ کنمـشد  يا  دومرف : دـمآ  نوچ 
دنوادـخ هک  تسا  نیا  ترواب  ایآ  یتفرگ ) هشیپ  یـشیورد  یئاهنت و  هک   ) يدرکن محر  تدـنزرف  نز و  هب  ایآ  تسا ) هتـسارآ  ترظن 

میرک س نآرق  رد  هکیتروص  رد  ( ؟ يدرگ دنم  هرهب  اهنآ  زا  وت  هک  دهاوخ  یمن  دراد و  تهارک  هدرک و  لالح  ار  اه  هزیکاپ  وت  يارب 
شیارآ و تسا  هدرک  مارح  یک  وـگب : ینعی  قزرلا  نم  تاـبیطلا  هداـبعل و  جرخا  یتـلا  هللا  هـنیز  مرح  نـم  لـق  دـیامرف : یم  ي 32   7
دـنک و لالح  وت  هب  ار  یتمعن  دـنوادخ  هکنیا  زا  يرت  تسپ  وت  هدومرف ) ررقم  شناگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  ار  يا  هزیکاـپ  ياـهیزور 

تسا وت  راک  دننام  نم  راک  نینموملاریما  ای  تفگ : مصاع  تسا .) اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  هبترم  نیا  اریز  ! ) يرب هرهب  نآ  زا  هک  دهاوخن 
هب یلاعت  يادخ  اریز  متسین ، وت  دننام  نم  وت ، رب  ياو  دومرف : ترضح  یتسه ! هزم ، یب  تخس و  كاروخ  نشخ و  ربز و  سابل  رد  هک 

هدرواین راشف  شیناشیرپ  ار  تسدـگنت  ریقف و  هکنیا  ات  دـنهن  ربا  رب  تسدـگنت  نامدرم  اب  ار  دوخ  هک  هدـینادرگ  بجاو  قح  ناـیاوشیپ 
.دزاسن نارگن 

لوعجم ياهثیدح  باب  رد  هبطخ 201-
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رد هک  رگیدکی ) ضراعم   ) نوگانوگ ياهربخ  هلوعجم و  ثیداحا  زا  یصخش  هک  یماگنه  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
تسار و لطاب و  قح و  مدرم  سرتسد  ثیداـحا ر  اـنامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دیـسرپ ، تسا  رـشتنم  ناـشیا  ناـیم  مدرم و  تسد 
هک  ) هباشتم و  راکـشآ ) نآ  ینعم  هک   ) مکحم و  یـضعب ) صوصخم   ) صاخ و  همه ) لماش   ) ماع هدش و  خسن  هدننک و  خـسن  غورد و 

ادـخ لوسر  ناـمز  رد  قیقحت  هب  و  تسا ، ناـمگ ) مه و  يور  زا   ) موهوم و  هابتـشا ) طـلغ و  زا   ) ظوـفحم و  تسین ) حـضاو  نآ  ینعم 
نم هب  هتسناد  دمع و  يور  زا  هک  ره  دومرف : داتسیا و  ندناوخ  هبطخ  هب  هکنیا  ات  دنتـسب  اهغورد  ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لقن وت  يارب  درم  راهچ  زا ) یکی  مرکا  ربمغیپ  زا   ) ار ثیدح  انامه  .دهد و  رارق  خزود )  ) شتآ رد  ار  دوخ  هاگنمیشن  دیاب  ددنب  غورد 

یتروص رد   ) دزاس یم  رادومن  مالـسا  بادآ  هب  ار  دوخ  هدومن و  نامیا  راهظا  هک  یئورود  درم  لوا ): : ) دـنرادن یمجنپ  هک  دـنک  یم 
ار وا  مدرم  رگا  سپ  ددـنب ، یم  غورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  هتـسناد  ادـمع و  درادـن ، كاب  هدرکن  زیهرپ  هاـنگ  زا  هک )

یم دنرادن ) ربخ  وا  نطاب  زا  نوچ   ) نکیلو دـندرک ، یمن  رواب  ار  شراتفگ  هتـشادن  لوبق  ار  شثیدـح  دنتـسناد  یم  وگغورد  قفانم و 
لوسر باحصا  زا  وا  دنیوگ :
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ار شراتفگ  تهج ) نیا  هب   ) سپ تسا ، هتفرگ  ارف  هدینش  وا  زا  ار  ثیدح  هدید و  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
رد  ) تسا هتخاس  هاگآ  نآ  زا  ار  وت  و  هدومن ، فصو  هداد و  ربخ  ار  ورود  قفانم و  مدرم  وت  هب  دنوادخ  قیقحت  هب  و  دـنیامن ، یم  لوبق 

لها نم  نوقفانم و  بارعالا  نم  مکلوح  نمم  و  دیامرف : یم  رد س 9 ي 101  هلمج  زا  تسا  يرایسب  تایآ  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
امش درگ  هک  ینانیـشن  هیداب  زا  ینعی  میظع  باذع  یلا  نودری  مث  نیترم  مهبذعنـس  مهملعن  نحن  مهملعتال  قافنلا  یلع  اودرم  هنیدملا 

ناشزار زا  ام  یتسین  اناد  اهنآ  رارـسا  هب  وت  یئورود ، قاـفن و  هب  دـنا  هتفرگ  وخ  یهورگ  هنیدـم  لـها  زا  و  دنـشاب ، یم  قفاـنم  دنتـسه 
هک نیقفانم  دـنوش ) یم  یلتبم  گرزب  باذـع  هب  تمایق  رد  نآ  زا  سپ  ربق  رد  يرگید  ایند و  رد  یکی  تبون  ود  يدوز  هب  میهاگآ و 

( خزود  ) شتآ يوس  هب  ناتهب  غورد و  هلیـسو  هب  ار ) مدرم   ) هکنانآ اب  یهارمگ و  تایاوشیپ  هب  دـندنام  یقاب  لوسر  ترـضح  زا  دـعب 
ناج لام و  رب  مکاح  اهراک و  رایتخا  بحاص  ار  اهنآ  ثیداحا ) لعج  اب   ) سپ دـندش ، کیدزن  نارگید ) هیواـعم و  دـننام   ) دـندناوخ
ایند ناهاشداپ و  اب  هراومه  مدرم  و  دـندروآ ) تسد  هب  متـس  هب  ار  نآ  يالاک   ) دـندروخ ار  ایند  ناشیا  هلیـسو  هب  و  دـندینادرگ ، مدرم 

دنهارمه
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) هراما سفن  ناطیش و  رـش  زا   ( دنوادخ هک  ار  نانآ  رگم  دنیامن ( یمن  يراددوخ  لوسر  ادخ و  ياضر  فالخ  راک  هنوگچیه  زا  اذل  )
ظفح تسرد  ار  نآ  هدینـش و  ار  يزیچ  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  يدرم  مود (:  ( .دوب و رفن  راهچ  زا  یکی  قفانم  نیا  سپ  دراد ، هاـگن 

یم لمع  نآ  هب  دـنک و  یم  لقن  تسا  وا  فرـصت  رد  هچنآ  سپ  تسا ، هتفگن  غورد  هتـسناد  هدومن و  اطخ  هابتـشا و  نآ  رد  هدرکن و 
ار ثیدح  وا  هک  دنتـسناد  یم  ناناملـسم  رگا  سپ  ما ، هدینـش  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  زا  ار  نآ  نم  دـیوگ : یم  دـیامن و 

تسا يدرم  موس : .درک و  یمن  لقن  هتفگ  كرت  ار  نآ  هدرک  هابتشا  هک  تسناد  یم  زین  وا  رگا  و  دنتفریذپ ، یمن  وا  زا  هدیمهف  هابتـشا 
ترضح نآ  یهن  زا  وا  هدومرف و  یهن  نآ  زا  دعب  هدومن  یم  رما  نآ  هب  هک  هدینش  ار  يزیچ  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  زا  هک 

خـسن هتـشادهاگن  ار  هدش  خسن  سپ  دناد ، یمن  وا  هدومرف و  رما  نآ  هب  دـعب  هدومن  یم  یهن  نآ  زا  هک  هدینـش  يزیچ  ای  تسین ، هاگآ 
ار نآ  هک  یعقوم  مه  ناناملـسم  رگا  و  دومن ، یمن  لقن  هدیدرگ  خسن  ثیدح  نآ  هک  تسناد  یم  رگا  و  هدرواین ، تسد  هب  ار  هدـننک 

دندینش وا  زا 
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هب ادخ و  سرت  زا  هتـسبن و  غورد  وا  لوسر  ادخ و  رب  هک  تسا  یمراهچ  رگید  .دـندرک و  یمن  لمع  نآ  هب  هدـش  خـسن  دنتـسناد  یم 
مسق نامه  هب  هدینش  هچنآ  هکلب  تسا ، هدرکن  مه  هابتشا  ءاطخ و  و  هتشاد ، نمشد  ار  غورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  مارتحا 

رد ار  خوسنم  و  هدومن ، لمع  نآ  هب  هدرک  رب  زا  ار  خـسان  و  هتـساکن ، نآ  زا  هدوزفین و  يزیچ  نآ  هب  هدرک  لقن  ار  نآ  هدومن و  ظـفح 
هب ار  صاخ  صاخ و  ياج  هب  ار  ماع   ) هداد رارق  دوخ  عضوم  ار  کی  ره  هتخانـش  ار  صاخ  ماع و  و  هدیزگ ، يرود  نآ  زا  هتـشاد  رظن 

ینعم هک  یثیدـح  مکحم و  هب  هدرک  طایتحا  لمات و  هباشتم  رد   ) تسا هتـسناد  ار  نآ  مکحم  هباشتم و  و  هدرکن ) لامعتـسا  ماع  ياـج 
دش یم  رداص  ینخس  نامز ( تقو و  ياضتقم  هب  یهاگ  - ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  زا  .دیامن و  یم  لمع  تسا  راکـشآ  نآ 

 ( دوب لماش  ار  تقو  همه  زیچ و  همه  هک  ینخس  هتشاد و  صاصتخا  ینیعم  تقو  زیچ و  هب  هک  ینخس  دوب ، ینعم  ود  ياراد  هک 
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سپ تشگ ( یم  عفترم  هابتـشا  دـشیم و  رهاظ  دارم  رگید  تاـهج  ماـقم و  هنیرق  زا  یلو  دومن ، یم  یکی  تروص  هب  نخـس  ود  ره  نآ 
رب یمهفن  يور  زا  دینش و  یم  ار  نآ  دنا  هتساوخ  هچ  نخـس  نآ  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  وا - لوسر  ادخ و  تسناد  یمن  هک  یـسک 

همه هک  دوبن  نینچ  و  دومن ، یم  هیجوت  ینعم و  هتـشگ  نایب  نآ  يارب  هچنآ  ریغ  هب  هدـش و  دـصق  نآ  هب  هچنآ  دـض  رب  عقاو و  فالخ 
هدیسرپ ار ( یبلطم   ( ترضح نآ  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا 

ینیـشن و هیداب  دنتـشاد  تسود  هک ) دوب  يدـحب  ناشندومنن  يواکجنک  ندیـسرپن و   ) هکیئاج ات  دـنیامن  يواـکجنک  نآ  مهف  يارب  و 
زا هکنیا  رگم  تشذگن  نم  رب  يزیچ  باب  نیا  رد  یلو  دنونشب ، ناشیا  ات  دسرپب  مالـسلا ، هیلع  ترـضح ، نآ  زا  دسرب و  هار  زا  یبیرغ 

.تسا ناشتایاور  رد  نانآ  ندنام  ناشیرپ  مدرم و  فالتخا  ثعاب  اهببس  نیا  سپ  مدومن ، ظفح  ار  نآ  هدیسرپ و  ترضح  نآ 
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دنوادخ تردق  رد  هبطخ 202-
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اهنامـسآ و شنیرفآ  یتفگـش  هب  عجار  ناحبـس  دنوادخ  یئاناوت  یئامن و  تردـق  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
رب دوگ  يایرد  بآ  زا  هک  تسا  نآ  وا  يوکین  ياهـشنیرفآ  یتفگـش  لاعتم و  دنوادخ  تنطلـس  یئاناوت و  راثآ )  ) زا اههوک :) نیمز و 

ار اهنامسآ  هتفرگ  رارق  مه  يور  رب  تاقبط  بآ  نآ  راخب )  ) زا سپ  دیرفآ ، ار  تکرح  یب  کشخ  نیمز  هدننز  جوم  رایسب  هتخیر  مه 
راگدرورپ نامرف  رما و  هب  سپ  دینادرگ ، نامـسآ  تفه  هتخاس  زاتمم  ادج و  رگیدـکی  زا  ندوب  مه  اب  زا  دـعب  ار  اهنآ  و  دومرف ، داجیا 

هکیلاح رد  ار  نیمز  دینادرگ  راوتـسا  و  دندشن ) هدـنکارپ   ) دـنتفرگ رارق  دوب  هدومرف  نییعت  ناشیا  رب  هکیئاج  هب  هتـشادهاگن و  ار  دوخ 
ادـخ نامرف  رما و  ربارب  رد  ایرد  نآ  و  دراد ، تشپ  رب  ار  نآ  یلاعت ) قح  نامرف  هب   ) هدـش ریخـست  يایرد  هزادـنا و  دـحیب و  دوبک  بآ 

دنلب و ياه  هپت  تخـس و  گرزب  ياهگنـس  هتخت  و  تسا ، فقوتم  وا  یناور  نایرج و  وا  سرت  زا  نتورف و  وا  یگرزب  لباقم  رد  مار و 
دنلب رایسب  ار  اههوک  اهنآ  ياهرـس  سپ  تشادهاگن ، ناش  هاگرارق  رد  هدومن  راوتـسا  دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  دیرفآ و  ار  نآ  ياههوک 
نیمز ياـهخیم  هک  یمـسق  هب  درب  ورف  نآ  رد  و  داد ، رارق  نوتـس  نـیمز  يارب  ار  اـهنآ  و  دـناشک ، فارطا  هـب  ار  اـهنآ  يدـنلب  دوـمن و 

، دندیدرگ
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هزنم سپ  دورب ، یئاج  هب  یئاج  زا  ای  دور ، ورف  بآ ) رد   ) شراب اب  ای  دـنابنجب ، ار  دوخ  لها  هکنیا  زا  دـش  نکاـس  كرحتم  نیمز  سپ 
کـشخ شفارطا  يرت  تبوـطر و  زا  سپ  ار  نآ  و  تشاد ، هاـگن  نآ  ياـهبآ  ندز  جوـم  زا  دـعب  ار  نیمز  هک  یئاـناوت  دـنوادخ  تسا 

و ناـیرج ، یب  نکاـس  فرژ  ياـیرد  يور  دـینارتسگ  ناـشیا  يارب  ار  نآ  و  داد ، رارق  شمارآ  ياـج  شناگدـیرفآ  يارب  و  دـینادرگ ،
ایرد نآ  تخـس  ياهداب  دنابنجب ) شیوخ  تشپ  رب  ار  نیمز  ات  دنک  یمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  هرابکی  نآ  همه   ) تکرح یب  هداتـسیا 

یـسک يارب  تسا  دـنپ  تربع و  راثآ  نیا  رد  و  دروآ ، یم  شبنج  هب  ار  نآ  ندـیراب ) رثا  رب   ) ناراب رپ  ياهربا  و  دـنک ، یم  وروریز  ار 
(. درادن اهنآ  هب  یهجوت  دسرت  یمن  هک  یسک  نوچ   ) دسرت یم  لاعتم  دنوادخ  زا  هک 

باحصا شهوکن  رد  هبطخ 203-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 708 

http://www.ghaemiyeh.com


673 ص :

هب هدومن و  یتسـس  ماش  لها  اب  گنج  رد  هکیماگنه  دوخ  باحـصا  زا  تیاکـش  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
روج هن  یتسرد  لدع و  هب  هک  ار  ام  راتفگ  هک  وت  ناگدنب  زا  کیره  ایادخراب  دندرک :) يراددوخ  راوگرزب  نآ  نامرف  ماجنا  زا  هناهب 

وا تفلاخم  يارب  یببـس  دریذپن ، ار  نآ  ندینـش  زا  دعب  دونـشب و  میئوگ  یم  يراکهابت  داسف و  هن  ایند  نید و  حالـصا  يارب  متـس و  و 
رد هک  ار  نآ  عیمج  وت و  ناهاوگ  همه  رتگرزب  يا  سپ  وت ، نید  ندـینادرگ  دـنمجرا  زا  یلهاک  و  وت ، يرای  زا  تشگزاب  رگم  تسین 
یم هاوگ  تسا ) وت  نید  هب  یئانتعا  یب  هک  ارم   ) وا تفلاخم )  ) رب ناگتـشرف ) سنا و  نج و  زا   ) يا هداد  ینکـس  تیاهنامـسآ  نیمز و 

ار وا  و  وا ، يرای  زا  ار ) ام   ) يا هدننک  زاین  یب  وت  نتفرگ ، هاوگ  نیا  زا  دـعب  سپ  ما ) هدرکن  یهاتوک  وت  رما  غیلبت  رد  هکنیا  هب   ) میریگ
.يا هدنریگ  ام ) اب  تفلاخم   ) شهانگ هب 

اتمه یب  راگدیرفآ  هبطخ 204-
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هب ندوب  دننام  زا  هک  تسا  ازس  ار  دنوادخ  ساپس  یلاعت :) قح  تافص  زا  یـضعب  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
وا تقیقح  درادن  یئاناوت  سکچیه   ) تسا هدننک  زجاع  بلاغ و  ناگدننک  فصو  راتفگ  رب  و  رترب ، تافـص ) تاذ و  رد   ) ناگدیرفآ

شیدـنمجرا یگرزب  هب  نامگ  مهو و  نابحاص  هشیدـنا  زا  راکـشآ و  نایانیب  يارب  دوخ  شنیرفآ  ياهیتفگـش  هب  و  دـیامن ) فصو  ار 
ندوزفا نتخومآ و  اریز   ) هدافتـسا نودب  ندوزفا و  هب  جایتحا  نودب  يرگید و  زا  نتخومآ  نودب  تسا  اناد  زیچ ) همه  هب   ) تسا ناهنپ 

همه هدـننیرفآ  يا  هشیدـنا  لـمات و  یب  بجاو ) هن  تسا ، ناـکما  ضراوـع  زا  نآ  تـسا و  ناـصقن  لـهج و  مزلتـسم  ندرب  هدافتـسا  و 
و دبای ، یمن  رد  ار  وا  بش  دبلط ، یمن  ینـشور  اهینـشور  زا  و  دنک ، یمن  هطاحا  ار  وا  اهیکیرات  هک  تسا  يدنوادخ  تسا ، اه  هدیرفآ 

تاذ اریز   ) تسین اه  هدید  هلیسو  هب  ار ) ءایـشا   ) وا نتفایرد  تسا ) تکرح  نامز و  تیمـسج و  زا  هزنم  اریز   ) دریگ یمن  ارف  ار  وا  زور 
ربخ ات  تسین  ربخ  یب  يزیچ  زا  اریز   ) دـشاب یمن  ریغ  زا  ندـش  هاگآ  ببـس  هب  وا  ملع  و  تسا ) وا  تاذ  نیع  وا  هدـید  هدـید و  نیع  وا 

(. درادن هار  بجاو  رد  هک  تسا  لهج  مزلتسم  نتفرگ  ربخ  هوالعب  و  دریگ ،
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رب  ) ار وا  و  توبن ) ملع و   ) رون اب  داتسرف  ار  لوسر  ترـضح  دنوادخ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هرابرد  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
ملاع و مظن  لالتخا   ) تسب مه  هب  ار  اهیگدـنکارپ  اهیداشگ و  وا  هلیـسو  هب  و  تشاد ، مدـقم  تلاسر ) هب   ) ندـیزگرب رد  قیالخ ) همه 
نیکرشم و رافک و  رب  ار  ترـضح  نآ   ) دندوب بلاغ  هشیمه  هک  ار  نانآ  داد  تسکـش  وا  یئاناوت )  ) اب و  دومن ) حالـصا  ار  اهیراکهابت 

قرش  ) پچ تسار و  زا  ار  یهارمگ  هکنیا  ات  دینادرگ  راومه  ار  يراومهان  ناسآ و  ار  لکـشم  وا  طسوت  هب  و  دومرف ) طلـسم  نیقفانم 
.تخاس رود  برغ ) و 

ناملاع ربمایپ و  فصو  رد  هبطخ 205-
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ناکین فصو  و  مرکا ، ربمغیپ  حدم  و  ناحبس ، دنوادخ  تافص  زا  یضعب  هب  هراشا  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هب هن   ) لدع هب  روما ) همه  رد   ) هک تسا  راکتسرد  لداع و  یلاعت  يادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  زردنا :) دنپ و  یلاعتقح و  ناتسود  و 

( مه زاار  لطاب  قح و  میرک  نآرق  رد   ) هک تسا  مکاح  و  دیامن ، یم  راتفر  تحلـصم ) تمکح و  یلک و  ماظن  قفو  رب  متـس و  روج و 
زا  ) ار قیالخ  دنوادخ  هک  نامز  ره  تسا ، وا  ناگدـنب  رورـس  هداتـسرف و  هدـنب و  دـمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  تسا ، هدومرف  ادـج 
نآ بسن  رد  داد ، ارق  وکین  ریخ و  هتـسد  رد  ار  ترـضح  نآ  سپ  دینادرگ ، رـش ) ریخ و   ) هگرج ود  ار  اهنآ  دروآ  ماحرا ) هب  بالـصا 
همه مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ات  مرکا  ربمغیپ  ناردام  ناردپ و   ) دـیدرگن کیرـش  راکهانگ  و  دوبن ، راکانز  يارب  يا  هرهب  راوگرزب 
هاگآ تسا .) هدومرف  تحارص  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هکنانچ  تشادن ، هار  اهنآ  رد  هانگ  رفک و  كرـش و  و  دندوب ، تسرپادخ  دحوم و 

تعاط و يارب  و  ناربمغیپ )  ) یئاهنوتـس قح  نید )  ) يارب و  ناراـکزیهرپ ) نینموم و   ) یلها وکین  ریخ و  راـک )  ) يارب دـنوادخ  دیـشاب 
یهورگ رگا  دتفین ، رب  هرابکی  نیمز  يور  زا  ادخ  تعاط  سپ   ) تسا هداد  رارق  مالـسلا ) مهیلع  يده  همئا   ) یناگدنرادهاگن یگدـنب 

رگید آ هورگ  دننک  اهر 

زا کین ( راک   ( تعاط ره  رد  ار  امـش  و  دـنیامن ( تاعارم  هدرک  تیامح  نآ  زا  نارگید  دـنیامن  تفلاخم  یخرب  رگا  و  دـنریگب ، ار  ن 
رگا سپ   ( دزاـس یم  نئمطم  قح ( هب   ( ار اـهلد  اـیوگ و  ار  اـهنابز  هک  تسا ( لـماش  دـنوادخ  فطل  قیفوت و   ( تسا يدـنوادخ  فرط 

یم تسد  ءایـصوا  ءاـیبنا و  يوریپ  یتسرپادـخ و  زا  مدرم  قح  یتسـس  فعـض و  لـطاب و  موجه  هبلغ و  ماـگنه  دوبن  دـنوادخ  فـطل 
تـسا یحور ( ياهیرامیب  زا   ( يدوبهب و  يزاین ، یب  بلاط  يارب  تسا  يزاـین  یب  ددـم  نآ  رد  و  دـنداد ( یمن  نآ  هب  لد  و  دندیـشک ،

ایند و رد  ار  دوخ  هدیـشک  لوسر  ادـخ و  تعاطا  زا  تسد  يزیچ  كدـنا  هب  هداد  نت  اهیرامیب  هب  هکیناسک  هن   ( يدوبهب ناهاوخ  يارب 
). دنا هدومن  تخبدب  ترخآ 
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هدرپس ناشیا  هب  ملع  تظفاحم   ) دنتـسه ادخ  ملع  هدنرادهاگن  هک  نید ) نایاوشیپ  مالـسلا و  مهیلع  يده  همئا   ) ادخ ناگدنب  دینادب  و 
یـضتقم وا  هب  نتخومآ  ای  درادن ، ار  نآ  مهف  دادعتـسا  هک  یـسک  زا   ) دننک یم  ظفح  دوش  هتـشادهاگن  دیاب  هک  ار  هچنآ  تسا ) هدـش 

هک سک  ره  هب   ) دـننادرگ یم  يراج  ار  نآ  ياـه  همـشچ  و  دربن ) نیب  زا  هدرکن  عئاـض  ار  نآ  اهدـماشیپ  اـت  دـنراد  یم  ناـهنپ  تسین 
ماج زا  و  دـننک ، یم  تاقالم  ار  رگیدـکی  یتسود  اب  و  دـنیامن ، یم  شزیمآ  مه  اب  يرای  کمک و  يارب  دـنزومآ ) یم  دراد  دادعتـسا 

یمن هار  نانآ  هب  ینامگدب  تمهت و  کش و  هدش ، باریـس  دـندرگ  یم  زاب  و  دـنناشون ، یم  مه  هب  تمکح ) ملع و   ) هدـننک بآریس 
هتـسارآ یئوگدـب  تبیغ و  ینامگدـب و  تمهت و  کش و  زا  ناشـسلاجم  هصالخ   ) دباتـش یمن  ناشیا  دزن  یئوگدـب  تبیغ و  و  دـبای ،

ایوگ هک  دنا  هتفای  تیبرت  يروط  تافـص  نیا  هب   ) تسا هدیرفآ  ار  ناشیا  ياهوخ  ترطف و  دـنوادخ  هدیدنـسپ  فاصوا  نیا  رب  تسا )
مخت و يرترب  دـننام  مدرم ) نیب  رد   ) نانآ سپ  دـنیامن ، یم  شزیمآ  یتسود و  مه  اب  لاح  نیا  رب  و  تسا ) هدوب  ناشیا  یلبج  يرطف و 

( تسا وکین  هچنآ   ) دوش یم  كاپ  هک  دنتسه  هناد ،
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هدینادرگ هزیکاپ  شیامزآ  هداد و  هولج  ندرک  كاپ  ار  مخت  نآ  و  دنزیر ، یم  رود  دیآ ) یمن  راک  هب  هچنآ   ) و دنریگ ، یم  ارف  نآ  زا 
لوبق فاصوا  نیا  نتفریذپ  اب  ار  يراوگرزب  فرـش و  درم  دیاب  سپ  هدش ) باختنا  هدیچ و  رب  دنتـسه  ینامدرم  ناشیا  هصالخ   ) تسا

یهاتوک رد  درم  دـیاب  و  ددرگ ) راتفرگ  باذـع  هب  هک  دـنکن  يراک   ) دـشاب رذـح  رب  نآ  ندیـسر  زا  شیپ  تمایق  یتخـس  زا  و  دـنک ،
رگید لزنم  هـب  ار  لزنم  نـیا  هـکنیا  اـت  دورن ) تـفلغ  باوـخ  هـب   ) دـنک هشیدـنا  رظن و  اـیند )  ) لزنم نـیا  رد  شگنرد  یمک  اـهزور و 
سپ دروآ ، اج  هب  وکین  لمع  تسا  مزـال  يارـس  نآ  رد  هک  دـناد  یم  هچنآ  يارب  رگید و  لزنم  يارب  دـیاب  و  دـنک ، لیدـبت  ترخآ ) )

زا دنیزگ  يرود  و  تسا ، امنهار  قح ) هار  هب   ) ار وا  هکنآ  زا  دنک  یم  يوریپ  هک  هلیذر ) تافـص  زا   ) ملاس لد  بحاص  لاح  هب  اشوخ 
هار هب  دـهد  یم  ناـمرف  وا  هب  هک  یئاـمنهار  يوریپ  دـیامن و  یم  اـنیب  ار  وا  هک  یـسک  یئاـنیب  اـب  و  دـناشک ، یم  یهاـبت  هب  ار  وا  هکنآ 

هلیسو هتسب و  نآ  ياهرد  هکنآ  زا  ضـشیپ  هتفاتـش  باذع ) زا  یئاهر   ) يراگتـسر هار  هب  و  هدیـسر ، يراتفرگ ) یتخـس و  زا   ) تمالس
رود دوخ ) زا   ) ار هاـنگ  هبوت ) رثا  رب   ) و دـیامن ، تساوـخرد  ار  تشگزاـب  هبوـت و  باـب  ندـش  زاـب  و  دریمب )  ) دورب تسد  زا  نآ  ياـه 

ود رس  رب  هک  دنام  نآ  دننام  تسا  راکشآ  همه  رب  قح  هار   ) تسا هتشگ  رادومن  نشور  هار  و  هدناتسیا ، هار  رـس  رب  قیقحت  هب  دنادرگ ،
هناهب رذع و  دنک  مگ  هار  هک  ره  سپ  دیامن ، یم  ار  هار  هک  تسا  اپ  رب  يا  هناشن  ای  دنک ، یئامنهار  ار  هدـنورات  هداتـسیا  یـسک  یهار 

). تسین هتفریذپ  شا 
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شیاین هبطخ 206-
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ساپـس هدـناوخ : یم  ار  نآ  رایـسب  هک  ناحبـس ) دـنوادخ  ياهتمعن  زا  يرازگـساپس  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهاعد  زا 
نیرتدب راتفرگ  هن  و  تسا ، لاح  دب  ممادنا  هن  و  مرامیب ، هن  و  ما ، هدرمن  هکیلاح  رد  هدومن و  حبـص  ار  مبـش  هک  تسا  ازـس  ار  یئادـخ 

و ما ، هناوید  هن  و  منارگن ، منامیا  زا  هن  و  مراگدرورپ ، رکنم  هن  و  ما ، هتـشگرب  منید  زا  هن  و  ما ، هدـنام  دـنزرف  یب  هن  و  مشیوخ ، رادرک 
زا  ) شیوخ سفن  رب  راکمتـس  رایتخا و  یب  متـسه  يا  هدنب  هک  یلاح  رد  ما  هدرک  حبـص  .مراتفرگ  دوخ  زا  شیپ  ياهتما  باذـع  هب  هن 

ندروآ تسد  هب  یئاـناوت  و  تسین ، يا  هناـهب  رذـع و  ارم  نم و  رب  ضارتـعا  قح  تسا  وت  يارب  ادـنوادخ  تعاـط ) رد  ریـصقت  تهج 
هب مرب  یم  هانپ  ایادخراب  .يرادهاگن  ارم  وت  هک  ار  نآ  رگم  مزیهرپب  مناوت  یمن  يدب  زا  و  یشخبب ، نم  هب  وت  هچنآ  رگم  مرادن  يدوس 

هدیدمتس تیرگناوت  تنطلـس و  رد  ای  مشاب  هارمگ  تیراگتـسر  تیاده و  رد  ای  هدوب  ناشیرپ  تسدیهت و  تیزاین  یب  رد  هکنیا  زا  وت 
زیچ نیتسخن  ارم  ناج  ایادـخراب  دوش .) یم  نامه  یهاوخب  هچ  ره   ) تسا وت  تسد  هب  راـیتخا  هکنآ  لاـح  مدـش و  راوخ  بولغم و  اـی 

زا هک  یتناـما  نیلوا  و  يریگ ، یم  ءاـضعا ) رئاـس  اـپ و  تسد و  شوـگ و  مشچ و  دـننام   ) نم یمارگ  ياـضعا  زا  هـک  هد  رارق  یمارگ 
ياهتمعن

، دنام یم  جـنر  الب و  رد  دوش  هابت  گرم  زا  شیپ  هک  صخـش  ءاضعا  زا  کی  ره  نوچ   ) ینادرگ یم  رب  نم  دزن  دوخ  هتـشاذگ  تناما 
یم هانپ  ایادخراب  دنامن .) هدنز  مین  هدرم و  مین  یمدآ  هک  دناتسب  ار  ناج  ءاضعا  نتفرگ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  هدنب  رب  ادخ  فطل  سپ 

هب ام  ياهـشهاوخ  ای  میتفا ، یهارمگ  هنتف و  رد  وت  نید  زا  ای  میئامنن ) راتفر  تروتـسد  هب   ) میور نوریب  تراتفگ  زا  هکنیا  زا  وت  هب  مرب 
.تسا هدمآ  وت  بناج  زا  هک  يراگتسر  تیاده و  زا  شیپ  دبای  تسد  ام 

نیفص رد  يا  هبطخ  هبطخ 207-
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: هدومرف نیفص  رد  هک  ناشیا ) ترخآ  ایند و  حالـص  نایب  ناگدنونـش و  هب  زردنا  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
رارق امـش  رب  یقح  نم  يارب  امـش  رب  نم  نداد  تموکح  اب  یلاعتقح  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ناحبـس و  دـنوادخ  يانث  دـمح و  زا  دـعب 

هک روطنامه  و  دباین ) هار  یتسـس  لالتخا و  هدادـن  يور  داسف  هنتف و  نآ  رثا  رب  هک  هدـینادرگ  بجاو  امـش  رب  ارم  تعاطا   ) تسا هداد 
لدع و هب  هدومن  امش  هب  تسا  ایند  نید و  رد  نایز  بجوم  هچنآ  تسا  بجاو   ) تسا یقح  نم  رب  زین  ار  امش  تسا  یقح  امـش  رب  ارم 
فـصو و ماـگنه  تسا  اـهزیچ  نیرتـخارف  قـح  و  هدـش ) هراـشا  هتکن  نیا  هب  مراـهچ  یـس و  هـبطخ  رد  و  میاـمن ، راـتفر  يراکتـسرد 
، دـنروآ یم  نابز  هب  رایـسب  راتفگ  عقوم  ار  قح   ) مه اب  نداد  فاصنا  رادرک و  نامز  تسا  اـهزیچ  نیرتگنت  و  رگیدـکی ، اـب  يوگتفگ 
رب ار  یسک  دنرمش ) داد  لدع و  ار  نآ  هدرک  ریـس  متـس  روج و  هار  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هکنانچ  دنرب ، یمن  راک  هب  لمع  ماگنه  یلو 

تسین یقح  يرگید 
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هب ار  سک  ره   ) تسا یقح  مه  ار  وا  هکنیا  رگم  تسین  وا  رب  یقح  ار  يرگید  نآ  و  تسا ، یقح  وا  رب  مه  ار  يرگید  نآ  هـکنیا  رگم 
ار تکلمم  دشوکب و  ناشراک  حالـصا  رد  هک  تسنآ  یلاو  رب  تیعر  قح  الثم  تسا ، یقح  وا  رب  مه  ار  يرگید  دـشاب  یقح  يرگید 
قح دهد و  هقفن  ار  وا  هکتـسنآ  رهوش  رب  نز  قح  و  دنرب ، وا  نامرف  حالـص  قح و  رد  هک  تسا  نآ  تیعر  رب  یلاو  قح  و  دراد ، مظنم 

دـشابن یقح  وا  رب  ار  يرگید  هک  دـشاب  یقح  يرگید  رب  ار  یـسک  رگا  و  دـیامن ( يوریپ  تعاـطا و  ار  وا  هک  تسا  نآ  نز  رب  رهوـش 
یئاناوت تردق و  وا  اریز  تسین ، یقح  نینچ  ءایلوا ( ءایبنا و  یتح   ( ار شناگدیرفآ  و  تسا ، ناحبـس  دـنوادخ  هب  صتخم  یقح  نینچ 

یم ي 99  میرک س 10  نآرق  رد  هکناـنچ  دراد ، تعاـطا  هب  ار  ناـشیا  ندرک  روـبجم  یئاـناوت  دـننکن  تعاـطا  ار  وا  رگا  سپ   ( دراد
دهاوخب وت  راگدرورپ  رگا  ینعی  نینموم  اونوکی  یتح  سانلا  هرکت  تنافا  اعیمج ، مهلک  ضرالا  یف  نم  نمال  کبر  ءاش  ول  و  دیامرف :

هب ار  یـسک  يرادـن  یئاناوت  وت  ینعی  یئامنیم  ندروآ  نامیا  هب  راداو  هارکا  اب  ار  مدرم  وت  ایآ  دروآ ، یم  ناـمیا  تسا  نیمز  رد  هکره 
ینادرگ نموم  رابجا 
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لداع دـهدن  شاداپ  مه  ار  ناگدـنب  لامعا  رگا  سپ   ( تسا رگداد  لداع و  ددرگ  يراـج  وا  نوگاـنوگ  ردـق  ءاـضف و  هچ  ره  رد  و  ) 
) تسا هدومنن  ءادا  ار  وا  ياـهتمعن  نیرتـکچوک  زا  یکی  قـح  دـیامن  یم  شتـسرپ  تاـیح  تدـم  ماـمت  رد  ار  وا  هک  هدـنب  اریز  تسا ،
ار وا  هک  هداد  رارق  نیا  ناگدنب  رب  ار  دوخ  قح  تسا  رایسب  شـشخب  دوج و  لها  نوچ  مرک  لضف و  يور  زا  ناحبـس  دنوادخ  نکیلو 

اماف دیامرف : یم  میرک س 4 ي 173  نآرق  رد  هکنانچ   ) دـینادرگ باوث  ندرک  ربارب  دـنچ  دوخ  رب  ار  ناشیا  شاداپ  و  دـننک ، تعاطا 
و اـمیلا ، اباذـع  مهبذـعیف  اوربکتـسا  اوفکنتـسا و  نیذـلا  اـما  هلـضف و  نم  مهدـیزی  مهروجا و  مهیفویف  تاـحلاصلا  اولمع  اونما  نیذـلا 

مامت ار  ناشیا  ياهدزم  ادخ  دنداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  يا  هدروآ  نامیا  هکنانآ  ینعی  اریـصنال  ایلو و  هللا  نود  نم  مهل  نودـجیال 
هب دندرک  یـشکندرگ  هدیزگ  يرود  حـلاص  لمع  ندروآ و  نامیا  زا  هک  ار  یناسک  اما  و  دـیازفیب ، شمارک  لضف و  يور  زا  دـهد و 

تسود ادخ  زج  دوخ  يارب  دیامن و  یم  ناشراتفرگ  كاندرد  باذع 
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و هدومرف ، بجاو  یقوقح  رگید  ضعب  رب  مدرم  ضعب  يارب  دوخ  قوقح  هلمج  زا  ناحبـس  دـنوادخ  سپ  دـنباین .) يا  هدـننک  يراـی  و 
عوقو قوقح  نآ  زا  یـضعب  هدومن و  بجاو  رگید  ضعب  لـباقم  رد  ار  اـهنآ  یـضعب  و  هدـینادرگ ، ربارب  هفلتخم  تـالاح  رد  ار  قوقح 

رئاس نینچمه  و  وا ، زا  يوریپ  تعاطا و  ربارب  رد  رگم  درادـن  هقفن  قح  رهوش  هب  تبـسن  نز  الثم   ) رگید ضعب  ءازا  هب  رگم  دـبای  یمن 
هک اهقح  نیرتگرزب  و  سکع ) هب  شیوخ و  رب  شیوخ  هیاسمه و  رب  هیاسمه  كولمم و  رب  کلام  دنزرف و  رب  ردپ  قح  دـننام  قوقح 

تیمومع نآ  رد  يراـکهابت  داـسف و  اریز   ) یلاو رب  تسا  تیعر  قح  تیعر و  رب  تسا  یلاو  قح  هدـینادرگ  بجاو  ناحبـس  دـنوادخ 
هدوـمرف بجاو  يرگید  رب  تیعر  یلاو و  زا  کـیره  يارب  ناحبـس  دـنوادخ  ار  مکح  نیا  و  تسا ( یئزج  قوـقح  رئاـس  رد  هتـشاد و 

تیعر لاـح  سپ  هداد ، رارق  ناـشنید  يارب  يدـنمجرا  ار و  رگیدـکی  ناـشیا  يرادتـسود  يارب  شمارآ  مظن و  بیـس  ار  نآ  و  تسا ،
ماـجنا رد  تیعر  یگداتـسیا  هب  رگم  ددرگ  یمن  وکین  ناـیامرفمکح  لاـح  و  ناـیامرفمکح ، يراـتفر  شوخ  هب  رگم  دوش  یمن  وکین 

دعاوق دنمجرا و  ناشیا  نیب  رد  قح  دومن  ءادا  ار  تیعر  قح  یلاو  یلاو و  قح  تیعر  هاگ  ره  سپ  ناشیا ، روتسد 
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نآ رثا  رب  و  ددرگ ، يراج  دوخ  عضاوم  رد  مرکا ( ربمغیپ  ماکحا   ( اهتنـس اـپ و  رب  يراکتـسرد  لدـع و  ياـه  هناـشن  رارقرب و  ناـشنید 
ناشیارب ار  بناجا   ( دور یم  نیب  زا  نانمـشد  ياهعمط  و  دور ، یم  دیما  تنطلـس  تلود و  یگدـنیاپ  هب  و  دوش ، یم  حالـصا  راگزور 

هاگنآ دنک  متس  يدعت و  تیعر  رب  یلاو  ای  ددنبن ( راک  هب  ار  وا  یهاون  رماوا و   ( دبای هبلغ  یلاو  رب  تیعر  رگا  و  دوب ( دهاوخن  یطلست 
رایـسب و نید  رد  اهیراکهابت  راکـشآ و  متـس  ياه  هناشن  و  دنـشابن ( لدکی  مه  اب  دنیوگن و  روجکی  نخـس   ( دهد خر  هملک  فالتخا 
يزیرنوخ و يدزد و   ( صاخشا ياهدرد  و  دوشن ، ارجا  هیعرـش  ماکحا  هتـشگ  لمع  سفن  شهاوخ  هب  سپ  دوش ، اهر  اهتنـس  هب  لمع 

یسک تسردان  لطاب و  يارجا  گرزب و  قح  ندشن  ءادا  يارب  و  ددرگ ، رایسب  يراتفرگ ( ینارگ و  ینماان و 

ببـس هب   ) ناگدنب دزن  ادخ  ياهیهاوخاو  و  دنوش ، دـنمجرا  ناراکدـب  راوخ و  ناراکوکین  نامز  نآ  سپ  دوشن ، نارگن  نیگهودـنا و 
ایند یتخبکین  تداعس و  رثا  رب   ) هک رگیدکی  هب  کمک  نداد و  زردنا  داب  امش  رب  قح  نآ  يادا  رد  سپ  دوش ، رایسب  رامشیب ) ناهانگ 

هب يارب  هچ  رگا  دسر  یمن  ادخ  هتسیاش  يربنامرف  تعاط و  تقیقح  هب  یسک  اریز ) دیروآ ، تسدب  ار  ترخآ  و 
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رد دنک  نامگ  صخش  دیابن  سپ   ) دشاب هتشاد  یگدنب  لمع و  رد  رایسب  شـشوک  هدوب  صیرح  وا  يدونـشخ  ءاضر و  ندروآ  تسد 
زردنا ناگدنب  رب  ادخ  هبجاو  قوقح  هلمج  زا  یلو  هدروآ ) اجب  تسا  ادخ  هتـسیاش  هچنآ  قح  ندومن  يرای  يرگید و  هب  نداد  زردـنا 

زا زاـین  یب  يدرم  تسین  و  یئاـناوت ، شـشوک و  ردـق  هب  ناـشدوخ  نیب  قح  يارجا  يارب  تسا  رگیدـکی  هب  يراـی  کـمک و  نداد و 
يرترب نید  رد  هدوب و  گرزب  وا  هبترم  ماقم و  دنچ  ره  هدینادرگ  بجاو  ار  وا  هب  کمک  دوخ  قح  زا  دنوادخ  هچنآ  هب  ندـش  کمک 

دیاب هک  يدرم  تسین  و  دشابن ) دنمزاین  يرگید  يرای  هب  تسا  بجاو  وا  رب  هچنآ  قح و  هار  رد  هک  تین  یسک  نیاربانب   ) دشاب هتـشاد 
دورن نامگ  سپ   ) دیآ کچوک  هدید  رد  هدرمش  درخ  ار  وا  مدرم  دنچ  ره  دنیامن  يرای  ار  وا  ای  دنک  يرای  قح  يادا  يارب  ار  يرگید 

درخ و کمک  هب  تلم  کلم و  قنور  اریز  دومن ، کمک  دیابن  ار  ناشیا  ای  تساوخ  کمک  دیابن  ردق  یب  مدرم  زا  قح  يادا  يارب  هک 
). تسا ناوتان  اناوت و  گرزب و 
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شیاتـس ار  وا  رایـسب  داد  خساپ  ار  راوگرزب  نآ  يزارد  نخـس  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  يدرم  ماگنه ) نآ  رد   ) سپ
دزن رد  ادخ  تلالج  هک  ار  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپ  درک ، یم  راهظا  ترضح  نآ  هب  دوب  هدینـش  هچنآ  زا  يوریپ  و  هدومن ،

تـسا ادخ  زا  ریغ  هچ  ره  ادـخ  ندوب  هبترم  دـنلب  يراوگرزب و  يارب  هک  تسا  راوازـس  تسا  دـنلب  وا  لد  رد  شا  هبترم  تیمها و  اب  وا 
وا هرابرد  ادخ  تمعن  هک  تسا  یسک  دنیبن ) یگرزب  ادخ  یگرزب  ربارب  رد   ) دشاب نینچ  هک  سک  رتراوازـس  و  دشاب ، کچوک  وا  دزن 

و تسا ، هدش  دایز  وا  رب  ادخ  قح  یگرزب  هکنیا  رگم  هدشن  هداد  رایسب  یسک  هب  ادخ  تمعن  اریز  تسا ، وکین  وا  هب  شناسحا  رایسب و 
و دوش ، هدرب  اـهنآ  هب  یئاتـسدوخ  رخف و  يرادتـسود  ناـمگ  هک  تسا  نآ  راـکوکین  مدرم  دزن  ناـیامرفمکح  تـالاح  نیرت  تسپ  زا 
ار شیاتس  ندینش  ندوتـس و  هک  دبای  هار  امـش  نامگ  هب  هکنیا  زا  مراد  تهارک  نم  و  ددرگ ، یهاوخدوخ  ربک و  هب  لمح  ناشرادرک 

لیم نیا  دوش  هتفگ  ءانث  حدم و  نم  هرابرد  هک  متشاد  تسود  مه  رگا  و  متـسین ، نینچ  هک  ار  ادخ  ساپـس  و  مراد ، تسود  امـش ) زا  )
، مدومن یم  رود  دوخ  زا  هدرک  اهر  تسا  رتراوازس  يراوگرزب  تمظع و  لومـش  هب  وا  هک  ناحبـس  دنوادخ  يارب  ینتورف  تهج  زا  ار 

شیاتس حدم و  مدرم  هک  اسب  و 
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قفوم ار  وا  ادـخ  ای  داد  ماجنا  یگرزب  راک  هک  یـصخش  تسا  یلبج  يرطف و  اریز   ) دـنناد یم  نیریـش  يراک  رد  شـشوک  زا  دـعب  ار 
شیاتـس وکین  ندوتـس  امـش  اب  میراتفر  شوخ  ادخ و  زا  مندرک  تعاطا  يارب  ارم  سپ  دراد ) تسود  ار  نآ  نیرفآ  ندوتـس و  تخاس 

هب هک  ینانخـس  نم  اب  و  متـسه ، اهنآ  يارجا  هب  راچان  هک  یتابجاو  ما و  هتـشگن  غراف  اهنآ  يادا  زا  هدنام و  یقاب  هک  یقوقح  زا  دینکن 
ناهنپ هدرک  يراددوخ  اهنآ ) مشخ  رثا  رب   ) نیگمـشخ مدرم  زا  ار  هچنآ  و  دیئوگن ، دوش  یم  هتفگ  اهندمآ ) شوخ  يارب   ) ناشکندرگ

هک دیربم  نامگ  نم  هرابرد  و  دینکن ، شزیمآ  نم  اب  نابز ) هب   ) نداد هوشر  یسولپاچ و  ارادم و  هب  و  دیئامنن ، ناهنپ  نم  زا  دنیامن  یم 
نخـس هک  ناشکندرگ  دـننام  نم  اب  مهاوخ  یمن   ) ار دوخ  ندومن  گرزب  تساوخرد  ناـمگ  هن  و  دـیآ ، راوشد  دوش  هتفگ  یقح  رگا 

داهنشیپ وا  هب  هک  ار  یتسرد  يرگداد و  ای  دوش  هتفگ  وا  هب  هک  ار  قح  نخـس  هک  یـسک  اریز  دیئامن ) راتفر  دنیوگ  یمن  ناشیا  هب  قح 
یب نم  اب   ) دیئامنن يراددوخ  لدع  هب  تروشم  ای  یئوگقح  زا  سپ  تسا ، رتراوشد  وا  رب  لدع  قح و  هب  لمع  درمـش و  راوشد  ددرگ 

شیوخ راک  رد  نآ  زا  منک و  اطخ  هکنیا  زا  متـسین  رترب  نم  اریز  دینک ) نایب  دـیناد  یم  لدـع  هب  تسرد و  ار  هچنآ  هتفگ  ار  قح  اورپ 
هیلع ماـما  دوـصقم   ) تسا رتاـناوت  رتکلاـم و  نم  زا  نآ  هب  وا  هک  ار  نآ  دـنک  تیاـفک  نم  سفن  زا  ادـخ  هکنآ  رگم  مشاـب  یمن  نـمیا 

هک تسا  نیا  هب  رارقا  تسا ، اـطخ  زا  هزنم  موـصعم و  ماـما  هکیتروـص  رد  تسناد  نکمم  ار  ءاـطخ  دوـخ  يارب  اـجنیا  رد  هـک  مالـسلا 
رد میکولمم  هدنب و  امـش  نم و  هک  تسین  نیا  زج  و  دیامرف ): یم  اذل  تسا ، لاعتم  دنوادخ  ياهتمعن  هلمج  زا  ترـضح  نآ  تمـصع 

يرایتخا نآ  رد  نامدوخ  هک  ار  هچنآ  ام  زا  تسا  رایتخا  بحاص  کلام و  تسین ، يا  هدـنهد  شرورپ  وا  زج  هک  يراگدرورپ  راـیتخا 
نوریب میدوب  نآ  رد  هک  ینادان  لهج و  زا  ار  ام  و  تسا ) ینتورف  یگدنب و  ازج و  هفیظو  تسا و  وا  هدـنبیز  يراوگرزب  سپ   ) میرادـن
يروک زا  دعب  ییانیب  و  دومن ، لیدبت  نتفای  هار  تیاده و  هب  ار  ام  یهارمگ  و  داد ، قوس  دوب  نامتحلصم  هک  یتفرعم  ملع و  هب  هدروآ 

همه هب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تثعب  اب  دـنوادخ  ترخآ  ایند و  نید و  رما  رد  ندوب  نادان  زا  دـعب   ) دیـشخب ام  هب 
(. دومرف انشآ  زیچ 

شیرق زا  هلگ  هبطخ 208-
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اب تاجانم  هار  زا  هک  دندرک  بصغ  ار  راوگرزب  نآ  قح  هک  اهنآ  شیرق و  زا  تیاکش  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
یشیوخ اهنآ  اریز  مبلطیم ، کمک  وت  زا  دندرک  يرای  ار  نانآ  هک  یناسک  شیرق و  زا ) ماقتنا   ) رب نم  ایادخراب  دنک :) یم  ضرع  ادخ 

تلزنم ماقم و   ) فرظ و  دندومن ) بصغ  دوب  هدومرف  نییعت  نم  يارب  هک  ار  یتفالخ  و   ) دندرک عطق  لوسر ) ترضح  اب   ) ارم لاصتا  و 
: دـنتفگ و  دـندمآ ، درگ  مدوب  رتراوازـس  نآ  هب  يرگید  زا  هک  یقح  يارب  نم  اب  دروخ  دز و  يارب  و  دـنتخیر ، ارم  تمرح ) يوربآ  و 

ناـسکی وت  نداد  تسد  زا  نتفرگ و  ار  قح   ) دـنریگ زاـب  وت  زا  ار  نآ  هکتـسنآ  قح  و  يریگب ، ار  نآ  هک  تسنآ  قح  هک  شاـب  هاـگآ 
ای نک  یئابیکـش  جنر  هصغ و  اب  سپ  تسا ) قح  زین  وا  درگ  یلاو  مه  وت  ریغ  رگا  و  تسا ، قح  تتیالو  يدرگ  یلاو  رگا  سپ  تسا ،
نآ رد  سپ  ندرم ) ای  ندوب  ابیکـش  رگم  يرادـن  يا  هراچ  یـشابن  یـضار  تفالخ  بصغ  زا  هکیتروص  رد   ) ریمب هودـنا  فساـت و  اـب 

تسین يروای  هدننک و  عافد  رای و  ارم  مدید  ماگنه 
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مـشچ سپ  دنوشن ) هابت  متیب  لها  هک  مدشن  یـضار  دروخ  دز و  هب   ) دـبایرد ار  ناشیا  گرم  هکنیا  زا  متـشاد  غیرد  هک  متیب  لها  رگم 
زا هک  يزیچ  هب  مدرک  ربـص  مشخ  ندـناشن  ورف  يارب  و  مدرب ، ورف  نهد  بآ  وـلگ  رد  ناوختـسا  اـب  مداـهن و  مه  رب  ار  هتفر  كاـشاخ 

یتمـسق و   ) نخـس نیا  دیامرف ): یـضردیس   ) .دوب رتکاندرد  گرزب  ياهدراک  زا  لد  يارب  رتخلت و  خلت ) رایـسب  تسا  یهایگ   ) لظنح
یلو تشذـگ ، مکی ) داتفه و  دـص و  هبطخ   ) دـش نایب  رتشیپ  هک  يا  هبطخ  نیب  رد  دوش ) یم  رکذ  لمج  باحـصا  هرابرد  ریز  رد  هک 

.مدروآ اجنیا  ار  نآ  هرابود  دوب  تیاور  درد و  هک  یفالتخا  يارب  نم 
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ریبز و هحلط و  : ) دـنتفر هرـصب  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اـب  ندـیگنج  دـصق  هب  هکناـنآ  هراـبرد  تـسا  نانخـس  نـیا  زا  یتمـسق  و 
نم رایتخا  رد  هک  اهناملـسم  لاـملا  تیب  ناراد  هنازخ  رب  و  نارگید ) فینح و  نبا  ناـمثع   ) نم فرط  زا  ناـنامرفمکح  رب  ناـشناوریپ )

ناشقافتا تیعمج و  هتخادنا  ناشیا  نیب  فالتخا  و  دنتـشگ ، دراو  دندوب  نم  تعیب  رب  وریپ و  همه  هک  هرـصب )  ) يرهـش مدرم  رب  دوب و 
هعیـش و رب  و  دندومن ) ترـضح  نآ  تعیب  ضقن  راید  نآ  لها  زا  یعمج  هرـصب  هب  لمج  باحـصا  دورو  زا  سپ   ) دندنکارپ نم  رب  ار 

يارب ناـنآ  زا  یعمج  و  دـندیناسر ، لـتق  هب  یتسرداـن  هلیح و  هب  ار  لاـملا ) تیب  نیظفحتـسم   ) اـهنآ زا  یهورگ  هدرک  موـجه  مناوریپ 
( كاپ داقتعا  نامیا و  اب   ) یتسار هب  ات  دندرک  دروخ  دز و  اهریـشمش  نآ  اب  هدیگنج ) نیفلاخم  اب   ) هداد نادـند  راشف  ناشندز  ریـشمش 

(. دندش هتشک   ) دندومن تاقالم  ار  ادخ 

لمج ناگدش  هتشک  زا  روبع  هبطخ 209-
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: تشذگ دیسا  نبا  باتع  نبا  نمحرلادبع  هحلط و  هتشک  رس  زا  هک  هاگنآ  لمج  گنج  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
هک متـشاد  تهارک  نم  دنگوس  ادخ  هب  دیـشاب  هاگآ  تسا ، هداتفا  بیرغ  راید  زا  رود  اجنیا  رد  تسا ) هحلط  هنیک   ) دمحموبا هنیآ  ره 
هب رداـم  فرط  زا  هـک  ریبز  هـحلط و   ) فانمدـبع نادـنزرف  زا  یهاوـخنوخ  دنـشاب ، هداـتفا  هتـشک  ناگراتــس  ریز  رد  شیرق  هفئاـط  زا 

هشیاع هارمه  لمج  گنج  رد  هک   ) حمج هلیبق  ناگرزب  و  متفایرد ، ار  حارـش ) فالتخا  ربانب  ناشیا  ریغ  ای  دنوش  یم  یهتنم  فانمدبع 
يرما يارب  قیقحت  هب  دنتخیرگ ، نم  گنچ  زا  دش ( هتشک  ناشیا  زا  هک  هعیبر  نبا  هللادبع  باتع و  نبا  نمحرلادبع   ( رفن ود  زج  دندوب 

هب تراما  تفالخ و  یتسرپایند  يارب  دنتساوخ   ( دیدرگ هتـسکش  ناشاهندرگ  هدیـسرن  نآ  هب  و  دندیـشک ، ندرگ  دنتـشادن  تقایل  هک 
). دندیسرن ناشوزرآ  اب  دنروآ  تسد 

ناکلاس فصو  رد  هبطخ 210-
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اب  ) ار شیوـخ  لـقع  نموـم )  ) قـیقحت هـب  یقیقح :) نموـم  قـح و  هـب  فراـع  هراـبرد   ) تـسا مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
( نآ ياهــشهاوخ  زا  ندرکن  يوریپ  یگدـنب و  تضاـیر و  اـب   ) ار دوـخ  سفن  و  هدرک ، هدـنز  لوـسر ) ادـخ و  يوریپ  يراـکزیهرپ و 

دنلب هجرد   ) دیشروخ رون  رپ  هدنشخرد  وا  يارب  و  هتـشگ ، مرن  شلد )  ) شتخـس و  هدش ، کیراب  شندب )  ) وا يانهپ  هکیروطب  هدناریم 
رد یئانشور  نامه  هب  و  درک ، رادومن  ار  يراگتسر ) تیاده و   ) هار وا  يارب  نآ  یگدنشخرد  سپ  تفایرد ) ار  یسانشادخ  دیحوت و 

دندنار تماقا  يارـس  تمالـس و  ردب  هکنیا ) ات  هداد  یقرت   ) ار وا  تدابع ) يراکزیهرپ و  یئاسراپ و  ي   ) اهباب و  دومیپ ، هار  قح )  ) هار
رد ندـب  شمارآ  اب  شیاهاپ  و  تفایرد ) ار  دـیواج  تشهب  ات  دـناسر  رگید  هبترم  هب  ار  وا  تدابع  تیاضر و  بتارم  زا  يا  هبترم  ره  )

تعاطا  ) هچنآ رثا  رب  و  تشاداو ، راکب  ار  دوخ  لد  هک  قح ) راثآ  رد  هشیدنا  رکف و   ) يزیچ ببس  هب  .دش  راوتـسا  هدوسآ  نما و  ياج 
.دینادرگ دونشخ  یضار و  ار  شراگدرورپ  هک  يوریپ ) و 

داهج هب  شنارای  بیغرت  رد  هبطخ 211-
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دنوادـخ دومرف : یم  بیغرت  ادـخ ) هار  رد  گنج   ) داهج هب  ار  دوخ  باحـصا  نآ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
تـسایر يارب   ) تسا هدراذـگ  یقاب  امـش  يارب  ار  شیوخ  تنطلـس  رما و  و  دـهاوخ ، یم  امـش  زا  ار  دوخ  ياهتمعن ) زا   ) ساپـس يادا 

ناگوچ ندروآ  تسد  هب  يارب  ات  هداد  تلهم  ایند )  ) هقباـسم عیـسو  نادـیم  رد  امـش  هب  و  دـنراد ) یگتـسیاش  وا  ناتـسود  نیمز  يور 
كالاچ تسچ و  گنج  نادیم  رد   ) دیدنب مکحم  ار  اه  هماج  ياهدنب  سپ  دنریگ ، یشیپ  تقبـس و  رگیدکی  زا  تدایـس ) تسایر و  )

عمج دـشکیم  اهاپ  يور  هک  اه  هماج  نماد   ) دـیچیپ مهرد  هورگ  ات  ار  اهولهپ  ریز  يداـیز  و  دـینک ) يرود  هاـنگ  زا  هکنآ  اـی  دیـشاب ،
رگا سپ   ) دوش یمن  عمج  ینامهیم  اب  راک  هشیدنا  دـیامرف ): یم  هکنانچ  دـیئامن ، يراددوخ  رایـسب  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  ای  دـینک ،

ناقیفر اب  رفاسم  صخش   ) ار زور  ياهمیمصت  باوخ  دزاس  یم  هابت  دنکش و  یم  رایـسب  هچ  نک ) اهر  ار  یتسرپ  نت  يرادراک  هشیدنا 
هدرک هبلغ  نیریش  باوخ  دیآ  بش  نوچ  نکیلو  دنـسر ، لزنم  هب  امرگ  راشف  زا  شیپ  ادرف  هداتفا  هار  دوز  بش  هک  دریگ  یم  میمـصت 

هک دـنرامگ  تمه  زور  رد  گر  تسـس  مدرم   ) دـیادزب رطاخ  زا  ار  اهمیمـصت  دای  اهیکیرات  رایـسب  هچ  و  دربب ) نیب  زا  ار  میمـصت  نآ 
ات هک  بش  یلو  دنهد ، ماجنا  بش  رد  ار  يراک 

رمک هب  شـشوک  یعـس و  نماد  تمه  اب  نادرم  و  دنور ، تلفغ  باوخ  هب  هدیـشوپ  مشچ  دوخ  هشیدنا  زا  تفرگ  ورف  ار  ناهج  یکیر 
). دنبای تسد  دوصقم  هب  ات  دنیامن  مارح  دوخ  رب  شیاسآ  باوخ و  هدز 

رثاکتلا مکیهلا  توالت  هبطخ 212-
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یتح رثاکتلا ، مکئهلا  ندناوخ  زا  دعب  ار  نآ  هک  ناگتشذگ  زا  نتفرگ  تربع  زردنا و  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هکنیا ات  تخاس  لوغشم  زیخاتسر ( زور  ادخ و  دای  زا   ( رگیدکی رب  يزارفرـس  رخف و  ار  امـش  ینعی  س 102 ي 1 و 2 (  ( رباقملا مترز 

يرایـسب هب  ورمع  نبا  مهـس  هلیبق  یـصق و  نبا  فانمدبع  هلیبق  دـنا : هتفگ  هروس  نیا  لوزن  ببـس  رد   ( هدومرف دـیتفر ، اهربق  ترایز  هب 
هفئاط سپ  دیدرگ ، رتشیب  فانمدبع  هفئاط  دارفا  دندرمـش  ار  ناشتیعمج  هلیبق  ود  نوچ  دندومن ، یم  رخف  رگیدـکی  رب  دوخ  هلیبق  دارفا 

زا سپ  و  میرامـش ، یم  ار  ود  ره  هدـنز  هدرم و  اـم  دـنا  هدـش  هتـشک  تیلهاـج  رد  اـم  تیعمج  رتـشیب  نوـچ  دـنتفگ : ورمع  نبا  مهس 
رایسب دوصقم  روظنم و  هچ  اتفگش  يا  دندرمـش :( ار  اه  هدرم  هتفر  ناتـسروگ  هب  اهنآ  هک  دنا  هتفگ  و  دش ، رتشیب  ناشیا  هلیبق  شرامش 

و ادخ ( باذع  زا   ( يربخ یب  لفاغ و  رایسب  ناگدننک  ترایز  هچ  و  ناگدرم ( هب  هدننک  رخف  يارب  يدنمدرخ  لقع و  زا   ( تسا يرود 
هچ دوب  يروآدای  رکذت و  ياج  هکیلاح  رد  دندید  یلاخ  ناگتفر  زا  ار  اهرهـش  راید و  قیقحت  هب  یئاوسر ، هزادنا  یب  گرزب  راک  هچ 

هدیـسوپ كاخ  ریز  هدرم  زا  هک  یتروص  رد   ( دندومن بلط  رود  ياج  زا  يزارفرـس ( رخف و  روظنم  هب   ( ار اهنآ  و  يروآدای !! رکذـت و 
مه زا 

ایآ دندوب ( هدومن  راختفا  هیام  ار  ناشیا  يربخ  یب  تلفغ و  يرایـسب  زا  تفرگ ، تربع  یتسیاب  هدنام  هتـسیاشان  لامعا  ورگ  رد  هتخیر 
هب ناگدـننکرخف  ) !؟ دـنیامن یم  شزان  رگیدـکی  رب  ناگدـش  هابت  هرامـش  هب  ای  دـننک ، یم  رخف  هداتفا  كاخ  هب  ناشناردـپ  هکیئاج  هب 
رد  ( دـنبلط یم  ایند ( هب   ( تشگزاب اهنآ  هدـنام  شبنج  زا  ياهتکرح  ناجیب و  هداتفا  ياهدـسج  زا  دنتـسه ( ینامدرم  خـفن  دـب و  هدرم 

، . دنشاب راختفا  ببس  هکنآ  ات  دنرتراوازس  اهتربع  هب  ناگدرم  هنیآ  ره  و  تسا ( لاحم  یلاعتقح  هدارا  نودب  اتداع و  هکیتروص 
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قیقحت هب  دنهد !! رارق  يدنمجرا  رخف و  هلیـسو  ار  اهنآ  هکنیا  زا  تسا  رت  هنادنمدرخ  دنیامن  رایتخا  ینتورف  عضاوت و  اهنآ  رادـید  هب  و 
راختفا نانآ  ياهربق  هب  تهج  نیا  زا  و   ( دـنتفر ورف  ینادان  لهج و  يایرد  رد  اهنآ  هب  عجار  و  دنتـسیرگن ، ناشیا  هب  رات  ياه  هدـید  اب 

: دنیوگ یم  لاح ( نابز  هب   ( دنـسرپب هدنام  یلاخ  ياه  هناخ  هدش و  ناریو  خارف  ياهرهـش  زا  ار  ناشیا  تشذگرـس (  ( رگا و  دـندومن (
ناشیا قرف  رب  دیوریم ، يربخ  یب  ینادان و  يور  زا  نانآ  لابند  امـش  و  دنتـشگ ( دوبان   ( دنتفر نیمز  ریز  ناشن  نودب  هدشمگ و  ناشیا 

هتسبلد دنا  هدراذگ  یقاب  ایند  عاتم  زا  هچنآ  هب   ( دیرچیم اهنآ  هتخادنا  رود  رد  و  دیریگ ، یم  رارق  اهنآ  دسج  يور  و  دهن ، یم  اپ 
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یم رایـسب  ناشیا  امـش و  نیب  اهزور  انامه  و  دـیوش ، یم  نکاس  دـنا ( هدرک  چوک  اهنآ  زا  هکیئاه  هناخ   ( اهنآ ياـه  هناریو  رد  و  دـیا (
نایرگ امـش  یئادج  زا  گرم  ربخ  هکنآ  دننام  دنناسر  یم  اه  هدرم  هب  ار  اه  هدنز  بش  زور و  اریز   ( دننک یم  يراز  امـش  رب  دنریگ و 
هدیـسر امـش  زا  رتدوز  خزرب ( ملاع  ربق و  گرم و   ( ناتاهروخـشبآ اب  هک  دنتـسه  امـش  یگدنز  نایاپ  ناگتفر  شیپ  ناشیا  دـننالان ( و 
ربنامرف تیعر و  یخرب  هاشداپ و  یهورگ  هک  یلاح  رد  دوب  يزارفرـس  رخف و  لئاسو  دنلبرـس و  دـنمجرا و  ياهماقم  نانآ  يارب  دـنا ،

ام رظن  زا  نتخیگنارب و  عقوم  ات  گرم  تقو  زا  تسا  ترخآ  ایند و  نایم  لئاح  هک  یملاع  لاوحا   ( خزرب ياهمکـش  رد  دندوب ، ناشیا 
سپ تسا ، هدیماشآ  ناشاهنوخ  زا  هدروخ و  ار  ناشاهتشوگ  هدوب  طلسم  اهنآ  رب  نیمز  هار  نآ  رد  هک  دندومیپ  ار  یهار  تسا ( ناهنپ 

، دنوش یمن  ادیپ  هک  هدشمگ  ناهنپ و  و  دنرادن ، تکرح  دومن  هک  هدش  هتسب  دامج و  ناشاهربق  فاکش  رد  دندومن  حبص 
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گناب هب  و  دـنرادن ، ینارگن  بارطـضا و  اه  هلزلز  زا  و  دزاس ، یمن  نیگهودـنا  ار  اهنآ  اـهیلاح  دـب  و  دـناسرت ، یمن  ار  ناـشیا  اـهلوه 
دنروگ رد   ( دنرضاح رهاظ  رد  و  تسین ، ناشیا  تشگزاب  رظتنم  یسک  هک  دنتسه  ناهنپ  بئاغ و  دنهد ، یمن  شوگ  تخـس  ياهدعر 

زا دندش ، ادج  دندوب  هتفرگ  وخ  مه  اب  و  دندش ، هدنکارپ  دندوب  مه  درگ  دنوش ، یمن  رضاح  سلاجم  رد  یلو  دنا ( هتفرن  رود  ياج  و 
ناشیا هب  یماج  هکلب  تسا ، هتـشگ  شوماخ  ناشاهرهـش  هک و  دسر  یمن  ناشاهربخ  هک  دـشاب  یمن  ناشلزنم  يرود  تدـم و  يزارد 

رد ناـشیا  سپ  تسا ، هدومن  لیدـبت  شمارآ  هب  ار  ناشـشبنج  يرک و  هب  ار  ناشیئاونـش  یگنگ و  هب  ار  ناـشیئایوگ  هک  دـنا  هدـناشون 
.دنا هدیباوخ  هداتفا  كاخ  هب  صاخشا  دننام  هشیدنا  نودب  ناشلاح  فصو  عقوم 
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ناشنیب یئانشآ  ياهتبسن  دنوریمن ، رگیدکی  ندید  هب  هک  یناتسود  و  دنریگ ، یمن  سنا  مه  اب  هک  دنتسه  یناگیاسمه  ناتـسروگ  لها 
ناتـسود هکنیا  اب  و  دنـسک ، یب  اهنت و  دنا  هدمآ  درگ  اجکی  هکنیا  اب  یگمه  سپ  تسا ، هدش  هدیرب  اهنآ  زا  يردارب  ياهببـس  هنهک و 

هار و   ) هدرک چوـک  نآ  رد  هک  زور  بـش و  زا  کـی  ره  دنـسانش ، یمن  بـش  زور  يارب  دادـماب و  بـش  يارب  دـنرود ، مـه  زا  دـندوب 
( دـشابن یبـش  ار  نآ  دوـب  زور  رگا  دـیاین و  يزور  ار  نآ  هدوـب  بـش  رگا  ، ) تـسا یگـشیمه  ناـشیا  يارب  دـنا  هدوـمیپ ) ناتــسروگ 

هچنآ زا  رتگرزب  ار  رفیک ) شاداپ و   ) ناهج نآ  راـثآ  و  دـندرک ، هدـهاشم  دندیـسرت  یم  هچنآ  زا  رت  تخـس  ار  يارـس  نآ  ياـهیتخس 
ات هدش  هدیـشک  ناشیا  يارب  گرم ) زا  دعب  نامز  يرادرکدب  يراکوکین و   ) یناگدنز نایاپ  ود  نآ  سپ  دـندید ، دـندومن  یم  روصت 

تسه نایتشهب ) يارب   ) يراودیما و  نایخزود ) يارب   ) سرت هجرد  یهتنم  تدم  نآ  رد  و  خزود ) ای  تشهب   ) تشگزاب ياج 
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موی رذـنت  اهلوح و  نم  يرقلا و  ما  رذـنتل  ایبرع  انارق  کـیلا  ءاـنیحوا  کلذـک  و  دـیامرف : یم  ي 7  مـیرک س 42  نآرق  رد  هکناـنچ  )
تغلب ار  نآرق  میدومن  یحو  وا  موق  ناـبز  رب  يربـمغیپ  ره  هب  هکناـنچ  ینعی و  ریعـسلا  یف  قیرف  هنجلا و  یف  قیرف  هیف ، بیرـال  عمجلا 

نانآ هکم و  مدرم  ات  میداتسرف  وت  يوس  هب  برع 

درگ باسح ) یـسراو  يارب   ) همه تسین و  یکـش  نآ  ندمآرد  هک  تمایق  زور  زا  یناسرتب و  باذع  زا  دنتـسه  نآ  فارطا  رد  هک  ار 
یئاناوت  ( دـندمآ یم  نابز  هب  گرم  زا  دـعب  رگا  سپ  خزود ( هب  نارادرکدـب  و  دـنور ، تشهب  هب  ناراـکوکین  یئاـمن ، كاـنمیب  دـنیآ 

هدـش و دـیدپان  ناـشیا  ياـه  هناـشن  هچ  رگا  و  دـننک ، ناـیب  هتفاـیرد  هدـید و  مشچ  هب  ار  هچنآ  دنتـسناوت  یمن  دنتـشاد ( نتفگ  نخس 
درگن و یم  ار  ناـنآ  ریذـپ  تربـع  ياهمـشچ  یلو  دونـش ( یمن  ار  ناشنانخـس  هدـیدن و  ار  اـهنآ  یــسک   ( هدـیدرگ عـطق  ناـشاهربخ 
هتفگـش و ياه  هرهچ  نآ  دـنیوگ : یم  تربع ( لاـح و  ناـبز  هب   ( یئاـیوگ ياـههار  ریغ  زا  هک  دونـش  یم  اـهنآ  زا  اـهدرخ  ياهـشوگ 

نامنفک  ( میرادرب رد  هراپ  هراپ  هنهک و  ياه  هماج  و  هداتفا ، ناج  یب  كزان  مرن و  ياهندـب  نآ  و  دـش ، تشز  هتفرگ و  رایـسب  باداش 
 ( میدرب ثرا  ار  سرت  تشحو و  و  دنکفا ، جنر  هب  تخس  ار  ام  روگ (  ( هاگباوخ یگنت  و  هدیدرگ ( یشالتم  ناممادنا  هدیسوپ 
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ناماهربق  ( دـیدرگ ناریو  ام  يور  هب  شوماخ  ياهلزنم  و  دـمآ ( دراو  زین  ام  رب  دندیـشک  ربق  یتخـس  زا  ام  ناـگتفر  شیپ  هک  ار  هچنآ 
هودنا زا  و  تشگ ، زارد  كانسرت  ياهلزنم  رد  ام  ندنام  تشز و  ام  گنر  بآ و  شوخ  ياهور  دوبان و  ام  يوکین  مادنا  دش ( هدیشاپ 

وت ولج  زا  هدرپ  یگدـش  هدیـشوپ  ای  یئامن ، روصت  ار  ناـشیا  لاـحتا  هشیدـنا  لـقع و  هب  رگا  سپ  میتفاـین !! یخارف  یگنت  زا  یئاـهر و 
زا دـعب  اهنابز  هتفر و  ورف  هب  ناشاهمـشچ  هتـشگ و  رک  هتفای و  ناصقن  ینیمز  ریز  ناروناج  زا  ناشاهـشوگ  هکیلاح  رد   ) دوش هتـشادرب 

یگدیـسوپ ناشیا  وضع  ره  رد  هداتفا و  تکرح  زا  هدرم و  ناشاه  هنیـس  رد  يرادـیب  زا  دـعب  اهلد  هراپ و  هراپ  اـهناهد  رد  يزیت  دـنت و 
رد ناشمادـنا  هکیلاح  رد  هدـیدرگ  ناسآ  نآ  هب  ندیـسر  بیـسآ  ياههار  و  هدرک ، یهابت  داسف و  دزاس  یم  تشز  ار  نآ  هک  يا  هزات 

ار اهمـشچ  كاشاخ  اهلد و  هودنا  دـنک ) دایرف  هلان و  هک  یئاهلد  هن  دـیامن و  عفد  ار  اهنآ  هک  تسین  یئاهتـسد  میلـست و  بیـسآ  ربارب 
یتخـس و  دوش ، یمن  لیدـبت  رگید  تلاح  هب  هک  تسا  یتلاح  اـهیراتفرگ  یئاوسر و  نیا  زا  کـی  ره  رد  اـهنآ  يارب  هک  دـید  یهاوخ 

.ددرگ یمن  فرط  رب  هک  تسا 
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ینارذگشوخ هدرورپ  تمعن و  هب  معنتم  ایند  رد  هک  تسا  هدروخ  ار  يروآ  تفگش  گنر  بحاص  دنمجرا و  ندب  نیمز  رایسب  هچ  و 
هدوهیب ياهراکب  صرح  شیناگدنز و  یئوکین  هب  ندیزرو  لخب  تهج  هب  و  هدیئارگ ، یم  يداش  هب  هودنا  ماگنه  هدوب ، يراوگرزب  و 

رد سپ  دومن ، یم  فرصنم  هودنا  زا  ار  دوخ  هدش  یـشوخ  تذل و  هجوتم  تشگ  یم  دراو  وا  هب  یهودنا  تبیـصم و  نوچ  هچیزاب  و 
ناـهگان زیمآ  تلفغ  رایـسب  یناگدـنز  یـشوخ  هیاـس  رد  دوب ) يرگیدـب  کـیره  هجوت   ) دـیدنخ یم  وا  هب  اـیند  اـیند و  هب  وا  هکیلاـح 

رازبا کیدزن  زا  و  تخاس ) شراتفرگ  اهدرد  ءالب و  عاونا  هب   ) تسکش مهرد  ار  شیاوق  درک و  بوکدگل  دوخ  راخ  اب  ار  وا  راگزور 
نیا زا  شیپ  هک  تشگ  زارمه  یناهنپ  جنر  اب  و  دوبن ، انشآ  نآ  اب  هک  دش  هتخیمآ  یهودنا  هب  وا  سپ  درک ، یم  هاگن  شیوس  هب  گرم 
لماک نانیمطا  سنا و  دوخ  يدوبهب  مه  لاح  نیا  رد  دـمآ  دوجوب  وا  رد  رایـسب  یتسـس  فعـض و  اهیرامیب  رثا  رب  و  دوب ، هتفاین  ار  نآ 
یمرگ جالع  لیبق  زا  دـندوب  هداد  تداع  نآ  هب  ار  وا  ءابطا  هچنآ  هب  دروآ  ور  ناساره  و  درادـیمن ) ار  گرم  تفایرد  لامتحا   ) تشاد
يوراد و  دوزفایم ، نآ  هب  هکلب  هتخاسن ، شوماخ  ار  یمرگ  يرامیب  درـس  يوراد  سپ  یمرگ ، هب  يدرـس  ندش  فرط  رب  يدرـس و  هب 

رد طالخا  عئابط و  اب  هک  بسانم  يوراد  اب  و  دومن ، یم  تخـس  هدروآ  ناجیه  هب  ار  نآ  رگم  هدادـن  يدوبهب  ار  يدرـس  يرامیب  مرگ 
، دوزفایم هدرک  کمک  ار  يدرد  ره  عئابط  نآ  هکنآ  رگم  تشگن  لدتعم  جازم  تخیمآ 
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و درب ) راـکب  یئوراد  هچ  شیدوـبهب  يارب  تسنادـن   ) داـتفا راـک  زا  هدـش  تسوا  بیبـط  درد ) ضرم و  لوـط  یتخـس و  اـب   ) هکنیا اـت 
شــسرپ خـساپ  رد  و  دـندش ، هتــسخ  وا  درد  ناـیب  زا  شراوـخمغ  دـنزرف و  نز و  و  تـفرگرب ) وا  زا  لد   ) درک شوـمارف  شراتــسرپ 
رگیدکی اب  دندومن  یم  ناهنپ  هک  يروآ  هودنا  ربخ  زا  وا  دزن  و  دنتفگن ) دهد  هجیتن  هک  ینخـس   ) دندیدرگ گنگ  وا  لاح  ناگدـننک 

رب يرگید  و  درک ، یم  ناشراودـیما  وا  ندـش  بوخ  هب  يرگید  و  تسه ، هک  تسا  نیمه  وا  لاـح  تفگ : یم  یکی  دـندرک ، وگتفگ 
زا ناینیـشیپ  تفگ : یم   ) دروآ یم  ناشدای  هب  ار  راـمیب  نآ  زا  شیپ  ناگتـشذگ  زا  يوریپ  هکیلاـح  رد  داد ، یم  ناشیرادـلد  وا  گرم 

ناتـسود يرود  ایند و  تقرافم  لاب  رب  لاحنیا  اب  وا  هکنیا  يانثا  رد  سپ  میورب ) هدومن  يوریپ  ناشیا  زا  میراـچان  زین  دـنتفر ، اـیند  نیا 
و دتفیب ، راک  زا  هدنام  نادرگرـس  وا  ياه  هشیدـنا  اه و  یکریز  سپ  دروآ ، موجه  وا  هب  ناشیاههودـنا  زا  یهودـنا  هاگان  تسا  راوس 

ینخس زاوآ  رایسب  هچ  و  تسا ، ناوتان  زجاع و  نآ  نایب  زا  هتسناد  ار  یمهم  شسرپ  خساپ  رایـسب  هچ  و  دوش ، کشخ  شنابز  تبوطر 
نخـس ای  زاوآ  نآ  و  دنایامن ، یم  رک  ار  دوخ  نآ ) خساپ  هب  نتـشادن  یئاناوت  تهج  هب   ) و دونـش ، یم  ار  وا  لد  دنک  یم  كاندرد  هک 

ار گرم  قیقحت  هب  و  دنزرف ) دـننام   ) هدوب نابرهم  وا  اب  هک  یلاسدرخ  زا  ای  ردـپ ) دـننام   ) هدومن یم  مارتحا  ار  وا  هک  تسا  یگرزب  زا 
.دنریذپب هدرک  كرد  ار  نآ  ایند  مدرم  ياهلقع  ای  دوش ، نایب  اهنآ  همه  هکنآ  زا  تسا  رتراوشد  هک  تسا  یئاهیتخس 

...مهیهلت لاجر ال  توالت  هبطخ 213-
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هیآ تئارق  ماگنه  ار  نآ  هک  دنلوغشم ) ادخ  دایب  هکنانآ  فاصوا  ادخ و  دای  تلیـضف  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
زا ار  ناشیا  شورف  دیرخ و  یناگرزاب و  هک  دنتسه  ینادرم  ینعی  س 24 ي 37 )  ) هدومرف هللا  رکذ  نع  عیبال  هراجت و  مهیهلتال  لاجر 

( ار وا  یهاون  رماوا و   ) نآ ببس  هب  هک  داد  رارق  اهلد  یئانـشور  لقیـص و  ار  دوخ  دای  رکذ و  ناحبـس  دنوادخ  دراد : یمن  زاب  ادخ  دای 
يدونشخ ءاضر و   ) دندریگ یم  ربنامرف  یگزیتس  ینمـشد و  زا  دعب  و  دننیب ، یم  ینادان )  ) یکیرات زا  دعب  و  دنونـش ، یم  يرک  زا  دعب 

رد رگید  هراپ  زا  دعب  نامز  زا  هراپ  رد  تسا - دـنمجرا  شیاهـششخب  اهتمعن و  هک  ادـخ - يارب  هراومه  و  دـنروآ ) یم  تسد  هب  ار  وا 
تقیقح رد  و  دـیوگ ، یم  زار  ناـنآ  اـب  ناـشاه  هشیدـنا  رد  هک  تسا  یناگدـنب  هتـشگ  مگ  اـهنآ  رد  عئارـش  راـثآ  هـک  یئاـهراگزور 

تیادـه و  ) غارچ و  دنتـسه ) وگتفگ  رد  وا  اب  یئانیب  لقع و  هار  زا  هدوب  ادـخ  داـی  هب  هشیمه   ) دـیامرف یم  نخـس  اـهنآ  اـب  ناـشاهلقع 
اهـشوگ و اه و  هدید  غارچ  نوچ  ادخ  دای   ) دنتخورفا اهلد  اهـشوگ و  اه و  هدید  رد  يرایـشه  يرادـیب و  یئانـشور  هب  ار  يراگتـسر )

( ددنب یمن  لد  هتساوخ  وا  هچنآ  ریغ  هب  هدینشن ، ینخس  شیهاون  رماوا و  ریغ  هدیدن ، يزیچ  وا  ریغ  اذل  دینادرگ ، نشور  ار  ناشاهلد 
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ناشیا يارب  دنا  هدش  هابت  ینامرفان  تیـصعم و  رثا  رب  هک  ار  ناینیـشیپ  تشذگرـس   ) دـنیامن یم  يروآدای  مدرم ) هب   ) ار ادـخ  ياهزور 
هانگ بکترم  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دـنیوگ  یم   ) دـنناسرت یم  وا  يراوگرزب  تمظع و  زا  ار ) نانآ   ) و دـنریگ ) تربع  ات  دـننک  یم  نایب 
دورب هار  طسو  زا  هک  ره  هک  دنتسه  اهنابایب  رد  نایامنهار  دننام  نانآ  اناوت ) رداق و  امش  كاله  رب  تسا و  انیب  رـضاح و  وا  هک  دیوشن 

تسار و فرط  هب  هک  ره  و  دـنهد ، یم  شا  هدژم  یهارمگ ) زا   ) یئاـهر هب  و  دنیاتـس ، یم  ار  وا  هار  دـنک ) راـتفر  یتسرد  لدـع و  هب  )
نیا اب  اهنآ  و  دـنراد ، یم  شرذـحرب  ندـش  هاـبت  زا  هدرک  تمذـم  وا  يارب  ار  هار  دریگ ) شیپ  طـیرفت  طارفا و  رما  ره  رد   ) دورب پچ 

، دنتسه یهارمگ ) ي   ) اه ههبش  نآ  نایامنهار  و  ینادان ) ي   ) اهیکیرات نآ  ياهغارچ  فاصوا 
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نآ زا  شورف  دـیرخ و  یناگرزاب و  ار  ناشیا  و  دـنا ، هتفرگ  ارف  اـیند  ضوع  ار  نآ  هک  تسا  یلها  ندومن  ادـخ  داـی  يارب  قیقحت  هب  و 
رد هدومرف  یهن  مارح و  ادخ  هچنآ  زا  هدننک  عنم  نانخـس  هب  و  دنرب ، یم  رـسب  ادـخ  دای  اب  ار  یناگدـنز  ياهزور  دزاس ، یمن  لوغـشم 

رادرک راـتفگ و   ) دنـسپان زا  و  دـنهد ، یم  ماـجنا  ار  نآ  دوخ  هدرک  رما  یتسود  لدـع و  هب  و  دـننز ، یم  گـناب  ناربخ  یب  ياهـشوگ 
هب هدـناسر و  نایاپ  هب  ار  ایند  ایوگ  هک ( دـنراد  نیقی  ناـمیا و  ترخآ  هب  ناـنچ   ) و دـنروآ ، یمن  اـجب  ار  نآ  دوخ  هدومن  یهن  تشز )

هدـید مشچ  هب  دنتـسین ( هاگآ  اهنآ  زا  نارگید  هک  ترخآ  روما   ( تسا ایند  یپ  رد  هچنآ  و  دنـشاب ، یم  اجنآ  رد  هدـش و  دراو  ترخآ 
تـسا هدومن  تباث  ناشیا  رب  ار  شیاه  هدعو  تمایق  و  دنهاگآ ، اجنآ  تماقا  تدم  رد  خزرب  لها  ناهنپ  لاوحا  رب  هکنآ  دـننام  و  دـنا ،

شاف دـنا  هدـید  نیقی  نامیا و  رون  هب  ار  هچنآ   ( دـنا هتـشادرب  ایند  مدرم  ولج  زا  ار  عاضوا  نآ  زا  هدرپ  سپ  دـنرادن ( دـیدرت  کـش و  (
نانآ رگا  و  دنونـش ، یمن  نارگید  هک  ار  نآ  دنونـش  یم  و  دننیب ، یمن  مدرم  هک  ار  نآ  دننیب  یم  ناشیا  ایوگ  هک  يروط  هب  دنا ( هدرک 

 ( ینک روصت  اهنآ  هتسیاش  ياهسلجم  هدیدنسپ و  بتارم  رد  دوخ  لقع  ربارب  رد  ار 
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باـسح هب  یگدیـسر  يارب  هدرک  زاـب  ار  ناـشلامعا  هبـساحم  ياـهرتفد  هکیلاـح  رد  يروآ ( رظن  هب  ار  ناشیگدـنب  تداـبع و  تـالاح 
هدومن ریـصقت  هدش و  نآ  زا  یهن  ای  دنا  هدرک  یهاتوک  هدوب و  نآ  هب  رومام  هک  یگرزب  کچوک و  رما  ره  رب  دـنا  هدامآ  ناشیاهـسفن 

هتشادهاگن ولگ  رد  ار  هیرگ  و  دنا ، هدیدرگ  ناوتان  فیعض و  نآ  نتشادرب  زا  هدرک  راب  ناشتشپ  رب  ار  شیوخ  نیگنس  ناهانگ  و  دنا ،
هبرارقا اهینامیـشپ و  زا  ناشراگدرورپ  بناج  و  دـنا ، هدومن  لاوس  باوج و  نتـشیوخ  اـب  يراز  هیرگ و  اـب  هبـساحم ( ماـگنه   ( و دـنا ،

ياه هناشن  يروآ ) رظن  رد  تالاح  نیا  اـب  ار  ناـشیا  رگا  هصـالخ  دـنیامن ، شـشخب  وفع و  بلط  و   ) دـنروآ رب  داـیرف  هلاـن و  ریـصقت 
رب باذـع ) زا   ) یگدوسآ شمارآ و  هدـمآ  درگ  ناشرود  ناگتـشرف  هک  دـید  یهاوخ  ار  یکیرات  ياهغارچ  يراگتـسر و  تیادـه و 

دنوادخ هکیئاج  رد  هدیدرگ  هدامآ  ناشیارب  دنمجرا  ياهاج  و  هدش ، زاب  نانآ  يور  هب  نامـسآ  تاکرب )  ) ياهرد هتـشگ و  لزان  اهنآ 
باسح یسراو  رد   ) نانآ ششوک  زا  و  تسا ، هاگآ  علطم و  اهنآ  هب 
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میسن ادخ  اب  تاجانم  هب  هکیلاح  رد  تسا ، هدیدنسپ  ناهانگ ) زا  ینامیشپ  رد   ) ار اهنآ  شور  و  تسا ، دونشخ  یـضار و  ادخ ) اب  دوخ 
هب ینتورف  عضاوت و  ناریـسا  ادخ و  مرک  لضف و  هب  يدـنمزاین  ناگورگ  ناشیا  دـننک ، یم  مامـشتسا  ار  ناهانگ ) زا   ) شـشخب وفع و 
هار هک  يرد  ره  يارب  تسا ، هتخاس  حورجم  ار  ناشاهمـشچ  هیرگ  يرایـسب  اهلد و  هودـنا  يرایـسب  دنتـسه ، وا  يراوگرزب  تمظع و 

( دنوش یم  لخاد  نآ  رد  هدـیبوک  دراد  هار  وا  هب  هک  يرد  ره   ) تسا يا  هدـنبوک  تسد  ار  ناشیا  تسا  ادـخ  يوس  هب  هجوت  تبغر و 
دوج و يایرد  زا  دـیامن  شـشخب  ءاطع و  دـنچ  ره   ) ددرگ یمن  گنت  وا  شیپ  اهیخارف  هک  دـنیامن  یم  یـسک  زا  تساوخرد  لاوس و 

نارگید باـسح  هب  اریز  سرب ، شیوخ  باـسح  هب  دوخ  وت  سپ  دـنوش ، یمن  دـیمون  وا  زا  ناراتـساوخ  و  دوـش ) یمن  هتـساک  شمرک 
بساحم

هب شیوخ  باسح  هب  یـشاب و  دوخ  دای  هب  هشیمه  دـیاب  تسین ، وت  يارب  يدوس  نارگید  باـسح  یـسراو  زا   ) دـسر یم  وت  زا  ریغ  ي 
(. ینک یگدیسر  تقد 

...ناسنالا اهیا  ای  توالت  هبطخ 214-
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هدومرف میرکلا  کبرب  كرغ  ام  ناسنالااهیا  ای  ندـناوخ  ماگنه  ار  نآ  هک  مدرم ) هب  زردـنا  رد   ) مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
(: يدومن ینامرفان  هدرکن  راتفر  شروتـسد  هب  هک   ) دوخ میرک  راگدرورپ  هب  داد  بیرف  ار  وت  زیچ  هچ  ناـسنا  يا  ینعی  (س 82 ي 6 )

کمرک ینرغ  دـیوگب  رگا  اریز   ) تسا اهناهرب  نیرت  تسردان  میرکلا  کبر  هب  كرغ  اـم  هیآ  هب  بطاـخم  راـکهانگ  ناـهرب  لـیلد و 
تیصعم و هن  تسا  يرازگـساپس  تعاطا و  رد  ندومن  شـشوک  مرک  یـضتقم  نوچ  تسین  تسرد  تخاس ، رورغم  ارم  وت  مرک  ینعی 

نتـسناد يارب  دـشک ، یم  ماـقتنا  هکیراـگدرورپ  هب  دوـمن  رورغم  ار  وـت  هچ  ینعی  مقتنملا  کـبرب  كرغ  اـم  هدوـمرف : هکنیا  و  نارفک ،
خـساپ وا  هب  دینادرگ ، رورغم  ارم  ناطیـش  ینعی  ناطیـشلا  ینرغ  دـیوگب : رگا  و  دومن ، ینامرفان  یتسیابن  ار  میرک  راگدرورپ  هکتـسنیا 
یلهج ینرغ  دیوگب : رگا  و  تسا ، امش  راکشآ  نمشد  وا  هک  دیئامنن  يوریپ  ناطیش  زا  میتفگن  میرک  نآرق  رد  ام  ایآ  دوش : یم  هداد 
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هار هصالخ  دـنهد ، دای  امـش  هب  ار  ام  ماکحا  ات  میداتـسرفن  ار  ناربمغیپ  رگم  دوش : یم  هتفگ  باوج  رد  درک ، رورغم  ارم  ینادان  ینعی 
هدومن رارـصا  دوخ  ندنام  نادان  يارب  قیقحت  هب  تساهرذع ، نیرت  هتفریذپان  وا  رذع  هک  تسا  يا  هدروخ  بیرف  و  تسا ) هتـسب  رذع 

وت زیچ  هچ  ناسنا ، يا  تسا .( هدرک  رایتخا  دیواج  تشهب  یگشیمه و  تداعس  رب  ار  یناف  يایند  یشوخ  تذل و  تهج  نیا  هب   ) تسا
سونام شیوخ  ندرک  هابت  هب  ار  وت  زیچ  هچ  و  هدروآ ، رورغ  هب  تراگدرورپ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  و  هدـینادرگ ، ریلد  تندرک  هاـنگ  هب  ار 

یم محر  شیوخ  ریغ  هب  هچنآ  هب  ینک  یمن  محر  دوخ  ناج  هب  ایآ  تسین ؟ يرادـیب  ار  وت  باوخ  ای  يدوبهب  ار  وت  درد  اـیآ  هتخاـس ؟
زا دـنازوس و  یم  ار  وا  نت  درد  هک  ینیب  یم  راتفرگ  يدرد  هب  اریـسک  ای  ینکفایم ، هیاس  وا  رب  هدـید  باتفآ  رد  ار  صخـش  اسب  ینک ؟
زا و  هدوـمن ، اـناوت  تیاهتبیـصم  رب  هتخاـس و  ابیکـش  دوـخ  ناـهانگ (  ( درد هب  ار  وـت  زیچ  هچ  سپ  ینک ، یم  هیرگ  وا  رب  یناـبرهم  هار 

سرت هنوگچ  و  تسااهناج ؟ نیرتدـنمجرا  رتزیزع و  وت  دزن  تناج  هکیلاـح  رد  هداد ، تیلـست  هتـشادزاب و  شیوخ  ناـج  رب  نتـسیرگ 
جنر نک  هاوادـم  سپ  يا ، هداـتفا  وا  رهق  ياـههار  رد  وا  زا  ياـهینامرفان  هب  هکنآ  لاـح  دـنک و  یمن  رادـیب  ار  وت  ادـخ  مشخ  نوخیبش 

سونام وا  رکذ  هب  ربنامرف و  ار  ادخ  و  يرادیب ، هب  ار  تا  هدید  تفلغ  باوخ  و  تعاطا ( رد   ( ششوک میمصت و  هب  ار  دوخ  لد  یتسس 
هشیدنا هار  زا  و   ( نک روصت  دوخ  هب  ار  وا  ندروآ  ور  وا  زا  تندینادرگ  ور  لاح  رد  و  شاب ،
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، يا هدرک  هجوت  يرگید  هب  هدینادرگ  ور  وا  زا  وت  دـناشوپ و  یم  شمرک  لضف و  هب  هدـناوخ  دوخ  شـشخب  وفع و  هب  ار  وت  هک  رگنب (
وا یناـمرفان  رب  رایـسب  هچ  یناوتاـن و  تسپ و  وـت  و  تسا ، میرک  رایـسب  هچ  لاـح ) نیا  اـب  و   ) تسا اـناوت  رترب و  دـنلب و  دـنوادخ  سپ 

و يدرگ ، یم  شناـسحا  لـضف و  یخارف  رد  و  يا ، هدـیزگ  تماـقا  وا  شـشخب ) وـفع و   ) شـشوپ هاـنپ  رد  وـت  هکنآ  لاـح  و  يریلد ،
دیدپ وت  يارب  هک  یـششخب  تمعن و  رد  هکلب  هدیردن ، وت  ناهانگ ) ولج   ) زا ار  دوخ  شـشخب )  ) هدرپ و  هتـشادن ، زاب  وت  زا  ار  شلـضف 

رد هکنیا  اب   ) يا هدوبن  رود  وا  فطل  زا  ندز  مهرب  مشچ  کی  هدـنادرگ  رود  وت  زا  هک  یئالب  ای  هدـناشوپ  هک  ار  وت  هاـنگ  اـی  هدروآ و 
ندروآور  ) تفص نیا  رگا  ادخ  هب  دنگوس  و  ینک ، يوریپ  ار  وا  روتـسد )  ) رگا تسیچ  وا  هب  وت  نامگ  سپ  یـشوک ) یم  وا  ینامرفان 

وت اـهنآ  زا  یکی  و   ) دـندوب ربارب  یئاـناوت  رد  يواـسم و  يرگناوت  رد  هک  دوب  یـصخش  ود  رد  وا ) زا  وت  ندوـمن  يرود  وـت و  هب  ادـخ 
لوا دوخ  يدـب  ناـیز و  رب  تیاـهرادرک  يدـب  دنـسپان و  ياـهوخ  زا  یتسجیم ) يرود  دوب  هدروآ  ور  وت  هب  هک  يرگید  زا  هک  يدوب 

قح و هب  و  تسا .) رتراوازـس  دوخ  يدب  رب  وت  مکح  مک  ناحبـس  دنوادخ  ربارب  رد  يا  هنوگچ  سپ   ) يدادیم مکح  هک  يدوب  یـسک 
میوگ یم  یتسرد 
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يربارب لدـع و  هب  ار  وت  هتخاس و  ادـیوه  اهدـنپ  وت  يارب  ایند  يا ، هدـش  هتفیرف  نآ  هب  وت  هکلب  هدادـن ، بیرف  ار  وت  ایند  عقاو ) رد  هک  )
زا تسا  رترادافو  رتوگتسار و  تیئاناوت  ندش  مک  تمادنا و  هب  درد  ندیسر  لیبق  زا  دهد  یم  وت  هب  هک  یئاه  هدعو  هب  و  هدرک ، هاگآ 

يریگ و یمن  دـنپ  نآ  ياهتربع  زا   ) یئامن یم  مهتم  ار  وا  وت  هکنآ  تسا  هدـنهددنپ  اـسب  و  دـبیرفب ، ار  وت  اـی  هتفگ  غورد  وت  اـب  هکنآ 
ایند یهاوخب  رگا  و  يرامـش ، غورد  هک  ار  نآ  تسار  ربخ  اـسب  و  یهد ) یمن  تیمها  نآ  هب  تسا  وت  سفن  شهاوخ  فـالخرب  نوچ 
رای دننام  یبای  یم  تسا  يا  هدنهددنپ  هدنروآدای و  وکین  ار  وت  هکنیا  هار  زا  ار  نآ  یسانشب  یلاخ  ياه  هناخ  ناریو و  ياهرهش  رد  ار 
یم ار  وت  ایند  رگا  اریز  تفیرفب ، ارم  ایند  یئوگب  دیابن  ور  نیا  زا  سپ   ) دناسر یهابت  هب  ار  وت  هکنیا  زا  دراد  لخب  هک  دوخ  رب  نابرهم 

مکترغ ي 35 و  میرک س 45  نآرق  رد   ( لاعتم دـنوادخ  مـالک  اـب  شیاـمرف  نیا  و  تخاـس ، یم  ناـهنپ  وت  زا  ار  شیاـهتربع  تفیرف 
یم اذل  تسا ، نآ  هب  ندش  هتفیرف  عقاو  رد  ایند  بیرف  ینعم  اریز  درادن ، تافانم  داد ( بیرف  ار  امـش  ایند  یناگدنز  ینعی  ایندلا  هویحلا 

نطو ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  یئاج  بوخ  و  هتسبن ، لد  نآ  هب  هک  یسک  يارب  تسا  یئارس  بوخ  و  دیامرف ):
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یم ایند  زا  زورما  هک  دنتـسه  یناـسک  تماـیق )  ) ادرف اـیند  لـها  ناـتخبکین  و  تسا ، هدادـن  رارق  شیوخ ) یگـشیمه  تماـقا  لـحم  (و 
ینید ره  هب  و  ددرگ ، ققحم  تمایق  نآ  ياهیتخـس  اهلوه و  اب  دزرلب و  تخـس  نیمز  نوچ  دنوش .( یمن  نآ  يالاک  هتفیـش  و   ) دنزیرگ

ار ناشرادرک  راتفگ و  ات  دـنیآ  درگ  اجکی  رد   ( دـنوش قحلم  نآ  ناوریپ  یئاوشیپ  ره  هب  نآ و  ناگدنتـسرپ  يدوبعم  ره  هب  نآ و  لها 
رگم دوشن  هداد  ءازج  ادخ  داد  لدع و  ربارب  رد  نیمز  رد  ینتشادرب  مدق  هتـسهآ  اوه و  رد  يرظن  نتخادنا  ماگنه  نآ  دنیامن ( یـسراو 

رایسب هچ  سپ  دوش ( یم  یـسرپزاب  نآ  زا  هتـشگ  ادیوه  دشاب  کچوک  دنچ  ره  یکین  دب و  رما  ره  زور  نآ  رد   ( یتسرد یتسار و  هب 
دوخ رادرک  زا  سپ  دوشن ، هتفریذپ  هدـش  لسوتم  نآ  هب  صخـش  هکیئاهرذـع  و  ددرگ ، تسردان  لطاب و  زور  نآ  هک  یلیلد  تجح و 

زیخاتسر ياهیتخس  زا  ات  نک  راتفر  لوسر  ادخ و  روتـسد  قبط   ( دوش رارقرب  وت  تجح  دنریذپب و  ار  وت  رذع  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  هاوخب 
) قلخ هب  تمدخ  ادـخ و  تعاطا   ( دـنام یم  یقاب  وت  يارب  هک  ار  نآ  ریگب  ایند (  ( ینام یمن  یقاب  نآ  يارب  وت  هچنآ  زا  و  یبای ( یئاهر 
رب نالاپ  و  دور ( یم  اجک  هب  هدز و  اـجک  زا  هک   ( نکفارظن اهیتخـس ( زا   ( یئاـهر تاـجن و  قرب  هب  و  شاـب ، هداـمآ  دوخ  رفـس  يارب  و 

). يروخن رب  یتخس  هب  هدنامن  هار  رد  ات  امن  هیهت  بکرم  هشوت و  ترخآ  رفس  يارب   ( دنبب یکالاچ  تسچ و  نارتش  تشپ 

یلع یئاسراپ  هبطخ 215-
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ار بش  رگا  ادخ  هب  دنگوس  تسا :) رانک  رب  يدعت  متس و  ملظ و  زا  هک  دوخ  فصو  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
رتبوبحم دنـشکب ، هتـسب  اهلغ  رد  ارم  ندرگ ) اپ و  تسد و   ) و منارذگب ، زیت ) رـس  راخ  ياراد  تسا  یهایگ   ) نادعـس راخ  يورب  رادیب 

ایند لاـم  زا  يزیچ  هدرک  متـس  ناگدـنب  زا  یـضعب  رب  هکیلاـح  رد  منک  تاـقالم  تماـیق  زور  ار  لوسر  ادـخ و  هکنیا  زا  نم  دزن  تسا 
یناوج و زا  دوز   ) ددرگ یم  زاب  یگدیسوپ  یگنهک و  هب  باتش  اب  هک  یسفن  يارب  میامن  متس  یسک  هب  هنوگچ  و  مشاب ، هدرک  بصغ 
رد ار  لـیقع  مردارب )  ) ادـخ هب  دـنگوس  دـماجنا !؟ یم  لوط  هب  كاـخ  ریز  رد  ندوب  و  ددرگ ) یم  لدـبم  یناوتاـن  يریپ و  هب  یئاـناوت 

مدید یناشیرپ  زا  ار  شناکدوک  و  دومن ، تساوخرد  نم  زا  ار  امش  لاملا ) تیب  زا   ) مدنگ نم  کی  هک  مدید  یناشیرپ  رقف و  يرایـسب 
هدرک دـیکات  دوخ  تساوخرد  يارب  لیقع  و  دوب ، هدـش  هایـس  لین  اب  ناشراسخر  هکنآ  دـننام  هریت  ياـهگنر  هدولآراـبغ و  ياـهوم  اـب 

تـسد شیوخ  شور  زا  هتخورف  وا  هب  ار  دوخ  نید  درک  یم  نامگ  و  مداد ، یم  شوگ  ار  شراـتفگ  نم  و  دومن ، یم  رارکت  ار  نخس 
تربع اـت  مدرب  شنت  کـیدزن  هدرک  خرـس  وا  يارب  يا  هراـپ  نهآ  سپ  مهد ) یم  ماـجنا  دـیوگب  هچ  ره   ) مور یم  وا  لاـبند  هتـشادرب 

درک نویش  هلان و  نآ  درد  زا  و  دریگ ،
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هک يا  هراپ  نهآ  زا  ایآ  دـنیرگب ، وت  گوس  رد  نارداـم  لـیقع  يا  متفگ : وا  هب  دزوسب ، نآ  رثا  زا  دوب  کـیدزن  و  راـمیب ، هلاـن  دـننام 
یم هتخورفا  مشخ  يارب  ار  نآ  راـهق  دـنوادخ  هک  یـشتآ  يوس  هب  ارم  و  ینک ، یم  هلاـن  هدرک  خرـس  دوـخ  يزاـب  يارب  ار  نآ  یمدآ 

ثعشا  ) یصخش هک  تسنآ  لیقع  تشذگرس  زا  رتفگش  و  ملانن !؟ خزود  شتآ  زا  نم  یلانیم و  كدنا )  ) جنر نیا  زا  وت  ایآ  یناشک ؟
اب دمآ  ام  دزن  بش  رد  تشاد ) یم  نمشد  ار  وا  مه  ترضح  نآ  دوب و  مالسلا  هیلع  ماما  نمـشد  ورود و  قفانم و  يدرم  هک  سیق  نبا 

هدش ریمخ  رام  یقای  نهد  بآ  اب  ایوگ  هکیروطب  مدوب  نیبدب  نآ  هب  هتشاد  نمـشد  ار  نآ  هک  یئاولح  هتـسب و  رـس  فرظ  رد  یناغمرا 
، تسین هاکز  هقدص و  تفگ : تسا ، مارح  تیب  لها  ام  رب  هقدص  هاکز و  هک  هقدـص  ای  هاکز  ای  تسا  هیدـه  نیا  ایآ  متفگ : وا  هب  دوب ،

ایآ دیرگب ، وت  گوس  رد  تردام  متفگ : دوب ) هوشر  عقاو  رد  یلطاب و  شروظنم  هیدـه  نیا  ندروآ  زا  نوچ   ) سپ تسا ، هیدـه  هکلب 
هدوهیب اـی  يا  هناوید  اـی  یبـیرفب ) ارم  یهاوـخیم  هار  نیا  زا  هک   ) یمهفیمن هدرکن  كرد  اـیآ  یبـیرفب ، ارم  يا  هدـمآ  ادـخ  نید  هار  زا 

هرابرد ار  ادخ  هکنیا  يارب  دنهد  نم  هب  تسا  اهنآ  ياهنامـسآ  ریز  رد  هچ  ره  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  ادخ  هب  دنگوس  یئوگ ؟ یم  نخس 
یگرب زا  تسا  رتراوخ  رت و  تسپ  نم  دزن  امش  يایند  قیقحت  هب  و  منکیمن ، میامن  ینامرفان  میابرب  نآ  زا  يوج  تسوپ  هک  يا  هچروم 

هب دـنام ، یمن  اج  رب  هک  یـشوخ  و  دوریم ، تسد  زا  هک  یتمعن  اب  ار  یلع  تسا  راـک  هچ  دوجیم ، ار  نآ  هک  دـشاب  یخلم  نهد  رد  هک 
رد  ) و یهارمگ ) و   ) شزغل یتشز  زا  و  ایند ) ياهیراکهابت  دـسافم و  كرد  زا  وا  ندـنام  ربخیب  و   ) لـقع باوخ  زا  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ 

.میئوج یم  يرای  وا  زا  اهنت  تالاح ) عیمج 

ادخ هب  شیاین  هبطخ 216-
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يرگناوت هب  ارم  يوربآ  ایادـخراب  رقف :) هب  ندـشن  راتفرگ  يزاین و  یب  تساوخرد  يارب   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهاعد  زا 
ینابرهم وت  رادرک  دب  ياه  هدیرفآ  زا  و  مهاوخ ، يزور  وت  ناراوخ  يزور  زا  هک  ربم  نیب  زا  یتسدگنت  هب  ارم  تیـصخش  و  رادـهاگن ،

ود نیا   ) مدرگ راـتفرگ  دـهدن  يزیچ  نم  هب  هک  یـسک  یئوگدـب  هب  و  مدرگ ، راداو  دـیاشخبب  نم  هب  هک  یـسک  شیاتـس  هب  و  میوج ،
وا يارب  نداد  رارق  کیرـش  ادخ و  ریغ  هب  ندروآور  هدنـشخب  ندوتـس  اریز  دور ، یم  رامـش  هب  گرزب  ناهانگ  زا  هدیهوکن و  تفص 
زا تسا  نکمم  اریز  تسین ، زئاج  هدادن  يزیچ  هکنآ  زا  یئوگدب  اما  و  دنراگزور ، ياهدـب  زا  هک  یئاه  هدنـشخب  رایـسب  هچ  و  تسا ،
اریز یئاشخبن ، ای  یئاشخبب  هک  يرایتخا  بحاص  راتفگ  نیا  همه  زا  سپ  وت  و  دشاب ) هتـشاد  يرذـع  شندیـشخبن  يارب  هدوب و  ناکین 

.تسا وت  تسدب  زیچ  ره  رب  یئاناوت  رایتخا و 

ایند شهوکن  هبطخ 217-
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ارف هودنا  مغ و  ار  نآ  لها )  ) تسا یئارس  ایند  ناگدرم :) لاح  نایب  ایند و  تمذم  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هب نآ  یگدـنز   ) دـنام یمن  یقاب  لاح  کی  رب  هراومه  تسین ) هدیـشوپ  نایانیب  هب  نآ  یئافویب   ) هتفای ترهـش  اـغد  رکم و  هب  و  هتفرگ ،
یم لدبم  يراوخ  هب  يدنمجرا  یناوتان و  هب  یئاناوت  يرامیب و  هب  یتسردنت  يراتفرگ و  هب  یـشوخ  یـشیورد و  هب  يرگناوت  گرم و 

اهیراـمیب عاونا  راـتفرگ  نتفر و  راوآ  ریز  ندـش و  قرغ  نتخوـس و  لـیبق  زا  نآ  ياـهجنر  اـهدرد و  زا   ) نآ رد  ياـه  هدـمآ  و  ددرگ )
نآ رد  یـشوخ  دـناسر ) تمحز  هاگ  هداد  تمعن  یهاگ   ) تسا رییغت  رد  شیاهتبون  نوگانوگ و  نآ  تـالاح  دـننامن ، ملاـس  نتـشگ )

دنتـسه ءالب  ریت  ياهفده  نآ  رد  شلها  و  دوش ، یمن  تفای  نآ  رد  یگدوسآ  و  تسا ، هدش  هدـیهوکن  سفن ) ياهـشهاوخ  زا  يوریپ  )
ناگدـنب .دـیامن  یم  ناشدوبان  گرم  هب  و  دزاس ) یم  یلتبم  يدرد  هب  ار  کی  ره   ) دـنکفایم ناشیا  بناج  هب  ار  دوخ  ياهریت  ایند  هک 

امـش زا  شیپ  هک  دیـشاب  یم  نانآ  هار  رد  ایند  نیا  ياهـشیارآ ) اهنامتخاس و  اهالاک و   ) زا دـیتسه  نآ  رد  هچنآ  امـش و  دـینادب  ادـخ ،
( دنیوگ یمن  نخس   ) هدش شوماخ  ناشاهادص  دوب ، رتمهم  ناشاهرثا  رتدابآ و  ناشاهرهش  رتزارد و  امش  زا  ناشاهرمع  دنا ، هتـشذگ 

هدیباوخ ناشاهداب  و 
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هتـشارفا و ياهرـصق  هتـشگ ، دـیدپان  ناشراثآ  و  هدـنام ، یلاـخ  ناشاهرهـش  و  هدیـسوپ ، ناشمادـنا  و  هتفر ( نیب  زا  ناـشتوخن  ربک و  )
ناوخولج هکیئاهربق  نآ  دندومن ، لیدبت  دـحلب  هدـیبسچ  ياهربق  مکحم و  ياهگنـس  هب  ار  هدرتسگ  ياهـشلاب  راوتـسا و  ياهنامتخاس 

اب  ( تسا اهنت  بیرغ و  اهنآ  نکاس  یلو  تسا ، کیدزن  مه  هب  اهربق  نآ  هتـشگ ، راوتـسا  كاخ  اب  اهنآ  نامتخاس  و  هدـش ، ناریو  اهنآ 
نوچ  ( دنناساره ناسرت و  هک  دنتسه  نکاس  يا  هلحم  لها  نیبام  دننک ( یمن  تاقالم  ار  رگیدمه  يرگید  ربق  هب  کی  ره  ربق  یکیدزن 

رامـشیب تامحز  هب  تقیقح  رد  یلو  دـنرادن  یلغـش   ( دنـشابیم راتفرگ  هک  دـنتحار  رهاظ  هب  یهورگ  نیب  رد  و  دـنرادن ( تفلا  مه  اـب 
هکنیا اب  ناگیاسمه  شزیمآ  نوچ  دـنرادن  شزیمآ  مه  اـب  و  دـنریگ ، یمن  سنا  ناـش ( یگـشیمه  هاـگتماقا   ( اـهنطو هب  دنتـسه ( یلتبم 

هنیس اب  یگدیسوپ  هکنآ  لاح  دشاب و  دیدزاب  دید و  ناشنیب  هنوگچ  و  دنتسه ، هیاسمه  کیدزن و 
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هکیئاج دـیا  هتفر  امـش  هک  دـینک  یم  روصت  و  تسا !؟ هدومن ( دوباـن   ( هدروخ ار  ناـنآ  كاـخ  گنـس و  هدرک و  دروخ  ار  اـهنآ  دوخ 
هنوگچ ایند ( هب  ناگتفیرف  يا   ( سپ دراد ، شوغآ  رد  ار  امش  هاگتناما  نآ  و  هتفرگ ، ورگ  ار  امش  ربق (  ( هاگباوخ نآ  دنا و  هتفر  ناشیا 
نوریب باسح ) هب  یگدیسر  يارب   ) اهربق زا  ار  ناگدرم  و  دسرب ، نایاپ  هب  خزرب ( ملاع  ربق   ( امـش ياهراک  رگا  امـش  لاح  دوب  دهاوخ 

مهنع لـض  و  قحلا ، مهلوم  هللا  یلا  اودر  تفلـسا و  اـم  سقن  لـک  اوـلبت  کـلانه  تسا : ي 30  س 10  مـیرک - نآرق  رد  ( ؟ دـندروآ
دوس و  ) دوش یم  شیازآ  تسا  هداد ) ماجنا  هک  یلمع   ) هداتـسرف شیپ  هک  هچنآ  هب  یـسفن  ره  ماـگنه  نآ  رد  ینعی ) نورتفی  اوناـکام 
ار هچنآ  دیاین  اهنآ  راک  هب  و  دنوش ، یم  هدـیدرگ  زاب  تسا  ناشیا  یتسار  قح و  هب  کلام  هک  ادـخ  يوس  هب  و  دـنیب ) یم  ار  نآ  نایز 

(. دنتشاد مشچ  ناشتعافش  هب  هتسناد  ادخ  کیرش  ار  اهتب   ) دنتسب یم  ارتفا  هک 

ترضح نآ  زا  یئاعد  هبطخ 218-
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همه زا  تناتسود  اب  وت  ایادخراب  ششخب :) وفع و  تساوخرد  راگدرورپ و  شیاتـس  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهاعد  زا 
ضحم هب  یئاناوت ، زیچ  ره  هب  نوچ   ) يرترضاح اهنآ  زا  دنیامن  یم  لکوت  وت  هب  هک  نانآ  راک  حالصا  يارب  و  یتسود ، رتشیب  ناتسود 

سپ ینادـیم ، ار  ناـشلوقع  یئاـنیب و  هزادـنا  و  یهاـگآ ، ناـشاه  هشیدـنا  رب  هدـید  ار  ناـشاهیناهن  یهدــیم ) ماـجنا  ار  راـک  ره  هدارا 
یم سونام  ار  اهنآ  وت  رکذ  دزادـنا  تشحو  هب  ار  نانآ  یئاهنت  رگا  تسا ، نارگن  وت  يوس  هب  ناـشاهلد  و  راکـشآ ، وت  دزن  ناـشاهزار 

تردق  ) تسد هب  اهراک  هتشر  رـس  دننادیم  نوچ  دنیوج ، یم  لسوت  وت  زا  نتـسج  هانپ  هب  ددرگ  هریچ  ناشیا  هب  اه  هودنا  رگا  و  دزاس ،
هب ارم  منامب  نادرگرـس  دوخ  تساوخرد  زا  مهاوخب و  هچ  منادـن  رگا  ایادـخراب  .تسا  وت  ردـق  ءاضق و  اهنآ  ءاـشنم  وت و  یئاـناوت ) و 

یئامنهار ارم  رگا  هک  نادرگ  هجوتم  تسا  نآ  رد  نم  یئوکین  ریخ و  هچنآ  هب  ار  ملد  و  امرف ، یئاـمنهار  تسنآ  رد  نم  حالـص  هچنآ 
اهتجاح هدـنزاس  امنهار و  وت  اریز   ) تسین تفگـش  بیرغ و  وت  ياهنتخاس  اور  تجاـح  زا  راوازـسان و  وت  ياـهیئامنهار  تیادـه و  زا 

هذـخاوم و بجوم  لدـع  اب  هلماعم  اریز   ) تیرگداد لدـع و  هب  هن  نک  راـتفر  دوخ  شـشخب  وفع و  يور  زا  نم  اـب  ایادـخراب  یتسه .)
سا يراتفرگ 

). ت

نامکاح زا  یکی  هرابرد  هبطخ 219-
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انطاب یلو  هدوتس ، ار  وا  هک  دیامن  یم  رهاظ  رد  ینعی  هدومرف  هیروت  هار  زا  هک  رمع  هرابرد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
نبا رمع   ) نـالف ياهرهـش  ادـخ  درادـن :) تاـفانم  هدوـمرف  موـس  هبطخ  رد  هچنآ  هب  نینچنیا  ور  نـیا  زا  و  هدوـمن ، شنزرـس  خـیبوت و 

هجلاعم ار  يرامیب  و  دروآ ) هار  هب  ار  ناهارمگ   ) دومن تسار  ار  یجک  یهورگ ) داقتعا  هب   ) هک درادهاگن  دـهد و  تکرب  ار  باطخ )
رـس تشپ  ار  يراـکهابت  و  دومن ) ءارجا  ار  ربمغیپ  ماـکحا   ) تشاد اـپرب  ار  تنـس  و  دـناورگ ) مالـسا  نیدـب  ار  یئاهرهـش  مدرم   ) درک

یئوکین دولاـین ) اهیدـیلپ  هب  ار  دوـخ  ناـمثع  دـننام   ) تفر اـیند  زا  بیع  مک  هماـج و  كاـپ  دادـن ) ور  يا  هنتف  وا  ناـمز  رد   ) تخادـنا
اج هب  ار  ادـخ  تعاط  تفاـین ) هار  نآ  رد  یلـالتخا  هدوب  مظنم  تفـالخ  رما  دوب  اـت   ) تفرگ یـشیپ  نآ  رـش  زا  تفاـیرد و  ار  تفـالخ 

تخادـنا نوگاـنوگ  ياـههار  رد  ار  مدرم  هکیلاـح  رد  تفر  اـیند  زا  نکیلو )  ) دومن هادا  ار  شقح  هدرک  زیهرپ  وا  یناـمرفان  زا  هدروآ 
.دنام یمن  رواب  نیقی و  رب  هتفای  هار  و  دبای ، یمن  هار  اهنآ  رد  هارمگ  هکیروطب ) )

مدرم تعیب  فیصوت  رد  هبطخ 220-
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دص و موس و  هاجنپ و  نخس  رد   ) نیا زا  شیپ  و  راوگرزب ، نآ  اب  مدرم  تعیب  یگنوگچ  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
زاب نم  دیدیشک و  ار  نآ  و  مداهن ، مه  هب  نم  دیدوشگ و  ار  متسد  نم ) اب  تعیب  يارب  : ) تشذگ رگید  ظافلا  هب  نآ  دننام  متفه ) یس 
دنب هکنیا  ات  دـنوش ، یم  دراو  ناشاهروخـشبآ  هب  هکیماگنه  هنـشت  نارتش  ماـحدزا  نوچ  دـیدومن  ماـحدزا  نم  رب  نآ  زا  سپ  متـشاد ،
هچب هک  دیسر  یئاج  هب  نم  اب  ناشتعیب  رثا  رب  مدرم  يداش  و  دنام ، اپ  ریز  ناوتان  و  داتفا ، شود ) زا   ) ءابع و  تخیسگ ، اهاپ ) زا   ) شفک

اب دیابن  سپ   ) دـندمآ نآ  رادـید  يارب  باقن  یب  ناتـسپ  ران  رتخد  جـنر و  یتخـس و  راتفرگ  رامیب  ناوتان و  ریپ  و  دنتـشگ ، دونـشخ  اه 
هدومن تفلاخم  دـندش  دوخیب  دوخ  زا  همه  يداش  يرایـسب  زا  هکیروطب  هتفرگ  ماـجنا  تبغر  لـیم و  لاـمک  يور  زا  هک  یتعیب  نینچ 

(. دنیامن ضقن  ار  نآ  ای  هدرکن  ناگدننک  تعیب  يوریپ 

اوقت هرابرد  هبطخ 221-
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دیلک ادـخ  زا  سرت  يراکزیهرپ و  ایند :) هب  ندـشن  هتفیرف  گرم و  يراکزیهرپ و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
و سفن ) ياهـشهاوخ  اهتوهـش و   ) یگدنب ره  زا  يدازآ  ببـس  تمایق و  زور  يارب  هتخودنا  و  ترخآ ) ایند و   ) يراگتـسر تیادـه و 
و دـبای ، یم  یئاهر  یتخـس ) باذـع و  زا   ) نازیرگ و  ددرگ ، یم  اور  هدـننک  تساوخرد  تجاح  يوقت  اب  تسا ، یهابت  ره  زا  یئاـهر 

هکیلاح نیا  رد  دیرادرب ) هشوت  ترخآ  رفس  يارب   ) دینک راک  سپ  دوش ، یم  تفایرد  یلاعتقح ) بناج  زا   ) رایسب ياهششخب  اهاطع و 
( دنریذپ یم  تساوخرد   ) دوش یم  هدینش  ءاعد  و  دشخب ، یم  دوس  هانگ ) زا   ) تشگزاب هبوت و  و  ددرگ ) یم  لوبق   ) دور یم  الاب  لمع 

دننام هن   ) تسا راکب  دـب ) کین و  لامعا  ناگدنـسیون  ي   ) اهملق و  تسین ) نیب  رد  گرم  ینارگن  بارطـضا و   ) تسا شمارآ  نامز  و 
دیباتشب تاعاط  تادابع و  هب  و  دننام ) زاب  نتشون  زا  ندرم  زا  دعب 
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ای دراد ، زاـب  راـک ) زا   ) هک يدرد  يراـمیب و  اـی  دریذـپ ، یم  رییغت  یناوتاـن ) هب  یئاـناوت  زا  يریپ و  هب  یناوـج  زا   ) هک يرمع  ربارب  رد 
ناتاه هشیدنا  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناتاهشهاوخ  هتخاس  دوبان  ار  امش  ياهیشوخ  تذل و  گرم  اریز  دیابرب ، ار ) یناگدنز   ) هک یگرم 

تـسکش یـشاب ) اناوت  ریلد و  دـنچ  ره   ) هک تسا  يزرابم  و  دـنراد ، یمن  تسود  ار  وا  هک  تسیا  هدـننک  تاقالم  دزاـس ، یم  رود  ار 
هطاحا ار  امـش  شیاـهیهابت  اههودـنا و  و  هتفرگ ، ار  امـش  نآ  ياـهماد  دوش ، ، یمن  تساوخزاـب  هک  تسا  یئوج  هنیک  و  دروخ ، یمن 

یپ امـش  رب  شمتـس  و  تسا ، تیمها  اب  امـش  نیب  رد  نآ  یئاناوت  هبلغ و  و  هداد ، رارق  جامآ  ار  امـش  شی  اهریت ) ي   ) اهناکیپ و  هدومن ،
ندیشک هنابز  شیاه و  هیاس  یکیرات  تسا  کیدزن  سپ  دورب ، اطخ  امش  زا  شریشمش  برض  تسا  نکمم  مک  و  دسر ، یم  یپ  رد 

و دبایرد ، ار  امـش  شندیـشچ  یگزمدـب  شندـناشوپ و  يرات  شنتفرگ و  ناج  درد  شیاهیتخـس و  ياهیـشوهیب  یگریت  شیاهدرد و 
شوماخ ار  امـش  نایوگزار  هدمآ و  امـش  دزن  ناهگان  هک  تسنآ  دننام  تفای ) دـهاوخ  رد  ار  سک  ره  یهاوخن  یهاوخ  گرم  نوچ  )
هتخیگنا رب  ار  ناتثارو  و  هدرک ، بحاص  یب  ار  ناتاهرهـش  و  دوبان ، ار  ناتاه  هناشن  راثآ و  و  هدومن ، قرفتنم  ار  ناتنیرواشم  و  هتخاـس ،

گرم  ) ولج هک  ینیگهودنا  دنواشیوخ  و  هتشادن ، دوس  وت ) هب  ماگنه  نآ  رد   ) هک یصاخ  دنواشیوخ  نیب  دننک  تمـسق  ار  ناتثرا  هک 
تعاـط و هب   ) شـشوک یعـس و  داـب  امـش  رب  سپ  هتـشگن ، گانهودـنا  وت ) گرم  زا   ) هک يا  هدنوشدنـسرخ  نیب  و  هتفرگن ، وت ) زا  ار 

هکنانچ دـهدن  بیرف  ار  امـش  ایند  یگدـنز  و  نتفرگ ، هشوت  ياج  رد  ترخآ ) رفـس  يارب   ) نتـشادرب هشوت  ندوب و  هدامآ  و  یگدـنب )
امش ناینیشپ 
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نانآ یشوخ  تذل و   ) دندروخ ار  نآ  بیرف  و  دندرب ) رایسب  هرهب   ) دندیشود ار  نآ  ریش  هک  نانآ  داد ، بیرف  دنتفر  دنتشذگ و  هک  ار 
نآ هزات  و  دندناسر ) رسب  يربخیب  هب  ار  شیاهزور   ) دندرب نیب  زا  ار  نآ  هرامـش  و  دومن ) لفاغ  زیختـسر  زور  یـسراو  باسح و  زا  ار 
دیآ ناشروگ  رـس  رب  هکره  دیدرگ ، نارگید  ثاریم  ناشیئاراد  اهروگ و  ناشاه  هناخ  دندناسر ) يریپ  هب  ار  یناوج   ) دـندرک هنهک  ار 
ایند زا  سپ  دـنهد ، یمن  خـساپ  دـناوخب  ار  اـهنآ  هک  یـسک  هب  و  دـنهدیمن ، تیمها  دـیرگب  ناـشیارب  هـک  یـسک  هـب  و  دنـسانش ، یمن 

هدننک تسا  يا  هدنناشوپ  و  هدنریگ ، سپ  تسا  يا  هدنـشخب  تسا ، هدنهد  يزاب  هدـنهد و  بیرف  هدـننک و  رکم  رایـسب  هک  دـیزیهرپب 
نآ شیاـسآ  دریگ ) یم  سپ  وا  زا  هدرک  تـشپ  وا  هـب  يدوز  هـب  دراد  ینازرا  وا  هـب  یئـالاک  هدروآور  یــسک  هـب  يزور  دـنچ  رگا  )

نکمم ات  هتـسبن  لد  یئایند  نینچ  هب  دنمدرخ  سپ   ) دریگ یمن  مارآ  نآ  درد  ءالب و  و  دسریمن ، رـس  هب  نآ  جـنر  و  تسین ، یگـشیمه 
(. دروآ یم  تسد  هب  ار  لوسر  ادخ و  يدونشخ  ءاضر و  تسا 
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، دنتـسین نآ  لها  نطاب ) رد   ) هک ایند  لها  زا  رهاظ ) رد   ) دنتـسه یهورگ  نایاسراپ  ناـیاسراپ : فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
نآ رد  اهنآ  لمع  دنا ) هتشادنپ  تیراع  يارس  ار  نآ  هتـسبن  نآ  رب  لد  نوچ   ) تسین نآ  لها  هک  یـسک  دننام  دنـشاب  یم  ایند  رد  سپ 

دننیـشنمه ایند ، لها  اب  هچرگا   ) دنباتـش یم  دنـسرت  یم  نآ  زا  هک  باذع  عفد  هب  و  دننیب ، یم  گرم ) زا  دـعب   ) هک تسا  يزیچ  نآ  هب 
گرم هب  هک  دـننیب  یم  ار  ایند  لها  تسا ) اـهنآ  اـب  ناـشراک  رـس و   ) تسا شدرگ  رد  ترخآ  لـها  نیب  ناشاهندـب  تقیقح ) رد  یلو 

هب هدرک  اهر  ار  یقاب  لد  مدرم  دننیب  یم   ) دنهد یم  تیمها  رتشیب  دوخ  هدنز  ياهلد  گرم  هب  ناشیا  و  دـنهد ، یم  تیمها  ناشدـسج 
(. دننکب دیاب  هچ  هدوب و  هچ  لد  گرم  هراچ  هک  تسا  نیا  نانآ  هشیدنا  یلو  دنا  هدیبسچ  یناف  نت 

راقوذ رد  يا  هبطخ  هبطخ 222-
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یعـضوم  ) راـق يذ  رد  ار  نآ  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  حدـم  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هـبطخ  زا 
رومام هک  ار  هچنآ  مرکا  ربمغیپ  تسا : هدرک  لقن  لمج  باـتک  رد  ار  نآ  يدـقاو  و  هدومرف ، هرـصب  هب  نتفر  ماـگنه  هرـصب ) کـیدزن 
مظنم ار  هتخیـسگ  مه  زا  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  سپ  دـیناسر ، مدرم ) هب   ) ار شراگدرورپ  ماکحا )  ) ياهماغیپ هدومرف ، نایب  دوب  هدـش 

شزیمآ و اهلد  هدننز  شتآ  ياه  هنیک  اه و  هنیس  رد  هتخورفا  ینمـشد  زا  سپ  نادنواشیوخ  نیب  و  دروآ ، درگ  ار  هدنکارپ  هدینادرگ ،
.دومرف رارقرب  یگناگی 

هعمز نب  هللادبع  اب  هبطخ 223-
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نآ دزن  ترضح  نآ  تفالخ  نامز  رد  هک  یماگنه  شباحصا  زا  یکی  هعمز  نبا  هللادبع  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
هکلب وت ، نآ  زا  هن  تسا  نم  نآ  زا  هن  لام  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دومن ، تساوخرد  وا  زا  لاملا ) تیب  زا   ) یلام هدمآ  راوگرزب 

اب رگا  سپ  تسا ، ناشیا  ياهریشمش  هتخودنا  و  دنا ) هدروآ  تسد  هب  رازراک  رد  رافک  رب  طسلت  هبلغ و  رثا  رب  هک   ) ناناملسم تمینغ 
هدـیچ اریز ) تسین ، يا  هرهب  ار  وت   ) هن رگا  دـشاب و  یم  هرهب  بیـصن و  نانآ  دـننام  مه  ار  وت  يا  هدوب  کیرـش  ناـشرازراک  رد  اـهنآ 

.دشاب یمن  نارگید  ياهنهد  يارب  اهنآ  ياهتسد 

نابز ياهنایز  باب  رد  هبطخ 224-
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مدرم فصو  تسا و  یئاـیوگ  رازبا  هکلب  تسین ، اـیوگ  دوخ  يدوـخ  هب  ناـبز  هکنیا  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
هبطخ مدرم  يارب  دومرف  یموزحم  هریبه  نبا  هدـعج  شیوخ  هدازرهاوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يزور  .ناگدـنیآ  دوخ و  نامز 

هک دومرف  نایب  يا  هلـصفم  هبطخ  تفر و  ربنم  هب  هتـساخرب  ترـضح  سپ  دیوگب ، نخـس  تسناوتن  تفر  ربنم  هب  نوچ  هدعج  دناوخب ،
دـشاب ناوتان  صخـش  هاگ  ره  دـنکن  یهارمه  نآ  اب  راتفگ  هک  تسا  ناسنا  زا  يا  هراپ  نابز  دیـشاب  هاگآ  تسا :) نیا  نآ  زا  يا  هلمج 
یئاناوت ات  صخش  هکنانچ  ءاضعا  رئاس  دننام  دیاین ، وا  نابز  رب  راتفگ  دشابن  نتفگ  نخس  یئاناوت  ار  یـسک  نوچ  ینعی  ددرگن ، ایوگ  )
نادـناخ  ) ام و  دـشاب ، اناوت  صخـش  هاگ  ره  دـهدن  تلهم  ار  نابز  راتفگ  و  دور ) یمن  هار  دوخ  يدوخ  هب  اـپ  دـشاب  هتـشادن  نتفر  هار 

شیاه هخاش  هتفر و  ورف  ام  رد  نآ  ياه  هشیر  و  تسا ) ام  نامرف  رد  نخس   ) میتسه نخس  ناریما  تلاسر )

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 765 

http://www.ghaemiyeh.com


730 ص :

امش ادخ  و  مینک ) نایب  تیعماج  تغالب و  تحاصف و  هجرد  یهتنم  اب  یضتقم  عقوم  رد  میناوت  یم  ار  یبلطم  ره   ) هدش هدرتسگ  ام  رب 
راوخوج قح  دنک و  یئوگتـسار  زا  نابز  كدـنا و  قح  هب  يایوگ  نآ  رد  هک  دـینک  یم  یگدـنز  ینامز  رد  امـش  دـینادب  دزرمایب ، ار 

رای سفن ) ياهـشهاوخ  زا  يوریپ  يارب   ) مه اب  يراگزاس  تاشامم و  رب  و  دنا ، هدـش  هدامآ  لوسر ) ادـخ و   ) ینامرفان رب  مدرم  تسا ،
هب ناـشکچوک  تـسا ، سولپاـچ  ناشنارنخـس  و  ورود ، ناـشاناد  و  راـکهانگ ، ناـشریپ  و  وخدـب ، ناـشناوج  دـنا ، هتـشگ  هارمه  هدـش 

.دیامن یمن  يریگتسد  ناشاونیب  زا  ناشرگناوت  و  دنهن ، یمن  مارتحا  ناشگرزب 

؟ دنفلتخم مدرم  ارچ  هبطخ 225-
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هک هدرک  تیاور  هیحد  نبا  کلام  زا  دیزی  نبا  هللادبع  زا  هبیق  نبا  دمحا  زا  ینامی  بلعذ  تسا ، مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
، دمآ شیپ  ناشراتفر ) قالخا و  مادنا و  يدب  یکین و   ) مدرم فالتخا  زا  نخس  هک  میدوب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  ام  تفگ : وا 
زا هک  هدوب  رـصانع  ندوب  نوگانوگ  نانآ  فالتخا  ببـس   ) هتخادنا یئادج  اهنآ  نیب  ناشاهتـشرس  اهتنیط و  ادـبم  دومرف : راوگرزب  نآ 

كاخ نیریـش و  روش و  نیمز  زا  دـندوب  يا  هکت  هعطق و  ناشیا  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  و  دـنا ) هدـش  هدـیرفآ  هدـمآ و  دوجو  هب  اـهنآ 
سپ هدـیئور ) فلتخم  ياهاج  رد  هکیئاهاذـغ  زا  تسا  هدـش  بیکرت  ياـه  هفطن  رثا  رب  ناـشندوب  نوگاـنوگ  هصـالخ   ) مرن تشرد و 

، دنتـسه وخمه ) و   ) کیدزن مه  اب  هدش ) بیکرت  نآ  زا  اهنآ  هفطن  هک  یئاذغ  ندیئور  ياج   ) ناشنیمز ندوب  کیدزن  هزادنا  هب  ناشیا 
و لقع ، مک  رظنم  وکین  هک ) دوش  یم  یهاگ  نیاربانب   ) سپ دـنراد ، قرف  مه  اب  فاصوا ) رد   ) نیمز نآ  یئادـج  فالتخا و  ردـق  هب  و 

هتشگرس ناریح و  و  هتـسب ، دوخ  رب  دب  تلـصخ  تعیبط  وکین  شیدنارود و  تماق  هاتوک  ورتشز و  رادرکوکین  تمه و  هاتوک  دق  دنلب 
.تسا انیب ) اناد و   ) لدزیت نابز  شوخ  لقع و  ناشیرپ  هدنکارپ و  لد 

ادخ لوسر  ندرک  نفک  لسغ و  هبطخ 226-
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ردپ و دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندرک  نفک  نداد و  لسغ  ماگنه  ار  نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 
توبن و زا  دیدرگن  هدیرب  ناربمغیپ )  ) نارگید گرم  اب  هکیزیچ  دش  هدـیرب  وت  گرم  هب  انامه  ادـخ  لوسر  يا  داب  وت  يادـف  هب  مردام 

دعب یناربمغیپ  متاخ  وت  نوچ  یلو  دش ، یم  لزان  یحو  وا  زا  سپ  ربمغیپ  هب  يربمغیپ  ره  زا  دـعب  اریز   ) ینامـسآ رابخا  یهلا و  ماکحا 
اهتبیـصم رگید  زا  هکیروط  هب  یتسه  هناگی  هتـشاد و  تیـصوصخ  دوخ ) تبیـصم  رد  و  دوش ، یمن  لزان  یحو  یـسک  هب  وت  تاـفو  زا 

هکیروط هب  يراد  تیمومع  ایند ) زا  دوخ  تلحر  رثا  رب   ) و تسا ) رتگرزب  یتبیصم  ره  زا  وت  تبیصم  نوچ   ) یـشاب یم  هدنهد  تیلـست 
ناغف دایرف و  هلان و  زا  یهن  یئابیکـش و  هب  رما  رگا  و  تسین ) هودـنا  یب  تبیـصم  نیا  رد  سکچیه   ) دـنناسکی وت  متام )  ) رد مدرم  هک 

هتـسویپ و مغ  درد و  و  میدرک ، یم  کشخ  رایـسب ) هیرگ  اب   ) ار مشچ  کـشا  ياـه  همـشچرس  وت ) قارف  رد   ) هنیآ ره  يدوب  هدومرفن 
گرم یلو  تسا ، مک  وت  تبیـصم  رد  هودـنا  نزح و  ندوب  یمئاد  مشچ و  کشا  ندـش  کـشخ  و  دوب ، یقاـب  هشیمه  هودـنا  نزح و 

تراگدرورپ دزن  ار  ام  داب ، وت  يادـف  هب  مردام  ردـپ و  تسا ، رودـقم  ریغ  نآ  عفد  هدوبن  نکمم  نآ  ندومن  فرط  رب  هک  تسا  يزیچ 
گن شیوخ  رطاخ  رد  هدروآ  دای  هب 

(. هاوخب یلاعتقح  زا  ار  نامناهانگ  شزرمآ  هدرکن  شومارف  ار  ام   ) رادها

ربمایپ شیاتس  رد  هبطخ 227-
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(: هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حدم  لاعتم و  دنوادخ  تافص  زا  یضعب  هرابرد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
هدید و  دریگ ، یمن  ارف  ار  وا  اهناکم  و  دبای ، یمن  رد  ار  وا  تقیقح ) تاذ و  هنک   ) رعاشم ساوح و  هک  تسا  ازس  ار  يدنوادخ  ساپس 
مـسج مزاول  زا  ندش  هدیـشوپ  ندش و  هدید  ندـش و  هتفرگ  ارف  ندـش و  كرد  اریز   ) دـناشوپیمن ار  وا  اه  هدرپ  و  دـنیب ، یمن  ار  وا  اه 

تـس امنهار  دوخ  یتسه  دوجو و  یگـشیمه و  مدق و  رب  شناگدیرفآ  ندش  هتفرگ  ارف  ندش و  رادیدپ  ثودح و  هلیـسو  هب  و  تسا )
نیا رد  نوچ  دـشابن  اناوت  رداق و  ای  هدوب  ثداـح  وا  دوش  یمن  دراد و  زاـین  دـشاب  هدـیرفآ  ار  وا  هک  یمیدـق  هب  ثداـح  قولخم  اریز  )

مزلتسم نتـشاد  دننام  اریز   ) تسین وا  يارب  يدننام  هکنیا  رب  تسا  لیلد  رگیدکی  هب  قولخم  ندوب  دننام  و  دیاشن ) ار  تیقلاخ  تروص 
یم راتفر  لدع  هب  شناگدیرفآ  هرابرد  و  دراد ، اور  متـس  شناگدـنب  رب  هکنیا  زا  تسا  رترب  و  درادـن ، هار  بجاو  رد  هک  تسا  ناکما 

، دیامن
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ماـکحا هدـیرفآ و  تحلـصم  تمکح و  قفو  رب  ار  ناـنآ   ( تسا هدوـمرف  ءارجا  یتـسرد  یتـسار و  يور  زا  ناـشیارب  ار  دوـخ  مکح  و 
هک یناوتان  هب  دوخ و  مدق  رب  ءایـشا  ندش  ادیپ  ون  ثودح و  هب  و  هدومن ( نییعت  اهنآ  رب  یتسرد  لدع و  يور  زا  ار  هیفیلکت  هینیوکت و 

( لوقع زا   ) دوخ یگـشیمه  رب  دنتـسه  نآ  نارگن  اهنآ  يراچان  يور  زا  هک  ندـش  دوبان  هب  شیوخ و  یئاناوت  رب  هداد  رارق  اهنآ  ناـشن 
تسا و صقاـن  یندـشدوبان  ناوتاـن و  ره  تسا و  هدـننیرفآ  ار  یثداـح  ره  هک  دـننک  مکح  اـت   ) هتـساوخ یهاوـگ  هدوـمن و  داهـشتسا 
تلق و تفـص  هب  فصتم  هک  تسین  يددع  دحاو   ) هرامـش ددـع و  يور  زا  هن  تسا  یکی  تسا ) يربم  صقن  ثودـح و  زا  دـنوادخ 
هب هن  تسه  هدوب و  هشیمه  و  دوش ) یمن  ضرف  وا  يارب  یمود  هتـشادن و  ترثک  هک  تسا  یقیقح  دحاو  هکلب  دشاب ، ریثک  ءزج  ادبم و 

، دراد شهاگن  هکیزیچ  و   ) اهنابیتشپ اهنوتس و  هلیسو  هب  هن  تسا  رارقرب  مئاق و  و  تسا ) نامز  هدننیرفآ  وا  اریز   ) نامز تدم و  باسح 
هـشیدنا رد  هکنآ  زا  تسا  هزنم  وا  اریز  ساوح ، هب   ) ندرک كرد  هار  زا  هن  دـبایرد  ار  وا  اهمهف  و  تسا ) وا  هب  دنتـسم  ءایـشا  همه  اریز 

هک تسین  دودحم  اریز   ) مه اب  ندش  رـضاح  يور  زا  هن  دنهد  یم  یهاوگ  وا  یتسه  دوجو و  هب  اه ) هدید  ای   ) اه هدش  هدید  و  دجنگ )
هدومنن هطاحا  وا  هب  اه  هشیدنا  دنیبب ) ار  وا  رس  مشچ  ای  دشابن  رگید  ياج  رد  رضاح و  یئاج  رد 
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هدرب و هار  وا  هب  هشیدنا  هار  زا  لقع   ) هتـشگ راکـشآ  اه  هشیدنا  هب  اه  هشیدنا  هلیـسو  هب  هکلب  دنا ) هدربن  یپ  شتقیقح  تاذ و  هنک  هب  )
هب  ( اه هشیدنا  هطاحا (  ( زا هدومن  عانتما  اه  هشیدنا  ببـس  هب  و  دیامن ( هطاحاوا  هب  هشیدنا  ات  تسین  مسج  اریز  هتفاین ، رد  ار  شتاذ  هنک 

هدروآ همکاـحم  هب  اـه  هشیدـنا  دزن  ار  اـه  هشیدـنا  و  دـیامن ( هطاـحا  وا  هب  هک  درادـن  هار  دوـجولا  بجاو  هب  نـکمم  هشیدـنا  اریز  وا ،
رد ار  تانکمم  هکنانچ  دروآ ، رد  ار  وا  و  دیامن ، هطاحا  دـناوت  یم  قلاخ  هب  هک  دـنک  مکح  ات  تخاس  مکح  باب  نیا  رد  ار  هشیدـنا  (
وا دسرب و  وا  هب  تایاهن  هک  تسین  يروط  وا  یگرزب  دیآ ( هشیدنا  رد  هکنیا  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  دیوگ  نابز  هب  هشیدـنا  دروآ ؟ یم 

ناشن میظع  ار  وا  دـبای و  همتاخ  وا  هب  تاـیاغ  هک  تسین  یمـسق  وا  تمظع  و  دـشاب ، مسج  ياراد  هکیلاـح  رد  دـنهد  هولج  گرزب  ار 
دننام لاعتم  دنوادخ  یگرزب  هصالخ   ( دشاب دسج  ياراد  هکیلاح  رد  دنهد 
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گرزب وا  یهاشداپ  تنطلس و  ناش و  هکلب  دشاب ( خارف  زارد و  گرزب و  رایـسب  هتـشاد و  فارطا  تایاهن و  هک  تسین  ماسجا  یگرزب 
دورد وا  لآ  رب  وا و  رب  دنوادخ  تسا ، وا  هدیدنـسپ  رادرک  تسرد  هدیزگرب و  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  .تسا و 

رد نوچ  دنـشاب  هتـشاد  لوبق  ار  اهنآ  دـیاب  مدرم  هک   ( مزال بجاو و  ياهناهرب  اب  ار  وا  مدرم ( یئاـمنهار  تیادـه و  تهج  هب   ( دتـسرف
رد دیناسر ، ار  دنوادخ  ماغیپ  مه  ترـضح  نآ  سپ  داتـسرف ، راکـشآ  نشور  هار  ادیوه و  يدـنمزوریپ  اب  و  تسا ( یفاک  تجح  ماقم 

هکیلاح ب

هب هدـننک  تلالد  ياهملع  و  دوب ، هدـنیامن  هار  نآ  هب  هکیلاح  رد  درب  تسار  هار  هب  ار  مدرم  و  درک ، ادـج  مه  زا  ار  لـطاب  قح و  نآ  ا 
ار مالسا  ياهنامسیر  و  دنکن ) هابتشا  يراگتسر  اب  ار  یهارمگ  قح و  اب  ار  لطاب  یـسک  ات   ) دومن اپرب  ار  نشور  ياهناشن  تسار و  هار 
یهارمگ و زا  دـنز  گنچ  اـه  هریگتـسد  اهنامـسیر و  نآ  هب  هک  ره  اـت   ) دـینادرگ راوتـسا  ار  نیقی  ناـمیا و  ياـه  هریگتـسد  مکحم و 

(. دوشن طلسم  وا  رب  يرگید  دبای و  یئاهر  یتخبدب 
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رد مدرم  رگا  و  اهنآ :) ریغ  خلم و  هچروم و  دـننام   ) تاناویح زا  ياه  هتـسد  شنیرفآ  یتفگـش  فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق 
زا و  دندرگ ، یم  زاب  تسار )  ) هار هب  یهارمگ ) زا   ) دننک هشیدـنا  رکف و  لاعتم  دـنوادخ  شـشخب  تمعن و  یگرزب  یئاناوت و  تمظع 

اهیئانیب رامیب و  اهلد  نکیلو  دنیامن ) یمن  راتفر  لوسر  ادخ و  روتسد  فالخ  رب   ) دنسرت یم  تمایق )  ) نازوس شتآ  یتخـس  تقـشم و 
رازگساپس وا  ياهتمعن  زا  هدرکن  هشیدنا  راگدرورپ  یئاناوت  تردق و  راثآ  رد  هداهن  نوریب  اپ  قح  هار  زا  تهج  نیا  هب  ! ) تسا بویعم 

مکحم ار  شندرک  دـنویپ  مه  هـب  راوتـسا و  ار  شـشنیرفآ  هنوـگچ  هدـیرفآ  هـک  ار  یکچوـک  ناوـیح  دـننک  یمن  هاـگن  اـیآ  دنتـسین )
هب دـینک  هاـگن  هتـسارآ ؟ بساـنت  هب  تسوپ  ناوختـسا و  هدروآ و  هدـیدپ  مشچ  شوگ و  نآ  يارب  یکچوـک ) همه  اـب   ) و هدـینادرگ ،

ریـسم هنوگچ  ددرگ ، یمن  كرد  هشیدنا  هب  دوش و  یمن  هدید  مشچ  هشوگ  اب  هاگن  هب  هک  شمادنا  یکزان  هثج و  یکچوک  اب  هچروم 
زور يارب   ) شرابنا رد  ار  نآ  دهد و  یم  لاقتنا  شا  هنال  هب  ار  هناد  دباتـش ، یم  شیزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  و  دیامیپ ، یم  ار  دوخ 

اه هناد  درس ) ياهزور   ) نتشگزاب تقو  يارب  مرگ ) ياهزور   ) ندمآ ماگنه  ناتـسمز و  يارب  ناتـسبات  رد  دراذگ ، یم  هدامآ  یتخس )
نماض دنوادخ  دروآ ، یم  درگ  ار 
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دنوادـخ و  تسین ، لـفاغ  نآ  زا  هدـنهد  شـشخب  تمعن و  رایـسب  راـگدرورپ  هداـشگ ، ار  شیزور  هار  لاـح  بساـنم  هدوـب ، شیزور 
هک  ) تخس گنـس  و  دیور ) یمن  نآ  زا  يزیچ  هک   ) کشخ گنـس  رد  هچ  رگا  دنادرگ و  یمن  هرهب  یب  مورحم و  ار  نآ  هدنهدءازج 
زا تسا  هچروـم  نورد  رد  هچنآ  نیئاـپ و  ـالاب  رد  ندروـخ و  عـضاوم  رد  رگا  و  دـشاب ، دوـش ) یمن  هداد  تکرح  یئاـج  هب  یئاـج  زا 
هب نآ  شنیرفآ  رد ) دنوادخ  تمکح  ریبدت و   ) زا ینک  هشیدنا  شوگ ، مشچ و  زا  تسا  نآ  رس  رد  هچنآ  شمکـش و  عالـضا  فارطا 

يور هب  ار  هچروـم  هکیئادـخ  دـیآرد ) هشیدـنا  رد  هک   ) تسا نآ  زا  رترب  دـنلب و  سپ  یئآرد ، جـنر  هب  نآ  فـصو  زا  هدـمآ  تفگش 
تکرـش يا  هدـننیرفآ  نآ  شنیرفآ  رد  هکیلاـح  رد  درک ، ءاـنب  شئاـضعا  اهنوتـس و  يور  رب  ار  نآ  تـشاد و  رارقرب  شیاـپ  تـسد و 
هشیدنا رکف و  هنوگ  ره  زا   ) یسرب نآ  یئاهتنا  هب  ات  یئامیپب  ار  دوخ  هشیدنا  ياههار  رگا  .تسا و  هدرکن  يرای  ار  وا  یئاناوت  هتشادن و 

هک یتقد  تهج  هب  تسا ، امرخ  تخرد  هدننیرفآ  نامه  هچروم  هدـننیرفآ  هکنیا  هب  رگم  دـیامنن  هار  ار  وت  ناهرب  لیلد و  يرب ) راک  هب 
کی ره  شنیرفآ  لیـصفت  نوچ  هصالخ   ) يرادناج ره  ندوب  نوگانوگ  تیمها  و  هدش ، هدرب  راکب  رگیدکی ) زا   ) زیچ ره  زایتما  يارب 

دشاب یم  لکشم  اهنآ  لاکشا  فالتخا  ببس  تسا و  قیقد  تادوجوم  زا 
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هدـننیرفآ ار  همه  راچان  ایرد  رد  ارحـص و  رد  گرزب ، درخ و  هاک ، هوک  لیپ ، روم و  تسا ، هتفهن  یکیراـب  ياـهتمکح  کـیره  رد  و 
، تسین یتوافت  لاعتم  قلاخ  هب  اهنآ  يدنمزاین  رد  هداد و  صیصخت  هدیرفآ و  فالتخا  لیصفت و  نآ  هب  تمکح  ياضتقم  هب  یمیکح 
) وا هلماک  تردق  هب  تبـسن   ( هکنآ رگم  تسین  شتاقولخم  رد  ناوتان  اناوت و  کبـس و  نیگنـس و  درخ و  گرزب و  دـیامرف (: یم  اذـل 
رد  ( نینچمه و  دـشاب ( یم  گرزب  نوچ  ناسآ  يرگید  نآ  تسا و  کچوک  نوچ  تسا  لکـشم  نیا  هک  رادـنپم  سپ   ( تسا ناسکی 

تخرد و هایگ و  هام و  دیـشروخ و  هب  سپ  .تسا  ناسکی  بآ  اهداب و  اوه و  نامـسآ و  زا ( کی  ره  داجیا  وا  یئاناوت  تردـق و  ربارب 
اهتمعن و ندوب  نوگاـنوگ  اـه و  هلق  يزارد  اـههوک و  نیا  يرایـسب  اـهایرد و  نیا  ندوب  ناور  زور و  بش و  شدرگ  گنـس و  بآ و 

هتفهن اهنآ  رد  کیراب  ياهتمکح  هچ  دینیبب  هدومن  هشیدنا و  لمات و  تاقولخم  نیا  زا  کیره  شنیرفآ  یتفگش  رد   ( دینک هاگن  اهنابز 
ار هدـنروآ  مظن  هب  هدرک  راکنا  هدـننک و  داجیا  هک  یـسک  رب  ياو  سپ  دـشاب ( یم  عناص  یتسه  دوجو و  رب  لیلد  اهنآ  همه  هک  تسا 

يا هدنـشاپ  مخت  رگرزب و  ناشیا  يارب  هک  دنـشاب  یم  اههوک ( اهنابایب و  رد  ور  دوخ   ( هایگ دننام  ناشیا  هک  دنراد  نامگ  درادـن ، رواب 
شاب یمن  يا  هدننیرفآ  ار  ناشنوگانوگ  ياهتروص  و  تسین ،

دنتـشادن ینیقی  قیقحت و  دـندومن  رواب  هدرک و  ظفح  هچنآ  رد  و  دـندوبن ، هتـسباو  یلیلد  تجح و  هب  دـندرک  یم  اعدا  هچنآ  رد  و  د ،
تیانج و ای  هدوبن  يا  هدـننک  ءانب  ار  نآ  هک  تسه  ینامتخاس  ایآ  و  تسا ) نامگ  يدنـسپدوخ و  يدر  زا  طقف  ناـشیا  ياـعدا  هکلب  )

شرکنم تسردان و  لطاب و  نآ  راکنا  راکـشآ و  يرورـض و  لعاف  هب  لعف  يدـنمزاین  ( ؟ دـشابن يا  هدـننک  تیانج  ار  نآ  هک  یهانگ 
(. تسا هارمگ  نادان و 
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نآ يارب  ناحبـس  دنوادخ  هک  نک ) هشیدنا  لمات و  نآ  شنیرفآ  یتفگـش  رد  و   ) وگب خلم  هرابرد  هچروم ) دـننام   ) یهاوخ یم  رگا  و 
شیارب بسانم  نهد  و  هداد ، رارق  شیارب  رظن ) زا   ) ناهنپ شوگ  و  هتخورفارب ، نابات  هام ) دننام   ) هقدح ود  و  هدـیرفآ ، خرـس  مشچ  ود 

( ار هایگ   ) نآ هلیـسو  هب  هک  نادـند  ود  هداد و  رارق  دـبای ) یم  ار  دوخ  نایز  دوس و  شاعم و  هار  هک   ) اـناوت سح  نآ  يارب  و  هدوشگ ،
یمن ار  نآ  عفد  دنـسرت و  یم  نآ  زا  ناشتعارز  يارب  نارگرزب  دور ، یم  نآ  هب  هک  ساد  ود  دننام ) اپ  ود   ) و دنک ، یم  ادـج  هدـیچ و 

رد دـهد  ماـجنا  ار  شیاهـشهاوخ  نآ  زا  هدـمآ و  رازتشک  هب  دوخ  زاورپ  رد  هکنیا  اـت  دـنیآ  درگ  هدومن  قاـفتا  مه  اـب  هچ  رگا  دـنناوت 
اهنامـسآ و رد  هک  ره  هک  يدنوادخ  تسا  كاردا ) زا   ) هزنم سپ  تسین ، کیراب  تشگنا  کی  هزادنا  هب  نآ  نت  هثج و  همه  هکیلاح 

كاخ هب  هرهچ  راسخر و  و  دننک ، یم  هدجس  یتخس ) یشوخ و  رد   ) رارطضا رایتخا و  هب  ار  وا  ناتسرپادخ ) ناگتشرف و   ) تسا نیمز 
هب ار  ناشراهم  یناوتان ، يراـیتخا و  یب  يور  زا  دـنربیم  وا  ناـمرف  هدرک  تعاـطا  و  دـنیامن ) یم  ینتورف  عوضخ و  راـهظا   ) دـنلام یم 

و دناد ، یم  ار  اهنآ  ندیشک  سفن  اهرپ و  هرامش  دنـشاب ، یم  وا  نامرف  رما و  رایتخا  رد  ناگدنرپ  میب ، سرت و  يور  زا  دنهد  وا  تسد 
تسد و

نییعت ار  ناشیزور  و  تسا ، هداد ) رارق  نابایب  رد  ار  یخرب  ایرد و  نکاس  ار  یضعب   ) هدینادرگ راوتسا  یکـشخ  بآ و  رد  ار  اهنآ  ياپ 
هب ار  یغرم  ره  تسا ، غرمرتش  نیا  تسا و  رتوبک  نیا  تسا و  باقع  نیا  تسا و  غالک  نیا  دراد ، هطاحا  اهنآ  فانـصا  رب  و  هدومرف ،

ار شناراب  دروآ و  دیدپ  ار  راد ) ناراب   ) نیگنس ربا  و  هتشگ ، نماض  ار  شیزور  هدیرفآ ) تحلصم  تمکح و  قفو  رب   ) هدناوخ شمان 
هایگ نآ  زا  یلاسکـشخ  زا  دعب  داد و  بآ  یکـشخ  زا  دـعب  ار  نیمز  دومن ، نییعت  نآ  زا  ار  یئاج  ره  هرهب  بیـصن و  و  هتخاس ، نازیر 

.دینایور

دیحوت رد  هبطخ 228-
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هک هدروآ  درگ  ار  يزیچ  یسانشادخ )  ) ملع دعاوق  لوصا و  زا  هبطخ  نیا  و  دیحوت ، رد  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
نییعت وا  يارب  تاذ ) رب  هدـئاز  تافـص   ) یگنوگچ تیفیک و  هک  یـسک  ار  وا  دـناد  یمن  اتکی  هدرواین : درگ  ار  نآ  رگید  ياـه  هبطخ 

هک یسک  هدرکن  وا  دصق  و  دهد ، رارق  کیرش )  ) دننام لثم و  وا  يارب  هک  یسک  هتخانـش ) ار  وا   ) هدیـسرن وا  تقیقح  هب  و  دنام ، یمن 
هیـسح و هراشا  هب  هیلاراشم  اریز   ) دروآ رد  مهو  رد  ار  وا  هدرک و  هراشا  وا  هب  هک  یـسک  هدیبلطن  ار  وا  و  دنک ، هیبشت  يزیچ ) هب   ) ار وا 

دوخ تاذ  هب  هچنآ  دـش ) هراـشا  مکی  هبطخ  حرـش  رد  عوضوم  نیا  هب  تسا و  مسج  مزاوـل  زا  تیدودـحم  تسا و  دودـحم  هیلقع  اـی 
عناص هب  جاتحم  عونصم  اریز  تسین ، عونصم  دنوادخ  و   ) تسا هدش  هدیرفآ  عونصم و  دنسانشب ) ار  وا  هنک  تقیقح و   ) ددرگ هتخانش 

یم راـثآ  تاـیآ و  هکلب  دوـش ، یمن  هتخانـش  هتاذ  هب  یلاـعتقح  ور  نیا  زا  سپ  بجاو ، هن  تسا  ناـکما  مزاوـل  زا  يدـنمزاین  تـسا و 
ینکمم ره  تسا و  نکمم  یجاـتحم  ره  تسا و  لـحم  جاـتحم  ریغ  هب  مئاـق  اریز   ) تسا لوـلعم  دوـخ  ریغ  هب  مئاـق  ره  و  شدنـسانش )

هب نودـب  تسا  اهراک )  ) هدـننک تسا ) مئاق  وا  هب  زیچ  همه  هکلب  دـشاب ، ریغ  هب  مئاـق  بجاو  تسین  هتـسیاش  تهج  نیا  زا  سپ  ، لولعم
بابسا تلآ و  ندرب  راک 
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رکف ندرب  راک  هب  نودب  تسا  اهنآ ) دننام  لاجآ و  قازرا و   ) هدننک نییعت  تسا ) ناکما  تافـص  زا  بابـسا  تاودا و  هب  جایتحا  اریز  )
هرهب هلیسو  هب  ءاینغا  يزاین  یب   ) يرگید زا  ندرب  هرهب  اب  هن  تسا  زاین  یب  هشیدنا ) هب  يدنمزاین  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  اریز   ) هشیدنا و 
هارمه وا  اـب  اـهراگزور  اـهنامز و  تسا ) يدـنمزاین  صقن و  همزـال  نآ  اریز  تـسا ، هزنم  نآ  زا  یلاـعتقح  تـسا و  نارگید  زا  يدـنم 

( تسا ندوب  مه  اب  تبحاصم  همزال  نوچ  دوش ، یمن  میدـق  هارمه  بحاصم و  ثداح  ثداح و  ناـمز  تسا و  میدـق  وا  اریز   ) دنتـسین
زا وا  دوجو  اهنامز و  زا  وا  یتسه  تسا ) يرای  کـمک و  زا  زاـین  یب  نیرفآ و  تلآ  وا  اریز   ) دـننک یمن  يراـی  ار  وا  بابـسا  تـالآ و 
(. تسا یهانتمریغ  وا  دنوش و  یم  یهتنم  وا  هب  همه  اریز   ) هتفرگ یشیپ  تقبس و  ءادتبا  زا  وا  یگـشیمه  ندوب و  یلزا  یتسین و  مدع و 

نیب ار  نیـشنمه  نیرق و  وا  نییعبت  و  درادن ، یفلاخم  دـض و  هک  دوش  یم  هتـسناد  ءایـشا  نیب  ار  تفلاخم  تیدـض و  وا  نداد  دوجو  اب 
یکیرات و اب  ار  ینشور  تسا ) اهنیرق  دادضا و  ساوح و  هدننیرفآ  وا  اریز   ) تسین وا  يارب  نیشنمه  نیرق و  هک  دوشیم  هتخانـش  ءایـشا 

نیب هدننک  بیکرت  هداد ، رارق  رگیدکی  دض  يدرس  اب  ار  یمرگ  يرت و  اب  ار  یکـشخ  و  یهایـس ) اب  ار  يدیفـس   ) یناهنپ اب  ار  راکـشآ 
تم ءایشا 

دنرانکرب ادج و  مه  زا  هک  تسا  هداض 
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اب حور  یگتسبمه  دننام   ) دنتسه ادج  مه  زا  هک  ار  اهنآ  نیب  تسا  هدنهدرارق  نیشنمه  نیرق و  و  هفلتخم ) رـصانع  نیب  بیکرت  دننام  )
اهنآ نیب  تسا  هدننک  ادج  و  نوگانوگ ) ياهشهاوخ  اهلد و  نیب  فیلات  دننام   ) دنرود مه  زا  هک  ار  اهنآ  تسا  هدننک  کیدزن  و  ندب )

تـسا نکمم  هتـسیاش  تیدودحم  اریز   ) تسین دودحم  يدح  هب  گرم ) هلیـسو  هب  ندب  حور و  نیب  قیرفت  دننام   ) دنکیدزن مه  هب  هک 
ناشدوخ بابـسا  و  دوش ) یمن  ضرف  شیارب  یمود  هک  تسا  یقیقح  دحاو  اریز   ) دیاین باسح  هب  يا  هرامـش  ددع و  هب  و  بجاو ) هن 

( ددرگ هیلارواشم  دودحم و  ات  تسین  مسج  دنوادخ  اریز   ) دنیامن یم  هراشا  ناشاهدننام  هب  اهتلآ  و  دننک ، یم  دودـحم  ار  تانکمم ) )
دنوادخ زج  زیچ  ره  هرابرد  سپ   ) هدومن عنم  ندوب  میدق  زا  تسا ) هدـش  عضو  نامز  يادـتبا  يارب  هک   ) ذـنم هملک  ار  تالآ  تاودا و 

رب نوچ  هک   ) دق هملک  و  تسا ) هدش  تفای  نامز  نالف  يادتبا  زا  نیا  ینعی  اذک  نامز  ذنم  اذه  دـجو  دوش  هتفگ  تسا  هتـسیاش  لاعتم 
ندوب هشیمه  تیلزا و  زا  دیامن ) یم  لیلقت  دوش  لخاد  عراضم  رب  نوچ  دنک و  کیدزن  لاح  هب  ار  هتشذگ  نامز  ددرگ  لخاد  یـضام 

نینچ یهاگ  ینعی  اذک  نوکی  دق  و  دوب ، نینچ  یکیدزن  نیا  رد  ینعی  اذک  ناک  دق  تفگ : ناوت  یم  ءایشا  هرابرد  سپ   ) هتفرگ ولج 

یلوا هلمج  هب  هیناث  هلمج  عانتما  طبر  يارب  هک   ( ول ال ملک  و  دشاب ( یم 
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وا هدننیرفآ  رگا  ینعی  دـجو  امل  هقلاخ  ول ال  یئوگ : یم  ادـخ  ریغ  هرابرد  هکنانچ   ( هدـینادرگ رود  ندوب  لماک  زا  تسا ( هدـش  عضو 
ندید زا  اهنآ  اب  مه  و  هدش ( هتخانش   ( هدیدرگ راکشآ  اهدرخ  يارب  اهنآ  هدننیرفآ  تالآ  تاودا و  نآ  هلیسو  هب  دش ( یمن  تفای  دوبن 

شمارآ و و  تسا ( ریغ  هب  دنمزاین  هدش و  ادـیپ  ون  اهنآ  دـننام  و  دـنام ، تالآ  تاودا و  هب  دوش  هدـید  رگا  اریز   ( هدرک عانتما  اهمـشچ 
وا رب  هداد  رارق  تاقولخم ( رد   ( ار هچنآ  هنوگچ  و  هتفر ( یئاج  هب  ای  هدـنام  یئاج  رد  تفگ  ناوت  یمن   ( دوش یمن  يراج  وا  رب  شبنج 

هکنیا ضرف  هب   ( ماگنه نیا  رد  هک  دوش  ثداح  وا  رد  هدرک  ثادـحا  هچنآ  دـیآ و  دـیدپ  وا  رد  هدروآ  دـیدپ  هچنآ  و  دریگ ، یم  رارق 
دنک یم  ادـیپ  ءزج  وا  هنک  و  دـبای ، رییغت  نوکـس ( تکرح و  ینعی  ناصقن  هداـیز و  هب   ( وا تاذ  دوش ( يراـج  وا  رب  تکرح  نوکس و 

یلزا و زا  وا  تـقیقح  و  دـشاب ( یم  ءازجا  ياراد  بـکرم  بـکرم و  مـسج  ره  تـسا و  مـسج  نوکــس  تـکرح و  هـب  فـصتم  اریز  (
 ( دزرو یم  عانتما  یگشیمه 
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سپ  ( دوب دـهاوخ  مه  رـس  تشپ  وا  يارب  دوش  تفای  وا  يارب  ياولج  شمارآ ( شبنج و  رد   ( نوچ و  تسا ( ثداـح  یمـسج  ره  اریز 
رب و   ) دوش یم  ندـیدرگ  مامت  بلاـط  دـشاب  نآ  همزـال  ناـصقن  نوچ  و  تسا ( يدابملاءدـبم  بجاو  هک  یتروص  رد  دوش  یمن  ادـبم 
یم ادـیوه  وا  رد  قولخم  هناشن  دوش ) تفای  وا  رد  نوکـس  تکرح و  رگا   ) ماگنه نیا  رد  و  تسا ) لاحم  تیمامت  تساوخرد  بجاو 

زا سپ  و  دنتـسم ، وا  یتسه  رب  لیلد  ءایـشا  همه  هکنآ  زا  سپ  دوب  دـهاوخ  یعناص  دوجو  رب  لیلد  تاعونـصم ) رئاس  دـننام   ) و ددرگ ،
.دنک یم  ریثات  تانکمم )  ) وا ریغ  رد  هکیزیچ  دنک  ریثات  وا  رد  هکنیا  زا  تسا  رود  ندوب  لاحم  عانتما و  ناهرب  هب  هکنآ 
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هن تسا  نکمم  صاوخ  زا  ندش  تسین  رییغت و  اریز   ) دور یمن  نیب  زا  و  دریذپ ) یمن  رییغت   ) دوش یمن  یلاح  هب  یلاح  هک  يدـنوادخ 
، دراد ندش  ادیپ  ون  ثودح و  رب  تلالد  هک  تسا  تکرح  لاقتنا و  نآ  همزال  اریز   ) .تسین اور  وا  رب  ندـش  ناهنپ  تبیغ و  و  بجاو )

دومن لالدتسا  دیـشروخ  هام و  هراتـس و  ندش  ناهنپ  تبیغ و  هب  هدمآ ( میرک  نآرق  رد  هکنانچ   ( مالـسلا هیلع  میهاربا  تهج  نیا  زا  و 
يار املف  نیلفالا ي 77  بحاال  لاق  لفا  املف  یبر ، اذه  لاق : ابکوک ، يار  لیللا  هیلع  نج  املف  دنتسین س 6 ي 76  راگدرورپ  اهنآ  هک 
اذه لاق : هغزاب  سمـشلا  يار  املف  ي 78  نیلاضلا ، موقلا  نم  ننوکال  یبز  یندـهی  مل  نئل  لاق  لفا  املف  یبر ، اذـه  لاق : اـغزاب ، رمقلا 

ام و  افینح ، ضرالا  تاومـسلا و  رطف  يذلل  یهجو  تهجو  ینا  نوکرـشت ي 79  امم  يرب  ینا  موق  ای  لاق : تلفا  املف  ربکا ، اذه  یبر ،
) دندومن یم  شتسرپ  ار  دیـشروخ  هام و  هراتـس و  مدرم  زا  یـضعب  نامز  نآ  رد   ( تفرگ ارف  ار  وا  بش  نوچ  ینعی  نیکرـشملا  نم  انا 

ناگدنوش ناهنپ  تفگ : درک  بورغ  نوچ  سپ  نم ، راگدرورپ  تسا  نیا  تفگ : نانآ ( هیور  هب   ( دید ار  يا  هراتس 
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، نم راگدرورپ  تسا  نیا  تفگ : دید ، هدنـشخرد  هدننک و  عولط  ار  هام  نوچ  متـسرپب ( ار  اهنآ  هکنیا  ياج  هچ   ( مراد یمن  تسود  ار 
فگ درک ، بورغ  نوچ 

: تفگ دید ، ناشخرد  ار  دیـشروخ  نوچ  مشاب ، یم  ناهارمگ  زا  نم  دیامنن  هار  دوخ  یئاسانـش  تفرعم و  هب  ارم  مراگدرورپ  رگا  ت :
امـش هچنآ  زا  نم  مدرم  يا  تفگ : درک ، بورغ  نوچ  تسا ، رتـگرزب  اـهنآ ) زا  یئانـشور  مرج و  رد   ) نیا نم ، راـگدرورپ  تسا  نیا 
تب زا  ناملسم و  هک  یلاح  رد  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  هب  مروآ  یم  يور  نم  مرازیب ، دیهد  یم  رارق  دنوادخ  کیرش 

بکرم و هتبلا  دروآ  دنزرف  هک  ره  اریز   ( دشاب ریغ ( لولعم   ( هدش هدیئاز  ات  هدازن  و  متـسین ( نیکرـشم  زا  هدوب و  رود  كرـش  یتسرپ و 
یم یهتنم  ردام  ردـپ و  هب  شدوجو  تسا و  ثداح  يدولوم  ره  اریز   ( دـشاب دودـحم  ات  تسا  هدـشن  هدـیئاز  و  تسا ( يرگید  لولعم 

زا نز  زا  ندرب  تذل  ندروآ و  دـنزرف  اریز   ( نانز اب  يرتسبمه  زا  تسا  كاپ  هزنم و  و  نادـنزرف ، نتـشاد  زا  تسا  رترب  وا  تاذ  دوش (
هب ار  وا  اهیکریز  اهمهف و  و  دنادرگ ، شدوجوم  دودحم و  مهو ( رد   ( ات دـسر  یمن  وا  هب  اه  هشیدـنا  اهمهو و  تسا ( قولخم  صاوخ 

یـسح دوـجو  هـب  اـت  دـنک  یمن  كرد  ار  وا  ساوـح  و  دروآ ( رد  یلاـثم  تروـص و  هـب   ( دـیامن شروـصت  اـت  دروآ  یمن  رد  هشیدـنا 
یلاح هب  دننک ، ادیپ  وا  هب  یسرتسد  ات  دنیامنن  سمل  ار  وا  اهتسد  و  دنادرگ ، شدوجوم 
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هدروخلاس هنهک و  ار  وا  اهزور  اهبـش و  و  تسا ( مسج  مزاول  زا  لاقتنا  رییغت و  نوچ   ( ددرگ یمن  لـقتنم  لاوحا  رد  دوش و  یمن  ریغتم 
نتشاد ریغ  هب  اهضرع و  زا  یضرع  هب  ءاضعا و  مادنا و  هب  ءازجا و  زا  يزیچ  هب  و  دهد ، یمن  شرییغت  یکیرات  ینـشور و  و  دنک ، یمن 

دننام دـشاب  لـخاد  هاوخ  تسین  وا  اـب  يزیچ  وا  ریغ  درادـن و  ضعب  ضرع و  وضع و  ءزج و  وا  هصـالخ   ) دوش یمن  فصو  اهـضعب  و 
یمن هتفگ  وا  يارب  و  تسا ) لاحم  بجاو  رد  بیکرت  تسا و  بیکرت  نآ  همزال  دشاب  رگا  اریز  ضرع ، دننام  دـشاب  جراخ  هاوخ  ءزج 
هکنیا ای  دننکفیب ، ای  دـننادرگ  دـنلب  ار  وا  ات  دـننک  یم  هطاحا  وا  هب  ءایـشا  هکنیا  هن  و  یئاهتنا ، ندـش و  عطقنم  و  ینایاپ ، دـح و  دوش و 

زیچ ره  هب  هکلب   ) تسین نوریب  اهنآ  زا  هدوبن و  لخاد  ءایـشا  رد  و  دراد ، هگن  تسار  ای  دربب  یبناج  هب  یبناج  زا  ات  دراد  رب  ار  وا  يزیچ 
هب هن  دونش  یم  و  اهکنابز ، نابز و  هلیسو  هب  هن  دهدیم  ربخ  تساناد ) طیحم و 
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هوق هلیسو  هب  هن  دراد  رب  زا  ظفح و  ار ) همه  رادرک  راتفگ و   ) ظافلا و اب  هن  دیوگ  یم  نخس  ندینش ) ي   ) اهتلآ و  شوگ ) ي   ) اهفاکش
تـسود هشیدنا ، نودب  دنک  یم  هدارا  و  درادن ) يرگید  يرادهگن  زاین  دوخ  دنک و  یم  يرادـهگن  ار  ءایـشا  همه  هکنآ  ای  و   ) هظفاح

هکلب  ) جنر تقـشم و  تهج  هب  هن  دـیآ  یم  مشخ  هب  دراد و  یم  نمـشد  و  ینابرهم ، تقد و  يور  زا  هن  دوش  یم  دونـشخ  دراد و  یم 
قیفوت شیاضر  تبحم و 

یم دوجوم  سپ  شاب ، دـیامرف : یم  دـنک  وا  یتسه  هدارا  هچ  ره  هب  تمحر ( زا  يرود  باذـع و  شبـضغ  ضغب و  تسا و  تمحر  و 
نیا زج  و  دوش ، هدینـش  هک  تسا  يداـیرف  ببـس  هب  هن  و  دور ، ورف  اهـشوگ ( رد   ( هک تسا  يزاوآ  هلیـسو  هب  هن  نخـس ( نیا  و   ( دوـش
رگا و  تسا ، ادیپ ( ون  هکلب   ( هدوبن دوجوم  نا  زا  شیپ  نآ  دننام  و  هدرک ، داجیا  ار  نآ  هک  وا  زا  تسا  یلعف  دـنوادخ  مالک  هک  تسین 

). تسا لاحم  نیا  و   ( دوب دوجولا ( بجاو  و   ( مود يادخ  هنیآ  ره  دوب  میدق 
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، تسا یلزا  میدق و  هکلب  تسین ، یتسین  مدع و  هب  قوبسم  وا  دوجو  اریز   ) ندوبن زا  دعب  دوب  دوش  یمن  هتفگ  لاعتم ) دنوادخ  هرابرد  )
وا و  ددرگ ) زایتما  بجوم  هک   ) دشابن یقرف  وا  اه و  هدشادیپ  ون  نیب  و  دوش ، يراج  وا  رب  هدش  ادیپ  ون  تافص  سپ  دوش ) هتفگ  رگا  و 

.ددرگ ناـسکی  هدـش  هدروآدـیدپ  هدـنروآدیدپ و  هدـش و  ربارب  هدـش  هدـیرفآ  هدـننیرفآ و  سپ  دــنامن ، يرترب  تـیزم و  اـهنآ  رب  ار 
و تساوخن ، يرای  شقولخم  زا  کیچیه  زا  اهنآ  ندیرفآ  يارب  و  دیرفایب ، دشاب  هتشگ  رداص  شریغ  زا  هک  يا  هنومن  یب  ار  تاقولخم 

هکلب  ) شمارآ هاگیاج  ریغ  رب  ار  نآ  و  تشادهگن ، دوخ ) هلماک  تردق  هب   ) دشاب لوغشم  هکنیا  نودب  ار  نآ  و  دومرف ، داجیا  ار  نیمز 
ظوفحم یجک  زا  و  تشارفارب ، اهنوتـس  نودـب  و  تشاد ، اپ  رب  اـه  هیاـپ  نودـب  ار  نآ  و  دـینادرگ ، راوتـسا  هدـننز ) جوم  بآ  يور  رب 

ار شیاه  همـشچ  و  دومن ، بصن  ار  شی  ( اه هوک   ) اهدـس راوتـسا و  ار  نآ  ياهخیم  و  تشاد ، زاب  ندـش  هتفاکـش  نداتفا و  زا  و  دومن ،
تسا وا  تسا ، هدیدرگن  ناوتان  هداد  یئاناوت  ار  هچنآ  هتشگن و  تسس  هتخاس  هچنآ  سپ  تفاکش ، ار  شیاه  هناخدور  و  درک ، يراج 

ملع و هب  هک  تسوا  و  تسا ، طلـسم  بلاـغ و  تسا ) نآ  رد  هچنآ  و   ) نیمز هب  دوـخ  یئاـناوت ) تردـق و   ) یگرزب تنطلـس و  هـب  هـک 
وگچ هب  شیوخ  تفرعم 

دهاوخب هک  ار  اهنآ  زا  هچ  ره  و  تسا ، رترب  دنلب و  نآ  زیچ  ره  رب  شیدنمجرا  يراوگرزب و  هب  و  تسا ، اناد  نآ  یگن 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 786 

http://www.ghaemiyeh.com


751 ص :

یـشیپ تقبـس و  وا  رب  ات  دزیرگ  یمن  وا  زا  اهنآ  هدنباتـش  و  دـیامن ، هبلغ  وا  رب  ات  دـنک  یمن  یچیپرـس  وا  زا  و  دزاس ، یمن  ناوتان  ار  وا 
، دنراوخ لیلذ و  وا  یگرزب  تمظع و  ربارب  رد  نتورف و  وا  يارب  ءایـشا  دهد ، هرهب  ار  وا  ات  تسین  دنمزاین  اراد  دـنمتلود و  هب  و  دریگ ،
ار وا  و  دننز ، زابرـس  شرفیک ) شـشخب و   ) وا نایز  دوس و  زا  ات  دنزیرگب  يرگید  بناج  هب  شیهاشداپ  تنطلـس و  زا  دنرادن  یئاناوت 
، دوجولا بجاو  ای  تسا  دوجولا  نکمم  ای  نآ  میئامن  ضرف  يدننام  وا  يارب  رگا  اریز   ) دشاب وا  ربارب  اتمه و  ات  تسین  يدـننام  لثم و 
اب دراد  تافانم  دشاب  دوجولا  بجاو  رگا  و  دشاب ، وا  دننام  ربارب و  دوش  یمن  تسا و  رخاتم  وا  زا  دوجو  رد  دشاب ، دوجولا  نکمم  رگا 

تهج زا  یکی  ءزج  ود  زا  تسا  بکرم  دـشاب  دـننام  نآ  يارب  زا  هچ  ره  اریز  تسا ، بـیکرت  نآ  همزـال  وا و  ندوـب  اـتکی  تیدـحا و 
هدـننک دوبان  تسا  وا  دـشاب ) بکرم  تسلاحم  دـشاب  یم  تانکمم  عیمج  ادـبم  هک  دوجولا  بجاو  و  زاـیتما ، تهج  زا  یکی  داـحتا و 

ایند ندش  تسین  و  دـنا ) هدوبن  الـصا  ایوگ  هک  دـنور  یم  نیب  زا  يروط  هب   ) ددرگ تسین  اهنآ  تسه  هکنیا  ات  اهنآ  دوب  زا  دـعب  ءایـشا 
ندیرفآ زا  دعب 
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زا ایند  نارادناج  همه  رگا  هکیلاح  رد  دشاب  رت  تفگش  هنوگچ  و  تسین ، نآ  ندومن  رادیدپ  داجیا و  زا  رتراوشد ) و   ) رت تفگـش  نآ 
اهنآ نوگانوگ  عاونا  ماسقا و  دنرچ و  یم  ارحص  رد  هچنآ  دننادرگ و  یم  زاب  ناش  هلیوط  هب  هاگنابـش  ار  هچنآ  نایاپراهچ و  ناغرم و 

هار تسا  هنوگچ  هک  دنـسانش  یمن  و  دنتـسین ، اناوت  يا  هشپ  ندیرفآ  هب  دـنیآدرگ  اهنآ  زا  دـنک  ریز  هچنآ  دـنندوک و  تسپ و  هچنآ  و 
دندرگ یم  زاب  و  دنشاب ، یم  هدنام  زجاع و  ناشاهتوق  و  تسا ، نادرگرـس  ناریح و  نآ  نتـسناد  رد  ناشاهدرخ  اهلقع و  و  نآ ، داجیا 

یم فارتعا  نآ  ندرک  تسین  نتسناوتن  هب  رارقا و  نآ  شنیرفآ  یناوتان  هب  و  دنا ، هدروخ  تسکـش  دننادیم  هکیلاح  رد  هتـسخ  نوبز و 
دننام تقلخ  رد  هشپ  دنا : هتفگ  .دنادرگ  تسین  اتقیقح  هکنآ  ياج  هچ  دریگب  ار  نآ  دناوت  یمن  یسک  دهاوخن  ادخ  رگا  اریز   ) دنیامن
ياراد ءاضعا  نیا  رب  هوالع  هشپ  تسا و  مد  موطرخ و  اپ و  راهچ  ياراد  لیپ  اریز  دـشاب ، یم  لیپ  زا  رتشیب  نآ  ءاضعا  یلو  تسا  لـیپ 

تسا و خاروس  هشپ  موطرخ  یلو  تسین  خاروس  فوجم و  لیپ  موطرخ  و  دـنک ، یم  زاورپ  اهلاب  نآ  اـب  هک  تسا  لاـب  راـهچ  اـپ و  ود 
(. تسا نآ  موقلح  هلزنم  هب  هشپ  موطرخ  سپ  دروخ ، یم  نوخ  نآ  اب  درب  ورف  ناسنا  ندب  هب  ار  نآ  نوچ 
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زا شیپ  هک  روطنامه  تسین ، وا  اب  يزیچ  هک  تسا  یقاب  اهنت  تماـیق ) زا  شیپ   ) اـیند ندـش  دوباـن  زا  دـعب  صئاـقن  زا  هزنم  دـنوادخ  و 
تروص رد  ناکما  اریز   ) دشاب یم  نامز  ماگنه و  ناکم و  تقو و  نودب  نآ  ندش  تسین  زا  دـعب  نینچمه  دوب ، نآ  شنیرفآ  داجیا و 
تکرح رادـقم  زا  تدابع  تسا  ماگنه  اهنآ  همه  ینعم  هک  مه  ناـمز  نیح و  تقو و  و  تسین ، یتسه  دوجو و  ياراد  كـالفا  ندوبن 

اهلاس و اهتقو و  اهتدـم و  ایند  ندـش  تسین  اب  دـشاب ) نامز  ات  تسین  یتکرح  کـلف  ندـش  تسین  تروص  رد  سپ  دـشاب ، یم  کـلف 
رگم تسین  يزیچ  سپ  دـنا ) هدـش  مودـعم  کلف  ندـش  تسین  اب  هک  تسا  نامز  ءازجا و  اهنیا  همه  اریز   ) دـندرگ یم  تسین  اـهتعاس 
یتح ددرگ  یناف  هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  هصالخ   ) تسا وا  يوس  هب  اهراک  عیمج  تشگزاب  هک  ءایـشا ) همه  رب   ) بلاغ اـتکی  يادـخ 

- هناحبس هللا - نا  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  .دنـشاب  یم  یقاب  تقو  نامز و  دنوش  مودعم  تانئاک  همه  رگا  دنرادنپ  هک  نامز  تقو و 
یم میرک س 21 ي 104  نآرق  رد  دـنوش ، تسین  تمایق  زا  شیپ  ءایـشا  همه  تاوذ  هک  تسا  حیرـص  اجنیا  ات  ایندـلا  ءاـنف  دـعب  دوعی 

داجیا مدع  زا  ار  نآ  نوچ  و  مینادرگ ، یم  زاب  ار  نآ  میدرک  داجیا  ندیرفآ  زاغآ  رد  هکنانچ  ینعی  هدیعن  قلخ  لوا  انادب  امک  دیامرف :
دشاب یم  مدع  زا  زین  هداعا  هدومرف 
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یسب ياج  تسا ، لاحم  مودعم  هداعا  اریز  تسا ، ءازجا  یگدنکارپ  قرفت و  ءایشا  ندش  تسین  ءانف و  زا  دارم  هکنیا  هب  لوق  یناربانب  ، 
شنیرفآ يادـتبا  رد  تسین ( راوازـس  اـجنیا  هلئـسم  نیا  طـسب  حرـش و  تسا  ناـگمه  هعلاـطم  يارب  باـتک  نیا  نوچ  و  تسا ، وگتفگ 
دیتسناوت یم  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  اهنآ  زا  یئابا  عانتما و  نودـب  مه  ناـشیتسین  ءاـنف و  دـندوبن و  يراـیتخا  تردـق و  ياراد  تاـقولخم 

، دهاوخن تصخر  اهنآ  يانف  رد  نینچمه  دیرفایب ، ار  ءایـشا  تصخر  نودب  هک  روطنامه  دنوادخ   ( دندوب یقاب  هشیمه  دـنیامن ، عانتما 
اناوت تسا  نازیرگ  نآ  زا  يدوجوم  ره  عبطلاب  هک  ندـش  تسین  نتفر و  نیب  زا  ماگنه  دـندوبن  عانتما  رب  رداق  تقلخ  ماگنه  هکنانچ  و 

وا رب  شنیرفآ  ماگنه  تاقولخم  زا  کـیچیه  ندرک  داـجیا  دـندنام ( یم  رارقرب  هشیمه  هدومن  عاـنتما  دنتـسناوت  یم  رگا  سپ  دنتـسین ،
مـسج مزاول  زا  یگدناماو  ندوب و  راوشد  اریز   ( تخاسن هدناماو  هتـسخ و  ار  وا  دـیرفآ  دروآ و  دـیدپ  هچنآ  ندـیرفآ  و  دوبن ، راوشد 

نتساوخ کمک  يارب  هن  و  نتشگ ، مک  ندش و  تسین  زا  سرت  يارب  هن  تنطلس و  ندرک  راوتـسا  يارب  دادن  یتسه  ار  ءایـشا  و  تسا (
رد ندرک  دایز  يارب  هن  و  دروآ ، موجه  وا ( رب   ( هک ینمـشد  زا  ندـیزگ  يرود  يارب  هن  و  دریگ ، یـشیپ  وا ( رب   ( هکیئاـتمه رب  اـهنآ  زا 

اهنآ اب  هتساوخ  هتشاد و  هک  یسرت  تشحو و  يارب  هن  و  وا ، اب  يزابنا  رد  یکیرش  ندرک  رخف  نتفای و  هبلغ  يارب  هن  و  دوخ ، یهاشداپ 
تهج زا  هن  دنادرگ  یم  دوبان  یناف و  تمایق ) زا  شیپ   ) ناشندیرفآ زا  دعب  ار  ءایشا  سپ  دریگ ، سنا 
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هب یگدوسآ  شیاسآ و  هکنیا  ببـس  هب  هن  و  دشاب ، هدش  ضراع  وا  هب  اهنآ  روما  ریبدت  یلاح و  هب  یلاح  زا  اهنآ  رییغت  رد  هک  یگنتلد 
هک دیامن  شراداو  ات  هدرکن  لولم  ار  وا  اهنآ  یتسه  ندیـشک  لوط  دـیآ ، نارگ  وا  رب  اهنآ  زا  يزیچ  هکنآ  تهج  زا  هن  و  دروآ ، ور  وا 
زا  ) دوخ نامرف  رما  هب  و  داد ، رارق  شینابرهم  فطل و  يور  زا  ار  ءایـشا  مظن  ناحبـس  دـنوادخ  نکیل  دزاـس ، تسین  ار  اـهنآ  يدـنت  هب 
یب دنادرگ  یم  زاب  ندش  دوبان  زا  دعب  ار  اهنآ  سپ  دینادرگ ، ناشراوتسا  دوخ  یئاناوت  تردق و  هب  و  تشاد ، ناشهاگن  ندش ) هدیشاپ 

هب سرت  تشحو و  لاح  زا  نتـشگزاب  تهج  زا  هن  و  اهنآ ، رب  اهنآ  زا  یکی  هب  نتفرگ  کمک  یب  و  دـشاب ، هتـشاد  اهنآ  هب  يزاین  هکنآ 
يرگناوت هب  يدنمزاین  یـشیورد و  تهج  زا  هن  و  ندیبلط ، شنادب و  یهارمگ  يروک و  ینادان و  زا  عوجر  تهج  زا  هن  و  سنا ، لاح 

لامک ياراد  هک  تسا  تانکمم  هتـسیاش  همه  تاعوضوم  نیا  اریز   ) یئاناوت يدنمجرا و  هب  یتسپ  ینوبز و  تهج  زا  هن  و  یئاراد ، و 
و دنتسه ، ریغ  هب  دنمزاین  صقان و  تهج  ره  زا  هدوبن و  قلطم 

هدـئاف ضرغ و  یب  دـنوادخ  لاعفا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تسا  تاذ  رد  صقن  شا  همزال  هک  نتـشادن  ضرغ  رب  نامگ  یـسک  دـیابن 
هکنآ زا  تسا  هزنم  یلاـعتقح  اریز  تسا ، قـلخ  يارب  اـهنآ  هجیتـن  هک  تسا  یعفاـنم  مکح و  حـلاصم و  ضارغا و  ياراد  هکلب  دـشاب ،

نیبعال ي 17 امهنیب  ام  ضرالا و  ءامـسلا و  انقلخ  ام  و  دیامرف : یم  میرک س 21 ي 16  نآرق  رد  هکنانچ  دـهد ، ماجنا  هدوهیب  يراک 
رگا و  میدرفاین ، يزاب  يارب  ار  تسا  اهنآ  نیب  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ینعی  نیلعاف  انک  نا  اندل  نم  هانذـختال  اوهل  ذـختن  نا  اندرا  ول 
). میدوبن تانکمم  هب  دنمزاین  میتفرگ و  یم  ارف  دوخ  شیپ  زا  دوب  ام  قیال  میدوب  هدننک  رگا  میریگب  يزاب  هب  ار  يزیچ  میتساوخ  یم 

اهدماشیپ نایب  رد  هبطخ 229-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 791 

http://www.ghaemiyeh.com


756 ص :

يور هک  يراوگان  ياهدماشیپ  مالسلا و ) مهیلع  يده  همئا  تلزنم  ردق و  هب  هراشا   ) رد تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
زا ناشیا  و  دنشاب ) یم  مدرم  نایاوشیپ  ناهارمگ و  يامنهار  نم  زا  دعب   ) هک داب  یناسک  يادف  مردام  ردپ و  دیـشاب  هاگآ  داد : دهاوخ 
دزن یهارمگ  تلالـض و  تهج  هب   ) نیمز رد  و  روهـشم ، هکئالم ) دزن   ) نامـسآ رد  ناـشیراوگرزب )  ) ناـشاهمان هک  دنتـسه  یتعاـمج 

یگتخیـسگ امـش و  ياهراک  ندش  هدـنکارپ  زا  دـش  دـهاوخ  هک  ار  یئاهدـماشیپ  دیـشاب  رظتنم  دـینادب و  تسا ، مولعمان  مدرم ) رتشیب 
وا نتـشگ  مدقم  ای  ناریپ ، نارتهم و  رب   ) امـش نارتهک  ندـینادرگ  رادـمامز  ندروآ و  راک  يور  و  امـش ، يویند ) ینید و   ) ياهدـنویپ
رما لالتخا  داسف و  بجوم  نوچ  ءاطخ ، تسا و  تبقاع  دب  ینعم  ود  ره  هب  نادرخ  نداتفا  شیپ  هک  ناکین  ناگرزب و  رب  اهتسپ  شاب و 

ناشیا تفگ : دش ؟ ببس  هچ  ار  نایناساس  تلود  ضارقنا  دندیسرپ  یـشیدنارود  میکح  زا  دنا : هتـشون  هکنانچ  دشاب ، یم  ایند  نید و 
دنتشاد او  کچوک  ياهراک  هب  ار  گرزب  مدرم  و  دندماین ، رب  اهراک  نآ  هدهع  زا  هک  دنتشامگ  گرزب  ياهراک  هب  ار  رتکچوک  دارفا 
دهاوخ یتقو  اهدماشیپ  نیا  دیدرگ ) هدنکارپ  ناشتیعمج  تخیـسگ و  مه  زا  ناشراک  ماظن  ور  نیا  زا  دندومنن ، انتعا  اهراک  نآ  هب  هک 

هار زا  مهرد  کی  ندروآ  تسدب  زا  تسا  رتمک ( نآ  یتخس  و   ( رتناسآ نموم  رب  ریشمش  ندز  لالح ( رب  مارح  هبلغ  ببس  هب   ) هک دش 
كاپان اهتین  كان و  ههبـش  اهلام  اریز   ( تسا رتشیب  دـشخب  یم  هکنآ  زا  هدـنریگ  شاداپ  هک  داد  دـهاوخ  يور  یتقو  عئاقو  نیا  لالح ،

دش دهاوخ  یماگنه  اهراک  نیا  دنهد ( یم  یکدنا  یئامندوخ  ایر و  يور  زا  ای  راچان  هب  ءاینغا  دنناتس و  یم  رارطـضا  هب  ءارقف  هدوب و 
 ( هکلب دیوش  یم  تسم  هدیماشاین  هک 
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نداتفا انگنت  رد  نودـب  هدومن و  دای  دـنگوس  يراچان  رارطـضا و  نودـب  و  تسا ، ینارذـگ  شوخ  تمعن و  یخارف (  ( زا امـش ( یتسم 
هکنانچ دـناسر ( رازآ   ( دزگب ار ( ناتناکاین   ( ار امـش  یتخـس  ءالب و  هک  دروآ  دـهاوخ  يور  یماگنه  ثداوح  نیا  دـیئوگ ، یم  غورد 

نیا اهیتخـس ، نآ  زا  یئاهر   ( يراودـیما وزرآ و  نیا  تسا  رود  هچ  جـنر و  نیا  تسا  زارد  رایـسب  هچ  دزگیم ، ار  رتش  ناـهوک  نـالاپ ،
تشذگ و دهاوخ  تخس  رایـسب  نینموم  هب  هک  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) دمحم لآ  مئاق  روهظ  زا  شیپ  ياه  هنتف  هب  تسا  هراشا  هلمج 

ياهراب اهنآ  ياهتـشپ  هک  ار  هراما ( سفن   ( نارتش ياهراهم  نیا  مدرم  يا  ددرگ .( رهاظ  ترـضح  نآ  اـت  تسین  نکمم  یئاـهر  نآ  زا 
تعاطا و  ( زا و  دیئامنن ( راتفر  لوسر  ادخ و  روتسد  فالخرب  هدشن  هانگ  بکترم   ( دینک اهر  تسا  هتشادرب  ار  امش  ياهتـسد  نیگنس 

خیبوت ناتتـشز ) ي   ) اهراک ماجنا  زا  دعب  ار  دوخ  ندش ) هدنکارپ  تروص  رد   ) سپ دیئوجن ، يرود  دوخ  نامز ) ماما   ) ناطلـس يوریپ (
ياه يزیرنوخ  و   ) داسف هنتف و  شتآ  نتخورفا  رب  دیروآ  یم  ور  نآ  هب  هک  هچنآ  رد  و  دیوش ) یم  نامیـشپ  و   ) دیئامن یم  شنزرـس  و 
نوچ درذگب ، دیایب و  ات  دینک  يریگ  هرانک   ) دیراذگ یلاخ  نآ  يارب  هار  نایم  دـیچیپب و  هار  نآ  زا  و  دـیوشن ، لخاد  كاب  یب  قحان )

كاله نموم  هنتف  نآ  شتآ  هنابز  رد  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  اریز ) دیـشوکن ، هدوهیب  سپ  تسین ، نآ  زا  يریگولج  تقاط  ار  امش 
يار و یلو  تسا ، یئوج  هنتف  سفن و  ياهـشهاوخ  فـالخرب  نموم  هشیدـنا  يار و  اریز   ) دـنام یم  ملاـس  ناملـسم  ریغ  و  دوـش ، یم 
زا دوش  لخاد  نآ  رد  هک  ره  هک  یکیرات  رد  تسا  یغارچ  لثم  امش  نایم  رد  نم  لثم  تسا .) نآ  قفاوم  قفانم  ناملسم و  ریغ  هشیدنا 

تاراشا  ) ات دیزاس  هدامآ  ایهم و  ار  ناتاهلد  ياهـشوگ  و  دـینک ، ظفح  دیونـشب و  ارم ) زردـنا   ) مدرم يا  سپ  دـبلط ، یم  ینـشور  نآ 
.دیمهفب ار ) منانخس 

اوقت هب  شرافس  رد  هبطخ 230-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 793 

http://www.ghaemiyeh.com


758 ص :

ار امـش  مدرم ، يا  اـه :) هدرم  گرم و  زا  يروآداـی  يراـکزیهرپ و  هب  شرافـس  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هـبطخ  زا 
هب هک  شیاهـششخب  و  هداد ، امـش  هب  هک  شیاهتمعن  يارب  ار  وا  ندوتـس  رایـسب  هب  و  ادخ ، زا  سرت  يراکزیهرپ و  هب  منک  یم  شرافس 
هب دراد و  صیصخت  ار  امش  یتمعن  هب  رایسب  هچ  سپ  یتخس ) یـشوخ و  رـش و  ریخ و  زا   ) ار امـش  وا  شیامزآ  يارب  و  دسر ، یم  امش 

تیرافغ تیراتـس و  اب   ) وا دـیدرک و  راکـشآ  ار  دوخ  تشز  ياـهراک  ناـهانگ و  هک ) تسا  نیا  نآ  هلمج  زا  هک   ) تفاـیرد یتمحر 
دوب و وا  هذخاوم  بجوم  هک  دیدرک  يراک  و  تسا ) وا  گرزب  ياهتمعن  زا  نیا  و  تخاسن ، اوسر  حضتفم و   ) دـیناشوپ ار  امـش  دوخ )
باـقع و رب  شتمحر  شـشخب و  وـفع و  اریز  دـیئامن ، تشگزاـب  هبوـت و  دـیاش  دوـمرفن  لـیجعت  هب  ناـترفیک  رد   ) داد تلهم  ار  اـمش 
، دومرف یم  رفیک  ار  دارفا  هانگ  رثا  رب  رگا  هک  هدومرف  اطع  شناگدـنب  هب  هک  تسا  یگرزب  تمعن  زین  نیا  و  هتـسج ، تقبـس  شمـشخ 

كرت ام  مهملظب  سانلا  هللا  ذـخاوی  ول  و  دـیامرف : یم  میرک س 16 ي 61  نآرق  رد  هکناـنچ  دـنام ، یمن  یقاـب  نیمز  يور  سکچیه 
رثا رب  ار  مدرم  دنوادخ  رگا  ینعی  نومدقتـسیال  هعاس و  نورخاتـسیال  مهلجاءاج  اذاف  یمـسم  لجا  یلا  مهرخوی  نکلو  هباد  نم  اهیلع 

نییعت هک  یتقو  ات  دـهد  یم  تلهم  ار  اـهنآ  نکل  دراذـگ ، یمن  یقاـب  نیمز  يور  رب  يا  هدـنبنج  دـیامرف  هذـخاوم  ناـشناهانگ  متس و 
مک گرم و  دای  هب  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  و  دـنریگن ( یـشیپ  هداتفین و  ریخات  هب  یتعاس  دـسرب  ناشیا  ناـمز  نوچ  سپ  هدـیدرگ ،

کلم  ) هک یـسک  زا  دیراد  زآ  عمط و  هنوگچ  و  تسین ، لفاغ  امـش  زا  گرم   ( هکیزیچ زا  امـش  دیلفاغ  هنوگچ  و  نآ ، زا  ندـش  لفاغ 
اهشود رب  ار  اهنآ  دیدید  هک  یناگدرم  هدنهددنپ  تسا  یفاک  امش ) يارب   ) سپ دنهدیمن !؟ تلهم  ار  امش  توملا )
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رد دورو  يراوس و  اریز   ) دندوب هدماین  دورف  هکیلاح  رد  ناشدـنداهن  اهربق  رد  و  دـندوبن ، راوس  هکیلاح  رد  دـنورب  ناشاهربق  يوس  هب 
ناشدوخ روعـش  كاردا و  هب  اهربق  رد  ناشنداهن  اهـشود و  رب  ناگدرم  لمح  نوچ  سپ  دشاب ، رایتخا  دـصق و  يور  زا  یتسیاب  یئاج 

دنتفر و هدیشک و  ناهج  نیا  زا  تسد  يروط   ) سپ دنا ) هدش  دراو  اهربق  رد  ای  هدوب  راوس  اهنآ  هک  تفگ  ناوت  یمن  ور  نیا  زا  تسین 
رد هکیئایند  زا  دنتفر  نوریب  هدوب ، نانآ  هاگیاج  ترخآ  هشیمه  دـندوبن و  ایند  ناگدـننکءانب  ناشیا  ایوگ  هک ) دنتـشاذگن  اج  هب  يرثا 
هابت و  دندیـشک ، تسد  نآ  زا  هک  یئاـیند  هب  دـندوب  هدولآ  دـندیمر ، یم  نآ  زا  هک  يروگ  رد  دـنتفرگ  اـج  و  دنتـشاد ، تنوکـس  نآ 

هبوت و  ) دـندرگرب دـنناوت  یم  تشز  راـک  زا  هن  هراـچیب ) دننامیـشپ و  نونکا  و   ) دنتـشگ لـقتنم  نآ  يوـس  هب  هک  ار  یترخآ  دـنتخاس 
هب هک ) تسا  نآ  يارب  یتخبدب  نیا  و  تسین ، فیلکت  راد  ترخآ  اریز   ) دنیامن هدایز  دنناوت  یم  ار  کین  راک  هن  و  دـنیامن ) تشگزاب 

ار امـش  ادخ  سپ  تخاس ) ناشهابت   ) تخادـنا كاخ  هب  ار  اهنآ  دـندومن  دامتعا  نآ  هب  و  داد ، بیرف  ار  ناشیا  ایند  دـنتفرگ  سنا  ایند 
هب هدـیدرگ  بیغرت  نآ  اب  هدوب  رومام  نآ  يدابآ  هب  هک  دوخ  ترخآ )  ) لزاـنم يوس  هب  دـینک  یتسد  شیپ  هتفرگ و  تقبـس  دزرماـیب ،

مامت ناتدوخ  رب  ار  وا  ياهتمعن  شینامرفان  تیـصعم و  زا  يرود  ادخ و  تعاط  رب  یئابیکـش  هلیـسو  هب  و  دیا ، هدش  هدـناوخ  نآ  يوس 
دیواج تشهب  ياهیشوخ  اهتذل و  ترخآ و  ياهتمعن  هتسیاش  ار  دوخ  تیـصعم  زا  يرود  تدابع و  یتخـس  رب  یئابیکـش  اب   ) دینادرگ

( گرم ندیسر  ماگنه   ) ادرف اریز  دیشاب ) هدش  دنم  هرهب  الماک  ادخ  ياهتمعن  زا  ایند  ياهتمعن  اب  اهتمعن  نآ  ندوب  هارمه  اب  ات  دینادرگ 
هدنباتـش هچ  و  هام ، رد  اهزور  دوش  یم  يرپس  دوز  هچ  و  زور ، رد  اـهتعاس  درذـگ  یم  باتـش  هب  رایـسب  هچ  تسا ، کـیدزن  زورما  هب 

یگدـنز و ندیـسر  رـس  هب  مزلتـسم  اهنآ  نتـشذگ  دـنت  هک   ) رمع رد  اهلاس  درذـگیم  يدـنت  اب  هچ  و  لاس ، ندـنارذگ  رد  اههام  تسا 
(. تسا گرم  ندش  کیدزن 

نامیا هبطخ 231-
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عناص و دوجو  هب  قیدـصت  زا  ترابع  نآ  هک   ) نامیا زا  مسق  کی  نامیا :) فصو  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
نامیا نآ  و   ) تسا رارقرب  تباث و  اهلد  رد  تسا ) مالسلا ( مهیلع   ( نیموصعم همئا  تیالو  هب  داقتعا  لوسر و  ترضح  تلاسر  هب  نیقی 

زا یمـسق  و  دنادرگ ) یمن  لئاز  ار  نآ  ناگدننک  هارمگ  لالـضا  تاهبـش و  و  هدمآ ، تسدب  ناهرب  تجح و  هار  زا  هک  تسا  یقیقح 
دوریم نآ  رد  لاوز  عوجر و  لامتحا  هک  تسا  يزیچ  هیراع و  اه  هنیس  اهلد و  نیب  هدماین ) تسد  هب  ناهرب  تجح و  يور  زا  هک   ) نآ

( تسا هدشن  ریگاج  تباث و  لد  رد  ینامیا  نینچ  اریز  نامگ ، نظ و  يور  زا  هاوخ  دلقم و  صخش  تاداقتعا  دننام  دشاب  ینیقی  هاوخ  )
، تسین نکمم  نآ  رب  ندـش  هاگآ  یبلق و  تسا  يرما  هیراع  ای  تباـث  ناـمیا  نوچ   ) سپ اـیند ) زا  نتفر  ماـگنه   ) هدـش نییعت  تقو  اـت 

دیئامن لمات  وا  رفک ) نامیا و  هب  مکح   ) هرابرد دیآ  دیدپ  يرازیب  تشز ) راک  ای  نظءوس  ببس  هب   ) یسک زا  ار  امش  هاگ  ره  نیاربانب )
هبوـت و دوـخ  تشز  لـمع  زا  هتـشگ  رارقرب  تباـث و  وا  ناـمیا  اـیند  زا  نتفر  زا  شیپ  تسا  نـکمم  اریز   ) دـسرب وا  گرم  هکیناـمز  اـت 

یقاب دوخ  تشز  لمع  رب  رگا  یلو  تسج ، يرازیب  وا  لمع  زا  دیاب  هکلب  تسین ، راوازـس  وا  صخـش  زا  يرازیب  سپ  دیامن ، تشگزاب 
( تفر ایند  زا  ات  دنام 

( نوچ تسج ، يرازیب  وا  صخش  زا  دیاب  تروص  نیا  رد   ) سپ
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تلالض و زا  لاقتنا   ) ترجه و  دوش .) لیـصحت  ینامیا  ات  تسین  یفیلکت  گرم  زا  دعب  اریز   ) ددرگ یم  يرازیب  راوازـس  تقو  نآ  رد 
بوجو سپ   ) دوب بجاو  مرکا  ربمغیپ  تثعب  لوا  رد  هکنانچ  تسا  بجاو  نامیا ) يوس  هب  رفک  زا  ياگتـسر و  تیاده و  هب  یهارمگ 

هب ترجه  هکلب  تسین ، هنیدـم  هب  هکم  زا  تکرح  اـهنت  نآ  ینعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  ناـمز  هـب  صتخم  ترجه 
رگم تسین  نکمم  نیا  تسا و  یهارمگ  تلالض و  كرت  ترجه  زا  ضرغ  اریز  تسا ، بجاو  زین  راوگرزب  نآ  باون  ءافلخ و  يوس 

ترجه اهنآ  يوس  هب  ترجه  سپ  دنتسه ، ادخ  لوسر  باون  ءافلخ و  هک  نیعمجا ( مهیلع  هللا  تاولص   ( نید همئا  تیاده  داشرا و  هب 
هب ار  دـنوادخ  تسا ) یقاب  دوخ  لوا  موزل  بوجو و  هبترم  رد  تاقوا  هنمزا و  عیمج  رد  ترجه  هصالخ  تسا ، ترـضح  نآ  يوس  هب 

راکـشآ مالـسا ) دالب  رد   ) هکنانآ زا  دنراد و  ناهنپ  هیقت ) يور  زا  رفک  دالب  رد   ) ار نامیا  يوس  هب  ترجه  هک  یهورگ  زا  نیمز  لها 
باذع زا  اهنآ  یئاهر  ناگدنب و  ندش  دنم  هرهب  هیعرـش  فیلاکت  رئاس  ترجه و  هب  رما  زا  دوصقم  و   ) تسین يزاین  تجاح و  دـنزاس 

قلطم و ینغ  وا  اریز  دیامن ، عفد  دوخ  زا  ار  ینایز  ترضم و  ای  هدرک  بلج  ار  يدوس  تعفنم و  هتساوخ  هکنآ  هن  تسا ، زیختسر  زور 
این یب 
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یمن  ( نیمز يور  رد  هللا ( هفیلخ   ( تجح نتخانـش  هب  رگم  ددرگ  یمن  تباث  دوش و  یمن  هداهن  یـسک  رب  ترجه  مان  تسا ( یقیقح  ز 
زا ترجه  اریز  دسانـشب ، ار  دوخ  نامز  ماما  هکنآ  رگم  هدراذگ  نوریب  اپ  یهارمگ  تلالـض و  زا  هدرک و  ترجه  یـسک  تفگ  ناوت 
وا هب  تخانـش و  ار  ادـخ  تجح  هک  یـسک  تهج ( نیا  زا   ( سپ مالـسلا ( هیلع  ماما  داشرا  هب  رگم  تسین  نکمم  تیادـه  هب  تلـالض 

حیرـص هلمج  نیا  دشاب ، هتفرن  نوریب  دوخ  نطو  زا  هچ  رگا  هدرک  ترجه  تیاده  هب  تلالـض  زا   ( تسا رجاهم  دومن  فارتعا  رارقا و 
ماـن و  تسین ( هنیدـم  هب  هکم  زا  تکرح  سب  نآ  ینعم  مرکا و  ربـمغیپ  ناـمز  هب  صتخم  ترجه  بوـجو  میتـفگ : هـک  تـسا  نآ  رد 
ربـخ رگا   ( دریگ اـج  شلد  رد  دونـشب و  ار  نآ  وا  شوگ  دـسرب و  وا  هب  تجح  ربـخ  هک  دوش  یمن  هداـهن  یـسک  رب  ناوتاـن  فیعض و 

رب هک  تسا  یناناوتان  نیفعضتسم و  هلمج  زا  هک  درادنپن  دنام  لفاغ  راک  نآ  زا  دربن و  وا  هب  هار  دسرب و  یسک  هب  ادخ  تجح  تیجح 
تسین و روذعم  یـصخش  نینچ  سپ  هدـیمهف ، لد  هب  هدینـش و  شوگ  هب  هدیـسر و  وا  هب  تجح  توبث  ربخ  اریز  تسین ، یجرح  اهنآ 

، دشاب دوخ  نطو  رد  هچ  رگا 
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، تسا صالخااب  نینموم  صوصخم  تجح  تفرعم  تقیقح  هکلب  دشاب ، یمن  تجح  یئاسانش  تفرعم و  تقایل  ار  یـسک  ره  نوچ  و 
دنوادخ هک  ینموم  هدنب  رگم  دور  یمن  نآ  راب  ریز  دراد و  یمنرب  هک  تسا  يراوشد  رایـسب  راک  ام  یئاسانـش  تفرعم و  دیامرف (: یم 

هنیـس رگم  دراد  یمن  هاگن  ار  ام  راتفگ  ثیدح و  و  دشاب ، هتـسناد ) نامیا  لوبق  هتـسیاش  ار  نآ   ) هدومن شیامزآ  نامیا  يارب  ار  وا  لد 
زا يوریپ  دوخ و  يوس  هب  ترجه  هب  تسا  ناگدونـش  بیغرت  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  نوچ  و   ) اجرباپ ياهدرخ  ریذـپ و  تناما  ياه 
هک ار  هچنآ  هیعرـش و  ماکحا  هیهلا و  فراعم   ( مدرم يا  دیامرف : یم  شـسرپ  لاوس و  هب  رما  ار  نانآ  ور  نیا  زا  راوگرزب  نآ  ثیداحا 
هب نم  هجوت   ( نیمز ياههار  زا  مرتاناد  نامـسآ  ياههار  هب  نم  هک  دـیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  دوش ( یم  عقاو  تماـیق  اـت 

تـسد زا  شکرـس  رتش  دـننام   ( دراد و رب  اپ  هیما ( ینب   ( داسف هنتف و  هکنآ  زا  شیپ  تسا ( رتشیب  هیویند  روما  زا  هینید  فراـعم  مولع و 
هتفرگ ارف  ار  اج  همه  ناشیا  يراکهابت  هب  هکنآ  زا  شیپ   ( دربب نیب  زا  ار  شلها  ياهدرخ  و  دـهن ، ماـگ  دوخ  راـهم  رب  هدـیمر ( کـلام 

بلاطیبا و نب  یلع  زج  ار  سکچیه  لقن  لقع و  مکح  هب  هک  دـنامن  هتفگان  .دراد  زاـب  ناـشنامز  ماـما  نتخانـش  قح و  هار  زا  ار  مدرم 
زا شیپ  دیـسرپب  نم  زا  ینعی  ینودقنت  نا  لبق  ینولـس  دیوگب : هک  تسین  تارج  مالـسلا ) مهیلع   ) مرکا ربمغیپ  زا  دعب  نیموصعم  همئا 

شا مود  دون و  هبطخ  حرش  رد  عوضوم  نیا  هب  و  دیباین ، ارم  هکنآ 

). دش نایب  نآ  لیلد  هرا و 
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ادخ زا  سرت  هب  شرافس  هبطخ 232-
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رب یئابیکـش  هب  شرافـس  گرم و  زا  دعب  ياهیتخـس  ایند و  هب  نتـسبن  لد  يوقت و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
یم تخس  باذع  ثعاب  نآ  نارفک  یناوارف و  بجوم  تمعن  رکش  اریز   ) میرازگ یم  ساپـس  وا  ندیـشخب  تمعن  يارب  ار  ادخ  ءالب :)

ناگتشرف  ) شرگشل هک  مبلط  یم  يرای  تابحتـسم ) تابجاو و  ماجنا  فراعم و  مولع و  لیـصحت   ) شقوقح يادا  يارب  وا  زا  و  دشاب )
هک مهد  یم  یهاوگ  و  تسا ، گرزب  وا  یئاناوت  و  بلاغ ، ناگدـننک ) هارمگ  ناگدـش و  هارمگ  رب  ناشیا  ناوریپ  ءایـصوا و  ءایبنا و  و 

داهج اب  و  دومرف ، توعد  دـنوادخ  يرادربنامرف  تعاـط و  هب  ار ) مدرم   ) هک تسا  وا  هداتـسرف  هدـنب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم
شـشوک و ترـضح و  نآ  بیذـکت  رب  نانمـشد  یگتـسویپ  قافتا و  دـیدرگ ، زوریف  بلاغ و  شنانمـشد  رب  وا  نید  هار  رد  ندـیگنج 

يارب لوسر  ترـضح  تثعب  نوچ   ) سپ تشاد ، یمن  شزاب  داهج  زا  شنید ) ندرب  نیب  زا   ) وا رون  ندرک  شوماخ  يارب  اـهنآ  شـالت 
ادخ زا  سرت  يوقت و  هب  هتـشاد ) تبظاوم  هک  تسا  نآ  هب  راوگرزب  نآ  توعد  تباجا  تسا  دـنوادخ  تعاط  نید و  يوس  هب  توعد 

مکحم و هریگتـسد  ياراد  تـسا  ینامـسیر  ار  يراـکزیهرپ  اریز  دـیدرگن ) تاـمرحم  درگ  هداد  ماـجنا  ار  تاـبجاو   ) دـیزادنا تـسد 
یئاهر ا تاجن و  ببس   ) نآ يدنلب  تسا  راوتسا  هک  یهاگهانپ 

نآ ياهیتخـس  گرم و  ندیـسر ( زا  شیپ  شزرمآ  ترفغم و  بابـسا  یگدـنب و  تعاـط و   ( هب و  تسا ( ترخآ  اـیند و  يزور  هیـس  ز 
روتـسد هب  هدیـسرن  گرم  ات   ( دیـشاب هدامآ  دوش  دراو  هکنآ  زا  شیپ  دینک ، هتـسارآ  ار ( دوخ   ( شندمآ زا  شیپ  نآ  يارب  و  دیباتـشب ،

ماگنه  ( تماـیق اریز  دوش ( یم  هتـسب  هار  نآ  ندـمآ  زا  سپ  هک  دـینیزگ  يرود  هراـما  سفن  ناطیـش و  زا  هدرک  راـتفر  لوسر  ادـخ و 
يارب تربـع  و  دـنمدرخ ، يارب  هدـنهددنپ  گرم  تسا  سب  و  دـشاب ( یم  نآ  لزنم  لوا  گرم  و   ( تسا راـک  ناـیاپ  رفیک ( شاداـپ و 

تقرافم و هب   ( هودـنا مغ و  یناوارف  و  اهربق ، یگنت  زا  دـیناد  یم  ار  یئاـهزیچ  تماـیق (  ( ناـیاپ هب  ندیـسر  زا  شیپ  و  لـفاغ ، ناداـن و 
فوخ ندیـسر  یپایپ  و  تسا ( خزرب  نآ  و   ( دیوشیم هاگآ  ار ( تمایق  عاضوا   ( هک یلحم  سرت  زا  و  ناتـسود ( دنزرف و  لام و  یئادج 

هکیباذع سرت  و  دحل ، یکیرات  و  زیگنا ( تشحو  ياهادص  زا   ( اهشوگ ندش  رک  و  ربق ( راشف  رثا  رب   ( اه هدند  ندش  اج  هباج  و  میب ، و 
). دنیامن یم  دودسم  نآ  هب  ار  ربق  هک   ( نهپ گنس  ندرک  راوتسا  و  ربق ، ندناشوپ  و  تسا ، هداد  ربخ  شناربمغیپ ( نابز  هب   ( دنوادخ

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 802 

http://www.ghaemiyeh.com


767 ص :

یلتبم نآ  زا  دـعب  ياهیتخـس  هب  هک  دـینک  يراک  گرم  ندیـسر  زا  شیپ   ) دیـسرتب ادـخ  زا  دیـسرتب ، ادـخ  زا  ادـخ ، ناگدـنب  يا  سپ 
تسا و ترخآ  هار  هک   ) هار کـی  هب  امـش  هب  اـیند  اریز  دـیدنبن ) لد  دیـشک  دـیهاوخ  نآ  زا  تسد  يدوز  هب  هکیئاـیند  هب  و  دـیدرگن ،

هتسب نامسیر  کی  هب  تمایق  اب  امـش  و  دراذگ ) یمن  اج  ار  یـسک  درب و  یم  هار  نآ  زا  ار  همه   ) درذگیم دنتـشذگ ) نآ  زا  ناتنابیتشپ 
هتخاس و راکشآ  ار  دوخ  ياه  هناشن  تامالع و  تمایق  هک  تسا  نآ  دننام  و  تسین ) يزارد  تدم  هلصاف و  نآ  امـش و  نیب   ) دیا هدش 

هتـشادهاگن یـسرپزاب ) باسح و  يارب   ) دوخ هار  رـس  ار  امـش  و  هدینادرگ ، کیدزن  ار  ناینیـشیپ ) هب  نتـسویپ  تامدقم   ) شیاهمچرپ
هنیس دهن ) یم  نیمز  هب  هنیـس  شتـشپ  زا  راب  نتـشادرب  يارب  هک  رتش  دننام   ) هدروآ و ولج  ار  شیاهیتخـس  هک  تسا  نآ  دننام  و  تسا ،

شیوخ يراتـسرپ  زا  ار  نانآ  هدیـشک و  تسد  دوخ  لها  زا  اـیند  و  هتخاـس ) راکـشآ  ار  شکاـندرد  ياهباذـع   ) هدرک نهپ  ار  شیاـه 
اهندـب  ) دـیدرگ رغال  نآ  هبرف  هنهک و  نآ  هزاـت  و  دیـسر ، رـس  هب  هک  یهاـم  اـی  تشذـگ ، هک  دوب  يزور  نوچمه  سپ  هدومن ، نوریب 

و نکممریغ ) نآ  زا  یئاـهر  راوشد و  نآ  يراـتفرگ  هک  تماـیق   ) گـنت ياـج  رد  دـنا ) هتـشاد  او  ار  اـهنآ  و  هدـش ، ناوتاـن  فیعض و 
، رازآ رپ  غاد  شتآ  و  گرزب ، مهرد و  یهراک 

نآ دیدهت  هلعـش ، رپ  نآ  مزیه  و  درادـن ، نتـسشن  ورف  هک  راد  هنابز  یگدـنزوس  و  كانمـشخ ، دایرف  هتخورفا ، هنابز  دـنلب ، يادـص  اب 
ناراـکزیهرپ يارب  اـما   ) تسا هدـننک  اوسر  نآ  ياـهرفیک  مرگ ، رایـسب  نآ  ياـهگیر  کـیرات ، نآ  فارطا  ادـیپان ، نآ  هت  كانـسرت ،

لاق و  اهباوبا ، تحتف  اهواج و  اذا  یتح  ارمز  هنجلا  یلا  مهبر  اوقتا  نیذلا  قیـس  و  دـیامرف : یم  میرک س 39 ي 73  نآرق  رد  دنوادخ 
دندیسرت یم  ناشراگدرورپ  زا  هکنانآ  و  ینعی ) نیدلاخ  اهولخداف  متبط  مکیلع  مالس  اهتنزخ  مهل 
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و دـنوش ، دراو  تشهب  هب  ات  دـنرب  یم  ار  نانآ  ناگتـشرف   ) دـنوش یم  هدـنار  تشهب  يوس  هب  هتـسد  هتـسد  دـندوب ) راکزیهرپ  ایند  رد  )
) دیدولاین یـصاعم  هب  ار  دوخ  ایند  رد   ( دیتسه هزیکاپ  كاپ و  امـش  رب  دورد  دنیوگ : اهنآ  هب  نآ  نانابرد  و  تسا ، هدوشگ  نآ  ياهرد 

تشهب و  دنا ، هتشگ  رود  شتآ  زا  اهر و  شنزرـس  زا  هدوسآ و  باذع  زا  هکیلاح  رد  دیـشاب ) نآ  رد  هشیمه  دیئآرد و  تشهب  هب  سپ 
یناسک نانیا ) و   ) دنـشاب یم  داش  دوخ  هاگرارق  لزنم و  زا  مه  نانآ  و  هدـمآ ) نوریب  راـظتنا  لاـح  زا   ) هتفاـی شمارآ  ناـشیا  ببـس  هب 
ناشایند رد  اهنآ  بش  و  هدوب ، نایرگ  باذع ) سرت  ادـخ و  فوخ  زا   ) ناشیاهمـشچ وکین و  هزیکاپ و  ناشرادرک  ایند  رد  هک  دنتـسه 

يرود و  باذـع ( زا   ( سرت تهج  زا  ناشزور  زور و  هلزنم ( هب  یگدـنب  تدابع و  يارب  يرادـیب   ) شزرمآ بلط  یگداتفا و  تهج  زا 
ناشیا شاداپ  ار  یشوخ  تشگزاب و  ياج  ار  تشهب  دنوادخ  سپ  هدوب ، بش  هلزنم ( هب  زاین  زار و  هب  ندوب  لوغشم  ایند و  زا   ( ندومن

سپ .رارقرب  تباث و  یـشوخ  تمعن و  یگـشیمه و  یهاشداپ  اب  دنتـسه ، هتـسیاش  رتراوازـس و  نآ  لـها  تشهب و  هب  اـهنآ  و  داد ، رارق 
یم دوس  امـش  راگتـسر  نآ  تبظاوم  هب  هک  ار  هچنآ  دیئامن  تبظاوم  دیدینـش ( ار  تشهب  خزود و  لها  لاح  هک  نونکا   ( ادخ ناگدنب 

تـسدب یگـشیمه  یتخبکین  تداعـس و  ات  دینک  يوریپ  لوسر  ادخ و  روتـسد  زا   ( دربیم نایز  امـش  راکهبت  نآ  نتخاس  هابت  هب  و  درب ،
عقوم رد  هک  دیـشاب  يروط   ( دـیریگ یـشیپ  دوخ  ياهگرم  رب  ناترادرک  اب  و  دـیدرگ ( یم  تخبدـب  هک  دیـشابن  لـفاغ  نآ  زا  دـیرآ و 

هب دیوش  یم  هداد  ءازج  و  دیا ، هداتسرف  شیپ  هک  دیتسه  يزیچ  ناگورگ  امش  اریز  دیشاب ( هتـشادن  ینارگن  بارطـضا و  گرم  ندمآ 
) دوخ تشز  ياهرادرک  كرادـت  هب   ( ات تسین  یتشگزاب  سپ  هتفایرد ، ار  امـش  گرم  هکتـسنآ  دـننام  و  دـیا ، هدروآ  اج  هب  هک  هچنآ 
رد نآ  تسا و  تشگزاب  هبوت و  رثا  رب  اهـشزغل  زا  ندیهراو  اریز   ( دیوش هدیهراو  دیا ( هدرک  هک   ( یهانگ شزغل و  زا  هن  و  هدش ، لئان 

يوریپ ا تعاط و  هب  ار  امش  ام و  ادخ  تسا ( ءازج  راد  هک  ترخآ  رد  هن  تسا  لمع  فیلکت و  راد  هک  تسا  نکمم  ایند 

( سپ الاب ، بلاطم  رد  هشیدنا  لمات و  اب   ) .درذگب امش  ام و  ناهانگ )  ) زا شتمحر  ینوزف  اب  و  دیامن ، راداو  شلوسر  دوخ و  ز 
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رد ار  ناتاهریشمش  اهتسد و  و  دیـشاب ، ابیکـش  تلالـض ) رفک و   ) یتخـس ءالب و  رب  و  دیـشابن ) بلط  نوزفا  هدوهیب   ) دینیـشنب ياج  رد 
فیلکت ادخ  هک  ار  هچنآ  هب  دیباتشن  و  دیئوگن ) زغم  یب  نانخس  هدادن  مانـشد  هدوبن و  وجگنج   ) دیزادنین راکب  ناتاهنابز  ياهـشهاوخ 

اریز دیزاسن ) راتفرگ  ار  دوخ  اجیب  يراک  ره  نایز  دوس و  هعلاطم  هشیدنا و  رکف و  نودب  هدومنن  راتفر  ادخ  روتـسد  فالخرب   ) هدرکن
ترـضح نآ  تیب  لـها  قح  وا و  هداتـسرف  ربمغیپ و  قح  شراـگدرورپ و  قح  هب  هکیلاـح  رد  دریمب  دوخ  هاـگباوخ  رب  هک  ره  امـش  زا 
هـشیدنا نیا  و  هتـشاد ، هشیدنا  رد  هک  تسا  یئوکین  رادرک  شاداپ  راوازـس  و  تسا ، ادخ  اب  وا  دزم  و  تسا ، هدرم  دیهـش  دـشاب  اسانش 

، دهدن دوس  ششوک  دسرن  رس  هب  تدم  نآ  ات  هک   ) تسا یندیسر  رس  هب  تدم و  ار  زیچ  ره  و  دریگ ، یم  ار  وا  ندیشک  ریشمش  ياج 
يارب دیزادرپن ، نانمـشد  اب  دروخ  دز و  هب  نتفرگن  رظن  رد  يونعم  دوس  ندـش  هتـشک  يارب  ای  نتـشادن و  یئاناوت  تروص  رد  هصالخ 

(. تسا ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  داهج و  مکح  رد  مه  اهنآ  زا  يرازیب  ندیگنج و  دصق  هکنآ 
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اوقت موزل  ادخ و  دمح  رد  هبطخ 233-
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( بجوم  ) هک تسا  ازـس  ار  دـنوادخ  ساپـس  ایند :) هب  نتـسبن  لد  يراـکزیهرپ و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا 
رد هدننک  داهج  هک  نینموم  ءایصوا و  ءایبنا  ناگتشرف و   ) وا رگشل  و  رشتنم ، ناگدیرفآ  نیب  رد  شرامشیب ) ياهتمعن   ) وا يرازگـساپس 

شگرزب ياهششخب  رب  یپ و  رد  یپ  ياهتمعن  رب  ار  وا  تسا ، رترب  زیچ ) ره  زا   ) وا یگرزب  و  بلاغ ، شیانمشد ) رب  دنتـسه  وا  نید  هار 
ار ناراکهانگ   ) تسا رابدرب  رایسب  هک  يدنوادخ  مرازگیم ، ساپس  تسا ) هدناماو  شرامش  زا  نابز  ناوتان و  نآ  ربارب  رد  اهدرخ  هک  )
رب هدومرف  رما  ردقم و   ) هدرک مکح  هچنآ  رد  و  دشخب ، یم  تسا ) تشذگ  وفع و  لباق  هک  ار  ناشیا  ریـصقت   ) و دـهدیمن ) رفیک  دوز 

ربارب رد  وا  یئاناد   ) تسا اناد  هتـشذگ  هچنآ  درذـگ و  یم  هچنآ  هب  و  هدومن ، راـتفر  فاـصنا  لدـع و  هب  تحلـصم ) تمکح و  قنور 
هک  ) شیوخ ناـمرف  رما و  هب  و  ناگدـیرفآ ، هدـننکداجیا  تسا ) وا  تاذ  نیع  هک   ) دوـخ یئاـناد  هب  تسا ) ناـسکی  هتـشذگ  هدـنیآ و 
دنم هرهب  نودـب  و  يرگید ) زا   ) نتخومآ ندرک و  يوریپ  نودـب  تسا  ناـنآ  هدـننک  قلخ  درک ) دـناوت  یمن  يریگوـلج  نآ  زا  يزیچ 

هب ندروخرب  نودب  و  دوش ) یمن  ضرف  وا  يارب  یلوا  هک  تسا  یلوا  يدابملاءدبم و  وا  اریز   ) یشیدنارود راک  تعنص  هنومن  زا  ندش 
نودب گ یهابتشا و  ءاطخ و 

، تسا ملع  نیع  وا  اریز  دیامن ، تروشم  ناشیا  اب  ات  نایاناد  نادنمدرخ و  زا   ) یتعامج ندروآدر 
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هدنب و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هک  مهد  یم  یهاوگ  و  دـشاب .) هتـشاد  تروشم  هب  زاین  ات  درادـن  هار  وا  رد  هابتـشا  ءاطخ و  سپ 
رو هطوغ  ینارگن  تریح و  رد  و  دندرک ، یم  ریس  رایسب  یهارمگ  تلالض و  رد  مدرم  هک  یماگنه  ار  وا  تخیگنارب  تسا  وا  هداتسرف 
رب یهارمگ  ياهلفق  و  ناشدـناریم ) ترخآ  ایند و  ياهیراتفرگ  يوس  هب  و   ) دـنیاشک یم  ار  اهنآ  یتخبدـب  یهابت و  ياـهراهم  دـندوب ،

ادـخ زا  سرت  يوقت و  هب  ار  امـش  ادـخ  ناگدـنب  دـیبات .) یمن  اـهنآ  رد  تقیقح  قح و  رون  هک  يروط  هب   ) دوب هدـش  هداـهن  ناـشاهلد 
قح دـنوادخ  تایهنم  كرت  تابجاو و  هب  لمع  زا  تسا  تدابع  هک  ار  يوقت   ) امـش رب  تسادـخ  قح  يوقت  اریز  میامن ، یم  شرافس 

ار امش  و  دیامنیم ، رارقرب  مزال و  ادخ  رب  ار  ناترادرک ) شاداپ   ) امش قح  و  هداد ) رارق  شیاهتمعن  زا  يرازگساپس  رکش و  ءادا  دوخ و 
يوقت زا  و  درادب ) قفوم  يراکزیهرپ  يوقت و  هب  ار  امـش  ات  دیهاوخب   ) .دـیبلطب کمک  يوقت  يارب  ادـخ  زا  هکنیا  هب  منک  یم  شرافس 

رد  ) هانپ و ایند )  ) زورما رد  يوقت  اریز  دیدرگ ) کیدزن  ادخ  هب  ات  دیوش  راکزیهرپ   ) دیئامن تساوخرد  یهارمه  ادخ  هب ) برق   ) يارب
رادتناما و  هدنرب ، دوس  نآ  رد  هدـنور  راکـشآ و  نآ  هار  تسا ، تشهب  هار  تمایق (  ) ادرف رد  و  تسا ، رپس  اهیراتفرگ ) اهیتخـس و  ربارب 

) دـهد یم  سپ  ار  نآ  رایـسب  دوس  اـب  زیختـسر  زور  هکلب  دوش ، یمن  هاـبت  وا  دزن  رد  تناـما   ( تسا رادـهگن  ظـفاح و  دـنوادخ (  ( نآ
ادرف رد  ناشیا  نوچ  دنربب ( هرهب  نآ  زا  ات   ( دیامن یم  يرگ  هولج  هداد و  ناشن  هدـنامیقاب  هتـشذگ و  نامدرم  رب  ار  دوخ  يوقت  هشیمه 

زا  ( هدیشخب هچنآ  هتفرگ  و  دیامرف ( هدنز  ار  ناگدرم   ( هدروآدیدپ هچنآ  دنادرگ  زاب  دنوادخ  هکیئادرف  دندنمزاین ، نآ  هب  تمایق ( )ي 
دنکدنا رایسب  هچ  سپ  دیدومن ( فرص  هار  هچ  رد  هک  رامشیب  ياهتمعن  زا   ( هدومرف ءاطع  هچنآ  زا  دیامن  شسرپ  و  نآ ( يالاک  ایند و 
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دنا و مک  هرامـش  ددع و  تهج  زا  نانآ  دنا ، هداد  رارق  شیوخ  راعـش  ار  نآ  یتسرد  یتسار و  يور  زا  هتفریذـپ و  ار  يوقت  هکیناسک 
ینعی روکـشلا  يدابع  نم  لـیلق  و  دـیامرفیم : ي 13 ( میرک س 34  نآرق  رد   ( هک دنتـسه  ناحبـس  دـنوادخ  حدـم  فصو و  هتـسیاش 

یعـس و اـب  و  دـیمهفب ( اـت   ( دیباتـشب يوقت  فـصو ( ندینـش   ( يوـس هب  ناتاهـشوگ  اـب  سپ  دـنکدنا ، نم  رازگـساپس  رایـسب  ناگدـنب 
ربارب رد  نیشناج و  ضوع و  هتفر ( تسد  زا   ( هتشذگ هچ  ره  ربارب  رد  ار  نآ  و  دیوش ( راگتـسر  ات   ( دیئامن تبظاوم  نآ  رب  ناتـششوک 

ار دوخ  زور  و  دیوش ( رادیب  تلفغ  باوخ  زا   ( دـیزاس رادـیب  ار  ناتباوخ  يوقت  ببـس  هب  دـیهد ، رارق  قفاوم  قح ( قیرط   ( فلاخم ره 
و دیئوشب ، نآ  هب  ار  ناتناهانگ  و  دـیوشن ( رود  نآ  زا  هاگچیه   ( دـیهد رارق  ناتاهلد  مزالم  ار  نآ  و  دـیدنبن ( لد  ایند  هب   ( دـیئامن ادـج 

دیریگ تربع  و  دیشاب ( هتشادن  ینارگن  گرم  زا  هک  دینک  يراک   ( دیریگ شیپ  گرم  رب  نآ  اب  و  دینک ، هاوادم  نآ  هب  ار  ناتاهیرامیب 
هک يا  هرهب  ای  هدـنام و  تخبدـب  ایند  رد  هدرک  يوریپ  هراما  سفن  ناطیـش و  زا   ( هداد تسد  زا  هتخاـس و  هاـبت  ار  يوقت  هک  یـسک  زا 

.هدومن يوریپ  نآ  زا  هک  یسک  دریگ  تربع  امش  زا  هک  دوشن  و  تسا ( یلتبم  دیواج  باذع  هب  ترخآ  رد  هدرواین و  تسدب  هتـساوخ 
يوقت اریز   ( دـیراد هاگن  نآ  ببـس  هب  ار  دوخ  و  دـینک ، تظفاحم  یئامندوخ ( ءایر و  یهاوخدوخ و  ربک و  زا   ( ار يوقت  دیـشاب  هاگآ 

دنلب يوقت  هک  ار  یسک  دیرادم  تسپ  و  دیشاب ، هتفیـش  قاتـشم و  ترخآ  هب  دیئامن و  يرود  ایند  زا  و  تسا ( باذع  زا  رپس  هاگهانپ و 
هدرک دـنلب  اـیند  هک  ار  یـسک  دـینادن  هبترم  دـنلب  و  تسا ( يراـکزیهرپ  يوـقت و  فـالخ  هک  دیرامـش  راوـخ  ار  ناراـکزیهرپ   ( هدرک
مـشچ و  دراد ( تاـفانم  يراـکزیهرپ  يوـقت و  اـب  یئاراد  تهج  زا  مـیظعت  اریز  دـیرادنپن ، گرزب  ناـشیئارد  تـهج  زا  ار  نارگناوـت  (

دیریذپن ار  نآ  هدنناوخ  و  دیهدن ، شوگ  نآ  هدنیوگ  هب  و  ایند ، رگ ( هولج  يالاک   ( راد قرب  ربا  هب  دیزودن 

، دیوشن هتفیرف  نآ  سیفن  ياهالاک  هب  و  دیئوجم ، یئانـشور  نآ  یگدنـشخرد  هب  و  دیئامنن ) دمآ  تفر و  هتفرگن  مرگ  ناتـسرپایند  اب  )
هب ایند  دیشاب  هاگآ  .تسا  هدش  هدوبر  نآ  سیفن  ياهالاک  هتشگ و  تراغ  نآ  ياهیئاراد  غورد و  نآ  راتفگ  ناراب و  یب  نآ  قرب  اریز 

هدومن فقوت  تکرح  ماـگنه  هک  دـنام  یـشکرس  بسا  هب  و  دـنادرگب ، يور  هداد  ناـشن  نادرم ) هب   ) ار دوخ  هک  دـنام  يا  هرجاـف  نز 
يرود رایـسب  و  قح ،) هار  زا   ) هدنوش فرحنم  راکافج  رایـسب  و  رازگـساپسان ، رگ  هزیتس  راکنایخ و  رایـسب  يوگغورد  و  دربن ، نامرف 

( یصخش هب  یصخش  زا  یلاح و  هب  یلاح  زا   ) ندش لقتنم  نآ  شور  تسا ، مهرد  نارگن و  و  تسار ) هار  زا   ) هدننک
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، تسا یتسپ  نآ  يدـنلب  و  یخوش ، يزاب و  نآ  شـشوک  یعـس و  و  ینوبز ، نآ  يدـنمجرا  تباث و  ریغ  كرحتم و  نآ  ياـپ  ياـج  و 
ینآ رایـسب  يراـتفرگ  یتخـس و  زا   ) هدوـب اـپ  رب  نآ  لـها  تسا ، نتخاـس  هاـبت  ندوـمن و  جاراـت  ندرک و  هنهرب  لاـم و  نتفرگ  يارس 
ادـج ناتـسود ) ناـشیوخ و  دـنزرف  نز و  لاـم و  زا   ) و دـندرگ ، یم  قحلم  ناینیـشیپ ) هب   ) و دـنوش ، یم  هدـنار  و  دـنرادن ) یگدوسآ 
تسا هدننک  ناوتان  نآ  ياههاگزیرگ  و  دنـسر ) یم  اجک  دنناد  یمن  نآ  رد  ناگدنور   ) هدننک نادرگرـس  نآ  ياههار  دنام ، دنهاوخ 

دصاقم و  دوش ) یمن  دنب  یئاج  هب  ناشتسد  هتفاین  یهاگزیرگ  نآ  رد  مدرم  )

هدومن و میلست  یتخس ) الب و  گنچ  هب   ) ار ناتـسرپایند  اههاگهانپ  سپ  دسر ) یمن  دارم  هب  نآ  رد  سکچیه   ) تسا هدننک  دیمون  نآ 
ایند رد  هصالخ   ) تسا هدـینادرگ  هتـسخ  هدـناماو و  ار  ناشیا  اه  یگدـنز  و  هتخادـنا ، رود  ار  ناـنآ  اـهلزنم  و  هتـشادن ، هاـگن  ار  اـهنآ 
مه تشپ  یگنرز و  و  دـنکفین ، رود  دوخ  زا  هتـشادهاگن  ار  یـسک  هک  تسین  یلزنم  و  درب ، هانپ  نآ  هب  یـسک  هک  تسین  یهاگزیرگ 

نوچ یـضعب  و  هدیـسر ، مخ  اهنآ  ياپ  هب  هدش و  هدرک  یپ  نکل )  ) هتفای و یئاهر  ایند ) لها  زا   ) یـضعب سپ  درادـن ) يدوس  يزادـنا 
ياهتـسد هودنا ) مغ و  رثا  رب   ) یـضعب و  هدش ، هتخیر  نوخ  نوچمه  یـضعب  و  هدیرب ، رـس  ندب  دننام  یـضعب  و و  هدش ، ادج  تشوگ 

قفرم و رب  هنوگ  ود  یگراـچیب ) رثا  رب   ) یـضعب و  ناـنز ، مه  رب  ار  دوخ  ياـهفک  نآ ) رثا  رب  هدروخ  غـیرد   ) یـضعب و  نازگ ، ار  دوـخ 
ریبدت و هکیلاح  رد  دننادرگور ، شیوخ  دصق  زا  یـضعب  و  دنناد ، تسردان  هدومن  شنزرـس  ار  دوخ  هشیدـنا  یـضعب  و  هداهن ، جـنرآ 

نتخیرگ عقوم  ماگنه  نآ  و  هتـشذگ ) راک  زا  راـک  هدیـسر و  گرم   ) هدروآور یناـهگان  يـالب  و  درادـن ) دوس   ) هتفر تسد  زا  هراـچ 
رایـسب هچ  ینعی  صانم  نیح  تالو  اودانف  نرق  نم  مهلبق  نم  اـنکلها  مک  دـیامرف : یم  میرک س 38 ي 3  نآرق  رد  دـنوادخ   ) تسین

هچ دوبن ( ندرک  رارف  نتخیرگ و  ماگنه  و  دـنزیرگب ) اـت   ) دنتـساوخ کـمک  سپ  میتخاـس ، هاـبت  ار  راـگزور  مدرم  زا  ناـشیا  زا  شیپ 
هچنآ تشذگ  و  تفر ، تسد  زا  هچنآ  تفر  تسد  زا  قیقحت  هب  گرم !!( ندیـسر  زا  دعب  راک  كرادت  نتخیرگ و   ( تسا رود  رایـسب 

) شلها يوزرآ  قفو  رب  هن   ( دوخ هاوخلد  هب  ایند  و  دـش ( يرپس  تشز  ياهراک  اهاطخ و  ناربج  ناـهانگ و  كرادـت  ناـمز   ( تشذـگ
نامسآ و لها  سپ  ینعی ( نیرظنم  اوناک  ام  ضرالا و  ءامسلا و  مهیلع  تکب  امف  دیامرف : یم  میرک س 44 ي 29  نآرق  رد   ( تشذگ

یئاهر هار  ات   ( دندوبن ناگدش  هداد  تلهم  زا  اهنآ  و  دنرادن ( هار  ناشدوخ  هب  یگدرـسفا   ( دندرکن هیرگ  ناتـسرپایند  كاله  رب  نیمز 
). دنبایب باذع  زا 

هعصاق هبطخ  هبطخ 234-
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، ندرک راوخشن  ینعم  هب  تغل  رد  عصق   ) و دنمان ، یم  هعـصاق  هبطخ  ار  نآ  یـضعب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دوب راوس  يا  هدام  رتش  رب  دومرف  یم  نایب  هفوک  لها  يارب  ار  نآ  ترضح  نوچ  هک  تسا  نآ  هعصاق  هب  هبطخ  نیا  هیمست  و  دنا : هتفگ 
ماما هک  تسا  نآ  نآ  هیمـست  هجو  سپ  هدـمآ ، زین  ندومن  راوخ  ریقحت و  ینعم  هب  تغل  رد  عصق  دـنا : هتفگ  و  درک ، یم  راوخـشن  هک 
هجو هوجو  برقا  یلو  دنا ، هتفگ  نآ  هیمست  يارب  مه  يرگید  هوجو  و  هدومن ، تسپ  راوخ و  ریقحت و  ار  ناطیـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع 

یشکرس ربکت و  تهج  هب  داب  وا  رب  ادخ  تنعل  تسا - ناطیش  شنزرس  تمذم و  نمـضتم  نآ  و ) تسا ، مود  هجو  اهنآ  رتوکین  لوا و 
و تخاـس ، راکـشآ  ار  قح  نتفریذـپن  هدرک  يراـشفاپ  دوـب  یـسک  نیتـسخن  وا  هکنیا  و  مالـسلا - هیلع  مدآ  رب  شندرکن  هدجـس  و  وا ،

نیرتزارد هبطخ  نیا  و   ) وا شور  هقیرط و  تعباـتم  زا  تسا  مدرم  ندـناسرت  نمـضتم  زین )  ) و دومن ، يوریپ  ار  یهاوخدوخ  توـخن و 
يراوگرزب يرگناوت و   ) ار يراوگرزب  يرگناوت و  هماج )  ) دیشوپ هک  تسا  يدنوادخ  راوازس  ساپس  تسا :) هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ 

هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  تفـص  ود  نیا  و  دسر ) یمن  وا  تقیقح  هب  دـنادرگ و  یمن  ناوتان  ار  وا  زیچ  چـیه  هک  تسا  وا  صوصخم 
تفص ود  نیا  هب   ) شناگدیرفآ يارب  هن 
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مارح عونمم و  دوـخ  ریغ  رب  ار  اـهنآ  و  دـنراد ( ریغ  هب  زاـین  زیچ  همه  رد  تسدریز و  نوـبز و  اـتاذ  وا  ریغ  اریز  تسا ، هناـگی  درفنم و 
شیوخ لالج  يارب  ار  اهنآ  و  تسا ( بقاعم  لوئـسم و  دومن  اعدا  رگا  دـیامن و  اعدا  ار  اهنآ  هک  دـسر  یمن  ار  یـسک  سپ   ( دـینادرگ

يرگناوت و هب   ( دـیامن هعزانم  وا  اب  تفـص  ود  نیا  رد  شناگدـنب  زا  هک  ره  يارب  داد  رارق  ار  شتمحر ( زا  يرود   ( تنعل و  دـیزگرب ،
مههوجو هللا  یلع  اوبذک  نیذـلا  يرت  همیقلا  موی  و  دـیامرف : یم  میرک س 39 ي 60  نآرق  رد  هکناـنچ  دزارفارب ، ندرک  يراوـگرزب 
ناشیاهور ریختـسر  زور  دنتفرن  وا  نامرف  راب  ریز  دنتـسب و  غورد  ادخ  رب  هک  ار  نانآ  ینعی  نیربکتملل  يوثم  منهج  یف  سیلا  هدوسم ،

باوبا اولخداف  دـیامرف : یم  رد س 16 ي 29  و  تسین ؟ ناشکندرگ  ناگدـننکربکت و  يارب  یئاـهب  خزود  رد  اـیآ  ینیب ، یم  هایـس  ار 
یم دـیواج  نآ  رد  هکیلاح  رد  دـیوش  خزود  )ي  اهیدوگ تاکرد و   ) اهرد لخاد  ینعی  نیربکتملا  يوثم  سئبلف  اـهیف  نیدـلاخ  منهج 

دندوـب وا  هاـگرد  برقم  هک  ار  ناگتـشرف  دوـخ  هب  تفـص  ود  نیا  صاـصتخا  ببـس  هب  سپ  ناـشکندرگ ( ياـج  تسا  دـب  و  دـیامن ،
 ( ناشکندرگ زا  ار  ناشیا  نانتورف  ات  دومن  شیامزآ 
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گدننک شیامزآ  هلماعم  نانآ  اب   ( دزاس ادج  زاتمم و  دش ( رومام  مدآ  هب  هدجس  هب  اهنآ  نیب  رد  دوب و  نج  زا  هک  ناطیش 

هتـساوخ هکنآ  هن  دوش ، راتفرگ  باذع  هب  دزرو  تفلاخم  هک  ره  راگتـسر و  دنک  يوریپ  یهلا  نامرف  زا  هک  ره  هک  دـننادب  ات  دومن  نا 
سپ دـش ( هراشا  مود  تصـش و  هبطخ  حرـش  رد  هکنانچ  تسا ، لاحم  وا  هرابرد  ینعم  نیا  هب  ناحتما  هک  ددرگ  اناد  ات  دـیامن  ناحتما 

میرک س نآرق  رد   ( دوب اناد  اهرظن  زا  هدیـشوپ  ياهیناهنپ  اهلد و  ياهنیاهن  هب  هکنیا  اب  دـیامرف (: یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تهج  نیا  زا  (
هکئالملا دجسف  ي 73 (  ( نیدجاس هل  اوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف  ي 72 (  ( نیط نم  ارشب  قلاخ  ینا  دومرف : 38 ي 71 (

ور هب  شمداد  ناج  میدـیرفایب و  ار  وا  هک  یتقو  سپ  دومن ، مهاوخ  قلخ  لگ  زا  ار  مدآ  نم  ینعی  سیلبا  ـالا  ي 74 (  ( نوعمجا مهلک 
ادخ ریغ  يارب  یگدنب  تدابع و  هدجس  اریز  دیهد ، رارق  شیوخ  هلبق  ار  وا  ای  و  دیئامن ، ینتورف  میظعت و   ( دینک هدجس  ار  وا  هداتفا  رد 

سیلبا یمس  هدوب  ثداح  ناطیش  مان  هدومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح   ( سیلبا رگم  دندرک  هدجس  ناگتشرف  همه  سپ  تسین ( زئاج 
ناگرزب ءاملع و  نیب  هک  دنامن  هتفگان  .تشگ  رود  ادخ  تمحر  زا  هکنآ  تهج  هب  هدش  هدیمان  سیلبا  ینعی  هللا  همحر  نم  سلبا  هنال 

، تسا نآ  رب  هیماما  ءاملع  عاـمجا  و  هدوب ، نج  زا  هک  تسا  نآ  قح  و  ناگتـشرف ، زا  اـی  هدوب  نج  زا  ناطیـش  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا 
، هدش لقن  همحرلا - هیلع  دیفم - خیشزا  هکنانچ 
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دیامرف س 18 ي 50 و یم  حیرصت  نآ  هب  میرک  نآرق  و  هتشگ ، دراو  باب  نیا  رد  مالـسلا - مهیلع  يده - همئا  زا  هرتاوتم  تایاور  و 
هدجـس مدآ  هب  میدومرف  ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماگنه  روآدای  ینعی  نجلا  نم  ناک  سیلبا  الا  اودجـسف  مدال  اودجـسا  هکئالملل  انلقذا 

هلمج نوچ  هدوب  ناگتـشرف  زا  ناطیـش  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  ءانثتـسا  و  دوب ، نج  زا  هک  سیلبا  رگم  دندرک  هدجـس  همه  سپ  دـینک ،
ینثتسم هب  طبر  ینعی  تسا  عطقنم  ءانثتـسا  باب  نیا  رد  میرک  نآرق  عضاوم  رئاس  اجنیا و  رد  ءانثتـسا  هک  تسا  حیرـص  نجلا  نم  ناک 

رخف و مدآ  رب  دوـخ  شنیرفآ  هب  سپ  دروآ ، يور  وا  هب  یهاوـخدوخ  ربـک و  هکنآ (  يارب  درکن  هدجـس  ار  مدآ  هصـالخ  درادـن ، هنم 
ار وا  تفگ : و   ( تفرن قح  نامرف  راب  ریز  اراکشآ  هدومن  تیبصع  دوب ( هدش  هدیرفآ  شتآ  زا  هک   ( شیوخ لصا  يارب  و  دومن ، شزان 

ورـشیپ نیبصعتم و  ياوشیپ  ناطیـش (  ( ادخ نمـشد  سپ  منک (؟ هدجـس  ار  وا  ارچ  مرتهب  وا  زا  هک  نم  يدـیرفآ  شتآ  زا  ارم  لگ و  زا 
، دومن عازن  تشاد ( وا  هب  صاصتخا  هک   ( یگرزب تمظع و  هماج  رد  ادخ  اب  و  دراذـگ ، اج  هب  ار  تیبصع  ناینب  هک  تسا  ناشکندرگ 

ینیب یمن  .دـنکفا  رود  دوب ( شا  هتـسیاش  هک   ( يراوخ تلذ و  شـشوپ  و  دیـشوپ ، دوـبن ( وا  راوازـس  هک   ( يدنلبرـس تزع و  ساـبل  و 
تمحر زا   ) اـیند رد  ار  وا  سپ  دومن ؟ تسپ  يزاورپدـنلب  ببـس  هب  کـچوک و  درخ و  یـشکرس  ربکت و  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هنوگچ 

کیلع نا  میجر ي 35 و  کناف  اهنم  جرخاف  لاـق  دـیامرف : یم  ي 34  میرک س 15  نآرق  رد  هکناـنچ   ) داد رارق  هدـش  هدـنار  دوخ )
ترخآ رد  و  تسا ) تنعل  وت  رب  زیختسر  زور  ات  و  يدش ، هدنار  وت  هک  ور  نوریب  تشهب  زا  دومرف  دنوادخ  ینعی  نیدلا  موی  یلا  هنعللا 

مهنم کعبت  نمم  کنم و  منهج  نئلمال  دـیامرف : یم  میرک س 38 ي 85  نآرق  رد  هکناـنچ   ) دومرف هداـمآ  هتخورفارب  شتآ  وا  يارب 
(. دومن مهاوخ  رپ  ناینج  نایمدآ و  زا  دنتسه  وت ، وریپ  هک  نانآ  همه  زا  وت و  زا  ار  خزود  ینعی  نیعمجا 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 815 

http://www.ghaemiyeh.com


780 ص :

اهلقع  ) ددرگ بلاغ  اهدرخ  رب  نآ  یئابیز  و  دزاس ، هریت  ار  اه  هدید  نآ  ینشور  هک  يرون  زا  دنیرفایب  ار  مدآ  تساوخ  یم  ادخ  رگا  و 
رگا و  دـیرفآ ، یم  هنیآ  ره  دریگ ، ارف  ار  صاخـشا  نآ  شوـخ  يوـب  هکیئوبـشوخ  زیچ  زا  و  دـنوش ) نادرگرـس  ناریح و  نآ  ربارب  رد 

وا هدجـس  هب  ناطیـش  گنرد  یب   ( دش یم  ناسآ  ناگتـشرف  رب  وا  هرابرد  شیامزآ  و  نتورف ، مدآ  ربارب  رد  اهندرگ  دـیرفآ  یم  نینچ  )
لصا و هچنآ  زا  یـضعب  هب  دیامزآ  یم  ار  شناگدـیرفآ  ناحبـس  دـنوادخ  نکیلو  درک ( یمن  روصت  دوخ  نودام  ار  وا  تفاتـش و  یم 

ندومن رود  یـشکندرگ و  ربکت و  ندرک  فرطرب  يارب  و  ناشریغ ( زا   ( اهنآ نتخاـس  ادـج  نداد و  زاـیتما  يارب  دـنناد  یمن  ار  شببس 
هرابرد ادـخ  راک  زا  سپ  تسا .( لیبق  نیا  زا  هدربن  یپ  نآ  تمکح  هب  لقع  هک  هیعرـش  ماکحا  رتشیب  هکناـنچ   ( ناـنآ زا  يدنـسپدوخ 

شیشکرس ربکت و  رثا  رب   ( ار وا  ششوک  یعس و  یهتنم  رایسب و  یگدنب  تدابع و  هک  دیریگ  تربع  ناطیش 
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رـصاق ناتمهف  دـیناد و  یمن  امـش   ( تسین مولعم  هک  دوب  هدرک  تدابع  لاس  رازه  شـش  ار  ادـخ  هک  یلاح  رد  تخاس  هاـبت  لـطاب و  ) 
ربک و تهج  هب  نیا ( و  تسا ، ایند  لاس  رازه  هاجنپ  لداعم  نآ  زور  ره  هک   ( ترخآ ياهلاس  زا  ای  تسا  ایند  ياهلاس  زا  ایآ  هک ( تسا 

هتسناد ب مدآ  زا  رترب  ار  دوخ  هک  دوب   ( تعاس کی  یشکرس 

! اشاح دنا ؟ ملاس  ادخ  باذع  زا  یشکرس ( ربک و   ( وا تیصعم  دننام  ندروآ  اج  هب  اب  ناطیش  زا  دعب  سک  هچ  سپ  درکن ( هدجس  وا  ه 
دومن نوریب  نآ  زا  ار  ناطیش (  ( يا هتشرف  نآ  ببـس  هب  هکیراک  اب  دیامن  لخاد  تشهب  هب  ار  یناسنا  ناحبـس  دنوادخ  هک  دش  دهاوخن 

مکح و هتـشاد ( شزیمآ  ناگتـشرف  اب  هدوب و  نامـسآ  رد  هک  تسا  نآ  يارب  هتـشرف  هب  اـجنیا  رد  ناطیـش  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریبعت  (
هچنآ نتشاد  اور  رد  شناگدیرفآ  زا  کیچیه  وا و  نیب  و  تسا ، یکی  نایمدآ (  ( نیمز لها  و  ناگتشرف (  ( نامسآ لها  رد  ادخ  نامرف 

دنوادـخ ماکحا   ( تسین یتصخر  هتـسناد  اوران  هدرک و  مارح  ناـمیلاع  رب  ار  نآ  هک  يراوگرزب ( تمظع و   ( تسا وا  دوخ  هب  صتخم 
هک ره  تسناد  دیاب  هکلب  هدش ، هاگرد  هدنار  ینامرفان  کی  رثا  رب  ناطیش  سب  هک  تفگ  ناوت  یمن  سپ  تسا ، ناسکی  همه  هب  تبسن 

). دوش راتفرگ  باذع  هب  هتشگ  رود  ادخ  تمحر  زا  درآ  نوریب  غیلکت  راب  ریز  زا  ندرگ  نوچ  دشاب  اجک  ره  و 
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ربکتم و دوخ  دننام   ) دنک راتفرگ  یشکرس ) ربک و   ) دوخ درد  هب  ار  امش  هکنیا  زا  دیسرتب  ناطیش )  ) ادخ نمشد  زا  ادخ ، ناگدنب  سپ 
ناراوس و  دیامن ، نارگن  هتشاد  زاب  تسار ) هار  زا   ) ار امـش  شیوخ  هتفگ  هب  هکنیا  زا  و  دزاس ) رود  ادخ  تمحر  زا  هدومن  شکندرگ 

هز هب  امش  يارب  ار  نتخاس ) هارمگ   ) رش ریت  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  سپ  دروآ ، درگ  امش  رود  ار  شناوریپ )  ) شرگـشل ناگدایپ  و 
نآرق رد  هکنانچ   ) و دورن ) ءاطخ  هب  شریت  ات   ) هتخادنا ریت  امش  هب  کیدزن  زا  و  هدیـشک ، تخـس  امـش  فرط  هب  ار  نآ  هداهن و  نامک 
ینعی نیعمجا  مهنیوغال  ضرالا و  یف  مهل  ننیزال  ینتیوغا  امب  بر  تفگ : دیامرف ) یم  تیاکح  وا  زا  دـنوادخ  میرک س 15 ي 39 

زا ات   ) میارآ یم  نیمز  رد  مدآ  ینب  ربارب  ار  ناهانگ  هنیآ  ره  مدآ ) هدجـس  كرت  رثا  رب   ) يدرک هارمگ  ارم  هکنیا  يارب  نم  راـگدرورپ 
.دومن مهاوخ  هارمگ  ار  نانآ  همه  و  دننام ) زاب  تعاطا 
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نادـنزرف یلو (  ( دومن ناـیب  ار  نآ  تسرداـن  ناـمگ  يور  زا  هک  یئوـگ  بیغ  راـهظا  هتـسنادن (  ( هکیلاـح رد  تفگ ( ار  نخـس  نیا  و 
ایند لـها  نوچ   ( دـندروآ تسار  هدرک  قیدـصت  ار  وا  يوعد  یناداـن  تیلهاـج و  شکندرگ و  ناراوس  تیبـصع و  ناردارب  توخن و 

ياعدا ا سپ  دندش ، راتفرگ  تشاد  ناطیش  هک  يدنسپدوخ  ربک و  درد  هب  هدومن  ینامرفان  تیصعم و 

وریپ داهن ( نوریب  اپ  تسار  هار  زا  هک   ( امـش زا  شکرـس  هکنیا  ات  دنداد ( هولج  تسرد  دوب  تسردان  نامگ  ینادان و  يور  زا  هک  ار  و 
وا هسوسو  راثآ   ( تشگ راکشآ  ناهنپ  یگنوگچ  سپ  دش ، اج  رب  اپ  امـش  ندرک ( هارمگ   ( رد وا  زآ  عمط و  ور ( نیا  زا   ( و دیدرگ ، وا 

يوسب ار  دوخ  هاپـس  و  تفای ، توق  امـش  رب  وا  ءالیتسا  دیئامن ( راتفر  ادخ  روتـسد  فالخ  رب  اورپ  یب  هک  دـش  نایامن  امـش  ياهلد  رد 
ار امـش  و  دـنتخادنا ، نتخاس ( هابت   ( نتـشک ياهلادوگ  رد  و  دـندنکفا ، يراوخ  تلذ و  ياهراغ  رد  ار  امـش  سپ  دروآ ، کیدزن  امش 
ناتاهاگلتق و رد  نتخادنا  هدارا  اه و  ینیب  خاروس  ندیبوک  اهولگ و  ندـیرب  اهمـشچ و  رد  ندز  هزین  تخـس : مخز  اب  دـندرک  لامیاپ 

ناتندنار
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ياهشهاوخ شهاپس  ناطیش و  هصالخ   ( هدش هدامآ  ناتیارب  هک  یـشتآ  يوس  هب  دنهن  یم  ینیب  رد  هک  مشخ  رهق و  راهم  ياه  هقلح  اب 
ندز مخز  يارب  ناطیـش  سپ  دنهد ( یم  قوس  باذـع  هب  هدروآرد  یتخبدـب  ماد  هب  هداد  هولج  امـش  رظن  رد  ار  ناهانگ  هراما و  سفن 

زا دـیدرگ  رت  هدـنزورفا  امـش  ياـیند  رد  ندومن ( اـپرب  داـسف  هنتف و   ( نتخورفا شتآ  يارب  رتـگرزب و  امـش  نید  رد  ندـناسر ( ناـیز  (
روز و سپ  دیبلط ( یم  کمک  رگیدکی  زا  و   ( دیئآ یم  درگ  اهنآ  اب ( دروخ  دز و   ( يارب هدرک  ینمشد  اراکـشآ  ناشیا  اب  هکینانمـشد 
تردـق و  ) بسح رد  و  درک ، شزان  رخف و  مدآ ) ناتردـپ   ) امـش هشیر  رب  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دـیرامگب  وا  عفر  رب  ار  دوخ  شـشوک 
( ندرک هارمگ   ) يارب ار  دوخ  ناراوس  و  تسناد ، تسپ  کچوک و  ار  امش  یشیوخ ) تبارق و   ) بسن و  دومن ، شهوکن  امـش  تلزنم )
ار امش  اج  ره  رد  دیهنن ) اپ  يراگتسر  تیاده و  هار  هب  هدنام  یهارمگ  رد  ات   ) دومن هدارا  ار  امش  هار  شناگدایپ  اب  و  دروآدرگ ، امش 
میمـصت و هب  و  دینز ، زابرـس  ناشیا ) زا   ) دیناوتیمن هسیـس  ود  هلیح  هب  و  دننزیم ، ار  ناتناتـشگنا  رـس  و  دـنروآ ، یم  ماد  هب  هدرک  راکش 
گرم و هصرع  گنت و  هرئاد  يراوخ و  تلذ و  هوبنا  رد  امـش  هکیلاح  رد  دیئامن ، رود  دوخ  زا  هدومن  عفد  ار ) اهنآ   ) دیناوت یمن  هدارا 

سپ وا ) زا  ندرکن  يوریپ  هراما و  سفن  نتـشک  اـب  رگم  دـیهرن  ناطیـش  رـش  زا  و   ) دـیتسه راـتفرگ ) اـیند   ) یتخـس ءـالب و  هاـگنالوج 
یـشکندرگ و ربـکت و  نیا  هـک  تـسا  ناـهنپ  امـش  ياـهلد  رد  هـک  ار  تیلهاـج  ناـمز  ياـه  هـنیک  تیبـصع و  شتآ  دـینک  شوماـخ 
هک دـیریگ  میمـصت  و  تسا ، وا  ياه  هسوسو  اهندرک و  هابت  اـه و  یهاوخدوخ  ناطیـش و  ياـه  هدـنکفا  زا  ناملـسم  رد  يدنـسپدوخ 

، دینکفیب ناتاهاپ  ریز  ار  يدنسپدوخ  یگرزب و  هداهن  ناتاهرس  يور  ار  ینتورف 
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مامت رگشل  ياج  هب  شرگشل  ناطیش و  ناتنانمشد  دوخ و  نیب  ار  ینتورف  و  دیزاس ، رود  ناتاهندرگ  زا  ار  یشکندرگ  ربکت و  و 

ار توخن  ربک و  هدرک  کمک  وا  اب  همه  هک   ) تسا ناراوس  ناگدایپ و  نارای و  اهرگـشل و  یتما  ره  رد  ار  وا  اریز  دـیرب ، راکب  حـالس 
رازراک ناشیا  اب  هداد  رارق  دوخ  رگـشل  ار  ینتورف  عضاوت و  امـش  سپ  دنزادنا ، تکاله  ءالب و  رد  ار  امـش  ات  دـنیارآ  یم  ناترظن  رد 

ردام دنزرف  هب  لیباه  زا  ریبعت   ) دیـشابن لیباه )  ) شردام دـنزرف  رب  مالـسلا ) هیلع  مدآ  دـنزرف  لیباق   ) شکندرگ ربکتم  دـننام  و  دـینک )
ود ینابرهم  زا  تسا  رتشیب  ردام  کی  زا  ردارب  ود  ینابرهم  هک  تسا  نآ  يارب  دـندوب  ردام  کی  ردـپ و  کی  زا  ود  ره  هکنیا  اب  لیباق 
زا یشان  یگرزب  ربک و  هکنآ  زج  دشاب  هداد  رارق  ینوزف  وا  رد  دنوادخ  هکنیا  نودب  دومن  ربکت  وا  رب  هک  دنشاب ) ردام  ود  زا  هک  ردارب 

ناـنچ دـیمد ، وا  ینیب  رد  يدنلبرـس  ربک و  داـب  ناطیـش  و  دـش ، هتخورفا  بصعت  وا  لد  رد  مشخ  شتآ  زا  و  دروآ ، يور  وا  هب  کـش 
، دومن شنادرگرس  ناریح و  ردارب  ندرم  رثا  رب   ) داد ینامیـشپ  ار  وا  يدنلبرـس  ربک و  زا  سپ  دنوادخ  هک  یـشکندرگ  یهاوخدوخ و 
و دنام ) یمن  بذـعم  هدـش و  بکترم  هک  دوب  یهانگ  زا  تشگزاب  هبوت و  دـش  یم  نامیـشپ  وا  نتـشک  رثا  رب  رگا  هک  وا  نتـشک  رب  هن 
نیمدانلا ي 32 نم  حبـصاف  دیامرف : یم  میرک س 5 ي 31  نآرق  رد  هکنانچ   ) دینادرگ وا  هارمه  زیختـسر  زور  ات  ار  ناگدنـشک  هانگ 

کلذ لجا  نم 

تشک ار  لیباه  لیباق  نوچ  ینعی  اعیمج  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغ  هب  اسفن  لتق  نم  هنا  لیئارـسا  ینب  یلع  انبتک 
يداسف ای  هتشک  ار  يرگید  وا  هکنآ  یب  ار  یسک  دشکب  هک  ره  هک  میداد  روتسد  لیئارسا  ینب  هب  ورنیا  زا  دیدرگ ، نانامیـشپ  هلمج  زا 

). دشاب هتشک  ار  مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  سپ  ددرگ ، ندش  هتشک  بجوم  هک  دشاب  هدرک  نیمز  رد 
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ندرک راکـشآ  يور  زا  دیدرک ، يراکهابت  داسف و  نیمز  رد  و  دیدومن ، شـشوک  دهج و  رایـسب  يرگمتـسرد  امـش  هک  دیـشاب  هاگآ 
نآ اب  تما  تفلاخم  هب  هراشا  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  دـیاش  ! ) نینموم اـب  گـنج  يارب  ندـمآ  نوریب  و  ادـخ ، اـب  ینمـشد 
ادـخ زا  سپ  راوگرزب ) نآ  اب  يواعم  ناوریپ  ماـش و  لـها  راـتفر  اـی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هدوب  ترـضح 

ینمـشد و ياـه  هدـننک  داـجیا  ربـک  اریز  تیلهاـج ، يدنـسپدوخ  و  بـصعت ، زا  یــشان  یــشکندرگ  رد  دیــسرتب  ادـخ  زا  دیــسرتب ،
ار دورمن ) نوعرف و  دومث و  داع و  حون و  موق  دـننام   ) ناینیـشیپ هتـشذگ و  ياـهتما  اهندـیمد  نآ  هب  هک  تسا  ناطیـش  ياههاگندـیمد 
رد مدق  هدرک  بیذکت  ار  نآ  ربمغیپ  يدنـسپدوخ  يور  زا  سپ  هاد  هولج  ناشیا  ربارب  رد  ار  توخن  یهاوخدوخ و   ) تسا هداد  بیرف 

شندیـشک هب  مار و  وا  ندنار  ربارب  رد  هکیلاح  رد  دنتفاتـش  وا  یهارمگ  ياهماد  ینادان و  ياهیکیرات  رد  هکنیا  ات  دنداهنن ) تسار  هار 
رگیدـکی یپ  زا  راـک  نآ  رب  ناینیـشیپ  و  دـنناسکی ، نآ  رد  اـهلد  هکیراـک  يوس  هب  دنتفاتـش  و  دـندوب ، میلـست ) وا  زا  يوریپ  رد   ) مارآ

دیسرتب دیسرتب ، دیشاب و  هاگآ  .تشگ  گنت  کش ) هنیک و  زا   ) نآ ببس  هب  اه  هنیس  هک  يدنلبرـس  يدنـسپدوخ و  فرط  هب  و  دنتفر ،
ناتناگرزب نارتهم و  يربنامرف  زا 

نآ رد  هک  يا  هداوناـخ   ) شیوخ بسن  زا  رتـالاب  و  دـندرک ، یـشکندرگ  دـندوب ) هتفاـی  مدرم  نیب  رد  هک   ) دوخ هاـج  فرـش و  زا  هک 
لثم  ) دنداد تبـسن  ناشراگدرورپ  هب  دـمآ  تشز  دنـسپان و  ناشدوخ ) نامگ  هب   ) هکیزیچ و  دـندومن ، يزارفرـس  دـنا ) هدـمآ  دوجوب 
اریز ناسنا ، هب  هن  تسا  ادخ  هب  اهتبسن  عون  نیا  هک  ینارهط  ای  یـشاب  یم  یناسارخ  ای  برع  ای  یتسه  مجع  وت  دنیوگب  يدرم  هب  هکنیا 

ندرک دربن  يارب  دندرک  راکنا  دوب  هدرک  ناسحا  ناشیا  هب  دنوادخ  هچنآ  و  هدیدرگ ) یناسارخ  ای  مجع  هکنیا  رد  ار  وا  تسین  یهانگ 
راوخ نوبز و  دـندرگ  دـنم  هرهب  اهنآ  زا  رتمک  ایند  رد  دوب  ردـقم  هک  ار  نانآ   ) شیاهتمعن اب  ندومن  دروخ  دز و  وا و  ردـق  ءاضق و  اـب 

دنتسناد
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یساپسان یفاصنا و  یب  هجرد  یهتنم  هکنیا  هب  دندومن  ربکت  هدومرف  اطع  ناشیا  هب  ادخ  هک  یئاهتمعن  رثا  رب  ناناوتان  نادنمتـسم و  هب  و 
دوخ هب  وا  دـنهن و  مان  شیاوشیپ  رتهم و  گرزب و  هدومن  شمیظعت  مدرم  هدرب و  اهنت  ار  یناسک  بیـصن  ناـشیا  زا  کـی  ره  هک  تسا 

هنتف و ناکرا  ياهنوتـس  تیبصع و  يانب  ياه  هیاپ  نانیا  سپ  هداد !!) صاصتخا  وا  هب  دنوادخ  ار  اهتمعن  نیا  شیامزآ  يارب  هک  هدماین 
ناردپ و هلیبق و  هب  تیبصع  ربکت و  رثا  رب  تیلهاج  ياهبرع  هکنانچمه   ) دنشاب یم  تیلهاج  يزارفرس  راختفا و  ياهریشمش  بوشآ و 

گنج ياهریـشمش  هلزنم  هب  نانآ  سپ  دـندناوخ ، یم  مان  هب  ار  اهنآ  گنج  ماگنه  و  دـندومن ، یم  يزارفرـس  راختفا و  دوخ  ياـسور 
ربـک و اـب   ( و دیـسرتب ، ادـخ  زا  سپ  دنـشاب ( یم  بوـشآ  هنتف و  ياهریـشمش  هلزنم  هـب  یـشکندرگ  ربـکت و  رثا  رب  مـه  ناـشیا  دـندوب 

کشر یساپسان و  نارفک و  اریز   ( دیشابن ربکشر  امش  هب  وا  ناسحا  تهج  زا  رازگـساپسان و  امـش  رب  وا  ياهتمعن  يارب  يدنـسپدوخ (
مه ناشیا  تسا  يرگید  زا  تمعن  لاوز  بلاط  ربکشر  نوچ  هک  تسا  نآ  ربکـشر  هب  ناشیا  هیبشت  هجو  و  تسا ، تمعن  لاوز  بجوم 

دنربیم و کشر  ناشدوخ  رب  هکتـسنآ  دننام  تسا  یـساپسان  نارفک و  دنوادخ  تمعن  ربارب  رد  هک  یـشکندرگ  يدنـسپدوخ و  رثا  رب 
نانآ هک  دـینکن  يوریپ  دـیرادنپ  یم  نارتهم  ناکین و  ار  اهنآ  هک  ناسکان  نادـب و  زا  و  دـنبلط ( یم  ار  دـنوادخ  ناسحا  لضف و  لاوز 

شیوخ یتسردـنت  اب  ار  نانآ  يرامیب  هدـیماشآ و  دوخ  هزیکاپ  فاص و  بآ  اب  ار  ناشیا  دولآ  لگ  هریت  بآ  امـش  هک  دنتـسه  یناسک 
ریز رد  هک  ار  دوخ  شیاسآ  یتخبکین و  تداعـس و   ( دـیتخاس لخاد  ناتیتسرد  یتسار و  رد  ار  ناشیتسردان  لـطاب و  هدومن و  طولخم 

يوریپ رثا  رب  هداد  تسد  زا  دیدوب  هدروآ  تسد  هب  یقیقح  نامیا  نید و  ءاول  هیاس 
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هیاپ اهنآ  هکیلاح  رد  دیشاب ( یم  نارگن  برطضم و  هشیمه  راتفرگ و  یتخبدب  يزیرنوخ و  بوشآ و  هنتف و  هب  مالـسا  هب  نیرهاظتم  زا 
) ياج هب   ( ار اهنآ  ناطیـش  هک  دنتـسه  ماما ( لوسر و  ادـخ و   ( تفلاخم تیـصعم و  هارمه  مزـالم و  و  ادـخ ( تعاـط  زا  جورخ   ( قسف

نخـس اهنآ  نابز  هب  هک  یئاه  هدننک  همجرت  و  دوش ، طلـسم  مدرم  رب  ناشیا  هلیـسو  هب  هک  یهاپـس  و  هتفرگ ، یهارمگ  شکراب  نارتش 
رد و  دراد ( زاـب  هدوـمن  لاـفغا  ترخآ  قـح و  رکذ  زا  ار  امـش  غورد  راـتفگ  اـب   ( ددزدـب و ار  امـش  ياـهلقع  هکنیا  يارب  دـیوگ ، یم 

دمدب ناتاهشوگ  رد  و  دینام ( زاب  ادخ  تایآ  رد  رظن  زا  ات  دیارایب  امـش  رظن  رد  ار  ناهانگ  ایند و  یناگدنز   ( ددرگ لخاد  ناتاهمـشچ 
لقع و ندیدزد  زا  هک  يا  هجیتن   ( و دیهدن ( ارف  شوگ  لوسر  ادخ و  نخـس  هب  هک  دزومایب  امـش  هب  تشز  هدوهیب و  نانخـس  ردـقنآ  (
) يراوخ تلذ و   ( ياپ اج  و  یهابت ( كاله و   ( ریت فده  ار  امش  هک ( تسا  نیا  دربیم  ناتاهشوگ  رد  ندیمد  مشچ و  رد  ندش  لخاد 
زا دزاس ، یم  هارمگ  ار  امش  ناشکندرگ  هلیسو  هب  ناطیش  دیدیمهف  هک  نونکا   ( سپ دهدیم ، رارق  دوخ  راتفرگ ( ریـسا و   ( هریگتـسد و 
هب هـک  وا  ياهباذـع  اهیتخـس و  هـلمح و  ادـخ و  رفیک  زا  و ( دـیهدن ، رارق  شیوـخ  راعـش  ار  يدنـسپدوخ  ربـک و  هدرکن  يوریپ  ناـنآ 

هدش و هدنکفا  كاخ  هب  ناش  هرهچ  هک  یئاهاج  هب  و  دیریگ ، تربع  هدیسر  نارگید ( ناینوعرف و  نایدورمن و   ( امش زا  شیپ  ناشنرگ 
رتسب رب  هک  اهولهپ  هداهن و  كاخ  يور  دنتخیوآ  یم  اهنآ  ولج  اه  هدرپ  هکیئاه  هرهچ  دـینیبب   ) دـیریذپ دـنپ  اهربق )  ) هداتفا ناشاهولهپ 

ثداوح و زا  هکنانچ  دـیربب  هاـنپ  ادـخ  هب  دـیامن  یم  يدنلبرـس  ربک و  دـیلوت  هچنآ  زا  و  دـنا ) هدرتسگ  نیمز  رب  دـنداهن  یم  باـجنس 
ثداوح زا  وا  هب  ندرب  هانپ  زا  تسا  رتراوازس  دیلوت  بابـسا  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  هکلب   ) دیربیم هانپ  وا  هب  راگزور  تخـس  ياهدماشیپ 

نآ زا  یئاهر  هک  دراد  تیمها  يورخا  ملا  و  تسا ، يویند  ملا  راگزور  ثداوح  تسا و  يورخا  درد  ملا و  ثعاب  ربک  اریز  راگزور ،
(. تسین نکمم 
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ناربمغیپ و هب  تسناد ) یم  زئاج  وا  يارب   ) داد یم  نذا  تصخر و  ار  يدنلبرس  يدنـسپدوخ و  شناگدنب  زا  یـسک  هب  دنوادخ  رگا  و 
یب  ) تشاد هدیدنـسپ  ار  ناـشینتورف  عضاوت و  هدرک  عنم  يدنلبرـس  یهاوخدوخ و  زا  ار  اـهنآ  نکیلو  داد ، یم  هزاـجا  دوـخ  ناتـسود 

( یگداتفا عوضخ و  يرایـسب  زا  هدومن  ینتورف  عضاوت و  هب  ار  وا  نامرف  رما و  لاثتما  مه  ناشیا   ) سپ دیامرف ) ءانثتـسا  ار  یـسک  هکنآ 
نینموم و يارب  ار  شیوخ  یئورـشوخ ) يرازگتمدـخ و   ) ياهلاب و  دـندیلام ، كاخ  هب  ار  ناش  هرهچ  هداهن  نیمز  هب  دوخ  ياهراسخر 
هک هدش  هدرمش  فیعـض  دندوب  یهورگ  ادخ  ناتـسود  ءایبنا و  دندادن ) ناشن  يزارفرـس  يزاورپدنلب و   ) دندنکفا ریز  هب  ناتـسرپادخ 

راتفرگ و یتخس  هب  هدومزآ  یگنسرگ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنتشادنپ ) یم  ناوتان  فیعض و  دوخ  رظن  رد  ار  نانآ  ناتسودایند  مدرم و  )
هب ایند  رد  ادخ  ناتـسود  ناربمغیپ و  نوچ   ) سپ دینادرگ ، كاپ  صلاخ و  اه  هتـسیاشان  زا  و  دومرف ، ناحتما  سرت  فوخ و  عضاوم  هب 

تمـالع نادـنزرف  یئاراد و  هک   ) دـیزادنپن نتـشاد  دـنزرف  یئاراد و  هب  ار  ادـخ  مشخ  يدونـشخ و  نیارباـنب ) دـندنارذگ  لاوـنم  نـیا 
دنوادخ هک  یتسدگنت  يرگناوت و  رد  شیامزآ  ناحتما و  ياهاج  هب  ینادان  يور  زا  تسین ) وا  مشخ  لیلد  اهنآ  نتشادن  يدونـشخ و 

لب تاریخلا  یف  مـهل  عراـسن  ي 56 (  ( نینب لاـم و  نم  هب  مهدـمن  اـمنا  نوبـسحیا  هدومرف : ي 55 ( مـیرک س 23  نآرق  رد   ) ناـحبس
نینچ  ( میباتش یم  ناشیا  ياهیئوکین  رد  مینک  یم  ءاطع  ناشیا  هب  نادنزرف  یئاراد و  زا  ام  هچنآ  دننک  یم  نامگ  ایآ  ینعی  نورعـشیال 

تسین
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تیـصعم و رد  هزادـنا  هچ  ات  هک  میهد  یم  تلهم  میئامزآ و  یم  دـنزرف  لاـم و  هب  ار  اـهنآ  هک   ( دـنمهف یمن  دـنرادن و  روعـش  هکلب  ) 
دنتسه يدنلبرس  يدنـسپدوخ و  ياراد  هک  ار  دوخ  ناگدنب  ناحبـس  دنوادخ  و  دنوش ( راتفرگ  باذع  هب  نآ  رثا  رب  هدوزفا و  ینامرفان 
یسوم هک ( تسا  نوعرف  یـسوم و  ناتـساد  نآ  رب  دهاش   ( و دیامزآ ، یم  دنیآ و  یم  نوبز  فیعـض و  اهنآ  رظن  رد  هک  شناتـسود  هب 

ناشتـسد رد  یمـشپ  ياه  هماج  اهنآ  رب  رد  دـش و  دراو  نوعرف  رب  دوب  وا  هارمه  هک  امهیلع  هللا  یلـص  نوراـه  شردارب  اـب  نارمع  نبا 
یقاب و شیهاشداپ  دیامن ( رارقا  یسوم  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب   ( دروآ مالسا  رگا  هک  دنتشاذگ  رارق  وا  اب  سپ  دوب ، یبوچ  ياصع 

ءاقب يرورـس و  ندنام  اجرب  هک  دیآ  یمن  تفگـش  هب  رفن  ود  نیا  زا  تفگ  دوخ ( ناوریپ  هب   ( نوعرف دـشاب ، اجرب  شیرورـس  تزع و 
هدومن شنزرس  خیبوت و  ار  نآ   ( سپ دینیب ، یم  هک  دنتـسه  ینوبز  یناشیرپ و  نیا  هب  هکیلاح  رد  دنیامن  یم  طرـش  نم  اب  ار  یهاشداپ 

هاگ ره  نامز  نآ  رد  نوچ   ( هدشن هتخیوآ  ناشتسد  هب  الط  ياهدنبتـسد  ارچ  دنا ( هدمآ  ادخ  بناج  زا  رفن  ود  نیا  رگا  تفگ  مدرم  هب 
نایبلا عمجم  رد  هللا  همحر  یـسربط  خیـش  هکنانچ  دنتـسارآ ، یم  الط  قوط  دنبتـسد و  هب  ار  وا  دـنداد  یم  رارق  رتهم  دیـس و  ار  يدرم 

ار نآ  ندیـشوپ  مشپ و  هتـسناد  گرزب  ار  نآ  ندروآدرگ  الط و  هکنآ  تهج  هب  تفگ ( ار  نخـس  نیا  نوعرف  هصالخ  تسا ، هدومرف 
.تشاگنا تسپ  دید ( نوراه  یسوم و  رب  رد  هک  (
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هکیئاهغاب بان و  يالط  ياهناک  رز و  ياهجنگ  تخیگنارب ، ار  نانآ  هک  هاگنآ  شناربمغیپ  يارب  تساوخ  یم  ناحبس  دنوادخ  رگا  و 
رگا و  دروآ ، یم  اج  هب  دزاس  هارمه  ناشیا  اب  ار  نیمز  ناروناج  نامـسآ و  ياهغرم  و  دهد ، رارق  دـنراکیم  نآ  رد  تخرد  هنوگ  همه 

تـشادن يدروم  یهلا ) ياهماغیپ  ینامـسآ و  ي   ) اهربخ و  دـیدرگ ، یم  تسردان  شاداپ  و  دـش ، یم  طقاس  شیامزآ  درک  یم  نینچ 
دندیچیپ و یمن  رس  وا  مکح  زا  دش  یم  هتخیگنارب  ناگدنب  هب  دنوادخ  بناج  زا  یئاناوت  تکوش و  تمعن و  نینچ  اب  یسک  رگا  اریز  )
و دـش ، یمن  هتخانـش  یقیقح  راـکهانگ  یعقاو و  وریپ  ربناـمرف و  تروص  نیا  رد  و  دـنداد ، یم  ماـجنا  ار  شناـمرف  ینتورف  لاـمک  اـب 

اریز  ) دوبن مزال  ناگدش  شیامزآ  ياهدزم  يربمغیپ ) نینچ  نامرف  توعد و   ) ناگدننک لوبق  يارب  و  دیآ ) یمن  راکب  رفیک  شاداپ و 
بیـصن ناگدش  شیامزآ  شاداپ  باوث و  ات  ناحتما  هار  زا  هن  دشاب ، یم  سرت  فوخ و  ای  زآ  عمط و  هار  زا  يربمغیپ  نینچ  زا  يوریپ 

یناـعم اـب  اـهمان  و  دوب ) یجـالعان  هار  زا  ناـشنامیا  اریز   ) دـندوبن ناراـکوکین  باوث  هتـسیاش  ربـمغیپ ) نآ  هب   ) ناگدـیورگ و  ددرگ )
مالسا اریز   ) درک یمن  تقباطم 
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طم ینعم  اب  مسا  تسین  یقیقح  نوچ  نکیلو  دوش  یم  هدیمان  اهمان  نیا  هب  هچ  رگا  سرت  زآ و  هار  زا  ینتورف  نامیا و  و 

هدارا و رد  ار  شناربمغیپ  ناحبـس  دـنوادخ  یلو  تخیگناینرب ( یئاناوت  تکوش و  تمظع و  اب  ار  ناشیا  ور  نیا  زا  سپ  درادـن ، تقبا 
یـضار كدنا  هب   ( یتعانق اب  داد ، رارق  ناشناوتان  دـنرگن  یم  ناشتالاح  هب  اه  هدـید  هچنآ  رد  و  دـینادرگ ، اناوت  يوق و  ناشاهمیمـصت 

اهنآ هک  دمهف  یم  دـنیب و  یم  دـنک  هشیدـنا  ناشیا  رد  هک  یلد  بحاص  ره   ( درک یم  رپ  يزاین  یب  زا  ار  اهمـشچ  اهلد و  هک  یندـش (
هب ناشاهلد  هک  دنتـسه  یقیقح  نازاین  یب  ناهـش  هکلب  دنتـسین ، هودـنا  مغ و  رد  ناهج  یماکان  زا  نادـنمزاین  ناشیورد و  رئاس  دـننام 

اهنآ ناشیرپ  لاوحا  هک  ره   ( دومن یم  رپ  رازآ  جنر و  زا  ار  اهـشوگ  اهمـشچ و  هک  یتسدگنت  رقف و  اب  و  تسا ( رگناوت  اضر  تعانق و 
هک دندوب  یئاناوت  ياراد  ناربمغیپ  رگا  و  دندوب ( دـنمزاین  ناماسیب و  ناشیرپ و  رهاظ  رد  نوچ  دـش  یم  هدرـسفا  دینـش  یم  هدـید و  ار 
هک دندوب  یهاشداپ  تنطلـس و  ياراد  و  دندیـشک ، یمن  متـس  هک  دـندوب  یطلـست  ياراد  و  درک ، یمن  ناشیا  رب  طلـست  دـصق  یـسک 
زا مدرم   ( دـیدرگ یم  هتـسب  نارتش  نالاپ  ياه  هرگ  ناـشتکوش ( ندـید  دـصق  هب   ( و دـش ، یم  هدیـشک  نآ  يوس  هب  نادرم  ياـهندرگ 
زا و  رتناسآ ، ندرک ( يوریپ  و   ( نتفریذـپ دـنپ  رد  مدرم  يارب  لاح  نیا  دـندرک ( یم  چوک  نانآ  بناـج  هب  هدرک  رفـس  ناـهج  فارطا 

 ( دوب رترود  یشکندرگ  يدنسپدوخ و 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 830 

http://www.ghaemiyeh.com


795 ص :

لـمام و ار  اـهنآ  هک  یـشهاوخ  تبغر و  هار  زا  اـی  دـش ، یم  بلاـغ  ناـشیارب  هک  سرت  هار  زا  و  درک ( یمن  ناـشتفلاخم  یـسک  زگره 
یتمسق  ( دوب هدش  تمسق  تادابع (  ( اهیئوکین و  دوبن ، صلاخ  اهدصق  تروص ( نیا  رد   ( سپ دندروآ ، یم  نامیا  دینادرگ  یم  هجوتم 

تاذ و يارب  ینتورف  اهباتک و  هب  قیدصت  ناربمغیپ و  زا  يوریپ  هک  هتـساوخ  ناحبـس  دنوادخ  یلو  ترخآ ( يارب  یتمـسق  ایند و  يارب 
اهنآ ریغ  زا  اهزیچ  نآ  هب  هک  وا  صوصخم  دشاب  هتشاد  رب  رد  یئاهزیچ  شیگدنب  تعاط و  هب  نداهن  ندرگ  نامرف و  لباقم  رد  میلست 

ره سپ ( تسا ، شیاـمزآ  ناـحتما و  یگرزب  يارب  نیا   ( و دوشن ، هتخیمآ  اـهنآ ( دـننام  یئاـمندوخ و  ءاـیر و  سرت و  تبغر و   ( یبیع
.تسا رتشیب  شاداپ  باوث و  دشاب ، رتگرزب  شیامزآ  ناحتما و  دنچ 
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هب هدومرف  شیامزآ  ناهج  نیا  زا  رفن  نیرخآ  ات  هیلع - هللا  تاولـص  مدآ - ناـمز  زا  ار  ناینیـشیپ  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دـینیب  یمن  اـیآ 
تیب ار  اهگنس  نآ  سپ  دونـش ، یم  هن  دنیب و  یم  هن  دشخب و  دوس  هن  دراد و  نایز  هن  و ) هدش ، ءانب  اهنآ  زا  هسدقم  هبعک   ) هکیئاهگنس

هناخ هدرک ) مارح  هدرب  هانپ  نآ  هب  هک  ار  یـسک  ندومن  نوریب  نآ و  رد  ار  نیکرـشم  لوخد  هک  یمرتحم  هناـخ   ) دادرارق دوخ  مارحلا 
ياهاج نیرتراوشد  رد  داد  رارق  ار  نآ  سپ  دـینادرگ ، ناشیا ) ترخآ  ایند و  حالـص  عامتجا و  لحم   ) اـپرب مدرم  يارب  ار  نآ  هک  يا 

زا یبناج  رد  هک  اه  هرد  نیرتگنت  و  نتـشاد ، كاخ  خولک و  تهج  زا  ایند  دـنلب  ياـهاج  نیرتمک  و  ندوب ، ناتـسگنس  تهج  زا  نیمز 
هک رود  مه  زا  ياههد  و  بآ ، مک  ياه  همشچ  و  مرن ، ياهگیر  و  راومهان ، ياههوک  نیب  داد ) رارق  ار  هناخ   ) تسا هتـشگ  عقاو  نیمز 

مالـسلا و هیلع  مدآ  سپ  درادـن ) بسانم  ياوه  هاـیگ و  بآ و  نوچ   ) دنفـسوگ واـگ و  هن  و  بسا ، هن  و  دوش ، یم  هبرف  اـجنآ  رتش  هن 
ناشاهراب نتخادنا  دصقم  اهرفـس و  نداد  دوس  يارب  یلحم  مارحلا  تیب  و  دندرگ ، هجوتم  نآ  بناج  هب  هک  دومرف  رما  ار  شنادـنزرف 

دیدرگ
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دیآ یم  دورف  هناخ  نآ  هب  اهلد  ياه  هویم  دراد ) مه  يویند  دوس  دنربیم  جـح  هضیرف  ندروآ  اج  هب  رثا  رب  هک  يورخا  دوس  هوالع  هب  )
ياهیدنلب زا  و  يدابآ ، زا  رود  هایگ  بآ و  یب  ياهنابایب  زا  دنرآ ) تسدب  يونعم  دوس  رگیدـکی  زا  هدـمآ  درگ  اج  نآ  لد  باحـصا  )

رود و ياههار  زا   ) تسا هدـش  ادـج  نیمز ) تاعطق  زا  اهنآ  هب  ایرد  هطاحا  رثا  رب   ) هک اـهایرد  ياـه  هریزج  زا  و  بیـشارس ، ياـه  هرد 
یم فاوط ) یعـس و  رد   ) ینتورف عوضخ و  اـب  ار  دوـخ  ياهـشود  هکنیا  اـت  دنـسر ) یم  اـجنآ  هب  رایـسب  یتخـس  اـب  هدرک  چوـک  زارد 

ياضر يارب  هکیلاح  رد  دنور ) یم  باتـش  اب   ) دننک یم  هلوره  ناشاهاپ  رب  و  دنیوگیم ، هللا ) الا  هلاال   ) لیلهت هناخ  فارطا  رد  دننابنج ،
ياه هماج  هدرک  نوریب  نت  زا  ار  یگـشیمه  سابل   ) دنا هتخادـنا  رـس  تشپ  ار  ناشاه  هماج  دنتـسه  ور  هدولآرابغ  وم و  هدـیلوژ  ادـخ 

، دنا هدرک  تشز  ناینادنز ) يور  دننام   ) ار دوخ  تقلخ  ياهیئوکین  اهنآ  ندـش  هدایز  اهوم و  ندیـشارتن  رثا  رب  و  دـنا ) هدیـشوپ  مارحا 
هک لماک  راکـشآ و  تخـس و  گرزب و  یناحتما  دومن  شیامزآ  ناحتما و  روما ) نیا  هب  مارحلا  تیب  تراـیز  رد   ) ار ناـشیا  دـنوادخ 

ياههاگتدابع مرتحم و  هناخ  تساوخ  یم  ناحبس  دنوادخ  رگا  و  دینادرگ ، دوخ  تشهب  هب  ندیـسر  تمحر و  تفایرد  ببـس  ار  نآ 
ياهنامتخاس سرتسد و  رد  ياه  هویم  اب  رایـسب و  ياهتخرد  اب  راومه  مرن و  نیمز  اهیوج و  اـهغاب و  نیب  دـهد  رارق  ار  شیوخ  گرزب 

هزات ياهرازتشک  و  راد ، ناتسب  هایگ  رپ  ياهنیمز  و  زبس ، رازغرم  و  هنوگ ، خرس  مدنگ  نیب  و  مه ، هب  کیدزن  ياههد  و  هتسویپ ، مه  هب 
هداهن اهنآ  رب  هناخ  هکیئاه  هیاپ  رگا  و  دـینادرگ ، یم  كدـنا  شیامزآ  یمک  بسانت  هب  ار  شاداپ  رادـقم  دابآ ، ياههار  و  باداـش ، و 
دروخ دز و  اه  هنیس  رد  ینامتخاس  نینچ  دوب  یئانشور  رون و  خرس و  توقای  زبس و  درمز  زا  هدیدرگ  انب  اهنآ  هب  هک  یئاهگنس  هدش و 

یم رود  مدرم  زا  ار  دیدرت  ینارگن  بارطضا و  و  تخاس ، یم  فرطرب  اهلد  زا  ار  ناطیش  شالت  شـشوک و  و  درک ، یم  مک  ار  کش 
و دهاوخ ، یم  یگدنب  نانآ  زا  گنراگنر  ياهـششوک  اب  و  دیامزآ ، یم  نوگانوگ  ياهیتخـس  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  نکیلو  دومن ،

ینتورف نادواج  اهلد و  زا  يدنـسپدوخ  ربک و  ندرک  نوریب  يارب  دـیامرف  یم  ناحتما  تسین  عابط  هدیدنـسپ  هچنآ  ماسقا  هب  ار  ناـشیا 
شـشخب وفع و  يارب  ناسآ  لئاسو  دوخ و  ناـسحا  لـضف و  يوس  هب  هداـشگ  ياـهرد  ار  شیاـمزآ  نآ  هکنیا  يارب  و  ناـشاهناج ، رد 

.دهد رارق  شیوخ 
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یهاوخدوخ و نایاپ  يدب  زا  و  ترخآ ، رد  يرگمتـس  نایز  زا  ایند و  رد  يراکهابت  رفیک )  ) زا دیـسرتب  ادخ  زا  دیـسرتب ، ادـخ  زا  سپ 
هدنشک ياهرهز  دننام  هک  یبیرف  نانچ  تسا ، ناطیش  بیرف  ماد و  نیرتگرزب  یشکندرگ  يرگمتس و  يراکهابت و  اریز  یـشکندرگ ،

یمن هابتشا  ار  کیچیه  هاگنتشک  و  دوش ، یمن  ناوتان  زگره  ناطیش  سپ  درب ) یم  نیب  زا  ار  اهنآ  و   ) دوش یم  لخاد  نادرم  ياهلد  رد 
زا شندوب  هراچیب  اب  شیورد  شلمع و  اب  ملاع   ) شا هنهک  هماج  رد  ار  زیچ  یب  شیورد و  هن  و  وا ، یئاناد  يارب  ار  دنمـشناد  هن  دـنک ،

يراکهابت و زا  و  دشاب ) رطاخ  هدوسآ  رگناوت  نادان و  هکنآ  ياج  هچ  دنبای  یمن  یئاهر  تسا  ناطیش  ياهبیرف  زا  هک  اهیراکتشز  نیا 
رد هزور  نتفرگ  رد  شـشوک  اه  هوکز  اهزامن و  هلیـسو  هب  دیامرف  یم  ظفح  ار  شنینموم  ناگدـنب  دـنوادخ  یـشکندرگ  يرگمتس و 

، ناشنتخادنا ریز  هب  مشچ  و  ینامرفان ) تیصعم و  زا   ) ناشیا رگید  مادنا  اپ و  تسد و  ندنام  مارآ  يارب  بجاو ، ياهزور 
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وکین ياهراسخر  ندیلام  تسا  زامن  رد  نوچ  نانآ ، زا  يدنـسپدوخ  ربک و  ندومن  نوریب  و  ناشاهلد ، ینوبز  و  ناشاهناج ، ینتورف  و 
رد و  یکچوک ، راهظا  يارب  نیمز  هب  ار  عضوم ) تفه   ) هفیرـش ءاضعا  ندینابـسچ  ندومن ) هدجـس  ماگنه   ) و ینتورف ، يارب  كاخ  هب 

امرخ و وج و  مدنگ و   ) نیمز ياه  هویم  نداد  تسا  هوکز  رد  و  نتـسناد ، زیچان  عوضخ  يارب  اهتـشپ  هب  اهمکـش  ندیـسر  تسا  هزور 
تـسپ زا  تادابع  نیا  عفاـنم  هب  دـینک  هاـگن  ناـشیورد ، ناتـسدریز و  هب  هرقن ) ـالط و  دنفـسوگ و  واـگ و  رتش و   ) نآ زا  ریغ  و  زیوم )
باذع ایند و  یتخبدب  بجوم  هک   ) ادیوه ياهیـشکندرگ  يدنـسپوخ و  ندومن  فرطرب  و  راکـشآ ، ياهیزارفرـس  اهیگرزب و  ندرمش 

يرگمتس يراکهابت و  بجوم  هک  تلع  نودب  یشکندرگ  تیبصع و  رب  ار  هفوک  لها  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  .ددرگ  یم  ترخآ 
:( دیامرف یم  هدومن  شنزرس  خیبوت و  تسا 
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يور زا  رگم  دیامن  یشکندرگ  بصعت و  اهزیچ  زا  يزیچ  رـس  رب  هک  متفاین  ار  نایناهج  زا  کیچیه  مدرک  رظن  مدرم ) لاوحا  رد   ) نم
بصعت هصالخ   ) دبـسچیم اهمهفن  ياه  هشیدنا  اهدرخب و  هک  یلیلد  يور  زا  ای  دراد ، رب  رد  ار  نادان  يراکهابتـشا  هک  یببـس  تلع و 

دندرک یم  نامگ  رهاـظ  رد  یمهفن  یناداـن و  يور  زا  ناـشیا  دوب و  تسرداـن  لـطاب و  عقاو  رد  هک  دوب  یلیلد  ببـس و  يور  زا  اـهنآ 
رهاظ و رد   ) هک رگیدکی ) رب  يزارفرس  راختفا و   ) يرما يارب  دینک  یم  یشکندرگ  بصعت و  هک  ار  امش  زج  تسا ) تسرد  حیحص و 

دوخ لصا  يارب  درک  یـشکندرگ  بصعت و  مدآ  رب  ناطیـش  اما  دوش ، یمن  مولعم  یتلع  ببـس و  نآ  يارب  زین ) اـهمهفن  ناـنادان و  دزن 
بصعت و تلع  نیا  هب  سپ   ) یلگ زا  وـت  مشتآ و  زا  نم  تفگ : هدوـمن  شنزرـس  شـشنیرفآ  تقلخ و  رد  ار  وا  و  دوـب ) شتآ  زا  هک  )
هدوب و ناوارف  اهنآ  يارب  تمعن  هک  اهتما  نارگناوت  اما  و  دیامن ) یم  لیلد  تجح و  بصعت  يارب  نادان  رظن  رد  هک  درک ، یـشکندرگ 

دنم هرهب  دنتساوخیم  هک  یشوخ  تذل و  ره  زا 
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رد هکنانچ   ) سپ دندرک ، یشکندرگ  بصعت و  ار ) اهنآ  ناتسدریز  ندرمش  گرزب  نادنزرف و  یئاراد و   ) اهتمعن تهج  زا  دندش  یم 
نحن اولاق  نورفاک ي35 و  هب  متلـسرا  امب  امنا  اموفرتم  لاق  الا  ریذن  نم  هیرق  یف  انلـسرا  ام  و  دـیامرف : یم  میرک س 34 ي 34  نآرق 

نانارذگشوخ و هکنآ  رگم  میداتـسرفن  يربمغیپ  هدننک و  میب  یهد  رهـش و  چیه  رد  ام  ینعی  نیبذعمب  نحن  ام  و  ادالوا ، الاوما و  رثکا 
و تسا ، امـش ( زا   ( رتشیب نادنزرف  اهیئاراد و  ار  ام  دنتفگ : و ( میورگ ، یمن  دیا  هدروآ  ماغیپ  امـش  هچنآ  اب  ام  دنتفگ : اجنآ  نارورپزان 
، تسا هدومرف  معنتم  رامـشیب  ياهتمعن  هب  ایند  رد  ار  ام  هکنانچ  دومن  دهاوخن  باذع  ار  ام  دنوادخ  ترخآ  رد   ( درک میهاوخن  بذعم 

رتـهب ار  دوخ  شنیرفآ  ناطیـش  دـننام  اـیآ  دـیا ، هتفرگ  شیپ  یـشکندرگ  بصعت و  لـیلد  تجح و  هچ  هب  هفوـک  لـها  امـش  هصـالخ 
يریزگ هراچ و  یـشکندرگ  بصعت و  زا  رگا  سپ  دیلاب (؟ یم  رایـسب  نادنزرف  یئاراد و  هب  نارذگـشوخ  نارگناوت  دننام  ای  دینادیم ؟

دیرادن
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ناگرزب و هکیئاهزیچ  اهراک و  تافص و  نآ  زا  دشاب ، وکین  ياهزیچ  هدیدنسپ و  ياهراک  هتسیاش و  تافـص  يارب  امـش  بصعت  دیاب 
گرزب و ياهلقع  بوغرم و  ياهوخ  ببـس  هب  دـنیوجیم  يرترب  نارگید  رب  اـهنآ  اـب  اـه  هلیبق  ياـسور  برع و  ياهنادـناخ  زا  ناریلد 
و نامیپ ، دهع و  هب  ءافو  و  هیاسمه ، قح  نتشادهاگن  زا  دیئامن : بصعت  هدوتس  ياهتلصخ  يارب  سپ  هدیدنسپ ، تافـص  دنلب و  بتارم 
هب نداد  تـیمها  و  متـس ، زا  ندیـشک  تـسد  و  وـکین ( راـک   ( ناـسحا نـتفرگارف  و  ناـشکندرگ ، یناـمرفان  و  ناراـکوکین ، يربناـمرف 

.نیمز رد  يراکهابت  زا  نتسج  يرود  و  مشخ ، ندناشن  ورف  و  مدرم ، يارب  يرگداد  فاصنا و  و  يزیرنوخ ، 
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یکین و رد  ار  نانآ  ياهدماشیپ  و  دیسر ، امش  زا  شیپ  ياهتما  هب  اهیرادرکدب  اهیراکتشز و  رثا  رب  هک  اهیتخـس  اهباذع و  زا  دیـسرتب  و 
رادرک رثا  رب  هک   ) ندش نانآ  دننام  زا  دیـشاب  رذح  رب  و  ددرگ ) یم  بترتم  يرثا  هچ  يراک  ره  رب  دینیبب   ) دیروآ دای  ناتدوخ )  ) يدب

رد  ) سپ دیدومن ، هشیدنا  ناشیا  دب ) کین و   ) تلاح ود  توافت  رد  هاگ  ره  و  دسرب ) یتخس  باذع و  زین  امـش  هب  تشز  راتفگ  ود  هب 
و تخاس ، فرطرب  نآ  زا  ار  نانمـشد  و  دنتـشگ ، دنمجرا  نآ  ببـس  هب  هک  ار  يراک  ره  دینک  رایتخا  و ) دیهن ، مدـق  یکین  ریخ و  هار 
و  ) ار ناـنآ  عاـمتجا )  ) نامـسیر تسویپ  يراوگرزب  يراـکوکین و  و  دـش ، ناوارف  اـهنآ  يارب  یـشوخ  تمعن و  و  دـندنام ، تسردـنت 

عامتجا نامسیر  دنویپ  یشوخ و  تمعن و  ینازرا  یگدوسآ و  یتسردنت و  نانمـشد و  ندش  فرط  رب  يدنمجرا و  بجوم  هک  يراک 
شرافـس بیغرت و  و  یگناـکی ) قاـفتا و   ) ندرک یناـبرهم  و  یئورود ) قاـفن و   ) یئادـج زا  ندوـمن  زیهرپ  زا  تـسا ) تراـبع  تـسا 

ار ناینیـشیپ  تشپ  هرهم  هک  يراک  ره  زا  دینک  يرود  و ) دیراذگن ، اپ  يدب  رـش و  هار  رد   ) و یگتـسبمه ) داحتا و   ) ینابرهم رگیدکی 
مه هب  صاخشا  ندرک  تشپ  اه و  هنیس  رد  هتشاد  ینمشد  اهلد و  رد  يزرو  هنیک  تهج  زا  دومن ، تسس  ار  ناشیا  یئاناوت  و  تسکش ،

دینک هشیدنا  ناشیا ) ریغ  لیئارسا و  ینب  زا   ) ناتدوخ زا  شیپ  نینموم  زا  ناگتشذگ  تالاح  رد  و  ار ، رگیدکی  اهتسد  ندرکن  يرای  و 
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لها زا  رتربجنر و  نیرئاس  زا  و  رتشک ) افج   ) رتراب نارگ  رگید  مدرم  زا  اـیآ  دـندوب ؟ هنوگچ  ندیـشک  جـنر  شیاـمزآ و  عقوم  رد  هک 
دندینابسچ ناشیا  اب  ار  باذع  یتخس  و  دنتـشامگ ، يرازگتمدخ  یگدنب و  هب  ار  نانآ  اهنوعرف  هک  دوبن ؟ رت  تخـس  ناشیناگدنز  ایند 

جاب دوبن  هتخاس  يراک  هکنآ  زا  و  دندوب ، ناشیار  گرزب  یخرب  رازگتمدخ و  یهورگ  دندرک ، ناشراتفرگ  یتخـس  هجرد  یهتنم  هب  )
نامرف زا   ) ندز زابرس  يارب  يا  هراچ  دوب ، اهنوعرف )  ) ءالیتسا طلـست و  ریز  تکاله و  يراوخ  رد  اهنآ  لاح  هشیمه  سپ  دنتفرگ ) یم 

هار رد  ندرب  جنر  رب  یئابیکش  رد  ار  ناشیا  ششوک  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  دنتفای ، یمن  ناشاهیرگمتـس ) زا   ) عافد يارب  یهار  و  اهنآ )
شیاـشگ و تخـس  ياـهیراتفرگ  زا  ار  ناـنآ  داد ، رارق  رظن  دروم  دوـخ  زا  سرت  تهج  زا  ار  اـه  هتـسیاشان  رب  لـمحت  دوـخ و  تبحم 

نایاوشیپ هدـنامرف و  ناهاشداپ  سپ  دومرف ، اطع  یگدوسآ  سرت  ضوع  يدـنمجرا و  يراوخ  تلذ و  ضوع  اـهنآ  هب  و  داد ، یئاـهر 
هک دندیـسر  يا  هبترم  ماقم و  هب   ) دنتـشاد وزرآ  هچنآ  زا  شیب  دیـسر  يراوگرزب  تزع و  ناشیا  هب  ادـخ  بناج  زا  و  دـندش ، اـمنهار 

رد هکنانچ  دندوب ، هدینارذگن  هشیدنا  رد  ار  نآ  هب  ندیسر  زگره 
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ینب يا  ینعی  نیملاعلا  یلع  مکتلـضف  ینا  مکیلع و  تمعنا  یتلا  یتمعن  اورکذا  لیئارـسا  ینب  ای  دیامرف : یم  میرک س 2 ي 47  نآرق 
ایرد هک  دوب  نیا  نانآ  يرترب  .دینک و  دای  مداد  يرترب  ناتنامز  مدرم  نایناهج  رب  ار  امش  مدیشخب و  امـش  هب  هک  ار  یئاهتمعن  لیئارـسا 

، دینادرگزاب ناشدوخ  هب  ار  ناشیئاراد  اهرهش و  و  تخاس ، هابت  ار  ناشنانمشد  و  داد ، ناشیئاهر  ناینوعرف  زا  تفاکـش و  اهنآ  يارب  ار 
اهلد مه  اب  اه  هشیدـنا  هدـمآ و  درگ  اهتیعمج  هکینامز  دـندوب  هنوگچ  دـینک  هاگن  سپ  اهتمعن ( رگید  هدومرف و  لزان  اـهنآ  رب  هیروت  و 

گرزب اهرهش (  ( اهنیمز فرط  رد  ایآ  دوب !؟ هناگی  اهمیمصت  فژر و  اهیئانیب  رگیدکی و  کمک  اهریشمش  مه و  رای  اهتـسد  ناسکی و 
راتفرگ ناش  اهینارذگـشوخ (  ( اهراک رخآ  رد  هکیئاهیتخـس ( هب   ( هچنآ هب  دـینک  هاگن  سپ  دـندوبن ؟؟ هاـشداپ  ناـیناهج  زیچ  همه  رب  و 
تـسد و  دـیدرگ ، فلتخم  ناشاهلد  نخـس و  و  دروخ ، مه  هب  یگتـسویپ  ینابرهم و  و  داتفا ، یئادـج  اهنآ ( نیب   ( هک هاگ  نآ  دـندش ،

دننام نارگمتـس  هلیـسو  هب  اهیراکتـشز  نیا  رثا  رب   ( دنوادخ دندیگنج ، رگیدکی  اب  هتـشگ  هدنکارپ  و  دنداتفا ، مه  ناج  هب  هدش  هتـسد 
تربـع يارب  و  تـفرگ ، اـهنآ  زا  ار  شتمعن  یناوارف  و  دروآ ، نوریب  ناـشیارب  زا  ار  يراوـگرزب  تزع و  ساـبل  وا ( ریغ  رـصن و  تـخب 

تفرگ

.دنام یقاب  ناتنیب  رد  نانآ  ياهتشذگرس  ناتساد  امش  ناگدنریگدنپ  ن 
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مهیلع قاحسا -) نبا  بوقعی   ) لیئارسا دالوا  و  لیلخ ) میهاربا  نبا   ) قاحـسا نارـسپ  و  حیبذ )  ) لیعامـسا نادنزرف  ياهدماشیپ  زا  سپ 
اهناتساد تسا  کیدزن  دننام و و  هچ  و  مه ) اب  يرصع  ره  مدرم  ي   ) اهتشذگرس تسا  بسانتم  رایـسب  هچ  هک  دیریگ  تربع  مالـسلا -

رد و ) دیریگ ، دـنپ  نانآ  تشذگرـس  زا  تسا  هتـسیاش  دراد  تهابـش  مه  هب  ناگتـشذگ  امـش و  لاوحا  عاضوا و  ینعی  رگیدـکی ، اب  )
اه يرـسک  هکیراگزور )  ) هکیئاهبـش رد  دیئامن  هشیدنا  لمات و  رگیدکی  زا  ناشیئادج  یگدـنکارپ و  یگنوگچ  ناشیا و  تشذـگرس 

هلجد و  ) قارع يایرد  و  اهیدابآ )  ) اهرازتشک زا  ار  اهنآ  دندوب ، نانآ  رب  طلسم  رورس و  مور ) ناهاشداپ   ) اهرصیق و  مجع ) ناهاشداپ  )
دشاب تخـس  یناگدنز  و  دزو ، دنت  ياهداب  و  دیور ، نابایب ) رد  تسا  یهایگ   ) هنمرد هک  یئاهاج  هب  دندنار  ناهج  راز  هزبس  و  تارف )
يوم مخز و  هارمه  رای و  دنمتـسم و  شیورد و  ار  نانآ  سپ  دـنتخاس ) هناور  يدابآ  زا  رود  هایگ و  بآ و  یب  ياـهنابایب  هب  ار  اـهنآ  )

دنتشاد یئاج   ) هاگشیاسآ تهج  زا  اهنآ  نیرتخبدب  و  هاگیاج ، هناخ و  تهج  زا  دندوب  اهتما  نیرت  نوبز  دندرک ، اهر  نارچرتش )  ) رتش
( دوبن هایگ  بآ و  هک 
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رب ا هدومن  توعد  ینیئآ  نید و  هب  ار  اهنآ  هک  دوبن  یسک   ) دنرب هانپ  نآ  هب  هک  دندمآ  یمن  درگ  يرتهم  راب  ریز  هب 

دننک هیکت  نآ  يراوـگرزب  تزع و  رب  هک  یناـبرهم  تفلا و  هیاـس  ریز  هب  هن  و  دـنهرب ( یتخـس  یتخبدـب و  نـیا  زا  اـت  دروآدرگ  يرم 
يرایـسب و  ندوبن ( هارمه  مه  اب   ( فلتخم ياهتـسد  نارگن و  تالاح  اـب  سپ  دـنیاسایب ( وا  هب  داـمتعا  هیاـس  رد  اـت  دنتـشادن  یئاوشیپ  (

و ناشیوخ ، زا  نتـسج  يرود  و  اهتب ، ندیتسرپ  و  نارتخد ، ندرک  روگ  هب  هدـنز  لیبق  زا  ینادان  لهج و  تخـس و  جـنر  رد  هدـنکارپ ،
ءایبنالا متاخ  ترـضح   ( يربمغیپ نانآ  يوس  هب  هکینامز  ناشیا  رب  دـنوادخ  ياهتمعن  هب  دـیرگنب  سپ  .دـندوب  یهار  ره  زا  يرگتراـغ 

ناـشنابرهم مه  اـب  هدـنروآدرگ  ار  ناـشیا  وا  توـعد  رب  و  دـینادرگ ، وا  تعیرـش  ربناـمرف  ار  اـهنآ  داتـسرف و  ار  هلآ ( هیلع و  هللا  یلص 
، تخاس

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 843 

http://www.ghaemiyeh.com


808 ص :

تعیرش و  درک ، ناور  نانآ  يارب  ار  ینارذگشوخ  ياهرهن  و  درتسگ ، اهنآ  يور  هب  ار  دوخ  يراوگرزب  لاب  شیاسآ  تمعن و  هنوگچ 
یتـخبکین و هـجرد  یهتنم  نوـچ   ( دــندش نآ  تـمعن  هـقرغ  سپ  دروآ ، درگ  دوـخ  تـکرب  رپ  ياـهدوس  رد  ار  اــهنآ  ترــضح  نآ 

هاشداپ هیاس  رد  ناشیناگدنز  دندیدرگ ، دونـشخ  نآ  یناگدـنز  یمرخ  زا  و  دوب ( هدروآ  مهارف  ناشیا  يارب  ار  شیاسآ  يراوگرزب و 
ناسآ ناشیا  يارب  اهراک  و  داد ، اج  هبلغ  يراوگرزب و  رانک  رد  ناـشلاح  یئوکین  ار  اـهنآ  و  دـش ، رارقرب  مالـسا  سدـقم  نید  بلاـغ 

ناهاشداپ نایناهج و  رب  هدـنهد  نامرف  ناشیا  سپ  دروآور ( اـهنآ  هب  ترخآ  اـیند و  تداعـس  راوتـسا   ( یهاـشداپ تعفر  رد  دـیدرگ ،
، دندوب هدنامرف  اهنآ  رب  هکنانآ  رب  دنداد  یم  اهنامرف  و  دنتشاد ، طلست  اهنآ  رب  هکیناسک  رب  دندش  طلسم  دندوب ، اهرهـش  اهنیمز  فارطا 
ناهج و ياهراک  رادـمامز  هک  داد  یئاناوت  تردـق و  اهنآ  هب  مالـسا  نید  !! ( دـش یمن  باترپ  یگنـس  هتخادـنا و  يا  هزین  ناشیا  يارب 

). تشگ یمن  طلسم  نانآ  رب  یسک  و  دنتشگ ، نایناهج  هدنزورف 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 844 

http://www.ghaemiyeh.com


809 ص :

نامـسیر زا  ار  ناتاهتـسد  دیتفای ) مانالاریخ  ترـضح  تعیرـش  هب  ندـیورگ  رثا  رب  هک  يراوگرزب  تزع و  زا  دـعب   ) امـش دیـشاب  هاگآ 
هب دوب  هدش  هدیـشک  امـش  فارطا  هب  هک  ادـخ  راصح  رد  و  دـیدومن ) يرود  ضارعا و  لوسر  ادـخ و  زا   ) دـیدیناهر يوریپ  تعاط و 

ترخآ اـیند و  نآ  رثا  رب  هدربن  ناـمرف  دوخ  ياوشیپ  ماـما و  زا   ) دـیدرک هنخر  مالـسا ) زا  شیپ  تاداـع   ) تیلهاـج ياـهمکح  هلیـسو 
تفلا نیا  نامسیر  رد  تشاد ) ینازرا  ناشیا  هب  تمعن  جنر  نودب   ) داهن تنم  تما  نیا  رب  ناحبس  دنوادخ  و  دیداد ) داب  رب  ار  شیوخ 

بجوم هک  ینید   ) یتمعن هب  دـنریگ - یم  رارق  نآ  رانک  رد  و  دـنوشیم ، دراو  نآ  هیاس  رد  هک  یتفلا  تسب - اـهنآ  نیب  هک  یناـبرهم  و 
ره زا  رتنوزفا و  یئاهب  ره  زا  رگیدـکی  اب  ینابرهم  تفلا و  ياـهب  اریز  دـناد ، یمن  ار  نآ  ياـهب  ناگدـیرفآ  زا  یـسک  هک  تسا ) تفلا 

ترجه زا  دعب  امـش  دینادب  و  .دیآ ) یم  تسدـب  ترخآ  ایند و  یتخبکین  تداعـس و  یگناگی  تفلا و  اب  نوچ   ) تسا رتگرزب  یگرزب 
( بوشآ هنتف و  ندرک  اپرب  رگیدکی و  اب  ینمشد  یشکندرگ و  تیبصع و  رثا  رب  هرابود  يراگتسر  یئاناد و  هب  یهارمگ  ینادان و  زا  )
( رگیدکی نمـشد  فلاخم و   ) هورگ هورگ  مه ) اب  ندمآدرگ   ) یتسود زا  دـعب  و  دـیدش ، یهارمگ ) ینادان و  نانیـشن  هیداب  و   ) بارعا

هقالع مالسا  اب  دیدیدرگ ،

دیسانش یمن  نامیا  زا  و  نآ ، مان  هب  رگم  دیرادن  یطابترا  و 
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(!! دـیا هدربن  یپ  نامیا  تقیقح  هب  هتفرگن و  ارف  يزیچ  مالـسا  ماکحا  زا  یلو  دـیئوگ ، یم  نیتداهـش  نابز  هب  طقف  ار  نآ   ) ناـشن رگم 
یم دـنور  یمن  يراوـخ  تلذ و  راـب  ریز  هکیناـسک  ار  راـعلاالا  راـنلا و  لـثم   ) میهد یمن  نت  گـنن  هب  میور و  یم  شتآ  هـب  دـیئوگیم 
رگا هفوک  لـها  ضرغ  نوچ  و  تسا ، تسرداـن  دوش  هتفگ  لـطاب  هراـبرد  رگا  و  تسا ، وـکین  دوـش  هتفگ  قـح  هراـبرد  رگا  دـنیوگ ،
هیلع ماما  دوب ، مالـسا  روتـسد  اب  تفلاخم  بوشآ و  هنتف و  دـشاب ، ماع  باطخ  رگا  ماش  لها  اهنآ و  ضرغ  ای  دـشاب ، ناشیا  اب  باطخ 
نیب زا   ) دیئامن هنوراو  تسه  هکیتروص  زا  ار  مالـسا  دـیهاوخ  یم  امـش  هک  تسا  نآ  دـننام  دـیامرف ): یم  نانآ  شنزرـس  رد  مالـسلا 
لمع  ) نامیپ نتـسکش  مارتحا و  هدرپ  ندـیرد  اب  دنتـسه ) نآ  ندرب  نیب  زا  ددـصرد  نانمـشد  نیقفانم و  رافک و  هک  روطناـمه  دـیربب 

( امش رب  طلست  نانمشد و  لوخد  زا   ) هانپ دوخ  نیمز  رد  امش  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  ینامیپ  نانچ  نآ ، طئارـش ) ماکحا و  هب  ندرکن 
راـک ره  رد  ناـیناهج  هاـگ  ره  اـت   ) هداد رارق  شیاـسآ  ینمیا و  ببـس ) اـهنآ  ینارگن  بارطـضا و  عفر  يارب   ) شناگدـیرفآ نیب  رد  و 

ریپ اهنآ  زا  هدرک  هجوت  نآ  روتسد  ماکحا و  هب  ینعی  مالسا  نامیپ  هب  دندناماو  هار  ره  زا  هدش و  هراچیب 
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زا هدرک  دامتعا  ناشیوخ  تیعمج و  يرایـسب  يریلد و  هب   ( دـیربب هانپ  مالـسا  ریغ  هب  رگا  ینیئآ ( نینچ  نتـشاد  اب   ( امـش و  دـننک ( يو 
دنتسین راصنا  نیرجاهم و  لیئاکیم و  لیئاربج و  و  دنگنجیم ، امـش  اب  رافک  دیرامـشن ( مرتحم  ار  شروتـسد  هدومنن  يوریپ  نآ  ماکحا 

ات دینک  دروخ  دز و  ریشمش  اب  رگم  دندرک ( یم  يرای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  هکنانچ   ( دننک يرای  ار  امش  هک 
اهالب ادخ و  باذع  زا  ناینیشیپ ( ي   ( اهناتساد اهلثم و  و  دهد .( رارق  مادک  بیصن  ار  يزوریف  هبلغ و   ( دیامرف مکح  امـش  نیب  دنوادخ 

سرتسد رد  وا  ریذپان  جالع  ياهدماشیپ  و  مشخ ( ي   ( اهراگزور زا  تسا و  هدـنروآ  درد  هب  هدـنبوک و  ار ( اهلد   ( هک وا  ياهیتخـس  و 
رید ار  وا  باذـع  ندیـسر  سپ  تسا ( هدومرف  ناـیب  ار  نارگید  دوـمث و  داـع و  حوـن و  موـق  تشذگرـس  میرک  نآرق  رد   ( تسا اـمش 

هک دراد  ءاضتقا  هیهلا  تمکح  اریز   ( وا باذع  هب  ندیسرن  و  وا ، يریگ  تخس  نتشاگنا  لهس  هذخاوم و  هب  ینادان  تهج  زا  دیرادنپم 
دنوادخ و  دنزاس ( راکشآ  رتشیب  ار  دوخ  تواقـش  نارگمتـس  دنیامن و  تشگزاب  هبوت و  ناکین  ات  دزادنا  ریخات  ار  ناراکهانگ  باذع 

ار رگیدکی   ( ار رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناشیا  ندومن  كرت  تهج  هب  رگم  هدرکن  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  ناگتـشذگ  ناحبس 
کن راداو  هدیدنسپ  راک  هب 

ندرکن رکنم  زا  یهن  تهج  زا  ار  نادـنمدرخ  ندرک و  هانگ  تهج  زا  ار  اهمهفن  دـنوادخ  سپ  دنتـشادن ( زاب  هتـسیاشان  راک  زا  هدر و 
). دومن ناشراتفرگ  تخس  باذع  هب  هدرک  رود  دوخ  تمحر  زا   ( دومرف نعل 
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و دندومن ) ینمشد  رگیدکی  اب  هتخادنا  رس  تشپ  ار  یتسود  تفلا و  یشکندرگ  تیبصع و  اب   ) دنتخیسگ ار  مالسا  هتشر  دیـشاب  هاگآ 
یهن فورعم و  هب  رما  اهنآ  همه  زا  رتمهم  رتگرزب و  هک   ) ار نآ  ماکحا  و  دیدومنن ) لمع  نآ  فئاظو  هب   ) دیدرک لطعم  ار  نآ  دودح 
یلـص ادخ  لوسر  هب  صاخـشا  نیرتکیدزن  و  متـسه ، امـش  ياوشیپ  هعاطلا و  ضرتفم  ماما  هک  نم  یلو   ) دیدرب نیب  زا  تسا ) رکنم  زا 

نانکـش و نامیپ  نارگمتـس و  اب  گنج  هب  ارم  دنوادخ  دینادب  نیاربانب ) میامن ، یم  راتفر  ما  هدـش  رومام  هچنآ  هب  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا 
رد اپ  زا  ار  نانآ  و   ) مدیگنج ناشناوریپ ) ریبز و  هحلط و  لمج : باحصا   ) نانکـش نامیپ  اب  سپ  دومرف : رما  نیمز  يور  رد  ناراکهابت 

جراوخ  ) دنتفر نوریب  نید  زا  هک  نانآ  رب  و  مدومن ، دروخ  دز و  هدرک  داهج  ماش ) لها   ) دنتـشادرب قح  زا  تسد  هکنانآ  اب  و  مدروآ )
نبا صوقرح  اـی  هلمرث  ناورهن  جراوخ  ياـسور  زا  یکی  هک   ) ار ههدر  ناطیـش  اـما  و  مدرک ، ناـشراوخ  نوبز و  هدومن  مشخ  ناورهن )
کی ياراد  ینعی  دنا  هدناوخ  هیدیلاوذ  یضعب  و  تسا ، هدوب  نانز  ناتسپ  دننام  شتسد  کی  هکنآ  يارب  تسا  هیدثلاوذ  شبقل  ریهز و 

ار شا  هنیـس  شزرل  شبنج و  لد و  شپت  دایرف  نآ  زا  هک  كانـسرت  يادص  ببـس  هب  وا  اب ) ندـیگنج  نتـشک و   ) زا کچوک ) تسد 
یب ن مدینش ،

ار وا  هکنیا  و  دوش ، یم  عمج  نآ  رد  ناراب  بآ  هک  تخس  گنس  رد  ای  هوک  رد  تسا  یلادوگ  ینعم  هب  تغل  رد  ههدر   ) مدیدرگ زای 
هک تسا  نآ  يارب  هداد  تبـسن  ههدر  هب  ار  وا  هکنیا  هدوب و  ناهارمگ  ياوشیپ  هارمگ و  نوچ  هک  تسا  نآ  يارب  هدومرف  ریبعت  ناطیش 

یلادوگ رد  رایـسب  يوجتـسج  زا  دعب  دبایب  ناگتـشک  نیب  رد  ار  وا  تساوخ  ناورهن  جراوخ  اب  گنج  زا  تغارف  زا  سپ  ترـضح  نآ 
ور هب  ور  جراوخ  اب  نوچ  ترضح  نآ  هدش  تیاور  هک  تسا  نآ  كانسرت  زیگنا و  تشحو  يادص  ینعی  هقعص  زا  دارم  و  دوب ، هداتفا 

هتفگ و  دنتفای ، ار  وا  هتـشک  یلادوگ  رد  هکنیا  ات  تخیرگ  سرت  زا  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  هیدثلاوذ  هک  دیـشک  يدایرف  هرعن و  دش 
و درم ، هدیدرگ  شوهیب  دز  وا  رب  يریـشمش  راوگرزب  نآ  نوچ  هدش : هتفگ  و  تخاس ، هابت  ینامـسآ  هقعاص  رثا  رب  ار  وا  دنوادخ  دنا :

رهاـظ نکل  .تسا  نج  ناطیـش  وا  زا  دارم  هـتفگ : يرگید  و  هدوـب ، ناطیـش  نادـنزرف  زا  یناطیـش  هـهدر  ناطیـش  دـنا : هـتفگ  یهورگ 
زا یکی  ههدر  ناطیـش  زا  دارم  هک  تسا  نآ  ددرگ  یم  مولعم  لمات  تقد و  زا  سپ  هک  ماقم  هب  رتبـسانم  مالـسلا و  هیلع  ماما  شیاـمرف 

هیواعم  ) نارگمتس زا  هچنآ  و  ملعا ) هللا  دش و  ادیپ  شا  هتشک  یلادوگ  رد  هتخیرگ  ترضح  نآ  دایرف  رثا  رب  هک  تسا  جراوخ  ياسور 
مع هلیح  رکم و  رثا  رب  هک  شنایفارطا  و 

هدنز دهاوخب و   ( دهد تصخر  دنوادخ  رگا  دنام ، یقاب  دنداد ( همتاخ  ار  نیفـص  گنج  هدز  اه  هزین  رـس  رب  اهنآرق  هک  صاع  نبا  ور 
فارطا رد  هک  یکدـنا  رگم  مزاس ( هاـبت  ار  همه  و   ( مریگب ناـنآ  زا  ار  یئاـناوت  تلود و  مور  یم  ناـشیا  يوس  هب  هک  هراـبود  مناـمب (

:) دیامرف یم  هدومن  دزشوگ  ار  دوخ  يراوگرزب  تلزنم و  ماقم و  يریلد و  تعاجش و  اج  نیا  رد   ( دنوش هدنکارپ  اهرهش 
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هدمآرب ون  ياه  هخاش  و  متـشک ) ار  نانآ  ناگرزب  مالـسا  ردص  ياهگنج  رد   ) مدـناسر نیمز  هب  ار  برع  ياه  هنیـس  یکچوک  رد  نم 
یـشیوخ ببـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ارم  تلزنم  ردـق و  امـش  و  متـسکش ، ار  رـضم  هلیبـق )  ) هعیبر و هلیبـق ) ناریلد  )

( دومرف بصن  تفالخ  هب  ارم  متـشاد و  ترـضح  نآ  دزن  هک   ) صوصخم مارتحا  دـنلب و  ماقم  و  ندوب ) وا  داماد  ومع و  رـسپ   ) کیدزن
ار شنت  و  تشاد ، یم  شوغآ  رد  شرتسب  رد  و  دینابسچ ، یم  شا  هنیـس  هب  و  داد ، شرورپ  دوخ  رانک  رد  ارم  یکدوک  نامز  دینادیم ،
هب تبـسن  ردـپ  هکنانچ   ) داـهن یم  نم  ناـهد  رد  هدـیوج  یکاروخ  و  دـینایوب ، یم  نم  هب  ار  شیوخ  شوخ  يوب  و  دـیلام ، یم  نم  هب 

هدزای ارهز و  ترضح  ترـضح و  نآ  هیماما  قافتا  هب  اریز   ) تفاین نم  زا  رادرک  رد  هابتـشا  ءاطخ و  راتفگ و  رد  غورد  و  دنک ) دنزرف 
رـس ءاطخ  هن  انایـسن و  هن  ادمع و  هن  ناشیا  زا  گرزب  کچوک و  هانگ  زگره  دنتـسه و  موصعم  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  ناشدـنزرف 

نیشنمه دوب  هدش  هتفرگ  ریش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  یتقو  زا  ار  شناگتشرف  زا  يا  هتشرف  نیرتگرزب  دنوادخ  و  دنز ) یمن 
دوش یم  مولعم  نینچ  رابخا  زا   ) دهد ریس  ناهج  يوکین  ياهوخ  اهیراوگرزب و  هار  هب  زور  بش و  رد  ار  وا  هک  دینادرگ  ترضح  نآ 

هتشرف نآ  زا  دارم  هک 

راهطا همئا  اب  مه  ترضح  نآ  زا  دعب  هدوب  مرکا  ربمغیپ  اب  هشیمه  رتگرزب و  لیئاکیم  لیئاربج و  زا  هک  تسا  سدقلا  حور 
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راوگرزب نآ  اـب  تولج  تولخ و  رد  زور  بش و   ( شرداـم یپ  رتش  هچب  نتفر  دـننام  متفر  یم  وا  یپ  نم  و  دـشاب ( یم  مالـسلا  مهیلع 
ادخ لوسر  مدیـسرپ  مردـپ  زا  تفگ : سابع  نبا  لضف  هتـشون : دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .مدـش  یمن  ادـج  وا  زا  زگره  هدوب و 
یم نارسپ  زا  ار  وت  نم  متفگ  ار ، بلاطیبا  نبا  یلع  تفگ : تشاد ؟ یم  تسود  رتشیب  ار  شنارـسپ  زا  کی  مادک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

كدوک هک  یتقو  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  چیه  میدیدن  تشاد ، یم  تسود  رتشیب  همه  زا  شنارـسپ  هب  تبـسن  ار  وا  تفگ  مسرپ ،
هن و  یلع ، هب  وا  زا  رتنابرهم  شرـسپ  هب  ار  يردـپ  میدـیدن  دوب ، رفـس  رد  هجیدـخ  يارب  هکینامز  رگم  دوش  ادـج  ترـضح  نآ  زا  دوب 
یم راکـشآ  تشارفا  یم  يا  هناـشن  مچرپ و  دوخ  ياـهوخ  زا  يزور  ره  رد  .ربمغیپ ( يارب  یلع  زا  رتربناـمرف  شردـپ  يارب  ار  يرـسپ 

هدـیزگ يرود  مدرم  زا  هاـم  کـی  تلاـسر  هب  ندـش  ثوعبم  زا  شیپ   ( یلاـس ره  رد  و  دومرف ، یم  رما  نم  هب  ار  نآ  زا  يوریپ  دومن و 
نآ رد  و  دـید ، یمن  نم  ریغ  مدـید و  یم  ار  وا  نم  دومن ، یم  تماقا  هکم ( کیدزن  تسا  یهوک   ( ءارح هب  یگدـنب ( تداـبع و  يارب 

یلص ادخ  لوسر  هناخ  رگم  دوب  هدماین  يا  هناخ  رد  مالسا  نامز 
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، نم هجیدخ و  مرکا و  ربمغیپ  رگم  دوبن  ناملسم  زور  نآ  رد   ) مدوب ناشیا  موس  نم  هک  ترـضح  نآ  هجوز  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا 
و دومن ، رایتخا  مالـسا  هدروآ و  ناـمیا  ترـضح  نآ  هب  هک  دوب  يدرم  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  هب  دراد  تحارـص  هلمج  نیا 

مل باجا ، عمـس و  و  بانا ، نم  لوا  ینا  مهللا  دومرف : هک  مکی  یـس و  دص و  نخـس  رد  تسا  راوگرزب  نآ  شیامرف  نخـس  نیا  ریظن 
هدینش و ار  نآ  هدیسر و  قح  هب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  ایادخراب  ینعی  هالـصلاب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  الا  ینقبـسی 
و مدید ، یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگم  تفرگن  یـشیپ  زامن  هب  نم  رب  سکچیه  تسا ، هتفریذـپ 

یم ناـمیا  دـیدرت  نودـب  دـش  یم  لزاـن  هچنآ  هب  هدوب و  ترـضح  نآ  اـب  یحو  لوزن  ماـگنه   ) مدـیئوب یم  ار  يربـمغیپ  توبن و  يوب 
هچ نیا  ادخ  لوسر  يا  متفگ : مدینش ، ار  ناطیـش  يادص  دش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  رب  یحو  هکیماگنه  و  مدروآ )

یحو نیا  ندیسر  زا  دعب  هک  هتسناد  نوچ   ) هداد يور  يدیمون  ندومن  شتسرپ  زا  ار  وا  هک  تسا  ناطیـش  نیا  دومرف : تسا ؟ یئادص 
یم نم  هچنآ  يونش  یم  وت  دیامن ) یم  دایرف  هلان و  هدیدرگ  دیمون  دننک  یمن  يوریپ  وا  زا  هدمآ  نوریب  یهارمگ  تلالـض و  زا  مدرم 

یئوکین ریخ و  رب  وت  و  يریزو ، نکیلو  یتسین ، ربـمغیپ  هکنیا  رگم  یناـسکی  نم  اـب  زیچ  همه  رد  منیب  یم  نم  هچنآ  ینیب  یم  و  مونش ،
(. یشاب یم  راوتسا  تسا  نآ  رد  ترخآ  ایند و  یئوکین  ریخ و  هچنآ  رب  هدوب  هیونعم  هیروص و  تالامک  عیمج  عماج   ) یتسه
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یگرزب رما  وت  دـمحم  يا  دـنتفگ : دـندمآ و  وا  دزن  شیرق  ناـگرزب  زا  یهورگ  هکیناـمز  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  اـب  نم  و 
یم تساوخرد  يراک  وت  زا  ام  و  تسا ، هدرکن  اعدا  ار  نآ  وت  نادـناخ  زا  یـسک  هن  وت و  ناردـپ  هک  ینک  یم  اـعدا  يربمغیپ  توبن و 

يرواین اج  هب  رگا  و  یتسه ، ادخ  بناج  زا  هداتسرف  ربمغیپ و  هک  میناد  یم  یئامنب  ام  هب  يروآ و  اج  هب  ام  يارب  ار  نآ  رگا  هک  میئامن 
ات ناوخب  ام  يارب  ار  تخرد  نیا  دنتفگ : دیهاوخ ؟ یم  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغپی  یتسه ، وگغورد  رگوداج و  میناد  یم 

، دراد یئاناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دتـسیاب ، تیور  ولج  دیایب  هدش  هدنک  نیمز  زا  شیاه  هشیر  اب 
یم ناشن  امـش  هب  نم  دومرف : يرآ ، دـنتفگ : دـیهد ، یم  یهاوگ  قح  هب  دـیروآ و  یم  نامیا  اـیآ  دروآ  رب  ار  امـش  شهاوخ  نیا  رگا 
امـش نیب  و  دـیورگ ، یمن  تسا ) ترخآ  اـیند و  ریخ  عماـج  هک  مالـسا   ) یئوـکین ریخ و  هب  هک  مناد  یم  و  دـیبلط ، یم  ار  هچنآ  مـهد 

تسا یهاچ  دارم   ) دوش یم  هتخادنا  هاچ  رد  و ) ددرگ ، یم  هتشک  ردب  گنج  رد  هدنام و  یقاب  شرفک  رب   ) هک تسا  یسک 
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زا دعب  ردب  گنج  رد  هکیناسک  هلمج  زا  و  تسا ، رتکیدزن  هنیدـم  هب  هدـش  عقاو  هنیدـم  هکم و  نیب  نآ  دـندیمان و  یم  ردـب  ار  نآ  هک 
ندش هتشک 

هک تسه  یـسک  و  دندوب ( هریغم  نبا  دیلو  لهجوبا و  سمـشدبع و  نبا  هیما  هعیبر و  رـسپ  ود  هبیـش  هبتع و  دندش  هدنکفا  هاچ  نآ  رد 
ار هنیدـم  هدـنروآدرگ و  فارطا  زا  رگـشل  هکیناـسک  هـلمج  زا  و  دـگنج ، یم  نیملـسم  اـب  قدـنخ  هـعقو  رد   ( دروآ درگ  ار  اهرگـشل 

یلادوگ قدنخ  و  دندوب ، ورمع  نبا  لهس  لهج  یبا  نبا  همرکع  هیما و  نبا  ناوفص  دودبع و  نبا  ورمع  نایفسوبا و  دندومن  هرـصاحم 
هب وت  رگا  تخرد  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نآ  زا  سپ  دـندنک ( گـنج  نیا  يارب  هبیط  هنیدـم  روس  فارطا  رد  هک  دوب 

، تسیاب نم  ولج  ادخ  نامرف  هب  دوش و  هدنک  دوخ  ياه  هشیر  اب  متـسه  ادخ  ربمغیپ  نم  یناد  یم  يراد و  نامیا  ریختـسر  زور  ادخ و 
هکیلاح رد  دـمآ  دـش و  هدـنک  شیاـه  هشیر  اـب  تخرد  تخیگنارب  یتسرد  یتسار و  قح  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس 

نانز لاب  رپ و  غرم  دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسد  ود  نیب  ات  ناغرم ، ياهلاب  يادص  دننام  یئادص  تشاد و  تخـس  يادص 
رد نم  و  دـنکفا ، نم  شود  رب  ار  شیاه  هخاش  زا  یـضعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـس  رب  ار  دوخ  دـنلب  هخاـش  و  داتـسیا ،

: دـنتفگ یـشکندرگ  يزارفرـس و  يور  زا  دـندید  ار  نآ  هورگ  نآ  نوچ  سپ  ، مدوـب هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  تسار  فرط 
دوخ ياج  رگید  همین  دیآ و  وت  شیپ  نآ  زا  یمین  ات  امرفب 
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ندروآ يور  نیرتفگش  هب  هک  دروآ  ور  ترـضح  نآ  يوس  هب  نآ  همین  هاگ  نآ  داد ، نامرف  تساوخرد  نآ  هب  ار  تخرد  سپ  دنامب ،
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دوب  کیدزن  و  دومن ) تباجا  ار  راوگزب  نآ  نامرف  رتباتـش  اب  لوا  زا   ) دـنام یم  ندرک  ادـص  نیرت  تخـس  و 
سپ دوب ، هکنانچمه  ددنویپ  دوخ  همین  هب  ددرگ و  زاب  همین  نیا  نک  رما  دنتفگ : یگزیتس  یـساپسان و  يور  زا  سپ  دچیپب ، هلآ  هیلع و 

تـسخن نم  ادخ  لوسر  يا  تسین ، ادـخ  زج  شتـسرپ  راوازـس  متفگ : نم  تشگزاب ، تخرد  دومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
ار هچنآ  دروآ  اج  هب  ادخ  تساوخ  نامرف و  هب  تخرد  هکنیا  هب  مدرک  رارقا  هک  یسک  تسخن  مدروآ و  وت  هب  نامیا  هک  متسه  یـسک 

تفگـش تسا ، یئوگغورد  رایـسب  رگوداـج  دـنتفگ : هورگ  نآ  همه  سپ  تناـمرف ، مارتحا  وت و  يربـمغیپ  هب  فارتـعا  يارب  درک  هک 
دیامن یم  قیدصت  تراک  رد  ار  وت  ایآ  دنتفگ : و  درک ) هتـساوخ  هچنآ  هشیدنا  لمات و  نودب  اریز  ! ) تسا کباچ  نآ  رد  هک  یئوداج 

زاب يا  هدننک  شنزرـس  خیبوت  ار  نانآ  ادخ  هار  رد  هک  متـسه  یهورگ  زا  نم  و  مدوب ، نم  ناشدـصق  هک  صخـش !؟ نیا  دـننام  زا  ریغ 
ار بش   ) دنتسه امنهار  هناشن و  ار  زور  هدننک و  دابآ  ار  بش  تسا ، ناراکوکین  ناشنخس  نایوگتسار و  هرهچ  نانآ  هرهچ  دراد ، یمن 
نآ فراعم  مولع و   ( نآرق نامـسیر  هب  دنیامن ( یم  یئامنهار  قح  هار  هب  ار  مدرم  زور  دنزاس و  یم  دابآ  ار  دوخ  ترخآ  هتـشاد  هدنز 
نید راثآ   ( دننک یم  هدنز  ار  شربمغیپ  ياهشور  ادخ  ياههار  و  دنزیوآ ، یم  ار  دوخ  تسا ( یتخبدب  زا  یهارمگ  یئاهر و  ببس  هک 

تشهب و رد  ناشاهلد  دـننک ، یمن  يراکهابت  یتسرداـن و  يزارفرـس و  یـشکندرگ و  دـنیامن ( یم  لـمع  نآ  ماـکحا  هب  هداد  رـشن  ار 
.تسا هتخادرپ ( یگدنب  وکین و  ياهراک  هب  ناشاهندب  ترخآ و  هجوتم  ناشاهلد   ( راک لوغشم  ناشاهندب 

سابع نب  هللادبع  اب  ینخس  هبطخ 235-
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زا يرگمتس و  تهج  زا   ) هک نامثع  فرط  زا  هک  ینامز  هدومرف  سابع  نبا  هللادبع  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
زا وا  دنیامن و  شلزع  تفالخ  زا  دنتساوخ  یم   ) دوب هرـصاحم  رد  هدرک ) هک  يا  هتـسیاشان  ياهراک  نیملـسم و  لاملا  تیب  ندرب  نیب 

دومن یم  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  همان  نآ  رد  دروآ ، راوگرزب  نآ  يارب  يا  همان  تشادن ) ندمآ  نوریب  تارج  ندش  هتـشک  سرت 
دزمان يارب  مدرم  يوهایه  اغوغ و  ات  دربب  فیرـشت  ایرد ) تمـس  زا  هنیدم  فارطا  رد  تسا  یعـضوم  مسا   ) عبنی رد  دوخ  کلم  هب  هک 
نامثع دندناوخ و  یم  نینموملاریما  مان  هب  ار  تفالخ  دنلب  يادـص  هب  نامثع  ناگدـننک  هرـصاحم  نوچ   ) دوش مک  تفالخ  هب  ندومن 

زا مه  مدرم  دـیاش  ات  دومن  تساوخرد  هنیدـم  زا  ار  وا  نتفر  نوریب  ور  نیا  زا  تسا  ترـضح  کـیرحت  هب  وا  هرـصاحم  تشاد  ناـمگ 
زا دعب  تساوخ ) ار  نیا  و  دیامن ، هراچ  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  دناوتب  وا  دنورب و  ترضح  نآ  یهارمه  هب  هدش  هدنکارپ  وا  هناخ  فارطا 
زا سپ  تفر  نوچ  و  دربب ، فیرـشت  عبنی  هب  ترـضح  هک  تساوخ  نآ  زا  شیپ   ) دوب هدومن  مه  رتـشیپ  ار  تساوخرد  نآ  دـننام  هکنآ 

( دربب فیرشت  عبنی  هب  هک  دومن  یم  تساوخرد  هرابود  نونکا  دیامرف ، يرای  ار  وا  هتشگرب  هنیدم  هب  اجنآ  زا  هک  دومن  تساوخرد  نآ 
میایب و گرزب ، ولد  اب  دهد  رارق  شک  بآ  رتش  دننام  هکنیا  رگم  ارم  دهاوخ  یمن  نامثع  سابع  رسپ  يا  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپ 

نونکا و  میایب ، هنیدم ) هب  عبنی  زا  وا  يرای  يارب   ) داتسرف نآ  زا  سپ  مدش ، نوریب  هنیدم  زا  هک  داتسرف  نم  يوس  هب  نیا  زا  شیپ  مورب :
رد ندرک  شـشوک  داـیز  زا   ) هک يروط  هب  مدومن  عاـفد  وا  زا  هدرک  يراـی  ار  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  مور ، نوریب  هک  دتـسرف  یم  ار  وـت 

(. دشاب یمن  عافد  قحتسم  دروآ  یم  اج  هب  هدرک و  هک  يا  هتسیاشان  ياهراک  رثا  رب  نوچ   ) مشاب راکهانگ  مدیسرت  شیهارمه )

ترجه زا  دعب  ثداوح  رد  هبطخ 236-
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هب هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترجه  زا  دعب  ار  دوخ  لاح  یگنوگچ  نآ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
رما ارم  دومن و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  مرکا  ربمغیپ  هکنآ  زا   ) سپ دیامرف : یم  نایب  ترضح  نآ  هب  ار  شیوخ  ندش  قحلم  هنیدم و 

هدیباوخ رتسب  رد  هک  یسک  هدرب و  فیرـشت  ربمغیپ  هک  دنتـسناد  نیکرـشم  نآ  دادماب  مدیباوخ و  وا  رتسب  رد  تکرح  بش  هک  دومرف 
تفر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  یهار  و ) مدـش ، هناور  وا  یپ  رد  هداـیپ  ترـضح  نآ  ترجه  زا  دـعب  زور  هس  مدوـب ، نم 

( هنیدم هکم و  نیب  یعضوم   ) جرع هب  ات  متفرگ ) یم  غارـس  وا  زا  یلزنم  ره  رد  و   ) مداهن یم  وا  دای  رب  ماگ  ره  سپ  مدومن ، یم  يوریپ 
کیدزن یعـضوم  مان  ءابق  رد  ات  مدـمآ  یم  شترـضح  لابند  رد  هداهن  مدـق  اجنامه  متفرگ  یم  ناشن  راوگرزب  نآ  زا  اج  ره   ) مدیـسر

یـضردیس .میدش  دراو  يراصنا  دیزی  نبا  دـلاخ  بویا  یبا  هب  هنیدـم  هب  قافتا  هب  هدومن  كرد  ار  شروضح  بونج  فرط  زا  هنیدـم 
هیلع ترضح  نآ  شیامرف  دیامرف ): یم  نآ  زا  دعب  هدش ، تیاور  ترضح  نآ  زا  هک   ) تسا يزارد  نخس  رد  هلمج  نیا  دیامرف ): یم 
نیا زا  و  هدیـسر ، تحاصف  راصتخا و  هجرد  یهتنم  هب  نآ  هک  تسا  ینخـس  زا  مداـهن ، یم  وا  داـی  رب  ماـگ  ینعی  هرکذ  اـطاف  مالـسلا :

زا نم  هک  هدومرف  هدارا  نخس 

نینچ يارب  ار  مالک  نیا  سپ  متفرگ ، یم  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  مدیـسر  جرع  هب  ات  هکم  زا  مندش  نوریب  يادـتبا 
هتشادن نآ  رب  تلالد  احیرص  ظفل  نآ  هک  دنک  نایب  یظفل  هب  ار  يروظنم  صخش  هک  تسا  نآ  هیانک  ینعم  و   ) هدروآ یتفگـش  هیانک 

یم غارـس  راوگرزب  نآ  زا  اج  همه  رد  هکنیا  زا  هیانک  مداهن  یم  وا  دای  رب  ماگ  دیامرف : یم  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنانچ  دـشاب ،
(. متفر یمن  ههاریب  مدق  کی  هدمآ  شترضح  یپ  رد  متفرگ و 
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دینک باتش  ریخ  راک  رد  هبطخ 237-
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(: دهدن تسد  زا  ار  یگدنب  تدابع و  تصرف  یتسیاب  تسا  هدـنز  ات  ناسنا  هکنیا  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
قباطم دیناوت  یم  ات  نیاربانب  تسین ، اجرب  یقاب و  هشیمه  ایند  دینادب  وا  لآ  مرکا و  ربمغیپ  رب  دورد  لاعتم و  دنوادخ  شیاتس  زا   ) سپ
رادرک راتفگ و  تبث  يارب  ناتلامعا  ي   ) اه همان  دیا و  هدنز  دیتسه  یناگدنز  یخارف  رد  هکیلاح  رد  دینک  راک  لوسر ) ادخ و  روتـسد 
تـشز راک  زا  هک   ) دوش یم  هدناوخ  راکهانگ  هدننادرگ  ور  و  تسا ، هتفریذپ  هدرتسگ  تشگزاب  هبوت و  هدشن و  هتـسب  هدوشگ  کین )

لمع غارچ  هکنآ  زا  شیپ  دیامن ) ناربج  ار  شتـشز  رادرک  ات   ) دنهدیم يراودیما  راکدـب  و  دـیامن ) تشگزاب  هبوت و  هتـشادرب  تسد 
وحم زا   ) دنور الاب  نامسآ  هب  هکئالم  و  دوش ، هتسب  تشگزاب  هبوت و  هار  و  دیآ ، رسب  تدم  و  دورب ، تسد  زا  تصرف  هتـشگ  شوماخ 

زا درم  یتسیاب  داد ) ماجنا  يراک  ناوت  یمن  هک  یعقوم  ینعی  گرم  ندیـسر  زا  شیپ   ) سپ دـنراد ) زاـب  ار  ملق  لاـمعا  هماـن  تاـبثا  و 
ار دوخ  ایند  رد   ) دریگب هجیتن  هدـننام  یقاب  يارب  هدـنرذگ  زا  یتسه و  يارب  یتسین  زا  گرم و  يارب  یگدـنز  زا  شیوخ و  يارب  دوخ 
ار وا  گرم  ندیـسر  ات  هکیلاح  رد  دیـشوک ) لمع  رد  و   ) دیـسرت ادـخ  زا  هکیدرم  دـیآ ) راک  هب  ار  وا  ترخآ  رد  اـت  دراـمگ  راـک  هب 

اد تصرف 

اب ار  دوخ  سپ  دراد ، رایتخا  رد  ار  نآ  راهم  هدز و  دنب  ناهد  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  يدرم  دنا ، هداد  تلهم  ار  وا  لمع  ماجنا  ات  هد و 
.دشک یم  دنوادخ  زا  يربنامرف  تعاط و  يوس  هب  ار  شیوخ  نآ  راهم  هب  و  هتشاد ، زاب  هدومرف  یهن  دنوادخ  هچنآ  زا  سفن  دنب  ناهد 

نیمکح هرابرد  هبطخ 238-
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نایماش .ماش  مدرم  شهوکن  و  يرعشا ) یسوموبا  صاع و  نبا  ورمع   ) نیمکح هرابرد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
دنا هدـش  هدـیچرب  يا  هتخیمآ  ره  زا  هدـمآ و  درگ  وـس  ره  زا  هک  تسپ  ناتـسدریز )  ) ناگدـنب شاـبوا ، تخـس و  لد  دنتـسه  یمدرم 

راوازس هک  دنشاب  یم  یناسک  هلمج  زا  تسین ) مولعم  ناشبـسن  بسح و  هتـسویپ و  مه  هب  هدمآ و  یئاج  زا  کی  ره  دنتـسه  یهورگ  )
ناش هدومزآ  راک  و  دنهد ، ناشدای  ار  رـش  ریخ و  و  دننک ، ناشتیبرت  وکین ) ياهوخ  هب   ) و دـنهد ، دای  اهنآ  هب  ار ) مالـسا  ماکحا   ) تسا

دنتـسه یهورگ  ناشیا  هصالخ  دننکن ، يراک  دوخ  رـس  ات   ) دنریگب ار  ناشاهتـسد  ناکدوک  دننام  و  دنوش ، ناشرادمامز  و  دـننادرگ ،
نانآ دنوشب ) اوشیپ  هتشاد  تلاخد  تیالو  تلم و  نید و  رما  رد  هدوب  ناشنیب  رد  تفالخ  هک  دنتسین  راوازس  رود ، اهیئوکین  زا  نادان و 

مالـسا هک  هنیدـم  لها   ) راصنا زا  و  دـندمآ ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک   ) نیرجاهم زا 
رایتخا مالـسا  ترجه  زا  شیپ  و   ) دنتـشاد اج  هنیدـم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  زا  هن  و  دنتـسین ، دـندرک ) يراـی  ار  ترـضح  نآ  هدروآ 

هچنآ هب  ار  صاع  نبا  ورمع  ناشنیرتکیدزن  دـندیزگرب  ناشدوخ  يارب  ماـش  لـها  دیـشاب  هاـگآ  .دـندوب  راوتـسا  ناـمیا  رب  و  دـندومن )
نتفای رفظ  هک   ) دنرادیم تسود 
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دیراد یمن  تسود  هکیزیچ  هب  ار  يرعشا ( یـسوموبا   ( مدرم نیرتکیدزن  دیدرک  رایتخا  ناتدوخ  يارب  امـش  و  قارع ( لها  رب  دوب  اهنآ 
اب ینمشد  یگتسنادن و  یمهفن و  رثا  رب  تسا  سیق  رسپ  هللادبع  شمان  هک  يرعشا  یـسوموبا  و  امـش ، رب  دوب  ماش  لها  نتفای  رفظ  هک  (

يدصتم نامثع  نامز  رد  هک  هفوک  تیالو  زا  ار  وا  ترضح  هک  دوب  نآ  وا  ینمـشد  ببـس  و  داد ، ماجنا  ار  راک  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما 
گنج يارب  هرصب  يوس  هب  نم  نوچ  تسا ، کیدزن  یلیخ   ( دوب زورید  سیق  نبا  هللادبع  اب  امش  ندش  وربور  و  دومن ( لزع  هتشگ  نآ 

هک  ( تسا يراکهابت  هنتف و  گنج  دـماشیپ و  نیا  هک ( دـینکن  يراـی  ار  ماـما  هفوک  لـها  يا  : ( تفگیم هک  دیدینـش ( متفر  یم  لـمج 
سپ تفگیم  تسار  رگا  دیئامن ، فالغ  ار  ناتاهریـشمش  دـیزادنین و  راکب  ار  دوخ  نامک  ياه  هز  سپ  دـیزگ ( يرود  نآ  زا  یتسیاب 

فوفص رد  ندش  رضاح  ام و  دزن   ( شندمآرد
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نینچ دومن و  راتفر  دوخ  هدیقع  فالخ  اریز   ( درک هابتـشا  دشاب  روبجم  هکنیا  نودب  ام ( کمک  يارب  نیفـص  گنج  رد  قارع  رگـشل 
زا دیوگ و  یم  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  اریز   ( تسا اور  وا  هب  تمهت  تفگیم  غورد  رگا  و  درادن ( ار  ندش  مکح  تیحالص  یسک 

صاع نبا  ورمع  هنیـس  رد  هچنآ  سپ  داد ( رارق  مکح  ناوتب  ار  وا  ات  تسین  دامتعا  سک  نینچ  رب  و  دراـگنا ، یم  ههبـش  ار  قح  ور  نیا 
زاب هلیح  ورمع  اب  دـناوت  یم  وا  هک  دـیهد  رارق  دوخ  هدـنیامن  ار  سابع  نبا  هللادـبع  دـیربب  نیب  زا  ساـبع  نبا  هللادـبع   ) هلیـسو هب  تسا 
ظفح نارگمتـس ) ناـیوج و  هنتف  طلـست  زا   ) ار مالـسا  تسدرود  ياهرهـش  و  دـیهدن ، تسد  زا  ار  راـگزور  تـصرف  و  دـنک ) يربارب 

هب ایآ  و  دنربب ) امغی  هب  ار  ناتیئاراد  هتخاس و  دوبان  ار  امـش  ات   ) دننک یم  گنج  اهنآ  رد  هک  دینک  یمن  رظن  ناتاهرهـش  هب  ایآ  .دـیئامن 
فعض و هک  دنتسه  ددصرد  هک  دینیب  یمن   ) دننز یم  ریت  نآ  رب  هک  دینکفا  یمن  رظن  ناتیئاناوت ) تردق و   ) دوخ تخس  گنـس  هعطق 

(. دیدرگ میلست  هدروخ  تسکش  ات  دروآور  امش  هب  یناوتان 

دمحم لآ  رکذ  رد  هبطخ 239-
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راهطا همئا   ) دمحم لآ  دیامرف : یم  نایب  ار  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  لئاضف  نآ  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا 
لهج هدـمآ  تسد  هب  ملع  ناشیا  زا   ) دنتـسه ینادان  لهج و  هدـنرب  نیب  زا  یئاناد و  ملع و  هدـننک  هدـنز  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولص 

( يرابدرب عقاوم  نتسناد  يور  زا  رگم  دننک  یمن  يرابدرب  اریز   ) ناشیئاناد زا  ناشیرابدرب  دزاس  یم  هاگآ  ار  امش  ددرگ ) یم  فرطرب 
اریز  ) ناـشراتفگ یتـسرد  یتـسار و  زا  ناشیـشوماخ  و  ناشــصالخا ) لاـمک  رب  ناـشکین  راـتفگ  رادرک و   ) ناـشنطاب زا  ناـشرهاظ  و 

زا دـننک  یمن  تفلاخم  ار  قح  تسا ) تمکح  ملع و  يور  زا  وا  راتفگ  هکنیا  رب  تسا  لیلد  صخـش  نتفگن  نخـس  اجیب  یـشوماخ و 
هک  ) دنتسه نآ  ياههاگهانپ  مالسا و  ياهنوتـس  ناشیا  تسا  تخاونکی  ناشراتفگ  دنرادن  فالتخا  نآ  رد  دننادرگ و  یمنرب  ور  نآ 
هب قح  ناشیا  هلیسو  هب  دنناهر ) یم  ینادان  یهارمگ و  زا  ار  نانآ  هتخومآ  مدرم  هب  ار  شماکحا  هدومن و  ظفح  ار  نآ  دوخ  یئاناد  هب 

هدیرب دش  راکشآ  قح  هک  اجنآ  شنابز  و  دوش ، یم  دوبان  رود و  نآ  ياج  زا  یتسردان  لطاب و  و  ددرگ ، یم  زاب  دوخ  عضوم  لصا و 
دنتخانـش ار  نآ ) ماکحا  و   ) نید دور ) یم  نیب  زا  تسردان  لـطاب و  ادـیوه و  تقیقح  قح و  ناـشیا  یئاـناد  ملع و  رثا  رب   ) ددرگ یم 

ور زا  هک  یتخانش 

نارگید رب  دوب  نینچ  رگا  هک   ) دشاب ندومن  لقن  ندینش و  يور  زا  هک  ینتخانـش  هن  تسا ، ندرک ) لمع   ) ندومن تیاعر  یئاناد و  ي 
هدمآ تسد  هب  مولع  عاونا  رایسب  مدرم  نامز  ره  رد   ) دنمک نآ  ناگدننک  تیاعر  رامشیب و  ملع  ناگدننک  تیاور  و  دنتـشادن ) یتیزم 

، تسین ناسکی  ناشراتفگ  اب  ناشرادرک  یلو  دنناد ، یم  اوشیپ  مدـقم و  نارگید  رب  ار  دوخ  هدومن  لامک  راهظا  لفاحم  سلاجم و  رد 
(. دیامرف اطع  لمع  قیفوت  هدومرف  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  همه  ناحبس  دنوادخ 

اه همان 

هفوک مدرم  هب  همان 001-
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ریبز و هحلط و  اـب  گـنج  يارب   ) هنیدـم زا  هک  یماـگنه  هار  نـیب  رد  هفوـک  لـها  هـب  تـسا  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
نامثع ندش  هتشک  ببس  زا  ار  نانآ  تشون و  هفوک  لها  يارب  ار  همان  نیا  دیسر  بیذعلاءام  هب  نوچ   ) تفر یم  هرـصب  هب  ناشناوریپ )

یلع ادـخ  هدـنب  زا  داتـسرف :) رـسای  نبا  رامع  نسح و  ماما  ترـضح  هلیـسو  هب  ار  نآ  دـیبلط و  دوخ  يرای  کمک و  هب  هتخاـس  هاـگآ 
ربمغیپ رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  .دنـشاب  یم  برع  نارتهم  زا  راوگرزب و  ناگدـننک  يرای  هک  هفوک  لـها  يوس  هب  نینموملاریما 

هک یناسک  ات   ) دشاب ندید  دننام  نآ  ندینش  هک  يروط  هب  مزاس  یم  هاگآ  وا ) ندش  هتشک  ببس  و   ) نامثع راک  زا  ار  امـش  نم  مرکا ،
شیاهیتشز هتـسیاشان ) ياهراک  رثا  رب   ) نامثع هب  مدرم  دندید ) دندوب و  هک  دنـشاب  نانآ  دننام  دـندوبن  هعقاو  نآ  رد  هک  هفوک  لها  زا 

زا هدمآ و  شیاسآ  حلص و  يارب  هنیدم  هب  هکم  زا  مرکا  ربمغیپ  اب   ) هک مدوب  ناگدننک  ترجه  زا  يدرم  نم  دنتفگ و  ازـسان  هدومن  ار 
یم شنزرـس  ار  وا  رتـمک  و  هدوب ، وا  زا  مدرم  يدونـشخ  راتـساوخ  رایـسب  و ) متـسج ، یم  يرود  هدوب  رازیب  يزیرنوخ  داـسف و  هنتف و 

يوردنت وا  هرابرد  ریبز  هحلط و  شور  نیرتناسآ  نکل  و  مدرک ) یم  توعد  رادرک  رییغت  هب  هداد و  زردنا  دنپ و  ار  وا  هراومه   ) مدومن
يراکهابت هنتف و  ندومن  اپرب  ددصرد و  هشیمه  هکلب  هدرکن ، تحیصن  ار  وا  زگره   ) دوب ندنار  تخس  ناشنداد  قوس  نیرت  هتـسهآ  و 

هک دیـشکب  ار  وا  تفگ : یم  ریبز  هکنانچ  دندومن ، یم  بیغرت  وا  نتـشک  هب  هدروآدرگ  کیدزن  رود و  زا  ار  مدرم  ور  نیا  زا  دندوب ،
هحلط رب  ياو  تفگ : یم  دوخ  هناخ  رد  ندوب  روصحم  ماگنه  نامثع  و  هداد ، رییغت  ار  امش  نید 
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هرابرد هشیدنا  لمات و  یب  هشیاع  ناهگان  و  تسا ) هدمآرب  نم  نوخ  نتخیر  ددـصرد  نونکا  مدومن و  تیاعر  نانچ  نینچ و  ار  وا  هک 
راداو شنتـشک  هب  ار  مدرم  تفـشآرب و  داد  صاصتخا  دوخ  نادنواشیوخ  هب  ار  لاملا  تیب  نامثع  هکنیا  يارب   ) دیدرگ كانمـشخ  وا 
یشیر زارد  يدوهی  مان  لثعن  و  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیشکب  ار  درخ  یب  ریپ  قمحا و  خیش  ینعی  الثعن  هللا  لتق  الثعن ، اولتقا  تفگ : دومن و 

زا هشیاع  دوب ، تیعمج  زا  رپ  دجـسم  هتفر و  ربنم  يالاب  نامثع  يزور  هدـش  تیاور  هدومن ، هیبشت  وا  هب  ار  ناـمثع  هک  هنیدـم  رد  هدوب 
هک تسا  ادـخ  لوـسر  نهاریپ  شفک و  نیا  تفگ : دوـمن و  مدرم  هب  ار  مرکا  ربـمغیپ  نهاریپ  نیلعن و  دروآ و  نوریب  تسد  هدرپ  سپ 
هب ار  مدرم  هشیاع  ریبز و  هحلط و   ) سپ دنتفگ ) رگیدکی  هب  تشرد  نانخس  و  يداد ، رییغت  ار  وا  تنس  نید و  وت  هتشگن و  هنهک  زونه 

هکنآ هن  دومن ، یهاوخنوخ  ناشیا  زا  دیاب  نیاربانب   ) دنتـشک ار  وا  هدـش  هدامآ  شنتـشک  يارب  یهورگ  و ) دـندومن ، بیغرت  وا  نتـشک 
تفلاخم ببـس  سپ   ) دـندومن تعیب  نم  اب  رایتخا  لیم و  يور  زا  راـبجا  هارکا و  نودـب  مدرم  و  دـنیآرب ) یهاوخنوخ  ددـصرد  ناـنآ 

يارـس هشیاع ) ریبز و  هحلط و  يزیگنا  هنتف  رثا  رب   ) دـینادب و  تسیچ .)!؟ بوشآ  هنتف و  ندومن  اپرب  نم و  اب  ناشناوریپ  ریبز و  هحلط و 
شوج هب  گید  ندیشوج  دننام  و  مدش ) جراخ  اجنآ  زا  راچان  نم   ) دندش رود  نآ  زا  شلها  و  هتشگ ، یلاخ  شلها  زا  هنیدم  ترجه 

يراـکهابت مالـسلا ) هیلع  ماـما  ینعی  نید   ) رادـم رب  تـفر ) نـیب  زا  نآ  شیاـسآ  شمارآ و  جرم  جره و  ببـس  هـب   ) هدـمآ شورخ  و 
ریبز و هحلط و   ) ناتنمـشد اب  گنج  يارب  دیئامن و  يرای  کمک و  ار  وا  دـینک  باتـش  دوخ  ياوشیپ  رادرـس و  يوس  هب  سپ  دروآور ،

.دهاوخب ادخ  رگا  دیشوکب  ناشناوریپ )

هفوک لها  زا  ینادردق  همان 002-
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هب ادخ  هدومن : ینادردق  هرصب  گنج  زا  يزوریف  حتف و  زا  سپ  نانآ  زا  هک  هفوک  لها  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
یم دوخ  ششخب  تمعن و  نارازگـساپس  ناربنامرف و  هب  هک  یـشاداپ  رتوکین  دهد  شاداپ  ناتربمغیپ  نادناخ  بناج  زا  هفوک  لها  امش 

ار ادـخ  نانمـشد  هکنآ  ات   ) دـیتفریذپ دـیدش و  توعد  نید  يرای  يارب  و  دـیدومن ، يوریپ  نآ  زا  دیدینـش و  ار  اـم  روتـسد  هک  دـهد 
(. میروآرد اپ  زا  هداد  تسکش 

یضاق حیرش  هب  همان 003-
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نایز رد   ) هتشون هدوب  یضاق  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  ثراح  نبا  حیرـش  هب  ار  نآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
و داد ، رارق  هفوک  یضاق  ار  وا  باطخ  نبا  رمع  و  تشادن ، ور  رد  وم  هک  جسوک  هک  دوب  يدرم  حیرش  نآ ، یئاراد  ایند و  هب  نتسب  لد 
ار وا  دنتفگ : هفوک  لها  دـیامن  لزع  ار  وا  تساوخ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دوب ، لوغـشم  هیعرـش  تموکح  ءاضق و  هب  راید  نآ  رد 

رییغت دـنا  هدومن  ررقم  رمع  رکبوبا و  هچنآ  هک  میدومن  تعیب  وت  اب  طرـش  نیا  اب  اـم  و  تسبوصنم ، رمع  بناـج  زا  وا  اریز  نکم ، لزع 
نآ نینکاس  هک  یهد  هب  هدومن  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  دیـسر  تراما  تموکح و  ماـقم  هب  یفقث  هدـیبع  یبا  نبا  راـتخم  نوچ  و  یهدـن ،
هب درک  رما  دوب  يا  هدروخلاس  درمریپ  هکنیا  اـب  هدـینادرگزاب  هفوک  هب  ار  وا  دـیدرگ  هفوک  ریما  جاـجح  نوچ  و  داتـسرف ، دـندوب  دوهی 

، تفریذـپ جاجح  دـیامن ، وفع  ءاضق  زا  ار  وا  ات  دومن  تساوخرد  دوب  هدـید  راتخم  زا  هک  يراوخ  تهج  هب  وا  ددرگ ، لوغـشم  ءاـضق 
تیاور تفر ) ایند  زا  یگلاس  تسیب  دـصکی و  نس  رد  و  دـنام ، رانک  رمع  رخآ  لاس  ود  طقف  دوب  یـضاق  لاس  جـنپ  داتفه و  هصـالخ 

داتشه هب  ار  يا  هناخ  ترـضح  نآ  تفالخ  نامز  رد  دوب  یـضاق  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بناج  زا  هک  ثراح  نبا  حیرـش  هک  هدش 
، دیرخ رانید 
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هتشون و هلابق  نآ  يارب  هدیرخ و  رانید  داتشه  هب  ار  يا  هناخ  وت  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دومرف  دیبلط و  ار  وا  دیسر  ماما  هب  هک  ربخ  نیا 
صخـش هاگن  وا  هب  ترـضح  تفگ : يوار  تسا ، هدوب  نینچ  نینموملاریما  ای  درک  ضرع  حیرـش  يا ، هتفرگ  هاوگ  ار  نت  دنچ  نآ  رد 

ات دسرپن  تهاوگ  زا  و  دنکن ، هاگن  ار  تا  هلابق  هک  لیئارزع  یسک  دیآ  یم  وت  دزن  يدوز  هب  نادب  حیرش  يا  دومرف : هدومن  نیگمشخ 
يا سپ  دراپـسب ، تروگ  هب  ادج  زیچ  همه  زا  و  درب ، نوریب  هدـننک ) چوک  ای  نادرگرـس ، ناریح و   ) زاب مشچ  هناخ  نآ  زا  ار  وت  هکنیا 

ایند و نایز  تروص  نیا  رد  هک  یـشاب  هداد  لالح  ریغ  زا  ار  نآ  ياهب  ای  یـشاب ، هدـیرخ  ریغ  لاـم  زا  ار  هناـخ  نیا  اداـبم  رگنب  حـیرش 
باذـع راـتفرگ  مـه  ترخآ  رد  يربـیمن و  دـیاب  هـک  يا  هرهب  اـیند  رد  یـشاب  هدـیرخ  مارح  ریغ  لاـم  زا  رگا  اریز  !! ) يا هدرب  ترخآ 

یم دوش ) یم  نایب  ریز  رد  هک   ) هلابق نیا  دنام  يا  هلابق  وت  يارب  يدوب  هدمآ  نم  شیپ  هناخ  دـیرخ  تقو  رگا  شاب  هاگآ  دوب ) یهاوخ 
هک تسا  يا  هناخ  نیا  تسا : نیا  هلابق  و  يدرک ، یمن  تبغر  رانید  داتشه  رتالاب  ياج  هچ  مهرد  کی  هب  هناخ  نیا  دیرخب  هک  متـشون 
زا ترخآ  هناخ  هب  چوک  يارب  هدش  نوریب  شا ) هناخ  زا  و  درم ، دهاوخ  امتح  هک  یـسک   ) هک يا  هدرم  زا  تسپ  راوخ و  هدـنب  هدـیرخ 

ار يا  هناخ  وا 
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: تسا هشوگ  دـح و  راهچ  ياراد  هناخ  نیا  و  هدـیرخ ، تسا  ناگتـشگ  هابت  هناشن  ناگدـنوش و  تسین  ياج  هک  ایند  بیرف  يارـس  رد 
گرم  ) اههودـنا تاـبجوم  هب  مود  دـح  و  دوـش ، یم  یهتنم  يدزد ) يراـتفرگ ، يراـمیب ، یبارخ ،  ) راوگاـن ياهدـماشیپ  هب  لوا  دـح 

، هدننک هارمگ  ناطیش  هب  مراهچ  دح  و  هدننک ، هابت  يوزرآ  شهاوخ و  هب  موس  دح  و  اه ) هیامرـس  هتـساوخ و  نتفر  تسد  زا  نازیزع ،
يارب هدش  نوریب  صخش  نیا  زا  ار  هناخ  نینچ  وزرآ  شهاوخ و  هب  هتفیرف  صخش  نیا  .دوش  یم  زاب  مراهچ  دح  زا  هناخ  نیا  برد  و 

ار يزاین  یب  تعانق و  اریز   ) يراوخ تساوخرد و  یتسپ  رد  ندش  لخاد  تعانق و  يدـنمجرا  زا  ندـش  جراخ  ياهب  هب  دـیرخ  گرم 
جایتحا و لحم  هک  يا  هناخ  ياهب  عقاو  رد  سپ  تسا ، يراوخ  تلذ و  بجوم  هک  دراد  رب  رد  یئاهیتخس  اهیراتفرگ و  نداد  تسد  زا 
هب هک  ار  ینایز  يدـب و  و  تسا ) يراتفرگ  یتخـس و  شهاوخ و  تلذ  رد  لوخد  وربآ و  تفارـش و  تعانق و  زع  زا  جورخ  هدوبن  زاین 

سپ دشاب ) ضوع  نداد  هب  راداو  هدنشورف  هک  ینایز  ینعی  دشاب  نامـض  بجوم  و   ) دسرب هدنـشورف  زا  هدیرخ  هچنآ  رد  رادیرخ  نیا 
دننام اهنوعرف  یهاشداپ  هدـنرب  نیب  زا  و  ناشکندرگ ، ياـهناج  هدـنریگ  و  ناـهاشداپ ، ياهـسفن  هدـنزاس  هاـبت  هک ) توملا  کـلم   ) رب

عبت و  مور ) ناهاشداپ   ) رصیق و  ناریا ) ناهاشداپ   ) يرسک
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یئاراد هک  یناسک  و  دندوب ( هلیبق  بحاص  هک  ناطحق  نبا  برعی  نبا  بجشی  نبا  ءابس  نبا  ریمح  نادنزرف   ( ریمح و  نمی ( ناهاشداپ  )
و هدینادرگ ، هریخذ  و  هتـسارایب ، هداد و  تنیز  هتـشارفارب و  هدرک و  ءانب  اهنامتخاس  هکنانآ  و  هدومن ، رایـسب  ار  نآ  هدوزفا و  یئاراد  رب 

لحم هب  ار  رادیرخ  هدنـشورف و  اهنآ  همه  هک  تسا ، دـنا  هتفرگ  رظنرد  دـنزرف  يارب  دوخ  نامگ  هب  هدومن و  عمج  هیثاثا  غاب و  هناخ و 
زا یخزود  یتشهب و  لطاب و  قح و  نیب   ( یعطق نامرف  هکیناـمز  دتـسرفب ، رفیک  شاداـپ و  ياـج  باـسح و  هب  یگدیـسر  یـسرپزاب و 

نولطبملا کلانه  رـسخ  قحلاب و  یـضق  هللارما  ءاج  اذاف  تسا : میرک س 40 ي 78  نآرق  رد   ( و دوش ، رداص  یلاـعت ( يادـخ  بناـج 
زا هک  یلقع  دنرب ، نایز  ناراکهابت  اجنآ  رد  و ( دوش ، مکح  یتسار  قح و  هب  دسر  ناحبـس  دـنوادخ  نامرف  زیختـسر  زور  نوچ  ینعی 
ایند هب  هک  یـسک  اما   ( تسا و هاوگ  هلابق  نیا  یتسرد  رب  دـنام  ملاس  ایند  ياهیگتـسباو  زا  دـشاب و  اهر  هراما  سفن  شهاوخ  يراتفرگ 

). داد دهاوخن  یهاوگ  نآ  قبط  رب  و  دنک ، یمن  رواب  ار  نانخس  نیا  تسا  راتفرگ  ریسا و  سفن  ياوه  تسد  رد  هتسب و  لد 

شناهدنامرف زا  یکی  هب  همان 004-
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هیلع ماما  بناج  زا  هک  يراصنا  فینح  نبا  نامثع   ) دوخ رگـشل  نارادرـس  زا  یـضعب  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
نمشد اب  گنج  هب  ار  وا  تشذگ ، مکی  داتفه و  دصکی و  هبطخ  حرش  رد  وا  تشذگرس  زا  يا  همـشد  هدوب ، هرـصب  نارمکح  مالـسلا 
هدیـسر هرـصب  هب  ناشناوریپ  هشیاع و  ریبز و  هحلط و  لمج  باحـصا  هکنآ  زا   ) سپ دیامرف :) یم  رماوا  زا  ندرکن  تعاطا  تروص  رد 

يا همان  زا  يا  هلمج  و  تشون ، نانآ  روظنم  زا  ندومن  هاگآ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هب  يا  همان  فینح  نبا  نامثع  دندش ، گنج  هدامآ 
راتـساوخ هدیـشک  يراکهابت  زا  تسد   ) دنتـشگرب يرادربنامرف  تعاطا و  هیاـس  هب  رگا  تسا ): نیا  تشون  وا  خـساپ  رد  ترـضح  هک 

دندش گنج  هدامآ  دناشک  ینامرفان  ینمـشد و  هب  ار  ناشیا  اهراک  رگا  و  میراد ، یم  تسود  ام  هک  تسا  نامه  نآ  دـندش ) شیاسآ 
دـشاب یم  وت  وریپ  هک  یـسک  اب  و  درب ، یمن  ار  تنامرف  هک  یـسک  اب  نک  گنج  زیخرب  درب  یم  ار  وت  نامرف  هک  یـسک  کمک  اب  سپ 

شنتـسشن ندوب و  زا  رتـهب  شندوـبن  دـشابن  لـئام  يراـک  هب  هک  یـسک  اریز  دـیامن ، يراددوـخ  وـت  يراـی  زا  هکنآ  زا  شاـب  زاـین  یب 
دزاس و راکشآ  ار  دوخ  زار  تسا  نکمم  دیامن  مادقا  رابجا  يور  زا  هک  راک  هب  لیم  یب  صخش  نوچ   ) تسا نتـساخرب  زا  رتدنمدوس 

ام زاب  راک  زا  هدومن  يوریپ  وا  زا  نارگید 

). دنن

سیق نب  ثعشا  هب  همان 005-
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زا  ) وا و  تشذگ ) مهدزون  هبطخ  حرش  رد  وا  لاح  زا  يا  همش  هک   ) سیق نبا  ثعـشا  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هک رایـسب  ياـه  هد  اهرهـش و  ياراد  ناریا  یبرغ  لامـش  رد  تسا  یتلاـیا  ناـجیابرذآ  و   ) دوـب ناـجیابرذآ  نارمکح  ناـمثع ) بناـج 

ثعـشا تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  نامثع  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نوچ  هصالخ  تسا ، زیربت  نآ  زکرم  رهـش و  نیرتمهم 
هب وا  یهاگآ  يارب  ترضح  دوب ، كانسرت  دومن  دهاوخ  لزع  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسنادیم  دوخ  هتـسیاشان  ياهراک  تهج  هب 

قزر و وت  ینارمکح  لمع و  تسا :) نیا  نآ  هلمج  زا  هک  تشون  وا  هب  يا  همان  لمج  گنج  همتاخ  زا  دـعب  ناـجیابرذآ  لاوما  ظـفح 
رد يا  هدرپس  تناـما و  لـمع  نآ  یلو  يروخب ) هتـشادنپ  دوخ  نآ  زا  یباـیب  هچنآ  اـت  دـنا  هدادـن  تموکح  ار  وت   ) تسین وت  كاروخ 

نابهگن وت  هک  دنا  هتـساوخ  و  يرادن ) رب  نید  روتـسد  فالخرب  یمدق  نآ  هار  رد  هدومن  تبظاوم  ار  نآ  یتسیاب  هک   ) تسا وت  ندرگ 
هک هدرپس  وت  هب  یتیالو  هداد و  رارق  نابهگن  ظـفاح و  ار  وت  هک  یتسه  يریما  تسدریز  وت   ) تسا رتـالاب  وت  زا  هک  یـسک  يارب  یـشاب 

روتـسد وت  هب  هکنآ  زا  شیپ   ) یئامن راتفر  دوخ  لیم  هب  تیعر  راک  رد  هک  دـسر  یمن  ار  وت  سپ ) یئامن ، تبظاوم  وا  بناـج  زا  ار  نآ 
و یهد ) ماجنا  يراک  دنهد 

زا یئاراد  لام و  تسا  وت  ياهتسد  رد  و  دشاب ، هدیسر  وت  هب  هک  ینامرف  رما و  دامتعا  هب  رگم  يوش  یگرزب  راک  هجوتم  هک  دسر  یمن 
اهیلاو و نیرتدـب  نم  تسا  دـیما  و  يراپـسب ، نم  هب  ار  نآ  ات  یتسه  نآ  ناراد  هنازخ  زا  یکی  وت  و  گرزب ، ياـتمه  یب  دـنوادخ  لاـم 

.تسا دورد  هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  دراد ) رب  رد  ار  وت  ترخآ  ایند و  دوس  روتسد  نیا  هکلب   ) مشابن وت  يارب  اههدنامرف 
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تحص و نآ  رد  هداتسرف ، ماش  هب  یلبج  هللادبع  نبا  ریرج  هلیسو  هب  ار  نآ  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
دندرک تعیب  نامثع  رمع  رکبوبا و  اـب  هک  یناـسک  هدومرف :) راـهظا  ناـمثع  نتـشک  زا  ار  شیرازیب  تاـبثا و  ار  دوخ  تفـالخ  یتسرد 

هب  ) سپ دـنداد ) نم  تسد  هب  ار  روما  مامز   ) دنتـسب نامیپ  دـهع و  هدرک  تعیب  نم  اب  قیرط  نامه  هب  دنتـشامگ ) تفالخ  هب  ار  اـهنآ  )
رکبوبا و هدرک  عامجا  مدرم  و  ددرگ ، یم  رارقرب  تما  عامجا  هب  هکلب  هدـشن  نییعت  لوسر  ادـخ و  بناج  زا  تفالخ  هک  امـش  هدـیقع 
هحلط و دننام  هدوب  رـضاح  هک  ار  نآ  نیاربانب ) دندومن ، نییعت  تفالخ  يارب  ارم  صاخـشا  نامه  دنداد ، رارق  هفیلخ  ار  نامثع  رمع و 

تفالخ رما  رد   ) تروشم و  دریذپن ، ار  نآ  هک  دسر  یمن  وت  دننام  هدوبن  رضاح  هک  ار  نآ  و  دنک ، رایتخا  ار  وا  زج  هک  دسر  یمن  ریبز 
نآ هب  هنیدـم  رد  هکنانآ   ) راصنا و  دنتـسویپ ) مرکا  ربمغیپ  هب  هدـمآ و  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  یناـسک   ) نیرجاـهم قح  امـش ) هدـیقع  هب 

يدونـشخ ءاضر و  دندیمان و  اوشیپ  هفیلخ و  ار  يدرم  هدمآ  درگ  ناشیا  نوچ  و  دـشاب ، یم  دـندومن ) شیرای  هدروآ  نامیا  ترـضح 
رثا ب رب  ای  وا ) هب  ار  نامثع  نتشک  هیواعم  نداد  تبسن  دننام  هفیلخ  زا   ) یئوج بیع  ببس  هب  یسک  رگا  و  تسا ، راک  نیا  رد  ادخ 

هکیراک  ) ناشیا نامرف  زا  ناشناوریپ ) ریبز و  هحلط و  ینکـش  نامیپ  دهع و  ضقن  دننام  تسین  اور  نید  رد  هچنآ  نتخاس  دراو   ) یتعد
هب  ) تفریذپن ار  اهنآ  نامرف  و ) دیـشخبن ، يدوس  زردنا  دنپ و   ) رگا و  دنیامن ، راداو  تعاطا  هب  ار  وا  دـیچیپ  رـس  دـنا ) هداد  ماجنا  نانآ 
نآ هب  هک  هچنآ  هـب  دراذـگاو  ار  وا  دـنوادخ  و  هدوـمن ، يوریپ  ار  نینموـم  هار  ریغ  هـکنآ  تـهج  هـب  دـنگنج  یم  وا  اـب  امـش ) هدـیقع 

مـشچ سفن  شهاوخ  زا  و  یئامن ) هشیدـنا  لمات و   ) يرگنب دوخ  لقع  هب  رگا  هیواـعم  يا  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  .تسا و  هدروآور 
هتشک  ) نامثع نوخ  زا  هک  ارم  یبای  یم  یهد ) رارق  نم  اب  تنتسبن  نامیپ  هناهب  ار  نامثع  نتـشک  یهاوخن  هتفگن  نخـس  اجیب   ) یـشوپب
سفن ياوه  يوریپ   ) هکنآ رگم  مدومن  راـیتخا  يریگ  هشوگ  هدرک  يرود  نآ  زا  نم  هک  ینادـیم  و  مدوـب ، مدرم  نیرترازیب  وا ) ندـش 

هتـسیاش هکنآ  رب  دورد  و  دشاب ، یم  راکـشآ  وت  رب  هک  ار  هچنآ  ینک  ناهنپ  یهد ، تبـسن  نم  هب  ار  وا  ندش  هتـشک  هدز  ناتهب  هدومن )
.تسا دورد 

هیواعم هب  همان 007-
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شنزرس خیبوت و  هتـشون  راوگرزب  نآ  اب  هک  يا  همان  نتـشون  رب  ار  وا  هک   ) هیواعم هب  زین  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
زا هک  يدنپ  دیسر  نم  هب  وت  زا  مرکا  لوسر  رب  دورد  دنوادخ و  شیاتس  زا  سپ  هدومرف :) دزـشوگ  ار  وا  یهارمگ  ینادان و  و  هدومن ،

هکیتروص رد  يا  هتـسویپ  مه  هب  بوتکم  نیا  رد  هدروآ  تسد  هب  یبلاطم   ) يا هتـسارآ  یماغیپ  هداد و  دنویپ  مه  هب  نوگانوگ  نانخس 
نیا دوخ  یهارمگ  تهج  هب  ور ) نیا  زا  درب ، راکب  یتسیاب  هنوگچ  اجک و  ار  کـی  ره  يا  هتـسنادن  نوچ  دـنرادن ، رگیدـکی  هب  یطبر 

شیامنهار ات  تسه  یئانیب  هن  ار  وا  هک  تسا  یسک  زا  همان  و  يا ! هداتـسرف  ار  نآ  هشیدنا  يار و  يدب  ببـس  هب  هداد و  بیترت  ار  همان 
و هتفریذـپ ، مه  وا  هتخاـس  شراداو  يراـک  نینچ  هب  سفن  ياوه  دـهد ، شقوس  يراگتـسر  هب  هک  يرادوـلج  رادـمامز و  هن  و  دـشاب ،

هتفگ یتسردان  نانخـس   ) هدز هدوهیب  گناب  هتفاب و  هوای  نایذه و  تهج  نیا  هب  سپ  هدومن ، يوریپ  مه  وا  هدش  شرادـمامز  یهارمگ 
(. هتشون هتسیاشان  نانخس  نینچ   ) هدومن هابتشا  هتشگ و  هارمگ  و  دوش ) یمن  موهفم  نآ  زا  يزیچ  هک 
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يا (: ) تسا ناـسکی  هدرکن  تعیب  هک  اـهنآ  اـب  هدومن  تعیب  ترـضح  نآ  اـب  هکناـنآ  فیلکت  هکنیا  رد   ) تسا هماـن  نیا  زا  یتمـسق  و 
تعیب کی  نآ  اریز  تسا ) ناسکی  نم  اب  نتسب  نامیپ  تعیب و  عوضوم  رد  ماش  لها  وت و  ریبز و  هحلط و  هرصب و  مدرم  هفیظو  هیواعم 

ره و  دنا ، هدومن  قافتا  نآ  رب  هدمآ  درگ  دینادیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  دقع  لح و  لها  هک  راصنا  نیرجاهم و   ) هک تسا 
یمن هتفرگ  رـس  زا  نآ  رد  رگید  يار  رایتخا  و  دوش ، یمن  اـت  ود  نآ  رد  هشیدـنا  يار و  دـنریگب ) میمـصت  نآ  رب  ناـشیا  هک  ار  یتعیب 

هتـسکش نامیپ  دـناوت  یمن  رـضاح  سپ  دـیراد ، هدـیقع  نینچ  اهنآ  اب  تعیب  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  تفالخ  هرابرد  هکنانچ   ) ددرگ
نیئآ نید و  هب  درادرب  تسد  نآ  زا  هتـسکش  نامیپ  هک  ره  نیاربانب ) دریذـپن ، ار  نآ  دـسر  یمن  ار  بئاغ  و  دـیامن ، رایتخا  ار  يرگید 

لمات و نآ  نتفریذپن  نتفریذپ و  رد  هک  ره  و  ددرگ ) زاب  هتفر  نوریب  هک  یهار  هب  ات  دیگنج  وا  اب  دیاب  سپ   ) تسا هدننز  نعط  ناملسم 
نینموم و هار  رد  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  امـش  لمع  هقباس  هدیقع و  هب  لوبق  در و  رد  وا  لمات  اریز   ) تسا ورود  قفانم و  دیامن  هشیدـنا 

تقیقح يور  زا  وا  هقالع  رگا  نوچ  تسا ، هدوبن  یتسرد  یتسار و  يور  زا  وا  هقـالع  هتـشاد و  دـیدرت  کـش و  نآ  زا  يوریپ  بوجو 
ب

). دریذپب دنا  هدومن  قافتا  نآ  رب  هدمآ  درگ  نینموم  ار  هچنآ  گنرد  لمات و  نودب  یتسیاب  دو 

یلجبلا هللادبع  نب  ریرج  هب  همان 008-
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هیواـعم دزن  نتفرگ  تعیب  يارب  ماـش  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  یلجب  هللادـبع  نبا  ریرج  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
ثوـغلا نبا  ورمع  نبا  شرا  نبا  راـمث  نبا  هلیجب  ناشدـج  هب  هک  نمی  رد  يا  هلیبـق  ماـن  هلیجب  هب  تسا  بوـسنم  یلجب   ) دوـب هداتـسرف 

ماغیپ تلاسر و  دـنیوگیم : و  دـنرادن ، دامتعا  وا  راتفگ  تیاور و  هب  هدومن  شهوکن  ار  ریرج  لاـجر  ياـملع  دـندش ، یم  هداد  تبـسن 
ترضح و نآ  زا  وا  یئادج  یلو  دهد  یم  یهاوگ  وا  یئوکین  هب  رما  لوا  رد  هچ  رگا  هیواعم  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  بناج  زا  وا  ندرب 

روط هب  لاقملا  حیقنت  باتک  رد  یناقم  هللادـبع ، خیـش  جاح  موحرم  دـیامن  یم  تباث  ار  وا  يدـب  راک  رخآ  رد  هیواعم  هب  ندـش  قحلم 
باوج يا  هناهب  هب  هیواعم  داتسرف  ماش  هب  هیواعم  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  ریرج  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  هصالخ  هدومرف  نایب  لیـصفت 

نآ نامرف  هیواعم  دنتـسناد  هک  ترـضح  نآ  باحـصا  و  تفرگ ، تعیب  دوخ  يارب  ماش  مدرم  زا  ات  دومن  یم  ادرف  زورما و  هدادن  ار  وا 
اب گنج  هدامآ  هک  تسا  نآ  رد  تحلصم  دنتفگ : ندروآ  خساپ  ماش و  زا  ریرج  تعجارم  زا  شیپ  دومن  دهاوخن  تعاطا  ار  راوگرزب 

ببس و  تسناد ، یمن  حالص  ار  ماش  مدرم  اب  گنج  هب  یتسدشیپ  ریرج  ندروآ  باوج  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  و  میوش ، ماش  مدرم 
ار نآ 

هب هیواعم  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  همان  نیا  راک  ندـش  هرـسکی  يارب  نیاربانب  دومرف ، نایب  تشذـگ  موس  لهچ و  نخـس  رد  هکناـنچ 
هدومن هرسکی  ار  شراک  ات  راداو  ار  هیواعم  دیـسر  وت  هب  هک  نم  همان  مرکا  ربمغیپ  رب  دورد  دنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ  تشون :( ریرج 

زورما و هتسجن  هناهب  ندرک  تعیب  رد  هتشادن  لطعم  ار  وت  هدومن  رود  دوخ  زا  ار  ینادرگرـس   ( دوش هدامآ  هتفرگ  میمـصت  وس  کی  هب 
هراوآ دوخ  ناماس  نطو و  زا  ینارگن  ربج و  يور  زا  ار  مدرم  هک  يزوسناـمناخ  گـنج  نیب  زاـس  ریخم  ار  وا  نآ  زا  سپ  دـنکن ( ادرف 
دهاوخ یم  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  تسا ، یناوتان  رب  لـیلد  یتشآ  نوچ   ( دراد رب  رد  يراوخ  هک  یتشآ  حلـص و  نیب  دزاـس و  یم 

) دیامن یم  دـیدهت  نایب  نیا  هب  ار  وا  و  تسا ، ترـضح  نآ  اب  يزوریف  هبلغ و  یتشآ  ای  دـنک  گنج  هاوخ  تروص  ود  ره  رد  دـنامهفب 
تا هفیظو  يدوز  هب   ( ریگب تعیب  وا  زا  تفریذپ  یتشآ  حلـص و  رگا  و  زادنیب ، وا  يوس  هب  ار  ناما  نامیپ  دومن  رایتخا  گنج  رگا  سپ 

.تسا دورد  هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  راذگم ( هار  هب  مشچ  ار  ام  امن  تعجارم  هداد  ماجنا  ار 

هیواعم هب  همان 009-
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هدومن تساوخرد  نآ  رد  هداتسرف و  راوگرزب  نآ  يارب  هک  يا  همان  خساپ  رد   ) هیواعم هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
دزشوگ نامیا  مالسا و  هب  ار  دوخ  یشیپ  تقبس و  يراوگرزب و  لضف و  نآ  رد  هتشون و  دیامن  وا  میلست  ار  نامثع  ناگدنشک  هک  دوب 

نمیا تخیرگ  یم  اجنآ  هب  ناشیا  زا  مادک  ره  و  دش ، ناناملسم  هاگهانپ  هشبح  هک  دنتسیرگن  نیکرشم  هکنآ  زا   ) سپ دیامرف :) یم  وا 
نمجنا دومن ، تیوقت  ار  نانآ  زین  هزمح  ندروآ  مالـسا  و  دـندوب ، بلاطوبا  هاـنپ  رد  دـندنام  هکم  رد  هک  اـهنآ  تشگ و  یم  هدوسآ  و 
هـشیدنا نیا  رب  هک  بلاطوبا  و  دـندش ، تسدـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نتـشک  رب  ناگمه  شیرق  هلیبق  هداد و  لیکـشت  یگرزب 

و داد ، ياج  دـنیوگ  بلاطوبا  بعـش  هک  یهوک  هرد  هب  دـنزرف  نز و  اب  هدروآ  درگ  ار  بلطملادـبع  ینب  مشاـه و  ینب  تفاـی  یهگآ 
زج دندرکن  يراددوخ  مرکا  ربمغیپ  يرای  زا  بلاطوبا  زا  يربنامرف  هلیبق و  ظفح  يارب  ناشناملـسم  ریغ  ناملـسم و  بلطملادـبع  دالوا 
هرد ینعی  بعش  يوس  ود  ره  هدیشوک  ربمغیپ  يرادهگن  ظفح و  هب  ناشیوخ  یهارمه  هب  بلاطوبا  و  تخاس ، نانمـشد  اب  هک  بهلوبا 

ربمغیپ درگ  هب  اهبـش  هزمح  و  دیناباوخ ، یم  مرکا  ربمغیپ  ياج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  دنزرف  رتشیب  و  تشامگ ، نابدـید  ار  هوک 
، تشگ یم 
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رد یعـضوم  مان  هودنلاراد  رد  ناشناگرزب  زا  نت  لهچ  دنرادن  تسد  ترـضح  نآ  هب  دنتـسناد  هدید  ار  لاوحا  نیا  شیرق  رافک  نوچ 
، دنریگن دنهدن و  ناشیا  هب  نز  هدرکن  یتسود  مشاه  ینب  بلطملادبع و  ینب  اب  هک  دنتسب  نامیپ  هدمآدرگ  دوب  عامتجا  لحم  هک  هکم 
رب ار  نامیپ  نیا  و  دنـشکب ، ار  وا  ات  دنراپـسب  ناشیا  هب  ار  ربمغیپ  هک  یتقو  رگم  دـننکن  یتشآ  و  دـنرخن ، هتخورفن و  ناـنآ  هب  يزیچ  و 
هب ار  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  یـضعب  و  درادهاگن ، ات  دندرپس  لهجوبا  هلاخ  سالجلا  ما  هب  ار  نآ  هداهن  رهم  نآ  رب  هتـشاگن  يا  هفیحص 

داد و نانآ  اب  تشادـن  تارج  هکم  لها  زا  و  دـندنام ، روصحم  بلاطوبا  بعـش  رد  مشاه  ینب  نامیپ  نیا  اب  دـنتخیوآ ، هبعک  هناخ  رد 
یندروخ هدمآ  نوریب  بعـش  زا  مه  ناشیا  دندش ، یم  رـضاح  هکم  رد  برع  لئابق  دوب و  مارح  گنج  هک  جح  تاقوا  زج  دیامن  دتس 

دهاوـخ یم  مشاـه  ینب  زا  یکی  هک  دـندش  یم  هاـگآ  نوـچ  هتـشادن  اور  زین  ار  نیا  شیرق  و  دنتـشگ ، یمرب  دـندیرخ و  یم  برع  زا 
اب يدنواشیوخ  ببـس  هب  شیرق  زا  یـسک  دنتـسناد  یم  رگا  و  دندیرخ ، یم  ناشدوخ  هدرب  الاب  ار  نآ  ياهب  دـیامن  يرادـیرخ  يزیچ 
وا رب  دمآ و  یم  نوریب  یسک  دندوب  بعش  رد  هکنانآ  زا  رگا  و  دندناسر ، یم  رازآ  ار  وا  هداتسرف  بعش  هب  یندروخ  بلطملادبع  ینب 

هجنکش ار  وا  دنتفای  یم  تسد 
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نبا مارخ  نبا  میکح  ورمع و  نبا  ماـشه  عـیبر و  نبا  صاـعلاوبا  دنداتـسرف  یم  یندروـخ  اـهنآ  يارب  هک  یـصاخشا  زا  و  دـندرک ، یم 
هب دش  یم  دنلب  یگنـسرگ  زا  بلطملادبع  ینب  ناکدوک  دایرف  هاگ  و  تشذگ ، هنوگ  نیدب  لاس  هس  دندوب ، هجیدخ  هدازردارب  دلیوخ 
نبا معطم  هیما و  یبا  نبا  ریهز  ورمع و  نبا  ماشه  نانآ : زا  نت  جـنپ  و  دنتـشگ ، نامیـشپ  نامیپ  نآ  زا  نیکرـشم  زا  یـضعب  هک  يروط 

، دـننک هراـپ  دادرارق  دننکـشب و  ناـمیپ  هدرک  دـهع  ضقن  هک  دنتـشاذگ  رارق  رگیدـکی  اـب  دوسـالا  نبا  هـعمز  يرتـخبلاوبا و  يدـع و 
زا دوخ  ناهارمه  زا  یهورگ  اب  بلاطوبا  هاگان  دندروآ ، شیپ  نخـس  هلوقم  نیا  زا  هدمآ  درگ  هبعک  رد  شیرق  ناگرزب  هک  يدادـماب 

یئابیکش هدید  بعش  رد  هک  یجنر  رثا  رب  بلاطوبا  هک  درک  نامگ  لهجوبا  تسشن ، اهنآ  نیب  دروآ و  ور  هبعک  هب  هدمآ  نوریب  بعش 
امـش ریخ  رب  هک  میوگ  ینخـس  مدرم  يا  دومرف : بلاطوبا  دیامن ، میلـست  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدمآ  هداد و  تسد  زا  ار 
دیا هتـشون  نآ  رب  ار  نامیپ  هک  يا  هماـن  رب  ار  هناـیروم  دـنوادخ  هک  هداد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ما  هدازردارب  تسا :

اب ار  امش  هتفگ  تسار  وا  رگا  دینک  رضاح  ار  همان  نآ  نونکا  هتشاذگ ، اجرب  ادخ  مان  طقف  هدروخ  هدش  هتشون  نآ  رد  هچنآ  هتشامگ ،
تسا ا نخس  ياج  هچ  وا 

میئامن یم  میلست  ار  وا  دیوگ  غورد  رگا  و  دیرادب ، تسد  وا  اب  ینمشد  ز 
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هنایروم ار  نآ  همه  دندوشگ  دندروآ و  هتفرگ  سالجلا  ما  زا  ار  همان  نآ  دنتفر و  سپ  تسا ، ینخـس  وکین  دنتفگ : دیناسر ، لتق  هب  ات 
دادرارق نآ  هدنـسیون  همرکع  نبا  روصنم  تسد  و  دنتـشاگن ، یم  اه  همان  رـس  رب  تیلهاج  رد  هک  مهللا  کمـساب  ظفل  زج  دوب  هدروخ 

، میرازیب ناسر  متس  همان  نیا  زا  ام  تفگ : درک و  هراپ  ار  همان  يدع  نبا  معطم  سپ  دندش ، هدنمرش  دندید  نینچ  نوچ  دوب ، هدش  لش 
هب دـندوب  هدـش  هارمه  وا  اب  شیرق  زا  رگید  نت  راهچ  یهارمه  هب  يدـع  نبا  معطم  رگید  زور  تشگزاب ، بعـش  هب  بلاـطوبا ، هاـگنآ 

لوسر ترـضح  ندمآ  نوریب  زا  سپ  نیکرـشم  نکل  دـنداد ، ياج  ناشاه  هناخ  رد  هدروآ و  هکم  هب  ار  بلطملادـبع  ینب  هتفر  بعش 
رازآ رد  هدرکن  يراددوخ  راوگرزب  نآ  اب  ینمشد  زا  دنتسناوت  هکنادنچ  دوخ  تسردان  هدیقع  ربانب  زاب  بعش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یم هدومن  هراشا  تشذگرـس  نیا  هب  تلفغ  باوخ  زا  هیواعم  ندرک  رادیب  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ریز  همان  رد  هصالخ  دندیـشوک ، وا 
شیپ ام  يارب  ياه  هودـنا  اهمغ و  و  دـنیامن ( دوبان   ( دـننک رب  ار  ام  هشیر  و  دنـشکب ، ار  اـم  ربمغیپ  دنتـساوخ  شیرق  اـم  هلیبق  دـیامرف (:

ام و  دنداد ، رارق  ام  هژیو  ار  میب  سرت و  و  دنتشاد ، زاب  یـشوخو  شیاسآ  زا  ار  ام  و  دندرب ، راک  هب  ام  هرابرد  اه  هتـسیاشان  و  دندروآ ،
لاس لوا  رد  دندرک ، روصحم  اجنآ  رد  و   ) دندومن دراو  يراچان  هب  بلاطوبا ) بعش  فلع ، بآ و  یب   ) تخس هوک  يوس  نتفر  هب  ار 
هدرک عفد  شربمغیپ  زا  ار  نمشد  رـش  ام  دنوادخ ، تساوخ  هب  سپ  دنتخورفا ، ام  يارب  ار  گنج  شتآ  و  مرکا ) ربمغیپ  تثعب  زا  متفه 

بلاطوبا دننام  دوب  هدروآ  نامیا  ربمغیپ  هب  هک   ) ام نموم  دسرب ) راوگرزب  نآ  هب  یبیـسآ  میتشاذگن   ) میدومن رود  وا  تمرح  میرح  زا 
سابع و دننام  دندوب  هدرواین  مالسا  هک   ) ام رفاک  و  دیبلط ، یم  ار  ادخ ) يدونشخ  ءاضر   ) ربمغیپ زا  ندومن  ینابیتشپ  شاداپ  هزمح ) و 
زا هکنآ  مشاه ) ینب  زا  ریغ   ) و دومن ، یم  کمک  تیاـمح و  ار ) راوگرزب  نآ  ترـضح  نآ  اـب   ) یـشیوخ تهج  هب  يدـع ) نبا  معطم 

رافک زا  ام  هک  یمیب  سرت و  دوب  هدش  ناملسم  شیرق 
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زاب سرت  میب و  زا  ار  وا  هک  دوب  اهنآ  اب  یشیوخ  تهج  هب  ای  هتسب ، نیکرشم  اب  هک  ینامیپ  دنگوس و  يارب  تشادن  میتشاد  نیکرـشم  و 
رازراک و ) دومرف ، رما  ار  اهنآ  رـش  عفد  نیکرـشم و  اب  گنج  دـنوادخ   ) نوچ .دوب و  هدوسآ  نمیا و  ندـش  هتـشک  زا  داد  تشاد ، یم 

هب و  تشادیماو ، ولج  ار  دوخ  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دنداتـسیا ، یم  زاب  سرت  میب و  زا  مدرم  هک  دـش  یم  تخس 
نآ يومع  رسپ  بلطملادبع  نبا  ثراح  نبا  هدیبع  سپ  دومن ، یم  ظفح  اهریشمش  هزین و  یغاد  زا  ار  شنایرگـشل  نارای  نانآ  هلیـسو 
رد راوگرزب  نآ  يومع  هزمح  و  دش ، هتشک  دوب ) هدنک  هکم  هار  رد  هنیدم  هب  کیدزن  مان  ردب  هک  یهاچ  مان   ) ردب گنج  رد  ترضح 

هتشک ماش ) فارطا  رد  یعضوم  مان   ) هتوم گنج  رد  نم  ردارب  رفعج  و  دیدرگ ، هتشک  هنیدم ) کیدزن  تسا  یهوک  مان   ) دحا گنج 
دننام تساوخ  ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  تداهـش و  مالـسلا  هیلع  ماما  مدومن  یم  رکذ  ار  شمان  متـساوخیم  رگا  هک  یـسک  و  دـش ،

هک یسک  گرم  و  دیسر ، رسب  رتدوز  اهنآ  رمع  نکلو  دوب ) ندش  هتشک  تداهش و  يوزرآ  زین  ارم   ) دنتساوخ نانآ  هک  یندش  هتـشک 
مجنپ هاجنپ و  دـصکی و  نخـس  رد  هکنانچ  دـش ، یهاوخ  هتـشک  زین  وت  هک  داد  ربخ  ارم  ربمغیپ   ) داتفا ریخات  هب  مدرکن  رکذ  ار  شماـن 
ینامز رد  هک  راگزور  زا  اتفگش  مدیشک ) مالسا  نید  جیورت  مرکا و  ربمغیپ  ینابهگن  يارب  هک  اهجنر  همه  نیا  اب   ) سپ دومرف ) هراشا 
مالـسا رد  ارم  نتفرگ  یـشیپ  هقباس و  و  هدرکن ، شـشوک  نم  دننام  نید  يرای  يارب  هک  یـسک  دوش  یم  ربارب  نم  اب  هک  ما  هدش  عقاو 

اعدا هیواعم  يا  هدننک  اعدا  هکنآ  رگم  درادن  یـسرتسد  نآ  دـننام  هب  سک  هک  يا  هقباس  نانچ  تسا  هتـشادن  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا 
نآ مه  دنوادخ  هک  مرادن  نامگ  و  مناد ، یمن  نم  هک  ار  هچنآ  دیوگب  دوخ  هرابرد  دنک 

ساپـس دمح و  لاح  ره  هب  و  دسانـشب ) ار  نآ  ادخ  ات  هدوبن  ار  يرگید  نم  ریغ  يارب  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  هقباس  نوچ   ) دسانـشب ار 
تسین هتسیاش  هک  هچنآ  تقیقح  قح و  فالخرب  هک  دهد  رارق  نم  ربارب  ار  وت  دننام  هتسناد  تحلـصم  هک   ) تسا دنوادخ  صوصخم 

(. ینک اعدا 
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هب ناشیا  نداتـسرف  مدید  هدومن  هشیدنا  راک  نیا  رد  وت ، يوس  هب  نامثع  ناگدنـشک  نداتـسرف  هرابرد  يدومن  تساوخرد  هچنآ  اما  و 
تصش و دصکی و  نخس  رد  هکنانچ  تسا ، رایسب  ناشیئاناوت  رامـشیب و  نانآ  هدع  اریز   ) تسا جراخ  نم  هدهع  زا  وت  ریغ  وت و  يوس 

یئاناوت ارم  هنوگچ  ینعی  مهکلمنال  اننوکلمی و  مهتکوش  دـح  یلع  نوبلجملا  موقلا  هوقب و  یل  فیک  دـیامرف : یم  هدومن  هراشا  تفه 
، دنتسه یقاب  دوخ  تردق  تیاهن  رد  دندمآ  درگ  وا  نتشک  يارب  هک  یهورگ  هکنآ  لاح  تسا و  نامثع  ناگدنشک  زا  ماقتنا  ندیشک 
یهارمگ و زا  رگا  مدوخ  ناج  هب  دنگوس  دیامرف ): یم  هدومن  دیدهت  ار  وا  نآ  دـعب  .میتسین  طلـسم  ناشیا  رب  ام  دـنراد و  طلـست  ام  رب 

تشد هوک و  ایرد و  نابایب و  رد  ار  وت  ناشنتساوخ  نیا  زا  دنبلطیم و  ار  وت  هک  تخانش  یهاوخ  ار  نانآ  يدوز  هب  یتسیان  زاب  ینمـشد 
نیا ندید  تاقالم و  و  تخاس ، دهاوخ  هدرزآ  ار  وت  نتساوخ  ندیبلط و  نیا  هکنآ  رگم  دمآ ) دنهاوخ  وت  غارـس  هب   ) دنزادنین جنر  هب 

( مدوب هدیبلطن  ار  ناشیا  نم  شاک  يا  تفگ : یهاوخ  هک  دـمآ  دـنهاوخ  وت  غارـس  هب  يروط  هب   ) دـیامنن داش  ار  وت  ناگدـننک  ترایز 
مالـسلا هیلع  ماـما  هک  دوبن  زئاـج  هتفگ : اـجنیا  هغـالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا   ) تسا دورد  هتـسیاش  هکنآ  رب  دورد 

تسرد زئاج و  قساف  مارکا  و  تسناد ، یم  راکهانگ  قساف و  ار  هیواعم  ترضح  نآ  اریز  وت ، رب  دورد  ینعی  کیلع  مالسلا  و  دیامرفب :
). تسا نآ  هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  ینعی  هلهال  مالسلاو  هدومرف : تهج  نیا  زا  تسین 

هیواعم هب  همان 010-
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هدناسرت هداد و  زردنا  هدومن و  شنزرس  ار  وا  تشز  رادرک  زا  نآ  رد  هک   ) هیواعم هب  زین  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
يارب ار  دوـخ  هـک  یتـسه  نآ  رد  هـک  یئاـیند  ياـه  هدرپ  دوـش  هتــشادرب  وـت  يور  شیپ  زا  هـک  یناـمز  درک  یهاوـخ  هـچ  و  تـسا :)

و یتفریذپ ، هدومن  توعد  دوخ  یتسود  هب  ار  وت  هداد ، بیرف  شینارذگشوخ  هب  و  هداد ، هولج  امنشوخ  ندرک  شیارآ  هب  ناتـسرپایند 
و ناهانگ ) رفیک  باذـع و  گرم و  اب  درک  یهاوخ  هچ  هصالخ   ) يدومن يوریپ  داد  ناـمرف  وت  هب  و  یتفر ، شلاـبند  تشگ  تورـشیپ 

دناوتن يا  هدنهد  تاجن  هک  يرفیک  باذـع و  يزیچ  رب  دزاس ) تهاگآ  هدیـسر  گرم   ) دراد تهاگن  يا  هدـنرادهاگن  تسا  کیدزن 
تـسد یتسین ) نآ  قئال  هک  یتفالخ  ياـعدا   ) راـک نیا  زا  هدرکن  يوریپ  سفن  ياوه  زا  تخـس  دـماشیپ  نیا  اـب  سپ  دـیامن ، تیاـهر 

هب نماد  نآ ) زا  دـعب  ياهیتخـس  گرم و   ) دـسر یم  وت  هب  هچنآ  يارب  و  زاس ، هدامآ  یـسرپزاب  باـسح و  زور  يارب  ار  دوخ  و  رادرب ،
وریپ هدادن  شوگ  ار  ناشنانخـس   ) هدم یئاناوت  دوخ  شوگ  هب  ار  ناورم ) صاع و  نبا  ورمع  دـننام   ) ناهارمگ وش و  كالاچ  نز  رمک 

زان و رد  هتفرورف  وت  مزاس ، هاگآ  يراد  تلفغ  دوخ  زا  هک  هچنآ  هب  ار  وت  يریذپن  ار  زردنا  نیا  ینکن  نینچ  رگا  و  شابم ) ناشروتسد 
هدینادرگ و شکرس  ار  وت  تمعن  یتمعن 

رب نانچ   ) نوخ ناج و  ندش  ناور  دننام  وت  رد  تسا  هدش  ناور  و  هدیـسر ، دوخ  يوزرآ  هب  و  هتفرگ ، ياج  وت  رد  ناطیـش  ور  نیا  زا 
ینب امش  و  دیامرف ): یم  وا  شنزرـس  رد  نیا  زا  سپ  وا ، نامرف  روتـسد و  هب  رگم  یئوگن  ینخـس  هدرکن و  يراک  هک  تسا  طلـسم  وت 

ندوـب اراد  یب  یئوـکین و  ریخ و  هقباـس  نودـب  دـیتشاد  ار  ناناملــسم  يرادــمامز  تـیعر و  ینارمکح  تقاـیل  یک  هیواـعم  يا  هـیما 
هب و  یئامن ) تراما  تفالخ و  ياعدا  دوش  ثعاب  هک  يا  هتـشادن  يرترب  تلیـضف و  يرما  رد  نیا  زا  شیپ  ( ؟ يدـنمجرا يراوگرزب و 
زا مناسرت  یم  ار  وت  و  دزاس !) یم  سفن  ياوه  ناطیش و  وریپ  ار  صخش  هک   ) یتخبدب ياه  هنیشیپ  نتـشگ  رارقرب  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ 

گنج هب  ار  وا  سپ  .یئورود  قافن و  يراداـیند و  زا  سرتب   ) دـشاب هنوگ  ود  تیاـهن  راکـشآ و  هدروخ  اـهوزرآ  بیرف  هشیمه  هکنیا 
(: دیامرف یم  هدومن  دیدهت 
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دوش هتـسناد  ات  راد  زاب  گنج  زا  ار  رگـشل  ود  ایب و  نم  يوس  هب  دوخ  هتـشاذگ  وس  کـی  هب  ار  مدرم  سپ  يدـناوخ ، گـنج  هب  ارم  و 
ات راذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم   ) هتخیوآ شیئانیب  مشچ و  ولج  تلفغ  هدرپ  و  هتفای ، هبلغ  ام  زا  کـی  مادـک  لد  رب  هاـنگ  تیـصعم و 

ردپ و  ) وت دج  هدنـشک  نسحلاوبا  منم  مینک ) یمن  رارف  هداتـسیا و  قح  هار  رد  هدز و  ریـشمش  دنوادخ  يارب  کی  مادـک  دوش  هتـسناد 
گنج رد  ار  اهنآ  هک  نایفـس  یبا  نبا  هلظنح  تردارب  هبتع و  نبا  دیلو  وت  یئاد  و  دـشاب ) هعیبر  نبا  هبتع  هک  راوخ  رگج  دـنه  تردام 

هدومنن رایتخا  يرگید  نید  و  منک ، یم  تاقالم  ار  منمـشد  لد  نامه  اب  و  تسا ، نم  اـب  ریـشمش  نآ  مه  نونکا  و  متخاـس ، هاـبت  ردـب 
ار نآ  رایتخا  هب  امش  هک  متسه  یهار  رد  نم  و  میامن ) یمن  راتفر  مالسا  ماکحا  زا  کیچیه  فالخرب   ) ما هتفرگن  يا  هزات  ون و  ربمغیپ 
اب رما  لوا  زا  امش  هک  تسا  مالسا  نید  ماکحا  قبط  نم  رادرک  راتفگ و   ) دیدوب هدش  لخاد  هار  نآ  هب  رابجا  يور  زا  دیدومن و  كرت 

(. دیدنام رفاک  نطاب  رد  هدروآ و  نامیا  ارهاظ  دیدش  روبجم  نوچ  و  دیدیورگن ، نآ  هب  رایتخا 
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دنتـشک و ار  وا  یناسک  هچ  هدش  هتـشک  اجک  نامثع  ینادیم  هکنیا  اب  یئامن  یم  نامثع  یهاوخنوخ  نم  زا  يا  هدـمآ  دوخ  نامگ  هب  و 
دننام سپ  نک ، یهاوخنوخ  نارگید ) ریبز و  هحلط و  دننام  دنا  هتشک  ار  وا  هک  یـصاخشا  زا   ) اجنآ زا  یتسه  هاوخناوخ ، عقاو  رد  رگا 
نادند وت  هب  هک  یسرت  یم  هدومن  نویـش  دایرف و  گنج  زا  هکلب ) يا ، هدومن  هناهب  ار  وا  یهاوخنوخ   ) هک ار  وت  منیب  یم  هک  تسا  نآ 

ياهتبرـض ندروخ  رثا  رب  هک  ار  وت  رگـشل  منیب  یم  هک  تسا  نانچ  و  نارگ ، ياـهراب  زا  نارتش  ندرک  داـیرف  دـننام  دروآ  ور  درب  ورف 
ات  ) دـننک یم  توعد  ادـخ  باتک  هب  ارم  یگراچیب  يور  زا  مه  یپ  نداتفا  كاخ  رب  دـش و  دـهاوخ  عقاو  هک  تخـس  دـماشیپ  یپایپ و 

قارع رگـشل  زا  دندز و  اه  هزین  رـس  رب  اهنآرق  صاع  نبا  ورمع  روتـسد  هب  ماش  رگـشل  ریرهلا  هلیل  دادـماب  رد  مرادرب ، گنج  زا  تسد 
رابخا زا  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  هلمج  نیا  و  تشذگ ، مشـش  یـس و  هبطخ  حرـش  رد  هکنانچ  دندومن ، تساوخرد  یتشآ  حلص و 
هدرکن تعیب  نم  اب  هک   ) دنتسه هدننک  راکنا  قح و  هب  رفاک  رگشل  نآ  و  دیامرف ) یم  دزـشوگ  هیواعم  هب  عوقو  زا  شیپ  هک  تسا  هیبیغ 
هیواعم دزن  ماش  هب  هدرک  دـهع  ضقن  ترـضح  اب  ندومن  تعیب  زا  دـعب  هک  قارع  نیقفانم   ) دـنا هتـشادرب  تسد  هدرک و  تعیب  ای  دـنا )

(. دنتفر

نایهاپس زا  یهورگ  هب  همان 011-
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نآ و   ) دـیامرف یم  شرافـس  نآ  هب  دوب  هداتـسرف  نمـشد  يوـس  هب  هک  ار  يرگـشل  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
هتشون دندوب  مالسلا  هیلع  ماما  باحصا  ناکین  زا  ود  ره  هک  یناه  نبا  حیرش  رصن و  نبا  دایز  همان  خساپ  رد  هک  تسیا  همان  زا  یتمسق 

ره هدومن  تفلاخم  رگیدکی  اب  هار  نیب  رد  هداتسرف  ماش  رگـشل  اب  گنج  يارب  قارع  رگـشل  زا  نت  رازه  هدزاود  اب  ار  ناشیا  هک  ینامز 
زا هک  تشون  يا  همان  ود  ره  خساپ  رد  ترـضح  نآ  دندومن ، تیاکـش  يرگید  زا  هداتـسرف  راوگرزب  نآ  دزن  هفوک  هب  يا  همان  مادـک 
هب نمشد  ای  دیدروخرب  نمشد  هب  هاگ  ره  سپ  دیامن :) یم  دزـشوگ  نانآ  هب  ار  نمـشد  اب  گنج  روتـسد  هک  تسا  یتمـسق  نآ  هلمج 
زا هدوب  کمک  امـش  يارب  ات  دـشاب  اه  هناخدور  رانک  ای  اههوک  هنماد  ای  اـه  هپت  دـنلب  ياـهاج  رد  امـش  هاگرگـشل  دـیاب  دروخرب  اـمش 

یگدنکارپ فرط  دنچ  زا  ندیگنج  همزال  اریز   ) دشاب وس  ود  ای  وسکی  زا  نمشد  اب  امش  گنج  دیاب  و  دشاب ، ریگولج  نانآ  یـسرتسد 
هب نمـشد  ات  دیراذگب  نانابدید  نانابـساپ و  حطـسم  ياه  هپت  يال  اههوک و  يدـنلب  رد  ناتدوخ  يارب  و  تسا ) تسکـش  فعـض و  و 

دیتسه نمیا  هکیئاج  زا  ای  دیایب  ادابم  دیسرت  یم  هکیئاج  زا  دیاین  امش  فرط 
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ات دنهدیم  یهگآ  ار  امـش  هدید  رود  زا  ار  نمـشد  ندمآ  نانابدید  هک  دـیایب  اجنآ  زا  ناهگان  تسا  نکمم  و  دـیآ ، یمن  اجنآ  زا  هک  )
یم رگـشل  ولج  هک  ینت  دنچ   ( رگـشل نارادولج  نانابدید  دنناشیا و  نانابدید  رگـشل  نارادولج  دینادب  و  دیئآرب ( يریگولج  ددـصرد 
راک زا  ات  دنورب  ناشیا  زا  سپ  رگـشل  اهنآ و  لابند  رگـشل  نانابدید  ولج و  سوساج  نت  دنچ  دیاب  هصالخ   ( دنتـسه ناسوساج  دنور (

، دیدمآ دورف  یناکم  رد  هاگ  ره  سپ  دیزیهرب ، یگدنکارپ  ندش و  ادج  زا  و  دنیامن ( مادقا  هتسناد  عوضوم  ره  رد  هدوب  هاگآ  نمشد 
شیوخ فارطا  رد  ار  اـه  هزین  تفرگ  ارف  ار  امـش  بش  نوچ  و  دـیئامن ، چوک  یگمه  دـیدومن ، چوک  هاـگ  ره  و  دـیئآ ، دورف  یگمه 

باوخ هب   ( دیـشچن ار  باوخ  و  دـشاب ( سرتسد  رد  عافد  لـئاسو  دـنز  نوخیبش  نمـشد  رگا  اـت   ( دـیهد رارق  دـننام ( هرئاد   ( درگادرگ
رادیب نمـشد  دیاش  دیباوخب  هدوسآ  هب  هن  دینزب  ترچ   ( نتخیر نوریب  ندینادرگ و  ناهد  رد  بآ  دننام  ای  كدنا  رگم  دـیورن ( تحار 

). دشاب نوخیبش  ددصرد  و 

یحایرلا سیق  نب  لقعم  هب  همان 012-
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ار وا  هک  یماگنه  هدوب ) راوگرزب  نآ  نایعیش  نارای و  زا  هک   ) یحایر سیق  نبا  لقعم  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
هب ار  نمشد  اب  گنج  شور  نآ  رد  و   ) دشاب ترضح  نآ  نایهاپس  رادولج  هک  هداتسرف  ماش  رگـشل  يوس  هب  نت  رازه  هس  اب  نئادم  زا 

دـشاب یمن  یناـیاپ  وا  زا  ریغ  ار  وت  و  وا ، رفیک  شاداـپ و  تاـقالم  زج  تسین  يا  هراـچ  ار  وت  هک  يدـنوادخ  زا  سرتب  دزومآ :) یم  وا 
رد ندش  هتـشک  زا  هدادن  هار  دوخ  هب  میب  سرت و  نک و  داهج  وا  يدونـشخ  ءاضر و  يارب  سپ  تسین ، وا  اب  زج  وت  راک  رـس و  نوچ  )

صخش تسا و  متس  دگنج  یمن  هک  یـسک  اب  گنج  اریز   ) دگنجب وت  اب  هک  یـسک  اب  رگم  نکم  گنج  و  شاب ) هتـشادن  یکاب  وا  هار 
مرگ اوه  هک  زور  طسو  رد  و  نک ، یئامیپ  هار  تسا  کنخ  اوه  هک  نیسپ  دادماب و  رد  و  درادن ) اور  یـسک  هب  ملظ  راکزیهرپ  یقتم و 

هار بش  لوا  رد  و  دنیایب ) نایاناوت  هارمه  ناناوتان  ات  نکم  باتـش   ) نارب هتـسهآ  رادزاب و  شیاسآ ) تحارتسا و  يارب   ) ار مدرم  تسا 
یم میرک س 10 ي 67  نآرق  رد  هکناـنچ  ندرک  چوک  هن  هداد  رارق  یگدوسآ  تحارتسا و  شمارآ و  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  ورم 
بش هک  يدنوادخ  تسا  وا  ینعی  نوعمسی  موقل  تایال  کلذ  یف  نا  ارصبم ، راهنلا  هیف و  اونکـستل  لیللا  مکل  لعج  يذلا  وه  دیامرف :

فایب امش  يارب  ار 

يارب زور  بش و  شنیرفآ  رد  دیزادرپب و  اهیدنمزاین  ماجنا  هب  ات  نشور  ار  زور  و  دیبای ، شمارآ  نآ  رد  ات  دیر 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 892 

http://www.ghaemiyeh.com


857 ص :

هدوسآ ار  تبکرم  نت و  بش  لوا  رد  سپ  تسا  یلاـعتقح  یگناـگی  دـیحوت و  ياـه  هناـشن  دنونـش  یم  ار  قـح  نانخـس  هک  یهورگ 
تکرب و اب  دوش  یم  راکـشآ  دادماب  هک  یماگنه  ای  ددرگ ، یم  ادیوه  دادماب  زا  شیپ  رحـس  هک  ار  یماگنه  يدرب  یپ  نوچ  و  راذگ ،

کیدزن نانمـشد  هب  تسیاب و  دوخ  رگـشل  هنایم  يدـش  وربور  نمـشد  اب  هاگ  ره  و  وش ، هناور  دـسر  یم  ادـخ  بناج  زا  هک  یتخبکین 
یم گنج  زا  هک  یـسک  ندش  رود  نوچمه  وشم  رود  نانآ  زا  و  دنک ، اپرب  گنج  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  ندـش  کیدزن  دـننام  وشم 

شدوس زا  شیب  نآ  نایز  هدوبن  هتـسیاش  دـیاش  نامرف  ندیـسر  زا  شیپ  گنج  هب  عورـش  اریز   ) دـسرب وت  هب  نم  نامرف  هکنآ  ات  دـسرت 
هنیک و ندرک  ماـمت  تجح  قح و  هار  هب  ار  ناـنآ  ندـناوخ  زا  شیپ  دـیاب  و  ددرگ ) فـیرح  يریلد  بجوـم  مه  ندـش  رود  و  دـشاب ،

يربنامرف تعاطا و  هن  تسا  سوه  اوه و  يارب  ینمشد  هنیک و  يور  زا  گنج  اریز   ) دزاسن راداو  ناشیا  اب  گنج  هب  ار  امـش  ینمـشد 
(. تسا بذعم  راکهانگ و  دشکب  ار  يرگید  ای  دوش  هتشک  یسک  رگا  تروص  نیا  رد  سپ  دنوادخ ، زا 

رگشل ناریما  زا  رفن  ود  هب  همان 013-
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ناشیا هک  ینامز   ) شرگشل نارادرس  زا  یناه ) نبا  حیرش  رصن و  نبا  دایز   ) رادرس ود  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ماما يوریپ  هب  ار  شنانهارمه  وا و  دـندومن و  تاقالم  مورلاروس  رد  هوبنا  يرگـشل  اب  دوب  هیواعم  رگـشل  وریپ  هک  ار  یملـس  روعالاوبا 

، دنتـشاد هناور  ناـهمج  نبا  ثراـح  طـسوت  هتـشون  ترـضح  هب  ار  تشذگرـس  سپ  دـنتفریذپن ، اـهنآ  دـندرک و  توعد  مالـسلا  هیلع 
نامرف رظتنم  هتـشون و  يا  همان  نم  هب  حیرـش  دایز و  دومرف : هدیبلط  ار  رتشا  کلام  دناوخ  ار  ناشیا  همان  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

نم ات  هد  رارق  پچ  تمـس  رب  ار  حیرـش  تسار و  فرط  رب  ار  دایز  یـشاب و  رادرـس  ریما و  نانآ  رب  هتفر  اـهنآ  بناـج  هب  دـیاب  دنتـسه 
هب ار  نآ  و  هدومرف ، رما  رتشا  کلام  زا  يوریپ  هب  ار  اهنآ  هتـشون و  حیرـش  دایز و  هب  يا  همان  و  مسرب ، وت  هب  يدوزب  دنوادخ  تساوخب 
رب ار  رتشا  ثراح  نبا  کلام  تسا :) نیا  همان  تروص  و  تشاد ، هناور  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  ناراـی  زا  ناـهمج  نبا  ثراـح  طـسوت 
اریز دیهد ، رارق  رپس  هرز و  دوخ  يارب  ار  وا  و  دیئامن ، يوریپ  هدینـش  ار  وا  نامرف  سپ  مدـینادرگ ، اورنامرف  ریما و  امـش  ناوریپ  امش و 

شوه طایتحا و  هب  نآ  رد  باتش  هک  يراک  زا  يدنک  يراکاطخ و  ندیزغل  یناوتان و  یتسس  میب  هک  تسین  یناسک  زا  وا 

ءاـضر و ندروآ  تسدـب  يارب  کـلام   ) دورب وا  رد  تـسا  رتوـکین  نآ  رد  يدـنک  هـک  يراـک  هـب  باتـش  و  تـسا ، رتراوازـس  يدـنم 
(. داد دهاوخن  ماجنا  يراک  هتفگن  نخس  هدوهیب  و  دهدن ، هار  دوخ  هب  یتسس  هاگچیه  هتشاد و  ششوک  ادخ  يدونشخ 

شنایهاپس هب  همان 014-
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نآ رد  هک   ) نیفص گنج  رد  ماش  رگشل  نمشد  اب  ندش  وربور  زا  شیپ  دوخ  رگشل  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
ات دیئامنن ) گنج  هب  عورش   ) دیگنجن ماش  رگشل  اهنآ  اب  دیامرف :) یم  یهن  نانز  هب  ندناسر  رازآ  زا  هدنایامن و  نانآ  هب  ار  يزوریف  هار 

دوخ نامز  ماما  رب  نانآ  نوچ   ) دیتسه لیلد  تجح و  ياراد  امش  هک  ار  ادخ  ساپس  اریز - دنیامن ، زاغآ  ار  امش  اب  گنج  ناشیا  هکنیا 
اولتتقا نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و  دـیامرف : یم  میرک س 49 ي 9  نآرق  رد  هکنانچ  تسا ، بجاو  اهنآ  اب  گنج  دـنا و  هتـشگ  یغاـی 

نا اوطـسقا  لدعلاب و  امهنیب  اوحلـصاف  تءاف  ناف  هللارما  یلا  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلـصاف 
يرگید رب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  سپ  دـیهد ، یتـشآ  اـهنآ  نیب  دـنیامن  دروخ  دز و  نینموـم  زا  هورگ  ود  رگا  ینعی  نیطـسقملا  بحی  هللا 

وا روتـسد  ادخ و  مکح  هب  ات  دیگنجب  دنک  یم  متـس  هتـسج و  ینوزفا  هک  یهورگ  اب  دادن  نت  یتشآ  حلـص و  هب  دومن  متـس  يدـعت و 
ادخ هک  دیئامن  راتفر  یتسار  لدع و  هب  اهراک  همه  رد  و  دیهد ، یتشآ  يربارب  لدع و  هب  ار  اهنآ  نیب  دندروآور  رگا  سپ  دـنروآور ،
هب ج امش  ندرکن  عورش  و  دنادرگ ) دنم  هرهب  دوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  ینعی  دراد  یم  تسود  ار  یتسار  لدع و  هب  ناگدننک  راتفر 

اهنآ عورش  اریز   ) اهنآ رب  امش  يارب  تسا  يرگید  لیلد  تجح و  شور  نیا  دنیامن  امش  اب  گنج  هب  عورش  نانآ  هکنیا  ات  اهنآ  اب  گن 
ینعی یبرح  کبرح  یلع  ای  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هکنآ  لیلد  هب  تسا  لوسر  ادخ و  اب  گنج  دننام  گنج  هب 

یلع يا 
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میرک نآرق  رد  هکنانچ  تشک ، دیاب  دنک  يراکهابت  داسف و  هدیگنج  لوسر  ادخ و  اب  هک  ار  یـسک  تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج 
مهیدیا و عطقت  وا  اوبلـصی  وا  اولتقی  نا  اداسف  ضرالا  یف  نوعـسی  هلوسر و  هللا و  نوبراجی  نیذلا  ءازج  امنا  دـیامرف : یم  س 5 ي 33 
ادـخ و اب  هکنانآ  يازـس  ینعی  میظع  باذـع  هرخالا  یف  مهل  ایندـلا و  یف  يزخ  مهل  کـلذ  ضرـالا  نم  اوفنی  وا  فـالخ  نم  مهلجرا 
تسار و تسد  ای  دنوش  هدیشک  راد  هب  ای  هتـشک  هک  تسا  نآ  دنـشوک  یم  نیمز  يور  رد  يراکهابت  داسف و  هب  دنگنج و  یم  لوسر 

باذع ترخآ  رد  يراوخ و  تلذ و  ناشیارب  ایند  رد  هنوگنیا  هک  دندرگ  هراوآ  رگید  رهش  هب  يرهـش  زا  ای  دوش  هدیرب  اهنآ  پچ  ياپ 
نا اولمعا  هللا و  اوقتا  مکیلع و  يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدـتعا  نمف  دـیامرف : یم  رد س 2 ي 194  .دروآ و  راـب  گرزب 
وا هب  هتشاداو  امش  رب  وا  هک  یمتـس  نامه  دننام  امـش  سپ  دیامن  یتسدشیپ  گنج  رد  دنک  متـس  امـش  رب  هک  ره  ینعی  نیقتملا  عم  هللا 

گنج هب  ار  امـش  هدوـمن  گـنج  هب  عورـش  ناـنآ   ( رگا سپ  تـسا ( ناراـکزیهرپ  اـب  دـنوادخ  دـینادب  و  دیـسرتب ، ادـخ  زا  و  دـیئامنب ،
مخز و  دینکن ، یمخز  ار  هدنامرد  و  دیشکن ، ار  هتخیرگ  داد  يور  تسکـش  رارف و  ناشیارب  دنوادخ  تساوخ  رما و  هب  و ( دنتـشاداو ،
هداد امش  يراوگرزب  تفارش و  هب  مانـشد  دنچ  ره  دینازیگنا  یم  رب  اهنآ  هب  ندناسر  رازآ  اب  ار  نانز  و  دیروآ ، یم  رد  اپ  زا  ار  هدروخ 

لوسر ترضح  نامز  رد   ( ام تسا ، تسس  فیعض و  ناشیا  ياهدرخ  اهناج و  اهورین و  اریز  دنیوگ ، ازـسان  ناتناگرزب  نارادرـس و  هب 
امتح مالـسا  راهظا  تروص  رد  سپ   ( دـندوب هکرـشم  هکنآ  لاح  میرادـب و  تسد  ناـشیا  زا  هک  میدـش  روماـم  هلآ ( هیلع و  هللا  یلص 
دعب ار و  وا  نآ  رثا  رب  دز  یم  قامچ  ای  گنـس  هب  ار  ینز  يدرم  رگا  تیلهاج  نامز  رد  و  دومن ( يراددوخ  اهنآ  هب  ضرعت  زا  یتسیاب 

.دندومن یم  شنزرس  ار  شنادنزرف  وا  زا 

ادخ اب  زاین  زار و  همان 015-
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هتـساوخ يرای  وا  زا  هدومن و  زاین  زار و  تاجانم و  دـنوادخ  اب   ) گـنج هب  یگداـمآ  نمـشد و  هب  دروخرب  ماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نام اهاپ  و  هدنام ، زاب  نام  اهمـشچ  و  هدـش ، هدیـشک  نام  اهندرگ  و  هتـشگ ، هدوشگ  ام  اهلد ي  وت  يوس  هب  ایادـخ  تفگ : یم  نینچ )

ار ام  سپ  میا ، هتـشذگ  زیچ  همه  زا  تیگدنب  تعاطا و  رد  هدیـشوپ و  مشچ  وت  ریغ  زا   ) تسا هدـیدرگ  رازن  نام  اهندـب  و  هداتفا ، هارب 
ياهگید و  تشگ ، راکشآ  ناهنپ  ینمشد  ام  نیب  زا  تربمغیپ  نتفر  اب  ایادخ  میروآ .) تسد  هب  ار  وت  يدونـشخ  ءاضر و  ات  امرف  يرای 

یم تیاکـش  وت  هب  ناماه  هشیدنا  اهـشهاوخ و  یگدنکارپ  نانمـشد و  يرایـسب  نامربمغیپ و  ندوبن  زا  ایادخ  .دـمآ  شوج  هب  اه  هنیک 
مینک یم  تساوخرد  وت  زا  ور  نیا  زا  سپ  یناـسر ، رفیک  هب  ار  ناـنآ  اـت  میئاـمن  یم  راـهظا  وت  هب  مدرم  نیا  زا  ار  دوخ  شجنر   ) مینک
اننیب حتفا  انبر  تسا : میرک س 7 ي 89  نآرق  رد  تفگ  دومن و  تساوخرد  وت  زا  تما  يراتفردب  رثا  رب  بیعش  ترـضح  هک  ار  هچنآ 

نایامن ام  نیب  ار  یتسار  قح و   ) امرف مکح  قحب  نامنانمـشد  ام و  نیب  ام  راگدرورپ  ینعی ) نیحتاـفلا  ریخ  تنا  قحلاـب و  اـنموق  نیب  و 
(. يزاس یم  نایامن  ار  قح  هک   ) یتسه ناگدننک  مکح  نیرتهب  وت  و  میشاب ) یم  قح  رب  کی  مادک  دنمهفب  ناشیا  ات  زاس 

گنج تقو  شنارای  هب  همان 016-
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و تشگزاـب ، نآ  یپ  رد  هک  يزیرگ  دومرف : یم  دوـخ  ناراـی  هب  نمـشد ) اـب  دروـخ  دز و  هراـبرد   ) گـنج ماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اریز دننک ، یم  روصت  بارعا  هکنانچ  دینادن ، گنن   ) دشابن راوگان  امـش  رب  تسا  نمـشد  دـب  هلمح  موجه و  نآ  زا  دـعب  هک  یتسکش 

هرـصاحم ار  اهنآ  هدومن و  هلمح  رـس  تشپ  زا  امـش  دـنیآ و  شیپ  هدرک  اهر  ناشیاهرگنـس  نانمـشد  ات  تسا  زیرگ  رد  تحلـصم  اسب 
قوقح و  دیدرگ ) زاب  هدرک  كرادت  ار  دوخ  تسکش  ببـس  هکلب  دیوشن ، دیمون  دیتخیرگ  نمـشد  موجه  رثا  رب  رگا  هکنآ  ای  دیئامن ،

هدنکفا كاخ  هب  ار  نانآ   ) دیناسرب نیمز  رب  ار  اهنآ  اهولهپ ي  و  دیروآ ) دورف  نمـشد  رب  ریـشمش  يروالد  اب   ) دـیزادرپب ار  اهریـشمش 
ششوک رایـسب  هتخاس  راداو  ار  دوخ  راوتـسا  ندز  ریـشمش  هب  هدش و  رگراک  نمـشد  نوردنا  هب  هک  یندنکفا  هزین  هب  و  دیزاس ) دوبان 

سرت و رتشیب  نآ  اریز  دیروآ ) نمشد  هب  ور  مارآ  لد  اب  هدادن  هار  دوخ  هب  ینارگن  بارطـضا و   ) دیناریمب ار  اهزاوآ  و  دیـشاب ، هتـشاد 
صاع و نبا  ورمع  هیواعم و  دننام  نایورود  نیقفانم و   ) دیرفآ ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس  دنک ، یم  رود  ار  ینارگن 

ناـهنپ ار  ناـش )  ) رفک و  دـنداد ) هولج  ناملـسم  ار  دوـخ   ) دـنتفر راـب  ریز  سرت  زا  یلو  دـنرواین ، مالـسا  نطاـب ) رد  نارگید  ناورم و 
نه و  دنتشاد ،

(. دنتشارفا ار  ام  اب  دروخ  دز و  نید و  اب  تفلاخم  مچرپ   ) دنتخاس راکشآ  ار  نآ  دنتفای  ناگدننک  يرای  نآ  يارب  هک  یماگ 

هیواعم همان  خساپ  رد  همان 017-
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هبطخ حرش  رد  هک  ریرهلا  هلیل  هعقو  زا  شیپ  زور  هس  ای  ود   ) شا همان  خساپ  رد  هیواعم  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هداد و حرش  هتشون  راوگرزب  نآ  اب  هک  ار  ینانخس  یتسردان  هدومرف و  نایب  ار  دوخ  تلزنم  ماقم و  همان  نیا  رد  دش ، نایب  مشش  یس و 

نیدلا لامک  ینابر  ملاع  دیدحلا و  یبا  نبا  هب  روهـشم  ینئادم  هللا  هبه  نبا  دیمحلادبع  یلزتعم  حراش  .هدومن  شنزرـس  خیبوت و  ار  وا 
یم لـقن  تراـبع  رد  تواـفت  رـصتخم  اـب  اـجنیا  رد  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  کـی  ره  هللا  همحر  ینارحب  مثیم  نبا  یلع  نبا  مثیم 

هشیدنا دیامن ، ماش  تلایا  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  هتشون  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  يا  همان  هک  تشاد  هشیدنا  هیواعم  دنیامرف :
وت هلیح  رکم و  يرادنپ  یم  هک  يا  هداس  هچ  وت  یئاجک  هیواعم  يا  تفگ : نانک  هدنخ  ورمع  داهن ، نایم  هب  صاع  نبا  ورمع  اب  ار  شا 
هیلح رکم  هک  تسین  یقرف  یلع  نم و  نیب  میتسین  فانمدبع  نادـنزرف  زا  ام  رگم  تفگ : هیواعم  تسا ، امرف  راک  مالـسلا  هیلع  یلع  رد 

ار ناشیا  تستلزنم  ماقم و  بسح و  رد  هکلب  دوبن ، داژن  بسن و  رد  نخـس  نکلو  تسا  تسرد  تفگ : ورمع  دشابن  رگراک  وا  رد  نم 
هب ات  سیونب  یـسیونب  يا  همان  نینچ  یهاوخ  یم  رگا  و  تسین ، يا  هرهب  بیـصن و  ماقم  نیا  زا  ار  وت  و  تسا ، يربمغیپ  توبن و  ماـقم 

طسوت هب  يا  همان  تساوخ و  هدوب  نمی  رد  يا  هلیبق  مان  کساکس  زا  هک  ار  هبقع  نبا  هللادبع  هیواعم  سپ  يوش  هاگآ  مراتفگ  یتسرد 
يزیرنوخ گنج و  هک  میتسناد  یم  ام  رگا  تشون : نآ  رد  داتسرف و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  وا 
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هک یهار  میتفای و  هبلغ  ناماهدرخ  رب  ام  کنیا  میدومن ، یمن  مادـقا  نآ  هب  کیچیه  دزاس  یم  دراو  ام  هب  بیـسآ  ءـالب و  دـح  نیا  اـت 
یب متـساوخ  وت  زا  ار  ماش  تلایا  نیا  زا  شیپ  میحالـصا ، رکف  هب  هدـنیآ  رد  نامیـشپ و  هتـشذگ  زا  هک  تسا  نآ  تسا  یقاـب  اـم  يارب 

زا وت  هک  تسین  هدیـشوپ  و  منک ، یم  تساوخرد  ار  ناـمه  وت  زا  مه  زورما  یتفریذـپن ، یهن  نم  ندرگ  هب  ار  تناـمرف  تعاـط و  هکنآ 
ادخ هب  دنگوس  مکانسرت ، نم  هک  ار  هچنآ  رگم  یـسرت  یمن  یتسین  زا  و  مراودیما ، نآ  هب  نم  هک  ار  هچنآ  رگم  یهاوخ  یمن  یگدنز 

هب هک  تسین  يرترب  يرگید  رب  ار  ام  زا  یکی  میتسه و  فانمدبع  نادنزرف  ام  و  دـنتفر ، نیب  زا  نایوجگنج  هتـشک و  هابت  نایهاپـس  هک 
اتفگش دومرف : هدناوخ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دناسر  ار  همان  هک  هبقع  نبا  هللادبع  مالسلاو  دوش ، هدنبدازآ  راوخدنمجرا و  هلیسو  نآ 

: سیونب ار  شخساپ  دومرف  تساوخ و  ار  دوخ  نایعیش  صاوخ  زا  هدنـسیون و  بتاک و  عفار  یبا  نبا  هللادبع  سپ  وا ، همان  هیواعم و  زا 
رد ادخ و  شیاتس  زا  سپ 

مادقا نآ  هب  کیچیه  دزاس  یم  دراو  ام  هب  بیـسآ  دح  نیا  ات  گنج  میتسناد  یم  رگا  يا  هتـشون  دیـسر ، تا  همان  مرکا  ربمغیپ  رب  دو 
نانمشد اب  گنج  ادخ و  هار  رد  رگا  نم  و  میا ، هدیسرن  نآ  هب  زونه  هک  تسا  یتیاهن  ار  وت  نم و  گنج ، شاب ، هتـسناد  میدومن ، یمن 

زا هک  تسا  نآ  تسا  یقاـب  اـم  يارب  هک  يدرخ  یتـفگ  هکنیا  اـما  و  مرادـن ، رب  تسد  شـشوک  زا  موش  هدـنز  هتـشک و  راـب  داـتفه  وا 
ما هدوبن  نم  سپ  یتساوخ ، ار  ماش  نم  زا  هکنیا  اما  و  .متسین :( نامیشپ  هدرک  زا  هدرکن و  راک  لقع  فالخرب  نم  مینامیـشپ ، هتـشذگ 

یکاب یب  قح و  تفلاخم  هک  تشادزاب  عنم و  ببـس  اریز   ( ما هتـشاد  زاب  هدرک  عنم  وت  زا  زورید  هک  ار  هچنآ  مشخبب  زورما  هک  یـسک 
دشاب یم  رارقرب  یقاب و  تسا  نید  رد  وت 
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قح ار  هک  ره  شاب  هاگآ  هدنام ، یقاب  هک  یئاهناج  مین  رگم  تسا  هتخاس ( هابت  هتـشک و   ( هدروخ ار  برع  گنج  هک  تراتفگ  اما  و  ) 
هتـشک سفن  ياوه  زا  يوریپ  هب   ( هدروخ یتسرداـن  لـطاب و  ار  هک  ره  و  هتـشگ ، تشهب  راپـسهر  هدـش ( دیهـش  قـح  هار  رد   ( هدروـخ

سپ رگـشل (  ( نادرم گنج و  رد  اـم  ندوب  ناـسکی  اـما  و  درادـن ( هودـنا  فساـت و  تروص  ود  ره  رد  و   ( دـیامیپ خزود  هار  هتـشگ (
ندیسر  ( رواب نییقی و  يارب  نم  زا  ایند ( هزور  دنچ  تسایر  ندروآ  تسد  هب   ( دیدرت کش و  يارب  وت  ششوک  اریز ( تسین ، تسرد  (

هکنیا هب  وت  نخـس  اما  و  دنتـسین ، ترخآ  هب  قارع  مدرم  زا  رتصیرح  ایند  هب  ماش  درم  و  تسین ، رتشیب  ترخآ ( یتخبکین  تداعـس و  هب 
فانمدبع نبا  مشاه  نبا  بلطملادبع  نبا  بلاطوبا  دنزرف  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ   ( میتسه نینچ  ام  سپ  میتسه ، فانمدبع  نادنزرف  ام 

بلطملادبع دننام  برح  مشاه و  نوچ  هیما  نکیل  فانمدبع ( نبا  سمشلادبع  نبا  هیما  نبا  برح  نبا  نایفسوبا  رـسپ  هیواعم  و  تسا ،
ینب و  دندش ، كاپان  تهج  نیا  زا  هیما  ینب  دندشن و  هدولآ  رفک  كرـش و  هب  مشاه  ینب  نوچ   ( تسین بلاطوبا  نوچمه  نایفـسوبا  و 

بیترت دـسیون : یم  اـجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .تیـصعم  ترارـش و  عباـنم  هیما  ینب  و  دـندوب ، تیـالو  توبن و  رد  ياهفدـص  مشاـه 
و بلطملادـبع ، ءازا  هب  ار  هیما  و  دـهد ، رارق  وا  فیدر  رد  دوب  سمـشدبع  ردارب  هک  ار  مشاه  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوب  نآ  یـضتقم 

ربارب نیفص  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نوچ  یلو  دشاب ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ءازا  هب  نایفـسوبا  ات  بلاطوبا  ءازا  هب  ار  برح 
نینچ دوب  تشز  اریز  متـسین ، وت  دـننام  نم  ینعی  تناک  انا  و ال  هدومرفن : هداد  رارق  سمـشدبع  نبا  هیما  ءازا  هب  ار  مشاه  هدوب  هیواعم 

هلب دیامرفب ، اهناملـسم  زا  یکی  اب  ار  هلمج  نیا  هک  دوب  تشز  هکلب  تسا ، اصع  زا  رت  يراک  ریـشمش  دنیوگ : یم  هکنانچ  دوش ، هتفگ 
هب اجنیا  رد  و  دـیامن ، دـننام  سایق و  یـسک  هب  ار  دوخ  هکنیا  زا  دوب  رترب  ترـضح  نآ  اریز  دومرف ، یم  هراشا  هب  ار  هلمج  نیا  یهاـگ 

شیامرف رد  تناک  انا  هلمج ال  ياج 
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اریز  ( تسا يریـسا  دنب  زا  هدش  دازآ  دننام  هنیدـم  هب  هکم  زا  هدـننک  ترجه  هن  و  ینعی ( قیلطلاک  رجاهملا  و ال  دومرف : هراشا  هب  دوخ 
دوب و هدـش  هدـنب  ریـشمش  اب  هبلغ  ببـس  هب  هکم  حـتف  رد  هیواعم  و  دوب ، مرکا  لوسر  هارمه  لاح  ره  رد  اـج و  همه  مالـسلا  هیلع  ماـما 

هیما نبا  ناوفص  دننام  هدرواین  مالسا  هکنآ  هچ  داد ، رارق  شناگدشدازآ  زا  هداهن  تنم  وا  رب  ندروآ  مالسا  تهج  هب  لوسر  ترـضح 
لام ینعی  ءادف  ببس  هب  تشگ  یم  ریـسا  گنج  رد  هک  ره  نینچمه  و  نایفـس ، یبا  نبا  هیواعم  دننام  هدروآ  مالـسا  رهاظ  رد  هکنآ  و 

هدیبسچ دننام  بسن  هزیکاپ  هن  و  تشگ ( یم  هدناوخ  هدش ، دازآ  ینعی  قیلط  دش  یم  دازآ  نداهن  تنم  هلیـسو  هب  ای  یئاهر  يارب  نداد 
اجنیا رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسین ، هدش  هداد  تبسن  ردپ  ریغ  هب  هک  یـسک  دننام  تسا  ادیوه  مولعم و  شناردپ  هک  یـسک   ( تسا هدش 
سرت زا  شندروآ  مالـسا  هک  یـسک  دـننام  هدروآ  مالـسا  صـالخا  داـقتعا و  يور  زا  هک  تـسا  نآ  هـلمج  نـیا  زا  دارم  دـسیون : یم 
باـتک متـشه  دـلجم  رد  هیلع  هللا  ناوـضر  رقاـب  دـمحم  یلوـم  یـسلجم  همـالع  .دـشاب  یمن  هدوـب  اـیند  ندروآ  تسد  هـب  اـی  ریـشمش 

و هدز ، ینادان  هب  ار  دوخ  هیواعم  سومان  ظـفح  يارب  اـجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـیامرف : یم  هماـن  نیا  حرـش  نمـض  رد  راونـالاراحب 
هک هدوب  یمور  مالغ  هکلب  هدوبن ، سمـشدبع  لسن  زا  هیما  هک  هدرک  نایب  تسا  تماما  هرابرد  هک  يا  هلاسر  رد  ام  ياـملع  زا  یـضعب 

دهد تبـسن  دوخ  هب  ار  وا  تساوخ  یم  هک  دوب  یمالغ  ار  یـسک  هاگ  ره  تیلهاج  نامز  رد  و  هداد ، تبـسن  دوخ  هب  ار  وا  سمـشدبع 
دلیوخ هب  ماوع  ریبز  ردپ  هکنانچ  تشگ ، یم  قحلم  وا  بسن  هب  مالغ  نآ  دومن و  یم  جـیوزت  وا  اب  ار  برع  زا  يرتخد  هدومن  شدازآ 

، دنتسین شیرق  زا  هیما  ینب  سپ  تسا ، هدش  هداد  تبسن 
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هیواعم ياعدا  همان و  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  شیامرف  دیامن  یم  قیدصت  ار  راتفگ  نیا  و  دنا ، هدش  هدیبسچ  نانآ  هب  هکلب 
هتـسناوتن هیواعم  و  تسین ، هدش  هدیبسچ  دننام  هزیکاپ  و  هدش ، دازآ  دننام  هدننک  ترجه  هکنیا  هب  میتسه ، فانمدـبع  نادـنزرف  ام  هک 

قفانم و دننام  نیدب  هدیورگ  نموم و  هن  تسا و  رادرک  دب  وگغورد و  دـننام  راکتـسرد  وگتـسار و  هن  و  دـنک ( راکنا  ار  شیامرف  نیا 
هداتفا منهج  شتآ  رد  هتشذگ و  هک  ار  ي  دنواشیوخ ( ای   ( ردپ دنک  يوریپ  هک  يدنزرف  تسا  يدنزرف  دب  هنیآ  ره  و  دشاب ، یم  ورود 
یهلا باذـع  هـب  یئورد  یئوـگغورد و  كرــش و  رفک و  رثا  رب  هـک  تناگتــشذگ  زا  ینک  یم  يوریپ  هـک  وـت  یتـسه  يدـنزرف  دـب  (

ثوعبم مشاه  ینب  ام  زا  ربمغیپ   ( يربمغیپ توبن و  يراوگرزب  لضف و  تسا  ام  تسد  رد  اهیراوگرزب  لئاضف و  همهنیا  اب  و  دنراتفگ .(
شناهاوخ هدرب و  نیب  زا  ار  یتخبکین  تداعس و  نانمشد   ( میدینادرگ دنمجرا  ار  راوخ  راوخ و  ار  دنمجرا  نآ  هلیـسو  هب  هک  دیدرگ (

نیا زا  يا  هتسد  و  دینادرگ ، لخاد  دوخ  نیدب  هورگ  هورگ  ار  برع  دنوادخ  نوچ  و  میدیناهر ( ترخآ  ایند و  یتخـس  باذع و  زا  ار 
تهج هب  ای  یتسود  ایند  تهج  هب  هک  دـیدوب  یناسک  زا  امـش  دـندش ، وا  میلـست  يراچان  هب  يا  هتـسد  و  تبغر ، لـیم و  يور  زا  تما 

هب شیپ  ناگدننک  ترجه  هتفای و  يزوریف  ناشیوریپ  ببس  هب  اه  هدنورشیپ  هک  یماگنه  دیتشگ ، لخاد  نید  رد  ندش  هتـشک  زا  سرت 
دوخ رد  ناطیـش  يارب  تسا ( نینچ  هک  وت  لاح   ( سپ هدیناهر ( رفک  كرـش و  زا  ار  دوخ  و   ( دندوب هتفر  ناشیراوگرزب  لضف و  ببس 

ادخ و روتـسد  وریپ  سیونن و  تسردان  تشز و  نانخـس  هنوگ  نیا  هدرکن  يوریپ  ناطیـش  زا   ( هدم رارق  یهار  نتـشیوخ  هب  يا و  هرهب 
دنچ دیـسر  هیواعم  هب  ترـضح  همان  نوچ  دـسیون : یم  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا   ( تسا دورد  هتـسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  وش ( لوسر 

زا هدوـمن  تتامـش  ار  وا  ورمع  دـناوخ ، شیارب  ار  هماـن  هتـساوخ  ار  وا  نآ  زا  سپ  و  تشاد ، ناـهنپ  صاـع  نبا  ورمع  زا  ار  نآ  يزور 
سلا هیلع  ماما  شنزرس  خیبوت و 

). تشگ داش  هیواعم  هب  تبسن  مال 

سابع نب  هللادبع  هب  همان 018-
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هرـصب ياورنامرف  مکاح و  راوگرزب  نآ  بناج  زا  وا  هک  یماگنه  سابع  نبا  هللادـبع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هماـن  زا 
باحـصا زا  رادرک و  وکین  لاحلا و  نسح  ار  وا  لاجر  ياملع  رتشیب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  يومع  رـسپ  سابع  نبا  هللادـبع   ) دوب

هلیبق اب  دیدرگ  هرصب  ياورنامرف  نوچ  دنا ، هتسناد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناوریپ  نایعیـش و  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هعیش و ار  اهنآ  هکیروط  هب  دومن  یم  یئوخدب  ینمشد و  دندوب ، هدرک  هشیاع  ریبز و  هحلط و  زا  يوریپ  لمج  گنج  رد  هک  میمت  ینب 
زا هک  همادق  نبا  هثداح  سپ  دندیجنر ، وا  زا  هدمآ  نارگ  دندوب  میمت  ینب  هلیبق  زا  هک  هشیاع  رتش  مان  رکسع  رای  راصنا و  لمج و  وریپ 
نبا هب  يا  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، تیاکـش  وا  زا  تشون و  يا  همان  راوگرزب  نآ  هب  دوب  میمت  ینب  هلیبق  زا  ترـضح و  نآ  نایعیش 

ناطیش دورف  ياج  هرصب  هکنادب  سابع  رسپ  يا  و  تسا : نیا  نآ  هلمج  زا  هک  تشون  میمت  ینب  هلیبق  هب  ندومن  ینابرهم  هرابرد  سابع 
داـش مرخ و  ناـشیا  هب  ندرک  یئوـکین  اـب  ار  ناـماس  نآ  مدرم  سپ  دنرایـسب ( رهـش  نیا  ناـیوج  هنتف   ( تـسا اـهیراکهابت  هاگنتـشک  و 

تسا یمیب  سرت و  شیپ  هتسیاشان  ياهراک  رثا  رب  ار  ناشیا  رگا  هدناروشن  ار  نانآ  یئوخدب  ببس  هب   ( و نادرگ ،

مشچ نانآ  هتشذگ  ياهراک  رفیک  زا  دنمهفب  هک  نک  راتفر  اهنآ  اب  يروط   ( اشگب ناشاهلد  زا  ار  سرت  هرگ  وت (
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هکنآ رگم  هدـشن  ناـهنپ  یبـکوک  ار  میمت  ینب  اـنامه  دیـسر ، نم  هب  میمت  ینب  هلیبـق  اـب  وت  یتـشرد  یئوخدـب و  ربـخ  و  يا .( هدیـشوپ 
، هدیدرگن یهت  ناشخرد  بکوک  زا  نانآ  يریلد  تعاجش و  يراوگرزب و  لضف و  نامـسآ   ( هتـشگ رادیدپ  ناشیارب  يرگید  بکوک 

ناشیا رب  یهاوخنوخ  یئوج و  هنیک  هب  یـسک  مالـسا  تیلهاج و  رد  و  هتفرگ ( ار  شیاج  يرگید  هدـش  هتـشک  اـهنآ  زا  یگرزب  رگا  و 
یئوخدـب نانآ  اب  یتسیابن  هک  يرگید  ببـس   ( و دومن ( يراومهان  یتشرد و  زاغآ  یتسیابن  يدرم  نینچ  اـب  ور  نیا  زا   ( هتفرگن یـشیپ 

دج رـضم  نبا  سایلا  هب  میمت  ینب  مشاه و  ینب  بسن  نوچ   ( تسا کیدزن  هتـسویپ و  يدـنواشیوخ  ام  اب  ار  ناشیا  هک ( تسا  نآ  درک 
سپ دشاب ، یم  هانگ  نآ  زا  یئادج  رد  شاداپ و  يدـنواشیوخ  نآ  هب  نتـسویپ  رد  ار  ام  سپ ( دوش ، یم  یهتنم  مرکا  ربمغیپ  مهدزناش 

ارادـم تیعر ( اب  ترادرک  راتفگ و  رد   ( دوش یم  يراج  وت  نابز  تسد و  رب  هک  يدـب  کین و  رد  دزرمایب  ار  وت  ادـخ  ساـبعلاوبا  يا 
وت هب  نم  يوکین  ناـمگ  هک  شاـب  ناـنچ  و  یناریم ( مکح  نم  بناـج  زا  وت  نوچ   ( میکیرـش مه  اـب  رادرک  راـتفگ و  رد  اـم  اریز  نک ،

هتسیاش هکنآ  رب  دورد  و  هدم ( ماجنا  يراک  نم  روتسد  یب  هتفگن  اجیب  نخـس  هاگچیه   ( ددرگن تسـس  تا  هرابرد  ما  هشیدنا  و  دشاب ،
ار یـسک  دهاوخب  نوچ  برع  و  هدوب ، سابع  نبا  هللادبع  هینک  سابعلاوبا  دـسیون : یم  اجنیا  رد  هللا  همحر  ینارحب  حراش   ( تسا دورد 

). دناوخ یم  هینک  هب  ار  وا  دنک  مارکا 

ناهدنامرف زا  یکی  هب  همان 019-
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تاشامم هرابرد   ) دندوب اورنامرف  مکاح و  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  یصاخشا  ضعب  هب  .تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
نازرواشک مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ  دـندوب :) هدومن  تیاکـش  مکاـح  نآ  زا  هدوب و  كرـشم  هک  یئاـهتیعر  اـب 

هدومن تیاکش  وت  يرگمتس  نتـشاد و  راوخ  یلد و  تخـس  یتشرد و  زا  یتسه  امرفمکح  نآ  رد  وت  هکیرهـش  نیمز ) بآ و  ياراد  )
ینابرهم مارکا و   ) وت ندش  کیدزن  هتـسیاش  ار  نانآ  مدومن  هشیدنا  ناشیا ) تیاکـش  رد   ) نم و  دنا ) هتخاس  هاگآ  ارم  تراتفر  زا   ) دنا

هب ندرک  متـس  ندـش و  رود  روخ  رد  هن  و  دـنا ) هدوب  تسرپ  شتآ  اهنآ  دـنا : هتفگ   ) دنتـسه كرـشم  هکنآ  تهج  هب  مدـیدن  هداـیز )
دوخ راعش  ار  یتخـس  اب  هتخیمآ  ینابرهم  ناشیا  اب  سپ  دنمالـسا ) هانپ  رد  دنهدیم و  هیزج   ) دنا هتـسب  نامیپ  ناناملـسم  اب  هکنآ  تهج 

کیدزن نیب  نک  مهرد  ناشیارب  و  شاب ) نابرهم  یهاـگ  تخـس و  یهاـگ   ) نک راـتفر  یناـبرهم  یلدتخـس و  نیب  اـهنآ  اـب  و  هد ، رارق 
.دهاوخب ادخ  رگا  هدم ) تسد  زا  ار  لادتعا  دح   ) نتخاس رود  رایسب  نتخاس و  رود  ندینادرگ و  کیدزن  دایز  ندینادرگ و 

هیبا نب  دایز  هب  همان 020-
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سابع نبا  هللادبع  نیشناج  ماقم و  مئاق  هرصب  تموکح  رد  هک  یماگنه  هیبا ، نبا  دایز  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
نآ رد  هک   ) دوب امرفکح  نامرک  سراف و  زاوها و  ياهرهش  هرـصب و  رب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بناج  زا  ماگنه  نآ  هللادبع  و  دوب ،
نآ يارب  دنا  هدیمان  شردپ  رسپ  دایز  ینعی  هیبا  نبا  دایز  ار  وا  هکنیا  و  دناسرت ، یم  هدرک  عنم  ناناملسم  لاملا  تیب  هب  تنایخ  زا  ار  وا 

رـسپ باطخ  نبا  رمع  سلجم  رد  ار  وا  مه  نایفـسوبا  هدوب و  شردـپ  نایفـسوبا  هک  درک  یم  اعدا  وا  تسین ، مولعم  شردـپ  هک  تسا 
ترهـش نداد  ءانز  هب  دوب  مه  هرکب  یبا  ردام  هک  هیمـس  شردام  دوش ، یم  نایب  مراهچ  لهچ و  همان  حرـش  رد  هچناـنچ  دـناوخ ، دوخ 

یتسار و يور  زا  دـنگوس  منکیم  ادـخ  هب  دای  دـنگوس  نم  و  دـناوخ :) هیبا  نبا  ار  وا  هک  تسا  یـسک  لوا  هشیاـع  دـنا : هتفگ  تشاد ،
هدومن فرص  روتـسد  فالخرب  هدرک و  تنایخ  گرزب  ای  كدنا  يزیچ  هب  ناناملـسم  لاملا  تیب  رد  وت  هک  دسرب  نم  هب  رگا  یتسرد 

رب تلزنم  ماقم و  زا  ار  وت   ) دـنادرگ راوخ  لیلذ و  تشپ و  نارگ  هیام و  مکارت  هک  يریگتخـس  نانچ  تفرگ  مهاوخ  تخـس  وت  رب  يا 
لایع يزور  هنومرا و  هب  ندیـشک  یئاناوت  هدـیدرگ و  شیورد  هکیروط  هب  مناتـس  یم  يا  هتخودـنا  لاـملا  تیب  زا  هچنآ  هدومن  راـنک 

هتشادن

.تسا دورد  هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  يدرگ ( تسپ  راوخ و  مدرم  شیپ  رد 

هیبا نب  دایز  هب  مه  زاب  همان 021-
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یم رما  ینتورف  عضاوت و  يور و  هنایم  داصتقا و  هب  ار  وا  نآ  رد  هک   ) هیبا نبا  دایز  هب  زین  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ادرف دای  هب  زورما  رد  نکم ) فرـص  يدنمزاین  هچنآ  زا  رتمک  رتشیب و   ) شاب ور  هنایم  نکم  يور  هدایز  لام  فرـص  رد  سپ  دیامرف :)

هار رد   ) تسرف شیپ  تترخآ  تیدنمزاین  زور  تهج  هب  ار  نآ  رب  هدایز  و  امن ، زادنا  سپ  یئاراد  زا  دوخ  يدنمزاین  هزادنا  هب  و  شاب ،
وا روتـسد  هب  هتـسبن و  لد  نآ  يالاک  ایند و  هب  هک   ) نانتورف شاداپ  ادخ  هک  يراودـیما  ایآ  شخبب .) نادنمتـسم  ناشیورد و  هب  ادـخ 

( دـنهدیم ماجنا  ار  وا  روتـسد  فالخ  هتـسب و  ایند  هب  لد  هک   ) ناشکندرگ زا  وا  دزن  وت  هکنآ  لاح  دـهدب و  وت  هب  ار  دـننک ) یم  راتفر 
وت يارب  ار  یئاـمندوخ ) یگرزب و  نودـب  دـنریگ  یم  تسد  ناـیاونیب  زا  هک   ) ناگدـنهد هقدـص  شاداـپ  هک  يدـنمزآ  اـیآ  و  یتسه ؟

یمن هرهب  نآ  زا  ار  شیورد  نز و  هویب  هراچیب و  ناوتان و  هدـیطلغ  ینارذگـشوخ  شیع و  رد  وت  هکیلاح  رد  دـنادرگ  مزـال  بجاو و 
رب دورد  و  تسا ، هداتـسرف  شیپ  هچنآ  رب  ددرگ  یم  دراو  و  هدرک ، شیپ  راکب  دوش  یم  هداد  شاداـپ  درم  هک  تسین  نیا  زج  و  یهد ؟

کین تمعن و  اریز  دنادرگ ، رود  دایز  زا  ار  یئوکین  ریخ و  ادخ  دسیون : یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا   ) تسا دورد  هتسیاش  هکنآ 

تشز ياهرادرک  لیبق  زا  تسین  نآ  نایب  هب  تجاح  هکیزیچ  هب  درک  یفالت  دوخ  هب  تبسن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیبرت  میلعت و  یئو و 
هچنآ هب  روما  نیا  رد  ششوک  و  راوگرزب ، نآ  رادرک  حیبقت  نتفگ و  ازـسان  رد  يور  هدایز  ترـضح و  نآ  ناتـسود  ناوریپ و  هرابرد 
ماجنا اعبط  ار  اهراک  نیا  هکلب  دوبن ، هیواعم  يدونشخ  ءاضر و  ندروآ  تسدب  يارب  نیا  و  دوب ، یـضار  نآ  زا  یمک  هب  هیواعم  هک  ار 
ندوبن مولعم  هتـشگزاب  شردام  هب  هکنآ  رگم  تساوخ  یمن  ادـخ  و  دومن ، یم  ینمـشد  ترـضح  نآ  اب  نطاب  رهاـظ و  رد  و  داد ، یم 
ترضح نتـشک  يارب  هک  هللادیبع  شدنزرف  وا  زا  سپ  و  دنک ، یم  شوارت  تسا  نآ  رد  هچنآ  یفرظ  ره  زا  و  دیامن ، ادیوه  ار  شردپ 

هب اهراک  تشگزاب  و  دیناسر ، مامتا  هب  ار  ردپ  ياهیرادرک  دب  هدمآ  داتسرف  ءالبرک  هب  رگشل  هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 
). دیناسر دهاوخ  رفیک  باذع و  نیرتدب  هب  ار  ناشیا  ینعی  تسا  ادخ  يوس 

سابع نبا  هب  همان 022-
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زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  زا  سپ  هتفگ : یم  هک  سابع  نبا  هللادـبع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
دورد ادخ و  شیاتس  زا  سپ  هداد :) دنپ  ترخآ  رما  رد  یگدرسفا  يداش و  هب  ار  وا  نآ  رد  هک   ) مدربن يدوس  نخس  نیا  دننام  ینخس 
نتفاین رد  ار  وا  دزاس  یم  كانهودنا  و  دهدب ، تسد  زا  تسا  هدوبن  ردقم  هک  هچنآ  هب  ندیـسر  دـیامنیم  داش  ار  درم  مرکا ، ربمغیپ  رب 

دوس و ندروآ  تسد  هب  رد  ششوک  یعس و  هن  تسا ، ردق  ءاضق و  ثعاب  ار  ایند  نایز  دوس و   ) دبایرد تسا  هدوبن  هتـسیاش  هک  هچنآ 
ردـقم هک  ره  هب  نایز  دوس و  دـنناد  یمن  دـنرگن و  یمن  یئانیب  تریـصب و  اب  مدرم  یلو  ندرب ، نایز  رد  یلبنت  هشیدـنا و  یتسرداـن  هن 

یف الا  مکـسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  هبیـصم  نم  باصا  اـم  دـیامرف : یم  ي 22  میرک س 57  نآرق  رد  هکنانچ  دیـسر ، دهاوخ  هدـش 
لاتخم لک  بحیال  هللا  مکیتا و  امب  اوحرفتال  مکتاف و  ام  یلع  اوسات  ـالیکل  ریـسی ي 23  هللا  یلع  کلذ  نا  اهاربن ، نا  لبق  نم  باتک 

خر نادنزرف  گرم  یشیورد و  يرامیب و  دننام  امـش  ياهـسفن  رد  یلاسکـشخ و  ینارگ و  دننام  نیمز  رد  یهودنا  مغ و  ینعی  روخف 
دشاب رایـسب  مه  هچ  ره  روما  نیا  تبث  و  مینیرفایب ، ار  اهـسفن  نآ  هکنآ  زا  شیپ  هدش  هتـشون  ظوفحم  حول  رد  هکنآ  رگم  داد  دهاوخن 

ادخ رب 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 909 

http://www.ghaemiyeh.com


874 ص :

ادخ و  دیدرگن ، داش  دسرب  امـش  هب  هچنآ  هب  دیوشن و  نیگهودنا  تفر  ناتتـسد  زا  هچنآ  رب  امـش  ات  تسا  نآ  يارب  نیا  تسا و  ناسآ 
اب  ( سپ دیامن ( يزارفرس  دزانب و  ایند  ندروآور  رثا  رب  هک  ار  یـشکندرگ  ره  دزاس  یم  رود  دوخ  تمحر  زا  ینعی  دراد  یمن  تسود 
هب تیداش  دیاب  تسا ( رـشب  يرطف  نایز  هب  هودنا  دوس و  زا  يداش  نوچ  تسا ، ردق  ءاضق و  ببـس  هب  ایند  نایز  دوس و  یتسناد  هکنیا 
رد ایند  زا  هچنآ  هب  و  دشاب ، هتفر  تسد  زا  ترخآ  دوس  يارب  تهودـنا  و  يا ، هتفایرد  ایند ( رد  ار  نآ  هلیـسو   ( هک دـشاب  ترخآ  دوس 

نیگهودـنا و هتفر  تسد  زا  اـیند  زا  هچنآ  هب  و  تسا ( یندـشدوبان  هرخـالاب  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  اریز   ( وش داـش  رایـسب  يا  هتفر 
دعب دیواج  یناگدنز  یتخبکین  شزرمآ و  لئاسو  ات  ینک  یعس  دیاب   ( دشاب گرم  زا  دعب  راک  رد  وت  ششوک  دیاب  و  شابم ، ابیکـشان 

). یبایرد ار  گرم  زا 

دروخ تبرض  هکنآ  زا  سپ  همان 023-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 910 

http://www.ghaemiyeh.com


875 ص :

مجلم نبا  هکنآ  زا  سپ  هدومن  شرافـس  تیـصو و  زرط  هب  یناگدنز  دوردب  کیدزن  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
اب ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  امش  هب  نم  شرافس  تیصو و  هدومرف :) وفع  هب  بیغرت  نآ  رد  و   ) دوب هدز  راوگرزب  نآ  رسب  ریشمش  نوعلم 

راتفر ترـضح  نآ  روتـسد  فالخرب   ) دـیزاسن هابت  عئاض و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنـس  و  دـیهدن ، رارق  اتمه  زاـبنا و  ادـخ 
نید يانب  يراوتـسا  هک   ) دـیرادهاگن اپرب  ار  مرکا ) ربمغیپ  راتفگ  قبط  راـتفر  ادـخ و  هب  ندرواـین  كرـش   ) نوتـس ود  نیا  و  دـیئامنن )

شهوکن و دیوشن ) نادرگرس  یهارمگ  ینادان و  یکیرات  رد  ات   ) دیزورفیب ار  غارچ  ود  نیا  و  تسا ) نوتس  ود  نیا  رب  مالـسا  سدقم 
دنپ تربع و  امـش  يارب  زورما  و  يریلد ) یئاناوت و  تسرد و  نت  اب   ) مدوب امـش  نیـشنمه  راـی و  زورید  نم  .تسین  امـش  رب  یـشنزرس 
یم دوخ  نوخ  رایتخا  بحاص  مدـنام  رگا  مریم !) یم   ) موش یم  رود  امـش  زا  درف  و  ما ) هداتفا  اپ  زا  یگرزب  يروالد و  همه  اب   ) متـسه

يرایتخا  ) تسا نم  هاگ  هدعو  گرم  مدرم  رگا  و  مشخب ) یم  ای  هدناسر  رفیک  هب  ار  مجلم  نبا  مهاوخ  یم  شیوخ  تساوخ  هب   ) مشاب
برق و بجوم   ) یگدنب تعاط و  نم  يارب  ششخب  مشخبب  ار ) وا  متـساوخ   ) رگا و  دیئامن ) راتفر  دوخ  هیعرـش  هفیظو  هب  امـش  مرادن 

دیشخبب ار  وا  امش  سپ  تسا ، يراکوکین  امش  يارب  ششخب  دیـشخبب ) ار  وا  دیتساوخ  امـش  رگا   ) و تسا ،  ادخ ) تمحر  هب  یکیدزن 
هک دیرادن  تسود  ایآ  ینعی ) میحر  روفغ  هللا  مکل و  هللارفغی  نا  نوبحت  الا  دـیامرف : یم  میرک س 24 ي 22  نآرق  رد  دنوادخ  اریز  )

تسنابرهم هدنزرمآ و  ادخ  هکیلاح  رد  دزرمایب ؟ ار  امش  ادخ 
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مکح ناـیب  ضرعم  رد  دـیئامن  وـفع  ار  مجلم  نبا  هکنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  رما  هک  تسا  نآ  دوـش  يدروآداـی  دـیاب  هک  يا  هتکن  )
شیوخ گرم  نامز  هب  راوگرزب  نآ  هکنیا  هب  درادن  تافانم  مدرمن  ای  مدرم  رگا  هک  اجنیا  رد  ترـضح  نآ  دـیدرت  و  تسا ، یبحتـسم 

يا هدنیآ  نم  يوس  هب  دیآ  یمن  گرم  زا  ادخ  هب  دنگوس  دش .) نایب  مهن  لهچ و  دصکی و  نخس  حرش  رد  هکنانچ  هدوب ، اناد  ملاع و 
سپ زا  یگشیمه  یتخبکین  نوچ  متسه  گرم  هدامآ  مشاب  هتساوخن  ار  نآ  هک  يا  هدنوش  ادیپ  هن  و  مشاب ، هتـشاد  یـشجنر  نآ  زا  هک 

یناهاوخ دننام  و  دسرب ، بآ  هب  هک  بآ  يایوج  دننام  رگم  مشاب  یمن  گرم ) يارب   ) متـسین و یگدـنز  نیا  هب  دـنبلد  و  تسا ، گرم 
ام و  دیامرف : یم  میرک س 3 ي 198  نآرق  رد  هکنانچ  تسا ، گرم  سپ  زا  یتخبکین  یئوکین و  اریز   ) دبایرد ار ) دوخ  هتساوخ   ) هک

هیلع یـضردیس  .ایند  ياهالاک  زا   ( تسا رتهب  ناراکوکین  يارب  ینادواج ( ياهتمعن   ( تسا ادخ  دزن  هچنآ  ینعی و  راربالل  ریخ  هللادنع 
اجنیا یلو  تشذگ ، اه  هبطخ  باب  مهن  لهچ و  دصکی و  نخس  رد  نیا  زا  شیپ  نخس  نیا  زا  يا  هراپ  میوگ : یم  دیامرف : یم  همحرلا 

رد هنوـگچ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا  .دـینادرگ  مزـال  ار  نآ  یئوـگ  هراـبود  هک  دوـب  ینوزفا  نخـس  نیا  رد 
ياوشیپ بلاطیبا  نبا  یلع  ادخ  هدـنب  هک  هچنآ  تسا  نیا  هتـشون : نیفـص  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  ار  نآ  دوش و  راتفر  شیاهیئاراد 

لخاد تشهب  هب  ارم  نآ  ببـس  هب  هک  ادـخ  يدونـشخ  ءاضر و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هداد  نامرف  نآ  هب  دوخ  یئاراد  هراـبرد  نینموم 
.دیامرف ءاطع  نم  هب  ار  ترخآ  یگدوسآ  نآ  رثا  رب  و  دیامن ،

دوخ ییاراد  هرابرد  تیصو  همان 024-
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روط هب  میئاراد  لام و  زا  تسا ) نم  یصو   ) دهد یم  ماجنا  ارم  شرافس  یلع  نبا  نسح  نم ) زا  سپ   ) و تسا : تیصو  نآ  زا  یتمـسق 
نـسح يارب  رگا  و  دـشخب ، یم  ناراوازـس  نیقحتـسم و  هب  و  دـنک ، یم  فرـص  دوخ ) ياهیدـنمزاین  رد  عرـش  روتـسد  قبط   ) هتـسیاش
يارب .دهد و  یم  ماجنا  وا  دننام  ار  مشرافس  و  تسا ، وا  نسح  زا  دعب  نم  یـصو  تسا  هدنز  نیـسح  و  تفر ) ایند  زا   ) دومن يدماشیپ 
یئاراد زا  تسا  یلع  نارسپ  رئاس  يارب  هک  دشاب  یم  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ششخب  زا  مالسلاامهیلع ) نیسح  نسح و   ) همطاف رـسپ  ود 
ندروآ تسد  هب  يارب  مداد  همطاف  رسپ  ود  هب  ار  راک  نیا  يدصت  هکنیا  دنرادرب و  دنهد  یم  ناردارب  رگید  هب  هک  رادقم  نامه  هب  نم 

طرش مالـسلا ) هیلع  ماما   ) .تسا و ترـضح  نآ  اب  يدنواشیوخ  تفارـش  وا و  مارتحا  ساپ  مرکا و  ربمغیپ  هب  برقت  ادخ و  يدونـشخ 
دراذـگب یقاـب  تسه  هک  يروـط  ناـمه  هب  ار  لاـم  نیا  هکنیا  مالـسلا  هیلع  نسح  هداد  وا  هب  ار  لاـم  نیا  يدـصت  هـکنآ  اـب  دـنک  یم 

ياه هداز  زا  یلاهن  هک  دنک  یم  طرش  و  دیامن ، فرص  تسا  هدش  هدومن  هار  هتشگ و  رومام  نآ  هب  هچنآ  رد  ار  نآ  هویم  و  دشورفن ) )
هب ار  هدـننیب  تخرد  یهوبنا   ) دوش هبتـشم  اههد  نآ  نیمز  اـهلخن  ندـیئور  تهج  زا  هکنیا  اـت  دـشورفن  ار  اـههد  نیا  ياـمرخ  تخرد 

زاریغ نیمز  نیا  هک  دزادنا  نامگ 
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هب زینک  نآ  دـشاب  رادراـب  اـی  هدروآ  يدـنزرف  مدوب و  رتـسبمه  اـهنآ ، هب  هک  ار  منازینک  زا  کـی  ره  و  هدـید .( رتـشیپ  هک  تسا  ینیمز 
یم راذگاو  شدـنزرف  هب  تقو  ياهب  هب  راددـنزرف  زینک  ینعی  دـلو  ما  تسا  وا  هرهب  بیـصن و  هلمج  زا  دوش و  یم  راذـگاو  شدـنزرف 

و  ( تسا دازآ  زین  دشاب  هدنز  وا  دوخ  دریمب و  زینک  نآ  دـنزرف  رگا  ددرگ و  یم  دازآ  هدـش  راذـگاو  شدـنزرف  هب  زینک  نوچ  و  دوش ،
هللا همحر  یـضردیس   ( تسا هدومن  دازآ  ار  وا  دـنزرف ( هب  لاقتنا   ( يدازآ و  هدـش ، هتـشادرب  وا  زا  يزینک  اریز ( تسین ، زئاج  وا  شورف 

ياهتخرد زا  یلاهن  هک  دنک  یم  طرـش  ینعی  هیدو  اهلخن  نم  عیبیال  نا  تیـصو : نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  شیامرف  دیامرف (:
: مالسلا هیلع  ترضح  نآ  شیامرف  و  دشاب ، یم  يدو  نآ  عمج  و  تسا ، امرخ  لاهن  هلیـسف  ینعم  هب  هیدو  دشورفن  ار  هد  نآ  کچوک 
مالک و نیرتحیـصف  زا  شیامرف  نیا  دوش ، هبتـشم  اههد  نآ  نیمز  اهلخن  ندـیئور  تهج  زا  هکنیا  ات  ینعی  اسارغ  اهـضرا  لکـشت  یتح 
هک هچنآ  ریغ  ار  اهنآ  هدـننیب  هکنیا  ات  دوش  رایـسب  اـمرخ  تخرد  ندـیئور  اـههد  نآ  رد  هک  تسا  نآ  دارم  و  تسا ، راـتفگ  نیرتوکین 

). دوب هدید  رتشیپ  هک   ( تسا نیمز  نآ  ریغ  نیمز  نیا  هک  درادنپ  تخرد ( يرایسب  زا   ( و دوش ، هابتشا  وا  رب  رما  و  دنیبب ، دوب  هتخانش 
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تایلام يروآ  عمج  رومام  هب  همان 025-
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هوکز هک  یناسک  اب  ینابرهم  ار و  هوکز  يروآ  عمج  نتفرگ و  هار  دهد  یم  ناشن   ) هک تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
يروآ عمج  يدصتم  هک  یسک  يارب  هتـشون  یم  ار  نآ  و ) دوش ، یم  هتفرگ  هوکز  تباب  هکیئاهرتش  هب  ندناسرن  رازآ  و  دنزادرپ ، یم 

نوتس مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  هتسناد  نآ  هب  ات  میدرک  يروآدای  ار  تیـصو  نآ  زا  یئاه  هلمج  اجنیا  رد  ام  و  داد ، یم  رارق  تاوکز 
یم ادـیوه  راکـشآ  ناـهنپ و  گرزب و  کـچوک و  ياـهراک  رد  ار  یتسرد ) يربارب و   ) لدـع ياـه  هنومن  و  تشاد ، یم  اـپرب  ار  قح 

اورنامرف نوچ  و  شاب ) هتـشاد  رظن  رد  ار  ادـخ  ترادرک  راـتفگ و  رد   ) اـتمه یب  هناـگی  يادـخ  زا  سرت  يراـکزیهرپ و  اـب  ورب  دومن :
هکیتروص رد  نکم  رذـگ  وا  غاـب ) نیمز و   ) رب و  تسا ) رگمتـس  ناـنارمکح  شور  تداـع و  هکناـنچ   ) ناـسرتم ار  یناملـسم  یتـسه 

هلیبق هب  نوچ  سپ  ریگم ، وا  زا  دزادرپب  هدومرف  رما  دراد  وا  یئاراد  رد  ادـخ  هک  یقح  زا  رتشیب  و  دـشابن ، وا  هاوخلد  هب  هتـشاد  تهارک 
نانآ نیب  ات  ورب  ناشیا  يوس  هب  شمارآ  اب  نآ  زا  دـعب  یئآرد ، ناشاه  هناـخ  هب  هکنآ  نودـب  يآ  دورف  اـهنآ  بآ  رـس  رب  يدیـسر  يا 

: یئوگ یم  نآ  زا  سپ  نکم ) یمارتحا  مک  یئانتعا و  یب  نانآ  اب   ) امنم هاتوک  ار  ناشیا  رب  دورد  و  نک ، مالـس  اـهنآ  رب  سپ  یتسیاـب ،
، ادخ ناگدنب  يا 
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، مناتسب امش  زا  هتفرگ ) قلعت  ناتلاوما  هب  هکیتاکز   ) ناتیئاراد زا  ار  ادخ  مهس  قح و  ات  هداتسرف  امش  يوس  هب  ارم  ادخ  هفیلخ  تسود و 
قلعت نم  هب  هوکز  تسین  تفگ : يا  هدنیوگ  رگا  سپ  دـیزادرپب ؟ وا  یلو  هب  ار  نآ  هک  تسه  یمهـس  قح و  ناتیئاراد  رد  ار  ادـخ  ایآ 

یناسرتب و ار  وا  هکنآ  نودـب  ورب  شهارمه  تسه ، تفگ : وت  هب  يا  هدـنیوگ  رگا  ورم و  شغارـس  هراـبود  نکن  هعجارم  وا  هب  هتفرگن 
دنفـسوگ و واگ و  رگا  و  دـهدیم ، وت  هب  هرقن  ـالط و  زا  هچنآ  ریگب  سپ  يراداو ، يراوشد  هب  ار  وا  هتفرگ  تخـس  وا  رب  اـی  یهد ، میب 

دننام نکم  هاگن  اهنآ  هب  يدیـسر  نایاپراهچ  دزن  نوچ  و  تسا ، وا  لام  اهنآ  رتشیب  اریز  ورم ، اهنآ  دزن  وا  هزاجا  یب  دـشاب  هتـشاد  رتش 
رد ار  نآ  بحاص  و  ناسرتم ، هدنارن  ار  یئاپراهچ  و  دریگ ، تخس  وا  رب  هک  یسک  دننام  هن  و  دراد ، طلست  اهنآ  بحاص  رب  هک  یـسک 

رایتخا دـهاوخ  یم  ار  مادـک  ره  ات   ) نادرگ راتخم  ار  وا  بحاـص )  ) سپ نک ، تمـسق  شخب  ود  هب  ار  لاـم  و  ناـجنرم ، نآ  نتفرگ ) )
یقاب نآ  زا  سپ  يدـیزگ ) ار  نیا  ارچ  وگن   ) وشم هدرک  رایتخا  هچنآ  ضرعتم  دومن  رایتخا  ار ) ود  نآ  زا  یکی   ) هاـگ ره  سپ  دـیامن )

( ار ود  نآ  زا  یکی   ) هاگ ره  سپ  دـنک ) رایتخا  دـهاوخ  یم  ار  مادـک  ره  اـت   ) نادرگ راـتخم  ار  وا  زاـب  و  نادرگ ، شخب  ود  ار  هدـنام 
دومن رایتخا 
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اب  ) سپ دشاب ، یم  وا  لام  رد  هوکز  ادخ  قح  هک  دنامب  رادقم  نآ  ات  امن  تمسق  هتسویپ  نینچمه  و  وشم ، هدرک  رایتخا  هچنآ  ضرعتم 
وا هچنآ  زا  تسا  رتهب  يا  هدومن  تفایرد  هوکز  تباب  وت  هچنآ  درک  نامگ   ) رگا و  نک ، تفاـیرد  وا  زا  ار  ادـخ  قح  راـتفر ) هنوگ  نیا 
نآ زا  سپ  زیمآ ، مه  رد  ار  تمـسق  ود  زاب  نک و  خـسف  وت  تساوخ ، ار  میـسقت  نآ  ندز  مه  هب  خـسف و  و ) هدرک ، راـیتخا  دوخ  يارب 

بیع هتـسکش و  اپ ) تسد و   ) هداتفا و راک  زا  ریپ  رتش  .یناتـسب و  وا  لام  رد  ار  ادخ  قح  ات  روآ  اجب  يدوب  هدروآ  اج  هب  هچنآ  هرابود 
نبا هللا  هتبه  نبا  دعـس  نیـسحلاوبا  يدـنوار  نیدـلا  بطق  زا  هللا  همحر  مثیم  نبا  ریگم  هوـکز  تباـب  ار  نآ ) دـننام  مشچ و  کـی   ) راد
لها زا  هک  هغالبلا  جـهن  رب  حرـش  رد  هعاربلا  جاهنم  باتک  هلمج  نآ  زا  رایـسب  ياهباتک  هدنـسیون  هیماما و  ياملع  ناـگرزب  زا  نسحلا 

هک هدومن  لقن  دشاب  یم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  یقرش  بناج  مق  رد  وا  ربق  هدوب و  ناهفصا  ناشاک و  نیب  يا  هیرق  دنوار 
هب ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  راد  بیع  ندرک  ادج  هب  دـیامرف  یم  رما  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  رهاظ  هدومرف :

نانیمطا وا  نید  هب  هک  ار  یـسک  رگم  اهنآ  رب  هدـم  رارق  نیما  يدومن ( تفایرد  هوکز  تباب  ار  اـهنآ  نوچ  دـیامن و  تمـسق  شخب  ود 
 ( یشاب هتشاد 
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هکنآ ات  دشاب  راکتسرد  ناناملـسم  لام  هب  هک  یلاح  رد  دیامن ( یم  راتفر  نید  روتـسد  قبط  رادرک  راتفگ و  رد  هک  یـشاب  هتـشادرواب 
هدرکن یتشرد  هک  نابرهم  راکتـسرد و  رگم  نادرگم  رادهگن  اهنآ  رب  و  دیامن ، شخپ  نانآ  نیب  وا  و  دـناسرب ، ناشیاورنامرف  هب  ار  نآ 

رما دنوادخ  هکیئاج  هب  ار  نآ  ات  تسرف  ام  يوس  هب  دوز  دیآ  درگ  وت  دزن  هچنآ  سپ  دـنادرگن ، هتـسخ  دـناجنرن و  دـنارن و  یتخـس  هب 
شا هراوخ  ریـش  هچب  رتش و  نیب  هک  نک  شرافـس  وا  هب  تفرگ  ام ( دزن  ندروآ  يارب   ( وت نیما  ار  اهنآ  نوچ  و  میئامن ، فرـص  هدومرف 

ندیشود و رد  و  دزاسن ، هدناماو  هتسخ و  ار  نآ  يراوس  اب  و  دناسر ، نایز  شا  هچب  هب  هک  دشودن  رایسب  ار  شریش  و  دزادنین ، یئادج 
هتسخ شیاسآ  دیاب  دوش و  راوس  یکی  رب  هار  همه  هدیشود  ار  یکی  ریـش  هکنآ  هن  دیامن  راتفر  ربارب  رگید  ياهرتش  نآ و  نیب  يراوس 

یئاههاگبآ اه و  هکرب  هب  ار  اهنآ  و  دـنارب ، هتـسهآ  شمارآ و  هب  هدـیدرگ  ناوتان  نتفر  زا  هدوس و  شیاـپ  هک  ار  نآ  هتخاـس  مهارف  ار 
اناوت راتفر  رد  هدیرچ  هار  یط  رد  ات   ( دربن هایگ  یب  ياههار  هب  رادهایگ  نیمز  زا  ار  اهنآ  و  دنرذگ ، یم  اهنآ  رب  اهرتش  هک  دزاس  دراو 
دزنار اهنآ  دیاب  و  دنرچب ( هدوسآ  ات   ( دهد شیاسآ  یتحار و  اههاگارچ ( رد  ای  رابکی  تعاس  دنچ  ره   ( اهتعاس ار  اهنآ  دیاب  و  دنـشاب (
هتـسخ هدیجنر و  هن  دنیایب  زغم ، رپ  رادناوختـسا  هبرف و  ادخ  نامرف  نذا و  هب  هکنیا  ات  دراذگاو  دهد و  تلهم  اههایگ  كدـنا و  ياهبآ 
شخپ میـسقت و  نیقحتـسم ) نیب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  شربمغیپ  شور  و  میرک ) نآرق   ) ادـخ باتک  روتـسد  هب  ار  اهنآ  اـت  هدـیدرگ 

ادـخ رگا  تسا ، هدـنبیز  رایـسب  تیراگتـسر  تیادـه و  يارب  نایاش و  رایـسب  ادـخ ) زا   ) وت شاداپ  يارب  تشذـگ  هچنآ  سپ  میئاـمن ،
.دهاوخب

تاکز نارومام  زا  یکی  هب  همان 026-
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قوقح ءادا  تیعر و  اب  ینابرهم  يراکزیهرپ و  رد   ) شناـنادرگراک زا  یکی  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـهنامیپ  دـهع و  زا 
رادرک و  اه ) هشیدـنا   ) اهیناهن رد  ار  دوخ  نادرگراک  هداتـسرف : هوکز  يروآ  عمج  يارب  ار  وا  هک  یماـگنه  نادنمتـسم ) ناتـسدریز و 
یسک نابهگن و  وا  زج  هب  و  تسین ، رظان  رـضاح و  ادخ  زا  ریغ  هکیئاج  مهد  یم  روتـسد  ادخ  زا  سرت  يراکزیهرپ و  هب  شا  هدیـشوپ 

ار نآ  ریغ  نطاب  رد  هک  درواـین  اـجب  ادـخ  ناـمرف  زا  يراـک  رهاـظ  رد  هک  منک  یم  رما  ار  وا  .دـشاب و  یمن  دوش  یم  رازگاو  وا  هب  هک 
یهلا روتسد   ) هدرک ءادا  ار  تناما  دوبن  هنوگ  ود  شراتفگ  رادرک و  راکشآ و  ناهنپ و  هک  یسک  و  دشابن ) ورود  قفانم و   ) دهد ماجنا 
هدومن رما  وا  هب  .تسا و  هدروآ  اج  هب  یئامندوخ ) ءایر و  يور  زا  هن   ) تقیقح صـالخا و  اـب  ار  یگدـنب  تداـبع و  و  هداد ) ماـجنا  ار 

رتش دیوگب  هکنآ  دننام  ددنبن ، غورد  اهنآ  هب  ای   ) دیوگن غورد  اهنآ  هب  و  دناجرن ، ار  ناتسدریز ) اهتیعر و   ) ناشیا هک  مهد  یم  روتسد 
یشکرس يور  زا  اهنآ  رب  یئاورنامرف  ببس  هب  و  دیا ) هدرک  ناهنپ  هوکز  زا  زیرگ  يارب  هک  تسا  نیا  زا  شیب  ناتتـشک  زا  هدش  ورد  ای 

هدامآ يارب  و  دنشیک ، مه  ردارب و  نید  رد  نانیا  اریز  دنادن ) زاین  یب  ناشیا  زا  ار  دوخ   ) دنادرگن رب  يور  نانآ  زا 
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ات دننک  یم  يراتسرپ  تیبرت و  ار  نایاپراهچ  دنیامن و  یم  تشک  هداد  بآ  ار  نیمز  ناشیا   ) دنتـسه ناروای  قوقح  شیادیپ  ندرک و 
تباث و هرهب  هوکز  نیا  رد  ار  وت  و  دناجنر .) ار  ناشیا  دیابن  نیاربانب  میئامن ، یم  تفایرد  هوکز  اهنآ  زا  ام  دوش و  یم  درگ  لاوما  نیا 

میزادرپ یم  مامت  ار  وت  قح  ام  هک  روطنامه  و  دـنمزاین ، ناناوتان  ناشیورد و  زا  يراد  یئاهزابنا  کیرـش و  و  تسا ، يراکـشآ  یقح 
نمـشد رتشیب  مدرم  همه  زا  وت  زیختـسر  زور  رد  یهاـکب ) ناـشقوقح  زا   ) ینکن نینچ  رگا  و  زادرپـب ، ماـمت  ار  ناـشیا  قوقح  زین )  ) وت

ماو و  هدش ، هدنار  نایاونیب  نارگ و  هزوی  رد  ناتـسد و  یهت  ناشیورد و  ادخ  دزن  وا  نمـشد  هک  یـسک  لاح  هب  ادب  و  تشاد ، یهاوخ 
هک یـسک  و  دنـشاب !! تیب  لها  هناخ و  لاـم و  زا  رود  هدـنامرد  نارذـگهر  نیرفاـسم و  دـنا و  هتفرگ  ماو  تیـصعم  ریغ  رد  هکنیا  راد 

یئاوسر ایند  رد  دزاسن  كاپ  نآ  زا  ار  شنید  دوخ و  و  دشاب ) كاب  یب   ) دنک ارچ  تنایخ  رد  و  دراد ، راوخ  ار  یهلا ) روتـسد   ) تناما
لغد لغد ، نیرت  تشز  و  تما ، هب  تنایخ  یتسردان  تنایخ و  نیرتگرزب  و  تسا ، رتاوسر  رتراوخ و  ترخآ  رد  هتشاداو و  دوخ  هب  ار 

ياوشیپ ماما و  هب  مه  هدرک و  تنایخ  تما  هب  مه  دـنک  يزارد  تسد  نادنمتـسم  ناـیاونیب و  قوقح  رد  هک  ره  و   ) تسا ناـیاوشیپ  اـب 
هدومن لغد  دوخ 

.تسا دورد  هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  تسا (
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رکبوبا نب  دمحم  هب  همان 027-
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درم نیا   ) دهدب ار  شـشاداپ  هدوب  دونـشخ  وا  زا  ادخ  هک  رکب  یبا  نبا  دمحم  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهنامیپ  دـهع و  زا 
رد هدـمآ و  ایند  هب  ترجه  مهد  لاس  عادولا  هجح  لاس  رد  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  ماما  ناراـی  صاوخ  زا  هلزنملا  میظع  ردـقلا ، لـیلج 
رد وا  ناتـساد  زا  يا  همـش  هکنانچ  هدیـسر ، لتق  هب  رـصم  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفالخ  نامز  رد  يرجه  تشه  یـس و  لاـس 

تلادع و هب  ار  وا  هماندهع  نیا  رد  هدومرف و  رازگاو  وا  هب  ار  رـصم  تموکح  هک  یماگنه  دـش ) هتـشون  متفه  تصـش و  نخـس  حرش 
ياوه تفلاخم  هب  ار  وا  رخآ  رد  و  هدومن ، يروآداـی  ار  زیختـسر  باذـع  گرم و  یتخـس  يراـکزیهرپ و  هدرک  رما  مدرم  نیب  يربارب 
راومه ناشیارب  ار  تیولهپ  و  شاب ) نتورف  ناگمه  اب   ) ناباوخب رصم ) لها   ) ناشیا يارب  ار  تلاب  دهدیم : زردنا  زامن  تبظاوم  سفن و 

نتسیرگن هب  ار  اهنآ  و  نکم ) یئورشرت  ناتسدریز  اب   ) شاب ور  هداشگ  نانآ  هب  و  درب ) دوس  تراتفر  زا  سک  همه  هک  نک  يراک   ) راد
راذــگم و تواـفت  گرزب  درخ و  نـیب  هدرک  تاـعارم  ار  يربارب  تاواــسم و   ) رادــب تخاوـنکی  ور  رد  ندــش  هریخ  یمــشچریز و 
زا يرود   ) وت متـس  ملظ و  هب  ناگرزب  اـت  شاـب ) ناـسکی  همه  اـب  هدادـن  زاـیتما  نادنمتـسم  ناتـسدریز و  رب  ار  ناـگرزب  نادـنمتورث و 

عمط ن ناشدوس  هب  يراکتسرد )

وا ناگدنب  هورگ  يا  یلاعتیادخ ، اریز  دندرگن ، دیمون  وت  يراکتسرد  لدع و  زا  ناناوتان  و  دنرادن ) اور  ناتـسدریز  هب  تبـسن   ) دنیامن
شتآ هب  ار  امش   ) دنک باذع  رگا  سپ  دیامن ، یم  شـسرپ  امـش  ناهنپ  راکـشآ و  گرزب و  کچوک و  رادرک  زا  زیختـسر ) زور  رد  )

میرک و رایـسب  دشخبب  رگا  و  هدیدرگ ) نآ  ببـس  ناتینامرفان  تیـصعم و  نوچ   ) دیرتراکمتـس دوخ ) هب  سک  ره  زا   ) امـش دـنازوسب )
.تسا راوگرزب 
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ناشایند دوس )  ) رد ایند  لها  اب  سپ  دندرب ، ار  هدنیآ  ترخآ  دوس )  ) هدنرذگ و يایند  دوس )  ) ناراکزیهرپ دینادب ، ادخ  ناگدنب  يا  و 
ار یندروخ  نیرتوکین  و  دـنتفرگ ، اج  لزنم  نیرتهب  رد  ایند  رد  دنتـشگن ، کیرـش  اهنآ  ترخآ  دوس )  ) رد ایند  لها  و  دـنوش ، کیرش 

نیرتهب دنتفرگ  ینکس  اج  ره  تهج  نیا  هب  دنداتفاین ، یتخس  هب  ندروخ  يارب  هدربن و  جنر  ینکـس  يارب  ناتـسرپایند  نوچ   ) دندروخ
ناشکندرگ هک  دنتفرگ  یماک  و  دنورب ، نارذگـشوخ  هک  دندرب  يا  هرهب  ایند  زا  سپ  دوب ) یندروخ  نیرتوکین  دندروخ  هچ  ره  اج و 

یشوخ تذل و  لامک  و  دندرک ، دابآ  ار  دوخ  ترخآ  فرص و  لوسر  ادخ و  روتـسد  هب  هتفای  تمعن  یئاراد و  لالح  هار  زا   ) دنتفرگ
دوس هک  يرگادوس  اب  دـناسر و  یم  دـصقم ) هب  ار  نانآ   ) هک يا  هشوت  اب  دـنتفر  ترخآ ) هب   ) اـیند زا  سپ  دـندروآ ) تسد  هب  ار  اـیند 

دنتـسه دـنوادخ  راوـج  رد  ترخآ  رد  ادرف  هک  دنتـشاد  نیقی  و  دندیـسر ، ناـشایند  رد  اـیند  یئاـسراپ  یـشوخ  هـب  دراد : یتـخبکین ) )
یمن مک  شیاسآ  یـشوخ و  زا  ناش  هرهب  و  ددرگ ، یمن  هتفریذـپان  ناشتـساوخ  هک  يروط ) هب  دـسر ، یم  نانآ  هب  یلاعتقح  تمحر  )

نآ ندوب  کـیدزن  گرم و  زا  و ) دـیدنبن ، لد  یندـش  دوباـن  ياـیند  هب  هدومن  يوریپ  ناراـکزیهرپ  زا   ) ادـخ ناگدـنب  يا  سپ  دوـش ،
دامآ ار  نآ  گرب  زاس و  و  دیسرتب ،

ریخ ناراکوکین ) يارب   ) دیآ یم  كانرطخ  گرزب  رما  اب  گرم  اریز  دیـشابن ) سپاو  لد  دسر  گرم  نوچ  هک  دینک  يراک   ) دیراد ه 
سپ دشاب ! یمن  یبوخ  نآ  اب  زگره  هک  دراد  رب  رد  يدب  رش و  نارادرکدب  يارب  ای  تسین ، يدب  نآ  اب  زگره  هک  دروآ  یم  یئوکین  و 
امـش و  دیامن ؟ خزود  راک  هکنآ  زا  خزود  هب  تسا  رتکیدزن  یک  و  دنک ، تشهب  راک  هک  یـسک  زا  تشهب  هب  تسا  رتکیدزن  سک  هچ 

میرک س 4 ي 78 نآرق  رد  هکنانچ  دبای  یم  ار  امش  دیزیرگب  نآ  زا  رگا  و  دریگ ، یم  ار  امش  دیتسیاب  رگا  دیتسه ، گرم  ياه  هدنار 
اه و هعلق  رد  هچ  رگا  دبایرد  ار  امش  گرم  هدوب  اج  ره  ینعی  هدیـشم  جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیا  دیامرف : یم 

امش یناشیپ  ياهوم  هب  گرم  دوشن !( ادج  امش  زا  ینآ   ( تسا رت  هارمه  امش  هب  امش  هیاس  زا  گرم  و  دیشاب ( راوتـسا  دنلب  ياهراصح 
یم ار  نآ  صخش  نتشذگ  زا  سپ  هک  تسا  یطاسب  دننام   ( دوش یم  هدیچیپ  امش  یپ  زا  ایند  و  دیبای ( یمن  یئاهر  نآ  زا   ( هدش هتـسب 
نآ يراتفرگ  باذع و  و  هزادنا ، یب  نآ  یمرگ  يدوگ و  هک  یشتآ  زا  دیسرتب  هدوبن ( انتعا  یب  ترخآ  راک  هب  همه  نیا   ( سپ دنچیپ (

مهدولج تجـضن  املک  اران  مهیلـصف  توس  اـنتایاب  اورفک  نیذـلا  نا  دـیامرف : یم  ي 56  میرک س 4  نآرق  رد  هکناـنچ  تـسا  هزاـت 
، باذعلا اوقوذیل  اهریغ  ادولج  مهانلدب 
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هک میزادنا  یـشتآ  رد  ار  نانآ  يدوز  هب  دـیورگن  میرک  نآرق  مرکا و  ربمغیپ  ام  ياه  هناشن  هب  هکنانآ  ینعی  امیکح  ازیزع  ناک  هللا  نا 
هب دنوادخ  قیقحت  هب  دنـشچب ، ار  یتخبدب  باذع و  هکنآ  ات  میئامن  رگید  ياهتـسوپ  هب  لیدبت  ار  اهنآ  دوش  هتخوس  ناشاهتـسوپ  نوچ 

و ددرگ ، یمن  هتفریذـپ  تساوخرد  و  تسین ، ینابرهم  تمحر و  نآ  رد  هک  خزود (  ( تسا یئارـس  تسا ( اناد  اـناوت و  ناـشیا  باذـع 
نودلاخ ي 75 منهج  باذـع  یف  نیمرجملا  نا  دـیامرف : یم  میرک س 43 ي 74  نآرق  رد  هکناـنچ   ( دوش یمن  فرطرب  هودـنا  مغ و 

مکنا لاق  کبر ، انیلع  ضقیل  کلام  ای  اوداـن  نیملاظل ي 77 و  مه  اوناک  نکلو  مهانملظ  اـم  نوسلبم ي 76 و  هیف  مه  مهنعرتفیـال و 
باذـع و نآ  رد  اهنآ  درگن و  مک  تسـس و  ناـشیا  زا  باذـع  دـندیواج ، خزود  يراـتفرگ  باذـع و  رد  ناراـکهانگ  ینعی  نوثکاـم 

روتـسد فالخرب  ایند  رد  هک  دندرک  متـس  دوخ  هب  نانآ  نکلو  میدرکن  متـس  اهنآ  هب  باذع  اب  ام  و  دندیمون ، ادـخ  تمحر  زا  یتخس 
ات هاوخبدوخ  راگدرورپ  زا  هک  دنناوخب  ار  خزود  نابهگن  رادمامز و  دندومن و  راتفر  دوب  ترخآ  یتخبکین  بجوم  هک  لوسر  ادـخ و 

دیهاوخ یئاهر  هن  دیریم و  یم  هن  دـنام  دـیهاوخ  اجنیا  رد  امـش  دـیوگ  یم  میهرب  باذـع  نیا  زا  ات  دـناریمب  ار  ام  دـیامرف  مکح  ام  رب 
دیما سرت و  نیب  دشاب  کین  وا  هب  ناتدیما  نامگ و  مه  رایسب و  ادخ  زا  ناتسرت  فوخ و  مه  هک  دیراد  یئاناوت  رگا  نونکا )  ) تفای و

کین و نامگ  اریز  دشاب ) رترب  ناتدیما  هن  رتشیب و  ناتسرت  هن  دیشاب ، راوادیما  مه  دیـسرتب و  مه  هک  دینک  يراک  امتح   ) دینک عمج  ار 
وا زا  تسا  ناشیا  نیرتکانـسرت  ادخ  هب  مدرم  نیرت  نیب  کین  و  شراگدرورپ ، زا  تسا  وا  سرت  رادقم  هب  شراگدرورپ  هب  هدـنب  دـیما 

یبا نبا  دجنرب ، وا  زا  ادابم  هک  دهدن  ماجنا  يراک  شیاضر  فالخرب  هتشگ  رتشیب  شـسرت  دوش  رتوکین  ادخ  هب  هدنب  نامگ  دنچ  ره  )
هک دتسرفب  یباتک  لجوزع  يادخ  رگا  هدومرف : هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  مراهچ  ماما  زا  اج  نیا  رد  دیدحلا 

و مشاب ، نم  مراودـیما  دزرمآ ، یم  ار  درم  کی  ای  مشاب ، نم  درم  نآ  مراد  ناـمگ  دـنک ، یم  باذـع  ار  يدرم  هک  دـشاب  تبث  نآ  رد 
شنزرـس ارم  مسفن  مدرگ  زاب  دوخ  هب  نوچ  ادابم  اـت  دوزفا  مهاوخ  ار  دوخ  شـشوک  مه  زاـب  دومن  دـهاوخ  باذـع  ارم  راـچان  هب  رگا 

(. دهد
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شیوخ سفن  اب  هک  يراوازـس  سپ  مینادرگ ، اورنامرف  رـصم  لها  میاهرگـشل  نیرتگرزب  هب  ار  وت  نم  نادب  رکب  یبا  نبا  دـمحم  يا  و 
دونشخ اب  رواین  مشخ  هب  ار  ادخ  و  یتعاس ، رگم  دشاب  هدنامن  تیارب  راگزور  زا  دنچ  ره  ینک  عافد  تشیک  نید و  زا  هدومن  تفلاخم 

وا ریغ  رد  تسا  ادـخ  رد  هچنآ  ضوـع  و  تسه ، وا  دزن  رد  تسا  ادـخ  ریغ  رد  هـچنآ  ضوـع  اریز  شیاـه ، هدـیرفآ  زا  یکی  نتخاـس 
نییعت نآ  يارب  هک  یتقو  رد  ار  زامن  دیما .)؟ هچ  شریغ  زا  دشابن  یضار  وا  رگا  و  میب ، هچ  يرگید  زا  دشاب  یـضار  ادخ  رگا   ) تسین

ره نادب  و  نارذگم ، شتقو  زا  ار  نآ  نتشاد  راک  تهج  هب  و  رواین ، اج  هب  تقو  زا  شیپ  ار  نآ  يراکیب  تهج  زا  روآ و  اج  هب  هتـشگ 
نآ ریغ  یتخاس  عئاض  ار  نآ  هاگ  ره  و  ینک ، وکین  ار  رگید  ياهراک  يروآ  اجب  وکین  ار  زامن  رگا  تسا  وت  زاـمن  وریپ  تلمع  زا  زیچ 

.ینادرگ رتهابت  ار 
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ورود هدوب  یکی  امش  لد  نابز و  دیاب  ( ) ورود مدرم  نیقفانم و  زا  رصم  لها  وا و  نتشاد  رذحرب  رد   ) تسا هماندهع  نیا  زا  یتمـسق  و 
تـسود و  هیواعم )  ) يراکهبت ياوشیپ  و  مالـسلا ) هیلع  ماما   ) يراگتـسر ياوشیپ  اریز  دیئامنن ) يوریپ  ناگدننک  هارمگ  زا  و  دیـشابن ،
یهارمگ ياوشیپ  دـننام  هتـسیرگنن  مشچ  کـی  هب  ار  اوشیپ  ود  ره  نیا  هدروخن  لوـگ  سپ   ) تسین ناـسکی  ربـمغیپ  نمـشد  ربـمغیپ و 
نایاوشیپ ار  وا  دننام  زین  دنوادخ  هکنانچ  هدناوخ ، اوشیپ  ار  وا  دننام  هیواعم و  مالسلا  هیلع  ماما  .دیهدن  رارق  شیوخ  راعش  ار  یئورود 
نورـصنیال همایقلا  موی  و  رانلا ، یلا  نوعدی  همئا  مهانلعج  و  دیامرف : یم  میرک س 28 ي 41  نآرق  رد  هدـناوخ ، یهارمگ  تلالض و 

يرای ار  ناشیا  یـسک  زیختـسر  زور  و  دـنناوخ ، یم  شتآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  میتشاذـگ  یهارمگ  ناـیاوشیپ  زا  ار  ناـشیا  اـم  ینعی 
ربمغیپ نمـشد  ار  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  دسیون : یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دـهد و  یمن  یئاهر  باذـع  زا  دومن  دـهاوخن 

مه نونکا  هیواـعم  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  هدوبن ، شیرق  اـب  گـنج  ياـهزور  رد  وا  ینمـشد  روظنم  هتـسناد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تسا ربمغیپ  نمشد 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 927 

http://www.ghaemiyeh.com


893 ص :

نم نمشد  و  تسا ، نم  نمـشد  وت  نمـشد و  ینعی  هللاودع  يودعو  يودع ، كودعو  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف  لیلد  هب 
ادخ ار  نموم  اریز  مسرت : یمن  كرشم  نموم و  زا  متما  رب  نم  دومرف : نم  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا و  ادخ  نمـشد 

هک  ) شکرـش ببـس  هب  ادـخ  ار  كرـشم  و  تسین ) ینایز  ناناملـسم  رب  وا  زا  سپ   ) دراد یم  زاب  ندرک ) هارمگ  زا   ) شنامیا ببـس  هب 
رد یئورود  ره  زا  مسرت  یم  امـش  رب  نم  نکلو  دنادرگ ، یم  راوخ  لیلذ و  دنیامن ) یمن  شیوریپ  هدادن  شنخـس  هب  شوگ  نانامـسم 
یم امـش  هک  ار  هچنآ  دـیوگ  یم  دروآ ): یم  نابز  هب  ار  تعیرـش  ماکحا  هدرک  ناهنپ  لد  رد  ار  یئورود  هکنآ   ) نابز هب  ياـناد  لد و 

هکنانچ تساوخ ، ادخ  زا  ار  شعفد  و  دیسرت ، ورود  قفانم و  زا  دیاب  يرآ   ) دینادیم هتسیاشان  هک  ار  هچنآ  دروآ  یم  اج  هب  و  دیدنسپ ،
.هداد حرش  ار  نآ  شور  مجنپ  داتشه و  دصکی و  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هیواعم خساپ  رد  همان 028-
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دزـشوگ ار  وا  هدوهیب  نانخـس  تسردان و  يواعد  نآ  رد  هک   ) هیواـعم هماـن  خـساپ  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
همحرلا هیلع  یـضردیس  ور  نیا  زا  هتخاس ، هجوتم  دراد و  ازـس  هب  یتیمها  جاجتحا  ماـقم  رد  هک  یقئاـقح  هب  ار  دوخ  ناوریپ  و  هدومن ،

.تسا یئوکین  هجرد  یهتنم  رد  دوخ  ياـج  رد  راوگرزب  نآ  زا  ینخـس  ره  هماـن و  ره  هکنیا  اـب  تسا  اـه  هماـن  وکین  زا  نآ  و  هدومرف :
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ادخ  ندیزگرب  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب  تا  همان  یفطـصم ، ترـضح  رب  دورد  اتکی و  يادخ  شیاتـس  زا  سپ 

یم يروآدای  دوب  هداد  یئاناوت  اهنآ  هب  هک  شناهارمه  باحـصا و  يراـی  هب  ار  راوگرزب  نآ  نتخاـس  اـناوت  و  دوخ ، نید  يارب  ار  هلآ 
يادـخ یئوکین  ریخ و  هب  ار  ام  هک  يا  هدرک  زاـغآ  وت  هک  نوچ  دوب  هتـشاد  ناـهنپ  ار  یتفگـش  رما  وت  زا  اـم  رب  راـگزور  سپ  یئاـمن ،
یتسه یـسک  دـننام  وت  راک  نیا  رد  يزاس ، هاگآ  هداد  نامربمغیپ  هرابرد  ام  هب  هک  یـششخب  تمعن و  هب  تسا و  ام  دزن  رد  هک  یلاـعت 

رد هللا  همحر  مثیم  نبا  دـناوخ  یم  يزادـناریت  رد  هقباسم  هب  ار  دوخ  هدـنزومآ  هک  یـسک  دـننام  ای  درک ، راب  رجه  يوس  هب  اـمرخ  هک 
رجه یلا  رمتلا  لقانک  لثم  لصا  تسا و  ناوارف  امرخ  رایسب و  ناتـسلخن  اجنآ  رد  هک  نیرحب  رد  تسا  يرهـش  مان  رجه  هدومرف : اجنیا 

نام ینعی 

یم نآ  ياج  هب  هچنآ  زا  هتخورف  هک  درب  هرصب  رهش  هب  یلام  رجه  زا  يدرم  هک  تسا  نآ  هدرک  راب  رجه  رهـش  هب  امرخ  هک  یـسک  دن 
هناخ رد  ار  اهنآ  درک و  راب  رجه  رهش  هب  دیرخ و  امرخ  تفاین ، امرخ  زا  رتداسک  يزیچ  هرصب  رد  دروآ ، تسد  هب  دوس  درخ 
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لثم نیا  سپ  تفر ، نیب  زا  هتـشگ  هابت  اهامرخ  همه  ات  دـمآ  نیئاپ  خرن  یپ  رد  یپ  یلو  دور ، الاب  نآ  خرن  هک  دـش  رظتنم  هتـشادهاگن 
هک یتسه  یسک  دننام  ینعی  لاضنلا  یلا  هددسم  یعادک  هلمج  و  دربب ، نآ  ناک  ندعم و  يوس  هب  ار  يزیچ  هک  یـسک  يارب  دش  هدز 

صخش نآ  هک  دهد  یم  یهگآ  يزیچ  هب  ار  یصخش  هک  یـسک  يارب  تسا  یلثم  دناوخب ، يزادناریت  رد  هقباسم  هب  ار  دوخ  هدنزومآ 
ار نانآ )  ) يزیچ سپ  تسا ، رمع  رکبوبا و  نـالف  نـالف و  مالـسا  رد  مدرم  نیرتهب  هک  يدرک  ناـمگ  تسا و  رتاـناد  وا  زا  زیچ  نآ  هب 
وت هب  یگنن  ناـیز و  دـشاب  تسرداـن  رگا  و  تسین ، يا  هرهب  نآ  زا  ار  وت  دـشاب  تسرد  رگا  هک  يدرک ) شیاتـس   ) يدومن يروآداـی 

ناشنارـسپ و  نایفـسوبا )  ) ناگدـشدازآ تسا  راـک  هچ  و  تسدریز ، تسدربز و  اـب  رتـهک و  رترب و  اـب  ار  وت  تسا  راـک  هچ  و  درادـن ،
وت ( ؟ ناشتاقبط ندناسانـش  اه و  هبترم  نییعت  و  دـندومن ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  زاغآ  رد  هک  یناسک  نیب  صیخـشت  اب  ار  هیواعم ) )

نامیا نید و  تقیقح  هب  مه  زونه  یتسه و  هدش  دازآ  هک 

داد زاوآ  وـت (! زا  نانخـس  نیا   ( تسا رود  هچ  تسا ( مادـک  تسدریز  لوـضفم و  تسیک و  تسدربز  لـضاف و  یناد  هچ  يا  هدیـسرن 
هکنآ زا  يوریپ  رگم  تسین  اور  هک  یـسک  ار  تماـما  تفـالخ و  هراـبرد  ندرک  مکح  درک  زاـغآ  و  دوبن ، راـمق  ياـهریت  زا  هک  يریت 
برع هک  دـش  لثم  اـجنآ  زا  دوبن  راـمق  ياـهریت  زا  هک  يریت  داد  زاوآ  ینعی  اـهنم  سیل  حدـق  نح  دـقل  هلمج  تسا  تفـالخ  هتـسیاش 

اهنآ نیب  رد  يریت  هک  دـش  یم  هتـسناد  زاوآ  زا  هک  دوب  هاگ  و  دـهد ، زاوآ  اـت  دز  یم  مهرب  داـهن و  یم  یطاـسب  ریز  ار  راـمق  ياـهریت 
ءاضق ار  وت  هکیئاج  رد  يور  یمن  بقع  و  یسانش ، یمن  ار  تتـسد  یهاتوک  و  یتسیا ، یمن  دوخ  یگنل  اب  ایآ  ناسنا  يا  تسا ) هناگیب 
نتفای تسکـش  ناـیز  سپ  ینکفا ) یمن  ریز  هب  رـس  گـنن  راـع و  اـب  هداـهن  نوریب  شیوخ  میلگ  زا  اـپ  ارچ  ( !؟ هتـساوخ بقع  ردـق  و 

، يا هداهن  نوریب  اپ  تسار  هار  زا  هدنور و  یهارمگ  نابایب  رد  رایـسب  وت  و  تسین ، وت  رب  دـنمزوریف  يزوریف و  دوس  هدروخ و  تسکش 
یمن  ) ینیب یمن  اـیآ  میوـگ : یم  هدوـمرف ) ءاـطع  نم  هب  هک   ) ادـخ تمعن  يارب  هکلب  یئاتـسدوخ ) و   ) وـت هب  نداد  یهگآ  تهج  هب  هن 

نبا هزمح   ) ام دیهـش  هکنیا  ات  تسا  يراوگرزب  تفارـش و  ار  همه  و  دندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  یناد )
دش هتفگ  دیدرگ ، هتشک  دحا ) گنج  رد  بلطملادبع 
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زامن ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ ، هار  رد  ناگتشک  رتهم  اقآ و  ینعی  ءادهشلادیس  دومرف :( ربمغیپ  ترضح  وا  هرابرد  )
دندش یم  رـضاح  ناگتـشرف  زا  يرگید  هورگ  زامن  مامتا  زا  دعب  اریز  ) ؟ داد صیـصخت  ربکا  هللا  داتفه  نتفگ  هب  ار  وا  وا ، رب  ندـناوخ 
ینیب یمن  ایآ  و  تسا ( هنع  هللا  یـضر  هزمح  ترـضح  صئاصخ  زا  نیا  و  دـناوخ ، یم  زاـمن  وا  رب  ناـشیا  اـب  هراـبود  مه  مرکا  ربمغیپ 
هکنیا ات  تسا  يراوگرزب  لضف و  ار  همه  هدـش و  ادـج  ادـخ  هار  رد  ناشاهتـسد  مرکا ( ربمغیپ  نارای  زا   ( یهورگ هک  یتسین ( هاـگآ  (

و( دیدرگ ، ادج  شیاهتـسد  هتوم  گنج  رد   ( دوب هدـمآ  شیپ  ار  ناشیا  زا  یکی  هچنآ  دـمآ  شیپ  ار  بلاطیبا ( نبا  رفعج   ( ام زا  یکی 
؟ دشاب یم  لاب  ود  ياراد  هک  تشهب  رد  هدننک  زاورپ  تسا  وا  ینعی  نیحانجلاوذ  هنجلا و  یف  رایطلا  هب ( ار  وا  دیمان  ربمغیپ   ( دـش هتفگ 

یم يروآدای  ار  يرامـشیب  ياهیراوگرزب  لئاضف و  مالـسلا ( هیلع  ماما   ( هدنیوگ دوب  هدومرفن  یهن  دوخ  ندوتـس  زارد  رما  دـخ  رگا  و 
هار زا  ار  وا  راکـش  هک  ار  یـسک  دوخ  زا  نک  رود  سپ  دـنکن ، در  ناگدنونـش  ياهـشوگ  هدوب  انـشآ  اهنآ  اب  نینموم  ياـهلد  هک  درک 

، دور یم  ههاریب  هب  هتفر  نوریب  تسار  هار  زا  هک  یـسک  هرابرد  تسا  یلثم  هیرملا  هب  تلام  نم  کـنع  عدـف  هلمج   ( تسا هدـینادرگرب 
هک ب یناسک  زا  هصالخ 

قح هار  زا  ایند  دیص  عمط  ه 
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مدرم میتسه و  نامراگدرورپ  هتفای  تیبرت  ام  هک  هدم ( شوگ  شنانخـس  هب  نکم و  يوریپ  صاع  نبا  ورمع  دننام  دـنا  هداهن  نوریب  اپ 
هب ار  گرزب  تمعن  نیا  و  هدومرف ، رما  ام  یتسود  يوریپ و  هب  ار  مدرم  هدـیزگرب و  ار  ام  دـنوادخ   ( دنتـسه ام  هتفای  تیبرت  نآ  زا  سپ 
اب ار  ام  نیرید  یگرزب  نهک و  فرـش  میتسه ( هطـساو  دـنوادخ ، مدرم و  نیب  و  تسین ، يا  هطـساو  وا  اـم و  نیب  هک  هدومرف  ءاـطع  اـم 

نارقا و هکنانچ  میداد  نز  امش  هب  و  میتفرگ ، نز  امش  زا  و  میتخیمایب ، هدومن  طلخ  دوخ  اب  ار  امش  هکنیا  زا  درکن  عنم  وت  نادنواشیوخ 
تسا ام  زا  ربمغیپ  هکیتلاح  رد  دیراد ؟ یگتسیاش  نینچ  اجک  زا  و  دیدوبن ! هیاپ  نآ  رد  امـش  هک  یتلاح  رد  دنهد ، یم  ماجنا  نآ  دننام 
گنج رد  درک و  ینمـشد  رتشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  اب  مدرم  همه  زا   ( هک تسا  امـش  زا  لهجوبا (  ( هدـننک بیذـکت  و 

و تسا ( ءادهشلادیس  هزمح  شراوگرزب  يومع  ای  ترضح  نآ  دوخ  دوصقم  ادخ ، ریـش   ( هللادسا تسا  ام  زا  و  دش ( هتـشک  رفاک  ردب 
میت دسا و  ینب  هرهز و  ینب  فانمدبع و  ینب  اب  هک  تسا  يرغلادبع  نبا  دسا  روظنم  هک  اهدنگوس ، ریـش   ( فالحالادسا تسا  امـش  زا 
زاب تسا  رادـلادبع  ینب  تسد  رد  همظعم  هبعک  تسایر  زا  هچنآ  اـت  دـندش  دـنگوس  مه  یـصق  ینب  گـنج  رب  رهف  نبا  ثراـح  ینب  و 

، دندش هدنکارپ  هتسکش و  دهع  دروخ  دز و  زا  شیپ  و  دنریگ ،
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قدنخ هوزغ  رد  هک  تسا  نایفـسوبا  فالحالا  دسا  دنا  هتفگ  و  تسا ، هیواعم  يردام  دج  هعیبر  نبا  هبتع  فالحالا  دسا  دـنا : هتفگ  و 
تـشهب لها  ناـناوج  رورـس  ود  تسا  اـم  زا  دراد و  دـنگوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نتـشک  رب  ار  ناـنآ  دروآ و  درگ  ار  بازحا 

امـش زا  و  دنتـسه ( تشهب  لها  رورـس  ود  نیـسح  نسح و  ینعی  هنجلا  لها  بابـشادیس  امه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
وا هیبطلل  نم  خـساپ  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دنتـسه  طیعم  یبا  نبا  هبق  نادـنزرف  دارم   ( شتآ لها  ناـکدوک  تسا 

دنتـسه مکح  نبا  ناورم  نادـنزرف  دارم  ای  تسا ، شتآ  ناشیا  وت و  يارب  ینعی  رانلا  مهل  کـل و  دومرف : ناـکدوک  يارب  تسیک  ینعی 
ما  ( نکـش مزیه  تسا  امـش  زا  و  اهیلع ( هللا  مالـس  همطاف   ( اهناهج نانز  نیرتهب  تسا  اـم  زا  و  دـندش ( شتآ  لـها  ناـشرفک  رثا  رب  هک 
یم ترضح  نآ  رذگهر  رد  هتفرگ  شود  هب  كاشاخ  راخ و  بش  مرکا  ربمغیپ  اب  ینمشد  يرایسب  رثا  رب  هک  نایفـسوبا  رهاوخ  لیمج 

هتارما بهل ي 4 و  تاذ  اراـن  یلـصیس  هدومرف : ي 3  میرک س 111  نآرق  رد  بهل  یبا  شرهوـش  وا و  هراـبرد  دـنوادخ  و  تـخیر ،
اهنیا هصالخ  تسا ، شک  مزیه  هک  وا  نز  دتفا و  رد  رو  هلعش  یشتآ  رد  بهلوبا  هک  دشاب  دوز  ینعی  بطحلا  هلامح 

.تسا امش  نایز  هب  هک  اهیدب  و  تسا ، ام  دوس  هب  هک  اهیئوکین  زا  يرایسب  رد  تسا  یکدنا 
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فرـش و  ) ام تیلهاج  و  تسا ) ادـیوه  سک  ره  رب  مالـسا  رد  ام  تامدـخ  نداـتفا و  شیپ   ) دـش هدینـش  هک  تسا  نآ  اـم  مالـسا  سپ 
تـشگ هدنکارپ  ام  زا  هک  ار  هچنآ  دروآ  درگ  ام  يارب  میرک ) نآرق   ) ادـخ باتک  و  دوش ، یمن  راکنا  مه ) مالـسا  زا  لبق  يراوگرزب ،

ماحرالا اولوا  میرک س 8 ي 75 و  نآرق  رد  : ) تسا ناحبـس  دنوادخ  راتفگ  نآ  و  تسا ) ایوگ  تماما  تفالخ و  هب  ار  ام  يراوازـس  )
نوچ و   ) دنرتراوازس رگید  ضعب  هب  ناشیوخ  زا  یضعب  وا ) نامرف  مکح و   ) ادخ باتک  رد  ینعی ) هللا  باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب 
مایق هب  هتبلا  هدش  هداد  صیـصخت  ندوب  ماحرالاولوا  هب  هک  یـسک  متـسه و  منادنزرف  نم و  ربمغیپ و  ماحرالاولوا  هک  تسین  يدـیدرت 
اذه هوعبتا و  نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  میرک س 3 ي 68  نآرق  رد  : ) تسا یلاعت  دـنوادخ  راتفگ  و  تسا ) رتراوازـس  وا  ماـقم 

ربمغیپ نیا  دـندومن و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  میهاربا  اـب  مدرم  نیرتراوازـس  ینعی ) نینموملا  یلو  هللاو  اونما ، نیذـلا  یبنلا و 
یکیدزن یـشیوخ و  ببـس  هب  رابکی  ام  سپ  تسا ، ناگدنورگ  نینموم و  رای  ادخ  و  دندروآ ، نامیا  هکیناسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هکنیا و  ترضح ، نآ  زا   ) ندومن يوریپ  تعاط و  ببس  هب  رگید  راب  و  میرتراوازس ، نارگید ) زا  تفالخ  تماما و  هب  مرکا  ربمغیپ  اب  )
لع ماما 

رود مه  زا  نیئآ  رد  هناـگیب و  نید  رد  کـیدزن  نادـنواشیوخ  اـسب  هک  تسا  نآ  يارب  هدومنن  ءاـفتکا  ماـحرالاولوا  هیآ  هب  مالـسلا  هی 
ریغ لمع  هنا  کلها  نم  سیل  هنا  دـیامرف : یم  مالسلا س 11 ي 46  هیلع  حون  ترضح  رـسپ  هرابرد  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  دنتـسه ،

تعاط يدنواشیوخ و  ینعی  يونعم  يروص و  برق  هکیئاج  .تسا و  هتسیاشان  رادرک  وا  اریز  تسین ، وت  لها  زا  تدنزرف  ینعی  حلاص 
تبارق و تهج  زا  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  ماما  هک  تسا  ادیوه  و  دنام ، یمن  یقاب  تیولوا  رد  يدیدرت  دـیآ  درگ  مه  اب  يوریپ  و 

زا
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زور رد  راصنا  رب  نیرجاهم  نوچ  و  تسین ( ناشیا  زا  نداتفا  شیپ  قح  ار  یـسک  دنراوازـس و  تماما  تفالخ و  ماقم  هب  تعاط  تهج 
دوخ تفالخ  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یشیوخ  تشذگ ( مشش  تصش و  نخـس  حرـش  رد  هک  هدعاس  ینب   ( هفیقس

لوسر اب  یـشیوخ  تبارق و  هب  تفالخ ( ندروآ  تسد  هب   ( نتفای يزوریف  رگا  سپ  دنتفای ، يزوریف  ناشیا  رب  دـندروآ ، لیلد  تجح و 
رگا و  میرتکیدزن ( راوگرزب  نآ  هب  ام  اریز   ( ار امش  هن  تسا  ار  ام  تفالخ (  ( قح دوش ( تباث  هار  نیا  زا  تماما  و   ( ددرگ ققحتم  ادخ 

تجح  ( دـنا یقاب  شیوخ  يوعد  رب  راـصنا  دـشابن ( لـیلد  تجح و  يدـنواشیوخ   ( دوش ققحتم  یـشیوخ  تبارق و  زا  ریغ  هب  يزوریف 
تعباتم دیق  اب  یلو  هدوب  مامت  نانآ  رب  ناشلیلد  تجح و  هک  یتروص  رد  تسا  هتشگن  ققحتم  عامجا  هدوبن و  مامت  ناشیا  رب  نیرجاهم 

رمع و رکبوـبا و   ( ءاـفلخ همه  رب  نم  هک  يدرک  ناـمگ  و  دـنک .( تاـبثا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیوـلوا  تجح  ناـمه  سپ  يوریپ ، و 
وت شیپ  ات  تسین  وت  رب  نآ  تساوخزاب  دـشاب  تسرد  وت  نامگ  ناـمه  رگا  سپ  مدومن ! متـس  اـهنآ  همه  رب  و  مدرب ، کـشر  ناـمثع (

کنع رهاظ  هاکـش  کلت  و  اهبحا ( ینا  نوشاولا  ریع  و  هتفگ : رعاش  بیوذ  یبا  هکنانچ  درادـن ، وت  هب  یطبر  نوچ   ( دوش یهاوخرذـع 
) هقوشعم يا   ( نآ گنن  هک  تسا  یهانگ  نآ  و  مراد ( یم  شتـسود  نم  هک  دننک  یم  شنزرـس  ار  ما  هقوشعم  نایوگدب   ( ینعی اهراع 
هب میامن ، تعیب  ات  دندیـشک  ءافلخ ( اب  تعیب  يارب   ( دنـشک یم  هدرک  شینیب  رد  بوچ  هک  يرتش  دننام  ارم  یتفگ : .تسا و  رود  وت  زا 

تیمولظم راتفگ  نیا  زا  اریز   ( يدش اوسر  يزاس  اوسر  يا  هتـساوخ  و  يا ، هدومن  شیاتـس  یئامن  شهوکن  يا  هتـساوخ  دنگوس  ادخ 
ققحتم متـس  ملظ و  يور  زا  هک  یعامجا  مدومن  تعیب  رابجا  هارکا و  متـس و  ملظ و  هب  نم  هک  يدرک  رارقا  نوچ  یتخاس ، ادیوه  ارم 

شنید رد  ات  ناملـسم  رب  یتخاس و  اوسر  تدوخ  اب  هدومن  شنزرـس  ار  ءاـفلخ  سپ  دوب ، دـهاوخ  قح  ار  نآ  رکنم  هدوبن  تسرد  دوش 
زا ب دصق  و  دوش ، عقاو  شکمتس  مولظم و  هک  تسین  یبیع  صقن و  دشابن  دیدرت  شرواب  نیقی و  رد  کش و 

یلو دـشاب ، یم  دـندومن ) عامجا  ققحت  ياعدا  هکیئافلخ   ) وت ریغ  هب  مدرک  هراشا  متفالخ  تابثا  يارب  هک  نم  لیلد  تجح و  نیا  نای 
(. يربب یپ  شیوخ  یهارمگ  هب  وت  ات   ) متشاد راهظا  دمآ  شیپ  نآ  هچنآ  رادقم  هب  لیلد  تهج و  نآ  زا 
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هک کیدزن )  ) یـشیوخ اب  سپ  مدرکن ) يرای  ار  وا  هک  يدناوخ  رگمتـس  ارم   ) هداد يور  نامثع  نم و  نیب  هچنآ  تسا  يروآدای  سپ 
و هیما ، نبا  برح  نبا  نایفـس  یبا  نبا  هیواعم  بیترت  نیا  هب  هدوب  سمـشدبع  نبا  هیما  ناـمثع  هیواـعم و  مود  دـج  نوچ   ) يراد وا  اـب 

ینمـشد وا  اب  رتشیب  کی  مادک  وت  نم و  وگب : سپ  نداد ، خـساپ  راتفگ  نیا  زا  دـیاب  ار  وت  هیما ) نبا  صاعلا  یبا  نبا  نافع  نبا  نامثع 
ندومن يراددوخ  شهاوخ  تشاذـگن و  دـنک  يرای  ار  وا  تساوخ  هک  یـسک  ایآ  میدـیدرگ ؟ اـمنهار  وا  ندـش  هتـشک  هب  و  میدرک ،

هکنیا ات  دناشک  وا  يوس  هب  ار  ندـش ) هتـشک   ) گرم بابـسا )  ) دومن و غیرد  شیرای  زا  وا  تساوخ و  يرای  وا  زا  هک  یـسک  ای  درک ؟
بوشآ هنتف و  هداد  یشتآ  مدرم  نامثع و  یب  تساوخ  ترضح  دنا : هتفگ  دش !؟) هتشک   ) دروآور وا  هب  یهلا ) مکح   ) شردق ءاضق و 

دزن سک  و  دومن ، ار  ترـضح  يریگ  هرانک  تساوخرد  دـشن و  یـضار  تشاد  هیواعم  يرای  هب  هک  يدامتعا  زا  ناـمثع  دـناباوخب ، ار 
یط ار  هار  هتسهآ  رایسب  دمآ  نوریب  ماش  زا  نوچ  و  دومن ، يرایـسب  گنرد  هیواعم  تساوخ ، يرای  هب  ار  وا  باتـش  اب  هداتـسرف  هیواعم 

هرابرد مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل  دز ، مد  تموکح  لالقتـسا و  زا  تشگزاب و  ماـش  هب  هتفاـی  یهگآ  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  اـت  درک  یم 
تسین نینچ  ادخ  هب  دنگوس  دیامرف : یم  نامثع  يارب  وا  عقاو  فالخرب  يزوسلد 
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هرابرد میرک س 33 ي 18  نآرق  رد  دـنوادخ  و  ینایامن ، یم  زوسلد  ار  دوخ  نونکا  يدومن و  متـس  وا  هب  اریز  یئورود ، قفانم و  وت  )
مدرم نآ  لاح  هب  ادخ  ینعی  الیلق  الا  سابلا  نوتایال  انیلا و  مله  مهناوخال  نیلئاقلا  مکنم و  نیقوعملا  هللا  ملعی  دـق  هدومرف : وت  نادـننام 

، تسا هاگآ  دیئایب  ام  بناج  هب  دنیوگ  یم  دوخ  ناوریپ (  ( ناردارب هب  و  دنراد ، یم  زاب  گنج  زا  ار  اهناملسم  هک  امش  يورود  قفانم و 
رذع هک  تسین  نآ  رب  لیلد  نم  راتفگ  نیا  .دنوش و  یمن  رـضاح  گنج  هب  یئامندوخ ( قافن و  هب  مه  نآ   ( كدـنا ینامز  زج  نانآ  و 

نم یئامنهار  داشرا و  رگا  و  مدومن ، یم  یئوج  بیع  دـش  یم  راکـشآ  وا  زا  هک  یئاهتعدـب  رثا  رب  نامثع  هب  هکنیا  زا  مشاـب  هتـساوخ 
دیفتـسی دق  و  درادن ، یهانگ  هک  تسا  هدـش  شنزرـس  اسب  ینعی  هل  بنذالا  مولم  بر  سپ  دوب ، هانگ  هک ( يرادـنپ  یم   ( وا هب  تبـسن 

امش هب  هک  زردنا  تحیصن و  رایـسب  هچ   ( ینعی هحیـصن ( نم  مکراثا  یف  تقـس  مک  و  تسا : نیا  نآ  لوا  عارـصم  هک   ( حضتملا هنظلا 
یلثم عارصم  نیا  و   ( درآ تسدب  ینامگدب  تمهت و  زردنا ( دنپ و  ءازا  هب   ( دهد دنپ  رایسب  هک  یسک  هک  دشاب  هاگ  و  مدومن ( دزشوگ 
نآرق رد   ( و دراد ( دـب  روظنم  دـیاش  هکنیا  هب  دوـش  یم  مهتم  هکیدـح  هب  دـیامن  یم  نداد  زردـنا  رد  شـشوک  هک  یـسک  يارب  تسا 

هللااب الا  یقیفوت  ام  تعطتـساام و  حالـصالا  الا  دیرا  نا  دیامرف : یم  دوخ  موق  هب  بیعـش  ترـضح  راتفگ  هرابرد  ي 88  س 11  میرک 
کمک هب  رگم  روما ( حالصا  رد   ( مندش قفوم  تسین  مراد ، یئاناوت  هچنآ  حالـصا  رگم  مهاوخ  یمن  ینعی ( بینا  هیلا  تلکوت و  هیلع 

.تسا وا  يوس  هب  متشگ  زاب  میامن و  یم  دامتعا  لکوت و  وا  هب  ادخ ، يرای  و 
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ندرک هیرگ  زا  دعب  يدینادنخ  سپ  ریـشمش ! رگم  وت  دزن  تسین  مناراداوه  نارای و  نم و  يارب  یتفگ  و ) يدـناسرت ، گنج  زا  ارم   ) و
ارم وت  ژاژ  نخس  نیا  هصالخ  ددنخ ، یم  مالـسا  نید  رد  وت  فرـصت  يارب  ندوب  نایرگ  زا  سپ  دونـشب  وت  زا  نخـس  نیا  هک  یـسک  )

اجیهلا قحلی  الیلق  ثبل  دنسرتب  اهریشمش  زا  هداتسیا  زاب  نانمشد  زا  بلطملادبع  نادنزرف  یتفای  اجک  اریز ) دینادنخ ، هدروآ  تفگـشب 
دـسرب هعیبر ) نبا  بعک  نبا  ریـشق  هلیبق  زا  يدرم  ردب  نبا   ) لمح ات  نک  گنرد  یکدنا  ینعی  لزن ) توملا  اذا  توملاب  سابال   ) لمح

ار اـهنآ  هتفر و  وا  دـندرب ، اـمغی  هب  ار  لـمح  ياـهرتش  تیلهاـج  رد  دـنا : هتفگ  .دروآور  گرم  هک  یماـگنه  گرم  هب  تسین  یکاـب  )
یبلط یم  ار  وا  هک  یسک  دبلطب  ار  وت  دشاب  دوز  سپ  گنج ) هب  دیدهت  ماگنه  يارب  دش  لثم  نآ  و  دورس ، ار  رعـش  نیا  و  دنادرگزاب ،

رگـشل نیب  رد  وت  يوس  هب  ما  هدنباتـش  نم  و  يرادـنپ ، یم  رود  هچنآ  ددرگ  کیدزن  وت  هب  و  یتفگ ) فازگ  نخـس  هدز  فال  وا  اب  (و 
رد ناشرابغ ، درگ و  تسا  هدنکارپ  ناشیا ، تیعمج  تسا  رایـسب  هک  دنا  هدنوریپ  یئوکین  هب  هکیناوریپ  راصنا و  نیرجاهم و  زا  رایـسب 

ردب گنج  رد  هک  یناسک  نادنزرف  ار  نانآ  و  تسا ، ناشراگدرورپ  رادـید  ناشیا  ياهرادـید  نیرتهب  ار ، گرم  نهاریپ  دـنا  هدرک  رب 
دندوب و رضاح 

یبا نبا  هلظنح   ) تردارب رد  تفر  راک  هب  هک  ار  اهریـشمش  نآ  ياهزیت  یـسانش  یم  دوخ  وت  هک  تسا  هارمه  مشاـه  ینب  ياهریـشمش 
و دـندش ) هتـشک  ردـب  گـنج  رد  هس  ره  هک  هیواـعم  رداـم  دـنه  ردـپ  هعیبر  نبا  هبتع   ) تدـجو هـبتع ) نـبا  دـیلو   ) تـیئاد و  ناـیفس )
زا یتخـس  باذع و  نآ  و  ینعی ) دیعبب  نیملاظلا  نم  یه  ام  و  دیامرف : یم  طول  موق  هرابرد  میرک س 11 ي 83  نآرق  رد   ) تناشیوخ

( .دنشاب راتفرگ  اهیتخس  نینچ  هب  ناراکمتس  تسا  هتسیاش   ) دوب دهاوخن  رود  ناراکمتس 

هرصب مدرم  هب  همان 029-
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زاب رس  زا  و  هتشذگ ، ناشتـشز  رادرک  زا  هک  هتخاس  راودیما  ار  نانآ  هک   ) هرـصب لها  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ياهراک  ) ناتتفلاخم ینمـشد و  و  نامیپ ) دهع و  نتـسکش   ) نامـسیر یگدـنکارپ  زا  ناهارمگ ) يوریپ  رثا  رب   ) و هداد :) ناشمیب  ندز 

هدـنروآور و  متـشادرب ، امـش  هتخیرگ  زا  ریـشمش  و  متـشذگ ، امـش  راکهانگ  زا  سپ  دـیدوبن ، ناداـن  نآ  زا  هک  هچنآ  دوب  هتـسیاشان )
ینمشد يوس  هب  ار  امش  قح  فالخرب  تسردان  ياه  هشیدنا  اهیراکهابت و  رگا  سپ  نیا  زا  یلو  متفریذپ ، ار  امش  هدننک ) تشگزاب  )

هب ارم  رگا  و  مهن ، یم  شیوخ  يراوس  رتش  رب  نـالاپ  هدروآ  کـیدزن  ار  دوخ  نابـسا  هک  منم  دیـشاب  هاـگآ  دـنار ، نم  اـب  تفلاـخم  و 
هت  ) دشاب هدنـسیل  ندیـسیل  دننام  نآ  شیپ  لمج  گنج  هک  میامن  اپرب  يرازراک  نانچ  امـش  اب  دیزاس  راچان  ناتدوخ  يوس  هب  ندـمآ 

( نم اب  ندرکن  تفلاخم  هب  ار  امش   ) هکنآ قح  و  هدرک ، يوریپ  امش  زا  هک  نآ  یگرزب  تلیضف و  رب  مهاگآ  هکنیا  دوجو  اب  ار ) گید 
لطاب قح و  گنج  ماگنه   ) منک یمن  زواجت  هدننک  ءافو  هب  نکـش  نامیپ  زا  هانگ و  یب  هب  هدش  هدز  تمهت  زا  هک  یلاح  رد  هداد ، دنپ 
شاداپ ار  هک  دناسر و  رفیک  هب  ار  کی  مادک  و  دومن ، اهر  ار  یـسک  هچ  تشک و  دیاب  ار  یـسک  هچ  منادـیم  هکلب  هدرکن ، طولخم  ار 

(. داد
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هیواعم هب  همان 030-
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سپ هدیناسرت :) راک  ماجنا  یتخبدب  باذع و  زا  هداد و  زردنا  ار  وا  نآ  رد  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
و دراد ، وـت  رب  هک  يرازگـساپس ) يوریپ و  تعاـطا و   ) یقح رد  رگنب  و  تسا ، وـت  دزن  هک  یئاـهتمعن )  ) هچنآ هراـبرد  سرتـب  ادـخ  زا 
زا  ) يوریپ تعاطا و  يارب  اریز  نک ) يوریپ  ار  شیوخ  نامز  ماما   ) یتسین روذعم  نآ  ینادان  لهج و  هب  هک  هچنآ  یئاسانـش  هب  درگرب 

تـسا ینایاپ  ادیوه و  تسار و  ياه  هداج  نشور و  ياههار  راکـشآ و  ياه  هناشن  تسا ) نامز  ماما  یئاسانـش  هب  نآ  ساسا  هک  ادخ 
لوسر ادـخ و  روتـسد  فالخرب   ) دـننز یم  زابرـس  نآ  زا  ناگلفـس  و  دـنوش ، یم  دراو  نآ  رد  ناکریز  دوش ، یم  وزرآ  هک  تشهب ) )

رد اـپ  هتـسنادن  هتفر و  نوریب  قح  هار  زا  دوش  ترپ  هار  نآ  زا  هک  ره  دنـسر ) یمن  نآ  هب  هک  دـنروآ  یم  اـجب  يا  هتـسیاشان  ياـهراک 
سفن رب  اـپب و  ار  دوخ  سپ  دراد ، وا  هب  ار  شیتخـس  باذـع و  و  هتفرگ )  ) هداد رییغت  وا  زا  ار  شتمعن  ادـخ  و  هداـهن ، یهارمگ  ناـبایب 

هک اجنآ  ات  و  هدومرف ، راکـشآ  وت  رب  ار  یتخبکین ) تداعـس و   ) هار ادـخ  هک  نکم ) راـتفر  وا  شهاوخ  روتـسد و  قبط   ) سرتب شیوخ 
زا هک   ) وت سفن  و  يدـنار ، خزود )  ) ینادان رفک و  ياج  يراکنایز و  ياـهتنم  هب  ار  دوخ  يراوس  بسا  هتفاـی  ماـجنا  وت  هب  تیاـهراک 

ریپ وا  شهاوخ 

رد و  دـنکفا ، یگـشیمه ( یتخبدـب   ( یهارمگ رد  و  تخاس ، راداو  دوخ ( نامز  ماـما  اـب  تفلاـخم   ( يدـب رـش و  هب  ار  وت  يدرک ( يو 
وریپ هک  یناسنا  اریز   ( دومن راوشد  وت  رب  ار  يراگتـسر ( تیادـه و  ي   ( اههار و  تخاس ، دراو  لوسر ( ادـخ و  تیـصعم   ( اهیراکهابت

). دنهن نوریب  اپ  یهارمگ  تلالض و  ياههار  زا  صخش  هک  دیامن  یم  راوشد  ار  یتخبکین  تداعس و  ياههار  سفن  دشاب  سفن 

یبتجم ترضح  هب  همان 031-
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نسح يارب  نیفص ) یحاون  رد  یعضوم   ) نیرضاح رد  نیفـص  زا  تعجارم  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
نخس يور  و  تسا ، هداد  ناشن  ار  یتخبکین  تداعس و  ياههار  هداد  هک  يرایـسب  ياهزردنا  رد  هتـشون و  مالـسلاامهیلع - یلع - نبا 

نیا تاملک  یـضعب  دوش : هتفگ  اـت  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  صوصخ  هن  تسا  رـشب  دارفا  اـب  هماـن  تیـصو  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دمآرب لیوات  ددصرد  یتسیاب  راچان  سپ  درادن ، تبـسانم  تمـصع  ماقم  ماما و  ناش  اب  رورغلا  رجات  ایندـلادبع و  دـننام  همان  تیـصو 

يور رگا  هک  یتروـص  رد  دـیدرگ ، هجوـتم  تسین  دافتـسم  رهاـظ  رد  هک  ینعم  هب  دیـشوپ و  مشچ  تاـملک  نیا  رهاـظ  ینعم  زا  ینعی 
رود و یـصقن  بیع و  ره  زا  دـنوادخ  هچ  رگا  ار  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  اریز  میرادـن ، زاین  لیوات  هب  دـشاب  رـشب  دارفا  اب  نخس 

دوجو اب  و  دننایامن ، یم  نارگید  دننام  ار  نتشیوخ  رهاظ  رد  هدوتـسن  ار  دوخ  یلاعتقح  روتـسد  هب  مه  ناشیا  یلو  هداد ، رارق  هتـسارآ 
دنزرف يارب  ار  تیـصو  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـنک  تیاور  همحرلا  هیلع  یمق  هیوباب  نبا  رفعجوبا  زا  هللا  همحر  ینارحب  حراش  نیا 

نامز ياهیتخـس ( تشذگ و   ( هب تسا ، گرم  یتسین و  هب  کیدزن  هک  يردپ  زا  همان ( تیـصو  نیا  ): ( تشون هیفنح  نبا  دـمحم  دوخ 
رمع فصن  تصـش  دوب و  هدرک  زواجت  تصـش  زا  ترـضح  نآ  كراـبم  نس  اریز   ) یگدـنز رمع و  هب  هدرک  تشپ  هدـننک ، فارتعا 
رتمک دنامب  هچ  ره  لاس  تصش  زا  دعب  سپ  دسرب  یعیبط  رمع  هب  مه  رگا  و  دبایرد ، ار  یعیبط  رمع  یسک  رتمک  نوچ  تسا و  یعیبط 
نکاس ایند ، هب  نیبدب  راگزور ، ياهیراتفرگ )  ) هب میلست  هدرک ) تشپ  رمع  هب  صخـش  لاس  تصـش  زا  دعب  نیاربانب  تسا ، هتـشذگ  زا 

( هک مدرم  یئامنهار  تیاده و   ) هچنآ هدننک  وزرآ  دنزرف  هب  کیدزن ) گرم  زور   ) ادرف اهنآ  زا  هدـننک  چوک  ناگدرم ، ياه  هناخ  رد 
اهتبیـصم و هاـگجامآ  و  راـگزور ، ورگ  رد  و  نوگاـنوگ ) ي   ) اـهیرامیب فدـه  اـه  هدرم  ناگدـشدوبان  هار  هـب  هدـنور  دـبای ، یمن  رد 
( نارادرک دب  یتخبدـب  تواقـش و  نابوخ و  یتخبکین  تداعـس و   ) هدـننک ادوس  و  نآ ) راجنهان  راتفر  راتفرگ   ) ایند هدـنب  و  اههودـنا ،

دریگن راکهدـب  زا  ار  دوخ  ماو  اـت  راکناتـسب  دـننام  هک  روآ  گرم  ياهدـماشیپ  اـهیرامیب   ) اـهیدوبان راد  ماو  بیرف و  هعدـخ و  يارس 
زا صخش  نوچ  اریز   ) اههودنا نیـشنمه  و  اهجنر ، دنگوس  مه  و  تسین ) نکمم  نآ  زا  یئاهر  هک   ) گرم راتفرگ  و  درادن ) رب  تسد 

هداتفا كاخ  هب  و  اهدرد ، اهتفآ و  هناشن  و  تسا ) نیـشنمه  دـنگوس و  مه  اهنآ  اـب  هک  تسا  نآ  دـننام  دوش  یمن  ادـج  هودـنا  جـنر و 
(. تسویپ دهاوخ  نانآ  هب  هک   ) ناگدرم نیشناج  و  اهشهاوخ ،
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هک تسا  يزیچ  نم ، هب  ترخآ  ندروآور  و  نم ، رب  راگزور  یـشکرس  و  نم ، زا  اـیند  ندرک  تشپ  زا  متـسناد  هچنآ  رد  نیا ، زا  سپ 
زا هک  تسین  راوازس  ماگنه  نینچ  رد  اریز   ) دراد یم  زاب  دنزرف ) یئاراد و  هناخ و  زا   ) تسا نم  یپ  هچنآ  هب  ششوک  ریغ و  دای  زا  ارم 

هودـنا نوچ  یلو  مشاب ) تسا  یتخبکین  تداعـس و  بجوم  هک  یلئاضف  ددـصرد  یتسیاب  هکلب  مروخ ، يزیچ  مغ  ای  هدرک  دای  یـسک 
ارم ما  هشیدنا  سپ  مدرب ) دای  زا  ار  دوخ  هودنا  زج  هودنا  ره  دوخ و  راک  زج  هاگ  ره   ) دیدرگ رـصحنم  نم  هب  مدرم  ياههودـنا  هن  نم 
هب ارم  دومن  راداو  سپ  تخاس ، راکـشآ  ار  ایند ) زا  چوک   ) نم راک  تقیقح  و  تشادزاب ، سفن  شهاوخ  وزرآ و  زا  هتـشادنپ  تسرد 

تـشپ نم  هب  ایند  مدـید  نوچ  هصـالخ   ) دـشاب یمن  غورد  هب  هتخیمآ  هک  یتسار  هب  و  تسین ، هچیزاـب  نآ  رد  هک  یـشالت  شـشوک و 
زا یئزج  ار  وت  هک ) اجنآ  زا  یلو  متخاس ، رود  ار  دوخ  راک  هشیدـنا  زج  يا  هشیدـنا  ره  هب  موش ، ترخآ  رفـس  هدامآ  یتسیاـب  هدرک و 
هک يروط  هب  دراد ) یقاب  ار  شمان  هتفرگ  وا  ياج  نوچ   ) متفای دوخ  مامت  هکلب  تسا ) صخـش  زا  يا  هراـپ  دـنزرف  نوچ   ) متفاـی دوخ 

هتفاـیرد ار  هک  تسا  نآ  دـنام  دـبایرد  ار  وـت  گرم  رگا  و  تسا ، هدروآور  نم  هـب  هـک  تـسا  نآ  دـننام  دروآ  ور  وـت  هـب  يزیچ  رگا 
رد ارم  مدوخ  راک  هک  يروط  هب  وت  راک  ارم  دنکفا  هودـنا  رد  و  تسا ( شیوخ  راک  رد  هشیدـنا  دـننام  وت  راک  رد  ما  هشیدـنا  هصالخ  )
هب رگا  هک  يا  همان  تیـصو   ( درک يوق  تشپ  نآ  هب  هک  یلاح  رد  متـشون  وت  يارب  ار  همان  نیا  تهج ( نیا  هب   ( سپ دنکفا ، یم  هودـنا 

.مریمب ای  وت  يارب  مشاب  یقاب  رگا  دشاب ( هدوسآ  مرطاخ  یئامن  لمع  نآ 
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داـبآ هب  و  وا ، ناـمرف  رما و  تمزـالم  هب  و  ادـخ ، زا  سرت  يراـکزیهرپ و  هب  منک  یم  شرافـس  تیـصو و  ار  وـت  نم  كرـسپ  يا  سپ 
نامـسیر هب  ندز  گنچ  هب  و  تسا ) هناـخ  لاـمک  ناـمتخاس  هکناـنچ  تسا ، سفن  لاـمک  ادـخ  داـی  اریز   ) وا داـی  هب  دوخ  لد  نتـشاد 
!؟ يزادنا تسد  نآ  هب  رگا  دشاب  یم  رتراوتسا  ادخ  وت و  نیب  هتسر  ببس و  زا  يا  هتشر  ببس و  مادک  و  وا ، يوریپ ) تعاط و  )
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نیقی و هب  و  ناریمب ، ایند ) هب  نتـسبن  لد   ) یئاسراپ دهز و  هب  و  راد ، هدنز  ترخآ ) دای  تمکح و  ملع و   ) زردـنا هظعوم و  هب  ار  تلد 
راوخ لیلذ و  گرم  زا  يروآداـی  هب  و  اـمن ، نشور  یهلا ) ماـکحا  نتـسناد   ) تمکح هب  و  هد ، یئاـناوت  لوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  رواـب 

ایند ياهدرد  اهیدب و  هب  و  تسا ) دیواج  يارس  هک  درادنپن  ات   ) راداو ایند )  ) ندش تسین  ءانف و  هب  رارقا  هب  و  شابن ) اوه  وریپ   ) نادرگ
يراومهان و  ) اهزور اهبـش و  يدرگ  تشز  و  راوگان ) ياهدمآ  شیپ   ) راگزور ندروآ  موجه  هب  و  دیامنن ) دامتعا  نآ  هب  ات   ) نک انیب 

روآ شدای  هب  هدرک و  انشآ  ناشتشذگرس ) یگنوگچ   ) ناگتشذگ رابخا  هب  و  ناسرتب ، صخـش ) يوزرآ  شهاوخ و  رب  اهنآ  نتـشگن 
زا و  دندرک ، هچ  نیبب  سپ  نک ، شدرگ  ناشیا  ياه  هناشن  اه و  هدنامزاب  اهارس و  رد  و  تسا ، هدیسر  ناینیشیپ  زا  وت  زا  شیپ  هب  هچنآ 

هدمآ دورف  یئاهنت  يارس  رد  هدش و  ادج  ناتـسود  زا  ار  ناشیا  تفای  یهاوخ  دنتفرگ ، اج  هدمآ  دورف  اجک  و  دنتفای ، لاقتنا  یئاج  هچ 
هتـسیاش ياـهرادرک  ببـس  هب  ار  دوخ  هاـگمارآ  لزنم و  سپ  دوب ، یهاوخ  ناـنآ  زا  یکی  یناـمز  كدـنا  رد  وت  هک  تسناـنچ  و  دـنا ،

وگتفگ تسین  طوبرم  وت  هب  هچنآ  رد  و  وگم ، نخـس  یناد  یمن  هکیزیچ  رد  و  شورفم ، شیوخ  ياـیند  هب  ار  تترخآ  و  نک ، تسرد 
زا و  نکم ،

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 946 

http://www.ghaemiyeh.com


912 ص :

نداد ماـجنا  زا  تسا  رتـهب  یهارمگ  ینادرگرـس  ماـگنه  رد  يراددوخ  اریز  یـسرتب ، نآ  یهارمگ  زا  هک  نک  يراددوخ  یهار  نتفر 
شـشوک شالت و  هب  و  امن ، یهن  ار  هدیدنـسپان  تنابز  تسد و  هب  و  يورگ ، نآ  لها  ات  نک  رما  يراکوکین  هب  و  كانـسرت ، ياهراک 

تسا وا  هتسیاش  هکیداهج  نک  داهج  هراما ) سفن  نید و  نانمشد  اب   ) ادخ هار  رد  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  هکنآ  زا  نک  یئادج  تدوخ 
فورعم هب  رما  رد   ) شاب هتشادن  كاب  هدننک  شنزرس  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  و  امن ) يراددوخ  داهج  زا  يراد  یئاناوت  هک  یئاج  ات  )

دشاب یتخـس  ره  هب  اج و  ره  قح  يرای )  ) يارب و  ددرگن ) تا  هفیظو  ماجنا  عنام  یـسک  شنزرـس  یهلا  ماکحا  رئاس  رکنم و  زا  یهن  و 
رب یئابیکـش  هب  ار  دوـخ  و  زوماـیب ) ار  نآ  ماـکحا   ) اـمن شناد  بسک  نید  رد  و  نادرگن ) رب  ور  يدـماشیپ  هنوـگچیه  زا   ) نک مادـقا 
اریز راذـگاو ، شیوخ  يادـخ  هب  ار  دوخ  سفن  اهراک  همه  رد  و  قح ، هار  رد  ندوب  ابیکـش  تسا  یئوخ  وکین  و  هد ، تداع  بولطمان 
طقف ندومن  تساوخرد  رد  و  تسا ، اناوت  هک  يریگولج  هدنرادهاگن و  هک  یهاگهانپ  رد  يراذـگ  یماو  ار  نآ  تروص ) نیا  رد   ) وت

ریخ و بلط  ادـخ ) زا  راک  ره  رد   ) و تسا ، وا  تسد  هب  نتخاس  دـیمون  ندیـشخب و  اریز  رواین ) روآ و  ریغ  هب   ) هاوخب تراگدرورپ  زا 
ینخـس راتفگ  نیرتوکین  اریز  نادرگم ، رب  ور  نآ  زا  و  رب ، راـک  هب  هشیدـنا  مهف و  نم  شرافـس  تیـصو و  رد  و  نک ، رایـسب  یئوکین 

( شبحاص هب   ) هک یئاناد  رد  تسین  یئوکین  نادب  و  دیامنن ) راتفر  دونشب و  هکنآ  هن  درب ، راک  هب  ار  نآ  هدنونـش   ) دهد دوس  هک  تسا 
نید روتسد  فالخرب  هک  یمولع  وداج و  رحس و  دننام   ) تسین هتسیاش  نآ  نتخومآ  هک  یملع  زا  دوش  یمن  هدرب  دوس  و  دهدن ، دوس 

(. تسا بهذم  و 
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شیوخ ندومن  تیـصو  هب  تسا ، شیازفا  رد  نم  یتسـس  یناوتان و  مدـید  و  متفاـی ، هدروخلاـس  ریپ و  ار  دوخ  نوچ  نم ، كرـسپ  يا 
رد ای  مشاب  هدـناسرن  وت  هب  مراد  رطاخ  رد  هچنآ  زونه  دـبایرد و  ارم  گرم  هکنآ  زا  شیپ  مدروآ  یلئاـضف  نآ  رد  و  متفاتـش ، وت  يارب 
ایند ياهبوشآ  ای  سفن ، ياهـشهاوخ  زا  یـضعب  وت  هب  نم  زا  دـتفا  شیپ  ای  ما  هتفای  یتساک  منت  رد  هکنانچ  میاـیب  یهاـتوک  ما  هشیدـنا 

) يریذپن ارم  ياهزردنا  تحیصن و  ادابم  دوش ، طلسم  وت  رب  ایند  هب  نتسب  لد  سفن و  شهاوخ  زا  يوریپ  هکنآ  زا  شیپ  مدرک  تیصو 
نآ رد  هک  مخت  ره  دنـشاب ( هدیـشاپن  نآ  رد  مخت  هک  : ( تسا یلاـخ  نـیمز  نوـچمه  ناوـج  لد  و  يدرگ ، شکرـس  رتـش  دـننام  سپ 
وت هب  ار  اـهتربع  اـهیئاناد و  اـهتمکح و  نید و  بادآ   ( مـتخادرپ وـت  ندوـمن  بدا  هـب  سپ  دـنایورب ( ار  نآ  و   ( دریذـپب دوـش  هدـناشفا 
اب ات  دوش  راتفرگ  هدوهیب ( ياهراک  هب   ( تدرخ لقع و  و  ددرگ ، تخـس  اـیند ( یتسود  رثا  رب   ( تلد هکنآ  زا  شیپ  مدومن ( يروآداـی 
ات نآ ، شیامزآ  بلط و  زا  ناگدننک  شیامزآ  ار  وت  دنا  هدـینادرگ  زاین  یب  هچنآ  هب  يروآ  ور  شیوخ (  ( راک رد  دوخ  مامت  هشیدـنا 

) رایـسب جنر  اب   ( ام ار  هچنآ  دیـسر  وت  هب  جنر ( یب   ( بدا زا  سپ  يدرگ ، فاعم  نآ  ندرب  راک  هب  زا  هدش و  زاین  یب  شیامزآ  جـنر  زا 
يارب ت و  میدیسر ، نآ  هب 

يروآدای زاب  .هدـمآ  ناگیار  هب  وت  دزن  میدرب  جـنر  نآ  بلط  رد  ام  هچنآ  هصالخ   ) دوب ناهنپ )  ) کیرات اـم  رب  هچنآ  تسا  راکـشآ  و 
رد ار  شدنزرف  دوخ و  مالسلا  هیلع  ماما  نیقی  عطق و  روط  هب  اریز  درادن ، تافانم  تمـصع  تماما و  ماقم  اب  نانخـس  نیا  هک  دوش  یم 

.تسا هداد  قشمرس  ار  يدنزرف  ردپ و  ره  اهشیامرف  نیا  اب  و  هتشاذگ ، نارگید  ياج  هب  اجنیا 
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رد هتـسیرگن  ناشیا  ياهراک  رد  یلو  دندوب  نم  زا  شیپ  هک  یناسک  رمع  دـننام )  ) مدرکن زارد )  ) رمع نم  هچ  رگا  نم و  كرـسپ  يا 
اهنآ ياهراک  زا  هچنآ  ببـس  هب  هکلب  مدیدرگ ، نانآ  زا  یکی  دننام  هکنانچ  مدرک  ریـس  ناشاه  هدنام  زاب  رد  هدومن  هشیدنا  ناشرابخا 
دوس يدب و  یگریت و  زا  ار  اهنآ  رادرک  یبوخ  یگزیکاپ و  سپ  ما ، هدرک  یگدنز  ناشرخآ  ات  لوا  اب  نم  هک  دش  نانچ  دیـسر  نم  هب 
هچنآ  ) ار نآ  مولعماـن  و  متـساوخ ، ار  نآ  هدیدنـسپ  و  مدـیزگرب ، ار  نآ  هزیکاـپ  وت  يارب  يراـک  ره  زا  و  مدرب ، یپ  شناـیز  زا  ار  نآ 

یم او  ار  نابرهم  ردـپ  هچنآ  تخاس  راداو  وت  راـک  ارم  هک  یماـگنه  مدـید  حالـص  ناـنچ  و  متـشاد ، رود  وت  زا  تسا ) ینادرگ  ببس 
یگدنز هب  يا  هدـنروآ  ور  وت  هکنآ  لاح  میامن و  تیبرت  بدا و  ار  وت  هک  متفرگ - میمـصت  نآ  هب  وت  تیبرت  بدا و  ار  هچنآ  و  دراد ،

ادخ باتک  نداد  دای  منک  زاغآ  و  یتسه ، هزیکاپ  سفن  كاپ و  تین  ياراد  و  يا ) هدیـسر  ون  ناوج و   ) يا هتفایرد  ار  راگزور  هزات  و 
ریغ هب  ادخ  باتک  زا  وت  شزومآ  يارب  هک  یلاح  رد  وت ، هب  ار  نآ  مارح  لالح و  ماکحا و  مالسا و  تقیقح )  ) ياههار نآ و  لیوات  و 
دنا هدرک  فالتخا  نآ  رد  ناشاه  هشیدنا  اهشهاوخ و  يور  زا  مدرم  هچنآ  دوش  هابتشا  وت  رب  هک  مدیسرت  نآ  زا  سپ  مزادرپ ، یمن  نآ 

ننام

رتوکین متشادن  وت  يارب  نآ  يروآدای  هب  لیم  دنچ  ره  نآ  نتخاس  راوتسا  و  هدیدرگ ، هابتـشا  نانآ  رب  هک ) یماکحا  دئاقع و   ) هچنآ د 
نآ رد  ار  وت  ادخ  هک  مراودـیما  و  متـسین ، هدوسآ  نمیا  وت  رب  نآ  یهابت  كاله و  زا  هک  يراک  هب  ار  وت  نتـشاذگاو  زا  نم  دزن  تسا 

.میامن یم  شرافس  تیصو  نیا  هب  ار  وت  سپ  دیامرف ، تیئامنهار  تسار  هار  هب  هدومرف  ءاطع  يراگتسر  قیفوت 
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هب ادخ  هچنآ  هب  ندرک  ءافتکا  و  تسا ، ادخ  زا  سرت  يراکزیهرپ و  يریگارف  نم  تیـصو  زا  وت  هچنآ  نیرتهب  نم  كرـسپ  يا  نادب  و 
هزمح و  بلاطوبا ، دننام   ) تیوکین نادنواشیوخ  ناردپ و  زا  تناینیـشیپ  دـنا  هتـشذگ  نآ  رب  هچنآ  نتفرگ  ارف  و  هدـینادرگ ، بجاو  وت 

( دـنتفای ار  یتخبکین  تداعـس و  هتـسیرگن  دوخ  رد   ) دـندرکن كرت  ار  دوخ  یئاـنیب  هشیدـنا  ناـشیا  اریز  راـیط ) رفعج  ءادهـشلادیس و 
هدـشن فلکم  هچنآ  زا  نداتـسیا  زاب  دنتخانـش و  هچنآ  نتفرگ  ارف  هب  ارنانآ  هشیدـنا  هجیتن  رد  سپ  يا ، هشیدـنا  رکف و  رد  وت  هکناـنچ 
يرود دـنام  مولعمان  هبتـشم و  هچنآ  زا  و  دـندومن ، راتفر  نآ  قبط  هتـشاد  رواـب  تشگ  راکـشآ  ناـشیارب  هچنآ   ) تخاـس دراو  دـندوب 

هکنانچمه دنادب  هکنآ  نودب  دریذـپب  دنتـشذگ  نآ  رب  وت  نادـنواشیوخ  هچنآ  هکنیا  زا  دـنز  یم  زابرـس  وت  سفن  رگا  سپ  دـندیزگ )
هداتفا مهرب ) مهرد و  نانخس   ) تاهبـش رد  هکنیا  هن  دشاب  یئاناد  ملع و  لیـصحت  مهف و  بلط  نآ  رد  وت  تساوخ  دیاب  دنتـسناد  نانآ 

ناهارمگ و رادرک  نوگانوگ و  نانخـس  هب  ینک  راتفر  ناینیـشیپ  شور  قبط  یهاوخ  یمن  رگا   ) يور ورف  اـهدروخ  دز و  لدـج و  رد 
( يروآ تسدب  ار  تقیقح  دوخ  ات  نک  وجتـسج  شالت و  هدادن  تسد  زا  ار  يراددوخ  طایتحا و  هکلب  نکم ، ءانتعا  ناگدننک  هارمگ 

هشیدنا د رظن و  زا  شیپ  و 

ار وت  هک  يدب  ره  كرت  هب  شیوخ و  ندـش  اورماک  يارب  وا  هب  ندروآ  ور  هب  و  دوخ ، يادـخ  زا  نتـساوخ  کمک  هب  نک  ادـتبا  نآ  ر 
نتورف و هتـشگ و  كاپ  فاص و  تلد  هک  يدرک  رواـب  هاـگ  ره  سپ  دـناسر ، یهارمگ  تلالـض و  هب  اـی  دزادـنا ، ههبـش  کـش و  رد 
رگنب و دشاب ، دصق  کی  هب  نآ  رد  وت  ششوک  و  هدمآدرگ ، رود و ) یگدنکارپ  زا   ) هدیدرگ و لماک  تا  هشیدنا  و  تسا ، رادربنامرف 

هشیدنا رظن و  یگدوسآ  زا  يراد  یم  تسود  هچنآ  وت  يارب  رگا  و  مدرک ، نایب  همان ) تیـصو  نیا   ) رد وت  يارب  هچنآ  رد  نک  هشیدنا 
هکیرتش دـننام  وت  نادـب  یتشاد ) نوگانوگ  ياهدـصق  دوب و  هدـنکارپ  تا  هشیدـنا  تشگ و  ربنامرف  هزیکاپ و  تلد   ) هدـماین درگ  تا 

هب هدرک  طبخ  هک  یـسک  تسین  نید  بلاط  و  یتفا ، یم  اهیهارمگ )  ) اهیکیرات رد  و  یتسین ، انیب  هدوب  طـبخ  رد  دـنیبن  ار  شیور  شیپ 
.تسا رتکیدزن  ملع ) لقع و  هب   ) لاح نینچ  رد  گنرد  تروص ) نیا  رد   ) و دزیمایب ! لطاب ) هب  ار  قح   ) ای دور ، هتسنادن  هار 
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و تسا ، وا  رایتخا  رد  مه  یگدنز  دـشاب  یم  وا  رایتخا  رد  گرم  هکنآ  نادـب  و  بایرد ، ار  مشرافـس  تیـصو و  نم  كرـسپ  يا  سپ 
يادخ زج  يرثوم  اهراک  رد  هصالخ   ) تسا هدنناهر  هدننک  راتفرگ  و  تسا ، هدننادرگزاب  هدننک  تسین  و  تسا ، هدننار  یم  هدـننیرفآ 

رب و  زیختسر ، زور  رد  شاداپ  شیامزآ و  اهـششخب و  زا  هداد  رارق  نآ  يارب  ادخ  هچنآ  رب  رگم  هدنامن  اجرب  اپ  ایند  و  تسین ) اتمه  یب 
( هکلب هدوبن ، تحلصم  تمکح و  يور  زا  هک  رادنپن   ) دش لکـشم  وت  رب  روما  زا  يزیچ  رگا  سپ  میناد ، یمن  هچنآ  زا  هتـساوخ  هچنآ 
هب وت  هک  يزیچ  تسا  رایـسب  هچ  و  يدـش ، اناد  سپ  يدوب  نادان  تشنیرفآ  راب  نیتسخن  رد  وت  اریز  رادـنپ ، نآ  هب  دوخ  یناداـن  رب  نآ 
انیب نآ  هـب  نآ  زا  سپ  تـسا ، هارمگ  نآ  رد  تیئاـنیب  و  هدوـب ، نادرگرـس  نآ  رد  تا  هشیدـنا  یناداـن و  نآ  تحلــصم ) تـمکح و  )

تیگدنب شتـسرپ و  دیاب  و  تیابیز ، مادنا  هدننیرفآ  هدنـشخب و  يزور  هدننک و  داجیا  تمحر ) نامـسیر   ) هب نز  گنچ  سپ  يدرگ ،
.دشاب وا  زا  تسرت  و  وا ، هب  تندروآور  و  وا ، يارب 
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تداعس و  ) ورشیپ ار  وا  سپ  تسا ، هداد  ربخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، هکنانچ  ادخ  زا  هدادن  ربخ  یسک  نم ، كرـسپ  يا  نادب  و 
نیا رد   ( وت هب  نداد  زردـنا  تحیـصن و  زا  نم  و  هد ، رارق  اهیتخـس ( باذـع و  زا  یئاهر  تاـجن و  ياوشیپ  و  هتـسناد ، دوخ  یتخبکین )

یعـس و دـنچ  ره  وت  يارب  نم  هشیدـنا  رکف و  هیاـپ  هب  تدوـخ  دوـس (  ( يارب هشیدـنا  رکف و  رد  زگره  وـت  و  مدرکن ، یهاـتوک  باـب (
.یسر یمن  یئامن - ششوک 
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هناشن و  دندمآ ، یم  وت  یئامنهار )  ) يارب مه  وا  ناربمغیپ  دوب  يزابنا  کیرـش و  تراگدرورپ  يارب  هاگ  ره  نم ، كرـسپ  يا  نادـب  و 
فـصو ار  دوخ  هکنانچ  تسا  اـتکی  ادـخ  نکلو  یتخانـش ، یم  ار  وا  تافـص  رادرک و  و  يدـید ، یم  ار  وا  طلـست  یهاـشداپ و  ياـه 

رد وا  اب  یـسک  تسا ) اتکی  يادـخ  امـش  يادـخ  ینعی  دـحاو  هلا  مکهلا  امنا  دـیامرف : یم  ي 110  مـیرک س 18  نآرق  رد   ) هدوـمرف
یب اهزیچ  همه  زا  شیپ  تسا  لوا  تسا ، یلزا ) يدـبا و   ) هدوب هشیمه  و  دور ، یمن  نیب  زا  زگره  و  دـنک ، یمن  تفلاخم  شیهاـشداپ 
یم ادـیپ  ون  ثدـحم و  و  ددرگ ، یم  یتسین  مدـع و  هب  قوبـسم  دـشاب  تیلوا  وا  يارب  رگا  اریز  يددـع ، هن  تسا  یقیقح  لوا   ) تیلوا

هب دشاب  ینایاپ  وا  يارب  رگا  اریز   ) نایاپ نودب  ءایـشا  همه  زا  دعب  تسا  رخآ  و  بجاو ) هن  تسا  نکمم  هتـسیاش  تفـص  نیا  و  دـشاب ،
ببـس هب  وا  يراگدرورپ  تیبوبر و  هکنیا  زا  تسا  گرزب  دوب ) دـهاوخن  هتاذـل  دوجولا  بجاو  سپ  تسویپ ، دـهاوخ  یتسین  مدـع و 
كرد ار  وا  تافـص  تاذ و  هنک  ندـید  هب  اهمـشچ  ای  یئاناد  ملع و  هب  اهلد  هکنیا  زا  تسا  رترب   ) دوش تابثا  یمـشچ  اـی  یلو  هطاـحا 

هکناـنچ نکب  يدرب  یپ  دـش ) ناـیب  هکیروط  هب   ) ار وا  فاـصوا  نوچ  سپ  ددرگن ) دودـحم  طاـحم و  زگره  اریز و  دنـسانشب ، هدرک 
یکچوک اب  دروآ  اج  هب  هک  یئوت  نوچ  زا  تسا  راوازس 
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زا سرت  و  یگدـنب ، تعاط و  بلط  رد  شراگدرورپ ، هب  يدـنمزاین  يرایـسب  و  یناوتان ، يدایز و  و  یئاـناوت ، یمک  و  تلزنم ، ردـق و 
تـسا هدوـمرفن  یهن  و  یئوـکین ، هب  رگم  ار  وـت  هدرکن  رما  اریز  وا ،) تمحر  زا  ندـش  رود   ) مشخ بضغ و  زا  میب  و  رفیک ، باذـع و 

کـسمت نآ  دـننام  مالک و  نیا  هب  یلقع  حـبق  نسح و  هلئـسم  باـب  رد  هلزعتم  دـیامرف : یم  اـجنیا  رد  ینارحب  حراـش   ) یتشز زا  رگم 
(. دنا هدومن 
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نآ رد  نآ  لها  يارب  هچنآ  ترخآ و  زا  و  متخاس ، هاگآ  نآ  تشذـگرد  نتفر و  نیب  زا  یگنوگچ و  ایند و  زا  ار  وت  نم ، كرـسپ  يا 
لثم ینک ! يوریپ  اهنآ  زا  هتفرگ  دـنپ  تربع و  اهنآ  هب  ات  مدز  اهلثم  ترخآ  ایند و  رما  رد  وت  يارب  و  مدومن ، ربخ  اب  هتـشگ  هداـمآ  ارس 

( تساوخ وزرآ و   ) قفاوم هک  یگنت  طحق و  ياج  رد  هک  تسا  ینیرفاسم  هورگ  لـثم  دـننام  هتخانـش  شیاـمزآ  اـب  ار  اـیند  هک  یـسک 
كاروخ يراوگان  رفس و  یتخـس  رای و  يرود  هار و  جنر  و  دننک ، دصق  ار  یمرخ  زبس و  هشوگ  هایگ و  بآ و  رپ  ياج  تسین  ناشیا 

رد و  دـنبای ، یمن  يرازآ  درد و  اهیتخـس  نآ  زا  سپ  دنـسرب ، ناـشهاگیاج  شیوخ و  يارـس  یخارف  هب  اـت  دـنیامن  راومه  دوـخ  رب  ار 
وا هار  هدنب  هکیئاج  رد  دشاب  یگدوسآ  تحار و  یتخـس  جنر و  يرآ   ) دـننیبن ناوات  تمارغ و  هار  نآ  رد  شیوخ )  ) هتخودـنا فرص 

لزنم هب  ار  اهنآ  هچنآ  زا  ناشیا  دزن  رتدنیآ  شوخ  يزیچ  تسین  و  دیوج ) ناناج  لاصو  هک  ار  نآ  ددرگ  دوس  ناوات  نایز و  و  دـیوپ ،
هک تسا  یهورگ  ناتـساد  نوچ  دراگنا ) هدیدن  ار  ترخآ  و   ) دروخ ایند  بیرف  هک  یـسک  ناتـساد  و  دـیامن ، کیدزن  ناشهاگیاج  و 

و یگنت ، طحق و  هاگیاج  لزنم و  هب  دندمآ  دوبن  اهنآ  يوزرآ ) تساوخ و   ) قفاوم دـندوب و  تمعن  یناوارف  هایگ و  بآ و  رپ  لزنم  رد 
تاوران ناشیا  دزن  يزیچ  چیه 

! دنیآ یم  نآ  يوس  هب  هدیسر و  ون  ياج  هب  ناهگان  هک  هاگنآ  دندوب  نآ  رد  هکیئاج  یئادج  زا  تسین  رت  تخس  ر و 
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و يدنـسپ ، یم  دوخ  يارب  هچنآ  دنـسپب  يرگید  يارب  سپ  هد ، رارق  وزارت  ار  دوخ  تسا  يرگید  وت و  نیب  هچنآ  رد  نم ، كرـسپ  يا 
تسود هکنانچ  نک  یکین  و  دوش ، متس  وت  هب  یهاوخ  یمن  هکنانچ  نکم  متـس  و  یهاوخ ، یمن  دوخ  يارب  هچنآ  يرگید  يارب  هاوخن 

هک هچنآ  هب  شاب  دونـشخ  یـضار و  مدرم  زا  و  يرادنپ ، تشز  يرگید  زا  هک  ار  هچنآ  دوخ  زا  ناد  تشز  و  دوش ، یکین  وت  هب  يراد 
يرادن تسود  هچنآ  و  دشاب ، كدـنا  تا  هتـسناد  هچ  رگا  وگم و  یناد  یمن  هچنآ  و  دوخ ، بناج  زا  اهنآ  يارب  يوش  یم  دونـشخ  وت 
شیوخ شاعم  بسک  رد  سپ  تسا ، اـهدرخ  تفآ  قح و  فـالخ  رب  اوراـن  ینیبدوخ  یـشکندرگ و  نادـب  .وگم و  دوش  هتفگ  تیارب 
تـسار هار  هب  هاـگ  ره  و  راذـگم ) نارگید  يارب  نـکم و  درگ  یئاراد  لاـم و  زآ  اـب   ) شاـبم راد  هـنازخ  يرگید  يارب  نـک و  شـالت 

.تراگدرورپ يارب  تالاح  نیرتربنامرف  رت و  نتورف  رد  شاب  سپ  یتفای ) ار  قح  هار   ) يدیسر شیوخ 
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هب نتشادرب  هشوت  یکین و  بلط  زا  تسین  يزاین  یب  ار  وت  نآ  رد  و  نیگمهـس ، رایـسب  زارد و  رود و  تسا  یهار  تولج  رد  هکنادب  و 
راب دوخ  تشپ  رب  یئاناوت  تقاط و  زا  شیب  سپ  اهینامرفان ) یصاعم و  نارگ  راب  زا   ) تتـشپ ندوب  کبـس  اب  دناسرب  ار  وت  هک  يرادقم 

یبایب ار  يا  هدنامرد  دـنمزاین و  هاگ  ره  و  یناسرب ) نارگید  هب  یناوتن  ار  دوخ  هدـنام  هار  رد  هک   ) درازایب ار  وت  نآ  ینیگنـس  هک  نکم 
ار دوخ  هشوت  هدرمش  تمینغ  ار  وا  سپ  دناسرب  وت  هب  ار  نآ  تیدنمزاین  ماگنه  رد  ادرف  دربب و  زیختـسر  زور  يوس  هب  ار  وت  هشوت  هک 

یـسک نادب  تمینغ  و  یباین ، یبلطب و  ار  وا  یتسدگنت ) زور   ) دیاش هک  یتسه  اناوت  هک  یلاح  رد  نک  کمک  وا  هب  رایـسب  و  هنب ، وا  رب 
.دهد سپ  وت  هب  تیتسدگنت  زور  رد  ات  دهاوخب  ماد  وت  زا  تیزاین  یب  نامز  رد  هک  ار 
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تشز و وردنت  زا  راتفر  دنک  و  تسا ، رتدنسروخ  رابنارگ  زا  رابکبس  نآ  رد  هک  تسا ، يراوشد  رایسب و  هندرگ  وت  ولج  رد  هکنادب  و 
دوـخ يارب  ارـس ) نآ  هب   ) تندیـسر زا  شیپ  سپ  شتآ ، رب  اـی  تسا  تشهب  رب  راـچان  هار  نآ  رد  وـت  هاـگدورف  و  تـسا ، رت  هدـنامرد 

هلیـسو گرم  زا  دـعب  هک  زاس  هداـمآ  یلزنم  تنتفر  زا  شیپ  و  دروآ ) تسدـب  یمرخ  شیاـسآ و  ياـج  تیارب  اـت   ) تسرفب يورـشیپ 
ایند هب  دـنرذگ و  رد  هانگ  زا  ات  داد  ماجنا  ناوت  یمن  یکین  راک  اجنآ  رد   ) ددرگ یمن  رب  اـیند  هب  یـسک  و  تسین ، ندـنادرگ  دونـشخ 

(. دنیامن هبوت  تشز  رادرک  زا  ات  دشاب  یمن  یتشگزاب 
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و هداد ، هزاجا  وت  هب  ار  تساوخرد  ءاعد و  نیمز  اهنامـسآ و  ياه  هنازخ  تسا  وا  یئاناوت ) تردق و   ) تسد هب  هک  یئادخ  نآ  نادب  و 
وت نیب  و  دنک ، ینابرهم  ات  یبلطب  ینابرهم  تمحر و  و  دشخبب ، ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هدومرف  وت  هب  و  تسا ، هتـشگ  نماض  ار  نتفریذـپ 

تشگزاب هبوت و  زا  ار  وت  و  يربب ، یجنایم  عیفش و  وا  دزن  هک  هدینادرگن  راچان  ار  وت  و  دشوپب ، وت  زا  ار  وا  هک  هتشذگن  ار  یسک  دوخ 
رد و  يدوب ، ندش  اوسر  هتسیاش  هک  اجنآ  هدرکن  تیاوسر  و  هدومنن ، باتش  وت  هانگ )  ) رفیک هب  و  یـشاب ، هدرک  يدب  رگا  هتفرگن  ولج 

هکلب دومرفن ، دـیمون  تمحر  زا  و  تخادـناین ،  یگنت  رد  ار  وت  هاـنگ  ببـس  هب  و  تفرگن ، تخـس  وـت  هب  تشگزاـب  هبوـت و  نتفریذـپ 
و درمش ، ربارب  هد  ار  تیوکین  راک  هنسح و  هانگ و  کی  ار  وت  دب  راک  هئیس و  و  داد ، رارق  کین  راک  هنـسح و  هانگ  زا  ار  وت  يراددوخ 

تاجانم وا  اب  هاگ  ره  و  دونش ، یم  ار  تیادص  یناوخب  ار  وا  تقو  ره  سپ  دوشگ ، ار  نتخاس  دونشخ  تشگزاب و  هبوت و  رد  وت  يارب 
زا و  يزاـس ، یم  راکـشآ  شـشیپ  ار  تلد  زار  و  یناـسر ، یم  وا  هـب  ار  دوـخ  تساوـخ  سپ  دـنادیم ، ار  تـلد  زار  ینک  زاـین  زار و  و 
یم يراـی  کـمک و  تیاـهراک  رب  و  یهاوـخ ، یم  ار  تیاـهیراتفرگ  هراـچ  وا  زا  و  ینک ، یم  لددرد  تیاکـش و  وا  هـب  تیاههودـنا 

، یئوج
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اـهنت و یتسرد  اهیناگدـنز و  يزارد  لـیبق  زا  تسین : اـناوت  شندیـشخب  رب  وا  ریغ  هک  ار  هچنآ  یهاوخ  یم  شتمحر  ياـه  هنازخ  زا  و 
، هدومرف هزاجا  وا  زا  تساوخرد  زا  نآ  رد  وت  يارب  هک  يزیچ  هب  هداهن  ار  شیاه  هنازخ  ياهدـیلک  وت  تسد  درد و  اـهیزور و  یخارف 

دیاب یئامن ، تساوخرد  ار  شتمحر  ياهناراب  ندیـسر  یپ  رد  یپ  و  یئاشگب ، ار  شتمعن  ياهرد  اعد  ببـس  هب  یهاوخب  هاـگ  ره  سپ 
تین و صولخ  هب  هتـسب  اعد  تباجا   ) تسا میمـصت  تین و  هزادنا  هب  شـشخب  اریز  دنادرگن ، دیمون  ار  وت  ادخ  نتفریذـپ  تباجا و  رید 

نوچ  ) دشاب رتشیب  راودیما  يارب  ششخب  رتگرزب و  هدننک  تساوخرد  يارب  شاداپ  ات  دتفا  ریخات  هب  وت  تباجا  اسب  و  تسا ) تماقتـسا 
اـسب و  دوش ) شـشخب  ءاطع و  راوازـس  رتشیب  سپ  دـنک ، رتهب  زاـین  زار و  ددرگ و  رتشیب  تساوخرد  دوش  ریخاـت  تباـجا  رد  دـنچ  ره 

ای دوش ، یم  هداد  وت  هب  ترخآ  اـیند و  رد  نآ  زا  رتـهب  دوش و  یمن  هداد  وـت  هب  یئاـمن و  یم  تساوـخرد  لاـعتم ) دـنوادخ  زا   ) يزیچ
نآ رد  وت  نید  یهاـبت  دوش  هداد  وـت  هب  رگا  هک  یبـلط  یم  ار  يزیچ  اـسب  و  تسا ، رتـهب  وـت  يارب  هک  يزیچ  يارب  دوـش  یمن  تباـجا 
هک ار  هچنآ  هاوخب  هصالخ   ) دشاب رانک  رب  وت  زا  نآ  رازآ  رارقرب و  تیارب  نآ  یئوکین  هک  يزیچ  یهاوخب  دـیاب  نیاربانب )  ) سپ تسا ،
لام دیامرف (: یم  نآ  شهوکن  رد  تسا  ایند  یئاراد  لام و  اهتساوخرد  رتشیب  نوچ   ( و تسا ( یگشیمه  یتخبکین  تداعـس و  بجوم 
هرهب نآ  زا  هک  ینام  یمن  اـیند  رد  وت  و  دـشخب ، دوس  هک  تسین  وت  اـب  ترخآ  رد   ( دـنام یهاوخن  نآ  يارب  وت  و  دـنام ، یمن  وت  يارب 

.يربب
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رد وت  و  یناگدنز ، يارب  هن  ندرم  يارب  و  یتسه ، يارب  هن  یتسین  يارب  و  ایند ، يارب  هن  ترخآ  يارب  يا  هدـش  هدـیرفآ  وت  هک  نادـب  و 
هدـنار وت  و  تسین ) اور  یئاـج  نینچ  هب  نتـسبلد  سپ   ) یتـسه ترخآ  يوس  هب  هار  رد  تقوم و  يارـس  رد  و  یـشاب ، یم  چوک  ياـج 

رذحرب سپ  دـبای ، یم  رد  ار  وا  گرم  راچان  و  دـهد ، یمن  تسد  زا  ار  نآ  هدـنیوج  و  دـبای ، یمن  یئاهر  نآ  زا  هدـنزیرگ  هک  یگرم 
تا هشیدـنا  وت و  نیب  میامن و  یم  هبوت  نآ  زا  یتفگ  یم  دوخ  اـب  هک  ندرک  هاـنگ  تقو  رد  دـبایرد  ار  وت  گرم  هکنیا  زا  سرتب  شاـب 

راتفرگ نآ  رفیک  هب  هدرک و  هانگ  يدـنمدرخ  زا  رود  هشیدـنا  نینچ  اب  اریز   ) يا هتخاس  هابت  ار  دوخ  لاـح  نیا  رد  هک  دزادـنا  یئادـج 
(. يا هدش 
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دیآ وت  دزن  گرم  هک  یتقو  ات  شاب ، رایـسب  یئآرد  نآ  هب  هاگان  هک  گرم  زا  دعب  ياهدماشیپ  دای  هب  گرم و  دای  هب  نم ، كرـسپ  يا 
وت رب  یشابن ) نآ  هدامآ   ) هک دبایرد  ار  وت  گرم  هاگان  ادابم  و  یشاب ، هتسب  رمک  هدیـشوپ ) ار  شیوخ  حالـس   ) هدومن و هدامآ  ار  دوخ 
وت دنوادخ  هک  نآ  رس  رب  نانآ  ینمشد  صرح و  نآ و  هب  ایند  لها  دامتعا  یگتسبلد و  هب  يروخب  لوگ  هکنیا  زا  سرتب  و  دیامن ! هبلغ 
ول ناویحلا  یهل  هرخالا  رادـلا  نا  بعل و  وهل و  الا  ایندـلا  هذـه  ام  و  دـیامرف : یم  مـیرک س 29 ي 64  نآرق  رد   ) هداد ربـخ  نآ  زا  ار 

دننام ناهاوخ  ایند  و  تسا ) یناگدنز  يارس  ترخآ  دننادب  رگا  تسین و  شیب  يا  هچیزاب  نوسف و  ایند  یناگدنز  ینعی  نوملعی  اوناک 
ناشناوتان اهنآ  ياناوت  و  دنک ، دایرف  هدمآ  دب  رگید  یضعب  زا  ار  اهنآ  زا  یضعب  دنتسه ، وجراکـش  یناگدنرد  هدننک و  دایرف  ياهگس 

یناسک لثم   ) دنا هدش  هتـسب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنـشاب  یئاپراهچ  دننام  دـناسر  نایز  روز  اب  ناشکچوک  رب  اهنآ  گرزب  و  دروخب ، ار 
دنتسه یئاپراهچ  نوچ  اهنآ  سپ  دنزیهرپ ، یم  ناهانگ  یصاعم و  زا  هدومن  هدومن  راتفر  عرـش  رهاظ  هب  یلو  دنتـسین ، نیدب  يانیب  هک 

دنا هدرک  مگ  هک  هدش  اهر  دنشاب  یئاپراهچ  رگید  یضعب  و  هدومرف ) ینارحب  حراش  هکنانچ  هتسب ، ار  نآ  هدننارچ  هک 
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یناپوچ راوشد ! تخاس و  نابایب  رد  نایز  تفآ و  يارچ  يارب  هدش  هداد  رـس  دنتـسه  ینایاپراهچ  دـناروس ، ههاریب  رد  و  ار ، ناشدرخ 
ار ناشاه  هدید  و  درب ، یم  یهارمگ  يروک و  هار  هب  ار  ناشیا  ایند  ناشدنارچب ! هک  يا  هدننارچ  هن  و  دیامن ، ناشیرادهاگن  هک  دنرادن 

رثا رب   ) و هتفر ، ورف  نآ  یـشوخ  تـمعن و  رد  و  دننادرگرـس ، نآ  یهارمگ  رد  سپ  هدـناشوپ ، يراگتـسر  تیادـه و  هناـشن  ندـید  زا 
مه ناشیا  و  دوبر ) ار  ناشاهلقع   ) دنک یم  يزاب  نانآ  اب  ایند  سپ  دنا ، هداد  رارق  دوخ  راگدرورپ  ار  نآ  نآ ) هب  نتـسب  لد  یگتفیش و 

هدرک شومارف  تسا  نآ  یپ  رد  هک  زیختسر ) زور  نآ و  زا  دعب  ياهیتخس  گرم و   ) هچنآ و  دننآ ) هب  مرگرس   ) دننک یم  يزاب  ایند  اب 
هدنباتـش تسکیدزن  دندش !) دراو  نیرفاسم   ) دیـسر اهجدوه  ایوگ  هک  دوش  فرطرب  یکیرات  ات  هد  تلهم  نک و  ارادم  یکدـنا  دـنا !!

ار ناشرادرک  رفیک  و  دنسر ، یم  دنا  هدماین  دورف  یگـشیمه  هاگیاج  هب  زونه  هک  نیـشیپ  ناوراک  هب  ایند  ناگتخابلد  يدوزب   ) ددنویپب
(. دید دنهاوخ 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 963 

http://www.ghaemiyeh.com


929 ص :

یم ار  هار  و  دورن ، هار  وا  دوخ  هچ  رگا  درب  یم  مه  ار  وا  سپ  دورب و  ار  زور  بش و  وا  يراوس  رتـش  هک  ره  نم ، كرـسپ  يا  نادـب  و 
وا زور  بش و  هکنیا  زا  لفاغ  تسین  یندنام  هک  درادنپ  ایند  رد  ناسنا  هکنیا  زا  هیانک   ) دـشاب شمارآ  تحارتسا و  رد  هچ  رگا  دـبامیپ 
زا زگره  و  دیـسر ، یهاوخن  دوخ  يوزرآ  هب  زگره  هک  نک  رواب  نادب و  نیقی  و  دناسر .) نایاپ  هب  ار  شیناگدنز  ات  دـهد  یم  ریـس  ار 

( تسین يا  هراچ  گرم  زا  هک  تروص  نیا  اب   ) سپ دـندوب ، وت  زا  شیپ  هک  یتسه  یناـسک  هار  رد  وت  و  تسر ، یناوتن  شیوخ  گرم 
نآ هجیتن  هک  شابن  صیرح   ) امن وکین  ششوک  یعس و  دوشیم  بسک  هچنآ  رد  و  ریگ ، ناسآ  نک و  ارادم  یئاراد ) لام و   ) شالت رد 
ور هنایم  ره  و  هدـنبایرد ، يا  هدـننک  شالت  ره  تسین  و  ددرگ ، لام  یتسین  بجوم  هک  تسا  شالت  اسب  اریز  تسا ) یهاـبت  كـاله و 
زا هچنآ  ربارب  زگره  اریز  دناسر ، رامـش  هب  ياهتمعن  هب  ار  وت  دنچ  ره  یتسپ  ینوبز و  ره  زا  ار  تسفن  راد  یمارگ  و  هدـیدرگ ، دـیمون 

شیوخ سفن 
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رازآ ار  وت  ادـخ  هک  رواـین ) دورف  رـس  یـسک  هاـج  لاـم و  عمط  هب   ) شاـبم يرگید  هدـنب  و  تفاـی ، یهاوـخن  ضوـع  ینک  یم  فرص 
دراد يدوـس  هـچ  و  يرگید ) دزن  وربآ  نـتخیر   ) يدـب هـب  رگم  دـسرن  هـک  یهاـج ) لاـم و   ) یئوـکین دراد  یبوـخ  هـچ  و  هدـینادرگ ،

ياهروخـشبآ اب  يدـنت  هب  ار  وت  زآ  عمط و  ياـهرتش  هکنیا  زا  شاـب  رذـح  رب  و  يراوشد !؟ هب  رگم  دـیآ  یمن  تسد  هب  هک  یـشیاشگ 
يراد یئاناوت  رگا  و  دش ) یهاوخ  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  هک  وشم  مارح  بکترم  نآ  يالاک  ایند و  هب  زآ  عمط و  رثا  رب   ) دـنربب یهابت 

یم ار  شیوخ  تمـسق  ایند ) نوخ  زا   ) وت اریز  زیرم ) يرگید  شیپ  دوخ  يوربآ   ) هاوخ ناـنچ  دـشابن  يا  هدنـشخب  ادـخ  وت و  نیب  هک 
دنچ ره  دسرب  وا  قلخ  زا  هک  يرایـسب  زا  تسا  رتدـنمجرا  رترب و  ناحبـس  دـنوادخ  بناج  زا  كدـنا  و  يرب ! یم  ار  تا  هرهب  و  یبای ،

.تسا وا  زا  همه 
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نخس اریز   ) هتفر تسد  زا  تراتفگ  ببس  هب  هک  ار  يزیچ  تنتفایرد  زا  تسا  رتناسآ  هدیسرن  تیـشوماخ  رثا  رب  وت  زا  هچنآ  كرادت  و 
يرادهاگن و  تسا ) رتهب  یئوگ  رپ  زا  یشوماخ  سپ  ینآ ، رایتخا  رد  وت  یتفگ  نوچ  و  یشاب ، هتفگن  هک  ینامز  ات  تسا  وت  رایتخا  رد 

دنب رگا  نینچمه  دور ، یم  نیب  زا  دزیر و  یم  بآ  دـشاب  تسـس  کشم  دـنب  رگا   ) تسا نآ  دـنب  يراوتـساب  تسا  فرظ  رد  هکیزیچ 
دزن تسا  وت  تسد  ود  رد  هچنآ  يرادهاگن  و  تسین ) يدوس  ار  ینامیشپ  دیآ و  نوریب  نآ  زا  اجیب  نخس  دشابن  مکحم  صخش  نابز 

يرگید هب  ار  صخـش  هک  تسا  یفارـسا  زا  رتـهب  نتـشاد  یئاراد  لاـم و   ) تسا يرگید  تسد  رد  هچنآ  نتـساوخ  زا  تـسا  رتـهب  نـم 
رتبوخ ینمادـکاپ  تفع و  اب  راک  و  مدرم ، يوس  هب  ندومن  زارد  تسد  زا  تسا  رتوکین  یـشیورد )  ) يدـیمون یخلت  و  دزاس ) دـنمزاین 

( تسا رتشیب  يرگید  زا  شنتشاد  ناهنپ  يارب  شـشوک  نوچ   ) دراد یم  هاگن  رتهب  ار  دوخ  زار  درم  و  هزب ، هانگ و  اب  يرگناوت  زا  تسا 
ترخآ اـیند و  راـک  رد   ) هک ره  و  دوـش ، یم  وـگ  هزره  وـگرپ  دـناسر ، یم  ناـیز  ار  وا  هک  تـسا  يزیچ  رد  هدـننک  شـشوک  اـسب  و 

تسا یکاروخ  دب  یشابن ، ناشیا  زا  ات  وش  ادج  نادب  زا  و  یـشاب ، ناشیا  زا  ات  دنویپب  ناراکوکین  اب  ددرگ ، انیب  دیامن  هشیدنا  شیوخ )
تس نیرت  تشز  ناوتان  رب  متس  و  مارح ،
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دوس یمرن  هک  اـجنآ   ) تسا يراومه  ارادـم و  یتشرد  يریگتخـس و  دـشاب  یتشرد  يریگتخـس و  يراومه  ارادـم و  هکیئاـج  تسم ،
تحلصم یهاگ   ) ددرگ وراد  درد  درد و  وراد  اسب  دیاش ) نآ  رد  یگناوید  دیان  راکب  لقع  هک  اجنآ  و  تسا ، هدیدنسپ  یتشرد  دهدن 

تنایخ هدش  هتساوخ  دنپ  دهد و  دنپ  دیابن  هک  یـسک  دهد  دنپ  اسب  و  یتسردنت ) يرگناوت و  هن  تسا  يرامیب  یـشیورد و  رد  صخش 
وت هب  ار  یئوکین  هار  هدرک  تنایخ  تتـسود  و  دـهد ، دـنپ  ار  وت  تنایز  دوس و  هب  نادان  ای  شیدـنارود  دـنمدرخ و  نمـشد  اسب   ) دـنک

يرادـهاگن درخ  و  تسا ، نادرخ  مک  اـهقمحا و  هیامرـس  اـهوزرآ  اریز  اـهوزرآ ، هـب  یگتـسب  داـمتعا و  زا  شاـب  رذـحرب  و  دـیامنن )
هک یـشیامزآ  هبرجت و  رتهب  و  دـنک ) شومارف  ار  نآ  ربـخ و  یب  و  دـهدن ، تسد  زا  ار  شیاـمزآ  هبرجت و  دـنمدرخ   ) تسا اهـشیامزآ 
یم ار  هچنآ   ) يا هدنیوج  ره  ددرگ ، هودنا  تصرف  هکنآ  زا  شیپ  نتشاد  تصرف  ماگنه  باتشب  دهد ، دنپ  ار  وت  هک  تسا  نآ  يدومن 

راومه تصرف  هک  رادرب  هشوت  ترخآ  يارب  هدم و  تسد  زا  تصرف  دنبم و  ایند  هب  لد   ) دیآ زاب  يرفاسم  ره  هن  و  دـبای ، یمن  دـیوج )
رد لام  فرـص  ای  يراکزیهرپ ، يوقت و   ) هشوت نداد  تسد  زا  يراکهابت  هلمج  زا  و  ددرگن ) زاـب  گرم  رفاـسم  دـیآ و  یمن  تسدـب 
راک نایاپ  هشیدنا  هک  تسا  یـسک  دنمدرخ   ) تسا ینایاپ  ار  يراک  ره  و  تسا ، ترخآ  نتخاس  هابت  و  سفن ) ياهـشهاوخ  تاوهش و 

ناـگرزاب و نادرگن ) هاـبت  شیوـخ  ياـیند  نید و  شکم و  جـنر  همه  نیا   ) دـسر یم  وـت  هب  دوز  تسا  ردـقم  تـیارب  هـچنآ  دـیامن )
لام اسب  و  دزادـنا ، یم  یهابت  رطخ و  رد  ار  دوخ  دـیامیپ ) یم  اـهنابایب  اـهایرد و  یئاراد  لاـم و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک   ) رگادوس

زا رتشیب  ترخآ  ایند و  رد  شتکرب  ریخ و  دروآ  تسد  هب  نمادکاپ  ورـشیپ و  هچنآ   ) دشاب رتشیب  رایـسب ، لام  زا  نآ  تکرب  هک  كدنا 
(. تسا راکهزب  رگناوت  یئاراد 
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مهتم تسود  رد  هن  و  دـناهر ) یم  يراوخ  تلذ و  زا  ار  دوخ  دوب  اـناوت  رگا  وا  اریز   ) راوخ تسپ و  هدـننک  يراـی  رد  تسین  يدوس  و 
ریگ و ناسآ  ار  هنامز  دشاب ) هتشادن  كاب  تسود  نایز  زا  دیوج و  شیوخ  دوس  نوچ  تسین ، وا  هب  دامتعا  اریز  یئورود ، قافن و  هب  )

يارب  ) نکفیم یهابت  رطخ و  رد  نآ  یشیب  هب  يراودیما  يارب  يزیچ  هب  ار  دوخ  و  تسا ، وت  مار  هنامز  ناوج  رتش  هکیمادام  راد  راومه 
! دـنک یـشکرس  تیراوس  رتش  هکنیا  زا  شاب  رذـح  رب  و  دـش ) یهاوخ  راتفرگ  اهیتخـس  هب  هک  نزم  صرح  یئاراد  لام و  ندرک  هدایز 
شیکمه و  ) ردارب هرابرد  ار  دوخ  راداو  و  تفای ) یئاهر  یناوتن  هک  دـیامن  تراتفرگ  نانچ  راـک  رد  هک  یگزیتس  جاـجل و  زا  سرتب  )
هب و  وا ، يراددوخ  لخب و  ماگنه  ششخب  رب  و  وا ، يرود  ماگنه  یتسود  ینابرهم و  رب  و  وا ، یئادج  ماگنه  نتسویپ  رب  دوخ  تسود )

یکین وا  ياهیدـب  ربارب  رد  هصالخ   ) وا يراکدـب  ماگنه  رذـع  رب  و  وا ، یتشرد  ماـگنه  یمرن  رب  و  وا ، ندومن  يرود  ماـگنه  یکیدزن 
رد دش  نایب  هچنآ  هکنیا  زا  شاب  رذح  رب  و  تسا ، شـشخب  بحاص  وت  رب  وا  هدـنب و  ار  وا  وت  هک  دـشاب  نآ  دـننام  هک  يروط  هب  نک )
اب یکین  نوچ   ) يروآ اجب  شابوا )  ) درادن تقایل  هک  یسک  هرابرد  ار  اهنآ  ای  ینک ) راتفر  نینچ  قفانم  اب   ) يرب راک  هب  دوخ  ياج  ریغ 

قفانم و

دوخ تسود  اب  هک  نکم  یتسود  تتسود  نمشد  اب  تسا ( ندنکفا  راز  هروش  رد  مخت  لهاان 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 968 

http://www.ghaemiyeh.com


934 ص :

وا هب  زردـنا  رد  ادـخ  ياضر  زج   ( نادرگ شیالآ  یب  صلاـخ و  ار  دـنپ  دوخ  تسود ( شیکمه و   ( ردارب يارب  و  يا ، هدرک  ینمـشد 
یندیماشآ نم  اریز  رادهاگن ( ار  دوخ   ( رب ورف  مک  مک  ار  مشخ  تشز ، ای  دشاب  وکین  وا ( دزن  وت  زردـنا   ( هاوخ شاب ( هتـشادن  يدـصق 

ار وا  وت  یمرن   ( اریز دـنک ، یم  یتـشرد  مشخ و  وت  اـب  هک  یـسک  ربارب  رد  شاـب  مرن  و  مدـیدن ، ناـیاپ  رد  نآ  زا  رتاراوگ  رت و  نیریش 
) دیاب یتشرد  وا  مشخ  ربارب  رد  هنرگو  دشاب  لها  فرط  هک  تسا  یتروص  رد  نیا   ( دنک یمرن  وت  هب  هک  دشاب  دوز  و ( دزاس ، هدنمرش 
) ندرک یکین  تشذگ و  و  ندناسر ، رفیک  هب  ماقتنا و   ( يزوریف ود  زا ( یکی   ( زا رت  نیریش  نآ  هک  نک  یکین  ناسحا و  تنمـشد  اب  و 
رارـشا و رظن  رد  یلو  تسا ، ناکین  رایخا و  هشیدـنا  نیا  و  ماـقتنا ، يزوریف  زا  تسا  رتدـنمدوس  رت و  نیریـش  یکین  اـب  يزوریف   ( تسا

يرادقم ياج  سپ  يربب ، هدرک  عطق  دوخ  تسود ( شیکمه و   ( ردارب زا  یتساوخ  رگا  و  تسا ( رتاراوگ  تراغ  لتق و  ماقتنا و  نادـب 
يرود ماگنه   ( دیآ شیپ  وا  يارب  یتسود  نآ  اهزور  زا  يزور  رگا  ددرگ  زاب  نآ  هب  دـناوتب  تسود  نآ  هک  رازگ  یقاب  ار  تیتسود  زا 

کی ره  ینامیشپ  عقوم  رد  ات  راذگ  یقاب  یتشآ  ياج  هکلب  نکم ، يراک  ره  وگم و  وا  هب  ینخس  ره  تسود  اب  دروخ  دز و  اب  نتـسج 
وت هب  یکین  مشچ  هتـسناد و  کین  ار  وت  نوچ   ( رادنپ تسار  ار  شنامگ  درب  یکین  ریخ و  نامگ  وت  هب  هک  ره  و  دـیآ ( راک  هب  امـش  زا 

ریخ كرت  هتخود ،
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یسک تسین  تردارب  هک  تسا  وا  وت و  نیب  هک  یتسود  هب  یگتسب  دامتعا و  هب  نادرگم  هابت  ار  ردارب  قح  هتبلا  و  تسا ( اوران  یکین  و 
زا وت  یکین  شـشخبب و  تناکیدزن   ( دنـشابن مدرم  نیرتخبدب  هب  وت  هب  تبـسن  تناکیدزن  تیب و  لها  دیاب  و  يزاس ، هابت  ار  وا  قح  هک 

يرود وت  زا  هک  یـسک  اب  نکم  یئانـشآ  هتبلا  و  دـیاشن ( دجـسم  رب  دـیاب  ار  هناخ  هک  یغارچ  دـنیوگ : هکناـنچ  دنرتراوازـس ، نارگید 
تردارب ندیرب  دیاب  و  دشاب ( یم  دوخ  رب  ندرک  متس  صخش و  یگتسکشرس  بجوم  دهاوخ  یمن  هک  یسک  اب  یئانشآ  نوچ   ( دیوج

دزاس مهارف  یئادج  بابسا  وا  هچ  ره  هصالخ   ( دشابن رتاناوت  وت  یکین  رب  شندرک  يدب  وا و  اب  وت  نتـسویپ  رب  تتـسود ( شیکمه و  (
ررقم نارگمتـس  يارب  هک  يرفیک   ( دوخ نایز  هب  وا  اریز  دیاین ، گرزب  وت  رب  رگمتـس  متـس  دیاب  و  روآ ( شیپ  یگتـسویپ  تابجوم  وت 

هدینادرگ داش  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  و  دیامن ، یم  ششوک  هدش ( هدعو  متس  ملظ و  رب  يابیکـش  هب  هک  یـشاداپ   ( وت دوس  و  هتـشگ (
.يزاس نیگهودنا  ار  وا  وت  هک  تسین  نآ 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 970 

http://www.ghaemiyeh.com


936 ص :

نآ يوس  هب  رگا  هک  دـیوج  یم  ار  وت  هک  يزور  و  یئوج ، یم  ار  نآ  وت  هک  يزور  تسا : هنوـگ  ود  يزور  نم ، كرـسپ  يا  نادـب  و 
شور  ) يزاین یب  ماگنه  يریگتخس  متس و  یتسدگنت و  يدنمزاین و  ماگنه  ینتورف  تسا  تشز  هچ  دیسر ، دهاوخ  وت  هب  یـشاب  هتفرن 

دنوادخ و  دنیامن ، یـشکرس  یئوختـشرد و  دنوش  زاین  یب  نوچ  و  دننک ، ینتورف  دنـشاب  دـنمزاین  نوچ  هک  تسا  نآ  هیامورف  نامدرم 
هسم اذا  اعوزج ي 21 و  رـشلا  هسم  اذا  اعوله ي 20  قلخ  ناسنالا  نا  دـیامرف : یم  میرک س 70 ي 19  نآرق  رد  ناـنآ  شهوکن  رد 

یئوکین ریخ و  نوچ  دنک و  يرارق  یب  رایـسب  دسر  نایز  ار  وا  نوچ  تسا ، هدش  هدـیرفآ  ابیکـشان  صیرح و  ناسنا  ینعی  اعونم  ریخلا 
ياـج هک  تسا  نآ  تیاـیند  زا  وـت  دوـس  دراد ) زاـب  ار  دوـخ  تخـس  ادـخ  هار  رد  شـشخب  قاـفن و  زا  دروآ  ور  وا  هـب  یئاراد  لاـم و 

هدناسرن دوس  وت  هب  يراذگب  نتشیوخ  زا  دعب  ای  يرب  راک  هب  هچنآ  نآ  ریغ  و   ) ینک حالصا  نآ  هب  ار  دوخ  ترخآ ) ینعی  یگـشیمه  )
هکیروطنامه  ( تسا هدیسرن  وت  هب  هچنآ  هب  نک  يراز  سپ  هتفر  نوریب  تتسد  ود  زا  هچنآ  رب  ینک  یم  يراز  رگا  دیامنن و  يریگتسد 

هدوب یـضار  دـماشیپ  هب  یتسیاب  نیاربانب  تسا ، هدـئاف  یب  هتفر  تتـسد  زا  هچنآ  رب  يراز  درادـن  يدوس  هدیـسرن  وت  هب  هچنآ  رب  يراز 
زا ات  رب  یپ  يا  هدیدن  هچنآ  هب  ینیب  یم  هچنآ  زا   ) تسا هدوب  هک  هچنآ  هب  هدوبن  هک  هچنآ  رب  روآ  لیلد  دشن ( هدرسفا  ایند  يالاک  يارب 

رگم دـناسرن  دوس  اهنآ  هب  نداد  دـنپ  هک  یـشابن  یناسک  زا  دـیاب  و  دـنرگیدکی ، دـننام  اـیند  روما  اریز  یـشاب ) ناـهگآراک  ناـیانیب و 
دننک یمن  يوریپ  نایاپراهچ  و  دزومآ ، یم  دـنپ  نداد  دای  بدا و  هب  دـنمدرخ  اریز  یـشوکب ، ناشندـناجنر  ندرزآ و  هب  هک  یماگنه 

ادخ هچنآ  هب   ) نک رود  دوخ  زا  یلاعتیادخ )  ) هب يرواب  کین  یئابیکش و  ياه  هشیدنا  اب  دروآ  ور  وت  هب  هکیئاههودنا  کتک ، هب  رگم 
متس دوخ  هب  هدیزگ و  يرود  قح  زا  تشاذگب  ار  هنایم  تسار و  هار  هک  ره  تسا ) نآ  رد  وت  یتخبکین  تداعس و  هک  هد  نت  هتـساوخ 

تـسود يرب ) راکب  دـیاب  زین  وا  هرابرد  ینک  یم  تیاعر  دـنواشیوخ  هراـبرد  هچنآ   ) تسا شیوخ  هلزنم  هب  تسود  تسا ، هتـشاد  اور 
هب هک  تسا  ورود  قفانم و  هنرگو  دنک ، نانچ  مه  بایغ  رد  دیامن  یم  راهظا  روضح  رد  هچنآ   ) دشاب تسار  شیناهن  هک  تسا  یـسک 
مه اوه  هتفیش  دنیب ، یمن  يزیچ  انیبان  هک  روطنامه   ) تسا يروک  کیرش  شهاوخ  اوه و  و  دیامن ) یم  هولج  تسود  دوخ  تلحـصم 

هناگیب اسب   ) تسا رود  زا  رترود  کیدزن  اسب  کیدزن و  زا  رتکیدزن  رود  اسب  دسانـشن ) شیوخ  ناـیز  دوس و  دـب  کـین و  یلدروک  هب 
وا هک  تسا  یسک  نطو  زا  رود  بیرغ و  و  نایز ) دنواشیوخ  دناسر و  دوس 
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زا هیانک   ) تسا گنت  شهار  درذـگب  تسرد ) رادرک  تسار و  راتفگ   ) قح زا  هک  یـسک  دـشاب ) نطو  رد  دـنچ  ره   ) هدوبن تسود  ار 
هبترم ردـق و  رب  هک  ره  و  كانـسرت ) گنت و  تسا  یهار  لطاب  هار  و  ادـیوه ، ياه  هناشن  اب  ناـسآ  خارف و  تسا  یهار  قح  هار  هکنیا 
یببـس ینز  گنچ  نآ  اب  هتفرگ و  ارف  هک  ینامـسیر  ببـس و  نیرتراوتـسا  و  دنام ، یم  رت  هدنیاپ  وا  يارب  دشاب  هتـشاد  شزاس  شیوخ 
دـشاب اورپ  یب  وت  هرابرد  هک  ره  و  ددرگ ) زاین  یب  یـسک  ره  زا  دنز  گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  هک  ره   ) دـشاب ادـخ  وت و  نیب  هک  تسا 

هدننک هابت  زآ  عمط و  هک  یماگنه  تسا  نتفایرد  ندماین  تسد  هب  هک  دشاب  هاگ  تسا ، وت  نمشد  درامـش ) ناسکی  ار  تنایز  دوس و  )
ره تسا ) هتفایرد  هک  تسا  نآ  دننام  زیچ  نآ  زا  يدیمون  تسا و  یتخبدب  نایز و  ثعاب  هک  دراد  عمط  يزیچ  هب  صخـش  اسب   ) دشاب
زا رامـش و  تمینغ  ار  نآ  سپ   ) دوش یمن  هتفاـیرد  یتصرف  ره  و  یئاـمن ) راکـشآ  تسین  راوازـس   ) ددرگ یمن  راکـشآ  یتـشز  هنخر 
هک نادب   ) دبایب ار  شیراگتـسر  هار  هک  نادان ) ربخیب و   ) روک و  دنک ، اطخ  دوخ  تسار  هار  رد  هک  دـنمدرخ )  ) انیب اسب  و  هدـم ) تسد 

یلاعتقح هب  اـهراک  رد  هدوبن و  رورغم  دوخ  یئاـنیب  هشیدـنا و  يار و  هب  سپ  تسا ، دـنوادخ  قیفوت  هب  هکلب  تسین ، ریبدـت  لـقع و  هب 
نادان زا  یئادج  ندیرب و  دوس  و  تفاتش ، یناوت  یم  نآ  يوس  هب  یهاوخب  نامز  ره  اریز  زادنا ، ریخات  هب  ار  يدب  شاب ) هتـشاد  دامتعا 

درامش گرزب  ار  نآ  هک  ره  و  دنک ، تنایخ  وا  هب  هنامز  درادنپ  هدوسآ  نمیا و  ار  هنامز  هک  ره  دنمدرخب ، نتسویپ  اب  تسا  ربارب 
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ات درامـش  راوخ  ار  نآ  ددنبن و  نآ  هب  لد  هدوبن  هدوسآ و  نمیا و  نآ  زا  هک  تسا  یـسک  دـنمدرخ  سپ   ) دـنادرگ راوخ  لیلذ و  ار  وا 
هودنا دیابن  دسرن  دوصقم  هب  دومن و  شـشوک  هک  ره   ) دسر یمن  هناشن  هب  دزادنیب  ریت  هک  ره  دنادن ) عقوت  فالخرب  دنیب  هک  يدب  ره 

( لاوحا عاضوا و   ) دنک رییغت  هاشداپ  رادرک ) هشیدنا و   ) هاگ ره  دشاب ) یـضار  دیاب  وا  ردقم  ادخ و  هتـساوخ  هب  هکلب  دهد ، هار  لد  هب 
تـسد رد  دروآ و  درگ  ار  تکلمم  نانادرگراک  لامع و  ناوریـشونا  دـسیون : یم  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا   ) دـیامن یم  رییغت  هناـمز 

رد ار  دیراورم  نیا  دناسر ، یم  نایز  رتشیب  تکلمم  تاعورزم  هب  زیچ  هچ  دیوگب : هک  ره  تفگ : سپ  دینادرگ ، یم  يدـیراورم  دوخ 
داـب ندـیزو  تفگ : يرگید  ناراـب ، ندـماین  تفگ : يرگید  بآ ، ندیـسرن  تفگ : يرگید  خـلم : ندـمآ  تفگ : یکی  مهن ، وا  نـهد 

تیعر همه  لقع  اب  وت  لقع  مرب  یم  نامگ  هک  وگب  وت  تفگ : دوخ  ریزو  هب  هاگنآ  ءاوه ، فالتخا  ینعی  لامـش  داب  ندیزون  بونج و 
، تیعر هرابرد  ناطلس  هشیدنا  رییغت  تفگ : ریزو  دشاب ، ندوزفا  ای  دنک  يربارب 

و دنا ، هتسناد  هتـسیاش  ار  وت  نم  دادجا  ناردپ و  هک  شوه  نیا  هب  نیرفآ  تفگ : ناوریـشونا  نانآ ، رب  متـس  يراتفردب و  هب  میمـصت  و 
.سرپب هیاسمه  زا  هناخ  زا  شیپ  هارمه و  زا  هار  زا  شیپ  داهن ( ریزو  نهد  رد  دیراورم  نآ 
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شیپ تسا  صخـش  ندـش  کـچوک  بجوم  نوچ   ) ینک یم  لـقن  ریغ  زا  ار  نآ  دـنچ  ره  یئوگب  روآ  هدـنخ  نخـس  هکنیا  زا  زیهرپب 
باجح و اب  و  تسا ، یتسـس  هب  ور  ناشمیمـصت  یناوتان و  هب  ور  ناشیا  هشیدـنا  اریز  اهنز ، اـب  شاـگنک  تروشم و  زا  زیهرپب  و  مدرم )
یگدیشوپ و  ) باجح نتفرگ  تخس  اریز  دتفا ) مدرم  رب  ناشمشچ  هتفر  نوریب  راذگم   ) راد زاب  رادید  زا  ار  اهنآ  ياهمـشچ  ندناشوپ 
زا تسین  رتدـب  نانیا  نتفر  نوریب  و  دـنظوفحم ) اهیراکهابت  زا  دنـشاب  باجح  رد  دـنچ  ره   ) تسا رت  هدـنیاپ  ناـشیا  يارب  یگتـسارآ )
زا یـضعب  ندروآ  داسف  یهاگ  اریز  نز ، ای  درم  هاوخ   ) دـشاب یمن  وا  هب  ياـنیمطا  داـمتعا و  ناـشیا  تهج  زا  هک  ار  یـسک  وت  ندروآ 
یم رگا  و  تسا ) نادرم  زا  شیب  ناشیا  دزن  نانز  زا  یـضعب  ندـمآ  داـسف  یهاـگ  و  تسا ، ناـنز  ندـش  نوریب  زا  شیب  هناـخ  هب  مدرم 

هن وبشوخ  تسا  یهایگ  نوچ  نز  اریز  تسین ، طوبرم  وا  هب  هچنآ  هب  ار  نز  نکم  طلـسم  و  دنـسانشن ، ار  وت  ریغ  هک  نک  يراک  یناوت 
زادـنیم عمط  هب  ار  وا  و  نکم ، زواجت  تسا  وا  هب  طوبرم  هچنآ  زا  وا  نتـشاد  یمارگ  رد  و  رادزاب ) روما  ماـجنا  زا  ار  وا  سپ   ) اـمرفراک

نامگدب نمادکاپ  نز  هرابرد   ) درب راک  هب  تریغ  دیابن  هک  یئاج  رد  ینامگدب  تریغ و  راهظا  زا  زیهرپب  و  دنک ، يرگید  تعافش  هک 
یلد و ود  هب  تسا  هتـسارآ  هتـسیاشان ) زا   ) هک ار  ینز  و  یتسرداـن ، هب  ار  تـسرد  نز  راـک  نـیا  اریز  ( وـشم هتفـشآ  يزیچ  كدـناب  و 
دوش و ناـسآ  وا  رظن  رد  نآ  باـکترا  نداد  تبـسن  رثا  رب  دـهد  تیمها  هتـسیاشان  راـک  هب  هکینز   ) دراد یماو  راـک ) نآ  رد   ) هشیدـنا

ناتسدریز زا  کی  ره  يارب  دروآ و  اجب  ار  نآ  تسا  نکمم 
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شور نیا  اریز  ینک ، یـسرپ  زاب  هذـخاو و  راک  نامهب  تبـسن  ار  وا  دادـن ( ماجنا  ار  نآ  رگا   ( اـت نک  نییعت  يراـک  دوخ  ناـنکراک  و 
نآ اب  هک  دنتـسه  وت  رپ  لاب و  نانآ  اریز  راد ، یمارگ  ار  تناشیوخ  و  دـیرازگناو ، رگیدـکی  هب  ار  تیاهراک  هکنیا  اـت  تسا  رتراوازس 

روای تسد  و  يزارفرس ( اهنآ  هب  هتفرگ و  کمک  نانآ  زا   ( يدرگ یم  زاب  ناشیا  هب  هک  دنشاب  یم  وت  هشیر  لصا و  و  ینک ، یم  زاورپ 
هدومن ظفح  هک   ( مراپس یم  تناما  ادخ  دزن  ار  وت  يایند  نید و  يدرگ .( یم  زوریپ  و   ( ینک یم  هلمح  نمشد  رب  نآ  اب  هک  دنتسه  وت 

، میامن یم  تساوخرد  وا  زا  وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  هدنیآ و  نونکا و  ار  وا  هتساوخ  ءاضق و  نیرتهب  و  دراد ( هاگن  يدماشیپ  ره  زا 
.تسا هتسیاش  هکنآ  رب  دورد 

هیواعم هب  همان 032-
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زا سرت  يوقت و  هب  و  هدومرف ، ای  هدرک  هارمگ  ار  مدرم  هکنیا  زا  نآ  رد  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
( یئورود قافن و   ) يایرد جوم  رد  و  یتفیرف ، دوخ  یهارمگ  هب  ار  ناشیا  یتخاس : هابت  ار  مدرم  زا  يرایسب  هورگ  و  هداد :) شدنپ  ادخ 

هار زا  سپ  دـنز ، یم  جوم  ناشدرگ  هب  اهیتسردان )  ) اـه ههبـش  و  هدرک ، هطاـحا  ار  اـهنآ  اـهیهارمگ )  ) اـهیکیرات هک  یتخادـنا  شیوخ 
رب و  دـندرک ، تشپ  و  دـنتفر ) سپ  سپ   ) دنتـشگرب ناـشاه  هنـشاپ  هب  و  دـنتفر ) لـطاب  يوـس  هـب  قـح  یپ  رد   ) دـندش رود  ناشتـسار 

سپ دنتـشگرب ، قح ) هارب  لطاب  هار  زا   ) هک ناشنادـنمدرخ )  ) نایانیب رگم  دـندیزان  دـندومن  هیکت  ناشنادـناخ ) تفارـش   ) ناشاهبـسح
ادخ يرایب  تندرک  کمک  زا  و  دندش ، ادج  وت  زا  یهد ) یم  بیرف  ار  مدرم  هتشادرب  مدق  قح  فالخرب  هک   ) تنتخانش زا  دعب  ناشیا 
سپ يدرک ) ناشهارمگ   ) يدنادرگ رب  تسار  هار  زا  و  يداد ) قوس  لطاب  هب   ) يدـناشک يراوشد  هب  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دـنتخیرگ ،

وا يوریپ  زا  ار  تسفن  نزب و  مه  هب  وا  اب   ) شکب ناطیـش  تسد  زا  ار  تراهم  و  سرتب ، ادـخ  زا  دوخ  رفیک ) باذـع و   ) رد هیواعم  يا 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  تسا ، کیدزن  وت  هب  ترخآ  و  تشگ ، دهاوخ  ادج  وت  زا  ایند  اریز  رادزاب )

سابع نب  مثق  هب  همان 033-
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تفالخ تدم  مامت  رد   ) راوگرزب نآ  بناج  زا  هک  بلطملادبع ) نبا   ) سابع نبا  مثق  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هتـسناد مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  ناکین  زا  نانیمطا و  دروم  هقث و  ار  وا  ناناد  لاجر   ) دوب امرفمکح  هکم  رب  ترـضح ) نآ 

یم اجنیا  رد  همحرلا  هیلع  مثیم  نبا  و  دـیامرف ، یم  رذـحرب  هتخاس و  هاگآ  هیواعم  ياهـسوساج  زا  همان  نیا  رد  ار  وا  ترـضح  و  دـنا ،
هک هدومن  توعد  وا  تعاطا  هب  ار  مدرم  ات  داتسرف  هکم  هب  ار  یعمج  جح  ماگنه  هیواعم  هک  تسا  نآ  همان  نیا  نداتسرف  ببس  دسیون :

يرای ای  هدوب ، تسدمه  کیرش و  نامثع و  هدنشک  ای  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنزومایب  ار  ناشیا  و  دنراد ، زاب  مالسلا  هیلع  یلع  يرای  زا 
شوخ اـب  دوخ  ناـمگ  هب  ار  هیواـعم  ياـهیکین  نساـحم و  و  درادـن ، تیحالـص  تماـما  يارب  تهج  ره  هب  و  تسا ، هدرک  كرت  ار  وا 

تسایس هب  وا  و  دزاس ، هاگآ  راک  نیا  رب  ار  سابع  نبا  مثق  ات  داتسرف  ار  همان  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  دننک ، لقن  وا  یگدنشخب  اهیئوخ و 
: دنبای تسد  هکم  رب  جح  مسوم  رد  ات  دوب  هداتسرف  هک  دندوب  يرگـشل  هیواعم  ناگداتـسرف  دنا : هتفگ  و  دنک ، راتفر  هشیدنا  ریبدت و  و 

هاگآ ارم  هتشون و  تسا ( یبرغ  ياهرهش  زا  هک  ماش   ( برغم رد  نم  سوساج  مرکا  ربمغیپ  رب  درود  ادخ و  دمح  زا  دعب 

یناسک دازردام ، روک  ياه  هدید  و  رک ، ياهـشوگ  و  انیبان ، ياهلد  اب  ماش  لها  زا  یمدرم  هتـشگ  لیـسگ  جـح  يوس  هب  هک  دزاس  یم 
ادخ ینامرفان  هدننیرفآ و  تیـصعم  رد  و  دنـسر ) یم  قح  نیدب  هیواعم  زا  يوریپ  اب  دنراد  نامگ   ) دـنیوج یم  لطاب  هار  زا  ار  قح  هک 

( تسا ادخ  مکح  فالخرب  هک  دنرب  یم  ار  شناوریپ  هیواعم و  نامرف   ) دننک یم  يوریپ  هدش  هدیرفآ  زا 
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دوخ نامز  ماما  اب  هدـمآ  درگ  رکنم  زا  یهن  نید و  مان  هب  ایند  يالاک  ندروآ  تسدـب  يارب   ) دنـشود یم  ار  ایند  ریـش  نید  هناـهب  هب  و 
دیواج تشهب  یتخبکین و  ياج  هب   ) دـنرخ یم  ناراکزیهرپ  ناراکوکین  ترخآ  ضوع  هب  ار  رـضاح  ياـیند  و  دـنیامن ) یم  تفلاـخم 

رگم دــباین  يدــب  رفیک  زگره  و  راـکوکین ، رگم  دــسرن  یکین  ریخ و  هـب  زگره  و  دــننک ) یم  راــیتخا  ار  یهلا  رفیک  خزود و  شتآ 
یگداتـسیا نک  یگداتـسیا  يرادـیاپ و  نآ ) شمارآ  مظن و  ظـفح  هکم و  تموکح   ) تسا وت  تسد  ود  رد  هچنآ  رب  سپ  رادرکدـب ،

هب هک  ینک  يراک  ادابم  و  دشاب ، یم  شیاوشیپ  ماما و  رادربامرف  هاشداپ و  وریپ  هک  دنمدرخ  هدنهد  دنپ  و  هدنشوک ، طایتحا  اب  صخش 
لد ناساره و  اهیتخـس  ماگنه  و  تسا ) یـشکرس  ربک و  بجوم  هک   ) نامداش دایز  ناوارف  ياهیـشوخ  ماگنه  و  دـشکب ، یهاوخرذـع 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  شابم ، تسا ) يروالد  نداد  تسد  زا  تسکش و  ثعاب  هک   ) هتخاب

رکب یبا  نب  دمحم  هب  همان 034-
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بصن رصم و  تموکح  زا  شلزع  زا  وا  يریگلد  ربخ  هک  یماگنه  رکب  یبا  نبا  دمحم  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
حرش رد  وا  ناتساد  هکنانچ  هدش ، هتشک   ) دوب هدومن  تافورصم  هب  ندیسر  زا  شیپ  هار  نیب  رد  رتشا  و  دیسر ، ترضح  هب  رتشا  کلام 

رب دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  دومرف :) نایب  ار  کلام  بصن  تحلصم  ببـس  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دیایب ، موس  هاجنپ و  همان 
داـیز شـشوک و  یعـس و  رد  تیدـنک  يارب  نم  راـک  نیا  و  دیـسر ، نم  هب  وت  راـک  هب  رتشا  نداتـسرف  زا  تیریگلد  ربخ  مرکا ، ربمغیپ 

رد هچنآ  رگا  تسین و  هتخاس  وت  زا  دوب  هتخاس  رتشا  زا  هک  يراـک  یلو  يا ، هدرب  راـکب  ار  دوخ  یئاـناوت  اریز  هدوبن  وت  شـالت  ندرک 
شجنر ینیگنـس و  هک  مزاس  مکح  يراک ) اـی  يرهـش   ) يزیچ هب  ار  وت  مزاـس  نوریب  وت  طلـست  زا  رـصم  تموکح  تسا  وت  تسدریز 
هکنانچ  ) شیدناریخ دوب  يدرم  ام  يارب  متخاس  مکاح  رـصم  رب  هک  ار  کلام  يدرم  .دشاب  رت  هدـنیآ  شوخ  وت  رب  نآ  تراما  رتمک و 

هب یتخبکین ) تداعـس و  هب   ) ار شراگزور  هک  دزرمایب  شیادـخ  سپ  یتسین ) روطنآ  وت  هک   ) اناوت هریچ و  ام  نمـشد  رب  و  یتسه ) وت 
نادـنچ ود  ار  شـشاداپ  و  دـیامرف ، اطع  وا  هب  ار  دوخ  تمحر  دـنوادخ  میدنـسروخ ، وا  زا  ام  و  دـش ، وربور  گرم  اـب  و  دـناسر ، رس 

لام هک  نونکا   ) سپ دنادرگ ،

طایتحا و  ( درگ ناور  یئانیب  اب  و  دیآ ( وت  يوس  هب  نمشد  ات  نامن  رهش  رد   ( ور نمشد  يوس  هب  هدیـسرن ( رـصم  هب  هدش و  هتـشک  ك 
يزوریف وت  رب  هک  نکم  يدـنک   ( باتـشب دـگنج  یم  وت  اب  هک  یـسک  گـنج  هب  و  هداد ( تسد  زا  ار  گـنج  شور  راـک و  رد  یمارآ 

يور زا  هن  تسا  ادخ  روتـسد  هب  نانآ  اب  وت  گنج  دننادب  دوش و  مامت  ناشیارب  تجح  ات   ( ناوخب تراگدرورپ  هار  هب  ار  اهنآ  و  دبای (
رد دنک  تیرای  و  هتخادنا ، هودـنا  مغ و  هب  ار  وت  هک ( اهیراتفرگ   ( هچنآ زا  تدرادـهاگن  ات  بلط  يرای  رایـسب  ادـخ  زا  و  سفن ( ياوه 

.دهاوخ وت ( يارب  يزوریف  حتف و   ( ادخ رگا  تسا ، هدیسر  وت  هب  هک ( اهیتخس   ( هچنآ

سابع نب  هللادبع  هب  همان 035-
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هتـشک زا  دعب  دوب ) هرـصب  يامرفمکح  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک   ) سابع نبا  هللادبع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یم هاگآ  رـصم  رب  هیواعم  رگـشل  صاع و  نبا  ورمع  طلـست  دمحم و  تداهـش  زا  ار  وا  هتـشون و   ) رـصم رد  رکب  یبا  نبا  دمحم  ندش 
رکب یبا  نبا  دمحم  و  دنتفرگ ) ار  نآ  هیواعم  رگشل   ) دندرک حتف  ار  رصم  یفطصم ، ترضح  رب  درود  ادخ و  شیاتـس  زا  سپ  دزاس :)

ینادرگراک و  نابرهم ، شیدناریخ و  يدنزرف  ام  يارب  هک  مهاوخ  یم  ار  وا  شاداپ  دزم و  ادـخ  زا  دـش ، دیهـش  دزرمایب  شیادـخ  هک 
ءامسا شردام  نوچ  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  نز  رسپ  ینعی  بیبر  دمحم   ) دوب هدنریگولج  ینوتـس  و  هدنرب ، يریـشمش  و  هدیـشک ، جنر 

یم بلطملادبع  نبا  سابع  هجوز  هللادبع  لضف و  ردام  هبابل  رهاوخ  ربمغیپ و  هجوز  هنومیم  رهاوخ  وا  و  تسا ، هیمعشخ  سیمع  رتخد 
نوع هللادـبع و  دـمحم و  هشبح  رد  هک  دوب  بلاطیبا  نبا  رفعج  هجوز  ماـگنه  نآ  رد  دوب ، هشبح  هب  هدـننک  ترجه  ناـنز  زا  و  دـشاب ،

يرسمه هب  ار  ءامـسا  رکبوبا  هتوم  گنج  رد  رفعج  تداهـش  زا  سپ  و  تشگزاب ، هنیدم  هب  رفعج  یهارمهب  و  دیئاز ، ار  رفعج  نارـسپ 
، دش ادیپ  وا  زا  دمحم  دیزگرب و  شیوخ 
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مالـسلا هیلع  ماما  ار  دمحم  نوچ  هصالخ  تسا ، وا  زا  یلع  نبا  ییحی  تفرگ و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رکبوبا  تافو  زا  سپ 
بیغرت وا  يوس  نتفر  هب  ار  مدرم  نم  و  تشذگ ( متفه  تصش و  نخـس  حرـش  رد  هکنانچ  دناوخ ، یم  دنزرف  ار  وا  دوب  هدومن  تیبرت 

یم وا ( هب  کمک  يارب   ( راکـشآ ناـهنپ و  ار  ناـشیا  و  مدومن ، یم  رما  شندـش  هتـشک  زا  شیپ  وا  يراـی  هب  و  متخیگنا ، یم  رب  هدومن 
یلیم یب  ینارگن و  اب  نانآ  زا  یضعب  سپ  مدرک ، یم  زاغآ  ار  نآ  زاب  هتفرگ  رـس  زا  ار  دوخ  توعد  هرابود  هکلب  رابکی  هن  و  مدناوخ ،
يدوز هب  ناشیا  زا  ارم  هک  یهاوخ  یم  ادخ  زا  .دـندوب  انتعا  یب  هتـسشن  یهورگ  و  دـندروآ ، یم  هناهب  غورد  هب  یخرب  و  دـنروآ ، یم 

، منمشد اب  تاقالم  ماگنه  ادخ ( هار  رد  ندش  هتشک   ( تداهش هب  نم  يوزرآ  دوب  یمن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هک  دزاس  اهر  هداد  تاجن 
یمدرم نینچ  اب  اریز   ( موش وربور  اـهنآ  اـب  زگره  هن  و  مناـمب ، ناـنیا  اـب  زور  کـی  متـساوخ  یمن  هنیآ  ره  مداـهن  یمن  گرم  هب  لد  و 

ار ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  تداهـش و  هتفاین  يزوریف  رگا  ات  منک  یم  یناگدنز  اهنآ  اب  راچان  سپ  تسین ، نکمم  نمـشد  رب  يزوریف 
). مبایرد

لیقع هب  همان 036-
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یضعب يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يرگـشل  هرابرد  بلاطیبا  نبا  لیقع  دوخ  ردارب  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
زا ار  وا  یـضعب  دنراد ، فالتخا  لیقع  هرابرد  لاجر  ياملع   ) ترـضح نآ  هب  دوب  لیقع  همان  خساپ  رد  نآ  و  دوب ، هداتـسرف  نانمـشد 
دنس هب  یلاما  باتک  زا  متفه  تسیب و  سلجم  رد  همحرلا  هیلع  قودص  خیش  و  دنا ، هدوتس  هتسناد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا 

: دومرف يرادـیم ؟ تسود  ار  لیقع  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هدرک : تیاور  ساـبع  نبا  زا  دوخ 
وا یخرب  و  تشاد ، تسود  ار  وا  بلاطوبا  هکنیا  يارب  یکی  شدوخ  يارب  یکی  یتسود  ود  مراد  تسود  ار  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ 

باتک رد  یناقمام  هللا  هیآ  موحرم  یلو  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  شردارب  ندرک  اهر  هیواـعم و  هب  نتـسویپ  يارب  دـنا  هدومن  شهوکن  ار 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  شیومع  رـسپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  شردارب  نوچ  لیقع  نتـشاد  یمارگ  تهج  زا  ام  دسیون : یم  لاقملا  حـیقنت 
ماما هصالخ  میرادن ، نانیمطا  دامتعا و  وا  زا  ربخ  هب  نکلو  میئوگ ، یمن  نخس  وا  هرابرد  تسا  ملسم  ترضح  شدنزرف  هلآ و  هیلع و 

ادخ هار  رد  ار  شیوخ  یگداتسیا  تماقتسا و  هدرک و  یگنتلد  تیاکش و  شیرق  يراتفر  دب  زا  همان  نیا  رد  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 
منمشد يا  هتشون  هکنیا   ( سپ دیامن :( یم  دزشوگ  دماشیپ  ره  لمحت  اب 
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نیا نوچ  مداتسرف ، نمشد  وا  يوس  هب  ناناملسم  زا  یهوبنا  رگشل  هکلب ( تسین ، تسرد  زا  هدرکن  يرای  ارم  منایعیـش  هتفای و  يزوریف 
، دوب کیدزن  بورغ  هب  باتفآ  هک  یتقو  دندیسر  وا  هب  هار  نیب  نم  رگشل  و  تشگرب ، نامیشپ  درک و  باتش  زیرگ  هب  دیسر  وا  هب  ربخ 

هـصالخ دندرکن ، گنج  هکنیا  دـننام  دـندیگنج  نانچ  مه  اب  ینعی  هن  هن و   ( نوچ ال و ال دـندیگنج  مه  اب  هدومن  هلتاقم  یکدـنا  سپ 
هک يراک  يارب  دوش  یم  هتفگ  تسا  یلثم  هک  نتفگ ال و ال  دننام  دندیگنج  مه  اب  یکدنا  هکنآ  ای  دیـسر ، رـسب  ناشگنج  دوز  یلیخ 
زا و  دندوب ، هدرشف  تخـس  ار  شیولگ  هکنآ  زا  دعب  تفای  یئاهر  هودنا  اب  هکنیا  ات  یتعاس  رگم  درکن  گنرد  سپ  دریگب ( ماجنا  دوز 
هب هتـشادرب  ار  اه  هدازردارب  یتفگ  هکنیا  اما  و   ( تفاـی یئاـهر  یپ  رد  یپ  يراوشد  یتخـس و  اـب  سپ  دوبن ، یقاـب  یناـج  مین  زج  هب  وا 

ناشنالوج یهارمگ و  رد  ناشنتخات  تخـس  شیرق و  سپ  میریمب ( وت  اب  میریمب  رگا  و  میـشاب ، وت  اب  مینام  هدـنز  رگا  مباتـش  وت  يوس 
قافتا نم  اب  گنج  هب  نانآ  اریز  وگم ( يزیچ  نانآ  هرابرد   ( نک اهر  دوخ  زا  ینادرگرس  رد  ار  ناشینامرفان  یگزیتس و  ینمـشد و  رد 

نم ياج  هب  اه  هدـنناسر  رفیک  نم ، زا  شیپ  دـندوب  هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  گنج  هب  هک  یقافتا  دـننام  دـنا  هدومن 
مرکا ربمغیپ  اب  ارم  يدنواشیوخ  هک  دسرب ) ناشیا  هب  نوگانوگ  ياهیتخس  متس و  نارگمتـس  زا  تسا  دیما   ) دنناسر رفیک  هب  ار  شیرق 

دندوبر نم  زا  دنتشاد  نم  اب  هک  يا  هنیک  رثا  رب  ار  ادخ  لوسر  مردام  رسپ  تفالخ )  ) تنطلس و  دنتشازگن ) ساپ  نآ  هب   ) دندیرب
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ترضح اب  لوسر  ترـضح  ردپ  هللادبع  ترـضح  هک  تسا  نآ  هدیمان  ردام  رـسپ  ار  لوسر  ترـضح  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  ببـس  )
ترضح ریما  ترضح  ردام  دسا  تنب  همطاف  هک  دنا : هتفگ  و  دندوب ، ادج  ردام  زا  هک  بلطملادبع  نارسپ  ریما  ترـضح  ردپ  بلاطوبا 

همطاف ینعی  یما  دـعب  یما  همطاف  هدومرف : وا  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  تسا و  هدومن  يراتـسرپ  بلاـطوبا  هناـخ  رد  یکدوک  رد  ار  لوسر 
کمک یب  اناوت  نمشد  اب  گنج  هک  یتفگ  و   ) يدیسرپ نانمـشد  اب  گنج  هرابرد  نم  يار  زا  هچنآ  و  تسا .) نم  ردام  مردام  زا  دعب 
روتـسد فالخرب  هتـسکش  ار  یهلا  نامیپ  دـهع و   ) دـنناد یم  زئاج  ار  گنج  هک  تسا  یناسک  اب  گنج  نم  هشیدـنا  سپ  تسین ) اور 

یگدنکارپ میدنمجرا و  رب  نم  درگ  مدرم  یهوبنا  موش ) هتـشک  وا  هار  رد   ) مدنویپ ادـخ  هب  هکنیا  ات  دـنیامن ) یم  راتفر  لوسر  ادـخ و 
تساوخ هداتسیا  نید  نمشد  لباقم  رد  دنیزگ  يرود  هاوخ  دیامن  يرای  ارم  یـسک  هاوخ   ) دیازفا یمن  ار  مسرت  فوخ و  نم  زا  ناشیا 

رد دننکن  يرای  کمک و  - ( دننک اهر  ار  وا  مدرم  دنچ  ره  رادم  نامگ  ار  مالـسلا ( هیلع  ماما   ( تردپ رـسپ  و  مهد ( یم  ماجنا  ار  ادـخ 
هدنشک تسدب  راهم  هدنراپس  مار ( رتش  نوچ   ( هن و  یناوتان ، یتسس و  زا  روز  راب  ریز  هدنور  هن  و  دشاب ، نتورف  راوخ و  نمـشد ( شیپ 

نخس  ( نکلو منادرگ ( یمن  ور  یتخس  چیه  زا  نمـشد  ربارب  رد  هصالخ   ( دوش راوس  هدمآ  نآ  رب  هک  يراوس  يارب  هدنهد  تشپ  هن  و 
هب هک  یملـس  سادرم  نبا  ساـبع  میلـس  ینب  هلیبق  زا  یـصخش   ( میلـس ینب  ردارب  هک  تسا  نآ  دـننام  نادـنواشیوخ ( شیرق و  هراـبرد 

يرت نا  یلع  زعی  بیلص  نامزلا  بیر  یلع  روبـص  ینناف  تنا ؟ فیک  ینیلاست  ناف  هتفگ : دنا ( هداد  تبـسن  وا  هب  هکنانچ  دوخ  هبوبحم 
رب تسا  راوشد  متسه ، اناوت  ابیکش و  رایسب  راگزور  یتخس  رب  ینوچ ؟ یـسرپب  نم  زا  رگا  ینعی  بیبح  ءاسی  وا  داع  تمـشیف  هباک  یب 

یمن نایم  رد  شیرق  زا  نخـس  ور  نیا  زا  سپ   ( ددرگ نیگهودنا  یتسود  ای  داش  ینمـشد  ات  دوش  هدید  نم  رد  یهودنا  مغ و  هک  نم 
). منک یمن  راهظا  نانآ  ياهیراتفر  دب  زا  ار  دوخ  شجنر  لد و  درد  هدروآ 

هیواعم هب  همان 037-
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ادخ سپ  هتـسناد :) وا  زا  ار  نامثع  ندرکن  يرای  هدومن و  شهوکن  ار  وا  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یگتـشگرس هدـمآ و  دـیدپ  ياهـشهاوخ  یتسرپاوه و  تسا  رایـسب  هچ  اتفگـش  مناد  یم  هزنم  یـصقن  بیع و  ره  زا  هدومن  حـیبست  ار 

لیلد ادـخ و  هدیدنـسپ  هک  یقئاـقح  تسا ، ناـنیمطا  دروم  هچنآ  نتخادـنا  رود  و  تسا ، قح  هچنآ  نتخاـس  هاـبت  اـب  وت  هدومن  يوریپ 
ار مدرم  یتعدب  هب  هراومه  يا ، هتفرگ  یهارمگ  لابند  هدوب و  هراما  سفن  ياهشهاوخ  راتفرگ  رایسب  هچ  هصالخ   ) دشاب یم  شناگدنب 
وا تیمولظم  راهظا  و   ) شناگدنشک نامثع و  هرابرد  وت  نتفگ  رپ  لادج و  رایـسب  اما  و  یئوج ) یم  اهببـس  دوخ  یهارمگ  يارب  هتفیرف 

دوب دنمدوس  وا  يارب  هک  یماگنه  و  دوب ، تدوخ  دوس  هب  هک  يدرک  يرای  یماگنه  ار  نامثع  اریز ) تسا ، دروم  یب  وت  یهاوخنوخ  و 
هدش گنت  وا  رب  راک  ات  داد  یم  هدعو  هیواعم  تساوخ ، یم  کمک  وا  زا  هتشون  همان  هیواعم  هب  یپ  رد  یپ  نامثع   ) يدرکن يرای  ار  وا 

یعضوم مان  بشخ  يذ  رد  يوریم و  تفگ : وا  هب  تخاس و  هناور  يرگشل  اب  ار  يرسقلادسا  نبا  دیزی  هیواعم  دندومن ، هرصاحم  ار  وا 
، دـنیب یمن  بئاغ  هک  ار  هچنآ  دـنیب  یم  رـضاح  ینعی  بئاـغلا  يریـال  اـم  يری  دـهاشلا  وگم : و  یناـم ، یم  هنیدـم  یخـسرف  تشه  رد 

ضرغ هک  دـنامهف  وا  هب  هدرپ  رد  و  نکم ، چوک  اجنآ  زا  نم  روتـسد  زا  لبق  هدـم و  ماجنا  يراـک  دوخ  شیپ  زا  هک  دوب  نآ  شروظنم 
، دوش یم  هچ  منیبب  ات  شاب  اجنآ  وت  مراد ، رظن  رد  رگید  تحلصم  هکلب  ینک ، يرای  ار  وا  هدناسر  نامثع  هب  ار  دوخ  وت  هک  تسین  نآ 

تفالخ ندروآ  تسد  هب  ددصرد  دناوخ و  زاب  ماش  رگـشل  اب  ار  وا  هیواعم  دش و  هتـشک  نامثع  هک  دنام  عضوم  نآ  رد  نادـنچ  زین  وا 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  دمآرب و 
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رصم مدرم  هب  همان 038-
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هب هدوتـس و  ار  نانآ   ) داد تموکح  ناشیارب  ار  رتشا  کلام  هک  یماگنه  رـصم  لها  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
ار هماـن  نیا  دومن و  رـصم  هناور  رکب  یبا  نبا  دـمحم  ياـج  هب  ار  رتـشا  کـلام  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتـقو  هدومرف ، رما  وا  زا  يوریپ 

ناتـسود يرتشیب  هتـسد  و  دندومن ، یم  تفلاخم  دمحم  اب  هک  هیواعم  نامثع و  راداوه  يا  هتـسد  دـندوب ، هتـسد  ود  رـصم  لها  تشون 
هدنب زا  همان  نیا  تسا .) ناشیا  هب  باطخ  ترضح  همان  و  دندوب ، هدومن  ششوک  نامثع  نتشک  رد  هک  هدوب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

، دندرک ینامرفان  تیـصعم و  وا  نیمز  رد  هک  یماگنه  دندمآ ، مشخ  هب  ادخ  يارب  هک  یهورگ  يوس  هب  تسا  نینموملاریما  یلع  ادخ 
هب مدرم   ) و دز ، رفاسم  نکاس و  راکدب  راکوکن و  رـس  رب  هدرپارـس  متـس  سپ  دـندومنن ) يوریپ  شنامرف  رما و  زا   ) دـندرب ار  وا  قح  و 
نآ هب  هجوت  زا  هک  دوبن  يا  هتـسیاش  راـک  فورعم و  هک ) دـندومن  یم  راـتفر  دـندوب  هدومرف  لوـسر  ادـخ و  هچنآ  فـالخرب  يروـط 

و دوب ، لوادتم  رکنم  كرت و  فورعم  نامثع  نامز  رد  هصالخ   ) دوش يریگولج  نآ  زا  هک  یتشز  رکنم و  هن  و  دـیامن ، ور  یگدوسآ 
هب یـضار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  لیلد  یلو  تسا ، ادـیوه  شنانادرگراک  نایفارطا و  ناـمثع و  راـتفر  زا  يرازیب  نانخـس  نیا  زا 

نامثع ندش  هتشک 

هکنیا تهج  زا  ار  نانآ  هکلب  دندوب ، هدمآ  هنیدم  هب  هدومن  کمک  وا  نتشک  رد  نوچ  دشاب  هدوتس  ار  رـصم  لها  تهج  نیا  زا  هدوب و 
كانـسرت ياهزور  رد  هک  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  سپ  .تسا  هدوتـس  دندوب  هدمآرب  رکنم  زا  یهن  ددـصرد 

رد نانمشد  زا  و  دور ، یمن  باوخ 
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رت تخـس  شتآ  ندنازوس  زا  دنا ) یهارمگ  وریپ  هدینادرگرب  ور  قح  زا  هک   ) ناراکدب رب  دسرت ، یمن  هتـشگن  زاب  ساره  میب و  تاقوا 
و  ) تسا جحذم  هلیبق ) ناشیوخ و  زا   ) ردارب ثراح  رسپ  کلام  وا  و  دروآ ) یم  رد  ياپ  زا  ار  نانمشد  هک  تسا  يروالد  نانچ   ) تسا

رما و  دیونـشب ، ار  شنخـس  سپ  تسا ) یعخن  رتشا  کلام  هلیبق و  نآ  زا  تسا  يا  هفئاط  مان  عخن  نمی و  رد  تسا  يا  هلیبق  مان  جحذم 
و دوش ، یمن  دـنک  نآ  يزیت  هک  ادـخ  ياهریـشمش  زا  تسا  يریـشمش  وا  اریز  دیـشاب ، وریپ  تسا  قح  قباطم  هچنآ  رد  ار  شناـمرف  و 
و دـیدرگ ، هناور  دـیورب  نمـشد ) يوس  هب   ) هک دـنک  رما  ار  امـش  رگا  سپ  درب ) یم  دوش  هدز  اج  ره  هب   ) ددرگ یمن  رثا  یب  نآ  ندز 

رگم دور  یمن  ولج  دنادرگ و  یمنرب  ور  و  ددرگ ، یمنرب  دتفا و  یمن  شیپ  يراک ) ره  رد   ) وا هک  دینامب  دـیورن  هک  دـهد  نامرف  رگا 
تهج هب  مدومن ) شا  هناور  امـش  يوس  هب  مدنمزاین  وا  هب  هکنیا  اب   ) مدیزگرب دوخ  رب  ار  امـش  وا  نتـشاد  هب  و  نم ، نامرف  روتـسد و  هب 

.دروآرد ياپ  زا  ار  وا  ات  دنز  یم  نمشد  ناهد  رب  هناهد  هک   ) ناتنمشد رب  وا  دنب  نهد  يراوتسا  و  امش ، يارب  شیهاوخریخ 

صاعورمع هب  همان 039-
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سپ هدومرف :) شنزرس  ار  وا  هیواعم  زا  يوریپ  یهارمگ و  رثا  رب  هک   ) صاع نبا  ورمع  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
راکـشآ یهارمگ و  هک  يداد  رارق  هیواعم )  ) یـسک يایند  عبات  ار  دوخ  نید  وت  هکنادب ) هدش ، راگتـسر  ناگتفای  تیاده  رب  دورد  زا  )

یم ریرح  هماج  هدیـشون ، یم  بارـش  دش : یم  بکترم  یتشز  عورـشمریغ و  راک  هنوگ  ره  هیواعم  دـنا : هتفگ   ) هدـیرد وا  هدرپ  تسا ،
رد و  دومن ، یم  یناهنپ  رد  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  وا  تفالخ  نامز  رد  رمع  فوخ  زا  یلو  هدرب ، یم  راکب  هرقن  ـالط و  فورظ  هدیـشوپ ،

سلجم رد  دومن ) یم  ناهنپ  ار  یـضعب  راکـشآ و  ار  یـضعب  تفرگ  میمـصت  تفالخ  يوعد  رب  نوچ  و  تشادن ، یئاورپ  نامثع  دهع 
رگا دنیـشن  وا  اب  هک  ره   ) دـنادرگ یم  ناداـن  ار  اـناد  شیوخ  شزیمآ  اـب  و  دـیامن ، یم  هدنکفارـس  راد و  بیع  راوگرزب  صخـش  دوخ 
دوخ سلجم  رد  هکنآ  ای  دوش ، یم  نادان  درخ و  یب  تسا  اناد  لقع و  اب  رگا  و  ددرگ ، نیگنن  تسا  راوگرزب  رگا  كاـپان و  تسکاـپ 

مـشاه ینب  هب  دوخ  سلجم  رد  هیواعم  دـسیون : یم  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  و  درادـنپ ، یم  نادان  ار  اناد  هتفرگ و  هدرخ  راوگرزب  زا 
هب همقل ) ندروخ  عمط  هب   ) هک ریش  زا  گس  يوریپ  دننام  یتساوخ  ار  وا  ششخب  و  یتفر ، یـسک  نینچ  یپ  زا  سپ  تفگ ) یم  ازـسان 

اظتنا هتسیرگن  شیاهلاگنچ 

رد نیگنن و  ار  دوـخ  اـیند  رد   ) يداد داـب  هب  ار  شیوـخ  ترخآ  اـیند و  سپ  دـنکفا ، شیوـس  هب  شراکـش  هدـنام  سپ  زا  هـک  دراد  ر 
یتساوخ یم  ترخآ ) ایند و  زا   ) هچنآ يروآ ) یم  ام  هب  ور   ) يدز یم  گنچ  قح  هب  رگا  و  يدومن !) راتفرگ  یهلا  باذـع  هب  ترخآ 

هب ار  امش  تخاس  طلـسم  نایفـس  یبا  رـسپ  وت و  رب  ارم  ادخ  رگا  يداتفا ) یهارمگ  رد  هدنادرگور  قح  زا  هک  نونکا   ) سپ یتفای ، یم 
رتدب امش  يارب  یهلا ) رفیک  باذع و   ) تسا امـش  يور  ولج  هچنآ  دیدنام  نم ) زا  دعب   ) دیتخاس و ناوتان  ارم  رگا  و  مناسر ، یم  رفیک 

رت و تخـس  ترخآ  رفیک  باذع و  ینعی  یقبا  دشا و  هرخالا  باذـعل  و  دـیامرف : یم  میرک س 20 ي 127  نآرق  رد  هکناـنچ   ) تسا
.نآ هتسیاش  رب  دورد  ایند و  باذع  زا  تسا  رت  هدنیاپ 

دوخ نارازگراک  زا  یکی  هب  همان 040-
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باـسح وا  زا  هدومن و  شهوـکن  شیتسرداـن  زا  ار  وا  هک   ) شناـنادرگراک زا  یکی  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
مشخ هب  ار  تراگدرورپ  یـشاب  هدرک  رگا  هک  هدیـسر  يراک  ربخ  وت  زا  نم  هب  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  هتـساوخ :)

ینارمکح تقایل  رگید  هدرک و  تنایخ  تراک  رد   ) يا هدـینادرگ  راوخ  ار  دوخ  تناما  و  هدومن ، ینامرفان  ار  تیاوشیپ  ماـما و  هدروآ 
هدادن تیعر  هب  يزیچ  هدرب و  دوخ  يارب  ار  تاعارز  راجشا و  لوصحم   ) يا هدرک  هنهرب  ار  نیمز  وت  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  يرادن .)

هدرک فرـصت  ار  لاـملا  تیب  یئاراد  لاوما و   ) يا هدروخ  هدوـب  تتـسد  ود  رد  هچنآ  و  هتفرگ ، هدوـب  تیاـپ  ود  ریز  هچ  ره  سپ  يا )
زا زیختـسر ) زور  رد   ) ادـخ باسح  هکنادـب  و  تسرفب ، ار  دوخ  جرخ ) لخد و   ) باسح نم  يارب  نونکا  يا ) هتخودـنا  شیوخ  يارب 

اجنآ یلو  دوش ، میظنت  عقاو  فالخرب  غرود و  تروص  تسا  نکمم  اجنیا  اریز  تسا ، رت  قیقد   ) تسا رتگرزب  مدرم  یسراو  باسح و 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دریگ ) یمن  ماجنا  يراک  یتسار  زج 

شنارازگراک زا  یکی  هب  همان 041-
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لاملا تیب  زا  ندروخ  ینکـش و  نامیپ  رثا  رب  ار  وا  هک   ) دوخ ناـنادرگراک  زا  یکی  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
کی مادک  هب  ار  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسفالتخا  هغالبلا  جهن  رب  ناسیون  حرـش  ناناد و  لاجر  نیب  و  تسا ، هدومن  شنزرس 

ار لاملا  تیب  هدوب  هرصب  مکاح  ترضح  بناج  زا  هک  هتشون  سابع  نبا  هللادبع  هب  دنا : هتفگ  یـضعب  تسا : هتـشون  شنانادرگراک  زا 
نآ تعباتم  تمدـخ و  زا  هدوب و  دـنمجرا  یماـقم  ار  هللادـبع  هتفگ : يرگید  دـینارذگ ، یم  شوخ  اـجنآ  رد  هتفر و  هکم  هب  هتـشادرب 
هک تسا  یـسک  هللادیبع  و  هتـشاگن ، هللادبع  ردارب  سابع  نبا  هللادبع  هب  ار  همان  دنا : هتفگ  یخرب  و  هدومنن ، یئادـج  هاگچیه  ترـضح 
زا نارمن  نبا  دیعس  اب  وا  نتخیرگ  ناتساد  زا  يا  همـش  و  دنرامـش ، یم  فیعـض  هتـشادن  دامتعا  وا  ربخ  هب  هدوب و  لوپ  مهرد و  شنید 

نارمن نبا  دیعس  و  تشذگ ، اه  هبطخ  باب  رد  مجنپ  تسیب و  هبطخ  حرش  رد  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  ناشندمآ  نمی و 
هدوب نمی  مکاح  ترضح  بناج  زا  سابع  نبا  هللادیبع  هتفگ : يرگید  و  دنناد ، یم  لاحلا  نسح  ترضح و  نایعیش  زا  ناناد  لاجر  ار 
هدوب هرـصب  مکاح  هک  شیاهومع  رـسپ  زا  کی  مادک  هب  ار  همان  نیا  هک  هتـشگن  مولعم  هصالخ  تسا ، هدشن  لقن  يزیچ  نینچ  وا  زا  و 

تشون

دورد ادخ و  دمح  زا  سپ  تسا : ه 
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و متخاس ، شیوخ  زابنا  کیرش و  ناشیا ) داعم  شاعم و  رما  حالصا  تیعر و  تموکح   ) دوخ تناما  رد  ار  وت  نم  یفطصم ، ترضح 
زا کیچیه  و  متـشادنپ ) یم  دوخ  هب  صخـش  نیرتکیدزن  صاوخ و  زا  ار  وت  هراومه   ) مدـینادرگ ما  هماج  رتسآ  نهاریپ و  نوچ  ار  وت 
رب راگزور  يدـید  نوچ  سپ  دوبن ، رتراکتـسرد  وت  زا  نم  هب  لاملا ) تیب  لاوما   ) تناما ندـناسر  يراـی و  تقفاوم و  يارب  مناـشیوخ 

يزیرنوخ و هب   ) تما نیا  و  تشگ ، هابت  ناشنامیپ ) دهع و   ) مدرم تناما  و  هدومن ، مشخ  وا  رب  نمشد  و  هتفرگ ، تخـس  تیومع  رـسپ 
يدرک يرود  وا  زا  و  يدیـشک ) تسد  وا  يوریپ  زا   ) يدـنادرگرب رپـس  تشپ  تیومع  رـسپ  هب  دـندیدرگ ، هدـنکارپ  هدـش  ریلد  متس )
کمک هب  يدرک  تناـیخ  وا  هب  و  دـندرک ، يراددوـخ  يراـی  زا  هـک  ناـنآ  تسدـمه  يدرکن  يراـی  ار  وا  و  اـه ، هدرک  يرود  هارمه 

( نید هار  رد   ) دوخ شـشوک  اب  وت  اـیوگ  و  يدرک ، ءادا  ار  تناـما  هن  و  يدومن ، یهارمه  تیومع  رـسپ  هب  هن  سپ  ناگدـننک  تناـیخ 
وا هتخانـشن  ار  ادخ  نانامیا  تسـس  دننام   ) يدوبن یلیلد  تجح و  رب  تراگدرورپ  هب  نامیا ) رد  ، ) وت ایوگ  و  یتشادن ، رظن  رد  ار  ادخ 

ناشیئاراد تهج  زا  ار  اهنآ  یتشاد  دـصق  و  يدرب ، یم  راک  هب  هلیح  رکم و  مدرم  نیا  اـب  وت  هک  دـنام  نآ  هب  و  یتشادـنپ ) يرـسرس  ار 
روظنم ا هصالخ   ) یبیرفب

دوز تخاس  اناوت  ار  وت  مدرم  هب  تنایخ  يرایـسب  نوچ  هک  یئابرب ( ار  ناشیئاراد  هتفیرف  ار  مدرم  هک  دوب  نآ  تناـمیا  نید و  راـهظا  ز 
دنناـم دـندوب  هتخودـنا  ناـشنامیتی  ناـنز و  هویب  يارب  هک  ناـشاهیئارد  زا  یتفاـی  تسد  نآ  رب  هچنآ  يدوبر  و  یتـسجرب ، هدومن  هلمح 

گرگ ندوبر 
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نآ ندوبر  هانگ  زا  و  يورب ، داش ( مرخ و   ( هنیـس یگداشگ  اب  هنیدـم ( ای  هکم   ( زاجح هب  ار  لام  نآ  سپ  ار ، هداتفا  اپ  زا  زب  نار  کبس 
هداوناخ دزن  هتشادرب ( هدیسر   ( تردام تردپ و  زا  هک (  ( ار تثاریم  وت  هک  دنام  نآ  هب  وت ( رب  فا   ( دابم ردپ  ار  وت  ریغ  یتشادن ، كاب 

مناد یم  هزنم  یـصقن  بیع و  ره  زا  ار  وا  هدرک  حـیبست  ار  ادـخ  یتشادـنپ ( رداـم  ردـپ و  گـیر  هدرم  ار  لاـملا  تـیب   ( يا هدروآ  تا 
دزن هکنآ  يا  یسرت ؟ یمن  ترخآ ( رد   ( یسرپزاب باسح و  رد  یفاکـش  وم  زا  ای  يرادن ، نامیا  تشگزاب  داعم و  هب  وت  ایآ  اتفگـش ( (

يروخ یم  مارح  ینادیم  هکنیا  اب  یناد ، اراوگ  زئاج و  لام ( نآ   ( ندروخ ندیماشآ و  هنوگچ  يدمآ ، یم  رامـش  هب  نادـنمدرخ  زا  ام 
لام نیا  ادخ  هک  یناگدننک  داهج  نانموم  نازیچ و  یب  نامیتی و  لام  زا  ینک  یم  حاکن  نانز  هدـیرخ  نازینک  و  یماشآ ؟ یم  مارح  و 

لام سرتب و  ادخ  زا  سپ  تسا !! هدومرف  يرادهاگن  تظفاحم و  نانمشد ( زا   ( ار اهرهش  نیا  اهنآ  هب  و  هداد ، رارق  نانآ  يارب  ار 
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رفیک هب   ) هراـبرد هنیآ  ره  دـنادرگ  اـناوت  وـت  هب  ارم  ادـخ  یـشاب و  هدرکن  راـک  نیا  رگا  هک  نادرگ  زاـب  دوـخ  هـب  ار  هورگ  نـیا  ياـه 
ادخ هب  و  منزب ! هدش  لخاد  شتآ  رد  هکنآ  رگم  ما  هدزن  نآ  هب  ار  یـسک  هک  مریـشمش  هب  ار  وت  مروایب و  رذع  ادـخ  دزن  وت  ندـناسر )

هب نم  زا  و  مدرک ، یمن  یتشآ  حلـص و  ناشیا  اـب  يدرک  وت  هچنآ  دـننام  دـندوب  هدرک  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  رگا  دـنگوس 
راگدرورپ ادخ  هب  دـنگوس  و  مزاس ، رود  ار  اهنآ  متـس  زا  هدیـسر  لطاب  و  مناتـسب ، نانآ  زا  ار  قح  هکنیا  ات  دندیـسرت  یمن  یـشهاوخ 

ثرا دوـخ  زا  سپ  يارب  ار  نآ  هک  دـنک  یمن  داـش  ارم  دـشاب  نم  يارب  رگا  لـالح  هب  يا  هدرب  ناـشیا  لاـم  زا  هک  ار  هچنآ  ناـیناهج :
باتـش نتفر  مارآ  ياج  رد  هک  یـسک  يارب  تسا  یلثم  هلمج  نیا   ) نارچب هتـسهآ  ار  رتش  تشاچ  رد  ینعی  ادیور  حض  سپ  مراذگب ،

هتشگ ناهنپ  كاخ  ریز  و  يا ، هدیسر  گرم )  ) ترخآ هب  وت  هک  دنام  نآ  هب  هک  نکم ) يوردنت  لام  فرـص  رد  هکنیا  هب  هراشا  دنک ،
هابت و  دنک ، یم  دایرف  هداد ) تسد  زا  هچنآ   ) هودنا مغ و  رثا  رب  اجنآ  رد  راکمتـس  هک  یئاج  رد  هدـش  هدـنایامن  وت  هب  ترادرک  و  يا ،

.تسین یهلا ) باذع  زا   ) نتخیرگ ماگنه  تقو  نآ  هک  یلاح  رد  دیامن ، یم  وزرآ  ار  ایند ) هب   ) تشگرب نارگید ) قح   ) هدننک

هملس یبا  نب  رمع  هب  همان 042-
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ار وا  دوب  مکاح  نیرحب  رب  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  یموزخم  هملـس  یبا  نبا  رمع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
گنج رد  دوخ  اب  ندرب  هارمه  يارب  ار  وا  هدوتـس و  ار  رمع  نآ  رد   ) تشامگ ار  یقرز  نـالجع  نبا  ناـمعن  شیاـج  هب  و  هدومن ، لزع 

ود نیا  ناناد  لاجر  هدوب ، راصنا  نارتهم  زا  نامعن  و  هملس ، ما  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نز  رسپ  رمع  نیا  و  هتـساوخ ،
رد و  دـنا ، هداد  رارق  نانیمطا  قوثو و  دروم  ار  اهنآ  ناشیا  زا  رابخا  لـقن  رد  هتـسناد و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناراـی  ناـکین  زا  ار 

رمع هغالبلا  جهن  خسن  زا  رتشیب  رد  اریز  تسا ، رت  تسرد  یملس  یبا  نبا  رمع  یلو  دوشیم ، هدید  هملس  یبا  نبا  ورمع  بتک  زا  یضعب 
مکاح یلاو و  ار  یقرز  نـالجع  نبا  ناـمعن  نم  مرکا ، ربمغیپ  دورد  دـنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ  واو .) هب  ورمع  هن  تسا  هدـش  طـبض 

ار تموکح  وت  و  مدناوخ ) ارف  ار  وت   ) مدرک هاتوک  دشاب  تیارب  یـشنزرس  شهوکن و  هکنآ  نودـب  ار  وت  تسد  و  مدـینادرگ ، نیرحب 
شنزرـس ای  مشاب  هتـشاد  وت  هب  يدـب  نامگ  هکنآ  یب  اـیب  نم ) دزن   ) سپ يدومن ، ءادا  ار  لاـملا ) تیب   ) تناـما و  يداد ، ماـجنا  کـین 
میمـصت ار  ماش  لها  نارگمتـس  گنج )  ) يوس هب  نتفر  هک ) تسا  نآ  وت  نتـساوخ  ببـس   ) سپ .مناد  تراکهانگ  هدز  تمهت  هدومن 

سود هتفرگ 

هب مالـسا ) ماکحا  يارجا   ) نید نوتـس  نتـشاد  اپرب  نمـشد و  اب  گنج  يارب  هک  یتسه  یناـسک  زا  وت  اریز  یـشاب ، نم  اـب  وت  مراد  ت 
.دهاوخب ادخ  رگا  ممرگ ، تشپ  ناشیا 
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هریبه نب  هلقصم  هب  همان 043-
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هدوب يرهش  مان   ) هرخ ریشدرا  رب  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  ینابیش  هریبه  نبا  هلقلطم  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یم شنزرـس  دـنا ( هتفرگ  يزوریف  رثا  رب  نمـشد  زا  ناناملـسم  هکیلام   ( تمینغ شخپ  رد  يرگمتـس  رب  ار  وا   ) دوب مکاح  سراـف ) رد 

لقعم اب  وا  ناتـساد  و  تسا ، رفاک  نطاب  رد  نامیا و  اب  رهاظ  رد  هک  يدرم  ینعی  دننک  یم  ریبعت  قیدنز  هب  وا  زا  ناناد  لاجر  و  دـیامن ،
وت زا  نم  هب  تشذـگ :) اه  هبطخ  باب  مراـهچ  لـهچ و  نخـس  حرـش  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناراکادـف  ناراـی و  زا  هک  سیق  نبا 

ماما و و  دوش ) یمن  تلاح  لماش  وا  تمحر   ) يا هدروآ  مشخ  هب  ار  دوخ  يادـخ  یـشاب  هدروآ  اـج  هب  ار  نآ  رگا  هک  هدیـسر  يربخ 
ناشاهبسا اه و  هزین  هک  ار  اهناملـسم  لاوما  وت  هک  هدیـسر :) ربخ  اریز  دشکب ، ماقتنا  وت  زا  دیاب  هک   ) يا هتخاس  كانبـضغ  ار  تیاوشیپ 

سپ ینک ، یم  تمسق  دنا  هدیزگ  ار  وت  هک  دوخ  دنواشیوخ  ياهبرع  نیب  رد  هدش  هتخیر  نآ  رس  رب  ناشاهنوخ  و  هدروآ ، درگ  ار  نآ 
هب تبسن  نم  زا  دشاب ، تسار  دنا ) هداد  ربخ  هک   ) راک نیا  رگا  هدیرفآ  ار  ناسنا  و  هتفاکش ، نیمز ) ریز   ) ار هناد  هک  یئادخ  هب  دنگوس 

نتـساک هب  ار  تیاـیند  هدـنادرگن و  راوخ  ار  تراـگدرورپ  قح  سپ  يدرگ ، کبـس  نم  دزن  هبترم  رادـقم و  زا  و  یباـی ، ینوبز  دوـخ 
تنید

دزن هک  یسک  قح  هک  شاب  هاگآ  .دوب  یهاوخ  دنرتراکنایز  اهرادرک  تهج  زا  هک  نانآ  هگرج  رد  زیختـسر ) زور  رد   ) هک نکم  دابآ 
هکنانچ  ) دندرگ یمرب  دنیآ و  یم  لام  نآ  رس  رب  نم  شیپ  تسا : ناسکی  اهلام  نیا  ندومن  تمسق  رد  اهناملـسم  زا  تسا  ام  دزن  وت و 

اهلام نآ  هک  يرادن  قح  نیاربانب  دـشخب ، یم  بآ  همه  هب  توافت  یب  همـشچ  ددرگ و  یمرب  هتفر و  همـشچرس  رب  بآ  يارب  سک  ره 
(. یهد صاصتخا  تنادنیاشوخ  هب  ار 

هیبا نب  دایز  هب  همان 044-
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یم هتشون  وا  هب  همان  هیواعم  هک  دیسر  ربخ  راوگرزب  نآ  هب  هک  یماگنه  هیبا  نبا  دایز  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ردپ دایز  نیا  و  دیامن ، یم  رذحرب  هیواعم  بیرف  ار  وا  نآ  رد   ) دـبیرفب دنـشاب ) یم  ردارب  هک   ) دوخ هب  نتخاس  قحلم  اب  ار  وا  دـهاوخ 

رایسب ترهش  نداد  انز  هب  هک  هدوب  يزینک  هللادیبع  ردام  هناجرم  و  هدوب ، مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  لتاق  هناجرم  نبا  هللادیبع 
هیبا نبا  دایز  و  نایفـسوبا ، نبا  دایز  و  دنهد ، تبـسن  فیقث  هب  هتفگ و  دـیبع  نبا  دایز  ار  وا  یخرب  تسین ، مولعم  دایز  ردـپ  و  تشاد ،

قحلم زا  شیپ  دنا : هتفگ  و  تسا ، هدش  هتفگ  زین  هیمـس  نبا  دایز  و  شردام ، رـسپ  دایز  ینعی  هما  نبا  دایز  و  شردـپ ، رـسپ  دایز  ینعی 
هدیرخ ار  وا  دایز  دنام و  دایز  دشر  تلود و  مایا  ات  هک  دوب  يا  هدنب  دیبع  و  دندناوخ ، یم  دـیبع  نبا  دایز  ار  وا  نایفـس  یبا  هب  ندـش 

نب رمع  دـهع  رد  دـنا : هتفگ  و  دوب ، برع  روهـشم  بیبط  یفقث  هدـلک  نبا  ثراح  زینک  هک  هتـشاد  ماـن  هیمـس  وا  رداـم  و  دومن ، دازآ 
ناوج نیا  اتفگـش  تفگ : صاع  نبا  ورمع  دروآ ، تفگـش  هب  ار  ناگدنونـش  هک  تفگ  یم  نخـس  وا  سلجم  رد  دایز  يزور  باطخ 

وا رگا  تسا ، یشرق  وا  ادخ  هب  دنگوس  شاب  هاگآ  تفگ : نایفسوبا  دنار ! یم  دوخ  ياصع  هب  ار  برع  دوب  یشرق  رگا 
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رد ار  وا  نم  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : نایفسوبا  تسیک ؟ شردپ  تفگ : ورمع  تسا ، وت  لها  نیرتهب  زا  هک  یتسناد  یم  یتخانش  یم  ار 
رمع ینعی  هتسشن  اجنیا  هک  یگرزب  زا  تفگ : نایفسوبا  ینادرگ ؟ یمن  قحلم  تدوخ  هب  ار  وا  ارچ  تفگ : ورمع  مداهن ، شردام  محر 
ردب گنج  زور  ای  ترجه  لاس  ای  هکم  حتف  لاس  فئاط  رد  و  تسا ، هریغموبا  شا  هینک  دنا : هتفگ  و  دـنکب ، ارم  تسوپ  هک  مسرت  یم 

نـسح ماـما  اـب  ترـضح  نآ  زا  دـعب  نینموـملاریما و  اـج  همه  رد  و  هدـیدن ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  و  هدـمآ ، اـیند  هـب 
لاس ناضمر  هام  رد  هفوک  رد  و  دـیدرگ ، قحلم  هیواعم  هب  نآ  زا  سپ  هدوب و  هیواعم  اب  راوگرزب  نآ  حلـص  نامز  اـت  مالـسلاامهیلع و 

زا ار  نآ  دوش و  یم  ادیپ  ندب  زا  یبناج  رد  تسا  يدرد  هک  جـلاف  ضرم  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نیرفن  رثا  رب  يرجه  هس  هاجنپ و 
یتنیط و دـب  هرابرد  رگید  ياج  اجنیا و  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .دـیدرگ  كاله  ابو  نوعاط و  ضرم  هب  ای  دزادـنا ، یم  تکرح  سح و 

دوخ نامز  ماما  هب  هک  یئاهتراسج  هتفگ و  هکیئاهازسان  مالسلاامهیلع و  نینموملاریما  نایعیش  نسح و  ماما  هب  تبسن  وا  ياهیراکتـشز 
رد سپ  دمآ ، ممرـش  نآ  همجرت  زا  مدـش و  هتـسکش  لد  نایرگ و  هدز  رـس  رب  تسد  اهنآ  ندـناوخ  زا  هک  هدومن  لقن  یئایاضق  هدرک 

ءافتکا وا  یتنیط  دب  تثابخ و  صوصخ 
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دایز دوخ  دهع  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هصالخ  متـشون ، مکی  تسیب و  همان  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لوق  زا  هچنآ  هب  منک  یم 
وا ات  تشون  وا  هب  يا  همان  هیواعم  ور  نیا  زا  دومن و  یم  يرادهگن  هدرک و  طبض  وکین  ار  راید  نآ  هک  دوب  هدینادرگ  سراف  مکاح  ار 

دهاوخ یم  هتشون  وت  هب  يا  همان  هیواعم  هک  مدش  هاگآ  و  تشون :( دایز  هب  دیسر  ربخ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  نوچ  دبیرفب ، يردارب  هب  ار 
وا هچ  سرتب  هدوب  رذـحرب  وا  زا  سپ  دـنک ، هنخر  وت  یکریز (  ( يدـنت يزیت و  رد  دـهاوخ  یم  و  دـنازغلب ، یتـخبکین ( هار  زا   ( ار تلد 

ار شلقع  و  دـیآرد ، وا  يربخ  یب  تلفغ و  ماگنه  رد  ناـهگان  اـت  دـیآ  یم  صخـش  پچ  تسار و  سپ و  شیپ و  زا  تسا ، یناـطیش 
نایفسوبا زا  باطخ  نبا  رمع  دهع  رد  و  دزاس .( شراتفرگ  دیواج  باذع  هب  ترخآ  رد  ینادرگرـس و  یناریح و  هب  ایند  رد  و   ( دیابرب

يانز هجیتن  نیا  تفگ : صاـع  نبا  ورمع  هب   ( دراد خر  ناطیـش  ياـه  هسوسو  زا  يا  هسوسو  سفن و  شهاوخ  زا  يا  هدیجنـسن  نخس 
زا یـضعب  هکنانچ   ( ددرگ یمن  ثرا  ندرب  راوازـس  یـسک  نآ  رثا  رب  هدـشن و  تباث  یبسن  نخـس  نیا  نتفگ  هب  تسا ( وا  رداـم  اـب  نم 

رهاعلل شارفلل و  دلولا  دومرف : تسناد و  تسردان  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنتـسناد و  یم  تباث  انز  هب  ار  بسن  برع 
زا دنزرف  ینعی  رجحلا و 

درب یمن  ثرا  هدیسرن  يزیچ  وا  هب  تسا  مورحم  راکانز  و  دشاب ، یم  تسا  وا  فرـصت  حاکن و  رد  نز  هک  يدرم  رتسب و  بحاص  نآ 
ماما نخس  یلو  دننک ، ناراب  گنس  ار  راکانز  ینعی  دنا : هتفگ  و 

دنام یـصخش  هب  ددنب  لد  تسردان  نخـس  نینچ  هب  هک  یـسک  و  دیامرف (: یم  هک  دنک  یم  دییات  ار  لوا  ینعم  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع 
رب  ( هک دـنام  ینیبوـچ  هساـک  هب  و  دـنزاس ، رود  هدوـمن  عـفد  ار  وا  هتـسویپ  دروآرد و  ناراوـخ  بارـش  نیب  رد  ار  دوـخ  هدـناوخان  هک 
هک يدرگ  یمن  هیما  ینب  بسن  لخاد  وت  رمع  سلجم  رد  نایفـسوبا  راتفگ  هب  هصالخ   ( دبنج یم  هتفرگن  رارق  دنزیوآ و ( یم  شکراب 
هب دـنگوس  تفگ : دـناوخ  ار  ترـضح  همان  داـیز  نوچ  دـیامرف (: همحرلا  هیلع  یـضردیس  .دـبیرفب  ار  وت  هدومن  لـیلد  ار  نآ  هیواـعم 
وا هب  مه  داـیز   ( دـناوخ دوخ  ردارب  ار  وا  هیواـعم  اـت  دوب  شرظن  رد  هراومه  هداد و  یهاوگ  راـتفگ  نآ  هب  نایفـسوبا  هبعک  راـگدرورپ 

نانآ زا  دـماشایب و  ناشیا  اب  ات  دزادـنا  ناـگراوخیم  نیب  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  لـغاولا : مالـسلا  هیلع  ترـضح  شیاـمرف  تسویپ .(
راب رب  هک  نآ  دننام  ای  یحدق  ای  نیبوچ  هساک  لیبق  زا  تسا  يزیچ  بذبذملا : طونلا  و  دـنوش ، عنام  هدـنار  ار  وا  هراومه  سپ  دـشابن ،

.دنارب دنت  ار  نآ  و  دشاب ، راوس  شکراب  رب  هک  یماگنه  تسا  نابنج  هتسویپ  هک  دوش  یم  هتخیوآ  راوس 

فینح نب  نامثع  هب  همان 045-
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هک یماگنه  دوب ، هرصب  مکاح  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  يراصنا  فینح  نبا  نامثع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
شهوکن ینامهم  نآ  هب  نتفر  تهج  هب  ار  وا  و   ) هتفر دنا و  هدناوخ  ینامهم  هب  هرصب  لها  زا  یهورگ  ار  وا  هک  دیسر  ربخ  ترضح  هب 
باحـصا زا  ود  ره  تشاد  تموکح  هنیدـم  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  بناـج  زا  هک  فینح  نبا  لهـس  شردارب  ناـمثع و  و  تسا ، هدوـمن 

یکین رد  ناناد  لاجر  ور  نیا  زا  و  دندوب ، مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رادتسود  هعیش و  رمع  رخآ  ات  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
نبا نامثع  تشذگرـس  زا  يا  هراپ  و  دنناد ، یم  نانیمطا  قوثو و  دروم  ار  اهنآ  رابخا  لقن  رد  هتـشادن  دیدرت  فالتخا و  ردارب  ود  نیا 

رب دورد  دنوادخ و  شیاتس  زا  سپ  تشذگ :) مکی  داتفه و  دصکی و  هبطخ  حرش  رد  هرصب  رب  لمج  باحصا  طلست  تقو  رد  فینح 
ماعط نآ  يوس  هب  تسا و  هدناوخ  یسورع  ماعط  هب  ار  وت  هرصب  لها  ناناوج  زا  یکی  هک  هدیسر  نم  هب  فینح  رـسپ  يا  مرکا ، لوسر 

وت متشادن  نامگ  و  دش ، یم  هدروآ  تیوس  هب  گرزب  ياه  هساک  هتـساوخ و  تیارب  اراوگ  گنراگنر  ياهـشروخ  و  يا ، هتفر  ناباتش 
یهنیم نآ  رب  نادند  هچنآ  هب  نک  رظن  سپ  دنناوخب ، ار  ناشرگناوت  دننارب و  ار  ناشدـنمزاین  شیورد و  هک  یهورگ  ینامهم  هب  يورب 

، یندروخ نیا  زا 

تـسد هب  ياـههار  یکاـپ  هب  هک  ار  هچنآ  و  روـخم )  ) نکفیب مارح ) اـی  تسا  لـالح  یناد  یمن   ) تسین راکـشآ  وـت  رب  هک  ار  يزیچ  و 
.روخب هدمآ ) تسدب  يراکتسرد  لالح و  هار  زا  یناد  یم   ) یئاناد نآ  ندروآ 
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یتسرد راتفگ و  یتسار  هار   ) دیوج یم  ینشور  وا  شناد  رون  هب  هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یئاوشیپ  ار  هدننک  يوریپ  ره  شاب  هاگآ 
ءاور و  ) هماج هنهک  ود  هب  دوخ  ياـیند  زا  امـش  ياوشیپ  هکنادـب  یـشاب ) دوخ  ياوشیپ  وریپ  دـیاب  زین  وت  و  دزومآ ، یم  وا  زا  ار  رادرک 

هدرک افتکا  ماش ) راهان و  ای  رحـس ، راطفا و  تهج   ) نان صرق  ود  هب  شکاروخ  زا  و  دـناشوپ ) یم  ار  اپ  ات  رـس  هک  هماج ي  ینعی  رازا 
ياهراک زا   ) دینک يرای  يراکتسرد  ینمادکاپ و  شـشوک و  يراکزیهرپ و  هب  ارم  یلو  دنتـسین ، اناوت  يراتفر  نینچ  رب  امـش  و  تسا ،

ادـخ هب  دیـشاب ) هدومن  يرای  ناتـسدریز  ایاعر و  لاح  حالـصا  هب  ارم  ات  دـیزاس  رود  یکاـپان  ره  زا  ار  دوخ  هدـیزگ  يرود  هتـسیاشان 
هنهک هماج  مراد  رب  رد  هک  يا  هماج  هنهک  اب  و  هدرکن ، هریخذ  یناوارف  لام  نآ  ياهتمینغ  زا  و  هتخودنین ، الط  امـش  يایند  زا  دـنگوس 

.ما هدومنن  هدامآ  يرگید 
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لخب نآ  رب  هفیلخ ) هس   ) یهورگ هک  دوـب  اـم  تسد  رد  كدـف  اـیند ) لاـم  زا   ) تسا هدـنکفا  نآ  رب  هیاـس  نامـسآ  هچنآ  ماـمت  زا  هـلب 
وکین دنوادخ  و  دنتشذگ ، نآ  زا  هدومن  شـشخب  شتیبلها ) مالـسلا و  هیلع  ماما   ) نارگید و  دنتفرگ ) ام  تسد  زا  بصغ  هب   ) دندیزرو

ود هنیدـم  نآ و  نیب  تفاسم  هک  هدوب  دوهی  ياه  هیرق  زا  یکی  مان  كدـف  و  دومرف ! دـهاوخ  مکح  لطاب  قح و  نیب  هک   ) تسا يرواد 
نآ تیاکـش  مالـسلااهیلع و  همطاـف  ترـضح  ملظت  كدـف و  بصغ  ناتـساد  و  هدوـب ، لزنم  کـی  زا  رتـمک  ربـیخ  نآ و  نـیب  لزنم و 

هچنآ زا  يا  همـش  بلطم  ندـش  نشور  يارب  ام  هدـش و  نایب  یـسراف  يزاـت و  ياـهباتک  رد  دنتـشاد  اور  وا  هب  هک  یمتـس  زا  هموصعم 
ربیخ نوچ  اریز  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  صوصخم  كدـف  میئامن : یم  دزـشوگ  هتـشاگنا  اجنیا  رد  ینارحب  حراش 

یتشآ حلـص و  هب  ار  مامت  یلوق  هب  ار و  نآ  فصن  كدـف  لها  دـش  حـتف  دوب ( هار  زور  هس  ماش  تمـس  زا  هنیدـم  ات  هک  يرهـش  ماـن  (
نیا رد  هفلتخم  قرط  زا  و  دیشخب ، مالسلااهیلع  همطاف  هب  دوخ  تایح  رد  ار  هیرق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندومن ، میلـست 
تاو هیآ  نوچ  هک  هدش  تیاور  تسا ( ناناد  لاجر  نانیمطا  قوثو و  دروم  هک   ( يردخ دیعـس  یبا  زا  هلمج  زا  هدیـسر ، تایاور  باب 

س 17  ( لیبسلا نبا  نیکسملا و  هقح و  یبرقلاذ 

همطاف هب  ار  كدف  ترـضح  نآ  دیـسر  مرکا  ربمغیپ  هب  ادخ  بناج  زا  نک ( ءادا  ار  رذگهر  زیچ و  یب  دـنواشیوخ و  قح  ینعی  ي 26 
هک تسا  نم  نآ  زا  كدـف  هک  داد  ماغیپ  وا  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  دریگب  ار  نآ  تساوخ  دـش  هفیلخ  هک  رکبوبا  و  داد ، مالـسلااهیلع 

: تفگ رکبوبا  دنداد ، یهاوگ  نآ  رب  مرکا ( ربمغیپ  هدش  دازآ  هیبرم و   ( نمیا ما  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  و  هدیـشخب ، نم  هب  مردپ 
، تسا شـشخب  هقدص و  میراذگ  یقاب  هچنآ  میهدن ، ثاریم  دوخ  لها  هب  ناربمغیپ  هورگ  ام  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یم فرص  هار  نامه  رد  زین  نم  هدومن  یم  فرـص  ادخ  هار  تما و  راک  رد  هک  ترـضح  نآ  تسد  رد  هدوب  ناناملـسم  لام  كدف  و 
یلص ادخ  لوسر  دجسم  هب  دوخ  دنواشیوخ  نانز  ناراکتمدخ و  زا  یضعب  اب  هتخادنا  رـس  رب  رداچ  مالـسلاامهیلع  همطاف  سپ  میامن ،

دیراز دیلانب و  هاگنآ  دنتخیوآ ، يا  هدرپ  نایم  رد  و  دندوب ، رـضاح  راصنا  نیرجاهم و  زا  يرایـسسب  رکبوبا و  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 
زارد يا  هبطخ  سپ  دـیدرگ ، مارآ  مدرم  شورخ  شوج و  ات  دـندنام  شوماخ  زارد  یناـمز  نآ  زا  سپ  دنتـسیرگ ، همه  هک  يروط  هب 
ردـپ سدـقم  ربـق  هب  ور  دـعب  مرب  یمن  ثرا  مردـپ  زا  نم  يرب و  یم  ثاریم  تردـپ  زا  وت  هفاـحق  یبا  رـسپ  يا  هلمج : زا  دوـمرف  ناـیب 

نر راهظا  تما  زا  هدومن  شراوگرزب 
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هب سپ  دنـشاب ، هتـسیرگ  زور  نآ  زا  شیب  هنیدم  درم  نز و  هک  دوب  هدشن  هدـید  يزور  چـیه  دـیوگ : يوار  دومن ، لد  درد و  شج و 
زا اراوگ  همقل  و  دیدش ، نید  رکنم  هک  منیب  یم  ار  امـش  نم  دینادب  هلمج : زا  دومرف ، ینانخـس  مه  نانآ  اب  هدومن  هجوت  راصنا  دجـسم 

دنگوس تشگزاب و  هناخ  هب  سپ  تسا ، زاین  یب  ادـخ  دـیوش  رفاک  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ره  امـش و  رگا  و  دـیتخادنا ، نوریب  نهد 
و دـناوخن ، زامن  وا  رب  رکبوبا  درک  تیـصو  و  تفر ، ایند  زا  لاح  نیا  رب  و  دومن ، نیرفن  وا  رب  دـیوگن و  نخـس  رکبوبا  اب  هک  درک  داـی 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تیافک  ردق  هب  هتفرگ  ار  نآ  دوس  هلغ و  رکبوبا  هصالخ  دیدرگ ، نفد  بش  رد  درازگ و  زامن  وا  رب  سابع 
نبا رمع  ناـمز  اـت  دـندرب  یم  تـسد  هـب  تـسد  شنادـنزرف  درک و  فرــصت  ار  نآ  ماـمت  دوـخ  تفـالخ  رد  ناورم  و  داد ، ناورم  هـب 
دوب هدش  هتفرگ  متس  ملظ و  يور  زا  هک  يزیچ  هملظم و  لوا  دیوگ : هعیش  و  دینادرگرب ، مالسلااهیلع  همطاف  دالوا  هب  وا  هک  زیزعلادبع 
زاب وا  زا  سپ  و  دیـشخب ، مالـسلااهیلع  همطاف  دالوا  هب  دـعب  و  دـینادرگ ، دوخ  کـلم  ار  نآ  لوا  دـیوگ : ینـس  و  دوب ، كدـف  درک  در 

شرـسپ ود  و  دینادرگرب ، يدـهم  شرـسپ  و  تفرگ ، روصنم  و  دـینادرگرب ، حافـس  سابعلاوبا  سابع  ینب  تلود  رد  ات  دـندرک  بصغ 
درگب نومام  و  دنتفرگ ، نوراه  یسوم و 

لوسر ترـضح  هک  دوب  هلخن  هدزای  اجنآ  رد  دنیوگ : و  تشاذگ ، او  رایزاب  رمع  نبا  هللادبع  هب  ار  نآ  دوس  وا  لکوتم و  نامز  ات  دـینا 
دنداتسرف و یم  ناغمرا  جاح  يارب  ار  اهنآ  يامرخ  مالسلاامهیلع  همطاف  نادنزرف  هدناشن ، دوخ  كرابم  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یبا نبا  دـیدرگ ، جـلاف  تشگرب  هرـصب  هب  نوچ  دـیرب و  ار  اهتخرد  نآ  داتـسرف  سک  رایزاب  دـندومن ، یم  تفایرد  يرایـسب  ياـهلام 
و  ) دوب كرشم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  بنیز  رهوش  صاعلاوبا  دسیون : یم  یتبسانم  هب  مهن  همان  حرـش  رد  دیدحلا 

ادج ار  شرهوش  وا و  نیب  بنیز  ندروآ  مالـسا  هچ  رگا  دزادـنا و  یئادـج  بنیز  وا و  نیب  تسناوت  یمن  مرکا  ربمغیپ  دوب  هکم  رد  ات 
، دنزاس اهر  ار  ناشناریسا  ات  دنداتسرف  یم  لام  هیدف و  هکم  لها  و  دیدرگ ، ریگتسد  ریسا و  گنج  رد  دوب ) هتخاس 
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تقر هب  تخس  دید  ار  هدالق  نآ  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  داتـسرف ، دوب  هداد  وا  هب  هجیدخ  شردام  هک  يا  هدالق  بنیز 
اهناج و هللا  لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : تسا ، هتـسیاش  دیهد  سپ  وا  هیدـف  دـینک و  اهر  ار  بنیز  ریـسا  رگا  دومرف : ناناملـسم  هب  و  دـمآ ،
رب ار  ربخ  نیا  دسیون : یم  نآ  زا  سپ  دندرک ، اهر  هیدـف  نودـب  ار  صاعلاوبا  هدـینادرگ  زاب  ار  بنیز  هیدـف  سپ  وت ، يادـف  ام  ياهلام 

نیا رد  رمع  رکبوبا و  ینک  یم  نامگ  تفگ : مدناوخ ، یم  دنک  تمحر  شیادخ  هک  يولع  يرـصب  دیزوبا  نبا  ییحی  رفعجوبا  بیقن 
وا هب  دوخ  قح  هک  دـنهاوخب  ناناملـسم  زا  دـننک و  شوخ  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  لد  هک  دوبن  یـضتقم  اـیآ  دـندوبن !؟ رـضاح  هعقاو 

و تسا ، نایناهج  نانز  هدیـس  هکنآ  لاح  دوب و  رتمک  بنیز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  وا  تلزنم  ماقم و  ایآ  دنرازگاو ،
هیلع ماما  لصاحلا  .ندرب  ثرا  هب  هن  شـشخب و  هلحنب و  هن  دـشاب  هدـشن  تباث  یقح  كدـف  هرابرد  وا  يارب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 

هچ ار  كدف  ریغ  كدف و  و  دیامرف (: یم  ایند  لام  هب  نتشادن  یگتسبلد  هرابرد  هدومن و  هراشا  هتشگ  دراو  وا  رب  هک  یمتس  هب  مالسلا 
شیاهربخ هدـیرب و  شیاهرثا  نآ  یکیرات  رد  هک  تسا  روگ  ربق و  ندرم ( زا  سپ   ( ادرف صخـش  هاگیاج  هک  یلاح  رد  درک ؟ مهاوخ 

نآ خولک  گنـس و  دـشوکب  نآ  یخارف  رد  نکروگ  تسد  ود  دوش و  دایز  نآ  یگداشگ  رگا  هک  تسا  یلادوگ  و  دوش ، یم  ناـهنپ 
يراکزیهرپ اب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  نیا  رد  نم  هشیدنا  تمه و  و  ددنبب ، هتـشابنا  مه  يور  كاخ  ار  شیاه  هنخر  و  دراشف ، یم  ار 

.دنام راوتسا  هاگشزغل  فارطا  رب  و  دشاب ، هدوسآ  تسا  رایسب  نآ  میب  سرت و  هک  تمایق (  ( يزور رد  ات  منادرگ  راوخ  هدومن  تیبرت 
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تـسا رود  هچ  یلو  مشیربا ، هماج  نیا  ياه  هتفاب  مدـنگ و  نان  نیا  زغم  لسع و  نیا  یگزیکاپ  یفاص و  هب  مرب  یم  هار  مهاوخب  رگا  و 
هکم و  ) زاجح هب  دـیاش  هکنآ  لاـح  دراد و  او  اـهماعط  ندـیزگرب  هب  ارم  صرح  يرایـسب  و  دـبای ، يزوریف  نم  رب  شهاوخ  اوه و  هک 

شسرتسد رد  نوچ   ) هتـشادن نان  صرق  رد  زآ  عمط و  هک  دشاب  یـسک  نمی ) زا  تسا  يرهـش   ) همامی ای  نآ ) ياهرهـش  رئاس  هنیدم و 
( هنشت  ) مرگ ياهرگج  هنسرگ و  ياهمکش  مرودب  مباوخب و  رپ  مکـش  اب  نم  هک  تسا  رود  هچ  ای  درادن !! دای  ار  ندش  ریـس  و  تسین )

دقلا یلا  نحت  دابکا  کلوح  هنطبب و  تیبت  نا  ءاد  کبـسح  و  هتفگ : یئاط ) هللادـبع  نبا  متاح   ) يا هدـنیوگ  هک  مشاب  نانچ  ای  دـشاب ،
يارب و   ) دـننک وزرآ  ار  یتسوپ  حدـق  هک  دـشاب  اهرگج  تدرگ  رد  یباوخب و  رپ  مکـش  اب  بش  هک  تسا  سب  وت  يارب  درد  نیا  ینعی 

(. دنشاب هتشاد  ماعط  هکنآ  ياج  هچ  دوشن  مهارف  نانآ 
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رد ای  هدوبن  دردـمه  نانآ  اب  راگزور  ياهیتخـس  هب  هک  یلاح  رد  نینموم  رادرـس  رادـمامز و  دـنیوگب  نم  هب  هک  منک  یم  تعاـنق  اـیآ 
هتسب ياپ  راهچ  دننام  دراد  مزاب  دیواج ) یتخبکین  زا   ) وکین ياهماعط  ندروخ  هک  دنا  هدیرفاین  ارم  سپ  مشابن ؟ ناشیا  ولج  یماکخلت 

دنک یم  رپ  دروخب ، هتفای  يزیچ  ات  دنز  مه  هب  ار  اه  هبورکاخ  هک  هتـشگ  اهر  ياپراهچ  دننام  ای  تسا ، نآ  فلع  شا  هشیدنا  هک  هدش 
ات دوش  هبرف  دهاوخیم  شبحاص  هک  دناد  یمن   ) دـنراد رظن  رد  شیارب  هچنآ  زا  دراد  تلفغ  و  هدروآ ، تسد  هب  هک  یفلع  زا  ار  هبنکش 
ای موش ، اهر  هدوهیب  هدنام و  راکیب  هک  دنا  هدیرفاین  ارم  ای  دهد ) ماجنا  ار  شراک  هدومن  یـشکراب  شیارب  ای  دتـسرف  شهاگراتـشک  هب 

: دیوگ یم  امش  زا  يا  هدنیوگ  منیب  یم  هک  تسنانچ  و  مدرگ ، راپـسهر  يادرگرـس  هار  رد  هشیدنا  یب  هدیـشک  ار  یهارمگ  نامـسیر 
!؟ دراد یم  زاب  ناریلد  اب  يربارب  هضراعم و  نارسمه و  اب  گنج  زا  ار  وا  یتسس  فعض و  سپ  بلاطوبا  رـسپ  كاروخ  تسا  نیا  رگا 

ياهغاب رد  هک   ) مرخ زبس و  ياهتخرد  و  تسا ، رتراوتـسا )  ) رت تخـس  شبوچ  دسر ) یم  نآ  هب  مک  بآ  هک   ) ینابایب تخرد  دـینادب 
( دنباین يرگید  بآ  ناراب  بآ  زج  هک   ) یتشد ياههایگ  و  تسا ، رتکزان  ناشتسوپ  هدش ) هتشاک  بآ  رپ 
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رد رتراوتـسا و  شمادـنا  دـماشایب  دروخب و  رتمک  ردـق  ره  ناـسنا  يرآ   ) تسا رترید  اـهنآ  یـشوماخ  رت و  هتخورفا  اـهنآ  شتآ  هلعش 
نم یگتسبمه ) لاصتا و   ) و تسا ) رتکانـسرت  لد و  تسـس  تسوپ و  كزان  دماشایب  دروخب و  رتشیب  ردق  ره  و  تسا ، رتریلد  رازراک 
مه هب  هک   ) وزاب هب  تسا  تسد  لاصتا )  ) دننام و  هدیئور ) خیب  کی  زا  ود  ره  هک   ) لخن زا  تسا  یلخن  لاصتا )  ) دـننام ادـخ  لوسر  اب 

تـسدب اهتـصرف  رگا  و  منادرگن ، رب  ور  ناشیا  زا  دنوش  هارمه  مه  اب  نم  گنج  رب  برع  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  نیاربانب ) دـنا ، هتـسویپ 
زا ار  نیمز  هکنیا  رد  میامن  شـشوک  هک  دشاب  دوز  و  منز ) یم  ندرگ  نید  يرای  ادخ و  هار  رد  ار  همه   ) مباتـش یم  ناشیوس  هب  دـیآ 

ار ورود  قفانم و   ) دیآ نوریب  هدش  ورد  هناد  نیب  زا  یکاخ  هلولگ  هکنیا  ات  مزاس  كاپ  هیواعم )  ) نوگنرس دبلاک  هنوراو و  صخش  نیا 
(. مزاس هدوسآ  یهارمگ  نانزهر  زا  ار  نید  هار  هدنار  نینموم  نیب  زا 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1008 

http://www.ghaemiyeh.com


974 ص :

لفاغ ادـخ  راک  زا  هتـسبن  نآ  هب  لد  هک  یناـسک  ناـیاسراپ و  ندوتـس  اـیند و  شهوکن  رد   ) تسا نآ  ناـیاپ  هماـن و  نیا  زا  یتمـسق  و 
زا نم  ما ) هدرک  اـهر  ار  وـت  هتخادـنا  تندرگ  هب  ار  تراـهم   ) تسا تناـهوک  رب  تراـهم  هک  وـش  رود  نـم  زا  اـیند  يا  دـنا :) هدـنامن 

اهیزاب هب  هک  یناسک  دنیاجک  .مدیزگ  يرود  تیاهیهارمگ )  ) تیاههاگشزغل رد  نتفر  زا  و  هتسر ، تیاهماد  زا  و  هتـسج ، تیاهلاگنچ 
ناـشیا هکنیا  یتخادـنا ؟ ناـشیهارمگ  هنتف و  رد  تیاهـشیارآ  تـنیز و  هـب  هکیناـمدرم  دـنیاجک  يداد ، ناـشبیرف  هـتفرگ  تیاـهیخوش 

دودـح سوـسحم  يدـبلاک  یندـید و  يدوـب  یـصخش  وـت  رگا  ادـخ  هـب  دـنگوس  دنتـسه ! اهدـحل  رد  هـتفرورف  اـهروگ و  ناـگورگ 
ي  ) اههاگترپ رد  هک  یناـمدرم  و  يداد ، بیرف  اـهوزرآ  ببـس  هب  هک  یناگدـنب  يازـس  هب  مدومن  یم  رجا  وت  رب  ار  یهلا  ياـهرفیک ) )

دورف هکیئاج  يدروآ  دورف  یتخس  ءالب و  ياههاگبآ  رد  ار  نانآ  و  يدرپس ، يدوبان  هب  هکیناهاشداپ  و  یتخادنا ، یتخبدب ) تواقش و 
رد هک  ره  و  دزغلب ، دـهن  ماـگ  تهاگـشزغل  رب  هک  ره  مروخ  بیرف  وت  زا  نم  هک  تسا  رود  هچ  .دوـبن  راوازـس )  ) تشگزاـب ندـمآ و 
زا هک  یسک  و  تسا ، هتشگ ) راگتسر   ) هدش قفوم  دریگ  هرانک  تماد  ياهنامـسیر  زا  هکنآ  و  ددرگ ، قرغ  دوش  راوس  تهوبنا  ياهبآ 

یتخس نیا  دناد  یم  نوچ   ( درادن یکاب  دنک ( یناگدنز  یماکان  یتخس و  رد   ) دشاب گنت  شهاگباوخ  ياج  رگا  دنام  ملاس  وت 
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ادخ هب  هک  وش  رود  نم  زا  .تسا  هدیـسر  نآ  نتـشذگ  تقو  هک  دنام  يزور  هب  وا  دزن  ایند  و  دیامرف (: یم  اذـل  درذـگ ، یم  يدوز  هب 
و یـشکب ، یهاوخ ( اـج  ره  هب   ( ارم اـت  مرب ( یمن  تناـمرف   ( موش یمن  تراوـمه  و  يزاـس ، راوـخ  ارم  اـت  مدرگ  یمن  وـت  مار  دـنگوس 

میرک نآرق  رد  هداد  روتـسد  نآ  هب  دنوادخ  هکنانچ   ( مزاس یم  ادج  ار  ادخ  تساوخ  تیـشم و  نآ  رد  هک  يدنگوس  ادخ  هب  دنگوس 
ار نآ  نم  وگم  يراک  يارب  زگره  ینعی  هللا  ءاـشی  نا  ـالا  يادغ ي 24  کلذ  لعاف  ینا  یـشل  نلوقتال  و  دـیامرف : یم  س 18 ي 23 
هک یتیبرت  نانچ  منک  یم  تیبرت  ار  دوخ  دـهاوخب ( ادـخ  رگا  مهد  یم  ماـجنا  وگب  ینعی  دـهاوخب  ادـخ  هکنآ  رگم  درک  مهاوخ  ادرف 

هساک هیرگ ( يرایسب  زا   ( و دزاسب ، هدرک  تعانق  کمن  هب  شروخ  رد  و  دبای ، یشروخ  نآ  رب  هک  ینان  صرق  هب  ددرگ  هتفگش  داش و 
) دنامن مکشا  هک  میرگب  ردقنآ   ( تسا هتفر  ورف  شبآ  هک  يا  همشچ  دننام  دوش  یهت  شیاهگشا  هک  مراذگ  دوخ  لاح  هب  ار  ممـشچ 
ددرگ و یم  ریـس  شهاـیگ  فلع و  زا  دنفـسوگ  همر  و  دـتفا ، یم  ولهپ  هب  هک  دوش  یم  رپ  درچیم  هچنآ  زا  هدـنرچ  ناویح  مکـش  اـیآ 

شمـشچ یلاح  نینچ  رد  دـباوخ ؟ یم  ناـیاپراهچ  دـننام  هدروخ  ار  دوخ  هشوت  هیلع ( هللا  تاولـص   ( یلع و  دور ، یم  هاـگباوخ  يوس 
هـشیدنا تمه و  هک  تسا  گنن  هک  یتروص  رد   ) دـیامن يوریپ  هلگ  رد  هدـنرچ  هلی و  اپراهچ  هب  زارد  ياهلاس  زا  سپ  هک  داب  نشور 

رد و  دشاب ، ابیکـش  یتخـس  رد  و  دـنک ، ادا  هدرک  بجاو  شراگدرورپ  هچنآ  هک  یـسفن  اشوخ  دـشاب !) ندـیماشآ  ندروخ و  صخش 
رد دهد ، رارق  شلاب  ار  شتـسد  هتـشادنپ  شرف  ار  نیمز  دیامن  هبلغ  وا  رب  یکنیپ  باوخ و  هک  ینامز  ات  دـنیزگ  يرود  باوخ  زا  بش 
هب ناشاهبل  و  هتخاس ، رود  اههاگباوخ  زا  ار  ناشاهولهپ  و  هتـشاد ، رادـیب  ار  ناشاهمـشچ  زیختـسر ) زور   ) تشگزاب سرت  هک  یهورگ 

( هدـنکارپ ياـهربا  دـننام   ) ناـشناهانگ شزرمآ ) تساوـخ  رد   ) رافغتـسا يرایـسب  و  تسا ، اـیوگ  هتـسهآ  ناـشراگدرورپ  داـی  رکذ و 
بزح و نانآ  ینعی ) نوحلفملا  مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح  کئلوا  دیامرف : یم  میرک س 58 ي 22  نآرق  رد   ) تسا هدش  هدنکارپ 

تنان صرق  دنچ  و  نکم ) ینارچ  مکـش   ) سرتب ادخ  زا  فینح  رـسپ  يا  سپ  .دنراگتـسر  ادخ  بزح  هک  دینادب  دنتـسه ، ادـخ  هورگ 
شتآ زا  تیئاهر  ببس  ات  دشاب  سب  ار  وت  دیاب 

دوخ ناهدنامرف  زا  یکی  هب  همان 046-
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تیعر و اـب  يراتفرـشوخ  ارادـم  نآ  رد  هک   ) دوـخ ناـنادرگراک  زا  یکی  هـب  تـسا  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا  .ددرگ 
نم هک  یتسه  یناسک  زا  وت  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ  دـیامرف :) یم  رما  وا  هب  ار  یـضتقم  ماـگنه  رد  يریگتخس 
یم ار  نمشد  هار  كانسرت  زرم )  ) کنابز و  مناشن ، یم  ورف  ار  راکهانگ  یشکرس  و  میوج ، یم  يرای  نانآ  هب  نید  نتشادهاگن  يارب 
عطق سفن  دوش  هتفرگ  نوچ  هک  هدومرف  هیبشت  دنمان  یم  کنابز  ار  نآ  تسا و  صخـش  يولگ  کیدزن  هک  یتشوگ  هب  ار  زرم   ) مدـنب

یمرن و يرادقم  اب  ار  یتشرد  یتخـس و  اهراک ) رد  تیعر  اب   ) و وجب ، يرای  ادخ  زا  دزاس  كانهودـنا  ار  وت  هکیراک  رد  سپ  ددرگ )
رت هتـسیاش  ارادـم  هک  یماگنه  نک  ینابرهم  ارادـم و  و  یناوتب ) يروآ  تسد  هب  ار  شلد  یناسآ  هب  یتساوخ  رگا  ات   ) زیماـیب يراومه 

ار تیور  و  روآدورف ، ار  تلاـب  تیعر  يارب  و  دور ، یمن  شیپ  يریگتخـس  زج  وت  زا  هک  هاـگنآ  زادرپب  یتشرد  یتخـس و  هب  و  دـشاب ،
ندومن هراشا  ندرک و  هاگن  ریخ  مشچ و  هشوگ  هب  نتـسیرگن  رد  و  شاب ) وخـشوخ  راومه و  نابرهم و   ) نک مرن  ار  تیولهپ  و  اشگب ،
ددصرد  ) دنیامنن زآ  عمط و  وت  ندرک  متس  رد  ناگرزب  ات  هد ) زایتما  يرگید  رب  ار  یکی   ) نک راتفر  ناسکی  ناشیا  نیب  نتفگ  دورد  و 

و دنیاین ) رب  وت  اب  ینمشد 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دنوشن ، دیمون  وت  يرگداد  زا  ناتسدریز 

نیسح نسح و  هب  تیصو  همان 047-
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رود شتمحر  زا  ار  وا  ادخ  هک  مجلم  نبا  هک  یماگنه  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
هب ار  امـش  تسا :) هدومرف  رما  وکین  ياـهراک  هب  هدومرف و  یهن  یهاوخنوخ  زا  نآ  رد  و   ) دوب هدز  تبرـض  راوـگرزب  نآ  هب  دـنادرگ ،
رد دنچ  ره  دـیدنبن  لد  ایند  يالاک  هب   ) دـیوجب ار  امـش  دـنچ  ره  دـیهاوخن  ار  ایند  هکنیا  و  منک ، یم  شرافـس  ادـخ  زا  سرت  يوقت و 

يارب و  دیئوگ ، نخـس  تسرد  تسار و  و  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  امـش  زا  هک  ایند  زا  يزیچ  رب  دـیوشن  كانهودـنا  و  دـشاب ) ناتـسرتسد 
ره متیبلها و  نادنزرف و  همه  امش و  .دیشاب  راکددم  رای و  ار  هدیدمتس  نمـشد و  ار  رگمتـس  و  دینک ، راک  ترخآ ) رد   ) نتفای شاداپ 
دز حالصا  و  ناتراک ، نتـسویپ  مه  هب  ندرک و  بترم  و  ادخ ، زا  سرت  يوقت و  هب  منک  یم  شرافـس  دسر  یم  وا  هب  ما  همان  هک  ار  هک 

نیبـلا تاذ  حالـصا  دوـمرف : یم  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  امـش  دـج  زا  نم  هک  ددرگ  امـش  نیب  یئادـج  بجوـم  هـک  يدروـخ  و 
نمـشد و  ددرگن ، مظنم  نید  رما  مدرم  نیب  یئادج  اب  اریز   ) تسا رتهب  هزور  زامن و  هیلک  زا  تسا ) یگدـنکارپ  ثعاب  هک  یگنوگچ  )

هاگ ریـس و  هاگ   ) دـیهدن رارق  تبون  ناشاهنهد  يارب  سپ  نامیتی ، هرابرد  دیـسرتب  ادـخ  زا  دروآ ) یناریو  هب  ور  يداـبآ  و  دوش ، هریچ 
و دیراذگم ) ناش  هنسرگ 

دیسرتب ادخ  زا  دیسرتب  ادخ  زا  و  دنوشن ، هابت  دساف و  یتسرپرس ) یب  یگنهرب و  یگنسرگ و  رثا  رب   ) امش دزن  رد 
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اهنآ يارب  میدرک  نامگ  ات  دومرف  یم  شرافس  ناشیا  هرابرد  هراومه  دنتسه ، ناتربمغیپ  هدش  شرافس  نانآ  هک  ناتناگیاسمه  هرابرد 
لمع اب  نارگید  هک  نآرق  هرابرد  ادخ  زا  دیسرتب  ادخ  زا  دیسرتب  و  دیامرف ) نییعت  یمهـس  ناشلام  رد   ) دنهد رارق  ثاریم  هیاسمه ) زا  )

ادخ زا  دیـسرتب  ادخ  زا  و  تسا ، امـش  نید  نوتـس  هک  زامن  هرابرد  دیـسرتب  ادخ  زا  دیـسرتب  ادـخ  زا  و  دـنریگن ، یـشیپ  امـش  رب  نآ  هب 
یلاخ امـش  نتفرن  زا   ) دوش اهر  نآ  رگا  هک  دیتسه  هدنز  ات  دـیراذگم  یلاخ  ار  نآ  همظعم ) هکم   ) ناتراگدرورپ هناخ  هرابرد  دیـسرتب 

هب داهج  هرابرد  دیـسرتب  ادخ  زا  دیـسرتب  ادخ  زا  و  دـیوش ) یم  یلتبم  ادـخ  باذـع  هب   ) دـیوش یمن  هداد  تلهم  یهلا ) رفیک  زا  دـنام ،
رب و  دیئامنن ) يراددوخ  زیچ  چیه  زا  لوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  گنج  نید و  جیورت  يارب   ) ادـخ هار  رد  ناتاهنابز  اهناج و  اهیئاراد و 

ندرک تشپ  زا  و  دیئاشخبب ، مه  هب  هتشاد  یتسود  یگتسباو و  مه  اب  هک  داب  امش 
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( تشز راک  زا  نتشاد  زاب   ) رکنم زا  یهن  و  هتسیاش ) راک  ماجنا  هب  ندومن  راداو   ) فورعم هب  رما  دیـسرتب ، مه  زا  یئادج  رگیدکی و  هب 
یم ادـخ  زا  ار  اهنآ  عفد   ) دـینک یم  اعد  نآ  زا  سپ  دـنوش  یم  طلـسم  امـش  رب  ناتنارادرک  دـب  دـیدرک ) اـهر  رگا   ) هک دـینک  اـهر  ار 
سپ دـیا ، هدرک  مهارف  ار  یتخـس  الب و  نیا  هدرزآ و  ار  ادـخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندرکن  رثا  رب  اریز   ) دوشن اور  دـیهاوخ )

( ددرگن هتفریذپ  ناتتساوخرد  دیئامنن  تشگزاب  هبوت و 
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: دـیئوگب هکنیا  هناهب  هب  دـیور  ورف  ناناملـسم  ياهنوخ  رد  هک  مبایب  ار  امـش  مهاوخ  یمن  بلطملادـبع  نارـسپ  يا  دومرف : نآ  زا  سپ 
نم ضوع  هب  دیاب  هک  دینادب  دیهدن ) رارق  يزیرنوخ  گنج و  ببـس  ارم  نتـشک   ) دـش هتـشک  نینموملاریما  دـش ، هتـشک  نینموملاریما 
هلثم ار  وا  دیاب  و  دینز ، یم  وا  هب  یتبرـض  نآ  ضوع  هب  مدرم  نم  وا  تبرـض  نیا  رث  رب  هاگ  ره  دـیرگنب  .ما  هدنـشک  رگم  دوشن  هتـشک 
رگید تشز  ياهراک  ای  و  دیربن ، ار  شیاضعا  رئاس  اپ و  تسد و  بل و  ینیب و  شوگ و  مشچ و  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ای  شیپ   ) دوشن

هب دنچ  ره  دیـسرتب  هدرک  يرود  ندومن  هلثم  زا  دومرف : یم  مدینـش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  زا  نم  هک  دـیرادن ) اور  وا  هب 
و دنشاب ، هتشاد  ناوارف  هودنا  هدنشک  زا  دنچ  ره  دندنـسپ  یمن  تسرپادخ  مدرم  ار  اهرفیک  هنوگ  نیا  اریز   ) دشاب هدنناسر  رازآ  گس 

(. دنزاس یم  راکشآ  ار  ناشیتریس  دب  هدرک و  کنخ  نآ  هب  ار  دوخ  لد  هنیک  يرایسب  زا  هک  تسا  ناتریس  دب  نانادان و  شور  نآ 

هیواعم هب  همان 048-
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نید و رد  ار  صخش  یئوگغورد  يرگمتس و  سپ  دهد :) یم  زردنا  ار  وا  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
هچنآ یباـی  یمن  رد  هک  ینادـیم  وت  و  دـنزاس ، یم  ادـیوه  شیوـج  بیع  دزن  ار  شیردـق  یب  صقن و  و  دـننادرگ ، یم  هاـبت  شیاـیند 
يراک یئاه  هورگ  و  تسا ، هدـش  ردـقم  نآ  نتفر  تسد  زا  هک  ار  شندـش ) هتـشک  زا  دـعب  ناـمثع  يراـی  اـی  اـیند ، رد  ياهـشهاوخ  )

تسایر و ندروآ  تسد  هب  دـهع و  ضقن  ای  یقیقح ، ماما  زا  ندومنن  يوریپ  يارب   ) و دـندرک ، دـصق  تسردان  ار  تفالخ ) تماما و  )
يوزرآ هب  ندیـسر  يارب  و  دنتـشاذگاو ، مدرم  يار  هب  دوخ  لیم  هب  ار  تفالخ   ) دـندومن لیوات  ار  یهلا  راکـشآ  روتـسد  ایند ) يالاک 

دهاوخ اهنآ  هب  ار  نایوگغورد  رفیک  باذع و  و   ) هدناوخ وگغورد  ار  ناشیا  ادـخ  سپ  دـندومن ) هناهب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  شیوخ 
هک یـسک  تسا  نامیـشپ  هتفاـی و  هدیدنـسپ  ار  شراـک  ناـیاپ  هک  یـسک  تسا  دونـشخ  نآ  رد  هک  يزور  زا  شاـب  رذـحرب  سپ  داد )
(. هدرب ار  وا  هتساوخ  هک  اج  ره  هب  ات  هدیشکن  نوریب  وا  فک  زا  ار  دوخ  راهم   ) تسا هدرکن  یگزیتس  اب  هداد و  ناطیـش  هب  ار  شرایتخا 

ماکحا روتـسد و  فالخرب  تیاهراک  نوچ   ) يدوبن نآرق  لها  هکنیا  اب  يدومن  توعد  نآرق  مکح  هب  نیفـص ) گنج  رد   ) ار ام  وت  و 
مکح هکلب  میدادن ، خساپ  ار  وت  ام  و  تسا ) نآ 

.تسا هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  میتفریذپ ، ار  نآرق 

هیواعم هب  همان 049-
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ترـضح رب  دورد  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ  دـهد :) یم  دـنپ  ار  وا  هک   ) هیواـعم هب  زین  تـسا  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
رگم درب  یمن  هرهب  ایند  زیچ  زا  هاوخایند  و  ترخآ )  ) شریغ زا  تسا  نتشاد  زاب  ندرک و  مرگرـس  ياج  ناسنا ) يارب   ) ایند یفطـصم ،

رد هک  ایند ) يالاک   ) هچنآ هب  هاوخایند  و  دنک ) رتشیب  يوزرآ  هدربن  هرهب  دبایب  هچ  ره   ) ددرگ یم  نوزفا  نآ  رب  نشیگتفیـش  صرح و 
شندروآ درگ  زا  سپ  هک  یتروـص  رد  هدرواـین  تسدـب  نآ  زا  هک  ار  ترخآ ) ياـهتمعن   ) هـچنآ زا  ددرگن  زاـین  یب  زگره  هتفاـی  نآ 

( راگزور يدماشیپ  ای  تدوخ  رمع  زا   ) هتـشذگ هچنآ  زا  رگا  و  تسا ، ینتخیر  مهرب  تسکـش و  شندرک  راوتـسا  زا  سپ  و  یئادـج ،
.تسا هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  دش ، یهاوخ  دنم  هرهب  هتشادهگن  ار  دوخ  هدنام  یقاب  رد  يریگ  دنپ 

دوخ هاپس  ناریما  هب  همان 050-
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هدرک و نایب  اهنآ  رب  ار  شیوخ  قح  دوخ و  رب  ار  نانآ  قح  نآ  رد  هک   ) شیاهرگشل نارس  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هب تسا  ناـنموم  ياـمرفراک  رادرـس و  بلاـطیبا  نبا  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  هماـن  نیا  تسا :) هدوـمرف  رما  يوریپ  يرگداد و  هب  ار  ناـشیا 

ببس هدیسر  نآ  هب  هک  یتمعن  هتفای و  ینوزف  هک  ار  امرفراک  تسا  راوازس  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  شیاتـس  زا  سپ  شنانابزرم :
رایسب هب  ار  وا  هدینادرگ  وا  هرهب  ادخ  هک  یئاهتمعن  و  درادن ) او  ناتسدریز  رازآ  هب  ار  وا  تلزنم  ماقم و   ) دوشن تیعر  رب  وا  لاح  رییغت 

(. تسا هدرواین  اجب  ار  شراگدرورپ  ياهتمعن  رکش  دنکن  نینچ  هک  ره  هک   ) دراد او  شناردارب  رب  ینابرهم  ادخ و  ناگدنب  اب  یئانـشآ 
رب ار  نمشد  گنج  رارسا  ندش  شاف  هک   ) گنج رد  رگم  مرادن  هدیشوپ  امش  زا  ار  يزار  هک  تسا  نآ  نم  رب  امـش  قح  دیـشاب  هاگآ 

ار ماکحا  همه  اریز  تسین  مزال  تروشم  هک   ) یعرش مکح  رد  رگم  مهدن  ماجنا  امـش  اب  روش  نودب  ار  يراک  و  دزاس ) یم  هاگآ  نآ 
شندرک مامت  ندومن و  راوتـسا  یب  نآ  زا  و  منکن ، یهاتوک  امـش  يارب  تسا  اج  هب  هک  ار  یقح  ندناسر  رد  و  دیزومایب ) نم  زا  دـیاب 

دیشاب ربارب  نم  دزن  قح  رد  امش  هکنیا  و  مرادن ، رب  تسد 
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نم قح  و  دنک ، مامت  امـش  رب  ار  تمعن  هک  تسا  ادخ  رب  دش  نینچ  امـش  اب  نم  راتفر  هاگ  ره  سپ  مهدن ) يرترب  يرگید  رب  ار  یکی  )
رد و  دـیئامنن ، یهاتوک  منادـب  حالـص  هک  يراک  رد  و  دـینادرگنرب ، ور  نم  ناـمرف  زا  هکنیا  و  تسا ، يرادربناـمرف  يوریپ و  امـش  رب 

ورجک زا  یسک  دیرواین  اجب  نم  هرابرد  ار  اهنیا  امـش  رگا  سپ  دیبایب ) ار  قح  ات  دیدرگ  اهجنر  لمحتم   ) دیور ورف  قح  هار  ياهیتخس 
نیا زین )  ) امـش و  دـشاب ، یمن  وا  يارب  یئاـهر  تصخر  نم  دزن  مناـسر و  یم  گرزب  رفیک  هب  ار  وا  سپ  تسین ، رتراوخ  نم  دزن  اـمش 

دیامرف یم  حالـصا  ار  امـش  راک  نآ  هب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  دیـشخبب  ناشیا  هب  دوخ  زا  و  دـیریگب ، وخ  تسد ) ریز   ) نارـس زا  ار  نامیپ 
.تسا هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  دیبای ) يزوریف  نمشد  هب  نانآ  کمک  هب  ات  دیئامنن  راوخ  ار  اهنآ  )

تایلام نارومام  هب  همان 051-
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جارخ و نتفرگ  يارب  ندـناسر  رازآ  زا  نآ  رد   ) دـندوب ریگجارخ  هک  شنانادرگراک  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
: ناریگجاب هب  تسا  نینموملاریما  یلع  ادخ  هدـنب  زا  همان  نیا  دـیامرف :) یم  یهن  دراد  نایز  شـشورف  هک  يزیچ  شورفب  ندومن  راداو 
، دیـسرتن زیختـسر ) زور  یـسراو  باـسح و   ) ددرگ یم  رب  شیوس  هب  هچنآ  زا  هک  ره  مرکا ، ربـمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ 

دیا هدـش  روماـم  نآ  ماـجنا  هـب  هـچنآ  دـینادب  و  تـسا ، هداتــسرفن  شیپ  درادـهاگن  رفیک ) باذـع و  زا   ) ار وا  هـک  يزیچ  دوـخ  يارب 
شاداپ رد  دنسرتب  نآ  زا  هک  يرفیک  يور  هدایز  متس و  لیبق  زا  هدومرف  یهن  ادخ  هچنآ  رد  دوبن  رگا  و  رایسب ، نآ  شاداپ  تسکدنا و 

ار نآ  زا  يوریپ  یلو  دوـبن  يرفیک  ار  روتـسد  تفلاـخم  مریگ   ) نآ نتـساوخ  كرت  رد  تسین  يرذـع  هک  تسا  يزیچ  نآ ، زا  يرود 
اریز دیشاب ، ابیکش  ناشاهشهاوخ  رب  و  دینک ، راتفر  مدرم  اب  فاصنا  ارادم و  اب  سپ  دیشوپ ) مشچ  نآ  زا  ناوت  یمن  دنهد ك  یشاداپ 
نینچ دینک و  در  دیاب  يرگید  هتـسد  هب  و  دیراد ، راک  رـس و  یعمج  اب  جارخ  نتفرگ  هطـساو  هب  هک   ) دیتسه تیعر  ناراد  هنازخ  امش 

و دنهد ) یم  روتـسد  تیعر  هرابرد  امـش  هلیـسو  هب  هک   ) دینایاوشیپ ناگدنیامن  مدرم و  ياهلیکو  و  دشاب ) ابیکـش  رابدرب و  دیاب  سک 
شتساوخرد زا  ار  یسک 

زا بآ  ای  راکنا  ار  نیمز  ای  نکن ، نینچ  نکب  نینچ  دـیئوگب  هدراذـگن و  لطعم  ار  شراـک   ) دـینکن عنم  شبولطم  زا  هدرواـین  مشخ  هب 
نآ اب  هکیئاپراهچ  یناتـسبات و  یناتـسمز و  سابل  مدرم  زا  نتفرگ  جاب  ماگنه  دـیئامنن ) نادرگرـس  ار  وا  هصالخ  روآ ، نوریب  اج  نالف 

هتبلا و  دیریگن ) اهنآ  زا  دـندنمزاین  نآ  هب  هچنآ  دـنک  ءادا  ار  جارخ  هک  دـشاب  هتـشادن  یلام  رگا   ) دیـشورفن ار  مالغ  دـننک و  یم  راک 
تسد دنمالسا ) هانپ  رد  هیزج  نداد  اب  هک   ) اه هتـسب  نامیپ  نارازگزامن و  زا  کیچیه  لام  هب  و  دینزن ، هنایزات  یمهرد  يارب  ار  یـسک 

نانمشد تسد  رد  ار  اهنآ  ناناملسم  تسین  راوازس  اریز  دیبایب ، دوش  متس  ناناملـسم  رب  نآ  هلیـسو  هب  هک  یحالـس  بسا و  رگم  دینزن 
نتخاس اناوت  تیعر و  رب  کمک  رگشل و  رب  یئوکین  ناتدوخ و  رب  زردنا  دنپ و  زا  و  دنشاب ، هتشاد  یئاناوت  وا  رب  ات  دراذگ  یقاب  مالسا 

ام و زا  ناحبـس  دنوادخ  اریز  دیروآ ، اج  هب  تسا  مزال  بجاو و  امـش  رب  راوازـس و  هچنآ  ادخ  هار  رد  و  دینکن ، يراددوخ  ادـخ  نید 
يرای ار  وا  شیوخ  یئاناوت  هجرد  یهتنم  هب  و  میرازگ ، ساپس  ار  وا  دوخ  شـشوک  اب  وا  یئوکین  ناسحا و  ربارب  رد  هک  هتـساوخ  امش 

.راوگرزب ردق  دنلب  دنوادخ  يرای  هب  رگم  تسین  یئاناوت  ار ) ام  دنچ  ره   ) و مینک ،

اهرهش نارادنامرف  هب  همان 052-
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رب دورد  یلاعت و  يادـخ  شیاتـس  زا  سپ  زامن : تاقوا )  ) هرابرد اهرهـش  ياهمکاح  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هماـن  زا 
باتفآ هیاس  هک  ینامز  ات  برغم ) تمس  هب  نامسآ  طسو  زا  دیشروخ  لیم  ماگنه  زا   ) دیرازگ رهظ  زامن  مدرم  اب  یفطـصم ، ترـضح 
هغالبلا جهن  زا  هخسن  دنچ  رد  و  تسا ، نآ  تلیضف  تقو  نیا  و  ددرگ ، نآ  ردق  هب  زیچ  ره  هیاس  ات   ) زب لغآ  راوید )  ) ردق هب  ددرگ  رب 

رـصع زامن  ناشیا  اب  و  ددرگ ) زب  لغآ  راوید  ردـق  هب  هیاس  هک  دـیرازگ  زامن  هاگنآ  ینعی  تسا  زنعلا  ضبرم  لـثم  سمـشلا  یفت  نیح 
( بورغ ات   ) نآ رد  هک  یتقو  نآ ) نایاپ  هن   ) زور زا  يا  هراپ  رد  تسین ) هدرمژپ   ) تسا راد  هولج  دیفـس و  باتفآ  هک  یماگنه  دیرازگ 
، تسا هیهقف  بتک  نآ  لحم  رایـسب و  رـصع  رهظ و  تقو  دـیدحت  رد  نیدـهتجم  ءاهقف و  فالتخا  لاوقا و   ) دومیپ ناوتب  هار  خـسرف  و 
، دنا هتسنادن  زئاج  ندناوخ  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  زامن  هدرک  لالدتـسا  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  رهاظ  هب  یعمج  دنا : هتفگ 

راد هزور  هک  یماگنه  دـیناوخب  برغم  زامن  نانآ  اب  و  تسا ) ایوگ  ندـناوخ  مه  اب  ندوب  تسرد  هب  نیدـهتجم  يواتف  تایاور و  یلو 
( برغم بناج  زا   ) یخرـس هک  یماگنه  دـیرازگ  ءاشع  زامن  اهنآ  اب  و  دوش ، یم  هناور  ینم  هب  تاـفرع ) زا   ) جاـح و  دـنک ، یم  راـطفا 

وش یم  ناهنپ 

دیرازگ زامن  ناشیا  اب  و  دـنیبب ، ار  دوخ  هارمه  قیفر و  يور  درم  هک  یماگنه  دـیرازگ  دادـماب  زامن  نانآ  اب  و  بش ، زا  کـی  هس  اـت  د 
هک دـینکن  زارد  هدادـن  لوـط  ردـق  نآ  ار  زاـمن   ) دیـشابن داـسف  هنتف و  ببـس  و  دـیهاکب ) تابحتـسم  زا   ) اـهنآ نیرتناوتاـن  زاـمن  دـننام 

مهدجیه دـلجم  رد  هللا ، همحر  یـسلجم ، همالع  .دـنوشن  رـضاح  تعامج  هب  نآ  رثا  رب  دنـشاب و  هتـشادن  یئاناوت  امـش  اب  نارازگزامن 
دروخ دز و  لوغـشم  هک  نیفـص  گنج  رد  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیامرف  یم  لقن  یملید  بولقلا  داشرا  زا  راونالاراحب  باتک 

هک مرگن  یم  لاوز  هب  دومرف  تسا ؟ يراک  هچ  نیا  نینموملاریما  ای  درک  ضرع  سابع  نبا  دیئاپ ، یم  ار  باتفآ  رگشل  ود  نیب  رد  دوب 
اب ام  دومرف : ترضح  هتـشاد !؟ زاب  زامن  زا  ار  ام  گنج  هک  یلاح  رد  تسا  زامن  تقو  ماگنه  نیا  ایآ  تفگ : سابع  نبا  میرازگ ، زامن 

!!(. دومن كرت  ریرهلا  هلیل  رد  یتح  ار  بش  زامن  ترضح  زگره  تفگ : سابع  نبا  زامن ، يارب  میگنج  یمن  ناشیا 

یعخن رتشا  کلام  هب  همان 053-
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ار وا  نوچ  هتشون  دزرمایب - ار  وا  ادخ  یعخن - رتشا  ثراح ) نبا  کلام   ) يارب هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهنامیپ  دهع و  زا 
نآ و  دوب ، هدـیدرگ  ناـشیرپ  مهرد و  رکب  یبا  نبا  دـمحم  تموـکح  هک  یماـگنه  داد  رارق  اورناـمرف  ناـماس  نآ  فارطا  رب  رـصم  رب 

قیرط يراد ، تکلمم  بادآ  يرورپ ، تیعر  زوـمر  یـسرداد ، روتـسد   ) اـهیراکوکین يارب  هک  تسا  یناـمیپ  نیرتـعمج  نـیرتزارد و 
، دشاب هتشادن  هژم  هتشگرب و  شمشچ  کلپ  هک  دنیوگ  ار  یسک  رتشا  برع  رد   ) تسا هتشون  ناگمه ) هب  زردنا  دنپ و  یـشکرگشل و 

يارب دنیوگ  رتشا  ار  هحور ( هللا  سدق   ( یعخن ثراح  نبا  کلام  و  دشاب ، هتشاد  كاچ  شنیئاپ  بل  ای  مشچ  کلپ  هک  ار  یسک  مه  و 
شرـس رب  دوخ  دـش و  هتفوک  کلام  دوخ  رب  يزرگ  يرجه  مهدزناش  لاس  رد  مور  هاپـس  اـب  برع  رگـشل  راـکیپ  رد  دـنا : هتفگ  هکنآ 

تموکح ناـمز  رد  رـصم  عضو  نوچ  .دـیدرگ  بقلم  رتـشا  هب  زور  نآ  زا  سپ  دز ، كاـچ  ار  وا  مشچ  نآ  نهآ  زا  يا  هراـپ  شخپ و 
نینموملاریما هب  دنتساخرب و  نامثع  یهاوخنوخ  هب  یهورگ  و  دش ، مهرد  هیواعم  يراکهابت  يزیگنا و  هنتف  رثا  رب  رکب  یبا  نبا  دمحم 

ناگرزب زا   ( دعـس نبا  سیق  ای  تسا  رفن  ود  زا  یکی  هتـسیاش  رـصم  ینارمکح  دومرف : دیـسر ، ربخ  ناماس  نآ  عاضوا  زا  مالـسلا  هیلع 
، دوش اورنامرف  دیاب  هرابود  میتشادرب  اجنآ  زا  ار  وا  هک  لودع ( لدعا  مالسلا و  هیلع  یلع  نایعیش 
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یقاـب دوخ  لغـش  رد  ار  وا  ترـضح  دوـب  لـیم  یب  راـک  نیا  هب  دعـس  نبا  سیق  نوـچ  یلو  دور ، اـجنآ  یعخن  ثراـح  نبا  کـلام  اـی 
جیـسب دومرف  رما  هتـشون  وا  يارب  ار  هماندهع  نیا  دیبلط و  دوب  قارع ) ماش و  نیب  يرهـش   ) نیبیـصن رد  هک  ار  رتشا  کلام  و  تشاذگ ،

نوچ دیدرگ ، هناور  رصم  بناج  هب  دوخ  رگـشل  اب  کلام  داتـسرف ، ار  متفه  یـس و  همان  رـصم  لها  يارب  وا  نتفر  زا  شیپ  و  دنک ، هار 
زا لاس  تسیب  تایلام  جارخ و  نم  ات  ناروخب  رهز  ار  رتشا  هک  داد  ماغیپ  رـصم  رد  تسا  يرهـش  شیرع  ناقهد  هب  دش  رادربخ  هیواعم 

ناغمرا شیارب  مومـسم  لسع  يرادـقم  دراد ، تسود  رایـسب  ار  لسع  دوب  هتـسناد  هک  ناـقهد  دیـسر  شیرع  هب  رتشا  نوچ  مریگن ، وت 
یناگدنز دوردـب  هدـشن  رقتـسم  شفوج  رد  زونه  دومن ، لیم  دولآرهز  لسع  نآ  زا  رتشا  درک ، نایب  ار  نآ  دـئاوف  یئاراوگ و  دروآ و 

ره زا  ار  وا  ناـمثع  مـالغ  عفاـن  و  دـش ، عـقاو  دراد  هار  زور  هس  رـصم  اـت  هک  يرهـش  مزلق  رد  شتداهـش  دـنا : هتفگ  یـضعب  و  تـفگ ،
ود ار  بلاطیبا  نبا  یلع  تفگ : هداتسیا  مدرم  نایم  رایـسب  يدنـسروخ  اب  دیـسر  هیواعم  هب  راوگرزب  نآ  تداهـش  ربخ  نوچ   ) دیناروخ

کلام نآ  دیدرگ و  ادج  زورما  يرگید  و  دش ، هتشک  هک  دوب  رسای  نبا  رامع  نآ  دیدرگ و  ادج  نیفص  گنج  رد  یکی  دوب ، تسد 
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يو دزن  نامثع  مالغ  عفان  رـصم - عیبنی و  نیب  هلیا - رهـش  رد  درک و  رفـس  رـصم  گنهآ  هب  دیـسر ، وا  گرم  ربخ  نونکا  هک  دوب  رتشا 
هب هتخیمآ  رهز  اب  یلـسع  تبرـش  مزلق  رهـش  رد  سپ  تشگ ، هدوسآ  وا  زا  رتشا  رطاخ  هک  درک  تبظاوم  وا  تمدخ  رد  نادنچ  دـمآ و 

) تسا اهرگـشل  لسع  زا  ار  دنوادخ  دینادب  ینعی  لسع  نم  ادونج  هللا  نا  الا و  تفگ  دوردب  ار  ایند  کلام  نآ  رثا  رب  هک  داد  وا  دروخ 
هدرب فیرـشت  ربنم  رب  تسیرگ و  دش  رطاخ  هدرـسفا  نیگهودـنا و  رایـسب  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  ربخ  نوچ  وس  نآ  زا  و 
اکلام هللا  محر  رهدلا ، بئاصم  نم  هتوم  ناف  كدنع  هبـستحا  ینا  مهللا  نیملاعلا ، بر  هللا  دـمحلا  و  نوعجار ، هیلا  انا  هللا و  انا  دومرف :

هللا یلص  هللا - لوسر  هب  انباصم  دعب  هبیصم  لک  یلع  ربصن  نا  یلع  انسفنا  انطو  دق  انا  عم  هبر ، یقل  و  هبحن ، یضق  و  هدهع ، یفوا  دقلف 
هک تسا  ازـس  ار  يدنوادخ  شیاتـس  و  میدرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  زا  ام  ینعی  تابیـصملا  مظعا  نم  اهناف  هلآ - هیلع و 
ادخ تسا ، راگزور  ياهگوس  زا  وا  گرم  اریز  مروآ ، یم  رامـش  هب  وت  دزن  ار  رتشا  تبیـصم  نم  ایادخراب  تسا ، نایناهج  راگدرورپ 

، دومن ءافو  دوخ  دهع  هب  هک  دیامرف  تمحر  ار  کلام 
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هللا یلص  ادخ - لوسر  تبیـصم  زا  سپ  هک  میا  هدومن  دهعت  ام  هکنیا  اب  درک ، تاقالم  ار  شراگدرورپ  و  دیناسر ، نایاپ  هب  ار  شتدم 
عخن خیاشم  تفر ، هناخ  هب  هدمآ  نیئاپ  ربنم  زا  نآ  زا  سپ  .دوب  اهتبیصم  نیرتگرزب  نآ  اریز  میشاب ، ابیکـش  یتبیـصم  ره  رب  هلآ  هیلع و 

، ادنف ناکل  لبج  نم  ناک  ول  کلام  ام  کلام و  رد  و هللا  دومرف : دوب ، هدرسفا  فساتم و  راوگرزب  نآ  دندمآ ، ترضح  نآ  تمدخ  هب 
وجرم له  و  یکاوبلا ، کبتلف  کـلام  لـثم  یلع  اـملاع ، نحرفیلو  اـملاع  کـتوم  ندـهیل  هللاو  اـما  ادلـص ، ناـکل  رجح  نم  ناـک  ول  و 

رگا هک  کلام  هنوگچ  دهد و  ریخ  يازج  ار  کلام  ادـخ  ینعی  کلام  لثم  نع  ءاسنلا  تماق  له  و  کلامک ، دوجوم  له  و  کلامک ،
یناهج کلام  يا  وت  گرم  دنگوس  ادخ  هب  دیشاب  هاگآ  دوب ، تخس  یگنس  دوب  گنـس  رگا  و  دوب ، گرزب  میظع و  یهوک  دوب  هوک 

هیرگ دـیاب  کـلام  دـننام  يدرم  رب  دـنادرگیم ، بارخ  ار  قارع  دونـشخ و  ار  ماـش  لـها  ینعی  دزاـس  یم  داـش  ار  یناـهج  ناریو و  ار 
، تسه یسک  کلام  دننام  ایآ  دوش ، یم  هدید  کلام  دننام  يروای  ایآ  دنیرگب ، ناگدننک 
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ربق دـندومن و  لمح  هبیط  هنیدـم  هب  مزلق  زا  ار  کلام  هزانج  دـنا : هتفگ  .دوش و  کلام  دـننام  هک  دـنزیخ  یمرب  یلفط  دزن  زا  نانز  ایآ 
راوگرزب روالد و  دنمدرخ و  يدرم  هکنیا  اب  هنع - هللا  یـضر  رتشا - هک  دـنامن  هدیـشوپ  و  تسا ، روهـشم  فورعم و  اجنآ  رد  وا  رونم 

رد یماخ  سابرک  و  تشذگ ، یم  هفوک  رازاب  زا  يزور  دنا : هتفگ  هکنانچ  دوب ، هتسارآ  یـشیورد  یئاسراپ و  يرابدرب و  رویز  هب  دوب 
رتشا تخادـنا ، وا  رب  يزبـس  هخاـش  فافختـسا  يور  زا  ناـیرازاب  زا  یکی  تشاد ، رـس  رب  هماـمع  ياـج  هب  ار  ناـمه  زا  يا  هراـپ  رب و 

هک یتسناد  چیه  وت  رب  ياو  تفگ : يرازاب  نآ  هب  تخانـش  یم  ار  رتشا  هک  نیرـضاح  زا  یکی  تشذگ ، هدرکن  ءانتعا  هدومن  يرابدرب 
زا يرازاب  درم  نآ  سپ  دوب ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رای  تسود و  رتشا  کـلام  وا  تفگ  هن ، تفگ : يدومن ، تناـها  یـسک  هچ  هب 

زامن زا  ات  داتـسیا  تسا ، لوغـشم  زامن  دجـسم  رد  رتشا  دید  دیامن ، یهاوخرذع  ات  دـش  هناور  رتشا  لابند  هب  هدـمآ  هزرل  هب  هدرک  راک 
رذع تفگ : ینک !؟ یم  راک  هچ  دومرف : هتـشادرب  ار  وا  رـس  رتشا  دیـسوب ، هتخادـنا  وا  ياپ  رب  ار  دوخ  هدرک  مالـس  سپ  تفای ، تغارف 

هب نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تسین ، یهانگ  چـیه  وت  رب  دومرف : رتشا  مدوب ، هتخانـشن  ار  وت  هک  مهاوخ  یم  هدـش  رداص  نم  زا  هک  یهاـنگ 
هک دشاب  هتشاد  طلست  دوخ  سفن  رب  ردقنآ  هدوب و  نینچ  رتشا  کلام  دیاب  يرآ  .میامن  شزرمآ  بلط  وت  يارب  هک  مدوب  هدمآ  دجسم 
ره رد  اریز  دهدن ، تسد  وا  هب  یلاح  رییغت  دـنک  یم  ءازهتـسا  ار  وا  ینادان  هک  یعقوم  نینچ  رد  يروالد  تعاجـش و  نانچ  نتـشاد  اب 

یلع نینموملاریما  هکنآ  ات  دوب  دوخ  نامز  ماما  یقیقح  وریپ  زیچ 
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، مدوب ادخ  لوسر  يارب  نم  هک  دوب  نانچمه  نم  يارب  کلام  ینعی  هللا  لوسرل  تنک  ام  لثم  یل  ناک  دـقل  دومرف : وا  هرابرد  مالـسلا  ه 
يارب وا  كرابم  مان  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هماندهع  تفگ و  یناگدنز  دوردـب  ترجه  متـشه  یـس و  لاس  رد  کلام  لصاحلا 

ادخ هدنب  هک  تسا  يروتسد  نیا  هدنشخب  هدنهد  يزور  دنوادخ  مانب  دیدرگ :( لمعلاروتسد  تلایا  تراما و  ره  رد  ناهج  نانارمکح 
اجنآ جارخ  ات  هدینادرگ : رصم  یلاو  ار  وا  هک  یماگنه  هدومرف ، رما  وا  اب  دوخ  نامیپ  رد  رتشا  ثراح  نبا  کلام  هب  نینموملاریما  یلع 

هب ار  وا  دیامن  یم  رما  .دزاس  دابآ  ار  اجنآ  ياهرهـش  و  دزادرپب ، نآ  مدرم  لاح  حالـصا  هب  و  دگنجب ، نآ  نمـشد  اب  و  دروآ ، درگ  ار 
تابجاو و زا  هدومرف  رما  نآ  هب  میرک ( نآرق   ( دوخ باتک  رد  هچنآ  زا  يوریپ  و  وا ، نامرف  ندـیزگرب  و  ادـخ ، زا  سرت  يراکزیهرپ و 
و اهنآ ، نتخاس  هابت  نتفرن و  راب  ریز  هب  زج  ددرگ  یمن  تخبدـب  و  اـهنآ ، زا  يوریپ  هب  رگم  دوش  یمن  تخبکین  یـسک  هک  تابحتـسم 
هب دریگ و  ولج  نمـشد  زا  تسد  هب  هتـشاد و  رواب  نامیا و  لد  هب   ( دـنک يرای  نابز  تسد و  لد  هب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  نید (  ( هکنیا

و دنک ، يرای  ار  دوخ  هدننک  يرای  هک  هتـشگ  نماض  وا  مان  تسا  رترب  هک  يدنوادخ  اریز  دیامن ( رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نابز 
دنمجرا
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اهیـشکرس ماگنه  و  دناشن ، ورف  اهـشهاوخ  تاوهـش و  ماگنه  ار  دوخ  سفن  هک  دیامرف  یم  رما  ار  وا  .دیامرف و  دنمجرا  ار  شا  هدـنناد 
هدوسآ وا  رـش  زا  یمدآ   ) دراد یم  او  يدـب  هب  سفن  اریز  دـنکفاین ) شیاهیتخـس  رد  هداتفاین و  وا  تسد  هب  ناـنع  اـت   ) دراد زاـب  ار  نآ 

هک هدرک  تیاور  مالـسلا  مـهیلع  دوـخ  ناردـپ  زا  رفعج  نـب  یـسوم  ماـما  ترـضح   ) دـیامرف مـحر  ادـخ  هـک  ار  یـسک  رگم  تـسین )
هیلع نینموملاریما  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  دوخ  ناردپ  زا  رفعج  نبا  یـسوم  ماما  ترـضح  : ( دومرف مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
لاح هب  اشوخ  دومرف : دنتـشگزاب ، نوچ  داتـسرف  گـنج  هب  ار  نایرگـشل  زا  یهورگ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا 

: دومرف تسیچ ؟ ربکا  داهج  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  تسا ، هدـنام  یقاب  ربکا  داهج  ناشیا  رب  دـنتفای و  تغارف  رغـصا  داهج  زا  هک  یهورگ 
). دنک داهج  تسوا  اب  هک  دوخ  سفن  اب  هک  تسا  یسک  داهج  داهج ، نیرتالاب  دومرف : سپ  سفن ، اب  دروخ  دز و  داهج و 
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ياهراک هب  مدرم  و  هدوب ، اهنآ  رد  رگمتس  سرداد و  نانارمکح  وت  زا  شیپ  هک  مداتسرف  یئاهرهش  هب  ار  وت  نم  کلام  يا  نادب ، سپ 
یم نانآ  هرابرد  وت  هک  دـنیوگ  ار  نامه  وت  هرابرد  و  يرگن ، یم  دوخ  زا  شیپ  نانارمکح  ياهراک  هب  وت  هک  دـننک  یم  رظن  نامه  وت 

ار اهنآ  هدرب  یپ  ناراکوکین  هب  ناوت  یم  دـیامرف  یم  يراج  دـب ) کـین و  زا   ) شناگدـنب ناـبز  هب  دـنوادخ  هک  ینانخـس  هب  و  یئوگ ،
دنـشاب مان  دب  اهنابز  رد  رگا  و  دنیامن ، یم  اعد  هدرمـش  راکوکین  ار  ناشیا  مدرم  دـشاب  يراج  اهنابز  رب  یئوکین  اهنآ  زا  رگا   ) تخانش

ناوریشونا دننام  دشاب  رفاک  هچ  زیزعلادبع  نبا  ورمع  دننام  ناملـسم  هچ  نارمکح  ور  نیا  زا  دننک ، یم  نیرفن  هتـسناد  راکدب  ار  نانآ 
رثا رب  دنیامن و  ریخ  ياعد  شا  هرابرد  مدرم  ات  دنامب  راگدای  هب  شیوکین  مان  لیمج و  رکذ  هک  دنک  يراک  دیاب  یموق  رادـمامز  ره  و 

شاب طلـسم  دوخ  شهاوخ  اوه و  رب  و  دشاب ، هتـسیاش  رادرک  وت  ياه  هتخودنا  نیرتهب  دیاب  سپ  درآ ) تسد  هب  دـیواج  یتخبکین  نآ 
هب لخب  اریز  زروب ، لخب  تسین  اور  لالح و  تیارب  هچنآ  زا  شیوخ  سفن  هب  و  دنکفاین ) تیاهیتخـس  رد  ات  ریگ  تسد  هب  ار  شراهم  )

ابن اور  ار  وت  هچنآ  درگ  هک  تسا  نآ  سفن  هب  لخب   ) دزاس شوخان  ای  دیآ  شوخ  ار  وا  هچنآ  رد  وا  زا  تسا  لدع  فاصنا و  سفن 

هد ياج  دوخ  لد  رد  ار  تیعر  اب  یئوکین  يراتفرـشوخ و  ینابرهم و  و  یـشاب ( نآ  دنموزرآ  رادتـسود و  رایـسب  هچ  رگا  يدرگن  دش 
میرک نآرق  رد  هکنانچ  ددرگ ، تیعر  یگدنکارپ  بجوم  هک  یشاب  نمـشد  نانآ  اب  نطاب  رد  هدرک  یتسود  راهظا  رهاظ  رد  هکنآ  هن  (

فعاف کـلوح  نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تنک  ول  و  مهل ، تنل  هللا  نم  همحر  اـمبف  دـیامرف : یم  مرکا  ربمغیپ  هب  ي 159  س 3 
مدرم اب  وت  ادـخ  شیاشخب  رثا  رب  ینعی  نیلکوتملا  بحی  هللا  نا  هللا  یلع  لکوتف  تمزع  اذاف  رمـالا  یف  مهرواـش  مهلرفغتـسا و  مهنع و 

ناشیارب رذگرد و  نانآ  زا  دننک  يدب  وت  هب  رگا  سپ  دندش ، یم  هدنکارپ  تدرگ  زا  يدوب  لد  تخـس  وخدـنت  رگا  یتشگ و  نابرهم 
ادـخ هک  نک  دامتعا  ادـخ  هب  یتفرگ  میمـصت  رگا  تروشم ) زا  سپ   ) و اـمن ، تروشم  ناـشیا  اـب  گـنج )  ) راـک رد  و  هاوخ ، شزرمآ 
هتسد ود  نانآ  هک  یناد  تمینغ  ار  ناشندروخ  هدوب  هدنرد  روناج  نوچ (  ( ناشیا هب  تبـسن  ادابم  و  دراد ( تسود  ار  ناگدننک  دامتعا 
ادمع هدروآور  نانآ  هب  يراکدب  ياهببس  هدوب و  شزغل  راتفرگ  شیپ  زا  هک  دنتـسه  وت  دننام  شنیرفآ  رد  ای  دنینید  ردارب  وت  اب  ای  دنا :
ءاطخ زا  هک  تسین  یسک  دنتسه  موصعم  هک  ماما  ربمغیپ و  زج  نوچ   ( سپ دریگ ، یم  رارق  ناشرتسد  رد  هتسنادن ( ای  هتسناد   ( اوهـس و 

ماشیپ رگا  دشاب  نمیا  یتسردان  و 
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وفع ار  نانآ  دوخ  تشذگ  شـشخب و  اب  هکلب ( تشادن ، اور  شـشخب  ناشیا  هب  دیابن  تشاداو  يراکدب  هب  اوهـس  ادمع و  ار  اهنآ  يد 
ینارمکح هب  ار  وت  هک  یـسک  و  يرترب ، اهنآ  رب  وت  اریز  دزرمایب ، ار  وت  شتـشذگ  شـشخب و  اب  ادـخ  يراد  تسود  هک  روطنامه  نک 

و یهد ، ماجنا  ار  ناـشراک  تسا  هتـساوخ  هدرپس و  وت  هب  ار  تموکح  نیا  هک  یـسک  زا  تسا  رترب  ادـخ  و  تسا ، رترب  وت  زا  هداتـسرف 
ادـخ اب  گنج  يارب  ار  دوخ  ادابم  و  دومن ( دـهاوخ  هلماعم  وت  اب  یئامن  راتفر  اهنآ  اب  هنوگ  ره   ( هداد رارق  وت  شیاـمزآ  ببـس  ار  ناـنآ 

، یتسین زاین  یب  شینابرهم  ششخب و  زا  هدوبن  وا  مشخ  یئاناوت  ار  وت  هک  يراد ( اور  متس  مدرم  هب  هدومن  نید  تفلاخم   ( يزاس هدامآ 
یشکرس زا   ( و امنم ، باتش  يوشن  بکترم  یناوت  یم  هک  یمشخ  هب  و  شابم ، داش  رفیک  هب  نامیشپ و  تشذگ  ششخب و  زا  زگره  و 

لد یبارخ  داسف و  ببس  شور  نیا  دنریذپ و  هب  ارم  نامرف  دیاب  سپ  منک  یم  رما  مهاوخ ( هچ  ره  هب   ( رومام و نم  وگم  یلدود ( هب  و 
يدنسپوخ ربک و  ای  یگرزب  تمظع و  تیارب  تموکح  تنطلـس و  هاگ  ره  و  ددرگ ، اهتمعن  لاوز  رییغت و  نید و  یتسـس  فعـض و  و 

یتسین اناوت  نآ  رب  شیوخ  بناـج  زا  هچنآ  دوخ  هب  تبـسن  وا  یئاـناوت  هب  تسا و  وت  قوف  هک  ادـخ  یهاـشداپ  یگرزب  هب  دروآ  دـیدپ 
ندومن د هشیدنا   ( نتسیرگن نیا  هک  رگنب 

لقع و زا  و  درادـیم ، زاب  وت  زا  ار  يزارفارـس  و  دـناشن ، یم  ورف  ار  وت  یـشکرس  ربک و  زیچ ( ره  رب  ادـخ  ندوب  بلاـغ  يراوگرزب و  ر 
ار يدنسپدوخ  ربک و  هدمآ  زاب  دوخ  هب  هک  دوش  یم  ببـس  راک  نیا  رد  هشیدنا   ( ددرگ یمرب  تیوس  هب  هتـشگ  رود  وت  زا  هک  يدرخ 

اریز شیئاناوت ، رد  وا  هب  ار  شیوخ  نداد  رارق  دننام  و  شیراوگرزب ، رد  ادخ  اب  دوخ  نتـشاد  ربارب  زا  شاب  رذـحرب  و  ینارب .( دوخ  زا 
.دنادرگ یم  تسپ  راوخ و  ار  يربکتم  شکندرگ  ره  ادخ 
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هک یتـیعر  ره  کـیدزن و  ناـشیوخ  دوخ و  بناـج  زا  و  زیهرپـب ) شیهاون  زا  دـنب و  راـک  ار  وا  رماوا   ) نک راـتفر  فاـصنا  هب  ادـخ  اـب 
متـس وت  مان  هب  تناتـسود  ناشیوخ و  راذگب  هن  امن و  متـس  اهنآ  هب  دوخ  هن   ) هدم تسد  زا  ار  فاصنا  مدرم  هرابرد  يرادیم  شتـسود 

ره اب  ادخ  و  تسا ، نمشد  وا  اب  شناگدنب  ياج  هب  ادخ  دنک  متس  ادخ  ناگدنب  اب  هک  یسک  یـشاب و  راکمتـس  ینکن  رگا  هک  دنیامن )
زا  ) هکنیا ات  تسا  ادخ  اب  گنج  رد  سک  نآ  و  دریذپ ) یمن  ار  شرذع   ) دـنادرگ یم  تسردان  ار  شلیلد  ناهرب و  دـشاب  نمـشد  هک 

ار وا  تمحر ) زا  يرود   ) ندروآ مشخ  دوز  ادـخ و  تمعن  نتفاـی ) تسد  زا   ) رییغت و  دـیامن ، تشگزاـب  هبوت و  دـشک و  تسد  متس )
ماقتنا  ) تسا ناراکمتس  نیمک  رد  اونـش و  ار  ناگدیدمتـس  ياعد  ادخ  اریز  تسین ، ادخ ) ناگدنب  رب   ) يرگمتـس زا  رترثوم  زیچ  چیه 

رد نآ  ندرک  یناگمه  و  تسا ، قح  رد  يور  هنایم  یـشاب  هتـشاد  تسود  راک  ره  زا  شیب  دـیاب  هک  يراک  و  دیـشک .) دـهاوخ  ار  نآ 
دنچ ره  دشاب  همه  لاح  حالص  هب  هک  نک  رایتخا  ار  نآ  راک  ره  رد   ) ددرگ یم  تیعر  يدونشخ  ببـس  رتشیب  هک  يرگداد  يربارب و 

نت دنچ  يدونشخ  ءاضر و  ناگمه  مشخ  اریز  دنشابن ) یضار  نآ  زا  هدمآ  نارگ  صاوخ  رب 
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هافر ماگنه  رد  نارمکح  رب  سکچیه  تیعر  زا  و  دراد ، تیمها  ناـگمه  يدونـشخ  ربارب  رد  نت  دـنچ  مشخ  و  دزاـس ، یم  لاـمیاپ  ار 
عقوم و  رترارـصا ، رپ  شهاوخ  رد  و  رت ، یـضاران  يربارب  فاصنا و  رد  و  رت ، هدـننک  يرای  مک  يراـتفرگ  رد  و  رتراـب ، نارگ  یناـسآ 

، تسین صاوخ  زا  رت ، تسس  یئابیکش  رد  راگزور  ياهیتخس  دماشیپ  رد  و  رت ، هدنریذپ  رذع  رید  در  ماگنه  و  رتساپـس ، مک  شـشخب 
نانآ زا  هک  صاوخ  زا  نت  دنچ  هن   ) دنتسه مدرم  زا  ناگمه  نانمشد  زا ) يریگولج   ) يارب هدامآ  اهناملـسم و  یهوبنا  نید و  نوتـس  و 

.دشاب اهنآ  اب  وت  تبغر  لیم و  هدوب و  هارمه  نانآ  اب  دیاب  سپ  تسین ) هتخاس  يراک  یئاهنت  هب 
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بویع و ار  مدرم  اریز  دراد ، رارصا  مدرم  ياهیتشز  نتفگ  هب  هک  یشاب  هتـشاد  نمـشد  رود و  همه  زا  شیب  ار  یـسک  تیعر  زا  دیاب  و 
نکم یپ  تسا  هدیـشوپ  وت  هب  مدرم  ياهیتشز  زا  هچنآ  سپ  تسا ، مکاـح  اـهنآ  ندـناشوپ  يارب  سک  رتراوازـس  هک  تسا  یئاـهیتشز 
مکح تسا  ناهنپ  وت  زا  هچنآ  رب  ادـخ  و  دوش ، راکـشآ  وت  رب  ناشیا ) ياهیتشز  زا   ) هچنآ ندیـشوپ  تسا  وت  رب  هک  امنم ) يواـکجنک  )

، يراد ناهنپ  تیعر  زا  يراد  یم  تسود  هک  ار  وت  یتشز  دـناشوپب  ادـخ  هک  ناشوپب  ار  مدرم )  ) یتشز یناوت  یم  ات  سپ  دـیامرف ، یم 
هک هچ  ره  زا  و  نک ، ادـج  ار  یتساوخزاب  ماقتنا و  ره  هتـشر  دوخ  زا  و  هدـم ) هار  لد  رد  ار  اهنآ  هنیک   ) اشگب ار  هنیک  ره  هرگ  مدرم  زا 

نخـس اریز  امنب ، باتـش  نیچ  نخـس  وگدب و  راتفگ )  ) نتـشاد رواب  قیدـصت و  رد  و  امنب ، نادان  ار  دوخ  دـیآ  رظن  رد  تسردان  ار  وت 
ثعاب دیاش  وا  راتفگ  لوبق  رد  باتـش  سپ   ) دروآ رد  ناگدنهددنپ  تروص  هب  ار  دوخ  دنچ  ره  تسا  هدـنهد  بیرف  راکنایخ و  نیچ 

زاب ششخب  یکین و  زا  ار  وت  هک  هدم  هار  ار  لیخب  دوخ  راک )  ) شاگنک رد  و  دشابن .) يدوس  ار  نآ  زا  دعب  یناشیرپ  هک  دوش  یئاطخ 
صیرح هن  و  دنادرگ ، یم  تسس  اهراک  رد ) مادقا   ) زا ار  وت  هک  ار  وسرت  لد و  یب  هن  و  دناسرت ، یم  یـشیورد  يزیچ و  یب  زا  هتـشاد 

يرایسب زا  هک  ار 
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ياهتعیبط صرح  سرت و  لخب و  سپ  دـهد ، یم  هولج  ترظن  رد  ار  مدرم ) هب   ) يرگمتـس يدـنمزاین ) زور  تهج  نتخودـنا   ) صرح
وا ادخ  هب  نامگدب  و  تسا ، ادخ  هب  ینامگدب  اهوخ  نیا  ءاشنم  ! ) دروآ یم  درگ  ار  اهنآ  ادخ  هب  ینامگدب  هک  دنـشاب  یم  ینوگانوگ 
رد مادقا  زا  دناوخ  رادهگن  ار  وا  رگا  وسرت  و  دزرو ، یمن  لخب  نارگید  هب  دناد  هدنشخب  رایسب  ار  وا  رگا  لیخب  اریز  دنـسانش ، یمن  ار 

(. دنز یمن  صرح  نتخودنا  يارب  دناد  هدنهد  يزور  ار  وا  رگا  صیرح  و  دسرت ، یمن  دنسپ  ادخ  راک 
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وت زا  شیپ  هک  تسا  يریزو  یبلط ) یم  کمک  شا  هشیدـنا  يار و  زا  هتـشامگ  تکلمم  نوئـش  رب  هک  ار  یـسک   ) وت ناریزو  نیرتدـب 
صاوخ و زا  دـیابن  سک ) نینچ   ) سپ هدوب ، زابنا  کیرـش و  اهنآ  اـب  هتـسیاشان ) ياـهراک   ) ناـهانگ رد  نارادرکدـب و  رارـشا و  ریزو 

ياراد هک  یناسک  رد  اهنآ  ياج  هب  وت  هک  یلاح  رد  دنتسه ، نارگمتس  هارمه )  ) ردارب ناراکهانگ و  رای  نانآ  اریز  دشاب ، وت  ناکیدزن 
ياهراک ناهانگ و  نانچ  هک  یباـیب  ار  ریزو  نیرتهب  یناوتیم  دنتـسه  تکلمم ) روما  رد   ) اـهنآ دـننام  وکین  ياـهیربراک  اـه و  هشیدـنا 

يرای یهارمه و  شهانگ  رب  ار  راکهانگ  متس و  رب  ار  رگمتس  و  تسین ، وا  رب  دنا ) هدش  بکترم  رارشا  تموکح  رد  هک   ) نانآ تشز 
و دنـشاب ) یم  رازگـساپس  هدومن  ینادردـق  نآ  زا  هتـسناد  رایـسب  ار  وت  تمعن  كدـنا  اریز   ) رتکبـس وت  يارب  ناشیا  هنیزه  دـنا : هدرکن 
رد ار  ناـشیا  سپ  تسا ، رتـمک  وت  ریغ  اـب  ناـشیتسود  و  رتـشیب ، یناـبرهم  يور  زا  وت  هب  ناـشتبغر  لـیم و  و  رتوکین ، تیارب  ناـشیرای 

رتشیب وت  هب  قح  خـلت  نخـس  هک  دـشاب  يریزو  وت  دزن  ناشیا  نیرت  هدـیزگرب  دـیاب  و  هد ، رارق  ناکیدزن  زا  دوخ  ياهـسلجم  اـهتولخ و 
شهاوخ ندوتس  رتمک  خلت و  نخس  هچ  رگا  دیاتسب  ددنسپ  یمن  شناتسود  يارب  ادخ  هک  ترادرک  راتفگ و  رد  ار  وت  رتمک  و  دیوگ ،

ببس وت  يوزرآ  و 

ناراـکزیهرپ و هـب  ار  دوـخ  و  یـشابن .) دونــشخ  وا  شور  زا  دـیآ و  نارگ  وـت  رب  وا  خـلت  رادرک  راـتفگ و  دـنچ  ره   ) دوـش تـیگنتلد 
اج هب  یتسردان  هکنیا  زا  و  دنیاتـسن ، ار  وت  رایـسب  هک  زومایب  راداو و  ار  نانآ  و  شاب ) نیـشنمه  اهنآ  اـب  هشیمه   ) نابـسچب نایوگتـسار 
ار صخش  شیاتس  رد  رارصا  يرایـسب  اریز  دنزاس ) هجوتم  دوخ  هب  ار  وت  ات   ) دننادرگن داش  ار  وت  تسین ) نایب  هتـسیاش  و   ) يا هدرواین 

.دروآ یم  راب  یشکرس  هتخاس  دنسپدوخ 
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هب ار  نارادرکدـب  دزاس و  تبغر  یب  ندرک  یئوکین  زا  ار  ناراکوکین  نآ  هک  دـشاب  هیاپ  کـی  هب  وت  دزن  راکدـب  راـکوکین و  دـیابن  و 
يزیچ نادـب  و  هد ) رفیک  ار  رادرکدـب  شاداپ و  ار  راکوکین   ) هد ءازج  هدـیزگ  هچنآ  هب  ار  ناـشیا  زا  کـی  ره  و  دراداو ، ندرک  يدـب 

شجنر اـهنآ و  ياـه  هنیزه  ندـینادرگ  کبـس  ناـشیا و  هب  وا  شـشخب  یئوکین و  زا  رتهب  تیعر  هب  تبـسن  مکاـح  ینیب  شوخ  ببس 
تـسد هب  ار  تیعر  هب  ینیب  شوخ  هک  ینک  راک  باـب  نیا  رد  دـیاب  سپ  تسین ، درادـن  اـهنآ  هب  یقح  هک  يزیچ  رب  ناـنآ  زا  نتـشادن 

يریگتخـس و  دوش ، یم  يریگتخـس  ببـس  تیعر  هب  ینیبدب  هکنآ  يارب   ) درادـیم رود  وت  زا  ار  رایـسب  جـنر  ینیب  شوخ  اریز  يروآ ،
یم تصرف  یپ  رد  هدمآ  رب  وت  اب  تفلاخم  ددصرد  یئاناوت  هزادنا  هب  هدیشوک  وت  لزع  لاوز و  هب  دندیجنر  نوچ  دروآ و  یم  شجنر 

رتراوازـس و  یهدیم ) تسد  زا  ار  یگدوسآ  هدوب و  كانهودـنا  نیگمغ و  ناشیا  راک  رد  هشیدـنا  رثا  رب  هراومه  راچان  وت  و  دـندرگ ،
هب دیاب  هک  یسک  رتاوازس  و  يا ، هدومزآ  رتوکین  هدومن و  ناسحا  وا  هب  رتشیب  هک  تسا  یـسک  یـشاب  نیب  شوخ  وا  هب  دیاب  هک  یـسک 

هدرک كولس  دب  وا  اب  هک  تسا  یسک  یشاب  نیبدب  وا 
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زا هک  یسک  هب  هن  يا ،  هدومن  ناسحا  وا  هب  هک  یـسک  هب  نک  دامتعا  يدش  دنمزاین  ناشیا  يرای  هب  هاگ  ره  سپ   ) يا هدومزآ  رتمک  و 
تفلا و و  دنا ، هدومن  راتفر  نآ  هب  تما  نیا  ناگرزب  ءاسور و  هک  ار  يا  هتـسیاش  هقیرط (  ( تنـس نکـشم  و  هدید .( یتخـس  يدب و  وت 
هب هک  يرب  راک  هب  ار  يا  هقیرط  تنـس و  دـیابن  و  هدـیدرگ ، مظنم  نآ  رب  تیعر  راـک (  ( و هدـش ، ادـیپ  نآ  ببـس  هب  مدرم ( نیب   ( سنا
نآ هک  تسا  ار  یسک  شاداپ  دزم و  اریز ( درب ، یهاوخن  دوس  نادب  يدرک  نینچ  رگا   ( سپ دناسر ، نایز  هتـشذگ  ياهتنـس  زا  يزیچ 
راک هچنآ  نتخاس  راوتسا  هرابرد  .يداد و  تسکش  ار  اهتنـس  نآ  هچنآ  هب  دوب  دهاوخ  ار  وت  هانگ  و  تشاذگ ، ءانب  ار  وکین ( ي   ( اهتنس

نایوگتسار و اب  هرکاذم و  نادنمشناد  اب  رایـسب  دندوب  هتـشاد  اپرب  وت  زا  شیپ  مدرم  هچنآ  نتـشاد  اپرب  دنادرگ و  مظنم  ار  وت  ياهرهش 
). دریگ ماجنا  یگتسیاش  هب  تیعر  راک  هدنام و  رادیاپ  وت  تموکح  هشیمه  نآ  رثا  رب  هک   ( نک وگتفگ  نارادرک  تسرد 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1037 

http://www.ghaemiyeh.com


1003 ص :

، رگید یضعب  هب  رگم  دسر  یمن  ناماس  هب  یضعب  راک )  ) هک دنشاب  یم  هتسد  دنچ  دنتـسه ) نامرف  ریز  هک  یمدرم   ) تیعر هک  نادب  و 
وا نانمـشد  عفد  يارب  هک   ) ادـخ ياهرگـشل  نیتسخن )  ) اـه هتـسد  نآ  زا  یـضعب  سپ  تسین : يزاـین  یب  رگید  هورگ  زا  ار  یهورگ  و 

ار ماکحا  هک   ) سرداد ياهیضاق  موس )  ) اهنآ زا  یضعب  و  یصوصخ ، یمومع و  ناگدنـسیون  مود )  ) اهنآ زا  یخرب  و  دنتـسه ، هدامآ )
راتفر ارادم  فاصنا و  اب  هک  ینارمکح ) نیرومام   ) نانادرگراک مراهچ )  ) اهنآ زا  يا  هتـسد  و  دـنیامن ) ارجا  لدـع  يور  زا  مدرم  نیب 

مالـسا هانپ  رد  نانآ  سومان  ناج و  لام و  ات  دنهد  یم  جاب  هک  يرافک   ) همذ لها  ناگدنهد  هیزج  مجنپ )  ) اهنآ زا  یـضعب  و  دـنیامن ،
و رگتعنـص ، ناگرزاب و  رگادوس و  مشـش )  ) نانآ زا  یخرب  و  دـنزادرپ ) یم  ار  ادـخ  قوقح  هک   ) ناملـسم ناگدـننک  جارخ  و  دـشاب )

بیصن دنوادخ  هتسد  دنچ  نیا  زا  کی  ره  يارب  و  دنناگراچیب ، نادنمزاین و  هک  نانتورف  متفه )  ) اهنآ زا  يا  هتسد 
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- هلآ هیلع و  هللا  یلص  شربمغیپ - تنس  رد  ای  میرک ) نآرق   ) دوخ باتک  رد  ار  نآ  بجاو  هزادنا  دح و  و  تسا ، هدرب  مان  ار  وا  هرهب  و 
دوس  ) سپ دشاب .) یم  ام  سرتسد  رد  دوهع  دودح و  نآ   ) تسا هدـش  يرادـهگن  ظوفحم و  ام  دزن  هک  تسا  هداد  يروتـسد  نامیپ و 

هب ف نایهاپس  هک ) تسا  نآ  اه  هتسد  نیا 

نانارمکح و یگتـسارآ  تنیز و  و  دنراد ) یم  هدوسآ  نانمـشد  رـش  زا  ار  اهنآ  هک   ) اه هعلق  اهژد و  دـننام )  ) تیعر يارب  ادـخ  نامر 
یـشیاسآ ماظن و  و  ناشیا ، ندوب  اب  رگم  دـنامیمن  اپرب  تیعر  و  دنتـسه ، ناورهر ) يارب   ) شیاـسآ نما و  ياـههار  نید و  يدـنمجرا 

ناشنانمشد اب  گنج  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  هدومرف  نییعت  ناشیا  يارب  ادخ  هک  يا ) هبجاو  قوقح   ) جارخ هب  رگم  تسین  نایهاپـس  يارب 
ماظن و  دور ، یم  راک  هب  ناشیا  يدنمزاین  تجاح و  ماگنه  نآ  و  دنیامن ، یم  دامتعا  دوخ  راک  حالـصا  رد  نآ  هب  و  دندرگ ، یم  اناوت 
اهدقع يارب  هک  اهیضاق  زا  تسا  ترابع  هک  موس  هتسد  هب  رگم  تسین  ناگدنهد ) جارخ  نایهاپس و   ) هتـسد ود  نیا  يارب  یـشیاسآ  و 

، دنیامن یم  مکح  اهیئوشانز ) دتس و  داد و  (ي 
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و  ) دوش یم  دامتعا  اهنآ  هب  یصوصخ  یناگمه و  ياهراک  يارب  هک  ناگدنـسیون  و  دنروآ ، یم  درگ  جارخ  جاب و  هک  نانادرگراک  و 
هک ینارگتعنـص  نارگادوـس و  هـب  رگم  تـسین  اـه  هتـسد  نـیا  هـمه  يارب  یـشیاسآ  ماـظن و  و  دـنراد ) یم  هاـگن  باـسح  هتــشر  رس 

ناماس ار  اهراک  نآ  ناشیا  ریغ  شـشوک  یعـس و  هک  دنهد  یم  ماجنا  یئاهراک  و  دـنراد ، یم  اپرب  اهرازاب  هدروآدرگ  ار  ناشاهدوس 
مزالو بجاو  نارگناوت ) رب   ) اهنآ هب  کمک  شـشخب و  دنناگراچیب و  نادنمزاین و  هک  دنتـسه  نانتورف  هتـسد  نیا  زا  سپ  داد ، دناوتن 

هدینادرگ دنمزاین  یضعب  هب  ار  یـضعب  رگا  سپ  یناوتان ، یگنت و  هن   ) تسا یـشیاشگ  تاقبط  نیا  زا  کی  ره  يارب  ادخ  دزن  و  تسا ،
يا هزادنا  هب  تسا  یقح  نارمکح  رب  ار  اه  هتسد  نآ  زا  کی  ره  و  تردق ) یمک  یگنت و  يور  زا  هن  هدوب  تحلـصم  تمکح و  قبط 

يرای و  ششوک ، یعس و  هب  رگم  دیآ  یمنرب  هدینادرگ و  مزال  وا  رب  ادخ  هچنآ  هدهع  زا  نارمکح  و  دروآ ، حالص  هب  ار  نآ  راک  هک 
.راوشد نارگ و  ای  ناسآ  راک  رد  نآ  رب  یئابیکش  و  قح ، نتسب  راک  هب  رب  دوخ  ندومن  هدامآ  و  ادخ ، زا  نتساوخ 
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يارب وا و  لوسر  ادـخ و  يدونـشخ ) ءاضر و  ندروآ  تسدـب   ) يارب هک  ار  یـسک  رامگ  رب  تنایهاپـس  زا  اـهراک ) ماـجنا  يارب   ) سپ
زا دشاب : نانآ  نیرترابدرب  رتدـنمدرخ و  و  رادرک ) تسرد  راتفگ و  تسار   ) رتلدـکاپ رت و  هدـنریذپ  دـنپ  تیاوشیپ  ماما و  زا ) يوریپ  )
راک هب  مشخ  هک  دننیب  نآ  رد  ار  یگدوسآ  هک  ناتریـسدب  دننام  هن   ) دنریذپ راکهانگ )  ) رذـع دوز  و  دـنیآ ، مشخ  هب  رید  هک  یناسک 

اج زا  ار  وا  یتشرد  هکنانآ  زا  و  دیامن ، يزارف  ندرگ  يریگتخس و  نادنمروز  هب  و  هدوب ، نابرهم  ناتـسدریز  هب  و  دنریذپن ) رذع  هدرب 
ياه هداوناخ  زا  هکنانآ  اب  شاب  نیشنمه  سپ  درادن .) زاب   ) دناشنن راک ) ماجنا  رد   ) ار وا  یمرن  و  دراد ) اور  متـس  نآ  رثا  رب  هک   ) دنکن

ناریلد و نایوجگنج و  اب  و  دنشاب ، یم  قلاخ ) زا  يوریپ  قلخ و  هب  تمدخ   ) وکین ياه  هقباس  ياراد  هک  یناسک  مانشوخ و  فیرش و 
ناسحا ياه  هخاش  يراوگرزب و  عماج  نانآ  اریز  نیزگرب ) یمدرم  نینچ  زا  ار  تروشک  رگشل و  ياسور   ) نادرمناوج ناگدنشخب و 
یئوکین دیاب  و  دنیامن ، یم  یگدیـسر  ناشدنزرف  هب  هک  يردام  ردپ و  نوچ  نک  یگدیـسر  اهنآ  ياهراک  هب  سپ  دنتـسه ، یئوکین  و 

يا هدـش  دـهعتم  ناـشیارب  هک  یهارمه  و  دـیاین ، راوشد )  ) گرزب وت  دزن  يا  هتخاـس  اـناوت  نآ  اـب  ار  اـهنآ  هدومن و  ناـنآ  هراـبرد  هک 
کچوک
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گرزب ار  نآ  دیآ  شیپ  گرزب  ناسحا  رگا  سپ  رایـسب ، ای  كدنا  نک  یئوکین  اهنآ  هرابرد  هراومه   ) دشاب كدنا  هچ  رگا  يرامـشم 
رد هک   ) دیامن یم  وت  هب  نیب  شوخ  هاوخریخ و  ار  نانآ  ناسحا  اریز  روآ ) اجب  رامشم و  کچوک  زین  ار  نآ  دوب  كدنا  رگا  و  رادنپم ،
هب یگدیـسر  دـیما  داـمتعا و  هب  نک  اـهر  ار  تیمها  مک  ياـهراک  رد  ندرک  يراـی  و  دـنهد ) یم  ماـجنا  یبوخ  هب  ار  تناـمرف  هجیتـن 
نم يارب  درادن و  تیمها  نادـنچ  نآ  دـننام  هدـمآ و  ایند  هب  هزات  هچب  دابکرابم  رامیب و  شـسرپ  وگم  هاگچیه   ) اهنآ گرزب  ياهراک 

یتیعقوم مه  گرزب  ناسحا  و  دـنرب ، یم  دوس  نآ  زا  هک  دراد  یئاج  وت  كدـنا  ناسحا  اریز  مهارمه ) اهنآ  اب  گرزب  ياهراک  رد  هک 
ببـس هک  راذـگم  گرزب  ناـسحا  هار  هب  مشچ  ار  اـهنآ  نکم و  كرت  ار  كدـنا  ناـسحا  هصـالخ   ) دنتـسین زاـین  یب  نآ  زا  هـک  دراد 

تاساوم یئاراد ) لام و   ) یهارمه رد  رگـشل  اب  هک  دشاب  یـسک  تهاپـس  نارـس  رت  هدیزگرب  دیاب  و  دوب .) دهاوخ  يریگلد  شجنر و 
یئاناوت زا  و  دـنیوگن ) تاساوم  ار  نآ  دـشخب  يداـیز  زا  رگا  هک  نآ  يداـیز  زا  هن  دـناد ، ربارب  ار  دوخ  اـهنآ  اـب  لاـم  لـصا  زا   ) دـنک

ناشیا هک  يا  هزادنا  هب  دیامن  ناسحا  اهنآ  هب  تسا ) وا  تسد  رد  هک  رگشل  راب  راوخ و   ) شیوخ

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1042 

http://www.ghaemiyeh.com


1008 ص :

شیدنا کی  لدکی و  نمشد  اب  گنج  رد  هکنیا  ات  دنشاب ، شیاسآ  رد  ناش  هداوناخ  و 

نابرهم هجوتم و  وت  هب  ار  ناشاهلد  ناشیا  هب  وت  کمک  ینابرهم و  اریز  دنـشاب ) هتـشادن  هداوناخ  یتسردان  مغ  رازراـک  رد   ) دـندرگ ه 
همه دنزادرپب  عقوم  هب  ار  نانآ  هنایهام  هریج و  هدومن  تاساوم  نایرگشل  اب  هک  تشاداو  ار  رگـشل  نارـس  هاشداپ  رگا  يرآ   ) دیامن یم 

هک يزیچ  نیرتوکین  و  دوش ) یم  تکلمم  راک  نتفرن  شیپ  یبارخ و  ثعاـب  ددرگ و  یم  رب  ناـشاهلد  هنرگو  دـنوش ، یم  وا  هاوخاوه 
نانآ یتسود  و  دشاب ، یم  تیعر  یتسود  نتخاس  راکشآ  اهرهـش و  رد  يرگداد  لدع و  نتـشاد  اپرب  دراد  یم  دونـشخ  ار  نانارمکح 

هب رگم  دـننام  یمن  ملاـس ) هنیـس  اـب   ) هاوخریخ و  هنیک ) مشخ و  يراـمیب  زا   ) ناـشاه هنیـس  ندـنام  ملاـس  هب  رگم  ددرگ  یمن  راکـشآ 
تدـم ندیـسر  رـسب  نتـشادن  راـظتنا  و  ناـشتموکح ، ندرمـشن  نیگنـس  ندوب و  ناـنآ  درگ  ناـنارمکح و  يرادـهگن  هب  يرادتـسود 

دنا هدرب  یجنر  هدومن  یـشیامزآ  هک  ار  یناـسک  و  نک ، داـی  یئوکین  هب  ار  اـهنآ  و  روآرب ، ناـشیا  ياـهوزرآ  سپ  اـهنآ ، تموکح ) )
هب ار  هدـنامراک ) زا   ) هتـسشن و  درادـیماو ، شبنج  هب  هدروآ  ناجیه  هب  ار  ریلد  ناشراکوکین  ندرک  دای  اریز  روآ ، نابز  هب  ار  ناـشتمه 

(. دروآ یم  راک  هب  هرابود  ار  وا   ) دیامن یم  بیغرت  یلاعتیادخ  تساوخ 
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فاصنا لدع و  زا  هدرب  جـنر  ات   ) هدـم تبـسن  يرگید  هب  ار  یـسک  جـنر  و  نادـب ، شدوخ  يارب  ار  نانآ  زا  کی  ره  راک  جـنر و  سپ 
یهاتوک شراک  ندـناسر  رـسب  ماگنه  وا  هب  شاداـپ  رد  دـیاب  و  دـننک ) مادـقا  گرزب  ياـهراک  هب  مه  نارگید  ددرگن و  دـیمون  یلاو 

هک دزاسن  راداو  ار  وت  سک  یتسپ  و  يرامش ، گرزب  ار  وا  کچوک  راک  جنر و  هک  درادن  نآ  رب  ار  وت  یسک  یگرزب  دیاب  و  یئامنن ،
رد نانادرگراک  یتبغر  یب  ببـس  و  تسا ، يرگداد  لدـع و  فالخرب  راتفر  نینچ  اریز   ) يرادـنپ کچوک  ار  شگرزب  راـک  جـنر و 
قح مکح  نتـسناد  يارب  هـک   ) ددرگ هبتـشم  وـت  رب  هـک  یئاـهراک  یناـمرد و  هـک  یلکـشم  ياـهراک  رد  و  دوـش .) یم  اـهراک  ماـجنا 

یئامنهار تیاده و  هتساوخ  هک  یهورگ  يارب  ناحبس  دنوادخ  هک  نادرگزاب  وا  ربمغیپ  تنس )  ) ادخ و باتک )  ) هب یـشاب ) نادرگرس 
یـش یف  متعزانت  ناف  مکنم ، رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  وعیطا  اونما  نیذـلا  اهیا  ای  هدومرف : میرک س 4 ي 59  نآرق  رد   ) دـنک

قح رب  هفیلخ  اوشیپ  ماما و   ( ناتدوخ زا  رمالا  یلوا  لوسر و  ادخ و  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ینعی  لوسرلا  هللا و  یلا  هودرف 
يور زا   ( دیئامن عوجر  شلوسر  ادخ و  هب  دینک  ادیپ  فالتخا  یمکح  رد  رگا  سپ  دیئامن ، يوریپ  تعاطا و  مرکا ( ربمغیپ  نیشناج  و 

هک دینکن  تواضق  سفن  ياوه 

، دشاب یم  تسین ( يدیدرت  هابتـشا و  نآ  ینعم  رد  هچنآ   ( وا باتک  زا  مکحم  نتفرگ  ارف  ادـخ  هب  عوجر  سپ  ددرگ ( يراکهابت  ببس 
یم عفر  ار  فالتخا  هک  یتنس   ( دزاس یمن  هدنکارپ  دروآ و  یم  درگ  هک  یتنس  تسا  وا  ماکحا (  ( تنس نتفرگ  ارف  لوسر  هب  عوجر  و 

). دشاب یمن  ادیوه  حضاو و  نآ  زا  دوصقم  هک  هدننک  هدنکارپ  تنس  هن  دنادرگ ، هناگی  هشیدنا  يار و  رد  ار  همه  دیامن و 
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دیآرب یمکح  ره  هدهع  زا   ) دیاین تخس  وا  هب  اهراک  هک  یسک  نک  رایتخا  ار  تتیعر  نیرتهب  مدرم  نیب  يرواد  تواضق و  يارب  سپ 
زا و  دـنکن ، يرادـیاپ  شزغل  رد  و  دـنیامنن ، لـیمحت  وا  رب  ار  دوخ  يار  جاـجل  هزیتـس و  رد  ناگدـننک  عازن  و  دـشاب ) ناوتاـن  هکنآ  هن 

، ددرگ زاب  دندومن  انشآ  شزغل  نآ  هب  ار  وا  ای  دش  هاگآ  دوخ  ءاطخ  هب  نوچ   ) دوشن هدنامرد  تخانش  ار  نآ  هاگ  ره  قح  هب  تشگزاب 
قح هب  دـناوت  یمن  دـشاب  هتـشاد  عمط  رگا  اریز   ) دـشابن لئام  زآ  عمط و  هب  وا  سفن  و  دـیامن ) یگداتـسیا  شیوخ  هابتـشا  رب  هکنآ  هن 

هجرد یهتنم  ات  دیامن  وجتـسج  هکلب   ) دنکن ءافتکا  یفاک  هشیدنا  ندرب  راک  هب  نودب  مهف  كدـنا  هب  نداد ) مکح  رد   ) و دـنک ) مکح 
تسد هب  ار  تقیقح  ات  هبتشم  رما  رد   ) دشاب رتشیب  همه  زا  شگنرد  لمات و  تاهبش  رد  هک  یـسک  و  دروآ ) تسد  هب  تسا  مزال  هچنآ 
ندرب جنر   ) رب و  ددرگ ، گنتلد  هاوخداد  هعجارم  زا  همه  زا  رتمک  و  دریگ ، ارف  همه  زا  شیب  ار  اهلیلد  تجح و  و  دهدن ) مکح  درواین 

مکح يروف  درب  یپ  بلطم  هب  نوچ   ) دشاب رت  هدنرب  همه  زا  مکح  ندش  نشور  ماگنه  رتابیکش و  همه  زا  اهراک  نتخاس  راکشآ  رد )
و درادن ، او  ینیبدوخ  هب  ار  وا  ندوتـس  رایـسب  هک  یـسک  دوش ) اه  هدننک  عازن  ینادرگرـس  بجوم  هک  دزادناین  ریخات  دـهدب و  ار  نآ 

نتخیگنارب
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رد دیاب   ) دنیآ یم  تسدب  مک  تافـص  نیا  هب  هتـسارآ  ناگدـنهد  مکح  و  دـنادرگن ، فرط ) ود  زا  یکی  هب   ) لئام ار  وا  ندز  لوگ  و 
هک دنز  رس  وا  زا  یئاطخ  ادابم   ) نک یسراو  ریگ و  ربخ  رایسب  وا  تواضق  زا  نآ  زا  سپ  دومن ) شـشوک  یعـس و  رایـسب  ناشیا  بلط 
مک شـشخب  نآ  اب  مدرم  هب  شزاین  و  دربب ، نیب  زا  ار  وا  رذع  هک  زاس  خارف  ار  شیگدـنز  شخبب  وا  هب  ردـقنآ  و  دومن ) ناربج  یناوتن 
هدب وا  هب  یگرزب  تلزنم و  شیوخ  دزن  و  دیامن ) مکح  اهراک  رد  یتسرد  یتسار و  هب  هتـشادن  نتفرگ  هوشر  يارب  يا  هناهب  ات   ) دـشاب

هدوسآ نمیا و  وت  دزن  ار  وا  مدرم  یناهگان  ندرک  هابت  زا  ببـس  نیا  هب  ات  دنکن  عمط  وا  ندرب ) نیب  زا   ) رد وت  ناکیدزن  زا  يرگید  هک 
سپ درت ) یم  قح  مکح  نایب  زا  هدوبن  هدوسآ  دشاب  هتـشادن  یتلزنم  ماقم و  رگا  تسا و  رایـسب  یـضاق  ربکـشر  نمـشد و  اریز   ) دشاب

نارادرکدب رارـشا و  تسد  رد  نید  نیا  اریز  نک ، هشیدنا  تهج  ره  زا  مدرمـش  اهنآ  يارب  هک  ار  یتافـص  تاضق و  ندیزگرب  هرابرد 
.دنا هتساوخ  یم  ایند  نآ  اب  هدش و  یم  راتفر  شهاوخ  اوه و  يور  زا  نآ  رد  هک  هدوب  راتفرگ 
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تناید و ات   ) راداو راک  هب  يدومن  شیامزآ  هبرجت و  ار  نانآ  نوچ  و  دـنک ، هشیدـنا  رظن و  تنانادرگراک  لاـمع و  ياـهراک  رد  سپ 
يراک هب  تروشم ) یب   ) دوخ رـس  ناشیا و  هب  کمک  دوخ و  لیم  هب  ار  اـهنآ  و  راـمگ ) راـک  هب  يا  هدومزاـین  ار  ناـشیتسرد  یتسار و 

نوچ تیعر ، هب   ) یتسردان متـس و  ياه  هخاـش  زا  تسیا  هدـمآ  درگ  نتـشامگ  يراـک  هب  ار  یـسک  دوخرـس  لـیم و  هب  اریز  تسرفن ،
راتفر داد  لدـع و  فـالخ  تشاـمگ  یئاـهراک  هب  ار  یـصاخشا  سفن  ياوه  هب  شیاـمزآ  تروشم و  نودـب  دوخ  رـس  رگا  نارمکح 
مدق شیپ  هتسیاش و  بیجن و  ياهنادناخ  زا  ناراد  مرش  ناگدش و  شیامزآ  زا  ار  ناشیا  و  تسا ) هتخاس  هابت  ار  مدرم  تناما  هدومن و 

و دـنا ) هتـشادناو  دوخ  رب  گنن   ) رت تسرد  سومان  رت و  یمارگ  ياهوخ  قالخا و  ياراد  اهنآ  اریز  رامگب ) راک  هب   ) هاوخب مالـسا  رد 
حالصا هب  ار  نانآ  راک  نیا  هک  هد  ناوارف  ار  ناشراب  راوخ و  هریج و  سپ  دنتسه ، رتاسر  ار  اهراک  نایاپ  رد  هشیدنا  رتمک و  ياهعمط 

یم ناشاهتـسد  ریز  هک  اهناملـسم ) لام   ) هچنآ ندروخ  زا  دـنادرگ  یم  زاین  یب  و  دراد ، یم  اناوت  ناشدوخ  ياهوخ ) ندرک  کـین  (و 
یشاب هدومن  ریـس  ار  اهنآ  رگا   ) دندوشگ يا  هنخر  تناما  رد  ای  دنتـسبن  راک  هب  ار  تنامرف  رگا  ناشیا  رب  تسا  لیلد  تجح و  و  دشاب ،

دنهدن ماجنا  تاروتسد  و 
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یگدیـسر شواک و  ناشیاهراک  رد  سپ  دنرادن ( يرذع  یناسرب  ناشرفیک  هب  یهاوخب  وت  دنریگ و  هوشر  هدومن  تنایخ  تناما  رد  ای 
ندومن راداو  ببـس  ار  اهنآ  ياهراک  وت  یناهن  رد  یـسرزاب  يریگربخ و  اریز  رامگب ، نانآ  رب  راداـفو  راکتـسار و  ياهـسرزاب  و  نک ،

نوریب يرگداد  لدع و  هار  زا  ار  اهنآ  دسرن  ناشیاهراک  هب  یلاو  هاگ  ره   ( تیعر اب  یمرن  ندومن و  ارادم  يرادتناما و  رب  تسا  ناشیا 
ار شتـسد  یتسردان  تناـیخ و  هب  ناـشیا  زا  یکی  رگا  و  راد ، رود  راـکتنایخ (  ( ناراـی زا  ار  دوخ  و  دـنراد ( اور  متـس  مدرم  هب  هتفر و 

طرش هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  دیاش  هلمج  نیا   ( نک افتکا  اهربخ  نامه  یهاوگ  هب  دیآ  درگ  وا  تنایخ  هب  تناسرزاب  ياهربخ  دیالایب و 
سپ تسین ( دـنناد  یم  نداد  یهاوگ  طرـش  ماکحا  رد  ار  نآ  نیدـهتجم  هک  تلادـع  صاخ و  ددـع  یتکلمم  روما  رد  نداد  یهاوگ 

تمهت گنن  و  ینزب ، وا  رب  تنایخ  غاد  و  ینادرگ ، شراوخ  رادقم و  یب  و  يریگب ، شرادرک  هب  ار  وا  یهدب و  یندب  رفیک  ار  وا  دـیاب 
). دشاب دنپ  تربع و  ار  ناتسردان  ات   ( یهنب شندرگ  هب  قوط ( نوچ   ( ار یماندب  و 
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شیاسآ ار  نارگید  ناگدنهد  جارخ  حالص  جارخ و  حالـص  رد  اریز  نک ، يرواکجنک  ناگدنهد  جارخ  حالـص  هب  جارخ  راک  رد  و 
جارخ و راوخ  هریج  همه  مدرم  نوـچ  ناگدـنهد ، جارخ  هطـساو  هب  رگم  تسین  نارگید  يارب  یتـحار  شیاـسآ و  و  تسا ، یتـحار  و 
( دنراتفرگ همه  ینکن  ءانتعا  نآ  هب  رگا  دنـشیاسآ و  رد  مدرم  دشاب  تسرد  نارازگ  جارخ  جارخ و  رما  رگا  سپ   ) دـنناگدنهد جارخ 

تـسد هب  جارخ  اریز  دشاب ، رتشیب  جارخ  ندناتـس  رد  هشیدنا  زا  دوش ) یم  هتفرگ  جارخ  نآ  زا  هک   ) نیمز يدابآ  رد  وت  هشیدنا  دیاب  و 
زج وا  راک  هتخادرپ ، ناگدنب  ندومن  هابت  اهرهـش و  یناریو  هب  دبلطب  ندومن  دابآ  یب  ار  جارخ  هک  یـسک  و  يدابآ ، هب  رگم  دـیآ  یمن 

یتفآ تلع و  زا  ای  هتشگ ) ررقم  ناشیارب  هک  یتایلام   ) ینیگنس زا  دننک  تیاکـش  ناگدنهد  جارخ  رگا  سپ  دنام ، یمن  رادیاپ  یکدنا 
هدرب و لیـس  ار  هناخدور  رخطـصا و  دس  ای  هدمآ  دنب  ناشزیراک  هکنیا  هب   ) بآ هرهب  ندش  عطق  زا  ای  دـشاب ) هدیـسر  لوصحم  هب  هک  )

یبآ یب  ای  هدناشوپ  نآ ) دننام  لیس و   ) بآ ار  نآ  هک  نیمز  ندش  نوگرگد  نتفای و  رییغت  زا  ای  منبش  ناراب و  ندماین  زا  ای  نآ ) دننام 
الم ینیوزق  حراش   ) دوش وکین  تسرد و  نانآ  راـک  يراودـیما  هک  يا  هزادـنا  هب  هدـب  فیفخت  ناـشیا  هب  هتخاـس ، هاـبت  ار  نآ  هاـیگ ) )

 ( حلاص دمحم 
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یتایلام هکلب  هدـیدرگ ، نییعت  عرـش  رد  هک  تسین  تاوکز  اهنت  جارخ  هکنآ  رب  دـنک  تلالد  مـالک  نیا  هدومرف : اـجنیا  رد  هللا ( همحر 
بابرا هب  صیصخت  ارهاظ  و  دنهن ، یم  توافت  نآ  رد  تقد  تحلصم  قبط  رب  هک  موزل  هزادنا  هب  نآ  ریغ  بآ و  نیمز و  رب  ررقم  تسا 

اب هک  تسا  يا  هتخدـنا  يا  هداد  اهنآ  هب  هک  یفیفخت  اریز  دـیاین ، نارگ  وت  رب  ناشیا  راب  ینیگنـس  نتخاس  کبـس  دـیاب  و  درادـن ) همذ 
زا وت  ندوب  دنـسروخ  دوخ و  هب  اهنآ  شیاتـس  ینیب و  شوخ  بلج  اب  دننادرگ  یم  زاب  وت  هب  تموکح  نداد  شیارآ  اهرهـش و  يدابآ 

شیاسآ و تیهافر و  زا  يا  هتخودنا  ناشدزن  هچنآ  هب  ار  ناشیا  یئاناوت  ندش  نوزفا  هک  یلاح  رد  نانآ ، نیب  داد  لدـع  ندرک  رارقرب 
اـسب سپ  يا ، هداد  رارق  هاگ  هیکت  شیوخ  يارب  ار  ناـنآ  رب  دوخ  داد  لدـع و  زا  يا  هدومن  اـهنآ  هب  هک  یتارادـم  هب  نتـشاد  ناـنیمطا 
ینک راب  هچنآ  دابآ  تکلمم  هب  اریز  دنهد ، ماجنا  یلدـشوخ  اب  يرازگاو  ناشیا  هب  ار  نآ  هاگ  ره  اهنآ  هب  یکین  زا  سپ  هک  يدـماشیپ 

تـسد تهج  هب  نیمز  یناریو  هراومه  و  دـبای ) ماجنا  نارمکح  هب  ناشیا  نانیمطا  تیعر و  لاح  یئوکین  اـب  نیا  و   ) دـشکب دـناوت  یم 
و یئاراد ) لاـم و   ) ندروآدرگ عـمج و  هـب  ناـنارمکح  هـب  هجوـت  اـب  دوـش  یم  ناـشیرپ  دــنمزاین و  تـیعر  و  تـسا ، نآ  لـها  یگنت 

وکح  ) يرادیاپ هب  ناشینامگدب 

.راگزور لاوحا  رد  هشیدنا  اهدنپ و  اهدماشیپ و  زا  ناشندرب  هرهب  مک  و  دوخ ( تسایر  تم و 
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همان و  رامگب ، تیاهراک  هب  رادرک ) یتسرد  راـتفگ و  یتسار  تهج  زا   ) ار ناـشیا  نیرتهب  رگنب و  تناگدنـسیون  لاـح  رد  نآ  زا  سپ 
ياـهوخ همه  رد  هک  یـسک  هب  هد  صیـصخت  ینک  یم  ناـیب  يرادـکلم ) نمـشد و  عفد  يارب   ) اـهزار اهریبدـت و  اـهنآ  رد  هک  تیاـه 

رارـسا رب  هک  یـسک  اریز   ) دـشاب رتعماج  رگید  ناگدنـسیون  زا  اهنآ ) دـننام  ینمادـکاپ و  یهاوخریخ ، تناـما ، يرادـنید ،  ) هدیدنـسپ
رد ار  رگـشل  تسکـش  یـضرغ  كدـنا  هب  هنرگ  و  دـشاب ، هتـسیاش  فاصوا  ياراد  دـبای  یم  تسد  رتشیب  همه  زا  تموکح  تنطلس و 
رد وت  اب  تفلاـخم  هب  هک  دزاـسن  شکرـس  يراوگرزب  ماـقم و  هک  ار  یـسک  دروآ ) یم  مهارف  اـهراک  رد  ار  تکلمم  ناـیز  گـنج و 

ياه همان  ندـناسر  رد  دـنک  یهاتوک  هک  دوشن  ببـس  یـشومارف  تلفغ و  هک  ار  یـسک  و  دـشاب ، كاـب  یب  ناـگرزب  مدرم و  روضح 
هک یسک  و  دشخب ، یم  وت  بناج  زا  دناتـسیم و  وت  يارب  هکیئاهزیچ  رد  و  وت ، بناج  زا  اهنآ  نداد  خساپ  وکین  وت و  هب  تنانادرگراک 

هدش هتـسب  وت  نایز  هب  هک  يدادرارق  هرگ  نداشگ  زا  و  دنادرگ ) رادنابز  راوتـسا و  ار  نآ  هکلب   ) دـنبن و تسـس  ار  وت  دوس  هب  دادرارق 
تـسا رتنادان  يرگید  راک  ماقم و  هب  شیوخ  راک  ماقم و  هب  نادان  اریز  دنادب ، اهراک  رد  ار  دوخ  هیاپ  ماقم و  هزادـنا  و  ددرگن ، ناوتان 

دیاب مکاح  کلم و  صوصخم  هدنسیون  سپ  )

نانیمطا و نتفایرد و  تسارف و  هب  اهراک ( يارب   ( ار ناشیا  رگید  و  دسانـشب ( ار  سک  ره  راک  هیاپ و  ات  دـشاب  اناد  دوخ  ردـق  هیاپ و  هب 
ینامگ وکین 
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دنناسانش یم  ار  دوخ  تمدخ  وکین  هتـسارآ و  نانارمکح  لد  ندروآ  تسد  هب  يارب  نانادرگراک (  ( نادرم اریز  ینیزگرب ، دیابن  دوخ 
داقتعا و هتفیرف  ار  وا  ات  دنناشوپ  یم  یلاو  زا  ار  ناشاهیدب  بویع و  و  دنهد ، یم  هولج  دوخ  زا  یـشیدناریخ  یـسفن و  کین  تناما و  (

یم نآ  هب  ار  شیوخ  دـنهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  هچنآ  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دنـسرب ( یناوید  ياهراک  رب  هدومن  بلج  ار  وا  نظ  نسح 
، امزایب دنا  هداد  ماجنا  وت  زا  شیپ  ناکین  يارب  هک  يرادرک  هب  ار  نانآ  یلو  تسین ، ناشیا ( رد   ( تناما یهاوخریخ و  زا  يزیچ  دنیارآ 

شیامزآ نیا  و  نیزگرب ، دشاب  ناشاهنابز  رد  سانـشور و  هک  ار  اهنآ  رتراکتـسرد  راکـشآ و  مدرم  نیب  هک  ار  نانآ  نیرتوکین  هاگنآ 
تیاهراک زا  يراک  ره  يارب  و  هدرپس ، وت  تسد  هب  ار  راـک  هک  مالـسلا ( هیلع  ماـما   ( یـسک ادـخ و  زا  وت  يربناـمرف  رب  تسا  لـیلد  وت 

و دزاسن ، ناشیرپ  ار  وا  اهنآ  يرایـسب  و  دنکن ، ناوتان  بولغم و  ار  وا  اهراک  یگرزب  هک  هد  رارق  ناگدنـسیون  زا  ینادرگراک  سیئر و 
رب ت نآ  تساوخزاب   ( دنریگ یم  يدب  نآ  هب  ار  وت  یشاب  لفاغ  نآ  زا  وت  دشاب و  يدب  بیع و  تناگدنسیون  رد  هاگ  ره 

). دشاب و 
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هب هک   ) نک شرافـس  دوخ ) ناگتـشامگ  هب   ) نانآ هب  ندرک  یکین  هرابرد  و  ریذپب ، ار  نارگتعنـص  نارگادوس و  هرابرد  شرافـس  سپ 
درخ یم  يرهش  رد   ) تسا میقم  هک  ناشیا  زا  ار  یسک  دنوشن ) درسلد  ات  دنناجنرن  ار  اهنآ  هدرواین  اه  هناهب  ناشیا  یئاراد  لام و  عمط 

تفر و رد  دوخ  یئاراد  لام و  اب  هکنآ  و  دـشورف ) یم  وا  دتـسرف و  یم  رگید  ياج  زا  یئالاک  وا  راکمه  کیرـش و  ای  دـشورف  یم  و 
ناشیا اریز  دـنیامن ) یم  هدامآ  ار  مدرم  جـئاوح  زاب و  تسد و  اب  هک  نارگتعنـص   ) دـناسر یم  دوس  دوخ  ندـب  زا  هکنآ  و  تسا ، دـمآ 

راومه و نیمز و  ایرد و  نابایب و  رد  رود  ياهاج  تخـس و  ياـههار  زا  نآ  هدـنروآ  تسد  هب  و  دنتـسه ، اـهدوس  ياـه  هشیر  ببس و 
نارگادوـس سپ  دـننک ، یمن  تارج  عـضاوم  نآ  نـتفر  هـب  و  دـنیآ ، یمن  درگ  نآ  رد  مدرم  هـک  یئاـهاج  زا  و  وـت ، ورملق  ناتـسهوک 

رد ار  ناـشیا  ياـهراک  و  دور ، یمن  اـهنآ  هب  يدـب  رـش و  میب و  هک  یتشآ  حلـص و  و  درادـن ، یتخـس  سرت  هک  دنـشاب  یم  یگدوسآ 
خر اـهنآ  رب  یمتـس  ملظ و  اـت  هاوخب  ار  اـهنآ  یگدوسآ  کـیدزن  رود و  زا   ) نک یـسراو  تیاهرهـش  ياـه  هشوگ  رد  دوخ و  روضح 

تشز و يزرو  لخب  هزادـنا و  یب  يریگتخـس  نانآ  زا  يرایـسب  رد  هک  نادـب  دـش  ناشیا  هرابرد  هک  اهـشرافس  نیا  همه  اـب  و  دـهدن )
ياهراک نیا  و  دشاب ، یم  اهینتخورف  رد  نداهن  خرن  هاوخلد  هب  یشورفنارگ و  يارب  ءایشا )  ) يرادهاگن راکتحا و  هدیهوکن و 
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هیلع و هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هک  نک  يریگولج  راکتحا  زا  سپ  تسا ، نانارمکح  یتشز  ناگمه و  هب  ندـناسر  نایز  ببـس  ناشیا 
مک و یب  ياهوزارت  هب  ناسآ  دـیاب  دتـس  داد و  و  تسا ، هدـش ) نایب  هیهقف  بتک  رد  نآ  لـئاسم  دـعاوق و  و   ) هدومرف عنم  نآ  زا  هلآ -

رهاظ هدومرف : اجنیا  رد  هللا ( همحر   ( ینیوزق حراش   ) دوشن يور  هدایز  فاحجا و  رادیرخ  هدنشورف و  هب  هک  دشاب  یئاهخرن  تساک و 
ار یسک  سپ  دهدن ) خر  یبناج  رب  متـس  ات  دیامن  مازلا  تساک  مک و  یب  یخرن  هب  ار  ناشیا  دناوت  یم  مکاح  هک  تسا  نآ  مالک  نیا 

زواجت هزادـنا  زا  یلو  دـشاب ، نارگید ) تربع  و   ) وا یئاوسر  ببـس  هک  يرفیک  ناـسر  رفیک  هب  هک  دـنک  راـکتحا  وت  یهن  زا  دـعب  هک 
و دشاب ، رفیک  شنزرـس و  كدنا  ار  یـسک  اسب  سپ  تسا ، فلتخم  مدرم  تاقبط  هب  تبـسن  نآ  و  دشابن ، هانگ  زا  هدایز  رفیک   ) دـنکن

.تسا نارمکح  اب  سک  ره  رفیک  صیخشت  تروص  نیا  رد  دیاین ، دوخ  هب  هتشگن  هبنتم  هجنکش  سبح و  هب  اسب 
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روجنر و یتخـس و  رد  راتفرگ  دـنمزاین و  زیچ و  یب  هراچیب و  هدـنامرد  ناتـسدریز  هتـسد  هراـبرد  سرتب  ادـخ  زا  سرتب ، ادـخ  زا  سپ 
شـشخب ءاطع و  هب  هک  تسا  یـسک  مه  دـنک و  یم  راهظا  ار  شیگراچیب  تلذ و  هک  تسا  هدـنهاوخ  مه  هقبط  نیا  رد  اریز  یناوتان ،

هدومرف رما  وت  هب  ناشیا  هرابرد  دوخ  قح  زا  هک  ار  هچنآ  ادخ  ياضر  يارب  و  دیامن ، یمن  راهظا  سفن ) تفع  زا   ) یلد تسا ، دـنمزاین 
هدمآ تسدب  مالـسا  تمینغ  ياهنیمز  زا  هک  یئاه  هرهب  تالغ و  زا  یتمـسق  يراد و  تسد  رد  هک  لاملا  تیب  زا  یتمـسق  و  روآ ، اجب 

زا ناشیا  همه   ) دراد اهنآ  نیرتکیدزن  هک  تسا  يا  هرهب  بیصن و  نامه  ار  ناشیا  نیرترود  اریز  راد ، ررقم  ناشیا  يارب  يرهش  ره  رد 
یئاناوت نوچ  و  کیدزن ، هاوخ  رود  هاوخ  دنرب  یم  هرهب  هدـش  هتفرگ  اهناملـسم  اب  هدـننک  گنج  زا  هک  یئاهنیمز  تالغ  لاملا و  تیب 

ات دزادرپب  ار  اهنآ  قح  هک  رامگب  يرومام  ناشدوخ  رهـش  رد  سپ  دـنریگب  ار  دوخ  مهـس  دـنناسرب و  وت  رهـش  هب  ار  دوخ  هک  دـنرادن 
رد نتفر  ورف  يداش و  یشکرس  ار  وت  سپ  تسا ، هدش  هتـساوخ  وت  زا  ناشیا  زا  کی  ره  قح  تیاعر  و  دنامن ) دیمون  مورحم و  یـسک 
هب تیگدیـسر  مامتها و  هک  گرزب  راک  ندومن  راوتـسا  يارب  کچوک  راک  نداد  تسد  زا  هب  وت  اریز  درادن ، زاب  نانآ  لاح  زا  تمعن 

ذعم تسا  رتشیب  نآ 

یگدیـسر و و  نادرگمرب ، ور  نانآ  زا  یـشکندرگ  يور  زا  و  رادـم ، غیرد  نانآ  راـک ) یگدیـسر   ) زا ار  دوخ  تمه  سپ  یتسین ، رو 
ار اهنآ  مدرم ) ي   ) اهمـشچ هک  یناسک  زا  درادـن  وت  هب  یـسرتسد  هک  ار  ناشیا  زا  ناوتاـن ) شیورد و   ) یـسک ياـهراک  نک  یـسراو 

دنرامش یم  کچوک  ار  نانآ  مدرم  و  دنرگن ، یم  راوخ 
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يارب وت  سپ  دـنهد ، هار  یلاو  هب  ار  ناشیا  هک  دوشیم  رید  دـننک و  یم  هاگن  يراوخ  تلذ و  هب  نانابرد  ناناوتان  ناشیورد و  هب  نوچ  )
هب ار  وت  تیاکش  دنامن و  هدرسفا  هدیدمتس و  یسک  ات  دنیامن  راهظا  وت  هب  جنر  سرت و  یب  ار  دوخ  ياهتساوخرد  هک  نک  يراک  نانآ 

اهنآ ياهراک  ات  هد  رارق  ناشیا  لاوحا ) هب  یگدیـسر   ) يارب دشاب  نتورف  دسرتب و  ادخ ) زا   ) هک ار  دوخ  نیما  سپ  دربن ) یلاعت  يادخ 
ترذع ینک  تاقالم  تمایق ) رد   ) ار ادـخ  یـسراو ) باسح و   ) هک يزور  هک  نک  راتفر  نانچ  ناشیا  هرابرد  هاگنآ  دـناسرب ، وت  هب  ار 

سپ دنرادن ) نتشیوخ  قح  زا  عافد  یئاناوت  نانآ  نوچ   ) دنرتدنمزاین نارگید  زا  داد  لدع و  هب  تیعر  نیب  رد  ناشیا  اریز  دنریذپب ، ار 
ناـمیتی هب  نک  یگدیـسر  و  یـشابن ) لوئـسم  هنوـگچیه  اـت   ) شاـب هتـشاد  تجح  رذـع و  ادـخ  دزن  ناـشیا  زا  کـی  ره  قـح  يادا  رد 

هتخاسن هدامآ  نتساوخ  يارب  ار  دوخ  یناوتان ) يور  زا   ) و دنرادن ، يا  هراچ  هک  هدروخلاس  ناریپ  و  لاسدرخ ) )

نارگ یقح  هنوگ  ره  هکلب )  ) و تسا ، نارگ  نیگنس و  نانارمکح  رب  نآ ) هب  لمع  میداد  رارق  وت  همانرب  ار  نآ  و   ) میتفگ هچنآ  و  دنا ،
یم یئابیکـش  هب  ار  دوخ  و  دنبلط ، یم  يراگتـسر  وکین و  شاداپ  هک  یناسک  هب  دنادرگ  یم  کبـس  ار  نآ  دنوادخ  دشاب  هاگ  و  دیآ ،

(. دنروآ یم  اجب  یناسآ  هب  ار  نآ  سپ   ) دنراد نانیمطا  دیواج ) تشهب   ) هداد هدعو  ناشیا  يارب  ادخ  هچنآ  یتسار  هب  و  دنراد ،
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هتخاس هدامآ  ناشیا  تساوخ ) هب  یگدیسر   ) يارب ار  نتشیوخ  تقو  نآ  رد  هک  هد  رارق  دوخ  زا  نادنمزاین  يارب  ار  تقو  زا  يا  هراپ  و 
هدیرفآ ار  وت  هک  یئادخ  يدونشخ (  ( يارب سپ  دنشاب ( هتـشاد  یـسرتسد ) وت  هب  ناگراچیب  ناناوتان و  ات   ) ینیـشنب یمومع  سلجم  رد 

یب ناشیا و  نارنخـس  ات  رادزاب  اهنآ  يریگولج (  ( زا ار  دوخ  نارادـساپ  نانابهگن و  زا  نانابرد  نایرگـشل و  و  نک ، ینتورف  نانآ ( اـب  (
اهراب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  زا  نم  هک  دهاوخب ( ار  دوخ  زاین   ( دیوگ نخس  ینارگن  سرت و  یب  نابز و  یگتفرگ  تنکل و 
هتفرگ اـناوت  زا  ینارگن  سرت و  تنکل و  یب  ناوتاـن  قح  تما  نآ  رد  هک  ددرگن  هتـسارآ  كاـپ و  یتما  زگره  دومرف : یم  هک  مدـینش 

نادنمتجاح زا  يرایـسب  اریز   ( رواین دوخ  يور  هب  نک و  لمحت  نانآ  زا  ار  نتـسنادن  نخـس  بادآ  يراومهان و  یتشرد و  سپ  .دوشن 
هب  ( يدنسپدوخ و  یئوخدب (  ( يدنت و  دوش ( یمن  تسرد  ناشراک  دشابن  رابدرب  وخشوخ و  یلاو  رگا  و  دنناوتان ، نخس  رد  لدگنت و 

تعاط و شاداپ  و  دیاشگب ، وت  يور  هب  ار  شتمحر  ياهرد  ادخ  ات  نکرود  نتـشیوخ  زا  ار  اهنآ ( اب  يوگتفگ  تساخرب و  تسـشن و 
ات  ( شخبب یئورـشوخ  هب  یـشخب  یم  هچنآ  یهدـب ( ناـنآ  زا  یکی  هب  يزیچ  یتـساوخ  رگا   ( و دـیامرف ، ینازرا  وـت  هب  ار  شیربناـمرف 

راوگ ار  راتساوخ 

نک عنم  یهاوخرذع  ینابرهم و  اب  یئامن ( یم  عنم  وا  زا  هچنآ  یتسنادن ، تحلـصم  ای  هدوبن  اناوت  وا  شهاوخ  ماجنا  هب  رگا   ( و دـیآ ( ا 
). دریگن لد  رد  ار  تا  هنیک  دجنرن و  ات  (
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هک اجنآ  تسا  تنارازگراک  بلاطم )  ) نداد خساپ  اهنآ  زا  یهد : ماجنا  تدوخ  دـیاب  راچان  هک  تسا  یئاهراک  وت  ياهراک  نیب  رد  و 
ناگدنسیون و ینادرگرس  ببـس  دنکن  یگدیـسر  یلاو  صخـش  رگا  و  دنهد ، خساپ  دوخ  رـس  دنناوتن   ) دنوش هدنامرد  تناگدنـسیون 
هب هک  یئاهتـساوخرد  دـسر  یم  وت  هب  هک  يزور  تسا  مدرم  ياهتـساوخرد  نداد ) خـساپ   ) ماجنا اهراک  نآ  زا  و  ددرگ ) نارازگراک 
وت دـنزادنا ، بقع  ار  اهنآ  دـنهاوخب  دوخ  ندـنام  هدوسآ  يارب   ) دزاس یم  لدـگنت  ار  تنانادرگراک )  ) تنارای اـهنآ  يرایـسب )  ) ببس

صوصخم تسا  يراک  زور  ره  يارب  اریز  روآ  اج  هب  ار  زور  نآ  راک  زور  ره  رد  و  دتفا ) ریخات  يراذگن  هدرک  یگدیـسر  دیاب  دوخ 
مدرم یئآ و  یمن  رب  نآ  هدهع  زا  هتشگ  رایـسب  اهراک  ینکفا  ادرف  سپ  هب  ار  ادرف  ادرف و  هب  ار  زورما  راک  هدومن  تلفغ  رگا  سپ   ) نآ

دوخ و يارب  ار  نآ  تمسق  نیرتکاپ  اهتقو و  نیرتهب  و  ددرگ ) یم  هابت  عیاض و  تکلمم  هجیتن  رد  دننام و  یم  زاب  راک  زا  نادرگرس و 
هک ار  اهراک  همه  هکنآ  هن  ناوخب  زامن  یتسه  راشرـس  هک  تقو  لوا  رد  الثم   ) هد رارق  یگدنب ) تدابع و   ) تسا ادـخ  وت و  نیب  هچنآ 

تدابع و  ) تسا ادخ  نآ  زا  یـسر ) یم  مدرم  راک  هب  هک   ) اهتقو نآ  همه  دـنچ  ره  يرازگ ) زامن  یلیم  یب  یگتـسخ و  اب  يداد  ماجنا 
تین رگا  تسا ) یگدنب 
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يا هدیزگ  تقو  رد  سب  تسا و  ادخ  يارب  هک  تابجاو  نتشاد  اپرب  دیاب  .دشاب و  شیاسآ  رد  نآ  زا  تیعر  هتسیاش و  نآ  رد  دصق  و 
تدابع تاقوا  نیرتهب  داد ، صیصخت  دیاب  تدابع  يارب  ار  تاقوا  نیرتهب  هکنانچ   ) ینادرگ یم  صلاخ  ار  تنید  ادخ  يارب  هک  دشاب 

هب و  زادرپب ) وا  تدابع  هب   ) راذـگاو ادـخ  هب  دوخ  نت  زا  تزور  بش و  زا ) یتمـسق   ) رد سپ  درب ) راکب  یتسیاب  تابجاو  ءادا  يارب  ار 
یب  ) صقن بیع و  یب  لامک و  طئارـش  ياراد  هک  امن  شـشوک  نک و  افو  يوش  یم  کـیدزن  ادـخ  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  یبجاو )  ) نآ

( مرگ ياوه  رد  نتشاد  هزور  درـس و  ياوه  رد  نتفرگ  وضو  دننام   ) دیاسرفب ار  تنت  هچ  رگا  دشاب  ریغ ) هب  هجوت  یئامندوخ و  ءایر و 
ار زامن  هدیجنر و  رود و  دوخ  زا  ار  مدرم  ندینادرگ ) زارد  ببس  هب   ) سپ یناوخب ) تعامج  هب   ) يرازگ مدرم  اب  ار  تزامن  هاگ  ره  و 
تقاط و ار  رامیب  لیلع و  هک   ) تسه رادراک  دنمتجاح و  رامیب و  لیلع و  مدرم  رد  اریز  نادرگم ، هابت  عیاض و  نآ ) تابجاو  كرت  اب  )

یم ما  هناور  نمی  هب  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  زا  نم  و  دـشاب ) یمن  تصرف  ار  رادراـک  نداد و  لوط  یئاـناوت 
نابرهم نینموم  هب  و  رازگزامن ، ناشیا  رتناوتان  رتفیعـض و  زامن  نوچ  اهنآ  اب  دومرف : مرازگ ؟ زاـمن  ناـنآ  اـب  هنوگچ  مدیـسرپ  تخاـس 

.شاب
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یگنت زا  یتمـسق  تیعر  هب  نانارمکح  ندادـن  ناشن  ور  اریز  ینک ، ناهنپ  تیعر  زا  هدایز  ار  نتـشیوخ  اداـبم  اهروتـسد  نیا  زا  سپ  و 
لاوحا زا  مدرم  اب  نتفگ  نخـس  تساخرب و  تسـشن و  اب  نانارمکح  نوچ   ) تسا اهراک  هب  ندوبن  هاگآ  یـشناد و  مک  و  یناـبرهمان ) )
ندادـن ناشن  ور  و  دـنرب ) یمن  یپ  اهراک  زومر  رارـسا و  زا  يرایـسب  هب  دننیـشنب  اـهنت  رگا  یلو  دـندرگ ، یم  هاـگآ  تیعر  تکلمم و 

، دزاس یم  هدیـشوپ  ناشیا  زا  دـنا  هدوب  ناهنپ  نآ  زا  هک  ار  تیعر ) تکلمم و  عاضوا  لاوحا و   ) هچنآ رب  عالطا  تیعر  هب  ناـنارمکح 
قح و یئوـکین و  یتـشز  یتـشز و  یئوـکین  گرزب و  درخ  راـک  درخ و  گرزب  راـک  ناـنارمکح  دزن  یهاـگ ) تروـص  نیا  رد   ) سپ

یهاگآ دـنراد  یم  ناهنپ  وا  زا  هک  مدرم  ياهراک  هب  هک  تسا  رـشب  نارمکح  یلاو و  و  ددرگ ، هتخیمآ  یتسرداـن  لـطاب و  هب  یتسرد 
يدرم ای  دوب : یهاوخ  درم  ود  زا  یکی  وت  و  دوش ، هتخانش  یغورد  زا  یتسار  عاونا  اهنآ  اب  هک  تسین  یئاه  هناشن  مه  ار  قح  و  درادن ،

هب هک  یئوکین  راک  ای  ینک  اطع  هک  بجاو  یقح  زا  تندادن  ناشن  ور  ببس  سپ  يزابتسد ، یخـس و  یتسرد  قح و  ندیـشخب  رد  هک 
زا مدرم  هـک  دـشاب  دوز  اریز ) یهدـن ، ناـشن  ور  ارچ  مـه  زاـب   ) سپ شــشخب ، یب  تخــس و  یتـسه  يدرم  اـی  تـسیچ ؟ يروآ  اـج 

ششخب ت لذب و  زا  نوچ  دنرادب  تسد  وت  زا  تساوخرد 

زا ندرک  تیاکـش  لـیبق  زا  درادـن  یتمحز  هیاـم و  تیارب  هک  تسا  يزیچ  وت  زا  مدرم  ياهـشهاوخ  رتشیب  هکنیا  اـب  دـندرگ ، دـیمون  و 
.يراتفر هلماعم و  رد  داد  فاصنا و  تساوخرد  ای  دنهاوخب ) وت  زا  ار  نآ  زا  عفد  هدیسر و  ناشیا  هب  هک   ) یمتس
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یمک و  مدرم ) لاـم  هب   ) یتـسد زارد  یـشکندرگ و  يرـسدوخ و  هـب  تـسا ك  یناـشیوخ  ناـکیدزن و  ار  ناـنارمکح  نادـب )  ) سپس
رود ندرک و  ادـج  اب  ار  ناشیا  رـش )  ) ساسا هشیر و  دـنیامن ) یم  راچد  يراـتفرگ  یتخـس و  هب  ار  تیعر  و   ) دـنا هتفرگ  وخ  فاـصنا 

وت يربخ  یب  یتلادع و  یب  ناشیا  ات  شاب  ربخاب  تکلمم  یلخاد  عاضوا  زا  رگداد و  لداع و   ) ربب نیب  زا  تافص  نآ  تابجوم  نتخاس 
دنتسه و تدرگ  رد  هک  نانآ  زا  یسک  هب  و  دنناسرن ) رازآ  تیعر  هب  دنهدن و  رارق  یفاصنا  مک  یتسد و  زارد  يرـسدوخ و  هلیـسو  ار 

دناسر نایز  هک  يراز  تشک  هعرزم و  نتفرگ  هب  دتفاین  عمط  رد  وت  زا  یسک  دیاب  و  نکم ، راذگاو  ینیمز  تنادنواشیوخ  تیب و  لها 
، دنیامن لیمحت  ناگیاسمه  هب  ار  كرتشم  راک  یتخـس  هک  داد  ماجنا  دیاب  تکرـش  هب  هک  يراک  ای  روخـشبآ  رد  نآ  هیاسمه  مدرم  هب 

يارب ار  قح  .دنام و  دهاوخ  وت  رب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  شنزرس  بیع و  و  وت ، هن  دوب ، دهاوخ  ناشیا  يارب  نآ  یئاراوگ  دوس و  سپ 
هب زا  هچ  رگا  شاب  هاوخ  شاداپ  ادخ ) زا   ) ابیکش و راک  نآ  رد  و  نک ، ارجا  هناگیب ) شیوخ و   ) رود کیدزن و  زا  تسا  هتسیاش  هکنآ 

و ییامن ) صاصق  ار  ناشیوخ  زا  یکی  قح  يور  زا  هک  دیآ  مزال  الثم   ) دـسرب هچ  ره  دـسرب  تناکیدزن  ناشیوخ و  هب  قح  ندرب  راک 
وت رب  هچنآ  اب  ار  قح  نایاپ 
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رذع و دندرب  يرگمتس  نامگ  وت  هب  تیعر  رگا  .تسا و  هدنخرف  هدیدنـسپ و  هک  رگنب  تسا  راوشد ) تخـس و  ناکیدزن  رب  و   ) نارگ
تداع تضایر و  راک  نآ  رد  اریز  امنرود ، نتـشیوخ  زا  تندرک  راکـشآ  اب  ار  اهنآ  ياـهنامگ  نک و  راکـشآ  ناـشیا  يارب  ار  تلیلد 

دراو زا  يراتـساوخ  هچنآ  نآ  اـب  هک  تسا  یندروآ  رذـع  و  تیعر ، هب  تسا  یناـبرهم  و  ار ) فاـصنا  لدـع و   ) دوـخ هـب  تـسا  نداد 
هدمآ نوریب  هابتـشا  زا  ات  نک  نایب  ار  دوخ  رذع  یهرب  اهنآ  شنزرـس  ینامگدب و  زا  یهاوخیم  هک  وت   ) یـسر یم  قح  هب  اهنآ  ندومن 

(. دنهد اج  لد  رد  ار  تیتسود 
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تحار یتشآ  رد  اریز  نکم ، یچیپرس  دناوخب  نآ  هب  ار  وت  تنمـشد  تسا و  نآ  رد  ادخ  يدونـشخ  ءاضر و  هک  یتشآ  حلـص و  زا  و 
و دیامرف : یم  میرک س 8 ي 61  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ   ) تسا تیاهرهش  لها )  ) يارب یگدوسآ  اههودنا و  شیاسآ  نایرگشل و 

دنسپب ار  نآ  زین  وت  دندیئارگ  یتشآ  حلص و  هب  نانمشد  رگا  ینعی  میلعلا  عیمسلا  وه  هنا  هللا  یلع  لکوت  اهل و  حنجاف  ملسلل  اوحنج  نا 
ادخ هک  رازگاو  ادخ  هب  دوخ  راک  سرتم ( دنهد  بیرف  ار  وت  دنهاوخ  یم  یتشآ  حلص و  هب  هدرب  راک  هب  هلیح  رکم و  نطاب  رد  رگا   ( و

هچ نمشد  اریز  سرتب ، شاب و  رذح  رب  تخـس  وا  یتشآ  زا  سپ  تنمـشد  زا  یلو  تسا ) اناد  ناشاه  هشیدنا  هب  اونـش و  ناشراتفگ  هب 
راوتـسا طایتحا و  سپ  دزادـنا ) یتخـس  رد  ار  وا  ای  دزاسب  ار  فیرح  راک  هاگ  نآ   ) دـنک ریگلفاغ  ات  دـنادرگ  کـیدزن  ار  دوخ  رایـسب 

روـما رد  تسا  نیب  کـین  سک  همه  هب  هکنیا  اـب  نموـم   ) ورم يدوز  هب  یناـمگ  وـکین  نظ و  نـسح  راـب  ریز  نـک و  هـشیپ  ار  يراـک 
زا ار  وا  یتسب و  ینامیپ  تنمـشد  دوخ و  نیب  رگا  و  دـشاب ) رایـشه  هاگآ و  نمـشد  رکم  یئورود و  قاـفن و  ناـیز  زا  دـیاب  یعاـمتجا 

و نک ، تیاعر  یتسرد  هب  ار  تنداد  هانپ  شاب و  رادافو  تنامیپ  هب  يداد ) هانپ   ) يدـناشوپ یگدوسآ  ناـما و  هماـج )  ) شیوخ بناـج 
يراهنز نامیپ و  رپس  ار  دوخ 

نتـسناد گرزب  زا  ناشاه  هشیدنا  یگدنکارپ  اهاوه و  فالتخا  اب  مدرم  عامتجا  رد  ادخ  تابجاو  زا  يزیچ  اریز  هد ، رارق  يا  هداد  هک 
هب ءافو  اهناملسم  زا  شیپ  مه  نیکرشم  و  تسین ، اهنامیپ  هب  يافو 
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هب اهناملـسم  و  دندوب ، هدومزآ   ) دندوب هتفایرد  ار  ینکـش  نامیپ  یتبقاع  دب  لابو و  هکنآ  تهج  هب  دنتـسنادیم  مزال  دوخ  نیب  ار  دـهع 
ینکـش نامیپ   ) اریز هدـم ، بیرف  ار  تنمـشد  و  نکـشم ، ار  تنامیپ  هدرکن  تنایخ  تراـهنز  ناـما و  هب  سپ  دنرتراوازـس ) نآ  ماـجنا 

نـما و ار  شراـهنز  ناـمیپ و  دـنوادخ  .تخبدـب و  ناداـن  رگم  دـنک  یمن  يریلد  تارج و  ادــخ  رب  و ) تـسا ، ادــخ  يریلد  تارج و 
جره و زا  ات  هدومرف  رما  نآ  تاـعارم  هب  ار  ناـنآ   ) تسا هداد  رارق  هدرتسگ  ناگدـنب  نیب  شیناـبرهم  تمحر و  يور  زا  هک  یـشیاسآ 

سپ دـنورب ، نآ  هانپ  رد  هدرک  تسیز  نآ  يراوتـسا  هب  هک  هداد  رارق  یهاگهانپ  میرح و  ار  نآ  و  دـندرگ ) اـهر  داـسف  لـتق و  جرم و 
دـشاب هتـشاد  هار  بیرف  رکم و  ندرب  راکب  هناهب و  لیوات و  نآ  رد  هک  دـنبم  ینامیپ  دـهع و  و  تسین ، اور  نآ  رد  بیرف  يراـکهابت و 

ار رهش  دومن  دازآ  ار  ناریسا  نوچ  درب ، نوریب  رهش  نالف  زا  ار  شرگشل  ات  دزاس  دازآ  ار  شناریسا  هک  ددنب  نامیپ  نمشد  اب  هکنانچ  )
ود پ راتفگ  نامیپ  دهع و  ندومن  راوتسا  يرارقرب و  زا  دعب  و  دنک ) یلاخ  هدرک  ناریو 

دب غرود  هب  دنگوس  ات  ددرگ  راچان  قح  ریغ  هب  ندروخ  دنگوس  هب  صخش  هک  یتقو  رد  دصق  ندومن  ناهنپ  هیروت و   ) ربم راک  هب  وله 
دهع نآ  رد  دـیاب  هک  راک  یتخـس  و  ددرگن ) هتفریذـپ  هیروت  ياعدا  و  تسین ، اور  هورگ  اب  یتشآ  نتـسب و  نامیپ  ماـگنه  یلو  تسین ،

یتخس راک  رب  وت  ندوب  ابیکـش  اریز  درادن ، او  نآ  نتـسکشب  قح  نودب  ار  وت  ینک  تاعارم  ار  يا ) هتـسب  يرگید  اب  هک  ینامیپ   ) ادخ
وت زا  ادـخ  بناج  زا  هکنیا  زا  نآ و  رفیک  لابو و  زا  هک  يرکم  هلیح و  زا  تسا  رتهب  يراودـیما  ینوزفا  شیاسآ و  نآ  شاداـپ  رد  هک 

هکنیا و   ) یـسرتب یئاـمن  تساوخرد  ار  نآ  شـشخب  وفع و  یناوتن  ترخآ  اـیند و  رد  هتـشادن  یهار  هک  يروط  هب  دوـش  تساوخزاـب 
(. تسا نآ  نتسکش  رب  دیدهت  ندومن و  تاعارم  رد  دیکات  يارب  هدیمان  ادخ  نامیپ  ار  يرگید  اب  نتسب  نامیپ 
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رتراوازس تساوخزاب و  يارب  رتگرزب  رفیک و  باذع و  بجوم  رتشیب  يزیچ  اریز  نآ ، نتخیر  قحان  هب  و  یشک ) مدآ   ) اهنوخ زا  سرتب 
يزیچ نیتسخن  زیختسر  زور  ناحبس  دنوادخ  و  تسین ، قحان  هب  ياهنوخ  نتخیر  زا  رمع  ندیسر  رس  هب  تمعن و  نداد  تسد  زا  يارب 

مارح نوخ  نتخیر  اـب  ار  تتموکح  يرارقرب  توق و  سپ  دـنا ، هتخیر  هک  تسا  یئاـهنوخ  هراـبرد  دـیامرف  مکح  ناگدـنب  نیب  هک  ار 
هکلب دنادرگ  یم  تسس  فیعض و  ار  تموکح  هک  تسا  يروما  زا  مارح  نوخ  نتخیر  اریز  هاوخم ، نید ) روتـسد  فالخرب  نتـشک  )

يرذـع دـمع  يور  زا  نتـشک  رد  نم  دزن  ادـخ و  دزن  ار  وت  و  دـهد ، یم  لاقتنا  رگید ) نادـناخ  هب  ینادـناخ  زا   ) هدرب و نیب  زا  ار  نآ 
ءاـطخ و يور  رگا  و  دـیآ ، مزـال  يا ) هتـشک  ار  يرگید  هک  يروطناـمه  نتـشک   ) نت صاـصق  ارچ ) نوچ و  یب   ) نآ رد  اریز  تسین ،
ندز و تشم  سپ  دیماجنا ) لتق  هب  دصق  نودب   ) درک يور  هدایز  هجنکش  هب  تتـسد  ای  ریـشمش  ای  هنایزات  یتشک و  ار  يرگید  هابتـشا 
هب هدش  هتـشک  ياهبنوخ  يدازآ  ار  وت  تموکح  یـشکندرگ  دیاب  هک  دوش ) یم  گرم  ببـس  یهاگ   ) تسا ینتـشک  مه  نآ  زا  رتالاب 

(. ینک ادا  ار  وا  ياهبنوخ  ینتورف  لامک  اب  دیاب  هکلب   ) درادن زاب  وا  ناشیوخ  ءایلوا و 
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، دنیاتسب رایـسب  ار  وت  مدرم  يرادب  تسود  هکنیا  زا  و  دراداو ، يدنـسپدوخ  هب  ار  وت  هک  يزیچ  هب  هیکت  يدنـسپدوخ و  زا  زیهرپ  هب  و 
ار ناراکوکین  یکین  ات  تسا ) یتصرف  نینچ  ندروآ  تسد  هب  ددصرد  هراومه   ) تسا ناطیش  ياهتـصرف  نیرتمهم  زا  تلاح  نیا  اریز 

هکنیا زا  زیهرپ  هب  و  ددرگ .) رثا  یب  هداد  ماجنا  هک  یکین  راک  ات  دراد  یماو  یتسود  شیاتس  يدنسپدوخ و  هب  ار  صخش   ) دربب نیب  زا 
هب هک  يا  هدـعو  هب  ای  يرآ ، رظن  رد  تسه  هچنآ  زا  شیب  یهد  یم  ماجنا  هک  يراک  اـی  يرازگ ، تنم  ینکیم  هک  یکین  هب  تتیعر  رب 
ای دیامرف : یم  میرک س 2 ي 264  نآرق  رد  هکنانچ   ) دـنادرگ یم  هجیتن  یب  ار  ناسحا  نداهن  تنم  اریز  ینکن ، اـفو  یهد  یم  ناـنآ 

رازآ نداهن و  تنم  اب  ار  دوخ  ياهـششخب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ینعی  يذالا  نملاب و  مکتاقدـص  اولطبتال  اونما  نیذـلااهیا 
یم ار  قح  رون  تسا ) غورد  متـس و  يدنـسپدوخ و  زا  یعوـن  هک   ) نتـشادنپ تسه  هچنآ  زا  شیب  ار  راـک  و  دـیزاسن ) هاـبت  ندـناسر 

س 61  ) یلاعت يادخ  ددرگ ، یم  مدرم  ادخ و  مشخ  ببـس  هدعو  هب  ندرکن  افو  و  دزاس ) یم  شاداپ  یب  ار  یتسار  ناسحا و   ) دـیادز
یمن هک  ار  هچنآ  دـیئوگب  هکنیا  زا  دـیآ  یم  مشخ  هب  نخـس  دـنوادخ  ینعی  نولعفتال  اـم  اوموقت  نا  هللادـنع  اـتقم  ربک  هدومرف : ي 3 )

سرتب .دینک و 
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زا ای  اهنآ ، هب  یـسرتسد  ماگنه  اـهنآ  رد  یـشوکتخس  يریگ و  لاـبند  اـی  اـهنآ ، ماـگنه  ندیـسر  زا  شیپ  اـهراک  هب  یگدز  باتـش  زا 
، راذگب دوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  سپ  .دیآ  سرتسد  رد  نوچ  اهنآ  رد  یتسس  زا  ای  دشاب ، ادیپان  هتشر  رـس  هک  یتقو  اهنآ  رد  یگزیتس 

ترخآ اـیند و  روما  زا  يرما  ره  رد  رگا  یلو  تسین ، نیا  يراکتـسرد  يربارب و  لدـع و  هک   ) هد ماـجنا  نآ  تقو  رد  ار  يراـک  ره  و 
هچنآ نداد  صاصتخا  دوخ  هب  زا  سرتب  و  يا .) هدوب  راکمتـس  يدرک  یهاتوک  نآ  رد  ای  زواجت  قح  زا  ینعی  يدومن  طیرفت  ای  طارفا 

رد همه  هک  دنا  هدروآ  تسدب  امغی  هب  رافک  اب  گنج  رد  ناناملـسم  هکیئاهلام  مئانغ و  دننام  دنراد  قح  همه   ) دـنناسکی نآ  رد  مدرم 
هـشیدنا يار و  ندرب  راک  هب  دننام  و  اهلگنج ، ياهتخرد  ای  لیـس  بآ  و  درادن ، یـصاخ  کلام  هک  اههاگارچ  دننام  و  دنکیرـش ، اهنآ 

اب دـیاب  هکلب  ینک ، اـفتکا  دوـخ  يارب  نآ  رد  دـیابن  هک  دـشاب  یناـگمه  نآ  ناـیز  دوـس و  هـک  تـیعر  تـکلمم و  روـما  زا  يرما  رد 
مزال وت  رب  نآ  هب  هجوت  هچنآ  رد  ندز  ینادان  هب  ار  دوخ  زا  زیهرپب  و  یـشابن ) انتعا  یب  اـهنآ  هشیدـنا  هب  یئاـمن و  تروشم  نادـنمدرخ 

( نکم یشوپ  مشچ  هتشگ  عیاض  هک  یقح  زا  هدرکن و  بلط  يرادن  هک  یقح   ) دنناد یم  هک  يروما  زا  تسا 
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زا اه  هدرپ  يدوز  هب  و  دش ، دهاوخ  هتفرگ  هدیدمتس ) مولظم و   ) يرگید يارب  وت  زا  يا ) هتفرگ  متـس  هب  هک  يزیچ  هملظم و   ) نآ اریز 
يزیت مشخ و  یگتخورفا  ماـگنه  دنناتـسب ، وت  زا  هدیـشکمتس  موـلظم و  داد  و  ددرگ ) راکـشآ  اـهیناهنپ   ) دوـش هتـشادرب  اـهراک  يور 

ار هلمح  ندرکن و  باتش  اب  تشز  ياهراک  نیا  زا  و  شاب ، طلـسم  دوخ  رب  تنابز  یئوگ  تشز  يدنت و  تسد و  اب  هلمح  یـشکرس و 
رب زگره  و  يرگید ، طلـسم  دوخ  رب  هتفای  رادتقا  رایتخا و  ماگنه ) نیا  رد   ) هک دنیـشن  ورف  تمـشخ  ات  نک  يراددوخ  نتخادـنا  بقع 

تمشخ  ) ینادرگن تراگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  دای  هب  رایسب  ار  تیاه  هشیدنا  ات  یهر  یمن  مشخ  زا  یبای و  یمن  طلست  نتـشیوخ 
هب ار  زیختـسر  زور  يراـتفرگ  یگراـچیب و  تلذ و  هک  یتقو  رگم  یناـشن  ورف  یناوت  یمن  هتـشگ  رو  هلعـش  یـشکرس  ربک و  زا  هک  ار 

(. يروآدای
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هب یئوکین  شور  ای  دنا ، هداد  یتسرد  لدع و  هب  هکیئاهمکح  زا  هتشذگ  تناینیشیپ  هب  هک  ار  هچنآ  يروآدای  هک  تسا  بجاو  وت  رب  و 
، دنا هتـشاد  اپ  هب  هک  ار  ادخ  باتک  رد  بجاو  رما  ای  دنا ، هدرک  لقن  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  نامربمغیپ - زا  هک  يربخ  ای  دنا ، هدرب  راک 

شرافـس وت  هب  هماندـهع  نیا  رد  هچنآ  يوریپ  رد  و  ینک ، یم  يوریپ  میدومن  راـتفر  نآ  هب  روـما  نیا  رد  اـم  هک  يدـید  ار  هچنآ  سپ 
شهاوخ اوه و  هب  وت  سفن  هک  یماـگنه  اـت  مدومن  راوتـسا  وت  رب  ار  دوـخ  تجح  هماندـهع  نیا  هب  نم  و  یئاـمن ، یم  شـشوک  مدرک 

نآ و  تسین ، هدنهد  قیفوت  یکین  هب  هدنرادهاگن و  يدب  زا  زگره  یسک  یلاعت  يادخ  زج  هب  سپ  یشاب ، هتشادن  يا  هناهب  دنک  باتش 
هوکز و زاـمن و  رد  شـشوک  بیغرت و  هدومرف  شرافـس  دـهع و  نم  اـب  شیاهتیـصو  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  هک  ار 
( ار یـسک   ) و مهد ، یم  رارق  متـشون  وت  يارب  هک  ینامیپ  نایاپ  ار  ترـضح  نآ  شرافـس  تیـصو و  نم  و  دوب ، ناتنامالغ  رب  ینابرهم 

.راوگرزب هبترم و  دنلب  يادخ  تساوخ  تیشم و  هب  رگم  تسین  یئاناوت  شبنج و 
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یبوـلطم ره  ندیـشخب  رب  شیئاـناوت  یگرزب  تمحر  یخارف  هب  ادـخ  زا  نم  و  تسا : نآ  ناـیاپ  هک  تسا  هماندـهع  نـیا  زا  یتمـسق  و 
وا و ربارب  رد  ادیوه  رذع  نتـشاد  زا  تسا  وا  يدونـشخ  ءاضر و  نآ  رد  هچنآ  هب  درادب  قفوم  ار  وت  نم و  هکنیا  میامن  یم  تساوخرد 

نداد شاداپ  ای  رفیک  هب  هرابرد  ادخ  دزن  و  یئامن ، یم  تواضق  وا  هرابرد  هک  یسک  يارب  تسا  يرگداد  لدع و  ادیوه  رذع   ) شقلخ
و تزع ، ینوزفا  تمعن و  یمامت  و  اهرهـش ، رد  نتـشاد  کین  هناـشن  و  ناگدـنب ، نیب  رد  ندوب  ماـنکین  اـب  یتسرد ) هب  تسا  سک  نآ 

يایوج  ) میدرگ یم  رب  وا  يوس  هب  ام  هک  دناسر  رس  هب  ادخ ) هار  رد  ندش  هتـشک   ) تداهـش یتخبکین و  هب  ار  وت  نم و  یگدنز  هکنیا 
ادخ دنا  هزیکاپ  كاپ و  یـصقن ) بیع و  ره  زا   ) هک وا  لآ  وا و  رب  یفطـصم ) ترـضح   ) ادخ هداتـسرف  رب  دورد  و  مشابیم ) وا  تمحر 

.دتسرف دورد 

ریبز هحلط و  هب  همان 054-
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هلیسو هب  و ) هدومن ، تابثا  ینکش  نامیپ  هب  ار  اهنآ  یقح  یب  نآ  رد   ) هک ریبز  هحلط و  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ - لوسر  باحصا  نادنمشناد  زا  نارمع  دزا و  زا  تسا  يا  هلیبق  مان  عازخ   ) هداتـسرف یعازخ  نیـصح  نبا  نارمع 

هرصب ناورهن و  نیب  یگرزب  هد  فاکسا   ) یفاکسا هللادبع ) نبا  دمحم   ) رفعجوبا ار  نآ  و ) هدوب ، مالـسلا  هیلع  ماما  نایعیـش  زا  و  هلآ -
امش مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  هدرک : نایب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  لئاضف  رد  هک  شتاماقم  باتک  رد  هدوب )

( دنتـساوخ ارم  اب  تعیب   ) دندرک نم  دصق  هکنیا  ات  مدوبن ) تعیب  راتـساوخ   ) مدرکن مدرم  دصق  نم  هک  دیا  هدناشوپ  هکنیا  اب  دیناد  یم 
دیدوب یناسک  هلمج  زا  امش  و  دندرک ، زارد  نم  شیپ  تسد  ناشیا  هکنیا  ات  مدومنن  زارد  نانآ  يوس  هب  تسد  نتـسب ) تعیب  يارب   ) و
یئاراد لام و  تهج  هب  هن  و  مشاب ) هتـشاد  هک   ) هبلغ طلـست و  تهج  هب  دندرکن  تعیب  نم  اب  مدرم  و  دومن ، تعیب  درک و  نم  دصق  هک 

هب نم  اب  امـش  رگا  سپ  دـندرک ) زارد  میوس  هب  تعیب  تسد  دوخ  تساوخ  راـیتخا و  اـب  هکلب  دنـشاب ، هدرک  نآ  هب  عمط  هک   ) دوجوم
يوس هب  تشگزاب  هبوت و  تشز ) راک  نیا  زا   ) تسا دوز  ات  دیدرگرب  نآ ) نتسکش  زا   ) دیتسب نامیپ  هدومن  تعیب  رایتخا 

دیا هدومن  نامگ  هک ) تسا  نآ  دیا  هدرک  هدامآ  دوخ  ینکش  نامیپ  يارب  هک  يا  هناهب   ) نامیپ و یلیم  یب  اب  رگا  و  دیئامن ، ادخ 
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دننام  ) یناسک هنیدم  لها  زا  امش  نم و  نیب  سپ  دیا ) هدمآرب  نم  اب  گنج  ددصرد  وا  یهاوخنوخ  هب  امش  و   ) ما هتـشک  ار  نامثع  نم 
دنتسه دنیامن ) یمن  يرای  ار  کیچیه  و   ) دنا هتفرگ  هرانک  امـش  نم و  زا  هک  رمع ) نبا  هللادبع  دیز و  نبا  هماسا  هملـسم و  نبا  دمحم 
یهاوگ قبط  ام  زا   ) مادک ره  هتـشک ) یک  ار  نامثع  دنتفگ  ناشیا  رگا   ) سپ تسیک ) نامثع  هدنـشک  دـنیوگب  دـنهدب و  یهاوگ  هک  )

هک تسین  کش  و  دوش ، یهاوخنوخ  وا  زا  و   ) دور راب  ریز  لخاد و  راک  نیا  رد  هک  يا  هزادنا  هب  دوش  یم  مازلا  دنهدب ) وا  هرابرد  هک 
يا سپ  تسا ) يربم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دـندوب ، ریبز  هحلط و  نامثع  نتـشک  ثعاب  هک  دـش  یم  مولعم  دـنداد  یم  مکح  رگا 

دماشیپ نیرتگرزب  نونکا  اریز  دیـشک ) تسد  يزیرنوخ  گنج و  زا  هتفرگن  هناـهب  یتسرداـن  هب   ) دـیدرگرب دوخ  هشیدـنا  زا  نادرمریپ 
نامیـشپ دـنیوگب : امـش  هرابرد  رگا   ) دـنیآدرگ مه  اب  زیختـسر ) زور   ) شتآ گنن و  نیا )  ) هکنآ زا  شیپ  تسا  ایند ) رد   ) گنن اـمش 

راتفرگ یهلا  باذع  هب  دوخ  نامز  ماما  اب  تفلاخم  ببـس  هب  مرکا  ربمغیپ  باحـصا  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دندومن  تشگزاب  هبوت و  هدش 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دنا ( هدمآ  درگ  مه  اب  شتآ  گنن و  اجنیا  رد  هک  دنوش 

هیواعم هب  همان 055-
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ناحبس دنوادخ  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  وا :) هب  زردنا  رد   ) هیواعم هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ادـیوه نارگید  هب   ) دـنادب ات  دومزایب  نآ  رد  ار  ایند  لها  تسا ) اناد  اـهناهن  راکـشآ و  هب  هکنیا  اـب   ) و هداد ، رارق  ترخآ  يارب  ار  اـیند 

هچ رگا   ) میا هتـشگن  رومام  نآ  راک )  ) رد شـشوک  هب  هدشن و  هدیرفآ  ایند  يارب  ام  و  تسا ، رتوکین  ناشیا  نیمادک  رادرک  هک  دزاس )
نآ اـب  هک  دـنا  هدروآ  اـیند  هب  ار  اـم  و  تـسا ) ترخآ  راـک  رد  شـشوک  لـصا  یلو  دـشوک ، یم  راـچان  يزور  بـلط  يارب  سک  ره 
زا یکی  هدومن و  شیامزآ  هتخاس و  یلتبم  نم  هب  ار  وت  وت و  هب  ارم  دنوادخ  و  دـنوش ) راکـشآ  راکدـب  راکوکین و  ات   ) میوش شیامزآ 
رب زین  هیواعم  هداد و  رارق  تجح  يرگید  رب  ار  کـی  ره  هکنآ  اـی  هدـینادرگ ، تجح  وت  رب  ارم   ) تسا هداد  رارق  يرگید  تجح  ار  اـم 

یتفاتش نآرق  لیوات  هب  یبلطایند  يارب  سپ  دش ) یم  تساوخزاب  دیآ  یمنرب  وا  داسف  عفد  ددصرد  رگا  هک  هدوب  تجح  ترـضح  نآ 
رما يدـصتم  نم  تفگ : یم  ماش  لها  هب  هکنانچ  يدـنامهف ، مدرم  هب  دوخ  تسرداـن  هشیدـنا  هب  هدیـشوپ  مشچ  نآ  یقیقح  ینعم  زا  )

متس و هب  هک  یـسک  ینعی  اناطلـس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  هدومرف : میرک س 17 ي 33  نآرق  رد  دنوادخ  متـسه و  نامثع 
هتشک قحان 
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( ار نامثع  نوخ   ) يزیچ نم  زا  دـشک و  ماـقتنا  وا  زا  هدـناسر  صاـصق  هب  ار  هدنـشک  اـت  میدـینادرگ  طلـسم  ار  وا  ثراو  یلو و  دوش ،
ارم ماش  لها  اب  وت  و  مداد ) روتـسد  شنتـشک  هب  هن  متـشک و  ار  وا  هن   ) هدـشن بکترم  یهاـنگ  تیاـنج و  مناـبز  تسد و  هک  یتساوخ 
نم رب  ار  رگیدکی  تسردان  نانخس  نینچ  اب   ) ار نات  هتسشن  امش  هداتسیا  ناتنادان و  امـش  هدیمهف  تخیگنارب  و  دیتفرگ ، نامثع  ناوخب 

هک روآ  ترخآ  هب  ور  و  نک ، نوریب  شگنچ  زا  ار  تراهم  هدرک  یگداتسیا  ناطیش  اب  و  سرتب ، ادخ  زا  دوخ  هرابرد  سپ  دیدناروش )
هک دـیامن  راتفرگ  هدنباتـش  يالب  هب  ار  وت  دوخ  بناج  زا  دـنوادخ  هکنیا  زا  سرتب  و  تفر ) میهاوخ  هار  نآ  هب  همه   ) تسا وت  ام و  هار 
یم ي 45  میرک س 6  نآرق  رد  دراذـگن ، یقاـب  يرثا  تلـسن  وت و  زا  هک  یئـالب  ناـنچ   ) دربب ار  تبقع  هدیـسر و  تناـینب  لـصا و  هب 

هب وت  يارب  نم  دنامن ) یقاب  ناشیا  لسن  هکنیا  هب  هراشا  .دش  هدیرب  راکمتـس  هورگ  هلابند  ینعی  اوملظ  نیذلا  موقلا  رباد  عطقف  دـیامرف :
اب هراومه  دناسر  مه  هب  ار  وت  نم و  هدنروآدرگ  تاردقم  رگا  هک  درادن  هار  نآ  رد  غورد  هک  يدـنگوس  منک  یم  دای  دـنگوس  ادـخ 
هک متـس  ملظ و  رفیک  هب  ار  وت   ) دنک مکح  ام  نیب  ادخ  ات  ینعی ) نیمکاحلا س 7 ي 87  ریخ  وه  اننیب و  هللا  مکحی  یتح   ) مناـم یم  وت 

.تسا ناسرداد  نیرتهب  وا  هک  دناسرب ( يا  هدرک 

یناه نب  حیرش  هب  همان 056-
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نآ هب  تشذـگ ) مهدزای  همان  حرـش  رد  وا  هرابرد  يا  همـش  هک   ) ار یناه  نبا  حیرـش  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
( هیواعم اب  گنج  يارب  رفن و  رازه  هدزاود   ) هک دوخ  ورشیپ  رگـشل و  رب  رادرـس  ار  رـصن ) نبا  دایز  و   ) وا هک  هاگ  نآ  هدومرف  شرافس 

هدنبیرف يایند  زا  دوخ  سفن  رب  و  نکن ) يراک  وا  روتـسد  فالخرب   ) سرتب ادخ  زا  بش  حبـص و  ره  رد  داد : رارق  دـندوب  ماش  هجوتم 
تهج هب  يراد  یم  تسود  هچنآ  زا  يرایـسب  زا  ار  تسفن  رگا  نادـب  و  شابم ، رطاخ  هدوسآ  نمیا و  وا  زا  هاـگچیه  و  شاـب ، رذـحرب 
دهاوخ وت  هب  ناوارف  نایز  اهوزرآ  اهـشهاوخ و  ینکن  يریگولج  يرادـن و  زاب  دیـسر ) دـهاوخ  وت  هب  ناـیاپ  رد  هک   ) نآ یگتـسیاشان 

.شاب هدننک  رود  مشخ  ماگنه  ار  تیگتفشآ  رب  ریگولج و  عنام و  اهشهاوخ ) تاوهش و  زا   ) ار دوخ  سفن  سپ  دناسر ،

هفوک مدرم  هب  همان 057-
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زا نآ  رد  هک  لمج ، باحصا  گنج  هب   ) هرـصب هب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هفوک  لها  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
رد مدمآ  نوریب  هرصب ) مزع  هب  هنیدم  زا   ) دوخ هلیبق  ياج  زا  نم  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  هتـساوخ :) کمک  ناشیا 

جنر ای  شکندرگ و  ای  و  هدید ، رگمتس  ای  مرگمتس  ای  دسانـش ) یمن  ار  شنامز  ماما  هدوبن  انـشآ  تقیقح  اب  هک  یـسک  دزن   ) هک یلاح 
هک تسناد   ) رگا دـیآ ، مدزن  دوز  ات  مروآ  یم  دـسر  یم  وا  هب  ما  همان  نیا  هک  یـسک  دای  هب  ار  ادـخ  نم  تروص ) ود  ره  رد   ) و هدرب ،
نم زا  ار  ناشیا  يدونـشخ  یتسرد و  هب  تشگزاب  تسنادن  تسرد  ار  مرادرک  رگا  و  دـیامن ، مکمک  دوب  تسرد  مشور  راک ) نیا  رد 

ار مولظم  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  تشاد و  رظن  رد  ار  ادخ  دیاب  هکلب  دیاین ، نوریب  هناخ  زا  هتفرگ  هناهب  دـیابن  یـسک  نیاربانب   ) دـهاوخب
نیا رد  هک  دراذـگ  دوخ  لاح  هب  ار  ناشیا  دـهد  صیخـشت  ار  مولظم  ملاظ و  تسناوتن  رگا  هلب  دومن ، رکنم  زا  یهن  ار  ملاظ  کـمک و 

(. تسا هتفریذپ  وا  ینادان  رذع  تروص 

نیفص گنج  هرابرد  همان 058-
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یم نایب  نیفص  گنج ) رد  ماش   ) مدرم اب  ار  دوخ  تشذگرس  نآ  رد  هک  اهرهـش  مدرم  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
نامربمغیپ یکی و  نامراگدرورپ  رهاظ  بسح  هب  هک  یلاح  رد  میدروخرب  مه  هب  ماش  لها  ام و  هک  دوب  نیا  ام  راک  يادتبا  و  دـیامرف :

ادـخ و هب  نامیا  هک  میتساوخ  یمن  ناشیا  زا  ام  و  دوب ، ناـسکی  مالـسا  رد  مدرم ) يراگتـسر  تیادـه و  رد   ) ناـمغیلبت شور  یکی و 
ادخ و هب  تشذگ ( مهدزناش  همان  رد  هکنانچ   ( نطاب رد  هچ  رگا   ) و دنتـساوخ ، یمن  ار  نیا  ام  زا  مه  نانآ  دـننک و  هدایز  ار  شلوسر 

مهتم  ) و نامثع ، نوخ  هرابرد  رگم  دوبن  ام  نیب  یئادج  فالتخا و  چیه  هدوب و  تخاونکی  راک  رهاظ ) رد  یلو  دنتشادن ، نامیا  لوسر 
مهارف ار  گنج  تابجوم  هناهب  نیا  هب  نوچ   ) سپ میدوبن ! هدولآ  نآ  هب  رود و  نآ  زا  اـم  هک ) وا  ناگدنـشک  يراـی  هب  ار  اـم  نتخاـس 
هتخیر  ) نیا زا  سپ  هک  ار  يزیچ  مینک  هراـچ  مدرم  هب  نداد  شمارآ  هنتف و  شتآ  ندرک  شوماـخ  اـب  زورما  دـیئایب  میتفگ : دـنتخاس )

هب نآ  عضاوم  رد  ار  قح  میناوتب  ام  ددرگ و  مظنم  راوتـسا و  راک  ات  درک  ناوت  یمن  هراچ  جالع و  رازراک ) رد  ناناملـسم  نوخ  ندـش 
هکنیا ات  دـندرک  یچیپرـس  ام ) زردـنا  زا   ) سپ مینک ! یم  دروخ  دزو و  ینمـشد  هب  ار  راک  نیا  هراچ  ام  هکلب  هن ) : ) دـنتفگ میرب ، راک 

گنج
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هـتفرگ و نادـند  ار  ناـنآ  اـم و  دروـخ  دز و  گـنج و  نوـچ  و  دـش ، راوـشد  راـک  هـتخورفا و  نآ  شتآ  و  دــیدرگ ، راوتــسا  اـپرب و 
ام هک  ار  يزیچ  دـنتفریذپ  ماگنه  نآ  رد  دـندید ) ار  تسکـش  دـیدرگ و  تخـس  نامرازراک   ) درب ورف  ناشیا  ام و  رد  ار  شیاهلاگنچ 

شهاوخ هب  هتفریذپ و  ار  ناشتوعد  میشکب ) گنج  زا  تسد  ات  دنتـساوخ  ام  زا   ) سپ میدناوخ ، یم  نآ  هب  گنج ) زا  شیپ   ) ار ناشیا 
دننادب هک  میتفریذپن  ار  ناشـشهاوخ   ) دنامن یقاب  اهنآ  يارب  رذع  ددرگ و  ادیوه  ناشیارب  ام ) تیناقح   ) تجح هکنآ  ات  میتفاتـش  نانآ 

اهنآ يارب  تجح  دروخ و  دز و  تفلاخم و  هناهب  نامثع  ندـش  هتـشک  اریز  میگنجب ، نانآ  اب  میتشاد  قح  هدوبن و  يزیرنوخ  ام  روظنم 
كاله و زا  ادخ  ار  وا  دشاب  رادیاپ  میتفریذپ ) مه  ام  دندناوخ و  نآ  هب  ار  ام  هک  ادخ  باتک   ) نخس نیا  رب  نانیا  زا  هک  ره  سپ  دوبن )

ادخ و  هتـسکش ) نامیپ   ) هتـشگرب دوخ  لوا  لاح  هب  وا  دـنامب  یقاب  شیوخ  یهارمگ  هب  هدومن  یگزیتس  هک  ره  و  هداد ، یئاهر  یهابت 
ار نآ  هک  یسک  تخبکین و  ادخ  باتک  وریپ  هصالخ ،  ) دنز یم  خرچ  وا  رـس  رود  يدب  دماشیپ  و  هدناشوپ ، تلفغ ) هدرپ  اب   ) ار شلد 

(. دیدرگ دهاوخ  یهلا  باذع  راچد  تخبدب و  دزادنا  رس  تشپ 

هبطق نب  دوسا  هب  همان 059-
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جنپ هب  کیدزن  دادغب  ات  نآ  نیب  هک  تسا  يرهش   ) ناولح هاپس  رادرس  هبطق  نبا  داوسا  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
رد مالسلا  هیلع  ماما  و  دشاب ، هدوب  ناکین  زا  تسین  رود  یلو  دنا ، هتـشونن  يزیچ  هبطق  نبا  دوسا  هرابرد  ناسیون  لاجر  .تسا  هار  زور 

تبـسن  ) نارمکح تساوخ  لیم و  هاگ  ره  مرکا ، لوسر  هب  دورد  ادخ و  شیاتـس  زا  سپ  دـیامرف :) یم  رما  يرگداد  هب  ار  وا  همان  نیا 
هناگیب و شیوخ و   ) مدرم راک  دیاب  سپ  دراد ، یم  زاب  يرگداد  زا  يرایـسب  زا  ار  وا  شور  نیا  دـشابن  ناسکی  رما ) ره  سک و  ره  هب 

یمن تسد  هب  داد  لدـع و  دوس  هجیتن و  متـس  ياـج  هب  اریز  دـشاب ، ناـسکی  وت  دزن  قح  رد  شیورد ) تسدریز و  رگناوت و  گرزب و 
سفن و  رواین ) اج  هب  دـنروآ  اج  هب  نارگید  یناد  یمن  هتـسیاش  هک  ار  يراک   ) يدنـسپن ار  نآ  رئاظن  هک  يراک  زا  نک  يرود  و  دـیآ ،

هک تسا  يراتفرگ  يارـس  ایند  هک  نادـب  .شرفیک و  زا  سرت  شاداپ و  دـیما  هب  هدـینادرگ  بجاو  وت  هب  ادـخ  هچنآ  رد  راداو  ار  دوخ 
هودنا  ) ددرگ یم  شهودـنا  بجوم  تمایق  زور  رد  تعاس  نآ  یگدوسآ  هکنآ  رگم  تسا  هدوبن  هدوسآ  یتعاس  نآ  رد  زگره  یمدآ 
نادب و  ددرگ ) نادنچ  ود  شهودنا  هدوب  لوغـشم  تیـصعم  هب  تعاس  نآ  رگا  و  هتخودـناین ، يا  هشوت  تعاس  نآ  رد  ارچ  هک  دروخ 

زا يزیچ  ار  وت  زگره 

اوه و زا   ) تسا شیوخ  سفن  يرادـهاگن  وت  رب  قح  هلمج  زا  و  درگم ) تسردان  لطاب و  درگ  چـیه  سپ   ) دـنادرگ یمن  زاین  یب  قح 
دسر یم  وت  هب  ادخ ) زا   ) هار نیا  زا  هک  یشاداپ  دوس و  اریز  اهنآ ، دسافم  رد  حالصا  تیعر و  راک  رد  شـشوک  و  ینامرفان ) سوه و 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دسر ، یم  تیعر  هب   ) وت هلیسو  هب  هک  يدوس  زا  تسا  رتشیب 

 ... شترا هک  ینارادنامرف  هب  همان 060-
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هک  ) درذگ یم  اهنآ  ياهنیمز  زا  رگشل  و ) هتفرگ ، رارق  رگشل  هار  رد   ) هک ینانارمکح  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
زا رگـشل  هک  یئاهرهـش  ناـنارمکح  ناریگ و  جاـب  هب  نینموـملاریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  دـیامن :) یم  شرافـس  تیعر  اـهنآ و  هراـبرد 
درک دنهاوخ  روبع  امـش  ياهنیمز )  ) هب هک  ار  يرگـشل  نم  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  دنک : یم  روبع  نآ  ياهنیمز ) )

، مدومن شرافس  مدرم ) هب   ) ندناسرن يدب  رازآ و  زا  هدینادرگ  بجاو  ناشیارب  ادخ  هچنآ  هب  ار  اهنآ  و  مدومن ، هناور  ادخ  تساوخ  هب 
زا ار  ناشیا  اریز   ) متـسه يربم  رگـشل  ندناسر  نایز  هرابرد  دنتـسه )  ) امـش هانپ ) رد  هک  ناگدنهد  هیزج   ) همذ لها  امـش و  دزن  نم  و 

رگم دـننک ) زارد  تسد  ناشتـشک  لام و  هب  دـنناسر و  نایز  تیعر  هب  راذـگم  هک  متخاس  هاگآ  ار  امـش  مدومن و  عنم  ندـناسر  نایز 
رد هک  شبـسا  ای  دوخ  هک  يا  هزادنا  هب  تیعر  لام  نتـشادرب  زج  هب   ) یهار شندـش  ریـس  يارب  دـشاب و  هراچیب  هنـسرگ و  هک  یـسک 

دباین دنوش ) ریس  تسا  وا  مکح 
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لام هب   ) يرگمتـس يارب  و ) تسین ، هراچیب  هنـسرگ و   ) هک ار  یهاپـس  دیناسر  رفیک  هب  دـینک و  رود  سپ  تسا ) اور  ینایز  نینچ  هک  )
بوشآ هنتف و  ات   ) دـیراد زاب  مداد  هزاجا  هچنآ  رد  ناـشیا  هب  ضرعت  يریگولج و  زا  ار  ناـتنادرخیب  و  دـنک ، یم  يزارد  تسد  مدرم )

شور زا  هک  ار  یتخس  و  هدیـسر ، امـش  هب  ناشیا  زا  هک  ار  یئاهمتـس  دیهد  ربخ  نم  هب  سپ  متـسه ، هاپـس  رـس  تشپ  نم  و  دوشن ) اپرب 
نآ ادخ  تساوخ  کمک و  هب  نم  سپ  نم ، هب  هعجارم  هب  ادخ و  يرای  هب  رگم  دیئامن  يریگولج  دیتسناوتن  هدروآ و  ور  امـش  هب  اهنآ 

(. منادرگ یم  رود  ار  اهنآ  متس  ملظ و  هدومن  یگدیسر  امش  تایاکش  هب   ) درک مهاوخ  حالصا  ار 

دایز نب  لیمک  هب  همان 061-
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بناج زا  هک  مالسلا ) هیلع  ماما  نایعیش  باحصا و  صاوخ  زا   ) یعخن دایز  نبا  لیمک  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
تخاـت و يارب  هک  نمـشد  هاپـس  زا  يریگولج  كرت  يارب  ار  وا  نآ ) رد   ) دوب تارف ) راـنک  رد  يرهـش   ) تیه نارمکح  راوگرزب  نآ 

نمـشد يریگولج  هب  هدرک  اهر  ار  دوخ  رهـش  یماگنه  نانچ  رد  ارچ  هک   ) دیامن یم  شنزرـس  دنتـشذگ  وا  رهـش  زا  اهرهـش )  ) جارات
وا هب  هدـش و  هتـشامگ  نآ  رب  هک  ار  يزیچ  صخـش  نداد  تسد  زا  مرکا ، ربـمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  تـسا :) هـتفر  رگید 

هدنراد هک  تسیا  هشیدنا  راکـشآ و  یناوتان  دنا ، هدرازگاو  يرگید  هب  هتـشامگن و  وا  هب  ار  نآ  هک  يراک  رد  ندرب  جنر  دنا و  هدرپس 
اهر و  تارف ) رانک  رد  يرهـش   ) ایـسیقرق لها  هب  وت  جارات  تخاـت و  و  تسا ) يدرخ  مک  نآ  اـشنم  نوچ   ) دـشک یم  یهاـبت  هب  ار  شا 

تیامح و هک  تسین  یسک  ار  اهدحرس  نآ  هک  یتروص  رد  میدینادرگ  ترادمامز  یلاو و  اهنآ  رب  هک  یئاهزرم  اهدحرـس و  تندرک 
يارب يا  هتشگ  لپ  هک ) تسا  نانچ  وت  راک  نیا   ) سپ تسیا ، هدنکارپ  هشیدنا  دنادرگرب ، اهنآ  زا  ار  نمشد )  ) هاپس دیامن و  يرادهگن 

فوخ و وت  زا  یتشادن و  یئاناوت )  ) راوتـسا شود  هک  یلاح  رد  دندوب ، تناتـسود  جارات  تخات و  ناهاوخ  هک  تنانمـشد  نتـشذگ ) )
رب یتسکش و  ار  نمشد  یئاناوت  يراوتسا و  هن  و  یتسب ، ار  نمـشد ( هار   ( هنخر هن  و  دننیـشن ( دوخ  ياج  هب  تنانمـشد  ات   ) دوبن یـسرت 

يراک دوخ  هدنامرف  ریما و  بناج  زا  هن  و  دـنادرگ ، زاین  یب  نمـشد ( يریگولج  زا   ( ار شرهـش  لها  هک  يدوب  یـسک  هن  و  يدز ، مه 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دیآ ( یمن  ینارمکح  راک  هب  یئوت  نوچمه  نیاربانب   ( دهد ماجنا 

رصم مدرم  هب  همان 062-
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یلاو و ار  وا  هک  هاگنآ  دـیامرف ) تمحر  شیادـخ   ) رتشا کـلام  اـب  هک  رـصم  لـها  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
نایب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دعب  ار  دوخ  تشذگرـس  زا  يا  همـش  نآ  رد   ) هداتـسرف هدینادرگ  ناماس  نآ  ياورنامرف 

هدنناسرت تخیگنارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناحبـس  دنوادخ  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  یلاعت و  يراب  دمح  زا  سپ  دیامرف :) یم 
نآ نوچ  دـنا ) هدـش  هداتـسرف  یلاـعت  يادـخ  بناـج  زا  مدرم  يراگتـسر  يارب  هک   ) ناربـمغیپ رب  هاوگ  و  یهلا ) باذـع  زا   ) ناـیناهج

یمن هار  ملد  ادخ  هب  دنگوس  و  دندرک ، وگتفگ  عازن و  تفالخ  هرابرد  ناناملسم  وا  زا  سپ  تشذگرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح 
يرگید هب  وا  نادـناخ  تیب و  لها  زا  ار  تفالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  سپ  برع  هک  تشذـگ  یمن  مرطاخ  هب  داد و 

رئاس مخ و  ریدـغ  رد  تفالخ  يارب  ارم  ندومن  نییعت  اراکـشآ  اهـشرافس و  همه  اب   ) راوگرزب نآ  زا  سپ  نانآ  هکنآ  هن  و  دـنرازگاو ،
هب ار  تفالخ  هک  داد  یمن  هار  ملد  هلمج : نیا  سپ  دناد ، یم  ار  هدنیآ  هتشذگ و  مالسلا و  هیلع  ماما   ) دنراد زاب  نم  زا  ار  نآ  عضاوم )

، تشادن رواب  یسک  ار  ندومن  راتفر  ربمغیپ  لوق  فالخ  هکنیا  هب  تسا  هراشا  دنرازگاو  يرگید 
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یهاگآ دنمدرخ  ره  ینعی  ارم  درواین  تفگـش  هب  ای   ( دنکفاین جنر  هب  ارم  و  دـش ( یمن  روصت  مرکا  ربمغیپ  باحـصا  زا  يراک  نینچ  و 
دوـخ هب  ار  ناـشیا   ( متـشادهاگن دوـخ  تسد  لاـح ( نآ  اـب   ( سپ دـننک ، تعیب  وا  اـب  هـک  رکب ( یبا   ( نـالف رب  مدرم  نتفاتـش  رگم  ار (

زا ار  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  دمحم - نید  دنتـساوخیم  هتـشگرب  مالـسا  زا  دندش و  دترم  مدرم  زا  یهورگ  مدید  هکنیا  ات  متـشاذگاو (
زا رتگرزب  نم  رب  نآ  هودنا  تبیصم و  هک  منیبب  نآ  رد  یناریو  ای  هنخر  مزادرپن  ناناملـسم  مالـسا و  يرای  هب  رگا  مدیـسرت  دنربب ، نیب 

تـسد زا  دوش  یم  لصاح  نآ  زا  هچنآ  هک  تسا  يزور  دنچ  يالاک  هک  یتیالو  نانچ  دشاب  امـش  رب  تموکح  تیالو و  ندـش  توف 
مه زا  ربا  نوچ  ای  ددرگ ، یم  لئاز  دور ( یم  کیدزن  نوچ  دنیب و  یم  بآ  هدز  امرگ  هنشت  هک  امن  بآ   ( بارـس هکنآ  دننام  دور  یم 

ینادرگرـس زا  ار  نانآ  هدومن  يرای  ار  ناناملـسم  مالـسا و   ( متـساخرب اـهیراکهابت  اهدـماشیپ و  نآ  ناـیم  رد  سپ  دوش ، یم  هدیـشاپ 
زا  ( هتفرگ و مارآ  ناراـکهابت ( نیدـترم و  هنتف  زا   ( نید و  تفر ، نیب  زا  هدـش  هتفرگ  يراـکهابت  یتسرداـن و  وـلج  هکنیا  اـت  مدـناهر (
هک مه  نامثع  زا  دـعب  مدومن و  تقفاوم  یهارمه و  دـندرک  بصغ  ارم  قح  هک  نانآ  اب  نید  ساسا  ظفح  يارب   ( داتـسیا زاـب  ینارگن (

). دنام رارقرب  مرکا  ربمغیپ  ماکحا  دتفاین و  ماظتنا  زا  نید  رما  هک  دوب  نآ  يارب  متفریذپ  ار  هیرهاظ  تفالخ 
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دنگوس ادخ  هب  درادن :) ساره  نمشد  يرایسب  زا  هدوب و  قح  يارجا  يارب  ترضح  نآ  داهج  هکنیا  رد   ) تسا همان  نیا  زا  یتمـسق  و 
یمن هتـشادن و  كاب  دنـشاب  هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  همه  یهوبنا ) زا   ) اهنآ موش و  وربور  شرگـشل ) هیواعم و   ) ناشیا اب  اـهنت  نم  رگا 

زا انیب و  شیوخ  بناج  زا  متـسه  نآ  رب  دوخ  هک  يراگتـسر  تیاده و  دنراتفرگ و  نآ  رد  هک  نانآ  یهارمگ  هرابرد  نم  و  میـساره ،
هناراودیما ار  وا  شاداپ  یئوکین  راظتنا  هدوب و  قاتـشم  ادخ  هار ) رد  ندش  هتـشک   ) تاقالم هب  و  مراد ، رواب  نیقی و  مراگدرورپ  بناج 

تروص ره  رد  نانآ  اب  گنج  نوچ  مرادن ، اورپ  دروخ  دز و  عازن و  زا  تسا و  ناسکی  مرظن  رد  نمـشد  يرایـسب  یمک و  سپ   ) مراد
تیالو هیما ) ینب   ) ناشناراکدب نادرخیب و  تما  نیا  راک  رب  هک  تسا  نیا  زا  نم  هودنا  یلو  تسا ) یتخبکین  تداعـس و  ینوزفا  ببس 

نامالغ و ار  وا  ناگدـنب  هدیـسر و  تسد  هب  تسد  تلود  ناشدوخ  نیب  ار  اهناملـسم ) لاملا  تیب   ) ادـخ لاـم  و  دـنیامن ، ینارمکح  و 
وا دیماشآ و  بارش  اهناملسم )  ) امـش نیب  رد  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  اریز  دنهد ، رارق  ناشنارای  ار  نارادرکدب  نانمـشد و  ار  ناکین 

( تشز راک  نیا  يارب   ) ار
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رب رمع  بناج  زا  هیما  ینب  زا  هبعش  نبا  هریغم  دنا : هتفگ   ) دندز هنایزات  هدش  نییعت  مالسا  رد  هک  يدح  هب 

یق دجـسم  رد ) زامنـشیپ  نداتـسیا  ياج   ) بارحم رد  دوزفا و  تاعکر  ددـع  هب  درازگزامن و  مدرم  اب  یتسم  رد  دوب  اـمرفمکح  هفوک 
ناشیا زا  و  دز ( دح  فئاط  رد  هللادبع  نبا  دلاخ  بارش  ندیـشون  رثا  رب  ار  نایفـس  یبا  نبا  هبتع  نینچمه  و  دندز ، دح  ار  وا  سپ  درک 

هخیـضر  ( دنداد یمک  ياهـششخب  ناشیا  هب  ندروآ  مالـسا  يارب  هکنیا  ات  هیواعم ( نایفـسوبا و  دننام   ( دشن ناملـسم  هک  تسا  یـسک 
يارب رگا  سپ  دننک ( کمک  ار  اهناملسم  مالسا و  ات  دنداد  یم  رافکب  يراگزاس  بولق و  فیلات  تهج  هب  هک  تسا  یکدنا  شـشخب 

درگ رد  و  مدرک ، یمن  شنزرـس  یلهاک ( زا   ( هدومنن و ادا  و  دروخ ( دز و  داهج و  هب   ( ار امـش  رایـسب  دوبن  صاخـشا  نیا  ندـش  یلاو 
ار امش  دیدومن  یم  یتسس  دنتفر و  یمن  نمشد ( اب  ندیگنج   ( راب ریز  هک  یماگنه  و  متشادن ، ششوک  امش  ندومن  بیغرت  ندروآ و 
رد هچنآ  دـنا و  هتفای  يزوریف  ناتراید  هب  هدـیدرگ و  مک  امـش  فارطا  دـینیب  یمن  اـیآ  متـشاذگ .( یم  دوخ  لاـح  هب   ( مدرک یم  اـهر 

دوب امش  فرصت 
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تکلمم همه  ات  دگنج  یم  هتفرگ و  ار  امش  ياهرهش  زا  یضعب  هیواعم  دینیب  یمن   ( دننک یم  گنج  ناترهـش  رد  و  دندروآ ، تسد  هب 
هدـنامن هناخ  رد   ( دـیزاسم نارگ  نیمز  هب  ار  دوخ  دـیورب و  دوخ  نمـشد  اب  گـنج  هب  دزرماـیب ، ار  امـش  ادـخ  دریگ !؟( راـیتخا  رد  ار 

رادیب وجگنج )  ) گنج ردارب  و  دشاب ، امـش  هرهب  زیچ  رت  تسپ  و  دیدرگرب ، یگراچیب  هب  و  دیهد ، نت  يراوخ  هب  هک  دیزرون ( یتسس 
نمشد درادنپ  نمشد  زا  هدوسآ  ار  دوخ  هک  یسک   ) هتفرن باوخب  وا  زا  نمشد  دباوخب  هدوسآ ) نمـشد  زا   ) هک ره  و  تسا ، رایـشه  و 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  تسین ) هدوسآ  وا  زا 

يرعشا یسوموبا  هب  همان 063-
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دامتعا شتایاور  هب  هتسناد  رادرکدب  يدرم  ار  وا  ناسیون  لاجر   ) هک يرعشا  یسوموبا  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
دوب مکاـح  هفوک  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  بناـج  زا  وا ) و  نآ ، هب  تسا  بوسنم  يرعـشا  نمی و  رد  تسا  يا  هلیبق  ماـن  رعـشا  و  دـنرادن ،
دراد یماو  تفلاـخم  هب  ار  اـهنآ  دراد و  یم  زاـب  راوـگرزب  نآ  کـمک  هب  ندـمآ  زا  ار  مدرم  هک  دیـسر  ربـخ  ترـضح  هب  هک  یناـمز 
نیا تفگ : یم  یـسوموبا  و   ) دوب هتـساوخ  ناشناوریپ ) هشیاع و  ریبز و  هحلط و   ) لمج باحـصا  اب  گنج  يارب  ار  ناشیا  هک  یماگنه 
یم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  رابخا  و  تفرگ ، هرانک  نآ  زا  دیاب  هداتفا و  ناناملـسم  نیب  هک  تسا  يراکهابت  هنتف و 
هیلع نسح  ماما  شدـنزرف  هب  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  رابخا  و  تفرگ ، هرانک  نآ  زا  دـیاب  هداتفا و  ناناملـسم  نیب  هاگ  ره  هک  دومن 
یلع ادخ  هدنب  زا  دومرف :) شنزرس  هدرک  دیدهت  تشز  راک  نیا  رثا  رب  نآ  رد  ار  یسوموبا  و  دومن ، هفوک  هناور  همان  نیا  اب  ار  مالسلا 

هب مه  وت و  دوس  هب  مه  هک  هدیـسر  نم  هب  وت  زا  ینخـس  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  سیق : نبا  هللادـبع  هب  نیموملاریما 
تسا وت  نایز 
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دوس هب  تسرد و  رهاظ  بسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  شیامرف  لقن  هنتف و  زا  يریگ  هرانک  هب  ار  مدرم  نتشاداو  اریز  )
هنتف و لمج  باحـصا  اب  نم  گنج  تقیقح  رد  نوچ  یلو  يراد ، زاـب  نم  یهارمه  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  تروظنم  نوچ  تسا  وت 

يارب تسا ، وت  نایز  هب  نتـشادنپ  هنتف  قحان  هب  ار  نآ  وت و  تفلاخم  سپ  تسا  شیاسآ  ببـس  هنتف و  ریگولج  هکلب  تسین  يراکهابت 
هب ار  تنماد  دمآ  وت  دزن  نم  ماغیپ  هدنروآ  هاگ  ره  سپ  دش ( یهاوخ  راتفرگ  یهلا  باذـع  هب  ترخآ  رد  نم و  رفیک  هب  ایند  رد  هکنآ 

) ینام یم  هدوسآ  خاروس  رد  رامسوس  دننام  هک  رادنپن   ( ایب نوریب  هفوک (  ( تهاگیاج خاروس و  زا  دنبب و  راوتسا  ار  تدنب  نز و  رمک 
يوس هب   ( يدومن رواب  هتشادنپ  تسار  ار ( ام  راک   ( رگا سپ  راداو ( ام  يرای  هب   ( زیگنارب ناوخب و  ار  تنارای (  ( دنتسه وت  اب  هک  اهنآ  و 

وت یشاب  اج  ره  ادخ  هب  دنگوس  و  ریگ ( هرانک  رگشل  تموکح و  زا   ( وش رود  يدوب ( تسس  ام  زا  يوریپ  رد   ( يدیسرت رگا  و  ایب ، ام (
هراشا تسا  یلثم  هلمج  نیا   ( ددرگ هتخیمآ  تا  هتخادگان  اب  تا  هتخادگ  تریش و  اب  وت  هرک  هکنیا  ات  دننک  یمن  اهر  دنروآ و  یم  ار 

هنوگچیه  ( ترـس تشپ  زا  ندیـسرت  دـننام  یـسرتب  تیور  شیپ  زا  هتفاـین  نتـسشن  تصرف  هکنیا  اـت  و  منک ( ربز  ریز و  ار  وت  هکنیا  هب 
تبیصم هکلب  يرادنپ ، ناسآ  ار  نآ  وت  هک  تسین  يا  هنتف  لمج  باحصا  هنتف  و  بقع ( زا  هن  ولج و  زا  هن  یشابن  هدوسآ 
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نیا زا   ) دینادرگ راومه  ار  شناتسهوک  ناسآ و  ار  شیراوشد  هدش  راوس  ار  نآ  رتش  دیاب  هک  تسا  یتخـس  گرزب و  رایـسب  يدرد  و 
و امن ، دیقم  ار  تدرخ  سپ  دنیـشن ) ورف  نآ  شتآ  ات  درک  شالت  دیاب  هکلب  تشادنپ ، ناسآ  ار  نآ  دیزرو و  تلفغ  ناوت  یمن  دماشیپ 
ار ام   ) یهاوخ یمن  رگا  نک ) هشیدنا  تسرد  تراک  داسف  حالص و  رد  هصالخ   ) بایب ار  تا  هرهب  بیصن و  و  وش ، طلـسم  تراک  رب 

نارگید هک  تسا  نآ  راوازـس  هک  ینیبن ) يراگتـسر  هک  یئاج  هب  ورب   ) تسین نآ  رد  یئاهر  هک  یگنت  ياـج  هب  وشرود  ینک ) يراـی 
وت کمک  یب  گنج  نیا  هک  ریگ  هرانک  ( ؟ تسا اجک  ینالف  دوشن : هتفگ  هک  يروط  هب  یـشاب  باوخ  وت  دنناسر و  رـس  هب  ار  راک  نیا 

تـسد هب  تسا  یتسرد  قح و  هب  دروخ  دز و  گنج و  نیا  هک  ادخ  هب  دنگوس  و  تسا ) ناسکی  اجنآ  تندوبن  ندوب و  و  دـبای ، ماجنا 
دنروآ یم  اجب  دنا  هدـیزگ  يرود  قح  هار  نید و  زا  هک  یناسک  هچنآ  زا  درادـن  كاب  و  تسا ، قح  رب  هک  مالـسلا ) هیلع  ماما   ) یـسک

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  درادن ) یساره  تسردان  لطاب و  زا  تسا  قح  رب  هک  یسک  اریز  )

هیواعم هب  همان 064-
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(: دیامن یم  شنزرس  ار  وا  هدومرف  نایب  ار  شراتفگ  یتسردان  هک   ) هیواعم همان  خساپ  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
مه اب  تسود و  و  مالـسا ) زا  شیپ  ) امـش اـم و  يروآداـی  هک  يروط  هب  یفطـصم ، ترـضح  رب  دورد  یلاـعت و  يادـخ  دـمح  زا  سپ 

و میدیورگ ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب   ) میدروآ نامیا  ام  هک  تخادنا  یئادج ، امـش  ام و  نیب  مالـسا )  ) زورید سپ  میدوب ،
يراکهابت هنتف و  هب  امـش  و  میئامن ) یم  راتفر  نید  روتـسد  هب   ) میداتـسیا تسار  ام  ترـضح ) نآ  زا  سپ   ) زورما و  دیدش ، رفاک  امش 

هکنآ زا  سپ  رابجا و  هب  رگم  درواین  مالـسا  امـش  ناملـسم  مه ) مرکا  ربمغیپ  نامز  رد   ) و دیداهن ) نوریب  مدق  نید  هار  زا   ) دـیدیئارگ
مالسا هک  نایفسوبا  هب  تسا  هراشا  هلمج  نیا   ) دنتشگ هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رای  هکم ) حتف  زا  شیپ   ) مالـسا ناگرزب  همه 

، دـیدرگ هکم  دراو  بش  رد  دوب  سک  رازه  هد  زا  شیب  هک  يرگـشل  اـب  هدوـمن و  حـتف  ار  همظعم  هکم  مرکا  ربـمغیپ  هکنآ  اـت  درواـین 
ترذـعم هدـمآ  راوگرزب  نآ  دزن  هک  دزاـس  هاـگآ  ار  شیرق  اـت  تشگ  یم  هکم  فارطا  رد  هدـش  راوس  ترـضح  نآ  رتـسا  رب  ساـبع 

دزن نوـچ  مریگب ، تیارب  راـهنز  مرب و  ادـخ  لوـسر  دزن  ار  وـت  اـت  وـش  راوـس  نم  تشپ  رد  تفگ : دروـخرب ، نایفـسوبا  هب  دـنهاوخب ،
مغیپ دندمآ ، لوسر  ترضح 

هب دوب  وا  شیوخ  هکنیا  تهج  زا  سابع  منزب ، ار  شندرگ  هدنامرف  هللا  لوسر  ای  تفگ : رمع  تفرن ، راب  ریز  روایب ، مالسا  دومرف : رب 
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رد سابع  تفرن ، راب  ریز  زاـب  روآ  مالـسا  دومرف  رما  وا  هب  ربمغیپ  هک  مه  ادرف  دروآ ، یم  مالـسا  ادرف  هللا  لوسر  اـی  تفگ : وا  کـمک 
يراچان يور  زا  سپ  يوش ، یم  هتشک  هن  رگ  یشاب و  هتـشادن  رواب  لد  هب  دنچ  ره  هد  یهاوگ  تلاسر  دیحوت و  هب  تفگ : وا  هب  ناهن 

یب ار  شراک  هدرک  رود  ار  هشیاـع  متـشک و  ار  ریبز  هللادـبعوبا (  ( هحلط و دـمحموبا (  ( نم هک  يدومن  داـی  و  دروآ .( مالـسا  ناـبز  هب 
نیا  ( يدوب رانک  نآ  زا  وت  هک  تسا  يراک  نیا  مدـیزگ !( يرود  هنیدـم  هکم و  زا   ( مدـمآ دورف  هفوک  هرـصب و  رد  مدومن و  ماجنارس 

يرواد نآ  رد  هک  دسر  یمن  ار  وت   ( دـیاشن وت  يوس  هب  نآ  رد  ندروآ  رذـع  تسین و  ینایز  وت  هب  سپ  درادـن ( طبر  وت  هب  اهدـماشیپ 
ندید دنتسه ( وت  روای  هارمه و  هک   ( راصنا نیرجاهم و  زا ( يرگـشل   ( رد ارم  هک  يدومن  دای  و  یئامن .( ضارتعا  تنامز  ماما  هب  هدرک 

ریگتـسد ریـسا و  ردب ( گنج  رد  نایفـس  یبا  نبا  ورمع   ( تردارب هک  يزور  هکنآ  لاح  و  دمآ ( یهاوخ  نم  گنج  هب   ( دومن یهاوخ 
وت و هک  یتروص  رد  يروایب  رامـش  هب  نیرجاهم  زا  ار  دوخ  نخـس  نیا  اب  یهاوخ  یم  وت  هکنیا  هب  هراشا   ( دش هدـیرب  ترجه  دـیدرگ 
هب ام  راچان   ( اریز شاب ، هدوسآ  يراد  باتش  نم ( اب  گنج  يارب   ( رگا سپ  دیدروآ ( مالسا  دعب  دیدش و  ریسالوا  رد  تناردارب  ردپ و 
هک تسا  هتسیاش  مدیگنج ( وت  اب  تسا  وت  فرـصت  رد  هکیئاهرهـش  رد   ( مدمآ وت  تاقالم  هب  نم  رگا  سپ ( دیـسر ، میهاوخ  رگیدکی 
نم تاقالم  هب  وت  رگا  و  مرتراوازـس ( نارگید  زا  نم  ناراکهابت  عفد  يارب  نوچ   ( دشاب هتخیگنارب  وت  ندناسر  رفیک  هب  يارب  ارم  ادـخ 

هلیبق زا  يرعاش   ( ردارب هک  تسا  نآ  دننام  یگنج ( هب  نم  اب  نم  فرصت  ياهرهش  رد   ( یئایب
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گنـس هک  یناتـسبات  ياهداب  هب  هدنروآ  ور  ینعی  دوملج  راوغا و  نیب  بصاحب  مهبرـضت  فیـصلا  حایر  نیلبقتـسم  هتفگ : دـسا  ینب  ) 
هزین ریت و  اهداب  نآ  ياه  هزیرگنس  نوچ  هکنیا  هب  هراشا   ( دنز یم  ناشیا  رب  درادیمرب و  گرزب  گنـس  بیـشن و  ياهنیمز  نیب  ار  هزیر 

و هبتع ( نبا  دیلو   ( تیئادب و  هعیبر ( نبا  هبتع   ( وت يردام (  ( دج هب  نآ  اب  هک  يریـشمش  و  دیراب .( دهاوخ  ترگـشل  وت و  هب  ریـشمش  و 
رد تلد  متـسناد  نم  هکنانچنآ  وت  دـنگوس  ادـخ  هب  و  تسا ، نم  دزن  مدز  ردـب ( گنج   ( اـجکی رد  نایفـس ( یبا  نبا  هلظنح   ( تردارب

و یهن ( یم  مدق  قح  هار  هب  هک   ( تسا مک  تسـس و  تدرخ  و  دشخبن ( يدوس  نآ  هب  زردنا  دـنپ و  هک  تسا  یهارمگ  هنتف و   ( فالغ
هب هن  تسا  وت  نایز  هب  هک  ار  يدب  دـنلب  ياج  هداد  ناشن  وت  هب  هک  يا  هتفر  الاب  ینابدرن  رب  دوش  هتفگ  وت  هرابرد  هک  تسا  نآ  راوازس 

ار يرما  یتساوخ  و  دشاب ، یمن  وت  لام  هک  ار  يا  هدننکارچ  يدینارچ  و  تسین ، وت  هدـشمگ  هک  ار  يزیچ  يدومن  بلط  اریز  تدوس ،
یهاوخنوخ ددصرد  نم  یئوگ  یم  اریز  !! ) ترادرک زا  وت  راتفگ  تسا  رود  هچ  سپ  يرود ، نآ  ندـعم  زا  یتسین و  نآ  هتـسیاش  هک 

يراکهابت و متـس و  ترادرک  یلو  میامن ، يریگولج  هتـسیاشان  داـسف و  زا  هدومن  هدیـشکمتس  مولظم و  يراـی  مهاوخ  یم  مناـمثع و 
یتخبدب ار  ناشیا  هک  يدش  دننام  تناشیوخ )  ) اهیئاد اهومع و  هب  دوز  و  دشاب ) یم  دوخ  نامز  ماما  رب  ندش  یغای 
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ردب گنج  رد   ) یناد یم  هک  اجنآ  دوخ  هاگکاله  رد  ار  اهنآ  سپ  تشاداو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راکنا  هب  تسردان  يوزرآ  و 
عنم تسا  مزال  نآ  هب  کـمک  تیاـمح و  هک  هچنآ  زا  و  دـنتفرگن ، ولج  ار  یگرزب  دـماشیپ  دنتـشک )  ) دـنتخادنا اـهنآ ) ریغ  نینح و  و 

وش لخاد  سپ  یتفگ  رپ  نامثع  ناگدنشک  هرابرد  .دوبن و  اهنآ  اب  یتسـس  یلاخ و  اهنآ  زا  رازراک  هک  یئاهریـشمش  ربارب  رد  دندومنن 
نک همکاحم  نم  شیپ  نانآ  اب  نآ  زا  دعب  امن ) يربنامرف  تعاطا و  نارگید  دـننام  زین  وت   ) دـندش لخاد  نآ  رد  مدرم  هک  ار  هچنآ  رد 

راچان دـنراد  عازن  مه  اب  هک  سک  ود  يارب  میامن ، مکح  امـش  نیب  میرک  نآرق  قبط   ) مراد یلاعت  يادـخ  باتک  رب  ار  ناـشیا  وت و  اـت 
زا ار  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  یهورگ  هک  دیـسر  یمن  ار  هیواـعم  سپ  دوب ، مالـسلا  هیلع  ماـما  قـح  هب  مکاـح  و  تسا ، مزـال  یمکاـح 
رب ای  هاگنآ  دنیامن  همکاحم  ماما  شیپ  نانآ  اب  ات  دور  يربنامرف  تعاطا و  راب  ریز  دوب  بجاو  هکلب  دـناسر ، لتق  هب  دـبلطب و  ترـضح 
هک  ( یهد بیرف  یهاوخ  یم  هکنآ  اما  و  دوبن ( نامثع  یهاوخنوخ  همکاحم و  هیواعم  روظنم  یلو  شنایز ، رب  ای  دـش  یم  مامت  وا  دوس 
وا نتفرگ  زاب  ماگنه  ریش  ندیماشاین (  ( يارب تسا  كدوک  هب  نداد  بیرف  مرازگاو ( وت  هب  ار  ماش  تموکح  نامثع  یهاوخنوخ  مان  هب 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  ریش ، زا 
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وا هب  ار  ماش  تموکح  دوب  هدومن  تساوخرد  نآ  رد  هک  يا  همان  خساپ  رد   ) هیواعم هب  زین  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
يارب ار  شندوبن  هتسیاش  راتفگ و  یتسردان  مالسلا  هیلع  ماما  دبلطن ، روضح  هب  و  دهد ، رارق  دوخ  نیـشناج  دهع و  یلو  وا  درازگاو و 
تقد هب  اـب  هک  هدیـسر  نآ  تقو  ار  وـت  مرکا ، ربـمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  دـیامرف :) یم  دزـشوگ  هدرک  تساوـخرد  هچنآ 

تناینیشیپ یهارمگ )  ) ياههار هب  سپ  ینک ) رواب  نیقی و  ارم  تفالخ  يراوتـسا  یتسرد و   ) يرب دوس  راکـشآ  ياهراک  زا  نتـسیرگن 
یب و  يدومن ، اعدا  ندش ) دهع  یلو  ماش و  تموکح   ) اهیتسردان هکنیا  ببس  هب  يدیزگ ) يرود  تسار  هار  زا  و   ) یتفر تناشیوخ ) )

تفالخ و  ) تسا رترب  وت  هبترم  زا  هچنآ  و  یتفرگن ) رظن  رد  ار  زیختسر  باذع  و   ) یتخادنا اهغورد  یهارمگ ) يداو   ) رد ار  دوخ  اورپ 
ندومن يرود  تهج  زا  يدوبر  دنا  هدرپس  وت  دزن  هک  ار  لاملا ) تیب   ) هچنآ و  یتسب ، دوخ  هب  غورد  اعدا و  هب  ناناملسم ) رب  تموکح 

نوچ  ) تسا رتمزال  وت  يارب  تنوخ  تشوگ و  زا  هک  ارم ) تفالخ   ) ار يزیچ  نتفرن  اب  ریزو  راـکنا  و  لوسر ) ادـخ و  روتـسد   ) قح زا 
زا درادن ) هار  نآ  رد  لیدـبت  رییغت و  هک  تسا  صخـش  مزالم  ماما  تعاط  بوجو  تسا و  لیدـبت  رییغت و  رد  هشیمه  نوخ  تشوگ و 

يامرف  ) ار هچنآ 

مدینشن یئوگب  یناوت  یمن   ( هتشادهاگن ار  نآ  وت  شوگ  هک  نم ( هرابرد  رگید  ياهاج  رایسب  مخ و  ریدغ  رد  لوسر  ترضح  ياهش 
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زا دـعب  و  راکـشآ ، یهارمگ  رگم  یتسار  قح و  زا  دـعب  تسیچ  سپ  متـسین ( هاـگآ  یئوگب  یناوت  یمن   ( هدـش رپ  نآ  اـب  وت  هنیـس  و  ) 
صخش هک  تسین  يزیچ  قح  ندوب  راکشآ  رما و  تقیقح  نتسناد  زا  دعب  ) ؟ لطاب هب  نتخیمآ  يراکهابتشا و  رگم  قح  نتخاس  ادیوه 

اریز سرتب ، مه  اب  ار  لطاب  قح و  نآ  نتخیمآ  ههبـش و  زا  سپ  دهد ( هولج  قح  تروص  هب  ار  نآ  دـهاوخب  هک  یتسردان  رگم  دـیوجب 
انیبان رات و  ار  اه  هدـید  شیکیرات  و  هتـشگ ) هدامآ   ) هتخیوآ ار  دوخ  ياه  هدرپ  تسا  يدـنچ  هدروآ ) شیپ ( تاهبـش  هک   ( يراکهابت
یتشآ حلـص و  زا  و ) درادن ، یطبر  رگیدـکی  هب   ) تسا و مهرد  راتفگ  نآ  رد  هک  هدیـسر  يا  همان  نم  هب  وت  بناج  زا  .تسا و  هدومن 

هتفابن و ار  اهنآ  وت  بناج  زا  يرابدرب  یئاـناد و  هک  دوب  یئاـهنوسفا  ياراد  ناوتاـن و  تسـس و  تنانخـس )  ) نآ ياوق  یلو ) يدز ، مد  )
ینام یم  یسک  هب  تسردان  نانخـس  نیا  اب  وت  يا ) هدروآ  مهارف  ار  اهنآ  يدرخ  یب  یکاب و  یب  ینادان و  زا  هکلب   ) تسا هدرواین  درگ 

هب يا  هدرب  ار  دوخ  و  دـنیب ) یمن  ار  دوخ  ياپ  شیپ  هک   ) کیرات ياج  رد  هدـننک  طبخ  دـننام  هتفر و  ورف  رازنـش  راومه  نیمز  رد  هک 
دنلب شیاه  هناشن  رود و  نآ  هب  ندیـسر  هک  يراد ( نآ  راظتنا  يا و  هدرک  ینیـشناح  يدـهع و  یلو  تساوخرد  نم  زا   ) يدـنلب ياج 
یمن نآ  هب  دریگ ( یم  نایـشآ  تسین  یـسک  سرتسد  رد  هک  دنلب  ياههوک  ياه  هلق  رد  هک  زاورپدـنلب  گنچ  زیت  غرم   ( باقع تسا ،
یشیپ نآ  رب  تسا و  ایرث  وریپ  ناشکهک  تسار  تمس  هب  خرس  نشور و  درخ و  يدنلب  تیاهن  رد  تسیا  هراتس   ( قویع نآ  اب  و  دسر ،

هک ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  و  دباین .( یسرتسد  ادخ  تساوخ  نودب  رشب  هبترم  ماقم و  نیا  تقیقح  هب  هصالخ   ( دوش یم  ربارب  دریگ ( یمن 
هراجا عیب و  حاکن و   ( دقع تهج  زا  ناشیا  زا  یکی  رب  وت  هب  ای  ینارمکح ، ناشیاهراک  دقع  لح و  رد  ناناملـسم  يارب  نم  زا  سپ  وت 

قح و فالخ  هب  زگره  نم  یتسین و  هتـسیاش  وت  اریز  ! ( مهد یبصنم  ماقم و  راهنز ( ناما و  تعیب و  نوچمه   ( يدهع ای  اهنآ ( دـننام  و 
اریز شیدـنیب ، هتخاس  هدامآ  ار  دوخ  نونکا  سپ  مور ( یمن  هار  زا  وت  ياهنوسفا  هب  مهد و  یمن  ماـجنا  يراـک  لوسر  ادـخ و  روتـسد 

هتـسب تیورب  اهرد  دنیآ ( وت  گنج  هب  ام  رگـشل   ( دـنزیخرب وت  يوس  هب  ادـخ  ناگدـنب  هک  یماگنه  ات  يدرک  یهاتوک  ریـصقت و  رگا 
یم هدوسآ  يدرک  يوریپ  اـم  زا  هدومن  تشگزاـب  هبوت و  رگا  زورما   ( ددرگن هتفریذـپ  تسا  هتفریذـپ  وـت  زا  زورما  هک  يراـک  دوـش و 

هتسیاش آ رب  دورد  و  دور ( یم  تسد  زا  هراچ  يزیرنوخ  گنج و  هب  عورش  زا  سپ  یلو  ینام 

.ن
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و دهد ) یم  دنپ  ایند  رد  ندشن  هدرسفا  نتشگن و  داش  هب  ار  وا  هک   ) سابع نبا  هللادبع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هنیآ ره  لوسر ، ترـضح  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  تشذـگ : يرگید  ترابع  اب  مود ) تسیب و  هماـن  رد   ) نیا زا  شیپ  هماـن  نیا 

رد  ) دسرب وا  هب  هتـشگن  ردقم  هک  يزیچ  هب  ددرگ  یم  هدرـسفا  و  دسرن ، وا  هب  هدـشن  ردـقم  هک  يزیچ  ندیـسر  هب  دوش  یم  داش  هدـنب 
دیاب سپ  درادن ) يدوس  نآ  رد  ششوک  دسرب  دیابن  هچنآ  دسر و  یم  یندیسر  اریز  تسا  اجیب  یگدرـسفا  يداش و  نیا  هک  یتروص 

، دشابن ندیناجنر ) ندیشک و  ماقتنا  رد   ) مشخ ندرب  راک  هب  ای  یشوخ  تذل و  هب  ندیـسر  ندش  لئان  نآ  هب  ایند  زا  هک  يزیچ  نیرتهب 
هب یـشاب  داش  دیاب  و  دـشاب ، یتسرد  قح و  نتـشاد ) اپرب   ) ندومن هدـنز  یتسردان و  لطاب و  ندرب ) نیب  زا   ) ندرک شوماخ  دـیاب  هکلب 

يارب اـیند  رد   ) يا هتـشاذگ  اـج  هک  يزیچ  هـب  یـشاب  هدرـسفا  و  يا ) هدرک  هریخذ  تـیادرف  يارب  و   ) يا هداتـسرف  شیپ  زا  هـک  يزیچ 
تـسد هب  ار  باـیان  تمعن  هک  تسا  اـج  هب  یتقو  يداـش  اریز   ) دـشاب گرم  زا  سپ  يارب  تا  هشیدـنا  و  يا ) هدرواـین  اـج  هب  ترخآ 

(. یهدب تسد  زا  ار  تسد  رد  دوس  هک  تسا  اور  یئاج  یگدرسفا  و  يروآ ،
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نتشاد اپرب  هب  ار  وا   ) دوب امرفمکح  هکم  رب  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  سابع  نبا  مثق  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یلاعتیادخ شیاتس  زا  سپ  دیامرف :) یم  یهن  جاجح  زا  هکم  لها  نتفرگ  هراجا  زا  هتشاد و  زاب  مدرم  هب  ندادن  ناشن  ور  زا  رما و  جح 

و روآ ) درگ  جـح  ندرازگ  يارب  ار  اهنآ  زومایب و  نانادان  هب  ار  نآ  لامعا   ) راد اـپرب  ار  جـح  مدرم  اـب  یفطـصم ، ترـضح  رب  دورد  و 
نیرتهب هک   ) بش رس  دادماب و  رد  و  امن ، يروآدای  دندرب ) ناشتـشز  رادرک  زا  ناینیـشیپ  هک  یئاهرفیک  هب   ) ادخ ياهزور  هب  ار  ناشیا 

و نک ، وگتفگ  اناد  اب  و  زومایب ، ار  نادان  و  دـسرپب ، نید ) ماکحا  زا   ) یمکح هک  ار  یـسک  هدـب  يوتف  نیـشنب و  اهنآ  اب  تسا ) تاـقوا 
( یتسرفب ماغیپ  ناشکندرگ  دننام  هن  وگب ، ناشیا  هب  تدوخ  یهاوخ  یم  هچ  ره   ) تنابز رگم  دـشابن  یناسر  ماغیپ  مدرم  هب  ار  وت  دـیاب 
، نکم يریگولج  دوخ  رادید  تاقالم و  زا  ار  يا  هدننک  تساوخرد  و  دنیبب ) ار  وت  عنام  یب  دـهاوخ  هک  ره   ) تیور رگم  ینابرد  هن  و 

دیاتـس یمن  ار  وت   ) يوش یمن  هدوتـس  راک  رخآ  رد  ندرک  اور  يارب  دوشن  اور  وت  ياهرد  زا  راک  يادتبا  رد  رگا  تساوخرد  نآ  اریز 
ادخ لام  زا  هچنآ  هب  نک ) یگدیسر   ) رگنب و  تسا .) هدیدرگ  هدرسفا  هدیشک  رما  لوا  رد  هک  یجنر  زا  نوچ 
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ار نآ  یشاب  هدناسر  هک  یلاح  رد  هدب  دوخ  دزن  هنسرگ  دنملایع و  ناسک  هب  ار  نآ  سپ  دیآ ، یم  درگ  وت  دزن  ناناملسم ( لاملا  تیب  )
ام دزن  هک  یناسک  رد  ار  نآ  ات  تسرفب  ام  دزن  دـیآ  هداـیز  نآ  زا  هچنآ  و  دنـشاب ، دـنمزاین  زیچ و  یب  شیورد و  یتسار ( هب   ( هکنآ هب 

اریز دنناتـسن ، هیارک  دزم و  تسین ( ناماس  نآ  لها  زا  هک  اهارـس  رد   ( نکاـس زا  هک  هد  ناـمرف  هکم  لـها  هب  .میئاـمن و  شخپ  دنتـسه 
يذـلا مارحلادجـسملا  هللا و  لیبس  نع  نودـصی  اورفک و  نیذـلا  نا  : ( دـیامرف یم  ي 25 ( میرک س 22  نآرق  رد   ( ناحبـس دـنوادخ 
تعاطا ادخ و  هار  زا  ار  مدرم  دندیورگن و  لوسر  ادخ و  هب  هدـش  رفاک  هک  ار  یناسک   ( ینعی دابلا  هیف و  فکاعلا  ءاوس  سانلل ( هانلعج 

یم زاب   ( دنتسه ناسکی  بیرغ  نآ و  لها  نآ  رد  میا و ( هداد  رارق  مدرم  همه  يارب  ار  نآ  هک  مارحلادجـسم  رد  ندمآ  زا  یگدنب و  و 
زا دور و  یم  جـح  هب  هک  تسا  یـسک  يداب  زا  دارم  و  تسا ، هکم  میقم  فکاع  زا  دارم  سپ  میناسر ( یم  یکاندرد  رفیک  هب  دـنراد ،

باتک رد  تسا  مشـش  نرق  رد  هیماما  ياملع  ناگرزب  زا  هک  یـسربط  نسح  نبا  لضف  یلعوبا  خیـش  موحرم   ( تسین ناـماس  نآ  لـها 
نداد و هیارک  دـنا : هتفگ  ناـشیا  هک  دـنک  یم  لـقن  ریبـج  نبا  دیعـس  هداـتق  ساـبع و  نبا  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ناـیبلا  عمجم 

، تسا مارح  هکم  ياه  هناخ  نتخورف 
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یلا مارحلادجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبس  رد س 17 ي 1  یلاعتیادخ  لوق  دننام  تسا  هکم  همه  مارحلادجسم  زا  دارم  و 
هب هکم  ینعی  مارحلادجـسم  زا  یبش  رد  ار  یفطـصم  ترـضح  دوخ  هدنب  داد  ریـس  هک  يدـنوادخ  تسا  هزنم  ینعی  یـصقالا  دجـسملا 

لوسر دنا : هتفگ  نیرسفم  رتشیب  دیامرف : یم  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  همحرلا ) هیلع   ) یسربط زین  .سدقملا  تیب  ینعی  رترود  دجـسم 
بهو یبا  نبا  هریبـه  شرهوش  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نبا  یلع  رهاوخ  یناـه  ما  هناـخ  رد  بش  نآ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -
.تسا دجسم  ود  ره  مرح  هکم و  تسا و  هکم  اجنیا  رد  مارحلادجسم  زا  دارم  سپ  تفر ، جارعم  هب  اجنآ  زا  دوب و  باوخ  هب  یموزخم 

هیلع قداص - ترضح  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دیامرف : یم  فکع  تغل  رد  نیرحبلا  عمجم  باتک  رد  هللا  همحر  یحیرط - خیـش  و 
هناخ رد  نآ  لها  هب  دـنیآ  دورف  هک  تسا  جاـح  يارب  اریز  دـننک ، بصن  رد  هکم  ياـه  هناـخ  يارب  هک  دوبن  راوازـس  دومرف : مالـسلا -

رد ثحب  .دوب و  هیواعم  دومن  بصن  رد  هکم  ياـه  هناـخ  يارب  هک  یـسک  نیتسخن  و  دـنروآ ، اـج  هب  ار  دوخ  جـح  لاـمعا  اـت  ناـشاه 
هتـسیاش و لامعا  هب  ار  امـش  ام و  ادـخ  تسا ( هیهقف  بتک  رد  نآ  ياج  هکلب  تسین ، مزال  نیا  زا  شیب  اـجنیا  رد  عوضوم  نیا  فارطا 

دب قفوم  هدومرف ( رما  نآ  هب   ( دراد تسود  هک  کین  رادرک 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  درا ،

یسراف ناملس  هب  همان 068-
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ناـگرزب زا  هحور ( هللا  سدـق   ( ناملـس  ) دـیامرف تمحر  شیادـخ  یـسراف  ناملـس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
زور رد  هکنانچ  تسا ، مالسلا ( هیلع   ( نینموملاریما نایعیش  زا  و  هلآ ( هیلع و  هللا  یلـص   ( ادخ لوسر  باحـصا  صاوخ  زا  ناناملـسم و 
هفیلخ ناتدوخ  ینعی  دـیدرکن  دـیدرک و  تفگ : ناناملـسم  هب  یـسراپ  نابز  هب  نیثدـحم ( لوق  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  رباـنب   ( هفیقس

یلو دیئامن  یم  ناملسم  رهاظ  هب  هکنیا  زا  هیانک  دیدیشوپ ، مشچ  تسا  هدومرف  نییعت  مرکا  ربمغیپ  هک  يا  هفیلخ  زا  دیدومن و  باختنا 
زا ناشخدـب  نبا  دوبهب  نادونـشخ و  نبا  هبزور  دـنراد  فالتخا  وا  مالـسا  زا  شیپ  مان  رد  ناگدنـسیون  و  دـیتسین ، ناملـسم  نطاـب  رد 

ناملـس ریخلا و  ناملـس  هـب  و  دـیمان ، ناملـس  ار  وا  لوـسر  ترـضح  دـنا ، هـتفگ  زین  ماـن  ود  نـیا  زا  ریغ  هاـشداپ و  رهچوـنم  نادـنزرف 
هینک و  متـسه ، مدآ  ینب  زا  مالـسالا و  نبا  ناملـس  نم  تفگ : یم  یتسیک ؟ وت  دندیـسرپ  یم  وا  زا  نوچ  و  دیدرگ ، بقلم  يدمحملا 
یم یج  ار  نآ  هک  ناهبصا  زا  یهد  هیرق و  زا  ای  رتشوش  ای  زمرهمار  ای  زاریش  زا  شلـصا  و  دوب ، دشرملاوبا  تانیبلاوبا  هللادبعوبا و  شا 

حرب ایند  بیرف  زا  ار  وا  نآ  رد  هتشون و  هیرهاظ   ) تفالخ هب  دوخ  ندیسر  زا  شیپ  ار ) همان  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  و  هدوب ، دنتفگ 

شرهز مرن و  نآ  شلام  هک  تسا  رام  دـننام  ایند  ناتـساد  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  یلاـعت و  يادـخ  شیاتـس  زا  سپ  تسا :( هتـشاد  رذ 
) ینفک سب   ( یکدنا نآ  يالاک  زا  هکنآ  يارب  دنادرگ  یم  داش  ایند  رد  ار  وت  هکیئالاک (  ( هچنآ زا  نک  يرود  نیاربانب  تسا ، هدنشک 

رواـب شلاوحا  رییغت  نآ و  زا  یئادـج  هب  هکنآ  يارب  زاـس  رود  دوخ  زا  ار  نآ  ياههودـنا  و  يرب ( یم  روگ  هب   ( دـنام یم  هارمه  وت  اـب 
يارب دـنبم و  لد  نآ  هب  سپ  تسا ، رگید  ماـگنه  فـالخ  هب  نآ  شور  مد  ره  یناـم و  یم  ادـج  نآ  زا  هرخـالاب  هک  یناد  یم   ( يراد
رادایند اریز  شاب ، رتناساره  نآ  زا  تسا  رتشیب  ایند  هب  يوخ و  سنا و  تقو  ره  و  هدـم ( هار  دوخ  هب  یگدرـسفا  هزور  دـنچ  یناگدـنز 

زا ار  وا  دیدرگ  نئمطم  نتفرگوخ  سنا و  هب  هاگ  ره  ای  دناشک ، یم  یتخـس  هب  لاح  نآ  زا  ار  وا  ایند  دش  داش  هتـسبلد  نآ  رد  هاگ  ره 
تسود هک  یماگنه  دیاب  هکلب  دروخ ، بیرف  ینمـشد  نینچ  یتسود  زا  دیابن  دنمدرخ  سپ   ( دنک یم  راتفرگ  ساره  سرتب و  لاح  نآ 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  درک ( يرود  نآ  زا  رتشیب  دیامن  یم 

ینادمه ثراح  هب  همان 069-
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نآ ناوریپ  زا  ارهاظ  و  مالسلا - هیلع  نینموملاریما - باحـصا  زا  یکی   ) ینادمه ثراحب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
) همحرلا هیلع   ( یضر فیرش  دیس  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  يزارد  همان  نیا  و  نمی ، رد  هدوب  يا  هلیبق  مان  نادمه  و  هدوب ، راوگرزب 
رب و  تسا :) هدیدنسپ  ياهـشور  ینعی  بادآ  نساحم  وکین و  ياهوخ  ینعی  قالخا  مراکم  میلعت  رب  نآ  رادم  و  هدومرف ، نایب  اجنیا  رد 

شمارح لالح و  ار  شلالح  و  هد ، رارق  شیوخ  هدنهددنپ  ار  نآ  و  نک ) راتفر  نآ  روتسد  ماکحا و  قبط   ) نز گنچ  نآرق  نامـسیر 
رادـب رواـب  هدوـب  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یقح  و  دـنادرگ ) وـت  هرهب  بیـصن و  ار  ترخآ  اـیند و  یتـخبکین  تداعـس و  اـت   ) نادـب مارح  ار 
تربع ایند  هتشذگ  هب  و  امن ) قیدصت  ار  دنا  هدروآ  دوخ  ياهتما  يارب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  هچنآ  مرکا و  ربمغیپ  زا  شیپ  ناربمغیپ  )
دهاوخ هودـنا  درد و  نارازه  اب  هتـشذگ  نوچمه  هدـنام  هک  نادـب  نک و  سایق  هتـشذگ  هب  ار  نآ  هدـنام   ) نآ هدـنام  يارب  ریگدـنپ  و 
هراومه ایند   ) تسا هدنور  تسد  زا  هدنوشدوبان و  نآ  همه  هتـسویپ و  شلوا  هب  شرخآ  رگید و  ضعب  دننام  نآ  ضعب  اریز  ( تشذـگ
گرزب ار  ادخ  مان  و  تسا ) يدرخ  یب  یئاج  نینچ  هب  یگتـسبلد  سپ  تفر ، دهاوخ  نیب  زا  نآ  همه  هجیتن  رد  تسه و  هدوب و  نینچ 

هکنیا رد  رامش 

یب رما  يارب  ای  غورد  هب  راهنز  سپ  دشاب ، هتـشاد  تیحالـص  هک  یئاج  ای   ) اج هب  تسار و  قح و  رما  رب  رگم  ینک  دای  دـنگوس  نآ  هب 
يارب تسا  هدنهددنپ  ظعاو و  نیرتگرزب  هک   ) روآدای رایـسب  ار  گرم  زا  سپ  تالاح  گرم و  و  ینک ) دای  دـنگوس  وا  مان  هب  تیمها 

( وت
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ندوب اراد  یگدـنب و  تعاطا و  رثا  رب  هک  تسا  اج  هب  یماـگنه  گرم  يوزرآ   ) راوتـسا مکحم و  طرـش  هب  رگم  نکم  وزرآ  ار  نآ  و 
یب نید و  تسس  مدرم  يوزرآ  نیا  هنرگو  تسا ، رتهب  یناگدنز  نیا  زا  گرم  زا  سپ  وت  راک  یشاب  هتـشاد  نیقی  ترخآ  رفـس  هشوت 

دناد و هتـسیاش  دوخ  يارب  ار  نآ  هدـننک  هک  يراک  ره  زا  نک  يرود  و  دـنیامن ) یم  وزرآ  گرم  هتخاسن  ترخآ  راک  هک  تسا  درخ 
اوران مدرم  يارب  یناد  هتسیاش  شیوخ  يارب  هچنآ  رادم و  اور  يرگید  هب  يدنسپ  یمن  دوخ  هب  هچنآ   ) دنسپن و ناناملـسم  رگید  يارب 

تشز و راـک  ناـهنپ  رد  هکنیا  زا  راـهنز   ) دروآ یگدنمرـش  راکـشآ  رد  دریگ و  ماـجنا  ناـهن  رد  هک  يراـک  ره  زا  زیهرپـب  و  رادـنپم )
نینچ ارچ   ) دنسرپب نآ  هدننک  زا  هاگ  ره  هک  يراک  ره  زا  شاب  رذحرب  و  يدرگ ) هدنمرـش  دنوش  هاگآ  مدرم  نوچ  هک  یئامن  یهانگ 
هچنآ دوخ و  سومان  و  دنبم ) یغورد  ای  نکم  ینیچ  نخس  یـسک  هرابرد  هاگچیه   ) دهاوخب رذع  نآ  زا  ای  دنک  راکنا  ار  نآ  يدرک )

ياهریت هناشن  تسا  وت  زا  شهوکن  ندوتس و  ياچ 

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1103 

http://www.ghaemiyeh.com


1069 ص :

رب لـیلد  نیا  هـک  وـگم  مدرم  هـب  يدینـش  هـچ  ره  و  نادرگ ) ظوـفحم  ناـیوج  بـیع  ناـیوگژاژ و  ناـبز  زا  ار  نآ   ) هدـم رارق  راـتفگ 
هک دنام  نآ  هب  یئوگب  ار  نآ  هشیدنا  لمات و  یب  نوچ  سپ  هدوب ، غورد  عقاو  رد  يا  هدینـش  هچنآ  اسب 1069  اریز   ) تسا یئوگغورد 

، دشاب یم  تسرد  تسار و  عقاو  رد  دنیوگب  وت  هب  مدرم  هچنآ  و  مدینش ) نینچ  یئوگب  رگا  يا  هدرک  لقن  غورد  ای  يا  هتفگ  غورد  وت 
اب و  شاب ، رابدرب  یئوخدـنت  ماگنه  و  رذـگب ، رفیک ( زا   ( یئاناوت ماگنه  ناشنب و  ورف  ار  مشخ  و  تسا ( قح  هب  یناداـن  نآ  راـکنا  سپ 
ار شتمحرم  هدیـشکن  ماقتنا  وت  زا  ادـخ  زیختـسر  زور  رد   ( دـشاب وکین  شاداپ  تیارب  ات  نک  يورد  ماـقتنا ( زا   ( نتـشاد طلـست  دوجو 
هب هک  ار  ادخ  ياهتمعن  زا  کیچیه  و  روآ ، اجب  ار  نآ  ساپـس  هدومرف  اطع  وت  هب  ادخ  هک  ار  یتمعن  ره  و  دنادرگ ( تا  هرهب  بیـصن و 

هماج و  يزومایب ، نانادان  هب  ار  تشناد  الثم   ( دوش هدـید  هدومرف  اـطع  وت  هب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  هناـشن  دـیاب  و  زاـسم ، هاـبت  هدیـشخب  وت 
ره زا  نینچمه  و  یهاوخب ، ینامهیم  هب  ار  نینموم  تخارف  هناخ  رد  و  یشخبب ، نادنمتسم  هب  تیئاراد  لام و  زا  و  یـشوپب ، ار  تیوکین 

). یئامنب مدرم  هب  يا  هناشن  هداد  وت  هب  ادخ  هک  یتمعن 
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تعاطا و دوخ  هک  یـسک   ) شیئاراد ناگتـسب و  دوخ و  زا  ندومن  شـشخب  تهج  زا  تسا  ناـشیا  نیرتهب  نینموم  نیرتوکین  نادـب  و 
قافنا و  ) یئوکین نادـب  و  دـهدب ) نادنمتـسم  ناـشیورد و  هب  شیئاراد  زا  و  دـیامنهار ، تسار  هار  هب  ار  شناگتـسب  و  دـنک ، یگدـنب 
هک ار  هچنآ  و  یبای ) یم  ار  نآ  شاداپ  زیختـسر  زور   ) دنام یم  هتخودنا  وت  يارب  یتسرف  یم  شیپ  زا  وت  هک  ار  ادخ ) هار  رد  شـشخب 

ياراد هک  یـسک  اب  ندش  رای  ترـشاعم و  زا  زیهرپب  و  درب ) یم  ثراو  ار  شدوس   ) تسا يرگید  يارب  نآ  یئوکین  يراذگ  یم  اج  هب 
رد و  دـنیامن ) یم  دـننام  شراـیب  ار  وا  سپ   ) دوش یم  وخمه  شراـی  اـب  صخـش  اریز  تسا ، دنـسپان  رادرک  تسـس و  هشیدـنا  يار و 

تداعـس و هار  فراـعم و  مولع و  ناوـت  یم  ناـشیا  زا  هک   ) دنتـسه مه  درگ  اـهنآ  رد  ناناملـسم  اریز  وـش ، نکاـس  گرزب  ياـهرهش 
رب ناهارمه  یمک  و  ناـکین ) هب   ) ندومن متـس  و  ادـخ ) داـی  زا   ) یـشومارف تلفغ و  ببـس  هکیئاـهاج  زا  زیهرپب  و  تخومآ ) یتخبکین 

فرـص هدوهیب  ياهراک  رد   ) راداو دیآ  تراک  هب  هچنآ  هب  ار  تا  هشیدـنا  و  اه ) هد  رفک و  دالب  دـننام   ) تسا ادـخ  یگدـنب  تعاط و 
هب اهاج  نیا  رد  مدرم  ابلاغ   ) تسا يراکهابت  هنتف و  دـماشیپ  ناطیـش و  ياهاج  اجنآ  ریز  اهرازاب  رذگرـس  نتـسشن  زا  زیهرپب  و  نکم )

، دنلوغشم نید  فالخ  ياهراک  ایند و  روما 
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وا زا  رترب  ار  وـت  دـنوادخ   ( يراد ینوزفا  وا  رب  وـت  تسا و ( تسدریز   ( هک یـسک  هراـبرد  و  دـش ( رود  نآ  زا  دـیاب  ناوـت  یم  اـت  سپ 
رکـش و هک  تسا  نانچ  هشیدنا  نیا  اب   ( تسا يرازگـساپس  ياههار  هلمج  زا  وا  هرابرد  وت  هشیدـنا  اریز  شیدـنایب ، رایـسب  هدـینادرگ (
رد هکنآ  رگم  يوش  رضاح  زامن  هب  هکنیا  ات  نکم  رفـس  هعمج  زور  رد  و  يا ( هدروآ  اج  هب  هدومرف  اطع  وت  هب  ادخ  هکیئاهتمعن  ساپس 

تراک همه  رد  و  ینامب ( زامن  ماگنه  ات  یناوتن  هک   ( یشاب هتـشاد  رذع  هک  يراک  رد  ای  نید ( نانمـشد  اب  داهج  يارب   ( يورب ادخ  هار 
هب نآ  زا  یتخبکین  تداعس و  نوچ   ( دراد ینوزفا  زیچ  ره  رب  ادخ  تعاطا  اریز  امن ( راتفر  وا  روتـسد  هب   ( نک يوریپ  تعاطا و  ار  ادخ 
هب نتخاـس  دونـشخ  رفیک و  زا  ندـناسرت  هلیـسو  هب  هدز  لوگ  ار  وا   ( بیرفب ار  دوـخ  سفن  یگدـنب  تداـبع و  رد  و  دـیآ ( یم  تسد 

زاـسن بولغم  ار  وا  و  نکفیم ( شجنر  تضاـیر و  رد  رایـسب   ( اـمن ارادـم  وا  اـب  و  راداو ( تاـعاط  هب  يریگولج و  تاوهـش  زا  شاداـپ 
) راداو یگدـنب  تعاط و  هب  ار  وا  شیمرخ  تغارف و  رد   ( باـیرد ار  نآ  شیداـش  تشذـگ و  ماـگنه  و  نکم ( وا  هب  تخـس  فیلکت  (

تـسین يا  هراچ  شتقو  رد  نآ  ندومن  تاعارم  ندروآ و  اج  هب  زا  هک  يزور ( هنابـش  ياهزامن  دـننام   ( تسا بجاو  وت  رب  هچنآ  رگم 
یمرخ و رد  هچ  دروآ  اج  هب  دیاب  راچان  (

و یـشاب ، نازیرگ  اـیند  ندروآ  تسد  هب  يارب  تراـگدرورپ  تعاـطا (  ( زا وت  دـسرب و  وـت  هب  گرم  هک  زیهرپـب  و  یگدرـسفا ( رد  هچ 
زا و  رادب ، تسود  ار  شناتـسود  و  ناد ، گرزب  نک و  میظعت  ار  ادخ  و  ددنویپ ، يدب  هب  اریز  ناراکدب  اب  ندش  هارمه  زا  شاب  رذحرب 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دناشک ( یم  یتخبدب  هب  ار  وت  نآ  اب  هک   ( ناطیش ياهرگشل  زا  تسا  گرزب  رگشل  نآ  هک  زیهرپب  مشخ 
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و میدومن ، دیا  ار  وا  یکین  مجنپ  لهچ و  همان  حرش  رد   ) هک يراصنا  فینح  نبا  لهس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
نیا هک   ) دـندوب هدـش  قحلم  هیواعم  هب  هک  ناـماس  نآ  لـها  زا  یهورگ  هراـبرد  دوب  اـمرفمکح  هنیدـم  رب  راوگرزب  نآ  بناـج  زا  وا )

وت دزن  هک  یمدرم  دیسر  ربخ  نم  هب  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  یلاعتیادخ و  دمح  زا  سپ  دوشن :) هدرسفا  هتـشادنپ  تیمها  یب  ار  دماشیپ 
( تتیعر رگـشل و  ندـش  مک   ) وت زا  اهنآ  کمک  نتـساک  ناشیا و  نتفر  تسد  زا  اب  سپ  دـندنویپ ، یم  هیواـعم  هب  یناـهنپ  رد  دنتـسه 

ناـنآ جـنر  زا  هک   ) هدنهدءافـش اـهنآ  زا  وت  يارب  یهارمگ و  يراـمیب )  ) ناـشیا رفیک )  ) يارب تسا  سب  هدـم ، هار  دوخ  هب  یگدرـسفا 
زا ار  تیعمج  هدرک  تیارـس  نآ  نایز  اسب  هک  تیعمج  هینب  رد  دـشاب  یم  یتخـس  يرامیب  دوخ  ناهارمگ  دوجو  نوچ  یتفای ، یئاـهر 
نآ يارب  هداد  مکاـح  هب  ار  يدوبهب  تبـسن  هکنیا  و  تسا ، رثوم  يراـمیب  نآ  زا  تیعمج  يدوبهب  رد  اـهنآ  زیرگ  سپ  دـشاپ ، یم  مه 

و ینادان ، یهارمگ و  هب  ناشنتفاتش  و  تسا ، يراگتسر  تیاده و  زا  ناشیا  زیرگ  تسا ) تیعمج  همه  دننام  تعیمج  سیئر  هک  تسا 
رد دندینـش و  دندید و  هتخانـش  ام ) شور  زا   ) ار یتسرد  لدع و  و  دـنا ، هدروآور  باتـش  اب  نآ  هب  هک  دنتـسه  ایند  نارادتـسود  نانآ 

دنتسناد و  دنراد ، شوگ 

هب ار  يدوس  هکنیا  ات  دـنتخیرگ  هیوسلاب ) رگم  مینک  یمن  میـسقت  يزیچ  اـهنآ  نیب   ) سپ دـنربارب ، قح  رد  دنتـسه  اـم  دزن  هک  یمدرم 
متـس روج و  زا  ناشیا  ادـخ  هب  دـنگوس  دـنادرگ !! رود  شتمحر  زا  ار  اهنآ  ادـخ  دـنیامن ، هرهب  یب  ار  نآ  رگید  هداد  صاصتخا  دوخ 

راومه شیراومهان  ناسآ و  ام  يارب  نآ  يراوشد  ادخ  هک  تفالخ  رما  نیا  رد  میراودیما  ام  و  دنتـسویپن ، داد  لدع و  هب  دنتخیرگن و 
.داب وت  رب  دورد  و  دهاوخب ، رگا  دزاس ،
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( سراف  ) اهرهـش زا  یـضعب  رب  ار  وا  هک  سیقلادبع ) هلیبق  زا   ) يدبع دوراج  نبا  رذنم  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
لاـم زا  مهرد  رازه  راـهچ   ) درک تناـیخ  دوب  هتـشامگ  نآ  رب  ار  وا  هک  یئاـهراک  زا  یـضعب  رد  راوگرزب  نآ  اـب  وا  هداد و  ینارمکح 

سیقلادبع دوخ  هلیبق  هب  هک   ( ار دوراج  شردپ  هدـیبلط ، دوخ  دزن  هدومن و  شهوکن  همان  نیا  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوبر ، جارخ 
(: دنرادن نانیمطا  شتایاور  هب  هتسناد و  فیعـض  ار  رذنم  ناسیون  لاجر  هصالخ  هدوتـس ، دروآ ( مالـسا  هدمآ و  مرکا  ربمغیپ  تمدخ 

یم وا  هار  هب  ینک و  یم  يوریپ  وا  شور  زا  مدرک  نامگ  داد و  بیرف  ارم  تردـپ  یکین  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ 
تترخآ يارب  و  ینک ، یمن  اـهر  ار  يربناـمرف  دوخ  سفن  ياوـه  يارب  و  يا ، هدرک  تناـیخ  هک  دیـسر  ربـخ  نم  هب  هاـگان  سپ  يور ،

دیاش  ) يدنویپ یم  تناشیوخ  هب  تنید  زا  ندـیرب  اب  و  يزاس ، یم  دابآ  تترخآ  یناریو  اب  ار  شیوخ  يایند  يراذـگ ، یمن  يا  هشوت 
یم لقن  همحرلا ( هیلع   ( سواط نبا  دیـس  زا  راونالاراحب  باتک  مهد  دلجم  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  دشاب ، هدـنیآ  زا  ربخ  هلمج  نیا 

زا یهورگ  يوس  هب  دوب  نیرزابا  شا  هینک  نامیلـس و  شمان  هک  دوخ  مالغ  اب  هتـشون و  يا  همان  مالـسلا - هیلع  نیـسح - ماما  هک  دنک 
ناگرزب
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هکنآ ات  دندوب  يدبع  دوراج  نبا  رذنم  یلشهن و  دوعسم  نبا  دیزی  اهنآ  زا  هک  تساوخ  يوریپ  کمک و  هب  ار  ناشیا  داتـسرف و  هرـصب 
هللادیبع زا  يرکم  هعدخ و  همان  هک  دیـسرت  اریز  دروآ ، دایز  نبا  هللادیبع  دزن  ار  روآ  ماغیپ  همان و  دوراج  نبا  رذنم  اما  و  دـیامرف : یم 

ربنم هب  نآ  زا  دعب  دیـشک و  راد  هب  ار  روآ  ماغیپ  هللادـیبع  سپ  دوب ، دایز  نبا  هللادـیبع  رـسمه  دوراج  نبا  رذـنم  رتخد  هیرحب  و  دـشاب ،
هدیـسر ربخ  نم  هب  وت  زا  هک  تنایخ (  ( هچنآ رگا  و  دـنیامیپن ( تفلاـخم  هار  هک  دومن  دـیدهت  ار  هرـصب  مدرم  دـناوخ و  هبطخ  تفر و 

ياهشفک رد  اپ  گرزب  تشگنا  هک  یئاج   ( تشفک لاود  وت و  لها  رتش  ینعی ( کنم  ریخ  کلعن  عسـش  کلها و  لمج   ( دشاب تسار 
هک یـسک  و  تسا ( رتـشیب  وت  زا  داـمج  ناویح و  دوس  هکنیا  هب  هراـشا  تسا  یلثم  هلمج  نیا   ( تسا رتـهب  وـت  زا  دریگ ( یم  رارق  یبرع 

شکیرـش تناما  رد  ای  دنرب ، الاب  ار  وا  ماقم  ای  دریگ ، ماجنا  يرما  ای  دوش ، هتـسب  يا  هنخر  وا  هلیـسو  هب  تسین  هتـسیاش  دشاب  وت  دننام 
وت هب  ار  يراک  تسایر  ای  رهـش  تموکح  ای  زرم  ظفح  تسین  راوازـس   ( شدـنرامگب یتسردان  تنایخ و  زا  يریگولج  يارب  ای  دـننک ،

، دومن ینادنز  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ  نوچ   ( تساوخ ادخ  رگا  ایب  نم  دزن  دسر  یم  وت  هب  ما  همان  نیا  هک  یماگنه  سپ  دنرازگ (
عصعص و 

.داد شیئاـهر  هدرک  تعافـش  وا  هراـبرد  هدوـب  سیقلادـبع  هلیبـق  ناـگرزب  زا  نینموـملاریما و  باحـصا  ناـکین  زا  هک  ناـحوص  نبا  ه 
و درگن ، یم  رایسب  دوخ  بناج  ود  هب  وا  دومرف : وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  تسا  یسک  رذنم  نیا  و  دیامرف (: یـضردیس 
ربـکتم و درم   ( دـنک یم  كاـپ  شیاهـشفک  يور  زا  كاـخ  درگ و  رایـسب  و  دـمارخ ، یم  شیوخ  ياـهب ( رپ  ینمی  هماـج   ( درب ود  رد 

). دزادرپ یم  شیارآ  هب  دزان و  یم  شسابل  دوخ و  هب  هک  تسا  یشکندرگ 
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زا سپ  دهد :) یم  زردنا  دنپ و  وا  هب  نآ  رد  هک   ) دزرمایب شیادخ  سابع ، نبا  هللادبع  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
رایتخا  ) هتشگ يزور  دسر  یمن  وت  هب  هچنآ  و  يریگ ، یمن  یشیپ  دوخ  گرم  رب  وت  یفطصم ، ترضح  رب  دورد  یلاعتیادخ و  شیاتس 

دوس و هب  يزور  تسا : زور  ود  راـگزور  نادـب  و  يروآ ) تسد  هب  ناوـت  یمن  دـسرب  وـت  هب  دـیابن  هچنآ  و  تسین ، وـت  تسد  تگرم 
زا هچنآ  سپ  دراد ) یتبون  سک  ره   ) ددرگ یم  تسد  هب  تسد  هک  تسا  یئاهیـشوخ  شدرگ  يارـس  ایند  و  تسا ، وت  نایز  هب  يزور 
دنچ ره   ) تسا وت  نایز  هب  نآ  زا  هچنآ  و  دـنریگب ) ار  نآ  ولج  نارگید   ) یـشاب ناوتان  دـنچ  ره  دـسر  یم  وت  هب  تسا  وت  دوس  هب  ایند 
هللا کسـسمی  نا  و  دیامرف : یم  میرک س 10 ي 107  نآرق  رد  هکنانچ   ) يریگولج نآ  زا  یناوت  یمن  تیئاـناوت  روزب و  یـشاب ) اـنوت 
ادـخ رگا  ینعی و  میحرلا  روفغلا  وه  هدابع و  نم  ءاـشی  نم  هب  بیـصی  هلـضفل  دارـالف  ریخب  كدری  نا  و  وه ، ـالا  هل  فشاـکالف  رـضب 
دناوت یمن  عنام  یسک  ار  وا  ششخب  لضف و  دهاوخ  یئوکین  ریخ و  وت  يارب  رگا  و  دریگ ، یمن  ولج  ار  نآ  یسک  وا  زج  دناسر  ینایز 

(. تسا نابرهم  هدنزرمآ  وا  دهاوخب و  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  هب  ار  نآ  دناسر  یم  دش ،

هیواعم هب  همان 073-

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1110 

http://www.ghaemiyeh.com


1076 ص :

زا سپ  تسا :) هدومن  دـیدهت  شنزرـس و  ار  وا  شا  همان  یتسردان  يارب  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هماـن  زا 
يار و تا  هماـن  هب  نداد  شوگ  وـت و  هب  نتفگ  خـساپ  یپ  رد  یپ  اـب  نم  ءاـیبنالا ، متاـخ  ترـضح  رب  دورد  یلاـعت و  يادـخ  شیاـتس 

تـسد يراـکهابت  هنتف و  زا  دیـشخب و  دـهاوخن  يدوـس  وـت  هب  زردـنا  دـنپ و  زگره  یهارمگ و  ناداـن و  وـت  هکنیا  رد   ) ار ما  هشیدـنا 
خساپ هک  یتروص  رد   ) مزادنا یم  هابتشا  ءاطخ و  هب  ار  دوخ  رواب ) نیقی و   ) یکریز تسارف و  و  منادرگ ، یم  تسس  دیشک ) یهاوخن 

هلیح و هب  هک  یماـگنه  وت  و  سب ) تسا و  تجح  ماـمتا  تاـشامم و  تهج  زا  نم  نداد  خـساپ  سپ  دـشاب ، توکـس  دـیاب  وـت  دـننام 
یم يا  هتفر  باوخ  هب  نیگنـس  صخـش  هب  یتسرف  یم  نم  هب  نتفرگ  باوج  يارب  یئاـه  هماـن  و  یبـلط ، یم  نم  زا  یئاـهزیچ  یگنرز 

هراچیب هدـناماو و  ار  وا  شنداتـسیا  هک  ینام  یم  يا  هداتـسیا  نادرگرـس  صخـش  هب  و  دـنیب ، یم  ناشیرپ  غورد و  ياهباوخ  هک  ینام 
( دراد نداتسیا  یئاناوت  هن  دناد و  نتفر  هار  هن   ) هدرک
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نآ زا  رتدب  وت  لاح   ) دنام یم  وت  هب  وا  هکلب  یتسین  وا  دننام  وت  و  دشاب ، یم  شنایز  هب  ای  تسا  وا  دوس  هب  دـیآ  شیپ  هچنآ  دـناد  یمن 
ادخ هب  دنگوس  و  سب ( ینام و  یم  دوخ  هب  وت  یتسه ، هناگی  یگراچیب  یتخبدب و  رد  اریز  یشاب ، هتشاد  تهابش  يرگید  هب  هک  تسا 
نم بناج  زا  متشاد ( ار  تنتخاس  هابت  هدارا  رگا  و  میامن ، راتفر  نآ  قبط  دیاب  هک  یتحلـصم  تهج  هب   ( ینامب یقاب  متـساوخ  یمن  رگا 

و دربب ( نیب  زا  ار  وت   ( دنک بآ  ار  تشوگ  دنکـشب و  ار  ناوختـسا  هک  دروخ ( دز و  گنج و  ياهیتخـس   ( اه هدنبوک  دیـسر  یم  وت  هب 
نامز ماما  هب   ( یهد شوگ  تا  هدـنهددنپ  راـتفگ  هب  يدرگ و  زاـب  تیوکین  ياـهراک  هب  هکنیا  زا  هتـشاد  زاـب  ناطیـش  ار  وت  هک  نادـب 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  یئامن ( ارجا  ار  شروتسد  يورگب و  شیوخ 

نمی هعیبر و  نایم  نامیپ  همان 074-
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نآرق زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  نآ  رد   ) و هتشون ، نمی  لها  هعیبر و  هلیبق  يارب  ار  نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هماندهع  زا 
ياملع ناگرزب  زا  هفوک و  لها  زا   ) یبلک بئاس )  ) نبا ماشه  رذـنملاوبا )  ) طخ زا  و ) هداد ، رارق  نامیپ  مه  یگناگی  داـحتا و  میرک و 
دوردـب يرجه  شـش  تسیود و  لاس  رد  هدوب و  برع  ياهتـشذگرس  باسنا و  هب  يانـشآ  رایـسب و  تاـفیلات  ریـسفت و  ياراد  هیماـما 

نکاس هعیبر  هلیبق  نآ و  درگ  نابایب  نکاس و  نمی  لها  نآ  رب  دنا  هدمآ  درگ  هک  تسا  ینامیپ  نیا  تسا : هدـش  لقن  هتفگ ) یناگدـنز 
يوس هب  هک  ار  یـسک  راتفگ )  ) و دنیامن ، رما  نآ  قبط  و  دـننک ، توعد  نآ  يوس  هب  هک  ادـخ  باتک  زا ) يوریپ   ) رب ناشدرگ  نابایب  و 

رادـیاپ نامیپ  نیا  رب   ) دـنوشن یـضار  نآ  ندرک  ضوع  هب  و  دنناتـسن ، یئاهب  نآ  ربارب  رد  دـنریذپب ، دـنک  یم  رما  هدرک و  توعد  نآ 
یب فلاخم و  زا  يریگولج  يارب  ناشیا  هکنیا  و  دنرادنرب ) تسد  نآرق  زا  ایند  يالاک  ندروآ  تسد  هب  رثا  رب  هدروخن  بیرف  دنشاب و 

، مشخ هدـننک و  شنزرـس  شنزرـس ، تهج  هب  و  دـشاب ، یکی  ناشراتفگ )  ) ناشتوعد دنـشاب : رای  مه  اب  هدوب  هناگی )  ) تسدـکی انتعا 
هلیبـق ود  نیا  ناـنادان  زا  یـضعب  رگا   ) دننکـشن ار  ناـشنامیپ  ار  رگید  هورگ  یهورگ  نداد  مانـشد  نتخاـس و  راوـخ  هدـنریگ و  مشخ 

يریگدای

نیا رب  دـنهد ( رارق  ینکـش  ناـمیپ  دـهع و  ضقن  ببـس  ار  نآ  دـیابن  داد  مانـشد  اـی  دروآ  راـب  یئوربآ  یب  تخاـس و  راوخ  ار  ناـشیا 
هک تشگ  رارقرب  ناشیا  رب  ادخ  نامیپ  هماندهع  نیا  هب  سپ  دنرادیاپ ، ناشنادان  رابدرب و  اناد و  درخ و  مک  بئاغ و  رضاح و  هماندهع 

خسن ضعب  رد   ( تشون بلاطیبا  نبا  یلع  ار ( هماندهع  نیا   ( و دوش ، یم  یسرپزاب  لاوس و  ادخ  نامیپ  زا  اریز ( دنـشاب ، رادیاپ  نآ  رب  (
روهشم و ترضح  نآ  طخ  هب  هکیئاهنآرق   ) مه نآ  دننام  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنا : هتفگ  هدش و  هدید  بلاطوبا  نبا  یلع  هغالبلا  جهن 

دوش ملع  نوچ  یفاضا  بکرم  هکنآ  يارب  دـشاب ، یم  هیلا  فاـضم  هکنیا  اـب  هتـشون  واو  هب  تسا ) دوجوم  گرزب  ياـه  هناـخباتک  رد 
). دوشن هداد  رییغت  دیاین و  رد  نآ  طسو  رد  بارعا  سپ  دراد ، ار  ظفل  کی  مکح 

هیواعم هب  همان 075-
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وا و ترـضح   ) دـندرک تعیب  راوگرزب  نآ  هب  مدرم  هک  یئادـتبا  رد  هیواعم  هب  هنیدـم  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یعیـش گرزب و  ياملع  زا  هک   ) يدقاو رمع ) نبا  دـمحم  هللادـبعوبا   ) ار همان  نیا  و  دـیامرف ) یم  رما  دوخ  ندومن  تعیب  هب  ار  شنارای 

( دشاب یم  شدج  مان  دقاو  و  هدومن ، تلحر  ایند  زا  يرجه  تفه  تسیود و  لاس  هب  دادغب  رد  هدوب و  هرونم  هنیدـم  لها  زا  بهذـم و 
ربمغیپ رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  نایفـس : یبا  نبا  هیواعم  هب  نینموملاریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  تسا : هدرک  نایب  لـمج  باـتک  رد 

اب تعیب  هب  نیا  زا  شیپ   ) امش توعد )  ) زا ار  مندرک  يرود  یهاگآ و  امـش  اب ) يراگنا  لهـس  تاشامم و  هراب   ) رد نم  رذع  هب  مرکا ،
يارب يریگولج  تشادن و  يا  هراچ  هک  نآ ) زا  شیپ  رگید  ياه  هعقاو  ای  نامثع  ندش  هتـشک   ) هچنآ دش  عقاو  هکنیا  ات  یناد  یم  نم )
هچنآ تشذـگ  و  تسا ، راوازـس ) نآ  زا  یـشوپ  مشچ  اـی  تـسین ، لاـجم  ار  اـهنآ  نـتفگ   ) رایـسب نخـس  زارد و  ناتـساد  و  دوـبن ، نآ 

( میارب  ) دنتسه وت  دزن  هک  یناسک  زا  سپ  دیسر ) قح  هب  تفالخ  راگزور  تشذگ و  شیپ  يافلخ  هرود   ) دمآ هچنآ  دمآ  و  تشذگ ،
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  ایب ، نم  دزن  هب  تنارای  زا  یهورگ  رد  دوخ  ریگب و  تعیب 

سابع نب  هللادبع  هب  همان 076-
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هب ار  وا  نآ  رد   ) دینادرگ دوخ  نیشناج  هرصب  رب  ار  وا  هک  یماگنه  سابع  نبا  هللادبع  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
شیوخ تاقالم  زا  ار  یسک   ) شاب راکتسرد  سلجم و  مه  ور و  هداشگ  مدرم  اب  دهد :) یم  زردنا  مشخ  زا  يرود  مدرم و  اب  ینابرهم 
تخـس ياـهراکب  ار  اـهنآ  رادـهاگن و  ار  سک  ره  مارتحا  ساـپ  دنـشاب و  هتـشاد  هار  وت  هب  همه  هک  نیـشنب  یئاـج  نکم و  يریگولج 
هدیـسر وت  هب   ) ناطیـش زا  تسا  يزغم  کبـس  نآ  هک  زیهرپب  مدرم ) اب   ) ندومن مشخ  زا  و  نک ) مکح  ناشنیب  داد  لدع و  هب  رادماو و 

يراک ره  و  دیامن ، یم  ترود  زیختـسر ) زور  رفیک   ) شتآ زا  دنادرگ  کیدزن  ادـخ  تمحر )  ) هب ار  وت  هک  يراک  ره  نادـب  و  تسا )
.دنادرگ یم  تکیدزن  شتآ  هب  دزاس  رود  ادخ  زا  ار  وت  هک 

سابع نب  هللادبع  هب  همان 077-
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یتسردان يارب   ) ات هداتسرف  جراوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  یماگنه  سابع  نبا  هللادبع  هب  زین  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
زا  ) نک هرظانم  نآرق  هب  ناشیا  اـب  هدومرف :) یهن  نآرق  هب  لالدتـسا  زا  ار  وا  نآ  رد  و   ) دروآ ناـهرب  تجح و  ناـشراتفگ ) هشیدـنا و 

ار اهنآ  زا  یکی   ) دراد رب  رد  يرهاظ ) ینلطاب و  دارم  ریسفت و  لیوات و  زا   ) رایسب تاهیجوت  تالامتحا و  نآرق  اریز  رواین ) لیلد  نآرق 
مرکا ربمغیپ  ياهـشیامرف   ) تنـس هب  نانآ  اب  هکلب  ددرگ ) یم  زارد  هثحابم  سپ   ) دنیوگ یم  ناشیا ) ار  اهنآ  زا  یکی   ) یئوگ و یم  وت )
قحلا قحلا و  عم  یلع  شرگید : شیامرف  .تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  یلع  يا  ینعی  یبرح  یلع  ای  کبرح  دومرف : هکنیا  دـننام 

- یلع ینعی  دنز  یم  رود  وا  اب  قح  دورب  دـنز و  رود  یلع  اج  ره  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  ینعی  راد  امثیح  هعم  رودـی  یلع  عم 
تنـس هب  لالدتـسا  زا  زگره  اهنآ  اریز  روآ ، لیلد  نک و  جاجتحا  تسا ) یتسرد  قح و  يور  زا  دـنکب  دـیوگب و  هچ  ره  مالـسلا  هیلع 

(. دنریذپب ار  راتفگ  نیا  یتسرد  یتسار و  هکنآ  زج  دنرادن  يا  هراچ   ) دنبای یمن  یهاگزیرگ 

يرعشا یسوموبا  هب  همان 078-
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حرش رد  هک  لدنحلا  همود   ) هک یئاج  زا  ار  نآ  وا  هک  يرعشا  یسوموبا  همان  خساپ  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
دندوب هدومن  نییعت  هفیلخ ) ندومن  باختنا   ) تموکح يارب  اجنآ  رد  ار  صاع ) نبا  ورمع  وا و   ) ناشیا تشذـگ ) مجنپ  یـس و  هبطخ 

زا اسب  هچ  هدرک : نایب  تسا )  ) يزاغم شمان ) هک  دوخ   ) باتک رد  يوما  ییحی  نبا  دیعـس  ار  هماـن  نیا  و  دوب ، هتـشون  راوگرزب  نآ  هب 
، دنداهن نوریب  اپ  قح  هار  زا   ) دندروآور و ایند  هب  سپ  دـندش ، هرهب  یب  ترخآ ) ایند و  رد   ) دوخ هرهب  بیـصن و  زا  يرایـسب  زا  مدرم 
( تفالخ  ) راک نیا  زا  نم  و  دندیشوپ ) مشچ  دوخ  نامز  ماما  زا  يوریپ  رد  لوسر  ادخ و  راتفگ  زا  و   ) دنتفگ نخس  سفن  ياوه  هب  و )

ياج  ) هتـشاداو يدنـسپدوخ  ربک و  هب  ار  اهنآ  ناشاهـسفن  هک  دنا  هدمآ  درگ  دنچ  یهورگ  اجنآ  رد  هک  روآ  تفگـش  ما  هدمآ  یئاج 
دادبتسا و مچرپ  هدومنن  راتفر  مروتسد  هب  هک  ما  هتفرگ  رارق  دنسپدوخ  يار و  دوخ  یهورگ  نیب  نم  هک  تسا  یتفگش  تریح و  یسب 

یجنایم مکح و  ار  صاع  نبا  ورمع  وت و  دـننام  هیواعم  نم و  نیب  تفالخ  رما  يارب  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  اـت  دنتـشارفارب  تفلاـخم 
( هرابکی  ) مسرت یم  هک  منک  یم  هجلاعم  ار  اهنآ  زا  یـشیر  لمد و  هک ) تسا  نآ  دـننام  اـهنآ  اـب  تاـشامم  رد   ) نم سپ  دـنداد ) رارق 

دش هتسب  نوخ 

تقیقح و قح و  زا  لفاغ  يا   ) نادب هک ) تسا  نآ  مدرک  تاشامم  اهنآ  اب  هکنیا  ببـس   ) و دوش ) تخـس  نآ  ياوادم  هاگنآ   ) ددرگ ه 
( نادان يا 
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اب و  تسین ، رت ) هدنشوک   ) رت صیرح  نم  زا  يدرم  ناشیا  نیب  یتسود  تفلا و  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  دمحم - تما  رما  ماظتنا  يارب 
هچ رگا  منک و  یم  افو  ما  هدرازگ  رارق  هداد و  هدـعو  هک  هچنآ  هب  يدوز  هب  و  مشاب ، یم  وکین  تشگزاب  شاداپ و  ناـهاوخ  راـک  نیا 

نآرق فالخرب  و   ) يدرگرب يدنایامن ) کین  كاپ و  ار  دوخ  هک  يروطنامه   ) یتشاد نم  زا  ندـش  ادـج  ماگنه  هک  یگتـسیاش  زا  وت 
تـسا هدش  هداد  وا  هب  هک  يا  هبرجت  لقع و  دوس  زا  هک  تسا  یـسک  راکنایز  تخبدب و  اریز  ینک ) مکح  سفن  ياوه  يور  زا  میرک 

تخبدـب يدرگرب  يداد  ناـشن  هک  دوخ  یگتـسیاش  زا  وت  رگا  منک ، یم  اـفو  ماـگداد  هدـعو  هچنآ  میئوگب : هکنآ  اـی   ) دـنام هرهب  یب 
نم و  تسا ) رتـهب  لوا  ینعم  یلو  هدـنام ، هرهب  یب  هدـش  ءاـطع  وا  هب  هک  یـشیامزآ  دوس و  زا  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  اریز  یتـسه ،

ار يراک  هکنیا  زا  و  دیوگ ، نخس  یتسردان  لطاب و  هب  هک  يا  هدنیوگ  زا  موش ) یم  مه  رد  میآ و  یم  مشخ  هب  ای   ) میوج یم  يرازیب 
داسف هب  ار  تما  حالص  مهارمه و  نآ  اب  نم  دوش  راتفر  میرک  نآرق  روتسد  قبط  راک  نیا  رد  رگا   ) مزاس هابت  هدومرف  حالصا  ادخ  هک 

اریز هدـم ) تـسد  زا  ار  هشیدـنا  طاـیتحا و  درگن و  یناد  یمن  هـک  يزیچ  درگ   ) نـک اـهر  یـسانش  یمن  ار  هـچنآ  سپ  مناـشک ) یمن 
هتفرگ هجیتن  وت  يدرخ  مکح  زا  ات   ) دنباتـش یم  وت  يوس  هب  تقیقح ) قح و  فالخرب  نانخـس   ) اوران ياهراتفگ  اب  مدرم  نارادرکدـب 
دهدن تبیرف  ماش  مدرم  صاع و  نبا  ورمع  راتفگ  هصالخ  دننادرگ ، هراچیب  تخبدب و  هدرب  یهارمگ  تلالـض و  هار  هب  ار  ناناملـسم 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  داد ) یهاوخ  تسد  زا  ار  ترخآ  ایند و  یتخبکین  تداعس و  هک 

هاپس نارادرس  هب  همان 079-
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زا زا  يوریپ  هب  ار  اهنآ   ) دیسر تفالخ  هب  رهاظ ) رد   ) هک یماگنه  اهرگشل  نارادرـس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
نیا هب  امـش  ناینیـشیپ  ندش  هابت  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  یلاعتیادخ و  شیاتـس  زا  سپ  هدـناسرت :) یتسردان  لطاب و  زا  هتـشاداو و  قح 

دنتخورف ای  دـنتفر ، راب  ریز  هتفریذـپ   ) دـندیرخ ار  نآ  مه  مدرم  دنتـشاد و  زاب  يراگتـسر ) تیادـه و   ) قح زا  ار  مدرم  هک  دوب  تهج 
يوریپ ار  نآ  مه  ناـشیا  دنتـشاداو و  یهارمگ ) تلالـض و   ) لـطاب هب  ار  اـهنآ  هکنیا  و  دـندش ) اـنتعا  یب  نآ  هـب  هداد  تـسد  زا  ینعی 

.دندومن

اه تمکح 
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شلاس ود  هک  رن  رتش  هچب   ) نوبللا نبا  دننام  يراکهابت  هنتف و  نامز  رد  تسا : هدومرف  نایوج ) هنتف  اب  راتفر  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هن و  دنوش ، راوس  نآ  رب  ات  دراد  یئاناوت )  ) تشپ هن  هک  شاب  دـهد ) یم  ریـش  هدـیئاز  نآ  زا  سپ  هک  ار  يا  هچب  شردام  هدـش و  مامت 

نیا یلو  دـننکن  عمط  وت  لام  ناج و  رد  نایوج  هنتف  هک  نک  راتفر  يروط  يراکهابت  هنتف و  ماـگنه   ) دنـشود ریـش  نآ  زا  هک  یناتـسپ 
هنتف ریبز و  نبا  کلملادبع و  هنتف  دـننام  دـشاب  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  ياوشیپ  سیئر و  ود  نیب  دروخ  دز و  گنج و  هک  تسا  یتقو 

بجاو هک  نیفص  لمج و  گنج  دننام  تسین  هنتف  دوب  لطاب  رب  يرگید  قح و  رب  اهنآ  زا  یکی  هک  یماگنه  اما  و  ثعـشا ، نبا  جاجح 
(. وا هار  رد  لام  ناج و  لذب  قح و  بحاص  یهارمه  تسا 

تمکح 002
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کچوـک تسا : هدوـمرف  نتفگ ) نخـس  هشیدـنا  یب  یتسدـگنت و  يراـتفرگ و  راـهظا  زآ و  عـمط و  شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
يدـنمزاین و عمط  همزـال  اریز   ) داد رارق  شیوـخ  شور  ار  تسا ) مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب   ) زآ عـمط و  هک  یـسک  ار  دوـخ  دـینادرگ 
ار دوخ  یناشیرپ  يراتفرگ و  هک  یـسک  هداد  نت  يراوخ  تلذ و  هب  و  یکچوک ) یتسپ و  ینتورف  يدنمزاین و  همزال  و  تسا ، ینتورف 

یـسک تسا  راوخ  شیوخ  دزن  و  تسا ) یتسدریز  تراقح و  یناشیرپ  يراتفرگ و  راهظا  همزـال  اریز   ) دـیامن راکـشآ  يرگید ) دزن  )
و ددرگ ، وا  یهابت  كاله و  بجوم  اسب  هک  دیوگب  دیآ  شنابز  هب  هچ  ره  هشیدنا  لمات و  یب   ) دـنادرگ دوخ  نارمکح  ار  شنابز  هک 

(. تسا هتفرگن  رظن  رد  دوخ  يارب  یتلزنم  ماقم و  سک  نینچ 

تمکح 003
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( ناهانگ زا  يرود  یئاسراپ و  یئابیکش و  شیاتس  یگدناماو و  یئاونیب و  یتسدگنت و  سرت و  لخب و  شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
وسرت و  دنیامن ) یم  شنزرس  ایند  يالاک  هب  وا  یگتسبلد  رثا  رب  ار  لیخب  مدرم  نوچ   ) تسا گنن  یمشچ  گنت  لخب و  تسا : هدومرف 

تجح و ناـیب )  ) زا ار  كریز  یتسدـگنت  و  تسا ) يروـالد  تعاجـش و  رب  عرف  ماـقم  هب  ندیـسر  اریز   ) تسا یتساـک  صقن و  ندوـب 
دوخ رهـش  رد  زیچ  یب  اونیب و  و  دزاـس ) یم  اـیوگ  ار  یناداـن  تسپ و  يرگناوـت  هک  يروطناـمه   ) دـنادرگ یم  لـال  گـنگ و  شلیلد 

و دروآ ) یم  رد  اپ  زا  ار  صخـش  هک   ) تسا یگراچیب  تفآ و  یگدناماو  زجع و  و  دنک ) یمن  دش  دـمآ و  وا  اب  یـسک   ) تسا بیرغ 
دنمزاین نآ  يالاک  ایند و  هب  تسین  دنمزاین  یـسک  هب  هک  رادلام  دـننام  اسراپ  اریز   ) تسا یئاراد  یئاسراپ  و  تسا ، يروالد  یئابیکش 

يراکزیهرپ دیامن  یم  تظفاحم  ریشمش  زا  ار  صخـش  رپس  هک  روطنامه  یهلا ، باذع  زا   ) تسا رپس  ناهانگ  زا  يرود  و  دشاب ) یمن 
(. دهد یم  یئاهر  ترخآ  ایند و  ياهیتخس  زا  ار  وا 

تمکح 004

ندوب يدونشخ  ءاضر و  تسا : هدومرف  هشیدنا ) هدیدنسپ و  ياهوخ  یئاناد و  ءاضق و  هب  ندوب  دونشخ  ندوتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رد هتـساوخ  دنوادخ  هچ  نآ  هب  دونـشخ  دراد ، شیاسآ  هافر و  رد  ار  صخـش  نیـشنمه  هک  روطنامه   ) تسا ینیـشنمه  وکین  ءاضق  هب 

ار یتخبکین  تداعـس و  دـیلک  دـسرب  یثرا  نینچ  هک  ره  هب  هک   ) یمارگ فیرـش و  تسا  یثاریم  یئاـناد  و  دـشابیم ) شیاـسآ  هاـفر و 
كاپ فاص و  هنییآ  دـننام ) يراک  ره  رد   ) هشیدـنا و  دوش ) یمن  هنهک  هک   ) ون هزات و  تسا  یئاهرویز  هدیدنـسپ  ياهوخ  و  هتفاـیرد )

(. دروخ یم  رب  راک  نایز  دوس و  هب  هدننک  هشیدنا  هک   ) تسا

تمکح 005
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تـسا وا  زار  نزخم  دـنمدرخ  هنیـس  تسا : هدومرف  اهیتخـس ) زا  يرابدرب  یئور و  هداـشگ  يرادزار و  شیاتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یئور هداشگ  یئوخـشوخ و  اب   ) تسا یتسود  ماد  یئوخ  شوخ  یئور و  هداشگ  و  دزاس ) یمن  هاگآ  دوخ  زار  زا  ار  هناگیب  دـنمدرخ  )
رابدرب اهیتخس  ربارب  رد  صخش  نوچ   ) تسا اهیدب  هدنشوپ  اهیتخـس  زا  يرابدرب  لمحت و  و  دروآ ) تسد  هب  ار  مدرم  ياهلد  ناوت  یم 
هتـشگن راکـشآ  وا  بویع  يراددوخ  هطـساو  هب  هکنآ  ای  دنـشوپ ، یم  مشچ  شیاهیدـب  بویع و  زا  هدوب  دونـشخ  وا  زا  مدرم  دوب  دوب 

بلطم نیا  ریبعت  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  و  دیامرف ): یم  همحرلا  هیلع  یـضردیس  .دوشن  شاف  شیاهینادان 
مدرم ددرگ  رارقرب  یتشآ  حلص و  سک  ود  نیب  دروخ  دز و  ياج  هب  رگا   ) تسا اهبیع  ندرک  ناهنپ  یتشآ  حلـص و  تسا : هدومرف  زین 
یتشآ حلـص و  ینعی  بویعلا  ءابخ  هملاسملا  هدـش : طبـض  نینچ  هغالبلا  جـهن  خـسن  زا  یـضعب  رد  .دـنوشن و  هاگآ  ناـنآ  ياهیدـب  هب 

بل دندومن  یتشآ  حلص و  رگا  دنزاس و  یم  راکشآ  ار  رگیدکی  بویع  دروخ  دز و  رد  سک  ود  اریز  تسا ، اهبیع  شوپور  هاگرخ و 
(. دنیاشگن مه  بیع  هب 

تمکح 006
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یم دوخ  رادرک  رفیک  شاداپ و  هب  سک  ره  هکنیا  رد  نایاونیب و  هب  ششخب  هقدص و  دوس  ینیبدوخ و  شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
رب همه  تهج  نیا  هب  درادنپ و  راوخ  ار  مدرم  نیبدوخ  اریز   ) دوش رایسب  وا  رب  هدننک  مشخ  دشاب  نیبدوخ  هک  ره  تسا : هدومرف  دسر )

ببـس نآ  دیامن و  یم  نآ  هدنهد  هجوتم  ار  لد  هقدص  اریز   ) هدنهدءافـش دـنمدوس و  تسا  یئوراد  هقدـص  و  دـندرگ ) نیگمـشخ  وا 
هقدصلاب مکاضرما  وواد  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ور  نیا  زا  و  دیامرف ، عفر  وا  زا  ار  درد  یلاعتیادـخ  هک  دوش 

اریز  ) تسا ناشاهمـشچ  ولج  ترخآ  رد  ناشایند  رد  ناگدـنب  رادرک  و  دـیئامن ) نامرد  هجلاعم و  نداد  هقدـص  هب  ار  ناتنارامیب  ینعی 
موی دیامرف : یم  میرک س 3 ي 30  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دوش ، هدید  راکشآ و  یناهن  ره  هک  تسا  دوهـش  يارـس  ترخآ 
راک یـسک  ره  هک  يزور  ینعی  ادـیعب  ادـما  هنیب  اهنیب و  نا  ول  دوت  ءوس  نم  تلمع  اـم  ارـضحم و  ریخ  نم  تلمع  اـم  سفن  لـک  دـجت 
دوب یئادج  یتفاسم  شدب  راک  وا و  نیب  شاکیا  هک  دـیامن  وزرآ  هدرک  هک  يدـب  و  دـنیب ، راکـشآ  شیوخ  يور  شیپ  هدرک  یئوکین 

). دوب هدرواین  اج  هب  ار  راک  نآ  شاک  يا  (

تمکح 007

هب ات  دـیئامن  هشیدـنا   ) دـیئآ تفگـش  هب  ناـسنا  نیا  شنیرفآ )  ) يارب تسا : هدومرف  ناـسنا ) شنیرفآ  یتفگـش  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یم نخـس  نابز )  ) یتشوگ اب  و  دـنیب ، یم  مشچ )  ) یهیپ اـب  هک  هدـیرفآ ) يروط  ار  وا  هک  دـیرب  یپ  شراگدـیرفآ  یئاـناوت  تردـق و 

!! دشک یم  سفن  ینیب )  ) یفاکش زا  و  دونش ، یم  شوگ )  ) یناوختسا اب  و  دیوگ ،

تمکح 008
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هیراـع هب  ناـشیا  هب  ار  نارگید  ياـهیئوکین  دروآ  ور  یهورگ  هب  اـیند  هاـگ  ره  تسا : هدومرف  اـیند ) شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
دـسرب یئاـج  هب  دوش و  رگناوت  یـسک  نوچ   ) دریگ یم  ناـنآ  زا  ار  ناـشاهیئوکین  دـنادرگ  تشپ  اـهنآ  زا  هاـگ  ره  و  دـهد ، تبـسن ) )

(. دنرب یم  دای  زا  مه  ار  شتالامک  ددرگ  اونیب  ناوتان و  رگا  و  دندنب ، وا  هب  اهیئوکین  ناتسرپایند 

تمکح 009

دیدرم لاح  نآ  رد  رگا  هک  دـیئامن  راتفر  شزیمآ و  نانچ  مدرم  اب  تسا : هدومرف  مدرم ) اـب  يراتفرـشوخ  دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دنشاب امش  اب  ترشاعم  ناهاوخ  دیدنام  هدنز  رگا  و  دنیرگب ، امش  رب  یئادج ) تقرافم و  رد  )

تمکح 010

ار وا  زا  تشذـگ  شـشخب و  سپ  یتفای  تسد  تنمـشد  رب  هاگ  ره  تسا : هدومرف  نمـشد ) زا  تشذـگ  وفع و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یم دایرف  يا  هدننکءادن  تمایق  زور  هدش : تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا   ) هد رارق  وا  رب  یئاناوت  تمعن )  ) ساپس رکش و 
نمف ار  یلاعتیادخ  شیامرف  دیدینشن  ایآ  ناگدننک ، تشذگ  رگم  دنتسیا  یمن  و  دتسیاب ، تسا  یـشاداپ  رجا و  ادخ  رب  ار  هک  ره  دنک 

هک تسا  ادخ  رب  دیامن  حالـصا  وا  دوخ و  نیب  درذگب و  نمـشد  زا  هک  یـسک  سپ  ینعی  هللا س 42 ي 40  یلع  هرجاف  حلـصا  افع و 
(. دیامرف اطع  ار  وا  شاداپ  رجا و 

تمکح 011
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ناوتان یبایتسود  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتناوتان  تسا : هدومرف  تسود ) نداد  تسد  زا  نتشادن و  شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
زا تسا  رت  ناسآ  نتفای  تسود  اریز   ) هدروآ تسد  هب  هک  ار  ناراـی  زا  یتسود  دـهدب  تسد  زا  هک  تسا  یـسک  وا  رتناوتاـن  و  دـشاب ،

(. وا نتشادهاگن 

تمکح 012

دیز و نبا  هماسا  لیفن و  نبا  ورمع  نبا  دیعس  صاقو و  یبا  نبا  دعس  باطخ و  نبا  رمع  نبا  هللادبع   ) یناسک هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ یهارمه  هب  ندـیگنج  زا  هک  ناـشیا ) نا  دـننام  سیق و  نبا  فنحا  يرعـشا و  یـسوموبا  کـلام و  نبا  سنا  هملـسم و  نبا  دـمحم 

کمک ار  هیواعم )  ) لطاب دـندومنن و  یهارمه  مالـسلا ) هیلع  ماما   ) قح اب  تسا : هدومرف  دـندرک  يریگ  هرانک  نانمـشد ) اب   ) ترـضح
ای و  دنرادن ، يرذـع  دـندومن  رایتخا  یفرط  یب  هک  نانآ  دـنراد و  يا  هناهب  دـندومن  يرای  ار  لطاب  هک  نانآ  هکنیا  هب  هراشا   ) دـندرکن
رد ناشیا  هک  تسنآ  هب  هراشا  ای  و  تسین ، اهنآ  رد  لطاب  زا  يا  هناـشن  قح و  زا  يرثا  هک  یناـسک  دوجو  ندوب  هدوهیب  هب  تسا  هراـشا 

(. دندوب هدیسرن  دندومن  يرای  ار  لطاب  هک  نارگید  صاع و  نبا  ورمع  هب  یهارمگ  تواقش و 

تمکح 013

سپ دیـسر  رامـش  هب  اهتمعن  ياه  هنومن  هاگ  ره  تسا : هدومرف  دـنوادخ ) ياهتمعن  زا  يرازگـساپس  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
، دیسرب نآ  زا  يرایـسب  هب  ات  دینک  يرازگـساپس  دیدیـسر  هک  یتمعن  كدنا  هب   ) دیزاسن رود  ساپـس  رکـش و  یمک  اب  ار  نآ  هدنامزاب 
هب تمعن  رکش  رگا  ینعی  دیدشل  یباذع  نا  مترفک  نئل  و  مکتدیزال ، مترکـش  نئل  دیامرف : یم  میرک س 14 ي 7  نآرق  رد  دنوادخ 

). دش دیهاوخ  نآ  راتفرگ  هک   ( تسا تخس  نم  باذع  هنیآ  ره  دینک  یساپسان  رگا  و  میازفا ، یم  امش  يارب  ار  تمعن  دیروآ  اج 

تمکح 014
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ردارب و دننام   ) کیدزن رایـسب  ناشیوخ  هک  ار  یـسک  تسا : هدومرف  دینک ) کمک  ار  نارای  یب  دـنوادخ  هکنیا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اهنت ار  وا  هک  درامگ  یم  ار  یناسک  دـنوادخ   ) دیـسر دـهاوخ  وا  کمک ) يرای و   ) يارب رود  رایـسب  هناگیب  دـننک  اـهر  یئاد ) ومع و 

(. دنراذگن

تمکح 015

يور زا  صخـش  اـسب  اریز   ) دومن شنزرـس  دـیابن  ار  یئـالب  هنتف و  راـتفرگ  ره  تسا : هدوـمرف  ناراـتفرگ ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ای دومن  يرای  کمک و  ار  وا  یتسیاب  هکلب  درادـن ، يدوس  نوچ  دوبن  اور  وا  ندومن  شنزرـس  سپ  هدـش  راتفرگ  يراـچان  رارطـضا و 

(. دبای یئاهر  نآ  زا  ات  درک  اعد  شا  هرابرد 

تمکح 016

هک يروط  هب  تسا  ردق  ءاضق و  ماکحا  وریپ  مار و  اهراک  تسا : هدومرف  ینیب ) نایاپ  ریبدت و  هب  نتشادن  دامتعا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـسین هاگآ  ردـق  ءاضق و  ياهزار  رارـسا و  دـسافم و  حـلاصم و  هب  ناسنا  نوچ   ) دـشاب یم  ینیب  نایاپ  ریبدـت و  رد  یهاـبت  یهاـگ ) )

(. ددرگ یم  یهابت  ببس  هشیدنا  ریبدت و  اسب  هچ  دشاب  هتشاد  یگتسبلد  دوخ  هشیدنا  ریبدت و  هب  یتسیابن 

تمکح 017
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هللا یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  ینعم  هک  دندیـسرپ  قیرط ) نیا  هب  ار  ندرکن  باضخ  ببـس  شتفالخ  نامز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما  زا 
: دومرف راوگرزب  نآ  تسیچ ؟ دیزاسن ، دننام  دوهیب  ار  دوخ  و  دـیئامن ) نیگنر  ار  شیر   ) ار يریپ  دـیهد  رییغت  هدومرف  هک  هلآ - هیلع و 
هب دنیامن و  باضخ  دومن  رما  ار  ناناملسم   ) سپ دوب  كدنا  نید  لها )  ) هک یماگنه  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ار  نخس  نیا 

( هدیدرگ رـشتنم  اج  همه  رد  مالـسا   ) هدش هداشگ  نید  دنبرمک  هک  نامز  نیا  رد  یلو ) دندرک ، یمن  باضخ  اهنآ  نوچ  دننامن  دوهی 
یم دیامن و  باضخ  دهاوخ  یم   ) دشاب یم  دوخ  هدارا  رایتخا و  هب  يدرم  ره  هتشگ ) اجرب  اپ  رقتسم و   ) هداهن نیمز  رب  ار  دوخ  هنیس  و 

، تسا یـشیارآ  تنیز و  عون  کی  باضخ  هلب  بحتـسم ، بجاو و  هن  اور ، زئاج و  ینعی  حاـبم  تسا  يرما  هصـالخ  دـیامنن ، دـهاوخ 
(. تسا هدومرف  هراشا  هتکن  نیا  هب  هک  دیایب  جنپ  تصش و  دصراهچ و  شیامرف  رد  هکنانچ 

تمکح 018

ار وا  گرم  دـنک  اهر  ار  شراهم  دباتـشب و  دوخ  يوزرآ  لابند  هک  ره  تسا : هدومرف  زارد ) يوزرآ  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دیشابن لفاغ  گرم  زا  دیورن و  زارد  ياهوزرآ  یپ  رد  سپ  دریم ، یم  هدیسرن  شیوزرآ  هب   ) دنازغل یم 

تمکح 019

رگم دزغل  یمن  یـسک  نانآ  زا  هک  دـیرذگب  نادرمناوج  ياهـشزغل  ءاطخ و  زا  تسا : هدومرف  نادرمناوج ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
زاب یتشز  ءاطخ و  نآ  زا  اـت  دزاـس  یم  قفوم   ) دـیامن یم  دـنلب  شزغل ) نآ  زا   ) ار وا  هک  تسا  وا  تسد  هب  ادـخ  فطل )  ) تسد هکنآ 

(. دنشوکب دوخ  ياطخ  حالصا  رب  ات  دیامرف  ءاطع  قیفوت  ار  ناراکوکین  دنوادخ  هصالخ  ددرگ ،

تمکح 020
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یگدنمرـش ناـیز و  هارمه  سرت  تسا : هدومرف  تصرف ) نداد  تسد  زا  اـجیب و  یگدنمرـش  سرت و  شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ملعلا و وه  لقعلا  ءایحف  قمح ، ءایح  لقع و  ءایح  نا  ءایح  ءاـیحلا  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   ) تسا يدـیمون  هتـسویپ 

یم یفاک  باـتک  زا  تیاور  نیا  لـقن  زا  سپ  راونـالاراحب  باـتک  مهدزناـپ  دـلجم  رد  هللا ( همحر   ( یـسلجم لـهجلا  وه  قمحلا  ءاـیح 
هک تسا  یئایح  نآ  حودـمم و  یکی  تسا  مسق  ود  رب  ءایح  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف  دـسیون :

دننام دنک  مکح  نآ  یتشز  هب  عرش  ای  حیحـص  لقع  هک  دشاب  هدنمرـش  يزیچ  زا  صخـش  هکنیا  هب  تسا  يدنمدرخ  لقع و  زا  یـشان 
صخـش هکنیا  هب  تسا  يدرخ  یب  قمح و  زا  یـشان  هک  تسا  یئایح  نآ  مومذم و  يرگید  و  اه ، هتـسیاشان  ناهانگ و  زا  یگدـنمرش 

دیامن یم  مکح  نآ  هب  عرـش  حیحـص و  لقع  تسین و  تشز  عقاو  رد  دنرادنپ و  تشز  ار  نآ  مدرم  ماوع  هک  يراک  زا  دوش  هدـنمرش 
، درذگ یم  هدنرذگ  ربا  دـننام  بسانم ) تقو   ) تصرف و  هیعرـش ) تادابع  ندروآ  اجب  ای  هیملع  لئاسم  شـسرپ  زا  یگدنمرـش  دـننام 

.دیهدن تسد  زا  ار  وکین  ياهتصرف  سپ 

تمکح 021

رگا سپ  هدومن ) نییعت  مرکا  ربمغیپ  هک   ) تسا تفالخ )  ) یقح ام  يارب  تسا : هدومرف  شتفـالخ ) بصغ  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ار یتخـس   ) دشاب زارد  يوربش  ریـس و  نیا  دنچ  ره  میوش  یم  راوس  اهرتش  لفک  رب  دندادن  رگا  تفرگ و  میهاوخ  دـنهدب  ام  هب  ار  نآ 
زا شیاـمرف  نیا  دـیامرف ): هللا ( همحر   ( یـضردیس .دـماجنا  لوـطب  دـنچ  ره  مـیهد  یمن  تـسد  زا  یئابیکـش  هدوـمن  راوـمه  دوـخ  رب 

هدوب یتخس  رد  دنهدن  ار  ام  قح  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، اسر  دوش و  یم  هدیمهف  لمات  تقد و  اب  هک  تسا  یئاهـشیامرف 
ناـشیا هبترم  رد  هک  یـسک  ریـسا و  هدـنب و  دـننام  دوش  یم  راوس  رـس  تشپ  هکنآ  ینعی  فیدر  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  و  میراوـخ ، و 

راوس اهرتش  لفک  رب  دـنهدن  ار  ام  قح  رگا  تسا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زا  دارم  هصالخ   ) دوش یم  راوس  رتش  لـفک  رب  تسا 
دومن همجرت  روط  نیا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  شیارف  تسا  نکمم  و  مینام ، یم  یتخـس  جنر و  رد  فیدر  دننام  هک  تسا  نآ  میوش  یم 

دندادن رگا  تفرگ و  میهاوخ  دنداد  ام  هب  ار  نآ  رگا  تسا  ام  هرهب  تفالخ  دشاب : رتاسر  ای  رت  تسرد  همحرلا ( هیلع   ( دیس نایب  زا  هک 
لوط هب  دـنچ  ره  میراپـس  یمن  ناگدـننک  بصغ  تسد  هب  هرابکی  ار  رتش  راـهم  هتـشادن  رب  تسد  زگره  هدـش  راوس  اـهرتش  لـفک  رب 

ماما تسین  رود  و  دماجنا ،

). دشاب هدومرف  مایا  نآ  رد  ای  هفیقس  زور  رد  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع 

تمکح 022
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وکین راک  هدرکن  یگدنب  تدابع و   ) دـنادرگ دـنک  ار  وا  شرادرک  هک  ره  تسا : هدومرف  وکین ) رادرکب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ماقم و نوچ  دـهد  یمن  وا  هب  یترخآ  ایند و  ماقم  يرهاظ  یگرزب  بسح و   ) دـنادرگ یمن  دـنت  ار  وا  شتلزنم  ماـقم و  دـهدن ) ماـجنا 

(. دور یمن  نیب  زا  تسا و  یتاذ  وکین  رادرک  رثا  تسا و  یضراع  تلزنم 

تمکح 023

یسرداد گرزب  ناهانگ  شزرمآ ) ياه  ببس   ) تارافک زا  تسا : هدومرف  ناگدرسفا ) ناگدیدمتس و  شرافس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
داش ار  هدرـسفا  ياهلد  هک  دراد  اج  هدومن  نیگهودنا  ار  اهرطاخ  هانگ  رثا  رب  راکهانگ  نوچ   ) تسا نیگمغ  ندومن  داش  هدـیدمتس و 

(. درذگرد وا  زا  ادخ  ات  دیامن 

تمکح 024
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وت هب  یپ  رد  یپ  ار  شیاهتمعن  تهزنم  راگدرورپ  يدـید  هاگ  ره  مدآ  رـسپ  يا  تسا : هدومرف  ناساپـسان ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یـساپسان نارفک و  نوچ   ) شاب رذـح  رب  وا  باذـع )  ) زا سپ  یئامن  یم  ینامرفان  تیـصعم و  ار  وا  وت  هک  یلاح  رد  دـیامرف  یم  اـطع 

(. تسا رفیک  ماقتنا و  بجوم 

تمکح 025

هشیدنا یب  نانخس  رد  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ناهنپ  لد  رد  ار  يزیچ  یسک  تسا : هدومرف  زار ) ندنامن  ناهنپ  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا یگدنمرش  هناشن  هک  نآ  یخرس  سرت و  تمالع  هک  ور  يدرز  دننام   ) ددرگ یم  ادیوه  شراسخر  گنر  و 

تمکح 026

هتخادنین اپ  زا   ) درب یم  هار  ار  وت  وا  هکنادنچ  ربب  رـس  هب  ار  دوخ  درد  تسا : هدومرف  اهیرامیب ) زا  يراددوخ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. وشم يرتسب  يرامیب  كدنا  يارب  ینعی 

تمکح 027

یئامندوخ ءایر و  زا  راکـشآ  دـهز  اریز   ) تسا نآ  نتـشاد  ناهنپ  یئاسراپ  نیرتوکین  تسا : هدومرف  دـهز ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یلا مکروص و ال  یلا  رظنیال  هللا  نا  هدومرف : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  اجنیا  رد  همحرلا ( هیلع   ( مثیم نبا  تسین ، ادـج 

(. درگن یم  امش  ياهلد  هب  هکلب  دنک  یمن  هاگن  امش  ياهرادرک  اهتروص و  هب  دنوادخ  ینعی  مکبولق  یلا  رظنی  نکلو  مکلامعا 

تمکح 028
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دروآ یم  ور  وت ) هب   ) گرم ینک و  یم  اـیند ) هب   ) تشپ وت  هک  یماـگنه  تسا : هدومرف  ندوب ) گرم  داـی  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دمآ دهاوخ  شیپ  گرم ) وت و  نیب   ) ندیسر مه  هب  تاقالم و  دوز  هچ  سپ 

تمکح 029

هنیآ ره  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینک  يرود  دـینک  يرود  یناـمرفان ) زا  : ) تسا هدومرف  هاـنگ ) زا  يرود  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هدومن ناهنپ  ار  ناهانگ  هداد و  تلهم  هک  نونکا  سپ   ) تسا هدیشخب  هدیزرمآ و  ار ) اهنآ   ) ایوگ هک  هدومن  ناهنپ  نانچ ) ار  ناهانگ  )

ملح و هک  روط  ناـمه  اریز  دـیئامن ، هبوت  هدوب  نامیـشپ  هتـشذگ  زا  هدرکن  تیـصعم  دـیاب  و  تسا ، بجاو  وا  مشخ  زا  يرود  سرت و 
(. دشاب یم  تخس  شرفیک  باقع و  تسا  رایسب  شیرابدرب 

تمکح 030
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هدومرف کش ) رفک و  نآ  دـض  نامیا و  ياه  هناشن  تاـمالع و  هراـبرد   ) ترـضح نآ  سپ  دندیـسرپ ، ناـمیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا 
ربص و  نید ) هار  رد   ) ششوک داهج و  داد ، لدع و  رواب ، نیقی و  یئابیکـش ، ربص و  تسا : راوتـسا  نوتـس  راهچ  يور  رب  نامیا  تسا :

ار سفن  ياهـشهاوخ  تشاد  هقالع  تشهب  هب  هک  ره  سپ  نتـشاد ، راظتنا  یئاسراپ ، سرت ، يدـنمقالع ، تسا : هنوگ  راهچ  رب  اـهنآ  زا 
رد هک  ره  و  دـنیزگ ، یم  يرود  تساوران  مارح و  هچنآ  زا  دیـسرت  شتآ  زا  هک  ره  و  دـشوپ ، یم  مشچ  اهنآ  زا  دـنک و  یم  شومارف 

راهچ رب  اهنآ  زا  نیقی  .دیامن و  یم  باتش  اهیراکوکین  هب  دشاب  گرم  رظتنم  هک  ره  و  درامـش ، یم  کبـس  ار  اههودنا  دش  اسراپ  ایند 
هار دش  انیب  یکریز  رد  هک  ره  سپ  ناینیشیپ ، شور  نارگید ، زا  نتفرگ  تربع  قئاقح ، هب  ندیـسر  یکریز ، رد  ندش  انیب  تسا : هنوگ 

لاوـحا زا  نتفرگ  دـنپ  هب  دـیدرگ  راکـشآ  وا  يارب  تسار  هار  تمکح و  هک  ره  و  تشگ ، ادـیوه  وا  يارب  لـمع ) ملع و  رد   ) تـسار
ار ناشرادرک  جئاتن  هدید و  ار  اهنآ  لاح  و   ) هدوب ناینیـشیپ  رد  هک  دنام  نآ  هب  دش  انـشآ  لاوحا  زا  نتفرگ  دنپ  هب  هک  ره  و  دش ، انـشآ 
هب ندیـسر  تسرد ، ندـیمهف  رد  تقد  تسا : هنوگ  راـهچ  رب  اـهنآ  زا  لدـع  .تسا و  رواـب ) نیقی و  رب  داـعم  ادـبم و  رد  سپ  هدومزآ 

کین مکح  یئاناد ، تقیقح 

زا تفای  ار  یئاناد  تقیقح  هک  ره  تفایرد و  ار  یئاناد  تقیقح  دیمهفب  تسرد  درک و  تقد  هک  ره  سپ  يرابدرب ، نتشاد  راوتـسا  و ،
یگدنز مانـشوخ  مدرم  نیب  رد  تسا و  هدرکن  یهاتوک  دوخ  راک  رد  دوب  رابدرب  هک  ره  و  درک ، رداص  وکین  مکح  نید  دـعاوق  يور 

هب رما  هک  ره  سپ  ناراکدب ، اب  ینمـشد  راتفگ ، رد  یتسار  رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما  تسا : هنوگراهچ  رب  اهنآ  زا  داهج  .دـنک و 
ینیب دـیامن  هدیدنـسپان )  ) رکنم زا  یهن  هک  ره  و  دـنادرگ ، اناوت  ار  ناـشیا  هدرک و  یهارمه  ار  نینموم  دـنک  هتـسیاش ) راـک   ) فورعم

ینمـشد ناراکدب  اب  هک  ره  و  هدروآ ، اجب  هدوب  وا  رب  هچنآ  دشاب  وگتـسار  راتفگ  رد  هک  ره  و  هدیلام ، كاخ  هب  ار  اهورود  نیقفانم و 
یم دنم ) هرهب  شتمحر  زا   ) دونشخ ار  وا  زیختسر  زور  رد  دیآ و  مشخب  اهنآ ) رب   ) وا يارب  ادخ  دیدرگ  كانمـشخ  ادخ  يارب  دومن و 

.دنادرگ

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1135 

http://www.ghaemiyeh.com


1101 ص :

دز و هرباکم و  دشاب ) نوریب  درخ  لقع و  هزادنا  زا  تسردان و  هسوسو  زا  هک  اجیب   ) يواکجنک تسا : راوتـسا  نوتـس  راهچ  رب  رفک  و 
قح زا  یهاتوک  ینعی  طیرفت  دح  رد  نآ  هک   ) قح زا  ندیشک  تسد  تسا ) قح  زا  زواجت  ینعی  طارفا  دح  رد  نآ  هک   ) ندومن دروخ 

ینادان رثا  رب  هک  یـسک  و  هداهنن ، مدـق  تسار  هار  رد  دـنک  اجیب )  ) يواکجنک هک  یـسک  سپ  نتفرن ، قح  راـب  ریز  ینمـشد و  تسا )
وا دزن  یگتـسیاش  دشکب  تسد  قح  زا  هک  یـسک  و  تسا ، یگـشیمه  قح  زا  وا  یئانیبان  يروک و  دیامن  دروخ  دز و  هرباکم و  رایـسب 

شیاههار دورن  قح  راـب  ریز  هدومن  ینمـشد  هک  یـسک  و  دوش ، تسم  یهارمگ  یتسم  هب  و  ددرگ ، وکین  يدنـسپان  یتشز و  تشز و 
تفگ تسا : هنوگ  راهچ  رب  یلد ) ود   ) کش .دشاب و  گنت  یهارمگ ) تلالض و  زا   ) شندمآ نوریب  قیرط  تخس و  شراک  راوشد و 

، ینادرگرس قح ) هب  مادقا  زا   ) ندیسرت یتسردان ) لطاب و  هب   ) دونش و 
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شیوـخ هویـش  تداـع و  ار  دونـش  تفگ و  لادـج و  هک  یـسک  سپ  يراگتـسر ) هار  رد  ندوـمن  شـشوک  یهارمگ و  هب   ) نداد نـت 
داهج  ) دراد شیپ  هچنآ  هک  ار  یسک  و  هدیسرن ) رواب  نیقی و  یئانشور  هب  یلدود  کش و  یکیرات  زا   ) هتشگن دادماب  وا  بش  دینادرگ 

ناریح و یلد  ود  رد  هـک  یــسک  و  دـسرن ) یئاـج  هـب  دوـخ  ياـهراک  رد   ) ددرگ یمرب  بـقع  هـب  دـناسرتب  قـح ) هار  رد  شــشوک  و 
تسد وا  رب  نیطایش   ) دیامن لامیاپ  ار  وا  نیطایـش  ياهمـس  دناسرن ) رواب  نیقی و  هدوسآ  نما و  هاگیاج  هب  ار  دوخ  و   ) دشاب نادرگرس 

:( دیامرف هللا  همحر  یضردیس   ) .ددرگ هابت  ترخآ  ایند و  رد  دهد  نت  ترخآ  ایند و  ندرک  هابت  هک  یسک  و  دنزاس ) شکاله  هتفای 

تمکح 031
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اریز  ) تسا رتدب  يدب  زا  دب  راک  هدننک  رتهب و  یکین  زا  وکین  راک  هدننک  تسا : هدومرف  لولعم ) زا  تلع  يرترب  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تسا رترب  راک  زا  هدننک  سپ  تسا  نآ  هدننک  هب  هتسب  راک 

تمکح 032

دح زا  زواجت  طارفا و  هک   ) اجیب فارسا و  دح  هب  هن  یلو  شاب  هدنشخب  تسا : هدومرف  طیرفت ) طارفا و  زا  یهن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دشاب دح  رد  ریصقت  طیرفت و  نآ  هک   ) شابم ریگتخس  شاب و  ور  هنایم  و  دشاب )

تمکح 033

وزرآ اریز   ) تسا اهوزرآ  ندادن  هار  لد  هب  يزاین  یب  يرگناوت و  نیرترب  تسا : هدومرف  اهوزرآ ) هب  نتسبن  لد  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دزاس یم  دنمزاین  ار  ناسنا 

تمکح 034

دیوگ ینخس  هشیدنا  یب   ) دنجنر یم  نآ ) زا   ) مدرم هک  يزیچ  هب  دباتشب  هک  ره  تسا : هدومرف  ندیناجنر ) نایز  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
دیجنر هک  یسک  زا  ناسنا  اریز   ) دنناد یمن  هک  ار  يزیچ  دنیوگ  یم  وا  هرابرد  دشاب ) اهنآ  هتساوخ  لیم و  فالخرب  هک  دنک  يراک  ای 

.دیامن نایب  غورد  ای  تسار  هدینش  هچنآ  وا  هرابرد  هک  درادن  كاب  اعبط 

تمکح 035

ببـس زارد  يوزرآ  اریز   ) دومن دب  ار  رادرک  دینادرگ  زارد  ار  وزرآ  هک  ره  تسا : هدومرف  زارد ) يوزرآ  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دشاب یم  هدوتس  هزادنا  هب  يراودیما  ءاجر و  اما  تسا ، دیواج  یگدنز  یتخبکین  زا  ندناماو  ترخآ و  زا  يربخ  یب 

تمکح 036

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1138 

http://www.ghaemiyeh.com


1104 ص :

شمارتحا میظعت و  هب  هدروخرب  ترضح  نآ  هب  قارع ) رد  يرهـش   ) رابنا ناگرزب  نایادخ و  هک  ماش  هب  نتفر  ماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
نارادرـس و هک  تسا  وا  يوخ  نیا  دـنتفگ : دـیدرک ؟ هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دومرف : دـندیود ، شباکر  شیپ  رد  هدـش  هدایپ  اهبـسا  زا 

ادـخ هب  دـنگوس  دوـمرف : ادـخ ) ریغ  يارب  ینتورف  شهوـکن  رد   ) راوـگرزب نآ  سپ  میئاـمن ، یم  مارتـحا  نآ  هـب  ار  دوـخ  ناـنارمکح 
یم راتفرگ  یتخبدـب  هب  راک  نیا  اب  ناتترخآ  رد  جـنر و  هب  ناتایند  رد  ار  دوخ  امـش  دـنرب و  یمن  دوس  راـک  نیا  رد  امـش  ناـنارمکح 
یپ هک  ار  ادخ ) ریغ  يارب  ینتورف   ) یجنر دراد  نایز  رایـسب  هچ  و  تسا ) باذع  مزلتـسم  هانگ و  ادخ  ریغ  يارب  ینتورف  نوچ   ) دیزاس

( خزود  ) شتآ زا  ینمیا  نآ  هارمه  هک  ار  قولخم ) ندمآ  شوخ  يارب  ندربن  جنر   ) یگدوسآ دراد  دوس  رایسب  هچ  و  دشاب ، رفیک  نآ 
.دشاب

تمکح 037
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راهچ راهچ و  نم  زا  راد  رطاخ  هب  نم  كرسپ  يا  تسا : هدومرف  مالسلا - هیلع  نسح  ماما )  ) شدنزرف هب  زردنا ) رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
هک تسا  نآ  يارب  راهچ  راهچ و  هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  دنا : هتفگ   ) دناسرن نایز  ار  وت  يروآ  اج  هب  هچنآ  اهنآ  اب  هک  ار  زیچ 

دوخ هب  طوبرم  هک  يزیچ  راهچ  زا  لوا  سپ  دشاب ، یم  نارگید  اب  راتفر  هرابرد  مود  راهچ  تسا و  صخش  دوخ  هب  طوبرم  لوا  راهچ 
( دروآ یم  تسد  هب  ار  ترخآ  ایند و  رد  یتخبکین  تداعس و  صخش  نآ  هلیسو  هب  هک   ) تسا درخ  اهیزاین  یب  دمآرس  تسا ) صخش 
هک  ) تسا يدنـسپدوخ  سرت  نیرتـالاب  موس )  ) و تسا ) ارـس  ود  یتخبدـب  ببـس  هک   ) تسا يدرخ  یب  يدـنمزاین  نیرتـشیب  مود )  ) و

یئوخکین یگرزب  رت  یمارگ  مراهچ )  ) و دشاب ) كانسرت  هشیمه  دنوش و  نمشد  وا  اب  تهج  نیا  هب  دریگن و  وخ  ناسک  اب  دنـسپدوخ 
اب یتسود  زا  تسا ) نارگید  اب  راتفر  هرابرد  هک  يزیچ  راهچ  زا  لوا   ) نم كرـسپ  يا  تسا .) راوگرزب  ناگمه  دزن  وخکین  هک   ) تسا

( مود  ) و دـهدیمن ) صیخـشت  ار  نایز  دوس و  دراوم  قمحا  نوچ   ) دـناسر یم  نایز  دـناسر  دوس  وت  هب  دـهاوخیم  وا  هک  زیهرپب  قمحا 
( موس  ) و یشاب ، دنمزاین  نآ  هب  رایسب  هک  ار  هچنآ  دراد  یم  زاب  وت  زا  دراد ) هک  یتفز  لخب و  رثا  رب   ) وا هک  لیجنا  هب  یتسود  زا  زیهرپب 

زا د زیهرپب 

وت هتبلا  دهدب  تسد  زا  یمک  زیچ  رثا  رب  ار  دوخ  تداعـس  هک  یـسک  نوچ   ) دشورف یم  يزیچ  كدنا  هب  ار  وت  وا  هک  راکدب  اب  یتسو 
بآ  ) بارـس دـننام  وا  هک  دـیوگ  یم  غورد  رایـسب  هک  یـسک  اب  یتسود  زا  زیهرپب  مراهچ )  ) و تخورف ) دـهاوخ  يرتمک  ياـهب  هب  ار 

يارب  ) دـنادرگ یم  رود  ار  کـیدزن  کـیدزن و  وت  يارب  ار  رود  هک  تسا  دوش ) یم  هدـید  بآ  لکـش  هب  راومه  نیمز  رد  هک  یئاـمن 
(. دنیامن یم  تخس  ار  ناسآ  ناسآ و  ار  تخس  راکدوخ  تسردان  ضارغا  نداد  ماجنا 

تمکح 038
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رد تسین  اور  تابحتـسم  هب  ادـخ  تمحر  هب  ندـش  کیدزن  برقت و  تسا : هدومرف  تابجاو ) هب  نداد  تیمها  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یسک و  دیسر ، دهاوخ  رفیک  هب  هدرک  ینامرفان  دنک  یهاتوک  تابجاو  ماجنا  رد  هک  یسک  اریز   ) دناسر نایز  تابجاو  هب  هک  یتروص 

(. دراد تافانم  ینامرفان  اب  برقت  نوچ  هتسجن  برقت  ادخ  هب  تقیقح  رد  درک  ینامرفان  هک 

تمکح 039
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ار نآ  دب  کین و  تسخن  دیوگب  هچنآ  لقاع   ) تسا وا  لد  تشپ  دنمدرخ  نابز  تسا : هدومرف  قمحا ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
سپـس دیوگ  یم  تساوخ  هچنآ  هدـیمهفن  درخ  یب   ) تسا وا  نابز  تشپ  قمحا  لد  و  دـیوگ ) یم  هاگنآ  هدیجنـس و  شیوخ  لقع  هب 
یناعم هلمج  زا  شیاـمرف  نیا  دـیامرف ): یم  همحرلا ( هیلع   ( یـضردیس .دـنک  یم  هشیدـنا  نآ  ناـیز  دوس و  یتسرداـن و  یتسرد و  رد 

تروشم و زا  سپ  رگم  دـیوگ ) یمن  ینخـس   ) دـنک یمن  اـهر  ار  شناـبز  دـنمدرخ  هک  تسا  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، ریذـپلد  يوکین 
نایاپ رد  لمات  ربدت و  هشیدنا و  هب  هعجارم  هب  شا  هشیدـنا  یب  ياهراتفگ  نابز و  ياه  هداد  نوریب  درخ  یب  و  هشیدـنا ، اب  دـید  حالص 

ظفل هب  ینعم  نیا  و  دشاب ، یم  شنابز  وریپ  درخیب  لد  تسا و  وا  لد  وریپ  دـنمدرخ  نابز  هک  دـنام  نآ  هب  سپ  دریگ ، یم  یـشیپ  راک 
رد لقاع  نابز  و  تسا ، وا  ناـهد  رد  قمحا  لد  تسا : راوگرزب  نآ  مـالک  نآ  هدـش و  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  مه  رگید 

.تسا یکی  شیامرف  ود  ره  ینعم  و  وا ، لد 

تمکح 040
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( دوش یم  ناهانگ  شزرمآ  ببـس  يرامیب  هک  نیا  هرابرد   ) دوب هدـش  راـمیب  وا  هک  یماـگنه  شباحـصا  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
صخش نوچ   ) هکلب تسین ، یشاداپ  ار  يرامیب  سپ  هداد ، رارق  تناهانگ  ندش  فرطرب  ببس )  ) ار وت  يرامیب  دنوادخ  تسا : هدومرف 

شینامرفان تیـصعم و  زا  هدرک  تشگزاـب  هبوت و  شراـگدرورپ  يوس  هب  یتلاـح  نینچ  رد  ناـسنا  دـیامن و  یم  ناوتاـن  هتـسکش و  ار 
یم تخرد ) زا   ) اهگرب نتخیر  دننام  ار  اهنآ  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  هک ) هدـش  ببـس  دریگ  یم  میمـصت  نآ  كربت  نامیـشپ و 

دنوادـخ و  تسا ) رادرک  زا  هن  راتفگ و  زا  هن  يرامیب  و   ) تسا اـهاپ  اهتـسد و  هب  رادرک  ناـبز و  هب  راـتفگ  رد  شاداـپ  دزم و  و  دزیر ،
رد یـسک  رگا  سپ   ) دـنادرگ یم  لخاد  تشهب  هب  دـهاوخب  شناگدـنب  زا  ار  هک  ره  نطاب  یگتـسیاش  تین و  یکاپ  ببـس  هب  ناحبس 

هیلع  ( یـضردیس .دزرمایب  ار  وا  اپ  تسد و  لمع  نودـب  دـنوادخ  تسا  نکمم  دـشاب  كاپ  لد  وکین و  نطاب  ياراد  ابیکـش و  يرامیب 
هک تسا  يزیچ  لیبق  زا  يرامیب  اریز  تسین ، یـشاداپ  ار  يرامیب  هک  هدومرف  تسار  مالـسلا  هیلع  ماـما  میوگ : یم  دـیامرف ): همحرلا (
رد شاداپ  دزم و  و  تسا ، هدـنب  هب  نآ  دـننام  اهیرامیب و  اـهدرد و  زا  یلاعتیادـخ  لـعف  ربارب  رد  ضوع  نوچ  دوش  یم  ضوع  راوازس 

نیب ع سپ  دشاب ، یم  هدنب  لعف  ربارب 

.تسا هدومرف  نایب  دوخ  ياسر  يار  ذفان و  ملع  یضتقم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يزایتما  شاداپ  ضو و 

تمکح 041

هیلع و هللا  یلص  ادخ - لوسر  باحصا  ناکین  زا  یکی  هک   ) ترا نبا  بانج  هدیدنسپ ) فاصوا  یتخبکین و   ) هرابرد مالـسلا  هیلع  ماما 
رد هفوک  رد  هدومن و  یهارمه  ار  مرکا  لوسر  نآ  زا  دـعب  ياهگنج  ردـب و  گنج  رد  هدوب و  نیرجاـهم  نیلوا  نادنمـشناد  زا  و  هلآ -

هیلع نینموملاریما  هارمه  ناورهن  نیفص و  گنج  رد  هکنآ  زا  سپ  يرجه  هن  یس و  ای  تفه  یـس و  لاس  رد  یگلاس  هس  داتفه و  نس 
رد هک  تسا  یـسک  لوا  وا  دـش و  نفد  هفوک  نوریب  رد  هدـناوخ  زامن  وا  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هتفگ  دوردـب  ار  اـیند  راد  هدوب  مالـسلا 
رد ترـضح  هصالخ  دـندومن ، یم  نفد  ناشاه  هناخ  ولج  ای  اه  هناخ  رد  ار  ناشناگدرم  مدرم  نآ  زا  شیپ  هتـشگ و  نفد  هفوک  نوریب 

دومن ترجه  نطو  زا  و  رابجا ) هارکا و  هب  هن   ) دروآ مالسا  تبغر  يور  زا  هک  دزرمایب  ار  ترا  نبا  بانج  ادخ  تسا : هدومرف  وا ) قح 
وا هداد  هب   ) ادخ زا  و  تیافک ، هزادنا  هب  ایند ) يالاک  زا   ) درک تعانق  و  يربنامرف ، يارب  دمآ ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  (و 
زا سپ   ) دوب هدننک  داهج  ادخ ) هار  رد  رمع  همه   ) یناگدنز رد  و  دوب ، دونشخ  یضار و  یتسردنت ) يرامیب و  یتخس و  یـشوخ و  زا 
راک زور ) نآ  رد   ) یسراو باسح و  يارب  و  دشاب ، تشگزاب  داعم و  دای  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دیامرف ): یم  هدوتـس و  ار  وا  نآ 

ك

.دشاب دونشخ  یضار و  ادخ  هداد )  ) زا و  دیامن ، تعانق  دوخ  يزور  هزادنا  هب  و  دن ،
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ینمـشد دوش  نمـشد  نم  اب  هک  منزب  نموم  ینیب  نبب  مریـشمش  نیا  اب  رگا  تسا : هدومرف  قفاـنم ) نموم و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
يارب نیا  و  تشاد ، دهاوخن  تسود  دراد  تسود  یتسار ) هب   ) ارم هک  مزیرب  قفانم  رـس  رب  ار  ایند  يالاک )  ) همه رگا  و  دومن ، دهاوخن 

وت اـب  نموم  یلع  اـی  هدومرف : هک  هتـشگ  يراـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یما  ربـمغیپ  ناـبز  هب  هتـشذگ و  یهلا ) مکح  رد   ) هک تسا  نآ 
.دراد یمن  تسود  ار  وت  قفانم  دوش و  یمن  نمشد 

تمکح 043
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نامیشپ یئوگب و  هک  یغورد  دننام   ) دزاس نیگهودنا  ار  وت  هک  يدب  هئیس و  تسا : هدومرف  ینیبدوخ ) شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
يزارفرس ینیبدوخ و  هب  ار  وت  هک  نتفرگ ) هزور  ای  ندناوخ  زامن  دننام   ) یبوخ هنـسح و  زا  تسا  رتهب  ادخ  دزن  یتفگ ) ارچ  هک  يوش 

(. دنادرگ یم  هابت  ار  نآ  هک  تسا  یهانگ  هنسح  رد  ینیبدوخ  دیامن و  یم  فرط  رب  ار  هانگ  ینامیشپ  اریز   ) دراداو

تمکح 044

دنمجرا دوب  تمه  دنلب  رگا  سپ   ) تسا وا  تمه  هزادنا  هب  درم  هبترم  ماقم و  تسا : هدومرف  وکین ) تافـص  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یم ببـس  يدرمناوج  اریز   ) تسا وا  يدرمناوج  هزادنا  هب  وا  یتسار  و  تسا ) تسدریز  راوخ و  دـشاب  تمه  تسپ  رگا  راوگرزب و  و 

زا وا  یئوگتسار  هزادنا  سپ  دنیزگ ، يرود  تسا  غورد  اهنآ  زا  یکی  هک  اهیتشز  زا  دروآ  اج  هب  تسا  هتسیاش  هچنآ  صخش  هک  دوش 
ره سپ   ) هتسیاشان تشز و  راک  زا  تسا  وا  نتشاد  گنن  تیمح و  هزادنا  هب  وا  يریلد  تعاجـش و  و  دوش ) یم  هتخانـش  شیدرمناوج 

هزادنا ره  سپ   ) تسا وا  تریغ  هزادنا  هب  وا  ینمادکاپ  تفع و  و  دراد ) رتشیب  يریلد  تعاجـش و  دنادب  گنن  ار  تشز  راک  رتشیب  هچ 
اریز تسا ، رت  نمادـکاپ  دـشاب  رتشیب  تسین  وا  هب  صوصخم  هک  يزیچ  رد  يرگید  اب  تکراـشم  زا  نتـشاد  گـنن  ینعی  وا  تریغ  هک 

.دراد یم  هاگن  نمادکاپ  ار  وا  دراد و  یم  زاب  اوران  ياهراک  تاوهش و  يوریپ  زا  ار  صخش  هک  تسا  تریغ 

تمکح 045
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و تسا ، هشیدنا  نتخادنا  راک  هب  مزح  و  تسا ، يراددوخ  مزح و  هب  نتفای  يزوریف  تسا : هدومرف  يزوریف ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
مزح و زا  هدرکن  تظفاحم  ار  هشیدنا  يار و  دنک  شاف  شیوخ  ناهن  رـس و  هک  ره  سپ   ) تسا اهیناهن  رارـسا و  يرادهگن  هب  هشیدـنا 

(. دسر یمن  شدوصقم  هب  هجیتن  رد  هتشگ و  جراخ  یشیدنارود 

تمکح 046

دوش هنـسرگ  هک  یماگنه  درمناوج  میرک و  ندرک  هلمح  زا  دـیزیهرپب  تسا : هدومرف  سکان ) درمناوج و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هدـش طلـسم  ناشیا  رب  ات  دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  دوخ  هتخیگنا  رب  ار  شمـشخ  مدرم  یئاـنتعا  یب  لاـح  نیا  رد  نوچ  ددرگ ، دـنمزاین  )

بایماک شیوزرآ  هب  ار  وا  يرگناوت  نوچ  ددرگ ، رگناوت   ) دوش ریـس  هک  یماگنه  سکان  میئل و  هلمح  زا  دـیزیهرپب  و  دـشکب ) مافتنا 
(. دناسر یم  رازآ  ناتسدریز  هب  شعبط  یضتقم  هب  هتخاس 

تمکح 047

یهارمه اب   ) ار اهنآ  هک  ره  سپ  دنرادن ) یئانشآ  مه  اب   ) تسا هدنمر  مدرم  ياهلد  تسا : هدومرف  اهلد ) شرافس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
.دنروآ یمور  وا  هب  دروآ  تسد  هب  یتسود ) یکین و  و 

تمکح 048

هرهب بیصن و  هک  یمادام  تسا  ناهنپ  اه ) هدید  زا   ) وت بیع  تسا : هدومرف  دروآ ) ور  وا  هب  ایند  هک  یـسک  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ات دوش  یمن  هتفگ  دـشاب  رایـسب  هچ  رگا  ناگرزب  ناهاشداپ و  ياهیتشز  ور  نیا  زا  .دـشاب و  هارمه  وت  اب  ایند   ) دراد تخبکین  ار  وت  تا 

(. دنادرگرب ور  اهنآ  زا  ایند  ای  دنوش  دوبان 

تمکح 049
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اریز  ) ندـناسر رفیک  هب  تسا  ناشیا  نیرتاناوت  ندوشخب  وفع و  هب  مدرم  نیرتراوازـس  تسا : هدومرف  وفع ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تسین يوفع  ار  ناناوتان  سپ  تسا ، تردق  رب  عرف  وفع 

تمکح 050

یب هـک  تـسا  نآ  تـسا ) راوازـس  هـکنآ  هـب  ندرک  یهارمه   ) شـشخب دوـج و  تـسا : هدوـمرف  دوـج ) ینعم  رد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
(. مدرم زا  ای  هدنهاوخ  زا   ) تسا شنزرس  زا  ندیهر  یگدنمرش و  تستساوخرد  يور  زا  هچنآ  اما  و  دشاب ، تساوخرد 

تمکح 051

تداعـس و ندروآ  تسد  هب  هار  درخ  اریز   ) درخ دننام  يزاین  یب  تسین  تسا : هدومرف  تافـص ) زا  يا  هراپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
زا شـسرپ  هب  زیچ  ره  ندروآ  تسد  هب  رد  نادان  اریز   ) ینادان دـننام  يزیچ  یب  تسین  و  دـهد ) یم  ناشن  ار  ترخآ  اـیند و  یتخبکین 
یب هدرم  زا  هچنآ  اریز  دراد ، یم  زاـب  اـه  هدیدنـسپان  زا  ار  صخـش  هک  هـچنآ   ) بدا دـننام  یثاریم  تـسین  و  تـسا ) دـنمزاین  يرگید 

زا اریز   ) شاگنک تروشم و  دننام  ینابیتشپ  تسین  و  تسا ) هارمه  هشیمه  بدا  یلو  تسا  ینتفر  تسد  زا  دـسر  یم  جـنر  تقـشم و 
(. دیآ یم  تسد  هب  تسرد  هشیدنا  تروشم 
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زا عون  نیا  هک   ) يدنسپ یمن  هچنآ  رب  یئابیکش  یکی ) : ) تسا روج  ود  یئابیکش  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ینمادـکاپ تفع و  زا  ربـص  زا  عوـن  نیا  هک   ) يراد تـسود  هـچنآ  زا  یئابیکـش  رگید )  ) و تـسا ) يروـالد  تعاجـش و  زا  یئاـبیکش 

(. تسا

تمکح 053

هطـساو هب  اریز   ) تسا نهیم  نطو و  تبرغ  رد  صخـش ) يارب   ) یئاراد تسا : هدومرف  يزیچ ) یب  یئاراد و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دنیامن یم  يرود  صخش  زا  همه  نآ  رثا  رب  اریز   ) تسا تبرغ  نطو  رد  يزیچ  یب  و  دننک ) یئانشآ  یتسود و  راهظا  همه  نآ 

تمکح 054

هچنآ هب  ندوب  دنـسرخ  تعانق و  اریز   ) دوش یمن  دوباـن  هک  تسا  یئاراد  تعاـنق  تسا : هدومرف  تعاـنق ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هدش تیاور  زین )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  شیامرف  نیا  دیامرف ): هللا ( همحر   ( یـضردیس .دزاس  یم  رود  ار  يدنمزاین  هدیـسر 

.تسا

تمکح 055

ندیسر يارب  ار  تسد  یئاراد  اریز   ) تسا اهشهاوخ  اهتوهش و  هیاپ  هیام و  یئاراد  تسا : هدومرف  یئاراد ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دراذگ یم  زاب  یناسفن  ياهوزرآ  هب 

تمکح 056
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هب  ) ار وت  هک  تسا  یسک  دننام  دهد ) میب  اهیدب  زا   ) دراد رذح  رب  ار  وت  هک  یسک  تسا : هدومرف  هدنهددنپ ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا دوس  رش  عفد  اریز   ) دهد هدژم  یکین ) ریخ و 

تمکح 057

یب  ) دوش رازگاو  دوخ  هب  رگا  هک  يا  هدـنرد  ناویح ) دـننام   ) ناـبز تسا : هدوـمرف  هشیدـنا ) یب  راـتفگ  ناـیز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دوش یم  وا  یهابت  ببس   ) دزگ یم  ار ) هدنیوگ  دیوگب  دهاوخب  هچ  ره  لقع  یئامنهار  هشیدنا و 

تمکح 058

.وا اب ) شزیمآ   ) ندیزگ تسا  نیریش  هک  تسا  هدنناسر ) رازآ   ) مدژک نوچ )  ) نز تسا : هدومرف  نز ) شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 

تمکح 059

دورد نآ  زا  رتهب  خـساپ ) رد   ) وت دتـسرف  دورد  وت  هب  یـسک  هاگ  ره  تسا : هدومرف  کین ) راک  هب  نداد  ضوع  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یفالت يرتهب  یکین  هب  ار  یکین   ) هد شاداپ  نآ  رب  ندوزفا  هب  ار  نآ  دـش  زارد  وت  يوس  یکین  ناسحا و  هب  یتسد  هاـگ  ره  و  تسرفب ،

ام شور  نوچ  تسین و  هغالبلا  جهن  خسن  همه  رد  شیامرف  نیا   ) هدرک یکین  ءادتبا  رد  هک  تسا  یسک  يارب  تلیـضف  هچ  رگ  و  نک )
(. میدومن لقن  میدق  یطخ  هخسن  کی  دیدحلا و  یبا  نبا  هخسن  زا  ار  نآ  اذل  تسا  نآ  هلماک  هخسن  میظنت 

تمکح 060
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هک هدنرپ  يارب   ) تسا لاب  دننام ) يرگید  زا   ) هدننک تساوخرد  يارب  رگشهاوخ  تسا : هدومرف  تعافش ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دبای یم  تسد  دوخ  تجاح  هب  نآ  ببس  هب 

تمکح 061

هاگآ و   ) دنباوخ هک  یلاح  رد  دنرب  یم  ار  ناشیا  هک  دنتسه  یناوراک  دننام  ایند  لها  تسا : هدومرف  تلفغ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیئاشگب راب  دیئآ و  دورف  دنک : یم  دایرف  يدانم  دنا و  هدیسر  یگشیمه  هاگیاج  هب  هدش  یط  هار  ناهگان  هک  دنتسین 

تمکح 062

(. تسا نطو  زا  یگدنامرود  دننام  اریز   ) تسا تبرغ  ناتسود  نداد  تسد  زا  تسا : هدومرف  یسک ) یب  نایز  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 

تمکح 063

نآ نتساوخ  زا  تسا  رت  ناسآ  زاین  تجاح و  نتفر  تسد  زا  تسا : هدومرف  نتفرن ) سکان  راب  ریز  بیغرت  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ماما 
(. تسا یگدنمرش  بجوم  دوشن  ای  دوشب  اور  سکان  زا  تساوخرد  یلو  تسا  یهودنا  مزلتسم  نآ  نتفر  تسد  زا  اریز   ) سکان زا 

تمکح 064
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یگدنمرـش هب  و   ) نآ زا  رتمک  ندرک  دیمون  اریز  نکم ، مرـش  كدنا  ندیـشخب  زا  تسا : هدومرف  شـشخب ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.تسا رتراوازس )

تمکح 065

يرازگساپس و  تسا ، شیورد  زیچ و  یب  شیارآ  تنیز و  ینمادکاپ  تسا : هدومرف  يرازگساپس ) ینمادکاپ و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.رگناوت شیارآ  دنوادخ ) ياهتمعن  زا  )

تمکح 066

شاب هتـشادن  كاب  یتسه  لاح  ره  هب  سپ  يدیـسرن  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  هاگ  ره  تسا : هدومرف  اهوزرآ ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تسا يدرخ  یب  نداد  هار  دوخ  هب  هودنا  هدیسرن  يارب  اریز  )

تمکح 067

( درذگ یم  دوخ  هزادنا  دح و  زا   ) تسا وردنت  هکنآ  رگم  نادان  دوش  یمن  هدید  تسا : هدومرف  نادان ) شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دسر یمن  دوخ  هزدنا  دح و  هب   ) وردنک ای 

تمکح 068

طلست مزلتسم  لامک  اریز   ) ددرگ مک  راتفگ  دسر  لامک  هبترم  هب  درخ  لقع و  نوچ  تسا : هدومرف  لقع ) هناشن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیوگ یمن  نخس  اجیب  اجک  ره  هچ و  ره  رد  سپ  تسا ، هیندب  ياوق  يرادهاگن  طبض و  رب 

تمکح 069
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اهوزرآ شیاسآ ) یمک  اب   ) و دیامن ) یم  ریپ   ) دزاس یم  هدوسرف  ار  اهندب  راگزور  تسا : هدومرف  راگزور ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ره دزاس ، یم  رود  ار  اهوزرآ  گرم ) ندش  کیدزن  اب   ) و دنادرگ ، یم  کیدزن  ار  گرم  دوخ ) شدرگ  اب   ) و دـنک ، یم  ون  هزات و  ار 
رثا رب   ) تفاین ار  نآ  هک  ره  و  داتفا ، جنر  هب  شینوزفاو ) يرادهاگن  يارب  دروآ  تسد  هب  ار  نآ  يالاک   ) تفای يزوریف  راگزور  هب  هک 

ددنبن و لد  نآ  هب  دنمدرخ  سپ  تسا ، رازآ  جنر و  يارـس  بایماک  ای  ماکان  يارب  راگزور  هصالخ   ) دش راتفرگ  یتخـس  هب  نتـشادن )
(. دروخن بیرف 

تمکح 070

هب تسخن  يرگید  هب  نداد  دای  زا  شیپ  دـیاب  دومن  مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  ره  تسا : هدومرف  نایاوشیپ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یمن وا  اب  تفلاخم  رد  مدرم  تسا و  رتشیب  دـشاب  ناسکی  شرادرک  راـتفگ و  هک  یـسک  نخـس  رثا  اریز   ) دزادرپب شیوخ  سفن  میلعت 

هب هکنآ  زا  شیپ  الثم   ) دزاـس هتـسارآ  بدا و  ار  وا  دوخ  شور  هب  ناـبز ، هب  يرگید  هتـسارآ  ندرک و  بدا  زا  شیپ  دـیاب  و  دنـشوک )
بدا هدـنزومآ و  زا  دوخ  سفن  هدـننک  بدا  هدـنزومآ و  و  دـناوخب ) زامن  دوخ  دـیاب  يوش  راگتـسر  ات  ناوخب  زاـمن  دـیوگب  يرگید 

(. تسین اوه  وریپ  نوچ   ) تسا رتراوازس  مارتحا  میظعت و  هب  مدرم  هدننک 

تمکح 071
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وا رمع  زا  سفن  ره  اریز   ) دوخ گرم  يوس  هب  تسا  وا  ماگ  درم  ندیشک  سفن  تسا : هدومرف  گرم ) یکیدزن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دنادرگ یم  کیدزن  شدصقم  هب  ار  صخش  هک  نتشادرب  ماگ  دننام  دیامن  یم  کیدزن  گرم  هب  هدرک و  مک 

تمکح 072

دوس و یگدرسفا و  یشوخ و  نوچ  دراد  نایاپ   ) دیآ رامش  هب  هچ  ره  تسا : هدومرف  اجیب ) یگدرـسفا  يداش و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
سپ  ) دیـسر دهاوخ  هتـشگ ) ردقم  رـش  ای  ریخ   ) دسرب دیاب  هچ  ره  و  تسا ، هدنور ) نیب  زا   ) هدنیآ رـسب  يرامیب ) یتسردـنت و  نایز و 

(. دوشن هدرسفا  داش و  روما  هنوگ  نیا  رد  دنمدرخ 

تمکح 073

اهنآ ماجنا  دشن ) هتـسناد  اهنآ  نایاپ  يدب  یکین و   ) دش هبتـشم  اهراک  هاگ  ره  تسا : هدومرف  راک ) نایاپ  هشیدنا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
زا وکین  لاس  اریز  دوب ، دهاوخ  دـب  ای  کین  نآ  ماجنا  دـشاب  دـب  ای  کین  راک  زاغآ  رگا  سپ   ) دوش یم  يربارب  هسیاقم و  ناشزاغآ  هب 

(. تسا راکشآ  شراهب 

تمکح 074
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زا هیواعم  دمآ و  هیواعم  دزن  هک  یماگنه  تسا  مالسلا ) هیلع  ماما  باحصا  ناکین  صاوخ و  زا  هک   ) یبابض هرمـض  نبا  رارـض  ربخ  زا 
هک یماگنه  ار  وا  مدید  درک  یم  تدابع  هکیئاهاج  زا  یضعب  رد  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : دیسرپ ، وا  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

دننام دـیچیپ  یم  هتفرگ ، تسد  رد  نتـشیوخ  شیر  هداتـسیا ، تداـبع  بارحم  رد  ترـضح  نآ  هدرتسگ و  یکیراـت  ياـه  هدرپ  بش 
ایآ رذگب ، نم  زا  ایند  يا  ایند  يا  دومرف : یم  ایند ) هرابرد   ) و هدیسر ، هودنا  ندرک  هیرگ  دننام  درک  یم  هیرگ  و  هدیزگ ، رام  ندیچیپ 

و وت ، بیرف )  ) ماگنه دابم  کیدزن  یناهاوخ ؟ ارم  هتـشاد  قوش  نم  هب  ای  یئاـمن ؟ یم  ینک و  یم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  بیرف ) يارب  )
هک ما ) هدیـشوپ  مشچ  وت  زا   ) ما هتفگ  قالط  راب  هس  ار  وت  و  تسین ، يزاین  وت  هب  ارم  هک  بیرفب  ار  يرگید  وت ! يوزرآ  تسا  رود  هچ 

تداـبع و  ) هشوت یمک  زا  هآ  تسا ، تسپ  وت  يوزرآ  و  كدـنا ، وـت  تیمها  و  هاـتوک ، وـت  یناگدـنز  سپ  تسین ، تشگزاـب  نآ  رد 
ادخ تفگ : تسیرگ و  هیواعم  نیا  زا  سپ  .تمایق  خزرب و  ربق و   ) هاگدورو یتخس  و  ترخآ )  ) رفس يرود  و  هار ، يزارد  و  یگدنب )

ار شدـنزرف  هک  ینز  هودـنا  دـننام  تفگ  تسا ؟ هنوگچ  ترـضح  نآ  رب  وت  هودـنا  رارـض  يا  دوب ، نینچ  دـنک  تمحر  ار  نسحلااـبا 
(. دنربب رس  شرانک 

تمکح 075
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گنج زا  تشگزاـب  زا  سپ   ) راوـگرزب نآ  زا  هک  یماـش  درم  هب  ردـق ) ءاـضق و  هراـبرد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
یئادخ هب  دنگوس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  ( ؟ دوب ادـخ  بناج  زا  ردـق  ءاضق و  هب  ماش  لها ) گنج   ) هب ام  نتفر  ایآ  دیـسرپ : نیفص )

یماش ردـق ، ءاضق و  هب  رگم  میدـشن  ریزارـس  يا  هردـب  یئاج و  هب  میداهنن  ماـگ  دـیرفآ  ار  ناـسنا  تفاکـش و  كاـخ  ریز  ار  هناد  هک 
دینادرگ گرزب  ادـخ  خیـش  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هدوبن ( راـیتخا  هب  نوچ   ( درادـن یـشاداپ  رفـس  نیا  رد  اـم  جـنر  سپ  تفگ :

هنوگچ تفگ : خیـش  دـیدوبن ، روبجم  لاح  چـیه  رد  دـیتشگ و  یم  رب  هک  ناتتـشگزاب  رد  دـنتفر و  یم  هک  ناتنتفر  رد  ار  امـش  شاداپ 
نیا میا  هدومن  رایتخا  نآ  زا  ام  ار  هچنآ  هک  زارد  نخـس  نیا )  ) زا سپ  مالـسلا ) هیلع  ماما  دنار ؟ یم  ار  ام  ردـق  ءاضق و  هکنیا  اب  تسا 
رگا يدرک ، نامگ  دریگ ) ماجنا  دـیاب  هک   ) ار یمتح  مزال و  ردـق  ءاضق و  وت  دـیاش  دـنک ) محر  وت  هب  ادـخ   ) کحیو دومرف :)  ) تسا
بناج زا  و   ) تشگ یم  طقاس  خزود )  ) يدب رش و  هب  میب  و  تشهب )  ) یبوخ ریخ و  هب  دیون  و  دوب ، تسردان  رفیک  شاداپ و  دوب  نینچ 

نیا دوبن ، راوازـس  شهوکن  هب  راکدـب  ندوتـس و  هب  راکوکین  و  دـش ، یمن  نییعت  شاداـپ  ربناـمرف  يارب  رفیک و  راـکهانگ  يارب  ادـخ 
ناتسرپ و پ تب  راتفگ 

ظفل هک  دـنامن  هتفگاـن  .دـنتما  نیا  سوبحم  هیردـق و  ناـشیا  تسا و  قح  باوص و  هار  زا  ناروک  غورد و  ناـهاوگ  ناطیـش و  ناوری 
يا هدـنب  ره  هک  يراک  دـیوگ : یم  هک  تسا  يربج  اجنیا  رد  ارم  و  دوش ، یم  هتفگ  ود  ره  یـضیوفت  يربج و  هب  ام  راـبخا  رد  يردـق 

تیشم ریدقت و  هب  هکلب  تسین  دوخ  رایتخا  هدارا و  هب  دهد  ماجنا 
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دوخ هب  دومن و  یهن  رما و  ار  هدنب  دنوادخ  دیوگ : یم  تسا و  رکنم  ار  یلاعتیادـخ  تردـق  هک  یـضیوقت  فالخب  تسا  روبجم  ادـخ 
رایتخا و اب  هدرک  رما  ار  شناگدنب  ناحبـس  دنوادخ  دومرف (: مالـسلا  هیلع  ماما  هصالخ  دنراد ، لالقتـسا  دننکن  ای  دننکب  هک  دراذگاو 
) راک هب   ( هدادـن روتـسد  و  دـنهد ( یم  ماجنا  تبغر  هب  هک   ( ناسآ راـک ( هب   ( هدرک فیلکت  و  باذـع ( زا   ( سرت میب و  اـب  هدومرف  یهن 
وا و  تسا ( نتشاد  رایتخا  همزال  دوخ  نیا  هک   ( هدومرف ءاطع  رایسب  شاداپ  ار  كدنا  رادرک  و  دنشابن ( روبجم  نآ  ماجنا  رد  ات   ( راوشد

تهج زا  دنا  هدربن  ار  شنامرف  و  دشابیم ( بلاغ  رهاق و  شناگدنب  رب  اریز   ( دشاب هدش  بولغم  هکنیا  تهج  زا  دـنا  هدرکن  ینامرفان  ار 
هداتسرفن يزاب  تهج  زا  ار  ناربمغیپ  و  تسا ( هتخاس  هدامآ  ار  راک  ره  بابـسا  هداد و  رایتخا  ار  همه  هکلب   ( دشاب هدرک  روبجم  هکنیا 

فان هداد و  هدژم  تشهب  هب  ار  ناگدننک  تعاطا  ات  هداتسرف  ار  اهنآ  هکلب  (

هب ات  هداتسرف  ار  اهنآ  هکلب   ( هداتـسرفن هدوهیب  ناگدنب  يارب  ار  نآرق ( لیجنا و  هیروت و  دننام   ( اهباتک و  دنناسرتب ( خزود  زا  ار  نانامر 
سپ هدـیرفآ ، تمکح  هب  ار  اهنآ  همه  هکلب   ( هدـیرفاین اجیب  ار  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  و  دنـشاب ( انـشآ  ادـخ  روتـسد 

نیذـلا نظ  کلذ  دـیامرف : یم  ي 27  میرک س 38  نآرق  رد  دزاـس ، روـبجم  ار  یـسک  رادرک  تسرد  میکح  هـک  دوـش  یم  هنوـگچ 
دندش رفاک  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  دندیورگن ، دـندش و  رفاک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نآ  ینعی ( رانلا  نم  اورفک  نیذـلل  لیوف  اورفک ،

زا سپ  تسا  دنوادخ  مکح  روتـسد و  نآ  دومرف : نآ ؟ ببـس  هب  رگم  میتفرن  ام  هک  تسیچ  ردق  ءاضق و  تفگ : خیـش  سپ   ( شتآ زا 
.دیتسرپن ار  وا  زج  هک  هدومرف  مکح  وت  راگدورپ  ینعی  هایا  الا  اودـبعت  الا  کبر  یـضق  و  دوـمن س 17 ي 23 : تئارق  ار  هیآ  نیا  نآ 
يدونشخ ءاضر و  زیختسر  زور  وت  زا  يوریپ  اب  هک  یتسه  یئاوشیپ  ماما و  وت  ینعی  تفگ : هتساخرب  دوخ  ياج  زا  دونـشخ  خیـش  سپ 

هب تمدخ  نیا  رد  ام  بناج  زا  تراگدرورپ  یتخاس ، راکشآ  دوب  هدیـشوپ  ام  شیک  نید و  زا  هچنآ  میراودیما ، ار  هدنـشخب  دنوادخ 
). دومرف ءاطع  وکین  شاداپ  وت 

تمکح 076
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راکوکین زا  هاوخ   ) دـشاب اج  ره  ریگارف  ار  قح ) قفاوم  تسرد و  نخـس   ) تمکح تسا : هدومرف  تمکح ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
بارطـضا و رد  تسین ) تمکح  يرادهاگن  هتـسیاش  هک   ) اجنآ رد  تسه و  مه  ورود  قفانم و  هنیـس  رد  تمکح  هک  راکدب ) زا  هاوخ 

.دریگ اج  نموم  دوخ  بحاص  هنیس  رد  دیآ و  نوریب  وا ) نابز  زا   ) ات تسا  ینارگن 

تمکح 077

( دشاب نآ  یپ  رد  دیاب  هشیمه   ) تسا نموم  هدشمگ  تمکح  تسا : هدومرف  تمکح ) هرابرد  زین   ) نایب نیمه  دـننام  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دشاب رود  مدرم  زا  هچ  رگا  ریگارف  ار  نآ  سپ 

تمکح 078

یم وکین  ار  نآ  هک  تسا  يرنه )  ) يزیچ هزادـنا ) هب  مدرم  دزن  وا  ماقم   ) درم ره  شزرا  تسا : هدومرف  رنه ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اب ار  يزردنا  تمکح و  و  درک ، نییعت  یئاهب  ناوت  یمن  نخس  نیا  يارب  دیامرف ): همحرلا ( هیلع   ( یـضردیس درب ، یم  راک  هب  و   ) دناد

.دومن ربارب  نآ  اب  ار  ینخس  و  دیجنس ، نآ 

تمکح 079
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ياه هنشاپ  اب   ) رگا اهنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  منک  یم  شرافس  زیچ  چنپ  هب  ار  امـش  تسا : هدومرف  زردنا ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
امـش زا  کیچیه  دیاب  لوا ) : ) تسا راوازـس  دیزاس ) راومه  دوخ  رب  ار  یتخـس  جنر و  هتفر  باتـش  هب   ) دینزب اهرتش  ياهلغب  ریز  دوخ )

( مود تسا ، یگدنب  تدابع و  ماود  لمع و  رد  صالخا  مزلتـسم  وا  هب  هجوت  يراودیما و  اریز   ) دوخ راگدورپ  هب  رگم  دشابن  راودیما 
و موس ) هانگ ، رثا  رب  رگم  دسر  یمن  هدنب  هب  تسا و  دـنوادخ  رفیک  باذـع و  زا  اهـسرت  نیرتگرزب  اریز   ) دوخ هانگ  زا  رگم  دـسرتن  و 
ار يرگید  دیوگ  یم  هتـسنادن  دنک  مرـش  رگا  اریز   ) مناد یمن  دیوگب  هک  دنکن  مرـش  دیاب  دنـسرپب  وا  زا  دـناد  یمن  هک  ار  يزیچ  رگا 

رگا اریز   ) دزومایب ار  نآ  هکنیا  زا  دیامنن  مرـش  دیاب  دـیناد  یمن  ار  يزیچ  رگا  و  مراهچ ) تسا ، یهابت  بجوم  نآ  دزاس و  یم  هارمگ 
لـئاضف و زا  کـیچیه   ( اریز یئابیکـش  ربص و  هب  داـب  امـش  رب  و  دوش ، یم  هراـچیب  دـنام و  یم  یقاـب  یناداـن  لـهج و  رد  دـیامن  مرش 
رد دشاب و  هتـشادن  رـس  هک  ینت  رد  تسین  یکینو  ریخ  و  نت ، زا  تسارـس  دننام  نامیا  زا  یئابیکـش  تسین و ( یلاخ  ربص  زا  تالامک 

.دشابن یئابیکش  نآ  اب  هک  ینامیا 

تمکح 080

زا مرتمک  نم  تسا : هدومرف  هتخومآ و ) ار  ینتورف  شور   ) تشادن هدیقع  ترضح  نآ  هب  هک  یلاح  رد  هک  يدرم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
( نم بقانم  لئاضف و  هب  وت  نتـشادن  رواب  داقتعا و   ) يزیچ زا  مرتالاب  یئوگ و  یم  وت  هک  لوسر ) ادخ و  هب  قئال  يانث  حدـم و   ) هچنآ

.ینارذگیم هشیدنا  رد  هک 

تمکح 081
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رامش زا  دنا ) هدش  هتشک  تفارش  رازراک  رد  هک   ) ریـشمش زا  هدنام  تسا : هدومرف  ناکین ) نادنزرف  لسن و  ياقب  رد   ) مالـسا هیلع  ماما 
دنرادیاپ یقاب و  رایسب و  هک  راوگرزب  نآ  ناوریپ  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  نادنزرف  دننام   ) تسا رتشیب  دنزرف  زا  رت و  یقاب 

(. دنامن یقاب  نانآ  زا  يا  هناشن  رثا و  یهوبنا  اب  هک  شا  هیامورف  نانمشد  فالخ و  هب 

تمکح 082

دیوگن ار  مناد  یمن  دناد و ) یمن  هک  ار  يزیچ  دنسرپب  وا  زا   ) هک یـسک  تسا : هدومرف  مناد ) یمن  نتفگن  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. ددرگ یم  هابت  اوسر و   ) دسر یم  وا  هب  دوش ) یم  كاله  صخش  هک  یعضاوم   ) شیاههاگنتشک

تمکح 083

تسود رتشیب  ناوج  يروالد  یئاناوت و  زا  راک ) ره  گنج و  رد   ) ار درمریپ  هشیدنا  تسا : هدومرف  ریپ ) يار  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تیاور مالغلا ) دلج  نم  ياج  هب   ) و دزاس .) هابت  ار  ناشنارای  دوخ و  هدش  رورغم  تسا  نکمم  شیامزآ  یمک  رثا  رب  ناوج  اریز   ) مراد

.ناوج روضح  زا  مراد ) تسود  رتشیب  ار  ریپ  هشیدنا  يار و   ) ینعی مالغلا  دهشم  نم  هدش 

تمکح 084
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اب هک  یلاح  رد  دوش  یم  دیمون  دنوادخ ) شزرمآ  زا   ) هک یسک  يارب  مراد  بجع  تسا : هدومرف  رافغتـسا ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رخآ رد  مهن  دص و  راهچ  نخس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  طیارش  ای  نکیلو   ) تسه شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  شناهانگ ) يارب   ) وا

(. دیامرفیم نایب  باتک 

تمکح 085

) رافغتـسا هب  بیغرت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدرک  لقن  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا ) نبا   ) یلع نبا  رقابدـمحم  ماما )  ) رفعجوبا ترـضح 
نآ هب  سپ  تسا  امـش  دزن  يرگید  تفر و  تسد  زا  اهنآ  زا  یکی  دوب  نیمز  رد  دـنوادخ  رفیک  زا  هانپ  یگدوسآ و  ود  تسا : هدومرف 

) تسب رب  تخر  امش  نیب  زا  هک   ( دوب هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  تفر  تسد  زا  هک  یهانپ  اما  دینک ( يرادهگن   ( دینز گنچ 
ام و  هدومرف : میرک س 8 ي 33 ( نآرق  رد   ( یلاعتیادـخ تسا ، ناهانگ (  ( شزرمآ تساوخرد  رافغتـسا و  تسا  یقاب  هک  یهانپ  اما  و 

یتسه و ناشیا  نیب  رد  وت  ات  دنک  یمن  باذع  ار  درم  ادخ  ینعی  نورفغتـسی  مه  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تناو  مهبذغیل  هللا  ناک 
نایب نیا  هدومرف (: همحرلا  هیلع  یضردیس   ( دنبلط یم  شزرمآ  ناشناهانگ ( زا   ( ناشیا هکنآ  لاح  دناسر و  یمن  رفیک  هب  ار  نانآ  ادخ 

راکـشآ و ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک   ( دـشاب یم  قئاقح  كرد  ياهیفاکـش  وم  زا  وکین و  نانخـس  زا  میرک ( نآرق  زا  ندروآ  هاوگ  (
). تسا هدومرف  نایب 

تمکح 086
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ادخ روتـسد  هب   ) دنک تسرد  تسا  ادـخ  نیب  وا و  نیب  ار  هچنآ  هک  ره  تسا : هدومرف  تداعـس ) هب  ندیـسر  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـسرد ار  شترخآ  راک  هک  ره  و  دهد ) یئاهر  اهیراتفرگ  زا  ار  وا   ) دنک تسرد  تسا  مدرم  نیب  وا و  نیب  ار  هچنآ  ادخ  دیامن ) لمع 

وا  ) دیامن تسرد  ار  وا  يایند  راک  ادخ  دربن ) راک  هب  ایند  رد  ار  ششوک  همه  دهرب و  زیختـسر  باذع  زا  هک  دهد  ماجنا  يراک   ) دنک
هقزری اجرخم ي 3 و  هل  لـعجی  هللا  قتی  نم  و  دـیامرف : یم  میرک س 65 ي 2  نآرق  رد  هکنانچ  دنکن ، نادرگرـس  یگدـنز  رما  رد  ار 

یئاج زا  و  دیاشگب ، وا  رب  ار  اهیراتفرگ ( زا   ( ندش نوریب  هار  ادـخ  دوش  راکزیهرپ  هدیـسرت  ادـخ  زا  هک  ره  ینعی  بستحیال  ثیح  نم 
هتـشادزاب و یـصاعم  زا  ار  سفن  هشیدنا  اب   ) دشاب يا  هدنهددنپ  دوخ  بناج  زا  هک  ره  و  دـیامرف ) ءاطع  يزور  وا  هب  دربن و  نامگ  هک 

(. دیامن یم  ظفح  یتخس  ءالب و  ره  زا  ار  وا  هک   ) دوب دهاوخ  ینابهگن  ار  وا  ادخ  بناج  زا  دناسرتب ) خزود  باذع  زا 

تمکح 087

ادـخ شزرمآ  تمحر و  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  كریز  هدـیمهف و  ياناد  تسا : هدومرف  غیلبت ) شور  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دیامنن هدوسآ  نمیا و  ادخ  رفیک  رکم و  زا  ار  اهنآ  و  دزاسن ، دیمون  ادخ  بناج  زا  یشوخ  شیاسآ و  ار  ناشیا  و  دنکن ، سویام 

تمکح 088
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یئاناد  ) تسا هتفرگ  اج  ناـبز  رب  هک  تسا  یـشناد  شناد  نیرتردـقیب  تسا : هدومرف  لـمع ) یب  ملع  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
راتفر نآ  هب  صخش  هک  تسا  یئاناد   ) دشاب ادیوه  مادنا  همه  رد  هک  تسا  یملع  ملع  نیرترب  و  دنکن ) راتفر  نآ  هب  صخس  هک  تسا 

(. دراد دوس  ترخآ  رد  یلمع  نینچ  و  دیامن ،

تمکح 089

هوتـس هب  عوضوم ) کی  رد  هشیدـنا  رکف و  زا   ) اهلد نیا  تسا : هدومرف  شناد ) ملع و  زا  ندـماین  هدوتـس  هب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
راک شروخ و  کی  ندروخ  زا   ) اه نت  اهندـب و  هکنانچ  رگیدـکی ) اب  نآ  ءازجا  ندوب  تخاونکی  تهج  هب   ) دـنوش یم  هتـسخ  هدـمآ 
روآ تفگش  هزات و  ياهشناد  اهتمکح و  اهلد  نآ  یگتـسخ ) عفر   ) يارب سپ  دنوش ، یم  هتـسخ  هدمآ  هوتـس  هب  نداد ) ماجنا  گنرکی 

هب تمکح و  بسک  رد  ات   ) دیبلطب ار  نادنمـشناد ) نید و  نایاوشیپ  نوگانوگ  نانخـس  دننام  دـنرب  یم  یـشوخ  تذـل و  اهنآ  هب  هک  )
(. دیوشن هتسخ  هتشاد  ششوک  شناد  ندروآ  تسد 

تمکح 090
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یم هانپ  وت  هب  شیاسآ  هنتف و  زا  ایادخ  دیوگب - امش  زا  یکی  دیابن  تسا : هدومرف  ادخ ) هب  هنتف  زا  ندرب  هانپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
، دربب هانپ  قح ) هار  زا   ) هدـننک هارمگ  ياه  هنتف  زا  دـیاب  درب  یم  هاـنپ  هک  یـسک  یلو  دـشابن ، هنتف  راـتفرگ  هک  تسین  یـسک  اریز  مرب ،
اـهیئاراد و دـینادب  ینعب  هنتف  مکدـالوا  مکلاوما و  اـمنا  اوـملعاو  دـیامرف : یم  ي 28  مـیرک س 8  نآرق  رد   ) ناحبـس دـنوادخ  نوـچ 
ات دیامن  یم  شیامزآ  نادنزرف  اهیئاراد و  هب  ار  نانآ  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شیامرف  نیا  ینعم  و  دنتـسه ، هنتف  امـش  نادنزرف 

یلو تسا ، رتاناد  اهنآ  هب  اـهنآ  دوخ  زا  ناحبـس  دـنوادخ  هچ  رگا  ددرگ و  ادـیوه  دوخ  هرهب  هب  یـضار  يزور و  زا  نیگمـشخ  هکنآ 
نادـنزرف زا  یخرب  اریز  ددرگ ، راکـشآ  ناشیا ( دوخ  هب   ( تسا رفیک  شاداپ و  هتـسیاش  هک  یئاـهرادرک  هک  تسا  نآ  يارب  شیاـمزآ 

دنجنرب نآ  ندش  مک  زا  هتـشاد و  تسود  ار  یئاراد  لام و  ندومن  رایـسب  اهنآ  زا  یـضعب  و  دنجنرب ، رتخد  زا  دنراد و  تسود  ار  رـسپ 
) هفیرـش هیآ  نایب  و   ( ریـسفت رد  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  یتفگـش  نانخـس  هلمج  زا  شیامرف  نیا  دیامرف (: همحرلا  هیلع  یـضردیس  (

.تسا هدش  هدینش 

تمکح 091
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یئاراد و هک  تسین  نآ  یکین  ریخ و  دومرف : نآ ) ریـسفت  رد   ) ترـضح نآ  تسیچ ؟ یکین  ریخ و  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا 
یگدــنب تعاـطا و  رثا  رب  و  دوـش ، گرزب  تیراــبدرب  مـلح و  نوزفا و  تـشناد  هـک  تـسا  نآ  ریخ  هـکلب  ددرگ ، رایــسب  تدــنزرف 

رد و  یهاوخب ، شزرمآ  ادخ  زا  يدرک  دب  رگا  و  يرازگساپس ، ار  ادخ  يدرک  یکین  رگا  سپ  ینک ، يزارفرس  مدرم  هب  تراگدرورپ 
ياـهراک رد  هک  يدرم  و  دـیامن ، یفـالت  هب  وـت  هب  ار  هدروآ  اـج  هب  ناـهانگ  هـک  يدرم  درم : ود  يارب  رگم  تـسین  یکین  ریخ و  اـیند 

لوبقم هک  یلمع  هنوگچ  و  تسین ، كدنا  دریگ  ماجنا  يراکزیهرپ  يوقت و  اب  هک  يراک  و  دشاب ) كدنا  دنچ  ره   ) دباتـشب دنـسپادخ 
؟ دشاب یم  كدنا  دوش  یم  هتفریذپ  و 

تمکح 092

ار هچنآ  هب  دنناشیا  نیرتاناد  ناربمغیپ  هب  مدرم  رتکیدزن  رت و  هتسیاش  تسا : هدومرف  یگدنب ) تعاط و  تلیـضف  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رب یگدنب  تعاط و  تسا و  یگدنب  تعاط و  رثا  رب  ناربمغیپ  هب  یکیدزن  یگتسیاش و  اریز   ) دنا هدروآ  یلاعتقح ) بناج  زا   ) نانآ هک 

یلوا نا  دناوخ : ار ) هیآ س 3 ي 68  نیا   ) مالـسلا هیلع  ماما  سپ  دنا ) هدروآ  دـنوادخ  بناج  زا  ناشیا  هک  تسا  ماکحا  نتـسناد  رثا 
ترـضح  ) ربـمغیپ نیا  وا و  هک  دـننانآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرتـکیدزن  ینعی  اونما  نیذـلا  یبـنلا و  اذـه  هوعبتا و  نیذـلل  میهارباـب  ساـنلا 
تـسود دومرف : سپ  دـندومن ، يوریپ  ار  دـندیورگ  هدروآ و  نامیا  راوگرزب ) نآ  هب   ) هک یناـسک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 

و دادقم ) رذوبا و  ناملـس و  دننام   ) دشاب رود  ترـضح ) نآ  اب   ) وا يدـنواشیوخ  هچ  رگا  درب  نامرف  ار  ادـخ  هک  تسا  یـسک  دـمحم 
(. لهجوبا بهلوبا و  دننام   ) دشاب وا  هب  کیدزن  دنواشیوخ  هچ  رگا  دربن  نامرف  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دمحم  نمشد 

تمکح 093
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ءارورح يارحـص  رد  نینموملاریما  اب  تفلاخم  يارب  نانآ  عامتجا  هک  ناورهن  جراوخ   ) هیرورح زا  يدرم  هک  دینـش  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماما یئاسانـش  یب  تدابع  نتـشادن  دوس  هرابرد   ) ترـضح نآ  سپ  دـناوخ ، یم  نآرق  درازگ و  یم  بش  زاـمن  هدوب ) هفوک  کـیدزن 
ادبم اریز   ) دیدرت کش و  اب  ندرازگزامن  زا  تسا  رتهب  دشاب  قح ) رب  هفیلخ  نامز و  ماما  هب   ) رواب نیقی و  اب  هک  یباوخ  دومرف : نامز )

ندرازگزامن دشاب  هتشاد  دیدرت  وا  رد  هک  یـسک  تسا و  تقو  ماما  نید  ناکرا  زا  یکی  اهنآ و  یگنوگچ  تیفیک و  تادابع و  میلعت 
(. تسین تسرد  شندناوخ  نآرق  و 

تمکح 094

زا هن  دیبایرد  نآ  رد  هشیدنا  ربدت و  يور  زا  ار  نآ  دیدینـش  يربخ  نوچ  تسا : هدومرف  رابخا ) رد  هشیدـنا  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.كدنا نآ  رد  ناگدننک  هشیدنا  دنرایسب و  ملع  ناگدننک  لقن  اریز  نآ ، ظفل  لقن  يور 

تمکح 095
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هب هدمآ و  ادخ  نامرف  هب  ام  ینعی  میرک س 3 ي 156  نآرق   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : یم  هک  ار  يدرم  دینش  مالسلا  هیلع  ماما 
كولمم و ام  هکنیا  و   ) ادخ یهاشداپ  هب  تسا  ام  فارتعا  هللاانا  راتفگ  دومرف : نآ ) ریـسفت  رد   ) ترـضح نآ  میدرگ ) یم  زاب  وا  يوس 

زور رد  تماـیق  رد  ندـش  رـضاح  ناـمدوخ و  ندرم  و   ) ندـش هاـبت  هب  تسا  اـم  فارتعا  نوعجار  هیلا  اـنا  راـتفگ و  و  میتسه ) وا  هدـنب 
(. زیختسر

تمکح 096

هب نم  و  يرتاناد ، نم  زا  نم  هب  وت  ایادخ  دومرف : ینتورف ) شور  رد   ) ترضح نآ  دندوتس ، ور  شیپ  رد  یهورگ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما 
یمن ام  يارب  هک  ار  یئاهیتشز )  ) هچنآ و  دنیاتـس ) یم   ) دنرب یم  نامگ  ناشیا  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  هد  رارق  ایادخ  مرتاناد ، اهنآ  زا  دوخ 

یگنوگچ تیفیک  نداد  دای  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ترـضح  شزرمآ  تساوخرد  رافغتـسا و   ) زرمایب یناد ) یم  وت  و   ) دـنناد
هک يزیچ  ینعی  تسا  یلوا  كرت  تهج  زا  ای  و  دـش ، هراشا  هتکن  نیا  هب  متفه  داـتفه و  نخـس  حرـش  رد  هکناـنچ  مدرم ، هب  تسا  نآ 

حراش هکنانچ  دـشاب ، يربم  نآ  زا  دـیاب  موصعم  هک  تسین  یناهانگ  زا  یلوا  كرت  تسا و  هدرواین  اجب  دروایب و  اـج  هب  هدوب  راوازس 
(. تسا هدومرف  ار  نآ  اجنیا  رد  دوخ  حرش  رد  هللا ( همحر   ( ینارحب

تمکح 097

هب تسخن )  ) زیچ هس  هب  رگم  اهتـساوخرد  ندومن  اور  تسین  هتـسیاش  تسا : هدوـمرف  اـهزاین ) نتخاـس  اور  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
باتش هب  موس )  ) دوش راکشآ  شاداپ ) ماگنه   ) ات نآ  هتـشاد  ناهن  یب  مود )  ) ددرگ گرزب  راگدرورپ ) دزن   ) ات نآ  ندرمـش  کچوک 

.دشاب اراوگ  هدنهاوخ ) يارب   ) ات نآ  ماجنا  رد 

تمکح 098
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نخس رگم  تسین  برقم  نآ  رد  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  يارب  يراگزور  تسا : هدومرف  اهدمآ ) شیپ  ضعب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نامز نآ  رد  ار ، راکتسرد  فاصنااب  صخش  رگم  دنرامشن  ناوتان  و  وگغورد ، راکدب  رگم  دوشن  هدناوخ  كریز  و  هاشداپ ، دزن  نیچ 

ار ناشیوخ  اب  دش  دمآ و  محر و  هلـص  و  دنرامـش ، یم  دنهد ) یم  هارکا  هب  هک  یلام   ) ناوات تمارغ و  ار  ادخ  هار  رد  قافنا  هقدـص و 
هجیتن  ) سپ دنناد ! یم  مدرم  رب  ینوزف  ببـس  ار  ادخ  یگدنب  و  مدرک ) نانچ  نینچ و  هک  متـسه  نم  دـیوگ  یم  الثم   ) دـنهن یم  تنم 

و اپ ) رـس و  یب  ياهنز   ) نازینک اب  شاگنک  تروشم و  هب  یئاورنامرف ) رد   ) هاشداپ ماگنه  نآ  رد  هک ) تسا  نآ  تشز  ياهرادرک  نیا 
رد دیدحلا  یبا  نبا   ) دـشاب یم  تسپ ) قئالان و  نادرم   ) اهارـس هجاوخ  هشیدـنا  و  هبرجت ) یب  نارتوهـش  ناناوج   ) ناکدوک ینارمکح 

صاصتخا هک  تسا  یتازجعم  تایآ و  زا  یکی  یبیغ و  رابخا  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  دـسیون : یم  اجنیا  رد  ار  دوخ  حرش 
(. دراد ترضح  نآ  هب 

تمکح 099

هماج نینچ  ارچ  دندیـسرپ   ) دش وگتفگ  ترـضح  نآ  اب  نآ  هرابرد  سپ  دندید  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نت  رب  يراد  هلـصو  هنهک  هماج  و 
يوریپ نآ  زا  نینموم  و  دوش ، یم  مار  هراما  سفن  عضاوتم و  لد  نآ  اب  دومرف : هنهک ) هماـج  هراـبرد   ) راوگرزب نآ  يا )؟ هدیـشوپ  يا 

ار صخـش  هک  وکین  ون و  هماج  فـالخ  هب  دوش  یم  اـنتعا  یب  سفن  ياهـشهاوخ  هب  هتفرگ و  هشیپ  ینتورف  هماـج  هنهک  اـب   ) دـننک یم 
(. دتفا یم  هانگ  رد  هدش  لفاغ  قح  زا  دزاس و  یم  نیبدوخ 

تمکح 100
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( خزود هار  تشهب و  هار   ) ادـج هار  ود  روجان و  نمـشد  ود  ترخآ  اـیند و  تسا : هدومرف  ترخآ ) اـیند و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
مـشچ نآ  زا   ) هدوـمن ینمـشد  نآ  اـب  هتـشاد و  نمـشد  ار  ترخآ  تسب  لد  نآ  هب  تشاد و  تسود  ار  اـیند  هک  یـسک  سپ  دنتـسه ،
ددرگ رود  يرگید  زا  دوش  کیدزن  یکی  هب  هچ  ره  اهنآ  نیب  هدنور  هک  دنـشاب  یم  رتخاب  رواخ و  دـننام  ود  نآ  و و  تسا ، هدیـشوپ )

اهنآ و  دشاب ) تبغر  یب  ایند  هب  ترخآ  هب  هتـسب  لد  و  دنام ، لفاغ  ترخآ  زا  هزادـنا  نامه  ددـنب  لد  نآ  هب  هچ  ره  ایند  هب  هتـسب  لد  )
یتسود یکیدزن و  نوچ  دنوشن ، راگزاس  رگیدکی  اب  زگره  هک   ) دنشاب هتشاد  رهوش  کی  هک  دننام  نز  ود  هب  ناشفالتخا  نیا  زا  سپ 

(. تسا يرگید  اب  ینمشد  يرود و  مزلتسم  کی  ره  اب 

تمکح 101
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نینموملاریما یبش  هتفگ : هک  تسا  هدـش ) تیاور  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  باحـصا  صاوخ  زا  هک   ) یلاکب هلاـضف ) نبا   ) فون زا 
؟ يرادـیب ای  يا  هدـیباوخ  فون  يا  دومرف : درک و  هاـگن  اـه  هراتـس  يوس  هب  دـمآ و  نوریب  شیوخ  رتسب  زا  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع 
هک دنتـسه  یهورگ  ناشیا  دنا ، هتـسب  لد  ترخآ  هب  هک  ایند  رد  نایاسراپ  لاح  اشوخ  فون  يا  دومرف  مرادیب ، نینموملاریما  ای  متفگ :

نهاریپ ار  نآرق  و  دنتسه ) ءانتعا  یب  یگدنز  مزاول  هب   ) دنا هداد  رارق  اراوگ  تبرـش  ار  نآ  بآ  رتسب و  ار  نآ  كاخ  شرف و  ار  نیمز 
( ترـضح  ) شور هب  سپ  دـنا ، هدـینادرگ  اهدـماشیپ ) ثداوح و  زا  ریگولج   ) ور هماج  ار  تساوخرد  اعد و  و  لد ) شیارآ  تنیز و  )

کیدزن  ) بش زا  تعاس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  دوواد  فون ، يا  .دندرک  ادـج  دوخ  زا  ار  ایند  تشادـن ) یگتـسبلد  ایند  هب  هک   ) حیـسم
هکنآ رگم  يا  هدـنب  نآ  رد  دـنک  یمن  تساوخرد  اعد و  هک  تسا  یتعاس  نیا  تفگ : تساخرب و  یلاعتقح ) اب  زاین  زار و  يارب  رحس 

ار ناشرارسا  دناسانشب و  ناراکمتس  هب  ار  مدرم  هک  یسک  ای  رادهار ) یچکرمگ و  ریگجاب و   ) ریگ کی  هد  هکنیا  رگم  ددرگ  یم  اور 
زا تسا  عنام  ناشیا  هانگ  اریز   ) دـشاب نز  لهد  یچ و  هراقن  ای  زاس  هدـنزاون  ای  هغوراد  ناراـکمه  همزگ و  اـی  دـیامن ، شاـف  اـهنآ  دزن 

اوخرد هکنیا 

زین و  تسا ، هراقن ( لهد و   ( لبط ینعم  هب  هبوک  و  زاس (  ( روبنط ینعمب  هبطرع  دـیامرف (: همحرلا ) هیلع   ) یـضردیس .ددرگ  اور  ناشتس 
.روبنط ینعی  هبوک  لبط و  ینعی  هبطرع  هدش : هتفگ 

تمکح 102
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هوکز سمخ و  هزور و  زامن و  دننام   ) تابجاو هدرک  رما  امش  رب  دنوادخ  تسا : هدومرف  ادخ ) روتسد  زا  يوریپ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
حاکن عیب و  ماکحا  دننام   ) يدودح و  دیسر ) دیهاوخ  رفیک  هب  هک  دینکن  یهاتوک  اهنآ  ماجنا  رد   ) دیئامنن هابت  ار  اهنآ  سپ  ار  جح ) و 

زا ار  امـش  و  دیوش ) یم  هراچیب  هک  دینکن  راتفر  ناتدوخ  هقیلـس  هب  دـیئامنن (  زواجت  اهنآ  زا  هدومن  نییعت  امـش  يارب  ثراو ) قالط  و 
نایز ایند  رد  هک  دیرواین  اج  هب   ) دـیردن ار  اهنآ  تمرح  هدرپ  هتـشاد  زاب  يراوخابر ) بارـش و  رامق و  طاول و  انز و  دـننام   ) یئاهزیچ

لیصحت هب  ندرک  فیلکت  دننام   ) هدیزگ یشوماخ  یئاهزیچ  زا  امـش  يارب  و  دش ) دیهاوخ  راتفرگ  دیواج  باذع  هب  ترخآ  رد  هدید 
سپ تسا ) یـشومارف  زا  هزنم  دنوادخ  نوچ   ) هدومرفن كرت  یـشومارف  يور  زا  ار  اهنآ  و  درادن ) يدوس  ترخآ  يارب  هک  یـشناد  و 

.دیزادنین جنر  هبار  دوخ  اهنآ  ندروآ  تسد  هب  رد 

تمکح 103

زا ناشایند  دوس  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  ناشنید  راک و  زا  يزیچ  مدرم  تسا : هدومرف  نیدـب ) یئانتعا  یب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نید رما  رد  یئانتعا  یب  اریز   ) تسا رتشیب  شنایز  دوس  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  اهنآ  رب  دروآ  یم  شیپ  ادخ  هکنآ  رگم  دـنهد  یمن  تسد 

(. تسا یلاعتقح  تمحر  زا  يرود  مزلتسم 

تمکح 104

( اهنآ دننام  باسنا و  تئیه و  موجن و  باسح و  رحس و  ملع  هب   ) ملاع اسب  تسا : هدومرف  ماکحا ) لهج و  نامز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
مهیلع نیموصعم  همئا  زا  هک  نید ) ملع  هب   ) شینادان لهج و  تسا ) هدنامزاب  نید  ملع  ندروآ  تسد  هب  زا  اهنآ  هب  لاغتـشا  رثا  رب   ) هک

.دشخبن دوس  ار  وا  تسا  وا  اب  هک  یشناد  ملع و  و  دزاس ( یم  هرهب  یب  دیواج  یتخبکین  زا   ( دشک یم  ار  وا  تسا ( هدیسر  مالسلا 

تمکح 105
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يزیچ نیرتفگـش  نآ  هک  هدـش  هتخیوآ  یتشوگ  هراپ  ناسنا  نیا  ياهگر )  ) زا یگرب  تسا : هدومرف  بلق ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
دـیما و رگا  اـهنآ : فـالخرب  تسا  يا  هدیدنـسپان  تافـص  هدیدنـسپ و  فاـصوا  نآ  يارب  هک  تسا  بلق  نآ  تسا و  وا  رد  هک  تسا 

نآ هب  يدیمون  رگا  و  دزاس ، شهابت  صرح  دیآ  شوج  هب  نآ  رد  عمط  رگا  و  دنادرگ ، یم  شراوخ  زآ  عمط و  دنک  ور  نآ  هب  وزرآ 
اضر و رگا  و  دریگ ، تخـس  نآ  هب  مشخ  دیآ  شیپ  نآ  يارب  یئوخدنت  بضغ و  رگا  و  شدـشک ، یم  هودـنا  ترـسح و  دـبای  تسد 
زا  ) نتسج يرود  دریگ  ارف  ار  نآ  ناهگان  سرت  رگا  و  دیامن ، شومارف  ار  اه ) هدیدنسپان  زا   ) يراددوخ دوش  هارمه  ار  نآ  يدونـشخ 
یب دهد  خر  هودنا  تبیصم و  نآ  هب  رگا  دیابر ، یم  ار  نآ  تلفغ  دریگ  ینوزف  نآ  یگدوسآ  ینمیا و  رگا  و  دزاس ، شلوغـشم  راک )

، دنک شراتفرگ  یتخـس  ءالب و  درازایب و  ار  نآ  يزیچ  هب  رگا  و  دنادرگ ، شیغای  يرگناوت  دـبایب  یلام  رگا  و  دـیامن ، شیاوسر  یبات 
جنر هب  يرپمکش  درذگب  دح  زا  هتـشگ  رایـسب  نآ  هب  يریـس  رگا  و  شدروآ ، رد  اپ  زا  یناوتان  ریگ و  تخـس  نآ  رب  یگنـسرگ  رگاو 
هنایم لادتعا و  هک  یبلق  نیاربانب   ) دـنادرگ هابت  ار  نآ  دـح  رد  یـشیب  ره  و  دـناسر ، نایز  ار  نآ  دـح  زا  یهاتوک  ره  سپ  شدزادـنا ،

اد دنک  راتفر  تمکح  هب  هدادن  تسد  زا  ار  يور 

). دبایرد ار  ترخآ  ایند و  دوس  نآ  هدنر 
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دنهد هیکت  نآ  هب  بناج  ود  زا  هک   ) هنایم رد  میتسه  یتشپ  نوچ ) تیبلها   ) ام تسا : هدومرف  ماما ) هدزاود  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ام یئاسانـش  رد   ) هدناماو هکنآ  دنزومایب ) ام  زا  ناشداعم  شاعم و  ریبدت  مدرم  دیاب  هک  لادتعا  دـح  رب  میـشاب  یم  تسار  هار  ام  ینعی 

هتفرگ یـشیپ  هدرک و  زواـجت  هکنآ  و  دروآ ) تسد  هب  ار  یتـخبکین  شیاـسآ و  اـت   ) دـناسرب یتـشپ  نآ  هب  ار  دوخ  هدوـمن ) یهاـتوک 
(. دهرب یهارمگ  زا  ات   ) دیامن تشگزاب  یتشپ  نآ  بناج  هب  هدرب ) نوریب  تیرشب  دح  زا  هدومن  يور  هدایز  ام  هرابرد  )

تمکح 107

اب  ) هک یـسک  رگم  دنک  یمن  ءارجا  ار  ناحبـس  دنوادخ  نامرف  مکح و  تسا : هدومرف  مکح ) هدـننک  ءارجا  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و دیامنن ، ینتورف  وا ) اب   ) و دناتـسن ) هوشر  وا  زا  ای   ) دنکن یهارمه  هارادم و  دیامن ) ارجا  شا  هرابرد  ار  ادخ  مکح  دـهاوخ  یم  هکنآ 

.دورن اهزآ  اهعمط و  یپ  رد 

تمکح 108
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دومن و تافو  هفوک  رد  نیفص  گنج )  ) زا ترضح  نآ  اب  نتـشگرب  زا  سپ  يراصنا  فینح  نبا  لهـس  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
تـسود ارم  یهوک  رگا  تسا : هدومرف  دوخ ) نارادتـسود  يراتفرگ  هراـبرد   ) تشاد یم  تسود  رتشیب  نارگید  زا  ار  وا  راوگرزب  نآ 

يراتفرگ و اب  شیامزآ  هک  تسا  نآ  شیامرف  نیا  ینعم  و  دیامرف ): همحرلا  هیلع  يوضر  دیس   ) دزیر ورف  هدش  هکت  هکت  دشاب  هتـشاد 
ناگدیزگرب راکوکین و  ناراکزیهرپ  اب  رگم  دوش  یمن  نیا  و  دباتـش ، یم  وا  يوس  هب  اههودنا  سپ  دریگ  یم  تخـس  وا  رب  یگراچیب 

نهاریپ ندیشوپ  يارب  دیاب  دراد  تسود  ار  تیبلها  ام  هک  ره  تسا : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  شیامرف  دننام  راتفگ  نیا  و  راوگرزب ،
یب یئابیکش  هک  تسا  نآ  يارب  هدومن  هیبشت  نهاریپ  هب  ار  يزیچ  یب  رب  یئابیکش  هکنیا  و   ) دوش هدامآ  یناشیرپ  رقف و  رب ) یئابیکـش  )
هکت دـشاب  هتـشاد  تسود  ارم  یهورگ  رگا  : ) ترـضح نآ  شیامرف  و  دـناشوپ ) یم  ار  نت  نهاریپ  هکناـنچ  دراد  یم  ناـهنپ  ار  يزیچ 

یتسدـگنت يزیچ و  یب  هک  نآ  يرهاظ  ینعم  زا  ریغ   ) يرگید ینعم  رب  راوگرزب ) نآ  رگید  شیامرف  رد  رقف  اـی  دزیر ، ورف  هدـش  هکت 
یب هدومرفن  نایب  همحرلا ( هیلع   ( دیـس هک  رقف  يارب  رگید  ینعم  زا  دارم  دـیاش  و   ) تسین نآ  نایب  ياج  اـجنیا  هک  هدـش  لـیوات  تسا )

انق ایند و  هب  یئانتعا 

و دریگ ، هشیپ  تعانق  دـیامنن و  شـشوک  اـیند  يارب  دـیاب  دراد  تسود  ار  اـم  هک  ره  تسنیا : نآ  ینعم  سپ  دـشاب ، یگدـنز  رد  تع 
تمایق زور  یناشیرپ  يدنمزاین و  يارب  دراد  تسود  ار  ام  هک  ره  دوش : یم  نینچ  ینعم  هک  دشاب  زیختـسر  زور  يدنمزاین  دارم  دـیاش 

). درادرب یگدنب  تعاط و  هشوت  ینعی  دشاب  هدامآ 

تمکح 109
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اریز  ) تسین درخ  زا  رتدوس  رپ  یئاراد  چیه  تسا : هدومرف  يدنسپدوخ ) شهوکن  هدیدنسپ و  تافص  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
رت تسپ  دوخ  زا  ار  مدرم  دنسپدوخ  اریز   ) تسین يدنسپدوخ  زا  رتکانسرت  یئاهنت  چیه  و  درادرب ) رد  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  درخ 
یم راوتـسا  هدامآ و  ره  ار  هشیدنا  اریز   ) تسین هشیدنا  ریبدت و  نوچ  یلقع  چیه  و  دـنام ) اهنت  دـننک و  يرود  وا  زا  مه  اهنآ  هتـشادنپ 
نوچ ینیـشنمه  چیه  و  تسا ) دنمجرا  زیزع و  قلخ  قلاخ و  دزن  راکزیهرپ  اریز   ) تسین يراکزیهرپ  دـننام  يدرمناوج  چـیه  و  دزاس )

صخـش یگتـسارآ  اریز   ) تسین یگتـسارآ  بدا و  دننام  یثاریم  چیه  و  دروآ ) تسد  هب  ار  اهلد  وکین  يوخ  اریز   ) تسین وکین  يوخ 
یم دنسپادخ  تسار و  هار  هب  ار  صخـش  قیفوت  اریز   ) تسین راک  هب  نتفای  تسود  قیفوت  دننام  یئاوشیپ  چیه  و  دزاس ) یم  بوبحم  ار 

دننام يدوس  چـیه  و  درادرب ) رد  ار  یگـشیمه  یتخبکین  اریز   ) تسین هدیدنـسپ  رادرک  دـننام  یناگرزاب  تراـجت و  چـیه  و  دـناشک )
اریز  ) تسین مولعمان ) زیچ   ) ههبـش ولج  رد  ندنام  نوچ  يرود  بانتجا و  چیه  و  یگـشیمه ) تسا  يدوس  اریز   ) تسین یهلا )  ) شاداپ

یگتسارآ و مزلتسم  مارح  رد  یتبغر  یب  اریز   ) تسین مارح  رد  یتبغر  یب  دننام  یئاسراپ  چیه  و  دناشک ) یم  مارح  هب  ههبـش  رد  مادقا 
چیه و  تسا ) یکاپ 

ماـجنا دـننام  یتداـبع  چـیه  و  دـهرب ) یهارمگ  زا  هدرب  هار  داـعم  ادـبم و  هب  نآ  رثا  رب  اریز   ) تـسین ینیب  شیپ  رکفت و  دـننام  یـشناد 
یئابیکـش مرـش و  دـننام  ینامیا  چـیه  و  تسا ) رفیک  باذـع و  نآ  كرت  رد  تابحتـسم و  زا  رتشیب  نآ  شاداپ  اریز   ) تسین تاـبجاو 

لد زا  همه  ار  نتورف  اریز   ) تسین ینتورف  دـننام  يزارفرـس  يراوـگرزب و  چـیه  و  ددرگ ) یم  لـماک  ناـمیا  ود  نـیا  هـب  اریز   ) تـسین
يرابدرب دننام  يدنمجرا  چیه  و  تسا ) صخـش  يامنهار  شناد  اریز   ) تسین شناد  دننام  یگرزب  تفارـش و  چیه  و  دـنراد ) تسود 

هب ندرب  یپ  ببس  تروشم  اریز   ) تسین ندرک  شاگنک  زا  رتراوتـسا  ینابیتشپ  چیه  و  تسا ) يزارفرـس  بجوم  يرابدرب  اریز   ) تسین
(. تسا نآ  نایز  دوس و  راک و  نایاپ 

تمکح 110
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هب يدرم  سپ  تفرگ  ارف  ار  شلها  راگزور و  يراـکوکین  هاـگ  ره  تسا : هدومرف  ینیب ) شوخ  ینیبدـب و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ادیوه وا  زا  یهانگ  هک  يدرم  هب  ینعی  هدـش  طبـض  هبوح  هنم  رهظت  مل  خـسن  زا  یـضعب  رد  و   ) هتـشگن راکـشآ  وا  یئاوسر  هک  يدرم 
دـشاب نیب  شوخ  يدرم  هب  يدرم  سپ  تخادنا  تسد  شلها  راگزور و  رب  يراکهابت  هاگ  ره  و  هدومن ، متـس  دوش  نیبدب  هدـیدرگن )

دیما هتشاد  شزیمآ  ترـشاعم و  راکهابت  مدرم  اب  هدش و  تیبرت  داسف  نامز  رد  هک  یـسک  زا  نوچ   ) هتخادنا یهابت  رطخ و  هب  ار  دوخ 
(. تشاد دیابن  یکین 

تمکح 111

هنوگچ دومرف : ایند ) رد  ياهیراتفرگ  هرابرد   ) ترـضح نآ  یبای ؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  نینموملاریما  اـی  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب 
دوش یم  راـمیب  شیتسردـنت  هب  و  شدـناشک ) یم  یتـسین  يوـس  هب  یتـسه   ) ددرگ یم  تسین  دوـخ  یتـسه  هب  هک  یـسک  لاـح  تسا 

.دبایرد ایند )  ) شهاگهانپ زا  ار  وا  گرم  و  شدرب ) یم  يریپ  يرامیب  يوس  هب  یتسردنت  )

تمکح 112
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باذع و هب  مک  مک  وا  هب  دنوادخ )  ) ششخب ناسحا و  هب  هک  یـسک  اسب  تسا : هدومرف  ناگدنب ) شیامزآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ندنام ناهنپ  هب  هک  یـسک  اسب  و  دنک ) نارفک  دیازفیب و  ینامرفان  هب  وا  دیامن  ناسحا  وا  هب  ادـخ  دـنچ  ره  نوچ   ) هدـش کیدزن  رفیک 

رد وا  هرابرد  مدرم )  ) کین راتفگ  تهج  هب  هک  یـسک  اسب  و  هدشن ) اوسر  هدرک  تشز  راک  هچ  ره  اریز   ) هدروخ بیرف  وا  رب  اهیدـب ) )
یم زاب  وا  هرابرد  تسا  مدرم  کین  راتفگ  اهنآ  هلمج  هک  ادخ  ياهتمعن  يرازگساپس  زا  ار  وا  يدنسپدوخ  نوچ   ) هداتفا یتخـس  هنتف و 

تمعن اریز   ) دوـمنن شیاـمزآ  اـیند ) رد   ) وا نداد  تلهم  دـننام  ار  یـسک  دـنوادخ  و  ددرگ ) یم  راـتفرگ  یتخـس  باذـع و  هب  دراد و 
(. دوش یم  شیامزآ  نآ  هب  هدنب  هک  تسا  یتمعن  نیرتگرزب  یگدنز 

تمکح 113

( شیتسود رد   ) هک یتسود  یکی )  ) دـندش هاـبت  نم  ار  رد  درم  ود  تسا : هدومرف  دوخ ) نمـشد  تسود و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
رکنم ارم  تلزنم  ماقم و   ) دـنک يور  هدایز  ینمـشد  رد  هک  ینمـشد  رگید )  ) و دـنادب ) رتالاب  تیـالو  هبترم  زا  ارم   ) دـنک يور  هداـیز 

(. دشاب

تمکح 114

بـسانم تقو و  رد  راک  هب  ندومنن  مادـقا   ) تصرف نداد  تسد  زا  تسا : هدومرف  نداد ) تسد  زا  تصرف  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.تسا هودنا  مغ و  ثعاب )

تمکح 115
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رهز شزردـنا  رد  مرن و  یـشکب  نآ  رب  تسد  هک  تسا  رام  ناتـساد  نوچ  ایند  ناتـساد  تسا : هدومرف  ایند ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دنیزگ یم  يرود  نآ  زا  نیب  نایاپ  دنمدرخ  و  دور ، یم  نآ  فرطرب  نادان  هدروخ  بیرف  تسا ، هدنشک 

تمکح 116

اریز  ) دنتـسه شیرق  يوبـشوخ  لگ  شیرق ) زا  يا  هفئاط   ) موزخم ینب  اما  دومرف : دندیـسرپ  شیرق  فاصوا )  ) زا مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
( یگتـسارآ رثا  رب   ) ار ناشنانز  اب  یئوشانز  و  ینابز ) نیریـش  تهج  هب   ) ناشنادرم نانخـس  دـنا ) هتـسارآ  ناشنانز  كریز و  ناشنادرم 

هدـنریگ ولج  هشیدـنا و  يار و  زا  دنـشاب  یم  شیرق  نیرت  نیبرود  شیرق ) زا  رگید  هفئاط   ) سمـشدبع ینب  اـما  و  يراد ، یم  تسود 
میرت هدنشخب  شیرق ) زا  رگید  هفئاط  مشاه ، ینب   ) ام اما  و  دنا ) هناگی  اهدماشیپ  رد   ) تسا ناشیا  رـس  تشپ  هک  ار  يزیچ  دننانآ  نیرت 

( میرادن كاب  ندش  هتشک  زا  گنج  نادیم  رد   ) گرم ماگنه  نداد  ناج  هب  میرتدرمناوج  و  تسا ، نامتسد  رد  هک  یئاراد )  ) ار هچنآ 
، دنشاب یم  ور  تشز  هدنبیرف و  رایسب  شزیمآ ) رد   ) و دنرتشیب ، رامش ) يور  زا  دنتـسه  اهنآ  زا  هیما  ینب  هک  سمـشدبع  ینب   ) ناشیا و 

.میتسه رتورشوخ  ترشاعم ) رد   ) رت و هاوخکین  و  رتاسر )  ) رت حیصف  راتفگ ) رد   ) ام و 

تمکح 117
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یـشوخ تذل و  هک  ینامرفان )  ) یلمع رادرک  لمع و  ود  نیب  تسا  رود  هچ  تسا : هدومرف  یگدـنب ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دنامب شدزم  شاداپ و  درذگب و  نآ  جنر  هک  یگدنب ) تعاط و   ) یلمع و  دنامب ، نآ  رفیک )  ) نایز درذگب و  نآ 

تمکح 118

ياـهوخ هب  بیغرت  رد   ) سپ ددـنخ ، یم  يدرم  هک  دینـش  تفر  یم  دـندرب ) یم  ناتـسروگ  هب  هک   ) يا هزاـنج  یپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یئاه هدرم  ایوگ  و  هتـشگ ، مزال  ام  ریغ  رب  ایند  رد  گرم )  ) قح ایوگ  و  هدش ، هتـشون  ام  ریغ  رب  ایند  رد  ندرم  ایوگ  دومرف : هدیدنـسپ )

و میراذگ ، یم  ناشاهربق  رد  ار  ناشیا  دـندرگ ! یم  رب  ام  يوس  هب  يدوز  هب  هک  دنتـسه  ینیرفاسم  دـنور ) یم  زور  ره   ) مینیب یم  هک 
شومارف ار  ناگدرم ) زا  درم  نز و   ) اه هدـنهددنپ  هک  دـنام  میهاوخ  دـیواج  اـهنآ  زا  سپ  اـم  هکنآ  دـننام  میروخ ، یم  ار  ناـشیئاراد 

كاپ و شرادرک  لمع  و  دومن ) هشیپ  ینتورف   ) تشگ مار  شـسفن  هک  یـسک  اشوخ  میدـش ، راتفرگ  یناـیز  تفآ و  ره  هب  و  میدرک ،
قاـفنا نادنمتـسم ) هب  ادـخ  هار  رد   ) ار شیئاراد  لاـم و  زا  ینوزف  و  دوب ، وکین  شیوخ  و  هدیدنـسپ ، شتاداـقتعا )  ) شتین و  هتـسیاش ،
ربمغیپ شور   ) تنـس و  دیناسرن ) رازآ   ) دینادرگ رود  مدرم  زا  ار  شیدب  و  تفگن ) اجیب   ) تشادـهاگن شنابز  زا  ار  یئوگرپ  و  دومن ،

نخـس و نیا  مدرم  زا  یـضعب  میوگ : یم  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس   ) دشن هداد  تبـسن  تعدب  هب  و  دماین ، تخـس  وا  رب  مرکا )
.دنهد یم  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  نآ  زا  شیپ  نخس  نینچمه 

تمکح 119
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تـسا رتشیب  ای  نز  ود  نتـسناد  مارح  مزلتـسم  اریز   ) تسا رفک  درم ) رب   ) نز تریغ  تسا : هدومرف  تریغ ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
تـسا درم  ود  كارتشا  نتـسناد  مارح  بجوم  نوچ   ) تسا نامیا  نز ) رب   ) درم تریغ  و  هدومن ) لالح  ار  نآ  ادخ  هک  درم  کی  يارب 

(. هدرک مارح  ار  نآ  ادخ  هک  نز  کی  رد 

تمکح 120

: دـشاب هدومنن  فصو  نم  زا  شیپ  یـسک  هک  میامن  فصو  نانچ  ار  مالـسا  تسا : هدومرف  یقیقح ) مالـسا  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( اهنآ  ) ندرک لوبق  ندومن  رواـب  و  تسا ، اـهنآ )  ) ندومن رواـب  نتفر  راـب  ریز  و  تسا ، لوسر ) ادـخ و  ماـکحا   ) نتفر راـب  ریز  مالـسا 

لمع ندروآ  اج  هب  و  تسا ، اهنآ )  ) ندروآ اج  هب  يارب  ندـش  هدامآ  ندومن  فارتعا  و  تسا ، اهنآ ) هب   ) فارتعا ندرک  لوبق  و  تسا ،
(. تسا لوسر  ادخ و  روتسد  هب  لمع  نامه  مالسا  تقیقح  رد  سپ   ) تسا اهنآ ) هب  )

تمکح 121
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یم هک  یتفز  لیخب و  درم  يارب  مراد  تفگـش  تسا : هدومرف  هتـسیاشان ) ياهرادرک  تشز و  ياهوخ  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و تسا ) ناـسکی  ناتـسد  یهت  اـب  سپ  درب  یمن  دوـس  دراد  هـچنآ  زا  اریز   ) تـسا نازیرگ  نآ  زا  هـک  یتسدـگنت  رقف و  هـب  دـب  دـباتش 

یم یگدنز  ناتـسدگنت  دننام  ایند  رد  سپ  درب ) یمن  يا  هرهب  شیئاراد  لام و  زا  اریز   ) دهد یم  تسد  زا  دـیوج  یم  هک  ار  يرگناوت 
يارب مراد  تفگـش  و  دـهدب ) سپ  دـیاب  ار  هتخودـنا  باـسح  نوـچ   ) دنــسر یم  شباـسح  هـب  نارگناوـت  دـننام  ترخآ  رد  دـیامن و 

و دـننازیرگ ) شدـنگ  زا  مدرم  دـنرادرب  شدـسج  يور  زا  كاـخ  رگا  هک   ) دـشاب یم  رادرم  ادرف  دوب و  هفطن  زورید  هک  یـشکندرگ 
يا هدننیرفآ  یب  دوش  یمن  نوچ   ) دنیب یم  ار  ادـخ  هدـش  هدـیرفآ  هک  یلاح  رد  دـشاب  لد  ود  ادـخ  رد  هک  یـسک  يارب  مراد  تفگش 

و دریم ، یم  هک  ار  یـسک  دنیب  یم  هک  یلاح  رد  دنک  یم  شومارف  ار  گرم  هک  یـسک  يارب  مراد  تفگـش  و  دشاب ) يا  هدش  هدیرفآ 
و دـنیب ، یم  ار  هفطن  زا  شیادـیپ  هکنآ  لاح  دور و  یمن  تمایق  رد  تشگزاب  داعم و  شیادـیپ  راـب  ریز  هک  یـسک  يارب  مراد  تفگش 

دزاس یم  اهر  ار  ترخآ )  ) یتسه هناخ  و  دـیامن ) یم  شالت  ایند  يارب   ) دـنک یم  دابآ  ار  یتسین  هناـخ  هک  یـسک  يارب  مراد  تفگش 
(. تسین نآ  يارب  يا  هشوت  نتخاس  هدامآ  رکف  رد  )

تمکح 122
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دوخ تقو  و   ) دنک یهاتوک  ادخ ) یگدنب   ) راک لمع و  رد  هک  یسک  تسا : هدومرف  یگدنب ) رد  یهاتوک  نایز  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
یهار ار  ادـخ  و  دوش ، راچد  هودـنا  مغ و  هب  نآ ) ندـنام  هجیتن  یب  يارب  مه  ندروآ و  تسد  هب  يارب  دـیامن ، ایند  يداـبآ  فرـص  ار 

نید جیورت  رد  دهدن و  ادخ  هار  رد  شیئاراد  زا  هک  یـسک   ) دشاب یمن  ادـخ  يارب  يا  هرهب  شناج  یئاراد و  رد  هک  یـسک  رد  تسین 
(. دشابن وا  تمحر  راودیما  دشوکن  وا 

تمکح 123

وخ یمرگ  اب  ندـب  نوچ  دـیناشوپب  ار  دوخ   ) دـینک زیهرپ  زیئاپ )  ) امرـس لوا  رد  تسا : هدومرف  نت ) يرادـهاگن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( دنیب یمن  ینایز  هتفرگ  وخ  يدرس  اب  ندب  نوچ  دیناشوپن  ار  دوخ  رایـسب   ) دیور نآ  زابـشیپ  راهب )  ) شرخآ رد  و  دوش ) هدرزآ  هتفرگ 

یم ار ) ناشگرب   ) شرخآ و  دزیر ) یم  ناشگرب   ) دنازوس یم  نآ  لوا  دیامن : یم  اهتخرد  رد  هک  دنک  یم  نامه  اهندب  رد  امرـس  اریز 
.دنایور

تمکح 124

یم کچوک  وت  مشچ  رد  ار  هدـش  هدـیرفآ  هدـننیرفآ  یگرزب  هب  وت  ندرب  یپ  تسا : هدومرف  ادـخ ) یگرزب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یم تسد  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  یـشاب و  یم  دوخ  راگدیرفآ  هجوتم  هشیمه  هدرکن  انتعا  هدش  هدـیرفآ  هب  نآ  رثا  رب  و   ) دـیامن

(. يروآ

تمکح 125
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يا دومرف : يراکزیهرپ ) هراـبرد   ) دیـسر هفوک  نوریب  ناتـسروگ  هب  تشگزاـب و  نیفـص  گـنج )  ) زا هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
زا ناگدـنامرود  يا  كاخ ، نینکاس  يا  کیرات ، ياـهروگ  و  هاـیگ ، بآ و  یب  سک و  یب  ياـهاج  و  كانـسرت ، ياهارـس  نینکاـس 

ار نات )  ) اه هناخ  اما  میسر ، یم  امش  هب  هک  میئامش  وریپ  ام  و  دیا ، هتفر  ولج  هک  دیئام  ورشیپ  امـش  ناکانـسرت ، يا  ناسکیب ، يا  نطو ،
ربخ سپ  تسا  ام  دزن  هک  تسیزیچ  زا  یهگآ  نیا  دندرک ، شخپ  ار  نات )  ) اهیئاراد اما  و  دنتفرگ ، ار  نات )  ) نانز اما  و  دـندش ، نکاس 

هب دوب  نامرف  هزاجا و  نخـس  رد  ار  ناشیا  رگا  دینادب  دومرف : هدنکفا  رظن  شنارای  يوس  هب  نآ  زا  سپ  تسیچ ؟ تسا  امـش  دزن  هچنآ 
.تسا يراکزیهرپ  يوقت و  هار ) نیا  رد   ) هشوت نیرتهب  هک  دنداد  یم  ربخ  امش 

تمکح 126
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وا گنرین  هب  هک  ایند  هدـنهوکن  يا  دومرف : ایند ) ندوتـس  رد   ) دومن یم  شهوکن  ار  ایند  يدرم  دینـش  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هانگ مرج و  نآ  رب  وت  یئامن ، یم  شهوکن  ار  نآ  يا و  هدـش  هتفیرف  ایند  هب  ایآ  يروخ ! یم  لوگ  شیاهیتساران  هب  يا و  هدـش  هتفیرف 

كاخرب ياهاج  هب  اـیآ  داد ؟ تبیرف  یک  اـی  دومن ، نادرگرـس  ار  وت  اـیند  تقو  هچ  اـجک و  زا  دـهن ؟ یم  مرج  وت  رب  اـیند  اـی  یهن  یم 
درد دوبهب  يارب  یئاهنت  هب   ) دوخ ياهتسد  اب  رایسب  هچ  كاخ ؟ ریز  تناردام  ياههاگباوخ  هب  ای  اهنآ  ندش  هدیسوپ  تناردپ و  نداتفا 

صیخشت زا  سپ   ) و يدیبلط ، يدوبهب  نانآ  يارب  يدرک ؟ يراتسرپ  ار ) نارامیب   ) تیاهتسد اب  رایـسب  هچ  و  يدومن ، يرای  تنارامیب )
هیرگ و  داد ) یمن  يدوبهب   ) درک یمن  زاین  یب  ار  ناـشیا  وت  يوراد  دادـماب  يدیـسرپ ، راد و  هدـئاف  ءاـبطا  زا  درد ) ندروآ  تسد  هب  و 

( تفاین ءافش   ) يدیـسرن دوخ  تساوخ  هب  وا  هرابرد  و  دیـشخبن ، هدئاف  ار  اهنآ  زا  کیچیه  وت  سرت  و  تشادن ، دوس  نانآ  رب  وت  جنر ) )
( تسرن گرم  گنچ  زا  يدومن  شـشوک  دـنچ  ره  هک   ) ار وا  ایند  و  یتخاـس ! رود  وا  زا  ار ) گرم  يراـمیب و   ) شیوخ یئاـناوت  هب  و 

يارس ایند  اققحم  دومن ) وا  اب  هک  درک  دهاوخ  نآ  وت  اب  ینادب  ات   ) وت ندش  كاله  ار  وا  ندش  كاله  و  داد ، رارق  قشمرس  وت  يارب 
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هک ار  هچنآ  دیمهف و  هک  یسک  يارب  تسا  یهلا ) باذع  زا   ) ینمیا يارس  و  دراد ، رواب  ار  نآ  راتفگ )  ) هک یـسک  يارب  تسا  یتسار 
يارب تسا  دنپ  يارـس  و  دشاب ) لوسر  ادـخ و  وریپ   ) درادرب هشوت  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  يرگناوت  يارـس  و  تفایرد ، داد  ربخ 
بلط نداتـسرف و  دورد  ای   ) ندرازگ زامن  ياج  و  ناراکزیهرپ )  ) ادـخ ناتـسود  یگدـنب  تدابع و  ياج  دریگ ، دـنپ  نآ  زا  هک  یـسک 

تمحر نآ  رد  هک  تسا  ادخ  ناراتسود  یناگرزاب  ياج  و  ادخ ، ماغیپ )  ) یحو ندمآ  دورف  ياج  و  ادخ ، ناگتـشرف  ندومن ) شزرمآ 
يرود هب  ار ) مدرم   ) هک یلاـح  رد  دـنک  یم  شهوکن  ار  اـیند  تسیک  سپ  دوب ، تشهب  ناـشدوس  هدروآ و  تسد  هب  ار ) وا   ) لـضف و 

يارب سپ  داد ، ربخ  ندـش  تسین  ءانف و  هب  ار  مدرم )  ) شلها دوخ و  و  داد ، ءادـن  شیوخ  یئادـج  هب  و  تخاس ، هاگآ  اـهنآ ) زا   ) دوخ
بـش دینادرگ !؟ دنموزرآ  ترخآ )  ) يداش هب  شیوخ  يداش  هب  ار  نانآ  و  داد ، ناشن  ار  ترخآ )  ) يراتفرگ دوخ  يراتفرگ  هب  ناشیا 

يراتساوخ بیغرت و  يارب  هودنا  یتخرد و  دنک  دادماب  و  تسا ) یـشوخ  شیاسآ و  رد  نآ  رثا  رب  صخـش  هک   ) یتسردنت اب  دنک  یم 
لاـمعا هک  زیخاتـسر   ) ینامیـشپ دادـماب  رد  سپ  یناـمرفان ) تیـصعم و  زا   ) ندوب رذـح  رب  میب و  سرت و  و  ترخآ ) راـک  تعاـط و  )
نارگید و  دنــشاب ( یگدرــسفا  جــنر و  رد  نآ  زا   ) دــنیامن یم  شهوـکن  ار  نآ  ناراکدــب )  ) مدرم زا  یهورگ  ددرگ ) یم  راکــشآ 

داـی هب  ار ( نآ   ( مـه ناـنآ  درک و  ناـشیروآدای  ار ( ترخآ   ( اـیند هـک  دندونـشخ ( نآ  زا   ( دنیاتـسب ار  نآ  تماـیق  زور  ناراـکوکین ( (
). دندیسر دیواج  تداعس  هب  و   ( دنتفریذپ مه  اهنآ  داد و  دنپ  ار  نانآ  و  دندومن ، قیدصت  مه  ناشیا  داد و  ربخ  ار  اهنآ  و  دندروآ ،

تمکح 127
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عمج و  ندرم ، يارب  دـیئازب  دـنک : یم  دایرف  زور  ره  هک  يا  هتـشرف  ار  دـنوادخ  تسا : هدومرف  ایند ) نایاپ  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
نتشگ ناریو  يارب  دیزاسب  و  نتفر ، نیب  زا  يارب  دینک 

تمکح 128

دوخ يا  هتسد  دنا : هتسد  ود  نآ  رد  مدرم  و  ندنام ، يارس  هن  تسا  نتشذگ  يارس  ایند  تسا : هدومرف  ایند ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( یگدنب تعاط و  هب   ) ار دوخ  يا  هتسد  و  دنادرگ ، كاله  اهنآ ) رفیک  هب   ) ار شیوخ  سپ  دشورفب  سفن ) ياهـشهاوخ  هب   ) نآ رد  ار 

.دناهرب زیختسر ) باذع  زا   ) ار دوخ  سپ  درخب 

تمکح 129

( تسود  ) ردارب دیامن  تیاعر  هکنآ  رگم  تسین  تسود  تقیقح ) رد   ) تسود تسا : هدومرف  یتسود ) طیارـش  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
شظفح اوران  نانخس  ندینش  نتفگ و  زا   ) وا ندوبن  رد  و  دنک ) یهارمه  لام  ناج و  هب   ) وا يراتفرگ  جنر و  رد  تقو : هس  رد  ار  دوخ 

(. دنک شدای  رافغتسا  ءاعد و  هب   ) وا یگدنز  دوردب  تافو و  رد  و  دیامن )

تمکح 130
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یسک هتشگن : دیمون  زیچ  راهچ  زا  دنداد  زیچ  راهچ  هک  ار  یسک  تسا : هدومرف  رکش ) رافغتسا و  هبوت و  ءاعد و  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
شدیمون نتفریذپ  زا  دـنداد  هبوت  روتـسد  هک  ار  یـسک  و  دـننادرگن ، شدـیمون  تساوخرد  نتخاس  اور  زا  دـندومن  ءاعد  هب  رما  هک  ار 

ینوزفا زا  دنداد  دای  ساپـس  رکـش و  هک  ار  یـسک  و  دنیامنن ، شدیمون  شزرمآ  زا  دندومن  راداو  رافغتـسا  هب  هک  ار  یـسک  و  دنزاسن ،
هرابرد هک  تسا  یلاعتیادخ  باتک  رد  شیامرف  نیا  رب  یهاوگ  قیدصت و  و  دیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس   ) دننکن شدیمون  اهتمعن ) )

رافغتـسا هرابرد  و  مزاس ، یم  اور  ار  امـش  تساوخرد  ارم  دـیناوخب  ینعی  مکل  بجتـسا  ینوعدا  تسا : هدومرف  ي 60 ) س 40   ) ءاعد
ماجنا تشز  راک  هک  یسک  ینعی  امیحر  اروفغ  هللا  دجی  هللا  رفغسی  مث  هسفن  ملظی  وا  اءوس  لمعی  نم  و  تسا : هدومرف  (س 4 ي 110 )

س 14  ) يرازگساپس هرابرد  و  دبای ، یم  نابرهم  هدنزرمآ  ار  دنوادخ  دهاوخب  شزرمآ  ادخ  زا  نآ  زا  سپ  دنک  متـس  دوخ  هب  ای  دهد 
س  ) هبوت هرابرد  و  مزاس ، یم  نوزفا  ار  امش  تمعن  دیروآ  اج  هب  تمعن  رکش  رگا  ینعی  مکندیزال  مترکـش  نئل  تسا : هدومرف  ي 7 )

هللا ناک  مهیلع و  هللا  بوتی  کئلواف  بیرق  نم  نوبوتی  مث  هلاهجب  ءوسلا  نولمعی  نیذلل  هللا  یلع  هبوتلا  امنا  تسا : هدومرف  4 ي 17 )

يدوز هب  نآ  زا  سپ  هدروآ  اج  هب  ینادان  يور  زا  هتـسیاشان  تشز و  راـک  هک  دریذـپ  یم  ار  یناـسک  هبوت  ادـخ  ینعی  اـمیکح  اـمیلع 
.تسا راکتسرد  سک ) ره  هرابرد   ) اناد و یتسار ) هبوت  هب   ) ادخ دشخب و  یم  ار  اهنآ  ادخ  سپ  دننک  هبوت  گرم ) ندیسر  زا  شیپ  )

تمکح 131
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تمحر هب   ) تسا يراکزیهرپ  ره  یکیدزن  برقت و  ببس )  ) زامن تسا : هدومرف  تادابع ) زا  یـضعب  رارـسا  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ياهیتخـس هب  لمتـشم  جح  اریز  درادن ، ار  رافک  اب  داهج  یئاناوت  هک   ) تسا یناوتان  ره  يادخ ) هار  رد  ندیگنج   ) داهج جح  و  ادـخ )

دومرف ناناوتان  داـهج  ار  جـح  هک  نیا  و  تسا ، میب  سرت و  یمرگ و  يدرـس و  هب  ندروخرب  دـنزرف و  نز و  زا  يرود  لـیبق  زا  داـهج 
نتـشاد هزور  ندـب  ومن  هاکز و  تسا و  یتاکز  زیچ  ره  يارب  و  تسا ) مزال  مه  داـهج  جـح  زا  ریغ  هب  ار  ناـیاناوت  هک  تسا  نآ  يارب 

اب یئاراد  هکنانچ  ددرگ ، یم  اناوت  سفن  تاوهـش  زا  ندیزگ  يرود  اب  نطاب  رد  یلو  دوش  یم  مک  ندـب  هوق  رهاظ  رد  هچ  رگا   ) تسا
وا زا  تعاطا  رهوش و  اب  يراتفرـشوخ  نز  داهج  و  ددرگ ) یم  دوس  رپ  تکرباـب و  نطاـب  رد  یلو  دوش  یم  مک  رهاـظ  رد  نداد  هوکز 

(. تسا رهوش  زا  يوریپ  هراما و  سفن  اب  دروخ  دز و  وا  داهج  نیرتمهم  تسین و  اور  وا  رب  داهج  نوچ   ) تسا

تمکح 132
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ببس هقدص  نوچ   ) دیهاوخب نداد  هقدص  اب  تمحر ) نامسآ  زا   ) ار يزور  ندیـسر  تسا : هدومرف  هقدص ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دراد رواب  نوچ   ) تسا درمناوج  یخس و  ندیشخب  هب  دشاب  هتـشاد  رواب  نیقی و  ضوع  نتفرگ  هب  هک  یـسک  و  تسا ) يزور  ندیـسر 

(. دنک یمن  یتفز  لخب و  ندیشخب  رد  دریگ  یم  ضوع  دنوادخ  بناج  زا  هک 

تمکح 133

دهاوخ وا )  ) يدـنمزاین هزادـنا  هب  ادـخ ) بناج  زا  سک  ره  يزور   ) يرای کمک و  تسا : هدومرف  يزور ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دیسر

تمکح 134

نآرق رد   ) دومن هشیپ  يور  هنایم  یگدنز ) رد   ) هک یـسک  دشن  تسدگنت  تسا : هدومرف  يور ) هنایم  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دوخ تسد  ینعی  اروسحم  امولم  دعقتف  سبلا  لک  اهطـسبتال  کقنع و  یلا  هلولغم  كدی  لعجتال  و  دیامرف : یم  میرک س 17 ي 29 

هودنا ترسح و  شهوکن و  هب  ینک ( مادک  ره   ( هک راد  هداشگ  زاب و  رایسب  هن  و  شابم ( ریگتخس  لام  فرص  رد   ( دنبم تندرگ  هب  ار 
(. ینیشنب

تمکح 135

ندروآ تسد  هب  رگید  تسد  و   ) تسا تسد  ود  زا  یکی  راوخ  هریج  یمک  تسا : هدومرف  ندـنام ) هدوسآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و تسا ) ناشیا  يدب  رش و  زا  ندنام  رود  ای  تافـص  رئاس  رگید  فصن  و   ) تسا درخ  زا  یمین  مدرم ) اب   ) ندومن یتسود  و  تسا ) لام 

(. دشاب یم  رمع  ینوزف  رگید  مین  و   ) تسا يریپ  فصن  هودنا  يراتفرگ و 

تمکح 136
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نآ ربارب  دنوادخ  دشاب  گرزب  هچ  ره  تبیـصم   ) دسر یم  هودنا  هزادنا  هب  یئابیکـش  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نآ رد  وا  يارب  هک   ) شـشاداپ دـنک ) یباـتیب   ) دـنز شنار  هب  شیوـخ  تسد  تبیـصم  رد  هـک  یـسک  و  دـیامرف ) یم  ءاـطع  یئاـبیکش 

.ددرگ یم  هابت  هتشگ ) ررقم  تبیصم 

تمکح 137

یمن یگنـشت  یگنـسرگ و  زج  شنتـشاد  هزور  زا  هک  ار  يراد  هزور  اسب  تسا : هدومرف  اـجیب ) لـمع  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
روتـسد قبط  ار  زامن  هزور و  نوچ   ) تسین جـنر  يرادـیب و  زج  شندرازگ  زامن  نداتـسیا و  زا  هک  يرازگ  بش )  ) زاـمن اـسب  و  دـنام ،

(. دشاب یم  روتسد  قبط  اج و  هب  دننک  هچنآ  نانآ  نوچ   ) ناشیا ندرک  زاب  هزور  ناکریز و  باوخ  تسا  کین  هچ  هدادن ) ماجنا 

تمکح 138

هناشن هقدص  هک   ) دیئامن ظفح  تسایس و  هقدص  اب  ار  ناتنامیا  تسا : هدومرف  ءاعد ) هوکز و  هقدص و  هب  بیغرت  رد   ) مالـسا هیلع  ماما 
رگا نوچ   ) دیروآ رد  هانپ  رد  نداد  هوکز  اب  ار  ناتاهیئاراد  و  دباتش ) یم  نآ  هب  كاپ  تین  اب  شاداپ  يارب  نموم  تسا و  نامیا  لامک 

تـساوخرد ءاعد و  اب  ار  یپ  رد  یپ  ياهیراتفرگ  و  دورب ) نیب  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دیا و  هدرک  تنایخ  نادنمتـسم  ءارقف و  هب  دـیهدن 
.دیئامن رود 

تمکح 139
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نبا لیمک  هدوب ) راوگرزب  نآ  نارای  ناکین و  صاوخ و  زا  هک   ) یعخن دایز  نبا  لیمک  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
دیـشک یهآ  دیـسر  رهـش  نوریب  هب  نوچ  درب ، ءارحـص  هب  هتفرگ  ارم  تسد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نبا  یلع  نینموملاریما  هتفگ : داـیز 

مولع و ي   ) اهفرظ اهلد  نیا  دایز ، نبا  لیمک  يا  دومرف : نادنمـشناد ) شناد و  هرابرد   ) نآ زا  سپ  هدیـسر ، هودـنا  ندیـشک  هآ  دـننام 
سپ دراد ) داـیب  هدرک  يرادـهاگن  باوخ  ار  هدـش  هدرپـس   ) تسا اـهنآ  رت  هدـنرادهاگن  اـهلد  نآ  نیرتـهب  و  تسا ، رارـسا ) قئاـقح و 

هک یسانشادخ  ياناد   ) ینابر ملاع  دنا : هتسد  هس  مدرم  میوگ : یم  وت  هب  هچنآ  شاب  هتـشاد  دای  هب  رادهاگن و  نم  زا  شاب و ) رایـشه  )
نتفای یئاهر  تاجن و  هار  هب  ینادان ) لـهج و  زا   ) هک يا  هدـنزومآ  ملع و  بلاـط  و  دـیامن ) لـمع  نآ  هب  هدوب  انـشآ  داـعم  ادـبم و  هب 

ره اب  و  دـنوریپ ، ار  یهار ) ره  هب   ) يا هدـننک  زاوآ  ره  هک  هدولآ ) اهیتشز  عاونا  هب  مهفن  نادان   ) دـنناوتان کچوک و  ناـسگم  و  تسا ،
زا دنور ) یم  دیآ  یم  شیپ  هک  هار  ره  هب  دنتسین  رادیاپ  يا  هقیرط  بهذم و  هب  و  هدادن ، زیمت  تسردان  زا  ار  تسرد   ) دنور یم  يداب 

لقع هیاپ  يور و  هک  هقح  دیاقع   ) يراوتسا هیاپ  هب  و  دنا ) هدنام  ینادان  یکیرات  رد   ) دنا هدیبلطن  ینشور  شناد  رون 
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زا  ( ار وت  ملع  اریز (  ( تسا لام  زا  رتهب  ملع  لیمک ، يا  دنناگدننک .( هارمگ  وریپ و  هتفرگن و  ارف  ار  اهنآ   ( دـنا هدربن  هانپ  تسا ( ملع  و 
رثا رب  ملع  دـنادرگ و  یم  مک  ندیـشخب  ار  لام  يراد ، یم  هاگن  ندـش ( هابت  زا   ( ار لام  وت  و  درادـهاگن ، ترخآ ( ایند و  ياهیراتفرگ 

و  ( دور یم  تسد  زا  نآ  نـتفر  نـیب  زا  اـب  یئاراد  هـب  یگرزب  هدـش و  هدرورپ  و  دـبای ، یم  ینوزفا  يرگید ( هـب  نداد  داـی   ( ندیـشخب
زور رد   ( نآ ببـس  هب  هک  تسا  نید  نآ  لیـصحت  مـلع و  اـب  ییانـشآ  داـیز ، نـبا  لـیمک  يا  تـسین ( ینتفر  نـیب  زا  مـلع  هـب  یگرزب 

زا سپ  و  نید ( همئا  لوسر و  ادـخ و  زا   ( يوریپ تعاط و  ملع  اـب  دوخ  یگدـنز  رد  ناـسنا  دوش ، یم  هداد  شاداـپ  ءازج و  زیختـسر (
تـسا بولغم  ربنامرف و  لام  تسا و  اورنامرف  ملع  و  دروآ ، یم  تسد  هب  دـنیوگ ( یم  شا  هرابرد  مدرم  هک   ( اهیئوگ هدیدنـسپ  گرم 

یلاح رد  دنا  هدش  هابت  اهیئاراد  ناگدنروآدرگ  دایز ، نبا  لیمک  يا  رارقرب .( یقاب و  ملع  دـشاب و  یم  لاوز  لاقتنا و  ضرعم  رد  لام  (
راگزور هکنادنچ  دنـشاب  یم  رادیاپ  نادنمـشناد  و  درک ( دهاوخ  ناشکاله  نایغط  رورغ و  یلو  دنا  هدنز  هچ  رگا   ( دنتـسه هدـنز  هک 

) اهنآ زا  مدرم  یئوگ  هدیدنـسپ  لیمج و  رثا  رب   ( ناشاهتروص تسا و  هدشمگ  ناهج ( نیا  زا  نتفگ  دوردـب  اب   ( ناشدوجو تسا ، اجب 
، تسا رارقرب  اهلد  رد 
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دندوب رگا   ) متفای یم  ناگدنریگ  دای  نآ  يارب  رگا  دومرف  هراشا  دوخ  هنیـس  هب  كرابم  تسد  هب  تسا و  ناوارف  ملع  اجنیا  شاب  هاگآ 
مهف یئاناوت  تقایل  هک  یناـسک  ندوبن  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـجنیا  رد  مدومن ، یم  راکـشآ  دنتـشاد  ار  نآ  مهف  یئاـناوت  هک  یناـکریز 

ار نید  رازفا  تسد  اریز )  ) متـسین نئمطم  مولع ) نآ  رب   ) وا زا  هک  ار  مهف  زیت  مبای  یم  يرآ  دروخ ) یم  فسات  دنراد  ار  هیهلا  فراعم 
( درخ لقع و   ) شیاهتجح هب  شناگدـنب و  رب  تفرعم ) ملع و  ندروآ  تسد  هب  قیفوت   ) ادـخ ياهتمعن  هب  و  درب ، یم  راک  هب  اـیند  يارب 
ایند و رازاب  قنور  هاج و  هلیـسو  درآ  تسد  هب  ار  یقیقح  ملع  رگا  تسین  هتـسارآ  سک  نینچ  نوچ   ) دـیوج یم  يرترب  شناتـسود  رب 

مبای یم  ای  دیاشگب ) مدرم  يور  هب  يراتفرگ  تمحز و  باوبا  اهتجح  اهتمعن و  نآ  ینابیتشپ  هب  و  دهد ، رارق  ادـخ  ناگدـنب  رب  يرترب 
هب هدـنناد ) زا  يوریپ  دـیلقت و   ) دوخ رانک  هشوگ و  رد  ار  وا  هک  رادرک ) راـتفگ و  رد  وریپ  دـلقم و   ) شناد باـبرا  يارب  ار  يربناـمرف 

وریپ هک  تسا  یناسک  تفـص  نیا   ) دوزرفا یم  شتآ  وا  لد  رد  فالخ  نامگ  کش و  دـهد  ور  هک  يا  ههبـش  نیلوا  هب  تسین ، یئانیب 
ناوتن خزود  تشهب و  هزور و  زامن و  تروص  لیبق  زا  يرهاظ  لـئاسم  زج  اـهنآ  اـب  سپ  تسا  هاـتوک  ناـشمهف  یلو  دنتـسه  قح  نید 
دشاب یم  یقیقح ( ملع  تناما و   ( لها تریـصب ( یب  دلقم   ( نیا هن  هک  نادب  تسین ( نانآ  مهف  هب  دامتعا  فراعم  قئاقح و  رد  تفگ و 

یم سفن  شهاوخ  توهـش و  وریپ  یناسآ  هب  هدرک و  يور  هدایز  یـشوخ  تذـل و  رد  هک  ار  یـسک  میباـی  یم  اـی  مهف ( زیت   ( نآ هن  و 
زا يراک  رد  نید  ناگدـنرادهگن  زا  مه  ود  نیا  تسا ، ایند ( يالاک  یئاراد و   ( نتـشابنا ندروآ و  درگ  هتفیـش  هک  ار  یـسک  اـی  دوش ،
ملع دوش ( یمن  تفای  ملع  هلمح  هک   ( راگزور نینچ  رد  دنشاب ، یم  هدنرچ  نایاپ  راهچ  ود  نیا  هب  دننام  نیرت  کیدزن  دنتسین ، اهراک 

). دور یم  نیب  زا   ( دریم یم  شرادهگن  هلمح و  گرم  هب 
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نید لیلد  تجح و  هب  هک  یـسک  زا  دـنام  یمن  یهت  یلاخ و  نیمز  تسا ) ءانثتـسا  هملک  هلزنم  هب  اجنیا  رد  یلب  مهللا   ) يرآ ایادـخراب 
ناهنپ ناسرت و  يراکهابت ) داسف و  رثا  رب   ) ای مالسلا ) هیلع  ماما  هدزای  دننام   ) تسا روهشم  راکـشآ و  ای  سکنآ ) و   ) دراد اپرب  ار  ادخ 

دورن نیب  زا  تفرعم ) ملع و  نید و  ماکحا  توبن و  راثآ   ) ادـخ نشور  ياهلیلد  اـهتجح و  اـت  هجرف ) هللا  لـجع  مهدزاود  ماـما  دـننام  )
مدرم نیب  یناـمز  ره  رد  ماـما  دوـجو  هکنیا  هب  تسا  حیرـصت  شیاـمرف  نیا  دـیامرف : یم  هللا  هـمحر  مـثیم  نـبا  دـنام ، رارقرب  یقاـب و  )

زا دنگوس  ادخ  هب  دنناهنپ ؟) ناسرت و  ینامز  هچ  ات  ای   ) دنیاجک دندنچ و  ناشیا  و  تسا ) مزال  بجاو و  تسا  یقاب  فیلکت  هکنادـنچ 
ار دوخ  نشور  ياهلیلد  اهتجح و  ناشیا  هب  دنوادخ  دنراوگرزب ، رایـسب  ادخ  دزن  یگرزب  تلزنم و  زا  و  دنتـسه ، كدـنا  رایـسب  رامش 
ملع و دـنامن ) یهت  تمکح  ملع و  نید و  زا  ایند  ات   ) دـنیامن تشک  ناشاهلد  رد  هدرپس و  ناشنادـننام  هب  ار  اـهنآ  اـت  دـنک  یم  ظـفح 

يراوشد یتخـس و  و  دـنا ، هتـسب  راک  هب  رواب  نیقی و  یـشوخ  یگدوسآ و  اب  و  هدروآور ، هرابکی  ناـشیا  هب  یقیقح  یئاـنیب  اـب  شناد 
یئاسراپ پ هتخاس و  ایند  ياهیتخس  همه  اب  ادخ  يدونشخ  يارب   ) دنا هتفای  ناسآ  لهس و  ار  هدرورپ  تمعن  زان و  هب  صاخشا 

سنا و دننیزگ  يرود  نانادان  هک ( يراتفرگ  یتسدگدنت و  جـنر و  یـسک و  یب   ( هچنآ هب  و  دـنرادن ( ایند  هب  یگتـسبلد  هتفرگ و  شی 
نیمز رد  دننانآ  دننک ، یم  یگدنز  ایند  رد  هتخیوآ  ادخ ( تمحر   ( دنلب رایـسب  ياج  هب  اهنآ  ياهحور  هکیئاهندب  اب  و  دـنا ، هتفرگ  وخ 

: دومرف سپ   ( متسه نانآ  رادید  دنموزرآ  قاتشم و  رایسب  هآ  هآ  دنناوخ ، یم  وا  نید  يوس  هب  ار ( مدرم   ( هک ادخ  ناگدنیامن  ءافلخ و 
.درگرب یهاوخ  یم  رگا  لیمک  يا  ) 

تمکح 140

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1193 

http://www.ghaemiyeh.com


1159 ص :

(. دوشن هتخانش  دیوگن  نخس  ات   ) تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  رد  درم  تسا : هدومرف  راتفگ ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 

تمکح 141

هچ هک  تسنادـن   ) تخانـشن ار  دوخ  تلزنم  ردـق و  هک  يدرم  تشگ  هاـبت  تسا : هدومرف  تلزنم ) ماـقم و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دومن رتزارد  شمیلگ  زا  اپ  هدرک  زواجت  دح  زا  ای  تسا ، هیامنارگ  رهوگ 

تمکح 142
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یـسک شابم  دومرف : هتـسیاشان ) ياهوخ  شهوکن  رد   ) دومن زردنا  دنپ و  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
سپ ار  ینامرفان ) تیصعم و  زا   ) تشگزاب هبوت و  زارد  دیما  اب  و  تسا ، راودیما  ترخآ  هب  یگدنب ) تدابع و   ) رادرک لمع و  یب  هک 
ریـس دوش  هداد  وا  هب  ایند  يالاک )  ) زا رگا  تسا ، ناراتـساوخ  راتفر  شراتفر  نایاسراپ و  راتفگ  شراتفگ  ایند  هراـب )  ) رد دزادـنا ، یم 
هداد وا  هب  هکیئاهتمعن )  ) هچنآ يرازگـساپس  زا  تسا  ناوتان  دـنامن ) دنـسرخ  دوخ  هرهب  هب   ) دـنکن تعاـنق  دـسرن  وا  هب  رگا  و  ددرگن ،
هچنآ زا   ) دوخ دراد و  یم  زاب  ار ) نارگید  هتـسیاشان  راک  زا  هدشن ، هداد  وا  هب   ) هدیـسرن هچنآ  رد  ار  يدایز  دـیوج  یم  تسا و  هدـش 

ار ناشرادرک  دراد و  تسود  ار  ناراکوکین  دروآ ، یمن  اج  هب  دوخ  هچنآ  هب  دهد  یم  نامرف  و  دراد ( یمن  رب  تسد  دـیامن ) یم  یهن 
یم شدب  هتشاد  تهارک  گرم  زا  ناهانگ  يدایز  تهج  زا  تسا ، اهنآ  زا  یکی  دوخ  دراد و  نمـشد  ار  راکهانگ  و  دهد ، یمن  ماجنا 

ددرگ و نامیشپ  شیراتفر ( دب  زا   ( دوش رامیب  رگا  هدش ، گرم  زا  تهارک  ببـس  هک ( یناهانگ   ( هچنآ رب  دنک  یم  یگداتـسیا  دیآ و 
هدرمژپ دیمون و  ددرگ  راتفرگ  نوچ  دوش و  دنـسپدوخ  دنیب  شیاسآ  يرامیب ( زا   ( هاگ ره  دنام ، لفاغ  هدوسآ و  دبای  یتسردـنت  نوچ 

، دوش
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هب  ) بیرف رورغ و  زا  دـهد  تسد  وا  هب  یـشوخ  یتحار و  نوچ  و  دـیامن ، يراز  ءاـعد و  ینارگن  اـب  دـیآ  شیارب  یتخـس  ءـالب و  رگا 
هب تسین  طلـسم  و  دراد ، نامگ  هک ) ناهانگ  شزرمآ   ) هچنآ هب  تسا  طلـسم  وا  رب  هراما )  ) سفن دنیزگ ، يرود  ادـخ ) زا  ایند  يالاک 
یم گرزب  ار  شیوخ  تعاط   ) دـسرت یم  دوخ  هانگ  زا  رتمک  هب  هاـنگ  هب  يرگید  رب  دراد ، رواـب  هک ) دـیواج  باذـع  گرم و   ) هچنآ

تمحر زا   ) ددرگ تسدـگنت  نوچ  و  دـنک ) یم  هانگ  مه  یپ   ) دـتفا یهارمگ  هنتف و  رد  هدـش  داـش  دـسر  يرگناوت  هب  نوچ  درادـنپ )
نوچ و  دهدن ) ماجنا  تسرد   ) دیامن یهاتوک  دنک  یگدنب  تعاط و  رگا  و  دیامن ، یتسس  یگدنب ) تدابع و  رد   ) هدش و دیمون  ادخ )
دروآ ور  یـشوخ ) شیاـسآ و   ) یـشهاوخ توهـش و  وا  هب  رگا  دراد ، شـشوک  رارـصا و  دـبلط ) تجاـح  ادـخ  زا   ) دـنک تساوخرد 

يرابدرب و یئابیکـش و   ) نید ياهروتـسد  زا  دسرب  یهودنا  وا  هب  رگا  و  دزادـنا ، رـس  تشپ  ار  تشگزاب  هبوت و  هتفرگ  شیپ  ینامرفان 
یمن تربع  دوخ  دنک و  یم  نایب  ار  نارگید  زا  نتفرگ  دنپ  تربع و  مدرم ) يارب   ) دنیزگ يرود  یتخـس ) ماگنه  هب  ندرب  ادخ  هب  هانپ 
هچنآ رد  تسا ، كدنا  شرادرک  لمع و  دزادنا و  یم  راتفگ  هب  وا  سپ  تسین ، ریذپدنپ  دوخ  دشوک و  یم  نداد  زردـنا  رد  و  دریگ ،

هچنآ رد  دیامن و  یم  ششوک  ددرگ  دوبان  یناف و  هک ) نآ  يالاک  ایند و  )
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تمینغ و یناـمرفان ) تیـصعم و   ) دوس تمینغ و  دـنک ، یم  يراـگنا  لهـس  تسا  دـیواج  یقاـب و  هک ) تسا  نآ  رد  هچنآ  ترخآ و  )
یم گرزب  دباتـش ، یمن  دنـسپادخ ) رادرک  هحلاص و  لامعا  هب   ) دورب تسد  زا  تصرف  هکنیا  زا  شیپ  تسا و  ناسرت  گرم  زا  دوس ،

یتعاط درامش  یم  رایسب  شیوخ  یگدنب  زا  و  درادنپ ، یم  درخ  دوخ  زا  ار  نآ  زا  رتگرزب  هک  ار  یتیصعم  يرگید  ینامرفان  زا  درامش 
تـسود رتشیب  ار  نارگناوت  اب  یئوگ  هدوهیب  راـگنا ، لهـس  دوخ  هب  تسا و  ریگتخـس  مدرم  هب  وا  سپ  دـناد ، كدـنا  يرگید  زا  هک  ار 

هب يرگید  دوس  يارب  و  دـشاب ) تسردان  هچ  رگا   ) دـنک یم  مکح  يرگید  نایز  هب  دوخ  دوس  يارب  ناتـسدگنت ، اب  ادـخ  داـی  زا  دراد 
یم يوریپ  وا  زا  سپ  دزاس  یم  هارمگ  ار  دوخ  دیامن و  یم  یئامنهار  ار  يرگید  دشاب ) تسرد  هچ  رگا   ) دـنک یمن  مکح  دوخ  نایز 

رد هن  دسرت  یم  مدرم  زا  و  دهد ، یمن  مامت  ار ) يرگید  قح   ) دناتـس و یم  مامت  ار ) دوخ  قح   ) و دـیامن ، یم  تیـصعم  دوخ  دـننک و 
نانآ هب   ) دسرت یمن  شراگدرورپ  زا  مدرم  راک  رد  و  تسین ) دنسپادخ  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  يراک  نانآ  سرت  زا   ) شراگدرورپ هار 
نامه دوبن  شیامرف  نیا  زج  هغالبلا  جـهن  باتک  رد  رگا  دـیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  .درادـن  یمیب  ادـخ  زا  دـناسر و  یم  نایز 

تربع انیب و  یئانیب  اسر و  تمکح  دنمدوس و  دنپ  يارب 

.دوب سب  هدننک  هشیدنا  دنپ  و 
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تواقـش و  ) خـلت ای  تسا  یتخبـشوخ ) تداعـس و   ) نیریـش سک  ره  نایاپ  تسا : هدومرف  سک ) ره  نایاپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. یتخبدب

تمکح 144

تسا نانچ  تشگرب  هچنآ  تسا و  ینتـشگرب  يدماشیپ  ره  يارب  تسا : هدومرف  دوش ) یم  تسین  زیچ  ره  هکنیا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ایوگ درذـگب  نوچ  هک  يروط  هب  دـیارگ  یم  یتسین  لاوز و  هب  دـیآ  شیپ  تبون  هب  ار  سک  ره  هک  اـیند  یخلت  یـشوخ و   ) هدوبن هک 

(. تسا هدوبن  یخلت  ای  یشوخ  زور  نینچ 

تمکح 145

زارد وا  هب  یتخـس )  ) راگزور دـنچ  ره  دوش  یمن  ادـج  راـبدرب  ابیکـش و  زا  يزوریف  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.ددرگ

تمکح 146

اب هک  تسا  نآ  دننام  دشاب  دونشخ  یهورگ  راک  هب  هک  یسک  تسا : هدومرف  يرگید ) راک  هب  ندوب  یضار  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
قحتسم هانگ و  هلیذر و  تافص  زا  نآ  تسا و  نآ  نتـشاد  تسود  مزلتـسم  تشز  راک  هب  ءاضر  نوچ   ) هدوب هارمه  راک  نآ  رد  ناشیا 

( یکی  ) تسا هانگ  ود  تسردان  لطاب و  راک  هدـننک  ره  رب  هک ) تسا  نیا  نآ  هب  یـضار  راک و  هدـننک  نیب  زایتما   ) و دـشاب ) یم  رفیک 
(. تسا لد  تین و  رد  هک   ) نآ هب  يدونشخ  ءاضر و  هانگ  يرگید )  ) و نآ ، ندروآ  اج  هب  هانگ 

تمکح 147

ای دیـشوکب ، اهنآ  هب  يافو  ظفح و  رد   ) دـیریگب ار  اهنامیپ  دـهع و  ياهخیم  تسا : هدومرف  نامیپ ) دـهع و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
، نیقفانم رافک و  دننام  تسین  هتسیاش  هک  یسک  اب  هن  دیدنب  نامیپ  رادافو  اب  ای  دیئامن ، راوتسا  مکحم و  ار  نامیپ  دهع و  طیارـش  هکنآ 

ناشیا ینعی  همذال  الا و  نموم  یف  نوبقریال  دیامرف : یم  میرک س 9 ي 10  نآرق  رد  هکنانچ  دننک  یمن  افو  دوخ  دـهع  هب  ناشیا  اریز 
(. دنیامن یمن  ار  نامیپ  دهع و  يدنواشیوخ و  قح  تاعارم  نامیا  لها  هرابرد 

تمکح 148
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وا نتخانـشن  هب  هک  یـسک  يوریپ  داـب  امـش  رب  تسا : هدوـمرف  مالـسلا ) مهیلع  يدـه  همئا  زا  يوریپ  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ماکحا نیناوق و  اریز  تسین ، هتفریذپ  ناترذع  میتخانـشن  ار  ناشیا  دیئوگب  رگا  دیئامن و  يوریپ  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا   ) دیتسین روذعم 

(. تخومآ اهنآ  زا  دیاب  ار  نید 

تمکح 149

و دیبایب ، هار  رگا  دـنا  هدومن  هار  و  دـیئاشگب ، مشچ  رگا  دـنا  هداد  یئانیب  امـش  هب  تسا : هدومرف  زردـنا ) دـنپ و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دیونشب رگا  دنا  هدیشخب  یئاونش 

تمکح 150
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ات امن  یکین  وا  هب  شنزرـس  ياج  هب   ) نک شنزرـس  یکین  اب  ار  دوخ  تسود )  ) ردارب تسا : هدومرف  یکین ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
شـشخب اریز   ) نادرگ فرطرب  وا  رب  شـشخب  اـب  ار  وا  يدـب  و  تسا ) رتـشیب  شرثا  شنزرـس  ره  زا  یگدنمرـش  نوـچ  دوـش  هدـنمرش 

یه یتلاب  عفدا  دـیامرف : یم  میرک س 23 ي 96  نآرق  رد  ینمـشد ، ندرک  دایز  ببـس  يدـب  ربارب  رد  يدـب  تسا و  یتسود  بجوم 
(. نک عفد  تسا  رتوکین  هچنآ  هب  ار  تما  يدب  رازآ و  ینعی  هئیسلا  نسحا 

تمکح 151

دیابن ار  دوخ  هب  نامگدـب  دورب  ینامگدـب  تمهت و  ياهاج  هب  هک  ره  تسا : هدومرف  تمهت ) ياهاج  زا  زیهرپ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دنرب دب  نامگ  وا  هب  هک  هدش  ببس  دوخ  اریز   ) دیامن شنزرس 

تمکح 152

یب نارگید  هشیدنا  يار و  هب   ) دوش یم  يار  دوخ  تفای  تسد  يزیچ ) رب   ) هک ره  تسا : هدومرف  تروشم ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ناشاهدرخ اب  دیامن  روش  هبرجت ) اب   ) نادرم اب  هک  ره  و  تشگ ، هابت  درکن ) تروشم  راک  رد   ) دومن ییاردوخ  هک  ره  و  ددرگ ) ءانتعا 

(. تسا رت  هتسیاش  دنمدوس و  لقع  کی  مکح  زا  راک  ره  رد  لقع  دنچ  مکح  هک  تسا  ادیوه  و   ) دنک یم  تکرش 

تمکح 153

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1200 
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ریخ رب   ) تسا وا  تسد  هب  یئوکین  ریخ و  دومن  ناهنپ  ار  دوخ  زا  ار  هک  ره  تسا : هدومرف  زار ) ندرکن  راکـشآ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیامن شاف  ار  شزار  هکنآ  فالخ  هب  دراد  تسد  شیوخ  حالص  و 

تمکح 154

تسا و رابکی  گرم  یتخس  اریز   ) تسگرزب رایسب  گرم  یتسدگنت  رقف و  تسا : هدومرف  یتسدگنت ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دوش یم  هدهاشم  نآ  ره  يزیچ  یب  یتخس 

تمکح 155

یمن اـج  هب  ار  شقح  وا  هک  ار  یـسک  قح  دروآ  اـج  هب  هک  ره  تسا : هدوـمرف  تسین ) هتـسیاش  هکنآ  هب  یکین  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هراـبرد تسا  ینتورف  یگدـنب  اریز   ) تسا هدومن  یگدـنب  ار  وا  دـیامن ) یمن  مارتحا  شا  هراـبرد  وا  هک  ار  یـسک  دـنک  مارتحا   ) دروآ

تدابع و دننام  درادن  ینایز  دوس و  هک  یسک  هب  مارتحا  سپ  دوش  وا  یگرزب  تمظع و  هب  فارتعا  شاداپ  نتساوخ  نودب  هک  یـسک 
هک تسا  نیا  شیامرف  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  سپ  هدش  هدوتـس  ندرک  مارتحا  اهاج  زا  یـضعب  رد  نوچ  و  تسا ، وا  یگدـنب 

هیلع نسح  ماما  هب  دوخ  تیـصو  رد  هکنانچ  دـنادن  گرزب  تسین  هتـسیاش  هک  ار  یـسک  اـی  دـنکن  زواـجت  دـح  زا  مارتحا  رد  صخش 
نا وا  هعـضوم  ریغ  یف  کلذ  عضت  نا  كایا  و  دومرف : هک  اجنآ  ات  هلـصلا  یلع  همرـص  دـنع  کیخا  نم  کسفن  لمحا  دومرف : مالـسلا 

هدبع دقف  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن  رد  .دوش و  هعجارم  مکی  یس و  همان  رخاوا  مجنپ  زج  هب  نآ  حرـش  همجرت و  يارب  هلها ، ریغ  هب  هلعفت 
، هدینادرگ شیوخ  هدنب  ار  وا  دروآ  یمن  اج  هب  ار  شقح  وا  هک  ار  یـسک  قح  دروآ  اج  هب  هک  یـسک  ینعی  هدش  طبـض  ءاب  دیدشت  هب 

(. دنک یکین  ناسحا و  وا  هب  هتساوخ  هکلب  تسا  هتفرگن  رظن  رد  یشاداپ  وا  قح  ندروآ  اجب  رد  اریز 

تمکح 156

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1201 
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نآ رد  ادـخ  ینامرفان  هک  یئاج  تسین  راوازـس  قولخم  يوریپ  تعاطا و  تسا : هدومرف  قولخم ) تعاـطا  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
متـس هب  هک  یئاج  یبصغ و  نیمز  رد  ندناوخ  زامن  دـننام  دـشاب  تیـصعم  بجوم  هک  اجنآ  تسین  زئاج  یگدـنب  تدابع و  ای   ) دـشاب

(. تسا هدش  هتفرگ 

تمکح 157

یمن شنزرس  دنک  يراگنا  لهس  دوخ  قح  هرابرد  هک  یسک  تسا : هدومرف  يرگید ) قح  هب  يزادنا  تسد  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هدومن متـس  دزادـنا  تسد  يرگید  قح  هب  هک  یـسک  اریز   ) هدز دربتـسد  يرگید  قـح  هب  هک  تسا  یـسک  يارب  شنزرـس  هکلب  دوـش 

(. تسا شنزرس  هتسیاش  رگمتس  اهیتشز و  نیرتدب 

تمکح 158

اریز  ) دراد یم  زاـب  ینوزفا  ندروآ  تسد  هب  زا  ار ) صخـش   ) يدنـسپدوخ تسا : هدومرف  يدنـسپدوخ ) ناـیز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دراد یم  زاب  رتالاب  ماقم  ندروآ  تسد  هب  زا  ار  وا  نامگ  نیا  هتفای و  ار  نآ  هجرد  یهتنم  هک  دراد  نامگ  یماقم  ره  رد  دنسپدوخ 

تمکح 159

يارب  ) تسا کیدزن  دوش ) یم  عورـش  گرم  زا  هک  ترخآ   ) رما تسا : هدومرف  نآ ) لها  ایند و  هب  نتـسبن  لد  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دیاشن ار  یگتسبلد  سپ  دوش  یم  ادج  يدوزب   ) كدنا ایند ) رد   ) ندوب مه  اب  و  شوکب ) هشوت  نتشادرب 

تمکح 160

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1202 
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نید انیب  دـنمدرخ  يارب   ) تسا نشور  حبـص  دراد  مشچ  ود  هکنآ  يارب  اققحم  تسا : هدومرف  نایانیب ) ندوتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دشاب یمن  یلدود  کش و  رد  نالدروک  دننام  وا  تسا و  ادیوه  تسار  هار  قح و 

تمکح 161

هاـنگ رد  اریز   ) تشگزاـب هبوت و  نتـساوخ  زا  تسا  رت  ناـسآ  ندرکن  هاـنگ  تسا : هدوـمرف  ندرکن ) یناـمرفان  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هتفریذپ يارب  ار  نتـشاد  تیحالـص  تسا و  قح  هب  هدـنب  لد  ندـش  کیدزن  جاتحم  هک  هبوت  فالخب  تسین  یجنر  یتخـس و  ندرکن 

(. شا هبوت  ندش 

تمکح 162

یناسر نایز  ياذـغ  صخـش  اـسب   ) دریگ ولج  ار  اـهیندروخ  هک  ندروخ  کـی  اـسب  تسا : هدومرف  يراددوخ ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هک یـسک  يارب  تسا  یلثم  شیامرف  نیا  دـنام ، زاب  اهیندروخ  زا  يزارد  نامز  ددرگ و  رامیب  هک  دـیامن  طارفا  ندروخ  رد  اـی  هدروخ 

(. تفای یم  رایسب  دوس  دومن  یم  يراددوخ  رگا  هک  دنام  زاب  رایسب  دوس  زا  هتفر  مک  دوس  سپ 

تمکح 163

شناد دـنناد  یم  هچنآ  ناـنادان  اریز   ) دـنناد یمن  هک  ار  هچنآ  دننمـشد  مدرم  تسا : هدومرف  یناداـن ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
يزیچ دننک  یم  راکنا  ینعی  اوطیحی  مل  امب  اوبذک  دیامرف : یم  میرک س 10 ي 39  نآرق  رد  هکنانچ  تسردان ، ار  نآ  زج  دنرادنپ و 

(. دنا هتفاین  تسد  نآ  هب  هک  ار 

تمکح 164

يرکف کمک  نادنمدرخ  زا   ) دروآ ور  اه  هشیدنا  ياههار  هب  هک  یسک  تسا : هدومرف  شاگنک ) تروشم و  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دنیزگ يرود  دراد  نایز  هچنآ  زا  و   ) دسانشب ار  يراک  هابتشا  ءاطخ و  ياهاج  دبلطب )

تمکح 165

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1203 
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رد  ) دنک زیت  ادخ  يدونشخ ) ءاضر و   ) يارب ار  دوخ )  ) مشخ هزین  سک  ره  تسا : هدومرف  ادخ ) يارب  راک  دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اناوت دنچ  ره  لطاب  لها  تسکـش  رد  ار  وا  ادخ   ) دـشاب اناوت  اهیتسردان  نیرت  تخـس  ندرب  نیب  زا  نتـشکرب و  دـشوکب ) رکنم  زا  یهن 

(. دومن دهاوخ  شیرای  دنشاب 

تمکح 166

ندرک و رذـح  یتخـس  اریز  نکفا ، نآ  رد  ار  دوخ  يدیـسرت  يراک  زا  هاـگ  ره  تسا : هدومرف  راـک ) هب  مادـقا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
نیا و  یناـمب ، نآ  سرت  میب و  رد  هک  تسا  رتهب  یـشاب  يراـتفرگ  ءـالب و  رد  رگا   ) يراد سرت  نآ  زا  هچنآ  زا  تسا  رتـگرزب  ندـیئاپ 
ماما شیامرف  رابخا و  تایآ و  هک  ترخآ  فالخ  هب  تسا  اهنآ  ندـید  زا  رتمهم  اـهنآ  ندینـش  هک  تسا  اـیند  روما  هب  عجار  شیاـمرف 

(. دشاب یم  ندینش  زا  رتمهم  اهنآ  ندید  هک  تسا  ایوگ  باتک  نیمه  رد  مالسلا  هیلع 

تمکح 167

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1204 
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یسرداد اهراک و  رد  یئابیکش  اهیتخس و  لمحت   ) هنیس یخارف  يرورس  تسائر و  رازبا  تسا : هدومرف  يرورس ) رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
.تسا اهنآ ) دننام  و 

تمکح 168

( وا هب  یئوکین  ناسحا و  نتشاد و  دنمجرا   ) راکوکین شاداپ  هب  ار  راکدب  تسا : هدومرف  يراکدب ) زا  يریگولج  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دشاب یمن  ناکین  اب  ندومن  یکین  نتشاد و  دنمجرا  زا  رت  تخس  نارادرکدب  يارب  يرجز  چیه  نوچ   ) راد هجنر 

تمکح 169

( نتخاس رود   ) ندنک اب  يرگید  هنیس  زا  ار  هنیک )  ) يدب زاسرود )  ) نک ورد  تسا : هدومرف  ندوبن ) هاوخدب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
لد رد  وا  هنیک  دریگ  لد  رد  نارگید  هنیک  هک  ره  و  دنشیدنا ، دب  وا  يارب  دشیدنا  دب  نارگید  يارب  سک  ره  نوچ   ) دوخ هنیـس  زا  نآ 

(. دنریگ

تمکح 170

زاب تسار  هار  زا  ار  صخـش   ) دزاس یم  رود  ار  هتـسیاش )  ) هشیدـنا یگزیتس  تسا : هدومرف  یگزیتس ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دهد یم  تسد  زا  ار  هشیدنا  دوس  دراد و  یم 

تمکح 171

عمط زا  ات  تسا و  راتفرگ  هدـنب و  هشیمه  دـنمزآ   ) تسا یگـشیمه  یگدـنب  عمط  تسا : هدومرف  زآ ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دباین یئاهر  هتشگن  دازآ  دشوپن  مشچ 

تمکح 172

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1205 
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طاـیتحا و دوـس  تـسا و  ینامیـشپ  يرما ) رد   ) یهاـتوک ریـصقت و  هجیتـن  تـسا : هدوـمرف  یـشیدنارود ) هراـبرد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
.تسا نایز ) زا  یئاهر   ) یتسرد یشیدنارود 

تمکح 173

شناد تمکح و  اـب  یـشوماخ  رد  تسین  یکین  ریخ و  تسا : هدوـمرف  نتفگ ) اـجیب  نتفگن و  اـج  هب  شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.ینادان لهج و  اب  راتفگ  رد  تسین  یکین  هکنانچ  تفگ ) دیاب  هک  یماگنه  )

تمکح 174

یکی هکنآ  رگم  تشگن  روج  ود  سک ) ود  زا   ) یهارب ندناوخ  ود  تسا : هدومرف  تسا ) یکی  تسار  هار  هکنیا  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
امف دیامرف : یم  میرک س 10 ي 32  نآرق  رد  دوش ، یمن  روج  ود  دـش  تسرد  قح و  رب  ود  ره  رگا  نوچ   ) تسا یهارمگ  ود  نآ  زا 

(. یهارمگ زج  دشاب  هچ  یتسار  قح و  نایب  زا  سپ  ینعی  لالضلا  الا  قحلا  دعب  اذ 

تمکح 175

( مالـسا سدـقم  نید  عورف  لوصا و   ) قح رد  یلد  ود  کـش و  تسا : هدومرف  قح ) هار  دوـخ  یگداتـسیا  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. متسناد ار  نآ   ) مدش هدومن  نآ  هب  هک  ماگنه  نآ  زا  مدومنن 

تمکح 176

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1206 
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غورد مرکا  ربمغیپ  زا   ) مدـشن هتفگ  غورد  متفگن و  غورد  هاـگچیه ) : ) تسا هدومرف  دوخ ) تافـص  زا  یـضعب  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.تشگن هارمگ  نم  هلیسو  هب  یسک  مدشن و  هارمگ  و  دنتسه ) غورد  زا  هتسارآ  هزنم و  ماما  ربمغیپ و  اریز  مدینشن ،

تمکح 177

هکنانچ  ) تسه رامشیب ) هودنا  زا   ) يرگن تسد  زیختسر ) زور   ) ادرف هشیپ  متس  يارب  تسا : هدومرف  متس ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یم نادـند  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  رگمتـس  هک  يزور  ینعی  هیدـی  یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و  دـیامرف : یم  ي 27  مـیرک س 25  نآرق  رد 

(. دزگ

تمکح 178

هـشوت هک  تسا  یـسک  دـنمدرخ  سپ   ) تسا کـیدزن  اـیند ) زا  نتفر   ) ندرک چوک  تسا : هدومرف  گرم ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دشاب هدامآ  گرم  ندیسر  ماگنه  هتشادرب 

تمکح 179

دزن دیامن  يرای  کمک و  ار  نآ   ) دزاس نایامن  ار  شا  هرهچ  قح  يارب  هک  ره  تسا : هدومرف  قح ) هار  جنر  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ینعم سپ  هدشن  نایب  سانلا  هلهج  دنع  هلمج  هغالبلا  جهن  خـسن  زا  یـضعب  رد  و  دـنیب ، رازآ  تخـس  اهنآ  زا   ( ددرگ هابت  مدرم  نانادان 
یـسک زا  هدـننک  يرود  نوچ  ددرگ ، هابت  كاله و  دـنک  يرود  ضارعا و  قح  زا  هک  ره  دوش : یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

). دیامن هجوتم  وا  هب  شیوخ  يور 

تمکح 180

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1207 

http://www.ghaemiyeh.com


1173 ص :

شاداپ اریز   ) دـنادرگ هابت  ار  وا  یباـتیب  دادـن  یئاـهر  یئابیکـش  ار  هک  ره  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تسا راتفرگ  یباتیب  رفیک  هب  هداد  تسد  زا  ار  یئابیکش 

تمکح 181

دسر یم  مرکا ) ربمغیپ  اب   ) ندوب هارمه  تبحاصم و  اب  تفالخ  ایآ  اتفگش  يا  تسا : هدومرف  ءافلخ ) زا  تیاکش  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
یماگنه منک ، تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتـسد  يدوب  ادخ  لوسر  هارمه  بحاصم و  شیاسآ  یتخـس و  رد  وت  تفگ : رکبوبا  اب  رمع  هک  )

!؟ دسر یمن  راوگرزب ) نآ  اب   ) يدنواشیوخ تبحاصم و  ببـس  هب  و  میامن ) تعیب  وت  هب  ات  هدب  ار  تتـسد  تفگ : یم  وا  هب  رکبوبا  هک 
يروش و ببـس  هب  رکبوبا )  ) وت رگا  ینعی  هدورـس : هراـب  نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  و  دـیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  )
مشاـه و ینب   ) هشیدـنا يار و  باحـصا  هک  يدیـسر  نیا  هـب  هنوـگچ  سپ  یتـفرگ  تـسد  هـب  ار  مدرم  ياـهراک  ماـمز  تـما  عاـمجا 

هدننک دروخ  دز و  رب  مرکا ) لوسر  اب   ) يدنواشیوخ هب  رگا  و  دـندوبن ، رـضاح  عامجا ) يروش و  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اصوصخم 
لوسر شیوخ  ترتع و  ام  هک  دروآ  لیلد  هدومن  جاجتحا  راصنا  اب  هفیقـس  رد  رکبوبا   ) یتفای يرترب  هبلغ و  تفـالخ ) هراـبرد   ) ناـنآ

هیلع ماـما  هتفرگ  ار  وت  رتخد  ربمغیپ  رگا  اریز   ) تسا رتراوازـس  رتکیدزن و  ربـمغیپ  هب  مالـسلا ) هیلع  ماـما   ) يرگید سپ  میتـسه ) ادـخ 
(. تسا وا  مع  رسپ  داماد و  مالسلا 

تمکح 182
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یم ریت  نآ  رد  گرم ) ياهببـس   ) اهگرم هک  تسا  يا  هناشن  ایند  رد  یمدآ )  ) درم تسا : هدومرف  زردـنا ) دـنپ و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اههودنا شا  همقل  ره  رد  ینتفرگ و  ولگ  شندیماشآ  ره  اب  و  دنباتـش ، یم  نآ  هب  اهدرد  اهالب و  هک  تسا  يا  هدش  لواپچ  و  دنزادنا ،

يزور هب  دروآ  یمن  ور  و  يرگید ، تمعن  زا  یئادج  هب  رگم  دسر  یمن  یتمعن  هب  هدنب  و  تسا ) یهودنا  اب  یشوخ  تذل و  ره   ) تسا
تدـم زا  رگید  زور  یئادــج  هـب  رگم  شیگدــنز  زا  يزور  هـب  دروآ  یمن  ور  و  يرگید ، تـمعن  زا  یئادــج  هـب  رگم  شیگدــنز  زا 

هب یماگ  سفن  ره  هب  میوش و  یم  کیدزن  نآ  هب  يزور  ره  هک   ) میگرم ناروای  ام  سپ  هتـشگ ) ردقم  شیارب  هک   ) دوخ یناگدـنز ) )
زور بش و  نیا  هک  یلاح  رد  میـشاب  راودیما  یتسه  ءاقب و  هب  اجک  زا  سپ  تسا ، اهیهابت  هناشن  ام  ياهناج  و  میهن ) یم  شیپ  شیوس 

!؟ دندوب هدروآ  درگ  هچنآ  یگدنکارپ  هتخاس و  هچنآ  یناریو  رد  دنتشگزاب  باتش  هب  هکنآ  رگم  دندادن  یگرزب  تفارـش و  يزیچ  هب 
هتفر نیب  زا  ناـشیراوگرزب  ماـقم و  هدرم  یعمج  مینیب  یم  يزور  بش و  ره  نوچ  تسین  هتـسیاش  یناگدـنز  نیا  هب  یگتـسبلد  يرآ  )

(. ددرگ یم  هدنکارپ  ناشیئاراد  تورث و 

تمکح 183
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وت يدروآ  تسد  هب  یئاراد )  ) شیوخ يزور  توق و  زا  هدایز  هچنآ  مدآ  رـسپ  يا  تسا : هدومرف  لام ) شـالت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تشاد دهاوخن  وت  يارب  يدوس  یئامن و  راذگاو  وا  هب  هک   ) یتسه راد  هنیزخ  وا ) ریغ  ای  ثراو   ) يرگید يارب  نآ  رد 

تمکح 184

هب سپ  تسا  یندینادرگور  ندروآور و  شهاوخ و  ار  اهلد  اققحم  تسا : هدومرف  راک ) هب  ندومن  روبجم  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هب  ) لد هاگ  ره  اریز  اهنآ ) نتـساوخن  یلیم و  یب  هار  زا  هن   ) اهنآ ندروآور  شهاوخ و  هار  زا  دیئامن ) راداو  ار  اهنآ   ) دـیئایب اهنآ  يوس 

(. دهدن ماجنا  تسرد  ار  نآ  هدش  هدنام  هتسخ و   ) ددرگ روک  دوش  روبجم  يراک ) ماجنا 

تمکح 185

هدرک بضغ  هاـگ  ره  مناـشن ) ورف   ) مهد يدوبهب  ار  دوـخ  مشخ  یک  دوـمرف : یم  مشخ ) ندرب  ورف  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
راوازس يدشیم  اناوت  ات   ) يدومنیم یئابیکش  رگا  دنیوگب  نم  هب  مشاب و  ناوتان  ندومن  رفیک  ماقتنا و  زا  هک  یماگنه  ایآ  مدش ؟ ورشرت 

هچ تسا  هدوتس  ندناشنورف  لاح  ره  هب  دوب ، هتـسیاش   ) يدیـشخب یم  رگا  دنیوگب  نم  هب  مشاب و  اناوت  ماقتنا  رب  هک  یماگنه  ای  دوب ؟)
(. ناوتان هچ  دشاب و  اناوت  صخش 

تمکح 186

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1210 
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نیا دومرف : ایند ) يالاک  هب  نتـسبن  لد  رد   ) درک یم  رذگ  دوب  ینیگرـس  ياج  هلبزم و  رب  هک  يدیلپ  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  يرگید  ربخ  رد  و  دـیامرف ): یـضردیس   ) دـندیزرو یم  لخب  ناراد  لخب  نآ  هب  هچنآ  هجیتن  تسا 

.دندومن یم  تبغر  ششوک و  نآ  رد  امش  هتشذگ  زور  هک  تسیزیچ  نآ 

تمکح 187

ار هداد  تسد  زا  ناـیز  هصغ   ) تسا هتفرن  داد  دـنپ  ار  وـت  هچنآ  وـت  لاـم  زا  تسا : هدوـمرف  هتفر ) تسد  زا  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دمآ دهاوخ  تراک  هب  هراومه  هبرجت  دزومآ و  یم  هبرجت  ار  وت  اریز  روخم ،

تمکح 188

نامه دایز  مک و  یب  شیامرف  نیا  رخآ ، ات   ) بولقلا هذه  نا  تسا : هدومرف  شناد ) ملع و  زا  ندماین  هوتسب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تشذگ شحرش  همجرت و  هک  تسا  مهن  داتشه و  شیامرف 

تمکح 189

یتسرداـن رد   ) ادـخ يارب  رگم  تسین  یناـمرف  مـکح و  دـنتفگ ) یم  هـک   ) ار جراوـخ  نخـس  دینـش  هـک  یماـگنه  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
ملهچ نخس  رد  هلمج  نیا  حرش   ) دنریگ یم  تسردان  لطاب و  هجیتن  نآ  زا  هک  تسا  یتسرد  قح و  نخس  تسا : هدومرف  ناشراتفگ )

(. تشذگ اه  هبطخ  باب  رد 

تمکح 190

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1211 

http://www.ghaemiyeh.com


1177 ص :

هدـنکارپ نوچ  دـننک و  یم  تفرـشیپ  دـنیآ  درگ  نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  تسا : هدومرف  مدرم  شابوا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هیلع ماما  هکلب  تسا : هدش  هتفگ  و  دـیامرف ): هللا ( همحر   ( یـضردیس .دنـسر  رفیک  هب  ناشیراکهابت  يارب  ات   ) دـنوشن هتخانـش  دـندرگ 
دوس دـنوش  هدـنکارپ  نوچ  و  دوش ) یم  لیطعت  اهراک  اریز   ) دـنراد نایز  دـنیآ  درگ  نوچ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  هدومرف : مالـسلا 

دندرگ یم  رب  دوخ  راک  هشیپ و  هب  نارو  هشیپ  دومرف : تسیچ ؟ ناشیگدنکارپ  دوس  میتسناد  ار  ناشعامتجا  نایز  دنتفگ : سپ  دـنراد ،
.دوخ یئاونان  هب  اونان  هاگراک و  هب  هدنفاب  نامتخاس و  هب  انب  نتشگزاب  دننام  دنرب ، یم  دوس  اهنآ  هلیسو  هب  مدرم  و 

تمکح 191

دابم و شوخ  هداشگ و  دومرف :  ( نانآ شهوکن  رد   ) ترـضح نآ  دندوب  وا  اب  شابوا  دـندروآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  يراکتیانج 
.یئاوسر تشز و  راک  ره  دزن  رگم  دنوشیمن  هدید  هک  یئاهر 

تمکح 192
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دنراد یم  هاگن  ار  وا  هک  تسا  هتـشرف  ود  یـسک  ره  اب  تسا : هدومرف  دباین ) نایاپ  یگدنز  دـسرن  لجا  ات  هکنیا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( يدوبان يارب   ) یگدنز تدم  و  دنیامن ، یم  یهت  ار  ردق  وا و  نیب  هتـشرف  ود  نآ  دشاب ) ردـقم  وا  ندـش  هابت   ) دـیآ ردـق  هاگ  ره  سپ 

(. دریم یمن  صخش  دیاین  رس  هب  رمع  ات  سپ   ) تسا يراوتسا  رپس 

تمکح 193

یم نامیپ  دهع و  هدرک  تعیب  وت  اب  ام  دنتفگ  ترضح  نآ  هب  نامثع ) ندش  هتشک  زا  سپ   ) ریبز هحلط و  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما 
اور اوشیپ  ماما و  کی  زا  شیب   ) هن دومرف : نانآ ) هتـساوخ  در  رد   ) میـشاب کیرـش  وت  اب  تفـالخ )  ) رما نیا  رد  هکنیا  طرـش  هب  میدـنب 

کمک یتخـس  یناوتان و  رب  و  دینک ) یهارمه  دشاب  ندومن  يرایب  زاین  رگا   ) دیـشاب کیرـش  يروای  یهارمه و  رد  امـش  یلو  دشابن )
(. دیئامن کمک  نآ  حالصا  رد  دینیب  يراتفرگ  یناوتان و  راک  رد  رگا   ) دیشاب

تمکح 194

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1213 
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ناهنپ رگا  و  دونش ، یم  دیئوگب  رگا  هک  يدنوادخ  زا  دیسرتب  مدرم ، يا  تسا : هدومرف  يراکزیهرپ ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ار امـش  دیزیرگب  رگا  هک  دیناهرب ) نآ  سرت  لوه و  زا  ار  دوخ   ) دریگ یم  یـشیپ  گرم  رب  یگدنب ) تدابع و  هب   ) و دناد ، یم  دیئامن 

دای اهیرامیب ) اهدرد و  یناوتان و  فعض و  رمع و  نتشذگ  اب   ) ار امش  دینک  شومارف  رگا  و  دریگ ، یم  ار  امـش  دیتسیاب  رگا  و  دبایرد ،
.دروآ یم 

تمکح 195

ار تیکین  ساپس  هک  یسک  دنادرگن  تبغر  یب  یکین  ناسحا و  رد  ار  وت  تسا : هدومرف  يراکوکین ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
زا وت  و  هدربـن ، يا  هرهب  یکین  نآ  زا  هک  يدـنوادخ )  ) یـسک دـهد ) شاداـپ   ) دـنک یم  يرازگـساپس  یکین  نآ  رب  ار  وـت  هک  درازگن 

.دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  هتخاس ، هابت  هب  هدننک  نارفک  هچنآ  زا  رتشیب  یبای  یم  دنوادخ ) شاداپ   ) رازگساپس ساپس 

تمکح 196

رگم دـنارذگ  یم  نآ  نورد  هچنآ  هب  دوش ) یم  رپ   ) ددرگ یم  گنت  یفرظ  ره  تسا : هدومرف  شناد ) شیاتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. رگید ملع  نتفریذپ  يارب  دراد  شیاجنگ  و   ) ددرگ یم  خارف  تفای ) هار  نآ  رد  ملع  نوچ   ) هک لد ) هنیس و   ) شناد ملع و  فرظ 

تمکح 197
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دز و ماـگنه   ) مدرم هک  تسا  نآ  شیراـبدرب  زا  راـبدرب  دوس  ضوع و  نیتسخن  تسا : هدومرف  يراـبدرب ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دنوش یم  شناروای  رابدربان  لهاج و  ربارب  رد  وا ) دروخ 

تمکح 198

شیوخ یسک  دوش  یم  مک  هک  راداو  يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا  تسا : هدومرف  يرابدرب ) هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
دوش و تداـع  دراداو  نآ  هب  ار  دوخ  دـشابن و  صخـش  یعیبـط  هک  تلـصخ  ره  نوچ   ) دوشن ناـشیا  زا  دـیامن و  دـننام  یهورگ  هب  ار 

(. تسا نکمم  تافص  قالخا و  لیدبت  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  و  تسا ، هیناث  تعیبط  تداع 

تمکح 199

دنام لفاغ  نآ  زا  هک  ره  و  درب ، دوس  دومن  یگدیـسر  شیوخ  باسح  هب  هک  ره  تسا : هدومرف  زردـنا ) دـنپ و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
راـک رد   ) تفرگ دـنپ  اـیند ) زا   ) هک ره  و  دـشاب ، هدوـسآ  زیختـسر ) زور  رفیک  باذـع و  زا   ) دیـسرت ادـخ ) زا   ) هـک ره  و  درک ، ناـیز 

.دیدرگ اناد  یسانشادخ ) هب   ) دیمهف هک  ره  و  تفایرد ، دیمهف و  ار ) دب  کین و   ) دش انیب  هک  ره  و  دیدرگ ، انیب  ترخآ )

تمکح 200
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ینابرهم ددرگ و  زاب  دـمحم ) لآ   ) ام رب  ایند  تسا : هدومرف  مالـسلا ) مهیلع  دـمحم  لآ  هقح  تلود  روهظ  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
نیذـلا یلع  نـمن  نا  دـیرن  و  ي 5 ) س 28  : ) دـناوخ نآ  یپ  رد  .شیوـخ و  هچب  هب  ریگزاـگ  وخدـب و  رتـش  تشگزاـب  دـننام  دـیامن 

هداهن تنم  دنا  هدش  هدرمش  ناوتان  نیمز  رد  هک  نانآ  رب  میهاوخ  یم  ینعی  نیثراولا  مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا 
.میهد رارق  ایند ) نید و  نارادمامز   ) ناگدنرب ثرا  نایاوشیپ و  ار  اهنآ  مینادرگ ) ناشراوگرزب  اناوت و  )

تمکح 201

دوخ هدز و  رمک  هب  نماد  راک ) رد   ) هک یسک  ندیـسرت  دیـسرتب  ادخ  زا  تسا : هدومرف  يراکزیهرپ ) یگنوگچ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
باتـش يراکوکین ) هب   ) و هدرک ، كالاچ  تسچ و  ار  شیوخ  هدومن و  شالت  شـشوک و  و  هتخاس ، اـهنت  درجم و  اهیگتـسباو ) زا   ) ار

و شهاـگرارق ، ندروآور  رد  درک  هشیدـنا  و  تـصرف ) نداد  تـسد  زا   ) سرت يور  زا  دوـمن  یتسدـشیپ  و  شرمع ، تـلهم  رد  هدرک 
(. دماجنا یم  خزود  یتخبدب  تواقش و  ای  تشهب  یتخبکین  تداعس و  هب  هک   ) شتفر دمآ و  نایاپ 

تمکح 202
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ار وا  يوربآ  هدوب  دونشخ  هدننک  ششخب  زا  مدرم   ) تسا اهوربآ  نابهگن  شـشخب  تسا : هدومرف  زردنا ) دنپ و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و دنادرگ ) یم  ار  يدب  هتـشادزاب و  یئوگ  هزره  زا  ار  نادان  يرابدرب   ) تسا رابدربان  نادان و  دنب  نهد  يرابدرب  و  دـنیامن ) یم  ظفح 
هک یسک  زا  ندومن  يرود  و  تسا ) وا  زا  تشذگ  نآ  هوکز  دبای  يزوریف  نمشد  رب  هک  ره   ) تسا يزوریف  هوکز  هانگ ) زا   ) تشذگ

ندومن تروشم  و  یـشاب ) هدرک  یفالت  ار  شیئافو  یب  ات  نک  يرود  هتـشادرب  لد  ءافو  یب  تسود  زا   ) تسا وت  ضوع  دومن  یئاـفویب 
دوخ دش  زاین  یب  نارگید ) اب  تروشم  زا   ) شا هشیدنا  يار و  هب  هک  یـسک  و  تسا ، یبای  هار  تیاده و  نامه  نتـسج ) تسار  هار  (و 
هنامز اریز   ) تسا هنامز  ناگدـننک  يرای  زا  یبات  یب  و  دـیامن ، یم  رود  ار  راگزور  ياهیتخـس  یئابیکـش  و  دـنکفا ، یهاـبت  رطخ و  ار 

و تسا ، نتـشادن  وزرآ  يرگناوت  نیرتگرزب  و  دـهد ) یم  ماجنا  ار  راک  نیمه  مه  یبات  یب  تسا و  ندرک  تسین  ندومن و  ریپ  هداـمآ 
طلسم ناشلوقع  رب  مدرم  زا  يرایسب  سفن  ياوه   ) تسا اورنامرف  وا  رب  هک  تسا  یـشهاوخ  اوه و  راتفرگ  ریـسا و  هک  درخ  لقع و  اسب 

هک تسا  يدـنواشیوخ  مدرم ) اب   ) یتسود و  تسا ، شیامزآ  هبرجت و  يرادـهاگن  کـین  راـک  هب  نتفاـی  تسد  ندیـسر و  زا  و  تسا )
گنتلد زا  و  هدش ، هدرب  هرهب 

(. دنبم لد  شنامیپ  دهع و  هب  وگم و  وا  اب  شیوخ  زار   ) شابم نمیا  دوخ ) زا   ) هدیجنر و 

تمکح 203

هدرک دایز  لقع  یضتقم  اریز   ) تسا وا  درخ  ناربکشر  زا  یکی  صخـش  ینیبدوخ  هدومرف : يدنـسپدوخ ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ولج ار  لـئاضف  ندرک  هداـیز  هدرب و  کـشر  لـقع  هب  هک  تسا  نآ  دـننام  سپ  دـشابیم  نآ  ریگولج  ینیبدوخ  تسا و  وکین  ياـهوخ 

(. هتفرگ

تمکح 204
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انتعا یب   ) دنبب مشچ  اهیراتفرگ ) اهیتخـس و   ) كاشاخ راخ و  زا  تسا : هدومرف  ایند ) ياهیراتفرگ  هب  یئانتعا  یب  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیامن یم  تا  هدوسرف  اهیراتفرگ   ) دنام یهاوخن  لاحشوخ  زگره  هنرگو  شاب )

تمکح 205

وا ياـهخاش  تسا ) وکین  شیوخ  قلخ و   ) دـشاب مرن  شتخرد  بوچ  هکنآ  تسا : هدوـمرف  یهاوـخکین ) دوـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دشاب یم  ناوارف  شناتسود ) )

تمکح 206

هب  ) دنادرگ یم  ناریو  ار  تسرد )  ) هشیدنا يار و  اجیب )  ) دروخ دز و  تفلاخم و  تسا : هدومرف  تفلاخم ) نایز  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دوش یم  روجان  شا  هشیدنا  درادن  يراگزاس  رس  هک  یسک  ینعی  دزادنا  یمن  راک 

تمکح 207

رد ار  ادخ  هدوب  هتسارآ  هکنآ  رگم   ) دومن یشکندرگ  دیسر  یئاج  هب  هک  یسک  تسا : هدومرف  یشکندرگ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیامن ینتورف  هتفرگ  رظن 

تمکح 208

يرامیب و یتسدگنت و  يرگناوت و  یتسپ و  يدنلب و   ) تالاح شدرگ  رییغت و  رد  تسا : هدومرف  تالاح ) لیدبت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
.دوش هدیمهف  اهنآ ) رنه  بیع و   ) نادرم ياهرهوگ  یتسردنت )

تمکح 209
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یتسود رد  هک  تسا  نآ  تهج  زا   ) تسا یتسود  يرامیب  زا  تسود  ندربکشر  تسا : هدومرف  ندربکـشر ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ندربکشر اب  تفـص  نیا  دهاوخ و  یم  دوخ  يارب  هچنآ  شتـسود  يارب  دهاوخب  هک  تسا  یـسک  یقیقح  تسود  اریز  تسین ، تسار 

(. دراد تافانم 

تمکح 210

اهزآ اهعمط و  ياهیگدنـشخرد  ریز  اهدرخ  شزغل )  ) نداتفا كاخ  هب  ياـهاج  رتشیب  تسا : هدومرف  زآ ) ناـیز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دناشک يراوخ  یتسپ و  هب  يراوگرزب  لقع و  نامسآ  زا  ار  یمدآ  عمط   ) تسا

تمکح 211

دامتعا فرط  هک  یـسک  هب  ینامگدب  اب  ندرک  مکح  تسین  يرگداد  لدع و  زا  تسا : هدومرف  ینامگدـب ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اوبنتجا اونما  نیذلااهیا  ای  دیامرف : یم  میرک س 49 ي 12  نآرق  رد  دشاب ، یم  هانگ  تیصعم و  یـسک  نینچ  هب  ینامگدب  اریز   ) تسا

ینامگدـب یخرب  هک  دـینک  يرود  رگیدـکی ( هراـبرد   ( ینامگدـب رایـسب  زا  ناـمیا  لـها  يا  ینعی  مثا  نظلا  ضعب  نا  نظلا  نم  اریثک 
(. تسا هانگ  تیصعم و 

تمکح 212

.ناگدنب رب  ندرک  متس  زیختسر  زور  يارب  تسا  يا  هشوت  دب  تسا : هدومرف  متس ) شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 

تمکح 213
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( ندومناو ربخ  یب   ) ندیشوپ مشچ  راوگرزب  میرک و  ياهراک  نیرتهب  زا  تسا : هدومرف  یشوپ ) مشچ  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دهد ناشن  لفاغ  ار  دوخ  اهیتشز  يرایسب  زا  دردن و  سک  هدرپ  میرک  اریز   ) دناد یم  هک ) نارگید  ياهیتشز   ) هچنآ زا  تسا  وا 

تمکح 214

مدرم تفرگ ) هشیپ  مرـش   ) دـیناشوپ وا  هب  ار  دوخ  هماج  مرـش  ءایح و  هک  ره  تسا : هدومرف  مرـش ) ءایح و  دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیامن یم  ناهنپ  مدرم  رظن  زا  ءایح  رثا  رب  دشاب  هتشاد  مه  رگا  ای  دننیب ، مدرم  ات  درادن  یبیع   ) دید دنهاوخن  ار  وا  یتشز 

تمکح 215

اریز  ) دـیآ دـیدپ  یگرزب  تبیه و  رایـسب  یـشوماخ  هب  تسا : هدوـمرف  هتـسیاش ) تافـص  زا  یخرب  هب  بـیغرت  رد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
مدرم دنک  هشیپ  فاصنا  هک  ره   ) دندرگ رایسب  ناتسود  ناگتسویپ و  يربارب  فاصنا و  هب  و  تسا ) يدنمدرخ  لقع و  هناشن  یـشوماخ 

ینتورف اب  و  درگن ) یم  دنمجرا  ار  هدننک  ناسحا  سک  ره  اریز   ) ددرگ گرزب  اهتلزنم  ندرک  یکین  اب  و  دنوش ) هارمه  هتسویپ و  وا  هب 
ای ددرگ ، یم  رایسب  تمعن  راوازـس  هدرک و  يرازگـساپس  دومن  ینتورف  مدرم  اب  وا  داد و  تمعن  ار  هک  ره  ادخ   ) دوش یم  مامت  تمعن 

یگرزب مدرم ) ي   ) اهیتخـس اهجنر و  لمحت  اـب  و  هدرک ) ماـمت  ار  تمعن  دـیامن  ینتورف  وا  اـب  دـناسر و  تمعن  یـسک  هب  صخـش  رگا 
اب و  ددرگ ) يرورس  هتسیاش  دبای و  يرتهم  یگرزب و  تشگن  لدگنت  اهجنر  اهیتخـس و  زا  رگا  صخـش  اریز   ) دوش یم  مزال  بجاو و 

هدیدنـسپ راتفر  اب  ای  دـنراذگ ، یم  اـهنت  ار  نمـشد  هدروآور  وا  هب  مدرم  اریز   ) دروخ یم  تسکـش  نمـشد  هدیدنـسپ  بوخ و  راـتفر 
شیرابدرب ملح و  رثا  رب  ار  وا  مدرم  اریز   ) دندرگ رایسب  وا  ناروای  درخ  مک  هیفس و  زا  يرابدرب  ملح و  اب  و  دوش ) یم  بولغم  نمـشد 

(. تشذگ تفه  دون و  دصکی و  شیامرف  رد  ینعم  نیمه  و  دنیامن ، یم  کمک 

تمکح 216
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بجع ینعی  مدرم  ي   ) اهندب یتسردنت  زا  ناربکـشر  ندـنام  لفاغ  زا  اتفگـش  تسا : هدومرف  یتسردـنت ) تیمها  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یمن کشر  تسا  اهتمعن  نیرتگرزب  هک  اهنآ  یتسردـنت  یتمالـس و  هب  دـنرب و  یم  کشر  نارگید  هاج  لام و  هب  ناربکـشر  هک  تسا 

(. دنرب

تمکح 217

کچوک ار  وا  همه  نوچ   ) تسا يراوخ  تلذ و  دنب  رد  راتفرگ ) ریسا و  دننام   ) دنمزآ تسا : هدومرف  زآ ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دنهد یمن  تیمها  وا  هب  هدرمش  راوخ  و 

تمکح 218

لد هب  نتخانش  تفرعم و  ندیورگ )  ) نامیا دومرف : نآ ) یقیقح  ینعم  رد   ) ترضح نآ  دندیـسرپ  ار  نامیا  ینعم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
.تسا اهنآ ) دننام  نابز و  شوگ و  مشچ و  اپ و  تسد و   ) ءاضعا اب  نداد  ماجنا  نابز و  هب  فارتعا  و  ندومن ) رواب  داقتعا و  )

تمکح 219
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نیگهودـنا ایند  يالاک ) ندرواین  تسد  هب   ) يارب هک  یـسک  تسا : هدومرف  هتـسیاشان ) تافـص  زا  یخرب  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
تسا وا  ندوبن  یضار  مکح  رد  ایند  هرهب  بیصن و  هب  صخش  ندوبن  یـضار  اریز   ) تسا هتـشگ  نیگمـشخ  ادخ  ردق  ءاضق و  هب  دوش 

تیاکـش شراگدرورپ  زا  دیامن  هلگ  يرگید ) دزن   ) هدروآور وا  هب  هک  یهودـنا  زا  هک  یـسک  و  تسا ) هدـش  ردـقم  وا  يارب  هچنآ  هب 
يارب هتفر  يرگناوـت  دزن  هک  یـسک  و  هداد ) تسد  زا  ار  یئابیکـش  ربـص و  اریز  تسا ، ناـمیا  یتسـس  فعـض و  هناـشن  نـیا  و   ) هدرک

نیقی و رد  تسا  یتسـس  فعـض و  یئاراد  لام و  هب  نداد  تیمها  اریز   ) هتفر تسد  زا  شنید  موس  ود  دـنک  ینتورف  وا  هب  شیرگناوت 
هب گرم  زا  سپ  دناوخب و  نآرق  هک  یـسک  و  نابز ) هب  فارتعا  رگم  هدنامن  یقاب  سپ  ادخ  ریغ  يارب  تسا  لمع  ینتورف  ادخ و  رواب 
نآ نومـضم  هب  دـیاب  دـناوخب  رواب  داقتعا و  اب  ار  نآرق  رگا  اریز   ) دـننک یم  ءازهتـسا  ار  ادـخ  تایآ  هک  تسا  یناـسک  زا  دورب  شتآ 
نآ نومـضم  هب  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دورب  خزود  هب  رگا  نآرق  هدنناوخ  سپ  تسا  نتفر  تشهب  مزلتـسم  نآرق  هب  لمع  دـنک و  لمع 

ددرگن ادج  وا  زا  هک  یهودنا  زیچ : هس  هب  ایند  زا  دوش  هتـسبلد  ددرگ  هتفیـش  ایند  یتسود  هب  شلد  هک  یـسک  و  تسا ) هتـشادن  داقتعا 
گا دشاب و  نیگهودنا  دباین  رگا  اریز  )

یم او  میب  شکاـشک  رد  ار  شلد  هتـسویپ  و   ( درادـن رب  وا  زا  تسد  هک  یـصرح  و  دروخ ( هودـنا  يرادـهگن  ینوزفا و  يارب  تفاـی  ر 
.دسرن نآ  هب  هک  یئوزرآ  دیما و  و  دراد (

تمکح 220
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تمعن و هب  یئوخکین  اب  و  دومن ، یهاشداپ  ناوت  یم  تعانق  اب  تسا : هدومرف  وکین ) يوخ  تعانق و  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.درب رس  هب  زان 

تمکح 221

یناگدنز ار  راکوکین  حـلاص  هدـنب  ینعی  هبیط  هایح  هنییحنلف  ي 97 :) س 16   ) لجوزع يادـخ  شیامرف  ینعم )  ) مالـسلا هیلع  ماما  زا 
شوخ و تعانق  اب  یناگدنز   ) تسا تعانق  وکین  یناگدنز  نآ  دومرف : نآ ) ریسفت  رد   ) ترضح نآ  سپ  دندیسرپ ، ار  میهد ، یئوکین 

(. دشاب اراد  رایسب  هچ  رگا  تسا  گنت  خلت و  شیناگدنز  صیرح  و  تسا ، وکین 

تمکح 222

اب تکرش  اریز  دینک ، تکرش  تسا  يزور  خارف  هک  یسک  اب  شورف ) دیرخ و  رد  : ) تسا هدومرف  تکرش ) دوس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
یم هرهب  يزور  خارف  اب  تکرش  رثا  رب  يزور  گنت  صخش  اریز   ) تسا رت  هتـسیاش  هرهب  هب  ندروآ  ور  هب  رتراوازـس و  ار  يرگناوت  وا 

(. درب

تمکح 223
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ینعی ناسحالا  لدـعلاب و  رمای  هللا  نا  س 16 ي 90 )  ) لجوزع يادـخ  شیامرف  رد ) ناسحا  لدـع و  ینعم   ) هرابرد مالـسلا  هیلع  ماما 
شـشخب دوج و  یکین  ناسحا و  و  تسا ، ندرکن  متـس  يرگداد  لدـع و  تسا : هدومرف  دـیامرف ، یم  رما  ناسحا  لدـع و  هب  دـنوادخ 

(. رتراکشآ یظفل  هب  تسا  یظفل  فیرعت  شیامرف  نیا  )

تمکح 224

( ادـخ هار  رد  كدـنا  دـنچ  ره  ار  دوخ  یئاراد  لام و   ) هاـتوک تسد  هب  هک  یـسک  تسا : هدومرف  قاـفنا ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هچنآ هک  تسا  نآ  شیامرف  نیا  ینعم  و  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس   ) دبای یم  شـشخب  ادخ ) بناج  زا   ) زارد تسد  هب  دشخبب 

گرزب ار  نآ  دزم  ءازج و  یلاعت  يادخ  دشاب  كدنا  دنچ  ره  دنک  یم  قافنا  یکین  ریخ و  ياههار  رد  شیئاراد  لام و  زا  صخـش  ار 
تتبنا هبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا  لثم  دـیامرف : یم  میرک س 2 ي 261  نآرق  رد  هکنانچ   ) دنادرگ یم  رایـسب  و 

هب ادخ  هار  رد  ار  ناشاهیئاراد  هک  نانآ  ناتـساد  ینعی  میلع  عساو  هللا  ءاشی و  نمل  فعاضی  هللا  هبح و  هئام  هلبنـس  لک  یف  لبانـس  عبس 
هناد کی  دشاب  هناد  دص  هشوخ  ره  رد  هک  دیورب  هشوخ  تفه  نآ  زا  هک  تسیا  هناد  ناتـساد  دننام  دنهد  یم  نادنمتـسم  ناشیورد و 

تسد ود  زا  ارم  و  تسا ) اناد  هدنـشخب و  رایـسب  ادخ  دهد و  یم  شیازفا  دهاوخ  هک  ره  يارب  ار  رادقم  نیا  ادخ  دوش و  هناد  دصتفه 
ار راگدرورپ  تمعن  هدنب و  تمعن  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  هدیـشخب ) ادخ  هک  یتمعن  هداد و  هدنب  هک  یتمعن   ) تسا تمعن  ود  اجنیا  رد 
رب هراومه  ادـخ  ياـهتمعن  اریز  هداد ، رارق  زارد  ار  ادـخ  تمعن  هاـتوک و  ار  هدـنب  تمعن  هتخاـس و  ادـج  مه  زا  يزارد  یهاـتوک و  هب 

ياهتمعن

نوریب اهنآ  زا  هتـشگزاب و  اهنآ  يوس  هب  یتمعن  ره  تسا و  اهتمعن  همه  هیاپ  لـصا و  ادـخ  ياـهتمعن  اریز  تسا ، نوزفا  رایـسب  قولخم 
.دبای یم  شیادیپ  دیآ و  یم 

تمکح 225
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نوریب  ) هزرابم هب  ار ) یسک   ) دیاب تسا : هدومرف  نمشد ) اب  دروخ  دز و  هرابرد   ) مالسلا هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
نوچ  ) تسا راکمتـس  هدنناوخ  اریز  ور ، نوریب  ریذپب و  عافد ) ناونع  هب   ) دندومن توعد  نآ  هب  ار  وت  رگا  و  یناوخن ، فص ) زا  ندمآ 

رب راکمتس  و  تسا ) ینمشد  يرگمتس و  راک  نیا  هتشادرب و  تسد  يراکتـسرد  لدع و  زا  هدرک و  یکاب  یب  روهت و  زواجت و  دح  زا 
یم اجنیا  رد  دیحلا  یبا  نبا  .دوش  هتـشک  هداتفا  كاخ  هب  دـسرب و  يرگمتـس  رفیک  هب  مه  ایند  رد  دور  یم  نامگ   ) تسا هداتفا  كاخ 
یم زرابم  ای  هدش و  هدناوخ  ترـضح  نآ  دوخ  ای  هکلب  دشاب ، هدـیبلط  هزرابم  هب  ار  یـسک  زگره  مالـسلا  هیلع  ماما  میدینـشن  دـسیون :

.دروآ یم  رد  شیاپ  زا  تفر و  یم  وا  بناج  هب  راوگرزب  نآ  سپ  دندیبلط 

تمکح 226
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يزارفرس و هک  تسا  اهدرم  ياهوخ  نیرتدب  اهنز  ياهوخ  نیرتهب  تسا : هدومرف  نز ) کین  ياهوخ  زا  يا  هراپ  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
تفز لیخب و  هاگ  ره  و  دروآ ، یمن  دورف  رـس  شرهوش ) زج  یـسک  هب   ) دـشاب هربکتم  نز  هاگ  ره  سپ  دـشاب ، یم  یتفز  یکانـسرت و 

شرهوش مشخ  یماندـب و  بجوم  و   ) دروآ ور  وا  هب  هچنآ  زا  دـشاب  وسرت  هاـگ  ره  و  دراد ، یم  هاـگن  ار  شرهوش  دوخ و  لاـم  دـشاب 
(. دنیزگ یم  يرود  و   ) دسرت یم  ددرگ )

تمکح 227

ره هک  تسا  یسک  دنمدرخ  دومرف : دنمدرخ ) هناشن  رد   ) ترضح نآ  سپ  نک  فصو  ام  يارب  ار  دنمدرخ  دنتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب 
امرف نایب  اـم  يارب  ار  ناداـن  دـنتفگ  تسا ) هتـسیاش  هچنآ  دروآ  اـج  هب  تسا و  راوازـس  هچنآ  دـیوگب   ) دراذـگ دوخ  ياـج  هب  ار  زیچ 
ناـیب سپ  دراذـگن ، دوخ  ياـج  رد  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یـسک  لـهاج  ینعی  دـیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس   ) مدرک ناـیب  دوـمرف :

.تسا لقاع  فصو  فالخ  هب  وا  فصو  هک  اجنآ  زا  تسا  تفص  وا  يارب  ار  وا  تفص  مالسلا ) هیلع  ماما   ) ندرکن

تمکح 228
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زا تسا  رت  تسپ  رتراوـخ و  نم  مشچ  رد  امـش  ياـیند  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تـسا : هدوـمرف  اـیند ) شهوـکن  رد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
ندرب نیب  زا  ندروخ و  بجوم  هک  تسا  يدرد  هروخ   ) دـشاب هروخ  يراـمیب  هب  راـتفرگ  تسد  رد  هک  كوخ  تشوگ  یب  ناوختـسا 

، ایند زا  ترضح  نآ  يرازیب  هجرد  یهتنم  رب  تسا  لیلد  شیامرف  نیا  و  تسا ، اهیرامیب  نیرتدب  نآ  دوش و  صخش  ءاضعا  تشوگ و 
رب هک  یناـمز  هدومن و  راـیتخا  ینیـشن  هشوگ  هک  یتـقو  هدوب و  مرکا  ربـمغیپ  اـب  هک  یماـگنه   ( راوگرزب نآ  تـالاح  رد  هک  یـسک  و 

(. درب یم  یپ  نخس  نیا  زار  هب  دیامن  هشیدنا  هدیسر ( تفالخ  هب  رهاظ  بسح 

تمکح 229

نیا دننک و  یم  یگدنب  شاداپ ) باوث و  رد   ) تبغر يور  زا  ار  ادخ  یهورگ  تسا : هدومرف  تدابع ) ماسقا  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تدابع نیا  دنیامن و  یم  یگدـنب  سرت  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ  و  دـنراد ) رظن  رد  ار  دتـس  داد و  دوس  هک   ) تسا ناناگرزاب  تدابع 

نیا دـننک و  یم  یگدـنب  ار  ادـخ  يرازگـساپس  يور  زا  یهورگ  و  دـنهد ) یم  ماـجنا  ار  ناـشالوم  ناـمرف  میب  زا  هک   ) تسا ناـمالغ 
یگدـنب تدابع و  هتـسیاش  ار  وا  هکنآ  زج  دـنرادن  يرظن  هدومن و  تدابع  صالخا  تفرعم و  اب  ار  ادـخ  هک   ) تسا ناگدازآ  تدابع 

(. دنناد یم 

تمکح 230

نآ تسا  وا  رد  هک  يزیچ  رتدـب  تسا و  دـب  شتافـص ) لاوحا و   ) نز زیچ  همه  تسا : هدوـمرف  نز ) شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.وا اب ) ندوب   ) زا تسین  يا  هراچ  ار ) درم   ) هک تسا 

تمکح 231
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و دهد ، یم  تسد  زا  ار  اه  هرهب  دیامن  یتسس  اهراک ) رد   ) هک ره  تسا : هدومرف  ینیچ ) نخـس  یتسـس و  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دهد یم  تسد  زا  ار  شیوخ )  ) تسود دهد  شوگ  نز ) مه  هب  ود   ) نیچ نخس  راتفگب  هک  یسک 

تمکح 232

هک ره  ي   ) ارـس رد  یبصغ  گنـس  تسا : هدومرف  دـیآ ) تسد  هب  متـس  هار  زا  هک  یئاراد  یبصغ و  لاـم  ناـیز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دـشابیم ناـمتخاس  یناریو  مزلتـسم  زین  یبـصغ  گنـس  تـسا  نـید  ءادا  مزلتـسم  ورگ  هکناـنچ   ) تـسا ارــس  نآ  یناریو  ورگ  دـشاب )

ود نآ  هک  تسین  تفگـش  و  دوـش ، یم  تیاور  زین )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  شیاـمرف  نیا  و  دـیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس 
هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هچنآ   ) تسا هدش  هتخیر  ولد  کی  زا  هدیـشک و  هاچ  کی  زا  بآ  ود  نآ  اریز  دـننام  مه  هب  مالک 

(. دیامرف یم  نایب  ار  ترضح  نآ  هدومرف  مه  مالسلا  هیلع  ماما  هدوب  ادخ  بناج  زا 

تمکح 233
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رگمتس زور  زا  تسا  رت  تخس  رگمتس  رب  زیختـسر ) زور  ماقتنا   ) هدیـشک متـس  زور  تسا : هدومرف  متـس ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رفیک یلو  تسا  ادیوه  نآ  نایاپ  تسین و  شیب  يزور  دنچ  ایند  رد  رگمتس  يرگمتس  تدم  اریز   ) هدیشکمتس رب  ایند ) رد  وا  طلـست  )

(. تسا دیواج  شتآ  تمایق  رد  وا 

تمکح 234

هرـسکی ادـخ  اب  شیوخ  راک   ) دـشاب كدـنا  هچ  رگا  یندیـسرت  سرتب  ادـخ  زا  تسا : هدومرف  يراکزیهرپ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ظفح ار  ادخ  ماکحا  دودح و   ) دشاب كزان  هچ  رگا  هد  رارق  يا  هدرپ  ادخ  دوخ و  نیب  و  دـسرب ) یگـشیمه  يراتفرگ  هب  هک  نادرگم 

(. یشاب هتشاد  هار  يدش  نامیشپ  رگا  هک  راذگب  یتشآ  ياج  نکم و  يرد  هدرپ  هدرک 

تمکح 235

غولـش و نداد  خـساپ  شـسرپ ) کی  هرابرد   ) هاگ ره  تسا : هدومرف  شـسرپ ) کی  هب  نتفگ  خـساپ  دـنچ  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
مادک وا  شـسرپ  خساپ  دمهفب  دناوت  یمن  دـتفا و  یلدود  کش و  رد  هدـننک  شـسرپ   ) دوش ناهنپ  خـساپ ) نآ   ) یتسرد ددرگ  رایـسب 

(. تسا

تمکح 236

هب ار  نآ  هک  ره  سپ  تسا ، یساپس  قح  یتمعن  ره  رد  ار  یلاعتیادخ  اققحم  تسا : هدومرف  يرازگـساپس ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
يدوبان رطخ  رد  ار  تمعن  نآ  ادخ  دنک  یهاتوک  قح  نآ  ندروآ  اج  هب  زا  هک  ره  و  دـهد ، ناوارف  ار  وا  تمعن  نآ  زا  ادـخ  دروآ  اج 

هاج تلود و  ادـخ  هک  ار  یـسک  ـالثم  تسا  نآ  بساـنت  هب  یتمعن  ره  رد  ادـخ  ساپـس  قح  هک  دـنامن  هتفگاـن   ) دزادـنا ندـش  رود  و 
هک ره  و  درادنپ ، راوخ  لیلذ و  ار  دوخ  دیاب  هدنادرگ  دنمجرا  زیزع و  ار  هک  ره  و  دنک ، ینتورف  یهارمه و  ناناوتان  اب  دـیاب  هدیـشخب 
دای شلها  هب  دیاب  هدومرف  ءاطع  یئاناد  ملع و  ار  هک  ره  و  دیاشخبب ، ناشیوخ  نادنمتسم و  ناگراچیب و  هب  دیاب  هداد  یئاراد  لام و  ار 

(. دهد

تمکح 237
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( نآ رب   ) شهاوخ توهش و  دوش  ناوارف  يزیچ ) رب   ) نتفای تسد  یئاناوت و  هاگ  ره  تسا : هدومرف  یئاناوت ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـسد زا  ادابم  دسرت  یم  تسنآ و  هجوتم  هشیمه  وا  شهاوخ  لیم و  دـشاب  هتـشاد  سرتسد  مک  يزیچ  هب  هک  یـسک  اریز   ) ددرگ مک 

(. تسا هدامآ  دهاوخب  هاگ  ره  هک  تسا  نئمطم  نوچ  تسا  كدنا  ششهاوخ  لیم و  دراد  سرتسد  رد  هکنآ  یلو  دورب ،

تمکح 238

ره هک  دیـسرتب  یـساپسان ) نارفک و  رثا  رب   ) اـهتمعن ندـش  رود  ندـیمر و  زا  تسا : هدوـمرف  رکـش ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
(. دزیرگب هک  درک  يراک  تسین  هتسیاش  ددرگن  زاب  تسا  نکمم  هک  يا  هتخیرگ  ره  و   ) دشاب یمن  تشگزاب  ار  يا  هتخیرگ 

تمکح 239

تسا و یعیبط  وا  ینابرهم  اریز   ) تسا رت  نابرهم  دنواشیوخ  زا  درمناوج  تسود ) : ) تسا هدومرف  درمناوج ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا جنر  فلکت و  يور  زا  هک  دشاب  هاگ  دنواشیوخ  ینابرهم 

تمکح 240
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وت زا  هک  یکین   ) نک قیدصت  ار  وا  نامگ  درب  یکین  نامگ  وت  هب  هک  یسک  تسا : هدومرف  کین ) راک  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
.تسا هتسیاشان  رایسب  نیا  دنربن و  کین  نامگ  وت  هب  نارگید  یهد  هولج  تسردان  ار  وا  نامگ  رگا  اریز  روآ  اج  هب  دراد  تشادمشچ 

تمکح 241

هب نآ  ماـجنا  هب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  يراـک  اـهراک  لاـمعا و  نیرتهب  تسا : هدومرف  راوشد ) ياـهراک  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
لامعالا لضفا  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ور  نیا  زا  و  دوش ، یم  هداد  جنر  هزادنا  هب  شاداپ  اریز   ) يراداو رابجا 

(. تسا اهنآ  نیرتراوشد  هتسیاش  ياهرادرک  نیرتهب  ینعی  اهزمحا 

تمکح 242

اهنآ رد  صخـش  هک  یئاه  هدارا  ندروخ  مه  هب  متخانـش  ار  ناحبـس  دـنوادخ  تسا : هدومرف  یـسانشادخ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هدننیرفآ کلام و  ار  یمدآ  هک  تسا  لیلد  اه  هدارا  ندروخ  مه  هب  سپ  اهراک ، اه و  هشیدـنا  ي   ) اه هرگ  ندـش  زاب  هب  تسا ، رادـیاپ 

میمصت زا  هرابکی  هک  تسا  نآ  يارب  دوش  یم  ماجنا  صخش  هدارا  یهاگ  هکنیا  و  دراد ، دوخ  گنچ  رد  وا  رایتخا  نانع  هک  تسا  يا 
(. دشکن تسد  نتفرگ 

تمکح 243

ترخآ یتخبکین )  ) ینیریـش ایند  ندومن ) راومه  دوخ  هب  جـنر   ) یخلت تسا : هدومرف  ایند ) یـشوخ  جـنر و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ترخآ يارب  ندرک  راوـمه  دوـخ  هب  جـنر  اریز   ) تسا ترخآ  رفیک ) باذـع و   ) یخلت اـیند  تذـل ) هب  یگتـسبلد   ) ینیریـش و  تـسا ،

ایند یشوخ  تذل و  هب  یگتسبلد  اما  و  دسر ، یم  ارس  نآ  شاداپ  باوث و  یشوخ و  تذل و  هب  هک  تسا  نآ  يارب  ندرک  راک  مزلتسم 
(. دبای یم  نایاپ  رفیک  باذع و  یخلت  هب  هک  تسا  نآ  يارب  راک  لمع و  كرت  ترخآ و  زا  تلفغ  مزلتسم 

تمکح 244

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1231 

http://www.ghaemiyeh.com


1197 ص :

ندرک كاپ  تهج  هب  ار  نامیا  دـینادرگ  بجاو  دـنوادخ  تسا : هدومرف  هیعرـش ) ماکحا  ضعب  ياهتمکح  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
يارب ار  هوکز  دومن  بجاو  و  یـشکرس ، ربـک و  زا  ندوـب  هزنم  تهج  هب  ار  زاـمن  دـینادرگ  بجاو  و  كرـش ، زا  شناگدـنب ) ياـهلد  )

رثا رب  نوچ   ) نید نتفای  توق  يارب  ار  نتفر ) هکم  هب   ) جـح و  مدرم ، صـالخا  شیاـمزآ  يارب  ار  هزور  و  ءارقف )  ) يزور ندوب  هلیـسو 
( رافک نداد  تسکش  و   ) مالسا يدنمجرا  يارب  ار  داهج  و  ددرگ ) یم  راکشآ  مالـسا  یگرزب  تمظع و  هفلتخم  فئاوط  ندمآ  درگ 

رکنم زا  یهن  و  یتخبکین ) تداعس و  هار  هب  نآ  نداد  قوس  و   ) ماوع حالصا  يارب  ار  هدیدنسپ ) راک  هب  نداد  نامرف   ) فورعم هب  رما  و 
هدایز يارب  ار  ناشیوخ ) هب  دنویپ   ) محر هلص  و  نادرخمک ، زا  ناهانگ ) یصاعم و   ) يریگولج يارب  ار  هتسیاشان ) راک  زا  نتـشاد  زاب  )

ندز مخز  ای  هدنـشک  نتـشک   ) صاصق و  ددرگ ) رایـسب  ناشناروای  راصنا و  ددع  مه  اب  ناشیوخ  دنویپ  رد  نوچ  ناشیا ،  ) ددـع ندـش 
راوخ و هزور  راسگیم و  يارب  الثم  هک  یئاـهرفیک  نداد  ماـجنا   ) دودـح نتـشاد  اـپرب  و  اـهنوخ ، ندوب  ظوفحم  يارب  ار  هدـننز ) مخز 

درخ نتشاد  ظوفحم  يارب  ار  بارش  ندیماشاین  و  اه ، هدش  یهن  اهمارح و  هب  نداد  تیمها  يارب  ار  هتشگ ) ررقم  راکانز 
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تسرد يارب  ار  ندرکن  انز  و  مدرم ) لام  هب  يزارد  تسد  زا   ) ینمادکاپ نتـشاد  راک  هب  يارب  ار  يدزد  زا  يرود  و  يدب ) داسف و  زا  )
لسن و ندش  رایسب  يارب  ار  طاول  كرت  و  دوش ) ملاع  ماظن  لالتخا  ثعاب  دزاس و  هبتـشم  ار  بسن  انز  نوچ   ) یـشیوخ بسن و  ندنام 

يارب ار  نتفگن  غورد  و  دوشن ) لامیاپ  یـسک  قوقح  راکنا  رثا  رب  ات   ) اه هدشراکنا  رب  نتـساوخ  کمک  يارب  ار  اهتداهـش  و  نادنزرف ،
زا یگدوسآ  ینمیا و  يارب  ار  رگیدکی ) رب   ) دورد مالس و  و  تسا ) نآ  هب  هتـسباو  مدرم  شیاسآ  هک   ) یتسار یگرزب  نتخاس  نایامن 

تماما و و  تسا ) یتشآ  حلـص و  هکلب  تسین  يدروخ  دز و  امـش  نم و  نیب  هک  تسا  نآ  مکیلع  مالـس  زا  دارم  نوچ   ) سرت ياهاج 
مولظم و قـح  هتـشاد و  زاـب  يرگمتـس  زا  ار  رگمتـس  اـناوت  ياوـشیپ  ماـما و  اریز   ) مدرم ياـهراک )  ) شمارآ مظن و  يارب  ار  یئاوـشیپ 

نوچ  ) تماما ماقم )  ) ندرمـش گرزب  يارب  ار  ماما ) زا   ) يوریپ تعاط و  20 و  دریگ ) شمارآ  مظن و  اهراک  دناتسب و  ار  هدیـشکمتس 
(. وا زا  مدرم  يوریپ  هب  رگم  دسر  یمن  يا  هرهب  تماما  زا 

تمکح 245
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دنگوس دروخ  دنگوس  دیهاوخب  هاگ  ره  ار  وگغورد )  ) رگمتس دومرف : یم  رگمتس ) هب  نداد  دنگوس  شور  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دنک دای  دنگوس  غورد  نخـس  نیا  هب  رگا  اریز  دیوگب ) غورد  رما  نیا  رد  رگا   ) ادخ یئاناوت  شبنج و  زا  تسا  رازیب  هک  نیا  هب  دـیهد 

( شرفیک رد  میوگ ، یمن  غورد  هک   ) تسین یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دیامن  دای  دنگوس  رگا  و  دسر ، یم  شغورد )  ) رفیک هب  دوز 
ینارحب حراش  .درادن  تافانم  نتفگ  غورد  اب  هک   ) تسا هدرک  یگناگی  هب  ار  ناحبس  دنوادخ  هکنیا  يارب  دوش ، یمن  باتش  لیجعت و 

نخـس مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هرابرد  هدـمآ  روصنم  دزن  ینیچ  نخـس  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـسیون : یم  اجنیا  رد  هللا  همحر 
زا نانخس  نآ  هدومرف  ترضح  هدروآ ، ربخ  نانچ  نینچ و  تترضح  زا  ینالف  تفگ : تساوخ و  ار  ترضح  نآ  روصنم  دومن ، ینیچ 

ار وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ، هدومرف  ترضح  ار  نانخس  نآ  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : تفرن و  رابریز  نیچ  نخس  تسین ، نم 
نایاپ هب  شنخـس  دومن و  دای  دنگوس  نیچ  نخـس  سپ  دشاب ، وگغورد  رگا  ادخ  یئاناوت  شبنج و  زا  نتـسج  يرازیب  هب  داد  دـنگوس 

(. دیشک یم  نیمز  هب  یتشوگ  هراپ  دننام  ار  دوخ  ياهاپ  هک  دش  راتفرگ  ندب ( زا  یمین  نداتفا  راک  زا   ( جلاف درد  هب  هک  دیسرن 

تمکح 246

لاـم و زا  گرم ) زا  شیپ   ) و شاـب ، شیوخ  یـصو  دوخ  وت  مدآ ، دـنزرف  يا  تسا : هدومرف  قاـفنا ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. يرتزوسلد دوخ  هب  سک  ره  زا  وت  اریز   ) دنهدب وت  ندرم )  ) زا سپ  هک  یهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  هدب  تیئاراد 

تمکح 247

يدنت زا  شمارآ  زا  سپ   ) وخدنت اریز  تسا ، یگناوید  زا  یعون  یئوخدنت  تسا : هدومرف  یئوخدـنت ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دوشن نامیشپ  رگا  سپ  ددرگ ) یم  نامیشپ  هدرک  هچنآ  زا  تفای  يدوبهب  هب  نوچ  هناوید  هک  روطنامه   ) دوش یم  نامیـشپ  هدرک ) هک 

.تسا اجرباپ  وا  یگناوید 

تمکح 248
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و درآ ، يرامیب  هودنا  مغ و  اریز   ) تسا ندرب  کشر  یمک  زا  نت  یتسرد  تسا : هدومرف  ندربن ) کشر  دوس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما  " 
(. تسا هرهب  یب  یتسردنت  زا  راتفرگ و  رایسب  هودنا  هب  ربکشر 

تمکح 249

لیمک يا  تسا : هدومرف  ندروآ ) تسد  هب  لد  دوس  هرابرد  دوخ ، باحـصا  ناـکین  زا   ) یعخن داـیز  نبا  لـیمک  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا باوخ  رد  هک  یسک  تساوخرد  تجاح و  یپ  دنورب  بش  و  وکین ، ياهوخ  لیصحت  یپ  دنورب  زور  هک  راداو  ار  دوخ  ناشیوخ 

اهایدرف اهزاوآ و  وا  یئاونش  هک  یسک  هب  دنگوس  دنـشاب ) باوخ  ناگدننک  تساوخرد  هچ  رگا  دنورب  اهتـساوخرد  ندروآ  رب  يارب  )
فـطل و شیارب  یمرخ  يداـش و  نآ  ضوـع  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـنادرگ  مرخ  داـش و  ار  یلد  هک  یـسک  تسین  هدوـمن  هطاـحا  ار 

ینابرهم نآ  دسرب  وا  هب  یهودنا  هاگ  ره  هک  دـنیرفایب  دروآ ) یم  ور  صخـش  هب  کین  راک  ماجنا  رثا  رب  هک  يونعم  یـشوخ   ) ینابرهم
رتش رادرتش   ) دنیامن یم  رود  ار  بیرغ  هکنانچ  زاس  رود  وا  زا  ار  تبیـصم  ات  ددرگ  ناور  بیـشن  رد  بآ  دـننام  هودـنا  نآ  تمـس  هب 

(. دنادرگ یم  رود  اهنآ  روخشبآ  زا  ای  دوخ  رتش  هلگ  زا  ار  بیرغ 

تمکح 250
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ادخ اب  نادنمتسم ) هب   ) نداد هقدص  هب  دیدش  تسدگنت  هاگ  ره  تسا : هدومرف  ادخ ) هار  رد  ششخب  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اهیراتفرگ و اهالب و  زا  ریگولج  هکنانچ  تسا  ندش  رگناوت  هلیسو  هقدص  هک  دیئامن  قافنا  وا  هار  رد  دیناوت  یم  هزادناره   ) دینک ادوس 

(. تسا اهدماشیپ 

تمکح 251

یئافو یب  و  تسا ، ادخ  اب  یئافو  یب  نایافو  یب  هب  ندومن  افو  تسا : هدومرف  یتسود ) نامیپ و  هب  نایافو  یب  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا هدومنن  راتفر  ادخ  روتسد  هب  درکن  افو  دوخ  یتسود  نامیپ و  هب  هک  ره  نوچ   ) تسا ادخ  اب  يافو  نایافو  یب  اب 

تمکح 252
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هک تسا  مهدزاود  دص و  شیامرف  نامه  نیا  رخآ ، ات   ) جردتسم نم  مک  تسا : هدومرف  ناگدنب ) شیامزآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ندش نایب  هرابود  رد  هکنآ  زج  تشذگ  نیا  زا  شیپ  نخـس  نیا  دیامرف ): مه  هللا ( همحر   ( یـضردیس و  دش ، نایب  شحرـش  همجرت و 

یب دومرف : هک  دـشاب  الاب  شیامرف  تبـسانم  هب  اجنیا  نآ  ندـش  نایب  هراـبود  دوس  دـیاش   ) هدـنهددوس وکین و  تسا  ینوزفا  اـجنیا  نآ 
(. دیامرف یم  شیامزآ  اهنآ  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  تسیروما  نیا  زا  یکی  نیا  و  تسا ، ادخ  اب  ندومن  افو  نایافو  یب  اب  یئافو 

تمکح 253
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اهنت راوگرزب  نآ  دندرک  جارات  هتخات و  قارع ) میدق  ياهرهش  زا   ) رابنا رب  هیواعم  رگشل  هک  دیـسر  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  یماگنه 
ای دنتفگ : دندیسر و  شتمدخ  هدمآ ) وا  یپ  رد   ) مدرم دیسر ، هفوک ) کیدزن  تسا  یعضوم   ) هلیخن هب  ات  دمآ  نوریب  هفوک ) زا   ) هدایپ

( نایز  ) زا ارم  امش  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : اهنآ ) شهوکن  رد   ) ترـضح سپ  مینک ، یم  تیافک  ار  ناشیا  وت  ياج  هب  ام  نینموملاریما 
دنتشاد تیاکش  ناشنانارمکح  متس  زا  نم  زا  شیپ  اهتیعر  رگا  دیئامن ؟ یم  تیافک  نارگید  زا  ارم  هنوگچ  دینک و  یمن  تیافک  دوخ 

یضردیس ! ) هدنامرف نانآ  مربنامرف و  نم  ای  اوشیپ ، ناشیا  ماوریپ و  نم  هک  دنام  نآ  هب  مراد ، تیاکـش  دوخ  تیعر  متـس  زا  زورما  نم 
تسیب هبطخ   ) اه هبطخ  نیب  رد  میدیزگرب  هچنآ  زا  ام  هک  زارد  نخـس  رد  ار  راتفگ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  دیامرف ): همحرلا  هیلع 

ای سپ  مردارب  دوخ و  هب  رگم  تسین  یطلـست  ارم  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دـندمآ  ولج  شنارای  زا  درم  ود  دومرف ، میدومن  ناـیب  متفه ) و 
یم شیپ  امش  زا  مهاوخ  یم  نم  هچنآ  اجک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  میهد ، ماجنا  ات  امرف  رما  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  ار  ام  نینموملاریما 

؟ دیآ هچ  سک  ود  امش  زا  دور و 
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باحـصا مراد  نامگ  هک  يرب  یم  نامگ  نم  هب  ایآ  تفگ : هدمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  طوخ ) ای   ) طوح نبا  ثراح  هک  دـنا  هتفگ 
يا دومرف : وا ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما  سپ  دـنا ؟ هدوب  یهارمگ  تلالـض و  رب  ناـشناوریپ ) هشیاـع و  ریبز و  هحلط و   ) لـمج

تسرد قح و  نانخس  رد   ) يدرکن هاگن  تیالاب  هب  و  يدیدنـسپ ) ار  اهنآ  تسردان  لطاب و  راتفگ   ) يدرک رظن  دوخ  ریز  هب  وت  ثراح 
ار شوریپ  ات  یتخانـشن  ار  لطاب  و  یـسانشب ، ار  شلها  ات  یتخانـشن  ار  قح  وت  يدنام ! نادرگرـس  ناریح و  سپ  يدومنن ) هشیدـنا  نم 

يا هشوگ  هب  هتفرگ  هرانک  باطخ ) نبا   ) رمع نبا  هللادـبع  و  صاقو ) یبا  نبا  دعـس   ) کلام نبا  دعـس  اب  نم  تفگ : ثراح  یـسانشب ،
اهنآ يریگ  هرانک  نوچ   ) دنتشاذگن ورف  ار  لطاب  دندرکن و  قح  يرای  رمع  نبا  هللادبع  دعس و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپ  مور ، یم 

حراـش .یئاـمن  يوریپ  ناـنآ  زا  دـیابن  وت  نیارباـنب  دوب ، قـح  هب  یلدود  کـش و  يور  زا  هکلب  دوـبن  نآ  ندرکن  يراـی  يارب  لـطاب  زا 
نآ هب  تفر و  نابایب  هب  هدیرخ  دنفـسوگ  دنچ  صاقو  یبا  نبا  دعـس  دش  هتـشک  نامثع  نوچ  دـسیون : یم  اجنیا  رد  هللا  همحر  ینارحب 
هب نآ  زا  سپ  درک و  تعیب  نینموملاریما  اب  رمع  نبا  هللادبع  و  دومنن ، تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  درم و  ات  دومن  یناگدنز  نادنفـسوگ 

فح شرهاوخ 

گنج يراوس و  زا  ارم  یگدـنب  تدابع و  تفگ : دـشن و  رـضاح  لمج  گـنج  رد  درب و  هاـنپ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هجوز  هص 
لقن راونالاراحب  هنیفـس  باتک  رد  همحرلا  هیلع  سابع  خیـش  جاـح  یمق  ثدـحم  شنانمـشد ، اـب  هن  متـسه  یلع  اـب  هن  هتخاـس  ناوتاـن 
يارب ات  هدب  ار  تتـسد  تفگ : هدمآ  وا  دزن  هاگنابـش  رمع  نبا  هللادبع  دز  راد  هب  ار  ریبز  نبا  دـش و  هکم  لخاد  جاجح  نوچ  دـیامنیم :
ینعی هیلهاج  هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میاـمن  تعیب  وت  اـب  کلملادـبع 
ریگب تفگ  هدرک  زارد  ار  شیاپ  جاجح  سپ  هدرم ، تیلهاج  نامز  ندرم  دننام  دـشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یـسک 

یلع اب  يدـع  هلیبق  قمحا  يا  تفگ : جاجح  ینک ، یم  دنخـشیر  ارم  تفگ : رمع  نبا  تسا ، راـک  هب  متـسد  اریز  نک  تعیب  ار و  میاـپ 
هللا یلـص  ربمغیپ  شیامرف  يارب  ادـخ  هب  دـنگوس  دوبن ؟ وت  نامز  ماما  یلع  اـیآ  یئوگ ، یم  نینچ  زورما  يدرکن و  تعیب  مالـسلا  هیلع 

). يا هدمآ  هتخیوآ  نآ  رب  ریبز  نبا  هک  تخرد  نیا  سرت  زا  هکلب  يا  هدماین  نم  دزن  هلآ  هیلع و 
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دندنموزرآ وا  هبترم  ماقم و  هب  مدرم  تسا : ریش  رب  راوس  دننام  هاشداپ  نیشنمه  تسا : هدومرف  هاشداپ ) میدن  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دشاب یم  كانرطخ  هزادنا  هچ  هک   ) تسا رتاناد  دوخ  تلزنم  هب  وا  و 
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.دنرادب ار  امش  نادنزرف  ساپ  ات  دینک  ینابرهم  یکین و  نارگید  نادنزرف  هب  تسا : هدومرف  یکین ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 

تمکح 257

( ترخآ ایند و  ياهدرد  يارب   ) دشاب تسرد  رگا  شنیب  شناد و  لها  نخس  تسا : هدومرف  ناگرزب ) نخس  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نخس هک  دیامن  شـشوک  دیاب  دنمـشناد  میکح و  سپ  تسا ، يراکهابت  هنتف و  بجوم   ) تسا درد  دشاب  تسردان  رگا  و  تسا ، وراد 

(. تسا ناهج  شزغل  دنمشناد  ندیزغل  ینعی  ملاعلا  هلز  ملاعلا  هلز  دنا : هتفگ  هک  دیوگن  تسردان 

تمکح 258

: دومرف نخـس ) یگدـنمر  هرابرد   ) ترـضح نآ  سپ  تسیچ ، نامیا  ینعم )  ) دناسانـشب وا  هب  هک  تساوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يدرم 
هدرک ظفح  ار  نآ  يرگید  يدومن  شومارف  ارم  راتفگ  رگا  هک  مهد  ربخ  وت  هب  دنونـشب  همه  هک  یئاج  ات  اـیب  نم  دزن  دوش  ادرف  نوچ 

یم تسد  زا  ار  نآ  یگنخ ) رثا  رب   ) يرگید دیابر و  یم  ار  نآ  هظفاح ) اب   ) یصخش تسا  هدنمر  راکش  دننام  نخس  اریز  دیامن ، رب  زا 
( ما یس  شیامرف   ) باب نیا  زا  هتـشذگ  رد  دومرف  درم  نآ  خساپ  رد  ترـضح  هک  ار  هچنآ  ام  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس   ) دهد

هخاـش راـهچ  رب  هتـسباو  ناـمیا  ینعی  مئاـعد )  ) بعـش عبرا  یلع  ناـمیالا  هکنیا  هب  تسا  راوگرزب  نآ  شیاـمرف  نآ  میا و  هدرک  ناـیب 
.تسا نوتس ) )
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رگا اریز  وشم ، نیگهودنا  ادرف  يزور )  ) يارب زورما  مدآ  رـسپ  يا  تسا : هدومرف  هدماین ) يارب  ندـشن  هدرـسفا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
زور نامه  يارب  زور  ره  رد  صخـش  شـشوک  هک  تسا  نآ  راوازـس  سپ   ) دناسر یم  نآ  رد  ار  وت  يزور  ادخ  دشاب  وت  رمع  زا  ادرف 

(. دوش رس  هب  ناج  هدماین  ياهزور  يارب  هکنآ  هن  دشاب 

تمکح 260

رب ار  وا   ) دشابن نآ  رد  زواجت  هک  يا  هزادـنا  هب  راد  تسود  ار  دوخ  تسود  تسا : هدومرف  ینمـشد ) یتسود و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هدرپ  ) يور هنایم  يور  زا  راد  نمشد  ار  تنمشد  و  يوش ) نامیشپ  و   ) ددرگ تنمشد  اهزور  زا  يزور  دیاش  زاسم ) هاگآ  رارـسا  همه 

(. يوش هدرسفا  هدنمرش و  و   ) ددرگ تتسود  اهزور  زا  يزور  دیاش  نکم ) يرد 
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یم راک  ایند  يارب  ایند  رد  یکی  دـنا : هتـسد  ود  ایند  رد  مدرم  تسا : هدومرف  ترخآ ) ایند و  يارب  شـشوک  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اهنآ يارب   ) دنوش راچد  یتسدـگنت  هب  شناگدـنام  زاب  دـسرت  یم  هتـشاد ، زاب  شترخآ  راک )  ) زا هتخاس و  راتفرگ  ایند  ار  وا  هک  دـنک 

ماجنا يراک  زیختـسر  زور  يراتفرگ  يارب   ) هتـشگ هدوسآ  نمیا و  دوخ  یتسدگنت  زا  و  دنوشن ) دنمزاین  ات  دزودـنا  یم  یئاراد  لام و 
يارب یئاراد  لاـم و  اـت  درب  رـس  هب  یگنت  رد  دوخ  درادـن  كاـب  هک  ینعم  نیا  هب  اـی  تسین ، زور  نآ  یتسدـگنت  رکف  رد  دـهد و  یمن 

یب دنک و  یم  راک  ترخآ  يارب  ایند  رد  یکی  و  دـناسر ، یم  رـس  هب  يرگید  دوس  رد  ار  دوخ  یگدـنز  سپ  دروآ ) درگ  شنادـنزرف 
هدروآ تسد  هب  ار  ارـس  ود  ره  هدوـمن و  عـمج  ار  هرهب  ود  ره  سپ  دـسر ، یم  اـیند  زا  تسا  ردـقم )  ) وا يارب  هچنآ  دـنک  راـک  هکنآ 

ياهتساوخرد ندش  اور  مزلتسم  ادخ  دزن  وا  يدنموربآ  اریز   ) دزاسن اور  هک  دهاوخن  یتجاح  وا  زا  هتـشگ و  وربآ  اب  ادخ  دزن  و  تسا ،
(. تسا وا 
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نایم هب  نآ  يرایـسب  و  همظعم ) هکم  رد  ادخ  هناخ   ) هبعک رویز  هرابرد  نخـس  وا  دزن  باطخ  نبا  رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  هدش  لقن 
هچ دهاوخ  یم  رویز  هبعک  تسا و  رتشیب  ششاداپ  باوث و  ینک  ناناملـسم  هاپـس  فرـص  هتـشاد  رب  ار  نآ  رگا  دنتفگ : یهورگ  دمآ ،

رویز رد  ندرکن  فرصت  هرابرد   ) ترضح نآ  دیسرپ ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  نآ  هرابرد  و  درادرب ، تفرگ  میمـصت  رمع  دنک ؟
( ناشگرم زا  سپ   ) ناناملـسم لاوما  لوا ) : ) دوب روج  راهچ  اهیئاراد  دـمآ و  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  نآرق  دومرف : هبعک )

یم تسد  هب  يزوریف  رثا  رب  نمشد  زا  هچنآ   ) تمینغ مود )  ) و دومن ، شخپ  میـسقت و  ناگدنرب  ثرا  نیب  باسح  يور  زا  ار  اهنآ  هک 
نآ دراد  رارق  ادخ  هک  دتس ) داد و  دوس  زا  کیجنپ   ) سمخ موس )  ) و درک ، میسقت  دندوب  نآ  قحتـسم  هک  یناسک  هب  ار  نآ  هک  دیآ )
ياج هب  ار  نآ  داد  رارق  ادـخ  هک  اهـششخب ) تاوکز و   ) تاقدـص مراهچ )  ) و داد ) دـیاب  یناسک  هچ  هب  هک   ) دومن نییعت  هک  یئاج  ار 
يارب يروتـسد   ) تشاذگ دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ادخ  دوب و  نآ  رد  زور  نآ  هبعک  رویز  و  دنربب ) هرهب  نآ  زا  دیاب  یناسک  هچ  هک   ) دوخ

همه هرابرد  نوچ   ) سپ دوبن ، هدیشوپ  ناهنپ و  وا  رب  نآ  ياج  ناکم و  درکن و  اهر  ار  نآ  یشومارف  يور  زا  و  دادن ) نآ  رد  فرـصت 
اد روتسد  لاوما 

وت رگا  تفگ : رمع  .هداد  رارق  لوسر  ادـخ و  هک  روطنامه  ار  نآ  راذـگ  اـج  رب  وت ( نیارباـنب  هدومرفن  يزیچ  هبعک  رویز  هب  عجار  د و 
). دومنن فرصت  نآ  رد   ( تشاذگ دوخ  ياج  هب  ار  رویز  و  میتسین ( انشآ  ادخ  مکح  هب  نوچ   ( میدش یم  اوسر  ام  يدوبن 
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مالغ هدنب و  اهنآ  زا  یکی  دندوب : هدرک  يدزد  لاملا ) تیب   ) ادخ لام  زا  هک  دندروآ  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  درم  ود  هک  هدش  تیاور 
دنک يدزد  لاملا  تیب  زا  هک  ار  یـسک  هچ  هکنیا  هرابرد   ) ترـضح نآ  سپ  مدرم ، زا  یکی  مالغ  يرگید  و  دوب ، لاـملا  تیب  لاـم  و 

لاملا تیب  زا  یخرب  اریز ) دیرب ، دیابن  ار  شتـسد   ) تسین يدح  تسا  لاملا  تیب  نآ  زا  هک  مالغ  نیا  رب  اما  دومرف : دیرب ) تسد  دیاب 
مالـسالا عئارـش  باـتک  رد  هللا  همحر  یلع  ققحم  هکناـنچ  ددرگ ، نوزفا  ناـیز  دوـش  هدـیرب  شتـسد  رگا  و   ) هدروـخ ار  رگید  یخرب 

تـسد تهج  نیا  هب  دسیون : یم  اجنیا  رد  همحرلا  هیلع  مثیم  نبا   ) دـیرب ار  وا  تسد  سپ  تسا ، يراج  دـح  يرگید  رب  اما  و  هدومرف )
هک هدوب  الط  مهرد  کیراهچ  رادقم  هب  ینعی  باصن  دـح  هب  وا  يدزد  هدرک  يدزد  هدوب  هتـسب  رد  هک  لاملا  تیب  زا  هک  هدـیرب  ار  وا 

شا هرهب  زا  شیب  شیدزد  هتـشاد و  يا  هرهب  رگا  و  هدوـبن ، مه  يا  هرهب  بیـصن و  لاـملا  تیب  زا  ار  وا  هتـشگ و  بجاو  ندـیرب  تسد 
(. دوش یمن  هدیرب  وا  تسد  شا  هرهب  زا  شیب  شیدزد  رگا  و  دوش ، یم  هدیرب  وا  تسد  دسر  باصن  رادقم  هب  نآ  ینوزفا  دشاب و 
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هتشگ و اجرب  اپ  متفالخ   ) دنام راوتسا  اههاگشزغل  نیا  رد  نم  ياهاپ  رگا  تسا : هدومرف  دوخ ) ياهیراتفرگ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ادـخ لوسر  روتـسد  قبط  ار  ماکحا  هدرب  نیب  زا  ار  نیفلاخم  ياهتعدـب   ) مهد یم  رییغت  ار  یئاهزیچ  موش ) هدوسآ  یلخاد  ياهگنج  زا 

.میامن یم  ارجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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رگا هدنب  يارب  هدادن  رارق  ادخ  هک  دینادب  رواب  نیقی و  اب  تسا : هدومرف  تخاس ) هدش  ردقم  هچنآ  هب  دیاب  هکنیا  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
و تسا ، هتشگ  دزمان  ردقم و  وا  يارب  یهلا  ملع  رد  هچنآ  زا  رتشیب  دشاب  اناوت  بیرف  رکم و  رد  اشوک و  تخس  وج و  هراچ  رایـسب  هچ 

هدش دزمان  ردـقم و  وا  يارب  یهلا  ملع  رد  هچنآ  وا  هب  دـسرب  هکنیا  نیب  هدوب و  هراچ  مک  ناوتان و  هک  هدـنب  نیب  تسا  هدـشن  ریگولج 
هدنـشوپ مشچ  و  تسا ، نامدرم  نیرترب  ترخآ ) ایند و   ) دوس رد  یگدوسآ  تهج  زا  نآ  هدنرب  راکب  زار و  نیا  هب  ياسانـش  و  تسا ،

هب مک  مک  تمعن  ببـس  هب  هک  يا  هدیـسر  تمعن  هب  اسب  و  تسا ، نامدرم  نیرترب  نایز  رد  يراتفرگ  تهج  زا  نآ  رد  هدـننک  کش  و 
( راتفگ نیا   ) هدنونش يا  سپ  تسا ، هدش  وا  هب  یئوکین  ناسحا و  يراتفرگ  رثا  رب  هک  يراتفرگ  اسب  و  هتـشگ ، کیدزن  رفیک  باذع و 

.دنهدن دسرب  وا  هب  دیاب  هچنآ  زا  رتشیب  ار  سک  هک   ) هدب اضر  هب  نت  تسیاب و  يزور  زا  هدیسر  هب  باتش و  هب  مک  رازگساپس و  رایسب 
يزور ندروآ  تسد  هب  رد  یعس  ءاعد و  اریز  درادن ، قزر  بلط  رد  ششوک  یعـس و  اعد و  هب  روتـسد  رما و  اب  تافانم  بلطم  نیا  و 

(. دوش یم  هتشگ  ردقم  هچنآ  زا  شیب  يزور  دوجو  ببس  یهاگ 

تمکح 266
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مشچ ترخآ  زا  هک   ) دیهدن رارق  ینادان  ایند ) ندش  تسین  هب   ) ار دوخ  یئاناد  تسا : هدومرف  تدابع ) هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
( ترخآ يارب   ) سپ دیئاناد  ایند ) یتسین  هب   ) رگا نیاربانب )  ) دـینادرگن یلدود  هب  ندرم ) هب   ) ار ناترواب  و  دـیدنب ) لد  ایند  هب  هدیـشوپ 

.دیراذگ شیپ  اپ  هتشادرب ) هشوت   ) سپ دیراد  رواب  ار ) ندرم   ) هاگ ره  و  دینک ، راک 

تمکح 267
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زاب هدرک ) باریس  ار  وا   ) هکنآ یب  دروآ  یم  بآ  رس  رب  ار ) یمدآ   ) عمط تسا : هدومرف  وزرآ ) زآ و  زا  يرود  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اـسب و  دـنک ، افو  دوخ ) نامیپ  دـهع و  هب   ) هکنآ یب  تسا  نماـض  و  دـباین ) یئاـهر  هتـشگ  هاـبت  دوش  راـتفرگ  نآ  هب  هک  ره   ) دـنادرگ
هرهب نآ و  هب  ندیـسر  زا  شیپ  بولطم  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  هک  دـنمزآ  اـسب   ) دوش ریگولگ  ندـش  باریـس  زا  شیپ  هک  هدـنماشآ 

و ددرگ ، رایسب  نآ  ندرواین  تسدب  نتفاین و  هودنا  دشاب  نوزفا  دوش  یم  تبغر  نآ  هب  هک  يزیچ  تلزنم  دنچ  ره  و  ددرگ ) هابت  ندرب 
ردقم هرهب   ) دیآ یمن  نآ  يوس  هب  هک  یـسک  شیپ  دیآ  یم  ردقم )  ) هرهب بیـصن و  و  دیامن ، یم  روک  ار  اهیئانیب  ياه  هدـید  اهوزرآ 

(. دنشابن نآ  دنموزرآ  هتشادن و  ششوک  نآ  بلط  رد  دنچ  ره  دیسر  دهاوخ 

تمکح 268
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( مدرم ي   ) اهمـشچ شیپ  رد  هکنیا  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ایادخراب  تسا : هدومرف  نطاب ) يدـب  يرهاظ و  شوخ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اـیر و هب  مدرم  دزن  رد  ار  دوخ  منک  ظـفح  هک  یلاـح  رد  دـشاب  تشز  وت  دزن  مراد  یم  ناـهنپ  هچنآ  رد  نم  نطاـب  وـکین و  نم  رهاـظ 

هجیتن رد  هک  مرآ  وت  يوس  هب  ار  میرادرکدـب  منک و  هولج  رهاظ  شوخ  مدرم  هب  سپ  یهاگآ  نآ  هب  نم  زا  وت  هچنآ  همهب  یئامندوخ 
.مدرگ رود  تی  ( اهتمحر و   ) اهیدونشخ زا  کیدزن و  تناگدنب  هب 

تمکح 269
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بـش وا  یئاناوت )  ) زا هک  يدـنوادخب  دـنگوس  هتبلا  تسا : هدومرف  ناـمزلا ) بحاـص  ترـضح  روهظ  هب  راـبخا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
نآ رب  ادـخ  تساوخ  هدارا و  هک   ) تسا هدوبن  نانچ  نینچ و  ددرگ  یم  ادـیوه  نشور  زور  زا  هک  يراـت  بش  هدـنام  یقاـب  رد  میدرک 

ماما شیادیپ  هقح و  تلود  نامز  رد  هکلب  دنرب ، رـس  هب  نیفلاخم  ياهتعدـب  یهارمگ  تلالـض و  یکیرات  رد  مدرم  هراومه  هک  دـشاب 
حبـص ار  رحـس  نیا  شیپ و  رد  رحـس  ار  بش  نیا  هک  دـنبای  یئاهر  یکیرات  زا  هدـش  انـشآ  مالـسا  قیاقح  هب  هجرف ( هللا  لجع   ( ناـمز

(. تسا کیدزن 

تمکح 270
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زا تسا  رتشیب  نآ  هب  دوس )  ) دیما یهد  همادا  نآ  هب  هک  يراک  كدنا  تسا : هدومرف  نتـشاد ) راکتـشپ  ندوتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. یئامن شکرت  نآ  رثا  رب  هک   ) يدرگ هتسخ  لولم و  نآ  زا  هک  يرایسب  راک 

تمکح 271

ار تابحتسم  نآ  دیامن ) لالخا   ) دناسر نایز  تابجاو  هب  تابحتسم  هاگ  ره  تسا : هدومرف  تابجاو ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تشذگ مهن  دصکی و  متشه و  یس و  شیامرف  حرش  رد  نآ  ناهرب   ) دینک كرت 

تمکح 272
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يوقت و  ) دوش یم  هدامآ  دشاب  هتشاد  دای  هب  ار  ترخآ )  ) رفـس يرود  هک  ره  تسا : هدومرف  تعاط ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دهد یم  رارق  شیوخ  راعش  ار  يراکزیهرپ 

تمکح 273

هدنراد هب  اهمـشچ  یهاگ  هک  اهمـشچ  اه و  هدید  اب  لد ) یهاگآ   ) یئانیب تسین  تسا : هدومرف  لقع ) زا  يوریپ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رد  ) دهاوخب زردنا  دنپ و  وا  زا  هک  ار  یـسک  دزادنا ) یمن  هابتـشا  طلغ و  هب   ) دـنک یمن  تنایخ  درخ  یل )  ) و دـنیوگ ، یم  غورد  دوخ 
دزن هک  يرظن  یلقع و  اسب  تسین و  مولعم  هک  یهیدـب  سوسحم و  اسب  اریز  سح ، هب  هن  دومن  دامتعا  لـقع  هب  دـیاب  قیاـقح  نتخاـنش 

، تاسوسحم هن  تسا  تالوقعم  نامه  تاینیقی  دنا : هتفگ  ءامکح  هک  تسا  ور  نیا  زا  و  تسا ، رتراکشآ  یهیدب  ره  زا  نشور  ياهلد 
هکنانچ دراد ، یماو  تسرداـن  تاداـقتعا  هب  ار  اـم  دـیوگ و  یم  غورد  سح  رایـسب  تسا و  هابتـشا  طـلغ و  هنظم  رد  سح  مکح  اریز 

دـبای و هار  هچ  ره  رد  لقع  اما  و  میرادـنپ ، یم  كرحتم  ار  نکاس  نکاس و  ار  كرحتم  گرزب و  ار  کـچوک  کـچوک و  ار  گرزب 
زا رتالاب  رتگرزب و  یلیلد  دـنیوگ  یم  هک  نانادان  راتفگ  نیاربانب  درادـن ، هار  نآ  رد  هابتـشا  طـلغ و  ددرگ  راکـشآ  یهیدـب و  وا  شیپ 

(. تسا تسردان  لطاب و  تسین  مشچ  اب  ندید  سح و 

تمکح 274

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1253 

http://www.ghaemiyeh.com


1218 ص :

تلفغ و زا  يا  هدرپ  دنپ  هظعوم و  زا ) يوریپ  ندینش و   ) نیب امـش و  نیب  تسا : هدومرف  زردنا ) دنپ و  زا  يوریپ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هجیتن زردنا  دنپ و  زا  يدومن  هشیدنا  راک  نایاپ  رد  هدیرد  تاوهـش  زا  ندرکن  يوریپ  اب  ار  هدرپ  نآ  هاگ  ره  هک   ) دشاب یم  يربخ  یب 

(. يریگ یم 

تمکح 275
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امـش ياناد  و  دـنک ، یم  هدایز  ینادان ) يور  زا  ار  راک   ) امـش ناداـن  تسا : هدومرف  طـیرفت ) طارفا و  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
رکذ مکملاع  هملک و  نودـب  فوسم  دادزم  مکلهاج  هغالبلا  جـهن  خـسن  زا  یـضعب  رد   ) دزادـنا یم  ریخات  هب  دوخ ) تقو  زا  ار  راـک  )

هبوت و  ( دیامن و یم  يور  هدایز  هانگ  رد  دیـشخب  دنهاوخ  ار  وا  هانگ  هکنیا  رکف  هب  امـش  نادان  تسا : نینچ  نآ  ینعم  هک  تسا  هدـش 
(. دزادنا یم  ریخات  هب  ار ( تشگزاب 

تمکح 276
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یم هک   ) ار نایوج  هناهب  هناهب  هار  نید ) ماکحا   ) نتسناد ملع و  تسا : هدومرف  ددنب ) یم  ار  رذع  هار  ملع  هکنیا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دـش انـشآ  لوسر  باتک و  نید و  اب  هک  ره  سپ   ) ددنب یم  درادن ) ام  یگدـنب  جـنر و  هب  يزاین  میحر و  تسا و  میرک  ادـخ  دـنیوگ :

(. تسین هتفریذپ  شا  هناهب  رذع و 

تمکح 277
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دوز شگرم   ) دنیامن باتش  لیجعت و  هک  ره  اب  تسا : هدومرف  دهدن ) ماجنا  عقوم  هب  ار  راک  هک  یسک  شنزرس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ریخات اب  دـشاب ) زارد  شرمع   ) دـنهاوخن دوز  دـنهد و  تلهم  ار  سک  ره  و  دـنک ) یگدـنب  تدابع و  هک   ) دـهاوخ یم  تلهم  دـسرب )

(. دزادنا ادرف  هب  زورما  راک   ) دیوج هناهب  مهد ) یم  ماجنا  هدنیآ  رد  مراد و  تقو  هک   ) نداتفا

تمکح 278
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يارب راگزور  هکنآ  رگم  شلاح  هب  اشوخ  دنتفگن  يزیچ  هب  مدرم  تسا : هدومرف  یلاحشوخ ) هب  نتـسبن  لد  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
لد ایند  یلاحـشوخ  هب  دـنمدرخ  سپ  دریگب ، ار  نآ  درب و  کشر  دـنیب  یمدآ  رد  هک  یتمعن  هب  هناـمز   ) دراد ناـهنپ  ار  يدـب  زور  نآ 

(. دنیشنن هدوسآ  ددنبن و 

تمکح 279
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تـسا یهار  دوـمرف : درک ) یهن  ار  نآ  رد  هشیدـنا   ) ترـضح نآ  سپ  دندیـسرپ  ردـق  ءاـضق و  یگنوـگچ )  ) زا مالـسلا  هیلع  ماـما  زا 
رد فرژ  تسا  یئایرد  و  تشگ ) دیهاوخ  هارمگ  هدش  نادرگرـس  هدناماو و  اهنآ  لح  رد  تاهبـش  رثا  رب  هک   ) دـیورن نآ  رد  کیرات 

جنر هب  نآ  ندومن ) راکشآ   ) رد ار  دوخ  تسا  ادخ  هتـشاد  ناهنپ  و  دش ) دیهاوخ  نوگانوگ  ياه  هشیدنا  هقرغ  هک   ) دیوشن لخاد  نآ 
(. دیسر دیهاوخن  یئاج  هب  دیربن و  يدوس  هک   ) دیزادنین

تمکح 280
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وا رب  ار  شناد  ملع و  دـنادرگ  تسپ  هانگ ) رثا  رب   ) ار يا  هدـنب  دـنوادخ  هاگ  ره  تسا : هدومرف  ینامرفان ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
لیلد شیامرف  نیا  ددرگ ، دنم  هرهب  تسا  یتخبکین  تداعـس و  بجوم  هک  یهلا  ماکحا  نید و  ملع  زا  ات  دهدن  قیفوت  ار  وا   ) دنک عنم 

(. تسا اهیگراچیب  نیرتدب  ینادان  هکنیا  رب  تسا 

تمکح 281
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رذوبا  ) ادـخ هار  رد  یـشیکمه  ردارب و  نم  يارب  هتـشذگ  راگزور  رد  تسا : هدومرف  وکین ) ياهوخ  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
طلـست وا  رب  شمکـش  و  دومن ، یم  گرزب  نم  مشچ  رد  ار  وا  شرظن  رد  ایند  ندوب  کچوک  هک  دوب  نوعـضم ) نبا  نامثع  ای  يرافغ 

دوب شوماـخ  شراـگزور  رتشیب  و  درب ، یمن  راـک  هب  رایـسب  تفاـی  یم  رگا  درک و  یمن  وزرآ  تفاـی  یمن  هک  ار  يزیچ  سپ  تشادـن 
یگنـشت و  تشاذـگ ) یمن  یقاـب  نخـس  ياـج  يرگید  يارب   ) دوـمن یم  هبلغ  ناگدـنیوگ  رب  تـفگ  یم  رگا  و  تـفگ ) یمن  نخـس  )

هداتفا ناوتان و  مدرم ) اب  يرابدرب  ادخ و  یگدنب  تعاط و  رثا  رب   ) و دـناشن ، یم  ورف  شناد ) بآ  زا  زردـنا  هظعوم  هب   ) ار ناگدنـسرپ 
نابایب رهز  رپ  رام  نیگمشخ و  ریش  نوچ )  ) دمآ یم  شیپ  يراک ) رد   ) ششوک نامز  هاگ  ره  و  دنتشادنپ ، یم  ناوتان  ار  وا  مه  دوب و 

شیپ درک و  یمن  يربص  یب  تشاد  عازن  یسک  اب  رگا  و  دومن ، یم  بولغم  ار  نمـشد  رازراک  رد  ای  داد  یم  ماجنا  ار  راک  امتح   ) دوب
يار و یتـسرد  رب  لـیلد  نیا  و  دومن ، یم  ناـیب  ار  دوخ  لـیلد  و   ) دـمآ یم  یـضاق  دزن  هکنیا  اـت  دروآ  یمن  لـیلد  ناـهرب و  تقو ) زا 

دینش یم  ار  وا  رذع  هکنیا  ات  تفای  یم  يا  هناهب  نآ  دننام  رد  هک  يراک  هب  درک و  یمن  شنزرـس  ار  یـسک  و  تسا ) صخـش  هشیدنا 
( تسا فاصنا  لدع و  مزاول  زا  شور  نیا  (و 

راـبخا و يور  زا  مـه  نآ   ) تفاـی یم  يدوـبهب  هـک  یتـقو  رگم  دوـمن  یمن  تیاکـش  یـسک ) دزن  تـشگ  یم  یلتبم  هـک   ) يدرد زا  و 
راعـش ار  یتـسار  یتـسرد و  نوـچ   ) تفگ یمن  درک  یمن  هچنآ  دروآ و  یم  اـجب  تفگ  یم  هچنآ  و  تیاکـش ) هار  زا  هن  تشذـگرس 

و دوب ) شوماخ  اجیب  ياهوگتفگ  ماگنه   ) دنتفای یمن  هبلغ  یشوماخ  رد  دندرک  یم  هبلغ  وا  رب  نخس  رب  رگا  و  دوب ) هداد  رارق  شیوخ 
یم دروآ  یم  ور  وا  هب  راک  ود  هشیدنا ) یب   ) ناهگان رگا  و  داد ) یم  حیجرت  هدافا  رب  ار  هدافتسا   ) نتفگ رب  دوب  رت  صیرح  ندینـش  رد 

تافـص و نیا  هک  داب  امـش  رب  سپ  دومن ، یم  تفلاـخم  نآ  اـب  تسا  رتکیدزن  سفن  شهاوخ  هب  ود  نآ  زا  کـی  مادـک  هک  تسیرگن 
ورف زا  تسا  رتهب  كدنا  نتفرگ  ارف  هک  دینادب  دیرادن  یئاناوت  اهنآ  همه  هب  رگا  و  دیشاب ، هتـشاد  تبغر  اهنآ  هب  دیریگ و  ارف  ار  اهوخ 

(. دیوش فصتم  قالخا  نآ  زا  یخرب  هب  سپ   ) رایسب يراذگ 

تمکح 282
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1226 ص :

هدیناسرتن دوخ  ینامرفان  تیـصعم و  رب  ءایبنا ) هلیـسو  هب  ار  مدرم   ) دنوادخ رگا  تسا : هدومرف  تیـصعم ) كرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
بجاو القع  رادرک  راتفگ و  هب  تمعن  رکش  هکنآ  يارب   ) دننکن تیـصعم  ار  وا  هک  دوب  بجاو  وا  ياهتمعن  زا  يرازگـساپس  يارب  دوب 

(. دوب دهاوخ  بجاو  تسا  يرازگساپس  تعاطا و  همزال  هک  مه  تیصعم  كرت  سپ  تسا 

تمکح 283
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هب داد و  یم  تیلست  شدنزرف  ندرم  زا  ار  دوخ ) نارای  باحـصا و  نیقفانم  زا  یکی   ) سیق نبا  ثعـشا  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
یـشیوخ یـشاب  كانهودنا  ترـسپ  گرم )  ) رب رگا  ثعـشا  يا  دومرف : ندرکن ) یبات  یب  هرابرد   ) دومن یم  بیغرت  یئابیکـش  ربص و 

ار یهودنا  تبیصم و  ره  ادخ  شیپ  یـشاب  ابیکـش  رگا  و  تسین ) اجیب  تدنزرف  گرم  رد  وت  هودنا   ) يوش هدرـسفا  هک  تسا  هتـسیاش 
یبات یب  رگا  و  یبای ، یم  دزم  رجا و  وت  ددرگ و  یم  يراج  وت  رب  ردق  ءاضق و  ینک  ربص  رگا  ثعشا ، يا  .تسا  یـشاداپ )  ) ینیـشناج

رد دومن  داش  ار  وت  ندـمآ ) ایند  هب  ماگنه   ) ترـسپ ثعـشا  يا  يا ، هدرک  هانگ  هک  یلاح  رد  دوش  یم  يراج  وت  رب  یهلا  مکح  یئامن 
دوب تمحر  شاداپ و  وت ) يارب   ) هک یلاح  رد  تخاس  نیگهودـنا  ار  وت  شندرم ) اـب   ) و دوب ، يراـتفرگ  ءـالب و  وت ) يارب   ) هک یلاـح 

(. یشاب ابیکش  وا  هودنا  رد  هک  تسا  راوازس  سپ  )

تمکح 284
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نآ تافو  تمظع  رد   ) دـندرپس كاخ  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  یتعاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
لصا ترضح  نآ  اریز   ) وت گرم )  ) رب رگم  تسا  تشز  یباتیب  وت و  یئادج )  ) زا رگم  تسا  وکین  یئابیکـش  تسا : هدومرف  راوگرزب )

نآ شور  اهوخ و  زا  هشیمه  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  یباتیب  نیا  نوچ  تسین  تشز  وا  تبیـصم  رد  یباـتیب  سپ  دوب  نآ  ياوشیپ  نید و 
هدیسر وت  تافو )  ) ببس هب  هک  یهودنا  و  تسا ) نآ  زا  يربخیب  مزلتسم  نوچ  دشاب  یمن  وکین  نآ  رد  یئابیکـش  دوش و  دای  راوگرزب 

.تسا کچوک  ناسآ و  تترضح ) هب  هودنا  هب  تبسن   ) وت زا  سپ  وت و  زا  شیپ  هودنا  و  تسا ، گرزب 

تمکح 285

وت رظن  رد  ار  شراک  دوخ ) يدرخیب  رثا  رب   ) اریز شابم  قمحا  نیشنمه  تسا : هدومرف  قمحا ) اب  ینیشنمه  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. یئامن یم  يوریپ  ار  شتقامح   ) یشاب وا  دننام  وت  دراد  تسود  و  دیارآ ، یم  هداد  تنیز 

تمکح 286
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: تسا هدومرف  اهنآ ) نیب  تفاسم  نییعت  رد   ) ترضح نآ  سپ  دندیسرپ ، ار  برغم  قرشم و  نایم  يرود  تفاسم و  مالسلا  هیلع  ماما  زا 
يارب نیا  دنادرگ و  یم  دونـشخ  ار  هدنـسرپ  دنیوگ  یعانقا  باوج  ار  خساپ  نیا   ) تسا دیـشروخ  زور  کی  شدرگ  ریـس و  هزادـنا  هب 

(. دسر یمن  نآ  قیقحت  كرد  هب  هدنسرپ  مهف  هک  تسا  نآ 

تمکح 287

و وت ، تسود  تناتـسود  اما  دنـشاب ، یم  هس  تنانمـشد  هس و  تناتـسود  تسا : هدومرف  نمـشد ) تسود و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دنشاب یم  تنمشد  تسود  و  وت ، تسود  نمشد  و  وت ، نمشد  تنانمشد  اما  و  تسا ، تنمشد  نمشد  و  وت ، تسود  تسود 

تمکح 288

رد  ) دـناسر یم  نایز  دوخ  هب  هک  دـشوک  یم  يراک  رد  شنمـشد  هب  ندـناسر  نایز  يارب  ار  وا  دـید  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا راوس  وا  تشپ  سپ  هک  ار  یسک  دشکب  ات  دنک  یم  ورف  هزین  دوخ  هب  هک  یتسه  یـسک  دننام  وت  دومرف : ندناسر ) نایز  شهوکن 

يرگید يارب  هک  یـسک  نینچ  و  دشکب ، ار  وا  دسرب و  بقع  راوس  هنیـس  هب  هدمآ  نوریب  شتـشپ  زا  ات  دنز  یم  هزین  شدوخ  هنیـس  هب  )
(. نادان درخیب و  ای  تسا و  كاپان  ثیبخ و  رایسب  ای  دسرب  شدوخ  هب  نآ  نایز  لوا  رد  هک  دشیدنا  يدب 

تمکح 289
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1230 ص :

تسا مک  هچ  و  ناگدنهددنپ ) راگزور و  زا   ) اهدنپ اهتربع و  تسا  رایسب  هچ  تسا : هدومرف  نتفریذپن ) دنپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
! نتفریذپ دنپ 

تمکح 290

و هدرک ، هانگ  دـنک  يراشفاپ  هدیـشوک  دروخ  دز و  عازن و  رد  هک  یـسک  تسا : هدومرف  دروخ ) دز و  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( هاـنگ زا  دروخ  دز و  رد   ) دـناوت یمن  دـنک  عازن  يرگید ) اـب   ) هک یـسک  و  ددرگ ، موـلظم  دـیامن  يراددوـخ  یهاـتوک و  هک  یـسک 

(. تسا راوشد  عازن  رد  تسا  يراکزیهرپ  يوقت و  همزال  هک  دح  زا  ندومنن  زواجت  تلادع و  تیاعر  اریز   ) دشاب راکزیهرپ 

تمکح 291

هزادنا هب  مدرمن ) ناهگان   ) متفای تلهم  نآ  زا  سپ  هک  یهانگ  درکن  منیگهودنا  تسا : هدومرف  هبوت ) هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
هب كاپ و  تین  اب  دش و  بکترم  یهانگ  ناسنا  هاگ  ره  اریز   ) مهاوخب ار  هانگ )  ) نآ حالـصا  ادخ  زا  مرازگ و  زامن  تعکر  ود  هک  يا 
اج هب  ار  نآ  راـب  رگد  هک  تفرگ  میمـصت  هتـشگ  نامیـشپ  هدرک  زا  دوب و  راودـیما  دـنوادخ  شزرمآ  شـشخب و  هب  یتسرد  یتسار و 
نآ ور  نیا  زا  سپ  دوش  یمن  رفیک  هانگ  نآ  هب  تساوخ  شزرمآ  یلاعتقح  زا  داتـسیا و  تسا  هانگ  هرافک  دوخ  هک  زاـمن  هب  درواـین و 

هکنیا هب  تسا  هراشا  يرگید و  هب  نتخومآ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  هک  دـنامن  هتفگاـن  و  دزاـس ، یمن  نیگهودـنا  ار  وا  هاـنگ 
زا موصعم و  ترضح  نآ  هنرگو  دسرتب ، هبوت  زا  شیپ  یناهگان  گرم  زا  دنام و  رود  هانگ  زا  دیاب  ناسنا  تسا و  ناهانگ  هرافک  زامن 

.دشاب یم  كاپ  هزنم و  هانگ  ره 

تمکح 292

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1266 

http://www.ghaemiyeh.com


1231 ص :

نآ دـیامن ؟ یم  یـسرپزاب  باسح و  ناـشیا  يرایـسب  اـب  قولخم  زا  زیختـسر ) زور  رد   ) ادـخ هنوگچ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماـما  زا 
نانآ زا  هنوگچ  دندیسرپ  دهد ، یم  يزور  ناشیرایـسب  اب  ار  اهنآ  هک  يروطنامه  دومرف : زیچ ) همه  هب  ادخ  یئاناوت  هرابرد   ) ترـضح

تفگـش ياج  سپ   ) دننیب یمن  ار  وا  دهد و  یم  يزور  ار  ناشیا  هک  يروطنامه  دومرف : دـننیب ؟ یمن  ار  وا  اهنآ  دـنک و  یم  یـسرپزاب 
زا هک  تسا  اناوت  روطنامه  دننیب  ار  وا  هکنآ  نودب  دهد  یم  يزور  ار  شناگدنب  همه  ادـخ  هک  ینیب  یم  وت  هک  روطنامه  اریز  تسین ،

(. دیامن یسرپزاب  اهنآ 

تمکح 293

اناد كریز و  دیاب  سپ   ) دنک یم  نایب  ار  وت  لقع  يرگید ) يارب   ) وت ربمایپ  تسا : هدومرف  نداتسرف ) مایپ و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دننام  ) دیوگ یم  نخس  تبناج  زا  هک  تسا  يزیچ  رتاسر  وت  همان  و  دنامهفب ) اسر  نخس  نیریش و  ظافلا  هب  ار  وت  دارم  دناوتب  ات  دشاب 

(. ددرگ یهابت  يراتفرگ و  ثعاب  دیوگب و  هدایز  مک و  دیاش  هک  تسین  هدنرب  مایپ  نوچ  تسا و  وت  نابز 

تمکح 294

زا تسین  ءاعد  هب  رتدنمزاین  تسا  هتفرگ  تخس  وا  هب  درد  هودنا و  هک  يراتفرگ  تسا : هدومرف  ءاعد ) هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
نیا نتفای و  يدوبهب  يارب  وا  دندنمزاین : ادخ  زا  تساوخرد  ءاعد و  هب  ود  ره  هکلب   ) دـشاب یمن  ناما  رد  درد  ءالب و  زا  هک  یتسردـنت 

(. یتسردنت ماود  يارب 

تمکح 295
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شنزرس شردام  نتشاد  تسود  هب  ار  درم  و  دنتسه ، ایند  نارسپ  مدرم  تسا : هدومرف  ایند ) نارادتسود  شنزرس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
شنزرـس دـیابن  ار  وا  هتـشگ  ینالف  یلبج  یعیبط و  تشز  ياهراک  دـب و  رادرک  نوچ  دـنیوگ  هک  تسا  نآ  لـیبق  زا  نیا   ) دـننک یمن 

(. دومن

تمکح 296

مک يزور  زا  ار  وا  ادخ  نوچ   ) تسا ادخ  هداتسرف  زیچ  یب  نیکسم و  تسا : هدومرف  نادنمتـسم ) زا  يریگتـسد  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
عنم ار  وا  هک  یـسک  سپ  دیامن ) شیامزآ  دوخ  هداتـسرف  هب  ار  وا  ات  هداتـسرف  رادزیچ  ینغ و  دزن  ار  وا  هک  دنام  نآ  هب  هدینادرگ  هرهب 

وا هب  هک  یـسک  و  هدرکن ) راتفر  دننک  يریگتـسد  نایاونیب  زا  دیاب  نایاناوت  هک  ار  وا  روتـسد   ) هدرک عنم  ار  ادخ  دیامنن ) یکمک   ) دنک
(. هدومن لمع  روتسد  هب   ) هداد ادخ  هب  دشخبب  يزیچ 

تمکح 297

دننک ءانز  شلها  اب  هک  ددنـسپ  یمن  نوچ   ) دـنکن ءانز  زگره  درمناوج  راد و  تریغ  تسا : هدومرف  ءاـنز ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دوش رتسب  مه  تسا  مارح  وا  هب  هک  ینز  اب  هک  دهد  یمن  هزاجا  شیدرمناوج  تریغ و 

تمکح 298

ندیـسر رـسب  تدم   ) لجا يدماشیپ ) ره  زا  صخـش   ) يرادـهاگن يارب  تسا : هدومرف  رمع ) ندیـسر  رـسب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تسا رادهاگن  ار  وا  لجا  هک  دنام  نآ  هب  سپ  دریم  یمن  لجا  ندیسر  زا  شیپ  سکچیه  نوچ   ) تسا سب  رمع )

تمکح 299
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لام ندش  هدوبر  رب  و  دوش ) یم  ابیکش   ) دهاوخ یم  دنزرف  گرم  رب  درم  تسا : هدومرف  یئاراد ) لام و  هب  هقالع  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
هک تسا  نآ  شیامرف  نیا  ینعم  دـیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  دـیامن ! یم  شالت  نآ  يارب  هدومن  یباـتیب   ) دـباوخ یمن  یئاراد  و 

نکمم گرم  زا  سپ  دالوا  نتـشگ  زاب  اریز   ) دنک یمن  ربص  اهیئاراد و  ندش  هدوبر  رب  دیامن و  یم  ربص  نادنزرف  ندش  هتـشک  رب  درم 
(. دراد ناکما  یئاراد  نتشگزاب  تسین و 

تمکح 300

زا نارـسپ  نوچ   ) تسا يدـنواشیوخ  دـننام )  ) نارـسپ نیب  ناردـپ  یتـسود  رثا ) : ) تسا هدومرف  یتـسود ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
زا يدـنواشیوخ  تسا و  یتسود  رگیدـکی  هب  ندومن  يراـی  رد  لـصا  دـنرب و  یم  ثرا  ندوب  ناشناردـپ  نیب  هک  ینمـشد  یتـسود و 
یم اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا   ) يدنواشیوخ هب  یتسود  زا  تسا  رتدنمزاین  یتسود  هب  يدـنواشیوخ  ور ) نیا  زا   ) و تسا ) نآ  بابـسا 

(. دشاب تسود  رگا  ار  مردارب  تفگ : يراد ؟ تسود  رتشیب  ار  مادک  تتسود  ردارب و  زا  دندیسرپ : یسک  زا  دسیون :

تمکح 301

قح و دـنوادخ  هک  دـیهد ) تیمها  نآ  هب   ) دـیزیهرپب نینموم  ياـهنامگ  زا  تسا : هدومرف  نموم ) یکریز  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
زا ینعی  هللا  رونب  رظنی  هناف  نموملا  هسارف  اوقتا  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ) ( دراد هداد  رارق  نانآ  ياهنابز  رب  ار  یتسار 

هـضافا شنابز  هب  وا  هچنآ  ادـخ و  رون  هب  اریز و  دـیرادنپ  تسرد  ار  وا  هتفگ  دـیزیهرپب و  رهاظ  زا  ار  نطاب  وا  كرد  نموم و  یکریز 
). دیوگ یم  دنک و  یم  هاگن  دیامرف  یم 

تمکح 302
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تـسد رد  هچنآ  هب  شناـنیمطا  اـت  هدـنب  ندـیورگ  ناـمیا و  تسین  تسار  تسا : هدومرف  ادـخ ) هب  لـکوت  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
شـشخب ءاطع و  هب  دوخ  هرهب  يزور و  رد  شدامتعا   ) دراد شیوخ  تسد  رد  هچنآ  هب  دشاب  رتشیب  تسا  ناحبـس  دـنوادخ  یئاناوت ) )

ادخ دزن  هچنآ  دورب و  نیب  زا  تسا  نکمم  دراد  تسد  رد  هچنآ  نوچ  دراد  تسد  رد  هک  یئاراد  لام و  هب  دامتعا  زا  دشاب  رتشیب  ادخ 
(. تسا رارقرب  یقاب و  هشیمه  تسا 

تمکح 303

هرـصب هب  هک  یماگنه  دـنا ) هدومن  شهوکن  ار  وا  ناسیون  لاجر  هک  مرکا  ربمغیپ  باحـصا  زا   ) کلام نبا  سنا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ناشیا هرابرد  ترـضح ) نآ  رـضحم  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ار  ینخـس  اـت  داتـسرف  ریبز  هحلط و  دزن  ار  وا  دـمآ 

يراددوخ یهاوگ  نآ  زا  سنا  و  دنک ، يروآدای  اهنآ  هب  دیرگمتـس ) ار  وا  دومن و  دیهاوخ  گنج  یلع  اب  ریبز  هحلط و  امـش   ) هدـینش
رگا دومرف : وا ) هب  نیرفن  رد   ) ترـضح تسا ، هدـش  شومارف  نم  زا  ربمغیپ  نخـس  نآ  تفگ : تشگرب  راوگرزب  نآ  دزن  نوچ  درک و 

زا ار  نآ  همامع  هک  دتفا  وت  يور  رد  يدیفـس   ) دناشوپن ار  نآ  راتـسد  همامع و  هک  دـنزب  یناشخر  يدیفـس  وت  هب  ادـخ  یئوگب  غورد 
.دیامن ناهنپ  دناوتن  مدرم  رظن 

تمکح 304
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دیدرگ و ادـیوه  سنا  يور  رد  درد  نیا  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یـسیپ  صرب و  يدیفـس  نآ  زا  دارم  دـیامرف (: همحرلا  هیلع  یـضردیس 
ور ندرک و  ور  ار  اهلد  تسا : هدومرف  تابجاو ( هب  نداد  تیمها  رد   ( مالسلا هیلع  ماما  .دنبوراب  رگم  دش  یمن  هدید  یگدنمرش ( زا  ( وا
هاگ ره  و  دیراداو ، تابحتـسم  ماجنا  هب  تابجاو ( رب  هوالع   ( ار اهنآ  دندرک  ور  نوچ  سپ  تسا ، یگدنام ( یگدامآ و   ( یندنادرگرب
مه بلق  روضح  ار  صخـش  هچ  رگا  تسین  زئاج  لاح  ره  هب  تابجاو  كرت  اریز   ( دـیئامن ءاـفتکا  تاـبجاو  ماـجنا  هب  دـندنادرگرب  ور 

). دشابن

تمکح 305

لاوحا زا   ) تسا امـش  زا  شیپ  هچنآ  ربخ  تسا  نآرق  رد  تسا : هدومرف  نآرق ) ندـیمهف  ندـناوخ و  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
مارح و بجاو و  زا   ) تسا امـش  نیب  هچنآ  مکح  و  تماـیق ) خزود و  ربـق و  لاوحا  زا   ) تسا امـش  زا  دـعب  هچنآ  ربـخ  و  ناگتـشذگ )

(. حابم هورکم و  بحتسم و 

تمکح 306

یئاج ات  دیهد  رفیک  دوخ  دننام  هب  ار  يدب   ) دینادرگرب هدمآ  هک  یئاج  هب  ار  گنس  تسا : هدومرف  رش ) عفد  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تشذگ و هک  تسا  یئاج  رد  نیا   ) دربن نیب  زا  رش  زج  ار  يدب  رـش و  اریز  دشابن ) نید  روتـسد  فالخرب  هدرکن  زواجت  دودح  زا  هک 

رایـسب عضاوم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنانچ  دومن  ملح  یتسیاب  هتبلا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دیازفا ، نایز  رب  هکلب  دـهدن  دوس  يرابدرب 
(. تسا هدومن  بیغرت  رما و  نآ  هب 

تمکح 307
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( طخ یئابیز  هرابرد  ترضح ، ناوریپ  نایعیش و  ناکین  باحـصا و  صاوخ  زا   ) عفار یبا  نبا  هللادیبع  دوخ  بتاک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ناور و نآ  رد  بکرم  ات   ) نادرگ زارد  ار  تملق  هنابز  و  نک ، حالـصا  یکرچ ) راـبغ و  درگ و  زا   ) ار تتاود  گـنر ) : ) تسا هدومرف 
هتسیاش و رایسب  ار  طخ  یئابیز  شور  نیا  هک  سیونب  مه  کیدزن  ار  اهفرح  و  ریگداشگ ، ار  اهرطـس  نیب  و  دیآ ) ذغاک  يور  تسرد 

.دشاب یم  راوازس 

تمکح 308

تـسا ناراـکهزب  ياوشیپ  یئاراد  و  متـسه ، نینموـم  ياوـشیپ  سیئر و  نم  تسا : هدوـمرف  دوـخ ) تلزنم  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
روبنز هکنانچ  یئاراد  زا  ناراکدب  دننک و  یم  يوریپ  نم  زا  نینموم  هک  تسا  نآ  شیامرف  نیا  ینعم  دیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس  )

.دیامن یم  يوریپ  تسا  ناشاوشیپ  سیئر و  هک  دوخ  بوسعی  زا  لسع 

تمکح 309
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، دـیدومن فالتخا  وا  هرابرد  هک  دـیدوب  هدرپسن  كاخ  هب  ار  ناـتربمغیپ  ناناملـسم )  ) امـش تفگ : دوهی  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب 
وا و يربمغیپ  رد   ) وا هرابرد  هن  وا ) تما  رد  ینیـشناج  هرابرد   ) وا زا  میدومن  فالتخا  اـم  دومرف : وا  هب  دوهی ) شنزرـس  رد   ) ترـضح

امـش ادخ  هک  یماگنه   ) دوب هدشن  کشخ  ایرد  بآ  زا  امـش  ياهاپ  زونه  یلو  میتشادن ) فالتخا  دوب  هدومرف  هچنآ  ادـخ و  یگناگی 
تایآ و نیا  همه  ندید  اب  دومن ، قرغ  ایرد  رد  ار  ناینوعرف  دیتشذگ و  ات  تفاکـش  ناتیارب  ار  ایرد  داد و  تاجن  ناینوعرف  زا  ار  دوهی 

ربمغیپ هب  ینامرفان ) یمهفن و  يور  زا  دـندیتسرپ  یم  ار  یئاهتب  هک  دـیدید  ار  یهورگ  هدیـسر  ایرد  رانک  هب  نوچ  دـیحوت  ياه  هناشن 
یئادخ ام  يارب  ینعی ) نولهجت س 7 ي 138  موق  مکنا  لاق  ههلا  مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  : ) دیتفگ مالسلا ) هیلع  یسوم  ترضح   ) دوخ

دیا هتفر  ورف  یهارمگ  رد  و   ) دیتسه ینادان  مدرم  تخس  امـش  تفگ : یـسوم  هد ، رارق  تسا  ار  ناشیا  هک  ینایادخ  دننام  مینیبب ) هک  )
(. دیئوگ یم  تسردان  نخس  نینچ  زاب  دیحوت  ياه  هناشن  تایآ و  همه  نیا  ندید  اب  هک 

تمکح 310

ترـضح نآ  یتشک ) اـی  هتخاـس و  نوبز  ار  ناـنآ   ) یتفاـی يرترب  ناریلد  رب  اـهرازراک ) رد   ) زیچ هچ  هب  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب 
يراـی و دوـخ  نتـشک )  ) ناـیز رب  ارم  وا  رگم  مدروـخن  رب  رازراـک ) رد   ) سکچیه هب  دوـمرف : دوـخ ) زا  مدرم  سرت  تبیه و  هراـبرد  )
رد ار  دوخ  سرت  تبیه و  نتفرگ  اج  هب  دیامرف  یم  هراشا  نخس  نیا  هب  ترـضح  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس   ) دومن یم  کمک 

(. دندروخ یم  تسکش  هتخابلد و  ناریلد  هک   ) اهلد

تمکح 311
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یم یتسدگنت  زا  وت  رب  نم  مرسپ  يا  تسا : هدومرف  یتسدگنت ) رقف و  شهوکن  رد   ) هیفنح نبا  دمحم  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
هک رب  هانپ  ادـخ  هب  نآ  رـش )  ) زا سپ  یهدـن ) اضر  ادـخ  هداد  هب  هدرک  زارد  مدرم  شیپ  عمط  تسد  يزیچ  یب  رثا  رب  ادابم  هک   ) مسرت

کمک يراوخ و  نتفگ و  غورد  تنایخ و  هب  ار  صخـش  اسب  یتسدـگنت  نوچ   ) تسا نید  رد  يدوبمک  تسکـش و  ياج  یتسدـگنت 
دـنک و مگ  تسار  هار  ابیکـشان  ریقف  نوچ   ) تسا درخ  ینادرگرـس  ياج  و  دـشاب ) یم  نید  رد  صقن  اهنیا  هک  دراداو  قح  زا  ندرکن 
وا زا  دـنراد و  نمـشد  ار  زیچ  یب  مدرم  نوچ   ) تسا ینمـشد  بجوم  و  دوش ) نادرگرـس  شا  هشیدـنا  ناریح و  شلقع  دوخ  راـک  رد 

هرهب یب  شتمحر  زا  ار  وا  ینعی  ددرگ  وا  نمـشد  ادـخ  یئوـگغورد  تناـیخ و  لـیبق  زا  هدیدنـسپان  رادرک  رثا  رب  اـی  دـننیزگ ، يرود 
مه ءانغ  رقف و  زا  تایاور  رد  و  دیآ ، مشخب  هناگیب  تسود و  زا  دوش و  مدرم  نمـشد  وا  ندرب  کشر  دـسح و  رثا  رب  هکنآ  ای  دـیامن ،

(. دشاب یم  نوگانوگ  اهنآ  دراوم  نوچ  درادن  تافانم  يرگید  اب  کیچیه  مذ و  مه  هدش و  حدم 

تمکح 312

سرپب تسا : هدومرف  اناد ) زا  شسرپ  شور  هرابرد   ) دیسرپ یلکشم  شیامزآ ) يور  زا   ) ترضح نآ  زا  هک  یسک  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
تـسد هب  يارب  نوچ   ) دـنام ملاع  هب  ملع  هدـنریگ  ارف  نادان  اریز  نتخادـنا ، يراوشد  رد  دـصق  هب  سرپم  نتخومآ و  ندـیمهف و  يارب 

دنام نادان  هب  دـشاب ) يرترب  هبلغ و  بلاط   ) دـهن مدـق  ههاریب  رد  هک  یئاناد  و  هداهن ) مدـق  تسار  هار  رد  هتـشگ و  هداـمآ  ملع  ندروآ 
(. دشاب یمن  هتسیاش  هک  ار  يزیچ  دبلط  یم  نادان  دننام  وا  نوچ  )

تمکح 313
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دوبن راوگرزب  نآ  هشیدنا  قفاوم  هک  يزیچ  هب  دومن  یم  یئامنهار  ار  ترضح  نآ  هک  یماگنه  سابع  نبا  هللادبع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هشیدنا تحلـصم و  نم  ینک و  یئامنهار  ارم  تروشم ) هار  زا   ) هک تسا  وت  رب  دومرف : دیامن ) يوریپ  ماما  زا  دیاب  صخـش  هکنیا  رد  )

نک يوریپ  ارم  وت  مدرکن  يوریپ  یناد ) یم  تحلـصم  هچنآ  یتسردان  هب  ملع  ببـس  هب   ) ار وت  هاـگ  ره  سپ  مرگن  یم  نآ  رد  ار  دوخ 
ترـضح هک  یماگنه  دنا : هتفگ  .دنک  یمن  هابتـشا  ءاطخ و  ما  هشیدنا  مرتاناد و  نارگید  زا  يراک  ره  دسافم  حـلاصم و  هب  نم  نوچ  )

هب ار  ماش  تموکح  ندروآ  تسد  هب  لد  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـید  نآ  رد  تحلـصم  ساـبع  نبا  دیـسر  تفـالخ  هب  رهاـظ  رد 
يارب ار  نید  هک  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  دومرف : دـشن و  یـضار  راوگرزب  نآ  درازگاو و  ریبز  هب  ار  هفوک  هحلط و  هب  ار  هرـصب  هیواـعم و 

(. دومن دزشوگ  ار  الاب  نخس  نآ  زا  سپ  مزاس ، هابت  يرگید  يایند 

تمکح 314

ار نانز  هیرگ  تشذگ  برع ) زا  يا  هلیبق   ) نییمابشب دمآ  هفوک  هب  هتشگرب  نیفص  گنج )  ) زا نوچ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هدش  تیاور 
هیلع ماما  دمآ  ترـضح  دزن  دوب  دوخ  هلیبق  ناگرزب  زا  هک  یمابـش  لیبحرـش  نبا  برح  و  دینـش ، نیفـص  گنج )  ) ناگدـش هتـشک  رب 
نانآ ایآ  دنبای ، یم  طلست  امش  رب  مونش  یم  هک  يا  هیرگ  اب  ناتاهنز  ایآ  دومرف : وا  هب  گنج ) ماگنه  اهنز  نویش  شهوکن  رد   ) مالسلا

ناشیا نتشاد  زاب  نادرم و  سرت  ببس  یعقوم  نینچ  رد  ناشیا  يراز  هک  دینک  يریگولج  دیاب  ( ؟ دیراد یمن  زاب  ناغف  هلان و  نیا  زا  ار 
وا هب  یبلط ) هاج  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما  دورب  دوب  راوس  هک  ترـضح  نآ  باـکر  رد  هداـیپ  تساوخ  برح  و  تسا .) گـنج  زا 
هک درآ  يزارفرـس  رورغ و  نوچ   ) تسا يراـتفرگ  ءـالب و  نارمکح  يارب  نم  دـننام  اـب  یئوت  نوچ  ندـمآ  هداـیپ  هک  درگرب  دوـمرف :

بجوـم هچ  ره  و  دور ، يراوـس  باـکر  رد  هداـیپ  هـک   ) تـسا يراوـخ  تـلذ و  نموـم  يارب  و  ددرگ ) یهلا  رفیک  باذـع و  مزلتـسم 
(. تسا بجاو  نآ  كرت  دشاب  يراوخ  يراتفرگ و 

تمکح 315
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امش هب  هک  دیشاب  راتفرگ  دومرف : نانآ ) شهوکن  رد   ) تشذگ ناورهن  گنج  رد  جراوخ  ناگتـشک  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب هدنراداو  ياهسفن  هدننک و  هارمگ  ناطیش  دومرف : داد ؟ بیرف  ار  نانآ  یک  نینموملاریما  ای  دنتفگ : داد ، ناتبیرف  هکنآ  دیناسر  نایز 

اهنآ هب  ار  رازراک ) رد   ) نتفای يزوریف  و  دوشگ ، نانآ  يور  هب  ار  اـهینامرفان  هار  و  هدز ، لوگ  اـهوزرآ  هب  ار  اـهنآ  هراـما  سفن  يدـب ،
(. دومن ناشراتفرگ  دیواج  باذع  هب   ) دنکفا شتآ  رد  ار  ناشیا  یتخس  هب  سپ  داد  هدعو 

تمکح 316

مکح دوخ  هاوگ  هک  دـیزیهرپب  مه )  ) اهیناهنپ رد  ادـخ  ناهانگ  زا  تسا : هدومرف  ناهانگ ) زا  يرود  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
زا دشاب  مکاح  هک  هاوگ  هدننک و  مکح  مه  تسا و  هاوگ  مه  ادـخ  دـشابن  هاوگ  دریگ و  ماجنا  ناهنپ  رد  تیـصعم  رگا   ) تسا هدـننک 

(. تسا زاین  یب  يرگید  یهاوگ 

تمکح 317

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1276 

http://www.ghaemiyeh.com


1241 ص :

هرابرد  ) دیسر مالسلا  هیلع  ماما  هب  رصم ) رد  هیواعم  رگشل  تسد  هب   ) هنع هللا  یضر  رکب  یبا  نبا  دمحم  ندش  هتشک  ربخ  هک  یماگنه 
اهنآ يداش  ینوزفا  ام و  هودنا  يرایسب   ) وا ندش ) هتشک   ) هب تسا  ناشیا  يداش  هزادنا  هب  وا  رب  ام  هودنا  دومرف : وا ) رب  هودنا  فسات و 

.میداد تسد  زا  ار  یتسود  ام  دندرک و  مک  ار  ینمشد  ناشیا  هک ) تسا  نآ  اهنآ  ام و  نیب  توافت   ) یلو تسا ) ربارب  وا  هرابرد 

تمکح 318

دریذـپ یم  نآ  رد  ار  مدآ  رـسپ  هناهب  زدـع و  دـنوادخ  هک  یگدـنز  رمع و  تسا : هدومرف  هناهب ) نتفریذـپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
رذع شلقع  رب  هینامسج  ياوق  طلـست  دوخ و  رب  سفن  شهاوخ  هبلغ  هب  یگلاس  تصـش  زا  شیپ  صخـش  هاگ  ره   ) تسا لاس  تصش 

هتفریذـپ شرذـع  دـیامن  يوریپ  سفن  ياوه  زا  هاگ  ره  لجا  ندـش  کیدزن  اوق و  نداد  تسد  زا  اـب  یگلاـس  تصـش  زا  دـعب  درواـیب 
(. تسین

تمکح 319

رد هک  یـسک   ) دـبای تسد  وا  هب  هانگ  هکنآ  تفاین  يزوریف  تسا : هدومرف  ادـخ ) ریغ  هار  رد  يزوریف  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ببـس هب  هک  ره  و  تسا ) هتفای  يزوریف  وا  رب  هانگ  تقیقح  رد  دیامن  يوریپ  ناطیـش  سفن و  ياوه  زا  هتفای  يزوریف  ادـخ  تعاط  ریغ 

رد هک  یـسک  هدیدرگ و  تسا  نمـشد  نیرتدب  هک  سفن  ياوه  بولغم  اریز   ) هدروخ تسکـش  تقیقح ) رد   ) دور شیپ  هانگ )  ) يدب
(. هتفاین يزوریف  دشاب  اهنمشد  نیرتدب  گنچ 

تمکح 320
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بجاو ار  نازیچ  یب  ياهیزور  نارگناوت  ياهیئاراد  رد  ناحبـس  دنوادخ  تسا : هدومرف  نداد ) هوکز  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تسگرزب هک  يدنوادخ  زیختسر ) زور  رد   ) و تسا ، هدادن  وا  هب  يرگناوت  هچنآ  ببـس  هب  رگم  دنامن  هنـسرگ  زیچ  یب  سپ  هدینادرگ 

.دیامن یم  یسرپزاب  هذخاوم و  راک  نیا  زا  ار  ناشیا  وا  يزاین  یب 

تمکح 321

تـسا رتدنمجرا  نآ  ندوب  اج  هب  تسار و  زا  ندروآ  رذع  زا  يزاین  یب  تسا : هدومرف  نتـشادن ) هناهب  ندوتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یئوگ و تسار  دـنچ  ره  نآ  ندروآ  زا  يدرگ  راچان  هکنیا  زا  تسا  رتهب  يوشن  دـنمزاین  ندروآ  رذـع  هب  هک  ینک  راتفر  نانچ  رگا  )

(. تسا يراوخ  تلذ و  زا  یعون  ندروآ  رذع  اریز  دشاب  هتفریذپ  اج و  هب  ترذع 

تمکح 322

نآ دیروآ  اج  هب  ناحبـس  دـنوادخ  يارب  امـش  تسا  مزال  هک  يزیچ  رتمک  تسا : هدومرف  هانگ ) زا  ندـنام  رود  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ار نآ  تسا  بجاو  دهد  یتمعن  هک  ره  هب  اریز  ددرگ ، وا  مشخ  بجوم  هک   ) دـیبلطن کمک  شیاهتیـصعم  رب  وا  ياهتمعن  هب  هک  تسا 

حابم هچنآ  رد  ار  نآ  القا  تشادن  ار  تمه  نیا  رگا  و  دوش ، هدوزفا  وا  تمعن  هدوب  رازگـساپس  ات  درب  راک  هب  یگدنب  تعاط و  هار  رد 
(. درب راک  هب  ینامرفان  تیصعم و  هار  رد  ار  نآ  هک  هن  دیامن  فرص  تسا  اور  و 

تمکح 323
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تمینغ و ار  تعاط  هداد  رارق  ناحبـس  دـنوادخ  تسا : هدومرف  دـننک ) یهاتوک  یگدـنب  رد  هک  نانآ  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نآ تعاط  رد  هک  یناسک   ) ناناوتان ندومن  یهاتوک  ماگنه  دنروآ ) یم  اج  هب  هتـسیاش  راک  هکنیا  دنمدرخ   ) ناهاگآ ناکریز و  دوس 

(. دسر یم  اهنآ  هب  هک  تسا  یتمینغ  دوس و  نادنمدرخ  تبظاوم  ناشیا  لامها  ربارب  رد  و  دننام ، ناناوتان  هب  هک  دنیامن  لامها  ردق 

تمکح 324

ره ندـناسر و  رازآ  زا  ار  مدرم  هک   ) نیمز رد  دـنیادخ  نانابـساپ  ناـهاشداپ  تـسا : هدوـمرف  ناـهاشداپ ) هراـبرد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
زا دوش و  یم  لماش  ار  ناهاشداپ  همه  هک  تسا  سنج  مال  فلا و  ناطلسلا  مال  فلا و  .دنیامن و  یم  يریگولج  رگیدکی  هب  يدنسپان 

(. نابساپ مکاح و  ینعی  تسا  عزاو  عمج  هک  هدومرف  هعزو  ار  نآ  ربخ  ور  نیا 

تمکح 325
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رت هداشگ  زیچ  ره  زا  شا  هنیس  تسا ، لد  رد  شهودنا  راسخر و  رد  شیداش  نموم  تسا : هدومرف  نموم  فصو  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
اـیر و و  دـیآ ، یم  شدـب  یـشکرس  زا  رایـسب ) شینت  ورف   ) رتراوخ زیچ  ره  زا  شـسفن  و  تسا ، هزادـنا ) یب  اهیتخـس  رد  شیراـبدرب  )
رکف و رثا  رب   ) تسا دنلب  هتـسیاش ) ياهراک  رد   ) شـششوک تمه و  زارد ، شراک ) نایاپ  يارب   ) وا هودنا  دراد ، نمـشد  ار  یئامندوخ 
( اهیتخـس اهالب و  رد  و   ) رازگـساپس ار ) ادخ  ياهتمعن   ) هتفرگ لوغـشم و  یگدـنب ) تعاط و  هب   ) شتقو رایـسب ، شیـشوماخ  هشیدـنا )

دزرو یم  لخب  يرگید ) زا   ) دوخ تساوخرد  هب  هتفر ، ورف  راک ) ناـیاپ  یگدـنب و  رد   ) شا هشیدـنا  رکف و  رد  تسا ، ابیکـش  رامـشیب 
مکحم گنـس  زا  وا  سفن  تسین ) ریگتخـس  شکندرگ و  ربکتم و   ) تسا مرن  شتعیبط  راومه ، وا  يوخ  دـیامن ) یمن  تجاح  راهظا  )

.تسا رایسب ) همه  هب  تبسن  شینتورف  عضاوت و   ) رتراوخ هدنب  زا  وا  هک  یلاح  رد  تسا  ریلد ) نید  هار  رد   ) رت تخس 

تمکح 326

هچنآ هب  تسا  نتشادن  وزرآ  گرزب  رایسب  يرگناوت  تسا : هدومرف  نارگید ) لام  هب  نتـشادن  تشادمـشچ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تسا شیاسآ  هافر و  رد  نارگناوت  دننام  تشادن  تشادمشچ  نارگید  لام  هب  هک  یسک  نوچ   ) تسا مدرم  تسد  رد  هک ) یئاراد  )

تمکح 327

دهد یم  ماجنا  دهاوخ  یم   ) تسا دازآ  دوش  هتساوخ  يزیچ  وا  زا  هک  یسک  تسا : هدومرف  هدعو ) هب  يافو  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ماجنا ار  هدش  هتـساوخ  دیامن و  ءافو  هدعو  هب  هک  تسا  وا  رب  تسین  دازآ  رگید  هک   ) دنک هدعو  هک  یتقو  ات  دـهد ) یمن  دـهاوخ  یمن 

(. میدومن لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن  زا  ار  ود  ره  ام  تسین  هغالبلا  جهن  خسن  زا  رتشیب  رد  الاب  شیامرف  اب  شیامرف  نیا  .دهد 

تمکح 328
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یم یتسین  ءانف و  هب  ار  وا  هک   ) ار نآ  راتفر  رمع و  تدم  تریصب ) مشچ  هب   ) هدنب رگا  تسا : هدومرف  وزرآ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دنادرگ یمن  لوغشم  نآ  هب  ار  شا  هشیدنا  هدومن و  يرود  نآ  زا   ) دراد نمشد  ار  نآ  بیرف  وزرآ و  درگنب  دناشک )

تمکح 329

اهدماشیپ يرگید  هدنرب و  ثرا  یکی  تسا : کیرش  ود  شیئاراد  رد  سک  ره  يارب  تسا : هدومرف  یئاراد ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دشابن رتمک  ود  نآ  زا  وا  هرهب  هک  دنک  یم  يراک  دنمدرخ  سپ  اهیهابت ، تافآ و  )

تمکح 330

تسا يزادناریت  دننام  یگدنب  تعاط و  یب  ادخ ) زا   ) هدننک تساوخرد  تسا : هدومرف  ادخ ) زا  تساوخرد  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
، ددرگن اور  وا  تساوخرد  دشاب  هتشادن  لمع  دناوخب و  ار  ادخ  هک  یـسک  سپ  دسرن ، فده  هب  وا  ریت  هک   ) دشاب هز  یب  وا  نامک  هک 

(. دریذپ یمن  ار  قساف  ياعد  ادخ  تسا و  قساف  درواین  اج  هب  ار  تابجاو  درادن و  لمع  هک  ره  اریز 

تمکح 331

رادرک رد  شرثا   ) يرطف یعیبط و  هک  یملع  عوبطم و  ملع  یکی  تسا : عون  ود  رب  ملع  تسا : هدومرف  ملع ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دـشابن عوبطم  هاگ  ره  دهدن  دوس  عومـسم  ملع  و  هعلاطم ) نتخومآ و  هار  زا   ) هدش هدینـش  عومـسم و  ملع  يرگید  دـشاب و  راکـشآ )

(. دنادرگن تخبکین  هدناسرن  فراعم  قیاقح  هب  ار  صخش  )

تمکح 332
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اب دروآ  یمور  هک  تسا  اـهیئاراد  اـهیرترب و  اـهتلود و  هب  هتـسباو  تسرد  هشیدـنا  تسا : هدومرف  هشیدـنا ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
دارم فده  هب  شریبدت  ریت  دـیآ و  تسرد  دـشیدنا  هچ  ره  دـشاب  رای  تلود  تخب و  ار  هک  ره   ) اهنآ نتفر  اب  دوریم  اهنآ و  ندروآور 

(. دشاب مدرم  نیرتدنمدرخ  دنچ  ره  دهد  هجیتن  دارم  سکع  دیآ و  تسردان  دشیدنا  هچ  ره  دنادرگربور  وا  زا  نوچ  دسر و 

تمکح 333

هک ار  ریقف   ) يرازگساپس يرگناوت  شیارآ  و  تسا ، ینمادکاپ  یگنت  تسد  شیارآ  تسا : هدومرف  ینغ ) رقف و  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
هاوخریخ مدرم  دشاب  رازگساپس  هک  ینغ  و  دبای ، یم  دوز  ار  شا  هرهب  دنیاتـس و  یم  همه  دیامنن  زارد  مدرم  شیپ  تسد  دنکن و  هانگ 

(. ددرگ دنوادخ  تمعن  شیازفا  بجوم  نآ  دنوش و  یم  وا 

تمکح 334

هدیـشکمتس رب  هک  يزور  زا  تسا  رت  تخـس  رگمتـس  رب  تمایق )  ) یهاوخداد زور  تسا : هدومرف  رگمتـس ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تشذگ هس  یس و  تسیود و  شیامرف  رد  بلطم  نیا  حرش   ) هدش متس 

تمکح 335
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هحفص رب  ار  اهنآ  ناگتشرف   ) هدش يرادهاگن  اهراتفگ  تسا : هدومرف  هدیدنسپان ) زا  يرود  هتسیاش و  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
زا ینخـس  ینعی  دـیتع  بیقر  هیدـل  الا  لوق  نم  ظفلیام  دـیامرف : یم  ي 18  میرک س 50  نآرق  رد  هکنانچ  دـنیامن  یم  طبـض  لاـمعا 
رش ریخ و  لامعا  شراگن  رومام  هتـشرف  ود   ( هدامآ نابهگن  ینعی  دیتع  بیقر  هدنیوگ ( دزن  ای   ( نآ دزن  هکنآ  زج  دنکفاین  نوریب  ناهد 
ره ینعی ( هنیهر  تبسک  امب  سفن  لک  دیامرف : یم  میرک س 86 ي 9  نآرق  رد  هکنانچ   ( هدیدرگ ادیوه  ناهنپ  ياهزار  و  دـشاب ( یم 
هک ار  نآ  رگم  بویعم  لقع ( زا   ( دنـصقان و دشر ( زا   ( مدرم و  دسر ( یم  نآ  يازج  هب   ( دـشاب یم  دوخ  هدرک  دـنب  ياپ  ورگ و  سک 

، دهد رازآ  هتخادنا  جنر  هب  ار  صخش  دهاوخ  یم  ناشیا  هدننک  شسرپ  اریز ( دنادرگ ، شا  هتـسرآ  بیع  صقن و  زا   ( دنک ظفح  ادخ 
ناشیا زا  شا  هشیدنا  زا  هکنآ  دیامن ، یم  راومه  دوخ  هب  ار  جنر  دنامن ( زاب  یخـساپ  چیه  زا  دهاوخ  یم  نوچ   ( اهنآ هدـنهد  خـساپ  و 

مشخ هب  ای  هتـشگ  دونـشخ  یبلطم  ای  یـسک  زا  رگا   ( دنادرگ یمرب  شیوکین  هشیدنا  زا  ار  وا  مشخ  يدونـشخ و  دوز  تسا  رت  تسرد 
بیع هدمآ  مشخ  هب  نآ  زا  هچنآ  رد  دـشوپب و  مشچ  هدـش  دونـشخ  نآ  زا  هچنآ  بیع  زا  دزادـنین و  راک  هب  ار  شیوکین  هشیدـنا  دـیآ 

شیدنمدرخ هکنآ  و  دریگ (

ار شیدنمجرا  هدومن  راتفر  لقع  روتـسد  فالخرب   ) دـناسر نایز  ار  وا  مشچ  هشوگ  هب  ندرک  هاگن  کی  دوز  تسا  رتراوتـسا  اهنآ  زا 
(. دنک یم  هتسیاشان  راک  هدمآ  مشخ  هب  يراتفگ  رثا  رب   ) دنادرگ یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ار  وا  هملک  کی  و  دهدیم ) تسد  زا 
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هچ دیدنبم ) لد  نآ  يالاک  ایند و  هب   ) دیسرتب ادخ  زا  مدرم ، هورگ  يا  تسا : هدومرف  ایند ) زا  يرود  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دروآ یم  درگ  و  ددرگ ، یمن  نکاس  نآ  رد  هک  ار  ینامتخاس  دزاس  یم  و  دـسر ، یمن  نآ  هب  هک  يزیچ  هب  دراد  دـیما  هک  یـسک  اسب 

هار زا  ینعی )  ) هدوـمن يریگوـلج  قـح  زا  و  هدروآ ، درگ  یتسرداـن  هار )  ) زا ار  نآ  دـیاش  و  دـنکیم ، اـهر  ار  نآ  يدوز  هب  هک  یئاراد 
شراگدرورپ هاگشیپ  رد  ددرگ و  یم  زاب  نآ  نارگ  راب  اب  تمایق ) رد   ) سپ هتفر ، ناهانگ  راب  ریز  نآ  ببس  هب  و  هدیسر ، نآ  هب  مارح 

ایندلا و رـسخ  تسا : ي 11 ) میرک س 22  نآرق  رد  هکنانچ  سک  نینچ   ) دـیایب و هودـنا  ترـسح و  اب  یـسراو ) باـسح و  ماـگنه  )
هدربن يا  هرهب  زونه  هک  تسا  نآ  وا  یئاـیند  ناـیز  اـما   ( تسا راـکنایز  ترخآ  اـیند و  رد  ینعی ( نیبملا  نارـسخلا  وه  کـلذ  هرخـالا 
یناـیز وا  ناـیز  و  ددرگ ( وا  هرهب  دـیواج  یتخبکین  نآ  رثا  رب  هک  هدرکن  يراـک  اـیند  رد  هکنآ  وا  يورخا  ناـیز  هدوبر و  ار  وا  گرم 

.دشاب یم  راکشآ  همه ( رب   ( هک تسا 

تمکح 337

اریز  ) ناهانگ ماجنا )  ) رب تسا  نتفاین  تسد  ینمادکاپ  بابـسا )  ) زا تسا : هدومرف  ناهانگ ) زا  ناگدنامزاب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دیامن خوسر  شسفن  رد  هتشگ  وا  هکلم  ندرکن  هانگ  مک  مک  دنام و  تمالس  هب  نآ  زا  راچان  تفاین  تسد  یتیصعم  هب  صخـش  نوچ 

.تسا هکلم  نامه  مه  ینمادکاپ  تمصع و  زا  دارم  و 

تمکح 338
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یم  ) دناکچ یم  ار  نآ  تساوخرد  لاوس و  دشاب ) یم  ظوفحم   ) تسا هتسب  وت  يوربآ  تسا : هدومرف  وربآ ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
اور رگا  يرگید و  هدنمرش  دهدن  ماجنا  ار  تا  هتـساوخ  رگا  هک  هاوخن  يزیچ  تسپ  مدرم  زا   ) يزیر یم  یک  شیپ  ار  نآ  رگنب  دزیر )

(. دهاوخ یم  نتورف  ار  وت  هشیمه  دزاس 

تمکح 339
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( یئورود هناشن  و   ) یسولپاچ تسا  هتسیاش  وا )  ) هچنآ زا  شیب  يرگید )  ) ندوتس تسا : هدومرف  یسولپاچ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نآ رد  يربارب  لدع و  سپ   ) تسا وا ) رب   ) ندرب کشر  ای  نخـس ) رد  ندـناماو  و   ) یناوتان تسا  راوازـس  هچنآ  زا  رتمک  و  دـشاب ، یم 

(. میزاس راکشآ  ار  شتلزنم  ماقم و  هدوتس  یگتسیاش  هزادنا  هب  ار  سک  ره  هک  تسا 

تمکح 340

درادنپ درخ  ناسآ و  ار  نآ  صخش  هک  تسا  یهانگ  ادخ ) دزن   ) ناهانگ نیرت  تخس  تسا : هدومرف  هانگ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هکلم نوـچ  ددرگ و  یم  نآ  زا  تشگزاـب  هبوـت و  رفیک و  زا  ندیـسرتن  مزلتـسم  دـشاب  کـچوک  هچ  رگا  هاـنگ  هـب  یئاـنتعا  یب  اریز  )

(. درادن اورپ  دشاب  گرزب  دنچ  ره  یهانگ  چیه  زا  دومن  خوسر  سفن  رد  هتشگ  صخش 

تمکح 341
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دنام زاب  يرگید  بیع  زا  درگنب  شیوخ  يدـب )  ) بیع رد  هک  ره  تسا : هدومرف  اهوخ ) زا  یخرب  نایز  دوس و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
تـسد زا  هچنآ  هب  دشاب  دونـشخ  هداد  ادـخ  هک  يزور  هب  هک  ره  و  دـسر ) یمن  نارگید  هب  هتخادرپ  دوخ  ياهیتشز  حالـصا  هب  نوچ  )
تسج هچنآ  و  تسا ، هدوب  نامه  وا  يزور  هک  تسا  نآ  هناشن  دنامب  شگنچ  رد  دبایب و  صخـش  هچنآ  نوچ   ) دوشن نیگهودنا  هداد 
نتفای زا  سپ  نداد  تسد  زا  ای  نتفاـین  رب  ندروخ  هودـنا  سپ  هدوبن ، شیزور  هک  تسا  نآ  هناـشن  داد  تسد  زا  تفاـی و  اـی  تفاـین  و 

ریـشمش نامه  هب  دنک ) متـس  رایـسب   ) دـشک نوریب  فالغ ) زا   ) متـس ریـشمش  هک  ره  و  تسا ) ردـقم  يزور  هب  ندوبن  یـضار  هب  لیلد 
اب  ) دـشک جـنر  دـشوکب و  راوشد ) ي   ) اهراک رد  بابـسا ) یب   ) هک ره  و  ددرگ ) هابت  مه  ایند  رد  ترخآ  رفیک  رب  هوالع   ) دوش هتـشک 

( دزادنا تسد  گرزب  راکب  یناوتان  اب   ) دـنکفیب جـنر  یتخـس و  ياهبادرگ  رد  ار  دوخ  هک  ره  و  دوش ، كاله  هتخیوآ ) ردـق  ءاضق و 
و دشاب ) هدادن  ماجنا  يدب  راک  دنچ  ره   ) دندرگ نامگدـب  وا  هب  مدرم  دوش  لخاد  دـب  ياهاج  رد  هک  ره  و  دورب ) نیب  زا   ) ددرگ قرغ 

نوچ  ) دوش مک  شمرش  دنک  رایسب  ءاطخ  هک  ره  و  دربن ) راک  هب  هشیدنا  راتفگ  رد  نوچ   ) دنک رایسب  هابتـشا  ءاطخ و  دیوگ  رپ  هک  ره 
هک ره  و  دوش ) یم  وا  هشیپ  تشز  راک 

هک ره  و  درادـن ) كاـب  هتـسیاشان  راـک  ره  ماـجنا  زا  مرـش  یب  نوچ   ) ددرگ مک  شهاـنگ  زا  يرود  يراـکزیهرپ و  دوش  مک  شمرش 
هک ره  و  تسا )، هاـنگ  زا  زیهرپ  هب  هتـسب  ندوب  لد  هدـنز  اریز  ددرگ ، رود  ادـخ  تمحر  زا   ) دریم یم  شلد  دوـش  مک  شیراـکزیهرپ 

هتـسیرگن و مدرم  ياهیتشز  رد  هک  ره  و  تسین ) هدرم  لد  يارب  ادـخ  تمحر  دـیواج و  تشهب  نوچ   ) دوش شتآ  لخاد  دریمب  شلد 
زا هک  هدومن  هتسناد  تسرد  تسار و  هچنآ  اب  تفلاخم  اریز   ) تسا مهفن  قمحا و  نامه  وا  سپ  دهاوخب  دوخ  يارب  ددنسپن و  ار  اهنآ 
دی رایـسب  ار  گرم  هک  ره  و  ددرگن ، تسین  هک  تسا  یئاراد  دوـخ ) هرهب  هب  ندوـب  دنـسرخ   ) تعاـنق و  تـسا ) يدرخ  مـک  یمهفن و 
وا رادرک  يور  زا  وا  راتفگ  دـنادب  هک  ره  و  دروآ ) یم  ایند  هب  صرح  گرم  زا  تلفغ  نوچ   ) دـشاب دونـشخ  ایند  زا  كدـنا  هب  دـیامن 

.دهد یم  تیمها  هتفرگ و  میمصت  نآ  هب  هچنآ  رد  رگم  ددرگ  مک  شراتفگ  دیامن ) یم  راتفر  نآ  هب  دیوگ  یم  هچنآ   ) تسا

تمکح 342

یسک هب  دنک  یم  متس  ینامرفان  هانگ و  اب  لوا :)  ) تسا هناشن  هس  ار  درم  زا  رگمتس  تسا : هدومرف  رگمتس ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ناراکمتس هورگ  موس )  ) و تسا ، وا  تسدریز  هک  یسک  هب  دیامن  یم  متـس  يرترب  روز و  اب  مود )  ) و تسا ، وا  زا  رترب  هک  دنوادخ ) )

.دنک یم  کمک  لام ) فرص  رادرک و  راتفگ و  اب   ) ار
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يراتفرگ ءالب و  ياه  هقلح  یگنت  یشیاشگ و  ار  یتخس  يرایسب  ندیسر  تسا : هدومرف  یتخس ) یـشوخ و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ار وا  مه  دنوادخ  دهاوخ  يراتفرگ  عفر  هدرب  هانپ  ادخ  هب  كاپ  تین  اب  دیآ  گنت  هب  یتخس  رد  صخش  نوچ  اریز   ) تسا یشیاسآ  ار 

(. دروآرب ار  شتجاح  هدومرف  شتمحر  لومشم 

تمکح 344

رگا هک  هدم  رارق  تدـنزرف  نز و  يارب  ار  تراک  رتشیب  تسا : هدومرف  دـنزرف ) نز و  هرابرد   ) شباحـصا زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنشاب ادخ  نمشد  رگا  و  درادن ) زاین  دوخ  ریغ  هب  اهنآ  يرای  کمک و  رد  و   ) دزاسن هابت  ار  شناتـسود  ادخ  دنـشاب  ادخ  تسود  نانآ 

باذع و مزلتـسم  اهنآ  هب  کمک  هک  نکم  شـشوک  وا  نانمـشد  لاح  حالـصا  يارب  ( !؟ تسیچ ادـخ  نانمـشد  يارب  وت  راک  هودـنا و 
(. تسا رفیک 

تمکح 345
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.دشاب وت  رد  نآ  دننام  هک  ار  یتفص  ینادب  تشز  هک  تسا  نآ  یتشز  نیرتگرزب  تسا : هدومرف  یئوجبیع ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 

تمکح 346

اناد ای   ) راوس دنزرف  ینعی  سرافلا  کئنهیل  تفگ : تینهت  هب  دوب  هدمآ  ایند  هب  وا  يارب  يرسپ  هک  يدرم  هب  يدرم  ترضح  روضح  رد 
( دـندز یم  لاف  دـنزرف  ینارماک  يراوس و  يارب  دابکرابم  رد  هک  دوب  برع  راعـش  تیلهاج  رد  هلمج  نیا  و   ) داب تیاراوگ  كریز ) و 

هدش هدیشخب  دنزرف  هدوب و  رازگساپس  ار  هدنشخب  دنوادخ  وگب : یلو  وگم ، نینچ  دنزرف ) شابداش  رد  : ) دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپ 
.يدرگ دنم  هرهب  وا  يراکوکین  زا  و  دسرب ، یئاناوت  لامک  هب  دنزرف  نیا  و  دابکرابم ، وت  هب 

تمکح 347
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اهمهرد دومرف : یئاراد ) ندـش  راکـشآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما  سپ  درک ، اـنب  یگرزب  ناـمتخاس  ترـضح  ناـنادرگراک  زا  يدرم 
دنک یم  فصو  ار  وت  يرگناوت  نامتخاس  دـش ) شاف  یتشاد  یم  ناهنپ  هک  ار  اـهنآ   ) دـندرک راکـشآ  ار  ناشاهرـس  راد ) هکـس  هرقن  )

(. دشاب یم  وت  یئاراد  هناشن  )

تمکح 348
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؟ دیآ یم  اجک  زا  شیزور  دنراذگب  هقوذآ ) یب   ) نآ رد  ار  وا  دندنبب و  شیور  هب  ار  يدرم  هناخ  رد  رگا  دنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب 
اناوت رداق و  یلاعتیادـخ  دـیآ  یم  گرم  هک  هار  ره  زا   ) دـیآ یم  شندرم  لجا و  هک  یئاـج  زا  دومرف : يزور ) هراـبرد   ) ترـضح نآ 
(. ددرگ یمن  عنام  مه  يزور  ندیسر  زا  دوش  یمن  عنام  گرم  ندمآ  زا  هتسب  رد  هکنانچ  سپ  دروایب  هار  نآ  زا  ار  يزور  هک  تسا 

تمکح 349

وا گرم  نیا  دومرف : گرم ) هرابرد   ) دومن و یئابیکش  هب  رما  هداد  تیلست  دوب  هدرم  اهنآ  زا  هک  یسک  زا  ار  یهورگ  مالسلا  هیلع  ماما 
امـش زا   ) درک یم  رفـس  یگدنز ) رد   ) امـش رای  نیا  و  دنناسکی ) نآ  رد  همه  هکلب  دشاب  راوگان  ات   ) ماجنا هن  تفای و  زاغآ  امـش  هب  هن 

( دمآ مه  دهاوخن  و   ) دماین زاب  رگا  دیآ و  زاب  امش  يوس  هب  هک  تسا  هتفر  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  هب  هک  دیراگنا  سپ  دش ) یم  رود 
(. تسا اجیب  وا  زا  يرود  رب  یگدرسفا  سپ   ) دیور یم  وا  دزن  امش 

تمکح 350
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( دوخ  ) شـشخب تمعن و  زا  ار  امـش  ادخ  دـیاب  مدرم ، يا  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) يرازگـساپس و  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دیـشاب و ادـخ  ياهتمعن  زا  يرازگـساپس  بظاوم  هشیمه  دـیاب   ) دـنیب یم  ناساره  شیوخ )  ) رفیک باذـع و  زا  هکنانچ  دـنیبب  ناـسرت 
هب ببس )  ) ار نآ  دراد و  تسد  رد  هک  یئاراد  وا  رب  ددرگ  خارف  هک  یسک  اققحم  دیوش ) راتفرگ  رفیک  باذع و  هب  هک  دیئامنن  نارفک 

تسدگنت هک  یسک  و  تسا ، هدنام ) لفاغ   ) هتـشگ هدوسآ  نمیا و  یکانـسرت  زا  دیامن ) یـساپسان  و   ) دنیبن باذع  هب  ندیـسر  جیردت 
ررقم ابیکـش  يارب   ) تسا نآ  هب  وزرآ  دـیما و  هک  ار  یـشاداپ  دـهد ) تـسد  زا  یئابیکـش  و   ) دـنیبن دوـخ )  ) شیاـمزآ ار  نآ  ددرگ و 

.تسا هتخاس  هابت  هتشگ )

تمکح 351

هک دـینکن ) يوریپ  نآ  زا   ) دـیتسیا زاـب  سفن  شهاوخ  ناراـتفرگ  يا  تسا : هدومرف  سفن ) شهاوخ  زا  يرود  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
دشاب يدنت  مشخ و  يور  زا  هک  تخـس  ياههودنا  ندینـش   ) اههودنا اهتبیـصم و  ياهنادند  يادص  رگم  دناسرت  یمن  ار  ایند  هب  دنبلد 

دیزادرپب ناتاهـسفن  حالـصا  ندرک و  بدا  هب  ناتدوخ  مدرم ، يا  دـیاس ) یم  مه  هب  نادـند  يرگید  رب  مشخ  ماگنه  صخـش  هکنانچ 
رفیک زا  اـت   ) دـینادرگ زاـب  هتـسیاشان ) ي   ) اـهوخ اـهتداع و  رب  يریلد  تارج و  زا  ار  اـهنآ  و  دـیئامن ) شیوخ  راعـش  ار  اـه  هدیدنـسپ  )

(. دیهرب زیختسر 

تمکح 352
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1254 ص :

هک یلاح  رد  يربم  دب  نامگ  دـیاب  دـیآ  نوریب  یـسک  ناهد )  ) زا هک  ینخـس  هب  تسا : هدومرف  ینامگدـب ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یلو رادـنپ  کین  تسا  نکمم  ات  يدـید  یلعف  رگا  نینچمه  شابم و  نامگدـب  نآ  هب  تسا  نکمم  ات   ) يرب یم  نآ  رب  یکین  لاـمتحا 

(. دش ینیبدب  ینیب و  شوخ  ياهاج  نییعت  مهد  دصکی و  شیامرف  رد  و  داد ، تسد  زا  دیابن  اهاج  یضعب  رد  ار  یشیدنارود 

تمکح 353
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1255 ص :

سپ دـشاب  یتساوخرد  تجاح و  ناحبـس  دـنوادخ  هب  ار  وت  هاگ  ره  تسا : هدومرف  نداتـسرف ) دورد  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
زا تسا  رت  هدنشخب  دنوادخ  اریز  هاوخب  ار  دوخ  تجاح  هاگنآ  نک  زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دورد  هب  ار  تساوخرد 

ار وت ) تجاح   ) يرگید دزاـس و  اور  ار  ربمغیپ ) رب  دورد  تمحر و  تساوخرد   ) اـهنآ زا  یکی  دوش  هتـساوخ  وا  زا  تجاـح  ود  هکنیا 
.دزاسن اور 

تمکح 354

رد  ) یگزیتس دـیاب  دـشاب ) تسود  وربآ   ) دزرو لـخب  شیوخ  يوربآ  هب  هک  ره  تسا : هدومرف  یگزیتـس ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دیامن راد  هنیک  وا  هب  ار  اهلد  هدرب  ار  صخش  يوربآ  نایوج  بیع  اب  اصوصخ  یگزیتس  اریز   ) دنک اهر  ار  يرگید ) اب  يزیچ 

تمکح 355

یئاناوت زا  شیپ  يراک ) هب   ) ندومن باتش  تسا  یمهفن  تقامح و  زا  تسا : هدومرف  یتسس ) باتش و  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
يرود ود  ره  زا  دـنمدرخ  طـیرفت و  یتسـس  تـسا و  طارفا  باتـش  اریز   ) بساـنم تـقو  ندیـسر  زا  سپ  ندوـمن  یتســس  و  نآ ) رب  )

(. دنیزگ

تمکح 356
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یم ثحب  نآ  رد  هک  هیـضرف  لئاسم  دـننام   ) دوش یمن  عقاو  هچنآ  زا  سرپم  تسا : هدومرف  هدوهیب ) شـسرپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. يزادرپب نآ  هب  دیاب  هک   ) تسا يراک  لغش و  وت  يارب  یگدنز ) روما  هیعرش و  ماکحا  دننام   ) تسه هچنآ  رد  هک  دننک )

تمکح 357

نآ رد  راک  نایاپ  هک   ) تسا نشور  فاص و  هنییآ  هشیدنا  تسا : هدومرف  هدیدنسپ ) تافص  زا  یضعب  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
زا ندومن  يرود  هب  ار  وت  یگتـسارآ  بدا و  تسا  سب  و  تسا ، هدـنهددنپ  هدـنناسرت  راگزور ) زا   ) نتفرگ تربع  و  دوش ) یم  هدـید 

.يرادن تسود  يرگید  يارب  یتشز )  ) هچنآ

تمکح 358

تقیقح رد  هنرگ  و   ) درک لمع  تسناد  هک  ره  سپ  تسا  لمع  هب  هتـسب  ملع  تسا : هدومرف  لمع ) اب  ملع  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هدرب دوس  ملع  نآ  زا  تفریذـپ  ار  نآ  توعد )  ) رگا دـیامن ) یم  توعد  دوخ  يوس  هب   ) دـنک یم  ادـن  ار  لمع  ملع  و  تسا ) هتـسنادن 

ملع نیا  سپ  دیآ  یمن  تسد  هب  دوس  ینادان  زا  هکنانچ  دـسر  یمن  يدوس  ملع  نآ  زا   ) ددرگ یم  رود  لمع  زا  ملع  هنرگو  دوش  یم 
(. تسا ناسکی  ندادن  دوس  رد  لهج  اب 

تمکح 359
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1257 ص :

هدـننک هابت  هدـنروآءابو  هدـش  دروخ  کشخ  هایگ  ایند  يالاک  مدرم  يا  تسا : هدومرف  اـیند ) زا  ندومن  يرود  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
لد ندنام و  نوچ   ) تسا رتدنمدوس  نآ  رد  نتفرگ  مارآ  زا  نآ  رد  ندـنامن  ندرک و  چوک  هک  یهاگارچ  زا  دـینک  يرود  سپ  تسا 
رد یئاراد  زا  تسا  رت  هزیکاپ  دسر ) رس  هار  نیا  هک  يا  هزادنا  هب   ) نآ كاروخ  يزور و  كدنا  و  تسا ) یتخبدب  ببس  نآ  هب  نتـسب 
درگ یئاراد  نآ  رد  رایسب  زآ ) صرح و  رثا  رب   ) هک یسک  يارب  تسا  هدش  ررقم  تسا ) رتمک  شترخآ  باسح  ایند و  جنر  نوچ   ) نآ

زا تعانق ) اب   ) هک یـسک  تسا  هدش  يرای  و  درادرب ) يا  هشوت  هتـسناوتن  هدوب و  راتفرگ  ایند  رد  نوچ  ترخآ   ) يزیچ یب  رقف و  دروآ 
ود ره  هدروآ  تفگش  هب  نآ  شیارآ  تنیز و  هک  یسک ا  و  زیختـسر ) زور  رد   ) یگدوسآ هب  هدرکن ) يروآ  عمج   ) هدنام زاین  یب  نآ 

ار شرطاخ  دیامن  دوخ  شور  ار  نآ  یتسود  هک  یسک  و  تسین ) وا  رد  یئانیب  ناشن  هکنآ  دننام   ) هدنادرگ دازردام  روک  ار  شمـشچ 
لوغـشم ار  وا  نآ ) يالاک  ندروآ  تسدب  يارب   ) يدصق هدارا و  تسا ، ینارگن  وا  لد  هناد  رب  ار  اههودنا  نآ  هک  دنک  اههودـنا  زا  رپ 

هار هکنآ  ات  تسا  اهیراتفرگ  اههودـنا و  شکاشک  رد  هتـسویپ  نینچمه  و  نیگهودـنا ، ار  وا  يدـصق  هدارا و  و  دزاـس ، یم  راـتفرگ  و 
ب  ) دوش هتفرگ  شیولگ )  ) وا سفن 

و هتشگ ( كاله   ( تسا هدش  عطق  وا  لد  گر  ود  هک  یلاح  رد  دنراپس ( كاخ  هب  ناتسروگ  رد   ( دنزادنا ارحـص  هب  ار  وا  سپ  دریم (
هب یهاگآ  تربع و  مشچ  هب  نموم  و  دشاب ، یم  ناسآ  لهس و  ناتـسروگ ( هب   ( شنتخادنا نارای  ناردارب و  رب  شندش و  دوبان  ادخ  رب 

مشخ و شوـگ  هب  و  دروآ ، یم  تسد  هب  يزور  توـق و  يراـچان  رارطـضا و  يور  زا  مکـش  يدـنمزاین  هزادـنا  هب  و  درگن ، یم  اـیند 
) يدـنچ زا  سپ   ( دـش زاین  یب  رگناوت و  ینالف  دوش  هتفگ  رگا  ایند ( رد  ناسنا  لاح  اما  و   ( دونـش یم  ار ( ایند  هرابرد  راتفگ   ( ینمـشد

نیا دندرگ ، نیگهودـنا  شیتسین  ءانف و  هب  رگید ( زور   ( دـنوش داش  شیتسه  ءاقب و  هب  رگا  و  دـیدرگ ، زیچ  یب  ریقف و  دوش  یم  هتفگ 
دیواج يراتفرگ  باذع و  یتخس  رثا  رب  ناتـسودایند   ( نآ رد  هک  تمایق (  ( يزور تسا  هدماین  هکنآ  لاح  ایند و  رد  ناسنا  لاح  تسا 

.دنوش یم  دیمون  یگدوسآ ( ادخ و  تمحر  زا 

تمکح 360
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1258 ص :

هداد رارق  دوخ  هانگ  رب  ار  رفیک  یگدنب و  رب  ار  شاداپ  ناحبس  دنوادخ  تسا : هدومرف  ادخ ) رفیک  شاداپ و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هتشاد زاب  شیوخ  باذع  زا  ار  شناگدنب  هکنآ  تهج  هب  هکلب ) دشاب  هتشاد  میب  تیصعم  زا  ای  هدوب  دنمزاین  تعاط  هب  هکنآ  يارب  هن  )

.دزاس هناور  تشهب  يوس  هب  ار  اهنآ 

تمکح 361
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1259 ص :

زا ناشیا  رد  دنام  یمن  اج  هب  هک  يراگزور  مدرم  رب  دـیآ  یم  تسا : هدومرف  نآ ) نامز  ناراکهابت و  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ندومن لمع  یب  نیتداهش  نتفگ   ) یمان رگم  مالسا  زا  و  نآ ) قیاقح  یناعم و  رد  هشیدنا  یب  ندناوخ  نتـشون و   ) يا هناشن  رگم  نآرق 

ناریو يراگتسر  تیاده و  تهج  زا  تسا و  دابآ  شیارآ ) تنیز و  و   ) نامتخاس تهج  زا  ناشاهدجـسم  زور  نآ  رد  نآ ) ماکحا  هب 
( دنیآ یم  درگ  اهدجـسم  رد  هک  یناسک   ) اهنآ ناگدننک  دابآ  نانکاس و  دوش ) یمن  تفای  اهنآ  رد  هدننک  تیاده  راکزیهرپ و  نوچ  )

نآ رد  دـننادرگ  یمرب  دریگ ، اج  هانگ  تیـصعم و  اهنآ  رد  دـیآ و  نوریب  يراکهابت  هنتف و  اهنآ  زا  اریز )  ) دنتـسه نیمز  لها  نیرتدـب 
قح هب  دـیامرف : یم  ناحبـس  دـنوادخ  تسا ، هدـنام  نآ  زا  ار  هک  ره  دـنرب  یم  نآ  يوـس  هب  و  دریگ ، هراـنک  نآ  زا  هک  ار  هک  ره  هنتف 

نادرگرـس نآ  زا ) یئاـهر   ) رد دـنمدرخ  راـبدرب  هک  يروط  مزیگنارب  مدرم  نآ  رب  ار  يراـکهابت  هنتف و  هک  ما  هدرک  داـی  مسق  مدوـخ 
میئامن یم  تساوخرد  ار  يربخ  یب  تلفغ و  شزغل  زا  تشذگ  ادـخ  زا  ام  و  دروآ ، یم  اج  هب  هدومرف ) هک  ار  هچنآ   ) اققحم و  دـنام ،

(. میوشن راتفرگ  دیواج  رفیک  هب  نایوج  هنتف  دننام  ات  )

تمکح 362

یم يراکزیهرپ ) هرابرد   ) ندناوخ هبطخ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دنیشن  ربنم  رب  هک  دش  یم  رتمک  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور 
و دهد ، ماجنا  اجیب  راک  ات  هتشگن  اهر  رـسدوخ  و  دنک ، يزاب  ات  هدشن  هدیرفآ  هدوهیب  سکچیه  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  مدرم ، يا  دومرف :

هدومناو تشز  وا  دزن  نتـسیرگن  هب  ار  نآ  هک  یترخآ  ریگاـج  ضوع و  هدومن  وـکین  هتـسارآ و  شیارب  ار  دوـخ  هک  وا  ياـیند  تسین 
هب ترخآ  زا  هک  يرگید  دننام  دشاب  هتفای  يزوریف  ایند  زا  دوخ  شـشوک  تمه و  نیرتالاب  هب  هک  يا  هتفیرف  رورغم و  تسین  و  تسا ،
مک کچوک  راک  هک  یـسک  اب  دروآ  تسد  هب  نیمز  يور  یهاشداپ  صخـش  رگا  اریز   ) هتفاـی تسد  شیوخ  هرهب  بیـصن و  نیرتمک 

هدیـسر نایاپ  هب  رامـشیب  ياههودنا  اهیراتفرگ و  همه  اب  وا  يزوریف  نوچ  دشاب  یمن  ربارب  ناسکی و  دهد  ماجنا  ترخآ  يارب  يا  هرهب 
(. تفای دهاوخن  هار  نآ  هب  یهودنا  مغ و  چیه  هدوب  یگشیمه  يرگید  يزوریف  ددرگ و  تسین  و 

تمکح 363
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1260 ص :

ایند و تداعس  هب  هک   ) مالـسا زا  رتالاب  یگرزب  فرـش و  چیه  تسا : هدومرف  هتـسیاش ) هدیدنـسپ و  ياهوخ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رتوکین و یهاگهانپ  چیه  و  وا ) تعاطا  ادـخ و  زا  سرت   ) يراکزیهرپ زا  رتدـنمجرا  يدـنمجرا  تزع و  چـیه  و  دـناسر ) یم  ترخآ 

تسین تشگزاب  هبوت و  زا  رت  هدنناهر  رتزوریپ و  يرگشهاوخ  عیفـش و  چیه  و  تاهبـش ) ناهانگ و  زا  نداتـسیا  زاب   ) عرو زا  رتراوتـسا 
نآرق رد  هکنانچ  دنیاشگن  مد  دنباین  تعافـش  نذا  ناراکهانگ  يارب  ات  نینموم  ءایلوا و  ءایبنا و  یلو  تسین  نذا  هب  دـنمزاین  هبوت  اریز  )

ار شناگدنب  هبوت  هک  یئادخ  تسوا  ینعی  تائیـسلا  نع  اوفعی  هدابع و  نع  هبوتلا  لبقی  يذلا  وه  و  دـیامرف : یم  میرک س 42 ي 25 
زور  ( هکنآ تسیک  ینعی  هنذاب  الا  هدنع  عفشی  يذلااذ  نم  دیامرف : یم  رد س 2 ي 255  و  درذگ ، یم  اهنآ (  ( ناهانگ زا  دریذپ و  یم 
چیه و  تعانق ، زا  رت  هدـننک  زاین  یب  یجنگ  چـیه  و  وا ) نامرف  نذا و  هب  رگم  دـنک  تعافـش  ار ( يراکهانگ   ( وا هاگـشیپ  رد  تماـیق (

هتسویپ یگدوسآ  هب  دیامن  ءافتکا  هدیـسر  وا  هب  هچنآ  هب  هک  ره  و  دشاب ، یمن  هدیـسر  يزور  هب  نداد  نت  زا  رتریگولج  ار  رقف  یئاراد 
کـشر یـشکندرگ و  زآ و  و  تسا ، يراتفرگ  بکرم  جنر و  نیرت  تخـس  دـیلک  ایند  هب  لیم  تبغر و  و  هدـمآ ، دورف  شیاسآ  رد  و 

صخش

(. دراد رب  رد   ) دروآ یم  درگ  ار  اهیتشز  اهیدب و  همه  يراکدب  و  دنناوخ ، یم  ناهانگ  رد  نداتفا  هب  ار 

تمکح 364

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1299 

http://www.ghaemiyeh.com


1261 ص :

( ایند نید و  يرادـیاپ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  ناکین  زا   ) يراصنا هللادـبع  نبا  رباـج  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب دیامن و  راتفر  نآ  هب   ) درب راک  هب  دوخ  ملع  هک  یملاع  تسا : سک  راهچ  هب  ایند  نید و  ندوب  اپ  رب  ماوق و  رباج ، يا  تسا : هدومرف 

لخب يرگید ) هرابرد   ) دوخ ناسحا  یکین و  هب  هک  يرگناوت  و  دریگ ، دای  هکنیا  زا  دـشاب  هتـشادن  گنن  هک  یلهاج  و  دزوماـیب ) مدرم 
نتخوـمآ و زا  لـهاج  دربـن  راـک  هب  ار  دوـخ  ملع  ملاـع  هک  یماـگنه  سپ  دـشورفن  اـیند  هب  ار  شیوـخ  ترخآ  هک  يریقف  و  دزروـن ،

شیایند هب  ار  شترخآ  ریقف  دزرو  لخب  شیوخ  ناسحا  یکین و  هب  يرگناوت  ینغ و  هک  یماگنه  و  تشاد ، دـهاوخ  گنن  نتفرگداـی 
وا رب  اهنآ ) دـننام  یگرزب و  یئاناد و  یئاراد و   ) ادـخ ياهتمعن  هک  ره  رباج ، يا  دروآ .) یم  اـج  هب  هتـسیاشان  ياـهراک   ) دـشورف یم 

دیامن مایق  تسا  بجاو  هک  هچنآ  هب  اهتمعن  نآ  رد  ادخ  يارب  هک  یسک  سپ  ددرگ ، یم  رایسب  وا  هب  مدرم  ياهتـساوخرد  دوش  رایـسب 
یم یتسین  يدوبان و  هب  ار  اهنآ  دـیامنن  مایق  تسا  بجاو  هچنآ  هب  اهنآ  رد  ادـخ  يارب  هکنآ  و  دزاس ، یم  رادـیاپ  یگـشیمه و  ار  اهنآ 

.دشک
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زا وا  و  مالـسلا -) هیلع  ماـما  باحـصا  ناـکین  زا   ) هیقف یلیل  یبا  نبا  نمحرلادـبع  زا  هدرک  تیاور  دوـخ  خـیرات  رد  يربـط  ریرج  نبا 
داـهج رب  نآ  هب  ار  مدرم  هک  یئاهنخـس  هلمج  رد  وا  هک  دـندوب - هدرک  جورخ  ثعـشا  نبا  اـب  جاـجح  گـنج  يارب  هـک  دوـب  یناـسک 
ءادهـش شاداپ  و  دنادرگ ، دنلب  ناراکوکین  نیحلاص و  رد  ار  وا  هجرد  ادخ  یلع - زا  نم  هتفگ : دومن  یم  صیرحت  جاجح ) اب  گنج  )

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  نیفـص  گنج  رد   ) میدروخرب ماش  لها  هب  هک  يزور  مدینـش  دـیامرف - ءاـطع  وا  هب  ار  نایوگتـسار  و 
هب ار  نآ  دنناوخ و  یم  يا  هدیدنـسپان  رکنم و  هب  ار  مدرم  دنربیم و  راک  هب  یمتـس  ملظ و  دنیبب  هک  ره  نینموم ، يا  دومرف : یم  رکنم )

تسد هب  دناوتن  هک  تسا  یماگنه  نیا   ) تسا هتسج  يرازیب  هانگ ) زا   ) هتفای و یئاهر  زیختسر ) زور  یـسرپزاب  زا   ) سپ دنک  راکنا  لد 
هب ار  نآ  هک  ره  و  ددرگ ) یم  فلتخم  دراوم  فالتخا  هب  نآ  مکح  هصالخ  دـشابن ، نمیا  ررـض  فوخ و  زا  ای  دـیامن  راـکنا  ناـبز  و 
دنک راکنا  دروخ ) دز و   ) ریـشمش اب  ار  نآ  هک  ره  و  تسا ، رتشیب  لد  هب  هدننک  راکنا  زا  شـشاداپ  هتفای و  دزم  رجا و  دنک  راکنا  نابز 

یـسک وا  دشاب  رت  تسپ  تیـصعم ) تلالـض و  رفک و  كرـش و   ) ناراکمتـس هملک  رتدنلب و  تعاط ) دـیحوت و  نید و   ) ادـخ هملک  ات 
سر هار  هب  هک  تسا 

.تسا هتشگ  ادیوه )  ) نشور وا  لد  رد  لوسر ) ادخ و  هب   ) رواب نیقی و  و  هدومن ، مایق  دنسپادخ )  ) تسار هار  رب  هدیسر و  يراگت 
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زا تسا : هدوـمرف  دـشاب  یم  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هراـبرد   ) ینعم نیا  رد  مه  هک  دوـخ  رگید  نخـس  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
اهنآ زا  و  تسا ، هدومن  مامت  ار  کین  ياهوخ  وا  سپ  دـنک  یم  راکنا  ار  رکنم  دوخ  لد  نابز و  تسد و  هب  ناگدـننک )  راکنا   ) ناشیا

هتخاس هاـبت  ار  تسد ) هب  راـکنا   ) یکی هدز و  گـنچ  وخ  تلـصخ و  ود  هب  وا  شتـسد  هب  هن  دـیامن  یم  راـکنا  شیوخ  لد  ناـبز و  هب 
هب دشاب و  یم  تلصخ  هس  نیرتفیرش  هک  هدومن  هابت  ار  تلصخ  ود  وا  شنابز  تسد و  هب  هن  دنک  یم  راکنا  شلد  هب  نانآ  زا  و  تسا ،
ور نیا  زا  درادـن  يدوس  جراخ  رد  نابز  تسد و  هب  راکنا  نودـب  لد  هب  راکنا  نوچ   ) تسا هدز  گنچ  لد ) هب  راکنا   ) تلـصخ کـی 

تسا ناگدنز  هدرم  وا  سپ  دنک  یمن  راکنا  شتسد  لد و  نابز و  هب  زا  هتسیاشان  ناشیا  زا  و  هتسناد ) رتفیرش  ار  تلصخ  ود  نآ 

تـسود ادخ  هک  ره  نوچ  دشاب  یمن  وگتـسار  ادخ  هب  نامیا  رد  هنرگ  دیامن و  راکنا  لد  هب  دیاب  لقاال  تسین  یئاناوت  ار  وا  رگا  اریز  )
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شیپ  رد  ادخ  هار  رد  داهج  وکین و  لامعا  همه  و  درادب ) نمـشد  ار  ادـخ  نمـشد  راکهانگ  دـیاب  دراد 

هب رما  و  دـشاب ) یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مالـسا  ماوـق  نوـچ   ) رواـنهپ ياـیرد  رد  نتخادـنا  نهد  بآ  دـننام  رگم  تسین 
مک و يزور  دسر و  یم  دوخ  عقوم  هب  لجا  نوچ   ) دـنادرگ یمن  مک  ار  يزور  دـنک و  یمن  کیدزن  ار  لجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

تسا اهیتخبکین  همه  هیامرـس  هک  گرزب  تدابع  نیا  هک  ره  سپ  دنکن  ای  دنکب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاوخ  دوش  یمن  هدایز 
فورعم هب  رما  نیرتوکین  و  تسا ) تسردان  شا  هشیدنا  دهد  تسد  زا  مدرم  مشخ  رثا  رب  يزور  ندـش  مک  میب  زا  ای  ناج  سرت  زا  ار 

ریخ و هب  ای  هتـشاد  زاب  یمتـس  زا  ار  وا  نخـس  نآ  هک   ) رگمتـس هاشداپ  دزن  تسا  تسرد  قح و  نخـس  کـی  نتفگ )  ) رکنم زا  یهن  و 
(. دراداو یکین 
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و دوـب ، ناـنیمطا  دروـم  تسود و  مالـسلا و  هیلع  ماـما  باحـصا  ناـکین  زا  هک  تسا  یئآوـس  هللادـبع  نبا  بهو  هـینک   ) هفیحجوـبا زا 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  مدینـش  تفگ : هک  تسا  تیاور  تشامگ ) لاملا  تیب  رب  هفوک  رد  دـیمان و  یم  ریخلا  بهو  ار  وا  ترـضح 
یتخبدب رثا  رب   ) دیروخ یم  تسکش  دیدرگ و  یم  بولغم  نآ  زا  هک  يزیچ  لوا  دومرف : یم  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  )

دیگنج یمن  نیکرشم  رافک و  اب  هک   ) تسا ناتاهتـسد  اب  دروخ ) دز و   ) داهج دوش ) یم  هتفرگ  امـش  زا  یهلا  تمحر  زا  ندنام  رود  و 
اب داهج  نآ  زا  سپ  دینک ) یمن  بیدات  ریزعت و  ار  اهنآ  دیئامن و  یمن  ءارجا  ناراکهانگ  ناراکمتـس و  نیقـساف و  رب  ار  ادخ  دودح  و 

ناتاهلد اب  داهج  نآ  زا  سپ  دیراگنا ) یم  هدینـشن  هدیدن و  دیونـش و  یم  دـینیب و  یم  ار  اهیتشز  یـصاعم و  هک   ) دـشاب یم  ناتاهنابز 
هدرک یئاـنتعا  یب  یهت  تسد  ناـکین  ناراـکزیهرپ و  اـب  هدومن و  مارتحا  یتـسود و  ناـسردوس  ناراکدـب  ناراکمتـس و  اـب  هک   ) تسا
داهج رب  یئاناوت  سک  همه  دـشابن  نکمم  رگا  نابز  تسد و  اب  داهج  نوچ  تسا  مامت  نید  راک  ماـگنه  نیا  سپ  دـینیزگ  یم  يرود 

رد وا  یتخبدب  یهارمگ و  قالخا و  لدبت  هناشن  داد  تسد  زا  مه  ار  نآ  هاگ  ره  سپ  دزاس  راکشآ  ار  نآ  دناوتن  دنچ  ره  دراد  لد  هب 
( تسا ترخآ  ایند و 

نمـشد ار  ناراکدـب  هتـشادن و  تسود  ار  ناراکوکین   ) دومنن راـکنا  ار  هتـسیاشان  تخانـشن و  ار  هتـسیاش  راـک  لد  هب  هک  یـسک  سپ 
دش دهاوخ  الاب  شیاپ  نیئاپ و  شرس  هتشگ و  هنوراو  تسا ) بجاو  لقا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  راک  نیا  هک  تسنادن 

(. ددرگ راتفرگ  یگشیمه  رفیک  هب  هداد  تسد  زا  ار  یتخبکین  ترخآ  رد  دوش و  نادرگرس  هتشادن  شیاسآ  ایند  رد  )
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( رهاظ رد   ) لطاب و  اراوگ ، نطاب ) رد   ) نیگنس و تسا و  نارگ  رهاظ ) رد   ) قح تسا : هدومرف  لطاب ) قح و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. هدننک دوبان   ) هدنروآءابو نطاب ) رد   ) ناسآ و تسا و  کبس 
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تهج هب  شابم  هدوسآ  نمیا و  ادخ  رفیک  باذع و  زا  تما  نیا  نیرتهب  رب  تسا : هدومرف  صاخشا ) تبقاع  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و راکنایز ، مدرم  رگم  دنتسین  نمیا  ادخ  رفیک  زا  ینعی ) نورـساخلا  موقلا  الا  هللا  رکم  نمایالف  س 7 ي 99  : ) ناحبس دنوادخ  هدومرف 

الا هللا  حور  نم  ساییال  هنا  س 12 ي 87  : ) ناحبـس دنوادخ  هدومرف  تهج  هب  وشم  دیمون  ادخ  ینابرهم  تمحر و  زا  تما  نیرتدب  رب 
سکچیه دشاب ، هچ  سک  ره  راک  نایاپ  هک  دناد  یم  ادـخ  سپ   ) نارفاک رگم  دـنوشن  دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  ینعی ) نورفاکلا  موقلا 

(. دشاب دیمون  ای  هدوسآ  نآ  نایاپ  زا  هدومن  دامتعا  لاح  رهاظ  هب  دیابن 

تمکح 370

هب نآ  هب  صخش )  ) هک تسا  يراهم  اهیتشز و  اهیدب و  هدنروآدرگ  لخب  تسا : هدومرف  یتفز ) لخب و  شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دشک یم  یصاعم  نیا  دننام  نادنمتسم و  هب  ملظ  محر و  عطق  صرح و  دسح و  هب  لخب  نوچ   ) دوش یم  هدیشک  يدب  ره 
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دبلط یم  ار  وت  نآ  هک  يزور  یبلط و  یم  ار  نآ  وت  هک  يزور  تسا : هنوگود  يزور  تسا : هدومرف  يزور ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
ار وت  يزور  ره  هک  نکم  راـب  شیوخ  زور  هودـنا  رب  ار  دوخ  لاـس  هودـنا  سپ  دـمآ ، دـهاوخ  تیوس  هب  يورن  شیوس  هب  وت  رگا  هک 

دوش ون  هک  ادرف  ره  رد  یلاعت  دنوادخ  دشاب  وت  رمع  زا  يروخ ) یم  ار  نآ  يزور  مغ  هک   ) لاس رگا  سپ  تسا ، یفاک  نآ  رد  يزور 
تیارب هک  يزیچ  يارب  يروخ  مغ  يراد  راـک  هچ  دـشابن  وت  رمع  زا  لاـس  رگا  و  تسا ، هدرک  تمـسق  هک  يزور  دـناسرب  وـت  هب  دوز 
تگنچ زا  ار  نآ  ات   ) تفای دهاوخن  تسد  وت  هب  نآ  رب  يا  هدننک  هبلغ  و  دریگ ، یمن  یـشیپ  یئایوج  وت  زا  تیزور  هب  زگره  و  تسین ،

نخـس نیا  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  .دسر  یم  دوخ  عقوم  هب   ) دومن دهاوخن  يدنک  هدش  ردقم  تیارب  هچنآ  زگره  و  دیابرب )
اجنیا رد  نوچ  یلو  مهن ) هاجنپ و  تسیود و  شیامرف   ) تشذگ باب  نیا  رد  نیا  زا  شیپ  دیـسر ) دـهاوخ  شردـقم  يزور  سک  ره  )

.دش هتشاذگ  متسیب ) هحفص   ) باتک نیا  لوا  رد  هک  يا  هیاپ  هدعاق و  ربانب  میدرک  نایب  ار  نآ  هرابود  دوب  رتحورشم  رتحضاو و 
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تلهم بش  هب  ار  وا  لـجا   ) دـنکن نآ  رب  تشپ  هک  زور  هب  هدـنروآ  ور  اـسب  تسا : هدوـمرف  اـیند ) يراـگزاسان  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
تخت بشرس  يرآ   ) دنتساخرب وا  رب  ناگدننک  هیرگ  شرخآ  رد  بش و  لوا  رد  دندرب  هطبغ  وا  یشوخ )  ) رب هک  یـسک  اسب  و  دهدن )

نآ هب  ار  شدیواج  تداعـس  دوخ و  نید  ددنبن و  لد  نآ  يالاک  ایند و  هب  دـنمدرخ  سپ  تفر ، كاخ  ریز  هب  دادـماب  تشاد و  جات  و 
(. دشورفن
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رد وت  يدروآ  نابز  هب  نوچ  يا و  هتفگن  ار  نآ  ات  دشاب  یم  وت  دنب  دیق و  رد  نخـس  تسا : هدومرف  نخـس ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
راد هاگن  ناهد ) هنیزخ  رد   ) ار تنابز  سپ  نایز ) هچ  دناسر  دوس  هچ  وت  رب  نآ  نونکا  يدوب و  طلسم  نآ  رب  وت  رتشیپ   ) یتسه نآ  دنب 

دروآ یم  شیپ  يراـتفرگ  باذـع و  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  یتـمعن  هـملک  کـی  اـسب  هـک  یهنیم  هـنیزخ  رد  ار  هرقن  ـالط و  هکناـنچ 
(. تفگن نخس  هشیدنا  زا  شیپ  هدرکن  یئوگرپ  دیاب  نیاربانب  )
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دور و یم  نآ  رد  غورد  لامتحا  ای  تسا  غورد  ای  نوچ   ) وگم یناد  یمن  ار  هچنآ  تسا : هدومرف  نخس ) هرابرد  زین   ) مالسلا هیلع  ماما 
تدوخ يارب  تسا  نکمم  نوچ   ) وگم یناد  یم  مه  ار  هچ  ره  هکلب  دیزگ ) يرود  تسا  بجاو  ینادان  لهج و  يور  نخـس  زا  رگید 
بجاو ار  یماکحا  وت  مادنا  ءاضعا و  همه  رب  ناحبـس  دنوادخ  اریز  یـسک ) زار  ندرک  شاف  دننام  دشاب  هتـشاد  نایز  يرگید  يارب  ای 

نوچ یئوگ و  اجب  قح و  نخـس  هک  مداد  نابز  وت  هب  دـیامرف  یم  الثم   ) دروآ یم  هناـهب  لـیلد و  وت  رب  اـهنآ  هب  تماـیق  زور  هک  هدرک 
(. یتسه رفیک  باذع و  هتسیاش  يدرکن  تعاطا 

تمکح 375

شتعاط دزن  دنیب و  دوخ  تیـصعم  رد  ار  وت  ادـخ  هکنیا  زا  سرتب  تسا : هدومرف  تیـصعم ) زا  يرود  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
شاب ناوتان  ادخ  تیـصعم  زا  يدوب  ناوتان  رگا  و  شاب ، اناوت  ادخ  تعاط  رب  یـشاب  اناوت  هاگ  ره  و  یـشاب ، یم  ناراکنایز  زا  هک  دباین 

هداتسیا ار  زامن  یناوت  یم  ات  سپ  يزیخرب  يدلج  هب  ندناسر  رازآ  ماگنه  یناوخب و  هتسشن  یتسس  فعـض و  رثا  رب  ار  زامن  هکنآ  هن  )
(. نک يراددوخ  نیشنب و  یناسر  رازآ  یتساوخ  نوچ  ناوخب و 

تمکح 376

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1307 
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ینادان ینیب  یم  مشچ  نآ  زا  هک ) یئافو  یب  بیرف و   ) هچنآ اب  ایند  هب  یگتسبلد  دامتعا و  تسا : هدومرف  زردنا ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـشهب شا  هجیتن  هک  یناد  یم   ) يراد نانیمطا  نآ  شاداپ  هب  هک  یتقو  یگدـنب ) تعاط و   ) يراکوکین رد  ندومن  یهاتوک  و  تسا ،

رد  ) ندـنامرد یناوتان و  بجوم )  ) وا شیامزآ  زا  شیپ  سک  ره  هب  ندومن  دامتعا  و  تسا ، يراـکنایز  تسا ) یگـشیمه  شیاـسآ  و 
(. تسا وا  دامتعا  هتسیاش  هک  ار  یسک  دنک  وجتسج  دناوت  یمن  دیامن و  دامتعا  هکب  دناد  یمن  سک  نینچ  نوچ   ) تسا راک )

تمکح 377

رد رگم  ار  وا  دـننکن  تیـصعم  هک  تسا  نآ  ادـخ  دزن  ایند  يراوخ  ياه  هناشن  زا  تسا : هدومرف  ایند ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.نآ زا  يرود  هب  رگم  تسا  وا  دزن  هک  ار  یتخبکین ) تداعس و   ) هچنآ دنباین  و  ایند ،

تمکح 378

ماجنا وکین  راـک  هدرکن  تداـبع   ) دـنادرگ دـنک  ار  وا  شرادرک  هک  ره  تسا : هدومرف  وکین ) رادرک  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
نیا .دوشن  وا  یتخبکین  یگرزب و  ببـس  دادجا  زا  یکی  ای  ردام  ای  ردـپ  یتخبکین  یگرزب و   ) دـنادرگ یمن  دـنت  ار  وا  شبـسن  دـهدن )
دنت ار  وا  شتلزنم  ماقم و  ینعی  هدش  لقن  هبسح  هب  عرـسی  مل  اجنآ  رد  هکنیا  رگم  تسا  مود  تسیب و  شیامرف  نامه  هنیع  هب  شیامرف 

ماقم و داد  تسد  زا  ار  دوخ  تلزنم  ماـقم و  هک  یـسک  تسا : يرگید  تیاور  رد  و  دـیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  دـنادرگ ، یمن 
دیدحلا و یبا  نبا  هخـسن  زا  ار  نآ  ام  هدشن  طبـض  شیامرف  نیا  هغالبلا  جهن  خسن  رتشیب  رد   ) دناسر یمن  دوس  وا  هب  شناردـپ  تلزنم 

(. میدومن لقن  هدبع  دمحم  خیش 

تمکح 379
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نتساوخ اریز   ) تفای دهاوخ  ار  نآ  ضعب  ای  ار  نآ  دیوجب  ار  يزیچ  هک  ره  تسا : هدومرف  راک ) رد  ششوک  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
دوبمک دـشابن  لماک  رگا  و  دروآ ، تسد  هب  ار  همه  دـشاب  لماک  نآ  رب  یگدامآ  دادعتـسا و  رگا  ندروآ ، تسدـب  يارب  تسا  هداـمآ 

(. دشاب یم  دادعتسا  یمک  هزادنا  هب  هدش  هتساوخ 

تمکح 380

رفیک بجوم   ) دـشاب شتآ  نآ  زا  سپ  هک  ایند ) دوس   ) یکین یـشوخ و  تسا : هدومرف  یقیقح ) يدـب  یکین و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
تقیقح رد   ) دـشاب تـشهب  نآ  زا  سپ  هـک  اـیند ) یتخـس   ) يدـب یــشوخان و  و  تـسین ، یکین  یــشوخ و  تـقیقح ) رد  ددرگ  یهلا 
شیاسآ شتآ  زا  رتمک  يراتفرگ  ءالب و  ره  و  تسا ، تیمها  یب  کچوک و  تشهب  زا  رت  نیئاپ  یتمعن  ره  و  تسین ، يدب  یـشوخان و 
شیاـسآ نآ  یپ  هک  تسناد  ناوت  یتخـس  ار  یتخـس  دـشابن و  رفیک  نآ  یپ  هک  تفگ  ناوت  تمعن  ار  یتمعن  اریز   ( تسا یگدوسآ  و 

). دشابن یگشیمه 

تمکح 381

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1309 
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یب زا  رت  تخـس  و  تسا ، يزیچ  یب  اـهیراتفرگ  هلمج  زا  هک  دـینادب  تسا : هدومرف  اـهتمعن ) اـهیراتفرگ و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یم ترخآ  ياـهیتخبکین  نداد  تسد  زا  نآ  همزـال  نوـچ   ) تسا لد  يراـمیب  نت  يراـمیب  زا  رت  تخـس  و  تسا ، نـت  يراـمیب  يزیچ 
لد زیهرپ  یتسردـنت  زا  رتهب  و  تسا ، یتسردـنت  ناوارف  یئاراد  زا  رتـهب  و  تسا ، ناوارف  یئاراد  اـهتمعن  هلمج  زا  هک  دـینادب  و  دـشاب )

(. دشاب یم  یگشیمه  ياهیتخبکین  ندروآ  تسد  هب  ببس  نوچ   ) تسا

تمکح 382

یتعاس دنک :) تمسق  هس  دیاب  ار  دوخ  زور  هنابش   ) تسا تعاس  هس  نموم  يارب  تسا : هدومرف  نموم ) تقو  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
دوخ شاعم  نآ  رد  هک  یتعاس  و  دیامن ) فرـص  ادخ  راک  رد  ار  نآ  تعاس  تشه   ) دـیامن یم  زاین  زار و  شراگدرورپ  اب  نآ  رد  هک 
نیب هک  یتعاس  و  درب ) راک  هب  روما  رئاس  ای  تعنص  دتس و  داد و  هب  ار  نآ  تعاس  تشه   ) دنک یم  حالصا  ار  یگدنز ) ياهیدنمزاین  )
رسب يرورپ  نت  كاروخ و  باوخ و  رد  ار  نآ  تعاس  تشه   ) دراذگ دازآ  تسا  وکین  لالح و  هچنآ  یـشوخ  تذل و  نیب  شیوخ و 

تـسا نآ  دارم  هکلب  دروآ  اج  هب  ار  نآ  یپ  رد  یپ  هک  تسین  نآ  يزیچ  هب  تمـسق  ره  صاصتخا  زا  روظنم  هک  دـنامن  هتفگان  و  درب ،
رگم دنک  رفـس  هک  تسین  اور  یلمع ) لقع  ياضتقا  هب   ) دنمدرخ يارب  و  دهد ) يراک  هب  صاصتخا  ار  نآ  ثلث  زور  هنابـش  ره  رد  هک 

هسدقم و دهاشم  همظعم و  هکم  هب  نتفر  دننام   ) داعم رما  رد  نداهن  ماگ  ای  راک ) دتـس و  داد و  تراجت و   ) شاعم حالـصا  رما : هس  رد 
بآ و رییغت  يارب  نتفر  دننام   ) تسین اوران  مارح و  هچنآ  رد  ینارذگـشوخ  تذل و  ای  نیقفانم ) رافک و  زا  عافد  ادـخ و  هار  رد  داهج 

(. یتسردنت اوه و 

تمکح 383

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1310 
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هب ار  وت  ادـخ  ات  دـنبم ) لد  نآ  هب   ) شاـب تبغر  یب  اـیند  يـالاک )  ) رد تسا : هدومرف  نآ ) يـالاک  اـیند و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
وت زا  هک  شابم  ربخ  یب  شیوخ ) راک  زا   ) و ددرگ ) یم  روک  شیئانیب  هدید  دنیب و  یمن  ار  اهبیع  هتفیش  نوچ   ) دزاس انیب  نآ  ياهیتشز 

(. درگن یم  وت  راک  هب  وت و  هب  ادخ   ) دنتسین لفاغ 

تمکح 384

نادنمدرخ و  ) تسا ناهنپ  شنابز  ریز  رد  درم  هک  دـیوش  هتخانـش  ات  دـیئوگب  نخـس  تسا : هدومرف  راتفگ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اهیتشز و رادزار  هتـسب  نابز  اریز  تسا ، هتـسیاش  شنتفگن  نخـس  نادان  لهاج و  و  ددرگن ، ادـیوه  ناشردـق  دـنیوگن  اـت  نادنمـشناد 

(. دشاب یم  اهیئاوسر 

تمکح 385

.تسا یئوب  شوخ  نآ  يوب  کبس و  نآ  نادکشم  هک  کشم  تسا  وبشوخ  وکین  تسا : هدومرف  کشر ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 

تمکح 386

سک همه  اب   ) امن ریز  هب  رس  ار  تیگرزب  ربک و  و  رازگب ، ار  دوخ  يزارفرـس  رخف و  تسا : هدومرف  ینتورف ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. یتسیا زاب  هتسیاشان  زا  ات   ) نک دای  ار  تروگ  و  شاب ) نتورف 

تمکح 387

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1311 
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و دیآ ، یم  وت  يوس  هب  لالح ) هار  زا   ) هچنآ ایند  يالاک )  ) زا ریگب  تسا : هدومرف  ایند ) يالاک  يارب  شالت  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رد سپ  يورب ) دسر  یمن  تتـسد  هچنآ  لابند   ) ینکن راک ) نیا   ) وت رگا  و  دسر ) یمن  تتـسد   ) دـنادرگ یم  ور  هچنآ  زا  نادرگب  ور 

(. رادم اور  شیوخ  تیب  لها  دوخ و  هب  رایسب  جنر  هدرک  يرود  هانگ  مارح و  زا   ) نکم يور  هدایز  نتساوخ  بلط و 

تمکح 388

اسب  ) نتسجرب ندومن و  هلمح  زا  تسا  رتشیب  اهلد ) رد   ) شرثا هک  راتفگ  اسب  تسا : هدومرف  هتسیاش ) راتفگ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دریگن ماجنا  کتک  ریشمش و  هب  هک  دهد  یم  ماجنا  يراک  راتفگ  هب  دنمدرخ  صخش 

تمکح 389

( دـنارذگ ار  یناگدـنز   ) دومن ءافتکا  ناوت  یم  نآ  هب  هک  يزور ) زا   ) هچ ره  تسا : هدومرف  تعانق ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هب تمدخ  ادـخ و  هار  رد  ار  شتقو  دـیامنن و  راومه  دوخ  هب  رایـسب  جـنر  هتـشگن  يدایز  درگ  صخـش  هک  تسا  نآ  رتهب   ) تسا سب 

(. درآ تسد  هب  دیواج  تداعس  ات  دنک  فرص  قلخ 

تمکح 390

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1312 
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یتـسپ و هن  تسا  کـین  هدـیزگرب و  درمناوـج ) يارب   ) گرم تسا : هدوـمرف  نتفرن ) یتـسپ  روز و  اـب  ریز  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
دوشن هداد  هتـسشن  وا  هب  هک  ره  و  نارگناوت ) زا   ) ندرک یـسولپاچ  نتفر و  کیدزن  هن  تس  بوخ  ندش  یـضار  كدنا  هب  و  يراوخ ،

دیاب سپ  دروآ ، دهاوخن  تسد  هب  يزیچ  مه  رایسب  شالت  اب   ) دوشن هداد  مه  هداتـسیا  درواین ) تسد  هب  يزیچ  شـشوک  یعـس و  یب  )
یشوخ يارب  يزور  تسا : زور  ود  راگزور  و  دیـسر ) دهاوخ  ردقم  هک  دشن  مارح  لعف  بکترم  دومنن و  طارفا  نتـساوخ  بلط و  رد 

ساپـسان  ) نکم یـشکرس  دوخ  یـشوخ  رد  دوب  وت  یـشوخ  يارب  هک  يزور  سپ  تیماکان ، یتخـس و  يارب  يزور  و  وت ، ینارماـک  و 
(. زاسم تسپ  ار  دوخ  نکم و  یبات  یب   ) شاب ابیکش  دوب  وت  یتخس  يارب  هک  يزور  و  شابم )

تمکح 391
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قح تسا ، یقح  دنزرف  رب  ار  ردپ  یقح و  ردپ  رب  ار  دنزرف  تسا : هدومرف  رگیدـکی ) رب  دـنزرف  ردـپ و  قح  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نآ ردپ  رب  دنزرف  قح  و  دیامن ، يوریپ  تعاطا و  ناحبس  دنوادخ  زا  ینامرفان  رد  رگم  زیچ  ره  رد  ار  ردپ  هک  تسا  نآ  دنزرف  رب  ردپ 

ار وا  و  دهن ) مان  اهنآ  نادناخ  نادنزرف و  زا  یکی  ای  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  مان  هب   ) دـهد رارق  وکین  ار  دـنزرف  مان  هک  تسا 
.دزومایب وا  هب  ار  نآرق  و  دروآ ، راب  هتسارآ  بدااب و 

تمکح 392

رامیب هکنآ  دننام   ) کین لاف  نوگش و  وداج ، اهنوسفا ، مخز ، مشچ  تسا : هدومرف  درادن ) دراد و  رثا  هچنآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رثا کی  ره   ) تسا قح  تفای ) دهاوخ  يدوبهب  هدینش  هک  يروطنامه  هکنیا  هب  دیامن  هجوت  دونشب و  تسردنت ( يا   ( ملاس ای  یسک  ار 

يراوس و لسع و  شوخ و  يوب  و  درادن ) رثا   ) تسین تسرد  يرگید  هب  یصخش  زا  يرامیب  يریگاو  دب و  لاف  و  دشخب ) یم  ار  دوخ 
شیامرف و نیا   ) دـنبای یم  يدوبهب  هب  اهنآ  هب  نارامیب  دـنیادز و  یم  ار  اههودـنا  اهمغ و  هک  دنتـسه  یئاهنوسفا  هزبس  هب  ندرک  هاـگن 
ار اهنآ  ام  تسین  هغالبلا  جهن  خسن  زا  رتشیب  رد  کی  دون و  دصیس و  شـش و  داتـشه و  دصیـس و  جنپ و  داتـشه و  دصیـس و  شیامرف 

(. میدومن لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن 

تمکح 393
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یناگدنز رما  رد  نانآ  دننام   ) ناشقالخا رد  مدرم  هب  ندش  کیدزن  تسا : هدومرف  ندوب ) تعامج  گنرمه  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
بهذـم نید و  فالخرب  هک  يروما  رد  دـشاب  گنرمه  مدرم  اب  هک  یـسک  نوچ   ) ناشاه هنیک  زا  تسا  ینمیا  بجوم ) ندومن  راـتفر 

(. دنریگ یمن  لد  رد  ار  شا  هنیک  هتشاد و  تسود  ار  وا  تسین 

تمکح 394

نتفگ زا  ار  وا  دننام  هک  دنار  نابز  رب  ینخس  هک  یلاح  رد  تفگ  یم  نخـس  ترـضح  نآ  اب  هک  یناسک  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هچب ماگنه  يدز  گناب  و  ندروآ ، رد  رپ  زا  شیپ  يدرک  زاورپ  دومرف : اـجیب ) نخـس  هراـبرد   ) دنتـشادنپ یم  کـچوک  نخـس  ناـنچ 

.دـیوگب ار  نخـس  نیا  یئوت  نوچ  هک  دوبن  راوازـس  اـی  یئوگب ، اـم  رـضحم  رد  ینخـس  نینچ  هک  دیـسرت  یمن  ار  وت  هصـالخ   ) ندوـب
و ددرگ ، مکحم  هتفاـی  توـق  هکنآ  زا  شیپ  دـیور  یم  غرم  رد  هک  تسا  يرپ  لوا  اـجنیا : رد  ریکـش  دـیامرف ): هللا  هـمحر  یـضردیس 

.دوش گرزب  هکنآ  زا  سپ  رگم  دنز  یمن  گناب  هک  تسا  يرتش  هچب  بقس :

تمکح 395
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( دیامنب نوگانوگ  ياهراک  دـهاوخب   ) دزادرپ فلتخم  راک  هب  هک  یـسک  تسا : هدومرف  ندوب ) هراک  همه  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دبای یمن  يزوریف  درب و  یمن  هجیتن  شیاه  هلیح  زا   ) دنرازگاو ار  وا  اهیزاس  هراچ 

تمکح 396

نآ دندیسرپ  ار  ادخ ) هدارا  هب  رگم  تسین  یئاناوت  شبنج و   ) هللااب الا  هوقال  لوحال و  ناشنخس  ینعم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یماگنه 
هک ار  لقع ) يوق و  مادنا و   ) هچنآ رگم  میوش  یمن  هدنراد  و  میشاب ) یمن  کیرـش   ) میتسین يزیچ  هدنراد  ادخ  اب  ام  دومرف : ترـضح 

و دیامرف ) یهن  رما و   ) دیامن فیلکت  تسا  رت  هدنراد  ام  زا  وا  هک  دینادرگ  اراد  يزیچ  هب  ار  ام  هاگ  ره  سپ  دنادرگ ، نآ  هدنراد  ار  ام 
(. دیامن یمن  یسرپزاب  هذخاوم و  نآ  هرابرد   ) هتشادرب ام  زا  ار  نآ  فیلکت  تفرگ  ام  زا  ار  نآ ) رب  یئاناوت   ) زیچ نآ  هاگ  ره 

تمکح 397

هب دومن  ءانتعا  دیابن  هکنیا  هرابرد   ) دهد یم  خساپ  هبعش  نبا  هریغم  نخـس  هب  هللا  همحر  رـسای  نبا  رامع  دینـش  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما 
نید زا  وا  اریز  نکم ) ءانتعا  شنانخسب   ) رازگ دوخ  هب  ار  هریغم  رامع ، يا  دومرف : وا  هب  هداد ) رارق  ایند  رازبا  تلآ و  ار  نید  هک  یسک 
دوخ رب  هتـسناد )  ) دصق اب  و  دروخب ) شیایند  درد  هب  هک  يزیچ   ) تسا هدرک  کیدزن  وا  هب  ار  ایند  هک  يزیچ  رگم  هتخوماین  هتفرگن و 

دقتعم نید  هب  هصالخ   ) دهد رارق  شیاهـشزغل  اهاطخ و  هناهب  ار  دننام ) تسرد  قح و  هب  هک  یئاهیتسردان   ) تاهبـش ات  هتخاس  هبتـشم 
(. دشاب مظنم  شیایند  رما  دوشن و  شاف  شقافن  رفک و  هک  تسا  نآ  يارب  تاهبش  هنوگ  نیا  رد  ثحب  سپ  تسین 

تمکح 398
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تـسدب يارب  ناشیورد  اب  نارگناوت  ینتورف  تسا  وکین  هچ  تسا : هدومرف  ادـخ ) هب  دامتعا  لکوت و  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ادخ هب  دامتعا  تهج  هب  نارگناوت  اب  تسا  ناشیورد  يزارفرس  یئانتعا و  یب  نآ  زا  رتوکین  و  دشاب ، یم  ادخ  دزن  هک  یـشاداپ  ندروآ 

ادخ و ریغ  هب  زآ  عمط و  رگناوت  اب  دوخ  يزارفرـس  ببـس  هب  اریز  ادخ  هب  رواب  نیقی و  لامک  رب  تسا  لیلد  نیرتگرزب  راک  نیا  نوچ  )
(. تسین رگناوت  ینتورف  رد  اهنیا  زا  کیچیه  هتشگ و  ابیکش  تخس  يدیمون  رد  هدرب و  نیب  زا  ار  وا  ریغ  زا  سرت  فوخ و 

تمکح 399

یکی نآ  اب  ار  وا  هکنآ  رگم  هدیشخبن )  ) هداهنن هعیدو  يدرم  رد  ار  لقع  دنوادخ  تسا : هدومرف  درخ ) دوس  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دهد یئاهر  ترخآ ) يراتفرگ  زا  یگدنب  تعاط و  هلیسو  هب  ای  ایند  یهابت  هنتف و  زا  نآ  يزاس  هراچ  اب   ) اهزور زا 

تمکح 400

( دربب نیب  زا  ار  نآ  دـهاوخب  هدومن  دروخ  دز و   ) دزیوآ رد  قح  اب  هک  ره  تسا : هدومرف  لطاب ) رب  قح  هبلغ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دزادنا هجنپ  وا  اب  هک  تسین  یئاناوت  ار  یسک  تسا و  قح  رای  دنوادخ  اریز  دزاس ، دوبان   ) دنکفا كاخ  هب  ار  وا  قح 

تمکح 401
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لد هحفـص  رد  دیاب  دـنیب  یم  هدـید  هچنآ   ) تسا هدـید  هسارک  فحـصم و  لد  تسا : هدومرف  ندیـشیدنا ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تخاس مولعم  ار  نآ  رش  ریخ و  لطاب و  قح و  دومن و  هشیدنا  لمات و  نآ  رد  تشون و 

تمکح 402

همه تسا و  هتسب  نآ  هب  یکین  يوخ  ره   ) تسا اهوخ  ياوشیپ  يراکزیهرپ  تسا : هدومرف  يراکزیهرپ ) شیاتس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دراد رب  رد  ار 

تمکح 403

هدرک ایوگ  ار  وت  هک  یـسک  هب  ار  تناـبز  يزیت  تسا : هدومرف  راـگزومآ ) ملعم و  هب  ندومن  مارتحا  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
: دشاب نینچ  دارم  دیاش  و   ) نادرگن هدومن  یئامنهار  تسار  هار  هب  راتفگ ) رد   ) ار وت  هک  یـسک  هب  ار  تراتفگ  يراوتـسا  و  هتخومآ ) )

یئامنهار مرکا ( ربمغیپ  هلیـسو  هب   ( تسار هار  هب  هدرک و  ایوگ  ار  وت  هک  ادـخ  نید ( ناـیز   ( رب ار  تراـتفگ  يراوتـسا  ناـبز و  يدـنت 
(. دشکب ار  هدنهدریشمش  نامه  اب  دیامن و  عفد  ار  نمشد  ات  دنهد  يریشمش  یسک  هب  هک  تسا  تشز  رایسب  اریز  ربم ، راک  هب  هدومن 

تمکح 404

هک یتـشز )  ) هچنآ زا  ندومن  يرود  وـت  يارب  یگتـسارآ  بدا و  تسا  سب  تسا : هدوـمرف  اـهیتشز ) زا  يرود  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.یناد یم  دب  يرگید  يارب 

تمکح 405
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دیق هب  هک   ) نادرم دازآ  یئابیکش  دننام  درک  ربص  یهودنا ) تبیصم و  رد   ) هک یسک  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یم دای  زا  دماشیپ ) نآ  رد  دومن  یبات  یب   ) درکن ربص  رگا  و  دبای ) یم  ار  دوخ  شاداپ  و   ) تسا ابیکـش  وا  دنتـسین ) راتفرگ  ایند  دـنب  و 

دنرادن یـشاداپ  و  دنوش ، شوماخ  دننیبن  هراچ  نوچ  دنیامن و  یبات  یب  اهدماشیپ  رد  هک   ) هبرجت یب  نانادان  ندرک  شومارف  دننام  درب 
(. دنبایرد ار  یبات  یب  رفیک  هکلب 

تمکح 406

: دومرف یئابیکش ) رد  زین   ) داد یم  يرادلد  تیلست و  ار  وا  هک  سیق  نبا  ثعشا  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  و 
نآ  ) يدرکن یئابیکـش  رگا  و  تـسا ، هتـسیاش  وـکین و  ناحبـس ) دـنوادخ  دزن   ) سپ ناـگرزب  یئابیکـش  دـننام  يدرک  یئابیکـش  رگا 

(. یشاداپ نودب  دش  یهاوخ  ابیکش  راچان  هصالخ  ار ، دوخ  جنر   ) نایاپراهچ یشومارف  دننام  درب  یهاوخ  دای  زا  ار ) تبیصم 

تمکح 407

اـهالب و هب   ) و دـهد ، یم  بـیرف  دوـخ ) شیارآ  تـنیز و  هـب   ) اـیند تـسا : هدوـمرف  اـیند  یگنوـگچ  فـصو و  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
تراقح و رثا  رب   ) ناحبس دنوادخ  دیامن ) یم  یئادج  اهنآ  زا   ) درذگ یم  باتـش ) تعرـس و  هب   ) و دناسر ، یم  نایز  شیاهیراتفرگ )
رد هک  دنتـسه  یناوراک  دننام  ایند  لها  و  دهد ، رارق  شنانمـشد  رفیک  دوخ و  ناتـسود  شاداپ  ار  نآ  هک  تشگن  یـضار  ایند ) یتسپ 
دنز گناب  اهنآ  هب  ناشرادولج )  ) ناشیا هدـننار  هاـگان  دـنیامن ) یگتـسخ  عفر  هدـش  هدوسآ  يا  هظحل  اـت   ) دـنا هدـمآ  دورف  هکنآ  نیب 

.دننک چوک  سپ  تسین ) تحارتسا  ياج  اجنیا  هک  دینک  چوک  )

تمکح 408
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هتبلا نم  كرسپ  يا  تسا : هدومرف  ثراو ) يارب  یئاراد  نتـشاذگ  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  نسح  ماما )  ) شدنزرف هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
تعاط و رد  هک  یـسک  يارب  ای  يراذگ : یم  درم  ود  زا  یکی  يارب  ار  نآ  اریز  راذگم ، دوخ  سپ  زا  ار  ایند  یئاراد ) لام و   ) زا يزیچ 
هک یسک  يارب  ای  يا ، هدش  راکنایز  تخبدب و  نآ  ببس  هب  وت  هک  يزیچ  هب  ددرگ  یم  تخبکین  وا  سپ  درب  یم  راک  هب  ادخ  یگدنب 

شتیـصعم رب  ار  وا  يا و  هدروآ  درگ  وا  يارب  وـت  هچنآ  ببـس  هب  هدـش  تخبدـب  سپ  درب  یم  راـک  هب  ادـخ  یناـمرفان  تیـصعم و  رد 
هیلع یـضردیس   ) ینیزگرب هدومن  راـیتخا  دوـخ  رب  ار  وا  هک  تسین  هتـسیاش  راوازـس و  ود  نیا  زا  کـیچیه  و  یـشاب ، رواـی  کـمک و 

: تسا نیا  هک  دوش  یم  تیاور  رگید  روط  هب  شیامرف  نیا  دیامرف ): همحرلا 
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زا سپ  و  تسا ، هتـشاد  یبحاص  وت  زا  شیپ  ایند  يالاک )  ) زا تسا  وت  تسد  ود  رد  هچنآ  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دـمح  زا  سپ 
درگ هچنآ  رد  دـنک  لمع  ادـخ  تعاط  هب  هک  یـسک  يا : هدـنروآدرگ  درم  ود  زا  یکی  يارب  ار ) نآ   ) وت و  دـسر ، یم  یبحاـص  هب  وت 
سپ درب  راک  هب  ادخ  تیـصعم  رد  ار  نآ  هک  يدرم  ای  يا ، هدش  تخبدب  نآ  ببـس  هب  وت  هک  يزیچ  هب  دوش  تخبکین  سپ  يا  هدروآ 

وا يارب  هکنآ  هن  و  یئامن ، رایتخا  شیوخ  رب  تسین  هتـسیاش  ار  ود  نیا  زا  کیچیه  يا و  هدروآ  درگ  وا  يارب  هچنآ  هب  هدـش  تخبدـب 
راودیما ار  ادخ  يزور  هدنام  هک  یسک  يارب  ار و  ادخ  شزرمآ  هدرم )  ) هتشذگ هک  یـسک  يارب  سپ  ینک ، راب  هانگ )  ) دوخ تشپ  رب 

(. هودنا هدنام  رب  هن  روخ  سوسفا  هتفر  رب  هن   ) شاب

تمکح 409
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هب تردام  دومرف : شزرمآ ) بلط  رافغتـسا و  طئارـش  رد   ) هللارفغتـسا تفگ : ترـضح  نآ  روضح  رد  هک  یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
تلزنم ماـقم و  رافغتـسا  ینارذـگ ؟) یم  ناـبز  هب  هشیدـنا  یب  هک   ) رافغتـسا یقیقح ) ینعم   ) تسیچ یناد  یم  اـیآ  دنیـشنب  وـت  گرم 

مامت رافغتـسا  دشاب  عمج  طرـش  شـش  ره  رگا   ) دراد طرـش )  ) ینعم شـش  هک  تسا  یمان  نآ  تسا و  نینموم )  ) هبترم دـنلب  یهورگ 
ار مدرم  قوـقح  هکنآ  موـس  هشیمه ، نآ  هب  تشگزاـب  كرت  هب  میمـصت  مود  هتـشذگ ، هاـنگ  زا  ینامیـشپ  لوا  تسا ) صقاـن  هـنرگو 

بجاو هچ  ره  ینک  دصق  هکنآ  مراهچ  دشابن ، یهانگ  نایز و  وت  رب  هک  یکاپ  اب  یـسرب ) شاداپ  هب   ) ینک تاقالم  ار  ادخ  ات  يزادرپب 
هکنآ مجنپ  يروآ ، اج  هب  ار  شئاـضق )  ) نآ قح  يا ) هدرواـین  اـج  هب   ) يا هداد  تسد  زا  ار  نآ  و  جـح ) هزور و  زاـمن و  دـننام   ) هدوب

تـشوگ اهنآ  نیب  دبـسچب و  ناوختـسا  اب  تسوپ  ات  يزادگب  اههودـنا  هب  هدـیئور  مارح  زا  وت ) نت  رب   ) هک ار  یتشوگ  يرامگب  تمه 
هک  ) هاگنآ سپ  يا ، هدناشچ  نآ  هب  ار  تیصعم  ینیریش  هکنانچ  یناشچب  نت  هب  ار  یگدنب  تدابع و  جنر  هکنآ  مشش  دیورب ، يا  هزات 

(. مبلط یم  شزرمآ  ادخ  زا   ) هللارفغتسا یئوگ : یم  دمآ ) درگ  طئارش  نیا 

تمکح 410

هلیبق هکنانچ  دراد  یم  هاگن  نمـشد  رازآ  زا  ار  رابدرب  نوچ   ) تسا هلیبق  يرابدرب  تسا : هدومرف  يرابدرب ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هلیبق بحاص  هک  دنام  نآ  هب  دنوش  یم  وا  روای  تسود و  مدرم  يرابدرب  رثا  رب  نوچ  ای  دننک ، یم  يرادهگن  ار  صخش  دنواشیوخ  و 

(. تسا هدش 

تمکح 411
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( دریم یم  تقو  هچ  دـناد  یمن   ) ناـهنپ شلجا  مدآ : دـنزرف  هراـچیب  لـیلذ و  تسا : هدومرف  ناـسنا ) یگراـچیب  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
همان رد   ) دوش یم  يرادهاگن  شلمع  دـشاب ) یم  راوگان  ياهیرامیب  اهدـماشیپ و  ضرعم  رد  هراومه   ) هدیـشوپ شیاهدرد  اهیرامیب و 

یم نتفرگ  ولگ  رد  بآ  و  دزاس ، یم  كاندرد  ار  وا  هشپ  دنیامنن ) شومارف  وا  زا  دنک  شومارف  مه  شدوخ  رگا  هدیدرگ  تبث  لامعا 
.)!؟ دزانب دوخ  هب  هدومن  يزارفرس  یشکندرگ و  یسک  نینچ  تسا  هتسیاش  ایآ  سپ   ) دنک یم  دوبدب  قرع  و  دشک ،

تمکح 412

اهمشچ باحصا  تشذگ  ناشیا  رب  ورکین  لامجاب و  ینز  دوب  هتـسشن  دوخ  باحـصا  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور 
هدنکفا اوه  رب  تسم ) رتش  دننام   ) اهرن نیا  ياه  هدید  دومرف : اهنز ) هب  ندرک  هاگن  یهن  رد   ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دنتخادنا ، وا  رب 

هک ینز  هب  امش  زا  یکی  هاگ  ره  سپ  ناشیا  رد  تسا  یشوخ  توهـش و  ندش  هتخیگنا  ناجیه و  ببـس  ندرک  هاگن  هنوگنیا  و  تسا ،
ندـناسر یـشوخ  تذـل و  رد  اـهنز  همه   ) تسا نز  دـننام  ینز  وا  هک  دوش  رتسبمه  دوخ  لـها  اـب  دـیاب  دـنک  هاـگن  دـیآ  شوخ  ار  وا 

ار وا  هک  دنتـسجرب  باحـصا  هدینادرگ !؟ دنمـشناد  هیقف و  ار  وا  هچ  دـشکب  رفاک  ار  وا  ادـخ  تفگ : جراوخ  زا  يدرم  سپ  دـنناسکی )
ار وا  هکنآ  هن   ) تشذگ شهانگ  زا  ای  داد  شمانشد  دیاب  مانشد  ياج  هب  دیرازگاو )  ) دیهد شتلهم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنـشکب ،

(. دیشکب

تمکح 413
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ياههار زا  ار  تیهارمگ  ياههار  هک  درخ  لـقع و  زا  ندرب ) دوس   ) ار وت  تسا  سب  تسا : هدومرف  لـقع ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دراد رب  رد  ار  اهدوس  همه  دوس  نیا  اریز   ) دزاس یم  راکشآ  وت  هب  تیراگتسر 

تمکح 414

اریز دیرامـشم  کچوک  ار  نآ  كدـنا  دـیهد و  ماجنا  ار  ریخ  راک  تسا : هدومرف  ریخ ) راک  ندرمـشن  کچوک  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
کین راک  ماجنا  هب  نم  زا  يرگید  دـیوگن  امـش  زا  یـسک  دـیاب  و  تسا ، رایـسب  نآ  مک  شاداپ )  ) گرزب و راگدرورپ ) دزن   ) نآ درخ 

يا هدنراد  لها و  ار  رـش  ریخ و  زا  کی  ره  اریز )  ) دوب دـهاوخ  رت  هتـسیاش  رتراوازـس و  يرگید  ادـخ  هب  دـنگوس  هک  تسا  رتراوازس 
(. تسا نآ  راوازس  هدنهد  ماجنا  و   ) داد دنهاوخ  ماجنا  امش  ياج  هب  ار  نآ  شلها  دینک  اهر  ار  ود  نآ  زا  یکی  امش  هاگ  ره  تسا و 

تمکح 415

ادخ دنادرگ ) كاپ  ار  شا  هشیدنا   ) دـنک تسرد  ار  دوخ  ناهن  هک  ره  تسا : هدومرف  تداعـس ) هب  ندیـسر  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و دناهرب ) اهیتخس  زا   ) دیامرف تیافک  ار  وا  يایند  رما  ادخ  دنک  راک  شنید  يارب  هک  ره  و  دزاس ) شوخ   ) دیامن تسرد  ار  وا  راکشآ 

مدرم  ) دیامن وکین  تسا  مدرم  وا و  نیب  ار  هچنآ  ادخ  دشوپب ) مشچ  ادـخ  ریغ  زا   ) تسا ادـخ  دوخ و  نیب  هچنآ  دزاس  وکین  هک  یـسک 
(. دنادرگ نابرهم  وا  اب  ار 

تمکح 416
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( هراما سفن   ) هدـنرب ریـشمش  لقع  و  تسا ، اهبیع )  ) هدـنناشوپ هدرپ  يرابدرب  تسا : هدومرف  لـقع ) ملح و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.شکب درخ  اب  ار  تشهاوخ  اوه و  و  ناشوپب ، يرابدرب  اب  ار  تیوخ  ياهبیع  سپ  تسا ،

تمکح 417

هداد صیـصخت  یئاهتمعن  هب  ار  نانآ  هک  تسا  یناگدنب  ار  ادخ  تسا : هدومرف  نادنمتـسم ) يریگتـسد  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نآ هاگ  ره  و  دنشخبب ، ناتـسدریز ) نیقحتـسم و  هب   ) هک یماگنه  دراذگ  یم  اهنآ  سرتسد  رد  ار  اهتمعن  نآ  سپ  ناگدنب  دوس  يارب 
راک هب  نادـنمزاین  هار  رد  هک   ) دـهد یم  لاقتنا  نارگید  هب  هتفرگ  نانآ  زا  دـنهدن ) یـسک  هب  ار  اهنآ  زا  يزیچ   ) دـنریگ ولج  ار  اهتمعن 

(. دنرب

تمکح 418

یتسردـنت و دـشاب : مرگ  تشپ  زیچ  ود  هب  هک  تسین  راوازـس  ار  هدـنب  تسا : هدومرف  یئاراد ) یتسردـنت و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هاـگان هب  ینیب  یم  رگناوـت  اراد و  ار  وا  هکنیا  نیب  رد  و  ددرگ ، راـمیب  ناـهگان  ینیب  یم  تسردـنت  ار  وا  هـکنیا  نـیب  رد  اریز )  ) یئاراد

.دوش زیچ  یب  شیورد و 

تمکح 419
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هک دنام  نآ  هب  دیامن  هلگ  ینموم  شیپ  یتساوخرد  تجاح و  زا  هک  ره  تسا : هدومرف  تساوخرد ) زا  هلگ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ادـخ زا  هک  دـنام  نآ  هب  دـیامن  هلگ  يرفاک  شیپ  تجاح  نآ  زا  هک  ره  و  تسا ) ادـخ  تسود  نموم  اریز   ) هدرب ادـخ  دزن  ار  نآ  هلگ 

(. تسا ادخ  نمشد  رفاک  اریز   ) تسا هدومن  هلگ 

تمکح 420

ار شا  هزور  ادخ  هک  تسا  یـسک  دیع  زورما  تسا : هدومرف  دـیع ) هرابرد  هدوب  هزور  دـیع  هک   ) اهدـیع زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ رد  ار  ادخ  هک  زور  ره  و  دشاب ) هتـشادن  وربآ  ادخ  شیپ  دشوپ و  ون  هماج  هکنآ  يارب  هن   ) تسا هداد  شاداپ  ار  شزامن  هتفریذپ و 

.تسا يداش ) نشج و  زور   ) دیع زور  نآ  دننکن  ینامرفان 

تمکح 421

یئاراد هک  تسا  يدرم  سوسفا  ینامیشپ و  تمایق  زور  ياهینامیشپ  نیرتگرزب  تسا : هدومرف  مارح ) لام  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـشهب لـخاد  نآ  ببـس  هب  درب و  راـک  هب  ادـخ  یگدـنب  تعاـط و  رد  درب و  ثرا  هب  يدرم  ار  نآ  هدروآ و  تسد  هب  مارح  هار  زا  ار 

.شتآ لخاد  مارح  یئاراد  هدنروآ  تسد  هب  ددرگ و 

تمکح 422
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شالت شـشوک و  رد  اهنآ  نیرتدـیمون  دتـس و  داد و  رد  مدرم  نیرتراکنایز  تسا : هدومرف  رایـسب ) شالت  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
وا اهردق  ءاضق و  و  درب ) رس  هب  رمع  هدومن  ریپ  ار  شیوخ   ) دنادرگ هنهک  ار  شندب  دوخ  ياهوزرآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يدرم 

شالت زا  هک   ) شناهانگ اب  دورب و  اـیند  زا  غیرد  ترـسح و  اـب  سپ  هدیـسرن ) شیاـهوزرآ  هب   ) هدرکن يراـی  شتـساوخ  هدارا و  هب  ار 
.دوش دراو  ترخآ  هب  هدیسر ) وا  هب  رایسب 

تمکح 423

یسک سپ  یئوج ، یم  وت  ار  يرگید  دیوج و  یم  ار  وت  یکی  تسا : روج  ود  يزور  تسا : هدومرف  يزور ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دهاوخ ترخآ  هک  یـسک  و  درب ، شنوریب  ایند  زا  ات  دبلط  یم  ار  وا  گرم  دزادنا ) جـنر  هب  ار  دوخ  يزور  يارب   ) دـشاب هاوخ  ایند  هک 

مامت ار  دوخ  يزور  نآ  زا  وا  ات  دـبلط  یم  ار  وا  ایند  دـنکن ) شـالت  يزور  يارب  زاـین  زا  شیب  هدوب و  لوغـشم  یگدـنب  تعاـط و  هب  )
(. تسا يزور  هدنیوج  هاوخایند  ترخآ و  بلاط  يایوج  يزور  هصالخ   ) دناتسب

تمکح 424
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دنرگنب ایند  ندش ) تسین   ) نطاب هب  هک  دننانآ  ادخ  ناتسود  تسا : هدومرف  ناتسودادخ ) ياهوخ  زا  يا  هراپ  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
هک یماگنه  دنیامن ) هدامآ  گرم  رفـس  هشوت   ) دنزادرپب نآ  نایاپ  هب  و  دنرگن ، یم  نآ  شیارآ ) تنیز و   ) رهاظ هب  مدرم  هک  یماگنه 

ار ناشیا  دنـسرت  یم  هک  ار  هچنآ  ایند  زا  دـنناریم  یم  سپ  دـننآ ) يالاک  ندروآ  تسد  هب  ددـصرد   ) دـنزادرپ یم  نآ  زورما  هب  مدرم 
اهر ار  ناشیا  دـنناد  یم  هک  ار  هچنآ  نآ  زا  دـننک  یم  اهر  و  دـنیامن ) یم  يرود  تسا  یهلا  رفیک  باذـع و  ببـس  هچنآ  زا   ) دـناریمب

زا نارگید  ندرب  هرهب  رایـسب  هک  دننیب  یم  و  دش ) دهاوخ  ادج  ناشیا  زا  دنناد  یم  نوچ  دـندنب  یمن  لد  نآ  يالاک  هب   ) دومن دـهاوخ 
ناـشیا تسا ، دـیواج ) تداعـس   ) نداد تسد  زا  بجوـم )  ) ار اـیند  ناـشتفایرد  و  ترخآ ) هرهب  هب  تبـسن   ) تسا ندرب  هرهب  مک  اـیند 

رد هدیزگ و  يرود  سفن  شهاوخ  زا   ) دننمشد نآ  اب  مدرم  هک  ار  نآ  دنتسه  یتشآ  دنتـسه و  یتشآ  نآ  اب  مدرم  هک  ار  نآ  دننمـشد 
و دنتخانش ، اهنآ  باتک  نآ  اب  و  دندرب ) یپ  نآرق  ماکحا  هب  مدرم   ) دش هتسناد  باتک  ناشیا  ببس  هب  دنیامن ) یم  یگداتـسیا  نآ  ربارب 

زا دنتشاد  هچنآ   ) دندنام اپرب  اهنآ  باتک  نآ  اب  و  دنام ) ظوفحم  ندش  دایز  مک و  لیدبت و  رییغت و  زا   ) دنام اجرب  باتک  ناشیا  هب 

.دننیب یمن  یهلا ( رفیک   ( ناشسرت زا  رتالاب  یسرت  و  ناحبس ( دنوادخ  شاداپ   ( ناشدیما زا  رتالاب  یئوزرآ  دیما و  دنتفرگ ( نآ 

تمکح 425

ناهانگ ندنام  اجرب  اهیشوخ و  اهتذل و  ندش  هدیرب  دیشاب  هتـشاد  دای  هب  تسا : هدومرف  ندوب ) گرم  دای  هب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دنام یم  هراومه  ناهانگ  رفیک  دور و  یم  نیب  زا  هزور  دنچ  ياهیشوخ  نآ  ندیسر  اب  هک  دیشاب  گرم  دای  هب   ) ار

تمکح 426
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دب مدرم  رتشیب  رهاظ  رد  نوچ   ) يراد نمـشد  ار ) اهنآ   ) ات امزایب  ار ) مدرم  : ) تسا هدومرف  مدرم ) شیامزآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هللا یلص  ربمغیپ  زا  ار  شیامرف  نیا  مدرم  یضعب  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یضردیس  .ددرگ  یم  راکشآ  ناشیدب  شیامزآ  ماگنه  دنتسین 

بلعث هک  تسا  نآ  دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  شیامرف  نیا  هک  دنک  یم  کمک  هچنآ  زا  دـننک و  یم  تیاور  هلآ  هیلع و 
ات اـمزایب  ینعی  هلقت  ربـخا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  نآ  هن  رگا  هتفگ : نوماـم  هک  دومن  لـقن  اـم  يارب  یبارعا  نبا  هدرک  ناـیب 

یتسود هک  تسا  نآ  زا  نومام  نخس  نیا   ) یئامزایب ار ) اهنآ   ) ات راد  نمشد  ار ) مدرم   ) ینعی ربخت  هلقا  متفگ : یم  نم  يراد ، نمـشد 
كاپ نامدرم  يارب  یلو  يربب ، یپ  تسه  هکنانچ  وا  لاـح  هب  تسا  نکمم  یتشاد  نمـشد  ار  وا  نوچ  تسا و  شوپ  بیع  يرگید  اـب 
دنامن هتفگان  و  دیآ ، یم  رتشیب  نابلطایند  راک  هب  نومام  نخس  تهج  نیا  هب  دنرادب  نمشد  ار  یسک  شیامزآ  زا  شیپ  تسین  راوازس 

ءاه و  تسا ، رما  زا  دعب  موزجم  عراضم  هلقت  و  تسناد ، شیامزآ  يور  زا  ار  نآ  ینعی  ربخی  یشلا  ربخ  زا  تسا  رما  ءاب  مضب  ربخا  هک 
(. تشاد نمشد  ار  وا  ینعی  یمری  یمر  لثم  یلقی  هالق  زا  تسا  فقو  يارب 

تمکح 427
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هب رما   ) دیاشگب ار  يرازگساپس  رد  هدنب  رب  ادخ  هک  دوش  یمن  تسا : هدومرف  هبوت ) ءاعد و  يرازگرکـش و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
وا زا  هک  دـهد  روتـسد   ) دـیاشگب ار  تساوـخرد  ءاـعد و  رد  و  دـیازفاین ) تمعن  رب   ) ددـنبب شیور  هـب  ار  ینوزفا  رد  و  دـیامرف ) رکش 

ددـنبب شیور  هب  ار  شزرمآ  رد  دـیاشگب و  ار  هبوت  رد  و  دریذـپن ) ار  وا  تساوـخرد   ) ددـنبب شیور  هب  ار  ندـش  اور  رد  و  دـنهاوخب )
(. دزرماین ار  شهانگ  )

تمکح 428

هدرک هشیر  وا  رد  نادرمناوج  هک  تسا  یسک  يدرمناوج  هب  مدرم  نیرت  هتسیاش  تسا : هدومرف  يدرمناوج ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
.دنا هدوب  نادرمناوج  ناکین و  زا  شنناردپ   ) دنشاب

تمکح 429

( دوج زا  لدـع  يرترب  رد   ) مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  تسا ؟ رترب  شـشخب  ای  يرگداد  زا  کی  مادـک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
قاقحتـسا رب  هدایز  داوج  اریز   ) دـیامن یم  نوریب  دوخ  ياج  زا  ار  اهنآ  شـشخب  و  دـهن ، یم  دوخ  ياج  هب  ار  اهزیچ  يرگداد  دومرف :

رت و فیرـش  لدع  سپ  هدش  شـشخب  وا  هب  هک  دهد  یم  هرهب  یـسک  هب  طقف  دوج  تسا و  ناگمه  هدنرادهاگن  لدع  و  دـشخب ) یم 
.دشاب یم  رترب 

تمکح 430

تصش دصکی و  شیامرف  نامه  هدایز  مک و  یب  شیامرف  نیا  رخآ ، ات   ) سانلا تسا : هدومرف  ینادان ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دش نایب  شحرش  همجرت و  هک  تسا  موس  و 

تمکح 431

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1330 
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س 57 ي  ) ناحبـس دـنوادخ  تسا : نآرق  زا  هملک  ود  نیب  یئاسراپ  دـهز و  مامت  تسا : هدومرف  یئاسراپ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
رب و  دـیروخم ، هودـنا  هتفر  ناتتـسد  زا  هچنآ  رب  زگره  ات  ینعی  مکاتا  امب  اوحرفتال  و  مکتافام ، یلع  اوساـت  ـالیکل  تسا : هدومرف  ( 23
یب  ) نآ تمـس  ود  زا  ار  دهز  سپ  تشگن  داش  هدنیآ  هب  دروخن و  سوسفا  هتـشذگ  رب  هک  یـسک  و  دینکن ، يداش  داد  امـش  هب  هچنآ 

). تسا هتفایرد  هدنیآ ) هتشذگ و  هب  یئانتعا 

تمکح 432

ياهبـسا اهلبطـصا  رد  هکنانچ   ) تسا نادرم  شیامزآ )  ) ياهنادـیم اـهتموکح  تسا : هدومرف  ناـنارمکح ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. ددرگ یم  راکشآ  شیدب  یکین و  دیسر  تموکح  هب  یسک  هک  یماگنه  دنوش  یم  هتخانش  ندناود  رد  هقباسم 

تمکح 433

نیا حرش   ) ار زور  ياهمیمصت  باوخ  دزاس  یم  هابت  دنکش و  یم  رایسب  هچ  تسا : هدومرف  راک ) رد  یتسس  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تشذگ اه  هبطخ  باب  رد  مهدزای  تسیود و  نخس  حرش  رد  شیامرف 

تمکح 434

اهرهـش نیرتهب  تسین ، رت  هتـسیاش  رتراوازـس و  وت  هب  رگید  رهـش  زا  يرهـش  تسا : هدومرف  یگدـنز ) ياج  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. یشاب شیاسآ  هافر و  رد  یگدنز  رد  دنهاوخب و  ار  وت  نآ  لها   ) دریگ شود  هب  ار  وت  هک  تسا  يرهش 

تمکح 435
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هچ اما  تفر  کلام  دومرف : وا ) يروالد  يراوگرزب و  رد   ) دیسر مالسلا  هیلع  ماما  هب  دزرمایب  شیادخ  رتشا - گرم  ربخ  هک  یماگنه 
یگرزب و زا   ) هک دوب  تخـس  یگنـس  دوب  گنـس  رگا  و  دوب ، گرزب  هدنام و  ادج  یهوک  دوب  هوک  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  کلام ، دوب 
وا رب  سکچیه  دوب و  هناگی  اتکی و  وا   ) درپ یمن  نآ  رب  يا  هدنرپ  چـیه  و  دور ، یمن  الاب  نآ  هب  درونهر  راد  مس  ناویح  چـیه  یتخس )

.تسا ادج  اههوک  زا  هک  تسا  یهوک  ینعم  هب  دنف  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یضردیس  .تفای  یمن  يزوریپ 

تمکح 436

هک رایـسب  راـک  زا  تسا  رتهب  دوش  هداد  همادا  نآ  هب  هک  كدـنا  راـک  تسا : هدومرف  نتفرگ ) راکتـشپ  ندوتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تشذگ نآ  حرش  هک  ظفل  رد  یتوافت  رصتخم  اب  تسا  مداتفه  تسیود و  شیامرف  نامه  شیامرف  نیا   ) دروآ یگتسخ 

تمکح 437

کین و هاوخ   ) دشاب يا  هدنروآ  تفگش  يوخ  تفص و  یسک  رد  هاگ  ره  تسا : هدومرف  تافص ) تفرشیپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـشز تفـص  نآ  رگا  رت  تشز  هدوب و  بوخ  تفـص  نآ  رگا  دوب  دهاوخ  رتبوخ  هک   ) دیـشاب رظتنم  ار  نآ  ياهدننامه  تشز ) هاوخ 

(. دشاب

تمکح 438
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؟ يدرک هچ  ار  ترایسب  نارتش  دومرف : دندرک  یم  وگتفگ  هکنیا  نیب  رد  رعاش )  ) قدزرف ردپ  هعصعص  نبا  بلاغ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ تفر ) راک  هب  نید  ءادا  محر ، هلـص  هوکز ، هقدص ، دننام  ریخ  ياههار  رد   ) تخاس هدـنکارپ  ار  اهنآ  مدرم )  ) قوقح تفگ : بلاغ 

.تسا نارتش  نآ  ندش  هدنکارپ  ياههار  نیرت  هدوتس  یگدنکارپ  نیا  دومرف : مدرم ) قوقح  ءادا  ندوتس  رد   ) مالسلا هیلع  ترضح 

تمکح 439

هرهب  ) ابر رد  دنک  دتس  داد و  نید  ماکحا  نتـسناد  نودب  هک  یـسک  تسا : هدومرف  نید ) ماکحا  هب  ینادان  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دوش راتفرگ   ) دور ورف  تسا ) یهلا  رفیک  بجوم  مارح و  هک  ماو  رد  نتفرگ  نداد و 

تمکح 440

هب ار  وا  دـنوادخ  درامـش  گرزب  کچوک و  ياههودـنا  بئاـصم و  سک  ره  تسا : هدومرف  یـساپسان ) ناـیز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
مزلتـسم هک  تسا  یهلا  ردق  ءاضق و  هب  ندوبن  یـضار  رب  لیلد  کچوک  هودنا  ندرمـش  گرزب  اریز   ) دـنادرگ راتفرگ  اهنآ  ياهگرزب 

دـشاب رازگـساپس  ار  ادـخ  دـیآ  یم  شیپ  هک  یهودـنا  تبیـصم و  رب  یمدآ  رگا  یلو  تسا ، هودـنا  ءالب و  ینوزف  يارب  ندوب  دعتـسم 
(. دوش نآ  عفد  يارب  هدامآ 

تمکح 441
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شیاهتوهش تسناد ) دنمجرا  ار  دوخ   ) دش راوگرزب  میرک و  سفن  ار  سک  ره  تسا : هدومرف  سفن ) تزع  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دتفین يراوخ  تلذ و  هب  ات  دیامنن  يوریپ  نآ  زا   ) ددرگ یم  راوخ  وا  دزن 

تمکح 442

اهر ار  دوخ  لقع  زا  يا  هراپ  هکنآ  رگم  یخوش  روج  ره  زا  درکن  یخوش  يدرم  تسا : هدومرف  یخوش ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دوش یم  لقع  یکبس  ثعاب  یخوش   ) یندرک اهر  درک 

تمکح 443

بیـصن و یمک  ثعاب )  ) دراد تبغر  وت  هب  هک  یـسک  هب  وت  یئانتعا  یب  تسا : هدومرف  رگیدکی ) اب  شزیمآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.تسا سفن  يراوخ  تلذ و  ببس )  ) تسا ءانتعا  یب  وت  هب  هک  یسک  هب  وت  تبغر  و  تسا ، هرهب 

تمکح 444

رـسپ هک  یتقو  ات  دوب  تیب  لها  ام  ناشیوخ )  ) زا يدرم  ریبز  هراومه  تسا : هدومرف  ریبز ) نبا  هللادـبع  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یلو دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هچ  رگا  وا  اریز  دیرب  ام  اب  ار  يدنواشیوخ  هللادبع   ) دمآ دیدپ  هللادـبع  وا  موش 

باتک رد  یناقمام  موحرم  هکنانچ  دومن  یم  نامیا  راهظا  راکـشآ  هدیدرگ و  رفاک  نطاب  رد  ینعی  تشگ  قیدنز  ترـضح  نآ  زا  دعب 
یلع و  تشاد ، یم  نمـشد  ار  مشاه  ینب  ریبز  نبا  هللادـبع  راونالاراحب : باتک  رد  تسا  یـسلجم  موحرم  زا  و  هدومرف ، لاـقملا  حـیقنت 

رد دنا  هدومن  لقن  ناشاهباتک  رد  هعیش  ینـس و  ناگدنـسیون  هک  ار  شیامرف  نیا  هصالخ  داد ، یم  مانـشد  هدومن  نعل  ار  مالـسلا  هیلع 
(. میدومن لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن  زا  ار  نآ  ام  تسین  هغالبلا  جهن  خسن 

تمکح 445
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رادرم وا  رخآ  ینم و  وا  لوا  هک  ندیزان  رخف و  اب  هچ  ار  مدآ  رسپ  تسا : هدومرف  یهاوخدوخ ) رخف و  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دیامن یم  عفد  ار  شیوخ  گرم  هن  دهدیم و  يزور  ار  دوخ  هن  تسا ، وبدب 

تمکح 446

رادرک ندومن  لاـح و  ناـیب  زا  سپ  يزیچ  یب  يرگناوت و  تسا : هدومرف  یقیقح ) يزیچ  یب  يرگناوـت و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ياونیب و  ددرگ ، وا  هرهب  دیواج  تشهب  یهلا و  شاداپ  زیختـسر  زور  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رگناوت   ) ادخ رب  تمایق ) زور  رد   ) تسا

(. دشاب راتفرگ  ادخ  رفیک  باذع و  هب  زور  نآ  رد  هک  تسا  یسک  یقیقح 

تمکح 447

هتسد کی  رد  دنا  هتخاتن  ءارعـش  دومرف : سیقلاءارما ) هرابرد   ) ترـضح نآ  تسیک  ءارعـش  نیرتگرزب  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
رب ار  یکی  ناوتب  هک  تسین  شور  کـی  هب  ءارعـش  رعـش   ) دوش هتخانـش  ورگ  ین  ندوبر  دزن  اـهنآ  لاـمک  ناـیاپ  اـت  يربورگ  ياهبـسا 
:( دیامرف هللا  همحر  یضردیس   ) تسا رترب  هارمگ  هاشداپ  سپ  نداد  يرترب  زج  دشابن  هراچ  هدوب و  ریزگان  رگا  و  داد ) يرترب  يرگید 

هارمگ ار  وا  هکنیا  و  تسا ، وا  رعـش  یبوـخ  يارب  هدـناوخ  هاـشداپ  ار  وا  هـکنیا  و   ) تـسا سیقلاءارما  لیلـض  کـلم  زا  ترـضح  دارم 
(. هدوب قساف  رفاک و  هک  تسا  نآ  تهج  هب  هدناوخ 

تمکح 448
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( تسپ يایند   ) ناهد رد  ماعط  هدـنام  هت  نیا  هک  تسین  يدرم  دازآ  ایآ  تسا : هدومرف  ایند ) زا  يرود  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دیشورفن اهب  نآ  هب  زج  ار  اهنآ  سپ  دشاب  یمن  تشهب  زج  ییاهب  امش  ياهسفن  يارب  دنک ؟ اهر  نیقفانم ) رافک و   ) شلها يارب  ار 

تمکح 449

وا رب  هچ  ره  هک   ) ملع ناهاوخ  دنوش : یمن  ریس  هک  دنتسه  هدنروخ  ود  تسا : هدومرف  ایند ) ملع و  ناهاوخ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دهاوخ یم  زاب  دبایب  ایند  يالاک  زا  هچنآ  هک   ) ایند ناهاوخ  و  دیامن ) مولعم  ار  يرگید  لوهجم  دهاوخ  یم  زاب  دوش  ادـیوه  فشک و 

(. دروآ تسد  هب  يرگید  يالاک 

تمکح 450

یئاج ار  نتفگ  تسار  ینک  رایتخا  هک  تسا  نآ  نامیا  هناشن  تسا : هدومرف  نامیا ) ياه  هناشن  زا  يا  هراپ  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یناد یم  هچنآ   ) دـشابن نوزف  تیئاـناد  زا  تراـتفگ  هکنیا  و  دـهد ، یم  دوـس  هک  یئاـج  نتفگ  غورد  رب  دـناسر  یم  ناـیز  وـت  هب  هـک 

هک تسا  هدـش  طبـض  کملع  نع  ياجب  کلمع  نع  هغالبلا  جـهن  خـسن  ضعب  رد  و  یـشاب ، شوماـخ  یناد  یمن  هچنآ  رد  یئوگب و 
رد هکنیا  و  یئوگن ) يروآ  یم  اجب  هچنآ  زا  رت  هدایز  ینعی  دشاب  هتـشادن  ینوزف  ترادرک  زا  تراتفگ  هکنیا  و  دوش : یم  نینچ  ینعم 

: دشاب نیا  ینعم  تسا  نکمم  و  یهدن ، یهاوگ  هتسنادن  يونشن و  یئوگن و  دب  یسک  زا   ) یسرتب ادخ  زا  يرگید  هرابرد  نتفگ  نخس 
(. يدنبن غورد  وا  هب  ینک و  نایب  دایز  مک و  یب  ار  نآ  ینعی  یسرتب  ادخ  زا  يرگید  زا  تیاور  لقن  رد 

تمکح 451
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يارب ار  يزیچ  هدـنب   ) يرگباسح رب  یهلا  ردـق  ءاضق و  تسا : هدومرف  ینیب ) نایاپ  ریبدـت و  هب  نتـشادن  دامتعا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
لکوت زا  تسد  صخـش  دـیابن  سپ   ) دـشاب یم  ینیب  نایاپ  ریبدـت و  رد  یهابت  تفآ و  یهاـگ )  ) هک يروط  هب  دریگ  یم  یـشیپ  دوخ )

هب مهدزناش ) شیامرف  رد   ) نیا زا  شیپ  ینعم  نیا  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  .دیامن  نانیمطا  دوخ  هشیدنا  ریبدـت و  هب  هتـشادرب 
.تشذگ دراد  توافت  ظافلا  نیا  اب  نآ  ظافلا  هک  یتیاور 

تمکح 452

هدارا تمه و  يدنلب  ار  اهنآ  هک  دنمکش  کی  دنزرف  ود  ینات  ملح و  تسا : هدومرف  ندرکن ) باتش  يرابدرب و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
مـشخ هب  دوز  تمه  دنلب  صخـش  هک  روطنامه  اریز  دنتـسه ، هیاپ  کی  هجرد و  کی  رد  ندرکن  باتـش  يرابدرب و   ) دیاز یم  اجرباپ 

(. درگن یم  ار  نایاپ  هدومنن  باتش  اهراک  رد  نینچمه  دزرو  یم  ملح  هدماین 

تمکح 453

هک يا  هلیـسو  اـهنت   ) تسا ناوتاـن  شـشوگ  رـس  تشپ  نتفگ  نخـس  تبیغ و  تسا : هدومرف  تبیغ ) شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تسا وا  رس  تشپ  یئوگدب  درب  کشر  دسح و  یسک  رب  ای  دشک  ماقتنا  نمشد  زا  نآ  هب  دناوت  یم  ناوتان  صخش 

تمکح 454

هداتفا یتخس  هنتف و  رد  وا  هرابرد  مدرم )  ) کین راتفگ  ببس  هب  یسک  اسب  هچ  تسا : هدومرف  ناگدنب ) شیامزآ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تشذگ مهدزاود  دصکی و  شیامرف  رد  هلمج  نیا  حرش  همجرت و  )

تمکح 455

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1337 
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یهار ایند   ) تسا هدـشن  هدـیرفآ  دوخ  يارب  و  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  يرگید  يارب  ایند  تسا : هدومرف  ایند ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دنارذگب شوخ  نآ  رد  طقف  هک  دشاب  یگشیمه  هکنآ  هن  دبای  شاداپ  ات  دنک  یگدنب  نآ  رد  یمدآ  دیاب  هک  ترخآ  هب  تسا 

تمکح 456

بـسا  ) هک تسا  یتـصرف  نادـیم  تلهم و  ناـمز  ار  هیما  ینب  تسا : هدوـمرف  هیما ) ینب  تلود  نتفر  نیب  زا  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
اهراـتفگ سپ  دــتفا  دروـخ  دز و  فـالتخا و  ناـشنیب  تنطلــس  تفـالخ و  رد  نوـچ  و  دــننار ، یم  نآ  رد  ار ) یهاـشداپ  تـنطلس و 

بیغ زا  تسا  یحیرص  ربخ  شیامرف  نیا  دسیون : یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا   ) دنبای طلست  اهنآ  رب  هداد  بیرف  ار  اهنآ  ناگیامورف ) )
یـضردیس .دوب  مدرم  نیرتزیچ  یب  نیرت و  ناوتاـن  دوخ  راـک  لوا  رد  وا  دوـب و  ملـسموبا  تسد  هب  هیما  ینب  تنطلـس  ضارقنا  هداد و 

نیرتاسر و زا  نیا  و  تسا ، لـعفم  نزو  رب  نداد و  تصرف  تلهم و  نآ  داورا و  زا  لوعفم ) مسا   ) اـجنیا رد  دورم  دـیامرف ): هللا  همحر 
نایاپ ات  هک  ینادیم  هب  هدرک  هیبشت  دننآ  رد  ناشیا  هک  ار  یتلهم  نامز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ایوگ  دشاب ، یم  نخـس  نیرت  تفگش 

.دوش یم  هتخیسگ  نآ  زا  دعب  ناشیا  راک  یگتسارآ  ماظن و  هتشر  دنسرب  نآ  نایاپ  هب  نوچ  دنزات و  یم  نآ 

تمکح 457
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هکنانچ دندومن  شرورپ  تیبرت و  ار  مالـسا  ناشیرگناوت  اب  ناشیا  ادخ  هب  دنگوس  تسا : هدومرف  راصنا  شیاتـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تواخس و اب  ياهتـسد  هب  دندروآ ) اج  هب  مالـسا  هرابرد  دوب  مزال  هچنآ   ) دوش یم  تیبرت  هلاسکی ) ای   ) هدش هتفرگ  ریـش  زا  بسا  هرک 
رد هک  ار  مالسا  نید  ادخ  هک  تسین  کش  و  دندرکن ، يراددوخ  زیچ  چیه  زا  مالسا  يارب  يراکادف  رد   ) ناشزیت ياهنابز  هدنـشخب و 

یلص ادخ  لوسر  يرادهاگن  تیامح و  شیرق و  اب  گنج  زا  نیرجاهم  دندوبن  اهنآ  رگا  تخاس و  راکشآ  ناشیا  هلیـسو  هب  دوب  ناهن 
(. دندوب ناوتان  هلآ  هیلع و  هللا 

تمکح 458

زا دشاب  رادیب  صخش  زاب و  مشچ  هک  یمادام   ) تسا هاگ  نتسشن  دنب  مشچ  تسا : هدومرف  مشچ ) ندوب  زاب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
باوخ هب  مشچ  نوچ  یلو  دزیرن ، نوریب  نآ  زا  بآ  دـشاب  هتـسب  کشم  دـنب  هکیمادام  هکنانچ  دـیامن  یم  يراددوخ  داـب  ندرک  اـهر 
تـسا نکمم  و  دشاب ، یم  ءوضو  نتـسکش  ضقن و  بجوم  باوخ  دنا : هدومرف  ور  نیا  زا  دـیاش  و  دور ، داب  ندـمآ  نوریب  هنظم  دور 

یم طارفا  ندروخ  رد  دـنیب و  یم  هچ  ره  ندروخ  هب  دـنک  یم  ادـیپ  لیم  دـشوپن  اهیندروخ  زا  مشچ  صخـش  رگا  هک  دـشاب  نیا  دارم 
اهیراتفرگ و زا  درگنب  هدنیآ  سپ و  رد  صخـش  رگا  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  و  دوش ، یم  راتفرگ  لاهـسا  خفن و  هب  هجیتن  رد  دیامن و 
هب تسا  نکمم  درگنن  ار  دوخ  هدنیآ  رخوم و  هتـسب  ار  نآ  هاگ  ره  تسا و  ناسنا  رخوم  دنب  مشچ  سپ  دـبای ، یئاهر  دـب  ياهدـماشیپ 
هب ار  هاگنتـسشن  ترـضح  ایوگ  تسا  روآ  تفگـش  تایانک  زا  شیامرف  نیا  دـیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس  .دوش  راتفرگ  ءالب  هنتف و 

و دـیآ ) یم  نوریب  تسا  نآ  رد  هچنآ   ) دـنام یمن  دوخ  لاـح  هب  فرظ  دوش  زاـب  دـنب  نوچ  هدومرف و  هیبشت  دـنب  هب  ار  مشچ  فرظ و 
نینموملاریما زا  ار  نآ  یهورگ  و  دشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شیامرف  زار  راتفگ  نیا  هک  تسا  نآ  رتراکشآ  رتروهـشم و 

دنا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع 

هک دوخ  باتک  رد  هیانک  نیا  هرابرد  ام  و  تسا ، هدرک  ناـیب  فورحلاـب  ظـفللا  باـب  رد  بضتقملا  باـتک  رد  دربم  ار  بلطم  نیا  و  ، 
.میا هدومن  وگتفگ  تسا  هدش  هدیمان  هیوبنلا  راثالا  تازاجم 

تمکح 459

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1339 
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هب رمع   ) یهدـنامرف مدرم  رب  دـش  اورنامرف  رکبوبا ) زا  دـعب   ) و تسا : هدومرف  باطخ ) نبا  رمع  هرابرد   ) ینخـس رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تفرگ رارق  نید  هـکنآ  اـت  تفاـی ) طلـست  هـمه  رب   ) دوـمن یگداتـسیا  تـشاد و  اـپرب  ار ) تفـالخ  رما   ) سپ تسـشن ) تفـالخ  ماـقم 

وا زا  رایـسب  يوهاـیه  هنتف و  زا  سپ  مالـسا  هکنیا  هب  هراـشا  دـهن ، نیمز  رب  ار  دوـخ  ندرگ  شیپ  تحارتـسا  ماـگنه  رتـش  هکناـنچمه  )
(. دنتفر شراب  ریز  هدومن  نیکمت 

تمکح 460

هچنآ رب  رگناوت  نآ  رد  هک  راوشد )  ) هدنزگ رایـسب  راگزور  مدرم  رب  دیآ  یم  تسا : هدومرف  اوران ) ياهدماشیپ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
، تسا هدـشن  هدرک  رما  راک  نیا  هب  و  دـهد ) یمن  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  هدـیزرو  لـخب  یئاراد  لاـم و  هب   ) دزگ یم  تسار  تسد  ود  رد 

شومارف دوخ  نیب  ار  ادـخ  ناسحا  لضف و  ینعی  مکنیب  لـضفلا  اوسنتـال  و  هدومرف : میرک س 2 ي 237 ) نآرق  رد   ) ناحبـس دنوادخ 
اب و  دندش ، راوخ  هراچیب و  ناراکوکین  و  دنـشک ، یم  ندرگ  هتـساخرب  ناراکدب  راگزور  نآ  رد  دینک ) کمک  رگیدکی  هب   ) دـیئامنن

نتخورف زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  دـنرخ ) نازرا  نانآ  زا  هتخورف و  نارگ  اـهنآ  هب   ) دـننک شورف  دـیرخ و  ناگدـنامرد 
دـیرخ و هلماعم و  نانچ  اهنآ  اب  ای  درک ، کمک  نانآ  هب  دـیاب  نوچ   ) تسا هدومن  عنم  اهنآ ) اب  دتـس  داد و  ای   ) ناگدـنامرد هب  ماعط ) )

(. دنیامن یم  هلماعم  تسین  هراچیب  هدنامرد و  هکنآ  اب  هک  دومن  شورف 

تمکح 461

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1340 
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رد  ) هک یتسود  یکی )  ) ددرگ یم  هابت  كاله و  درم  ود  نم  هرابرد  تسا : هدومرف  دوخ ) نمشد  تسود و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یـضردیس .دهد  تبـسن  نم  هب  تسین  نم  رد  هچنآ   ) ددنب غورد  نم ) هب   ) هک يا  هدننز  ناتهب  رگید )  ) و دنک ، يور  هدایز  شیتسود )

بحم نالجر : یف  کله  تسا : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مهدزیـس ) دصکی و   ) شیامرف دـننام  شیامرف  نیا  دـیامرف ): همحرلا  هیلع 
(. دش نایب  شحرش  همجرت و  هک   ) لاق ضغبم  و  لاغ ،

تمکح 462

مهو رد  ار  وا  هک  تسا  نآ  ادخ  نتسناد  هناگی  دیحوت و  دومرف : ترضح  نآ  دندیسرپ  لدع  دیحوت و  ینعم )  ) زا مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
مهتم تسین ) وا  هتسیاش  هچنآ  هب   ) ار وا  هک  تسا  نآ  لدع  و  تسا ) قولخم  وت  دننام  دیآ  هشیدنا  رد  هچنآ  هک   ) يرواین رد  هشیدنا  و 

(. تسا هزنم  ود  نیا  زا  دنوادخ  زاین و  يراچان و  زا  ای  تسا ، ینادان  لهج و  زا  ای  ندرک  هتسیاشان  راک  اریز   ) يزاسن

تمکح 463

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1341 
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انیع شیامرف  نیا  رخآ ، ات   ) مکحلا نع  تمـصلا  یف  ریخال  تسا : هدومرف  نتفگ ) اـجیب  نتفگ و  اـجب  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
بلط ادخ ) زا   ) نآ هب  هک  یئاعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تشذگ .) شحرـش  همجرت و  هک  تسا  موس  داتفه و  دصکی و  شیامرف  نامه 

اب هن  شکراب ) مار  نارتش  دـننام  راد  ناراب  ياهربا   ) ربنامرف هتـشگ  مار  ياـهربا  اـب  هد  بآ  ار  اـم  ایادـخ  درک : ضرع  دومن  یم  ناراـب 
هلمج زا  شیامرف  نیا  دیامرف ): هللا  همحر  یضردیس  .دنشکن  راب  هک  شکرـس  نارتش  دننام  ناراب  یب  ياهربا   ) نامرفان تخـس  ياهربا 

اهدـعر و ياراد  هک  ار  یئاهربا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  نآ  و   ، تسا روآ  تفگـش  شندوب  اسر  تحاـصف و  هک  تسا  ینخس 
اب دنهج  یم  رب  هک  شکرـس  ياهرتش  هب  هدومن  هیبشت  دنتـسه  اهـشتآ  اه و  هقعاص  اهداب و  اهینـشور و  اهقرب و  روآ و  سرت  ياهادـص 

نیا زا  یلاخ  ياهربا  و  دنزادنیب ) ار  اهنآ  هک   ) ار ناراوس  دنناهج  یمرب  و  دننکفیب ) دـنراد  تشپ  رد  هک  ار  یئاهراب  اهنالاپ و  ات   ) اهراب
اهنآ دننیـشن و  یم  ناشتـشپ  رب  و  دـنرب ، ناـمرف  اـهنآ  دنـشود و  یم  ار  ناشریـش  هک  مار  رتـش  هب  هدومن  هیبـشت  ار  كانـسرت  ياـهزیچ 

.دنراتفرشوخ

تمکح 464
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رتهب يدومن ) یم  گنر  باـضخ و   ) يداد یم  رییغت  ار  دوخ  شیر )  ) دیفـس يوم  رگا  نینموملاریما  اـی  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب 
یـضردیس  ) هودنا رد  رادازع و  میتسه  یهورگ  ام  نکیل )  ) تسا و شیارآ  تنیز و  باضخ  دومرف : باضخ ) هرابرد   ) ترـضح دوب ،

و  ) دراد هدارا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  میتسه ) هودنا  ازع و  رد  ام   ) دوخ شیامرف  زا  ترـضح  دیامرف ): همحرلا  هیلع 
(. تشذگ مهدفه  شیامرف  حرش  رد  باضخ  هرابرد  ینخس 

تمکح 465

زا تسین  رتشیب  دوش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  يا  هدـننک  داهج  شاداپ  رجا و  تسا : هدومرف  ینمادـکاپ ) شیاتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
مارح زا  هک   ) نمادکاپ صخش  تسا  کیدزن  درب ، راک  هب  ینمادکاپ  تفع و  دشاب و  هتشاد  یئاناوت  هتـسیاشان ) مارح و  رب   ) هک یـسک 

زا ار  نآ  ام  تسین  هغالبلا  جـهن  خـسن  زا  رتشیب  رد  شیاـمرف  نیا   ) دوشب ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  دراد ) یم  هاـگن  ار  دوخ  هتـسیاشان  و 
(. میدومن لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن 

تمکح 466

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1343 
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همجرت هک  تسا  مراهچ  هاجنپ و  شیامرف  نامه  انیع  شیامرف  نیا  رخآ ، ات   ) هعانقلا تسا : هدومرف  تعانق ) دوس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دش نایب  شحرش  و 

تمکح 467

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1344 
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سابع نبا  هللادـبع  نیـشناج  دوب  نآ  ورملق  رد  هک  یئاهاج  سراـف و  رب  ار  وا  هک  یماـگنه  دومرف : هیبا  نبا  داـیز  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ار فاصنا  لدع و  دومن : یهن  تیعر ) زا   ) تایلام نتفرگ  شیپ  زا  نآ  رد  ار  وا  دوب و  ناشیا  نیب  هک  يزارد  نخس  نمض  رد  دینادرگ 
ملظ و و  دوش ، یم  نانآ )  ) یگراوآ هب  رجنم  یفاصنا ) یب   ) نتفر ههاریب  اریز  سرتب ، متـس  نتفر و  ههاریب  زا  و  رب ، راـک  هب  تیعر ) اـب  )

(. دوش هتشک  تیعر  تسد  هب  یلاو  هک  دوش  یم  ببس  متس  ای   ) دناشک یم  یلاو ) تیعر و  نیب  دروخ  دز و  عازن و   ) ریشمش هب  متس 

تمکح 468

ملهچ دصیـس و  شیامرف  نامه  انیع  شیامرف  نیا  رخآ ، ات   ) فختـسا ام  بونذلا  دـشا  تسا : هدومرف  هانگ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تسا یکی  ود  ره  ینعم  هدش و  نایب  فختساام  ياج  هب  ناهتسا  ام  نآ  رد  هکنآ  زج  تشذگ  شحرش  همجرت و  هک  تسا 

تمکح 469

( مالسالا ضیف   ) هغالبلا جهن  حرش  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1359زکرم  هحفص 1345 

http://www.ghaemiyeh.com


1305 ص :

زا هکنیا  ات  دنریگ  دای  هک  تفرگن  نامیپ  دهع و  نانادان  زا  دنوادخ  تسا : هدومرف  نادان ) هب  نداد  دای  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
ار وا  هک  دوب  هدینادرگ  بجاو  اناد  رب  هک  دنریگ  دای  هک  دـینادرگ  بجاو  نادان  رب  یتقو   ) دـنهد دای  هک  تفرگ  نامیپ  دـهع و  نایاناد 

(. دیامنن ناهنپ  ار  دوخ  شناد  دهد و  دای 

تمکح 470

صخش وا  يارب  هک  تسا  یسک  ناتـسود )  ) ناردارب نیرتدب  تسا : هدومرف  تسود ) نتخادنا  جنر  هب  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تقشم و ببس  تقاط  زا  هدایز  ینعی  فیلکت  اریز  دیامرف ): هللا  همحر  یضردیس  .ددرگ  جنر  رازآ و  ببس  وا  اب  یتسود   ) دتفا جنر  هب 

.دشاب یم  ناردارب  نیرتدب  وا  سپ  دوش  یم  هدرب  جنر  وا  يارب  هک  تسا  یتسود  ردارب و  مزال  هک  تسا  يدب  رش و  نآ  تسا و  جنر 

تمکح 471

هدنمرـش ای   ) دروآ مشخ  هب  ار  دوخ  تسود )  ) ردارب نموم  هاگ  ره  تسا : هدومرف  تسود ) نداد  تسد  زا  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هتفگ دیامرف ): هللا  همحر  یضر  دیس  .تسا  یئادج  ببـس  نتخاس  هدنمرـش  ای  ندروآ  مشخ   ) تسا هدومن  یئادج  وا  اب  سپ  دنادرگ )
مشخ ینعی )  ) همشتحا و  دزاس ، هدنمرش  ار  وا  ینعم ) هب  : ) تسا هدش  هتفگ  و  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  هاگ  ره  همشحا  همشح و  دوش : یم 

). تسا وا  یئادج  هب  ندرب  نامگ  نآ  دهاوخ و  وا  يارب  ار  یگدنمرش  ای 

بیرغ تاملک 
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نآ ینعم  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نخـس  زا  باتک ) نیا  رد   ) هدـش هدـیزگرب  هچنآ  زا  يزارف  دـنچ  مینک  یم  نایب  لصف  نیا  رد 
بحاص ترـضح  یگرزب  تمظع و  زا  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  رد  .تسا  دنمزاین  نایب  ریـسفت و  هب  مهف و  زا  رود 
هدیدرگ راکـشآ  ینارگن  ندوب و  ناهنپ  زا   ) نید ياوشیپ  راوگرزب و  ياقآ  دسرب  نآ  تقو  نوچ  هداد :) ربخ  هجرف ( هللا  لجع   ( نامزلا

هراپ هکنانچ  دـنیآ  درگ  راوگرزب  نآ  دزن  ناهج ) فارطا  زا  نینموم   ) سپ ددرگ ، اجرباپ  رقتـسم و  دوخ ) تفالخ  تنطلـس و  ماـقم  رب 
نانمشد زا  هدنز و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنیا  هب  تسا  حیرـص  شیامرف  نیا   ) ددنویپ یم  مه  هب  هدمآ  درگ  زیئاپ  لصف  رد  ربا  ياه 

نیدلا بوسعی  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  دوش ، یم  راکـشآ  دـهاوخب  ادـخ  تقو  ره  دـنک و  یم  ریـس  نیمز  يور  رد  ناهنپ و 
ینارگن زا  سپ  نامز  ماما  ینعی  هبنذب  برـض  ترـضح  نآ  شیامرف  و   ) زور نآ  رد  مدرم  ياهراک  رادـمامز  راوگرزب و  رورـس  ینعی 

و دـیامن ، یم  زاورپ  شلاـب  ود  هب  ار  زور  زا  رتـشیب  هک  تسا  لـسع  روبنز  هاـشداپ  ینعم  هب  تغل  رد  بوـسعی  اریز  ددرگ ، یم  اـجرباپ 
هاوخ تسا  كزان  قیقر و   ) هک تسا  ربا  ياه  هراپ  عزق  و  دوش ) یم  رقتسم  هدومن  كرت  ار  زاورپ  تکرح و  دراذگ  نیمز  هب  مد  نوچ 

ناراب ب بآ و  یب  هاوخ ) رادبآ و 

هب ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  باحـصا  هکنیا  و  دنا : هدومن  طبـض  دش  نایب  هک  يروط  هب  ار  نآ  ینعم  ناسیون  تغل  هکنانچ   ) دشا
یم مه  هب  يدوز  هب  ماگنه  نآ  رد  هدـنکارپ  ياهربا  تسا و  ناتـسمز  لوا  زیئاـپ  هک  تسا  نآ  يارب  هدومن  هیبشت  زیئاـپ  ربا  ياـه  هراـپ 

(. دندنویپ
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باحصا ناکین  صاوخ و  ناراوگرزب و  زا  هک   ( ار يدبع  ناحوص  نبا  هعصعص  نآ  رد  هک   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  راتفگ  رد 
( حشحـش ظـفل  زا  :( ) دـیامرف هللا  همحر  یـضردیس   ) كریز رهاـم و  ناوخ  هبطخ  نیا  دیاتـس :) یم  تسا ( مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما 
ار راتفر  نخس و  رد  رذگدنت  ره  و  تسا ، هتساوخ  ار  اسر  نخس  يادا  رد  ياناوت  ندناوخ و  هبطخ  رد  داتسا  كریز و  رهام و  صخش 
رد دیدحلا  یبا  نبا   ) دیامن یم  يراددوخ  شـشخب  زا  هک  هدمآ  تفز  لیجنا و  ینعم  هب  ماقم  نیا  ریغ  رد  حشحـش  و  دنیوگ ، حشحش 

نابز و تحاصف  يداتسا و  تراهم و  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  دننام  هک  سب  نیمه  يزارفرـس  رخف و  ار  هعـصعص  دسیون : یم  اجنیا 
(. دیاتسب نخس  رب  یئاناوت 
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صخش رگا  نوچ )  ) تسا اهیدوبان  اهجنر و  ار  دروخ  دز و  عازن و  دروخ :) دز و  نایز  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
، ددرگ مولظم  بولغم و  دراد  رب  تسد  دشوپ و  مشچ  نآ  زا  رگا  و  دوش ، راتفرگ  هانگ  تیصعم و  هب  دیامن  يراشفاپ  هدیشوک  نآ  رد 

حیرـصت هتکن  نیا  هب  مدون  تسیود و  شیامرف  رد  هکنانچ  دنام  یم  زاب  يراکزیهرپ  زا  سک  نینچ  دـنیب و  جـنر  تروص  ود  ره  رد  و 
زا مالسلا  هیلع  ماما  دیامرف (: همحرلا  هیلع  یضردیس  .دیاین  شیپ  دروخ  دز و  عازن و  هک  دنک  يراک  هک  تسا  نآ  راوازـس  سپ  هدش ،

) هلمج  ( و دـنکفا ، یم  اـهیدوبان  اهیتخـس و  هب  ار  صاخـشا  تاـقوا  رتـشیب  دروخ  دز و  اریز  تسا ، هدومن  هدارا  ار  اـهیدوبان  محق  ظـفل 
ار ناـشیا  یلاسکـشخ  یطحق و  هک  تسا  نیا  دارم  و  تسا ، هدـش  هـتفرگ  نآ  زا  برع ، نانیـشن  هیداـب  یتخـس  ینعی  بارعـالا  هـمحق 

ندش دوبان  ینعم  هک  تشوگ  یب  ناوختـسا  رگم  دراذگن  یقاب  ناشنایاپراچ  زا  دربب و  نیب  زا  ار  نانآ  ياهیئاراد  هک  يروط  هب  دبایرد 
یلاسکـشخ یطحق و  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، هدـش  هتفگ  مه  رگید  روج  بارعـالا  همحق  ینعم (  ( رد .تسا و  نیمه  ناـشاهیئاراد 

راداو دنادرگ و  دـنمزاین  ار  ناشیا  نآ ( رد  هایگ  بآ و  ندوبن   ( نابایب هب  ندیکـشخ  ینعی  دراد  یم  او  دابآ  ياهرهـش  نتفر  هب  ار  اهنآ 
رهش هب  هک  دیامن 

.دنیآ
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ماگنه  ) دنـسر لاـمک  دـح  هب  نارتخد )  ) ناـنز هاـگ  ره  رتخد :) يارب  رهوش  باـختنا  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
یضردیس  ) .دنرتراوازس وا ) نداد  رهوش  هب  يردام  ناشیوخ  زا   ) يردپ ناشیوخ  سپ  دسرب ) ناشقوقح  رد  اهنآ  فرـصت  یئوشانز و 

دننام تسا  اهزیچ  نایاپ  هجرد و  یهتنم  صن  و  دوش ، یم  تیاور  مه  قاقحلا  صن  قئاقحلا ) صن  ياج  هب   ) و دیامرف ): هنع  هللا  یـضر 
ینعی رمالا  نع  لجرلا  تصـصن  یئوگ : یم  وت  و  دراد ، یئاناوت  نآ  نتفر  هب  اـپراچ  هک  تسا  يراـتفر  تیاـهن  نآ  هک  راـتفر  رد  صن 

ات یـشاب  هدیناسر  نایاپ  هب  وا  زا  ار  رما  نآ  زا  شـسرپ  هک  یماگنه  مدـیناسر ، نایاپ  هب  درم  نالف  زا  رما  نالف  هرابرد  ار  دوخ  شـسرپ 
ار نارتخد  ندیـسر  لامک  دح  هب  تسا  هدومرف  هدارا  قاقحلا  صن  هلمج )  ) زا ترـضح  سپ  يروآ ، تسد  هب  دـشاب  یم  وا  دزن  هچنآ 

هیانک نیرت  تفگـش  نیرتاسر و  زا  قاقحلا ) صن   ) ترـضح شیامرف  دسر ، یم  یگرزب  دح  هب  ریغـص  هک  تسا  يدرخ  نایاپ  نآ  هک 
دنشاب مرحم  رتخد  هب  يردپ  ناشیوخ  سپ  دندیسر  یئوشانز ) ماگنه   ) دح نآ  هب  نارتخد  هاگ  ره  دیامرف : یم  ینعم ، نیا  زا  تسا  اه 

هقاحم و زا  قاقح  ظفل )  ) و دنرتراوازس ، دنهد  رهوش  ار  وا  دنهاوخب  رگا  رتخد  نآ  نداد  رهوش  هب  شردام  زا  اهومع  ناردارب و  دننام 
ناشیوخ ای  تسا  ردام  دروخ  دز و 

وا نداد  رهوش  هب  وت  زا  نم  هک  تسا  يرگید  اـب  کـی  ره  يوگتفگ  دروخ و  دز و  عازن و  ناـمه  هقاـحم  و  وا ، هراـبرد  رتـخد  يردـپ 
و مدومن ، دروخ  دز و  عازن و  وا  اب  ینعی  الادـج  هتلداج  دـننام  اقاقح  هتققاـح  دـنیوگ : یم  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  و  مرتراوازس ،

هدارا شیامرف ) نیا  زا   ) مالـسلا هیلع  ماما  اریز  تسا ، لامک  دـح  هب  ندیـسر  نآ  لقع و  غولب  زا  تسا  ترابع  قاقح  صن  دـنا : هتفگ 
هدرک تیاور  قئاقحلا  صن  هکنآ  و  دوش ، یم  بجاو  رتخد ) هب   ) ماکحا قوقح و  نآ  هب  هک  ار  یماگنه  ندیسر  یهتنم و  تسا  هدومن 

یتـسرد هقف و  بدا و  ثیدـح و  تغل و  رد  هک   ) مالـس نبا  مساـق  دـیبعوبا  هچنآ  ینعم  تسا  نیا  .هتـساوخ  هـقیقح  عـمج  ار  قئاـقح 
ای ود  تسیب و  تسیود و  لاس  رد  جح  لامعا  زا  غارف  زا  سپ  هکم  رد  و  تسا ، مان  هب  نادرم  ریهاشم و  زا  يدنمشناد  رایـسب  تیاور و 

اجنیا رد  قاـقح  صن  زا  دوـصقم  دارم و  هک  تسا  نآ  تسا  نم  دزن  هچنآ  و  تسا ، هدوـمن  ناـیب  هدرک ) تاـفو  يرجه  راـهچ  اـی  هـس 
نآ رتش و  زا  قاقح  هب  ندوب  دننام  هیبشت و  تهج  هب  دشاب  اور  شقوقح  رد  وا  فرـصت  یئوشانز و  هک  يدـح  هب  تسا  رتخد  ندیـسر 

نکمم هک  يدـح  هب  دـسریم  ماگنه  نآ  دـیآرد و  مراهچ  لاس  هب  هدرک  مامت  ار  لاـس  هس  هک  تسا  يرتش  هک  تسا  قح  هقح و  عمج 
قح و  راتفر ، رد  شندنار  بوخ  وا و  تشپ  رب  ندش  راوس  تسا 

هب میدرک ) نایب  ام  هک   ) نیا و  تسا ، ینعم  کی  هب  قاقحلا ) صن  قئاقحلا و  صن   ) تیاور ود  ره  تشگزاب  تسا و  هقح  عمج  زین  قئا 
.دش نایب  لوا  هک  ینعم  زا  تسا  رت  هیبش  برع  شور  هقیرط و 
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دوش نوزفا  نامیا  دنچ  ره  دوش  یم  ادیپ  يدیفس  هطقن  نوچ  لد  رد  نامیا  نامیا :) هرابرد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
تسا ینعم  نیا  زا  و  يدیفس ، زا  تسا  نآ  دننام  ای  هطقن  نوچ  هظمل  دیامرف ): هللا  همحر  یضردیس   ) .دریگ یم  ینوزف  دیفس  هطقن  نآ 

رد هتفگ : دیبعوبا  دسیون : یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا   ) دشاب يدیفـس  لاخ  بسا  نیریز  بل  هب  هاگ  ره  ظملا  سرف  هدـش : هتفگ  هک 
یمن دوش ، یم  مک  هدایز و  نامیا  هک  دـناد  یمن  تسرد  هدرک و  راکنا  هک  یـسک  رب  تسا  هدایز  ناـمیا  هاـگ  ره  تسه  ثیدـح  نیا 
باتک بحاص  هللا  همحر  یحیرط  نکلو  ددرگ ؟ یم  نوزفا  دیفـس  هطقن  نآ  دوش  هدایز  نامیا  هاگ  ره  تسه  ثیدح  نیا  رد  هک  ینیب 
ینعی تسا  نامیالا  همالع  نآ  ریدـقت  هظمل ، ودـبی  نامیالا  هلوق  دـسیون : یم  ثیدـح  نیا  لقن  زا  سپ  ظـمل  تغل  رد  نیرحبلا  عمجم 

فارتعا رارقا و  نابز  هب  نوچ  سپ  ددرگ ، یم  ادـیوه  هدروآ  نامیا  راـب  نیلوا  رد  هک  یـسک  لد  رد  دیفـس  هطقن  دـننام  ناـمیا  هناـشن 
ره ینعی   ( نینچمه دـبای و  ینوزفا  هطقن  نآ  داد  ماجنا  کین  راـک  حـلاص و  لـمع  حراوج  هب  نوچ  و  دوش ، یم  هداـیز  هطقن  نآ  دومن 
یم ریدـقت  رد  ار  هناشن  تمالع و  ینعی  فاضم  راچان  سپ  ددرگ ( رت  هدایز  هطقن  نآ  زاـب  تسبن  لد  نآ  يـالاک  اـیند و  هب  ـالثم  هاـگ 

نامه نامیا  اریز  میریگ ،

). دوش یمن  روصت  نتفای  ینوزف  ندش و  هدایز  نآ  رد  یهاون و  رماوا و  همه  رد  تسا  وا  لوسر  ادخ و  هب  قیدصت 

بیرغ 006 هملک 
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یم راکهدـب ) زا   ) ار ماو  دـنادن  هک  دـشاب  يراکناتـسب  ار  يدرم  هاگ  ره  ماو :) تاکز  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
نیا رهاظ   ) دهدب نآ ) قحتـسم  هب   ) ار نآ  تاکز  هک  تسا  بجاو  وا  رب  هتـشذگ  نآ  رب  هک  یلاس  يارب  تفرگ  ار  نآ  رگا  هن  ای  دناتس 
یم تفایرد  ار  ماو  نآ  هک  دنادب  دنچ  ره  تسین  بجاو  هدـنهد  ماو  هب  ماو  هوکز  دـنیوگ : یم  هک  تسا  اهقف  ياوتف  فلاخم  شیامرف 

دـشاب هدنهد  ماو  فرط  زا  نتفرگ  رد  ریخات  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنا : هدومرف  یـضعب  و  دـشاب ، نامگ  رد  هکنآ  ياج  هچ  دـیامن 
فالخ لوق  نیا  و  دشاب ، یم  بجاو  وا  رب  هتشذگ  لاس  هوکز  دریگب  رگا  هک  نتفرگن  نتفرگ و  رد  دشاب  لد  ود  دناتـسن و  دوخ  ینعی 
موحرم هدومرف و  مالکلا  رهاوج  باتک  رد  هللا  همحر  نسح  دمحم  خیـش  موحرم  هکنانچ  تسا  نیرخاتم  عامجا  فالخ  هکلب  روهـشم 

نید دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  و  هدومن ، دیئات  ار  وا  شیامرف  هیقفلا  حابـصم  باتک  رد  هرـس ( سدـق   ( ینادـمه اضر  اقآ  جاح 
تـسا نامگ  رد  راکناتـسب  هکنآ  دننام  دریگ ، یمن  ای  دریگ  یم  راکهدـب  زا  ار  نآ  دـناد  یمن  راکناتـسب  هک  تسا  یماو  نید و  نونظ 

هچ ره  نینچمه  و  دوصقم ) هب   ) تسا نخـس  نیرتاسر  نیرت و  حیـصف  زا  نآ  تسا و  دیمون  یهاگ  دراد و  دیما  نآ  ندیـسر  هب  یهاگ 
ار ب نآ  ینادن  یبلطب و  وت  هک  ار 

ینغت ارعش  هب  برع  هک  تیلهاج  نامز  مان  هب  يارعش  زا   ) یشعا راتفگ  تسا  ینعم  نیا  رب  و  تسا ، نونظ  نآ  هن  ای  يروآ  یم  تسد  ه 
ناراب ندمآ  زا  تسا  رود  هن و  ای  دراد  بآ  دور  یم  نامگ  هک  ار  یهاچ  داد  دوش  یمن  رارق  ینعی  هدناوخ :) یم  دورس  هک  هدومن  یم 

رد اپ  زا  ار  رهام  روانـش  یتشک و  یپ ) رد  یپ  ياهجوم  بآ و  يرایـسب  ببـس  هب   ) هک نایغط  ماگنه  تارف  بآ  دننامب  نازیر  رادادص 
نابایب و رد  تسا  هنهک  هاچ  ینعم  هب  دـج  و  هدنـشخب ) میرک و  اب  تفز  لـیخب و  ندوبن  ربارب  يارب  تسا  لـثم  دـننام  ناـیب  نیا   ) دروآ

.هن ای  دراد  بآ  دوشن  هتسناد  هک  تسا  یهاچ  نونظ 

بیرغ 007 هملک 
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زردنا  ) داتسرف یم  گنج  هب  ار  اهنآ  هدومن  هقردب  ار  يرگـشل  راوگرزب  نآ  هک  یماگنه )  ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
ماگنه  ) هک تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم  دـیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس   ) دـینک يرود  اهنز  زا  دـیناوت  یم  هچنآ  دومرف : یم  و  دادـیم )

ار يدرم  تیمح و  يوزاب  نآ  هک  دـینک  يراددوخ  ناشیا  اب  یکیدزن  زا  و  دـیئامن ، يرود  اـهنآ  هب  نتـسب  لد  اـهنز و  داـی  زا  گـنج )
ششوک نتفر و  زا  و  دهد ، یم  تسکـش  نمـشد  زا  ار  صخـش  و  دیامن ، یم  هنخر  هدومن  لالخا  اهمیمـصت  رد  دنادرگ و  یم  تسس 

هتسج و يرود  نآ  زا  ینعی ) هنع  بذعا  دوش : یم  هتفگ  وا  هرابرد   ) دیامن عانتما  يزیچ  زا  هک  ره  و  دراد ، یم  رود  گنج  رد  ندومن 
.دیامن يراددوخ  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  تسا  یسک  بوذع  بذاع و  و  تسا ، هتشاد  هاگن  ار  دوخ 
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تـسدربز يوج  هبلغ  هتخاب  رامق  دـننام  ندربن :) کشر  هراـبرد  موس  تسیب و  هبطخ  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
دیاب هکلب  درب ، کشر  نارگید  رب  دـیابن  ایند  تمعن  زا  هرهب  مک  سپ   ) تسا رظتنم  دوخ  رامق  ياهریت  زا  ار  يزوریف  تسخن  هک  دـشاب 

یضردیس .دشاب  یم  نورب  رظتنم  هشیمه  هک  تسدربز  هتخاب  رامق  دننام  دروآ  ور  شلابقا  ات  دیامن  ششوک  دهدن و  هار  لد  رد  هودنا 
جلاف و  دننک ، یم  رامق  دنـشک  یم  دنرخ و  یم  هک  يرتش  رـس  رب  رامق  ياهریت  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نورـسای  دـیامرف ): همحرلا  هیلع 

رد  ) هدـنناوخ زجر  و  درب ، ناـنآ  زا  دـش و  بلاـغ  ناراـی  رب  ینعی  مهجلف  مهیلع و  جـلف  دوـش : یم  هتفگ  تسا ، تسدربز  وـج و  هـبلغ 
.دش بلاغ  هک  ار  هدننک  هبلغ  مدید  هک  یماگنه  ینعی  اجلف  دق  اجلاف  تیار  امل  دیوگ : رازراک )

بیرغ 009 هملک 
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مهن هماـن  رد  نآ  دـننام  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  يروـالد  تعاجـش و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
هللا یلـص  ادخ - لوسر  هلیـسو  هب  ار  دوخ  تشگ ) یم  تخـس  رازاک   ) دش یم  خرـس  سرت  فوخ و  هک  یماگنه  میدوب  ام  تشذگ :)

و دـیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس   ) دوبن رتکیدزن  نمـشد  هب  ترـضح  نآ  زا  اـم  زا  کـیچیه  و  میدومن ، یم  يرادـهاگن  هلآ - هیلع و 
هک یبناـج  هب  ناناملـسم  تشگ  یم  تخـس  گـنج  ندـیزگ  دـش و  یم  رایـسب  نمـشد  زا  سرت  نوچ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم 

کمک ناشیا  هب  ترـضح  نآ  تکرب  هب  یلاعتیادخ  و  دـنتخیرگ ، یم  دومن  یم  رازراک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  صخش 
ینعی سابلا  رمحا  اذا  ترضح : نآ  شیامرف  .دندش و  یم  هدوسآ  دنتشاد  سرت  هچنآ  زا  راوگرزب  نآ  هلیسو  هب  مه  اهنآ  داتسرف و  یم 

نآ اهنآ  نیرتوکین  تسا  هدش  هتفگ  لوق  دـنچ  نآ  رد  و  رازراک ، یتخـس  زا  تسا  هیانک  دـش ، یم  خرـس  سرت  فوخ و  هک  یماگنه 
دشاب و نازوس   ) دیامن عمج  شگنر  لمع و  هب  ار  یخرس  یمرگ و  هک  یـشتآ  هب  هدومن  دننام  هیبشت و  ار  گنج  ندش  مرگ  هک  تسا 

نینح گنج  رد  ار  مدرم  ندز  ریشمش  هک  یتقو  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  شیامرف  دنک  یم  کمک  ار  لوق  نیا  و  هتخورفا )
لا دوب : سیق ) زا  يا  هلیبق   ) نزاوه گنج  نآ  دید و  هکم ) فئاط و  نیب  یعضوم  )

مرگ هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  تسا ، شتآ  نتخورفا  ياج  سیطو  و  دش ، مرگ  گنج  رونت  نونکا  ینعی  سیطولا  یمح  نا 
رد دوخ  لوا  شور  هب  ام  و  تفای ، نایاپ  لصف  نیا  .تسا  هدومن  دـننام  نآ  ندیـشک  هنابز  شتآ و  نتخورفا  هب  ار  اهنآ  رازراـک  ندـش 

.میتشگ زاب  ترضح ) نآ  تاملک  ریسفت  هن  هدوب  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  نایب  دوصقم  هک   ) باب نیا 
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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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