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هچابید

! دنمدرد نارامیب  لد  رد  دیما  سوناف  هدنزورف  يا  بنیز ، رابت  زا  يا 

هنال تیاه  مشچ  جـنک  رد  هک  تنامأوت  قوش  یگتـسخ و  زا  ار  وت  تدـیپس ؛ تسد  کـی  نهاریپ  زا  هن  مسانـش ، یم  ار  وت  هتـشرف ! يا 
تبحم قشع و  زا  مهس  نیرتشیب  ادخ  راگنا  .مسانش  یم  دزو ، یم  تناتسد  غولب  زا  هک  يراشرس  تفوطع  زا  ار  وت  .مسانـش  یم  دراد ،

! تسا هدیشخب  وت  نابرهم  بلق  هب  ار 

هتشرف يا  تیاه ، ینابرهم  مامت  ساپ  هب  .یصولخ  اب  یمیمـص و  نینچ  هک  دنا  هدناشون  رهم  ِلالز  ایرد ، مادک  تعـسو  هب  ار  تا  هنیس 
! يرامیب خلت  ماش  نیرفآ  حبص  يا  ینابرهم !

دابم دنمزاین  نابیبط  زان  هب  تنت 

دابم دنزگ  هدرزآ  تکزان  دوجو 

ههلا وت  .درد  نیکـست  تدوجو  تسا و  شمارآ  یناوغرا  رغاـس  ناراـمیب ، يارب  تروـضح  تبحم ! راـید  شوپدـیپس  يا  راتـسرپ ، يا 
یم يدیـشروخ  وت  هاگن  رد  .دهد  یم  تشهب  هحیار  بیـس و  يوب  زونه  تناتـسد  یکاپ و  سدقم و  .يرادـن  ینیمز  قلعت  هک  یتیفاع 

.درادن یشبات  راثیا ، رهم و  زج  هک  دشخرد 

نابرهم یهاگن  اب  یتح  وت  دریگ و  یم  مهرم  وت  ینابرهم  هب  شا  هتـسخ  روجنر و  نت  .تسوت  رهم  لالز  هنـشت  رامیب ، كانـشطع  هاگن 
هب ور  ياه  سفن  نیا  دنک  یم  مرگ  وت  ياه  سفن  .تخورفا  یهاوخ  وا  رد  ار  یگدنز  يامرگ  يرابب ، يرامیب  كانشطع  ریوک  هب  هک 

زا رت  نابرهم  تسفن ، دنا و  هتفرگ  ار  وت  تفوطع  يوب  تخت ، ره  رانک  هزات  ياه  سلطا  .ار  یشوماخ 
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هدوسآ اه  کلپ  ینز ، یم  مدـق  هک  وت  دـنز و  یم  وسوس  وت  ياه  مشچ  نشور  سوناف  اهنت  اه ، بش  .دـنکارپ  یم  ساـی  يوب  هشیمه ،
.دنباوخ یم 

دنز یم  تسد  نآ  رب  هسوب  هتشرف  اهدص 

دنک او  هتسب  هرگ  کی  قلخ ، زک 

داب اراوگ  .تسا  روجنر  ياه  ناسنا  نت  رب  شیاسآ  شمارآ و  لالز  ندرک  يراج  تا ، یگدنز  هظحل  هظحل  هک  وت  تداعس  هب  اشوخ 
، ادخ تیاضر  میـسن  هتـسکش ، ياه  هخاش  هدرمژپ و  ياه  لگ  نابغاب  يا  .وا  ياهتنم  یب  تمحر  ادخ و  تشهب  هدوشگ  شوغآ  وت  رب 

! تدوجو ياراوگ 

دیامرف ددم  زاب  را  سدقلا  حور  ضیف 

درک یم  احیسم  هچنآ  دننکب  مه  نارگید 

.تسا هدـش  هدـیمان  زروهب  راتـسرپ و  زور  یگتـسیاش ، هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تیالو ، تخد  زورداز  لوالا ، يداـمج  مجنپ 
یتلیضف هصالخ  دوخ ، راتـسرپ ، دراد و  غارـس  تیونعم  اب  گرزب و  نانز  زا  خیرات  هک  تسا  یتلیـضف  ره  هراصع  مالـسلااهیلع ، بنیز 

يراکادف زیگنا  لد  هرطاخ  هک  تسا  یمان  نیرتانـشآ  راتـسرپ ، ام ، نیمزرـس  رد  ام و  راگزور  رد  .تسا  یمارگ  يوناب  نآ  رد  گرزب 
هرگ مالـسلااهیلع  بنیز  مان  اـب  ناـشمان  هکنیا  زا  رتـالاب  اـم  ناراتـسرپ  يارب  يرخف  هچ  دـنک و  یم  هدـنز  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  ياـه 
زور راـثیا ، زور  داـب  یمارگ  .مییوگ  یم  تینهت  کـیربت و  ار  تیـالو  تیب  ِدولوم  زورداز  هتـسجخ  یمارگ و  زور  نیا  .تسا  هدروـخ 

.ینابرهم زور  نارامیب و  هب  کمک  يرایمه و 

نامیا و زا  زیربل  ياه  هنیـس  يا  ناتهار  هقردـب  نادـنمدرد  همه  ياعد  .رهم  هفطاع و  زا  راشرـس  ناتـسد  يا  ناـتهارمه  هب  ادـخ  تسد 
هدرمژپ و ياه  لگ  نانابغاب  يا  ناتهانپ  تشپ و  ادـخ  .رامیب  هتـسخ و  ياه  مشچ  نارگن  ناـناب  هاـگن  يا  مرگ ، هشیمه  ناتتـسد  .نیقی 

يا يراکوکین ، ياه  هوسا  يا  ربص ، يراکادـف و  ناربلد  هنییآ  يا  ناتدوجو  ياراوگ  يدـنوادخ  تیانع  میـسن  .هتـسکش  ياه  هخاـش 
.ناراتسرپ

تمدخ ربارب  رد  ساپس  زا  رپ  يدمحم ، یلگ  هتسد  تا ، هناقداص  شالت  ساپ  هب  کنیا 
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سابل ندیـشوپ  راختفا  زین  دوخ  هک  دوش  یم  میدقت  وت  هب  يرهوج  تاداس  ابیکـش  مناخ  دنمجرا ، رگـشهوژپ  تسد  هب  تا ، هناقـشاع 
ات دنشوک  یم  هک  نانآ  یمارگ ؛ نازاس  همانرب  ناگدننک و  هیهت  يارب  دشاب  يا  هیام  تسد  دتفا و  لوبقم  هک  دشاب  .دراد  ار  يراتـسرپ 

.دنزاس رت  فافش  رتایوگ و  یمالسا  هعماج  يارب  ار  ناراتسرپ  یسدق  هرهچ 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

، رامیب اب  دروخرب  ماگنه  دارفا  یـضعب  .تسین  يا  هداس  راک  رامیب ، زا  تبقارم  تدایع و  .تسا  یناسنا  یتمدخ  نارامیب ، هب  یگدیـسر 
يوق یهلا و  هزیگنا  دیاب  هار  نیا  رد  .دننک  یم  لمحت  یتخـس  هب  ار  رامیب  اب  سامت  یهاگ  دـنوش و  یم  یگدرـسفا  بارطـضا و  راچد 

هزیگنا زا  يدنم  هرهب  ور  نیا  زا  .تسین  روآدوس  نانچ  نآ  يداصتقا  رظن  زا  يراتسرپ  لثم  ییاه  لغش  يداع ، تلاح  رد  اریز  تشاد ؛
.تسا يرورض  رایسب  یهلا 

ندرک لح  هنسرگ ، ندرک  ریس  دننام : يا  هلیسو  ره  هب  ار  اه  ناسنا  ندرک  لاحشوخ  دنوادخ ، هک  تسا  هدمآ  مالـسا  ياه  هزومآ  رد 
یم دروم  نیا  ردمالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   (1) .دراد تسود  مدرم  هاگرذـگ  زا  كاشاخ  راخ و  نتـشادرب  یتح  ندرک و  مسبت  لکـشم ،

(2) «. تسا هدشن  تدابع  نمؤم  ندرک  لاحشوخ  دننام  یتدابع  هب  هاگ  چیه  دنوادخ  : » دیامرف

نتـشاد اب  ینمؤم  هاگره  : » تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  هدـش و  هدرمـش  تمحر  یعون  رگیدـمه  هب  نانمؤم  هعجارم  یمالـسا ، تایاور  رد 
ار وا  تجاح  رگا  سپ  .تسا  هتـشاد  لیـسگ  وا  يوس  هب  هک  تسا  یلاعت  يادخ  بناج  زا  یتمحر  نیا  دیآ ، شیوخ  ردارب  دزن  يزاین 

نیا دننام  دنک ، در  ار  وا  تجاح ، ندروآرب  رد  تردق  دوجو  اب  رگا  یلو  تسا ، هدرک  لوبق  دیاب ، هک  نانچ  ار  ادـخ  تمحر  دروآرب ،
نیا لجوزع  يادـخ  .تسا  هدـنار  شیوخ  زا  هدرک ، اطع  وا  هب  هتـشاد و  لیـسگ  وا  يوس  هب  هک  ار  لجوزع  يادـخ  تمحر  هک  تسا 

ار نآ  تساوخ ، رگا  هک  دبای  یم  تیمکاح  دوب ، هدش  در  شتجاح  هک  یصخش  اجنآ  رد  دنک و  یم  هریخذ  تمایق  زور  ات  ار  تمحر 
صاصتخا دوخ  هب 

ص:7

ص 573. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 569. نامه ، - 2
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(1) «. درک دهاوخن  در  ار  نآ  وا  هاگ  چیه  هک  مراد  نیقی  نم  .دراذگاو  يرگید  هب  دوب ، لیام  هچنانچ  دهد و 

ياهزاین زا  يزاین  سکره  : » هک دـهد  یم  تراشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رگید ، يوس  زا 
(2) «. دروآ یمرب  وا  زا  ار  يدایز  ياهزاین  دنوادخ ، دروآرب ، ار  ینمؤم 

: دومرف دوخ  هبطخ  نیرخآ  رد  مالسا  ربمایپ 

یم دراد و  یمرب  هک  یمدـق  ره  يارب  دـنوادخ  دـنک ، ییامنهار  يراک  ماجنا  ای  هناخ  دجـسم و  هب  ندیـسر  يارب  ار  يرامیب  سک  ره 
(3) .دنتسرف یم  دورد  وا  رب  ناگتشرف  دیوگن ، كرت  ار  وا  ات  دسیون و  یم  ار  هدنب  کی  يدازآ  شاداپ  دراذگ ،

: دیامرف یممالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  رادروخرب  ییالاو  هاگیاج  زا  يراکددم  مالسا ، رد 

دسیون یم  هنسح  رازه  رازه  وا  يارب  لجوزع  يادخ  دشوکب ، شناملـسم  ردارب  زاین  ندروآرب  هب  تبـسن  ادخ  ياضر  يارب  هک  یـسک 
رد دزرمآ و  یم  تسا ، هدرک  یکین  وا  هب  ایند  رد  هک  ار  سک  ره  وا و  ناردارب  ناگیاسمه و  نایانـشآ ، ناکیدزن ، نآ ، نمـض  رد  هک 

نوریب لجوزع  يادـخ  نذا  هب  تسا ، هدرکن  یکین  وا  هب  اـیند  رد  هک  ار  سک  ره  دوش و  شتآ  دراو  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  تماـیق  زور 
(4) .دشاب دیحوت  ریسم  فالخ  رد  درف  نآ  هکنآ  رگم  دروآ ،

: دیامرف یممالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  ینید  دکؤم  ياه  شرافس  زا  یکی  زین  رامیب  زا  تدایع  رامیب ، هب  یگدیسر  رب  نوزفا 

یم ارف  ار  وا  تمحر  دنیـشنب ، نوچ  دـننک و  تعیاشم  ار  وا  هتـشرف ، رازهداتفه  دـنک ، تدایع  ار  يرامیب  حبـص ، ماگنه  هک  ینمؤم  ره 
شیارب هاگماش  ات  دریگ و 
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ص 577. نامه ، - 1

ص 569. نامه ، - 2

ص 656. نامه ، - 3

ص 583. نامه ، - 4
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(1) .دوش حبص  ات  دوب  دهاوخ  تیفیک  نیمه  هب  دنک ، تدایع  بش  ماگنه  رگا  دننک و  یم  ترفغم  بلط 

اعد ار  امش  ات  دیهاوخب  وا  زا  تدایع ، ماگنه  هک  تسا  هدش  شرافـس  دیکأت و  رامیب  ياعد  ندوب  باجتـسم  رب  ینید ، ياه  هزومآ  رد 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  دشاب و  هاتوک  دیاب  رامیب  زا  تدایع  نینچمه  .دوش  یم  باجتـسم  ناگتـشرف  ياعد  دننام  وا  ياعد  اریز  دنک ؛

هورگ يارب  هژیو  هب  لمعلاروتسد  نیا   (2) .دراذگب رامیب  یناشیپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  تسد  هدننک ، تدایع  هک  دنک  یم  شرافس 
، یکـشزپ هورگ  تامدخ  زا  یکی  .دـنزاس  یم  رارقرب  رامیب  اب  يرتهب  طابترا  روتـسد ، نیا  هب  لمع  اب  اریز  تسا ؛ مهم  رایـسب  یکـشزپ 

: دیامرف یممالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تساهنآ  يارب  شیاسآ  داجیا  نارامیب و  تالکشم  عفر 

، دـهد يراـی  شزاـین  ندروآرب  رد  ار  وا  دـسرب و  شداد  هب  تالکـشم  لـح  يارب  وا  شـشوک  ماـگنه  شراـتفرگ  ردارب  هب  هک  یـسک 
یقاب تمحر  کی  داتفه و  دهد و  یم  رارق  وا  یگدنز  روما  حالـصا  ار  اهنآ  زا  یکی  .دسیون  یم  شیارب  تمحر  ودوداتفه  دـنوادخ 

(3) .دزاس یم  هریخذ  شتمایق  زور  ياه  بارطضا  تالکشم و  يارب  ار  هدنام 

: تسا هدمآ  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  رگید  یتیاور  رد 

راک نیا  هب  هک  ینامز  ات  دـیاشگب ، ار  وا  لکـشم  ای  دراد  یمارگ  دـهد و  رارق  دـقفت  دروم  یمالک  اب  ار  شنمؤم  ردارب  یـسک  هاگ  ره 
(4) .دراد موادت  وا  رب  تمحر  دوب و  دهاوخ  دنوادخ  هانپ  رد  هراومه  تسا ، لوغشم 

یتخـس تالکـشم و  ات  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دهد ، یم  اهنآ  تامدخ  يازا  رد  دنوادخ  هک  ار  یـشاداپ  هراومه  دـیاب  یکـشزپ  هورگ 
دیاب ناسنا  .دوش  شخب  تذل  ناسآ و  ناشیارب  اهراک 

ص:9

صص 636 و 637. ج 2 ، نامه ، - 1
ص 642. نامه ، - 2
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دروآ  ياج  هب  تسا ، هدش  هداد  وا  هب  هک  ار  یتمعن  رکش 

ار تمعن  موادت  هفیظو ،) ماجنا  رد   ) جـنر لمحت  اب  سپ  .دوش  یم  دـیدش  وا  هب  مدرم  زاین  دوش ، دایز  وا  رب  یهلا  ياه  تمعن  سک  ره 
(1) .ددرگرب هرابود  تسا ، هتفر  تسد  زا  هک  یتمعن  دتفا  یم  قافتا  مک  یلیخ  اریز  دیربن ؛ نیب  زا  ار  نآ  دییوجب و 

.دیـشوک دوخ  هفیظو  ماجنا  رد  تقد  تیاهن  رد  دـیاب  هکلب  درک ، للعت  ینید  ناردارب  زاـین  ندروآرب  رد  دـیابن  هکنیا  مهم  رایـسب  هتکن 
: دیامرف یم  هراب  نیا  ردمالسلا  هیلع  قداص  ماما 

لوسر دنوادخ و  هب  دربن ، راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن  وا  دـیآ و  ام  نارای  زا  یکی  دزن  يزاین  ندروآرب  يارب  ینمؤم  ردارب  هاگره 
(2) .تسا هدرک  تنایخ  نانمؤم ، وا و 

ص:10

ص 549. نامه ، - 1

ص 596. نامه ، - 2

مالسا رد  رامیب  زا  تدایع  يراتسرپ و  نییآ  رهم : www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 21 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_10_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_10_2
http://www.ghaemiyeh.com


مالسا رد  يراتسرپ  نییآ  لوا : شخب 

هراشا

مالسا رد  يراتسرپ  نییآ  لوا : شخب 

ص:11
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اه لصف  ریز 

يراتسرپ هنیشیپ  لوا : لصف 

يزرورهم میسن  مود : لصف 

ترتع نآرق و  سوماق  رد  يراتسرپ  نییآ  موس : لصف 

ناراتسرپ یقالخا  ياه  هتسیاب  مراهچ : لصف 

يریذپ تیلوئسم  یسانش و  تیلوئسم  مجنپ : لصف 

يراتسرپ هنیشیپ  لوا : لصف 

هراشا

يراتسرپ هنیشیپ  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

نهک نارود  رد  يراتسرپ 

اپورا رد  يراتسرپ 

مالسا رد  يراتسرپ 

يراتسرپ ترورض  تیمها و 

يراتسرپ نیرتدنمشزرا 

هعماج راتسرپ و  لباقتم  هفیظو 

رامیب اب  راتسرپ  طباور  رد  قالخا  تیاعر 

مالسا ردص  رد  راتسرپ  نانز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  يراتسرپ 

البرک رد  مالسلااهیلع  اربک  بنیز  يراتسرپ 
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  هاگن  رد  يراتسرپ 

نهک نارود  رد  يراتسرپ 

نهک نارود  رد  يراتسرپ 

نیازا .تساه  يرامیب  یلصا  تلع  اه ، ناسنا  رفک  هانگ و  هک  دنتشاد  رواب  هتشذگ  نامدرم  .دراد  نهک  رایسب  يا  هچخیرات  يراتسرپ ،
موق رد  يروشآ و  عبانم  رد  .تفرگ  یم  تروص  ینید  روما  نایلوتم  تسد  هب  ییادـتبا و  رایـسب  يا  هنوگ  هب  ناراـمیب ، يراتـسرپ  ور ،

تخانش و دنه ، رد  حیسم ، دالیم  زا  شیپ  نرق  شش  .تسا  هدمآ  نایم  هب  نخس  ناراتـسرپ  يراتـسرپ و  زا  یعون  هب  میدق ، ِناریا  ياه 
یم رامش  هب  يراتسرپ  مزال  یساسا و  یگژیو  راهچ  یمشچ ، كاپ  حور و  یکاپ  رامیب ، هب  تبسن  يراکادف  وراد ، هیهت  هب  تبسن  ملع 

نیدب ار  شنادرگاش  زا  یکی  ای  دنک  يراتسرپ  رامیب  زا  دوخ  دیاب  ای  کشزپ ، هک  تشاد  داقتعا  ینانوی  بیبط  میکح و  طارُقب ، .تفر 
(1) .درامگ راک 

ص:12

ص 555. ج 5 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  ناگدنسیون ، زا  یهورگ  - 1
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اپورا رد  يراتسرپ 

اپورا رد  يراتسرپ 

هدهعرب اه  ناکم  نیا  روما  هرادا  هک  دندرک  انب   (1)« وتیپساه  » مان هب  ییاه  هسسؤم  نایحیسم  اطـسو ، نورق  رد  ییاپورا  ياهروشک  رد 
رد هـک  دوـب  سپ  نآ  زا  تفاـی و  شرتـسگ  تعرـس  هـب  یبیلـص  ياـه  گـنج  نارود  رد  تـضهن  نـیا  .دوـب  یناـحور  نادرم  ناـنز و 

ار ناراک  هزب  ًالومعم  اپورا ، رد  يدالیم  مهدجه  نرق  رد  .دندش  يراتسرپ  روما  راد  هدهع  یبهذم  ياه  هسـسؤم  ییاپورا ، ياهروشک 
نیلوا دز و  یگرزب  لوحت  هب  تسد  ناراتسرپ  شزومآ  تیبرت و  رد  لگنیتیان  سنرولف  مهدزون ، نرق  رد  .دنتـشامگ  یم  يراتـسرپ  هب 

نت هدزناپ  هاگشزومآ ، نیا  ناگتخومآ  شناد  نیلوا  .درک  سیسأت  ناتـسلگنا  رد  ساموت » تنِـس   » ناتـسرامیب رد  ار  يراتـسرپ  هسردم 
.دندش ناهج  رسارس  رد  يراتسرپ  راذگ  ناینب  اهدعب  هک  دندوب 

مالسا رد  يراتسرپ 

مالسا رد  يراتسرپ 

رشب دارفا  ریس  طخ  یلک ، یئزج و  ياه  هنیمز  همه  رد  تسا ، ناناملـسم  ياشگهار  شخب و  تایح  هک  مالـسا  نیبم  نید  ياهروتـسد 
هرابرد نید  رظن  هب  ناوت  یم  اهنآ ، رد  تقد  اب  هک  مینیب  یم  ییاهروتسد  یهلا  ناربهر  ناگرزب و  یگدنز  رد  .تسا  هدرک  صخشم  ار 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  .دنا  هدش  قیوشت  نانآ  هب  تبحم  نارامیب و  زا  يراتسرپ  هب  دارفا  یمالسا ، ياه  هزومآ  رد  .درب  یپ  يراتـسرپ 

.تسا هدناوخ  یبنلادجسم  رد  ندناوخ  زامن  زا  رت  هدنزرا  ار  راک  نیا  شرامیب ، رفس  مه  زا  تبقارم  هب  دوخ  نارای  زا  یکی  شرافس  اب 
ناردارب همه  ِيراتـسرپ  نآ ، نداد  تیمومع  اب  ثیدـح و  نیا  حیـضوت  رد  زین  یـسلجمرقابدمحم  همالع  یمالـسا ، گرزب  دنمـشیدنا 

(2) .تسا هتسناد  ماما  نخس  لومشم  ار  ینید  ینامیا و 

وا زا  تسـشن و  یم  وا  نیلاـب  رب  حبـص  اـت  بش  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  دوب و  يراـمیب  رتـسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنا  هتفگ 
ارف ار  مدوجو  بت ، یبش  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نابز  زا  ار  بلطم  نیا  یسلجم  همالع  .درک  یم  يراتسرپ 
یم میسقت  زامن  نم و  نیب  ار  بش  دوب و  رادیب  حبص  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تهج  نیدب  .دوبر  نم  زا  ار  باوخ  تفرگ و 

.تفای یم  عالطا  ما  يرامیب  تیعـضو  زا  نم  هب  ندرک  هاگن  اـب  دـش و  یم  نم  لاـح  ياـیوج  دـمآ و  یم  نم  دزن  زاـمن ، زا  سپ  .درک 
افـش ار  یلع  ایادخ ! هک  درک  اعد  نم  قح  رد  درازگ و  زامن  باحـصا  اب  ترـضح  نآ ، زا  سپ  .دوب  نینچ  حبـص  عولط  ات  ربمایپ  هویش 

(3) «. مدیباوخن حبص  ات  شا  يرامیب  رطاخ  هب  هک  شخب  یتمالس  هدب و 

نب یلع  ترضح  زا  .دنتخادرپ  ناشیا  زا  يراتسرپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  لیئربج و  دوب ، رامیب  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  ینامز  نینچمه 
يدرم نماد  رد  شرس  دوب و  رامیب  ترضح  .مدش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  : » تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

ماگنه .دوب  باوخ  رد  ربمایپ  .مدوب  هدید  هک  یناسنا  نیرتابیز  تشاد ؛ رارق  ورابیز 

ص:13

مالسا رد  رامیب  زا  تدایع  يراتسرپ و  نییآ  رهم : www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 25 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_13_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_13_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_13_3
http://www.ghaemiyeh.com


.راوز ییاریذپ  نداد و  هانپ  يارب  ییاج  يانعم  هب  موتیپساه  زا  هتفرگرب  - 1
ص 554. نامه ، - 2
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ياج هب  نم  داتسیا و  درم  نآ  .مدمآ  ود  نآ  کیدزن  سپ  .يرتراوازس  وا  هب  نم  زا  وت  هک  ایب  تیومع  رسپ  دزن  تفگ : درم  نآ  دورو ،
دش رادیب  ربمایپ  هاگ  نآ  .مدرک  گنرد  هظحل  دنچ  .متفرگ  نماد  هب  دوب ، درم  نآ  نماد  رد  هک  هنوگ  نامه  ار  ربمایپ  رس  متـسشن و  وا 
هک یناد  یم  ایآ  دومرف : ربمایپ  .تشاذـگ  دوخ  ياج  هب  ار  نم  متفگ : تساـجک ؟ دوب ، وا  نماد  هب  نم  رـس  هک  يدرم  دومرف : نم  هب  و 

تفرگ و مارآ  نم  درد  هکنیا  ات  تفگ ، یم  نخـس  نم  اب  هک  دوب  لیئربج  دومرف : دوب ؟ یـسک  هچ  تیادف ! مردام  ردـپ و  متفگ : دوب ؟
(1) «. متفر ورف  باوخ  هب  دوب ، وا  نماد  رد  مرس  هک  یلاح  رد 

يراتسرپ ترورض  تیمها و 

يراتسرپ ترورض  تیمها و 

رتمک نآ  زا  دـشابن ، کـشزپ  تمدـخ  زا  رتشیب  رگا  هک  دـنک  یم  ناراـمیب  هب  راتـسرپ  کـی  هک  تسا  یتمدـخ  رد  يراتـسرپ ، تیمها 
رگا .تسا  رثؤم  رامیب ، دوبهب  رد  رامیب  اب  راتسرپ  یقالخا  شوخ  ییاذغ و  میژر  تیاعر  اهوراد ، عقوم  هب  فرصم  رد  تبقارم  .تسین 
هبنج مولع ، ياه  هخاش  رگید  نوچ  يراتـسرپ  هزورما  .دـهد  یم  ردـه  هب  ار  کشزپ  تمحز  اسب  هچ  دوش ، ادـیپ  يراتـسرپ  رد  یللخ 

زا یشخب  هنافسأتم  یلو  تسا ، هتفرگ  لکش  ناهج  رسارس  رد  يراتسرپ  ياه  هدکشناد  هدرک و  ادیپ  یتخانش  ناور  یـصصخت و  ياه 
(2) .تسا هدنام  هتخانشان  ردک و  لهج ، ای  یهجوت  یب  نیگنس  هیاس  ریز  يراتسرپ ، يابیز  هرهچ 

يراتسرپ نیرتدنمشزرا 

يراتسرپ نیرتدنمشزرا 

بتکم رد  هک  تسا  یناسنا  عماوج  دنمشزرا  ياه  لغش  زا  یکی  يراتسرپ  کش ، یب 

ص:14
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هک زین  اه  یتخـس  لمحت  .دوش  یم  رت  بوبحم  ادـخ  دزن  دـشاب ، صالخا  اب  شراک  رد  راتـسرپ  رگا  .دراد  ییالاو  هاـگیاج  زین  مالـسا 
ياراد هک  يراتسرپ  دننامه  يراک  رد  ناسنا  ردق  ره  .دیازفا  یم  يراتـسرپ  تلزنم  ردق و  رب  تسا ، يراتـسرپ  فیرـش  لغـش  ياضتقا 

(1) .تشاد دهاوخ  يرتشیب  شاداپ  دنک ، لمحت  يرتشیب  يراوشد  تسا ، شزرا 

هعماج راتسرپ و  لباقتم  هفیظو 

هعماج راتسرپ و  لباقتم  هفیظو 

تیلوئسم و دوخ ، ناشیک  مه  ناعون و  مه  لابق  رد  سکره  دیتسه ،» لوئسم  رگیدمه  هب  تبسن  امـش  همه   » فیرـش ثیدح  ساسارب 
تموـکح و مدرم ، زا  معا  شیوـخ  هعماـج  ربارب  رد  يراتـسرپ ، ره  .دنتـسین  انثتـسم  یلک  لـصا  نیا  زا  زین  ناراتـسرپ  .دراد  يا  هفیظو 
هک تسا  نآ  مدرم  ربارب  رد  ناراتـسرپ  هفیظو  نـیرت  مـهم  .دراد  یفیاـظو  ناراتـسرپ  ربارب  رد  زین  هعماـج  دراد و  يا  هـفیظو  ناریدـم ،

هرکیپ زا  يوضع  دوخ ، راتـسرپ ، اریز  دـنزرون ؛ غیرد  یکمک  هنوگ  چـیه  زا  يرورـض ، عقاوم  رد  دنـشاب و  ناـنآ  قیدـص  رازگتمدـخ 
زا هدافتـسا  تموکح ، ربارب  رد  نیناوق و  يارجا  يرادرب و  ناـمرف  تعاـطا و  ناریدـم ، ربارب  رد  ناراتـسرپ  مهم  هفیظو  .تسا  عاـمتجا 

یمالـسا هعماج  مالک ، کی  رد  یمالـسا و  تموکح  مدرم و  ناریدـم ، لباقم ، رد  .دـنک  یم  مهارف  تموکح  هک  تسا  ییاه  تصرف 
زا رتـشیب  يرو  هرهب  يارب  تاـناکما  ندرک  مهارف  ناراتـسرپ و  زا  یـسانشردق  اـهنآ ، نیرت  مـهم  .دـنراد  یفیاـظو  ناراتـسرپ  ربارب  رد 

(2) .تساه تصرف 

دنمزاین هک  دـنوش  یم  ور  هبور  ییاهرامیب  اـب  دنلوغـشم ، تمدـخ  هب  یمالـسا  ییاـضف  روشک و  رد  هک  دـهعتم  ناملـسم و  ناراتـسرپ 
هطبار دوخ و  کین  قالخا  اب  دـهعتم ، هاگآ و  ِراتـسرپ  .دـنراد  يا  هدـیجنر  ساسح و  حور  کـش ، نودـب  دـنا و  یناـبیتشپ  کـمک و 

رد راتسرپ  تبثم  راتفر  ریثأت  .تشاد  دهاوخ  ییازـسب  شقن  وا  يدوبهب  تمالـس و  رد  دنک ، یم  رارقرب  رامیب  اب  هک  یفطاع  یتیامح و 
رب .دنک  یم  فرصم  هک  تسین  ییوراد  زا  رتمک  رامیب ، تمالس  ندنادرگزاب 
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تسرد و نیزاوم  لوصا و  هب  يدـنب  ياپ  تیاهن ، رد  رامیب و  اب  هطبار  ندرک  رارقرب  تیفیک  دروخرب ، ياـه  هویـش  تخانـش  اـنبم ، نیا 
روما نیمه  رد  زین  نآ  يالاو  شزرا  يراتـسرپ و  حور  .دور  یم  رامـش  هب  راتـسرپ  ياهراک  نیرت  مهم  زا  رامیب  اب  دروخرب  رد  هدنزاس 

.تسا هتفهن 

رامیب اب  راتسرپ  طباور  رد  قالخا  تیاعر 

رامیب اب  راتسرپ  طباور  رد  قالخا  تیاعر 

یهارمه مدـمه و  رایهب ، راتـسرپ و  زج  هب  سونأـمان ، یطیحم  رد  درب ، یم  رـس  هب  یبولطماـن  یحور  یمـسج و  عضو  رد  هک  يراـمیب 
اهنت ار  مهم  فیاـظو  نیا  هک  تـسا  یفطاـع  تیاـمح  دـنمزاین  یناـمرد ، ياـهراک  رب  نوزفا  يراـمیب ، فعـض و  نـیا  رد  يو  .درادـن 

یم دامتعا  يو  هب  دوش ، ور  هبور  راتسرپ  یمالسا  حیحص و  طباور  کین و  قالخا  اب  رگا  رامیب  .دنناسر  ماجنا  هب  دنناوت  یم  ناراتسرپ 
رگا سکعرب ، .دراد  يرثؤم  شقن  وا  يدوبهب  عیرـست  رد  یحور ، تینما  دامتعا و  نیا  .دناد  یم  دوخ  یماح  زوس و  لد  ار  وا  دـنک و 
دوخ تمالس  دناوت  یمن  رامیب  دنام و  یم  هجیتن  یب  مه  ینامرد  ياهراک  اسب  هچ  دیاین ، دیدپ  رامیب  يارب  دامتعا  یحور و  تینما  نیا 

ترورض دوش ، یم  ور  هبور  يو  ياه  یگلصوح  یب  اه و  یقلُخ  جک  اب  هک  ینامز  رامیب ، اب  راتـسرپ  يارادم  ییوخ و  مرن  .دبایزاب  ار 
(1) .دنک یم  نادنچود  ار  راتسرپ  راک  ییابیز  ارادم ، وکین و  يوخ  نیا  .تسا  راتسرپ  کی  راک 

تمدخ يارب  یبسانم  رتسب  يراتسرپ ، هکنیا  رب  هوالع  .دراد  جایتحا  راثیا  يراکادف و  یتسود ، ناسنا  هیحور  هب  نارامیب ، زا  يراتـسرپ 
لمع اـب  نوچ  دـنهد ؛ یم  ماـجنا  ینید  ياـه  شزرا  يارب  ار  غیلبت  نیرتهب  ناراتـسرپ ، تسا ، شاداـپ  ندروآ  تسد  هب  ادـخ و  قلخ  هب 

(2) .دنزاس یم  هجوتم  ییادخ  ياه  شزرا  ادخ و  يوس  هب  ار  اه  لد  دوخ ،

ص:16
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مالسا ردص  رد  راتسرپ  نانز 

مالسا ردص  رد  راتسرپ  نانز 

یم تسا ، هفطاع  تبحمو و  رهم  رهظم  هک  یتیـصخش  ناونع  هب  زین  نز  .تسا  هتـسیرگن  يراتـسرپ  هب  مارتحا  هدـید  اب  ادـتبا  زا  مالـسا 
، لیلد نیمه  هب  .دشاب  رثؤم  مالسا  نایرکشل  يزوریپ  هار  رد  دزادرپب و  دربن  نادیم  ناحورجم  ياوادم  هب  تقفـش ، يروبـص و  اب  دناوت 

ناحورجم زا  يراتـسرپ  يارب  ار  بلطواد  نانز  زا  یخرب  دـش ، یم  دربن  نادـیم  مزاـع  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
رد ربمایپ  صخـش  راتـسرپ  .داد  یم  صاصتخا  اـهنآ  هب  ار  یگنج  میاـنغ  زا  یمهـس  گـنج ، ناـیاپ  زا  سپ  درب و  یم  دوخ  اـب  یگنج 

، گنج نیمه  رد  .درک  رایـسب  شالت  ترـضح  نآ  مخز  نوخ  ندروآ  دـنب  يارب  هک  دوب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دـحا ، گـنج 
ناملـسم يوناب  تسیب  دودح  ربیخ ، گنج  رد  .دناسر  یم  هقوذآ  بآ و  نانآ  هب  تسب و  یم  ار  ناحورجم  مخز  بعک ، رتخد  هبیَُـسن ،

ما میلـس و  ما  بلطملادبع ،) رتخد   ) هیفـص بعَک ،) رتخد   ) هرامع ما  ربمایپ ،) رـسمه   ) همَلَـس ُّما  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  دنتـشاد  روضح 
ُّما .درک  یم  يراتـسرپ  اه  یمخز  زا  دجـسم ، رد  يا  همیخ  رد  راصنا  ناوناـب  زا  هدـیفُر  قدـنخ ، گـنج  رد  نینچمه  .درب  ماـن  ار  عینم 

کیرـش نارفاک  دـض  رب  داهج  رد  یگنج ، ناـحورجم  زا  يراتـسرپ  اـب  دُُـحا  ربیخ و  ياـه  گـنج  رد  زین  هیطَع  ُّما  میلَـس و  ُّما  ِناـنَس ،
(1) .دندوب

: متفگ مدیـسر و  يو  روضح  هب  تشاد ، ربیخ  گنهآ  ادخ ، ربمایپ  هک  یماگنه  : » تسا هدـمآ  یملـسا  ناسل  ما  زا  لقن  هب  هراب  نیا  رد 
هدرکن يادخ  رگا  ار _  یحورجم  رامیب و  مزودب ؛ ار  يا  هدش  هراپ  کشم  اجنآ  رد  ات  موش  هناور  وت  اب  مناوت  یم  ایآ  ادـخ ! ربمایپ  يا 

وت و زا  یناتسود  هچ ، وش ؛ هناور  دنوادخ  تکرب  هب  دومرف : ادخربمایپ  مشاب ؟ هشوت  داز و  نابساپ  منک و  نامرد  دنـشاب _  یناحورجم 
رگید زا 

ص:17
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رگا يوش و  یم  هناور  شیوخ  نادناخ  اب  یتساوخ ، رگا  کنیا  .ما  هداد  هزاجا  نانآ  هب  نم  دنا و  هتفگ  نخـس  نم  اب   [ رت شیپ  ،] ناسک
(1) «. مدوب هملس  ما  اب  نم  سپ  .شاب  هارمه  مرسمه ، هملس ، ما  اب  سپ  دومرف : .امش  اب  متفگ : .ام  اب  یتساوخ ، مه 

ار ناـنآ  .میدـناسر  یم  بآ  مدرم  هب  میتـفر و  یم  راـکیپ  هب  ادـخ  ربماـیپ  اـب  هارمه  اـم  : » دـیوگ یم  زین  ءارفع ) نب  ذوّعم  رتـخد   ) عَِّیبُر
(2) «. میدنادرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ار  ناگتشک  ناحورجم و  میدرک و  یم  تمدخ 

تسـشن و نوخ  هب  يو  هرهچ  تسکـش ، ادـخ  ربمایپ  رـس  رب  گنج  رد  دوخ  هالک  هک  یماگنه  : » يدـعاس دعـس  نب  لهـس  زا  لـقن  هب 
ار نوخ  ناشیا ، هرهچ  زامالـسلااهیلع  همطاف  دروآ ، یم  بآ  رپس ، اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ینامز  .تسکـش  زین  ناشیا  یعاـبر  نادـند 

ربمایپ مخز  رب  ار  نآ  رتسکاخ  دنازوس و  ار  يریصح  دوش ، یم  رتشیب  ربمایپ  هرهچ  رب  نوخ  دید  مالسلااهیلع  همطاف  نوچ  .تسـش  یم 
(3) «. تسشن ورف  نوخ  نآ ، زا  سپ  داد و  رارق  ادخ 

دُُحا دربن  رد  رت  شیپ  وا  .تفای  روضح  دوب ، نتـسبآ  هحلـص ، یبا  نب  هللادبع  هب  هک  یلاح  رد  نینُح  دربن  رد  هک  دوب  ینانز  زا  میلـس  ما 
(4) .درک یم  نامرد  ار  ناحورجم  دناسر و  یم  بآ  ناگنشت ، هب 

وا .دندیمان  یم  هدیفُر »  » ار وا  هک  دوب  هداد  رارق  ملـسا  نادناخ  زا  ینز  همیخ  رد  ار  ذاعم  نب  دعـس  ادـخ ، ربمایپ  : » قاحلا نبا  زا  لقن  هب 
، دنتشاد يراتفرگ  هک  یناناملسم  هب  ناگیار  هب  درک و  یم  نامرد  ار  ناحورجم  نآ  رد  دوب و  هتشارفارب  دجسم  رد  ار  همیخ 

ص:18

ص 292. ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 1
ص 278. ح 8881 ، ج 5 ، يربکلا ، ننسلا  ییاسن ، - 2

ح 5390، ج 5 ، يراخبلا ، حیحـص  ثیدحلاراد ، زکرم  یکـشزپ ، ثیداحا  همان  شناد  يرهـش ، ير  يدمحم  دـمحم  زا : هتفرگرب  - 3
ص 2162.

ص 425. ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 4

مالسا رد  رامیب  زا  تدایع  يراتسرپ و  نییآ  رهم : www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 31 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_18_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_18_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_18_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_18_4
http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  وا  دوب : هداد  نامرف  نینچ  يو  ناسک  هب  درک ، تباصا  دعس  هب  يریت  قدنخ ، دربن  رد  هک  یماگنه  ادخ ، ربمایپ  .درک  یم  تمدخ 
(1) !« منک تدایع  کیدزن  زا  ار  يو  ات  دیربب  هدیفر  همیخ 

نانز رب  داهج  هملـس ! ما  دومرف : موش ؟ راکیپ  هناور  امـش  هارمه  هب  مناوت  یم  اـیآ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  تفگ : هملـس  ما  : » سنا زا  لـقن  هب 
نیا رد  دوـمرف : .مناـسر  یم  بآ  مزاـس و  یم  جـالع  ار  مشچ  .منک  یم  ناـمرد  ار  ناـحورجم  تفگ : هملـس  ما  .تـسا  هدـشن  هتـشون 

(2) «. يرآ تروص ،

اذـغ ناشیارب  مدـنام و  یم  نانآ  هاگ  همیخ  رد  نم  .متفای  روضح  گـنج  تفه  رد  ادـخ  ربماـیپ  هارمه  : » يراـصنا هیطع  ُما  زا  لـقن  هب 
(3) «. مدوب لوغشم  نارامیب  يراتسرپ  هب  متخاس و  یم  نامرد  ار  ناحورجم  مدرک ، یم  هدامآ 

دراو نم  رب  یتبرض  لخن  هنت  دننامه  يدرم  .دش  یمخز  مپچ  تسد  زور ، نآ  رد  : » تسا هدمآ  دایز  نب  هللادبع  زا  دحا  دربن  حرـش  رد 
هک مردام  سپ  .دنبب  ار  شیوخ  مخز  دومرف : ادخ  ربمایپ  ماگنه ، نیا  رد  .تشاذـگ  ورف  ارم  دـنک ، هرـسکی  ار  مراک  هکنآ  یب  دروآ و 
اب زیخرب و  مرـسپ ! تفگ : سپ  .تسب  ارم  مخز  دمآ و  مغارـس  هب  دوب ، هتـسب  شیوخ  رمک  هب  هتخاس و  هدامآ  اه  مخز  يارب  ییاهدناب 

(4) »؟ يراد وت  هک  تسا  تقاط  نیا  ار  یسک  هچ  هرامُع ! ما  يا  دومرف : دید ، ار  عضو  نیا  نوچ  ادخ  ربمایپ  .نک  راکیپ  نامدرم  نیا 

وا .تفای  روضح  دـحا  دربن  رد  شرـسپ  ود  ورمع و  نب  هّیزغ  شرهوش ، اب  هارمه  بعک ، رتخد  هراـمع ، ُما  :» رمع نب  دـمحم  زا  لـقن  هب 
مالسا هاپس  اب  تشادرب و  دوخ  اب  یکشم  زور ، لوا 

ص:19

ص 250. ج 3 ، ماشه ، نبا  هیوبنلا ، هریسلا  - 1
ص 117. ج 1 ، ریغصلا ، مجعملا  ص 114 ؛ یکشزپ ، ثیداحا  همان  شناد  زا : هتفرگرب  - 2

ص 1447. ح 142 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  - 3
ص 414. ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 4
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(1) «. تشادرب مخز  هدزاود  دیگنج و  هناناج  درک و  راکیپ  دربن ، نآ  رد  يو  .دناسرب  بآ  ناحورجم  هب  هک  فده  نادب  دش  هارمه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  يراتسرپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  يراتسرپ 

نادـیم هب  ناـیمخز  يراتـسرپ  يارب  یگلاـس ، هد  رد  هک  تسا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  مالـسا ، بـتکم  رد  شرورپ  یعقاو  قادـصم 
رد تیب  لها  نانز  ناکیدزن و  زا  رفن  هدراهچ  دحا ، هوزغ  رد  .داهن  یم  مهرم  مالسا ، ناراکادف  ياه  مخز  يور  رب  تفر و  یم  گنج 
هک ینز  نیتسخن  یلو  دنتفاتش ، دحا  ياه  هوک  فرط  هب  تعرس  هب  هنیدم  رهش  زا  هدیشوپ  ور  رـس و  همیـسآرسربمایپ و  يوجو  تسج 

یمخز تدش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  گنج ، نیا  رد   (2) .دوبمالـسلااهیلع ارهز  همطاف  دیناسر ، گنج  نادیم  هب  ار  دوخ 
یلع ترضح  تسش و  یم  ربمایپ  هرهچ  زا  نوخ  مالسلااهیلع ، همطاف  ترضح  .تشادرب  تحارج  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش و 

دـنازوس و ار  يریـصح  هعطق  دـیآ ، یمن  دـنب  نوخ  دیدمالـسلااهیلع  همطاف  هک  یماـگنه  .تخیر  یم  بآ  دوخ  رپس  اـب  مالـسلا  هیلع 
(3) .دمآ دنب  نوخ  ات  دیشاپ  مخز  رب  ار  نآ  رتسکاخ 

البرک رد  مالسلااهیلع  اربک  بنیز  يراتسرپ 

البرک رد  مالسلااهیلع  اربک  بنیز  يراتسرپ 

هدـنهد نیکـست  تبیـصم ، رطخ و  ياـسرف  تقاـط  طیارـش  رد  یگدـنز و  ياـه  هظحل  نیرت  تخـس  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
مارآ مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هدز  تشحو  میتی و  ناکدوک  راتسرپ  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  رامیب  مسج  راوخ  مغ  ردارب ، ياهدرد 
هیلع داجـس  ماما  زامالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ریظن  یب  يراتـسرپ  .دوب  البرک  ناوراک  ناشیرپ  هدـید و  تبیـصم  نانز  رطاـخ  شخب 

لکشم و ره  دوجو  اب  یطیارـش ، ره  رد  هک  دزومآ  یم  ناملـسم  زوس  لد  ناراتـسرپ  مامت  هب  تسا ، هتـسب  شقن  خیرات  رد  هک  مالـسلا 
، راثیا هیحور  ظفح  اب  دنزادرپب و  دوخ  ریطخ  هفیظو  هب  يدوبمک 

ص:20

ص 41. نامه ، - 1
ص 148. چ 1 ، ، 1380 سردم ، دیهش  یگنهرف  زکرم  ناهفصا ، هیمطاف ، گنهرف  روپ ، یلین  يدهم  - 2

ص 106. ج 3 ، ماشه ، نب  هریس  ص 31 ؛ ج 20 ، راونالاراحب ، - 3
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دوخ راک  شاداپ  .دنناسرب  ماجنا  هب  ار  دوخ  مهم  شزرااب و  تیلوئسم  یمالسا ، ياه  شزرا  ظفح  يراکادف و  يراک ، دهعت  تشذگ ،
(1) .دنیوج یسأتمالسلااهیلع  بنیز  ترضح  مالسا ، راتسرپ  گرزب  هب  هار  نیا  رد  دنهاوخب و  ادخ  زا  زین  ار 

زا دوب و  نم  دزن  بنیز  ما  همع  مدوب و  هتـسشن  دش ، هتـشک  نآ  يادرف  مردپ  هک  یبش  رد  نم  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
یهاگ بنیز  ما ، همع  هک  مدرک  هدـهاشم  ماش ، اـت  هفوک  زا  ناریـسا  رفـس  رد  دومرف : زین  رگید  ياـج  رد   (2)« .درک یم  يراتـسرپ  نم 
(3) «. دروآ یم  ياج  هب  هتسشن  ار  بش  زامن  فعض ، یگنسرگ و  تدش  زا  دوخ  درک و  یم  میسقت  ناکدوک  نیب  ار  دوخ  ياذغ 

دناوت یم  تسا و  قشمرس  ناملسم  ناوناب  هژیو  هب  یمالسا  تما  همه  يارب  مالـسلااهیلع  اربک  بنیز  صخاش  ياه  یگژیو  دیدرت ، یب 
مالـسلااهیلع بنیز  ترـضح  ریظن  ییاه  یگژیو  دـیاب  راتـسرپ  نیارباـنب ، .دـشاب  ناراتـسرپ  هژیو  هب  همه  رد  یحور  لوحت  زاـس  هنیمز 

زا دیاب  راتسرپ  .رامیب  هب  نداد  رطاخ  شمارآ  وا و  یحور  ياهدرد  نیکست  رامیب ، لد  درد  هب  نداد  شوگ  راثیا ، دننام : دشاب ، هتـشاد 
.دوش رامیب  زار  مه  مدمه و  دناوتب  ات  دشاب  رادروخرب  مزال  یگتشذگدوخ  زا  تماهش و  هدیدنسپ و  يوخ  قلخ و 

ماقم زور ، نیا  رد  لاس  ره  دننام  هک  دش  هدیمانراتـسرپ  زور  مالـسلااهیلع ، بنیز  ترـضح  تدالو  زور  يدیـشروخ ، لاس 1359  رد 
(4) .مینک یم  ینادردق  روشک  هنومن  ناراتسرپ  زا  میهن و  یم  جرا  ار  راتسرپ 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هاگن  رد  يراتسرپ 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هاگن  رد  يراتسرپ 

ص:21

ص 37. يراتسرپ ، ماکحا  - 1
ص 30. مالسلااهیلع ، بنیز  ترضح  یناگدنز  بیغتسد ، نیسحلادبعدیس  - 2

.لوا لصف  خیراتلا ، یف  كدف  ردص ، رقابدمحمدیس  - 3
ص 556. ج 5 ، مالسا ، ناهج  همان  شناد  - 4
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: تسناد یم  يدنمشزرا  رایسب  لغش  ار  يراتسرپ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

نیا هب  تمدـخ  يراتـسرپ و  تبابط و  هک  تسا  نیا  نآ ، ...مراد و  ضرع  ...ناراتـسرپ  نارایهب و  اـبطا و  نیا  هب  عجار  هملک  کـی  نم 
رایـسب ضیرم  يراتـسرپ  .تسا  هدنزرا  رایـسب  نکل  لکـشم ، رایـسب  تمدـخ  کی  دـنا ، هدـیباوخ  اه  ناتـسرامیب  نیا  رد  هک  ینارامیب 

، دراد شزرا  همه  حیحص  راک  دنهدب و  ماجنا  حیحص  راک  همه  دیاب  تارادا  رد  ...دنمشزرا  رایسب  بوخ ، يراتـسرپ  تسا و  لکـشم 
لد دنرامیب ، اهنیا  هک  اهراتسرپ  اصوصخ  امش و  دیراد  يا  هدع  کی  اب  راک  رس و  .دراد  یصاخ  یگژیو  کی  اه  ناتـسرامیب  رد  نکل 

تبحم هچره  اهرامیب  نیا  اب  اه ، ضیرم  نیا  اب  امش  .دنراد  یحور  شمارآ  هب  جاتحم  دنراد ، یحور  يراتسرپ  هب  جاتحم  دنا ، هتسکش 
و  ] ندـش بوـخ  رب  تسا و  رثؤـم  راـمیب  هیحور  رد  نیا  دـینکب ، هناردـپ  هناردارب و  هنارهاوـخ و  هنارداـم و  يراتـسرپ  هچره  دـینکب و 

ناگدنب نیا  هب  تمدخ  تیعمج ، نیا  هب  تمدـخ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هاگراب  رد  تسا و  رثؤم  زین  نارامیب  ندـش  بوخ  تعـسو  [
(1) .تسا دنمشزرا  رایسب  ادخ ،

هب يدـنب  ياپ  هب  ار  ناراتـسرپ  هراومه  ناشیا  .تشاد  ناوارف  دـیکأت  اه  ناتـسرامیب  ندوب  یمالـسا  رب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح 
: درک یم  شرافس  یمالسا  ياه  شزرا 

نیلولعم و نیا  اب  یضرم و  نیا  اب  ناتراتفر  مه  دشاب و  یمالسا  عضو  اه ، ناتسرامیب  عضو  مه  هکنیا  هب  دیشاب  هتشاد  هجوت  یلیخ  دیاب 
شرافس نیاربانب ، .تیلوئسمرپ  رایسب  تسا و  يدنمشزرا  لکشم و  راک  رایسب  .دشاب  ...هنارهاوخ  هناردام و  عضو  کی  اهرامیب  نیا  اب 

راتفر دشاب و  یمالسا  لامعا  امش  لامعا  هک  دینک  ششوک  اوق  مامت  اب  هک  تسا  نیا  ...روشک  رساترس  ناراتسرپ  ...زا  نم  يانمت  نم ،
نآ رجا  دنک و  تیانع  رجا  ...اهامـش  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  .دشاب  یمالـسا  یناسنا _  راتفر  دشاب و  بوخ  راتفر  ضیرم  اب  امش 

(2) .دوشب هتشون  مه  امش  لامعا  همان  رد  هّللا  ءاش  نا  دنتفر ، یم  مالسا  رکشل  يراتسرپ  يارب  مالسا  ردص  رد  هک  ییاه  نز 

ص:22

ص 267. ج 14 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 206. ج 3 ، اهدادیور ، - 2
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يزرورهم میسن  مود : لصف 

هراشا

يزرورهم میسن  مود : لصف 

، كانتـشحو ییالویه  يور ، رگید  رب  هدنبیرف و  ابیز و  یتب  نآ ، يور  کی  رب  هک  تسا  هیورود  يا  هکـس  نوچ  ناهج ، ینونک  ندمت 
اه ناسنا  تخاس و  نکمم  ار  یندشن  رهاظ  هب  ياهراک  وداج ، نوچ  شناد ، تعنـص و  تفرـشیپ  ریخا ، هدس  رد  .دنک  یم  يرگ  هولج 
يال هبال  اسب  هچ  درپس و  یشومارف  تسد  هب  ار  یناسنا  ياه  تلیضف  یلو  دروآ ، ناغمرا  هب  یناوارف  شیاسآ  تشاداو و  یتفگش  هب  ار 

زا یلو  تسین ، يربخ  نهک  نارود  یمـسج  ياه  جـنر  زا  دـنچره  ینونک ، يایند  رد  .درک  دوباـن  درُخ و  دوخ ، كاـنلوه  ياـه  خرچ 
ندمت ور ، نیازا  .میبای  یم  يربخ  رتمک  زین  یگتشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  تبحم ، رهم و  نوچ  یلیصا  فطاوع  تفارـش و  تلیـضف ،

وا هار  رد  نک  ناینب  ینافوت  هکلب  دشن ، نومنهر  یتخب  شوخ  لحاس  هب  یگدنز  تالکـشم  روانهپ  سونایقا  زا  ار  رـشب  اهنت  هن  ینونک 
.درپس یشومارف  هب  ار  رشب  ياه  هتساوخ  زا  یمین  تفرگ و  هابتشا  یعقاو  یتخب  شوخ  اب  ار  یمسج  شیاسآ  زورما ، يایند  .داد  رارق 

رد هک  اغیرد  .دریگ  یم  همـشچرس  نآ  زا  یگدـنز  روش  هک  تسا  يزرورهم  یهاوخ و  مدرم  هفطاع  ینونک ، ندـمت  ناینابرق  زا  یکی 
ییوج تذل  ياه  هلیسو  نیرت  هتفرـشیپ  نیرخآ و  يزورما ، یگدنز  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  شزرا  رهم » ، » ندمتم يایند 
ناسنا .دریگ  یم  ناسنا  زا  ار  نارگید  هب  يزرورهم  ندیشیدنا و  تصرف  یلو  دهد ، یم  رارق  یمدآ  رایتخا  رد  ار  یمـسج  یبای  ماک  و 
يراذگ هیامرـس  نآ  رد  اهنت  ار  دوخ  يورین  هک  هدش  لیدـبت  ییالاک  هب  وا  .تسا  هدـش  هناگیب  شناعون  مه  دوخ و  تعیبط ، اب  زورما ،

طباور ور ، نیازا  .یلام  دوس  اهنت  مه  نآ  دنک ، بسک  شیارب  ار  دوس  رثکادح  رازاب ، طیارـش  ساسارب  دیاب  هک  دنک  یم  وجو  تسج 
.تسا هدش  یعونصم  یگتخاس و  اه ، ناسنا 

رهم و  » لاهن دـیاب  نیاربانب ، .تسناد  نتـشیوخ  هب  هجوت  ریغ و  زا  یگناگیب  ناوتب  ار  ینونک  عماوج  یناـماس  یب  لـیالد  زا  یکی  دـیاش 
يارب .دبای  شرورپ  ناسنا  رد  تبحم »

ص:23
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دناوت یم  یهاوخرگید  هیاس  رد  اهنت  ناسنا  نوچ  دوش ؛ تیوقت  اه  ناسنا  رد  یتسودرگید  تبحم و  يورین  دـیاب  هعماـج  یتخب  کـین 
.دوش دنم  هرهب  نارگید  تبحم  زا 

يزرورهم نییآ  مالسا ،

يزرورهم نییآ  مالسا ،

ندرک و تبحم  هب  ور ، نیازا  .تسا  هدش  انب  یناسنا  ياه  هتساوخ  تسرد  ياضرا  ترطف و  ساسارب  هک  تسا  ینادواج  نییآ  مالسا ،
ار يدام  يا و  هلیبق  يداژن ، تسردان  ياهزایتما  دناد و  یم  هشیر  کی  زا  ار  اه  ناسنا  همه  مالسا ، .دراد  یناوارف  هجوت  یتسود  ناسنا 

ربمایپ .دنتبحم  مارتحا و  هتـسیاش  دنردام ، ردپ و  کی  زا  لصا  رد  ادخ و  هدیرفآ  نایمدآ ، همه  هک  اجنآ  زا  .دسانـش  یمن  تیمـسر  هب 
(1) «. تشاد دنهاوخ  تسود  ار  وت  ناگمه  رادب ؛ تسود  ار  اه  ناسنا  كوبحی ؛ سانلا  یلا  ببحت  : » دیامرف یم  مالسا  یمارگ 

: دیوگ یم  هیفنح  دمحم  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

يارب يدنـسپ ، یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  .دننک  یکین  وت  هب  تبـسن  يراد  راظتنا  هک  هنوگ  نامه  نک ، یکین  اه  ناسنا  مامت  هب  مدـنزرف !
هک نک  یقلخ  شوخ  نانچ  مدرم  اب  .رامشب  دنسپان  زین  نانآ  يارب  يرامش ، یم  دنسپان  تشز و  دوخ  يارب  ار  هچنآ  دنـسپب و  نارگید 

(2) .دنشاب راوگوس  نایرگ و  وت  رب  يدُرم ، هک  هاگ  نآ  يریگ و  رارق  نانآ  رهم  دروم  يدش ، رود  نانآ  زا  نوچ 

یم روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  هک  تسا  هدـناسر  ییاج  هب  ار  یتسودرـشب  هکلب  دراذـگ ، یم  مارتحا  اه  ناسنا  هب  اهنت  هن  مالـسا  نیاربانب ،
.دنشاب هتشاد  مه  نارگید  هرابرد  ار  ساسحا  نیمه  دنتسه ، دنم  هقالع  دوخ  يزوریپ  یتخب و  کین  هب  هک  نانچمه  دهد 

ترتع نآرق و  رد  يزرورهم  ياه  هشیر 

ترتع نآرق و  رد  يزرورهم  ياه  هشیر 

یفرعم رگیدکی  هب  تبسن  تمحر  ینابرهم و  ياه  تفـص  اب  ار  ترـضح  نآ  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  میرک ، نآرق 
: دنک یم 

ص:24

ص 433. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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(29 حتف :  ) .ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ...ُهَعَم  َنیذَّلا  ِهّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم 

.دننابرهم ناشدوخ  نایم  ...دنیوا  اب  هک  یناسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمحم ،

: دومرف یم  دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .َنیِمِحارَتُم َنِیلِصاوَتُم ، هّللا ِ،  ِیف  َنِّیباحَتُم  ًهررب ، ًهوخا  اُونوُک  َو    َ هّللا وُقَتِإ 

.دیزروب رهم  مه  هب  دیشاب و  هتشاد  یگتسویپ  دینک و  یتسود  مه  اب  ادخ  رطاخ  هب  .دیشاب  راتفر  شوخ  یناردارب  دینک و  اورپ  ادخ  زا 

: تسا هدمآ  ماما  ثیدح  رد  هک  نانچ  .دنک  یم  شرافس  يراتفر  نینچ  نتشاد  هب  ار  نامیا  لها  دنوادخ ،

(2) .َّلَجَوَّزَع   ُ هّللا ُمُکَرَمَأ  امَک  ًهررب  ًهوخا  اُونوُک  اوُمَحاَرت َو  اوُّرابَت َو  اُولَصاَوت و 

راکوکین یناردارب  تسا ، هداد  روتسد  لجوزع  يادخ  هک  نانچ  دیشاب و  هتـشاد  يزرورهم  يراتفر و  شوخ  یگتـسویپ و  رگیدکی  اب 
.دیشاب

هیلع قداـص  ماـما  زین  هراـب  نیا  رد  .دروـخ  یم  مشچ  هـب  نارجاـهم  اـب  راـصنا  راـتفر  رد  یبـنلا » هنیدـم   » رد یگتـسویپ  تـبحم و  نـیا 
: دیامرف یممالسلا 

یّتَح ٍضَْعب  یلَع  ْمِهِـضَْعب  ِفُطاعَت  ِهَجاْحلا َو  ِلْهَِال  ِهاساوُْملا  ِفُطاـعَّتلا َو  یَلَع  ِنُواـعَّتلا  ِلُـصاوَّتلا َو  ِیف  ُداـِهتْجِْإلا  َنیِِملْـسُْملا  یَلَع  ُقِّحَی 
ِراْصنَْالا ُرَـشْعَم  ِْهیَلَع  یـضَم  ام  یلَع  ْمِهِْرمَا  ْنِم  ْمُْکنَع  َباغ  اِمل  َنیِمِّتَغَتُم  َنیِمِحارَتُم ، ْمُهَْنَیب » ُءامَحُر   » َّلَج َّزَع َو    ُ هّللا ُمُکَرَمَأ  امَک  اُونوُکَت 

(3) .هلآ هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  ِدْهَع  یلَع 

رگیدکی هب  تبـسن  تفوطع  نادـنمزاین و  اب  تاساوم  يزرورهم و  رب  ندرک  يرای  مه و  اب  یگتـسویپ  رد  ناناملـسم  هک  تسا  راوازس 
تبسن نانمؤم  ینعی  مهنیب ؛» ءامحر   » هک تسا  هداد  روتسد  امش  هب  لجوزع  يادخ  هک  دیوش  نانچ  ات  دنشاب  اشوک 

ص:25

ص 175. ج 2 ، یفاکلا ، - 1
.نامه - 2

ص 542. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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نامز رد  راصنا  هورگ  هک  یشور  نامه  رب  دیزروب  رهم  دنتـسه ، بیاغ  هک  ییاه  ناملـسم  هب  تبـسن  یتح  امـش  .دننابرهم  رگیدکی  هب 
.دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یهلا رامش  یب  ياه  تمحر  ببس  نیمه  هب  دخرچ و  یم  اه  تمارک  ظفح  یگتسویپ و  تبحم و  هیاپ  رب  ینامیا  هعماج  يایسآ  خرچ 
: تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  مدرم  لماش 

(1) .َِکلذ ِیف  َناک  ام  ُهَمْحَّرلا  ِْهیَلَع  ِدوُدْمَْملا    ِ هّللا ِلِظ  ِیف  ْلَزَی  َْمل  ُهََتبْرُک  ُْهنَع  َجَّرَف  اِهب َو  ُهُفِْطُلی  ٍهَِملَِکب  ُِملْسُْملا  ُهاخَا  َمَرْکَا  ْنَم 

هیاس ریز  دشاب ، راک  نیا  رد  هک  ینامز  ات  دهد ، شیاشگ  ار  شا  يراتفرگ  دیوگ و  يزیمآ  تبحم  نخـس  شناملـسم  ردارب  هب  هک  ره 
.تسا یهلا  هعساو  تمحر 

قح نایاوشیپ  .دوش  یم  نوزفا  اه  تبحم  تجاح ، ندروآرب  اب  ینعی  دبای ؛ یم  یلجت  نانمؤم  ياه  مدـق  اه و  تسد  رد  ینامیا  تبحم 
ینامیا ناردارب  ياهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  مایق  دنوادخ ، دزن  اهراک  نیرت  بوبحم  زا  اریز  دنداد ؛ یم  تیمها  رایـسب  هلئـسم  نیا  هب 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  نآ  عفر  هار  رد  شالت  و 

(2) .ٍْفلَا َهَِأم  اُهبِحاص  اهِیف  ُقِْفُنی  ٍهَّجَح  ُّلُک  ًهَّجَح  َنیِرْشِع  ْنِم   [ِ هّللا ] َیِلا ُّبَحَا  ٍنِمُْؤم  ٍءِْرما  ِهَجاح  ُءاضََقل 

.تسا رتهب  دوش ، جرخ  [ مهرد ای  رانید  ] رازه دص  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  یجح  تسیب  زا  ادخ  دزن  نمؤم  درف  کی  تجاح  ندروآرب 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نینچمه 

(3) .َهَّنَْجلا ِهِّمِِهب  یلاعَت  َكَرابَت َو    ُ هّللا ُُهلِخُْدیَف  ُهَْبلَق  اِهب  ُّمَتْهَیَف  ُهَْدنِع  ُنوُکَت  الَف  ِهیِخَِال  ُهَجاْحلا  ِْهیَلَع  ُدِرََتل  َنِمْؤُْملا  َّنِا 

ص:26

 . ح 5 ص 206 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 193. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 196. نامه ، - 3
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لد درامگ و  یم  تمه  نادب  یلو  دـهد ، ماجنا  دـناوت  یمن  هک  دوش  یم  هضرع  شردارب  فرط  زا  یتجاح  نمؤم  هب  یتقو  نامگ ، یب 
.دنک یم  دراو  تشهب  هب  شتمه  ببس  هب  ار  وا  یلاعت  كرابت و  يادخ  ددنب ، یم 

دنویپ مه  اب  نانچ  نامیا  لها  ناج  .دراد  ناوارف  شاداپ  دوش ، یم  هتـشادرب  ینید  ناردارب  زاـین  ندرک  فرطرب  یپ  رد  هک  ییاـه  مدـق 
جنر تسا  نکمم  هنوگچ  .تسا  ناگمه  يداش  کی  ره  يداش  همه و  هودنا  کی ، ره  هودنا  دندوجو و  کی  دننام  هک  تسا  هدروخ 

.دزاسن نامداش  ار  وا  هلیـسو  نیدـب  دـنکن و  راداو  هودـنا  مغ و  رابغ  ندودز  هب  ار  وا  دراذـگن و  رثا  ناملـسم  بلق  قامعا  اـت  يراـمیب 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

(1) .ِهَمایِْقلا َمْوَی  ِِهْبلَق  ْنَع    ُ هّللا َجَّرَف  ٍنِمُْؤم  ْنَع  َجَّرَف  ْنَم 

.دهد یم  شیاشگ  تمایق  زور  رد  ار  شلد  دنوادخ ، دهد ، شیاشگ  ینمؤم  راک  رد  سک  ره 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2)  .َ هّللاَّرَس ْدَقَف  ِینَّرَس  ْنَم  ِینَّرَس َو  ْدَقَف  ًانِمُْؤم  َّرَس  ْنَم 

.تسا هدرک  داش  ار  ادخ  هک  یتسار  هب  دزاس ، داش  ارم  سکره  تسا و  هتخاس  داش  ارم  هک  نیقی  هب  دزاس ، داش  ار  ینمؤم  سکره 

ادخ ناگدنب  هب  تمدخ  راثآ 

ادخ ناگدنب  هب  تمدخ  راثآ 

ناـنمؤم و هژیو  هب  مدرم ، هب  تمدـخ  تاـبجاو ، يادا  زا  سپ  هـک  دـیآ  یمرب  مالـسلا  مـهیلع  اـیلوا  هریـس  یمالـسا و  ياـه  هزوـمآ  زا 
نانآ ياهزاین  ندروآرب  يارب  دـندوب و  مدرم  تمدـخ  رد  هراومه  یهلا  يایلوا  .تسا  دـنوادخ  هب  برقت  هلیـسو  نیرت  مهم  ناـحلاص ،
فک دننام  دشابن ، دنمدوس  هچنآ  دنام و  یم  دیواج  رادیاپ و  دشاب ، مدرم  دوس  هب  هچنآ  دیجم ، نآرق  هاگدـید  زا  .دـندرک  یم  شالت 

.دور یم  نایم  زا  دوز  تسا و  رادیاپان  بآ  يور 

ُبِرْضَی َِکلذَک  ِضرَألا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساّنلا  ُعَْفنَی  ام  اّمَا  ًءافُج َو  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَاَف 
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(17 دعر :  ) .َلاْثمَألا ُهّللا 

.دنز یم  لاثم  نینچ  دنوادخ  .دنام  یم  نیمز  رد  دناسر ، یم  مدرم  هب  هچنآ  یلو  دوش ، یم  دوبان  دتفا و  یم  يرانک  هب  فک 

دنمدوس مدرم  يارب  شدوجو  هک  یـسک  نآ  : » دوـمرف تسیک ؟ مدرم  نیرت  بوـبحم  دندیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا 
: دیامرف یم  ناشیا  نینچمه   (1) «. دشاب

(2) .ًاروُرُس ٍِْتَیب  ِلْهَا  یلَع  َلَخْدَأ  و    ِ هّللا َلایِع  َعَفَن  ْنَم  ِهّللا  َِیِلا  ِْقلَْخلا  ُّبَحَأَف  هّللا  ُلایع  ُْقلَْخلأ 

ار يا  هداوناخ  دـسرب و  ادـخ  هلیاع  هب  شدوس  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  اـهنآ  نیرت  بوبحم  .دـندنوادخ  راوخ  هریج  هلیاـع و  مدرم ،
.دنک لاحشوخ 

دنوادخ .دنک  یم  هتسارآ  یتوکلم  یهلا و  قالخا  هب  دراد و  یمزاب  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  زا  ار  ناسنا  ادخ ، ناگدنب  هب  یگدیـسر 
یکین لضف و  ياراد  رگیدکی  هب  تبسن  زین  امـش  دنک ، یم  راتفر  امـش  اب  تمحر  لضف و  اب  دنوادخ  هک  نانچمه  : » دیامرف یم  یلاعت 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 237 هرقب : « ) .ْمُِکْنَیب َلْضَْفلا  اُوَْسنَت  َو ال  دیشاب ؛

(3) .َنیِملسُملا ِعیمَِجل  ًاْبلَق  ْمُهُمَلْسأ  ًاْبیَج َو  ْمُهُحَْصنَأ  ًاکُُسن  ِساّنلا  ُکَْسنأ 

رتافصاب رت و  بلقلا  میلـس  ناناملـسم ، مامت  هب  تبـسن  نارگید و  زا  رت  هاوخریخ  مدرم  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  نآ  مدرم  نیرتدباع 
.دشاب

دروم رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .دراد  تسود  ار  امـش  ادـخ ، هک  دیـشاب  لاحـشوخ  دـیدرک ، هدروآرب  ار  مدرم  تجاـح  رگا  نیارباـنب ،
: دیامرف یم  رگیدکی  هب  یگدیسر  يراتفرگ و  ندرک  فرطرب 

ُْهنِم یکَتْشا  اَِذا  ِدِحاْولا  ِدَسَْجلا  َِهلِْزنَِمب  ْمِهِفُطاعَت  ْمِهِمُحاَرت َو  ِیف  َنُونِمْؤُْملا  امَّنِا 

ص:28
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(1) .ِرَهَّسلا یّمُْحلاب و  ِدَسَْجلا  ُِرئاس  َُهل  یعادَت  ٌدِحاو  ٌوْضُع 

رگید دوش ، يدرد  راچد  نانآ  زا  يوضع  هاـگره  هک  دـنرکیپ  کـی  دـننام  رگیدـکی  هب  تبـسن  تفوطع  يزرورهم و  رظن  زا  ناـنمؤم 
.دنباتش یم  شکمک  هب  دنراد و  یم  زاربا  وضع  نآ  اب  ار  دوخ  يدرد  مه  یتحاران ،] يرادیب و  بت و  هار  زا   ] اضعا

: دیارس یم  ثیدح  نیا  زا  ماهلا  اب  زین  يدعس 

دنرکیپ کی  ياضعا  مدآ  ینب 

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک 

راگزور دروآ  درد  هب  يوضع  وچ 

رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد 

یمغ یب  نارگید  تنحم  زک  وت 

(2) یمدآ دنهن  تمان  هک  دیاشن 

يرایمه و حور  ات  دشوکب  دیاب  وا  .دشاب  ربخ  یب  نانآ  لاوحا  زا  توافت و  یب  نارگید ، یتحاران  هب  تبـسن  دـیابن  هاگ  چـیه  ناملـسم 
لیدـبت یعامتجا  حور  هب  ار  ییارگدرف  سح  یمرگ و  نوخ  هب  ار  يدرـس  نوخ  یتوافت و  یب  دـهد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  يدرد  مه 

ندرک فرطرب  رد  دوش و  یم  لمع  دراو  گنرد  یب  درک ، ساـسحا  دوخ  ینید  ردارب  رد  يزاـین  یتحاراـن و  هاـگره  نیارباـنب ، .دـنک 
.دباتش یم  وا  يرای  هب  کمک  تساوخرد  زا  شیپ  یتح  دشوک و  یم  شلکشم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) .ِهَّنَْجلا ِنوُِدب  ََکل  یضْرأ  َُکباَوث َو ال  َّیَلَع  َیلاعَت  َكَرابَت َو  ُهّللا  ُهادان  ِّالا  ًهَجاح  ٍِملْسُِمل  ٌِملْسُم  یضَق  ام 
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تشهب زا  رتمک  هب  تسا و  نم  اب  وت  باوث  هک  دهد  یم  ادن  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دروآرب ، ار  رگید  ناملـسم  تجاح  هک  یناملـسم  ره 
.موش یمن  یضار  وت  يارب 

نارامیب زا  ییادز  مغ 

نارامیب زا  ییادز  مغ 

دنمزاین اه  ناسنا  مینک ؟ غیرد  نآ  زا  دـیاب  ارچ  دـیادزب ، لد  زا  ار  یمغ  دـناوت  یم  یمیمـص  دـنخبل  کی  هداـشگ و  هرهچ  کـی  یتقو 
دننک لددرد  وا  اب  هک  دنتسه  یسک  لابند  مدرم  زا  يرایسب  .دوش  یمن  فرطرب  ییور  شوخ  ینابرهم و  اب  زج  یگنـشت  نیا  دنتبحم و 

.دنزاس اهر  مغ  راب  زا  ار  دوخ  و 

يایند زا  يا  هچیرد  دنک ، لیدبت  نانیمطا  هب  ار  شا  ینارگن  يداش و  هب  ار  وا  مغ  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  رامیب  اب  راتـسرپ  دروخرب  رگا 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دریگ  یم  شاداپ  دنوادخ  دزن  دوش و  یم  هدوشگ  شیور  هب  رورس  افص و 

(1) .ٍتانَسَح َرْشَع  َُهل    ُ هّللا َبَتَک  ًهاذَق  ِنِمؤُْملا  ِهیِخَا  ِهْجَو  ْنِم  َذَخَا  ْنَم 

.دسیون یم  شلامعا  همان  رد  هنسح  هد  نآ ، شاداپ  هب  دنوادخ  دیادزب ، شا  ینید  ردارب  هرهچ  زا  ار  یهودنا  جنر و  هک  یسک 

یم زیمآ  تبحم  یمالک  ای  هاگن  اب  راتـسرپ  یهاـگ  .دـهاوخ  یم  تبحم  رهم و  زا  راشرـس  يا  هفطاـع  ناـبرهم و  یبلق  راـتفر ، نیا  هتبلا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مه  زاب  .دنک  دونشخ  دوخ  زا  ار  ادخ  داش و  ار  يرامیب  دناوت 

(2) .َّلَجَو َّزَع    ُ هّللا ُهَّرَس  ُهَّرَسَف  املْسُم  َیَِقل  ٍِملْسُم  امُّیَا 

.تخاس دهاوخ  لاحشوخ  ار  وا  زین  لاعتم  يادخ  دزاس ، نامداش  ار  وا  دروخرب ، رد  دنک و  رادید  یناملسم  اب  هک  یناملسم  ره 

.میزاس دنـسرخ  دوخ  زا  ار  وا  دـیابن  ارچ  تخاس ، داش  ار  يرّدـکم  رطاخ  هداشگ ، يا  هرهچ  نخـس و  اب  ناوت  یم  هک  یتقو  یتسار  هب 
: دیوگ یم  ابیز  هچ  ظفاح  .تسا  یگرزب  رنه  اهرطاخ ، زا  هودنا  جنر و  ندودز  نارگید و  ندرک  داش 
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دنناشنب دننیشنب ، وچ  مغ ، رابغ  نایوب ، نمس 

دنناتسب دنزیتسب ، وچ  لد ، زا  رارق  نایور ، يرپ 

، دریگ ماجنا  یهلا  كاپ و  تین  اب  ییور  شوخ  نیا  رگا  دـبای و  یم  شمارآ  دوش ، یم  ور  هبور  راتـسرپ  هداشگ  هرهچ  اب  یتقو  راـمیب 
ِهیخَا ِهْجَو  ِیف  ِلُجَّرلا  ُمُّسَبَت  : » دـیامرف یممالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دـیآ  یم  باسح  هب  مه  تدابع  هنـسح و  رامیب ، رب  نآ  ریثأت  رب  هوالع 

(1) «. تسا هنسح  شا ، ینید  ردارب  هرهچ  هب  ناسنا  دنخبل  ٌهَنَسَح ؛

یتسود هب  لد  ات  دـنک  یم  هدامآ  ار  نارامیب  هداشگ ، هرهچ  اب  دروخرب  .تساه  ترودـک  اه و  مغ  هدـنیادز  ییانـشآ و  أدـبم  دـنخبل ،
ظفاح لوق  هب  دنمجرا  ناراتـسرپ  سپ  .دـنبای  تسد  یناور  یحور و  شمارآ  هب  دـنیاشگب و  لد  هرفـس  ینارگن ، چـیه  یب  دنراپـسب و 

: دننامب لفاغ  ییادز  مغ  نیا  زا  دیابن 

دنام یمن  باداش  ناتسب ، نیا  لگ  میاد 

ییاناوت تقو  رد  ار  نافیعض  بایرد 

يدرد و مه  يراکمه ، تیمیمـص ، طابترا ، هیاپرب  ام  ینید  گنهرف  ياوتحم  حور و  یبرغ ، گنهرف  فالخرب  هکنیا  نخـس  لـصاح 
نارگید زا  ییادز  مغ  هک  دوش  یم  هدید  مالـسا  یقالخا  ياه  لمعلاروتـسد  رد  هدنلاب ، گنهرف  نیا  ياه  هولج  .تسا  راوتـسا  هفطاع 

.تساهنآ زا  یکی 

نارامیب روبص  گنس 

نارامیب روبص  گنس 

نتفای یپ  رد  اهنآ  .دهد  یم  رارق  یحور  ياهراشف  ریز  ار  نانآ  هک  دنراد  یتالکـشم  مغ و  زا  هدـنکآ  ییاه  لد  نارامیب ، زا  يرایـسب 
دهد و یم  شوگ  دنمدرد  کی  ياه  همان  مغ  اه و  هوکش  هب  هک  نآ  .دوش  کبس  اهدرد  اه و  مغ  نآ ، نایب  اب  هک  دنیاونـش  شوگ  ود 

.تسا یندوتس  ناراتسرپ  بوخ  هیحور  نیا  .تسا  هدرک  يدرد  مه  وا  اب  دهد ، یم  ناشن  دنم  هقالع  نانآ  نانخـس  ندینـش  هب  ار  دوخ 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع 
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(1) .ِفوُْهلَْملا يَوْکَش  ِعاِمتْسِأل  ُْربَّصلا  ِدَدْؤُسلا  َنِم 

.دشاب هتشاد  لمحت  ربص و  دنمدرد ، هلان  هوکش و  هب  ندرپس  شوگ  يارب  ناسنا  هک  تسا  يراوگرزب  زا 

لمحت لباق  ار  ناتسرامیب  رد  ندنام  کبس و  ار  ناراتفرگ  مغ  راب  هناتسودرشب ، فطاوع  نتشاد  یتسود و  مدرم  ییوخ و  مرگ  هیحور 
.دوب نانآ  يارب  اونش  شوگ  ود  داد و  یم  شوگ  نارگید  ياه  فرح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دزاس  یم 

(6 هبوت :  ) .َنِینِمْؤُْمِلل ُنِم�ُوی  ِهّللِاب َو  ُنِم�ُوی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی 

مه شوگ  رگا  وگب : نانآ  هب  هک  دـهد  یم  روتـسد  دـنوادخ  تسا و  شوگ  وا  دـنتفگ : یم  دـندمآ و  یم  هوتـس  هب  نانآ  هک  ییاج  ات 
.رواب زین  نانمؤم  ياه  فرح  هب  دراد و  نامیا  ادخ  هب  .تسا  یبوخ  شوگ  امش  يارب  تسه ،

ونشب نخس  ونشب ، نخس  ییوگ ، نخس  یهاوخ  رگا 

وا ددرگ  شوگ  لوا  هک  دز ، دناوت  سک  نآ  نابز 

یّتَح َُهل  اُوتَْـصنَا  َمَّلَکَت  ْنَم  : » تسا هدـمآ  مالـسا  ربمایپ  هریـس  رد  .تسا  یتیفرظ  مک  یعون  دنـسپان و  يا  هویـش  يرگید  فرح  ندـیرب 
(2) «. دسرب نایاپ  هب  شنخس  ات  دنداد  یم  شوگ  وا  هب  تفگ ، یم  نخس  هک  یسک  َغَْرفَی ؛

: هک تسا  هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 

(3) .ُْهنِم َغَْرفَی  یّتَح  ُهَمالَک  ٍدَحَا  یلَع  َعَطَق  ُْتیَأَر  ام  َو 

.دوش غراف  شیوخ  نخس  زا  صخش  نآ  هکنآ  رگم  دنک ، عطق  ار  یسک  نخس  هک  مدیدن  زگره  ار  ترضح  نآ 

هب تبحم  رهم و  زا  هدنکآ  ناشلد  هناخ  دنـشاب و  نارگید  شمارآ  هیام  هک  دننک  یم  تموکح  اه  لد  رب  یناسک  یعامتجا ، طباور  رد 
: سپ .دشاب  مدرم 
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نک ناجاتحم  تمدخ  ناهج ، هب  یناوت ، ات 

یمدق ای  یملق  ای  یمرد ، ای  یمد  هب 

يراتسرپ هقف 

يراتسرپ هقف 

، تسا هتفرگ  لکش  ناهج  رساترس  رد  يراتسرپ  ياه  هدکشناد  هدرک و  ادیپ  یتخانش  ناور  یصصخت و  ياه  هبنج  يراتـسرپ  هزورما 
همه ینید  هک  مالسا  .تسا  هدنام  هتخانشان  لهج ، ای  یهجوت  یب  نیگنـس  هیاس  ریز  يراتـسرپ  يابیز  هرهچ  زا  یـشخب  هنافـسأتم  یلو 

لد رد  يونعم  ياـه  هزیگنا  دوش ، جـیورت  يروآ و  عمج  يراتـسرپ » هقف   » رگا .دـنک  یم  انـشآ  اـیاوز  نیا  اـب  ار  اـم  تسا ، رگن  هبناـج 
مسج و یتمالس  رد  ار  رامیب  هک  دنک  یم  شرافس  ار  یماکحا  هب  لمع  یفاکـشوم ، ینیبزیر و  اب  مالـسا  .دوش  یم  رترادیب  ناراتـسرپ 

نآ فلتخم  داعبا  دنک و  ادیپ  ازـس  هب  بسانم و  یهاگیاج  يراتـسرپ ، ياه  هدکـشناد  رد  يراتـسرپ  هقف  هک  دیما  .دـناسر  يرای  حور 
.دوش نشور  شیپ  زا  شیب  شک ، تمحز  ناراتسرپ  هژیو  هب  مدرم ، يارب 

رامیب تیاده 

رامیب تیاده 

هبرجت جنر  درد و  هیواز  زا  ار  یگدنز  ات  دبای  یم  تصرف  رامیب  حور  دنیشن و  یم  ورف  اه  یشکرس  اه و  یهاوخدوخ  ناتـسرامیب ، رد 
اب دریگب و  ار  رامیب  تسد  بایمک ، ياه  هظحل  نیا  رد  دیاب  تسا ، رامیب  یحور  لوحت  اه و  جنر  اه ، ییاهنت  سنوم  هک  راتـسرپ  .دنک 

.دناشنب شناج  رد  ار  قح  رهم  هناد  رامیب ، هتسخ  حور  قامعا  رد  ذوفن 

رامیب هب  نداد  يرادلد 

رامیب هب  نداد  يرادلد 

یهاگ تیعـضو ، نیا  رد  .نآ  دـننام  درد و  راشف  ییاهنت ، یتخـس  وراد ، یخلت  دـنک ؛ یم  مرن  هجنپ  تسد و  یتخـس  عاضوا  اـب  راـمیب 
؟ منک یم  ادـیپ  افـش  اـیآ  دـسرپ : یم  دوـخ  زا  دـنیب و  یم  مهبم  هدـنیآ ، هنییآ  رد  ار  شا  یتمالـس  ریوـصت  دزاـب و  یم  ار  دوـخ  راـمیب 

یکی .دنک  یم  شرافـس  رامیب  هیحور  تیوقت  هب  مالـسا  .دباین  دوبهب  هاگ  چیه  تسا  نکمم  دباینزاب ، ار  دوخ  دـیما  رگا  هک  تساجنیا 
؛ تسا یتسردنت  نتفایزاب  هب  نارامیب  ندرک  راودیما  مالسا ، رد  مهم  ياه  شرافس  زا 

ص:33
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هدش لقن  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  ناشیارب  ار  یمـسج  توارط  دـنک و  یم  نامداش  ار  نانآ  حور  رما ، نیا  نوچ 
: دومرف هک  تسا 

یم نامداش  ار  حور  دنک ، یمن  در  ار  اضق  دنچره  نخـس ، نیا  .دینک  راودیما  ندنام  هدنز  هب  ار  وا  دیدش ، دراو  رامیب  رب  هک  یماگنه 
(1) .دنک

رامیب زاین  ندروآرب  رد  شالت 

رامیب زاین  ندروآرب  رد  شالت 

نایاوشیپ تسا و  هدـش  شرافـس  رایـسب  مالـسا  رد  عوضوم  نیا  .تسا  راـمیب  يروف  ياـهزاین  ندروآرب  ناراتـسرپ ، فیاـظو  زا  یکی 
: تسا هتسناد  ناهانگ  شزرمآ  ببس  ار  رامیب  تجاح  ندروآرب  مالسا ، یمارگ  لوسر  .دنا  هدرک  ناوارف  دیکأت  نآ  رب  ام  موصعم 

(2) .دیاینرب نآ  هدهع  زا  هاوخ  دروآرب و  ار  وا  تجاح  هاوخ  دزیر ؛ یم  ورف  وا  ناهانگ  دنک ، شالت  رامیب  تجاح  عفر  رد  هک  یسک 

ندروآرب رد  شـالت  بابحتـسا   » ناونع تحت  یباـب  لـئاسولا  كردتـسم  باـتک  رد  عیـشت  گرزب  ياـملع  زا  يرون  ثّدـحم  موـحرم 
يرتشیب بابحتـسا  تسا ، ناشیوخ  زا  هک  يرامیب  هب  تبـسن  شالت  نیا  : » دـیوگ یم  اـجنآ  رد  تسا و  هدرک  نیودـت  راـمیب » تجاـح 

(3) «. دراد

يزومآ تربع 

يزومآ تربع 

نارگید زا  رت  فافـش  ار  یگدـنز  نیا  داعبا  دـناوت  یم  راتـسرپ  .دـهد  یم  ناشن  ار  یگدـنز  رگید  هرهچ  هک  تسا  يا  هنییآ  يراـمیب ،
یلع ترـضح  نایعیـش ، لوا  ياوشیپ  .دزومایب  سرد  وا  جنر  درد و  ندید  زا  دریگ و  دنپ  رامیب  ناشیرپ  زور  لاح و  زا  دـیاب  وا  .دـنیبب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

ص:34

ص 39. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص 328. ج 76 ، راونالاراحب ، - 2

ص 93. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
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یم وراد  ناـشیارب  ناکـشزپ  زا  يدـیبلط و  یم  افـش  ناـنآ  يارب  يدرک ؛ یم  يراتـسرپ  ناـنآ  زا  دوخ  تسد  اـب  هک  ناـسک  رایـسب  هچ 
(1) .دیشخبن یعفن  ناشلاح  هب  وت  ياهاود  یلو  یتفرگ ،

يدابع لامعا  ندرازگ  رد  رامیب  هب  ندناسر  يرای 

يدابع لامعا  ندرازگ  رد  رامیب  هب  ندناسر  يرای 

سردایرف وا  زج  یسک  هچ  یتسار ، هب  .تسا  ناسنا  لامک  تایح و  هیام  هدننیرفآ و  اب  هدیرفآ  تسرد  طابترا  یگدنز ، حور  تدابع ،
کیدزن ادخ  هب  ار  رامیب  دنچره  يرامیب  .دـییاس  كاخ  رب  یناشیپ  تفر و  عوکر  هب  دز ، وناز  شربارب  رد  دـیاب  هک  تسوا  اهنت  تسا ؟

نیا ندرازگ  رد  ار  رامیب  دـناوت  یم  راتـسرپ  .دزاس  یم  نکممان  ای  راوشد  شیارب  ار  يداـبع  لاـمعا  ندروآ  اـج  هب  یهاـگ  دـنک ، یم 
.دناسر يرای  نآ  تامدقم  ندرک  هدامآ  ای  لامعا 

رامیب ندرک  ینابصع  زا  زیهرپ 

رامیب ندرک  ینابصع  زا  زیهرپ 

لوسر زا  .مینک  رتشیب  ار  شهودـنا  راـب  وا ، ندرزآ  اـب  تسین  راوازـس  ور ، نیازا  .دـنز  یم  اـپ  تسد و  ناوارف  یجنر  مغ و  رد  راـمیب 
ياهانگنت رد  رامیب  ندادرارق  زا  دـیاب  نیاربانب ،  (2)« .دینکن دراو  راشف  وا  رب  دینکن و  تیذا  ار  رامیب  : » تسا هدـش  لقن  مالـسا  یمارگ 

یم يو  رازآ  ثعاب  هک  دایز  شـسرپ  رامیب و  دزن  ینالوط  نتـسشن  نوچ  ییاـهراک  زا  مینک و  زیهرپ  دـیاز  یعاـمتجا  موسر  بادآ و 
هدنسب فرحود  هب  هکلب  نکن ، رارصا  رامیب  زا  شـسرپ  رد  : » دیامرف یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  .مینیزگ  يرود  دوش ،

(3) «. نک

رامیب زا  اعد  تساوخرد 

رامیب زا  اعد  تساوخرد 

تسا هتسیاش  ور ، نیازا   (4) .تسا نینچ  وا  نیرفن  هک  روط  نامه  دوش ، یم  باجتـسم  راتـسرپ  هدـننک و  تدایع  قح  رد  رامیب  ياعد 
يراک زا  دنک و  اعد  شیارب  دهاوخب  رامیب  زا  راتسرپ 

ص:35

ص 55. ش 6 ،  رثوک ، همانهام  زا : لقن  هب  هغالبلا ، جهن  - 1
ص 360. ج 93 ، راونالاراحب ، - 2

ص 224. ج 81 ، نامه ، - 3
ص 81. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
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.دزیهرپب دنک ، نیرفن  هب  راداو  نیگمشخ و  ار  وا  تسا  نکمم  هک 

رامیب تخت  رانک  نتسشن 

رامیب تخت  رانک  نتسشن 

موصعم نایاوشیپ  راتفگ  مالسا و  نیبم  نید  رد  هک  تسا  جرارپ  لاح  نیع  رد  تیلوئسمرپ و  فیرظ و  رایسب  ياه  لغـش  زا  يراتـسرپ 
دزن يزیچ  دنکن ، روبجم  اذغ  ندروخ  هب  ار  رامیب  راتـسرپ ، تسا  رتهب  هلمج  زا  .تسا  هدش  نادب  يرایـسب  ياه  شرافـسمالسلا  مهیلع 

تسا هتـسیاش  نینچمه   (1) .دـشاب هتـشاد  مارآ  یباوخ  رامیب ، دـشوکب  دـنکب و  ار  شلاـح  تاـعارم  وا ، باوخ  ماـگنه  دروخن و  يو 
هک ینامز  تسا ، هتفر  رامیب  رادید  هب  هک  یسک  : » دومرف مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دهد  يرادلد  ار  وا  دنیـشنب و  رامیب  تخت  رانک  راتـسرپ 

(2) «. دریگ یمارف  ار  وا  یهلا  تمحر  دنیشن ، یم  وا  رانک 

ص:36

ص 217. ج 66 ، راونالاراحب ، - 1
.هحاصفلا جهن  - 2
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ترتع نآرق و  سوماق  رد  يراتسرپ  نییآ  موس : لصف 

هراشا

ترتع نآرق و  سوماق  رد  يراتسرپ  نییآ  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

يراتسرپ لغش  يالاو  شزرا 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  رد  يراتسرپ 

يراتسرپ تبثم  راثآ 

رامیب زا  تبقارم 

نارامیب زاین  نیمأت  یسانشزاین و 

نارامیب اب  ارادم  ناراتسرپ و 

نارامیب یتمالس  رب  ینیشن  مه  ریثأت 

يدوبهب کیربت  يرامیب و  شزرا 

يراتسرپ هفرح  رد  اهدیابن 

يراتسرپ لغش  يالاو  شزرا 

يراتسرپ لغش  يالاو  شزرا 

طاشن يراتسرپ ، لغش  هب  یشرگن  نینچ  .دشاب  یناسنا  لامک  هب  یبای  تسد  دنوادخ و  هب  برق  ياه  هار  زا  یکی  دناوت  یم  يراتـسرپ 
ینیمخ ماما  .تسیرگن  دـهاوخ  یناسنا  یهلا _  هفیظو  کی  ناونع  هب  دوخ  راک  هب  وا  دـنک و  یم  داجیا  راتـسرپ  رد  يا  هژیو  هقـالع  و 

: دیامرف یم  ناراتسرپ  ناکشزپ و  هب  باطخ  شرگن ، نیا  تیوقت  رد  هللا  همحر 

مه دیشاب و  هدرک  راک  مه  هک  ییایند ، تاهج  هب  يدام ، تاهج  هب  دینکن  هدولآ  هتساوخن  يادخ  ار  لغـش  نیا  هک  دیـشاب  هجوتم  امش 
نکل دشاب ، ادخ  يارب  هکنیا  درادن  تافانم  .دشاب  ادخ  يارب  دشاب ، یهلا  امش  لغش  نیا  هک  دینکب  يراک  امش  .دیـشاب  هدربن  یهلا  رجا 
.دـینک يراتفر  شوخ  نارامیب  نیا  اب  هکنیا  هب  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  امـش  .درادـن  مه  اب  تافانم  اهنیا  دـنهدب ، يرجا  ًـالثم  مه  امـش  هب 
هدنزرا رایسب  ياه  لغش  نآ  زا  لغش  نیا  .دینک  ییوج  لد  دیاب  دنتـسه ؛ هدرـسفا  اهنیا  .اهنآ  زا  دینک  ییوج  لد  .ار  اهنآ  دینک  کمک 
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(1) .تسا

ماما زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  دـنا ، هدرمـشرب  یناسنا  ياه  شزرا  اه و  تدابع  نیرتهب  زا  یکی  ار  ناعون  مه  هب  تمدـخ  زین  ناموصعم 
: تسا هدمآمالسلا  هیلع  قداص 

(2) .َهّنَْجلا ِنُوِدب  ََکل  یضْرَا  َُکباَوث َو ال  َّیلَع  یلاعَت  َكَرابَت َو    ُ هّللا ُهادان  ِّالا  ًهَجاح  ٍِملْسُِمل  ٌِملْسُم  یضَق  ام 

هب وت  شاداپ  هک  دـنک  باطخ  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دزاس  یمن  اور  ار  يرگید  ناملـسم  تجاح  یناملـسم  چـیه 
زا رتمک  تسا و  نم  هدهع 

ص:37

ص 82. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 1

ص 285. ج3 ، یفاک ، لوصا  - 2
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.مدنسپ یمن  تیارب  تشهب 

يرابدرب يزوس و  لد  لمحت ، تردق  الاب ، هزیگنا  ياراد  هک  دنزادرپب  نارامیب  زا  تبقارم  يراتسرپ و  لغش  هب  دنناوت  یم  یناسک  اهنت 
.دنرادروخرب ییالاب  یعامتجا  تیبوبحم  زا  دـنراد و  ياج  هعماج  ناترطف  کین  كاپ  ریمـض  رد  یـشرگن ، نینچ  اب  دارفا  نیا  .دنـشاب 

نیا هب  يدام  روما  رطاخ  هب  زین  نانآ  دشاب و  ناراتـسرپ  ياسرف  تقاط  راک  ناربج  دناوت  یمن  يدام  ياه  شاداپ  هک  دنناد  یم  ناگمه 
رکـشی مل  قولخملا  رکـشی  مل  نم   » باب زا  زین  مدرم  .دـنهاوخ  یم  ادـخ  زا  ار  دوخ  شاداپ  نانآ  هکلب  دـنروآ ، یمنور  فیرـش  لغش 
هاگیاج یعامتجا و  شزرا  رگنایب  دوخ ، راتـسرپ ، ماقم  زا  لیلجت  میرکت و  .دـنهن  یم  جرا  ار  ناـنآ  هبیاـش  یب  ياـه  شـالت  قلاـخلا ،»

.تسا يراتسرپ 

: دیامرف یم  نایب  نینچ  یتیاور  رد  ار  يراتسرپ  شزرارپ  ياهب  جرا و  مالسا ، یمارگ  ربمایپ 

یف ٍضیرَِمل  یعَـس  ْنَم  ِعِماّللا َو  ِقْرَْبلاَک  ِطارِّصلا  یَلَع  َزاجَف  مالـسلا  هیلع  ِلیلَخلا  َمیهاْربِا  َعَم    ُ هّللا ُهَثََعب  ًهَْلَیل  امْوَی َو  ٍضیرَم  یلَع  َماـق  ْنَم 
(1) .ُهُُّما ُْهتََدلَو  ٍمْوَیَک  ِِهبُونذ  ْنِم  َجَرَخ  اهاضَقَف  ٍهَجاح 

.دنک یم  روشحم  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  اب  ار  وا  دنوادخ ، دریگب ، هدهع  هب  ار  يرامیب  يراتسرپ  بش ، کی  زور و  کی  هک  یسک 
، دروآرب ار  وا  ياهزاین  دنک و  شالت  رامیب  ياهزاین  ندرک  فرطرب  رد  هک  یسک  .درذگ  یم  طارص  زا  یقرب  ششخرد  نوچمه  سپ 

.دوش یم  كاپ  ناهانگ  زا  تسا ، هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  رد  يراتسرپ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  رد  يراتسرپ 

زا لاعتم  دنوادخ  دزن  يراتـسرپ  .تسا  لغـش  نیا  تفارـش  تیمها و  هدـنهد  ناشن  يراتـسرپ  رما  هب  موصعم  يایلوا  ناربمایپ و  مامتها 
.دنسدقم بوبحم و  ناراتسرپ ، تسا و  رادروخرب  الاو  یهاگیاج  شزرا و 

نیا هب  تبسن  ار  راوگرزب  نآ  هژیو  مامتها  ربمایپ ، دجسم  رد  يراتسرپ  رداچ  ندرک  اپرب 
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ياوادـم هب  دجـسم  رد  مدرم  دـحا ، گـنج  ناـیرج  زا  دـعب  : » تسا هدـمآ  هراـب  نیا  رد  یتـیاور  رد  .دـهد  یم  ناـشن  سدـقم  هـفیظو 
: تسا هدمآ  مه  ماشه  نبا  هریس  رد   (1)« .دنتخادرپ یم  نانآ  زا  يراتسرپ  گنج و  ناحورجم 

، دوب هتشادرب  قدنخ  گنج  رد  یتخس  تحارج  هک  ار  ذاعم  نب  دعس  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  صاخ  باحـصا  زا  یکی 
ناحورجم همیخ  نیا  رد  هدیفر  .دنداد  رارق  دنتفگ ، یم  هدیفُر »  » وا هب  هک  ْمَلْسَا  هلیبق  زا  ینز  همیخ  رد  دجـسم  رد  ترـضح  روتـسد  هب 

(2)« .تخادرپ یم  نانآ  زا  تبقارم  يراتسرپ و  هب  درک و  یم  اوادم  ار  گنج 

ثعاب نادنز ، رد  نارامیب  زا  فسوی  ترـضح  رمتـسم  يراتـسرپ  هک  نانچ  .دوش  یم  هدـید  مه  ناربمایپ  هریـس  رد  هدیدنـسپ  راک  نیا 
(3) .دندرک یم  دای  راکوکین  يدرف  ناونع  هب  وا  زا  رطاخ  نیا  هب  دوب و  هدش  ناینادنز  نیب  وا  تیبوبحم 

همـالع ار  دراوم  نیا  زا  یکی  .دوش  یم  هدـید  مالـسا  خـیرات  رد  ناراـمیب  زا  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  يراتـسرپ  دروـم  رد  ییاـه  هنوـمن 
، تهج نیدب  .دوبر  نم  زا  ار  باوخ  تفرگارف و  ار  مدوجو  بت  یبش ، : » دـنک یم  لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  یـسلجم 

یم نم  لاح  يایوج  دمآ و  یم  نم  دزن  زامن ، زا  سپ  .درک  یم  میـسقت  زامن  نم و  نیب  ار  بش  دوب و  رادیب  حبـص  ات  زین  ادـخ  لوسر 
اب ترضح  هکنآ  زا  سپ  .دوب  نینچ  حبص  عولط  ات  ربمایپ  هویش  تفای و  یم  عالطا  ما  يرامیب  تیعـضو  زا  نم  هب  ندرک  هاگن  اب  دش و 

حبـص اـت  شا  يراـمیب  رطاـخ  هـب  هـک  شخب  یتمالـس  هد و  افـش  ار  یلع  ایادـخ ! هـک  درک  اـعد  نـم  قـح  رد  درازگ ، زاـمن  باحـصا 
(4) «. مدیباوخن
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نایب ذاعم  نب  دعـس  هرابرد  ار  نآ  هنومن  هک  تسا  نایامن  یبوخ  هب  زین  شرگید  ناتـسود  ربارب  رد  یتح  ترـضح  هدیدنـسپ  هیور  نیا 
(1) .میدرک

.تسا مالسا  رد  هجوت  لباق  هنومن  رگید  زین  ناشیا  يرامیب  زا  سپ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يراتـسرپ 
(2) .داد یم  يرای  ار  ناشیا  سیَمُه ، رتخد  ءامسا ، دوب و  مالسلااهیلع  همطاف  زا  يراتسرپ  راد  هدهعمالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

رد :» تسا هدمآ  دحا  گنج  خیرات  رد  .تسا  هدش  نایب  یناوارف  ياه  هنومن  زین  ربمایپ  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يراتـسرپ  هرابرد 
ار ربمایپ  تحارج  نوخ  همطاف  ماگنه ، نآ  رد  .درک  دراو  مخز  ناشیا  رـس  رب  دوخ  هالک  تسکـش و  مالـسا  ربمایپ  نادند  گنج ، نیا 
دنازوس و ار  يریـصح  هکت  دـیآ ، یمن  دـنب  نوخ  درک  هدـهاشم  همطاف  نوچ  .دروآ  یم  بآ  رپس  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  تسـش و  یم 

(3) «. دیآ دنب  نوخ  ات  دراذگ  مخز  يور  ار  نآ  رتسکاخ 

هدرورپ تسد  هکمالـسلااهیلع  اربک  بنیز  ترـضح  مالـسا ، هنومن  يوناـب  نیا  یمارگ  رتـخد  زا  مه  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
بنیز ما  همع  مدوب و  هتـسشن  نم  دیـسر ، تداهـش  هب  مردپ  نآ  يادرف  هک  یبش  : » دـنک یم  لقن  نینچ  تسا ، ردام  زاس  ناسنا  بتکم 

(4) «. درک یم  يراتسرپ  وکین  نم  زا  دوب و  نم  دزن 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .تسا  يراتسرپ  يالاو  شزرا  رگنایب  یلمع ، ياه  هریس  نیا 

کی نیا  دنکب ، شدوخ  یعرش  یناسنا و  فیاظو  اب  ناسنا  هچنانچ  رگا  هک  تسا  یفیرـش  رایـسب  ياه  لغـش  زا  يراتـسرپ  لغـش  نیا 
زارف رد  هک  تسا  یتدابع 
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هب رامیب  کی  اب  ناسنا  رگا ]  ] .تسا دنمشزرا  یلیخ  نکل  تسا ، یلکشم  رایسب  رما  رامیب ، زا  يراتـسرپ  .تسا  لوا  هجرد  ياه  تدابع 
تادابع زا  دشاب ، یهلا  یناسنا -  هفیظو  کی  يارب  نیا  دنکب و  ار  وا  لاوحا  تاعارم  يرهاوخ ، روط  هب  يردارب ، روط  هب  تبحم ، روط 

(1) .تسا دنمشزرا  رایسب 

يراتسرپ تبثم  راثآ 

يراتسرپ تبثم  راثآ 

يدونـشخ هب  هنوگ  نیدـب  دـنروآ و  یم  مهارف  ار  نانآ  يدنـسرخ  بابـسا  نانآ ، زا  تبقارم  ناراـمیب و  هب  ندرک  کـمکاب  ناراتـسرپ 
هک هاگ  نآ  .تسا  هدش  هداهن  تناما  هب  اه  ناسنا  كاپ  ترطف  رد  نارگید  هب  کمک  تذل  رگید ، يوس  زا  .دنبای  یم  تسد  دـنوادخ 

شدوخ دنیب ، یم  وا  نابل  هشوگ  رب  ار  توارط  ینامداش و  دنخبل  دنک و  یم  لیدبت  طاشن  يداش و  هب  ار  رامیب  هودنا  جـنر و  راتـسرپ ،
درب و یم  داـی  زا  تـسا ، هدـش  لـمحتم  ریـسم  نـیا  رد  هـک  ار  ییاـه  تـمحز  اـه و  یتخـس  ماـمت  بـیترت ، نیدـب  .دوـش  یم  داـش  زین 

یم ار  تیبوبحم  نیا  زار  .دوش  یم  رارقرب  راـمیب  راتـسرپ و  نیب  يا  هیوـسود  تبحم  رهم و  اـب  هارمه  هنامیمـص و  هطبار  هاـگآدوخان ،
: تفایرد مالسا  ربمایپ  نخس  زا  ناوت 

(2) .اْهَیِلا َءاسَا  ْنَم  ِضُْغب  اْهَیِلا َو  َنَسْحَا  ْنَم  ِّبُح  یلَع  ْبُولُْقلا  ِتَِلبُج 

یم اور  يدب  ناسنا  هب  هک  یسک  ینمشد  ضغب و  دنک و  یم  یکین  ناسحا و  یمدآ  هب  هک  یسک  یتسود  تبحم و  رب  اه  بلق  تعیبط 
.تسا هدش  هداهن  دراد ،

یم نایب  تحارص  هب  زین  میرک  نآرق  نوچ  تشاد ؛ دهاوخ  یپ  رد  زین  ار  یهلا  تیاضر  یعامتجا ، تیبوبحم  رب  نوزفا  يراکوکین  نیا 
(195 هرقب : «. ) دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  هک  دینک  یکین  و  َنینَسْحُملا ؛ ُّبُِحی    َ هّللا َّنِا  اُونِسْحَا  َو  : » دراد

کبـس و ياهراک  شریذـپ  اب  راتـسرپ  تقیقح ، رد  .دراذـگ  یم  اـج  هب  زین  درف  دوخ  رب  يا  هدـنزرا  راـثآ  يراتـسرپ  هتـشذگ ، نیا  زا 
.دـنک یم  هنیداهن  شدوجو  رد  ار  یتسود  عون  یهاوخرگد و  درب و  یم  نیب  زا  شیوخ  رد  ار  یهاوخدوخ  حور  رامیب ، کـی  نیگنس 

طوبرم روما  شریذپ 
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دـهعت و ساـسا  رب  راتــسرپ  .دزاـس  یم  رود  يو  زا  ار  ینیبدوـخ  ربـکت و  دــهد و  یم  شیازفا  وا  رد  ار  ینتورف  هـیحور  ناراـمیب ، هـب 
هک ار  شراـجنهان  دـنت و  ياـهدروخرب  ماـمت  دـنک و  یم  ارادـم  تسا ، جـنر  درد و  اـب  هتخیمآ  هک  وا  اـب  راـمیب ، ربارب  رد  شتیلوئـسم 
هک ناـمه  .یناـسنا  ياـه  تمارک  هـب  یباـی  تـسد  يزاـسدوخ و  يارب  تـسا  یهار  نـیا  .دـبات  یمرب  تـسا ، نورد  درد  زا  هتـساخرب 

يراـبدرب ملح و  دـننامه  یتزع  چـیه  ِْملِْحلاَـک ؛ َّزِع  ـال  : » دـیامرف یم  درامـش و  یم  مهم  رایـسب  ار  نآمالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
(1) «. تسین

هشوت هر  ارمالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ینارون  مالک  نیا  دزاس و  یم  شهار  هقردب  ار  نانآ  ریخ  ياعد  نارامیب ، هب  کمک  اب  راتسرپ 
(2)« .تسا ناگتـشرف  ياعد  دننامه  نانآ  ياعد  اریز  دننک ؛ اعد  دیهاوخب  نانآ  زا  دینک و  تدایع  دوخ  نارامیب  زا  : » دـنک یم  شیوخ 

باجتسم يرامیب  ماگنه  رد  وت  ياعد  ٌباجَتْسُم ؛ اهیف  َكُؤاعُد  : » دیامرف یم  ناملس  زا  تدایع  ماگنههلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
(3) «. تسا

: تسا هدش  صخشم  مالسا  یمارگ  لوسر  راتفگ  نیا  رد  فافش  روط  هب  رامیب  زا  يراتسرپ  هدنزرا  راثآ 

َْکِلت ِرُوبُع  ِلاوْهَْالا َو  َْکِلت  ِعْطَق  یلَع  ُهَنُونیُعی  ًهَِکئالَم  ِهَمایِقلا  ِیف  َُهل  ُبَصَن  ِهِْرمَا َو  یلَع    ُ هّللا ُهَناعَا  ِهِْرمَا ، یلَع  ِِهنََدب  یف  افیعَـض  َناعَا  ْنَم 
(4) .انِما اِملاس  ِهَّنَجلا  َیِلا  ِطارِّصلا  ِرُوبُع  یلَع  اهِموُمَس َو  یلَع  اِهناخُد َو  ْنِم  ُهَبیُصی  یّتَح ال  ِراّنلا ، َنِم  ِقِدانَْخلا 

یم ار  یناگتـشرف  تمایق ، رد  دهد و  یم  يرای  اهراک  رد  ار  وا  دـنوادخ ، دـنک ، يرای  دراد ، یمـسج  یناوتان  هک  ار  یناسنا  سک  ره 
ریسم ندومیپ  رد  ار  وا  ات  درامگ 
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تینما تمالـس و  اب  تشهب  يوس  هب  طارـص  زا  روبع  رب  دـنیبن و  بیـسآ  نآ  مومـس  زا  هک  ییاه  لادوگ  زا  روبع  تماـیق و  كاـنلوه 
.دنهد يرای  لماک ،

رامیب زا  تبقارم 

رامیب زا  تبقارم 

هتـسیاب و يرما  لماک ، يافـش  ات  رامیب  زا  تبقارم  ور ، نیازا  .تسام  ینید  نایاوشیپ  هجوت  دروم  يو  زا  یناـبهگن  راـمیب و  زا  تبقارم 
اهر .تسا  راذـگرثا  زین  يو  یحور  طاـشن  یباداـش و  نیمأـت  رب  یمـسج ، ياـهزاین  عـفر  رب  نوزفا  راـمیب  اـب  یهارمه  .تسا  يرورض 

ترـضح ساسا ، نیا  رب  .دزادـنا  هرطاخم  هب  ار  وا  یگدـنز  یتح  تمالـس و  تسا  نکمم  اـسب  هچ  وا  هب  یهجوت  یب  راـمیب و  نتخاـس 
: تسا هدومرف  رامیب  هارمه  رفس و  مه  هب  مالسلا  هیلع  قداص 

(1) .ِدِجْسَْملا ِیف  َِکتولَص  ْنِم  ُلَْضفَا  ُهَْدنَع  َكُدوُُعق 

.تسا دجسم  رد  تندناوخ  زامن  زا  رتالاب  رتهب و  وا ) زا  تبقارم   ) رامیب دزن  وت  نتسشن 

یمالک ردمالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دراد  یپ  رد  يرامـش  یب  شاداـپ  اـهنآ ، عفر  يارب  شـالت  ناراـمیب و  ياـهزاین  نتخاـس  فرطرب 
: دنک یم  تیاورهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رگید ،

(2) .ُْهتََدلَو ٍمْوَیَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َجَرَخ  اهِضْقَی ، َْمل  ْوَا  اهاضَق  ٍهَجاح  ِیف  ٍضیرَِمل  یعَس  ْنَم 

، تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  دوشن ، ای  دوش  هدروآرب  زاین  نآ  هاوخ  دنک ، شالت  يرامیب  ياهزاین  عفر  يارب  هک  یسک 
.ددرگ یم  كاپ  ناهانگ  زا 

ياهزاین ندروآ  تسد  هب  رد  دیاب  راتسرپ  نیاربانب ، .تسا  نآ  فیک  مک و  زا  لماک  تخانش  زا  سپ  يرامیب ، ياهزاین  ندروآرب  هتبلا 
زین وا  يارب  ددنسپ ، یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  دهد و  رارق  وا  ياج  هب  ار  دوخ  دنک و  شالت  رامیب  یعامتجا  يونعم و  یحور و  یمسج ،

: دومرف ناشدنزرف  هب  شرافس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دریگب  رظن  رد 

ام َُهل  ْهَرْکاَو  َکسْفَِنل  ُّبُِحت  ام  َكِْریَِغل  ِْببْحَاَف  َكِْریَغ  َْنَیب  امیف َو  َکَسْفَن  ْلَعِْجا  َّیَُنب  ای 
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(1) .اََهل ُهَرْکَت 

نارگید يارب  يراد ، یم  تسود  دوخ  يارب  ار  هچنآ  سپ  .هد  رارق  نارگید  دوخ و  نیب  تواضق  سایقم  راـیعم و  ار  نتـشیوخ  مرـسپ !
.دنسپم زین  نارگید  رب  يدنسپ ، یمن  دوخ  يارب  ار  هچنآ  راد و  تسود 

: دیامرف یم  مهم  نیا  هب  هجوت  اب  ابیز  یمالک  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

، راتفر .راتـسرپ  تسا و  کشزپ  هک  نآ  ات  تسا  رد  مَد  مداخ  هک  نآ  زا  دیـشاب ، تفوطع  اـب  رایـسب  راـمیب ، اـب  هک  منک  یم  ضرع  زاـب 
ناکـشزپ نادنمراک ، زا  .دیا  هتفر  هناخ  ضیرم  کی  رد  دیتسه و  ضیرم  ناتدوخ  هک  دینک  نامگ  .دشاب  زیمآ  تفوطع  بوخ و  راتفر 

(2) .دنراد امش  زا  مه  نارامیب  ریاس  دیراد ، اهنآ  زا  امش  دوخ  هک  یعقوت  نامه  دیراد ؟ یعقوت  هچ  اجنآ  راتسرپ  و 

نیا رد  .دـنک  کمک  يو  هب  وا  هقالع  دروم  ياذـغ  رامیب و  هقئاذ  تخانـش  زا  سپ  راتـسرپ  یهاگ  تسا  نکمم  اـهزاین ، ندروآرب  رد 
هدمآمالـسلا مهیلع  موصعم  زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  دوش ، یم  راتـسرپ  هجوتم  زین  يورخا  ياه  شاداپ  کین ، راک  نیا  ساـپ  هب  لاـح ،

: تسا

(3) .ِهَّنَْجلا ِراِمث  ْنِم    ُ هّللا ُهَمَعْطَأ  ُهَتَوْهَش  اضیرَم  َمَعْطَا  ْنَم 

.دناروخ یم  وا  هب  یتشهب  ياه  هویم  زا  دنوادخ  دهد ، اذغ  شیاهتشا  لیم و  ساسا  رب  يرامیب  هب  هک  یسک 

خـساپ رد  همطاف  .دیـسرپ  وا  لاح  زا  تسـشن و  همطاف  دزن  سپ  .دـمآ  وا  رادـید  هب  ربمایپ  .دـش  رامیبمالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  يزور 
روگنا يا  هشوخ  کشک و  نان و  شمـشک و  زا  یفرظ  قاتا ، هچقات  زا  تساخرب و  ربمایپ  .مراد  لیم  اراوگ  كاپ و  ییاذغ  نم  تفگ :

همطاف لباقم  رد  دروآ و 
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یطیحم ندروآ  مهارف  نیارباـنب ، .تسا  راـمیب  يارب  یتاـیح  روما  زا  زین  تحارتـسا  باوخ و  كاروخ ، رب  نوزفا   (1) .داهنمالسلااهیلع
.دشاب هتشاد  نارامیب  یتمالس  رب  یبولطم  ریثأت  دناوت  یم  ادصورس  زا  رود  هب  مارآ و  بسانم ،

نارامیب زاین  نیمأت  یسانشزاین و 

نارامیب زاین  نیمأت  یسانشزاین و 

يرامیب .تسا  دنمزاین  یتیامح  یفطاع و  یناور ، یشزومآ ، یبهذم ، یحیرفت ، ياهزاین  هب  ینامـسج ، ياهزاین  نیمأت  رانک  رد  یمدآ 
تابجاو ندروآرب  یپ  رد  ناذا  نیـشن  لد  يادص  ندینـش  اب  تسا ، هدـش  هتخیمآ  شناج  حور و  اب  ینید  ياه  هزومآ  اهروتـسد و  هک 

اعد و زامن و  دننام  یبهذم  مسارم  ییاپرب  .دشاب  رثؤم  رایـسب  رامیب  يدوبهب  رد  دـناوت  یم  رما  نیا  رد  کمک  .دزیخ  یمرب  دوخ  ینید 
، نیاربانب .تسا  زاسراک  وا  یمـسج  تمالـس  يارب  نامرد  وراد و  هک  تسا  رثؤم  رامیب  یحور  عضو  يارب  هزادـنا  ناـمه  هب  تاـجانم 

مهارف ار  نآ  ریغ  یبای و  هلبق  هداجـس ، ندرک  نهپ  ندرک ، ممیت  نتفرگ ، وضو  لیبق  زا  يدابع  ياه  هماـنرب  ماـجنا  هنیمز  دـیاب  راتـسرپ 
.دنام یمن  هرهب  یب  يونعم  شاداپ  زا  يرای ، کمک و  نیا  اب  زین  راتـسرپ  هتبلا  .دبای  تسد  یحور  شمارآ  شیاسآ و  هب  رامیب  ات  دـنک 

دنداهن یم  يا  هچراپ  رد  ار  ناشیا  دوب ، رامیب  مالسلا ) هیلع  رقاب  دمحم  ماما   ) مردپ هک  یماگنه  : » دیامرف یممالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) «. دندرب یم  نتخاس  وضو  يارب  و 

تـسا نکمم  هک  اجنآ  ات  يرابدرب  اب  دیاب  ناراتـسرپ  .دنراد  شزومآ  هب  زاین  دوخ  زا  هژیو  ياه  تبقارم  يارب  نارامیب  یهاگ  نینچمه 
اب یکـشزپ ، صاخ  تاحالطـصا  زا  ییاه  شـسرپ  ندیـسرپ  تروص  رد  دـنزاس و  انـشآ  دوخ ، زا  یناـمرد  ياـه  تبقارم  اـب  ار  راـمیب 

نانچ دوش ، یم  هدید  نارامیب  هب  ییاه  شزومآ  نینچ  ربمایپ  یلمع  هریس  رد  .دنهد  حیضوت  دشاب ، كرد  لباق  اهنآ  يارب  هک  ینانخس 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک 

هک یماگنه  دمآ و  ود  نآ  رادید  هب  ربمایپ  سپ  .دش  تحاران  رذوبا  ناملس و  مشچ 
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لماک يدوبهب  دـنوادخ  ات  باوخن و  پچ  تمـس  يور  یتسه ، التبم  درد  مشچ  هب  هک  ینامز  ات  دومرف : کی  ره  هب  درک ، رظن  اهنآ  هب 
(1) .روخن امرخ  تسا ، هدرکن  اطع  وت  هب 

رد تسا و  هدش  ادج  دوخ  هداوناخ  ناگتـسب و  ناشیوخ و  زا  هک  يرامیب  .تسا  مهم  رایـسب  زین  رامیب  یفطاع  یناور و  ياهزاین  نیمأت 
ماما ترضح  .دراد  زاین  یناسنا  یفطاع و  طباور  يرارقرب  هب  هشیمه  زا  شیب  دنک ، یم  يرپس  ار  مایا  ییاهنت  هب  ناتـسرامیب ، رد  یقاتا 

: دیامرف یم  تسا و  هدرک  دزشوگ  ناراتسرپ  هب  ار  زاین  نیا  یتسرد  هب  هللا  همحر  ینیمخ 

رد تسا  هدـمآ  شا  هناـخ  زا  هک  یـضیرم  کـی  .دـنراد  اود  هـب  جاـیتحا  هـکنآ  زا  شیب  تـبحم ، هـب  دـنراد  جاـیتحا  ناراـمیب )  ) اـهنیا
، تبحم اب  یناسنا ، راتفر  اب  تمیالم  اب  اهراتـسرپ  نیا  هچنانچ  .دـناد  یم  بیرغ  کی  هکنیا  لـثم  ار  شدوخ  ضیرم ، نیا  ناتـسرامیب ،

نیا دوش و  یم  لـصاح  شیارب  شمارآ  دوـش و  یم  ادـج ) ) لـصفنم وا  زا  تبرغ  سح  نیا  دـننک ، راـتفر  وا  اـب  رهاوـخ  ردارب و  لـثم 
(2) .دنک یم  کمک  وا  دوبهب  رد  یحور  شمارآ 

نارامیب اب  ارادم  ناراتسرپ و 

نارامیب اب  ارادم  ناراتسرپ و 

نیب هناتـسود  طباور  يرارقرب  رد  ماگ  نیلوا  رامیب ، یفطاـع  ياـهزاین  كرد  یمـسج و  یحور و  ضراوع  راـمیب و  تیعقوم  تخاـنش 
راتسرپ هاگ  .دشاب  مکاح  رامیب  اب  راتسرپ  ياهدروخرب  طباور و  مامت  رد  دیاب  تیامح ، هفطاع و  قالخا ، حور  .تسا  راتـسرپ  رامیب و 

هب نارامیب  رگا  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  .دهد  یم  رامیب  هب  ار  یناسنا  هیده  نیرتهب  شخب ، مارآ  يدنخبل  اب  رامیب و  اب  يدرد  مه  اب 
چیه هب  ناوت  یمن  .دنراد  جایتحا  يرتمک  شالت  هب  درد  زا  ییاهر  يارب  دنـشاب ، هتـشاد  دامتعا  دـننک ، یم  تبقارم  اهنآ  زا  هک  يدارفا 

.درک هدنسب  حور  یب  کشخ و  يدروخرب  هب  اهنت  تسناد و  ادج  یفطاع  یقالخا و  طباور  زا  ار  ینامرد  طباور  هجو 
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.دزاس هتسارآ  ارادم  رویز  هب  ار  دوخ  يو ، هداعلا  قوف  تیساسح  یجنردوز و  لمحت  رامیب و  ساسح  هاگیاج  تخانش  اب  دیاب  راتسرپ 

یگنوگچ زا  سرت  تسا  نکمم  .دوش  یم  ور  هبور  انـشآان  يدارفا  سونأمان و  یطیحم  اب  تسا ، هدش  ادج  هناخ  طیحم  زا  هک  يرامیب 
زاین ییاون  مه  ارادـم و  هب  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  دراوم ، نیا  رد  هک  دزاس  ناشیرپ  ار  وا  یحارج ، لمع  ندوب  شیپ  رد  ای  يراـمیب 

شمارآ اب  راتـسرپ  .تسا  راتـسرپ  يارادم  قفر و  يرابدرب و  دنمزاین  یحور ، تمالـس  هب  نتفای  تسد  يارب  رامیب  لاح ، نیا  رد  .دراد 
يراـجنهان و بارطــضا ، هنوـگره  .دزاـس  یم  مـهارف  ار  يو  يدوـبهب  هـنیمز  لـقتنم و  راـمیب  هـب  زین  ار  یحور  شیاـسآ  نـیا  دوـخ ،

رامیب مسج  نهذ و  هحفص  زا  ار  هنیمز  نیا  دوخ ، هنامیرک  قالخا  ریبدت و  اب  راتـسرپ  تسا و  رثؤم  يرامیب  دیدشت  يارب  يرگـشاخرپ 
اب ندرک  ارادـم  ییوخ و  مرن  ِحاجَّنلا ؛ ُحاـتْفِم  ُْقفِّرلَا  : » دومرف هک  دراد  هجوت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هزومآ  نیا  هب  وا  .دـنک  یم  كاـپ 

(1) «. تسا بولطم  هب  ندیسر  یبای و  ماک  دیلک  نارگید ،

یم هک  دزاس  یم  روبـص  مارآ و  يدرف  هلـصوح ، یب  وخدـنت و  رامیب  کی  زا  دـنک و  یم  فرطرب  ار  يرامیب  ياه  يراـجنهان  ارادـم ،
رامیب زاین  تسا و  تّدوم  تبحم و  رهم و  دـنمزاین  یمدآ  رگید ، يوس  زا  .دـیادزب  ناج  نت و  زا  ار  يرامیب  شیوخ ، شمارآ  اب  دـناوت 

اب تفوطع  رهم و  زا  راشرـس  هطبار  يرارقرب  ناراتـسرپ ، یقالخا  فیاظو  زا  یکی  نیارباـنب ، .تسا  نارگید  زا  شیب  تبحم  ریـسکا  هب 
: دیامرف یم  ناراتسرپ  هب  یشرافس  ردمالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  رامیب  التبم و  ياه  ناسنا 

(2) .ِهَِیفاْعلا یَلَع    َ هّللا اُودَمْحا  یلَْتبُْملا َو  اوُمَحْراَف  یفاعُم  یلَْتبُم و  ِنالُجَر  ُساّنلا 

رهم نایالتبم  هب  تبسن  نیاربانب ، .دنرب  یم  رس  هب  تمالس  رد  رگید  هتسد  دنتسه و  يرامیب ) هب   ) التبم هتـسد  کی  دنا : هتـسد  ود  مدرم 
.دییوگ ساپس  ار  دنوادخ  یتمالس ، تیفاع و  رب  دینک و  ییوج  لد  نانآ  زا  دیزروب و 

: دیامرف یم  ناراتسرپ  هب  باطخ  مامت ، يزوس  لد  اب  مه  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

ص:47

ص 157. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 284. ج 71 ، راونالاراحب ، - 2

مالسا رد  رامیب  زا  تدایع  يراتسرپ و  نییآ  رهم : www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 61 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_47_2
http://www.ghaemiyeh.com


نیا دینکب ، هناردـپ  هناردارب و  هنارهاوخ و  هناردام و  يراتـسرپ  هچ  ره  دـینکب و  تبحم  هچ  ره  اهرامیب ، نیا  اب  اه ، ضیرم  نیا  اب  امش 
، یلاعت كرابت و  يادخ  هاگراب  رد  تسا و  رثؤم  زین  نارامیب  ندـش  بوخ  تعرـس  ندـش ، بوخ  يارب  تسا و  رثؤم  رامیب  هیحور  رد 

(1) .تسا دنمشزرا  رایسب  ادخ ، ناگدنب  نیا  هب  تمدخ  تیعمج ، نیا  هب  تمدخ 

نارامیب یتمالس  رب  ینیشن  مه  ریثأت 

نارامیب یتمالس  رب  ینیشن  مه  ریثأت 

یعیبـط و عـضو  رد  ناـسنا  هک  یماـگنه  .تسا  هدـش  هداـهن  وا  ترطف  داـهن و  رد  هک  تسا  یمدآ  هـیلوا  ياـهزاین  زا  یلدـمه  سنا و 
نامز رد  .دوش  یم  نیمأت  یگدنز  رذگ  رد  ناکیدزن  ناتـسود و  اب  یلدمه  سنا و  هب  زاین  نیا  هاوخان  هاوخ  دراد ، رارق  يداع  یگدنز 

شیوخ یفطاع  ياه  تیامح  وترپ  رد  ار  نانآ  دنک و  یم  ناربج  یلدـمه  سنا و  اب  ار  نارامیب  یفطاع  ياهدوبمک  راتـسرپ ، يرامیب ،
نارگید و دنک  یم  ساسحا  رامیب  هک  یماگنه  دهد و  یم  رارق  رامیب  رانک  رد  ار  دوخ  يدرد ، مه  راهظا  اب  راتسرپ  .دهد  یم  نیکست 
هب .دنک  یم  ساسحا  دوخ  رد  یـصاخ  شمارآ  دیما و  دنرامـش ، یم  شیوخ  درد  ار  وا  درد  دنتـسین و  ادج  يو  زا  ناراتـسرپ  هژیو  هب 
هک يدرم  : » تسا هدـمآ  یتیاور  رد  .درک  زیهرپ  دـیابن  نارامیب  اب  ینیـشن  مه  زا  تسا ، رادریگاو  نانآ  ياه  يرامیب  هک  یناراـمیب  زج 
اج ره  درم  نآ  .دـندوب  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  نانآ  دـش و  دراو  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  دوب ، هلبآ  هب  ـالتبم 

(2) «. دناشن دوخ  دزن  ار  وا  ربمایپ  سپ  .دنتساخرب  وا  رانک  زا  نارضاح  تسشن ،

تاساسحا و هب  هجوت  رامیب و  اب  نتفگ  نخـس  ینیـشن و  مه  اب  راتـسرپ  .تسام  يارب  یبساـنم  يوگلا  ربماـیپ ، ینیـشن  مه  ییوج و  لد 
، دناهر یم  یمارآان  زا  ار  وا  دشخب و  یم  ورین  رامیب  هب  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی  .دهاک  یم  شهودـنا  مغ و  راب  زا  يو ، تالکـشم 

یناور یحور و  تسکش  ثعاب  يدیماان  .تسا  یگدنز  هب  يو  نتخاس  راودیما 
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نیا هب  دـنزاس و  راودـیما  یتمالـس  یبایزاب  یگدـنز و  هب  ار  رامیب  هک  تسا  ناراتـسرپ  هژیو  هب  ناـیفارطا و  رب  ور ، نیازا  .تسا  یمدآ 
: دومرف هک  دننک  لمع  تمحر  ربمایپ  شرافس 

(1) .ُهَسْفَن ُبِّیَُطی  َوُه  اْئیَش َو  ُّدُرَیال  َِکلذ  َّنِاَف  ِلَجَْالا ، ِیف  اُوسِّفَنَف  ِضیرَْملا  یَلَع  ُْمْتلَخَد  اِذا 

، تسین رثؤم  ردق  اضق و  رد  نتخاس  راودیما  نیا  هچرگ  .دیزاس  راودیما  رمع  لوط  و  تمالس )  ) هب ار  وا  دیدش ، دراو  رامیب  رب  هاگ  ره 
.ددرگ یم  وا  نیکست  شمارآ و  ثعاب  دزاس و  یم  شوخلد  ار  رامیب  یلو 

هب دراد و  هژیو  هجوـت  ناراـمیب  رد  ینیرفآدـیما  ریثأـت  هب  دوـخ  یندز  لاـثم  تیارد  ینیبزیت و  اـب  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح 
: دنک یم  شرافس  ناراتسرپ 

یم کمک  اهنآ ، يارب  هللا  نذا  هب  تمالـس  هدعو  اهنآ و  هب  نداد  دیما  اهنآ و  هب  تفوطع  هک  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  ار  هتکن  نیا 
کمک وا  ضرم  ندش  ینالوط  رد  وا و  ندرم  دوز  رد  نیمه ، .يوش  یمن  بوخ  وت  دوش  هتفگ  وا  هب  هک  دشابن  روط  نیا  .اهنآ  هب  دنک 

، دیدرک هناقداص  تمدخ  دیدرک ، شزاون  دیدرک ، تبحم  دیداد ، دیما  وا  هب  رگا  نکل  .دور  یم  ایند  نیا  زا  هدرـسفا  لد  اب  دنک و  یم 
اب دورب ، مه  ایند  نیا  زا  هکنیا  ضرف  رب  دشاب ، روط  نیا  رگا  ارثکا ، دـنا  هدرـسفا  هک  اه  ضیرم  نیا  هب  دـیدرک  تمدـخ  شوخ  يور  اب 

(2) .تسا دنمشزرا  امش  يارب  نیا  دور و  یم  ایند  نیا  زا  نیریش  راودیما و  حور  کی 

نخـس نیا  هب  .دیادزب  رامیب  ناج  لد و  زا  ار  يرامیب  رطخ  زا  سرت  دهد و  هولج  رذـگدوز  زیچان و  ار  يرامیب  دـیاب  راتـسرپ  نیاربانب ،
نیا شابن ، دوخ  يراـمیب  نارگن  هّللا ُ؛  َءاـش  ْنِا  ٌروُهَط  َکـْیَلَع  َسْأـَب  ـال  : » دومرف هک  دـینک  هجوت  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هناسانـش  ناور 

كاپ بجوم  يرامیب 
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(1)  «. هّللاءاش نا  تسا  ناهانگ  زا  وت  ندش 

يدوبهب کیربت  يرامیب و  شزرا 

يدوبهب کیربت  يرامیب و  شزرا 

رامیب يونعم  حور  تیوقت  .تسا  يرامیب  يونعم  راثآ  اب  اهنآ  ندرک  انشآ  نارامیب ، يدوبهب  رد  هدنهد  تعرـس  لماوع  زا  رگید  یکی 
یپ یهلا  لازیال  تردـق  هب  رامیب  هک  یماگنه  .تسا  هتـسیاب  مزال و  يرما  راهطا ، همئا  دـنوادخ و  اب  وا  یطابترا  هنیمز  يزاس  هدامآ  و 

داجیا اب  راتسرپ  .دنیب  یم  روانش  یهلا  تمحر  فطل و  نارک  یب  يایرد  رد  ار  دوخ  عطق و  يرهاظ  ياه  بابسا  زا  ار  دوخ  هجوت  درب ،
تیب لها  هب  لسوت  دنوادخ و  هب  اکتا  اب  دـشخب و  توق  ار  رامیب  يونعم  حور  دـناوت  یم  لسوت  تاجانم و  اعد ، رکذ ، يونعم ، ياضف 

: دیامرف یممالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دهاوخب  ار  دوخ  يافش  مالسلا ، مهیلع 

(2) .ِْبیَّرلا ِساوْسَو  ِماقْسَْألا َو  ِکْعَْولا َو  َنِم  ٌءافَش  ِْتیَْبلا  َلْهَا  انُرْکِذ 

.تسا دیدرت  اه و  يرامیب  بت ، زا  هدنهدافش  تیب ، لها  ام  دای 

.دزاس یم  ناسآ  وا  يارب  ار  جـنر  درد و  لمحت  دوش ، یم  هداد  وا  هب  يرامیب  لمحت  زا  سپ  هک  ییاـه  شاداـپ  هب  راـمیب  ندرک  هاـگآ 
یکبـس و ساسحا  دوخ  رد  رامیب  دوش و  یم  ابیز  باداش و  يراهب ، ناراب  زا  سپ  هک  تسا  ینیمز  دننام  يرامیب ، نایاپ  زا  سپ  رامیب 

: دهد یم  هجوت  نینچ  يرامیب  ياه  هدیاف  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  .دنک  یم  یگدنز  لد 

، وا هلان  دـنک ، هلان  يرامیب  رتسب  رد  هک  نامز  ره  دزیر و  یم  ورف  تخرد  گرب  نوچمه  شناهانگ  دوش ، راچد  بت  هب  هاـگ  ره  نمؤم 
یسک دننامه  يرامیب  رتسب  رد  شندش  ولهپ  هب  ولهپ  تسا و  نتفگ ) هللا  الا  هلا  (ال  لیلهت شدایرف ، تسا و  نتفگ ) هّللا  ناحبس   ) حیبست

هب ددرگزاب و  شناتـسود  نمؤم و  ناردارب  عمج  هب  تمالـس ، هب  رگا  نیاربانب ، .دنک  یم  داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ  ریـشمش  اب  هک  تسا 
يور ادخ  یگدنب 
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هانگ هب  هرابود  رگا  وا  رب  ياو  درواین و  يور  هانگ  هب  لاـح  نآ  رد  رگا  وا  لاـح  هب  اـشوخ  سپ  .تسا  هدـش  كاـپ  ناـهانگ  زا  دروآ ،
(1) .تسا رت  بوبحم  يرامیب  زا  تیب  لها  ام  دزن  یتسردنت  تیفاع و  دروآ و  يور 

ناهانگ زا  یکاپ  : » تسا هدـمآ  نینچ  نانآ  يافـش  زا  سپ  نارامیب  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  شیامرف  رد  ساـسا ، نیمه  رب 
يرامیب رتسب  زا  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه   (2)« .ریگرـس زا  ار  شیوخ  لمع  داب ! وت  ياراوگ 

زا دنوادخ  .شاب  وا  دای  هب  هراومه  نکم و  شومارف  ار  وا  سپ  .داد  رارق  دوخ  هجوت  دروم  ار  وت  دنوادخ  : » دومرف نینچ  دوب ، هتساخرب 
(3) «. رازگ رکش  ار  وا  سپ  .تشذگرد  وت  ناهانگ 

يراتسرپ هفرح  رد  اهدیابن 

يراتسرپ هفرح  رد  اهدیابن 

ار رامیب  هودنا  يدیماان و  هک  ییاه  هنیمز  داجیا  زا  دنک  یم  باجیا  نآ  یتایح  ترورـض  رامیب و  يدوبهب  شمارآ و  رد  دـیما  تیمها 
ناـبز هب  دوش ، ناراـمیب  رد  بارطـضا  رطاـخ و  شیوـشت  ببـس  تسا  نکمم  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  .مینیزگ  يرود  دـنک ، یم  مهارف 
تـسا كانرطخ  وا  يرامیب  هک  دـنک  یم  اقلا  وا  هب  رامیب  دزن  رکذ  نیا  .تسا  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   » رکذ ینعی  عاجرتسا ؛ ندروآ 
ناهنپ تنحم  جنر و  هب  نایالتبم  زا  ار  دوخ  عاجرتسا  هراومه  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  مک  یگدنز  هب  يو  تشگزاب  دـیما  و 

(4) .تشاد یم  هگن 

نایفارطا و هاگن  یهاگ  .دـنک  یم  وجو  تسج  نارگید  هاـگن  هنییآ  رد  ار  نآ  دوش ، هاـگآ  دوخ  يراـمیب  تدـش  زا  هکنیا  يارب  راـمیب 
اب هتخیمآ  هاگن  .دراد  رامیب  هیحور  رد  توافتم  يریثأت  ود ، نیا  هک  تسا  ینارگن  اب  هتخیمآ  هاگ  تسا و  يدونشخ  يور  زا  ناراتـسرپ 

ار وا  اضر ،
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ور ، نیازا  .دنک  یم  دیماان  ناشیرپ و  ار  وا  دولآ ، نزح  هاگن  راودیما و 

(1) .ْمُُهنُزْحَی َِکلذ  َّنِاَف  ِءالَْبلا  ِلْهَا  یِلا  اوُرُْظنَت  ال 

.دوش نانآ  هودنا  نزح و  بجوم  هک  دینکن  يداعریغ ) ) هاگن دنیالتبم ، هک  یناسک  الب و  لها  هب 

نایفارطا هک  دراد  دوجو  وا  يرامیب  دروم  رد  ییاه  ینتفگان  درادنپ  یم  دوش و  یم  وا  تیساسح  ببـس  رامیب  روضح  رد  ندرک  اوجن 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  یتحاران  هرهلد و  راچد  ور ، نیازا  .دوش  هاگآ  نآ  زا  يو  دنهاوخ  یمن 

نیا نوچ  دـنرادب ، ناهنپ  رگید  رفن  زا  ار  دوخ  يوگو  تفگ  دـننک و  اوجن  نانآ  رفن  ود  دـیابن  دیـسر ، رفن  هس  هب  دارفا  دادـعت  هاگ  ره 
(2) .درازآ یم  ار  وا  دوش و  یم  صخش  نآ  هودنا  بجوم  وگو  تفگ  هنوگ 

ربمایپ .دزیهرپب  دیاب  نآ  ندروخ  زا  رامیب  هک  تسا  ییاهاذغ  ندروخن  تسا ، يرورـض  نارامیب  دزن  نآ  تیاعر  هک  يدراوم  رگید  زا 
(3) .تسناد یم  تدایع  رجا  نتفر  نیب  زا  بجوم  ار  نآ  دومرف و  یم  یهن  دروخب ، يزیچ  رامیب  ربارب  رد  هدننک  تدایع  هکنیا  زا  ادخ 

مهم شرافس  ندیماشآ ، ندروخ و  رد  دیاب  سپ  .دنرب  یم  رس  هب  نارامیب  رانک  ناتسرامیب و  رد  ار  يدایز  نامز  ناراتسرپ  دیدرت ، یب 
.دننک هدافتسا  اذغ  زا  نارامیب  مشچ  زا  رود  دنهد و  رارق  شیوخ  راک  روتسد  رد  ار  مالسا  یمارگ  لوسر 

، يدایز دودـح  ات  هک  تسا  نانچ  يرامیب  تعیبط  .تسا  مهم  رایـسب  نارگید  رارـسا  نتـشاد  هگن  ناـهنپ  يرادزار و  هکنیا  رخآ  هتکن 
راکشآ وا  نامرد  ناراکردنا  تسد  يارب  یناهنپ  روما 
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هدـهعرب ار  رارـسا  نیا  ظفح  هفیظو  ناکـشزپ  ناراتـسرپ و  دـنوش و  هاـگآ  رارـسا  نیا  زا  نارگید  هک  دـنرادن  تسود  اـهنآ  .دوش  یم 
قداص ماما  .ددنسپ  یمن  دنا ، هتفر  ایند  زا  هک  یناسک  دروم  رد  ار  رارسا  ياشفا  یتح  مالسا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  نانآ  .دنراد 

: دیامرف یممالسلا  هیلع 

ردام زا  هک  ینامز  دننامه  دنکن ، نایب  نارگید  يارب  دنک و  نامتک  ار  وا  رارـسا  دـناشوپب و  ار  وا  سپ  دـهد ، لسغ  ار  یتیم  هک  یـسک 
(1) .ددرگ یم  كاپ  ناهانگ  زا  تسا ، هدش  هدییاز 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

(2) .دنیب یم  یهلا  شرع  هیاس  ریز  ار  دوخ  تمایق  زور  دناشوپب ، ار  دوخ  ناملسم  ردارب  زار  هک  یسک 

ص:53

ص 692. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 436. ج7 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 2

مالسا رد  رامیب  زا  تدایع  يراتسرپ و  نییآ  رهم : www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 67 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_53_2
http://www.ghaemiyeh.com


ناراتسرپ یقالخا  ياه  هتسیاب  مراهچ : لصف 

هراشا

ناراتسرپ یقالخا  ياه  هتسیاب  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

نارامیب اب  ناراتسرپ  طابترا  رایعم 

ادخ دای 

ییاسراپ

اهراک رد  بسانم  رازبا  زا  هدافتسا  یسانش و  نامز 

راک میسقت  اهراک و  رد  يدنب  تیولوا 

راک يزاس  هنیهب 

نارامیب اب  يراتفر  شوخ 

نارگید يوربآ  ظفح 

نارامیب هب  مارتحا 

رامیب اب  یسرپ  لاوحا  مالس و 

نتفگ نخس  وکین 

ییور هداشگ 

نارامیب اب  يراگزاس  ییوخ و  مرن 

ینتورف

تنم یب  تمدخ 

یشوپ بیع 
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یعبط خوش 

رهاظ یگتسارآ 

نادنملاس تشادگرزب 

نارامیب اب  ینابرهم 

ییابیکش

نارامیب اب  ناراتسرپ  طابترا  رایعم 

نارامیب اب  ناراتسرپ  طابترا  رایعم 

: دیآ یم  یپ  رد  هک  تسا  یطباور  ماجنا  نسح  رثا  رب  زین  یمدآ  لامک  .تسا  ریذپ  یلاعت  وج و  لامک  ناسنا ،

دهد صیخشت  ار  شا  يدادادخ  هوقلاب و  ياهدادعتـسا  اه و  شزرا  دسانـشب ؛ ار  دوخ  یمدآ ، هک  انعم  نیا  هب  دوخ : اب  ناسنا  هطبار  . 1
.دوش هاگآ  شیوخ  دوجو  رهوگ  یعقاو  تمیق  زا  دوخ ، يدوجو  هفسلف  فده و  یسررب  اب  و 

دـنوادخ و تخانـش  هار  زا  اهنت  مهم  نیا  .تسا  راگدرورپ  هب  برقت  ناسنا و  ییاهن  لاـمک  تقلخ ، هفـسلف  ادـخ : اـب  ناـسنا  هطبار  . 2
.دوش یم  رسیم  لاعتم  قلاخ  هاگرد  هب  برقت  ياه  هار  ندومیپ 

هتسناد و وا  یعیبط  یتاذ و  ياه  یگژیو  وزج  ار  یگژیو  نیا  يرایـسب  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا ، نارگید : اب  ناسنا  هطبار  . 3
یمدآ عونتم  ياهزاین  لولعم  ار  یگژیو  نیا  یعامتجا  مولع  نازادرپ  هیرظن  یخرب  .دنا  هدروآ  رامش  هب  عبطلاب  یندم  يدوجوم  ار  يو 

رد ناعون  مه  اب  وکین  هطبار  داجیاو  راکفا  لدابت  ترشاعم ، رثا  رب  يو ، فلتخم  ياهدادعتسا  هب  هجوت  اب  زین  ناسنا  ياهزاین  .دنناد  یم 
هبنج هتفرگ و  دوخ  هب  يدابع  یهلا و  گنر  یناسنا ، طباور  هعماج و  یمالـسا ، هاگدـید  رد  نینچمه  .دوش  یم  نیمأـت  عاـمتجا  کـی 

، انبم نیا  رب  .دـبای  یم  انعم  تسا ، بولطم  لامک  هک  شنیرفآ  ییاهن  فدـه  هب  یباـی  تسد  تهج  رد  یمدآ  راـتفر  نوگاـنوگ  ياـه 
مه اب  یناسنا  تسرد  طباور  داجیا  اب  دـناوت  یم  هنحـص  نیا  رد  ناسنا  تسا و  یهلا  نومزآ  هنحـص  نآ ، نوگانوگ  طـباور  هعماـج و 

يراتـسرپ قالخا  رد  هچنآ  نیاربانب ، .دـهد  شرورپ  دوخ  رد  تسا ، یلاـعت  قح  تیاـضر  دروم  هک  ار  ییوکین  تافـص  دوخ ، ناـعون 
ياه هزومآ  ساسارب  نارامیب  اب  دوخ  طباور  میظنت  اهراک و  هب  ندز  یهلا  گنر  دراد ، تیمها 

ص:54
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دروخرب رد  ار  ارادم  فاصنا و  دشاب ؛ هتشاد  وکین  يراتفر  نارگید  اب  یمدآ  هک  تسا  نیا  نارگید  اب  ناسنا  طباور  رایعم  .تسا  ینید 
ماما هب  دوخ  تیصو  ردمالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  .دهاوخب  زین  نارگید  يارب  ددنسپ ، یم  دوخ  يارب  هچنآ  دنک و  تیاعر  اهنآ  اب 

: دنک یم  دای  نینچ  یلک  رایعم  نیا  زامالسلا  هیلع  یبتجم  نسح 

َمَلُْظت ْنَأ  ُّبُِحت  امَک  ِْملْظَت  اَهل َو ال  ُهَرْکَتام  َُهل  ْهَرْکاَو  َکِسْفَِنل  ُّبُِحت  ام  َكِْریَِغل  ِْببْحَأَف  َكِْریَغ  َْنَیب  َکَْنَیب َو  امیف  انازیم  َکَـسْفَن  ْلَـعِْجا 
(1) .َْکَیلِإ َنَسُْحی  ْنَأ  ُّبُِحت  امَک  ْنِسْحَأ  َو 

دوـخ يارب  ار  هچنآ  هاوـخب و  نارگید  يارب  یهاوـخ ، یم  دوـخ  يارب  ار  هچنآ  .هد  رارق  نازیم  نارگید  دوـخ و  ناـیم  رد  ار  نتـشیوخ 
نامه نک  یکین  دوش و  متس  وت  هب  يرادن  تسود  هک  نانچ  نکن ، متـس  یـسک  هب  .رادم  شوخ  زین  نارگید  يارب  يراد ، یمن  شوخ 

.دوش یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  هنوگ 

نانآ اب  يا  هنوگ  هب  دنروآ و  یم  باسح  هب  شیوخ  دوجو  زا  یئزج  ار  نارامیب  هدـننک ، نییعت  رایعم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ناراتـسرپ 
.دوش راتفر  ناشدوخ  اب  دنراد  تسود  هک  دننک  یم  راتفر 

ادخ دای 

ادخ دای 

هب لاح  همه  رد  اه  ناسنا  تسا  هداد  روتـسد  مه  لاعتم  دنوادخ  .تسا  یمدآ  رادرک  هشیدنا و  ندش  ینارون  شمارآ و  هیام  ادخ ، دای 
: دنشاب ادخ  دای 

(205 فارعا :  ) .َنیِلفاْغلا َنِم  ْنُکَت  ِلاصْآلا َو ال  ِّوُدُْغلِاب َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنوُد  ًهَفیخ َو  اًعُّرَضَت َو  َکِسْفَن  یف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو 

.شابم ناربخ  یب  زا  نک و  دای  بش  حبص و  ره  رد  مارآ  هتسهآ و  ساره ، عرضت و  يور  زا  نطاب ، رد  ار  تراگدرورپ 

رد يروحمادخ  نیا  دشاب ، هتـسارآ  ادخ  دای  رویز  هب  دوخ ، نامیا  اب  راتـسرپ  هک  هاگ  نآ  .یبلق  یهاگ  تسا و  ینابز  یهاگ  ادـخ  دای 
هیام شراتفگ  راتفر و  اب  دبای و  یم  یلجت  وا  راتفر 

ص:55
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: دراد هراشا  هدنزرا  رثا  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  .دوش  یم  نارامیب  شمارآ 

(28 دعر :  ) .ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَأ  ِهّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  اُونَمآ َو  َنیذَّلا 

.دبای یم  شمارآ  اه  لد  ادخ ، دای  اب  اهنت  دیشاب  هاگآ  .دریگ  یم  مارآ  ادخ  دای  هب  ناشیاه  لد  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  نانآ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  نارامیب  هب  تمدخ  يراکوکین و  يوس  هب  یمدآ  تکرح  ببس  دنوادخ  دای 

(1) .ِحالَّصلا ُحاتْفِم  ِحاوْرَْألا َو  ُتُوق  ِرْکِّذلا  ُهَمَوادُم 

.تسا يراکوکین  روما و  حالصا  دیلک  حور و  ياذغ  یگشیمه ، دای 

دنوادخ دای  رگا  هک  دوش  یم  نکمم  ادخ  دای  اب  اهنت  شمارآ  لامک  اب  یناسنا  فیاظو  اه و  تیلوئسم  ماجنا  راتسرپ و  بلق  ییانـشور 
: دیامرف یم  رگید  ینخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دروآ  بات  راک  ياه  ترارم  اه و  یتخس  ربارب  رد  دناوت  یمن  دشابن ، وا  رگیرای 

(2) .ِبُولُقلاُرُون ُهَّنِاَف  ِهّللا  ِرْکِِذب  َْکیَلَع 

.تساه لد  ینشور  ثعاب  ادخ  دای  اریز  ندوب ؛ ادخ  دای  هب  داب  وت  رب 

رد هک  نانچ  .دهد  يرای  تالکـشم  اه و  یتخـس  رد  ار  وا  دشاب و  ناسنا  دای  هب  زین  دنوادخ  دوش  یم  ثعاب  ادـخ  دای  رگید ، يوس  زا 
: تسا هدش  هداد  هدعو  میرک  نآرق 

(152 هرقب :  ) .ِنوُرُفْکَت یل َو ال  اوُرُکْشا  ْمُکْرُکْذَأ َو  ینوُرُکْذاَف 

.دینکن نارفک  دیشاب و  نم  رازگ  ساپس  مشاب و  امش  دای  هب  ات  دیشاب  نم  دای  هب 

ساسحا دوخ  رانک  رد  ار  ادخ  زیچ  ره  زا  لبق  وا  دزاس  یم  ادج  یگدنز  راک و  تخاونکی  طیحم  زا  ار  دوخ  دـنوادخ ، دای  اب  راتـسرپ 
ار مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دای  دوش و  یم  ناـسآ  شیارب  اـهراک ، يراوشد  دـبای ؛ یم  تبحم  سنا و  وا  اـب  جـیردت  هب  دـنک ؛ یم 

رارق دنوادخ  رضحم  رد  نوچ  تسا ؛ ناسآ  همه  نیا  شریذپ  : » هک دنک  یم  ساسحا  دوخ  ناج  شوگ  رد  هراومه 

ص:56
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(1) «. میراد

ییایند و راوگان  ياهدمآ  یپ  وا  زا  تلفغ  ادخ و  دای  زا  ینادرگ  يور  دهد ، یم  شمارآ  نیریـش  هویم  ادخ ، دای  هک  هزادـنا  نامه  هب 
: دیامرف یم  دنوادخ  .دروآ  یم  راب  هب  يورخا 

(124: هط  ) .یمْعَأ ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُشَْحن  اًْکنَض َو  ًهَشیعَم  َُهل  َّنِإَف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو 

.مینک یم  روشحم  انیبان  ار  وا  تمایق ، زور  تشاد و  دهاوخ  یگنت  تخس و  یگدنز  دنادرگ ، يور  نم  دای  زا  سکره 

ار يورخا  شاداپ  يویند ، شاداپ  رب  نوزفا  دزاس و  دنم  فده  دنوادخ  دای  وترپ  رد  ار  دوخ  تقـشمرپ  راک  راتـسرپ ، هک  تسابیز  هچ 
.تسا زیچان  شلباقم  رد  ایند  ياهب  نارگ  ياه  هنیجنگ  مامت  هک  يا  هریخذ  دنک ؛ هریخذ  دوخ  يارب 

ییاسراپ

ییاسراپ

ناراتسرپ .دنتسه  ور  هبور  اه  یتخس  اهانگنت و  اه ، يراتفرگ  عاونا  اب  یگدنز ، رگید  ياه  نادیم  شالت و  راک و  نادیم  رد  ناراتسرپ 
، ییاسراپ اوقت و  وترپ  رد  دیاب  نانآ  .دننک  تمواقم  اه  یتخس  ربارب  رد  دنـسانشب و  ار  اهانگنت  زا  جورخ  هار  هک  دنتـسه  یناسک  قفوم 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  دننیشن  راظتنا  هب  ار  اه  یتخس  زا  ییاهر  یناسآ و 

(2 قالط :  ) .اًجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی  َهّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو 

.دناهر یم  اه  یتخس  زا  ار  وا  دنوادخ ، دشاب ، هتشاد  یهلا  ياوقت  هک  یسک 

(4 قالط :  ) .اًرُْسی ِهِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی  َهّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو 

.دهد یم  رارق  یناسآ  وا  راک  رد  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  یهلا  ياوقت  هک  سکره 

: تسا هدومرف  نایب  هنوگ  نیا  ابیز  اسر و  ینانخس  رد  ار  ییاسراپ  رثا  مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترضح 

هقئاذ رد  هک  ییاهراک  دنوش و  یم  رود  وا  زا  دنا ، هدش  کیدزن  وا  هب  هکنآ  زا  دعب  اه  یتخس  دنز ، گنچ  ییاسراپ  نماد  هب  سک  ره 
شیارب دنا ، هدمآ  خلت  وا 

ص:57
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راوشد روما  دنور و  یم  رانک  وا  زا  دنـشک ، دوخ  ماک  هب  ار  وا  دنهاوخ  یم  دنا و  هدش  عمج  مه  يور  هک  اه  جوم  .دـنوش  یم  نیریش 
(1) .دوش یم  ناسآ  وا  رب 

تسرد هار  دنک و  یم  مهارف  يراتسرپ  ره  يارب  ار  يریگ  ماهلا  هنیمز  اهاوه ، زا  ناج  یبوررابغ  یناسفن و  ياوه  اب  هزرابم  ییاسراپ و 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهش  .دهد  یم  ناشن  وا  هب  ار 

رده مارح  هدوهیب و  ياه  هار  رد  ار  دوخ  رد  هریخذ  ياهورین  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  يراد  هگن  دوخ  اوقت و  اهنیا ، همه  زا  هتـشذگ 
(2) .دهد تاجن  ار  دوخ  دناوت  یم  رتهب  دریگ و  یم  میمصت  رتهب  تیصخشاب  هدارا و  اب  دنمورین و  ناسنا  هک  تسا  یهیدب  .دهدن 

ترابع زین  هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  .دزاس  یم  رت  قیقر  ار  ناسنا  تاـساسحا  دراد و  ریثأـت  زین  تاـساسحا  فطاوع و  رد  ییاـسراپ 
: دراد یفیطل 

يافص ناسنا  يارب  هداد و  وشو  تسش  ناسنا  ناج  هحفص  زا  ار  اه  سوه  اوه و  رابغ  درگ و  .دریگ  یم  ار  اه  سوه  اوه و  ریثأت  اوقت ،
(3) .دروآ یم  ناغمرا  هب  یشیدناراوتسا  ینیب و  نشور  نطاب ،

زا تسرد  صیخـشت  تردق  .دـیایب  ناراتـسرپ  کمک  هب  مزال  عقاوم  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  ییاسراپ  ياه  هویم  زا  یکی  ینیب  نشور 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  نانچ  دراد ، ناسنا  تیقفوم  رد  یمهم  شقن  تسردان 

(29: لافنا  ) .اًناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ 

.دهد یم  صیخشت  هلیسو  امش  هب  دنوادخ  دیشاب ، هتشاد  یهلا  ياوقت  رگا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  .دنوش  یم  لئاق  يا  هژیو  مارتحا  تزع و  شیارب  دزاس و  یم  مدرم  نارامیب و  بوبحم  ار  وا  راتسرپ ، ياوقت 
: دیامرف یم  ییاسراپ  رثا  نیا  هب  هراشا  رد 

ص:58
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(1) .ُّبَحُْملا ُمَّرَکُْملا  ُفیِرَّشلا  َوُهَف  َهّللا  یِقَّتا  ِنَم 

.تسا مدرم  بوبحم  مارتحا و  دروم  تفارش ، اب  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  یسک 

اسب هچ  دنک و  یم  شزرا  یب  یحطـس و  ار  اهراک  ییادخریغ ، ياه  فده  .تسا  مهم  رایـسب  دنوادخ  يارب  هناصلاخ  ياهراک  ماجنا 
نداد ماجنا  زا  سپ  ای  راک  هنایم  رد  درف  تسا  نکمم  .دوش  یم  نآ  ماجنا  رد  یلبنت  يراگنا و  لهس  ای  لمع  كرت  ببس  یتلاح  نینچ 
.دنک یهاتوک  نآ  يزادرپ  کین  يزاسراوتـسا و  رد  ای  دراذگ  ورف  ار  نآ  یقاب  دبای و  تسد  هدش  دای  ياه  فدـه  هب  نآ ، زا  يا  هراپ 

: دیامرف یم  یلمع  نینچ  يدنمجرا  راک و  رد  صالخا  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(2) .ِهِّلل ٍلَمَع  ْنِم  ْیَش ٍء  یلَع  َدَمُْحی  ْنَأ  َّبُِحیال  یّتَح  صالْخِْإلا ِ،  َهَقیِقَح  ٌْدبَع  َغََلب  ام  ًهَقیِقَح َو  ٍقَح  ِّلُِکل  َّنِا 

هک یلمع  يارب  دشاب  هتـشادن  تسود  هک  هاگ  نآ  زج  دسر  یمن  صالخا  تقیقح  هب  يا  هدنب  چیه  تسا و  یتقیقح  هدـیدپ ، ره  يارب 
.دوش هدوتس  تسا ، هداد  ماجنا  ادخ  يارب 

اهراک رد  تماقتسا  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  ور ، نیازا  .دسرب  نایاپ  هب  دبای و  رارمتسا  هک  تسا  شخب  هجیتن  یتروص  رد  شالت  راک و 
: تسا هدومرف  نینچ  فده ، هب  ندیسر  و 

(13: فاقحا  ) .َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  اُوماقَتْسا  َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ 

.یهودنا هن  دوب و  دهاوخ  یمیب  ار  نانآ  هن  دندرک ، يرادیاپ  نآ  رد  تسا و  هللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  یناسک 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
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(1) .اهِمِیتاوَِخب ُلامْعَْالا  اهِماِمِتب َو  ُرُومُْالَا 

.اهنآ نایاپ  هب  لامعا  تساهنآ و  ندش  مامت  هب  اهراک  لامک 

(2) «. تسا راک  نآ  ندرک  لماک  هب  راک  ندش  مامت  هلامکتسا ؛ لمعلا  مامت  : » تسا هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

همادا نایاپ  ات  ار  نانآ  اب  يدرد  مه  ناراـمیب و  يدوبهب  يارب  شـالت  هک  تسا  مزـال  ناراتـسرپ  رب  اـه ، شرافـس  نیا  همه  هب  هجوت  اـب 
یتوافت یب  یهجوت و  یب  .دماجنا  یم  وا  لماک  یتمالـس  هب  دنک و  یم  راودیما  ار  رامیب  ناراتـسرپ ، يریگ  یپ  تیدج و  نوچ  دنهد ؛

: دیامرف یم  اهراک  رد  تیدج  هرابردمالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنامب  هجیتن  یب  مامتان و  رامیب  نامرد  دوش  یم  ببس  زین  اهراک  رد 

(3) .ًهَْرتَف ْدَدْزَی  ِلَمَْعلا  ِیف  ْرُصْقَی  ْنَم  ًهَُّوق و  ْدَدْزَی  ْلَمْعَی  ْنَم 

.دبای یم  شیازفا  وا  یتسس  دنک ، یهاتوک  يراک  رد  سکره  دوش و  یم  رتدنمورین  دزیخرب ، يراک  ماجنا  هب  یسکره 

اهراک رد  بسانم  رازبا  زا  هدافتسا  یسانش و  نامز 

اهراک رد  بسانم  رازبا  زا  هدافتسا  یسانش و  نامز 

سوسحم رایـسب  يراتـسرپ  هفرح  رد  مهم  نیا  دراد و  ترورـض  بسانم  نامز  رازبا و  لیاسو ، تخانـش  فادها ، هب  یبای  تسد  يارب 
: دیامرف یم  ابیز  ینخس  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .تسا 

(4) .ُهَلِیلَْحلا ُْهلَذَْخت  َْمل  َّلَز  ْنءإَف  ْلَزَی  َْمل  ِهِهْجَو  ْنِم  َْرمَْالا  َبَلَط  ْنَم 

.دوب دهاوخ  ناربج  لباق  دروخ ، تسکش  رگا  دش و  دهاوخن  تسکش  راچد  دهاوخب ، شبسانم  هار  زا  ار  يراک  یسک  ره 
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ص165. ج77 ، راونالاراحب ، - 1
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مالسا ربمایپ  .دوب  نآ  بسانم  بابـسا  نتخاس  مهارف  یپ  رد  دیاب  يراک  ره  يزیچ و  ره  رد  تسا و  تاببـسم  بابـسا و  ناکم  ناهج ،
: تسا هدومرف 

(1) .ٌءافَش َُهل  َلَْزنَأ  ِّالا َو  ًءاد  َلِْزُنی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِاَف  اوُوادَت 

.دشاب هداد  رارق  ییافش  نآ  يارب  هکنیا  رگم  دتسرف  یمن  يدرد  گرزب  يادخ  هک  دینک  نامرد 

يرامیب ماگنه  هک  هنوگ  نامه  .دوب  نآ  بابسا  یپ  رد  دیاب  يراکره  يارب  هک  دراد  هراشا  تقیقح  نیا  هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  نخس 
نآ بسانم  نامز  مزال ، تاناکما  رازبا و  زا  هدافتسا  اب  دیاب  راک  ندیسر  هجیتن  هب  يارب  درک ، فرـصم  وراد  هعجارم و  کشزپ  هب  دیاب 
یم مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  نآ  ندیـسر  زا  شیپ  هویم  ندیچ  دننامه  نآ ، بسانم  نامز  زا  شیپ  راک  ماجنا  .تفرگ  رظن  رد  مه  ار 

: دیامرف

(2) «. تسا دوخ  بسانم  تقو  ورگ  رد  اهراک  اِهتاقْوَِأب ؛ ٌهَنوُهْرَم  ُرُومُْالَا  »

دوخ بسانم  نامز  رد  اهنت  هک  ییاهوراد  اسب  هچ  .دنهد  رارق  راک  روتـسد  رد  ار  یـسانش  نامز  دـیاب  نارامیب  اب  طابترا  رد  ناراتـسرپ 
.دهد یم  شیازفا  ار  نامرد  لوط  دهاک و  یم  وراد  ریثأت  زا  نآ ، تقو  یب  هدافتسا  دوب و  دهاوخ  شخبرثا 

ياهراک ات  دشوک  یم  راک  نیا  ناربج  يارب  وا  .دریگ  یم  رارق  نامز  يانگنت  رد  دهدن ، ماجنا  عقوم  هب  ار  دوخ  فیاظو  هک  يراتـسرپ 
رد .دهد  یم  ماجنا  رایـسب  یحور  راشف  اب  ار  اهراک  دریگ و  یم  میمـصت  باتـش  اب  سپ  .دـهد  ماجنا  هاتوک  ینامز  رد  ار  هدـنام  بقع 

: دیامرف یم  تصرف  زا  هنیهب  يریگ  هرهب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دشاب ؟ نارامیب  شمارآ  هیام  دناوت  یم  هنوگچ  تروص ، نیا 

(3) .ِنامَّزلِاب ُِقثَت  ْنَأ  َكاِّیا  ِناْکمِْالا َو  َهَصُْرف  ْرِدابَف  ٌمَنَتْغُم  َُکْتقَو  ْمُْهنِم َو  ِهیتآ  َْتتاف و  َکِمْوَی  یِضام 
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ناـمز هب  هکنآ  زا  زیهرپـب  .باـیرد  ار  نکمم  تصرف  نیا  سپ  .منتغم  تزورما  تسا و  كوکـشم  تیادرف  تفر و  تسد  زا  تزورید 
.ینک دامتعا 

هدش هتفرگ  رظن  رد  راک  رگا  .درب  مزال  نامز  زا  ار  هدافتسا  تیاهن  ناوت  یم  اه ، تصرف  ندادنرده  تسرد و  يزیر  همانرب  میظنت و  اب 
.دوش یمن  ور  هبور  بارطضا  یحور و  نارحب  اب  صخش  دسر ، نایاپ  هب  هدش  ینیب  شیپ  نامز  زا  رتمک  یمک 

اه تصرف  زا  هنیهب  هدافتـسا  ياه  هویـش  زا  یکی  دـناوت  یم  مه  نارگید  هب  اه  تیلوئـسم  زا  یتمـسق  ندرک  راذـگاو  اـهراک و  میـسقت 
ره رد  ای  دـنریگ  یم  هدـهع  هب  ار  اهراک  همه  ماجنا  تیلوئـسم  دوخ ، دـننک و  یمن  میـسقت  ار  اـهراک  یلیلد  ره  هب  هک  یناـسک  .دـشاب 

.دنوش یم  ور  هبور  تقو  دوبمک  اب  هشیمه  دننک ، یم  تلاخد  يراک 

راک میسقت  اهراک و  رد  يدنب  تیولوا 

راک میسقت  اهراک و  رد  يدنب  تیولوا 

ار تیمها  مک  ياهراک  دهد و  ماجنا  ار  رت  مهم  ياهراک  ادتبا  ینعی  دنک ؛ يدنب  تیولوا  ار  اهراک  دیاب  راتـسرپ  اهراک ، مکارت  ماگنه 
هنوگ نآ  دنامب و  ریحتم  اهراک  مکارت  نایمرد  راتسرپ  دوش  یم  ببـس  اهراک  ندرکن  يدنب  تیولوا  .دراذگاو  يدعب  ياه  تصرف  هب 

: دیامرف یم  هراب  نیا  ردمالسلا  هیلع  یلع  ماما  .درامگن  تمه  شیوخ  ياه  تیلوئسم  ماجنا  هب  تسا ، هتسیاش  هک 

(1) .َّمَهَْألا َعَّیَض  ِّمِهُْملا  ِْریَِغب  َلَغَتْشا  ِنَم 

.دهد یم  تسد  زا  ار  رت  مهم  راک  دراد ، لوغشم  مهمریغ  زیچ  هب  ار  دوخ  هک  نآ 

ابیز یهیبشت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  اهراک  ندش  ناسآ  راک و  رد  تقد  تعرـس و  ثعاب  زین  ناراتـسرپ  نایم  يراکمه 
رد اضعا  همه  دنکیرـش و  رگیدـکی  يداش  مغ و  رد  هک  تسا  هدرک  هیبشت  رکیپ  کی  يراـکمه  هب  ار  ینید  ناردارب  ناـیم  يراـکمه 

: دیامرف یم  رتایوگ  یهیبشت  رد  زین  مالسا  یمارگ  ربمایپ   (2) .دنراد گنتاگنت  يراکمه  رگیدکی  اب  كرتشم  فده  کی 

(3) .يرْخُْالا امُهادِْحا  ُلِسْغَی  ِْنیَدَْیلا  ُلَثَم  ِْنیَوَخَْألا  ُلَثَم 
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ح 952. لصف 77 ، نامه ، - 1
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.دیوش یم  ار  يرگید  یکی ، هک  تسا  تسد  نآ  دننامه  ینامیا  ردارب  ود  لثم 

نآ رد  هک  دروآ  دوجو  هب  رهم  زا  رپ  ملاس و  افـصاب ، یطیحم  دوش  یم  ببـس  نآ ، زا  نوریب  راـک و  طـیحم  رد  تیمیمـص  يراـیمه و 
نارهاوخ ناردارب و  يارب  تالیهـست  ندروآ  مهارف  یناـسرریخ و  یپ  رد  دـنک ، هجوت  تحارتـسا  شیاـسآ و  هب  یمدآ  هکنیا  زا  شیپ 

.تسا دوخ  ینید 

راک يزاس  هنیهب 

راک يزاس  هنیهب 

ادخ و هار  رد  داهج  ناربمایپ ، هشیپ  ناونع  هب  نآ  زا  هدش و  نایب  شالت  راک و  يارب  يرامش  یب  شاداپ  ناموصعم ، ياه  هتفگرُهگ  رد 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش  یم  صخـشم  وا  ياهدرکلمع  اهراک و  هعومجم  زا  ناسنا  تیـصخش  .تسا  هتـشگ  دای  یهلا  تدابع 

: دیامرف یم  درامش و  یم  یمدآ  رمع  هویم  ار  شالت  راک و  ابیز ، ینخس 

، دوش یمن  هتخانـش  شرادرک  هب  زج  یمدآ  .تسوا  رادرک  زا  رتـهب  یهاوگ  هچ  وا و  دوخ  زا  رتوگ  تسار  یـسک  هچ  ناـسنا ، هراـبرد 
ياه شزرا  دراد و  تلالد  اه  هشیر  رب  اـه  هویم  سپ  .دوش  یمن  هتخانـش  ندروآ  هویم  ماـگنه  زج  هتخانـشان  تخرد  هک  هنوگ  ناـمه 

هیامورف و ناسنا  دوش و  یم  هتـشاد  گرزب  گـنهرفاب  راوگرزب و  ناـسنا  هک  تساـج  نیمه  زا  .دناسانـش  یم  ار  دوخ  بحاـص  ـالاو ،
(1) .ددرگ یم  اوسر  تسپ 

نت رب  رت  عیرس  ار  تمالس  هماج  رامیب  راتسرپ ، هناصلخم  شالت  هیاس  رد  .دراد  رامیب  يارب  یتایح  شزرا  شا ، هفیظو  هب  راتـسرپ  لمع 
.دنک یم 

يا هشیدـنا  ای  راک  هب  ار  مدرم  رادرک ، نابز  اب  هک  تسا  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  دـهد و  یم  يرایـسب  تیمها  شـالت  راـک و  هب  مالـسا 
: دیامرف یم  دنوادخ  .دننک  توعد 

(3_2 فص :  ) .َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َْدنِع  اًتْقَم  َُربَک  .َنُولَعْفَت  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

يزیچ هک  تسا  تشز  رایـسب  ادـخ  دزن  دـینک ؟ یمن  لمع  نآ  هب  دوخ  هک  دـییوگ  یم  يزیچ  ارچ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
.دنیکن لمع  نآ  هب  یلو  دییوگب ،

ص:63
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: دیامرف یم  راک  مک  زا  شالترپ  ناسنا  تخانش  يارب  يرایعم  نایب  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

(1) .ِلَمَْعلا ُلِیلَق  ِمالَْکلا  ُرِیثَک  ُِقفانُْملا  ِلَمَْعلا َو  ُرِیثَک  ِمالَْکلا  ُلیلَق  ُنِمْؤُْملَا  ُماشِه : ای 

ندرک راک  كدـنا  نتفگ و  نخـس  رایـسب  قفانم ، تمالع  تسا و  ندرک  لمع  رتشیب  نتفگ و  نخـس  كدـنا  نمؤم ، نأـش  ماـشه ! يا 
.تسا

: تسا هدرک  صخشم  ار  يرگید  ياهرایعم  راک ، مک  زادرپ و  لایخ  ياه  ناسنا  فیصوت  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2) .ُْهلَمْعَی َْمل  ام  ٍلَمَع  َعْفَن  اوُجْرَی  ٌّلِقُم  ِلَمَْعلا  َنِم  ٌّلِدُم َو  ِلْوَْقلِاب  َوُهَف  ِلَمَْعلا ، ِیف  ُهُرُصْقَی  ُلَأْسَی َو  نی  َِهلَأْسَْملا  ِیف  ُِغلاُبی  َُّمث 

دیما هراومه  .لبنت  رادرک ، رد  دنکباچ و  راتفگ  رد  .دننک  یم  یهاتوک  لمع ، ماگنه  دنزرو و  رارصا  یـسب  يزیچ  تساوخرد  ماگنه 
.دنراد هدرکان  یلمع  زا  يرادرب  هرهب 

دراد و دوجو  شالترپ  ناراتـسرپ  رد  دـنا ، هدرمـشربمالسلاامهیلع  یلع  ماما  مظاـک و  ماـما  هک  یتبثم  فاـصوا  اـهرایعم و  کـش ، یب 
.تساعدم نیا  يایوگ  نانآ ، يراک  نادجو  يرگراثیا و  نارامیب ، لاح  تیاعر  يراکرپ ، يروبص ،

ماجنا تیفیک  دـنک ، یم  شزرااب  وکین و  شخبرمث ، ار  نآ  دـشخب و  یم  تمارک  شزرا و  ناـسنا  راـک  هب  هچنآ  تسا ، نیا  مهم  هتکن 
ار نآ  هک  دنتـسه  يراک  نادـنزرف  نامدرم ، نونـسحی ؛ ام  ءانبا  سانلا  : » دـیامرف یم  دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .تسا  راـک 

(3) «. دنهد یم  ماجنا  بوخ 
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نارامیب اب  يراتفر  شوخ 

نارامیب اب  يراتفر  شوخ 

شرافس نیا  هب  یتسرد  هب  دنک و  کمک  نارامیب  رت  عیرس  يدوبهب  هب  دناوت  یم  يراتفر  شوخ  اب  شوپدیپس  يا  هتشرف  نوچ  راتـسرپ 
: هک دناشوپ  لمع  هماجمالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .ٍنَسَح ٍرِْشِبب  َكاخَا  یْقَلت  َکَمالَک َو  ُبِّیَُطت  َکَِبناج َو  ُنِّیَُلت 

.ینک رادید  ییور  شوخ  اب  ار  تردارب  يزاس و  هزیکاپ  ار  تنخس  ینک و  مرن  ار  تدروخرب  هک  تسا  نآ  قلخ  نسح 

ییوخدـنت یتشرد و  زا  ار  نانآ  دـنک و  یم  توعد  نارگید  اب  راتفر  رد  تمیالم  ییوخ و  مرن  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هراومه  مالـسا  نید 
هب وـت  هک  یتـسرد  هب  ٍمیظَع ؛ ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنِا  : » دـیامرف یمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شیاتـس  رد  میرک  نآرق  .دراد  یمزاـب 

(4 ملق : «. ) يا هدش  هتسارآ  یگرزب  هدیدنسپ و  قالخا 

ار شیوخ  ناریفـس  ناربمایپ و  مه  نابرهم  يادخ  ور ، نیازا  .تسا  رثوم  رایـسب  نارگید  تبحم  بلج  رد  ییور  هداشگ  قلخ و  نسح 
حرـش قلخ و  نسح  اب  یهلا  فادـها  هب  یباـی  تسد  يارب  گرزب  نادرم  نیا  .تسا  هدـیزگرب  وخ  مرن  ناـبرهم و  ياـه  ناـسنا  نیب  زا 

وا دنتخاس و  یم  دوخ  هتفیـش  ار  ییوج  تقیقح  ناسنا  ره  اهنت  هن  هک  يا  هنوگ  هب  .دندش  یم  ور  هبور  مدرم  اب  ییور  هداشگ  ردـص و 
.دندرک یم  نوگرگد  هدنمرش و  زین  ار  نانمشد  یهاگ  هکلب  دنتخاس ، یم  باریس  تیاده  لالز  زا  ار 

: دیامرف یم  تسا و  هدرمشرب  ربمایپ  يارب  دنوادخ  يوس  زا  گرزب  یتیانع  ار  یقالخا  ياهب  نارگ  تصرف  نیا  میرک ، نآرق 

(159 نارمع : لآ   ) .َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  اّظَف  َْتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف 

.دندش یم  هدنکارپ  تدرگ  زا  يدوب ، لد  گنس  نشخ و  رگا  يا و  هدش  وخ  مرن  نابرهم و  نانآ  اب  ادخ  فطل  تمحر و  وترپ  رد 

هب درو  طرش  ار  نآ  هدرک و  شرافس  یقلخ  شوخ  هب  ار  ناگمه  مالسا ، یمارگ  ربمایپ 
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: تسا هتسناد  تشهب 

(1) .ِْقلُْخلا ُنْسُح  و    ِ هّللا يَْوقَت  َهَّنَْجلا  یتَُّما  ِِهب  ُِجَلت  ام  ُرَثْکَا 

.تسا قلخ  نسح  یهلا و  ياوقت  دنور ، یم  تشهب  هب  نآ  نتشاد  ببس  هب  نم  تما  هک  يزایتما  نیرتشیب 

یم داجیا  نارامیب  اب  يا  هنامیمـص  هطبار  ناشیا ، ینارون  ياهروتـسد  يریگراـک  هب  قـالخا و  هوسا  زا  يوریپ  اـب  ناراتـسرپ  نیارباـنب ،
یتسود و ياه  هیاپ  دننک و  یم  باریـس  شیوخ  تبحم  همـشچ  زا  ار  نارامیب  دوخ ، کین  قالخا  اب  هک  یناراتـسرپ  رایـسب  هچ  .دننک 

: تسا هدش  میسرت  یبوخ  هب  مالسا  ربمایپ  نخس  رد  هناتسود ، طباور  رد  يرادیاپ  تابث و  نیا  هدعو  .دنزاس  یم  رادیاپ  ار  ینابرهم 

(2) «. دنک یم  رادیاپ  ار  یتسود  ییوخ  شوخ  َهَّدَوَْملا ؛ ُِتْبُثی  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  »

رهم هب  دریگ ، یمن  تروص  مه  رایتخا  يور  زا  یهاگ  هک  نارامیب  ياه  شهوکن  اه و  یتحاران  راتسرپ ، یقالخا  شوخ  راس  هیاس  رد 
لمحت رامیب ، دننام  مه  راتـسرپ  رگا  .دوش  ور  هبور  تامیالمان  اب  دناوت  یم  رتهب  ییور ، هداشگ  اب  راتـسرپ  .دوش  یم  لیدـبت  تبحم  و 

نـسح ریثأت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دمآ  دهاوخ  دـیدپ  یکـشزپ  هعومجم  ود و  ره  يارب  یمارآان  ياه  هظحل  دـشاب ، هتـشادن 
: دیامرف یم  یگدنز  ریسم  يزاسراومه  یمدآ و  یحور  لداعت  رب  قلخ 

(3) .ُُهقُرُط َُهل  ْتَلُهَس  ُهُْقلُخ  َنُسَح  ْنَم 

.ددرگ یم  راومه  شیارب  یگدنز  ياه  هار  دش ، وکین  شقلخ  سک  ره 

: دیامرف یم  تسا و  هداد  هدعو  نآ  هب  مالسا  ربمایپ  .دراد  هارمه  هب  زین  يورخا  شاداپ  يویند ، شیاشگ  رب  هوالع  يراتفر  شوخ 

ُفیعَض ُهَّنِا  َلِزانَْملا َو  َفَرْشَأ  ِهَرِخْالا َو  ِتاجَرَد  َمیظَع  ِهِْقلُخ  ِنْسُِحب  ُُغْلبَِیل  َْدبَْعلا  َّنِا 
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(1) .ِهَدابِْعلا

.تسا فیعض  شتدابع  هکنآ  اب  دسر ، یم  ترخآ  رد  ییالاو  ياه  ماقم  گرزب و  ياه  هجرد  هب  دوخ  یقلخ  شوخ  هیاس  رد  هدنب 

یناسک .تسا  هدیدنـسپ  وکین و  قالخا  ورگ  رد  مه  يزور  ینوزف  شیاشگ و  هکلب  دوش ، یمن  متخ  اج  نیمه  هب  یقلخ  شوخ  راـثآ 
یم هداشگ  ناشیور  هب  تکرب  يزور و  ياه  هنیجنگ  دـنهد ، یم  ناماس  یقلخ  شوخ  ییور و  هداشگ  اب  ار  دوخ  يراـتفر  يوگلا  هک 

: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  .دوش 

(2) .ِقازْرَْألا ُزُونُک  ِقالْخَْألا  ِهَعَس  ِیف 

.تسا ییور  هداشگ  ییوخ و  مرن  رد  يزور  ياه  هنیجنگ 

نارگید يوربآ  ظفح 

نارگید يوربآ  ظفح 

ادخ رما  هب  ناگتشرف  دشاب و  نیمز  رد  دنوادخ  نیشناج  شنیرفآ و  دبـسرس  لگ  يو  هک  تسا  هدش  ببـس  یمدآ  تفارـش  تمارک و 
ناهنپ زا  هکنیا  اب  گرزب  يادخ  .تسا  مهم  رایسب  ناملسم  ياه  یتشز  اه و  یتساک  ندناشوپ  نیاربانب ، .دنا  هدرک  هدجس  شربارب  رد 

یم تسین ، یلاخ  بیع  یتساک و  زا  دوخ  هک  یناسنا  هنوگچ  سپ  .دزاس  یمن  المرب  ار  وا  ياه  بیع  یلو  تسا ، هاگآ  رشب  راکشآ  و 
یتساک ندرک  هتسجرب  رخسمت و  ریقحت ، ندرک ، کبـس  هب  یمدآ  هک  تسین  هتـسیاش  دزادرپب ؟ نارگید  بیع  يوجو  تسج  هب  دناوت 
یعیبط روط  هب  هک  ناراتـسرپ  .دنک  ظفح  ار  نارگید  يوربآ  شیوخ  ناوت  هزادـنا  هب  دراد  هفیظو  یناملـسم  ره  .دزادرپب  نارگید  ياه 

.دنرتراوازس يدنموربآ  نیا  ظفح  هب  دنوش ، یم  هاگآ  نارامیب  یصوصخ  لئاسم  یضعب  زا 

.دـمآرب يو  زا  عافد  ماـقم  رد  يرگید  درف  درک و  ییوگدـب  یـسک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  رد  يدرم  دـنا  هتفگ 
: دومرف ترضح 

(3) .ِراّنلا َنِم  اباجِح  َُهل  َناک  ِهیخَأ  ِضْرِع  ْنَع  َّدَر  ْنَم 
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.تسا ناما  رد  خزود  شتآ  زا  دریگب ، ار  شنمؤم  ردارب  يزیروربآ  يولج  هک  یسک 

نارامیب هب  مارتحا 

نارامیب هب  مارتحا 

رد دـنوادخ  هک  نانچ  دوش ، یم  ماجنا  هدیجنـس  کین و  نانخـس  اب  هک  دـشاب  راتفگ  ماقم  رد  یهاـگ  تسا  نکمم  نارگید  هب  مارتحا 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق 

(83 هرقب :  ) .انْسُح ِساّنِلل  اُولُوق  َو 

.دییوگب نخس  یبوخ  هب  مدرم  اب 

: دنک یم  دیکأت  راتفگ  ندوب  هنامیرک  رب  نآرق 

(23 ءارسا :  ) .امیِرَک ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  َو 

.وگب نخس  اهنآ  اب  هناراوگرزب  فیطل و  ینحل  اب 

تروص رد  دنک  یم  شرافـس  شیوخ  ناوریپ  هب  درامـش و  یم  دارفا  یفطاع  زاین  ندروآرب  یعون  ار  هتـسیاش  کین و  نخـس  مالـسا ،
: دییوگب نخس  نانآ  اب  شوخ  نابز  اب  مک  تسد  دینک ، هدروآرب  ار  ناشزاین  دیناوت  یمن  رگا  نادنمزاین ، اب  ندش  ور  هبور 

(28 ءارسا :  ) .اروُْسیَم ًالْوَق  ْمَُهل  ْلُقَف 

.شاب هتشاد  مارتحا  اب  هارمه  کین  نخس  نانآ  اب 

مارتحا نیا  .دنبای  یلست  ناراتسرپ  شخب  مارآ  نانخس  اب  دنراد  راظتنا  دنرب و  یم  رس  هب  یساسح  یناور  یحور و  طیارـش  رد  نارامیب 
، دندرک ینیـشن  مه  هب  توعد  نارامیب  رگا  لاثم ، يارب  .دریگ  یم  لکـش  نارامیب  تساوخرد  هب  نتفگ  خـساپ  ناراتـسرپ و  رادرک  رد 
هب .تساهنآ  زا  ندرک  يرود  لیلد  هب  تساوخرد  نیا  نتفریذـپن  دـننک  یم  روصت  ناراـمیب  تروص ، نآ  ریغ  رد  اریز  تفریذـپ ؛ دـیاب 

: تسا هدومرف  هک  میهد  رارق  شیوخ  راک  روتسد  رد  دیاب  ار  یمارگ  لوسر  نخس  نیا  لیلد ، نیمه 

(1)  ... . ُهَْدنِع اِمب  ُهَفِحَّتَی  ْنَأ  ُهَتَفُْحت َو  َلَبْقَی  ْنَأ  ِهیخَِأل  ِلُجَّرلا  ِهَمَرْکَم  ْنِم 
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.دنکن غیرد  وا  هب  تبسن  دراد ، هچنآ  زا  دریذپب و  ار  شا  هیده  هک  تسا  نیا  ینید  ردارب  تشادگرزب  زا 

، دندش یم  دراو  راوگرزب  نآ  رب  ینید  ناردارب  هک  یماگنه  .دزومآ  یم  ار  مارتحا  زا  رگید  ییاه  شور  زین  ترـضح  نآ  یلمع  هریس 
یم شود  زا  ار  دوخ  يابع  مه  یهاگ  .درک  یم  نهپ  زادـناریز  درک و  یم  زاـب  اـج  ناـنآ  يارب  تساـخ ؛ یمرب  اـج  زا  اـهنآ  مارتحا  هب 

، دـمآ یم  رود  هار  زا  شا  ینید  ردارب  رگاو  تخاس  یم  مهارف  شلاب  ناـشیا ، نداد  هیکت  يارب  .تخادـنا  یم  نارگید  يارب  دیـشک و 
یمامت يارب  ییوکین  قشمرـس  وگلا و  دـناوت  یم  هناـمیرک  راـتفر  نیا   (1) .داـهن یم  جرا  ار  وا  تفر و  یم  شلابقتـسا  هب  یمدـق  دـنچ 

.دشاب هدازآ  ناملسم و  ناراتسرپ 

رامیب اب  یسرپ  لاوحا  مالس و 

رامیب اب  یسرپ  لاوحا  مالس و 

زا .دراد  یـصاخ  ياهراعـش  دوخ  یعامتجا  ياـهدروخرب  رد  تسا ، رادروخرب  راد  هشیر  لیـصا و  یگنهرف  ندـمت و  زا  هک  یتلم  ره 
جّورم دوخ ، یلمع  هریس  رد  زین  مالسا  ربمایپ  .تسا  یمالـسا  تعیرـش  راعـش  هژیو و  دورد  مالـس ،»  » هک دیآ  یمرب  ینید  ياه  هزومآ 

ار یمالسا  راعـش  نیا  زین  ناراتـسرپ  هک  تساجب  .تفرگ  یم  یـشیپ  نارگید  رب  ندرک  مالـس  رد  دوب و  یناسنا  هدیدنـسپ و  راتفر  نیا 
هناتـسود طباور  بیترت  نیدـب  دـنزاس و  داش  ار  اهنآ  نیرفآ ، يداش  شخب و  مارآ  یمالـس  اب  نارامیب  اب  رادـید  ماگنه  دـنراد و  ساپ 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دنشخب  میکحت  ار  دوخ 

(2) .ِمیلْسَّتلِاب اُوقالَتَف  ُْمْتیَقالَت  اِذا 

.دینک رادید  ار  رگیدمه  نتفگ ، مالس  اب  تاقالم ، ماگنه 

تمیمص افص و  اب  دنیب و  یمن  نارگید  زا  رتالاب  ار  دوخ  هدنهد ، مالس  .تسا  ینتورف  ياه  هناشن  زا  یمالسا  گنهرف  رد  ندرک  مالس 
: دومرفمالسلا هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  ور  هبور  نارگید  اب 

ص:69
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(1) .َتیَِقل ْنَم  یلَع  َِملْسَت  ْنَا  ِعُضاوَّتلا  َنِم 

.ینک مالس  وا  هب  يدرک ، رادید  سک  ره  اب  هک  تسا  نیا  ینتورف  ياه  هناشن  زا 

مالس تیمها  ردمالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنک  یم  داجیا  رامیب  راتسرپ و  نایم  تبحم  دنویپ  رهمرپ ، هناتـسود و  طابترا  داجیا  اب  مالس 
: دیامرف یم  ندرک 

(2) .ِّداّرِلل ٌهَدِحاو  يدْبتُْمِلل ِء َو  َنوُّتِس  ٌعِْست َو  ًهَنَسَح  َنُوْعبَس  ِمالَِّسل 

.تسا نآ  هدنهد  خساپ  يارب  یکی  هدننک و  مالس  يارب  ات  هن  تصش و  هک  دراد  هنسح  داتفه  ندرک  مالس 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) .ِِهلوسَِرب ِهّللِاب َو  یلْوَأ  ِمالَّسلِاب  يِداْبلَا 

.تسا رت  کیدزن  شلوسر  ادخ و  هب  مالس  هدننک  عورش 

خساپ بدا ، تیاعر  اب  دیاب  زین  لباقم  فرط  یلو  دهد ، یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  باوث  نیرتشیب  مالس ، زاغآ  اب  هدننک  مالس  دنچ  ره 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دیوگب  ار  وا 

(86 ءاسن :  ) .اًبیسَح ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  اهوُّدُر  ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو 

.دینادرگرب يو  هب  ار  تیحت  نامه  ای  دیهد  رتوکین  یخساپ  درک ، مالس  امش  هب  یسک  هاگ  ره 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دراذگب  توافت  ریقف  دنمتورث و  دارفا  نایم  ندرک  مالس  رد  دیابن  راتسرپ 

َمْوَی َّلَجَو  َّزَع    َ هّللا َیَِقل  یِّنَْغلا  یَلَع  ِهِمالَس  َفالِخ  ِْهیَلَع  َمَّلَسَف  اِملْسُم  اریقَف  َیَِقل  ْنَم 

ص:70

ص 3. نامه ، - 1
ص 121. ج 78 ، نامه ، - 2

ص 645. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
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(1) .ُنابْضَغ ِْهیَلَع  َوُه  ِهَمایِْقلا َو 

زور دشاب ، هتـشاد  توافت  اراد  رب  ندرک  مالـس  اب  هک  دنک  مالـس  يا  هنوگ  هب  وا  هب  دوش و  ور  هبور  یتسد  گنت  ناملـسم  اب  سک  ره 
.تسا نیگمشخ  وا  زا  ادخ  دور ، یم  ادخ  رادید  هب  هک  تمایق 

نودـب هک  یمالـس  .دراد  تهابـش  یـسولپاچ  ایر و  هب  رتشیب  هک  تسا  تشادـگرزب  مارتحا و  اب  هارمه  يردـق  هب  ندرک  مالـس  یهاگ 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .تسا  قافن  یعون  دشاب ، يرهاظ  مارتحا  يارب  طقف  یبلق و  تساوخ 

(2) .ِقاقِْحتْسِْألا ِهَجَرَد  ْنَع  ْمُهْرِّصَُقت  ِقافِّنلا َو ال  َّدَح  ِناوْخِْألا  یَلَع  َکِمالَس  ِیف  ِْغْلُبتال 

.روآ نییاپ  یگتسیاش  هجرد  زا  ار  نانآ  هن  نک و  هغلابم  قافن  دح  رد  هن  ناردارب ، هب  ندرک  مالس  رد 

نتفگ نخس  وکین 

نتفگ نخس  وکین 

تردق هتخیمآرد ، رـشب  تشرـس  اب  ار  نآ  یلـصا  هیام  هدرک و  اطع  ناسنا  هب  ناهج  راگدیرفآ  هک  يردـق  نارگ  ياه  تمعن  هلمج  زا 
رگیدکی هب  ار  مه  زا  ادج  ياهزغم  هک  تسا  یلپ  هلزنم  هب  نخـس  .دزاس  یم  راکـشآ  ار  دوخ  نورد  نایب ، تردق  اب  ناسنا  .تسا  نایب 

هک تسا  نشور  .تسا  رثؤم  رایسب  وا  یحور  تلاحرییغت  ناسنا و  يریگ  میمـصت  رد  نیتم ، ابیز و  نخـس  کی  یهاگ  .دنز  یم  دنویپ 
.دش دهاوخ  وا  لزنت  ببس  دوشن ، لرتنک  یبوخ  هب  رگا  تسا ، رثؤم  یمدآ  لامک  یقرت و  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  دنمشزرا  تمعن  نیا 

مه زاب  تسا ؟ مادـک  اهنآ  نیرت  تشز  دـنتفگ : .نخـس  دومرف : تسا ؟ مادـک  ادـخ  قولخم  نیرتاـبیز  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  زا 
: دومرف سپس  .نخس  دومرف :

(3) .ُهُوجُْولا ِتَّدَوْسا  ِمالَْکلِاب  ُهُوجُْولا َو  ِتَّضَْیبا  ِمالَْکلِاب 

.دندرگ یم  هایس  نخس ، اب  دنوش و  یم  دیفس  نخس ، اب  اه  هرهچ 

ص:71

ص 38. ج 72 ، راونالاراحب ، - 1
ص 315. ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2
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ات تسا  هتساوخ  ادخ  ناگدنب  زا  تیمیمـص ، فطل و  زا  راشرـس  ینایب  اب  دهد و  یم  يدایز  شزرا  وکین  ابیز و  نخـس  هب  میرک  نآرق 
: دنروآ نابز  رب  تروص  نیرترب  هب  ار  دوخ  نخس 

(53 ءارسا :  ) .ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  يِدابِِعل  ُْلق 

.دنیوگب ار  نخس  نیرترب  وگب  مناگدنب  هب 

دراد تسود  ناـسنا  هک  تسا  ینخـس  دوش ، یم  هدنونـش  يدونـشخ  بجوـم  هک  هدیدنـسپ  شوـخ و  نخـس  تفگ  دـیاب  عوـمجم  رد 
.دنیوگب وا  هب  ار  نخس  نآ  دننام  نارگید 

: دومرف دندوب ، رضاح  ناشیا  دزن  هک  دوخ  ناوریپ  زا  يدادعت  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  يزور  دیوگ : یم  نارهم  نب  نامیلس 

(1) .ِلْوَْقلا ِحیبَق  ِلوُضُْفلا َو  ِنَع  ْمُکَتَنِْسلَأ  اوُظَفْحا  انْسُح َو  ِساّنِلل  ُولُوق  اْنیَش  اْنیَلَع  اُونُوکَت  اْنیَز َو ال  اَنل  اُونُوک  ِهَعیِّشلا  َرِشاعَم 

هگن ار  ناتیاه  نابز  دـییوگب ؛ نخـس  وکین  مدرم  اب  دیـشابن ؛ ام  راع  بیع و  هیام )  ) دیـشاب و اـم  تنیز  اـت ) دیـشوکب  ! ) هعیـش هورگ  يا 
.دیراد زاب  تشز  نخس  ییوگرپ و  زا  ار  نآ  دیراد و 

رد هک  دننزب  فرح  يا  هنوگ  هب  دننک و  تیاعر  ار  بدا  نتفگ ، نخس  ماگنه  ناراتسرپ  تسا  هتسیاش  ییاور ، ياه  هزومآ  هب  هجوت  اب 
تلزنم اب  بساـنتم  ناـیب و  ینتورف  مارتحا و  تیاـهن  رد  ار  دوخ  دوصقم  دـیاب  اـهنآ  .دوشن  یتناـها  ناراـمیب  تیـصخش  هب  اـهنآ  نخس 

.دننک دروخرب  نانآ  اب  نارامیب 

شنس هک  سابع  هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ای  دیرت  گرزب  امش  دندیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يومع  سابع  زا 
یخیراـت هعقاو  نیا   (2) .ما هدـش  دـلوتم  ناـشیا  زا  شیپ  نم  یلو  تسا ، رت  گرزب  ادـخ  لوسر  تفگ : خـساپ  رد  دوب ، رتشیبربماـیپ  زا 

.تسا هنیمز  نیا  رد  یبوخ  يراتفر  يوگلا 

ص:72
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تفگ و ره  رد  هک  دـنک  یم  توـعد  ار  ناـسنا  میرک ، نآرق  .تسا  یناـسنا  ياـبیز  هدیدنـسپ و  ياـه  شزرا  زا  نـتفگ ، نخـس  وـکین 
: دنک تیاعر  ار  مالک  تفع  ینخس و  وکین  يدونش ،

(263 هرقب :  ) .ٌمِیلَح ُِّینَغ  ُهّللا  يًذَأ َو  اهُعَْبتَی  ٍهَقَدَص  ْنِم  ٌْریَخ  ٌهَرِفْغَم  ٌفوُْرعَم َو  ٌلْوَق 

.تسا رابدرب  زاین و  یب  دنوادخ ، دشاب و  رازآ  نآ  لابند  هب  هک  تسا  يا  هقدص  زا  رتهب  ششخب ، هدیدنسپ و  راتفگ 

یمالک اب  ار  نارگید  ياهزاین  دراد  هفیظو  ناسنا  .دشابن  یتشز  زا  يرثا  چیه  نآ  رد  هک  تسا  ییابیز  نخـس  فورعم ، لوق  زا  روظنم 
راتسرپ یتقو  .دنک  هقردب  کین  ياه  هدعو  اب  ار  وا  دنک و  اعد  شقح  رد  دزاس ، هدروآرب  ار  وا  زاین  دناوت  یمن  رگا  دهد و  خساپ  ابیز 

ار وا  دوخ ، شخب  مارآ  ابیز و  نانخس  اب  دیاب  درادن ، دوجو  رامیب  هب  یگدیسر  تاناکما  ای  تسا  ناوتان  نارامیب ، تجاح  ندروآرب  زا 
.دنورب شدزن  زا  تیاضر  یلاحشوخ و  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دزاس ، راودیما 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر  .دشاب  مانشد  تنوشخ و  زا  یلاخ  بدا و  زا  زیربل  هک  تسا  يراتفگ  کین ، راتفگ 

(1) .َکلذ ِیف  َناک  ام  ُهَمْحَّرلا  ِْهیَلَع  ِهَدوُدْمَْملا  ِهّللا  ِّلِظ  ِیف  ْلَزَی  َْمل  ُهََتبْرُک  ْهنَع  َجَرَم  اِهب َو  ًهَفیَِطل  ٍهِملَِکب  ُِملْسُْملا  ُهاخَا  َمَرْکَا  ْنَم 

نیا ماجنا  لاح  رد  هک  ینامز  ات  دزاس ، فرطرب  ار  شا  يراـتفرگ  دـنک و  مارتحا  زیمآ  تبحم  نخـس  اـب  ار  شناملـسم  ردارب  سک  ره 
.دراد رارق  ادخ  نایاپ  یب  تمحر  هیاس  ریز  دشاب ، کین  راک 
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ییور هداشگ 

ییور هداشگ 

ياه یتحاران  اه و  مغ  ناراتـسرپ ، تسا  هتـسیاش  .دـنوش  ور  هبور  نانآ  اب  هداشگ  هرهچ  دـنخبل و  اب  ناراتـسرپ  دـنراد  راظتنا  ناراـمیب 
هیلع یلع  نینمؤـملاریما  ترــضح  .دـنوش  ور  هـبور  ناـنآ  اـب  نیــشن  لد  دـنخبل  هداـشگ و  هرهچ  اـب  دــننک و  ناـهنپ  لد  رد  ار  دوـخ 

: دومرفمالسلا

(1) .ِِهْبلَق ِیف  ُُهنْزُح  ِهِهْجَو َو  ِیف  ُهُرِْشب  ُنِمْؤُْملَا 

.تسا ناهنپ  وا  لد  رد  شهودنا  راسخر و  رد  نمؤم  يداش 

: دیامرف یم  مدرم  اب  دروخرب  دروم  رد  يرگید  شرافس  رد  ناشیا 

(2) .َکَهْجَو ْمَُهل  ْطُْسباَو  َکَِبناج  ْمَُهل  ِْنلَأ  َکَحانَج َو  ْمَُهل  َضِفْخاَف 

.نادرگ هداشگ  نانآ  يارب  ار  تا  هرهچ  مرن و  ار  تیولهپ  روآ و  دورف  ار  تلاب  مدرم  يارب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دزاس  یم  هبناجود  ار  تبحم  رهم و  باذج و  ار  اه  لد  ییور ، شوخ 

(3) .َراّنلا ِنالِخْدَی  ِهّللا َو  َنِم  َنادِْعُبی  ِهْجَْولا  ُسُوبُع  ُلُْخْبلا َو  َهَّنَْجلا َو  ِنالِخُْدی  َهَّبَحَْملا و  ِنابِسْکَی  ِرِْشْبلا  ُنْسُح  ِفوُْرعَْملا َو  ُِعئانَص 

ثعاب هرهچ  یگتفرگ  سوبع و  هرهچ  لخب و  .تسا  تشهب  رد  ندـش  لخاد  تبحم و  بسک  ثعاـب  ییور ، هداـشگ  مدرم و  هب  یکین 
.تسا خزود  شتآ  رد  ندش  لخاد  ادخ و  زا  يرود 

.دــهد یم  ناـشن  ار  ناـسنا  حور  یگرزب  تـمه و  يدــنلب  سفن و  تـمارک  هـک  تـسا  يا  هـنییآ  ییور ، هداـشگ  دروـخرب و  نـسح 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
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(1) .َکِسْفَن ِمَرَک  یلَع  ُّلُدَی  َكُرِْشب 

.تسوت يراوگرزب  تمارک و  هناشن  وت  ییور  هداشگ 

ماما .دـنک  تشهب  دراو  ار  يو  دـشخبب و  ار  وا  ناهانگ  شمرک ، لـضف و  اـب  دـنوادخ  دوش  یم  ببـس  ییور  هداـشگ  رگید ، يوس  زا 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  قداص 

ماگنه هب  قافنا  دنک : یم  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ ، دریگ ، رارق  یهلا  هاگشیپ  رد  نانآ  زا  یکی  اب  یـسک  رگا  هک  تسا  زیچ  هس 
(2) .مدرم اب  فاصنا  مدرم و  همه  اب  ییور  هداشگ  یتسد ، گنت  رقف و 

نارامیب اب  يراگزاس  ییوخ و  مرن 

نارامیب اب  يراگزاس  ییوخ و  مرن 

رقاب ماما  هدومرف  هب  .تسا  دنمجرا  سب  يراتفر  نانآ ، ياه  يراتفردب  اه و  یتشرد  لمحت  ادخ و  ناگدـنب  اب  يراگزاس  ییوخ و  مرن 
: دراد تسود  ار  وخ  مرن  راگزاس و  ناگدنب  دنوادخ  مالسلا ، هیلع 

(3) .ِْفنُْعلا یَلَع  یِطُْعی  ام ال  ِْقفِّرلا  یَلَع  یِطُْعی  َْقفِّرلا َو  ُّبُِحی  ٌقِیفَر  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا 

یلاح رد  دنک ، یم  تیانع  شاداپ  دشاب ، هارمه  ینابرهم  اب  هک  يراتفر  هب  دراد و  تسود  ار  ینابرهم  تسا و  نابرهم  لجوزع  يادـخ 
.درادن یشاداپ  يریگ  تخس  تنوشخ و  هک 

: دراد ینیشن  لد  هیبشت  يراگزاس ، ییوخ و  مرن  يابیز  هرهچ  میسرت  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(4) .ُْهنِم َنَسْحَا  یش ٌء  ُهّللا  َقَلَخ  اّمِم  ام  يَُری  اْقلَخ  ُْقفِّرلا  َناک  َْول 

.دوبن رتابیز  رتوکین و  وا  زا  ادخ  تاقولخم  نایم  رد  دش ، یم  مسجم  یقولخم  هرهچ  هب  مدرم  اب  ینابرهم  رگا 
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یم ببـس  ارادم  .دـناشک  یم  دوخ  يوس  هب  دـنک و  یم  مرن  ار  اه  لد  هک  تسا  ناراتـسرپ  کین  ياهراتفر  هلمج  زا  نارامیب  اب  ارادـم 
طابترا نیا  مه  اهدعب  دنشاب و  هتشاد  یشوخ  ياه  هرطاخ  دنتـسه ، مه  رانک  رد  هک  ینامز  زا  دنوشن و  ماک  خلت  راتـسرپ  رامیب و  دوش 

وا رانک  رد  دـنراذگ و  یم  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  تالکـشم  یتحار  هب  ناراـمیب  دـشاب ، وخ  مرن  راتـسرپ  رگا  .دـبای  رارمتـسا  هناتـسود 
: دراد هراشا  رما  نیا  هب  دیجم  نآرق  .تسا  ربمایپ  تافص  زا  ییوخ  مرن  هک  دنادب  دیاب  راتسرپ  .دننک  یم  شمارآ  ساسحا 

تسوت و ییوخ  مرن  يا ، هدرک  ذوفن  نانآ  لد  رد  يراد و  هبذاج  مدرم  يارب  دـنا و  هدـش  عمج  وت  درگ  مدرم  هک  ییاه  لیلد  زا  یکی 
(159 نارمع : لآ   ) .دندش یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب ، لد  گنس  نشخ و  رگا 

: دومرف مالسا  ربمایپ  هک  نانچ  .تسا  تکرب  ببس  ینابرهم  ارادم و  رگید ، يوس  زا 

(1) .َْریَْخلا ِمَرُْحی  َْقفِّرلا  ِمَرُْحی  ْنَم  َهَکَرَْبلا َو  َهَدایِّزلا َو  ِْقفِّرلا  ِیف  َّنِا 

.تسا هدش  مورحم  ریخ  زا  دش ، مورحم  ییوخ  مرن  ینابرهم و  زا  سک  ره  تسا و  تکرب  يدایز و  ینابرهم  رد 

طاشن اب  دوش  یم  ببس  دهد و  یم  شمارآ  ناراتسرپ  هب  يرابدرب  ربص و  نیا  هکلب  دوش ، یم  نارامیب  رد  شمارآ  ببس  اهنت  هن  ارادم 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنـشخب  ناماس  زین  ار  دوخ  راک  طیحم  زا  نوریب  یگدنز  روما  یباداش ، و 
مالک زا  رتابیز  ینخس  هچ  »(2) و  .تسا یگدـنز  فصن  مدرم  اب  ینابرهم  ییوخ و  مرن  ِْشیَْعلا ؛ ُفِْصن  ْمِِهب  ُْقفِّرلَا  : » دـیامرف یم  هلآ  و 

: هک راد  نید  ناراتسرپ  ياربمالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نانآ هب  تبـسن  یتنوشخ  يریگ و  تخـس  ره  زا  نک و  لمحت  نتفگ  نخـس  رد  ار  نارامیب  یناوتان  دنت و  ياهدروخرب  اه و  یهاگآان 
دنوادخ نآ ، ربارب  رد  ات  وش  عنام 
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یم غیرد  هچنآ  زاب و  يور  اب  ینک ، یم  اطع  هچنآ  .دزاس  شیوخ  تعاط  باوث  بجوتـسم  ار  وت  دـیاشگ و  تیور  هب  تمحر  شوغآ 
(1) .دشاب یهاوخ  شزوپ  ییوخ و  کین  اب  يزرو ،

ینتورف

ینتورف

اب راتفر  ماگنه  تسا ، راتفرگ  ینیبرتربدوخ  ماد  رد  هک  یسک  .دریگ  یم  همشچرس  كاپ  ترطف  زا  هک  تسا  دنمجرا  یتفـص  ینتورف ،
: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دراد  یمرب  ماگ  رورغ  اب  نتفر  هار  ماگنه  دنک و  یم  ییانتعا  یب  نانآ  هب  نارامیب 

(18 نامقل :  ) .ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  اًحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  ِساّنِلل َو ال  َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َو ال 

.درادن تسود  ار  یشورفرخف  ربکتم  چیه  دنوادخ  هک  ورن ؛ هار  نیمز  رد  رورغ  اب  نادرگم و  يور  مدرم  زا  ییانتعا  یب  اب 

: درامش یم  نینچ  ار  صلاخ  ناگدنب  تافص  نامحر ، دنوادخ  رگید ، يوس  زا 

(63 ناقرف :  ) .اًمالَس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  اًنْوَه َو  ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  َو 

بطاخم ار  نانآ  نالهاج  هک  هاگ  نآ  دنور و  یم  هار  نیمز  رب  ربکت  یب  مارآ و  هک  دنتـسه  یناسک  نابرهم ، يادـخ  صلاخ  ناگدـنب 
.دننک یم  مالس  نانآ  هب  دنزاس ،

هکلب درادـن ، يا  هجیتن  نینچ  اهنت  هن  عضاوت ، هک  یلاح  رد  دـهاک ، یم  ناـنآ  تلزنم  ماـقم و  زا  ینتورف  دـنرادنپ  یم  دارفا  زا  یـضعب 
: دیامرف یم  هراشا  رما  نیا  هب  یبوخ  هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دوش  یم  یمدآ  تلزنم  ماقم و  يدنلب  ببس 

(2) .ُهّللا ُمُکْعَفْرَی  اوُعَضاوَتَف  ًهَعفِر  ُهَبِحاص  ُدیِزَی  َعُضاوَّتلا  َّنِا 

.دنادرگ دنلب  ار  امش  ماقم  لاعتم ، دنوادخ  ات  دیشاب  نتورف  سپ  .تسا  ماقم  تعفر  يدنلبرس و  هلیسو  ینتورف ،
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنلیاق  مارتحا  شزرا و  ناشیارب  دنراد و  تسود  ناگمه  ار  نتورف  ياه  ناسنا 

(1) .ُهَّبَسَْملا ِْربِْکلا  ُهرَمَث  ُهَّبَحَْملا َو  ِعُضاوَّتلا  ُهَرَمَث 

.مانشد یشک ، ندرگ  هجیتن  تسا و  تبحم  ینتورف ، هجیتن 

ناـغمرا هک  ار  دوخ  دـیپس  هماـج  ناـنآ  .تسا  رادروخرب  هعماـج  دارفا  ناراـمیب و  نیب  یـصاخ  تیبوبحم  زا  نتورف  راتـسرپ  نیارباـنب ،
یلع ترـضح  هک  نانچ  .دـننک  یم  هارمه  ینتورف  اب  ار  دوخ  تناتم  راقو و  دـنیارآ و  یم  ینتورف  یگرزب و  تنیز  هب  تسا ، تمـالس 

(2) «. دنک یم  وت  نت  رب  راقو  يراوگرزب و  هماج  ینتورف ، َُهباهَْملا ؛ َكوُسْکَی  ُعُضاوَّتلَا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

ناراتـسرپ زا  تسا و  هتـسیاش  یـسک  ره  زا  ینتورف  .دـنک  یم  هیدـه  ناـسنا  هب  ار  يدـنمجرا  يدنلبرـس و  هک  تـسا  یتـمعن  ینتورف ،
ناش یمرگلد  دیما و  هیام  نانآ  ربارب  رد  يراسکاخ  هک  دنتـسه  ور  هبور  يا  هدنامرد  دـنمدرد و  ياه  ناسنا  اب  نانآ  اریز  رت ؛ هتـسیاش 

هک تسا  هارمه  نآ  دـننام  مالـس و  ییوگ ، شوخ  بدا ، مارتـحا و  يراـتفر ، شوخ  نوچ  یکین  ياـه  تلـصخ  اـب  ینتورف  .دوش  یم 
، ینتورف َُهباهَْملا ؛ َكوُسْکَی  ُعُضاوَّتلَا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دور  یم  رامـش  هب  ناسنا  یگرزب  تمارک و  ياه  هناشن 

(3) «. دزاس یم  راکشآ  ار  یتسپ  ربکت ، دنارتسگ و  یم  ار  تلیضف 

ص:78
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تنم یب  تمدخ 

تنم یب  تمدخ 

بـسک يارب  هک  تسا  شخبرمث  دنمـشزرا و  یتروـص  رد  نارگید  هب  تمدـخ  یکین و  مالـسلا ، مـهیلع  ناـموصعم  نآرق و  هاـگن  زا 
هجیتن و یب  دشاب ، ییامندوخ  تنم و  اب  هارمه  نارامیب  هب  تمدـخ  رگا  .دریگ  ماجنا  ییایند  تشاد  مشچ  چـیه  نودـب  یهلا و  ياضر 

: دیامرف یم  نایب  نینچ  یبلاج  لاثم  اب  دنمزاین  هب  یلام  کمک  رد  ار  تقیقح  نیا  دنوادخ  .تسا  شزرا  یب 

رشق نآ  رب  هک  تسا  یفاص  گنس  هعطق  نوچمه  دنک ، یم  لطاب  ییامندوخ  رازآ و  تنم و  اب  ار  شیاه  شـشخب  هک  یـسک  ناتـساد 
ار نآ  دیوشب و  ار  اهرذب  اه و  كاخ  همه  دناسرب و  نآ  هب  يدیدش  رابگر  دوش و  هدناشفا  نآ  رد  ییاهرذب  دشاب و  كاخ  زا  یکزان 

(264: هرقب ) .دنک اهر  رذب  كاخ و  زا  یلاخ  فاص و 

یم راّمع  نب  لیعامـسا  .دـیآ  یم  ناسنا  غارـس  هب  هک  تسا  یهلا  تمحر  مدرم ، ياـه  يدـنمزاین  مالـسلا ، مهیلع  ناـموصعم  هاـگن  زا 
؟ هنوگچ متفگ : .يرآ  دومرف : تسا ؟ تمحر  نمؤم  يارب  نمؤم  ایآ  موش ! تیادـف  مدرک : ضرعمالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگ :

: دومرف

نِإ اِهلُوبَِقب َو  َهَمْحَّرلا  َِلبَق  ْدَق  َناک  ُهَتَجاح  یضَق  ْنِإَف  َُهل  اهَبَّبَـس  ِْهَیِلا َو  اهَقاس    ِ هّللا نِم  ٌهَمْحَر  َِکلذ  امَّنِإَف  ٍهَجاح  ِیف  ُهاخَأ  یتَأ  ٍنِمُْؤم  امُّیَا 
(1) .َّلَجَوَّزَع   ِ هّللا َنِم  ًهَمْحَر  ِهِسْفَن  ْنَع  ِّدَر  امَّنِإَف  اِهئاضَق  یلَع  ُرِدْقَی  َوُه  ِِهتَجاح َو  ْنَع  هَّدَر 

، دروآرب ار  تجاـح  وا  رگا  .تسا  هدـناشک  وا  يوس  هب  هدـش و  ببـس  ار  یهلا  یتـمحر  دربـب ، دوخ  ردارب  دزن  یتجاـح  نمؤـم  نوـچ 
.تسا هدرک  مورحم  لجوزع  دنوادخ  تمحر  زا  ار  دوخ  دوب ، اناوت  نآ  لوبق  رب  هک  یلاح  رد  درک ، در  رگا  هتفریذپ و  ار  تمحر 

یم نارامیب  هب  یگدیـسر  ییاشگراک و  اب  نانآ  .دـنا  هتفرگ  رارق  یهلا  تمحر  میـسن  شزو  ربارب  رد  تقیقح  رد  ناراتـسرپ  نیاربانب ،
: تسا هدومرف  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دنوش  رادروخرب  یهلا  تمعن  شاداپ و  نیرتالاب  زا  دنشاب و  تمحر  نیا  ياریذپ  دنناوت 
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یناکم رد  تسا  یغاب  نوچمه  دنهاوخ ، یم  ار  شیوخ  حور  يراوتـسا  ادـخ و  يدونـشخ  ناشیاه ، شـشخب  رد  هک  یناسک  ناتـساد 
هب دنوادخ  .دراب  یم  نآ  رب  منبش  زیر و  ياه  ناراب  درابن ، ناراب  رگا  دهد و  نادنچود  هویم  دسر و  نآ  هب  تشرد  ياه  ناراب  هک  دنلب 

(265 هرقب :  ) .تسانیب دینک ، یم  هچنآ 

یب تمدخ  صالخا ، ياه  هناشن  زا  دـشاب و  وا  هار  رد  ادـخ و  يارب  اهنت  دـیاب  نارگید  هب  تمدـخ  هک  میبای  یمرد  دـش ، دای  هچنآ  زا 
.دنک یم  شزرا  مک  ای  اهب  یب  ار  تمدخ  تنم ، اریز  تسادخ ؛ ناگدنب  هب  تشاد  مشچ  نودب  تنم و 

یشوپ بیع 

یشوپ بیع 

یبیـسآ مدرم  يوربآ  هب  مه  دوش و  حالـصا  اه  یتساک  مه  هک  درک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دـیاب  نارگید ، ياـه  بیع  اـب  دروخرب  ماـگنه 
اب تفلا  سنُا و  اب  نارامیب  اسب  هچ  .دـنوش  هاگآ  نارامیب  یحور  یمـسج و  ياه  بیع  زا  یتحار  هب  دـنناوت  یم  ناراتـسرپ  .دوشن  دراو 
رب هیکت  اب  ناملـسم  راتـسرپ  لاح ، نیا  رد  .دنیاشگ  یم  ار  شیوخ  لد  هرفـسو  دنرامـش  یم  شیوخ  رهاوخ  ای  ردارب  ار  وا  ناراتـسرپ ،

؛ دنک یمن  وگزاب  نارگید  يارب  دراگنا و  یم  هدیدان  ار  وا  ياه  بیع  دوش و  یم  رامیب  کین  تافـص  نیچ  هشوخ  ینید ، ياه  هزومآ 
هتـسشن مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هرفـس  رب  دنیـشنب ، نارامیب  لد  هرفـس  رب  هکنیا  زا  شیپ  وا  .تسا  نارامیب  رارـسا  هچقودنـص  وا  بلق  اریز 

: دومرف تمحر  ربمایپ  .دریگ  یم  هرهب  نآ  يابیز  هزومآ  زا  تسا و 

َلاقَف َکِمَنَغ  ْنِم  ٌهاش  ِینِطْعَا  َلاقَف  ایِعار  یتَأ  ٍلُجَر  ُلَثَم  َعِمَـس  ام  ِّرَِـشب  ّالِإ  ُثِدْـحَی  ـال  ِهِْریَغ َو  ْنِم  َهَمْکِْحلا  ُعَمْـسَیَف  ُسِلْجَی  يِذَّلا  ُلَـثَم 
(1) .ِمَنَْغلا َعَم  يِذَّلا  ِْبلَْکلا  نُذُِأب  َذَخَأَف  َءاجَف  اهَْریَخ  ْذُخَف  ْبَهْذا 

، دسر یم  ششوگ  هب  مه  يدب  هملک  نمض ، رد  دونش و  یم  هنامیکح  نانخس  نارگید  زا  دنیشن ، یم  یسلجم  رد  هک  یـسک  ناتـساد 
يدنفسوگ يا ، هلگ  بحاص  زا  هک  تسا  يدرم  دننام  دنک ، یم  وگزاب  ار  دب  نخـس  نامه  اهنت  دوش ، یم  جراخ  سلجم  نآ  زا  یتقو 

.ریگب ار  دنفسوگ  نیرتهب  ورب  دیوگب  وا  دهاوخب و 

ص:80
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.دریگب تسا ، نادنفسوگ  هارمه  هک  ار  یگس  شوگ  دیایب  هدننک  تساوخرد 

دـنراد و شیوخ  راتفر  رد  رگید  بیع  دـنچ  ای  کی  ناشدوخ  دـنا ، هتفرگ  وخ  تشز ، راتفر  نیا  هب  هک  یناسک  دـیآ  یمرب  تایاور  زا 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنناشوپب  ار  دوخ  ياه  بیع  نانآ ، ریقحت  نارگید و  ياه  بیع  ياشفا  اب  دنهاوخ  یم 

(1) .ْمِِهِبیاعَم ِیف  ُرْذُْعلا  ُمَُهل  َعِسَّتَِیل  ِساّنلا  ِِبئاعَم  ِهَعاِشا  َنوُّبُِحی  ِبُویُْعلا  وُوَذ 

دوخ ياه  بیع  يارب  یشارترذع  هار  ات  دننک  اشفا  ار  مدرم  ياه  بیع  دنراد  تسود  دنتـسه ، ییاهدوبمک  بیع و  ياراد  هک  یناسک 
.دننک یشارترذع  دوخ  ياه  بیع  يارب  دنناوتب  دنهد و  هعسوت  ار 

، دـنزیر یم  ار  نانآ  يوربآ  نارگید ، ياه  بیع  ياـشفا  اـب  هک  ییوج  بیع  ياـه  ناـسنا  لـباقم  رد  دـیآ  یمرب  تاـیاور  زا  نینچمه 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنوش  اوسر  ایند  نیمه  رد  نانآ  دوخ  هک  دنک  یم  يراک  زین  دنوادخ 

(2) .ِِهْتَیب ِفْوَج  ِیف  َْول  ُهَحَضَف َو  ُهَتَرْوَع  ُهّللا  َعَّبَتَت  ْنَم  ُهَتَرْوَع َو  ُهّللا  َعَّبَتَت  َنِینِمْؤُْملا ، ِتارْوَع  َعَّبَّتَت  ْنَم  ُهَّنِإَف  َنِینِمْؤُْملا ، ِتارْوَع  اوُِعبَّتَتال 

رد مه  دنوادخ  دشاب ، نانمؤم  ياه  بیع  يوجو  تسج  رد  هک  یسک  اریز  دیـشابن ؛ نانمؤم  ياه  شزغل  اه و  بیع  يوجو  تسج  رد 
لخاد دـنچ  ره  دزاس ، شیاوسر  دـنک ، وجو  تسج  ار  شیاه  بیع  دـنوادخ  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخ  وا  ياـه  بیع  يوجو  تسج 

.دشاب شا  هناخ 

یبیع رگا  دنـشاب و  نارامیب  ياه  بیع  يوجو  تسج  رد  دـیابن  دـنمجرا  ناراتـسرپ  ثیداحا ، نآرق و  ینارون  ياه  هزومآ  هب  هجوت  اب 
ار نانآ  ياه  بیع  تمایق ، زور  رد  زین  دنوادخ  هک  دوش  یم  ببـس  ناراتـسرپ  یـشوپ  بیع  .دننک  یـشوپ  هدرپ  دیاب  دـنتفای ، نانآ  رد 

یم مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دنامب ؟ هدیـشوپ  نارگید  زا  ام  ياهدوبمک  اه و  یتساک  میرادن  تسود  ام  زا  کی  مادک  یتسار  هب  .دناشوپب 
َمْوَی ُهّللا  ُهَرَتَس  اْینُّدلا  ِیف  ُِملْسُْملا  ُهاخَأَرَتَس  ْنَم  : » دیامرف

ص:81
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ادخ لوسر  زا  یسک   (1) «. دناشوپ یم  ار  وا  بیع  تمایق ، زور  رد  دنوادخ  دـناشوپب ، ار  شناملـسم  ردارب  ایند  رد  هک  یـسک  ِهَمایِْقلا ؛
ياه بیع  َِکبُویُع ؛ َْکیَلَع  ُهّللا  ُِرتْسَی  َِکناوِْخا  َبُویُع  ُْرتُْسا  : » دومرف ترـضح  .دـناشوپب  ار  میاه  بیع  دـنوادخ  مراد  تسود  دیـسرپ :

(2) «. دناشوپ یم  ار  تیاه  بیع  دنوادخ  ناشوپب ؛ ار  تناردارب 

یعبط خوش 

یعبط خوش 

هب یمـسج  تحارتـسا  هیذـغت و  ور ، نیازا  .تسا  نآ  يارب  یبـکرم  بلاـق و  اـهنت  مسج ، تسوا و  حور  یمدآ ، دوـجو  یلـصا  شخب 
تیلاعف دبای و  روضح  یگدنز  نادـیم  رد  رگید  راب  دـناوتب  هکنیا  يارب  رامیب  .تسین  یفاک  هتفر  تسد  زا  ياوق  دـیدجت  يارب  ییاهنت 

رامیب یناور  شمارآ  ببس  دناوت  یم  ناتسرامیب  طیحم  رد  هک  یلماوع  .دوش  تیوقت  زین  یحور  رظن  زا  دیاب  دریگ ، رـس  زا  ار  شیوخ 
تـساه هار  نیا  نیرت  مهم  زا  یکی  رامیب  ندرک  داش  یخوش و  هدـنخ و  .تسا  ناوارف  دـنک ، يزاسزاب  ار  وا  هتفر  لیلحت  ياوق  دوش و 

.دوب دهاوخ  هدنزومآ  اشگ و  هار  هنیمز  نیا  رد  موصعم  نایاوشیپ  هریس  هک 

نتساک رد  نآ  دودحم  اجب و  فرصم  هک  دنناد  یم  یـشخبافش  يوراد  ناس  هب  اه ، ناسنا  يارب  ار  حازم  یخوش و  موصعم ، نایاوشیپ 
یسک مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  .تسا  مزال  دنمدوس و  یناور  یحور و  ياهدرد  نیکـست  هعماج و  رد  یتسود  دنویپ  تیوقت  اه ، ینارگن 
تسا هتسناد  لاعتم  يادخ  بوبحم  دوشن ، یشزغل  بکترم  یخوش  نآ  رطاخ  هب  هکنآ  طرش  هب  دنک ، حازم  نارگید  روضح  رد  هک  ار 

: دیامرف یم  و 

(3) .ٍثَفَر ِالب  ِهَعامْجلا  ِیف  َبِعادُْملا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا 

.دراد یم  تسود  دنک ، حازم  ییوگازسان  نودب  عمج  نایم  رد  هک  ار  یسک  دنوادخ 

ص:82
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ابیز و ياه  یخوش  دارفا  یخرب  اب  هاگ  یب  هاگ و  یلو  دوب ، یقـالخا  لـیاضف  يوگلا  نیرت  صخاـش  هکنیا  اـب  مالـسا  راوگرزب  ربماـیپ 
یم ناشیا  .دودز  یم  نانآ  يامیـس  زا  ار  هودـنا  مغ و  رابغ  تخاس و  یم  داش  ار  مدرم  لد  ناشیاه  یخوش  اب  ناشیا  .درک  یم  نیکمن 

: دیامرف

(1) .اّقَح ِّالا  ُلُوقَأ  ُحَْزمََأل َو ال  ّینِا 

.میوگ یمن  قح  زج  يزیچ  یلو  منک ، یم  یخوش  نم  انامه 

؛ ترهوش دومرف : ترـضح  نآ  .تسا  هدرک  توعد  هناـخ  هب  ار  امـش  مرـسمه  درک : ضرع  دیـسر و  ربماـیپ  تمدـخ  نمیا ، ما  يزور 
يدیفس وا  مشچ  رد  دنگوس ! ادخ  هب  هن  درک : ضرع  دوب ، هدشن  ربمایپ  روظنم  هجوتم  هک  نز  تسا ؟ يدیفـس  شمـشچ  رد  هک  نامه 

: دومرف مسبت  اب  ترضح  هاگ  نآ  دنگوس ! ادخ  هب  هن  درک : ضرع  هرابود  نز  .تسا  يدیفس  شمشچ  رد  ارچ  دومرف : ترضح  .تسین 
(2) .تسا دیفس  مدرم  همه  مشچ  هیبنع 

نانزریپ هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : .دوب  هتخیر  شیاه  نادند  هک  دید  ار  توترف  ینزریپ  ترـضح ، نآ  يزور  تسا  هدـش  لقن  نینچمه 
.دیـسرپ ار  شا  هیرگ  تلع  دوب ؛ وا  لاح  هجوتم  هک  ترـضح  .دش  نیگهودنا  نایرگ و  نزریپ  .دش  دـنهاوخن  تشهب  دراو  نادـند  یب 

لوا هکلب  دش ، یهاوخن  تشهب  دراو  لاح  نیا  اب  وت  هلب  دومرف : دیدنخ و  ترضح  .متـسه  نادند  یب  نم  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع 
(3) .يور یم  تشهب  هب  هاگ  نآ  دیور و  یم  تیاه  نادند  يوش و  یم  ناوج 

: تفگ یم  یخوش  هب  سپس  دومرف و  یم  نالاسدرخ  هب  یبلطم  یهاگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(4) .ِْنیَنُذُْألا اذ  اَی  َْسنَتال 
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.نکم شومارف  شوگ ! ود  بحاص  يا 

لاح رد  ار  وا  ترضح  يزور  .دش  راچد  مشچ  درد  هب  یتدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  بیهص  هکنیا ، رخآ  هنومن 
یمن درد  هک  فرط  نآ  اب  درک : ضرع  بیهـص  يروخ ؟ یم  امرخ  دنک ، یم  درد  تمـشچ  هکنآ  اب  دومرف : وا  هب  .دـید  ندروخ  امرخ 

(1) .دش یم  هدهاشم  ناشیاه  نادند  هک  درک  مسبت  يروط  ترضح  نآ  مروخ ! یم  دنک ،

تراسج و يور ، هدایز  هانگ ، هب  یلو  دـنک ، داش  ار  نمؤم  دربب ، نیب  زا  ار  هودـنا  هک  دـشاب  يا  هزادـنا  ات  یخوش  هک  دوش  تقد  دـیاب 
شجنر ببس  ندرک  یخوش  رگا  نیاربانب ، .دریگ  تروص  نارامیب  ندرک  داش  يارب  دیاب  یخوش  .دوشن  هدیـشک  بدا  فالخ  نانخس 

هیلع یلع  .دوش  یم  ینمشد  يزوت و  هنیک  بجوم  اسب  هچ  تسا و  هدیهوکن  عونمم و  دریگ ، رارق  رخسمت  دروم  یـسک  ای  دوش ، رامیب 
: دیامرف یم  هراب  نیا  ردمالسلا 

(2) .ُحازِملا ِهَوادَْعلا  ُرَْذب  ٌرَْذب َو  یَش ٍء  ِّلُِکل 

.تسا حازم  ینمشد ، رذب  تسا و  يرذب  يزیچ ، ره  يارب 

يا هنوگ  هب  دیآرد ، یگشیمه  تداع  تروص  هب  راتسرپ  يارب  دیابن  یخوش  هک  تسا  نیا  تشاد ، هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يرگید  هتکن 
لکـشم رایـسب  وا  يدـج  نانخـس  اه و  یخوش  صیخـشت  تروص ، نیا  رد  .دزادرپب  یخوش  هب  اـت  دـشاب  يا  هناـهب  لاـبند  هراومه  هک 

، دیآ راوگان  رامیب  يارب  دـنچ  ره  ناراتـسرپ  ياه  شرافـس  هب  رامیب ، لماک  يدوبهب  يارب  تسا  مزال  دراوم ، یخرب  رد  .دـش  دـهاوخ 
دزشوگ نینچ  ار  هتکن  نیا  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش  ظفح  يدج  یخوش و  نیب  میرح  زرم و  دیاب  نیاربانب ، .دوش  لمع 

: دنک یم 

(3) .ُهُّدِج ْفَْرُعی  َْمل  َلْزَْهلا  ُهَنَْدیَد  َلَعَج  ْنَم 

( شیاه یخوش  زا   ) وا يدج  عضوم  دهد ، رارق  دوخ  تداع  ار  یخوش  سک  ره 
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.دوش یمن  هتخانش 

رهاظ یگتسارآ 

رهاظ یگتسارآ 

، ور نیازا  .دنک  یم  زیهرپ  یگتفـشآ  یگدـیلوژ و  زا  تسا و  یگتـسارآ  ییابیز و  یگزیکاپ ، يایوج  دوخ ، ترطف  ياضتقا  هب  ناسنا 
.دنزادرپب هفیظو  ماجنا  هب  هتسارآ  يرهاظ  اب  نارامیب ، اب  دروخرب  ماگنه  ناراتسرپ  هژیو  هب  مدرم  همه  تسا  هتسیاش 

ار دوخ  رـس  يوم  تشاد ، ار  نارگید  اب  ندش  ور  هبور  دصق  ناشیا  هاگره  هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هریـس  رد 
نیا تلع  یتقو  .تسیرگن  یم  یبآ  فرظ  رد  دـنیبب ، ار  دوخ  ریوصت  هکنآ  يارب  .درک  یم  بترم  ار  دوخ  عضو  رـس و  دز و  یم  هناـش 

: دومرف دندیسرپ ، ار  روما 

(1) .َلَّمَجَتَی ْمَُهل َو  َأَّیَهَتَی  ْنَأ  ِِهناوْخإ  یلإ  َجَرَخ  اذإ  ِهِْدبَع  ْنِم  ُّبُِحی  یلاعَت    َ هّللا َّنِا 

.دیارایب دنک و  هدامآ  نانآ  رادید  يارب  ار  دوخ  دور ، یم  شناردارب  يوس  هب  شا  هدنب  هک  یماگنه  دراد  تسود  لاعتم  دنوادخ 

يوب اه  تدم  ات  تشذگ ، یم  هک  ینزرب  يوک و  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
مالسا نیاربانب ،  (2) .تسا هتـشذگ  ریـسم  نآ  زا  ربمایپ  دندیمهف  یم  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  تخاس ، یم  رطعم  ار  اجنآ  ياضف  یـشوخ 

يارب ناراتـسرپ ، هلیـسو  هب  مهم  شرافـس  نیا  هب  لـمع  .تسا  هدرک  هجوت  نورد ، یگتـسارآ  نوـچمه  رهاـظ ، یگتـسارآ  تیاـعر  هب 
هب دـیما  دـنک و  یم  قیوشت  شیوخ  رهاظ  عضو  هب  یگدیـسر  رد  ار  اـهنآ  دوب و  دـهاوخ  شخب  يداـش  روآ و  طاـشن  رایـسب  ناراـمیب 

.دهد یم  شیازفا  نانآ  رد  ار  طاشن  یگدنز و 

نادنملاس تشادگرزب 

نادنملاس تشادگرزب 

زا ناگدروخلاس  ناریپ و  مالـسا ، هاگدـید  زا  یلو  دـنمارتحا ، لـباق  مدرم ، ياهرـشق  ماـمت  یمالـسا ، هعماـج  کـی  رد  هکنآ  رب  نوزفا 
میظعت ریقوت و  لالجا ، نوچمه  یفیطل  ياهریبعت  اـب  ار  تیعقاو  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  .دـنرادروخرب  يا  هژیو  مارتحا 

هک تسا  ییالاو  شزرا  رگنایب  عوضوم و  صاخ  تیمها  رب  لیلد  یگمه  اه  تیاور  نیا  .تسا  هدرک  نایب 
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؛ ِِملْسُْملا ِهَْبیَشلا  يِذ  ُلالْجِإ    ِ هّللا ِلالِْجا  ْنِم  : » دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  هدش  لئاق  هعماج  زا  رشق  نیا  يارب  مالـسا 
(1) «. تسا لاعتم  دنوادخ  زا  لیلجت  رامش  رد  يومدیپس  هدروخ و  لاس  ناملسم  مارتحا  لیلجت و 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  نادـناخ  مسر  هار و  زا  جورخ  ببـس  ار  نادـنملاس  تشاد  یمارگ  رد  یتوافت  یب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
یم زین   (2)« .تسین ام  زا  دـنکن ، مارتحا  ار  ام  نالاس  گرزب  هک  نآ  انَریبَک ؛ ْرِّقَُوی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  : » دـیامرف یم  دـناد و  یمهلآ  هیلع و 

(3) «. دیرامش گرزب  دیهن و  جرا  ار  دوخ  نادنملاس  ْمُکَرابِک ؛ اُومِّظَع  : » دیامرف

لاس اب  ناراتـسرپ  هژیو  هب  هعماج  دارفا  هطبار  هک  تفایرد  ناوت  یم  یتحار  هب  اهنآ  دـننام  الاب و  ثیداحا  رد  هتفر  راک  هب  ياـهریبعت  زا 
تاذ هب  مارتحا  رامـش  رد  نـالاس  گرزب  هب  مارتحا  اریز  دـشاب ؛ فراـعتم  لومعم و  مارتـحا  زا  شیب  دـیاب  راـمیب  ناوتاـن و  ناـگدروخ 

ینارحب و طیارـش  رد  زین  ناراتـسرپ  .دنتـسه  نآ  تیاـعر  هب  مزلم  هعماـج  همه  هک  دـنراد  یقوقح  نـالاس  گرزب  .تسا  یهلا  سدـقا 
هب تبـسن  ار  دوخ  هفیظو  نانآ ، مارتحا  ظفح  اب  دنوش و  مدق  شیپ  رما  نیا  ماجنا  رد  دیاب  سپ  .دـنراد  راک  رـس و  دارفا  نیا  اب  ساسح 
هب تبسن  یمارتحا  یب  ینکش و  لد  نیهوت ، هنوگره  زا  رامیب ، هاگیاج  شزرا و  هب  هجوت  اب  دیاب  راتـسرپ  .دنهد  ماجنا  یبوخ  هب  ناشیا 

شاداپ لکـشم ، تخـس و  لامعا  هشیمه  یلو  تسا ، راوشد  لد ، كزان  جـنردوز و  نارامیب  نیا  لاح  تیاعر  هتبلا  .دـنک  زیهرپ  نانآ 
هتسیاش ار  مدرم  زا  هورگ  نیا  موصعم ، نایاوشیپ  هک  میربن  دای  زا  ار  شرافس  نیا  .دراد  يرتشیب 
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، دـشاب وا  رد  تلـصخ  راهچ  هک  یـسک  دومرفمالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دـنا  هدرک  هژیو  شرافـس  نانآ  دروم  رد  هتـسناد و  رتشیب  تبحم 
: دنک یم  انب  تشهب  رد  يا  هناخ  شیارب  دنوادخ 

(1) .ِِهلُولُِمب َِقفَر  ِْهیَِدلاو َو  یلَع  َقَفْشَأ  َفیعَّضلا َو  َمِحَر  َْمُتْیلا َو  يَوأ  ْنَم 

.دنک ارادم  شناتسدریز  اب  دنک و  دروخرب  یمرن  هب  شردام  ردپ و  اب  دنک ، ینابرهم  ناناوتان  هب  دهد ، هانپ  ار  نامیتی  هک  یسک 

نارامیب اب  ینابرهم 

نارامیب اب  ینابرهم 

: تسا هدرک  یفرعم  هنمیم  باحصا  وزج  ار  نازرورهم  قیوشت و  يزرورهم  ینابرهم و  هب  ار  شناگدنب  نابرهم ، يادخ 

(18 _ 17 دلب :  ) .ِهَنَْمیَْملا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ِهَمَحْرَْملِاب *  اْوَصاَوت  ِْربَّصلِاب َو  اْوَصاَوت  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َنِم  َناک  َُّمث 

ناـنیا .دـننک  یم  هیـصوت  تفوـطع  یناـبرهم و  تماقتـسا و  ربـص و  هب  ار  رگیدـکی  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  هک  دیـشاب  یناـسک  زا  سپس 
.دنتسه نیمی  باحصا 

: دیامرف یم  نینچ  نانمؤم  نیب  ینابرهم  یتسود و  ياه  هیاپ  ماکحتسا  يارب  زین  مالسا  یمارگ  لوسر 

(2) .ِرَهَّسلا یّمُْحلِاب َو  ِدَسَْجلا  ُریاس  َُهل  یعادَت  ِْهِیف  ٌوْضُع  یکَتْشا  اَِذا  ِدِحاْولا  ِدَسَْجلا  َِهلِْزنَِمب  ْمِهِفُطاعَت  ْمِهِمُحاَرت َو  یف  َنونمُؤْملا  امَّنِا 

، اضعا رگید  دوش ، رامیب  هورگ  نیا  زا  يوضع  یتقو  .دنرکیپ  کی  دـننامه  رگیدـکی  هب  تبـسن  تفوطع  ینابرهم و  ماقم  رد  نانمؤم ،
.دننک یم  یهارمه  وا  اب  يرادیب  بش  بت و  رد 

، ندروخ هب  رامیب  هک  هنوگ  ناـمه  .تسا  رثؤم  رایـسب  ناـنآ  عیرـس  يافـش  يدوبهب و  رد  ناراـمیب  اـب  يدرد  مه  یلدـمه و  یهارمه ،
زاین نامرد  وراد و  تحارتسا و  باوخ و  ندیماشآ ،
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يزوس لد  يراکوکین ، یلک ، روط  هب  .تسا  يراوگرزب  هناشن  يزرورهم ، .تسا  ینابرهم  دـنمزاین  زین  دوخ  یحور  طاشن  يارب  دراد ،
یب .دـهد  یم  هیدـه  نارامیب  هب  ار  تبحم  رهم و  یناـسنا ، ياـه  شزرا  نیا  زاربا  اـب  راتـسرپ  دراد و  هشیر  دارفا  یناـبرهم  رد  راـثیا ، و 

شخبامرگ شا ، ینابرهم  غورف  دنک ، یم  نارامیب  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  دوش و  یم  جراخ  یهاوخدوخ  هریاد  زا  هک  یسک  کش ،
.درک دهاوخ  رتافوکش  نانآ  رد  ار  یتمالس  ياه  هناوج  دش و  دهاوخ  نارامیب  قمر  یب  دوجو 

.تسوا تاقولخم  راثآ و  نتـشاد  تسود  ادـخ ، یتسود  ياه  هولج  زا  یکی  تسادـخ و  تبحم  یتسود و  اـه ، یتسود  همه  ياـنبریز 
هناشن دراد ، تسود  ار  ادخ  ناگدنب  هک  یـسک  .درادب  تسود  زین  ار  ادخ  ناگدنب  دیاب  دشاب ، نیتسار  ادـخ  یتسود  رد  سک  ره  سپ 

یم رارق  یهلا  تمحر  ناـبیاس  ریز  دـنزروب ، قشع  رگیدـکی  هب  مدرم  هک  هاـگ  نآ  .دوش  یم  ناـیامن  شراـتفر  راـتفگ و  رد  نآ  ياـه 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .دنریگ 

(1) .ِّقَْحلِاب اُولِمَع  َهَنامَْألاوُّدَأ َو  اوُّباَحت َو  ام  َنُوموُحْرََمل  ِضْرَْالا  َلْهَا  َّنِإ 

.دنا یهلا  تمحر  فطل و  دروم  دننک ، لمع  قح  هب  ادا و  ار  اه  تناما  دنرادب و  تسود  ار  رگیدکی  نیمز  لها  هک  ینامز  ات 

دوخ هیبش  ار  ناتـسود  مدرم  مالـسا ، ربمایپ  هدـش و  یفرعم  نامیا  ياـه  هناـشن  زا  یتسود  مدرم  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  نانخـس  رد 
(2) «. دنرادب تسود  رتشیب  ار  مدرم  هک  دنتسه  یناسک  نم ، هب  متما  دارفا  نیرت  هیبش  : » تسا هدومرف  هدرمش و 

هدمآ یتیاور  رد  .تسا  هتـسناد  تما  حالـص  ریخ و  هب  ادـخ و  هب  یکیدزن  ببـس  ار  ناگدـنب  نتـشاد  تسود  ترـضح ، نآ  نینچمه 
نینچ نادب  یسوم ! يا  دیسر : ادن  تسیچ ؟ درادب ، تسود  ار  وت  ناگدنب  هک  یسک  شاداپ  ایادخ ! تفگ : مالسلا  هیلع  یـسوم  : » تسا

(3) «. منک یم  مارح  شتآ  رب  ار  یسک 

ص:88
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تبحم زا  ار  دوخ  بلق  دنزاس و  نومنهر  شمارآ  طاشن و  هب  ار  نارامیب  تبحم ، رهم و  وترپ  رد  هک  تسا  مزال  ناراتسرپ  رب  نیاربانب ،
ِهَّیِعَّرِلل َو َهَمْحَّرلا  َکَْبلَق  ْرِعْشَا   » هک دندنب  راک  هب  ار  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يابیز  شرافس  نیا  دننک و  زیربل  نانآ 

(1) «. نک راشرس  نانآ  هب  فطل  یتسود و  مدرم  رهم و  زا  ار  شیوخ  بلق  ...ْمِِهب ؛ ُفْطُّللاَو  ْمَُهل  َهَّبَحَْملا 

ییابیکش

ییابیکش

شمارآ ینعم  هب  ییابیکـش  نینچمه   (2) .تسا تیاکـش  هلگ و  زا  نابز  نتـشاد  هاگن  یبات و  یب  زا  شیوخ  نتـشاد  هاـگن  ییاـبیکش ،
(3) .تسا سفن  ياوه  ياوران  ياه  ششک  دنسپان و  روما  رد  يرابدرب  بجاو و  روما  ماجنا  رد  يرادیاپ  اه و  یتخس  رد  سفن 

ییابیکش .تسا  يرابدرب  ییابیکش و  رویز  هب  ندش  هتـسارآ  دنمزاین  هراومه  دشاب ، هک  يا  هتـسد  ره  زا  ماقم و  لغـش و  ره  رد  ناسنا 
دوخ یب  دوخ  زا  یهاگ  ینارحب ، طیارش  نآ  رد  نارامیب  اریز  تسا ؛ هدیدنسپ  رایـسب  نارامیب  یبات  یب  اه و  یتحاران  ربارب  رد  راتـسرپ 
میرک نآرق  .دنک  مارآ  ار  وا  دناوت  یم  راتـسرپ  لمحت  ربص و  اهنت  هک  دـنروآ  یم  نابز  رب  ییاجبان  تاراظتنا  نانخـس و  دـنوش و  یم 

یم شا  ییابیکش  ببـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بویا  ترـضح  دیجم ، نآرق  .تسا  هدرک  دای  نارباص  شزرا  ربص و  زا  راب  داتفه  زا  شیب 
مزعلاولوا ناربمایپ  ياه  یگژیو  زا  ربص  اریز  دنک ؛ هشیپ  ییابیکش  دهد  یم  روتسد  زین  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هب  ( 183 ءایبنا :  ) .دیاتس

(10 رمز :  ) .تسا هدروآ  ار  باسح » یب   » هملک نارباص ، شاداپ  دروم  رد  دنوادخ  ( 35: فاقحا  ) .تسا

ماما .تسا  هدش  دای  یکین  هب  ییابیکش  زا  زین  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  دنمشزرا  نانخس  رد 

ص:89
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص 

(1) .ُنامیِْالا َبَهَذ  ُْربَّصلا  َبَهَذ  اِذا  َِکلذَک  ُدَسَْجلا  َبَهَذ  ُْسأَّرلا  َبَهَذ  اذِاَف  .ِدَسَْجلا  َنِم  ِْسأَّرلا  َِهلِْزنَِمب  ِنامیِْالا  َنِم  ُْربَّصلَا 

زا ییابیکـش  یتقو  .دوش  یم  دوبان  ندب  دوش ، ادج  ندب  زا  رـس  رگا  هک  نانچمه  .تسا  ندب  هب  رـس  دننام  نامیا ، هب  ییابیکـش  تبـسن 
.دور یم  نایم  زا  نامیا  دوش ، ادج  نامیا 

؛ ِناْسنِْالا ِِقیالَخ  ُفَرْـشَا  ِنامیِْالا َو  ِلَلُح  ُنَسْحَأ  ُْربَّصلَا  : » دـیامرف یم  درامـش و  یم  ناـمیا  رویز  ار  ییابیکـش  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماـما 
«. تسا ناسنا  قالخا  نیرت  فیرش  نامیا و  تنیز  نیرتهب  ییابیکش 

یمن تیاکـش  هب  نابز  دوش ، دراو  وا  رب  الب  جـنر و  هزادـنا  ره  هک  دـسر  یم  يا  هجرد  هب  جـیردت  هب  يراـبدرب  ربص و  وترپ  رد  یمدآ 
تمحر ار  وت  دنوادخ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : رباج  .دوش  یم  دای  لیمج » ربص   » هب نآ  زا  اه ، تیاور  رد  هک  دیاشگ 

: دومرف ترضح  تسیچ ؟ لیمج  ربص  دنک ؛

یم نانآ  هب  رامـش  یب  شاداپ  مه  دنوادخ  تروص ، نیا  رد  دوش و  یمن  مدرم  هب  یتیاکـش  چـیه  ییابیکـش  کمک  هب  لیمج  ربص  رد 
(2) .دوش یمن  زیربل  ناشربص  هساک  دنتفا و  یمن  يراذگ  تنم  يدنسپدوخ و  ماد  رد  مدرم  هب  تمدخ  لباقم  رد  هک  دهد 

: تسا هدمآ  نآرق  رد  دنوادخ 

(59 توبکنع :  ) .اوُرَبَص َنیذَّلا  َنیِلماْعلا  ُرْجَأ  َمِْعن 

.دندرک ییابیکش  کین  راک  ماجنا  رد  هک  نانآ  دهد ؛ یم  ناراکوکین  هب  ار  رتهب  شاداپ  ادخ ،

ص:90

 . ص 82 ج 2 ، یفاکلا ، نم  لوصالا  - 1
ص 93. نامه ، - 2
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يریذپ تیلوئسم  یسانش و  تیلوئسم  مجنپ : لصف 

هراشا

يریذپ تیلوئسم  یسانش و  تیلوئسم  مجنپ : لصف 

تسا یلمع  هفیظو و  ار  سک  ره 

تسا رات  يا  هتشر  دوپ و  يا  هتشر 

دیاب رپ  لاب و  زاورپ ، تقو 

(1) تسا راقنم  گنچ و  راک  نیا  هن  هک 

، تسا دـنم  هقالع  دوخ  راک  هب  هک  يراتـسرپ  .تسا  زیربل  شخب  تذـل  نیریـش و  ياهدروخرب  ابیز و  ياه  هرطاخ  زا  يراتـسرپ  لغش 
هب یگدیـسر  رد  تسا  قلاـخ  هب  قـشع  .تـسا  قوـلخم  قلاـخ و  هـب  قـشع  يراتـسرپ ، .دـناد  یم  یهلا  يا  هیدـه  ار  دـهعت  فـیلکت و 

ناعون و مه  درد  هب  یگدیـسر  قلاـخ و  تعاـطا  رد  تسا  قولخم  هب  قشع  تسود و  ترـضح  هب  یکیدزن  هار  رد  ادـخ و  تاـقولخم 
.دوش یم  قح  ترضح  بوبحم  راتسرپ ، لمع ، نیا  اب  .هعماج  تمالس  هب  کمک 

راتسرپ يریذپ  تیلوئسم  ياه  هولج 

راتسرپ يریذپ  تیلوئسم  ياه  هولج 

ادخ قلخ و  دوخ ، لابق  رد  بیترت  هب  هک  تسا  یهلا  ياه  تیلوئـسم  یعامتجا و  تیلوئـسم  يدرف ، تیلوئـسم  دـُعب  هس  رد  تیلوئـسم 
یتـسرد هب  ار  شیوخ  ییاـناوت  دودـح  یمدآ  هک  تسا  نآ  دوخ ، لاـبق  رد  تیلوئـسم  اـی  يدرف  تیلوئـسم  زا  روـظنم  .دـبای  یم  اـنعم 

قح رگید ، ریبعت  هب  .درادرب  ماگ  شیاه  ییاناوت  ییافوکش  شرورپ و  يارب  ناکما  دح  ات  دسانشب و 

ص92:

.یماصتعا نیورپ  - 1
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نیوکت شتیوه  زا  يا  هدنزرا  ناشخرد و  لصف  درذگب ، یلحارم  نینچ  زا  وا  یگدنز  هاگ  ره  نیقی ، هب  .دنک  ادا  دوخ  هب  ار  نتـشیوخ 
(1) .دبای یم 

يریذپ تیلوئسم  راثآ 

هراشا

يریذپ تیلوئسم  راثآ 

اه لصف  ریز 

یگدنز رد  تقایل  تیافک و  سح  تیوقت  . 1

یگدنز رد  یسانشردق  سح  شیازفا  داجیا و  . 2

گرزب ياه  تیلوئسم  يافیا  يارب  یگدامآ  . 3

یگدنز رد  تقایل  تیافک و  سح  تیوقت  . 1

یگدنز رد  تقایل  تیافک و  سح  تیوقت  . 1

، تقایل تیافک و  سح  تیوقت  .دهد  ماجنا  یگتـسیاش  یبوخ و  هب  دنا ، هدرپس  وا  هب  هک  ار  يراک  سک  ره  ینعی  يریذـپ ؛ تیلوئـسم 
راختفا هلق  هب  تیلوئـسم ، لوبق  اب  میا و  هتفرگ  راک  هب  ار  شیوخ  یتاذ  تقاـیل  مینک  ساـسحا  اـم  زا  کـی  ره  هک  تسا  نکمم  یناـمز 

.میا هتفای  تسد  يروابدوخ » »

یسانشن هفیظو  بتکم  هب  رو 

یسانشن هفیلخ  داتسوا و 

لمع هن  هتخانش ، هفیظو  هن 

لقعیال تسم و  نادان و  لوگ و 

تیلم ساسحا  هن  تناما ، هن 

(2) تین یکاپ  هن  هفیظو ، هن 

ساسحا  » ناسنا هک  تسا  تقیقح  نیا  روآدای  یگدنب ، تیلوئسم  لوبق  ینعی  فیلکت ؛»  » و دهعت »  » هب هجوت  و  تیلوئـسم »  » زا لابقتـسا 
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ماجنا اب  دـهد و  یم  ماجنا  هناهاگآ  دریگ و  یم  میمـصت  هنادنمـشیدنا  دـنیب ؛ یم  هنادـنمدرخ  .دراد  تخانـش » هشیدـنا و   » و هفطاع » و 
.دریگ یم  رارق  یهللا  هفیلخ  ماقم  رد  ناگتشرف و  زا  رترب  هاگ  شیوخ  هفیظو 

هراـبرد دـنوادخ  دراد و  هراـشا  نآ  هب  تحارـص  اـب  نآرق  تاـیآ  هک  تسا  ریذـپانراکنا  يا  هـفیظو  یگدـنز ، رد  دـهعت  تیلوئـسم و 
دیاب دنلوئـسم و  نارگید ) دوخ و  هب  تبـسن  ) اهنآ هک  دینک  ناش  تشادزاب  َنُولُوئْـسَم ؛ ْمُهَّنِا  ْمُهوُِفقَو  : » دـیامرف یم  اه  ناسنا  زیخاتـسر 

وگ خساپ 

ص:93

ص44. تیوه ، نارحب  ناوج و  - 1
.راهب يارعشلا  کلم  - 2
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(24: تافاص «.) دنشاب

.دـننک یم  کمک  تساوخرد  شیوخ  تیلوئـسم  تلاسر و  ماجنا  هار  رد  دـنوادخ  زا  ام  شیدـنا  كاپ  نایاوشیپ  هک  تسین  لـیلد  یب 
يادا یهلا و  فیاـظو  ماـجنا  يارب  وا  زا  مییوج  یم  ددـم  .ِِهقوُقُح  ِِفیاـظَو  یلَع  ُهَنیعَتْـسَا  : » دـیامرف یممالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 

(1)« يدابع فیلاکت  قوقح و 

: دیوگ یم  دبلط و  یم  شزوپ  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(2) .متشاد هدهع  هب  وت  زا  هک  ییاهدهعت  فیاظو و  زا  مدش و  بکترم  هک  اه  تلفغ  زا  يرایسب  هب  تبسن  نک  وفع  ارم 

، ناسنا ینورد  رطاخ  تیاضر  یحور و  ینیشن  لد  ینیریش و  یلو  دراد ، دوجو  رایسب  ياه  یتخـس  یگدنب ، فیاظو  ماجنا  رد  هچرگ 
.دنک یم  راومه  ار  اه  يراومهان  همه 

هفیظو ماـجنا  دوـش ، یم  یهتنم  تشهب  هب  هک  یهار  هک  دنـسرب  رواـب  نیا  هـب  نارظن  بحاـص  زا  یخرب  تـسا  هدـش  ببـس  شنیب  نـیا 
روظنم دصقم و  نیرت  يداع  دهعت ، تیلوئـسم و  شریذپ  هفیظو و  ماجنا   (4) .ادخ يوس  هب  تسا  یناتـسهوک  هداج  هفیظو ،  (3) .تسا

رد نیتـم  هدارا  مزع و  اـب  سک  ره   (5) .تسا هتفرگ  رارق  یمومع  فیاظو  هریاد  زکرم  رد  ناـسنا  یگدـنز  تسا و  قـالخا  یگدـنز و 
يا هنادرم  یلاع  قالخا  هدولاش  هدناسر و  ماجنا  هب  ار  شیوخ  تقلخ  یلصا  روظنم  دصقم و  دشوکب ، هفیظو  ماجنا 

ص:94

ص110. ج 13 ، دیدح ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
.نامه - 2
يروناتسپ - 3

.سنوژ دیال  - 4
.زلیامسا - 5
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(1) .تسا هتخاس  راوتسا  شیوخ  سفن  رد  ار 

یگدنز رد  یسانشردق  سح  شیازفا  داجیا و  . 2

یگدنز رد  یسانشردق  سح  شیازفا  داجیا و  . 2

یم هدیجنس  دنشوپ و  یم  هدیجنـس  دننیب ، یم  هدیجنـس  هک  تسا  ناراوگرزب  (2) و  نامیرک تفص  اه » تمعن  رکش   » ای یـسانشردق » »
نابرهم دنوادخ  زا  هدارا ، مزع و  رب  نوزفا  نآ  هب  یبای  تسد  يارب  ام ، شیدنا  نشور  نایاوشیپ  هک  تسا  ناهنپ  ادـیپ و  یفطل  .دنـشون 

هلمج ار  رکـش  مامت  هاـنگ و  زا  باـنتجا  ار  ساپـس  نیرتهب  ناـنآ   (3)« .کتمعن رکـش  کـلاس  : » دـنا هدرک  قیفوت  تساوخرد  میحر  و 
.دنا هتسناد   (4)« .َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  »

نآ هب  هراشا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  ریگ  مشچ  يردـق  هب  یهلا  ياـه  تمعن  زا  يرازگ  ساپـس  ریظن  یب  تکرب 
: دومرف

(5) .ِهَدایِّزلا ِباب  َْدنِع  َنِزَحَف  ٍرْکُش  ُباب  ٍْدبَع  یلَع    ُ هّللا َحَتَف  ام 

يور هب  ار  دوخ  فطل  تمعن و  شیازفا  رد  نآ ، یپ  رد  دنوادخ  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  هدوشگ  يا  هدنب  يور  هب  ساپس  رکـش و  باب 
.دیاشگ یم  وا 

اب هک  نانآ  اریز  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  یـسانشردق  سح  یگدـنز ، رد  شیوخ  فیاظو  هب  هجوت  دـهعت و  هاـگن ، کـی  رد 
.دنتسه یهلا  فاطلا  سانشردق  اه و  تمعن  رکاش  نارگید ، زا  شیب  دنا ، هداد  ناماس  ار  دوخ  یگدنز  یشوک ، تخس  شالت و 

گرزب ياه  تیلوئسم  يافیا  يارب  یگدامآ  . 3

گرزب ياه  تیلوئسم  يافیا  يارب  یگدامآ  . 3

لوبق يارب  ار  وا  درب و  یم  الاب  ار  ناسنا  سفن  هب  دامتعا  .دراد  هارمه  هب  ینورد  تیاـضر  ناـسنا ، يارب  یتیلوئـسم  هفیظو و  ره  ماـجنا 
، نوتیارب .دنک  یم  هدامآ  گرزب  ياه  تیلوئسم 

ص:95

.نامه - 1
ص28. ج 4 ، یفاکلا ، ؛ مالسلا هیلع  یلع  ماما  - 2

.زامن زا  دعب  ياعد  ص 547 ، ج 2 ، یفاکلا ، - 3
ص 95. نامه ، مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  - 4

ص 94. نامه ، - 5
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: دنک یم  میسرت  هنوگ  نیا  ار  یقیقح  یگدنز  راختفا  لالج و 

، دشاب دوخ  سفن  يارب  ترهش  ماقم و  بسک  ای  تذل  شیاسآ و  بلط  رد  یصخش  هک  تسین  نآ  رد  ناسنا  یعقاو  تمظع  یگرزب و 
(1) .دهد ماجنا  یتسرد  هب  ار  شیوخ  یصخش  فیاظو  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  یسک  ره  یقیقح  راختفا  لالج و  هکلب 

تیلوئسم نتفریذپن  لماوع 

هراشا

تیلوئسم نتفریذپن  لماوع 

زا یخرب  هک  دوش  یم  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، ياه  هنیمز  رد  تیلوئـسم  شریذـپ  زا  زیهرپ  ای  لابقتـسا  ببـس  یتوافتم  لـماوع 
: زا دنترابع  لماوع  نیا 

تیلوئسم ساسحا  شزرا  زا  یهاگآان  . 1

تیلوئسم ساسحا  شزرا  زا  یهاگآان  . 1

، یتسه هرتـسگ  رد  ار  دوخ  هک  ناـنآ  .تسا  تفرعم » تخانـش و   » اـی درخ » لـقع و   » رد تادوجوم  رگید  اـب  ناـسنا  هتـسجرب  تواـفت 
ندیـشیدنا يارب  بسانم  هنیمز  دننک ، یم  دادملق  دنوادخ  تقلخ و  دوخ ، هب  تبـسن  لوئـسم  يدوجوم  ار  ناسنا  دـنناد و  یم  ناسنا » »

گنهرف نتخاـس  مهارف  .دـننک  یم  ساـسحا  دوـخ  رد  ار  گرزب  کـچوک و  ياـه  تیلوئـسم  تفاـیرد  كرد و  یگداـمآ  دروـم  رد 
، ینید ياه  هزومآ  رد  .دـنک  تیوقت  اـهنآ  رد  ار  یبلط  تیلوئـسم  ییوگ و  خـساپ  هزیگنا  دـناوت  یم  ناراتـسرپ  رد  يریذـپ  تیلوئـسم 

: دیامرف یممالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هب  میکح  قلاخ  .تسا  هدش  شیدنا  كاپ  ناوریپ  يرادیب  ببس  ساسحا  نیا  نتفرگ  يّدج 

(2) .َمیتَْیلا ِرَهْقَت  َكاِّیا َو ال  یتَمْحَرَک  َفیِعَّضلا  ْمَحْراَف  ٌلُوئْسَم  َکَّنِإ  یسیع ! ای 

.نکم رهق  وا  اب  نادرگم و  يور  میتی  زا  وت و  هب  نم  تمحر  لثم  نک ؛ ینابرهم  فیعض  هب  سپ  .یتسه  لوئسم  وت  انامه  یسیع ! يا 

نایب ار  یلک  لصا  کی  یهلا  ياه  تمعن  همه  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص:96

ص276 و 277. ج2 ، اه ، هشیدنا  هدیکچ  - 1
ص131. ج 8 ، یفاکلا ، - 2
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: تسا هدومرف 

(1) .یلاعَت   ِ هّللا ِلِیبَس  ِیف  َناک  ام  ِّالا  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُْهنَع  ٌلُوئْسَم  ٍمیِعَن  ُّلُک 

.تسا هدش  هداد  ادخ  هار  رد  هچنآ  رگم  دوش ، یم  تساوخزاب  اه  تمعن  یمامت  زا  تمایق  زور  رد 

لهج ملع و  تردق و  تبرغ و  ضرم ، یتمالـس و  انغ ، رقف و  هب  ام  همه  : » هک تسا  يا  هنامیکح  نخـس  زاس  تنیز  هدنلاب ، شنیب  نیا 
(2) «. میریگ یم  رارق  ناحتما  دروم  اه  هدادن  اه و  هداد  هرابرد  میتسه و  التبم 

دهاوخ هدنزرا  ياه  تصرف  زا  بسانم  هدافتسا  ینارگن و  ندش  فرطرب  هار ، ندش  نشور  هب  يونعم ، ییانیب  تریـصب و  نیا  نیقی ، هب 
یمگردرـس و یگرمزور ، راچد  زگره  دننک و  ور  شیوخ  تیلوئـسم  هب  تردق  تّوق و  اب  تسخن ، زور  زا  نآرق  ریبعت  هب  ات  دـیماجنا 

نیا رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دشابن  نانآ  راظتنا  رد  راب  نایز  یتبقاع  مالـسلا ، مهیلع  ناموصعم  نخـس  ساسا  رب  دـنوشن و  دـیدرت 
: تسا هدومرف  هراب 

یپ هک  دنک  یم  تکرح  رظن  دروم  ریـسم  ریغ  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  دنک ، یم  لمع  مزال  یهاگآ  ییانیب و  نودـب  هک  سک  نآ 
(3) .دوب دهاوخن  يرود  زج  يزیچ  تعرس ، ینعی  تکرح ؛ دمآ 

یلبنت یتسس و  . 2

یلبنت یتسس و  . 2

نیرتهب هدارا  مزع و  تسا و  لاـمک  هب  یباـی  تسد  يارب  ناراتـسرپ  هژیو  هب  مدرم  همه  ندیـسر  هار  رد  يّدـج  یتـفآ  یلبنت ، یتـسس و 
نادـیم رتاـسر ، ینخـس  هب  نومزآ و  نادـیم  اـیند ، یگدـنز  هک  دوش  هتفریذـپ  تیعقاو  نیا  رگا  .دوب  دـهاوخ  درد  نیا  ناـمرد  يوراد 

یتسـس و يراـجنهان ، زگره  تسا ، حرطم  نآ  رد  تقبـس  تعرـس ، زا  رت  مـهم  تعرـس و  تـکرح ، رب  نوزفا  هـک  تـسا  يا  هقباـسم 
ترضح .دنک  یمن  یگدنز  ياهاطخ  ریسا  ار  ناج  مسج و  هحماسم ،

ص:97

ص 15. ج 97 ، راونالاراحب ، - 1
.یلمآ يداوج  هللادبع  هللا  تیآ  ینارنخس  زا  يزارف  - 2

ص43. ج1 ، یفاکلا ، - 3
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: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

(1) .ِموَیلا ِِمئازََعل  ُمْوَّنلا  َضَقَن  ام  ...ٌهمَیلوَد  ٌهَمیِزَع  ُعَمَتُْجت  ال 

مزج مزع و  هک  ییاه  باوخ  رایسب  هچ  دوش و  یمن  عمج  ینارچروس  همیلو و  اب  ریگ ] مشچ  هتـسیاش و  ياهراک  يارب  تمه [  مزع و 
.تسا هتخاس ] چیه  چوپ و  ار  وا  تاعاس  و   ] هدرک ضقن  روما  ماجنا  رد  ار  نانآ 

ِلَسَْکلا َو َنِم  َِکب  ُذُوعَا  ّینِا  َّمُهّللَا  : » دـنا هتفگ  هدرب و  هانپ  ادـخ  هب  یلاـح  یب  یتسـس و  رگناریو  تلاـح  زا  ناـنآ  هک  تسین  لـیلد  یب 
یلع ماما   (2) [«. یگدنز رادیاپ  قیاقح  هب  ] یهجوت یب  یتسس و  یلاح و  یب  تلاسک و  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  انامه  اراگدرورپ ! ِلَشَْفلا ؛

هب عطاق  مزع  میمـصت و  اب  ِمْزَْعلِاب ؛ َِیناوَّتلا  اوُّداض  : » دـنک یم  نایب  نینچ  ار  یحور  يرامیب  نیا  اـب  هزراـبم  بساـنم  هویـش  مالـسلا  هیلع 
(3) «. دیزیخرب یتسس  اب  هزرابم 

یگدنز رد  يرادیاپ  ربص و  نتشادن  . 3

یگدنز رد  يرادیاپ  ربص و  نتشادن  . 3

نیا ندومیپ  تسا و  هارمه  يرایسب  ياه  یخلت  اه و  یتخس  اب  يدنلبرـس ، راختفا و  هلق  هب  یبای  تسد  هک  اهب  نارگ  تقیقح  نیا  رواب 
دنا هتفایرد  هک  نانآ  .دـنک  یم  نیریـش  ار  اه  یخلت  ناسآ و  ار  اه  یتخـس  یمامت  دوش ، یمن  نکمم  يرابدرب  اـب  زج  خالگنـس  ریـسم 

ادـیپ انعم  دراد ، هک  یتیلوئـسم  اب  ناسنا  تسا و  یتخـس »  » و تفلک »  » زا تسا ، ناویح  ناسنا و  نایم  زرم  هک  فیلکت »  » ساسا هشیر و 
ناشن يرابدرب  تماقتسا و  شیوخ ، هفیظو  ماجنا  هار  رد  رطاخ  نیدب  .تسا  نآ  مهم  ياهدرواتـسد  لامک  دشر و  دنناد  یم  دنک ، یم 

.دننک یمن  یتساک  یتسس و  ای  يدومخ  یگتسخ و  ساسحا  زگره  یهلا  يالاو  ياه  شزرا  هب  یبای  تسد  هار  رد  دنهد و  یم 

اه و یتخس  ربارب  رد  يرابدرب  دوخ  يارب  هک  یسک  : » دومرف ابیز  هچ  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما 

ص:98

ص 142. ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ص 597. دجهتملا ، حابصم  - 2

ص 463. ملکلاررد ، مکحلاررغ و  - 3
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هک يدرف  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   (1) «. دنام دهاوخ  ناوتان  دنکن ، مهارف  ار  راگزور  ياه  يراوگان 
(2) «. تسا هتفای  هار  يزوریپ  نادیم  هب  دریگ ، یم  اج  ربص  راوهار  بکرم  رب 

مالسلا مهیلع  ناموصعم  ینامسآ  زبس و  ياه  شرافس  رد  نک » يرابدرب  ربِصا ؛  » هژاو هک  تسا  هدش  ببس  ییاه  تکرب  راثآ و  نینچ 
: دیامرف یم  نینچ  یمالک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .دوش  هدید  رایسب  دوخ ، باحصا  هب 

(3) .ْلَنَت ِْربِْصا  ...ْرَفْظَت  ِْربْصِإ  ...َکََتلْوَد  َکِیتَْأت  یّتَح  ِْربْصِإ 

هتشاد مدق  تابث  ...يوش  دنلبرـس  زوریپ و  ات  شاب  رابدرب  ...دوش  مهارف  وت  يارب  يدنمناوت ] [و  تلود ات  شاب  هتـشاد  تماقتـسا  ربص و 
.یسرب دوخ  فادها  هب  ات  شاب 

ص:99

ص 93. ج 2 ، یفاکلا ، مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 1
ص96. ج 68 ، راونالاراحب ، - 2

.283 صص 139 _  مکحلا ، ررغ  - 3
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مالسا رد  ناگدننک  تدایع  نارامیب و  فیاظو  مود : شخب 

هراشا

مالسا رد  ناگدننک  تدایع  نارامیب و  فیاظو  مود : شخب 

ص:100
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اه لصف  ریز 

نارامیب هفیظو  لوا : لصف 

ناگدننک تدایع  فیاظو  مود : لصف 

نارامیب هفیظو  لوا : لصف 

هراشا

نارامیب هفیظو  لوا : لصف 

(1) «. دزیر یم  تخرد  گرب  نوچمه  رامیب  ناهانگ  رجشلا ؛ َقرَو  ُّتاحَتَی  امَک  ُهایاطَخ  ُتاَحت  ضیرْملَا  : » دومرف مالسا  ربمایپ 

، یمـسج لماک  یتسردنت  دوبن  زا  تسا  یتلاح  يرامیب  هدـش ، رـشتنم  لاس 1984  رد  هک  تشادـهب  یناهج  نامزاس  فیرعت  ساـسارب 
(2) .یتمالس نداد  تسد  زا  نینچمه  یعامتجا و  یحور و 

فالخرب دراذگ ، یم  ایند  نیا  هب  مدق  یتقو  وا  .دیآ  یم  رامش  هب  یکاخ  هرک  تادوجوم  نیرت  ناوتان  زا  شیاه  ییاناوت  همه  اب  ناسنا 
یتح وا  .تسا  یتسرپرس  تبقارم و  دنمزاین  اه  لاس  لیلد ، نیمه  هب  .درادن  ار  دوخ  زا  تظافح  تکرح و  ناوت  تاناویح ، زا  يرایـسب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترضح  .دنک  عافد  دوخ  زا  دناوت  یمن  مه  اه  هرشح  نیرت  کچوک  ربارب  رد 

؛ دـنک یم  دـنمدرد  ار  وا  يا  هشپ  .تسا  ظوفحم  شرادرک  ناهنپ و  شیاه ، يرامیب  تسا و  هدیـشوپ  وا  رب  شلجا  داز ، یمدآ  هراچیب 
(3) .دزاس یم  وبدب  ار  وا  یقرع  هرطق  شدشک و  یم  ریگولگ  يا  هعرج 

نآ دبایب و  ار  اه  يرامیب  تلع  درک  یم  شالت  وا  .دنک  هزرابم  نوگانوگ  ياه  يرامیب  اب  دوب  روبجم  دوخ  یگدـنز  يادـتبا  زا  ناسنا 
همادا نانچمه  ناتـساد  نیا  هتبلا  .دش  یم  ور  هبور  يرگید  يرامیب  اب  هک  دوب  هتفاین  ییاهر  هیلوا  يرامیب  زا  زونه  یلو  دربب ، نیب  زا  ار 

َنِم ٌهاَجن  ِماسْحِْاِلل  َْسَیل  : » مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هتفگ  هب  .دراد 

ص:101

ص 5524. ح 18775 ، ج 11 ، یسراف ، همجرتاب  همکحلا ، نازیم  - 1
well- being - 2

ح 18769. همکحلا ، نازیم  - 3
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(1) «. تسین ییاهر  یشوخان  زا  ار  اه  ندب  ِماقْسَْالا ؛

(2) «. دنک یم  بدا  ار  شیوخ  ناگدنب  نآ ، اب  هک  تسا  نیمز  رد  ادخ  هنایزات  يرامیب ، :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

اضر ماما  ترـضح  .تسا  هتفای  ینامرد  مادکره  يارب  هتخانـش و  ار  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  دوخ  هشیدنا  کمک  اب  ناسنا  لاح ، نیا  اب 
: تسا هدومرف  يرامیب  دروم  رد  زینمالسلا  هیلع 

چیه هک  یماـگنه  اـت  دـنام ، یم  نمؤم  مدـمه  يراـمیب  .تسا  تنعل  باذـع و  رفاـک ، يارب  تمحر و  ریهطت و  نمؤـم ، يارب  يراـمیب 
(3) .دشابن يو  رب  یهانگ 

يرامیب هرابرد  مالسا  هاگدید 

هراشا

يرامیب هرابرد  مالسا  هاگدید 

يرامیب و لصا  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیاور  رد  .تسین  يزیرگ  نآ  زا  هک  تسا  یمدآ  يارب  يدنیاشوخان  تلاح  يرامیب ،
.تسا هدش  هجوت  نآ  یتیبرت  هبنج 

يرامیب لصا  . 1

يرامیب لصا  . 1

يالوم .دنا  هدرمش  نادنز  یعون  لکشم و  ار  نآ  تهج ، نیا  زا  .تسا  ناسنا  يارب  یتخس  تبیصم و  یعون  تسخن ، هاگن  رد  يرامیب 
(4) «. تسا ندب  نادنز  يرامیب  لدَبلا ؛ َسبَح  ُضیرملَا  : » تسا هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  رابرهگ  نانخس  رد  نایقتم 

: دیامرف یممالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دنک  یم  لیمحت  وا  رب  ار  تقـشم  جنر و  ینعی  دناشک ؛ یم  نادنز  هب  ار  یمدآ  ندـب  يرامیب ،
(5) «. تسین يرامیب  نتفای  همادا  زا  رت  گرزب  یتبیصم  ِدَسَْجلا ؛ ِمْقُس  ِماوَد  ْنِم  ُمَظْعَا  َهَّیِزَر  «ال 

ص:102

ح 18764. نامه ، - 1
ص 306. ح6680 ، ج 3 ، لامعلا ، زنک  - 2

ص 229. ح 1 ، لامعالا ، باوث  - 3
ص 5522. ح 18762 ، ج 11 ، یسراف ، همجرت  همکحلا  نازیم  - 4

ح 18765. نامه ، - 5
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نیرتمک نوچ  ؛ دهدب فک  زا  ار  تقاط  ییابیکـش و  تسا  نکمم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ، یم  لتخم  ار  ناسنا  يداع  یگدـنز  يرامیب ،
(1) «. تسا رایسب  مه  شکدنا  يرامیب ، ٌرِیثَک ؛ ُْهنِم  ُلیلَْقلا  ُضَرَْملَا  : » تسا رایسب  مه  يرامیب 

: دومرف ادخ  ربمایپ 

نالف اراگدرورپ ! دـنیوگ : یم  ناگتـشرف  دوش ، رامیب  نمؤم  هدـنب  نوچ  .دوش  یم  هدز  رهم  نآ  رب  هک  رگم  تسین ، يزور  چـیه  لمع 
ات دینزب  رهم  تسا ، هتشاد  هشیمه  هچنآ  دننامه  یلمع  رب  وا  يارب  دیامرف : یم  ماگنه  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  يا ! هتـشادزاب  ار  تا  هدنب 

(2) .دریمب ای  دبای  دوبهب  يرامیب  نیا  زا  هک  ینامز 

يرامیب یتیبرت  هبنج  . 2

يرامیب یتیبرت  هبنج  . 2

باوخ زا  ار  ناسنا  دنک و  يروآدای  ناسنا  هب  ار  ییاه  هتکن  دشاب و  یکرابم  رما  دناوت  یم  یلو  تسین ، یبوخ  هدیدپ  هچرگ  يرامیب ،
: میناوخ یممالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  .تسا  تمعن  دوش ، ناسنا  يرادیب  تفرعم و  ببس  يرامیب  رگا  .دزاس  رادیب  تلفغ 

(3) .تسین يریخ  تسا ، هدییارگ  یتسمرس  هب  هک  یندب  نآ  رد  دوش و  یم  تسمرس  دوشن ، رامیب  رگا  مسج 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم ینتورف  دنوادخ ، ربارب  رد  دیـشک و  یمرد  نماد  اه  یتشز  زا  هلیـسو  نیمادـک  هب  دـسرن ، ناسنا  هب  یجنر  درد و  چـیه  دوب  انب  رگا 
رـس دوش و  یم  نتورف  دوـش ، یم  شریگ  نماد  يدرد  هک  ماـگنه  نآ  ناـسنا ، ینیب  یمن  اـیآ  دـیزرو ؟ یم  یناـبرهم  مدرم ، اـب  درک و 

(4) .دیاشگ یم  نداد  هقدص  هب  تسد  دیوج و  یم  تیفاع  شیوخ  راگدرورپ  هاگرد  رب  دروآ و  یم  دورف  میلست 

زا ار  ناسنا  یتمالس ، رگا  تسا و  بوخ  دنک ، ادخ  هجوتم  ار  ناسنا  يرامیب ، رگا  سپ 

ص:103

ح 18766. نامه ، - 1
ص 344. ح 7855 ، ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 2

ص 487. ح 1626 ، راونالا ، هاکشم  - 3
 . ص 88 ج 3 ، راونالاراحب ، - 4
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: دیامرف یم  یتاجانم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .تسا  دب  دنک ، جراخ  تسار  هار  زا  ار  وا  دزاس و  لفاغ  ادخ 

(1) .ینیْهُلت ٍهَّحِص  ْنِم  ِینَلُغشَی َو  ٍمْقُس  ْنِم  ...َِکب  ُذُوعَا  یِّنِا  َّمُهّللَا 

.دنادرگ لفاغ  مرگرس و  ارم  هک  یتمالس  یتسردنت و  زا  دزاس و  راتفرگ  ارم  هک  يرامیب  زا  ...مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  ایادخ ! راب 

: دومرف یم  اعد  نینچ  يرامیب  ماگنه  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح 

اریز يا ؛ هدروآ  دیدپ  مندب  رد  هک  يرامیب  رب  ساپس  ار  وت  مرب ؛ یم  رس  هب  نآ  رد  هتسویپ  هک  ما  یتسردنت  هب  ساپـس  ار  وت  ایادخ ! راب 
رب ود  نیا  زا  کی  مادک  رت و  هتـسیاش  وت  يرازگ  ساپـس  هب  يرامیب ) ای  یتسردنت   ) تلاح ود  زا  کی  مادک  نم ، يادخ  يا  مناد  یمن 

؟(2) يدرک كاپ  ناهانگ  زا  نآ  هلیسو  هب  ارم  هک  يرامیب  نامز  ای  ...یتسردنت  ایآ  تسا ؛ رتراوازس  وت  شیاتس 

يرامیب تمکح 

هراشا

يرامیب تمکح 

ثعاب هن  تسا ، يراگتـسر  تداعـس و  هلیـسو  نید ، هاگن  زا  يرامیب  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  مالـسا  رد  يرامیب  راـمیب و 
اهنآ رب  مالـسا  حور  نیناوق و  هک  ینوگاـنوگ  عماوج  رد  مینک و  جراـخ  ناـمیا  مالـسا و  ورملق  زا  ار  نآ  رگا  .یتخبدـب  یگراـچیب و 
یتح عماوج  یخرب  رد  .میوش  یم  ور  هبور  يراب  هودنا  زیگنا و  تفگش  هاگ  توافتم و  ياه  هاگدید  اب  مینک ، یـسررب  تسین ، مکاح 

يداع و يرما  ناسنا ، ینوناق  نتشک  میرواین ، رظن  رد  ار  یهلا  يونعم و  ياهرایعم  رگا  .تسا  هدش  حرطم  رامیب  ینوناق  نتشک  هلئـسم 
(3) .دوب دهاوخ  هدیدنسپ  یتح 

دش هداد  صیخشت  هاگره  ینعی  تسا ؛ حرطم  محرت ) يور  زا  رامیب  نتشک  « ) يزاناتوا  » مان هب  يا  هلئسم  ندمتم  ياهروشک  رد  نونکا 
يارب رگید  تسا و  هداتفا  راک  زا  یناسنا  هک 

ص:104

ص 5524. ح 18798 ، ج 11 ، یسراف ، همجرت  همکحلا  نازیم  - 1
ح 18767. نامه ، - 2

ص نازابناج ، یمالـسا  تاقیقحت  زکرم  مالـسا ، رد  تدابع  نوماریپ  شهوژپ  ادخ ، ترایز  يرهاظم ، ربکا  یلع  ییاضر ، يدـهم  - 3
.66
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هدوسآ تحار و  ات  دیـشکب  ار  وا  دـیهدن و  یگدـنز  تلهم  وا  هب  تسا ، ریذـپان  نامرد  يرامیب  یعون  ياراد  ای  درادـن  يدوس  هعماـج 
هتبلا .دـنناشوپب  نوناق  سابل  هلئـسم ، نیا  هب  هک  دنتـسه  شالت  رد  زین  یخرب  .دـنیاسایب  وا  تسد  زا  نارگید  مییوگب  تسا  رتهب  ای  دوش 

تاغیلبت اب  ار  نآ  یتشز  ات  دنـشالت  رد  اهنآ  .دـننک  ینوناق  ار  نآ  دـنا  هدرکن  تئرج  زونه  یلو  دوش ، یم  ماـجنا  زین  نونکا  لـمع  نیا 
هک درادن  دوجو  يدیدرت  مالـسا ، هاگدید  ساسا  رب  لباقم ، رد  .دننک  مهارف  نآ  ندرک  ینوناق  يارب  ار  هنیمز  دنربب و  نیب  زا  مومـسم 

هرابرد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دشاب  هدنام  هدیـشوپ  ام  رب  تمکح  نیا  دنچ  ره  تسین ، تمکح  یب  يا  هدیدپ  چیه  یتسه ، ماظن  رد 
: تسا هدومرف  يرامیب  تمکح 

(1) .ِءانَْفِلل ًهَّلِع  َلِعُج  ٌضَرَم  و  ٍَهبوُقُع ، ُضَرَم  َو  يْوَلب ، ُضَرَم  یّتَش : ٍهوُجُو  یلَع  َضَرَْملا  َّنِإ 

.تسا هدش  هداد  رارق  گرم  تلع  هب  هک  يرامیب  رفیک و  يرامیب  نومزآ ، يرامیب  تسا : هنوگ  دنچ  رب  يرامیب 

.تسا هتخانـشان  یکـشزپ  شناد  رد  هسره  نیا  هدرک و  نایب  يراـمیب  يارب  ار  تمکح  هس  نخـس ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: میشاب هتشاد  یهاگن  اه  يرامیب  رد  هتفهن  تمکح  هبمالسلا  مهیلع  ناموصعم  هاگدید  هب  هجوت  اب  تسا  بوخ 

تیبرت . 1

تیبرت . 1

ُطْوَس ُضَرَْملَا  : » تسا هدش  تیاور  ادـخ  ربمایپ  زا  .تسا  ناسنا  یگدـنز  رد  نآ  یتیبرت  هدـنزاس و  شقن  يرامیب ، تمکح  نیرت  مهم 
(2) «. دنک یم  بدا  ار  دوخ  ناگدنب  نآ  اب  هک  تسا  نیمز  رد  ادخ  هنایزات  يرامیب ، ُهَدابع ؛ ِِهب  ُبِّدَُؤی  ِضْرَْألا  ِیف    ِ هّللا

نیمه هب  تسا ، هدـمآ  نومزآ  يرامیب  ینعی  يرامیب ؛ ياه  هنوگ  زا  تسخن  عون  نییبت  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نخـس  رد  هچنآ 
رد يولب »  » هملک اریز  دراد ؛ هراشا  تمکح 

ص:105

ص 225. ج 2 ، جاجتحالا ، زا : لقن  هب  یکشزپ ، ثیداحا  همان  شناد  - 1
ص 306. ح 6680 ،  ج 3 ، لاّمعلا ، زنک  - 2
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ییافوکـش دـشر و  ناـسنا و  تیبرت  یهلا ، ياـه  ناـحتما  همه  هفـسلف  رگید ، يوـس  زا  .تسا  شیاـمزآ  ياـنعم  هب  تیاور  یبرع  نـتم 
زین تمالـس  یتسردنت و  هفـسلف  هکلب  تسین ، یهلا  ناحتما  ققحت  اهنت  اه  يرامیب  تمکح  هتبلا  .تسوا  نورد  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا 

.دنتسه مزال  ناسنا  لماکت  يارب  هک  دراد  یتبثم  یتیبرت  راثآ  يرامیب ، یتسردنت و  تلاح  ود  زا  کی  ره  نخس ، رگید  هب  .تسا  نیمه 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلاج  تیاکح  هراب  نیا  رد 

يا دـنتفگ : دندیـسرپ و  يو  لاـح  زا  دـندرک و  تداـیع  ناـشیا  زا  یعمج  .دـش  راـتفرگ  يراـمیب  هـب  مالــسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
، يدـب اب  ّرَِـشب ؛ ُتحبـصأ  : » دومرف فراعتم  تداع  فالخرب  مالـسلا  هیلع  ماما  يدروآرد ؟ زور  هب  یتلاـح  هچ  هب  ار  بش  ناـنمؤمریما 
رد ماما  تسا ؟ ییوت  نوچ  نخس  نیا  ایآ  هّللا !  ناحبس  دنتفگ : دندش و  هدز  تفگش  نخس ، نیا  زا  نانآ  .ما » هدروآ  حبص  هب  ار  بش 

: دومرف نانآ  خساپ 

یم زاـب  اـم  يوس  هب  مییاـمزآ و  یم  رـش  ریخ و  هب  ار  امـش  اـم  َنوُعَجُرت ؛ اـْنَیلإ  ًهَْنِتف َو  ِریَْخلا  ِّرَّشلاـِب و  مکوـُْلبَن  َو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ 
(1) «. دیدرگ

(2) .تسا نومزآ  هک  تسا  رقف  يرامیب و  نامه  زین  رش  يزاین و  یب  یتسردنت و  نامه  ریخ   [ دنوادخ نخس  نیا  رد  ]

اـه و یکاـپان  زا  ناـشناج  هیکزت  اـهنآ و  ندرکرادـیب  تـلفغ ، ياـه  هدرپ  ندرک  هراـپ  يراـمیب ، یتـیبرت  شقن  ناراـکاطخ ، دروـم  رد 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  نانچ  تساه ، یگدولآ 

(3) .ِِهتَّلِع ِرْدَِقب  ِبُونُّذلا  َنِم  ُْهنَع  َطَقْسَأ  ًاْدبَع    ُ هّللا یَلَْتباَذِءا 

ص:106

.35 ءایبنا : - 1
ح 469. ص 168 ، تاوعدلا ، - 2

ص 2. ح 176 ، نامه ، - 3
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.دهاک یم  ورف  وا  ناهانگ  زا  شا  يرامیب  هزادنا  هب  دزاس ، راچد  يرامیب  هب  ار  يا  هدنب  دنوادخ ، نوچ 

: دومرف ادخ  ربمایپ  .دماجنا  یم  ناشلماکت  هب  درب و  یم  الاب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  نانآ  هبترم  ناراکزیهرپ ، ناراکوکین و  يرامیب 

(1) .َِکلِذب اهُغْلبَیَف  ِهِعْمَج  ِیف  ٍءالَِبب  یلْتُبی  یَّتَح  ِِهلَمَِعب  اهُُغْلبَیال  هّللاَْدنِع .  ُهَجَرَّدلا  َُهل  َلُجَّرلا  َّنِإ 

.دوش راتفرگ  ییالب  هب  یهورگ  نایم  رد  هکنیا  زج  دبای  یمن  تسد  نآ  هب  هک  تسا  يا  هجرد  ادخ  دزن  رد  ناسنا  يارب 

يا هدـیدپ  مالـسلا ، مهیلع  ناموصعم  هاگدـید  زا  رمع  مامت  رد  لماک  یتمالـس  ناسنا ، یگدـنز  رد  يرامیب  یتیبرت  راـثآ  هب  هجوت  اـب 
نینچمه  (2)« .دشاب یتمالـس  هرامه ]  ] هک سب  نیمه  درد  ًءاد ؛ ِهَمالّـسلاب  یفک  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ادخ  ربمایپ  .تسا  هدـیهوکن 

يرادرکدب داهندب  نآ  دنوادخ ، ِِهلام ؛ ِهِمْـسِج َو ال  ِیف  ُأَزْرَی  َْمل  يِذَّلا  َهیِْرفِّنلا  َهیِْرفِْعلا  ُضُْغبَی    َ هّللا َّنِا  : » تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 
(3) «. درادن تسود  دیآ  یمن  راتفرگ  شیوخ  ییاراد  نت و  رد  ییالب  چیه  هب  هک  ار 

یـسوم ور ، نیازا  .تسین  ناسنا  رد  یتبثم  یتیبرت  راثآ  ياراد  یتسردـنت ، اهنت  ای  يرامیب  اـهنت  هک  تشاد  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب  دـیاب 
: دنک یم  بلط  دنوادخ  زا  شیوخ  ياعد  رد  مالسلا  هیلع 

[. مهاوخ یم   ] هنایم یتلاح  هکلب  دنکفارد ، وت ]  ] یـشومارف هب  هک  یتسردنت  نآ  هن  دـنک و  ریگ  نیمز  ارم  هک  يرامیب  نآ  هن  ادـنوادخ !
(4) .مرازگب وت  ساپس  ات  مشاب  تسردنت  هاگ  میوگ و  وت  رکش  نآ  زا  سپ  ات  موش  رامیب  هاگ 

ص:107

ص 172. ح 483 ، نامه ، - 1
ص 430. ح 349 ، هیوبنلا ، تازاجملا  - 2

ص 172. ح 482 ، تاوعدلا ، - 3
ص 42. بولقلا ، داشرا  - 4
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: تفگ یم  شیوخ  ياعد  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یبن  دوواد  زا 

(1) .َِکلذ َْنَیب  ْنِکل  ِینِینُْغی َو  اضَرَم  ِینیِغُْطن َو َال  َهَّحِص  َّمُهّللَا ال 

ود نیا  نایم  یتلاح  هکلب  دزاس ؛ مریگ  نیمز  هک  ار  يرامیب  نآ  هن  دـناشک و  منایغط  هب  هک  مهاوخ  یم  ار  یتسردـنت  نآ  هن  ادـنوادخ !
.مهاوخ یم  ار 

: درک یم  اعد  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

(2) .ِینیِْهُلت ٍهَّحِص  ْنِم  ِینَلُغْشَی َو  ٍمْقُس  ْنِم  ...َِکب  ُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهّللَا 

.دزاس مرگرس  ما  يزاب  هب  هک  یتسردنت  نآ  زا  دراد و  ملوغشم  شیوخ  هب  هک  يرامیب  نآ  زا  ...مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ !

رفیک . 2

رفیک . 2

، دـنا هتخاسن  هابت  شیوخ  ناور  سفن و  رد  ار  یتیبرت  هنیمز  هک  یناسک  يارب  يرامیب  هک  مینک  یم  هدـهاشم  یتسه  هنامیکح  ماظن  رد 
ناشناج دـنراچد و  یحور  یگدولآ  هب  هک  یناسک  يارب  یلو  تسا ، یگدـنزاس  رت و  نوزفا  یهاگآ  تلفغ و  ياـه  هدرپ  ندز  راـنک 

هک ناـنآ  يارب  يراـمیب  شقن  هرابردمالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  .دور  یم  رامـش  هب  یهلا  رفیک  یعون  دـبات ، یمنرب  ار  تیبرت  حالـصا و 
ٌهَمْحَر َو ٌریِهْطَت َو  ِنِمْؤُْمِلل  ُضَرَْملَا  : » تسا هدومرف  دنتسین ، اراد  ار  یتیلباق  نینچ  هک  نانآ  دنراد و  ار  نآ  زا  تبثم  يریگ  هرهب  دادعتسا 

(3)« .تسا تنعل  باذع و  رفاک ، يارب  تمحر و  ریهطت و  نمؤم ، يارب  يرامیب  ٌهَنَْعل ؛ ٌبیِذْعَت َو  ِِرفاْکِلل 

.دشابن يو  رب  یهانگ  چیه  هک  یماگنه  ات  دنام  یم  نمؤم  مدمه  يرامیب 

گرم لماع  . 3

گرم لماع  . 3

، شنیرفآ ماـظن  رد  هتبلا  .دروآ  یم  یپ  رد  ار  گرم  هکلب  يرفیک ، يا  هفـسلف  هن  تسا و  هتفهن  یتـیبرت  یتـمکح  هن  يراـمیب ، رد  هاـگ 
(35 ایبنا : «. ) دشچ یم  ار  گرم  معط  سکره  ِتْوَْملا ؛ ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک   » .دنریمب دیاب  همه  نوچ  تسین ؛ تمکح  نودب  مه  گرم 
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ص 153. ج 3 ، نییبتلا ، نایبلا و  - 1
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ص 229. ح 1 ، لامعالا ، باوث  - 3
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.تسا گرم  درادن ، ینامرد  چیه  هک  يدرد  هناگی  دنراد و  ینامرد  اه  يرامیب  همه  یمالسا ، ثیداحا  هاگدید  زا 

: تسا هدمآ  يوبن  ثیدح  رد 

(1) .َماّسلا ِّالا  ُهَلِهَج  ُهَِملَع َو  ْنَم  ُهَملِع  ٌءاوَد  َُهل  َلَْزنَا  ِّالا  ٌءاد  ْلِْزُنی  َْمل    َ هّللا َّنِا 

تسا و هدیرفآ »  » ای هداتـسرف  ورف  شیارب  زین  ینامرد  هکنیا  رگم  هدیرفاین ،) ار  يدرد  چیه  ای   ) هداتـسرفن ورف  ار  يدرد  چیه  دـنوادخ ،
.گرم رگم  دنا  هدنام  هاگآان  نآ  زا  زین  یناسک  دنا و  هتفای  یهاگآ  نآ  زا  یناسک 

يرامیب همه  يارب  هک  یماگنه  رگم  دبای  یمن  تسد  شیوخ  لامک  هلق  هب  یکشزپ  شناد  مییوگ  یم  هک  تساهدومنهر  نیا  وترپ  رد 
.دنک مهارف  ینامرد  گرم ، يارب  دناوت  یمن  مه  شناد  همه  نیا  اب  نامگ  یب  یلو  دنک ، فشک  ینامرد  اه 

لماک تسرد و  تبقارم  اب  دناوت  یم  تشادنپ  یم  هک  یعدم  اب  دوخ  يوگو  تفگ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تساج  نیمه  زا 
، دماجنیب گرم  هب  تسا  ررقم  هک  يرامیب  نآ  هک  دنک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  دوش ؛ گرم  عنام  بسانم  ياهاذـغ  ندروخ  ندـب و  زا 

: دومرف درک و  هراشا  گرم  ربارب  رد  گرزب  نامیکح  نابیبط و  زا  نت  هس  ندش  میلست  هب  ناشیا  .درادن  نامرد 

نآ ار  گرم  دنتـسناوتن  یلو  دوب ، هبرجتاب  ریپ و  هک  سونیلاج  دوب و  نامیکح  دمآرـس  هک  نوطالفا  دوب و  ناـبیبط  داتـسا  هک  وطـسرا 
ندب اب  هچنآ  هب  ندیـشیدنا  رد  شیوخ و  ظفح  رد  هک  یلاح  رد  دندرم ، همه  .دـننارب  شیوخ  زا  دـمآ ، دورف  يو  هناتـسآ  رد  هک  هاگ 

(2) .دندوب هدرکن  راذگورف  یششوک  چیه  زا  تسا ، راگزاس 

بل .دز  دـنخبل  ناهگان  ترـضح  نآ  .میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  يزور  دـیوگ : یم  ربماـیپ  ناراـی  زا  دوعـسم ، نبا 
نم .تفکش  دهد ، یم  راهب  هدژم  هک  يا  هفوکش  دننام  شیاه 
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ص 445. ح8220 ، ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 1
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: دومرف دیدز ؟ دنخبل  ارچ  ادخ ! ربمایپ  يا  مدیسرپ : .دنز  یمن  دنخبل  تهج  یب  ترضح  نآ  هک  متسناد 

هـشیمه تشاد  یم  تسود  دراد ، لابند  هب  یـشاداپ  هچ  شا  يرامیب  تسناد ، یم  رگا  .يرامیب  ماـگنه  نمؤم  یباـت  یب  زا  متفگـشرد 
(1) .دورب ادخ  تاقالم  هب  تلاح  نآ  اب  دشاب و  رامیب 

: دومرف وا  هب  یسرپ  لاوحا  مالس و  زا  سپ  تفر و  وا  تدایع  هب  مالسا  یمارگ  لوسر  .دش  رامیب  ناملس  يزور 

هکنیا رگید  .دهد  یم  رارق  دنوادخ  تیانع  هجوت و  دروم  ار  وت  هکنیا  یکی  دراد : دـنمدوس  هجیتن  هس  تیارب  يرامیب  نیا  ناملـس ! يا 
(2) .دزیر یم  ورف  ناتخرد  گرب  دننام  ار  نانآ  دیوش و  یم  ار  تناهانگ  هکنیا  موس  .تسا  باجتسم  لاح  نیا  رد  تیاعد 

رامیب ياه  تیلوئسم  فیاظو و 

هراشا

رامیب ياه  تیلوئسم  فیاظو و 

اه لصف  ریز 

يرامیب مالعا  . 1

کشزپ هب  هعجارم  . 2

اوران هوکش  زا  زیهرپ  يرامیب و  نتشاد  ناهنپ  . 3

کشزپ ياهروتسد  تیاعر  . 4

هبوت هب  ندروآ  يور  . 5

ندرک اعد  . 6

ناسحا اب  ناسحا  شاداپ  . 7

راتسرپ زا  رامیب  يرازگ  ساپس  . 8

يرامیب مالعا  . 1

يرامیب مالعا  . 1

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  هاگآ  دوخ  يرامیب  زا  ار  نایفارطا  رامیب ، تسا  رتهب 
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مه هلیسو ، نیدب  دنیایب و  وا  تدایع  هب  ات  دنک  مالعا  دوخ  ناردارب  هب  ار  شا  يرامیب  دوش ، یم  رامیب  امـش  زا  سک  ره  تسا  هتـسیاش 
.نانآ مه  دربب و  شاداپ  وا 

: دومرف ماما  درب ؟ یم  شاداپ  هنوگچ  رامیب  یلو  تسا ، نشور  دـنرب ، یم  شاداپ  تدایع  رطاخ  هب  ناگدـننک  تدایع  هکنیا  دندیـسرپ :
(3) «. ناگدننک تدایع  يارب  کین  راک  ماجنا  هنیمز  داجیا  ببس  هب  »

ندب رب  دراد ، ناهنپ  نابیبط  زا  ار  دوخ  يرامیب  سک  ره  : » دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ص:110

ص 206. ج 81 ، راونالاراحب ، - 1
ص 185. نامه ، - 2
ص 218. نامه ، - 3
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(1) «. تسا هتشاد  اور  تنایخ  شیوخ 

ییاهر تسا ، هدش  لیمحت  شندب  رب  هک  یجنر  زا  ات  دنک  ناهنپ  ار  شیوخ  درد  دیابن  دوش ، کیدزن  نامرد  هب  هکنیا  يارب  رامیب  سپ 
.دبای

کشزپ هب  هعجارم  . 2

کشزپ هب  هعجارم  . 2

هعجارم کشزپ  هب  دـیاب  رامیب  هکنیا  هلمج  زا  .دـنک  یم  كرد  یبوخ  هب  ار  نآ  لقع  هک  تسا  هدـش  هراـشا  یتاـکن  هب  اـه  تیاور  رد 
یـسک يارب  : » دیامرف یممالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .تسا  هداد  ماجنا  یتسردان  راک  عرـش ، لقع و  رظن  زا  دنکن  نینچ  رگا  دنک و 

(2) «. تسین ینامرد  دراد ، ناهنپ  دوخ  بیبط  زا  ار  شیوخ  يرامیب  هک 

هدرک رامیب  ارم  هک  سک  نامه  ات  منک  یمن  اوادـم  ار  دوخ  يرامیب  نم  تفگ : وا  .دـش  راـمیب  یهلا  ناربماـیپ  زا  يربماـیپ  دـنیوگ  یم 
نم زا  افـش  هک  یتـسرد  هب  سپ  .يزادرپـب  دوخ  ياوادـم  هب  اـت  مهد  یمن  افـش  ار  وت  دوـمرف : یحو  وا  هب  دـنوادخ  .دـهد  افـش  تسا ،

(3) .تسا

یم ناملـسم  کی  ساسا ، نیا  رب  .تسا  هداهن  انب  لیاسو  بابـسا و  ساسا  رب  ار  ایند  دنوادخ ، هک  تسا  نیا  یهلا  ياه  تنـس  زا  یکی 
نامرد کشزپ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ام  دهاوخ  یم  ادخ  هک  دناد  یم  مه  ار  نیا  وا  هتبلا  یفاشلاوه .» : » تسادخ تسد  رد  افـش  هک  دـناد 

نداد هقدص  .تسین  ریثأت  یب  مه  لسوت  اعد و  ریـسم  نیا  رد   (4) .تسا هداد  رارق  نامرد  نیمه  رد  ار  دوخ  يافـش  ادـخ ، نوچ  مینک ؛
: دومرف نداد  هقدـص  تیمها  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـنک  یم  کمک  يرامیب  ناـمرد  هب  هک  تسا  يروما  زا  مه 

(5) «. تسا هدشن  نامرد  نداد  هقدص  زا  رترب  يریخ  هب  يرامیب  چیه  »

ص:111

ح 8545. مکحلا ، ررغ  - 1
ح 10516. مکحلا ، ررغ  - 2

ص 409. ح 2492 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ص 302. فرح ب ، نیموصعم  یقالخا  گنهرف  رف ، ناوضر  دمحا  - 4

ص 118. ح 6368 ، ج 4 ، سودرفلا ، - 5
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اوران هوکش  زا  زیهرپ  يرامیب و  نتشاد  ناهنپ  . 3

اوران هوکش  زا  زیهرپ  يرامیب و  نتشاد  ناهنپ  . 3

رت گرزب  تسه ، هچنآ  زا  ار  دوخ  جنر  رامیب  تسا  نکمم  یتح  .دنک  هلان  دراد  تسود  رامیب  .تسا  زیگنارب  هوکِـش  يرامیب ، تعیبط 
زیمآریقحت هلان ، هوکـش و  یفرط ، زا  .دشاب  هتـشاد  مه  تبحم  دوبمک  رگا  هژیو  هب  دنک ، بلج  ار  نارگید  هجوت  محرت و  ات  دهد  هولج 

سپ .یهلا  شاداپ  سفن و  تمارک  نتخاب  تلذ و  هاگترپ  هب  تزع  جوا  زا  ندـیزغل  دـشاب ؛ رامیب  هاگـشزغل  دـناوت  یم  يرامیب  تسا و 
؟ ارچ درک ؟ کبس  ار  لد  دیابن  دوشگ ؟ ار  لد  هرگ  دیابن  دیلان ؟ دیابن  ایآ  درک ؟ هچ  دیاب 

نتخاب ییابیکـشان و  دـنوادخ ، زا  تیاکـش  يرکـشان و  تساوراـن ، هچنآ  .تسین  اوراـن  لد ، زا  هرگ  ندرک  زاـب  .تسین  بیع  ندـیلان 
زین تسا و  ندرک  کمک  محرت و  بلط  هنازجاع  نارگید  زا  ندرک و  گرم  يوزرآ  تساوران ، هچنآ  .تسا  يروبص  نامیا و  هیحور 

(1) .دنز بیسآ  ناسنا  تزع  تفارش و  هب  دنک و  راد  هکل  ار  ناسنا  يراوگرزب  تمارک و  هچنآ  ره 

ار نتـشیوخ  دنک و  تبقارم  دیاب  تسا ، هاگـشزغل  يرامیب  رگا  .دهد  یمن  تسد  زا  ار  تبقارم  طایتحا و  هک  تسا  یـسک  لقاع  ناسنا 
: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  دنوادخ  .دناهرب  تلذ  كانلوه  بادرگ  رد  طوقس  زا 

(2) .َکَِحئاضَف َکیِواسُم َو  ِدوُعُص  َْدنَع  ِیتَِکئالَم  یِلا  َكُوکْشَا  ام ال  یِْقلَخ  یِلا  ِکَتْشَت  الَف  ٌهَِّیَلب  َْکَیِلا  َْتلََزن  اِذا  َو 

يراک تشز  ناهانگ و  زا  نم  هک  هنوگ  نامه  نکم  تیاکـش  نم  ناگدنب  هب  دـیآ ، یم  شیپ  تیارب  یلکـشم  يرامیب و  هک  یماگنه 
.منک یمن  تیاکش  مدوخ  ناگتشرف  هب  وت  ياه 

.دیرواین نایم  هب  نخـس  دوخ  درد  زا  سک  ره  دزن  دینکن و  تیاکـش  يرامیب  زا  هک  دنا  هدرک  شرافـس  زین  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 
رگا .مادک  چیه  ای  نمشد  ای  تسا  یمدآ  تسود  ای  تسین ؛ جراخ  تلاح  دنچ  زا  دونش ، یم  ار  ناسنا  لکشم  يرامیب و  هک  یـصخش 

زا دشاب ، تسود 

ص:112

ص 78. مالسا ، رد  تدایع  نوماریپ  شهوژپ  ادخ ، ترایز  - 1
ص 132. ج 82 ، راونالاراحب ، - 2

مالسا رد  رامیب  زا  تدایع  يراتسرپ و  نییآ  رهم : www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 129 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_112_2
http://www.ghaemiyeh.com


ای يرامیب  دـیابن  رامیب  دـیآ ، یمنرب  ناتـسود  زا  يراـک  هک  يدراوم  رد  هژیو  هب  .دوش  یم  دـنمدرد  دوخ  تسود  لکـشم  یتحاراـن و 
زا نتفگ  نخس  وا  دزن  نیاربانب ، .دوش  یم  لاحشوخ  ناسنا ، لکشم  زا  تسا ، نمـشد  رگا  .دنک  راکـشآ  نانآ  دزن  ار  شیوخ  لکـشم 

.درادن يدوس  وا  دزن  يرامیب  لکشم و  ندرک  راکشآ  تسا ، ییانتعا  یب  ناسنا  صخش ، نآ  مه  رگا  .درادن  يا  هدیاف  دوخ  يرامیب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .دیامرف یم  روظنم  وا  يارب  ار  لاس  تصش  تدابع  لجوزع ، دنوادخ  دشاب ، يرامیب  ياریذپ  دوش و  رامیب  بش  کی  هک  یسک 

.دنکن تیاکش  یسک  دزن  ینعی  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ ندش  يرامیب  ياریذپ  يانعم  دوصقم و  مدیسرپ : ماما  زا  دیوگ : یم  يوار 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرگید  تیاور  رد 

ینعی دوخ ؛ لیلخ  اب  ار  وا  تمایق ، زور  رد  دـنوادخ  دـنکن ، تیاکـش  ناگدـننک  تدایع  دزن  دوش و  راـمیب  زور  هنابـش  کـی  سک  ره 
(2) .درذگب طارص  لپ  زا  قرب  لثم  ات  دزاس  یم  روشحم  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترضح 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد 

(3) .درد نتـشاد  ناهنپ  تبیـصم و  نتـشاد  ناهنپ  هقدص ؛ نتـشاد  ناهنپ  يرادان ؛ نتـشاد  ناهنپ  تسا : تشهب  ياه  جنگ  زا  زیچ  راهچ 
(4) .تسا یهلا  ياه  جنگ  زا  یجنگ  يرامیب ، نتشاد  ناهنپ 

: دومرف یحو  مالسلا  هیلع  ریزُع  هب  میکح  دنوادخ  .دوش  راکشآ  تسین  راوازس  تشاد و  هگن  ناهنپ  دیاب  مه  ار  جنگ 

ص:113

ص 115. ح 4 ، ج 2 ، یفاکلا ، - 1
ص 407. ح 2485 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 5527. ح 18783 ، ج 11 ، همکحلا ، نازیم  - 3
ح 18782. نامه ، - 4
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شیپ وت  زا  دـیآ ، زارف  تیاه  ییاوسر  اه و  يدـب  یتقو  هک  هنوگ  ناـمه  .نکم  هوکـش  مناگدـیرفآ  دزن  دیـسر ، وت  هب  ییـالب  هاـگ  ره 
(1) .منک یمن  هوکش  مناگتشرف 

ار ناهانگ  هکنیا  هلمج  زا  .دراد  یبوخ  راثآ  دور ، یم  رامش  هب  تلیـضف  هکنآ  رب  هوالع  ندرکن  هوکـش  مدرم و  زا  درد  نتـشاد  ناهنپ 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یتیاور  رد  .دشخب  افش  رتدوز  ار  ناسنا  دنوادخ ، تسا  نکمم  دنک و  یم  كاپ 

درد نآ  زا  ار  وا  هک  تسادخ  رب  دنک ، تیاکـش  ادـخ  هب  درادـب و  ناهنپ  مدرم  زا  زور  هس  تسا ، هدیـسر  وا  هب  هک  ار  يدرد  سک  ره 
(2) .دشخب دوبهب 

کشزپ ياهروتسد  تیاعر  . 4

کشزپ ياهروتسد  تیاعر  . 4

تیاـعر ناـمرد و  رما  رد  یهجوت  یب  .دـنک  كرت  دراد ، ناـیز  وا  يارب  هک  ار  ییاـهزیچ  ماـمت  دـیاب  يدوبهب  هب  ندیـسر  يارب  راـمیب 
هب ادخ  ناگدنب  يارب  یگرزب  سرد  يرامیب ، ابمالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دروخرب  .تسا  يدنـسپان  راک  کشزپ ، ياهروتـسد  ندرکن 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیآ  یم  رامش 

دنتشاذگ و یم  يا  هچراپ  يور  ار  وا  دش ، یم  رامیب  یتقو  مردپ  .دوش  یم  يرامیب  تشگزاب  هیام  تهاقن ) نارود  رد  ) رامیب نتفر  هار 
یم يرامیب  تشگزاـب  هیاـم  راـمیب  نتفر  هار  دومرف : یم  هک  دوب  نآ  يارب  نیا  دـندرک و  یم  لـمح  وضو  ینعی  شراـک ؛ ماـجنا  يارب 

(3) .دوش

هبوت هب  ندروآ  يور  . 5

هبوت هب  ندروآ  يور  . 5

دزن دنیوگ  یم  وا  هب  شنایفارطا  دوش ، یم  رامیب  هک  یماگنه  ناملـسمریغ  .دراد  رارق  رتالاب  هلپ  کی  هشیمه  اه ، هنیمز  همه  رد  مالـسا 
یترخآ دید  اب  هشیمه  ار  ناسنا  یگدنز  مالـسا ، لباقم ، رد  .نک  تیاعر  ار  تشادـهب  دـنب و  راک  هب  ار  وا  ياهروتـسد  ورب و  کشزپ 

صالخا يوس  هب  يدرک ، كرد  رتهب  ار  یتمالس  تمعن  هک  لاح  دنک  یم  شرافس  رامیب  هب  درگن و  یم 

ص:114

ح 18785. نامه ، - 1

ح 18788. نامه ، - 2

ح 18523. نامه ، - 3
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ترضح .یهد  ماجنا  يرتشیب  بوخ  راک  یناوتب  ات  هاوخب  یتمالـس  ادخ  زا  نک و  هبوت  هتـشذگ  ياه  هابتـشا  ناهانگ و  زا  روآ و  يور 
(1) «. دروآ یم  يور  هبوت  قالخا و  هب  دوش ، رامیب  هاگره  نمؤم  : » دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ندرک اعد  . 6

ندرک اعد  . 6

، تسا رت  کیدزن  ادـخ  هب  رامیب  هک  ینامز  .دـناوخب  ار  شیادـخ  رامیب ، هک  تسا  رتابیز  یلو  تسا ، بوخ  یلاـح  ره  رد  ندرک  اـعد 
: دومرف وا  هب  ترضح  .دش  رامیب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  ینامز  .دیوگن  نخس  وا  اب  ارچ  سپ 

؛ تسیچ وت  زاین  کیبل ، دـیامرف : دـنوادخ  دـنز ، ادـص  راب  هد  ار  شیادـخ  یمدآ ، هاگ  ره  اریز  يوگب ؛ ّبر » ای  ّبر ، ای   » راب هد  مرـسپ 
(2) .وگب

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ناحتما رب  .يزادنا  شیپ  یهد ، یم  هک  ار  یتیفاع  مهاوخ  یم  وت  زا  ادنوادخ ! وگب  دومرف : دمآ و  متدایع  هب  ادخ  ربمایپ  مدـش و  رامیب 
.متـساخرب يرامیب  رتسب  زا  نآ ، زا  سپ  مدـناوخ و  ار  اعد  نیا  نم  .يربب  شیوخ  تمحر  يوس  هب  ارم  یـشخب و  ما  يرابدرب  شیوخ ،

(3) .مشاب هتسر  يدنب  زا  ایوگ 

: تسا هدومرف  يرامیب  هاگ  هب  شیوخ  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

منت رب  هک  يراـمیب  نآ  رب  زین ]  ] میوگ و یم  ساپـس  ار  وت  ما ، هتخادرپ  شیوـخ  راـک  هب  نآ  اـب  هتـسویپ  هک  منت  تمالـس  رب  ادـنوادخ !
ندرازگ ساپس  يارب  رتراوازس  لاح  ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن  نم ! يادخ  يا  نونکا  .میوگ  یم  ساپـس  ار  وت  يدرک ، ضراع 

ار شیوخ  كاـپ  ياـه  يزور  نآ  رد  هک  یتسردـنت  ناـمز  وت : ندوتـس  يارب  تسرتراوازـس  تقو ، ود  نیا  زا  کـی  مادـک  تسوـت و 
اب يدیشخب و  طاشن  روش و  دوخ ، لضف  يدونشخ و  نتسج  يارب  اهنآ  هب  ارم  یتخاس و  میاراوگ 

ص:115
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و يدومزآ ؟ نادـب  ارم  هک  يرامیب  نامز  ای  یتخاس ؟ اناوت  یتشاد ، ما  ینازرا  ار  شقیفوت  هک  اـه  تعاـطا  نآ  رب  اـهنآ  زا  يرادروخرب 
نآ زا  تراهط  هیام  دوب و  هدرک  نیگنـس  ار  متـشپ  هک  دوش  یناهانگ  راب  ندـش  کبـس  هیام  ات  يداد  ناـغمرا  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن 

تکرب هب  ار  هانگ  هک  دشاب  يروآدای  مدرگزاب و  وت  هب  هک  دـشاب  يا  هدـنهد  هجوت  مدوب و  هدـش  رو  هطوغ  نآ  رد  هک  دـشاب  یناهانگ 
.میادزب وت  نیرید  تمعن 

هتـشذگ و ینامز  رب  هن  تسا ، هدرک  روطخ  یلد  هب  هن  هک  دنتـشون  كاپ  لامعا  هزادنا  نآ  میارب  لامعا  نابتاک  يرامیب ، تدم  نیا  رد 
.يا هتـشاد  اور  نم  رب  هک  یکین  ناـسحا و  تسا و  هدوـب  نم  رب  وـت  لـضف  همه  نـیا  هـکلب  هتفاـی ، ار  شنداد  ماـجنا  ناوـت  یمادـنا  هـن 

هدروآ دراو  نم  رب  ار  هچنآ  .رادـب  مبوبحم  يدنـسرخ ، نادـب  میارب  ار  هچنآ  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم و  رب  سپ  اراگدرورپ !
زا ، ] ما هداتـسرف  شیپ  هک  ار  ییاه  يدـب  رادـب و  كاپ  ما ، هداد  ماجنا  رت  شیپ  هک  ییاه  یگدولآ  زا  ارم  زاس و  میاراوگ  ناسآ و  يا ،

.ناشچب نم  هب  ار  تمالس  ياکنخ  تیفاع و  ینیریش  يادزب و  [ ملمع همان 

درد و زا  ییاهر  شیوخ ، یشوپ  مشچ  يوس  هب  ما  ینیشنرتسب  نورد  زا  ارم  تشگزاب  شیوخ ، وفع  يوس  هب  يرامیب  زا  ارم  ِدش  نورب 
تا یکین  هک  ییوت  هد ! رارق  شیوخ ، شیاشگ  ناتـسآ  هب  ار  یتخـس  نیا  زا  منتفاـی  تمالـس  شیوخ و  تمحر  ياـنخارف  هب  ار  مجنر 

(1) .یمارکا لالج و  بحاص  راوگرزب و  هدنشخب و  .هداشگ  همه  رب  تتنم  تسد  تسا و  راشرس 

ناسحا اب  ناسحا  شاداپ  . 7

ناسحا اب  ناسحا  شاداپ  . 7

، دـهد یم  شاداپ  هدـننک  تدایع  هب  دـنوادخ  تسا و  هدـننک  تدایع  هفیظو  رامیب  هب  ناسحا  هک  هنوگ  ناـمه  ینید ، ياـه  هزومآ  رد 
یم ماجنا  ار  دوخ  یناسنا  یهلا _  تیلوئـسم  هدننک ، تدایع  هک  تسا  تسرد  .تسا  هدنوش  تدایع  هفیظو  زین  ناسحا  هب  نداد  خساپ 

هدننک تدایع  زا  ینادردق  .دراد  یتیلوئسم  لباقم  رد  زین  هدنوش  تدایع  یلو  تسا ، دنوادخ  رب  وا  شاداپ  دهد و 
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تدایع تسا و  ناسحا  هب  خـساپ  نیرتابیز  زین  وا  يارب  رامیب  ياعد  .تسا  شاداپ  نیتسخن  شا  هداوناخ  رامیب و  هلیـسو  هب  وا  مارتحا  و 
(1) .تسا ناسحا  نیا  زا  يا  هنومن  دوخ  هدنیآ ، رد  وا  يرامیب  ماگنه  هدننک  تدایع  زا  لباقتم 

راتسرپ زا  رامیب  يرازگ  ساپس  . 8

راتسرپ زا  رامیب  يرازگ  ساپس  . 8

رد هک  نانآ  زا  .تسا  یـسانش  قح  ینادردـق و  يرازگ ، ساپـس  هیحور  نیرفآ ، تبحم  لـماوع  زا  یکی  یعاـمتجا ، ياـهدروخرب  رد 
دیاب دننک ، یم  يدرد  مه  ام  اب  تالکشم  رد  دنباتش و  یم  ام  کمک  هب  اه  يراتفرگ  رد  هک  نانآ  دنا ، هتـشاد  یمهـس  ام  ندش  بوخ 
تسا ینید  ياه  همانرب  مالسا و  ياه  هزومآ  زا  یئزج  ناراکوکین ، اه و  یکین  زا  یسانش  قح  ساپس و  گنهرف  .درک  يرازگ  ساپس 

: دومرف هک  تسا  تیاورمالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  .دبای  یم  يرتشیب  موادت  زین  يراکوکین  دوش ، رتریگارف  گنهرف  نیا  هچ  ره  و 

ناربج ار  وا  ناسحا  تمعن و  دنک و  یکین  هدنهد  تمعن  رب  یگتـسیاش  یبوخ و  هب  دیاب  تسا ، هدـش  یناسحا  ماعنا و  وا  هب  هک  یـسک 
لقادح دوب ، ناوتان  مه  ینابز  شیاتس  زا  رگا  .دنک  دروخرب  کین  يانث  هتـسیاش و  یـشیاتس  اب  دوب ، ناوتان  یلمع  ناربج  زا  رگا  .دنک 

(2) .تسین تمعن  نآ  هتسیاش  سپ  دناوتن ، درادن و  مه  ار  نیا  رگا  دشاب و  هتشاد  تبحم  هدنهد  تمعن  هب  دسانشب و  ار  تمعن 

ياه قولخم  سک  ره  لـجوّزع ؛ هّللا  رکـشی  مل  نیقولخملا  نم  معنملا  رکـشی  مل  نم  : » تسا لـقن  مه  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا 
(3) «. تسا هتفگن  ساپس  ار  يادخ  دیوگن ، ساپس  ار  هدنهد  تمعن 

: دنک یم  باطخ  شناگدنب  زا  یخرب  هب  تمایق  رد  .دراد  تسود  ار  رازگ  ساپـس  هدنب  دـنوادخ ، مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  هدومرف  هب 
ارم سپ  يا ، هدرکن  رکشت  وا  زا  رگا  دیامرف : یم  دنوادخ  .مدرک  رکش  ار  وت  نم  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  یتفگ ؟ ساپـس  ار  ینالف  ایآ 

(4) .يا هتفگن  ساپس  مه 
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: دیامرف یم  تسا ، هدرک  یکین  ام  هب  هک  یسک  قح  دروم  رد  هک  میربن  دای  زا  قوقحلا  هلاسر  رد  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  شرافس 

دوخ و نیب  هناـصلاخ  ینک و  داـی  ار  وا  کـین  راـک  یـشاب و  وا  رازگ  ساپـس  هک  تسا  نیا  تسوت ، رب  یکین  بحاـص  هک  یـسک  قح 
رگا يا و  هتفگ  ساپس  ار  وا  راکشآ ، ناهن و  رد  ینک ، نینچ  رگا  .یشاب  هتشاد  کین  راتفگ  وا  هرابرد  ینک و  اعد  وا  قح  رد  تیادخ 

.ینک ناربج  ار  وا  یکین  یشاب ، هتشاد  ناربج  تردق  يزور  مه 

میـشاب و هتـشاد  نیب  کین  مشچ  هکلب  دشابن ، ام  راک  روتـسد  رد  هاگ  چیه  اه  ییاسران  اه و  يدب  زا  داقتنا  هلگ و  هک  تسا  بوخ  هچ 
میناوت یم  هک  ینابز  ره  هب  ینامرد ، زکارم  اه و  ناتـسرامیب  طیحم  رد  هژیو  هب  نارازگ  تمدـخ  ياـه  يراـتفر  شوخ  اـه و  یبوخ  زا 

: دومرف هک  میدنب  راک  هب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  نینچمه  .مینک  رکشت 

ِمَعَّنلا َو ِیف  ٌهَدایِز  ُرْکُّشلا  َتْرَفَک َو  اِذا  اَهلَءاقتال  َتْرَکَـش َو  اِذا  ِءامْعَّنِلل  َلاوَز  ُهَّنِاَف ال  َكَرَکَـش  نَم  یلَع  ْمَْعنَا  َو  َْکیَلَع ، َمَْعنَا  ْنَم  رُکُْـشا 
(1) .ِرَیِْغلا َنِم  ٌنامَا 

ناسحا و تسا ، هدرک  يرازگ  ساپس  وت  زا  هک  یسک  هب  تبـسن  نک و  يرازگ  ساپـس  تسا ، هداد  یتمعن  وت  رب  هک  یـسک  هب  تبـسن 
ساپـس رکـش و  .دـبای  یمن  ماود  دوش ، یـساپسان  رگا  دریذـپ و  یمن  لاوز  دوش ، يرازگ  ساپـس  اـه  تمعن  زا  رگا  نوـچ  نک ؛ ماـعنا 

.تسا ینوگرگد  رییغت و  زا  ینمیا  اه و  تمعن  شیازفا  بجوم 

.تساه ینمشد  اه و  ترودک  هدنیادز  فطاوع و  هدنیازفا  اه ، لد  هدننک  مرن  ساپس ، نابز  نتشاد 
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ناگدننک تدایع  فیاظو  مود : لصف 

هراشا

ناگدننک تدایع  فیاظو  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

تدایع شزرا  تیمها و 

تدایع تمکح 

ادخ يارب  تدایع 

رامیب تدایع  بادآ 

تدایع راثآ 

تدایع شزرا  تیمها و 

تدایع شزرا  تیمها و 

دایز نانچ  هتفرگ ، رظن  رد  رامیب  تدایع  يارب  مالسا  هک  ییاه  شاداپ  .دراد  يا  هژیو  شزرا  رامیب  تدایع  یمالسا ، ياه  شزومآ  رد 
(1) .تسا نارامیب  تدایع  يارب  يوق  رایسب  يا  هزیگنا  اه  شاداپ  نیا  .دزاس  یم  نکممان  ار  اهنآ  شرامش  هک  تسا 

لماک تمالـس  ات  تسا  دـنمزاین  یحور  یمـسج و  تیوقت  هب  رامیب  یتلاح ، نینچ  رد  .دوش  ور  هبور  يرامیب  اب  تسا  نکمم  سک  ره 
وا دوبهب  هب  دـنرذگب و  انتعا  یب  وا  رانک  زا  رامیب  ناـیفارطا  رگا  تسا  یهیدـب  .دـهد  همادا  شتیلاـعف  یگدـنز و  هب  دـبایزاب و  ار  دوخ 

هعماج دارفا  نیب  رد  ییانتعا  یب  رگا  .دـماجنا  یم  ازارد  هب  شا  يرامیب  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  دنـشاب ، هتـشادن  یهجوت 
لکش اه  شزرا  زا  رود  هب  حور و  یب  يا  هعماج  تیاهن ، رد  دور و  یم  نایم  زا  يردارب  يدرد و  مه  تیمیمص و  افص و  دبای ، تدش 

هب ار  رامیب  زا  تدایع  ور ، نیازا  .دراد  یـصاخ  هجوت  هعماج  رد  نآ  يروراـب  ـالاو و  ياـه  شزرا  هب  مالـسا  سدـقم  نییآ  .دریگ  یم 
زا وا  رادید  رامیب و  زا  تدایع  مالـسا ، زاس  ناسنا  بتکم  رد  .تسا  هداد  رارق  دـیکأت  دروم  یهلا  یناسنا و  یقالخا ، راتفر  کی  ناونع 

یناسنا طباور  میکحت  رد  تسا و  دنوادخ  يدونشخ  دروم  یقالخا  کین  راتفر  نیا  نوچ  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  شزرا  تیمها و 
.دنک یم  افیا  ییازسب  شقن  هعماج  رد  یتسود  تمیمص و  و 
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: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1) .ِِهلِْزنَم یِلا  َعِجْرَی  یّتَح  َُهل  َنورِفْغَتْسَی  ٍکلَم  َْفلَا  َنوُْعبَس  ُهَعَّیَش  اَضیِرَم  َداع  ْنَم 

رافغتـسا ددرگرب ، شا  هناخ  هب  هک  ینامز  ات  وا  يارب  دننک و  یم  تعیاشم  ار  وا  هتـشرف ، رازه  داتفه  دنک ، تدایع  ار  يرامیب  سک  ره 
.دننک یم 

: دیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  ناشیا 

(2) .ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یِلا  َُهل  ُرِفْغَتْسَی  ِهْربَق َو  ِیف  ُهُدوُعَی  ِداّوُْعلا  َنِم  اکَلَم  ِِهب    ُ هّللا َلَّکَو  ِهِضَرَم  ِیف  َّلَجَوَّزَع    ِ هّللا ِیف  انِمُْؤم  َداع  ٍنِمُْؤم  امُّیَأ 

ار ناگدـننک  تدایع  زا  يا  هتـشرف  دـنوادخ ، دـنک ، تدایع  شا  يرامیب  لاـح  رد  ادـخ  ياـضر  يارب  ار  رگید  نمؤم  ینمؤم ، هاـگره 
.دنک یم  رافغتسا  وا  يارب  تمایق  زور  ات  تدایع و  شربق  رد  ار  وا  هتشرف ، نآ  .دزاس  یم  لکوم 

ِتانَـسَْحلا ِنَسْحَأ  ْنِم  : » دراد یم  نایب  نینچ  لامعا  رگید  هب  تبـسن  ار  رامیب  تداـیع  تیمها  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماـما  رگید ، يوس  زا 
(3) «. تسا کین  ياهراک  نیرت  هدیدنسپ  رامیب ، تدایع  ِضیِرَْملا ؛ ُهَدایِع 

: دیامرف یم  تدایع  شاداپ  هرابرد  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یمرد وا  هناخ  هب  هک  درامگ  یم  وا  اب  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  هشیمه ، يارب  دـنوادخ  دـنک ، تداـیع  ار  ناناملـسم  زا  يراـمیب  سک  ره 
تدایع يارب  نانآ  زامن  زا  یمین  دنیوگ و  یم  ربکا » هّللا   » و هّللا »  ّالا  هلا  ال   » دنوادخ و سیدقت  حیبست و  تمایق  زور  ات  نآ  رد  دنیآ و 

(4) .تسا رامیب  هدننک 

رثؤم رامیب  هودنا  راب  فیفخت  رد  هک  یعورشم  راک  ره  .وا  لد  ياه  مخز  رب  نداهن  مهرم  تسا و  رامیب  میرکت  تدایع ، یلصا  فده 
زا دیما  دنک و  تیوقت  ار  وا  هیحور  دشاب و 

ص:120

ص 415. ح 2510 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 120. ح 6 ، ج 3 ، یفاکلا ، - 2

ح 240. تاّیرفعجلا ، - 3
ص 120. ح 5 ، ج 3 ، یفاکلا ، - 4
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نخس ره  .دشاب  شخبدیما  دنخبل  کی  ای  هنامیمص  یسرپ  لاوحا  کی  رگا  یتح  تسا ؛ هدیدنسپ  دنادرگزاب ، وا  هب  ار  شا  هتفر  تسد 
يدیماان و نیقلت  .تسا  دنسپان  دنک ، میسرت  شیور  شیپ  هدنیآ ، زا  کیرات  ییامنرود  دوش و  وا  هیحور  فیعـضت  هیام  هک  يراتفر  و 

نوریب يرامیب  رتسب  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  طاشن  نامیا و  دـیما و  نیقلت  دزادـنیب و  يرامیب  رتسب  هب  ار  ملاس  ناـسنا  دـناوت  یم  فعض 
(1) .دناشک

ات تسا  رظتنم  وا  .تسا  رگن  تبثم  نامیااب و  هفطاعرپ و  یناـسنا  هار  هب  مشچ  دـشاب ، وراد  کـشزپ و  راـظتنا  رد  هکنآ  زا  شیب  راـمیب 
هک يدنخبل  اب  دزودب و  وا  غورف  یب  ناگدید  هب  ار  شدیما  تبحم و  زا  راشرس  نامشچ  دنیـشنب و  شرتسب  رانک  رد  نابرهم  يراتـسرپ 

همزمز شناج  شوگ  رد  تسا ، هدـنکآ  ینابرهم  تفاطل و  گنهآ  زا  هک  ار  شخبدـیما  ینانخـس  دراد ، هارمه  ار  طاشن  تایح و  مایپ 
زا يروجنر  يدیماان و  هریت  ياهربا  دوش و  یم  رتهب  رتهب و  شلاح  دهد ؛ یم  تسد  رامیب  هب  يا  هزات  ساسحا  دشاب ، نینچ  رگا  .دـنک 

باداش ملاس و  هک  دـیآ  یم  دوخ  هب  هاـگان  دوش و  یم  هدوشگ  شناگدـید  شیپ  يدـیدج  ياـه  قفا  .ددرگ  یم  رود  شلد  نامـسآ 
.تسا هتفای  یگدنز  همادا  يارب  يا  هزات  يورین  تسا و  هدش 

دننام درک ، یهاتوک  دـیابن  زین  رگید  ياـه  کـمک  زا  وا ، یناور  یفطاـع و  ياـه  مخز  میمرت  راـمیب و  لد  رب  نداـهن  مهرم  رب  هوـالع 
رد هچنآ  ره  يرامیب و  هنیمز  رد  دوخ  ياه  هبرجت  نایب  ییامنهار و  نامرد ، همادا  هب  هیـصوت  هبرجتاب ، کـشزپ  یفرعم  یلاـم ، کـمک 

دنوادخ بوبحم  رذگهر ، نیا  رد  يراک  ره  هک  تسین  نایب  هب  زاین  .تسا  ریذپ  ناکما  هدـننک  تدایع  يارب  تسا و  رثؤم  رامیب  دوبهب 
(2) .دراد یپ  رد  ردق  نارگ  یشاداپ  تسا و 

: دنک یم  وگزاب  نینچ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  هدننک  تدایع  هاگیاج  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما 

هب باطخ  دنوادخ  هاگ  نآ  .دریذپ  یم  ماجنا  یناسآ  هب  شباسح  دوش و  یم  هدناوخ  یلاعت  يادخ  يوس  هب  ینمؤم  هدـنب  تمایق ، زور 
هچ نمؤم ! يا  دیامرف : یم  وا 

ص:121

صص 34 و 35. مالسا ، رد  تدایع  نوماریپ  شهوژپ  ادخ ، ترایز  - 1
ص 36. نامه ، - 2
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؟ ییایب متدایع  هب  مدوب ، رامیب  هک  یماگنه  دش  عنام  ار  وت  زیچ 

لجوزع يادخ  .دسر  یمن  وت  هب  یتحاران  درد و  يرادیاپ و  هدنز و  وت  .متـسه  وت  هدنب  نم  یتسه و  نم  راگدرورپ  وت  دـیوگ : یم  وا 
یم یـسانش ؟ یم  ار  ینالف  رـسپ  ینالف ، ایآ  دیامرف : یم  سپ  .تسا  هدرک  تدایع  ارم  دنک ، تدایع  ار  ینمؤم  هک  یـسک  دیامرف : یم 

تدایع ارم  يدرک ، یم  تدایع  ار  وا  رگا  اـنامه  ینک ؟ تداـیع  ار  وا  شا ، يراـمیب  ماـگنه  هک  دـش  عناـم  ار  وت  زیچ  هچ  یلب ! دـیوگ :
نآ متخاس و  یم  هدروآرب  تیارب  یتشاد ، ار  تجاح  ندروآرب  تساوخرد  نم  زا  رگا  هاگ  نآ  .یتفاـی  یم  يو  دزن  ارم  يدوب و  هدرک 

(1) .مدرک یمن  در  ار 

نآ .درک  یحومالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دنوادخ  دیوگ : یم  هک  توافت  نیا  اب  .تسا  هدروآرد  مظن  هب  ار  ثیدح  نیا  يولوم 
«. يدماین نم  تدایع  هب  ارچ  : » دنک یم  زاغآ  ناونع  نیا  اب  ار  ثیدح  لوا  تمسق  هاگ 

بیتع نیا  یسوم  يوس  قح  زا  دمآ 

بیج هدید ز  وت  هام  عولط  ياک 

يدزیا رون  مدرک ز  تقرشم 

يدمان متشگ  روجنر  مقح ، نم ،

نایز زا  یکاپ  وت  اناحبس ! تفگ :

نایب بر  ای  نکب  نیا  تسا  زمر  هچ  نیا 

مَا يروجنر  رد  هک  شدومرف  زاب 

مرک يور  زا  وت  يدیسرپن  نوچ 

ار وت  یناصقن  تسین  بر ! ای  تفگ :

اشگرب ار  هرگ  نیا  دش ، مگ  لقع 

نیزک صلاخ  هدنب  يرآ ، تفگ :

ص:122

صص 410 و 411. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
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نیبب وکین  منم ، وا  روجنر  تشگ 

نم يروذعم  شیروذعم  تسه 

نم يروجنر  شیروجنر  تسه 

ادخ اب  ینیشن  مه  دهاوخ  هک  ره 

(1) ایلوا روضح  رد  دنیشن  وا 

یم دای  ار  دوخ  ناتـسود  ناگیاسمه و  هک  هاگ  نآ  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ترـضح  هک  تسا  بجاو  نیگنـس و  هفیظو  نیمه  رطاخ  هب 
: دننک تدایع  دوخ  نارامیب  زا  ات  دهد  قیفوت  نانآ  هب  دهاوخ  یم  هثاغتسا  هب  دنوادخ  زا  دنک ،

دنیام و قح  ياسانش  هک  مناتسود  ناگیاسمه و  قوقح  يادا  رد  ارم  تسرف و  تمحر  دمحم  لآ  دمحم و  سدقم  ناور  هب  ادنوادخ !
هب دـنراد و  ياپرب  ار  وت  سدـقم  ياه  تنـس  ات  نک  اطع  ناش  قیفوت  هد و  يراـی  تروص  نیرترب  هب  دنتـسه ؛ زیتس  رد  اـم  نانمـشد  اـب 
هار رد  ار  شیوخ  تّوق  دـنروآ و  شیپ  نادنمتـسم  يوـس  هب  تیاـمح  تسد  اـت  هد  قـیفوت  ناـنآ  هب  دـنوش و  تیبرت  هدیدنـسپ  بادآ 

(2) .دننک تدایع  ناشنارامیب  زا  دنزیخرب و  ناتخب  هریت  یتسود  هب  دنرب ، راک  هب  ناوتان  هب  کمک 

تدایع تمکح 

تدایع تمکح 

نیا هک  يزیچ  دوش و  یم  تلفغ  راـچد  یهاـگ  دـناد و  یمن  ار  نآ  شزرا  تسا ، رادروـخرب  یتمالـس  تمعن  زا  هک  یماـگنه  ناـسنا 
رگا دوش و  یم  ناسنا  يرادیب  ببس  يرامیب  دوش ، رامیب  ناسنا  رگا  .تسا  رامیب  زا  رادید  تدایع و  دنک ، یم  رود  ناسنا  زا  ار  تلفغ 
دوخ یناوتان  هب  .دنک  یم  دای  ار  یهلا  ياه  تمعن  رامیب ، تدایع  اب  ناسنا  .تسا  يروآدای  لماع  تدایع  نیا  دور ، يرامیب  تدایع  هب 

َضیِرَْملا ُدوُع و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـتفا  یم  ترخآ  دای  هب  دوش و  یم  هاگآ  اـیند  یـشزرا  یب  زا  درب ، یم  یپ 
ُمُکُرِکذَی ُهَِزئانَْجلَا  وُِعبَّتَاَو 

ص:123

صص 200 و 301. مود ، رتفد  يونعم ، يونثم  - 1
ياعد 26. هیداجس ، هفیحص  - 2
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(1) «. دزادنا یم  ترخآ  دای  هب  ار  امش  هک  دینک  تکرش  هزانج  عییشت  رد  دیورب و  رامیب  تدایع  هب  َهَرِخْالا ؛

: دیامرف یم  مالسا  ربمایپ  .دنکن  تیاکش  دوخ  یتحاران  زا  رامیب  هک  تسا  هدش  شرافس  رگید  يوس  زا 

تـشاد یم  تسود  ناـمگ  یب  تسه ، يراـمیب  رد  یباوـث  هچ  تسناد  یم  رگا  .منک  یم  بجعت  يراـمیب ، زا  وا  یباـت  یب  نمؤـم و  زا 
(2) .دنک رادید  ار  دوخ  لجوزع  راگدرورپ  هک  هاگ  نآ  ات  دشاب  رامیب  هتسویپ 

: دیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  ناشیا 

رتهب ینوخ  تشوگ و  دنکن ، هوکـش  شناگدننک  تدایع  زا  کی  چیه  هب  نآ  زا  دوش و  رامیب  زور  هس  هک  ره  دومرف : لجوزع  يادـخ 
شناـج رگا  مهد و  شهاـنگ  نودـب  یتیفاـع  مشخب ، تیفاـع  ار  وا  رگا  سپ  .منک  شنیزگ  ياـج  دراد ، هک  ینوـخ  تشوـگ و  نآ  زا 

(3) .مرب دوخ  تمحر  راوج  رد  ار  وا  مناتسب ،

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تیاور  حیضوت  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هک تسا  نیا  تیاکـش  هکلب  مدوب ، شوخان  دنمدرد و  بشید  ای  مدش  رامیب  بشید  دـیوگب  یمدآ  هک  تسین  نیا  يرامیب  زا  تیاکش 
(4) .تسا هدشن  نآ  راتفرگ  سک  چیه  هک  مدش  راتفرگ  يدرد  نانچ  هب  دیوگب :

ادخ يارب  تدایع 

ادخ يارب  تدایع 

بیرغ و یتح  ای  انـشآ  تسود و  ای  دنـشاب  ماوقا  ناـشیوخ و  زا  هچ  تسا ؛ ناراـمیب  تداـیع  یقـالخا ، شوخ  هتـسجرب  ياـه  هنومن  زا 
«. دیآ راتفرگ  یتبیصم  هب  هک  دناد  یسک  تیفاع  ردق  : » يدعس لوق  هب  .انشآان 

رادید و هار  هب  مشچ  دوش ، یم  رامیب  هک  نآ  .تسا  یهلا  هتخانشان  ياه  تمعن  زا  یتسردنت 

ص:124

ص 5530. ح 1885 ، ج 11 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 5522. ح 18776 ، نامه ، - 2

ح 18786. نامه ، - 3

ح 18791. نامه ، - 4
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زا نانآ  زا  تدایع  نارامیب و  هناخ  هب  دـمآ  تفر و  .دوش  یم  دنـسرخ  ناـنآ  ییوج  لد  زا  تسا و  ناگتـسب  ناتـسود و  یـسرپ  لاوحا 
.تفر یم  نارامیب  تدایع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تساه  یتسود  تیوقت  اه و  هطبار  میکحت  ببـس  ناربماـیپ و  قـالخا 

(1) .درک تدایع  دوب ، ناشیا  ناگیاسمه  زا  هک  يدوهی  کی  زا  راب  کی  یتح 

هب مشچ  نارگید  زا  شیب  هک  ییانـشآان  سک و  یب  رامیب  زا  تدایع  .تسا  تدایع  رد  صـالخا  دـشخب ، یم  شزرا  تداـیع  هب  هچنآ 
رادـید هب  ناسنا  تقیقح ، رد  راک  نیا  اب  اریز  تسا ؛ تمایق  باسح  یناسآ  هیاـم  دراد و  يرایـسب  شاداـپ  تسا ، ناگدـننکرادید  هار 

.دور یم  دنوادخ 

ارم دـنک ، تدایع  ار  ینمؤم  ادـخ ) رطاخ  هب   ) نم هار  رد  سک  ره  ِینَداع ؛ ْدَـقَف  ِّیف  اـنِمُْؤم  َداـع  ْنَم  : » تسا هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد 
ار نآ  ناربج  راظتنا  رامیب  تدایع  هب  نتفر  هیدـه و  نداد  رد  دـیابن  نیاربانب ، .تسادـخ  يارب  اهنت  راـک  نیا   (2) «. تسا هدرک  تدایع 

: دومرف مالسا  یمارگ  لوسر  .دماین  ام  تدایع  هب  وا  یلو  میتفر ، شتدایع  هب  ام  ارچ  هک  مییوگب  میشاب و  هتشاد 

(3) .تسا هدرواین  تاغوس  هیده و  وت  يارب  هک  ربب  هیده  یسک  يارب  تسا و  هدرکن  تدایع  وت  زا  هک  ورب  یسک  تدایع  هب 

هار زا  ای  نآ  نیا و  هلیـسو  هب  ات  دنـشوک  یم  .تسا  يروضحریغ  ناش  یـسرپ  لاوحا  تداـیع و  لـیلد ، ره  هب  یخرب  هکنیا  رگید  هتکن 
، هرهچ هب  هرهچ  وراـیور و  رادـید  یلو  تفاـی ، ربـخ  یـسک  زا  ناوت  یم  مه  شور  نیا  اـب  هچرگ  .دـننک  یـسرپ  لاوـحا  هماـن ، نفلت و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  .دراد  يرگید  تکرب  ینیریش و 

(4) .ًالِیلَق ارَْزن  َناک  ْنِا  ِلْقَْعلا َو  ُحیِْقَلت  ٌهَرْشَن َو  ِناوْخِْالا  ُهاقالُم 

هاتوک و دنچ  ره  تسا ، هشیدنا  يروراب  رطاخ و  طاسبنا  ببس  ناردارب ، رادید 

ص:125

ص 359. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 360. نامه ، - 2

ح 2515. لامعلازنک ، - 3
ص 298. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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.دشاب كدنا 

هژیو هب  مدرم  .دـنام  یم  یقاب  نارامیب  تداـیع  رادـید و  يارب  ندروآ  هناـهب  گـنرد و  ياـج  هچ  رگید  تاـکرب ، راـثآ و  همه  نیا  اـب 
دشاب و هتـشاد  ییادخ  گنر  دیاب  اهراک  نیا  مامت  یلو  دنتـسه ، یگدیـسر  یـسرپ و  لاوحا  دنمزاین  نادنمدرد  ناراتفرگ و  نارامیب ،

.دریذپ ماجنا  نابرهم  دنوادخ  يدونشخ  يارب 

رامیب تدایع  بادآ 

هراشا

رامیب تدایع  بادآ 

یفطاع ياه  مخز  نتفر ؛ ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  رادید  هب  ینعی  تدایع ؛ .كاپ  فده  صالخا و  دنمزاین  تسا و  تدابع  تدایع ،» »
مـشچ نداهن و  جرا  ار  شتفارـش  نتـشاد ؛ ساپ  ار  شتمارک  ندروآرب ؛ ناوت  دح  رد  ار  شیاهزاین  ندیـشخب ؛ مایتلا  ار  شا  یمـسج  و 
ناراب دننامه  تسا و  ناسنا  رادـنپ  راظتنا و  زا  رترب  ادـخ ، شاداپ  فطل و  هک  تسا  هاگ  نآ  .نتـشادن  دـنوادخ  يدونـشخ  زج  یتشاد 

(1): دنک یم  راشرس  قوش  زا  ار  ناج  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  نخس  نیا  هب  هجوت  .دوش  یم  ریزارس  هدننک  تدایع  ناج  رب  تمحر 

، دـشابن ییوجدوس  بیرف و  گنرین و  يور  زا  رادـید  نیا  دـنک و  تداـیع  یتمالـس  اـی  يراـمیب و  رد  دوخ  ینید  ردارب  زا  هک  یـسک 
نارئاز و امـش  دش ؛ اراوگ  تیارب  تشهب  یتشگ و  كاپ  دهد : ادن  وا  رـس  تشپ  زا  ات  دـنک  یم  رومأم  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  دـنوادخ ،

(2) .ددرگزاب شا  هناخ  هب  هدننک  تدایع  ات  دنهد  یم  همادا  ار  تراشب  ادن و  نیا  ناگتشرف  .دیتسه  ادخ  نانامهم 

نکمم رامیب  .دراذگب  رامیب  یتمالس  يدوبهب و  رد  ییازـسب  ریثأت  شراتفر  راتفگ و  اب  دناوت  یم  دور ، یم  رامیب  تدایع  هب  هک  یـسک 
نایفارطا و هک  تسوکین  نیاربانب ، .تسوا  هب  ندیشخب  هیحور  وراد ، نیرتهب  سپ  .دشاب  هدش  فعض  راچد  یحور  رظن  زا  تسا 
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نیا رد  مالسلا  هیلع  موصعم  .دنیوگب  نخـس  قح  ترـضح  تیانع  تمحر و  زا  دننک و  راودیما  يدوبهب  هب  ار  يو  ناگدننک ، تدایع 
: دیامرف یم  هراب 

(1) .دوش رتشیب  سرت  هب  تبسن  وا  دیما  دماجنایب ، گرم  هب  تسا  نکمم  هک  يرامیب  هژیو  هب  يرامیب  تلاح  رد  تسا  راوازس 

رت لاحشوخ  یناور ، یحور و  رظن  زا  رامیب  هچ  ره  .دنک  یم  لمع  یشخبافش  يوراد  دننامه  یگدنز  هب  دیما  یهلا و  تمحر  هب  دیما 
: دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .دریگ  یم  رارق  راـگدرورپ  هجوت  دروم  رتـشیب  مه  هدـننک  تداـیع  دوش ، رتراودـیما  و 

(2) «. تسا رو  هطوغ  ادخ  تمحر  رد  رامیب ، زا  هدننک  تدایع  ِهَمْحَّرلا ؛ ِیف  ُضوُحَی  ِضیِرَْملا  ُِدیاع  »

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر  رگید  ياج  رد  و 

(3) .دوش یم  هتشادرب  تشهب  ياه  غاب  رد  دراد ، یمرب  وا  دزن  ات  دوخ  هناخ  زا  رامیب  هدننک  تدایع  هک  ییاه  ماگ 

زا سپ  تفر و  وا  تدایع  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دش  رامیب  دوب ، مالـسا  ردص  نادراک  عاجـش و  ناناملـسم  زا  هک  دیز  نب  هماسا 
ماـما .مراد  يراکهدـب  مهرد  تصـش  هزادـنا  هب  درک : ضرع  یتسه ؟ نیگمغ  ارچ  دومرف : وا  هب  .دـید  نیگمغ  ار  يو  یـسرپ ، لاوحا 

ادا ار  نآ  ات  يریم  یمن  دومرف : ماـما  .مریمب  ضرق  يادا  زا  شیپ  مسرت  یم  درک : ضرع  .نم  اـب  نآ  يادا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 
(4) .درک ادا  ار  وا  ضرق  هماسا ، گرم  زا  شیپ  ترضح  نآ  دوب ، هدومرف  هک  هنوگ  نامه  منک و 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  .درک  تیاعر  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  یبادآ  رامیب  زا  رادید 
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ص 118. ح 1589 ، ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
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يدرد مه  ییوج و  لد  . 1

يدرد مه  ییوج و  لد  . 1

هاگن یتح  .دراد  یپ  رد  ار  هدـنوش  تدایع  شنکاو  هدـننک ، تدایع  راتفر  راتفگ و  ره  .تسا  قیقد  فیرظ و  يراک  رامیب ، زا  تداـیع 
يرورـض فیاظو  زا  راتفر ، راتفگ و  رد  تقد  تبقارم و  نیارباـنب ، .دراذـگ  یم  رثا  راـمیب  هیحور  رد  زین  وا  هرهچ  ياـه  تلاـح  اـه و 

رت تخـس  رت و  گرزب  تسه ، هچنآ  زا  ار  دوـخ  يراـمیب  تسا  نکمم  یحور  یمـسج و  فعـض  رثا  رب  راـمیب  .تسا  هدـننک  تداـیع 
دسرپب و ار  وا  لاح  رامیب ، رانک  نتـسشن  زا  سپ  هک  تسا  هدننک  تدایع  هفیظو  .دیازفا  یم  شا  يرامیب  تدـش  رب  رادـنپ  نیا  .دراگنا 

یلص ادخ  لوسر  .دوش  شدرد  نیکست  رطاخ و  شمارآ  ببـس  دهد و  هولج  کچوک  ار  شا  يرامیب  نینچمه  .دنک  ییوج  لد  وا  زا 
: دیامرف یم  تسا و  هدرک  صخشم  تسوا ، هب  تبحم  رامیب و  زا  ییوج  لد  رگنایب  هک  ار  يراتفر  هلآ ، هیلع و  هللا 

؟(1) َْتیَْسمَأ َْفیَک  َو  َتْحَبْصَأ ؟ َْفیَک  َْتنَأ ؟ َْفیَک  ُُهلَئْسَی  ِْهیَلَع َو  ُهَدَی  ْمُکُدَحَأ  َعضَی  ْنَأ  ِضیِرَْملا  ِهَدایِع  ُمامَت 

، تسا هدـنارذگ  هنوگچ  ار  دوخ  زور  بش و  هکنیا  زا  یـسرپب و  ار  شلاح  یهنب ، وا  رـس  رب  تسد  هک  تسا  نآ  رامیب  تدایع  لاـمک 
.یسرپب

زا اسب  هک  دشاب  هتـشاد  زین  يرگید  ياه  لکـشم  تسا ، يرامیب  وا  لکـشم  اهنت  میرادنپ  یم  میا و  هتفر  شتدایع  هب  هک  يرامیب  دیاش 
یتحاران رامیب ، تسا  نکمم  یهاگ  .دهد  جـنر  شا  يرامیب  زا  شیب  ار  وا  هک  دـشاب  شلد  رد  يدرد  ای  دـشاب  رت  تخـس  شا  يرامیب 
یهودـنا راـمیب ، مارآ  هرهچ  سپ  رد  دـیاش  .دوش  نآ  زا  عناـم  وا  عبط  تناـتم  سفن و  تمارک  یهاـگ  دـنک و  راکـشآ  ار  شا  یناـهنپ 

.دنک یمن  نایامن  ار  نآ  هک  دشاب  هاک  ناج  یبارطضا  هرهلد و  وا  لد  رد  ای  مینیبب  ار  نآ  ام  دراذگن  یلو  دشاب ، هتفهن  نیگنس 

راک زا  ییاشگ  هرگ  .تسوا  یناهنپ  ياهزاین  اه و  جـنر  هب  هجوت  رامیب ، راکـشآ  درد  رب  نداهن  مهرم  رب  هوالع  هدـننک  تداـیع  هفیظو 
لباق یهلا  يالاو  ياهرایعم  اب  زج  نآ  یهلا  شاداپ  شزرا  هک  تسا  دـهعتم  نیدـتم و  نامدرم  ياـه  تلاـسر  نیرت  مهم  زا  نادـنمزاین 

.تسین شجنس 

ص:128
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ندروآرب دنگوس ، ادخ  هب  ِِهفاِکتْعاَو ؛ ٍرْهَـش  ِمایِـص  ْنِم  ٌْریَخ  ِنِمْؤُْملا  ِهجاح  ُءاضََقل    ِ هّللاَو : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(1) «. تسا فاکتعا  هزور و  هام  کی  زا  رتهب  نمؤم  زاین 

تدایع نامز  ندرک  هاتوک  . 2

تدایع نامز  ندرک  هاتوک  . 2

وا رامیب ، دزن  دح  زا  شیب  نتسشن  .تسا  تدایع  نامز  ندرک  هاتوک  دوش ، تیاعر  رامیب  تدایع  ماگنه  دیاب  هک  يرگید  ياه  هتکن  زا 
: دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـشاب  هاتوک  رامیب  زا  تدایع  تسا  بوخ  نیاربانب ، .دـنک  یم  تحاران  ار 

ارْجَا ِهَدایِْعلا  ُمَظْعَا  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  ناشیا   (2)« .دوش رازگرب  رت  کبـس  هک  تسا  نآ  تدایع  نیرتهب  اهُّفَخَأ ؛ ِهَدایِْعلا  ُْریَخ  »
(3) «. تساهنآ نیرت  کبس  تدایع ، نیرت  جرارپ  اهّخَفَا ؛

هک دـنک  هتـسخ  ار  رامیب  نانچ  يزرو ، ضرغ  ای  یناداـن  يور  زا  تسا  نکمم  دور ، یم  راـمیب  تداـیع  هب  ناـسنا  هک  تاـقوا  یهاـگ 
؛ ِهِعَجَو ْنِم  ِضیِرَْملا  یَلَع  ُّدَشَأ  یکْوَّنلا  َهَدایِع  ّنِإَف  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دشاب  رتروآ  جنر  يرامیب  دوخ  زا  وا  تدایع 

(4) «. تسا رتراوشد  يرامیب  دوخ  زا  رامیب  يارب  قمحا  نادان و  رادید 

هدـننک تدایع  ور ، نیازا  .دراد  یهجوت  لـباق  ریثأـت  شا  يدوبهب  رد  هک  تسا  راـمیب  یـساسا  ياـهزاین  هلمج  زا  شمارآ  تحارتسا و 
نییعت نینچ  ار  تدایع  نامز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دزادرپب  تحارتسا  هب  دناوتب  رامیب  ات  دـنک  هاتوک  ار  رادـید  نامز  دـیاب 

تداـیع ار  راـمیب  راـب ، کـی  زور ، هس  ره  اـی  تـسا ، نیگنـس  تخـس و  يراـمیب  هـک  یتروـص  رد  ناـیم  رد  زور  کـی  : » تـسا هدرک 
(5) «. دینک
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زا رامیب  دوخ  هکنآ  رگم  دشاب ، هاتوک  شتدایع  نامز  هک  دناد  یم  یسک  يارب  ار  شاداپ  نیرتشیب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
: دنک ندنام  تساوخرد  وا 

(1) .َِکلذ ُُهلَأْسَی  ُدیُِری َو  ِکلذ َو  ُّبُِحی  ُضیِرَْملا  َنوُکَی  ْنَأ  ّالِإ  َسولُْجلا  َفَّفَخ  ُهاخَأ  َداعَا  اذِإ  ْنَِمل  ِهِّلل  ارجَأ  ِداّوُعلا  ِمَظْعَا  ْنِم  َّنِا 

رگم دنیـشنب ، وا  دزن  یکدنا  اهنت  شا ، ینید  ردارب  زا  تدایع  ماگنه  هک  تسا  رتشیب  ادخ  هاگـشیپ  رد  يا  هدـننک  تدایع  شاداپ  انامه 
.دشاب شرانک  رد  يرتشیب  نامز  هک  دهاوخب  وا  زا  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  نآ  رامیب  دوخ  هکنآ 

ار شتلع  .دز  يدـنخبل  تشادرب و  نامـسآ  هب  رـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـندید  ناناملـسم  هک  تـسا  هدـمآ  یتـیاور  رد 
دنتفر يراک  تسرد  نمؤم و  هدنب  غارـس  هب  دندمآ و  دورف  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  مدرک  بجعت  يا  هتـشرف  ود  زا  دومرف : .دندیـسرپ 

دنتفر و نامسآ  هب  سپ  .دنتفاین  شندناوخزامن  لحم  رد  ار  يو  .دنسیونب  ار  وا  بش  زور و  لمع  ات  دناوخ  یم  زامن  شیالصم  رد  هک 
، میدرکن شیادیپ  یلو  میسیونب ، ار  وا  زور  هنابش  لمع  ات  میتفر  شیالـصم  رد  تا  هدنب  نالف  غارـس  هب  ام  اراگدرورپ ! دندرک : ضرع 

يراک باوث  ریخ و  دـننام  تسا ، نم  نماد  رد  هک  ینامزات  نم ، هدـنب  يارب  دومرف : لجوزع  يادـخ  .میتفای  يرامیب  ماد  رد  ار  وا  هکلب 
، مریگ یم  زاـب  وا  زا  ار  یتمالـس  یتـقو  هک  تسا  نم  رب  اریز  داد ؛ یم  ماـجنا  زور  بش و  رد  شا  یتمالـس  ناـمز  رد  هـک  دیـسیونب  ار 

(2) .مسیونب شیارب  درک ، یم  شا  یتسردنت  نامز  رد  هک  ار  يراک  شاداپ 

یهارمه يدرد و  مه  . 3

یهارمه يدرد و  مه  . 3

هعماـج هدـننک و  تداـیع  مهم  فیاـظو  زا  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  شدوـجو  جـنر ، درد و  هک  راـمیب  ناملـسم  اـب  يدرد  مـه  یهارمه و 
تکرح و رد  دـنوادخ  يوـس  هب  ریـسم  کـی  رد  هـک  دـناد  یم  يدـحاو  رکیپ  نوـچ  ار  هعماـج  مالـسا ، .دور  یم  رامـش  هـب  یمالـسا 

اب دنباتش و  یم  شا  يرای  هب  اضعا  رگید  دوش ، یتحاران  لکشم و  راچد  نآ  زا  يوضع  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسوپاکت ،

ص:130

ص 79. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص 5525. ح 1877 ، ج 11 ، همکحلا ، نازیم  - 2
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.دننک یم  شنامرد  دوخ ، کمک  تبحم و 

هداد رارق  دـیکأت  دروم  ار  رامیب  اب  يدرد  مه  رکیپ ، کی  هب  نآ  هیبشت  یمالـسا و  هعماج  هب  هراشا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: تسا

(1) .ِرَهَّسلاَو یّمُْحلِاب  ِدَسَْجلا  ُِرئاس  َُهل  یعادَت  ٌدِحاو  ٌوْضُع  ُْهنِم  یکَتْشاذِإ  ِدِحاْولا  ِدَسَْجلا  َِهلِْزنَِمب  ْمِهِفُطاعَت  ْمِهِمُحاَرت و  ِیف  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِا 

بت رد  اضعا  رگید  دیآ ، یم  درد  هب  نآ  زا  يوضع  یتقو  هک  دنرکیپ  کی  دننامه  رگیدکی  هب  تفوطع  ینابرهم و  رد  نانمؤم  انامه ،
.دننک یم  یهارمه  وا  اب  يرادیب  يراد و 

: دـیامرف یممالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دـنک  یم  راـمیب  ار  وا  دراذـگ و  یم  رثا  مه  ناـسنا  مسج  رد  اـه  یتحاراـن  اـه و  مغ  عقاو ، رد 
(2) «. ددرگ یم  رامیب  شوخان و  مه  شندب  دوشب ، دایز  شمغ  ّمَه و  سک  ره  تفگ : یم  هشیمه  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  »

راهظا رامیب ، تدایع  زا  فدـه  .مینادرگزاب  وا  هب  ار  یحور  طاشن  یباداش و  رامیب ، زا  تدایع  يدرد و  مه  اب  تسا  هتـسیاش  نیاربانب ،
راـظتنا وا  زا  دـیابن  دور ، یم  راـمیب  تداـیع  هب  هک  مه  یـسک  سپ  .تسا  شاداـپ  ندروآ  تسد  هب  يردارب و  قوـقح  يادا  تـبحم و 

یهن رامیب  دزن  يزیچ  ندروخ  زا  ربمایپ  .دنک  يدرد  مه  هداوناخ  رامیب و  اب  دباتشب و  رامیب  کمک  هب  دیاب  هکلب  دشاب ، هتشاد  ییاریذپ 
(3) .درب یم  نیب  زا  ار  دوخ  شاداپ  راک ، نیا  اب  هدننک  تدایع  اریز  تسا ؛ هدرک 

نداد هیده  . 4

نداد هیده  . 4

وا نامـشچ  لباقم  رد  دیما  هرجنپ  ندوشگ  رامیب و  هرهچ  زا  هودنا  ياه  هیاس  ندودز  .دراد  يا  هژیو  هاگیاج  هیدـه  تدایع ، ورملق  رد 
رد رامیب  هب  نداد  هیده  .تساه  شزرا  نیرتالاو  زا 

ص:131

ص 56. ج 1 ، هوسا ، تاراشتنا  راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 1
ص 7. ج 13 ، راونالاراحب ، - 2
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دـیما و ماـیپ  .دراد  دوخ  رد  ار  اـه  هنیک  ندودز  اـفو و  رهم و  یتسود و  ماـیپ  نداد ، هیدـه  .دراد  ییازـسب  شقن  شزرا ، نیا  شنیرفآ 
رظن دروم  هیده  يدام  هبنج  هکنآ  زا  شیب  .دش  دهاوخ  لاعتم  بوبحم  يدونشخ  ببـس  هک  تسا  صالخا  یگنر و  کی  تیمیمص و 
هیده تیـصخش  میرکت  اه و  هنیک  ندودز  اه ، یتسود  میکحت  اه ، لد  دنویپ  هیدـه ، رثا  .تسا  هجوت  دروم  نآ  يونعم  شزرا  دـشاب ،

.تسا هدنریگ 

شا یگدنز  يدام  فاکـش  هکنآ  زا  شیب  رامیب و  لد  ياه  جنر  رب  شخبافـش  تسا  یمهرم  دشاب ، يدام  یئیـش  هکنآ  زا  شیب  هیده 
(1) .دوش یم  وا  هیحور  تیوقت  ببس  دنک و  یم  ناربج  كدنا  دنچره  ار  وا  یساسحا  يونعم و  ألخ  دنک ، رپ  ار 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .ِنئاغَّضلِاب ُبِهُذت  َهَّیدْهلا  َّنِإَف  اوُّباَحت  اوُداهَت 

.دیادز یم  ار  اه  ترودک  اه و  هنیک  هیده ، انامه  .دیزاس  راوتسا  ار  تبحم  ياهدنویپ  ات  دیهد  هیده  رگیدکی  هب 

تیمیمـص افـص و  زیچان ، هچرگا  يا  هیدـه  نداد  اب  هدـننک  تدایع  .تسا  لباقم  فرط  هب  صاخ  هجوت  تبحم و  هناشن  نداد ، هیدـه 
یم ناشیا  ناتـسود  زا  يدرف  تدایع  هب  ام  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  .دـهد  یم  ناشن  راـمیب  هب  ار  شا  یبلق 

! دـیتسیاب دومرف : .ینالف  تداـیع  هب  میتفگ : دـیور ؟ یم  اـجک  دومرف : دروخرب و  اـم  هب  ترـضح  نآ  هار  نیب  رد  .دوب  راـمیب  هک  میتفر 
دوخ اب  اهنیا  زا  يزیچ  ریخ ، میتفگ : دیراد ؟ هارمه  هب  دوع  رطع و  یکدنا  ای  گنلاب  یبالگ ، بیس ، يردق  ایآ  دومرف : میداتسیا ، نوچ 

(3) .دوش یم  لاحشوخ  دنروآ ، یم  شیارب  هچنآ  رطاخ  هب  رامیب  هک  دیناد  یمن  ایآ  دومرف : .میرادن 

رگیدکی يارب  ندرک  اعد  . 5

رگیدکی يارب  ندرک  اعد  . 5

ص:132

ص 45. مالسا ، رد  تدایع  نوماریپ  یشهوژپ  ادخ ، ترایز  - 1
ص 44. ج 75 ، راونالاراحب ، - 2

ص 411. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 3
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ینید هفیظو  بدا و  نیا  مالـسا  نایاوشیپ  .تسا  رامیب  يارب  اعد  تدایع ، سلجم  رد  هدـننک  تدایع  فیاظو  تداـیع و  مهم  بادآ  زا 
: دومرف مالسا  ربمایپ  .دنا  هدرک  نایب  دوخ  راتفر  راتفگ و  اب  ار 

نک و اوادم  دوخ  ياود  اب  شخب و  افـش  شیوخ  فطل  هب  ار  وا  ادنوادخ ! دینک : اعد  هنوگ  نیا  رامیب  يارب  دینک و  تدایع  ار  نارامیب 
(1) .راد تیفاع  رد  تیالب  زا  ار  وا 

دنوادخ تسد  هب  لماک  يافش  یلو  تسا ، رثؤم  رامیب  یتمالس  يارب  هچرگ  وراد  زا  هدافتسا  کشزپ و  هب  هعجارم  مالـسا ، هاگدید  زا 
مظاک ماما  .دیزرو  تلفغ  رامیب  قح  رد  ناگدننک  تدایع  ياعد  زا  درک و  شومارف  ار  دنوادخ  یلاح  چیه  رد  دیابن  ور ، نیازا  .تسا 

افـش و يارب  دـنیآ و  شرادـید  هب  مدرم  ات  دـهد  هزاجا  هک  دـهاوخ  یم  رامیب  زا  هدـننک  تدایع  ياعد  ریثأـت  هب  هجوت  اـب  مالـسلا  هیلع 
: دننک اعد  شا  یتمالس 

(2) .ٌَهباجَتسُم ٌهَوْعَد  َُهل  ِّالا َو  ٍدَحأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِاَف  ِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ِساّنِلل  ْنِذْأَْیلَف  مُکُدحَأ  َضرَم  اذِإ  َو 

هکنآ رگم  تسین  ناگدننک ) تدایع   ) زا یسک  اریز  دنیایب ؛ شرادید  هب  ات  دهد  هزاجا  مدرم  هب  دش ، رامیب  امش  زا  یکی  هک  ینامز  ره 
.دراد ادخ  هاگشیپ  رد  رامیب ) يارب   ) يا هدش  تباجا  ياعد 

: تسا هدومرف  هراشا  ندرک  اعد  هویش  هب  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، یسرکلا هیآ  هاگ  نآ  هّللِاب »ِ.  ِّالا  َهَُّوق  َو ال    ُ هّللا َءاشام  َو    ِ هّللا َیِلا  َو    ِ هّللا َنِم  َو    ِ هّللا ِمِسب   » ییوگ یم  هداهن ، رامیب  رس  رب  ار  دوخ  تسد 
ِهِواد َِکئافَِـشب َو  ِهِفْـشا  َّمُهّللا  ییوگ : یم  نآ  زا  سپ  یناوخ و  یم  نیـسای  هروـس  زاـغآ  زا  هیآ  هد  ساـن و  قـلف ، دـمح ، ياـه  هروـس 

تساوخرد لاعتم  يادخ  زا  ار  اعد  تباجتسا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  هاگ  نآ  .َِکئالَب  ْنِم  ِِهفاع  َِکئاوَِدب و 
(3) .ینک یم 

ص:133

ص 224. ج 81 ، راونالاراحب ، - 1
ص 117. ج 3 ، یفاک ، عورف  - 2
ص 16. ج 95 ، راونالاراحب ، - 3
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ندیـسر تباجا  هب  هرابرد  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  .تسا  کـیدزن  تباـجا  هب  زین  راـمیب  ياـعد  رگید ، يوس  زا 
: دیامرف یم  رامیب  ياعد 

(1) .ُهوُرِجْضَت ُهوُظیِغَت َو ال  الَف  ُضیِرَْملا  يِزاْغلا َو  ُّجاْحلا َو  ٌَهباجَتْسُم  مُُهتَوْعَد  ٌهَثالَث 

.دیهدن شرازآ  دیرواین و  مشخ  هب  ار  وا  سپ  .رامیب  ادخ و  هار  رد  يوج  گنج  یجاح ، تسا : باجتسم  رفن  هس  ياعد 

: دیامرف یم  ناشیا  نینچمه 

يارب رامیب  نآ  دنک ، تدایع  ادخ  يارب  ار  يرامیب  سک  ره  نوچ  دینک ؛ ریخ  ياعد  بلط  وا  زا  دـیتفر ، ضیرم  تدایع  هب  هک  هاگ  نآ 
(2) .دنک تباجتسا  ار  شیاعد  هکنآ  رگم  دهاوخن ، يزیچ  دنوادخ  زا  هدننک  تدایع 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  یتیاور  رد 

(3) .ِهَِکئالَْملا َءاعُد  ُلِدْعَی  ُّهنِاَف  اعُّدلا  ُمُهُولَس  ْمُکاضْرَم َو  اوُدوُع 

.تسا زارت  مه  یهلا  ناگتشرف  ياعد  اب  نانآ  ياعد  نیقی ، هب  .دینک  ریخ  ياعد  تساوخرد  نانآ  زا  دیورب و  ناتنارامیب  تدایع  هب 

هتسکش ياه  لد  هارمه  دنوادخ  تیانع  فطل و  اریز  تسا ؛ رت  کیدزن  تباجا  هب  رامیب  نیلاب  رب  اعد  هک  دیآ  یمرب  اه  تیاور  نیا  زا 
.تسا رادروخرب  تلیضف  نیا  زا  رامیب  نمؤم  تسا و 

رامیب هب  ییاذغ  یگدیسر  . 6

رامیب هب  ییاذغ  یگدیسر  . 6

مهارف لاح ، نیا  رد  .دراد  یمزاب  تیلاعف  زا  ار  وا  هجیتن ، رد  دوش و  یم  شا  یـصخش  ياهراک  ماجنا  رد  درف  یناوتان  ببـس  يراـمیب ،
یم هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  هدیدنسپ  رایـسب  اذغ  فرـص  رد  وا  هب  کمک  رامیب و  ییاذغ  ياهزاین  ندرک 

: دیامرف

(4) .هَّنَْجلا ِراِمث  ْنِم    ُ هّللا ُهَمَعْطَأ  ُهَتَوْهَش  اضیِرَم  َمَعْطَأ  ْنَم 

ص:134

ص 420. ح 2525 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 3. ص 230 ، لامعالا ، باوث  - 2

ص 420. ح 2528 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ص 16. ج 95 ، راونالاراحب ، - 4
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.درک دهاوخ  ییاریذپ  وا  زا  یتشهب  ياه  هویم  اب  دنوادخ  دهد ، ماعطا  شا  هتساوخ  ربانب  ار  يرامیب  سک  ره 

ماما .دوش  يراددوخ  دروخب ، ار  نآ  دناوت  یمن  رامیب  هک  ییاهزیچ  ندروخ  زا  نارامیب  لباقم  رد  تسا  هدش  شرافـس  رگید  يوس  زا 
: دنک یم  وگزاب  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ار  ربمایپ  نخس  یتیاور  نایب  ابمالسلا  هیلع  یلع 

(1) .ِِهتَدایِع َرْجَا    ُ هّللا َِطبْحَیَف  ُلِیلَْعلا  َْدنِع  ُِدئاْعلا  َلُکْأَی  ْنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  یهَن 

یهن رامیب  دزن  دـشاب ) هتـشاد  نایز  راـمیب  يارب  رگا  هژیو  هب   ) يزیچ ندروخ  زا  ار  هدـننک  تداـیع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دوش یم  شتدایع  شاداپ  نتفر  نایم  زا  بجوم  راک  نیا  اریز  تسا ؛ هدومرف 

تدایع راثآ 

تدایع راثآ 

ناسنا يرطف  ینورد و  تاساسحا  فطاوع و  اب  هک  یعامتجا  یقالخا و  هدیدنـسپ  راتفر  کی  ناونع  هب  رامیب  زا  ییوج  لد  تداـیع و 
راـب زا  دوش و  یم  راـمیب  هیحور  تیوقت  ببـس  ییوـس  زا  اریز  دراد ؛ یناوارف  يورخا  يوـیند و  تاـکرب  راـثآ و  تسا ، گـنهامه  زین 

یم رت  کیدزن  مه  هب  ار  هعماـج  دارفا  ياـه  لد  رگید ، يوس  زا  .دـهاک  یم  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  شناـج  مسج و  هک  يراـمیب  نیگنس 
فطل و دروم  یناسنا  یهلا و  راتفر  نیا  هلیسو  هب  هعماج  مه  درف و  مه  هک  اجنآ  ات  دهد  یم  شیازفا  ار  ناش  یلدمه  یتسود و  دنک و 

.دنریگ یم  رارق  راگدرورپ  تمحر 

: دوش یم  روآدای  نینچ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  نآ  شاداپ  رامیب ، زا  تدایع  رب  دیکأت  اب  مالسا  یمارگ  لوسر 

 َ هّللا یِصْعَی  ٍهَنَس ال  ِْفلَأ  َلَمَع  َُهل    ُ هّللا يَرْجَأ  ًهَعاس  ُهَْدنِع  َسَلَجَف  اضیِرَم  َداْع  ْنَم 

ص:135
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(1) .ٍْنیَع َهَفْرَط  اهِیف 

هدرکن تیصعم  نآ  رد  يا  هظحل  هک  ار  لاس  رازه  لمع  شاداپ  دنوادخ ، دنیـشنب ، وا  دزن  یتعاس  دنک و  تدایع  ار  يرامیب  هک  یـسک 
.دراد یم  ینازرا  وا  هب  دشاب ،

: درامش یم  تدایع  راثآ  زا  ار  وا  يارب  ناگتشرف  رافغتسا  یهلا و  تمحر  رد  هدننک  تدایع  ندش  رو  هطوغ  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما 

َیِسُْمی یّتَح  َُهل  َرِفْغَتْساَو  ُهَمْحَّرلا  ُْهتَرَمَغ  ُهَْدنِع  َدَعَق  اذِإَف  ٍکَلَم  ٍفلَأ  َنوُْعبَس  ُهَعَّیَش  ُحبُْصی  َنیِح  َناک  ْنِإَف  ِهِضَرَم  ِیف  ُهاخَأ  َداع  ٍنمُْؤم  امُّیَأ 
(2) .َِحبُْصی یّتَح  َِکلذ  ُْلثِم  َُهل  َناک  ًءاسَم  َناک  ْنِإ  َو 

یماگنه دنک و  یم  یهارمه  ار  وا  هتشرف  رازهداتفه  دشاب ، حبـص  رگا  دنک ، تدایع  يرامیب  ماگنه  ار  شا  ینید  ردارب  هک  ینمؤم  ره 
بـش رگا  دـننک و  یم  شزرمآ  بلط  شیارب  بش  ات  ناگتـشرف  نآ  یمامت  .دریگ  یم  ارف  ار  وا  یهلا  تمحر  دنیـشنب ، رامیب  راـنک  هک 

.تشاد دهاوخ  همادا  حبص  ات  رافغتسا ) تمحر و   ) شاداپ نیمه  دشاب ،

: دنک یم  دادملق  هدش  تباجا  ار  وا  يارب  رامیب  ياعد  هدننک ، تدایع  صلاخ  تین  هب  هراشا  اب  رگید  ياج  رد 

(3) .َُهل   ُ هّللا َباجَتْسا  ِّالا  اْئیَش  ِِدئاْعِلل  ُضیِرَْملا  ِلَأْسَی  َْمل    ِ هّللا ِیف  اضیِرَم  َداع  ْنَم 

.درک دهاوخ  هدروآرب  دنوادخ  دنک ، تساوخرد  وا  يارب  رامیب  ار  يزیچ  ره  دنک ، تدایع  ار  يرامیب  ادخ ، ياضر  يارب  هک  یسک 

: تسا هتسناد  رامیب  عیرس  يدوبهب  رد  رثؤم  لماوع  هلمج  زا  ار  وا  هب  ندرک  تبحم  رامیب و  تدایع  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

رب تسا و  رثؤم  رامیب  هیحور  رد  نیا  .دینکب  تبحم  هچره  اه ، ضیرم  نیا  اب  امش 

ص:136
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ص 411. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 3
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(1) .تسا رثؤم  زین  نارامیب  ندش  بوخ  تعرس  ندش و  بوخ 

ص:137

ص 267. ج 14 ، رون ، هفیحص  - 1
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نابرهم ناشوپدیپس  شیاتس  رد  ملق  يوپاکت  موس : شخب 

هراشا

نابرهم ناشوپدیپس  شیاتس  رد  ملق  يوپاکت  موس : شخب 

اه لصف  ریز 

ص:138
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مالسلااهیلع اربک  بنیز  ربص ؛ يوناب  شیاتس  رد  لوا : لصف 

تبحم راید  ناشوپدیپس  رابت و  بنیز  ناراتسرپ  شیاتس  رد  مود : لصف 

مالسلااهیلع اربک  بنیز  ربص ؛ يوناب  شیاتس  رد  لوا : لصف 

هراشا

مالسلااهیلع اربک  بنیز  ربص ؛ يوناب  شیاتس  رد  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

(1) راد بت  ياه  هاگن  راتسرپ 

(2) البرک نامسآ  هراتس 

(3) نامسآ رتخد 

(4) بنیز دیشروخ  کنیا 

(5) هنادواج رهِم 

(6) ردپ تنیز 

(7) مشاه ینب  هلیقع  بنیز ،

(8) تماقتسا يوناب 

1 راد بت  ياه  هاگن  راتسرپ 

(9) راد بت  ياه  هاگن  راتسرپ 

هدز مقر  وت  مان  هب  هدروخ ، یلیـس  ياه  تروص  راد و  بت  ياه  هاگن  زا  يراتـسرپ  رد  تا  یباوخ  یب  ياه  بش  مامت  داـی  هب  ار  زورما 
! هدروخ هنایزات  ناتسد  شخب  مایتلا  یشاب و  دوبک  ياه  تروص  راتسرپ  هک  دندوب  هتشون  وت  ریدقت  رد  ییوگ  .دنا 

یم بوخ  تا  یکدوک  همه  اب  وت  بیرغ ! يرامیب  کی  داتفا ؛ يرامیب  رتسب  رد  ترداـم  تموصعم ، نامـشچ  شیپ  هک  يدوب  كدوک 
ندـش هتـسکش  يادـص  هک  وت  زا  یلو  درک ، اوادـم  ناوت  یمن  مشچ  کـشا  اـب  ار  هدـید  برـض  هنیـس  هتـسکش و  يولهپ  هک  یتـسناد 
! اعد هیرگ و  زج  دمآ  یمرب  يراک  هچ  يدوب ، هدید  هنیس  رب  ار  خیم  مخز  ياج  هدینش و  راوید  رد و  نیب  ار  ردام  يولهپ  ناوختسا 
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مارآ قح  مالک  هب  لد  يراذگب و  رـس  رب  ار  ادخ  باتک  هکنیا  زج  ینکب ، يراک  یتسناوتن  زین  ردـپ  هتفاکـش  رـس  يارب  هک  روط  نامه 
.يزاس

لد قمع  زا  یتسناوت  طقف  دوب ، هتشغآ  مالـسلا  هیلع  نسح  تردارب ، هراپ  هراپ  رگج  هبانوخ  هب  هک  يدیـسر  یتشت  يالاب  هک  مه  یتقو 
.یتفیب اپ  زا  يزابب و  گنر  زین  وت  مالسلا ، هیلع  نسح  يور  ندش  درز  ياپ  هب  اپ  یهد و  رس  هیرگ 

نآ هشیدنا  رد  همه  زا  شیب  نادرگرس ، ياه  هنایزات  موجه  هتفرگ و  شتآ  ياه  همیخ  هب  نمشد  هاپـس  هلمح  همهمه  رد  زین  البرک  رد 
زا تیب  لها  هرمث  ات  دـنداهن  یم  شندرگ  رب  ریـشمش  دـندرب و  یم  تمینغ  هب  شیاپ  ریز  زا  هنهک  میلگ  هک  يدوب  رامیب  راد و  بت  نت 

هشیر

ص:139
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.يداب تهزن  - 9
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.دوش عطق 

شا هدیکـشخ  يولگ  اب  هک  هلاس  هس  كرتخد  دوبک  مشچ  رامیت  يارب  یتشادـن  چـیه  وت  هک  دوب  هبارخ  ياه  بش  رت ، تخـس  همه  زا 
.تفگ یم  اباب  راب  رازه  سفن  ره  رد 

! ملاع راتسرپ  نیرت  یمخز 

؟ دندرک رپرپ  دگل  برض  هب  رد  تشپ  ار  شا  ههام  كدوک 6  هک  تردام  لد  غاد  يارب  یبایب  یمهرم  یتسناوت  یم  اجک  زا  وت 

هدش كاچ  رازه  شتما ، ییورود  قافن و  غیت  هب  شلد  هک  یلاح  رد  یهن ، مهرم  هرابود  ار  ردپ  هتفاکش  قرف  یتساوخ  یم  هنوگچ  وت 
؟ دوب

ای یـشخب  مایتلا  دوب ، بیرغ  مه  شا  هناخ  تولخ  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  هتخوس  رگج  یتساوخ  یم  ناوت  باـت و  مادـک  اـب  وت 
یم هزات  نوخ  تدوبک  هتخوس و  ناتـسد  زا  هک  یلاح  رد  يراذـگب ، مهرم  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ندـب  رب  ریجنز  لـغ و  مخز  ياـج 

؟ دیکچ

ار شماگنه  هبان  یمیتی  بات  هک  شلد  هدـقع  ندرک  زاب  يارب  تشادـن  يرگید  ياج  داد ، ناـج  وت  ناـماد  رد  رگا  مالـسلااهیلع  هیقر 
.دروآ یمن 

زج هب  .تسوت  تمارک  اب  ناتشگنارس  زا  هتسکش  ياه  بلق  يالست  يا و  هدروخ  مخز  ياه  لد  همه  راتسرپ  وت  مه  زونه  ناج ! بنیز 
؟ دشخبب هرابود  يافش  ار  نامدرم  هتخوس  ياه  لد  دناوت  یم  یسک  هچ  وت ، نوچ  یلد  هتخوس 

1 البرک نامسآ  هراتس 

(1) البرک نامسآ  هراتس 

زاغآ ومالسلا  هیلع  نیسح  يادتبا  رد  .یشاب  البرک  نامسآ  ياه  بش  تباث  هراتـس  ات  هنیدم ، رد  يدوشگ  کلپ  ادخ  ربص  ِناهگان  رد 
هدیشوپ نیلافس  ياه  فرظ  اه و  میلگ  ینابرهم  رد  شا  هشوگ  هشوگ  هک  يا  هناخ  رادید  هب  يدرک  زاب  هدید  البرک  نینوخ  ياهزاوآ 

زا ییاه  هشوگ  هب  ار  ملظ  ياه  بش  کیرات  هشیمه  نامشچ  یبوکب و  خیرات  هحفص  رب  يرهُم  نوچ  ار  یگنانز  هوکش  ات  يدمآ  .دوب 
.ینک نشور  تا  يراوگرزب  رون 

داب و تمالس  نز !»  » گرزب هملک  يا  یلع و  رتفد  رد  ادخ  غیلب  هدیصق  يا  داب  تمالس 

ص:140

.تخد یقت  اضردمحم  - 1
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! دننز یم  هسوب  تا  یگنانز  تکوش و  همه  نآ  رب  تسدقم و  حیرض  رب  تا ، هرامه  هوکش  رب  هک  مالس  نانآ  رب 

دیود یم  خیرات  ياه  گر  رد  برطضم  ینوخ  نوچ  تقلخ  ضبن  شپت  نیزاغآ  زا  شیپ و  اه  نرق  زا  هک  يدوب  يربص  راد  هنییآ  وت 
! _ داب رت  هوکـشب  رتدـنلب و  هک  تمان _  هب  هکنیا  زج  تفگ  مناوت  یم  هچ  وت  زا  زورما  نم  دـبایزاب و  ار  وت  ات  دـمآ  یم  يروبـص  هب  و 

«. یلع رتخد  بنیز ! : » تمناوخب

یتوـکلم ياـه  هنارت  يا و  هداتـسیا  ادـخ  هناتـسآ  رب  تماقدـنلب  زارفارـس و  هک  اـه  نرق  اـه و  لاـس  همه  نیا  سپ  زا  زورما  تمنیب  یم 
.ینک یم  همزمز  ار  نامسآ 

یم تیوجو  تسج  قایتشا ، هب  ملاع ، نانز  نیرت  گرزب  نابرهم  نامـشچ  ییاشگ و  یم  مشچ  یلع  ینامـسآ  هناخ  رد  هک  تمنیب  یم 
.دننک

.يوش یم  اج  هباج  یلع  نابرهم  ناتسد  رد  یشک و  یم  سفن  همطاف  نابرهم  شوغآ  رد  هک  تمنیب  یم 

.یتسیا یم  لامک  لالج و  ياه  هلق  رب  رت و  گرزب  يوش و  یم  گرزب  یحو  یمیمص  هناخ  رد  هک  تمنیب  یم 

نـشور هسامح  نیرت  گرزب  راد  مچرپ  ات  دـیامیپ  یم  ار  هیداب  ياه  كاخ  ردارب ، ياپ  هب  اـپ  یلع ، هناـخ  كراـبم  دولوم  هک  منیب  یم 
.دشاب خیرات  رد  قشع  نوخ و 

.ناکدوک ناهارمه و  اب  نابرهم  بیجن و  ریز و  هب  رس  نادیم و  هناتسآ  رب  هداتسیا  هوکشاب ، دنلب و  تمنیب  یم 

رگم يرگنب ؛ یلع ، روآداـی  نآ  گنـشق ، تروـص  نآ  هب  يرادرب و  رـس  هکنآ  یب  يریگ ، یم  شوـغآ  رد  ار  نیـسح  هک  تـمنیب  یم 
.دوش تیمیمص  بجاح  تلاجخ ،

ياـهدومع اـهرداچ و  هراـپ  هناـیم  زا  ار  برطـضم  ناـشیرپ و  ناـکدوک  يدرگ و  یم  اـه  همیخ  هناـیم  رد  دـنت  خـلت و  هک  تمنیب  یم 
.ییوج یم  اه  همیخ  هداتفاورف 

 . ...نیسح هنشت  هاگولگ  رب  هک  تمنیب  یم  ینز و  یم  رانک  تسد  اب  ار  هتسکش  ياه  هزین  نیسح ، يوجو  تسج  هب  هک  تمنیب  یم 

! تواقش ملظ و  توهرب  رد  ربص  هتشارفارب  مچرپ  يا  يروبص و  گرزب  هملک  يا  بنیز !
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یم سک  مادـک  وت  زج  دـشخب و  ناج  ینـشور  هب  خـیرات  نهذ  رد  ار  اروشاع »  » گرزب هملک  تسناوت  یم  هاـگآ  ِناـج  مادـک  وت  زج 
؟ دزادنارد بوشآ  همهمه و  دیزی ، سلجم  رد  نخس ، عطاق  ياه  هیآ  مکحم و  تاملک  اب  هنوگ  نآ  تسناوت 

؟ تخیر اونین  هنشت  كاخ  رب  هک  دشاب  ینوخ  يانعم  زج  دناوت  یم  تدالیم  ریسفت  تسین و  البرک  نشور  هنییآ  تدلوت ، ایآ 

یگنانز و گرزب  ياهزیرکاخ  هک  دیورب  تسناوت  یم  وت  زج  يا  هملک  ینامسآ ، يافص  تیمیمص و  نآ  اب  یلع ، نابرهم  هناخ  زا  ایآ 
؟ دتسیاب تزع  فرش و  ياه  هلق  ردص  رب  دنک و  حتف  ار  يدار  تعاجش و  تفع و 

کلپ ادـخ  ربص  ناـهگان  رد  هک  هاـگ  نآ  دوبن ، ـالبرک  نامـسآ  تباـث  ناگراتـس  زا  يا  هراتـس  خرـس  شیور  ياـنعم  هب  تدـلوت  اـیآ 
؟ همطاف یلع و  کچوک  هناخ  رد  اه ؛ لافس  اهریصح و  ینابرهم  رد  يدوشگ ،

1 نامسآ رتخد 

(1) نامسآ رتخد 

.شیادیپ هناتسآ  رد  يرهوگ  همطاف  یلع و  تمظعرپ  هناخ  زا  تسا و  رگید  یلُگ  راظتنا  رد  یحو  نادناخ  هبیط  هرجش 

.تسا هتسب  نیذآ  شندمآ  ساپ  هب  كالفا  ات  كاخ  زا  یتسه  هتشگ و  هر  شرف  دوجو ، ملاع 

.دنرگن یم  نیمز  هب  قایتشا  مشچ  اب  ناگراتس  دنناوخ و  یم  دورس  نایبورک 

.دوش یم  قرغ  قح  تمحر  رد  نیمز  دراب و  یم  تعافش  نامسآ ، بشما 

.دریگ یم  هام  باتفآ و  خر  زا  رون  هک  بصنم  ْنامسآ  يرتخد  .تسا  هار  رد  همطاف  رتخد 

تفای و دهاوخ  نایرج  یقـشاع  راشبآ  شدوجو  وترپ  رد  هک  نآ  .بارتوب  مشچ  رون  ردیح و  لد  ياکنخ  با ،» ِنیَز   » .دیآ یم  بنیز 
مامتان مالسلا  هیلع  نیسح  ترارحرپ  نوخ  هصق 
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.دنام دهاوخن 

، بشما .دروآ  دنهاوخ  ورف  میظعت  هب  رس  ماش  هفوک و  رد  هتفرگ  راگنز  لد  تعامج  کی  شمالک ، تهبا  هب  هک  دیآ  یم  ینز  راوتسا 
.دیآ یم  یلع  هناخ  قنور 

1 بنیز دیشروخ  کنیا 

(1) بنیز دیشروخ  کنیا 

نونکا ...مرگ .  یباتفآ  زبس و  ياه  لخن  نشور ، ياه  قفا  یبآ ، ِنامـسآ  هاگان  .تشگ  هدوشگ  غاب  ِتمـس  هب  يا  هرجنپ  هاـگ  نآ  و  ...
اـشامت هب  ار  رون  تفگـش  ِدالیم  فرگـش ، یقایتشا  اب  هک  یهلا  ناگتـشرف  ياه  مشچ  تساهوتـسرپ و  زاورپ  هنیدـم ، نامـسآ  رانک  رد 

.دنا هتسشن 

بنیز تسا ؛ بنیز »  » وا .تسا  هتفرگ  ندیـشخرد  تیالو  نامـسآ  رد  تمـصع  نشور  ياه  هنییآ  راـبت  زا  رون و  هلالـس  زا  يا  هراـتس 
شماـن هک  بنیز  .دـکچ  یم  شکاـپ  تشگنارـس  زا  یلجت ، بآ  هک  وـمه  همطاـف ! لد  هوـیم  .نرق  هعقاو  نیرت  نـهک  ناـمرهق  .ناـمز 

 . ...رون يوس  هب  تسا  یتعجر 

هچ شرارق  یب  ياه  مشچ  رد  درک ، یم  يراج  یلع  ياه  تسد  یگنارک  یب  رب  رون  زا  يا  هلاه  رد  ار  شکدوک  همطاف ، هک  هاـگ  نآ 
؟ دناوخ هلآ _  هیلع و  هللا  یلص  یبن  نادناخ  شخب  تنیز  بنیز _ »  » ار وا  هک  دید  ار  یتفگش  تشونرس 

! تخرد روراب  نهذ  رد  راهب  هرابود  قافتا  يا  باتفآ ! هنییآ و  يوناب  يا 

خرس هک  درک  ینیب  شیپ  ار  يا  هثداح  هچ  عوقو  تیاه ، هیرگ  نیـشن  لد  گنهآ  زا  تیاه و  مشچ  ریمـض  زا  تمحر ، ربمایپ  زور  نآ 
؟ تشگ رادیدپ  شیاه  مشچ  نامسآ  رد  کشا  ياه  هراتس  بورغ ، زا  رت 

! شوپ هنییآ  ریمض  نشور  يوناب  يا  بنیز !

راچد تهاگن ، مرَک  منرت  رد  قشع  دنیشن و  یم  نوخ  هب  تمان  ندینـش  زا  نامـسآ  .دوش  یم  مطالت  راچد  دیوگ  یم  وت  زا  یتقو  ایرد 
.دوش یم  باهتلا 
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.دزاس يراج  هنیدم  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ار  تماهش  یسدق  هوکش  تسناوت  یم  هژاو  نیمادک  اب  وت ، مان  اب  زج  شنیرفآ  باتک 

زیگنا تریح  ییانـشور  رد  قرغ  دنا ، هتـسشن  رورـس  نشج و  هب  ار  رون  دالیم  هک  نایـسدق  ِنشور  ياه  همغن  اب  هنیدـم  نامـسآ  نونکا 
.تسا هتفرگ  ندیشخردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  نادناخ  ِنامسآ  رد  باتفآ  رابت  زا  یتخب  کین  هراتس  هک  ارچ  تسا ؛ شمارآ  دیما و 

ار يدـمحم  دیـشروخ  دالیم  زور  هک  تمظع  نامه  هب  تسا  يداش  رون و  رد  قرغ  نامـسآ ، یبنیز ، باتفآ  ياه  مدـق  نمی  هب  نونکا 
.دریگ یم  نشج 

1 هنادواج رهِم 

(1) هنادواج رهِم 

یمامت رَدب  هک  يا  وت ، مودق  داب  هتسجخ 

یماش هنادواج  رهم  ام ، هدید  غورف 

ارهز نماد  بیکش  ربص و  لگ  يا  یتفکش 

یمان هردان  تسین  وت  مان  وچ  یبنیز و  وت 

.ادخ نوخ  نوخ : نابساپ  بنیز ، رگید و  ینیسح  بنیز ، .اروشاع  ریسفت  بنیز ، .ریشمش  هباطخ و  هناخ  زا  هدروآرب  رس  ینز  بنیز ؛

.دش یم  اهر  ماجنارس  یب  البرک  ناتساد  وا  روضح  یب  هک  ینز  هناگی  روضح  زاغآ  تسا ؛ بنیز  زاغآ  اروشاع ، زور  نایاپ 

.دنز دنویپ  تیدبا  هب  ار  ینیسح  مارم  نیسح و  ات  تساخ  اپ  هب  تسشن ، ورف  نادیم  كاخ  درگ و  هک  هاگ  نآ  ...بنیز  يرآ ،

.دسر یم  شوگ  هب  ربمایپ  دجسم  ياه  هشوگ  زا  نانچمه  نآ  نینط  هک  يدنلب  هباطخ  ...بنیز 

.دنروآ یم  بات  ار  اه  هنایزات  تبرض  هک  یناگدنامزاب  روای  نیسح و  دای  ظفاح  ...بنیز 
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: دَرَد یم  نایفوک  رادنپ  ياه  هدرپ  دیاشگ ، یم  بل  یتقو  هک  هفوک  ناوخ  هباطخ  ...بنیز 

امـش اب  دیـسانش ، یمن  گنرین  زج  دـیناد و  یمن  هلیح  زج  هک  ینادرمان  امـش  اب  میوگ ! یم  نخـس  امـش  اب  لَـغَد ! اـغد و  هورگ  يا  _ »
یمه دوپ  تشاد و  یمه  رات  هک  دـینام  یم  ینزریپ  هب  دابم ! کشخ  ناتکـشا  ...لسگ  دـنویپ  ياـه  بلق  نکـش و  ناـمیپ  ياـه  تسد 

«. دیا هتفرگ  يزاب  هب  تسا  نامیپ  دنویپ و  هچره  امش  .تخیسگ 

هک دـنتفایرد  نایفوک  دـمآ و  دورف  یفوک  نانکـش  نامیپ  قرف  رب  هک  دوب  نیـسح  یب  بنیز  نانخـس  ریـشمش  تبرـض  نیتسخن  اهنیا  و 
هک دنتفایرد  .نیسح  نوخ  يادص  ینعی  بنیز ؛ هک  دنتفایرد  .دتفا  یم  هار  هب  يرابیوج  نانوچ  هک  نیـسح  ناشوج  نوخ  ینعی  بنیز ؛

.رگید ینیسح  ینعی  بنیز ؛

: دیآ یم  دورف  دیزی  ناهد  رب  یتشم  نانوچ  هک  تسا  بنیز  دایرف  نیا  کنیا ، و 

یمن وت  مسق ، ادـخ  هب  نک ! راک  رد  بیرف  یهاوخ  یم  هچنآ  ناـسر و  ماـجنا  هب  اـم  اـب  ینمـشد  هار  رد  یناوت  یم  هچنآ  دـیزی ! يا  _ »
نیا .یـسرب  دوخ  يوزرآ  هب  ینک و  شوماخ  ار  ام  یحو  غورف  یناوت  یمن  وت  .يربب  مدرم  داـی  زا  ار  اـم  ینک و  وحم  ار  اـم  ماـن  یناوت 

هب ار  نآ  نایاپ  داد و  رارق  تداعـس  هب  ار  ام  راک  يادـتبا  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  يادـخ  .دـنام  دـهاوخ  وت  ناماد  رب  هشیمه  ات  گنن 
«. تداهش

.تسام نانز  يوگلا  هشیمه  ات  هک  خیرات  رد  راگدنام  ینز  ینعی  بنیز ؛ ...يرآ 

.میتفا یم  وت  هودـنا  دای  هب  زین  تدالیم  زور  رد  هک  بنیز  يا  تسا  هتفهن  وت  یتوهال  مان  رد  يزار  هچ  هک  میـسرپ  یم  دوخ  زا  کـنیا 
دوخ رارق  یب  لد  مینک و  یم  كربتم  وت  زیزع  دای  هب  ار  ناج  تدلوت ، یناحور  تفایـض  رد  .تسا  کشا  یمین  دـنخبل و  یمین  وت  مان 

.میروآ یم  وت  نادیواج  روضح  نیمزرس  هب  ار 

! داب كرابم  تریغ  تعاجش و  يوگلا  راوگرزب و  يوناب  يا  وت  دالیم 

1 ردپ تنیز 

(1) ردپ تنیز 

! امن همطاف  هنییآ  يا  بنیز ! يا 
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! اه یبوخ  هراصع  اه و  تلیضف  هدیکچ  يا  افو ، ربص و  سیدنت  يا 

.البرک خیرات  شخب  تنیز  تیاه ، ینیرفآ  هسامح  هرطاخ  تسا و  تماهش  فافع و  دالیم  وت  زورداز 

يدید مشچ  اب  ار  هراتس  ود  داتفه و  تداهش  یتشذگ و  نوخ  يایرد  زا  هک  ینامه  وت  .یتفع  ایح و  يروبـص و  داهج و  راگزومآ  وت 
یتسکش مه  رد  ار  نایوما  رورغ  يدناوخ و  هبطخ  راو  یلع  نمشد ، تردق  جوا  رد  .يدز  هسوب  نینوخ  رجنح  دیـشروخ و  رکیپ  رب  و 

.يدنکفا ساره  هب  ار  دیزی  و 

ات خرس ، تشد  نآ  زا  رتارف  ار  البرک  ياه  نوخ  جوم  هک  يدوب  وت  .تسین  هعلاطم  لباق  یبنیز » ربص   » باتک زا  ادج  ینیسح » تضهن  »
يداد و ناشن  ناگمه  هب  ار  هیما  لآ  تیانج  دنـس  شیوخ ، شخب  يدازآ  تراسا  اب  هک  يدوب  وت  .يدـناسر  اه  تلم  يرادـیب  لـحاس 

.يدش اروشاع  ياه  نوخ  ناسر  مایپ  يدرک و  ریسفت  ار  تداهش » باتک  »

، وت .دنجاتحم  وت  نابز  زا  فافع  باجح و  ياه  سرد  هب  ام  نارتخد  نانز و  مه  زونه  .یهد  یم  سرد  تیرشب  خیرات  هب  مه  زونه  وت 
تمارک و دوب و  فرـش  نادـناخ  امـش  ياـهب  نارگ  ثاریم  تداهـش ،»  » .دیهـش رهاوخ  مه  دیهـش ، رداـم  مه  يدوب ، دیهـش  رتخد  مه 

.دور یمن  دای  زا  زگره  هک  یسرد  يراوگرزب ،

؟ دشابن وت  راد  ماو  نیدت ، ینمادکاپ و  رد  هک  تسا  فافعاب  بیجن و  يوناب  مادک 

؟ دزاسن شیوخ  هدید  غاد  لد  شخب  مارآ  ار  وت  تقاط  ربص و  هوکش  هک  تسا  دیهش  رهاوخ  دیهش و  ردام  مادک 

؟ دزوماین يراکادف  يراتسرپ و  مسر  هار و  وت  زا  هک  تسا  زابناج  هداوناخ  مادک 

«! فرش  » و تزع »  » شخب ماهلا  هشیمه  تدای  ...و  داب  زومآ  سرد  هراومه  تمان ،

1 مشاه ینب  هلیقع  بنیز ،

(1) مشاه ینب  هلیقع  بنیز ،

 . ...اروشاع ياه  سرد  نّیبم  البرک و  باتک  رسفم  دیهش ؛ نوخ  لوسر  ردارب و  رای  دوب و  ردپ  تنیز  بنیز ،» »
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.مالسلااهیلع ارهز  نماد  ینارون  قفا  زا  بنیز  عولط  داب  یمارگ 

افو سرد  هک  دیآ  یم  ایند  هب  يدولوم  نیـسح ، نسح و  ردارب ، رهطا و  همطاف  ردام ، دشاب و  بلاط  یبا  نب  یلع  ردپ ، هک  يا  هناخ  رد 
هب نامز  ماب  زا  ار  نایدـیزی  حاضتفا  تشت  دروآ و  یمرد  ادـص  هب  خـیرات  يوس  راهچ  رب  ار  دادـیب  لطاب و  ییاوسر  لـبط  دزومآ ، یم 

.دزادنا یم  نیمز 

نیا زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  دیدپ  ردق  نارگ  ياه  ناجرم  اهؤلؤل و  ایرد ، ود  نیا  یقالت  زا  .یلع  همطاف و  دنا : هتسویپ  مه  هب  ایرد  ود 
(1) .تس « اربک بنیز  ، » اهرهوگ

یم هارمه  ردارب  اب  شیوخ  گرزب  تلاسر  ماجنا  هار  رد  دـیآ و  یم  البرک  هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  تداهـش ، ناوراک  اب  بنیز 
! نامیپ مه  تداهش ، اب  تسا و  هدوب  هارمه » ، » نیسح اب  زاغآ  زا  هک  ارچ  دوش ؛

ماش دور و  یم  ماش  هب  .دـنک  یم  رادـیب  ار  ناگتفخ  شا  هنوگ  یلع  نایب  اب  هفوک ، رد  .دـنک  یم  يرـالاس  هلفاـق  ار  تیب  لـها  ناریـسا 
بارطـضا تشحو و  هب  ار  نایوما  شمارآ  دنک و  یم  لدـب  گوس  هب  ار  نایدـیزی  يداش  دـنک و  یم  نابیرغ  ماش  ار  ترـشع  شیع و 

.دناشن یم 

«. تداهش باتک   » گرزب رسفم  نیا  بنیز ، رب  دورد 

«. نوخ همان   » حیصف نّیبم  نیا  بنیز ، رب  مالس 

1 تماقتسا يوناب 

(2) تماقتسا يوناب 

، شیوخ يراج  تباجن  رد  نامـسآ  .داتفا  قافتا  نامد  هدـیپس  هدز  باوخ  نهذ  رد  هک  دوب  ینارون  يا  هثداح  تماقتـسا ، يوناب  دالیم 
زا هک  درک  یم  سح  ار  ییاه  مدق  تبالـص  دوخ ، ریزگان  شبنج  رد  نیمز  .دیراب  یم  ورف  نیمز  ناج  یب  كاخ  رب  ار  يا  هزات  حـبص 

رب هفطاع ، کچوک  ياهرفولین  نوچ  دیراب و  حبص  راهب ، شیور  دادتما  زا  .دز  یم  جوم  نامیا  هوکش 
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.تفر الاب  دیچیپ و  اعد  تسد  تماق 

هظحل هظحل  ات  ار  دوخ  مان  دمآ و  .تخاس  رـشتنم  تداشر  خرـس  غاب  ياضف  رد  ار  راثیا  زیگنا  لد  رطع  دمآ و  راهب  شیور  دادـتما  زا 
.دز هرگ  ربص  مکحم  ياه  هتشر  اب  تیمولظم  تیموصعم و  خیرات 

! يرابدرب تباجن و  هروطسا  بنیز 

.درک دهاوخ  يرایبآ  ار  نامیا  خرس  كاخ  راثیا ، راز  هلال  رد  هک  تسوا  مان  اهنت  و 

.دیشک دهاوخ  یتلادع  یب  رصع  هتسخ  ياه  هناش  رب  ار  اه  ییادج  هودنا  راب  رس ، یب  ياه  قیاقش  تشد  رد  هک  تسوا  مان  اهنت  و 

هناوج زا  ار  البرک  خیرات  خرـس  رتفد  دیراب و  دهاوخ  ار  هفطاع  هزات  حور  هفطاع ، یب  ياه  لد  ریوک  رب  وا  دای  هک  ...تسوا  مان  اهنت  و 
.درک دهاوخ  رپ  ییابیکش  زبس  ياه 

رب هسوب  هفطاع ، نوخ و  نیمزرـس  رد  هک  هاگ  نآ  دیزو ، دهاوخ  راگدنام  ياه  هظحل  كانـشطع  نهذ  رد  دش و  دـهاوخ  ناور  وا  دای 
.دیشک دهاوخ  دوخ  یمخز  شود  رب  اه  يدرمان  نازوس  يارحص  رد  ار  شزیزع  هراپ  هراپ  يولگ  مغ  دز و  دهاوخ  قشع  يولگ 

.نیشنالاب نایکاخ  رب  راگدرورپ  يابیز  تشهب  زا  تسا  يا  هیده  بنیز ،

راگدنام حول  رب  روآ ، نازخ  ياهداب  موجه  رد  ار  اه  هفوکش  ییابیکش  تماقتسا و  مایپ  شمالک ، تبالـص  رد  هک  تسا  نامه  بنیز 
.دناسر تبث  هب  تیناسنا 

هک میبلط  یم  ار  یلد  وا  ياتمه  یب  تاذ  زا  مییاس و  یم  كاخ  رب  شیوخ  یناشیپ  یهلا ، ياهتنم  یب  تمحر  لوزن  زا  ساپس  هناشن  هب 
.دشاب ییابیکش  ياه  هناوج  رطع  زا  راشرس 
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تبحم راید  ناشوپدیپس  رابت و  بنیز  ناراتسرپ  شیاتس  رد  مود : لصف 

هراشا

تبحم راید  ناشوپدیپس  رابت و  بنیز  ناراتسرپ  شیاتس  رد  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

(1) ربص يوناب  هیاس  ریز 

(2) درد ناهاگ  ماش  نیرفآرهم 

(3) ینابرهم هتشرف 

(4)! راتسرپ یشابن  هتسخ 

(5) شوپدیفس

(6) شوپدیپس يوناب 

(7) ینابرهم راد  ماو 

(8)« شمارآ  » ضبن

(9) تاملک يارای  زا  نوریب 

(10) یبآ ياه  لگ 

(11) راثیا هدنرپ 

(12) تسد کی  یمیسن 

(13) روبص هتشرف 

(14) هتشرف

(15) زبس یلو  هتسخ ،

(16) روبص
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(17) يراتسرپ شزرا 

(18) یهلا هفطاع 

(19) يراتسرپ راختفا 

(20) اه یبوخ  راید  زا 

رهم هیاس 

(21) هدیکشخ هچنغ  نابغاب 

1 ربص يوناب  هیاس  ریز 

(22) ربص يوناب  هیاس  ریز 

زا یمهرم  یمخز ، ياه  لد  رب  هظحل  ره  .ینابرهم  زا  راشرـس  یلد  نارفولین و  مخز  زا  زیربل  ياـه  تسد  اـب  يراتـسرپ  مراتـسرپ ؛ نم 
.منکارپ یم  سای  لگ  رطع  ناشنامشچ ، ناتسلگ  رد  مراک و  یم  دنخبل  لگ  ناشاه  بل  رب  مراذگ و  یم  خرس  لگ 

؛ مراتسرپ نم  .موش  یم  زاوآ  نارامیب  نامشچ  توکس  رب  نم  .دراب  یم  تبحم  ناراب  مهاگن ، زا  .روبـص  نابرهم ، مارآ ، مراتـسرپ ؛ نم 
.ناراس همشچ  زا  رت  فاص  ناراشبآ و  زا  رتاهر  اهر ، دازآ ،

نم رد  .مناد  یم  ار  لاـب  هتـسکش  ياـه  هناورپ  لد  زار  متـسه و  نیگهودـنا  ياـه  لد  هاـنپ  هکنیا  زا  ملاـب  یم  دوـخ  رب  مراتـسرپ ؛ نم 
مهاوخ هدرمژپ  ياه  هرهچ  راثن  ار  مدوجو  باتفآ  هار ، نیا  رد  مراتـسرپ و  نم  .تسا  نم  يراگدنام  زمر  هک  دـنز  یم  هناوج  ییاهزار 

.مربص يوناب  نیرتراتسرپ  بتکم  زومآ  سرد  نم  .درک 

.مراد مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  البرک ، ياه  هچنغ  راتسرپ  ربص و  يوناب  زا  تقایل  ناشن 

.مراتسرپ نم 

1 درد ناهاگ  ماش  نیرفآرهم 

(23) درد ناهاگ  ماش  نیرفآرهم 

شیاسآ اب  هارمه  تا  یگتـسخ  مهارف و  تشیاسآ  یناد ! یم  شیوخ  جـنر  زا  رترب  ار  نارگید  شیاسآ  هک  ساپـس  ار  تیاه  يرادـیب 
زا هتسخ  ياه  هاگن  شخبامرگ  يا  راتسرپ ، يا  داب ،
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! يرامیب

، تهاگن هدنزارب  ندوب و  هتشرف  تمان ، هدنزارب  داب ! تا  هدنزارب  تسین ، ناگتشرف  نیدنرپ  ياه  لاب  هب  تهابش  یب  هک  تدیفـس  سابل 
! دیما مرگ  مسبت 

اهنت دیآ ، یمرد  زاورپ  هب  گرزب ، کچوک و  ياهایؤر  رد  یتمالس  هتشرف  دچیپ و  یم  ناتسرامیب  ياضف  رد  توکس  هک  ماگنه  بش 
نیرفآرهم هک  تسین  يرارکت  وت  يارب  يا  هظحل  چـیه  .تسوـت  ياـه  مشچ  دـیاپ ، یم  ار  اـه  تخت  يرارکت  ياـضف  هک  ییاـه  مشچ 

! یجنر درد و  نابش  هریت  رد  مسبت 

ذوفن اهدرد  قمع  ات  تسد ، رد  وزرآ  سوناف  هک  تسا  ینابرهم  راتـسرپ  نامه  دوب ، دهاوخ  هدوب و  تا  هدـنزارب  هشیمه  هک  یمان  اهنت 
.دزاس یم  نشور  اه  لد  رد  ار  دیما  ياه  هلعش  دنک و  یم 

مـسبت نیتسخن  ییابیز  هب  يزور  مالـسلااهیلع ؛ بنیز  ییاروشاع  هوکـش  هب  يزور  تسا ؛ هدـش  نیجع  تماـن  اـب  يا  هدـنخرف  زور  هچ 
یم شوماخ  اه  لد  رد  ار  درد  نازوس  بت  هک  ییاه  تسد  صالخا  تمارک ؛ صـالخا و  زا  راشرـس  يزور  هراوهاـگ ؛ رد  ناـکدوک 

.دننک یم  نشور  نادنمدرد  لد  رد  ار  دیما  سوناف  هک  ییاه  مسبت  تمارک  دننک و 

هنابیرغ مان  دای و  هب  یسکره  هک  تسا  نادنمدرد  نیبج  رب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  ییارهز  تیانع  تسد  ییوگ  زورما ، بشما و 
! تسا هتسب  لیخد  وا 

البرک نابیرغ  ماش  نیرفآ  حبـص  شلد ، رامـش  یب  ياه  مخز  زا  غراف  هک  دـندنبب  لد  یـسک  دای  ّمنرت  هب  دـیاب  راتـسرپ  رامیب و  بشما 
.دوب اه  هنایزات  شتآو  مشخ  یمامت  زا  نوزفا  شناهن  ياه  غاد  اه و  هراتس  زا  نوزفا  شلد  ياه  مخز  هک  يراتسرپ  دش ؛

ماـمت ناـمرد و  اـهدرد  یماـمت  شماـن ، تمظع  زا  هک  تسا  هتخود  ییوناـب  ییارهز  تمارک  هب  لد  هک  يراتـسرپ  دـلابن  دوخ  هب  ارچ 
.دشوپ یم  ربص  سابل  اه ، ییابیکشان 

! مالسلااهیلع بنیز  ای  دنز : دایرف  لد  قمع  زا  اه ، هظحل  نیرت  خلت  رد  تسا  یفاک 

! داب كرابم  يرامیب ، خلت  ماش  نانیرفآ  حبص  نابرهم ، ناشوپدیپس  وزرآ ، دیما و  ناگتشرف  رب  راتسرپ  دنمهوکش  زور 
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1 ینابرهم هتشرف 

(1) ینابرهم هتشرف 

رب هشیمه  يارب  بش ، هایـس  رداچ  ادابم  .تسا  يراـج  یگدـنز  گـنهآ  برـض  تیاـه ، تسد  رد  يراد و  شمارآ  ساـسحا  دوخ  اـب 
درد هب  تیاه ، تسد  روضح  یب  یکدوک ، راد  بت  یناشیپ  ادابم  دیاین ! دنب  يردپ ، راد  شخ  هفرس  ادابم  .دوش  هدیـشک  يردام  هرهچ 

! دنیشنب

يور ار  شمارآ  تیاه ، مدـق  گنهآ  برـض  هک  وت  میا ؛ هتـسب  نیذآ  تمان  رطع  هب  ار  نیمز  تیاـه ، یگتـسخ  ماـمت  رطاـخ  هب  زورما 
.دنک یم  قیرزت  نارامیب  ياه  گر  هب  ار  یگدنز  هب  دیما  دشاپ و  یم  ناگتسخ  ياه  مشچ 

زاب یتمالس  تمس  هب  هک  تسوت  ياه  تسد  اب  اه ، ناتسمز  مکارت  رد  راهب ، غاب  ياه  هچیرد  .دزو  یم  تیاه  تسد  زا  یگدنز  میـسن 
.دوش یم 

.دنراد نامیا  وت  ناتسد  زاجعا  هب  دننز و  یم  هرگ  وت  ياه  مشچ  هب  ار  ناشدیما  نادنمدرد ، هک  تسوت  دنخبل  حبص  زا 

* * *

هک دنا  هدش  نیگنس  ردق  نآ  تیاه  مشچ  دزادنا ؛ یم  گنچ  تا  هرهچ  رب  یگتسخ  یتسیا ؛ یم  هنییآ  يور  هبور  هتفرگ ، هتـسخ و  نت 
! یشاب هتشاد  هنیرید  هنیک  باوخ ، اب  اه  لاس  ییوگ 

تنامـشچ هب  ار  یگدوسآ  یباوخب و  يا  هظحل  یهاوخ  یم  .دـنک  یم  رپ  ار  تنت  ماـمت  دوـش و  یم  ریثـکت  هنییآ  رد  تیاـه  یگتـسخ 
.ینز یم  دـنخبل  هنییآ  رد  هتفرگ  هرهچ  هب  ینک و  یم  شومارف  ار  باوخ  .یتفا  یم  مدـنچ  قاتا  راـمیب  ياـه  هلاـن  داـی  هب  ینک ؛ هیدـه 

زا يدبـس  اب  يزیخ و  یمرب  دـباین ! دـنک و  بلط  ار  وت  شمارآ  ياه  تسد  یـسک  ادابم  اـت  يزیخ  یمرب  .دوش  یم  ریثکت  تیاهدـنخبل 
.يور یم  نارامیب  غارس  هب  هدنخ ، ياه  لگ 

! كرابم تزور  ینابرهم ، هتشرف 

1! راتسرپ یشابن  هتسخ 

(2)! راتسرپ یشابن  هتسخ 
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یسرب هار  زا  دیپس ، یسابل  اب  وت  ات  دنا  هریخ  رد  رب  رظتنم  ینامـشچ  هشیمه  .دنکارپ  یم  اوه  رد  ار  خرـس  ياه  لگ  يوب  ناتیاهدنخبل ،
هب هک  تسا  يا  هیده  نیرتابیز  شمارآ ، .افـش  رکذ  تنابل  رب  يروآ و  یم  اود  تناتـسد  رد  هشیمه  .ینک  ناشفراعت  ار  تیاهدنخبل  و 

.یهد یم  نادنمدرد  نارگن  ياه  مشچ 

رب ار  باوخ  .ینک  ناشیاه  مخز  مهرم  ار  تا  ینابرهم  یـشخبب و  مایتلا  ار  تناعون  مه  ياه  مخز  اـت  يا  هدرک  یکی  ار  تبـش  زور و 
نارامیب هاوخلد  شمارآ  تاملک ، ادابم  ات  ینز  یم  فرح  تیاه  مشچ  اب  هشیمه  .دـنباوخب  مارآ  تنارامیب  اـت  يا  هدرک  مارح  شیوخ 

ناتـسرامیب ياه  تخت  رب  هک  ییاهنآ  گـنت  لد  مشچ  رد  هک  تسا  قوش  زا  یجوم  تیاـه ، مدـق  يادـص  رد  هشیمه  .دـنزب  مه  هب  ار 
! دوش مارآان  ینک ، یم  ناش  يراتسرپ  هک  ینازیزع  همه  نیا  زا  یکی  ادابم  ات  يرادن  رارق  مارآ و  .دنز  یم  جوم  دنا ، هدیباوخ 

يوب دـنمهف ؛ یم  ار  وت  يراودـیما  يوب  ناتـسرامیب ، ياهورهار  .دنـسانش  یم  ناراـمیب  هک  تسا  ییادـص  نیرتانـشآ  تیاـپ ، يادـص 
.دنکن شومارف  ار  زاورپ  نامسآ ، ات  ینک  یم  مهرم  ار  یمخز  ياه  هدنرپ  مامت  .دنز  یم  جوم  تیاه  مدق  باتش  رد  هک  يراودیما 

مه يوش و  یم  ناشیاه  مخز  مهرم  مه  یـشک و  یم  ار  مدرم  مغ  راب  مه  .مدـمه  مدرم  اب  يوش ، یم  مهرم  اه  مخز  ماـمت  رب  هشیمه 
.ناشرارسا مرحم 

.دننز یم  مدق  دیما ، زا  هدنکآ  ییاه  بلق  اب  راظتنا ، يورهار  رد  هک  ینک  یم  يرظتنم  ناهارمه  مامت  شک  شیپ  ار  يداش  یگدنز و 

یشاب و داش  هشیمه  تنایاپ ! یب  تامحز  شک  شیپ  ناگتفایافـش ، ياهدنخبل  روبـص ! گنـس  یـشابن  هتـسخ  راتـسرپ ! یـشابن  هتـسخ 
! ریذپان یگتسخ 

1 شوپدیفس

(1) شوپدیفس

زا رت  نابرهم  تسفن  .يا  هداتسیا  نارامیب  دولآ  بت  ياه  هظحل  رد  مارآ ، شوپدیفس و 
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منرت تسا  شیالآ  یب  هداس و  هچ  .دـنا  هتفرگ  ار  وت  تفوطع  يوب  تخت ، ره  رانک  هزات  ياه  یـسلطا  .دـنکارپ  یم  سای  يوب  هشیمه ،
.دزو یم  اه  سای  هدرمژپ  غاد  یناشیپ  رب  یمیسن  نوچ  تیاه  تسد  تشزاون !

! تساربک تمصع  مالک  راد  ماو  تروبص ، ياه  مشچ 

زین وت  نآ  زا  اهدرد  نیرت  میظع  سپ  نیا  زا  یتسناد  یم  بوخ  يدرک و  نت  هب  ار  یکاپ  دیفـس  شوپ  نت  نارگید ، زا  رتزبس  زور ، نآ 
.دنک یم  دنمزاین  ياه  لد  راثن  ار  اه  هفطاع  نیرت  فرژ  نامگ ، یب  تعیسو  بلق  تسه و 

.يدش قلخ  نیمز  يور  هک  يا  هتشرف  نآ  وت 

دنز یم  تسد  نآ  رب  هسوب  هتشرف  اهدص 

دنک او  هتسب  هرگ  کی  قلخ  راک  زک 

.یتشاد مشچ  چیه  یب  ینک ؛ یم  راثن  هفقو  یب  ار  تیاه  بش  اهزور و 

.ار یشوماخ  هب  ور  ياه  سفن  نیا  دنک  یم  مرگ  وت  ياه  سفن 

؟ داهن جرا  ار  هشیمه  ياه  شالت  نیا  ناوت  یم  ساپس  مادک  اب 

؟ دناوخ دیاب  ار  وت  يریطاسا  هژاو  مادک  اب 

؟ يزاون لد  یقیسوم  مادک  گنهآ  وت 

؟ تبلق هناقشاع  نابرض  تسا  هنوگچ  یتسار  هب 

؟ اه یبوخ  هتشرف  يا  دنا ، هداد  ياج  تبلق  رد  هنوگچ  اج  کی  ار  تبحم  همه  نیا 

1 شوپدیپس يوناب 

(1) شوپدیپس يوناب 

ناج ییاحیـسم  یمد  نانوچ  شلاثم  یب  يامرگ  هک  یباتفآ  .درادن  یـشبات  راثیا ، رهم و  زج  هک  دـشخرد  یم  يدیـشروخ  وت  هاگن  رد 
ار وت  قشع ، شالت و  هنییآ  مادک  تسوت ؟ جنر  هوکـش  اب  ربارب  يدام  شزرا  مادک  .دنک  یم  رهاظ  ار  لیدـب  یب  یحبـص  دـشخب و  یم 

هژاو رگم  تسوت ، تنم  یب  تمه  رگنایب  یتوکلم ، مان  مادک  دنک ؟ یلجتم  دناوت  یم 
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؟ راتسرپ

ریز تشاذـگ و  مالـسا  نیرفآ  هسامح  يوناب  هک  یتشاذـگ  يریـسم  رد  اـپ  هک  دنتـسناد  مالـسلااهیلع  اربک  بنیز  وریپ  ار  وت  وکین  هچ 
اب تسالتبم و  سأی  نازخ  هب  هک  ییاه  لد  رد  یناـیور  یم  دـیما  تهاـگن ، اـب  .تسا  هدـش  هتـشارفارب  وا  تسد  هب  هک  يداتـسیا  یقریب 

؟ دشاب هتفرگن  باق  ار  وت  هوکش  زا  یحرط  هک  منک  هراظن  ار  هرجنپ  مادک  .ینک  یم  همزمز  ار  قشع  گنهآ  تیادص ،

.ینک اه  هظحل  نامهیم  ار  يدبا  یشیاسآ  ات  یشک  یم  شود  هب  دوخ  ار  اه  جنر  يا و  هداتسیا  لمحت  ياه  هلق  رب 

یم انعم  ار  اهوپاکت  هک  تسا  یحبص  تدنخبل ، .تسا  هدرک  دیپسور  هشیمه  ات  ار  وت  تنهاریپ  .مسانـش  یمن  تدنلب  يادر  زا  رتدیپس 
.دنک یم  ریثکت  راوروشنم  ار  یگدنز  ساسحا  دشخب و 

! نابرهم دیپس  نهاریپ 

هنییآ مامترب  .دشخب  یم  نامرد  وت  دنخبل  ار  قیمع  ياه  مخز  دراپس و  یم  یشومارف  هب  تنابرهم  ناتسد  مهرم  ار  نامرد  یب  ياهدرد 
! شیوشت ياه  هظحل  يوناب  يا  ینک ، یم  ریثکت  تنابرهم  بلق  رد  ار  راهب  ایوگ  .ینکارپ  یم  قشع  رطع  اه 

1 ینابرهم راد  ماو 

(1) ینابرهم راد  ماو 

گنهآ برـض  وت  ياـه  ماـگ  نینط  .روجنر  یلاـها  نیا  دنـسانش  یم  ار  تیاـه  مدـق  يادـص  .دـچیپ  یم  اـه  قاـتا  ماـمت  رد  وت  يوـب 
.نارامیب يارب  تسا  يراودیما 

؟ تساهنآ ياهدرد  اه و  جنر  رکف  هب  یسک  هچ  بش ، یکیرات  نیا  لد  رد  وت  ادخ و  زا  ریغ 

یگتسخ .ینک  یم  نامهیم  تنیشن  لد  ياهدنخبل  ینامسآ و  ياه  مالـس  هب  ار  نارامیب  رظتنم  هاگن  یـشک و  یم  رـس  اه  قاتا  مامت  هب 
هشیمه تیاه  بل  یلو  دنز ، یم  جوم  تیاه  مشچ  رد 
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.تنارامیب ياهایؤر  رد  یتح  يزو  یم  نیچرواپ  نیچرواپ  میسن ، هیبش  .ددنخ  یم 

زا هن  تخانـش ، ناوت  یم  هداـس  ار  وت  .يدـش  ریثـکت  ناراـگزور  ماـمت  رد  قیمع و  یناـبرهم  کـی  زا  يدـش  هداز  شیپ  اـه  نرق  زا  وت 
ياه شزاون  هک  تیاه  تسد  معط  زا  تسا و  ریزارـس  تیاه  هناـش  زا  هک  يراشرـس  هفطاـع  زا  ار  وت  تدیفـس ؛ تسد  کـی  شوپور 

.تخانش ناوت  یم  دنک ، یم  راثیا  هناردام 

.ینکارپ یم  شمارآ  رطع  اه ، بش  هک  یتسه  ییوب  بش  لگ  وت  .دنز  یم  وسوس  وت  ياه  مشچ  نشور  ياه  سوناف  اهنت  اه ، بش 

هب وت ، هاگن  زا  هک  يدیما  ياه  هنزور  رایـسب  هچ  یهد ! یم  انـشآ  يوب  ردق  هچ  یگبیرغ ، یگنت و  لد  رـصع  نیا  رد  ربص  راوهوک  يا 
بـش يزیوآ و  یم  ییورهار  قاتا و  ره  رد  رب  ار  تیاه  مشچ  نشور  ياه  هراتـس  بش ، ره  تسا ! هدش  هدوشگ  نارامیب  دیماان  يایند 
مدـق هک  وت  .ینک  یم  يراج  ناشیاه  گر  رد  رون  يریگ و  یم  تایح  ضبن  .يوش  یم  يراج  مارآ  لالز و  ناراـمیب ، باوخ  رد  اـه 

.دنباوخ یم  هدوسآ  اه ، کلپ  ینز ، یم 

.مالسلااهیلع یبنیز  ینابرهم  راد  ماو  هک  ار  وت  دوتس ؛ ار  وت  دیاب 

.مَاوت قشع  قیمع  ياه  هظحل  نادردق  نم  شخبب ؛ نم  هب  ار  تیاه  یگنت  لد 

1« شمارآ  » ضبن

(1)« شمارآ  » ضبن

مریگ .تسا  هدنامرد  نارامیب  لد  نیکست  وتروضح ، .تسا  رگید  یتدابع  ینک ، یم  هیده  رامیب  ناکدوک  نامشچ  هب  هک  يدنخبل  ره 
.دنک یم  نیگنس  ار  ناکدوک  کلپ  وت ، هاگن  .دنهدب  تسد  زا  ار  شیوخ  رثا  دوز  نکسم » ياه  صرق   » هک

لد راتـسرپ  راو ، بنیز  وت  .تسا  تداـبع  وـت  يراد  هدـنز  بش  .یـشخب  یم  شمارآ  ار  ناراـمیب  برطـضم  ضبن  ادـخ ،»  » ماـن اـب  وـت 
«. تبرغ  » ماش رد  يردام ، یب  ناکدوک 

یم شکلپ  زا  هراتس  هک  هنوگ  نآ  یهد ؛ یم  ياج  شا  هنیس  رد  ار  نامسآ  ینک ؛ یم  لصو  رامیب  هب  ار  نژیسکا  لوسپک  هک  یماگنه 
.دوارت

؛ تسین یعقوت  هتسب ، ورف  کلپ  هک  يرامیب  زا  يرآ !
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.یهاوخ یم  ادخ  زا  ار  شیوخ  تبحم  شاداپ  وت 

 . ...یتسه شمارآ »  » و تمالس »  » روآ مایپ  وت 

1 تاملک يارای  زا  نوریب 

(1) تاملک يارای  زا  نوریب 

دهاوخ شومارف  وت  راو  هتـشرف  قیقر و  شراب  اب  اهنت  یلاوح ، دولآ  هم  ياوه  .دنـشک  یم  وب  تیاه  تسد  زا  ار  یناـبرهم  قیقد  ياـنعم 
.دیآ یم  انشآ  يرطع  .تسا  هتفرگ  باتش  اه  هرجنپ  مامت  رد  دیما ، ياه  هراوف  .دش 

تیارب اه  هقاس  مامت  .دنا  هدز  دنخبل  اه  هشیر  مامت  ار  تا  يرگشزاون  .یـشک  یم  تسد  هناردام  ناهج ، ياه  هناش  رب  هک  تساه  لاس 
ياپ هب  اپ  يا و  هدـیود  ار  اه  مدآ  ییاهنت  هناروبـص  تساه  لاس  .دنتـسه  وت  رهم  هدز  ناراب  اه ، هخاش  مامت  دـنهد و  یم  ناـکت  تسد 

.يا هدیشک  هآ  اه  يروجنر 

؟ دشاب هتخیرن  نآ  رد  وت  تفوطع  عاعش  هک  تسا  هنزور  مادک  شمارآ ! ياه  ههلا  راد  هنییآ 

یم لاب  ار  هفطاع  دنلب  ناراسخاش  یتسیا و  یم  قوش  ياه  هزاورد  رب  هوکـشب  دنلب و  .تسا  نوریب  تاملک  يارای  زا  تا  یبنیز  هوکش 
یب وترپ  نیا  هک  منک  یم  سح  دفاکـش ، یم  ار  اوه  تسوپ  تیاـه  هجنپ  یتـقو  .دـهد  یم  ییاـهنت  يوب  تروضح  دـیپس  در  .یناـکت 

! دنا هدیپت  هرابرگید  وت  رگنلت  اب  هک  ییاه  ضبن  هچ  .مشک  رس  شا  هعرجال  دیاب  هک  تسا  باتفآ  غیرد 

بنیز مالـسلااهیلع و  ارهز  هراشا  اـب  يدز و  هار  هب  مالـسلااهیلع  هیـسآ  مالـسلااهیلع و  میرم  اـب  .یتساـخرب  مالـسلااهیلع  اوح  نماد  زا 
.یتفرگ هوکشمالسلااهیلع 

اه مهرم  دنراگن ! یم  حاولا  رب  نانزدـنخبل  ار  تنابـش  نازور و  يوپاکت  هک  یکیالم  هچ  يزادـنا ! یم  گنچ  وت  هک  ییاه  هلق  اشوخ 
ناراهب وت  نماد  زا  تسرد  .رت  فیطل  تا  يراتسرپ  ریرح  رت ، قیمع  هچره  اه  مخز  .دنریگ  یم  تدش  تناتسد  رد 
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تـسا زیگنا  ترـسح  هچ  تسوـت ، ینامـسآ  لیدـب و  یب  مارم  نیا  درد ، ییاـهنت و  ياـه  بـش  رد  نازورف  یـسوناف  .دوـش  یم  عورش 
، بآ زا  هداتفا  نورب  نایهام  نوچ  يرایـسب  نابل  دـنیوج و  یم  ار  وت  هاگرد ، رب  يدایز  ياه  مشچ  كاخ ! ياه  هداـج  رب  وت  تشونرس 

.دنا هتفرگ  مَد  ار  وت  ریگارف  رطع 

یناوارف تروضح ، یناوارف  تیادص  تیاه و  تسد  یناوارف  .ینک  تا  یناوارف  لامالام  ار  انشآ  ياه  سامتلا  نیا  مامت  یتسیاب و  دیاب 
تیارب ار  میاه  هژاو  مامت  دهاوخ  یم  ملد  هک  تسا  نیمه  يارب  دـیاش  .تسا  مالـسلااهیلع  بنیز  نیرق  تمان  .اهرود  نآ  زا  تدـنخبل 

 ... . منک ینابرق 

1 یبآ ياه  لگ 

(1) یبآ ياه  لگ 

زمرق نایهام  .تسا  یبآ  نارامیب ، باوخ  رد  اه  لگ  .يرذگ  یم  اه  قاتا  زاب  همین  رد  لباقم  زا  .ینز  یم  مدق  ناتـسرامیب  يورهار  رد 
.دنا هتفر  هدرک و  لصو  نارامیب  ناتسد  هب  ار  رون  مرس »  » ياه هشیش  ناراتسرپ ، .دنشخرد  یم  نارامیب  ياه  گر  رد 

.تسا يراهب  حبص  کی  نارامیب ، باوخ  رد 

ادرف .دنزیخ  یمرب  ناشیاه  تخت  زا  ملاس »  » نانآ مامت  ادرف  .تسا  ملاس  باتفآ ، .تسین  گنر  مک  درز و  نارامیب ، باوخ  رد  باتفآ ،
لابند هب  نانآ  .دـندرگ  یمن  زاب  ناـشیاه  تخت  هب  رگید  ناـنآ  .دـش  دـهاوخ  ناراـمیب  يارب  يدـبا  یغاـب  ناتـسرامیب ، لـگ  ُرپ  طاـیح 

.دندرگ یم  ناشیاه  « راتسرپ »

.دنام یم  ناراتسرپ  تسد  رد  نارامیب  ياه  « بلق  » .دنراذگب ناشیاج  رس  ار  نانآ  ياه  « بلق ، » نتفر ماگنه  هک  هتفر  ناشدای  ناراتـسرپ 
هب یبآ ، ياه  هلال  اب  ناراتـسرپ  .دیور  یم  یبآ  ياه  هلال  .دـنراک  یم  ناشیاه  هناخ  ياه  نادـلگ  رد  ار  نارامیب  ياه  بلق  ناراتـسرپ ،

.دندرگ یم  زاب  ناتسرامیب 

هب یبآ ، ياه  لگ  اب  مه  نانآ  .دنهد  یم  هیده  يرگید  نارامیب  هب  ار  یبآ  ياه  هلال  نانآ 
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بـش رد  هک  تسا  يا  هدـنپت  بلق »  » نانچمه راتـسرپ »  » دـنور و یم  نانآ  .دـندرگ  یم  زاب  ناشیاه  هناخ  هب  ادرف  .دـنور و  یم  باوخ 
.دراک یم  نارامیب  باوخ  رد  یبآ ، ياه  لگ  دشخرد و  یم  ناتسرامیب  ياه 

دوب زییاپ  ناتسرامیب  طایح  دوبن ، راتسرپ »  » رگا

.دندش یم  رپرپ  ناتسرامیب  باوخ  رد  اه  لگ  و 

1 راثیا هدنرپ 

(1) راثیا هدنرپ 

دشخرد یم  نیمز  هناردام  سح  شیاه  مشچ  رد  .صالخا  تیمیمص و  ینابرهم ؛ یمرگ و  تسا ؛ دیشروخ  هعیدو  شیاه ، تسد  رد 
دنز و یم  جوم  شمارآ  شنامـشچ  رد  .شا  ینامـسآ  تماقتـسا  ربارب  رد  دنز  یم  وناز  یگتـسخ  یباوخ و  یب  .دنابات  یم  تفوطع  و 

هـشیپ يدرد  مه  یهارمه و  .دنک  یم  سح  ار  ییاهنت  جنر  دسانـش و  یم  بوخ  ار  درد  وا  .دـنک  یم  شـشزاون  نامهیم  ار  ناروجنر 
.تسوا هشیمه 

« بنیز ، » خـیرات راتـسرپ  گرزب  زا  تـسا و  راتـسرپ  .ار  فوـئر  يادـخ  ار ، قشاـع  يادـخ  دتـسرپ و  یم  ار  قـشع  تـسا و  راتـسرپ » »
.شتسد رد  يرای  هراوهگ  شناج و  قمع  رد  راثیا  دراد ؛ لد  رد  باتفآ  هنییآ و  .دریگ  یم  ماهلا  مالسلااهیلع 

هداتـسیا راودیما  دیـشروخ  نوچ  راوتـسا و  هوک  نوچ  یلو  تسا ، نادـنمدرد  هآ  يادـص  مه  شهآ  دزیر و  یم  کشا  نارامیب  هلان  اب 
زا ار  یگتسخ  دریگ و  یم  شمشچ  زا  ار  باوخ  شا  ینامسآ  زاوآ  اب  هک  تسا  يا  هدنرپ  شا  هنیـس  رد  .دنکارپ  یم  یگدنز  تسا و 

.راثیا هدنرپ  قشع ، هدنرپ  شنت ؛

1 تسد کی  یمیسن 

(2) تسد کی  یمیسن 
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! یتشهب میـسن  زا  دوش  یم  رپ  ورهار ، مامت  .دسر  یم  شوگ  هب  اهرد  مرن  ياه  ماگ  يادص  هرطق  هرطق  دکچ ؛ یم  یگدـنز  هرطق  هرطق 
.دوش یم  رت  ناسآ  اه  قاتا  نیگنس  ياوه  لمحت 

یم گنهامه  هچ  .دـنوش  یم  زاب  یکی  یکی  دـیما ، ياه  هچیرد  .دزو  یم  تسد  کـی  یمیـسن  .دـنوش  یم  هدوشگ  تفرعم  هب  اـهرد 
! دپت یم  هک  یضبن  اب  تتعاس ، نابرض  دنزو 

هناوج دیما و  نامیا و  دشخرد  یم  وت  نامشچ  قمع  رد  هک  یتسیک  وت  ینشور ؟ رون و  دوش  یم  ریثکت  تناتشگنارس  زا  هک  یتسیک  وت 
.تنابرهم ياهدنخبل  تشپ  رد  یگدنز ، دنز  یم 

راتـسرپ مان  زا  ناشن  هک  مییاتـس  یم  ار  تمان  شوپدیپس ! نابرهم  .دنا  هدیـشک  دق  وت  ینابرهم  راوید  تشپ  زا  اهوب ، بش  تسا و  بش 
.دراد البرک  ياه  لگ 

1 روبص هتشرف 

(1) روبص هتشرف 

اب .تسا  تمالـس  ینوفمـس  تیاه ، ماگ  يادص  .دـنریگ  یم  ناج  اه  هرجنپ  رامیب  ياه  لولـس  دـبات ، یم  قاتا  رب  هک  تمـشچ  باتفآ 
ياه غاب  رورغ  تزبس ، ناتـشگنارس  .دـسر  یم  شمارآ  هب  حورجم ، بلق  همه  نیا  یـصاع  نابرـض  هک  تسا  وت  ناـبرهم  ياـه  سفن 
ياه گریوم  تمالک ، یبآ  نینط  .داتسیا  يراتسرپ  هب  ار  الب  تشد  هدید  غاد  ناریسا  هک  یگرزب  نز  نامه  هریشع  زا  وت  .تسا  نیمز 

.دشخب یم  یگدنز  ار  دنمدرد 

، یشابن وت  رگا  دهد ؟ یم  یتشآ  اهدور  ياکنخ  اب  ار  نامراد  بت  ياه  یناشیپ  تسد ، مادک  شزاون  یشابن ، وت  رگا  روبص ! هتشرف  يا 
شیاه هلان  ایرد ، مادک  راپـسهر  هلاچم ، ضغب  همه  نیا  وت  یب  دنک ؟ یم  نشور  ار  ناماه  مخز  نیگمغ  هچوک  رذـگهر ، مادـک  هنارت 

؟ دنک رورم  ار 

یتفا یم  هار  .يا  هدیشاپ  تلاسک  ياهربا  رب  هک  تسا  وت  دنخبل  همادا  دیشروخ ، .دناوخ  یم  سیدقت  هب  ار  اه  نامـسآ  تعیـسو ، حور 
رپ ناگدـنرپ  هنایـشآ  تریذـپان ، یگتـسخ  ياه  هناش  .ینک  یم  یلاـخ  ضغب ، هچره  زا  ار  نامـسآ  ناـمک و  نیگنر  ياـهزاوآ  تمس 

.یشک یم  شود  هب  ار  نادنمدرد  ياه  هلان  مغ  هوک ، هناش  هب  هناش  .تسا  هتسکش 
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.يریگتسد تسا و  يرای  تناتسد ، نوناق 

وت غیرد  یب  تمه  تخس ، ياه  هیناث  نیا  زا  روبع  .تسا  نشور  ترادیب  هشیمه  نامشچ  غورف  زا  نارامیب  بارطـضارپ  رات  ياه  بش 
دننز و یم  هکـس  تا  یمان  مان  هب  اه  هنییآ  .دوش  یم  فالغ  یکیرات ، هچره  ریـشمش  تلباقم ، رد  هک  يا  هراتـس  نآ  وت  .دـبلط  یم  ار 

نـشور ریدـقت  اب  رامیب ، ياهربا  تنطلـس  هب  يوش و  یم  زاغآ  یـسر ، یم  هار  زا  .دـیآ  یمرد  وناز  هب  تمرگ  ياـه  سفن  زا  ناتـسمز 
.یهد یم  نایاپ  باتفآ 

1 هتشرف

(1) هتشرف

ياـه هناورپ  هشیمه ، لـثم  مقاـتا و  رد  لـباقم  زا  درذـگ  یم  تروضح  میـسن  مناـمگ  هب  .وت  يانـشآ  يوب  دـیآ ؛ یم  وت  يوـب  هراـبود 
یم قاتـشم  میاه  مشچ  مونـش ، یم  ار  تا  یتشهب  هحیار  هک  راب  ره  .نم  زا  یـسرپ  لاوحا  يارب  يا  هدرک  رومأـم  ار  تهاـگن  سپاولد 

.ار تیاشامت  دنوش 

منیب یم  ار  يا  هتـشرف  نم  الاح  .دراد  هناش  رب  لاب  ود  هک  يا  هتـشرف  منیبب ؛ کیدزن  زا  ار  يا  هتـشرف  متـشاد  تسود  هشیمه  یناد ! یم 
يراج شیاه  مشچ  رد  یقیمع  یگتسخ  هتسب و  شقن  شبل  هشوگ  نیریـش ، يدنخبل  هشیمه  هدیـشوپ و  دیپس  تسد  کی  یـسابل  هک 

.تسا

ناراـمیب بقارم  هشیمه  هک  وت  تغیرد ؛ یب  یناـبرهم  زاون و  حور  ياـه  مسبت  زور  تسوـت ؛ زور  زورما ، هک  ار  وـت  میوـگ ! یم  ار  وـت 
زا يور  یم  .درد  یلاها  ییاهنت  جنر و  يایند  هب  یشک  یم  كرس  نیچرواپ  نیچرواپ  راو ، میسن  هک  ینابهاگن  هتشرف  کی  وت  یتسه !

«. دیما  » هحیار زا  ینک  یم  رپ  ار  نارامیب  یگنت  لد  ياضف  قاتا و  نآ  هب  قاتا  نیا 

! نارامیب ياه  مشچ  زا  دریگب  ار  باوخ  يدرد ،»  » سوباک ادابم  هک  يراد  یم  هاـگن  نشور  ار  تیاـه  مشچ  سوناـف  اـه  بش  یتح  وت 
، جنر زا  یمشچ  دنلب و  يا  هلان  يادص  ادابم  ات  نیـشن  لد  ییایؤر  هیبش  يراذگ ؛ یم  اپ  اه  قاتا  مامت  هب  کبـس و  مرن و  ینز  یم  مدق 

! دشاب رادیب 
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ياه هبارخ  ات  تسا  هدش  هدیشک  تیاه ، مدق  در  هک  وت  ییالبرک ، گرزب  راتسرپ  ياه  ینابرهم  راد  ثاریم  هک  وت  تسوت ؛ زور  زورما 
.ماش

!؟ تسین تا  يروبص  راد  ماو  هقیقد  مادک  تسا !؟ یلاخ  تروضح  زا  خیرات  ياجک 

بنیز سدقم  تحاس  ات  دوش  یم  هدیـشک  نشور  ردق  نیا  تیاپدر  یتقو  تسا ؛ هتـشگرب  یلاخ  تسد  وت  راثیا  نایرج  زا  هظحل  مادک 
!؟ مالسلااهیلع

يدیماان ياه  بش  هدیپس  تنهاریپ ، يدیپس  هک  يا ، هدرک  نارامیب  یگنت  لد  هانپ  ناج  ار  تیاه  هناش  راوهوک  هک  تسوت  زور  زورما 
.تسا نارامیب 

ياه لگ  هدیکـشخ  ياه  گر  هب  ینک  یم  قیرزت  یگدـنز  هرطق  هرطق  وت  زییاپ و  هطاحا  رد  تسا  یلگ  هخاش  راـمیب ، ره  وت  هاـگن  زا 
.هدرمژپ

هفطاع قیقر  ياوه  ات  نک  زاب  دـیما  تمـس  هب  يا  هچیرد  نارامیب ، يدـیماان  یگنت و  لد  يارب  ینابرهم ! ياـه  هچوک  هشیمه  رباـع  يا 
.دوش ناشاه  مخز  مهرم  تا ،

تسا تنم  یب  ردق  هچ  .دشابن  هراتس  یب  راید ، نیا  روجنر  یلاها  ياه  بش  ات  شیوخ  رد  دزوس  یم  هتسهآ  هک  يوش  یم  یعمـش  وت 
تفاطل ریز  تایح  ضبن  .نارامیب  راد  بت  ياه  هظحل  هب  یـشخب  یم  هتـسهآ  ار  تناتـسد  ياکنخ  هنـشت ! ياه  ناـج  رب  تتبحم  ناراـب 

! تسا هدیشخب  وت  نابرهم  بلق  هب  ار  تبحم  قشع و  زا  مهس  نیرتشیب  ادخ  راگنا  هتشرف ! دنز  یم  دنت  هچ  تناتشگنا 

هنال تیاـه  مشچ  جـنک  رد  هک  ناـمأوت  قوش  یگتـسخ و  زا  ار  وت  تدـیپس ؛ تسد  کـی  نهاریپ  زا  هن  مسانـش ؛ یم  ار  وت  هتـشرف ! يا 
ياهورهار هاگ  چیه  تسوت و  زور  زورما  .مسانش  یم  دزو ، یم  تناتـسد  غولب  زا  هک  يراشرـس  تفوطع  زا  ار  وت  .مسانـش  یم  دراد ،

.تسین یلاخ  تروضح  میسن  زا  نم ، نهذ 

1 زبس یلو  هتسخ ،

(1) زبس یلو  هتسخ ،
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بآ و لالز  سنج  زا  تمالک  .دـناشن  یم  ورف  ار  بت  شطع  هک  تسا  یمیـسن  ياـکنخ  تهاـگن ، .تسا  زبس  یلو  هتـسخ ، تدـنخبل 
.دراب یم  ساسحا  قشع و  نامک  نیگنر  هشوخ  هشوخ  تیاه ، تسد  زا  .تبحم  عولط  یبآ  قفا  تیاه  مشچ  تسا و  هنییآ 

یمن ياپ  زا  یگتسخ  دابدنت  موجه  رد  هک  تسا  يورس  يزبس  يراوتـسا و  هب  تتماق  تسا و  جنرانراهب  درت  ياه  هفوکـش  زا  رپ  تلد 
.دتفا

تناتسد .یکاپ  سدقم و  يرادن ؛ ینیمز  قلعت  هک  یتیفاع  ههلا  وت  .درد  نیکست  تدوجو ، تسا و  شمارآ  یناوغرا  رغاس  تروضح ،
.تسا هدش  هصالخ  تدوجو  رد  راثیا  هفوکش  هحیار  ربص و  لگ  رطع  بنیز و  میمش  .دهد  یم  تشهب  هحیار  بیس و  يوب  زونه 

لالز نیگن  رب  یگتـسخ  رابغ  راذگم  نک و  کح  تلد  قیقع  رب  ار  نآ  سپ  .يراد  دای  هب  ار  شنیرفآ  رعـش  نیتسخن  سدـقت  زونه  وت 
! دربب جارات  هب  ار  تا  ییوخ  هتشرف  اه ، یتخس  نمیرها  دنیشنب و  تلد 

! ینابرهم هتشرف  يا  تیاه ، ینابرهم  مامت  ساپ  هب 

دابم دنمزاین  نابیبط  زان  هب  تنت 

دابم دنزگ  هدرزآ  تکزان  دوجو 

1 روبص

(1) روبص

ار نوخ  خرس  ياه  هرطق  هک  امش  زا  میوگ ؛ یم  امش  زا  نخس  ینابرهم  رد  ناتمیاتس و  یم  یگرزب  رد  تماقتـسا ! ربص و  تعـسو  يا 
.دیشخب یم  هزات  یتایح  ناش  هدرمژپ  ياه  گر  هب  دینک و  یم  قیرزت  نارامیب  هدیکشخ  ياه  گر  هب  ناتقشع ، یخرس  اب  هارمه 

شمارآ اب  ار  ناشناردام  يرارق  یب  دیـشخب و  یم  مایتلا  ناتایر  یب  مسبت  اب  ار  رامیب  ناکدوک  هنابـش  ياه  هلاـن  هک  میوگ  یم  امـش  زا 
.ناتنورد

! روبص دیا و  هتسخ  ردق  هچ  .نارامیب  تخت  رانک  تسج و  دیاب  راظتنا  ياه  قاتا  سپ  رد  ار  امش 

ص:162

.يراظن هموصعم  - 1

مالسا رد  رامیب  زا  تدایع  يراتسرپ و  نییآ  رهم : www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 183 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_162_1
http://www.ghaemiyeh.com


! ناتگرزب لد  زا  میوگ و  یم  ناتدنخبل  زا  دیشابن ! هتسخ 

1 يراتسرپ شزرا 

(1) يراتسرپ شزرا 

تسا هدیشک  رپ  شدوجو  زا  ناوت  .دشک  یم  دایرف  ار  درد  وا  قمر  یب  ياه  مشچ  .دنیشن  یم  ورف  رامیب  لد  رب  نزح  نیگنس  ياه  هیال 
ار رامیب  هک  تسا  راتسرپ  هیاس  اهنت  تاظحل ، نیا  رد  .دنک  یم  يرپس  يدنک  هب  ار  يرامیب  نیرفآدرد  تاظحل  هتسخ ، یمـسج  اب  وا  و 

یم قیرزت  شراـمیب  روجنر  نت  رد  ار  يرازگ  تمدـخ  نیرفآ  قشع  ياـمرگ   (2) .دشخب یم  تّوق  يرامیب  بیـشن  زارفرپ و  ریـسم  رد 
زا یـشبات  تمـشحرپ و  توکلم  زا  یعاعـش  تسا ؛ دـنوادخ  مالک  زا  یفرح  راتـسرپ ، .دزاس  یم  ناـمهم  شناـبل  رب  ار  دـنخبل  دـنک و 

دنیشن و یم  يراد  بت  یناشیپ  رب  هک  تسا  یتسد  یمرگ  راتسرپ ، .تسا  درد  هتخادگ  ریوک  رد  قشع  هصالخ  راتسرپ ، .ناسنا  ییابیز 
.دنک یم  هنال  دردرپ  دوجو  رد  ینابرهم  فافش  نامشچ  زا  هک  تسا  يدیما 

دارفا هنازور  روما  اب  هکنیا  رب  نوزفا  اریز  تسا ؛ یناسنا  یقـالخا و  یگژیو  ياراد  اـه  لغـش  یخرب  نوگاـنوگ ، ياـه  لغـش  ناـیم  رد 
مان ار  يراتسرپ  ناوت  یم  لغاشم ، نیا  هلمج  زا  .دنک  یم  افیا  زین  هعماج  تیبرت  تمالـس و  رد  ییازـسب  ریثأت  دراد ، راک  رـس و  هعماج 

.دیآ یم  رامش  هب  نارامیب  عون و  مه  دارفا  هب  گرزب  یتمدخ  اریز  تساه ؛ لغش  نیرت  فیرش  زا  يراتسرپ ، .درب 

يامرگ ینابرهم و  ندناشفارون و  عمش ، دننامه  ینعی  يراتـسرپ ؛  (3) .رگید درف  زا  تبقارم  ینعی  يراتسرپ ؛ رادرامیب و  ینعی  راتـسرپ ؛
هب یگدیـسر  رد  تسا  قلاخ  هب  قشع  .تاقولخم  قلاخ و  هب  قشع  تسا ؛ قشع  يراتـسرپ ، .ندرک  قیرزت  روجنر  ياه  نت  رد  ار  قشع 

نیا اب  هعماج و  تمالـس  ناعون و  مه  ياهدرد  هب  مامتها  یگدیـسر و  قلاـخ و  تعاـطا  رد  تسا  قولخم  هب  قشع  ادـخ و  تاـقولخم 
رد حور  مامت  اب  ندش و  قشاع  ناج  مسج و  همه  اب  ینعی  يراتسرپ ؛ .ددرگ  یم  قح  ترضح  بوبحم  راتسرپ ، لمع  هک  تسا  فده 

نارگید يرازگ  تمدخ 

ص:163

.ناییاضر ارهز  - 1
ص 57. ش 6 ، لوا ، لاس  رثوک ، همانهام  - 2

ص 554. ج 5 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  - 3

مالسا رد  رامیب  زا  تدایع  يراتسرپ و  نییآ  رهم : www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 184 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_163_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13643/AKS BARNAMEH/#content_note_163_3
http://www.ghaemiyeh.com


! ندنکفا جنر ، درد و  زا  هتسخ  ياه  ناج  رد  ار  یگدنز  روش  ینعی  .ندمآرب 

رب ار  تشزاون  تسد  ییآ و  یم  رامیب  نیلاب  رب  هک  هاگ  نآ  دـنوش ، یم  هتفکـش  تنابرهم  ناتـسد  رد  راثیا  ینابرهم و  ياـه  هژاو  لـگ 
یم اـنعم  ار  قشع  ناراـمیب ، زا  يراتـسرپ  رد  يا ، هداد  رارق  دوخ  يوـگلا  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  وـت  .یـشک  یم  شراد  بت  هرهچ 

شراد بت  دوجو  رگ  هراظن  حبـص ، هدـیپس  اـت  ینیـشن و  یم  تراـمیب  نیلاـب  رب  ییادز و  یم  ار  تنامـشچ  ِباوخ  هک  هاـگ  نآ  ینک ؛
قیرزت نارامیب  جنر  درد و  زا  هدوسرف  هتـسخ و  ياه  ناج  رد  ار  دـیما  ینابرهم و  یمرگ  درادـن و  انعم  تدوجو  رد  یگتـسخ  .یتسه 

ار تیاه  شالت  اه و  تمحز  شاداپ  دنوادخ ، .يزاس  یم  يراج  ناشدرـس  نابل  رب  ار  یگدـنز  هب  قشع  نیرفآروش  دـنخبل  .ینک  یم 
! داب كرابم  تزور  .دهدب 

1 یهلا هفطاع 

(1) یهلا هفطاع 

.تسا نشور  نم  ناـمیا  نامـسآ  رد  رهم ، زا  راشرـس  شخباـمرگ و  يدیـشروخ  هک  مردارب  ياـسایب  مارآ  مرهاوخ ، باوـخب  هدوـسآ 
زا راشرـس  ياه  مشچ  .دور  یمورف  باوخ  تلفغ و  برغم  رد  هن  دـنکفا و  یم  هدرپ  وا  رب  یگتـسخ  ربا  هن  هک  ناـشخرد  يدیـشروخ 
هار ادـخ  هب  نامیا  يایرد  هب  نم  یناسنا  هفطاع  همـشچ  .يا  هتـسب  نم  رهم  هب  لد  هک  ییوت  نارگن  دـنرادیب و  هراومه  نم  یهلا  هفطاع 

.باوخب هدوسآ  سپ  .تسا  ششوج  رد  هراومه  دراد و 

یم رب  تا  یمارگ  دوـجو  هرذ  هرذ  زا  شـشخب  رطع  .تسا  يراـج  تا  هرهچ  رب  ادـخ  تمحر  وـفع و  لـالز  .یهد  یم  تـشهب  يوـب 
ناتـسلخن رد  رامیب  زا  هدـننک  تدایع  : » دـیامرف یم  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  میوگب  یمـالک  هنارعاـش ، یلیخت  هب  نم  هکنیا  هن  .دزیخ 

هب ار  تا  هظحل  هظحل  هک  وت  رب  ادـخ  تمحر  ناراـب   (2) «. دریگ یم  ارف  ار  وا  ادـخ  تمحر  دنیـشنب ، رامیب  دزن  هاـگره  تسا و  تشهب 
.داب اراوگ  ینارذگ ، یم  نارامیب  تدایع 
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.دیرگنم ریحت  هب  مدوجو  نامسآ  رد  ار  نامیا  زا  نشور  نینچ  يدیـشروخ  .دیرادم  بجع  نم  دوجو  رد  هفطاع  يایرد  نیا  يراج  زا 
.ما هدش  باریس  بنیز  ینامسآ  نامیا  راس  همشچ  زا  نم  هک  دزاسن  بجعتم  ار  امش  ناعون ، مه  نت  رب  مراثیا  يراکادف و  میـسن  شزو 
نم .ما  هدروآ  ناغمرا  هب  راثیا  يداو  هناگی  نآ  يوک  زا  يراکادـف  میـسن  ما و  هدرک  نشور  ار  منامـسآ  دیـشروخ  وا ، تیادـه  رون  زا 
رگا تسین  بجع  ما و  هدرک  همزمز  ار  راثیا  هفطاع و  نامیا و  ظافلا  مالـسلااهیلع  همطاف  رتخد  سرد  ياـپ  نم  .مبنیز  بتکم  درگاـش 

.مدمآرس اهنیا  مامت  رد 

يراج یبنیز  هفطاع  همشچرس  زا  راتسرپ  هفطاع  رگا  دشاب ؛ راتسرپ  لد  شخبامرگ  نامیا  دیشروخ  رگا  تسا ؛ یهلا  یلغش  يراتـسرپ 
تیاضر نامسآ  رد  زاورپ  يارب  تسا  یلاب  يراتسرپ ، .دشاب  لصتم  یهلا  ياوقت  همشچ  هب  راتسرپ  راثیا  تمحر و  رابیوج  رگا  دوش و 

یب صلاخ و  شیاه  ماگ  رگا  دیآ ، راک  هب  ادخ  قشع  هب  اهنت  شناتسد  رگا  دشاب ، تیونعم  نامیا و  رون  زا  زیربل  راتسرپ  لد  رگا  .ادخ 
.ادخ ات  زاورپ  يارب  تسا  یلاب  يراتسرپ  وا ، تیاضر  دشیدنیب و  ادخ  هب  اهنت  رگا  دشاب و  وا  يوس  هب  ندش  کیدزن  دیما  هب  هبیاش 

مدوجو همه  رب  تنامشچ  زا  هک  يا  هفطاع  زا  راشرس  ِییادخ  رون  اب  .مدید  ار  وت  رهم  زا  راشرـس  ینامـسآ و  هاگن  مدوشگ ، هک  مشچ 
ار وت  هفطاع ، مادک  همشچ  زا  ادخ  هک  متریح  رد  .دیشک  رپ  مدوجو  نامـسآ  زا  يرامیب  تسبرب و  تخر  منورد  زا  درد  ییوگ  دیراب ،
نابرهم و نینچ  هک  تسا  هدناشون  رهم  لالز  ایرد ، مادک  تعسو  ار  تا  هنیس  تسا ؟ هتفر  الاب  نامسآ  مادک  ات  تنامیا  هتخاس و  زیربل 

نیا دزم  دـناوت  یم  اـهب  مادـک  هک  مشـسرپ  نیا  هشیدـنا  رد  يا ؟ هدروآ  نم  يراـی  رد  تـسد  شـالترپ  ریذـپان و  یگتـسخ  یمیمص ،
؟ دزادرپب ار  وت  هناصلاخ  ایر و  یب  ینابرهم 

نابرهم یهاگن  اب  یتح  وت  دریگ و  یم  مهرم  وت  ینابرهم  هب  شا  هتـسخ  روجنر و  نت  .تسوت  رهم  لالز  هنـشت  رامیب ، كانـشطع  هاگن 
ره اب  رامیب  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تخودنا  یهاوخ  وا  رد  ار  یگدنز  يامرگ  يرابب ، يرامیب  كانـشطع  ریوک  هب  هک 

لالز ندرک  يراج  تا ، یگدنز  هظحل  هظحل  هک  وت  تداعس  هب  اشوخ   (1)« .دبای یم  شمارآ  دنربب  شیارب  هک  هچ 
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.وا تیاهن  یب  تمحر  ادخ و  تشهب  هدوشگ  شوغآ  وت  رب  داب  اراوگ  .تسا  روجنر  رامیب و  ياه  ناسنا  دوجو  رب  شیاسآ  شمارآ و 

هب لد  نارامیب ، هک  دباین  هار  وت  رد  هک  وگب  ار  یگتسخ  .دهنن  اپ  تمـشچ  رب  تلفغ  هب  هک  وگب  ار  باوخ  .دنبم  رب  یگدوسآ  هب  مشچ 
شاب و رادیب  .تسا  هدنام  هریخ  وت  شالترپ  ياه  تسد  هب  دوبهب ، راظتنا  رد  يرایسب  نارگن  ياه  مشچ  دنا و  هتسب  وت  يروبـص  رهم و 

لد .دنک  زیربل  شنامیا  رون  زا  ار  تمـشچ  دزاس و  هدنز  شدوخ  رهم  هب  ار  تتـسد  .دـنک  تا  يرای  وا  هک  رادرب  اعد  هب  تسد  .روبص 
.دراد یم  تسود  تخس  ار  ناراکوکین  وا  هک  راپسب  وا  تباجا  هب 

همه نیا  اب  رگا  دوب  راوشد  هچ  .يا  هتـساوخن  دوخ  يارب  چـیه  ایند  زا  هک  وت  يارب  دوب  دوجو  ياهتنا  ایند ، ناـیاپ  رگا  دوب  تخـس  هچ 
یب هکـس  دنچ  وت  يراکادـف  همه  نیا  نایاپ  رگا  دوب  روآ  جـنر  هچ  .دوب  تا  هتـسخ  ياه  تسد  هرمث  ییایند  زیچان  ياهب  طقف  شالت ،

ییایند شاداپ  ایند و  هب  راثیا ، ربص و  يراکادف و  شالت و  همه  نآ  نایاپ  رد  وت  رگا  دوب  دـهاوخ  یگرزب  نایز  هچ  .دوب و  یم  شزرا 
هناخ رد  رب  وت  هناصلاخ  ياـنمت  کـی  هب  تسا  هدوشگ  وت  يور  رب  ادـخ  تشهب  ياـهرد  هک  یهاوخن  ار  يورخا  شاداـپ  يدـنبب و  لد 

.بوبحم

1 يراتسرپ راختفا 

(1) يراتسرپ راختفا 

ناراتسرپ ياه  هناشن  اهنت  يراتسرپ ، ياه  تفیش  رد  ندش  رضاح  اه و  يرامیب  اهوراد و  مان  نتـسناد  یکـشزپ ، رازبا  دیفـس ، ینهاریپ 
ار یگتسخ  هتفگ ، كرت  ار  تحار  باوخ  هتشذگ ، دوخ  تالیامت  دوخ و  زا  هتسب ، ورف  دوخ  زا  مشچ  هک  تسا  یسک  راتسرپ  .تسین 

جنر .تسا  هتـشگ  نارگن  تسا ، هدمآ  راتفرگ  يرامیب  جـنر  رد  هک  يزیزع  رب  هتفرگرب و  شیوخ  زا  هاگن  هداد ، حـیجرت  یگدوسآ  رب 
هک تسا  نآ  يراتسرپ  .دهاکب  رامیب  جنر  زا  ات  دنک  یم  میـسقت  دوخ  رامیب و  نیب  ار  يروجنر  نیا  دنک و  یم  سح  دوخ  رد  ار  رامیب 

ناسحا یتسود و  عون  زا  ار  دوخ  قح ، تیاضر  قشع  هب  يوش و  یهت  یهاوخدوخ  زا 
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.دزادنا قوش  هب  مه  ار  وت  نم و  دناوت  یم  نیا  يزاس و  راشرس 

لاس هک  يردام  ددنب ، رمک  شزابناج  رسمه  يرای  هب  هک  ییوناب  .تسین  هصالخ  يراتسرپ  لغش  رد  طقف  یتسود  عون  ناسحا و  سح 
همه تسا ، هتفاتـش  روجنر  نادنملاس  نالولعم و  يرای  هب  هک  يراکوکین  دـشک ، یم  شود  رب  ار  شلولعم  دـنزرف  زا  يراتـسرپ  راب  اه 

كرابم نانآ  همه  رب  راتسرپ  یمارگ  زور  .رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  نارگ  یشاداپ  تراشب  دنراد و  هنیس  رب  يراتسرپ  راختفارپ  مان 
.داب

هب ینک و  یم  مارح  مشچ  رب  باوـخ  تروـجنر ، ناـعون  مه  مغ  زا  اـه  بش  هک  ییوـت  تسا ؛ هدرک  هـچ  وـت  اـب  ادـخ  هـک  مـتریح  رد 
وا تیاضر  رد  نینچ  هک  هدشرپ  ادخ  هب  قشع  يایرد  مادک  زا  وت  هنیس  هک  متریح  رد  .یهد  یم  يروبص  تماقتسا و  سرد  یگتـسخ 

ناسحا و چیه  زا  تنورد  هک  يا  هتشگ  باریـس  هفطاع  نامیا و  مادک  همـشچ  زا  هک  متریح  رد  .ینیـشن  یمن  هدوسآ  ینز و  یم  جوم 
ینابرهم راتسرپ  يا  تروای ، ادخ  تسد  دازیرم ، تسد  .دهد  یمن  تیاضر  یگتسخ  چیه  هب  دوش و  یمن  باریـس  یگتـشذگ  دوخ  زا 

.اه

.داب كرابم  راتسرپ  زور  البرک و  هنحص  هتسشن  نوخ  هب  ياه  مخز  راتسرپ  هفطاع ، رهم و  ناشخرد  ّرُد  دالیم  زور 

1 اه یبوخ  راید  زا 

(1) اه یبوخ  راید  زا 

؟ تسا هدرک  وحم  دوخ  سوماق  زا  ار  باوخ  یگتـسخ و  يانعم  هک  هدش  هتخود  نیرز  قفا  مادـک  رب  تا  هتـسخ  نابرهم و  ياه  مشچ 
بلق تسا ؟ راـک  بت  باـت و  رد  ناوترپ  ریذـپان و  یگتـسخ  نینچ  هک  هدـمآ  راـک  هب  یـشاداپ  هچ  هناـهب  هب  وت  شـالترپ  ياـه  تسد 

هتـشاد یهت  تسا ، يرگنایند  ایند و  هچ  ره  زا  يدرپس و  یهلا  تیاضر  هب  ار  لد  هک  هدش  باریـس  نیقی  مادک  همـشچرس  زا  تنابرهم 
هنوگ نیا  هک  يراید  مادک  لها  وت  يا ؟
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مرگ و هرامه  تلد  يوش ؟ یمن  باریس  لالز  يرای  نیا  زا  يا و  هتـسب  تمه  مدآ  ینب  يرای  هب  روبـص  عقوت و  مک  شالترپ ، نابرهم ،
! اه یبوخ  راتسرپ  يا  شالترپ ، هشیمه  تتسد 

هنامیمـص اهتنا و  یب  شالت  زور  کی  اب  دزم  مادک  دزادرپب ؟ ار  وت  تبقارم  يرادیب و  بش  کی  ياهب  دناوت  یم  شاداپ  مادـک  یتسار 
وت هاگن  دناوت  یم  رویز  رز و  مادـک  شـشخرد  تسا ، رامیب  لاح  نارگن  وت  تبحم  رپ  ياه  مشچ  هک  يا  هظحل  دـنک ؟ یم  يربارب  وت 

تمحر رب  داب  تراشب  ار  وت  سپ  .دنک  اطع  وت  هب  روخ  رد  یـشاداپ  دناوت  یم  هک  تسادـخ  اهنت  یتسار  هب  دزاس ؟ لوغـشم  دوخ  هب  ار 
.شنارک یب  نارفغ  ناراب  يدنوادخ و 

زا ینابهاگن  طقف  تسین ؛ رامیب  یتایح  میالع  زا  تبقارم  اهنت  يراتـسرپ  .اتمه  یب  تسا  یـصصخت  ریظن و  یب  تسا  يرنه  يراتـسرپ ،
لـالز ندرک  يراـج  تسا و  تبحم  میـسن  شزو  .راـمیب  روـجنر  نت  رد  تسا  یگدـنز  حور  ندـیمد  هکلب  تسین ، راـمیب  تاـیح  زرم 

رب نداهن  مهرم  تسا و  رامیب  ياه  مخز  نامرد  .وا  حور  تیوقت  تسا و  رامیب  ناج  ظفح  يراتسرپ  .رامیب  هتـسخ  ندب  رد  يراودیما 
ناشخرد تسا و  رامیب  تایح  غارچ  نتـشاد  هگن  نشور  حور ؛ تبابط  اب  تسا  مسج  تبابط  نتخیمآ  يراتـسرپ  .وا  نورد  ياـه  مخز 

.صصخت تسا و  رنه  يراتسرپ ، هک  تسا  نیمه  يارب  .یگدنز  هب  شدامتعا  نامیا و  دیشروخ  ندرک 

ياه شزرا  همه  راتـسرپ  تفع و  نامیا و  ناشخرد  ياه  هراتـس  همه  اه و  هفطاـع  همه  راتـسرپ  مالـسلااهیلع ، اربک  بنیز  دـالیم  زور 
دندیراب هفطاع  ناراب  تفع ، ایح و  ربا  سپ  زا  هک  یناراتسرپ  همه  هب  نامیا  تیناسنا و  نایدانم  همه  هب  ار  هعیـش  خیرات  رد  هدید  مخز 

.مییوگ یم  کیربت  دندرک ، يراج  هعماج  دبلاک  رد  یگدنز  يامرگ  ناشنورد ، نامیا  رون  هب  و 

رهم هیاس 

رهم هیاس 

وت ياه  ینابرهم  هیاس  رد  نم  روجنر  نت 

تفگ مالس  ار  یتمالس 

وت رورپ  حور  هاگن  و 

.دناشن سنا  هناخافش  رد  ار  مسج 
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دش نایامن  وت  روضح  جنگ  نآ  رد  هک  دوب  يا  هناریو  نم ، جنر 

.درک لدبم  ینابرهم  ریرس  هب  ار  يرامیب  تخت  و 

دنز یم  جوم  زونه  وت  تفوطع  یلو  تفرگ ، نایاپ  نم  جنر 

.دزیر یم  تورم  لحاس  هب  هک  اهرهوگ  هچ  و 

.منک یمن  شومارف  يا  هتفای  نارامیب  زا  يراتسرپ  رد  ار  يادخ  ندیتسرپ  هک  ار  وت  زگره 

.ار بنیز  وت ، دروآ و  یم  اهدای  هب  ار  وت  بنیز ، نوچ  يور ؛ یمن  اهدای  زا  زگره  وت 

1 هدیکشخ هچنغ  نابغاب 

(1) هدیکشخ هچنغ  نابغاب 

اه هناخ  ماب  يور  هتسشن  بش ،

اه هچوک  نایم  زا  داب  دود  یم 

شومخ روتسم و  مارآ و  اجکره 

شورخ روش و  ره  توص و  ره  زا  غراف 

مه زاب  يدنام  رادیب  یلو  وت 

مغ ِدرگ  یهاگن  زا  ییوشب  ات 

يا هدید  مغ  لد  راتسرپ  وت 

يا هدیکشخ  هچنغ  نابغاب 

دنک یم  تمسق  وت  اب  ار  شدوخ  بش ،

دنک یم  تریح  وت  رهم  زا  قشع 

عوضخ راثیا و  مرگ  نینط  يا 

عوشخ وت  هاگن  زا  دوارت  یم 
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يا هدروآ  اجک  زا  قشع  همه  نیا 

يا هدناوخ  نامیا  بتکم ، نیمادک  رد 

تسیک وت  داتسا  هک  مناد  یم  کین 

تسیچ وت  يالوت  رهم و  عبنم 

یتخومآ ار  قشع  بنیز ، وت ز 

یتخوس نونجم  عمش  نوچمه  دعب 

دوش نشلگ  ناکم  نیا  ات  یتخوس 

دوش نشور  ناسک  یب  يارب  بش 

يرخ یم  ار  مغ  هک  يراتسرپ  يا 

يرب یم  لزنم  هب  لزنم  ار  هتسخ 

یتشاذگب اپ  قشع  هار  هب  وت 

یتشاک يروبص  لخن  تلد  رد 

قشع يوک  رد  يدش  بنیز  ورهر 

قشع يوناز  یتخادنا  كاخ  هب  مه 

میظع رجا  نیا  ضیف  زا  شاب  داش 

میهس بنیز  هرفس  رد  يدش  نوچ 
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مراهچ : شخب 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  مراهچ : شخب 

اه لصف  ریز 
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نازاس همانرب  هب  يدربراک  ياه  هیصوت 

اه سیونریز 

یمدرم ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

نازاس همانرب  هب  يدربراک  ياه  هیصوت 

نازاس همانرب  هب  يدربراک  ياه  هیصوت 

تدایع يارب  يزاس  هنیمز  نینچمه  ناراتسرپ و  ياسرف  تقاط  شالت  هب  نداهن  جرا  دروم  رد  يزاس  گنهرف  امیـس  ادص و  تیلوئـسم 
.دوش یم  لیدـبت  تیمها  لوا  هجرد  هب  يزاس  گنهرف  رثا  رب  یلو  تسین ، تیولوا  رد  مدرم  يارب  یلئاـسم  اـسب  هچ  .تسا  ناراـمیب  زا 

، تسا هتفای  ینیع  دومن  اهنآ  دـننام  ناینادـنز و  هب  کمک  يراکوکین ، ناسحا و  ماتیا ، مارکا  حرط  اه ، هفطاع  نشج  دروم  رد  رما  نیا 
.دنراد يا  هژیو  يزیر  همانرب  اهنآ  يارب  دنسانش و  یم  ار  اه  نامز  نیا  مدرم  کنیا  هک  يا  هنوگ  هب 

رس هب  ناتسرامیب  رد  هک  يرامیب  .تسا  نارامیب  زا  تدایع  هلئسم  دوش ، هتسجرب  امیس  ادص و  هلیسو  هب  دناوت  یم  هک  يدراوم  زا  یکی 
ییازـسب شقن  وا  يدوبهب  رد  اـسب  هچ  دروآ و  یم  مهارف  ار  يو  طاـشن  یمرگلد و  هیاـم  ناتـسود  نایانـشآ و  ماوقا ، رادـید  درب ، یم 

هلئـسم و نیا  ندرک  گنررپ  اب  دناوت  یم  امیـس  ادص و  یلو  تسا ، يو  ناشیوخ  هدهع  رب  لوا  هجرد  رد  نارامیب  هب  یگدیـسر  .دراد 
رد مدرم  هک  دنک  يزاس  هنیمز  يا  هنوگ  هب  هراب  نیا  رد  مالسا  شرافـس  زا  دارفا  ندرک  هاگآ  یتسود و  ناسنا  سح  نتخاس  رادیب  زین 

هنوگ چـیه  میرامـشب ، دوخ  قوقح  وزج  ار  نارامیب  زا  تدایع  هچنانچ  .دنباتـشب  رگیدـکی  کمک  هب  دنـشاب و  مه  رانک  مغ ، يداش و 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .درک  میهاوخن  یهاتوک  هحماسم و 

اهنآ هکنیا  زج  تفای  دهاوخن  ییاهر  قوقح  نیا  زا  دهد و  ماجنا  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  قح  یس  رگید  ناملسم  هب  تبسن  یناملسم  ره 
(1) .دنک ندید  وا  زا  يرامیب  ماگنه  هک  تسا  نیا  اهنآ  هلمج  زا  .درذگرد  وا  زا  شناملسم  ردارب  هکنآ  ای  دنک  ادا  ار 

ندرگ رب  يو  هک  تسا  یقح  رامیب  زا  تدایع  دیآ  یمرب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیامرف  زا 
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نایفارطا زا  یسک  رگا  .تسین  زیاج  نارگید  قوقح  يادا  رد  یهاتوک  ِتاْریَْخلا » اوُِقبَتْساَف   » باب زا  نیاربانب ، .دراد  دوخ  ینید  ناردارب 
کی اسب  هچ  .مینک  دیماان  ار  وا  میرادـن  قح  دـشاب ، ناگدـننک  تدایع  ياپ  يادـص  ندینـش  رظتنم  ناتـسرامیب  رد  ناناملـسم  رگید  ای 

نیا مهم  .دوش  وا  یتمالـس  رد  عیرـست  ببـس  دـنک و  نوگرگد  ار  رامیب  هیحور  هاتوک ، هلمج  دـنچ  ندرک  لدـب  در و  ای  هداس  رادـید 
دـصق اب  يراذـگ و  تنم  نودـب  صالخا ، تیاهن  اب  دـیاب  تسا ، هدـش  هدرمـش  ناناملـسم  قوقح  زا  اـهراک  هنوگ  نیا  نوچ  هک  تسا 

.دریگ ماجنا  تبرق 

: درک هراشا  ریز  تاکن  هب  ناوت  یم  هنیمز ، نیا  رد  امیس  ادص و  فیاظو  نییبت  رد 

هرابرد نارگید  هک  یتدایع  هب  نداد  خساپ  ناونع  هب  ار  مهم  تیلوئـسم  نیا  مدرم  هک  دنک  يزاس  گنهرف  يا  هنوگ  هب  دـیاب  هناسر  . 1
یناملسم تیلوئـسم  لاح ، نیا  اب  .دشاب  هداتفین  یـسک  يارب  یقافتا  نینچ  اسب  هچ  .دنریگن  رظنرد  دنا ، هداد  ماجنا  ناشناکیدزن  ای  اهنآ 

ریـسم نیا  رد  هک  یماگ  ره  دنادب  دورب و  نارامیب  تدایع  هب  راگدرورپ  يدونـشخ  يارب  اهنت  يرگباسح و  نودب  وا  دـنک  یم  باجیا 
.تسا نادیواج  تشهب  یهلا و  ناوضر  هب  يو  ندش  کیدزن  ناهانگ و  شزرمآ  ثعاب  دراد ، یمرب 

ار تالکـشم  نیا  مامت  دـیاب  تسا ، یحور  یگتـسخ  راچد  یگدـنز  تالکـشم  اهانگنت و  رد  یـسک  رگا  رامیب ، زا  تدایع  ماگنه  . 2
دناوت یم  ییور  هداـشگ  نیا  .دوـش  ناتـسرامیب  دراو  طاـشناب  هداـشگ و  يا  هرهچ  اـب  دـهد و  رارق  ناتـسرامیب  زا  نوریب  طـیحم  يارب 
تروص هب  فلتخم  ياه  همانرب  بلاق  رد  ار  ینید  ياه  لمعلاروتـسد  دـناوت  یم  امیـس  ادـص و  .دـشخبب  ناراـمیب  هب  یـصاخ  شمارآ 
يرامیب نآ  عوضوم  یتح  هک  یملیف  رد  رگا  .دریگ  راک  هب  ییویدار  ياه  همان  شیامن  اه و  لایرس  اه ، ملیف  رد  میقتسمریغ  ای  میقتسم 

تحت ار  هدننیب  دناوت  یم  یبوخ  هب  دوش ، هداد  رارق  نارامیب  زا  تدایع  ياپرید  هنسح و  ّتنس  شیامن  يارب  يا  هنحص  تسین ،
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.دـناجنگ ینویزیولت  ویدار و  ییاه  همانرب  رد  ار  اه  شزومآ  نیا  ناوت  یم  نیاربانب ، .دریگب  ياج  وا  هاگآدوخان  رد  دـهد و  رارق  ریثأت 
هدنیوگ نوچ  دوب ؛ دـهاوخ  شخبرثا  قمعت ، رارکت و  اب  متح  روط  هب  میقتـسم ، شور  هب  دـنچره  يرجم  ياه  مایپ  یقالخا و  ثیداحا 

.دنتسه مارتحا  دروم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ینعی  اه  تیاور  نیا 

نارامیب لالم  یگتسخ و  ببس  نوچ  تفگ ؛ نخـس  دایز  دیابن  نارامیب  نیلاب  رب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ياهروتـسد  زا  رگید  یکی  . 3
لاح تیاعر  لاح ، نیا  رد  هک  دنشاب  قاتا  کی  رد  رامیب  دنچ  یمومع ، یتلود و  ياه  ناتسرامیب  رد  اسب  هچ  هتشذگ  نآ  زا  .دوش  یم 

يارب یبوخ  شزومآ  دناوت  یم  هلئسم  نیا  تیاعر  لایرس ، ملیف و  شخپ  يزاس و  همانرب  ماگنه  .تسا  يرورـض  رایـسب  رگید  نارامیب 
.دشاب نارگید 

تبحص یشوگ  رد  زا  دیاب  تاقالم  ماگنه  ناگدننک  تاقالم  لاح ، نیا  رد  .دنتسه  التبم  تخس  ياه  يرامیب  هب  ینارامیب  اسب  هچ  . 4
ناتـسرامیب زا  نوریب  رابخا  یتح  .دنیوگن  نخـس  كانرطخ  ياه  يرامیب  گرم و  زا  رامیب ، روضح  رد  دنزیهرپب و  رگیدـکی  اب  ندرک 

نیمه اسب  هچ  داد ؛ دیما  شمارآ و  وا  نایفارطا  رامیب و  هب  دـیاب  یلک ، روط  هب  .دـننکن  وگزاب  وا  دزن  تسا ، هدـننک  تحاران  هچنانچ  ار 
.دشاب رثؤم  وا  یتمالس  رد  ندرک  راودیما 

یندروخ لگ ، لماش  دناوت  یم  ایاده  نیا  .تسا  هدش  شرافـس  رایـسب  رامیب  يارب  بسانم  هیده  دـیرخ  هب  ییاور ، ياه  هزومآ  رد  . 5
هژیو هب  ییاهالاک  نینچ  دیرخ  رد  باتش  هنوگره  .تفای  نانیمطا  دیاب  الاک  یتمالـس  زا  یلو  دشاب ، توپمک  یلـصف و  ياه  هویم  اه و 
تفگ ماجنا  اب  دـناوت  یم  امیـس  ادـص و  .دزاس  نادـنچود  ار  نارامیب  لکـشم  تسا  نکمم  ناتـسرامیب ، فارطا  ياه  شورف  تسد  زا 

ای دنرادروخرب  لماک  تمالـس  زا  سانجا  نیا  ایآ  هک  دـنک  دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  هتکن  نیا  ناشورف  تسد  ناگدـننک و  تاقالم  اب  وگو 
ترازو هفیظو  لاـثم ، يارب  .دـننک  ییوـج  هراـچ  طوـبرم  نالوئـسم  اـت  درادرب  هدرپ  یـشورف  مـک  یـشورف و  نارگ  زا  نـینچمه  .ریخ 

.تساه یکاروخ  نیا  یتمالس  ظفح  یکشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادهب ،
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ار سانجا  دننک و  يریگ  شیپ  ناگدننک  تاقالم  قح  رد  فاحجا  زا  هدش ، لرتنک  ياه  هاگشورف  ندرکریاد  اب  دیاب  زین  اه  يرادرهش 
.دنهد رارق  ناگدننک  تاقالم  رایتخا  رد  بسانم  تمیق  هب 

.دنک ندید  مه  وا  یقاتا  مه  نارامیب  زا  دوخ ، هب  بوسنم  رامیب  زا  تدایع  رب  هوالع  ناسنا  هک  تسا  هتسیاش  رایسب  یقالخا ، رظن  زا  . 6
دوش یم  ببس  راک  نیا  .دنیامش  ام و  تبحم  هار  هب  مشچ  دنرادن و  يا  هدننک  تاقالم  ای  دنا  هدمآ  ناتسرهش  زا  هک  ینارامیب  اسب  هچ 

تیلوئسم ساسحا  مه  هب  تبسن  دنباتشب و  رگیدکی  کمک  هب  مزال  ياه  نامز  رد  نارامیب  دبای و  شیازفا  نارامیب  نایم  تفلا  سنا و 
.دننک يرتشیب 

نایفارطا و دنک ، رکشت  ناراتسرپ  کشزپ و  زا  دیاب  قلاخلا » رکشی  مل  قولخملا ، رکـشی  مل  نم   » باب زا  رامیب  دوخ  هکنیا  رب  نوزفا  . 7
اسرف تقاط  ياهراک  یگتـسخ  بیترت ؛ نیدب  .دننک  يرازگ  ساپـس  یکـشزپ  هورگ  زا  هداس  نابز  اب  دنناوت  یم  زین  ناگدننک  تاقالم 

.دنوش یم  قیوشت  رتشیب  شالت  راک و  هب  تبسن  نانآ  دور و  یم  رد  هب  ناراتسرپ  نت  زا 

.تسا ناراتـسرپ  یلغـش  هاگیاج  زا  يرادساپ  دننک ، هجوت  نآ  هب  دـیاب  امیـس  ادـص و  نازاس  همانرب  هک  ییاه  هلوقم  زا  رگید  یکی  . 8
نارامیب دروخرب  عون  ات  دنـشک  ریوصت  هب  یتسرد  هب  شیوخ  ياه  همانرب  رد  ار  نانآ  تمحزرپ  ریگ و  مشچ  ياه  شـشوک  دیاب  نانآ 

رت هزیگنااب  ناشراک  هب  تبـسن  ار  اـهنآ  اـه ، تشادـساپ  هنوگ  نیا  .دـشاب  تزع  مارتحا و  يور  زا  اـهنآ  اـب  هعماـج  دارفا  ناـیفارطا و  و 
.درک دهاوخ 

ياه لددرد  شیامن  .درک  دـنهاوخن  یهاتوک  هجو  چـیه  هب  یقلخ  شوخ  يراـتفر و  شوخ  زا  ناراـمیب  اـب  دروخرب  رد  ناراتـسرپ  . 9
، اه ناتسرامیب  شوماخ  درس و  طیحم  رد  طاشن  داجیا  يارب  ناراتسرپ  ییوگ  هلذب  یقلخ و  شوخ  نارامیب ، ناراتسرپ و  نایم  هناتسود 

یتخس ربارب  رد  نانآ  ییابیکش  تنم و  نودب  يرازگ  تمدخ  نانآ ، ییوخ  مرن  رادرک ، راتفگ و  رد  ناراتـسرپ  بدا  مارتحا و  تیاعر 
انایحا اه و 
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.دشاب راذگرثا  رایسب  يراتسرپ  قالخا  ندرک  هنیداهن  شرتسگ و  رد  دناوت  یم  نارامیب ، ياه  يریگ  هدرخ 

نیا .تسا  نانآ  ربارب  رد  ینتورف  نالاس و  گرزب  نادنملاس و  هب  مارتحا  دور ، یم  راظتنا  رتشیب  ناراتسرپ  زا  هک  يدراوم  زا  یکی  . 10
، کشزپ ياهروتسد  يارجا  مزال و  يراکمه  اب  دشاب و  هتشاد  يونش  فرح  راتـسرپ ، زا  رامیب  ات  دشاب  هارمه  تیعطاق  اب  دیاب  ینتورف 

دنوادخ هب  لکوت  اهراک و  رد  يدنب  تیولوا  بسانم ، يدنب  نامز  تماقتسا و  تیدج ، اهراک ، يریگ  یپ  .دوش  مهارف  يدوبهب  هنیمز 
.دوش دیکأت  اهنآ  رب  دوش ، یم  نیودت  هورگ  نیا  يارب  هک  ییاه  همانرب  رد  دیاب  هک  تسا  يراتسرپ  لغش  تافص  رگید  زا 

نارامیب اب  رادید  يارب  مزال  تالیهـست  دیاب  .تساهنآ  اب  تاقالم  هویـش  نارامیب ، اب  ناراتـسرپ  طابترا  رد  مهم  ياه  هتکن  زا  یکی  . 11
.ددرگ حالصا  دیاب  دوش ، یم  رجنم  اه  ناتـسرامیب  نانابهگن  زا  یتیاضران  هب  هنافـسأتم  هک  ساسا  یب  ياه  يریگ  تخـس  .دیآ  مهارف 

نیب زا  اهانگنت  نیا  مامت  نابهگن  هزاجا  اـب  هک  تسا  هنوگچ  تسا ، عونمم  ررقم  ياـهزور  ریغ  رد  ناراـمیب  اـب  تاـقالم  رگا  یتسار  هب 
.دنیوگ یمن  ینوناقریغ  حالطصا  هب  ناگدننک  هعجارم  هب  يزیچ  شخب  نانکراک  رگید  ناراتـسرپ و  زین  اه  شخب  رد  یتح  دور و  یم 

يارب .دریگ  ماجنا  بسانم  يزیر  همانرب  اـب  تسرد و  هار  زا  دـیاب  دراد ، دوجو  ناراـمیب  زا  یـضعب  يارب  رادـید  ناـکما  رگا  نیارباـنب ،
.دوش ماجنا  اه  تاقالم  نیا  شخب ، ناراتسرپرس  اب  یگنهامه  اب  اهنت  ای  دبای  شیازفا  تاقالم  ياهزور  لاثم ،

هدید ناوارف  نانآ ، زا  يراتسرپ  نارامیب و  هب  کمک  ینید ، نایاوشیپ  هریس  رد  .تسا  يدنمشزرا  فیرش و  رایسب  لغش  يراتسرپ  . 12
صـالخا يور  زا  ادـخ و  يدونـشخ  يارب  ناراـمیب  هب  دوب و  ناـسکی  زیچ  یب  دـنمتورث و  راـمیب  هب  یگدیـسر  ناـنآ  يارب  .دوـش  یم 

تسا بجاو  ناراتسرپ  رب  نیاربانب ، .دندرک  یم  یگدیسر 
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زا .دـشابن  اهنآ  اب  دروخرب  كالم  يرادان  ییاراد و  دـننک و  تیاعر  ار  تلادـع  فاـصنا و  دـنمتورث ، ریقف و  ناراـمیب  اـب  دروخرب  رد 
رد هک  دنک  یمن  یقرف  شیارب  دهد و  یم  ماجنا  ادخ  يارب  ار  دوخ  راک  ریذپ ، تیلوئسم  راد و  نید  دهعتم  راتـسرپ  کی  رگید ، يوس 
رد درگن و  یم  اه  ناکم  دارفا و  زا  غراف  دوخ  یناسنا  هفیظو  سدقم و  لغش  هب  هراومه  وا  .دشاب  یتلودریغ  ای  یتلود  ياه  ناتسرامیب 

رتراوشد نارامیب  دایز  دادـعت  تلع  هب  یتلود  ياه  ناتـسرامیب  رد  راک  دـنچره  .دراد  یمرب  ماـگ  یهلا  تیاـضر  ندروآ  تسد  هب  هار 
شاداپ زا  يرادروخرب  دـید  اب  اهراک  تالکـشم  یتخـس و  هب  دزادرپ ، یم  هفیظو  ماجنا  هب  هقالع  قشع و  اب  هک  يراتـسرپ  یلو  تسا ،

.تسا نوزفا  بتارم  هب  دنوادخ  دزن  یسک  نینچ  دزم  رجا و  هک  میناد  یم  همه  هتبلا  .درگن  یمن  رتشیب 

دیاب نادرمتلود  نازیر و  همانرب  ادخ ، يدونشخ  يارب  هفیظو  ماجنا  يراتسرپ و  لغش  يارب  هناصلاخ  تین  نتفرگ  رظن  رد  رانک  رد  . 13
رادروخرب شیوخ  تلزنم  اب  بسانتم  یلاـم  تاـناکما  زا  ناراتـسرپ  رگا  .دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  زین  ار  ناراتـسرپ  هب  يداـم  یگدیـسر 

رب دـناوت  یم  یلام  هغدـغد  هنوگره  .دـنرامگ  تمه  شیوخ  ياه  تیلوئـسم  ماجنا  هب  يرتشیب  تقد  شمارآ و  اب  دـنناوت  یم  دنـشاب ،
هاگیاج اب  بسانتم  هکلب  دنشاب ، هتـشاد  یبلط  هدایز  ياضاقت  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  .دراذگب  یفنم  رثا  ناراتـسرپ  راک  تیفیک 

یم ماجنا  ناراتـسرپ  اب  هک  يا  هنامیمـص  ياه  تسـشن  اب  امیـس  وادص  دراد  اج  .دـننامن  هرهب  یب  يدام  تایرورـض  زا  دوخ  یعامتجا 
.دناسرب نالوئسم  شوگ  هب  ار  نانآ  ياه  هتساوخ  تالکشم و  دهد ،

تبحم دراد ، زاین  ناراتـسرپ  تامدـخ  هب  يرامیب  نامز  رد  رگا  .دـنکن  شومارف  ار  يراوشد  نارود  ناراـی  ناـسنا ، تسا  هتـسیاش  . 14
یب .دـنک  يرازگ  ساپـس  اهنآ  شالت  زا  دورب و  اهنآ  راک  لحم  هب  لگ  هخاش  اب  راتـسرپ  زور  رد  دربن و  داـی  زا  ار  اـهنآ  یناـسنا  ياـه 

نینچ کش ،
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مایا نیا  رد  زین  امیـس  ادص و  ياه  همانرب  .دـنک  تیوقت  نارامیب  هب  رتهب  یناسر  تمدـخ  رد  ار  ناراتـسرپ  هزیگنا  دـناوت  یم  ییاهراک 
اه ملیف  شیامن  ناراتسرپ و  هناقداص  ياهدادما  يرگراثیا و  زا  بسانم  ياه  گنهآامن  هیهت  .دشاب  هتـشاد  صاخ  یقنور  هولج و  دیاب 

.دوب دهاوخ  راذگرثا  رایسب  اه  لایرس  و 

اه سیونریز 

اه سیونریز 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

، ششخردرپ یقرب  ناس  هب  دزیگنا و  یمرب  لیلخ  میهاربا  اب  هارمه  ار  وا  دنوادخ  دنک ، يراتسرپ  ار  يرامیب  زور ، هنابـش  کی  سک  ره 
(1) .درذگ یم  طارص  زا 

(2) .دناروخ دهاوخ  وا  هب  یتشهب  ياه  هویم  زا  دنوادخ  دناسرب ، وا  هب  تسا ، هدرک  سوه  رامیب  هک  ار  ییاذغ  سک ، ره 

(3) .تسا تنس  تدایع ،

(4) .دراد هزانج  عییشت  زا  رت  گرزب  یشاداپ  رامیب ، تدایع 

(5) .دراد یمرب  ماگ  تشهب  هار  رد  رامیب ، هدننک  تدایع 

(6) .دوش یم  هتشادرب  تشهب  ياه  غاب  رد  دراد ، یمرب  وا  دزن  ات  دوخ  هناخ  زا  رامیب  هدننک  تدایع  هک  ییاه  ماگ 

(7) .تسا ناگتشرف  ياعد  ناس  هب  وا  ياعد  نوچ  دنک ؛ اعد  تیارب  هاوخب  وا  زا  يدش ، دراو  يرامیب  رب  نوچ 
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: مالسلا هیلع  یلع  ماما 

(1) .تسا کین  ياهراک  نیرت  هدیدنسپ  زا  یکی  رامیب ، تدایع 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

ار شیاعد  دنوادخ  هکنآ  رگم  دهاوخن  يزیچ  ادـخ  زا  هدـننک ، تدایع  يارب  رامیب  نآ  دـنک ، تدایع  ادـخ  يارب  ار  يرامیب  سک  ره 
(2) .دنک تباجتسا 

یمدرم ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ دراد شنایفارطا  زا  يراظتنا  هچ  رامیب  . 1

؟ دیا هدید  روط  هچ  شنایفارطا  رامیب و  اب  ار  ناراتسرپ  ای  کشزپ  دروخرب  . 2

؟ دنراد ناراتسرپ  زا  يراظتنا  هچ  مدرم  . 3

؟ تسا تخس  ردق  هچ  يراتسرپ  دینک  یم  رکف  . 4

؟ دنشاب ناراتسرپ  تامحز  يوگ  خساپ  دنناوت  یم  هنوگچ  مدرم  . 5

؟ تسا یتافص  هچ  ياراد  بوخ  راتسرپ  کی  . 6

؟ دیراد يا  هرطاخ  هچ  ناتنایفارطا  ای  دوخ  اب  ناراتسرپ  دروخرب  عون  زا  . 7

؟ تسا رثؤم  رامیب  يدوبهب  رد  هزادنا  هچ  ات  ناراتسرپ  ییابیکش  ییور و  هداشگ  . 8

؟ تسیچ يرامیب  طیارش  رد  نارامیب  هب  کمک  نیرتهب  . 9

؟ درب الاب  شیوخ  تیلوئسم  راک و  هب  تبسن  ار  راتسرپ  کی  هزیگنا  ناوت  یم  هنوگچ  . 10

رثا شا  یگداوناخ  طیحم  رب  وا  راک  یتخـس  تالکـشم و  هک  دـیا  هتفایرد  اـیآ  تسا ، راتـسرپ  یـسک  ناـتنایفارطا ، ناـیم  رد  رگا  . 11
؟ هن ای  تسا  هتشاذگ 

ظفح ثعاب  هزادـنا  هچ  ات  نانآ  يرادزار  دراوم ، نیا  رد  .دـنوش  یم  هاگآ  نارامیب  یمـسج  ياـه  يراـمیب  زا  ًـالومعم  ناراتـسرپ  . 12
؟ دش دهاوخ  نارامیب  تمرح 
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؟ دیا هتفر  ناتسرامیب  هب  لیماف  انشآریغ و  نارامیب  ندید  يارب  لاح  هب  ات  ایآ  . 13

؟ دشاب رثؤم  نانآ  یتسردنت  رد  ردق  هچ  نارامیب  ندرک  تاقالم  دینک  یم  رکف  . 14

؟ دوش تیاعر  دیاب  یتاکن  هچ  نارامیب ، اب  تاقالم  ماگنه  . 15

؟ دینک یم  هیهت  ار  ییاهزیچ  هچ  ًالومعم  نارامیب ، اب  تاقالم  ماگنه  . 16

؟ دشاب هتشاد  ییاه  بیسآ  هچ  ناتسرامیب  فارطا  ياه  یشورف  تسد  زا  ندرک  دیرخ  دینک  یم  رکف  . 17

؟ دینک یم  هچ  دنشاب ، یقاتا  مه  وا  اب  رگید  رامیب  دنچ  امش ، رامیب  زج  هب  رگا  . 18

؟ تسا بسانم  اه  ناتسرامیب  رد  نارامیب  يارب  تاقالم  ياهزور  نامز  دادعت و  ایآ  . 19

؟ دیا هدش  ور  هبور  یتالکشم  هچ  اب  ناتنارامیب  اب  تاقالم  يارب  ناتسرامیب  هب  دورو  يارب  . 20

؟ تسا رتهب  تاقالم  يارب  ینامز  تدم  هچ  ًالوصا  دینام و  یم  ناترامیب  رانک  رد  هزادنا  هچ  ًالومعم  ناتسرامیب  هب  هعجارم  زا  سپ  . 21

؟ دننک یم  ار  راک  نیا  یهلا  تیاضر  يارب  ناگدننک  تدایع  زا  دصرد  دنچ  دینک  یم  رکف  . 22

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  .تسا  نانآ  تمحز  ببس  نانآ  هناخ  رد  نارامیب  زا  ندرک  تاقالم  دننک  یم  رکف  اه  یضعب  . 23

؟ دینک یم  راتفر  هنوگچ  وا  ربارب  رد  تسا ، راوشد  وا  نتفای  افش  هک  دیدرک  ساسحا  دیدید و  كانرطخ  ار  یسک  يرامیب  رگا  . 24

؟ دننک راتفر  دیاب  هنوگچ  رامیب  نایفارطا  اب  دروخرب  هویش  نارامیب و  شریذپ  رد  اه  ناتسرامیب  نانکراک  دینک  یم  رکف  . 25

؟ دینیب یم  یتوافت  یتلودریغ  یتلود و  ياه  ناتسرامیب  رد  یکشزپ  هورگ  دروخرب  هویش  نایم  ایآ  . 26

، داد ماجنا  نارگشالت  نیا  يارب  ناوت  یم  هک  يراک  نیرتهب  راتسرپ ، زور  تبسانم  هب  . 27
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؟ تسیچ

؟ تسا هدش  يراذگ  مان  راتسرپ  زور  ناونع  هب  بنیز  ترضح  دلوت  زور  ارچ  . 28

؟ دیناد یم  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  ناگدنامزاب  نادنزرف و  زا  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  يراتسرپ  دروم  رد  . 29

؟ دشابمالسلااهیلع بنیز  ترضح  يارب  يا  هتسیاش  ورهر  دناوت  یم  هنوگچ  هنومن  راتسرپ  کی  . 30

؟ دیا هدرک  هعجارم  ناتسرامیب  هب  ناراتسرپ  شالت  زا  ینادردق  يارب  تسد  رد  لگ  يا  هخاش  اب  راتسرپ ، زور  رد  لاح  هب  ات  ایآ  . 31

؟ دشاب هدش  هیهت  ناراتسرپ  هناقداص  تامدخ  هرابرد  هک  دیا  هدید  بالقنا  زا  سپ  ار  لایرس  ای  ملیف  دنچ  . 32

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ دینیب یم  ییاهزیچ  هچ  رد  ار  ینامرد  هورگ  نایفارطا و  زا  رامیب  ياجبان  اجب و  راظتنا  . 1

؟ تسا يدروخرب  هنوگچ  نارامیب  اب  یکشزپ  هورگ  هدنزاس  ملاس و  دروخرب  . 2

؟ یفطاع یحور و  ای  تسا  یمسج  رظن  زا  رتشیب  نارامیب  اب  راتفر  یتخس  امش  رظن  هب  . 3

؟ دشاب مه  ناراتسرپ  شالت  زا  رکشت  یعون  هب  دناوت  یم  نانآ  نایفارطا  نارامیب و  زا  يدروخرب  هنوگچ  . 4

؟ تسیچ ناراتسرپ  يورارف  تالکشم  نیرت  مهم  . 5

؟ دنمادک دشاب ، هتشاد  دناوت  یم  راتسرپ  کی  هک  ییوکین  تافص  نیرتهب  . 6

؟ درک رتشیب  ار  ناراتسرپ  ییآراک  شزیگنا و  ناوت  یم  هنوگچ  . 7

یم دوجو  هب  نارامیب  اب  دروخرب  رد  یفطاع  ياه  شنت  یمـسج ، ياه  یتخـس  رب  نوزفا  ناراتـسرپ  يارب  دیناد ، یم  هک  روط  نامه  . 8
؟ درک يریگولج  ناراتسرپ  یگداوناخ  میرح  هب  نآ  یفنم  ياهدمآ  یپ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  .دیآ 
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اهنآ هب  یشرافس  هچ  دراوم  نیا  رد  .دنوش  یم  هاگآ  نارامیب  یمسج  بیع  زا  دوخ  لغش  ياضتقا  هب  ناراتسرپ  ناکـشزپ و  ًالومعم  . 9
؟ دیراد

؟ دنوش یم  ور  هبور  یتالکشم  هچ  اب  اه  ناتسرامیب  هب  هعجارم  ماگنه  نارامیب  . 10

؟ تسا هدشن  هنیداهن  ام  روشک  رد  نارامیب  زا  تدایع  گنهرف  ارچ  . 11

؟ دنک يزاس  گنهرف  اتسار  نیا  رد  دناوت  یم  هنوگچ  یمالسا  هناسر  . 12

؟ درک تیاعر  دیاب  ار  یتاکن  هچ  رامیب ، زا  تدایع  ماگنه  . 13

؟ دیآ یم  رظن  هب  رت  بسانم  نارامیب  يارب  ییایاده  هچ  ًالومعم  . 14

ریغ رد  تاـقالم  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ؟ دوجو  یفنم  اـی  تبثم  ياـه  هتکن  هچ  ناگدـننک ، تاـقالم  يارب  يدـنب  ناـمز  تهج  زا  . 15
؟ درک هیجوت  ار  ناتسرامیب  نابهگن  هزاجا  اب  مه  نآ  ررقم  ياهزور 

؟ دنراد يراظتنا  هچ  راتسرپ ) زور  رد  هژیو  هب   ) هعماج زا  ناراتسرپ  . 16

اه ملیف  رد  ناراتسرپ  هناقداص  تامدخ  یفرعم  ياتسار  رد  بالقنا  زا  دعب  امیس  ادص و  ياه  همانرب  زا  دصرد  دنچ  دینک  یم  رکف  . 17
؟ درک تیوقت  ار  اهدرکیور  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ؟ هدوب 

.میزاس یم  ناتهار  هقردب  ار  نامریخ  ياعد  میراد و  یم  ساپ  ار  ناتتامحز  رهم ! ناگتشرف 

مادتسم ینامداش  تزع و  مایا 
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همان باتک 

همان باتک 

، یمالسا گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ، یتالحم ، یلوسر  مشاهدیـس  همجرت : ملکلاررد ، مکحلاررغ و  دمحم ، نب  دحاولادبع  يدمآ ، . 1
.1377

.یفجن یشعرم  یمظعلا  هّللا  تیآ  هبتکم  تاروشنم  مق ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 2

.1363 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  نیسحلا ، نب  نسحلا  دمحم  نبا  ینارح ، هبعش  نبا  . 3

.ق  1411 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، دیرفلا ، دقعلا  هبردبع ، نبا  . 4

.1373 یضرلا ، فیرشلا  تاراشتنا  مق ، رابخالا ، نویع  هبیتق ، نبا  . 5

.ق 1383 ه .  هدالوا ، حیبص و  یلعدمحم  هبتکم  رصم ، ماشه ، نبا  هریس  ماشه ، نبا  . 6

.1379 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  مق ، يراتسرپ ، ماکحا  همطاف ، هراشتسا ، . 7

.نازابناج یمالسا  تاقیقحت  زکرم  يراتسرپ ، گنهرف  ربکا ، يدسا ، . 8

.ق 1378 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، يراخب ، حیحص  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، . 9

.1367 هیمالسا ، نارهت ، هعیشلا ، لئاسو  نسحدمحم ، یلماع ، رح  . 10

.1374 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، بولقلا ، داشرا  دمحم ، نب  نسح  یملید ، . 11

.نازابناج یمالسا  تاقیقحت  زکرم  ادخ ، ترایز  يرهاظم ، ربکا  یلع  يدهم و  ییاضر ، . 12

.1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، فرح پ ،)  ) نیموصعم یتیبرت  یقالخا _  گنهرف  دمحا ، رف ، ناوضر  . 13

تاقیلعت و همدـقم ، حیحـصت ، یغورف ، یلعدـمحم  عبط : حیحـصت و  ساـسا  رب  يدعـس ، تاـیلک  نیدـلا ، حلـصم  خیـش  يدعـس ، . 14
.1375 لوا ، پاچ  دیهان ، تاراشتنا  نارهت ، یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  سراهف :

.1367 هیقف ، نارهت ، مالسالا ، ضیف  حرش : همجرت و  هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  . 15

.ق 1402 ه .  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، صاصتخالا ، دیفم ، خیش  . 16

.ق 1412 ه .  یضر ، تاراشتنا  مق ، قالخالا ، مراکم  لضف ، نب  نسح  یسربط ، . 17

مالسا رد  رامیب  زا  تدایع  يراتسرپ و  نییآ  رهم : www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


، مود پاچ  نیـسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیلعت : حیحـصت و  ءاضیبلا ، هجحملا  نسحمـالم ، یناـشاک ، ضیف  . 18
.ات یب 

.1372 هیریخ ، روما  فاقوا و  نامزاس  نارهت ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، یمق ، . 19

.ات یب  تیب ، لها  گنهرف ، رشن  رتفد  نارهت ، يوفطصم ، داوج  دیس  همجرت : یفاکلا ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 20

.1370 اضرلاراد ، توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، . 21

.1384 لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، رشن  پاچ و  نامزاس  مق ، یکشزپ ، ثیداحا  همان  شناد  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 22

.1374 ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  . ______________________________________، 23

.1373 اردص ، نارهت ، راتفگ ، هد  یضترم ، يرهطم ، . 24
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 _ 1364 داشرا ، ترازو  یمالـسا ، بـالقنا  یگنهرف  كرادـم  ناـمزاس  نارهت ، رون ، هفیحـص  هّللا ،  حور  دیـس  ینیمخ ، يوسوم  . 25
.1368

پاچ مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، لئاسملا ، طبتسم  لئاسولا و  كردتسم  یقتدمحم ، نب  نیسح  ازریم  یـسربط ، يرون  . 26
.ق 1407 ه .  لوا ،

.1380 سردم ، دیهش  یگنهرف  زکرم  ناهفصا ، هیمطاف ، گنهرف  يدهم ، روپ ، یلین  . 27

.1367 تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، يدقاولل ، يزاغملا  رمع ، نب  دمحم  يدقاو ، . 28

.هیقفلا هبتکم  مق ، رظاونلا ، ههزن  رطاوخلا و  هیبنت  نسحلاوبا ، سارف ، یبا  نبا  مارو ، . 29

، مجنپ پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لاعفالا ، لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلا  زنک  نیدلا ، ماسح  نب  یقتملا  یلع  نیدلاءالع  يدنه ، . 30
.ق 1405 ه . 
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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
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