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13 ص :

راتفگشیپ

هراشا

. تسا یمالسا  تمیقنارگ  ياههنیجنگ  زا  یکی  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ياهزردنا  نانخس و  زا  ياهعومجم   1 (1) هغالبلاجهن »  » باتک
زا سپ  هک  نیا  هب  هراشا  دـناهدیمان ؛ مه  نآرقلاخا »  » ار نآ  هک  دـنزیم  جوم  نآ  رد  نانچنآ  فلتخم ، داعبا  رد  یمالـسا  قیاقح  فراـعم و 

. تسا هدماین  مالسا  رد  هغالبلاجهن »  » نوچمه یباتک  تسا ، قح  ترضح  مالک  هک  دیجم » نآرق  »
نونف شور و  ات  خزرب  تمایق و  زا  ار - نوگانوگ  لیاسم  ریقف - اـت  ینغ  زا  ّتیعر و  اـت  مکاـح  زا  ناـگمه - ییاـمنهار  نیع  رد  باـتک  نیا 

بلاطم اههنیمز ، همه  رد  هصالخ  ناقفانم و  نارگهلیح و  ياـههناشن  تافـص و  اـت  لـماک  ناـسنا  تافـص  یلاـع و  تاـماقم  زا  يرواـگنج ،
. دنکیم مّلکت  اهلد  اب  دیوگیم و  نخس  اهلقع  اب  ییوگ  هکنانچ  دنکیم ، نایب  ابیز  یتارابع  اب  ار - دوخ  هدنزرا 

. میزادنیب یهاگن  نآ  هدنیوگ  هغالبلاجهن و  تخانش  باب  رد  نارظنبحاص  ناگرزب و  نانخس  هب  میدنب و  ورف  مد  هنیمز  نیا  رد  تسا  رتهب 

؛» ًاجاْهنِم ًۀَعرِش و  مُْکنِم  اْنلَعَجٍلُِکل  : » تسا هدمآ  هدئام  هروس  هیآ 48  رد  تسا ؛ راکـشآ  هار  حضاو و  قیرط  يانعم  هب  جاهنم ، جهن و  - - 1
میداد ». رارق  یقیرط  تعیرش و  اهتّما  امش  زا  کی  ره  يارب  »
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14 ص :
ماما ترضح  نارامج  ریپ  ینعی  نامیا ؛ تعاجش و  تمواقم و  هروطسا  نآ  نافرع و  هفـسلف و  هقف و  لمع ، ملع و  درم  دار  نآ  هنیمز  نیا  رد 

: دیامرفیم نینچ  هغالبلا  جهن  هرازه  هرگنک  هب  یمایپ  نمض  هرس  سدق  ینیمخ 
مادک اب  ام  ار ؟ هغالبلا  جـهن  باتک  ای  دنناسانـشب  نارگید  هب  دـننک و  یفّرعم  ار  نینمؤملاریما  الوم  دـنهاوخیم  یناهج  گرزب  نادنمـشناد  »

زا نایکلم  هک  تسا  يویند  یکلم و  رشب  کی  مالسلا  هیلع  یلع  اًلـصا  میوشب ... ؟ دراو  يداو  نیا  رد  میهاوخیم  ياهیامرـس  هچ  اب  هنوؤم و 
... ؟ دننک يریگهزادنا  ار  وا  نایتوکلم  هک  تسا  یتوکلم  دوجوم  کی  ایو  دنیوگ  نخس  وا 

تسود هب  هتسویپ  ریغ و  زا  هتـسراو  دبع  نآ  و  ادخ ...  هدنب  طقف  بلاطیبانبیلع  مییوگب  میرذگب و  يداو  نیا  زا  هک  تسا  نآ  یلوا  سپ 
. تسا مظعا  هَّللادبع  هتفای  شرورپ  و  تسا ...  هَّللادبع  ّقح  هب  وا  دوب ... 

، دوخ یهاوخ  دوخ  دوخ و  باجح  رد  ّتینم و  رتسب  رد  ناگتفخ  ام  تیبرت  میلعت و  يارب  تسوا ، حور  هلزاـن  هک  هغـالبلا  جـهن  باـتک  اـّما 
ناسنا کی  داعبا  هزادـنا  هب  يداعبا  ياراد  تسا  ياهعومجم  یعامتجا و  يدرف و  ياهدرد  يارب  تسا  یمحرم  افـش و  يارب  تسا  ینوجعم 

 ... دور شیپ  هب  خیرات  هچ  ره  ات  نآ  رودص  نامز  زا  یناسنا  گرزب  هعماج  کی  و 
تفرعم و باحـصا  کمک  اب  و  دینیـشنب ...  قیقحت  هب  یهلا  باتک  نیا  لّوا  هبطخ  تالمج  رد  دـییایب  نازودـنا ! تمکح  نافوسلیف و  ناـه ،

فارتعا نارگید  دوخ و  روصق  هب  دـیبایرد و  ار  یحو  دـنزرف  دـید  نادـیم  ات  دـیزادرپب ...  ریـسفت  هب  ار  هاتوک  هلمج  کی  نیا  نافرع  بابرا 
یحو تیب  لها  تاملک  رد  هک  نآ  ریظن  هلمج و  نیا  ٍۀَـلَیازُِمب .» ٍءیَـش ال  ِّلک  ُریَغو  ٍۀـنراقُمب  ٍءیـش ال  ِّلُک  َعم  : » هلمج نآ  تسا  نیا  دـینک و 

هدمآ نامزلارخآ  نارّکفتم  يارب  تسا و  دیدح  هروس  رد  هک  تسا  هَّللامالک  ریسفت  نایب و  تسا ، هدمآ 
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15 ص :
2 (1) ُمْتنُک .» امَنیَأ  مُکَعَم  َوُهو   » تسا

: هک ارچ  مینکیم ، هعلاطم  یلزتعم  دنمشناد  یّنس و  ملاع  کی  هاگدید  زا  ار  الوم  مالک  و  هغالبلاجهن »  » کنیا و 
نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگناربلد  زار  هک  دشاب  نآ  رتشوخ 

: دیوگیم نینچ  تسا ، هدش  داریا  ُُرثاکَّتلا » ُمُکیهلأ   » هکرابم هروس  توالت  زا  دعب  هک  ترضح ، هبطخ 219  لیذ  رد  دیدحلایبا  نبا 
توکـس دیاب  دناوتیمن ، هچنانچ  دروایب و  یمالک  نینچدیاب  دراد ، ار  ترخآ  باذع  زا  نانآ  ندناسرت  نارگید و  هظعوم  دصق  یـسک  رگا 

حیصف و تاملک  زا  بجعت  رد  یگمه  دوش ، هدناوخ  اهنآرب  هبطخ  نیا  دنوش و  عمج  یسلجم  رد  برع  ياحصف  مامت  رگا  تسازس  و  دنک .
رد دزومآیم و  شیوخ  نازابرس  هب  ار  یگنج  نونف  دتسیایم و  گنج  نادیم  رد  هک  يدرم  زا  متفگش  رد  نم  دنتفیب . هدجـس  هب  نآ  يابیز 

؛ تسا هتشادن  يرگید  راک  مزر  گنج و  زا  ریغ  دوخ ، رمع  مامت  رد  وا  دیوگیم  دونـشب  ار  نآ  سک  ره  هک  دناوخیم  ياهباطخ  هنیمز  نیا 
بیذـهت تدابع و  اوزنا و  رد  ار  يرمع  ییوگ  هک  دـنکیم  داریا  هظعوم  باب  رد  ياهبطخ  ناـنچ  لاـح ، ناـمه  رد  نادـیم و  ناـمه  رد  اـّما 

یهاگ طارقس و  تروص  هب  یهاگ  هرخالاب  تسا . هدوب  لوغشم  تضایر  هب  هدروخن و  تشوگ  زگره  هدیـشوپ و  هنیمـشپ  سابل  هدنارذگ و 
دودـح ار  هبطخ  نیا  هک  منکیم  دای  دـنگوس  دـنروخیم  مسق  نآ  هب  اـهتّما  هچنآ  ماـمت  هب  نم  دـیآیم . رد  میرم  نب  حیـسم  تروصهب  مه 
هتشاذگ اجهب  ياهزات  فوخ  سرت و  نم  رد  هعفد  ره  ماهدناوخ و  ارنآ  هبترم  رازه  لاس  ره  رد  ماهتشاذگ و  دوخ  ربارب  رد  تسا  لاس  هاجنپ 

ره و 

صص ج 8 ، (، 1373 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  نارهت : مّود ، پاچ  ، ) رون هفیحـص  هَّللا ، حور  ینیمخ ، يوسوم  ماما  - - 1
406 و 407 
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16 ص :
هب نم  هدـیقع  لیلد  هب  ّرثأت ، نیا  هک  منادیمن  تسا . هدـنکفا  مناکیدزن  دوخ و  گرمدایهب  ارمو  هتخادـنانم  ياضعاو  مادـنارب  ياهشعر  راب 

3 (1) تسا . نآ  هدنیوگ  صالخا  نیقی و  رثارب  ای  يو و  كاپ  ّتین  ببس  هب  ای  نآ ، هدنیوگ 
راصق تاملک  اههمان و  اههبطخ ، زا  معا  شخبماهلا - تاملک  نیا  سوفن و  يایمیک  ریـسکا و  نیا  هک  درک  فارتعا  دـیاب  فّسأت  نارازه  اـب 

رپ هیاس  رد  تسا  دیما  دنک . يرادربهرهب  اهنآ  زا  لماک  روط  هب  تسا  هدشن  قفوم  یمالسا  تّما  هدنام و  ناهنپ  يدامتم  ياههدس  ترـضح -
یفرعم ناـیناهج  هب  میـشک و  نوریب  اـهربا  تشپ  زا  ار  هدنـشخرد  هرهچ  نیا  میناوتب  اـت  دـیآ  مهارف  ياهنیمز  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تکرب 

. مینک

؟ تسیک یضر  دیس 

تلالج تمظع و  رد  مینک . هراشا  اهبنارگ - باـتک  نیا  هدـنروآ  درگ  هللا - همحر  یـضر  دّیـس  ّتیـصخش  زا  ياهشوگ  هب  ادـتبا  تسا  رتهب 
هاتوک تالمج  اههمان و  اههبطخ ، تسناوت  داتفا و  یمیظع  ِراـک  نینچ  ماـجنا  رکف  هب  لـبق  لاـسرازه  زا  شیب  رد  هک  سب  نیمه  وا  یناـسفن 

. دنک يروآدرگ  هعومجم  کی  رد  بیترت  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
زا ياهدنزرا  ياهباتک  لاح  نیا  اب   4 (2) درک ، تلحر  اقب  ملاع  هب  هک  تشادن  لاس  زا 47  شیب  دوب و  ناوج  یضر  دیـس  موحرم  هک  نیا  اب 

. تشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  ار  هغالبلاجهن »  » هژیو هب  لیزنّتلا و ...  قیاقح  ریسفت و  لیبق 
عرو و زا  تلالج و  تبیه و  بحاص  درک ؛ ظفح  یگلاس  یـس  زا  سپ  یهاتوک  تدـم  رد  ار  نآرق  دوب ؛ حیـصف  يرعاش  بیدا و  یملاع  وا 

يدایز ياوقت 

ص 152  ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - - 1
تسا . هتفای  تافو  يرجه  لاس 406  رد  ّدلوتم و  يرجه  لاسرد 359  یضر » دیس   » دوشیم هتفگ  - - 2
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17 ص :
دیس  » شردارب وا و  هرابرد  هماقم  هَّللا  یلعا  دیفم  خیـش  موحرم  شداتـسا  هک  سب  نیمه  یـضر  دیـس  تلیـضف  فرـش و  رد  دوب . رادروخرب 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  دوخ  رـسپ  ود  تسد  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  هک  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  : » دـید كراـبم  سب  یباوخ  یـضترم »
: دومرف دروآ و  نم  دزن  هتفرگ و  ار  مالسلا  امهیلع 

«. زومایب هقف  نم  دنزرف  ود  نیا  هب  خیش ! يا  « ؛» َهْقِْفلا اَمُهْمِّلَع  ُخیش ! ای  »
و یـضترمدّیس »  » دوخ دـنزرف  ود  تسد  یمناخ  زور ، نامه  رد  تسیچ . باوخ  نیا  موهفم  انعم و  هک  مدوب  ّریحت  رد  متـساخرب و  باوخ  زا 

رارکت دوب ، هدومرف  نم  هب  باوخ  ملاـع  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هک  ار  ياهلمج  ناـمه  دروآ و  نم  دزن  هتفرگ و  ار  یـضر » دّیـس  »
يارب اـجنآ  اـت  ردارب  ود  نیا  دـش و  مه  روـط  نیمه  هتبلا   5 (1) دیـسر ». دـنهاوخ  یلاع  تاـماقم  هب  كدوک  ود  نیا  هک  مدـیمهف  نم  درک .

تیاده و هار  نآ ، هطـساو  هب  مدرم  هک  یتمالع  هناشن و  ینعی  دـنداد ؛ يدُْـهلا » ُمَلَع   » بقل اهنآ  هب  هک  دـندش  عقاو  دـیفم  نیملـسم  مالـسا و 
. دنوشیم ییامنهار  دنباییم و  ار  میقتسم  طارص 

باتک نیا  يروآ  عمج  زا  یضر  دیس  فده 

هدوب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  تغالب  تحاصف و  ربارب  رد  يو  یگریخ  باتک ، نیا  فیلأـت  رد  دّیـس  نشور  زراـب و  لـیالد  زا  یکی 
لیذ رد  يو  هنومن ، ناونع  هب  دـسریمن . تاـملک  نیا  هیاـپ  هب  تغـالب  تحاـصف و  رد  یمـالک  چـیه  دـیجم » نآرق   » زا دـعب  هک  ارچ  تسا ؛

: دیامرفیم ترضح  هک  مکی  تسیب  هبطخ  دننام  اههبطخ  زا  یضعب 

ص 236  ج 1 ، هعاربلا ، جاهنم  - - 1
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18 ص :
«. مُکُرِخآ مُِکلَّوِأب  ُرَظَْتُنی  امِّنإَف  اوقَْحَلت ، اوفَّفَخت  مُکوُدَْحت  َۀَعاّسلا  ُمُکَئارَو  َّنإو  ْمُکَمامَأ  َۀَیاغلا  َّناف  »

مامت رب  دیابریم و  ار  تغالب  تحاصف و  رد  تقبـس  يوگ  ادخ ، لوسر  ادخ و  مالک  زجب  یمالک  ره  اب  هسیاقم  رد  تاملک  نیا  دسیونیم :
. دنکیم ادیپ  يرترب  تاملک 

زا یـشخب  اـهنت  یهاـگ  هکنیا  زاو  تغـالب . شورو  هار  ینعی  هغالبلاجـهن ؛» : » تسا هتـشاذگ  باـتک  نیا  رب  هـک  تـسا  یماـن  رگید ، دـهاش 
هبطخ یقاب  رکذ  زا  هدروآ و  هدـیمهفیم ، ار  ترـضح  مالک  تغالب  تحاصف و  هک  اجنآ  ات  دوشیم  مولعم  هدروآ ، ار  ترـضح  ياـههبطخ 

تاملک نیا  رگید  داعبا  هب  یـضر  دّیـس  هک  تسین  ینعم  نیدـب  تغالب  هظحالم  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  لاح  نیا  اب  تسا . هدرک  رظن  فرص 
هب ار  یمالسا  فراعم  ابیز ، هدیزگرب و  ظافلا  نیا  بلاق  رد  تسا  هدیشوک  راوگرزب  ملاع  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسا ، هتشادن  هّجوت 

هدیزرویم و قشع  یناعم  بلاطم و  نیا  هب  دوخ  هک  درک  میهاوخ  نیقی  مینکفیب  يو  يونعم  ماقم  هب  يرظن  رگا  و  دـناسرب . نایناهج  شوگ 
. تسا هدرک  نایب  ترضح  تاملک  زا  یضعب  لیذ  رد  هک  تسا  یتارابع  بلطم ، نیا  لیلد  تسا . هدوب  زین  نارگید  هب  اهنآ  ندناسر  ماقم  رد 

ياوتحم هدـمآ و  ناـیم  هب  نخـس  فلتخم  تاـعوضوم  زا  نآ  رد  هک  اّرغ » هبطخ   » هب فورعم  مکی  وداتـشه  هبطخ  لـیذ  رد  لاـثم  ناوـنع  هب 
: دسیونیم نینچ  تسا ، یلاع  رایسب  ظعاوم 

دشیم نایرگ  اهمشچ  دمآیم و  رد  هزرل  هب  اهندب  تسوپ  دناوخیم  ار  هبطخ  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتقو  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد  »
هّجوت زین  تاملک  نیا  يونعم  دـعب  هب  هللا  همحر  یـضردیس  هک  دـهدیم  ناشن  نآ  لاثما  تارابع و  عون  نیا  داتفایم ». بارطـضا  رد  اهلد  و 

شخب هس  هب  ار  ۀغالبلا » جهن  ، » هللا همحر  یضر  دیس  تسا . هتشادن  رظن  الوم  ِمالک  تغالب  تحاصف و  دُعب  هب  اهنت  هتشاد و 
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19 ص :
: دنکیم میسقت 

. هاتوک نانخس  اههمان و 3 - - 2 اههبطخ ، - 1
. تسا هاتوک  هلمج  لماش 480  موس  شخب  همان و  لماش 79  مود  شخب  هبطخ ، لماش 239  لوا  شخب 

زا دـیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  همدـقم  رد  دناهتـشون . ریـسفت  حرـش و  باتک  نیا  رب  لاح  هتـشذگ و  رد  ینـس ، هعیـش و  زا  یگرزب  نادنمـشناد 
. تسا هدش  هتشون  باتک  نیا  رب  رصتخم  لّصفم و  حرش  هاجنپ  زا  شیب  نونکات  هک  هدش  لقن  یناتسرهش  هَّللا  تبهدیس 

تـالاح فاـصوا و  نآ  رد  هک  ماّـمه » هبطخ  « ؛ مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  مهم  ياـههبطخ  زا  یکی  نوماریپ  اـت  مینآرب  باـتک  نیا  رد  *** 
طارـص حیحـص و  ریـسم  هدنهدناشن  لماکت و  هار  نادنم  هقالع  يارب  یلاع  یقـشمرس  هبطخ  نیا  مییوگب . نخـس  تسا ، هدـمآ  ناراگزیهرپ 

نایب همزـال  اریز  منیبیمن ؛ ار  راـک  نیا  تیحالـص  دوخ  رد  نم  یفازگ ، هنوگ  چـیه  نودـب  هچ  رگ  تسا . هَّللا  هار  ناگدـنیوپ  يارب  میقتـسم 
يداو نیا  رد  دناوتیمن  تعاضب  یب  هدـنب  نوچ  یـسک  تسا و  نآ  هب  لوصو  كرد و  يونعم ، ینافرع و  يالاب  دـنلب و  لیاسم  زا  يرایـسب 
ینطاب هقالع  قشع و  دـش ، راک  نیا  هب  مادـقا  هزیگنا  هک  هچنآ  یلو  دـناسرب ، دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  شیوخ  نارگ  هفیظو  دراذـگب و  ماـگ 

. یهلا نادرمدار  نیا  یگدنز  خیرات  یتح  تالاح و  زا  رتشیب  هچره  یهاگآ  دوب و  ملاع  ناکاپ  هب  بناجنیا 
تسد برض  هب  دناسر  تسود  لصو  هب  تقشعدناهتفگ  میتفگب و  تسه ، هچ  ره  تسقشع 

هک یمالسا  بالقنا  لیاوا  رد  مه  نآ  تسا ، هدش  حرطم  نارادساپ  هاپس  زیزع  ناردارب  يافـص  اب  لفحم  رد  ثحابم  نیا  هک : نیا  رخآ  هتکن 
یـصاخ هّجوت  ثحاـبم  هنوگنیا  هب  هجیتـن  رد  دوب و  هدـیزو  ناـنآ  رب  یهلا  میـسن  هدـش و  رادروخرب  یحور  لّوحت  کـی  زا  اـًلوصا  هعماـج 

: میوگب دیاب  اذل   6 (1) دشیم .
شراقنم رد  هیبعت  لزغ  لوق و  همه  نیادوبن  هنرو  نخس  تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب 

. دوب دهاوخ  هدنسیون  نانتما  بجوم  نادنمشیدنا  نارظنبحاص و  زا  یحالصا  ییامنهار و  هنوگره  موشیم  روآ  دای  نایاپ  رد 
نیحلاصلا هَّللادابع  یلع  انیلع و  مالسلاو 

یطسوا نیسح 

دشیم . رازگرب  هبنشجنپ  ياهزور  حبص  رد  لاسکی ، زا  شیب  یط  رد  تاسلج  نیا  - - 1
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باتک نیا  يروآ  عمج  زا  یضر  دیس  www.Ghaemiyeh.comفده  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


21 ص :

لّوا سرد 

هراشا

7 (1) نُونِسُْحم » مُه  َنیّذلاو  اْوَّقتا  نیذَّلا  َعَم  هَّللا  ّنإ  َف  ْنِسْحَأو  هَّللا  ِقَّتإ  ماّمَه ! ای  : » ماّمَِهل مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  ّیلع  انالوم  َلاقف 

مامه هب  ترضح  باوج  یگنوگچ 

ترضح دزن  دنکیم (2) 8  فیصوت  دباع  يدرم  ار  وا  هللا  همحر  یضر  دیس  هک  ماّمَه  مان  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  یـصخش 
هب مّسجم و  وا  يارب  نانآ  يابیز  هرهچ  هک  يروط  هب  دـیامرف ، نایب  وا  يارب  لماک  روط  هب  ار  نیقتم  فاصوا  هک  تساوخ  ناـشیا  زا  دـمآ و 

ياهلمج اضاقت ، نیا  هب  خساپ  رد  سپس  دندومرف و  لقاثت (3) 9  هتفر ، هرفطباوج  زا  ادتبا  مالسلا  هیلع  ماما  دوش . انشآ  اهنآ  اب  یبوخ 

هَّللا »...  ّنا  : » تسا ءاف  نودب  هیآ  لصا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  . 128 لحن : - - 1
يرگید زیچ  هدومرفیـضر  دیـس  هک  هچنآ  زا  شیب  دـش  مولعم  دوب ، هدـنراگن  رایتخا  رد  هک  یلاـجر  باـتک  دـنچ  هب  هعجارم  زا  سپ  - - 2

« دـئاوفلازنک  » زا لاجّرلا » سوماق   » باـتک رد  طـقف  تسین . تسد  رد  وا  زا  يرگید  زیچ  تداـبع ، یگژیو  زجب  نیا  رباـنب  دـناهدرکن . هفاـضا 
تسا . هدوب  فورعم  دهز  تدابع و  رد  هک  تسا  میثخ » نبا  عیبر   » ردارب رسپ  ماّمه  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  یکجارک 

تسا . خساپ  رد  ندرک  ثکم  باوج و  رد  لمأت  نداد ، خساپ  زا  یلهاک  لقاثت : - - 3
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«. نونِسُْحم مُه  نیّذلاو  اوّقتا  نیّذلا  َعَم  هَّللا  ّنإ  : » دندرک توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  نآ  لابند  هبو  ْنِسْحأو » هَّللا  ِقَّتإ  : » دندومرف هاتوک 

تـسا هتـساوخ  ترـضح  هتـشاد و  ریغ  هب  میلعت  هبنج  راک  نیا  درک : نایب  لیبق  نیا  زا  یتاهیجوت  ناوتیم  باوج ، هب  تبـسن  ماـما  لـقاثت  رد 
رب هچنانچ  و  دوریم ، اطخ  هب  هک  اهباوج  اسب  هچ  هلجع  رثا  رد  اریز  دـننکن ؛ لـیجعت  نداد  باوج  رد  هک  دـنامهفب  نارگید  هب  هلیـسو  نیدـب 

. دنکیم رتنیتم  رتابیز و  ار  نآ  ّینأت ، لّمأت و  دنشاب ، ّطلسم  مه  باوج 
10 (1) ِِهناِسل » َءارَو  قمْحْألا  ُْبلَقو  ِِهبلق ، َءارَو  ِلقاعلا  ُناِسل  : » مالسلا هیلع  نینمؤملا  ُریمأ  َلاق 

.« تسوا راتفگ  سپ  رد  قمحا  رکف  تسا و  لّمأت  رّکفت و  زا  سپ  لقاع  راتفگ  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع 
مغ هچ  ییوگ  رید  رگا  يوگ ، وکنمد  راتفگ  هب  لّمأت  یب  نزم 

رد ام  و  دیوگب . نخـس  وا  تفرعم  لقع و  نازیم  هب  ات  هدوب  هدـننک  لاؤس  ّتیفرظودادعتـسارد  هعلاطميارب  ترـضحلّمأت  تفگناوتیم  ایو 
رد هک  دـیامرفیم  نایب  ار  مهم  هبطخ  نیا  ماما  هجیتن ، رد  دوشیمن و  عناق  ترـضح  هاتوک  باوجزا  ماّمههک  مینکیمهدـهاشم  هبطخ  نیمه 

. تسین نشور  اًلماک  باوج ، رد  ترضح  لقاثت  ّتلع  لاح  ره  هب  دوریم . ایندزا  دنزیم و  هحیص  ماّمه  نآ ، رخآ 
ینمـض روط  هب  دهاوخیم  ترـضح  امن .! یکین  نک و  هشیپ  اوقت  ْنِسْحأو ؛» هَّللا  ّقتإ  : » دیامرفیم ماّمه  هب  باطخ  هظحل ، دـنچ  زا  سپ  ماما 

: دیوگب وا  هب 
ار نانآ  تاّیحور  تاماقم و  تخانش و  یهاوخ  ار  ناراگزیهرپ  نیقتم و  ًارهق  يدیسر ، هلحرم  نیا  هب  رگا  هک  شاب  ناگـشیپاوقت  زا  دوخ  وت 

سمل

ص 10  ج 1 ، مکحلا ، فئاوط  - - 1
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ناراکوکین ناراکزیهرپ و  راـی  ار  دوخ  دـیجم  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نادرگ  کـین  ار  دوخ  رادرک  لاـمعا و  نینچمه  درک . یهاوخ 

: تسا هدرک  یفرعم 
«. نُونِسُْحم مُه  نیّذلاو  اوّقتا  نیّذلاَعَم  هَّللا  ّنإ  »

: میزادرپیم نآ  ریسفت  انعم و  هب  راصتخا  روط  هب  هفیرش ، هیآ  نیا  زا  ترضح  نتفرگ  یهاوگ  تبسانم  هب 

اوقت يانعم 

ار دوخ  لام  هک  یسک  لثم  دوش ؛ دراو  نآ  هب  يررض  میراذگن  هک  يروط  هب  تسا ، ایـشا  تسارح  ظفح و  يانعم  هب  هیاقو »  » هدام زا  اوقت » »
. دوشن دراو  یبیـسآ  نآ  هب  ات  دنکیم  رود  تبوطر  شتآ و  زا  ار  یلاق  ای  دسرن و  نآ  هب  نادزد  تسد  ات  دـنکیم  يرادـهگن  ینما  ياج  رد 

ررـض نآ  يارب  هک  هچنآ  زا  یناسنا  سفن  حور و  ظفح  رب  تایاور  نآرق و  ناـبز  رد  اوقت  اـّما   11 (1) دوشیم . هتفگ  هیاقو »  » لـمع نیا  هب 
هدولآ اهیدـیلپ  اـب  ار  دوخ  سیفن  سفن  نیا  ینعی   12 (2) ًاران .» مُکیلْهأو  مُکَـسُْفنأ  اُوق  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  اًلثم  دوشیم ؛ قـالطا  دراد ،

. نک ظفح  تسا  یهلا  بضغ  مشخ و  ثعاب  هک  یلمع  ره  زا  ار  نآ  نکن و 
: دومرف ترضح  تسیچ ؟ اوقت  يانعم  هک  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

نکن و یلاخ  هناش  يرومأم  نادب  ادخ  بناج  زا  هک  هچنآ  هب  تبـسن   13 (3) َكاهَن ؛» ُْثیَح  كارَی  الو  َكَرَمأ ، ُْثیَح  ُهَّللا  َكَدـُقْفی  ْنأ ال  »
. امنم يرود  ياهدش  یهن  نآ  زا  هک  هچنآ  هب  تبسن 

مامترد تسا  مزال  مینک  ظفح  یگدولآ  ره  زا  ار  دوخ  میهاوخب  رگا 

بغار . تادرفم  - - 1
 6 میرحت : - - 2
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24 ص :
رد اًلثم  مینک ؛ تکرح  فاصنا  لقع و  عرـش و  اب  قباطم  هدرک و  باختنا  ار  حیحـص  هار  یعامتجا ، ياـهدروخرب  ماـمت  ردو  یگدـنز  داـعبا 

، درک بدا  فاصنا و  تیاعر  نافرحنم  اب  درک ، لمع  تاروتسد  قبط  رب  ناریسا  اب  درک ، تیاعر  ار  یمالسا  قالخا  لوصا  دیاب  نمشد  ربارب 
یگنج تاـمیلعت  لوصا  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  تسا ، مشخ  هصرع  هک  رازراـک  گـنج و  نادـیم  رد  یّتـح  دوـمن و  زیهرپ  تمهت  غورد و  زا 

راهچ یتح  دش ، هداتفا  راک  زا  ناریپ  ناکدوک و  ضرعتم  دیابن  درک و  هلمح  عافدیب  دارفا  هب  دیابن  ینعی  درک ؛ لمع  تسا  هدش  دراو  مالسا 
تـسارح ظفح و  يارب  هکنیا  هصالخ  و  تسب و ...  نمـشد  يور  هب  دـیابن  ار  بآ  درک ، دوباـن  دـیابن  ار  عرازم  درب و  نیب  زا  دـیابن  ار  ناـیاپ 

. درک تیاعر  نمشد  تسود و  يارب  ار  تلادع  لوصا و  لماک  روط  هب  دیاب  حور  سفن و 

« اوقت  » رانک رد  ناسحا » »

. تسا راکوکین  يانعمهب  نسحم »  » ندرکیکین و يانعمهب  ناسحا »  » هملک
باختنا رد  مه  تقیقح  نیا  و  تسا - دوخ  ندرک  ظفح  يانعم  هب  هک  اوقت  هک  نیا  نآ  و  تسا ، یقاب  لاؤس  کی  حرط  ياج  هفیرش  هیآ  رد 

« نُونِـسُْحم  » هملک رانک  رد  ارچ  درادیم - هگن  كاپ  یگدولآ  ره  زا  ار  ناسنا  دـنکیم و  هولج  یناگدـنز  داعبا  ماـمت  رد  مه  حیحـص و  ِهار 
دنراد یتوافت  هچ  ناراگزیهرپ  نیقتم و  اب  ناراکوکین  نونسحم و  رگید ، ترابع  هب  دنتسین ؟ نینـسحم  نامه  نیقتم  رگم  تسا ؟ هتفرگ  رارق 

. دناهدش رکذ  مه  زا  يادج  هیآ ، نیا  رد  هک 
روتسد ناسحا  لدع و  هب  لاعتم  دنوادخینعی   14 (1) ِناسْحإلاَو ؛ ِلدَْعلِاب  ُُرمْأَی  هَّللا  َّنإ  تسا : هدمآ  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  هیآ  نیا  ریظن 

هجوتاب دهدیم .

 90 لحن : - - 1
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25 ص :
دنوادخو دوش ، راذگاو  وا  هب  یقح  بحاص  ره  قح  هک  تسا  نیا  نآ  ياضتقا  تسا و  اهتلـصخ  نیرتیلاع  نیرتفیرـش و  تلادع ، هک  نیا  هب 

هچ ناسحا »  » و تلادع »  » هملک ود  هک  دوشیم  لاؤس  نیا  ًارهق  دنکیم ، هیـصوت  مه  ناسحا  هب  تلادـع ، هب  نامرف  هیـصوت و  رانک  رد  لاعتم 
؟ دنراد مه  اب  یتوافت 

هنوگ ره  هک  تسا  نداهن  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  يانعم  هب  لدـع  و  یگدولآ ، زا  سفن  تظافح  ياـنعم  هب  اوقت  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
ریثأت تردـق و  همه  اب  تلادـع  نیمه  اّما  دـنکیم . رود  یمدآ  زا  ار  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  دـح و  زا  زواـجت  طـیرفت ، طارفا ، فارحنا ،

. دوشیم رداص  ناسحا  روتسد  هلصافالب  ور  نیا  زا  تسین . زاس  راک  ینارحب  عقاوم  رد  شقیمع ،
، ییانثتسا تیعضونینچرد  تساهدرک . ناریوار  تکلمم  زایـشخب  هلزلز ، لیـس و  نافوت و  ای  هدومن و  هلمح  هعماج  هب  يراّدغ  نمـشد  اًلثم 

. دنکیمن لح  ار  لکشم  دشیم ، لامعا  رتشیپ  هک  يداعنیناوق  ریاسو  هنالداع  ياهتایلام 
تردق هک  اجنآ  ات  دننزب و  يراکادف  هب  تسد  دنراد ، رتشیب  تاناکما  یلام  یمسج و  يرکف و  يورین  رظن  زا  هک  یناسک  همه  دیاب  اجنیارد 

. دننک راثیا  دنراد 
نایاپ زا  سپ  دـهدیم ، هراجا  لاس  کی  تدـم  هب  ار  ياهناخ  یـسک  هک  نیا  لثم  میوشیم ؛ ناسحا  هب  جاتحم  مه  یئزج  لیاسم  رد  یهاگ 

: دیوگب دناوتیم  ًاعرش  هناخ  بحاص  دنک و  هیلخت  ار  کلم  رجأتسم  هک  تسا  مزال  تّدم ،
، تسا نکسم  يوپاکت  رد  تسین و  کلام  ّتیذا  ماقم  رد  رجأتسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ینامب . نم  هناخ  رد  زور  کی  یّتح  متسین  یضار  نم 

. دریگن رارق  راشف  رد  ات  دوش  هداد  تلهم  وا  هب  یهام  دنچ  هک  دنکیم  اضتقا  ناسحا  یتیعضو  نینچ  رد 
ِلْدَْعلِاب ُُرمأَی  هَّللا  َّنإ  : » هیآ يانعم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  رد 
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26 ص :
: میناوخیم ِناسحْالاو »

15 (1) ُلُّضَفَّتلا ؛» ُناسْحإلاو  ُفاْصنإلا ، ُلْدَْعلأ  »
.« ینک لّضفت  اهنآ  رب  هک  تسا  نآ  ناسحا  یناسرب و  اهنآ  هب  ار  مدرم  قح  هک  تسا  نآ  لدع  »

رد مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تهج ، نیمه  هب  تساوقت . لـمکم  مه  تلادـع و  شخبتنیز  مه  ناـسحا ، هک  دوشیم  مولعم  اـج  نیا  زا 
مُه َنیذَّلاَو  اوَقَّتا  نیذـّلاَعَم  هَّللا  َّناَـف  ْنِسْحأَو  هَّللا  ِقَّتإ  دومرف : درک و  تعاـنق  هیآ  نیمه  رکذ  هب  اـهنت  ناراـکزیهرپ ، تافـص  ناـیب  ياـضاقت 

ار هبطخ  نیرتعماج  تخادرپ و  يرتحورشم  نایب  هب  راچان  ماما  تسـشنن ، ورف  وا  شطع  دشن و  عناق  هاتوک  نایب  نیا  اب  ماّمه  یلو  َنُونِـسُحم 
. درک داریا  تلصخ ، دصکی  زا  شیب  اب  ناراکزیهرپ  تافص  هنیمز  رد 

: دومرف سپس  داتسرف و  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  دروآاجب و  ار  یهلا  يانث  دمح و  نخس ، هعیلط  رد  ترضح 
ُهُعَْفنَت الو  ُهاصَع  نَم  ُۀیصعَم  ُهُّرُـضَت  ُهَّنِأل ال  ْمِهتَیِـصْعَم ، ْنِم  ًانِمآ  ْمِهتَعاط . ْنَع  ًاِّینَغ  مُهَقَلَخ  َنیح  َْقلَْخلا  َقَلَخ  یلاعَتَو  هَناْحبُـس  هَّللا  َّناَف  ُدَْعب  اّمأ  »

«. ُهَعاطأ نَم  ُۀَعاط 
نانآ یگدـنب  تعاطا و  هب  يزاین  هک  نآیب  درک  قلخ  ار  تادوجوم  همه  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  مینادـب  دـیاب  یهلا ، ياـنثو  دـمح  زا  دـعب  »

دنزیمن و قلاخ  هب  يررـض  هنوگ  چـیه  تاقولخم  تفلاخم  اریز  تسا ؛ نوصم  اهنآ  تیـصعم  یـشکرس و  زا  هک  یلاح  رد  دـشاب و  هتـشاد 
.« درادن يدوس  یلاعت  قح  يارب  زین  نارگید  یگدنب  تدابع و 

هلمج 231  راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - - 1
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27 ص :

یهلا ياهبتکم  فده  نیتسخن  دیحوت 

هلأسم هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  هژیو  هب  ناربمایپ  ياههمانرب  یهلا و  ياهبتکم  فده  نیرتالاو  نیتسخن و  کش  نودـب 
. تسا ناهج  راگدیرفآ  تخانش  دیحوت و 

یعاـمتجا و تداعـس  نماـض  دوخ  يولِع ، ملاـع  هب  یکاـخ  دوجوم  لاـصتا  يونعم و  یناـسنا و  لـماکت  داـجیا  رب  هوـالع  دـنوادخ  تفرعم 
هلـضاف هنیدم  حرط  دیاش  دیآ . دوجو  هب  دناوتیم  نآ  وترپ  رد  یناسنا  لآهدیا  هعماج  هک  تسا  يدیـشروخ  یگدـنز و  یلاع  ماظن  يرارقرب 

. دشاب هدوب  يداو  نیا  زا  هتساخرب  یمیسن  يرشب ، ناّیبرم  هفسالف و  رگید  نوطالفا و 
اـهنایب و اـب  مدرم  تسا و  هدـش  یـسانشادخ  عوـضوم  هب  يرایـسب  هیکت  مالـسلا  مهیلع  ادـه  همئا  ادـخ و  ربماـیپ  نانخـس  مـیرک و  نآرق  رد 

. دناهتفرگ رارق  نآ  ینافرع  ابیز و  ياههولج  ناهج و  راگدیرفآ  تخانش  نایرج  رد  نوگانوگ ، ياهشور 
هداد و نخـس  داد  هراب  نیا  رد  ادـخ  باتک  زا  ماهلا  اب  تسا ، ربمایپ  یحو و  بتکم  درگاش  نیرتزاـتمم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤملاریما 
یهلا و لاعفا  یلاـمک و  توعن (1) 16  لالج و  لامج و  فاصوا  حرـش  اههبطخ و  راتفگ و  نمـض  رد  ار  یـسانشادخ  ياهـسرد  نیرتیلاع 

. تسا هدومرف  نایب  لیاسم ، ریاس 
ار ادخ  دهاوخب  یسک  رگا  یّتح  تسا ، رّـسیم  يدودح  ات  تایهلا  رد  زیمآ  زاجعا  تانایب  نیمه  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفرعم  هبترم  تخانش 

. دنک هعجارم  تاملک  نیا  هب  تسا  مزال  دسانشب  مه 
هغالبلا جهن  هبطخ 83  حرش  نمض  رد  یلزتعم  دیدحلایبا » نبا  »

تافص . ینعی  ْْتعَن ؛ عمج  توعن : - - 1
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28 ص :
راتفگ تسا . هدشن  هتخانـش  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) درم نیا  مالک  قیرط  زا  زج  یهلا  فیرـش  ثحابم  لدـع و  دـیحوت و  هک  نادـب  دـیوگیم :

ثحابم فراعم و  نیا  ات  دندوبن  نادیم  نیا  درم  اهنآ  تسین و  یهلا  مولع  فراعم و  زا  يزیچ  نمـضتم  اًلـصا  ربمایپ  گرزب  نارایو  نارگید 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  تلیضف  نیرتگرزب  نیا  هک  تفگ  دیاب  و  دنروایب ، نابز  هب  دنتسناوتیمن  دندرکیم  روصت  مه  رگا  دننک و  رّوصت  ار 

نیا دوبن و  یهلا  روما  رد  ِثحب  تمکح و  ِرنه  ياراد  بارعا ، زا  يدحا  دـیوگیم : هغالبلاجـهن  هبطخ 185  حرش  نمض  رد  صخش  نیمه 
دـیحوت و قیقد  ثحاـبم  هک  دوب  یلع  درک ، ضوخ  مولع  نیا  رد  هک  یبرع  درف  نیتسخن  تشادـن . هقباـس  اـهنآ  گرزبو  کـچوک  رد  راـک 

. تسا رایسب  شنانخس  رد  لدع 
دناوتب ای  دمهفب  ار  هلمج  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  برع  تسا و  یهلا  ملع  قیاقد  زا  زین  نیا  دـیوگیم : دَـمَِأب » مئاد ال   » هلمج حرـش  رد  وا 

17 (1) تسا . هدش  دییأت  دنوادخ  بناج  زا  مالسلا ) هیلع  یلع   ) درم نیا  يرآ ؛ دیوگب .

قالخا يانب  ریز  فراعم ،

تهج نآ  زا  دنکیم ، دزشوگ  ار  يدیحوت  لیاسم  نیقتم ، فاصوا  هنیمز  رد  مه  نآ  نخـس ، هعیلط  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رگا 
، دوشن يراذـگ  هیاپ  دـیحوت  ساسا  رب  تادابع ، ناسحا و  عضاوت و  رگا  تسا و  ینافرع  یقالخا و  لیاسم  مامت  ياـنب  ریز  دـیحوت  هک  تسا 

. درادن ياهدیاف  چیه 
هدش لقن  نافرع - ملع و  گرزب  درم  نآ  يدابآ - هاش  هَّللا  تیآ  موحرم  زا 

ص 22  هغالبلا ، جهن  رد  تایهلا  - - 1
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29 ص :
حالـصا شلاـبند  هب  يداـبع  هکلب  یقـالخا و  لـیاسم  ماـمت  دوشب ، تسرد  یناـسنا  فراـعم  تاداـقتعا و  لوـصا  رگا  دوـمرفیم : هک  تسا 

. دوشیم
، ناشیا نک . ریبعت  ار  ام  باوخ  دـنیوگیم : ناشیا  هب  ینادـنز  ناوج  ود  نآ  دوشیم و  لاؤس  باوخ  ریبعت  زا  فسوی  ترـضح  زا  هک  هاگنآ 

: دیامرفیم دنکیم و  عورش  يدیحوت  لیاسم  رکذ  اب  ادتبا 
ُراّهَقلا (1) 18 ُدِحاْولا  ُهَّللا  ِمأ  ٌْریَخ  نُوقِّرفَتُم  ٌبابْرأَء  نْجِّسلا ! یَبِحاص  ای 

»؟ رهاق ياتکی  يادخ  ای  دنرترثؤم  تقلخ  ماظن  رد  دنتسه و  رتهب  تقیقحیب ، يادج  مه  زا  قّرفتم و  نایادخ  ایآ  نم ، ینادنز  قیفر  ود  يا  »

: ثحب هصالخ 

هب لّمأت  نیا  ِتقیقح  هک  درک  یلمأت  ادـتبا  مالـسلا  هیلع  ماما  درک و  ار  نیقتم  فاصوا  نایب  ياضاقت  ترـضح  زا  دوب  دـباع  يدرم  هک  ماّمه 
َعَم َهَّللا  َّنإ  هیآ  درک و  رما  يراکوکین  اوقت و  هب  ار  وا  ترـضح  سپـس  دش . هتفگ  دروم  نیا  رد  هیجوت  ود  هچرگ  تسین ؛ نشور  لماک  روط 

میتفگ میدرک و  نایب  ار  لدع  اوقت و  اب  ناسحا  یهارمه  شقن  هیآ ، نیا  تبسانم  هب  زین  ام  درک . تئارق  ار  نُونِـسُْحم  مُه  نیّذلاو  اوّقتا  َنیِّذلا 
. تفگ نخس  دیحوت  زا  نآ ، هعیلط  رد  دش و  هبطخ  لصا  دراو  ماما  هاگنآ  تسا . تالّضفت  اهراثیا و  زا  ترابع  ناسحا  هک 

. تسا هتفگ  رایسب  نخس  هنیمز  نیا  رد  دوب و  دیحوت  نادیم  درم  وا  يرآ ؛
. دریگب رارق  ماکحا  قالخا و  يانب  ریز  دیحوت ، دیاقع و  دیاب  دناهتشاد و  يداینب  هلأسم  نیا  هب  یصاخ  هجوت  زین  گرزب  ياملع  ایبنا و 

 39 فسوی : - - 1
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: نیرمت لاؤس و 

؟ دنمادک دش  نایب  مامه  تساوخ  رد  هب  خساپ  رد  ترضح  لّمأت  رد  هک  یهیجوت  ود  - 1
؟ دوب هچ  مامه  هب  ترضح  هاتوک  باوج  - 2

؟ تسا هدمآ  انعم  هچ  هب  تایآ  نابز  رد  تسا و  ياهّدام  هچ  زا  اوقت  - 3
؟ ناسحا هب  مه  هدش و  هیصوت  اوقت  هب  مه  هفیرش ، هیآ  رد  ارچ  - 4

؟ دنکیم یّلجت  اجک  رد  درف  ناسحا  هعماج و  ناسحا  - 5
. دیروایب ناسحا  لدع و  يانعم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  - 6

؟ دنکیم بلج  ياهتکن  هچ  هب  ار  اهناسنا  رظن  نخس ، هعیلط  رد  ترضح  - 7
؟ تسا هدوب  هچ  یهلا  ياهبتکم  فده  نیرتالاو  نیتسخن و  - 8

؟ دیوگیم هچ  مالسلا  هیلع  یلع  تفرعم  هبترم  يدیحوت و  تاملک  هنیمز  رد  دیدحلایبا  نبا  - 9
؟ تسا هدومرف  هچ  یمالسا  فراعم  مّدقت  هنیمز  رد  يدابآ  هاش  هَّللا  تیآ  - 10
؟ دوب هچ  ناشباوخ  ریبعت  زا  شیپ  ینادنز ، ود  هب  فسوی  ترضح  نانخس  - 11

. دیسیونب ار  ثحب  هصالخ  - 12
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31 ص :

مود سرد 

هراشا

«. ْمُهَعِضاوَم اینُّدلاَنِم  مُهَعَضَوو  ْمُهَِشیاعَم ، مُهَْنَیب  َمَّسَقَف  : » مالسلا هیلع  ُمامإلا  َلاق 
هداد رارق  شدوخ  صوصخم  هاـگیاج  رد  دوخ ، يویند  بیـصن  هب  تبـسن  ار  یـسک  ره  هدرک و  میـسقت  ار  ناگدـنب  قزر  لاـعتم  دـنوادخ  »

.« تسا

تسادخ ناسر  يزور 

دهدیم تبـسن  ادخ  هب  ار  ندیرفآ  مه  نآرق ، رد  تسوا . راصحنا  رد  زین  يزور » ، » تسا لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  تقلخ »  » هک هنوگنامه 
.« دناسریم زین  ار  ناتيزور  دیرفآ ، ار  امش  هک  يدنوادخ   » 19 (1) مُکَقَزر ؛ َُّمث  مُکَقَلَخ  يّذلا  هَّللا  ار ؛ یناسريزور  مه  و 

هتفرگ ّقلعت  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  یهاگ  تسا ، يزجع  صقن و  ره  زا  قح  نتـسناد  اّربم  هیزنت و  يانعم  هب  هک  راـگدرورپ  حـیبست  نآرق ، رد 
: تسا

و دینک ». حیبست  برغم  کیدزن  نادادماب و  رد  ار  ادخ  « ؛» اًلیصأو ًةرُکب  هوّحبسو  »

 40 مور : - - 1
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32 ص :
.« نک حیبست  ار  ادخ  مسا  « » یلعألا َکِّبر  َمْسا  حِّبَس  : » دوشیم قالطا  ادخ  مسا  هب  مه  یهاگ 

ادخ ریغ  هب  ار  یهلا  يانسح  يامـسا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  ادخ  مسا  حیبست  اّما  تسا ، مولعم  یهلا  تاذ  حیبست  هدمآ : نآرق » سوماق   » رد
یهلا يامسا  ریاس  یضعب  زین  و  رهَّدلاّالإ ،» انُِکلُْهی  امَو  : » دنیوگیمو دنهدیم  تبسن  رهد  هب  ار  ندناریم )  ) كالها یضعب  اًلثم  میهدن ؛ تبسن 

هب هک  ییاـنعم  نآ  هب  و ...  ّتیقزار »  » و تردـق »  » و ملع »  » لـیبق زا  یهلا ؛ يامـسا  هک  نآ  لاـح  دـنهدیم و  تبـسن  رگید  تادوـجوم  هـب  ار 
؛ داد تبسن  ناوت  یمن  يرگید  زیچ  چیه  هب  دوشیم ، هداد  تبسن  دنوادخ 

اُهقْزِر (1) 20 هَّللا  یلعّالإ  ضرألا  یف  ٍۀَّباد  ْنِم  امو 
.« تسا لاعتم  دنوادخ  رب  وا  قزر  هک  نیا  رگم  یکرحتم ، دوجومو  هدنبنج  تسین  »

: تسا هداد  ندناسر  يزور  تقلخ و  ندیرفآ و  زا  ربخ  ادتبا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  راگدرورپ  دیوگیم : هللا  همحر  یناشاک  ضیف  موحرم 
21 (2) ْمکَقزر . َُّمث  ْمُکَقَلَخ  يّذلا  هَّللا 

.« داد يزور  سپس  دیرفآ ، ار  امش  هک  تسا  یسک  نامه  دنوادخ  »
قزر هدننک  نیمأت  هک  دهدیم  هدعو  هدومرفن و  افتکا  فرص  ربخ  هب  هاگنآ 

، تادوجوم نیا  مامت  دوشیم و  هدـنزخ  هدـنرچ و  هدـنرپ و  تشرد ، زیر و  زا  تاناویح ، اـهناسنا و  ماـمت  لـماش  هباد  هملک  6 ؛ دوـه : - - 1
دنسریم . ناشقزر  هب  ًامامتو  دنریس  دندرگیم  رب  هنالو  هناخ  هب  هک  بش  دناهنسرگ و  دنیآیم  نوریب  دوخ  هنایشآ  زا  هک  حبص 

 40 مور : - - 2
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: دوب دهاوخ 

ُنیتَملا (1) 22 ِةّوقلاوذ  ُقاَّزّرلا  َوُه  هَّللا  َّنإ 
.« دوب دهاوخ  امش  هدنهد  قزر  دنمورین ، اناوت و  دنوادخ  انامه  »

: دیامرفیم هچنانچ  تسا ؛ هدومن  تنامض  ار  شیوخ  تاقولخم  يزور  هتفر  رتارف  هدعو  زا  مّوس  هلحرم  رد  و 
اُهقْزر (2) 23 هَّللا  یَلَعّالإ  ِضْرألا  یف  ٍۀَّباد  ْنِم  امَو 

.« تسا لاعتم  دنوادخ  رب  وا  قزر  هک  نیا  رگم  یکّرحتم ، ِدوجوم  هدنبنج و  تسین  »
تبسن تادوجوم  همه  نایم  رد  ناسنا  هک  ور  نآ  زا  اّما  تسا ، هدمآ  یهلا  مالک  رد  تنامـض »  » و هدعو » «، » ربخ  » هناگهس لحارم  هک  نیا  اب 

دای دنگوس  ناشیا ، بولق  هب  ندیـشخب  شمارآ  اهناسنا و  رطاخ  شیوشت  عفر  يارب  لاعتم  دنوادخ  دراد ، رطاخ  شیوشت  شیزور  قزر و  هب 
: دیامرفیم هدرک 

24 (3) نوُقِْطنَت ؛ مکَّنأ  ام  َلثم  قحل  ّهنإ  ضرألاو  ءامّسلا  ِّبَرَوَف 
«. دییوگیم نخسو  دینکیم  كرد  امش  هک  هنوگ  نامه  تسا ، قح  امش  قزر  ان  امه  هک  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  »

: دیامرفیم دنکیم و  رما  لکوت  هب  ار  اهناسنا  ناوارف  دیکأت  اب  لاعتم  دنوادخ  اهمسق ، اهتنامض و  اههدعو و  اهربخ و  نیا  مامت  هب  هجوت  اب 

 58 تایراذلا : - - 1
دوه . - - 2

 23 تایراذلا : - - 3
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ُتومَی (1) 25 يذَّلا ال  ِّیَحلا  یَلَع  ْلّکََوتَو 

.« درادن انفو  گرم  هک  نک  يدنوادخ  رب  لکوت  »
: تسا هدومرف  زین  و 

َنینِمُؤم (2) 26 ُْمْتنُک  ْنإ  اولَّکَوَتَف  هَّللا  یَلَعَو 
.« دیتسه نمؤم  رگا  دینک ، لکوت  ادخ  رب  »

یگرزب تبیـصم  هب  دنکن ، ادیپ  شقزر  دروم  رد  یبلق  شمارآ  اهتراشب  اههیـصوت و  نیا  مامت  اب  هک  یـسک  دـیامرفیم : ضیف  موحرم  سپس 
مشخ هب  ار  دنوادخ  هک  ناسنا  نیا  رب  ياو  دنتفگ : ءامَّسلا  ِّبر  َوَف  هیآ  لوزن  زا  سپ  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  تسا  هدش  لقن  یّتح  تسالتبم ،

. دنکیم دای  مسق  اهنآ ، قزر  ّتیمتح  يارب  راگدرورپ  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدرکن  ادیپ  شمارآ  شیزور  دروم  رد  هدروآ و 

عامتجا هنحص  هب  یهاگن 

دارفا تسا و  هدـمآ  شیپ  كانرطخ  ياهگنج  هلزلز و  لیـس و  لیبق  زا  یگرزب  بیاـصم  يرـشب  عماوج  يارب  خـیرات ، لوط  رد  زین  هزورما و 
نینچ رد  یتح  هک  میاهدینـشن  هکلب  تسا و  هدـش  هدینـش  رتـمک  یلو  دـناهدش ؛ يراوشد  یتخـس و  نارازه  رقف و  ضارما و  راـچد  يرایـسب 

هک یطحق  هلأسم  هتبلا  دنـشاب . هدـش  فلت  یگنـسرگ  ثیح  زا  هعماج  زا  یـشخب  هورگ و  اـی  دارفا و  زا  يدرف  یکاـنرطخ ، ثداوح  عیاـقو و 
داتفایم و قافتا  هتشذگ  رد  رتشیب 

 58 ناقرف : - - 1
 23 هدئام : - - 2
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لاس هس  زا  شیب  هک  زورما  درادـن . یطابترا  اـم  بلطم  هب  هک  دوب  یـشیامزآ  ناـحتما و  دـندشیم ، هجاوم  ییاذـغ  داوم  دوبمک  اـب  یهورگ 

ماـقم هب  فلتخم  قرط  هب  اـم  تکلمم  نازیزع  و  میراد ، هراوآ  رفن  نوـیلیم  ود  دودـح  درذـگیم و  ناریا  اـب  قارع  یلیمحت  گـنج  زا  تسا 
زا مه  رفن  کی  یّتح  هک  میاهدینشن  دنریگیم ، رارق  اذغ  بآ و  هقیـضم  رد  ههبج  لوا  طخ  رد  ناگدنمزر  یهاگ  دنوشیم و  لیان  تداهش 
ناج ینان  همقل  هیهت  هب  تبسن  ییاناوت  مدع  رقف و  رثارد  هک  یسک  اّما  تسا ، دایز  يرـشب  عماوج  رد  یلوپ  یب  رقف و  دشاب . هدرم  یگنـسرگ 

. تسا بایان  هکلب  مک ، رایسب  دشاب  هداد 
نالاد رد  ياهعمج  رصع  متشاد ، هرجح  هیضیف  هسردم  يالاب  هقبط  رد  هک  مایگبلط  لیاوا  دندومرفیم : ینیکـشم  ياقآ  هَّللا  تیآ  ترـضح 

ار مییاراد  مامت  مه  نم   27 (1) یهدب »؟ ضرق  نم  هب  لایر  جنپ  يراد  لوپ  ینالف  : » تفگ نم  هب  هک  مدروخرب  ناتسود  زا  یکی  هب  هسردم 
رـصع نوچ  متفر و  هرجح  هب  درک . دـیاب  هچ  ماـش  يارب  بشما  هک  متفیب  رکف  نیا  رد  هک  نیا  نودـب  مداد ؛ وا  هب  دوب ، لاـیر  جـنپ  طـقف  هک 

يرازاب نایانشآ  زا  یکی  مدید  مدوشگ ، ار  رد  یتقو  دیبوک . ار  هرجح  رد  یصخش  اعد ، يانثا  رد  مدش . تامس  ياعد  لوغـشم  دوب ، هعمج 
وا متفرگ و  ار  لوپ  ینک .» دوخ  لیـصحت  جرخ  ات  مهدـب  ناموت  جـنپ  امـش  هب  میاـیب و  هک  داـتفا  مرکف  هب  یلع ! ازریمآ  : » تفگ نم  هب  تسا .

: متفگ دوخ  راگدرورپ  هب  تفر .
28 (2) اِهلاثمأ » ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  ٌقْدِص ؛ َكُدْعَوو  ٌّقَح  َُکلْوقو  ُِلئاقلا  َْتنأ  ّمُهَّللا  »

. تسا هتشاد  یشزرا  لایر  جنپعقوم  نآ  رد  هک  تسا  هداتفا  قافتا  یسمش  لاس 1320  کیدزن  ینعی  لبق  لاس  لهچ  دودح  هعقاو  نیا  - - 1
 160 ماعنا : - - 2
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شاداپ نآ  هب  ربارب  هد  دـنوادخ ، دـهد ، ماجنا  ییوکین  راک  سک  ره  هک  تسار ، وت  مالک  تسا و  قح  وت  هتفگ  ياهتفگ و  وت  اراـگدرورپ ! »

.« دهدیم
اهیلع هموصعم  ترضح  رـس  الاب  دجـسم  هب  تعامج  زامن  رد  تکرـش  يارب  دش . هتفگ  برغم  ناذا  يدناسر . لایر  هاجنپ  مداد و  لایر  جنپ 

: تفگ نم  هب  دوب . دـنزرف  نز و  ياراد  هک  هدوب ) شداتـسا  ًارهاظ   ) مدروخرب لضاف  نویناحور  زا  یکی  هب  تعامج  فص  رد  متفر . مالـسلا 
ات مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  رد  مدمآ  زامن  زا  دعب  مداد . وا  هب  ار  ناموت  جنپ  نم  و  یهدب »؟ ضرق  نم  هب  يراد  لوپ  ناموت  جنپ  »
. مدید ار  امش  دش  بوخ  : » تفگ نم  هب  مدید . ار  رهش  نیکشم  یلاها  زا  یکی  هک  مدوب  ندناوخ  همانترایز  لوغشم  هلبق  هب  ور  منک . ترایز 
ار نآ  تسا .» هداد  ینالف  ار  لوپ  نیا  : » تفگ داد و  نم  هب  ناموت  هاجنپ  درب و  تسد  مهدب .» امـش  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسه  نم  دزن  یتناما 
مداد و ناموت  جنپ  اِهلاْثمأ » ُرْشَع  هلف  ِۀَنَـسَحلِاب  ءاج  ْنَم  ٌقدِص ؛ َكُدْعَوو  ٌّقَح  َکلْوَقو  ُِلئاقلا  َْتنأ  َّمُهَّللأ  : » متفگ شیوخ  يادخ  هب  متفرگ و 

! يدناسر ناموت  هاجنپ 
: دیامرفیم مه  نآرق  و  دناسر . شیارب  لاعتم  دنوادخ  دنامن و  هنسرگ  ار  بش  نآ  هرخألاب  و 

نیقزاَّرلا (1) 29 ُْریَخ  هَّللا  َو 
.« تساهناسر يزور  نیرتهب  لاعتم  دنوادخ  »

خساپ شسرپ و 

ياهتّلم زا  یـضعب  ارچ  تساهناسنا ، يزور  لـفکتم  ادـخ  رگا  هک : نیا  نآ  تسا و  حرطم  یلاؤس  ادـخ ، ّتیقاّزر  یناـسر و  يزور  دروم  رد 
دننام متس  ریز 

 11 هعمج : - - 1
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37 ص :
؟ دنهدیم تافلت  یگنسرگ  تّدش  زا  زور  ره  اقیرفآ  ناهایس 

چیه دنک و  هتسب  رد  قاتا  کی  لخاد  ار  ام  یصخش  هک  ینعم  نیا  هب  هن  اّما  تسا ، قزار  ادخ  اریز  تسا ؛ حضاو  نشور و  لاکشانیاباوج 
ترـضح دننام  یهلا - يایلوا  زا  یـضعب  يارب  عقاوم  زا  یـضعب  رد  هچرگ  دوش . لزان  نامـسآ  زا  ام  قزر  لاح  نیا  اب  دـهدن ، هار  ار  یـسک 

دریگ و رارق  اـم  رـس  يـالاب  یملاـظ  تسد  رگا  سپ  دراد . ییانثتـسا  هبنج  دراوـم  نیا  اـما  تسا ، هدـش  لزاـن  نامـسآ  زا  ناـنآ  قزر  میرم -
بابـسا للع و  ساسا  رب  ناهج  نیا  روما  اریز  داد ؛ میهاوخ  ناج  یگنـسرگ  زا  ًاعطق  میورب ، نامدوخ  يزور  لاـبند  میـشاب و  دازآ  دراذـگن 

. تسا هدش  میظنت 
ریغـص و هب  و  دـنکمیم ، ار  نانآ  نوخ  هداتفا و  اهتّلم  ناج  هب  ولاز  نوچمه  هک  برغ  اکیرمآ و  لـثم  ملاـع  ناـیناجربا  هک  زورما  نیا ، رباـنب 
ار دوخ  تسایـس  دنهدیمن و  اهنآ  هب  ار  دوخ  جایتحا  رب  دازام  ياهمدنگ  یتح  دنربیم و  ار  اقیرفآ  ناهایـس  يالط  و  دننکیمن ، محر  ریبک 
مولظم و مدرم  نیا  یعمج  هتسد  گرم  زج  یعقوت  رگید  دنتسیاب ، اهنآ  ربارب  رد  دنناوتن  ناگنسرگ  ات  دناهداهن  انب  اهنآ  نتشادهگن  هنسرگ  رب 

رـس هب  هتفرگ و  ار  نان  ملاظ  اما  هداد ، يزور  اهنآ  هب  لاعتم  دنوادخ  يرآ ؛ تشاد . میهاوخن  نانآ  ندـش  هدیـشک  فاعـضتسا  رامثتـسا و  هب 
! ریمب دیوگیم : دنزیم و  مولظم 

یهلا تّیقاّزر  يزاینیب و 

هیلع نینمؤـملاریما  ـالوم  ارچ  هک  میزادرپیم  هتکن  نیا  هب  کـنیا  میتـفگ ، نخـس  تیقاّزر  قزر و  يدـیحوت و  لـیاسم  هنیمز  رد  هک  نوـنکا 
راگدرورپ تیقازر  و  ناگدـنب ، تدابع  زا  قح  يزاـینیب  هنیمز  رد  تسا ، ناراـگزیهرپ  فاـصوا  دروم  رد  هک  ياهبطخ  يادـتبا  رد  مالـسلا 

. دیوگیم نخس 
ياهدس هب  يزاس  دوخ  تیدوبع و  ریسم  رد  یناسنا  ره  یلک  روط  هب 
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38 ص :
: دراد دوجو  هژیو  عنام  ود  عناوم ، مامت  نایم  رد  دناسرب . دصقم  هب  ار  دوخ  ات  دنکشب  ار  اهنآ  دیاب  هک  دروخیم  رب  یناوارف 

بـسک دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  ینید  یناسنا و  لوصا  تاعارم  دـهاوخب  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ قزر  دروم  رد  رطاـخ  شیوشت  لوا 
؟ دنک يزور 

هچ نان ، ياهمقل  بسک  يارب  هصالخ  و  دوشیم ، اهتنایخ  اهتیانج و  زا  يرایـسب  هب  رجنم  هدنیآ ، هب  تبـسن  یمدآ  هرهلد  بارطـضا و  نیمه 
. دریگیم ماجنا  قوقح  عییضت  اهیشکقح و 

نیسح ماما   30 (1) رْخَْفلا » ُبَلَطَو  ْرقَْفلا  ُفْوَخ  نانثا : ساّنلا  کَلْهأ  : » مالسلا هیلع  نیمؤملاریما  َلاق  َلاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  نع 
رقف و زا  سرت  لّوا  دنکیم : كاله  اریمدآ  زیچ  ود  : » دیامرفیم لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع 

.« نارگید رب  یشورفرخف  مود  و  يرادن ؛
هک یـسک  دـنیامرفیم : قالخا  ياملع  دوشیمن . لصاح  یـسک  يارب  یلاع  تاماقم  هب  لوصو  ناکما  دورن ، نیب  زا  رطاـخ  شیوشت  نیا  اـت 

دشاب و هتـشادن  رطاخ  شیوشت  ینعی  تسا ؛ بلق » تابث  ، » دزاس هدامآ  هّیهت و  دیاب  هک  ياهلیـسو  نیلوا  دـسرب ، لامک  بتارم  هب  دـهاوخیم 
. درادرب ماگ  قالخا  بیذهت  یگدنب و  ّتیدوبع و  ریسم  رد  دناوتب  ات  تسوا  قزار  لاعتم  دنوادخ  هک  دنادب 

کی راک  زا  هرگ  کی  ندرک  زاب  ای  لـیمک و  ياـعد  کـی  ندـناوخ  اـب  هک  اـجنآ  اـت  دنتـسه  فیعـض  یحور  رظن  زا  یهورگ  هک : نیا  مّود 
زا مه  ار ، دوخ  و  دـناهدناسر ! يدوس  مه  ادـخ  هب  هک  ییوگ  دـنرادنپیم ، رتهب  رتگرزب و  نارگید  زا  ار  دوخ  هدـش و  بجُع  راچد  هراچیب ،

یماد نینچ  رد  كولس ، ریس و  تیدوبع و  ریسم  رد  ار  دارفا  زا  يرایسب  ناطیش  دننادیم . راکبلط  قلاخ  زا  مه  قلخ و 

ص 68  قودص ، خیش  لاصخ  - - 1
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39 ص :
. دنکیم كاله  ماد  نیمه  رد  ار  اهنآ  دنکفایم و 

یناسک لامک و  تلیضف و  نابلاط  ناکلاس و  يارب  ییامنهار  عقاو  رد  هک  نیقتم - فاصوا  نایب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تهج  نیا  زا 
! ناسنا يا  دیامرفیم : دهدیم و  یمهم  رایـسب  رکذت  دننک - کیدزن  هنومن  ياهناسنا  ناراکزیهرپ و  تاماقم  هب  ار  دوخ  دـنهاوخب  هک  تسا 
تسوا و هب  جاتحم  نامدوپ  رات و  هک  مییام  نیا  دوب . زاـینیب  وت  یگدـنب  تداـبع و  هنوگ  ره  زا  درک ، قلخ  ار  وت  یتقو  ادـخ  اـًلوا  هک  نادـب 
هک تسا  مزال  دوجو  مامت  اب  میرادن و  چـیه  دوخ  زا  ام  هدوب و  یهلا  تاقیفوت  اب  ًامامت  میبای  تسد  هک  لمع  ملع و  زا  یماقم  ره  هب  هرخألاب 

: مییوگب میلانب و  يدزیا  هاگرد  هب 
31 (1) یتَقاف » َمْوی  کلْضف  تمدع  ْنا  ُلِّمؤا  ْنَم  َلْضَفو  ینْمَحَْرت  َْمل  نْا  ینُمَحْرَی  ْنَمو  یل  ْنَم  يدِّیَس ! »

لّـضفت هب  رگید  دوش ، عطق  نم  زا  وت  لّضفت  هچنانچ  درک ، دهاوخ  محر  نم  هب  یـسک  هچ  مراد و  ار  یـسک  هچ  وت  زا  ریغب  نم ! يالوم  يا  »
»؟ مشاب هتشاد  دیما  مناوتیم  یسک  هچ 

دنادب دیاب  ناسنا  ًایناث  و  دـش . دـهاوخ  مودـعم  چـیه و  دوش ، عطق  وا  زا  قالطإلا  یلع  ینغ  تایانع  ياهظحل  رگا  تسا و  ضحم  رقف  ناسنا 
رب انب  دنک . یفرـصت  لخد و  نآ  رد  دناوتیمن  مه  سک  چیه  تسا و  یندشان  ادج  وا  زا  هیاس  نوچمه  دـناهدرک و  میـسقت  ار  وا  يزور  هک 

دیابن تسا  هدش  نماض  اناوت  اناد و  دـنوادخ  راک ، نیا  رد  نوچ  درادرب و  ماگ  تیدوبع  يزاس و  دوخ  ریـسم  رد  رطاخ  شمارآ  اب  دـیاب  نیا 
. دوش داجیا  ياهفقو  وا  هَّللا  یلا  ریس  رد 

هک هبطخ  نیا  يادتبا  رد  ترضح  رکذت  ود  نیا  هک  دوشیم  مولعم  کنیا 

یلامث . هزمحوبا  ياعد  - - 1
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40 ص :
تلیضف و نادنمهقالع  يا  ینعی  تسا ؛ لامک  دشر و  بلاط  ياهناسنا  مامت  يارب  ییامنهار  تقیقح  رد  تسا ، نیقتم  فاصوا  نایب  ماقم  رد 

مدق نیلّوا  رد  دـیهد ! رارق  ناراگزیهرپ  نیتسار  قادـصم  ار  دوخ  دـیهاوخیم  هک  یناسک  ياو  تالامک  ناکلاس  يا  هَّللاءاقل و  ناقـشاع  يا 
. دینک زاغآ  تکرح  هدرک و  لکوت  زاین  یب  تاذ  نآ  رب  سپس  دینک و  هدهاشم  زاین  یب  دنوادخ  لباقم  رد  ار  دوخ  رقف  زاین و  تسا  مزال 

دشاب میکح  دیاب  یّبرم 

روهظ لامتحا  نامرد ، ریسم  رد  هچنانچ  دننک و  هجلاعم  بسانم  ياود  اب  ار  نآ  دنسانشب و  ار  درد  نابیبط ، نوچمه  تسا  مزال  ملاع  ناّیبرم 
یلک روط  هب  دوب و  دهاوخ  نآ  هدیاف  زا  شیب  شررـض  یهاگ  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک ، يریگـشیپ  تسا  مزال  ًامتح  دنهد ، يدرد  زورب  و 
یسک  » 32 (1) ُهُدِشُری ؛» میکح  َُهل  ْسیل  نَم  َکَلَه  : » تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دشاب . میکح  هدننک  تیاده  دشرم و  تسا  مزال 

.« دوشیم كاله  دشاب  هتشادن  یمیکح  هدننک  داشرا  هک 
هنومن ياهناسنا  يالاو  تاماقم  دنلب و  لیاسم  نآ  هک  نیا  زا  لبق  تسا ، یحور  ياهدرد  بیبط  نیرتگرزب  هک  مالسلا - هیلع  یلع  ور  نیا  زا 

نیاربانب دـیآ ، شیپ  یکلهم  رطخ  قیرط ، نیا  نابلاط  يارب  تکرح ، يانثا  رد  اداـبم  اـت  دـهدیم  ار  یمزـال  رکذـت  دـیوگب ، ار  راـگزیهرپ  و 
. دیامرفیم نایب  نخس  يادتبا  رد  دنادیم  مزال  هک  ار  هچنآ  دنکیم و  يریگشیپ 

لامآلا . یهتنم  - - 1
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41 ص :

: ثحب هصالخ 

ار یهلا  يانـسُح  يامـسا  هک  دنکیم  اضتقا  ادخ  مسا  حیبست  و  تسوا . زا  تیقلاخ  هک  هنوگنامه  تسا ؛ لاعتم  دـنوادخ  هدـهع  هب  ّتیقزار 
. میهدن تبسن  يرگید  زیچ  هب  میهدیم  تبسن  ادخ  هب  هک  هنوگنآ 

هدینـش رتمک  خـیرات  لوط  رد  ًالوصا  تسا . هدرک  نایب  ندروخ  مسق  ات  نداد  هدـعو  زا  ادـخ  تیقاّزر  هنیمز  رد  ار  نآرق  تایآ  ضیف  موحرم 
یندینش یتیاکح  تبسانم  نیمه  هب  یطحق . گنج و  لیبق  زا  كانرطخ  ياههنحصرد  یتح  دهدب ، ناج  یگنسرگ  زا  یسک  هک  تسا  هدش 

. دش لقن  ینیکشم  هَّللا  تیآ  زا 
هداد ادخ  ار  نانآ  يزور  هنرگو  درادیم  اور  نانآ  رب  یناهج  رابکتسا  هک  تسا  یملظ  تهج  هب  دنریمیم  یگنسرگ  زا  اهتّلم  زا  یضعب  رگا 

. تسا
رطاخ شیوشت  مّود  دوشیم و  ادـیپ  ناسنا  رد  بوخ  راک  رثا  رد  هک  ینیبدوخ  بجُع و  لّوا  دراد ، دوجو  لماکت  ریـسم  رد  گرزب  عنام  ود 

دنکیم هراشا  عنام  ود  نیا  هب  تقیقح  قح و  هار  ناگدـنیوپ  يارب  هبطخ  نیا  هعیلط  رد  نینمؤملاریما  هک  تسا  تهج  نیا  زا  قزر . دروم  رد 
. دنناسرب دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  دوخ  دننک و  روبع  عنام  ود  نیا  زا  تخانش ، اب  اهنآ  ات 
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42 ص :

نیرمت لاؤس و 

؟ دنتسه كرتشم  يزیچ  هچ  رد  تقلخ »  » و قزر » - » 1
؟ هچ ینعی  ّهباد » - » 2

؟ تسا هدرک  دای  مسق  یناسنا  موسقم  يزور  يارب  دنوادخ  ياهیآ  هچ  رد  - 3
؟ دوب هداتفا  قافتا  ینیکشم  هَّللا  تیآ  يارب  ياهعقاو  هچ  - 4

؟ دنهدیم ناج  یگنسرگ  تّدش  زا  ناهایس  زا  یضعب  ارچ  تسا  ناسر  يزور  دنوادخ  رگا  - 5
. دیسیونب ار  بارطضا  رطاخ و  شیوشت  مهم  لماوع  زا  یکی  - 6

. تسا لاعتم  يادخ  هب  یناسنا  رقف  جایتحا و  هرابرد  هک  دیروایب  هزمحوبا  ياعد  زا  ياهلمج  - 7
؟ دشاب میکح  دیاب  ّیبرم  ارچ  - 8
. دینک نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 9
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43 ص :

مّوس سرد 

هراشا

؛» ِلئاضَْفلا ُلْهَأ  ْمُه  اهیف  نوقّتُْملاَف  : » مالسلا هیلع  یلع  ُمامإلا  َلاق 
.« دنتسه نآ  بلاط  تلیضف و  لها  ناراگزیهرپ  »

ّتیهام هک  دـنکیم  نایب  ناراگزیهرپ  تیـصخش  هناشن  رادومن و  ناونع  هب  ار  ياهلمج  ناراـگزیهرپ ، فاـصوا  ردـص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
يانبریز ار  يّدام  روما  ًالوصا  دنتـسه و  تسایر  تورث و  لام و  لابند  رـشب  دارفا  رثکا  رگا  هک : نیا  نآ  دزاسیم و  ادج  نارگید  زا  ار  نانآ 

دوخ هک  تسا  نیا  رب  اهنآ  شالت  دنتالامک و  رادیرخ  تلیضف و  يوج  تسج و  رد  اوقت  اب  نادرم  لباقم ، رد  دناهداد ، رارق  دوخ  ّتیصخش 
. دوشیم هدهاشم  مدرم  ریاس  اب  نانیا  ياهقوشعم  اههتساوخ و  رد  یلک  فالتخا  کی  نیاربانب  دننک . هتسارآ  یناسنا  تاماقم  هب  ار 

اوقت هغالبلا و  جهن 

هلمج کیاب  ناراگزیهرپ ، تالاح  فاصوا و  نایب  زا  لبق  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

مّوس www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


44 ص :
عوضوم نیا  رب  هک  دید  میهاوخ  هغالبلا  جهن  رد  ترضح  نانخس  هب  هعجارم  اب  دنتـسه . تلیـضف  لها  اهنیا  دیامرفیم : دیاتـسیم و  ار  نانآ 
ترـضح نآ  نانخـس  هچرگ  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخـس  ناوارف  نآ  نیریـش  تارمث  راثآ و  نیقتم و  ماقم  اوقت و  زا  هدش و  يراشفاپ  رایـسب 

تثعب و زا  لبق  ناماسبان  عضو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هرابرد  زین  و  تسا ، رایـسب  زین  لالج  لامج و  تافـص  دـیحوت و  هرابرد 
قـشاع مالـسلا  هیلع  یلع  ییوگ  : » دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا  هک  ییاج  ات  تسا ، هدش  هتفگ  نخـس  ناوارف  ترـضح  یلمع  شور  تالاح و 

لیاسم و رد  ترضح  نآ  نینچمه  و  دنکیم » ادخ  لوسر  هجوتم  ار  مالک  تبسانم  نیرتمک  اب  اریز  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 
هدمآ لمع  هب  ياهیصوت  داعبا ، نیا  اب  مه  نآ  اوقت  هزادنا  هب  هک  منکیمن  نامگ  نم  اّما  دراد ، یتانایب  فلتخم  ياحنا  هب  گنج  راثآ  نونف و 

: مینکیم هراشا  هنیمز  نیارد  هاتوک  هلمج  دنچ  هباجنیا  رد  دشاب .
ُهَمِراـحَم هَّللا  ءاـیلْوأ  ْتَمَح  هَّللا  َيْوقَت  َّنإ  هَّللا ! َداـبِع  ٌحِْـجنُم . ٌداـعَمو  ٌغِّلبُم  ٌداز  داـعَملا ، اـِهبِو  ُداَّزلا  َیِه  ِیتَّلا  هَّللا  يَوـْقَِتب  هَّللا  َداـبِع  ْمُکیِـصُوأ  »

33 (1) ُهَتَفاخَم ». مَُهبُوُلق  ْتَمَْزلأو 
عوجر هّزعلا  ّبر  هب  هنادنمزوریپ  هلیسو  نادب  تسا و  ناسنا  هشوت  داز و  هناگی  هک  یهلا  ياوقت  هب  ادخ  ناگدنب  يا  ار  امش  منکیم  هیـصوت  »

هگن مارح  زا  ار  ادخ  ناتـسود  یهلا ، ياوقت  ادخ ! ناگدـنب  يا  هنادـنمزوریپ ، یتشگ  زاب  دـصقم و  هب  هدـنناسر  ياهشوت  يرآ  درک . میهاوخ 
.« دهدیم رارق  نانآ  ياهلد  رد  ار  راگدرورپ  زا  فوخ  درادیم و 

َهل تلولْحاَو  اهّوند ، دعب  دئادّشلا  ْهنع  تبرَغ  يوقّتلاب  ذخَأ  نَمَف  »

هبطخ 112  هغالبلا ، جهن  - - 1
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45 ص :
34 (1) اهِمُکارت .» دَْعب  جاْومَألا  ْهنع  تجرْفناَو  اهتَرارم ، دَْعب  رُومُألا 

مکارتم و جاوما  زا  ددرگیم و  نیریش  وا  يارب  اهیخلت  دش و  دهاوخ  رود  وا  زا  تالکشم  دنز ، گنچ  اوقت  مکحم  هریگتسد  هب  هک  یـسک  »
.« دش دهاوخ  شیاشگ  شیارب  نیگمهس ،

35 (2) لیلَذ ». ٍنْصِح  ُراد  َروجُْفلاو  ٍزیزَع  ٍنصح  ُراد  يوقّتلا  ّنإ  هَّللا ! َدابِع  اوُمَلْعإ  »
.« تسا روآ  ّتلذ  مکحم و  ياهناخ  هانگ  روجف و  هچنانچ  تسا ، شخب  تّزع  مکحم و  ياهناخ  اوقت ، هنیآ  ره  ادخ ! ناگدنب  يا  دینادب  »

36 (3) َّقَر » ْنإو  ًاْرتِس  هَّللا  َْنَیبو  َکَْنَیب  ْلَعْجاو  َّلق  ْنإو  یقُّتلا  َضَْعب  هَّللا  ِقَّتإ  »
و دـشاب ، كزان  رایـسب  هچ  رگ  هد ، رارق  ياهدرپ  تیادـخ  دوخ و  نیب  دـشاب و  مک  هچرگ  نک  هشیپ  دوخ  يارب  ار  یهلا  ياوقت  زا  يرادـقم  »

!« نکن هراپ  اجکی  ار  هدرپ  هرخالاب 
. دناسریم دوصقم  لزنم  رس  هب  ًانایحا  دهدیم و  تاجن  يدبا  تکاله  زا  ار  ناسنا  فیعض ، مک و  ياوقت  نامه  یهاگ 

اوقت نآرق و 

تایآ رد  هکلب  دروخیم ، مشچ  هب  ناوارف  مالـسلا  مهیلع  اده  همئا  ریاس  مالـسلا و  هیلع  یلع  الوم  مالک  رد  طقف  هن  هک  تسا  ییایمیک  اوقت 
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یشخب  هب  هک  تسا  هدش  ناوارف  دیکأت  نآ  رب  مه  نآرق 

هبطخ 196  هغالبلا ، جهن  - - 1
هبطخ 155  نامه ، - - 2

تمکح 242  راصق ، تاملک  نامه ، - - 3
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46 ص :
: دنراد ینطاب  یتمواقم  مکحم و  ياهدارا  نآ  نابحاص  تسا و  نیدالوف  هدارا  میمصت و  لولعم  اوقت  - 1

37 (1) رُومُألا . ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّناَف  اوُقَّتَتو  اوُِربْصَت  ْنإ 
.« دنمکحم روما  زا  ود  نیا  هک  دینک  هشیپ  اوقت  ییابیکش و  »

: دنکیم ظفح  نانمشد  موش  ياههشقن  زا  ار  ناسنا  اوقت  - 2
38 (2) ًاْئیَش . ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُضَیال  اوُقَّتَتو  اوُِربْصَت  ْنإ 

.« دناسریمن یبیسآ  امش  هب  نانمشد  هلیح  رکم و  دیوش ، اوقت  اب  رباص و  ناناملسم  امش  رگا  »
: دنرادروخرب یهلا  تیامح  زا  نیقتم  - 3

39 (3) نونِسُحم . مُه  نیّذلاَو  اوّقتا  نیّذلا  َعَم  هَّللا  ّنإ 
.« دنشاب راکوکین  دننک و  هشیپ  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ  »

: دنریگیم رارق  یهلا  تبحم  هقالع و  دروم  ناگشیپ  اوقت  - 4
نیقّتْملا (4) 40 ُّبُِحی  هَّللا  َّنإ 

.« دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  لاعتم  دنوادخ  »
: تساوقت ورگ  رد  لامعا  لوبق  - 5

41 (5) نیقّتْملا . َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اّمنإ 
.« دریذپیم ار  نیقتم  رادرک  لامعا و  طقف  دنوادخ  »

 186 نارمع : لآ  - - 1
 120 نامه : - - 2
 128 لحن : - - 3

 76 نارمع : لآ  - - 4
 27 هدئام : - - 5
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47 ص :
: تسوا يراگزیهرپ  اوقت و  رادقم  هب  لاعتم ، دنوادخ  دزن  یناسنا  ره  ياهب  شزرا و  نازیم  - 6

42 (1) مکیْقتأ . هَّللا  َْدنِع  مُکَمَرْکأ  َّنإ 
.« تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ ، دزن  رد  امش  نیرتیمارگ  »

: دوشیم يوامس  یضرا و  تاکرب  لوزن  ثعاب  اوقت  - 7
43 (2) ِضْرْالاو . ِءامَّسلا  نِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتَفل  اوَّقتاو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهأ  َّنَأ  َْولَو 

.« مییاشگیم نانآ  يور  هب  ار  ینیمز  ینامسآ و  تاکرب  ياهرد  ام  دننک ، هشیپ  اوقت  دنروآ و  نامیا  يرشب - عامتجا  اههیرق - لها  هچنانچ  »
: درادیم ظوفحم  نیطایش  ياههسوسو  زا  ار  ناسنا  اوقت  - 8

44 (3) اورّکَذَت . ِناْطیّشلا  َنِم  ٌِفئاط  مُهَّسَم  اذإ  اْوَقَّتا  نیّذلا  َّنإ 
.« دنوشیم دنوادخ  هجوتم  اهنآ ، اب  نیطایش  سامت  ضحم  هب  ناگشیپ  اوقت  »

: دوشیم هرظتنم  ریغ  يزور  قزر و  هب  ندیسر  دیادش و  زا  نتفای  تاجن  ثعاب  اوقت  - 9
45 (4) ُبِسَتْحَیال . ُْثیِح  ْنِم  ُْهقُزْرَی  وًاجرْخَم  َُهل  ْلَعْجَی  هَّللا  ِقَّتَی  ْنَم 

.« دناسریم درادن ، دیما  هک  ییاج  زا  ار  وا  قزر  دنوادخ  دوشیم و  زاب  تالکشم  زا  تاجن  هار  وا  يارب  دنک  هشیپ  اوقت  هک  یسک  »

 13 تارجح : - - 1
 96 فارعا : - - 2

 201 فارعا : - - 3
 2 قالط : - - 4
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48 ص :
: دنکیم داجیا  ناسنا  رد  ار  لطاب  قح و  نیب  صیخشت  يورین  اوقت  - 10

46 (1) ًاناقُْرف . مَُکل  ْلَعجَی  هَّللا  اُوقّتَت  ْنا  اُونمآ  نیذَّلا  اهّیَأ  ای 
قرف لطاب  قح و  نیب  دـیناوتب  هک  دـهدیم  رارق  ییورین  امـش  رد  دـنوادخ  دـینک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  رگا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  »

.« دیراذگب
: تساوقت ترخآ  رفس  يارب  هشوت  داز و  نیرتهب  - 11

47 (2) يوقّتلا . ِداّزلاَْریَخ  ّناَف  اُودَّوََزتَو 
.« تسا يراگزیهرپ  ناسنا  ياههشوت  نیرتهب  دیرادرب و  هشوت  داز و  »

: دنکیم ناسآ  ار  اهراک  اوقت  - 12
48 (3) ًارُْسی . ِهِْرمأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی  هَّللا  ِقَّتَی  ْنَم 

.« ددرگیم ناسآ  روما  دنک ، هشیپ  اوقت  هک  یسک  يارب  »
: دنتسه ادخ  ناتسود  هَّللا و  ءایلوا  ناراگزیهرپ  طقف  - 13

49 (4) نوُقَّتُْملااَّلإ . ُهُؤایلْوَأ  ْنإ 
.« درادن یتسود  نیقتم  زا  ریغ  ادخ  »

دنراد شیوخ  تارّدقم  هب  هک  ینامیا  اب  مه  نانآ  هودنا  تسادـخ و  زا  طقف  نانآ  فوخ  اریز  دنتـسه ؛ رانک  رب  نزح  فوخ و  زا  اهنیا  - 14
: دوشیم لیاز 

50 (5) نُونَزْحَی . ْمُهالو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  َحَلْصأو  یّقتا  ِنَمَف 

 29 لافنا : - - 1
 197 هرقب : - - 2
 4 قالط : - - 3

 34 لافنا : - - 4
 35 فارعا : - - 5
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49 ص :
.« ینزح هن  دوشیم و  دراو  اهنآ  رب  یفوخ  هن  دندمآرب ، حالصا  ماقم  رد  دنراد و  اوقت  هک  یناسک  »

: دنهدیم تراشب  ناراگزیهرپ  هب  تمایق ، رد  گرم و  عقوم  رد  - 15
51 (1) ةَرِخآلا . ِیفو  اینّدلا  ِةویْحلا  یف  يرُْشْبلا  ُمَُهل  نوُقّتَی ، اُوناکو  اُونَمآ  َنیّذلأ 

.« دوشیم هداد  تراشب  اهنآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  دنتسه ، ناراگزیهرپ  زا  دناهدروآ و  نامیا  هک  ییاهنآ  »
: دوب دهاوخ  نیقتم  عفن  هب  تبقاع  - 16

52 (2) نیقّتْمِلل . َۀبقاْعلا  َّنإ  اِْربْصاَف !
.« تسا ناراگزیهرپ  دوس  هب  روما  تبقاع  هک  شاب ! ابیکش  »

: نیقّتم رگم  دننمشد ، مه  اب  همه  تمایق  رد  - 17
53 (3) نیقّتْملااَّلإ . ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  مُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءاّلِخألا 

.« ناراگزیهرپ رگم  دنوشیم  نمشد  مه  اب  ناتسود  مامت  تمایق  رد  »
: تسا مّنهج  شتآ  زا  تاجن  ثعاب  اوقت  - 18

54 (4) ًاِّیثِج . اهیف  نیِملاّظلا  وُرَذَنَو  اْوَّقتا  نیّذلا  یِّجَُنن  ُّمث 
.« درک میهاوخ  اهر  نآ  رد  ار  نارگمتس  میهدیم و  تاجن  ار  ناگشیپاوقت  سپس  »

 63 سنوی : - - 1
 49 دوه : - - 2

 67 فرخز : - - 3
 72 میرم : - - 4
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50 ص :
: دنریگیم رارق  تشهب  ياههاگیاج  نیرتهب  رد  ناراگزیهرپ  - 19

55 (1) ٍرِدَتْقُم . ٍکیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  یف  ٍرَهَنو ، ٍتاّنَج  یف  َنیقَّتْملا  ّنإ 
.« تسا لاعتم  دنوادخ  ینعی  رداق ؛ ناطلس  رضحم  قدص و  هاگیاج  هک  دنریگیم  رارق  ییاهرهن  اهغاب و  رد  نیقتم  »

: تسا هتفرگ  ماجنا  دناهدوب ، ینامسآ  تعیرش  ياراد  هک  ییاهتما  همه  هب  اوقت  هب  هیصوت  دنوادخ  فرط  زا  - 20
56 (2) َهَّللا . اوُّقتا  ِنأ  ْمُکاّیاَو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتُوا  َنیّذلا  اَْنیّصَو  ْدََقلَو 

.« میاهدرک هیصوت  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  زین  و  دندرکیم ، تسیز  امش  زا  لبق  هک  ار ، باتک  بحاص  ياهتما  ام  »
هاگدـید زا  اوقت  ّتیمها  هک  نونکا  لمجم . نیا  زا  ناوخب  لّصفم  ثیدـح  دوخ  وت  دوب . نآرق  هاگدـید  زا  اوقت  دـیاوف  راثآ و  زا  یخرب  اهنیا 

اب عامتجا  رد  روطچ  مینارذگب و  یگدنز  هنوگچ  مینک و  هچ  دیاب  هک  میـشیدنایب  هرابنیا  رد  تسا  مزال  دـش ، نشور  نآرق  هغالبلا و  جـهن 
، نآ ندـش  نشور  يارب  سپ  میریگب  رارق  نیقتم  هرمز  رد  ات  مینک ، رارقرب  طابترا  هنوگچ  شیوخ  يادـخ  اب  هرخألاب  مینک و  دروخرب  مدرم 

. درک میهاوخ  هّجوت  مامه )  ) هبطخ رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایب  هب 

 54 رمق : - - 1
 131 ءاسن : - - 2
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51 ص :

ثحب هصالخ 

نایم هب  نخـس  ناوارف  مهم ، عوضوم  نیا  هرابرد  هغالبلاجـهن  رد  دنتـسه و  تمارک  تلیـضف و  بلاـط  دارفا ، رتشیب  فـالخ  رب  ناراـگزیهرپ 
زا یضعب  هک  هدش  هیکت  رایسب  اوقت  رب  دید  میهاوخ  مینک  هعجارم  مه  نآرق  هب  هچنانچ  میداد و  رکذت  ار  نآ  زا  هلمج  راهچ  هک  تسا  هدمآ 

. میدروآ نآ  يورخا  يویند و  دیاوف  راثآ و  تیمها و  هنیمز  رد  ار  تایآ 

نیرمت لاؤس و 

؟ تسا هدمآ  نیقتم  فاصوا  ردص  رد  ياهلمج  هچ  - 1
؟ دروخیم مشچ  هب  دایز  هغالبلا  جهن  رد  یتاعوضوم  هچ  - 2

. دیروایب هغالبلا  جهن  زا  ار  اوقت  هب  طوبرم  تالمج  زا  یخرب  - 3
. دینک رکذ  اوقت  دروم  رد  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دنچ  - 4

؟ دوب هچ  ثحب  هصالخ  - 5
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مراهچ سرد 

هراشا

مُهَعامسأ اوُفَقَوو  مِْهیَلَع ، هَّللا  َمَّرَح  اّمع  ْمُهَراْصبأ  اوُّضَغ  عُضاوَّتلا ، ُمُُهیْشَمَو  ُداصتقِاْلا ، ُمُهُـسَْبلَمو  ُباوّصلا ، ُمُهُقِْطنَم  : » مالـسلا هیلع  ُمامإلا  َلاق 
 ....« ْمَُهل ِعفاّنلا  ْملِْعلا  یَلَع 

هک هچنآ  زا  تسا . ینتورف  ساسا  رب  اهنآ  شور  هار و  دنتسه . لدتعم  ور و  هنایم  سابل  رد  دنراد . عقاو  قح و  قباطم  يراتفگ  ناراگزیهرپ  »
.« دنهدیمارف شوگ  تسا  دنمدوس  اهنآ  يارب  هک  هچنآ  هب  دنشوپیم و  مشچ  هدرک  مارح  نانآ  رب  لاعتم  دنوادخ 

ریـسم رد  کی  ره  هک  مهم  هلأسم  جـنپ  هب  تسا ، هدـمآ  نیقتم  ياههناشن  فاصوا و  ناونع  هب  هک  تالمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمومریما 
: دنکیم هراشا  دنراد  یمیظع  شقن  يزاسدوخ  لماکت و 

.« دنراد عقاو  اب  قباطم  قح و  ساسارب  يراتفگ  « ؛ باوّصلا مُهُقِْطنَم  - 1
رما  ) ریخ هنیمز  رد  نابز  هژیو  ّتیمها  نآ  دنتسه و  نآ  دقاف  رگید  ياضعا  هک  دراد  یتیصوصخ  نابز  ناسنا ، حراوج  اضعا و  مامت  نایم  رد 

، تمهت تبیغ ، غورد ،  ) ّرش و  تیبرت و )...  میلعت و  تحیصن و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب 
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. تسا ءارم و )...  لادج و  شحف ، ییارسهوای ، شنزرس و 

رگا هک  دنیوگیم  نابز  هب  ناسنا  ياضعا  مامت  ناهاگحبـص   57 (1) دیامرفیم : نآ  هرابرد  ادـخ  لوسر  هک  تسا  ساسح  نانچ  وضع  نیا 
. دش میهاوخ  فرحنم  زین  ام  يوش  فرحنم  رگا  میتسه و  زین  ام  یشاب  میقتسم  طارص  رد  وت 

درک هراشاشیوخ  نابزهب  ترـضح  دیتفایم ؟ تشحوهب  همه  زا  شیب  ام  زیچ  هچ  زا  ادخ ! لوسر  يا  دـش : لاؤس  یمارگ  ربمایپ  زا  نینچمه 
رداص ناسنا  زا  هک  ینخـس  یمالک و  ره  ینعی  تسین ؛ لامعا  دـننامه  راتفگ  هک  دـننک  روصت  یـضعب  تسا  نکمم   58 (2) نیا ! دومرف : و 

ود هیآ و  ود  هب  ناسنا  داسف  حالـص و  رد  نابز  شقن  زا  یهاگآ  يارب  دوشیمن . عقاو  یهلا  هذـخاؤم  دروم  ای  ناسنا و  طاطحنا  ثعاب  دوش ،
: دییامرفب هجوت  تیاور 

ٌدیتَع (3) 59 ٌبیقَر  ِْهیََدل  اَّلإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام 
.« دنتسه نآ  نتشون  ظفح و  رومأم  دیتع  بیقر و  مان  هب  هتشرف  ود  هک  نیا  رگم  دوشیمن  جراخ  ناهد  زا  یمالک  نخس و  زگره  »

ًامیظع (4) ًازْوف  َزاف  ْدقف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَمَو  مَکبُونُذ  مَُکل  ْرِفْغَیَو  مَُکلامْعأ  مَُکل  ِْحلُْصی  ًادیدس ، ًالْوَق  اُولُوقو  هَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیأ  ای 
60

قح و هب  هشیمه  دیوش و  سرت  ادخ  راگزیهرپ و  نامیا ، نابحاص  يا  »

اهّلک ءاضعالا  تحبصأ  مدآ ، نبا  حبصأ  اذإ  : » لاق ّهنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  ًاعوفرم  ریبج  نب  دیعـس  نع  اضیبلا : ۀّجحم  - - 1
انْجَجَوعا .» َتْجَجَوْعا  نإَو  انمقتسا  تمقتسا  نإ  ّکناف  انیف  هَّللا  قتا  لوقتيأ  ناسّللا : یفکتست 

نامه . - - 2
 18 ق : - - 3

 71 بازحا : - - 4
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تعاطا شلوسر  ادخ و  زا  هک  ره  درذگرد و  امش  ناهانگ  زا  دنادرگ و  هتسیاش  حلاص و  ار  امـش  لامعا  دنوادخ  ات  دییوگب  نخـس  باوص 

.« دوشیم لیان  گرزب  زوف  هب  دنک 
ثعاب هکلب  دراذـگیم و  رثا  اـم  لاـمعا  یگتـسیاش  رب  ًامیقتـسم  کـین  نخـس  قح و  مـالک  هک  دوشیم  مولعم  یبوخ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  زا 

. دوشیم ناهانگ  شزرمآ 
لـصاح كاـپ  حور  تسا و  كاـپ  حور  لد و  هرمث  ناـمیا  هک  نومـضم  نیا  هب  تسا (1) 61  هدـش  دراو  یمارگ  ربماـیپ  زا  تیاور  ود  اـما 

. دشاب میقتسم  طارص  رد  نابز  هک  نیا  رگم  دوشیمن 
يزیچ رگم  دنیامرفیم : ترـضح  دوشیم ؟ هذخاؤم  شنانخـس  تاملک و  رطاخ  هب  ناسنا  ایآ  دنکیم : لاؤس  ادـخ  لوسر  زا  ذاعم  نینچمه 
یفاک ادـخ  يایلوا  نانخـس  یحو و  تاملک  زا  رـصتخم  نیمه  دـنکفایم ؟ منهج  هب  ار  وا  تسا - نابز  لـصاح  تشک و  هک  مـالک - زا  ریغ 
هچره و  دهد ، رارق  شاهلقاع  هوق  لرتنک  رد  ار  دوخ  نابز  هک  دریگب  میمصت  دنک و  ناراگزیهرپ  هیبش  ار  دوخ  هنیمز  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا 

لدـتعم ورهنایم و  سابل  رد  یقّتم  ياـهناسنا  « ؛ ُداـصتقِالا ُمُهُـسَْبلَم  - 2 تُکـساف ». ّالاو  ریخلا  لـق  . » دـنک توکـس  هنرگ  دـیوگب و  تسا  ریخ 
.« دنتسه

زا مه  و  دریگیم ، رارق  نآرق  تایآ  تمذم  دروم  مه  تروص ، نیا  رد  هک  دنکیم  ریذـبت  فارـسا و  شیوخ  يّدام  روما  رد  یناسنا  یهاگ 
هب دیاب  ار  يور  هدایز  زا  رادقم  نآ  سمخ  یّتح  تسا و  هداد  ماجنا  مارح  لعف  مالسا  هقف  رظن 

یتح هبلق  میقتسیالو  هبلق  میقتسی  یّتح  دبع  نامیا  میقتسی  ال  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  کلام  نب  سنا  لاق  اضیبلا : ۀّجحم  - - 1
هناسل ». میقتسی 
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. دزادرپب عرش  مکاح  ینعی  ارقف ، ّیلو 

تمذـم هکلب  تسینوکین  حودـمم و  مه  تلاح  نیا  دوشیم . تمحز  ثعاب  هک  دریگیم  گـنت  دوخ  هداوناـخ  دوخ و  هب  ردـقنآ  یهاـگ  و 
. تسا هدش 

دیآ رب  تناج  فعض  زا  هک  نادنچ  هندیآ  رد  تناهد  زک  روخب  نادنچ  هن 

داصتقا و زا  دارم  یلو  میروخیمن ؛ رب  یعرـش  لاکـشا  هب  تروص  نیا  رد  هک  دنکیم  زارد  ياپ  شیوخ  میلگ  نأش و  هزادـنا  هب  مه  یهاگ 
رد دـنک ، هیهت  یتـمیقنارگ  ساـبل  هک  دـنکیم  اـضتقا  يدرف  نوؤش  تیـصخش و  رگا  اریز  تسین . مه  ریخا  مسق  نیا  هبطخ  نیا  رد  لادـتعا 

هنایم تسا . هدرک  يور  هنایم  وا  هک  تفگ  ناوتیمن  رگید  تسا  سابل  نیرتیلاع  هک  سابل  نآ  هیهت  اب  یلو  هدرکن ، هانگ  نآ  دـیرخ  تروص 
دـنک و باختنا  ار  ود  نیا  نیب  يزیچ  هکلب  دـنک ؛ نت  رب  تسپ  رایـسب  هنهک  سابل  هن  درخب و  ار  تمیقنارگ  ساـبل  نآ  هن  هک  تسا  نآ  يور 

. دشوپب یلومعم  سابل 
تسا (1) 62 و هدیدنـسپ  بوخ و  رایـسب  دـنک  هدایپ  شیوخ  يدام  روما  مامت  رد  ار  يور  هناـیم  هوحن  نیا  دـناوتب  یـسکرگا  یلک  روط  هب 

يویند ياهراک  مامت  زا  يزراب  هنومن  سابل  هک  تسا  نیا  تهج  زا  ای  زارف ، نیا  رد  سابل  رکذ  ًارهاظ 

نـسحتسم مه  تدابعرد  يور  هنایم  تایاور ، زا  یـضعب  رد  یتح  دمآ . تفر و  تاقالم و  وگ و  تفگ و  حیرفت و  رد  يور  هنایم  اًلثم  - - 1
رد دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  باصعا  هک  دنناوخیم  سرد  نانچ  یـضعب  اًلثم  هعلاطم ؛ ملع و  لیـصحت  رد  يور  هنایم  زین  هدش و  هدرمش 

دهدیم و روتسد  يور  هنایم  هب  نآرق  قافنا ، هرابرد  زین  دنهدیم و  داب  رب  ار  شیوخ  تاقوا  همه  ملع ، لیـصحت  طیارـش  رد  یـضعب  لباقم ،
: درامشیم نامحرلادابع  فاصوا  زا  ار  لاح  نیا 

، نانیکـسم هب  قافنا  ماگنه  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  و  « ؛» ًاـماوق کـلذ  نیب  ناـکو  اورتقی  ملو  اوفرـسی  مل  اوقفنأ  اذإ  نیذـلاو  « ؛ 67 ناقرف :
دنتسه ». لدتعم  ور و  هنایم  ناسحا  رد  هکلب  دنزرویمن  مه  لخب  دننکیمن و  فارسا 
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رکذ ای  و  دوب ؛ دـهاوخ  نینچ  مه  رگید  يدام  لیاسم  رد  ًابلاغ  دـشاب  دـصتقم  دـشوپیم  مدرم  راظنا  رد  ًالوصا  هک  یـسابل  رد  رگا  تسوا و 
مزال نیاربانب  دـنرادن ، ار  رخاف  سابل  ندـیرخ  ییاناوت  همه  تسا و  دـید  ضرعم  رد  هعماج و  رد  هشیمه  ناسنا  هک  تسا  باب  نیا  زا  سابل 

ار يور  هنایم  ندیـشوپ  سابل  رد  دنـشاب ، هتـشادن  ای  دنـشاب  هتـشاد  نّکمت  هچ  نیقتم  ور  نیا  زا  دوش . لیدـعت  یمک  رهاـظ ، ساـبل  رد  تسا 
. دننکیم رایتخا 

.« تسا ینتورف  ساسا  رب  نیقّتم  شور  هار و  « ؛» عُضاّوتلا مُُهیْشَمو  - » 3
. تسا نشور  حضاو و  نآ  يانعم  نیا  ربانب  تسا ، ّربکت  لباقم  رد  عضاوت 

دنتـسه رتنییاپ  یلام  ای  یّنِـس و  رظن  زا  هک  يدارفا  اب  نتفگ  نخـس  ماگنه  رد  اًلثم  تسا ؛ مزال  اوقت  اـب  ناـسنا  يارب  تـالاح  ماـمت  رد  عضاوت 
وا اب  دـهدن  هزاجا  دوخ  هب  يدرف  چـیه  هک  نآ  هن  دـیوگب  نخـس  دـنک و  تاقالم  وا  اـب  دـناوتب  يدرف  ره  اـت  دـشاب  یلومعم  يداـع و  رایـسب 

نیا هب  مه  نآرق  هک  درادـنرب  ماـگ  ّربکت  يور  زا  نتفر  هار  رد  (1) 63 و  دوش . ییانتعا  یب  وا  هب  درک ، يراـک  نینچ  رگا  ددرگ و  مـالکمه 
: دیامرفیم دنکیم و  هیصوت  هتکن 

64 (2) ًالوط . لابجلا  غلبت  َْنلو  ضرألا  قرَخت  َْنل  ّکنإ  ًاحَرَم  ِضرألا  یف  ِشْمَت  الو 
اههوـک هب  يدـنلب ، رد  هن  یفاکـشب و  یناوـتیم  ار  نیمز  هن  هک  شورفم ) توـخن  رورغ و  و   ) ورم هار  زاـن  ربـک و  اـب  نیمز  يور  رد  زگره  »

.« یسریم

نارگید هب  تبـسن  تراقحنآ  رد  تسین و  ینیبدوخ  زگره  تسا و  يداع  تلاـح  کـی  راـقو  دوش ، هابتـشا  ّربکت  اـب  دـیابن  راـقو  هتبلا  - - 1
فورعم هدیصق  رد  قدزرف  هک  اجنآ  ات  هدوب  ّرقوم  رایسب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لاوحا  رد  اًلثم  درادن ؛ دوجو 

: دیوگیم شیوخ 
مستبی  نیحّالإ  مّلکی  الوهتباهم  نم  یضغیو  ًءایح  یضغی 

 37 ارسا : - - 2

مراهچ www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


58 ص :
: دیامرفیم نامحرلادابع  فاصوا  نایب  ماقم  رد  زین  و 

65 (1) ًامالس . اُولاق  نُولهاجلا  مهبَطاخ  اذإو  ًانوَه  ضرألا  یلع  َنوُشْمَی  نیّذلا  ِنمحَّرلا  دابِعو 
باطخ و اهنآ  هب  لهاج  مدرم  هاگره  دنرادیم و  رب  مدق  ینتورف  عضاوت و  هب  نیمز  يور  رب  هک  دـننانآ  نامحر  يادـخ  صاخ  ناگدـنب  «و 

.« دنهدیم باوج  شوخ ، يور  سفن و  تمالس  اب  دننک ، یباتع 
نیا رد  ًاملـسم  یبنجا و ...  نادرم  لباقم  رد  نانز  ِعضاوت  ای  ربکتم و  دارفا  ربارب  رد  عضاوت  اًلثم  تسین ؛ حودمم  دراوم  زا  یـضعب  رد  عضاوت 

دنکیم و باطخ  نانز  هب  هراب  نیا  رد  نآرق  درادن . يرگید  لصاح  داسف ، زا  ریغ  و !...  امـش » نابرق  «، » مراسکاخ «، » مصلخم  » ِنتفگ دراوم 
: دیامرفیم

رد همـشرک  ینعی  دـینکن ؛ عوضخ  نتفگ  نخـس  مالک و  رد  نامیا ! اب  نانز  يا   » 66 (2) ٌضَرَم ؛ ِِهْبلَق  یف  يذـّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  الف 
.« دیزرو دنهاوخ  عمط  امش  هب  دنتسه ، هانگ  ضرم  هب  التبم  لد  رد  هک  اهنآ  اریز  دینک ؛ اهر  ار  ملکت 
.« دننکیم یشوپمشچ  یهلا  تامرحم  مامت  زا  اوقت  لها  . » مِْهیَلَع ُهَّللا  َمَّرَح  اّمَع  مُهَراْصبأ  اوُّضَغ  - 4

؛ تسا هدـمآ  انعم  نیمه  هب  زین  َنُهَراصبأ  نِم  َنْضُـضْغَی  ِتانِمؤمِلل  ُْلق  هفیرـش  هیآ  رد  هکناـنچ  تسايزیچ ، رد  ندـشنهریخ  ياـنعمهب  ّضَغ 
روظنم هک  دراد  ناـکما  هلمج  نیا  رد  دـنوشن . هریخ  اـهنآ  هب  دـنزودن و  مرحماـن  نادرم  هب  ار  دوـخ  مشچ  دـییوگب  ناـمیا  اـب  ناـنز  هب  ینعی 

ای مرحم و  ان  نانز  هب  ندرک  هاگن  لیبق  زا  مشچ  هب  طوبرم  ياهیگدولآ  ناهانگ و  زا  یشوپمشچ 

 63 ناقرف : - - 1
 32 بازحا : - - 2
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. دشاب توهش  يور  زا  ندرک  هاگن  زین  میسانشیم و  ار  اهنآ  ام  هک  ینانز  ياهسکع 

هلمج نیا  نک و  یشوپمشچ  بلطم  نیا  زا  دنیوگیم  هک  تسا  فورعم  حالطـصا  نامه  مهراصبأ ...  اوّضغ  هلمج  زا  دارم  يوق  لامتحا  هب 
یندید ریغ  یندید و  زا  معا  یهلا ؛ تامرحم  مامت  زا  ناگـشیپ  اوقت  دوشیم : نینچ  هلمج  نیا  يانعم  سپ  درادن . یندید  روما  هب  صاصتخا 

. دننکیم يراددوخ  یشوپمشچ و 
نینچ رد  دنتسه و  یلابا  ال  تامّرحم ، هب  تبسن  یـضعب  هک  نیا  نآ  منک و  بلج  یمهم  عوضوم  هب  ار  ناگدنناوخ  رظن  تسا  مزال  اجنیا  رد 
كرت يونعم  لماکت  ریـسم  رد  مزال  ماگ  نیلّوا  هک  نآ  لاح  دـنراد و  زین  ییاهاعدا  یمالـسا  يالاب  دـنلب و  لیاسم  نافرع و  باب  رد  یلاـح 

. تسا تابجاو  هب  لمع  مارح و 
؟ میوش ترخآ  رفس  هدامآ  هک  مینک  هچ  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا 

یم یلیخ  ناطیـش   67 (1) دـینکن . شومارف  ار  قالخا  ندرک  وکین  تاـمرحم و  كرت  تاـبجاو و  هب  لـمع  دـندومرف : باوج  رد  ترـضح 
ای بجاو و  كرت  اب  یبابحتسا ، لمع  زگره  مالـسا  لئاسم  رد  دشاب . تابحتـسم  هلیـسو  هب  هچرگ  دنکفیب  مارح  يداو  رد  ار  دارفا  ات  دشوک 

، اهنآ هب  لمع  هجیتن  رد  هک  یلاح  رد  مینک  شوخ  لد  تابحتسم  ناونع  هب  لیاسم  هسلـس  کی  هب  میناوتیمن  ام  دوشیمن و  ادوس  مارح  لعف 
الوم نامرف  هب  تالاح ، مامت  رد  میشاب و  هتشاد  ار  تبقارم  لامک  دوخ  فیلاکت  یمالسا و  ماکحا  هب  تبـسن  دیاب  سپ  میوش . راداو  هانگ  هب 

. نامزیزع نادقف  تبیصم  ازع و  رد  ای  دشاب و  نامرتخد  رسپ و  یسورع  بش  رد  هچ  مینک ؛ شوگ 

یلع لامتـشالاو  مراـحملا  باـنتجاو  ضئارفلا  ءادأ  لاـق  توملل ؟ دادعتـسالا  اـم  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمـأل  لـیق  : » راـحبلا ۀنیفـس  - - 1
هیلع ». ُتوملا  َعَقَو  مأ  توملا  یلع  عقَوأ  یلابی  ال  مث ، مراکملا 
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هب ور  ار  ناشیا  نایفارطا ، دوب . راضتحا  لاح  رد  يو  هک  تسا  هدـش  لقن  يراصنا » یـضترم   » خیـش ردـقیلاع  هیقف  گرزب و  ملاع  لاوحا  رد 

ناشیا لاح  هک  دعب  یتعاس  دش و  نارگید  بجعت  ثعاب  لمع  نیا  درکیم . فرحنم  هلبق  فرط  زا  ار  دوخ  ياپ  ناشیا  یلو  دندرکیم ، هلبق 
دـشیم و جراخ  نم  زا  رایتخایب  لوب  تارطق  : » دـنداد خـساپ  ناشیا  دـیدنادرگیم . رب  هلبق  زا  ار  دوخ  ياپ  ارچ  دندیـسرپ  دـمآ ، اجب  یمک 

. راوگرزب لماع و  ملاع ، يدرم  ياوقت  زا  تسا  ياهنومن  نیا  مشاب ». هلبق  هب  ور  متساوخیمن 
زا دیسر و  ترضح  تمدخ  هک  دینک  هجوت  دلاخّما  مانب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یقیقح  وریپو  دقتعم  نز  کی  زا  رگید  هنومن  هب  کنیا  و 

زیوـجت ار  رمخ  ندیـشون  نم ، ضرم  جـالع  يارب  قارع  ياـبطا  هک  درک  ضرع  هاـگنآ  تفگ . نخـس  ترـضح  نآ  يارب  شیوـخ  يراـمیب 
ترضح مریگب . هزاجا  امـش  زا  متـساوخ  منکیم ، يوریپ  امـش  زا  منید  رد  نم  درک : ضرع  يدرکن ؟ لمع  ارچ  دومرف : ترـضح  دناهدرک .

. دش یهاوخ  نامیشپ  دسریم  درک ) دوخ  موقلح  هب  هراشا   ) اجنیا هب  تناج  هک  هاگنآ  گرم ، ماگنه  هب  اریز  مهدیمن ؛ هزاجا  نم  دندومرف :
هدامآ تسا  دـنمدوس  دـیفم و  ناشیارب  هک  یـشناد  ملع و  ندینـش  يارب  ار  شیوخ  ياهـشوگ  « ) ْمَُهل ِِعفاّنلا  ِْملِْعلا  یَلَع  مُهَعامْـسأ  اوُفَقَو  - » 5

.( دناهدرک
ار ناسنا  هک  یملع  ای  رحس و  ملع  انغ ، یقیـسوم و  ملع  لثم  تسین ؛ دیفم  هعماج  دارفا و  يارب  هک  دراد  دوجو  اهـشناد  مولع و  هلـسلس  کی 

مولع عون  نیا  نتفرگ  دای  نداد و  دای  یمالـسا  هقف  هک  يراذگ و ...  هالک  هقح و  هلیح و  ياهنف  توف و  ای  دزاسیم و  هاگآ  مدرم  رارـسا  زا 
ار مولع  نیا  تسا . دنمدوس  دارفا  هعماج و  يارب  هک  تسه  مه  اهـشناد  مولع و  زا  يرگید  شخب  یلو  تسا . هدرک  مالعا  عونمم  مارح و  ار 

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوتیم 
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هتـشر ملع و  نآ  لابند  تیافک  هزادـنا  هب  ياهدـع  رگا  هک  هدـش  هداهن  هعماج  دارفا  هدـهعرب  ییاـفک  بجاو  ناونع  هب  هک  يدراوم  لّوا  - 1

ییاّنب و ییاونان ، دننام  مزال  ياههفرح  عیانـص و  داهتجا و  بط و  ملع  دننام  دننک ، لابند  ار  هتـشر  نآ  هک  تسین  بجاو  نارگید  رب  دنتفر ،
....

: هب تایاور  نابز  رد  مولع  زا  عون  نیا  و  ینیع . بجاو  ناونع  هب  مه  نآ  تسا ، مزال  ناملـسم  راشقا  مامت  رب  اـهنآ  نتفرگ  ارف  هک  یمولع  - 2
تافـص ندرک  رود  سفن و  بیذـهت   ) قالخا و  ناهج ) هیلا  یهتنم  أدـبم و  تخانـش   ) فراـعم و  مارح ) لـالح و  هب  یهاـگآ   ) ماـکحا ملع 

. دوشیم میسقت  وکین ) تافص  هب  حور  نداد  تنیز  شیوخ و  زا  تشز 
تقد دریگ ، رارق  ناـنآ  هرمز  رد  دـهاوخیم  هک  یـسک  دـننکیم و  تکرح  دـنمدوس  ياهـشناد  موـلع و  بـسک  یپ  رد  طـقف  ناراـگزیهرپ 

ندناوخ زا  هکلب  دناوخیمن ، هدـننک  هارمگ  هلاض و  باتک  طقف  هن  وا  دریگیم . ییاج  هچ  زا  یـسک و  هچ  زا  ار  شحور  ماعط  هک  دـنکیم 
یملع نتفای  تهج  رد  اهنت  دـیاب  هعلاطم  دـنکیم . يراددوخ  زین  دـیآیم  باسح  هب  وغل  عقاو  رد  درادـن و  ياهدـیاف  شاهعلاطم  هک  یباـتک 

. تسا دیفم  ناسنا  ترخآ  ایند و  يارب  هک  دشاب 
- مُهل ِعفاّنلا  ملِعلا  یلع  مهعامـسأ  اوفَقو  شوگ - و  هَّللا - مَّرَح  اّمَع  مُهَراصبأ  اوُّضَغ  مشچ - هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  هلمج  ود  نیا  زا 

تفاـیرد شوـگ  هک  ار  هچنآ  دـشاب و  زیاـج  لـالح و  دـنکیم  هاـگن  مشچ  هک  ار  هچنآ  رگا  هک  نیا  نآ  تفاـیرد و  یفیطل  هـتکن  ناوـتیم 
هب رصحنم  ناسنا ، بلق  تادراو  هزاورد  نوچ  دوشیم ؛ هزیکاپ  كاپ و  دوجو  تکلمم  تادراو  مامت  مرجال  دشاب ، دیفم  دنمدوس و  دنکیم 
ارچ دوشیم ، هزیکاپ  كاپ و  دـنکیم ، تفاـیرد  قیرط  ود  نیا  اـب  هچنآ  تیاـعر  رثا  رد  لد  و  تسا ، شوگ  مشچ و  ینعی  قیرط ، ود  نیمه 

. سب تسا و  هدوب  سونأم  اههزیکاپ  اب  طقف  هک 
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ثحب هصالخ 

هدرک لقن  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  یناشاک  ضیف  موحرم  تسا و  زاس  تشونرـس  ساّـسح و  يوضع  حراوج ، اـضعا و  ناـیم  رد  ناـبز  اـًلوا :
شزرمآ رد  مه  تسا و  ّرثؤم  یمدآ  رادرک  لامعا و  حالصا  رد  مه  حیحص ، کین و  مالک  هک  دوشیم  هدافتسا  مه  نآرق  تایآ  زا  تسا و 

. ناهانگ
. دنلدتعم ورهنایم و  یگدنز  روما  رد  ناراگزیهرپ  اّما  دنریگتخـس ، یخرب  دـننک و  یم  فارـسا  ناشهداوناخ  دوخ و  هب  تبـسن  یـضعب  ًایناث :

. تسا مدرم  دید  ضرعم  رد  هک  سابل  رد  ًاصوصخم  تسا  بولطم  تدابع  رد  یّتح  روما  مامت  رد  لادتعا ، ًالوصا 
تفـص کی  ّربکت  لباقم ، ردو  تسا  يرورـضو  مزال  یناملـسم  ره  رب  نتفر ، هار  نتفگ و  نخـس  رد  زین  دارفا و  اب  دروخرب  رد  عضاوت  ًاثلاث :

اب دیابن  ار  راقو  - 1 هک : تسا  يرورـض  هتکن  ود  نیا  هب  هجوت  اب  دـنک . رود  دوخ  زا  ار  تلاح  نیا  يدرفره  دـیاب  هک  تسا  کلهم  تشز و 
. دوشیم ناسنايراوخو  ّتلذ  ثعاباریز  تسینحیحصربکتم ؛ دارفاهب  تبسن  عضاوت  مینک 2 - هابتشا  ربکت 

يوـس هب  تکرح  يارب  ماـگ  نیلوا  مینک . رظن  فرـص  تسا  مارح  هک  هچ  ره  زا  هکلب  میناـشوپب ، مارح  هرظنم  ره  زا  ار  مشچ  هک  نیا  ًاـعبار :
هب يرامیب ، لاح  رد  هک  نامیا  اب  مناخ  نآ  راضتحا و  لاح  رد  يراصنا  خیـش  دننام  تسا . تامرحم  كرت  تابجاو و  نداد  ماجنا  ّتیونعم ،

! دندوب فیلکت  هفیظو و  ماجنا  هّجوتم  ّتقد 
مه یهاگ  ییافک و  بجاو  یهاگ  دـنمدوس  ملع  اّما  تسا ، هدـیافیب  رگید  یـضعب  نتفرگ  ارف  مارح و  مولع ، زا  یـضعب  نتفرگ  ارف  ًاسماخ :

زا یناسنا  ره  تادراو  قالخا . دیاقع و  ماکحا و  لیصحت  لثم  تسا ، ینیع  بجاو 
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وا دوشیم و  كاـپ  مه  ناـسنا  نطاـب  دـشاب ، كاـپ  دوشیم  یناـسنا  بلق  دراو  قیرط  ود  نیا  زا  هک  هچنآ  رگا  تسا . شوگ  مشچ و  قیرط 

. دش دهاوخ  میلس  بلق  ياراد 

: نیرمت لاؤس و 

؟ درکیم تشحو  يزیچ  هچ  زا  رتشیب  شناوریپ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  - 1
. دینک نایب  ار  بازحا  هروس  هیآ 71  دافم  - 2

؟ هچ ینعی  تشیعم  رد  داصتقا  - 3
؟ دناهدرک باختنا  ار  يور  هنایم  سابل ، رد  نیقتم  ارچ  - 4

؟ تسا هدش  عقاو  دیکأت  دروم  يدراوم  هچ  رد  رتشیب  عضاوت  نآرق  رد  - 5
؟ تسیچ راقو »  » و ّربکت »  » توافت - 6

؟ تسین وکین  یناسک  هچ  هب  تبسن  عضاوت  - 7
. دینک ینعم  ار  ّضغ »  » هژاو - 8

؟ میداد لامتحا  دنچ  تامرحم ، زا  نیقّتم  یشوپمشچ  هرابرد  - 9
. دینک لقن  گرم  يارب  یگدامآ  هرابرد  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  یتیاور  - 10

؟ دوب هچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ » ما   » لاؤس درک و  هچ  راضتحا  لاح  رد  يراصنا  خیش  - 11
؟ تسا مارح  یمولع  هچ  نتفرگ  ارف  - 12

؟ تسا ینیع  بجاو  یمولع  هچ  نتفرگ  ارف  - 13
؟ دراذگیم ناسنا  بلق  حور و  رد  يریثأت  هچ  يرصب  یعمس و  تادراو  ندوب  كاپ  هب  هجوت  - 14

. دینک نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 15
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مجنپ سرد 

هراشا

ْمُهُحاوْرأ َّرِقَتْـسَت  َْمل  مهیلع  هَّللا  َبَتَک  يذـّلا  ُلَجَألا  الْولو  ءاخَّرلا ، یف  َْتلََزن  یّتلاک  ءالَبلا  یف  ْمُْهنِم  ْمُهُـسُْفنأ  َْتلََزن  : » مالـسلا هیلع  ُمامإلا  َلاق 
 ....« ْمِهُنیْعأ یف  ُهَنُود  ام  َرُغَصَف  مِهِسُْفنأ  یف  ُِقلاخلا  َمُظَع  ِباقِْعلا ، َنِم  ًافْوَخو  ِباوَّثلا  َیلإ  ًاقْوش  ٍْنیع  َۀَفْرَط  ْمِهِداسجأ  یف 

، دوبن نانآ  هدـش  نییعت  شیپ  زا  ياهلجا  رگا  و  تسا ، هافر  شیاشگ و  عقوم  نوچمه  بیاصم ، الب و  ماگنه  هب  ناراگزیهرپ  یحور  تلاـح  »
باذـعو باقع  زا  هک  یتشحو  تدـش  زا  زین  دـنوش و  لصاو  نآ  هب  رتدوز  دـنهاوخیم  دـنراد و  يورخا  باوث  هب  هک  ياهقـالع  تدـش  زا 

. دـندنامیمن اـیند  رد  ياهظحل  دوش  اهباذـع  نآ  بجوـم  هک  دـنزب  رـس  ناـنآ  زا  يراـک  دـننامب و  اـیند  رد  هک  دنـسرتیم  دـنراد و  ترخآ 
.« تسا ریقح  زیچان و  ناشنامشچ  رد  ادخ  ریغ  دشابیم و  گرزب  رایسب  نانآ  حور  لد و  رد  راگرورپ 

: دنکیم دزشوگ  ار  اوقت  نابحاص  یلاع  تالاح  زا  تلاح  هس  تالمج ، نیا  رد  ترضح 
.« ءاخّرلا یف  َْتلََزن  یّتلاک  ِءالَْبلا  یف  مُْهنِم  ْمهُسُْفنأ  َْتلََزن  : » فلا
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66 ص :
.« دناهتفرگ رارق  یخارف  هافر و  رد  هک  تسا  ینامز  دننامه  اهالب ، اب  دروخرب  ماگنه  هب  ناشیا  ناور  بلق و  »

هنوگ چـیه  هافر  عقوم  رد  هک  هنوگ  نامه  دـننکیم ، ظفح  ار  دوخ  شمارآ  هکلب  دـنتفایمن  عزف  عزج و  هب  الب ، لوزن  عقوم  رد  ناراگزیهرپ 
يرثا وا  رد  راگزور  تارییغت  هک  دوشیم  ادیپ  یسک  رتمک  رد  تلاح  نیا  دنراد . شمارآ  تالاح  مامت  رد  عقاو  رد  دنرادن . یتحاران  هلگ و 
ّدحرـس هب  هاگهگ  دنوشیم و  جراخ  قح  ریـسم  زا  ینما و ...  ان  يرامیب و  نازیزع و  گرم  رقف و  عقوم  رد  دارفا  زا  يرایـسب  اریز  دراذـگن ؛

رـس ار  نآ  یفالت  دنکیم و  یقالخا  دـب  لزنم  رد  بش  هدرک ، شورف  مک  هزاغم  رد  يزور  هک  یبساک  اًلثم  دـنرادیم ؛ رب  ماگ  داحلا  رفک و 
. دنکیم ادج  مه  زاین  زار و  زامن و  زا  ار  ناسنا  یهاگ  هک  گرزب  بیاصم  هب  دسر  هچ  دروآیم  رد  شنز 

: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  نآرق 
ُنارْسُْخلا َوُه  َِکلذ  َةَرِخآلاو  اْینُّدلا  َرِـسَخ  ِهِهْجَو  یلَع  َبَلَْقنا  ٌۀَْنِتف  ُْهَتباصا  ْنإَو  ِِهب  َّنَأَمْطا  ٌریخ  َُهباصأ  ْناَف  ٍفْرَح  یلَع  هَّللا  ُُدبْعَی  ْنَم  ساّنلا  َنِمَو 

68 (1) ُنیبُْملا .
ادـیپ رطاخ  ناـنیمطا  دنـسر  یتمعن  ریخ و  هب  هاـگ  ره  ور  نیا  زا  تقیقح ، هب  هن  دنتـسرپیم  رهاـظ  هب  ناـبز و  هب  ار  ادـخ  مدرم  زا  یـضعب  «و 
تـسا یناـیز  نیا  دـنراکنایز و  ترخآ  اـیند و  رد  دارفا  نیا  دـننادرگیم ، ور  ادـخ  نید  زا  دـنیامن  دروخرب  یتفآ  رقف و  هب  رگا  دـننکیم و 

.« راکشآ
رگا دـهدیمن و  يزیچ  نارگید  هب  تورث ، ایند و  تمعن  هب  ندیـسر  ماگنه  هب  ینعی  تسا  عوله » ، » ناسنا دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد  نآرق 

رقف

 11 جح : - - 1
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67 ص :
. دزادرپیم نویش  ناغف و  هب  دوش ، وا  بیصن  تکالفو 

رب انب  تسا و  دونشخ  یضار و  شیوخ  يادخ  زا  لاح  همه  رد  ینعی  دناسر ؛ دهاوخ  اضر  میلست و  هب  ار  وا  دوش  لصاح  یسک  رد  اوقت  رگا 
. تسا نیمه  یناسنا  یلاع  تاماقم  زا  یکی  هک  دراد ، مارآ  هدوسآ و  یبلق  نیا 

؟ تخانش ناوتیم  هنوگچ  ار  نمؤم   69 (1) دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. شوخان شوخ و  ثداوح  لباقم  رد  ندوب  دونشخ  یهلا و  نامرف  لباقم  رد  ندوب  میلست  زا  دومرف : ترضح 

هب اـهنآ  دروخرب ، یهورگ  هب  شیوخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  یمارگ  ربماـیپ  دومرف : هک  تسا (2) 70  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
امش نامیا  تمالع  دومرف : ترضح  مینمؤم ، ام  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : باوج  رد  دیتسیک ؟ امـش  دومرف : ترـضح  دنداد ، مالـس  ترـضح 

میلـست وا  نیمارف  رماوا و  هب  تبـسن  میاهدرک و  راذـگاو  ادـخ  هب  ار  دوخ  روما  میتسه و  یـضار  یهلا  ياضق  هب  ام  دـندرک : ضرع  تسیچ ؟
: دومرف درک و  ییامنهار  ار  نانآ  هاگنآ  دنکیدزن . ایبنا  زرم  هب  هک  دنتسه  ییامکح  املع و  هورگ  نیا  دومرف : ترضح  میتسه ،

؛» نُوعجرت ْهیلا  يّذلا  هَّللا  اوقَّتاَو  نُولکأت ، ام ال  اوعمْجت  الو  نونکست  ام ال  اونبت  الف  نیقداص  مْتنُک  ْناف  »
دـیروخیمن و هک  ار  هچنآ  دـیزاسن و  دـینکیمن  تنوکـس  نآ  رد  هـک  ار  يزیچ  دـیقداص ، شیوـخ  ياـعدا  رد  دـییوگیم و  تـسار  رگا  »

.« تشگ دیهاوخ  رب  شیوس  هب  هک  ییادخ  نامه  دیسرتب ؛ شیوخ  يادخ  زا  دینکن و  عمج  دینکیمن  هدافتسا 

ص 62  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - - 1
ص 118  ج 12 ، هعاربلا ، جاهنم  - - 2
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68 ص :
. دناهدش لیان  هلحرم  نیا  هبو  دناهتفای  تسد  الاو  ماقم  نیا  رب  نیقتم  نیاربانب 

.« ِباقْعلا َنِم  ًافْوَخو  ِباّوثلا  َیلا  ًاقوَش  ٍْنیَع  َۀَفْرَط  ْمهِداسْجأ  یف  مُهُحاوْرأ  َّرِقَتْسَت  َْمل  ْمِْهیلَع  هَّللا  َبَتَک  يّذلا  ُلجألا  ولو ال  : » ب
تهج هب  دنامیمن ، یقاب  یندز  مه  هب  مشچ  يارب  یتح  ناشیاهندـب  رد  ناشحاورا  دوبن ، راک  رد  هدـش  نیعم  ادـخ  بناج  زا  هک  یلجا  رگا  »

.« دنراد تبوقع  زا  هک  یتشحو  فوخ و  ترخآ و  باوث  هب  هک  ياهقالع  تّدش 

: مهم بلطم  هس  زا  ناراگزیهرپ  یهاگآ 

نیا هب  هک  سک  ره  تفر و  دنهاوخ  اجک  هب  دناهدمآ و  اجک  هب  دناهدوب و  اجک  هک  دننادیم  دـنهاگآ و  شیوخ  ریـسم  هب  تبـسن  اًلماک  - 1
مشچ يولج  زا  باجح  ندش  هتشادرب  زا  ریغ  ار  گرم  و  گرم ، ياّمعم  مه  دوشیم و  لح  شیارب  تایح  ياّمعم  مه  دوش ، هاگآ  تقیقح 

. دنکیمن انعم  يرگید  زیچ  شناج ، و 
مـسق ادخ  هب  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع   71 (1) دـنادیم . گرم  ياضاقت  اّنمت و  ار  هَّللاءایلوا »  » هناـشن تمـالع و  دـیجم  نآرق  نیارباـنب 
نافوت رد  زین  هرـس  سدـق  ریبک  ینیمخ  تما  ماما  یلع  دـنزرف  تسا و  ردام  ناتـسپ  هب  راوخریـش  كدوککی  زا  شیب  گرم  هب  یلع  هقالع 

: دومرف ینارنخس  کی  نمض  رد  نامز  توغاط  اب  شیوخ  تازرابم 
!« دندوب تریح  بّجعت و  رد  نم  شمارآ  زا  اهنآ  متشادن و  یفوخ  سرت و  نم  یلو  دندوب ، تحاران  نارومأم  دنتفرگ ، ارم  یتقو  »

 7 هعمج : نیقداص .» ُمتنُک  نإ  َتْوَملا  اُوَّنَمَتف  ساّنلا  نود  نمهَّلل  ءایلوأ  مکنأ  متمعز  نإ  اوداه  نیذلا  اهیأ  ای  - - » 1
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69 ص :
؟ دسرتیم گرم  زا  تسا  ترخآ  ناهج  هب  دقتعم  هک  یسک  رگم 

اهنآ تسا و  يزاجم  رظن  کی  ایند  هب  دارفا  نیا  هاگن  ًالوصا  دریگیمن و  هتفرگن و  رارق  دصقم  فده و  اهنیا  رظن  رد  ایند  عاتم  هاگ  چیه  - 2
. دنکیم زورب  روهظ و  رگید  ملاع  رد  شلوصحم  هک  دننادیمن  شیب  ياهعرزم  ار  ایند 

ایند ياهتمعن  و  تسا - هدش  رکذ  یمالـسا  راثآ  رد  هک  ترخآ - ياهتمعن  نیب  يدایز  رایـسب  هلـصاف  هک  دوشیم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  - 3
. دراد دوجو 

شندینـش زا  رتمهم  ترخآ ، زیچ  ره  ندـید  سکع ، هب  و  تسا ؛ نآ  ندـید  زا  رتهب  واهلام )...  اهماقم و  اـهتمعن و  زا   ) اـیند زیچ  ره  ندـینش 
. دوب دهاوخ 

.« ْمِهُنیْعأ یف  ُهَنوُد  ام  َرُغَصَف  ْمهِسُْفنأ  یف  ُِقلاْخلا  َمُظَع  : » ج
.« تسا ریقح  زیچان و  ناشنامشچرد  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  ره  تسا و  گرزب  رایسب  نانآ  ناور  حور و  ناج و  رد  لاعتم  راگدرورپ  »

زیچ همه  نیزگیاج  ادخ  تبحم 

ورز مامت  اب  ناهج  رگید  دنتفای ، هار  دوخ  هتـشگمگ  قوشعم  نآ  هب  دـش و  نیزگیاج  ناشیاهلد  رد  وا  ّتبحم  دنتخانـش و  ار  ادـخ  هک  نانآ 
. دیآیم زیچان  ریقح و  اهنآ  مشچ  رد  شیگنشق  ییابیز و  مامت  اب  شرویز و 

: میناوخیم نیّبحم » تاجانم   » رد
»؟ ًالََدب َْکنِم  َمارَف  َکتّبحم  َةوالَح  قاذ  يّذلا  اذ  ْنَم  یهلإ ! »

»؟ دنک بلط  ار  وت  ریغ  دشچب و  ار  وت  تبحم  ینیریش  هک  تسیک  نم ! يادخ  يا  »
ّمهم جیاتن  هلمج  زا  تسا ، هدیسر  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  ناوارف  تایاور  هنیمز  نیا  رد  و  تسا ، هدش  رکذ  یناوارف  جیاتن  ادخ  هب  نامیا  يارب 

نافرع نامیا و 
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70 ص :
: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  نآرق  دنکیمن ، رّوصت  ياهچیزاب  يزاب و  زا  شیب  ار  ادخ  زا  ریغ  هک  تسا  نیمه  یلاعت »  » قح هب 

نُوبَْعلَی (1) 72 ْمِهِضْوَخ  یف  ْمُهْرَذ  َُّمث  هَّللا  ُِلق 
.« دنوش لوغشم  دوخ  هچیزاب  هب  راذگب  ار  اهنآ  هاگنآ  ادخ ، وگب  »

اوعد نامدوخ  ياهیزابمه  اب  اهنآ  رطاخ  هب  یهاگ  میدادیم . تیمها  ردقچ  کنکداب  ای  هخرچ  هس  ای  کسورع  کی  هب  تیلوفط  نینـس  رد 
عـیب و لوغـشم  مینادیم و  ثبع  يزاـب و  ار  اـهنآ  همه  زورما  میدادیم ، رـس  اـههیرگ  کـنکداب  کـی  غارف  رد  یهاـگ  میدرکیم و  عازن  و 

اهیزیرنوخ اهعازن و  هچ  و  میوشیمن ؟ بکترم  هک  اهیگدولآ  هچ  اهنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  میاهدش و  نیشام  هناخ و  سورع و  تراجت و 
!؟ میهدیمن ماجنا  هک 

. دنرادنپیمن شیب  ياهچیزاب  ار  روما  نیا  مامت  دندنخیم و  ام  هب  سانش  ادخ  اوقت و  اب  نادرم  لاح ، نیمه  رد  یلو 
دنامن ییانشآ  مسک  اب  رگددناوخ  شیوخ  سک  مرای  هک  هگنآ  زا 

دومن ملایخ  مدید  هچ  ره  رگددومن  ملامج  قح  ات  هک  شقح  هب 
مدع شدوجو  اب  ناهج  منیب  هکمدق  مداهن  رس  نانچ  شقدص  هب 

سک ياج  رگد  دنامن  وا  اب  هکسفن  دیاین  رب  مسک  اب  رگد 
یتشادنپ تسین  ار  قلخ  همهیتشاد  ربخ  قح  یتسه  زا  رگ 

اوـقت لـها  رظن  رد  تسه - هچره  وا - زا  ریغ  و  تسا ، گرزب  میظع و  نیقتم ، بلق  ناـج و  رد  ادـخ  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  رد  مهم  هـتکن 
لد رد  تسین و  يزیچ  اهنیا  مشچ  رد  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  مامت  ییوگ  تسا ، کچوک 

 91 ماعنا : - - 1
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71 ص :
. دننیبیم ریقح  زیچان و  ار  اهنآ  همه  هکلب  دننیبیمن ، گرزب  مه  مشچ  رد  هزات  درادن ، يذوفن  اهنآ 

ثحب هصالخ 

يارب ادخ  بناج  زا  هک  یثداوح  عیاقو و  مامت  لباقم  رد  دنهدیمن و  تلاح  رییغت  تبیصم  الب و  لاح  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ناگـشیپ  اوقت 
. دنروخیم زور  خرن  هب  ار  نان  دنریذپ و  گنر  و  عوله »  » هداد ربخ  نآرق  هک  مدرم  رتشیب  فالخ  رب  دنمیلست ، اًلماک  دوشیم  رّدقم  نانآ 

ایند زگره  ور  نیا  زا  دنوریم ، اجک  هب  دناهدمآ و  اجک  زا  دناهدوب و  اجک  هک  دننادیم  دنهاگآ و  دوخ  ریسم  هب  ناراگزیهرپ  هک  نیا  رگید 
ود نیا  نیب  تسین و  سایق  لباق  يویند  ياهتمعن  اب  يورخا  ياهتمعن  هک  دننادیم  یبوخب  ناراگزیهرپ  نینچمه  تسین . فدـه  اهنآ  رظن  رد 

. تسا دایز  سب  ياهلصاف 
رابتعایب چـیه و  ار  هَّللا  يوس  ام  دـمآ ، لد  رد  قح  تمظع  تبحم و  هچناـنچ  تسا و  یهلا  تبحم  هدرک  رپ  ار  راـگزیهرپ  ناـسنا  لد  هچنآ 

. دنیبیم
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72 ص :

: نیرمت لاؤس و 

؟ دیوگیم هچ  مدرم  زا  یعمج  تدابع  تیفیک  هرابرد  جح  هروس  هیآ 11  - 1
؟ هچ ینعی  عوله » - » 2

. دیروایب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نمؤم  تخانش  هار  دروم  رد  یتیاور  - 3
؟ تسا هدش  لح  یناسک  هچ  يارب  گرم  تایح و  يامعم  - 4

؟ تسیچ يویند  ياهتمعن  اب  يورخا  ياهتمعن  توافت  - 5
. دنکیم افیا  ناسنا  رد  ار  یشقن  هچ  ادخ  ّتبحم  - 6

؟ دیراد دای  هچ  ادخ  ریغ  یکچوک  ادخ و  تبحم  اب  طابترا  رد  يدعس  راعشا  زا  - 7
؟ ناشیا مشچ  رد  ادخ  ریغ  یکچوک  اما  هتفرگ  رارق  نیقتم  سفن  رد  یهلا  تمظع  ارچ  - 8

. دینک نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 9
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73 ص :

مشش سرد 

هراشا

.« ٌۀَنُوزْحَم ْمُهبُوُلق  َنُوبَّذعُم ، اهیف  ْمُهَف  اهآَر ، ْدَقْنَمَک  ُراّنلاو  ْمُهَو  نوُمَّعَنُم ، اهیف  ْمُهَف  اهآر ، ْدَق  ْنَمَک  ُۀَّنْجلاَو  مُهف  : » مالسلا هیلع  ُمامإلا  َلاق 
هک تسا  یـسک  لَثَم  خزود ، نانآ و  لثم  زین  تسا و  هدش  رو  هطوغ  نآ  ياهتمعن  رد  هدید و  ار  تشهب  هک  دنتـسه  یـسک  دـننام  دارفا  نیا  »

.« تسا نیگهودنا  نانآ  ياهلد  نینچمه  تسا . هدش  بذعم  نآ  ياهباذع  رد  هدید و  ار  منهج 
، ناـمیا یلاـع  تاـماقم  هب  اـًلوصا  نیقیلا . نیع  هلحرم  هب  مه  نآ  دـناهتفای  تسد  نیقی  ماـقم  هب  نیقتم  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاراـبع  نیا  زا 

بایمک مدرم  نایم  رد  ایمیک  نیا  یهتنم  دـنکیم ، لیدـبت  اهبنارگ  يرهوگ  هب  ار  يزلف  ره  هک  تسا  ییایمیک  نیقی  دوشیم و  هتفگ  نیقی » »
. تسا

یلیخ مدرم  نایم  رد  نیقی  رگید  ترابع  هب  تسا . هدشن  میسقت  مدرم  نایم  يزیچ  رتمک  نیقی  زا   73 (1) دیامرفیم : مالسلا  هیلع  متشه  ماما 
نیا رگا  یلو  تسادیپ  مک 

ص 52  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - - 1
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74 ص :
. تسا هدروآ  تسد  هب  یمیظع  هیامرس  دوش  لصاح  یسک  يارب  یلاع  ماقم 

رتهب دنتـسه  کش  ماقم  رد  هک  یناسک  ندناوخ  زامن  زا  دناهدیـسر  نیقی  هلحرم  هب  هک  يدارفا  باوخ  دیامرفیم : مالسلا (1) 74  هیلع  یلع 
. دنک تیانع  نیقی  امش  هب  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دیامرفیم : زین  تسا و 

. درکیم نیقی  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  تسشنیم و  یتّدم  برغم  زامن  زا  دعب  مالسلا (2) 75  هیلع  داجس  ماما  هک  دناهدرک  لقن 
: دراد هلحرم  هس  نیقی 

(. تسین طولخم  نآ  اب  یّکش  چیه  هک  یهاگآ  ملع و  تّدش  « ) نیقیلا ملع  - » 1
(. تسا هدیسر  بولطم  تیؤر  هلحرم  هب  ناسنا  نآ  رد  هک  « ) نیقیلا نیع  - » 2

(. دناسریم ار  برق  تّدش  تسا و  سمل  هلحرم  هک  « ) نیقیلا قح  - » 3
رب نوبّذـعم » نومّعنم و ...  اـهیف  مُهَف   » هلمج یلو  دـنکیم ، نیقیلا » نیع   » ماـقم هب  ناراـگزیهرپ  ندیـسر  رب  تلـالد  اـهآَر » ْدَـق  نمک   » هلمج

76 (3) تسا . نیقی  لحارم  نیرتیلاع  هک  دنکیم  تلالد  نیقیلا » قح   » هلحرم هب  ناشیا  لوصو 
هب مه  نآ  دـنربیم ، رـس  هب  اجر  فوخ و  نایم  هکلب  دـنلابیمن ، دوخ  هب  دـناهدرک ، بسک  هک  یتازاـیتما  تایـصوصخ و  همه  اـب  ادـخ  ناد 

. دنبّذعم منهج  رد  ییوگ  مه  فوخ  ثیح  زا  دننیبیم و  مّعنتم  ار  دوخ  تشهب  رد  ییوگ  اجر  ثیح  زا  هک  يردق 
ینعی یمالسا ؛ مهم  لصا  نیا  هرابرد  هک  تسا  راوازس  اجنیا  رد 

نیقی .»  » هدام راحبلا ، ۀنیفس  - - 1
راحبلا . ۀنیفس  - - 2

. 1383 ، 2 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ناگشیپ ، اوقت  يامیس  یطسوا ، نیسح  - 3
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75 ص :
تدابع و رد  ناسنا  هزادنا  ره  هک  ییاجنآ  ات  دوشیم  ینیبدوخ  بجع و  ندش  ادیپ  عنام  تلاح  نیا  دوش . ثحب  يرـصتخم  اجر » فوخ و  »
دـنهد و شتـسد  هب  ار  وا  همانراک  هک  تسا  يزور  راظتنا  هب  ور  نیا  زا  دوش و  عقاو  دودرم  اهنآ  همه  هک  دـسرتیم  زاب  درادرب  ماـگ  لاـمک 
. خزود لها  زا  ای  تسا  تشهب  لها  زا  هرخألاب  راّجف و  زا  ای  تسا  نیقّتم  زا  لامـش و  باحـصا  زا  اـی  تسا  نیمی  باحـصا  زا  اـیآ  هک  دـنیبب 

تکاله لماع  نیرتگرزب  هک  يدـیماان  سأی و  هنوگ  ره  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ییازفا  حور  شخب و  كّرحت  لماع  اجر » فوخ و   » نینچمه
نآرق زا  عوضوم  نیا  رد  هک  تسا  بوخ  تسا . اجر  فوخ و  تیبرت ، ّمهم  ناکرا  زا  یکی  دـشخبیم . یـصالخ  تاجن و  تسا ، يدوبان  و 
هدروآ نایم  هب  نخـس  اـجر  فوخ و  داـجیا  رد  هنوگچ  سّدـقم  باـتک  نیا  مینیبب  میریگب و  ماـهلا  تسا ، تیبرت  میلعت و  باـتک  هک  دـیجم 

: تسا
: دیوگیم نانآ  هب  دنکیم و  اقلا  دیما  حور  ناراکهنگ  هب  نآرق  - 1

77 (1) میحّرلا . ُروُفَْغلا  َوُه  هَّنإ  ًاعیمَج  بُونُّذلا  ُرِفْغَی  هَّللا  َّنإ  هَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنأ ال  یلَع  اُوفَرْسأ  َنیّذلا  َيِدابِع  ای  ُْلق 
همه لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  دیوشن ، دـیما  ان  ادـخ  تمحر  زا  زگره  وگب : دـناهدرک  فارـسا  شیوخرب  هانگ  هلیـسو  هب  هک  مناگدـنب  نآ  هب  »

.« تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ییادخ  وا  دیشخب ، دهاوخ  ار  امش  ناهانگ 
: دیوگیم دنکیم و  راودیما  ار  هعماج  رد  سویأم  دارفا  - 2

78 (2) َنُوِرفاْکلا . ُمْوَْقلااَّلإ  هَّللا  ِحْوَّر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنإ ال  هَّللا  ِحْوَّر  ْنِم  اوُسَْأیَت  الَو  ِهیخأَو  َفُسوُّی  ْنم  اوسَّسَحَتَف  اُوبَهْذا  َِّیَنب ! ای 

 53 رمز : - - 1
 87 فسوی : - - 2
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76 ص :
: دیامرفیم دشخبیم و  شنادنزرف  هب  دیما  حور  لاس ، لهچ  زا  سپ  بوقعی  ترضح 

ادخ تمحر  زا  یـسک  نارفاک ، زجب  هک  ارچ  دیوشن ، سویأم  یهلا  تمحر  زا  دینک و  صّحفت  شردارب  فسوی و  زا  دـیورب و  نم ! نارـسپ  »
.« دوشیمن سویأم 

: ههبج رد  نمؤم  زابرس  هب  ندیشخب  دیما  - 3
79 (1) ِْنیَتَِأم . اُوِبْلغَی  َنوُِرباص  َنوُرْشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَّی  ْنإ 

.« دنوشیم زوریپ  بلاغ و  نمشد ، رکشلزا  رفن  تسیود  رب  دنشاب  ابیکشو  رباص  مالسا  نازابرس  امش  زا  رفن  تسیب  رگا  »
: دوشیم مک  یهورگ  دادترا  رثا  رد  اهنآ  ددع  هک  یعقوم  نانمؤم  هب  ندیشخب  دیما  - 4

80 (2) َو ....  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  هَّللا  ِیتأَی  َفْوَسَف  ِِهنید  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَّی  ْنَم  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای 
دنتسه یلاع  رایسب  یتاّیصوصخ  ياراد  هک  ار  يرگید  هدع  دنوادخ  ددرگرب ، دوخ  نید  زا  امش  مادک  ره  دیاهدروآ . نامیا  هک  یناسک  يا  »

.« درک دهاوخ  نانآ  نیزگیاج 
: ادخرب لکوت  میمصت و  زا  دعب  ّریحتم  دارفا  هب  ندیشخب  دیما  - 5

81 (3) هَّللا . یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذاَف 

 65 لافنا : - - 1
 54 هدئام : - - 2

 159 نارمع : لآ  - - 3
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77 ص :
.« دینک لاکتا  دامتعا و  ادخ  هب  دیتفرگ ، میمصت  هاگره  »

: دنکیم راودیما  گرزب  ياههئطوت  لباقم  رد  ار  ناناملسم  - 6
82 (1) َنیرِکاْملا . ُْریَخ  ُهَّللاَو  هَّللا  َرَکَمَو  اوُرَکَمَو 

.« تسا ناگدننک  رکم  نیرتهب  ادخ  درک و  رکم  مه  ادخ  دندرک و  رکم  نانیا  »

. تسا نانآ  ياههتفاب  موش و  ياههشقن  ندرب  نیب  زا  نامه  ادخ  رکم  عقاو  رد 
. دوریم اهنآ  نایم  زا  ربهر  هک  یماگنه  ناناملسم ، ندرک  راودیما  - 7

83 (2) ْمُِکباقْعأ ؟ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوأ  َتاّم  ْناَف 
»؟ درک دیهاوخ  عوجر  دوخ  تیلهاج  هب  امش  زاب  ایآ  دریمب  ای  دوش و  هتشک  ادخ  لوسر  رگا  »

: جاودزا اًلثم  ناوارف ؛ دراوم  رد  ادخ  لضف  هب  مدرم  ندرک  راودیما  - 8
84 (3) ٌمیلَع . ٌعِساو  هَّللاَو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَّی  ْنإ 

.« دنادرگیم زاینیب  ار  اهنآ  شیوخ  مرک  لضف و  زا  دنوادخ  دنتسه  ریقف  نادرم ، رگا  »
.« تسا گرزب  لضف  بحاص  دنوادخ  « ؛» میظعلا لضفلاوذ  هَّللاو  : » تسا هدومرف  راگدرورپ  يدایز  دراوم  رد  زین  و 

: هَّللا بزح  نیقتم و  ندرک  راودیما  - 9

 54 نارمع : لآ  - - 1
 144 نامه : - - 2

 33 رون : - - 3
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78 ص :
85 (1) َنوبلاْغلا . ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنإ  الأ 
.« تسا هَّللا  بزح  اب  يزوریپ  ماجنارس  »

: قح تلود  روهظ  هب  نانمؤم  ندرک  راودیما  هرخالاب  و  - 10
86 (2) َنوُکِرْشُْملا . َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیدَو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرأ  يذَّلا  َوُه 

زا ناکرشم  دنچ  ره  دنک . شزوریپ  بلاغ و  ملاع  نایدا  همه  رب  ات  داتسرف  نید  غالبا  قلخ و  تیاده  يارب  ار  شلوسر  هک  تسا  ییادخ  وا  »
.« دنشاب تحاران  تقیقح  نیا 

: دییامرف هجوت  فوخ ، داجیا  فیوخت و  هنیمز  رد  یتایآ  هب  کنیا  و 
(: تسا هدمآ  دّدعتم  ياهریبعت  اب  هک   ) تمایق زور  زا  فوخ  - 1

يََرتَو اهَلْمَح  ٍلْمَح  ِتاذ  ُّلَک  ُعَضَتَو  ْتَعَـضْرأ  اّمَع  ٍۀَعِـضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اهَنْوََرت  َمْوَی  ٌمیظَع  ٌءیَـش  ِۀَعاّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنإ  ْمُکَّبَر  اوُّقتا  ُساّنلا ! اَهُّیأ  ای 
87 (3) ٌدیدَش . هَّللا  َباذَع  َّنِکلَو  يراکُِسب  ْمُه  امَو  يراکُس  َساّنلا 

دید دیهاوخ  دـینک ، دروخرب  زور  نآ  اب  هک  هاگنآ  دوب ، دـهاوخ  یگرزب  رایـسب  هثداح  تمایق  زور  هلزلز  هک  دیـشاب  راگزیهرپ  اهناسنا ! يا  »
دوخیب و زور  نآ  تشحو  زا  ار  مدرم  دـنکفیب و  ار  دوخ  راب  ینتـسبآ  ره  دـنکیم و  شومارف  سرت  زا  ار  دوخ  لفط  یهد  ریـش  نز  ره  هک 

.« تسا تخس  ادخ  باذع  هکلب  دنتسین  تسم  هک  یتروص  رد  يرگنب ، تسم 

 22 هلداجم : - - 1
 9 فص : - - 2

 2 جح : - - 3
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79 ص :
: راکهانگ مرجم و  دیدهت  - 2

88 (1) َنُومِرْجُملا . اَهُّیأ  َمْوَْیلا  اوُزاْتماَو 
.« دیوش ادج  ناراکوکین  فص  زا  نالمع ، تشز  يا  زورما  »

89 (2) َنُونِمؤُْملاَو . ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلقَو 
.« دنهاگآ نآ  رب  نانمؤم ، لوسر و  ادخ و  هک  دیهد  ماجنا  دیهاوخیم  هچره  »

: منهج شتآ  هب  دیدهت  - 3
ِلْهُْملاَک ٍءاِمب  اُوثاُغی  اُوثیغَتْـسَّی  ْنإَو  اُهقِدارُـس  ْمِِهب  َطاحأ  ًاران  َنیِملاّظِلل  اندـتْعا  اـّنإ  رُفْکَْیلَف  َءاـش  ْنَمَو  ْنِمُؤْیلَف  َءاـش  ْنَمَف  ْمُکِّبر  نِم  ُّقْحلا  ِلـُقَو 

90 (3) ًاقَفَتُْرم . ْتَءاسَو  ُبارَّشلا  َْسِئب  َهوُجُْولا  يِوْشَی 
ناراکمتس يارب  ام  دوش ، رفاک  دهاوخ  هکره  دروآ و  نامیا  دهاوخ  هک  ره  هدمآ ، امش  راگدرورپ  بناج  زا  هک  تسا  نامه  قح  نید  وگب  »

رد یبآ  تبرـش  یگنـشت  تّدش  زا  رگا  دـنکیم و  هطاحا  ار  ملاظ  ناسنا  گرزب ، ياههمیخ  دـننام  نآ  ياههلعـش  هک  میاهدرک  ایهم  یـشتآ 
منهج تسا و  يدـب  رایـسب  یندیـشون  نآ  دـنازوسب و  ار  اهنآ  يور  هک  دـنهد  اهنآ  هب  نازوس ، هتخادـگ و  سم  دـننام  یبآ  دـننک  تساوخ 

.« تسا یتشز  رایسب  هاگتماقا 
: اهتمعن ندرب  نیب  زا  هب  دیدهت  - 4

91 (4) ٍنیعَّم ؟ ٍءاِمب  ْمُکیتّأی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْصأ  ْنإ  ُْمْتیأَرأ  ُْلق 

 59 سی : - - 1
 105 هبوت : - - 2
 29 فهک : - - 3
 30 کلم : - - 4
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80 ص :
»؟ دروآ دیدپ  امش  يارب  ار  بآ  هک  تسیک  دور  ورف  نیمز  هب  ناهاگحبص  تسا ، یگدنز  هیام  هک  بآ  رگا  ادخ ! لوسر  يا  وگب  »

 ...: مقتنم و مصاق و  راّهق و  دننام  یهلا  رهق  تافص  هب  دیدهت  - 5
ُمیلألا (1) 92 ُباذَْعلا  َوُه  یباذَع  َّنأَو  ُمیحَّرلا  ُروُفَْغلا  اَنأ  ّینأ  يدابِع  ئِّبَن 

.« تسا تخس  رایسب  نم  باذع  منابرهم و  هدنزرمآ و  رایسب  نم  هک  هدب  هدژم  نک و  هاگآ  ارم  ناگدنب  »
یب نوبز و  دـشاب ، نارمکح  شدوجو  رد  فوخ  سرت و  طقف  يورخا ، ای  يویند و  لیاسم  زا  معا  يدروم ؛ ره  رد  ناـسنا  رگا  یلک  روط  هب 

يایبنا ینامسآ و  ناّیبرم  ور  نیا  زا  دوش ، تکاله  بجع و  رّوهت و  راچد  اسب  هچ  دشاب  هتـشاد  سرت  نودب  دیما  رگا  دش و  دهاوخ  كّرحت 
«. ًاریذنو ًارّشبمّالإ  كانلسرأ  ام  و  : » رذنم مه  دنرّشبم و  مه  ماظع ،

اهنآ هب  ار  نانآ  لامعا  همانراک  هک  یماگنه  ات  دـهدیم و  تاجن  بجع  ینیبدوخ و  زا  ار  ناسنا  یتیبرت ، یمالـسا و  مهم  لصا  نیا  هب  هجوت 
ياهلد « ؛» ۀنوزحَم مُُهبُولق  : » تسا هدومرف  ترـضح  هک  روطنامه  دـنربیم  رـسب  ساره  سرت و  رد  تسا ، هدـشن  نالعا  اهنآ  یلوبق  هدادـن و 

.« تسا نیگهودنا  اهنآ 
درادن (2) یصالخ  یهلا  شیامزآ  زا  دشاب  اوقت  نامیا و  زا  یطیارش  ره  رد  یـسک  ره  دنکیم ، یفرعم  ناحتما  لحم  ار  ایند  یگدنز  نآرق 

تسا و تشحو  بارطضا و  رد  دیاین ، نوریب  زوریپ  ناحتما  لحم  زا  ناسنا  هک  یمادام  93 و 

 50 رجح : - - 1
 ... ٍصْقَنَو ِعوُْـجلاَوِفوَْخلا  َنـِم  ٍءیَِـشب  ْمُکَّنَوـُْلبََنلَو  ، » 2 توـبکنع : َنوـُنَتُْفی »؟ ـال  ْمُـهَو  اـّنَمآ  اوـُلوُقَی  ْنأ  اوُکَْرتـُی  ْنأ  ُساــّنلا  َبِـسَحأ  - - » 2

 156 هرقب : َنیِرباّصلاِرَِّشبَو ،»
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81 ص :
هک تسا  هتـسشن  يزور  راظتنا  هب  فوخ  نارازه  اب  ّالا  تسا و  ناوخا  تاقالم  مدرم و  اب  دروخرب  رطاـخ  هب  دـیآیم  اـهنآ  بل  رب  هدـنخ  رگا 

: دنیوگب وا  هب  هک  دنکیم  ادیپ  شمارآ  یماگنه  خزود و  ای  تسا  تشهب  لها  زا  هک  دوش  صّخشم  ات  دنهد  شتسد  هب  ار  شلامعا  همان 
. ِکِّبَر یلإ  یعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا ! ُسْفَّْنلا  اهّتیا  ای 

.( درگ زاب  دوخ  راگرورپ  يوس  هب  هنئمطم ! سفن  بحاص  يا  )
. ًاروُکْشَم ْمُُکیْعَس  َناکو  ًءازج  ْمَُکل  َناک  اذه  َّنإ 

.« امش هدش  لوبق  کین و  لامعا  يازج  تسا  نیا  »
. نیِدلاخ اَهُولُخْداَف 

.« دینک یگدنز  نآ  رد  هشیمه  يارب  دیوش و  تشهب  لخاد  »
. میرطخ ضرعم  رد  یگمه  ایند ، زا  هنانمؤم  چوک  تعاس و  نآ  ندیسرارف  ات 

ثحب هصالخ 

، مالـسا یتیبرت  لوصا  زا  یکی  دناهدیـسر . یلاع  هلحرم  نیا  هب  اوقت  نابحاص  تسا و  نیقیلا » قح   » نآ نیرتیلاع  هک  تسا  مسق  هس  نیقی » »
تـسکش دـشاب  سأی  فوخ و  ياراد  طقف  یـسک  رگا  دـهد . رارق  تلاح  نیا  رد  ار  دوخ  تسا  مزال  ینمؤم  ره  يارب  هک  تساجر  فوخ و 

هکلهم هب  ریخ ، ای  تسا  جراخ  وا  هدـهع  زا  ایآ  هک  دـنک  یبایزرا  هک  نآیب  دـهد ، ناشن  تأرج  دوخ  زا  روما  ماـمت  رد  رگا  زین  دروخیم و 
ناّیبرم ناونع  هب  ایبنا  میدرک . نایب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  ناوارف  دیکأت  فوخ  ياقلا  دیما و  داجیا  رب  مه  نآرق  تایآ  رد  دتفایم .

دراذگیمن اجر  فوخ و  نیا  رذنم و  مه  دنرّشبم و  مه  رشب ،
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82 ص :
هنحـص هک  ایند  هنحـص  رد  اریز  دریگیمن ؛ مارآ  ناسنا  لد  لامعا ، یلوبق  هماـنراک  تفاـیرد  اـت  دوش و  یلاـخ  هودـنا  نزح و  زا  ناـسنا  لد 

. دوریم رطخ  لامتحا  هظحل  ره  تسا  ناحتما 

: نیرمت لاؤس و 

. دیهد حرش  يرصتخم  دیربب و  مسا  ار  نیقی  عاونا  - 1
. دییوگب نیقی  تیّمها  هنیمز  رد  تیاور  کی  - 2

؟ تسیچ ناسنا  رد  اجر »  » و فوخ »  » هدیاف - 3
. دیروایب هنومن  يارب  ياهیآ  ًافطل  دیامرفیم ، هچ  اهدیما  دروم  رد  نآرق  - 4

. دینک نایب  فوخ  هنیمز  رد  ياهیآ  - 5
؟ تسا نورقم  نزح  مغ و  اب  ناراگزیهرپ  ياهلد  ارچ  - 6

. دینک نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 7
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83 ص :

متفه سرد 

هراشا

 ....« ٌۀِفیفَع مهُسُْفنأَو  ٌۀَفیفَخ ، مُهتاجاحو  ٌۀَفیَحن ، ْمُهُداسْجأَو  ٌۀَنُومأم  ْمُهُروُرُش  : » مالسلا هیلع  ُمامإلا  َلاق 
هبرف يرورپنت  یلبنت و  رثا  رد  ناشیا  ياهندب  دنتـسه ، ناما  رد  نانآ  رازآ  زا  نارگید  دـسریمن و  سک  چـیه  هب  ناراگزیهرپ  رازآ  تیذا و  »

.« دنتسه ایح  اب  تّفع و  اب  نیقتم  تسا ، كدنا  رایسب  مدرم  زا  نانآ  تساوخ  رد  هدشن ،
: دریگیم رارق  ثحب  دروم  بیترت  هب  هک  تسا  یهلا  نادرم  فاصوا  زا  رگید  تفص  راهچ  نوماریپ  نخس  راتفگ ، نیا  رد 

.« دنناما رد  ناراگزیهرپ  ّرش  زا  مدرم  همه  « ؛» ٌۀنُومأَم مهروُرُش  - » 1
ماجنا تشز  ياهتداع  ای  لهج و  يور  زا  رازآ  نیا  اسب  هچ  دـنهدیم و  رازآ  ار  دوخ  عونمه  شیوخ ، رادرک  لاعفا و  اب  یهورگ  هعماج  رد 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  دروم  دنچ  هب  تسین . راک  رد  مه  یتّین  ءوس  دّمعت و  هنوگ  چیه  ینعیدریگیم 
هنافسأتم دنتسه و  هناچرپ  فورعم  لوق  هب  فرح و  رپ  هک  يدارفا  فلا :
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84 ص :
ـالقع و يارب  یگرزب  تبیـصم  لـفاحم  سلاـجم و  رد  اـهنیا  دوجو  دـنراد . مک  رایـسب  اـی  دـنرادن و  اـی  دـیفم  بوخ و  ياـهفرح  هورگ  نیا 

. تسا تعنص  بسک و  ّلخم  راک ، بسک و  نکاما  رد  اهنیا  روضح  هکلب  تسا و  نادنمشیدنا 
هچ يوریم و  اجک  يدوب و  اجک  دنسرپیم : دنروخیم  رب  هک  یسکره  هب  دننکیم و  مدرم  یگدنز  اهراک و  رد  سّسجت  هک  یهورگ  ب :

وگزاـب شیوخ  زار  مرحم  هب  دـنیوگب  مه  رگا  دـنیوگیمن و  یـسک  يارب  ار  دوخ  یگدـنز  رارـسا  مدرم  عون  هک  نآ  لاـح  و  ینکیم و ... 
. دننکیم

تهج زا  ای  شیوربآ و  سرت  زا  هرخـألاب  دروآیم و  هوتـس  هب  ار  وا  دـنکیم و  هراـچیب  ار  شاهیاـسمه  یـسک ، رادرک  لاـمعا و  یهاـگ  ج :
. دزاسب دزوسب و  تسا  روبجم  هیاسمه  ییایحیب 

ات دنراذگیم  مارتحا  نانآ  هب  اسب  هچ  دنسرتیم و  اهنآ  نابز  زا  نایانـشآ  مدرم و  دناهدرک و  تداع  ییوگبیع  ییوجبیع و  هب  مه  ياهدع  د :
مارتحا دارفا  عون  نیا  هب  دنروبجم  دنموربآ  مدرم  دننکیم و  ینهد  دب  یشاّحف و  یهاگ  یّتح  دنوشن و  ناشنابز  نیگمهس  تابرض  لومـشم 

: دناهدش یفرعم  اهناسنا  نیرتدب  دارفا ، عون  نیا  تایاور  ناسل  رد  دننامب . ظوفحم  ناشرش  زا  ات  دنهد  جاب  یهاگ  دنراذگب و 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

94 (1) هّرش .» نِم  ساّنلا  فاخت  ْنَم  ساّنلا  ّرش  »
.« دنسرتب وا  ّرش  زا  مدرم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  »

«. هْلعف ِءوُسب  دحأ  هب  قثی  الَو  هِّنظ ، ِءوُسب  دحأب  قثی  ْمل  ْنَم  ساّنلا  ُءَوسأ  ساّنلا ، ِنع  هّرش  لَزع  نَِمل  یبوُط  : » ُمامإلا َلاقو 

ص 165  ج 3 ، هغالبلا ، جهن  لالظ  یف  - - 1
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85 ص :
هب نوچ  دنکن  ادیپ  يدحا  هب  نانیمطا  قوثو و  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلاح  دب  دنک ، رود  مدرم  زا  ار  دوخ  ّرـش  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  »

.« تسا رادرکدب  نوچ  دننکن  ادیپ  نانیمطا  وا  هب  نارگید  هک  یسک  زین  تسا و  نامگدب  مدرم  همه 
نابز تسد و  زا  مدرم  دننکیمن و  يدب  یـسک  هب  ًادبا  دـسریمن و  يدـحا  هب  اهنآ  رازآ  ررـض و  ًاقلطم  هک  دنتـسه  یهورگ  لباقم ، رد  اما 

دـنکیمن و موکحم  شیوخ ، لاـمعا  اـهراک و  رد  ار  دوخ  دراد  تاذ  بح  هک  تهج  نآ  زا  یـسک  ره  هتبلا  دنتـسه . ناـما  رد  اًـلماک  اـهنآ 
هب و  دسرن » نارگید  هب  اهنآ  رـش   » ینعی دنبای ؛ تسد  هلحرم  نیا  هب  دـنهاوخب  هک  یناسک  نیارب  انب  دـنکفایمن ، شدوخ  ندرگ  هب  ار  ریـصقت 

رازاب رد  دوش  مولعم  ات  دننک ، توعد  تساوخ  زاب  همکاحم و  هب  ار  شیوخ  سفن  نادجو ، همکحم  رد  دیاب  دـنوش ، لیان  اوقت  زا  هجرد  نیا 
هب هبـساحم  نیا  رد  تسا  بوـخ  و  ریخ !؟ اـی  دـنراد  يرازآ  تیذا و  اـیآ  نارگید ، قـیفر و  هیاـسمه و  هبیرغ ، لـیماف و  هـب  تبـسن  هناـخ ، و 

: مینک هجوت  فیرش  ثیدح  نیا  نومضم 
لْضَْفلا کسمأَو  ِِهلام ، نم  لضَْفلا  قفنأو  ِِهتریرس ، تّحصَو  ِِهتقیلخ ، تنسحو  هبسکم ، َباط  نَم  ُنِمؤُْملا  : » َلاق مالسلا  هیلع  هَّللاْدبع  یبأ  ْنَع 

95 (1) ِهِسفَن .» ْنِم  ساّنلا  َفَْصنأو  هّرَش ، ساّنلا  یفَکَو  ِهِمالک ، نِم 
قافنا ار  شلام  يدایز  تسا ، ملاس  شتّین  وکین و  شقالخا  كاپ و  شبـسک  هک  تسا  یـسک  نمؤم  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

.« دراد یم  اور  فاصنا  نارگید  هب  تبسن  وا  دنظوفحم و  وا  رش  زا  مدرم  دزرویم ، يراددوخ  هدیاف  یب  راتفگ  زا  دنکیم و 

ص 147  ج 11 ، هعیشلا ، لیاسو  - - 1
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86 ص :
(.« دنرادن يراعیب  تشوگ  و   ) تسا رغال  ناشیا  ياهندب  « ؛» ۀَفیَحن مُهُداسْجأَو  - » 2

هک یسک  ره  مییوگب  میهاوخب  رگا  اما  تسا . هدش  انعم  زین  یتشوگ  مک  دجنملا »  » باتک رد  هدمآ و  يرغال  لزه و  يانعم  هب  فیحن »  » هژاو
همئا یتـح  اـملع و  هبـسک و  ناـیم  رد  هچ  میاهدرک ، مکح  عقاو  فـالخ  هب  ًاـعطق  تسین ، راـگزیهرپ  دوـشیم  موـلعم  تسا  قاـچ  دـنمونت و 
رظن هب  اذـل  تسین ، اوقت  اـب  تسا  دـنمونت  یـسک  ره  تفگ  ناوتیمن  نیارب  اـنب  تسا ، هتـشاد  دوجو  دـنمونت  دارفا  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم 
عون نیا  هک  دنایوریم ، تشوگ  ناسنا  ندب  رد  ًاملـسم  كاروخ ، باوخ و  یلبنت و  يراعیب و  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم  هک  دسریم 

، دنتسه یّبحتسم  ياههزور  یهاگ  بش و  يرادیب  تدابع و  هکلب  فیاظو  لوغشم  هک  یناسک  یلو  تسا ، يرورپنت  لیلد  اههیپ  اهتشوگ و 
اوقت اب  ندـب  ندوب  دـنمونت  تشرد و  يدـنب  ناوختـسا  نیا  رب  انب  دوشیمن ، هدـییور  دارفا  نیا  رد  تسا  يرورپنت  لولعم  هک  یتشوگ  ًاـعطق 

. تساوقت یفانم  هک  تسا  ینارذگشوخ  يرورپ و  نت  نیا  هکلب  درادن ، تافانم 
.« تسا مک  رایسب  مدرم  زا  ناشیا  تساوخ  رد  شهاوخ و  « ؛» ۀفیفخ مُُهتاجاحو  - » 3

هعماج رابرـس  هاگ  چـیه  دـش و  دـهاوخ  مک  نارگید  تمحز  ًاعبط  دـیامن ، هجوت  مالـسا  یتیبرت  یقالخا و  لصا  دـنچ  هب  یناملـسم  ره  رگا 
: دوشیمن شیوخ 

: دهد ماجنا  شدوخ  ار  شراک  یسک  ره  هک  هدش  دراو  یمالسا  راثآ  رد  فلا :
96 (1) ُتدهتْجاَف .»...  يْریَغ  ُُهلَمْعَی  یلمع ال  ّنأ  ُتِْملَع  ٍءایْشأ  ِۀَعبْرأ  یلَع  لاقف  كْرمأ ، تینب  اذام  یلع  : » مالسلا هیلع  قداّصلل  لیق 

ص 316  ج 2 ، مکحلا ، فئارط  - - 1
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87 ص :
نیا لوا : نکر ، راهچ  رب  دومرف : دیاهدرک ، راوتـسا  ییاههیاپ  ساسا و  هچ  رب  ار  دوخ  یگدنز  : » دش ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب 

 ....« مهد ماجنا  ار  مدوخ  راک  مدوخ  مدیشوک  نیا  ربانب  دهدیمن ، ماجنا  نم  زا  ریغ  یسک  ارم  ياهراک  متسناد  هک 
تیادـف مدرک : ضرع  دزیریم ، قرع  دـنزیم و  لیب  شیوخ  ناتـسب  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : ینابیـش  رمع  وبا 

. دتفا بعت  جـنر و  هب  شیوخ  تشیعم  قزر و  بلط  رد  یمدآ  هک  مراد  تسود  دومرف : مهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  ات  هدـب ! نم  هب  ار  لیب  مدرگ 
هدوب مالـسلا  مهیلع  همئا  ادـخ و  لوسر  ّتنـس  نداد ، ماـجنا  دوخ  ار  دوخ  راـک  هک  دروخیم  مشچ  هب  ناوارف  تاـیاور ، لـالخ  رد   97 (1)

یتح تسا ، هدـمآ  لمع  هب  ینامیا  ناردارب  زا  یّتح  نارگید  زا  ندرک  اـضاقت  هب  تبـسن  يدـیدش  تّمذـم  تاـیاور ، رد  (2) 98 ب : تسا .
، دـیآیم باـسح  هب  کـچوک  یئزج و  روما  زا  هک  تیربک ، بوچ  اـیو  بآ  هساـک  تساوخرد  اًـلثم  نایانـشآ ؛ ناـکیدزن و  زا  تساوخرد 

ترـضح هب  یـصخش  هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  لاثم : ناونع  هب  تسا ؛ هدش  تمذـم 
. دشاب هتشادن  دوجو  ياهلصاف  چیه  تشهب  لمع و  نآ  نیب  هک  دیهد  دای  نم  هب  یلمع  درک : ضرع 

(3) هاوخب . زین  نارگید  يارب  يدنـسپیم  یهاوخیم و  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  نکن و  لاؤس  مدرم  زا  نکم و  بضغ  دومرف : یمارگ  ربماـیپ 
هقف سرد  لاس  هدزاود  ام  هک  درک  یم  لقن  یناسارخ  دیحو  هَّللا  تیآ   99

ص 86  ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  - - 1
فورعم و هلفاق ، رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ندرک  راـک  اذـغ و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ندرک  عمج  مزیه  ثیدـح  - - 2

تسا . روهشم 
ص 584  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - - 3

متفه www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :
نیا شتالامک  هلمج  زا  دوب . تالامک  لیاضف و  بحاص  گرزب و  يدرم  هک  میتفر  یم  يزاریش  يداهلادبع  دیـس  جاح  هَّللا  تیآ  ترـضح 

. دوب یمالـسا  هقف  باوبا  هب  ناشیا  هطاحا  هناشن  نیا  درکیم و  سیردـت  ار  هقف  جراخ  یلو  دوب  هدـش  انیبان  دوخ  رمع  رخاوا  رد  يو  هک  دوب 
هب تسد  هک  میدرک  هظحالم  تسشن ، نادرگاش  ياهشسرپ  هب  ییوگخساپ  يارب  ناشیا  لومعم ، قبط  دش و  مامت  سرد  هک  یماگنه  يزور 

، ددرگیم دوخ  تیربک  لابند  اـقآ  هک  دـش  هجوتم  نادرگاـش  زا  یکی  ددرگیم . يزیچ  لاـبند  هب  ییوگ  دـشکیم و  دوخ  راـنک  فارطا و 
ِفیعّـضلا ُنْوَع  : » دروآ ناـبز  هب  ار  هلمج  نیا  رکـشت  باـب  زا  ردـقیلاع  داتـسا  نآ  داد و  داتـسا  تسد  هب  درک و  ادـیپ  ار  تیربـک  هلـصافالب 

الاح دیهدب و  نم  هب  ار  تیربک  دیوگب  دوخ  نادرگاش  هب  تسا  هدشن  رضاح  داتسا  هک  میتفایرد  تسا ». هقدص  فیعض  هب  کمک  « ؛» ٌۀَقَدَص
. دنکیم عضاوت  ینتورف و  ترابع  نیا  اب  اًلباقتم  دنداد  هک  مه 

. دنکیم ظفح  يرایسب  ياهرطخ  کلاهم و  زا  ار  ناسنا  تعانق  لصا  ج :
يویند تالکشم  زا  يرایـسب  دناوت  یم  جنگ ، نیا  هلیـسو  هب  یمدآ  دنکیمن . ریقف  ار  ناسنا  زگره  هک  تسا  هدش  یجنگ  هب  ریبعت  تعانق  زا 

هب بوسنم  ریز  هدـنزرا  رایـسب  زیمآ  تمکح  هلمج  هس  دـشخب . تاجن  نارگید  دزن  رد  ندـش  کچوک  تراسا و  زا  ار  دوخ  دـنک و  لح  ار 
: تسا مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

100 (1) ُهَریمأ .» ْنُکَت  َْتئِش  ْنَم  یلإ  ْنِسْحأ  ُهَریسأ ، ْنکَت  تئِش  ْنَم  ئلإ  جتحاو  هَریظَن ، ْنُکَت  َتئِش  نَّمَع  ِنْغَتسا  »
.« یشاب اهنآ  ياقآ  ات  نک  نارگید  هب  ناسحا  يدرگ ، وا  ریسا  ات  شاب  يرگید  هب  جاتحم  يوش ، نارگید  ریظن  ات  شاب  زاینیب  »

قودص . خیش  لاصخ ، - - 1
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عفترم هکلب  هدش و  هتساک  نارگید  هب  تبـسن  ام  ياهتمحز  اهتـساوخ و  رد  اهـشهاوخ و  زا  يرایـسب  یتیبرت ، لصا  هس  نیا  هب  ندرک  لمع  اب 

اضاقت و زا  میفظوم  ام  هک  دنامن  هتفگ  ان  دنتفایمن . تمحز  هب  نامنایانـشآ  ناتـسود و  مه  میوشیم و  دازآ  تراسا  دیق  زا  ام  مه  دوشیم ؛
رد دـیاب  هک  تسا  سّدـقم  هداعلا  قوف  لمع  نیا  دراد و  یناوارف  باوث  نمؤم  تاجاح  ندروآ  رب  یلو  میهاکب ، دوخ  تساوخرد  تجاح و 

هدـننک تساوخرد  ای  لئاس  هب  دـیابن  یلو  تسین ، قفاوم  یمالـسا  قالخا  اب  تساوخ  رد  لاؤس و  هچرگا  نیا  رب  اـنب  دوش . ثحب  دوخ  ياـج 
. درکن هدروآرب  ار  شتجاح  تفرگ و  هدیدان  ار  وا  ياضاقت  داد و  یفنم  باوج 

.« دنتسه فیفع  سوفن  بحاص  نانیا  « ؛» ۀفیفع مهُسُفنأو  - » 4
يدنـسپان رما  ره  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  فافع  نیا  رب  انب   101 (1) تسینراوازـس . ابیز و  زیاج ، هک  يرومازا  يراددوخ  ینعی  فافع 

هـصالخ دـنزیمن و  فرح  دایز  درگنیمن و  هریخ  وا  مشچ  هبو  دـنکیمن  زارد  شیالوم  ولج  ار  شیاـپ  هک  یمـالغ  لـثم  دـنکیم ؛ ظـفح 
مرـش و هنوگ  چـیه  ینعی  تسا ؛ ییاـیحیب  فاـفع ، لـباقم  هطقن  درادیم . هگن  بدؤـم  شیـالوم  لـباقم  رد  ار  وا  هشیمه  هک  دراد  ییاـیح 
هک هنوگ  نامه  تسا ؛ هدش  یفرعم  نامیا  اب  يواسم  نید و  اب  قباطم  ایح  مالـسا ، رد  دـشاب . هتـشادن  شیوخ  يالوم  هکلب  مدرم  زا  یتلاجخ 

. تساهدش هتسناد  ینامیایب  اب  يواسم  ییایحیب 
تسا بسانم  رایـسب  میهد  ناشن  ار  فافع  قادصم  میهاوخب  رگا   102 (2) َهل .» َءایح  ْنَِمل ال  نامیإ  ال  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باوج  رد  هنوگچ  ّرح  هک  مینک  لقن  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  ابا  اب  دیزی  نب  ّرح  دروخرب 

لمجی . وأ ال  لحی  امع ال  عنتماو  فک  فع : ص 528 ، دجنملا ، - - 1
ص 106  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - - 2

متفه www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


90 ص :
هب مناوتیمن  یبوخ  زجب  تسا  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  هک  ار  امـش  ردام  مان  نم  درک : ضرع  درک و  بدا  کُّمأ » َْکتلَکث   » هملک هب  تبـسن 

. مینک تعامج  زامن  هماقا  اًلقتسم  نامدوخ  میراذگیمن و  ار  ربمایپ  دنزرف  ام  و  میناوخیم . زامن  امش  اب  مباحصا  نم و  منک . يراج  نابز 
ًالوصا هک  ارچ  درک ؛ ار  بدا  تاعارم  تشاد ، برـشم  هقیلـس و  فالتخا  ناشیا  اب  دوب و  هدـمآ  نیـسح  ماما  اـب  هلباـقم  يارب  رح  هک  نیا  اـب 
نارای ادهـش و  ناوراک  هب  ار  وا  درک و  لیان  یلاع  سب  ياهبترم  ماقم و  هب  ار  وا  هک  دوب  تفـص  نیمه  ًارهاظ  و  دوب . فیفع  اـیح و  اـب  يدرف 

. تخاس قحلم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
جْرَف و  مکـش )  ) نطب تفع  هب  تفع » ، » تاـیاور زا  يرایـسب  رد  نکیل  تسا  رّوصت  لـباق  یگدـنز ، تاـهج  داـعبا و  ماـمترد  فاـفع  هچرگ 

زا نخـس  طـقف  نآ ، دروـم  تفه  رد  هک  هدروآ  تیاور  تشه  یفاک (1) 103  رد  ینیلک  موحرم  تسا . هتفای  صاـصتخا  یـسنج ) لـئاسم  )
ظفح هک  دوشیم  مولعم   104 (2) تسا . اهتدابع  نیرتهب  زا  هک  تسا  فافع  تلیـضف  هرابرد  مه  رگید  ثیدـح  تسا و  جرف  نطب و  تفع 

. تسا هجوت  لباق  مهم و  رایسب  دروم ، ود  نیارد  فافع 
: میروآیم ار  هناگتشه  تایاور  زا  تیاور  ود  هنومن  يارب 

«. ٍجْرَفو ٍنَْطب  ِۀّفِع  ْنِم  لَْضفأ  ٍءیَِشب  هَّللا  َِدبُع  ام  : » َلاق مالسلا  هیلع  رفْعَج  یبأ  ْنَع  ةرارُز  ْنَع  * 
ياهیگدولآ زا  نماد  ظفح  مارح و  ياذـغ  زا  مکـش  ظفح  زا  رتهب  يزیچ  هب  لاعتم  راگرورپ  : » دـنکیم لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز 

.« تسا هدشن  تدابع  یسنج 

ۀّفعلا . باب  ص 76 ، ج 2 ، یفاک ، - - 1
فافعلا .» ةدابعلا  لضفأ  : » لوقی مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناک  - - 2
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: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  لقن  هب  رگید  تیاور  رد 

.« دنوریم منهج  هب  جرف ، مکش و  رطاخ  هب  نم  تما  دارفا  نیرتشیب  * »
نابحاص تالامک  زا  هک  لامک - تفـص  نیا  هب  ار  نتـشیوخ  دنک و  داجیا  دوخ  رد  ار  فافع »  » هک تسا  يرورـض  یناسنا  ره  رب  نیا ، ربانب 

. دیارایب تساوقت -

ثحب هصالخ 

نارگید هب  ناـشرازآ  نیقتم  هک  میتـفگ  دـنهدیم و  رازآ  ار  نارگید  دوـخ  راـتفر  راـتفگ و  اـب  هک  میدرب  ماـن  هورگ  راـهچ  زا  ثحب  نیا  رد 
؟ ریخ ای  دسریم  نارگید  هب  شرازآ  هک  دنیبب  دروآ و  لمع  هب  شیوخ  سفن  زا  یقیقد  هبساحم  هک  تسا  يدرف  ره  رب  سپ  دسریمن .

. دنشاب هتشاد  یهبرف  ندب  هجیتن  رد  ات  دنتسین  رورپنت  زگره  اوقت  اب  نادرم  هک  میدرک  هراشا  زین  بلطم  نیا  هب 
-3 دـنکن . تساوـخرد  نارگید  زا  - 2 دـهد . ماـجنا  دوخ  ار  دوخ  راـک  یـسکره  - 1 دـش : هراـشازین  مالـسا  یتیبرت  لوصازا  لـصا  هس  هب 

. دزادنین تمحز  هب  ار  نارگید  دشابن و  دوخ  هعماج  رابرس  ناسنا  هک  دوشیم  ثعاب  هس  نیا  و  دهد . رارق  هحولرس  ار  تعانق  یگدنزرد 
ندیشکن راگیـس  اًلثم  دشابن ؛ بوخ  ابیز و  هک  يزیچ  ره  زا  تسا  سفن  يرادهگن  يانعم  هب  تسا ، ناراگزیهرپ  فاصوا  زا  یکی  هک  تفع 
ياهنومن تسا . ینامیایب  شاهجیتن  هک  تسا  ییاـیحیب » «، » تفع  » لـباقم رد  نارگید و ...  روضح  رد  ندرکن  زارد  اـپ  داتـسا ، ردـپ و  دزن 

. تسا یحایر  دیزی  نب  ّرح  لمع  ایح ، تفع و  زا  بلاج 
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. جْرَف تفع  مکش 2 - تفع  - 1 تساهدش : ناوارف  دیکأت  زیچ  ود  تفع  هب  تبسن  هک  میتفگ  همتاخ  رد 

: نیرمت لاؤس و 

. دینک لقن  مدرم  نیرتدب  هرابرد  یتیاور  - 1
؟ مینک هچ  دیاب  دسرن ، يرازآ  یسک  هب  ام  زا  میهاوخب  رگا  - 2

؟ تسا انعم  هچ  هب  تسا ،» رغال  ناراگزیهرپ  ندب  - » 3
؟ دومرف هچ  دیاهدرک » راوتسا  یساسا  هچ  رب  ار  دوخ  یگدنز   » هک شسرپ  نیا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4

؟ تسا هدرک  لقن  ار  ییارجام  هچ  شداتسا  زا  دیحو  هَّللاتیآ  - 5
؟ دینک نایب  ار  اهنآ  دش ، لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يرورس » يزاینیب و   » هرابرد زیمآتمکح  هلمج  هس  - 6

؟ تسا یتفص  هچ  لباقم  رد  هچ و  ینعی  فافع  - 7
؟ تفرگ رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  هرمز  رد  یتفص  هچ  نتشاد  رطاخ  هب  یحایر  دیزی  نب  ّرح  - 8

؟ تسا هدش  دیکأت  رتشیب  تّفع  نتشاد  هب  يروما  هچ  رد  - 9
. دینک نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 10
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متشه سرد 

هراشا

ْمُْهترَسأو اهوُدیُری ، ْمَلَف  اینُّدلا  ُمُْهتَدارأ  ْمهُّبَر ، ْمَُهل  اهَرَّسَی  ٌۀَِحبُْرم  ٌةراِجت  ًۀلیوَط ، ًۀَحار  ْمُْهتَبَقْعأ  ًةَریِـصَق  ًاماّیأ  اوُرَبَص  : » مالـسلا هیلع  ُمامإلا  َلاق 
« اْهنم ْمُهَسُْفنأ  اْوَدَقَف 

دنمدوس و تراجت  هلماعم ، نیا  دنروآیم . تسد  هب  ار  ینالوط  رایـسب  یتحار  لباقم ، رد  دـننکیم و  ربص  ار  یهاتوک  تدـم  ناراگزیهرپ  »
يور اوقت  اب  ياهناسنا  هب  ایند  تسا . هتـشاد  ینازرا  ناـنآ  رب  ار  نآ  قیفوت  هدومرف و  اـّیهم  ناـشیا  يارب  ناـشراگدرورپ  هک  تسا  ياهدـیافرپ 

.« دنهدیم تاجن  ار  دوخ  ناشیا  یلو  دنک ، ریسا  ار  اهنآ  دهاوخیم  ایند  دننکیم . ضارعا  نآ  زا  اهنآ  اّما  دروآیم ،
رارق دوخ  یناگدنز  هحولرس  ار  ییابیکـش » ربص و   » نامیا اوقت و  نابحاص  تسا  مزال  هک  دوشیم  هدافتـسا  انعم ، رپ  هاتوک و  ترابع  نیا  زا 
رود هب  يراصح  اوقت ، ناـمیا و  اریز  تسا ؛ نشور  بلطم  نیا  لـیلد  دنـسرب . دوصقم  لزنم  رـس  هب  دـنناوتیمن  لـماع  نیا  نودـب  هک  دـنهد 

، راتفگ رد  دزاسیم و  ادج  تسا ، يرابودنبیب  اب  يواسم  هک  قلطم ، يدازآ  زا  ار  وا  دشکیم و  ناسنا 
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94 ص :
رود ییامندوخ  دـب و  نامگ  هانگ و  ّتین  زا  ّتین ، رد  یتح  و  رکم و ...  هلیح ، قاـفن ، زا  لاـمعا  رد  و  شحف و ...  تبیغ ، غورد ، زا  ار  اـهنآ 

هک یهقف ) باتک   53  ) تاید ات  هتفرگ  تراهط  زا  یعرش  ياهیدنبیاپ  هب  دّیقت  یبهذم و  یمالـسا و  فیلاکت  تاعارم  هب  ار  ناسنا  دنکیم و 
دوشیم فظوم  تانکـس  تاکرح و  عیمج  نکاما و  لاوحا و  همه  رد  ناسنا  هک  يروط  هب  درادیماو ؛ تسا  ریگارف  لـماک و  هماـنرب  کـی 

ات دنکن  تلفغ  ياهظحل  دشاب و  هتـشاد  هجوت  شیوخ  فیاظو  هب  تالاح  مامت  رد  دراذـگن و  رتارف  یماگ  تعیرـش  هار  عرـش و  طخ  زا  هک 
. دوشن نارسخ  راچد 

: تفگ نک ، فیصوت  ام  يارب  ار  اوقت  دنتفگ : نادهاز  نادباع و  زا  یکی  هب 
راخ و هب  هک  موشیم  مندـب  ساـبل و  هّجوتم  داد : باوج  رگـشسرپ  دـیوریم ؟ هار  هنوگچ  دراد ، راـخ  هک  دـیوشیم  ینیمز  دراو  هک  یتقو 

هجوت طایتحا و  نیمه  ساسا  رب  رگا  يویند  روما  اـیند و  رد  تفگ : دـباع  درم  دـنکن ، دراو  یتحارج  اـی  تراـسخ و  دوشن و  دـنب  كاـشاخ 
هک دنکیم  داجیا  شیوخ  بحاص  رد  یتّیدودحم  نامیا  اوقت و  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیبشت  نیا  زا  دـش . یهاوخ  هشیپ  اوقت  يدرک  تکرح 

 ... دونشب و ای  دنیبب و  ای  دیوگب ، دناوتیمن  دهاوخب  هچره 
ربص نودب  یصخش  نینچ  ایآ  دنهد . ماجنا  بوخ  ار  دوخ  فیاظو  دنناوتب  ات  دنتسه  ریگرد  اهیتخس  اهتقشم و  هلسلس  کی  اب  نیقتم  نیاربانب 

؟ دسرب دوخ  دوصقم  هب  دناوتیم  ییابیکش  و 
105 (1) ِدَسَْجلا .» َنِم  ِسأَّرلا  َِۀلِْزنَِمب  نامیإلا  َنِم  ُْربّصلا  : » َلاق مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  ْنَع 

.« تسا ندب  هب  رس  تبسن  دننام  نامیا ، هب  ربص  تبسن  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداصماما 

ص 87  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - - 1
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95 ص :
ُتْرَبَص : » دیامرفیم هک  دنک  يوریپ  نانمؤمریما  زا  دـهد و  رارق  شیوخ  یگدـنز  قشم  رـس  ار  ییابیکـش  ربص و  ینمؤم  ره  تسا  مزال  سپ 

زا يریگولج  يارب  زین  نمؤم  متـشاد . مشچ  رد  يریت  ایوگ  هک  یلاح  رد  متخاس ؛ دوخ  هشیپ  ار  ربص  اهیتخـس ، ربارب  رد  يذَـق .» ِْنیَعلا  یفو 
. دهد رارق  دوخ  یگدنز  هحولرس  ار  ربص  دشاب و  نیرق  ییابیکش  ربص و  اب  میاد  روط  هب  تسا  روبجم  شیوخ  سفن  نایغط 

تاّذللاب ٌۀفوفحم  مّنهجو  َۀّنَجلا ، َلَخَد  اینّدلا  یف  هراکْملا  یَلَع  رَبَص  ْنَمَف  ربَّصلاو ، هِراکْملِاب  ٌۀَفوُفْحَم  ُۀَّنَْجلا  : » َلاق مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع 
« راّنلا لَخد  اهتوهشو ، اهتّذل  هَسفن  یطْعأ  نَمَف  تاوهّشلاو ،

تالکشمرب هک  یسک  تسا ، تامیالمان  تالکشم و  لباقم  رد  ییابیکش  ربص و  هب  هدیچیپ  هتشغآ و  تشهب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هب ار  دوخ  سفن  هک  سک  ره  تسا ، ینارتوهـش  ایند و  ياهتذـل  هب  هتـشغآ  منهج  رگید ، يوس  زاو  دوشیم  تشهب  لـخاد  دـنک ، ربص  اـیند 

.« دش دهاوخ  منهج  لخاد  دهد ، تداع  تاوهش  تاّذل و 
اهفیلکت و اب  یمدق  ره  رد  هک  تسایند  نیمه  تسا ، رتغاد  شتآ  زا  رتکیراب و  وم  زا  رتهدنرب و  ریـشمش  زا  هک  یطارـص  لپ  دنیوگ : یـضعب 

میهاوخ روبع  یتحار  هب  طارـص  لـپ  زا  زین  تماـیق  رد  نیقی  هب  مینک ، روبع  طارـص  نیا  زا  رگا  میتـسه ، ور  هب  ور  تاـمیالمان  اهـشیامزآ و 
. درک

تسا ثداوح  لحم  ایند 

نافوت و لیـس و  هلزلز و  نازیزع ، گرم  رقف و  ضرم و  نوچ  یبیاصم  الب و  ياـهریت  فدـه  تهج  شـش  زا  تقوم ، يارـس  نیا  رد  ناـسنا 
رپ ریسم  نیا  رد  و  تسا ، رابج و ...  هماکدوخ و  مدرم  اب  دروخرب  تافداصت و 
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96 ص :
. دیسر دهاوخن  دصقم  هب  زگره  ربص  يورین  نودب  خالگنس 

ار لزنم  ِرد  داد  روتـسد  شمداخ  هب  هک  تشاذگ  ردپ  رد  يرثا  نانچ  دنزرف  گرم  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناوج  یتیافک  اب  یـضاق  دنیوگ 
ار شاهناخ  رد  دـندمآ و  رـشب  تروص  هب  هتـشرف  ود  تشذـگ . لاونم  نیا  رب  يزور  دـنچ  مرادـن . تواضق  لاـح  رگید  تفگیم : و  ددـنبب !
هک تسا  یعازن  رفن ، ود  ام  نیب  میاهدمآ و  رود  هار  زا  ام  دـنتفگ : اهنآ  تفگ . اهنآ  هب  ار  یـضاق  يارجام  درک و  زاب  ار  رد  مداخ  دـندیبوک .

. دنریذپب روضح  هب  ار  ام  ناشیا  مینکیم  شهاوخ 
هلیسو هب  ار  دوخ  لایع  لها و  جرخ  منکیم و  شاعم  رارما  نآ  اب  هک  مراد  ياهعرزم  تفگ : نانآ  زا  یکی  دندش . دراو  داد و  هزاجا  یـضاق 

هداد و روـبع  هعرزم  نآ  زا  ار  دوـخ  هچب  نز و  غـالا و  بسا و  هدـمآ و  تسا ، نم  هارمه  کـنیا  هک  صخـش  نیا  مروآیم ، تـسد  هـب  نآ 
. تسا هدرک  دراو  نم  هب  یتراسخ 

شرگید فرط  دنلب و  هوک  شفرط  کی  هک  تسا  یلحم  رد  هعرزم  نیا  یـضاق ! ياقآ  تفگ : ییوگیم ؟ هچ  وت  تفگ : يرگید  هب  یـضاق 
میدوب روبجم  مه  ام  هدرک و  تعارز  یمومع  ربعم  نیا  رد  ناشیا  هک  دراد  دوجو  نارباـع  روبع  يارب  هار  کـی  طـقف  تسا و  كاـنلوه  هرد 

تواضق ماقم  رد  یـضاق  یلب . درک : ضرع  دـیوگیم ؟ حیحـص  ناشیا  اـیآ  درک : لاؤس  تعارز  بحاـص  زا  یـضاق  میرذـگب . اـجنآ  زا  هک 
، دنک یتعارز  نینچ  یمومع  هداج  ربعم و  رد  هک  یـسک  اریز  هدرک ، روبع  هعرزم  زا  هک  تسا  یـسک  اب  قح  تفگ : نینچ  تموصخ  لصفو 
: تفگ هتـشرف  تساهدرکتعارز . هثداح  لحم  ردنوچ  دوریم ، هظحل  ره  رد  یتاراسخ  نینچ  راـظتنا  دوشیم و  هجاوم  ثداوحنیااـب  هتبلا 

یـضاق تسا . ثداوح  لحم  هک  ياهتفرگن  رظن  رد  ار  ایند  عضو  رگم  و  ایند ؟ رد  اـقب  يارب  ياهدرک  تسرددـالوا  امـش  رگم  یـضاق ! ياـقآ 
. تشگرب يداع  لاح  هب  نایرج  نیا  زا  دعب  دناهدمآ و  وا  هب  نداد  یهاگآ  تیلست و  يارب  رفن  ود  نیا  هک  دش  هجوتم 
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مالسا نانمشد  لباقم  رد  ربص 

ار ییابیکشو  ربص  مالسا ، نانمشد  لباقم  رد  تمواقم  گنج و  ماگنه  هب  دیاب  ناناملـسم  هک  دوشیم  هدافتـسا  یناوارف  تایاور  تایآ و  زا 
نآ رد  هک  ياهیآ  هب  دننک . یگداتـسیا  مالـسا  نانمـشد  ناگماکدوخ و  لباقم  رد  یمیظع  هوک  نوچمه  ربص  رثا  رد  دـنهد و  رارق  هحولرس 

: دینک هجوت  تسا  هدش  هداد  تراشب  نارباص  هب  نآ  رد  دنکیم و  نایب  ار  ناناملسم  فیاظو 
مُکُحیر َبَهْذـَتَو  اُولَـشْفَتَف  اوُعَزانت  الو  َُهلوُسَرَو  هَّللا  اوُعیطأو  َنوُِحْلُفت  مُکّلَعل  ًاریثک  هَّللا  اوُرُکْذاَو  اُوُتْبثاَـف  ًۀَِـئف  ُْمتیَقل  اذإ  اُونَمآ  َنیذـّلأ  اـهُّیأ  اـی 

نیِرباّصلا (1) 106 َعَم  هَّللا  ّنإ  اوُِربْصاَو 
ّتلم یلیمحت  گنج  اب  فداصم  هک  ماـیا  نیا  تبـسانم  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  گـنج  ناـمز  يارب  لمعلاروتـسد  دـنچ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 

. دننک هجوت  نآ  هب  ناریا  ّتلم  ًاصوصخم  ناناملسم  همه  تسا  مزال  تسا  قارع  ثعب  رفاک و  میژر  اب  ناریا  ناملسم 
. مالسا قح و  نانمشد  اب  راکیپ  رد  صوصخ  هب  دیشاب ، مدق  تباث  اههنیمز ، همه  رد  دیدش ، ور  هب  ور  نمشد  رکشل  اب  نوچ  - 1

هوالعب دشخبیم ، هیحور  اهههبج  رد  نازابرـس  هب  مه  دنکیم و  يوق  ار  ّتلم  مه  هک  تسادخ  هب  هجوت  اریز  دینک ؛ دای  ناوارف  ار  ادـخ  - 2
. دناریم نوریب  لد  زا  ار  ماقم  لام و  دنزرف و  نز و  قشع  ادخ ، قشع  دای و 

: دنکیم ضرع  نینچ  ادخ  هاگشیپ  هب  نیملسم ، تادحرس  ناعفادم  مالسا و  نانابزرم  هرابرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
ْنَع ُْحماو  ۀعادْخلا  مُهایند  رکذ  ّودْعلا  مهئاقل  ْدنع  مهسنأو  »

45 و 46  لافنا : - - 1
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98 ص :
107 (1) مهنیْعا » بصن  ۀّنجلا  لعْجاو  نُوتْفلا  لاْملا  تارَطخ  مهبُولق 

نانآ بلق  زا  ار  لاوما  قرب  قرز و  هب  هجوت  نک و  نوریب  قح  ناگدـنمزر  لد  زا  ار  هدـنبیرف  يایند  دای  شیوخ ، داـی  وترپ  رد  اراـگدرورپ ! »
.« هد رارق  ناشنامشچ  ربارب  رد  ار  تشهب  زاسرود و 

. تسا ربهر  اوشیپ و  روتسد  زا  تعاطا  يربهر و  هلأسم  هب  هجوت  هزرابم ، نامز  رد  نیملسم  فیاظو  زا  رگید  یکی  - 3
نادهاجم فالتخا  عازن و  شکمـشک و  رثا  نیتسخن  اریز  دنزیهرپب ؛ عازن  یگدنکارپ و  زا  یگمه  یـساّسح ، نامز  نینچ  رد  تسا  مزال  - 4

. تسا نیملسم  تمظع  تبیه و  تردق و  نتفر  نایم  زا  یتسس  نیا  هجیتن  تسا و  هزرابم  رد  فعض  یناوتان و  یتسس و  نمشد ، ربارب  رد 
اب ادـخ  هک  دـهد  یم  تراشب  هلـصافالب  دـهدیم و  ییابیکـشو  ربص  نامرف  گنج ، لاـح  رد  ياهناملـسم  هب  روتـسد ، نیرخآ  ناونع  هب  - 5

. تسا نارباص 
ربص گنج  زا  لصاح  تامیالمان  لباقم  رد  هچنانچ  دـسرب و  دوخ  سدـقم  فادـها  هب  دـناوتیمن  ینطاـب  يورین  نیا  نودـب  یمالـسا  تّما 

. تساهنآ مّلسم  قح  یهلا  ترصن  يزوریپ و  دننک 
دیآ رفظ  تبون  ربص ، رثا  ربدنمیدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

دنوشیمن ایند  ریسا  ناراگزیهرپ 

دوخ تمـس  هب  ار  اـهنآ  ماـمت  دـنکیم و  هتفیـش  دوخ  هب  ار  رازه  نارازه  یناـکم ، رـصع و  ره  رد  شروـیز ، رز و  اـب  اـیند  هک  تسین  یکش 
ياهشزرا فرش و  نامیا و  نداد  تسد  زا  اب  ایند ، هزوجع  هب  ناگتخابلد  نیا  دناشکیم و 

هّیداجس . هفیحص  - - 1
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99 ص :
دوخ روگ  دوخ  تسد  اب  هک  دنمهفیم  دوخ ، رود  هب  هلاس  داتفه  هلیپ  ندینت  زا  سپ  دننک و  یم  ریـسا  ایند  ریجنز  لغ و  رد  ار  دوخ  یناسنا ،

. دنبای تاجن  نآ  زا  دنناوتیمن  يدوز  نیاهب  هک  دناهدنک  ار 
دنراد و رفنت  نآ  زا  اهناسنا  هدنام و  نادند  يال  رد  هک  ییاهاذـغ  هدرخ  ینعی  دـنکیم ؛ ریبعت  هظاُمل »  » هب ایند  زا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

؛ دننکفایم شرودهب 
108 (1) اِهب » ّالا  اهوُعیبَت  الَف  َۀّنَْجلاّالإ  ٌنَمَث  ْمُکِسُْفنِأل  َْسَیل  هَّنإ  اِهلْهِأل  َۀَظامُّللا  ِهِذه  ُعَدَی  ٌّرُح  الأ  »

، تسا تشهب  امـش  شزرا  اهب و  اریز  دراذـگاو ؛ شلها  هب  ار  نآ  دـنک و  اهر  ار  زیچان  تسپ و  يایند  نیا  هک  دوشیمن  تفای  ياهدازآ  ایآ  »
.« دیشورفن تشهب  زج  يزیچ  هب  ار  دوخ  سپ 

. دننکیمن رگهوشع  نز  هریپ  نیا  ریسا  ار  دوخ  زگره  دناهتخانش و  ار  ایند  یعقاو  هرهچ  دناهتفای و  ار  تقیقح  نیا  ناگشیپاوقت 
یـضترم خیـش  رـصع ، نآ  ياـملع  تفر . اـیند  زا  يرمق  يرجه  لاـسرد 1266  مـالکلا  رهاوج  باـتک  ّفلؤم  نسح ، دّـمحم  خیـش  موحرم 

رفن کی  فجن  زا  دوش . هعجارم  وا  هب  تسا ، رتاناد  نم  زا  یناردنزام  ياملعلا  دیعس  دومرف : خیـش  دندرک . نیعم  ّتیعجرم  يارب  ار  يراصنا 
خیش رب  متـشاد  روضح  فجن  رد  هک  یماگنه  نم  هلب ، دومرف : ناشیا  دنک ، نیعم  ار  فیلکت  ات  داتـسرف  املعلادیعـس  تمدخ  ناردنزام  هب  ار 
زیاح یـضترم  خیـش  نونکا  تسا و  هدرک  سکع  هب  ار  ام  یملع  ماقم  ناردنزام ، رد  نم  يالتبا  فجن و  رد  خیـش  لاغتـشا  اّما  مدوب ، مّدقم 

109 (2) تسا . تیملعا  ماقم 

تمکح 456  هغالبلا ، جهن  - - 1
خیرات . دنپ  - - 2
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100 ص :
اًداسَف (1) 110. ُضرْألا ال  یف  اُولُع  َنوُدیُریال  َنیذَِّلل  اُهلَعَْجن  ُةَرِخآلا  ُراَّدلا  َْکِلت  دیوگیم : نآرق 

.« دننکن داسف  نیمز  يور  رد  دننارورپن و  زغم  رد  يرترب  دصق  هک  تسا  یناسک  صوصخم  يورخا  ياهتمعن  »
ایند ماد  دـنب و  هب  نانآ  ياپ  رگا  هکلب  دـننکیمن ، هجوت  نآ  هب  نانآ  دوریم و  نیقّتم  تمـسهب  ایند  طقف  هن  هک  دـیآیم  رب  تیاـکح  نیا  زا 

. دنناهرب ماد  نیا  زا  ار  دوخ  دنوش و  ادف  دنرضاح  دنک ، ریگ 

ثحب هصالخ 

هتشغآ تشهب  ًالوصا  تسین ، رودقم  ربص  نودب  فیلاکت  ماجنا  اریز  دراد ؛ ییابیکـش  ربص و  هب  مربم  جایتحا  شنامیا  ظفح  يارب  ینمؤم  ره 
رگم الب ، ياهریت  فدـه  ناسنا  تسا و  ثداوح  لحم  اـیند  هتـشذگ ، نیا  زا  تشاد ، ییابیکـش  نآ  هب  نتفر  يارب  دـیاب  هک  تسا  هراـکم  هب 

!؟ دوبن تامیالمان  ثداوح و  رظتنم  درک و  تعارز  ربعم  رد  دوشیم 
نامه دراد ، ربص  هب  مربم  جایتحا  هزرابم  نیا  مینک و  هزرابم  نمشد  اب  تسا  مزال  بتکم ، ظفح  دیحوت و  هملک  يالتعا  يارب  نیا ، رب  نوزفا 

ایند تراـسا  دـنب  زا  ار  دوـخ  ربـص ، ینعی  ینطاـب  يورین  نیمه  هلیـسو  هب  ناراـگزیهرپ  تسا . بلطم  نیا  ياـیوگ  نآرق  تاـیآ  هک  يروـط 
تساـیر و دروم  رد  يراـصنا  خیـش  هک  هنوگ  ناـمه  دـننکیم ، ییاـنتعایب  اـیند  هب  ناـشیا  دروآ  يور  ناـنآ  هب  مه  اـیند  رگا  دـناهدناهر و 

. دننکیمن نآ  رویز  رز و  ریسا  ار  دوخ  دنا و  هدش  هاگآ  ایند  یتسپ  تراقح و  هب  اهنیا  يرآ  درک ، لمع  تیعجرم 

 83 صصق : - - 1
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101 ص :

: نیرمت لاؤس و 

؟ دنکیم تیدودحم  داجیا  شبحاص  يارب  نامیا  اوقت و  هنوگچ  - 1
؟ تفگ هچ  اوقت  فیصوت  ماقم  رد  دباع  درم  نآ  - 2

؟ تسا هدرک  هیبشت  يزیچ  هچ  هب  ار  ربص  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3
؟ دنداد یهاگآ  هنوگچ  یضاق  هب  هتشرف  ود  - 4

؟ دهدیم گنج  لاح  رد  ِیمالسا  تّما  هب  یلمعلا  روتسد  هچ  لافنا  هروس  هیآ 45  - 5
. دینک انعم  ار  هظاُمل »  » هژاو - 6

؟ داد یخساپ  هچ  يراصنا  خیش  هداتسرف  هب  املعلادیعس  - 7
. دینک نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 8

: نیرمت www.Ghaemiyeh.comلاؤس و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


102 ص :
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103 ص :

مهن سرد 

هراشا

« الِیتَرت ُهَنُولِّتَُری  ِنآرُْقلا  ِءازْجِأل  َنِیلات  مُهَماْدقأ  َنوُّفاصَف  ُْلیّللا  اّمأ  : » مالسلا هیلع  ُمامإلا  َلاق 
.« دننکیم توالت  صوصخم  نحل  اب  ار  نآرق  دنتسیایم و  اپ  يور  دنتدابع ، لاح  رد  هاگنابش  نیقتم  »

تسا رادلد  سنوم  هدیرب  ریغ  زوتسا  رادیب  رحس  رد  هک  یسک  داب  شوخ 
تسا رایغا  زا  یلاخ  هناخ  هک  تقو  نآدنک  زار  تولخ و  هدومن  رای  اب 

توالت تدابع و  لوغـشم  هنوگچ  رای  هاگتولخ  رد  هک  دـنکیم  نایب  بش  رد  ار  ناراگزیهرپ  تـالاح  زا  یخرب  تاراـبع ، نیا  اـب  ترـضح 
. دنتسه یلاعت  قح  یگدنب  نآرق و 

تادابع نیمه  لد ، تینارون  بلق و  هب  ندیـشخب  افـص  رد  ّرثؤم  رایـسب  لماوع  زا  یکی  هک  مینادـب  تسا  مزال  تـالمج ، نیا  حرـش  زا  لـبق 
رد هدراو 
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104 ص :
. تسا مالسا  تعیرش 

بلق و يافـص  قیرط  زا  دیاب  ملاع  قیاقح  هب  ندیـسر  يارب  هک  دندقتعم  دـنفورعم ، نّویقارـشا »  » هب هک  یمالـسا  گرزب  هفـسالف  زا  یهورگ 
. دیدرگ لصاو  ییاهن  لحارم  یلاع و  فادها  هب  ناوتیمن  یملع  کشخ  تاحالطصا  اب  دش و  دراو  سفن  بیذهت 

نیزاوم يانبم  رب  ات  تسا  هتساوخ  یعیدب  رایسب  کبس  اب  تاراشا ،»  » مهن طَمَن  رد  یلع  وب   111 (1) دیوگیم : يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا 
داقتنا دروم  اذـهل  دزومایب ، قشع  تیآ  لقع  رتفد  زا  بیغلا  ناسل  ریبعت  هب  دـنک و  حرـش  ار  كولـس  لها  لزانم  لـحارم و  یفـسلف ، یلقع و 

: دیوگیم هطبار  نیا  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  زاریش  هجاوخ 
تسناد یناعم  دناوخ  یقرو  وک  ره  هن  هکسب  دناد و  رحس  غرم  لگ  هعومجم  حرش 

تسناد ینادن  قیقحت  هب  هتکن  نیا  مسرتيزومآ  قشع  تیآ  لقع ، رتفد  زا  هک  يا 

رد نارفغتسم  نادباع و  رحس ،» غرم   » زا يودوصقم  تسا و  یلامک  تافص  عیمج  عمجتسم  تاذ  لگ ،» هعومجم   » زا زاریش  هجاوخ  دوصقم 
تاـماقم  » هب تاراـشا  رخآ  رد  هک  ار - یلعوـب  اـیوگ  مود  تیب  رد  تسا . زاـین  زار و  هـب  مرگرـس  قوـش و  زا  زیربـل  ياـهلد  ناـهاگرحس و 

. درکدوعص كولس ، ریس و  نادرم  تاماقم  هب  ناوتیمن  یلقع  ياهلالدتسا  اب  دیوگیم : دهدیم و  رارق  بطاخم  تسا - هتخادرپ  نیفراعلا »
لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  یفاک ، هعیّشلا و  لیاسو  باتک  رد 

ص 100  ج 5 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  - - 1
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105 ص :
: دنکیم دییأت  ار  بلطم  نیا  هک  تساهدش 

هعمـس ُتنُک  ُهَْتبَبْحأ  اذإَف  هّبحأ ، یّتح  ۀـلفاّنلِاب ، َّیلإ  بّرقتیل  ّهنإو  ِْهیَلَع  تضرْتفا  اّمِم  َّیلإ  َّبَحأ  ٍءیَِـشب  ٌدـبع  َّیلإ  َبَّرَقَت  ام  ّلجَوّزع  هَّللا  َلاـق  »
«. هتیطْعا ینلأس  نإو  هتبجأ ، یناعَد  ْنإ  اهب  شْطبی  يّذلا  هدَی  َو  ِهب ، قْطنی  يّذلا  ِِهناِسلَو  ِهبرصبی  يّذلا  هرَصب  َو  هب ، عَمْسَی  يّذلا 

هب دنناوتیمن  تابجاو  زا  رتهب  ياهلیـسو  چیه  هب  نم  ناگدنب  دندومرف : نینچ  لاعتم  راگدرورپ  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
. دنوش کیدزن  نم 

مدوخ دنریگ ، رارق  نم  ّتبحم  دروم  نوچ  تشاد و  مهاوخ  تسود  ار  نانآ  نم  هک  دـنوشیم  کیدزن  نم  هب  هلفان  هلیـسو  هب  ردـقنآ  سپس 
ار ناشباوج  دنناوخب  ارم  رگا  دـش ؛ مهاوخ  اهنآ  هدـننک  هلمح  يوزاب  تسد و  ناشیایوگ و  نابز  نانآ و  يانیب  مشچ  اهنآ و  ياونـش  شوگ 

.« درک مهاوخ  اطع  اهنآ  هب  دنهاوخب ، يزیچ  نم  زا  رگا  مهدیم و 

رحس رد  تدابع 

، رحس هژیو  هب  بش و  رد  تدابع  هک  دوشیم  هدافتسا  یناوارف  تایاور  تایآ و  زا  یلو  تسا ، ناسنا  لامک  لماع  تادابع ، قلطم  هک  نیا  اب 
مالک دـنهاوخیم  نوچ  دـشخبیم و  ّتیلباق  ناـسنا  هب  یهلا  فراـعم  مهف  كرد و  يارب  هک  يروط  هب  تسا . رادروخرب  یـصاخ  زاـیتما  زا 

: دنیوگیم دنهدیم و  بش  رد  يرادیب  روتسد  وا  هب  دننک ، لزان  ادخ  لوسر  رب  ییاهبنارگ  لیقث و 
: زادرپب تدابع  هب  نک و  مایق  ار  رتشیب  ای  رتمک و  يرادقم  ای  بش و  زا  یمین 

َنإ اًلیقثًالْوق  َْکیَلَع  یقُلنَس  ّانإ  اًلیتَْرت  َنآرُْقلا  ِلِّترَو  ْهیَلَع  ْدِز  ْوأ  اًلیلق  ُْهنم  ْصُْقنا  ِوأ  ُهَفِْصن  اًلیلَق  ّالا  َْلیَّللا  ُمق  ُلِّمَّزُملا ! اهُّیأ  ای 
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106 ص :
112 (1) اًلیق . ُمَْوقأو  ًأْطَو  ُّدَشأ  َیِه  ِْلیّللا  َۀَئِشان 

يرادقم ای  دشاب و  فصن  زا  رتمک  يزیچ  ای  فصن  هک  یمک  رگم  زیخرب  ادخ  تعاط  زامن و  هب  ار  بش  ياهتفخ ! هماج  رد  هک  یلوسر  يا  »
اقلا وت  رب  ار  نآرق  ینعی  نیگنـس  رایـسب  مالک  ام  شاب . لوغـشم  لماک - هّجوت  اب  ینعی  لیترت - تروص  هب  نآرق  توالت  هب  ازفیب و  فصن  رب 

113 (2) تسا .» نامیا  قدص  رب  لیلد  بلق و  يافص  صالخا و  دهاش  نیرتهب  بش  زامن  هتبلا  مینکیم ،
ار ترـضح  بش  هلفان  ندـناوخ  زا  یّـصاخ  تیفیک  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  هدوب و  بجاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  بش  زامن 

. تسا هدرک  نایب 
هب داب  وترب  هک  دنکیم  دّکؤم  هیصوت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هتفهن  یتاضویف  هچ  هنابـش  تدابع  رد 

ْکیلَعو ْلیَّللا  ِةالـصب  ْکیلعو  َلاق - نا  یلا  هنعا - مهّللأ  َلاق : َُّمث  یّنع  اهظفْحا  ٍلاصخب  کِسْفَن  یف  کیـصوُأ  یلَع ! ای   » 114 (3) بشزامن !
.« ْلیّللا ةالِصب  ْکیلعو  ْلیّللا  ةالصب 

ضرع دنوادخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  نک . ظفح  ار  اهنآ  یناوتیم  ات  هک  منکیم  هیـصوت  تلـصخ  دنچ  هب  ار  وت  یلع ! يا  »
زامن هب  داب  وت  رب  دومرف : راب  هس  هک  دوب  بش  زامن  روما ، نآ  زا  یکی  دـهد و  ماجنا  ار  روما  نیا  دـناوتب  هک  نک  کمک  ار  وا  اهلا ! راب  درک :

!« بش

دعب . هب  کی  هیآ  زا  لمزم : - - 1
وحن هب  نآرق  توالت  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدرک ، لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاـص  باـتک  رد  ضیف  موحرم  هک  یتیاور  ود  زا  - - 2

نابایب و گیر  لمر و  ياههلصاف  دننام  دهدن  دایز  مه  هلصاف  دزیهرپب و  راعـشا  دننام  تایآ  ندناوخن  عیرـس  زا  ًالوا  زا : تسا  ترابع  لیترت 
دنک . توالت  كانزوس  یبلق  اب  ًاثلاث  و  دنک . لمأت  تایآ  یناعم  رد  ناسنا  ینعی  دشاب ؛ رکف  ّربدت و  اب  ًایناث 

باب 39  ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  - - 3
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107 ص :
و تسا ؟ يواسم  قساف  اب  نمؤم  ایآ  دیوگیم : اًلثم  دنکیم ، هسیاقم  شّدض  اب  ار  بلطم  نآ  مهم ، لیاسم  رکذ  نیح  رد  دیجم  نآرق  یهاگ 
هب بش  تاعاس  رد  هک  نانآ  ایآ  دـیوگیم : دـسریم  بش  رد  یهلا  ناگدـنب  تداـبع  هب  نوچ  و  دنتـسه ؟ يواـسم  ناداـن  دارفا  اـب  ناـیاناد 

لوغـشم بش  رد  دنتـسین و  روط  نیا  هک  یناسک  اب  دنراد ، ادـخ  تمحر  هب  دـیما  دنتـسه و  ناسرت  شیوخ  هدـنیآ  زا  دـنزادرپیم و  تدابع 
؟ دنیواسم دنتسین  تدابع 

115 (1) ِهِّبر . َۀمحر  اُوجْرَیو  ةَرِخْآلا  ُرذحی  ًاِمئاق  َو  ًادِجاس  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  نَّمأ 
نـشور ار  شنابحاص  مشچ  هک  راک  نیا  شاداـپ  زا  دـیامرفیم : ناـیملاع  راـگدرورپ  هک  دراد  ییازج  هچ  ترخآ  رد  لـمع  نیا  هرخـألاب  و 

: درادن عالطا  یسک  دزاسیم 
اِمب ًءازج  ٍُنیْعأ  ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخا  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  َنوُقِْفُنی  مُهاـْنقَزَر  اّـمِم  َو  ًاَـعَمَطو  ًاـفوخ  مهَّبر  نوعْدَـی  ِعِجاـضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاـجَتَت 

116 (2) نُولَمْعَی . اُوناک 
ازج ناونع  هب  هک  هچنآ  زا  دنناوخیم و  تشهب  هب  عمط  ای  منهج و  زا  سرت  رـس  زا  ار  ادخ  دننکیم و  ادـج  رتسب  زا  ار  دوخ  ياهولهپ  اهنیا  »

.« درادن یهاگآ  دنادرگیم ، نشور  ار  ناشمشچ  دوشیم و  هداد  اهنآ  هب 
زوـس و یهاـگ  دـندادیم . ناوارف  تیمها  بش  رد  تداـبع  هـب  دـنراد ، رارق  مالـسلا  مـهیلع  راـهطا  هـمئا  اـهنآ  سأر  رد  هـک  گرزب  نادرم 

هبعک و هناخ  رانک  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تاجانم  دننام  تسا ؛ هدش  مولعم  نارگید  يارب  ناشیا  ياهزادگ 

 9 رمز : - - 1
16 و 17  هدجس : - - 2
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108 ص :
. ناشیا نداتفا  شوهیب  زاین (1) 117 و  زار و  ماقم  رد  يراعشا  ندناوخ 

نیز ترضح  مدید  متفر و  ولج  تسا ، هدرک  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  ملد  هک  دنکیم  ياهمزمز  یسک  مدید  بش  همین  دیوگیم : یعمـصا 
زا کـشا  ياهرطق  متفرگ و  وـناز  هب  ار  ترـضح  رـس  متفر و  کـیدزن  داـتفا . درک و  شغ  ترـضح  ناـهگان  تسا . مالـسلا  هـیلع  نیدـباعلا 

میالوم هب  هّجوت  زا  ارم  هک  تسیک  « ؛»؟ يالوم ِرْکِذ  نَع  ینلغْشأ  يّذلا  ِنَم  : » دومرف دمآ ، شوه  هب  تخیر و  شکرابم  هرهچ  رب  نم  نامشچ 
، تّوبن تیبلها  امش  قح  رد  دنوادخ  منیبیم ؟ امش  رد  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  متسه ، یعمصا  نم  مدرک : ضرع  تسا »؟ هدرک  فرـصنم 

هایـس مالغ  هچ  رگا  تسا ، هدرک  قلخ  ناعیطم  يارب  ار  تشهب  لاعتم  دـنوادخ  یعمـصا ! دومرف : ترـضح  تسا . هدومرف  لزان  ار  ریهطت  هیآ 
: دیامرفیم هک  ياهدینشن  ار  یهلا  مالک  رگم  دشاب ، یشیرق  دیس  هچ  رگا  تسا  هدرک  قلخ  ناراکتیصعم  يارب  مه  ار  شتآ  دشاب و  یشبح 

ُحَْفَلت نودلاخ ، مَّنهَج  یف  مُهَـسُْفنأ  اورِـسَخ  نیّذلا  ِکئلُواف  ُُهنیزاوم  تّفخ  ْنَمَف  نُوَلئاسَتَی ، الو  ٍذـِئَموی  مُهَْنَیب  َباْسنا  الَف  روُّصلا  یف  َخـُِفن  اذاَف 
118 (2) نوُِحلاک . اهیف  مُه  َو  راّنلا  مُهَهوُجُو 

یناسک دنوشیم و  راگتـسر  تسا  نیگنـس  ناشلامعا  نازیم  هک  یناسک  ددرگیم ، عطقنم  اهتبـسن  یمامت  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  ینامز  »
يارب دنراکنایز و  دشابیم ، دایز  شناهانگ  تائیس و  تسا و  مک  ناشکین  ياهراک  هک 

: تسا نیا  راعشا  هلمج  زا  - - 1
مقسلا عم  يولبلا  ّرضلا و  فشاک  ایملظلا  یف  ّرطضملا  ءاعد  بیجی  نم  ای 

منت مل  مویق  ای  كدوج  نیع  وًۀبطاق  تیبلا  لوح  كدف  مان و  دق 
معّنلاب نیصاعلا  یلع  دوجی  نمففرسوذ  هوجری  كدوج ال  ناک  نا 

مرحلا  تیبلا و  ّقحب  یئاُکب  مَحرافيدنتسم  يالوم و  ّیبر و  كوعدأ 
 101 - 104 نونمؤم : - - 2
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109 ص :
ياهنادند دوریم و  رانک  بل  ياهتـشوگ  هک  يروط  هب  دزاسیم  نایرب  ار  ناشیا  ياهتروص  شتآ ، دوب . دـنهاوخ  بّذـعم  منهج  رد  هشیمه 

.« دوشیم هدید  نانآ 
*** 119 (1) متفر . يرانک  هب  مدراذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  ترضح  دیوگیم : یعمصا 

ترضح رهطم  مرح  رد  ار  هعمج  ياهبش  زا  یضعب  مدشیم و  فّرشم  سّدقم  دهشم  هب  یهاگ  دوب  لیطعت  هزوح  هک  ناتسبات  رد  ریقح ، نیا 
ینعی دوب ؛ صاـخ  هّجوت  دروم  تعاـمج و  ماـما  داـش ، رهوـگ  دجـسم  رد  هک  دهـشم  ياـملع  زا  یکی  مدرکیم . هتوـتیب  مالـسلا  هیلع  اـضر 

مرح هب  حبـص  ناذا  هب  هدـنام  تعاس  هس  دودـح  ناتـسبات  هاتوک  ياهبـش  رد  یناگیاپلگ ، هَّللا  بیبح  خیـش  ياـقآ  مالـسالا  تجح  ترـضح 
دیحوت هروس  ياج  هب  شزامن  تاعکر  رد  دیماجنایم . لوط  هب  تعاس  ود  کیدزن  ناشیا  بش  زامن  دشیم . بش  زامن  لوغـشم  دـمآیم و 

اب هک  مدـیدیم  یهاـگ  تشاد ، تاـیآ  یناـعم  هب  ار  هجوت  لاـمک  تئارق ، نمـض  رد  درکیم و  تئارق  ار  هعقاو  هروس  سی و  هروـس  یهاـگ 
: دناوخیم ار  هیآ  نیا  درکیم و  هراشا  هبابس  تشگنا 

120 (2) نیبُم ؟ ٌّودع  مَُکل  ّهنإ  َناْطیّشلا  اوُُدبْعت  ّالأ  َمَدآ  یَنب  ای  مُْکَیلإ  دَهْعأ  َْملأ 
ماما هک  هنوگ  نامه  درکیم  توالت  زامن  مایق  نمـض  رد  ار  نآرق  تایآ  داتـسیایم و  اپ  يور  هدروخلاس  درمریپ  نیا  تدـم  نیا  مامت  رد  و 

: تسا هدومرف  نیقتم  تالاح  رد  مالسلا  هیلع 

ص 42  هدوملارحب ، - - 1
 60 سی : - - 2
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110 ص :
.« ِنآرُْقلا ِءازْجِال  نیلات  مُهَماْدقأ  نوُّفاصف  ْلیّللا  اّمأف  »

حیجرت نآ  رب  ار  یتذـل  چـیه  دـناهدرک و  سمل  هدیـشچ و  ار  راـگدرورپ  اـب  تاـجانم  تداـبع و  تّذـل  هـک  دنتــسه  یگرزب  نادرم  اـهنیا  »
.« دنهدیمن

: دیامرفیم هدرک و  ریبعت  لاجر »  » هب دارفا  نیا  زا  نآرق  هک  يروط  نامه 
121 (1) هَّللا . رْکذ  ْنَع  ٌْعَیب  الو  ٌةراجت  مِهیْهُلت  ٌلاجِر ال 

.« دزاسیمن فرصنم  ادخ  هب  هجوت  رکذ و  زا  ار  اهنآ  ییوجدوس ، بسک و  تراجت و  هک  ینادرم  »

ثحب هصالخ 

نویقارـشا تهج  نیا  زا  دـنکیم ؛ ادـیپ  ّتیلباق  قیاقح  كرد  يارب  دـش ، نشور  بلق  هک  هاگنآ  و  دـشخبیم ، افـص  ار  ناسنا  بلق  تدابع ،
: دنیوگیم

لفاون رثا  رد  ناسنا  هک  تسا  هدمآ  مه  تایاور  رد  دـش . دراو  بلق  يافـص  هار  زا  دـیاب  یجراخ  نایعا  هب  تفرعم  قیاقح و  هب  لوصو  يارب 
یکی تسا . هدش  تبحـص  نآ  جیاتن  ّتیمها و  دروم  رد  یناوارف ، تایآ  رد  هک  بش  رد  تدابع  ًاصوصخم  دوشیم ، لیان  یلاع  تاماقم  هب 

اهرحـس رد  هژیو  هب  بش ، رد  رافغتـسا  نآرق و  توالت  زاـمن و  هب  لاغتـشا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  صوصخ  هب  ناـگرزب ؛ ياـههمانرب  زا 
. تساهدوب

 37 رون : - - 1
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111 ص :

: نیرمت لاؤس و 

؟ تسیچ رحس » غرم   » زین و  لگ » هعومجم   » زا بیغلا  ناسل  دارم  - 1
؟ تسا هداد  رارق  بطاخم  ار  یسک  هچ  دوخ  لزغ  مّود  تیب  رد  زاریش  هجاوخ  - 2

؟ دنادرگیم کیدزن  ادخ  هب  دنکیم و  ینّابر  ار  ناسنا  تدابع  مادک  - 3
؟ دشاب رادیب  ار  بش  زا  رادقم  هچ  دناهداد  روتسد  مرکا  ربمایپ  هب  - 4

؟ دومرف ياهیصوت  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 5
؟ تسیچ لیترت  هویش  هب  نآرق  تایآ  توالت  زا  دارم  - 6

؟ تسا هدمآ  هچ  بش  رد  تدابع  هرابرد  هدجس ، هروس  هیآ 16  رد  - 7
؟ دید هچ  هبعک  هناخ  رانک  رد  یعمصا  - 8

؟ دناوخیم بش  زامن  هنوگچ  یناگیاپلگ  هَّللا  بیبح  خیش  ینابر  ملاع  - 9
. دییامرف نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 10
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112 ص :
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113 ص :

مهد سرد 

هراشا

اْهَیلإ ْمُهُسوُُفن  ْتَعَّلَطتو  ًاعَمَط  اْهیلا  اُونَکر  ٌقیوشَت  اهیف  ٍۀیِآب  اوُّرَم  اذاَف  مِهئاد  َءاود  ِِهب  َنوُریثَتْسَیو  ْمُهَسُْفنأ  ِهب  َنُونِّزَُحی  : » مالـسلا هیلع  ُمامإلا  َلاق 
ِلوُـصا یف  اهَقیهَـشو  مَّنهَج  َرِیفَز  َّنأ  اوُّنَظ  َو  ْمِِهبوـُلق  َعِماـسَم  اـْهَیلإ  اْوَغْـصا  ٌفـیوَخت  اـهیف  ٍۀـیِآب  اوُّرم  اذإ  َو  ْمِهُنیْعأ ، ُبْصَن  اـّهنأ  اوُّنظ  َو  ًاـقْوش 

.« ْمِهناذآ
نآ ینعی  دنروآیم ؛ رد  تکرح  هب  ار  ناشدوخ  ياهدرد  ياود  هلیسو  نیا  هب  دنزاسیم و  نوزحم  ار  ناشدوخ  بلق  نآرق  تئارق  ببس  هب  »

يانثا رد  هچنانچ  دـننکیم و  نامرد  نآرق ، تایآ  رد  ّربدـت  هجوت و  اب  دوشیم  منهج  رد  لوخد  ثعاب  تسا و  هانگ  هدـیدپ  هک  ییاهـضرم 
هقالع تّدـش  زا  ار  دوخ  دـندنبیم و  لد  دـننکیم و  داـمتعا  نآ  هب  تسا ، تشهب  يوس  هب  یقیوشت  نآ  رد  هک  دـنروخرب  ياهیآ  هب  تئارق 

هک دنروخرب  ياهیآ  هب  رگا  تسا و  ناشیا  مشچ  شیپ  هدش  هداد  هدعو  هیآ  نیا  رد  هچنآ  هک  دننکیم  نامگ  دننادرگیم و  نآ  رب  فرـشم 
منهج و شتآ  ياههلعـش  يادص  هک  دننکیم  نامگ  دـنهدیم و  ارف  نآ  هب  ار  ناشیاهلد  شوگ  اًلماک  دـشاب ، باذـع  زا  ندـناسرت  ماقم  رد 

.« تسا ناشیاهشوگ  خیب  رد  نآ  لها  نویش 
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114 ص :
: میروآیم شخب  هس  نمض  رد  ار  تارابع  نیا  حرش 

نآرق توالت  تّیمها  فلا :

. تسا هدش  دیکأت  نآرق  توالت  هب  تبسن  یناوارف ، تایاور  تایآ و  رد 
: دیامرفیم نآرق  اّما  تسا ، یفاک  تیاور  ود  نآرق و  زا  هیآ  کی  هب  هّجوت  عوضوم ، نیا  ندش  نشور  يارب 

122 (1) نآرُْقلا . َنِم  رَّسیت  ام  اوُؤَْرقاَف 
.« دینک توالت  نآرق  تسا  رّسیم  هک  يرادقم  ره  هب  »

نَم نآرْقلِاب  رّکذَف  دراذگیم ؛ ییازسب  رثا  هدامآ ، ياهلد  رد  تایآ  ندناوخ  هک  نک  داهـشتسا  نآرق  زا  زین  مدرم  تیاده  داشرا و  ماقم  ردو 
دیعَو (2) 123 فاْخی 

: تسا هدمآ  نینچ  تایاور  رد  و 
124 (3) ِنآرْقلا .» ُةَءاِرق  یتّمأ  ِةدابِع  ُلَْضفأ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

« تسا نآرق  تئارق  نم ، تما  ياهتدابع  نیرتتلیضف  اب  : » دومرف مرکا  ربمایپ 
ُرْکِذَو ِنآرْقلا  ُةوالت  لاقف : اهؤالج ؟ امو  هَّللا  ُلوسر  ای  لیقف  دـیدَحلا ، أدـصَی  امک  أدـصَت  َبولُْقلا  َّنإ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق 

125 (4) تْوَملا .»
ياهلیـسو هچ  هب  ادخ ! ربمایپ  يا  دـش : هتفگ  دریگیم ، راگنز  نهآ ، نوچمه  ار  یمدآ  ياهلد  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

.« گرم دای  نآرق و  توالت  هلیسو  هب  دومرف : ترضح  دیشخب ؟ افص  الج و  ار  نآ  ناوتیم 

 20 لّمزم : - - 1
 45 فاق : - - 2

ص 210  ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحم  - - 3
ص 210  ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحم  - - 4
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115 ص :

میناوخب نآرق  هنوگچ  ب :

: دوشیم هراشا  هتکن  دنچ  هب  نآرق ، تئارق  یگنوگچ  رد 
. دش هتفگ  لامجا  روط  هب  لبق  ياهسرد  رد  نآ  يانعم  هک  میناوخب  لیترت  روط  هب  ار  نآرق  - 1

هیرگ هیبش  ار  دوخ  ای  مینک و  هیرگ  نآرق  تئارق  لاـح  رد  - 3 126 (1) میناوخب . بش  زامن  رد  ًاصوصخم  زامن ، مایق  لاـح  رد  ار  نآرق  - 2
. میروآ رد  ناگدننک 

.« اوُکابَتف اوْکبَت  َْمل  ْناف  اوُْکباو ، نآرْقلا  اوْلتا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوسر  لاق 
رد ناگدـننک  هیرگ  هیبـش  ار  دوـخ  دـینکیمن  هیرگ  رگاو  دـییامن  هیرگ  دـینک و  نآرق  توـالت  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 

127 (2) دیروآ ».
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  مینک ، تئارق  ابیز  نحل  اب  ار  نآرق  - 4

.« دیشخب تنیز  نآرق  هب  دوخ ، شوخ  يادص  اب   » 128 (3) مُِکتاوْصِأب ؛» َنآرُْقلا  اونِّیَز  »
هب انب  تولخ  ناکم  رد  توالت  اریز  مینک ؛ توالت  دـنباوخ ، رد  مدرم  همه  هک  بش  تاعاس  رد  صوصخ  هب  تولخ ، یّلحم  رد  ار  نآرق  - 5

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دناشچیم ؛ وا  هب  ار  یهلا  مالک  توالح  دـشخبیم و  سنا  ادـخ  اب  ار  ناسنا  حور  یناشاک ؛ ضیف  موحرم  هتفگ 
: دیامرفیم هک  هدش  لقن 

129 (4) لاخ ». ٌعضْومو  غراف  ٌنَدبَو  عِشاخ  ٌْبلَق  ءایْشأ ؛ ۀثالث  یلإ  ُجاتْحی  نآرُْقلا  ئراقف  »... 
بلق دراد : جایتحا  زیچ  هس  هب  نآرق  يراق  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص 220  ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحم  ك : ر . تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تیاور  - - 1
ص 225  نامه ، - - 2
ص 231  نامه ، - - 3

یفاص . ریسفت  - - 4
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116 ص :
.« تولخ ناکم  لاب و  تغارف  مرن ،

: دـیامرفیم تسا و  هدرک  یفرعم  بش  رد  نآرق  تاـیآ  توـالت  ار  نیقتم  ياـههمانرب  زا  یکی  هبطخ  نیا  رد  مه  مالـسلا  هـیلع  یلع  ـالوم  و 
.« نآرُقلا ءازْجأل  َنِیلات  »

نآرق تایآ  رد  رّبدت  ج :

ترـضح تاملک  رد  دنکیم ؛ هّجوت  تایآ  يانعم  هب  دح  هچ  ات  هک  تسا  هدننک  تئارق  یحور  ینطاب و  تلاح  نآرق ، توالت  رد  مهم  هتکن 
: دیامرفیم ترضح  نآ  تساهدش ، ناوارف  تیانع  عوضوم  نیاهب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

هدـهاشم دوخ  مشچ  لـباقم  رد  ار  اـهتمعن  نآ  دـیوگیم ، نخـس  يورخا  ياـهتمعن  زا  هک  دـننک  تئارق  ار  قیوشت  هیآ  نوـچ  ناراـگزیهرپ  »
.« دننکیم ساسحا  دوخ  شوگ  رد  ار  نآ  ياههلعش  يادص  دنکیم ، منهج  شتآ  زا  تبحص  هک  دنروخرب  ياهیآ  هب  رگا  دننکیم و 

. دنکیم تیاکح  یهلا  تاملک  دافم  هب  نانآ  یبلق  روضح  تایآ و  یناعم  هب  نیقتم  هجوت  لامک  زا  تارابع  نیا 

نآ راثآ  اهتدابع و 

زامن هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  اًلثم  تسا ؛ هدرک  یفرعم  سوفن  تیبرت  یگدـنزاس و  یبلق و  مهم  ریثأت  ياراد  ار  اهتدابع  تاـیاور ، تاـیآ و 
131 (2) دنکیم . داجیا  اوقت  يورین  ناسنا  رد  هزور  دزاسیم (1) 130 و  رود  تارکنم  اشحف و  زا  ار  ناسنا 

 45 توبکنع : - - 1
 183 هرقب : - - 2
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117 ص :
هک تادابع  مهم  دیاوف  زا  یکی  : » دـناهدومرف هراب  نیا  رد  نیفراعلاةولـص » نیکلاسلا و  جارعم   » باتک رد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح 

لـصاح يرثا  بلق  رد  یتدابع  ره  زا  هک  تسا  نآ  دروآ ، رامـش  هب  تادابع  رارـسا  زا  یکی  ار  نآ  دـیاب  دـنراد و  قافتا  نآ  رب  لقن  لـقع و 
.« تسا هدش  ریبعت  اضیب  هتکن  هعسوت  ای  تدایز  هب  تایاور  رد  نآ  زا  هک  دوشیم 

هب ار  وا  ای  هک  دراذـگیم  شـسفن  رد  يریثأت  دوشیم ، رداص  ناسنا  زا  هک  يّرـش  ریخ و  لمع  ره  دـنیوگیم : قالخا  ياـملع  یلک  روط  هب 
نایناحور هرمز  رد  هدرک و  یهلا  ار  شبلق  دنکیم و  ترخآ  هّجوتم  ای  دروآیم و  رد  نیطایش  تاناویح و  کلس  رد  دزاسیم و  هجوتم  ایند 

- دوش ماجناساسا  نیاربتادابع  تسا  مزال  هک  مینک - هجوت  تاداـبع  رد  تبرق  دـصق  ّتین و  شقن  هب  طـقف  اـم  هچناـنچ  دـهدیم . شرارق 
اهگنـسرف هقیقد  کی  ضرع  رد  هک  یگدنکارپ  بارطـضا و  زا  ار  نآ  دنکیم و  ییادخ  ار  یمدآ  لد  مک  مک  بلطم  نیا  هک  دـیدمیهاوخ 
هتخاـسدوخ ياـهناسنا  هراـب  رد  يوـلوم  دـنادرگیم . ّطلـسم  شیوـخ  تـالیخت  رب  ار  ناـسنا  هجیتـن  رد  دـشخبیم و  تاـجن  دـنکیم ، ریس 

: دیوگیم
دناهشیپ مغ  لد و  هتسخ  ببس  نیزدناهشیدنا  هرخس  ناقلخ  هلمج 

سرتسد ار  سگم  نمرب  دوب  یکسگم  هشیدنا  مجوا ، غرم  وچ  نم 
تافاّصلا رویط  نوچمه  مرپربتافص  یلفس  زا  دریگ  ملالم  نوچ 

ياهـشاّقن دیوگیم : دروآیم و  لمعهب  لیلجت  یناسنا ، هدنزرا  ياهتیـصخش  هدنـشخرد و  ياههرهچ  نیا  زا  تیاکح ، بلاق  رد  مه  یهاگ 
. دندرکیم فیرعت  دوخ  رنه  زا  مادک  ره  دندش و  هدناوخ  هقباسم  هب  ینیچ  یمور و 

ّرف وّرَک  ارام  دنتفگ  نایموررتشاّقنام  دنتفگ  ناینیچ 

ناشرایتخا رد  تلود  هک  یناوارف  ياهگنر  زا  ناینیچ  دـندوب . ربخ  یب  رگیدـکی  راک  زا  هداتفا و  هدرپ  طسو  رد  هک  دـنداد  نانآ  هب  ار  یلحم 
: يولوم هتفگ  هب  یلو  دندرک ، هدافتسا  دوب  هتشاذگ 

گنر عفد  زج  ار ، راک  دیآ  روخ  ردگنر  هن  شقن و  هن  دنتفگ  نایمور 

تسا یهم  یگنریب  تسا و  ربا  نوچ  گنرتسا  یهر  یگنریب  هب  یگنر  دص  ود  زا 

. دنتسنادیم هقباسم  هدنرب  ار  دوخ  دندوب و  لاحشوخ  هورگ  ود  ره  راک ، نایاپ  زا  سپ 
دندزیم اهلهد  يداش  یپ  زادندش  غراف  لمع  زا  نوچ  ناینیچ 

طـسو زا  ار  هدرپ  نوچ  دـندمآ و  تفگـش  هب  اهنآ  ییاـمن  رنه  زا  دـندرک و  رادـید  ناـینیچ  یـشاّقن  زا  ادـتبا  دـندش و  هنحـص  دراو  نارواد 
فیرظ ياهیـشاّقن  نآ  مامت  دـنتخادنا . رظن  دـندوب ، هدرکن  يرگید  راک  لقیـص  زا  ریغ  دوب و  نایمور  راـک  هک  لـباقم  راوید  هب  دنتـشادرب و 

. دنتفای سکعنم  نایمور  هدز  لقیص  راوید  نآ  رب  ار  ناینیچ 
اهراوید هدش  یفاص  نیارب  دزاهرادرک  نآ  ریوصت و  نآ  سکع 

: دیوگیم دریگیم و  هجیتن  تیاکح  نیا  زا  يولوم  سپس 
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گنردیب یبوخ  دننیب  یمد  رهگنر  وب و  زا  دناهتسر  لقیص  لها 
دنتشارفا نیقیلا  ملع  تیاردنتشاذگب  ار  ملع  رشق  شقن و 

تادابع نیمه  بولق ، هب  شخب  افص  هدنزاس و  لماوع  زا  یکی  يرآ 
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118 ص :
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119 ص :
. تسا اهرکذ  نآرق و  توالت  تاجانم ، زامن ، لیبق  زا  یعرش 

؟ مینک تدابع  هنوگچ 

دریگ ماجنا  بلق  روضح  ّربدت و  هّجوت و  اب  هک  دراد  ار  قوف  راثآ  یماگنه  تدابع  هکنیا  نآ  تسا و  يرورـض  هتکن  کی  هب  هجوت  اجنیا  رد 
: میناوخیم نآرق  توالت  اب  طابترا  رد  نیقتم  فاصوا  رد  هک  هنوگ  نامه 

اْوَغْـصا ٌفیوخت  اهیف  ٍۀـیآب  اوّرم  اذإو  مهنیعأ ، َبْصَن  اّهنأ  اّونَظو  ًاقوش  اهیلإ  مهـسوفن  تعّلطتو  ًاعمط  اْهَیلإ  اونَکَر  ٌقیوشت  اهیف  ٍۀـیآب  اوُّرَم  اذإـف 
. ْمِِهناذآ ِلوُصا  یف  اهَقیهَش  مّنهج و  َریفز  َّنأ  اّونظو  مِِهبوُلق  َعِماسَم  اْهیلإ 

: هک دوشیم  هتفرگ  هجیتن  تالمج  نیا  زا 
. دننکیم تئارق  رّکفت  ّربدت و  اب  ار  نآرق  تایآ  ناراگ  زیهرپ  ًالوا :

: دنکیم لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح ، نمض  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
132 (1) رّکفت .» اهیف  َْسَیل  ٍةدابِع  یف  ْریَخ  الأ ال  ّربدت ، اهیف  َْسَیل  ٍۀئاِرق  یف  ْریخ  الأ ال  »

.« تسا رمثیب  هّجوت ، نودب  تدابع  هک  دیشاب  هاگآ  زین  درادن و  ياهدیاف  هشیدنا  ّربدت و  نودب  نآرق  تئارق  هک  دیشاب  هاگآ  »
: دیوگیم دنتسه  يراوخبارش  هب  التبم  هکیناسک  هب  نآرق  لاثم  ناونع  هب 

133 (2) نُولوُقَت . ام  اوُمَْلعَت  یّتح  يراکُس  ُمْتنأو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  ال 
.« دییوگیم هچ  دیمهفب  هک  هاگنآ  ات  دیناوخن  زامن  یتسم  لاح  رد  »

یفاک . لوصا  - - 1
 43 اسن : - - 2
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120 ص :
هب یهّجوت  زامن  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  تسا  رطخ  نـالعا  هیآ  نیمه  تسین و  حیحـص  ناـشزامن  دـنیوگیم  هچ  دـنمهفیمن  نوچ  اـهنیا 

حور بلق ، روضح  هک  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  دـنیوگیم ! هچ  دـنمهفیمن  هک  دنتـسه  ایند  هّجوتم  نانچ  دـنرادن و  راـکذا  تاـیآ و  یناـعم 
ناسنا سفن  رد  دریذـپن ، ار  نآ  الوم  هک  یتدابع  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوشیم . يزاس  ناسنا  بجوم  اهنآ و  یلوبق  ثعاـب  تسا و  تاداـبع 

. تشاذگ دهاوخن  يریثأت 
(1) اذه .»...  ْنِم  ّدشأ  ٍءیَـش  ّيأف  ةدحاو ، ةالـص  ْهنم  هَّللا  لبق  امو  ۀنـس  نوُسْمخ  لجّرلا  یَلع  یتأَیل  ّهنإ  هَّللاَو  : » مالـسلا هیلع  هَّللادـْبَع  ُوبأ  َلاق 

134
هاگرد لوبق  دروم  ناشزامن  کی  زونه  اما  دـننکیم  رمع  لاس  هاجنپ  دارفا  یـضعب  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

»؟ دراد دوجو  مه  رتتخس  نیا  زا  يزیچ  ایآ  تسا ، هتفرگن  رارق  تیدحا 
: دسیونیم نینچ  تادابع ) رارسا  دروم  رد   ) قباس مالک  هلابند  رد  هرس  سدق  ینیمخماما 

لامعا هجو  چـیه  هب  بلق ، نایـسن  تلفغ و  اب  هک  دـشاب ، رـضاح  بلق  رکذ ، اـعد و  تداـبع و  تقو  هک  نآ  رگم  دوشن  لـصاح  هدـیاف  نیا  »
هدساف تاکلم  هب  هکلب  هتشاذگن ، يرثا  ام  بلق  رد  رتشیب ، ای  لاس  هاجنپ  تادابع  هک  مینیبیم  تهج  نیا  زا  تسین و  ریثأت  حور  رد  ار  هّیریخ 

 ...« تسا هدناسرن  ییاج  هب  ار  ام  تسا ، یقت  برقم  جارعم و  هک  زامن  نیا  هدش و  نوزفا  زور  ره  ام ،
دوخ لباقم  رد  ار  باذع  باذع ، هیآ  تئارق  ماگنه  هک  يروط  هب  دـننکیم ؛ توالت  لماک  نامیا  يور  زا  ار  نآرق  تایآ  ناراگزیهرپ  ًایناث :

هب دننیبیم و 

ص 15  ج 3 ، هعیشلا ، لیاسو  - - 1
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121 ص :
. دنرادن یکش  نیرتمک  تایآ  دافم  نتفای  قّقحت  رد  هصالخ  دننکیم و  هدهاشم  دوخ  لباقم  رد  ار  اهتمعن  نآ  تمحر ، هیآ  تئارق  ماگنه 

ار نآ  دافم  دنهاوخیم  نآرق ، توالت  ماگنه  هب  ناراگزیهرپ  هک  دوشیم  مولعم  مهسوفن » تعّلطتو  مهسفنأ ...  هب  نونّزُحی   » ترابع زا  ًاثلاث :
ماما زا  یمالک  هب  ار  ناگدننوخ  هجوت  بلطم ، نیا  تیمها  لیلد  هب  دننک . انشآ  یناعم  نآ  اب  ار  شیوخ  ناور  حور و  تبث و  لد  هحفص  رد 

: مییامنیم بلج  دنکیم ، لقن  شداتسا  زا  هک  نکش  تب  ینیمخ  هنامز  میکح  فراع  تما و 
دراذـگیم و لفط  نهد  مالک  هک  دـشاب  یـسک  لثم  رکذ  تقو  رد  ناسنا  دـیاب  دومرفیم : هادـف - یحور  يدابآهاش - لماک  فراع  خیـش  »

135 (1) دنک ». بلق  نیقلت  ار ، رکذ  دیاب  روطنیمه  دروایب ، نابزهب  اروا  هکنیا  يارب  دنکوا ، نیقلت 

ثحب هصالخ 

. دش لقن  هراب  نیا  رد  تیاور  ود  هیآ و  کی  هک  دوب  نآرق  توالت  تلیضف  رد  لّوا  لصف  دوب : لصف  هس  رب  لمتشم  سرد  نیا 
ار نآرق  ب : میناوخب . لیترت  تروص  هب  ار  نآرق  فلا : میداد : رّکذـت  ار  هتکن  دـنچ  هک  دوب  نآرق  تئارق  يرهاظ  بادآ  هراـبرد  مّود  لـصف 

نآرق ه : میناوخب . ابیز  نحل  اب  ار  نآرق  د : مینک . یکابت  ای  هیرگ و  تئارق  عقوم  رد  ج : میناوخب . بش  هلفان  رد  ًاصوصخم  زامن ، مایق  لاح  رد 
. دشاب هتشاد  يرتشیب  رثا  ات  میناوخب  تولخ  لحم  رد  ار 

افـص هدـنزاس و  لماوع  زا  یکی  یعرـش  تادابع  ًالوصا  تایآ . یناعم  هب  لماک  هجوت  ینعی  دوب ؛ نآرق  توالت  ینطاب  بادآ  رد  موس  لـصف 
شخب

نیفراعلا . ةولص  نیکلاسلا و  جارعم  - - 1
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هّجوت ّربدت و  اب  ًالوا  هک  تسا  یتدابع  شخب ، رمث  تدابع  دناهتفگ . اهنخـس  هطبار  نیا  رد  گرزب  يافرع  املع و  تسا . یمدآ  ناور  حور و 
تدابع ًایناث  درادن . يدوس  مه  تمحز  لاس  هاجنپ  دشاب  نینچ  رگا  هک  دنناوخیم ، زامن  هک  ناتسم  دننام  دشاب ؛ نابز  هقلقل  هن  دریگ ، ماجنا 

لد هحفـص  رب  هک  دوش  هدـناوخ  ياهنوگ  هب  دوب ، رکذ  نتفگ  ای  نآرق و  توالت  دـننام  تدابع  رگا  ًاثلاث  دریگ . ماجنا  لماک  نامیا  ساسا  رب 
. دوش تبث 

: نیرمت لاؤس و 

؟ تسا هدمآ  تئارق  يارب  ینامرف  نآرق ، رد  ایآ  - 1
؟ دودز ار  لد  راگنز  ناوتیم  هنوگچ  - 2

. دینک نایبار  اهنآ  زا  یکی  ًافطل  دش ؟ هراشا  بلطم  دنچ  هب  نآرق  توالت  يرهاظ  بادآ  رد  - 3
؟ تسا مادکهسنآ  درادجایتحا ؛ زیچهس  هبنآرقيراق  دومرف : مالسلا  هیلع  قداصماما  - 4

؟ تسیچ تادابع  رد  تبرق  دصق  ّتین و  شقن  - 5
؟ دوشیم هدافتسا  هچ  ینیچ  یمور و  ياهشاّقن  هقباسم  زا  - 6

؟ تسا شخب  رمث  یتدابع  هنوگچ  - 7
؟ دوشیم هدافتسا  یبلطم  هچ  اسن  هروس  هیآ 43  زا  - 8

؟ مییوگب میناوخب و  دیاب  هنوگچ  ار  راکذا  نآرق و  تایآ  - 9
؟ تسا هدرک  لقن  نتفگ  رکذ  تیفیک  هرابرد  شداتسا  زا  ار  یبلطم  هچ  هرس  سدق  ینیمخماما  - 10

. دییامرف نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 11
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مهدزای سرد 

هراشا

یف یلاعت  هَّللا  َیلإ  َنُوُبلْطَی  مِهِمادـقأ ، ِفارْطأ  ْمِِهبَکُرو  ْمِهِّفُکأو  ْمِهِهابِجل  َنوُشِرَتْفُم  ْمهِطاسْوأ ، یلَع  َنُوناح  ْمُهَف  : » مالـسلا هیلع  ُماـمإلا  َلاـق 
«. ْمِهباقِر ِكاکَف 

اهوناز و ناتـسد و  ياهفک  زین  دوخ و  ياهیناشیپ  دنیآیم و  رد  عوکر  تلاح  هب  و  دننکیم - مخ  ار  دوخ  ياهرمک  بش ، رد  ناراگزیهرپ  »
زا ار  شیوخ  تاجن  لاعتم  دنوادخ  زا  تالاح  نیا  رد  دـنیآیم و  رد  هدجـس  تلاح  هب  ینعی  دـننکیم ؛ نهپ  نیمز  يور  ار  اپ  ناتـشگنا  رس 

.« دننکیم بلط  منهج  باذع 
رتـشیپ هک  نآرق - توـالت  هژیوـب  تداـبع ، هب  تبـسن  ناراـگزیهرپ  شـشوک  تیّدـج و  لّوا : دـیآیم ؛ تسد  هب  بلطم  ود  تـالمج  نیا  زا 

هب ندیسر  منهج و  زا  تاجن  نامه  هک  تادابع  نیا  زا  ناشیا  فده  مود : تسا . هدجـس  عوکر و  رب  لمتـشم  هک  زامن  هماقا  زین  و  تشذگ -
. تسا یتشهب  ياهتمعن 

تدابع رد  تّیدج 

باحصا ای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  یگدنز  هب  یلامجا  يرظن  رگا 
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. دندیزرویم قشع  تدابع  هب  هک  میروخیم  رب  نز  درم و  زا  معا  ناشیا ؛ زا  یناوارف  هورگ  هب  مینکفیب ، مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

: مینکیم هراشا  دروم  دنچ  هب  کنیا 
رسای رامع  هک  ار  رفن  ود  باوخ  تقو  هب  ماگنه و  بش  دنتشگیم . رب  گنج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  رد  مالسا  نازابرـس  - 1

هب رـشب  نب  دابع  بش  لوا  فصن  زا  ار  تظافح  هک  دندراذگ  انب  رگیدکی  اب  ود  نیا  و  دنتـشامگ . نابهگن  ناونع  هب  دندوب ، رـشب  نب  دابع  و 
فهک هروس  ندناوخ  هب  عورـش  دمح  زا  دـعب  داتـسیا و  زامن  هب  درک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دابع  رامع . ار  رگید  فصن  دریگب و  هدـهع 

نوچ وا  دوب . هتسشن  نیمک  هب  شرسمه  يدازآ  يارب  دوب - ناناملـسم  تراسا  رد  هک  سورع - هزات  نانز  زا  یکی  رهوش  لاح  نیا  رد  درک .
. دزاس اهر  ار  دوخ  نز  ات  درک  ار  ربمایپ  هب  ندناسر  بیـسآ  دصق  دادن ، صیخـشت  زامن  لاح  رد  مه  ار  دابع  دـناهتفر و  باوخ  هب  همه  دـید 
هب يریت  رگید . دوجوم  ای  تخرد و  ای  تسا  ناسنا  تسنادیمن  هک  دـید  دوخ  لباقم  رد  ار  يزیچ  دـش  ناناملـسم  رکـشل  دراو  هک  یماگنه 
رب دمآ و  مه  مود  ریت  درکن ، عطق  ار  زامن  اما  تسا  نیمک  رد  یسک  دیمهف  دابع  درک . تباصا  دابع  رکیپ  رب  ریت  نآ  درک و  باترپ  نآ  يوس 

ار رامع  هلصاف  الب  داد و  مالس  درک و  هاتوک  ار  زامن  دش ، دراو  رشب  نب  دابع  ندب  رب  هک  موس  ریت  تسکـشن . ار  شزامن  زاب  تسـشن  شندب 
رد نم  تفگ : يدرکن !؟ مرادـیب  لوا  ریت  رد  ارچ  هک  دومن  باتع  ار  وا  درک  هدـهاشم  دابع  ندـب  رد  ار  ریت  هس  نآ  راـمع  نوچ  درک . رادـیب 

متیرومأم رد  نم  دناسرب و  ياهمدص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نمـشد  هک  مدیـسرتیمن  رگا  مدناوخیم ، ار  فهک  هروس  مدوب و  زامن 
136 (1) مدادیم . تسد  زا  ار  مناج  هچ  رگ  مدرکیمن ، هاتوک  ار  زامن  زگره  مشاب ، هدرک  یهاتوک 

ص 145  ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - - 1

مهدزای www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


125 ص :
: درک رارکت  حبص  ات  ار  هیآ  نیا  مایق ، لاح  رد  یبش  ریبج  نبدیعس  - 2

137 (1) نُومِرجُملا . اهُّیأ  َمْوَیلا  اوُزاْتماَو 
.« دیوش ادج  ناراکوکین  فص  زا  زورما  ناراک  هبت  يا  »

138 (2) نوُمُکْحَی . ام  َءاس  مُهتامَمَو ، ْمُهایْحَم  ًءاوَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیّذلاَک  ْمُهَلَعَْجن  ْنأ  ِتائِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیّذلا  َبِسَح  ْمأ 
رد ات  میهدیم  رارق  دناهدش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  دننام  ار  اهنآ  هبتر  هک  دننکیم  نامگ  تشز  لامعا  نابکترم  ایآ  »

139 (3) تسا ». هنالهاج  لطاب و  رایسب  اهنآ  هشیدنا  تسین ؛ نینچ  زگره  دنشاب ؟ يواسم  مه  اب  یگدنز  گرم و 
هک نیمه  درک و  ینالوط  رایـسب  ار  هدجـس  وا  تسا . هدجـس  رد  هک  مدید  متفر و  ریمع  یبا  نبا  دزن  يزور  دـیوگیم : ناذاش  نب  لضف  - 3

: داد همادا  و  یتفگیم !؟ هچ  يدـیدیم  ار  جاّرد  نب  لیمج  هدجـس  لوط  رگا  تفگ : ینکیم ! هدجـس  ینالوط  ردـقچ  متفگ : تشادرب ، رس 
شاهدجـس لوط  هب  تبـسن  نتـشادرب ، رـس  زا  سپ  داد ، لوـط  رایـسب  تسا و  هدجـس  رد  وا  هک  مدـید  متفر و  جاّرد  نب  لـیمج  شیپ  يزور 

نوتاخ هسیفن  هرابرد  - 4 140 (4) یتفگیم !؟ هچ  يدرکیم  هدهاشم  ار  زوبرخ  نبا  فورعم  هدجـس  لوط  هچنانچ  تفگ : مدرک ، ضارتعا 
، هسیفن هدیس  دنسیونیم : درک ، جاودزا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  رسپ  نمتؤم  قاحسا  اب  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ياههداون  زا 

نامیا و نید و  اب  حالص و  اوقت و  اب  ینز  رادقم و  دنلب  ینوتاخ 

 59 سی : - - 1
 21 هیثاج : - - 2

ص 238  ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحم  - - 3
ص 123  یهتنملا ، ۀمتت  - - 4
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هب رـصم  لها  اما  دـنک ، لقتنم  هنیدـم  هب  رـصم  زا  ار  شاهزاـنج  تساوخ  شرهوش  وا  گرم  زا  دـعب  تسا و  هدوب  ناوارف  تاـمارک  بحاـص 
وا هب  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  قاحـسا ، هرخألاب  دندرک و  تعنامم  دنتـشاد  مناخ  نیا  هب  هک  یتدارا  رطاخ 

، هقطنم نآ  رد  ناشیا  ربق  نونکا  مه  دوشیم و  لزان  اجنآ  لها  رب  یهلا  تمحر  هلیـسو  نیا  هب  هک  دینک  نفد  اجنامه  ار  هسیفن  ندـب  دومرف :
. تسا ناناملسم  رازم 

دـصهن رازه و  ربق  نآ  رد  یلوق  هب  دـناوخیم و  زامن  رایـسب  نآ  رد  دوب و  هدـنک  دوخ  هناخ  رد  ار  شربق  هک  تسا  هدـمآ  ناشیا  تالاح  رد 
هک یماگنه  ناضمر  كرابم  هام  رد  ماجنارـس  ات  دنک  تاقالم  شیوخ  يادخ  اب  هزور  نابز  اب  ات  تفرگ  هزور  لاس  یـس  درک و  نآرق  متخ 

هنوگ نیا  ام  رگا   141 (1) درپس . نیرفآ  ناج  هب  ناج  مِهِّبَر  َدـنِع  ِمالّـسلا  ُراد  مَُهلَو  دیـسر  هیآ  نیا  هب  دوب و  ماعنا  هروس  ندـناوخ  لوغـشم 
مهیلع تراهط  تمـصع و  تیبلها  ینعی  اهنیا ؛ نایبرم  دیتاسا و  هک  میمهفب  دـیاب  مینیبیم ، تدابع  تهج  رد  ار  باحـصا  شالت  تیّدـج و 

قح فرط  زا  هک  دیشک  ار  تدابع  جنر  داتسیا و  اپ  يور  ردقچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دناهدرکیم و  هچ  تهج  نیا  رد  مالـسلا 
142 (2) یقْشَِتل . َنآرُقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنأ  ام  هط ، دش : باطخ  ناشیا  هب  یلاعت 

هد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  لقن  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  ترـضح 
هب ور  نیا  زا  دنارذگیم ، تدابع  هب  ار  بش  مامت  ترضح  نآ  دش . درز  شتروص  درک و  مرو  ناشیا  ياپ  ات  داتسیا  اپ  ناتـشگنا  يور  لاس 

هب ار  نتشیوخ  هک  میاهدرکن  لزان  وترب  ار  نآرق  ام  لوسر ! يا  « ؛ یقْشَِتل َنآرُقلا  َْکیَلَع  اْنلْزنأ  ام  هط  دش : باطخ  ناشیا 

دعب . هب  ص 85  ج 5 ، هعیرشلا ، نیحایر  - - 1
 2 هط : - - 2
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143 (1) ینکفا ». جنر 

ریثأت تدابع  هک  مدرک  هظحالم  مدش ، دراو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  رب  يزور  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا 
هدش و حورجم  رایـسب  هیرگ  زا  شاهدید  هدـش و  درز  يرادـیب  زا  شکرابم  گنر  هک  يروط  هب  تسا ، هتـشاذگ  ترـضح  نآ  رد  يرایـسب 

لاـح نیا  رد  ار  وا  نوچ  تسا ، هدـش  مروتم  زاـمن  لاـح  رد  ماـیق  ترثک  زا  ناـشیا  ياـهاپ  هتـسب و  هنیپ  هدجـس  ترثک  زا  شینارون  یناـشیپ 
نآ رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح  تادابع  هک  ار  یباتک  دندومرف : دندش و  نم  هجوتم  ترـضح  نآ  مداتفا . هیرگ  هب  مدرک ، هدهاشم 

: دندومرف دندراذگ و  نیمز  هب  سپـس  دندناوخ و  ار  باتک  نآ  زا  يرادقم  مداد ، ناشیا  هب  مدروآ و  ار  باتک  نم  هدب ! نم  هب  هدـش  هتـشون 
هار و دوخ  تادابع  اـب  مالـسلا  مهیلع  همئا  یلک  روط  هب   144 (2) دنک . تدابع  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  دـناوتیم  یـسک  هچ 

. دناهتخومآ ینامز  رصع و  ره  رد  ناشناوریپ  مامت  دوخ و  باحصا  هب  ار  یگدنب  تیدوبع و  مسر 
: دومرفیم لوصا  جراخ  سرد  رد  یکارا  یلعدمحم  خیش  جاح  هَّللا  تیآ 

ره مدوب ، يراصنا  یـضترم  خیـش  هَّللا  تیآ  هیاسمه  اهلاس  نم  تفگیم : ناشیا  هک  تسا  هدش  لقن  یناسارخ  مظاک  دّـمحم  اّلم  دـنوخآ  زا 
. متفاییم زامن  لاح  رد  ار  خیش  مبای  یهاگآ  راوگرزب  داتسا  زا  متساوخیم  هک  بش  زا  نامز 

يارب هدرک و  میـسقت  ار  دوخ  ياهبـش  هک  تسا  هدش  لقن  دنتـشاد  تدابع  رد  ییالاو  تّمه  هک  یهلا  لاجر  زا  یـضعب  لاوحا  رد  هرخألابو 
«. دوُجُّسلا ُۀَْلَیل  «، » ِعوُکُّرلا ُۀَْلَیل  «، » مایِقلا ُۀَْلَیل  : » دندوب هتشاذگ  مسا  اهنآ 

ص 367  ج 3 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - - 1
ص 7  ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  - - 2
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145 (1) ةالَّصلا ...  ِماقأ  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  الو  ٌةراِجت  ْمِهیْهُلت  ٌلاجِر ال 

تدابع زا  فده 

يدیاوف رارـسا و  هب  دوشیم  طوبرم  تاهج  نیا  زا  یـضعب  دشاب . هدرک  باختنا  فدـه  ناونع  هب  ار  ینوگانوگ  تاهج  تسا  نکمم  دـباع 
نآ رد  هتشون و  عیارّشلا » للع   » مان هب  یباتک  هنع  هللا  یضر  قودص  موحرم  اًلثم  دوشیم ؛ تفای  ناگرزب  نانخس  ای  تایاور و  نمـض  رد  هک 
هچ میدق و  رد  هچ  ناگرزب  زا  یضعب  زین  تسا و  هدروآ  داهج و ،...  جح و  هزورو و  زامن  ّتلع  هرابرد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور 

دوجو ِنیَتَدْجَّسلا » َنَیب  ِرافِْغتسإلا  ُّرِـس   » مان هب  یباتک  یتح  دناهتـشون و  هزور  رارـسا  ای  زامن و  رارـسا  هنیمز  رد  ياهدنزرا  ياهباتک  لاح ، رد 
. تسا هدرک  ثحب  هدجس  ود  نایم  رافغتسا  رکذ  نتفگ  هرابرد  هک  دراد 

رد ناهج  فانکا  فارطا و  ناناملـسم  هجوت  لیبق  زا  تسا ؛ یتشادـهب  یـسایس و  یعامتجا و  لیاسم  هب  طوبرم  تاداـبع  تاـهج  زا  یـضعب 
میظع عامتجا  نآ  زا  رتمهم  تاعامج و  دـجاسم و  رد  نانآ  عاـمتجا  رازگزاـمن و  ناـکم  ساـبل و  ندوبن  یبصغ  هلبق و  يوس  هب  زاـمن  عقوم 
هّجوت لباق  دوخ  ياج  رد  کی  ره  تساهدـمآ ، تدابع  ناونع  هب  هک  یتراـهط  تفاـظن و  وضو و  لـسغ و  هرخـألاب  هعمج و  زاـمن  رد  ناـنآ 

زا یخرب  هک  يروط  هب  دراد ، جازم  تمالـس  رد  ییازـسب  ریثأت  هک  تسا  هدـش  عیرـشت  ییاهزیچ  یمالـسا  تادابع  نیمه  رد  اـسب  هچ  تسا .
. تسا هدیسر  تابثا  هب  زورما  بط  رد  اهنآ 

نتشادرب ناکـشزپ و  هب  هعجارم  زا  سپ  دش ، دیدش  دردرـس  هب  التبم  نارهت  رد  یـصخش  تفگیم : دامتعا  قوثو و  دروم  ناتـسود  زا  یکی 
يراد یگدامآ  رگا  تفگ : ناکشزپ  زا  یکی  دشن ، هداد  صیخشت  شیرامیب  رس ، هساک  زا  سکع 
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129 ص :
تیاضر كانرطخ  لکـشم و  یحارج  نیا  هب  دوب ، راشف  رد  تّدـش  هب  هک  ضیرم  تسیچ ، ترـس  زغم  يور  مینیبب  میرادرب و  ار  رـس  هساـک 
يارجام هّجوتم  یسرپلاوحا  زا  سپ  هک  دید  ار  شناتـسود  زا  یکی  یقافتا  روط  هب  دورب ، ناتـسرامیب  هب  دوب  رارق  هک  دعوم  زور  زا  لبق  داد ،

ره زا  هک  يورب  روشک  زا  جراـخ  هب  تسا  بوـخ  يریذـپب ، ار  یلکـشم  یحارج  نینچ  تساـنب  رگا  هک  درک  داهنـشیپ  صخـش  نآ  دـش . وا 
چیه وت  تفگ : رـس  زا  يرادربسکع  زا  سپ  ناشیا  درک . هعجارم  طوبرم  کشزپ  هب  تفر و  ناـملآ  هب  زین  وا  دـنرتهدامآ . یحارج  رد  تهج 

: تفگ ارچ ، تفگ : ياهدماین ؟ ناریا  زا  وت  رگم  درک : لاؤس  ناملسم  ریغ  رتکد  نآ  هاگنآ  تسا . ملاس  اًلماک  ترس  يرادن و  يزغم  يرامیب 
رد دوب و  راگنالهـس  زامن  هب  تبـسن  عقاو  رد  هک  صخـش  نآ  یناوخیمن ؟ زامن  وت  رگم  دـنراد ، زامن  ناشنید  رد  دنناملـسم و  هک  اـهیناریا 

: تفگ دوب ، هتفرگ  رارق  ناملسم  ریغ  بیبط  کی  لباقم  رد  هک  اجنآ  زا  درکیم ، یهاتوک  گرزب  هفیظو  نیا  ماجنا 
ندیـسرن لولعم  درد  نیا  اریز  تسا ؛ زامن  رد  هدجـس  تلاح  نامه  وت  دردرـس  ياود  تفگ : رتکد  مناوخیمن . یهاـگ  مناوخیم و  یهاـگ 

رامیب دباییم . دوبهب  دیدش  درد  نیا  یناوخب ، زامن  رگا  تسا . زغم  هب  نوخ  ندیسر  يارب  تلاح  نیرتهب  هدجـس  تسا و  زغم  هب  نوخ  لماک 
. دش رود  نم  زا  درد  نآ  مدناوخ و  بترم  ار  زامن  متشگرب و  تفگ :

: دییامرف هجوت  هفیرش  هیآ  نیا  هب  دراد  زین  يویند  راثآ  قح ، يوس  هب  هبانا  عرضت و  یهلا و  تدابع  دوش  مولعم  هک  نیا  يارب 
(1) ًاراْهنأ . ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ٍتاّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  َنیَنبَو  ٍلاْومِأب  ْمُکْدِدُْـمیَو  ًارارْدـِم  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُری  ًاراّفغ  َناک  ُّهنإ  مُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ُْتلُقَف 

146
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130 ص :
ار ناوارف  ناراب  هک  تسا  هدنزرمآ  رایسب  ناتراگدرورپ  هک  دینک  هبوت  دیروآ و  ور  یهلا  هاگرد  هب  متفگ  مدرم  هب  : » دیوگیم حون  ترضح 

.« دنکیم اطع  امش  هب  يراج  ياهرهن  دیامنیم و  يرای  ددم و  ددعتم  نارسپ  رایسب و  لام  هب  ار  امش  دنکیم و  لزان  امش  رب 
. تسا يویند  ياهتمعن  زا  یگمه  هک  تسا  هدش  رکذ  يراج  رهن  ناراب و  نادنزرف و  لام و  ِیناوارف  رافغتسا ، راثآ  هلمج  زا  هیآ ، نیا  رد 

هک تسا  هدـش  لقن  نومـضم  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  قداص  ترـضح  رقاب و  ماما  ناـنمؤمریما و  زا  یتاـیاور  نیلقثلارون (1) 147  ریـسفت  رد 
، دندیلانیم رقف  یتسدگنت و  زا  یضعب  و  نک » رافغتسا  هبترم  دص  بش  رد  : » دومرف ترضح  دندرکیم . تیاکش  دنزرف  نتـشادن  زا  یـضعب 

!« نک رافغتسا  : » دومرف زاب 
148 (2) دیوگیم . غورد  تسا  هدنام  هنـسرگ  هک  دنک  اعدا  زور  رد  دناوخب و  بش  زامن  یـسک  رگا  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یـسایس و یعامتجا و  راثآ  میدرک - هراشا  نآ  هب  رتشیپ  هک  ناـسنا - رد  یبلق  يافـص  داـجیا  زا  هتـشذگ  تاداـبع ، هک  دوشیم  مولعم  سپ 

. دوشیم يزور  هعسوت  لماع  یهاگ  یتح  دراد و  زین  یتشادهب 
یلع ترضح  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ یهلا  تمحر  رد  نتفرگ  رارق  منهج و  شتآ  زا  تاجن  هنابش ، تادابع  زا  ناراگزیهرپ  فده  هناگی  اّما 
ًالوا هک  دـنراد  رظن  مهم  بلطم  نیا  هب  هشیمه  نیقتم  و  ْمِِهباقِر .» ِكاکَف  یف  یلاعت  هَّللا  یلإ  َنُوُبلْطَی  : » دـیامرفیم اـهنآ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع 

راگدرورپ فاطلا  دروم  ار  دوخ  تیدوبع ، یگدنب و  اب  ًایناث  دنوش و  یهلا  رهق  بضغ و  لومشم  هک  دننکن  يراک 

ص 423  ج 5 ، نیلقثلا ، رون  - - 1
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131 ص :
. دنهد رارق 

.« َّبر ای  ِراّنلا  َنِم  انْصِّلَخ  ثْوَغلا  ثْوَغلا  یهلإ  : » مییوگیم مینکیم و  هثاغتسا  شهاگرد  هب  قح  مرک  وفع و  دیما  هب  اجنیا ، رد 

ثحب هصالخ 

رـشب و نبدابع  لـیبق  زا  یناوارف  دارفا  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربماـیپ و  باحـصا  ناـیم  رد  اـًلوصا  دنتـسه و  اـشوک  تداـبع  رد  ناراـگزیهرپ 
زا هک  میروخیم  رب  نارگید  نوتاخ و  هسیفن  زوبرخ و  نب  فورعم  جارد و  نب  لیمج  ریمع و  یبا  نب  دمحم  يراد و  میمت  ریبج و  نبدیعس 
ات دناهتشاد و  لوذبم  یناوارف  ششوک  تدابع  رد  هتفرگ و  ماهلا  راهطا  همئا  نانمؤمریما و  ادخ و  لوسر  نوچ  ياینامسآ  ناربهر  نایبرم و 
زا ناگشیپاوقت  فده  اّما  تسا . هتشاد  همادا  نارگید  يراصنا و  خیـش  نوچمه  همئا  نایعیـش  ناوریپ و  نایم  رد  يریذپ  ماهلا  نیا  مه  زورما 

هعسوت یّتح  یتشادهب و  یـسایس و  یعامتجا و  جیاتن  لیبق  زا  یعـضو  راثآ  هلـسلس  کی  هچ  رگ  تسا ، منهج  شتآ  زا  ییاهر  طقف  تدابع 
. دریگب رارق  تادابع  ماجنا  يارب  لماع  هناگی  دناوتیمن  زگره  ناشیا  دزن  رد  جیاتن  نیا  یلو  دوشیم ، بترتم  نآ  رب  مه  يزور  قزر و  رد 
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: نیرمت لاؤس و 

؟ دش دراو  ریت  دنچ  زامن  لاح  رد  رشب  نبدابع  ندب  هب  - 1
؟ دناوخیم ياهروس  هچ  بش  زامن  رد  دابع  - 2

؟ درکیم رارکت  حبص  ات  ار  ياهیآ  هچ  ریبج  نبدیعس  - 3
؟ دیوگیم هچ  ریمع  یبانبا  هدجس  ندوب  ینالوط  هرابرد  ناذاش  نب  لضف  - 4

؟ درک نآرق  متخ  هبترم  دنچ  دوب  هدنک  هک  يربق  رد  نوتاخ  هسیفن  - 5
؟ داتسیا اپ  يور  لاس  دنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  - 6

؟ دومرف هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تدابع  ترثک  هرابرد  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  - 7
؟ تساهدش فیلأت  یسک  هچ  طسوت  تسا و  یعوضوم  هچ  دروم  رد  عیارّشلا  للع  باتک  - 8

. دینک نایب  ار  تادابع  یسایس  یعامتجا و  دیاوف  زا  یخرب  - 9
؟ تفگ هچ  ناملسم  رامیب  هب  یناملآ  رتکد  - 10

؟ دوشیم هدافتسا  یبلطم  هچ  مالسلا  هیلع  حون  هروس  مهدزاود  هیآ  زا  - 11
؟ دنا هتخومآ  يرکذ  هچ  ندش  راد  دنزرف  يارب  مالسلا  مهیلع  همئا  - 12

؟ تسیچ تدابع  زا  ناراگزیهرپ  فده  - 13
. دییامرف نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 14
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133 ص :

مهدزاود سرد 

هراشا

« ءایِقتأ ٌراْربأ  ٌءامَلُع  ٌءامَلُحَف  َراهَّنلا  اّمأو  »
.« دنراگزیهرپ راکوکین و  هاگآ و  رابدرب و  زور  رد  نیقتم  »

دعب هک  دنکیم  نایب  تفص  تلـصخ و  راهچ  زور ، رد  نانآ  درکلمع  هعماج و  دارفا  اب  نیقتم  دروخرب  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
. درک تکرح  لامک  تداعس و  ادخ و  يوس  هب  ناوتیمن  رما  راهچ  نیا  نودب  هک  دید  میهاوخ  لّمأت  ّتقد و  زا 

هن هک  تسا  یـصخش  میلح  درادیم ؛ هگن  لادـتعا  ریـسم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یتفـص  دوشیم ، هتفگ  يرابدرب  یـسراف  رد  هک  ملح ؛ لّوا :
. دوشیم نیگمـشخو  جراخ  هروکزا  دوز  هک  هیفـس  فالخرب  دـنکیم ، طارفا  بضغ  مشخ و  رد  هن  دـهدیم و  ناشنتسپ  لیلذ و  ار  دوخ 

مزال دـنک  تکرح  ملاس  هعماـج  رد  دـهاوخیم  هک  يدرف  ره  يارب  تفـص  نیا  دـنرادروخرب و  ملح ) ینعی   ) ییورین نینچ  زا  ناراـگزیهرپ 
چیه هب  هک  تسپ  نادان و  هیفس و  ای  ضیرم و  هاوخدوخ ، دارفا  دنتسه ، فلتخم  راکفاو  شنیب  ردهعماج  دارفاهک  اجنآ  زا  تسا .
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هب هلباقم  دارفا  نیا  کیاکی  اب  دهاوخب  ناسنا  رگا  دنریگیم و  رخسمت  ازهتـسا و  داب  هب  ار  نارگید  ّتلع  نودب  یهاگ  دنتـسین ، مزلم  ینوناق 

: دهدیم روتسد  ابیز  قشمرس  کی  رد  دیجم  نآرق  دنامیم ؛ زاب  فده  زا  ًاعبط  دنک ، لثم 
149 (1) ًامالَس . اُولاق  َنُولِهاّجلا  مُهَبَطاخ  اذإَو  ًانوَه  ِضْرألا  یَلَع  نوُشْمَی  نیذَّلا  نمحَّرلا  ُدابِع  َو 

.« دننکیمن ناشلامعا  تاملک و  نانآ و  هب  هجوت  دننکیم و  روبع  مالس  ِنتفگ  اب  نالهاج ، ناهیفس و  اب  دروخرب  رد  ادخ  ناگدنب  »

؟ درک هچ  بدا  یب  ناوج  اب  رتشا  کلام 

بحاص مه  دوب و  یندب  تردق  تعاجش و  ياراد  مه  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  الوم  ریزو  رتشا ، کلام  هک  تسا  فورعم  تیاکح  نیا 
زا دعب  دنادنخب . ار  شناتسود  ات  تفرگ  رخسمت  هب  ار  ناشیا  امرخ ، هتسه  لیبق  زا  يزیچ  باترپ  اب  یناوج  و  تشذگیم . یلحم  زا  تسایر ،

دوب رتشا  کلام  وا  تفگ : صخش  نآ  تسا . نارگید  لثم  مه  وا  هن ، تفگ : یتخانـشیم ؟ ار  درم  نیا  تفگ  وا  هب  یـصخش  راک  نیا  ماجنا 
رد ار  وا  هکنیا  اـت  تفر  رتـشا  کـلام  لاـبند  هب  ناود  ناود  دـیرپ . ناوج  راـسخر  زا  گـنر  تسا . هتفرگ  ار  اـج  همه  شتوص  تیـص و  هک 

. متخانشن ار  امش  نم  دیشخبب  تفگ : درک و  یهاوخرذع  وا  زا  دش و  مامت  کلام  زامن  ات  داتسیا  ناوج  تفای . زامن  لاح  رد  يدجسم ،
. درذگب وت  هانگ  ریصقت و  زا  مهاوخب  ادخ  زا  هک  تسا  نیا  يارب  طقف  ماهدمآ  دجسم  هب  زور  عقوم  نیا  رد  ینیبیم  هک  نیا  دومرف : کلام 

درکیم و هلمح  نانچ  گنج  نادیم  رد  هک  تسا  یکلام  نامه  نیا 
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نونکا یلو  دناسریم ، دوب  داسف  همیخ  هک  هیواعم  همیخ  ینعی  یهدنامرف  زکرم  هب  ار  دوخ  دـندشیمن ، عنام  رگا  هک  دادیم  ناشن  تعاجش 

. درذگیم بدایب  ناوج  رانک  زا  نانیمطا  راقو و  اب  یصخش  یئزج و  لیاسم  رد 
ناگدنب  » 150 (1) ًامارِک ؛ اوُّرَم  ِْوغَّللاب  اوُّرَم  اذإو  دیامرفیم : دش  رکذ  رتشیپ  نآ  زا  یـشخب  هک  نامحرلادابع  فاصوا  هلابند  رد  دـیجم  نآرق 

.« دننکیمن نآ  هب  ییانتعا  دننکیم و  روبع  یّصاخ  تمارک  اب  ثبع ، راک  وغل و  اب  دروخرب  رد  ادخ 
لاعتم يادخ  زا  تلـصخ  کی  دشاب . وا  رد  تلـصخ  هس  هک  نیا  رگم  دسریمن  نامیا  لامک  هب  نمؤم  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما 

ربص و هک  ماما  زا  تلـصخ  کی  تسا و  مدرم  اب  ارادـم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  زا  تلـصخ  کـی  تسا و  ّرِـس  ناـمتک  هک 
دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  دیامرفیم : زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   151 (2) تسا . بیاصم  ایالب و  رد  ییابیکش 
هیلع یبتجم  ماما   152 (3) نک ! ارادم  نم  قولخم  اب  هک  تسا  هداد  مایپ  هداتسرف و  مالس  امش  رب  لاعتم  دنوادخ  درک : ضرع  ترـضح  هب  و 

درک و دروخرب  دوب  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تخسرس  نمشد  هک  یماش  يدرم  اب  تشاد ، یتردق  هنیدم  رد  هک  مالسلا 
. دش یماش  درم  هیبنت  یگدنمرـش و  ثعاب  هک  دوب  يروط  ترـضح  لمعلا  سکع  درک . ترـضح  هب  نداد  مانـشد  هب  عورـش  یماش  درم  نآ 

. مهد تیاج  يرادن  تنوکس  ياج  رگا  مرادرب و  هدنام  نیمز  تراب  رگا  منک و  تریس  ياهنسرگ  رگا  دومرف :
درک و دنلب  ادص  دنکیم  دروخرب  روط  نیا  نکیل  دراد  یلامشوگ  هنوگره  تردق  ترضح  نآ  تسا و  هنیدم  هک  اجنیا  رد  دید  یماش  درم 

: درک ضرع 

 72 ناقرف : - - 1
هللا . همحر  قودص  خیش  لاصخ ، - - 2
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136 ص :
. دش ترضح  نآ  نادنمهقالع  زا  هََتلاسِر و  ُلَعْجَی  ُثیَح  ملْعأ  هَّللا 

. دنکیم راسمرش  ار  وا  تعرس  هب  دراذگیم و  وکین  رثا  لباقم ، فرط  حور  رد  يرابدرب  ملح و 
هب دناوتب  ات  دشاب  رادروخرب  اهیهاگآ  يرـسکی  زا  ات  تسا  مزال  يرادـفده  ناسنا  ره  هک  تسین  دـیدرت  کش و  هنوگچـیه  ياج  ملع ؛ مود :

تریـصب و يور  زا  ار  تاداقتعا  لوصا  دشاب و  هتـشادن  تفرعم  داعم  أدبم و  هب  سانـشادخ  دّـحوم و  کی  هچنانچ  دـیآ . لیان  دوخ  فدـه 
، نیتسار مالـسا  ادـخ و  مان  هب  یهاگ  تسا . یتحار  لهـس و  رایـسب  راک  میقتـسم ، طارـص  هداج و  زا  وا  نتخاس  فرـصنم  دزوماین ، یهاگآ 

رگید دـننامیم و  یقاب  تلالـض  رد  رمع  رخآ  ات  هک  دـنهدیم  رارق  قافن  داحلا و  رفک و  لاناک  رد  دـننکیم و  بذـج  ار  نادان  دارفا  نانچ 
ضرغ يرآ ؛ میتسه . تیعقاو  نیا  دهاش  زورما  مه  ام  دوخ  هدوب و  بلطم  نیا  رگنایب  دـهاش و  خـیرات  هکنانچ  دـننیبیمن ؛ ار  تداعـس  يور 

فرحنم ناوتیمن  دـنکیم  هدـهاشم  ار  هداج  دراد و  غارچ  هک  ار  سک  نآ  اریز  دـنوریمن ؛ هاگآ  ملاع و  نوماریپ  سوفن ، نادزد  نازرو و 
. تخاس

! نک هچ  دیوگ  وت  هب  دمآ  هک  ملعنخُس  میوگن  ملع  زج  وت  هب  نم 

؟ تسا رتتلیضف  اب  لمع  مادک  درک : لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  زا  یصخش 
لاؤس هجوتم  ترضح  هک  درک  نامگ  هدننک  لاؤس  ِهنید ،» یف  هْقِفلاَو  هَّللاب  ُْملِعلا   » نید رد  یهاگآ  ادخ و  هب  تفرعم  ملع و  دومرف : ترضح 

ترـضح درک و  رارکت  ار  لاؤس  ندرک ، ادـیپ  یهاـگآ  ملع و  داد  باوج  ترـضح  درک و  لاؤـس  لـمع  نیرتـهب  زا  وا  اریز  تسا ؛ هدـشن  وا 
لاؤس لمع  زا  نم  هَّللا ! لوسر  اـی  درک  ضرع  دـنک ، رارقرب  هطبار  دوخ  لاؤس  ترـضح و  باوج  نیب  تسناوتن  لـئاس  داد ، ار  خـساپ  ناـمه 

ربمایپ دیهدیم ؟ باوج  ملع  زا  امش  منکیم و 
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137 ص :
(1) درادن . ياهدیاف  یهاگآ  ملع و  نودب  دایز  لمع  تسا و  هدیافرپ  دریگ  ماجنا  ملع  تریصب و  يور  زا  هک  رـصتخم  ِلمع  دومرف : یمارگ 
ور یخلت  رایسب  جیاتن  اب  دندرگیم و  ناوارف  تالکـشم  راچد  مارح ، لالح و  لئاسم  ماکحا و  نتـسنادن  رثا  رد  دارفا  زا  یخرب  یهاگ   153

154 (2) رسمه و ...  ندش  مارح  ای  يوبر و  تالماعم  هب  ندش  التبم  ًانایحا  ای  تدابع و  اهلاس  ندش  دساف  لثم  دنوشیم ؛ ور  هب 
. درک لاؤس  شرتخد  دنزرف  هب  نزردام  ندادریش  دروم  رد  نم  زا  ینا 

. دوب هدمآرب  قیقحت  ددص  رد  هدینش و  يزیچ  دعب  هتفرگ و  ماجنا  يراک  نینچ  ًارهاظ 
هدـهاشم امـش  دوشیم . مارح  وا  هب  دـبا  يارب  شرـسمه  دـهدب ، لماک  ریـش  ناسنا  دـنزرف  هب  نز  ردام  رگا  هک  دـنهدیم  اوتف  ماظع  ياـهقف 

ملع و لیـصحت  هرابرد  ردـق  نآ  ینامـسآ  ناربهر  دـهدیم . رارق  ياهصمخم  هچ  رد  ار  ناسنا  یهاگ  هلأـسم ، کـی  هب  لـهج  هک  دـینکیم 
کی طـقف  تسا ، جراـخ  راـتفگ  نیا  لاـجم  زا  مینک  ناـیب  مه  رـصتخم  روط  هب  ار  ناـنآ  تاـملک  میهاوخب  رگا  هک  دـناهدرک  دـیکأت  شناد 

: میهدیم رکذت  اجنیا  رد  ار  هدنزرا  تیاور 
ْنَع ْلأسَیَو  ُهُدَـهاعَتَیَف  ِِهنید  ِْرمأل  ٍۀَـعُمُج  ِّلُک  یف  ُهَسْفَن  غِّرَُفی  ٍلُـجَِرل ال  ٍّفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاـق  مالـسلا : هیلع  قداّـصلا  َلاـق 

155 (3) ِِهنید .»
، هتفه ره  رد  هک  داب  یـصخش  رب  فا  : » دـندومرف ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

.« دهدن رارق  شیوخ  بتکم  یهاگآ  نید و  لئاسم  يریگارف  يارب  ار  ینامز 
خالگنس تسب و  نب  نارازه  هب  یهاگآ ، ملع و  نودب  ناسنا  هصالخ 

مارو . هعومجم  - - 1
. 1383 ، 2 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ناگشیپ ، اوقت  يامیس  یطسوا ، نیسح  - 2

ص 40  ج 1 ، یفاک ، - - 3
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138 ص :
. ماکحا عورف و  رظن  زا  هچ  تاداقتعا و  لوصا و  رظن  زا  هچ  دروخیمرب ؛ اسرف  تقاط 

تایح بآ  ملع  تسا و  تاملظ  ناهج  نیا  دوختاملظ ، رد  تایح  بآ  دوب  ياهدینش 

تکرح هعماج  راشقا  نایم  رد  نینهآ  ياصع  نیا  هب  هیکت  اب  دـنرادروخرب و  دـنمهرهب و  يوق  هدـنرب و  حالـس  نیا  زا  ناراـگزیهرپ  نیقتم و 
. دنناسریم دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  دوخ  دننکیم و 

: تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  مینکیم  همیمض  مه  ار  ثحب  نیا  همتاخ ، رد 
جنر رد  رتشیب  نانآ  راتفگ  نانادان و  لامعا  زا  ًاعبط  دـنکیم و  رتساّـسح  ار  ناـسنا  یهاـگآ  ملع و  هک  لـیلد  نیا  هب  تسا ، ملح  ملع ، ِتنیز 

. دننک زهجم  يونعم  حالس  نیا  هب  ار  دوخ  دنشاب و  نورقم  يرابدرب  تفص  اب  نارگید  زا  شیب  املع  هک  تسا  مزال  دریگیم و  رارق 

ثحب هصالخ 

رگا دوب و  دـهاوخن  وا  لیم  اب  قباطم  دارفا  یمامت  رادرک  تسا  یهیدـب  دـنکیم و  یگدـنز  هعماـج  رد  یعاـمتجا و  تسا  يدوجوم  ناـسنا 
يرابدرب ملح و  هب  ار  دوخ  هک  تسا  مزال  سپ  دـنام ؛ دـهاوخ  بقع  دوخ  یـساسا  ياهراک  همه  زا  دزیخرب ، زیتس  هب  هورگ  نیا  اب  دـهاوخب 

اب نخـس  رد  ام  ناربهر  دـندرکیم . روبع  یـصاخ  تمارک  اب  وغل  راک  رانک  زا  رتشا  کلام  دـننام  مالـسلا  هیلع  یلع  نادرگاش  دـنک . حّلـسم 
نآ اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنزرف  درک و  ارادم  مجلم  نبا  دوخ  لتاق  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  دندومنیم و  ارادم  نادان  مدرم 

. تخاس دوخ  هتفیش  هشیمه  يارب  ار  وا  هک  دومن  راتفر  ياهنوگ  هب  یماش ، درم 
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ناسنا لهج ، تسا . يرورض  ریسم  هب  یهاگآ  یفده  بحاص  ره  يارب  تسا  یعیبط  تسا . یهاگآ  ملع و  یپ  رد  نتفر  نیقتم ، ِرگید  همانرب 

رد تایح . بآ  همـشچرس  ملع  تسا و  تاملظ  نامه  ایند  هصالخ  دهدیم و  رارق  تسبنب  رد  ماکحا ، دُعب  رد  مه  دیاقع و  دـعب  رد  مه  ار 
. تسین یفخم  قوذ  ّتقد و  لها  رب  هک  دراد  ینیریش  تارمث  ملح ، ملع و  یهارمه  هک  میتفگ  همتاخ 

: نیرمت لاؤس و 

؟ دنّحلسم فاصوا  مادک  هب  زور  رد  نیقتم  - 1
؟ تسیچ ناسنا  کی  يارب  نآ  ترورض  هچ و  ینعی  ملح  - 2

؟ تسا هنوگچ  نالهاج  اب  نامحرلادابع  دروخرب  - 3
؟ درک دروخرب  هنوگچ  بدایب  ناوج  اب  رتشا  کلام  - 4

. دینک نایب  ار  تلصخ  هس  نآ  ًافطل  دوش . عمج  وا  رد  تلصخ  هس  رگم  دسریمن  نامیا  لامک  هب  نمؤم  دومرف : مالسلا  هیلع  متشه  ماما  - 5
؟ دوب هنوگچ  یماش  درم  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دروخرب  - 6

؟ تسیچ یهاگآ  ملع و  شقن  - 7
؟ داد باوج  هچ  ترضح  درک . لاؤس  لمع  نیرتهب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یصخش  - 8

هدومرف هچ  دراذـگیمن  دوخ  ینید  لـئاسم  يریگارف  يارب  ار  تعاـس  کـی  هتفه  رد  هک  یـسک  دروـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  - 9
؟ تسا

؟ دشاب ملع  نورقم  دیاب  ملِح  ارچ  - 10
. دییامرف نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 11
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141 ص :

مهدزیس سرد 

هراشا

امَو یـضْرَم  مُُهبَـسْحَیَف  ُرِظاّنلا  ْمِْهَیلإ  ُرُْظنَی  حادـِقلا ، َيَْرب  فْوَْخلا  ُمُهاَرب  ْدَـق  ءایِْقتأ  ٌراْربأ  ُءامَلُع  ُءامَلُحف  راهّنلا  اّمأَو  : » مالـسلا هیلع  ُماـمإلا  َلاـق 
« ٌمیظَع ٌْرمأ  مُهََطلاخ  ْدَقلو  اوُِطلوُخ  ْدََقل  لوُقَیو  ضَرَم ، ْنِم  ِمْوَْقلِاب 

ددرگ كزان  ات  دـشارتیم  طاّرخ  هک  یبوچ  نوچمه  ار  نانآ  سرت  فوخ و  هک  دـنراگزیهرپ  یناراکوکین  هاگآ و  ینارابدرب  زور ، رد  اما  »
رد یـضرم  هنوگ  چیه  هک  نآ  لاح  دنتـسه و  ضیرم  نانآ  هک  دـنربیم  نامگ  مدرم  تسا . هدرک  فیعـض  رغال و  دوش ، هدامآ  هزین  يارب  و 

.« دنتسه یگرزب  رما  ریگرد  نانآ  هک  یلاح  رد  دننکیم  یگناوید  نونج و  هب  مهتم  ار  اهنآ  یهاگ  تسین و  اهنآ 
: مییوگیم نخس  ءایقتأ » ٌراربأ   » ینعی هبطخ ؛ همادا  نوماریپ  شخب ، نیا  رد  میدروآ . یبلاطم  ملع  ملح و  هرابرد  هتشذگ  ثحب  رد 
يراکوکین دوشیم . هتفگ  راکوکین  تسا  هدـش  نانآ  تداع  کین  ياـهراک  هک  یناـسک  هب  تسا . يراـکوکین  ياـنعم  هب  ِّرب »  » عمج راربا » »

: مینکیم هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب  ام  هک  دوشیم  لماش  ار  یناوارف  ياهراک 
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142 ص :
ار نامتخاس  اّنب  دزودب ، بوخ  ار  سابل  طایخ  اًلثم  دهد ؛ ماجنا  بوخ  دراد ، هدهع  رب  هک  ار  یلغـش  هتفریذـپ و  عامتجا  رد  هک  ار  يراک  - 1

تـسد زا  ار  دوخ  يراکمکحم  تسا ، ناتـسربق  دـحل  ندـیچ  وا  لغـش  رگا  یتح  دـنک ، میـسقت  هنالداع  ار  تشوگ  باّصق  دزاـسب و  بوخ 
: دییامرف هجوت  ثیدح  ود  نیا  هب  هراب  نیا  رد  دهدن .

. دـش ربق  دراو  دـحل  ندـیچ  يارب  و  درک ، تکرـش  ذاعم  نب  دعـس  هزاـنج  عییـشت  رد  یمارگ  ربماـیپ  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

. دیهدب نم  هب  لِگ  گنس و  دومرفیم : درکیم و  رپ  ار  رصتخم  ياهفاکش  دیچیم و  مه  رانک  بترم  روط  هب  ار  اهرجآ  اهگنس و  ترـضح ،
ار يراک  ناسنا  یتقو  هک  دراد  تسود  لاعتم  دنوادخ  اّما  دـسوپیم  يدوز  نیمه  هب  ندـب  نآ  هک  منادیم  نم  دومرف : دـش  غراف  هک  هاگنآ 

نینچمه ص 884 156  ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  همکحأ ،» اًلمع  لمع  اذإ  ًادبع ، ّبحی  هَّللا  نکلو  - »... (1) دنک . يراکمکحم  دهدیم ، ماجنا 
ترضح دنداهن ، كاخ  رد  ار  وا  تفر و  ایند  زا  ربمایپ ، رسپ  میهاربا ، هک  یتقو  دیامرفیم : رگید  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف سپس  دومن ، تّمرم  ار  اجنآ  شیوخ  تسد  اب  درک و  هدهاشم  میهاربا  ربقرد  ار  یفاکش 
« ْنِْقُتیلَف اًلمع  ْمُکُدَحأ  َلِمع  اذإ  »

157 (2) دینک »! يراکمکحم  دیهدیم  ماجنا  يراک  تقو  ره  »
عفر نیبـلاتاذ و  حالـصا  لـیبق  زا  ریخ  رما  رد  دارفا  دریگرارق و  مدرم  عـجرم  أـجلم و  اـهیراتفرگ  رد  هک  نـیا  رگید  کـین  ياـهراک  زا  - 2

. دنراذگب نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  تالکشم  دنروآ و  يور  وا  هب  يراتفرگ ،

- 1
ص 883  ج 2 ، نامه ، - - 2
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يزیچ رد  رگا  و  تسدریز . ای  رذگهر و  هاوخ  دشاب ، يرتشم  هاوخ  دـشاب ، یمالـسا  حیحـص و  هعماج ، دارفا  اب  راکوکین  ناسنا  دروخرب  - 3

يراکوکین رانک  رد  يراگزیهرپ  هک  مینیبیم  ور  نیا  زا  دـنک . يرود  نآ  زا  ریخ ، ای  تسا  يدنـسپ  ادـخ  بوخ و  راک  اـیآ  هک  درک  کـش 
لماک و هّجوت  نیا  أشنم  تسا و  یهلا  کـین و  راـک  دوشیم  رداـص  ناـنآ  زا  هچنآ  هک  دـنراد  لـماک  هجوت  یهلا  نادرم  ینعی  تسا ؛ هدـمآ 

. تسا لاعتم  دنوادخ  زا  سرت  فوخ و  نامه  یلاع ، ياوقت 

؟ سک هچ  زیچ و  هچ  زا  فوخ 

ره زا  یمدآ  هک  تسین  یناملظ  بش  زا  مـالک  اـی  دـشاب و  ناـما  رد  يرایـسب  ياـهیگدولآ  زا  ناـسنا  هک  تسین  لزنم  قاـتا  هشوگ  زا  نخس 
ریسم و رد  ییاههاگترپ  دوجو  ًانایحا  اهمداصت و  اهدروخرب و  هعماج و  نایم  رد  زور و  رد  ناسنا  زا  نخس  هکلب  دشاب ، هداتفا  رود  ییوهایه 

دیدهت ار  وا  ناگدنزگ  ناگدنرد و  هدیـسر و  ارف  بش  هدش و  عقاو  كانرطخ  نابایب  رد  هک  یـصخش  ایآ  تسا . نیمک  رد  ناطیـش  ياهماد 
؟ تسا ساره  تشحو و  رد  هکنیا  ای  دریگیم  مارآ  دننکیم ،

هیف بستکی  ام  يردی  یقب ال  دق  ٌرْمُعو  هیف ، ُهَّللا  َعَنَص  ام  يردی  یضَم ال  ْدَق  بنَذ  ْنیَتَفاخَم ؛ ْنَیب  ُنِمؤُْملا  : » َلاق مالـسلا  هیلع  هَّللاْدبَع  یبأ  ْنَع 
 ...« ِکلاهَملا نِم 

درک دهاوخ  هچ  وا  اب  ادخ  دنادیمن  هدز و  رس  وا  زا  رتشیپ  هک  یهانگ  دریگیم ؛ رارق  فوخ  ود  نیب  نمؤم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
158 (1) دریگیم ». رارق  ییاهتکاله  هچ  رد  دنادیمن  هدنام و  یقاب  هک  يرمع  و 

يدنوخآ .) پاچ  يدلج  ود   ) ص 71 ج 2 ، یفاک ، لوصا  - - 1
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هدرک و هایـس  ار  دوخ  لامعا  همان  هتخاس و  هابت  هانگ  ریـسم  رد  ار  شیوخ  رمع  دـشیدنایب : ناـسنا  هک  تسا  نیا  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  فوخ 

شتبقاع ظفح و  شنامیا  ایآ  و  تفرگ ؟ دـهاوخ  رارق  یکلاهم  هچ  رد  دـنادیمن  هکنیا  رمع و  هیقب  زا  نارگن  تسا و  هدـیرد  ار  ـالوم  میرح 
؟ دنام دهاوخ  ناما  رد  ربق  دیادشو  اهلوه  زا  ایآ  هرخألاب  و  دش ؟ دهاوخ  ریخ  هب  متخ 

عماوج زا  یناوتیم  ات  راد و  هگن  ار  تنابز  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ رد  تاجن  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یـصخش 
! نک هیرگ  شیوخ  ياهاطخ  رب  نیزگ و  يرود  دساف 

159 (1) ِکتَئیطخ .» یلع  ِکباو  کتیب  کعسیلَو  َکَناِسل  َکیلَع  کِسمأ  »

: تفرعم لها  تاماقم  زا 

نافئاخ صوصخم  ار  راگدرورپ  ياهتمحر  یهلا و  صاخ  ياهتیادـه  مه  نآرق  تسا . یناسنا  ياههیامرـس  نیرتهب  زا  یکی  ادـخ  زا  فوخ 
: دیامرفیم هک  اجنآ  دنادیم ،

نُوبَهْرَی (2) 160 مهِّبَِرل  ْمُه  نیذِّلل  ًۀَمحرو  ًيده  ... 
.« دنسرتیم دوخ  يادخ  زا  هک  یهورگ  رب  تمحر  تیاده و  »

هَّللا یَـشْخَی  امَّنإ  تسا ؛ رتشیب  مه  وا  فوخ  دشاب  رتشیب  ناسنا  تفرعم  هچ  ره  اذل  تسا ، لاعتم  دنوادخ  هب  تفرعم  ملع و  لولعم  فوخ  نیا 
يارب هک  تسا  قح  لالج  لامج و  تافص  هب  یهاگآ  ملع و  نیا  اریز   161 (3) ءامَلُْعلا ؛ ِهِدابع  ْنِم 

ص 280  ج 7 ، اضیبلا ، ۀّجحم  - - 1
 154 فارعا : - - 2

 28 رطاف : - - 3
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نم زا  دـیتسه  نمؤـم  رگا   » 162 (1) نینِمُؤم ؛ ُْمْتنُک  ْنإ  ِنُوفاخ  دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد  زین  و  دـنکیم . داـجیا  تیـشخ  فوخ و  ناـسنا 

.« دیسرتب
رد دنرادن . مه  نامیا  دنرادن ، لد  رد  ادخ  زا  یفوخ  هک  نانآ  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  تسین . یندش  ادج  یهلا  فوخ  زا  ادخ  هب  نامیا 

نامیا ملع و  هرمث  فوخ  هک  يروط  نامه  اریز  دوشیمن ؛ رداص  فراع  صخش  زا  تیصعم  هانگ و  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یضعب 
نآ زا  اًلماک  میـسرتیم و  نآ  زا  میهاگآ ، برقع  رهز  ّمس و  رطخ  زا  نوچ  لاثم  يارب  تسا . تیـشخ  فوخ و  هرمث  مه  عرو  اوقت و  تسا ،

ات میتفایم  وپاکت  هب  برقع ، ای  تفر  نامدنزرف  رتسب  رد  کیرات  بش  رد  هک  دوب  کسوس  ایآ  مینک  کش  رگا  هک  اجنآ  ات  مینکیم  يرود 
يرغال فعـض و  تلاح  نیا  هب  فوخ ، رثا  رد  نیقتم  ارچ  هک  دش  مولعم  نونکا  تسین . نامدنزرف  هجوتم  يرطخ  هک  مینک  لصاح  نانیمطا 

. تسین نینچ  هک  نآ  لاح  دنتسه و  ضیرم  نانآ  دنربیم  نامگ  مدرم  هک  اجنآ  ات  دناهدش ، هدیشک 

بیجع تبسن 

نانیا دنیوگیم  دنهدیم و  یگناوید  نونج و  تبسن  یهلا  گرزب  نادرم  هب  نانیب ، رهاظ  نارکفهتوک و  زا  یضعب  هک  تسا  یتفگش  بجوم 
تبیغ و مرحمان ، مرحم و  طالتخا  نوچ  هانگ - زا  ریغ  یلیماـف ، ياـهییامهدرگ  دـنیبیم  هک  اوقت  اـب  يدرف  رگا  اًـلثم  دـنراد ؛ یناور  ضرم 

نیا هک  دننکیم  یمالـسا  يروهمج  هب  هلمح  هب  عورـش  ندش  عمج  دّرجم  هب  ياهّدع  هک  زورما  لثم  ای  درادن و  ياهجیتن  نانمؤم - هب  تمهت 
شیوخ ياوقت  ساسا  رب  درادن ، هانگ  زج  ياهرمث  زین 

 175 نارمع : لآ  - - 1
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نادان و مدرم  ددرگیمن ، هلایپمه  هساکمه و  یـسکره  اب  دـنکیمن و  تساخرب  تسـشن و  يدرف  ره  اـب  دوشیمن و  رـضاح  سلجم  نآ  رد 

: تفگ نانیبرهاظ  نیا  هب  دیاب  دنربخیب . اًلماک  وا  تاماقم  تالاح و  زا  هک  یلاح  رد  دنهدیم ، یناور  ای  یلّما و  تبسن  وا  هب  لهاج 
تسین هک  تسین  يرجش  ردنا  همزمز  نیا  هن  رودونش  قحلاانأ  گناب  ات  هک  تسین  يایسوم 

هناوید لولهب 

دنهاوخ نینچ  دنهد ، ناشن  نونجم  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  هب  هتسباو  اهنآ  نامیا  ظفح  هک  دنهد  صیخشت  اوقت  نابحاص  رگا  هتـشذگ  نیا  زا 
لالتخا نونج و  ًاـقلطم  وا  رد  هک  نآ  لاـح  دروآرد و  ناـگناوید  لکـش  هب  رهاـظ  رد  ار  دوخ  شناـمیا  ظـفح  يارب  هک  لولهب  دـننام  درک ؛

. دراد لولهب  ار  ماقم  تسپ و  نیا  تیحالـص  دنتفگ  یگمه  درک . تروشم  نایفارطا  اب  دادغب  تواضق  يارب  نوراه  تشادـن . دوجو  ساوح 
قافتا وت  تیحالص  رد  دادغب  لها  مامت  تفگ : نوراه  مرادن ، تیحالص  نم  تفگ : باوج  رد  وا  درک ، تواضق  داهنـشیپ  لولهب  هب  نوراه 
غورد مه  رگا  مرادـن و  تیحالـص  ًاعقاو  تسا  مولعم  هک  میوگب  تسار  رگا  مرادـن  تیحالـص  میوگیم  هک  نیا  رد  تفگ : لولهب  دـنراد ،

نیاربانب تفگ : منکیمن . تیاهر  تفگ : نوراـه  تسا .) طرـش  تواـضق  رد  تلادـع  نوچ   ) دوشب یـضاق  دـیابن  وگغورد  صخـش  میوگب 
دیورب رانک  دیوگیم : هدش و  یتسد  بوچ  کی  راوس  هدش و  هناوید  لولهب  هک  دندروآ  ربخ  حبص  منک . يرکف  ات  هدب  تلهم  نم  هب  بشما 

. دنزن دگل  ار  امش  نم  بسا  ات 
يرایسب ناونع ، نیمه  اب  لولهب  هک  تسا  نیا  بیجع  تسا . هدرک  ظفح  ار  دوخ  نید  هلیـسو  نیدب  هکلب  هدشن  هناوید  وا  هن ، تفگ ، نوراه 

ار قیاقح  زا 
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اطع نبرمع  دوب ، دیـشرلا ) نوراه  يومع   ) نامیلـس نب  دمحم  لزنم  رد  يزور  وا  هک  دنیوگ  درکیم . نایب  کیرات  قانتخا و  رـصع  نآ  رد 
رمع همتاخ ، رد  داد . خـساپ  ار  همه  لولهب  درک و  ییاهـشسرپ  اطع  نب  رمع  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  دوب  باطخ  نب  رمع  ياـههداون  زا  هک 

رد هک  ياهدنبوک  تالمج  اب  لولهب  تسیک »؟ وت  ماما  « ؛» َکُمامإ ْنَم  : » دیسرپ وا  زا  دهد ، رارق  یسایس  تسبنب  کی  رد  ار  لولهب  تساوخ 
: داد ابیز  یباوج  دوب ، هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  لیاضف  ًامامت  نآ 

تلماکتف الولا  هل  قلخلا  یلع  لوُسَّرلا  بجوأ  ءالْملا و  نیب  سمـشلا  هل  ّتدرو  يوع  اذإ  بئذلا  همّلکو  یـصْحلا  ِهِّفک  یف  حّبـس  نَم  یمامإ  »
«. تاّیرَبلا مامإو  یمامإ  کلذف  تاّیندلا  قلخلا  نع  هّزنتو  تاریخلا  هیف 

تشگزاب وا  يارب  دیشروخ  دنتفگ و  نخس  وا  اب  دندروآ و  هانپ  وا  هب  اهگرگ  دنتفگ و  حیبست  وا  تسد  رد  اهگیر  هک  تسا  یسک  نم  ماما  »
هّزنم و تشز ، قـالخا  یماـمت  زا  تسا و  عمج  وا  رد  تاریخ  یماـمت  درک . یفرعم  ـالوم  ناونعهب  ار  وا  یمیظع  عاـمتجا  ناـیم  رد  ربماـیپ  و 

.« تسا اهناسنا  یمامت  ماما  نم و  ماما  وا  تساّربم ؛
! لولهب درک : لاؤس  هاگنآ  درک . نوریب  لزنم  زا  ار  اطع  نب  رمع  دـیدنخ و  درک و  بجعت  هدـنبوک  عطاق و  ناهرب  تحاصف و  نیا  زا  نامیلس 

: تفگ باوج  رد  لولهب  رکبوبا ؟ ای  تسا  لضفا  یلع  منیبب  وگب 
«. عارذلا نم  لصْفَملاکو  ءیَشلا  نم  ءیَشلاک  یبّنلا  نم  ًاّیلع  ّنإ  »

هطبار زین  دندحاو و  ءیش  کی  شامق و  کی  ود  ره  هصالخ  رون ، هب  رون  ای  بآ و  هب  تسا  بآ  تبسن  ربمایپ  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  »
اب مالسلا  هیلع  یلع 
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163 (1) تسا .» عارذ  اب  لصفم  هطبار  ادخ  لوسر 

ربمایپ نینزان  دوجو  دـنراد  رگیدـمه  اب  ار  طابترا  لامک  ود ، نآ  تسا و  هدوهیب  درادـن و  ياهدـیاف  لـصفم  نودـب  عارذ  هک  يروط  ناـمه 
. تسا نینچ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

؟ يدرک توکـس  ارچ  تفگ : نامیلـس  درک ، توکـس  لولهب  سابع ؟ نادنزرف  ای  دنتفالخ  راوازـس  یلع  نادنزرف  ایآ  لولهب ! تفگ : نامیلس 
: داد باوج 

164 (2) راک ؟ هچ  لئاسم  نیا  اب  ار  نیناجم 

: ثحب هصالخ 

: مود دـشاب . ناتـسربق  رد  ینیچ  دـحل  هچ  رگ  دـهد ، ماجنا  بوخ  تفریذـپ  ار  يراک  یـسک  رگا  لوا : دـش ؛ نایب  کین  راک  يارب  دروم  هس 
. دشاب حیحص  یمالسا و  نارگید  اب  ناسنا  دروخرب  موس : دننک و  هعجارم  وا  هب  ریخ ، روما  جیاوح و  رد  مدرم 

هک تساوقت  نیمه  تسا و  تیشخ  فوخ و  هرمث  اوقت  دشابیم و  نامیا  ملع و  هرمث  فوخ  ًالوصا  دنفئاخ و  شیوخ  هدنیآ  زا  ناراکزیهرپ 
اهتبـسن نآ  یمامت  زا  وا  عقاو  رد  اما  دـنهدب ، مه  اوران  تبـسن  وا  هب  اسب  هچ  و  دزاسیم ، رود  لفاحم  سلاجم و  یـضعب  زا  ار  دوخ  بحاـص 

. دننکیم نینچ  دننزب ، یگناوید  هب  ار  دوخ  هک  دننادب  دوخ  هفیظو  رگا  ناراکزیهرپ  تسا . رود 
. درک نایب  مهم  زکارم  رد  ار  قیاقح  زا  يرایسب  ناونع  نیمه  اب  دومن و  ظفح  اهرطخ  زا  ار  دوخ  درک و  نینچ  لولهب  هک  روطنامه 

تسا . هتفرگ  رارق  چم  جنرآ و  نیب  هک  تسد  قاس  ناوختسا  - - 1
راحبلا . ۀنیفس  - - 2
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: نیرمت لاؤس و 

. دیرامشب ار  يراکوکین  دراوم  زا  دروم  دنچ  - 1
. دینک نایب  ربق  ياهگنس  ندیچ  رد  یتح  يراکمکحم  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح  ود  - 2

؟ تسا هدمآ  ایقتا )  ) ناراکزیهرپ هملک  رانک  رد  راربا )  ) ناراکوکین هملک  ارچ  - 3
؟ تسا هدش  عقاو  فوخ  ود  مادک  نایم  رد  نمؤم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  رد  - 4

؟ تسیچ نافئاخ  هب  نآرق  ياههدعو  - 5
؟ تسیچ فوخ  هجیتن  أشنم و  - 6

؟ دنهدیم یگناوید  تبسن  ناراکزیهرپ  هب  نادرخبان  ارچ  - 7
؟ دز یگناوید  هب  ار  دوخ  لولهب  ارچ  - 8

. دینک نایب  اطع  نب  رمع  اب  ار  لولهب  هرظانم  نایرج  - 9
؟ دننزیم یگناوید  هب  رهاظ  رد  ار  دوخ  هشیمه  ناراکزیهرپ  ایآ  - 10

. دینک نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 11
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مهدراهچ سرد 

هراشا

َیِّکُز اذإ  نوُقِفْـشُم  مِِهلامْعا  ْنِم  َو  نوُمِهّتُم  مِهِـسُْفنَال  ْمُهَف  ریثَْکلا ، نُوِرثْکَتْـسَی  الَو  لیلَْقلا  ُمِِهلامعا  ْنِم  نْوَضْرَی  ال  : » مالـسلا هیلع  ُماـمإلا  َلاـق 
یْنلَعْجا َو  نُولوُقَی ، اِمب  ینْذِـخاُؤت  َّمُهّللا ال  یـسْفَِنب  یّنم  یب  ُمَلْعأ  ّیبرو  يْریغ  ْنِم  یـسْفَِنب  ُمَلْعأ  اَنأ  لوَقَیَف : َهل  ُلاـُقی  اّـمِم  فاـخ  مُْهنِم  ٌدَـحأ 

« نوُمَْلعَی ام ال  یل  ْرِفْغاو  نوُّنظَی  اّمم  َلَْضفأ 
، دنساره رد  شیوخ  رادرک  زا  دننادیم و  مهتم  ار  دوخ  دنرامشیمن ، دایز  ار  دایز  لمع  دنوشیمن و  یضار  كدنا  لمع  زا  ناگـشیپاوقت  »
: دـنیوگیم تسا و  رتهاگآ  نم  هب  مه  لاعتم  دـنوادخ  مرتهاگآ و  شیوخ  لاح  هب  مدوخ  دـنیوگیم : دـنک  فیرعت  ناـنآ  زا  یـصخش  رگا 

تسا یفخم  اهنآ  رب  هک  ارم ، تشز  لامعا  هد و  رارق  دننکیم  نامگ  نانآ  هچنآ  زا  رتهب  ارم  نکن و  هذخاؤم  راتفگ  نیا  رطاخهب  ارم  اهلاراب !
!« زرمایب

دیدش تبقارم 

ناـشکاپ نماد  رب  اـت  دـنرادیم  لوذـبم  شیوـخ  حالـصاهب  تبـسن  ار  تـبقارم  لاـمک  یهلا  نادرم  هـک  دوـشیم  هدافتـسا  تـالمج  نـیا  زا 
نایصع و رابغودرگ 
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بجاو مزـال و  ار  تـبقارم  دراد ، هَّللایلا  ریـس  تـالامک و  يوـسهب  تـکرح  دـصق  هـک  سک  ره  يارب  قـالخا  ياـملع  دنیــشنن . ینیبدوـخ 
هبقارم هطراشم 2 - - 1 تساهدش : نایب  هلأسم  راهچ  نآ  رد  هدمآ و  لقعلا » یلإ  سفنلا  ۀـطبارم   » مان هب  یلـصف  قالخا  بتک  رد  دـناهدرمش .

. هبتاعم هبساحم 4 - - 3
شیوخ سفن  اب  زور ، لّوا  رد  هک  تسا  نیا  شهار  دبای ، یصالخ  تشز  تافص  هانگ و  هنوگ  ره  زا  دهاوخب  یـصخش  رگا  هک  انعم  نیا  هب 
نابهگن ظفاحم و  کی  دننام  زور ، يانثا  رد  سپس  نک و  زارتحا  تشز  تفص  ای  هانگ و  لمع  نیا  زا  هک  دیوگب  وا  هب  باطخ  دنک و  طرش 

تافص لامعا و  كرت  ایآ  دنیبب  هتخادرپ و  شیوخ  باسح  هب  هاگنابـش  رد  دوشن و  یگدولآ  نآ  بکترم  ات  دروآ  لمع  هب  تبقارم  دوخ  زا 
هداد و رارق  باتع  باطخ و  دروم  ار  نآ  دوب ، هدشن  مار  وا  سفن  زاب  لحارم  نیا  مامت  زا  دعب  هک  یتروص  رد  و  ریخ !؟ ای  تسا  هدرک  تشز 

ۀبـساحم  » نوچ ياهدـنزرا  ياهباتک  عوضوم  نیا  رد  کی  ره  نارگید  سوواط و  نبدیـس  یمعفک و  لیبق  زا  گرزب  ياملع  دـنک . شنزرس 
زا هدافتـسا  اب  نآ  ردو  تسا  رادروخرب  یناوارف  ياـیازم  زا  یمعفک  سفنلاۀبـساحم »  » ًاـصوصخم دـناهدرک ، فیلأـت  تاـبقارملا »  » و سفنلا »

هدـمآ هک  اجنآ  ات  هدـش  هتخادرپ  سفن  هبقارم  هبـساحم و  عوضوم  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تاملک 
: تسا

165 (1) ربکألا .» ضرعلل  اوزّهجتو  اُونَزُوت  ْنأ  لبق  اُونزو  اُوبَساُحت  ْنأ  َْلبَق  مُکَسُْفنأ  اُوبِساح  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
هک نیا  زا  لبق  دیشکب  باسح  شیوخ  سفن  زا  : » دیامرفیم یمارگ  ربمایپ 

ص 13  سواط ، نبا  دیس  سفنلا ، ۀبساحم  - - 1
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رارق یهلا  لدـع  نازیم  ياههفک  رد  هک  نیا  زا  لبق  دـینک  نزو  لقع  يوزارت  اب  ار  دوخ  تشز  حـلاص و  لاـمعا  دنـشکب و  باـسح  امـش  زا 

« دنریگ
. دیزاس هدامآ  رشحم  رد  نداد  باوج  يارب  ار  دوخ  هصالخ  و 

رفغتسا ًائیس  لمع  ناو  ًارْکش  هَّللا  دادزا  ًانسح  لمع  ناف  ٍموی ، ّلک  یف  هسْفَن  بساحی  َْمل  ْنَم  اّنم  َْسیل  : » مالسلا هیلع  یضاملا  نسَْحلا  یبا  ْنَع 
166 (1) هیلا .» باتو  هَّللا 

هداد ماجنا  کین  لمع  هچنانچ  دوشن . لوغشم  دوخ  باسح  هب  زور  ره  هک  یسک  تسین  ام  زا  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح 
.« ددرگ زاب  وا  يوسهب  دنک و  ترفغم  بلط  راگدرورپ  زا  هدش  بکترم  يدب  راک  رگا  دروآ و  اجب  ار  یهلارکش  تسا 

دـینک و هجوت  شیوخ  لامعاهب  دـیوگب  دـهاوخیم  نآرق  یتقو  هک  تسا  تیمها  زیاـح  ردـقنآ  شیوخ  رادرک  لاـمعا و  زا  تبقارم  هلأـسم 
کی تبقارم  هک  ییوگ  دـنکیم ، اوقت  هب  رما  نآ ، زا  دـعب  مه  هلمج و  نیا  زا  لبق  مه  دـیاهدرک ، هیهت  هچ  شیوخ  يادرف  يارب  هک  دـیرگنب 

: تسا ناراکزیهرپ  زا  یندشنادج  تلاح 
167 (2) نولَمْعَت . امب  ٌریبَخ  هَّللا  َّنإ  هَّللا  اوّقتاو  ٍدَِغل  ْتَمَّدق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتلو  َهَّللا  اوّقتا  اُونَمآ ! نیّذلا  اهّیا  ای 

هـشیپ اوقت  تسا ، هداتـسرف  شیپ  زا  هچ  تمایق  زور  يارب  هک  درگنب  دیاب  یـصخش  ره  دـینک و  هشیپ  اوقت  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  »
.« تسا هاگآ  امش  لامعاهب  لاعتم  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دینک 

ص 453  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - - 1
 18 رشح : - - 2
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: هدنبیرف لماع  ود  هب  ناراکزیهرپ  هجوت  موزل 

؛ هَّلل دـمحلا  مییوگیم : دوشیم و  رورغم  کین  لمع  دـنچ  ای  کی  نداد  ماجنا  هدـهاشم  اب  اـم  تسپ  هاـتوک و  تمه  راـکفا و  یهاـگ  لوا :
فوخم و لزانم  ینالوط و  رفـس  ادرف و  زا  یـصخش  نینچ  نیا  ماهدرک . هدامآ  ار  دوخ  هشوت  داز و  نم  تسا و  یفاک  نم  يارب  لمع  نیمه 
، نایقتم يالوم  تسا و  هتخادنا  تشحو  سرتهب و  ار  ادخ  يایلوا  هک  یمخ  چیپرپ و  رفس  نامه  تسا ، لفاغ  دراد  شیپ  رد  هک  كانتـشحو 
، تسا نیلقث  تدابع  زا  رترب  بازحا  گنج  رد  شتبرـض  کی  اـهنت  هک  تانـسح ، همه  نآ  اـب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما 

: دیامرفیم
« دروملا میظعو  رفّسلا  دُعبو  قیرّطلا  لوطو  داّزلا  ۀلق  نِم  هآ  »

168 (1) دوعوم »! زور  تمظع  رفس و  ندوب  ینالوط  هداج و  يزارد  هشوتوداز و  یمک  زا  هآ  »

دییامرف هجوت  ثیدح  ود  هب 

169 (2) هیأرب » بجعأو  هبونذ  یسنو  هلمع  َرَثْکتسا  ٌلُجَر  رهَّظلا ؛ تامِصاق  ٌثالث  : » َلاق مالسلا  هیلع  رفعجیبأ  ْنَع 
هب دنک و  شومارف  ار  شیوخ  ناهانگ  درامشب ، دایز  ار  شیوخ  لمع  ناسنا  تسا ؛ نکـش  رمک  زیچ  هس  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  »

.« دوش رورغم  دوخ  هدیقع  يأر و 
يّذلا بنّذلاب  ینربخأ  سیلبإل  نارمِع  نب  یـسوم  َلاق  : » ثیدح یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  َلاق  َلاق  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  ْنَع 

نبا هبنذا  اذإ 

ترابع 77  راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، - - 1
ص 132  ج 12 ، هعاربلا ، جاهنم  - - 2
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170 (1) هبنذ .» هنیع  یف  رغص  هلمع و  رثکتساو  هسفن  هتبجعأ  اذإ  َلاق : ِْهیَلَع ، تذوحتسا  مدآ 

رگا هک  تسا  هانگ  مادک  تفگ : سیلبا  هب  نارمع  نب  یسوم  : » دومرف یثیدح  نمض  رد  ادخ  لوسر  هک  دیامرفیم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دـنادب و داـیز  ار  شیوخ  لـمع  دوـش و  يأردوـخ  نیبدوـخ و  هک  هاـگنآ  داد : باوـج  يوـشیم ؟ هریچ  وا  رب  دوـش  بکترم  ار  نآ  ناـسنا 

.« دنک هولج  کچوک  وا  نامشچ  رد  شهانگ 
!؟ ياهدیقع هچ 

ماجنا رد  یهاتوک  ریـصقتهب و  ار  دوخ  هشیمه  هکلب  دننادیمن ، ناوارف  ار  شیوخ  لمع  دـنوشیمن و  عناق  مک  لمع  هب  طقف  هن  ناراکزیهرپ 
تاذ و ّبح  اهتکاله  اهیتخبدب و  مامت  أشنم  هک  دوشیم  هدافتسا  ینیمخ  ماما  ترضح  تاملک  زا  دننکیم . مهتم  يدابع  فیاظو  ضیارف و 

فرط ود  ره  هک  هاگنآ  یلو  دوش ، حالصا  راک  دیاش  میرّـصقم ، دوخ  میهدب  لامتحا  اهفالتخا  رد  رگا  تسا ، يروحمدوخ  رگید  ترابعهب 
نامگهب دننکیم ، رتغاد  رتمرگ و  ار  عازن  کی  ره  هکلب  دوریمن و  نیب  زا  فالتخا  نیا  زگرهدننادب  مالسا  قباطم  هکلب  قح و  ار  دوخ  رظن 

واهکدـهدب ار  لامتحا  نیا  و  دـشاب ؛ هتـشاد  نظءوس  شدوخ  هب  دـیاب  ناسنا  دـندومرفیم : ناشیا  دـنیامنیم . عافد  قح  مالـسا و  زا  هک  نیا 
ناراکزیهرپ هک  تسا  ساسا  نیا  رب  يرآ  تسا . یهّجوت  لباق  رایـسب  هتکن  نیا  و  تسا و ...  رـصقم  مه  وا  تسا ، تشز  تافـص  راتفرگمه 

«. نوُقِفشُم ْمِِهلامعأ  ْنِم  و  « ؛ یگدنب تدابع و  رد  یتح  دننادیم ، رصقم  مهتم و  ار  دوخ 
ماودلا یلع  دوشیم - هک  دوش - رداص  ناراگزیهرپ  زا  یحلاص  لمع  رگا 

ص 133  ج 12 ، هعاربلا ، جاهنم  - - 1
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ای تسا  هدوب  صلاخ  وهَّلل  لمع  نیا  ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  هدـش  عقاو  یهلا  هاگرد  لوبقم  اهنآ  لمع  اـیآ  دـننادیمن  اریز  دنـساره ؛ فوخ و  رد 

؟ ریخ
يدرجورب هَّللا  تیآ  فّسأت 

هب مرمع  دومرف : ناضمر  كرابم  هام  ياـهزور  زا  یکی  رـصع  رد  شرمع ، رخآ  ياـهلاس  رد  هللا  همحر  يدرجورب  هَّللا  تیآ  هک  هدـش  لـقن 
همه نیا  دیدرک و  تمدخ  مالسا  يارب  رمع  کیامش  دندرک : ضرع  نایفارطا  ریخ ؟ ای  ماهدرک  مترخآ  يارب  يراک  منادیمن  دیسر و  نایاپ 
ادرف دـندومرف : دـینارگن ! ارچ  رگید  دـیتخاس ، فلتخم  نکاما  رد  ریخ  ياهانب  دـیدرک و  نیودـت  فیلأت و  اهباتک  دـیداد و  لیوحت  درگاـش 

. تسا ریصب  هاگآ و  فاّرص  کی  اب  نم  باسح 
171 (1) نوُعِجار . مِهِّبَر  یلإ  مُّهنإ  ٌۀَلِجَو  مُُهبُوُلقَو  اَْوتا  ام  نُوتُؤی  نیّذلاو 

.« دوشیم هچ  نیسپ  زاب  زور  هک  تسا  بارطضا  رد  نانآ  ياهلد  هک  یلاح  رد  دنهدیم ، ماجنا  کین  لمع  هک  نانآ  »
رد یتح  دزاسیم ، شکرـس  ار  هراـّما  سفن  هک  تسا  دـیجمت  فیرعت و  دزاـسیم ، هبتـشم  اـم  رب  ار  تقیقح  هک  يرگید  لـماع  مود : *** 

؛ دزاس مهارف  ار  نامرورغ  تابجوم  ات  مینک  فیرعت  نامدوخ  زا  دیابن  هک  تسا  هدمآ  نآرق 
172 (2) یّقتا ...  ْنَِمب  ُمَلْعأ  َوُه  مُکَسُْفنأ  اوّکُزت  الَف 

.« تسا رتاناد  ناراکزیهرپ  هب  ادخ  دینکن  حدم  فیرعت و  ار  دوخ  »

 60 نونمؤم : - - 1
 32 مجن : - - 2
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دننکیم و مکح  مه  رهاظ  قبط  دنتـسه و  لباقم  نآ  اب  مدرم  هک  تسا  يرهاظ  تایح  یکی  تسا ؛ تیـصخش  ود  تایح و  ود  ياراد  ناسنا 

یعالطا ینطاب  تقیقح  نآ  زا  مدرم  ریاس  اما  ناسنا ؛ دوخ  سپـس  تسا و  هاگآ  نآ  زا  ادـخ  لوا ، هجرد  رد  هک  تسا  ینطاب  تایح  يرگید 
دوخ نیا   » 173 (1) ةریـَصب ؛ ِهِسفَن  یلَع  ُناسنإلا  ِلـَب  درادـن ؛ دوجو  ناـسنا ، دوخ  قیرط  زا  رگم  ناـشیا ، یهاـگآ  يارب  مه  یهار  دـنرادن و 

.« دراد یهاگآ  شیوخ  تاّیفخ  نطاب و  رب  هک  تسا  ناسنا 
ینطاب تیـصخش  هب  زگره  ناسنا  دوشیم  ثعاب  دـنکیم و  لفاغ  دوخ  زا  ار  ناسنا  اهمارتحا  اـهفیرعت و  اـهناونع ، یهاـگ  هک  تسا  تفگش 

نانآ هک  متـسه  نآ  قوف  نم  هک  دنکیم  مه  هلگ  یهاگ  هکلب  دنیوگیم ، مدرم  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دنک  رکف  دـنکن و  هّجوت  شیوخ 
! دناهتخانشن زونه  ارم  دنیوگیم و 

نارگید فیرعت  لباقم  رد  نیقتم 

! اراگدرورپ «. » نُولوُقَی اِمب  ینْذِخاُؤت  َّمُهَّللا ال  : » دنیوگیم دننکیم و  دنلب  لاعتم  دزیا  هاگردهب  تسد  اهیناوخانث  نیا  لباقم  رد  ناراگزیهرپ 
.« نکن هذخاؤم  دنیوگیم  نارگید  هچنآ  هب  تبسن  ارم 

وربآ بسک  نیوانع  نیا  زا  ًافرص  هک  نیا  ای  متسه  ایآ  متسه . لداع  نیما و  دهتجم ، یقتم ، نمؤم ، یـصخش  نم  هک  دنیوگیم  اهنیا  اهلاراب !
! مریگ رارق  هذخاؤم  دروم  دیاب  تمایق  زور  و  سب ، منکیم و 

« نوُّنظی اّمِم  َلَضفأ  ینلعْجاَو  »
!« هد رارق  تسا ، اهنآ  نامگ  رد  هک  هچنآ  زا  رتیلاع  رتهب و  ارم  نطاب  اهلاراب ! »

 14 تمایق : - - 1
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رتهب مرهاظ  زا  ارم  نطاب  هصالخ  تساهنآ . لایخ  نامگ و  قوفام  هک  هد  مرارق  روطنآ  هکلب  دـنکیمن ، تیافک  دـنیوگیم ، هک  هچنآ  ینعی 

. دشاب نانآ  ياهدیجمت  اهفیرعت و  زا  رترب  منطاب  ات  شخبب  دـننادیمن ، مدرم  هک  تسه  مایگدـنز  رانک  هشوگ و  رد  یهانگ  رگا  و  هد ! رارق 
. دوشن ناشبیصن  نارگید  راتفگ  زا  هن  ناشدوخ و  هیحان  زا  هن  بجع ، رورغ و  هک  دنهجوتم  نیقتم  يرآ 

: میهدیم همتاخ  ار  ثحب  قالخألا  مراکم  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  يراتفگ  اب  اجنیا  رد 
ًّۀلذ یل  ْتثدَـحأ  الإ  ًارِهاظ  ًازِع  یل  ْثِدُْـحت  َو ال  اهَلثِم  یـسفَن  َدـْنِع  ینَتْطَطَح  ّالإ  ًۀَـجَرَد  ِساّنلا  یف  ینعَفَْرت  الَو  ِِهلآو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمهّللأ  »

«. اهِرَدَِقب یسفَن  َْدنِع  ًۀَنِطاب 

ثحب هصالخ 

دناهتـسناد و مزال  يرورـض و  دراد ، لماکت  دصق  هک  یناسنا  ره  يارب  ار  هبقارم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  زا  ماهلا  اب  قالخا  ياملع 
يارب سفن  تبقارم  هک  دوشیم  هدافتسا  رشح  هروس  هدجیه  هیآ  زا  دناهتشون . سفنلا » ۀبساحم   » و تابقارملا »  » نوچ ییاهباتک  هنیمز  نیا  رد 

: دراد ترورض  اج  ود  رد  سفن  تبقارم  ًاصوصخم  تسا ، مزال  ياهشیپ  اوقت  ره 
هریچ وا  رب  ماگنه  نیا  رد  ناطیـش  هک  دـنادیم  دوخ  يارب  یفاک  اـی  داـیز و  ار  لـمع  نآ  هک  هدز  رـس  ناـسنا  زا  یبوخ  لـمع  هک  اـجنآ  - 1

. تساهداسف زا  يرایسب  هشیر  هک  تسا  تاذ  ّبح  نامه  لمع ، ِینیب  دایز  نیا  أشنم  دوشیم .
. دننادیم رصقم  ار  دوخ  زاب  دنشاب  هتشاد  ناوارف  لمع  هچ  ره  ناگرزب 

فیعض دارفا  اهفیرعت  نآ  و  دننکیم ، فیرعت  وا  زا  مدرم  هک  اجنآ  - 2
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. دنناهانگ شزرمآ  تاجرد و  عیفرت  یضاقتم  دنتسه و  دنوادخ  هّجوتم  مه  لاح  نیمه  رد  ناراگزیهرپ  اّما  دنکیم . مگ  ار  سفنلا 

: نیرمت لاؤس و 

؟ دراد هلحرم  دنچ  تسا و  یبلطم  هچ  يایوگ  لقعلا » یلا  سفنلا  ۀطبارم  - » 1
. دینک نایب  هبساحم  اب  طابترا  رد  ثیدح  ود  - 2

. دیروایب ياهنومن  هبقارم  هرابرد  ینآرق  تایآ  زا  - 3
؟ دوشیم رورغ  راچد  دوخ  هلیسو  هب  ناسنا  هنوگچ  - 4

. دیروایب لمع  ندرمشن  دایز  هرابرد  ثیدح  ود  - 5
؟ دننکیم رکف  هنوگچ  دوخ  لامعا  هرابرد  ناراگزیهرپ  - 6

؟ تسیچ تسا  هدش  رکذ  ینیمخ  ماما  ترضح  زا  هک  يا  هدنزرا  بلطم  - 7
؟ دروخیم فسأت  يدرجورب  هَّللا  تیآ  ارچ  - 8

؟ تسا مادک  دزاسیم  رورغم  ار  ناسنا  هک  یلماع  نیمّود  - 9
. دیهد حرش  ار  ود  نآ  ًافطل  ینطاب ، يرهاظ و  تسا ، تیصخش  ود  ياراد  ناسنا  - 10

؟ تسیچ مدرم  ياهفیرعت  اب  طابترا  رد  نیقتم  همانرب  - 11
. دییامرف نایب  قالخالا  مراکم  زا  ییاعد  طابترا  نیارد  دنتسه ، شیوخ  نطاب  ندرک  رتهب  ماقم  رد  ناراکزیهرپ  - 12
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مهدزناپ سرد 

هراشا

یف ًاْملِع  َو  ٍْملِع  یف  ًاصْرِح  َو  نیقی ، یف  ًانامیاو  نیل  یف  ًامْزَحو  نید  یف  ًةُوق  َُهل  يَرت  َکَّنأ  ِمِهِدَـحأ : ِۀَـمالَع  ْنِمَف  : » مالـسلا هیلع  ُماـمإلا  َلاـق  »
«. ْملِح

هتفای لماکت  ینامیا  نینچمه  ینیبیم ، هدنریگ  میمصت  راوتـسا و  یمارآ  نیع  رد  يوق و  نید  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  نیقتم  ياههناشن  زا  »
.« تفای یهاوخ  اهنآ  رد  يرابدرب  ملح و  اب  مأوت  یملع  ملع و  رد  صیرح  نیقی و  هتوب  رد 

هکلب هباطخ و  نونف  زا  هک  تسا  تارابع  رد  ننفت  ای  نآ  لیلد  هک  دـنکیم  رییغتاجنیا  رد  تاراـبع  قایـس  دوشیم ، هدـهاشم  هک  روطناـمه 
هملک دشابیم و  رتاسر  نانآ  تخانش  يارب  تسا و  رتنشور  روما ، نیا  رد  نیقتم  ياههناشن  تمالع و  هک  نیا  ای  تسا و  تغالب  تحاصف و 

. تسا بلطم  نیا  يایوگدوخ  هدمآ  ترضح  مالک  رد  هک  تمالع 

نید رد  تماقتسا  تابث و 

نید و ظفح  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  ناراکزیهرپ  زراب  ياههناشن  زا 
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مزال و يراکزیهرپ  ره  يارب  نید  رد  تاـبث  تماقتـسا و  اـًلوصا  دنمکحتـسم . يوق و  رایـسب  نآ  تاروتـسد  هب  ندرک  لـمع  دوخ و  بتکم 
دودـح و ندرک  تاعارم  اب  اهنت  یگداـمآ  نیا  تسا و  ترخآ  ملاـع  يارب  یگداـمآ  اوقت ، ياـهماگ  نیتسخن  زا  یکی  اریز  تسا ؛ يرورض 

. دوشیم لصاح  مالسا  ماکحا  روغث 
باوج رد  ترـضح  میـشاب ؟ گرم  هدامآ  هک  مینک  هچ  دش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح  زا  هک  میدناوخ  یثیدح  نمـض  رتشیپ 

(1) دیـشاب . هتـشادن  گرم  زا  یکاب  رگید  دـینادرگ ، کین  ار  دوخ  قالخا  دـیزیهرپب و  تامرحم  زا  دـیهد و  ماجنا  اردوخ  تابجاو  دومرف :
174

ناسنا رد  فعض  هطقن 

یکی ندوب . لوجع  روفک و  مولظ و  لیبق  زا  دهدیم ؛ تبـسن  ناسنا  تقلخ  لصا  هب  ار  اهنآ  هدرک و  نایب  ار  فعـض  هطقن  دنچ  دیجم  نآرق 
اذإ ًاعُولَه  قلُخ  َناسنإلا  َّنإ  دـیامرفیم : هک  اجنآ  تسا ، ناسنا  ندوب  عوله  زا  ترابع  تساـم - ثحب  دروم  اًـلعف  هک  فعـض - طاـقن  نیا  زا 

175 (2) َنوُِمئاد ...  مِِهتالَص  یلَع  ْمُه  نیّذلا  نیّلصُْملاّالإ ، ًاعُونَم  ُْریْخلا  ُهَّسم  اذإو  ًاعوُزَج ، ّرّشلا  ُهَّسم 
ّرّـشلا ُهَّسَم  اذإ  تسا ؛ هدـش  رکذ  دـعب  هیآ  رد  هک  یتلاـح  ناـمه  صرح 2 - تدـش  - 1 دـنکیم : رکذ  اـنعم  ود  عوله  يارب  نازیملاریـسفت » »

ار مود  يانعم  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  سپـس  انغ » عقوم  رد  ندوب  کسمم  الب و  عقوم  رد  ندرک  عزج  « ؛ ًاـعونم ریْخلا  هَّسم  اذإ  َو  ًاـعوُزج 
لکش کی  هرهچ و  کی  یلاح  ره  رد  ناسنا  ایوگ  تسا ، ناسنا  يارب  تماقتـسا  تابث و  مدع  یعون  عوله  يانعم  نیاربانب  دهدیم ، حیجرت 

عزف عزج و  دسرب  وا  هب  یتبیصم  رگا  دریگیم ، دوخهب 

راحبلا . ۀنیفس  - - 1
 19 - 23 جراعم : - - 2

ناسنا رد  فعض  www.Ghaemiyeh.comهطقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


163 ص :
. ددرگیم لیخب  کسمم و  دوش  شبیصن  یلانم  لام و  رگا  دنکیم و 

نآ هتبلا  دنتـسه  اّربم  يریذـپگنر  نیا  زا  دـناهتخاس ، لـصتم  یتـسه  رون و  نوناـکهب  ار  شیوخ  دوجو  هرطق  هک  ناـنآ  نارازگزاـمن و  اـما 
لیبق زا  ماـکحا ؛ ریاـس  هدـهع  زا  دـننک و  لاـعتم  قح  هجوتم  ار  لد  لاـح  همه  رد  هناـگجنپ  ياـهزامن  رثا  رد  دناهتـسناوت  هک  ینارازگزاـمن 

تبسن لماک  تاعارم  یگدولآ و  عون  ره  زا  نماد  نتشادهگن  فیفعو  كاپ  و  ناگداتفا ) راک  زا  نیکاسم و   ) مورحم لئاس و  قح  تخادرپ 
هیآ نیا  هلابند  رد  نآرق  هچنانچ  دنیآرب . هیموی ، ياهزامن  هرابرد  مامت  تظفاحم  مولظم و  عفنهب  نداد  قحهب  تداهـش  اهنامیپ و  اهتناما و  هب 

نیّدلا ِمْوَیب  نُوقّدصی  نیّذلاو  مورحملاو  لئاسلل  مولعم  ّقح  مِِهلاْومأ  یف  نیّذلاو  نوُمئاد  مهتالَـص  یلَع  ْمُه  نیذـّلا  نیّلـصْملاّالإ  دـیامرفیم :
. نوُقِفشُم مّهبر  باذع  نِم  ْمُه  نیّذلاو 

رد مکحم  رادـیاپ و  هک  نیقتم  دـشخبیم و  تاجن  بذـبذت ، يریذـپگنر و  زا  ار  ناسنا  نید ، رد  تابث  هک  میریگیم  هجیتن  تایآ  نیا  زا 
رد رورـس و ...  نزح و  یتمالـس ، ضرم و  انغ ، رقف و  زا  معا  تالاح ؛ مامت  رد  دنرادن و  يریذپگنر  زگره  دنرادیم ، رب  ماگ  نید  طارص 

. دوب دنهاوخ  تسا ، تعیرش  مالسا و  طخ  رد  تکرح  نامه  هک  لاح ، کی 
ار هزوح  ملع ، لضف و  نتشاد  اب  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  هَّللا  تیآ  نادرگاش  زا  یکی  هک  دندرکیم  لقن  هللا  همحر  یکارا  دیرف  هَّللا  تیآ 

رییغت ار  شاهفایق  لکـش و  دروآرد و  نت  زا  ار  تیناحور  سابلو  دروآور  يرتسگداد  هبتواضقرمايارب  ناخاضر  تموکح  رد  درک و  اهر 
يوس زا  هللا  همحر  يراسناوخ  یقت  دمحم  دیس  هَّللا  تیآ  هک  یلاح  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  ار  وا  يزور  داد .

هب ًاقلطم  دوب  وا  ناتـسود  زا  هک  نیا  اب  يراسناوخ  هَّللا  تیآ  موحرم  یلو  میدرک  یقالت  هطقن  کی  رد  هس  ره  ام  مدید . دمآیم ، مرح  رگید 
نآ تروص 
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ِتمالم زا  ساره  هنوگچـیه  نودـب  درکیم و  نینچ  مه  دـیاب  راوگرزب  ملاع  نآ  دومنن . یتاـفتلا  هنوگچـیه  درکن و  هاـگن  یمیدـق  تسود 
مالـسا هزوح  هب  تشپ  هک  هتفرگ  رارق  يدرم  لباقم  رد  هک  داد  صیخـشت  وا  اریز  دومنیم ؛ لـمع  دوخ  یعرـش  هفیظو  هب  ناگدـننکتمالم 

. تیناحور تبرغ  رصع  نآ  رد  مه  نآ  تسا  هدرک 

نیقتم ینیب  هناگی 

: دومرف ترضح  هک  يروط  نامه  تسادخ ، مه  نآ  دنراد و  رظن  رد  ار  زیچ  کی  اهنت  ناراکزیهرپ 
« مهنیعأ یف  هنودام  رغصف  مهسفنأ  یف  قلاخلا  مظع  »

.« تسا تسپ  کچوک و  نانآ  مشچ  رد  دشاب  هچ  ره  ادخ  زا  ریغ  هتفرگ و  ياج  نانیا  بلق  لد و  رد  ادخ  »
جوا هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  یماگنه  دننک ؟ یهاتوک  هفیظو  هب  لمع  نید و  رد  تسا  نکمم  دـنراد  ياهدـیقع  نینچ  هک  یناسک  ایآ 
هداد رارق  شیوخ  راعش  ار  هاش » رب  گرم   » يادن اهنامزاس  بازحا و  مامت  تشاد و  هدهع  رب  ار  تضهن  ِيربهر  هسنارف  زا  ماما  دوب و  هدیسر 

حالـص ماما  دـندوب ، هدـناسر  وتاشول  لفون  هب  ار  دوخ  هدرک و  یط  ار  يزارد  هار  هکنیا  اب  دـنتفر ، ماما  ندـیدهب  یّلم  ههبج  ناربهر  دـندوب 
؟ دنکن هحماسم  یطیارش  نینچ  رد  هک  تسا  یسایس  ربهر  مادک  اّما  دنشاب . هتشاد  یصوصخ  تاقالم  اهنآ  اب  هک  دندیدن 

هک دنتـساوخیم  ناشیا  زا  اًلثم  دندرکیم ؛ اضاقت  ماما  زا  ار  یلمع  ناریا ، مدرم  فلتخم  راشقا  اپورا و  اکیرمآ و  نایوجـشناد  زا  رفن  نارازه 
قشع وا  هب  یناوارف  هورگ  دراد و  يروهشم  فورعم و  هرهچ  هک  صخش  نالف  گرم  رد 

نیقتم ینیب  www.Ghaemiyeh.comهناگی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 192زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


165 ص :
يزیچ درکیم و  توکـس  تسنادیمن  حیحـص  ار  راـک  نیا  ناـشیا  نوچ  دـسیونب و  شاهداوناـخ  هب  تیلـست  ناوـنع  هب  ياهلمج  دـنزرویم 

؛ دناهداد رارق  هیآ  نیا  قادصم  ار  دوخ  دنتسه و  لئاق  ناهج  مامت  زا  رتگرزب  یتمظع  نید  يارب  ناراگزیهرپ  يرآ  تشونیمن .
نُوبَْعلَی (1) 176 مِهِضْوَخ  یف  مُهرَذ  َّمث  هَّللا  ُِلق 

.« دنوش لوغشم  دوخ  هچیزاب  هب  ات  راذگب  ار  نانمشد  سپس  هَّللا ، وگب  »

كانرطخ عنام 

هب دشابیم . بجع  يروحمدوخ و  ینیبدوخ ، نامه  هک  دناشکب  هاگترپ  هب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  یهاگ  نید ، رد  توق  یلاع و  تردـقنیا 
زورما هکنانچ  دهدیمن ، يدحا  نخس  هب  شوگ  دهدیم و  ماجنا  یلامعا  بتکم ، مالسا و  مسا  هب  توق ، نآ  ياراد  صخش  هک  بیترت  نیا 

دزادـنیب و نییاپ  ار  شرـس  هک  دـننادیم  عطاـق  صخـش  ار  یـسک  نارظنهتوک  زا  یـضعب  دراد . ییاـنعم  نینچ  تیعطاـق  هژاو  یـضعب ، يارب 
ملاـس مه  كاـنرطخ  هلحرم  نیا  زا  نیقتم  اـّما  دـهدن ، تبحـص  لاـجم  مه  يدـحا  هب  دـنک و  تکرح  ولج  هب  دـبوکب و  رزودـلوب  نوچمه 

«. نیل یف  ًامْزَح   » زا تسا  ترابع  نید  رد  توق  زا  دعب  نانآ  همانرب  اریز  دنرذگیم ؛
دناهداهن یمرن  و  نیل »  » هتوب رد  ار  تابث  يراوتسا و  نیقتم  تسا . شیوخ  راک  ندروآ  مهارف  يرایشوه و  يراوتسا و  يانعم  هب  مزح »  » هژاو

شوگ اپارس  دننکیم و  هجوت  نارگید  تاملک  هب  تقد  اب  صاخ و  ياهنوگ  هب  هکلب  دیوگب و  نخس  اهنآ  اب  سرت  نودب  دناوتب  يدرف  ره  ات 
راتفگ هب  دنوشیم و 
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ربمایپ تالاح  رد  دـنریذپب . تفگ  هچ  ره  یـسک  ره  هک  نیا  هن  اما  دـنریگیم . ماـهلا  مه  یهاـگ  دـننکیم و  هجوت  یمرگ  یمرن و  هب  مدرم 
باطخ نذا »  » ار ترـضح  نآ  ياهدـع  هک  دادیم  شوگ  ار  هدـنیوگ  نخـس  ياهنوگ  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: هک دش  لزان  هیآ  شوگ ،»  » ینعی دندرکیم ؛
177 (1) مَُکل ...  ٍریخ  نذأ  ُْلق  نُذا ، َوُه  نُولوُقَیو  ّیبّنلا  نوذُؤی  نیذَّلا  مُْهنِمَو 

عفن هب  وا  ندوـب  شوـگ  وـگب  رواـب - شوـخ  ینعی  تـسا - شوـگ  وا  دـنیوگیم  دـنهدیم و  رازآ  ار  ربماـیپ  هـک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  زا  »
.« تسامش

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابرد  راجنهان  نانخـس  دـندوب و  هتـسشن  مه  رود  ناـقفانم  زا  یهورگ  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  رد 
: تفگ نانآ  زا  یکی  دنتفگیم .

دزن دیـسر  وا  شوگهب  رگا  نوچ  تسین ، مهم  تفگ : دوب  سالج  شمان  هک  نانآزا  یکی  دـسرب ، وا  شوگهب  مسرتیم  اریز  دـینک ؛ توکس 
هچ ره  سک  ره  و  تسا ! ینیبنهد  رواـبشوخ و  مدآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دریذـپیم ، اـم  زا  وا  مینکیم و  راـکنا  مـیوریم و  يو 

. دش لزان  روبزم  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دنکیم . لوبق  دیوگب 
نیا زا  دـندرکیم و  یّقلت  فعـض  هطقن  ناونعهب  تسا  يرورـض  اًـلماک  ربـهر  کـی  رد  نآ  دوجو  هک  ار  ربماـیپ  تّوـق  طاـقن  زا  یکی  اـهنآ 
یتح دنک و  تروشم  یهاگ  تبحـص و  مدرم  اب  دـهد و  ناشن  ار  تبحم  فطل و  تیاهن  دـیاب  بوبحم  ربهر  کی  هک  دـندوب  لفاغ  تیعقاو 

. دوش هدافتسا  ءوس  ثعاب  هک  نآ  رگم  دنک ، یشوپهدرپ  اهنآ  بویع  دروم  رد  دریذپب و  ار  مدرم  ياهرذع 
عفن هب  هکیتروص  رد  ار  دارفا  یهاوخرذع  درکیم و  عامتسا  ار  دیفم  داهنشیپ  دینـشیم و  ار  یهلا  یحو  زوسلد ، ربهر  نآ  هک  نیا  هصالخ 

هعماج اهنآ و 
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ناـنآ هب  دـناوتیم  يدرف  ره  هک  يروط  هب  دـنرادروخرب ، یمرن  زا  ّتیعطاـق ، تّوق و  ماـمت  اـب  زین  ناراـکزیهرپ  تفریذـپیم . دوـب  نیملـسم 

. دیوگب نخس  دوش و  کیدزن 

نیقی اب  نورقم  ینامیا 

هک دـنکیم  تیاکح  بلق  مکحم  مزاج و  داـقتعا  زا  نیقی  اریز  دنـسریم ؛ نیقی  ماـقم  هب  دـننکیم و  تیوقت  ار  دوخ  ناـمیا  اوقت  ناـبحاص 
لها مامت  رگا  هک  يروط  هب  مینکیم ، ادیپ  نیقی  زور  دوجو  هب  ییانشور ، دیشروخ و  هدهاشم  زا  سپ  اًلثم  تسین ؛ نآ  يارب  یـشزغل  زگره 

. دوشیمن لصاح  يدیدرت  کش و  ام  يارب  دننک  تفلاخم  زور ، دوجو  اب  ایند 
، نابز رارقا  زا  هتشذگ  نامیا ، و  دشاب . نآ  فالخ  بلق  رد  نیقفانم  دننام  هچ  رگ  دوشیم ، لصاح  نیتداهـش » رارقا   » هلیـسو هب  زین  مالـسا » »
هب ندیسر  ییانـشور و  نیقی ، اما  دوش . ادیپ  یتسـس  هلدا  ای  دیلقت و  يور  زا  یبلق  قیدصت  نیا  تسا  نکمم  دراد و  یبلق  قیدصت  هب  جایتحا 

. تسا بایمک  رایسب  هتشذگ و  لحارم  مامت  قوف  هک  تسا  یتّیعقاو 
: دیامرفیم یفعج  رباج  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

178 (1) نیقْیلا » َنِم  ُّزعأ  ٍءیَش  ْنِم  ام  َو  نامیإلا  َنِم  لْضفأ  َنیقَیلا  َّنإو  مالْسإلا  َنِم  لْضفأ  نامیإلا  َّنإ  »
.« تسین نیقی  زا  رترب  يزیچ  تسا و  نامیا  زا  رترب  نیقی  مالسا و  زا  رترب  نامیا  انامه  »

رد نانآ  نامیا  دنرادروخرب و  نیقی »  » ینعی بایمک ؛ ریسکا  نیا  زا  نیقتم 

ص 136  ج 12 ، هعاربلا ، جاهنم  - - 1
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تـسا دیما  دـنوشیمن . یناشیرپ  بارطـضا و  هسوسو و  راچد  زگره  شیوخ  تانکـس  تاکرح و  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  نیقی ، رون  نوناک 

. دیامرف يرای  تیاده و  نیقی  هب  ندیسر  يارب  ار  نانمؤم  همه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

ثحب هصالخ 

تلاـح نیا  زا  تاـجن  هار  هدرک و  ریبعت  عوله »  » هب تلاـح  نیا  زا  نآرق  هک  تسا  یباـیلّوحت  يریذـپگنر و  ناـسنا  فعـض  طاـقن  زا  یکی 
. تسا هدومن  یفّرعم  لاعتم  قح  هب  یمئاد  هجوت  ار  كانرطخ 

ناوتیم هنومن  ناونعهب  دنیآیمرب ، اّربت  ّالوت و  هدهع  زا  یبوخ  هب  دـننکیمن و  ار  يدـحا  تاعارم  هفیظو ، نید و  هب  لمع  رد  گرزب  نادرم 
بالقنا ریبک  ربهر  شور  همانرب و  رتمهم  نآ  زا  دوب و  هتفر  نوریب  هزوح  زا  هک  یـصخش  اب  يراسناوخ  یقتدمحمدیـس  هَّللاتیآ  دروخرب  هب 
نارگید فرح  ناراکزیهرپ  تسا ، هفیظو  هب  لمع  يانعمهب  هکلب  يروحمدوخ  يانعمهب  هن  تیعطاق  نیا  درک . هراـشا  نارگید  یباجنـس و  اـب 

! تسا شوگ ) ( ؛» نُذا  » وا دنتفگیم : ربمایپ  هب  هک  اجنآ  ات  دننکیم ، شوگ  بوخ  ار 
. دش نایب  راصتخا  هب  نیقی  نامیا و  مالسا و  نایم  توافت  دمآ و  نایم  هب  نیقتم  نامیا  لماکت  زا  نخس  همتاخ ، رد 
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: نیرمت لاؤس و 

؟ دنکیم رییغت  هبطخ  تارابع  رد  مالک  قایس  ارچ  - 1
؟ تسا انعم  هچ  هب  نید ، رد  تماقتسا  تابث و  - 2

؟ دیامرفیم هچ  گرم  هب  تبسن  یگدامآ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  - 3
؟ هچ ینعی  تسا  ناسنا  فعض  طاقن  زا  یکی  هک  عوله » - » 4

؟ میریگیم هجیتن  هچ  جارعم  هروس  تایآ  زا  - 5
؟ دوب هنوگچ  دوب ، هدرک  هیملع  هزوح  هب  تشپ  هک  یملاع  صخش  اب  يراسناوخ  یقتدمحمدیس  هَّللاتیآ  دروخرب  - 6

. دیهد حیضوت  نیقتم » ینیب  هناگی   » دروم رد  یمک  - 7
. دینک رکذ  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  تماقتسا  تابث و  رد  هنومن  ود  - 8

؟ تسیچ لماکت  هار  رد  كانرطخ  عنام  - 9
؟ تسیچ هبوت  هروس  هیآ 61  لوزن  نأش  - 10

؟ يربهر رد  فعض  ای  تسا  يربهر  طیارش  زا  ربمایپ  ندوب  شوگ » - » 11
. دیروایب ثیدح  کی  طابترا  نیا  رد  دینک و  نایب  ار  نیقی  نامیا و  مالسا و  قرف  - 12

179 (1) دییامرف . نایب  ار  ثحب  هصالخ  - 13

اهتشون یپ 

. 1383 ، 2 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ناگشیپ ، اوقت  يامیس  یطسوا ، نیسح  - 1
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ًۀَعرِـش و مُْکنِم  اْنلَعَجٍلُِکل  تسا «: هدـمآ  هدـئام  هروس  هیآ 48  رد  تسا ؛ راکـشآ  هار  حـضاو و  قـیرط  ياـنعم  هب  جاـهنم ، جـهن و  (- 1  ) 1

.« میداد رارق  یقیرط  تعیرش و  اهتّما  امش  زا  کی  ره  يارب  ًاجاْهنِم «؛»
ج 8، (، 1373 یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  نارهت : مّود ، پاچ  رون (، هفیحـص  هَّللا ، حور  ینیمخ ، يوسوم  ماـما  (- 1  ) 2

صص 406 و 407
ص 152 ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  (- 1  ) 3

. تسا هتفای  تافو  يرجه  لاس 406  رد  ّدلوتم و  يرجه  لاسرد 359  یضر » دیس  دوشیم « هتفگ  (- 2  ) 4
ص 236 ج 1 ، هعاربلا ، جاهنم  (- 1  ) 5

. دشیم رازگرب  هبنشجنپ  ياهزور  حبص  رد  لاسکی ، زا  شیب  یط  رد  تاسلج  نیا  (- 1  ) 6
 ...« هَّللا ّنا  تسا «: ءاف  نودب  هیآ  لصا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  . 128 لحن : (- 1  ) 7

يرگید زیچ  هدومرفیـضر  دیـس  هک  هچنآ  زا  شیب  دش  مولعم  دوب ، هدنراگن  رایتخا  رد  هک  یلاجر  باتک  دـنچ  هب  هعجارم  زا  سپ  (- 2  ) 8
« دـئاوفلازنک زا « لاجّرلا » سوماق  باـتک « رد  طـقف  تسین . تسد  رد  وا  زا  يرگید  زیچ  تداـبع ، یگژیو  زجب  نیا  رباـنب  دـناهدرکن . هفاـضا 

. تسا هدوب  فورعم  دهز  تدابع و  رد  هک  تسا  میثخ » نبا  عیبر  ردارب « رسپ  ماّمه  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  یکجارک 
. تسا خساپ  رد  ندرک  ثکم  باوج و  رد  لمأت  نداد ، خساپ  زا  یلهاک  لقاثت : (- 3  ) 9

ص 10 ج 1 ، مکحلا ، فئاوط  (- 1  ) 10
. بغار تادرفم  (- 1  ) 11

6 میرحت : (- 2  ) 12
. راحبلا ۀنیفس  (- 3  ) 13

90 لحن : (- 1  ) 14
هلمج 231 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  (- 1  ) 15

. تافص ینعی  ْْتعَن ؛ عمج  توعن : (- 1  ) 16
ص 22 هغالبلا ، جهن  رد  تایهلا  (- 1  ) 17

39 فسوی : (- 1  ) 18
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40 مور : (- 1  ) 19

، تادوجوم نیا  مامت  دوشیم و  هدنزخ  هدنرچ و  هدـنرپ و  تشرد ، زیر و  زا  تاناویح ، اهناسنا و  مامت  لماش  هباد  هملک  6 ؛ دوه : (- 1  ) 20
. دنسریم ناشقزر  هب  ًامامتو  دنریس  دندرگیم  رب  هنالو  هناخ  هب  هک  بش  دناهنسرگ و  دنیآیم  نوریب  دوخ  هنایشآ  زا  هک  حبص 

40 مور : (- 2  ) 21
58 تایراذلا : (- 1  ) 22

. دوه (- 2  ) 23
23 تایراذلا : (- 3  ) 24

58 ناقرف : (- 1  ) 25
23 هدئام : (- 2  ) 26

هتشاد یشزرا  لایر  جنپعقوم  نآ  رد  هک  تسا  هداتفا  قافتا  یـسمش  لاس 1320  کیدزن  ینعی  لبق  لاس  لهچ  دودـح  هعقاو  نیا  (- 1  ) 27
. تسا

160 ماعنا : (- 2  ) 28
11 هعمج : (- 1  ) 29

ص 68 قودص ، خیش  لاصخ  (- 1  ) 30
. یلامث هزمحوبا  ياعد  (- 1  ) 31

. لامآلا یهتنم  (- 1  ) 32
هبطخ 112 هغالبلا ، جهن  (- 1  ) 33
هبطخ 196 هغالبلا ، جهن  (- 1  ) 34

هبطخ 155 نامه ، (- 2  ) 35
تمکح 242 راصق ، تاملک  نامه ، (- 3  ) 36

186 نارمع : لآ  (- 1  ) 37
120 نامه : (- 2  ) 38
128 لحن : (- 3  ) 39
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172 ص :
76 نارمع : لآ  (- 4  ) 40

27 هدئام : (- 5  ) 41
13 تارجح : (- 1  ) 42

96 فارعا : (- 2  ) 43
201 فارعا : (- 3  ) 44

2 قالط : (- 4  ) 45
29 لافنا : (- 1  ) 46
197 هرقب : (- 2  ) 47
4 قالط : (- 3  ) 48

34 لافنا : (- 4  ) 49
35 فارعا : (- 5  ) 50
63 سنوی : (- 1  ) 51

49 دوه : (- 2  ) 52
67 فرخز : (- 3  ) 53

72 میرم : (- 4  ) 54
54 رمق : (- 1  ) 55

131 ءاسن : (- 2  ) 56
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173 ص :
ءاضعالا تحبصأ  مدآ ، نبا  حبـصأ  اذإ  لاق «: ّهنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  ًاعوفرم  ریبج  نب  دیعـس  نع  اضیبلا : ۀّجحم  (- 1  ) 57

«. انْجَجَوعا َتْجَجَوْعا  نإَو  انمقتسا  تمقتسا  نإ  ّکناف  انیف  هَّللا  قتا  لوقتيأ  ناسّللا : یفکتست  اهّلک 
. نامه (- 2  ) 58
18 ق : (- 3  ) 59

71 بازحا : (- 4  ) 60
هبلق میقتسیالو  هبلق  میقتسی  یّتح  دبع  نامیا  میقتـسی  ال  هلآ «: هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  کلام  نب  سنا  لاق  اضیبلا : ۀّجحم  (- 1  ) 61

.« هناسل میقتسی  یتح 
مه تداـبعرد  يور  هناـیم  تاـیاور ، زا  یـضعب  رد  یتح  دـمآ . تفر و  تاـقالم و  وگ و  تفگ و  حـیرفت و  رد  يور  هناـیم  اًـلثم  (- 1  ) 62

تـسد زا  ار  دوخ  باصعا  هک  دـنناوخیم  سرد  نانچ  یـضعب  اًلثم  هعلاطم ؛ ملع و  لیـصحت  رد  يور  هناـیم  زین  هدـش و  هدرمـش  نسحتـسم 
يور هنایم  هب  نآرق  قافنا ، هرابرد  زین  دـنهدیم و  داب  رب  ار  شیوخ  تاـقوا  همه  ملع ، لیـصحت  طیارـش  رد  یـضعب  لـباقم ، رد  دـنهدیم و 

: درامشیم نامحرلادابع  فاصوا  زا  ار  لاح  نیا  دهدیم و  روتسد 
، نانیکـسم هب  قافنا  ماگنه  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  و  ًاـماوق «؛» کـلذ  نیب  ناـکو  اورتقی  ملو  اوفرـسی  مل  اوقفنأ  اذإ  نیذـلاو  67 «؛ ناقرف :

.« دنتسه لدتعم  ور و  هنایم  ناسحا  رد  هکلب  دنزرویمن  مه  لخب  دننکیمن و  فارسا 
نارگید هب  تبـسن  تراقحنآ  رد  تسین و  ینیبدوخ  زگره  تسا و  يداع  تلاح  کی  راقو  دوش ، هابتـشا  ّربکت  اب  دیابن  راقو  هتبلا  (- 1  ) 63
فورعم هدیصق  رد  قدزرف  هک  اجنآ  ات  هدوب  ّرقوم  رایسب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لاوحا  رد  اًلثم  درادن ؛ دوجو 

z\E\E\ مستبی نیحّالإ  مّلکی  الو   z\ هتباهم نم  یضغیو  ًءایح  یضغی   s\iُ:\ دیوگیم شیوخ 
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174 ص :
37 ارسا : (- 2  ) 64

63 ناقرف : (- 1  ) 65
32 بازحا : (- 2  ) 66

یلع لامتـشالاو  مراحملا  بانتجاو  ضئارفلا  ءادأ  لاق  توملل ؟ دادعتـسالا  ام  مالـسلا «: هیلع  نینمؤملا  ریمأل  لیق  راحبلا «: ۀنیفـس  (- 1  ) 67
.« هیلع ُتوملا  َعَقَو  مأ  توملا  یلع  عقَوأ  یلابی  ال  مث ، مراکملا 

11 جح : (- 1  ) 68
ص 62 ج 1 ، یفاک ، لوصا  (- 1  ) 69

ص 118 ج 12 ، هعاربلا ، جاهنم  (- 2  ) 70
7 هعمج : نیقداص .» ُمتنُک  نإ  َتْوَملا  اُوَّنَمَتف  ساّنلا  نود  نمهَّلل  ءایلوأ  مکنأ  متمعز  نإ  اوداه  نیذلا  اهیأ  ای  (-» 1  ) 71

91 ماعنا : (- 1  ) 72
ص 52 ج 2 ، یفاک ، لوصا  (- 1  ) 73

«. نیقی هدام « راحبلا ، ۀنیفس  (- 1  ) 74
. راحبلا ۀنیفس  (- 2  ) 75

.1383 ، 2 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ناگشیپ ، اوقت  يامیس  یطسوا ، نیسح   76
53 رمز : (- 1  ) 77

87 فسوی : (- 2  ) 78
65 لافنا : (- 1  ) 79
54 هدئام : (- 2  ) 80

159 نارمع : لآ  (- 3  ) 81
54 نارمع : لآ  (- 1  ) 82

144 نامه : (- 2  ) 83
33 رون : (- 3  ) 84
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175 ص :
22 هلداجم : (- 1  ) 85

9 فص : (- 2  ) 86
2 جح : (- 3  ) 87

59 سی : (- 1  ) 88
105 هبوت : (- 2  ) 89
29 فهک : (- 3  ) 90
30 کلم : (- 4  ) 91
50 رجح : (- 1  ) 92

 ... ٍصْقَنَو ِعوُْجلاَوِفوَْخلا  َنِم  ٍءیَِـشب  ْمُکَّنَوـُْلبََنلَو  ،» 2 توبکنع : َنُونَتُْفی »؟ ـال  ْمُهَو  اـّنَمآ  اوـُلوُقَی  ْنأ  اوُکَْرتـُی  ْنأ  ُساـّنلا  َبِسَحأ  (-» 2  ) 93
156 هرقب : َنیِرباّصلاِرَِّشبَو ،»

ص 165 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  لالظ  یف  (- 1  ) 94
ص 147 ج 11 ، هعیشلا ، لیاسو  (- 1  ) 95
ص 316 ج 2 ، مکحلا ، فئارط  (- 1  ) 96

ص 86 ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  (- 1  ) 97
فورعم و هلفاق ، رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ندرک  راک  اذغ و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندرک  عمج  مزیه  ثیدح  (- 2  ) 98

. تسا روهشم 
ص 584 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  (- 3  ) 99

. قودص خیش  لاصخ ، (- 1  ) 100
. لمجی وأ ال  لحی  امع ال  عنتماو  فک  فع : ص 528 ، دجنملا ، (- 1  ) 101

ص 106 ج 2 ، یفاک ، لوصا  (- 2  ) 102
. ۀّفعلا باب  ص 76 ، ج 2 ، یفاک ، (- 1  ) 103

«. فافعلا ةدابعلا  لضفأ  لوقی «: مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناک  (- 2  ) 104
ص 87 ج 2 ، یفاک ، لوصا  (- 1  ) 105

45 و 46 لافنا : (- 1  ) 106
. هّیداجس هفیحص  (- 1  ) 107

تمکح 456 هغالبلا ، جهن  (- 1  ) 108
. خیرات دنپ  (- 2  ) 109
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176 ص :
83 صصق : (- 1  ) 110

ص 100 ج 5 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  (- 1  ) 111
. دعب هب  کی  هیآ  زا  لمزم : (- 1  ) 112

هب نآرق  توالت  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدرک ، لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاص  باتک  رد  ضیف  موحرم  هک  یتیاور  ود  زا  (- 2  ) 113
گیر لمر و  ياههلـصاف  دننام  دـهدن  دایز  مه  هلـصاف  دزیهرپب و  راعـشا  دـننام  تایآ  ندـناوخن  عیرـس  زا  ًالوا  زا : تسا  ترابع  لیترت  وحن 

. دنک توالت  كانزوس  یبلق  اب  ًاثلاث  و  دنک . لمأت  تایآ  یناعم  رد  ناسنا  ینعی  دشاب ؛ رکف  ّربدت و  اب  ًایناث  نابایب و 
باب 39 ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  (- 3  ) 114

9 رمز : (- 1  ) 115
16 و 17 هدجس : (- 2  ) 116

كدف مان و  دق   z\ مقسلا عم  يولبلا  ّرضلا و  فشاک  ای   z\ ملظلا یف  ّرطضملا  ءاعد  بیجی  نم  ای   s\iُ:\ تسا نیا  راعشا  هلمج  زا  (- 1  ) 117
z\ معّنلاـب نیـصاعلا  یلع  دوـجی  نمف   z\ فرـسوذ هوجری  ـال  كدوج  ناـک  نا   z\ منت مل  موـیق  اـی  كدوـج  نـیع  \z و  ًۀـبطاق تیبلا  لوح 

z\E\E\ مرحلا تیبلا و  ّقحب  یئاُکب  مَحراف   z\ يدنتسم يالوم و  ّیبر و  كوعدأ 
101 - 104 نونمؤم : (- 2  ) 118
ص 42 هدوملارحب ، (- 1  ) 119

60 سی : (- 2  ) 120
37 رون : (- 1  ) 121

20 لّمزم : (- 1  ) 122
45 فاق : (- 2  ) 123

ص 210 ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحم  (- 3  ) 124
ص 210 ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحم  (- 4  ) 125

ص 220 ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحم  ك : ر . تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تیاور  (- 1  ) 126
ص 225 نامه ، (- 2  ) 127
ص 231 نامه ، (- 3  ) 128

. یفاص ریسفت  (- 4  ) 129
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177 ص :
45 توبکنع : (- 1  ) 130

183 هرقب : (- 2  ) 131
. یفاک لوصا  (- 1  ) 132

43 اسن : (- 2  ) 133
ص 15 ج 3 ، هعیشلا ، لیاسو  (- 1  ) 134

. نیفراعلا ةولص  نیکلاسلا و  جارعم  (- 1  ) 135
ص 145 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  (- 1  ) 136

59 سی : (- 1  ) 137
21 هیثاج : (- 2  ) 138

ص 238 ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحم  (- 3  ) 139
ص 123 یهتنملا ، ۀمتت  (- 4  ) 140

. دعب هب  ص 85  ج 5 ، هعیرشلا ، نیحایر  (- 1  ) 141
2 هط : (- 2  ) 142

ص 367 ج 3 ، نیلقثلارون ، ریسفت  (- 1  ) 143
ص 7 ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  (- 2  ) 144

37 رون : (- 1  ) 145
12 حون : (- 1  ) 146

ص 423 ج 5 ، نیلقثلا ، رون  (- 1  ) 147
ص 271 ج 5 ، هعیشلا ، لیاسو  (- 2  ) 148

63 ناقرف : (- 1  ) 149
72 ناقرف : (- 1  ) 150

. هللا همحر  قودص  خیش  لاصخ ، (- 2  ) 151
ص 116 ج 2 ، یفاک ، لوصا  (- 3  ) 152

. مارو هعومجم  (- 1  ) 153
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178 ص :
.1383 ، 2 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ناگشیپ ، اوقت  يامیس  یطسوا ، نیسح   154

ص 40 ج 1 ، یفاک ، (- 2  ) 155
ص 884 ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  همکحأ ،» اًلمع  لمع  اذإ  ًادبع ، ّبحی  هَّللا  نکلو  (-» ... 1  ) 156

ص 883 ج 2 ، نامه ، (- 2  ) 157
(. يدنوخآ پاچ  يدلج  ود  ص 71 ( ج 2 ، یفاک ، لوصا  (- 1  ) 158

ص 280 ج 7 ، اضیبلا ، ۀّجحم  (- 1  ) 159
154 فارعا : (- 2  ) 160

28 رطاف : (- 3  ) 161
175 نارمع : لآ  (- 1  ) 162

. تسا هتفرگ  رارق  چم  جنرآ و  نیب  هک  تسد  قاس  ناوختسا  (- 1  ) 163
. راحبلا ۀنیفس  (- 2  ) 164

ص 13 سواط ، نبا  دیس  سفنلا ، ۀبساحم  (- 1  ) 165
ص 453 ج 2 ، یفاک ، لوصا  (- 1  ) 166

18 رشح : (- 2  ) 167
ترابع 77 راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، (- 1  ) 168

ص 132 ج 12 ، هعاربلا ، جاهنم  (- 2  ) 169
ص 133 ج 12 ، هعاربلا ، جاهنم  (- 1  ) 170

60 نونمؤم : (- 1  ) 171
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179 ص :
32 مجن : (- 2  ) 172

14 تمایق : (- 1  ) 173
. راحبلا ۀنیفس  (- 1  ) 174

19 - 23 جراعم : (- 2  ) 175
91 ماعنا : (- 1  ) 176
61 هبوت : (- 1  ) 177

ص 136 ج 12 ، هعاربلا ، جاهنم  (- 1  ) 178
.1383 ، 2 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ناگشیپ ، اوقت  يامیس  یطسوا ، نیسح   179
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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