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تمایق همانرذگ 

باتک تاصخشم 

4-2-60220-600-978 لایر : 52000 کباش : 
2590432 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

. یبسامهط اضردیس  هدنسیون  تمایق / همانرذگ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2 تساریو [ :  تیعضو 

.1391 نارکیب ، رهم  مق : رشن :  تاصخشم 
228 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.1380 یبسامهط ، اضر  یلبق : پاچ  تشاددای : 
یمالسا قالخا  عوضوم : 

297/61 ییوید :  يدنب  هدر 
BP247/8/ط9گ4 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

 - 1331 اضردیس ، یبسامهط ، هسانشرس : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

( هّلظ ّدم   ) یسلجم هللا  تیآ  ترضح  كرابم  طختسد  نتم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نیرهاّطلا نیبّیطلا  هلآ  دّمحم و  ۀّیبر  لضفا  هقلخ و  ریخ  یلع  مالّسلا  ةولّصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا 

ياقآ مالـسالا  ۀـجح  مالعالا و  لمع  مارکلا  لضافالا  نیز  باطتـسم  بانج  تافیلأت  زا  هک  ار  تمایق ) همانرذـگ   ) دنمـشزرا باتک  دـعب  و 
هدافتـسا دروم  هک  متفای  اویـش  سب  ینایب  اب  هدنزرا  دـیفم و  یباتک  ار  وا  هدومن  هظحالم  دـشابیم  هتادـییأت  تماد  یبسامهط  اضر  دیـس  جاح 

تمصع و تیب  لها  راثآ  جیورت  ینید و  فراعم  رشنرد  هتسویپ  ار  مرتحم  ّفلؤم  مراد  تلئـسم  نانم  دنوادخ  زا  دوب  دهاوخ  نینمؤم  مومع 
هتاکرب  هللا و  ۀمحر  نینمؤملا و  انناوخا  عیمج  یلع  هیلع و  مالسا  درادب و  قفوم  دّیؤم و  مالسلا  مهیلع  تراهط 

لوالا 1428 عیبر  موس 3 
قباطم 90/10/7

راتفگشیپ

اب یتوسان  ملاع  هصرع  رد  ار  یتوهال  كاپ  حور  شیدنوادخ  هلماک  تردق  هب  هک  تسا  یقلاخ  راوازس  دودحمان  شیاتس  ساپس و  دمح و 
. دینادرگ رّونم  ار  مدآ  ینب  بولق  شیهانتم  ریغ  ضیف  راونا  هب  داد و  رارق  شود  مه  نیرق و  تادوجوم  نیرت  تسپ 

هک نآ  فراعم  اب  ار  اـم  تخاـس و  ناـمبطاخم  شباـتک  نیرخآ  هب  دـیرفایب و  شربماـیپ  نیرخآ  ناوریپ  ءزج  ار  اـم  هک  يدـنوادخ  شیاـتس 
. دومرف انشآ  تسا  فراعم  نیرتیلاع 

هیلع بلاـطیبا  نبا  یلع  ترـضح  نآ  یـصو  نیلوا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  وا  هداتـسرف  نیرخآرب  ناـیاپ  یب  دورد 
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(. فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يرکسعلا نسحلا  نبا  ۀجح  ترضح  اهنآ  نیرخآ  مالسلا و 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  رب  مالس 

هحفص 11} }
ناهج حلصم  رب  مالس 

ترضح نآ  هتخابلد  ناقشاع  نایعیش و  رب  مالس 
یمارگ هدنناوخ  امش  رب  مالس 

اب عـالطا  مدـع  لیلدـب  گرم ، زا  سپ  ناـهج  ناـهج و  نـیا  رد  یتخبـشوخ  يراگتـسر و  ریـسم  هـک  دـنک  ضرف  دوـخ  يارب  ناـسنا  هـکنیا 
دننام تسا و  راوشد  رایسب  يا  هدع  يارب  یهاگ  همه و  يارب  یهاگ  اهنآ  زا  رذگ  هک  تسه  وا  هار  رس  رب  یعناوم  تسا و  وربور  ییاهیتخس 

هیـضرف ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  دوجو  ضرف  نیا  اب  دراد ، یفاـک  مزـال و  تازیهجت  هب  زاـین  يا  هلق  هب  دوعـص  يارب  هک  تسا  يدرونهوک 
یتخبـشوخ ياه  هلق  يالاب  هب  لماک  زیهجت  اب  دـیاب  هک  دوش  یم  رکذـتم  دوخ  هب  ناـسنا  تسا و  حیحـص  اـجب و  هکلب  ، تسین طـلغ  لـطاب و 

. دیامن دوعص 
: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  روط  نامه 

نآ هب  هک  هتـسیاش  هشوت  اب  دیدرگ  زاب  ادخ ) يوس  هب  و   ) هدش هداد  امـش  نایم  يراپـسهر  يادـن  هک  دـینک  هدامآ  ار  ترخآ )  ) رفـس لئاسو 
سرت ياهلزنم  راومهان و  هندرگ  امش  ولج  اریز  دیراد ، یسرتسد 

هحفص 12} }
(1 . ) دیریزگان اهنآرد  فقوت  ندش و  دراو  زا  هک  تسا  كانلوه  روآ و 

: دنک یم  ریسم  ندومیپ  هب  ّرصم  ار  درف  هدش و  بلق  توق  هیام  تازیهجت ، زا  مهم  زیچ  دنچ  اذل ،
. تشذگ دهاوخ  ناترظن  زا  باتک  لوط  رد  هک  يدراوم  ریاس  قشع و  لقع 4 - قح 3 - هب  دامتعا  سفن 2 - هب  دامتعا  - 1

زا دادمتـسا  ناهج و  راگدرورپ  هب  ءاکتا  هکلب  درادن ، دنوادخ  هب  دامتعا  اب  یتافانم  اهنت  هن  دیآ  یم  نایم  هب  سفن  هب  دامتعا  زا  نخـس  یتقو 
. دماجنا یم  تیصخش  طسب  سفن و  تردق  هب  یهلا  لازیال  يورین 

رارق شرایتخا  رد  هک  یتاناکما  همه  زا  تسا و  رادروخرب  تیـصخش  لالقتـسا  سفن و  هب  داـمتعا  هیامرـس  زا  هک  نیا  اـب  ناـمیا ، اـب  ناـسنا 
یمن روصحم  يداع  لـماوع  لـلع و  ناـیم  رد  اـهنت  ار  دوخ  حور  زگره  لاـح  نیع  رد  دـنک  یم  يرادرب  هرهب  لـماک  قیقد و  روط  هب  هتفرگ 

عیسو و رایسب  شلمع  عاعش  زاب و  وا  يور  هب  نانچمه  زاورپ ، جوا و  هصرع  رد  هکلب  ددرگ  یمن  فقوتم  اج  نیمه  رد  شتیناسنا  اذل  دزاس ،
شتیلاعف یحور و  طاشن  زا  یشخب  تسا و  راد  هنماد 

__________

مالسالا ص 654 ضیف  هغالبلا  جهن  - 1
هحفص 13} }

. دهد یم  صاصتخا  یگدنز  یلاع  ياهفده  هب  ار 
رد تسوا و  ياهتنا  یب  تردـق  تسد  رد  روما  هیلک  ریبدـت  هک  دراد  يدـنوادخ  هب  اـکتا  تسا ، ناـمیا  زا  زیربل  شبلق  نوناـک  هک  سک  نآ 

: دیامرف یم  نینچ  نآرق  هک  درادن  کیرش  يراک  چیه 
(1 ( ) ُمیکَحلا ُزیزَعلا  َوُه  َو  ِهِدَعب  نِم  َُهل  َلِسُرم  الَف  کِسُمی  ام  َو  اَهل  َکِسمُم  الَف  ٍۀَمحَر  نِم  ِساّنِلل  ُهللا  ِحَتفَی  ام  )

ریغ یـسک  ددنب ) ار  يرد  ره   ) دنک كاسما  ار  هچ  ره  و  دریگب ، ارنآ  ولج  دناوت  یمن  یـسک  دیاشگب  مدرم  يور  هب  هک  ار  یتمحر  دنوادخ 
. تسا میکح  زیزع و  وا  تسین و  نآ  ناتسرف  ندوشگ )  ) هب وا  زا 
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نوُکَفُؤت ) ّیناَف  َوُه  ّاِلا  َهِلا  ِضرَالا ال  َو  ِءامَّسلا  َنِم  مُُکقُزرَی  ِهللا  ُریَغ  ِِقلاخ  نِم  لَه  مُکیَلَع  ِهللا  َتَمِعن  اوُرُکذا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  )
؟ دهد يزور  نیمز  نامسآ و  زا  ار  امش  هک  دراد  دوجو  دوخ  زا  ریغ  یقلاخ  ایآ  ناتدوخ ،)  ) امـش رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآ  دای  هب  مدرم ! يا 

. دیوش یم  فرحنم  لطاب  يوس  هب  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه 
__________

هیآ 3 رطاف  هروس  - 1
هحفص 14} }

. تسوا هتسب  ياهرد  هدنیاشگ  يرآ 
زاب دناوت  یمن  وا  زج  سک  چیه  ددنبب  وا  هک  ار  رد  نآ  ددـنبب و  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دـیاشگ ، یم  مدرم  يور  هب  تمحر  زا  وا  هک  يرد 

. دنک
؟ دشاب نوریب  راگدرورپ  ذوفن  تردق و  هطیح  زا  هک  دوش  هدنهانپ  دناوت  یم  اجک  هب  رشب 

هناگی دنوادخ  هب  دنمزاین  زیچ  ره  رد  دوخ  هک  یناوتان  قولخم  تشاد ، دهاوخن  یتسپ  ینوبز و  ّتلذ و  زج  يا  هجیتن  ادـخ  ریغ  هب  ندرب  هانپ 
. دشاب يرگید  هاگهانپ  وا  تساوخ  رما و  نودب  دناوت  یمن  تسا 

تسا تاجن  هلیسو  نیرتهب  یگدنز  ثداوح  رپ  ینافوط و  سونایقا  رد  اریز  تسین  یهلا  تیامح  فَنَک  رد  نتـسیز  زا  رت  هدنبیز  ناسنا  يارب 
. درب هانپ  نآ  شوغآ  هب  ناوت  یم  هک 

دنمورین ار  هدارا  تردق  هک  تسا  يدامتعا  دوخ  هکلب  تشگ  دـهاوخن  رجنم  یتوافت  یب  یناوتان و  فعـض و  هب  زگره  راگدـیرفآ  هب  ءاکتا 
دیدرت و  کش ، ره  هشیر  دزاس  یم  مأوت  يریظن  مک  تماهش  تأرج و  اب  تاظحل  نیرت  تخس  رد  یتح  ار ، یمادقا  ره  رت و 

هحفص 15} }
. دنازوس یم  نب  خیب و  زا  ار  هسوسو 

لماوع للع و  اه و  تردـق  مامت  قوف  هک  تقیقح  نیا  هب  خـسار  دامتعا  دـنوادخ و  ربارب  رد  ندوب  عضاخ  نتورف و  شیاسآ ، یتخـس و  رد 
شزرا يدادیور  چیه  ربارب  رد  هک  دروآ  یم  دـیدپ  ار  شمارآ  نانیمطا و  یمدآ  بلق  ریمـض و  رد  دـشخب  یم  ناجب  ار  یتفگـش  رثا  يداع 

. دوش یمن  هتساک  نآ  فیک  مک و  زا  هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ 
یم راشرـس  دنوادخ ، هب  میلـست  تعاطا و  لوبق  زا  شحور  دراد  تیفرظ  هک  اجنآ  ات  دراذگ ، یماو  قح  هب  ار  شکاردا  ناج و  ناسنا  یتقو 

. دوش یم  دنلب  راوگان  ثداوح  زا  شا  هلان  هن  هتشگ و  رورغم  تسمرس و  اهیبایماک  زا  هن  رگید  هک  ددرگ 
يدیمون سأی و  میلـست  هاگچیه  دیـشخب و  دهاوخن  یبولطمان  رثا  وا  رد  دنک  یم  یگتخابدوخ  سرت و  داجیا  نارگید  يارب  هک  يروما  مامت 

. دیدرگ دهاوخن  تساه ، تسکش  زا  يرایسب  ءاشنم  هک 
هار عماوج ، طـحنم  راـکفا  برخم و  لـماوع  اـب  خـیرات  فلتخم  ياـه  هرود  رد  یهلا  نادرم  ریگ  یپ  تازراـبم  ریـسم  رد  تماـیق  همانرذـگ 

. دوب دهاوخ  دعب  هب  نیا  زا  هدوب و  ناسنا  یتخبشوخ  تداعس و  هب  تیاده 
هحفص 16} }

دوخ ياه  همانرب  يارجا  يارب  طئارـش ، ندوب  دعاسمان  نیع  رد  دـنناوت . یم  دنتـسناوت و  دـنوادخ  هب  ءاکتا  سفن و  هب  دامتعا  اب  یهلا  نادرم 
( سفن اب   ) دربن تشاد ، ینتسسگان  يدنویپ  یهلا ، لازیال  يورین  هب  ناشحور  نوچ  دنیوج و  يرای  یئرمان  لماع  نیمه  زا  ادخ ) زا  تعاطا  )

. دننک یم  هدرک و  لابند  رتمامت ، هچره  تیعطاق  اب  ییاهن  يزوریپ  هلحرم  ات  ار 
تفگش هب  ار  ناسنا  هدوب ، ناحبس  دنوادخ  هب  دامتعا  ظاحل  زا  هنومن ، نیرتهب  هک  مالـسا  ردص  ناناملـسم  هیحور  عضو  یگنوگچ  هب  هجوت 
تبـسن یناسک  هب  ار  یتوافت  یب  یفنم و  تلاح  یتسـس و  زجع و  ناوت  یمن  زگره  هک  دـناسر  یم  تاـبثا  هب  ار  عوضوم  نیا  دروآ و  یمرد 

http://www.ghaemiyeh.com


کی نتخاس  روظنم  هب  مئاد  تیلاعف  شبنج و  نینچمه  فده و  يوسب  شالت  هدیقع و  تفرـشیپ  هار  رد  ناما  یب  داهج  يراکادف و  هک  داد 
ضرعم رد  نامز  نیا  دـننام  زین  مالـسا  ردـص  نانز  نادرم و  دوب ، نانآ  هویـش  اسرف ، تقاط  تخـس و  طیارـش  رد  دنمتداعـس  نیون و  هعماج 

. دندوب بناجا  يوس  زا  یگنهرف  ناما  یب  هفقو و  یب  ياه  موجه 
هاگچیه دنتفای ، شرورپ  كرحت  ُرپ  بتکم  نیا  رد  هک  یئاهنآ 

هحفص 17} }
نانچ دوشگ و  ناـشیورب  ار  تفرـشیپ  هار  هک  دوب  شمارآ  اـب  ماوت  راوتـسا  هدارا  نیمه  تشگن و  هریچ  ناـشدوجو  رب  داـمتعا  مدـع  تلاـح 

. دنیاتس یم  ار  نانآ  تاهج  عیمج  زا  ریخا  نرق  ود  یکی  رد  ناملسم  ریغ  نادنمشناد  هک  دمآ  دیدپ  خیرات  رد  يا  هناگی  ریظن و  یب  عامتجا 
، دنک یمن  زواجت  تاّیدام  زرم  زا  شدید  عاعـش  و  تسا ، يراع  دنوادخ  هب  ءاکتا  زا  هک  ار  یـسک  حور  دـعاسمان ، لماوع  اهیراوشد و  سپ 

. دنک یم  ینیشن  بقع  يدرف  نینچ  دنکش و  یم  مه  رد 
زا اـسب  هچ  دـشخب و  تاـجن  بارطـضا  زا  ار  یمدآ  حور  دـناوت  یمن  تالکـشم  موجه  ماـگنه  دـنوادخ ، هب  ءاـکتا  نودـب  سفن ، هب  ءاـکتا 

چـیپ و کی  زا  یتح  دـناوتن  دـیآرد و  اـپ  زا  دریگیب و  ار  شناـبیرگ  میظع  یجنر  دـتفا ، قاـفتا  وا  لـیم  فـالخ  هک  يا  هثداـح  نیرتکچوک 
. دنک روبع  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  یئالابرس 

راوتسا ّتین )  ) روحم رب  ار  اهراک  هتشاد و  یلیصا  طوسبم و  رظن  دنوش  یم  اهناسنا  راتفر  كرحم  هک  یلصا  ینورد و  ياه  هزیگنا  هب  مالـسا 
. تسا هدرک  صخشم  ار  لامعا  یلوبق  شزرا و  هجرد  نیعم ، تباث و  ساسا  نیمه  رب  هتخاس و 

لامعا یلوبق  تاجرد و  عیفرت  ببس  ًاساسا  هک  تسا  یلماع  ّتین 
هحفص 18} }

. ددرگ هظحالم  نآ  رد  راگدرورپ  سدقا  تاذ  يدونشخ  بلج  هک  تسا  يا  هنادنمتفارش  كاپ و  فده  نامه  دوش و  یم 
دش دهاوخن  رادروخرب  یصاخ  شزرا  زا  لمع  تروص  نیارد  تسا ، ناسنا  یناحور  ّتین  ندوب  اراد  ادخ  هب  نامیا  يراوتـسا  هناشن  نیرتهب 

لمع هدودحم  زا  مکحم  هدنزرا و  كالم  نیا  تفرگ ، دهاوخ  رارق  دوخ  يادخ  نارکیب  فطل  تیامح و  دروم  تالاح ، همه  رد  صخش  و 
یب نامیا  صالخا و  زا  یلاخ  شلد  هدیباتن و  شناج  رب  ادخ  يراوگرزب  هعشا  هک  یـسک  تسین ، نوریب  ناسنا  ساسحا  كرد و  لّمحت و  و 

: تسا زیچ  ود  زا  یکی  شا  همشچرس  دراد ، یم  او  اهراک  ماجنا  هب  ار  يو  هک  يا  هزیگنا  تسا  هبئاش 
یناسفن لیامت  رگید  تسا و  رادیاپان  ًامتح  هک  یبلط  ترهش  یکی 

درگنب و مارتحا  هدید  هب  ار  وا  هک  دیما  نیا  هب  دناسر ، یم  نایاپ  هب  سپـس  دنک و  یم  زاغآ  تقیقح  حور و  زا  یلاخ  ار  شلمع  يدرف  نینچ 
يدرف نینچ  هدولآ  عاطم  دش و  دهاوخ  وا  رادرک  یگدز  سپاو  ندـش و  دودرم  ببـس  لمع  نیمه  دـننادب ، شیناسنا  كاپ  لئاضف  بحاص 

درادن و  ییاهب  تسا و  شزرا  یب  دنوادخ  هاگشیپ  رد 
هحفص 19} }

. تشگ دهاوخن  يو  دیاع  شرظن ، دروم  زیچان  دودحم و  فده  نامه  هب  ندیسر  زج  يدوس 
/ك دیامرف یم  صاخشا  نینچ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(( 1  ) ٌلیخَد ٌءاد  ِِهبلَق  یف  َو  ٌلیمَج  یئارُملا  ُناِسل  )
. دراد دوجو  یقیمع  يرامیب  شریمض  رد  هک  یلاح  رد  تسا  نیریش  رهاظتم ، امندوخ و  صخش  نابز 

(2 ( ) رادقَالا ِرَغِص  نِم  ُراِختفِالَا  )
تسا یمدآ  یشزرا  یب  تلزنم و  ردق و  یتسپ  هناشن  ندیلاب  ندیزان و  دوخ  هب 

درک دـنهاوخن  ساسحا  دوخ  رد  رهاظت  یئامندوخ و  هب  يزاین  دـننک  یم  هیکت  دوخ  لمع  رب  دـنرادروخرب و  سفن  هب  دامتعا  زا  هک  یناسک 
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. دنرب یم  جنر  يرامیب  کی  زا  دندامتعا و  لمع و  دقاف  هک  تسا  ییاهنآ  شور  یئامندوخ 
ناسانشناور زا  یکی  هدومرف  نایب  هصالخ  روطب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  صالخا  لها  ياوشیپ  شیپ ، نرق  هدراهچ  رد  هک  ار  یئانعم 

__________

مکحلا ص 160 ررغ  - 1
مکحلا ص 610 ررغ  - 2

هحفص 20} }
مدع یماکان و  نیع  رد  هک  يرگید  هلیسو   ) هدرک نایب  نینچ  یناور  یملع  یسررب  کی  ناونع  هب  هدرک و  زاب  ( 1  ) رتخاش مان  هب  متسیب  نرق 

.( تسا ندرک  فیرعت  دوخ  زا  ندز و  فال  میرب ، یم  راکب  نارگید  رظن  بلج  يارب  تیقفوم 
دوش یم  قشاع  لقاع  درف  ادخب  دامتعا  سفن و  هب  دامتعا  اب  اما  دـنک  یمن  اود  ار  يدرد  ندز  لوگ  غورد  اب  ار  دوخ  ندـیلاب و  دوخ  هب  سپ 

. دنک یم  تکرح  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  تمس  هب  اباهم  یب  یعقاو ، تداعس  یتخبشوخ و  قشاع  ندرک ، رکف  حیحص  اب  و 
نآ تسین و  فطل  زا  یلاخ  ود ، نیا  درومرد  هاتوک  ینخـس  دـمآ  قح  هب  دامتعا  سفن و  هب  دامتعا  لابندـب  قشع  لقع و  تبحـص  هک  لاـح 

هدهع رب  ار  یمهم  رایسب  شقن  رـشب  یگدنز  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  گرزب  میظع و  يورین  ود  نیا  يارب  ینوناک  ناسنا ، داهن  هکنیا 
رپ یغارچ  دننام  هب  لقع  يورین  نوچ  دهد ، یم  صیخـشت  ار  يدب  یبوخ و  دـنک ، یم  رکف  نآ  اب  ناسنا  هک  تسا  لقع »  » هوق یکی  دـنراد :

دهد و یم  روبع  یگدنز  کیرات  مخ و  چیپ و  رپ  ياههار  زا  ار  یمدآ  دزاس و  یم  نشور  ناسنا  يارب  ار  یگدنز  ریسم  هک  تسا  يرون 
__________

لقن هب  - 1
هحفص 21} }

هب لاـمک  هب  لـین  هار  رد  ار  ناـسنا  دـشخب و  یم  تکرح  شبنج و  یمرگ ، ترارح و  یگدـنز  هب  هک  تسا  یئورین  نآ  و  ( 1 « ) قشع  » مود
ینامـسآ و ناربـهر  تـهج  نیدـب  دوـش و  هـتفرگ  رظن  رد  هـبنج  ود  ره  دـیاب  ناـسنا  تـیبرت  مـیلعت و  رد  اذـل  درادـیماو  شـشوک  وپاـکت و 

لماع ود  ره  زا  ناسنا  تیبرت  رد  هکلب  اهنت ، لـقع »  » هار زا  هن  رـشب  تیبرت  يارب  دنتـسه  رـشب  حیحـص  تیبرت  رومأـم  هک  ناـیدا  ناگدـنروآ 
. دنا هدومن  رارقرب  يا  هنزاوم  يرشب ، يورین  ود  نیا  نایم  هدرک و  هدافتسا 

لقع يادـن  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  يدارا  یلقع و  لالقتـسا  تروص  نیا  رد  هک  هتـشگ -  قـشع  ریـسا  ناـسنا  هراـبکی  هن  ءاـیبنا  بتکم  رد 
. تسا هتشگ  شوماخ  هدرسفا و  شحور  هدنام  ربخ  یب  قشع  قوذ  زا  شلد  یلکب  هن ، و  ددرگ -  یم  شوماخ  یلکب  شیدناریخ 

اذل دشاب و  رارقرب  لداعت  نانآ  لقع  قشع و  غامد ، لد و  نایم  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نیرتخبشوخ  ادخ  ناگداتسرف  ناربمایپ و  بتکم  رد 
رشب دارفا  نیرت  قشاع  نیرت و  لقاع  نانآ  دوخ 

__________

یناحور قیمع  تاساسحا  غورفرپ و  فطاوع  فدـه  هکلب  تسین  نارـسوه  دارفا  ناـیم  رد  نآ  لذـتبم  ینعم  اـجنیا  رد  قشع  زا  دوصقم  - 1
. دشخب یم  ورین  تالکشم  رد  ناسنا  هب  دور و  یم  شیپ  یگدنز  ریسم  رد  لقع  هارمه  هک  تسا 

هحفص 22} }
بـسک ار  يربمایپ  تقایل  اتمه  یب  هناگی  نآ  هب  دامتعا  سدـقا و  تاذ  نآرب  لـکوت  وا و  هب  ندـیزرو  قشع  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـب  هک  دـندوب 

. دندومن ناوارف  ياهششوک  نآ  تلذ  زا  یئاهر  یگدرب و  دادبتسا و  غوی  ریز  زا  تیرشب  تاجن  يارب  نامز  زا  يا  هرود  ره  رد  دندرک و 
تهج دنلب  یتمه  اب  دزرون و  غیرد  یششوک  چیه  زا  دبای  دنوادخ  ناگداتسرف  زا  يوریپ  رد  بان ، یتخبشوخ  تداعس و  ناهاوخ  ناسنا  ره 

اه و هلق  زا  تحار  ار  دوخ  ملع ، هلیـسوب  لماک ، نامیا  اب  درادرب و  دنلب  ياهماگ  رگید  یناهج  ناهج و  نیا  رد  دوخ ، هنادنمتداعـس  یگدنز 
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نیمات دـنوادخ و  ناوضر  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـنوش  یم  تفاـی  مه  يدارفا  یلو  دـسرب  دوصقم  هب  هداد و  روبع  ناوضر  هار  رد  اـه  هندرگ 
هک دوش  یم  نکمم  هنوگ  نیدـب  نآ  تسین و  اهنآ  ریـسم  رد  يا  هندرگ  چـیه  دـننک و  یم  یط  ار  ریـسم  ضرالا  یط  هیبش  شیوخ  تئاـعس 

هنوگ ره  زا  تروص  نیا  رد  هک  دزرو  یم  قشع  قح  هب  شیوخ ، شیدـناریخ  لقع  کمک  هب  وا و  هب  لماک  دامتعا  ادـخ و  هب  نامیا  اب  درف ،
لد ياه  هتـساوخ  هب  ار  وا  نامرف  هدرک و  لام  دـگل  مکحم ، هدارا  ياه  همکچ  ریز  ار  سفن  تالیامت  هدـش و  نادرگور  یناداـن  تلاـهج و 

تیاضر هداس  یلیخ  هداد و  حیجرت  نارسوه 
هحفص 23} }

. تسا راگدرورپ  ناوضر  هب  ندیسر  يارب  هار  نیرتکیدزن  هلیسو و  نیرتهب  نیا  تسا و  هدومن  دوخ  بیصن  ار  دنوادخ 
ضیفرپ همـشچ  زا  ار  شیوخ  لد  هک  یناسک  دهد و  ناشن  هاچ  زا  ار  هار  اه  هندرگ  ریـسم  رد  هک  تسا  هدیـشوک  دیراد  ور  شیپ  هک  یباتک 
مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  نادنزرف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادـخب و  قشع  زا  ّولمم  اهنآ  بلق  دـنا و  هدرک  باریـس  یهلا 

عماوج یهارمگ  روظنم  هب  نآ ، نیا و  هیحان  زا  هزورما  هک  تسا  یتالاوئـس  یـضعب  يوگخـساپ  دنادرگ و  دـنم  هرهب  رـسم  همادا  يارب  تسا 
. دزاس فرحنم  ار  ناهذا  ات  دوریم  مالسا  یعیش 

زا اهناسنا  تاجن  يارب  دنتسه  نیعمجا ) مهیلع  هللا  ةولص   ) موصعم هدراهچ  هک  نیبم  نید  نیا  ناربهر  تسا و  یملع  نید  کی  زیزع ، مالسا 
ياهماگ تساهناسنا  یگدنز  یئافوکش  شا  هجیتن  هک  نآرق  یملع  ياه  هناد  ندش  هتفاکش  يارب  تیاده و  هارهاش  هب  تلالـض  یهارمگ و 

. دننک زاب  رشب  يوس  هب  ار  شناد  هتسب  رد  ياه  هزاورد  ات  دنا  هتشادرب  يدنلب 
زا ار  شناد  نانیا  دنا ، هدربن  جنر  تمحز و  هنوگچیه  ندش  لماع  شناد و  بسک  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانیـشناج 

ارف رشب 
هحفص 24} }

ناهج ود  رد  یتخبشوخ  ناهاوخ  بلط و  تداعـس  ياهناسنا  عیمج  هدش و  هضافا  اهنآ  هب  ملاع  راگدرورپ  بناج  زا  اهنآ  شناد  دنا ، هتفرگن 
ناـنآ زا  يوریپ  هورگ  رد  ارچ  نوـچ و  نودـب  باـن  تداعـس  هب  ندیـسر  اـهتلذ و  همه  رب  يزوریپ  دـنناراوگرزب و  نآ  زا  يوریپ  هب  زیرگاـن 

هک اجنادـب  نمؤم ، ددرگ و  ناـسآ  ناوضر  هار  رد  ياـه  هندرگ  اـه و  هّلق  زا  ریـسم  ندومیپ  هک  دوش  یم  بجوم  ءادـتقا  نیا  دوب و  دـهاوخ 
. دبای هار  تسا ، دنوادخ  ناوضر 

زا سپ  هدـیدرگ و  يروآ  عمج  ما ، هتـشاد  فـلتخم  سلاـجم  رد  هک  يددـعتم  ياهینارنخـس  زا  تسا  كردتـسم  لدتـسم و  هعوـمجم  نیا 
( مالـسلا مهیلع   ) تیبلها ربتعم  ثیداحا  نآرق و  هفیرـش  تایآ  هب  دنتـسم  هک  ما  هدروآرد  دـیئامرف  یم  هدـهاشم  هک  یتروص  هب  یتاحالـصا 
ددـعتم و نادنمـشناد  ياه  هلاقم  دافتـسم  و  تسا . هدوزفا  باتک  بلاطم  ندـش  رتاـسر  یئاـبیز و  هب  ما  هتخادرپ  نآ  هب  زین  دوخ  هچنآ  تسا 

. تسا هدوب  یمالسا  نیخروم  یسیون و  ناتساد 
رظن يراوگرزب  هدـید  زا  ددرگ  یم  هدـهاشم  يروصق  دروخ و  یم  مشچب  یـصقن  باتک  نیا  رد  هچنانچ  هدوب و  تمدـخ  دـصق ، لاـح  رهب 

ناشنرطاخ دیئامن و  ترفغم  بلط  ریقح  نیا  يارب  هدرک و 
هحفص 25} }

. يراب ترضح  تیاضر  تباجا و  دیماب  تسا  ریخ  ياعد  اب  هارمه  نازیزع  امش  یئامنهار  میارب  قیوشت  نیرتهب  هک  ددرگ  یم 
َنیِحلاّصلِاب ینقِحلَا  َو  ًاملِع  یندِز  ِّبَر 

یبسامهط اضر  دیس  ناهفصا - 
نیدرورف 1380 مرحم 1432 - 

هحفص 26} }
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رکفت نابحاص  تداعس -  ناورهر  لوا : لصف 

هراشا

یلاعت همسب 
لاـمک هجرد  هب  هک  یگرزب  نیرکفتم  نیققحم و  تسا ، حیحـص  راـکفا  هعاـشا  ندرک و  رکف  هار  نیرت  یـساسا  زا  یکی  يزاـس  رکف  هنیمز 
تفرعم لامک و  هجرد  هب  ملع  اب  دـعب  نامیا و  اب  لوا  دـنور ، الاب  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  اـه و  هلق  زا  هک  دـنا  هتـشگ  رداـق  دـنا و  هدیـسر 

: دیامرف یم  هک  دنا ) هتخومآ  سرد  ناحبس  دنوادخ  زا   ) دنا هدیسر 
(1 ( ) ٍتاجَرَد َملِعلا  ُوتُوا  َنیذَّلا  َو  مُکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهللا  ِعَفرَی  )

. دنا هدش  دنمشناد  هک  ار  یناسک  دنروایب و  نامیا  هک  ار  امش  زا  یناسک  دهد  يرترب  ياه  هجرد  دنوادخ 
__________

هیآ 11. هلداجم  هروس  - 1
هحفص 29} }

زا تسترابع  زور ، مانب  رون ، زا  يا  همـشچرس  شکانبات  هعـشا  ساکعنا  دیـشروخ و  عولط  اب  هک  دـنا ، هدیـسر  هیرظن  نیا  هب  نارظن  بحاـص 
لـئاضف و نداد  قـقحت  يارب  حور . يرادـیب  زا  تسا  تراـبع  نید  دراد و  هدـهع  رب  هـک  یفیاـظو  نداد  قـقحت  يارب  تاـیح ، ندـش  رادـیب 

. تسین ریسم  رکفت  نودب  اهنآ  مهف  هک  یناسنا ، تالامک 
هللا یلـص  ربمغیپ  و  دنک ، داجیا  لوحت  رییغت و  يدام  ناهج  رد  نآ  هک  دیـشخب ، نآ  هب  ار  تیـصاخ  نیا  دیرفآ و  ار  دیـشروخ  لاعتم  يادخ 

. دشخب لماکت  یلاعت و  یقرت و  ار  ناسنا  حور  هک  هدومرف  تمارک  وا  هب  ار  تیصاخ  نیا  هدرک و  قلخ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و 
هب ناسنا ، داـشرا  تیادـه و  روظنمب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوجو  رد  یحو  هعـشا  هک  دراد  ار  رظن  نیا  يدرف ، رکفت : یحو و 

هدوب و اتکی  دـنوادخ  بناج  زا  ترـضح  نآ  ياهفرح  دـنک و  یم  نشور  ار  اه  یکیرات  همه  هک  ددرگیم  سکعنم  نایب ، زا  يرون )  ) یلکش
. دنز یمن  فرح  دوخ  بناج  زا 

(1 ( ) يوَغ ام  َو  مُُکبِحاص  َّلَض  ام  )
. تسا هدرکن  مگ  ار  دصقم  هدشن و  فرحنم  امش  تسود  زگره  هک 

__________

هیآ 2. مجن  هروس  - 1
هحفص 30} }

(1 ( ) يوَهلا ِنَع  ُقِطنَی  ام  َو  )
. دیوگ یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  زگره  و 

دـننادب و دـیاب  رکفتم  دارفا  رکف و  نابحاص  تسا و  یهلا  هشیدـنا  رکفت و  کـی  مالـسا ، ربمغیپ  هشیدـنا  رکفت و  هک  ددرگ  یم  نشور  سپ 
نآ هک  ددرگ  یم  هیذغت  یضیف  رپ  عبنم  زا  دنز و  یمن  فرح  دوخ  يوس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هک  دنـشاب  هدیمهف 

تسا و زاین  ملاس  طیحم  هب  روظنم  نیا  يارب  تسا و  ترـضح  نآ  تلاسر  زا  یئزج  اـهناسنا  تیبرت  نوچ  تسا  ـالعا  ّلـج و  دـنوادخ  عبنم 
عامتجا لئاسم  نیرت  یساسا  زا  شرورپ  عوضوم  نوچ  تخادرپ ، شزومآ  هب  سپـس  درک و  هدافتـسا  شرورپ  زا  دیاب  ءادتبا  نآ  داجیا  يارب 

. دشاب یم  یهلا  ناربمایپ  سدقم  فده  هناگی  لاح  نیع  رد  یناسنا و 
، مالـسا رظن  زا  تیبرت  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدـش  هتخیگنارب  یناسنا  عماج  میلعت  تیبرت و  يارب  نآرق ، حیرـصت  هب  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ 
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زا  رتولج  زا  شزومآ  هک  تسا  يراج  یتیبرت  لئاسم  ناققحم  نابز  رب  هچنآ  فالخرب  دراد ، يرتشیب  ّتیمها 
__________

هیآ 3. مجن  هروس  - 1
هحفص 31} }

. دننک یم  دای  شرورپ 
: دیامرف یم  دنک و  یم  رکذ  شزومآ  زا  لبق  ار  شرورپ  یهاگ  مالسا 

(1 ( ) ۀَمکِحلا َو  َباتِکلا  ِلَُعی  ُمُهُمّ َو  مِهیّکَُزی  َو  ِِهتایآ  مِهیَلَع  اُولتَی  مُهنِم  ًالوُسَر  َنّییمُالا  ِیف  َثََعب  يذَّلا  َوُه  )
و دـنک ) تیبرت  و   ) دـنادرگ كاپ  تسیاشان ، تافـص  زا  ار  نانآ  ات  دـیزگرب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  اـه ، هدـناوخن  سرد  ناـیم  رد  هک  تسوا 

. دزومایب اهنآ  هب  ار  ادخ  هنامیکح  تاروتسد  ینامسآ و  باتک 
ات هدـمآ  ِلَُعی ) مُهُمّ َو   ) هلمج زا  لـبق  تسا  شرورپ  تیبرت و  ینعم  هب  هـک  مِـهیّکَُزی ) َو   ) هـلمج دـینک  یم  هظحـالم  رکفت  هشیدـنا و  یمک  اـب 

. ددرگ يروآدای  شزومآ  هب  تبسن  شرورپ  تیمها 
؟ اجک و  ارچ ؟ تسا ، هتشاد  مدقم  هیکزت  رب  ار  باتک  میلعت  دنوادخ  رگید ، ياج  رد  هک  تسا  ناوارف  يا  هشیدنا  رکفت و  هب  زاین  اجنیا 

: دنک یم  ضرع  تیدحا  هاگردب  اعد  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
َباتِکلا ِلَُعی  ُمُهُمّ َو  َِکتایا  مِهیَلَع  اُولتَی  مُهنِم  َالوُسَر  مِهیف  ثَعباَو  انَّبَر  )

__________

هیآ 2. هعمج  هروس  - 1
هحفص 32} }

(1 ( ) ُمیکَحلا ُزیزَعلا  َتنَا  َکَّنِا  مِهیّکَُزی  َو  َۀَمکِحلا  َو 
يارب ناملـسم  یتما  زین  ام  هیرذ  زا  هک  دوب  هدومن  تساوخرد  دـنوادخ  زا  اـعد  ماـقم  رد  نیا ، زا  لـبق  هیآرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

زا یلوسر  تما ) ای  هیرذ   ) نانآ نایم  رد  و  ام ) راگدرورپ  هک   ) دومن تساوخرد  سپـس  هدـب و  ناـشن  اـمب ، ار ، اـم  کـسانم  رادـب و  تدوخ 
. یمیکح زیزع  اهنت  وت  يرآ  هک  دنک  ناش  هیکزت  دزومایب و  ناشتمکح  ای  دنک و  توالت  نانآ  رب  ار  وت  تایآ  ات  زیگنارب  ناشدوخ 

َو مِهیّکَُزی  َو  هدومرف  هک  هدـمآ  میلعت  زا  لـبق  هعمج ) هروس   ) یهاـگ هدـمآ و  میلعت  زا  دـعب  اـجنیا )  ) یهاـگ هک  تسا  هیکزت  رـس  رب  دـهاش ،
مالـسلا هیلع  میهاربا  ياـعد  رد  هدـمآ و  تمکح  میلعت و  زا  رتولج  هیکزت  عوضوم  هیآ  نیا  رد  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  باـتِکلا  ُمُهُِملَُعی 

ادخ لوسر  تیبرت  فیصوت  ماقم  رد  ثحب  دروم  هیآ  هک  هدوب  تهج  نادب  هک  دوش  یم  هدیمهف  روط  نیا  هیکزت  زا  رتولج  تمکح  میلعت و 
ناـنآ يارب  تیبرت  هیکزت و  دـهد ، یم  یهاوگ  خـیرات  هک  هدوب  روطنآ  ناشعـضو  تما ، نآ  تسا و  نینمؤم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ناماس کی  منک  یم  طابنتسا  هدنب  ار  هچنآ  تسا و  هقیقح  فراعم  هّقَح و  مولع  میلعت  رب  مدقم 
__________

هیآ 123. هرقب  هروس  - 1
هحفص 33} }

تهج هدمآرد و  یمگردرس  تلاح  زا  ینعی  تسا ، مالسا  هیلاع  میلاعت  تمکح  نتفرگ  ارف  يارب  يزاس  هدامآ  تیبرت و  یعون  قیقد و  یهد 
ار وا  لیصحت  زا  لبق  لاسکی  الثم  هک  تسا  یناتسبد  درگاش  دننام  هب  نیا  دنادب و  ار  هار  ندرک ، یگدنب  رتهب  يارب  هک  دنیب  یم  شزومآ  ار 
دورو و یگنوگچ  اب  درگاش  نیا  دعب  هب  نآ  زا  دوش ، یم  عورش  وا  لیـصحت  سپـس  دننک و  یم  انـشآ  ناتـسبد  طیحم  باتک و  هسردم و  اب 
اب هتفرگارف و  ار  هنیمز  ره  رد  رکفت  هوـحن  زوـمآ ، شناد  تدـم  نـیا  هدرک و  ادـیپ  یئانـشآ  ناراـگزومآ  رما  تعاـطا  هسردـم و  هـب  جورخ 
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. دسر یم  رظنب  حیحص  طابنتسا  نیا  تسا و  راد  تهج  زین  وا  تارکفت  هدرک و  لیصحت  میلعت و  هب  عورش  یئانشآ 
زین یهاگ  دنتـسین و  هدـنزاس  هشیمه  رـشب  تارکفت  هک  بلطم  نیا  رکذ  تسا  حرطم  نادنمـشیدنا  رکفت و  نابحاص  ثحب  هکنیا  هب  هجوت  اب 

(1  ) ّقُحم ار  دوخ  هشیمه  هشیدـنا  رکف و  ره  ناـبحاص  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذ  نینچمه  تسا و  مزـال  دـنکانرطخ ، برخم و 
. دنروآ یم  باسح  هب  بوخ  ار  دوخ  راکفا  هجیتن  هتسناد و 

هار باتک ، میلعت  هیکزت و  زا  سپ  هک  هشیدنا  درخ و  نابحاص  اما 
__________

. دهد یم  دوخ  هب  ار  قح  دناد  یم  حیحص  ار  دوخ  رظن  - 1
هحفص 34} }

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  تساهنآ  راک  لوا  هزات ، ، دنا هدرک  ادیپ  ار 
(1 ( ) ِبابلَالا ِیلوُِال  ٍتایَال  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللا  ِفالِتخا  َو  ِضرَالا  َو  ِتاومَّسلا  ِقلَخ  یف  َّنِا  )

. تسا لقع  درخ و  رکفت )  ) نابحاص يارب  نشور )  ) ياه هناشن  زور  بش و  تفر  دمآ و  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  ًاملسم 
َباذَع انِقَف  َکَناحبُـس  ًالِطاب  اذه  َتقَلَخ  ام  اّنِبَر  ِضرَالا  َو  ِتاومَّسلا  ِقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  مِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًامایق  َهللا  َنوُرُکذَی  َنیذَّلَا  )

(2 ( ) راّنلا
یم نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رارـسا  رد  و  دـننک ، یمدای  دـنا ، هدـیباوخ  ولهپ  رب  هک  هاگنآو  نتـسشن  نداتـسیا و  لاح  رد  ار  ادـخ  هک  اهنآ 

. راد هگن  شتآ  باذع  زا  ار  ام  وت ، یهزنم  يا ، هدیرفاین  هدوهیب  ار  نیا  اهلاراب  دنیوگ ) یم  و   ) دنشیدنا
ار دوخ  هک  يدنمـشناد  ملاع و  صخـش  دزاس و  یم  مهارف  هشیدنا  رکف و  تیاده  يارب  ار  یبسانم  هنیمز  میلعت  زا  لبق  هیکزت )  ) تیبرت سپ 

. ددرگ یم  نارگید  دوخ و  يارب  ترخآ  ایند و  ریخ  أشنم  دوب و  دهاوخ  دیفم  هعماج ، مه  دوخ و  يارب  مه  هدومن ، هیکزت  هب  نّیزم 
__________  

هیآ 190. نارمع  لآ  هروس  - 1

هیآ 191. نارمع  لآ  هروس  - 2
هحفص 35} }

، دـنامب لـفاغ  ود  نآ  زا  یبرم  رگا  هک  دـنراد  هدـهعب  ار  هدـمع  یـساسا و  شقن  لـماع  ود  تیبرت  هیکزت و  ریـسم  رد  هک  دـنامن  رود  رظن  زا 
. دنام دهاوخ  مورحم  گرزب  تمعن  نیا  زا  تیبرت ، تحت  صخش  تفرگ و  دهاوخن  تروص  یتیبرت 

: دیامرف یم  دروم  ود  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
(1 ( ) ًاریذَن َو  ًارِّشَبُم  ّاِلا  َكانلَسرَا  ام  َو  )

. میا هداتسرفن  ناسر  میب  َربدیون و  زج  ار  وت 
یفیلکت ریذـن  ریـشب و  زا  ریغ  وت  تلاسر  رد  ام  ام ) ناگدـنب  هب   ) ناسر میب  و  یـشاب )  ) هدـنهد تراشب  هکنیا )  ) زج میا  هداتـسرفن  ار  وت  اـی  - 

وت دـننک  یم  يراـکمه  ناطیـش  ینعی  وا  نمـشد  اـب  دنـشیوخ و  راـگدرورپ  دـِناعم  و  ناـهارمگ )  ) ناـنیا رگا  سپ  میا ، هتـشاذگن  تندرگب 
. دنراد یم  اور  دوخ  هب  ار  ینمشد  رکم و  دننک و  ناوتان  هتسخ و  ار  ادخ  دنناوت  یمن  ناشیا  يرادن و  يریصقت 

: هدومرف هکنانچمه 
(2 ( ) ًالیبَس ِّهِبَر  یِلا  َذَخَّتا  َءاش  نَمَف  ًةَرِکذَت  ِهِذه  َّنِا  )

هب یهار  دهاوخ  یم  هک  ره  لاح  تسا ، رکذت  اهنت  نآرق  نیا 
__________
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هیآ 56. ناقرف  هروس  - 1
هیآ 29. رهد  هروس  هیآ 19 و  لمزم  هروس  - 2

هحفص 36} }
. دنک زاب  شیوخ  راگدرورپ  يوس 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
(1 ( ) َنیَملاعِلل ٌرکِذ  ّاِلا  وُه  نِا  ِلَکَتُملا  َنیفّ َنِم  اَنَا  ام  َو  ٍرجَا  نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئسَا  ام  ُلق  )

. تسین نایملاع  يارب  يرکذت  زج  نیا  مزادنا ، یمن  تمحز  هب  ار  دوخ  مهاوخ و  یمن  امش  زا  يرجا  تلاسر )  ) نیا لباقم  رد  نم 
. دریگن رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  هک  درک  مهارف  دیاب  يا  هنوگب  ار  تیبرت  هنیمز  هک  دوش  یم  هدافتسا  نانچ  تایآ  نیا  زا 

یقالخا لئاضف  کین و  تافص  شرورپ 

: تسا لماع  ود  هورگ  رد  یقالخا  لئاذر  ياه  هشیر  ندنازوس  یقالخا و  لئاضف  کین و  تافص  شرورپ 
رد تسا و  یفنم  يرگید  تبثم و  لماع  ود  زا  یکی  رگید ، ترابع  هب  هدـنرادزاب و  عنام و  مود  لـماع  هدـنزیگنارب و  كرحم و  لوا  لـماع 

. تسین ریذپ  ناکما  لماع  ود  نیا  زا  یکی  ياهنم )  ) نودب تیبرت  ناهج  طاقن  مامت 
__________

هیآ 87. هروس ص  - 1
هحفص 37} }

جیاتن يروآدای  ای ، ددرگ و  یم  ررقم  یلمع  ماجنا  يارب  یبرم  فرط  زا  هک  تسا  یبوخ  ياه  شاداپ  ناـمه  هدـنزیگنارب ، كرحم و  لـماع 
. دراد لابند  ارنآ  هاوخان  هاوخ  لمع  دوخ  هک  دشاب  یم  هدنزرا 

زاغآ ای  ددرگ و  یم  رگ  نایـصع  هورگ  نافلاخم و  هجوتم  راذـگنوناق ، بناج  زا  هک  تسا  یئاـهرفیک  ناـمه  هدـنرادزاب ، لـماع  زا  دوصقم 
. دوش یم  راکهنگ  مورحم و  دارفا  ریگنماد  هک  تسا  يدب  بقاوع  موش و 

هک تسیراگزومآ  دینک  ضرف  ینادان -  لهج و  اب  هزرابم 

شناد دـنک و  هزرابم  بّرخم  طلغ و  راکفا  یناداـن و  لـهج و  تیرفع و  اـب  دوخ  سـالک  رد  دـهاوخ  یم  هک  تسیراـگزومآ  دـینک  ضرف 
. دزاس راداو  شناد  ملع و  يریگارف  هب  دننک ، یمن  هقالع  راهظا  شناد  نتخودنا  هب  نادنچ  هک  ار  ینازومآ 

عفانم راثآ و  دـیاب  فرط  کی  زا  دـنک ، هدافتـسا  هدـنرادزاب  كرحم و  لماع  ود  زا  دـیاب  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  يراگزومآ ، نینچ  کی 
هب ار  وا  هدرک و  هایس  ار  ناسنا  راگزور  هک  ینادان  لهج و  تاّرضم  رگید  فرط  زا  دنک و  حیرشت  نانآ  يارب  ار  شناد  ملع و  راشرس 

هحفص 38} }
هجوتم ار  دوخ  راکفا  ملع ، هدـنزرا  راثآ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  نازومآ  شناد  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـیامن . ناـیب  دـناشن ، یم  ّتلذ  كاـخ 

. دنیوج یم  يرود  دنشک ، یم  نآ  يوس  هب  ار  نانآ  هک  یلماوع  زا  دنیامن و  یم  يداوس  یب  لهج و  راثآ 
: لاثم باب  زا  رذنم ، تسا و  ریذن  مه  و  رّشبم ، تسا و  ریشب  مه  یبرم  نینچ  کی  سپ  فصو  نیا  اب 

نینچ لاگنچ  زا  ار  نانآ  اـت  دـنریگ  رارق  يزوسلد  رکفتم و  یبرم  راـیتخا  رد  رگا  دـنا  هدـش  داـتعم  ردـخم  داوم  هب  هک  ناـناوج  زا  یهورگ 
تـسین یفاک  دنریگب ، نآ  كرت  رب  میمـصت  عطاق ، هدارا  اب  هک  یناسک  يارب  شاداپ  نییعت  قیوشت و  اهنت  هار ، نیا  رد  دناهرب ، کلم  يرامیب 

نادنز و سبح و  ای  ردخم و  داوم  هب  دایتعا  راب  تبکن  موش و  بقاوع  هب  طوبرم  ياهملیف  نداد  ناشن  دننام  هدـنرادزاب  لماوع  زا  دـیاب  هکلب 

http://www.ghaemiyeh.com


. درک هدافتسا  هدنرادزاب  لماوع  رگید 
، ام هک  تسا  نیا  هابتـشا  نیرتگرزب  تسا و  امرفمکح  زین  رفک  دـیدهت و  دراد ، دوجو  شاداپ  قیوشت و  رگا  ناهج ، یّقرتم  عماوج  ماـمت  رد 

. میزرو تلفغ  هدنرادزاب  یفنم و  لماوع  زا  و  هدرک ، هدافتسا  كرحم  تبثم و  لماوع  زا  اهنت  تیبرت  لحارم  رد 
هحفص 39} }

، دتفا یم  قافتا  ًادعب  هداتفا و  قافتا  نونک  ات  هک  یتایانج  همه  دوش و  یم  هدش و  تیؤر  ملاعرد  نونکات  هک  یئاه  یتسپ  اه و  يدیلپ  عیمج 
. تسا يدام  طقف  اهنآ  راکفا  دنرادن و  ینید  تیبرت  هک  دنتسه  يدارفا  اهنآ  تسا و  ناتفص  ناطیش  تسپ  راکفا  دولوم  همه 

اب هداد و  تهج  هشیدنا  رکف و  هب  هک  تسا  نید  نآ -  ریثأت  نید و 

اهناسنا هیکزت  تیبرت و  تیادـه و  رب  یعـس  هدـنرادزاب  هدـنزیگنارب و  لـماوع  زا  هدافتـسا  اـب  هداد و  تهج  هشیدـنا  رکف و  هب  هک  تسا  نید 
يداـصتقا و یعاـمتجا ، یمـسج ، یحور ، ياهیتمالـس  عیمج  هدوـمن و  لیدـبت  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ار  یهارمگ  تلالـض و  هدوـمن و 

رذنم رّشبم و  لماع  ود  هلیسوب  ار ، تسا  هتفرگ  همشچرس  دنوادخ  مالک  زا  هک  حیحـص  رکف  قیرزت  اب  ار  یترخآ  یئایند و  ینید ، یـسایس و 
. تسا هداد  حیحص  تهج 

ینامـسآ ناربمایپ  مامت  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  دراد و  ینید  ءاشنم  ًامتح  دوش ، یم  هدـید  هعماج  رد  حیحـص  یلاعت  یقرت و  عون  ره 
ناسر میب  هدنهد و  تراشب  ینعی  رذنم  رّشبم و  هرهچ  اب  ار 

هحفص 40} }
: دیامرف یم  هکنانچ  دنک ، یم  یفرعم 

(1  ) نیرِذنُم َو  َنیرِّشَبُم  َنّییبَنلا  ُهللا  َثَعَبَف 
. دنناسرتب هانگ  موش  دب و  بقاوع  زا  هدنهد و  تراشب  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ 

: دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  هلمج  زا  دنک و  یم  یفرعم  ریذن  ریشب و  ار  یمارگ  ربمایپ  يددعتم  تایآ  رد  و 
(2  ) ِمیحَجلا ِباحصَا  نَع  ُلَئُست  َو ال  ًاریذَن  َو  ًاریَشب  ِّقَحلِاب  َكانلَسرَا  ّانِا 

ماجنا زا  سپ   ) نایخزود یهارمگ  لوئـسم  وت  و  میداتـسرف ، اهیدب ) اهیبوخ و  ربارب  رد  ناهج  مدرم   ) دـیدهت تراشب و  يارب  قح  هب  ار  وت  ام 
. یتسین شیوخ ) هفیظو 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
ُهللا َو  ٌریذـَن  َو  ٌریـَشب  مُکَءاج  دَـقَف  ٍریذـَن  َو ال  ٍریـَشب  نِم  انَءاج  ام  اُولوُقَت  نَا  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍةَرِتف  یلَع  مُُکل  ِیَُبی  ُنّ اُنلوُسَر  مُکَءاج  دَـق  باتِکلا  َلهَا  ای 

(3  ) ٌریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع 
__________

هیآ 212. هرقب  هروس  - 1

هیآ 119. هرقب  هروس  - 2
هیآ 19. هدئام  هروس  - 3

هحفص 41} }
زور  ) ادابم دنک  یم  نایب  امش  يارب  ار  قیاقح  ناربمایپ ، نایم  ترطف )  ) لابند هب  هک  یلاح  رد  هدمآ  امـش  يوس  هب  ام  لوسر  باتک ! لها  يا 
امـش يوس  هب  هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  ربمایپ ) نونکا  مه   ) يا هدـنهد  میب  هن  هدـمآ و  ام  يوس  هب  يا  هدـنهد  تراشب  هن  دـیئوگب  تمایق 

. تسا اناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هدمآ و 
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ریطخ و هفیظو  هب  هراشا  هکنیا  نآ  دنادرگ و  یم  ناشن  رطاخ  ار  بلطم  کی  هدمآ ، نآرق  ددعتم  ياه  هروس  رد  هک  اهنآ  دننام  تایآ و  نیا 
: دیامرف یم  دیامن و  یم  تسا  ءایبنالا  متاخ  هک  مالسا  ربمغیپ  ًاصوصخم  ناربمایپ و  ساسح 

( میب  ) و قیوشت )  ) اب مأوت  هک  یتوعد  هتبلا  یئامن ، نایب  مدرم )  ) تیعمج يارب  ار  اـم  تاروتـسد  يراد  هفیظو  وت  میداتـسرف ، قح  هب  ار  وت  اـم 
. دشاب

: دیامرف یم  دیجم ، نآرق  زا  رگید  ییاج  رد  و 
(1  ) َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَا  نِکل  َو  ًاریذَن  َو  ًاریَشب  ِساّنِلل  ًۀَفاک  ّاِلا  َكانلَسرَا  ام  َو 

ياهشاداپ هب  ار  اهنآ   ) ات میداتسرف  مدرم  همه  يارب  ار  وت  ام 
__________

هیآ 27. ابس  هروس  - 1
هحفص 42} }

. دنناد یمن  مدرم  رثکا  یلو  یناسرتب ، ( وا باذع  زا   ) یهد و تراشب  یهلا )
: دیامرف یم  هنوگنیا  هب  زاب  و 

(1  ) ٌریذَن اهیف  الَخ  ّاِلا  ٍۀَُّما  نِم  نِا  َو  ًاریذَن  َو  ًاریَشب  ِّقَحلِاب  َكانلَسرَا  ّانِا 
. تسا هتشاد  يا  هدننک  راذنا  هتشذگ  رد  یتما  ره  و  میداتسرف ، راذنا  تراشب و  يارب  قح  هب  ار  وت  ام 

نانآ لد  رد  ءایبنا  نانخس  هک  نایانیبان  ناگدرم و  نوچ  مه  دنتسه  يدارفا  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  تسد  هب  هتـشذگ  تایآ  زا  هک  يا  هجیتن 
يرادـلد هنیمز  نیا  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  يارب  ثحب  دروم  تاـیآ  رد  بلطم ، نیا  لابندـب  درادـن ، يرثا  نیرتمک 

وت ام  دیامرف  یم  تسخن  دنوادخ  هک  میئامن -  یم  هجوت  تسا  نیرـسفم  رثکا  زا  هک  رظن -  نیا  هب  ددرگن ، تحاران  نیگمغ و  دایز  ات  دهد 
راذـنا هکنیا  رگم  دوبن  هتـشذگ  رد  یتما  چـیه  و  هدـنرادزاب ) عنام و   ) و هدـنزیگنارب ) كرحم و   ) میداتـسرف راذـنا  تراشب و  يارب  قح  هب  ار 

( ار يادخ   ) ار دوخ  يادن  وت  تسا ، یفاک  وت  يارب  ینکن  یهاتوک  راذـنا )  ) و تراشب )  ) هفیظو ماجنا  رد  هک  ردـق  نیمه  تشاد . يا  هدـننک 
هب
__________

هیآ 23. رطاف  هروس  - 1
هحفص 43} }

دنتسیاب جاجل  دانع و  رس  رب  ای  دنریذپب  هاوخ  ناسرتب  ار  اهنآ  راگدرورپ  ياهرفیک  زاو  هدب ، تراشب  یهلا  ياهـشاداپ  هب  ناسرب ، اهنآ  شوگ 
: دیامرف یم  هک  تسا  ناحبس  دنوادخ  شیامرف  زا  نیا  زاب  و 

(1  ) َنوُعَمسَی مُهَف ال  مُهُرَثکَا  ضِرعَاَف  ًاریذَن  َو  ًاریَشب 
. دنونش یمن  يزیچ  اذل  دندش ، نادرگ  يور  نانآ  رثکا  یلو  تسا ، هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  هک  ینآرق 

تسا !! مزال  بلطم  ود  رکذ  اجنیا  رد 
: لوا بلطم 

هدنزاس تّدوم  رهم و  اهنت  دنناد  یم  تراشب  ریفـس  رّـشبم و  ار  وا  دوخ  تبحم و  نیئآ  ار  حیـسم  نیئآ  هک  نایحیـسم  ياه  هشیدنا  فالخرب 
زا درک  باجیا  عامتجا  حلاصم  يزور  رگا  میـشاب و  فدـه  لها  دـیاب  میـشاب  تبحم  له  هک ا  نیا  ياج  هب  تسین و  لماک  ناسنا  عامتجا و 

. مینک هدافتسا  زین  راذنا  میب و  مشخ و  رهق و  لماوع 
سیماون و  هب  هک  یناسک  تسا ، یگدنز  تاماظن  ندش  هتسسگ  مه  زا  عامتجا و  یهابت  هیام  بضغ ، مشخ و  دراوم  رد  تدوم  رهم و 
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__________

هیآ 4. تلصف  هروس  - 1
هحفص 44} }

تیانج شرتسگ  ببـس  دزد ، راکانز و  ندرک  دازآ  لتاق و  هرهچ  رب  ندز  دنخبل  دنوش . تازاجم  هیبنت و  دیاب  دـننک  یم  زواجت  مدرم  لاوما 
. ددرگ یم  عامتجا  رد 

: لاثم
چیه هب  دـیآ و  یمن  رب  تاـناحتما  هدـهع  زا  لاـس  ناـیاپ  رد  دـنک و  یم  هاـبت  هدولآ ، زکارم  رد  ار  دوخ  لیـصحت  تاـقوا  هک  يزومآ  شناد 

دـشُک و یم  نارگید  رد  ار  لیـصحت  حور  هک  نیا  رب  هوالع  يدرف  نینچ  هب  قافرا  دوش و  تازاجم  دـیاب  ًاـمتح  دـهد  یمن  شوگ  يرکذـت 
رس اب  دوش و  یم  درط  عامتجا  رد  ماجنارس  دور و  یم  الاب  هدناوخن  سرد  هک  درف  نیارب  تسا  یمتس  دوخ ، دزاس  یم  عیاض  ار  نانآ  قوقح 

. دروخ یم  نیمز  هب 
هحفص 45} }

مشخ رفیک و  تقیقح  رد  رذنم - )  ) هدنرادزاب لماع  ای  رفیک 

دوش یم  لوذبم  راکهنگ ، درف  نآ  دوخ  رب  اسب  هچ  عامتجا و  رب  یبرم  بناج  زا  هک  تسیرهم  دارفا  نیا  هب  تبـسن  مشخ  رفیک و  تقیقح  رد 
تبحم تسا و  رهم  نطاب  رد  یلو  رفیک ، تسا و  مشخ  راک  رهاظ  و 

: مود بلطم 
: دنعون ود  رب  دنا  هتسشن  ام  لامعا  نیمک  رد  هک  یئاهرفیک 

ام لامعا  یعـضو  رثا  هک  تسا  یئاهرفیک  یهاگ  هریغ و  يدقن و  ياه  همیرج  نادنز و  تشادزاب ، دـننام  يدادرارق  تسا  یئاهرفیک  یهاگ 
ياـهیرامیب اـب  ار  وا  هدـنکفا و  رطخ  هب  ار  ناـسنا  یتسردـنت  تمالـس و  هک  هریغ  ردـخم و  داوـم  هب  داـیتعا  موـش  بقاوـع  دـننام  دـشاب ، یم 

. دیامن حیرشت  وا  يارب  ار  ود  ره  دنک و  هدافتسا  رفیک  ود  ره  زا  دیاب  رذنم ) رشبم و   ) یبرم درف  دزاس . یم  وربور  ینوگانوگ 
هب ندز  هناـیزات  دزد ، تسد  ندـیرب  دـننام  يدادرارق  یعیرـشت و  ياـهرفیک  رب  هوـالع  اریز  دراد  دوـجو  رفیک  عوـن  ود  ره  مالـسا  نیئآ  رد 

هجیتن هک  تسا  رگید  رارس  رد  زین  یئاهرفیک  راوخبارش ،
هحفص 46} }

تسا ام  ياهراک  هرمث  ام و  لامعا 

! شاداپ اما  و 

يدادرارق و یعیرـشت و  ياهـشاداپ  یکی  تسا : عوـن  ود  رب  شاداـپ  اریز  دراد  دوـجو  زین  شاداـپ  رد  تشذـگ  ناـترظن  زا  هک  یبـلطم  نـیع 
زا ار  رـشب  ات  رذـنم » ناسر و  میب   » ددرگ یم  نشور  نآ  عون  ود  ره  رفیک ، عوضوم  هب  هسیاـقم  اـب  هک  یتقلِخ  ینیوکت و  ياهـشاداپ  يرگید 
یم نشور  نایب  نیا  زا  دناسرتب . هداد و  میب  دزاس ، یم  هابت  ناهج  ود  ره  رد  ار  نانآ  یگدنز  هک  هانگ  موش  بقاوع  لامعا و  ینیوکت  جـیاتن 

. دراد ناسنا  یگدنز  رد  یمیخو  رایـسب  دـب و  راثآ  هک  تسوا  نیناوق  اب  تفلاخم  سرت  نامه  دـنوادخ  زا  میب )  ) سرت زا  دوصقم  هک  ددرگ 
: دیامرف یم  شرافس  هیصوت و  ار  اهعوضوم  نیا  دوخ  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(1  ) هَبنَذ ّاِلا  َّنَفاخَی  َو ال 
. تسا تمحر  رهظم  ادخ  الا  دسرتب و  دوخ  هانگ  زا  اهنت 
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: میناوخ یم  اعد  رد  هچنانچ 
__________

هرامش 82. هغالبلا  جهن  راصق  تاملک  - 1
هحفص 47} }

ءییَش َّلُک  ُُهتَمحَر  تَعِسَو  نَم  ای 
. تسا هتفرگارف  ار  ناهج  همه  وا  تمحر  هک  یئادخ  يا 

؟ هچ زا  سرت 

ناـمز زا  لـبق  يرکف  ياراد  هک  رذـنم ، رّـشبم و  یهاون  رماوا و  تحت  درف ، هک  دـبلط  یم  ار  بلطم  نیا  ناـیب  هیکزت  تیبرت و  ثحب  عوضوم 
نآ زا  دسر و  یم  تداعس  هب  یلاع  میلعت  بوخ و  رکف  اب  هک  دمهف  یم  دنیب و  یم  صخشم  يریـسم  رد  ار  دوخ  و  دشاب ) یم   ) تسا هیکزت 

ندیسر يارب  رتکیدزن  رتهب و  هار  لابندب  یئاناد  ناسنا  ره  هک  تسا  ملـسم  نیا  دمهفب ، دنادب و  ات  دوریم  اه  هتـسنادان  نتفرگارف  لابندب  سپ 
، دریگ رارق  رطخ  ضرعم  رد  شفدـه  هب  ندیـسر  ریـسم  رد  دراد  ناـکما  هک  هتکن  نیا  رب  دـنک و  یمن  غیرد  یـششوک  چـیه  زا  تداعـس  هب 
. دنک یم  ظفح  رطخ  زا  ار  وا  دراوم  بلغا  رد  یلو  دنک  یم  سرت  داجیا  ناسنا  رد  دوخ  هب  دوخ  طایتحا  هک  هتشادن  رود  رظن  زا  ار  طایتحا 

، يوق نامیا  اب  درف  تأرج  دراوم  رتشیب  رد  هدومن و  تارج  هب  لدبم  ار  ناسنا  سرت  هک  دنتسه  یلماوع  نید  هیکزت و  تیبرت و  اما 
هحفص 48} }

. تسا لباقم  فرط  زا  رتشیب 
وت ام  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  تشذگ  لبق  ثحب  رد  هک  هنوگنامه  . تسادـخ زا  مهنآ  دراد و  سرت  کی  طقف  نّیدـتم  یقّتم و  درف 

. تسا هتشاد  يا  هدننکراذنا  هتشذگ  رد  یتما  ره  میداتسرف و  راذنا  تراشب و  يارب  قح  هب  ار 
هب يرکف و ...  یتعنـص و  یـسایس ، يداصتقا ، یعاـمتجا ، یناـج ، یمـسج ، ّتینما  هچ  سرت ، عون  ره  عفر  هک  تسا  رطاـخ  نیدـب  مهم ، نیا 
هک دـندوب  رما  ود  نیا  يارجا  هب  رومأم  دـنوادخ  فرط  زا  ناربمایپ  تسا و  هدـنرادزاب  هدـنزیگنارب و  رذـنم ، رـشبم و  لماع  ود  جاور  رطاخ 

. دنبای تسد  یعقاو  تداعس  هب  هدش و  تخبشوخ  نینمؤم  هک  دنشاب  ناسر  میب  دنهد و  تراشب  دننک  قیوشت 
؟ تسا بهذم  شیادیپ  لماوع  زا  سرت ، فوخ و  ایآ  دنیوگ  یم  دنراد و  نیا  زا  ریغ  يداقتعا  هدولآ ، راکفا  نابحاص  اما 

! تسا بهاذم  ردام  سرت  هک  دنا  هدرک  هفاضا  یضعب  و  ( 1  ... ) دنا هداد  يرآ  خساپ  لاؤس  نیا  هب  ًاحیرص  يدام  ناسانش  هعماج 
__________

همجرت هژروود  سیروم  یسانش  هعماج  باتک  یبارت و  ربکا  یلع  فیلأت  یسانش  هعماج  ینابم  ياهباتک  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  - 1
. دوش هعجارم  یضاق  لضفلاوبا 

هحفص 49} }
. تسا هتشاد  ریثأت  بهاذم  زا  یضعب  شیادیپ  رد  سرت ، لقادح  دندقتعم  زین  رصع  نیا  یهلا  نافوسلیف  ناخروم و  زا  یضعب 

ریخ ؟ ای  تسا  تسرد  ایآ  هک  دیهد  رارق  هجوت  دروم  ار  ناشلیلد 
هن هک  یلاح  رد  دنا ، هتشاد  رارق  تعیبط  هدنبوک  لماوع  هرصاحم  رد  وس  راهچ  زا  هک  دندمآ  دوخ  هب  یماگنه  نیتسخن  ياهناسنا  دنا : هتفگ 
هک دندوب  هدـشن  هتخانـش  نیمز  هرک  ناما  نما و  زکارم  دنتـشاد و  دوجو  اهدـنب  لیـس  اههاگهانپ و  هن  دوب و  هدـش  هتخاس  اهیدابآ  اهرهش و 

. دنربب هانپ  اهنآ  هب  مدرم 
. دندیبوک یم  مه  رد  ار  نانآ  نانک  هرعن  یشحو  ياهنافوط 
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. دندوب هدیرب  اهنآ  زا  ناما  اسآ  لیس  ياهناراب 
نوچمه رـشب  دنتفر و  یم  شیپ  اهیکـشخ  رد  يدایز  هلـصاف  ات  دندرک و  یم  هلمح  لحاوس  هب  ناما  یب  یپ و  رد  یپ  اهایرد  رگنایغط  جاوما 

هرخص درک و  یم  ساسحا  هوک  رد  میظع  یشزرل  ناهگان  درب  یم  هانپ  اههوک  زارف  هب  یهاگ  دیطلغ ! یم  ربخ  یب  نآ  جاوما  يور  یهاکرپ 
، دروخ یم  ناکت  تخانـش ) یمن  ارنآ  ًالـصا  ناسنا  دوب و  هدشن  عارتخا  هراوهگ  زونه  هک  نامزنآ   ) هراوهگ دننامه  وا  ياپ  ریز  گرزب  ياه 

زا شارخ  شوگ  كانتشحو و  دایرف  کی  نآ  لابند  هب  و 
هحفص 50} }

همه هدش و  عورش  شیمنهج  تردق  اب  ناشفشتآ  و  دش و ...  یم  ریزارـس  هوک  هلق  زا  نازوس  باذم و  داوم  زا  یلیـس  تساخ و  یم  رب  هوک 
. درب یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  زیچ 

نآ هب  ازتشحو ، دـنمورین  نانمـشد  همهنیا  ربارب  رد  هک  تسج  یم  یهاگهانپ  دوب  رت  ناوتاـن  هشیمه  زا  زور  نآ  رد  هک  فیعـض ، ناـسنا  نیا 
راچان تفای ، یمن  دنک  راهم  ار  تشحو  میظع  ياهلوغ  نیا  دناوتب  هک  ار  يزیچ  ای  یـسک  ناهج  نیا  يدام  لیاسو  نایم  رد  نوچ  درب و  هانپ 
تیامح هب  دـننک و  يرای  كانرطخ ، نمـشد  همه  نیا  ربارب  رد  ار  وا  هک  تساوخ  یم  اهنآ  زا  دز و  یم  یعیبط  قوف  لـماوع  نماد  هب  تسد 

دننام اهینابرق و  اهتدابع ، اهـشیاین و  هب  یعیبط ، قوف  لماوع  نآ  هب  نتفای  تسد  يارب  نیرفآ و  تاجن  غیرد و  یب  یتیامح  مهنآ  دنزیخرب ، وا 
. دز هناوج  ناسنا  دوجو  قامعا  رد  بهذم  هک  دوب  بیترت  نیدب  سپ  تخادرپ ، یم  اهنیا 

. دنوش یم  در  رت  یملع  لئالدب  هک  تسا  یهلا  نافوسلیف  زا  یضعب  هدیقع  نیا  فسأت  لامک  اب 
لئاق يرطف  هشیر  بهذم ، يارب  دوخ  هک  نیخروم  زا  یکی 

هحفص 51} }
هنوگنامه تسا : هتشون  نینچ  نیتسخن  بهاذم  زا  یـضعب  هرابرد  ( 1  ) ندمت هراوهگ  نیمز  قرـشم  باتک  رد  هک  تسا  تنارود  لیو  تسا 

. دراد يرتهب  ماقم  گرم ، زا  فوخ  سرت  ماسقا  نایم  زا  تسا و  نایادخ  ردام  نیتسخن ، سرت  هتفگ ، یمور  میکح  سوتیرکول )  ) هک
. دریمب یعیبط  گرم  اب  یسک  هک  تسا  قافتا  مک  رایسب  هتشاد و  رارق  هرطاخم  نارازه  نایم  رد  یئادتبا  ناسنا  تایح 

هب دـنتفر ، یم  ایند  زا  دنـسرب ، يریپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  کلهم  ياـهیرامیب  هجیتن  رد  اـی  نارگید و  هنازواـجتم  ياـه  هلمح  رثا  رد  مدرم  رتشیب 
يارب هشیمه  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یعیبط  يدومن  هقداح و  کی  گرم  هک  دنک  رواب  هتـسناوت  یمن  یئادـتبا  ناسنا  هک  تسا ، تهج  نیمه 

. تسا هدرک  یم  روصت  یعیبط  قوف  تلع  نآ 
زا سرت  گرم ، زا  سرت  یئادتبا ، ناسنا  کی  يارب  دـنفلتخم ، رایـسب  بهذـم » دـجوم  تاساسحا  تاناجیه و   » هک دـیوگ  یم  زین  نیاتـشینا 

. تسا یبهذم  هنیمز  هدننک  داجیا  ضرم ، زا  سرت  یشحو و  ناروناج  زا  سرت  یگنسرگ 
یلاع و  یبهذم  نامیا  عون  کی  هب  ًاصخش  هکنیا  اب  نیاتشینا 

__________

ص 89. - 1
هحفص 52} }

(1  ) منیب یم  نم  هک  یئایند  باتک  رد  اما  تسا ؛ دقتعم  دنبیاپ و  ًاّرصُم  ادخ ، هب  هجوت 
یم یهباشم  شیب  مک و  تادوجوم  دوخ ، يارب  يوَدب ، ناسنا  یلقع  دشر  مدع  دودحم و  رکف  هک  دـنک  یم  هفاضا  قوف  نایب  راهظا  زا  سپ 
نیا دروآ ، ناشفطل  رـس  رب  روطچ  دـنک و  يریگولج  اهنآ  مشخ  زا  هنوگچ  هک  دوریم  رکف  نیا  هب  دوخ ) رکف  رد   ) ندـیرفآ زا  دـعب  دزاـس و 

. فوخ هرابرد  نارظن  بحاص  ای  سرت و  بتکم  ناوریپ  زا  ینخس  دوب 
؟ دنا هدمآ  دوجوب  لیخت  يور  زا  يرامیب  یگنسرگ و  سپس  لام و  ناج و  سرت  تلع  هب  همه  بهاذم  تسا و  نینچ  ًاعقاو  ایآ  اما  - 
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. درب یم  ورف  رکف  زا  یئایرد  رد  ار  ناسنا  تالاؤس ، نیا  هب  خساپ 
؟ دنتسین یئانثتسا  ثداوح  ناشفشتآ  هلزلز و  نافوط و  لیس و  نوچمه  یئاه  هدیدپ  ثداوح و  ایآ  - 

زیگنا و تفگـش  مظن  هدـهاشم  زا  یلو  دـندید  یم  ار  تعیبط  یئانثتـسا  لماوع  نیا  طقف  نیتسخن  ياـهناسنا  هک  درک  رواـب  ناوت  یم  اـیآ  - 
صوصخم و ماظن  نآ  اب  هناگراهچ  لوصف  دننامه  یئاه  هدیدپ 

__________

ص 54. - 1
هحفص 53} }

؟ دندوب زجاع  اهنآ  تاکرب  راثآ و  اهیتفگش و  اهیئابیز و 
؟ دندید یمن  ار  قیقد  هدش و  باسح  ماظن  نیا  ًالوصا  نیتسخن  ياهناسنا  هک  تفریذپ  ناوت  یم  ایآ  - 

، رورپ حور  میـسن  نآ  اب  یئایؤر  توارط  نآ  اب  یندرکان ، فصو  ياه  هفوکـش  نآ  اب  اهگربلگ  همهنآ  اب  شیاهیئابیز ؛ همه  نآ  اب  ار  راهب  - 
، درک یم  تیاکح  یعیبط  قوف  رگباسح  لماع  دوجو  زا  همه  هک  شخب  یتسم  ياهرطع  نآ  اـب  هدـننک ، هدـنزو  زیگنا  ناـجیه  ياوه  نآ  اـب 

؟ دندید یمن 
تادوجوم ندرک  روراب  ینابایب و  یـشحو » يور  دوخ   » تالوصحم یلگنج و  ياـه  هویم  شرورپ  يارب  میظع  تردـق  نآ  اـب  ار  ناتـسبات  - 

؟ دندومن یمن  هدهاشم  هدنز  نوگانوگ 
؟ دندرک یمن  هظحالم  امرس ؛ لصف  هب  یلاقتنا  هلحرم  نآ  اب  شخب  تذل  اراوگ و  ياهمغ  اب  ابیز ، اما  هدرمژپ  هرهچ  اب  ار  زیئاپ  - 

يراهب يارب  تعیبط ؛ ياهیزاس  هدامآ  اـهیگدامآ و  همهنآ  فرب و  زیگنا  لد  ياـه  هناد  اـب  تکرب ، رپ  ياـهناراب  نآ  اـب  ناتـسمز  سپـس  و  - 
؟ دندید یمن  دوخ  مشچ  اب  روراب ، نافوکش و 

لد رد  زورما  لفاغ  ياهناسنا  زا  شیب  نیتسخن  ياهناسنا  ًاقافتا 
هحفص 54} }

. دندرب یم  تذل  نآ  ياهماظن  اهیئابیز و  رهاظم و  زا  دندرک و  یم  یگدنز  تعیبط 
مهنآ رابکی  زج  لاس  رد  اـم ، دـیاش  هک  یناگدـنرپ  ياـهلاب  هدـننک  هریخ  راـگن  شقن و  هدروخن ، تسد  یعیبط و  ًـالماک  دـندوب  ییاـهناسنا 
سنا دندوب و  هدش  گرزب  رگیدکی  اب  دـندید و  یم  هزور  همه  اهنآ  مینیب ، یم  هدـیرپ  گنر  حور و  یب  یتروص  هب  شحو  غاب  رد  ًالامتحا 

. دندوب هتفرگ 
، تارـشح یعمج  هتـسد  یگدـنز  تاناویح ، یعافد  لئاسو  یگدـنز ، تایح و  عونتم  فلتخم و  ياه  هرهچ  اهغرم ، ندـناوخ  اـهبآ ، شزیر 

دندـید یم  بش  ای  زور  فلتخم  تاعاس  رد  ار  همه  اه و ...  هرپ  بش  اه ، هنایروم  اه ، هچروم  یئالط ، ياهـسگم  اهروبنز ، اه ، هناورپ  عاونا 
هب زاین  ناتخرد ، ياه  هخاش  ای  گنـس  تاعطق  زا  کچوک  هاگهانپ  کی  نتخاس  هک  یئاـج  دـندرک  یم  رکف  دوخ ، هداـس  نهذ  ناـمه  اـب  و 

؟ تسا هدمآ  دوجو  هب  رکف  هشقن و  نودب  بلاج  ابیز و  ياه  هرهچ  همهنیا  هنوگچ  دراد ، هشیدنا  رکف و 
؟ كانرطخ یئانثتسا و  ثداوح  جاوما  ای  دوب  رتیوق  وا  زغم  رد  عوضوم ، نیا  جاوما  ایآ  - 

هحفص 55} }
؟ ار یلوا  هن  تسناد  یبهذم  رکفت  شیادیپ  لماع  ار  یمود  ناوت  یم  هنوگچ  - 

!! لاوئس نیمود  اما  و  دندوب ، لاوئس  نیلوا  شخب  رد  لاؤس  دنچ  نیا 
ناوتاـن و رـشب  ارچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  ًـالوصا  دنتـشاد ، نآ  زا  نیتـسخن  ياـهناسنا  هک  یتـشادرب  یعیبـط و  ياـهماظن  زا  رظنفرص 

؟ داتفا تعیبط  ياروام  رکف  هب  ًاساسا  یعیبط ، كانفوخ  لماوع  ربارب  رد  هدز  تشحو 
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خساپ نآ  هب  يا  هلاقم  یط  يزاریـش  مراکم  هللا  تیآ  دنمجرا  دنمـشناد  هک  تسا  یبلطم  نیا  درک ؟ داجیا  وا  زغم  رد  ار  رکف  نیا  زیچ  هچ  - 
؟ دربن هانپ  لماوع  نیا  دوخ  هب  ارچ  هک  تسا  نیا  نآ  لاوس و  نیمه  یط  دنا  هداد 

؟ درکن سامتلا  تعیبط  هب  هدناماو  نیتسخن  ناسنا  ارچ  - 
؟ دومنن شهاوخ  هنازجاع  ناشفشتآ ، هلزلز و  بالیس و  زا  ارچ  - 

تـسا یعیبط  هدـنبوک  لماوع  نیا  رب  مکاح  هک  تسه  يرگید  تقیقح  تعیبط ، نیا  قوف  هک  رکف  نیا  درک ؟ یمن  ینابرق  دوخ  يارب  ارچ  - 
؟ دیدرگ ماهلا  وا  هب  یهار  هچ  زا 

هحفص 56} }
رد ار  دوخ  دـیزرو و  یم  قشع  وا  هب  دوب و  هتخانـش  یتسه  ناهج  ياـهماظن  قیرط  زا  ار  یلماـع  ناـنچ  ًـالبق  هک  مینک  لوبق  دـیاب  هکنیا  زج 

؟ دش یم  وا  نماد  هب  تسد  كانتشحو ، ياه  هدیدپ  شیادیپ  ماگنه  هب  اذل  دید ، یم  وا  شوغآ 
، بهذم دنیوگب  ینعی   ) دنزاسب بهذم  يارب  يدام  هشیر  کی  دنا  هتساوخ  هیضرف  نیا  اب  سرت ، هیضرف  نارادفرط  هک  نیا  لاوئـس  نیمّوس  و 
: هک دنا  هدرک  فارتعا  زین  تسین ) نسح  زا  جراخ   ) بهذم يارب  توق  هطقن  کی  هب  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ،) يدروآرد  تسین و  یئادخ 

ناسنا دناوت  یم  یتسه  ناهج  يارب  تردق ، ملع و  گرزب  أدبم  هب  نامیا  دراد ، یگدـنز  تخـس  ثداوح  ربارب  رد  یـشخبمارآ  رثا  بهذـم 
هب هک  دشخب  وا  هب  یئاناوت  ورین و  هلیـسو  نیا  هب  دـناهرب و  یهانپ  یب  تشحو و  سرت ، تارطخ  زا  دـهد و  هانپ  دوخ  هب  ار  اهنت  هدز  تشحو 

هدرـسفا سویأم و  دوشن و  بارطـضا  شوختـسد  زین  ددرگ و  زوریپ  ًاجیردـت  اهنآ  رب  ینابیتشپ ، نینچ  هب  ياکتا  اـب  دزیخرب ، اـهنآ  اـب  هلباـقم 
رصحنم سرت  فوخ و  نیا  هک  دنیوگب  یئوگب و  میوگب و  هک  تساج  هب  سپ  دزخن ! يا  هشوگ  هب  دیماان  هتشگن و 

هحفص 57} }
سأـی و اـب  هزراـبم  يدرـسنوخ و  ظـفح  هب  کـمک  بهذـم و  یـشخبمارآ  رثا  نیا  تسا و  نینچ  مه  زورما  هک  دوبن  نیتـسخن  ياـهناسنا  هب 

. تسه زین  رشب  زورما  یگدنز  رد  یتح  یگدرسفا 
ماگنه هب  رفاسم  اب 700  امیپاوه  خرچ  ندشن  زاب  یئاوه  رفس  کی  رد  ًالثم  تسین ، هتشذگ  ياهرطخ  زا  رتمک  زورما  یگدنز  ياهرطخ  اریز 
نکمم ندرک  رارف  اـب  هلزلز  بالیـس و  زا  تاـجن  اریز  تسا  رتکاـنرطخ  يا  هلزلز  بالیـس و  ره  زا  تسین ، يا  هداـس  زیچ  هک  ندـمآ ، دورف 

يرارطـضا دورف  ماگنه  هب  دوخ  مشچ  اب  ار  گرم  نتـسشن و  شوماخ  زج  تسا ، هتـسب  رارف  ياـههار  ماـمت  اـمیپاوه )  ) اـجنیا رد  اـما  تسا ،
اب ندـش  ریگرد  ماگنه  هب  هک  تسین  یناسنا  چـیه  مه  زورما  نتـشگنرب ! مه  یهاگ  نتـشگرب و  گرم  هناتـسآ  زا  یهاگ  و  ندـید ، اـمیپاوه 

دبات یم  يدـنوادخ ) دادـما   ) تعیبط قوف  ناـهجزا  هک  يدـیما  رون  دوخ  لد  قاـمعا  رد  دـشاب  هچ  ره  دـشاب و  هک  ره  تارطخ ...  هنوگنیا 
نآ دـنک . شومارف  یلکب  ارنآ  رطخ ، زا  نتفای  یئاهر  اـمیپاوه و  زا  ندـمآ  دورف  زا  سپ  هچ  رگا  دـنزن ، وا  نماد  هب  تسد  دـنکن و  ساـسحا 

یکشخ هب  هک  یماگنه  اما  دنناوخ ، یم  صالخا  يور  زا  ار  ادخ  دنوش  یم  یتشک  رب  راوس  هکیماگنه  : ) دیوگ یم  نآرق  هک  نانچ 
هحفص 58} }

( دننک یم  شومارف  ار  ادخ  دنور و  یم  غارس ...  هب  هرابود  دندیسر 
هتبلا دـناد . یم  ناهج  قلاخ  تعیبط و  قوف  زا  ار  اـه  يدـب  یـشوخ و  ماـمت  ناـسنا  هک  دریگ  یم  اـج  نآ  زا  همـشچرس  فوخ ، سرت و  نیا 

هک تسا  هدـیمهف  لصا  رد  یلو  دـنادب ، ادـخ  ار  دورمن  نوعرف و  ای  دـناوخب و  ادـخ  ار  تب  دوش و  هابتـشا  راچد  تهج  نیارد  تسا  نکمم 
وا يارب  اتکی ، ياتمه  یب  تیدحا و  ترـضح  دوجو  هب  دنک  رکف  رگا  رظان ، رـضاح و  اج  همه  رد  تسوا ، تساهتردق و  قوف  ادـخ  تردـق 

يارب يدروآ  هر  قح  هب  نامیا  زا  دعب  مالـسا  هک  دزادرپب  هتکن  نیا  هب  حیحـص  تارکفت  ساسارب  دتفا و  رکف  هب  دوش و  زاب  حیحـص  رکف  هار 
یهارمگ دروخ و  یمن  درد  هب  نامیا  نودب  ملع  هتسناد ، نامیا  تیوقت  ساسا  ار  ملعت  میلعت و  و  هدراین ، نآ  هلیسوب  ملع و  زجب  رـشب  تاجن 

. تسا كانرطخ  ّرضم و  ناسنا  يارب  تسا و  روآ 
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هب هنیمز  ره  رد  تسا ، حیحـص  رکفت  هلمج  نآزا  هک  ار  تمحر  ياهرد  ًامتح  وا  زا  حیحـص  هار  نتـساوخ  وا و  رب  لّکوت  ادـخ و  هب  نامیا  اب 
. دیاشگ یم  زاب  هدنب  يور 

هحفص 59} }

تعیبط قوف  هاگهانپ 

يورین نآ  هجوتم  ار  دوخ  نهذ  ناهگان  دـنک و  یم  رکف  تعیبط  قوف  هاگهانپ  هب  دـئادش  اهیتخـس و  ماگنه  هب  ناسنا  هک  تسا  حیحـص  نیا 
اب هک  تسا  نیتسخن  ناسنا  زا  رکف  نیا  دراذـگ . یم  قلاخ  ار  وا  مان  سپ  هدروآ ، دوجوب  وا  يارب  ار  ثداوح  هنوگنیا  هک  دـنک  یم  يزومرم 

شیاـسآ و بسک  تهج  هـنیمز  ره  رد  اـهنآ  یئاـمنهار  ناربماـیپ و  تـثعب  زا  سپ  اـما  دوـبن ، انـشآ  یتـسه  قلاـخ  يوـس  زا  ربماـیپ  یحو و 
هدع ناربمایپ  یئامنهار  اب  طقف  دش و  زاب  رشب  يارب  هنیمز  رد  ندرک  یگدنز  رتهب  هار  اتکی  قلاخ  تیدحا و  ترضح  هاگرد  هب  يرازگرکش 

هک اهنآ  رگم  ، دنداد صیخـشت  هاچ  زا  ار  هار  دندش و  یئامنهار  كاردا ، هشیدنا و  رکفت و  هب  یهلا  تایآ  زا  ماهلا  اب  نانآ  دنتفای . تاجن  يا 
اهنآزا دـعب  نیتسخن و  ياهناسنا  نامه  يارب  دـنوادخ  دـندومن و  تفلاخم  یهلا  نیمارف  اـب  یناطیـش  راـکفا  اـب  هدرک و  هشیپ  ار  يرـس  هریخ 

. تسا هتشاد  دوخ  نالوسر  هلیسوب  ار  یئاشگ  هار  مهف و  لباق  تانایب 
(1  ) نوُعَجُرت ِهَیِلا  َُّمث  ُهُدیُعی  َُّمث  َقلَخلا  ُؤَدُبی  ُهللاَا  دیامرف : یم  هچنانچ 

__________

هیآ 11. مور  هروس  - 1
هحفص 60} }

دنهاوخ عوجر  وا  يوس  هب  همه  سپـس  دـنادرگ و  یم  رب  لوا  تلاح  هب  زاـب  دروآ و  دـیدپ  یتسین )  ) مدـع زا  تسخن  ار  قلخ  هک  تسادـخ 
. درک

( 1  ) رُومُالا ُعَجُرت  ِهللا  َیِلا  َو  ِضرَالا  ِیف  ام  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل  َو 
. تسوا يوس  هب  تادوجوم  همه  تشگزاب  تسادخ و  کلم  نامسآ  نیمز و 

ياهتردق هک  دنراد  هتـشاد و  یقلاخ  دنا و  هدـماین  دوجو  هب  باسح  یب  دوخبدوخ و  روطنیمه  نیتسخن  ياهناسنا  هک  ددرگ  یم  مولعم  سپ 
: هلمج زا  دراد  یناوارف 

ُلِّـصَُفی َرمَالا  ُّرِبَدـُی  یمَـسُم  ٍلَجَِال  يرجَی  َّلُـک  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َرَخَـس  َو  ِشرَعلا  یَلَع  يوَتـسا  َُّمث  اـهَنوََرت  ٍدَـمَع  ِریَِغب  ِتاومَّسلا  َعَفَر  يذَّلا  ُهللاَا 
(2  ) نُوِنقُوت مُکَّبَر  ِءاِقِلب  مُکَّلََعل  ِتایالا 

ار هام  دیـشروخ و  تشاد و  اپ  هب  ار  شرع  سپـس  تشارفارب  نوتـس  نودب  دـنیب  یم  هکنانچ  ار  اهنامـسآ  هک  تسا  یکاپ  تاذ  نآ  دـنوادخ 
میظنت ریبدت و  ارنآ ، مکحم  تاماظن  یتسه و  ملاع  رما  دنیآ و  شدرگب  نیعم  رادم  هلصاف و  تقو و  رد  هک  تخاس  رخسم 

__________

هیآ 109. نارمع  لآ  هروس  - 1
هیآ 2. دعر  هروس  - 2

هحفص 61} }
. دنک ادیپ  نیقی  ناتراگدرورپ  تاقالم  هب  ناگدنب  امش  هک  دشاب  هدرک ، مظنم  لیصفت  هب  ار  شتردق  تایآ  دومرف 

یتسه
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تـسا هدروآ  دیدپ  ار  یتسه  ناهج  هک  تسا  یفلتخم  جاوما  تکرح ، زا  دوصقم  تسا ، هدـمآ  دوجوب  تکرح  زا  یتسه  هک  تسین  دـیدرت 
نیا هک  یناکم  لحم و  دـیاب  نیاربانب  تسین  ریذـپ  ناکما  تکرح  ناکم ، نودـب  دراد و  مزال  ار  ناکم  لـحم و  تکرح  ره  میناد  یم  نوچ 

داجیا رد  نارکیب  ياضف  نیا  ناکم و  شیادیپ  همه  دیاش  دـشاب و  هدـمآ  دوجو  هب  اهنآ  شیادـیپ  زا  شیپ  تسا  هدـمآ  دـیدپ  نآ  رد  جاوما 
. دسر یم  رظنب  دیفم  تسا ، هدوبن  ریثأت  یب  روکذم 

اب ملـسم و  هـچنآ  دـنا . هتـسناد  رگید  لاکـشا  هـب  اـی  ینوزلح  يا  هدـع  يوتـسم و  یخرب  يورک و  یــضعب  ار  یتـسه  ناـهج  ناـکم -  لوا 
نآ رد  هک  یکنکداب  لثم  دـنوش و  یم  رود  رگیدـکی  زا  ًابترم  ناهج  نیا  ناشکهک  اهنویلیم  تسا  هدـش  هدـید  یموجن  هتفرـشیپ  ياهنیبرود 

! دناد یم  ادخ  تشاد ، دهاوخ  همادا  طاسبنا  نیا  یک  ات  تسا و  طاسبنا  لاح  رد  دنمدب ، مادم 
هحفص 62} }

يا هبذاج  رگا  دنا : هدرک  ناشن  رطاخ  دـندرگ ، یم  ضبقنم  يا  هرود  طسبنم و  يا  هرود  اهناشکهک  نیا  هک  هیـضرف  نیا  نایب  اب  نادنمـشناد 
ضبقنم و مادـم  طاسبنا  ياجب  یتسه  ناهج  دـنوش و  کیدزن  رگیدـمه  هب  دوش  ثعاب  دزاس ، یم  رود  رگیدـکی  زا  ار  اـهناشکهک  نیا  هک 

. دنامن یقاب  يرثا  نایناهج  ناهج و  ناکم و  نامز و  زا  رگید  هک  دیسر  دهاوخ  یتقو  ددرگ  هدرشف 
نآ زا  یکی  زین  ار  نامز  دـیاب  تسا . هدوب  یتسه  شیادـیپ  ساسا  هک  تسا  تقلخ  یلـصا  لـماوع  زا  یکی  ناـکم  هک  میتفگ  ناـمز -  مود ،

. میروآ باسح  هب  لماوع 
نامز میور و  یم  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  هکنآ  لثم  دوش ، یم  ساسحا  تسناکم  زا  یشان  مهنآ  هک  قافتا  ود  ای  ناکم  ود  هلـصاف  زا  نامز 
قافتا ود  هلـصاف  زا  میزادرپ و  رگید  راک  هب  يراک  ماجنا  زا  سپ  ای  مینک ، یم  ساسحا  دوش  یم  یط  لحم  ود  نیا  هلـصاف  هک  یتدـم  زا  ار 

. مینک جوت  نامز  هب  رگید  راک  عورش  راک و  کی  نایاپ  ینعی 
. تسا يرون  لاس  ای  هام ، ای  زور ، دنچ  هرایس  ود  هلصاف  ای  تسا  هار  تعاس  کی  رهش  نآ  ات  رهش  نیا  هلصاف  دنیوگ : یم  هک  نانچ 

هیاپ هک  تسا  هبذاج  یتسه  لماوع  زا  رگید  یکی  هبذاج -  موس 
هحفص 63} }

تمظع و اـب  ياـهناشکهک  نامـسآ و  میـسج  میظع و  تارک  اـت  زیچاـن  درخ و  متا  زا  ناـهج  نیا  تارذ  ماـمت  دراد و  رارق  نآ  يور  یتسه 
. دنشاب یم  يدبا  یلزا و  يورین  نیا  هرطیس  تحت  بوذجم و  بذاج و  همه  ناوارف 

ياهناشکهک تارک و  ناهج و  رـصانع  اهمتا و  مامت  اریز  دشاپ . یم  مه  زا  یتسه  ناهج  دیدرت  نودـب  دورب ، نیب  زا  زومرم  يورین  نیا  رگا 
هنارارقیب هکیتروص  رد  دنا ، هتفای  رارقتـسا  لیکـشت و  یناهج  یلک  هباج  تساهنآ و  جراخ  لخاد و  رد  هک  يا  هبذاج  هلیـسوب  همه  نامـسآ 

نوکس تسا  یتسه  تلع  أشنم و  تکرح  هک  یناهج  رد  نوچ  دنتسیا  یمن  زاب  تکرح  زا  ینآ  دنتسه و  وپاکت  تکرح و  رد  مظنم  مادم و 
. دوب دهاوخ  نآ  يانف  بجوم  يزیچ  ره  ندرکن  تکرح  و 

. تسا هدش  هتخادرپ  هتخاس و  فلتخم  جاوما  زا  ناهج  هدمآ و  دوجوب  تکرح  زا  یتسه  میتفگ  تکرح !! اما  و 
: دنعون ود  رب  تسا و  هدروآ  دوجوب  ار  لامج  یئابیز و  لالج و  تمظع و  نیا  اب  ناهج  هک  یجاوما  نیا 

!! دازآ ای  دنریسا  ای 
هحفص 64} }

ایرد هوـک و  لـثم  تسا  نآرد  هچ  ره  نیمز و  هرک  راّیـس و  تباـث و  زا  معا  ینامـسآ  تارک  اـهدرایلیم  اـهناشکهک و  ماـمت  ریـسا -  جاوـما 
لاکـشا هب  هک  دنتـسین  يرگید  زیچ  ریـسا  یجاوما  زج  اـهمتا  همه  هصـالخ  ناویح و  ناـسنا و  زلف ، گنـس و  هویم ، لـگ و  هاـیگ ، تخرد و 

. دنا هدمآرد  نوگانوگ 
هعشا دننام  تسا ، یئرمان  رـشب  مشچ  هب  هک  رون  هیبش  هعـشا  رون و  ترارح و  توص  ءاروام  توص ، جاوما  دننام  رگید  جاوما  دازآ -  جاوما 
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نونکاـت هک  یجاوما  رگید  میـس و  یب  اـماگ ، سکیا و  هعـشا  ویدار و  جاوما  دـننام  کـیتینامورتکلا  جاوـما  شفنب و  ءارواـم  زمرق ، نوداـم 
رد  ) دندازآ جاوما  نیا  تسا ، یئرمان  رشب  يارب  هیقب  دنک و  یم  كرد  رون  ناونع  هب  ار  واتکا  کی  طقف  رشب ، مشچ  یلو  تسا  هدش  فشک 
يا هدع  تسا  هدش  ثعاب  اهنآ  سناکرف  فالتخا  هکنانچ  دنراد ، نوگانوگ  صاوخ  ناشفلتخم  ياهسناکرف  اب  و  دنتـسین ) ریـسا  هدام  نادنز 

. دنشاب هریغ  رون و  یهورگ  ترارح و  يا  هتسد  توص و 
هک ریسا  جاوما  زا  معا  ناهج  نیا  زیچ  همه  هک  میسر  یم  هجیتن  نیاب  دش ، هداد  دازآ  ریسا و  جاوما  هب  عجار  هک  يرصتخم  حیضوت  اب 

هحفص 65} }
هدرک روهظ  زورب و  نوگانوگ  روص  هب  هک  فلتخم  تاشاعترا  اب  یجاوما  زا  دنترابع  هک  يژرنا  دازآ و  جوم  ای  تسا  هداد  لیکـشت  ار  هدام 

راگدیرفآ و قلاخ ، هدماین و  دوخب  دوخ  تشذـگ  ناترظن  زا  هحفـص  دـنچ  نیا  رد  هچنآ  اهنآ و  هب  تاروتـسد  تامیظنت و  نیا  عیمج  دـنا و 
بهذم نید و  وا  هب  نامیا  اب  دروآ و  دورف  میظعت  رس  هناگی  ياتکی  نآ  تمظع  ربارب  رد  دیاب  هک  تسا  ناحبـس  دنوادخ  اهنآ  هدنروآ  مظنب 

. دنک یم  ادیپ  انعم 

درک هجوت  نید  فلاخم  ياه  هیرظن  هب  دیابن 

تعیبط و مشخ  هک  نیاتـشنا  ای  دـناد و  یم  نید  ندـمآ  دوجوب  بجوم  ار  سرت  هک  تنارود  لیو  هلمج  زا  يدام و  ناسانـش  هعماـج  هیرظن 
دنک و یم  هاگن  گنت  هنزور  زا  ار  نید  بهذم و  ندمآ  دوجو  هب  هتـسناد و  لسوتم  یعیبط  قوف  روما  هب  دوخ ، تاجن  يارب  ار  ناسنا  شالت 

ثعاب شناد ، نودـب  نیتسخن  ياهناسنا  میدـق و  نامدرم  نیب  رد  درخ و  لقع و  مدـع  هک  دـنا  هدوب  هدـیقع  نیا  رب  یناـسک  مه  اـهنیا  زا  ریغ 
هک درادن  یگزات  اهرِووُرِش  تادینَرَچ و  لیبق  نیا  زا  هدیسر و  ثرا  هب  يدعب  ياهلسن  هب  سپس  هدیدرگ و  بهذم  شریذپ 

هحفص 66} }
دودرم نید  يارب  یملع  ریغ  ای  یملع و  هاوخ  نایب ، ره  اب  ریسفت و  ره  اب  ار  ّيدر  هنوگ  ره  اجنیا  رد  ام  تسا و  هتـشاد  دوجو  مه  هتـشذگرد 

یم نایب  تسرد  لقعت  هشیدنا و  حیحـص ، رکف  بُولُقلا و  َِّنئَمطَت  ِهللا  ِرکِذـِب  الَا  تسا ، دـنوادخ  مالک  هک  نامنآرق  ياهیئامنهار  اب  هتـسناد و 
هیلع میهاربا  ترـضح  هدوب و  تسرد  لقعت  ناربمایپ  ياهیگژیو  زا  یکی  مینک . یم  نایب  تسرد  لـقعت  ناربماـیپ  ياـهیگژیو  زا  یکی  مینک .

هیلع و هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  ای  دش و  ناحبـس  دنوادخ  لیلخ  هک  تفر  شیپ  هب  اجنآ  ات  هدرک و  باختنا  ار  تسرد  هار  نآ ، هلیـسوب  مالـسلا 
لوا رد  هک  هدش -  ثوعبم  اتکی  دـنوادخ  بناج  زا  وا  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناشن  ترـضح  نآ  تکربرپ  رـسارس  یگدـنز  هک  ملـسو  هلآ 

هرخسم هب  ار  بهذم  رضاح  نرق  ریخا و  نرق  رد  کیدزن و  ياه  هتشذگ  یضعب  رود و  ياه  هتشذگ  رد  یـضعب  هکنیا  و  دش -  هراشا  ثحب 
بلطم نیا  هب  نآرق  تسین و  يدـیدج  عوضوم  دـنوش ، یم  لسوتم  ابیزان  ابیز و  تاملک  هب  یهاو و  لیئالد  هب  نآ  ّدر و  يارب  دـنریگ و  یم 

: تسا هدومرف  هراشا 
(1  ) ٌمیظَع ٌباذَع  مَُهل  َو  ِةَرِخالا  ِیف  ًاّظَح  مَُهل  َلَعجَی  ّالَا  ُهللا  ُدیُری  ًائیَش  َهللا  اوُّرُضَی  َنل  مُهَّنِا  ِرفُکلا  ِیف  َنوُعِراُسی  نیذَّلا  َکنُزحَی  َو ال 

نیگمغ ار  وت  دنریگ ، یم  یشیپ  رگیدکی  رب  رفک  هار  رد  هک  یناسک 
__________

هیآ 176. نارمع  لآ  هروس  - 1
هحفص 67} }

يا هرهب  هجیتن ) رد  دراذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ   ) دهاوخ یم  ادـخ  هوالعب )  ) دـنناسر یمن  دـنوادخ  هب  ینایز  زگره  اهنآ  اریز  دـنزاسن ،
. تسا یگرزب  تازاجم  اهنآ  يارب  و  دهدن ، رارق  ترخآ  رد  اهنآ  يارب 

: دیامرف یم  سپس  و 
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(1  ) ٌمیلَا ٌباذَع  مَُهل  َو  ًائیَش  َهللا  اوُّرُضَی  َنل  ِنامیالِاب  َرفُکلا  اُوَرَتشا  َنیذَّلا  َّنِا 
. تسا یکاندرد  تازاجم  اهنآ  يارب  دنناسر و  یمن  ینایز  ادخ  هب  زگره  دندرک  يرادیرخ  ار  رفکو  دنداد  ار  نامیا  هک  یناسک 

ار شیمارگ  لوسر  دنوادخ ، تسا و  دُحا  كاندرد  هثداح  لابند  هب  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  هچ  رگ 
هتشاذگ هقباسم  مه  اب  ایوگ  و  ، ) دنریگ یم  یـشیپ  رگیدکی  رب  رفک ، هار  رد  یعمج  ینیب  یم  هکنیا  زا  ( 2  ) ربمایپ يا  هک  دیوگ  یم  تیلست 

: اریز شابم  نیگمغ  هاگچیه  دنا )
. دننیب یم  نایز  هار  نیا  رد  ناشدوخ  هکلب  دنناسر ، یمن  دنوادخ  هب  ینایز  هنوگچیه  زگره  اهنآ 

__________

هیآ 177. نارمع  لآ  هروس  - 1
دلج 3. هنومن  ریسفت  دلج 7 و  نازیملا  ریسفت  - 2

هحفص 68} }
یلزا هک  لاعتم  دنوادخ  دوجو  هک  تسا  مولعم  سپ  تسین ، ناشدوخ  زا  ناشدوجو  هک  تسا  یتادوجوم  يارب  نایز  دوس و  ررـض و  عفن و 

رد هک  دنتسه  مدرم  درادن ، دنوادخ  يارب  يرثا  چیه  اهنآ  ياهـشالت  اهـششوک و  مدرم و  نامیا  رفک و  دودحمان ، شدوجو  تسا و  يدبا  و 
تواقـش و زادـنا  تسد  رپ  هداج  هب  تداعـس  هار  ندومیپ  ياج  هب  هدرک و  طوقـس  لزنت و  رفک  رطاخ  هب  ای  هدیـسر و  لماکت  هب  نامیا ، هانپ 

. دنور یم  يزور  هریت  یتخبدب و 
نیا رد  هدوبن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نامز  هب  رـصحنم  هفیرـش  تایآ  دافم  هک  تشادـن  رود  رظن  زا  دـیاب  یلو 

ندیزرو رفک  هک  ددرگ  ناشنرطاخ  دیاب  دنادرگ ، دنم  هرهب  دوخ  ياهدومنهر  زا  ار  رـشب  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  دـناوت  یم  زین  رـصع 
زین نامز  نیا  رد  هک  هدوبن  رصع  نآ  مدرم  هب  رـصحنم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نامز  رد  صوصخب  یهلا  نایدا  هب  تبـسن 
یم نوگانوگ  نیوانع  اب  هعماج  توافتم  فلتخم و  ياهرشق  اب  بسانتم  عونتم و  هتفرـشیپ و  نردم و  ياه  هلیح  اب  رایـسب  نیقفانم  نارفاک و 

دنناوت یمن  دـننک و  یم  هابت  ار  نارگید  دوخ و  هکنآ  لاح  دنـشخب و  جاور  ار  رفُکلا  ِیف  َنوُعِراُسی  دـننک و  فرحنم  ار  نینمؤم  اـت  دنـشوک 
دنوادخ هب  ینایز  چیه 

هحفص 69} }
. دنزاس دراو  ناحبس 

یلیخت تردق  هب  تعیبط ، رهق  زا  تاجن  يارب  اهناسنا  دنیوگ  یم  ناشعفانم  ظفح  يارب  يا  هدع  درادن و  دوجو  ینید  ادـخ و  هک  بلطم  نیا 
تسا هتفرگ  همشچرس  یکاپان  ینامیا و  یب  زا  ساسا و  یب  ًالماک  دنا  هدرک  روصت  ادخ  قلاخ و  دوخ  رب  ار  هانپ  نآ  هدرب و  هانپ  یعیبط  قوف 
دنشاب هتشادن  ترخآ  رد  يا  هرهب  نیرتمک  هک  دنیامیپب  هار  رفک  هار  تعرس  هب  نانچ  دراذگب و  دازآ  هار  نیا  رد  ار  اهنآ  دهاوخ  یم  ادخ  و 

. دشاب اهنآ  راظتنا  رد  باذع  هکلب 
! تسین اهنآ  يریگولج  هب  رداق  ادخ  دیاش  هک  دنریگ  یم  یشیپ  رگیدکی  هب  رفک  هار  رد  رافک ، هک  دور  یم  طلغ  رکف  نیا  نامگ 

زا اهنآ  لماک  تیمورحم  شا  هجیتن  دـنهد و  ماجنا  دـنناوت  یم  هچ  ره  ات  هداد  اـهنآ  هب  لـمع  يدازآ  ناحبـس  دـنوادخ  هکلب  تسین ، روطنیا 
اجب و تسا ، هدارا  يدازآ  لئالد  زا  یکی  هکلب  درادـن ، ربج  رب  تلالد  اـهنت  هن  هفیرـش  هیآ  میتفگ  رگا  نیارباـنب  تسا . رگید  ناـهج  بهاوم 

: دیامرف یم  هک  هدومن  ناونع  رتعیسو  روطب  دعب  هیآ  رد  ار  بلطم  نیا  نوچ  تسا و  حیحص 
ٌباذَع  مَُهل  َو  ًائیَش  َهللا  اوُّرُضَی  َنل  ِنامیالِاب  َرفُکلا  اُوَرَتشا  َنیذَّلا  َّنِا 

هحفص 70} }
(1  ) ٌمیلَا
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دوخ راب   ) كاندرد تسا  یتازاجم  نانآ  يارب  دنناسر و  یمن  ینایز  ادخ  هب  زگره  دندرک  يرادیرخ  ار  رفک  دـنداد و  ار  نامیا  هک  یناسک 
( دننک یم  رتنیگنس  ار 

هیآ هب  لالدتسا  اب  دومرف ، داریا  رابج  هماکدوخ  دیزی  ربارب  ماش  رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترـضح  مالـسا  عاجـش  يوناب  هک  يا  هبطخ  رد  و 
: دومرف دوب  تشگزاب  لباق  ریغ  راکهنگ  نشور ، قیداصم  زا  هک  رگنایغط  دیزی  ربارب  رد  نآرق  هفیرش 

تلزنم زا  يداد ، چوک  ناریسا  دننام  رهش  ات  رهش  ار  ام  يدرک و  گنت  ام  رب  ار  نامسآ  نیمز و  نوچ  هک  ینک  یم  نامگ  ایآ  دیزی  يا  ناه !
ّربکت زاغآ  تهج  نیا  زا  هک  يدرک  دایز  نادزی  ترضح  دزن  رد  ار  دوخ  برق  يدوزفا ؟ دوخ  تمارک  تمـشح و  رب  یتساک و  ام  تناکم  و 

؟ يدوزفیب ینیب  نتشیوخ  رب  يدومن و  ّربنَت  و 
(2 : ) هدومرف هک  ار  ناحبس  دنوادخ  شیامرف  يدرک  شومارف  رگم  شاب ، دوخ  هب  یتخل  شکزاب و  نانع  دیزی  يا  تسین ، نینچ  هن ،

__________

هیآ 177. نارمع  لآ  هروس  - 1
لامالا ج 1 ص 561. یهتنم  - 2

هحفص 71} }
(1  ) ٌنیهُم ٌباذَع  مَُهل  َو  ًامِثا  َو  اوُدادزَِیل  مَُهل  یلُمن  امَّنِا  مِهِسُفنَِال  ٌریَخ  مَُهل  یلُمن  امَّنِا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنَبَسحَی  َو ال 

میهد یم  تلهم  اهنآ  هب  ام  تساهنآ ، دوس  هب  میهد  یم  تلهم  اهنآ  هب  رگا  دننکن  روصت  دـنتفرگ ) شیپ  نایغط  هار  و   ) دـندش رفاک  هک  اهنآ 
. دشاب یم  اهنآ  يارب  يا  هدننک  راوخ  باذع  دنیازفیب و  دوخ  هانگ  رب  هک 

هب دنـشاب ، هدـشن  هانگ  هدولآ  داـیز  هک  یتروص  رد  ار  راـکهنگ  دارفا  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  زا  يرگید  تاـیآ  هیآ و  نیا  زا 
رادیب تسا ، هدز  رـس  اهنآ  زا  هک  یلامعا  اب  بسانتم  ياهتازاجم  هلیـسوب  یهاگ  ناشلامعا و  ياهلمعلا  سکع  شاب و  رادیب  ياهگنز  هلیـسو 

دنشاب و یم  دنوادخ  فطل  لومشم  دنراد و  ار  تیاده  یگتـسیاش  زونه  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دنادرگ . یم  زاب  قح  هار  هب  دنزاس و  یم 
: هدومرف نآرق  رد  هکنانچ  ( 2  ) دوش یم  بوسحم  اهنآ  يارب  یتمعن  اهنآ  ياهیتحاران  تازاجم و  تقیقح  رد 

َضَعب مُهَقیُذِیل  ِساّنلا  يِدیَا  تَبَسَک  اِمب  ِرحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِیف  ُداسَفلا  َرَهَظ 
__________

هیآ 178. نارمع  لآ  هروس  - 1
هنومن ج 3 ص 183. ریسفت  - 2

هحفص 72} }
(1  ) َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  اُولِمَع  يذَّلا 

هک دیاش  دناشچب ، اهنآ  هب  ار  اهنآ  لامعا  زا  یتمسق  هجیتن  دنوادخ  ات  دش  رهاظ  مدرم ، لامعا  رثا  رب  یهابت  داسف و  اهایرد ، اه و  یکشخ  رد 
. دندرگرب ناشیا 

رب رارـصا  زا  يا  هدع  یلو  دندرگ  یم  رب  هدمآ و  دوخ  هب  دـنوادخ  ياهتمعن  رییغت  رطاخب  يا  هدـع  هک  دوش  یم  هدـیمهف  روطنیا  هیآ  نیا  زا 
هب حالطـصا  هب  دراذگ و  یماو  دوخ  لاحب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنناسر ، یم  یئاهن  دح  هب  ار  ینامرفان  دنوش و  یم  قرغ  دنراد  نایـصع  هانگ و 

دنا و هتسب  ار  دوخ  تشگرب  هار  يدارفا  نینچ  هک  دننک ، ادیپ  ار  تازاجم  رثکادح  قاقحتـسا  رتنیگنـس و  ناشهانگ  ات  دهد ، یم  نادیم  اهنآ 
رورم اب  سپ  دنا . هداد  تسد  زا  ًالماک  ار  یهلا  تیاده  یگتـسیاش  تقایل و  دـنا و  هدرک  بارخ  ار  دوخ  رـس  تشپ  ياه  لپ  حالطـصا  هب  ای 
نایدا تسا و  يرورض  رشب  یتخبشوخ  نیمضت  يارب  مالسا )  ) نید تاروتسد  يارجا  هک  میرگیم  ار  هجیتن  نیا  ثحب ، هتشذگرب  يرـصتخم 

یتخبدب و  زا  ار  رشب  نآ ، تاروتسد  تعاطا  زا  هک  ارچ  تسا  ناحبس  دنوادخ  بناج  زا  مالسا  نیبم  نید  صوصخب  یهلا ،
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__________

هیآ 41. مور  هروس  - 1
هحفص 73} }

نم ای  اـهیئارگ  یفارخ  اـب  یطاـبترا  چـیه  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخب  دـنکیم و  هدرک و  یئاـمنهار  تداعـس  ياـههار  نیرتهب  هب  يزور  هریت 
قوف يرورپ  نهذ  هب  یعیبط  لماوع  دیدهت  سرت و  رطاخب  یسک  اتسار  نیا  رد  تسین و  غورد  درادن و  مالـسا  زا  لبق  نامز  ياه  يدروآرد 

راک هب  ار  مدرم  دـنوادخ  هکنیا  تلع  تسا و  ءالعا  ّلجوّزَع و  دـنوادخ  تاروتـسد  همه  هدوبن و  راکرد  یفاب  لایخ  هنوگچیه  هتفرن ، یعیبط 
توعد نتفریذـپ  ورگ  رد  وا  رگید  ناـهج  ناـهج و  نیا  تمالـس  تداعـس و  تسا ، هتـشاد  زاـب  یناـمرفان  تشز و  راـک  زا  توعد و  کـین 

. تسوا یتخبشوخ  نیمضت  نیمأت و  دنوادخ و 
تاجن ثعاب  ناشتلاسر  هکنیا  لیلدب  قح  ترضح  نالوسر  ناربمایپ و  همه  دنا و  هتشاد  ینانمـشد  هکلب  ینادقتنم و  یهلا  نایدا  همه  ًالوصا 
نییبنلا متاخ  صخألاب  ءایبنا و  هک  بلطم  نیا  نتفریذپ  ور ، نیا  زا  هتـشگ  یم  يا  هدع  نایز  ررـض و  ثعاب  مدرم  يریذـپ  نید  هدوب و  مدرم 

یم یهاوگ  رافک  نیدحلم و  يوس  زا  ار  ربمایپ  اب  ینمـشد  خیرات ، تسا و  ریذپان  بانتجا  دـنا ، هتـشاد  نمـشد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. دهد

دربشیپ هعماج و  حالصا  يارب  هک  ناهج  ناحلصم  قح و  نادرم 
هحفص 74} }

چیه هک  ناربمایپ  یتح  دـننک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  هدولآ  ناراکهنگ  زا  یهورگ  ینمـشد  توادـع و  دـننز ، یم  هزراـبم  هب  تسد  تقیقح 
هتخیگنارب ار  یهورگ  توادع  ءانثتسا  نودب  یگمه  دنـشاب ، یم  موصعم  كاپ و  یگدولآ  عون  ره  زا  هدوبن و  نانآ  دوجو  رد  یفعـض  هطقن 

. دنتشاد ینانمشد  و 
نینچ دـننزن ، تسد  یتبثم  تیلاعف  هنوگ  چـیه  هب  دنـشکب ، نوریب  یعامتجا  هزرابم  هنوگ  ره  زا  ار  شیوخ  هک  دـنرادن  نمـشد  یناسک  اـهنت 

. دنوش یمن  وربور  یسک  توادع  اب  يدارفا 
رد ار  نانآ  مشخ  دنکفا ، یم  رطاخ  هب  ار  یهورگ  عفانم  يا  هدیا  بالقنا  تسا . شارت  فلاخم  زاس و  نمـشد  مروفر ) و   ) بالقنا ره  ًالوصا 

تاقبط همه  هک  دنیامن  یگدنز  يروط  دنهاوخ  یم  دننک ، یم  یلاخ  هناش  هزرابم  عون  ره  زا  هک  يدارفا  دزیگنا . یم  رب  بالقنا  دـض  ریـسم 
ای دنراذگب و  یئالط  قودنص  توبات و  رد  ار  یحیسم  دیوشب و  مزمز  بآ  اب  ناملسم  ار  اهنآ  ندب   ) گرم زا  سپ  دندرگ و  یـضار  نانآزا 

. دنشاب یکلسم  یفده و  دارفا  دنناوت  یمن  يرکف  زرط  نینچ  اب  دنور ، تشهب  هب  ًامیقتسم  و  دنازوسب ) ودنه  ار  ناودنه 
هحفص 75} }

تلفغ هتکن  کی  زا  نانآ  یلو  دشاب . یم  تّدوم  رّـشبم  نانآ  حیـسم  تسا ، تبحم  رهم و  نیئآ  نانآ  نیئآ  هک  دـنزرو  یم  راختفا  نایحیـسم 
هکنیا نیع  رد  ًالثم  ددرگ ، ماوت  زین  تقیقح  اب  دیاب  تدوم  رهم و  هکلب  دهد ، تاجن  ار  عامتجا  دناوت  یمن  یئاهنت  هب  رهم ، هک  دـنا  هدـیزرو 

هک ینادرم  نانز و  درک و  تازاجم  ار  راکهنگ  دـیاب  دوب ، ناگدـنامرد  ناگداتفا و  هب  کـمک  رکف  هب  دـیزرو و  رهم  اون  یب  میتی و  هب  دـیاب 
یم لوذبم  عامتجا  هب  مدرم  رادمامز  هک  تسیرهم  مرجم ، دارفا  هرابرد  رفیک ، ءارجا  اریز  دز ، هنایزات  دـنا  هتخاس  هدولآ  ار  دوخ  تفع  نماد 

. دراد
اج کـی  دـیجم  نآرق  هقـالع . تسا و  رهم  نآ  نورد  یلو  تسا  مشخ  يدـنت و  نآ  نورب  تـسا ، هـیور  ود  هکـس  ناـسب  یئاـهرفیک  نـینچ 

اهرفیک يرجم  هدنهد و  میب  ریذن و  ار  وا  رگید  ياج  رد  یلو  دنک  یم  یفرعم  ( 1  ) نیَملاعِلل ًۀَمحَر  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شلوسر 
: دیامرف یم  هک  دناد  یم  اهنامرف  و 

(2  ) ًاریذَن َو  ًاریَشب  ِّقَحلِاب  َكانلَسرَا  ّانِا 
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ربارب رد  ناهج  مدرم   ) دیدهت تراشب و  يارب  قح  هب  ار  وت  ام 
__________

هیآ 170. ءایبنا  هروس  - 1
هیآ 119. هرقب  هروس  - 2

هحفص 76} }
. میداتسرف اهیدب ) اهیبوخ و 

زا دـیاب  هک  تسا  عامتجا  رکیپ  رب  رـضم  رهم  بذاک و  تبحم  کـی  نیناوق  ءارجا  مدـع  رثا  رب  یهورگ  فطاوع  بلج  هک  دومن  هجوت  دـیاب 
. دورب نایم 

نیناوق دودح و  ءارجا  زا  عنام  هدولآ ، نادرم  نانز و  هب  ینابرهم  تفار و  هک  دهد  یم  روتسد  رضم ، ياهیزرورهم  عون  نیا  وحم  يارب  نآرق 
: دیامرف یم  هکنانچ  ددرگن  یهلا 

(1  ) هللا ِنید  یف  ٌۀَفأَر  امِِهب  مُکُذُخَأت  َو ال 
. ددرگن ادخ  نید  نیناوق  ءازجا  زا  عنام  ینابرهم  تفأر و 

مـشخ اهرفیک ، نیناوق و  ءارجا  اب  و  دـندوب ، دارفا  یگدـنز  رد  قیمع  ياهینوگرگد  ناراذـگ  هیاپ  ناربمایپ  هک  تساـج  هب  بلطم  نیا  رارکت 
: دیامرف یم  هکنانچ  دوبن  نمشد  زا  یلاخ  اهنآ ، یگدنز  هحفص  يا  هرود  چیه  رد  دنتخیگنارب . ار  یهورگ 

(2  ) َنیمِرجُملا َنِم  اوُدَع  یٍّبَن  ِّلُِکل  انلَعَج  َِکلذَک  َو 
يربمایپ ره  يارب  دندوب و  وت  دننام  زین  نیشیپ  ناربمایپ  دنا ، هتسب  رمک  وت  ینمشد  توادع و  هب  مرجم  دارفا  رگا  یمارگ  ربمایپ  يا 

__________

هیآ 1. رون  هروس  - 1
هیآ 31. ناقرف  هروس ي  - 2

هحفص 77} }
. تسا هدوب  مرجم  دارفا  زا  ینمشد 

ادخ و ياهروتسد  يارجا  دارفا ، نیا  ینمشد  هشیر  هک  تسا  نیا  میداد  رارق  ناربمایپ  نانمـشد  ار  نانآ  ام  دیامرف : یم  دنوادخ  هکنیا  تلع 
دساف دارفا  تسا  نکمم  تخیگنا . یم  رب  ار  نانآ  مشخ  دش و  یم  مامت  یهورگ  ررض  هب  هک  دوب ، هعماج  یگدنز  رد  ینوگرگد  يزیر  یپ 

یلو دنا ! هتـشاد  نمـشد  زین  ناربمایپ  تسین ، تفگـش  ياج  میراد ، ینانمـشد  ام  رگا  دنیوگب  دننک و  هدافتـسا  ءوس  عوضوم  نیا  زا  ملاظ  و 
نانمشد هکنیا  نآ  دنراد و  توافت  کی  ناربمایپ  نانمشد  امـش و  نانمـشد  هک  دهد  یم  خساپ  دارفا  هنوگ  نیا  هب  هاتوک  ریبعت  کی  اب  نآرق 

، ماجنارـس دنـشاب . یم  عامتجا  كاپ  حـلاص و  هقبط  نارگمتـس ، نانمـشد  هک  یتروص  رد  دـندوب ، ناراکهنگ  نامرجم و  زا  هشیمه  ناربمیپ 
: دیامرف یم  دسارهن و  نمشد  دوجو  زا  هک  دهد  یم  هدعو  دوخ  ربمایپ  هب  دنوادخ 

(1  ) ًاریصَن َو  ًایداه  َکِّبَِرب  یفَک  َو 
. تسوا ربهر  يداه و  دنوادخ  هک  اریز 

__________

هیآ 3. ناقرف  هروس  - 1
هحفص 78} }

اه هندرگ  زا  یکی 
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، دراد هقالع  یتسود  تقافر و  هب  يرطف ، تساوخ  یعیبط و  شـشک  يور  یناوج ، بابـش و  لصف  رد  هژیو  هب  یگدـنز  نارود  رد  يدرف  ره 
کمک و يدام  يونعم و  روما  زا  يرایـسب  رد  ار  ناسنا  دناوت  یم  دـشاب ، یم  تفلا  سنا و  هیام  هکنیا  رب  هوالع  یمیمـص  تسود  کی  اریز 

نارود ياه  یتسود  صوصخب  دروآرد ، تیلاعف  هب  هتخاس و  افوکش  ار ، وا  هتفهن  ياهدادعتـسا  دنک ، تیوقت  ار  وا  تیـصخش  دهد و  يرای 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنک . یم  افیا  ار  یمهم  شقن  ناسنا ، تیصخش  هعسوت  رد  هک  یناوج 

(1  ) هَئاضعَا فرشَا  دَقَف  امَّنَاَکَف  هللا  یَفاخَا  دَقَف  نَم 
وـضع نیرتفیرـش  هک  تسا  نیا  دننام  هب  دهدب ، تسد  زا  دوب  هتـسب  یتسود  دنویپ  وا  اب  ادخ  رطاخ  هب  هک  ار  دوخ  هتـسیاش  تسود  سک  ره 

. دهدب تسد  زا  ار  دوخ 
یهاگ ریسم  نیا  رد  ناسنا ، هک  تسا  یبای  تسود  تسود و  باختنا  ناوضر  هار  رد  ساسح  ياه  هندرگ  زا  یکی  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ 

رد رگا  دنک و  یم  ادیپ  هار  رفسمه  بحاصم و  هب  زاین 
__________

مکحلا ص 723. ررغ  - 1
هحفص 79} }

قح رب  نارـسفم  نآرق و  هفیرـش  تایآ  هک  دیآ  یم  دوجوب  شیارب  شا  هدشن  ینیب  شیپ  تالکـشم  دشابن  هدیقع  مه  دوخ  بحاصم  اب  رفس 
رد اه  هندرگ  ندومیپ  يارب  هک  منک  یم  ضرع  اذل  دراد ، ییازس  هب  ریثأت  ناسنا  ناهج  ود  یگدنز  رد  تسود  هک  دنتـسه  نیا  رب  ّرـصم  نآ 
هلق نآزا  نتفرالاب  نامه  هک  فده  هب  ندیـسر  رد  ار  ریـسم  نیا  رفاسم  یهاگ  بحاصم  قیفر و  هب  زاین  شناد  ملع و  هب  فاضم  ناوضر  هار 
یم ههاریب  هب  هداد و  رییغت  ار  ناسنا  ریـسم  دودرم ، دنـسپان و  تافـص  ياراد  لهاج و  نادان و  تسود  یلو  دـهد  يرای  تساه  یتخـس  ياه 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دور 
(1  ) قیرَّطلا َلبَق  قیفَّرلا  َنم  لَس 

. نک لاوئس  هار  قیفر  هرابرد  ینک  لاوئس  هار  هرابرد  هکنآ  زا  شیپ 
مزـال تهج  نیا  زا  دراد ، شـشک  نطاـب  داـهن و  زا  نآ  هب  تبـسن  يدرف  ره  تسا و  یعیبط  يرطف و  لـئاسم  زا  تسود ، نتفرگ  هب  شیارگ 

. میئامن توعد  يریگ  تسود  هب  ار  نارگید  ای  هدرک و  وگتفگ  نیا  زا  شیب  هراب  نیا  رد  تسین 
__________

همان 31. هغالبلا  جهن  - 1
هحفص 80} }

ییازـس هب  ریثأت  ناسنا  تشونرـس  رد  هک  تسا ، تقافر  دودـح  يریگ  هزادـنا  تسود و  باـختنا  تقاـفر  عوضوم  رد  مهم  ساـسح و  هطقن 
. دراد

یتسود نازیم 

يو تاهج  رگید  زا  ای  دنـشابن و  هاگآ  يدرف ، یقالخا  عضو  زا  ات  دریگ  یم  ماجنا  لقع  یئامنهار  اب  رگیدـکی ، اب  ًابلاغ  نالاسگرزب  یتسود 
. دشاب یم  رترادیاپ  هدش و  باسح  دارفا ، نینچ  نیا  یتسود  تهج  نیا  زا  دنزیر ، یمن  یتسود  حرط  یسک  اب  دندرگن ، نئمطم 

تهج نیا  زا  دریگ ، یم  ماجنا  یلقع  تابساحم  زا  رود  هتفرگ و  همـشچرس  يدنت  تاساسحا  زا  ًاعون  دوخ ، نالاسمه  اب  ناناوج  یتسود  اما 
یم يو  تسد  هب  ار  دوخ  تشونرـس  و  دزیر ، یم  یتسود  حرط  كانرطخ  راکهبت و  درف  کی  اـب  شیـالآ  یب  حـلاص و  ناوج  کـی  یهاـگ 
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. دراپس
رب یهاگ  دـهد و  یم  داب  رب  ار  همه  بسانمان  تسود  کی  اما  دراد ، دوجو  قح  شریذـپ  يارب  یگدامآ  عون  همه  ناـسنا  دوجو  رد  یهاـگ 

اما  دراد ، دوجو  درف  رد  تشز  ياه  هنیمز  عون  همه  سکع ،
هحفص 81} }

. دنک یم  لیدبت  هدنزاس  دعاسم و  بوخ ، ياه  هنیمز  هب  ار  دب  ياه  هنیمز  مامت  حلاص ، بوخ و  قیفر  کی 
اهنآ نیرتمهم  هک  تسا  يروما  رد  صخـش  میمـصت  تساوخ و  هدارا و  زا  دـعب  ناـسنا ، تیـصخش  هدـنزاس  لـماع  هک  تسین  کـش  ياـج 

مالسا رظن  زا  يریذپ  ریثأت  نیا  تسا و  راذگ  ریثأت  درف  رب  تسود  یقالخا  تافص  راکفا و  هک  اجنآ  زا  تسا و  رشاعم  تسود و  نیـشنمه و 
نیعمجا مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  همئا  ربمایپ و  نآ  لابندـب  نآرق و  ياه  یئامنهار  اب  هک  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يا  هژیو  تیمها 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اذل  ددرگ و  یم  صخشم  اهیگژیو  نآ  تایصوصخ 
َّطَخ الَف  ِهللا  ِنید  ریَغ  یلَع  اُوناک  نِا  َو  ِهللا  ِنید  یلع  وُهَف  ِهللا  ِنید  َلهَا  اُوناک  نِاَف  ِِهئاطَلُخ  یِلا  اوُرُظناَف  ُهَنید  اُوفِرعَت  َمل  َو  ُهَرمَا  مُکیَلَع  َهَبَتشا  ِنَم 

(1  ) هللا ِنید  نِم 
رگا دینیب ) هب   ) دینک رظن  وا  ناتـسود  هب  هن ) ای  تسه  نید  هب  دنبیاپ  ایآ   ) تسیچ وا  نید  دیتسنادن  دش و  هبتـشم  امـش  رب  یـسک  عضو  هاگره 

نید وریپ  زین  وا  دنشاب  ادخ  نیئآ  نید و  لها 
__________

دلج 15 ص 73. هنومن  ریسفت  - 1
هحفص 82} }

( دروخ یمن  امش  دردب  و   ) هدربن ادخ  نید  زا  يا  هرهب  زین  وا  دندوب  ادخ  نید  زا  ریغ  ینیئآ  رب  رگا  تسادخ و 
: دندومرف زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  و 

(1  ) ِهلیلَخ ِنید  یلَع  ُءرَملَا 
. دشاب یم  دوخ  تسود  شور  رب  درم 

: دومرف هک  تسا  لقن  نامیلس  ترضح  زا  نینچمه  و 
(2  ) ِِهنادخَا َو  ِِهباحصَا  یِلا  ِبِسنَی  َو  ِِهنارقَا  َو  ِِهلاکشَِاب  ِلُجَّرلا  َفِرعَی  امَّنِاَف  بِحاُصی ، نَم  یِلا  اوُرُظنَت  یّتَح  ٍءیَِشب  ٍلُجَر  یلَع  اوُمُکَحت  ال 
. دوش یم  هتخانش  شنارای  ناتسود و  هلیسوب  ناسنا  هکنیا  يارب  دینک ، رظن  وا  ناتسود  هب  ات  دینکن  تواضق  انشآ ) هزات   ) يدرم هرابرد 

ولمم يدارفا  نینچ  هک  تسا  ایند  لها  طقف  ایآ  هدش 2 - عنم  يدرف  نینچ  اب  یتسود  هک  تسا  هیامورف  وا  ایآ  - 1 هک : ددرگ  یم  نشور  سپ 
. تسا اود  یب  هک  تسا  يدرد  قافن  دنقافن و  زا 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 
__________

هغالبلا 3077. جهن  - 1
دلج 15 ص 73. هنومن  ریسفت  - 2

هحفص 83} }
. دروآ یم  نفعت  يوب  دوخ 

هک دنراد  يرابرَرُد  تاملک  بوخ  تسود  تایـصوصخ  یتسود و  هنیمز  رد  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآزا  دـعب  ناماما  ادـخ و  لوسر  اذـل 
اب ناسنا  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  ریـسم  رد  ددرگ  نشور  هک  دوش  یم  هراشا  هاتوک  رـصتخم و  اهنآ  زا  يدادعت  هب  تشذـگ  هچنآرب  هوالع 
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ادخ و لوسر  ادخ و  هک  یئاه  یتشز  اهیبوخ و  دشاب  وا  ترخآ  ایند و  حالـص  ریخ و  هک  دیامن  يرود  یناسک  هچ  زا  رـشاعم و  يدارفا  هچ 
نآ رطاخ  هب  دـیاب  هک  تسا  راگدرورپ  گرزب  ياـهتمعن  زا  یکی  یئاـمنهار و  نیرتهب  دـننک  یم  یفرعم  اـم  ناتـسود  رد  اـم  نید  ناـیاوشیپ 

: دندومرف ربمغیپ  هک  دوب  رکاش 
(1  ) ِهَیِلا ِِهئامسَا  ِّبَحَِاب  ُهوُعدَت  َو  ِسِلجَملا  ِیف  َُهل  َعِّسَُوت  َو  ُهَتیََقل  اذِا  ِهیَلَع  ِلَُست  َمّ َکیخَا  َّدِو  ََکل  َنیفصَی  ُثالَث 

: دنک یم  صلاخ  ار  تسود  تبحم  زیچ  هس 
ینک شمالس  يدید  ار  وا  یتقو  - 1
ینک زاب  ار  وا  ياج  سلجم  رد  - 2

__________

. تسا هدمآ  قداص  ماما  لوق  زا  تایاور  نیمه  دلج 4 ص 457  یفاک  لوصا  هرامش 1293 ص 272 و  هغالبلا  جهن  - 1
هحفص 85} }

یناوخب مان  نیرتوکین  هب  ار  وا  - 3
: دومرف نینچ  مه  مالسلا  هیلع  یلع 

( 1  ) ِِهتافَو َو  ِِهتَبیَغ  َو  ِِهتَبِکن  یف  ٍثالَث -  یف  ُهاخَا  ُظَفحَی  یّتَح  ًاقیدص  ُقیدَّصلا  َنوُکَت  ال 
وا یلمع  هنوگ  ره  نابز و  لام و  ناج و  هب  و   ) وا يراتفرگ  جنر و  - 1 تسین . تسود  دنکن  تقو  هس  رد  ار  دوخ  تسود  تیاعر  هک  یسک 

گرم رد  - 3 تسین ) تسود  هنرگ  دنک و  شظفح  اوران  ياهدونش  تفگ و  زا   ) وا ندوبن  رد  - 2 تسین ) تسود  هنرگ  دنکن و  یهارمه  ار 
( تسین تسود  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  رافغتسا  اعد و  هب  دیامن  وا  دای   ) شتافو زا  دعب  وا و 

هیلع قداـص  ترـضح  هک  دریگ  یم  ادـخ  ءاـیلوا  زا  ار  سرد  نیا  ادـخ  هب  نمؤم  ناـسنا  هک  تسا  يرورـض  رما  کـی  یـسانش  تسود  سپ 
: دیامرف یم  مالسلا 

ُُهتَریرَس َنوُکَت  نَا  اَهلَّوَاَف  ِۀَقادَّصلا -  َنِم  ٌءیَش  یِلا  ُهبِـسنَت  الَف  ّاِلا  َو  ُهنِم  ٌءیَـش  َوا  دوُدُحلا  ِهِذه  ِهیف  َتناک  نَمَف  اهِدوُدُِحب  ّاِلا  ُۀَقادَّصلا  َنوُکَت  ال 
َۀَِثلاثلا َو  ُهَنیَش  َکَنیَش  َو  ُهَنیَز  َکَنیَز  يرَی  نَا  ُۀَِیناثلا  َو  ًةَدِحاو  ََکل  ُُهتَِینالَع  َو 

__________

تمکح 130 ص 1078. هغالبلا  جهن  - 1
هحفص 86} }

َدنِع َکِملـُسی  نَا ال  َلاصِخلا  ِهِذـه  ُعَمَجت  َیِه  َو  ۀَـسِماخلا  َو  ُُهتَرُدـقَم  َُهلانَت  ًائیَـش  َکَعَنمَی  ُۀَِـعباّرلا ال  َو  ٌلام  ـال  َو  ٌۀَـیالِو  َکـیَلَع  ُهَرِّیَُغت  ـال  نَا 
(1  ) ِتابَکَّنلا

رامش چیه  هب  ار  وا  دنکن  تیاعر  هک  ره  نیتسار و  قیفر  دنک  تیاعر  ار  دودح  نآ  هک  ره  تسین ، تسرد  نآ  دودح  تیاعر  اب  زج  یتسود 
( زا دنترابع  طئارش  دودح و  نآ  (و 

. دشاب یکی  وت  اب  وا  نطاب  رهاظ و  هکنآ  - 1
. دنیبب دوخ  یتشز  زین  ار  وت  یتشز  دنادب و  دوخ  تنیز  ار  وت  تنیز  یئابیز و  - 2

. دوشن نوگرگد  شیتسود )  ) عضو تفای  تسد  یماقم  تورث و  هب  رگا  - 3
. دنکن غیرد  وت  زا  دراد  یئاناوت  نآ  رب  هچنآ  - 4

. دراذگناو اهیراتفرگ  رد  ار  وت  هک  تساهتلصخ  نیرتمهم  نیا  و  - 5
__________
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. لوقعلا فحت  - 1
هحفص 87} }

تسود ناحتما 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  رت  ماوداب  هدش  شیامزآ  تقافر  تفریذپ و  یتسودب  ار  یسک  دیابن  شیامزآ  نودب 
(1  ) ُهَتَّدَوَم تَدَّکََأت  َو  ُهَتَّبَُحم  ُتَماد  ِرایتخِالا  ِنسُح  َدَعب  اخَا  َذَخَّتا  ِنَم 

. دوب دهاوخ  راوتسا  شیتسود  ماوداب و  شتقافر  دیامن  تسود  باختنا  حیحص  تسرد و  شیامزآ  زا  دعب  هکیسک 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 

(2  ) ًالیلَخ ََکل  ُهَذَخَّتاَف  ٍءوس  َکیف  لُقَی  مَلَف  ٍتاّرَم  َثالَث  َکیَلَع  َبَضَغ  نَم 
. ریگب یتسود  هب  ار  وا  سپ  دنزن  وت  هرابرد  يدب  فرح  دنک و  بضغ  وت  هب  راب  هس  هکیسک 

: دومرف ترضح  نینچمه  و 
ٍةَّدِش  َقیدَص  ٍءاخَر ال  َقیدَص  َناک  ّاِلا  َو  یفاصُملا  ُقیدَّصلا  َوُهَف  اهیف  ًاِیتاُؤم  َنال  نِاَف  ٍلاصِخ  ِثالَِثب  ُقیدَّصلا  ُنَحَتمَی 

هنرگ تسا و  هلیح  نودب  افص و  اب  وا  یتسود  دوب ، شدوجو  رد  زیچ  هس  نیا  رگا  درک  شیامزآ  زیچ  هس  هب  ناوت  یم  ار  دوخ  تسود 
__________

. مکحلا ررغ  - 1
. یبوقعی خیرات  زا  لقن  هب  - 2

هحفص 88} }
. تسین قیفر  یتسدگنت  ماگنه  هب  قیفر و  هافر  نارود 

(1  ) ٍهوُرکَم یف  هُکِراُشت  َوا  ٍلام  یلَع  ُهنَماَت  َوا  ًالام  ُهنِم  یغبَت 
ماگنهب تکراـشم  وا 3 - هب  نخـس ) لاـم و   ) ندرپـس تناـما  وا 2 - زا  لاــم  تساوـخرد  - 1 زا :) دـنترابع  نوـمزآ  دروـم  زیچ  هـس  نآ  (و 

. راوگان ياهدماشیپ 
تبیغ ایآ  هک  تسا  يریگ  تسود  رد  نومزآ  کی  نیا  دنک و  دزـشوگ  تدوخ  هب  ار  وت  بیع  هک  تسا  نیا  یتسود  ياه  هناشن  زا  رگید  و 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هن  ای  درب  دهاوخ  نآ  نیا و  دزن  رد  ار  وت 
ُهظَفحاَف  ُقیدَّصلا  َوُهَف  َِکبیَغ  یف  َکَظِفَح  َِکبیَع  یف  َکَفِشاک  نَم 

. نک ظفح  ار  وا  سپ  تسوت  یقیقح  تسود  دنک ، ظفح  ارت  وت  بایغ  رد  دیوگب و  تیور  شیپ  ار  وت  بیع  هک  سکنآ 
هب ار  يو  دـیابن  وا ، بسن  لـصا و  یـسررب  نودـب  میـشاب و  هدـش  علطم  وا  تاـیحور  زا  میهد و  رارق  نومزآ  دروـم  ار  یـسک  هکنآ  زا  لـبق 

میهد و  رارق  دوخ  راکددم  رواشم و  ار  وا  میشاب و  وا  اب  یشوخان  یشوخ و  رد  رمع  نایاپ  ات  میهاوخ  یم  اریز  مینیزگرب  یتسود 
__________

لوقعلا 470. فحت  - 1
هحفص 89} }

شیامزآ نودـب  ار  سک  چـیه  میئامن و  باختنا  ار  وا  یملع  ینید و  یـشیامزآ  اب  تسا  هتـسیاش  اذـل  میـشاب  نینچ  وا  يارب  زین  اـم  نینچمه 
نامتخاس ناسنا  هک  تسا  نیا  دننام  هب  یهاگ  تسا و  هزادنا  هچ  ات  یتسود  نینچ  ماود  تسین  مولعم  میدرکن  نینچ  رگا  میرگن و  یتسودـب 

دوـخ دور . ورف  بآ  ریز  هب  هظحل  ره  هک  دوـب  رظتنم  دـیاب  سپ  دـنک ، اـنب  تسا  روانـش  بآ  يور  رب  هک  يا  هـتخت  يور  ار  یمکحم  رایـسب 
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ناگمه رب  اذل  دوب  روانش  هتخت  يور  رب  نامتخاس  نامه  شا  هجیتن  هک  مدرک  یطایتحا  یب  تسود  باختنا  هب  تبـسن  دروم  دنچ  رد  ًاصخش 
دـش ناشبیـصن  دامتعا  لـباق  تسود  هک  یعقوم  رد  دـننک و  تقد  يدـج  تسود ، باـختنا  رد  هک  مناد  یم  مزـال  زیزع  ناـناوج  صوصخب 

. دننک زیهرپ  دنزیم  مه  رب  ار  یتسود  هک  یئاهراک  زا  دروخ و  دهاوخ  ترخآ  ایند و  دردب  هک  دننادب  ارنآردق 
: دیامرف یم  یبتجم  نسح  ماما  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

َكُّرُضَیَف َکَعَفنَی  نَا  َدیُری  هَّنِاَف  قَمحَالا ، ِۀَقَداصُم  َو  َكاّیا  َّیَُنب  ای 
. دناسر یم  ررض  ینادان  يور  زا  یلو  دناسر  دوس  وت  هب  دهاوخ  یم  وا  نوچ  زیهرپب  نادان  اب  یتسود  زا  مرسپ ؛

ِهَیِلا َنُوکَت  ام  َجَوحَا  َکنَع  ُدُعبَی  ُهَّنِاَف  لیخَبلا  َۀَقَداصَم  َو  َكاِّیا 
هحفص 90} }

. دنک یم  اهر  یشاب  وا  دنمزاین  تدش  هب  هک  یماگنه  ار  وت  وا  اریز  زیهرپب  لیخب  اب  یتسود  زا 
ِِهفاّتلِاب َکُعیبَی  ُهَّنِاَف  ِرِجافلا  َۀَقَداصُم  َو  َكاِّیا 

. دشورف یم  یمک  زیچ  هب  ار  وت  وا  هک  اریز  زیهرپب  راکهانگ  هدولآ  اب  یتسود  زا 
(1  ) ِبیرَقلا َکیَلَع  ُدِّعَُبی  َو  ِدیعَبلا  َکیَلَع  ُبِّرَُقی  ِبارَّسلاَک  ُهَّنِاَف  ِباّذَکلا  َۀَقَداصُم  َو  َكاِّیا 

هولج رود  وت  رظن  رد  ار  کـیدزن  کـیدزن و  کـیدزن و  وت  رظن  رد  ار  رود  تسا  بارـس  نوچ  وگغورد  اریز  زیهرپب  وگغورد  هب  یتسود  زا 
. دهد یم 

: دومرف ترضح  نآ  نینچمه  و 
(2  ) كُّوُدَع ٌّوُدَع  َو  َکُقیدَص  ُقیدَص  َو  َکُقیّدَص  ٌۀَثالَث : َكُءاقِدصَا 

وت نمشد  نمشد  وت 3 - تسود  تسود  وت 2 - تسود  - 1 دنتسه : وت  ناتسود  سک  هس 
ضِغبَا َو  ام  ًاموَی  َکِضیَِغب  َنوُکَی  نَا  یسَع  امًانوَه ، َکَبیبَح  ِببحَا 

__________

تمکح 37. هغالبلا  جهن  - 1
تمکح 285. هغالبلا  جهن  - 2

هحفص 91} }
(1  ) ام ًاموَی  َِکبیبح  َنوُکَت  نَا  یسَع  امًانوَه ، َکِضیَِغب 

رادـهگن هزادـنا  نینچمه  دوخ  ینمـشد  رد  دوش و  نمـشد  وت  اب  يزور  رگا  هک  تهج  نآ  زا  رادـهگن ، هزادـنا  یتسود  رد  دوخ  تسود  اـب 
. دوش تسود  وت  اب  يزور  دیاش  هکنآ  رطاخب 

، دیئارگ دهاوخ  یـشوماخ  هب  رگید  هظحل  دنچ  نانآ  یگدنز  غارچ  هک  دنناد  یم  و  دنـسر ، یم  راد  هبوچ  ياپ  یتقو  راکهبت ، دارفا  دـندایز 
تاحفـص هک  دـننک  یم  یفرعم  دـب  قیفر  هدیجنـسن و  ياه  یتسود  ار  شیوخ  یتخبدـب  یلـصا  لـماع  دـنرادیمرب و  دوخ  زار  يور  زا  هدرپ 

. تساهرارقا فارتعا و  نینچ  رب  ایوگ  هاوگ  دئارج ، ثداوح 
حلاص ناگدـنب  قح و  نادرم  نانآ و  ناوریپ  همتاـخ  رد  ترـضح و  نآ  نانیـشناج  ادـخ و  لوسر  نآرق و  زارتهب  نمؤم  ناوج  يارب  یتسود 

هچنانچ دریگ ، نادـند  هب  تمادـن  تشگناو  هتـشگ  نامیـشپ  تخـس  درک  باختنا  یتسود  اـهنیا  زا  ریغ  یناوج  رگا  هک  درادـن ، دوجو  ادـخ 
: هدومرف تسا و  هداد  نآرق  رد  ار  ربخ  نیا  ناحبس  دنوادخ 
ِلوُسَّرلا َعَم  ُتذَخَّتا  ِینَتَیل  ای  ُلوُقَی  ِهیَدَی  یلَع  ُِملاظلا  ُّضُعَی  َموَی  َو 

__________
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تمکح 258 ص 1133. هغالبلا  جهن  - 1
هحفص 92 } }

(1  ) ًالیبًس
. متفرگ یم  شیپ  ار  قح  هار  ربمایپ  هارمه  هب  شاک  يا  دیوگ  یم  دریگیم و  نادند  هب  تسد  ینامیشپ  ناونع  هب  رگمتس  يزور 

: دیامرف یم  رگید  ياج  و 
(2  ) ًالیلَخ ًانالُف  ذِخَّتا  َمل  ینَتَیل  ینتَلیَو  ای 

. متفرگ یمن  یتسود  هب  ار  ینالف  شاک  يا  نم  رب  ياو 
(3  ) ًالوُذَخ ِناسنِِالل  ُناطیَّشلا  َناک  َو  ینَئاج  ذِا  َدَعب  ِرکِّذلا  ِنَع  ینَّلَضَا  دََقل 

. تسا ناسنا  يراوخ  تلذ و  هیام  ناطیش  تشادزاب و  نم ، هب  غالبا  زا  سپ  نآرق )  ) ادخ نامرف  زا  ارم  دب ) تسود   ) وا
__________

هیآ 27. ناقرف  هروس  - 1

هیآ 28. ناقرف  هروس  - 2

هیآ 29. ناقرف  هروس  - 3
هحفص 93} }

لهج زا  رارف  تاجن  يارب  سپ 

ندیسر رد  دسانشب و  ار  یتخبشوخ  دیاب  لوا  یتخبشوخ ، هب  ندیـسر  روظنم  هب  دنک و  يرود  اهتلاهج  عاونا  زا  دیاب  ناسنا  تاجن  يارب  سپ 
دنادب و هاچ  ار  لهج  هدرکن و  روبع  لهج  ياههار  هروک  زا  شریسم  رد  تسا  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  يالاب  هک  یتخبشوخ  تداعس و  هب 

یهارمگ هب  هجوت  نودب  ناسناو  دنرهاظ  هار  رس  رد  فلتخم  لاکشا  هب  اهتلاهج  هک  دنک  یط  ار  یلصا  ریسم  دوشن و  یهار  دراو  ملع  نودب 
. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  دسر و  یم 

نآ عاونا  تلاهج و 

يارب ناسکی  هب  ود  ره  يریگ  تسود  رد  لـهج  هنـالهاج و  یتسود  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یباـی  تسود  یـسانش و  تسود  قیفر و  هار  رد 
صخـشم و يا  هرهچ  مادـک  ره  هتـسویپ  عوقو  هب  نونکاـت  هک  ییاـهتیلهاج  هک  ددرگ  یم  نشور  خـیرات  هب  عوجر  اـب  تسا و  رـضم  ناـسنا 

. دنراد درفب  رصحنم 
هحفص 94} }

تیلهاج زا  هرهچ  کی 

. تسا لهاج  نارسدوخ  همه  كرتشم  تیصوصخ  نیرتگرزب  نیا  دنکرتشم و  رما  نیا  رد  دنراد و  نامیا  ناهج  راگدیرفآ  هب  اهتیلهاج  همه 
یکی ( 1  ) بطق دمحم  دنا  هدمآ  دیدپ  رادرک  دنپ و  ماقم  رد  هک  تسناد  یتافارخ  همه  تیلهاج و  ندـمآ  دـیدپ  ساسا  ارنآ  ناوت  یم  هکلب 

. دننک هعجارم  وا  راثآ  بتک و  هب  دنناوت  یم  نازیزع  هتخادرپ و  نآ  هب  هک  تسا  یمالسا  نادنمشناد  زا 
شزغل زا  لاح  همه  رد  ار  شیاهماگ  هک  دراد  یم  راوتـساو  هدـش  نومنهر  یحیحـص  ماقم  هب  یتسه  ناـهج  رد  ار  ناـسنا  حیحـص ، هدـیقع 
شیور شیپ  دزادنیم ، رد  تماقتـسا  یتسار و  هب  ار  شزیچ  همه  رادرک و  راتفر ، يدابم  رعاشم ، نادجو ، هک  یمیقتـسم  هار  هتـشاد ، نوصم 
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. دنک یم  زاب 
دـیارگ و یم  لزلزت  هب  شدوجو  تیعقاو  راچانب  دـیدرگ ، فرحنم  هدـیقع  رد  لهاج ) ملاسان و  هارمه  تسود و  هلیـسوب   ) نوچ ناـسنا  اـما 

رد دریگیم . ارف  ار  شیاپارس  بارطضا  ناسون و  دنادرگب ، يور  دوخ  هدش  نییعت  تهج  زا  نوچ  هک  یسیطانغم  هبرقع  دننام  تسرد 
__________

. نایلیلخ همجرت  بطق  دیس  لهج  يامیس  - 1
هحفص 95} }

هـصالخ دنتفیم و  رد  نوگرگد  ریغتم و  یتالاح  هب  شنادجو  راتفر و  دـنک ، یمن  راک  بوخ  شرعاشم  دزغلیم ، شیاهماگ  ناسنا  عقوم  نیا 
رب تخر  شنورد  داهن  زا  هرابکی  هب  درک ، یم  هضبق  ار  شدوجو  رسارس  راوتسا  همانرب  حیحص و  هدیقع  وترپ  رد  هک  یشمارآ  نوکس و  نآ 

. ددرگ یم  رادومن  درف  یگدنز  قفا  رد  تیلهاج  زا  يا  هرهچ  هک  تسا  یماگنه  نیا  دندنب و ...  یم 

تسا لهج  لحارم  زا  یکی  اه  هدیقع  رد  فارحنا 

طابترا نآ  اب  ار  دوخ  یگدـنز  ناسنا  هک  یتسرپادـخ  دـنوادخ و  شتـسرپ  زا  ندـش  فرحنم  زا  تسا  ترابع  لوا  هلحرم  رد  تیلهاج  سپ 
زا فارحنا  لابندب  دیاب  تخانش و  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  دوجو  یئاهتلاهج  زین  یتسرپادخ  ریـسم  رد  یلو  دوش ، یم  نازیرگ  لهج  زا  هداد و 
رد ادخ ، ناسنا و  طباور  رد  راکفا ، رد  ناسون  دـننام  دـهد ، یم  خر  هک  اهناسون  اه و  یگتـسسگ  مه  زا  اهـشزغل ، هتـشر  کی  یتسرپادـخ ،

. دشاب هجوتم  ًالماک  شناعونمه  وا و  طباور  رد  ناهج و  اب  ناسنا  طباور 
دنوادخ شتسرپ  رد  اج  ره  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  خیرات 

هحفص 96} }
. تسا هدوب  نانآ  ياهرادنپ  راکفا و  رد  رگیدکی و  اب  اهناسنا  طباور  رد  ییاهفارحنا  شناغمرا  هداد  يور  یفارحنا 

ناـسنا نوچ  دریگ ، یم  تروص  دوـخ  يدوـخ  هب  زین  نیا  هدـیقع ) هدـننک  هارمه  مه   ) تساـهنیا و همه  میظنت  ثعاـب  هک  تسا  هدـیقع  سپ 
هدیقع نوچ  ددرگ و  یم  راوتـسا  شیاهمدق  دیارگ و  یم  یتسار  هب  اپارـس  ناسنا  دوجو  دـمآ  تسار  هدـیقع  هکنیمه  دـهاوخن . ای  دـهاوخب 

. دوش یم  دومنهر  تلاهج  هب  هنخر و  ناسنا  ياج  همهب  لزلزت  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دش ، لزلزتم 

هدیقع اهفارحنا -  ّدس 

، هدماین دوجوب  اهفارحنا  يارب  يّدس  یلو  دراد ، دوجو  هدیقع  یئاج  رد  دوش  یم  هدید  یهاگ  هک  تسناد  ارنیا  تشادـن و  رود  رظن  زا  دـیاب 
یمن هزور  دـناوخ ، یمن  زامن  یلو  تسا  هدـیقع  نیا  رب  دـنادیم و  ناملـسم  ار  دوخ  درف  ًـالثم  تسا ، ناـج  یب  هدـیقع  نیا  هک  تسناد  دـیاب 

. تسا حور  ناج و  یب  راوتساان و  هدیقع  نیا  دهد ، یم  ماجنا  شحاف  روطب  زین  ار  ناهانگ  همه  دور و  یمن  داهج  دهد ، یمن  سمخ  دریگ ،
هحفص 97} }

، تاکاردا درب . ورف  دوخ  رد  ار  ناسنا  ياپارـس  هک  يدوجو  دـشاب . هتـشاد  هبناج  همه  لـماکتم و  كرحتم ، هدـنز و  يدوجو  دـیاب  هدـیقع ،
نم هک  دـیوگب  عافد  عقوم  رد  دزادرپب و  ناسنا  روما  دوجو و  زا  یـشخب  هب  اهنت  هکنیا  هن  دریگ ، ارف  ار  ناسنا  دوجو  مامت  رادـنپ و  و  رادرک ،

بقاوع دنک و  یم  یئامن  خر  تیلهاج  درف ، رد  یتلاح  نینچ  رد  سپ  تسا . هدیقع  دض  هک  دنکب  متـسه و ...  مالـسا  نید  ادخ و  هب  دقتعم 
. دش دهاوخ  يدرف  نینچ  ریگنماد  یمیخو 

یلو دندرکیم  زارد  زاین  تسد  شیوسب  دندوب و  نمؤم  وا  هب  نینچ و  زین  تیلهاج  نامز  بارعا  هک  دروخ  یمن  دردب  اوتحم  یب  یتسرپادـخ 
. تساهنآ تالاح  رگنایب  نآرق  هک  دوب  بویعم  روجنر و  تدابع  کی  همه  اهنیا 
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(1  ) َنوُمَلعَی مُهُرَثکَا ال  َلب  ِهللاُدمَحلا  ُِلق  ُهللا  َُّنلوُقََیل  َضرَالا  َو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  نَم  مُهَتلَأَس  ِنَئل  َو 
__________

زین رافک  هکنیاب  تسا  هراشا  هیآ  نیا  یئابطابط  همالع  هلمج  زا  اهنآ  رثکا  رظن  قافتا  نیرـسفم و  همه  رظن  هب  اـنب  هیآ 24 -  نامقل  هروس  - 1
اهنامسآ یسک  هچ  دوش  لاوئـس  ناشیا  زا  رگا  هک  تهج  نیا  زا  هاگآدوخان ، فارتعا  دننادب ، فارتعا  دیحوت و  رب  روطفم  رـشب  مومع  دننام 

، دوب دهاوخ  وا  اهنآ  ربدم  سپ  دـشاب ، ادـخ  راگدـیرفآ  یتقو  و  هدـیرفآ ، ارنآ  يادـخ  هکنیا  هب  درک  دـنهاوخ  فارتعا  هدـیرفآ ؟ ار  نیمز  و 
یکی هب  ًالثم  دنک ، یم  دایز  ار  اهتمعن  هک  یمعنم  نآ  و  دـشاب ؛ ادـخ  ملاع  ریدـم  قلاخ و  یتقو  و  تسین . یندـشادج  تقلخ  زا  ریبدـت  نوچ 

شیارب یکیرش  تسوا و  مه ، دوبعم  سپ  تسوا ، زا  اهدیما  اهسرت و  همه  هکیسک  نآ  زین  و  دهد . یم  هعسوت  يرگید  هب  دریگ و  یم  گنت 
ار ادخ  ات  دهد ، یم  روتـسد  داب ، وا  رب  شتاولـص  هک  دوخ  یمارگ  لوسر  رب  اذل  دنراد . فارتعا  ادخ  تینادحو  هب  هاگآدوخان  سپ  تسین ،
؛ تسا قلاخ  ادخ  هک  ار  دوخ  فارتعا  يانعم  نانآ  رثکا  هک  دنک  یم  انعم  نیاب  هراشا  هاگنآ  دـیوگ و  دـمح  ناشهاگآدوخان  فارتعا  نیارب 
دـنرادن و عوضخ  قح  ربارب  رد  مه  اهنآ  یلو  دـناد ، یم  ار  انعم  نیا  ناشیا  زا  یکدـنا  هلب  نوملعی ) ال  ، ) دـنناد یمن  ار  فارتعا  نیا  مزاول  و 

ءزج 21. نازیملا  ریسفت  دنک . یم  راکنا  نآ  هب  نیقی  اب  هتسناد و  ارنآ 
هحفص 98} }

. دنناد یمن  نانآ  رتشیب  یلو  ادخ ، دنیوگ : باوج  دیرفآ ؟ یسک  هچ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسرپب  ناشیا  زا  رگا 
(1  ) َنوُکَفُؤی ّینَاَف  َُّنلوُقََیل  مُهَقَلَخ  نَم  مُهَتلَأَس  ِنَئل  َو 

؟ دیوشیم فرحنم  اجکب  لاح ) نیا  اب  وگب   ) ادخ تفگ  دنهاوخ  هدرک ؟ قلخ  ار  ناشیا  یسک  هچ  یسرپب  ناشیا  زا  رگا 
__________

قح هار  زا  سپ  ادخ ، دـنیوگ  یم  هنیآ  ره  هدرک ؟ ناشقلخ  یـسک  هچ  ینک  لاوئـس  ناکرـشم  نالهاج و  زا  رگا  هیآ 87  فرخز  هروـس  - 1
چیه یلاعت  يراب  تاذ  زج  هکنیا  هب  دـنراد  فارتعا  ناکرـشم  نوچ  تسا ، ناکرـشم  کلـسم  ناـمه  هک  لـطاب  يوسب  دـنوش ، یم  فرحنم 
نیا رد  هک  تسین ، قلخ  زا  يادـج  کـفنم و  تسا  تیبوبر  كـالم  ناـمه  هک  ریبدـت  هک  اـجنآ  زا  رگید  يوـس  زا  و  تسین ، رگید  یقلاـخ 

يادـخ وا  و  تسوا ، تسدـب  تقلخ  هک  تسا  یـسک  اـهنت  دوبعم  هک  دـننک ؛ فارتعا  دـیاب  سپ  هدـش ، هداد  حیـضوت  ررکم  نآرق )  ) باـتک
ءزج 25. نازیملا  ریسفت  تسا . ناحبس 

هحفص 99} }
ُرِّبَدـُی نَم  َو  ِّیَحلا  َنِم  َّتِیَملا  ُجِرُخی  َو  ِّتِیَملا  َنِم  َّیَحلا  ُجِرُخی  نَم  َو  َراصبَالا  َو  َعمَّسلا  ُکـِلمَی  نَّمَا  ِضرَـالا  َو  ِءاـمَّسلا  َنِم  مُُکقُزرَی  نَم  لـُق 

(1  ) َنُوقَّتَت الَفَا  لُقَف  َهللا  َنُولوُقَیَسَف  َرمَالا 
__________

دهد یم  يزور  ار  امش  نیمز  نامسآ و  زا  یسک  هچ  وگب  دننادرگرس ) ههاریب  رد  هک  ناتسرپ  تب  ناکرـشم و  هب   ) هیآ 31 سنوی  هروس  - 1
ینعم هب  قاّزر )  ) و قزار )  ) تسادخ تقیقح  رد  بهاوم  مامت  هدنشخب  هک ، اجنآ  زا  و  تسا ، رمتسم  ششخب  اطع و  ینعم  هب  يزور  قزر ) )
هرقب هروس  هیآ 233  دننام  دراد ، يزاجم  هبنج  کش  نودـب  دور ، راکب  وا  دروم  ریغ  رد  هملک  نیا  رگا  و  دوش ، یم  قالطا  وا  رب  اهنت  قیقح 
سابل دـنهد و  يزور  هتـسیاش  روطب  دـنهدیم  ریـش  ار  ناشنادـنزرف  هک  ار  یناـنز  دـنفظوم  ناردـپ  : ) دـیامرف یم  هدریـش  ناـنز  هنیمز  رد  هک 
رتـشیب هک  تسا  هدـش  روآداـی  ار  هتکن  نیا  هدـیدرگ  میظنت  مراـکم  هللا  تـیآ  دـنمجرا  دنمـشناد  رظن  ریز  هـک  هنوـمن  ریـسفت  رد  دـنناشوپب )

نیمز زارف  رب  زین  تسا  هدنز  تادوجوم  همه  زاین  دروم  هک  اوه  و  دراب ، یم  نامسآ  زا  شخب  تایح  ناراب  تسا ، نامسآزا  ناسنا  ياهیزور 
دهاوخن دوجو  نیمز  رـساترس  رد  یـشبنج  تکرح و  هنوگچیه  هدنز و  دوجوم  چیه  نآ  نودـب  هک  باتفآرون  رتمهم  همه  زا  و  هتفرگ ، رارق 

اهنآ زا  يرایـسب  ياذـغ  میناد  یم  اریز  دـنا ، هدـنز  باـتفآ  رون  وترپ  زا  اـهایرد  قاـمعا  تاـناویح  یتح  و  تسا ، نامـسآزا  هک  رگم  تشاد 
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يرگید تمسق  و  دننک ، یم  ومن  دشر و  باتفآ  رون  شبات  ربارب  رد  سونایقا  حطس  رد  جاوما  يالبال  رد  هک  تسا  یکچوک  رایـسب  ناهایگ 
لیلد نیمه  هب  دـیاش  دـنک و  یم  هیذـغت  ار  ناهایگ  هشیر  دوخ  ییاذـغ  داوم  هلیـسوب  هک  ایرد  تاناویح  رگید  تشوگ  زا  تاـناویح ، نآ  زا 

. هدمآ نایم  هب  نخس  نیمز  قازرا  زا  سپس  نامسآ و  قازرا  زا  تسخن  هیآ  نیا  رد  هک  تسا 
یم هدرک و  هراـشا  تسین  ریذـپ  ناـکما  رـشب  يارب  شناد  ملع و  بسک  رد  نآ  نودـب  هک  ناـسنا  ساوح  نیرتمهم  زا  تمـسق  ود  هب  سپس 

شوگ و قلاخ  کلام و  تسا  یسک  هچ  وگب   ) دیامرف
هحفص 100} }

__________

تـسا شنیرفآ  ملاع  ياه  هدـیدپ  نیرت  بیجع  هک  تایح  گرم و  هدـیدپ  ود  زا  دـعب  تسا و  یمدآ  سح  ود  نیا  هدـنهد  تردـق  مشچ و 
هک تسا  یعوضوم  ناـمه  نیا  دـنک )؟ یم  جراـخ  هدـنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدـنز  یـسک  هچ  و   ) دـیوگ یم  هدروآ و  ناـیم  هب  نخس 
ناج یب  دوجوم  زا  هدنز  دوجوم  هنوگچ ، هک  دـنا  هدـنام  ناریح  نآ  رد  ناسانـش  تسیز  یعیبط و  مولع  ياملع  نادنمـشناد و  لقع  نونکات 

يرما کی  دناوت  یم  تسا  هدیسرن  یئاج  هب  نآرد  نونکات  نادنمـشناد  موادم  شـشوک  شالت و  هک  يزیچ  نینچ  ایآ  تسا ؟ هدمآ  دوجوب 
رد اهنت  هن  ناحبـس  دنوادخ  کش  نودب  دشاب ؟ هدوب  تعیبط  فده  همانرب و  نودـب  هدـشن و  يربهر  ثداوح  فداصت و  هب  هتـسباو  هداس و 

ینادواج زین  تایح  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  وا  تنـس  نیا  رب  هوالع  هکلب  تسا  هدـیرفآ  نیمز  ناـج  یب  تادوجوم  زا  ار  هدـنز  دوجوم  زاـغآ 
هیآ ریـسفت  رد  دنادرگ . زاب  لماکت  اهینوگرگد و  يارب  ار  نادیم  قیرط  نیا  زا  ات  هدـیرفآ ، تایح  لد  رد  ار  گرم  تهج  نیمه  هب  دـشابن و 

ياهناسنا اریز  دوش  یم  لماش  زین  ار  يونعم  تایح  گرم و  يدام ، تایح  گرم و  رب  هوـالع  هک  هدـش  هداد  لاـمتحا  نیا  ناـمقل  هروس   31
زین نآ  سکعرب  دـنوش و  یم  دـلوتم  هارمگ  نامیا و  یب  هدولآ و  يدام  ردـپ و  زا  یهاگ  هک  منیب  یم  ار  ناـمیا  اـب  نمادـکاپ و  دنمـشوه و 

نومضم نیا  هب  دنا و  هدمآ  دوجوب  دنمـشزرا  يردام  ردپ و  زا  هدرم  شزرا و  یب  ياهناسنا  تثارو ، نواق  فالخرب  هک  تسا  هدش  هدهاشم 
هیآ هک  درادـن  یعنام  هتبلا  تسا ، هدـش  هراشا  هدـمآ و  ماعنا  هروس  هیآ 95  لیذ  ناهرب ص 543  ریـسفت  لوا  دلج  رد  يددـعتم  تایاور  رد 

هک دنتقیقح  نیا  نارکفنـشور  دـنناهج و  زیگنا  باجعا  ياه  هدـیدپ  زا  شنیرفآ و  بئاجع  ود  ره  اریز  دـشاب  تمـسق  ود  ره  هب  هراشا  قوف 
نیا روما  هک  تسا  یـسک  هچ  : » دـننک یم  هفاضا  دـعب  تسا و  راک  رد  یمیکح  ملاع و  راگدـیرفآ  تردـق  تسد  یعیبط ، لماوع  رب  هوـالع 

. تسا اهنآ  ّربدم  نابهگن و  ظفاح و  زا  نخس  سپس  بهاوم و  شنیرفآ  زا  نخس  تسخن ، تقیقح  رد  دنک » یم  ریبدت  ار  ناهج 
یبوخ هب  هلمج  نیا  زا  هللا  تفگ : دنهاوخ  خساپ  رد  يدوزب  اهنآ   ) دیامرف یم  هلصافالب  دنک  یم  حرطم  ار  تالاوئس  نیا  نآرق  هکنآ  زا  دعب 

یم ادـخ  ار  یتسه  ناهج  روما  ریدـم  شخبتاـیح و  قزار و  قلاـخ و  تیلهاـج  رـصع  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  یتح  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رخآ  رد  دنوادخ  ترطف و  هار  زا  مه  لقع و  قیرط  زا  ار  تقیقح  نیا  دنتسناد و 

ناهج ریبدت  شنیرفآ و  هک  تسا  شتسرپ  تدابع و  هتسیاش  یـسک  اهنت  دینک ؟ یمن  هشیپ  ار  اوقت  لاح  نیا  اب  ایآ  نوقتت ) الفا   ) وگب اهنآ  هب 
نیا يارب  رگا  تسادخ و  رد  اهنت  تمظع  یگتـسیاش و  نیا  دشاب ، دوبعم  تاذ  تمظع  یگتـسیاش و  رطاخ  هب  تدابع  رگا  تسا ، وا  تسدب 

ءزج 11. هنومن  ریسفت  تسادخ . صوصخم  زین  نیا  دشاب ! نایز  دوس و  همشچرس  دناوت  یم  هک  دشاب 
هحفص 101} }

هدرم و ار  هدنز  یسک  هچ  تساهمشچ و  شوگ و  قلاخ )  ) کلام یسک  هچ  ای  دهد و  یم  يزور  نیمز  نامسآ و  زا  ار  امش  یسک  هچ  وگب 
هـشیپ يوقت  ارچ  سپ  وگب  ادخ ، دنیوگ  یم  خساپ  رد  يدوزب  دنک ؟ یم  ریبدـت  ار  ناهج  روما  یـسک  هچ  دزاس و  یم  جراخ  هدـنز  ار  هدرم 

؟) دیسرت یمن  ادخ  زا  و   ) دینک یمن 
(1  ) َنوُمَلعَت ُمتنُک  نِا  اهیف  نَم  َو  ُضرَالا  ِنَِمل  ُلق 

. دیراد شناد  رگا  ؟ تسیک نآ  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  هک  دیناد  یم  ایآ  وگب 
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__________

هیآ 83. نونمؤم  هروس  - 1
هحفص 102} }

(1  ) َنوُرَّکَذَت الَفَا  ُلق  َنُولوُقَیَس ِهللا 
؟ دیوش یمن  رکذتم  ارچ  سپ  وگب  تسادخ  زا  تفگ  دنهاوخ 

(2  ) َنوُمَلعَت ُمتنُک  نِا  ِهیَلَع  ُراُجی  َو ال  ُریُجی  َوُه  َو  ٍءیَش  ِّلُک  ُتُوکَلَم  ِهِدَِیب  نَم  ُلق 
. دیناد یم  رگا  دهاوخ ، یمن  هانپ  دوخ  یلو  دهد  یم  هانپ  هک  تسوا  تسد  هب  زیچ  همه  ییاورنامرف  هک  تسیک  وگب 

(3  ) َنوُرَحُست ّینِاَف  ُلق  َنُولوُقَیَس ِهللا 
( دیا هدش  نوتفم  نوسف  بیرفب و  ای   ) دینادرگرس هنوگچو  ارچ  نیاربانب  وگب  ادخ ، هک  داد  دنهاوخ  خساپ 

تسا و ریبدت  اب  هدننیرفآ و  وا  هک  دنتـشاد  رواب  مه  دنتخانـش و  یم  ار  ادخ  تیلهاج  بارعا  هک  بلطم  نیا  هظحالم  اب  زیزع ! هدـنناوخ  سپ 
هوالع دنتـشادن و  ادخ  هب  یعقاو  نامیا  هدوبن و  لماک  یئاسانـش  نیا  نوچ  هک  انعم  نیا  تیبثت  دشاب . یم  وا  تسدـب  ءایـشا  مامت  ییاورنامرف 

زین نآرق  رد  دنک و  یم  رتنشور  ار  نهذ  دندش ، تیلهاج  رد  قرغ  ظاحل  نیمه  هب  دندوبن  وا  تاروتسد  عبات  زیچ  همه  رد 
__________

هیآ 84. نونمؤم  هروس  - 1

هیآ 87. نونمؤم  هروس  - 2

هیآ 89. نونمؤم  هروس  - 3
هحفص 103} }

ینامز ٍءیَش : نِم  ٍرََشب  یلَع  َهللا  َلَزنَا  ام  اُولاق  ذِا  دنتخانـشن . تسوا ، نتخانـش  راوازـس  هکنانچ  ار  ادخ  ِهِردَق : َّقَح  َهللا  اوُرَدَق  ام  َو  هدمآ : نینچ 
اهَنوُدُبت َسیطارَق  ُهَنُولَعَجت  ِساّنِلل  ًيدُه  َو  ًارُون  یسُوم  ِِهب  َءاج  يذَّلا  َباتِکلا  َلَزنَا  نَم  ُلق  هدرکن  لزان  يزیچ  يرشب  چیه  رب  ادخ  دنتفگ : هک 

(1  ) مُکُؤابآ َو ال  ُمتنَا  اوُمَلعَت  َمل  ام  ُمتِملَع  َو  ًاریثَک  َنوُفُخت  َو 
دیسیون یم  ذغاک )  ) یئاه هدرخ  رد  ارنآ  زا  یمک  امش  درک ؟ لزان  یسک  هچ  دوب  یتیاده  رون  مدرم  يارب  دروآ و  یسوم  هک  ار  یباتک  وگب 

. دیتفای میلعت  دیتسناد  یمن  ناتناردپ  هن  امش و  هن  هک  ار  یئاهزیچ  دیزاس و  یم  ناهن  زا  يرایسب  دینک و  یم  شراکشآ  و 

هدیقع رد  فارحنا 

یم نتشیوخ  يارب  ینایادخ  یئاسانـش ، نیا  یعیبط  هنالقاع و  ياهدمآ  یپ  جیاتن و  اب  یلو  دنتخانـش  یم  ار  راگدرورپ  تیلهاج  نامز  مدرم 
نیا هب  دندنبن و  راکب  یگدنز  رد  ار  وا  ماکحا  ادخ ، ندوب  هب  داقتعا  اب  هک  دـمآ  یم  مزال  و  دوب . نانآ  هدـیقع  رد  یفارحنا  نیا  دندیـشارت و 

نادان لهاج و  ورنیا  زا  دندش و  رفاک  بارعا  لیالد ،
__________  

هیآ 91. ماعنا  هروس  - 1
هحفص 104} }

نانآ هک  هدیقع ، هب  طوبرم  لوا  تمسق  هک  تسا  تمـسق  ود  ره  نیا  لماش  تسا  هدرمـش  رب  ار  شبویع  نآرق  هک  یتیلهاج  دندمآ . رامـشب 
: دیامرف یم  نینچ  نآرق  و  دندرک . یم  شتسرپ  ادخ  هب  یکیدزن  برقت و  روظنم  هب  ار  لوعجم  نایادخ 

(1  ) ُِصلاخلا ُنیّدلا  الَا ِهللا 
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. تسادخ يارب  اهنت  هبئاش  یب  نید  دیشاب ، هاگآ 
(2  ) یفلُز ِهللا  َیِلا  انُوبِرقَِیل  ّاِلا  مُهُُدبعَن  ام  َءایلوَا  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  َنیذَّلا  َو 

. دنزاس کیدزن  رایسب  ادخ  هب  ار  ام  هک  مینک  یم  تدابع  تهج  نیدب  ارناشیا  دنیوگ ، یم  دنریگ  یم  تسود  وا  زج  هک  یناسک  نآ  و 

ماکحا عوضوم  لهج و  هلحرم  نیمود 

رد یتسرپادخ و  دـنوادخ و  شتـسرپ  زا  ندـش  فرحنم  زا  تسا  ترابع  تیلهاج  هک  میتفگ  لهج  هلحرم  نیلوا  زا  يرـصتخم  یـسررب  رد 
نیب دیابن  هاگچیه  هک  بلطم  نیا  نایب  هتشاد و  ماکحا  نآ  رب  دیکأت  رایسب  نآرق  هک  حرطم ، ار  ینامسآ  ماکحا  عوضوم  مود  هلحرم 

__________  
هیآ 3. رمز  هروس  - 1
هیآ 4. رمز  هروس  - 2

هحفص 105} }
زا نامیا  نآ  بحاص  هک  تفای  ار  ینامیا  ای  دـنز و  زابرـس  یهلا  ناـمرف  زا  هک  تفاـی  ار  ینمؤم  ناوت  یمن  دـشاب و  ییادـج  لـمع  هدـیقع و 

عوضوم اناوت  یّح  رداق  دنادب  تسا ، مزال  دنادب ، جراخ  ادخ  هطلـس  زا  ار  دوخ  یگدنز  نوئـش  یـسک  ای  دـیامن  یچیپرـس  ینامـسآ  ماکحا 
. دوش یم  هراشا  دنوادخ  تایآ  زا  يدادعت  هب  اجنیا  رد  هک  دیامرف  یم  نایب  ار  ینامسآ  ماکحا 

اُوناک َو  ِهللا  ِباتِک  نِم  اوُظِفُحتسا  اَِمب  َرابخَالا  َو  َنّوینابَرلا  َو  اوُداه  َنیذِّلل  اوُمَلسَا  َنیذَّلا  َنّوییبَنلا  اَِهب  ُمُکحَی  ًارُون  َو  ًيدُه  اهیف  َۀیروَّتلا  اَنلَزنَا  ّانِا 
(1  ) َنوُِرفاکلا ُمُه  َِکئلوُاَف  ُهللا  َلَزنَا  اِمب  مُکحَی  َمل  نَم  َو  ًالیلَق  ًانَمَث  یتایِاب  اوُرَتشَت  َو ال  َنوَشخا  َو  َساّنلا  ُوَشَخت  الَف  َءادهُش  ِهیَلَع 

ندرک و یم  مکح  نایدوهی  يارب  نآ ، اب  دندوب ، ادخ  ربارب  رد  میلست  هک  ناربمایپ  دوب و  رونو  تیاده  نآ  رد  هک  میدرک  لزان  ار  تاروت  ام 
زا  ) نیارباـنب دـندومن ، یم  يرواد  دـندوب ، هاوگ  نآرب  دوب و  هدـش  هدرپس  اـهنآ  هب  هک  یهلا  باـتک  نیا  هب  نادنمـشناد  ءاـملع و  نینچمه ) )

زیچان ياهب  هب  ارم  تایآ  دیسرتب و  ادخ )  ) نم زا  دیسارهن و  لهاج )  ) مدرم زا  ادخ ) تایآ  نآ  قبط  رب  ندرک  يرواد 
__________  

هیآ 44. هدئام  هروس  - 1
هحفص 106} }

. دنرفاک دننک  یمن  مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک  اهنآ  دیشورفن و 
ِهب َقَّدَـصَت  نَمَف  ٌصاِصق  َحوُرُجلا  َو  ِّنِّسلِاب  َّنِّسلا  َو  ِنُذُالِاب  َنُذُالا  َو  ِفنَالِاب  َفنَالا  َو  ِنیَعلِاب  َنیَعلا  َو  ِسفَّنلاـِب  َسفَّنلا  َّنَا  اـهیف  مِهیَلَع  اـنبَتَک  َو 

(1  ) َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُاَف  ُهللا  َلَزنَا  اِمب  مُکحَی  نَم  َو  َُهل  ٌةَراّفَک 
لباقم رد  ینیب  مشچ و  لباقم  رد  مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناج  هک  میتشاد  ررقم  اهنآرب  و  هدمآ ) تاروت  رد  هچنآ  لیئارـسا و  ینب  هب  هراشا  )

زا رظن  فرـص   ) دشخبب ار  نآ  یـسک  رگا  دراد و  صاصق  یمخز  ره  دشاب و  یم  نادند ، ربارب  رد  نادند  شوگ و  لباقم  رد  شوگ  ینیب و 
. تسا رگمتس  دنکن  مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  سک  ره  و  دوش . یم  بوسحم  وا  هانگ )  ) هرافک دنک ) صاصق 

ِۀیروَّتلا َنِم  ِهیَدَی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َو  ٌرُون  َو  ًيدُه  هیف  َلیجنِالا  ُهانیَتآ  َو  ِۀیروَتلا  َنِم  ِهیدَی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َمیرَم  ِنبا  یسیِعب  مِهِراثآ  یلَع  انیَّفَق  َو 
(2  ) َنیقَّتُمِلل ًۀَظِعوَم  َو  يًدُه  َو 

قیدصت تاروت  زا  دوب  هدش  میداتسرف  وا  زا  شیپ  هچنآ  هب  هک  میداد  رارق  ار  میرم  نب  یسیع  نیشیپ ) ناربمایپ   ) اهنآ لابند  هب  و 
__________  

هیآ 45. هدئام  هروس  - 1
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هیآ 46. هدئام  هروس  - 2
هحفص 107} }

. دوب ناراکزیهرپ  يارب  هظعوم  تیاده و  درک و  یم  تیاده  نآ  رد  هک  میداد  وا  هب  ار  لیجنا  تشاد و 
(1  ) َنوُقِسافلا ُمُه  َِکئلوُاَف  ُهللا  َلَزنَا  اِمب  مُکحَی  َمل  نَم  َو  ِهیف  ُهللا  َلَزنَا  اِمب  ِلیجنِالا  ُلهَا  َمُکحَیل  َو 

هدرک لزان  ادـخ  هچنآ  قبط  رب  هک  یناسک  دـننک و  مکح  هدرک  لزان  نآ  رد  دـنوادخ  هچنآ  هب  دـیاب  میتفگ  حیـسم ) ناوریپ   ) لیجنا لها  هب 
. دنتسه قساف  دننک  یمن  مکح 

َنِم َکَئاج  اّمَع  مُهَئاوهَا  ِعبَّتَت  َو ال  ُهللا  َلَزنَا  اِمب  مُهَنَیب  مُکحاَف  ِهیَلَع  ًانِمیَهُم  َو  ِباتِکلا  َنِم  ِهیدَـی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َکَیِلا  انلَزنَا  َو 
مُکُعِجرَم ِهللا  َیِلا  ِتاریَخلا  اوُقَبَتساَف  مُکیتا  ام  یف  مُکَُولبَِیل  نِکل  َو  ًةَدِحاو  ًۀَُّما  مُکَلَعََجل  ُهللا  َءاش  َول  َو  ًاجاهنِم  َو  ًۀَعرِـش  مُکنِم  انلَعَج  ِّلُِکل  ِّقَحلا 

(2  ) َنوُِفلَتَخت ِهیف  ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَُنیَف  ًاعیمَج 
قبط رب  نیاربانب  تسا ، اهنآ  نابهگن  ظفاح و  دـنک و  یم  قیدـصت  ار  نیـشیپ  بتک  هک  یلاـح  رد  میدرک ، لزاـن  وت  رب  قحب  ار  باـتک  نیا  و 

، نادرگم يور  یهلا  ماکحا  زا  و  نکم ، يوریپ  اهنآ  ياهسوه  اوه و  زا  و  نک ، مکح  اهنآ  نایم  رد  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا 
__________  

هیآ 47. هدئام  هروس  - 1

هیآ 48. هدئام  هروس  - 2
هحفص 108} }

یم ادخ  یلو  داد  یم  رارق  يدحاو  تما  ار  امش  همه  تساوخ ، یم  ادخ  رگا  میداد و  رارق  ینشور  هقیرط  نیئآ و  امش  زا  مادک  ره  يارب  ام 
يوس هب  امش  همه  تشگزاب  دیئوج ، تقبس  رگیدکی  هب  اهیکین  رد  دیشوکب و  نیاربانب  دیامزایب  هدیـشخب  امـش  هب  هچنآ  رد  ار  امـش  دهاوخ 

. داد دهاوخ  ربخ  امش  هب  دیا  هدرک  فالتخا  نآرد  هچنآزا  تسا و  ادخ 
نَا ُهللا  ُدـیُری  امَّنَا  مَلعاَـف  اوَّلََوت  نِاَـف  َکـَیِلا  ُهللا  َلَزنَا  اـم  ِضَعب  نَع  َكُوِنتفَی  نَا  مُهرَذـحاَو  مُهَئاوهَا  ِعبَّتَت  ـال  َو  ُهللا  َلَزنَا  اـِمب  مُهَنَیب  مُکحا  ِنَا  َو 

(1  ) َنوُقِساف ِساّنلا  َنِم  ًاریثَک  نِا  َو  مِِهبُونُذ  ِضعَِبب  مُهَبیُصی 
وت ادابم  هک  شاب  رذح  رب  نکم و  يوریپ  نانآ  ياهسوه  زا  ینک و  مکح  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  قبط  باتک ) لها   ) اهنآ نایم  رد  دیاب  و 
یم دـنوادخ  نادـب  دـننادرگ  يور  وت ) يرواد  مکح و  زا   ) اـهنآ رگا  و  دـنزاس ، فرحنم  هدرک  لزاـن  وت  رب  ادـخ  هک  یماـکحا  ضغب  زا  ار 

. دنقساف مدرم  زا  يرایسب  دنک و  تازاجم  ناشناهانگ  زا  يا  هراپ  رطاخب  ار  اهنآ  دهاوخ 
(2  ) َنُوِنقُوی ٍموَِقل  ًامکُح  ِهللا  َنِم  ُنَسحَا  نَم  َو  َنوِغبَی  ِۀّیَلِهاجلا  َمکُحَفَا 

__________  
هیآ 49. هدئام  هروس  - 1
هیآ 50. هدئام  هروس  - 2

هحفص 109} }
؟ دنک یم  مکح  ادخ  زا  رتهب  نامیااب  دارفا  يارب  یسک  هچ  و  دنهاوخ ، یم  وت ) زا   ) ار تیلهاج  مکح  اهنآ 

(1  ) َنوُکِرشَُمل مُکَّنِا  مُهَنوُُمتعَطَا  نِا  َو  مُکُولِداُجِیل  مِِهئایلوَا  یِلا  َنوُحُوَیل  َنیطایَّشلا  َّنِا  َو  ٌقسَِفل  ُهَّنِا  َو  ِهیَلَع  ِهللا  ُمسا  ِرَکُذی  َمل  اّمِم  اُولُکاَت  َو ال 
هب امـش  اب  ات  دـننک  یم  ماهلا  دوخ  ناتـسود  هب  نیطایـش  تسا  هانگ  نیا  هچ ، دـیروخم ، تسا  هدـشن  دای  نآ  رب  ادـخ  مان  هک  یناـبرق  نآزا  و 

. دوب دیهاوخ  كرشم  دینک  يوریپ  ناشیا  زا  رگا  دنزیخرب و  هلداجم 
ادـخ هک  هچنآ  هب  دـیاب  ای  تسین . یقرف  ود  نیا  نایم  تسا و  دـیاقع  دـننام  ًاـنیع  ماـکحا  عوضوم  هک  تسا  حـضاو  نآرق  نشور  تاـنایب  اـب 
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. تسویپ تیلهاج  هب  دش و  كرشم  ای  دومن و  مکح  هداد  روتسد 
تیهولا ماقم  هک  هنوگنامه  تسرد  دبلط و  یم  ار ، شیاهروتـسد  يارجا  وا  زا  يارچ  نوچ و  نودب  يوریپ  لماک و  نامیا  ادـخ و  تخانش 

هچرگ دز . زابرـس  نمؤم )  ) ناوت یمن  شنامرف  زا  هک  تسادـخ  اـهنت  و  تسوا . زین  ناـیناهج  کـلام  راگدـیرفآ و  تسوا . نآ  زا  ییاـهنت  هب 
، اهتنا رد  و  تسا . یکی  مه  ناشفده  دنتسه ، یکی  ود  ره  لصا  رد  یلو  دنیآ  یم  رظنب  زیامتم  زیچ  ود  ماکحا  هدیقع و  رهاظب 

__________  
هیآ 121. ماعنا  هروس  - 1

هحفص 110} }
. تسا ماکحا  هدیقع و  هجیتن  وا  ربارب  رد  میلست  ادخ و  هب  نامیا 

ینامیا یب  هدمآ ، باسح  هب  لهج  هدیدپ  اشنم  زین  ناشن  نامه  دنکیم  صخـشم  ار  تیلهاج  هک  یناشن  ره  هک  منک  ضرع  هاتوک  هصالخ و 
. رادرک رد  ای  تسا  هدیقع  رد  هک  دنک  یمن  یقرف  رگید  تسا و  لهج  هناشن  وا  ربارب  رد  ندرکن  شنرک  ادخ و  هب 

اما دسانـش . یم  نامرف  رودـص  هتـسیاش  ار  ادـخ  اهنت  مه  لمع  ماـقم  رد  دزاـس و  یم  نومنهر  ادـخ  یگناـگی  هب  ار  یمدآ  هدـیقعو ، ناـمیا 
. دیامن یم  تیاده  يرگید  نایامرفمکح  نایادخ و  يوسب  ار  مدرم  تسنامیا ، لباقم  هطقن  هک  تیلهاج 

یتسرپاوه تیلهاج -  ياه  هناشن  نیموس 

نآ هناشن  نیموس  هب  لاح  هدـش و  هتخادرپ  تیلهاج  هیوناث  هیلوا و  یئادـتبا و  لحارم  هب  نآرق  زا  يدـهاوش  اب  راصتخا  هب  لبق  تاحفـص  رد 
. دنک یم  يوریپ  شیوخ  تالیامت  زا  راچان  تسین ، دنب  ياپ  ینامسآ  ياهروتسد  هب  هشیپ  لهاج  رـسدوخ  نوچ  هکنیا  و  دوش . یم  هتخادرپ 

نآ ندوب  حیحصان  حیحص و  رد  نامیا  لقع و  هکنآ  یب  ندرک ، يوریپ  نآ  زا  دیآ  یم  ششوخ  نآزا  لد  هچ  ره 
هحفص 111} }

. دشاب هتشاد  یتلاخد 
: دیامرف یم  نآرق  تسا و  هتفرگ  همشچرس  ینامیا  یب  زاو  تسا  رسدوخ  درف  ياه  هناشن  زا  یکی  نیا  و 

(1  ) ُهللا َلَزنَا  ام  ِضَعب  نَع  َكُونَتفَی  نَا  مُهرَذحا  َو  مُهَئاوهَا  ِعبَّتَت  َو ال  ُهللا  َلَزنَا  اِمب  مُهَنَیب  مُکحا  ِنَا  َو 
رذح رب  نکم و  يوریپ  اهنآ  ياهـسوه  زا  نک و  مکح  هدرک  لزان  وت  رب  ادخ  هچنآ  قبط  لهاج ) باتک  لها   ) اهنآ نایم  رد  ربمایپ ، يا  و ... 

. دنزاس فرحنم  هدرک  لزان  وت  رب  ادخ  هک  یماکحا  ضعب  زا  ار  وت  ادابم  هک  شاب 
تیلهاج ای  هتفهن ، وا  زا  میلـست  نآ  رد  هک  ادخ  هب  نامیا  ای  دنوش ، ادج  رگیدکی  زا  دیاب  دنراد  هنیرید  دنویپ  مه  اب  هک  عوضوم  ود  نیا  سپ 

. تسا لد  تالیامت  ياضتقا  هب  كولس  هک 
هدومرف و ررقم  ادخ  ارنیا  هتبلا  تسا و  یناسفن  تالیامت  يارجا  یعون  دشاب ، تعیرش  ینامسآ و  باتک  فالخ  رب  هک  ینوناق  روتـسد و  ره 

نامز هتسویپ  هک  تسا  لد  ياهشهاوخ  زا  يوریپ  تالیامت و  نیا  تسا و  هدش  هدید  ًاررکم  اهتلم  یگدنز  خیرات  رد  نآ  قادصم 
__________  

هیآ 49. هدئام  هروس  - 1
هحفص 112} }

هتـسدکی تالیامت  هشیمه  یلو  دـیآ  یم  رد  نوگانوگ  روص  هب  اهتلم  صاخ  ياهتلاح  جازم و  طیحم و  طیارـش  تحت  نرق  هب  نرق  نامزب و 
دنوادـخ نآرق  ینامـسآ و  تعیرـش  اهنت  اما  دزاس  یم  شیوخ  هدرب  ار  نانآ  نییعت و  ار  نیریاس  هیقب و  تشونرـس  هک  تسا  مدرم  زا  صاخ 

كالم اهنت  هدیرفآ و  يواسم  ار  همه  ادخ  تسا و  هدنام  هزنم  كاپ و  شکرـس  تالیامت  زا  یـشیالآ  هنوگ  ره  فیرحت و  نودـب  هک  تسا 
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: دیامرف یم  نآرق  رد  وا  هک  تسا  يراکزیهرپ  ناسنا  يرترب 
(1  ) ٌریبَخ ٌمیلَع  َهللا  َنِا  مُکیقتَا  ِهللاَدنِع  َمَرکَا  َّنِا  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُش  انلَعَج  َو  یثنُا  َو  ٍرَکَذ  نِم  مُکانقَلَخ  ّانِا  َساّنلا  اَهُّیَا  ای 

__________  
مدآ و هب  اهناسنا  تبسن  تشگزاب  نامه  روظنم  هک  میدیرفآ  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا  دیامرف  یم  هیآ 13  تارجح  هروس  - 1

يارب دنوادخ  رگا  دننک و  راختفا  رگیدکی  رب  هلیبق  بسن و  رظن  زا  هک  درادن  ینعم  دنتـسه  يدحاو  هشیر  زا  همه  نوچ  نیاربانب  تسا  اوح ،
و تسا ، یئاسانـش  ببـس  اهتوافت  نیا  هک  ارچ  تسا ، مدرم  یعاـمتجا  یگدـنز  مظن  ظـفح  يارب  هدـیرفآ  یئاـهیگژیو  يا  هفئاـط  هلیبق و  ره 
جره و دندوب ، دننامه  رگیدـکی و  هیبش  ناسکی و  همه  هاگره  هک  ارچ  دوش  یمن  امرفمکح  یناسنا  هعماج  رد  مظن  دارفا ، یئاسانـش  نودـب 

ینعی یلهاج  رصع  هرخافم  تاهابم و  هیام  نیرتگرزب  هکنآ  زا  دعب  دیجم  نآرق  لاح  رهب  تفرگ . ارف  ار  یناسنا  هعماج  رسارس  یمیظع  جرم 
هب تسامش و  نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  دیازفا  یم  هتفر و  یشزرا  یعقاو  رایعم  غارـس  هب  دزادنایم ، راک  زا  ار  هلیبق  بسن و 

دهد یم  یسرتادخ  يراکزیهرپ و  اوقت و  هلاسم  هب  ار  تیعقاو  تلاصا و  هدیـشک و  يدام  يرهاظ و  تازایتما  مامت  رب  خرـس  ملق  بیترت  نیا 
ءزج 26. هنومن  ریسفت  تسین . رثؤم  اوقت  زج  يزایتما  چیه  وا  سدقم  تحاس  هب  یکیدزن  ادخ و  هب  برقت  يارب  دیوگ  یم  و 

هحفص 113} }
امـش نیرت  یمارگ  یلو  دیـسانشب  ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ناتیارب )  ) میدیرفآ و نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ! يا 

. تسا ریبخ  اناد و  دنوادخ  تسامش  نیرتاوقت  اب  ادخ  دزن 
زا يوریپ  اب  دیهدن و  رده  هب  ار  يدادادخ  يزور  نیا  سپ  مرادن ، امش  يزور  هب  زین  يزاین  مهد و  یم  ار  امش  يزور  متـسه  ادخ  هک  نم  و 

رتشیب تسا  نامرفب  شوگ  رتشیب  هک  ار  سک  نآ  دنوادخ  هک  دـیباتم  يور  ادـخ  زا  لد  ياه  هتـساوخ  ندـش  نامرفب  شوگ  لد و  تالیامت 
. دراد یم  یمارگ  هتشاد و  تسود 

(1  ) َنوُمِعُطی نَا  ُدیُرا  ام  َو  ٍقزِر  نِم  مُهنِم  ُدیُرا  ام 
. دننک ماعطا  ارم  مهاوخ  یمن  و  دنهد ، يزور  نمب  هک  مهاوخ  یمن  اهنآزا  زگره 

(2  ) ُنیتَملا ِةَّوُقلا  ُوذ  ُقاّزَرلا  َوُه  َهللا  َّنِا 
. تسا تردق  توق و  بحاص  هدنهد و  يزور  دنوادخ 

__________  
هیآ 57. تایراذ  هروس  - 1
هیآ 58. تایراذ  هروس  - 2

هحفص 114} }

تسا تیلهاج  نارسدوخ  نیمراهچ  یئوگروز 

فرـصنم هناگی  يادـخ  تدابع  زا  ار  مدرم  ات  دنـشوک  یم  هدیـشوک و  هتـسویپ  هک  تسا  یناشکندرگ  دوجو  تیلهاج  ياه  هناـشن  زا  یکی 
زا هدرک و  یگداتـسیا  یلهاج ، رفک  ربارب  رد  نمؤم  مدرم  هاگره  هداد ، ناشن  خـیرات  هک  دـننک  ناشراداو  هنایوج  دوس  ياهنامرف  هب  هدرک و 
هب یفیعض  داب  ربارب  رد  دندوب و  یفیعـض  دیب  دننام  هاگره  هدناسر و  ددم  دومرف و  يرای  ار  اهنآ  دنوادخ  هتفرن  يرگید  طارـص  هب  ادخ  هار 

. تسا هدناشن  یتسپ  تلذم و  كاخ  هب  ار  اهنآ  هدش و  طلسم  اهنآ  رب  تسود ، تیلهاج  یسکان  ره  هداتفا و  یهارمگ  هب  دندمآرد  هزرل 
ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهللا  َو  اَهل  َماصِفنَال  یقثُولا  ِةَورُعلِاب  َکَسمَتسا  ِدَقَف  ِهللاِاب  نِمُؤی  َو  ِتوغاّطلِاب  رُفکَی  نَمَف  ِّیَغلا  َنِم  ُدشُّرلا  َنَّیَبَت  دَق  ِنیّدلا  ِیف  َهارِکا  ال 

(1)
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تـسد هب  ناشروما )  ) ناتمامز دـندیزرو  رفک  هکیناسک  اما  دربب  یئانـشور  هب  نوریب و  اهیکیرات  زا  ارنانآ  تسا ، ناـنمؤم  راکددـم  دـنوادخ 
. تسا اناد  اونش و  دنوادخ  هکیتسردب  دننک  ناش  هناور  اهیکیرات  هب  رون  زا  هداتفا ، ناشکندرگ 

__________  
هیآ 257. هرقب  هروس 

هحفص 115} }
راکب اب  تسناد  ادـخ  همانرب  زا  اهنآ  يریگ  هراـنک  تمـالع  ناوت  یم  ار  یعاـمتجا  ره  رد  (، 1  ) یقای ناشکندرگ  ردلق و  نارادـمامز  دوجو 

ای تسد  موق و  يارب  دوخ  همانرب  رد  نوچ  هتسشن و  هن  مارآ  يا  هظحل  مدرم  ندرک  نادرگور  هب  تبـسن  هتفرـشیپ  نردم و  ياه  هلیح  نتـسب 
شتـسرپ نمـض  رد  ای  یئاهنت و  هب  ار  اهنآ  دندرگ و  یم  اهنآ  هجوتم  هدنادرگ و  يور  نید  زا  مدرم  هاگنآ ، دـندش ، قفوم  مدرم  زا  یهورگ 

. دنا هدناشک  یگدربب  ار  وا  هک  دوش  یم  هجوتم  ناسنا  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دننک و  یم  تدابع  ادخ ،
هک  دنرادن  تسود  هجوچیه  هب  دوخ  شنمدد  دیلپ و  هرهچ  رب  نوناق  گنر  ندز  اب  تموکح  ای  تسد  مان و  تحت  ردلق  ناراکهبت 

__________  
تمدخ هب  ملع و  زیگنا  تفگـش  تفرـشیپ  اب  یلو  دـننزیم  مالـسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  زا  مد  صاخ  عقاوم  دراوم و  رد  هچ  رگ  ناردـلق ، - 1

عمج دوخ  درگب  ار  نالهاج  زا  یهوبنا  هداد و  شرتسگ  يرکف ، یلام و  ناریقف  نافیعض و  رب  ار  شیوخ  هطلـس  دنا  هتـسناوت  نآ ، ندروآرد 
هک دنروآرد  دوخ  تمدخ  هب  یتسرپادخ  باقن  اب  ای  یئاهنت  هب  ار  طاقن  اصقا  رد  مدرم  رگید  دنا  هتشاد  تردق  هک  یئاج  ات  نانآ و  سپس  و 

هداد و رس  ار  دحتا  دحتا  نوملسملااهیا  ياوآ  دپط  یم  ناگراچیب  افعض و  يارب  ناشلد  هک  یناسک  همه  یمالـسا و  ناریا  مالـسا و  ناربهر 
. دنا هدناوخ  ارف  هللا  مچرپ  ریز  هب  ار  همه 

هحفص 116} }
فرصنم اب  هک  دنشوک  یم  اذل  دننک ، یگدنز  دنناوت  یمن  تسه  ادخ  تسود  هک  یطیحم  رد  اهنآ  نوچ  ارچ ؟ دننک ، تدابع  ار  ادخ  مدرم 

ره رد  وگروز  ناشکندرگ  هک  تسا  لیلد  نیمهب  دننک و  لیمحت  نانآ  رب  ار  شیوخ  تالیامت  ناحبـس  دنوادخ  تاروتـسد  زا  مدرم  ندومن 
. دنراد دوجو  فلتخم  ناحلا  روص و  لاکشا و  هب  ردلق  نایوگروز  یتیلهاج  ره  رد  دنیادخ و  یعقاو  شتسرپ  يارب  يدس  یموق 

هزرابم هار  رد  دنرذگیم و  دوخ  ناج  لام و  زا  هدیدرگ  باریس  يراب  ترـضح  هب  نامیا  زا  ناشماک  هک  یناسک  ادخ  نادرم  لباقم  رد  یلو 
: دیامرف یم  نینچ  نانآ  هرابرد  نآرق  هک  هدرکن  گنرد  يا  هظحل  قح  دض  اب 

(1  ) ًافیعَض َناک  ِناطیَّشلا  َدیَک  َّنِا  ِناطیَّشلا  َءایلوَا  اُوِلتاقَف  ِتوغاّطلا  ِلیبَس  یف  َنُوِلتاُقی  اوُرُفَک  نیذَّلا  َو  ِهللا  ِلیبَس  یف  َنُوِلتاُقی  اُونَمآ  َنیذَّلَا 
راکیپ ناطیـش  نارای  اب  امـش  سپ  رگنایغط ) دارفا  و   ) توغاط هاررد  دنرفاک  هک  اهنآ  دـننک و  یم  راکیپ  ادـخ  هار  رد  دـنراد  نامیا  هک  اهنآ 

. تسا فیعض  شتردق ) دننام  هب   ) ناطیش هشقن  اریز  دیسرتن ) اهنآزا  و   ) دینک
__________  

هیآ 76. ءاسن  هروس  - 1
هحفص 117} }

یگتخاب دوخ  تیلهاج  هناشن  نیمجنپ 

، تسا فـصتم  نادـب  یتیلهاـج  ره  هک  يا  هناـشن  نیمجنپ  میدرمـشرب و  ار  لـهاج  تیلهاـج و  لـحارم  زا  هناـشن  راـهچ  لـبق  تاحفـص  رد 
. تسا رگ  هولج  عوبطم  ینتشاد و  تسود  يرما  ناسنا  رظن  رد  توهش  تسا  تاوهش  ناشورخ  جاوما  رد  یگتخابدوخ 

ُعاتَم َِکلذ  ِثرَحلا  َو  ٍماعنَالا  َو  ِۀَـمَّوَسُملا  ِلیَخلا  َو  ِۀَّضِفلا  َو  بهذـلا  َنِم  ِةَرَطنَقُملا  ریطانَقلا  َو  َنینَبلا  َو  ِءاسِّنلا  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساـّنِلل  َنِّیُز 
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(1  ) ِباَملا ُنسُح  ُهَدنِع  ُهللا  َو  اینُّدلا  ِةویَحلا 
ات  ) هدـش هداد  هولج  مدرم  رظن  رد  تعارز ، نایاپراهچ ، زاتمم و  ياهبـسا  هرقن و  الط و  زا  تفگنه  لاوما  ناـنز و  زا  يداـم ، روما  تبحم  هب 

تـسپ یگدـنز  هیامرـس  دـنهد ) لیکـشت  ار  یمدآ  یئاهن  فدـه  هکیتروص  رد   ) اهنیا یلو  دـنوش ) تیبرت  هدـش و  شیاـمزآ  اـهنآ  وترپ  رد 
. تسادخ دزن  رد  رتیلاع ) یگدنز  و   ) کین ماجنارس  و  دنتسه ، يدام ) )

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
( 2  ) ًالَمَع ُنَسحَا  مُهُّیَا  مُهَُولبَِیل  اَهل  ًۀَنیز  ِضرَالا  یَلَع  ام  انلَعَج  ّانِا 

__________  
هیآ 14. نارمع  لآ  هروس  - 1

هیآ 6. فهک  هروس  - 2
هحفص 118} }

ریـسم رد  اـهنت  هقـالع ، قـشع و  نـیا  زا  ینعی   ) دـنبایب یقـالخا  تـیبرت  اـت  مـیداد  رارق  نآ  يارب  تـنیز  تـسه  نـیمز  يور  رد  ار  هـچنآ  اـم 
يرگناریو ) داسف و  ریسم  رد  هن  دنریگ  هرهب  یگدنزاس  یتخبشوخ و 

تساهنآ هلیسوب  ناسنا  و  دنتسه . يرورض  رشب  يارب  يدودح  ات  ایند  عاتم  هیلک  نکسم و  یئاراد و  دالوا و  نز و  يدام  روما  تبحم و  هتبلا 
، ندروـخ هب  ار  وا  هک  هتفهن  یئاـه  هزیگنا  شداـهن  رد  تهج  نیمه  زا  دـنک . یم  ادا  هتفرگ و  هدـهعرب  شنیرفآ  رد  ار  نیگنـس  فئاـظو  هک 

. دننک یم  داجیا  یگدنز  روظنمب  وا  رد  یکرحت  هدومن و  راداو  یئوشانز  تیکلام و  ندیزگ و  نکسم  ندیشون 
هفیظو رگید  ناسنا  یلاح  نینچ  رد  دوش ، بلاـغ  ناـسنا  رب  داـح  توهـش  کـی  ناونع  هب  دوش و  جراـخ  لادـتعا  دـح  زا  روما  نیا  رگا  یلو 
تروص هب  هدرک و  طوقس  نایاپراهچ  هاگیاج  هب  هک  تسلاح  نیا  رد  ددرگ و  یم  وا  یهابت  ثعاب  داح  تاوهش  هتخانـشن و  ار  دوخ  یعیبط 

. دیآ یمرد  یتسپ 
. تسا قح  ترضح  نیمارف  يارجا  اب  یگدنز  همادا  ادخ و  هب  هدیقع  رتشیب ، داهندب ، لماوع  نیا  یگریچ  زا  يریگولج  لماع  اهنت 

ياهنرق لالخ  رد  نامیا  اب  ياهناسنا  همه  ار  تقیقح  نیا 
هحفص 119} }

رد دنابات و  يور  ادخ  زا  ای  دیشوپ و  مشچ  تاوهش  همه  زا  دیورگ و  دنوادخ  تیاده  هب  دیاب  ای  هک  دنا  هدناسر  تابثا  هب  هبرجت  اب  يدامتم 
. دروآ يور  تلاهج  هب  رو و  هطوغ  تاوهش 

هریت تلاهج و  تمدخ  هب  هدرک و  هضبق  ار  ناسنا  رتشیب  هک  تسا  یسنج  توهش  همه  زا  رتولج  هک  تسا  تاوهش  عاونا  تاوهش  زا  دوصقم 
. دروآ یم  رد  يزور 

نطاب رد  یئورین  هکنیا  رگم  دراد ، یمن  رب  تسد  یسنج  توهش  زا  هاگچیه  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  ناسانشناور  ناسانش و  هعماج  رثکا  رظن 
یم ار  شیولج  نوناـق  زا  سرت  یهاـگ  تروص  نیا  ریغ  رد  ینید و  نادـجو  ادـخب و  ناـمیا  زا  تسا ، تراـبع  ورین  نآ  دریگب و  ار  وا  وـلج 

سوه ات  دشوک  یم  تسا  فیک  زا  رود  درادن و  واب  سرتسد  ای  تفر  باوخ  هب  نوناق  هک  یئاج  دـشابن  درف  رد  ادـخ  هب  نامیا  رگا  دریگ و 
رد هک  دراد  دوجو  مه  یئاهاج  یلو  تسا  كانـسرت  یهاگ  زین  دـنک  یم  عضو  رـشب  هک  ینوناق  دروآرد  ازع  زا  یلدو  دـنک  باریـس  ار  لد 

ظفح ندش  هدولآ  زا  ار  درف  هک  تسا  نادجو  ادخ و  هب  نامیا  دمآراک  سیلپ  اهنت  اجنیا  رد  درادن  روضح  زگره  سیلپ  تسین و  نوناق  دید 
. دنک یم  يرادهگن  و 

هحفص 120} }
اج همه  ادـخ  دـناد  یم  نوچ  دـهد  یمن  رد  نت  یگدولآ  هب  یتلاح  چـیه  رد  دراد ، ناـمیا  وا  هب  یتسار  هب  دـسرت و  یم  ادـخ  زا  هک  یـسک 
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هزات و ون و  لکـش  هب  هدـمآ  تیلهاج  خـیرات  رد  هچنآ  هک  ما  هدوب  دـهاش  دوخ  دـنیبن ؟ ار  وا  دـشابن و  ادـخ  هک  دور  یم  اجکی  سپ  تسه ،
قطنم تسا  هدمآ  نامز  لهاج  مدرم  تیلهاج و  خیرات  رد  هک  هنوگنامه  هدومن و  يرگ  هولج  هنوگچ  عماوج  زا  یضعب  رد  يا  هتفای  لماکت 

، اهینانوی اهیدـنه ، نایـسراپ  بارعا ، دـنهاوخ ، یم  نینچ  زین  ناـمز  نیا  رد  یخرب  هک  تسا ، یقـالخا  میارج  رد  يدازآ  اـه  تیلهاـج  ماـمت 
توافتم ياهتـشادرب  اب  دنرادن و  مه  اب  یتوافت  چـیه  لصا  رد  مالـسا  زا  لبق  تیلهاج  اب  رـضاح  نرق  تیلهاج  هرخالب  و  اهیمور ، اهیرـصم ،

هک تسا  لیلد  نیا  هب  دراد ، دوجو  تاوهش  جاوما  ربارب  رد  یگتخابدوخ  اج  ره  لاح  رهب  دننک و  یم  يرگ  هولج  فلتخم  روص  هب  يرهاظ 
. دنا هدش  تیلهاجرد  قرغ  مدرم  اجنآ 

راتفرگ یتدیقع  فارحنا  هب  نانچ  نانآ  دنتـسیز ، یم  تیلهاج  رد  بارعا  میدق  راگزور  رد  هک  دـش  بلطم  نیا  هب  هراشا  لبق  تاحفـص  رد 
تانوئش رد  مدرم  درک و  یم  تموکح  نانآرب  ینامسآ  نیناوق  ياج  هب  تیلهاج  یمکش  نیناوق  دندیتسرپ و  یم  تب  هک  دندوب 

هحفص 121} }
ناردلق اجنآ  درک . یم  لامیاپ  ار  فیعـض  درف  قوقح  يردلق  روز و  اب  دنمناوت  دندوب ، نتـشیوخ  یناسفن  تالیامت )  ) دـنبیاپ دوخ  یگدـنز 

هک ار  زیچره  هداد و  جاور  مدرم  ناـیم  ار  یطلغ  فرحنم و  تاداـع  موـسر و  دــندوب ، هـبعک  ناراد  هدرپ  ناــنهاک و  هـک  نارگید  شیرق و 
تلذـم یطلـست  دندرمـش و  یم  لالح  رگید  لاسو  مارح  لاسکی  رد  ار  يزیچ  دـندرک ، یم  یفرعم  بجاو  ای  مارح و  تساوخ  یم  ناـشلد 

زا نارتخد  ندرب  روگب  هدنز  یهاوخنوخ و  راتشک و  يزابرامق ، يراوخبارش ، دننام  تاوهـش  عاونا  دندوب ، هتفای  لهاج  مدرم  هدوت  رب  شخب 
. دوب تیلهاج  رصع  هرمزور  لئاسم 

دیدج رصع  تیلهاج 

زا یـضعب  رد  دـنک و  یم  یئامن  خر  اه  همانرب  نامه  ساسا  رب  دـیدج  لکـش  هب  تیلهاج  هک  مینیب  یم  زاب  نرق  هدراهچ  تشذـگ  اـب  زورما 
زا يوریپ  دنـسانش و  یمن  ییادخ ، هدش و  فرحنم  دیاقع  رد  زورید  نوچمه  زین  زورما ، ندمتم  ياهتلم  زا  یـضعب  دهد . یم  نالوج  طاقن ،

. دنرامش یم  مدقم  ینامسآ  سدقم  ياهروتسد  زا  تعاطا  رب  ار  شیوخ  یناوهش  تالیامت 
هحفص 122} }

اهنامسآ یسک  هچ  هک  دیسرپ  یم  اهنآ  زا  یسک  رگا  هک  دوب  هدیسر  يّدح  ات  ادخ  هب  نامیا  هدیقع و  زا  فارحنا  مالسا  زا  لبق  تیلهاج  رد 
شوگ و کلام  یـسک  هچ  ای  دهد و  یم  يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  یـسک  هچ  دیـسرپ  یم  رگا  و  ( 1  ) ادخ دنتفگ : یم  دـیرفآ ؟ ار  نیمز  و 

نابز رب  ار  ادـخ  مان  اهراعـش ، رد  دـندیتسرپ  یم  تب  لاح  نیع  رد  حیحـص  تسرد و  ياهباوج  نیا  اـب  ( 2  ) ادخ دنتفگ : یم  تساهمـشچ ؟
. هدرک زورب  يا  هتفرشیپ  دیدج و  لکش  رد  نامزنآ  ياه  یتسپ  اهتلاذر و  همه  دندومن و  یم  شنرُک  ناتب  ربارب  رد  یلو  هدرک ، يراج 

ار ناشیورد  قوقح  ردـلق  نادـنمناوت  ناـگتخابدوخ و  درک و  یم  تموکح  مدرم  رب  یهلا و  نیناوق  نیزگیاـج  تیلهاـج  نیناوق  زورنآ  رگا 
هویـش شور و  هب  قطنم  نامه  اب  دـیدج  تیلهاج  دـندرک ، یم  جـیورت  مدرم  نایم  ار  یطلغ  فرحنم و  تاداـع  موسر و  اـی  هدرک و  لاـمیاپ 

. دنک یم  لمع  هنوگنامه  يرت  هدیچیپ  یملع و 
ار فیعض  رـشب  توافتم ، ياه  هلیح  اب  هتـشادنپ و  رـشب  ار  نتـشیوخ  طقف  رـشب ، قوقح  زا  تیامح  ناونع  تحت  دیدج ، ردلق  ناگتخابدوخ 

اور كدوک  نز و  ناوج ، ریپ و  رب  یمحر  چیه  دنشک و  یم 
__________  

هیآ 24. نامقل  هروس  - 1
هیآ 31. سنوی  هروس  - 2

هحفص 123} }

http://www.ghaemiyeh.com


نانآ زا  تیامح  هب  رهاظ  هب  دنهد و  یم  رـس  رـشب  زا  تیامح  کناب  دراو و  ههاریب  زا  هاگآ ، مدرم  هدوت  مشخ  سرت  زا  یهاگ  دنراد و  یمن 
زا ناهگان  دوخ ، لزنم  رد  زان  باوخ  ماگنه  هب  يدرف  هک  تسا  میدق  زا  ناتساد  نیا  دنزخ . یم  رب  دندوب  هتـسب  ناشیدوبان  هب  رمک  دوخ  هک 
هک دزد  ینک ؟ یم  هچ  نم  هناخ  رد  ياهآ  هک  دروآرب  گناب  دش ، رادیب  دیرپ ، هناخ  تایح  لخاد  هب  راوید  يالاب  زا  هک  يدزد  ياپ  يادص 
زا ار  وا  متـساوخ  یم  نوچ  دـشاب  یم  ما  همع  هناخ  اجنیا  مدرک  رکف  ما  هدـمآ  هابتـشا  دیـشخبب  تفگ  ینابز  برچ  اب  دـید ، راتفرگ  ار  دوخ 

دیود و وا  لابند  هب  دید  ار  نیا  هک  هناخبحاص  داد . حیجرت  رارقرب  زا  رارف  درک و  زاب  ار  برد  مدش و  دراو  راوید  زا  منکن ، رادیب  زان  باوخ 
هناخ زا  دزد  نتفرگ  يارب  هک  یمدرمو  دزد  دزد ، تفگیم  مه  وا  دروآرب و  دایرف  وا  دـننام  زین  دزد  دزد و  دزد ، دزد ، ياـهآ  دروآرب  داـیرف 

. درک رارف  هنوگنیدب  دزد  تسا و  یسک  هچ  دزد  دندشن  هجوتم  دندیود  نوریب  ناشیاه 
هب یگدـنز ، نوئـش  زا  کی  ره  رد  هک  تسا  نینچ  زین  دـنراد  هدـهع  هب  ار  دـیدج  تیلهاج  تساـیر  هک  تفلک  ندرگ  ناردـلق  عضو  لاـح 

یهاگ هدش و  دومنهر  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هدنبیرف  دیدج و  یلکش 
هحفص 124} }

لمجت و اب  یهاگ  دـننک و  یم  هفخ  هفطن  رد  ار  تسرپادـخ  تسود  ادـخ  ناسنا  ره  يادـص  هاگنآ  دـننز و  یم  رـشب  قوقح  زا  مد  دوخ  زین 
کناب توهـش  بالجنم  رد  قرغ  زا  سپ  دـنرب و  دوخ  یگدرب  غوی  ریز  هب  ار  مدرم  يدازآ  ناونع  هب  هک  دنـشوک  یم  توهـش ، عاونا  جاور 
یفرعم ادخ  صاخ  هدنب  ار  دوخ  رهاظ  هب  دننک و  یم  تفلاخم  اه  یتسرپادـخ  مامت  اب  دـنهد و  یم  رـس  ار  هدـش  دایز  قالخا  داسف  ياو  يا 

هب کمک  تساوخ  رد  يادن  دعب  دننارذگ و  یم  نیمز  نامـسآ و  زا  راب  گرم  غیت  مد  زا  ( 1  ) ار ناناملسم  هژیوب  فیعض  مدرم  دننک و  یم 
نیدب سپ  دنزیر . یم  هریغ  يا و  هشوخ  ياهبمب  نانآرـس  رب  هانپرـس  وتپ  مرگ و  ياذغ  ياجب  ناتـسمز  يامرـس  رد  دـنهد ، یم  رـس  ار  نانآ 

هب دراد ، زین  يا  هژیو  میالع  كرتشم ، تافـص  رب  هوالع  یتیلهاج  ره  دوش . یم  هدـیمان  دـیدج  تیلهاـج  مسر  شور ، نیا  هک  تسا  ظاـحل 
تاـتابن و یخرب  ندرک  مارح  لـیلد  نودـب  و  نتخادرپ ، هبعک  فاوطب  ناـیرع  نارتـخد ، ندرک  روگب  هدـنز  رد  لـهاج  بارعا  لاـثم  ناوـنع 

هک هدروآ  دیدپ  ار  تیصوصخ  نیا  اه  یگژیو  نآ  ربارب  رد  يزورما  تیلهاج  هک  دندوب  هدروآ  دیدپ  هژیو  فاصوا  اب  یتیلهاج  تاناویح ،
__________  

. قارع ناریا و  ناتسناغفا و  نیطسلف و  رد  - 1
هحفص 125} }

ار يرگید  هانگ  ادخ  بناج  زا  يدرف  هکنیا  اب  دنورب و  نادرم  نارسپ و  فاوط  هب  نایرع  همین  تخل و  نانز  نارتخد و  يدازآ ، ناونع  تحت 
جرخ ادخ  يارب  یلو  دریگب  لوپ  ادخ  مان  هب  دنادب و  ادخ  یلوتم  ار  دوخ  تقیقح  رد  دنک  تفایرد  لوپ  یگدوشخب  نیا  ربارب  رد  دـشخبب و 

: دنک یم  فیرعت  نینچ  نآرق  رد  دنوادخ  ار  تالیامت  زا  اهیوریپ  اهتیلهاج و  نیا  هک  دنکن 
َناک ِهللا ام  َو  ِهللا  َیِلا  ُلِصَی  الَف  مِِهئاکَرُِـشل  َناک  امَف  اِنئاکَرُِـشل  اذه  َو  مِهِمعَِزب  ِهللاَذـه  اُولاقَف  ًابیـصَن  ِماعنَالا  َو  ِثرَحلا  َنِم  َأَرَذ  اّمِم  اُولَعَج ِهللا  َو 

(1  ) َنوُمُکحَی ام  َءاس  مِِهئاکَرُش  یِلا  ُلِصَی  َوُهَف 
تسادخ لام  نیا  دوخ -  نامگ  هب  دنتفگ -  دنداد و  رارق  وا  يارب  نایاپ  راهچ  تعارز و  زا  هدیرفآ  دنوادخ  هچنآ  زا  یمهس  ناکرـشم )  ) و

دیسر یم  ناشکیرش  هب  دوب  ادخ  لام  هچنآ  یلو  دیسر ، یمن  ادخ  هب  دوب  اهنآ  ياکرش  لام  هچنآ  تسا ، اهتب ) ینعی   ) ام ياکرـش  لام  نیا  و 
دننک یم  مکح  دب  هچ  دنتـسناد )! یمن  زاجم  ارنآ  سکع  اما  دنداد  یم  اهنآ  هب  ار  ادـخ  لام  دـش  یم  يدوبمک  اب  هجاوم  اهتب  مهـس  رگا  (و 

( دنتفرگ یم  اهتب  زا  رتمکار  ادخ  یتح  كرشم ، رب  هوالع  هک  )
__________  

هیآ 136. ماعنا  هروس  - 1
هحفص 126} }
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(1  ) َنوُرَتفَی ام  َو  مُهرَذَف  ُهُولَعَف  ام  ُهللاَءاش  َول  َو  مُهَنید  مِهیَلَع  اوُِسبلَِیل  َو  مُهوُدُرِیل  مُهُءاکَرُش  مِهِدلوَا  َلتَق  َنیکِرشُملا  َنِم  ٍریثَِکل  َنِّیُز  َِکلذَک  َو 
راختفا دندرک و  یم  اهتب  ینابرق  ار  دوخ  ناکدوک   ) دندوب هداد  هولج  ناشرظن  رد  ار  ناشنادـنزرف  لتق  اهتب ) ینعی   ) اهنآ ياکرـش  نینچمه  و 

نینچ تساوخ  یم  ادخ  رگا  دنتخاس و  نوگرگد  ار  ناشنیئآ  دندنکفا و  تکاله  هب  ار  اهنآ  هک  دـش  نینچ  راک  نیا  تبقاع  و  دـندومن ) یم 
دوخ لاـح  هب  ار  ناـشیاه  تمهت  اـهنآ و  نیارباـنب  درادـن ) يدوس  راـبجا  یلو  دریگب  ار  ناـنآ  ولج  ًاراـبجا  تسناوـت  یم  اریز   ) دـندرک یمن 

(. نکم انتعا  اهنآ  لامعا  هب  و   ) راذگاو
ِهیَلَع ٌءاِرتفَا  اهیَلَع  ِهللا  َمسا  َنوُرُکذَـی  ٌماعنَا ال  َو  اهُروُهُظ  تَمِّرُح  ٌماعنَا  َو  مِهِمعَِزب  ُءاـشَن  نَم  اـِّلا  اـهُمَعطَی  ـال  ٌرجِح  ٌثرَح  َو  ٌماـعنَا  ِهِذـه  اُولاـق  َو 

( 2  ) َنوُرَتفَی اُوناک  اِمب  مِهیزجَیَس 
نامگ هب  میهاوخب -  ام  هک  یناسک  زج  تسا و  عونمم  همه ) يارب  تسا  اهتب  صوصخم  هک   ) تعارز نایاپراهچ و  زا  تمـسق  نیا  دنتفگ  و 

نآ رب  ار  ادخ  مان  هک  ینایاپراهچ  هدش و  میرحت  اهنآرب  ندش  راوس  هک  تسا  ینایاپراهچ  اهنیا ) دنتفگ  یم   ) دنروخب و دـیابن  نآ  زا  اهنآ - 
ماکحا نیا  دنتفگ  یم  و   ) دنتسب یم  غورد  ادخ  هب  دنرب و  یمن 

__________  
هیآ 137. ماعنا  هروس  - 1
هیآ 138. ماعنا  هروس  - 2

هحفص 127} }
. دهد یم  ار  اهنآ  ياهارتفا  رفیک  يدوز  هب  تسوا ) هیحان  زا 

ٌمیکَح ُهَّنِا  مُهَفـصَو  مِهیزجَیَـس  ُءاکَرُـش  ِهیف  مُهَف  ًۀَتیَم  نُکَی  نِا  َو  انِجاوزَا  یلَع  صمَّرَُحم  َو  انِروُکُِذل  ٌۀَِصلاخ  ِماعنَالا  ِهِذـه  ِنوُُطب  یف  ام  اُولاق  َو 
(1  ) ٌمیلَع

هدرم رگا  اما  تسا و  مارح  اـم  نارـسمه  رب  تساـم و  نادرم  صوصخم  دراد  دوجو  هچب ) نینج و  زا   ) تاـناویح مکـش  رد  هچنآ  دـنتفگ  و 
میکح وا  دهد  یم  ار  اهنآ  نیغورد ) ماکحا  و   ) فیـصوت و نیا  رفیک  ادخ )  ) يدوز هب  دنکیرـش و  نآ  رد  یگمه  دوش ) دلوتم  هدرم   ) دشاب

هک تسوا  مه  تسا و  یهارمگ  تلالـض و  زا  تاجن  هار  نیرتهب  دـنوادخ  طارـص  هک  دـهد  یم  تسدـب  نینچ  ثحب  نیا  سپ  تسا  اناد  و 
اب ناسنا  هک  تسوا  تفر و  الاب  ناوضر  هار  رد  هندرگ  اه و  هلق  زا  ناوت  یم  شینامـسآ  ماکحا  زا  يوریپ  وا و  مان  اـب  تسا و  هعاـطالا  مزـال 

. دنک یم  ظفح  یلصا  هار  هب  ریسم  رد  ههاریب  زا  ار  دنمدرخ  نامیا و 
__________  

هیآ 139. ماعنا  هروس  - 1

نیسپاو زور  ای  داعم 

ياهسوه دهاوخ  یم  تسا و  شیوخ  ياهـشهاوخ  هب  لمع  رد  هاگ ، ناسنا  شـشوک  هکنیا  اه و  يرـسدوخ  تلاهج و  عاونا  ندش  نشور  اب 
، درف نیا  اذل  درادن ، نیسپاو  زور  داعم و  هب  هدیقع  هدرواین و  ادخب  لماک  نامیا  يدرف  نینچ  هک  تسا  تلع  نادب  نیا  دنک و  باریس  ار  لد 

ماکحا يارجا  زا  دنار 2 - یم  ار  ادخ  مان  نابزب  هچ  رگ  دراد  هدیقع  رد  فارحنا  دراد 1 - تروص  دنچ  تشذگ  هچنآ  رب  يا  هصالخ  روطب 
زا یکی  زین  یئوگروز  و  تسوا 4 - یگدنز  ياه  هحولرس  زا  یکی  یتسرپاوه  دراذگ 3 - یم  ناینب  ار  یئاهتعدب  ای  دنز و  یم  زابرـس  ادخ 
یب هب  هک  یئاهزیچ  همه  هرخالاب  توهـش و  ناـشورخ  جاوما  رد  یگتخاـبدوخ  و  دراد 5 - تسد  رد  هک  تسا  يا  هدـنرب  زیت و  ياـه  هـبرح 

. دیامن لصاح  شیوخ  بلاط  يارب  ار  دوصقم  ات  دنک  یم  کمک  نامیا 
هب نمؤم  مه  زاب  نینچ  نیا  یتافص  ياراد  یناسنا ، ایآ  هک  دهد  یم  قوس  بلطم  نیا  يوس  هب  ار  نمؤم  يرکف  ششک  رکفت  نابحاص  ثحب 
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بیرف ینادان ، دننام  یهاو  ياه  هناهب  هضرع  یفاب و  ظافلا  هب  لباقم  هب  خساپ  رد  يا  هناهب  راهظا  اب  هک  تسا ؟ ادخ 
هحفص 129} }

یگژیو هصیصخ و  اب  رسدوخ  يدرف  ای  تسواب ؟ نمؤم  سرپادخ و  يدرف  نینچ  ایآ  دیامن ؟ دادملق  ار  طیحم و ...  دعاسمان  عضو  ناطیش و 
؟ تشذگ هک  یئاه 

نیا زا  اهناسنا  یگدنز  خـیرات  لوط  رد  هک  دـیوج  یم  کسمت  نآ  هب  نامیا  نودـب  ملاسان  هاوخدوخ  ناسنا  هک  تسین  يا  هزات  زیچ  نیا  هلب 
تـسیب دصکی و  نانآ  تیاده  يارب  لاعتم  دنوادخ  دنا و  هدوب  دایز  اهناسنا  تیاده  ياهغارچ  نینچمه  تسه و  هدوب و  دایز  اه  يرـسدوخ 

. دنتخاس زیامتم  هاچ  زا  هار  رشب  يارب  هک  دندوب  نانیا  هداتسرف و  ربمایپ  رازه  راهچ  و 
. دنا هدش  نومنهر  ارس  ود  رد  یتخبشوخ  هار  هب  ار  ناگمه  هداد و  ناشن  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  ار  هنادنمتفارش  یگدنز  کی  هقیرط 
نیا رد  فقوت  تلهم  ءاضقنا  زا  سپ  هرخـالاب  هک  بلطم  نیا  هب  یهاـگآ  درف ، دور ، راـنک  یناـسفن  ياهـشهاوخ  تـالیامت و  زا  يوریپ  رگا 
ریقف اـی  هدوب  دـنمتورث  اـیآ  هتـشاد ، هچ  هدرک و  هچ  ناـهج  نیا  رد  دوخ  فقوت  لوـط  رد  و  دوـش ، یم  راپـسهر  رگید  لزنم  هب  اـیند )  ) لزنم

 ... ایآ دب و  ای  هتشذگ  شوخ  واب  ایآ  تیعر ، ای  هدوب  هاشداپ 
هحفص 130} }

هشوت يزاس  هریخذ  هب  مادقا  تصرف ، زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  ناهج  نیا  رد  دیآ و  یم  مزال  وا  رب  ارس  نیا  كرت  هتـساوخان  روطب  رمالا  رخآ 
یم رـس  تشپ  ار  راوشد  ریـسم  راـچان  دزاـس و  یم  هداـمآ  راوـشد  يرفـس  يارب  ار  دوـخ  دـیامن و  یم  دراد  شیپ  رد  هک  ینـالوط  هار  يارب 

. دوش یم  متخ  راگدرورپ  باتع  رهق و  خزود و  ای  دوعوم و  تشهب  ناوضر و  هب  ریسم  نآ  یط  هک  دبای  یم  رد  نایاپ  رد  دراذگ و 
هدمآ تسدب  نیا  ملع  تفرشیپ  اب  هک  دیوگ  یم  هتشگ و  نیسپاو  زور  داعم و  رکنم  هک  دسر  یم  یئاجب  یـساپسان  رد  نامیا  یب  ناسنا  راک 

يدـب و یـشوخ و  ره  هک  تسا  رادـنپ  نیا  رب  هتخیـسگ  ماـجل  لـهاج  درادـن  دوـجو  يرگید  ناـهج  تسناـهج و  نیا  رد  تسه  هچ  ره  هک 
. دوش یم  رکنم  ار  تافاکم  زور  دوجو  تسا  باسح  نودب  ندومن  نامدرم  لام  بصغ  لواپچ و  یشک و  مدآ  یشک و  هدبرع  یتسمرس و 

(1  ) َنوُّنُظَی ّاِلا  مُه  نِا  ٍملِع  نِم  َِکلِذب  مَُهل  ام  َو  ُرهَّدلا  ّاِلا  انُِکلُهی  ام  َو  ایَحن  َو  ُتوُمَن  اینُّدلا  اَُنتایَح  ّاِلا  َیِه  ام  اُولاق  َو 
زج يزیچ  ام  یگدنز  تایح و  رد  دنیوگ  یم  تمایق  نیرکنم 

__________  
هیآ 24. هیثاج  هروس  - 1

هحفص 131} }
یملع و نیزاوم  ساسا  رب  اهنیا  دـیامرف  یم  دـنک و  یم  در  ار  اه  هتفگ  نیا  لاعتم  دـنوادخ  یلو ) . ) درادـن تلاخد  يداـم  یعیبط و  بابـسا 

یم هسیاقم  ادخ  ملع  تردق و  اب  ار  دوخ  تردق  نامیا  یب  نالهاج  دنراد . اهنآ  هک  تسا  یمهو  نامگ و  نیا  دـنک ، یمن  تبحـص  یناهرب 
. تسا تهج  نیا  زا  نانآ  نامگ  دننک و 

لابند ارنیا  نامیا  یب  ملع  هب  رورغم  ندمتم  رشب  دیدج  تیلهاج  رد  هک  تفگ  ناوتب  تسین  یقرف  داعم  هب  تبسن  دیدج  میدق و  تیلهاج  رد 
وا زا  يزیچ  هدـش و  یـشالتم  شحراوج  ءازجا و  هدیـسوب و  يدـنچ  زا  دـعب  كاخ  ریز  رد  هدرم  ناسنا  هدرک  تباـث  ملع  نوچ  تسا  هدرک 

. دوش روشحم  هرابود  هک  دنام  دهاوخن  یقاب 
ًمیمَر  َیِه  َو  َماظِعلا  ِییُحی  نَم  لاق  هَقلَخ  َیِسَن  َو  ًالَثَم  اَنل  َبَرَض  َو 

؟ دنا هدیسوپ  اه  ناوختسا  نیا  هکیلاح  رد  دنک ؟ هدنز  ار  اه  ناوختسا  نیا  هک  تسیک 
ٌمیلَع ٍقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَا  اهَأَشنَا  يذَّلا  اَهییُحی  ُلق 

ملاع و تاقولخم ، همه  هب  وا  دروآرد و  لوا  تلاح  هب  ار  اهنآ  دناوت  یم  نامه  هدرک  داجیا  زاغآ  رد  ار  اهناوختـسا  نیا  هکیـسک  نامه  وگب 
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. تساناد
هحفص 132} }

راگدرورپ و شناد  ناوت و  هک  تسا  دنبیاپ  هدـیقع  نیا  هب  نامیا  اب  درف  مینک  هسیاقم  ادـخ  تردـق  ملع و  اب  ار  دوخ  تردـق  ملع و  ام  یتقو 
دنوادخ و  ( 1  ) دیـسر دهاوخن  رظن  هب  دیعب  اهناوختـسا  ندش  هدنز  هدیقع  نینچ  اب  هک  تسا  دودحمان  اج  همه  رد  زیچ و  همه  رب  شا  هطاحا 

هناگی نآ  نابز  زا  ناوتیم  ار  تسا  ناگدرم  ندرک  هدنز  هب  رداق  هکنیا  دراذـگ و  یم  شیامن  هب  عونتم  فلتخم و  ياه  هنوگب  ار  دوخ  لاعتم 
: دنیوگ یم  رافک  ءادتبا  دروآ  تسدب  اتمه  یب 
(2  ) َنُوثوُعبََمل ّانِاَأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اّنُک  َو  انتِم  اذِاَء 

ایآ هک  تساجب  هتکن  نیا  رکذ  اج  نیا  دـش ؟ میهاوخ  روشحم  ثوعبم و  هرابود  ایآ  میوش ، ناوختـسا  كاخ و  میریمب و  ام  هک  یناـمز  اـیآ 
هتـساخرب و راکـشآ  یئوج  هزیتس  کی  هب  دوخ  يادـخ  اب  لاح  هدـش  هدـیرفآ  وا  فیثک  تسپ و  زیچ  هچ  زا  هک  تسا  هدرک  هظحالم  ناـسنا 

؟ دوش یم  نیئآ  رکنم 
زا تسا  یباتک  کی  نآرق  هک  تسین  انعم  نآ  هب  اما  دوش  یم  هداد  هئارا  نآرق  زا  اهخساپ ، دهاوش و  همه  هچ  رگا  زیزع ! هدنناوخ 

__________  
دبلطیم . يا  هناگادج  باتک  دوخ  هک  دوش  هتخادرپ  داعم  لصف  هب  عجار  باتک  نیا  رد  تسین  انب  - 1

هیآ 17و16. تافاص  هروس  - 2
هحفص 133} }

رـصع تیلهاج  تسین  میدق  تیلهاج  هب  رـصحنم  اهلاوئـس  هنوگنیا  دوب و  دهاوخ  نینچ  زین  هدنیآ  لاح و  هکلب  درادن  لاح  هب  یطبر  میدق و 
. تسوربور نآ  اب  زین  دیدج 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک 
(1  ) ٌنیبُم ٌمیصَخ  َوُه  اذِاَف  ٍۀَفُطن  نِم  ُهانقَلَخ  ّانَا  ُناسنِالا  َرَی  َمل  ََوا 

دش ؟ راکشآ  يوج  هزیتس  کی  ام  اب  ناهگان  سپ  میدرک  قلخ  ینَم )  ) هفطن زا  ار  وا  ام  هک  دیدن  ناسنا  ایآ 
: دیامرف یم  زاب  و 

(2  ) ُمیلَعلا ُقاّلَخلا  َوُه  َو  یَلب  مُهَلثِم  َُقلخَی  نَا  یلَع  ٍرِداِقب  َضرَالا  َو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  يذَّلا  َسَیل  ََوا 
تسوا ینعی  میلع ، قالخ و  تسوا  دراد  یئاناوت  هلب  دنیرفایب ؟ ار  اهندب  نیا  لثم  هک  درادن  یئاناوت  دیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسک  ایآ 

. تسا رایسب  ششناد  دنیرفایب و  رایسب  هک 
هدش یـشالتم  هدرم  ناسنا  هک  دننک  یم  جیورت  ار  ههبـش  نیا  تشذگ  ناترظن  زا  نالهاج  هژاو  ثحب  لئاوا  یهاو  لئالد  هب  نانمـشد  یهاگ 

رشح و  عوضوم  دیآ و  یم  رد  لوا  لکش  هب  هنوگچ 
__________  

هیآ 77. سی  هروس  - 1

هیآ 81. سی  هروس  - 2
هحفص 134} }

زا دـصق  دوش و  یم  یحارط  ناـنآ  نیب  هقرفت  داـجیا  ناـنمؤم و  نید  ندرب  نیب  زا  يارب  اـه  هبـش  نیا  عیمج  اـما  دـننک  یم  بیذـکت  ار  رـشن 
یم هنوگچ  هک  ههبـش  داجیا  تشذـگ و  ناترظن  زا  تلاهج  ثحب  هتـشذگ  رد  هک  يرـشب  عماوج  ندیـشک  یهارمگ  هب  نینچ  نیا  یئاهراک 

یـسک هچ  زا  هک  داد  صیخـشت  ناوت  یم  هنوگچ  ار  هدـش  كاخ  هب  لیدـبت  قرفتم و  ءازجا  ناـکما  تروص  رد  درک و  هدـنز  ار  هدرم  ناوت 
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یعقاو تریـصب  مهف و  دقاف  ياهناسنا  زا  تفم  ياهفرح  لیبق  نیا  یعقاو  تریـصب  مهف و  دـقاف  ياهناسنا  زا  تفم  ياهفرح  لیبق  نیا  تسا و 
توافتم یئاراک  يرهاظ و  لکش  کی  اب  ًارثکا  نوچ  دوش  یم  هتخاس  روتـسیزنارت  عاونا  هک  يا  هناخراک  رد  منک  یم  ضرع  لاثم  هک  تسا 

هلیـسو هب  رظن  دروم  یـس  يآ  روتـسیزنارت و  نتفر  راکب  حیحـص  اهنآ و  هرامـش  طـقف  زیاـمتم  ناـنآ و  ندرب  راـکب  يارب  دـنوش ، یم  هضرع 
زا ناوت  یم  دیامن  یم  یفرعم  هلیسو  هندب  جردنم  هرامـش  ساسارب  ار  دربراک  هک  یباتک  دنک و  یم  صخـشم  ارنآ  ياه  هیاپ  هک  یهاگتـسد 

رثکا رد  هک  تسا  یگرزب  بیع  نیا  دمآ ، دهاوخرد  يدربراک  ریغ  هتخوس  تلاح  هب  هعطق  تروص  نیا  ریغ  رد  درب و  حیحـص  هدافتـسا  نآ 
بحاص هرامش  لسلسم و  هرامش  رکذ  اب  هک  مدرم  همانسانش  نینچمه  دنراد و  نینچ  نیا  يا  همانسانش  ياراد  تاعطق 

هحفص 135} }
تالکشم يا  همانـسانش  رد  مسا  کی  ای  هرامـش و  تهابـش  تروص  رد  هک  ددرگ  یم  زیامتم  يرگید  زا  یکی  ردپ  مان  یفرعم  همانـسانش و 

تمایق و داعم و  عوضوم  هب  دید  نیمه  زا  مدآ  نیا  رگا  لاح  تسا  هنیمز  نیا  رد  رـشب  شناد  یمک  رطاخب  نیا  دروآ و  یم  راب  هب  ار  ناوارف 
هک یهابتشا  لصا و  هدید و  قباطم  راگدرورپ  تردق  ملع  اب  ار  دوخ  یئاناوت  شناد و  نوچ  ارچ ؟ هتفر . یهارمگ  هب  دنک  رظن  رـشن  رـشح و 

. تستیاهن یب  دراد و  ینوزف  رشب  شناد  اهیئاناوت و  همه  رب  اتمه  یب  هناگی  نآ  تردق  دمهفب ، دیاب  هک  تسا  نیمه  هتشگ  یهارمگ  هب  رجنم 
تمظع هب  سپس  دنکفیب و  نیمز  نامسآ و  هب  مه  يرظن  دریگب و  رظن  رد  رتچ  کی  نتخاس  يارب  ار  رـشب  ناوت  دیاب  يا  هدیقع  نینچ  اب  درف 
دنوادخ هک  تسین  لوا  تلاح  هب  ندنادرگرب  لباق  هدش  كاخ  هدیسوپ  ناسنا  هک  دیوگن  دیامن و  شنرک  شربارب  رد  دربب و  یپ  اهنآ  قلاخ 

: دیامرف یم 
(1  ) ُمیلَعلا ُقاّلَخلا  َوُه  َو  یَلب  مُهَلثِم  َُقلخَی  نَا  یلَع  ٍرِداِقب  َضرَالا  َو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  يذَّلا  َسَیل  ََوا 

نیا لثم  هک  درادن  یئاناوت  دیرفآ  ار  نیمزو  اهنامسآ  هک  یسک  ایآ 
__________  

هیآ 81. سی  هروس  - 1
هحفص 136} }

. تسا هدرک  یئامنهار  نینچ  وا  زین  تسا . رایسب  ششناد  دنک و  یم  قلخ  رایسب  هک  تسوا  دراد  یئاناوت  يرآ  دنیرفایب ؟ ار  اهندب 
(1  ) ٍۀَغضُم نِم  َُّمث  ٍۀَقَلَع  نِم  َُّمث  ٍۀَفُطن  نِم  َُّمث  ٍباُرت  نِم  مُکانقَلَخ  ّانِاَف  ِثعَبلا  َنِم  ٍبیَر  یف  ُمتنُک  نِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای 

زا دعب  هفطن  زا  دعب  میدیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  ام  هکیتسردب  سپ  دیتسه ، ههبش  کش و  رد  داعم  ینامسج و  رشح  هب  تبـسن  رگا  مدرم  يا 
. میدیرفآ ار  امش  هنوگ  هدیوج  تشوگ  زا  دعب  هدش  هتسب  نوخ 

: دیامرف یم  درادن  ام  روظنم  اب  يدایز  طابترا  اجنیا  رد  هک  یتالمج  نایب  اب  و 
(2  ) ٍجیَهب ٍجَوز  ِّلُک  نِم  تَتَبنَا  َو  َتبَر  َو  تَّزَتها  َءاملا  اَهیَلَع  انلَزنَا  اذِاَف  ًةَدِماه  َضرَالا  يََرت  َو 

یم دیـسر ، ارف  شیور  لصف  متخیر و  ورف  نیمز  رب  ار  ناراب  بآ  هک  یتقو  ناتـسمز ) دـننام  هدرمژپ   ) نکاس ینیب ، یم  تکرح  یب  ار  نیمز 
هدرک و ادیپ  شیور  دنمّرخ  دـننیرفآ و  يداش  هک  یناهایگ  زا  یفنـص  ره  زا  دـنک و  یم  ادـیپ  شیور  دـتفا و  شوج ، بنج و  هب  نیمز  ینیب 

. دنایور یم  ار  اهنآ  نیمز 
__________  

هیآ 5. جح  هروس  - 1

هیآ 3. جح  هروس  - 2
هحفص 137} }

: دیامرف یم  شیامرف  نیا  لابند  هب  و 
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(1  ) ٌریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِا  َو  یتوَملا  ِیُحی  ُهَّنِا  َو  ُّقَحلا  َوُه  َهللا  َّنَِاب  َِکلذ 
هدرم ندش  هدنز  نآ  همادا  هک  تسا  قح  یعقوم  دـشاب و  قح  دـیاب  تقلخ  نیا  اب  شنیرفآ  ناهج  قح ، زین  شیاهراک  تسا و  قح  دـنوادخ 

. دشاب اه 
(2  ) ٌریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِا  َو  یتوَملا  ِیُحی  ُهَّنِا  َو  ٌّقَحلا  َوُه  َهللا  َّنَِاب  َِکلذ 

. تساناوت يزیچ  ره  هب  وا  دنک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ 
(3  ) ِرُوبُقلا ِیف  نَم  ُثَعبَی  َهللا  َّنَا  َو  اهیف  َبیَر  ٌۀَِیتا  َۀَعاّسلا  َّنَا  َو 

یم روشحم  هدنز و  تمایق  رد  دنتفرگ  رارق  ربق  رد  دندرم و  هک  یئاهنآ  همه  دنوادخ  درادـن . يا  ههبـش  کش و  تسا ، یندـمآ  تمایق  زور 
. دنک

هیام زا  زین  ار  ناسنا  دنیرفایب و  مظن  نیا  اب  ار  ناهج  نیا  تسناوت  هک  یقلاخ  نآ  داد  ام  هب  ار  سرد  نیا  جح  هروس  هیآ  دنچ 
__________  

هیآ 6. جح  هروس  - 1

هیآ 7. جح  هروس  - 2

هیآ 8. جح  هروس  - 3
هحفص 138} }

. دراد تاناویح  ناهایگ و  همه  هرابرد  ار  تردق  نیا  نینچمه  دیامرف و  روشحم  هدنز و  هرابود  ار  وا  دناوت  یم  دیامن  قلخ  يزیچان 
دنوادخ تسین و  ریذپ  ناکما  یعیبط  يروطب  يرما  نینچ  عوقو  هک  تسا  حـضاو  یعیبط و  ریغ  تسا  ینایرج  ناگدرم  ندـش  هدـنز  نایرج 

. ددرگ یم  زاب  ریبکت  هب  نابز  هدارا  يارب  هدومن و  تیوقت  ار  نمؤم  نامیا  هک  تسا  هداد  ناشن  يراوگرزب  نینچ  زین  ناهج  نیا  رد  لاعتم 

دش هدنز  سپسو  درم  لاس  دص  هک  یسک 

َو يرگید  درف  ای  زیزع  هک  دـیامرف  یم  ناـیب  نینچ  نآ  لـصا  اـی  هدـماین  نآرق  رد  صخـش  نآ  ماـن  تسا و  نآرق  زا  هاـتوک  هک  ناتـساد  نیا 
(1  ) ُهللا ِهِذه  ِییُحی  ّینَا  َلاق  اهشوُرُع  ٌۀَیواخ  َیِه  َو  ٍۀَیرَق  یلَع  َّرَم  يذَّلاَک 

هدش بارخ  هک  يرهـش  ای  هیرق  کی  هب  دروخرب  هار  نیب  رد  درک ، یم  ترفاسم  هار ، هشوت  لئاسو و  هارمه  هب  دوخ  غالا  اب  هکیلاح  رد  ریزع 
اهنیا گرم  زا  دعب  هنوگچ  ادخ  تفگ  بجعت  يور  زا  داتفا ، هد  هیرق و  نیا  هب  وا  مشچ  ات  دندوب . هدرم  همه  اجنآ  لها  دوب و 

__________

هیآ 259. هرقب  هروس  - 1
هحفص 139} }

ادخ لاس ) دص  زا  دعب   ) ُهَثََعب َُّمث  دوب  هدرم  لاس  دص  تفر و  ایند  زا  درک و  حور  ضبق  ار  وا  دنوادخ  ٍماع  هَتَِأم  ُهللا  ُهَتامَاَف  دـنک . یم  هدـنز  ار 
ٍموی َضَعب  َوا  ًاموی  ُتِثَبل  َلاق  هدـنام  یمک  رادـقم  هکنیا  نامگب  ریزع  يدـنام  اجنیا  رد  ردـقچ  َتِثَبل  َمل  َلاق  دیـسرپ  وا  زا  درک و  هدـنز  ار  وا 

َو کِماعَط  یِلا  رُظناَف  یتسه  اجنیا  رد  لاس  دص  هک  دومرف  واب  دنوادخ  ماع  َۀـَئِأم  َتِثَبل  َلب  َلاق  دـشاب . زور  فصن  ای  زور  کی  دـیاش  تفگ 
شبات ربارب  رد  اهنآ  هک  درک  هاگن  ریزع  هک  هدرکن ) رییغت   ) هدـنام روط  ناـمه  تدوخ ، ياذـغ  بآ و  هب  نک  هاـگن  سپ  هَّنَـسَتَی  َمل  َکـِبارَش 

هدیسوپ وا  تسوپ  تشوگ و  مامت  درک  هاگن  نوچ  هک   ) دوخ غالا  هب  نک  هاگن  َكِرامِح  یِلا  رُظنا  َو  دینش  هک  هدشن  داسف  ریخبت و  دیشروخ 
نیا هب  نک  هاگن  اهُزِـشُنن  َفیَک  ِماظِعلا  َیِلا  رُظنا  َو  ِساـّنِلل  ًۀَـیآ  َکَـلَعجَِیل  َو  هدـنام ) نیمز  يور  وا  ياهناوختـسا  طـقف  تسا  هدـش  كاـخ  و 

ناوختـسا دعب  تفرگ ، رارق  نیمز  يور  غالا  ياپ  ناوختـسا  دید  درک  هاگن  . ) مینک یم  دنلب  نیمز  يور  زا  ار  اهنآ  هنوگچ  ام  هک  اهناوختـسا 

http://www.ghaemiyeh.com


َُّمث داتـسیا  نیمز  يور  غالا  تشوگ  نودـب  اب  دـنتفرگ و  رارق  دوخ  ياـج  رـس  رخآ  اـت  ناویح  ندـب  ياهناوختـسا  همه  نآ و  يور  اـپ  قاـس 
تشگرب دوخ  هیلوا  تروص  هب  دش و  عمج  وا  ندب  يازجا  تشوگ و  قورع و  ًامَحل  اهوسکَن 

هحفص 140} }
تقد اب  دراد . تردق  زیچ  همه  رب  ادخ  هک  متـسناد  نم  تفگ ، ٌریدَق  ءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهللا  َّنَا  ُمَلعَا  َلاق : دید  ار  نایرج  نیا  یتقو  َُهل  َنَّیَبَت  اّمَلَف 

. دومرف هدنز  هنوگچ  ار  هدش  كاخ  هدیسوپ  غالا  راگدرورپ  ترضح  هنوگچ  هک  میبای  یمرد 

دندش هدنز  هدش  هدیبوک  ناغرم 

دوجو نیا  اب  درادـن . قرف  راوید  رد و  ای  تادامج  ریاس  اب  يدرف  نینچ  هدرم  ناسنا ، ندـب  رد  حور  مدـع  لیلدـب  هک  تسا  نشور  همه  يارب 
دوجو رد  ار  سرت  تیوقت  تابجوم  ماهوا  لایخ و  اب  دـهد و  یمن  رد  نت  ناتـسروگ  رد  هچ  لزنم و  رد  هچ  هدرم  رانک  ندـیباوخ  هب  یـسک 

هدنز صخـش  دهد و  یمن  ار  حور  یب  ناسنا  رانک  ندیباوخ  هزاجا  واب  دـنک  تکرح  هدرم  ناهگان  هکنیا  سرتو  دزاس  یم  یمهارف  شیوخ 
یم هدنز  هدش  یـشالتم  هدیـسوپ  هدرم  هنوگچ  هک  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  اما  تسا . دـقتعم  داعم ، هب  سپ  دراد . هدرم  ندـش  هدـنز  هب  هدـیقع 

ياهنامتخاس رد  سپـس  ینامتخاس و  حـلاصم  هب  لیدـبت  ای  هدـنکارپ و  فارطا  هب  داب  ار ، هدرم  نآ  ياهناوختـسا  كاـخ  اـسب  هچ  هک  دوش ؟
تسا و  روآ  بجعت  شندش  هدنز  هتفر  راک  هب  يددعتم 

هحفص 141} }
دنک و یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  لاوئـس  بحاص  نهذ  هک  تسا  یبلطم  ددرگ  یم  رارق  یئوجزاب  تحت  شیوخ  راگدرورپ  لباقم  رد  وا  هکنیا 

هاگـشیپ رد  يدنلبرـس  يارب  دیوگ و  یم  نایاپ  یب  دمح  ساپـس و  ار  شیوخ  يادخ  درف  دنادرگ و  یم  دقتعم  یعیبط  قوف  تردـق  کی  رب 
. دیوج یم  يرود  تیصعم  هانگ و  هرذ  کی  زا  یتح  شسدقم ،

رداق دنک  یم  هدنز  هرابود  دناریم و  یم  لاس  دـص  يارب  يدرف  دـنک و  یم  لقتنم  هدرم  ندـب  هب  ار  حور  ًاتقوم  یهاگ  هک  یئادـخ  نآ  يرآ 
ناگدرم ندش  هدـنز  هرابرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هرابود  دزیمایب و  مهب  ار  ناسنا  کی  هدـش  هدیـشاپ  تارذ  عیمج  تسا 

. دومن لاوئس  دوخ  يادخ  زا  لکش  نیاب 
. ینک یم  هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هدب  ناشن  نمب  ایادخ  ( 1  ) یتوَملا ییحت  َفیَک  ینِرَا  ِّبَر  ُمیهاربِا  َلاق  ذِا  َو 

نامیا تفگ  باوج  رد  منک ) یم  هدـنز  ار  ناگدرم  نم  هکنیا  هب   ) يرادـن نامیا  اـیآ  میهاربا  يا  دومرف  ادـخ  ( 3  ) یَلب َلاق  نِمُؤت  َمل  ََوا  َلاـق 
شمارآ ات  منیبب  ار  ناگدرم  ندش  هدنز  مهاوخ  یم   ) مبلق رد  رتشیب  نانیمطا  لوصح  يارب  یلو  یبلَق . َِّنئَمطَِیل  نِکل  َو  مراد 

__________

هیآ 260. هرقب  هروس  1و2 -
هحفص 142} }

و نک ، حبذ  ار  اهنیا  َکَیِلا  َّنُهرُـصَف  ار  ( 1  ) هدنرپ راهچ  ریگب  میهاربا ، يا  دومرف : ادخ  ِریَّطلا  َنِم  ًۀََـعبرَا  ذُـخَف  َلاق  دوش ( ادـیپ  میارب  يرتشیب 
( ار اهنیا  زا   ) یئزج ای  یهوک  ره  يور  اهنیا  زا  کی  ره  زا  سپـس  ًاءزُج  َّنُهنِم  ِّلُک  یلَع  لَعجا  َُّمث  نک ) جوزم  بوکب و   ) نک هکت  هکت  دـعب 

(2  ) ًمیکح ٌزیزَع  َهللا  َّنَا  مَلعا  َو  ًایعَس  َکَنیتاَی  َّنُهُعدا  َُّمث  هدب  رارق 
. دشاب ادخ  تردق  عنام  دناوت  یمن  يزیچ  تسا و  رداق  ادخ  هک  نادب  و 

یم رارق  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  ریـسم  رد  هتـساوخان  ناسنا  هک  يزور  هب  مکحم  يا  هدیقع  راگدرورپ و  تردـق  هب  نانیمطا  یهاگآ و  اب 
رکذتم دوخ  هب  سفن  تالیامت  وریپ  درف  تفرگ  دـهاوخ  رارق  یـسرپزاب  دروم  تمایق  خزرب و  ملاع  رد  دـهاوخن  ای  دـهاوخب  هکنیا ، ددرگ و 
رایـسب تازاجم  رفیک و  دریگ و  یمن  تروص  یطخت  هنوگ  چیه  ارجا  رد  تسادخ و  شا  هدنـسیون  هک  ینوناق  لاگنچ  زا  رارف  هک  دوش  یم 
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یمیظع يورین  کی  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  تسا ، كاندرد  تخس و 
__________

سوواط و رگید  تایاور  یـضعب  رد  غالک و  سوواط و  رتوبک -  سورخ -  تایاور -  یـضعب  رد  تسا  فالتخا  دروم  هناگراهچ  مسا  - 1
. تسا هدش  هدرب  مان  سکرک  یباغرم و  سورخ و 

هرقب 262. هروس  - 2
هحفص 143} }

رد زارفارـس  دنلبرـس و  هجیتن  رد  دنک و  یم  هِدرََول  هل و  سفن  اب  هزرابم  ياه  همکچ  ریز  ار  سفن  شکرـس  ياوه  تدـش  اب  داجیا و  يو  رد 
شراک همه  هک  درب  یم  یئاج  هب  ار  تسود  ایند  تسرپ  توهش  نارسوه  ناسنا  سفن ، اب  هزرابم  مدع  یلو  دوش  یم  دراو  دنوادخ  هاگـشیپ 
يدـبا راید  هب  هتـسبرب و  تخر  ناهج  نیا  زا  ینیگنـس  راب  اب  هجیتن  رد  دوب و  دـهاوخ  ناهانگ  حـئابق و  همه  ماـجنا  لاـم و  عمج  قلخ  بیرف 

یـسرپزاب تحت  هتـساوخان  ناریح و  نادرگرـس و  نماد  هدولآ  راکهنگ  تسین و  دیفم  ایند  ياهراک  زا  کی  چیه  اجنآ  هک  تفاتـش  دـهاوخ 
. تفرگ دهاوخ  رارق 

دعب يزور  دوجو  دنا و  هدز  لاثم  اهایرد  هب  یهاگ  هندرگ و  هب  ار  رود  هار  نیا  یهاگ  شیوخ ، يربهر  ياه  هصرع  عیمج  رد  ینید  ناربهر 
: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناراکزیهرپ  ریما  هک  دنا  هدش  رکذتم  ار  شیراصحنا  ياهیگژیو  اب  هزورما  زا 

رفس يارب  ندش  هدامآ 

َُّدبال ًَۀلومَه  ًۀَفوخَم  لزانَم  َو  ًادوُک  ًۀَبَقَع  مُکماِما  َّنِاَف  ِداّزلا  َنِم  مُِکتَرضَِحب  ام  ِِحلاِصب  اُوِبلَتنلا  َو  ِلیحَّرلِاب  مُکنِم  َيِدون  دَقَف  هللا  ُمُکَمِحَر  اوُزَّهََجت 
نِم

هحفص 144} }
(1  ) اهَدنِع ِفُوقُولا  َو  اهیَلَع  ِدورُولا 

اب دیدرگ  زاب  ادخ ) يوس  هب  و   ) هدش هداد  امـش  نایم  يراپـسهر  يادن  هک  دینک  هدامآ  ار  ترخآ )  ) رفـس لئاسو  دزرمایب ، ار  امـش  دـنوادخ 
فقوت ندش و  دراو  زا  هک  تسا  كانلوه  روآ و  سرت  ياهلزنم  راومهان و  هندرگ  امش  ولج  اریز  دیراد ، یسرتسد  نآ  هب  هک  هتـسیاش  هشوت 

. دیریزگان اهنآ  رد 
یسرزاب ار  وا  رادرک  لامعا و  دنزاس و  یم  فقوتم  ار  ناسنا  اهنآرد  هک  دندایز  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  ریسم  رد  یـسرزاب  ياههاگتـسیا 

. دنیامن یم 
دیوگ یم  لد  هت  زا  دنازرلیم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نانچ  نآ  تشحو  رفس و  لوط  هار و  يرود  هشوت و  یمک 

(2  ) درولا ِمظَع  َو  قیرَّطلا  ِۀَشحَو  َو  رفَّسلا  ِدُعب  َو  داِزلا  ۀَِّلق  نِم  هآ 
( تمایق خزرب و  ربق و   ) هاگدورو یتخس  هار و  فوخ  تشحو و  رفس و  لوط  هشوت و  یمک  زا  هآ 

رد بلطم  نیرتزیگنا  تریح  دومرف و  هراشا  داعم )  ) صوصخ رد  بلاج  ساسح و  یتاکن  هب  موصعم  راوگرزب  نآ  ناسنیدب  و 
__________

مالسالا ص 654. ضیف  هغالبلا  جهن  - 1
دلج 40 ص 330. راونالا  راحب  - 2

هحفص 145} }
ناسنا هک  یتخس  روبعلا و  بعص  ياه  هندرگ  كانرطخ و  ياههار  رد  مهنآ  ینالوط  رایـسب  رفـس  تمایق و  ياههاگرذگ  زا  رذگ  عوضوم 
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زا راگدرورپ  ناوضر  هلق و  يالاب  هب  دوعـص  ضوع  ناسنا ، هانگ ، راب  ینیگنـس  هشوت و  یمک  دـنک و  روبع  نآ  زا  لماک  تازیهجت  اـب  دـیاب 
. دیامن طوقس  باذع  يزور و  هیس  خزود و  رعق  هب  هدش و  فرحنم  ریسم 

: دیامرف یم  یئامنهار  روظنم  هب  تسا  بلاط  ار  دوخ  ناگدنب  يزارفارس  هک  نابرهم  يادخ  و 
(1  ) يوقَّتلا ِداّزلا  َریَخ  َّنِاَف  اوُدَّوََزت 

. تسا يراکزیهرپ  اه  هشوت  نیرترب  هک  دیریگرب  هشوت 
اب یتافانم  دوش  هدز  لاثم  سونایقا  ایرد و  ای  اـه و  هندرگ  هب  هار  یتخـس  تفاـسم و  دـُعب  هچ  رگ  تسا . ینـالوط  ریـسم  رود و  هار  لاـح  رهب 

سونایقا رد  قرغ  ای  هرد  هَت  هب  هلق  زارف  زا  طوقـس  هچ  لاح  تسا ، يدوبان  ثعاب  یفاک  تازیهجت  مدـع  هک  درادـن  تسا  تمایق )  ) هک لصا 
راب ررُد  نانخس  رد  یمارگ  ربمایپ  هک  مینک  هدامآ  ینالوط  رفس  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  روظنم  اجنیا  رد  دنک و  یمن  یقرف 

__________

هیآ 197. هرقب  هروس  - 1
هحفص 146} }

: دیامرف یم  اهناسنا  کت  کت  هب  باطخ  دوخ 
(1  ) ٌریَصب َِدقانلا  َّنِاَف  َلَمَعلا  ِِصلخا  َو  ٌدیدَش  َۀَبَقَعلا  َّنِاَف  َلمَحلا  ِفِّفَخ  َو  ٌدیَعب  َرَفَّسلا  َّنِاَف  ًالِماک  َداّزلا  ِذَخ  َو  ٌقیمَع  َرحَبلا  َّنِاَف  َۀَنیفَّسلا  ِدِّدَج 

یسرزاب هاگتـسیا  هک  نادرگ  کبـس  ار  راب  دشاب و  یم  ینالوط  رفـس  هک  رادرب  یفاک  يا  هشوت  تسا و  فرژ  ایرد  اریز  زاسب  ییون  یتشک 
. تسا یئانیب  لامک  رد  لامعا  سرزاب  هک  امن  صلاخ  ار  لمع  تسا و  قیقد 

نم ارچ  مناد  یمن  تخس  چیپ و  رپ  شهار  تساجنآ ، نم  یمئاد  هاگتماقا  نوچ  میامن ، هدامآ  ار  دوخ  يریظن  یب  رفس  نینچ  يارب  دیاب  سپ 
تالاح اب  اهنآ  زا  یناوارف  ياهربق  هب  مرذـگ  یهاگ  منک و  یم  هقردـب  ناشوماخ  راید  ات  ار  اه  هندرگ  نیا  رفاسم  یهام  زور و  دـنچ  ره  هک 

نفک کی  اب  ناسکی  هب  همه  هک  هناگیب  رتشیب  انشآ و  یضعب  تسود و  يدادعت  لیماف ، نت  دنچ  ریقف ، یضعب  دنمتورث و  يا  هدع  نوگانوگ 
هب زیچ  چیه  هک  دسر  یم  مه  ام  تبون  ًاعطق  دوز  ای  رید  هک  مناد  یم  ار  نیا  یلو  ارچ ؟ مریگ  یمن  تربع  سرد  دنا ، هدـیمرآ  كاخ  لد  رد 

میئام و  هدرکن و  یهارمه  ار  ام  ناملامعا  زج 
__________

هیرشع ص 160. ینثا  - 1
هحفص 147} }

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لد  لها  ياوشیپ  هک  شیوخ  ياه  هدرک 
ِسنِالاَو َّنِجلا  کُلم  َُهل  َرِّخُس  يّذلا  مالسلا  هیلع  َدُوواد  ِنب  َنامیلُـس  َِکلذ  َناَکل  ًالیبَس  ِتوَملا  ِعفَد  یِلا  َوا  ًامَّلُـس  ِءاقَبلا  َیِلا  ُدِجَی  ًادَحَا  َّنَا  وَلَف 

َو ٍۀَلَّطَعُم  ُنِکاسَملا  َو  ًۀِیلاخ  ُهنِم  ُرایِّدلا  ِتَحَبـصَأ  َو  ِتوَملا  ِءانِفلا  ُیِّسق  ُهتَمَر  ُهَتَّدُم  َلِمکَتـسا  َو  ُهتَمَعُط  یفوَتـسا  اّمَلَف  ِِهتَفلُّزلا  ِمیظَع  َو  ِةَُّوُبنلا  َعَم 
ًةَربَِعل ِهتَِفلاسلا  ِنوُرُقلا  ِیف  مَُکل  َّنِا  َو  َنوُرَخآ  ٌموَق  اِهثَرَو 

ترـضح نآ ، تفاـی ، یم  یهار  شیوـخ )  ) گرم ندرک  فرطرب  يارب  اـی  دروآ ، یم  تسدـب  يا  هلیـسو  اـیند  رد  ندـنام  يارب  یـسک  رگا 
ماـقم و يربماـیپ و  بصنم  رب  هوـالع  تشاد ، یهاـشداپ  فرـصت و  سنا  نج و  رب  تردـق ) رظن  زا   ) هک دوب  مالـسلا  هیلع  دواد  نب  ناـمیلس 
ار وا  گرم  ياهریت  اب  یتسین  ياهنامک  رخآ ، هب  شیگدنز  تدم  هدیـسر و  نایاپ  هب  ناهج  نیا  زا  شرّقم  يزور  نوچ  یلو  گرزب ، یتلزنم 

. دندرب ثرا  هب  ار  اهنآ  نارگید  دنام و  یلاخ  وا  زا  اه  هناخ  اهرهش و  دندروآرد ، ياپ  زا 
(1  ) ِۀََقلامَعلا َءانبَا  َو  ُۀُِقلامَعلا  َنیَا 

__________

http://www.ghaemiyeh.com


هبطخ 183. زا  یشخب  هغالبلا  جهن  - 1
هحفص 148} }

؟ زاجح نمی و  ناهاشداپ  دنیاجک !
؟ ِِۀنَعارفلا َءانبَا  َو  ُۀَنِعارَفلا  َنیَا 

؟ اهنآ نادنزرف  هنعارف و  دنیاجک !
؟ َنیراّبَجلا َنَنُس  اوَیحَا  َو  َنیلَسرُملا  َنَنُس  اُوأَفطَأ  َو  َنّیبَنلا  اُولَتَق  ِسَّرلا  ِِنئادَم  ُباحصَا  َنیَا 

؟ دنتخاس هدنز  ار  نارگمتس  ياه  هویش  و  دندرک ، شوماخ  ار  ناگداتسرف  ماکحا  دنتشک و  ار  ناربمایپ  هک  سر )  ) ياهرهش مدرم  دنیاجک !
(1 ( ؟ َِنئادَملا اُونَّدَم  َو  ِرِکاسَعلا  اوُرَکسَع  َو  ِفُولُألا  اومَزَه  َو  ِشُویُجلِاب  اوُراس  َنیذَّلا  َنیَا 

. دنتخاس اهرهش  هدروآ  درگ  نایهاپس ، هداد  یم  تسکش  ار  نت  نارازه  هتخات ، فرط  ره  هب  اهرکشل  اب  هک  نانآ  دنیاجک !
ناریقف دایز و  نادـنمتورث  تسا  نینچ  یتسار  درادـن و  یـشزرا  چـیه  ایند  بسن  ماقم و  اـیند و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هک  تسا  مولعم  سپ 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسین  اهنآزا  يربخ  چیه  لاح  دنتسیز و  هنوگچو  دندرک  هچ  دوخ  تایح  نامز  رد  هک  میسانش  یم  ار  يرامشیب 
__________

هبطخ 181. هغالبلا  جهن  - 1
هحفص 149} }

(1  ) راصبَالا ِیلُوا  ای  اوُِربَتعاَف 
. یئانیب تریصب و  نابحاص  يا  دیریگ  تربع  سپ 

هب هدـیقع  درف  هچ  دراد ، دوجو  هک  تسا  يزیچ  یلو  تسا  داعم  هب  دـقتعم  هک  دراد  ینعم  یـسک  يارب  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  کـش  یب 
شا هجیتن  هک  دراذگیم  وا  حور  رد  يا  هدنزاس  رثا  نانچ  نآ ، تایئزج  داعم و  لصا  هب  ناسنا  هجوت  دشاب و  هتـشادن  هچ  دـشاب و  هتـشاد  نآ 

هدومن باختنا  ار  میقتسم  هار  هدرک و  مواقم  یقالخا  دسافم  ناهانگ و  لباقم  رد  ار  وا  هک  ددرگ  یم  شدوجو  رد  هدنرادزاب  یئورین  داجیا 
رد هک  یئاه  ههاریب  زا  تسین  لماک  وا  نامیا  هک  یسک  یلو  دناسر . یم  تسا  دنوادخ  ناوضر  نامه  هک  تداعس  لزنم  رـس  هب  ماجنارـس  و 
هار هتشگ و  نامیشپ  تخس  هجیتن  رد  هدرک ، روبع  نارسوه ) لد  زا  يوریپ  دیدرت و  کش ، نامه  هک   ) تسا ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  ریسم 

. درادن دوجو  وا  يارب  نتشگرب 
__________

هیآ 2. رشح  هروس  - 1
هحفص 150} }

؟ تسیچ هشوت 

ره ترخآ و  رفـس  يارب  هشوت  هک  دوش  یم  يراج  نابز  رب  تحیـصن  هظعوم و  ماقم  رد  ای  یتسـشن و  رد  یتبـسانم  هب  ای  يزور  دـنچ  هب  ره 
ناسنا نآ  هریخذ  ياربو  هدش  هدرب  مان  نآ  زا  هدـیدع  بتک  رد  ای  دراد و  دوخ  نهذ  رد  تغل  هژاو و  نیا  زا  یتشادرب  دوخ  هبون  هب  زین  سک 

هب يزاس  هریخذ  نیا  هک  دـبلطیم  ار  بلطم  نیا  دوخ  دـنا و  هتخادرپ  نآ  هب  رتمک  دـننام  تسرهف  ای  قیقد و  روط  هب  اـما  دـنا  هدرک  بیغرت  ار 
؟ تسا هنوگ  هچ 

هار رد  اه  هندرگ  ياج  ياج  رد  هار  سیلپ  ياههاگتسیا  رد  تسا و  رّضم  راگدرورپ  ناوضر  يارب  هک  تسا  هفاضا  نیگنـس و  راب  زیچ  دنچ 
. تسا هدش  هدربمان  نآ  زا  هانگ  ناونعب  هک  دنک  یم  تمحز  داجیا  هتفرگ و  رارق  یسرزاب  دروم  ناوضر 
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راکهانگ درف  تروص  نیا  ریغ  رد  دـهن و  ندرگ  راگدرورپ  يارچ  نوچ و  یب  تعاطا  رب  هک  تسا  بجاو  درف  رب  ادـخ  هب  نامیا  زا  دـعب  . 1
. تسا

بجوم لیلد  ره  هب  هک  بارخ  زامن  یلو  تسا  دیفم  هتشون  حیحص  طیارش  ءازجا و  تراهط و  اب  هنینأمط و  اب  حیحص  زامن  . 2
هحفص 151} }

رگا هدیدرگ  نییعت  زامن  یلوبق  يارب  هچنآ  ًالک  نآ و  لحم  ای  یبصغ ) بآ  ای  تراهط  هوحن   ) طلغ تراهط  دننام  هب  دشاب  هدـش  نآ  یبارخ 
. تسا هفاضا  نیگنس  راب  کی  نیا  ددرگ و  یم  زین  ریخ  ياهراک  هیقب  ندشن  لوبق  یتح  ثعاب  ددرگ  هفاضا  ای  هتساک  نآ  زا 

هک ار  دمآرد  هدایز  زا  يرادقم  تسا و  هداد  نآ  هب  روتـسد  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  ملاع  راگدرورپ  هک  یعرـش  تاهوجو  تخادرپ  . 3
تسا و راب  ینیگنـس  بجوم  يراکهدب  کی  تخادرپ  مدع  هتـسنادن و  صخـش  لام  زا  جراخ  دنوادخ  دـنیوگ  یم  تاکز  سمخ و  نآ  هب 

. تفرگ دهاوخ  رارق  لاوئس  دروم  راگدرورپ  لدع  همکحم  رد  تمایق و  رد  درف 
دوش ءارجا  طیارش  ءازجا و  اب  حیحص  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  دیاب  دوش  یم  بجاو  جح  هک  یسک  رب  دومرف و  روتسد  ادخ  هچنآ  هب  انب  جح  . 4
طقف هتفر  جح  نارگید  لام  اب  هدوبن و  نابرهم  دنوادخ  رظن  قبط  لام  هیهت  طئارش  ای  هدادن  ماجنا  حیحص  ار  جح  لمعرد ، ای  هک  یسک  سپ 
هشوت تسا و  نیگنس  راب  یجح  نینچ  تفرگ  دهاوخ  رارق  درگیپ  تحت  هذخاؤم  یسررب و  تهج  ندوب  لطاب  زا  ریغ  بوسحم و  رفس  کی 

. تسین هار 
زورب تروص  رد  یطئارش  دجاو  درف  ره  يارب  لاعتم  دنوادخ  . 5

هحفص 152} }
ره هب  ات  هدرک  فیلکت  تسا  مهارف  وا  رد  عافد  گنج و  طئارـش  هک  يدرف  يارب  نیملـسم  رب  زواجت  عوقو  رافک و  ناناملـسم و  نیب  گـنج 

یعونصم ضرم  دننام  گنرین و  هلیح و  ره  هب  گنج  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  دنک ، عافد  نینیدتم  دنوادخ  نید  نایک  زا  رودقم  لکش 
ینیگنس بجوم  تسا و  هفیظو  کی  كرت  یلو  دوش  یم  گنج  روما  نیلوئسم  بیرف  لافغا و  بجوم  هچ  رگ  یگتخاس  یلـش  يروک و  و 

. دیدرگ ناونع  تسرهف  نیا  رد  يرکذت  ناونع  هب  طقف  تسا و  ماظع  عجارم  صاخ  هجوت  دروم  راهچ  هلئسم  ددرگ  یم  ناسنا  راب 
مدرم نتشاد  زاب  و  هدومرف ) روتسد  ار  نآ  هب  لمع  بجاو  لمع  ناونع  هب  دنوادخ  هک  يراک  نآ   ) کین راک  ماجنا  هب  مدرم  ندرک  راداو  . 6

نید عورف  زا  نکر  ود  هک  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ناونع  هب  هتـشادزاب ) نآ  زا  ار  مدرم  دنوادخ  هک  يراک  نآ   ) هانگ تشز و  راک  زا 
بجاو ود  نیا  رب  لمع  هک  دراد  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  ییاـمیپهر  يارب  يواـسم  ررـض  ناـنآزا  کـی  ره  كرت  تسا و  مالـسا  سدـقم 

. تسا راب  ینیگنس  بجوم  نآ  هب  لمع  مدع  یهجوت و  یب  هار و  هشوت  نآ  ماجنا  هک  نمؤم  ناملسم  هدهع  رب  تسا  يا  هفیظو 
هحفص 153} }

درف تسا و  دـنوادخ  صلاخ  تسود  دراد  لد  رد  ار  كاـپ  رون  هدراـهچ  رهم  هک  یـسک  تسا و  دـنوادخ  اـب  یتسود  تیب  لـها  یتسود  . 7
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يراداوه  يراداوه -  نامه  دزادرپ  یم  دوخ  ندز  لوگ  هب  دـنک و  یم  یفرعم  تسود  بیرفب ، ار  دوخ 

ناوتب دـیاش  تسین  مه  راگدرورپ  باتع  رهق و  زا  ياربم  یلو  تسین  هجوت  دزم و  یب  راـگدرورپ  دزن  رد  ترـضح  نآ  نانیـشناج  ملـس و  و 
مدق رد  رس  دیاب  هک  تسا  تیب  لها  اب  یعقاو  یتسود  زا  ریغ  نیا  یلو  دوش  یم  اطع  کین  شاداپ  وا  هب  هدزرس  يزیچ  وا  زا  هک  یسک  تفگ 
ناـنآ نیرهاـط  دـالوا  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤم  ریما  یلع  یمارگ و  لوسر  اـب  یتسود  ناـمه  ار  ادـخ  زا  يارچ  نوچ و  یب  میلـست  تعاـطا و 

ترـضح تعاطا  هنوگنآ  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  همه  دنا و  هدوب  تسا  نانآ  تالاوحا  يوگزاب  خیرات  هک  روطنیا  نانآ  دوخ  هک  ارچ  تسناد 
نانآ اب  ینمشد  لوسر و  نادناخ  اب  یتسود  مدع  دنا و  هدرک  نایب  دوخ  راب  رَرُد  نانخـس  رد  نانآ  نآرق و  رد  دنوادخ  هک  هدناوخ  ارف  يراب 

. دنا هداد  رکذت  ار  انعم  نیا  اهراب  دص  دشاب و  ترخآ  هار  يارب  يا  هشوت  دناوت  یمن 
راهظا هچرگ  تسا  داعم  ینالوط  هار  يارب  یشزرارپ  هشوت  دوخ  هک  تسا  هفیظو  کی  زین  تیب  لها  نانمشد  زا  نتسج  يرود  و 
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هحفص 154} }
رظندَم رتشیب  لمع  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  اب  قیمع  ینمشد  یلو  دراد  رایـسب  یتلیـضف  شنادنزرف  ربمایپ و  نانمـشد  اب  ینمـشد 
تـسا دـنوادخ  مالک  هک  ار  وا  ياه  هتفگ  دـناریم و  ناـبز  رب  یکین  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـن  درف  هک  ناـج  حور و  یب  يرهاوظ  اـت  هدوب 

یم لمع  هماج  نانآ  ياه  هتـساوخ  مامت  هب  لمع  رد  اما  دـنک  یم  دای  يدـب  هب  ًارهاـظ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  زا  اـی  دـنک  یم  لامدـگل 
. دناشوپ

رسدوخ لهاج  نانارسوه 

مکحم و يّدـس  ربارب  رد  ار  دوخ  دـنداد ، یم  حـیجرت  راگدرورپ  زا  تعاطا  رب  ار  شیوخ  رگ  هنتف  لد  ياـه  هتـساوخ  زا  يوریپ  هشیمه  هک 
ناگدرب و ناگنهرباپ و  هب  درک و  یم  جـیورت  غیلبت و  ار  دـنوادخ  زا  تعاطا  وا  نوچ  دـندید ، یم  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمه  هک  راوتـسا 
هک يا  هدع  دوب و  تلادع  لدع و  ناهاوخ  تشاد و  یم  رذحرب  نامیتی  ارقف و  افعـض و  ندرزآ  زا  ار  ناگمه  داد و  یم  تیمها  نانآ  عفانم 
وا اب  دنتفـشآرب و  وا  رب  دندید  یم  رطخ  رب  ار  دوخ  هزور  دنچ  عاطم  عفانم و  ار  قح  نادرم  نینچ  روضح  یکاپ و  ياه  هدـیقع  نینچ  دوجو 

همه راوگرزب  نآ  نادنزرف  یلع و  دندومن و  زاغآ  هزرابم  رس  هنیک  هار  زا 
هحفص 155} }

تیادـه زج  يزیچ  نآ  دـننک و  بسک  ار  شیوخ  راگدرورپ  تیاضر  هک  دـنتخاس  راوتـسا  نیا  رب  نتـشیوخ  شـشوک  شالت و  مغ و  مَه و 
ار تیب  لها  ینمشد  وا  دهد  رد  نت  یهانگ  ره  هب  شیوخ  سفن  زا  يوریپ  هب  سک  ره  اذل  دوبن  دنوادخ  قح و  طارص  هب  لطاب  هار  زا  مدرم 

یم متخ  راگدرورپ  ناوضر  هب  هک  میقتسم  هار  هب  نتفر  يارب  هویـش  نیرتریگراک  نیرتهب و  هبوت  تاقوا  زا  یـضعب  هتبلا  هک  هدنارورپ  لد  رد 
. دشاب یم  شا  هبوت  شریذپ  یگنوگچ  وا و  تالاوحا  هدنهد  ناشن  خیرات  هک  یحایر  دیزی  نب  ّرح  دننام  هب  دوش 

رد یلو  دـیلقت  عجرم  ناـمه  روظنم  درک  عوـجر  دـیاب  لـئاسم  نآ  صـصختم  هب  نید  یعورف  ماـکحا  يارجا  رد  هفیظو  بسک  يارب  هچرگ 
يا هژیو  تیمها  زا  ناوـضر  هار  رد  اـه  هـندرگ  یلـصا  ریـسم  یئاـمنهار  رد  هـک  دوـمن  ناوارف  قـقحت  دـیاب  زین  يداـقتعا  یلوـصا و  لـئاسم 

. تسا رادروخرب 
رـضم و ياهزیچ  لمح  زا  دیاب  سپ  میرادرب  هار  هیقب  يارب  يا  هشوت  ات  میا  هدمآ  لزنم  نیا  رفاسم  ام  تسا و  هناخرفاسم  ایند  مینادب  دـیاب  ام 

. میزیهرپب دنک  یم  نیگنس  ار  ام  راب  اهنت  هک  دیفم  ریغ 
هحفص 156} }

هیلع قداص  ماما  هک  میسرب  دوخ  باسح  هب  زور  ره  دنک  یم  یسررب  ار  دوخ  نایز  دوس و  باسح  بش  هک  يراد  ناکد  دننام  هب  زور  ره  و 
: دومرف مالسلا 

(1  ) َنوُّدُعَت اّمِم  ٍۀَنِس  َفلَا  لثم  ٍِفقوَم  ُّلُک  ًاِفقوَم  َنیسمَخ  ِۀَمایقلا  ِیف  َّنِاَف  اُوبَساُحت  نَا  َلبَق  اُوبَساحَف  الَا 
هک تسه  هاگفقوت  هاجنپ  تمایق  رد  هک  اریز  دـنرادهگن ، باسح  ياـپ  رد  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرب  دوخ  لاـمعا  باـسح  هب  مدرم  يا 

. امش باسح  هب  تسا  لاس  رازه  فقوم  ره  رد  فقوت ) ره   ) تدم لوط 
: دیامرف یم  زین  لاعتم  دنوادخ  و 

(2  ) ٍۀَنَس َفلَا  َنیسمَخ  ُهُرادقِم  َناک  ٍموَی  یف 
. تسا ایند ) نیا   ) لاس رازه  هاجنپ  نآ  هزادنا  هک  تسا )  ) زور رد  همکاحم ) )

یتصرف چیه  دیسر و  دهاوخ  ناهگان  مشاب  هک  لاح  ره  رد  یلبق  تقو  نودب  گرم  هتـشرف  هک  مسرب  دوخ  باسح  هب  زور  ره  دیاب  نم  سپ 
. داد دهاوخن  مه 

http://www.ghaemiyeh.com


__________

. نیلقثلا رون  ریسفت  زا  لقن  هب  - 1
هیآ 4. جراعم  هروس  - 2

هحفص 157} }

تقوم لزنم  زا  رفاسم  تکرح  نالعا 

هدـنادرگرب و ار  دوخ  تروص  سنالوبمآ  شارخ  شوگ  ریژآ  زا  ناـهگان  دنـشیوخ  هرمزور  روما  لوغـشم  ناـبایخ  هچوک و  رد  هک  یمدرم 
يرآ دـیوگ  یم  یـسانش  یم  ار  راد  هناـخراک  نـالف  دـیوگ  یم  باوـج  رد  وا  تسا و  ربـخ  هچ  هک  دـنک  یم  لاوئـس  كدزم  زا  گنـشوه 

تورث یئاراد و  نازیم  دنوش و  یم  عمج  مه  رود  رفن  دنچ  هلـصافالب  هدرک و  هتکـس  یکلفط  هخآ  دوب  سنالوبمآ  رد  وا  دیوگ  یم  كدزم 
دیورب درم  میهاوخ  مه  ام  هک  دیئآ  دوخب  ياهآ  دیوگ  یم  تسا  یبهذم  نیدتم و  درف  هک  سابع  دهشم  ناهگان  هک  دننک  یم  باسح  ار  وا 

اه و تورث  نیا  همه  دینکن  تسرد  دوخ  هار  يولج  ربق  يریزارـس  رد  راکبلط  اهدرایلیم  وا  لثم  مه  امـش  هک  دـینک  يرکف  ناتدوخ  يارب  و 
. تسا باتک  باسح و  اب  اهماقم 

یعون هکلب  هدرکن  در  ار  دشاب  قلخ  تمدخ  شنایاپ  هک  یماقم  بسک  لالح و  تورث  مالسا ، هچرگ  تسا  یئاج  هب  بوخ و  فرح  ًافاصنا 
ادـخ نادرم  نید و  ناگرزب  دـید  رد  اـیند  لـک  نینچمه  هدروآ و  باـسح  هب  دـیآ  یم  تسدـب  ترخآرد  شلوصحم  هک  حیحـص  یتعارز 

رذب هک  دیآ  یم  تسدب  ترخآ  رد  شلوصحم  هک  تسا  یهاگتعارز 
هحفص 158} }

قلخ هاشداپ  دنمتورث و  مه  هک  مالسلا  امهیلع  نامیلـس  دوواد و  دننام  یناربمایپ  دهد  یم  تسدب  دب  لصاح  دب  رذب  بوخ و  لصاح  بوخ 
دنهاوخ رارق  یسرپزاب  لاوئـس و  دروم  ناسنا  تانکـس  تاکرح و  مامت  هک  دنامن  هتفگان  اما  دندوب  ادخ  بناج  زا  راوگرزب  یناربمایپ  مه  و 

. تفرگ
هار زاغآ  نیا  دیوگ و  یم  تیلست  ناگدنامزاب  هب  هدرم و  يو  هک  دنک  یم  مالعا  راد  هناخراک  ضیرم  رانک  رد  هاتوک  یتسشن  زا  سپ  رتکد 

دـنیوش و یم  ار  وا  دـنراد  رظن  رد  درف  ناگدـنامزاب  هک  تسا  يرهاوظ  رطاخ  هب  مهنآ  تسین و  مارتحا  دروم  رتشیب  یتعاـس  هچ  درف  تسا و 
رد دوخ  هک  يا  هدنورپ  تسا و  يو  لامعا  ورگ  رد  تیقفوم  دنمتورث و ...  هچ  ریقف و  هچ  درف  هک  دنراپـس  یم  كاخ  هب  دـننک و  یم  نفک 

( نیبتاک ًامارک   ) هدنـسیون ياه  هتـشرف  طسوت  تسا  هداد  ماجنا  دوخ  رمع  لوط  رد  هک  نالک  دروخ و  زا  درکن  یگدیـسر  نآ  هب  ناهج  نیا 
. دنک یم  ءاضما  مه  وا  دوش و  یم  هداد  وا  تسدب  نامور  مان  هب  يا  هتشرف  طسوت  دوش و  یم  میظنت  هیهت و 

ترضح رکنم ؟ ای  تسا  ریکن  دوش  یم  تیم  ربق  دراو  هک  يا  هتشرف  نیلوا  هللا  لوسر  ای  هک  دندرک  یم  لوسر  ترـضح  زا  ار  لاوئـس  نیا  و 
: دندومرف

هحفص 159} }
: دیوگ یم  دوش و  یم  دراو  ربق  رد  ّتیم  رب  دیشروخ ، دننام  هب  دشخرد  یم  شتروص  تسا و  نامور )  ) وا مان  هک  تسا  يا  هتشرف 

؟ مسیونب هچ  اب  مرادن  ملق  هک  نم  دیوگ  یم  ّتیم  يا و  هدرک  دب  کین و  زا  هچنآ  سیونب 
. تسا ملق  تشگنا  بکرم و  تناهد  دیوگ : یم  نامور 

؟ مسیونب هچ  يور  سپ  مرادن ، هارمه  يذغاک  ّتیم :
. سیونب تسوت ، نفک  وت  ذغاک  دیوگ : یم  نامور 

نتـشون زا  دـسیون و  یم  تسا  هداد  ماجنا  ایند  رد  ار  یئاه  یکین  همه  هتفرگ  رارق  فیـصوت  لـباق  ریغ  تبیه  نآ  ریثأـت  تحت  هک  ّتیم  سپ 
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: دیوگ یم  وا  هب  هتشرف  هک  دیامن  یم  مرش  شدب  لامعا 
ات دنک  یم  دنلب  ار  دوخ  دومع  ماگنه  نیا  رد  ینک ؟ یم  ایح  نتشون  زا  الاح  يدرک  یمن  ایح  تیادخ  زا  دب  لامعا  ماجنا  عقوم  راکاطخ  يا 
هک لاح  دیوگ  یم  نامور  دسیون  یم  ار  شیوخ  دب  کین و  ياهراک  مامت  سپ  مسیون  یم  ار  همه  نزن  هک  دنک  یم  شهاوخ  ّتیم  دـنزب و 

نک و رهم  نخان  اب  هک  دونش  یم  باوج  و  منک ؟ رهم  هچ  اب  مرادن  رهم  دنک  یم  لاوئس  ّتیم  نک و  رهم  چیپ و  هب  ار  هتشون  یتشون ، ار  همه 
هک  روط  نامه  تمایق  زور  ات  زادنایب  شیوخ  ندرگ  رد 

هحفص 160} }
(1  ) هدومرف لاعتم  دنوادخ 

( 2  ) ًاروُشنَم ُهاقلَی  ًاباتِک  ِۀَمایِقلا  َموَی  َُهل  ُجِرُخن  َو  ِهُِقنُع  یف  ُهَِرئاط  ُهانمَزلَا  َّلُک  َو 
. دشاب زاب  یباتک  تروص  هب  نآ  تمایق  زور  رد  میزیوآ و  شندرگ  رب  میئامن و  شهارمه  ار  یناسنا  ره  لمع  همان 

زا لفاغ  دزادنا و  یم  نآ  نیا و  ندرگ  هب  ار  دوخ  هانگ  ایند  دننام  هب  یسررب  یـسرزاب و  عقوم  رد  هکنیا  نامگب  نماد  هدولآ  راکهنگ  ناسنا 
: هک یتقو  ات  دیازفا  یم  دوخ  راب  ینیگنس  رب  بترم  درادن  يراک  نینچ  رب  تردق  اجنآ  هکنیا 

(3  ) ءادَهُّشلا َو  َنییبَنلِاب  َءییج  َو  ُباتِکلا  َعَضَو  َو 
. دنزاس یم  رضاح  ار  ناهاوگ  ناربمایپ و  دنهن و  یم  ناسنا ) يور   ) شیپ ار  لامعا  ياه  همان  زور  نآرد  و 

(4  ) هیف اّمِم  َنیقِفشُم  َنیمِرجُملا  يََرت  َو  ُباتِکلا  َعَضَو  َو 
زا ناراکهنگ  هک  ینیب  یم  دوش و  یم  هداهن  شیپ  لامعا  همان  و 

__________

یفاص ص 218. ریسفت  - 1
هیآ 13. ءارسا  هروس  - 2

هیآ 68. رمز  هروس  - 3
. هدمآ هیآ 29  هیثاج  هروس  هیآ 14و13 و  ءارسا  هروس  رد  ریبعت  نیا  هیآ 49 ، فهک  هروس  - 4

هحفص 161} }
. دنناسرت تسا  نآ  رد  هچنآ 

(1  ) تَرُِشن ُفُحُّصلا  اذِا  و 
. دوش هدوشگ  مدرم  لامعا  همان  هکیماگنه 

یهاگ یلو  دبای  یمن  رد  ار  ناور  هداس و  نیماضم  نیا  زا  ریغ  ریـسافت  هب  عوجر  اب  هدـنناوخ  هک  هدـمآ  ریباعت  نیا  نآرق  رگید  ياهاج  رد  و 
دریگ یمن  تروص  یتساوخزاب  دشخب و  یم  ارم  تسا  نیمحارلا  محرا  هک  ادخ  سپ  یقافتا ، نینچ  ضرف  رب  هکنیا  هب  نامگ  رکف و  صخش 
سک ره  نیـسپاو  زور  رد  تسا  هدومرف  نابرهم  دـنوادخ  دـهد و  یم  تبـسن  ادـخ  هب  ار  ملظ  دوش و  یم  ملظ  نم  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  و 

. دنک یم  نشور  ار  فیلکت  راگدرورپ  لدع  دش و  دهاوخن  اور  سکچیه  هرابرد  یملاظ  چیه  تسا و  شیوخ  ياه  هدرک  لوئسم 
(2  ) ًائیَش ًسفَن  ُمَلُظت  َو ال  ِۀَمایِقلا  ِموَِیل  َطسِقلا  نیزاوملا  َعَضَت  َو 

. دش دهاوخن  متس  سک  چیه  هب  سپ  مینک ، یم  اپرب  تمایق  زور  رد  لدع  ياهوزارت  ام 
ِتأَی ِضرَالا  ِیف  َوا  ِتاومَّسلا  یف  َوا  ٍةَرخَص  یف  نُکَتَف  ٍلَدرَخ  نِم  ٍۀَّبَح  َلاقثِم  ُکَت  نِا  اهَّنِا  َّیَُنب  ای  دیامرف : یم  شدنزرف  هب  نامقل  ترضح 

__________

هیآ 10. ریوکت  هروس  - 1
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هیآ 47. ءایبنا  هروس  - 2
هحفص 162} }

(1  ) ٌریبَخ ٌفیَطل  َهللا  َّنِا  ُهللا  اَِهب 
ای اهنامـسآ  زا  يا ) هشوگ   ) ای یگنـس  لد  رد  دشاب و  یلدرخ  ینیگنـس  هزادنا  هب  هچ  رگا  ار  مدرم  دب  بوخ و  لامعا  ادخ  هک  نادـب  مرـسپ 

. دروآرد باسح ) هب   ) ار همه  دشاب  ناهنپ  نیمز 
هچرگ دوش  یمن  هتفرگ  هدیدان  ناهنپ و  ناسنا  ياه  هدرک  زا  ینزوس  رس  زا  دنادب  یتح  هکنیا  نمض  تسا و  هاگآ  قیقد و  دنوادخ  هک  ًاقح 

و ال دـیامرف : یم  زاب  و  ( 2  ) ًالیتَف َنوُمَلُظی  َو ال  دوش  یمن  ملظ  یـسک  هب  دـشاب )  ) تسا هدـیبسچ  امرخ  هتـسه  هب  هک  یکیراب  هتـشر  هزادـناب 
. دوش یمن  یمتس  یسک  رب  امرخ  هتسه  هدرپ  هزادنا  هب  ( 3  ) ًاریقَن َنومَلُظی 

هک : دینادب  و 
(4  ) دیبَعِلل ٍماّلَِظب  َسَیل  َهللا  َّنِا 

. درادن اور  متس  زگره  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ 
(5  ) ٍةَّرَذ َلاقثِم  ُِملظَی  َهللا ال  َّنِا  دیامرف : یم  ياج  رگید  و 

__________

هیآ 16. نامقل  هروس  - 1
هیآ 48. ءاسن  هروس  هیآ 70 و  ءارسا  هروس  - 2

هیآ 123. ءاسن  هروس  - 3
هیآ 181. نارمع  لآ  هروس  - 4

هیآ 40. ءاسن  هروس  - 5
هحفص 163} }

. دنک یمن  متس  يا  هرذ  هزادنا  هب  یتح  دنوادخ 
تحت ار  نارگید  هنوگنیدب  دـنا و  هدـش  یتراپ  وا  يارب  ای  هدـش  یتراپ  هتفرگ ، ای  هداد  هوشر  ایند  رد  نوچ  هک  تسا  یعیبط  ناسنا  يارب  نیا 

زا دـسرتب و  تهج  نیا  زا  هدـیدرگ  عیاض  شقوقح  عقاو و  متـس  تحت  نارگید  ياه  هوشر  اهریوزت و  هلیـسوب  اـی  هداد و  رارق  شیوخ  متس 
مامت هک  دیآ  یم  تسدب  نیا  هفیرش  تایآ  زا  یلو  دهد . تبسن  زین  یسرداد  زور  هب  ار  يروما  نینچ  عوقو  نامیا  فعـض  یهاگآان و  يور 

فـطاوع و ریثأـت  اهتردـق و  ذوـفن  راـگدرورپ  لدـع  هاـگداد  رد  هدـش و  هتـسب  مدرم  همه  يور  هب  يرگ  هوـشر  يروـخ و  هوـشر  ياـههار 
یسک هن  هدیشک و  شود  رب  ار  یسک  راب  یسک  هن  تسا و  شیوخ  ياه  هدرک  لوئـسم  سک  ره  دنرادن و  یتیـصاخ  رثا و  چیه  تاساسحا ،

: هدومرف نایب  نآرق  ياج  دنچ  رد  ار  ینعم  نیا  هک  دوش  یم  يرگید  ياج  هب  تافاکم  ندید  هب  رضاح 
(1  ) يرُخا َرزِو  ٌةَرِزاو  اورَِزت  َو ال 

. دشک یمن  شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه 
ًاموَی ال اوُقَّتا  َو  دوشن  ینیگنس  راب  هک  دوب  بظاوم  دیاب  سپ 

__________

هیآ 7. رمز  هیآ 18  رطاف  هیآ 164  ماعنا  هیآ 15  ءارسا  هروس  - 1
هحفص 164} }

(1  ) ًائیَش ٍسفَن  نَع  ٌسفَن  يزَجت 
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ردپ ياج ) هب   ) تازاجم يدنزرف  چیه  هدرکن و  لوبق  ار  دوخ  دنزرف  تیلوئـسم  يردپ  چـیه  هک  یگدیـسر ) تیموکحم و  عقوم   ) زورنآ رد 
(3  ) تسین هتفریذپ  یسک  زا  یتعافش  چیه  ( 2  ) ٌۀَعافَش اهنِم  ُلَبُقی  َو ال  تسین  زاس  راک  رگ و ...  هطساو  ایند  نیا  دننام  دنک و  یمن  لمحت  ار 

دنک يرادیرخ  ار  دوخ  تاجن  دناوت  یمن  یسک  زورنآ  ( 4  ) ٌۀَعافَـش َو ال  ٌۀَّلُخ  َو ال  ِهیف  ُعَیب  َو ال  هک  تسا  نیا  زور  نآ  صاوخ  زا  رگید  رد  و 
ٌۀَیِدف مُکنِم  ُذخُؤی  َو ال  دـننک  یمن  لوبق  ار  هانگ  ضوع  هک  تسا  زورنآ  رد  و  ( 5  ) ٌلدَع اهنِم  ُذَخُؤی  َو ال  دـیآ  یمن  راکب  تطاسو  تقافر و 
. تشاد دهاوخن  يدوس  نانآ  ياه  هشقن  رکم و  يزور  ( 7  ) ًائیَش مُهُدیَک  مُهنَع  ینُغی  َموَی ال  تسین  هتفریذپ  هانگ )  ) زا ضوع  هیدف و  ( 6)

اب درف  هکنیا  ناکما  یسرزاب  ياههاگتسیا  تمایق و  هعقاو  و 
__________

هیآ 48. هرقب  هروس  - 1

هیآ 48. هرقب  هروس  - 2
. دراد یگتسب  زین  هانگ  عون  هب  ءادتبا و  رد  هن  یلو  دننک  یم  تعافش  تیب  لها  یصاخ  طئارش  تحت  هتبلا  - 3

هیآ 254. هرقب  هروس  - 4
هیآ 48. هرقب  هروس  - 5

هیآ 14. دیدح  هروس  - 6
هیآ 46. روط  هروس  - 7

هحفص 165} }
دوجو دـهد  تاجن  راگدرورپ  باذـع  زا  ار  دوخ  هنوگنیدـب  دزادـنایب و  يرگید  ندرگب  ار  دوخ  هانگ  ای  تنایخ ، مرج و  ِراب  لدـب  ضوع و 

. درادن
نمؤم تسا و  نادنخ  لاحشوخ و  زورنآ  رد  هدرک  ظفح  هانگ  تیصعم و  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  شیوخ  يادخ  هب  لماک  نامیا  اب  هکیسک  اما 

زا ایند  نیا  رد  یگدنز  نایاپ  ات  پچ  تسار و  فرط  رد  راگدرورپ  نارومأم  تسا و  رتکیدزن  يو  هب  وا  بلق  گر  زا  دنوادخ  هک  دناد  یم 
. دننک یم  تبث  ار  وا  لامعا  هظحل  هب  هظحل  هتشگن و  ادج  يو 

ناسنا دوخ  یهاوخ  رییغت  رطاخ  هب  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  يدب  یبوخ و  رییغت  هنوگ  ره  دراد  يو  تمه  هب  یگتسب  ناسنا  هدنیآ  سپ 
زیهرپ و دوخ  هانگ  راب  ندرک  نیگنـس  زا  دنادب  مزال  دوخ  رب  ار  وا  زا  مرـش  هدید و  ادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  هظحل  ره  رد  هک  يدرف  تسا و 

تایح رخآ  هظحل  نایاپ  ات  دـننک و  یم  تشپ  دـنیب و  یم  ار  وا  زیچ  همه  وا  رومأـم  کـلم  ود  نوچ  دـنک ، یم  يرود  یئاـطخ  نایـصع و  زا 
ام هب  هک  یحلاص  لامعا  زا  دـهد  تریخ  يازج  تیهارمه  نیا  زا  ادـخ  دـنیوگ  واـب  راـکوکین  درف  لـجا  ندیـسر  ارف  اـب  دنتـسه و  وا  هارمه 

میدینش و  وت  زا  هک  بوخ  ياهنخس  يداد و  لیوحت 
هحفص 166} }

مینک یم  تعافـش  وت  زا  راگدرورپ  دزن  میتسه و  وت  اب  يراد  تسود  هچنآ  هب  زورما  اـم  سپ  يدرک ؛ دراو  ار  اـم  هک  يدنـسپادخ  سلاـجم 
اـسب هچ  يدرک و  تیذا  ار  ام  هک  دهد  رفیکوت  تبحاصم  زا  ادخ  دنیوگ : یم  راکهانگ  صخـش  هب  دوخ  تیرومأم  همتاخ  رد  کلم  ود  نیا 

دزن میتسه و  وت  اب  يرادن  تسود  هچنآ  رب  زورما  ام  يدرب و  ار  ام  بسانمان  سلاجم  میدینـش و  وت  زا  اوران  راتفگ  میدـید و  وت  زا  دـب  لمع 
. دوش یم  دایز  وا  مرش  دنیب  یم  ادخ  زا  یمک  هلصاف  اب  ار  دوخ  راکزیهرپ  درف  سپ  ( 1  ) میهد یم  یهاوگ  وت  لامعا  رب  تراگدرورپ 

(2  ) دیرَولا ِلبَح  نِم  ِهَیِلا  ُبَرقَا  ُنَحن  َو 
. میرتکیدزن واب  وا  بلق  گر  زا  ناسنا  هب  ام 

ٌدیعَق ِلامِّشلا  ِنَع  َو  َنیمَیلا  ِنَع  ِنایّقَلَتُملا  یقَلَتَی  ذِا  تسا  هداد  ار  ربخ  نیا  ادخ  هک  دـنیب ، یم  ادـخ  رومأم  ود  ربارب  رد  ار  دوخ  يدرف  نینچ  و 
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(3)
زا دنریگ و  ارف  ار  وا  لامعا ، تبث  رومأم  هتشرف  ود  هکیماگنه 

__________

دلج 5. نیلقثلارون  ریسفت  زا  لقن  هب  - 1
هیآ 15. هروس ق  - 2
هیآ 17. هروس ق  - 3

هحفص 167} }
. دنوش یمن  ادج  وا  زا  يا  هظحل  هدوب و  وا  بقارم  پچ  تسار و  فرط 

(1  ) َنُولَعفَت ام  َنوُمَلعَی  َنیِبتاک ، ًامارِک  َنیِظفاَحل ، مُکیَلَع  َّنِا  َو 
یم دیهد  ماجنا  ار  هچنآ  ره  دنیادخ و  برقم  ناگتشرف  امش و  لامعا  ناگدنسیون  هک  دنتـسه  ناتلاوحا  لامعا و  بقارم  ینانابهگن  هک  اقح 

. دنناد
َّدَرَم الَف  ًاءوُس  ٍموَِقب  ُهللا  َدارَا  اذِا  َو  مِهِسُفنَِاب  ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهللا ال  َّنِا  ِهللا  ِرمَا  نِم  ُهَنوُظَفحَی  ِهِقلَخ  نِم  َو  ِهیَدَی  َنَیب  نِم  ٌتابَّقَعُم  َُهل  َو 

(2  ) ٍلاو نِم  ِِهنوُد  نِم  مَُهل  ام  َو  َُهل 
دنوادـخ اـما )  ) دـننک یم  ظـفح  یمتح ) ریغ   ) ثداوح زا  ار  وا  شرـس  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  یپ ، رد  یپ  هک  تسا  ینارومأـم  ناـسنا  يارب 

رطاخب  ) یموق هب  یئوس  هدارا  ادـخ  هک  یماگنه  و  دـنهد ، رییغت  ار  دوخ  اـهنآ  هکنآ  رگم  دـهد  یمن  رییغت  ار  یتلم ) و   ) موق چـیه  تشونرس 
دروم درف  هک  ددرگ  یم  مولعم  ظاحل  نیا  هب  تشاد و  دـنهاوخن  یتسرپرـس  ادـخ  زج  و  دـش ، دـهاوخن  نآ  عنام  زیچ  چـیه  دـنک  ناشلامعا )

. تسا هتفای  هار  دوعوم  تشهب  هب  هتفای و  ریسم  رییغت  كاندرد  باذع  خزود و  رعق  زا  شیوخ  يادخ  تعاطا  ظاحل  هب  راگدرورپ  تمحر 
__________

هیآ 10-12. راطفنا  هروس  - 1
هیآ 11. دعر  هروس  - 2

هحفص 168} }
کچوک یلیخ  ولو  یقح  ره  یعامتجا و  يداصتقا و  ینید و  قوقح  دـننام  هب  هدومن و  لامیاپ  ار  نادرم  قوقح  هکیـسک  تسا  نشور  سپ 

ٌسفَن ُمَلُظت  َموَیلاَف ال  دـیامرف : یم  هک  تسوا  راک  هجیتن  ددرگ  شبیـصن  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یباذـع  دریگ و  یم  رارق  تساوخزاـب  دروم 
(1  ) َنوُمَلعَت ُمتنُک  ام  ّاِلا  َنوَزُجت  َو ال  ًائیَش 

طقف تازاجم   ) دیوش یمن  هداد  ازج  دـیدرک  یم  لمع  ار  هچنآ  زج  دوش و  یمن  متـس  يا  هرذ  سک  چـیه  هب  زورما  دوش ، یم  هتفگ  اهنآ  هب 
(2  ) ًاریعَس َنوَلصَیَس  َو  ًاران  مِِهنوُُطب  یف  َنُولُکأَی  امَّنِا  ًاملُظ  یماتَیلا  َلاومَا  َنُولُکأَی  َنیذَّلا  َّنِا  دوش ) یم  لامِعا  امش  دب  لامعا  يارب 

. دنزوس یم  خزود )  ) شتآ ياه  هلعش  رد  يدوز  هب  دنروخ و  یم  متس  ملظ و  هب  ار  نامیتی  لاوما  هکیناسک 
رکتحم لیخب و  نادنمتورث  هک  یلاوما  ( ) 3  ) ِۀَمایِقلا َموَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَطَیَـس  هکلب  دنوش  یم  تازاجم  ناراکاطخ  زا  هتـسد  نیا  اهنت  هن  و 

. تفرگ دهاوخ  رارق  اهنآ  ندرگ  رب  شتآ  زا  ینیگنس  ياهقوط  لکش  هب  دنا ) هتشابنا  مه  يور 
__________

هیآ 54. سی  هروس  - 1
هیآ 10. ءاسن  هروس  - 2

هیآ 180. نارمع  لآ  هروس  - 3
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هحفص 169} }
(1  ) مهیَلَع ٍتارَسَح  مَُهلامعَا  ُهللا  ُمهیُری  َِکلذَک 

. داد دهاوخ  ناشن  نانآ  هب  ییاز  ترسح  تروص  هب  ار  نانآ  تشز  لامعا  دنوادخ  نینچ  نیا 
: دیامرف یم  هک  دید  دهاوخ  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  ناسنا  تسین  کش  ياج 

(2  ) يُری َفوَس  ُهَیعَس  َّنَا  َو 
. دوش یم  هدید  يدوزب  ناسنا  لمع  شالت و  هکنیا  و 

ام اوُدَجَو  َو  دراد  یمن  اور  یمتس  یسک  هب  یلاعت  دنوادخ  تساهنآ و  لامعا  هجیتن  باذع  ای  تمحر و  هک  دید  دنهاوخ  تمایق  رد  مدرم  و 
(3  ) ًادَحَا َکُّبَر  ُِملظَی  َو ال  ًارِضاح  اُولِمَع 

. دنکن متس  سک  چیه  هب  تراگدرورپ  دننیب و  یم  رضاح  باسح ) فقوم  رد   ) دنا هداد  ماجنا  ار  هچنآ  نانآ 
(4  ) تَفَلسَا ام  سفَن  اُولبَت  َِکلانُه 

. دید دهاوخ  هداتسرف  شیپ  زا  هک  ار  شیوخ  دب  کین و  ياه  هدرک  شاداپ  سک  ره  تمایق  زورنآ ) رد  )
__________

هیآ 166. هرقب  هروس  - 1
هیآ 40. مجن  هروس  - 2

هیآ 49. فهک  هروس  - 3

هیآ 30. سنوی  هروس  - 4
هحفص 170} }

(1  ) ُلبَق نِم  َنوُفُخی  َناک  ام  مَُهلاَدب  َلب 
. درادن دوجو  ندرک  نامتک  ناکما  هجو  چیه  هب  هک  دوش . راکشآ  اهنآ  ربارب  رد  دندرک  یم  ناهنپ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هکلب 

ادخ لوسر  هیرگ 

هب عورش  نم  ناوخب و  نآرق  دومرف  ترضح  نآ  هک  مدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  يزور  تفگ : دوعسم  نب  هللادبع 
مدیسر هیآ  نیا  هب  مدومن و  ءاسن  هروس  ندناوخ 

(2  ) ًادیهَش ِءالؤه  یلَع  َِکب  انئِج  َو  دیهَِشب  ٍۀَُّما  ِّلُک  نِم  انئِج  اذِا  َفیَک  َو 
. میروایب هاوگ  نانآ  رب  زین  ار  وت  میروایب و  ناشلامعا  رب  یهاوگ  دهاش و  یتما  ره  هکیزور  تسا  هنوگچ  مدرم  لاح 

مدـناوخ و هراـبود  ار  هیآ  نم  ناوـخب و  هراـبود  دوـمرف  دوـمن و  هیرگ  هب  اـنب  ترـضح  مدـناوخ  ار  هیآ  نیا  اـت  تفگ : دوعـسم  نـب  هللادـبع 
(3  ) يدناوخ هچنآ  ارم  تسا  سب  دومرف : سپس  درک و  هیرگ  لوا  راب  زا  شیب  تخادرپ و  هیرگ  هب  زین  راب  نیا  ترضحنآ 

__________

هیآ 28. ماعنا  هروس  - 1

هیآ 41. ءاسن  هروس  - 2
نانجلا ج 3. حور  - 3

هحفص 171} }
هب شلامعا  همان  درادـن و  نآ  زا  یئادـج  تردـق  تسا و  مزالم  وا  اب  یناسنا  ره  رـش  ای  ریخ  لامعا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
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مایق ات  درف  ره  گرم  عقوم  زا  هک  دش  هدیمهف  اجنیا  ات  راصتخا  روط  هب  و  ( 1 . ) دنهد یم  وا  هب  تسا  هدش  هتـشون  نآ  رد  هداد و  ماجنا  هچنآ 
دنوادـخ مالک  قبط  تسا و  لکـش  هچ  هب  تمایق  رد  ناسنا  تـالاح  دوش و  یم  ماـجنا  اـه  یـسرزاب  لکـش  هچ  هب  اههاگتـسیا و  رد  تماـیق 

زور ات  دـتفا  یم  شندرگ  هب  درف  لامعا  همان  ربق )  ) دـیدج لزنم  هب  دورو  ماگنه  زا  تسین و  نابـساحم  رد  يزیرگ  چـیه  هک  دـیدرگ  نشور 
. دوش یم  لیکشت  راگدرورپ  روضح  رد  یهلا  لدع  هاگداد  هک  رشح 

__________

دلج 3 ص 144. نیلقثلارون  ریسفت  زا  لقن  هب  - 1
هحفص 172} }

هاگداد

ام ٍسفَن  ُّلُک  تَیِّفُو  َو  َنوُمَلُظی -  مه ال  َو  ِّقَحلِاب  مُهَنَیب  َیُِـضق  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنییبَنلِاب  َءیج  َو  ُباـتِکلا  َعِضُو  َو  اـهِّبَر  ِرُوِنب  ُضرَـالا  ِتَقَرـشَا  َو 
(1  ) تَلِمَع

دنهن و یم  شیپ  ار  لامعا  ياه  هدنورپ  ددرگ و  یم  نشور  راگدرورپ  رون  هب  نیمز  دنک . یم  تفایرد  ار  دوخ  لمع  هجیتن  مامت  سک  ره  و 
. دش دهاوخن  متس  نانآ  هب  دوش و  يرواد  قح  هب  قلخ  نایم  دنزاس و  یم  رضاح  ار  ناهاوگ  ناربمایپ و 

هدرک یهاگ  راکاطخ  ياهناسنا  هک  دوب  دهاوخ  يزیگنا  تریح  روط  هب  یگدیـسر  هوحن  دوش و  یم  لیکـشت  راگدرورپ  لدع  هاگداد  سپ !
: دیامرف یم  اجنآ  میناد  یم  ام  دیتشاد  لد  رد  ار  هچنآ  راکفا و  یتح  دیامرف  یم  دنوادخ  هک  دننک  یم  نامتک  ار  شیوخ  ياه 

(2  ) َنُوُبتکَی مِهیََدل  اُنلُسُر  َو  یَلب  مُهوَجن  َو  مُهَّرِس  ُعَمسَن  ّانَا ال  َنُوبِسحَی  مَا 
مه هدینش و  مه  هکلب  میا ، هتسنادن  هدینشن و  نانآ  هنامرحم  ییاهتبحص  لد و  زار  ام  هک  دننامگ  نیا  هب  نیقفانم ) رافک و  )

__________

هیآ 68-69. رمز  هروس  - 1
هیآ 80. فرخز  هروس  - 2

هحفص 173} }
. دنسیون یم  ناشلامعا  همان  رد  ار  رارسا  زور و  نآ  ناشیا  دزن  ام  ناگداتسرف  میا و  هتسناد 

رد مراوگرزب  ردـپ  تفگ  رفعج  نب  یـسوم  نب  هللادـبع  تسا و  هتـسب  گـنرین  هعدـخ و  ياـههار  همه  هک  دوش  یم  هجوتم  درف  ناسنیدـب  و 
نآ هک  دـنراد ؟ یهاگآ  زین  وا  رکف  دـصق و  زا  دنـسیون  یم  ار  ناسنا  دـب  بوخ و  لامعا  هک  يا  هتـشرف  ود  نآ  اـیآ  هک  لاوئـس  نیا  باوج 

سفن دـنک  بوخ  راـک  تین  ناـسنا  یتـقو  هک  تهج  نیا  زا  سپ  تسا ؟ یکی  رطع  شوخ و  يوب  بالـضاف و  يوـب  اـیآ  دوـمرف : راوـگرزب 
، راک ماجنا  ماگنه  هب  تسا و  هدومن  کین  راک  دصق  هدنب  هک  زیخرب  دیوگ  یم  پچ  فرط  هتـشرف  هب  تسار  فرط  هتـشرف  هدـش و  وبـشوخ 

وبدـب شـسفن  درف ، دـب  لمع  هدارا  ماگنه  هب  دـسیون و  یم  ار ) ریخ   ) وا يارب  تسوا و  بکرم  شناهد  بآ  و  هتـشرف ، نآ  ملق  ناسنا ، ناـبز 
ماجنا زا  سپ  زاب  دراد و  تیصعم  هدارا  هک  زیخرب  دیوگ  یم  تسار  تمـس  هتـشرف  هب  هتفرگ و  رارق  پچ  فرط  هتـشرف  هجوت  دروم  هدش و 

دراو دایز  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور  و  ( 1  ) دنک یم  تبث  ار  وا  لمع  پچ  تمـس  هتـشرف  بکرم و  شناهد  بآ  ملق و  صخـش  نآ  نابز  راک ،
. تسا
__________

دلج 3 ص 429. هنسحلا  مُهَی  باب  دلج 2  یفاک  لوصا  - 1
هحفص 174} }
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یم صخـش  هب  داد و  دنهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  هدرک و  زاب  ار  لمع  همان  دومن و  راکنا  ناوت  یمن  مه  ار  ءوس  تین  ادـخ  رـضحم  رد  سپ 
(1  ) ًابیسَح َکیَلَع  َموَیلا  َکِسفَِنب  یفَک  ََکباتِک  أَرِقا  دنیوگ 

. ینک یگدیسر  دوخ  باسح  هب  دوخ  زورما  هک  تسا  یفاک  ناوخب و  ار  دوخ  لامعا  همان  دوخ  وت 
لها ياوشیپ  ددرگ و  یم  يدـعب  دـصقم  راپـسهر  دـنهد و  یم  شتـسدب  ار  يدرف  ره  هدـنورپ  دوش و  یم  نالعا  یـسرداد  هجیتن  نایاپ ، رد 
ِءارَو نِم  َو ال  یلامِِـشب  یباتِک  ینِطُعت  َو ال  ینیمَِیب ، یباتِک  ینِطعا  َّمُهللا  َو  درک  یم  ضرع  تشاد و  ادـخ  اب  تاجانم  وضو  ماگنهب  صـالخا 

(2  ) یُقنُع یِلا  ًَۀلُولغَم  اهلَعَجت  َو ال  يرهَظ 
ارم امرفن و  اطع  رس  تشپ  زا  ای  پچ و  تسد  هب  ارم  لامعا  همان  اهلاراب  امرف و  اطع  متـسار  تسد  هب  تمایق ) زور   ) ار ملامعا  همان  ادنوادخ !

. هدم رارق  دوش  یم  هتسب  ناشندرگ  هب  ریجنز ) اب   ) ناشیاهتسد هک  یناسک  زا 
تشپ  زا  پچ 3 - تسد  هب  تسار 2 - تسد  هب  دننک 1 - یم  صخشم  لکش  نیا  هب  ار  هدنورپ  هجیتن  هک  ددرگ  یم  نشور  سپ 

__________

هیآ 14. ءارسا  هروس  - 1
. مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  يوضو  ياعد  دلج 1 ص 282  هعیشلا  لئاسو  - 2

هحفص 175} }
. دوب دهاوخ  مغ  ترسح و  طیحم  ای  يداش و  رورس و  هنحص  رشحم ، يارحص  هجیتن  نالعا  زا  سپ  پچ و  تسد  هب 

تـسار تسد  هب  ار  شیوخ  لمع  همان  تساـهیبوخ  زا  ولمم  وا  هدـنورپ  هدـیباتن و  رـس  رماوا  زا  هتخاـس و  ادـخ  عیطم  ار  دوخ  هک  یـسک  نآ 
. دنک یم  تفایرد 

(1  ) ِهنیمَِیب َُهباتِک  َِیتُوا  نَم  اّمَاَف 
. دنهد یم  شتسار  تسدب  ار  شلامعا  همان  هک  سک  نآ  سپ 

(2  ) هَِیباسِح ٍقاُّلم  ّینِا  ُتنَنَظ  ّینِا  دیوگ : یم 
. دوش یم  یگدیسر  ملامعا  هب  تسه و  یتمایق  هک  متشاد  نیقی  نم 

لامک رد  ار  دوخ  یگدـنز  هداهن و  رـس  تشپ  ار  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  ياـهرطخ  عیمج  هدـش و  تخبـشوخ  ناـسنا  هک  تقو  نیا  رد  و 
. دید دهاوخ  زاون  هدنب  نابرهم  راگدرورپ  راوج  رد  تیاضر 

(3  ) ٌۀَِیناد اُهفوُُطق  ٍۀَِیلاع  ٍۀَیِضار  ٍۀَشیع  یف  َوُهَف 
دوب دهاوخ  یلاع  یهاگیاج  تسا ) تشهب  رد  وا  لزنم  (و 

__________

هیآ 19. هقاحلا  هروس  - 1

هیآ 20. هقاحلا  هروس  - 2
هیآ 19-23. هقاحلا  هروس  - 3

هحفص 176} }
تفرگ و دـهاوخ  رارق  راـگدرورپ ، فطل  تبحم و  دروم  و  دـنک . لواـنت  یتمحز  چـیه  نودـب  هک  تسه  وا  سرتسد  رد  یتشهب  ياـه  هویم 

یم نینچ  دنا  هداد  شتسار  تسد  هب  ار  شا  هدنورپ  هک  ار  یسک  لاح  رگید  ياج  رد  تشاد و  دهاوخ  لماک  تیاضر  یگدنز  زا  ناسنیدب 
: دیامرف

(1  ) ًاریسَی ًاباسِح  ُبَساُحی  َفوَسَف  ِِهِنیمَِیب ، َُهباتِک  َِیتُوا  نَم  اّمَاَف 
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هناشن هک  دوش  یم  هتفرگ  وا  يارب  یناسآ  باسح  باسح ، فقوم  رد  يدوزب  دـنا  هداد  شتـسار  تسدـب  ار  دوخ  لامعا  هماـن  هک  سک  نآ 
. تسادخ ششخب 

(2  ) ًاروُرسَم ِِهلهَا  یِلا  ُِبلَقنَی  َو 
. ددرگ یم  زاب  نامداش  شا  هداوناخ  يوسب  وا  و 

(3  ) ۀِیباتِک اُؤَرقا  ُمُؤاه  ُلُوقَیَف 
ًامتح تسیدح و  هچ  هب  وا  یلاحشوخ  تسا  مولعم  سپ  تسا  کین  هتـسیاش و  راک  زا  رپ  ملامعا  همانراک  هک  دینیبب  دیناوخب و  دیوگ : یم  و 

لها يا  هک  تفگ  دهاوخ  نیرفآ  يداش  دایرف  اب 
__________

هیآ 7و6. قاقشنا  هروس  - 1
هیآ 8. قاقشنا  هروس  - 2
هیآ 19. هقاحلا  هروس  - 3

هحفص 177} }
دهاوخ شیوخ  يادـخ  زا  ار ) نم ، بوخ  هدـنب  نیرفآ   ) هتفرگ و رارق  راـگدرورپ  صاـخ  هجوت  دروـم  نینچ  تسا و  تسیب  ما  هرمن  رـشحم 

: دیامرف یم  صاخ  مارتحا  اب  هک  دینش 
(1  ) ِۀَِیلاخلا ِماّیَالا  ِیف  ُمتفَلسَا  اِمب  ًائینَه  اُوبَرشا  َو  اُولُک 

. داب اراوگ  امش  رب  دیدروآ  اجب  هتشذگ  ياهزور  رد  هک  یلامعا  شاداپ  دیماشایب ، دیروخب و 
دنوادخ و نالوسر  زا  ار  هتـسیاش  لمع  تیادـه و  هار  دـنهدب  شتـسار  تسد  هب  ار  وا  لمع  همانراک  هکنیا  يارب  ازج  زور  ادـخ و  هب  نمؤم 

: دیامرف یم  ادخ  هک  دوب  دنهاوخ  زیخاتسر  زور  رد  ار  وا  دهاش  هاوگ و  نانآ  دوخ  هک  دریگیم  ارف  نانآ  نانیشناج 
(2  ) ُداهشَالا ُموُقَی  َموَی  َو  اینُّدلا  ِةویَحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُصنََنل  ّانِا 

کین و لامعا   ) ناهاوگ نانمؤم ) نالوسر و   ) هک تمایق  زور  رد  نینچمه  میهد و  یم  يراـی  ار  ناـمیا  لـها  دوخ و  نـالوسر  اـیند  رد  هتبلا 
. دنزیخرب تداهش  هب  دب )

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
__________

هیآ 24. هقاحلا  هروس  - 1
هیآ 51. رفاغ  هروس  - 2

هحفص 178} }
(1  ) مَُهباتِک َنُؤَرقَی  َِکئلوُاَف  ِِهنیمَِیب  َُهباتِک  َِیتُوا  نَمَف  مِهِمامِِاب  ٍسانُا  َّلُک  اوُعدَت  َموَی 

اب ار  دوخ  همان  همه  دوش و  هداد  شتـسار  تسد  هب  شلمع  همان  هک  یـسک  سپ  مینک ، یم  توعد  نایاوشیپ  اـب  ار  مدرم  زا  هتـسد  ره  زورنآ 
. دنناوخ یم  يداش  رورس و 

وم هب  وم  نیمارف و  نتـشاذگ  ءارجا  هب  نمـض  هک  مینادب  دیاب  ام  همه  ددرگ و  یم  زاغآ  یتخبـشوخ  لامک  رد  دـیدج  یگدـنز  سپ  نآزاو 
لامعا هدنورپ  همان و  هک  میهاوخب  وا  زا  میئامن و  لفاغ  شهاگرد  هب  زاین  زار و  شیاین و  زا  اتمه  یب  هناگی  يادـخ  تاروتـسد  ندرک  لمع 

: دیامرف یم  واب  هتفرگ و  رارق  وا  قیوشت  تبحم و  دروم  هک  تسا  يدرف  نینچ  دیامرف و  اطع  نامتسار  تسدب  ار  ام 
(2  ) ًائینَه اُوبَرشا  َو  اُولُک 
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. داب اراوگ  امش  رب  دیماشایب  دیروخب و 
هک درب  رسب  قح  تمحر  راوج  رد  لماک  شیاسآ  اب  هک  دوش  یم  هداد  وا  هب  هدنب ، نارسوه  لد  اب  هزرابم  تخـس و  زور  شاداپ  هنوگنیدب  و 

: دیامرف یم 
__________

هیآ 71. ءارسا  هروس  - 1
هیآ 24. هقاحلا  هروس  - 2

هحفص 179} }
(1  ) ٍبوُکسَم ٍءام  َو  ٍدوُدمَم  ٍّلِظ  َو  ٍدوُضنَم  ٍحلَط  َو  ٍدوُضخَم  ٍردِس  یف 

ياهبآ رهن و  رانک  رد  یتشهب ، ناتخرد  دنلب  هیاس  ریز  راد ، هیاس  گرب و  رپ  ناتخرد  ریز  رابرپ ، راخ و  یب  ردـس  تخرد  ریز  شیاسآ ) هک  )
. دنشاب یم  اهراشبآ  لالز و 

(2  ) ٍۀَعُونمَم َو ال  ٍۀَعوُطقَم  ٍةریثَک ال  ٍۀَهِکاف  َو 
. تسین نانآ  يارب  یعنام  هنوگ  چیه  دنروخ و  یم  دندوجوم و  لاس  مامت  رد  دنرایسب و  یتشهب  ياه  هویم  و 

هویم ره  زا  هک  هویم  کی  راخ  ره  ياج  هب  هدـیرفآ و  یـصوصخم  ياه  هویم  ردـس  تخرد  ياـهراخ  ياـج  هب  هک  هدومرف  یمارگ  لوسر  و 
. تسا نمؤم  هدافتسا  يارب  نیا  و  ( 3  ) دنرادن یتهابش  يرگید  اب  گنر  معط و  رظن  زا  مادک  ره  دیآ و  یم  تسدب  ماعط  عون  ود  داتفه و 

( 4  ) ًابارتَا ًابُرُع  ًاراکبَا  َّنُه  انلعَجَف  ًءاشنِا  َّنُه  اناَشنَا  ّانِا  ۀَعُوفرَم  ٍشُُرف  َو 
نآ دنوادخ  تسا ، هدیرفآ  ار  اهنآ  یئابیز  نسح و  لامک  رد  دنوادخ  هک  ینارـسمه  تسود ، رهوش  ابیز و  ردـقنارگ و  یتشهب )  ) نارـسمه

لاس نس و  مه  هوشع و  زان و  اب  ار  نانآ  هدینادرگ ، هرکاب  ار  نانز 
__________

هیآ 28-31. هعقاو  هروس  - 1

هیآ 32-33. هعقاو  هروس  - 2
. یناعملا حور  ریسفت  - 3

هیآ 34-37. هعقاو  هروس  - 4
هحفص 180} }

. تسا هداد  رارق  نمؤم ) )
هک تسا  يا  هدـنب  هب  رـصحنم  شاداپ  نیا  و  دراد . نآ  زا  لـماک  یهاـگآ  شدوخ  طـقف  هک  تسا  يدـح  هب  ناـنمؤم  هب  دـنوادخ  شاداـپ  و 

حیرـص نایب  قبط  دـنهدب و  شپچ  تسد  هب  ار  شا  هدـنورپ  هک  یـسکنآ  رب  ياو  دـنک و  تفایرد  تسار  تسد  زا  ار  شیوخ  لمع  همانراک 
ار همکاحم  هجیتن  دننایرگ و  نیگمغ و  رشحم  لها  هیقب  لاحـشوخ و  يا  هدع  هک  یـسررب  هبـساحم و  زور  رد  هک  تشذگ  ناترظن  زا  نآرق 

درف دـنک  تفاـیرد  تسار  تسد  رد  ار  دوخ  هماـنراک  هک  یـسک  مییوـگ و  یم  هماـنراک  نآ  هب  اـم  هک  دـننک  یم  سکعنم  لاـمعا  هماـن  رد 
. دننک یم  تفایرد  پچ  تسد  هب  ار  دوخ  همان  موسو  مود  هتسد  دیدرگ و  نشور  دنوادخ  لوق  زا  شتبقاع  تالاح و  رهاگتسر و 

هحفص 181} }
موس مود و  تسد 

هب ار  دوخ  رمع  هک  يدارفا  عیمج  دنا و  هتـسد  ود  اهنآ  دـنراکفالخ و  مدرم  همه  دـنریگ  یم  پچ  تسد  هب  ار  دوخ  لامعا  همان  هک  یناسک 
موس مود و  هتـسد  ءزج  دـندرک و  دوبان  ار  دوخ  ترخآ  یلو  تشاد  نانآ  يارب  ایند  رد  یعفانم  هچرگ  دـندرک  يرپس  هتـسیاشان  راک  ماـجنا 
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. تفرگ دنهاوخ  رارق 
. دندش رفاک  وا  هب  ادخ و  رکنم  دنتفرگ و  یم  هیرخس  هب  ار  نید  هک  نانآ  - 

. دوب یغورد  نامیا  تشادن و  يا  هیاپ  هشیر و  یلو  هتشاد  ادخ  هب  نامیا  رهاظ  هب  هک  نانآ  - 
یمن تکرح  ادخ  ریـسم  رد  هدنادرگ و  يور  قح  تعاطا  نطاب ، رد  یلو  دـنمان  یم  تسار  هار  ار  نید  لوبق و  ار  ادـخ  نابز  هب  هک  نانآ  - 

. دندرک
دـندراذگ و هالک  مدرم  رـس  رب  يزابلغد  سیلدـت و  هلیح ، ایر ، اب  ینید و  يرهاـظ  یلو  دـنراد  نارـسوه  یلد  بارخ و  ینطاـب  هک  ناـنآ  - 

. دندیدرگ نانآ  یهارمگ  بجوم  یهاگ 
يارب دنتخاس و  جراخ  وا  ریسم  زا  ار ، مدرم  ادخ  مان  هب  هک  نانآ  - 

هحفص 182} }
. دندز يراک  ره  هب  تسد  شیوخ  عماطم  نیمأت 

. دنداد حیجرت  نید  هب  ار  ماقم  تسپ و  ظفح  هک  نانآ  - 
. دنداد هوشر  دنتفرگ و  هوشر  هک  نانآ  - 

. دندرک عیاض  قح  بحاص  میتی و  نیکسم و  فیعض و  زا  یقح  دوخ  مدق  ای  ملق و  نابز و  اب  هک  نانآ  - 
. دندومن هدولآ  هانگ  هب  زین  ار  نارگید  دنتخاس و  هدولآ  هانگ  هب  ار  دوخ  نماد  هک  نانآ  - 

. دندرکن تیاعر  ار  یمومع  تفع  دوخ و  تفع  هک  نانآ  - 
ناناوج لافغا  ثعاب  یملع  ياه  هلیح  ون و  ياهدـنفرت  اب  دـندرکن و  ادا  ار  ادـخ  قح  یلو  دـندنار ، نابز  رب  ار  ادـخ  مان  هک  یناـنز  نادرم و 

. دندش هعماج 
. دنونشن ار  قح  يادن  ات  هتفرگ  ار  دوخ  شوگ  هکنیا  دننام  هب  نآ  هب  یئانتعا  یب  اب  یلو  دندینش  ار  قح  يادن  هک  ینانز  نادرم و 

. دندرک هدرول  هل و  زور و ...  دُم  لمجت و  ددجت و  دگل  ریز  ار  دنوادخ  رما  دنداد و  جاور  هعماج  رد  ار  رکنم  ءاشحف و  هک  ینانز  نادرم و 
. دندرکن ظفح  مارح  زا  ار  دوخ  مادنا  ياپ و  تسد و  شوگ و  مشچ و  هک  ینانز  نادرم و 

هحفص 183} }
. دنتفرگ هرخسم  داب  هب  ار  ناوخ  زامن  ای  دندناوخن و  زامن  هدرواین و  ورف  شیوخ  راگدرورپ  هدجس  هب  رس  هک  ینانز  نادرم و 

زا ار  دوخ  ياهمکـش  مه  دندرک و  يراددوخ  تسا  دنوادخ  رما  هک  نتفرگ  هزور  زا  مه  دنتفرگن و  ار  دوخ  مکـش  ولج  هک  ینانز  نادرم و 
. دندرک رپ  مارح  لام 

تعاطا رب  ار  لد  تالیامت  زا  يوریپ  دنتساوخنرب و  هزرابم  هب  زین  شیوخ  سفن  اب  دنتفاترب و  يور  هللا  لیبس  یف  داهج  زا  هک  ینانز  نادرم و 
. دنداد حیجرت  راگدرورپ  زا 

. دندرک نامتک  ار  تقیقح  ای  دندرکن و  عافد  نآ  هب  قحم  زا  یلو  دندینش  دندید و  ار  قح  هک  ینانز  نادرم و 
سمخ و تخادرپ  زا  دـندادن و  تسادـخ  قح  هک  ار  دوخ  یعرـش  تاهوجو  نانآ  دومرف و  اطع  ایند  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  یناـنز  نادرم و 

. دندیزرو ابا  نیکسم  قح  میتی و  قح  تاکز و 
مالک نتفگ  قح و  هارب  نتفر  زا  دنداهن و  انب  نامز  ره  رد  دیدج  رـصع  ندمتم  تیلهاج  ساسارب  ار  دوخ  یگدـنز  مسر  هک  ینانز  نادرم و 

. دندیزرو ابا  قح  تخادرپ  قح و  نخس  ندینش  قح و 
ترضحنآ  راوگرزب  نانیشناج  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  یناسک 

هحفص 184} }
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اب تاقالم  زا  سپ  دارفا  نیا  دنتخادرپ . شیوخ  عماطم  نیمأت  هب  ناراوگرزب  نآ  مان  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هک  یناسک  نینچمه  دـندرک و  تشپ 
تسرد مدق  ناهج  نیا  رد  تسا  يراگتسر  هار  نامه  هک  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  ریسم  رد  نوچ  تسا و  نانآ  تمحز  لوا  گرم  هتـشرف 

دـنراد و یناوارف  تمحز  نآ ، يالاب  هب  دـسرب  ات  هندرگ  فرطنآ  رد  ریـسم  شیاـمیپ  رد  دـنا ، هدرک  روبع  ریـسم  ياـه  ههاریب  زا  هتـشادنب و 
هتسب ماگنهب  راگدرورپ و  لدع  رـضحم  رد  رـشحم  رد  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  یـسرزاب  دروم  راگدرورپ  هار  سیلپ  ياههاگتـسیا  رد  بترم 

. دوش یم  هداد  اهنآ  پچ  تسد  هب  ناشلامعا  همان  هدنورپ ، ندش 
هحفص 185} }

غالا هب  محر 

یم ینیب  شیپ  دوخ  يارب  ار  یتارطخ  یئوگ  ُكر  تحیصن و  نیا  رد  نوچ  دنک و  تحیـصن  ار  هدازهـش  هک  دش  نآ  رب  يدهاز ، حلاص  درم 
. درادب هضرع  هدازهاش  رب  لاوئس  بلاق  رد  ار  دوخ  حیاصن  هک  تفرگ  میمصت  دومن 

زا هتسشن  هار  رانک  نینچ  نآ  یعضو  اب  هک  درک  هدهاشم  ار  دهاز  ملاع  دندیسر و  نایرابرد  ناظفاحم و  اب  هدازهاش  تسـشن و  وا  هار  رـس  رب 
. ینک یم  هچ  اجنیا  رد  دهاز ، يا  هک  درک  لاوئس  وا 

. تخورف مهاوخ  درخب  سک  ره  هک  مراد  یشورف  يارب  فرح  هملک  هس  تفگ : دهاز 
؟ دراد شزرا  ردق  هچ  تمالک  هس  زا  هملک  ره  دیسرپ ، هدازهاش 

. مشورف یم  مهرد  هس  ار  موس  هملک  مهرد و  ود  مود  هملک  مهرد و  کی  لوا  هملک  تفگ : دهاز  ملاع 
. وگب ار  لوا  هملک  تفگ  داد و  مهرد  کی  هدازهاش 

؟ یشوپ یم  ار  رخاف  سابل  نیا  هشیمه  ایآ  دیسرپ ، دهاز ، ملاع  و 
رد هنهک  سابل  اب  هک  مشک  یم  تلاجخ  هکنیا  يارب  ما ، هتسشن  هاش  سلجم  رد  هک  یعقوم  نآ  لاح و  لثم  هن ، تفگ : هاش  رسپ 

هحفص 186} }
. دنهدن هار  هاش  سلجم  رد  هنهک  سابل  اب  ارم  مه  دیاش  دنا و  هدیشوپ  ون  سابل  همه  سلجم  لها  هکیلاح  رد  موش ، دراو  هاش  سلجم 

: تفگ دهاز  ملاع  هک 
راکهانگ سفن  نیا  اب  هک  ینک  ایح  یـشکب و  تلاجخ  تسین  مزال  اـیآ  ینیـشنب  هاـش  سلجم  رد  ینک  یم  اـیح  هنهک  فیثک و  ساـبل  اـب  وت 

. دنهدن هار  اجنآ  هب  ار  وت  دیاش  ینیشنب و  ناکاپ  اب  تشهب  رد  فیثک 
وگب ار  مود  هملک  نآ  تفگ ، دش و  هدایپ  بسا  زا  هدازهاش 

هلیسو هچ  هب  ار  لگ  تشخ و  رصق  نآ  نتخاس  يارب  درک  لاوئـس  يرآ و  داد  باوج  وا  و  يراد ؟ رـصق  وت  ایآ  هدازهاش  يا  هک  تفگ : وا  و 
؟ دیرب یم  يا 

؟ دیرب یمن  رطاق  غالا و  اب  هبترمکی  ار  ینامتخاس  حلاصم  لئاسو و  همه  ارچ  درک  لاوئس  وا  زا  و  میرب ، یم  غالا  رطاق و  اب  تفگ : هدازهاش 
. درک محر  تاناویح  نآ  رب  دیاب  دنرادن و  تقاط  دنربب و  هبترمکی  دنناوت  یمن  تفگ  دازهاش  و 

غالا هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلهاج  تفگ : دهاز  ملاع  و 
هحفص 187} }

نینچ ایآ  دروآ ، یم  یتقاط  روطچ  دـیامن ، نیگنـس  هانگ  زا  ار  شراب  دـنکن و  محر  دوخ  سفن  هب  دـنکن و  نیگنـس  ار  شراـب  دـنک و  محر 
؟ تسین لهاج  يدرف 

. وگب ار  موس  هملک  نآ  تفگ  دمآ  شوه  هب  هک  یتقو  درک و  شغ  نیمز و  يور  داتفا  دینش و  ار  نیا  ناوج  هدازهاش 
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؟ يا هدرک  هانگ  لاحب  ات  ایآ  هدازهاش  يا  دیسرپ  ملاع 
. ما هدش  بکترم  ار  يدایز  ناهانگ  تفگ : وا  و 

؟ تولخ رد  تفگ  تولخ ؟ رد  ای  مدرم  روضح  رد  ایآ  هک  دومن  هنوگنیدب  ار  لاوئس  زاب  و 
ردقچ درک  هفاضا  ملاع  هاگنآ  رگید و  سک  داد  خـساپ  هدازهاش  و  رگید ؟ سک  ای  دـنهد  یم  مدرم  ار  رفیک  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  دـهاز  ملاعو 
تسد رد  ناهانگ  رفیک  هک  یـسک  روضح  رد  دوش و  بکترم  دنرادن  هذخاؤم  تردق  هک  یناسک  زا  ناهنپ  ار  هانگ  هک  یـسک  دراد  تأرج 

(1 ( ؟ ینک یم  هانگ  وا  روضح  رد  ینک و  یمن  ایح  وا  زا  وت  دنیب و  یم  ار  وت  لاح  ره  رد  دنوادخ  دوش ، هانگ  بکترم  تسوا 
هاگچیه دنیبب و  ادخ  رضحم  رد  ار  دوخ  ناسنا  دیاب  ناسنیدب  و 

__________

هیرشع ص 97. ینثا  - 1
هحفص 188} }

. دنهدن شپچ  تسدب  ار  وا  همان  هک  دنکن  نیگنس  ار  دوخ  راب  ددرگن و  هانگ  نوماریپ 
. دنریگیم پچ  تسد  هب  ار  دوخ  همانراک  هک  مود  تسد  هناشن 

. تسا هدرک  فیصوت  لامش  باحصا  ناونع  هب  نآرق  ار  هورگ  نآ  و 
(1  ) ٍمیرَک َو ال  ٍدِراب  موُمحَی ال  نِم  ٍّلِظ  َو  میمَح  َو  ٍمومَس  یف  لامِّشلا  ُباحصَا  ام  ِلامِّشلا  ُباحصَا  َو 

هیاس رابگرم ، نازوس  بآ  دنا  هدنشک  نازوس و  داب  رد  تسا ، تخس  ناشراگزور  ردقچ  دنتواقـش  موش و  باحـصا  هک  پچ  تسد  هورگ 
. ددرگ میسن  شوخ  هن  دوش و  درس  زگره  هن  خزود ، ياز  شتآ  دود و  و 

نبای مدرک  لاوئـس  تفگ  يوار  ناوخب . دنیوگ  یم  دنهد و  یم  وا  هب  ار  یـسک  ره  لامعا  همان  تمایق  زور  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دومرف ترضح  تسیچ ؟ شلامعا  همان  رد  هک  دناد  یم  ایآ  هللا  لوسر 
ّهناک هرکذ  ّاِلا  ُُهلِعف  ٍءیَش  َو ال  َمدَق  ِۀملَک  َو ال  ۀظحل  نِم  امَف  ُهرّکُذی  َهللا  َّنِا 

__________

هیآ 41-44. هعقاو  هروس  - 1
هحفص 189} }

(1  ) ۀعاسلا کلت  هلعف 
نیمه ایوگ  دیآ  یم  شدای  هب  تسا  هدرک  لمع  هچنآ  همه  اهمدق و  تشادرب  تاملک و  اه و  هظحل  مامت  سپ  دزادـنا ، یم  شدایب  دـنوادخ 

: دنیوگ یم  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا ، هداد  ماجنا  تعاس 
. تسا هدروآ  هرامش  اب  ار  همه  هکنیا  رگم  هتشاذگن  ورف  ار  یگرزب  کچوک و  لمع  چیه  هک  تسا  یباتک  هچ  نیا  ام  رب  ياو  يا 

نکمم رگم  نامیاهناوختـسا  ندـش  كاخ  ندرم و  زا  سپ  تفگ  یم  ایند  رد  هک  درب  یم  یپ  هتکن  نیا  هب  راکاطخ  هدـنب  هک  تسا  هاگنآ  و 
؟ میوش هدنز  تسا 

(2  ) َنُوثوُعبََمل ّانِاَأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اّنُک  َو  انتِم  اذِاَأ  َنُولوُقَی  اُوناک  َو 
(3  ) میظَعلا ِثنِحلا  یَلَع  َنوُّرُِصی  اُوناک  َو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 

. دندیزرو یم  رارصا  گرزب  هانگ  ماجنا  رب  نانآ 
دوخ تداع  قبط  اذل  هدش ، تبث  گرزب  کچوک و  زا  زیچ  همه  هک  دننک  یم  بجعت  راگدرورپ  لدـع  يارجا  عقوم  باسح و  نازیم  ياپ  و 

نآ  رد  هک  دننک  یم  راکنا  ار  دوخ  ياه  هدرک  زین  اجنآ  ایند ، رد 
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__________

دلج 7 ص 315. راونالا  راحب  ثیدح  فهک  هروس  رد  هیآ  - 1
هیآ 44. هعقاو  هروس  - 2
هیآ 47. هعقاو  هروس  - 3

هحفص 190} }
: دیامرف یم  نآرق  هک  دنک  یم  راضحا  ار  نادهاش  دنوادخ  تسه و  یناهاوگ  دهاش و  هب  زاین  عقوم 

(1  ) َنوُمَلعَی اُوناک  اِمب  مُُهلُجرَا  َو  مِهیدیَا  َو  مُُهتَنِسلَا  مِهیَلَع  ُدَهشَت  َموَی 
. دنهد یم  یهاوگ  ناسنا  لامعا  رب  اپ  تسد و  نابز و  هک  ار  يزور  دیروآ ) دای  هانگ و  زا  دینک  زیهرپ  )

(2  ) َنُوبِسکَی اُوناک  اِمب  مُُهلُجرَا  ُدَهشَت  َو  مِهیدیَا  انمِّلَُکت  َو  مِهِهاوفَا  یلَع  ُِمتَخن  َموَیلَا 
. دهد یهاوگ  دنا  هدرک  هچنآرب  ناشیاهاپ  دیوگ و  نخس  ام  اب  نانآ  ياهتسد  مینز و  یم  یشوماخ  رهم  نانآ  ناهد  رب  تمایق )  ) زورما

(3  ) َنوُعَزُوی مُهَف  ِراّنلا  َیِلا  ِهللا  ُءادعَا  ُرَشُحی  َموَی  َو 
. دنناشکب شتآ  يوس  هب  ار  ادخ  نانمشد  همه  هک  يزور 

(4  ) َنومَلعَی اُوناک  اِمب  مُهُدُولُج  َو  مُهُراصبَا  َو  مُهَعمَس  مِهیَلَع  َدِهَش  اهُؤاج  ام  اذِا  یّتَح 
تسوپ مشچ و  شوگ و  دنسر  خزود  هب  یتقو  ات  دنرادهگن  اهنآ  و 

__________

هیآ 24. رون  هروس  - 1
هیآ 65. سی  هروس  - 2

هیآ 18. تلصف  هروس  - 3

هیآ 19. تلصف  هروس  - 4
هحفص 191} }

. دهد یهاوگ  نانآ  هانگ  مرج و  رب  ناشندب 
(1  ) َنوُعَجُرت ِهَیِلا  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَا  مُکَقَلَخ  َوُه  َو  ٍءیَش  َّلُک  َقَطنَا  يذَّلا  ُهللا  انقَطنَا  اُولاق  انیَلَع  ُمتدِهَش  َِمل  مِهِدُولُِجل  اُولاق  َو 

: تفگ دـنهاوخ  باوج  رد  ءاضعا  دـیداد و  تداهـش  ام )  ) لاـمعا رب  هنوگچ  امـش  دـنیوگ  دوخ ، ندـب  ءاـضعا  هب  دـننیب ) نینچ  نوچ  سپ  )
یم زاـب  وا  يوس  زاـب ؟ دـیرفآ و  نیتـسخن  راـب  هب  ار  امـش  هک  تسوا  دومن و  اـیوگ  زین  ار  اـم  دروآ ، قطن  هب  ار  تادوجوم  همه  هک  یئادـخ 

. دیدرگ
. درک دهاوخ  نینچ  زین  تمایق  رد  درک  یم  راکنا  ار  قئاقح  همه  تشاد و  ایند  رد  هک  شور  نآ  دهاوش  در  ساسارب  نماد  هدولآ  راکهنگ 

مدرم ات  دنک  یم  رـشحم  دراو  صوصخم )  ) تمالع هناشن و  اب  ار  نارفاک  لاعتم  دنوادخ  دوش  اپرب  تمایق  نوچ  دـندومرف : لوسر  ترـضح 
هب دـنوادخ  تقو ) نیارد   ) دـننز زابرـس  دوخ  هاـنگ  هب  رارقا  زا  دوش ، لاوئـس  ناـشناهانگ  هراـبرد  نوچ  یلو  دـنناشیا  ناراـکهانگ  دـنمهفب 

مه زاب  دنهد ، ياوگ  ناشیارب  ات  دیامرف  یم  ناگتشرف 
__________

هیآ 20. تلصف  هروس  - 1
هحفص 192} }

دنهد و یهاوگوا  رب  ءاضعا  ات  دیامرف  یم  ادخ  سپ  دننک ، یمن  هانگ  هب  فارتعا  مه  زاب  دنهد و  یهاوگ  ناربمغیپ  دنهد و  یمن  رارقا  هب  نت 

http://www.ghaemiyeh.com


یهاوگ دنا  هدرک  هچنآرب  ناشیاهاپ  دـیوگ و  نخـس  ام  اب  نانآ  ياهتـسد  هب  مینز ، رهم  نانآ  ناهد  رب  زور  نآ  قح  ترـضح  لوق  تسا  نیا 
(1 . ) دنهد

. دهد یم  یهاوگ  ناسنا  ياه  هدرک  رب  هک  تسا  یناهاوگ  زا  یکی  زین  نیمز  هک  دیامرف  یم  دنوادخ  و 
دنوادخ هک  یشمارآ  اب  دخرچ ، یم  دوخرود  هب  نیمز  هکنیا  اب  دزادرپ و  یم  تحایـس  ریـس و  هب  نآ  يور  رـشب  هک  تسا  ناسنا  دهم  نیمز 

دـشاب و یم  يو  ياهراک  تبث  يارب  یفخم  ینیبرود  نیمز  هک  دراد  یم  هگن  رود  رظن  زا  لفاغ  ناسنا  نیا  هدرک  ررقم  وا  يارب  لاـعتم  رداـق 
رب دنوادخ  لدع  هاگداد  رد  تمایق  زور  دننک و  یم  يرادرب  ملیف  ناسنا  لامعا  زا  ادخ  رما  هب  هک  تسا  ینارگـشرازگ  زا  یکی  نیمز  نیمه 

(2  ) اهَرابخَا ُثِّدَُحت  ٍِذئَموَی  هدومرف  دزشوگ  نآرق  ار  بلطم  نیا  دهد و  یم  یهاوگ  ناشلامعا 
. دنک یم  وگزاب  ار  دوخ  گرزب  ثداوح  نیمز  تمایق )  ) زور نآرد 

__________

يزار ج 9. حوتفلاوبا  ریسفت  - 1
هیآ 4. لازلز  هروس  - 2

هحفص 193} }
(1  ) اَهل یحوَا  َکَّبَر  َّنَِاب 

. دزاس هاگآ  شرابخا  هب  ار  قلخ  دیآ و  نخس  هب  ات  تسا  هدرک  یحو  نیمز  هب  تراگدرورپ  هک  ارچ 

مارحلا دجسم  ياج  ياج  رد  زامن 

؟ یناوخ یم  زامن  تعکر  ود  مارحلا  دجسم  زا  يا  هشوگ  ره  رد  ارچ  هدیسرپ  هک  هعصعص  نبا  نمحرلادبع  لاوئس  هب  خساپ  رد  هماماوبا 
(2 . ) داد دنهاوخ  یهاوگ  نم  لامعا  رب  تمایق  زور  اهناکم  نیا  هکنیا  يارب  تفگو  اَهل  یحوَا  َکَّبَر  َّنَِاب  دناوخ  ار  هیآ  نیا 

نز درم و  ياه  هدرک  زا  ربخ 

؟ تسیچ شیاهربخ  دهد  یم  ربخ  نیمز  هک  دیناد  یم  ایآ  دندومرف : مدرم  زا  یضعب  هب  ادخ  لوسر  هطبار  نیا  رد  و 
. تسا رتاناد  شلوسر  ادخ و  دندرک  ضرع 

__________

هیآ 5. لازلز  هروس  - 1
دلج 10 ص 319. نیقداصلا  جهنم  ریسفت  - 2

هحفص 194} }
(1 . ) دهد یم  یهاوگ  ربخ و  ناکم  زور  نییعت  اب  دنا ، هداد  ماجنا  نآ  يور  هچنآرب  نز  درم و  ره  دومرف :

نانمؤم یهاوگ 

هب ام  نایعیـش  یهاوگ  اب  و  مدرم ، ریاس  لامعا  دهاش  ام  نایعیـش  میتسه و  دوخ  لامعا  دهاش  ام  تمایق ) رد   ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
عمج ار  مدرم  لاعتم  دنوادخ  دوش ، اپرب  تمایق  هک  یماگنه  دومرف : ترـضح  نآ  و  ( 2 . ) دنهد یم  رفیک  ای  دنیامرف و  یم  اطع  شاداپ  نانآ 
دوخ تلاسر  ایآ  هک  دنک  یم  لاوئس  وا  زا  ادخ  سپ  دوش ، یم  هدناوخ  دوخ  راک  شرازگ  يارب  هک  دشاب  یسک  نیلوا  حون  ترضح  دروآ ،

؟ يدرک غالبا  ار 
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. يرآ تفگ  دهاوخ  حون  و 
دومرف هفاضا  قداص : ترضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  دیوگ  وا  و  دنک ؟ یم  قیدصتار  وت  هتفگ  یـسک  هچ  دنـسرپ :

هک  دسر  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  ات  درذگ  یم  تیعمج  نایم  زا  حون  سپ  هک 
__________

دلج 10 ص 526. نایبلا  عمجم  ریسفت  - 1
دلج 7. راونالا  راحب  - 2

هحفص 195} }
دیامرف یم  ادخ  لوسر  دنک و  یم  فیرعت  ار  دوخ  لاوئس  شسرپ و  نایرج  حون  دوب و  دهاوخ  ترـضح  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

. تسا هدرک  غیلبت  ار  راگدرورپ  رما  هک  دیهد  یهاوگ  حون  يارب  دیورب و  هزمح  يا  رفعج و  يا 
. دنا هدرک  غیلبت  هک  دنهد  یم  یهاوگ  ناربمایپ  يارب  رفعج  هزمح و  ترضح  هک  دنداد  حیضوت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

یهاوگ هزمح  رفعج و  هک  دوب  دهاوخ  اجک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپ  مدیسرپ ، مدوب و  رضاح  اجنآ  نم  تفگ  دیعـس  یبا  نب  فسوی 
؟ دنهد یم 

(1 . ) تساهراک نیا  زا  رتالاب  ترضح  نآ  تلزنم  ماقم و  دومرف 
(2  ) اوُرَفَک َنیذَّلا  ُهوُجُو  تَئیس  ًۀَفلُز  ُهَؤاَر  اّمَلَف  دیامرف : یم  هک  تسا  نانآ  تالاح  نیا  دننیب  یم  ار  یلع  ترضح  تلزنم  یتقو  رافک  و 

. دوش یم  نیگهودنا  دندوب  نانآ  رکنم  هک  یناسک  هرهچ  دننیب  یم  ار  نانآ  تلزنم  هک  یماگنه 
هب  نم  تما  ناربمایپ و  زا  ریغ  هک  تسا  تلصخ  هس  هداد و  يرترب  اهتما  ریاس  رب  ارم  تما  دنوادخ  دندومرف : لوسر  ترضح  و 

__________

دلج 7 ص 282. راونالا  راحب  - 1
هیآ 27. کلم  هروس  - 2

هحفص 196} }
لاـح داد و  رارق  هاوگ  شموـق  رب  ار  وا  درک ، ثوـعبم  ار  يربماـیپ  دـنوادخ  یتـقو  هک  تسنیا  یگژیو  هس  نآ  زا  یکی  هدادـن  يرگید  سک 

: دیامرف یم  هک  داد ، رارق  هاوگ  قلخ  رب  ارم  تما  هکنآ 
(1  ) ساّنلا یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَت  َو  مُکیَلَع  ًادیهَش  ُلُوسَّرلا  َنوُکَِیل 

. مدرم رب  هاوگ  امشو  دشاب  امش  رب  هاوگ  ربمغیپ  ات 

ناگتشرف یهاوگ 

(2  ) ٌدیهَش َو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسفَن  ُّلُک  َتئاج  َو 
. دهد یم  یهاوگ  وا  دب  کین و  لامعا  رب  يا  هتشرف  درب و  یم  رشحم  هب  باسح ) يارب   ) يا هتشرف  ار  سک  ره 

. تسا هدرب  مان  نانآ  زا  فلتخم  ياهمان  اب  نآرق  دنراد  هک  یئاهتیلوئسم  هب  تبسن  هک  دنتسه  یناگتشرف  ناسنا  لامعا  رب  نادهاش 
هیآ  راطفنا  هروس   ) نیبتاک ًامارک  هیآراطفنا 10 ) هروس   ) نیظفاح هیآ 17 ) هروس ق   ) نایقلتم هیآ 18 ) هروس ق   ) دیتع بیقر و 

__________

هیآ 78. یفاص  رسفت  هیآ 78  جح  هروس  - 1
هیآ 21. هروس ق  - 2
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هحفص 197} }
زور رد  هک  دنلامعا  همان  ناگدنسیون  نامه  ناگتشرف  هک  دناسر  یم  ار  بلطم  نیا  اهنآ  ریسفت  زا  هدافتسا  هدش و  دای  تایآ  نومضم  و  ( 11

رب رارقا  دنریذپن و  زین  ار  اهتداهـش  نیا  تشز  لامعا  نابحاص  هک  دنهد  یم  یهاوگ  مدرم  لامعا  رب  رـضاح و  یهلا  لدع  هاگداد  رد  تمایق 
. دننک یمن  دوخ  هانگ 

دنهد یم  یهاوگ  زور  بش و 

زور نم  مدآ  رسپ  يا  هک  دهد  یم  رادشه  ادخ  هدنب  هب  هکنآ  رگم  درذگ ، یمن  مدآ  دنزرف  رب  يزور  چیه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نوچ مهد ، یهاوگ  تیارب  تمایق  زور  ات  نک ، يرپس  کین  راک  بوخ و  نخـس  اب  ارم  سپ  مشاب ، یم  وت  لامعا  رب  هاوگ  متـسه و  يا  هزاـت 

هزاـت و بش  نیا  هب  اـبحرم  دومرف  یم  دـش ، یم  بش  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دومرف  هفاـضا  ترـضحنآو  ینیب  یمن  ارم  رگید 
(01 دش . یم  لوغشم  ادخ  دای  هب  سپس  و  ادخ ، مان  هب  نم  يارب  دیسیونب  سپ  هاوگ  هدنسیون و 

(2  ) ُنباغَّتلا ُموَی  َِکلذ  ِعمَجلا  ِموَِیل  مُکُعَمجَی  َموَی 
__________

دلج 2 ص 523. یفاک  لوصا  - 1
هیآ 9. نباغت  هروس  - 2

هحفص 198} }
. تسا ناراکدب )  ) ینامیشپ نبغ و  زور  زور ، نآو  دنادرگ  عمج  رشحم  هضرع  هب  ار  امش  همه  ادخ  هک  ار  يزور  دیروآ ) دای  )

تسا ناعیفش  تمایق و  ناهاوگ  زا  یکی  زین  نآرق 

ار یسک  تسا . دنوادخ  هاگرد  هتفریذپ  شتعافـش  هک  تسا  يا  هدننک  تعافـش  نآرق  انامه  هک  دینادب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
داد شرازگ  شدـب  لمع  رب  تماـیق  زور  رد  هک  ار  یـسک  و  دوش ، یم  لوبق  وا  هراـبرد  شتعافـش  ( 1  ) درک تعافـش  تمایق  زور  نآرق  هک 

(2 . ) دوش یم  قیدصت  مامت و  وا  ررض  رب  شراتفگ 
یم رـضاح  ار  هس  نآ  ناگدـنب  هبـساحم  يارب  تمایق  زور  هک  تسا  طبـض  رتفد  هس  رد  ناگدـنب  لامعا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

جردنم نآرد  تانـسح  کین و  ياهراک  هک  يرتفد  مود  و  تسا ، تبث  هتـشاد  ینازرا  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  رتفد ، کی  رد  دـننک 
. تسا هدش  هتشون  ناسنا  تشز  دب و  ياهراکو  ناهانگ  نآرد  هک  موس  رتفدو  تسا 

__________

. داد یهاوگ  شرادرک  راتفگ و  یتسردب  - 1
مالسالا ص 569. ضیف  هغالبلا  جهن  - 2

هحفص 199} }
دریگ و یم  ارف  ار  هنـسح  کین و  ياهراک  همه  ناهانگ ، هجیتن  رد  هک  دـنهد  یم  رارق  شجنـس  دروم  تانـسح  رتفد  اب  ار  اـهتمعن  رتفد  سپ 

دوجو مامت  رب  ار  دوخ  فوخ  هیاس  يدـیماان  سأی و  یتاـظحل ، نینچ  رد  دـنام ، یم  بیقر  لـباقم و  نودـب  نازیم  هبـساحم  رد  تائیـس  رتفد 
هب شا  هلان  دنیب !! یم  نیرق  یهودـنا  نزح و  رد  ار  دوخ  دـنیب و  یم  هتـسب  دوخ  يور  رب  ار  ییاهر  تاجن و  ياههار  ناسنا  هداد و  شرتسگ 

یمو هتـشگ  رادومن  يو  شیپ  رد  تروص  نیرتابیز  رد  هک  تسا  نآرق  نآ  دسر و  یم  سردایرف  هاگان  دوش . یم  دـنلب  اترـسحاو  اترـسحاو 
: دیوگ
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یم يرپس  نم  همزمز  اب  شیاهبـش  تشاد و  یم  او  تمحز  جـنر و  هب  ار  دوخ  نم  ندـناوخ  اب  هک  تسوت  هدـنب  نیاو  منآرق  نم  اراـگدرورپ 
تساجنیا رد  و  امرف : دونشخ  ار  وا  هتخاس  دونشخ  ارم  هکنانچ  دوب ، ریزارـس  کشا  شنامـشچ  زا  وت  دای  هب  داتـسیا  یم  بش  زامن  هب  دومن و 

دنوادخ ياسآ  تمحر  باطخ  اب  درف  ددرگ و  یم  لدبم  يداش  يدونشخ و  هب  لد  بارطـضا  هدیدرگ و  دیما  هب  لدبم  يدیماان  سای و  هک 
نآ نک و  زاب  ار  تتسار  تسد  نم  هدنب  يا  دسر  یم  باطخ  هک  تسا  هاگنآ  ددرگ و  یم  شبیصن  يریذپان  فیصوت  شمارآ 

هحفص 200} }
وت رب  نادـیواج  تشهب  نیا  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دـنیب و  یم  رپ  دـنوادخ  ناـیاپ  یب  تمحر  زا  ار  دوخ  پچ  تسار و  تسد  هک  تسا  عقوم 

هلیسوب ناسنا  هک  تسا  نیا  نآرق  توالت  زا  روظنم  ( 1  ) دور رتالاب  يا  هجرد  دناوخب  يا  هیآ  نوچ  ورب ، رتالاب  ناوخب و  ار  نارق  تسا  حابم 
دننک يرود  نآ  هب  لمعو  توالت  نآرق و  زا  هک  یناسک  دهد و  صیخـشت  هاچ  زا  ار  هار  نآ  هلیـسوب  دـنک و  تیوقت  ار  دوخ  نامیا  هینب  نآ 

(2  ) ًاروُجهَم َنآرُقلا  اَذه  اوُذَخَِّتا  یموَق  َّنِا  ِّبَر  ای  دیامرف : یم  هک  اجنآ  دیامن  تیاکش  نانآ  زا  ربمغیپ 
. دننک یم  يرود  نآ  زا  هتشاد و  كورتم  ار  وت  نآرق  نم  موق  نم  راگدرورپ  يا 

ءاضعا حراوج و  دننک  راکنا  ار  دوخ  ياه  هدرک  دنریذپن و  اهنآ  دنهد و  تداهـش  نانآ  هیلع  رب  ینادـهاش  ناهاوگ و  هک  یئاهنآ  هرخالاب  و 
تفایرد پچ  تسد  زا  ار  دوخ  لامعا  همان  هدـش و  موکحم  درف  و  دـمآ ) هتـشذگ  رد  هک   ) داد دـنهاوخ  یهاوگ  ناـنآ  هیلع  رب  ناـشیا  ندـب 

يدرف  نینچ  لاح  دنوادخ  هک  تسوا  تیموکحم  هناشن  نیا  هدومن و 
__________

. نآرقلا لصف  باتک  دلج 4  یفاک  لوصا  - 1
هیآ 30. ناقرف  هروس  - 2

هحفص 201} }
: دیامرف یم  نایب  هنوگنیا  ار 

(1  ) هَِیباتِک ِتُوا  َمل  َتَیل  ای  َلاق  ِِهلامِِشب  َُهباتِک  َِیتُوا  نَم  اّمَا  َو 
. دنداد یمن  نم  هب  ار  ملمع  همان  شاک  يا  دیوگ : دنا ، هداد  وا  پچ  تسدب  ار  شلمع  همان  هک  سک  نآ 

(2  ) هَِیباسح ام  ِردَا  مَک  َو 
. مدش یمن  هاگآ  مباسح  زا  زگره  شاک  يا 

(3  ) َۀَیِضاقلا َِتناک  اهَتَیل  ای 
. داد یم  تاجن  باذع  هصغ و  نیا  گنچ  زا  ارم  درک ) یم  مدوبان   ) گرم شاک  يا 

(4  ) هَِیلام یّنَع  ینغَا  ام 
. دیسرن مدایرف  هب  نم  تورث  لام و  هک  سوسفا 

(5  ) هَِیناطلُس یّنَع  َکَلَه 
. دش دوبان  مماقم  رادتقا و  همه 

رد هک  تسا  یهاوخدوخ  رورغم و  ياهناسنا  زا  فرح  نیا  ًارهاظ 
__________

هیآ 9. قاقشنا  هروس  - 1
هیآ 26. هقاحلا  هروس  - 2
هیآ 27. هقاحلا  هروس  - 3
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هیآ 28. هقاحلا  هروس  - 4

هیآ 29. هقاحلا  هروس  - 5
هحفص 202} }

رد هک  تسا  هدوزفا  نانا  ینارذگـشوخ  رب  خاک  غاب  تفلک و  رکون و  دـنا و  هدرک  شوخ  تورث  لام و  تسایر و  ماقم و  هاج و  هب  لد  اـیند 
یم روتسد  منهج  نیرومام  هب  ادخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  اهنآ  هودنا  ترـسح و  دروخ و  یمن  دردب  اهنآ  مادکچیه  دیمهف  دنهاوخ  تمایق 

(1  ) ُهوُّلَص َمیحَجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ  دهد 
. دینکفا خزود  هب  سپس  دیشکب و  ریجنز  هب  دیریگب و  ار  وا  خزود ) نارومام  يا  )

(2  ) ُهوُُکلسَف ًاعارِذ  َنوُعبَس  اهُعرَذ  ٍۀَلِسلِس  یف  َُّمث 
. دنشکب تسا  عارذ  داتفه  شلوط  هک  يریجنز  هب  هاگنآ 

(3  ) ٌمیمَح انُهه  َموَیلا  َُهل  َسیَلَف 
. دسرب شدایرفب  هک  تسین  شیوخ  تسود و  زور  نیا  رد  سپ 

(4  ) ِنیلسِغ نِم  ّالا  ُماعَط  ال 
. تسین وا  يارب  خزود  لها  ندب  كرچ  هبانوخ و  زجب  یئاذغ 

نآ یکی  هک  میدرک  نایب  ثیدح  نآرق و  نابز  زا  ار  اهنآ  هتسد  ود  و  میسقت ، هتسد  هس  هب  ار  دنوش  یم  دراو  رشحم  رد  هک  یمدرم 
__________

هیآ 29-30. هقاحلا  هروس  - 1
هیآ 32. هقاحلا  هروس  - 2
هیآ 35. هقاحلا  هروس  - 3
هیآ 36. هقاحلا  هروس  - 4

هحفص 203} }
هتـسد هکنیا  دـنهد و  یم  ناشپچ  تسدـب  ار  شیوخ  همان  هک  مود  تسد  دـننک و  یم  تفاـیرد  تسار  تسدـب  ار  دوخ  هماـنراک  هک  هتـسد 

!!! موس
. دننک یم  تفایرد  رس  تشپ  زا  ار  دوخ  همان  هک  موس  هتسد 

(1  ) ًاریعَس یلصَی  َو  ًارُوبَث  اوُعدَی  َفوَسَف  ِهِرهَظ  َءارَو  َُهباتِک  َِیتُوا  نَم  اّمَا  َو 
ياه هلعـش  رد  يدوز  هب  مدـش و  كاله  هک  نم  رب  ياو  هک  دوش  دـنلب  شدایرف  هلان و  دوش ، هداد  رـس  تشپ  زا  شلامعا  همان  هک  سک  نآ 

. دزوس یم  منهج  نازوس  شتآ 
نادیواج و تشهبو  ریخ  شاداپ  نابوخ  هب  دومرف  هک  تسا  راگدرورپ  داد  لدع و  یئاپرب  تمایق و  مایق  زا  تبحص  هک  نآرق  ياج  ياج  رد 

. دنا هدرک  لمع  راگدرورپ  رما  فالخ  هک  تسا  تهج  نیدب  دنور  یم  خزود  هب  راکهانگ  دارفا  هک  نیا  مینک و  یم  اطع  خزود  ناَدب  هب 
(2  ) میظَعلا ِهللااب  ُنِمُؤی  ُهَّنِا ال 

هرخالاب و  دروآ . یمن  نامیا  گرزب  يادخ  هب  زگره  وا  هک  ارچ 
__________

هیآ 10-12. قاقشنا  هروس  - 1
هیآ 33. هقاحلا  هروس  - 2
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هحفص 204} }
. تفرگ دهاوخ  رارق  دنوادخ  باطخ  دروم  نحل  نیا  اب  هتفر  خزود  هب  هدش و  هدیشک  ریجنز  هب  هکنآ  زا  سپ 

(1  ) نیّدلا َموَی  مُُهلُُزن  اذه  میهلا ، َبرُش  َنُوبِراشَف  میمَحلا ، َنِم  ِهیَلَع  َنُوبِراشَف  نوُُطبلا ، اَهنِم  َنُوِئلامَف  موُّقَز ، نِم  ٍرَجَش  نِم  َنُولِکَال 
ياراد هک  يرتش  دـننام  دروخ ، دـیهاوخ  نازوس  مرگ  رایـسب  بآ  زا  نآ ، زا  سپ  دروخ ، دـیهاوخ  موقز  هدنـشک  خـلت و  هویم  زا  ًامتح  اـمش 

. تمایق رد  نانآ  ییاریذپ  هلیسو  تسا  نیا  دروخ  دیهاوخ  بآ  نآزا  تسا  شطع  یشوخان 
هزور دنچ  هرخالاب  تسا و  دنوادخ  روتسد  فالخ  هک  تسئاهینارذگـشوخ  همه  ینید و  یب  اهیتفـص ، دب  اهیـشنمدَد ، همه  شاداپ  باذع  و 

بارـش ابر و  دـننام  رگید  مارح  ياهلام  نیکـسم و  ریقف و  میتی و  زا  معا  ناـمدرم  لاـم  اـیند  رد  هک  ینماد  هدولآ  مرجم  هدـش و  يرپس  رمع 
خزود نازوس  بآزاو  هرک  شطع  يرتش  دننام  هب  دیاب  منهج  رد  راگدرورپ  لدع  همکحم  رد  ندش  موکحم  زا  سپ  دوب ، وا  ياذـغ  رکـسُم 

زا  ار  دوخ  هک  يدرف  نینچمه  تسا و  هزمدب  خلت و  رایسب  هک  مّوقز  تخرد  هویم  شیاذغ  دنک و  باریس  ار  دوخ 
__________

هیآ 52-56. هعقاو  هروس  - 1
هحفص 205} }

موکحم هک  يرگید  راکهانگ  ره  هداد و  رارق  نامرحمان  دید  ضرعم  رد  ار  دوخ  نز  هدرک و  هاگن  مرحمان  هب  مدرم  هدرکن  ظفح  ادخ  مارح 
. دروخ دهاوخ  هدیشوج  بآزا  مئاد  هدرک  شطع  رتش  دننام  هب  مّوقز و  تخرد  هویم  شکاروخ  منهج  رد  دوش 

هحفص 206} }

رظنالاو ناتمه  اب  تداعس -  ناورهر  مود : لصف 

هراشا

یلاعت همسب 
، دنراد ار  هصیـصخ  نیا  يدام  تارکفت  نابحاص  ددرگ  ناشنرطاخ  هک  تسین  هدئاف  زا  یلاخ  باتک  لوا  لصف  رد  هچنآ  هصالخ  رب  يرورم 
هک دـندقتعم  نانآ ، دـنناد . یم  سرت  ردام  ار ، داعم  زورو  ادـخ  نید  بهذـم و  نطاب  رد  یلو  واب ، نمؤم  رهاظ  هب  یهاـگ  ادـخ و  رکنم  هک 

تسا و قفانم  نآ  تسین و  تقیقح  يور  زا  دوش ، تفای  دشاب  هتـشاد  نامیا  ادـخ  دوجوب  هک  يدرف  ناشنیب  رد  رگا  درادـن و  دوجو  یئادـخ 
، تسا تلاهج  عاونا  نتفریذپ  یئارگ و  لهج  يدام ، ياه  هشیدنا  رکفت و  نابحاص  ياه  هصیصخ  زا  رگید  یکی 

هحفص 209} }
قـح و هار  زا  مدرم  ندرک  هارمگ  یگنوـگچ  رد  لـهج  تموـکح و  هوـحن  لاـم  تورث و  عـمج  رد  لـهج  ینیـشنمه ، یتـسود و  رد  لـهج 

يرس دوخ  هک  یئاه  هدیدپ  همه  هصالخ  دناسرب و  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  تداعس  یتخبشوخ و  هب  ار  ناگمه  دناوت  یم  هک  یتقیقح 
شیوخ داهنرد  ار  یچیپرس  يرسدوخ و  رفک و  هچ  دشاب و  زیمآرفک  درف ، رهاظ  هک  دنک  یم  نیمأت  ار ، نارـسوه  لد  تالیامت  زا  يوریپ  و 

لهـس و روبع  عنام  دشاب  دنوادخ  نیئآ  فالخ  هچ  ره  دوش و  یم  هتفگ  قفانم  يدرف  نینچ  هب  هک  دشاب  هتـشاد  ینید  يرهاظ  هدرک و  ناهنپ 
، دـهاوخن هچ  دـهاوخب و  هچ  همتاخ  رد  ررکم و  ياه  یـسررب  یـسرزاب و  تحت  هرخـالاب  ددرگ و  یم  ناوضر  هار  رد  اـه  هندرگ  زا  ناـسآ 

لئان راگدرورپ  باتع  خزود و  رعق  هب  دنک و  یم  دوخ  بیصن  ار  يزور  هیـس  یگدنمرـش و  تلاجخ و  شیوخ ، يادخ  هاگـشیپ  رد  روضح 
. دیآ

زا ناـسنا  هک  مولع  هتـسد  نآ  ینعی  یناـسنا  مولع  هار  زا  هچ  هدرک  تیوقت  ار  دوـخ  ناـمیا  هک  تسا  يدارفا  زا  تبحـص  مود  لـصف  رد  اـما 
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. میمان یم  مه  بلق  هب  نامیا  ارنآ  رون  هک  دراد  یم  ینازرا  ناگدنب  رب  دنوادخ  هچنآ  ینعی  یهلا  مولع  هچ  دنک و  یم  بسک  دوخ  ناعونمه 
هحفص 210} }

نیا نید ، نانمـشد  هک  تسین  اهنت  هنادـباع  تلاح  کی  نیرهاط  همئا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ترـضح  مه  دـعب  ءایبنا و  تالاح 
مالـسا تسین ! روطنیا  هن  دنناد ، یم  اعد  هزور و  زامن و  طقف  يریگ و  هشوگ  اوزنا و  ار  مالـسا  تاغوس  نانمـشد ، دـننک  یم  غیلبت  ار  روصت 
یسررب هب  یمالـسا  نادنمـشناد  دش و  یتاراشا  مکی  دلج  باتک و  لوا  تمـسق  رد  هک  دراد  همانرب  رـشب  یگدنز  تانوئـش  همه  يارب  زیزع 

ود تداعـسرد  ار  شیوخ  مغ  ّمه و  نید  ناگرزب  دـنا و  هتخادرپ  تسا  دـیفم  ناسنا  ترخآ  ایند و  نید و  يارب  هک  یمولع  روما و  یفرعمو 
ياههاگدید زا  یـضعب  هتبلا  تسا ، هدوب  نانآ  رکفت  هوحن  یگدـنز و  تالاح  هدـننک  وگزاب  خـیرات  دـنا و  هتـسناد  اهناسنا  کت  کت  ناهج 

نانخـس زا  يا  هراپ  ناشلیلد  درادن و  دوجو  يرگید  ناهج  تسا و  ناهج  نیا  رد  تسه  هچره  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  نامیا  زا  يراع  يدام 
كرد و لباقریغ  نانآ  يارب  نایعقاو  زا  یـضعب  روصت  اذل  ضیرم ، ًاحور  يدام و  اهنآدـید  نوچ  هک  تسا  نیرهاط  همئا  ناربمایپ و  نآرق و 

. تسا رودب  اهنآ  شریذپ  زا  همتاخ  رد 
دنوادخ هدـنب ، هب  نداد  هجوت  هیبنت و  يارب  هکنیا  یلو  دـنرگن  یم  يدام  هدـید  اب  ار  نانآ  ددـجم  تایح  هک  ناگدرم  ندـش  هدـنز  دـننام  هب 

ردقم و  شا  هدنب  يارب  ار  گرم  هب  فرش  يرامیب ، ناحبس 
هحفص 211} }

زا هک  یتامارک  اهدص  دوش و  یم  هدـیمان  دـشاب  هک  قیرط  ره  زا  هزجعم  دـنوادخ و  يافـش  تمالـس  نیا  هب  هک  دـنک  یم  ملاس  ار  وا  سپس 
ره هب  فنآ  ّدر  يارب  دـنریگ و  یم  هدـیدان  ار  دوش  یم  رـشب  بیـصن  دـنیادخ  لوسر  نانیـشناج  هک  نیرهاط  همئا  هطـساوب  راگدرورپ  هیحان 
هک تسین  يا  هزات  زیچ  دنزاس ، شیوخ  هدرب  مالغ و  سپس  هارمگ و  ار  مدرم  هک  دننک  یم  راوتسا  نیا  رب  ار  دوخ  یعـس  يدنفرت  هسیـسد و 

نامه اب  اه و  يدـیلپ  یتسپ و  ینمدَد و  نامه  نامز  نیا  رد  تساهنآ و  خـیرات  گرزب  کـچوک و  تاحفـص  لاغـشا  هیاـم  یتامادـقا  نینچ 
هدـش هداد  لیـسگ  يرـشب  عماوج  هب  سپـسو  خوسر  رـصع  نیا  نادرخبان  زغم  زا  يا  هتفای  نادـمت  دـیدج و  لکـش  هب  یلو  یخیرات  نیوانع 

. تسا
رون قشع و  زا  ولمم  یبلق  اب  ترـضحنآزا  دـعب  ناناملـسم  نایاوشیپ  متاخ و  ترـضح  نامز  نیـشیپ و  ناربمایپ  نامز  رد  هک  یهلا  نادرم  اما 

ندناسر رمث  هب  رد  شیوخ  لام  ناج و  لذب  زا  دندرک و  هزرابم  يا  هنوگ  تب  تب و  ره  هب  خسار  یمزع  اب  هتساخرب و  رشب  تیاده  هب  یهلا 
. دندیزرون غیرد  دوب  یهلا  ياهفده  هک  دوخ  فادها 

مادک ره  هک  دندش  تیبرت  یناگ  هزیکاپ  نانمؤم و  نانآ ، بتکم  رد 
هحفص 212} }

. تسا لکشم  يدام  ناسنا  يارب  میهافم  نیا  كرد  هک  نانچ ، نآ  يا  هیسدق  سافنا  ياراد  دنماع و  نابوخ  همه  دمآرس 
ریسم دنا  هتسناوت  ناسآ  تحار و  یلیخ  رود و  دوخ  زا  ار  دیدرت  کش و  هسوسو و  ره  دنراد و  داعم  زور  ادخ و  هب  مکحم  يا  هدیقع  نانآ 

. دنبای تسد  یتخبشوخ  هب  هدرک و  یط  ار  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ 

نآ ای  تسا  راد  هدنخ  نیا 

یم بلج  ار  ناسنا  رظن  وا  لاعفا  راکفا و  تاهج ، یـضعب  زا  هک  تسا  ناریا  ناـهاش  زا  یکی  يونزغ  دومحم  یناریا  ياهناتـساد  يـالبال  رد 
. دنک

. تشاد رارق  يونزغ  دومحم  تبحم  هجوت و  دروم  موسوم و  زایا  مان  هب  هک  دوب  یئاناد  درم  کی  يونزغ  دومحم  هایـس  مالغ  هک  دـنا  هدروآ 
کی هجوتم  شدرگ  نیا  رد  هک  تخادرپ  اه  هچوک  رد  شدرگ  هب  زایا  اب  هارمه  یبش  دیدرگ ، ناتسودنه  حتف  هب  قفوم  يونزغ  هکنآزا  سپ 
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هایس داژن  زا  هک  يو  درک ، یم  مرگ  ار  مامح  بآ  مزیه  اب  هک  یسک  نامه  ینعی  مامح ، زوس  نوت  هکنیا  دندش و  مامح 
هحفص 213} }

ار بارش  يرادقم  هدرتسگ و  ار  شیوخ  شیع  طاسب  هداد و  رارق  دوخ  شرف  ار  هدش  درس  رتسکاخ  يرادقم  شهایس  رسمه  اب  دوب  ناتسوپ 
هب یهاگن  دروخ و  یم  مه  وا  دـنک و  یم  فراعت  رهوش  هب  دزیر و  یم  یلگ  فرظ  رد  ار  بارـش  نز  یهاگ  دـنا و  هدراذـگ  دوخ  ربارب  رد 

دومحم و  تسا ؟ هدـیرفآوت  زا  رتابیز  ینز  ادـخ ، ایآ  یتسه ! یئابیز  نز  بجع  دـیوگ  یم  دـیوگ و  یم  رکـش  ار  ادـخ  دـنک و  یم  نز  نیا 
یم وت  هاگتـسد  هب  هک  دنتـسه  مه  يدارفا  یناد  یم  هاشداپ ، يا  تفگ : زایا  وا  مالغ  درک و  يا  هرخـسم  هدنخ  هنحـص  نیا  ندید  اب  يونزغ 

تـسیک اما  تسابیز  شیاجک  هخآ  یئابیز ، دیوگ  یم  هفایق  دب  نآ  هب  بیکرتدب  نیا  هخآ  تساج ، هب  مدنخ  یم  اهنیا  هب  نم  متفگ  دندنخ ؟
نیا رد  دـنزیخرب و  دوخ  ياج  زا  دـنا ، هتفر  ورف  زاـن  باوخ  هب  وت  ناگدـید  یتقو  هک  دنتـسه  يدارفا  تفگ : زاـیا  ددـنخب ؟ نم  رـصق  هب  هک 

، ربکا هللا  دنتفگ  یتقو  اما  دنوش ، یم  لوغشم  زامن  هب  دنتـسیا و  یم  ادخ  يوسب  دنریگ و  یم  وضو  هتـسکش و  ار  بآ  يور  خی  درـس  ياوه 
. دندنخ یم  وت  لاسما  وت و  هب  هنوگنیدب  تسا و  شزرا  یب  نانآ  رظن  رد  وت  رصق  وت و  دننز و  یم  اپ  تشپ  تسا ، ایند  رد  هچنآ  ایند و  هب 

هحفص 214} }

ایند زا  رارف 

هن تسا . هدومن  عنم  يرشب  یلاعت  یقرت و  یـشوخ و  همه  زا  هدرک و  توعد  يریگ  هشوگ  اوزنا و  هب  ار  ناسنا  مالـسا  هک  دننامگرب  یـضعب 
لالح و هقیرط  زا  اهنآ  ندروآ  تسدب  طقف  تسا  هدرک  هیصوت  هتـساوخ و  نینمؤم  يارب  ار  اه  یبوخ  همه  ناحبـس  دنوادخ  تسین و  نینچ 

قح عیـضت  هار  زا  هک  یتورث  لام و  ره  ندروآ  تسدب  تسا و  حیحـص  لاکـشا و  نودـب  تسا  دـنوادخ  هدومرف  هک  وحن  نآ  هب  عورـشم و 
دننام هب  ندناسر ، ماجنا  هب  وا  تیاضر  يارب  ادخ و  روتسد  قبط  ار  حیحـص  ياهراک  همه  رگید  هتـسنادن و  تسرد  ار  دیآ  تسدب  نارگید 

طابنتـسا دمهفب و  دوخ  راگدرورپ  تایآ  زا  دیاب  ناسنا  دروآ ، یم  تسدـب  رگید  ناهج  رد  ار  راک  تشک و  نیا  لوصحم  يرذـب و  تشک 
يرامیب درک و  عوجر  بیبط  هب  لاوحا  ضیرم  ینزریپ  هک  دـنا  هدروآ  اهناتـساد  رد  دـنک . تواـضق  بوخ  دـنیبب و  بوخ  ار  هجیتن  اـت  دـنک 
هللاءاـشنا تسا و  يریظن  یب  يوراد  هک  يروخب  یناـشوجب و  ار  هخـسن  نیا  دـیاب  تفگ  تشوـن و  هخـسن  بیبـط  تفگ و  وا  رب  ار  شیوـخ 

، دومن ءارجا  سکعرب  ار  وا  روظنم  تشاذگ و  بیبط  باسح  هب  ار  دوخ  یمهفن  نزریپ  یلو  دش . یهاوخ  بوخ 
هحفص 215} }

هب مه  درد  لد  يرامیب  هک  دروخ  دناشوج و  ار  ذغاک  لصا  نزریپ  وراد ، ندناشوج  سپـس  هخـسن و  يوراد  ندـیرخ  ياجب  هک  هنوگنیدـب 
دوزفا و میراـمیب  هب  زین  ار  درد  لد  دوب ، هجیتن  دـقاف  هکنیارب  فاـضم  امـش  يوراد  تشاد  راـهظا  درک و  عوجر  بیبط  هب  دـش و  هفاـضا  نآ 
وا هب  ار  مهف  رد  هابتـشا  دایز  شالت  اب  تسوا و  یمهف  جک  یمهفن و  زا  نزریپ ، یتحاران  للع  مامت  دیمهف  قیقد  يوج  سرپ و  زا  سپ  بیبط 

. دومن وراد  زیوجت  ددجم  درک و  دز  شوگ 

ضیرم ملعم 

هک دندش  نآ  رب  یعمج  هتسد  بتکم  ياهدرگاش  هک  تسا . هدنزومآ  هک  هدروآ  میدق  ياه  یبتکم  الم  زا  یناتـساد  يونثم  ياهناتـساد  رد 
بتکم و مه  دننک و  ضیرم  ار  داتـسا  مه  هک  دندش  قفوم  دنفرت  کی  اب  ات  تفریذـپ  یمن  داتـسا  دـننک و  لیطعت  ار  داتـسا  سرد  زور  کی 

امش گنر  زورما  داتسا  ای  تفگ  درک و  ضرع  مالس  دمآ و  لوا  رفن  زور  کی  هک  لکـش  نیا  هب  دنیامن ، لیطعت  يزور  دنچ  يارب  ار  سرد 
درز ناتگنر  داتسا  تشاد  هضرع  دمآ  مود  رفن  تسرد و  رس  نیشنب  ورب  تسا  بوخ  یلیخ  مگنر  هک  داد  باوج  داتسا  تسا و  درز  یلیخ 

هحفص 216} }
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هک مشـش  مجنپ و  رفن  ات  مراـهچ  رفن  تفریذـپن و  داتـسا  تفگ و  نینچ  موس  رفن  دورب و  شـسرد  رـس  هک  درک  رما  داد و  ار  وا  باوج  دـش 
داتـسا گنر  هک  دنتفگ  یم  تسرد  دـعب  تارفن  دـش و  درز  شگنر  ًالماک  هک  تشاذـگ  رثا  بتکم  داتـسا  يور  نینچ  نیقلت  دـنتفگ  نینچ 

هلیح نیمه  اب  ار  سرد  نادرگاش  دیباوخ و  اجنامه  ًالماک  دش و  ضیرم  ًاعقاو  داتـسا  دیـسر  هک  مهد  رفن  هب  تسا و  هدـش  رامیب  يو  درز و 
(1 . ) دندرک كرت 

تسا و هدـیاف  یب  دـیوگ  یم  يرگید  تسا و  تافارخ  دـیوگ  یم  ینید  هضیرف  نالف  هرابرد  لوا  رفن  هک  میریگب  ار  هجیتن  نیا  میهاوخ  یم 
هچ هک  هدروآ  ربخ  ربق  زا  هدـمآ و  تمایق  زا  یـسک  هچ  دـیوگ  یم  یمراهچ  میتسه و  ندرم  رکف  هب  ام  هتفر و  شیپ  ملع  دـیوگ  یم  یموس 

دنریگ و یم  هیرخـس  هب  ار  نید  تاسدـقم  مامت  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  رواب  ًالماک  يا  هدـع  هصالخو  مشـش  مجنپ و  تارفن  تسا و  ربخ 
. دنتسه نید  یب  لاح  نیع  رد  دنراد  یناملسم  يوعد  هک  یلاح  رد  يا  هدع  هک  مینیب  یم 

__________

يونثم ج 2 ص 99. ياهناتساد  - 1
هحفص 217} }

يدرک كرت  ار  زامن 

باحصا ترضح  مشاب و  اهنت  امش  اب  مهاوخ  یم  هک  مراد  یتجاح  ضرع  هک  درک  ضرع  دش و  بایفرـش  ادخ  لوسر  تمدخ  ینز  يزور 
باوج رد  ترـضح  هک  منک  هچ  مناد  یمن  ما و  هدش  گرزب  یهانگ  بکترم  نم  ادخ  لوسر  يا  هک  تشاد  هضرع  نز  دندرک  صخرم  ار 

: دندومرف
دشاب و سویأم  لاعتم  دنوادخ  تمحر  زا  یـسک  هک  درادن  انعم  تسا و  رتگرزب  نآ  زا  تراگدرورپ  تمحر  دـشاب  گرزب  وت  هانگ  هچ  ره 

دندومرف لاوئس  دوش و  یم  هدیزرمآ  نماد  هدولآ  راکهانگ  هانگ  دوش  یم  ادیپ  هک  ینورد  مطالت  تلع  هب  هبوت و  رطاخ  نیا  هب  تسا  ملـسم 
؟ تسیچ تهانگ  هک 

مدرک هفخ  ار  وا  هکرـس  هرمخ  رد  مدروآ و  ایند  هب  ار  هچب  مدـش  هلماـح  مارح  زا  تشگ و  هدولآ  هاـنگ  هب  منماد  مدوب  راد  رهوش  تفگ  نز 
! گرزب مه  لایخ  تسا  یگرزب  هانگ  نیا  متخورف و  مدرم  هب  ار  مارح  سجن و  ياه  هکرسو 

: دندومرف ناوارف  رثأت  اب  نآ  مکح  نایب  نمض  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک 
؟ يداتفا هاچ  ماد و  نیا  رد  ارچ  هک  میوگب  وت  هب  یهاوخ  یم  نز  يا 

هحفص 218} }
هاچ نیا  هک  يداتفا  یهاچ  نینچ  رد  يدرک  عطق  دوخ  يادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  زامن  هلیـسو  هب  نوچ  یناوخ و  یمن  زامن  هک  منک  یم  نامگ 

(1 . ) تسا تکالف  رپ 

یسراف ناملس  اب  هدرم 

نینچ ندـنک  ناج  عقوم  رد  ار  دوخ  لاح  يا  هدرم  لاح  نیا  رد  دوش  ایوج  ناـگدرم  لاـح  زا  هک  تفر  ناتـسربق  هب  یـسراف  ناملـس  يزور 
اب نداد  ناج  هظحل  کی  زا  دوب  رتناسآ  میارب  دندیرب  یم  ار  میاهناوختـسا  هرا  اب  دندرک و  یچیق  ارم  ندـب  رگا  نامیلـس : ای  هک  درک  فیرعت 

. متشاد يدب  ندنک  ناج  یلو  مدوب  تداعس  ریخ و  لها  نم  هکنآ 
تـشاد نمب  دنت  یهاگن  هک  مدومن  هدهاشم  نیمز  نامـسآ و  نایم  ار  يدنمونت  صخـش  هاگان  گرم ، ماگنه  هک  مداد  ناج  لکـش  نیدب  و 

متـسه نابوخ  زا  هک  دوب  هداد  هدژم  ارم  گرم  هتـشرف  هکنآ  اب  مدش و  روک  لال و  رک و  درک  هراشا  نم  نابز  مشچ و  شوگ و  هب  هک  نیمه 
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ار حور  نتفرگ  دش و  رتکیدزن  نم  هب  صخش  نآ  اما 
__________

. راحبلا ۀنیفس  - 1
هحفص 219} }

زا ار  محور  هرابکی  ماجنارس  دیسر و  ما  هنیس  هب  ات  مداتفا  نیمز  هب  نامسآ  زا  یئوگ  هک  دوب  تخس  نینچ  تاظحل  نیا  درک و  زاغآ  مندب  زا 
. دش یم  بآ  دندرک  یم  هوک  رب  رگا  ار  يراک  نینچ  هک  دوب  تخس  نانچ  هلحرم  نیا  دیشک  نوریب  مرکیپ 

دنمتورث ریقف 

مدرم نیرت  ریقف  هراچیب و  هکیلاح  رد  تسا  هچ  و  راد و ...  لوپ  هک  دـلاب  یم  دوخ  هب  مدرم  لام  بصاغ  يدرف  هک  تسا  هدـش  هدـید  یهاگ 
هکنانچ هک  درک  رذـن  تشاد  یتجاـح  لولهب  يزور  هک  ما  هدینـش  نینچ  تسا و  هدـمآ  نوراـه  لولهب و  ياهناتـساد  رد  دـیآ  یم  باـسحب 

کی غلبم  مه  وا  دروآرب  ار  وا  تجاح  دنوادخ  تشذگ و  یتدم  دـهدب  مدرم  نیرتریقف  هب  مهردـکی  دروآرب  ار  يو  تجاح  نانم  دـنوادخ 
ما هدمآ  وت  شیپ  مرذن  يادا  يارب  نونکا  دوب و  مدرم  نیرتریقف  يارب  هک  متـشاد  يرذـن  تفگ  دـش و  نوراه  خاک  هناور  تشادرب و  مهرد 

تـسا مدرم  زا  یبـصغ و  همه  يرادـن و  يزیچ  دوـخ  زا  هک  وـت  یئوـت ، همه  زا  رتریقف  ًاـقافتا  تفگ  تسا  ریقف  میاـجک  نم  تفگ : نوراـه 
. یهدب زین  ار  اهنآ  باتک  باسح و  دیاب  هک  هفاضاب 

هحفص 220} }
وا هب  باطخ  نوراه  تسا  يزاس  هناخ  لوغـشم  دنک و  یم  يزاب  اه  هچب  اب  لولهب  هک  دـید  تشذـگ  یم  يریـسم  زا  نوراه  هک  دـنا  هدروآ 

. یتسه يدرم  بجع  يا و  هدز  ایند  هب  اپ  تشپ  بجع  تفگ 
. يا هدیبسچ  ایند  هب  يا و  هتشذگ  ترخآزا  هک  یتسه  يدرم  بجع  وت  تفگ : باوج  رد  لولهب 

ادـخ کی  هدـنب  وت  نم و  هک  دوزفا  نوراه  باوج  رد  لولهب  هاوخب  یتجاـح  ارم  هک  تفگ  لولهب  هب  نرواـه  هک  یتقو  هک  دـنا  هدروآ  زین  و 
. مهاوخب تجاح  وت  زا  ارچ  دراد ؟ یم  هگن  رود  رظن  زا  ارم  یلو  دنک  یمن  شومارف  ارت  لاعتم  دنوادخ  هنوگچ  میتسه 

دیاـب یـسک  تفگ  باوج  رد  لولهب  منک و  ادا  ار  تضرق  اـت  نک  تساوخ  رد  يراد  ضرق  مدینـش  تفگ  لولهب  هب  نوراـه  يزور  دـنتفگ 
یلیلذ تخبدـب و  درف  وت  تسا و  بصغ  زا  يراد  هچ  ره  يرادـن و  يزیچ  تدوخ  زا  هک  وت  یلو  دـشاب  هتـشاد  لوـپ  هک  دـنک  ادا  ارم  ضرق 

. یتسه
هحفص 221} }

هدیجنسان هدیمهفان و 

دـهد و یم  وراد  یلو  تسین  بیبط  ًالثم  دـنک  یم  رظن  راـهظا  یلو  درادـن  ربخ  زیچ  چـیه  زا  هک  دـنک  یم  دروخرب  يدرف  هب  ناـسنا  یهاـگ 
یم دوخب  ار  ناجنس  هتکن  هفایق  یلو  تسین  جنس  هتکن  دهد  یم  رظن  نامتخاس  هرابرد  اما  تسین  زاس  تخاس و  لها  دنک  یم  هیصوت  نامرد 

ار تاقوا  دهاوخ  یم  طقف  درادن  دوخ  راک  یتسردان  ای  یتسرد  هب  يراک  دیامن  یم  حرطم  دیوگ و  یم  هلئـسم  یلو  دناد  یمن  هلئـسم  دریگ 
لها زا  ماش  لها  هک  یئاهیئوگدب  دوب  هدرک  رفس  هنیدم  هب  ماش  لها  زا  یـصخش  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هرابرد  اذل  دنک  فرص 
یمن ار  وا  هک  ادـتبا  رد  داـتفا  یبـتجم  ماـما  هب  شمـشچ  یتـقو  دوب  هتـشاذگ  یئازـسب  رثا  وا  رد  قـیقحت  صّحفت و  نودـب  دـندوب  هدرک  تیب 

وا هکنآ  زا  سپ  ترـضح  تفگ  ازـسان  شحف و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  تسناوت  اـت  دـیدرگ  علطم  وا  تیوه  زا  هکیماـگنه  تخاـنش 
قلخ نسح  هرابرد  نآرق  زا  هیآ  دنچ  دـنتخادنا و  درم  نآ  هب  تبحم  رهم و  زا  رپ  یهاگن  دوش  نیگمـشخ  هکنیا  نودـب  دوشگ  ار  لد  هدـقع 
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هدامآ رما  نیا  رد  میئامنب و  وت  قح  رد  ار  تسوت  زاین  هک  یکمک  تمدخ و  عون  ره  هک  میرضاح  ام  دنتفگ  دندومرف و  توالت  نتشاد 
هحفص 222} }

؟ یتسه ماش  لها  ایآ  هک  دندرک  لاوئس  وا  زا  سپ  میتسه 
ام رهـشرد  وت  مناد  یم  کـین  زین  ار  نآ  همـشچرس  متـسه و  انـشآ  يوخ  قلخ و  دروخرب و  هنوگنیا  اـب  نم  دومرف : هاـگنآ  يرآ  داد  باوج 

درم میهد . یم  لوپ  سابلوت و  هب  مینک  یم  یئاریذـپ  وت  زا  دوخ  هناخ  رد  اـم  مینک  کـمک  وت  هب  اـت  میا  هداـمآ  يراد  یجاـیتحا  رگا  یبیرغ 
هتفاکـش و نیمز  متـشاد  وزرآ  تفگ  تسناد  یم  دیعب  ار  یتشذگ  وفع و  نینچ  راظتنا  یتح  دوب و  يدـیدش  لمعلا  سکع  رظتنم  هک  یماش 

هللا مالس  یلع  نب  نسح  یلع و  زا  ریغ  یسک  نیا  زا  لبق  ات  مدرک  یخاتسگ  هدیجنسن  هتخانشن و  نینچ  نیا  نم  هک  درب  یم  ورف  دوخ  رد  ارم 
(1 . ) تسین رتبوبحم  زیزع و  شردپ  وا و  زا  یسک  نم  دزن  نسح  ماما  قلخ  نسح  تیؤر  ماگنه  زا  یلو  دوبن  رتضوغبم  میارب  امهیلع 

(2  ) ًالُوئسَم ُهنَع  َناک  َِکئلُوا  ُّلُک  َداؤُفلا  َو  َرَصَبلا  َو  َعمَّسلا  َّنِا  ٌملِع  ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  ُفقَت  َو ال 
. دنریگ رارق  لاوئس  دروم  یگمه  لد  مشچ و  شوگ و  هک  اریز  يرادن  ملع  هچنآرب  يامنم  يریگ  یپ  و 

__________

راحبلا ج 2 ص 207. ۀنیفس  - 1
هیآ 36. ءارسا  هروس  - 2

هحفص 223} }
: تسا هدومرف  یلصفم  ثیدح  نمض  قداص  ماما 

هکنیا بلاج  دـنیب و  یم  تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دوش و  یم  هدوشگ  شیور  هب  يرد  دـنراذگ ، یم  شربق  رد  ار  نامیا  اـب  صخـش  یتقو 
دوش هدوشگ  بیغ  ملاع  هب  هک  يرد  نآزا  ددرگ ...  یم  مسجم  ناشلامعا  دننامه  تسا  نانآ  یحور  لمع  هک  مدرم  دـب  بوخ و  ياه  تین 

نم دـهد ، یم  خـساپ  ما ؟ هدـیدن  رتوربوخ  وت  زا  نم  هک  یتسیک  وت  دـیوگ ، یم  وا  هب  نامیا  اب  صخـش  دوش  یم  جراخ  ابیز  هرهچ  اب  يدرم 
یماگنه دومرف و  ترـضح  نآ  نینچمه  يداد و  ماجنا  ایند  رد  هک  متـسه  وت  بوخ  لمع  يدوب و  نآ  رب  اـیند  رد  هک  متـسهوت  بوخ  تین 

، رد ناـمه  زا  سپ  دـنیب  یم  شتآ  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  هک  دوش  یم  هدوشگ  شیور  هب  يرد  دوش ، یم  هتـشاذگ  ربق  رد  رفاـک  صخـش  هک 
خـساپ ما . هدیدن  وت  زا  رت  حیبق  یتروص  نم  هک  یتسیک  وت  دـیوگ  یم  صخـش  نآ  هب  رفاک  دوش  یم  جراخ  تبیه  دـب  يور و  تشز  يدرم 

(1  ) یتشاد لدرد  هک  مشاب  یم  وت  ثیبخ  هدیقع  يأر و  يداد و  ماجنا  ایند  رد  هک  متسه  وت  دب  لمع  نم  دونش  یم 
__________

یفاک ج 3 ص 242. عورف  - 1
هحفص 224} }

دشخبب هاک  رپ  هب  یهوک 

نوریب ار  وا  رهش  زا  ات  دمآ  باطخ  هک  دوب  دایز  يردق  هب  شناهانگ  دوب و  هانگ  اپ  ات  رس  هک  یناوج  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  نامز  رد 
رد داتفا  شناهانگ  دای  یتقو  تشادن و  ار  یسک  ادخ  زا  ریغ  دوب و  اهنت  اجنآ  دیـسر  ارف  شلجا  مک  مک  ات  تفر  نابایب  هب  ناوج  نیا  دندرک 

يراد و ار  ایند  مه  هک  یسک  يا  ینعی  هَرِخالا  َو  اینُّدلا  َُهل  َسَیل  نَِمل  مَحِرا  هَرِخالا  َو  اینُّدلا  َُهل  نَم  ای  تفگ  هتشگ و  هدنمرش  دنوادخ  هاگشیپ 
. ار ترخآ  هن  دراد و  ار  ایند  هن  هک  یسک  رب  نک  محر  ار ، ترخآ  مه 

هب تفر  ایند  زا  یتقو  داتـسرف ، شرـس  يالاب  ناشیوخ  رداـم  ردـپ و  تروص  هب  ار  هکئـالم  یتح  تفریذـپ  ار  وا  ملاـع  راـگدرورپ  هجیتن  رد 
دمآ مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نک  شنفد  نابایب  ناکم  نالف  رد  ورب  هدرم  ام  بوخ  ناگدنب  زا  یکی  هک  دش  باطخ  یـسوم  ترـضح 
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تـسا یلاباال  ناوج  نامه  نیا  ایادخ  تشاد  هضرع  دوب  هدش  دیعبت  هانگ  ترثک  تلع  هب  هک  تسا  ینماد  هدولآ  راکهنگ  ناوج  نامه  دـید 
رعاش لوقب  تسین  يدیمون  هگرد  ام  هگرد  نیا  یـسوم  يا  هک  دمآ  باطخ  قح  ترـضح  بناج  زا  و  هدش ، وت  بوخ  هدنب  هک  هدش  روطچ 

هبوت بآ  اب  اما  دوب  راکهانگ  یتقو  يآ  زاب  یتسکش  هبوت  رگا  راب  دص 
هحفص 225} }

(1 . ) تسش ار  شناهانگ 

ربق هب  ناوج  گس و  دورو 

تیؤر زا  یـسک  يارب  یهار  درادـن و  یهاگآ  نآزا  ملع ، رد  نیخـسار  ادـخ و  زا  ریغ  یـسک  درذـگ  یم  اه  هدرم  رب  خزرب  ملاـع  رد  هچنآ 
هچ رگ  هدش  مولعم  ییاهزیچ  دوهش  فشک و  ملاع  رد  صوصخم  دارفا  زا  یـضعب  يارب  یهاگ  اما  تسین  زاب  خزرب  ملاع  تانایرج  میقتـسم 

نانچ عوقو  تحص  دراد  يراگزاس  نآرق  تایآ  تایاور و  زا  یضعب  نومضم  اب  نوچ  یلو  دشابن  ملـسم  یعطق و  هلأسم  لصا  تسا  نکمم 
. دنادرگ یم  دقتعم  ناوضر  هار  رد  اه  هندرگ  دوجو  هب  ار  نمؤم  و  ددرگ ، یم  تباث  تمایق  خزرب و  ملاع  هرابرد  یئاهراتفگ 

يارب دوب  هتفر  رانک  شمشچ  يولج  زا  اه  هدرپ  یضعب  هک  یلاح  رد  يزور  تسین  هدیشوپ  یسک  رب  راوگرزب  نآ  تیصخش  هک  یئاهب  خیش 
. تفر دندوب  هدرک  ياوأم  يا  هربقم  رد  هک  ادخ  نادرم  لاح و  نابابرا  زا  یضعب  ترایز  هب  تفر و  ناهفصا  ناتسربق  هب  روبق  لها  ترایز 

__________

. لقن هب  - 1
هحفص 226} }

زا يا  هدع  هک  تسا  نیا  نآ  مدرک و  هدهاشم  ار  یبیجع  رما  ناتسربق  نیا  رد  نم  خیش  ای  تفگ  خیـش  هب  ناتـسربق  رد  نیزگ  انکـس  درف  نآ 
نیا يوب  زا  هک  دیـسر  مماشم  هب  یـشوخ  يوب  تشذگ  یتعاس  نوچ  دـنتفر  دـندرک و  نفد  ناتـسربق  نیا  رد  دـندروآ و  ار  يا  هزانج  مدرم 

هک یلاح  رد  تروص  شوخ  مدید  ار  یناوج  هاگان  تساجک  زا  شوخ  يوب  ممهفب  هک  مدرک  هاگن  پچ  تسار و  هب  مدش  ریحتم  دوبن  ملاع 
نیا مدـیدن و  ار  وا  رگید  دـش  کـیدزن  اـجنآ  هب  نوچ  دیـسر و  ربق  نآ  هب  اـت  تفر  سپ  دور . یم  ربق  نآ  دزن  تشادربرد  ار  كولم  ساـبل 

. دوب رتدب  يدب  يوب  ره  زا  هک  دیـسر  مماشم  هب  يدب  يوب  هاتوک  ینامز  تشذگ  اب  دوب  هدش  ربق  نآ  لخاد  هک  ایوگ  درک  رتشیب  ارم  بجعت 
رتشیب مبجعت  راب  نیا  مدرک و  بجعت  زاب  دش . دیدپان  دیـسر و  ربق  نآ  هب  سپ  دور . یم  ناوج  نآ  لابند  هب  هک  مدید  ار  یگـس  مدرک ، هاگن 
لابند هب  زین  نم  تشگزاب . دوب  هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  دمآ و  نوریب  لکـش  دب  لاح و  دب  یلیخ  تروص ، شوخ  ناوج  نآ  هاگان  دـیدرگ 

وا ربق  رد  هک  مدوب  رومأم  مدوب و  تیم  نیا  حـلاص  لمع  نم  تفگ  ناوج  نک  فیرعت  ار  لاـح  تقیقح  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  متفر و  وا 
ریغ لمع  نآ  دمآ و  هک  مدید  ار  یگس  هاگان  مشاب 

هحفص 227} }
دـنک و ارم  تشوـگ  تفرگ و  نادـند  ارم  گـس  نآ  یلو  مشاـب  وا  بحاـصم  قـح ، هب  منک و  نوریب  ربـق  زا  ار  وا  متـساوخ  دوـب ، وا  حـلاص 
اب مدراذـگ . ار  وا  مدـمآ و  نوریب  منامب  شربق  رد  متـسناوتن  رگید  سپ  مشاب . وا  اب  هک  تشاذـگن  ینیب و  یم  هک  نانچنآ  تخاس  محورجم 

ياهتروص اهلکش و  اب  اهنآ  نتفرگ  تروص  لامعا و  مسجت  هب  میلئاق  ام  یتفگ  تسار  دومرف  هیلع  هللا  ۀمحر  ییاهب  خیـش  تیاکح  نیا  لقن 
(1 . ) دارفا لاوحا  بسح  هب  بسانم 

(2  ) ِۀَیِصعَملا َدُعب  َو  ِۀَعاّطلا  َقیفَوت  انقُزرلا  َّمُهّللَا 
__________

خیراوتلا ص 284. بختنم  - 1
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یمعفک ص 281. حابصم  - 2
هحفص 228} }

ذخاؤم عبانم و 

دیجم نآرق  - 1
یناشاک هللا  حتف  الم  نیقداصلا /  جهنم  ریسفت  - 2

یئابطابط همالع  نازیملا /  ریسفت  - 3
يزاریش مراکم  رصان  هللا  تیآ  هنومن /  ریسفت  - 4
يزار حوتفلاوبا  خیش  نانجلا /  حور  ریسفت  - 5

یناشاک ضیف  نسحم  الم  یفاص /  ریسفت  - 6
يدادغب یسولآ  یناعملا /  حور  ریسفت  - 7

یناشاک هللا  حتف  الم  نیقداصلا /  جهنم  ریسفت  - 8
یلماع رح  خیش  يرشع /  ینثا  ریسفت  - 9

یسورعلا ۀعمج  نب  یلع  دبع  نیلقثلارون /  ریسفت  - 10
یسربطلا نسح  نب  لضفلا  یلع  وبا  خیش  نایبلا /  عمجم  ریسفت  - 11

مالسالا ضیف  هغالبلا /  جهن  - 12
یسلجم رقاب  دمحم  همالع  راونالا /  راحب  - 13

یمق سابع  خیش  لامالا /  یهتنم  - 14
موصعم هدراهچ  قالخا  ثیدح  - 15

یلماع رح  خیش  هعیشلا /  لئاسو  - 16
یبوقعی یبوقعی /  خیرات  - 17

هَبعُش نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  نسح  لوقعلا /  فحت  - 18
بطق دیس  لهج /  يامیس  - 19

ینیلکلا قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  یفاک /  لوصا  - 20
ینیلکلا قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  یفاک /  عورف  - 21

يولوم هب  روهشم  یمور  نیدلا  لالج  يولوم  يونثم /  ياهناتساد  - 22
یمق سابع  خیش  راحبلا /  ۀنیفس  - 23

یناسارخ مشاه  الم  خیراوتلا /  بختنم  - 24
هحفص 229} }

یبسامهط اضر  دیس  جاح  مالسالا  تجح  راثآ  تسرهف 
( دلج  2 ( ) قالط جاودزا و   ) نتسسگ نتسویپ و 

( دلج  6  ) دنمتورث ناگنهرباپ 
( دلج  2  ) زامن
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( دلج  3  ) ناوضر هار  رد  اه  هندرگ 
هحفص 230} }

تدحو
( دلج  2  ) سمخ

( دلج  2 ( ) داهج  ) هزرابم
( دلج  2  ) يزوریپ

هحفص 231} }

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)
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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 
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 
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