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تیباهو يداقتعا  ینابم 

باتک تاصخشم 

تاصخـشم .یناوضر  رغـصا  یلع  فلوم  تیباهو / يداقتعا  ینابم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانـشرس : 
لایر    7500 کباش :  .تیباهو  ثحابم  هلـسلس  تسورف :  182ص  يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1385 . سدقم  دجسم  مق : رـشن : 

پاچ لایر (  مراهچ  7-038-973-964-978  14000 ؛  پاچ  لایر  مود 14000 ؛   پاچ   ) لاـیر 12000 ؛  964-973-038-9 : 
 : تشاددای   1387. ناتـسبات مراهچ : پاچ  تشاددای :  راهب .1386  مود : پاچ  تشادداـی :  اـپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  مجنپ ) 

يور ناونع  .سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  .نایباهو  يداقتعا  یناـبم  دـلج : يور  ناونع  تشادداـی :  مجنپ .1389  پاـچ 
نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  دیاقع  هیباهو --  عوضوم :  اه  هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم :  .نایباهو  يداقتعا  ینابم  دلج : 

85-25636 م یلم :  یسانشباتک  هرامش  ییوید 297/417 :  يدنب  هدر  م 1385 2 57 ر  : BP212/5 / هرگنک يدنب  هدر  مق ) )

رشان همدقم 

ییاه يدرخبان  اه و  یشیدنا  جک  راچد  خیرات  لوط  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  يدّمحم و  بان  گنهرف  جیورت 
زا ار  ناهج  ناناملـسم  همه  هک  يرکفت  دوب ، رگراظن  ناوت  یم  يرگ  یفلـس  تیباهو و  هشیدـنا  رد  ار  نآ  زراـب  هنومن  هک  تسا  هدوب 

راچد ار  نایدا  رگید  ناهج و  ناناملـسم  یـشیدنا ، جک  اب  هک  كدنا  يا  هّدع  .دـنناد  یم  ناملـسم  ار  دوخ  طقف  جراخ و  مالـسا  نید 
ربمایپ نادـنزرف  ناـفلاخم  زا  هیمیت  نبا  هشیدـنا  نیا  راـمعم  .دـنا  هدومن  هئارا  تمحر  نید  زا  هیرک  نشخ و  يا  هرهچ  هدرک و  لکـشم 

نادنمشیدنا تفلاخم  دروم  هدش و  هدرپس  یشومارف  هب  مهدزیس  نرق  ات  متفه  نرق  زا  وا  رّکفت  هک  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا 
رتمک یلو  تفرگ  رارق  یمالسا  بهاذم 
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نیرکفتم دراد  اج  .ددرگ  یم  حرطم  لاحلا  مولعم  يدارفا  طسوت  یمالسا  هعماج  رد  هرابود  یفارحنا  رّکفت  نیا  هک  تسا  نرق  کی  زا 
يدمحم بان  مالسا  نامه  هک  یمالـسا  تدحو  روحم  هدرک و  یفرعم  ناهج  ناناملـسم  هب  ار  فرحنم  يرکف  ياه  نایرج  یمالـسا ،

هیلع هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تیب  لـها  زا  يوریپ  ّتبحم و  ساـسارب  هک  يروحم  دـنیامن ، نییبت  ار  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
رد وگ  تفگ و  .درادن  نآ  اب  یتّیخنس  چیه  تسا و  رود  هب  يراذگ  بمب  رورت و  متش و  برض و  یـشاحف و  زا  تسا و  راوتـسا  هلآو 

هـشیدنا ملع و  نادیم  دـنقداص ، راتفگ  رد  نانآ  هچنانچ  و  درادـن ، یفارحنا  تاکرح  نآ  هب  زاین  بان ، هشیدـنا  یفرعم  یملع و  لفاحم 
.تسا ایهم 

هب یمالسا  دنم  هوکش  بالقنا  هک  تفرگ  تعرس  زاغآ و  ینامز  زا  یمالسا  لیصا  رّکفت  هب  اه  تسینویهص  یناهج و  رابکتسا  مجاهت 
هَّللا تیآ  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  راوگرزب  ربهر  طسوت  تسـشن و  رمث  هب  ناریا  یمالـسا  روشک  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر 

.دیدرگ تیاده  هلظ  ماد  يا  هنماخ 

نارکمج سّدقم  دجـسم  مرتحم  تیلوت  هژیو  هب  دنیامن  یم  يرای  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  رـشن  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  هیلک  زا 
رکـشت و لاـمک  یناوضر  رغـصا  یلع  داتـسا  باـنج  مرتـحم  فلؤم  تاراـشتنا و  هعوـمجم  رد  ناراـکمه  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح 

.هَّللا ءاش  نا  .دریگ  رارق  ّقح  ترضح  ياضر  دروم  تسا  دیما  میراد  ار  ینادردق 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 

كرش دیحوت و  رد  نازیم 

هراشا

حاورا زا  تناعتـسا  كّربت ، لیبق  زا  نیملـسم ؛ لامعا  زا  يرایـسب  دـنراد ، دـیحوت  كرـش و  نازیم  رد  هک  یـصاخ  هاگدـید  اب  نایباهو 
نوخ نآ ، عبت  هب  و  دنناوخ ، یم  كرشم  ار  نآ  هب  نالماع  و  دنناد ، یم  كرش  ار  ...و  یهلا  يایلوا 
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اب ملاع  ناناملـسم  لباقم ، رد  یلو  .دنناد  یم  مارح  ار  نانآ  هحیبذ  هک  دنور  یم  شیپ  اجنآ  ات  نانآ  .دنرمـش  یم  لالح  ار  ناشلاوما  و 
هکلب هتـسنادن ، كرـش  اـهنت  هن  ار  لاـمعا  قیداـصم و  نیا  دـنا  هدرک  بسک  ربتعم  تاـیاور  نآرق و  لـقع و  هار  زا  هک  یـصاخ  یناـبم 

: میزادرپ یم  قوف  عوضوم  یسررب  هب  اجنیا  رد  .دنناد  یم  دیحوت  ياتسار  رد  بحتسم و 

كرش قیداصم  رد  نایباهو  ياواتف 

زا يا  هعقب  ره  رد  سک  ره  و  تسا ، تدابع  قیداصم  زا  اعد  : » دیوگ یم  دوخ  رـصع  رد  نایباهو  یتفم  زاب ، نب  زیزعلادـبع  خیـش   - 1
ار تتّما  هدـب ، افـش  ارم  نک ، يرای  ارم  بایرد ، ارم  سرب ، نم  دایرف  هب  دّـمحم  ای  هَّللا ، یبن  ای  هَّللا ، لوسر  ای  دـیوگب : نیمز  ياـه  هعقب 

رارق تدابع  رد  کیرش  ادخ  يارب  اه  هلمج  نیا  نتفگ  اب  اه ، نیا  لاثما  ای  امرف ، تیاده  ار  ناهارمگ  هدب ، افـش  ار  نارامیب  نک ، يرای 
(1 «.) ...تسا هدومن  تدابع  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تقیقح  رد  هداد و 

هانپ نج ، ای  هکئالم  ایبنا و  ایلوا و  زا  وا  ریغ  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  هک  یناسک  کش  یب  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  ومه   - 2
؛ تسا ربکا » كرـش   » زا یعاونا  اهداقتعا  نیا  دـننک ، یم  هدروآ  رب  ار  ناشتاجاح  هدینـش و  ار  ناشیاعد  نانآ  هک  دـندقتعم  دـنرب ، یم 

هدـش عطقنم  گرم  اب  ایند  رد  تاوما  لامعا  تافرـصت و  هک  نیا  رگید  لـیلد  .دـناد  یمن  رگید  یـسک  ادـخ  زا  ریغ  ار  بیغ  ملع  اریز 
(2 «.) دنا لوغشم  دوخ  نوؤش  هب  بیاغ و  ام  زا  زین  نج  هکئالم و  و  ربمایپ -  ریغ  ای  دنشاب  ربمایپ  هاوخ  تسا - 

، ربق نابحاص  ندز  ادص  هلمج  زا  تسا ؛ هّجوت  لباق  دریگ ، یم  ماجنا  كرش  عاونا  زا  روبق  رانک  رد  هچنآ  : » دیوگ یم  ومه   - 3
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نآ هب  ّتیلهاج  لها  هک  تسا  ربکا  كرش  عاونا  زا  همه  اه ، نیا  لاثما  ادعا و  رب  ترصن  بلط  ضیرم ، يافش  بلط  نانآ ، هب  هثاغتـسا 
(3 «.) دندرک یم  لمع 

هراتـس ای  ّیلو  ای  دشاب  ربمایپ  يارب  هاوخ  تسا ؛ ربکا  كرـش  میظع و  يرکنم  ادخ  ریغ  يارب  حبذ  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  يو   - 4
(4 «.) ...اه نیا  ریغ  ای  تب  ای 

وا زا  دننک و  یم  هثاغتسا  ادخ  ریغ  هب  هک  دنا  یناسک  نانآ  هلمج  زا  هک  تسین ، زیاج  ناکرـشم  هب  ادتقا  زامن  رد  : » دیوگ یم  ومه   - 5
(5 «.) ...تسادخ هب  كرش  عاونا  زا  اه  نیا  ریغ  ّنج و  اه و  تب  تاوما و  زا  ادخ ؛ ریغ  هب  هثاغتسا  اریز  دنهاوخ ؛ یم  ددم 

(6 «.) تسین زیاج  تاقولخم  زا  هبعک  ریغ  ای  هبعک  هب  مسق  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  يو   - 6

تدابع دننامه  نانآ  تسا ، ربکا  كرش  قیداصم  زا  یگمه  يو ، زا  ددم  بلط  وا و  هب  هثاغتـسا  هدرم و  ندز  ادص  : » دیوگ یم  وا   - 7
(7 «.) ...دنتانم يّزع و  تال ، لیبق : زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نامز  رد  اه  تب  ناگدننک 

یناکرشم دنهد -  یم  لیکشت  ار  ناناملـسم  ّتیرثکا  هک  هیقب -  دندقتعم : دنناد و  یم  صلاخ  دیحوت  لها  ار  دوخ  اهنت  نایباهو  ایوگ 
 . ...تسا كرش  گنج و  هناخ  زین  ناشیاه  هناخ  و  درادن ، مارتحا  ناشلاوما  هیّرذ و  نوخ ، هک  دنا 

ه  ) لاس 1395 هب  ّجح  هضیرف  يادا  يارب  همّرکم  هکم  هب  یناوج  رد  هک  يرفس  رد  : » دیوگ یم  بهذم  یّنس  هدنسیون  مالـسلادبع  رمع 
اب نایباهو  هک  مدید  .مدش  ور  هبور  یبیجع  رایـسب  هنحـص  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ربق  رانک  هرونم  هنیدـم  رد  متـشاد ، .ق )

ربق رانک  زا  مانشد  شحف و  عاونا  اب  دنلوسر  ادخ و  نانامهیم  هک  ار  ناناملسم  دننک و  یم  دروخرب  نیملسم  اب  اه  تناها  عاونا 

تیباهو يداقتعا  www.Ghaemiyeh.comینابم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر حیرـض  هب  ندـش  کـیدزن  ترـضح و  هب  ّتبحم  راـهظا  دـصق  رئاز  هاـگ  ره  .دـنزاس  یم  رود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
رادرک نیا  زا  .دنتخاس  یم  رود  حیرض  زا  نوکرشملا » اهّیا  اودعتبا   » هلمج اب  ار  وا  تشاد ، ار  نآ  ندیـسوب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ 

هیمیت و نبا  لیبق  زا  نایباهو  ناگرزب  راکفا  زا  هتفرگ  تأشن  لامعا  نیا  هک  مدـید  خـیرات  هب  هعجارم  زا  دـعب  و  مدـش ، تحاراـن  رایـسب 
(8 «.) ...تسا نارگید 

یّمهم لصا  کی  رهاظ  رد  نانآ  هک  میرب  یم  یپ  نانآ  راتفر  رد  تقد  اب  دـننک ؟ یم  لابند  ار  یفدـه  هچ  دروخرب  عون  نیا  اب  نایباهو 
زا تیاکح  هیـضق  تشپ  رما و  عقاو  یلو  تسا ، یتسرپ  تب  كرـش و  عاونا  اب  هلباقم  دـیحوت و  شرتسگ  نامه  هک  دـننک  یم  لابند  ار 
هک تسا  نآ  ناهاوخ  رامعتـسا ، هک  دننک  یم  لابند  ار  یفدـه  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  اه  نآ  هک  تسا  نآ  رما  عقاو  .دراد  يرگید  رما 

موش عماطم  هب  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  نمـشد  نایم ، نیا  رد  ات  تسا  نانآ  نیب  اه  گنج  اـه و  هنتف  داـجیا  نیملـسم و  نیب  هقرفت  ناـمه 
بهذم نیا  لصا  هک  دنا  هدومن  حیرصت  هدناسر و  تابثا  هب  ار  یفخم  فده  نیا  تیباهو  خیرات  رد  نیققحم  زا  یهورگ  .دسرب  دوخ 

عماطم دناوت  یم  هک  یبهذم  نیرتهب  اریز  تسا ؛ هدوب  ناتـسلگنا  تارمعتـسم  ترازو  میقتـسم  رما  هب  برعلا  هریزج  رد  نآ  سیـسأت  و 
(9) .تسا برعلا  هریزج  رد  مه  نآ  راکفا ، عون  نیمه  اب  بهذم  نیا  دیامن ، نیمأت  ار  نانآ  دیلپ 

ایبنا توعد  ساسا  دیحوت ،

، هدومن هراشا  ایبنا  یـساسا  فدـه  نیا  هب  میرک  نآرق  .تسا  هدوب  یتسرپ  تب  كرـش و  یفن  دـیحوت و  ایبنا ، توعد  ساسا  کـش  یب 
رد هنیآ  ره  و  ( » 10 (؛» َهَّللا اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََقلَو  : » دیامرف یم 
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« .دنیامن توعد  ادخ  تدابع  هب  ار  نانآ  ات  میداتسرف  يربمایپ  یتما  ره 

یثیدح رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  یـساسا  فده  ساسا و  دیحوت ، هب  توعد 
اولعف اذإف  هاکّزلا  اوتؤیو  هالّـصلا  اومیقیو  هَّللا  لوسر  ًادّمحم  ّنأو  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  اودهـشی  یّتح  ساّنلا  لتاقأ  نأ  ترمأ  : » دـیامرف یم 

هب تداهش  ات  مگنجب  مدرم  اب  هک  مدش  رومأم  نم  ( » 11 (؛» هَّللا یلع  مهباسحو  مالسالا  ّقحب  ّالإ  مهلاومأو  مهءآمد  یّنم  اومصع  کلذ 
زج تسا  ظوفحم  ناشلاوما  نوخ و  دننک  نینچ  هاگ  ره  دنزادرپب و  تاکز  دنراد و  اپرب  زامن  دنهد ، دّمحم  تلاسر  ادخ و  تینادحو 

« .تسا دنوادخ  اب  ناشباسح  مالسا و  ّقح  هب 

، درک میهاوخ  تابثا  ثحب  نیا  رد  ام  تسا ؟ دیحوت  هناشن  یلمع  هچ  كرـش و  یلمع  هچ  هک  تسا  نآ  نایباهو  اب  ثحب  عازن و  دروم 
.تسا دیحوت  ياتسار  رد  هکلب  هدوبن  كرش  اهنت  هن  دنناد ، یم  كرش  نایباهو  هک  یقیداصم 

دیحوت لحارم 

حیضوت

هب داقتعا  يانعم  هب  ددرگ ، یم  قـالطا  دـنوادخ  رب  هک  یماـگنه  .نتـسناد و  درف  هب  رـصحنم  اـتکی و  ار  يزیچ  ینعی : تغل  رد  دـیحوت 
.تسوا ندوب  یکی  تینادحو و 

: تسا هدش  رکذ  یلحارم  دیحوت  يارب  يداقتعا  ياه  باتک  رد 

تدابع رد  دیحوت  تیبوبر 4 -  رد  دیحوت  تیقلاخ 3 -  رد  دیحوت  تیهولا 2 -  رد  دیحوت   - 1

تیهولا رد  دیحوت   - 1

.تسا لاعتم  دنوادخ  هدوب ، لالقتسالاب  لامج  لامک و  تافص  همه  ياراد  هک  تدابع  ّقحتسم  دوجوم  اهنت  ینعی 

« .تساتکی يادخ  امش  يادخ  و  ( » 12 (؛» ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

« .تسا هناگی  يادخ  وا  وگب  ( » 13 (؛» ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق  : » دیامرف یم  نینچمه 

« .تسین يرگید  يادخ  وا  اب  زگره  و  ( » 14 (؛» ٍهلِإ ْنِم  ُهَعَم  َناک  امَو  : » دیامرف یم  زین  و 

« .دیهدن رارق  کیرش   ] يرگید يادخ  دنوادخ ، اب  زگره  ( » 15 (؛» َرَخآ ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  اُولَعْجَت  الَو  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد 

تیقلاخ رد  دیحوت   - 2

هدارا نودب  یسک  تسوا و  ّتیشم  نذا و  هب  جاتحم  شتّیقلاخ  رد  وا ، زا  ریغ  سک  ره  تسا و  یکی  ملاع  رد  لقتـسم  قلاخ  اهنت  ینعی 
هک هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب  یهلا  هدارا  اریز  درادـن ؛ يراگزاسان  هدـنب  رایتخا  اب  یهلا  تیـشم  هدارا و  نیا  یلو  .دـهد  یمن  ماجنا  يراک  وا 
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.دنهد ماجنا  ار  ناشلامعا  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  ناگدنب 

« .تسا زیچره  قلاخ  دنوادخ  وگب  ( » 16 (؛» ْیَش ٍء ِلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

دوجو دـنوادخ  ریغ  یقلاخ  ایآ  ( » 17 (؛» ِضْرَْألا ِءامَّسلا و  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَـه  : » دـیامرف یم  رگید  ییاـج  رد  نینچمه 
».؟ دهد يزور  امش  هب  نیمز  نامسآ و  رد  هک  دراد 

تّیبوبر رد  دیحوت   - 3

دنوادخ لقتـسم ، تروص  هب  ناشفادها  يوس  هب  اه  نآ  هدننک  تیاده  ءایـشا و  تقلخ  ملاع و  نوؤش  ّربدم  هدننک و  تیبرت  اهنت  ینعی 
.تسا یهلا  ّتیشم  هدارا و  نذا و  هب  دراد ، ار  ریبدت  نوؤش  زا  ینأش  هک  رگید  سکره  تسا و  لاعتم 

نایملاع هدننک  تیبرت  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  ( » 18 (؛» َنیَملاْعلا ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلا  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
« .تسا

بلط دوخ  راگدرورپ  ناونع  هب  ار  ادخ  ریغ  ایآ  وگب  ( » 19 (؛» ْیَش ٍء ِّلُک  ُّبَر  َوُهَو  ًّابَر  یْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغَأ  ُْلق  : » دیامرف یم  رگید  ییاج  رد 
« .تسا يزیچ  ره  هدننک  تیبرت  راگدرورپ و  وا  هک  یلاح  رد  میامن ؛

هک هنوگ  نامه  دنـشاب ، هتفرگ  تسد  هب  دنوادخ  بناج  زا  ار  روما  زا  یخرب  ریبدـت  هکئالم  لاثما  دارفا ؛ یخرب  هک  درادـن  تافانم  نیا 
«. ًاْرمَأ ِتارِّبَدُْملاَف  : » دیامرف یم  نانآ  هرابرد  دنوادخ 

تدابع رد  دیحوت   - 4

؛ تسا هدرک  هراشا  دیحوت  زا  عون  نیا  هب  يرایسب  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  لاعتم  دنوادخ  صوصخم  شتـسرپ  تدابع و  ینعی 
: هلمج زا 

« .دینکن تدابع  ار  وا  ریغ  هک  نیا  وت  راگدرورپ  هدرک  مکح  و  ( » 20 (؛» ُهاّیِإ ّالِإ  اوُُدبْعَت  ّالَأ  َکُّبَر  یضَقَو  ( » فلا

ِنوُد ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  الَو  ًاْئیَش  ِِهب  َكِرُْشن  الَو  َهَّللا  َّالِإ  َُدبْعَن  ّالَأ  ْمُکَْنَیبَو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  ( » ب
ار سک  چیه  اتکی  يادخ  زج  هب  هک  مینک  يوریپ  تسا  ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ّقح  هملک  نآ  زا  دییایب  باتک ! لها  يا  ( » 21 (؛» ِهَّللا

« .مینکن میظعت  تیبوبر  هب  ادخ  ياج  هب  ار  یخرب  یضعب ، میهدن و  رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ  میتسرپن و 

هب ات  میداتـسرف  يربمغیپ  یتّما  ره  نایم  رد  ام  اـنامه  و  ( » 22 (؛» َتوُغاّطلا اُوِبنَتْجاَو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََـقلَو  ( » ج
دننک غالبا  قلخ 
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« .دینک يرود  ناینوعرف  ناتب و  زا  دیتسرپب و  ار  اتکی  يادخ  هک 

ناناملـسم فالتخا  هدمع  اریز  مینک ؛ ثحب  دیحوت  عون  نیا  ناکرا  رد  هک  تساجب  تدابع  رد  دیحوت  رب  نآرق  ياهدیکأت  هب  هّجوت  اب 
.تسا دیحوت  زا  عون  نیا  رد  نایباهو  اب 

تدابع موهفم  یسررب 

.تسا ّللذت »  » و عوضخ »  » قلطم يانعم  هب  تیدوبع  تدابع و  هک  میرب  یم  یپ  تغل  ياه  باتک  هب  هعجارم  اب 

(23 «.) تسا ّتلذ  عوضخ و  تیدوبع ، لصا  : » دیوگ یم  یقیرفا  روظنم  نبا 

(24 «.) تعاطا ینعی : تدابع  : » دیوگ یم  يدابآزوریف 

(25 «.) ّتلذ راهظا  ینعی : تیدوبع  : » دیوگ یم  یناهفصا  بغار 

 - نآ يوغل  يانعم  هب  تسا ، لاعتم  دنوادخ  صوصخم  نآ  هدش و  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  تدابع  یحالطصا  يانعم  هک  میناد  یم 
تدابع دـشاب  هتـشاد  یـسک  رب  ار  یعوضخ  عضاوت و  نیرتمک  سک  ره  هک  دـیآ  یم  مزـال  هنرگو  تسین ؛ دـشاب -  عوضخ  قلطم  هک 

.دبای یم  ققحت  تدابع  اه  نآ  ندوب  اب  هک  دراد  یلوصا  تامّوقم و  ثیدح  نآرق و  حالطصا  رد  تدابع  هکلب  دوش ، هدرمش  مارح 

رد ( » 26 (؛» َنیِرفاْکلا یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحیَو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  ًالثم 
هب نتورف و  نانمؤم  هب  تبـسن  دنراد و  تسود  ار  ادخ  زین  اه  نآ  دراد و  تسود  ار  نانآ  وا  هک  ار  یموق  دـنازیگنا  یم  رب  ادـخ  هدـنیآ 

« .دنردتقم زارفرس و  نارفاک ،

.تسا هتفرگن  تدابع  يانعم  هب  یسک  ار  تلذ  نیا  اذل 

اوُدُجْسا ِهَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإَو  :» دیامرف یم  هک  اجنآ  هداد  ربخ  دوخ  رما  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  رب  هکئالم  دوجـس  زا  لاعتم  دنوادخ 
هدجس مدآ  يارب  میتفگ : ناگتشرف  هب  هک  ار  یماگنه  نک ) دای   ) و ( » 27 (؛» َنیِِرفاْکلا َنِم  َناکَو  َرَبْکَتْساَو  یبَأ  َسِیْلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدآل 

و دیزرو ، ّربکت  دز و  زاب  رس  هک  سیلبا  زج  دندرک ؛ هدجس  یگمه  دینک ، عوضخ  و 
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« .دش نارفاک  زا   ( ینامرفان ّربکت و  رطاخ  هب  )

.تسا هدش  رما  نآ  هب  ارچ  سپ  تسا  تدابع  تقیقح  رد  لمع  نیا  رگا  و 

: تسا هدش  رکذ  یتاهیجوت  هکئالم  هیحان  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  رب  هدجس  هرابرد 

میظعت و تیاـهن  ینعی  تسا ؛ مدآ  ترـضح  نوچمه  يدوـجوم  تقلخ  تهج  هب  دـنوادخ  يارب  تقیقح  رد  هدجـس  نیا  هک  نیا   - 1
.تسا هدرک  قلخ  ار  تسا  تقلخ  هراصع  هک  یقولخم  نینچ  هک  یلاعت  هناحبس و  قح  ترضح  ربارب  رد  شنرک 

دنوادخ هب  صتخم  هک  نآ  یحالطصا  يانعم  هب  یلو  هدوب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  يارب  هچرگ  هدجـس  نیا  هک  تسا  نکمم   - 2
هب اهنت  هکلب  تسین ، تسا  هلدوجـسم  تیبوبر  ای  تیهولا  تین  اب  نیمز  رب  یناشیپ  ندادرارق  اب  عوضخ  تیاهن  نآ  دـشاب و  یم  ناـحبس 

هدوبن هارمه  دولآ  كرـش  تین  اـب  هک  تهج  نآ  زا  لـمع  نیا  تسا و  هدوب  وا  لـباقم  رد  یکچوـک  مدآ و  ترـضح  رب  میظعت  تهج 
.تسا هتشادن  یلاکشا 

ار ترضح  هک  دندش  رومأم  هکئالم  ینعی  تسا ؛ هدوب  وا  يوس  هب  هدجس  تقیقح  رد  مدآ  ترضح  رب  هدجس  دنیوگ : یم  یخرب   - 3
ات دـنتفای  تیرومأم  زین  هکئالم  میرازگ ، یم  زامن  هلبق  فرط  هب  اـم  هک  ناـنچ  دـنیامن ؛ هدجـس  وا  فرط  هب  دـنهد و  رارق  شیوخ  هلبق 

.دنهد رارق  شیوخ  هاگ  هلبق  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 

: تسا لاکشا  ياراد  یتاهج  زا  هیجوت  نیا 

هک نیا  هن  مدآ ، يارب  دینک  هدجـس  ینعی  مدآ ؛ یلا  اودجـسا  هدومرفن  »و  َمَدآل اوُدُجُْـسا  :» دـیامرف یم  هک  تسا  هیآ  رهاظ  فالخ  ًالّوا :
.مدآ يوس  هب  دینک  هدجس 

ٍران ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  :» تفگ خـساپ  رد  سیلبا  دـیدرگ ؟ وت  ندرک  هدجـس  عناـم  زیچ  هچ  : دومرف سیلبا  هب  دـنوادخ  نوچ  ًاـیناث :
ارم اریز  مرترب ؛ مدآ  زا  نم  « ؛) 28 «) ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخَو 
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« .يدیرفآ لگ  زا  ار  وا  یلو  يدرک  قلخ  شتآ  زا 

نم هک  دروایب  لیلد  دنکن و  هدجـس  وا  ات  تشادن  انعم  رگید  دهد  رارق  شیوخ  هاگ  هلبق  ار  وا  هک  دـشاب  نیا  هب  مدآ  يارب  هدجـس  رگا 
ضارتعا ياج  ات  تسا  رترب  ناطیش  زا  ترضح  هک  تسین  نیا  ادخ  يارب  هدجس  لاح  رد  مدآ  نداد  رارق  هلبق  همزال  نوچ  مرترب ؛ وا  زا 

.دشاب

هب هک  يراکره  هدوب و  دنوادخ  رما  هب  لمع  نیا  : دنیوگ یم  مدآ  ترضح  رب  هکئالم  هدجس  هجو  هیآ و  نیا  هیجوت  رد  اه  یباّهو   - 4
اریز تسین ؛ لاکـشا  زا  یلاخ  قباس  هیجوت  دننامه  زین  هیجوت  نیا  .تسین  كرـش  مارح و  هتـشادن و  یلاکـشا  دریگ  ماجنا  دنوادخ  رما 

شتسرپ و ار  دنوادخ  ریغ  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشاب ، دنوادخ  ریغ  شتـسرپ  تدابع و  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  رب  هدجـس  رگا 
تدابع هب  لّدبم  ار  كرش  ادخ ، رما  هک  یلاح  رد  تسین ؛ كرش  هتـشادن و  یلاکـشا  هدومرف  دنوادخ  هک  تهج  نآ  زا  ندرک  تدابع 

نداد شحف  ندرک و  تناها  هنومن : باب  زا  .دهد  یمن  رییغت  ار  دوخ  عوضوم  مکح ، هاگچیه  هک  هدـش  هتفگ  لوصا  رد  و  دـنک ، یمن 
.میتسه یلقع  حبق  نسح و  هب  دقتعم  ام  هک  یلاح  رد  دنک ، جراخ  شعوضوم  زا  ار  نآ  ناوت  یمن  دشاب ، عراش  رما  هب  هچرگ 

ام ال ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ِءاشْحَْفلِاب َأ  ُُرمْأَی  َهَّللا ال  َّنإ  :» دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  اذـل  .دـنک و  یمن  رما  اشحف  هب  زگره  دـنوادخ  یهگناو 
یم تبـسن  ادخ  هب  دـیهد  یم  ماجنا  ینادان  يور  زا  امـش  ار  هچنآ  ایآ  ، دـنک یمن  رما  تشز  لامعا  هب  زگره  دـنوادخ  ( » 29 (؛» َنوُمَْلعَت

« .دیهد

هک اجنآ  تسا ؛ هدرکن  تّمذم  ار  نآ  هداد و  ربخ  فسوی  هب  بوقعی  نادنزرف  ندومن  هدجس  زا  نینچمه 
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، دوش یم  بوسحم  تدابع  اه  میظعت  عون  نیا  رگا  لاح  .دنداتفا » هدجـس  هب  فسوی  يارب  همه  ( » 30 (؛» ًادَّجُس َُهل  اوُّرَخَو  : » دیامرف یم 
؟ دنک یم  رما  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هنوگچ 

قلطم رفک ، دـقف  هَّللا  ریغل  اهب  یتأ  نمو  هَّلل  اـّلإ  نوکتـال  یّتلا  هداـبعلاب  داریـال  ّهنأ  بیرـال  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  ءاـطغلا  فشاـک 
یف ءآیبنألا  رفک  لب  ءآرمُالل ، ماّدـخلا  عیمجو  ءآرجـألاو  دـیبعلا  رفک  مزل  اـّلإو  هغللا ، لـهأ  مـالک  نم  رهظی  اـمک  داـیقنإلاو ، عوضخلا 
ادخ ریغ  يارب  سکره  دریگ و  ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  دـیابن  هک  یتدابع  هب  دوصقم  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  ( » 31 (؛» ءآبآلل مهعوضخ 

ییانعم نینچ  رگا  اریز  دیآ ؛ یم  تسد  هب  تغل  لها  مالک  رهاظ  زا  هک  نانچ  تسین  دایقنا  عوضخ و  قلطم  دوش ، یم  رفاک  دهد  ماجنا 
تعاطا ات  دنروبجم  دنوش و  یم  ریجا  راک  رد  هک  یناریجا  دننک و  یم  عوضخ  ناشیالوم  ربارب  رد  هک  اه  هدنب  مامت  دیاب  دشاب  حیحص 

« .دنوش رفاک  ناشناردپ ، هب  تبسن  عوضخ  تهج  هب  ایبنا  مامت  هکلب  نیطالس  همدخ  مامت  نینچمه  دننک و  نانآ 

تدابع ناکرا 

هراشا

نآ نودب  هتفای و  قّقحت  یحالطصا  تدابع  اه ، نآ  ندوب  اب  هک  دراد  یصاخ  ناکرا  تامّوقم و  ثیدح  نآرق و  حالطـصا  رد  تدابع 
: دوش یم  ققحم  عوضخ  قلطم  اهنت 

.دشاب ّللذت  عوضخ و  يایوگ  هک  یلعف  ماجنا   - 1

: لیبق زا  تسا ؛ هتشاد  او  صخش  هب  تبسن  عوضخ  تدابع و  هب  ار  ناسنا  هک  یصاخ  هزیگنا  هدیقع و   - 2

تسا هدرک  عوضخ  وا  رب  هک  یسک  تیهولا  هب  داقتعا  فلا )

اتکی يادـخ  اب  هک  ناـنآ  ( » 32 (؛» َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنوـُلَعْجَی  َنیِذَّلا  : » دـیامرف یم  ناکرـشم  هراـبرد  لاـعتم  دـنوادخ 
یم روشحم  یباذـع  تواقـش و  هچ  اـب  دـنا و  هدوـب  یهابتـشا  لـهج و  هچ  رد  هک  تسناد  دـنهاوخ  يدوز  هب  دـنتفرگ ، رگید  ییادـخ 

« .دنوش

يارب هتفگ و  كرت  ار  هناگی  يادـخ  ناکرـشم  و  ( » 33 (؛» ازِع ْمَُهل  اُونوُکَِیل  ًهَِهلآ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتاَو  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد 
« .دنتفرگرب ار  لطاب  نایادخ  يویند ، تّزع  مارتحا و 

.تسا دنوادخ  ریغ  تیهولا  هب  داقتعا  كرش ، ادخ و  ریغ  تدابع  نکر  هک  دوش  یم  هدافتسا  رگید  تایآ  هیآ و  ود  نیا  زا 

تسا هدرک  عوضخ  وا  رب  هک  یسک  تیبوبر  هب  داقتعا  ب )

تسامش نم و  هدننیرفآ  هک  ار  ییادخ  لیئارسا ! ینب  يا  ( » 34 (؛» ْمُکَّبَرَو ّیِبَر  َهَّللا  اوُُدبْعا  َلیئارْسِإ  ِیَنب  ای  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دیتسرپب
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دیتسرپب تسادخ ، امش  نم و  راگدرورپ  انامه  ( » 35 (؛» ٌمیقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَرَو  ّیبَر  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  رگید  ییاج  رد 
« .تسار هار  تسا  نیمه  هک  ار  وا 

دنوادخ ریغ  یلالقتـسا  ّتیبوبر  هب  داقتعا  كرـش ، ادخ و  ریغ  تدابع  تامّوقم  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تایآ  هتـسد  نیا  زا 
.عوضخ قلطم  هن  تسا ،

تسا تین  هب  لامعا 

یم هدافتـسا  لیالد  عومجم  زا  اریز  تسا ؛ مارح  دولآ و  كرـش  دـنوادخ ، ریغ  زا  تساوخرد  عوضخ و  عضاوت و  هک  تشادـنپ  دـیابن 
.تسا يزیچ  هچ  شلمع  زا  درف ، تین  دید  دیاب  تسا ، ّتین  هب  لامعا  هک  دوش 

نیا زا  اذل  تسا ، ءوس  دـصق  هب  دـنهد  ماجنا  ناکرـشم  رگا  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ، یکین  لمع  هسفن -  یف  هک -  نآ  اب  دـجاسم  ریمعت 
َِکئلوُأ ِْرفُْکلِاب  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنیدِهاش  ِهَّللا  َدِجاسَم  اوُرُمْعَی  ْنَأ  َنیکِرْـشُْمِلل  َناک  ام  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دنا ؛ هدـش  عونمم  راک 

َشْخَی َْملَو  َهاکَّزلا  یَتآَو  َهالَّصلا  َماقَأو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِـجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ  َنوُدـِلاخ *  ْمُه  ِراّنلا  ِیفَو  ْمُُهلاـمْعَأ  ْتَِطبَح 
رفک هب  هک  یتروص  رد  دننک ، ریمعت  ار  ادخ  دجاسم  هک  دـسرن  ار  ناکرـشم  ( » 36 (؛» َنیِدَتْهُْملا َنِم  اُونوُکَی  ْنَأ  َِکئلوُأ  یـسَعَف  َهَّللا  َّالِإ 

ریمعت یتسار  هب  .دوب  دنهاوخ  باذع  رد  دیواج  خزود ، شتآ  رد  نانآ  دینادرگ و  دوبان  ار  ناشلامعا  ادخ  .دـنهد  یم  تداهـش  ادـخ 
ریغ زا  دنهدب و  دوخ  لام  تاکز  دـنراد و  اپ  هب  زامن  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  تسا  یناسک  تسد  هب  ادـخ  دـجاسم 

« .دنناگتفای تیاده  زا  هک  دنشاب  راودیما  اه  نآ  دنسرتن ، ادخ 

رد عوضخ  هب  دنوادخ 
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عـضاوت و لاـب  رپ و  هشیمه  و  ( » 37 (؛» ِهَمْحَّرلا َنِم  ِّلُّذـلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخاَو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  دـنک ؛ یم  رما  ردام  ردـپ و  ربارب 
« .نارتسگب ناشدزن  ینابرهم  لامک  اب  ار  میرکت 

.دومن یمن  يرما  نینچ  دنوادخ  دوب ، تدابع  عوضخ  قلطم  رگا 

وا و ّتیبوبر  ای  تیهولا  هب  داقتعا  مدع  اب  لاعتم  دنوادخ  ریغ  هب  هثاغتسا  عوضخ و  لسوت و  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  حیـضوت  نیا  اب 
رد هک  یتایآ  اب  یطابترا  عون  چیه  درادن و  یلاکشا  تسا ، دنوادخ  هدارا  نذا و  هب  تیانع و  هب  تسوا  يارب  هچ  ره  هک  نیا  هب  داقتعا 

.دشاب لالقتسا  تین  هب  تناعتـسا  هثاغتـسا و  اعد و  هک  تسا  ییاج  تایآ  ضارتعا  دروم  اریز  درادن ؛ زین  هدش  هدراو  ناکرـشم  تّمذم 
(38)

ناکرشم هدیقع 

.تسا هدرک  تّمذم  نادوبعم  لالقتسا  هب  داقتعا  تهج  هب  ار  ناکرشم  دنوادخ  هک  میرب  یم  یپ  خیرات  تایاور و  تایآ و  یسررب  اب 

اوُُدبْعَِیل ّالِإ  اوُِرمُأ  امَو  َمَیْرَم  َْنبا  َحیـسَْملاَو  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُرَو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا  : » دیامرف یم  دوهی  تّمذم  رد  لاعتم  دنوادخ 
زین دنتخانـشن و  ار  ادـخ  دـندناسر و  تیبوبر  ماقم  هب  ار  دوخ  نابهار  اـملع و  ( » 39 (؛» َنوُکِرُْـشی اّمَع  ُهَناْحبُـس  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ًادِحاو ال  ًاهلِإ 
نآ زا  رترب  هزنم و  وا  .دننک  شتسرپ  ار  اتکی  يادخ  هک  نآ  زج  دندوبن  رومأم  هک  یتروص  رد  دنتفرگ ، تیبوبر  هب  ار  میرم  رسپ  حیسم 

« .دنهد یم  رارق  کیرش  شیارب  هک  تسا 

دوخ ّیبرم  ّبر و  لقتـسم  روط  هب  ار  نابهار  رابحا و  هک  دوب  نیا  نانآ  تّمذم  تلع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  حوضو  روط  هب  هیآ  نیا  زا 
.دنتسناد یم 

یم شتـسرپ  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاه  نآ  ( » 40 (؛» ًاقْزِر ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  ِهَّللا ال  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
کلام دینک ،
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« .دنتسین امش  يارب  یقزر  چیه 

.تسا مومذم  لقتسم  روط  هب  ادخ  ریغ  زا  تناعتسا  تدابع و  ینعی 

وگب ( » 41 (؛» ِضْرَْألا ِیف  الَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  َنوُِکلْمَی  ِهَّللا ال  ِنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد 
« .دنتسین کلام  نیمز  اه و  نامسآ  رد  مه  يا  هّرذ  رادقم  هب  کی  چیه  دیتشادنپ ، یم  رثؤم  امش  ادخ ، زج  هک  ار  ییاه  نآ 

هب هک  يرفـس  رد  وا  .دوب  یحل » نب  ورمع   » درک دراو  نآ  فارطا  هکم و  هب  ار  یتسرپ  تب  هک  یـسک  نیلوا  دـنک : یم  لقن  ماـشه  نبا 
نیا دنتفگ : وا  باوج  رد  دومن ، لاؤس  لمع  نیا  زا  دندرک ؛ یم  تدابع  ار  اه  تب  هک  دید  ار  ینامدرم  تشاد ، ماش  یـضارا  زا  ءاقلب » »

.دـنهد یم  ترـصن  ناراب و  ام  هب  میهاوخ  یم  ترـصن  ناراب و  اه  نآ  زا  هاگ  ره  مینک و  یم  تداـبع  ار  ناـنآ  هک  دـنا  ییاـه  تب  اـه 
دوخ اب  وا  مییامن ؟ تدابع  ار  اه  نآ  هدرب و  برع  نیمزرـس  هب  دوخ  اب  ات  دـیهد  یمن  ام  هب  ناتب  نیا  زا  تفگ : ناـنآ  هب  یحل  نب  ورمع 

(42) .درک توعد  نآ  تدابع  هب  ار  مدرم  و  داد ، رارق  هبعک  حطس  رب  ار  نآ  تشادرب و  لبه »  » مان هب  یگرزب  تب 

نیا داقتعا  هب  ار  اه  نآ  دندش و  یم  تّمذم  دنتشاد  ناتب  هب  هک  یـصاخ  داقتعا  تهج  ناکرـشم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ناتـساد  نیا  زا 
تّمذم داقتعا  نیا  رب  تقیقح  رد  و  دندرک ، یم  شتسرپ  دننک ، یم  يرای  ار  نانآ  گنج  ماگنه  دنهد و  یم  ناراب  لقتسم  روط  هب  هک 

هک دنداقتعا  نیا  رب  ایلوا  ربمایپ و  زا  دادمتسا  عضاوت و  عوضخ و  اب  نانآ  اریز  درادن ؛ ناناملـسم  راک  اب  یطابترا  نانآ  راک  نیا  .دندش 
ایلوا ناربمایپ و  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تسادخ ، تسد  هب  روما  همه 
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نداد رارق  هطـساو  هب  زین  دنوادخ  دوخ  و  تسوا ، هدارا  نذا و  هب  دننک  یم  هچ  ره  هداد و  تردق  نانآ  هب  دنوادخ  دنکیدزن و  ادـخ  هب 
ار ناشتاجاح  ات  دـنهد  یم  مسق  نانآ  هب  ار  ادـخ  ای  دـنهاوخ ، یم  نانآ  زا  ار  ناشتاجاح  هدومن و  هّجوت  نانآ  هب  اذـل  هدومن ، رما  نانآ 

.دروآرب

عوضخ و تیاهن  زا  تسا  ترابع  عرش ، رد  تدابع  : » دیوگ یم  دیحوتلا » دّدع  نمل  دیدنتلا   » باتک رد  یعفاش  فاقس  یلع  نب  نسح 
تعاطا و يانعم  هب  تغل  رد  تدابع  .دشاب و  وا  رد  تیبوبر  فاصوا  هب  دقتعم  هک  یلاح  رد  هدش ، عوضخ  هک  یـسک  هب  تبـسن  ّللذت 

دنک عوضخ  ناسنا  رب  هک  یـسک  .دراد  توافت  تغل  رد  تداـبع  اـب  عرـش  رد  تداـبع  سپ  .تسا  تلذ  عوضخ و  ياـنعم  هب  تیدوبع 
ربق رانک  سک  ره  سپ  .درادـن  فـالتخا  نآ  رد  سک  چـیه  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا و  هدرک  تداـبع  ار  وا  هک  دـنیوگ  یمن  ًاـعرش 

ندز و ادص  عوضخ و  دّرجم  عرـش ، رظن  زا  اریز  تسا ؛ هدرک  تدابع  ار  وا  هک  دنیوگ  یمن  دنک  لّسوت  ّللذـت و  ادـخ  يایلوا  ای  ربمایپ 
هالـص ظفل  لثم  تسا ؛ يروما  بلطم  نیا  لیلد  .دـنمانب  تدابع  ار  نآ  تغل  رد  هچرگا  دوش ، یمن  بوسحم  تدابع  ندومن ، هثاغتـسا 

ریبکت و نآ  حاتتفا  هک  تسا  یصوصخم  لاعفا  لاوقا و  يانعم  هب  حالطـصا  رد  یلو  تسا ، عّرـضت  اعد و  قلطم  يانعم  هب  تغل  رد  هک 
(43 «.) ...تدابع تسا  نینچمه  تسین ، زامن  ییاعد  ره  سپ  .تسا  میلست  نآ  ماتتخا 

ای تیبوبر  هب  داقتعا  نآ ، یبلق  .تسا  یبلاق  یبلق و  عوضخ  تیاهن  ماجنا  يانعم  هب  عرـش  رد  تدابع  : » دـیوگ یم  رگید  ياج  رد  ومه 
رد لالقتسا  لثم  تسا ؛ نآ  صئاصخ  زا  يا  هصیصخ 
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یسک هاگ  ره  اذل  .یبلق  داقتعا  هارمه  تساه ، نیا  ریغ  دوجس و  عوکر ، مایق ، زا  رهاظ ؛ عوضخ  عاونا  ماجنا  نآ ، یبلاق  .ررض و  ای  عفن 
یـسک رگا  .دـشاب  دوجـس  یبلاق  لمع  نآ  ولو  دوش  یمن  بوسحم  تدابع  ًاعرـش  دـهد  ماجنا  یبلق  داقتعا  نودـب  ار  یبلاق  لامعا  نیا 

(44 «.) ...تسا داقتعا  نآ  هناشن  لمع  نیا  هک  دشاب  یم  تلع  نیا  هب  تسا ، تب  رب  هدننک  هدجس  رفک  هب  لیاق 

يایلوا حاورا  زا  تناعتـسا  ای  هثاغتـسا  ای  ندز  ادص  درجم  هک  دش  نشور  نایب  نیا  اب  : » دیوگ یم  شمالک  زا  يریگ  هجیتن  رد  هاگ  نآ 
(45 «.) دوش یمن  بوسحم  تدابع  للذت ، لسوت و  ای  اجر  فوخ و  ای  یهلا 

مدرم شوگ  فصن  هب  قرع  هک  دوش  یم  کیدزن  نانچ  مدرم  هب  تمایق  زور  رد  دیشروخ  هک  تسا  دراو  نیحیحص »  » رد ور  نیمه  زا 
یم هثاغتـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هب  سپـس  یـسوم و  هب  هاگ  نآ  مدآ ، ترـضح  هب  همه  نایم  نیا  رد  دیـسر ، دهاوخ 

(46) .دنک یم  مکح  قیالخ  نیب  دریذپ و  یم  ار  نانآ  تعافش  دنوادخ  و  دننک ،

نایباهو دزن  دیحوت  میسقت 

.تافص امسا و  رد  دیحوت  یهولا و  یبوبر ، دنا : هدومن  میسقت  عون  هس  رب  ار  دیحوت  نایباهو 

تدابع دیحوت  نامه  یهولا  دیحوت  .دنوادخ  هب  ریبدـت  کلم و  قلخ ، نداد  صاصتخا  ینعی  یبوبر ؛ دـیحوت  : » دـیوگ یم  نیمیثع  نبا 
دنوادخ رب  هلدا  رد  هک  یتفـص  ره  تابثا  ینعی  تافـص ؛ امـسا و  دـیحوت  .تسا  دـنوادخ  صوصخم  اهنت  تدابع  هک  نیا  ینعی  تسا ؛

(47 «.) دنوادخ يارب  یهیبش  ریظن و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  نکل  هدش ، تباث 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یتالاکشا  میسقت  نیا 

نوؤش رد  فّرصت  ملاع و  هرادا  ریبدت و  زا  ترابع  دش  هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  هکلب  تسین ، ّتیقلاخ  يانعم  هب  تیبوبر   - 1
.تسا نآ 

2
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، هدوب برعلا  هریزج  هبش  مدرم  قافتا  دروم  ّتیقلاخ  رد  دیحوت  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ناتسرپ  تب  خیرات  هعلاطم  تایآ و  یسررب  زا  - 
ِْنَئلَو : » دـیامرف یم  شربماـیپ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ور  نیمه  زا  .تسا  تیدوبع  تیهولا و  ّتیبوـبر و  رد  دـیحوت  ناـنآ  لکـشم  اـهنت  و 
همه درک ، قلخ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  یـسک  هچ  ینک  لاؤس  نانآ  زا  رگا  و  ( » 48 (؛» ُهَّللا َُّنلوُقََیل  َضْرَْألاَو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس 

« .ادخ دنیوگ : یم 

ییانعم نامه  هلا »  » زا دوصقم  هکلب  تسین ؛ تیدوبع  رد  دـیحوت  يانعم  هب  تیهولا  رد  دـیحوت  اذـل  تسین ، دوبعم  ياـنعم  هب  هلا »  - » 3
دهاش .تسا  یّلک  نآ  قادـصم  یمود  یّلک و  یلوا  هک  تسا  نیا  رد  ناشقرف  اهنت  دوش و  یم  هدافتـسا  هَّللا »  » هلالج ظـفل  زا  هک  تسا 

هب اریز  دوش ؛ یم  ضحم  بذـک  هلمج  دـشاب  دوبعم  هلا »  » زا دوصقم  رگا  هَّللا » ّـالا  هلا  ـال   » صـالخا هملک  رد  هک  تسا  نآ  اعدـم  نیا 
.دنوش یم  عقاو  مدرم  شتسرپ  دروم  هک  مینیب  یم  دنوادخ  زا  ریغ  ینادوبعم  جراخ  رد  حوضو  روط 

هدرک هراشا  نآ  هب  یهلا  تافـص  تیفیک  ثحب  رد  هک  تسا  نانآ  میـسقت  هجوتم  یتالاکـشا  زین  یتافـص  دیحوت  يانعم  دروم  رد   - 4
لیاق هلزتعم  هک  تافـص  زا  تاذ  تباین  هن  تسا ، تاذ  اب  تافـص  ّتینیع  ياـنعم  هب  تافـص  رد  دـیحوت  تقیقح  هک  نیا  هصـالخ  .میا 

داقتعا نایباهو  هک  ییانعم  اریز  دندقتعم ؛ نآ  هب  نایباهو  هک  ییانعم  نیا  هن  دـنا و  لیاق  هرعاشا  هک  تاذ  رب  تافـص  تدایز  هن  و  دـنا ،
.لیطعت ای  دروآ  دهاوخ  رد  هیبشت  زا  رس  ای  دنراد ،

كرش

تماقتـسا هب  لیم  يانعم  هب  فینح  .تسا  هتفر  راک  هب  تیفنح  لباقم  رد  ینآرق  حالطـصا  رد  و  بیـصن ، ياـنعم  هب  تغل  رد  كرـش » »
كرش اذل  تسا ،
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.تسا ّتیناسنا  میلس  ترطف  فالخ  رب  هکلب  تسین ، لادتعا  تماقتسا و  هار  رد 

(49 (؛» َنیِکِرْـشُْملا َنِم  َناک  امَو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َهَِّلم  ًامَِیق  ًانیِد  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلِإ  ّیِبَر  ِینادَـه  ِینَّنِإ  ُْلق  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
كرش و ثول  زا  شدوجو  هک  میهاربا  كاپ  نییآ  راوتسا و  نید  هب  تسا  هدرک  تیاده  تسار  هار  هب  ادخ  ارم  ًاققحم  ربمایپ  يا  وگب  »

« .دوب هّزنم  ناکرشم ، لطاب  دیاقع 

نییآ مالسا و  فینح  نید  بناج  هب  يور  و  ( » 50 (؛» َنیِکِرْـشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  الو  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأ  ْنَأَو  : » دیامرف یم  نینچمه 
« .شابم ناکرشم  نییآ  اب  مه  يا  هظحل  زگره  روآدیحوت و  كاپ 

كرش ماسقا 

هراشا

: تسا مسق  هس  رب  لّوا  عون  .لمع  هب  طوبرم  ای  تسا و  هدیقع  هب  قلعتم  ای  كرش 

یم تعاط  تدابع و  رد  كرـش  ار  لمع  هب  طوبرم  كرـش  تیبوبر  رد  كرـش  تیقلاخ 3 -  رد  كرـش  تیهولا 2 -  رد  كرـش   - 1
: تسا مسق  ود  رب  هک  دنمان 

یلج كرش   - 1

.دریگ یم  رارق  ثحب  دروم  هقف  مالک و  ملع  رد  هک 

یفخ كرش   - 2

حیضوت

.تسا هدرک  یسررب  ار  ماسقا  نیا  مامت  نآرق  دوش و  یم  ثحب  نآ  زا  قالخا  ملع  رد  هک 

تیهولا رد  كرش 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  تسا ؛ لالقتـسا  روط  هب  لامک  لامج و  تافـص  یمامت  ياراد  هک  دـنوادخ  زا  ریغ  يدوجوم  هب  داقتعا  ینعی 
، تسا میرم  نب  حیسم  نامه  دنوادخ  دنا  لیاق  هک  یناسک  قیقحت  روط  هب  ( » 51 (؛» َمَیْرَم ُْنبا  ُحیِسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل  »

« .دندش رفاک 

تیقلاخ رد  كرش 

هنوگ نامه  تسا ؛ ناشتسد  هب  ملاع  تانوؤش  رد  فّرصت  قلخ و  هک  يروط  هب  دوش ؛ لیاق  ملاع  يارب  لقتـسم  أدبم  ود  هب  ناسنا  ینعی 
.دنشاب یم  نمرها »  » مان هب  رش  و  نادزی »  » مان هب  ریخ  أدبم  ود  هب  لیاق  سوجم  هک 
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تیبوبر رد  كرش 

هب ملاع  ریبدت  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، بابرالا  ّبر  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  يددـعتم  بابرا  ملاع ، رد  دوش  دـقتعم  ناسنا  هک  تسا  نآ 
هک هنوگ  نامه  تسا ؛ هدـش  ضیوفت  لالقتـسا  روط  هب  درب ، یم  مان  قرفتم  باـبرا  ناونع  هب  نآ  زا  نآرق  هک  باـبرا  نیا  زا  کـی  ره 

يأَر ُْلیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اّمَلَف  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .دندوب  التبم  كرـش  عون  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  رـصع  ناکرـشم 
َّنَنوُکَأل  َ ّیِبَر ِینِدـْهَی  َْمل  ِْنَئل  َلاق  َلَفَأ  اّمَلَف  ّیِبَر  اذـه  َلاق  ًاغِزاب  َرَمَْقلا  يَأَر  اّمَلَف  َنِیِلفْآلا *  ُّبِحُأ  َلاق ال  َلَفَأ  اّمَلَف  ّیِبَر  اذـه  َلاق  ًابَکْوَک 

نوچ ( » 52 (؛» َنوُکِرُْـشت اّمِم  يَِرب ٌء  ّیِنِإ  ِمْوَق  ای  َلاق  ْتَلَفَأ  اّمَلَف  ُرَبْکَأ  اذـه  ّیِبَر  اذـه  َلاق  ًهَغِزاب  َسْمَّشلا  يَأَر  اّمَلَف  َنیِّلاّضلا *  ِمْوَْقلا  َنِم 
زیچ نم  تفگ : درک ، بورغ  هراتس  نآ  نوچ  سپ  تسا ، نم  راگدرورپ  نیا  تفگ : دید ، ار  یناشخرد  هراتـس  دمآ ، رد  کیرات  بش 

، دش دوبان  مه  نآ  هک  یتقو  تسا ، نم  يادـخ  نیا  تفگ : دـید ، ار  نابات  هام  نوچ  سپ  .تفرگ  مهاوخن  ییادـخ  هب  ار  هدـنوش  دوبان 
نیا تفگ : دید ، ار  ناشخرد  دیـشروخ  نوچ  سپ  .دوب  مهاوخ  ملاع  ناهارمگ  زا  نم  انامه  دنکن  تیاده  ارم  نم  يادخ  رگا  تفگ :

ناکرشم هورگ  يا  تفگ : دیدرگ ، دوبان  زین  نآ  نوچ  سپ  تسا ، رت  نشور  رت و  تمظع  اب  هام  هراتس و  نآ  زا  نیا  تسا ، نم  يادخ 
« .مرازیب دیهد  یم  رارق  ادخ  کیرش  هچنآ  زا  نم 

تعاطو تدابع  رد  كرش 

للذت و عوضخ و  اه  نآ  يارب  هک  دـشاب  یناسک  تیبوبر  ای  تیهولا  هب  داقتعا  زا  یـشان  شّللذـت  عوضخ و  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  هب 
.دنک یم  عوشخ 

دنوادخ هب  كرش  مکح 

هراشا

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  هدرک  رکذ  ار  ینیگنس  ماکحا  كرش ، كرشم و  يارب  میرک  نآرق 

یندوشخبان یهانگ  كرش ،   – 1

 : تسا یندوشخبان  یهانگ  دنوادخ  هب  كرش  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا 

ًاْمثِإ يرَْتفا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَمَو  ُءاشَی  ْنَِمل  َِکلذ  َنوُد  ام  ُرِفْغَیَو  ِِهب  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ  : » دـیامرف یم  ناحبـس  دـنوادخ   - 1
نآ دشخب و  یم  دنادب ] هتسیاش  و   ] دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رت  نییاپ  دشخب و  یمن  ار  كرش  زگره ]  ] دنوادخ ( » 53 (؛» ًامیِظَع

« .تسا هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  دهد ، رارق  یکیرش  ادخ  يارب  هک  سک 

تسا گرزب  یملظ  كرش ،  - 2

روایب رطاخ  هب  ( »] 54 (؛» ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشت  َّیَُنب ال  ای  ُهُظِعَی  َوُهَو  ِِهْنبِال  ُنامُْقل  َلاق  ْذِإَو  : » دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ 
، كرش هک  هدم  رارق  ادخ  ياتمه  ار  يزیچ  مرسپ ! تفگ : درک -  یم  هظعوم  ار  وا  هک  یلاح  رد  شدنزرف -  هب  نامقل  هک  ار  یماگنه 
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« .تسا یگرزب  ملظ 

تسا یلاع  تاماقم  زا  طوقس  بجوم  كرش   - 3

رارق ادـخ  يارب  ییاـتمه  سک  ره  و  ( » 55 (؛» ...ُْریَّطلا ُهُفَطْخَتَف  ِءامَّسلا  َنِم  َّرَخ  امَّنَأَکَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَمَو  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
«. ...دنیابر یم  ار  وا  اوه ] طسو  رد   ] ناگدنرپ هدرک و  طوقس  نامسآ  زا  ایوگ  دهد ،

تسا شتآ  رد  كرشم   - 4

، دهد رارق  دنوادخ  يارب  ار  یکیرش  سک  ره  ( » 56 (؛» ُراّنلا ُهاوْأَمَو  َهَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  ُهَّنِإ  : » دیامرف یم  دنوادخ 
« .تسا خزود  وا  هاگیاج  و  هدرک ، مارح  وا  رب  ار  تشهب  ادخ 

تسا یهارمگ  رد  كرشم   - 5

يرود یهارمگ  رد  دـهد ، رارق  ییاـتمه  ادـخ  يارب  سک  ره  و  ( » 57 (؛» ًادیَِعب ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَمَو  : » دـیامرف یم  زین  و 
« .تسا هداتفا 

تسا ناهرب  نودب  كرشم   - 6

رب یلیلد  چیه  ًاملـسم  دناوخب ، ادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  سک  ره  و  ( » 58 (؛» ِِهب َُهل  َناهُْرب  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَی  ْنَمَو  : » دـیامرف یم  و 
« .تشاد دهاوخن  نآ 

تسا لمع  طبح  بجوم  كرش   - 7

ناربماـیپ همه  وـت و  هب  ( » 59 (؛» َنیِرِـساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتلَو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  َکـِْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإَو  َکـَْیلِإ  َیِحوُأ  ْدََـقلَو  »
« .دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوش و  یم  هابت  تلامعا  مامت  يوش ، كرشم  رگا  هک  هدش  یحو  نیشیپ 

نایدا يوگ  تفگ و  روحم  كرش ، زا  یهن   - 8

تسا هدرک  مارح  امش  رب  ناتراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ربمایپ ! يا  وگب  ( » 60 (؛» ًاْئیَش ِِهب  اوُکِرُْشت  ّالَأ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُْلتَأ  اَْولاعَت  ُْلق  »
« .دیهدن رارق  ادخ  کیرش  ار  يزیچ  هک  نیا  مناوخب : ناتیارب 

كرشم تثابخ   - 9

يا ( » 61 (؛» اذه ْمِهِماع  َدَْعب  َمارَْحلا  َدِجْسَْملا  اُوبَْرقَی  الَف  ٌسََجن  َنوُکِرْشُْملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ  زین  و 
« .دنوش مارحلا  دجسم  کیدزن  لاسما ، زا  دعب  دیابن  سپ  دنکاپان ، ناکرشم  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

تسا رازیب  كرشم  زا  دنوادخ   - 10
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یمالعا نیا ، و  ( » 62 (؛» ُُهلوُسَرَو َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  يَِرب ٌء  َهَّللا  َّنَأ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأَو  : » دیامرف یم  زین  و 
« .دنرازیب ناکرشم  زا  شربمایپ  ادخ و  هک  نابرق  دیع  زور  ربکا =[  جح  زور  رد  مدرم  مومع ]  ] هب شربمایپ  ادخ و  هیحان  زا  تسا 

ایبنا تثعب  فده  كرش ، یفن   - 11

ٍمْوَی َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  َهَّللا  َّالِإ  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  ٌنِیبُم *  ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ 
هَّللا زج  هک  نیا  هب  مراکشآ  هدنناسرت  ار  امش  نم  متح  روط  هب  تفگ ]: وا   ] .میداتـسرف شموق  يوس  هب  ار  حون  هنیآ  ره  و  ( » 63 (؛» ٍمِیلَأ

« .مسرت یم  كاندرد  يزور  باذع  زا  امش  رب  اریز  دیتسرپن ؛ ار  اتکی ] هناگی  يادخ  ]

و متـسرپب ، ار  هَّللا  هک  مرومأـم  نم  وـگب : ( » 64 (؛» ِبآَـم ِْهَیلِإَو  اوُعْدَأ  ِْهَیلِإ  ِِهب  َكِرْـشُأ  ـالَو  َهَّللا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  اـمَّنِإ  ْلـُق  : » دومرف زین  و 
« .تسوا يوس  هب  نم  تشگزاب  منک و  یم  توعد  وا  يوس  هب  موشن ، لیاق  وا  يارب  یکیرش 

نیا دوش  یم  یحو  نم  هب  هک  يزیچ  اـهنت  وـگب : ( » 65 (؛» َنوُِملْـسُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  امَّنِإ  ُْلق  : » دومرف زین  و 
.»؟ ] دیراذگ یم  رانک  ار  اه  تب  و   ] دیوش یم  قح   ] میلست لاح ] نیا  اب   ] ایآ .تسا  هناگی  يادخ  امش  دوبعم  هک  تسا 

انْرَفَک ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اّمِمَو  ْمُْکنِم  اُؤآَُرب  ّانِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاق  ْذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  َمیِهاْربِإ  ِیف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَـق  : » دومرف زین  و 
میهاربا و یگدـنز  رد  یبوخ  قشمرـس  امـش  يارب  ( » 66 (؛» ...ُهَدْـحَو ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  یّتَح  ًادـَبَأ  ُءاضْغَْبلاو  ُهَوادَْـعلا  ُمُکَْنَیبَو  انَْنَیب  ادـَبَو  ْمُِکب 

دیتسرپ یم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  امش و  زا  ام  دنتفگ : دوخ  كرشم ]  ] موق هب  هک  ماگنه  نآ  رد  تشاد ، دوجو  دندوب  وا  اب  هک  یناسک 
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هناگی يادخ  هب  هک  نامز  نآ  ات  تسا ، هدش  راکشآ  یگشیمه  توادع  ینمشد و  امش  ام و  نایم  میرفاک و  امش  هب  تبـسن  ام  .میرازیب 
« .دیروایب نامیا 

كرش ياه  همشچرس 

حیضوت

یخرب هب  کنیا  .تسا  هدش  هراشا  اه  نآ  هب  تایآ  رد  هک  دراد  ییاهأشنم  اه و  همشچرس  كرش ، هک  میرب  یم  یپ  نآرق  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا 

ماهوا زا  يوریپ   - 1

ًامّلسم دناوخب -  ادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  سک  ره  و  ( » 67 (؛» ِِهب َُهل  َناهُْرب  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَی  ْنَمَو  : » دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 
« .تشاد دهاوخن  نآ  رب  یلیلد  چیه  - 

ریغ هک  ییاهدوبعم  نیا  ( » 68 (؛» ...ٍناْطلُس ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآَو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَـس  ًءامْـسَأ  ّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  : » دومرف زین  و 
یلیلد چیه  دنوادخ  .تسین  دنا  هدیمان  ادخ ]  ] ار اه  نآ  ناتناردپ  امـش و  هک  اّمـسم ] یب   ] ییاه مسا  زج  ییاهزیچ  دیتسرپ ، یم  ادخ  زا 

«. ...هدرکن لزان  نآ  رب 

، ادخ زا  ریغ  اه  نآ  ( » 69 (؛» ٍریِـصَن ْنِم  َنیِِملاّظِلل  امو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُهل  َْسَیل  امَو  ًاناْطلُـس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَیَو  : » دومرف زین  و 
يارب .دـنرادن و  نآ  هب  یهاگآ  ملع و  هک  ییاـهزیچ  و  تسا ، هدرکن  لزاـن  نآ  رب  یلیلد  هنوگ  چـیه  وا  هک  دنتـسرپ  یم  ار  ییاـهزیچ 

« .تسین ییامنهار  روای و  نارگمتس ،

ریغ هک  اه  نآ  و  ( »... 70 (؛» َنوُصُرْخَی ّالِإ  ْمُه  ْنِإَو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  َءاکَرُـش  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُِعبَّتَی  امَو  دومرف ...« : زین  و 
طقف اه  نآ  دننک و  یم  يوریپ  ساسا  یب  رادنپ  زا  طقف  اه  نآ  .دننک  یمن  يوریپ  یلیلد ] قطنم و  زا   ] دنناوخ یم  وا  ياتمه  ار  ادخ  زا 

« .دنفاب یم  غورد 

ْمُهَف َّقَْحلا  َنوُمَْلعَی  ـال  ْمُهُرَثْـکَأ  ْلـَب  ِیْلبَق  ْنَم  ُرْکِذو  َیِعَم  ْنَم  ُرْکِذ  اذـه  ْمُکَناـهُْرب  اُوتاـه  ْلـُق  ًهَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  ِمَأ  : » دوـمرف زین  و 
و دنتـسه ، نم  اب  هک  تسا  یناسک  نخـس  نیا  .دـیروایب  ار  ناتلیلد  وگب : دـندیزگرب !؟ ادـخ  زج  يدوبعم  اه  نآ  ایآ  ( » 71 (؛» َنوُضِْرعُم

زا شیپ  هک  تسا  یناربمایپ  یناسک =[  نخس 
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« .دننادرگ يور  نآ  زا   ] لیلد نیمه  هب  دنناد و  یمن  ار  قح  اه  نآ  رتشیب  اما  .دندوب  نم 

ایآ دنتفگ : ( » 72 (؛» َنِینِمْؤُِمب امَُکل  ُنَْحن  امَو  ِضْرَْألا  ِیف  ُءایِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَتو  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَجَو  اّمَع  انَتِْفلَِتل  انَْتئِجَأ  اُولاق  : » دومرف زین  و 
نت ود  امـش  ِنآ  زا  نیمز ، يور  رد  تسایر  و   ] یگرزب و  يزاـس ، فرـصنم  میتفاـی ، نآ  رب  ار  نامناردـپ  هچنآ  زا  ار  اـم  هک  يا  هدـمآ 

« .میروآ یمن  نامیا  امش  هب  زگره ]  ] ام دشاب !؟

ییارگ سح   - 2

َهَّللا اَنِرَأ  اُولاقَف  َِکلذ  ْنِم  َرَبْکَأ  یسُوم  اُولَأَس  ْدَقَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًاباتِک  ْمِْهیَلَع  َلِّزَُنت  ْنَأ  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َُکلَئْسَی  : » دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 
یلاح رد  ، ] ینک لزان  اه  نآ  رب  اجکی ]  ] نامـسآ زا  یباتک  دنهاوخ  یم  وت  زا  باتک  لها  ( » 73 (؛» ...ْمِهِْملُِظب ُهَقِعاّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ًهَرْهَج 
رطاخ هب  و  هد ! ناشن  ام  هب  اراکـشآ  ار  ادخ  دـنتفگ : یم  و  دنتـساوخ ، ار  نیا  زا  رت  گرزب  یـسوم ، زا  اه  نآ  تسا  هناهب  کی  نیا  هک 

«. ...تفرگ ارف  ار  اه  نآ  هقعاص  متس ، ملظ و  نیا 

ناوریپ  ] ایآ ( » 74 (؛» ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإَو  ُْرمَْألا  َیُِـضقو  ُهَِکئالَْملاَو  ِمامَْغلا  َنِم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَِیتْأَی  ْنَأ  اـّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه  : » دومرف زین  و 
يوس هب  اهربا  زا  ییاه  هیاس  رد  ناگتشرف ، دنوادخ و  هک  دنراد  راظتنا  نشور  ياه  همانرب  اه و  هناشن  همه  نیا  زا  سپ  ناطیش ، نامرف 
اهراک همه  هدـش و  ماجنا  زیچ  همه  و  تسا ]! لاحم  يزیچ  نینچ  هک  نیا  اب  دـنراذگب !؟ ناشرایتخا  رد  يا  هزات  لیالد  و   ] دـنیایب نانآ 

« .دوش یم  هدنادرگزاب  ادخ  يوس  هب 

یلایخ عفانم   - 3

اِمب َهَّللا  َنُوئِّبَُنت  ُْلق َأ  ِهَّللا  َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  َنُولوُقَیَو  ْمُهُعَْفنَی  الَو  ْمُهُّرُـضَی  ام ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَیَو  : » دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ 
نآ هب  هن  هک  دنتسرپ  یم  ار  ییاهزیچ  ادخ ، زا  ریغ  اه  نآ  ( » 75 (؛» َنوُکِرُْشی اّمَع  یلاعَتَو  ُهَناْحبُس  ِضْرَْألا  ِیف  الَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُمَْلعَی  ال 
یم ربخ  يزیچ  هب  ار  ادخ  ایآ  وگب : .دنتسه  دنوادخ  دزن  ام  ناعیفش  اه  نیا  دنیوگ : یم  و  دشخب ، یم  يدوس  هن  دناسر و  یم  نایز  اه 

« .دنهد یم  رارق  هک  ینایاتمه  نآ  زا  تسا  رترب  وا و  تسا  هزنم  درادن !؟ غارس  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هک  دیهد 

هک دیما  نیا  هب  دندیزگرب  شیوخ  يارب  ینادوبعم  ادخ  زا  ریغ  نانآ  ( » 76 (؛» َنوُرَْصُنی ْمُهَّلََعل  ًهَِهلآ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتاَو  : » دومرف زین  و 
« .دنوش يرای 

زین و 
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ناشتّزع هیام  ات  دـندیزگرب  شیوخ  يارب  ینادوبعم  ادـخ  زا  ریغ  ناـنآ  ( » 77 (؛» ازِع ْمَُهل  اُونوُکَِیل  ًهَِهلآ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتاَو  : » دوـمرف
![ «. یماخ رادنپ  هچ   ] .دشاب

هناروکروک دیلقت   - 4

ٍهَیْرَق ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َِکلذَکَو  َنوُدَتْهُم *  ْمِهِراثآ  یلَع  ّانِإَو  ٍهَّمُأ  یلَع  انَءآبآ  انْدَجَو  ّانِإ  اُولاق  َْلب  : » دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 
رب ار  دوخ  ناکین  ام  دـنیوگ : یم  اه  نآ  هکلب  ( » 78 (؛» َنوُدَتْقُم ْمِهِراثآ  یلَع  ّانِإَو  ٍهَّمُأ  یلَع  انَءآبآ  انْدَـجَو  ّانِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  ّالِإ  ٍریِذـَن  ْنِم 
يا هدـننک  راذـنا  ربمایپ  وت  زا  شیپ  يراـید  رهـش و  چـیه  رد  هنوگ  نیا  .میا و  هتفاـی  تیادـه  ناـنآ  يوریپ  رب  زین  اـم  و  میتفاـی ، ینییآ 

« .مینک یم  ادتقا  نانآ  راثآ  رب  میتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  دنتفگ : نآ  رورغم  تسم و  نادنمتورث  هک  نیا  رگم  میداتسرفن 

انْدَـجَو َْلب  اُولاق  َنوُّرُـضَی *  ْوَأ  ْمُکَنوُعَْفنَی  ْوَأ   * َنوُعْدَـت ْذِإ  ْمُکَنوُعَمْـسَی  ْلَه  َلاق  َنیِفِکاع *  اَهل  ُّلَظَنَف  ًامانْـصَأ  ُدـُبْعَن  اُولاق  : » دومرف زین  و 
ار اه  نآ  هک  یماگنه  ایآ  تفگ : .مییاه  نآ  تدابع  مزالم  زور  همه  میتسرپ و  یم  ار  اـه  تب  دـنتفگ : ( 79 (؛» َنُولَعْفَی َِکلذَک  انَءآبآ 

یم نینچ  هک  میتفای  ار  دوخ  ناکاین  طقف  ام  دنتفگ : دنناسر !؟ یم  امـش  هب  ینایز  دوس و  ای  دنونـش !؟ یم  ار  امـش  يادص  دـیناوخ  یم 
« .دننک

؛» َنوُدَـتْهَی الَو  ًاْئیَـش  َنُولِقْعَی  ْمُهُؤآبآ ال  َناک  َْول  َوَأ  انَءآبآ  ِْهیَلَع  اْنیَْفلَأ  ام  ُِعبَّتَن  ْلـَب  اُولاـق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اذِإَو  : » دومرف زین  و 
ار دوخ  ناردپ  هچنآ  زا  ام  هن ، دنیوگ : یم  .دـینک  يوریپ  تسا ، هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  دوش : هتفگ  اه  نآ  هب  هک  یماگنه  و  ( » 80)
]!؟ درکدنهاوخ يوریپ  اه  نآ  زا  زاب   ] دنتفاین تیاده  دندیمهف و  یمن  يزیچ  اه ، نآ  ناردـپ  رگا  ایآ  .مییامن  یم  يوریپ  میتفای ، نآ  رب 

«.

اذه ام  اُولاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإَو  : » دومرف زین 
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: دنیوگ یم  دوش ، یم  هدناوخ  اه  نآ  رب  ام  رگنشور  تایآ  هک  یماگنه  و  ( » 81 (؛» ْمُکُؤآبآ ُُدبْعَی  َناک  اّمَع  ْمُکَّدُصَی  ْنَأ  ُدیُِری  ٌلُجَر  ّالِإ 
« .دراد زاب  دنتسرپ  یم  ناتناردپ  هچنآ  زا  ار  امش  دهاوخ  یم  هک  تسا  يدرم  طقف  وا 

نایباهو دزن  كرش  ياه  كالم 

هراشا

ام .دنمان  یم  كرش  دشاب  اه  كالم  نآ  اب  قبطنم  یلمع  ره  و  دنا ، هدومن  حرطم  كرـش  يارب  یـصاخ  ياهانبم  اه و  كالم  نایباهو 
.درک میهاوخ  دقن  هدرک و  رکذ  ار  اه  نآ  زین 

دنوادخ ریغ  يارب  یبیغ  هطلس  هب  داقتعا   - 1

اب شلاوحا  زا  دونـش و  یم  ار  شیاعد  وا  هک  نیا  داقتعا  هب  دنک  هثاغتـسا  ایلوا  زا  وا  زا  ریغ  ای  ربمایپ  هب  یـسک  رگا  : » دـیوگ یم  زاب  نب 
(82 «.) ...تسا ربکا  كرش  زا  یعاونا  اه  نیا  دنک ، یم  هدروآرب  ار  شتجاح  تسا و  ربخ 

خساپ

كرـش تسا ، دنتـسم  لاعتم  دـنوادخ  هب  روما  نیا  مامت  هک  دـشاب  هارمه  داقتعا  نیا  اب  رگا  یبیغ  تردـق  هطلـس و  عون  نیا  هب  داـقتعا 
.دوب دهاوخن 

نیا رد  نآرق  .دوش  انیب  هتخادنا ، بوقعی  شردپ  نامـشچ  هب  ات  دـهد  یم  شناردارب  هب  ار  دوخ  نهاریپ  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
نهاریپ نونکا  ( » 83 (؛» ًاریَِصب ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف  اذه  یِصیِمَِقب  اُوبَهِْذا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  لوق  زا  هراب 

یلَع ُهاْقلَأ  ُریِـشَْبلا  َءآج  ْنَأ  اّمَلَف  : » دـیامرف یم  هیآ  هلابند  رد  .دوش » انیب  شناگدـید  اـت  دـینکفا  وا  يور  رب  هدرب ، بوقعی  مردـپ  دزن  ارم 
« .دش انیب  شا  هدید  دنکفا ، شراسخر  رب  ار  وا  نهاریپ  دمآ و  هدنهد  تراشب  هک  نآ  زا  سپ  ( » 84 (؛» ًاریَِصب َّدَتْراَف  ِهِهْجَو 

تردـق و هدارا و  زا  یـشان  لعف  نیا  یلو  دـناد ، یم  مالـسلا  هیلع  فسوی  هدارا  هب  دنتـسم  ار ، بوقعی  هب  رـصب  عوجر  رهاـظ  رد  نآرق 
.تسا یهلا  تیشم 

یم هک  اجنآ  دشوجب ؛ بآ  نآ  زا  ات  دنزب  گنس  هب  ار  شیاصع  دنک  یم  رما  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  نینچمه 
، نزب گنس  رب  ار  دوخ  ياصع  هک  میداد  روتسد  وا  هب  ام  ( » 85 (؛» ًاْنیَع َهَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  : » دیامرف

« .دمآ نوریب  گنس  نآ  زا  بآ  همشچ  هدزاود  سپ 

یم تباث  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  نانیـشن  هیـشاح  ناکیدزن و  زا  یکی  يارب  ار  یبیغ  هطلـس  نیا  رگید  ییاج  رد  لاعتم  دنوادخ 
ْنَأ َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دیامن ؛
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: تفگ دوب ، اناد  باتک  ملع  زا  یکدـنا  هب  هک  سک  نآ  و  ( » 86 (؛» ّیِبَر ِلْضَف  ْنِم  اذه  َلاق  ُهَْدنِع  ارِقَتْـسُم  ُهآَر  اّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی 
ییاناوت نیا  تفگ : درک ؛ هدهاشم  دوخ  دزن  ار  ریرس  نامیلس  نوچ  .مروآ  یم  اجنیا  هب  ار  تخت  ینز  مه  رب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  نم 

« .تسا نم  يادخ  لضف  زا 

تیشم نذا و  هب  هکلب  لقتسم  تروص  هب  هن  دش ، یسک  يارب  یبیغ  هطلس  هب  دقتعم  یـسک  رگا  لاح  .تسا  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  تایآ 
.تسا هدماین  دیدپ  شا  هدیقع  رد  یلکشم  كرش  بناج  زا  دشاب ، خزرب  ملاع  رد  صخش  نآ  هچرگا  یهلا ،

كرش موهفم  ققحت  رد  گرم  ریثأت   - 2

نانآ تافو  زا  دـعب  یلو  تسا ، زیاج  ترخآ  ایند و  رد  رما  نیا  : » دـیوگ یم  اـیلوا  اـیبنا و  هب  لـسوت  ثحب  رد  باهولادـبع  نب  دّـمحم 
(87 «.) تسین زیاج 

لصا و نیا ، تسا و  نانآ  هب  هّجوت  ناـنآ و  زا  تناعتـسا  تاوما و  زا  نتـساوخ  تجاـح  كرـش ، عاونا  زا  : » دـیوگ یم  هیزوج  میق  نبا 
(88 «.) ...تسا ملاع  رد  كرش  ساسا 

خساپ

ملاع رد  اهنت  هن  ناگدرم  هک  درک  میهاوخ  تباث  میهد و  یم  خساپ  ههبش  نیا  هب  میراد  یخزرب  تایح  دروم  رد  هک  یلقتسم  ثحب  رد 
نیا قیاقح  هب  ناشملع  رت و  عیـسو  يویند  تایح  زا  ناش  یگدـنز  هکلب  دـنربخاب ، زین  ملاع  نیا  زا  هتـشاد و  یناگدـنز  تایح و  خزرب 

.تسا رت  عماج  ملاع 

تسا تدابع  یعون  اعد   - 3

: دیوگ یم  ادخ ، ریغ  زا  تناعتسا  هثاغتـسا و  ندوب  كرـش  دنوادخ و  ریغ  هب  هّجوت  زاوج  مدع  رب  لالدتـسا  رد  باهولادبع  نب  دّمحم 
نآ زا  ندرک  یهاـتوک  هک  تسا  تداـبع  زا  یعوـن  اـعد  درادـن و  یّقح  نآ  رد  یـسک  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  صوـصخم  تداـبع  »

«. تسا دنوادخ  اب  تدابع  رد  وا  ریغ  ندادرارق  کیرـش  ادخ و  تدابع  زا  فارحنا  ادـخ ، ریغ  زا  اضاقت  اذـل  تسا ، باذـع  بجوتـسم 
(89)

خساپ

نیا هک  تسا  هطساو  ریثأت  رد  لالقتسا  هب  داقتعا  اب  هک  نیا  یکی  دریذپ : یم  تروص  لکش  ود  هب  دنوادخ  ریغ  زا  تجاح  تساوخرد 
هطـساو اهنت  وا  هک  داقتعا  نیا  اب  نکل  دنک ، یم  بلط  تجاح  وا  زا  دراد و  ادـخ  ریغ  هب  هّجوت  هک  نیا  رگید  .دراد  ار  كرـش  لکـشم 

: هفیرش هیآ  .تسا و  دیحوت  ياتسار  رد  هکلب  درادن  یلاکـشا  اهنت  هن  لمع  نیا  تسا ، لاعتم  دنوادخ  تسد  هب  روما  همه  تسا و  ریخ 
داـقتعا اـب  هارمه  هّجوـت ، نتـساوخ و  ( 90 (؛» َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَـس  ِیتَداـبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنـیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُـکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُـعُْدا  »

زا نخـس  تحارـص  هب  شمیرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  اریز  ندرک ؛ هّجوت  نتـساوخ و  قلطم  هن  تسا ، كرـش  ریثأت ، رد  یلالقتـسا 
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  :» دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ؛ هدرک  توعد  ندادرارق  هطـساو  ندرک و  بلط  هب  ار  مدرم  هدروآ و  ناـیم  هب  هطـساو 
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«. ...دینک ور  ادخ  هاگرد  هب  هلیسو  اب  دینک و  هشیپ  اوقت  نینمؤم ! يا  ( » 91 (؛» ...َهَلیِسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهَّللا  اوُقَّتا 

هدرک هدابعلا » ّخم  ءآعدلا   » هب لالدتـسا  هک  اجنآ  دش ؛ دهاوخ  هداد  زین  شخب  نیا  رد  باهولادبع » نب  دّمحم   » باوج اه ، هتفگ  نیا  اب 
اعد هکلب  دشاب ، تدابع  لصا  حور و  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  تسین ، تدابع  اعد  قلطم  اریز  تسا ؛
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ضحم هب  دنوادخ  يادن  ره  نینچمه  .تسین  تدابع  ییاعد  ره  هک  هنوگ  نامه  تسین ؛ اعد  ییادن  ره  تسادن و  يانعم  هب  توعد  زا 
زا تراـبع  عرـش  حالطـصا  رد  تداـبع  دـش -  هراـشا  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  هکلب -  تسین ، تداـبع  تسوا  يادـن  باـطخ و  هک  نیا 

یطبر هنوگ  چیه  انعم  نیا  و  تسا ، هدـش  عوضخ  وا  يارب  هک  دـشاب  یـسک  تیبوبر  ای  تیهولا  هب  داقتعا  اب  هارمه  هک  تسا  یعوضخ 
.تسین هارمه  نانآ  تیبوبر  ای  تیهولا و  هب  داقتعا  اب  اریز  درادن ؛ نانآ  زا  تناعتـسا  هثاغتـسا و  یهلا و  يایلوا  زا  نتـساوخ  هّجوت و  هب 

، تسا ریثأت  رد  لقتـسم  هلا و  وا  هک  نیا  ناونع  هب  دنوادخ  ندناوخ  نداد و  ادـن  تسا : نیا  هدابعلا » ّخـم  ءآعدـلا   » ثیدـح يانعم  سپ 
«. دشاب یم  تدابع  لصا 

ای تیبوبر  تافـص  هب  داقتعا  اب  هارمه  هک  یعون  نآ  رگم  تسین ، تدابع  اعد  ماسقا  مامت  : » دـیوگ یم  یعفاـش  فاّقـس  یلع  نب  نسح 
.دشاب تافص  نآ  زا  یکی 

هک تسا  تدابع  ییاعد  هکلب  تسا ، تدابع  ییاعد  ره  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هدابعلا » وه  ءآعدـلا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لوق  و 
(92 «.) تسا ّوعدم  يارب  تیبوبر  تافص  زا  یتفص  هب  دقتعم  هدننک  اعد  هک  یسک  يارب  ای  هدوب  ادخ  يارب 

رفک نامیا و 

هراشا

هقدنز و رفک و  هب  دنـشاب ، هتـشادن  لوبق  ار  یناملـسم  دیاقع  هاگ  ره  نانیا  .تسا  نایباهو  ِدربراکرپ  ِناگژاو  زا  رفاک  رفک و  ِحالطـصا 
فالتخا ثعاب  لمع  نیا  .دنناد  یم  رتدب  زین  تیلهاج  ناکرشم  زا  هکلب  دننک ، یم  جراخ  مالسا  زا  اهنت  هن  ار  وا  هداد و  تبـسن  دادترا 

دراد اج  ور  نیا  زا  تسا ، هدیدرگ  نانآ  نیب  تراغ  لتق و  يریگرد و  ببس  هدش و  ناناملسم  نیب  یناوارف  ّتتشت  و 
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.مینک یبای  هشیر  یبوخ  هب  ار  نامیا  ینعی  نآ ؛ دض  رفک و  هژاو  هک 

حالطصا تغل و  رد  نامیا 

.تسا فوخ  ّدض  نمأ »  » هدام زا  نآ  لصا  .هدننک و  قیدصت  ینعی  نمؤم ؛ ندومن و  قیدصت  ینعی  نامیا ؛ دیوگ : یم  دـمحا  نب  لیلخ 
(93)

ّدـض قیدـصت ، يرگید  و  رفک ، ّدـض  یکی  دراد : لامعتـسا  ود  نامیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  برعلا » ناسل   » رد روظنم  نبا  تاـملک  زا 
(94) .بیذکت

.تسا نامیا  لامک  طرش  هکلب  تسین ، نآ  ءزج  لمع  اذل  نابز ، هب  رارقا  اب  تسا  یبلق  قیدصت  يانعم  هب  نامیا  حالطصا : رد  و 

ناسنا هچنآ  دیوگب : هک  تسا  نآ  فیرعت  نیا  زا  فده  هکلب  تسین ، درادن -  یتیمها  لمع  دنتـسه  لیاق  هک  هئجرم -  دّیؤم  انعم  نیا 
رد نابز  هب  رارقا  اب  هک  یتروص  رد  تسا ، یبلق  قیدـصت  دـهد  یم  شلام  ناج و  مارتحا  هب  مکح  هدرک و  لّوحتم  نامیا  هب  رفک  زا  ار 
هک بلطم  نیا  دـهاش  .تسا و  لمع  اب  مأوت  قیدـصت  دـهد  یم  تاجن  منهج  زا  ار  ناسنا  هک  هچنآ  اّما  .ددرگ  نورقم  ناـکما  تروص 

: تسا تایاور  تایآ و  تسین ، نامیا  ءزج  لمع 

(95 (؛» ِتاِحلاّصلا اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدرک  ناـمیا  رب  فطع  ار  حـلاص  لـمع  لاـعتم  دـنوادخ   - 1
فوطعم و نیب  تریاـغم  فـطع ، ياـضتقم  هک  میناد  یم  و  .دـنا » هدروآ  ياـج  هب  حـلاص  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  اـنامه  »

.دیآ یم  مزال  رارکت  اجنیا  رد  دشاب  نامیا  رد  لخاد  لمع  رگا  .تسا و  هیلع  فوطعم 

هک یلاح  رد  دـهد ؛ ماجنا  حـلاص  لـمع  هک  سک  ره  و  ( » 96 (؛» ٌنِمُْؤم َوُهَو  ِتاـِحلاّصلا  َنِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَو  : » دـیامرف یم  نینچ  مه   - 2
.دوش یم  هدافتسا  موهفم  رد  نامیا  لمع و  نیب  تریاغم  زین  هیآ  نیا  زا  هک  .تسا » نمؤم 

ِناتَِفئاط ْنِإَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  زین  و   - 3
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ود رگا  و  ( » 97 (؛» ِهَّللا ِْرمَأ  یلِإ  یِفَت َء  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  اـمُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 
درک ملظ  يرگید  رب  موق  کی  رگا  و  دینک ، رارقرب  حلص  نانآ ، نایم  رد  نانمؤم  امش  دنزیخرب ، ینمشد  لاتق و  هب  نامیا  لها  زا  هفیاط 
راک تیـصعم  هورگ  رب  ار  نمؤم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هک  مییامن  یم  هدهاشم  .دیآزاب » ادخ  نامرف  هب  ات  دینک ، لاتق  ملاظ  هفیاط  نآ  اب 

.تسا هدرک  قالطا  ملاظ  و 

هارمه هدرک و  هشیپ  اوقت  نینمؤم ! يا  ( » 98 (؛» َنِیقِداّصلا َعَم  اُونوُکَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  و   - 4
.تسا هدومن  رما  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  ینعی  یهلا ؛ ياوقت  هب  ار  نینمؤم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  .دیشاب » نیقداص  اب 

(99 (؛» َنامیِْإلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ  : » دیامرف یم  دـنوادخ  .تسا  بلق  نامیا  ّلحم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تایآ  یخرب  زا   - 5
ِیف ُنامیِْإلا  ِلُخْدَـی  اَّـملَو  : » دـیامرف یم  رگید  ییاـج  رد  .تسا » هتـشاگن  ناـمیا  رون  ناـشیاه  لد  رب  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  »

« .تسا هدشن  لخاد  ناتیاه  لد  رد  نامیا  زونه  و  ( » 100 (؛» ْمُِکبُوُلق

تـسد هب  ار  مچرپ  متح  روط  هب  : » دومرف ربـیخ  زور  رد  هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوـخ  دنـس  هب  يراـخب   - 6
.داد دهاوخ  رارق  يزوریپ  حتف و  وا  تسد  هب  دنوادخ  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادخ و  وا  هک  مراپس  یم  یسک 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  مدیـشک  یم  راظتنا  .متـشادن  تسود  ار  تراما  تقو  نآ  دننام  هب  ینامز  چـیه  : » تفگ باّطخ  نب  رمع 
هّجوت يزیچ  هب  ورب و  شیپ  دومرف : داد و  وا  هب  ار  مچرپ  هاگ  نآ  تساوخ ، ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  لوسر  .دنز  ادص  ارم 
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يا دز : ادص  دـش و  فقوتم  سپـس  درک ، تکرح  يرادـقم  یلع  .دـنک  لصاح  يزوریپ  حـتف و  وت  تسد  هب  دـنوادخ  هک  نیا  ات  نکن 
نم توبن  ادـخ و  تینادـحو  هب  تداهـش  ات  نک  لاتق  نانآ  اب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مگنجب ؟ نانآ  اب  اجک  ات  ادـخ ! لوسر 

(101 «.) دوب دهاوخ  ظوفحم  ناشلاوما  نوخ و  دندرک  نینچ  نیا  رگا  .دنهد و 

توبن ادخ و  تینادحو  هب  تداهش  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  دنس  هب  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 7
(102 «.) دناسر یم  نامیا  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  رتمک  ماما ، تفرعم  تعاط و  هب  رارقا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

تسا بجاو  اه  نآ  هب  نامیا  هک  يروما 

مینیبب لاح  .تسا  نامیا  یـساسا  نکر  ود  نابز ، هب  رارقا  اب  بلق  هب  قیدـصت  دـش : هراشا  نامیا  یحالطـصا  يانعم  رد  هک  هنوگ  نامه 
؟ میشاب هتشاد  یبلق  قیدصت  دیاب  يروما  هچ  هب  و  تسیچ ؟ نامیا  قَّلعتم  هک 

.مییامن قیدصت  هداد ، ربخ  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  ًالامجا  هک  نیا  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  یبلق  قیدصت 
: لیبق زا  مینک ؛ قیدصت  لیصفت  هب  دیاب  هک  تسا  يروما  رگید  دروم  و 

.درادن ییاتمه  لثم و  وا  هک  نیا  وا و  دیحوت  لاعتم و  دنوادخ  دوجو   - 1

.تسین وا  زج  هب  یقلاخ  ملاع  يارب  هک  نیا  ّتیقلاخ و  رد  دیحوت   - 2

.تسین وا  زج  لالقتسالاب ، يّربدم  ملاع  يارب  هک  نیا  ریبدت و  ّتیبوبر و  رد  دیحوت   - 3

.تسین وا  زا  ریغ  يدوبعم  هک  نیا  تدابع و  رد  دیحوت   - 4

.هلآو هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  توبن   - 5

.ازج زور  داعم و   - 6

حالطصا تغل و  رد  رفک 

دنوادخ .دزاس  یم  ناهنپ  كاخ  رد  ار  هناد  اریز  دنیوگ ؛ یم  رفاک  زین  ار  زرواشک  .تسا و  ندـناشوپ  رتس و  يانعم  هب  تغل  رد  رفک » »
یماو بجعت  هب  ار  رگزرب  نآ ، شیور  هک  تسا  یناراب  دـننام  لثم  رد  ( » 103 (؛» ُُهتابَن َراّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک  : » دـیامرف یم  لاعتم 

« .دراد

ادـخ و هب  نامیا  مدـع  لثم  تسا ؛ نآ  هب  ندروآ  نامیا  شنأش  زا  هک  تسا  يزیچ  هب  ندرواین  ناـمیا  ياـنعم  هب  رفک  حالطـصا : رد  و 
.تمایق زور  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  توبن  دیحوت و 

یخرب رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ندرکن  قیدصت  زا  تسا  ترابع  ام  دزن  نآ  تسا و  نامیا  فالخ  رفک  : » دیوگ یم  یجیا  یـضاق 
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(104 «.) تسا هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بناج  زا  هک  هدش  لصاح  ملع  هک  يروما  زا 

تسا ترابع  رفک  : » دیوگ یم  ینارحب  مثیم  نبا 
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(105 «.) تسا هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بناج  زا  میراد  ملع  هک  يزیچ  راکنا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  قدص  راکنا  زا 

یلصربمایپ بناج  زا  هک  هدش  لصاح  يرورض  ملع  هک  يزیچ  راکنا  زا  تسا  ترابع  حالطصا  رد  رفک  : » دیوگ یم  زین  دادقم  لضاف 
(106 «.) تسا هلآو  هیلع  هللا 

هک تسا  یـسک  رفاک  : » دیامرف یم  هدرک ، هراشا  هداد  ربخ  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  يروما  هب  هللا  همحر  يدزی  دیس 
هب شراکنا  هک  يروط  هب  تسا ، يرورـض  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دوش ، نید  تایرورـض  زا  یکی  ای  تلاسر  اـی  دـیحوت  اـی  تیهولا  رکنم 

(107 «.) دوش رجنم  تلاسر  راکنا 

رفک ماسقا 

: دنا هدرک  رکذ  ار  یماسقا  رفک  يارب  مجاعم  نابحاص  ناملکتم و 

.دوش رفاک  لوسر  ادخ و  هب  شنابز  بلق و  هب  یسک  ینعی  راکنا : رفک   - 1

، دنکن رارقا  ار  نآ  نابز  هب  یلو  دنک ، قیدصت  ار  ود  نآ  دشاب و  هتشاد  نامیا  لوسر  ادخ و  هب  شبلق  هب  یسک  ینعی  دوحج : رفک   - 2
دوخ سفن  شیپ  هک  نآ  اب  ( » 108 (؛» ْمُهُـسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْساَو  اِهب  اوُدَحَجَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  .دیامن  راکنا  هکلب 

« .دندرک نآ  راکنا  يرگمتس -  توخن و  ربک و  زا  زاب  دنتسناد -  یم  نیقی  هب 

.دوشن نّیدتم  نآ  هب  دسح  دانع و  يور  زا  یلو  دنک ، رارقا  نابز  هب  و  دسانشب ، بلق  هب  هک  نیا  دانع : رفک   - 3

(109) .قفانم دننامه  دشابن ، دقتعم  بلق  هب  یلو  دنک ، رارقا  نابز  هب  هک  نیا  قافن : رفک   - 4

هلبق لها  ریفکت 

.دوش یم  رفک  لخاد  ناسنا  اه ، نآ  هب  نامیا  مدع  اب  تسا و  بجاو  اه  نآ  هب  نامیا  هک  میدومن  هراشا  يروما  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد 
هب فارتعا  هک  یماداـم  دومن ، رفک  رد  لـخاد  ار  یمالـسا  قرف  زا  يا  هقرف  تسین  حیحـص  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  ثحب  نیا  اـب 

.دننک یمن  راکنا  ار  نید  تایرورض  زا  یترورض  و  هدومن ، نیتداهش 

ترشاعم ولو  دراد ، عالطا  نآ  زا  دشاب  هتشاد  یمالـسا  تعیرـش  هب  یهّجوت  نیرت  کچوک  یـسک  ره  هک  تسا  يروما  زا  بلطم  نیا 
زا يدادعت  یفالتخا ، لئاسم  زا  یخرب  ببس  هب  هنوگچ  هک  دوش  یم  هدهاشم  فسالا -  عم  نکل -  .دشاب  هتشادن  ناناملـسم  اب  يدایز 
هار نیا  زا  هدش و  رامعتـسا  رابکتـسا و  يدونـشخ  دروم  هک  يراک  .دنتفا  یم  نانآ  ناج  هب  هدرک و  ریفکت  ار  ناناملـسم  ریاس  بهاذم 

.دنهد یم  همادا  نیملسم  رب  ار  دوخ  يالیتسا 

رب ناملکتم  ناهیقف و  روهمج 
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راکنا مدع  نیتداهـش و  هب  رارقا  اب  دـناوخ ، یم  زامن  نآ  فرط  هب  تسا و  هلبق  لها  هک  ار  يرگید  درادـن  قح  یـسک  هک  دـنرواب  نیا 
: دیامن ریفکت  نید ، تایرورض  زا  یترورض 

اوه و لها  ریفکت  تسا ، نامیا  شبلق  رد  هک  یـسک  ره  .تسا و  راوشد  ًادج  نینمؤم  ریفکت  رب  مادقا  : » دـیوگ یم  یکبـس  یـضاق   - 1
(110 «.) تسا ریطخ  راوشد و  يرما  ریفکت  اریز  دراد ؛ نیتداهش  هب  رارقا  هک  یتروص  رد  درمش ، یم  راوشد  ار  تعدب 

ریفکت ار  هلبق  لـها  زا  يدـحا  ناوـت  یمن  هـک  دـنراد  قاـفتا  رما  نـیا  رب  ناـهیقف  نـیملکتم و  روـهمج  : » دـیوگ یم  یجیا  یـضاق   - 2
(111 «.) ...دومن

لثم دـنکن ؛ تفلاخم  ار  نید  تایرورـض  زا  یترورـض  هک  یمادام  تسین ؛ رفاک  هلبق  لها  زا  ّقح ، فلاخم  : » دـیوگ یم  ینازاـتفت   - 3
(112 «.) داسجا رشح  ملاع ، ثودح 

مالک زا  اهریبعت  هنوگ  نیا  یلو  دوش ، یم  هدهاشم  رایـسب  نارگید  ریفکت  بهاذم ، نابحاص  تاملک  رد  : » دیوگ یم  نیدـباع  نبا   - 4
(113 «.) تسین اهقف  ریغ  هب  يرابتعا  هک  تسا  مولعم  .تسین و  دهتجم  ياهقف 

ریفکت رد  ییوگ  هفازگ  زا  بانتجا 

هب فصتم  هک  دوش  یم  بجوم  دـنک و  یم  جراخ  مالـسا  هریاد  زا  ار  ناسنا  هک  یبابـسا  لـماوع و  تقیقح  مهف  رد  مدرم  زا  يرایـسب 
دنراد طارفا  رما  نیا  رد  يدح  هب  نانآ  .دنیامن  یم  رفک  هب  مهتم  ار  يدارفا  تهج  یب  اذل  دنا و  هتفر  ههار  یب  هابتشا و  هب  ددرگ ، رفک 
نامز رـصع و  نیا  رد  نانآ  زراب  قادـصم  هک  دـنام ، یمن  یقاب  مالـسارب  یـسک  نیملـسم ، زا  یکدـنا  زج  هب  ناشتواضق  هجیتن  رد  هک 

هک دننادب  دیاب  یلو  دنهد  یم  ناناملسم  هب  ار  یتبسن  نینچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هزیگنا  هب  هچرگ  نانآ  .دنـشاب  یم  نایباهو 
دنوادخ هک  هنوگ  نامه  دراد ؛ ترورض  هنسح  هظعوم  تمکح و  هظحالم  هضیرف ، نیا  يادا  رد 
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وکین زردنا  تمکح و  اب  ( » 114 (؛» ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  مُْهلِدجَو  ِهَنَـسَْحلا  ِهَظِعْوَْملاَو  ِهَمْکِْحلِاب  َّکِبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  ُعْدا  : » دـیامرف یم  لاعتم 
« .نک هرظانم  لالدتسا و  تسا  رتوکین  هک  یشور  هب  اه  نآ  اب  امن و  توعد  تراگردورپ  هار  هب 

یم زامن  هک  ار  یناملـسم  یـسک  رگا  اذـل  .تسا  رت  کـیدزن  لـباقم  فرط  شریذـپ  هب  دروخرب ، رد  شور  قیرط و  نیا  هک  میناد  یم 
رد دـنک  توعد  تسا  ّقح  رب  وا  دزن  هک  يروما  هب  دـنک ، یم  بانتجا  یهلا  مراحم  زا  دروآ و  یم  ياج  هب  ار  ینید  ضیارف  دـناوخ و 

مایألا میدق  زا  اریز  دیامن ؛ كرـش  رفک و  هب  مهتم  ار  وا  دیابن  نتفریذـپن  تروص  رد  تسوا ، هدـیقع  فالخرب  لباقم  فرط  هک  یلاح 
نتفریذـپن درجم  هب  ناوت  یمن  اذـل  دـنتفریذپ ، یمن  ار  رگیدـکی  دـیاقع  ًاـضعب  توـعد ، ماـگنه  هدوـب و  فـلتخم  مدرم  اـملع و  يارآ 

.درک مهتم  هقدنز  رفک و  هب  ار  ناملسم  کی  تسا ، ّقحرب  نم  دزن  هک  ار  يدیاقع 

عناصلا یفن  هیف  امب  ّالإ  هلبقلا  لهأ  نم  دحأ  ریفکت  عنم  یلع  عامجإلا  دقعنا  دقو  : » دیوگ یم  دادـحلا  روهـشم  دـمحا  دّیـس  ماما  همالع 
عمجم وأ  رتاوتم  راکنإ  وأ  هرورـضلاب  نیدـلا  نم  ملع  ام  راکنإ  وأ  هوبنلا  راکنإ  وأ  لیوأتلا  لمتحیال  ّیلج  كرـش  وأ  الع  ّلج و  رداقلا 

رد رگم  درک  ریفکت  ناوت  یمن  ار  هلبق  لها  زا  کی  چیه  هک  نیا  رب  هدش  دـقعنم  عامجا  متح  روط  هب  ( » 115 (؛» نیدلا نم  هرورض  هیلع 
راکنا ای  .دشابن  نآ  رد  لیوأت  لامتحا  هک  دشاب  يراکشآ  كرش  نآ  رد  ای  هدش  الع  ّلج و  رداق  دنوادخ  یفن  هب  رجنم  هک  يا  هدیقع 
« .دوش راکنا  تسا  نآ  ندوب  يرورض  رب  عامجا  هک  يرما  ای  رتاوتم  ربخ  ای  ددرگ ، راکنا  نید  تایرورض  زا  يزیچ  ای  هدوب  تّوبن 

ریغ رد 
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اهب ءآب  دـقف  رفاک  اـی  هیخـأل  لـجرلا  لاـق  اذإ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا  يریطخ  رما  ناملـسم  رفک  هب  مکح  دراوم  نیا 
نآ رگا  ینعی  .تـسا » هتــشگزاب  رفک  هـب  ود  نآ  زا  یکی  رفاـک ، يا  دـیوگب  شا  ینید  ردارب  هـب  یــصخش  هاـگره  ( » 116 (؛» امهدحأ

.تسا رتراوازس  رفک  هب  هداد  ار  تبسن  نیا  هک  یصخش  دوخ  هنرگو  چیه  هک  دوب  رفاک  ًاعقاو  صخش 

تایاور هاگدید  زا  ناناملسم  ریفکت 

زین ینید  ضیارف  هب  لمع  لها  هک  یناسک  ًاصوصخ  هدش ؛ ناوارف  یهن  هدومن ، نیتداهـش  هب  رارقا  هک  یناملـسم  ریفکت  زا  تایاور ؛ رد 
: مییامن یم  هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنتسه 

هللا یلصربمایپ  تلاسر  دنوادخ ، تینادحو  هب  تداهـش  تسا : هدش  انب  تلـصخ  دنچ  رب  مالـسا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 1
هب تداهـش  نانآ  هیلع  و  دینکن ، ریفکت  هانگ  تهج  هب  ار  ناناملـسم  سپ  ...داهج .  هدیـسر و  ادـخ  بناج  زا  هچنآ  هب  رارقا  هلآو ، هیلع 

.دیهدن كرش 

«. دنهد یم  ماجنا  هریبک  هانگ  هچرگا  دینکن ، ریفکت  ار  دوخ  ِّتلم  ِلها  : » دومرف زین  و   - 2

.دوش یم  رفاک  شدوخ  ّالا  و  درادن ، یلاکشا  دشاب  رفاک  ًاعقاو  رگا  دنک ، ریفکت  ار  رگید  ناملسم  هک  یناملسم  ره   - 3

رت کـیدزن  رفک  هب  شدوخ  دـنک ، نینچ  هک  یـسک  اریز  دـینکن ؛ ریفکت  ار  هَّللا  اـّلا  هلاـال  لـها  هاـنگ ، تهج  هب  : » دوـمرف نینچمه   - 4
(117 «.) تسا

نامیا مالسا و  نیب  قرف 

حیضوت

هب تبـسن  نوـچ  تسا ؛ میلـست  زا  اـی  .دوـش  یم  یهتنم  تمالـس  هب  اریز  تـسا ؛ تمالـس  ياـنعم  هـب  ملـس »  » هداـم زا  تـغل  رد  مالـسا 
لامعتسا بلاغ  .تسا و  يوغل  يانعم  نامه  تایاور ، نآرق و  رد  نآ  حلطـصم  يانعم  هب  مالـسا  ( 118) .تسا میلست  یهلا  ياهروتسد 

؛» َنیِکِرْـشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَو  َمَلْـسَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  ّیِنِإ  ُْلق  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  كرـش  لـباقم  رد  مالـسا 
ناکرـشم زا  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ   ] تسادـخ و مکح  میلـست  هک  مشاـب  یـسک  لّوا  مرومأـم  نم  لوسر ! يا  وـگب  ( » 119)

هب میهاربا  ( » 120 (؛» َنیِکِرْـشُْملا ْنِم  َناَک  اَمَو  ًاِملْـسُم  ًافِینَح  َناَک  ْنِکلَو  ًاِّیناَرْـصَن  َالَو  ًاّیِدوُهَی  ُمیِهاَْربِإ  َناَک  اَم  : » دیامرف یم  زین  و  .شابن »
دوب و مالسا  دیحوت و  فینح  نید  هب  نکل  دوبن و  اراصن  دوهی و  نییآ 
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« .دوبن دنرآ  كرش  ادخ  هب  هک  نانآ  زا  زگره 

(121 (؛» ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب  َْرفُْکلا  ِلَّدَبَتَی  ْنَمَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  رفک  لباقم  رد  نامیا  لامعتـسا  بلاغ  و 
ْمُْهنِم ُبَْرقَأ  ٍذـِئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه  : » دـیامرف یم  زین  و  .تسا » هدرک  مگ  ار  تسار  هار  کش  یب  دزاس  لّدـبم  رفک  هب  ار  نامیا  سک  ره  «و 

« .نامیا هب  ات  دنرت  کیدزن  رفک  هب  زور  نآ  رد  نانآ  ( » 122 (؛» ِنامیِِإلل

: تسا هدش  لامعتسا  یفلتخم  هوجو  رب  مالسا  میرک  نآرق  رد  یلو  تسا ، مالسا  يوغل  يانعم  بسح  هب  نیا 

نامیا لباقم  رد  مالسا   - 1

: دـیامرف یم  هک  اجنآ  دـشابن ، یبلق  قیدـصت  اب  هارمه  هک  هدومن  قـالطا  یظفل  رارقا  رب  ار  مالـسا  دراوم  زا  یخرب  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
، میدروآ نامیا  ام  دنتفگ : بارعا  ( » 123 (؛» ...ْمُِکبُوُلق ِیف  ُناَمیِْإلا  ِلُخْدَی  اَّملَو  انْمَلْـسَأ  اُولُوق  ْنِکلَو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُباَرْعَْألا  َِتلاَق  »

« .تسا هدشن  دراو  امش  بولق  رد  نامیا  زونه  میا و  هدروآ  مالسا  دییوگب : نکلو  دیا ، هدرواین  نامیا  امش  وگب 

یبلق قیدصتو  ینابز  میلست   - 2

یم هک  اجنآ  تسا ، یبلق  قیدصت  دایقنا و  ینابز و  میلست  نامه  هک  هدش  قالطا  نامیا  زا  لّوا  هبترم  رب  مالـسا  زین  دراوم  زا  یخرب  رد 
« .دندوب میلست  هدروآ و  نامیا  ام  ياه  هناشن  هب  هک  یناسک  ( » 124 (؛» َنیِِملْسُم اُوناَکَو  اَِنتاَیِآب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  : » دیامرف

یبلق قیدصت  يارو  میلست ،  - 3

ياهروتـسد هب  تبـسن  یبلق  میلـست  یبـلق ، قیدـصت  يارو  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  قـالطا  ناـمیا  زا  رگید  هبترم  رب  مالـسا  زین  یهاـگ 
ْمِهِـسُفنَأ ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َال  َکِّبَرَو  اَلَف  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .دشاب  هتـشاد  دنوادخ 

نآ رگم  دـنوش  یمن  نامیا  لها  تقیقح  هب  ناـنیا  هک  وت  يادـخ  هب  مسق  تسا ، نینچ  هن  ( » 125 (؛» ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسیَو  َْتیَـضَق  اّمِم  ًاجَرَح 
زا ًالماک  هتشادن ، لد  رد  یضارتعا  هنوگ  چیه  ینک  هک  یمکح  ره  هب  هاگ  نآ  دننک و  مکاح  ار  وت  اهنت  ناشعازن ، تموصخ و  رد  هک 
نآ ( » 126 (؛» َنیَِملاَْعلا ِّبَِرل  ُتْمَلْسَأ  َلاَق  ِْملْسَأ  ُهُّبَر  َُهل  َلاَق  ْذِإ  : » دنوادخ لوق  تسا  لیبق  نیا  زا  و  .دنـشاب » وت  نامرف  میلـست  ناج  لد و 

« .منایملاع راگدرورپ  عیطم  درک  ضرع  روآ ، دورف  ادخ  نامرف  هب  رس  میهاربا ]! يا  : ] دومرف وا  هب  شراگدرورپ  هاگ 

ریفکت رد  باهولادبع  نب  دّمحم  ّولغ 

هراشا

نیا تابثا  يارب  .تسا  ریفکت  رد  يرگطارفا  ولغ و  باهولادبع ، نب  دّمحم  نانآ  سیئر  ناشسأر  رد  نایباهو و  تایـصوصخ  هلمج  زا 
یم هعجارم  تسا ، هدـنز  وا  مان  هب  هقرف  نیا  هک  یـسک  و  هیمیت ) نبا  راکفا  دّدـجم   ) باهولادـبع نب  دّـمحم  ياه  هلاسر  هب  اهنت  اعّدـم 

.دوش نشور  رتشیب  بلطم  ات  مینک 

ولغ نیملـسم  ریفکت  رد  وا  هک  درب  یم  یپ  میـصق  لها  هب  شا  هلاسر  زج  هب  دنک ، یم  هعجارم  خیـش  ياه  هلاسر  بتک و  هب  هک  یـسک 
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نب نمحرلادـبع  زا  هینـسلا » رردـلا   » باتک رد  ًابلاغ  اه  هلاسر  اه و  باـتک  نیا  .تسا  هداد  رارق  عیـسو  رایـسب  ار  ریفکت  هریاد  هتـشاد و 
یم رکذ  مرتحم  ناگدنناوخ  يارب  باتک  نآ  زا  سردآ  رکذ  اب  ار  ییاه  هنومن  ام  اذـل  و  تسا ، هدـمآ  يدـجن  یلبنح  مساق  نب  دّـمحم 

: مینک

يراصحنا دیحوت   - 1

ریخلا اذه  لبق  مالـسإلا ، نید  فرعأ  الو  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ینعم ال  فرعأ  تقولا ال  کلذ  یف  انأو  دیوگ ...« : یم  باهولادـبع  نب  دّـمحم 
وأ هَّللا  ّالإ  هلإ  ینعم ال  فرع  ّهنأ  ضراعلا  ءآـملع  نم  معز  نمف  کـلذ ، فرع  لـجر  مهنم  اـم  یخیاـشم  کلذـکو  هب ، هَّللا  ّنم  يذـّلا 
امب هسفن  حدمو  سانلا  یلع  سبلو  يرتفاو  بذـک  دـقف  مکلذ ، فرع  ًادـحأ  ّنأ  هخیاشم  نم  معز  وأ  تقولا  اذـه  لبق  مالـسالا  ینعم 

هک يریخ  نیا  زا  لبق  مدـیمهف ، یمن  ار  مالـسا  نید  زین  متـسناد و  یمن  ار  هَّللا  ّالا  هلا  يانعم ال  تقو  نآ  رد  نم  ( »... 127 (؛» هیف سیل 
زا سک  ره  سپ  .دنک  كرد  ار  انعم  نیا  هک  تشادن  دوجو  سک  چـیه  مخیاشم  نیب  رد  زین  .تشاذـگ و  ّتنم  نم  رب  ار  نآ  دـنوادخ 

زا لبق  ار  مالسا  يانعم  ای  هدیمهف و  ار  هَّللا  ّالا  هلا  يانعم ال  هک  دنک  نامگ  ضراع "  " ياملع
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هدرک هبتـشم  مدرم  رب  ار  رما  هتـسب و  ارتفا  غورد و  دنا ، هدـیمهف  ار  انعم  نیا  خـیاشم  زا  يدـحا  هک  هدرک  نامگ  ای  هتخانـش ، تقو  نیا 
« .تسین وا  رد  هک  هداد  تبسن  يزیچ  هب  ار  شدوخ  تسا و 

اهنت و  تسا ، هدوب  شتوعد  شدوخ و  زا  لبق  مدرم  مامت  رفک  هب  دقتعم  وا  هک  دوش  یم  هدافتسا  باهولادبع  نب  دّمحم  ترابع  نیا  زا 
.تسا هدیمهفن  ار  دیحوت  هملک  يانعم  سک  چیه  دیحوت ، هب  وا  توعد  زا  لبق  .تسا و  هدروآ  ار  دیحوت  هک  هدوب  وا 

مالسا ياملع  هب  كرش  تبسن   - 2

نید نـیب  اوّزیمی  مـل  و  دـیوگ ...« : یم  هداد و  رارق  باـطخ  دروـم  ار  ناـنآ  دـیتاسا  خــیاشم و  مالــسا و  ياـملع  رگید  ییاـج  رد  وا 
نید نیب  نانآ  ( » 128 (؛» حیحـص نید  مهدـنع  ورمع  نید  لب  برعلل ، هعـضو  يذـّلا  یحل  نب  ورمع  نیدو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
نید نانآ  دزن  ورمع  نید  هکلب  دـنا ؛ هدادـن  زییمت  درک ، عضو  ار  نآ  برع  يارب  هک  یحل  نب  ورمع  نید  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

« .تسا یحیحص 

تب هک  یـسک  نیلّوا  : » دـیوگ یم  وا  .دـیهد  ارف  شوگ  دـنک  یم  لقن  ماشه  نبا  هک  يا  هّصق  هب  تسیک ، یحل  نب  ورمع  هک  نیا  اّما  و 
تب هک  دید  ار  ینامدرم  تشاد ، ماش  یضارا  زا  ءاقلب  هب  هک  يرفس  وا  .دوب  یحل  نب  ورمع  درک  دراو  نآ  فارطا  هکم و  هب  ار  یتسرپ 

ره مینک و  یم  تدابع  ار  اه  نآ  هک  تسا  ییاه  تب  نیا  دـنتفگ : وا  باوج  رد  دومن ، لاؤس  لمع  نیا  زا  .دـندرک  یم  تداـبع  ار  اـه 
.دننک یم  يرای  ار  ام  هداد و  ناراب  ام  هب  میهاوخ  یم  ترصن  ناراب و  نانآ  زا  هاگ 

نیمزرس هب  دوخ  اب  ات  دیهد  یمن  ام  هب  ناتب  نیا  زا  ایآ  تفگ : نانآ  هب  یحل  نب  ورمع 
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رارق هبعک  ماب  تشپ  رب  ار  نآ  دروآ و  هکم  هب  تشادرب و  لبه »  » مان هب  یگرزب  تب  دوخ  اـب  وا  مینک ؟ تداـبع  ار  اـه  نآ  هدرب و  برع 
(129) .درک توعد  نآ  تدابع  هب  زین  ار  مدرم  داد و 

ماوع هب  دـسر  هچ  ات  دراد ، دوخ  دـیتاسا  خویـش و  یتح  نیملـسم و  ياملع  حیرـص  ریفکت  رب  تلالد  باهولادـبع  نب  دّـمحم  تراـبع 
نب ورمع  نید  رب  تسا و  رفاک  دشاب  دقتعم  نآ  هب  دیوگب و  هدیمهف  وا  هک  ار  هچنآ  فالخ  دـیحوت  باب  رد  هک  سک  ره  ینعی  مدرم ؛

هب هثاغتسا  كّربت و  هب  داقتعا  تهج  هب  هداد  تبـسن  ناشیاملع  ناناملـسم و  مومع  هب  هک  ار  يرفک  يرآ  .مالـسا  نید  رب  هن  هدوب  یحل 
.تسا دیاقع  زا  رگید  یخرب  یهلا و  يایلوا  حاورا 

صاخشا ریفکت   - 3

یم باسح  هب  هیمیت  نبا  دـّلقم  هدوب و  هلبانح  زا  یکی  هک  میحـس  نب  نامیلـس  خیـش  هب  باطخ  دوخ  هماـن  رد  باهولادـبع  نب  دّـمحم 
هوادع یف  نادهتجم  كوبأو  تنأ  قافنلاو ...!! كرـشلاو  رفکلاب  نوحّرـصم  كابأو  تنأ  ّکنا  کل  رکذـن  : » دـیوگ یم  تسا  هدـمآ 

نم ( » 130 (؛»!! مکرفک هیف  مکباتک  اذهو  مالـسالا ...!! یلع  رفکلا  راتخم  ملع ، یلع  ّلاض  دناعم  لجر  ّکنإ  !!... ًاراهنو ًالیل  نیدلا  اذه 
تیاهن زور  هنابـش  تردـپ  وت و  دـیا ...!! هدرک  قافن  كرـش و  رفک و  هب  حیرـصت  تردـپ  وت و  متح  روط  هب  هک  مهد  یم  رّکذـت  وت  هب 
رایتخا مالسا  رب  ار  رفک  و  یـشاب ، یم  هارمگ  دناعم و  يدرم  يراد  هک  یملع  اب  وت  انامه  دیراد ...!! نید  نیا  ینمـشد  رد  ار  شـشوک 

!!«. دنک یم  تباث  ار  امش  رفک  هک  امش  باتک  تسا  نیا  و  يا ...!! هدومن 

دارفا نیب  هسیاقم   - 4

نبا اّما  ( » 131 (؛» مالـسإلا یلإ  مهبرقأ  وه  زوریف  نباو  دیحوتلل ...! هبابـسف  قلطم  نباو  قلافع  نباو  فیطللادبع  نبا  اّمأف  : » دـیوگ یم  وا 
« .تسا رت  کیدزن  مالسا  هب  نانآ  همه  زا  زوریف  نبا  و  دندیحوت ...!! هدنهد  مانشد  نانیا  قلطم  نبا  قلافع و  نبا  فیطللادبع و 

نبا هیمیت و  نبا  ناوریپ  زا  هدوب و  هلبانح  زا  یصخش  زوریف  نبا  هک  هدرک  فارتعا  باهولادبع  نب  دّمحم  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.تسا هدوب  هیزوج  میق 

مالـسا تلم  زا  ار  وا  هـک  دراد  یمیظع  رفک  وا  ( » 132 (؛» هلملا نم  جرخم  ربکأ  ًارفک  رفاک  : » دـیوگ یم  وا  هراـبرد  رگید  ییاـج  رد  و 
« .تسا هدرک  جراخ 

ینس هعیش و  زا  رگید  ياملع  عضو  لاح و  دشاب ، یم  نینچ  نیا  تسا  هیزوج  میق  نبا  هیمیت و  نبا  ناوریپ  زا  هک  وا  تیعضو  رگا  لاح 
.دناد یم  ادخ  تسا ؟ هنوگچ  وا  دزن 

مدرم بلاغ  هب  داعم  راکنا  تبسن   - 5

(133) .تسا هدرک  یفرعم  تمایق  ثعب و  رکنم  ار  مدرم  بلاغ  رگید  ییاج  رد  وا 

یصخش ریفکت   - 6
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: تشون نینچ  نآ  رد  داتـسرف و  يا  همان  وا  رب  خیـش  تخادرپ ، تفلاخم  هب  باهولادبع  نب  دّمحم  خیـش  اب  میرکلادبع  نب  دمحا  نوچ 
ماـنغ و نبا  وـت  ( » 134 (؛» ...نیکرـشملا عاـبتاب  کـسفن  یلع  مهتدهـشأو  میهاربإ  هّلم  نم  تأّربـتو  هریغو  ماـنغ  نـبا  یلع  تـحط  »... 

«. ...یتسه ناکرشم  وریپ  هک  یتفرگ  دهاش  تدوخ  رب  ار  نانآ  یتسج و  يّربت  میهاربا  ّتلم  زا  يدرک و  هارمگ  ار  نارگید 

راید مامت  رفک   - 7

هب نیکرـشم  دالب  هرمز  رد  دوشن ، وا  توعد  تعاطا و  رد  لخاد  هک  يرهـش  روشک و  ره  هک  دوب  نیا  باهولادـبع  نب  دّـمحم  داـقتعا 
(135) .تسا هدرکن  انثتسا  تهج  نیا  رد  ار  يرهش  چیه  .دیآ و  یم  باسح 

هیماما ریفکت   - 8

رفاک شدوخ  دنک ، کش  نانآ  رفک  رد  سک  ره  و  ( » 136 (؛» رفاک وهف  مهرفک  یف  ّکش  نمو  : » دیوگ یم  هدرک و  ریفکت  ار  هیماما  وا 
« .تسا

روط هب  هیمیت  نبا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .تسا  هدومن  لوـبق  ار  نآ  هدرک و  لـقن  یـسدقم  زا  ار  بلطم  نیا  باهولادـبع  نب  دّـمحم 
اهنت هن  باهولادبع  نب  دّمحم  یلو  تسا ، هتـسنادن  رفاک  ار  نانآ  اّما  هدرک  یفرعم  راذگ  تعدـب  ناملـسم  هورگ  اهنت  ار  هیماما  حـیرص 
عابتا زا  تاضق  املع و  زین  نارگید و  هرعاشا و  لیبق  زا  ار ؛ شدوخ  دـیاقع  اب  فلاـخم  نیملـسم  ماـمت  هکلب  دـناد  یم  رفاـک  ار  هیماـما 

.درادنپ یم  رفاک  ار  هعبرا  بهاذم 

دیوگ یم  ازسان  ار  هباحص  هک  یسک  ریفکت   - 9

رد زگره  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  نآ  اب  ( 137) .دیامن یم  ریفکت  دیوگب ، ازسان  ار  هباحـص  هک  سک  ره  باهولادبع  نب  دّمحم 
بس ار  وا  هک  یسک  ياذیا  زا  رکبوبا  زین  .دندومن و  یم  ّبس  هدرک و  ریفکت  ار  ترضح  نانآ  یلو  دیمانن ؛ رفاک  ار  جراوخ  شنانخس 

.دومن یهن  درک ، یم 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ّبس  هیواعم  هک  تسین  یّکـش  هک  یلاح  رد  دیناد ؛ یم  رفک  أشنم  ار  یباحـص  ّبس  امـش  هنوگچ  یهگناو 
.دینک یم  عافد  وا  زا  امش  لاح  نیع  رد  یلو  دومن ، یم  صیرحت  رما  نیا  رب  زین  ار  مدرم  درک و  یم 

هکم لها  ریفکت   - 10

ینعی هکم -  یلاها  نید  انامه  ( » 138 (؛» هنع راذنإلاب  هَّللا  لوسر  ثعب  يّذلا  وه  مهنید  ّنإ  : » دـیوگ یم  هدرک و  ریفکت  ار  هکم  لها  وا 
ندـناسرت هب  ثوعبم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  ینید  نامه  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناـمز  اـت  وا  نیرـصاعم 

« .دش نآ  زا  مدرم 

قطانم یخرب  یلاها  ریفکت   - 11

: هلمج زا  تسا ؛ هدرک  ریفکت  هدرب و  مسا  صوصخ  روط  هب  ار  قطانم  زا  یخرب  باهولادبع  نب  دّمحم 
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« ودب  » یلاها فلا )

.دنیامن ملکت  نیتداهـش  هب  هچرگ  تسین ؛ نانآ  دزن  مالـسا  زا  ییوم  هزادنا  هب  دنتـسه و  اراصن  دوهی و  زا  رترفاک  نانآ  دیوگ : یم  يو 
(139)

« مشو  » یلاها ب )

(140) .تسا هدرک  ریفکت  ار  نآ  ماوع  املع و  زا  مشو ؛»  » یلاها مامت  وا 

« ریدس  » یلاها ج )

(141) .تسا هدرک  ریفکت  ماوع ، املع و  زا  معا  زین ؛ ار  ریدس »  » یلاها مامت  وا 

« ءاسحأ  » یلاها د )

« .دنتسرپ یم  ار  اه  تب  شدوخ  نامز  رد  ءاسحا  انامه  ( » 142 (؛» مانصألا نودبعی  هنامز  یف  ءآسحألا  ّنإ  : » دیوگ یم  وا 

« هزنع  » هلیبق ه )

« .دنروآ یمن  نامیا  تمایق  هب  نانآ  ( » 143 (؛» ثعبلاب نونمؤیال  مّهنإ  : » دیوگ یم  هلیبق  نیا  یلاها  هرابرد  وا 

« ریفظ  » هلیبق و )

(144) .تسا هدرب  راک  هب  ار  ریبعت  نیمه  زین  نانآ  هرابرد  وا 

« هیعرد هنییع و   » هلیبق ز )

(145) .تسا هدرک  ریفکت  دندوب ، شراکفا  وا و  نیضراعم  زا  هک  ار  هیعرد  هنییع و  یلاها  زا  شناوریپ  همه  میحس و  نبا  وا 

یبرع نبا  ریفکت   - 12

ریفکت ار  وا  سک  ره  دـیوگ : یم  تسا و  هدرک  یفرعم  نوعرف  زا  رترفاک  ار  وا  هدرک و  ریفکت  ار  یبرع  نبا  باهولا ، دـبع  نب  دّـمحم 
(146) .تسا رفاک  دشاب ، هتشاد  کش  وا  رفک  رد  سک  ره  دیوگ : یم  وا  هکلب  .تسا  رفاک  شدوخ  دنکن 

ناناملسم رثکا  ریفکت   - 13

شدـیاقع و اـب  ندرکن  یهارمه  تهج  هب  ار  ناناملـسم  رثـکا  بلاـغ و  ینعی  مظعا ؛ داوس  رگید  ییاـج  رد  باـهولا ، دـبع  نب  دّـمحم 
(147) .تسا هدرک  ریفکت  اه ، نآ  اب  تفلاخم 
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، دنشاب هدوب  دّحوم  یگمه  هچرگ  هدرک ؛ ریفکت  ار  دنا  هدرک  یهارمه  شنانمشد  اب  هدیمان و  جراوخ  ار  شناوریپ  هک  یناسک  یتح  وا 
(148) .دننک یم  راکنا  ار  وا  توعد  نوچ 

دجن رد  یتسرپ  تب   - 14

(149) .دنتسرپ یم  ار  نآ  دنوادخ  ياج  هب  مدرم  هک  تسا  یتب  شنامز  رد  دجن  قطانم  زا  يا  هقطنم  ره  رد  هک  تسا  یعّدم  يو 

يزار رخف  ریفکت   - 15

هدابع هیف  نسحی  ًاـباتک  ّفلأ  اذـه  يزارلا  ّنإ  : » دـیوگ یم  هدرک و  ریفکت  ار  ریبکلا » ریـسفتلا   » فورعم ریـسفت  بحاـص  يزار  رخف  وا 
« .تسا هدرمش  بوخ  ار  ناگراتس  تدابع  نآ  رد  هدرک و  فیلأت  ار  یباتک  يزار  رخف  ( » 150 (؛» بکاوکلا

هدرک ءایشا  رگید  اه و  تعارز  رب  اه  نآ  ریثأت  ناگراتس و  دیاوف  هب  هراشا  نآ  رد  هک  هتشون  یباتک  يزار  رخف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.تسا هدیمهف  یتسردان  يانعم  نینچ  وا  زا  باهولادبع  نب  دّمحم  یلو  .تسا 

هقف ملع  هب  كرش  تبسن   - 16

، هدـیمهف وا  هک  يزیچ  نآ  زا  ریغ  اهقف  هک  دوب  هدرک  جاجتحا  وا  رب  هک  یـسیع  نبا  هب  باـطخ  دوخ  هماـن  رد  باهولادـبع  نب  دّـمحم 
هَّللا لوسر  اهرّسف  : » دیوگ یم  سپس  ِهَّللا ؛» ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُرَو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَِّتا  : » دسیون یم  وا  باوج  رد  ار  هیآ  نیا  دندقتعم 

؛» ...کلذ یف  ًافالخ  نیرسفملا  نیب  ملعأ  ًابابرأ ال  مهذاختاو  ًاکرش  هَّللا  هاّمس  يّذلا  وهو  هقفلا )  ) هنومـست يّذلا  اذهب  هدعب  نم  هّمئألاو 
نیا .دنا و  هدرک  ریـسفت  دیا ، هتـشاذگ  هقف "  " ار نآ  مسا  امـش  هک  يزیچ  نیمه  هب  وا  زا  دعب  ناماما  ادخ و  لوسر  ار  هیآ  نیا  ( » 151)
نیب انعم  نیا  رد  یفالخ  نم  .تسا  هدرک  یفرعم  ادخ  زا  ریغ  بابرا  ار  نآ  ندرک  لابند  هدیمان و  كرـش  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  هقف 

«. ...مناد یمن  نیرسفم 

نیملکتم ریفکت   - 17

یم هدافتسا  یمالسا  نیملکتم  نیمه  وا  مالک  رهاظ  زا  و  ( 152) .تسا هدرک  نیملکتم  ریفکت  رب  عامجا  ياعّدا  باهولادبع ، نب  دّمحم 
رد .دـنا  هدرک  ریفکت  ار  نیملکتم  زین  ناـنآ  هک  هداد  تبـسن  نارگید  یقهیب و  ینطقراد و  یبـهذ و  هب  وا  .راّـفک  زا  ناـملکتم  هن  دوش ،

همجرت هک  ار  یمالسا  نیملکتم  زا  يرایسب  هچ  هک  درب  یم  یپ  دنک  هعلاطم  ار  یبهذ  ءالبنلا » مالعا  ریـس   » باتک ناسنا  رگا  هک  یلاح 
ياه هقرف  یخرب  زا  يرآ ، .دـشاب  هدرک  هراـشا  اـه  نآ  زا  یکی  رفک  هب  هک  نآ  نودـب  تسا ، هدرک  رکذ  ار  ناـنآ  لاـح  حرـش  هدرک و 

.درک مهّتم  رفک  هب  ار  نانآ  همه  ناوت  یمن  یلو  هدش ، هدید  ییاه  شزغل  اطخ و  یمالک ،

رصاعم ناناملسم  هب  تبسن  باهولادبع  نب  دّمحم  هاگدید   - 18

لبه ّالإ  هدوبعملا  ههلآلا  نم  فرعی  نامزلا ال  لهأ  نم  ریثکو  : » دـیوگ یم  دوخ  رـصع  مه  ناناملـسم  هراـبرد  باهولادـبع  نب  دّـمحم 
اهوحنو رجحلاو  رجشلاو  رـشبلا  نم  مویلا  هدوبعملا  تاماقملا  ّنأ  فرع  همهف  داج  نإف  هانمو !! يّزعلاو  تاللاو  ًارـسنو  قوعیو  ثوغیو 

ثوغی لبه و  زج  هب  هدش  هدیتسرپ  نایادخ  زا  نامز  نیا  لها  زا  يرایسب  و  ( » 153 (؛» اهنم مهوحنو  هدیدحوبأو  سیردإو  ناسمش  لثم 
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رشب و زا  دوش ، یم  هدیتسرپ  زورما  هک  یتاماقم  دندیمهف  یم  دنتشاد  یتسرد  مهف  رگا  .دنسانش  یمن  ار  تانم  يّزع و  تال و  رسن و  و 
« .تسا اه  تب  نامه  تدابع  لیبق  زا  اه ، نیا  وحن  هدیدحوبا و  سیردا و  هام و  دیشروخ و  زا  اه  نیا  وحن  گنس و  تخرد و 

كرش زا  رت  نییاپ  رایسب  شیرق ، راّفک  كرش  هجرد  ( » 154 (؛» مویلا سانلا  نم  ریثک  كرش  نود  شیرق  راّفک  كرش  : » دیوگ یم  يو 
« .تسا زورما  مدرم 

مهلتاق نیّذلا  نیکرـشملا  نم  ًاکرـشو  ًارفک  مظعأ  مّهنأ  تملع  سانلا  رثکأ  هیلع  ام  تملعو  اذـه  تملع  اذإف  : » دـیوگ یم  نینچمه  وا 
هک یماگنه  ( » 155 (؛» هلآو هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا 
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تسا ینیکرشم  زا  رتشیب  نامز  نیا  دارفا  كرش  رفک و  هک  یمهف  یم  دننآرب ، مدرم  رثکا  هک  ار  هچنآ  یتسناد  یتسناد و  ار  بلطم  نیا 
« .تخادرپ لاتق  هب  نانآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک 

، ًادناعم ًاربکتـسم  ّرـصأو  هجحلا  هیلع  تماقو  هجحملا  هل  تحـضوو  ّقحلل  انتوعد  هتغلب  نم  ّالإ  رّفکنال  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
؛» ...تامرحملاو رئابکلا  لاعفأب  نورهاظتیو  تابجاولا  لـعف  نم  نوعنتمیو  كارـشالا  کـلذ  یلع  نورـصی  مویلا  مهلتاـقن  اـم  بلاـغک 
رب تجح  هدـش و  حـضاو  نانآ  رب  لیلد  ناهرب و  هدیـسر و  ناـنآ  هب  اـم  ّقح  توعد  هک  ار  یناـسک  رگم  مینک  یمن  ریفکت  اـم  ( » 156)
ام هک  یناسک  بلاغ  دننامه  دـندزرو ؛ یم  رارـصا  دوخ  هدـیقع  رب  دانع  رابکتـسا و  يور  زا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، هدـش  مئاق  نانآ 

تامرحم لاعفا  هب  هدرک و  عانتما  تابجاو  ماجنا  زا  دـنراد و  رارـصا  دوخ  ندـیزرو  كرـش  رب  دارفا  نیا  .میگنج  یم  ناـنآ  اـب  هزورما 
«. ...دنیامن یم  رهاظت  هریبک 

كرش اه  نیا  يو  لایخ  هب  هک  تسا  روما  رگید  یهلا و  يایلوا  حاورا  هب  هثاغتـسا  كربت و  نامه  ندیزرو ، كرـش  زا  ناشیا  دوصقم 
.دنیآ یم  باسح  هب 

« تاهبشلا فشک   » باتک هب  ارذگ  يرظن 

هراشا

یهاگـشناد یملع و  ياه  هزوح  سرادـم و  ّصاخ  هّجوت  دروم  نآ  مجح  یکچوک  اـب  هک  ناـیباهو  يارب  مهم  ياـه  باـتک  هلمج  زا 
رفک و يارب  ار  ییاه  نازیم  اهرایعم و  باتک  نیا  رد  وا  .تسا  باهولادبع  نب  دّـمحم  رثا  تاهبـشلا » فشک   » باتک هتفرگ ، رارق  نانآ 

یلامجا يرذگ  دراد  اج  اذل  .تسا  هداد  تبسن  كرش  رفک و  هب  ار  نیملسم  ریاس  اهرایعم ، نآ  اب  هدرک و  رکذ  كرـش  نید و  رد  ّولغ 
.میشاب هتشاد  باتک  نیا  بلاطم  زا  یخرب  هب 

لّوا دقن 

یلإ هَّللا  مهلـسرأ  نیذـّلا  لسرلا  نید  وهو  هدابعلاب  هَّللا  دارفإ  وه  دـیحوتلا  ّنأ  هَّللا  کمحر  ملعإ  : » دـیوگ یم  باهولادـبع  نب  دّـمحم 
 - نادب ( » 157 (؛» ...ًارـسنو قوعیو  ثوغیو  ًاعاوسو  ًادو  نیحلاصلا  یف  اولغ  اّمل  هموق  یلإ  هَّللا  هلـسرأ  مالـسلا ، هیلع  حون  مهلّوأف  هداـبع 

نانآ دنوادخ  هک  تسا  نالوسر  نید  نآ  .تسا و  ادخ  يارب  تدابع  نداد  صاصتخا  نامه  دیحوت  هک  دنک -  تمحر  ار  وت  دنوادخ 
هرابرد نانآ  هک  یماگنه  .داتـسرف  شموق  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـشاب  یم  حون  ناـنآ  لّوا  سپ  .داتـسرف  شناگدـنب  يوس  هب  ار 

«. ...دنداد رارق  رسن  قوعی و  ثوغی و  عاوس و  ّدو و  دننامه  ار  نانآ  هدرک و  ولغ  ناحلاص 

خساپ

، تیقلاخ رد  دیحوت  تیهولا ، رد  دیحوت  لیبق : زا  تسا  یلحارم  ياراد  هکلب  تسین ؛ تدابع  رد  دیحوت  هب  رـصحنم  اهنت  دـیحوت ، ًالّوا :
هدرک رکذ  ار  یتایآ  دیحوت ، عاونا  زا  مادک  ره  هرابرد  میرک  نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ  .تدابع و  رد  دـیحوت  ّتیبوبر و  رد  دـیحوت 
ماسقا هب  هراشا  نآ  لباقم  رد  دـنوادخ  هک  هدوب  عیاش  برعلا  هریزج  رد  ماـسقا  نیا  زا  كرـش  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  اـجنیا  زا  تسا و 

.تسا هدرک  دیحوت 
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تب وا  موق  اریز  دنک ؛ توعد  كرش  زا  ندش  اهر  ادخ و  تدابع  هب  ار  نانآ  ات  داتـسرف  شموق  يوس  هب  ار  حون  ناحبـس  دنوادخ  ًایناث :
.دنشاب هدرک  ولغ  دوخ  تما  ناحلاص  هرابرد  هک  نیا  هن  دندیتسرپ ، یم 

رگم .دیآ  یم  باسح  هب  تب  شتسرپ  دننامه  اه  نآ  حاورا  هب  هثاغتسا  نانآ و  هب  لسوت  ناحلاص و  زا  نتسج  كّربت  لیلد  هچ  هب  ًاثلاث :
لالقتسا كرش و  یصاخشا  نینچ  ّتین  رد  زگره  .درک  هعجارم  دارفا  ّتین  هب  دیاب  تسا و  تاین  هب  لامعا  هک  تسا  نیا  هن 
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.تسین ریثأت  رد 

.دینک هعجارم  باتک  نیا  زا  یهلا » يایلوا  حاورا  هب  هثاغتسا   » و كّربت »  » ثحبم هب  رتشیب  ندش  نشور  يارب 

مود دقن 

موق یلإ  هلـسرأ  نیحلاـصلا ، ءـالؤه  روـص  رـسک  يذـّلا  وـهو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لـسرلا  رخآو  : » دـیوگ یم  باهولادـبع  نبا 
مهنم دـیرن  نوـلوقی : هَّللا -  نیبو  مهنیب  طـئاسو  نیقوـلخملا  ضعب  نوـلعجی  مهّنکلو  هَّللا  نورکذـیو  نوقّدـصتیو  نوّـجحیو  نودـّبعتی 

ربماـیپ نیرخآ  و  ( » 158 (؛» نیحلاصلا نم  مهریغ  ساـنأو  میرمو  یـسیعو  هکئـالملا  لـثم  هدـنع ؛ مهتعافـش  دـیرنو  هَّللا -  یلإ  برقتلا 
هک داتسرف  یموق  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  .درک  درخ  ار  ناحلاص  نآ  ياه  تروص  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 

هلیـسو ار  نیقولخم  زا  یخرب  نانآ  یلو  دنتفگ ؛ یم  يادخ  رکذ  دنداد و  یم  هقدص  دـندروآ و  یم  ياج  هب  جـح  هدرک و  یم  تدابع 
اه نآ  زا  و  میراد ، ار  ّلجوّزع  يادـخ  يوس  هب  بّرقت  دـصق  اه  نآ  زا  ام  دـنتفگ : یم  دـنداد و  یم  رارق  ّلـجوّزع  يادـخ  دوخ و  نیب 

« .ناحلاص زا  اه  نیا  زا  ریغ  يدارفا  میرم و  یسیع و  هکئالم و  دننامه  میراد ؛ ادخ  دزن  تعافش  ياضاقت 

خساپ

یم وا  .دـنک  ریفکت  ار  ناناملـسم  دـناوتب  نآ  رب  ینتبم  اـت  هدرک  میـسرت  شیرق  راّـفک  زا  ار  یعقاو  ریغ  شوخ و  تروـص  ناـشیا  ًـالّوا :
هدوب نینچ  نیا  هنوگچ  شیرق  هَّللا !! ناحبـس  ...دندوب !! ادخ  رکذ  هقدص و  جـح و  ندروآ  ياج  هب  تدابع ، لها  شیرق  راّفک  دـیوگ :

تشهب ثعب و  تمایق و  زور  هب  .دندرک  یم  رابکتـسا  هَّللا » ّالا  هلا  ال  : » دییوگب دش : یم  هتفگ  هاگ  ره  هک  دندوب  یناسک  اه  نآ  تسا ؟
دـندومن و یم  ملظ  رگیدـکی  هب  هدرک و  یم  تدابع  ار  اه  تب  .دنتـشادن  نامیا  يربماـیپ  هب  یّلک  روط  هب  .دنتـشادن و  ناـمیا  خزود  و 
، باهولادبع نب  دّمحم  فرح  قباطم  ایآ  دنداد ، یم  ماجنا  ار  تامرحم  عاونا  و  يراوخابر ، انز ، رمخ ، برش  .دنتشک  یم  ار  رگیدمه 

تشاد هک  یلکشم  اهنت  نامز  نآ  رد  شیرق 
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؟ دوب اه  نآ  هب  هثاغتسا  طئاسو و  هب  هّجوت 

نودب يراک  دنیادخ و  حلاص  ناگدـنب  نانآ  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  دـنک ، یم  تعافـش  بلط  یهلا  يایلوا  ایبنا و  زا  هک  یـسک  ایآ  ًایناث :
ناتب زا  یتساوخرد  نینچ  رگا  ناکرشم  تسا ؟ اه  تب  زا  ناکرشم  تعافش  تساوخرد  دننامه  دنهد ، یمن  ماجنا  یهلا  ّتیـشم  نذا و 

رد لقتسم  ار  نانآو  هتسیرگن  اه  نآ  هب  یلالقتسا  دید  اب  دندوب ؛ هدرک  ادیپ  اه  نآ  هرابرد  هک  هدوب  يولغ  تهج  هب  دنتـشاد  هکئالم  ای 
قح رد  ار  نآ  لامعا  ياضاقت  هداد ، وا  هب  ار  يونعم  یماقم  دنوادخ  هک  یصخش  زا  هک  دراد  یلاکشا  هچ  هنرگو  .دنتـسناد  یم  ریبدت 
زا دنک ، یم  تّمذم  ناتب  رد  تعافش  هب  داقتعا  تهج  هب  ار  مالسا  ردص  ناکرشم  میرک  نآرق  رگا  .مینکب و  یهلا  ّتیـشم  نذا و  هب  وا 
زا ناحبـس  دـنوادخ  اذـل  .دـندرک  یم  تدابع  اه  نآ  لامعا  تعافـش و  ياضاقت  تهج  هب  ار  دوخ  ياه  تب  نانآ  هک  هدوب  تهج  نیا 

رطاخ هب  رگم  میتسرپ  یمن  ار  اه  نیا  هک  دوب  نیا  ناـشلیلد  ( »... ] 159 (؛  یْفلُز ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  ّالِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام  : » دـیامرف یم  نانآ  لوق 
«. ...دننک کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هک  نیا 

.دندوب لیاق  اه  تب  ّقح  رد  ار  يداقتعا  نینچ  دنوادخ  ّتیشم  هدارا و  لباقم  رد  یلالقتسا  دید  اب  ماقم  نیا  رد  نانآ  یهگناو 

.دوش هعجارم  هثاغتسا »  » و تعافش »  » ثحب هب  بلطم  رتشیب  ندش  نشور  تهج  هب 

تساوخرد تعافش و  هب  نیملسم  داقتعا  هب  سایق  ناوت  یمن  ار  مالسلا  امهیلع  میرم  یسیع و  ترضح  درومرد  نایحیسم  داقتعا  ًاثلاث :
.دندوب میرم  حیسم و  ترضح  تیهولا  دّسجت و  هب  لیاق  نانآ  میرک ، نآرق  خیرات و  یهاوگ  قباطم  اریز  درک ؛ ایلوا  زا  نآ 

َْتنَأَأ َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  اذل 

تیباهو يداقتعا  www.Ghaemiyeh.comینابم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


یتفگ مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگ : یم  میرم  نب  یسیع  هب  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  و  ( » 160 (؛» ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ِْنیَهلِإ  َیِّمُأَو  ِینوُذِخَّتا  ِساّنِلل  َْتُلق 
». ...!؟ دینک باختنا  ادخ  زا  ریغ  دوبعم  ناونع  هب  ار  مردام  نم و  هک 

زا یکی  دنوادخ ، دـنتفگ : هک  اه  نآ  ( » 161 (؛» ٌدِـحاو ٌهلِإ  ّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  امَو  ٍهَثالَث  ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل  : » دـیامرف یم  زین  و 
«. ...تسین هناگی  دوبعم  زج  يدوبعم  دندش ، رفاک  نیقی  هب  زین ]  ] تسادخ هس 

موس دقن 

اذـه ّنأ  مهربـخیو  میهاربإ -  نید  مهنید -  مهل  دّدـجی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  یلاـعت  هَّللا  ثـعبف  : » دـیوگ یم  باهولادـبع  نـبا 
(162 (؛» امهریغ نع  ًالـضف  لسرم  ّیبنالو  بّرقم  کلمل  الو  هریغل  ییـش ء  هنم  حلـصیال  یلاعت -  هَّللا -  ّقح  ضحم  داقتعإلاو  برقتلا 

ربخ نانآ  هب  و  دنک ، دیدجت  تسا  میهاربا  نید  نامه  هک  ار  مدرم  نید  ات  داتـسرف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لاعتم  دـنوادخ  سپ  »
هن بّرقم و  هتـشرف  يارب  هن  درادن ؛ ّتیحالـص  وا  زا  ریغ  سک  چیه  يارب  و  تسا ، لاعتم  يادخ  قح  اهنت  داقتعا  بّرقت و  نیا  هک  دهد 

« .ود نیا  زا  ریغ  هب  دسر  هچ  ات  لسرم  ّیبن 

خساپ

حلاص دارفا  هک  اجنآ  زا  هکلب  دنیوج ؛ یمن  ادخ  ریغ  هب  بّرقت  یهلا ، يایلوا  زا  تعافش  بلط  هثاغتسا و  لّسوت و  كّربت و  اب  ناناملسم 
هب رما  تیاهن  رد  یقیقح و  یلـصا و  بّرقت  هک  میدقتعم  ام  .دنوش  کیدزن  ادـخ  هب  ات  هداد  رارق  هطـساو  ار  نانآ  دـنیادخ  دزن  بّرقتم 
اب هارمه  هک  مینک  یم  یعـس  حـلاص  دارفا  هب  لّسوت  اب  ام  و  تسا ، ناگراچیب  مدرم و  هدـنهد  هانپ  هک  تسا  وا  اهنت  تسا و  ادـخ  يوس 

هلیسو و  ( » 163 (؛» َهَلیِـسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  تساذـل  .میوش و  کیدزن  رتشیب  لاعتم  يادـخ  هب  نانآ  ياعد 
« .دییوجب وا  هب  بّرقت  يارب  يا 

رگا و  ( » 164 (؛» ًامیِحَر ًاباّوَت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوُؤآج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » دیامرف یم  زین  و 
شزرمآ بلط  ادخ  زا  دندمآ و  یم  وت  دزن  هب  دندراذگ ] اپ  ریز  ار  ادخ  ياه  نامرف  و   ] دندرک متس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا 

نابرهم ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  درک ، یم  رافغتسا  اه  نآ  يارب  مه  ربمایپ  دندرک و  یم 
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دنک یم  اه  نآ  ینامیشپ  هب  هراشا  دنک و  یم  لقن  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ناردارب  هصق  هک  یماگنه  نآرق  ارچ  .دنتفای » یم 
شزرمآ ادخ  زا  ردـپ ! ( » 165 (؛» َنِیئِطاخ اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْـسا  اَنابَأ  ای  : » دـنتفگ هدـمآ و  بوقعی  دوخ  ردـپ  دزن  نانآ  دـیامرف : یم 

« .میدوب راکاطخ  ام  هک  هاوخب  ار  ام  ناهانگ 

دیحوت نایعاد  زا  هک  بوقعی  ترضح  ارچ  تسا ، كرش  دهاوخب  شزرمآ  دنوادخ  زا  هک  وا  زا  تساوخرد  هطـساو و  دزن  ندمآ  رگا 
؟ درکن عنم  تساوخرد  اضاقت و  عون  نیا  زا  ار  دوخ  نادنزرف  تسا  یتسرپ  تب  كرش و  كرت  و 

مراهچ دقن 

ّهناو هل ، کیرـشال  هدـحو ، قلاخلا  وه  هَّللا  ّنإ  نودهـشی  شیرق -  راّفک  ینعی  نوکرـشملا -  ءآلوهف  ّالإو  دـیوگ ...« : یم  نینچ  مه  وا 
اهیف نمو  عبـسلا  نیـضرألاو  ّنهیف  نمو  تاومـسلا  عیمج  ّنأو  وه ، ّالإ  رمألا  ّربدیالو  وه ، ّالإ  تیمیالو  وه  ّالإ  ییحیالو  وه ، ّالإ  قزریال 

یقلاخ اهنت  دنوادخ  هک  دنداد  یم  یهاوگ  شیرق  راّفک  ینعی  ناکرشم ؛ نآ  هنرگو  ( »... 166 (؛» ...هرهقو هفّرصت  تحتو  هدیبع  مهّلک 
نیا ّربدم  زین  و  دـنک ، یمن  هدـنز  دـناریم و  یمن  وا  زج  یـسک  زین  تسا و  وا  ناسر  يزور  اهنت  درادـن و  ییاتمه  کیرـش و  هک  تسا 

تـسا اه  نآ  رد  هک  سک  نآ  ره  هناگ و  تفه  ياه  نیمز  تسا و  اه  نآ  رد  هک  سک  ره  اـه و  نامـسآ  ماـمت  .تسوا و  اـهنت  ملاـع 
« .دنیوا هطلس  نامرف و  تحت  وا و  هدنب  یگمه 

خساپ

ناحبـس دنوادخ  رگا  .دنا و  هتـشاد  لوبق  ار  ّتیقلاخ  رد  دـیحوت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رـصع  رد  ناکرـشم  هک  تسین  مولعم  ًالّوا :
یـسک هچ  ینک  لاؤـس  ناـنآ  زا  رگا  و  ( » 167 (؛» ُهَّللا َُّنلوُقََیل  َضْرَْألاَو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئلَو  : » دـیامرف یم  ناـنآ  هراـبرد 

.دنراد داقتعا  نآ  هب  ترطف  نطاب و  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  « .ادخ دنیوگ : یم  همه  درک ؟ قلخ  ار  نیمز  اه و  نامسآ 

روط هب  رگید  طئاسو  اه و  تب  دندوب  دقتعم  هک  دوب  نآ  نارگید  شیرق و  كرش  تلع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  زا  یخرب  زا  ًایناث :
یهلا تیـشم  هدارا و  تحت  ...و  ترـصن  قزر و  زا  معا  ناشفرـصت ؛ هک  نیا  نودب  دنـشاب ، یم  ملاع  نیا  رد  فّرـصت  کلام  لقتـسم ،

.دشاب

شتـسرپ ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاه  نآ  ( » 168 (؛» ًاقْزِر ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  ِهَّللا ال  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  ناحبـس  دـنوادخ 
« .دنتسین امش  يارب  یقزر  چیه  کلام  دینک ، یم 

دندوب دقتعم  ناکرشم  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 
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.دندرک یم  تدابع  ار  اه  نآ  اذل  دنتسه و  نانآ  يزور  قزر و  کلام  طئاسو ، نیا  هک 

(169 (؛» ِضْرَْألا ِیف  الَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  َنوُِکلْمَی  ـال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ِلـُق  : » دـیامرف یم  رگید  هیآ  رد  زین  و 
اه نآ  هک  ارچ  دنیاشگ ، یمن  امش  راک  زا  یهرگ  زگره  اه  نآ  ! ] دیناوخب دیرادنپ  یم  دوخ ] دوبعم   ] ادخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  وگب : »

« .دنتسین کلام  نیمز  اه و  نامسآ  رد  يا  هرذ  هزادنا  هب 

، هیبلاقو هیبلق  ناعون  نذإ  یهف  ًابلاقو ، ًابلق  عوضخلا  یصقأب  نایتالا  اهانعم  ًاعرـش  هدابعلا  ّنإ  : » دیوگ یم  یعفاش  فاّقـس  یلع  نب  نسح 
: هیبلاقلاو .کلذ  هیف  دقتعا  نمل  هئیشملا  ذوفنو  ررضلا  وأ  عفنلاب  لالقتسإلاک  اهصئاصخ  نم  هصیـصخ  وأ  هیبوبرلا  داقتعإ  یه  هیبلقلاف :

کلذ نودـب  اهنم  دـحاوب  یتأ  نإف  یبلقلا ، داقتعإلا  کلذ  عم  اهریغو  دوجـسو  عوکرو  مایق  نم  هیرهاظلا  عوضخلا  عاونأب  نایتإلا  یه 
یبلق و عوضخ  تیاهن  ماجنا  ياـنعم  هب  عرـش  رد  تداـبع  ( » 170 (؛» ...ًادوجـس ناکولو  ًاعرـش  هدابع  عوضخلا  کلذ  نکی  مل  داقتعإلا 

لثم تسا ؛ نآ  صئاـصخ  زا  يا  هصیـصخ  اـی  تیبوبر  هب  داـقتعا  نآ ، یبـلق  .یبلاـق  یبـلق و  تسا ؛ عون  ود  تداـبع  سپ  .تسا  یبلاـق 
اب هارمه  تسا  لاـمعا  نیا  ریغ  دوجـس و  عوکر ، ماـیق ، زا  معا  يرهاـظ ؛ عوضخ  عاونا  ماـجنا  نآ ، یبلاـق  .ررـض و  عفن و  رد  لالقتـسا 

لمع نآ  هچرگ  دوش  یمن  بوسحم  تدابع  ًاعرش  دهد ، ماجنا  یبلق  داقتعا  نودب  ار  یبلاق  لامعا  نیا  یسک  هاگ  ره  اذل  .یبلق  داقتعا 
«. ...دشاب دوجس  یبلاق 

ّنأ اورکذو  ءآملعلا ، ضعب  اهنع  باـجأ  دـق  نوکرـشملا  اـهب  فرتعإ  یّتلا  فارتعـإلا  اذـه  ّنإ  : » دـیوگ یم  یکلاـم  ناـحرف  نب  نسح 
اذـه مزاولب  اوتأل  مهفارتعإ  یف  نیقداص  اوناک  ولو  عانتقإلا ، باب  نم  سیلو  عاطقنإلاو ، ماحفإلا  باب  نم  اـهب  اوفرتعإ  اـّمنإ  نیکرـشملا 

کلذلف .فارتعإلا 
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ّنأکف نورّکذت ) الفأ  لق  ( ) نوقتت الفأ  لقف  : ) یلاعت هلوق  یف  امک  فارتعإلا  اذه  مزاولب  مهرّکذی  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هّیبن  هَّللا  رمأی 
رارقا نآ  هب  ناکرـشم  هک  یفارتعا  نیا  ( » 171 (؛» ...ًاقزارو ًاقلاخ  ّلجو  ّزع  هَّللاب  نونمؤیال  مّهنأو  نوبذاک  مّهنأـب  مهّخبوی  ّلـجو  ّزع  هَّللا 
يور زا  ندـش و  ور  هیـس  رابجا و  باب  زا  ار  فارتعا  نیا  ناکرـشم  هک  دـنا  هداد  باوج  هنوگ  نیا  نآ  زا  املع  زا  یخرب  ار  دـنا  هدرک 

نآ مزاول  هب  مزتلم  دـندوب ، قداص  روما  نیا  هب  ناشفارتعا  رد  رگا  .بلطم و  نیا  هب  ندیـسر  ندـش و  عناق  باب  زا  هن  دنتـشاد ، يراچان 
هنوگ نامه  دهد ؛ رکذت  فارتعا  نیا  مزاول  هب  ار  نانآ  هک  دنک  یم  رما  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـندش  یم  زین 

رد هک  دـنک  یم  خـیبوت  ار  ناـنآ  ّلـجوّزع  دـنوادخ  اـیوگ  سپ  .تسا  هدـمآ  نورّکذـت » ـالفا   » و نوـقتت » ـالفا   » دـنوادخ لوـق  رد  هک 
« .دنرادن نامیا  ادخ  تیقزار  تیقلاخ و  هب  زگره  دنیوگ و  یم  غورد  ناشیاعّدا 

یخزرب تایح 

حیضوت

زا رگید ؛ لئاسم  رد  فالتخا  أشنم  هلأـسم  نیا  .تسا  یخزرب  تاـیح  ناـیباهو ، نیملـسم و  نیب  فـالتخا  دروم  لـئاسم  زا  رگید  یکی 
لیاق نیملسم  مومع  .تسا  هدش  ...و  ناشتافو  زا  دعب  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  نانآ ، هب  هثاغتسا  و  یهلا ، يایلوا  حاورا  زا  تناعتسا  لیبق :

نایباهو فالخ  رب  دـنخزرب ، مان  هب  ترخآ  ایند و  ملاع  نیبام  یملاع  رد  یهلا  يایلوا  ًاصوصخ  تاوما ؛ یگدـنز  یخزرب و  تاـیح  هب 
زیاج ار  نانآ  هب  لـسوت  هثاغتـسا و  ناـنآ ، زا  تناعتـسا  ور  نیمه  زا  دـنرادن ؛ يداـقتعا  یهلا ، ياـیلوا  يارب  ولو  یخزرب  تاـیح  هب  هک 

، گنس هب  هّجوت  دننام  هب  ار  یهلا  يایلوا  هب  هّجوت  تقیقح  رد  .دنناد  یم  كرش  زراب  رهاظم  زا  هکلب  هتسنادن 
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.دنشاب هتشاد  دنناوت  یمن  زین  یفّرصت  عون  چیه  دنرادن و  بیغ  ملع  گرم  زا  دعب  ایلوا  هک  دندقتعم  اریز  دنناد ؛ یم  تیصاخ  رثا و  یب 
.میزادرپ یم  ییانبریز  هلاسم  نیا  یسررب  هب  نونکا 

نایباهو ياهاوتف 

تسین دوجوم  یناکم  ره  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدش  هتسناد  یعرش  هلدا  نید و  ترورـض  هب  : » دیوگ یم  زاب  نب   - 1
(172  .«) ...تسا تشهب  رد  یلعا  هاگیاج  رد  شحور  یلو  تسا ، هرونم  هنیدم  رد  شربق  رد  وا  مسج  طقف  و 

یم بیغ  ملع  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  یلو  دـنتاوما ، يارب  ربق  رد  یخزرب  تاـیح  هب  لـیاق  ّتنـس  لـها  زا  يریثک  : » دـیوگ یم  ومه 
(173 «.) تسا هدیدرگ  عطقنم  اه  نآ  زا  گرم  اب  روما  نیا  هکلب  دنراد ، عالطا  ایند  لها  روما  زا  ای  دنناد ،

لصا و نیا  دنک ، یم  مالـس  وا  رب  هک  ار  یـسک  دـنیب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نیا  اّما  و  دـیوگ ...« : یم  رگید  ياج  رد  يو 
ایند و لها  لاوحا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هنوگ  نامه  تسین ، دوجوم  نآ  رب  يدهاش  ثیداحا  تایآ و  رد  و  درادن ، یکردم 

(174 «.) ددرگ یم  عطق  ایند  اب  شطابترا  تیم  اریز  درادن ؛ یعالطا  دوش  یم  ثداح  نآ  رد  هچنآ 

هک نآ  زا  دـعب  دـیوگ ...« : یم  تاومألا » عامـس  مدـع  یف  تانّیبلا  تایآلا   » باتک همدـقم  رد  یباهو  ثّدـحم  ینابلا  نیدلارـصان   - 2
هـشیمه هک  یناسک  ًاصوصخ  دش ، نشور  ملع  لضف و  لها  زا  يدادـعت  يارب  نآ ، زا  عالطا  هب  مدرم  جایتحا  ثحب و  عوضوم  تیمها 

ایبنا و حاورا  زا  تناعتـسا  ادـخ ، ریغ  هب  هثاغتـسا  لیبق : زا  یثحاـبم ؛ رد  ثحب  تیمها  دـننک ، یم  یگدـنز  تیلهاـج  ياـه  قـالتاب  رد 
(175 «.) دوش یم  نشور  ...دنونش  یم  ار  ناشیادص  نانآ  هک  نیا  مّهوت  هب  اه ، نیا  ریغ  نیحلاص و 

مسج حور و  زا  ناسنا  بیکرت 

هراشا

یم هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دـنا  هدرک  هماقا  یلیالد  نآ  رب  .مسج و  حور و  دـنناد : یم  تقیقح  ود  زا  بکرم  ار  ناسنا  ناملکتم 
: مینک

دهد و یم  تبسن  نم »  » مسا هب  یتقیقح  کی  هب  ار  دوخ  لاعفا  یناسنا  ره   - 1
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؟ دوـش یم  ریبـعت  حور  هب  نآ  زا  هک  تسا  سفن  زا  ریغ  تقیقح  نیا  اـیآ  تسیک ؟ نم  نیا  ...و ، مدز  نم  مداد ، ماـجنا  نم  دـیوگ : یم 
مدق نم ، مکـش  نم ، بلق  دـیوگ : یم  دـهد و  یم  تبـسن  نم »  » مان هب  یتقیقح  هب  ار  دوخ  يدام  حراوج  اضعا و  یناسنا  ره  نینچمه 

؟ تسا سفن  حور و  زا  ریغ  ایآ  تسیک ؟ نم  نیا  ...و  نم 

اب درادن ، دوجو  لّوحت  رییغت و  نآ  رد  هدوب و  تباث  راگزور  تارییغت  رد  شتیـصخش  هک  دراد  ار  سح  نیا  اه  ناسنا  زا  کی  ره   - 2
؟ تسین وا  سفن  حور و  نامه  تیصخش ، نآ  ایآ  تسوا ، ندب  مسج و  رد  هک  یتارییغت  دوجو 

تیدوخ نامه  هک  زیچ  کـی  زا  اـّما  دـشاب ؛ لـفاغ  شدوخ  ندـب  ياـضعا  یّتح  يزیچ  ره  هب  تبـسن  تسا  نکمم  ناـسنا  یهاـگ   - 3
رد متـسه ؛ مدوخ  هب  هاگآ  ملاع و  نم  یهاگ  : » دـیوگ یم  يزاررخف  تسین ؟ وا  حور  سفن و  نامه  نیا  ایآ  .دوش  یمن  لفاغ  تسوا ،

(176 «.) تسا حور  سفن و  نامه  تیدوخ ، نیا  ملفاغ و  میازجا  همه  زا  هک  یلاح 

يِدابِع ِیف  ِیلُخْداَف  ًهَّیِـضْرَم  ًهَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  هدرک و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زین  نآرق 
يآ و زاب  تسوت ، زا  یضار  وا  يدونشخ و  وت  هک  يآ  زاب  تراگدرورپ  روضح  هب  نئمطم ! یسدق  سفن  يا  ( » 177 (؛» ِیتَّنَج ِیلُخْداَو 

« .وش لخاد  نم  ّصاخ  تشهب  رد  يآ و  رد  نم  صاخ  ناگدنب  فص  رد 

ولگ هب  ناـج  هک  یماـگنه  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  ( » 178 (؛» َنوُرُْظنَت ٍذـِئَنیِح  ُْمْتنَأَو  َموُْقلُْحلا  ِتَغََلب  اذِإ  ـالْوَلَف  : » دـیامرف یم  نینچمه 
« .دیرگن یم  دیرضاح و  هدرم  نآ  نیلاب  رب  گرم  تقو  امش  .دسر و 

ایند زا  لاقتنا  زا  دعب  تایح  رارمتسا 

، ناسنا گرم  هک  دوش  یم  هدافتسا  حوضو  روط  هب  نآرق  تایآ  زا 
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زا رت  هدرتسگ  هک  دوش  یم  يدـیدج  ملاع  دراو  گرم  اب  ناسنا  .تسا  رگید  یگدـنز  هب  یتایح  زا  لاقتنا  هکلب  تسین ؛ شتایح  نایاپ 
: تسا يدام  ملاع 

ُلِـسُْریَو َتْوَْملا  اَْهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  اهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلاَو  اِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللَا  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ   - 1
ار نآ  دریگ و  یم  ار  قلخ  حاورا  گرم ، تقو  هک  تسادـخ  ( » 179 (؛» َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  يرْخُْألا 
ار شناج  هدرک  شگرم  هب  مکح  هک  ار  نآ  سپـس  .دـنک  یم  ضبق  باوخ  لاـح  رد  ار  شحور  هدیـسرن ، ارف  شگرم  تقو  زونه  هک 

يارب یهلا  تردـق  هلدا  زین  راـک  نیا  رد  نیعم ، تقو  اـت  دتـسرف  یم  شندـب  هـب  هدرکن  گرم  هـب  مـکح  هـک  ار  نآ  دراد و  یم  هاـگن 
« .تسا نادنمشیدنا 

نادیهش هک  دیرادنپم  ( » 180 (؛» ...َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَت  الَو  : » دیامرف یم  نینچمه   - 2
«. ...دنوش یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  رد  دنا و  هدنز  هکلب  دنا ، هدرم  ادخ  هار 

عیطم هک  یناسک  ناحلاص و  مامت  لماش  هکلب  درادن ، ادهـش  هب  یـصاصتخا  یخزرب ، تایح  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  تایآ  زا 
َنِم ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَمَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دوش ؛ یم  زین  دنتـسه  دنوادخ  تاروتـسد 
هتبلا ناشیا  دننک ، تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  هک  یـسک  ره  و  ( » 181 (؛» ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاّصلاَو  ِءادَـهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا 

دش دنهاوخ  روشحم  ناراکوکین  نادیهـش و  ناقیدص و  ناربمایپ و  اب  ینعی  هدومرف ؛ لماک  تیانع  فطل و  نانآ  هب  ادخ  هک  یناسک  اب 
« .دنتسه ییوکین  ناقیفر  نانیا  و 

عبات زین  لوسر  هک  نآ  لیلد  هب  و  دشاب -  لوسر  ادخ و  عیطم  سک  ره  سپ  دنروخ ، یم  يزور  دنا و  هدنز  ادخ  دزن  ادهش  رگا 
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نانیا سپ  دنا ، هدنز  ادخ  دزن  ادهش  رگا  تسادهـش ، اب  زین  وا  دوش -  یم  زین  ترـضح  دوخ  لماش  تسا ، شیوخ  تلاسر  تاروتـسد 
.دنراد یخزرب  تایح  دنا و  هدنز  زین 

یعالطا ایند  نیا  لاوحا  زا  دنتـسه و  لاـعتم  دـنوادخ  دزن  تشهب  رد  یلو  دـنا ، هدـنز  ناـنیا  دـیوگب : زاـب -  نب  دـننامه  یـسک -  رگا 
.دنرادن

« .دیتسه هک  اج  ره  تسامش  اب  وا  و  ( » 182 (؛» ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُهَو  : » دیوگ یم  نینچ  دوخ  هرابرد  دنوادخ  مییوگ : یم  باوج  رد 

« .تسادخ هجو  اج  نامه  دینک  ور  اجک  ره  ( » 183 (؛» ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأ  : » دیامرف یم  و 

« .میرت کیدزن  وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  و  ( » 184 (؛» ِدیرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  : » دیامرف یم  و 

هک یهلا  يایلوا  .دنوش و  یم  هداد  يزور  دنوادخ  دزن  دنا و  هدـنز  زین  ادهـش  سپ  تسه ، سک  همه  اب  اج و  همه  دـنوادخ  رگا  لاح 
ُِنیْعَْألا َهَِنئاخ  ُمَْلعَی  : » دیامرف یم  نآرق  .دراد  بیغ  ملع  ادخ  هک  هنوگ  نامه  دنراد ، بیغ  ملع  .دنا  هنوگ  نیا  زین  دنلوسر  ادخ و  عیطم 

« .تسا هاگآ  مدرم  ياه  لد  ِیناهن  ياه  هشیدنا  قلخ و  مشچ  تنایخ  هب  دنوادخ  ( » 185 (؛» ُروُدُّصلا یِفُْخت  امَو 

، دنتخادنا ردب  هاچ  رد  ار  ناکرـشم  ياه  هتـشک  هک  نآ  زا  دعب  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  هراشا  ّمهم  عوضوم  نیا  هب  یمالـسا  تایاور  رد 
ادخ لوسر  يارب  يدب  ناگیاسمه  امـش  هنیآ  ره  : » درک باطخ  هنوگ  نیا  ار  ناکرـشم  دمآ و  هاچ  يالاب  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ار هچنآ  نم  دیدرک ، هبراحم  وا  اب  هدومن و  عامتجا  وا  ّدـض  رب  سپـس  دـیدومن ، درط  دوخ  زا  هتخاس و  نوریب  شلزنم  زا  ار  وا  دـیدوب ،
ادج نت  زا  هک  ییاهرس  اب  امـش  هنوگچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ناشیا  هب  یـصخش  .متفای » قح  دوب ، هداد  هدعو  مراگدرورپ  هک 

یلصربمایپ دییوگ ؟ یم  نخس  تسا ، هدش 
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(186 «.) ...یتسین رتاونش  نانآ  زا  وت  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا 

دوش و یم  هدراذـگ  شربـق  رد  هک  یماـگنه  هدـنب  : » دومرف هک  دـنک  یم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  کـلام  نب  سنا 
(187 «.) ...دونش یم  ار  اه  نآ  شفک  يادص  دننک ، یم  كرت  ار  وا  شباحصا 

اب تبحـص  نذا  وا  هب  دـنکن ، تیـصو  سک  ره  : » دوـمرف هک  دـنک  یم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دوـخ  دنـس  هـب  يدـنه  یقتم 
(188 «.) دنیآ یم  ترایز  هب  يرآ ، دومرف : دنیوگ ؟ یم  نخس  ناگدرم  ادخ ! لوسر  يا  دش : هتفگ  .دوش  یمن  هداد  ناگدرم 

يّدام تایح  یخزرب و  تایح  نیب  طابترا  دوجو 

حیضوت

طابترا هدنز  ياه  ناسنا  يدام و  تایح  اب  خزرب  ملاع  رد  ناسنا  یخزرب  تایح  نیب  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  عومجم  زا 
لاؤس و نانآ  زا  هک  یماگنه  دنونـش و  یم  دـننز  یم  ادـص  ار  نانآ  يدام  ملاع  رد  اه  ناسنا  هک  یماـگنه  اـنعم : نیا  هب  تسا ؛ رارقرب 

: مینک یم  هراشا  دروم  نیا  رد  تایاور  تایآ و  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنهد  یم  باوج  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  دننک ، یم  تساوخرد 

تایآ فلا )

ِمْوَق ای  َلاقَو  ْمُْهنَع  ّیلَوَتَف  َنیِِمثاج *  ْمِهِراد  یف  اوُحَبْـصَأَف  ُهَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف  : » دیامرف یم  حلاص  موق  صوصخ  رد  لاعتم  دـنوادخ   - 1
رد همه  هک  نآ  ات  دـیدرگ  زاغآ  نانآ  رب  يا  هلزلز  سپ  ( » 189 (؛» َنیِحِصاّنلا َنوُّبُِحت  ْنِکلَو ال  ْمَُکل  ُتْحَـصَنَو  ّیِبَر  ََهلاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل 

! موق يا  تفگ : دینادرگ و  يور  نانآ  زا  دش و  دیماان  موق  نامیا  زا  حلاص  دیسر  باذع  مئالع  نوچ  .دندمآ  رد  ياپ  زا  ناشیاه  هناخ 
« .دیراد یمن  تسود  ار  ناحصان  امش  نکلو  مداد  زردنا  ار  امش  مدرک و  تلاسر  غالبا  دوخ  يادخ  زا  نم 

(190) .تسا هدش  نایب  وگو  تفگ  نیا  هیبش  زین  بیعش  موق  هرابرد   - 2

هک ینالوسر  زا  ( » 191 (؛» َنوُدَبُْعی ًهَِهلآ  ِنمْحَّرلا  ِنوُد  ْنِم  اْنلَعَجَأ  اِنلُسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـساَو  : » تسا هدمآ  نآرق  رد   - 3
.»؟ میداد رارق  مدرم  دوبعم  مه  ار  يرگید  يادخ  نابرهم ، ياتکی  يادخ  زج  ام  ایآ  هک  سرپ  زاب  میداتسرف  وت  زا  شیپ 

«، َمیِهاْربِإ یلَع  ٌمالَس  «، » َنیَِملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَـس  : » دیامرف یم  هدرک و  هتـشذگ  يایبنا  رب  مالـس  يدّدعتم  تایآ  رد  نینچمه   - 4
ملاع نیا  نیب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  َنِیلَـسْرُْملا ،» یَلَع  ٌمالَـس   » و َنیِـسای » ْلِإ  یلَع  ٌمالَـس  «، » َنوُراهَو یـسُوم  یلَع  ٌمالَـس  »

، اه لاؤس  اه ، هتفگ  هک  لکش  نیدب  تسا ؛ رارقرب  طابترا  خزرب  ملاع  يدام و 

تیباهو يداقتعا  www.Ghaemiyeh.comینابم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنهد یم  زین  باوج  و  دنونش ، یم  ار  اهدورد  و 

یم لصاح  گرم  ندب ، زا  حور  جورخ  ماگنه  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  ینید  راثآ  زا  هچنآ  : » دیوگ یم  توتلـش  دومحم  خیش 
دسانش یم  ار  شربق  نیرئاز  دونش ، یم  دتسرف  یم  دورد  وا  رب  هک  یسک  دنام ؛ یم  یقاب  تسا  كاردا  ياراد  هک  یلاح  رد  وا ؛ دوش و 

(192 «.) دنک یم  كرد  خزرب  ملاع  رد  ار  باذع  درد  اه و  تمعن  تذل  و 

رما ام  اریز  دسانـش ؛ یم  ار  دوخ  رئاز  ّتیم ، هک  تسا  نیا  رهاظ  : » دیوگ یم  دوخ  ياواتف  رد  مالـسلادبع  نب  نیدـلاّزع  مالـسالا  خـیش 
(193 «.) ...دونش یمن  هک  یسک  باطخ  هب  دنک  یمن  رما  عراش  و  وا ، رب  مالس  هب  میا  هدش 

تایاور ب )

وا زا  دـنک و  روبع  هتخانـش  یم  اـیند  رد  ار  وا  هک  شنمؤم  ردارب  ربـق  رب  یناملـسم  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ   - 1
(194 «.) دهدب ار  وا  باوج  ات  دزیگنا  یمرب  ار  شحور  دنوادخ  دنک ، لاؤس 

(195) .دنونش یم  ار  ناگدننک  عییشت  شفک  يادص  ناگدرم  دنا : هدومرف  هک  هدش  تباث  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  تیاور  رد   - 2

، هدرم صخـش  هک  تسا  هدیـسر  رتاوت  هب  هدرک و  عاـمجا  بلطم  نیا  رب  فلـس  : » دـیوگ یم  حورلا »  » باـتک رد  هیزوـج  مّیق  نبا   - 3
(196 «.) دوش یم  رورسم  ناشندمآ  زا  دسانش و  یم  دنیآ  یم  شترایز  هب  هک  ار  یناسک 

ربق تراـیز  هب  سک  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لـقن  هشیاـع  زا  روبقلا »  » باـتک رد  ایندـلا  یبا  نبا   - 4
«. دورب دزیخرب و  هک  یماگنه  ات  دهد ، یم  ار  شمالـس  باوج  و  دریگ ، یم  سنا  وا  اب  هدرم  دنیـشنب ، شربق  دزن  دور و  شنمؤم  ردارب 

(197)

رب هدرک و  روبع  یـصخش  ربـق  رب  سک  ره  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  هریرهوـبا  زا  نینچمه   - 5
نآ بحاص 
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(198 «.) دهد یم  باوج  ار  شمالس  هتخانش و  ار  وا  ربق ، بحاص  دتسرف ، دورد 

مالسلا هیلع  ترضح  .میدش  هنیدم  ناتسربق  لخاد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ام  دنک : یم  لقن  ّبیسم  نب  دیعس  زا  یقهیب   - 6
یم دیعـس  میهد ؟ ربخ  ار  امـش  ام  ای  دییوگ  یم  ام  رب  دوخ  ياهربخ  زا  داب ، امـش  رب  ادخ  تمحر  مالـس و  ناتـسربق ! لها  يا  داد : ادن 

هچنآ زا  ار  اـم  هد  ربخ  نینمؤملاریمأ » اـی  هتاـکربو  هَّللا  همحرو  مالـسلا  مکیلعو  : » دـیوگ یم  باوج  رد  هک  میدینـش  ییادـص  دـیوگ :
رد زین  امش  دالوا  و  دش ، میسقت  امش  لاوما  دندمآ ، رد  نارگید  يرـسمه  هب  امـش  نانز  اما  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  .داتفا  قافتا 

امـش تسام ، دزن  هک  تسا  ییاهربخ  نیا  .دـندش  نکاس  اه  نآ  رد  ناتنانمـشد  دـیدرک  انب  هک  ییاه  نامتخاس  .دـندمآ  رد  ماتیا  هرمز 
؟ دیراد ییاهربخ  هچ 

اه هقدح  دش ، ادج  ندب  زا  اه  تسوپ  تخیر ، اهوم  دش ، هراپ  اه  نفک  هنیآ  ره  تفگ : دمآرد و  ادص  هب  يا  هدرم  دـیوگ : یم  دـیعس 
تراـسخ میدراذـگ ، اـج  هب  ار  هچنآ  و  میتفاـی ، میدوـب  هداتـسرف  ار  هـچنآ  .دـمآ  نوریب  كرچ  اـه  ینیب  زا  تـخیر و  اـه  تروـص  رب 

(199 «.) ...میدید

هب یـسک  هک  نیمه  : » دـیوگ یم  دـننک ؟ یم  كرد  ار  هدـنز  دارفا  تراـیز  ناـگدرم  اـیآ  هک  هراـب  نیا  رد  یثـحب  رد  هیزوـج  میق  نبا 
ترایز هب  دسانشن  ار  وا  رگا  اریز  دسانش ؛ یم  ار  رئاز  هدرم ، هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  نیا  رئاز » : » دنیوگ یم  دیآ ، یم  ّتیم  ترایز 

(200 «.) دوش یمن  هتفگ  رئاز  هدننک ،

(201 «.) دونش یم  ار  ناگدننک  عییشت  شفک  يادص  دوش ، هدراذگ  ربق  لخاد  هدرم  هاگ  ره  : » دنا هدرک  لقن  ملسم  يراخب و   - 7

مالـسلا : » تفگ یم  نخـس  نینچ  نیا  روبق  لها  اب  تفر ، یم  ناتـسربق  هب  هاگ  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دیوگ : یم  هریرهوبا   - 8
رایدلا لهأ  مکیلع 
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(202 «.) هیفاعلا مکلو  انل  هَّللا  لأسأ  نوقحال ، مکب  هَّللا  ءآش  نإ  ّانإو  نیملسملاو ، نینمؤملا  نم 

ناهگان تسا ، يا  هدرم  ربق  اـجنآ  تسناد  یمن  هک  یلاـح  رد  دز ؛ همیخ  يربق  رـس  رب  باحـصا  زا  یکی  : » دـیوگ یم  ساـبع  نبا   - 9
يا درک : ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  .درک  متخ  ار  هروس  هک  یتقو  ات  دیـسر ، وا  شوگ  هب  کلم  هروس  تئارق  يادص 

ترـضح .مدینـش  اجنآ  زا  ار  کلم  هروس  يادص  ناهگان  تسا ، ربق  متـسناد  یمن  هک  یلاح  رد  مدز ؛ همیخ  يربق  رب  نم  ادـخ ! لوسر 
(203 «.) تسا ربق  باذع  زا  ناسنا  هدنهد  تاجن  باذع و  زا  عنام  هروس  نیا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص 

خزرب ملاع  رد  ایبنا  تایح 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  ّتنس ، لها  یثیدح  ياه  باتک  رد  ایبنا ، تایح  دروم  رد 

«. دنرازگ یم  زامن  دنا و  هدنز  ناشیاهربق  رد  ایبنا  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  کلام  نب  سنا   - 1

نآ زین  ( 206) ینابلا و  هدرک ، لقن  ( 205 «) ریدـقلا ضیف   » رد يوانم  همالع  و  ( 204 «) دئاوزلا عمجم   » رد یمثیه  ظفاح  ار  ثیدـح  نیا 
.تسا هدومن  حیحصت  ار 

(207 «.) تسا متایح  لاح  رد  نم  ملع  دننامه  مگرم ، زا  دعب  نم  ملع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 2

میارب ادـخ ! لوـسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربـق  راـنک  یناـبایب  یبرع  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما   - 3
(208 !«.) دیزرمآ ار  وت  دنوادخ  دمآ : ادص  راب  هس  ربق  لخاد  زا  .نک  رافغتسا 

ربـق زا  هک  يا  همهمه  ببـس  هب  ار  زاـمن  تقو  وا  هک  دـنک  یم  لـقن  زیزعلادـبع  نب  دیعـس  زا  شدنـس  هب  دوـخ  ننـس »  » رد یمراد   - 4
(209) .تخانش یم  دینش ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

رد هک  دنک  یم  لقن  ّبیسم  نب  دیعس  زا  ومه   - 5
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ّتیعمج زا  دجـسم  هک  یلاح  رد  مدینـش ؛ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربق  زا  زاـمن  ياـه  تقو  رد  ار  ناذا  يادـص  هّرح ، ماـیا 
(210) .دوب یلاخ 

ناج هک  یـسک  هب  مسق  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لـقن  هریرهوبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  یمثیه  ظـفاح   - 6
، دنکش یم  ار  بیلص  و  دیآ ؛ یم  دورف  لداع  ِمَکَح  طسق و  هب  هدننک  لمع  ماما  ناونع  هب  میرم  نب  یسیع  تسوا ! تسد  هب  مساقلاوبا 

یمن لوبق  یـسک  یلو  دنک ، یم  هضرع  لام  درب و  یم  نیب  زا  ار  توادع  هنیک و  دـنک ، یم  نیبلا  تاذ  حالـصا  دـشک ، یم  ار  كوخ 
(211 «.) میوگ باوج  ار  وا  نم  دّمحم ! يا  دیوگب : دنک و  روبع  نم  ربق  رب  رگا  .دنک و 

مکل ریخ  یتاـیح  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  تـیاور  دوعـسم  نـب  هَّللادـبع  زا  حیحـص  دنـس  هـب  یمثیه  ظـفاح   - 7
هَّللا ترفغتـسا  ّرـش  نم  تیأر  ام  هَّللا و  تدمح  ریخ  نم  تیأر  امف  ّیلع  مکلامعا  ضرعت  مکل  ریخ  یتافوو  مکل ، ثدـحیو  نوثدـحت 
اریز تسا ؛ رتهب  امـش  يارب  نم  تافو  .دیونـش و  یم  ثیدـح  دـییوگ و  یم  ثیدـح  تسا ، رتهب  امـش  يارب  نم  تاـیح  «؛) 212 «) مکل
امـش يارب  منیبب  رـش  لامعا  زا  هچنآ  و  میوگ ، یم  رکـش  نآ  رب  ار  ادخ  منیبب  ریخ  لامعا  زا  هچ  ره  دوش و  یم  هضرع  نم  رب  ناتلامعا 

«. میامن یم  رافغتسا 

(213 «) .تسا بوخ  نآ  دنس  : » هک دنک  یم  لقن  بیرثتلا » حرط   » باتک زا  زئانجلا  باتک  رد  یقارع  ظفاح 

(214 «.) تسا حیحص  لاجر  نآ  لاجر  هدرک و  لقن  رازب  ار  ثیدح  نیا  : » دیوگ یم  دئاوزلا » عمجم   » رد یمثیه  ظفاح  و 

(215) .دنا هدرک  ثیدح  نیا  تحص  هب  حیرصت  افشلا » حرش   » رد یجافخ  باهش  و  ریدقلا » ضیف   » رد يوانم  زین  و 

يایلوا حاورا  هب  هثاغتسا  ثحب  رد  هک  یتایاور  مامت 
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(216) .تسا یخزرب  تایح  رب  یقدص  دهاش  هدش ، هدروآ  یهلا 

ار وا  نامداخ ، زا  یخرب  دنک : یم  لقن  نینچ  دوب ، نکاس  هرونم  هنیدم  ترواجم  رد  هک  یمـشاه  ینز  زا  ینانز ، یلع  نب  فسوی   - 8
هیلع هللا  یلـصربمایپ  هک  مدینـش  هضور  لخاد  زا  دـیوگ : یم  نز  .دروآ  هاـنپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  نز  نآ  .دـندرک  یم  تیذا 
یم تیذا  ارم  هک  اـه  همدـخ  نآ  دـش و  فرطرب  لکـشم  زور  دـنچ  زا  دـعب  .ینک  ربص  دـیاب  مربـص و  رد  وت  يوگلا  نم  دومرف : هلآو 

(217) .دنتفر ایند  زا  دندرک ،

هک هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  ینانب  تباث  یمیت و  نامیلس  زا  حیحـص  ثیدح  رد  : » دیوگ یم  هوبنلا » لئالد   » باتک رد  یقهیب   - 9
رد ( » 218 (؛» هربق یف  یلصی  مئاق  وه  رمحألا و  بیثکلا  دنع  یب  يرسأ  هلیل  یسوم  یلع  تیتا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

« .دوب زامن  لوغشم  شربق  رد  هداتسیا و  وا  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  رمحا  بیثک  رانک  یسوم  رب  جارعم  بش 

رب رگا  و  (»... 219 (؛» هّنبیجأل دّمحم  ای  لاقف  يربق  یلع  ماق  نئلو  : »... دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هریرهوبا   - 10
« .داد مهاوخ  متح  روط  هب  ار  وا  باوج  دّمحم ! يا  دیوگب : دتسیاب و  نم  ربق 

خزرب ملاع  رد  ایلوا  تامارک 

رارق شرانک  رد  سیمع  تنب  ءامـسا  دوب و  هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـنک : یم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  يروباـشین  مکاـح 
دوب رفعج  نیا  ءامسا ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  داد ؛ ار  یسک  مالـس  باوج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناهگان  تشاد ،

(220 «.) ...دنداتسرف دورد  ام  رب  هدرک و  روبع  ام  رانک  زا  هک  لیئاکیم  لیئربج و  اب 

لاعتم دنوادخ  تسا ، یهلا  تیشم  هدارا و  نذا و  هب  انامه  ناشگرم ، یگدنز و  نامز  رد  ایلوا  فّرصت  : » دیوگ یم  یکبُس  یضاق 
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(221 «.) تسا هتخاس  يراج  نانآ  نابز  تسد و  هب  هدرک و  تمارک  نیا  هب  فّرشم  ار  نانآ 

ناگدرم رب  نآرق  تئارق  مکح 

«. دنناوخب نآرق  ناشربق  رانک  نفد ، ماگنه  دندرک  یم  ّتیـصو  نانآ  هک  هدش  لقن  فلـس  زا  یتعامج  زا  : » دـیوگ یم  هّیزوج  میق  نبا 
(222)

، دوب بلطم  نیا  رکنم  ادتبا  رد  لبنح  نب  دمحا  .دـنناوخب  هرقب  هروس  شربق  رانک  هک  درک  تیـصو  رمع  نب  هَّللادـبع  هک  هدـش  تیاور 
.تشگرب دوخ  راکنا  زا  یلو 

رد ارم  مدرم  هک  یماگنه  درک : تیـصو  مردـپ  هک  هدرک  لقن  جالحل  نب  ءالع  زا  دوخ  دنـس  هب  روبقلا » دـنع  هئارقلا   » باتک رد  لالخ 
اریز ناوخب ؛ هرقب  هروس  مرـس  يـالاب  رب  زیرب و  كاـخ  نم  يور  رب  هاـگ  نآ  هَّلل » لوـسر  هّنـس  یلع  هَّللا و  مسب  : » وـگب دـندراذگ ، ربـق 

(223) .تفگ یم  نینچ  رمع  نب  هَّللادبع  هک  مدینش 

(224) .درادن یلاکشا  تفگ : مدرک ، لاؤس  هدرم  ربق  رانک  نآرق  تئارق  هرابرد  یعفاش  زا  دیوگ : یم  ینارفعز  حابص  نب  نسح 

(225) .دندناوخ یم  نآرق  دندرک و  یم  دمآ  تفر و  وا  ربق  رب  تفر  یم  ایند  زا  راصنا  زا  یکی  هاگ  ره  دنک : یم  لقن  یبعش  زا  لالخ 

: تفگ دـمآ و  نم  دزن  یـصخش  .مدـناوخ  ار  كرابت  هروس  اـجنآ  رد  مدرک و  رذـگ  مرهاوخ  ربق  رب  دـنک : یم  لـقن  يورج  نب  نسح 
(226) .مدرب عفن  درک  تئارق  وا  هچنآ  هب  نم  دهد ، ریخ  يازج  ار  مردارب  ادخ  تفگ : هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  ار  ترهاوخ 

هیدـه روبق  لها  هب  ار  شباوث  نیـسای  تئارق  زا  دـعب  زور  کی  .دـناوخ  یم  نیـسای  هروس  شردام  ربق  رـس  رب  هعمج  زور  ره  یـصخش 
يرتـخد نم  تفگ : درک و  وا  هب  باـطخ  صخـش  نآ  يرآ ، تفگ : یتـسه ؟ صخـش  نـالف  وت  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  یـصخش  .درک 

باوخ رد  ار  وا  تسا ، هتفر  ایند  زا  هک  متشاد 
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تاجن دناوخ ، روبق  لها  رب  صخش  نالف  هک  ینیسای  هروس  تکرب  هب  ام  تفگ : یم  دوب و  هتسشن  یـشوخ  اب  شربق  يالاب  رب  هک  مدید 
(227) .میتفای

(228  .) ...دیناوخب دوخ  تاوما  رب  ار  سی  هروس  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شدنس  هب  ییاسن 

ترایز هب  هک  مدشن  قفوم  متـشاد  هک  يراک  لیلد  هب  يزور  مدـمآ ، یم  مردـپ  ربق  ترایز  هب  رّرکم  نم  دـیوگ : یم  ّقفوم  نب  لّضفم 
: مدرک ضرع  وا  هب  يدـماین ؟ نم  ترایز  هب  ارچ  مدـنزرف ! يا  تفگ : یم  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  ار  وا  زور  نامه  بش  .مورب  شربق 

یم مربق  رب  ات  ینک  یم  تکرح  هناخ  زا  هک  یماگنه  زا  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ ، تفگ : ردـپ  یناد ؟ یم  میآ  یم  وت  ترایز  هب  هاگ  ره 
(229) .يدرگرب ات  منک  یم  هراظن  ار  وت  ًامئاد  ینیشن 

(230 «.) دنهد یم  ناسنا  هب  ربق  رد  ار  دنزرف  حالص  تراشب  : » دومرف هک  هدش  لقن  دهاجم  زا  حیحص  دنس  هب 

یم نیقلت  ربـق  رد  ناـشناگدرم  رب  مدرم  نوـنک  اـت  میدـق  ناراـگزور  زا  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  دـهاش  : » دـیوگ یم  هّیزوـج  مّیق  نبا 
یمن ّبترتم  يا  هدیاف  نآ  رب  هدوب و  ثبع  نیقلت  نیا  دندرب ، یمن  عفن  نآ  زا  دندینـش و  یمن  ار  نانآ  يادص  ناگدرم  رگا  و  دـنناوخ ،

(231) .دش

(232) .داد روتسد  نآ  هب  هدرک و  نیسحت  ار  لمع  نیا  وا  دش : لاؤس  هراب  نیا  رد  لبنح  نب  دمحا  زا 

روهمج .تسا  فالتخا  ریخ  ای  دسر  یم  هدرم  هب  نآرق  تئارق  باوث  ایآ  هک  نیا  رد  : » دـیوگ یم  رودـصلا » ءافـش   » باتک رد  یطویس 
هلئـسم نیا  اـب  هک  یعفاـش  ماـما  فـالخ  رب  دـسر ، یم  هدرم  هب  نآرق  تئارق  باوـث  هک  نیا  هب  دـنا  لـیاق  هقف  همئا  زا  رفن  هس  فـلس و 

ّالِإ ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأَو  : » دیامرف یم  نآرق  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ؛ هدرک  تفلاخم 

تیباهو يداقتعا  www.Ghaemiyeh.comینابم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


 . یعَس ام 

: دنیوگ یم  لالدتسا  نیا  باوج  رد  نارگید  یلو 

.دنوش یم  تشهب  دراو  ناردپ  عبت  هب  نادنزرف  اریز  ( 233 (؛» ْمُُهتَّیّرُذ ْمُْهتَعَبَّتاَو  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  : » هیآ هب  تسا  خوسنم  هیآ  ًالّوا :

.تسا مالسلا  امهیلع  یسوم  موق  میهاربا و  موق  ِصوصخم  هیآ  ًایناث :

.دسر یم  وا  هب  دوش ، یم  هداتسرف  شیارب  هچنآ  هدرک و  ششوک  هچنآ  نمؤم  اّما  تسا ، رفاک  هیآ  رد  ناسنا  زا  دارم  ًاثلاث :

زا لاعتم  دنوادخ  تسا  نکمم  یلو  هدرک ، شـشوک  یعـس و  هچنآ  رگم  ناسنا  يارب  تسین  تلادـع  هب  تسا : نیا  هیآ  دوصقم  ًاعبار :
.دنک تیانع  هدرم  هب  رگید  ياه  هار  زا  لضفت  باب 

(234) .عفن هن  دوش  یم  ررض  لماش  هک  تسا ، یلَع   » يانعم هب  ناسنالل »  » رد مال  ًاسماخ :

تاوما يدنم  هرهب 

هراشا

.دسر یم  ناگدرم  هب  نآرق ، تئارق  رافغتسا و  هیده  باوث  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  تایاور  تایآ و  زا 

تایآ  - 1

انَّبَر اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَیَو  ِِهب  َنوـُنِمُْؤیَو  ْمِهِّبَر  ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَـح  ْنَمَو  َشْرَْعلا  َنوـُلِمْحَی  َنیِذَّلا  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
تمظع اب  شرع  هک  ناگتـشرف  ( » 235 (؛» ِمیِحَْجلا َباذَـع  ْمِِهقَو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتاَو  اُوبات  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاـْملِعَو  ًهَمْحَر  ْیَـش ٍء  َّلُـک  َْتعِـسَو 

يارب مه  دنراد و  نامیا  ادخ  هب  دوخ  مه  دنلوغـشم و  قح  شیاتـس  حیبست و  هب  دنـشرع ، نوماریپ  هک  نانآ  هتفرگ و  شود  رب  ار  یهلا 
فطل هب  وت  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ملاع  لها  همه  تیاهتنم  یب  تمحر  ملع و  راگدرورپ ! يا  هک  دنبلط  یم  شزرمآ  ادـخ  زا  نامیا  لها 

« .رادب ظوفحم  خزود  باذع  زا  ار  نانآ  شخبب و  ار  دنا  هدومیپ  وت  ياضر  هار  هدرک ، هبوت  هک  نانآ  هانگ  دوخ  مرک  و 

(236 (؛» ...ِضْرَْألا ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْـسَیَو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ُهَِکئالَْملاَو  َّنِِهقْوَف  ْنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت  : » دـیامرف یم  نینچمه 
شزرمآ نیمز  لها  يارب  دنیوگ و  حـیبست  دوخ  يادـخ  شیاتـس  هب  ناگتـشرف  دوش و  هتفاکـش  زارف  زا  اه  نامـسآ  هک  تسا  کیدزن  »

« .دنبلط

نانآ و  ( » 237 (؛» ...ِنامیِْإلِاب انوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإلَو  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اوُؤآـج  َنیذَّلاَو  : » دـیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد 
رد هک  ام  ینید  ناردارب  ام و  رب  اراگدرورپ ! دـننک : یم  ضرع  ادـخ  هاـگرد  هب  اـعد  رد  مئاد  دـندمآ ، راـصنا  نارجاـهم و  زا  سپ  هک 

« .شخبب دنتفاتش  ام  زا  شیپ  نامیا 

تایاور  - 2
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.دوش یم  دنم  هرهب  دنتسرف  یم  شیارب  ناگدنز  هک  يریخ  لامعا  زا  تیم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  نینچمه 

، دـشاب هزور  شا  هدـهع  رب  دریمب و  سک  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـننک  یم  لـقن  هشیاـع  زا  ملـسم  يراـخب و 
(238 «.) دریگب هزور  وا  فرط  زا  شّیلو 

زا مردام  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  یصخش  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  مروآ ؟ ياج  هب  ار  شیاضق  وا  فرط  زا  مناوت  یم  ایآ  تسا ، هزور  هاـم  کـی  شا  هدـهعرب  هتفر و  اـیند 
(239 «.) دوش اضق  هک  تسا  رتراوازس  ادخ  نید  اریز  يرآ ؛ : » دومرف

ماجنا جـح  وا  فرط  زا  مناوت  یم  ایآ  تسا ، هتفر  ایند  زا  هدادـن و  ماجنا  جـح  مردام  درک : لاؤس  يرگید  هک  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد 
(240) .هد ماجنا  ّجح  وا  فرط  زا  يرآ ، دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  مهد ؟

مردام فرط  زا  مناوت  یم  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  یصخش  هک  دنک  یم  لقن  حابر  نب  ءاطع 
یم عفن  قتع  نیا  زا  اـیآ  درک : لاؤس  سپـس  .يرآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  منک ؟ دازآ  هدـنب  تسا -  هتفر  اـیند  زا  هک  - 

.يرآ دومرف : درب ؟

نآ مناوت  یم  ایآ  تسا ، هتفر  ایند  زا  هتـشاد و  هدهع  هب  يرذـن  مردام  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  هدابع  نب  دـعس 
.يرآ دومرف : درب ؟ یم  عفن  نآ  زا  ایآ  مدرک : ضرع  .يرآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  منک ؟ ادا  ار  رذن 

ياـج هب  یلاوما  هتفر و  اـیند  زا  مردـپ  درک : ضرع  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  یـصخش  هک  دـنک  یم  لـقن  هریرهوبا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  دوش ؟ یم  شناهانگ  هراّفک  مهد  هقدص  وا  فرط  زا  رگا  تسا ، هدرکن  تیـصو  یلو  هدراذـگ ،

(241  .) ...دیناوخب دوخ  تاوما  رب  ار  سی  هروس  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاگ  نآ  .يرآ 

نایباهو تالاکشا  یسررب 

لّوا لاکشا 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  هک  دننک  یم  کسمت  ثیدـح  نیا  هب  دوخ  ياعدـم  رب  نانآ  دـش ، هظحالم  نایباهو  ياهاوتف  رد  هک  هنوگ  نامه 
عفن نآ  زا  هک  یملع  هیراج ، هقدص  زیچ : هس  زا  رگم  ددرگ ، یم  عطقنم  شلمع  دریمب  ناسنا  هاگ  ره  : » دومرف هلآو 
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«. دنک اعد  وا  يارب  هک  یحلاص  دنزرف  دوش و  هدرب 

دـسر و یمن  ایند  زا  اه  نآ  هب  یتکرب  دوش ، یم  عطق  ملاع  نیا  اب  ناشطابترا  تاوما  هک  نیا  هب  داـقتعا  ینعی  ثیدـح ؛ نیا  هب  کـسمت 
.دنهد یمن  ماجنا  ملاع  نیا  رد  یفرصت  نانآ 

خساپ

دروم هس  نیا  زا  ریغ  زیچ  چیه  زا  هک  نیا  هن  دروم ؛ هس  رد  رگم  دوش ، یم  عطق  شگرم  اب  ناسنا  لمع  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح 
.درب یمن  عفن 

اب لامعا  هنوگ  نیا  هک  .دراد  یگتـسب  تایح  لاح  رد  ناسنا  دوخ  هب  نآ  يرادـیاپ  هک  تسا  یلامعا  هب  رظان  ثیدـح  رگید : یناـیب  هب 
انثتـسا تیاور  رد  هک  يا  هناـگ  هس  دراوم  دـننامه  دـشاب ، يرارمتـسا  دوجو  نآ  يارب  هک  یتروص  رد  رگم  ددرگ ، یم  عـطقنم  گرم 

ریغ زا  ولو  دـسرب  عفن  وا  هب  يرگید  زا  شتافو  زا  دـعب  ات  تسین  ناسنا  هب  اه  نآ  ماوق  هک  یلامعا  اب  درادـن  یتاـفانم  نیا  تسا و  هدـش 
(242) .دشاب دروم  هس  نیا 

مود لاکشا 

ُعِمُْست الَو  یتْوَْملا  ُعِمُْست  َکَّنِإَف ال  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .دنونش  یمن  يزیچ  تاوما  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  یخرب  رهاظ  زا 
ار دوخ  توعد  و  یناونـشب ، قح  نخـس  اب  یناوتن  ار  هدرم  لد  مدرم  نیا  ام  لوسر  يا  وت  سپ  ( » 243 (؛» َنیِربْدُم اْوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا 

« .یناسرب دننادرگ  يور  ًادمع  هک  نارک  نیا  شوگ  هب 

و ( » 244 (؛» ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْـسُِمب  َْتنَأ  امَو  ُءاشَی  ْنَم  ُعِمُْـسی  َهَّللا  َّنِإ  ُتاْومَْألا  َالَو  ُءایْحَْألا  يِوَتْـسَی  امَو  : » تسا هدـمآ  رگید  يا  هیآ  رد 
یناوتن اونـش  تسا  ناتـسروگ  رد  هک  ار  سک  نآ  وت  دزاس و  اونـش  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  .دنتـسین  يواسم  ناگدرم  اب  ناگدـنز  ًادـبا 

« .درک

خساپ

یمن كرد  يزیچ  دـنوش و  یم  كاخ  هب  لیدـبت  اه  نآ  اریز  تساـهربق ؛ رد  هک  دـشاب  يداـسجا  هب  رظاـن  هیآ  هک  تسا  نکمم  ًـالّوا :
.دننک

یم ار  وت  تایآ  ناکرـشم  نیا  ینعی  تسا ؛ هدـش  عامـس  یفن  هب  ریبعت  هیانک  هب  نآ  زا  هک  تسا  عافتنا  یفن  عامـس ، یفن  زا  دارم  ًاـیناث :
شتقو اریز  دـنرب ؛ یمن  عفن  نآ  زا  یلو  دنونـش ، یم  ار  امـش  مالک  روبق  لها  هک  هنوگ  نامه  دـنرب ، یمن  عفن  اـه  نآ  زا  یلو  دـنونش ،

.تسا هتشذگ 

هب تسا ، هدرم  شبلق  هک  يرفاـک  رب  دراد  تلـالد  هیآ  : » دـیوگ یم  ِرُوبُْقلا » ِیف  ْنَم  ٍعِمْـسُِمب  َْتنَأ  اـمَو   » هیآ ریـسفت  رد  هیزوج  میق  نبا 
يزیچ دـنربق  رد  هک  یناسک  هب  یناوت  یمن  هک  هنوگ  نامه  دوش ، دـنم  هرهب  نآ  زا  اـت  یناـسرب  وا  هب  ار  قیاـقح  یناوت  یمن  هک  يوحن 
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.دنرب عفن  هک  يروط  هب  یناونشب 

یفن هیآ  زا  دارم  : » دـیوگ یم  َنیِِربْدـُم » اْوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدـلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  الَو  یتْوَْملا  ُعِمُْـست  ـال  َکَّنِإ  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  نینچ  مه 
قیاقح یناوت  یمن  وت  تسا ، هدرم  هک  اجنآ  زا  ناکرشم  ياه  بلق  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ عامس  ّتیلها 
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(245 «.) تسا نینچ  زین  تاوما  رد  هک  هنوگ  نامه  یناسرب ، نانآ  هب  ار 

هک ینارفاک  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  هیآ  : » دیوگ یم  ِرُوبُْقلا » ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  امَو  : » هیآ حرش  رد  زین  یعفاش  فاقـس  یلع  نب  نسح 
ریسفت  » زا هاگ  نآ  .دنرب  یمن  يدوس  وت  هظعوم  زا  دنربق و  رد  هک  یتاوما  دننامه  دنرب ، یمن  عفن  وت  هظعوم  زا  دنراد ، رارصا  لطاب  رب 

یب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  توعد  تیاده و  زا  راّفک  ِتاوما  هک  هنوگ  نامه  : » تسا نیا  هیآ  زا  دوصقم  هک  دنک  یم  لقن  ینوباص »
(246) .دنرب یمن  يدوس  وت  تیاده  زا  دنتواقش  لها  هک  زین  ناکرشم  دنا ؛ هرهب 

هک یناسک  هب  ار  قح  یناوت  یمن  وت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يا  دیوگ : یم  یتْوَْملا  ُعِمُْست  َکَّنِإ ال  : » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  نینچ  مه 
(247) .دنا هدرک  ضارعا  قح  زا  اه  نآ  دوخ  هک  یتروص  رد  یناسرب ، هدروخ ، رهم  لطاب  رب  ناشبلق 

تعدب تّنس و 

هراشا

رد هک  یلامعا  زا  يرایـسب  هک  میرب  یم  یپ  نایباهو  ياواتف  هب  هعجارم  اب  .تسا  تعدـب  هژاو  نایباهو ، دزن  دربراکرپ  تاملک  زا  یکی 
نید رد  نانآ  يرظن  گنت  رّجحت و  تهج  هب  رگم  تسین  نیا  دوش ؛ یم  حرطم  تعدب  ناونع  هب  نانآ  دزن  تسا ، ّتنـس  ناناملـسم  نیب 
يوس زا  یمالسا  تعیرش  نید و  میناد  یم  هک  نآ  اب  .دراد  دوجو  یصاخ  یسایس  ضارغا  هیضق  تشپ  رد  هک  نیا  ای  تعیرـش ، مهف  و 

.تسا هدش  یفرعم  ناسآ  لهس و  تعیرش  ناونع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

تعدب قیداصم  رد  نایباهو  ياواتف 

ره زا  لبق  .دـنازیگنا  یمرب  ار  ناسنا  بّجعت  هک  میرب  یم  تعدـب  زا  یقیداصم  هب  یپ  یباهو  نایتفم  ییاوتف  ياه  باتک  هب  هعجارم  اـب 
.میراذگ یم  او  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  ار  تواضق  مینک و  یم  هراشا  قیداصم  نیا  زا  یخرب  هب  يزیچ 

كرـش یلو  تسا  تعدـب  صخـش  نالف  ّقح  هب  ای  نالف  تکرب  هب  ای  نالف  هاـج  هب  لّـسوت  : » دـیوگ یم  زاـب  نب  زیزعلادـبع  خیـش   - 1
تکرب هب  ای  نالف  ّقح  هب  ای  تا  هدنب  نالف  هب  ای  تا  ّیلو  نالف  هاج  هب  ای  تیایبنا  هاج  هب  ایادخ ! راب  دیوگب : یـصخش  رگا  سپ  .تسین 

عوـن نیا  اریز  تسا ؛ كرـش  لـیاسو  زا  اـه و  تعدـب  هلمج  زا  نآ  و  تـسین ، زیاـج  تساوـخرد  عوـن  نـیا  مهاوـخ ، یم  وـت  زا  نـالف 
(248 «.) ...تسا تعدب  اذل  هباحص ؛ زا  هن  هدیسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هن  تساوخرد 

نآ رد  هک  تسا  یناسک  میظعت  رد  ّولغ  نآ  رد  هک  تسا  رکنم  تعدـب  روبق  رب  ءانب  : » دنـسیون یم  نایباهو  نایتفم  یمئاد  ياروش   - 2
يور رب  هچنآ  ات  دنک  رما  هک  تسوا  بیان  ای  نیملـسم  رما  ّیلو  رب  سپ  .تسا  كرـش  يوس  هب  یهار  لمع  نآ  و  دنا ، هدش  نفد  اهربق 

هدش هتخاس  روبق 
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(249 «.) ...دوش هتسب  زین  كرش  هب  هار  هدرک و  لاطبا  ار  تعدب  نیا  ات  دنزاس ، ناسکی  نیمز  اب  زین  ار  روبق  هدرک و  بارخ 

تبرت و نیا  هب  كّربـت  نآ ، زا  دوـصقم  رگا  تسا  ّیلو  تبرت  ماـن  هب  هک  یتـبرت  رب  ندرک  هدجـس  : » دـیوگ یم  نازوـف  نب  حـلاص   - 3
رد هک  نیا  و  تبرت ، نیا  تلیضف  هب  داقتعا  اب  هارمه  تسا  ادخ  هب  بّرقت  دوصقم ، رگا  و  تسا ، ربکا  كرـش  نیا  تسا ، یلو  هب  بّرقت 

یـصقألادجسم يوبن و  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  سدقم  نیمزرـس  رد  دنوادخ  هک  یتلیـضف  دننامه  تسا ؛ یتلیـضف  نآ  رب  دوجس 
(250 «.) ...تسا نید  رد  تعدب  نیا  هداد ، رارق 

هکلب تسین ؛ زیاج  نارگید  ناحلاص و  ایبنا و  روبق  ترایز  تهج  هب  نتـسب  رفـس  راب  : » دنـسیون یم  نایباهو  ياوتف  یمئاد  ياروش   - 4
«. دیآ یم  باسح  هب  تعدب  لمع  نیا 

زا لمع  نیا  تسین ؛ زیاج  وا  ریغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تدالو  تهج  هب  مسارم  ییاپرب  : » دیوگ یم  زاب  نب  زیزعلادبع  خیـش   - 5
نیا هباحص  زا  نانآ  ریغ  نیدشار و  يافلخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اریز  تسا ؛ هدش  ثداح  نید  رد  هک  تسا  ییاه  تعدب 

(251 «.) ...دنا هدش  هداد  يرترب  هک  ییاه  نرق  رد  دندرک ، يوریپ  نانآ  زا  یکین  هب  هک  هباحص  نیعبات  زین  دنا و  هدادن  ماجنا  ار  لمع 

زیاج دـنا  هدرک  تلحر  ایند  راد  زا  هک  ناحلاص  ایبنا و  زا  یناسک  يارب  مسارم  ییاپرب  : » دـنیوگ یم  یباهو  نایتفم  یمئاد  ياروش   - 6
نتخاس نانآ و  ربق  يور  رب  اه  عمـش  اه و  غارچ  نداد  رارق  اه و  مَلَع  نتـشادرب  اه و  يدولوم  رد  نانآ  دای  نتـشاد  هدـنز  زین  و  تسین ،

اریز تسین ؛ زیاج  لامعا ، نیا  لثم  ای  اه  نآ  يور  ندناشوپ  ای  نانآ  ياه  حیرض  يور  رب  دجاسم  اه و  هُبق 
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هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  اریز  تسا ؛ كرـش  لیاسو  زا  هدش و  ثداح  نید  رد  هک  تسا  ییاه  تعدب  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  مامت 
نآ رد  نیملسم  همئا  زا  کی  چیه  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  هباحـص  زین  و  دندادن ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  هتـشذگ  ناحلاص  ایبنا و  و 

ماجنا ناحلاص  ایلوا و  زا  کی  چیه  هب  تبسن  تسا ، وا  زا  دعب  اه  نرق  نیرتهب  هک  هداد  یهاوگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  ینرق  هس 
«. ...دندادن

هب رهج  نینچمه  و  ناذا ، زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  مالـس  تاولـص و  رکذ  : » دـنیوگ یم  یباهو  نایتفم  یمئاد  ياروش   - 7
(252 «.) تسا هدش  ثداح  نید  رد  هک  تسا  ییاه  تعدب  زا  ناذا  اب  هارمه  ناذا  زا  دعب  تاولص 

(253) .تسا هدرک  رداص  ار  اوتف  نیمه  شیاواتف  هعومجم  رد  زین  زاب  نب  زیزعلادبع 

زا تداع  نیا  اریز  تسادـخ ؛ نانمـشد  هب  هّبـشت  لفط ، يارب  دالیم  دـیع  مسارم  ییاپرب  رد  اـنامه  : » دـیوگ یم  نیمیثع  نبا  خیـش   - 8
(254 «.) ...تسا هدیسر  ثرا  هب  نارگید  زا  هکلب  دیآ ، یمن  باسح  هب  ناناملسم  تاداع 

نیا و  تسا ، عورـشمریغ  ًامامت  نآ ، وحن  جاودزا و  تبـسانم  ای  شدالوا  ای  صخـش  يارب  دالیم  دایعا  اـما  و  : » دـیوگ یم  نینچ  مه  وا 
(255 «.) ندوب حابم  ات  تسا  رت  کیدزن  تعدب  هب  اهراک 

ای ـالاب  رب  یقرب  ياـه  پمـال  ندرک  نازیوآ  اـی  دـجاسم  رد  غارچ  ندرک  نشور  رد  اـنامه  : » دـنیوگ یم  ناـیباهو  یمیاد  ياروش   - 9
ناونع هب  تابـسانم  دایعا و  رد  اه ، هرانم  رب  لگ  هتـسد  نتـشاذگ  ملع و  مچرپ و  ندرک  نازیوآ  ای  اه  هراـنم  يـالاب  اـی  اـه  نآ  فارطا 

یم ماجنا  دوخ  ياه  هسینک  دباعم و  هب  تبسن  نانآ  هک  روط  نامه  تسا  راّفک  هب  هیبشت  اه ، تبسانم  دایعا و  نآ  تشادگرزب  نییزت و 
هک نآ  لاح  و  دنهد ،
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(256 «.) تسا هدرک  یهن  ناشتادابع  دایعا و  رد  راّفک  هب  هّبشت  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

نآ رب  یـساسا  لصا و  دجاسم ، نامتخاس  ندیـسر  مامتا  هب  ماگنه  دنفـسوگ ، ای  واگ  حبذ  انامه  : » دیوگ یم  زاب  نب  زیزعلادـبع   - 10
یم ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  نیا  ای  تسا  روما  نیا  هب  دقتعم  هک  ار  یسک  تسا  راوازـس  تسا و  ضحم  ياطخ  نآ  هب  داقتعا  و  تسین ،

(257 «.) تسا تلالض  یتعدب  ره  و  دیآ ، یم  باسح  هب  نید  رد  تعدب  روما  نیا  اریز  مینک ؛ راکنا  دهد ،

دّدرت دایز  دریگ ، یم  ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  رانک  هک  ییاه  تعدـب  هلمج  زا  : » دـیوگ یم  نازوف  نب  حـلاص  خیـش   - 11
رد نتسشن  زین  .دنک و  ترـضح  رب  مالـس  دورب و  دوش ، یم  دجـسم  دراو  هک  راب  ره  هک  وحن  نیا  هب  تسا ، ترـضح  نآ  ربق  رب  ندرک 
وا زا  ریغ  يربق  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  رانک  رد  ندرک  هیرگ  اه ، تعدب  هلمج  زا  زین  ...تسا و  تعدب  زین  ترـضح  ربق  رانک 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  راـنک  هک  یتارکنم  هلمج  زا  زین  ...تسا و  باجتـسم  روبق  نآ  دزن  ندرک  اـعد  هک  نیا  ناـمگ  هب  تسا ،
هک تسا  بجاو  سپ  .تسا  ربکا  كرش  لمع  نیا  هک  .تسا  ترضح  نآ  زا  جیاوح  تساوخرد  ادص و  ندرک  دنلب  دریگ ، یم  ماجنا 

(258 «.) تشاد رذحرب  راک  نیا  زا  ار  مدرم 

زا یلمع  نـینچ  اریز  تـسا ؛ اـه  تعدـب  زا  نآ  يور  رب  ندیــشک  تـسد  هـبعک و  هچراـپ  هـب  كّربـت  : » دـیوگ یم  نیمیثـع  نـبا   - 12
(259 «.) تسا هدیسرن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هب نتسج  كّربت  نآ و  ياهراوید  هب  نانآ  ندیـشک  تسد  دجاسم و  نیا  هب  مدرم  هّجوت  دنیوگ ...« : یم  نایباهو  یمیاد  ياروش   - 13
زا یعون  هدوب و  تعدب  نآ 
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(260  .«) ...تسا ناشیاه  تب  هب  تبسن  یلوا  ّتیلهاج  رد  راّفک  راتفر  هب  هیبش  زین  و  دیآ ، یم  باسح  هب  كرش  عاونا 

نیا شمکح  رطخ ، زا  دوخ  ندرک  ظفح  ای  ندز  مشچ  زا  يرود  تهج  هب  نیـشام  رد  نآرق  نداد  رارق  : » دیوگ یم  نیمیثع  نبا   - 14
(261 «.) دنداد یمن  ماجنا  ار  يراک  نینچ  هباحص  اریز  تسا ؛ تعدب  راک  نیا  هک  تسا 

تـسا ییاه  تعدب  زا  یگمه  تشوگ ، امرخ و  عیزوت  نآرق و  ندناوخ  هدرم و  رانک  رد  عامتجا  اّما  و  : » دـیوگ یم  نیمیثع  نبا   - 16
هدرم زا  دوش و  یم  نزح  هیرگ و  ییارـس و  هحون  روما  نیا  هارمه  اسب  هچ  اریز  دـنک ؛ اـهر  ار  اـه  نآ  هک  ناـسنا  رب  تسا  راوازـس  هک 

، دـنهد یم  ماجنا  ار  ییاهراک  نینچ  هک  ار  دارفا  نیا  نم  .ددرگ  یمن  لیاز  مدرم  بولق  تبیـصم  نآ ، رطاخ  هب  هک  دوش  یم  دای  نانچ 
(262 «.) ...دننک هبوت  ّلجوّزع  دنوادخ  يوس  هب  هک  منک  یم  تحیصن 

«. تسا هدوبن  فورعم  حلاص  فلـس  دهع  رد  هک  تسا  يرکنم  روما  زا  نآرق  تئارق  ربق و  رانک  عامتجا  : » دیوگ یم  نیمیثع  نبا   - 17
(263)

نیا همیمـض  هب  رگا  دیآ ، یم  باسح  هب  اه  تعدب  زا  تیزعت ، يارب  هناخ  کی  رد  مدرم  عامتجا  اّما  و  : » دـیوگ یم  نینچ  مه  وا   - 18
زا يرایـسب  هک  هنوگ  نآ  ییارـس -  هحون  ...دـیآ و  یم  باسح  هب  ییارـس  هحون  زا  لمع  نیا  دوش ، هتخپ  هناخ  نآ  رد  مه  ماعط  راـک 

(264 «.) ...دیآ یم  باسح  هب  گرزب  ناهانگ  زا  دنناد -  یم  ملع  بالط  زا  ملع و  لها 

هب اه  تعدـب  زا  دـنک  تئارق  هدرم  حور  رب  ار  میرک  نآرق  هک  نیا  اـت  نآرق  يراـق  نتفرگ  ریجا  : » دـیوگ یم  رگید  ياـج  رد  وا   - 19
ایند و يارب  اهنت  يراق  اریز  تسین ؛ هدرم  يراق و  يارب  يرجا  نآ  رد  و  دیآ ، یم  باسح 

تیباهو يداقتعا  www.Ghaemiyeh.comینابم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ دزن  یباوث  نآ  رد  دشاب و  ادخ  هب  بّرقت  بجوم  دناوت  یمن  دشاب  ایند  نآ  هب  دوصقم  هک  یلمع  ره  دنک و  یم  نآرق  تئارق  لام ،
اریز تسج ؛ زارتحا  لمع  نیا  زا  دـیاب  اذـل  دـیآ ، یمن  باسح  هب  هثرو  رب  لام  فالتا  زا  ریغ  هدـش و  عیاض  وا  لـمع  نیا  رباـنب  .تسین 

(265 «.) دیآ یم  باسح  هب  تارکنم  زا  هدوب و  تعدب 

شرافس نآ  هب  هک  وا  تیصو  ذیفنت  تهج  هب  هدرم  ّتین  هب  تئارق  يارب  یسک  ندرک  ریجا  : » دنیوگ یم  نایباهو  یمیاد  ياروش   - 20
(266 «.) تسین حیحص  زیاج و  لمع  نیا  اذل  هدوب و  تعدب  هک  تسا  يروما  زا  هدرک ،

همانرب عون  چیه  هک  هدشن  تباث  حلاص  فلس  زا  زین  شباحصا و  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  : » دیوگ یم  زاب  نب  زیزعلادبع   - 21
نیا مامت  هکلب  شتافو ، زا  دـعب  لاسکی  اـی  زور  لـهچ  اـی  هتفه  کـی  زا  دـعب  هن  شتاـفو و  ماـگنه  هن  دنـشاب ، هتفرگ  هدرم  يارب  ار  يا 

ار اه  همانرب  نیا  هک  ار  یناناملـسم  دـیاب  سپ  .تسا  هدوب  نارفاک  رگید  رـصم و  يامدـق  دزن  هک  تسا  یحیبق  تداع  تعدـب و  اهراک 
نیا زا  تسد  هدرک و  هبوت  ادخ  يوس  هب  هک  تسا  دـیما  اریز  دومن ؛ راکنا  اهراک  نیا  تهج  هب  نانآ  رب  هدرک و  تحیـصن  دـنریگ  یم 

(267 «.) ...دراد دوجو  راّفک  اب  تهباشم  نید و  رد  ییاه  تعدب  لامعا  نیا  رد  نوچ  دنرادرب ، اهراک 

تعدب و لمع  نیا  هکلب  درادن ، یـساسا  لصا و  ناگدـنهد ، تیزعت  يارب  همیلو  ندرک  اپرب  انامه  : » دـیوگ یم  رگید  ياوتف  رد   - 22
لّوا و زور  رد  هن  دـننک ، اپرب  ازع  نابحاص  يارب  همیلو  هک  تسین  زیاج  ناگدـنهد  تیزعت  رب  سپ  .تسا  ّتیلهاج  رما  زا  هدوب و  رکنم 

موس زور  هن 
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(268 «.) ...مراهچ هن  و 

زا اریز  تسا ؛ تعدـب  لـمع  نیا  هکلب  تسین ، زیاـج  ّتیم ، رب  زاـمن  باوث  ندرک  هیدـه  : » دـنیوگ یم  ناـیباهو  یمیاد  ياروـش   - 23
(269 «.) ...تسا هدشن  تباث  ضر )  ) هباحص هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هن نآرق و  متخ  باوث  هن  تسین ، زیاج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  باوث  نداد  هیدـه  : » دـنیوگ یم  نایباهو  یمیاد  ياروش   - 24
(270 «.) ...تسا یفیقوت  تادابع  هک  نآ  لاح  و  دندادن ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  نانآ  زا  دعب  هباحص و  زا  حلاص  فلس  اریز  نآرق ؛ ریغ 

تسین راوازـس  مدرم  يارب  اذل  و  مناد ، یمن  ّتنـس  نم  ار  هدرم  ناکیدزن  ندیـسوب  نداد  تیزعت  ماگنه  : » دیوگ یم  نیمیثع  نبا   - 25
(271 «.) ...دننک ّتنس  ار  لمع  نیا  هک 

(272 «.) تسا تعدب  لمع  نیا  اریز  ّتیم ؛ نیقلت  راکنا  تسا  بجاو  : » دیوگ یم  نازوف  نبا   - 26

رب ار  نآرق  هک  تسین  زیاج  نایراق  يارب  تسا و  تعدب  روبق  رانک  رد  هویم  اذـغ و  عیزوت  : » دـنیوگ یم  نایباهو  یمیاد  ياروش   - 27
(273 «.) تسین زیاج  هدوب و  رکنم  تعدب و  اهراک  نیا  مامت  اریز  ...دنناوخب  اهربق  يور 

(274 «.) تسا تعدب  زین  سلجم  رد  نارضاح  زا  هحتاف  تئارق  تساوخرد  دیوگ : یم  نیمیثع  نبا   - 28

ّتنـس نفد  زا  دعب  نآرق  تئارق  زین  و  درادن ، یـساسا  لصا و  هک  تسا  یتعدب  ّتیم  ربق  رب  سی  هروس  تئارق  : » دیوگ یم  زین  وا   - 29
(275 «.) دشاب یم  تعدب  هکلب  تسین ،

لباق لیلد  ربق  فرط  هب  تاوما  لـمح  ماـگنه  هَّللا  ّـالا  هلا  ـال  نتفگ  ینعی  لـیلهت ؛ : » دـنیوگ یم  ناـیباهو  ناـیتفم  یمیاد  ياروش   - 30
(276 «.) تسا تعدب  لمع  نیا  هکلب  دنک ، یلمع  نینچ  زاوج  رب  تلالد  هک  میناد  یمن  نآ  يارب  يدامتعا 

لصا و ّتنـس  رد  ناشلمع  يارب  دـنناوخ ، یم  اعد  دایز  دنبـسچ و  یم  هبعک  ياه  هدرپ  هب  هک  یناـسک  : » دـیوگ یم  نیمیثع  نبا   - 31
؛ تسین یساسا 
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(277 «.) دنک نایب  ار  بلطم  نیا  مدرم  يارب  هک  تسا  ملاع  رب  اذل  تسا ، تعدب  راک  نیا  هکلب 

رد ّتین  هب  رهج  هلمج  زا  تسا ؛ رایـسب  هدـمآ  دـیدپ  نامز  نیا  رد  تادابع  لاجم  رد  هک  ییاـه  تعدـب  : » دـیوگ یم  نازوف  نبا   - 32
ّتنـس زا  اریز  تسا ؛ تعدـب  لمع  نیا  و  مروآ ، ياج  هب  ار  زاـمن  نـالف  ادـخ  يارب  هک  منک  یم  تین  دـیوگب : هک  نیا  هب  تسا ، زاـمن 

تعدب زا  زین  .ینابز و  لمع  هن  تسا  یبلق  لمع  ّتین  تسا ، بلق  رد  ّتین  هاگیاج  ...دیآ و  یمن  باسح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(278 «.) ...دیوگب ییاهنت  تروص  هب  ار  نّیعم  رکذ  یصخش  ره  هک  تسا  نآ  عورشم  اریز  تسا ؛ زامن  زا  دعب  یعمج  هتسد  رکذ  اه ،

هب یمالـسا  ياه  ّتنـس  زا  جـح و  رئاعـش  زا  ارح  راغ  هب  فورعم  راغ  يـالاب  نتفر  : » دـنیوگ یم  یباـهو  ناـیتفم  یمیاد  ياروش   - 33
هک تسا  راوازـس  نیا  ربانب  .دـیآ  یم  باسح  هب  ادـخ  هب  كرـش  ياه  هار  زا  یهار  هدوب و  تعدـب  لمع  نیا  هکلب  دـیآ ، یمن  باسح 

(279 «.) ...درک عنم  ارح  راغ  هب  نتفر  الاب  زا  ار  مدرم 

«. تسا تعدب  اه  نیا  مامت  دنـشک ، یم  دجـسم  ياهراوید  ربنم و  بارحم و  هب  تسد  نارئاز  زا  یخرب  : » دـیوگ یم  نیمیثع  نبا   - 34
(280)

: دـیوگ یم  یتسود  یتدایز  تهج  هب  هنیـس  رب  تسد  نداد  رارق  هحفاصم و  زا  دـعب  تسد  ندیـسوب  هراـبرد  زاـب  نب  زیزعلادـبع   - 35
هحفاصم زا  دـعب  هنیـس  رب  نآ  نداد  رارق  ای  تسد  ندیـسوب  اذـل  و  میناد ، یمن  یمالـسا  تعیرـش  زا  یـساسا  لـصا و  لـمع  نیا  يارب  »

(281 «.) تسین عورشم 

راوازـس اذل  و  مناد ، یمن  ّتنـس  زا  يزیچ  دنا ، هتـسشن  هک  یناسک  رب  دراو  صخـش  هحفاصم  دروم  رد  : » دـیوگ یم  نیمیثع  نبا   - 37
مدرم زا  یخرب  .دریگ  ماجنا  لمع  نیا  هک  تسین 
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یم نم  هک  هنوگ  نآ  لمع  نیا  دننک ، یم  سلجم  دارفا  کی  کی  زا  هحفاصم  هب  عورش  دنوش  یم  یـسلجم  دراو  هک  یماگنه  هزورما 
(282 «.) تسین عورشم  مناد 

ّتنـس لمع  نیا  ایوگ  هک  یتروص  هب  نآرق  زا  یتایآ  اب  مئاد  تروص  هب  تارـضاحم  سلاجم و  عورـش  دـیوگ : یم  نیمیثع  نبا   - 38
(283 «.) دشاب یمن  راوازس  تسا ، یعورشم 

حبـص و زامن  ره  زا  دعب  توص  کی  اب  یعمج  تسد  تروص  هب  نآرق  تئارق  انامه  : » دنیوگ یم  یباهو  نایتفم  یمیاد  ياروش   - 39
ود نیا  ریغ  ای  برغم  حبص و  زامن  ره  زا  دعب  توص  کی  اب  یعمج  تسد  ياعد  هب  مازتلا  نینچمه  .تسا  تعدب  ود  نیا  ریغای  برغم 

(284 «.) دشاب یم  تعدب  زامن  زا  دعب  یعمج  تسد  ياعد  هب  مازتلا  نینچمه  .تسا  تعدب 

ناسنا رب  اذل  دیآ ، یمن  باسح  هب  ّتنس  هدوب و  عورـشم  ریغ  میظعلا » هَّللا  قدص   » هب نآرق  توالت  متخ  : » دیوگ یم  نیمیثع  نبا   - 40
(285 «.) دیوگب میظعلا » هَّللا  قدص   » میرک نآرق  ندناسر  نایاپ  هب  ماگنه  هک  تسین  ّتنس 

(286 «.) تسا تعدب  نآرق  نتفریذپ  نایاپ  زا  دعب  میظعلا » هَّللا  قدص   » نتفگ : » دنیوگ یم  زین  یباهو  نایتفم  یمیاد  ياروش   - 41

نایباهو رّجحت 

ره لماش  ار  نآ  هداد و  هعـسوت  ار  تعدب »  » موهفم ات  دنا  هدـمآرب  ددـصرد  دـنراد  طیـسب  هنارّجحتم و  رکف  هک  تهج  نآ  زا  نایباهو 
رب صرح  ناوـنع  تحت  ار  راـک  نیا  و  دـنیامنب ، زین  تسا  هدوـبن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ناـمز  رد  هدـش و  ثداـح  هک  يرما 

مدرم هدرک و  جراخ  ندوب  ناسآ  لهس و  زا  ار  نید  دوخ  درکلمع  نیا  اب  دنناد  یمن  هک  یلاح  رد  دنهد ؛ یم  ماجنا  تعیرش  تظفاحم 
هدیسر عراش  بناج  زا  صاخ  یّصن  دیاب  یعرش  رما  ره  يارب  هک  دننک  یم  نامگ  نانآ  .دنهد  یم  رارق  يرایسب  تالکشم  رد  ار 
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طباوض هدـنرادربرد  هدوب و  میقع  یمالـسا  تعیرـش  هک  دـننک  یم  نامگ  ناـنآ  .دوش  یم  تعدـب »  » موهفم رد  لـخاد  هنرگو  دـشاب ،
.دشاب قبطنم  ناکم  نامز و  طیارش  اب  هدوب و  ثداح  قیداصم  يوگ  خساپ  دناوتب  ات  تسین  نیناوق  یمومع و 

نیملسم نیب  رد  ار  فالتخا  هقرفت و  مخت  هنارظن  گنت  هاگدید  نیا  اب  هک  یصخش  .دراد  رارق  هیمیت  نبا  رّکفت  بتکم و  نیا  سأر  رد 
رـشب تداع  هک  نیا  هب  تسا  لیاق  شدوخ  هک  نیا  اـب  .تخاـس  مهّتم  اـه  تمهت  عاونا  هب  ار  دّـحوم  ناناملـسم  قیرط  نیا  زا  و  دـناشن ،

.تسا عنم  مدع  تیّلح و  نآ  رد  لصا  اذل  و  تسا ، نانآ  تعیبط  فرع و  هب  طوبرم 

(287 (؛» هَّللا هرّظح  ام  ّالإ  اهنم  رظحیال  تاداعلا  یف  لصألاو  هَّللا ، هعّرـش  ام  ّالإ  اـهنم  عرـشی  ـال  تاداـبعلا  یف  لـصألاف  : » دـیوگ یم  وا 
يزیچ هک  تسا  نآ  تاداع  رد  لصا  و  دشابن ، عورشم  هدرک  عیرـشت  دنوادخ  هک  هچنآ  زج  هب  يزیچ  هک  تسا  نآ  تادابع  رد  لصا  »

« .دشابن عونمم  هدرک ، عونمم  روظحم و  دنوادخ  هک  هچنآ  زج 

هب ار  یمالـسا  رگید  فیاوط  هدرب و  ثرا  هب  هیمیت  نبا  ناشداتـسا  زا  ار  شور  هدیقع و  نیا  باهولادبع ، نب  دّمحم  ناوریپ  نایباهو و 
.دنتخاس مهتم  رفک  كرش و  يراذگ و  تعدب  هب  لامعا ، یخرب  تهج 

یخرب دنا : هدش  هتسد  ود  نآ  لباقم  رد  مدرم  هتـشاد و  تفرـشیپ  تعدب )  ) هملک موهفم  : » تسا هدمآ  هیمالـسالا » فراعملا  هرئاد   » رد
هدنیامن هک  دنـشاب  یم  هلبانح  صاخ  روط  هب  لّوا  هتـسد  ناوریپ  .دندّدجت  لها  زین  یهورگ  و  دـننک ، یم  دروخرب  نآ  اب  هتـسب  روط  هب 

ره زا  هدرک و  يوریپ  ناینیـشیپ  رادرک  راـتفر و  زا  هـک  تـسا  بـجاو  ینمؤـم  ره  رب  دـنیوگ : یم  هورگ  نـیا  .دـننایباّهو  هزورما  ناـنآ 
مود هتسد  .دزیهرپب و  يروآون 

تیباهو يداقتعا  www.Ghaemiyeh.comینابم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


(288 «.) دنا هدرک  فلتخم  تالاح  طیحم و  میلست  ار  دوخ 

يرکف فارحنا  زا  ییاه  هنومن 

يرکف فارحنا  رّجحت و  رب  تلالد  هک  میدرک  هراشا  تعدـب  موهفم  هعـسوت  رد  ناـیباهو  ياواـتف  زا  ییاـه  هنومن  هب  ثحب  يادـتبا  رد 
: مینک یم  هراشا  هدوب  نانآ  یفلس  دادجا  دزن  هک  طلغ  ياه  تشادرب  عون  نیا  زا  رگید  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .تشاد  نانآ 

اهنت و  دادـن ، ار  شباوج  وا  يدرک ؟ حبـص  هنوـگچ  تفگ : شاـّیع  نب  رکبوـبا  هب  یـصخش  هک  هدـش  تیاور  : » دـیوگ یم  یلازغ   - 1
(289 «.) نک اهر  تعدب  نیا  زا  ار  ام  .تفگ 

(290 «.) تسا تعدب  دجاسم  رد  اه  نآ  نداد  رارق  اریز  دنا ؛ هدرک  عنم  اه  هکنپ  زا  هللا -  همحرام  ياملع  : » دیوگ یم  جاحلا  نبا   - 2

رد هک  تسا  ییاه  تعدب  زا  دنوش ، دجـسم  دراو  رازگزامن  دارفا  هک  نآ  زا  لبق  هداّجـس  طاسب و  ندرک  نهپ  : » دـیوگ یم  زین  وا   - 3
(291 «.) ...دنیامن یهن  اهراک  هنوگ  نیا  زا  ار  مدرم  هک  تسا  دجسم  ماما  رب  اذل  و  تسا ، هدش  ثداح  نید 

قیداصم نیا  تمرح  رب  نایباهو  هلدا 

: زا تسا  ترابع  اه  نآ  نیرتمهم  هک  دنا  هدرک  کسمت  یلقع  یلقن و  فلتخم  هلدا  هب  قیداصم  رگید  روما و  نیا  تمرح  رب  نایباهو 

نیا رد  سک  ره  ( » 292 (؛» ّدر وهف  هنم  سیل  ام  اذه  انرمأ  یف  ثدحأ  نم  : » دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  يراخب  ثیدح   - 1
« .تسا دودرم  نآ  سپ  تسین ، نآ  زا  هک  دنک  ثادحا  يزیچ  ام  رما 

ره ( » 293 (؛» ّدر وهف  انرمأ  هیلع  سیل  ًالمع  لمع  نم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ملـسم  رگید  یتیاور  رد   - 2
« .تسا دودرم  نآ  سپ  تسین  نآ  رب  ام  رما  هک  دهد  ماجنا  ار  یلمع  سک 

اهب اوکّسمت  يدعب ، نم  نیّیدهملا  نیدشارلا  ءآفلخلا  هّنسو  یتّنسب  مکیلع  : » دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا   - 3
ّلک ّنإف  رومألا ، تاثدحمو  مکاّیإو  ذجاونلاب ، اهیلع  اوّضعو 
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ّتنـس نآ  هب  نم ، زا  دعب  هدش  تیاده  نیدشار  يافلخ  ّتنـس  نم و  ّتنـس  هب  داب  امـش  رب  ( » 294 (؛» هلالـض هعدب  ّلکو  هعدب ، هثدحم 
یتعدب ره  هدوب و  تعدب  یثداح  رما  ره  اریز  دوش ؛ یم  ثداح  هک  يروما  زا  دیزیهرپب  و  دـیراد ، هگن  ار  نآ  مکحم  هدرک و  کسمت 

« .تسا تلالض 

ریخ ّنإف  دـعب ، اـّمأ  : » دومرف یم  هک  هدـمآ  هعمج  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هبطخ  رد  هچنآ  هب  دـننک  یم  لالدتـسا  زین  و   - 4
سپ دعب ؛ اّما  ( » 295 (؛» هلالض هعدب  ّلکو  اهتاثدحم  رومألا  ّرشو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدّمحم  يده  يدهلا  ریخو  هَّللا ، باتک  ثیدحلا 

تسا و اه  يروآون  روما ، نیرتدب  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تیاده  تیادـه ، نیرتهب  ادـخ و  باتک  ثیدـح ، نیرتهب  انامه 
« .تسا تلالض  یتعدب  ره 

زیاج هدیـسرن ، هباحـص  زا  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یتادابع  هب  دّبعت  اذل  تسا و  یفیقوت  تادابع  : » دنیوگ یم  یهاگ   - 5
«. تسین

«. تسا نانآ  هلمج  زا  دنک  ادیپ  هّبشت  یموق  هب  سک  ره  تسا و  راّفک  هب  هّبشت  لامعا  نیا  : » دنیوگ یم  یهاگ   - 6

یلامجا خساپ 

: مییوگ یم  ّهلدا  نیا  هب  یلامجا  خساپ  رد 

تـسا نید  رد  يراذگ  تعدـب  تمرح  نامه  هک  یّلک  ياربک  هب  دنتـسه ، هک  یبهذـم  هورگ و  هقرف و  ره  اب  یمالـسا  تما  مامت  ًالّوا :
؟ ریخ ای  دیآ  یم  باسح  هب  مّرحم  تعدب  دراوم  زا  لامعا  قیداصم و  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخس  یلو  .دنراد  داقتعا 

.تسا یباهو  نایتفم  یمهف  دب  زا  تسا  تعدب  هک  نیا  باب  زا  قیداصم  نیا  نتسناد  مارح  هک  میدقتعم  ام 

.دراد لاکشا  دنس  ثیح  زا  هک  هدیسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  مّوس  ثیدح  دروم  رد  ًایناث :

باستنا ّتین  دصق و  مینک ، یم  هراشا  ًادعب  هک  هنوگ  نامه  تعدب  دروم  رد  ًاثلاث :
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تعدـب موهفم  رد  لخاد  زگره  دـهد  ماجنا  عراـش  هب  باـستنا  نودـب  ار  دراوم  نیا  زا  یکی  یـسک  رگا  اذـل  و  تسا ، هتفهن  عراـش  هب 
.دوب دهاوخن 

تاداقتعا اه و  ضرف  شیپ  اب  فلاخم  تایاور  نیا  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هدـمآ  ّتنـس  لها  تایاور  رد  قیداـصم  نیا  زا  یخرب  ًاـعبار :
.دنا هدرک  یهّجوت  یب  اه  نآ  هب  اذل  تسا ، نایباهو  تسردان 

عراش بناج  زا  هک  نآ  نودـب  تدابع  ّتین  دـصق و  هب  ار  یلمع  مییوگ : یم  میتسه و  تادابع  ندوب  یفیقوت  هب  دـقتعم  زین  ام  ًاـسماخ :
یفرع و لمع  کی  ناونع  هب  هکلب  تسا ؟ ّتین  نیدب  دنا ، هدرک  میرحت  هک  یقیداصم  نآ  همه  رگم  یلو  داد ، ماجنا  ناوت  یمن  دـسرب 

.دنهد یم  ماجنا  هک  تسا  ییالقع 

ناونع تحت  ار  اه  نآ  ناوت  یم  یلو  هدـشن  دراو  عراش  بناج  زا  نآرب  یـصاخ  لیلد  تیاور و  هچرگ  قیداصم  نیا  زا  یخرب  : ًاـسداس
.درک دراو  ییاور  ای  ینآرق  هلدا  زا  قلطم  ای  ماع 

هکلب دـهد ، یمن  رارق  نانآ  هرمز  رد  ار  ناسنا  زین  تسین و  مارح  راّفک  هب  هّبـشت  قلطم  هک  میا  هدـناسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  ًاـعباس :
نتخیوآ ندرگ  هب  لثم  دیآ ؛ باسح  هب  اه  نآ  تایصوصخ  زا  هک  دهد  یم  رارق  نانآ  هرمز  رد  ار  ناسنا  راّفک ، لامعا  زا  یلمع  ماجنا 

 . ...و سوقان  ندز  ای  بیلص 

.میا هداد  لیصفت  حرش و  لّصفم  روط  هب  مسارم  ییاپرب  ثحب  رد  ار  عوضوم  نیا 

ربمایپ تیب  لها  ّتنـس  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدـش  هراشا  اه  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  قیداـصم  نیا  زا  یـشخب  ًاـنماث :
.درک جراخ  تعدب  قیداصم  زا  ار  اه  نآ  ناوت  یم  اذل  .تسا  تجح 

حالطصا تغل و  رد  تّنس 

نآرق رد  ّتنس  هژاو  .فَرُغ  هفرغ و  دننام  تسا ، ننس  نآ  عمج  و  تسا ، هریس  شور و  يانعم  هب  تغل  رد  ّتنس 
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ِهَّنُِسل َدِجَت  َْنلَو  ُْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَّنُـس  : » دیامرف یم  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  هداد  تبـسن  ناگتـشذگ  هب  زین  دنوادخ و  هب  میرک 
یم زین  و  .تفای » یهاوخن  رییغت  ادـخ  ّتنـس  يارب  زگره  تسا و  هدوب  زین  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یهلا  ّتنـس  نیا  ( » 296 (؛» ًالیِْدبَت ِهَّللا 

(297 «.) َنِیلَّوَْألا ُتَّنُس  ْتَضَم  ْدَقَف  : » دیامرف

، دنیرفایب ار  نانآ  هتسویپ  هک  تسا  هدوب  نیا  رشب  هرابرد  یهلا  ّتنـس  .تسوا  تعاطا  شور  تمکح و  هقیرط  یهلا ، ّتنـس  زا  دوصقم 
، ینامـسآ عیارـش  بتک و  ندرک  لزاـن  یهلا و  ناربماـیپ  نداتـسرف  اـب  .دروآ و  دـیدپ  یتّما  زا  دـعب  ار  یتّما  ینرق و  زا  سپ  ار  ینرق  و 
رایتخا و ساسا  رب  دـنناوتب  نانآ  ات  دـنک ، شیامزآ  ناحتما و  ار  نانآ  هلیـسو  نیدـب  و  دزوماـیب ، ناـنآ  هب  ار  یگدـنب  تعاـطا و  هقیرط 
« يا هدـع  زج   » هک تسا  هدوب  نیا  اه  تما  ّتنـس  اّما  .دـنبای  تسد  بولطم  لامک  هب  حـلاص  لمع  نامیا و  هیاـس  رد  و  دوخ ، باـختنا 

ینعی يرگید ؛ یهلا  ّتنـس  بجوتـسم  ار  دوخ  و  دندیزگ ، یم  رب  ار  نایغط  تیـصعم و  هار  و  دـندرک ، یم  بیذـکت  ار  یهلا  ناربمایپ 
نانآ يدوبان  تکاله و  یهلا و  باذع  هب  ناربمایپ  ناگدننک  بیذکت  ندـش  راتفرگ  شا  هجیتن  هک  دـندرک ، یم  یهلا  تازاجم  ّتنس 
ُهَّنُـس ْمُهَِیتْأَت  ْنَأ  ِّالا  ْمُهَّبَر  اوُرِفْغَتْـسَیَو  يدُْـهلا  ُمُهَءآج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َساّنلا  َعَنَم  امَو  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچ  تسا ، هدوب 

شزرمآ ناـشراگدرورپ  زا  دـنروایب و  ناـمیا  دـمآ  ناـشیوس  هب  تیادـه  یتقو  هک  نیا  زا  دـشن  مدرم  عناـم  يزیچ  و  ( » 298 (؛» َنِیلَّوَألا
(299 «.) دور راک  هب  زین ]  ] نانآ هرابرد  ناینیشیپ ، باذع ] دروم  رد  دنوادخ   ] ّتنس ات  دنوش ] قحتسم   ] هک نیا  زج  دنهاوخب ،

: تسا هتفر  راک  هب  انعم  ود  هب  ّتنس  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  رد 

ربمایپ ار  هچنآ  فلا )
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.دشاب رتهب  یگدنز  شور  هار و  رگنایب  ات  تسا  هدروآ  دنوادخ  بناج  زا  نآرق ) رب  هوالع   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا 

.دوش یم  لماش  ار  یعضو  یفیلکت و  ماکحا  زا  معا  نید ؛ ماکحا  همه  دراد و  يا  هدرتسگ  يانعم  دربراک ، نیا  رد  ّتنس 

، هدش رکذ  باتک  اب  ّتنـس  هملک  هک  يدراوم  رد  ًالومعم  .تسا  بودـنم  بحتـسم و  يانعم  هب  تایاور ، رد  ّتنـس  رگید  دربراک  ب )
(300 (؛» هنس وأ  باتک  هیفو  ّالإ  یش ء  نم  ام  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  لّوا  يانعم  هب  ّتنـس  دوصقم 
اب تعدـب  ّتنـس و  هک  یتایاور  رد  نینچمه  .دراد » دوجو  ّتنـس  اـی  باـتک  رد  یمکح  وا  يارب  هک  نآ  رگم  تسین  یعوضوم  چـیه  »

.تسانعم نیمه  ّتنس  زا  دوصقم  هدش ، رکذ  رگیدکی 

(301 (؛» مفلل هرّهطمو  هنـسلا ، نم  وه  كاوسلا  : » میناوخ یم  تایاور  رد  ًالثم  دراد ؛ ناوارف  دربراک  تایاور  رد  زین  ّتنـس  مود  ياـنعم 
« .دنک یم  كاپ  ار  ناهد  تسا و  ّتنس  زا  ندرک  كاوسم  »

لها دّمحم و  رب  هک  تسا  ّتنس  زا  ( » 302 (؛» هّرم فلأ  هعمج  ّلک  یف  هتیب  لهأو  دمّحم  یلع  یّلصت  نأ  هنـسلا  نم  : » تسا هدمآ  زین  و 
« .یتسرفب تاولص  راب  رازه  هعمج  ره  رد  وا  تیب 

.موصعم ریرقت  ای  لعف  ای  لوق  زا : تسا  ترابع  اهقف  حالطصا  رد  ّتنس 

ّتنس ناناملسم  همه  دزن  وا  ریرقت  لعف و  لوق ، تهج  نیدب  دنراد ، هدیقع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمصع  هب  ناناملـسم  همه 
رد لخاد  زین  نانآ  ریرقت  لعف و  لوق ، دراد ، داـقتعا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  تمـصع  هب  هعیـش  هک  اـجنآ  زا  .دور  یم  رامـش  هب 

.رتاوتم ریغ  رتاوتم و  دشاب : یم  هنوگ  ود  هک  تسا  لقن  ّتنس ، تابثا  هار  .دوب  دهاوخ  ّتنس 

.تسین يدیدرت  نآ  رابتعا  رد  و  دنک ، یم  ملع  هدافا  رتاوتم  لقن 
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نخـس نآ  ّتیجح  رد  زین  تروص  نیا  رد  تسا ؛ ملع  دـیفم  هک  تسا  هارمه  ینیارق  اـب  یهاـگ  تسا : هنوگ  ود  زین  رتاوتم  ریغ  لـقن  و 
هقث ای  لداع  نآ  لقان  هک  دراد  تیّجح  رابتعا و  یتروص  رد  دشاب ، نظ  دیفم  اهنت  دـشابن و  هارمه  ملع ، ِدـیفم  نیارق  اب  رگا  اّما  تسین ،

.دشاب

تغل رد  تعدب 

لامک نسح و  یعون  رگنایب  هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هقباس  یب  راک  هب  ًالومعم  و  تسا ، هقباس  یب  ون و  راـک  ياـنعم  هب  تغل  رد  تعدـب 
نیا يانعم  هب  دور  راک  هب  دـنوادخ  هرابرد  هاگ  ره  هژاو  نیا  .تسا  هقباس  یب  ون و  يزیچ  اـی  راـک  ياـنعم  هب  عیدـب »  » .دـشاب لـعاف  رد 

هدیرفآ دشاب ، هدرک  يرادربوگلا  یـسک  زا  هک  نیا  نودب  نیـشیپ و  هدام  نودب  رازبا و  زا  هدافتـسا  نودب  ار  ناهج  دـنوادخ  هک  تسا 
(303) .تسا

فالخ رب  هک  تسا  يراک  نداد  ماجنا  نآ ، زا  دوصقم  تسا و  هتفر  راک  هب  ّتنس  تعیرش و  لباقم  رد  ًابلاغ  تایاور ، رد  تعدب  هژاو 
دارفا ( » 304 (؛» هعدب عدتبمو  هعرش  عبتم  نالجر  سانلا  اّمنإ  : » تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  يوبن  ّتنس  مالسا و  تعیرش 

« .نید رد  راذگ  تعدب  ای  دنتعیرش ، وریپ  ای  دنا : هنوگ  ود 

عدـبلا هب  عمقو  هلوعجملا ، عئارـشلا  هب  رهظأ  : » تسا هدومرف  توبن  هراـبرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  رگید  ياـج  رد 
یهاگآ اه  نآ  زا  مدرم  دوب و  هدش  شومارف  هک  ار  ییاه  تعیرـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هطـساو  هب  دـنوادخ  ( » 305 (؛» هلوخدملا

« .تخاس نک  هشیر  دندوب  هدرک  دراو  نیشیپ  نایدا  رد  تعدب  لها  هک  ار  ییاه  تعدب  و  تخاس ، راکشآ  دنتشادن ،

نآ ببـس  هب  هک  نیا  رگم  دشن  ثداح  یتعدـب  چـیه  ( » 306 (؛» هنـس اهب  كرت  ّالإ  هعدـب  تثدـحأ  ام  : » تسا هدومرف  رگید  ياج  رد  و 
« .دیدرگ كرت  یتنس 

حالطصا رد  تعدب 

: میوش یم  روآدای  ار  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  دنا  هدرک  فیرعت  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  ار  تعدب  ناثّدحم ، اهقف و 

هیلع ّلدی  عرـشلا  نم  لصأ  هل  ناکام  اّمأ  هیلع ، ّلدی  هعیرـشلا  یف  هل  لصأ  اّمم ال  ثدحأ  ام  هعدبلا  : » دیوگ یم  یلبنح  بجر  نبا   - 1
هک تسا  یثداح  رما  تعدب ، ( » 307 (؛» هغل هعدب  ناک  نإو  ًاعرش ، هعدبب  سیلف 
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رد هچرگا  تسین ؛ تعدب  ًاعرش  دشاب ، هتشاد  دوجو  عرش  رد  یلیلد  رگا  دنک و  تلالد  نآ  رب  هک  دشابن  یلیلد  تعیرـش ، رد  نآ  يارب 
« .دنمان تعدب  ار  نآ  تغل 

؛» هعدبب سیلف  عرشلا  هیلع  ّلدی  لصأ  هل  ناک  امو  عرـشلا ، یف  لصأ  هل  سیلو  ثدحأ  ام  هعدبلا  : » دیوگ یم  ینالقـسع  رجح  نبا   - 2
« .تسین تعدب  دشاب ، عرش  رد  نآ  رب  یلیلد  رگا  و  دشابن ، تعیرش  رد  یلیلد  وا  يارب  هک  تسا  یثداح  رما  تعدب  ( » 308)

تسا ترابع  تعدب  ( » 309 (؛» نیدلا یلإ  دانسإ  نم  هنم  ناصقن  وأ  نیدلا  یف  هدایز  هعدبلا  : » دیوگ یم  هللا  همحر  یـضترم  دیـس   - 3
« .نید هب  نآ  باستنا  اب  نید ، زا  ندرک  مک  ای  ندرک  دایز  زا 

نوکیـالو صوصخلا ، یلع  ّصن  هیف  دری  ملو  لوسرلا  دـعب  ثدـحام  عرـشلا  یف  هعدـبلا  : » دـیوگ یم  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع   - 4
هب صن  دوش و  ثداـح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  هک  تسا  يرما  ره  عرـش ، رد  تعدـب  ( » 310 (؛» تامومعلا ضعب  یف  ًـالخاد 

« .دشابن زین  تامومع  زا  یخرب  رد  لخاد  و  دشابن ، نآ  رب  صوصخ 

نآ زا  ای  هدوزفا و  نید  هب  یمکح  هک  تسا  نیا  هقف  ثیدح و  ياملع  حالطـصا  رد  تعدب  هک  تسا  نیا  هدش  دای  ياه  فیرعت  دافم 
دانتسا اب  تسا ، هتشادن  هقباس  هک  یلعف  ای  لوق  هاگ  ره  نیا  ربانب  .دشاب  هتشاد  ّتنس  ای  باتک  زا  يدنتـسم  هک  نیا  نودب  دوش ، هتـساک 
ییاطخ ّتنس  باتک و  زا  مکح  نآ  طابنتسا  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  دوب ، دهاوخن  تعدب  ددرگ ، راهظا  ّتنـس  ای  باتک  زا  یلیلد  هب 

.دوش یمن  عقاو  هذخاؤم  دروم  داهتجا  رد  اطخ  اریز  دشاب ؛ هداد  خر 

، تسا هتفرگ  رارق  تایاور  نآرق و  دییأت  دروم  زین  لقع  یعطق  ماکحا  هک  اجنآ  زا  میوش ، یم  روآدای 
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، دوش راهظا  ینید  مکح  ناونع  هب  یعطق  یلقع  لیلد  هب  دانتسا  اب  يدیدج  مکح  هاگ  ره  تسا ، یعرـش  ماکحا  عبانم  زا  یعطق  لقع  و 
.دور یمن  رامش  هب  تعدب 

تعدب موهفم  رد  شیوشت 

نآ دویق  حیضوت  تیهام و  دودح  نایب  رد  اذل  تسا ، هتفرگ  رارق  ضومغ  شیوشت و  زا  يا  هلاه  رد  املع  تاملک  رد  تعدب »  » موهفم
.تسا هدش  یفرعم  تعدب  ناونع  هب  یقیداصم  نآ  عبت  هب  هدش و  رکذ  یفلتخم  توافتم و  تافیرعت 

ماـجنا تهج  هب  ار  ناناملـسم  زا  يرایـسب  تعدـب ، ماـهّتا  هب  هک  دـنا  هدرک  اـنعم  هتفرگ و  عیـسو  ار  تعدـب  موهفم  هرئاد  ناـنچ  یخرب 
هک هدش  یلیاسو  نیرتزراب  زا  هبرح  نیا  .دنا  هدومن  رفک  هب  مهّتم  هدرک و  جراخ  مالـسا  نید  زا  تسا ، يروآون  اه  نآ  رد  هک  یلامعا 
زا یلو  تسا ، حضاو  يرما  يوغل  يانعم  ثیح  زا  هچرگ  تعدـب »  » ظفل .دـنبوک  یم  هعیـش  ًاصوصخم  دوخ ؛ نافلاخم  رـس  رب  نایباهو 

موهفم هراـبرد  اـت  دراد  اـج  تهج  نیدـب  .تسا  هدـش  هفاـضا  نآ  هب  يدوـیق  دودـح و  اذـل  هدرک  ادـیپ  یحالطـصا  ياـنعم  هک  اـجنآ 
.مینک ثحب  ظفل  نیا  یحالطصا 

تعدب تمرح 

دنوادخ صوصخم  عیرشت  اریز  تسا ؛ مارح  یلعف  نآ -  زا  نتـساک  ای  نید و  رب  يزیچ  ندوزفا  ینعی  تشذگ -  هک  ییانعم  هب  تعدب 
هک دنک  یم  شهوکن  ار  باتک  لها  میرک  نآرق  .دوش  دراو  عیرشت  هزوح  رد  درادن  قح  یسک  دنوادخ  ّتیشم  نذا و  هب  زج  و  تسا ،

: دـیامرف یم  دـنوادخ  دـندوب ، هدـیزگ  رب  شیوخ  باـبرا  ار  ناـنآ  و  دـندرک ، یم  تعاـطا  ارچ  نوچ و  یب  ار  دوخ  نید  ياـملع  ارچ 
(311 «.) ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُرَو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا  »

لالح ار  دنوادخ  مارح  نکیل  دندومن ، یمن  شتـسرپ  ار  نانآ  زین  مدرم  و  دندرک ، یمن  توعد  دوخ  تدابع  هب  ار  مدرم  دوهی ، ياملع 
(312) .دوب نانآ  شتسرپ  تقیقح  رد  تعاطا  هنوگ  نیا  .دندومن  یم  تعاطا  ار  نانآ  مدرم  و  دندرک ، یم  مارح  ار  یهلا  لالح  و 

(313 (؛» ...ْمِْهیَلَع اهاْنبَتَک  ام  اهوُعَدَْتبا  ًهَِّینابْهَرَو  : » دیامرف یم  اراصن  هرابرد  نینچمه 
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«. ...میدوب هتشونن  ناشیارب  ار  نآ  ام  دندراذگ ، تعدب  ار  نآ  هک  یتینابهر  «و 

یف هلالـض  ّلکو  هلالـض ، هعدب  ّلک  : » تسا هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  .تسا  هدش  هتخانـش  دودرم  مامت  تّدش  اب  تعدب  زین  تایاور  رد 
« .تسا خزود  شتآ  رد  یتلالض  یهارمگ و  ره  تسا و  یهارمگ  تلالض و  یتعدب ، ره  ( » 314 (؛» رانلا

تعدب ناکرا 

نکر هس  تعدب  هک  دیآ ، یم  تسد  هب  دش ، رکذ  تعدب  دروم  رد  هقف  ثیدح و  ياملع  زا  هک  ییاه  فیرعت  تایاور و  زا  هدافتسا  اب 
: دراد یساسا 

، دنادب ناذا  ءزج  ار  مونلا » نم  ریخ  هولصلا   » یسک هک  نآ  لثم  دنک ؛ نوریب  نید  زا  ار  نآ  ای  هداد  تبسن  نید  هبار  یمکح  یـسک   - 1
یَلَع ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  : » دیامرف یم  ناکرـشم  ياوران  ياه  تبـسن  تّمذم  رد  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  .دـنک  جراخ  نید  زا  ار  هعتم  ای 

« .دیدنب یم  ارتفا  ادخ  رب  ای  هداد  ار  هزاجا  نیا  امش  هب  دنوادخ  ایآ  وگب  ( » 315 (؛» َنوُرَتْفَت ِهَّللا 

یناسک رب  ياو  ( » 316 (؛» ...ًالِیلَق ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اذه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِْدیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  : » دیامرف یم  زین  و 
«. ...دنریگب يزیچان  لوپ  نآ  لباقم  رد  هک  نیا  ات  دنهد  یم  تبسن  ادخ  هب  ار  نآ  هاگ  نآ  دنسیون ، یم  دوخ  ناتسد  اب  ار  یبلاطم  هک 

رد اهنت  هک  نآ  هن  دهد ، هعاشا  عمتجم  رد  ار  یعورـشم  ریغ  لمع  ای  دساف  هدیقع  نآ  هدنیوگ  هک  تسا  مومذم  یتقو  نآ  تعدـب   - 2
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  یتیاور  ملـسم  رد  .دـهد  ماجنا  ار  نآ  یفخم  یناکم  رد  ای  هتـشاد ، داـقتعا  نآ  هب  لد 
سک ره  ( »... 317 (؛» ًائیـش مهماثآ  نم  کلذ  صقنیال  هعبّتی  نم  ماثآ  لثم  مثإلا  نم  هیلع  ناک  هلالـض  یلإ  اعد  نم  دنک ...« : یم  لقن 

هک
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ناگدننک تعباتم  ناهانگ  زا  و  تسوا ، رب  دننک  یم  تعباتم  تلالض  نآ  رد  ار  وا  هک  یناسک  ناهانگ  لثم  دیامن ؛ تلالض  هب  توعد 
.دراد هعاشا  رد  روهظ  هک  هدمآ ، توعد  هب  حیرصت  ثیدح  نیا  رد  .دوش » یمن  هتساک  يزیچ 

هدافتسا یبوخ  هب  دش  رکذ  تعدب  يارب  هک  یحالطـصا  ياه  فیرعت  زا  نکر  نیا  هک  نید ؛ رد  ثداح  رما  رب  یعرـش  لیلد  ِدوبن   - 3
: دوش یم  جراخ  تعدب  زا  دروم  ود  اذل  .دوش  یم 

هللا یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  رما  نآ  ولو  دـشاب ، دوجوم  عرـش  رد  نآ  يارب  یـصاخ  لـیلد  دوش و  ثداـح  يرما  هک  يدراوم  فلا )
دش يا  هلزلز  هرصب  رد  هک  نآ  ات  داتفین ، قافتا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رصع  رد  هک  هلزلز  لثم  دشاب ؛ هداتفین  قافتا  هلآو  هیلع 

.دناوخ تایآ  زامن  مدرم  يارب  سابع  نبا  و 

تسا یتامومع  تسا ، یمالسا  تعیرـش  ياقب  ظفح و  تنامـض و  ببـس  هک  يروما  زا  یکی  .تسا  ماع  لیلد  تحت  هک  يدراوم  ب )
یمالـسا تعیرـش  ياقب  ییایوپ و  ثعاب  دـیدج ، تاعوضوم  تایئزج و  رب  قیبطت  هک  دراد  دوجو  هلدأ  ناسل  رد  تعیرـش  نآ ، رد  هک 

تایاور نآرق و  زا  نآ  رب  یـصاخ  لیلد  ولو  دـنداد ، تبـسن  نید  هب  ار  نآ  هدـش و  ثداح  تعیرـش  رد  يرما  رگا  ور  نیمه  زا  .تسا 
ُْمتْعَطَتْسا اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأَو  : » هفیرش هیآ  رد  ًالثم  ددرگ ؛ یم  جراخ  تعدب  زا  تسا و  هلدا  تامومع  رد  لخاد  یلو  دشاب ، هتشادن  دوجو 

، دـیآرب یماـظن  نردـم  لـیاسو  یگنج و  ياـمیپاوه  ندومن  هداـمآ  ددـصرد  یناملـسم  روشک  ناـمز  نیا  رد  رگا  ( 318 «.) ...ٍهَُّوق ْنِم 
.تسا هدوبن  مالسا  ردص  رد  تاودا  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  لمع  نآ  هب  دوب و  دهاوخ  هفیرش  هیآ  نیا  لومشم 

حیحص رد  زین  و 
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نارگید هب  ار  نآ  هتفرگ و  ارف  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  امـش  نیرتهب  انامه  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  يراخب 
مومع رد  لخاد  اریز  درادن ؛ یلاکشا  دزومایب ، ای  هتفرگ  ارف  دیدج  ياه  هویش  اب  ار  نآرق  دهاوخب  یسک  رگا  لاح  ( 319 «.) دهد میلعت 

يرادازع روبق ، رب  يانب  لثم  دنرمـش ؛ یم  تعدب  قیداصم  زا  نایباهو  هک  ار  یلیاسم  زا  يرایـسب  حیـضوت ، نیا  اب  اذل  .تسا  لیلد  نیا 
: لاعتم دنوادخ  لوق  لاثما  ّهلدا  تامومع  رد  لخاد  اریز  تسا ؛ جراخ  تعدـب  موهفم  زا  نشج و ...  مسارم  ییاپرب  یهلا ، يایلوا  يارب 

.تسا هلدا  رگید  و  ِبُولُْقلا ،» يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  »

ینآرق تامومع  زا  ییاه  هنومن 

دیدج ثداح و  قیداصم  عاجرا  اب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  دراد  دوجو  یتاقالطا  تامومع و  میرک  نآرق  رد  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
: مینک یم  هراشا  ینآرق  تامومع  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .دنک  جارختسا  ار  ناشمکح  اه ، نآ  هب 

متلاسر رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  : » وگب ( » 320 (؛  یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  : » دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ   - 1
 .« متیب لها   ] مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منک ، یمن  تساوخرد 

« .روآ دای  نانآ  هب  ار  هَّللا  ماّیا  و  ( » 321 (؛» ِهَّللا ِماّیَِأب  ْمُهْرِّکَذَو   - » 2

نامیا وا  هب  هک  یناـسک  سپ  ( » 322 (؛» َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َکـِئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتاَو  ُهوُرَـصَنَو  ُهوُرَّزَعَو  ِِهب  اوـُنَمآ  َنیِذَّلاَـف   - » 3
« .دنناراگتسر نانآ  دندومن ، يوریپ  هدش  لزان  وا  اب  هک  يرون  زا  و  دندرک ، شا  يرای  تیامح و  و  دندروآ ،

هب ات  میدرک ، وگزاب  وت  يارب  ار  ایبنا  زا  کی  ره  تشذگرس  ام  ( » 323 (؛» َكَداُؤف ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  الُکَو   - » 4
« .ددرگ يّوق  تا  هدارا  میشخب و  شمارآ  ار  تبلق  نآ ، هلیسو 

 - 5
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« .تساه لد  ياوقت  هناشن  راک  نیا  دراد ، گرزب  ار  یهلا  رئاعش  سک  ره  و  ( » 324 (؛» ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  »

؛» ...ِهَّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  الَو  ٌهَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال   * ِلاصْآلاَو ِّوُدُْغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف   - » 6
نیطایـش و دربتـسد  زا  ات   ] دـنرب الاب  ار  نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دـنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاـه  هناـخ  رد  غورفرپ  غارچ  نیا  ( »] 325)

ینادرم .دنیوگ  یم  وا  حیبست  اه  نآ  رد  ماش  حبص و  و  دوش ، یم  هدرب  اه  نآ  رد  ادخ  مان  هک  ییاه  هناخ  دشاب ؛ ] ناما  رد  نازابـسوه 
«. ...دنک یمن  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  يا  هلماعم  هن  تراجت و  هن  هک 

ییاپرب روبق ، رب  ياـنب  نوچمه  ار ؛ یلاـمعا  ناـحجر  بابحتـسا و  مکح  اـه  نآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یتاـمومع  تاـقالطا و  اـه  نیا 
.درک هدافتسا  ار  رگید  عورف  یهلا و  يایلوا  يراوگوس  تابسانم و  تدالو و  رد  يرادازع  نشج و  مسارم 

دـیهد و ارف  شوگ  دوـش ، یم  هدـناوخ  نآرق  هک  یماـگنه  ( » 326 (؛» َنوُـمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْـصنَأَو  ُهـَل  اوُعِمَتْـساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإَو   - » 7
« .دیوش ادخ  تمحر  لومشم  دیاش  دیشاب ؛ شوماخ 

.درک عامتسا  ار  نآرق  هدش  عارتخا  هک  زین  دیدج  يا  هلیسو  ره  اب  دناوت  یم  ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتسا  قوف  هیآ  قالطا  زا 

« .تسا هدادن  یطّلست  نانمؤم  رب  ار  نارفاک  زگره  دنوادخ  ( » 327 (؛» ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل   - » 8

یم نکلو  تسا ، هدوبن  هیآ  رودص  نامز  رد  هک  هدمآ  دـیدپ  نینمؤم  رب  راّفک  هیحان  زا  هطلـس  داجیا  زا  یفلتخم  ماسقا  عاونا و  هزورما 
.مینک میرحت  ار  هطلس  دراوم  همه  قوف  هیآ  قالطا  هب  کّسمت  اب  میناوت 

مه اب  يراکزیهرپ  یکین و  هار  رد  هراومه ] ( »] 328 (؛» ِناوْدُْعلاَو ِْمثِْإلا  یَلَع  اُونَواعَت  الَو  يْوقَّتلاَو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت   - » 9
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« .دییامنن يراکمه  يّدعت  هانگ و  هار  رد  زگره ]  ] دینک و نواعت 

هدوب ینّیعم  دراوم  هب  دودـحم  هدوب ، مالـسا  ردـص  رد  ینمـشد  هانگ و  رب  زین  يوقت و  کین و  ياهراک  رب  هک  ییاه  کـمک  نواـعت و 
هک يدراوم  مامت  هدرک و  کسمت  قوف  هیآ  قالطا  هب  ناوت  یم  اذـل  تسا ، هدرک  ادـیپ  شرتسگ  نآ  هرئاد  نامز  رـصع و  نیا  رد  یلو 

.دومن هدافتسا  قوف  هیآ  زا  ار  تسین  تمرح  قادصم  رد  لخاد 

یثیدح تامومع  زا  ییاه  هنومن 

هنومن هب  کنیا  .دومن  قیبطت  دیدج  قیداصم  رب  هدومن و  کسمت  اه  نآ  هب  ناوت  یم  هک  تسا  یثیدح  تاقالطا  تامومع و  زا  یخرب 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  ییاه 

هک میناد  یم  .دـیرادب » تسود  نم  رطاخ  هب  ار  متیب  لها  و  (» 329 (؛» یّبحل یتیب  لهأ  اّوبحأو  : »... دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 1
.تسا نانآ  هرابرد  ّتبحم  زراب  قیداصم  زا  یهلا  يایلوا  يارب  يرادازع  نشج و  مسارم  ییاپرب  لیبق  زا  ییاهراک 

« .تسا ضرف  یناملسم  ره  رب  ملع  بلط  ( » 330 (؛» ملسم ّلک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  :» دومرف زین  و   - 2

هب ار  نآ  هتفرگ و  ارف  ار  نآرق  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  اـنامه  ( » 331 (؛» همّلعو نآرقلا  مّلعت  نم  مکلـضفا  ّنإ  : » دوـمرف زین  و   - 3
« .دهد میلعت  نارگید 

.تسا حجار  هکلب  لالح  زاجم ، نکمم و  وحن  ره  هب  نآ  مّلعت  میلعت و  زین  ملع و  بلط  هک  دوش  یم  هدافتسا  هلدا  نیا  قالطا  زا 

قیبطت رب  یخیرات  دهاوش 

نآ مکح  ندروآ  تسد  هب  يارب  دمآ ، یم  دیدپ  هک  يدـیدج  قیداصم  هب  هعجارم  اب  ناناملـسم  هک  میرب  یم  یپ  خـیرات  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .دندرک  یم  هعجارم  ثیدح  ای  نآرق  تاقالطا  تامومع و  هب 

اعد هنوگ  نیا  شزامن  رد  وا  .دناوخ  یم  زامن  هک  درک  رذگ  یبارعا  یصخش  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لقن  یناربط   - 1
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ...و .» ثداوحلا  هّریغتـال  و  نوفـصاولا ، هفـصیال  و  نونظلا ، هطلاـختال  نویعلا و  هارتـال  نم  اـی  : » دـناوخ یم 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  یفرط  زا  .روایب  نم  دزن  هب  ار  وا  دـش  مامت  شزامن  هاگ  ره  دومرف : درک و  یبارعا  لّـکوم  ار  یـصخش 

هچ يارب  هک  یناد  یم  ایآ  دومرف : هاگ  نآ  دیشخب ، وا  هب  ار  الط  نآ  ترضح  دمآ ، یبارعا  نوچ  .دندوب  هدروآ  ییالط  هّکت 

تیباهو يداقتعا  www.Ghaemiyeh.comینابم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


ّنإ : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا  امـش  نم و  نیب  هک  یمِحَر  تهج  هب  درک : ضرع  یبارعا  مدیـشخب ؟ وـت  هب  ار  ـالط  نـیا 
هب وت  هب  ار  الط  نیا  نم  یلو  تسا  یّقح  محر  يارب  اـنامه  ( » 332 (؛» هَّللا یلع  کئانث  نسحل  بهذـلا  کل  تبهو  یّنکلو  ًاّقح ، محرلل 

« .مدیشخب يدرک  شیاتس  بوخ  ار  ادخ  هک  نیا  رطاخ 

هب یبارعا  صخـش  نیا  یلو  تسا ، هدـش  رکذ  اهاعد  زا  یخرب  زین  اعد و  لصا  هب  هراـشا  هدیـسر ، یثیدـح  ینآرق و  هلدا  رد  هک  هچنآ 
هللا یلـصربمایپ  و  تشاد ، ادـخ  اب  دوخ  هیحان  زا  ییاه  تاجانم  هدرک ، اعد  هب  بیغرت  هک  هلدا  تامومع  تاقالطا و  زا  یخرب  هطـساو 

.تسا هدرک  دییأت  ار  اه  نآ  زین  هلآو  هیلع 

.تسا بحتسم  هکلب  هتشادن ، یلاکشا  زیاج  قیداصم  رب  تاقالطا  تامومع و  تایّلک  قیبطت  هک  دوش  یم  هدافتسا  اجنیا  زا 

رد تفرگ و  رارق  زامن  فص  رخآ  رد  دـمآ و  تعرـس  اب  يدرم  دـش ، اپرب  زامن  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  سنا  زا  لـبنح  نب  دـمحا   - 2
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  هیف ،» ًاکرابم  ًابّیط  ًاریثک  ًادـمح  هَّلل  دـمحلا  : » تفگ لاـح  نآ  رد  دز ، یم  سفن  سفن  هک  یلاـح 

: دومرف ترـضح  زاب  .دندش  تکاس  همه  تفگ ؟ ار  ینخـس  نینچ  امـش  زا  نیمادـک  مّلکتملا ؛» مکّیأ  : » دومرف درک  مامت  ار  دوخ  زامن 
« .هتفگ یکین  نخس  وا  تفگ ؟ ینخس  نینچ  امش  زا  نیمادک  ( » 333 (؛» ...ًاریخ لاق  ّهنإف  مّلکتملا ، مکّیأ  »

اذل و  تسا ، هدرک  يراج  شنابز  زا  ادخ  دیجمت  ناونع  هب  شدوخ  هدینشن و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  صخش  زا  هچرگ  ار  نخس  نیا 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلو  دندرک ، توکس  سرت  زا  مدرم  تفگ ، ار  تالمج  نیا  یسک  هچ  هک  نیا  زا  ربمایپ  لاؤس  باوج  رد 
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یم هدافتـسا  اجنیا  زا  .تسا  هدرک  اضما  تسا  یهلا  شیاتـس  حدـم و  اعد و  تاقالطا  تاـمومع و  تحت  هک  اـجنآ  زا  ار  قادـصم  نیا 
.تسا زیاج  ددرگن ، هورکم  مارح و  رد  لخاد  هک  یمادام  ات  قیداصم  رب  تامومع  تاقلطم و  لمح  هک  دوش 

يزیچ...تعدب ( » 334 (؛» هعیرـشلل هماعلا  دعاوقلاو  لوصالا  تحت  لخدتال  یّتلا  ...هعدبلا  : » دـیوگ یم  یکلام  روجنم  یلع  نب  دـمحا 
« .دوش یمن  یعرش  ماع  دعاوق  لوصا و  تحت  لخاد  هک  تسا 

یمالسا عیرشت  تّیمومع  تّیلومش و 

تسا ارگ  لومش  ینیناوق  دعاوق و  رب  لمتشم  اذل  تسا ، ینامسآ  عیارش  متاخ  هک  اجنآ  زا  رگید ، عیارـش  فالخ  رب  یمالـسا  تعیرش 
یم لاعتم  دنوادخ  اذل  .دشاب و  نامز  رـصع و  ره  رد  اه و  هنیمز  مامت  رد  رـشب  ياهزاین  همه  يوگ  خساپ  تمایق  زور  ات  دناوت  یم  هک 

« .میدرکن راذگورف  باتک  نیارد  ار  زیچ  چیه  ام  (» 335 (؛» ْیَش ٍء ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَفام  :» دیامرف

« .میدرک نایب  راکشآ ] و   ] صخشم روط  هب  ار  يزیچ  ره  و  ( » 336 (؛» ًالیِصْفَت ُهاْنلَّصَف  ْیَش ٍء  َّلُکَو  : » دیامرف یم  زین  و 

لزان وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  و  ( » 337 (؛» َنیِِملْسُْمِلل يرُْشبَو  ًهَمْحَرَو  ًيدُهَو  ْیَـش ٍء  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزنَو  : » دیامرف یم  زین  و 
« .تسا ناناملسم  يارب  تراشب  تمحر و  تیاده و  هیام  و  زیچ ، همه  رگ  نایب  هک  میدرک 

ثعاب هک  ار  هچ  ره  دنگوس ، ادـخ  هب  مدرم ! يا  : » دومرف درک ، داریا  عادولاهجح  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 
رود تشهب  زا  کیدزن و  منهج  هب  ار  امـش  هک  هچ  ره  و  مدومن ، رما  نآ  هب  دوش  یم  منهج  زا  امـش  يرود  تشهب و  هب  امـش  یکیدزن 

(338 «.) ...مدرک یهن  نآ  زا  ار  امش  دنک  یم 

يراگزاس ناسنا  ترطف  اـب  هک  يرطف  تسا  یتعیرـش  یمالـسا ، تعیرـش  هک  تسا  نآ  تیلومـش  تیمومع و  نیا  ساـسا  تقیقح  رد 
هک یتعیرش  تسا ؛ رشب  تاجاح  يوگ  خساپ  هتشاد و  مامت 
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.تسا اه  ناسنا  یعقاو  دسافم  حلاصم و  هدننک  نییعت 

هعـسوت تهج  رد  هدرک و  یعاـسم  کیرـشت  اتـسار  نیمه  رد  زین  مالـسلا  مهیلعوا  نیموـصعم  تیب  لـها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ارجا قابطنا و  لباق  هک  دمآ  رد  هنوگ  نیا  هب  یمالسا  یهلا و  تعیرش  نید و  ات  دندومن ، ناوارف  یعـس  نآ  قیبطت  لماکت و  تعیرش و 

.تسا اه  نامز  اهرصع و  اه و  هنیمز  مامت  رد 

لالح هریاد  تعسو 

ّتیلح هریاد  شرتسگ  تیّلح و  رد  هعسوت  هلاسم  هدش ، نآ  هریاد  تیمومع  تیلومش و  ثعاب  هک  یمالـسا  تعیرـش  تازایتما  هلمج  زا 
روط هب  نآ  فالخ  هک  نآ  رگم  تسا  كاپ  لالح و  ناسنا  يارب  يزیچ  ره  .تسا  تراهط  ّتیلح و  یلوا  لصا  مالسا ، رظن  رد  .تسا 

.دشاب هدش  تباث  نانیمطا  ملع و 

هک نآ  رگم  درک  میهاوخن  تازاجم  ار ] یموق   ] زگره اـم  و  ( » 339 (؛» ًالوُسَر َثَْعبَن  یّتَح  َنِیبِّذَعُم  اّنُک  امَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .میشاب هدرک  ثوعبم  يربمایپ 

« .دنک یمن  فیلکت  شا  ییاناوت  هزادنا  هب  زج  ار ، سک  چیه  دنوادخ  ( » 340 (؛» اهَعْسُو ّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  : » دیامرف یم  زین  و 

هب تبـسن  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  ددصرد  یلوم  هک  تسا  ییاضتقا  تاکالم  رما و  عقاو  زا  یـشان  لالح ، حابم و  ياهراک  تقیقح  رد 
.دراذگب دازآ  لاعفا  روما و  نآ 

ادـخ هب  دـننک ؟ یم  ضارعا  یهلا  تاحابم  اه و  تصخر  زا  هک  ار  یهورگ  تسا  هدـش  هچ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(341 «.) مراد تیشخ  وا  زا  رتشیب  همه  زا  میادخ و  هب  نانآ  نیرتاناد  نم  هک  دنگوس 

اْینُّدـلا ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ْلـُق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتاـبِّیَّطلاَو  ِهِداـبِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
ار هزیکاپ  ياه  يزور  و  هدیرفآ ، دوخ  ناگدنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياه  تنیز  یسک  هچ  وگب : ( » 342 (؛» ِهَمایِْقلا َمْوَی  ًهَِصلاخ 
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تکراشم نانآ  اـب  زین  نارگید  هچرگا   ] دـنا هدروآ  ناـمیا  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـیند  یگدـنز  رد  اـه  نیا  وگب : تسا ؟ هدرک  مارح 
« .دوب دهاوخ  نانمؤم  يارب   ] صلاخ تمایق ، رد  یلو  دنراد ،

لابند لاؤس و  رد  رارصا  كرت  رب  یناوارف  دیکأت  یمالـسا  تعیرـش  مینک  یم  هظحالم  هک  تسا  تیّلح  بناج  رد  هعـسوت  تهج  هب  و 
.تسا هدومن  لئاسم  ندومن 

نایب امـش  يارب  یثیدـح  هاگ  ره  .دـینک  كرت  ار  نآ  زین  امـش  مدرک  كرت  امـش  رب  ار  هچنآ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تکاله هب  ناشیایبنا  دزن  لاؤس  يارب  دش  دمآ و  و  لاؤس ، ترثک  تهج  هب  امـش  زا  لبق  یناسک  اریز  دـینک ؛ ذـخا  نم  زا  ار  نآ  مدرک 

(343 «.) دنداتفا

َرُْسْیلا ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا ، ناور  ناسآ و  یتعیرش  یمالـسا  تعیرـش  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  همه  اه  نیا 
« .ار امش  تمحز  هن  دهاوخ ، یم  ار  امش  یتحار  دنوادخ  ( » 344 (؛» َرْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  الَو 

ناسنا و  دنک ، کبس  امـش  رب  ار  راک  دهاوخ  یم  ادخ  ( » 345 (؛» ًافیِعَـض ُناْسنِْإلا  َِقلُخَو  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  : » دیامرف یم  زین  و 
« .تسا هدش  هدیرفآ  فیعض 

نید رد  حـماست  ّتیفنح و  هب  هکلب  متـشگن ، ثوعبم  تینارـصن  تیدوهی و  هب  نم  : » دومرف یلقن  رباـنب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(346 «.) ما هدش  ثوعبم 

تّنس لها  رظن  زا  حیبق  نسَح و  تعدب 

، نیا ربانب  .تسا  تمرح  نآ  یعرـش  مکح  و  حـبق ، اب  تسا  مزالم  عرـش  حالطـصا  رد  تعدـب  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ياه  ثحب  زا 
حیبق نسح و  مسق  ود  هب  ار  حلطـصم  تعدـب  ّتنـس  لها  لاح ، نیا  اـب  .تسا  تسرداـن  حـیبق  نسح و  هب  یحالطـصا  تعدـب  میـسقت 

(347) .دنا هدرک  میسقت 

يانعم هب  تعدب  عرش ، حالطصا  رد  اریز  تسا ؛ تسردان  عورـشمان  عورـشم و  و  حیبق ، نسح و  هب  عرـش  رد  حلطـصم  ِتعدب  میـسقت 
عادبا
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.تسا عراش  ضوغبم  مارح و  ًاعطق  یلعف  نینچ  .درادن  یعرش  يانبم  هک  تسا  یمکح 

لاعفا ایشا و  رد  هحابا  یلمع  لصا 

دنوادـخ .دریگ  رارق  یهن  دروم  هک  نآ  رگم  تسا ، تئارب  ّتیلح و  تاداع ، لاـعفا و  رد  یلّوا  لـصا  دـنیوگ : یم  لوصا  ملع  ياـملع 
ْوَأ ًاحوُفْـسَم  ًامَد  ْوَأ  ًهَْتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  ّالِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِجَأ  ُْلق ال  : » دیامرف یم  شربمایپ  هب  باطخ  لاعتم 

يارب هک  يزیچ  هدـش ، یحو  نم  هـب  هـک  یماـکحا  رد  ربماـیپ  يا  وـگب  ( » 348 (؛» ِِهب ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِـهُأ  ًاقِْـسف  ْوَأ  ٌسْجِر  ُهَّنِإَـف  ٍریِْزنِخ  َمَْـحل 
نودب هک  یناویح  ای  تسا  دیلپ  هک  كوخ  تشوگ  ای  هتخیر  نوخ  ای  دشاب  رادرم  هک  نآ  زج  مبای  یمن  دشاب  مارح  ماعط  ناگدـنروخ 

« .دننک حبذ  قسف  يور  زا  ادخ  مان  رکذ 

هک یعفاـنم  ءایـشا و  رد  یلّوا  لـصا  هک  تسا  نآ  هدرک ، ریرقت  ار  نآ  مالـسا  هـک  یئدـبَم  لّوا  : » دـیوگ یم  يواـضرق  فـسوی  رتـکد 
هدیـسر شمیرحت  رب  عراـش  زا  حیحـص  حیرـص  ّصن  وا  رب  هک  هچنآ  رگم  تسین  مارح  و  تسا ، هحاـبا  ّتیلح و  هدرک ، قلخ  دـنوادخ 

(349 «.) ...دشاب

فلس لعف  ندوب  نازیم  ِدقن 

هراشا

، دنا هدرک  یفرعم  تعدب  ناونع  هب  هک  ار  ییاهراک  زا  يرایسب  هک  نیا  هب  درب  یم  یپ  دنک  یم  هعجارم  نایباهو  ياواتف  هب  یتقو  ناسنا 
.دنا هدادن  ماجنا  ار  نآ  حلاص  فلس  هک  تسا  نیا  ناشلیلد 

فلـس و هک  تسا  يراک  نیا  دیوگ ...« : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تدالو  رد  یناوخ  يدولوم  ییاپرب  دروم  رد  هیمیت  نبا 
دوب حجار  ای  ضحم  ریخ  راک  نیا  رگا  دوبن و  نآ  ماجنا  رب  زین  یعنام  تشاد و  دوجو  نآ  یضتقم  هک  نآ  اب  دنا  هدادن  ماجنا  ناینیشیپ 

رتشیب ام  زا  دنتـشاد و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ام  زا  يرتشیب  ّتبحم  نانآ  اریز  دـندوب ؛ نآ  ماـجنا  هب  رتراوازـس  اـم  زا  فلس 
ياهراک رب  و  دندومن ، یم  میظعت  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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(350 «.) دندوب رت  صیرح  ریخ 

هک لوالا  عیبر  هام  ياه  بش  زا  یخرب  نوچمه  یعرـش  ياه  مسوم  زا  ریغ  یمـسوم  نداد  رارق  اّما  و  : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد  وا 
لاّوش متـشه  ای  بجر ، زا  هعمج  لّوا  هجحلا و  يذ  مهدـجه  ای  بجر  هام  ياه  بش  زا  یخرب  زین  و  تسا ، دـلوم  بش  دوش  یم  هتفگ 

«. دنا هدادن  ماجنا  هتـسنادن و  بحتـسم  ار  اه  نآ  فلـس  هک  تسا  ییاه  تعدـب  همه  اه  نیا  دـنمان ، یم  راربا  دـیع  ار  نآ  نالهاج  هک 
(351)

لمع نیا  اریز  تسا ؛ تعدـب  مه  شتّین  دوـخ  هب  اـهنت  لـمع  نیا  : » دـیوگ یم  یناوـخ  يدوـلوم  يرازگرب  میرحت  رد  زین  جاـحلا  نـبا 
(352 «.) تسا رتراوازس  فلس  زا  يوریپ  تعباتم و  هک  یلاح  رد  دیآ ؛ یمن  باسح  هب  ناینیشیپ  لمع  زا  تسا و  نید  رد  یتدایز 

خساپ

نآ درادن  دوجو  نآ  رب  یلیلد  چـیه  و  دـیآ ، باسح  هب  عیرـشت  رداصم  زا  يردـصم  دـناوت  یمن  ناینیـشیپ  لمع  هک  میدـقتعم  ام  ًالّوا :
.میدرک هراشا  نآ  هب  يرگ  یفلس  زا  ثحب  رد  هک  هنوگ 

، میسرب یگچراپکی  تدحو و  هطقن  هب  هدرک و  عمج  رصع  کی  رد  ار  فلـس  دارفا  عیمج  يارآ  میناوت  یمن  يدروم  چیه  رد  ام  ًایناث :
اریز میسرب ؛ يدحاو  كرتشم و  هطقن  هب  هدرک و  عمج  ار  نرق  رصع و  هس  ياملع  یتح  مدرم و  يارآ  میهاوخب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات 

هدوب و كرت  لعف و  ضیقن  بناج  رد  هک  هدوب  فلس  راتفر  لامعا و  زا  يرایـسب  .تسا  هتـشاد  دوجو  لاوقا  فالتخا  يا  هلأسم  ره  رد 
راتفر .درب  یپ  نآ  تلع  هب  ناوت  یم  ناگتشذگ  راتفر  یفاکـشوم  اب  هک  يرما  .تسا  هتـشاد  رارق  نامز  نآ  رد  یـسایس  ّوج  هب  موکحم 

تأشن یعرش  روما  هب  تبسن  یتالابم  یب  حماست و  تلاح  زا  یهاگ  سرت و  فوخ و  تلاح  زا  یهاگ  ناگتشذگ 
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.تسا هدوب  یعرش  صوصن  زا  قیقد  ریغ  تاهیجوت  تالیوأت و  هابتشا و  مهف  زا  یشان  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  و  تسا ، هتفرگ 

هب ار  يدودـحم  نّیعم و  نوناق  هطباض و  کی  دوخ  زا  دـنناوت  یمن  فلـس  راتفر  زا  تعباتم  بوجو  هب  نیلیاق  هک  میناد  یم  نیقی  هب  ام 
عیرشت ردصم  هک  تسا  رادروخرب  نانآ  دزن  يدامتعا  نانیمطا و  نانچ  زا  هک  یفلس  دنک ، صخـشم  ار  فلـس  ّتیوه  ات  دنهدب  تسد 

؟ تسیک فلس  نیا  زا  دوصقم  .دنا  هدش  ینید  لئاسم  رد 

ماوع تاداع  رب  دناوت  یم  ملاع  نمؤم  هنوگچ  : » دـیوگ یم  تسا ، هیرظن  نیا  نارادمدرـس  زا  هک  هیمیت  نبا  هک  تسا  نیا  هّجوت  بلاج 
، دـنا هدرکن  ملع  رد  خوسر  زگره  هدوب و  رو  هطوغ  تلاهج  رد  هک  یموق  ای  هدرک  ریجنز  ار  ناـنآ  یگدز  ماوع  هک  یناـسک  اـی  مدرم 

شلوسر ادخ و  هب  ناشنامیا  هک  دیاش  و  دـنرادن ، ّتیحالـص  تروشم  يارب  هدـماین و  باسح  هب  رمألا  یلوا  زا  هک  نانآ  دـنک ، دامتعا 
(353 «.) ...تسا هدشن  لماک 

!؟ دنناد یم  عیرشت  ردصم  تّجح و  ار  نانآ  رادرک  لعف و  هنوگچ  دنشاب ، نینچ  تسا  نکمم  فلس  لها  رگا  لاح 

اطخ زا  ّتینوصم  زا  دیاب  دوش ، جارختسا  طابنتسا و  نید  ماکحا  نآ  لالخ  زا  دناوت  یم  هک  عیرشت  ردصم  هک  میدقتعم  ام  لاح  ره  هب 
فلـس لعف  دروم  رد  هک  دشاب  ظوفحم  دور  یم  هابتـشا  فالتخا و  ضقانت و  رد  شرّوصت  هک  يزیچ  نیرتمک  زا  دنـشاب و  رادروخرب 

.تسین نکمم  يرّوصت  نینچ  نیا 

ناوت یمن  هدش و  لزان  يرشب  نوگانوگ  ياه  ّتیموق  اه و  تما  همه  يارب  هک  تسا  ینامسآ  ینید  مالـسا  نید  هک  میدقتعم  ام  ًاثلاث :
زا رتالاب  نید  .درک  نّیعم  يدیلقت  ّوج  هدودحم و  رد  روصحم  ای  هدومن  یّصاخ  ياه  ّتیفرع  تاداع و  نمض  رد  روصحم  ار  نآ 
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یماع نیناوق  ماظن و  لّفکتم  نید  .تسا  هتفهن  رـشب  نومک  رد  هک  تسا  رـشب  تاجاح  ندروآرب  ددصرد  نید  اریز  تسا ؛ یتّیفرع  ره 
یم يدبا  یناهج و  نیا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دناسرب ، تاجن  تداعـس و  هب  ات  هتفرگ  هدهعرب  ار  رـشب  مومع  تیاده  دـناوت  یم  هک  تسا 

.دوش

تهج نیا  اذـل  تسا ، تفرـشیپ  فـالتخا و  لّوحت و  رییغت و  داـعبا  هدـنرادرب  رد  ناـسنا  یمومع  فرع  هک  اـجنآ  زا  رگید : يریبعت  هب 
یمومع فرع  هک  تفگ  ناوت  یم  اذل  .تسا  هدرک  نایب  یلک  مکح  هدرک و  یشیدنا  هراچ  نآ  يارب  هدوب و  عراش  ظاحل  رظن و  دروم 

فرع هجوتم  ار  یمکح  عراـش  رگا  و  تسا ، رادروخرب  يا  هژیو  مارتـحا  زا  هدوـب و  یمالـسا  تعیرـش  ماـمتها  هّجوـت و  دروـم  ناـسنا 
.تسا یناسنا  ماع  فرع  نامه  هاگدید  لالخ و  زا  هدرک ، یصاخ 

تبسن تعدب »  » هب ار  روما  نیا  دیدج ، ثدحتسم و  روما  هب  تبـسن  فلـس  لعف  مدع  هب  کسمت  اب  ات  دنا  هدمآرب  ددصرد  هک  یناسک 
.دنا هداد  ماجنا  یمالسا  عیرشت  هب  تبسن  یندوشخبان  یتیانج  دنیامن ، میرحت  هداد و 

ّتیصاخ ود  ياراد  دراد  راک  رس و  یناگدنز  فلتخم  لحارم  رد  اه  نآ  اب  ناملـسم  ناسنا  دوش و  یم  ثداح  هک  یعرـش  روما  رتشیب 
؛ تسا

لـصا زا  تسا  ترابع  نآ  هک  مینک  قالطا  ثداـح » رما  یعرـش  بناـج   » ناونع نآ  رب  میناوت  یم  اـم  هک  تسا  يزیچ  لّوا : ّتیـصاخ 
.عیرشت رد  تباث  هلدا  رب  ینتبم  عورشم و  تسرامم 

عورـشم و لمع  لکـش  زا  تسا  ترابع  هک  مینک ، یم  دای  ثداح » رما  رد  یفرع  بناـج   » هب وا  زا  اـم  هک  تسا  يزیچ  مود : ّتیـصاخ 
رییغت و اه ، عمتجم  رد  جیار  دیلاقت  اه و  فرع  فلتخم  تعیبط  نامز و  رذگ  تفرشیپ و  بسح  هب  هک  يرما  .نآ  عوقو  بولسا 
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.دراذگب نآ  ّتیعورشم  لصا  رب  يریثأت  هک  نآ  نودب  دنک ، یم  ادیپ  فالتخا 

نآ یلو  دنهد ، یم  ماجنا  دراد  تباث  یعرش  هبنج  هک  تهج  نآ  زا  ار  دوخ  یعرش  لامعا  روما و  زا  يرایسب  هزورما  ناناملسم ، مومع 
ناینیـشیپ فلـس و  مالـسا و  ردص  ناناملـسم  راتفر  اب  هدش و  ادـیپ  يرییغت  رگا  .دـنیامن و  یم  هدایپ  يدـیدج  شور  بلاق و  رد  ار  اه 

تسا يرما  یفرع  بناج  رد  رییغت  هک  میناد  یم  .نآ و  یعرـش  بناج  رد  هن  تسا  ثداح  رما  یفرع  بناج  رد  اهنت  درادن ، يراگزاس 
.دبلط یم  ار  نآ  یگدنز  ترورض  هک 

هدوب نونکات  مالسا  ردص  زا  ناناملـسم  همه  هّجوت  دروم  هدوب و  ملـسم  يرما  شربمایپ  مالـسا و  نید  ترـصن  نتفرگ و  دوبدای  هیـضق 
هک نیا  نیع  رد  تسا ، هدرک  قرف  دوبدای  ترـصن و  ياه  شور  اه ، ّتیفرع  تالاح و  رد  رییغت  لّوحت و  نامز و  رذـگ  اـب  یلو  تسا ،

.تسا لقع  عرش و  لوبق  دروم  ییالقع و  حیحص و  يرما  نیا  .تسا و  هدنام  ظوفحم  نآ  ّتیعرش  حور 

صخش اریز  دراد ؛ لعف  نآ  تمرح  مدع  رب  تلالد  موصعم  صخـش  زا  یلعف  رودص  اهنت  هک  هدیـسر  تابثا  هب  لوصا  ثحب  رد  ًاعبار :
نآ تهارک  تمرح و  رب  تلالد  موصعم  فرط  زا  یلعف  كرت  هک  درک  اعّدا  ناوت  یمن  یلو  تسا ، ظوفحم  نوصم و  هانگ  زا  موصعم 

موصعم دارفا  هرابرد  بلطم  نیا  .دیامن  كرت  ار  یّبحتـسم  یلقن  ربانب  یتح  ای  حابم  لعف  موصعم  صخـش  هک  تسا  نکمم  اریز  دراد ؛
رادروخرب تمصع  زا  ناگتشذگ  فلـس و  لمع  متح  روط  هب  دنا ، هدوبن  رادروخرب  تمـصع  زا  هک  يدارفا  هب  دسر  هچ  ات  هدش  هتفگ 

رارق ام  لامعا  ّتیعورشم  نازیم  فلس  لعف  دناوت  یمن  اذل  تسناد ، لداع  ار  نانآ  همه  ناوت  یمن  یتح  هدوبن و 
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.دریگ

تعدب یعقاو  قیداصم 

حیضوت

يزیچ ندرک  دراو  تسا : رادروخرب  نکر  هس  زا  حالطـصا  رد  هژاو  نیا  هک  میتفگ  نآ  یحالطـصا  موهفم  نایب  تعدـب و  فیرعت  رد 
.نآ ندرک  عیاش  رما و  نیا  هب  ندرک  توعد  يرگید  .لامعا و  زا  یلمع  ندرک  دایز  ای  ندرک  مک  ینعی  هصیقن ؛ اـی  هداـیز  هب  نید  رد 

یعقاو تعدب »  » يارب میهاوخب  رگا  لاح  دشابن ؛ تعیرـش  نید و  رد  نآ  يارب  صاخ  ای  ماع  یلـصا  لیلد و  هک  تسا  نآ  موس  نکر  و 
صوصخلا یلع  فلـس و  رـصع  نامه  رد  افلخ  هریـس  راتفر و  لامعا و  هب  دیاب  مینک  نایب  يدراوم  قادصم و  حالطـصا  رد  یقیقح  و 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .درک  ادیپ  يرایسب  اه  هنومن  نآ  يارب  ناوت  یم  هک  مییامن  هعجارم  هباحص 

لّوا هفیلخ  ياه  تعدب  فلا )

رمع تفالخ  هب  رکبوبا  تیصو  هفیقس 2 -  لیکشت   - 1

ایبنا نتشاذگ  ثرا  راکنا  یبرقلا 5 -  يوذ  مهس  فذح  مهبولق 4 -  هفلؤم  مهس  فذح   - 3

...و ّتنس  نیودت  عنم  تفالخ 7 -  هاگتسد  هب  تاکز  ياطعا  ِنیعنام  اب  لاتق   - 6

مود هفیلخ  ياه  تعدب  ب )

 - ناذا 4 رد  مونلا » نم  ریخ  هالـصلا   » ندرک هفاـضا  ناـنز 3 -  هعتم  زا  یهن  یعقاو 2 -  عتمت  ّجـح  ندروآ  ياـج  هب  زا  يریگولج   - 1
ثرا ضئارف 8 -  رد  لوع  حیوارت 7 -  زامن  سلجم 6 -  کی  رد  قالط  هس  يارجا  هماقا 5 -  ناذا و  زا  لمعلاریخ » یلع  ّیح   » فذح

دلو ما  شورف  هلاخ 11 -  رسپ  اب  ییاد  ثرا  مجع 10 -  ثیروت  زا  عنم  ناردارب 9 -  اب  دج 

 - هیرهم 15 يارب  ندرک  نّیعم  دـح  تاوـما 14 -  رب  هیرگ  زا  یهن  بآ 13 -  دوبن  تروـص  رد  زاـمن  ندروآ  ياـج  هب  زا  یهن   - 12
...و شدوخ  زا  دعب  هفیلخ  نییعت  يارب  هرفن  شش  ياروش  نییعت 

نامثع ياه  تعدب  ج )

دوخ قیالان  ماوقا  هب  یتموکح  بصانم  نداد  لاملا و  تیب  تخادرپ   - 1

رفس رد  زامن  مامتا   - 2

...و

دّیـس موحرم  زا  داهتجالاو » ّصنلا   » فیرـش باتک  هب  اه  نآ  رداصم  زا  عـالّطا  رگید و  دراوم  دراوم و  نیا  زا  کـی  ره  یـسررب  يارب 
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.دینک هعجارم  یلماع  نیدلا  فرش  نیسحلادبع 

تعدب شیادیپ  لماوع 

هراشا

هب کنیا  .دنیآ  یم  باسح  هب  نآ  أشنم  یگمه  هک  تسا  یتایاغ  بابـسا و  ياراد  اذـل  تسا ، يرایتخا  لمع  هک  تهج  نآ  زا  تعدـب 
: مینک یم  هراشا  لماوع  نیا 

دنوادخ هب  تبسن  ناسنا  دّبعت  رد  هغلابم   - 1

ناوت یم  هک  دـنک ، یم  نید  رد  يراذـگ  تعدـب  هب  راداو  ار  ناسنا  یـسدقم ، کشخ  رگید  يریبعت  هب  دـّبعت و  رد  يرگطارفا  یهاگ 
رد فیظن  ياپ  اب  ندش  دراو  اپ و  نتسش  دنیوگ : یم  وضو  رد  اهاپ  نتسش  هیجوت  يارب  یخرب  .تسناد  یلسغ  يوضو  رد  ار  نآ  هنومن 

.دوش دجسم  دراو  فیثک  ياپ  اب  سپس  دنک و  حسم  ار  اپ  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دجسم 

.دیامن و حسم  دّبعت  تین  اب  ار  شیاهاپ  زامن  يوضو  تهج  هب  سپـس  دیوشب  ار  دوخ  ياپ  لّوا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هیجوت  نیا  باوج 
ات هدمآ  جـح  يارب  هک  یـسک  تفگ : یم  وا  اریز  دروآ ؛ لاثم  عّتمت  جـح  زا  رمع  عنم  هب  ناوت  یم  دراوم  نیا  يارب  هنومن  ناونع  هب  زین 

.تسا هدمآ  نوریب  مارحا  زا  هدش و  غراف  هرمع  زا  هچرگ  دورب  دوخ  نز  غارس  هب  دیابن  هدشن  مامت  شّجح  لامعا 

سفن ياوه  زا  تعباتم   - 2

ییازـسب شقن  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هک  درب  یم  یپ  دنک  یم  هعلاطم  ار  ناراذگ  تعدب  تّوبن و  نایعدـم  خـیرات  هک  یماگنه  ناسنا 
.تسا هتشاد  يراذگ  تعدب  هلمج  زا  اه  نآ  تسیاشان  راتفر  زورب  روهظ و  رد 

داتفا و جراوخ  ناگدـش  هتـشک  هب  شرذـگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  هغالبلا » جـهن  حرـش   » رد دـیدحلا  یبا  نبا 
لاح هب  اَدب  ( » 354 (؛» ...هوسلاب هراّمألا  سفنلاو  ّلضملا  ناطیشلا  لاقف : مهّرغ ؟ نمو  لیقف : .مکّرغ  نم  مکّرـض  دقل  مکل  ًاسؤب  : » دومرف

؟ دـندز لوگ  ار  نانآ  یناسک  هچ  دـش : ضرع  ترـضح  هب  .دـندناسر  ررـض  امـش  هب  دـندز  لوگ  ار  امـش  هک  یناـسک  هنیآ  ره  اـمش ،
 .« ...تسا يدب  هب  هدننک  رما  هک  یسفن  هدننک و  هارمگ  ناطیش  دومرف : ترضح 

میلست هیحور  دوبن   - 3

حیضوت

رد هک  درب  یم  یپ  دشاب  هتشاد  نآ  زا  دعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رصع  رد  هباحـص  تایح  اب  هطبار  رد  يا  هعلاطم  سک  ره 
: تشاد دوجو  يرکف  ّطخ  ود  نانآ  نایم 

صوصن لباقم  رد  داهتجا  يرکف  ّطخ  فلا )
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نامیا هدومرف  روتـسد  هداد و  ربخ  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هچنآ  مامت  هب  تسین  مزـال  هک  دوب  دـقتعم  يرکف  ّطـخ  نیا 
اه نآ  رد  هدرک و  داهتجا  مینک  یم  كرد  هک  یحلاصم  اب  قباـطم  ینید  صوصن  رد  ناوت  یم  هکلب  درک ، لوبق  ار  نآ  ًادـّبعت  دروآ و 

تعیرش عرش و  رد  يراذگ  تعدب  هب  تسد  ساسا  نیا  رب  اذل  دوب و  افلخ  هسردم  یـساسا  ینابم  زا  يرکف  ّطخ  نیا  .مییامن  فّرـصت 
.دندز یمالسا 

ضحم دّبعتو  میلست  ّطخ  ب )

میلست یمالـسا  تعیرـش  نید و  هعومجم  لباقم  رد  دیاب  دوب  دقتعم  هک  تشاد  دوجو  يرگید  يرکف  ّطخ  يرکف ، ّطخ  نیا  لباقم  رد 
.تشاد لماک  دّبعت  هدوب و 

.دشاب یم  نانآ  ناوریپ  مالسلا و  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  شور  قیرط و  نامه  يرکف  ّطخ  نیا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تّنس  تیجح 

هراشا

ار مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتنـس  نانآ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـنناد  یم  تعدـب  ءزج  ار  نآ  نایباّهو  هک  ییاـه  قادـصم  زا  یتمـسق 
هلدا زا  یخرب  هب  نایاپ  رد  ام  .تسا  هدش  یعرش  ّتیبولطم  بابحتسا و  هب  حیرـصت  نانآ  ثیداحا  رد  هک  یلاح  رد  دنناد ؛ یمن  تجح 

: مینک یم  هراشا  لامجا  روط  هب 

ریهطت هیآ   - 1

دهاوخ یم  نینچ  دنوادخ  ( » 355 (؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دنادرگ هّزنم  كاپ و  ًالماک  يدیلپ  بیع و  ره  زا  ار  امش  دنک و  رود  ربمایپ  تیب  لها  امش  زا  ار  شیالآ  سجر و  ره  هک 

طیخم ریغ  ییاسک  وا  شود  رب  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یهاگبـص  : » دنک یم  لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنـس  هب  ملـسم 
ار وا  دمآ ، نیسح  سپـس  درک ، ءاسک  لخاد  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دش ؛ دراو  یلع  نب  نسح  ماگنه  نآ  رد  .دش  جراخ  دوب 

توالت ار  هیآ  نیا  دـعب  دومن ؛ نآ  لخاد  زین  ار  وا  دـمآ  یلع  هاگ  نآ  درک ، ءاـسک  لـخاد  زین  ار  وا  دـمآ  همطاـف  .دومن  نآ  لـخاد  زین 
(356 «.) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » درک

ره و  دـنموصعم ، ًاعطق  دنـشاب ، كاـپ  صقن  بیع و  يدـیلپ و  هنوگ  ره  زا  اـت  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دـنوادخ  ینیوکت  هدارا  هک  یناـسک 
.تسا تّجح  ام  يارب  دنیوگ  یم  هچ  ره  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سپ  تسا ، تّجح  وا  ّتنس  دشاب  موصعم  سک 

نیلقث ثیدح   - 2

؛ مدید ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هفرع  زور  عادولا » هجح   » رد هک  هدرک  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  هَّللادبع  نب  رباج  زا  يذمرت 
مراذگ یم  اهب  نارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  مدرم ! يا  : دومرف هک  مدینـش  دناوخ ، یم  هبطخ  دوب و  راوس  دوخ  رتش  رب  هک  یلاح  رد 
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.مترتع ادخ و  باتک  دیوش : یمن  هارمگ  زگره  دینزب  گنچ  ود  نآ  هب  رگا  هک 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اریز  دوش ؛ یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تمـصع  فلتخم -  تاهج  زا  یبوخ -  هب  ثیدـح  نیا  زا 
، تسا هتخاس  نورقم  نآرق  هب  ار  ترتع 
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.تسا رود  هب  هابتشا  اطخ و  زا  زین  ترتع  تساطخ ، هابتشا و  زا  نوصم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  سپ 

ياـج رد  لّـصفم  روط  هب  هک  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّتنـس  تیجح  تمـصع و  رب  ثیدـح  نآرق و  زا  يرگید  هلدا  نینچمه 
.مینک یم  هراشا  نآ  هب  دوخ 

ّولغ

حیضوت

عم یلو  تسا ، ریذـپانراکنا  نیا  دـنا و  هدرک  ولغ  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  ّقح  رد  هک  دـنا  هدوب  ییاـه  هورگ  اـی  دارفا  خـیرات  لوط  رد 
يارب دـنا ؛ هداد  تبـسن  هیماما  هعیـش  هب  ار  ناونع  نیا  هک  مینیب  یم  نالهاج  ای  نادـناعم  ناـضرغم و  تاـملک  رد  يدراوم  رد  فسـألا 

هیلع هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  قلخ  لضفا  وا  هک  دندرکن  افتکا  نیا  هب  یلع  ّقح  رد  هعیـش  نایلاغ  : » دسیون یم  يرـصم  نیما  دمحا  هنومن 
(357 «.) دنا هدش  وا  تیهولا  هب  لیاق  نانآ  زا  یخرب  هکلب  تسا ، موصعم  هلآو و 

(358 «.) تسا هعیش  نایلاغ  زا  يا  هقرف  هیماما  : » دسیون یم  سورعلا » جات   » رد يدیبز 

سیـسأت ار  ّیندل  ملع  تمـصع و  تعجر ، ءادـب ، لیبق : زا  عّیـشت ؛ یلـصا  دـیاقع  هعیـش  زا  نایلاغ  : » دـسیون یم  یفطـصم  لماک  رتکد 
(359 «.) ...دش هتخانش  عیشت  يارب  یمسر  يدابم  ناونع  هب  اهدعب  هک  دندومن 

.مینک لمأت  ثحب و  يردق  هژاو  نیا  دروم  رد  هک  دراد  اج  اذل 

ّولغ فیرعت 

زا شیب  يزیچ  اـی  درف  ینعی  ( 360 (؛ تسا یـش ء  رد  طارفا  دـح و  زا  زواجت  ياـنعم  هب  تغل  رد  و  تسا ، ریـصقت  لـباقم  رد  ّولغ  هژاو 
داقتعا یهلا و  يایلوا  ناربمایپ و  قح  رد  ندومن  هغلابم  زواجت و  هب  عرـش ، حالطـصا  رد  هژاو  نیا  .دوش  فیـصوت  تسه ، وا  رد  هچنآ 

.دوش یم  قالطا  نانآ  تیبوبر  ای  تیهولا  هب 

ْمُِکنید ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای  ُْلق  : » دـیامرف یم  هتـشاد و  رذـح  رب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ّقح  رد  ّولغ  زا  ار  باتک  لها  میرک  نآرق 
« .دینکن ولغ  ّقحان  هب  دوخ  نید  رد  باتک ! لها  يا  وگب  ( » 361 (؛» ِّقَْحلا َْریَغ 

: دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  هک  نانچ  دنتـشاد ؛ داقتعا  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  تیهولا  هب  هک  دوب  نیا  اراصن )  ) باتک لها  ّولغ 
هب هک  نانآ  ( » 362 (؛» َمَیْرَم ُْنبا  ُحیِسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل  »
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« .دندش رفاک  یتسار  هب  دنا ، لیاق  میرم  رسپ  حیسم  ِییادخ 

مالسا ناهج  رد  ّولغ  هدیدپ 

نایلاغ روهظ  ّولغ و  هدـیدپ  تسا ، هداد  خر  مالـسا  ناهج  رد  ینید  ياهداقتعا  هزوح  رد  هک  یفارحنا  ياه  هدـیدپ  زا  یکی  کـش  یب 
دارفا ای  تیب  لها  همئا  ریاس  ای  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ّقح  رد  هک  دنا  هدوب  یناسک  نانآ  .تسا 

ره هیماما  هعیـش  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  .دنا  هدش  لیاق  نانآ  اب  دـنوادخ  داحتا  ای  اه ، نآ  رد  دـنوادخ  لولح  تیهولا ، هب  رگید 
هلدا روما  نیا  هب  داقتعا  رد  هعیش  اریز  دشاب ؛ ّولغ  همه  ...و  ّیندل  ملع  تعجر ، تمـصع ، لیبق : زا  دراد ؛ دوخ  ناماما  هب  هک  يا  هدیقع 

.دراد نقتم  يا 

ّولغ ياه  هناشن 

: زا دنترابع  دور ، یم  رامش  هب  ّولغ  هناشن  هدش و  هدرمش  نایلاغ  یگژیو  زا  هک  يدیاقع 

؛ یهلا يایلوا  زا  یکی  ای  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیهولا  هب  داقتعا   - 1

يدارفا ای  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  ای  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  ناهج  ریبدت  هک  نیا  هب  داقتعا   - 2
؛ تسا هدش  راذگاو  رگید 

؛ مدرم زا  يدرف  ای  رگید  همئا  ای  نینمؤملاریما  توبن  هب  داقتعا   - 3

؛ دوش ماهلا  ای  یحو  وا  هب  هک  نآ  نودب  بیغ ، ملاع  زا  يدرف  یهاگآ  هب  داقتعا   - 4

یم زاین  یب  یهلا  ضیارف  ماجنا  دـنوادخ و  تدابع  زا  ار  ناسنا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  ّتبحم  تفرعم و  هک  نیا  هب  داـقتعا   - 5
(363) .دزاس

و مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  تمـصع  هب  داقتعا  لیبق : زا  هدـش ؛ هماقا  اه  نآ  رب  لقن -  ای  لقع  زا  یعطق -  لـیلد  هک  ییاـهداقتعا  اـّما  و 
ماما و ّیندل  ملع  تعجر ، هب  داقتعا  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  همئا  وا  زا  دعب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لصف  الب  تفالخ  تیاصو و 

ره يارب  هک  هعیش  ياهداقتعا  رگید 
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.تسا تقیقح  ّقح و  نیع  هکلب  دیمان ، ّدح  زا  زواجت  ّولغ و  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا ، هدومن  هماقا  ینقتم  مکحم و  لیلد  کی 

نایلاغ ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  عضوم 

: دنا هدومن  تفلاخم  تّدش  هب  نایلاغ  ّولغ و  هدیدپ  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا 

نیرتدب تالغ  اریز  دنزاس ؛ هابت  ار  نانآ  دیاقع  ادابم  دیشاب ، كانمیب  نایلاغ  رطخ  زا  دوخ  ناناوج  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(364 «.) دنتّیبوبر هب  لیاق  ادخ  ناگدنب  يارب  هتسناد و  کچوک  ار  ادخ  ِتمظع  .دنیادخ  ِقلخ 

نامه میوج ، یم  يّربت  تالغ  زا  نم  ایادـخ ! راب  : » دـنک یم  ضرع  هتـسج و  يّربت  ادـخ  هاگرد  هب  تـالغ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
«. نکم يرای  ار  نانآ  زا  کی  چیه  نادرگ و  لیلذ  راوخ و  دبا  ات  ار  نانآ  ایادخ ! راب  .تسج  يّربت  اراصن  زا  میرم  نب  یسیع  هک  هنوگ 

(365)

.دـش تیبوبر  هب  لیاق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  هک  داـب  أبـس  نب  هَّللادـبع  رب  ادـخ  تنعل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
یم یبلاطم  ام  دروم  رد  یهورگ  .دهد  غورد  تبـسن  ام  هب  هک  یـسک  رب  ياو  .دوب  ادخ  عیطم  هدنب  نینمؤملاریما  هک  ادـخ  هب  دـنگوس 

(366 «.) میتسین نآ  هب  لیاق  ام  هک  دنیوگ 

(367 «.) دنادب ربمایپ  ار  ام  هک  داب  یسک  رب  ادخ  تنعل  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نایلاغ ّولغ و  اب  هیماما  نامّلکتم  تفلاخم 

.دنا هتسج  يّربت  نانآ  زا  هتسناد و  كرشم  رفاک و  ار  نانآ  هتخادرپ و  نایلاغ  اب  هلباقم  هب  زین  هیماما  نامّلکتم  نادنمشناد و 

(368 «.) دنشاب یم  ادخ  هب  نارفاک  نانآ  هک  تسا  نآ  هضّوفم  تالغ و  دروم  رد  ام  داقتعا  : » دیامرف یم  قودص  خیش 

يربمایپ تیهولا و  هب  ار  وا  هیرذ  زا  همئا  نینمؤملاریما و  هک  دنمالـسا  نید  هب  نارهاظتم  زا  یهورگ  تـالغ  : » دـیامرف یم  دـیفم  خـیش 
زا جراخ  رفاک و  ار  نانآ  زین  رگید  همئا  .داد  روتسد  نانآ  لتق  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنرفاک و  هارمگ و  نانآ  .دنا  هداد  تبـسن 

(369 «.) دنا هتسناد  مالسا 

رگید يا  هتسد  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیهولا  هب  تالغ  زا  یخرب  : » دیامرف یم  یّلح  همالع 
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داحتا لاحم و  ادـخ  دروم  رد  لولح  تسین و  مسج  ادـخ  هک  میدومن  تابثا  ام  اریز  تسا ؛ لطاب  اـهرواب  نیا  .دـندقتعم و  وا  توبن  هب 
(370 «.) تسا ناربمایپ  متاخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هک  میدرک  تباث  نینچمه  .تسا  لطاب  زین 

مهّتم نیرهاط  همئا  دروم  رد  ّولغ  هب  هیماما  هعیش  هاگآان  ای  ضرغم  يدارفا  فرط  زا  یهاگ  هک  تسا  فّسأت  بجعت و  یسب  ياج  لاح 
هب داقتعا  دننامه  تسا ، ّدـح  زا  زواجت  دـش -  هداد  حیـضوت  ًالبق  هک  نانچ  ّولغ -  تقیقح  اریز  تسین ؛ شیب  يرادـنپ  نیا  ددرگ ؛ یم 

تسین توبن  تاصتخم  زا  تیهولا و  نوؤش  زا  هچنآ  یلو  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  همئا  يربمایپ  توبن و  ای  تیبوبر ، تیهولا و  ماقم 
هفازگ هتـشاد و  تقیقح  دـنراد و  هدـننک  عناق  لیلد  دـندقتعم  اه  نآ  هب  هک  يدراوم  نآ  رد  هکلب  درادـن ، نید  رد  ّولغ  هب  یطبر  چـیه 

هلدا نآ  يارب  هتـشاد و  تقیقح  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّقح  رد  ...و  ّیندـل  ملع  تعجر ، تیاصو ، تمـصع ، هب  داـقتعا  ًـالثم  .تسین 
.تسا جراخ  ولغ  زا  اهداقتعا  هنوگ  نیا  ور  نیمه  زا  هدش ؛ هماقا  یعطق 

تـسا و یهلا  گرزب  ياـیلوا  تاـماقم  زا  بـیغ ، رب  یهاـگآ  تـمارک و  زاـجعا و  تبهوـم  تمـصع و  ماـقم  زا  يرادروـخرب  ًـالوصا 
ِكَرَّهَطَو ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  هداد ، ربخ  میرم  ترضح  تمصع  زا  میرک  نآرق  .درادن  زین  ناماما  ناربمایپ و  هب  صاصتخا 

« .دیشخب يرترب  ناهج  نانز  رب  دینادرگ و  هزیکاپ  دیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  ( » 371 (؛» َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصاَو 

ْنَأ َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاق  : » دـیامرف یم  هداد ، ربخ  نامیلـس  ترـضح  نارای  زا  یکی  تمارک  زا  نینچمه 
اناد یهلا  ملع  هب  یکدنا  هک  سک  نآ  و  ( » 372 (؛» َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّدَتْرَی 

تیباهو يداقتعا  www.Ghaemiyeh.comینابم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


« .مروآ اج  نیدب  ار  تخت  ینز  مه  رب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  نم  تفگ : دوب ،

هک دنیوگ  ار  یسک  ثّدحم  .تسا  هدش  دای  دنا  هدوب  ماقم  نیا  ياراد  هک  یناسک  زا  ثّدحم »  » ناونع اب  یباب  رد  یمالسا  ثیداحا  رد 
.دوش ماهلا  وا  هب  بیغ  ملاع  زا  يزیچ  دنک ، هدهاشم  يرادیب  ای  باوخ  رد  ار  هتشرف  کلم و  هدوب و  توبن  ماقم  ياراد  هک  نیا  نودب 

دندوب يدارفا  لیئارسا  ینب  نایم  رد  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  يراخب  لیعامسا  نب  دّمحم 
(373 «.) دش یم  وگ  تفگ و  نانآ  اب  بیغ  زا  دنشاب  توبن  ماقم  ياراد  هک  نیا  نودب  هک 

هدش دای  هثّدـحم »  » ناونع هب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  زا  و  ثّدـحم )  ) ناونع هب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  زین  هعیـش  ثیداحا  رد 
.تسا هدروآ  راونالاراحب »  » رد یسلجم  همالع  و  یفاک »  » رد ار  نآ  تایاور  ینیلک  هک  نانچ  تسا ؛

؟ تسیچ ّولغ  رد  نازیم  ّدح و 

هک تسیچ  نازیم  ّدـح و  مینیبب  لاح  تسا ؛ هتفر  راک  هب  ّدـح  زا  زواجت  يانعم  هب  ّولغ  دـش ، هدافتـسا  يوغل  فیرعت  زا  هک  هنوگ  نامه 
؛ دراد دوجو  لامتحا  راهچ  اجنیا  رد  .ریصقت  نآ  هب  ندیسرن  تسا و  ّولغ  نآ  زا  زواجت 

نید ناسنا  هدوب و  لطاب  لامتحا  نیا  نکل  .تسا  ّولغ  دشاب  فرع  مهف  رب  دـیاز  هچ  ره  ینعی  دـشاب ؛ فرع  نازیم ، دـح و  زا  دارم   - 1
.دنتسین لیاق  یشزرا  نید  يارب  هدوب و  کیئال »  » هک تسا  یناسک  يارب  نازیم  نیا  هکلب  دنک ، یمن  لوبق  ار  نآ  زگره  راد 

نازیم هب  ار  ّولغ  میتسین و  اه  نآ  ریغ  يارب  هک  میوش  لیاق  یتلزنم  هباحص  يارب  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ؛ هباحص  تلزنم  نآ ، زا  دارم   - 2
ریغ يارب  دح  نآ  زا  رتالاب  ای  تلزنم  نآ 
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ینعی تسا ؛ بوـلطم  هب  هرداـصم  قیداـصم  نیرتزراـب  زا  نازیم  نیا  هکلب  میرادـن ، یلیلد  زین  ّدـح  نازیم و  نیا  يارب  .مینادـب  هباـحص 
.تسا اعدم  نیع  لیلد ،

؛ تسا لیلد  نودب  مه  لامتحا  نیا  هک  .دنمهف  یم  ّتنـس  باتک و  زا  ّتنـس  لها  ياملع  هک  دـشاب  یبلاطم  نازیم ، ّدـح و  زا  دارم   - 3
.دشاب تما  زا  يا  هفیاط  مهف  دح ، نازیم و  هک  تسا  تسد  رد  يدنتسم  هچ  اریز 

.دنک یم  دییأت  ار  نآ  زین  ّتنس  نآرق و  لقع و  تسا و  حیحص  لامتحا  نیمه  هک  دشاب  ّتنس  باتک و  دوخ  نازیم  ّدح و  زا  دارم   - 4

قح هب  فارتعا 

هلحرم رد  دوخ  هابتـشا  هّجوتم  هعیـش ، نافلاخم  زا  نابـصعتم  نایباهو و  هک  دـنراد  رظن  نینچ  دـنفاصنا ، لها  هک  ّتنـس  لـها  ناـگرزب 
یخرب تارابع  هب  کنیا  .دنراذگ  یمن  کیکفت  نایلاغ  هعیش و  نیب  هک  تسا  یعیبط  تهج  نیمه  هب  و  دنتسین ، هعیش  یباستنا  تخانش 

: مینک یم  هراشا  دارفا  نیا  زا 

 - نایلاغ هعیش و  نیب  هنارایشه  رگشهوژپ ، کی  هک  تسا  راوازس  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  يرصم  یّنس  دنمـشیدنا  يدنج » رونا   - » 1
(374 «.) دنکفا ییادج  دنا -  هداد  رادشه  ناشگنرین  دروم  رد  دنا و  هتخات  نانآ  هب  تخس  هعیش ، ناماما  هک  یناسک 

هقرف يرفعج و  هعیـش  نیب  ام  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  يرـصم  هدنـسیون  رگید  یفاو » دحاولادبع  یلع   - » 2
(375 «.) دنا هدرک  طلخ  هعیش  رگید  ياه 

اب هداد و  ماجنا  هعیش  بّصعتم  نافلاخم  یتاعلاطم  هویش  حیحصت  يارب  ریگارف  یـشالت  زین  نارود  نیا  نایّنـس  ماما  یلازغ » دّمحم   - » 3
وا .تسا  هدیشک  یناوارف  تامحز  دنا ، هدرک  ولغ  عیشت و  نیب  طلخ  هک  یناسک  لکشم  لح  يارب  هداتسیا و  نانآ  ربارب  رد  مامت  رادتقا 

هعیش نیب  هک  نایوگ  غورد  نیا  زا  یخرب  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد 
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ار یلع  هعیش ، .دنتسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ناوریپ  اه  یّنس  یلع و  ناوریپ  هعیش  هک  دنا  هدرک  عیاش  دنا ، هدومن  طلخ  نایلاغ  و 
تشز و رایـسب  ياه  تمهت  زا  نیا  .تسا  هتفرگ  قلعت  يرگید  هب  طـلغ  هب  توبن  هک  تسا  دـقتعم  دـناد و  یم  رت  هتـسیاش  توبن  يارب 

(376 «.) تسا تسپ  ياه  غورد 

هک دـنا  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  قیاـقح ، ندرک  هنوراو  تهج  هب  غورد و  هب  دارفا  هنوـگ  نیا  زا  یخرب  : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد  وا 
(377 «.) تسا نآرق  ياه  هیآ  ناصقن  هب  دقتعم 

راک نیا  اب  دنداد و  تبـسن  هعیـش  هب  ار  نایلاغ  ياهراک  : » دسیون یم  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  رگید  یکی  يدـنج » میلحلادـبع   - » 4
يرازیب اه  تمهت  نیا  زا  نانآ  هک  دنداد  تبسن  هعیش  هب  ییاه  تمهت  .دنتشاذگ و  هعیـش  هب  تبـسن  نارگید  تشادرب  رد  اجبان  يریثأت 

(378 «.) ...تسا ادخ  نامه  ماما ، هک  نیا  لثم  دنیوج ؛ یم 

هدید اه و  هدینش  هب  اهنت  دنهد و  یم  تبـسن  نانآ  هب  ار  زیچ  همه  هعیـش  نانمـشد  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  نیـسح » هط   » رتکد  - 5
هب ار  اه  نیا  همه  هکلب  دننک ، یمن  افتکا  زین  رادقم  نیا  هب  زاب  .دنیازفا و  یم  اه  نآ  هب  رتشیب  هکلب  دننک  یمن  هدنـسب  هعیـش  زا  ناشیاه 

اه و هتفگ  کت  کت  دنا و  هتـسشن  نیمک  رد  هندرگ  نادزد  نوچ  مه  نانآ  .دـنراذگ  یم  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  نارای  ندرگ 
هب ار  هعیش  و  دنهد ، یم  تبـسن  نانآ  هب  دنا ، هداد  ماجنا  ای  هتفگ  نایعیـش  هچنآ  زا  شیب  یتح  و  دنا ، هتفرگ  رظن  ریز  ار  نایعیـش  رادرک 

(379 «.) دنزاس یم  مهتم  یبیرغ  بیجع و  بلاطم 

هریاد زا  دـنک  هولج  گرزب  هک  مه  ردـق  ره  نایعیـش ، نایّنـس و  اـم  نیب  فـالتخا  : » دـیوگ یم  زین  یفاو » دـحاولادبع  یلع   » رتکد  - 6
(380 «.) دوب دهاوخن  جراخ  عورشم  داهتجا 

رد دوجوم  نآرق  : » دیوگ یم  زین  يواسنهب » ملاس   - » 7
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(381 «.) تسا نایعیش  ياه  هناخ  دجاسم و  رد  دوجوم  نآرق  نامه  ًاقیقد  ّتنس ، لها  نایم 

کبـس حیحـصت  يارب  هـک  تـسا  یناـسک  نیرتروـشرپ  زا  یکی  رـصم ، یمالـسا  شبنج  ناربـهر  نادنمـشناد و  زا  اـنبلا » نـسح   - » 8
بجعت رایسب  نانیا  زا  هداتفا و  رد  یتخـس  هب  ولغ  عیـشت و  یناسمه  نازادرپ  هیرظن  اب  هدومن و  شالت  نایباهو  یـسانش  هعیـش  تاعلاطم 

هعیش نادنمشناد  هک  تسا  ییاه  هنیجنگ  زا  زیربل  ایند  ياه  هناخباتک  هک  نآ  دوجو  اب  دنا ، هدش  هابتـشا  نیا  بکترم  هنوگچ  هک  هدرک 
.دنا هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا 

(382) .تسا هدرک  لقن  وا  زا  انبلا -  نسح  درگاش  یناسملت -  رمع  زین  ار  ترابع  نیا 

« روصنم سینا   » هک ییاج  ات  هدـش  فارحنا  نیا  هّجوتم  هک  تسا  ییاه  نآ  زا  مه  داقع » دومحم  ساـبع   » یّنـس فورعم  هدنـسیون   - 9
هراـبرد یقطنم  یـشهوژپ  دـهاوخ  یم  دـهد  تلهم  وا  هب  لـجا  رگا  : » تسا هتفگ  هـک  دـنک  یم  لـقن  وا  زا  يرـصم  فورعم  هدنـسیون 

مدرم زا  يرایسب  يارب  هعیـش  زا  بسانمان  يا  هرهچ  دنهد  یم  تبـسن  هعیـش  هب  غورد  هب  هک  ییاه  هوای  اریز  دهد ؛ ماجنا  هعیـش  بهذم 
(383 «.) دادن فافک  باتک  نیا  نتشون  يارب  شرمع  فسالا -  عم  یلو -  .تسا  هداد  شیامن 

هدیقع : » دیوگ یم  هتخات ، دنراذگ  یمن  نایلاغ  هعیش و  نیب  یقرف  هک  هورگ  نیا  رب  یتخس  هب  زین  یّنس  خّروم  یلع » درک  دّمحم   - » 10
مک زا  هک  تسین  شیب  یلطاـب  لاـیخ  تسا ، أبـس  نب  هَّللادـبع  ياـه  تعدـب  زا  عیـشت  بهذـم  دـنیوگ : یم  هـک  ناگدنـسیون  زا  یخرب 

راـتفگ و وا و  زا  ناـنآ  يرازیب  زا  دـنادب و  هعیـش  رد  ار  أبـس  نب  هَّللادـبع  ّتیعقوم  سک  ره  .تسا و  هتفرگ  همـشچرس  ناـنآ  یـشیدنا 
هک درب  یم  یپ  دشاب ، هدید  دنا  هدرک  ییوگدب  وا  زا  یگمه  هک  ار  هعیش  نانمشد  تاملک  دوش و  ربخاب  شرادرک 
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(384 «.) تسا تسردان  ردقچ  هدیقع  نآ 

دـنک و یم  بجعت  رایـسب  ولغ  عیـشت و  نتـسناد  یکی  زا  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  زین  نیملـسملا  ناوخا  ربهر  یناـسملت » رمع   - » 11
(385 «.) تسا هدرک  باریس  ار  مالسا  يایند  نآ ، رد  رّکفت  جوا  تردق و  تهج  زا  یعیش  هقف   » هک دراد  یم  راهظا 

تسردان ریـسفت  هتـشگ و  ناساره  تخـس  هویـش  نیا  زا  رـضاح  رـصع  رد  ّتنـس  لها  نایاوشیپ  زا  رگید  یکی  هرهزوبا » دّمحم   - » 12
زا نمؤم  هک  تسا  نآ  هیقت  : » دیوگ یم  هیقت »  » هرابرد هداد و  رارق  دقن  دروم  ار  بهذم  نیا  یمالک  تاریبعت  یخرب  زا  هعیـش  نافلاخم 

.درادب هدیشوپ  ار  دوخ  دیاقع  زا  یخرب  تسادخ ، نید  هب  تمدخ  هک  شیالاو  فده  هب  یسرتسد  تهج  هب  ای  هجنکش  زا  سرت  يور 
(386 «.) ...دراد نآرق  دوخ  رد  هشیر  انعم  نیا  و 

ماقم هب  ار  ماما  ماقم  هیماما ، : » دسیون یم  دنا ، هتـسناد  یکی  نایلاغ  هدـیقع  اب  ماما  هرابرد  ار  نایعیـش  هدـیقع  هک  نایباهو  خـساپ  رد  وا 
(387 «.) دناسر یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ره نآرق و  لوسر و  ادخ و  هب  دنناملسم و  یگمه  هیماما  هعیش  : » دیوگ یم  هرهزوبا  توتلـش و  خیـش  داتـسا  کب ، دمحا  داتـسا   - 13
هدید نف  ملع و  ره  رد  ییاملع  گرزب و  یناهیقف  دیدج  میدق و  زا  نانآ  نایم  رد  .دنراد  نامیا  هدروآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هچ 

نآ زا  يدایز  رادقم  رب  نم  دسر و  یم  رازه  اهدص  هب  نانآ  تافیلأت  .دـنراد  عیـسو  یتاعالطا  هتـشاد و  قیمع  يرّکفت  نانآ  .دوش  یم 
(388 «.) مدومن ادیپ  عالطا  اه 

نآرق صوصخ  هب  دنیوگ  یم  هچ  ره  یمالسا ...، تسا  يا  هقرف  هعیش ، هک  تسین  یکـش  : » دسیون یم  زین  هرهزوبا  دّمحم  خیـش   - 14
اه یّنس  زا  دوخ  ناگیاسمه  اب  نانآ  .دننک  یم  کسمت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  بوسنم  ثیداحا  ای 
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(389 «.) دنرادن ترفن  رگیدکی  زا  هدوب و  تسود 

نآ میوگ و  یم  دنا  هتفگ  نامحلاص  فلس  هک  ار  یبلطم  نامه  نم  : » دیوگ یم  ندرا  نایتفم  زا  یکی  يواطرس ، دومحم  داتـسا   - 15
(390 «.) میراد يردارب  ّقح  نانآ  رب  زین  ام  دنراد و  يردارب  تّوخا و  قح  ام  رب  دنتسه ، ام  ینید  ناردارب  هیماما  هعیش  هک  نیا 

تسا و مالسا  نشور  امن و  مامت  هنیآ  هک  تسا  یبهذم  اهنت  هعیش  نم  هدیقع  هب  : » دیوگ یم  زین  دوصقملادبع  حاتفلادبع  داتـسا   - 16
تامدخ رب  تسا  دهاش  نیرتهب  خیرات  .دـیامن  رظن  هعیـش  لامعا  دـیاقع و  لالخ  زا  دـیاب  دـنک  رظن  مالـسا  رب  دـهاوخب  هک  یـسک  ره 

(391 «.) تسا هتشاد  یمالسا  هدیقع  زا  عافد  ياه  نادیم  رد  هعیش  هک  یناوارف 

ّربدتم هدـنناوخ  يارب  مناوت  یم  اجنیا  زا  : » دـیوگ یم  هرهاق  نابز  هدکـشناد  رد  برع  تایبدا  داتـسا  دوواد ، یفنح  دـماح  رتکد   - 17
ولمم يراثآ  رب  مئاق  ای  ضحم ، یلقن  تسا  یبهذم  هک  دننک  یم  نامگ  اه  ینایفـس  نافرحنم و  هک  هنوگ  نآ  عیـشت  هک  مزاس  راکـشآ 

رد عیـشت  هکلب  تسین ، خـیرات  رد  یلایخ  ياه  تیـصخش  رگید  أبـس و  نب  هَّللادـبع  هب  بوسنم  ای  تایلیئارـسا ، ماـهوا و  تاـفارخ و  زا 
هب یصاخ  تیانع  هک  تسا  یمالسا  بهذم  نیلوا  عیـشت  .دننک  یم  نامگ  نانآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  سکع  هب  ام  دیدج  یملع  شور 

.تسا و يا  هدرتسگ  قفا  ياراد  هک  دـنک  باختنا  ار  یهار  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  بهاذـم  نایم  رد  تسا و  هتـشاد  لوقعم  لوقنم و 
ار دوخ  هدیسر و  داهتجا  رد  دّدجت  حور  هب  تسناوت  یمن  زگره  هدرک  ادیپ  لوقنم  لوقعم و  نیب  عمج  رد  هعیـش  هک  يزایتما  دوبن  رگا 

(392 «.) دشاب هتشادن  تافانم  یمالسا  تعیرش  حور  اب  هک  يّدح  هب  دهد ، قفو  ناکم  نامز و  طیارش  اب 

رد نینچمه  وا 
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ییاهاوتف رودص  دهاش  ام  درذگ و  یم  یمالسا  خیرات  رب  هک  تسا  نرق  هدزیس  : » دیوگ یم  هدز  أبس  نب  هَّللادبع  باتک  رب  هک  یظیرقت 
ياه هقرف  نیب  میظع  فاکش  ببس  دب  شور  نیا  .یناسفن  ياهاوه  فطاوع و  اب  جوزمم  ییاواتف  میتسه ، هعیـش  ّدض  رب  املع  بناج  زا 

زا هک  هنوگ  نامه  دنا ، هتـشگ  مورحم  هقرف  نیا  ناگرزب  فراعم  زا  یمالـسا  ياملع  ملع و  زین  رذگهر  نیا  زا  .تسا و  هدش  یمالـسا 
، هدیـسر شناد  ملع و  ملاع  رب  رذـگهر  نیا  زا  هک  یتاراسخ  تقیقح  رد  .دـنا و  هدوب  مورحم  نانآ  ياـه  قوذ  تارمث  هنومن و  يارآ 

اّربم نآ  زا  هعیش  تحاس  تقیقح ، رد  هک  یتافارخ  تسا ، هدش  دراو  عیشت  هعیش و  هب  تافارخ  نیا  طسوت  هک  یتاراسخ  زا  تسا  رتشیب 
هفینحوبا تسا : یّنـس  ماما  ود  داتـسا  یعیـش -  هقف  راد  مچرپ  ق - )  . يافوتم 148 ه  ) قداـص رفعج  ماـما  هک  نیا  سب ، ار  وت  .تسا و 

یم هفینحوـبا  هک  تسا  تهج  نیمه  رد  و  ق )  . يافوتم 179 ه  ) سنا نب  کـلام  هَّللادـبع  یبا  و  ق )  . يافوتم 150 ه  ) تباث نب  نامعن 
اه هرهب  دّـمحم  نب  رفعج  ناوارف  ملع  زا  هک  تسا  یلاس  ود  نامه  وا  دوصقم  .دـش  یم  كاله  نامعن  دوبن ، لاـس  ود  نآ  رگا  دـیوگ :

(393 «.) مدیدن دّمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف  ار  یسک  نم  دیوگ : یم  سنا  نب  کلام  .دوب و  هدرب 

قرش و رد  ناگدننک  ثحب  زا  يرایسب  : » دیوگ یم  رهزألا  هاگشناد  رد  یمالسا  هفسلف  سّردم  ینازاتفت ، یمینغ  ءافولاوبا  داتسا   - 18
.تسین راگزاس  یلقن  دهاوش  ای  لیلد  چیه  اب  هک  دنا  هدش  هعیـش  ّدض  رب  يدایز  تسردان  ماکحا  راچد  دیدج ، میدق و  زا  ملاع ، برغ 

تحص زا  هک  نآ  نودب  هدرک و  تسد  هب  تسد  ار  ماکحا  نیا  زین  مدرم 
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، دـش هعیـش  هب  تبـسن  نانآ  یفاصنا  یب  هب  ّرجنم  هک  یلماوع  هلمج  زا  .دـنیامن  یم  مهتم  اه  نآ  هب  ار  هعیـش  دـننک ، لاؤس  نآ  داـسف  و 
هعجارم هعیش  نانمشد  ياه  باتک  هب  اهنت  تاماهتا  نآ  رد  تسا و  هعیش  رداصم  هب  تبسن  نانآ  یعالطا  یب  زا  یـشان  هک  تسا  یلهج 

(394 «.) دنا هدومن 

ولغ عیشت و  یناسمه  هیرظن  شیادیپ  لماوع 

: درک هراشا  ناوت  یم  تهج  هس  هب  ولغ  عیشت و  یناسمه  هیرظن  شرتسگ  شیادیپ و  لماوع  للع و  هرابرد 

ولغ يانعم  هب  لهج   - 1

بهاذم همه  هک  تسا  يرما  ولغ »  » نایلاغ ولغ و  هب  تبـسن  هیماما  يریگ  عضوم  زا  یهاگآ  مدع  عیشت 3 -  موهفم  تخانش  مدع   - 2
رد یساسا  لکشم  یلو  تسا ، هتساخرب  هزرابم  هلباقم و  هب  نآ  اب  ًادیدش  ّتنـس  نآرق و  اریز  دنا ؛ هتخادرپ  تفلاخم  هب  نآ  اب  یمالـسا 

.تسا ّولغ  دویق  دودح و  موهفم و  زا  حیحص  كرد  مدع  نایباهو ، ًاصوصخ  ّتنس ؛ لها  هعماج 

هک یفیرعت  .دـنا  هداد  جاور  وـلغ »  » موـهفم زا  ار  بیرغ  بیجع و  یفیرعت  هقرف  نیا  هزورما ، هب  اـت  تـفرگ  اـپ  تیباـهو  هـک  یناـمز  زا 
.درادن شیپ  رد  ار  یمالسا  بهاذم  رگید  ندومن  مهّتم  زج  ماجنارس 

همـشچرس نایباهو  نیکرچ  ياه  هدـقع  اه و  هنیک  زا  هک  ار  راب  فسأت  تلاـح  نیا  يواـضرق » فسوی   » ّتنـس لـها  رـصاعم  دنمـشناد 
: دشک یم  ریوصت  هب  نینچ  هتفرگ ،

.تسا هدش  ناناملسم  زا  یخرب  يوزرآ  اه ، شزرا  بیرخت  ینید و  ياهدامن  نتـسکش  مه  رد  یمالـسا و  رئاعـش  نداد  هولج  هنوراو  »
اه باتک  زا  يا  هعومجم  .مدرک  هدهاشم  ار  زیمآ  فسأت  راب و  تشهد  يرما  متـشاد ، يرادـید  ناتـسبرع  روشک  زا  هک  هتـشذگ  لاس 
زا یخرب  طسوت  هب  هک  ییاه  باتک  .داد  یم  رارق  دوخ  تتامـش  ماهتا و  ياهریت  فده  ار  ناگرزب  نادنمـشناد و  هک  دوب  هدش  رـشتنم 

نیشیپ دنمشناد  چیه  نانآ  .دوب  هدش  هتشون  هّیفلس  ناراداوه 
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تهج نیا  رد  هدرب و  لاؤس  ریز  يا  هنوگ  هب  ار  یـسک  ره  .دنا  هتـشاذگن  هرهب  یب  ییوگدب  تّمذم و  ارتفا و  تمهت و  زا  ار  رـصاعم  و 
(395 «.) دنا هتشاذگن  یقرف  هدنز  هدرم و  نیب 

نمـشد نیرت  كانرطخ  ار  نآ  هتـسناد و  سونأـمان  بیرغ و  یمهف  نید  زا  ار  ناـیباهو  مهف  رـصاعم ، ناینـس  ياوشیپ  یلازغ » دّـمحم  »
یبهذم رکفت  یعون  اه ، نآ  نیرت  كانرطخ  هک  دوش  یم  دیدهت  وس  دنچ  زا  ییارگ  مالـسا  دشر  : » دیوگ یم  وا  .درامـش  یم  مالـسا 

(396 «.) دنرازیب نآ  زا  زین  نیتسار  نایفلس  یتح  هک  تسا  وردنت  ییارگداینب  سابل  رد 

یهلا يایلوا  هرابرد  ام  داقتعا 

عفن و ررـض و  چیه  کلام  هک  دنیادخ  هدنب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نانآ  سأر  رد  یهلا و  يایلوا  هک  میدقتعم  ام 
.دنتسین ادخ  نذا  اب  زج  هب  روشن  تایح و  توم و 

متسین شیوخ  نایز  دوس و  کلام  نم  وگب : ( » 397 (؛» ...ُهَّللا َءآش  ام  اَّلإ  ًاّرَضالَو  ًاعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأال  ُْلق  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
 .« ...دهاوخب ادخ  ار  هچنآ  رگم 

ثیدـح رد  اذـل  .دنـشاب  یمن  کیرـش  اه  نآ  رد  نارگید  هک  دنتـسه  یتازاـیتما  ياراد  دنرـشب ، سنج  زا  هک  نیا  نیع  رد  ناـنآ  یلو 
نم ( » 398 (؛» ینیقـسی ینمعطی و  ّیبر  دنع  تیبأ  ّینإ  مکتئیهک  تسل  ّینإ  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  حیحص 

« .دنک یم  باریس  هداد و  ماعطا  ارم  وا  هک  یلاح  رد  منک  یم  هتوتیب  مراگدرورپ  دزن  نم  انامه  متسین ، امش  تئیه  دننامه 

تیلهاج رـصع  ناکرـشم  هاگدید  دنرـشب ، دارفا  ریاس  دننامه  روما  مامت  رد  ناربمایپ ، اه  نآ  سأر  رد  یهلا و  يایلوا  هک  نیا  هظحالم 
.دراد دوجو  نآ  رب  يرایسب  دهاوش  میرک  نآرق  رد  تسا و  هدوب 

شموق رفاک  فارشا  ( » 399 (؛» انَْلثِم ًارََشب  اَّلِإ  َکیَرن  ام  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاقَف  : » دیامرف یم  حون  موق  هرابرد  ناحبس  دنوادخ 
ام دنتفگ : وا ) خساپ  رد  )
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« .مینیب یمن  نامدوخ  نوچمه  يرشب  زج  ار  وت 

: دنتفگ اه  نآ  ( » 400 (؛» َنوُِدبع اَنل  امُهُمْوَق  اِنْلثِم َو  ِْنیَرَـشَِبل  ُنِمُْؤنَأ  اُولاقَف  : » دـیامرف یم  مالـسلا  امهیلع  نوراه  یـسوم و  موق  هرابرد  و 
« .دنتسه ام  ناگدرب  اه  نآ  موق  هک  یلاح  رد  میروایب ؟ نامیا  نامدوخ  دننامه  ناسنا  ود  هب  ام  ایآ 

نوچمه يرـشب  طقف  وت  ( » 401 (؛» َنِیقِداّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ٍهَیِاب  ِتْأَـف  اـُنْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  َْتنَأ  اـم  : » دـندرک ضرع  دوخ  ربماـیپ  هب  دومث  موق 
« .روایب يا  هناشن  تیآ و  ییوگ  یم  تسار  رگا  ییام ،

َنَِمل َکُّنُظَن  ْنِإَو  اُنْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  َْتنَأ  امَو  َنیِرَّحَـسُْملا  َنِم  َْتنَأ  اـمَّنِإ  : » دـندرک ضرع  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  هب  هَْکیَأ  باحـصا 
زا هک  تسا  نیا  میراد  وـت  هراـبرد  هک  یناـمگ  اـهنت  ییاـم و  نوـچمه  يرـشب  وـت  .یناگدـش  نوـسفا  زا  طـقف  وـت  ( » 402 (؛» َنِیبِذاْکلا

« .ینایوگغورد

؛» ِقاوْسَْألا ِیف  یِـشْمَیَو  َماعَّطلا  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذه  ِلام  : » دندرک ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  تیلهاج  رـصع  ناکرـشم 
»؟ دور یم  هار  اهرازاب  رد  دروخ و  یم  اذغ  ربمایپ  نیا  ارچ  ( » 403)

مبلق یلو  دباوخ  یم  ممـشچ  ( 404 (؛» یبلق مانی  الو  ینیع  مانت  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدمآ  حیحـص  ثیدح  رد  اذـل  و 
« .تسا رادیب 

هدهاشم مرس  تشپ  زا  ار  امش  نم  ( » 405 (؛» یماما نم  مکارأ  امک  يرهظ  ءآرو  نم  مکارأ  ّینإ  : » تسا هدمآ  حیحص  ثیدح  رد  زین  و 
« .منیب یم  ولج  زا  هک  هنوگ  نامه  منک  یم 

« .تسا هدش  هداد  نیمز  ياه  هنیزخ  ياهدیلک  نم  هب  ( » 406 (؛» ضرألا نئازخ  حیتافم  تیتوأ  : » تسا هدمآ  حیحص  ثیدح  رد  زین  و 

یم یخزرب  تایح  ياراد  یلو  دـنا  هدرک  تلحر  اـیند  راد  زا  هچرگ  یهلا  ياـیلوا  رگید  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
.میا هتخادرپ  نآ  هب  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگ  نامه  دنشاب ،

قولخم قلاخ و  نیب  كرتشم  روما 

هراشا

یتروص رد  درادن ، یتافانم  یلاعت  يراب  هیزنت  اب  رما  نیا  دنشاب ، كرتشم  رگیدکی  اب  يروما  رد  قولخم  قلاخ و  رگا 
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.دنناد و یم  ادـخ  هب  كرـش  قولخم ، هب  ار  روما  نآ  باستنا  نایباهو  یلو  دـشاب ، لاعتم  دـنوادخ  هب  هلاصإلاب  روما  نیا  تشگزاب  هک 
میرکت ار  وا  هدرک و  لّضفت  دنک  هدارا  هک  هنوگ  نآ  دهاوخب و  هک  سک  ره  هب  ناحبس  دنوادخ  اریز  تسا ؛ نانآ  زا  ضحم  لهج  نیا 

، لامک تلزنم و  ماقم و  نآ  اریز  تسا ؛ ظوفحم  وا  تیرشب  ماقم  هک  نیا  نیع  رد  درب ، یم  الاب  رـشب  دارفا  رگید  زا  ار  وا  ماقم  دیامن و 
هچ .دشاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هچرگ  قولخم ، رما  ریبدت و  تّوق و  هب  هن  تسا  دـنوادخ  هدارا  لضف و  نذا و  هب  هدوب و  یباستکا 

لوسر اـه  نآ  سأر  رد  دوخ و  ياـیلوا  هب  ار  اـه  نآ  دـنوادخ  یلو  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  ّقح  صوصن ، قباـطم  هک  یتـالامک  رایـسب 
: زا تسا  ترابع  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدومرف  تمحرم  مالسا  یمارگ 

تعافش  - 1

ّقح رد  یلو  .تسادـخ » ِنآ  زا  تعافـش  ماـمت  وگب : ( » 407 (؛» ًاعیِمَج ُهَعفَّشلا    ِ ِهَّلل ْلـُق  : » دـیامرف یم  هک  نیا  نیع  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
رد هک  تسیک  ( » 408 (؛» ِِهنْذِِإب اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ؛ هدرک  تباث  دوخ  هدارا  نذا و  هب  زین  نارگید 

»؟ دنک تعافش  وا  نامرف  هب  زج  ادخ  دزن 

: دومرف زین  و  .تسا » هدـش  هداد  تعافـش  نم  هب  ( » 409 (؛» هعافـشلا تیتوا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  و 
« .متسه هدش  تعافش  هدننک و  تعافش  نیلوا  نم  انامه  ( » 410 (؛» عّفشمو عفاش  لّوأ  انأ  »

بیغ ملع   - 2

رد هک  یناـسک  وگب : ( » 411 (؛» ُهَّللا اَّلِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  اـَل  ْلـُق  : » دـیامرف یم  هک  نیا  نیع  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
هتخاس علطم  بیغ  ملع  زا  ار  شربمایپ  هک  دنک  یم  حیرصت  رگید  ياج  رد  یلو  .ادخ » زج  دنناد  یمن  بیغ  دنتسه  نیمز  اه و  نامسآ 

چیه تسوا و  بیغ  ياـناد  ( » 412 (؛» ٍلوُسَر نِم  یَـضَتْرا  ْنَم  اَّلِإ  ًادَـحَأ  ِِهْبیَغ  یَلَع  ُرِهُْظی  اَلَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا ؛
« .هدیزگرب ار  نانآ  هک  ینالوسر  رگم  دزاس  یمن  هاگآ  شبیغ  رارسا  رب  ار  سک 

تیاده  - 3

یسک یناوت  یمن  وت  ( » 413 (؛» ُءآَشَی ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َْتبَبْحَأ َو  ْنَم  يِدْهَت  َال  َکَّنِإ  : » دیامرف یم  هک  نیا  نیع  رد  ناحبـس  دنوادخ 
یم شربمایپ  هب  باطخ  رگید  ییاج  رد  یلو  .دنک » یم  تیاده  دهاوخب  ار  سکره  دنوادخ  یلو  ینک ، تیاده  يراد  تسود  هک  ار 

« .ینک یم  تیاده  تسار  هار  يوس  هب  ًاملسم  وت  و  ( » 414 (؛» ٍمیِقَتْسُّم َرِص ٍط  َیلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ  َو  : » دیامرف

تمحر تفأر و   - 4

نیع رد  یلو  .تسا » میحر  ناـبرهم و  ناـنآ  هب  تبـسن  وا  ( » 415 (؛» ٌمیِحَر ٌفوُءَر  ْمِِهب  ُهَّنِإ  : » دیامرف یم  دوخ  هرابرد  ناحبـس  دـنوادخ 
« .تسا نابرهم  فوؤر و  نانمؤم ، هب  تبسن  وا  ( » 416 (؛» ٌمیِحَر ٌفوُءَر  َنِینِمْؤُْملِاب  : » دیامرف یم  زین  شربمایپ  هرابرد  لاح 

یهلا يایلوا  میظعت 

تدابع میظعت ، عاونا  زا  عون  ره  هک  دـنا  هدومن  نامگ  دـنا و  هدرک  طلخ  ود  نآ  نیب  هتـشاذگن و  قرف  تداـبع ، میظعت و  نیب  ناـیباهو 
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يایلوا ربمایپ و  میظعت  وا ، تسد  ندیسوب  ادخ و  ّیلو  لباقم  رد  نداتسیا  هک  دنا  هدرک  نامگ  نانآ  .ددرگ  یم  میظعت  هک  تسا  یسک 
ریغ تداـبع  هب  ّرجنم  هک  تسا  يّولغ  عوضخ ، راـقو و  بدا و  اـب  ناـنآ  لـباقم  رد  نداتـسیا  ناـنآ و  رب  دّیـس » یلوم و   » قـالطا یهلا ،
رارق هکئالم  دوجـسم  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ینآرق  تاـیآ  قباـطم  اریز  تسین ؛ نینچ  نیا  هک  یلاـح  رد  دـش ، دـهاوخ  دـنوادخ 

ناگتشرف هب  هک  ار  یماگنه  نک ) دای   ) و ( » 417 (؛» َسِیْلبِإ اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدَِأل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئاَلَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإ  َو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تفرگ ،
 .« ...سیلبا زج  دندرک  هدجس  یگمه  دینک ، عوضخ  هدجس و  مدآ  يارب  میتفگ :

« .دندرک هدجس  انثتسا  نودب  ناگتشرف  همه  ( » 418 (؛» َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُهَِکئاَلَْملا  َدَجَسَف  : » دیامرف یم  زین  و 

رب ار  دوخ  ردام  ردپ و  و  ( » 419 (؛» ًادَّجُس َُهل  اوُّرَخ  ِشْرَْعلا َو  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَر  َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ّقح  رد  زین  و 
« .دنداتفا هدجس  هب  وا  رطاخ  هب  یگمه  دناشن و  تخت 

ُهوُرِّزَُعت َو ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمُْؤِتل  ًاریِذَن *  ًارِّـشَبُم َو  ًادِـهاش َو  َکْنلَـسْرَأ  آَّنِإ  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هرابرد  و 
ادـخ و هب  مدرم ) امـش   ) اـت میداتـسرف  هدـنهد  میب  هدـنهد و  تراـشب  و  اـه ) نآ  لاـمعا  هب   ) هاوگ ار  وت  اـم  نیقی  هب  ( » 420 (؛» ...ُهوُّرِقَُوت

وا زا  دیروایب و  نامیا  شلوسر 
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 .« ...دیراد گرزب  ار  وا  دینک و  عافد 

ادخ رب  ار  يزیچ  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 421 (؛» ِِهلوُسَر ِهَّللا َو  ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  َال  اُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  زین  و 
« .دیرمشن مدقم  شلوسر  و 

ادـص دـننام  دوخ  نایم  رد  ار  ربمایپ  ندرک  ادـص  ( » 422 (؛» ًاضَْعب مُکِـضَْعب  ِءآَعُدَـک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءآَعُد  اُولَعْجَت  اـَل  : » دـیامرف یم  زین  و 
« .دیهدن رارق  رگیدکی  ندرک 

اّمنأک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  دـنع  ًاسولج  اّنک  : » تفگ هک  هدرک  لقن  کیرـش  نب  هماـسا  زا  دوخ  حیحـص  رد  ناـبح  نبا  یناربط و 
يا هدنرپ  ام  ياهرس  رب  هک  ایوگ  میدوب  هتسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  ام  ( » 423 (؛».  ...مّلکتم اّنم  مّلکتی  ام  ریطلا  انـسوؤر  یلع 

 .« ...تفگ یمن  نخس  ام  زا  مادک  چیه  تسا ؛ هتسشن 

هبتر ندرب  الاب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  میظعت  بوجو  یکی  دشاب : هتشاد  رظن  رد  دیاب  ناسنا  هک  تسا  مهم  رما  ود  هک  نیا  لصاح 
یسک رگا  اذل  .تسا و  رما  ود  نیا  رد  لقتـسم  اهنت و  وا  هک  نیا  دنوادخ و  تیهولا  تیبوبر و  هب  داقتعا  يرگید  قیالخ و  رگید  رب  وا 

هتفر و ّقح  هب  درکن  دنوادخ  تافـص  هب  فصتم  ار  وا  یلو  دومن  نآ  رد  هغلابم  یتح  ای  و  درک ، میظعت  ناحبـس  دـنوادخ  ّیلو  ّقح  رد 
یتح ناگرزب  تاملک  رد  هیبشت  هیانک و  هراعتـسا و  یلقع و  زاجم  هک  نآ  ًاـصوصخ  دومن ؛ كرـش  رفک و  هب  فصتم  ار  وا  ناوت  یمن 

.تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  زین  ثیدح  نآرق و  رد 

تیباهو نوماریپ  ياه  باتک  هلسلس 

( نایباهو ) اه یفلس  تخانش   - 1

 - نایباهو 6 دزن  كرش  دراوم  تیباهو 5 -  يداقتعا  ینابم  نایباهو 4 -  هاگدید  زا  ادخ  تیباهو 3 -  راکفا  سسؤم  هیمیت ، نبا   - 2
روبق ترایز  لسوت 7 - 

ییاپرب  - 8
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ازع نشج و  مسارم 

اه تشون  یپ 

ات 150  1

ص 549. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف ، عومجم  ( 1

ص 552. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف ، عومجم  ( 2

.نامه ( 3

ص 561. نامه ، ( 4

ص 586. نیشیپ ، ( 5

ص 722. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف ، عومجم  ( 6

ص 746و747. نامه ، ( 7

ص 3 و 4. هّنسلا ، نآرقلل و  هیباهولا  هفلاخم  ( 8

؛  لیئارـسا ءارزو  سیئر  نیلّوا  نمزیا  مییاح و  تارکاذم  یبلیف ؛  هَّللادـبع  دـجن ، خـیرات  دامح ؛  يریخ  رامعتـسالا ، هدـمعأ  ك.ر : ( 9
.رفمه رتسم  تارکاذم 

هیآ 36. لحن ، هروس  ( 10

ص 39. ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 11 ؛ ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 11

هیآ 163. هرقب ، هروس  ( 12

هیآ 1. صالخا ، هروس  ( 13

هیآ 91. نونمؤم ، هروس  ( 14

هیآ 51. تایراذ ، هروس  ( 15

هیآ 16. دعر ، هروس  ( 16

هیآ 3. رطاف ، هروس  ( 17
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هیآ 2. هحتاف ، هروس  ( 18

هیآ 164. ماعنا ، هروس  ( 19

هیآ 23. ءارسا ، هروس  ( 20

هیآ 64. نارمع ، لآ  هروس  ( 21

هیآ 36. لحن ، هروس  ( 22

.دبع هدام  برعلا ، ناسل  ( 23

.دبع هدام  طیحملا ، سوماق  ( 24

.دبع هدام  بغار ، تادرفم  ( 25

هیآ 54. هدئام ، هروس  ( 26

هیآ 34. هرقب /  هروس  ( 27

هیآ 12. فارعا ، هروس  ( 28

هیآ 28. فارعا ، هروس  ( 29

هیآ 100. فسوی ، هروس  ( 30

ص 24. داشرلا ، جهنم  ( 31

هیآ 96. رجح ، هروس  ( 32

هیآ 81. میرم ، هروس  ( 33

هیآ 72. هدئام ، هروس  ( 34

هیآ 51. نارمع ، لآ  هروس  ( 35

تایآ 17 و 18. هبوت ، هروس  ( 36

هیآ 24. ءارسا ، هروس  ( 37
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.میدرک هراشا  اه  نآ  هب  یسانش » هعیش   » باتک رد  هک  هنوگ  نامه  ( 38

هیآ 31. هبوت ، هروس  ( 39

هیآ 17. توبکنع ، هروس  ( 40

هیآ 22. أبس ، هروس  ( 41

ص 79. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 42

ص 30. دیحوتلا ، ددع  نمل  دیدنتلا  ( 43

ص 34 و 35. دیحوتلا ، ددع  نمل  دیدنتلا  ( 44

.نیشیپ ( 45

ص 338. ج 3 ، يرابلا ، حتف  ( 46

ص 16 و 17. ج 1 ، دیحوتلا ، باتک  یلع  دیفملا  لوقلا  ( 47

هروس ( 48
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هیآ 25. نامقل ،

هیآ 161. ماعنا ، هروس  ( 49

هیآ 105. سنوی ، هروس  ( 50

هیآ 17. هدئام ، هروس  ( 51

.78 تایآ 76 -  ماعنا ، هروس  ( 52

هیآ 48. ءاسن ، هروس  ( 53

هیآ 13. نامقل ، هروس  ([ . 54

هیآ 31. جح ، هروس  ( 55

هیآ 72. هدئام ، هروس  ( 56

هیآ 116. ءاسن ، هروس  ( 57

هیآ 117. نونمؤم ، هروس  ( 58

هیآ 65. رمز ، هروس  ( 59

هیآ 151. ماعنا ، هروس  ( 60

هیآ 28. هبوت ، هروس  ( 61

هیآ 3. هبوت ، هروس  ( 62

تایآ 25 و 26. دوه ، هروس  ( 63

هیآ 36. دعر ، هروس  ( 64

هیآ 108. ءایبنا ، هروس  ( 65

هیآ 4. هنحتمم ، هروس  ( 66

هیآ 117. نونمؤم ، هروس  ( 67
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هیآ 40. فسوی ، هروس  ( 68

هیآ 71. جح ، هروس  ( 69

هیآ 66. سنوی ، هروس  ( 70

هیآ 24. ءایبنا ، هروس  ( 71

هیآ 78. سنوی ، هروس  ( 72

هیآ 153. ءاسن ، هروس  ( 73

هیآ 210. هرقب ، هروس  ( 74

هیآ 18. سنوی ، هروس  ( 75

هیآ 74. سی ، هروس  ( 76

هیآ 81. میرم ، هروس  ( 77

تایآ 22 و 23. فرخز ، هروس  ( 78

.74 تایآ 71 -  ءارعش ، هروس  ( 79

هیآ 170. هرقب ، هروس  ( 80

هیآ 43. أبس ، هروس  ( 81

ص 552. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف  عومجم  ( 82

هیآ 93. فسوی ، هروس  ( 83

.نامه ( 84

هیآ 60. هرقب ، هروس  ( 85

هیآ 40. لمن ، هروس  ( 86

ص 70. تاهبشلا ، فشک  ( 87
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ص 68. دیجملا ، حتف  ( 88

.هضفارلا یلع  درلا  ( 89

هیآ 60. رفاغ ، هروس  ( 90

هیآ 35. هدئام ، هروس  ( 91

ص 30و31. دیحوتلا ، دّدع  نمل  دیدنتلا  ( 92

ص 56. نیعلا ، بیترت  ( 93

ص 21. ج 13 ، برعلا ، ناسل  ( 94

هیآ 227. هرقب ، هروس  ( 95

هیآ 112. هط ، هروس  ( 96

هیآ 9. تارجح ، هروس  ( 97

هیآ 119. هبوت ، هروس  ( 98

هیآ 22. هلداجم ، هروس  ( 99

هیآ 14. تارجح ، هروس  ( 100

.مالسلا هیلع  یلع  لئاضف  باب  ص 17 ، ج 7 ، ملسم ، حیحص  نامیالا ؛ باتک  ج 1،ص 10 ، يراخب ، حیحص  ( 101

.قودص رابخألا  یناعم  زا  لقن  هب  ص 16  ج 66 ، راونألاراحب ، ( 102

هیآ 20. دیدح ، هروس  ( 103

.388 فقاوملا ، ( 104

، مارملا دعاوق  ( 105
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ص 171.

ص 443. نیبلاطلا ، داشرا  ( 106

.تاساجنلا ثحبم  هراهطلا ، باتک  یقثولا ، هورعلا  ( 107

هیآ 14. لمن ، هروس  ( 108

ص 144. ج 5 ، برعلا ، ناسل  ص 254 ؛ ج 3 ، سورعلا ، جات  ( 109

ص 58. رهاوجلا ، تیقاویلا و  ( 110

ص 392. فقاوملا ، ( 111

ص 227. ج 5 ، دصاقملا ، حرش  ( 112

ص 237. ج 4 ، راتخملا ، رّدلا  یلع  راتحملا  ّدر  ( 113

هیآ 125. لحن ، هروس  ( 114

ص 72. وا ، زا  لقن  هب  ححصت ، نأ  بجی  میهافم  ( 115

ص 597. ج 7 ، يراخب ، حیحص  ( 116

ص 10و11. ج 1 ، لوصالا ، عماج  ك.ر : ثیداحا  نیا  عومجم  يارب  ( 117

«. ملس  » هدام بغار ، تادرفم  ( 118

هیآ 14. ماعنا ، هروس  ( 119

هیآ 67. نارمع ، لآ  هروس  ( 120

هیآ 108. هرقب ، هروس  ( 121

هیآ 167. نارمع ، لآ  هروس  ( 122

هیآ 14. تارجح ، هروس  ( 123

هیآ 69. فرخز ، هروس  ( 124
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هیآ 65. ءاسن ، هروس  ( 125

هیآ 131. هرقب ، هروس  ( 126

ص 51. ج 10 ، هینسلا ، رردلا  ( 127

ص 51. ج 10 ، هینسلا ، رردلا  ( 128

ص 79. ج 1 ، ماشه ، نبا  هیوبنلا ، هریسلا  ( 129

ص 31. ج 10 ، هینسلا ، رردلا  ( 130

ص 78. نامه ، ( 131

ص 63. ج 10 ، نیشیپ ، ( 132

ص 43. نامه ، ( 133

ص 64. نامه ، ( 134

ص 12 و 64 و 75 و 77 و 86. ج 10 ، هینسلا ، رردلا  ( 135

ص 369. ج 10 ، نامه ، ( 136

ص 369. ج 10 ، نامه ، ( 137

ص 291. ص 86 و ج 9 ، ج 10 ، هینسلا ، رردلا  ( 138

ص 117 و 118 و 119. ص 113 و 114 و ج 8 ، ص 2و238 و ج 10 ، ج 9 ، نامه ، ( 139

ص 77. ج 2 ، هینسلا ، رردلا  ( 140

.نیشیپ ( 141

ص 54. ج ،  نامه ، ( 142

ص 113. ج 10 ، نامه ، ( 143

ص 113. ج 10 ، هینسلا ، رردلا  ( 144
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ص 57. ج 8 ، نامه ، ( 145

ص 25. ج 10 ، نامه ، ( 146

ص 8. ج 10 ، نیشیپ ، ( 147

، نامه ( 148
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ص 63. ج 1 ،

ص 193. ج 10 ، نامه ، ( 149

ص 355. ج 10 ، نامه ، ( 150

ات 310  151

ص 59. ج 2 ، هینسلا ، رردلا  ( 151

ص 53. ج 1 ، نامه ، ( 152

ص 117. ج 1 ، هینسلا ، رردلا  ( 153

ص 120. نامه ، ( 154

ص 160. نامه ، ( 155

ص 234. نیشیپ ، ( 156

ص 49. تاهبشلا ، فشک  ( 157

ص 49 و 50. تاهبشلا ، فشک  ( 158

هیآ 3. رمز ، هروس  ( 159

هیآ 116. هدئام ، هروس  ( 160

هیآ 73. هدئام ، هروس  ( 161

ص 50. تاهبشلا ، فشک  ( 162

هیآ 35. هدئام ، هروس  ( 163

هیآ 64. ءاسن ، هروس  ( 164

هیآ 97. فسوی ، هروس  ( 165

ص 7. تاهبشلا ، فشک  ( 166
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هیآ 25. نامقل ، هروس  ( 167

هیآ 17. توبکنع ، هروس  ( 168

هیآ 22. أبس ، هروس  ( 169

ص 34. دیحوتلا ، دّدع  نمل  دیدنتلا  ( 170

ص 48. یکلام ، ناحرف  نب  نسح  ًایبن ، سیل  هیعاد و  ( 171

ص 408. ج 1 ، زاب ،  نب  اواتف ، عومجم  ( 172

ص 417. نامه ، ( 173

ص 765. ج 2 ، زاب ، نب  اواتف ، عومجم  ( 174

.یسولآ نامعن  تاومالا ، عامس  مدع  یف  تانّیبلا  تایآلا  همدقم  ( 175

ص 149. ج 4 ، بیغلا ، حیتافم  ( 176

.30 تایآ 27 -  رجف ، هروس  ( 177

تایآ 83 و 84. هعقاو ، هروس  ( 178

هیآ 42. رمز ، هروس  ( 179

هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس  ( 180

هیآ 69. ءاسن ، هروس  ( 181

هیآ 4. دیدح ، هروس  ( 182

هیآ 115. هرقب ، هروس  ( 183

هیآ 16. هروس ق ، ( 184

هیآ 19. رفاغ ، هروس  ( 185

.لهج یبا  لتق  باب  ص 76 و 77 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 186
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.لاعنلا قفخ  عمسی  ّتیملا  باب  ص 123 ، ج 2 ، نامه ، ( 187

مقر 46080. ص 619 و 620 ، ج 16 ، لامعلا ، زنک  ( 188

تایآ 78 و 79. فارعا ، هروس  ( 189

.93 تایآ 91 -  نامه ، ( 190

هیآ 45. فرخز ، هروس  ( 191

ص 19. توتلش ، يواتفلا ، ( 192

ص 431. مالسلادبع ، نب  نیدلازع  مالسالا  خیش  يواتف  ( 193

ص 9. میق ، نبا  حورلا ، ( 194

.نامه ( 195

ص 9. حورلا ، ( 196

.نامه ( 197

ضیف ( 198
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ص 487. ج 5 ، ریدقلا ،

ص 242. یلع ، دّمحم  یسوم  هلیسولا ، لسوتلا و  هقیقح  ( 199

ص 8. حورلا ، ( 200

ص 205. ج 3 ، يرابلا ، حتف  ( 201

ص 137. ج 2 ، ریبحلا ، صیخلت  ( 202

.نآرقلا لئاضف  باتک  يذمرت ، حیحص  ( 203

ص 211. ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 204

ص 184. ج 3 ، ریدقلا ، ضیف  ( 205

ح 621. هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 206

مقر 2242. ص 507 ، ج 1 ، لامعلا ، زنک  ( 207

ص 506. نیشیپ ، ( 208

مقر 93. ص 56و57 ، ج 1 ، یمراد ، ننس  ( 209

ص 271. یلع ، دّمحم  یسوم  هلیسولا ، لسوتلا و  هقیقح  ( 210

ص 211. ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 211

ص 281. ج 2 ، یطویس ، يربکلا ، صئاصخلا  ص 24 ؛ ج 9 ، نیشیپ ، ( 212

ص 297. ج 3 ، بیرقتلا ، حرش  یف  بیرثتلا  حرط  ( 213

ص 24. دئاوزلا ج 9 ، عمجم  ( 214

ص 102. ج 1 ، افشلا ، حرش  ص 401 ، ج 3 ، ریدقلا ، ضیف  ( 215

.هثاغتسا ثحب  هب  دوش  عوجر  ( 216

ص 261. ج 2 ، یطویس ، يواتفلل ، يواحلا  ( 217
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ص 268. ج 2 ، ملسم ، حیحص  ( 218

ص 23. ج 4 ، هیلاعلا ، بلطملا  رجح ، نبا  ( 219

.مکاح زا  لقن  هب  ص 265 ، هلیسولا ، لسوتلا و  هقیقح  ( 220

ص 257. نیشیپ ، ( 221

.18 ص 16 -  حورلا ، ( 222

.نامه ( 223

.نامه ( 224

.نامه ( 225

.18 ص 16 -  حورلا ، ( 226

.نامه ( 227

.نامه ( 228

ص 18 و 19. نامه ، ( 229

.نیشیپ ( 230

.نامه ( 231

ص 18 و 19. حورلا ، ( 232

هیآ 21. روط ، هروس  ( 233

.406 ص 402 -  روبقلا ، یتوملا و  لاح  حرشب  رودصلا  ءافش  ( 234

هیآ 7. رفاغ ، هروس  ( 235

هیآ 5. يروش ، هروس  ( 236

هیآ 10. رشح ، هروس  ( 237
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.ّتیملا نع  مایصلا  ءاضق  باب  ص 155 و 156 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  ك.ر : ( 238

.نیشیپ ( 239

.ّتیملا نع  مایصلا  ءاضق  باب  ص 155 و 156 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  ك.ر : ( 240

.121 ،ص 118 -  حورلا 17071؛ مقر 17050 -  ، 602 ص 598 -  ج 8 ، لامعلازنک ، 78 ؛ ص 73 -  ج 5 ، نامه ، : ك.ر ( 241

(242
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ص 176. یشبح ، هَّللادبع  خیش  نایبلا ، حیرص  ك.ر :

هیآ 52. مور ، هروس  ( 243

هیآ 22. رطاف ، هروس  ( 244

.46 ص 45 -  حورلا ، ( 245

ص 145. ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  رصتخم  ( 246

.هثاغتسالا ( 247

ص 311. ج 4 ، زاب ، نب  هعونتم ، تالاقم  يواتف و  عومجم  ( 248

مقر 7210. ياوتف  ءاتفالا ، هیملعلا و  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  ( 249

ص 86. ج 2 ، نازوف ، نب  حلاص  خیشلا  يواتف  نم  یقتنملا  ( 250

ص 183. ج 1 ، هعونتم ، تالاقم  يواتف و  عومجم  ( 251

اوتف 9696. مقر  هیملعلا ، ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  ( 252

ص 251. ج 1 ، هیمالسا ، يواتف  ( 253

ص 43. ج 1 ، مالسالا ، رانم  يواتف  ( 254

ص 302. ج 2 ، نیمیثع ، نبا  لئاسر ، يواتف و  عومجم  ( 255

ص 20. ج 2 ، هیمالسا ، يواتف  ( 256

ص 142. ج 39 ، هیمالسالا ، ثوحبلا  هّلجم  ( 257

ص 37. هرامش 1612 ، هوعدلا ، هّلجم  ( 258

مقر 366. نیمیثع ، نبا  يواتفلا ، عومجم  ( 259

ياوتف 3019. ءاتفالا ، هیملعلا و  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  ( 260

ص 259. تاثدحملا ، عدبلا و  باتک  زا  لقن  هب  نیمیثع ، نبا  فتاهلا ، یلع  لاؤسلا  ( 261
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ص 270. ج 1 ، مالسالا ، رانم  يواتف  ( 262

مقر 360. نیمیثع ، نبا  لئاسر  يواتف و  عومجم  ( 263

ص 16. ج 12 ، حوتفملا ، بابلا  ءاقل  ( 264

مقر 357. نیمیثع ، نبا  لئاسر  يواتف و  عمجم  ( 265

اوتف 1207. مقر  همئادلا ، هنجللا  ( 266

ص 777. زاب ، نب  يواتف  عومجم  ( 267

ص 119. ج 5 ، هعّونتم ، تالاقم  يواتف و  عومجم  ( 268

مقر 7482. همئادلا ، هنجللا  ( 269

مقر 3582. نامه ، ( 270

ص 143. هیزعتلا ، يواتف  ( 271

ص 72. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف  نم  یقتنملا  ( 272

مقر 6167. همئادلا ، هنجللا  ( 273

ص 21. ج 1 ، نیمیثع ، نبا  يواتف  ( 274

ص 35. هیزعتلا ، يواتف  ( 275

مقر 4160. يوتفلا ، نم  همئادلا  هنجللا  ( 276

ص 43. رمتعملا ، جاحلا و  اهیف  عقی  یّتلا  ءاطخألا  لیلد  ( 277

ص 30و31. نازوف ، نبا  هعدبلا ، ( 278

اوتف 5303. مقر  همئادلا ، هنجللا  ( 279

(280
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ص 107. ءاطخألا ، لیلد 

ص 408. ج 4 ، هیمالسالا ، يواتف  ( 281

ص 48. ج 18 ، حوتفملا ، بابلا  ءاقل  ( 282

ص 43. بردلا ، یلع  رون  ( 283

مقر 4994. يوتفلا ، نم  همئادلا  هنجلا  ( 284

ص 17. ج 4 ، هیمالسالا ، يواتف  ( 285

مقر 3303. يوتفلا ، نم  همئادلا  هنجللا  ( 286

ص 269. هیمیت ، نبا  میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  ( 287

ص 456. ج 3 ، هیمالسالا ، فراعملا  هرئاد  ( 288

ص 251. ج 2 ، یلازغ ، نیدلا ، مولع  ءایحا  ( 289

ص 217. جاحلا ، نبا  لخدملا ، ( 290

ص 224. ج 2 ، نامه ، ( 291

ح 1718. ملسم ، حیحص  ح 2697 ؛  يراخب ، حیحص  ( 292

ح 1718. ملسم ، حیحص  ( 293

ص 126. ج 4 ، دمحا ، دنسم  ( 294

ح 867. ملسم ، حیحص  ( 295

هیآ 23. حتف ، هروس  ( 296

هیآ 38. لافنا ، هروس  ( 297

هیآ 55. فهک ، هروس  ( 298

ص 34. ج 15 ، نازیملا ، ( 299
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ح 4. ص 59 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 300

ص 347. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 301

ص 72. ج 5 ، نیشیپ ، ( 302

.عدب هدام  بغار ، تادرفم  ص 1183 ؛ ج 3 ، هغللا ، حاحص  ص 6 ؛  ج 8 ، برعلا ، ناسل  ص 54 ؛ ج 2 ، نیعلا ، ك.ر : ( 303

هبطخ 176. هغالبلا ، جهن  ( 304

هبطخ 161. نامه ، ( 305

هبطخ 145. نامه ، ( 306

ص 160. مکحلاو ، مولعلا  عماج  ( 307

ص 9. ج 17 ، يرابلا ، حتف  ( 308

ص 264. ج 2 ، یضترملا ، فیرش  لئاسر  ( 309

ص 202. ج 74 ، راونألاراحب ، ( 310

ات 423  311

هیآ 31. هبوت ، هروس  ( 311

ص 80. ج 1 ، يربط ، ریسفت  كرشلا ؛ باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ج 4 ، یفاک ، لوصا  ( 312

هیآ 27. دیدح ، هروس  ( 313

ح 3974. لوصالا ، عماج  عدلا ؛ باب  ملعلا ، لضف  باتک  یفاک ج 12 ، لوصا  ( 314

هیآ 59. سنوی ، هروس  ( 315

هیآ 79. هرقب ، هروس  ( 316

.هنسلاو باتکلاب  ماصتعالا  باب  ج 9 ، يراخب ، حیحص  ملعلا ؛ باتک  ج 8،ص 62 ، ملسم ، حیحص  ( 317

هیآ 60. لافنا ، هروس  ( 318
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ص 157. ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 319

هیآ 23. يروش ، هروس  ( 320

(321
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هیآ 5. میهاربا ، هروس 

هیآ 157. فارعا ، هروس  ( 322

هیآ 120. دوه ، هروس  ( 323

هیآ 32. جح ، هروس  ( 324

تایآ 36 و 37. رون ، هروس  ( 325

هیآ 204. فارعا ، هروس  ( 326

هیآ 141. ءاسن ، هروس  ( 327

هیآ 2. هدئام ، هروس  ( 328

ص 149. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 329

ص 19. ج 1 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  ( 330

ح 3071. يذمرت ، ننس  ص 158 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 331

.یناربط زا  لقن  هب  ص 102  یلازغ ، دّمحم  لقعلا ، عرشلا و  نازیم  یف  يرکفلا  انثارت  ( 332

ح 11623. ص 106 ، ج 3 ، دمحا ، دنسم  ( 333

ص 16 و 17. يدعس ، کلملادبع  رتکد  هعدبلا ، ( 334

هیآ 38. ماعنا ، هروس  ( 335

هیآ 12. ءارسا ، هروس  ( 336

هیآ 89. لحن ، هروس  ( 337

ح 2. ص 74 ، ج 1 ، یفاک ، ( 338

هیآ 15. ءارسا ، هروس  ( 339

هیآ 286. هرقب ، هروس  ( 340
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ص 106. ج 15 ، يوون ، حرش  اب  ملسم  حیحص  ( 341

هیآ 32. فارعا ، هروس  ( 342

ح 2679. ص 45 و 46 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 343

هیآ 185. هرقب ، هروس  ( 344

هیآ 28. ءاسن ، هروس  ( 345

 . ح ص 266 ، ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 346

ص 79. ج 1 ، ریثا ، نبا  هیاهنلا ، ك.ر : ( 347

هیآ 145. ماعنا ، هروس  ( 348

.35 ص 33 -  مارحلا ، لالحلا و  ( 349

ص 294 و 295. میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  ( 350

ص 49. لصفلا ، لاوقلا  ( 351

ص 10. ج 2 ، لخدملا ، ( 352

ص 271 و 272. میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  ( 353

ص 235. ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 354

هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 355

ص 130. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ( 356

ص 330. مالسالا ، رجف  ( 357

ص 194. ج 8 ، سورعلا ، جات  ( 358

.تالغ لصف  عیشتلا ، فوصتلا و  نیب  هلصلا  ( 359

ص 132. ج 15 ، برعلا ، ناسل  ( 360
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هیآ 77. هدئام ، هروس  ( 361

هیآ 72. نامه ، ( 362

ص 346. ج 25 ، راونألاراحب ، ( 363

زا لقن  هب  ص 265  نیشیپ ، ( 364
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.یسوط خیش  یلاما 

.نامه ( 365

.یشک لاجر  زا  لقن  هب  ص 286  نیشیپ ، ( 366

.296 نامه ، ( 367

ص 71. تاداقتعالا ، ( 368

ص 109. داقتعالا ، حیحصت  ( 369

ص 202. توکلملا ، راونأ  ( 370

هیآ 42. نارمع ، لآ  هروس  ( 371

هیآ 40. لمن ، هروس  ( 372

ص 295. ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 373

ص 421. خیراتلا ، هکرح  مالسالا و  ( 374

ص 11. هنسلا ، لها  هعیشلا و  نیب  ( 375

ص 250. نابعش 1414 ، لّوا ، لاس  هرامش 3 ، بیرقتلا ، هلاسر  ( 376

ص 48. یلازغ ، دّمحم  مالسالا ، نم  سیل  ( 377

ص 235. مالسلا ، هیلع  قداصلا  رفعج  مامالا  ( 378

ص 25. هونب ، ّیلع و  ( 379

ص 4. هنسلا ، هعیشلا و  نیب  ( 380

ص 6. يواسنهب ، ملاس  اهیلع ، يرتفملا  هنسلا  ( 381

ص 250. یناسملت ، رمع  تارکذم ، تایرکذ ال  ( 382

ص 201. کحضت ، کّلعل  ( 383
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ص 251. ج 6 ، یلع ، درک  دّمحم  ماشلا ، ططخ  ( 384

هرامش 91. یمالسالا ، ملاعلا  هّلجم  ( 385

ص 22. هرهزوبا ، دّمحم  مالسلا ، هیلع  قداص  مامالا  ( 386

ص 151. نیشیپ ، ( 387

.یمالسالا عیرشتلا  خیرات  ( 388

ص 39. هّیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  ( 389

ص 252. ق ،)  . ه  ) لّوا 1413 لاس  هرامش 2 ، نیلقثلا ، هلاسر  هلجم  ( 390

.هیمالسالا هدحولا  لیبس  یف  ( 391

ص 33. هدلاخلا ، بتکلا  یف  تارظن  ( 392

ص 13. ج 1 ، يرکسع ، أبس ، نب  هَّللا  دبع  ( 393

ص 40. هرهاقلا ، یف  رکفلا  لاجر  عم  ( 394

ص 263. يواضرق ، نرق ، فصن  هلحر  هتفرع  امک  یلازغلا  خیشلا  ( 395

ص 52. یلازغ ، دّمحم  برعلا ، رّخأت  ّرس  ص 152 ؛  یلازغ ، دّمحم  هیعاد ، مومه  ( 396

هیآ 188. فارعا /  هروس  ( 397

ص 8. ج 3 ، دمحا ، حیحص  ص 242 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 398

هیآ 27. دوه ، هروس  ( 399

هیآ 47. نونمؤم ، هروس  ( 400

هیآ 154. ءارعش ، هروس  ( 401

.186 هیآ 185 -  ءارعش ، هروس  ( 402

هیآ 7. ناقرف ، هروس  ( 403
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ص 168. ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 404

ص 108. ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 405

ص 94. ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 406

، رمز هروس  ( 407
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هیآ 44.

هیآ 255. هرقب ، هروس  ( 408

ص 442. ج 7 ، هبیش ، یبا  نبا  فنصم  ص 49 ؛ ج 10 ، یبطرق ، ( 409

ص 26. ج 1 ، یمراد ، ننس  ( 410

هیآ 65. لمن ، هروس  ( 411

.27 هیآ 26 -  نج ، هروس  ( 412

هیآ 56. صصق ، هروس  ( 413

هیآ 52. يروش ، هروس  ( 414

هیآ 117. هبوت ، هروس  ( 415

هیآ 128. هبوت ، هروس  ( 416

هیآ 34. هرقب ، هروس  ( 417

هیآ 30. رجح ، هروس  ( 418

هیآ 100. فسوی / هروس  ( 419

.9 هیآ 8 -  حتف ، هروس  ( 420

هیآ 1. تارجح ، هروس  ( 421

هیآ 63. رون ، هروس  ( 422

ص 400. ج 4 ، كردتسم ، ( 423
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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