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هغالبلا جهن  رد  تیبرت  میلعت و 

باتک تاصخشم 

مق رشن :  تاصخشم  تداهز  دیجملادبع  هغالبلا  جهن  رد  تیبرت  میلعت و  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1342 دیجملادبع - ، تداهز  هسانشرس : 
هزوح یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد   : ) تسورف ص 245  يرهاـظ :  تاصخـشم  تاراـشتنا 1378 . زکرم  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح 

-680-424-964 لاــیر ؛  212000-680-424-964 لاــیر ؛  212000-680-424-964 کــــباش :  ( 700 تاراــشتنا زکرم  مـق  هـیملع 
هدـشینیتال دـلج  تـشپ  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تـسرهف  تیعــضو  لاـیر  212000-680-424-964 لاــیر ؛  212000

پاچ تشاددای :  . AbdAlmajid Zahadat. Talim va tarbiyat dar [Educatione In] Nahjol - Balaghah
245؛ همانباتک ص 241 -  تشاددای :  لایر   21000 متشه 1380 ؛ پاچ  تشاددای :   ISBN 964-424-928-3 لایر  1380  : مود 13000

شرورپ شزومآ و  هغالبلا --  جـهن  40ق  ترجه -  زا  لـبق  لوا 23  ماـما  بلاـطیبا ع ،  نبیلع  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  نینچمه 
 : هرگنک يدـنب  هدر  تاراـشتنا  زکرم  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد  مـق  هـیملع  هزوـح  هدوزفا :  هسانـش  شرورپ  شزوـمآ و  مالــسا و  عوـضوم : 

م1742-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/9515 ییوید :  يدنب  هدر  BP38/09/آ8ز9 

ادها

هیآ 88 ( 12  ) فسوی نیقدـصتملا .  يزجی  هللا  نا  انیلع  قدـصت  لیکلا و  انل  فواف  ةاجزم  ۀـعاضبب  انئج  رـضلا و  انلها  انـسم و  زیزعلا  اهیا  ای 
( هجرفیلاعتهللالجع  ) دوعوم يدهم  ترضح  دوجو ،  رصم  زیزع  سدقم  ناتسآ  هب  میدقت 

راتفگشیپ

راتفگشیپ

هلآو هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحمانسوفن  بیبـطو  اـنبولق  بیبـحو  اندیـس  یلع  هللایلـصو  نیملاـعلا  بر  هللادـمحلا  مـیحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب 
ثعب ذا  نینمؤملا  یلع  هللا  نم  دقل  لجوزع :  هللا  لاق  نیدلا .  موییلا  نیعمجا  مهئادعا  یلع  ۀنعللاو  نیضرالایف  هللا  ۀیقب  امیـسالو  نیرهاطلا 
لها رب  ادـخ  ( ; 1  ) نیبم لالـض  یفل  لبق  نم  اوناک  ناو  ۀـمکحلاو  باتکلا  مهملعیو  مهیکزیوهتاـیآ  مهیلع  اولتی  مهـسفنا  نم  ـالوسر  مهیف 

ره زا  ار  نانآ  سوفن  دـنک و  توالت  ار  ادـخ  تاـیآاهنآ  رب  هک  تخیگنارب  ناـنآ  ناـیم  رد  اـهنآ  دوخ  زا  یلوسر  هک  تشاذـگ  تنم  ناـمیا 
 . دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  لبق  هک  دنچ  ره  دزومایبتمکح ،  قیاقحو  تعیرش  ماکحا  نانآ  هب  دنادرگ و  كاپ  شیالآ  صقن و 

دوب دهاوخ  نکمم  یحو  هیحان  زا  اهنت  ناسنا ،  تیبرتو  میلعت  يارب  یعماج  حیحـص و  ماظن  یحارط  تسا و  ناسنا   » تیبرت میلعت و  عوضوم 
ادخ باتک  رسفم  دناوتیم  ترضح  نآ  زا  ریغ  یسک  هچ  ( 2  . ) تسا نآرق  نیبم  نامجرتمالـسلا و  هیلعیلع  يزاس و  ناسنا  باتک  نآرق  . 

زا یتمسق  رد  ( 3  . ) تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هب  برقا  نامیا و  هب  قبـسا  يوبن و  هریـس  تنـسو و  یحو  هب  ملعا  هک  ومه  دشاب ؟ 
دنلب ياـههخاش  مدـنکفا و  كاـخ  هب  ار  برع  ناعاجـش  ناـگرزب و  یناوـجون ،  نارود  رد  نم  دـیامرفیم :  دوـخ  یفرعم  رد  هعـصاق  هبطخ 

هبتبـسن هژیو  ماـقم  تلزنمو و  تبارق  يدـنواشیوخ و  رظن  زا  ارم  تیعقوم  یبوـخ  هب  امـش  متـسکش ; مهرد  ار  رـضم  هعیبر و  هلیبـقتخرد 
درـشفیم و شیوخ  شوغآ  رد  ارم  شدنزرف  نوچمه  وا  مدوب ،  كدوک  نم  داد ; شرورپ  شیوخ  نماد  رد  ارم  وا  دـینادیم :  ادـخ  لوسر 
رد دـیوجیم و  ار  اذـغ  مدرکیم ; مامـشتسا  ار  وا  هزیکاپ  يوب  دـیبسچیم و  مندـب  هب  شندـب  دادیم ،  ياج  شـصوصخم  هاگتحارتسا  رد 

ترـضح نآ  لابند  هب  ياهیاس  نوچمه  نم  دومنن . . . .  ادیپ  مرادرک  رد  یهابتـشا  تفاین و  مراتفگ  رد  یغورد  زگره  تشاذـگیممناهد . 
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زا یتدم  منک .  ادتقا  وا  هب  هک  دادیم  نامرف  ارم  تخاسیم و  راکشآ  نم  يارب  کین  قالخا  زاياهزات  هتکن  زور  ره  وا  مدرکیم و  تکرح 
 ، ادـخ لوسر  هناخ  زا  ریغزور  نآ  رد  دـیدیمن .  ار  وا  نم  زج  یـسک  مدرکیم و  هدـهاشم  ار  وا  نم  اهنت  دـشیم ،  ارح  هوک  رواجم  لاس ، 

هتفریذپ ار  مالسا  اهنآ  موس  رفن  نم  هجیدخ و  وا و  هک  دوب  ترضح  نآهناخ  اهنت  تشادن .  دوجو  دشاب  هتفای  هار  نآ  رد  مالسا  هک  ياهناخ 
ارياهلان يادص  ادخ ،  لوسر  رب  یحو  لوزن  ماگنه  هب  مدرکیم .  مامـشتسا  ار  توبن  میـسن  مدـیدیمار و  تلاسر  یحو و  رون  نم  میدوب . 

نم هک  ار  هچنآ  وت  هدیدرگ ; سویامشیوخ  شتسرپ  زا  هک  تسا  ناطیش  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  هلان  نیا  مدیسرپ :  ترضح  نآ  زا  مدینش ;
هداج قیرط و  رب  ینم و  ریزو  هکلب  یتسین ،  ربمغیپ  وت  هک  تسا  نیا  وت  نمنایم و  قرف  اهنت  ینیبیم ،  منیبیم  ار  هچنآ  يونشیم و  مونشیم 

ینبدا وهو  هللا  هبدا  هلآو  هیلع  هللا  یلصهللا  لوسر  نا  لیمک  ای  دیامرفیم :  رگید  ياج  رد  ( 4  . . . . ) مدوب وا  ابهراومه  نم  يراد ; رارق  ریخ 
ارم ترـضح  نآ  درک و  تیبرت  ادـخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  لـیمک !  يا  ( 5;  ) نیمرکملا بدا  ثروا  نینمؤـملا و  بدؤا  اـناو 

اهناسنا ینادرگرـس  تریح و  يداو  رد  سپ  مهدیم .  دای  اهنآ  هب  ار  هدیدنـسپ  بادآ  هدومن و  تیبرت  ارناـمیا  لـها  زین  نم  دومن و  تیبرت 
مکبولق هورـضحاو  مکینابر  نم  اوعمتـساف  دومرف :  هک  میراپـسیم  شکرابم  عاطم  نامرفهب  ناج  شوگ  نوگانوگ ،  بتاکم  بهاذم و  نیب 

دیزاسرضاح و وا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  ياهلد  دیهد و  ارف  شوگ  شیوخ  یهلا  یبرم  ادخ و  درم  نخـس  هب  ( 6;  ) مکب فته  نا  اوظقیتساو 
يایرد زا  تیبرت ،  میلعت و   » ثحبم دـیفم  حیحـص و  یـسررب  يارب  دـیوش .  رادـیب  دـشکیم ،  داـیرف  رطخ  ساـسحا  رطاـخ  هب  هک  یماـگنه 
صاوغ نآ  ناشخردياهدیراورم  جارختـسا  میظع و  رحب  نیا  رد  روغ  هچرگ  تشگ و  میهاوخ  دـنمهرهب  هغالبلاجـهنیهلا  فراعم  نارکیب 

ار هغالبلاجهن  رد  تیبرت  میلعت و   ، » راتشون نیا  رد  ام  دیشچ  دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه  دیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  نکل :  دیاب ،  ار  يرهام 
دروــم یلاــعت و  يادـــخ  هاــگرد  لوــبقم  تــسا  دـــیما  مــیاهداد .  رارق  یـــسررب  دروــم  لــصفود  رد  ار  شخب  ود  ره  شخب و  ود  رد 

بدا یب  بدا  قیفوت  مییوج  ادخ  زا  امرف .  تیانع  ام  هب  ار  یهلا  بادآ  هب  بدات  قیفوت  اهلاراب !  ( 7  . ) دریگ رارق  یمارگ  ناگدنناوخهدافتسا 
تداهز دیجملادبع  مق  هیملع  هزوح  نیملاعلا .  بر  دمحلاو هللا  ( ; 9  ) میلعلا عیمسلا  تنا  کنا  انم  لبقت  انبر  ( 8  ) بر فطل  زا  دنام  مورحم 

نمهب 1373 كرابملا 1415 /  ناضمر 

اهتشونیپ

نم هل  دـبالو  ناسلب  قطنیال  نیتفدـلانیب  روتـسم  طخ  وه  اـمنا  نآرقلااذـه   : » هبطخ 125 هغالبلاجـهن ،  ( 2 هیآ 164 .  ( 3  ) نارمع لآ  ( 1
موس دلج  رد  ینیما  همالع  دشابیم .  نیقیرف  قافتا  دروم  هک  تسا  هابـشا  ثیدح  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  لیاضف  زا  یکی  ( 3 نامجرت » . 

نارـشب نبا  خیرات  نع  القن  همجعم  یف  يومحلا  هاور  يذلا  ثیدحلا  اذه   : » دسیونیم هابـشالا  ثیدح   » ناونع تحت  هحفص 355  ریدغلا ، 
روکذملا هدانـساب  قازرلادبع  نع  دمحا  ۀلبانحلا  ماما  جرخا  اهـصوصن :  کیلا  ۀـفلتخم و  اظافلا  هل  نا  ریغ  ناقیرفلا  هتیاور  یلع  قفـصا  دـق 

هتنس و یف  یـسیع  یلا  هتاجانم و  یف  یـسوم  یلا  هقلخ و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  ظفلب : 
نم طحنی  ببـص و  نم  علقنی  امناک  بلاط  یبا  نب  یلعب  مه  اذاف  سانلا  لواطتف  لبقملا  لجرلا  اذه  یلا  رظنیلف  هلامکو  همامت  یف  دمحم  یلا 

هب دـینک  عوجر  هباحـص ،  ریاس  رب  مالـسلا  هیلعیلع  يرترب  هلدا  هعلاطم  يارب  ( 4 یقهیبلا » . . . .  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکبوبا  جرخا  لـبج . 
هبطخ هغالبلاجهن ،  ( 5 ۀباحصلالضفا .  مالـسلا  هیلعایلع  نا  یف  ۀعباسلا  ۀلاسملا  داقتعالا ،  دیرجت  یف  دارملافشک  یلح ،  رهطم  نبفسوی 

قبط رب  مکح  لئاسر و  بطخ و  هرامـش  هک  تسا  رکذ  نایاش  ( 8 هبطخ 108 .  هغالبلاجهن ،  ( 7 ص268 .  ج77 ،  راونالاراحب ،  ( 6  . 192
(10 يونعم .  يونثم  ( 9 دشابیميدمحم .  مظاک  یتشد و  دمحم  هغالبلا  جهن  ظافلال  سرهفملا  مجعملا   » حـلاص و یحبـص   » هغالبلاجـهن

 . هیآ 127 ( 2  ) هرقب

ملعت میلعت و  لوا :  شخب 

هغالبلا جهن  رد  تیبرت  www.Ghaemiyeh.comمیلعت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


ملع شزرا  لوا :  لصف 

ملع تلیضف   . 1

اهبنارگ یثاریم  ملع ، 

یمیاد و یتـنیز  بادآ ،  اـهبنارگ و  یثاریم  شناد ،  ( 1;  ) ۀیفاص ةآرم  رکفلاو  ةددجم  للح  بادآلاو  ۀمیرک  ۀـثارو  ملعلا  مالـسلا :  هیلعلاق 
تبسانم نیا  هب  هدش ،  ثاریم   » هب ریبعت  ملع   » زا  . 1 تسا :  هتفر  راک  هب  یتاراعتسا  تمکح  نیا  رد  فافـش .  فاص و  تسا  ياهنییآ  رکف ، 

هک اجنآ  زا  هدرب .  ثرا  هب  شداتـسا  زا  ار  شناد  ملع و  مه  یملاع  ره  دربیم ،  ثرا  هب  ردپ  زا  ار  تورثو  لام  دنزرف ،  هک  هنوگنامه  هک 
ۀثارو  : » هدـش فیـصوت  ندوـب  دنمـشزرا  تمارک و  هب  ملعثاریم  درادـن ،  دوـجو  لاـم  ثاریم  رد  هک  تسا  یتیـصوصخ  شناد  ثاریم  رد 

يدوبان انفضرعم و  رد  دربیم  ثرا  هب  ردپ  زا  دـنزرف  هک  ار  یلام  تسا .  تورث  لام و  يانف  ملع و  ياقب  تیـصوصخ ،  نیا  اشنم  ۀـمیرک . 
ثاریم هب  ریبعت  ملع  زا  زین  تایاور  ریاس  رد  تسا .  ناما  رددنکیم  دیدهت  ار  لام  هک  یتارطخ  زا  یقاب و  شناد  ملع و  هکیلاح  رد  تسا ، 

ۀیفاـص ةآرم  رکفلاو  ناـسح  لـلح  بادـآلاو  ۀـمیرک  ۀـثارو  ملعلا  مالـسلا :  هیلعنینمؤـملاریما  لاـق  تسا :  هدـش  هـثرو  هـب  ریبـعت  اـملع  زا  و 
 ، رکف وکین و  يرویز  بادآ ،  دنمـشزرا و  یثاریم  شناد ،  ( 2;  ) كریغل هتهرکام  ککرت  کسفنل  ابدا  کب  یفکو  حصان  رذـنمرابتعالاو 

يارب هـچنآ  هـک  سب  نـیمه  نتـشیوخ  بیداـت  يارب  تسوگزردـنا و  هدـنهد و  مـیب  زیگناتربـعثداوح  فافـش و  هدنـشخرد و  ياهـنییآ 
ارانیدالوامهرد اوثروی  مل  ءایبنالا  نا  کلذو  ءایبنالا  ۀـثرو  ءاملعلا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلعهللادـبع  یبا  نع  ینک .  كرت  يدنـسپیمننارگید 

لک یف  تیبلا  لها  انیف  ناف  هنوذـخات  نمع  اذـهمکملع  اورظناف  ارفاو  اظح  ذـخا  اهنم  ءیـشب  ذـخا  نمف  مهثیداحا  نم  ثیداحا  اوثروا  امناو 
ایبنا اریز  دنناربمایپ ،  ناثراو  ینید  ياملع  نادنمـشناد و  ( 3;  ) نیلهاجلا لیواتو  نیلطبملالاحتناو  نیلاغلا  فیرحت  هنع  نوفنی  الودـع  فلخ 

نآ زا  هـک  ره  اـهنآ ،  ثیداـحا  زا  تـسا  یثیداـحا  دــنراذگیم  یقاـب  دوـخ  زا  هـچنآ  دــنراذگیمنثرا و  هـب  يراـنید  مـهرد و  دوـخ  زا 
هرود ره  رد  تیب  لهاام  نیب  رد  انامه  دـیریگیم .  یـسک  هچ  زا  ار  دوخ  شناد  دیـشاب  بظاوم  سپ  هدرب ; یناوارف  هرهب  دریگربثیداـحا ، 

بادآ و زا   . 2 دـنرادیمرب .  نید  زا  ار  نانادان  لیواتو  ناراکبارخ  يراذـگتعدب  اـهیطارفا و  نداد  رییغت  هک  دنتـسه  یلداـع  نانیـشناج 
هک يروطنامه  دـنرویز ،  تنیز و  سفن  يارب  لیاضف  هک  تهجنیا  هب  هدـیدرگریبعت ،  یمیاد  ددـجتم و  ياهرویز  هب  هدیدنـسپ ،  قـالخا 
رد خوسر  تلع  هب  هک  تساتهج  نیا  هب  ماود ،  ددجت و  هب  ینطاب  ياهرویز  نیا  فیصوت  دشابیم .  ناسنا  ندبتنیزتالآ  رویز  سابل و 
هک يروطنامهاریز  فافـش ،  هدنـشخرد و  هنییآ  ینعی  ۀیفاص ;  ةآرم   » هب هدش  ریبعت  رکف ،  زا   . 3 تسا .  هارمه  ناسنا  اـب  یمیاد و  سفن ، 

یقیدصت يروصت و  تالوهجم  زا  هدرپ  زین  ناسنا  رکف  دیامنیمسکعنم ،  یبوخ  هب  ار  دوخ  لباقم  ياهتروص  لاکـشا و  فافـش ،  هنییآ 
حراش ( 5  . ) یناحور تسا  ( 4  ) یبالرطـصا هلزنم  هب  رکف  هغالبلاجهن ،  ناحراش  زا  یـضعب  ریبعت  هب  دـنکیم و  مولعمار  اهنآ  هتـشادرب و  وا 

وهو ۀلقاعلا  سفنلا  ۀلیـضف  وهو  ۀـمیرک  ۀـثارو  ملعلا  رـشع :  ۀـثلاثلا  دـیوگیم :  ینارون  مالک  تمکح و  نیا  حیـضوت  رد  هللا  همحرینارحب 
ۀیونعملاۀـثارولا داراو  بستکمو  ثوروم  مرکا  ناک  لب  ءاملعلا  نم  ۀـمیرک  ۀـثارو  ناک  کلذ  بسحبو  اـهبینتعت  یتلا  تـالامکلا  فرـشا 

ةددجم للح  بادآلاو  رـشع :  ۀـعبارلا  ۀـمکحلاو .  ملعلا  يا  ( ; 6  ) بوقعی لآ  نم  ثریو  ینثری  اـیلو  کندـل  نم  یل  بهف  یلاـعت :  هلوـقک 
بیذهتو هنـسحو  هئاهب  ددـجتو  اهب  ناسنالا  ۀـنیز  ماود  رابتعاب  ةددـجملا  للحلاظفل  اهل  راعتـساو  قالخالا  مراکمو  ۀیعرـشلا  بادآلا  داراو 

ۀیفاص ةآرم  رکفلاو  رـشع :  ۀـسماخلا  اهـسبال .  یلع  ددـجت  لازیال  یتلا  لـلحلاک  اهنـساحم  جارختـساو  اـهموزلب  نامزلارارمتـسا  یلع  هسفن 
اهـسفن ةوقلا  انه  ینعو  رخآ  ینعم  هب  داری  دـقو  تناک  ۀـکرح  ۀـیا  اـقلطم  ةوقلاهذـه  ۀـکرح  هب  داری  دـقو  ةرکفملا  ةوقلا  هب  داری  دـق  رکفلاو 
ةآرملا یفلثمتی  امک  اهبتلثمتو  اهکردا  ۀـیقیدصتلاو  ۀـیروصتلا  بلاطملا  لیـصحت  وحن  تهجو  اذا  اهنا  راـبتعابةآرملا  ظـفل  اـهل  راعتـساو 
یتالامک نیرتهبزا  شناد  ملع و  ناسنا .  ياربتسا  یشزرا  تلیضفو و  تسا  دنمشزرا  یثاریم  شناد ،  مهدزیس :  ( 7;  ) اهب يذاحیام  روص 

هغالبلا جهن  رد  تیبرت  www.Ghaemiyeh.comمیلعت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


هب اـملع  زا  هک  تسا  يزیچ  نیرتاـهبنارگ  هکلب  نادنمـشناد ،  زا  دنمـشزرا  اـهبنارگ و  یثاریم  تهج  نیمه  هب  تسا و  هجوت  دروم  هک  تسا 
کندل نم  یل  بهف  یلاعت :  يادـخ  لوق  رد  هک  يروطنامه  تسا ،  يونعمیثاریم  ثاریم ،  زا  روظنم  دـیآیم .  تسد  هب  دـسریم و  ثرا 

روظنم تسا .  یگشیمه  یمیاد و  ياهتنیز  بادآ  مهدراهچ :  تسا .  تمکح  ملع و  يانعم  هب  ثاریم  بوقعی ،  لآنم  ثریو  ینثری  ایلو 
اب هشیمه  بادآ  هک  تسا  تبـسانم  نیا  هب  هدـش ،  یمیاد  ياـهتنیز  هـب  ریبـعت  بادآ  زا  هـکنیا  تسایقـالخا و  لـیاضف  یعرـش و  بادآ 

ياهنییآ رکف ،  مهدزناپ :  دشوپیم .  ار  اهنآ  امیاد  هک  ییاهتنیز  لثم  دهدیم ،  رارمتسا  ار  ناسنا  تیصخش  شزرا و  تسا و  هارمهناسنا 
رد دوریم و  راک  هب  رگید  يانعم  هب  یهاگ  ندرکرکفيانعم و  هب  یهاـگ  رکفت و  هوق  ياـنعم  هب  یهاـگ  رکف  تسا ،  هدنـشخرد  فاـفش و 
ره فافـش  هنییآ  هک  يروطنامه  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  هدـش ،  فافـش  هنییآ  هب  ریبعت  رکف ،  زا  هکنیا  تسا و  رکفت  هوق  يانعم  هب  اـجنیا 

دارمهب ار  ناسنا  يداـبم ،  زا  ینعی  دـهدیم ; ناـشن  ددرگیم  هضرع  نآ  هب  هک  ار  یبلاـطم  مه  رکف  دـهدیم ،  ناـشندراد  لـباقم  رد  ار  هچ 
 . دناسریم

تسا ملع  ندوزفا  رد  ناسنا  تداعس 

لاؤس مالسلا  هیلعماما  زا  ( 8;  ) کملعرثکی نا  ریخلا  نکلو  كدلوو  کلام  رثکی  نا  ریخلا  سیل  مالسلا :  هیلعلاقف  وه ؟  ام  ریخلا  نع  لئس 
تملع شناد و  هک  تسا  نآ  ریخ  هکلب  دوش ،  داـیز  تنادـنزرفو  ییاراد  هک  تسین  نیا  ریخ  دـندومرف :  باوـج  رد  تسیچ ؟  ریخ  هک  دـش 

اریخ كرت  نا  توملا  مکدحا  رـضح  اذا  مکیلع  بتک  هتفر :  راک  هب  يویند  عاتم  لام و  يانعم  هب  نآرق  زا  هیآ  دـنچ  رد  ریخ  ددرگ .  نوزفا 
عاتم ياراد  رگا  دسر ،  ارف  گرم  ار  امش  زا  یکی  نوچ  هک  دش  هداد  روتسد  ( 9;  ) نیقتملا یلعاقح  فورعملاب  نیبرقالا  نیدلاولل و  ۀیصولا 

هب مهدمن  امنا  نوبـسحیا  تسا .  ناراکزیهرپ  ماقم  راوازـس  راک  نیا  فراعتم ،  ردق  هب  ناشیوخ  ردام و  ردپيارب و  دنک  تیـصو  تسایند ، 
نادـنزرف لام و  هب  ددـم  ار  اهنآ  اـم  هک  دـنرادنپیم  رفاـک  مدرم  نیا  اـیآ  ( 10;  ) نورعـشیال لـب  تاریخلا  یف  مهل  عراـسن  نینب  لاـم و  نـم 

هنا و  دـنمهفیمن .  اهنآ  تسا و  ناحتما  يارب  مینک ؟  ایند  تاریخ  هب  لیجعت  تدـعاسم و  ناشیا  قح  ردمیهاوخیم  هکنآ  يارب  مییاـمنیم 
هیلعماما هنوگچ  سپ  تسا  ریخ  دـنزرف  لاـم و  رگا  تسا .  لـیخب  هتفیرف و  تخـس  اـیند  لاـم  بح  رب  ناـسنا  و  ( 11;  ) دـیدشل ریخلا  بحل 

یهاگ ریخ  دیقم ; قلطم و  تسا :  مسق  ود  ریخ  هک  تسا  نیا  خساپ  دنیامنیم ؟  بلـس  دنزرفو  لام  زا  ار  ندوب  ریخ  مالک ،  نیا  رد  مالـسلا 
هک يریخ  ینعی  دیقم ;» ریخ  » رد دوشیم  لامعتسا  یهاگ  و  درادنرب ،  رد  ار  يرـش  چیه  هک  يریخ  ینعی  قلطم ;  ریخ   » رددوشیم لامعتـسا 

ملع و شیازفا  ضحم  ریخ  ینعی  بلس ; مومع  هن  تسا ،  مومع  بلسوحن  هب  مالـسلا  هیلعماما  مالک  تسین .  ریخ  لاح  همه  رد  همه و  يارب 
لاملا و ةرثک  وه  یماعلا  فرعلا  یف  ریخلا  دـیوگ :  تمکح  نیا  نایب  رد  هللا  همحرینارحب  حراـش  دـنزرف .  لاـم و  يداـیز  هن  تسا ،  شناد 

وه امب  موق  هرسف  امبرو  ۀیناسفنلا  تالامکلا  نم  اهیلا  ۀلیسو  نوکی  امو  ۀیورخالا  ةداعـسلا  وههللا  یلا  نیکلاسلا  فرع  یفو  ۀیویندلا  تانیقلا 
هرـسفو ةرخآلا  یف  رـشلانم  هببـسب  قحلی  نا  هاسع  املو  هتقرافمو  هئانفل  کلذو  اریخ  لوـالا  نوکی  نا  مالـسلا  هیلعیفن  دـقو  کـلذ  نممعا 

لام و ترثک  یناوارف و  ماع ،  فرع  رد  ریخ  ( 12;  ) ۀلقاعلا سفنللۀیرظنلا  يوقلا  لامک  ملعلا  ةرثکف  ۀیناسنالا  يوقلا  لامک  هیف  دعو  یناثلاب 
نآ هب  ندیسر  هلیسو  هک  ياهیناسفن  تالامک  تسا و  يورخا  تداعس  یتخبشوخ و  هللا ،  یلا  نیکلاس  حالطـصا  رد  و  تسا ،  يویند  ذیاذل 

هدومن یفنيویند  ياهیبایماک  زا  ار  ندوب  ریخ  مالسلا  هیلعماما  مالک  نیا  رد  دناهدومن .  ریسفت  نیا  زا  معا  هب  ار  ریخ  یضعب  ; دشاب تداعس 
هب ار  ریخ  دـشاب و  ناسنا  هب  يورخا  رـشندیسر  بجوم  اسب  هچ  ددرگیم و  ادـج  ناسنا  زا  تسا و  یناـف  اـهیبایماک  اهتذـل و  نیا  اریز  ، 

ترضح مجنپ  ماما  تسا .  هلقاع  سفن  هیرظن  هوق  لامک  ملع  ترثک  سپ  ; دناهتسناد ریخ  ار  یناسنا  ياوق  لامک  هدومن و  ریسفت  مود  يانعم 
لوـسر لاـق  تسین .  يریخ  ملعت  میلعت و  زاریغ  رد  دـندومرف :  هک  دـناهدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربـمغیپ  زا  زین  مالـسلا  هیلعرقاـب 

زا مکحلاررغ  رد  ( 13  . ) کلذ يوس  یفریخالو  رجا  ملعتمللو  نارجا  ملاعلل  رجـالا  یف  ناکیرـش  ملعتملاو  ملاـعلا  هلآو :  هیلع  هللا  یلـصهللا 
 . ریخ لک  لصا  ملعلا  هک :  هدش  لقن  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
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ناربمایپ دزن  املع  تلزنم  ماقم و 

اذـهو هوعبتا  نیذـلل  میهاربابسانلا  یلوا  نا  مالـسلا :  هیلعالت  مث  هب  اوؤاج  امب  مهلمعا )  ) مهملعا ءایبنالاب  سانلا  یلوا  نا  مالـسلا :  هیلعلاق 
ار هیآ  نیا  سپـس  دـنرتهاگآ ; اـیبنا  میلاـعت  هـب  هـک  دنتـسه  یناـسک  ناربماـیپ  هـب  مدرم  نیرتکـیدزن  ( 15  ) و ( 14;  ) اونمآ نیذـلاو  یبـنلا 

همحریـسلجم دننامیالها .  هک  شتما  ربمغیپ و  نیا  دـننک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرتکیدزن  دومرفتوالت : 
قباطت مالک  رهاظ  اب  هک  هدمآ  مهلمعا  مهملعا ،  ياجهب  اههخسن  زا  یضعب  رد  ( 16;  ) رهظا وهو  مهلمعا  خسنلا  ضعب  یف  و  دیوگیم :  هللا 

هلوق اذکو  کلذ  یـضتقی  ۀیآلاب  هلالدتـسا  نال  مهلمعا   » حیحـصلاو مهملعا ،   » ۀـیاورلا اذـکه  دـیوگیم :  دـیدحلا  یبا  نبا  دراد .  يرتشیب 
حیحص هکنآ  لاح  هدشتیاور و  مهملعا  ( 17;  ) لمعلا رکذ  امناو  ملعلا  رکذی  ملو  لصفلا  رخآ  یلا  هللا  عاطا  نم  دمحم  یلو  نا   » دعبامیف

يوریپ و ادـخ  زا  هک  تسا  دـمحم  تسود  یـسک  دوـمرف :  هک  لالدتـسا  زا  دـعبماما  مـالک  هفیرـش و  هیآ  هب  لالدتـسا  اریز  تسا ،  مهلمعا 
لیلد دـناهدومن ،  رکذ  ار  لـمع  تسا و  لـمع  دروم  رد  نخـس  تسین و  ناـیم  رد  ملع  زا  یفرح  هکنیاو  لـصف ،  رخآ  اـت  دـیامن ،  تعاـطا 
دوجو یتافانمچـیه  مهملعا   » هملک هفیرـش و  هیآ  هب  لالدتـسا  نیب  دوش :  هتفگ  باوج  رد  تسا  نکمم  مهملعا .  هن  مهلمعا  تحـصربتسا 

ار مزال  یهاگآ  ایبنا  تاروتـسد  هب  صخـش  هک  ددرگیم  لصاحینامز  ناربمایپ ،  یهاون  رماوا و  اـب  لـماک  تقفاوم  تیعبت و  اریز  درادـن ، 
قفاوت و ایبنا  اب  هتفرگراکهب و  ار  اهنآ  لمع  رد  دناوتیم  رتهب  دشاب ،  هتـشاد  یهاون  رماوا و  هب  رتشیب  یهاگآ  ملعهزادنا و  ره  دشاب و  هتـشاد 

نم ضرغلا  ناک  امل  و  دیوگیم :  بلطم  نیا  تیبثت  رد  هللا  همحرینارحب  حراش  تسین .  نکمم  یهاگآ  نودبتعاطا  دشاب و  هتشاد  قباطت 
املو مهیلا  ۀبسن  يوقاو  مهبولق  یلا  برقاو  مهل  ۀقفاوم  دشاناک  ۀعاطلا  یف  غلبا  نم  لکف  هتعاطب  هللا  یلا  قلخلا  بذج  مالـسلا  مهیلعءایبنالا 
نوچ ( 18;  ) ةروکذـملا ۀـیآلا  کلذ  ناهربو  مهب  مهالواو  مهیلا  مهبرقا  کلذـب  سانلا  ملعا  ناکهب  اوؤاج  امب  ملعلاـب  ـالا  مهتعاـط  نکی  مل 

شـالت سکره  سپ  ددرگیملـصاحتعاط ،  هلیـسوهب  هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  هب  مدرم  نداد  هجوت  مالـسلا  مهیلعاـیبنا  توـبن  زا  فدـه 
ناشیا اب  يرتکیدزن  تبـسن  دوب و  دـهاوخ  يرتشیب  برق  يارادایبنا  دزن  دراد و  اهنآ  اب  يرتشیبتقفاوم  دـشاب ،  هتـشاد  تعاطا  رد  يرتشیب 

نیرتکیدزن و اـهنآ ،  تاروتـسد  هب  مدرم  نیرتهاـگآ  تسین ،  رـسیم  اـهنآ  نیمارف  تاروتـسدهب و  ملع  نودـب  اـهنآ  تعاـطا  نوچ  دراد ;و 
 . هدش رکذ  هک  تسا  ياهیآ  بلطم  نیا  رب  لیلد  دشابیم ; ایبنا  هب  مدرمنیرتهتسیاش 

ملع شزرا 

يرگید تایاور  ملع ،  ندوب  دنمشزرا  تفارش و  رد  تسین .  ملع  دننامه  یـشزرا  تفارـش و  چیه  ( 19;  ) ملعلاک فرشال  مالسلا :  هیلعلاق 
 ، یتسود ( 20;  ) باسحالا فرشا  ملعلا  باسنالا و  کبشا  ةدوملا  مالسلا :  هیلعلاق  تسا :  هدیسر  مالسلا  هیلعنینمؤملاریماترـضح  زا  زین 

(21;  ) لوصالاو لاومالاب  لوقعلاو ال  مولعلاب  سانلا  لضافتی  مالـسلا :  هیلعلاق  تسا .  تاراختفا  نیرترب  شناد  و  اهدنویپ ،  نیرتهتـسسگان 
ملعلاب یفک  مالـسلا :  هیلعلاق  بسن .  لصاو و  تورث  لام و  هلیـسوهب  هن  دننکیم ،  ادـیپ  يرترب  رگیدـکی  رب  لقع  شناد و  هلیـسوهب  مدرم 
هزادنا نیمه  ملع  تلیضف  تفارـش و  رد  ( 22;  ) هیف وه  نم  هنم  اربیامذ  لـهجلاب  یفک  هیلا ،  بسن  اذا  حرفیو  هنـسحیال  نم  هیعدـی  نا  اـفرش 

هک سب  نیمه  ینادان  لهج و  تمذم  رد  و  ددرگیم ،  لاحـشوخ  دوش  هداد  تبـسنوا  هب  رگا  درادن ،  ار  نآ  هک  مه  یـسک  هک  تسا  یفاک 
تلادـع و لخب ،  مرک و  نبج ،  تعاجـش و  رد  هکلب  تسین ،  لهج  ملع و  هب  رـصحنم  بلطم  نیا  دـنادیم .  يربنآ  زا  ار  دوخ  زین  لـهاج 
هب باستنا  زا  داش و  نآ  هب  باستنا  ار  تلادع  مرک و  ملع و  دـقافینعی  دراد ; نایرج  هدـعاق  نیا  داضتم ،  يایاجـس  فاصوا و  ریاس  قسف و 
هب دنـسپان  تافـصو  یقالخا  لیاذر  حیبقت  تافـص و  نآ  نادقاف  هلیـسو  هب  یتح  هدیمح  تافـص  نیـسحت  تسا .  رفنتمقسف  لخب و  لهج و 

ترطف و ( 23-24;  ) اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  تسا :  هدادرارق  ناسنا  رد  دنوادخ  هک  تسا  ياهوق  زا  یـشان  اهنآ ،  نادـجاو  هلیـسو 
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 . تسا هدش  هدیرفآ  نآ  رب  ناسنا  هک  تسا  یهلا  تشرس 

تورث ایتسا  رتهب  ملع 

 : لاق مث  ءادعـصلا ،  سفنت  رحـصااملف  نابجلا  یلا  ینجرخاف  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  يدیب  ذخا  دایز :  نب  لیمک  لاق 
لیبس یلع  ملعتمو  ینابر ،  ملاعف  ۀـثالث :  سانلا  کل :  لوقا  ام  ینع  ظفحاف  اهاعوا ،  اـهریخف  ۀـیعوا ،  بولقلا  هذـه  نا  داـیز !  نب  لـیمکای 

ریخ ملعلا  لیمکای !  قیثو .  نکر  یلا  اوؤجلی  ملو  ملعلا ،  رونب  اوئیـضتسی  مل  حـیر ،  لک  عم  نولیمی  قعان ،  لک  عابتا  عاـعر  جـمهو  ةاـجن ، 
لیمکای هلاوزب .  لوزی  لاملا  عینـصو  قافنالا ،  یلع  وکزیملعلاو  ۀـقفنلا ،  هصقنت  لاملاو  لاملا ،  سرحت  تناو  کـسرحی  ملعلا  لاـملا ،  نم 
موکحم لاملاو  مکاح ،  ملعلاو  هتافو .  دعب  ۀثودحالالیمجو  هتایح ،  یف  ۀـعاطلا  ناسنالا  بسکی  هب  هب ،  نادـی  نید  ملعلا  ۀـفرعم  دایز !  نب 

(25;  ) ةدوجوم بولقلا  یفمهلاثماو  ةدوقفم ،  مهنایعا  رهدـلا :  یقبام  نوقاب  ءاملعلاو  ءاـیحا  مهو  لاومـالا  نازخ  کـله  لـیمک !  اـی  هیلع . 
ارحـص هب  هک  یماـگنه  دربهفوک .  ناتـسربق  يوس  هب  تفرگ و  ارم  تسد  مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  دـیوگیم :  لـیمک 

شیاجنگ هک  تسا  یفرظ  اهنآ  نیرتهب  هک  تساهفرظ  دـننامه  اهلد  نیا  داـیز !  نب  لـیمک  يا  دومرف :  دیـشک و  يدردرپ  هآ  میدیـسر ، 
شناد یهلا و  ياملع  دـنهورگهس :  مدرم  شاـب ; هتـشاد  داـی  هب  نک و  ظـفح  میوگیم ،  وت  يارب  هچنآ  سپ  دـشاب ; رتشیب  شايرادـهگنو 

اب اهنآ  دننکیم ،  تکرح  يداب  ره  اب  دنودیم ،  ییادص  ره  لابندهک  اپورـسیب  ناقمحا  دنملع و  لیـصحت  لابند  تاجن  هار  رد  هک  ینابلط 
 ، دـنکیم يرادـساپ  ار  وت  ملع  تسا ; لام  زا  رتهب  ملع  لیمک !  يا  دـناهدربن .  هانپ  یمکحم  نوتـسهب  دـناهدشن و  نشور  شناد  ملع و  رون 

لام لاوز  درجم  هب  لام  ناگدرورپ  تسد  ددرگیم ; هدوزفا  قافنا  اب  ملع  یلو  دوشیم ،  مک  قافنااب  لام  یـشاب ; لام  ظـفاح  دـیاب  وت  یلو 
ضرف همهرب  دوشیم و  هداد  ازج  نآ  اب  هک  تسا  ینییآ  ملع  تخانـش  دایز !  نب  لیمک  يا  دنرادیاپ . ) ملع  نادرگاش  یلو   ) دنوریمنیب زا 

تسا و مکاح  ملع  ; دنامیم وا  زا  کین  مان  تافو  زا  دعب  دنکیم و  ادخ  نامرف  تعاطا  تایح  نارود  رد  ناسنا  نآ  هلیـسو  هب  ; تسا مزال  و 
تسا رارقربایند  ات  نادنمشناد  یلو  دنناگدنز ،  فص  رد  ارهاظ  هکیلاح  رد  دناهدرم ،  نازودنا  تورث  لیمک !  يا  بولغم .  موکحم و  لام 

کیدزن ناتسود  زا  یفوک  یعخن  دایز  نب  لیمک  تسا .  هدش  شقن  اهلد  هنییآ  رد  اهنآ  هرهچ  یلو  دناهتفر  مدرم  نیب  زا  اهنآ  دوخ  دناهدنز 
دیهـش  - هللا هنعل  جاجحتسد -  هب  يو  تسوا .  هب  بوسنم  زین  لیمک  روهـشم  ياعد  دوریمرامـش .  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 
کنا مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ینربخ  دقل  دیوگیمجاجح :  هب  تداهـش  ماگنه  دوب و  هدینـش  ترـضح  زا  البق  ار  شتداهـش  ربخ  دیدرگ . 

 : ددرگیم نایبناونع  راهچ  تحت  تسا ،  ملع  تلیضف  رد  هک  مالک  زا  شخب  نیا  حرش  حیضوت و  ( 26  . ) یلتاق

حرشو حیضوت 

مالک هنیمز  همدقم و  فلا )

هب ۀنابج  ای  نابج   . ) درب نابج   » هفوک ناتـسربقيوس  هب  تفرگ و  ارم  تسد  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ،  دیوگیم :  لیمک 
زا یـضعب  دـندومرفیمننایب و  اج  همه  رد  همه و  يارب  ار  فراـعم  ماـمت  هک  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا  دوشیم . ) هتفگ  ناتـسربق  ارحص و 

هکنیا رگید  هتکن  دوش .  لقتنم  نارگید  هب  اهنآ  قیرط  زا  ات  ددرگ  نایب  هدـیزگربو  هبخن  دارفا  يارب  صاخ و  نامز  ناکم و  رد  دـیاب  میلاعت 
هب ار  لیمک  هکنآ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلعماما  اذـل  درک ; نایب  دـیابن  بسانميزاس  هنیمز  مزال و  یگدامآ  همدـقم و  نودـب  ار  هیلاـع  فراـعم 

ادـجهلآو هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربـمغیپ  زا  سپ  نارود  ياـهیکیرات  تاـملظ و  يوـیند و  تالاغتـشا  وهاـیهو و  ادصورـس  زا  هدرب و  ارحص 
نیرتهب لـیمک !  يا  دـنیامرفیم :  دوش  ناـیب  وا  ياربتسا  رارق  هک  یبلطم  تیمها  هب  نداد  هجوت  وا و  رد  رتـشیب  یگداـمآ  يارب  دـننکیم ، 
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هتشاد رطاخ  هب  هدومن و  ظفح  یبوخ  هب  میوگبتیارب  مهاوخیم  ار  هچنآسپ  دشاب ; هتـشاد  رتشیب  ظفح  شیاجنگ و  هک  تسا  یبلق  اهبلق 
(27  . ) شاب

شناد ملع و  ظاحل  هب  مدرم  يدنب  میسقت  ب )

 ، ةاجن لیبس  یلع  ملعتم  ینابر ،  ملاع  ماـسقا :  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تسیچ ؟  هتفرگ  رارق  میـسقت  نیا  ساـسا  اـنبم و  هک  شناد  ملع و  زا  دارم 
رون هب  ریبـعت  نآ  زا  يرـصبناونع ،  تیاور  رد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هک  تسا  یملع  ملع ،  زا  روـظنم  دوـشیم  موـلعم  عاـعر .  جـمهو 

کـسفن یف  الوا  بلطاف  ملعلاتدرا  ناف  هیدـهی  نا  یلاعتو  كرابت  هللا  دـیری  نم  بلق  یف  عقی  رون  وه  امنا  ملعتلاـب  ملعلا  سیل  دـناهدومرف : 
دنک تیادـهار  وا  دـهاوخب  ادـخ  هک  سک  ره  بلق  رد  هک  تسا  يروـن  اـهنت  ملع  هکلب  تسین ،  نتخوـمآ  هـب  مـلع  ( 28;  ) ۀیدوبعلا ۀـقیقح 

تقیقح زا  هـکنآ  زا  سپ  ینک .  بلطدوــخ  رد  ار  ادــخ  یگدــنبتقیقح  لوا ،  هـلحرم  رد  دــیاب  یهاوــخیم  مــلع  رگا  سپ  دــباتیم ;
نوری کلم  مهل  نوکیال  دـیبعلا  نال  اکلم  هللا  هلوخ  امیف  هسفنل  دـبعلا  يریـال  نا  ءایـشا :  ۀـثالث  دـندومرف :  ترـضح  دومن ،  لاؤستیدوبع 

 : تسا زیچ  هس  ( 29;  ) هنع هاهنوهب  یلاعت  هرما  امیف  هلاغتـشا  ۀلمجو  اریبدت ،  هسفنل  دـبعلا  ربدـیالو  هب ،  مهرما  ثیح  هنوعـضی  هللا  لاملاملا 
ادخ لام  ار  لاوما  همه  دنـشابیمن ،  کلم  ياراد  ناگدنبهک  ارچ  دنیبن ،  یتیکلم  هدرپس  يو  هب  ادخ  هچنآ  هرابرد  شدوخ  يارب  ادخ  هدـنب 

یعـس و مامت  دنکن و  ریبدت  یـشیدناتحلصم و  شدوخ  يارب  ادـخ  هدـنب  دـنیامنیم و  فرـصمهدومرف  رما  ادـخ  هک  اجنآ  رد  دـننیبیم و 
ناسنا تاحالطـصا ،  نتخودنا  یمـسر و  مولع  نتـسناد  فرـص  هک  تسا  حضاو  رپ  دشاب .  یلاعت  يادـخ  یحاون  رماوا و  تاعارموا  شالت 

تاحالطـصا ناظفاح  یتح  یبرجت و  یعیبطمولع و  نادنمـشناد  اسب  هچ  دـناسریمن .  هبیط  تایح  يدـبا و  تداعـس  تیدوبع و  ماـقم  هبار 
مدرم هدش و  سانـشادخ  اتقیقح  ینعی  دناینابر ،  ملاع  ای  مدرم  میـسقت :  نایب  اما  دناهدنام .  مورحمملع  تقیقح  هب  یـسرتسد  زا  هک  ینید ، 

اریز دـنجراختیناسنا ،  تقیقح  زاتروـص  ود  نیا  ریغ  رد  دنتـسه و  یـسانشادخ  ریـسم  رد  اـی  دـننکیم و  تیبرت  یـسانشادخریسم  رد  ار 
يا هدمآ :  نینچ  هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  و  ( 30  . ) نودبعیل الا  سنالاو  نجلا  تقلخ  امو  تسوا :  یگدنب  ادـخ و  نتخانـشتقلخ  زا  فدـه 

زا اـهنیا  دنراپـسیم ; لد  ياهمغنره  هب  دـنوریم و  یتهج  هب  يداـب  ره  اـب  فدـهیب  دـنملعتم ،  هن  ملاـع و  هن  هک  یناـسک  ( 31  . ) نوـفرعیل
 : مالـسلا هیلعهللادبعیبا  نع  یثالث :  هن  تسا  ییانث  تروص  هب  میـسقت  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  تساجنیا  زا  دـناهدربن .  ياهرهبتیناسنا 

هناگادج یمسق  هکنیا  ات  دنتسین ،  انتعا  لباق  الصا  موس  هتسد  ینعی  ( 32  . ) رانلا یف  جمهلاو  جمه  سانلا  رئاسو  ملعتمو  ملاع  نانثا :  سانلا 
یلع ملعتمو  ینابر  ملاع   : ) لوا هتسد  ود  ندروآ  درفم  هللا :  همحریئاهب  خیش  لوق  هب  تسا .  موس  هتسد  نیا  ابتیرثکا  هچرگ  دنریگ ،  رارق 

حیضوت اما  ( 33  . ) دندایز موس  مسقو  رتمک  لوا  مسق  ود  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  عاعر  جمه  موس :  هتـسد  ندروآ  عمج  )و  ةاجن لیبس 
مکحلاو و باتکلا  هللا  هیتؤی  نا  رـشبل  ناک  ام  تسا :  هدـمآ  زین  میرک  نآرق  رد  ینابر  هملک  ینابر :  ملاـع  لوا :  هتـسد  ماـسقا :  زا  کـیره 

يرشب چیه  ( 34;  ) نوسردـت متنک  امبو  باتکلا  نوملعت  متنک  امب  نیینابر  اونوک  نکلوهللا  نود  نم  یل  ادابع  اونوک  ساـنلل  لوقی  مث  ةوبنلا 
 ، دیتسرپ ادخ  ياج  هب  ارم  دیوگ :  مدرم  هب  هکدـسرن  ار  وا  دیـشخب ،  توبن  تمکح و  باتک و  وا  هب  دـیزگربتلاسر و  هب  ار  يو  ادـخ  هک 
ار تقیقح  نیا  نارگید  هب  باـتک  زا  هچناـنچ  دیـشابتسرپادخ ،  سانـشادخ و  دـنیوگ :  مدرم  هب  دوـخ  هـفیظو  بـسح  رب  ناربـمغیپ  هـکلب 
هب هکنانچ  هدش ،  هفاضانآ  هب  ترثک  میظعت و  ربتلالد  يارب  نونو  فلا  تسا و  بر  هب  بوسنم  ینابر  دیناوخیمزین .  دوخ  دیزومآیم و 

رایـسب وا  تیدوبع  یگدنب و  هب  شلاغتـشا  دایز و  ادخ  هب  شطبر  هک  تسایـسک  ینابر  نیاربانب ،  دـنیوگیم ; ینایحل  ۀـیحللاریثک  صخش 
يانعم رد  ریثا  نبا  ( 35  . ) دراد هدهعهب  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  هار  رد  ریبدت  اب  ار  مدرم  شرورپ  هک  دنیوگیم  یـسک  هب  ینابرزین  دشاب و 

نم لیقو  ۀـغلابمللنونلاو  فلالا  ةدایزب  برلا  یلا  بوسنم  وه  ینابر » . . .  ملاع  ۀـثالث  سانلا   » یلع ثیدـح  یفو  دـیوگیم :  یناـبر  هملک 
هجو هملعب  بلطی  يذلا  وا  نیدلاو  ملعلا  یف  خـسارلا  ملاعلاینابرلاو  اهرابک  لبق  مولعلا  راغـصب  نیملعتملا  نوبری  اوناک  ۀـیبرتلا  ینعمب  برلا 
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يارب هک  نون  فلا و  ابتسا  بر   » هب بوسنم  هدمآ  زین  مالسلا  هیلعیلع  ثیدح  رد  هک  ینابر   » هملک ملعملا ; لماعلا  ملاعلا  لیقو  یلاعت  هللا 
مولع ابجیرد  هب  رترب  مولعزا  لبق  ار  نازومآشناد  هکنیا  هب  رظن  تسا ،  تیبرت  يانعم  هب  بر   » زا هدش :  هتفگ  هدـش ;و  هفاضا  نآ  هبهغلابم 
ادـخ يارب  طـقف  ار  شناد  هک  تسا  یـسک  اـی  تسا ،  نیدو  ملع  رد  خـسار  ملاـع  یناـبر ،   » و دـنهدیم .  شزوـمآ  ییادـتبا  ياـهشناد  و 

هار ناگدنیوج  ةاجن ; لیبس  یلع  ملعتم  مود :  هتـسد  دزومآیم .  زین  نارگید  هب  هک  تسایلماع  ملاع  ینابر   : » هدش هتفگ  زین  دزومآیم ;و 
تسا میقتسمطارص  نامه  تاجن  لیبس  دنملع .  بسک  لابندهب  يراگتسر  حالف و  تداعس و  هار  ردهک  دنتـسه  ینابلط  شناد  يراگتـسر : 

مکیصو مکلذ  هلیبس  نع  مکب  قرفتف  لبسلا  اوعبتتالو  هوعبتاف  امیقتـسم  یطارـص  اذه  ناو  یفارحنا :  قرفتم و  نوگانوگ و  ياههار  نایم  رد 
ادخ زا  ار  امشو  تسامش  یناشیرپ  هقرفت و  بجوم  هک  رگید  ياههار  زا  دینک و  نآ  يوریپ  تسار ،  هار  تسا  نیا  و  ( 36;  ) نوقتت مکلعلهب 

نتخومآ و اب  اهنت  میقتسم ،  هار  نیا  هب  ندیسر  دیوش .  راکزیهرپ  هک  دشاب  امش ،  هب  ادخ  شرافـستسا  نیا  دینکن ،  تعباتم  دنکیم ،  ادج 
لد مالـسلا  هیلعیلع  ناـنمؤم ،  ریما  یتوـکلم  يادـن  هب  هک  تسا  یـسک  ةاـجن  لـیبس  یلع  مـلعتم  ددرگیم .  رـسیم  یناـبر  ملاـع  زا  يوریپ 

. . . ؟  نوـکفؤتیناو نوـتؤت ؟  نیا  نمو  بذاوـکلا ؟  مکعدـختو  بهاـیغلا  مکب  هیتـتو  بهاذـملا  مکب  بهذـت  نیا  دوـمرف :  هکدراپـسیم 
دزاسیم ریحتمار  امش  یک  ات  تاملظ  اهیکیرات و  دشکیم ؟  اجک  هب  ار  امـش  هدننک ،  هارمگ  ياهشور  نیا  ( 37;  ) مکینابر نم  اوعمتساف 

شیوخ یهلا  یبرم  نخس  هب  سپ  دننکیم . . . ؟  لافغاار  امش  هدومن ،  ذوفن  امش  رد  اجک  زا  دبیرفیم ؟  ار  امش  یک  ات  اهيزادرپ  غورد   ؟
عاعر جمه  هب  ریبعت  تیناسنازا ،  طوقس  یتسپ و  تراقحتلع و  هب  موس  هورگ  زا  ناگیامورف :  عاعر ; جمه  موس :  هتسد  دیهد .  ارف  شوگ 
يانعم هب  تسا ،  ۀـجمه  هملک  عمج  يرهوج ،  لقن  رب  انبجـمه  دنتـسپ .  شزرایبو و  ریقح  هک  یکچوک  زیر و  ياههشپ  ینعی  دـناهدومن ;

لک عابتا  دـنیامنیم :  نایب  هلمج  راـهچ  رد  ار  هورگ  نیا  رگید  فاـصوا  ( 38  . ) دـتفایم ناـیاپراهچ  مشچ  تروص و  يور  هک  يزیرهشپ 
یـسررب ار  نآ  ندوب  قحان  ای  قح  هکنیا  نودب  دنوریم ،  شلابندتساخرب  ییاج  ره  زا  ییادص  ره  تقامح ،  تدش  زا  هورگ  نیا  قعان : 

توعد ره  توعد  هدـیقعرد ،  تابث  مدـع  تلع  هب  دـننکیم و  تکرح  یناـپوچ  ره  زاوآ  اـب  هک  دـننامیم  يدنفـسوگهلگ  دـننام  دـنیامن ;
جاوما شوختـسد  هدـیقع ،  فعـض  یگدارایب و  یتسـس و  تدـش  زا  حـیر :  لـک  عم  نولیمی  ( 39  . ) دنریذپیم لمات  نودـب  ار  ياهدـننک 

لهج و تملظ و  رد  ملعلا :  رونب  اوئیـضتسی  مل  دننکـشیم .  ار  دوخ  نامیپ  ادرف  هدرک ،  تعیب  زورما  دندرگیم ،  عامتجا  برخم  ياهوجو 
هاگهیکت هب  قیثو :  نکر  یلا  اوؤجلی  مل  دنتـسین .  شناد  ملع و  نشور  ياضف  يوس  هب  لهج  یکیراتزا  جورخ  یپ  رد  هدـنام و  یقاب  ینادان 

تاجنار دوخ  یکیرات ،  داسف و  لهج و  كانلوه  جاوما  موجه  لابق  رد  ات  دنرادن  یخسارو  مکحم  هدیقع  ینعی  دناهدرواین ،  هانپ  یمکحم 
 . دنهد

تورث ملع و  نیب  هسیاقم  ج )

زا ار  وت  ملع  لاـملا :  سرحت  تناو  کـسرحی  ملعلا  اریز :  تسا ،  لاـم  زا  رتـهب  ملع  لـیمک !  يا  دـنیامرفیم :  لاـم  ملع و  نیب  هسیاـقم  رد 
 . یـشاب نآ  هدـنرادهگن  ظفاح و  دـیاب  وت  هکلب  تسین ،  وت  ظـفاح  اـهنت  هن  لاـم  هکنآ  لاـح  ودـنکیم  ظـفح  اـههنتف  یناطیـش و  سواـسو 

لاملا دنک .  يرادـهگن  نآ  زا  دـیاب  ناسنا  هچنآزا  وا  ياربتسا  رتهب  تسا ،  ناسنا  ظفاح  هچنآ  هک  تسا  ملـسم  يرورـض و  مه  بلطمنیا 
اب شناد  ملع و  هکنآ  لاـح  دوشیم و  مک  ندادنارگید  هب  ندرک و  جرخ  اـب  ییاراد  تورث و  قاـفنالا :  یلع  وـکزی  ملعلاو  ۀـقفنلا  هصقنت 
عم  » ینعمب نوکی  نا  زوجی  یلع   » ۀـملک دـیوگیم :  هللا  همحریئاهب  خیـش  ددرگیم .  نوزفانآ  رـشن  ببـس  هب  ای  ددرگیم  نوزفا  نآ  رـشن 
یلع هللا  اوربکتلو  یلاعت :  هلوق  یف  هولاق  امک  ۀیببسلل  نوکت  ناو  ( 40  ) مهملظ یلعسانلل  ةرفغم  وذل  کبر  نا  و  یلاعت :  هلوق  یف  اولاق  امک 

ةرفغم وذل  کبرنا  و   : » تسا یلاعت  يادخ  لوق  رد  هک  يروطنامه  دـشاب ،  عم   » يانعم هبتسا  نکمم  یلع   » هملک ( 41-42;  ) مکیده ام 
ام یلع  هللا  اوربـکتلو   : » تسا هنوگنیا  یلاـعت  يادـخلوق  رد  هک  يروطناـمه  دشابتیببـس ،  ياربتسا  نکمم  زین  مهملظ و  یلع  ساـنلل 
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بحاص ایتورث  نتفر  نیب  زا  اب  دیآیم ،  تسدهب  تورث  لام و  زا  هچنآ  هلاوزب :  لوزی  لاملا  عینصو  امشتیاده .  ببس  هب  ینعی  مکیده ; 
رد هک  یـسک  ای  درادـن ،  ياهرهب  دوخ  لام  راثآ  زا  رگید  دوریم ،  ایند  زا  هک  یتورث  بحاص  الثم  دوریم ; نیب  زا  هدـش و  رثا  یب  تورث ، 

ياهرهب دوختورث  زا  رگید  دهدب ،  ناراکبلط  هب  هدناسر و  شورفهب  ار  دوخ  كالما  دوشیم  روبجمشاییاراد  تورث و  نتفر  نیب  زا  رثا 
هب هب ،  نادی  نید  ملعلا  ۀفرعم  دشابن .  هچ  دشاب  ایند  رد  ناسنا  هچ  تسا ،  یقاب  دوشیم  لصاح  شناد  ملع و  زا  هچنآ  هکنآ  لاح  درادـن و 

هداد شاداپ  نآ  هب  ای  تفریذپ و  ارنآ  دیاب  هک  تسا  ینییآ  ملع  تخانـش  هتافو :  دعب  ۀثودحالا  لیمجو  هتایح  یف  ۀـعاطلا  ناسنالا  بسکی 
دشاب هتشاد  ینید  تفرعم  هکیسک  ینعی  دیامن ،  تعاط  بسک  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  ینید  تفرعم  یهاگآ و  ملعهلیـسوهب و  دوشیم . 

هللا یـشخی  امنا  دیامرفیم :  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  ( 43  . ) دریذپیمن ققحتتعاطا  تخانـش ،  نودب  دوب و  دهاوخ  یلاعت  يادخ  عیطم  ، 
ۀثودـحالا دـیوگیم :  نیرحبلاعـمجم  دراذـگیم .  ياـج  رب  کـین  ماـن  دوـخ  زا  ناـسنا  هک  تسا  ملع  هلیـسوهب  ( 44  . ) ءاـملعلا هداـبع  نم 

لیمجلا مالکلاو  ءانثلا  يا  هتاـفو  دـعب  ۀـثودحالا  لـیمجوهتایح  یف  ۀـعاطلا  ناـسنالا  بسکی  هب  ملعلا   » ثیدـحلا هنمو  ساـنلا  هب  ثدـحتیام 
هتایحیف و ۀعاطلا  ناسنالا  بسکی  هب  ملعلا   » ثیدـح رد  هملک  نیا  مدرم ،  تبحـص  عوضوم  ینعی  هثودـحا  ;  » ثیداحالا درفم  ۀـثودحالاو 

زاریـش نخـس  نیریـش  رعاـش  تسا .  ثیداـحا  » درفم ۀـثودحا   » و یماـن ،  شوخ  وکین و  ماـن  شیاتـس و  ینعی  هتاـفو  دـعب  ۀـثودحالا  لـیمج 
تورث لاـم و  رد  تایـصوصخ  نیا  زا  کیچـیه  دـنربن  ییوکن  هب  شماـن  هک  تسا  نآ  هدرم  زگره  دریمن  ماـنوکن  درم  ایدعـس  دـیوگیم : 

 ، تسا ناسنايارب  کین  مان  ندنام  راگدای  هبثعاب  هچنآ  یلاعت و  يادخ  يرادربنامرف  تعاط و  هارندرک  ادیپ  بجوم  هچنآ  ینعی  تسین ، 
شناد و ملع و  ندوب  مکاح  هیلع :  موکحم  لاملاو  مکاح  ملعلا  تورث .  لام و  نتـشاد  فرـص  هن  ینید  یهاگآ  تسا و  شناد  ملع و  طقف 

فرص یتح  یهاگآ .  شنادربتسا و  فقوتم  ینتبم و  لام ،  رد  یحیحص  فرصت  ره  هک  تسا  رابتعا  نیا  هب  تورثو  لام ،  ندوب  موکحم 
هب نودـب  هک  تسا  یمولع  زا  یکی  شاعم  ملع  دریگ و  ماجنا  مزال  شنادو  یهاگآ  قبط  دـیاب  زین  هرمزور  یگدـنز  رد  ندرک  جرخ  لاـم و 
 : مالـسلا هیلعرفعج  یبا  نع  ۀشیعملا :  ریدـقت  هب  هدـش  ریبعت  تایاور  رد  شناد  نیا  زا  دـش ; دـهاوخ  لتخم  هرمزور  یگدـنزنآ  يریگراک 

ندروآ تسد  هب  وا ،  لاـمک  تیاـهن  ناـسنا و  لاـمک  ( 45;  ) ۀـشیعملا ریدـقتو  ۀـبئانلا  یلع  ربصلاو  نیدـلا  یف  هقفتلا  لامکلا  لک  لاـمکلا 
لیـصحت وه  نیدلا  یف  هقفتلا  دـیوگیم :  یناشاک  ثدـحم  تسا .  یگدـنز  رد  يورهنایمو  داصتقا  الب و  رد  ربص  ینید و  شنیب  یهاگآ و 

کلذ نیب  اماوق  نوکی  لب  ریتقتلاو  فارسالا  یفرط  یلا  لیمیال  ثیحب  اهلیدعتۀشیعملا  ریدقتو  ۀبیصملا  ۀبئانلاو  ۀینیدلا .  مولعلا  یف  ةریـصبلا 
تبیـصم البيانعم و  هب  هبئان  تسا و  ینید  مولع  رد  شنیب  یهاگآ و  ندروآ  تسد  هب  ياـنعم  هب  نید  رد  هقفت  ( 46;  ) لجوزع هللا  لاق  امک 

ود نیا  نیب  هکلب  تساسخ ،  ریتقت و  هن  دشابيورهدایز و  فارسا و  هن  هک  يروط  هب  تسا ،  یگدنز  رد  نزاوت  لیدعت و  تشیعم ،  ریدقت  و 
 . تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  هک  يروطنامه  دشاب ، 

(47  ) نادنمتورث املع و  نیب  هسیاقم  د )

لاح رد  نازودـنا  تورث  ةدوجوم .  بولقلایف  مهلاثماو  ةدوقفم ،  مهنایعا  رهدـلا  یقبام  نوقاب  ءاـملعلاو  ءاـیحا  مهو  لاومـالا  نازخ  کـله 
 ، دـناهدرم تقیقح  رد  نکل  ( ، 48  ) ماعنالا لکات  امک  نولکایو  دـنروخ :  یمنایاپراهچ  دـننامه  دـناهدنز و  رهاظ  هب  هچرگ  يویند  تایح 

یناگدرم ( 49;  ) نوثعبی ناـیا  نورعـشیامو  ءاـیحا  ریغ  تاوما  دـناهدربن :  یناـسنا  هبیط  تاـیح  زا  ياهرهب  دوـخ  قلاـخزا  تلفغ  رثا  رد  اریز 
درادن هک  نآ  تسیک  هک  یناد  وت  هدنز  لد  هدرم  دش .  دنهاوخ  هتخیگنارب  ماگنه  هچ  هک  دنرادن  روعش  دناهرهب و  یب  تایح  زا  هک  دنتـسه 

اهنآ دای  یلو  دـشابن ،  مدرم  نیب  ردناشیاهندـب  ماسجا و  هچرگ  دنتـسه  تسا  یقاب  ایند  ات  یهلا  نادنمـشناد  هکیلاح  رد  لاغتـشا  ادـخ  هب 
 ، تشذـگ تورث  ملع و  نیب  هسیاـقم  رد  تمکح 147  رد  هک  ینایب  ریظن  دوب .  دـهاوخنادیواج  یقاـب و  هشیمه  يارب  ناـشراثآ  اـب  هارمه 

ثاریم هنا  لوالا :  ۀعبسب :  لاملا  نم  لضفا  ملعلا  مالـسلا :  هیلعلاق  هلمج :  نآ  زا  هدش ،  لقن  مالـسلا :  هیلعنینمؤملاریما  زا  يرگیدتایاور 
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 . هبحاص ظفحی  ملعلاو  ظفاحلا  یلا  لاملا  جاتحی  ثلاثلا :  اهب  صقنی  لاملاو  ۀـقفنلاب  صقنیال  ملعلا  یناثلا :  ۀـنعارفلا  ثاریم  لاملاو  ءایبنالا 
 : سداسلا ۀـصاخ .  نمؤملل  الا  لصحیال  ملعلاو  رفاکلاو  نمؤملل  لصحی  لاملا  سماـخلا :  لاـملا .  یقبیو  نفکلا  یف  لخدـی  ملعلا  عبارلا : 

یلع رورملا  یلع  لجرلا  يوقی  ملعلا  عباسلا :  لاـملابحاص .  یلا  نوجاـتحیالو  مهنید  رما  یف  ملعلا  بحاـص  یلا  نوجاـتحی  ساـنلا  عیمج 
 . هنعارف ثاریم  لاـم  تورث و  تسا و  ناربماـیپ  ثاریم  ملع  لوا :  دراد :  يرترب  لاـم  ربتهج  تـفه  زا  مـلع  ( 50;  ) هعنمی لاملاو  طارصلا 

دراد و نابهگن  هب  جایتحا  تورث  موس :  دوشیم .  مک  ندرک  جرخ  اب  تورث  هک  نآ  لاح  و  دوشیمن ،  مک  قافنا  شـشخب و  اـب  ملع  مود : 
يارب شناد  تارمث  ینعی  دـنامیم ،  نآ  زا  جراخ  لام  دوشیم و  نفک  لخاد  ملع  مراهچ :  تسا .  ملع  بحاص  نابهگن  ملع  هک  نآ  لاـح 

رد طقف  ملع  هک  نآ  لاح  و  رفاک ،  تسد  هب  مه  دسریم و  نمؤم  تسد  هب  مه  تورث ،  مجنپ :  تسا .  دـنمدوس  دـیفم و  مهگرم  زا  سپ 
يزاین سیـسخنادنمتورث  هب  هک  یلاح  رد  دناینابر ،  دنمـشناد  ملاع و  هب  دنمزاین  ناشنید  رما  رد  مدرم  مامت  مشـش :  تسا .  نمؤمسرتسد 
تورث هک  یلاـح  رد  دـشخبیمورین ،  توق و  نیرب  سودرف  تشهب و  هب  ندیـسر  طارـص و  زا  روبع  يارب  ار  ناـسنا  ملع ،  متفه :  دـنرادن . 

( . ددرگیم تـشهب  هـب  نـتفر  يورخا و  هـبیط  تاـیح  عناـمدوشن  فرـصم  حیحـص  هار  رد  هـک  یتورث  ینعی   . ) ددرگیم شروـبع  زا  عناـم 
مکیلع بجوا  ملعلا  بلط  ناو  هب  لمعلاو  ملعلا  بلط  نیدلا  لامک  نا  اوملعا  سانلا  اهیا  دندومرف :  هک  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  نینچمه 

هبلطب مترما  دق  هلها  دنعمکیلع  نوزخم  ملعلاو  هب  مکل  یفیـس  مکنیب  لداع  همـسق  دق  مکل  نومـضم  مکنیب  موسقم  لاملا  نا  لاملابلط  نم 
 . ۀـنجلا یلا  ببـس  نیدـلل و  ۀحلـصم  هب  لـمعلاو  ملعلا  ةرثکناو  بولقلل ،  ةاـسقم  نیدـلل  ةدـسفم  لاـملا  ةرثـک  نا  اوملعاو  هوبلطاـف .  مهنم 

لمع ملع و  بلط  نید  لامک  هک  دـینادب  مدرم !  يا  ( 51;  ) هتاور هتظفح و  یلا  هثب  هقافناف  هقافنایلع  وکزی  ملعلاو  لاملا  صقنت  تاـقفنلاو 
هدیدرگ و نیمضت  لام  تورث و  زا  امش  مهس  میسقت و  امش  نیب  لام  اریز  لام ،  بلط  زاتسا  رتبجاو  امـش  رب  شناد  بلط  تسا و  نآ  هب 
هب هدش  رما  امش  هبو  هدش  هداهن  هعیدو  هب  شلها  دزن  امش  يارب  ملع  هک  نآ  لاح  و  دیسر ،  دهاوخ  امش  هب  هدشتمسق و  امشنیبتلادع  هب 
هک نآ  لاح  و  تساهبلق ،  تواـسق  نید و  داـسفبجوم  لاـم  یناوارف  ترثک و  دـینادب  دـینک .  بلط  شلها  زا  ارنآ  دـیورب و  نآ  لاـبند 
مک بجوم  ندرک  جرخ  ششخب و  تشهب .  هب  امـش  ندیـسر  ياربتسا  ياهلیـسوو  نید  تعفنم  حالـص و  هب  نآ  هب  لمع  شناد و  يدایز 

ناظفاحيارب و نآ  شرتسگ  شخپ و  ملع ،  قافنا  دباییم و  ومن  دـشر و  شـشخب  قافنا و  هطـساو  هب  ملع  هک  یلاح  رد  تسا ،  لام  ندـش 
 . تسا شناد  نایوار 

شناد يریگارف  هب  قیوشت  بیغرت و   . 2

شناد بسک  رد  تعرس 

يریگارف رد  ( 52;  ) هلها دـنعنم  ملعلا  راثتـسم  نع  مکـسفناب  اولغـشت  نا  لبق  نم  هتبن و  حـیوصت  لبق  نم  ملعلا  اورداـبف  مالـسلا :  هیلعلاـق 
لوغـشم دوـخ  هب  هدـناماو و  شلها  زا  ملعهضافتـسا  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دکـشخب و  نآ  تخرد  هک  نآ  زا  لـبق  دـینک ،  یتـسد  شیپ  شناد 

تخرد  . 1 تسا :  لاـمتحا  ود  تراـبعنیا  رد  تسا و  نکمم  تروص  ود  هب  هک  شناد  تخرد  ندیکـشخ  ینعی  هتبن ،  حـیوصت  دـیدرگ . 
زا ریغ  رگید  روما  لوغـشم  ناسنا  ياوق  هکنیا  ای  دوش ،  ادیپدوکر  ناسنا  یکاردا  ياوق  رد  ینعی  دـیارگ ،  یکـشخ  هب  ناسنا  دوخ  رد  ملع 

کشخ وا  رد  ملعتخرد  ددرگ و  مورحم  ملع  نتخومآ  زا  ناسنا  هدومزآ ،  راک  هتسیاش و  یملعم  دوجو  ابو  ددرگ  شناد  ملع و  يریگارف 
هتبن حـیوصت  تساهنآ و  راـثآ  نتفر  تسدزا  نادنمـشناد و  اـملع و  توم  زا  یـشان  ملع  رد  دوکر  هک  دوش  ادـیپ  دوکر  ملع  رد   . 2 دوش . 

زا ددنبربتخرایند و  زا  امش  ياوشیپ  ماما و  دیارگ و  یکـشخ  هب  ملع  تخرد  هک  نآ  زا  لبق  ینعی ،  ترـضح .  نآ  لاحترا  زا  تسا  هیانک 
نا لـبق  ینولـس  ساـنلا  اـهیا  دـنیامرفیم :  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلعماـما  دـینک .  یتـسد  شیپ  وا  زا  شناد  نتخوـمآ  رد  دورب ،  امـش  نـیب 

 ! مدرم يا  ( 53;  ) اهموق مالحاب  بهذتو  اهماطخ  یف  اطت  ۀـنتف  اهلجربرغـشت  نا  لبق  ضرالا  قرطب  ینم  ملعا  ءامـسلا  قرطب  انالف  ینودـقفت 
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شیپ دیسرپب  مرتانشآ .  نیمز  قرط  زا  نامسآياههار ،  هب  نم  هک  دیـسرپب  نم  زا  دیهاوخیم  هچنآ  زا  دیهدبتسد ،  زا  ارم  هک  نآ  زا  شیپ 
نینچمه دزاس .  نوگرگد  ار  امـش  ياهلقع  دـنارتسگب و  نآ  رب  ار  دوخ  موشهیاس  دـنک و  لامیاپ  ار  امـش  نیمزرـس  داسف  هنتف و  هک  نآ  زا 

لـضتو ۀئم  يدهت  ۀئف  نع  وۀعاسلا ال  نیبو  مکنیب  امیف  ءیـش  نع  ینولاست  هدیب ال  یـسفن  يذلاوف  ینودقفت  نا  لبق  ینولاساف  دنیامرفیم : 
ینومتدقف دق  ولو  اتوم .  مهنم  تومی  نمو  التق  اهلها  نم  لتقی  نمو  اهلاحرطحمو  اهباکر  خانم  اهقئاسو و  اهدـئاقو  اهقعانب  مکتابنا  الا  ۀـئم 

زا ارم  هــــک  نآ  زا  شیپ  ( 54;  ) نیلوؤـسملا نم  ریثـک  لـشفو  نیلئاـسلا  نم  ریثـک  قرطـال  بوـطخلا  بزاوحورومـالا  هـئارک  مـکبتلزن  و 
ات زورما  نیب  هچنآ  زا  تسین  نکمم  تسوا ،  تردق  تسدرد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  دیـسرپب ; نم  زا  دیهاوخیم  هچ  ره  دیهدبتسد ، 

هدننک توعد  هک  نآ  زج  دینک ،  شسرپ  نم  زا  دننک  هارمگ  ار  رفن  دص  ایتیاده  ار  رفن  دصهک  یهورگ  هرابرد  هن  دوشیم و  عقاو  تمایق 
هتـشک یهورگزا  هک  ناـنآ  اـهنآ و  عاـمتجا  لـحم  هاـگرخ و  همیخ و  هاـگیاج  دراد و  تسد  هب  ار  هورگ  نیا  ماـمز  هک  سکنآ  ربـهر و  و 

تالکـشم یگدنز و  ياهیتحاران  دیهدتسد و  زا  ارم  رگا  مزاسیم ; هاگآ  ار  امـش  اهنیا  همه  زا  دنریمیم ،  یعیبط  گرم  هب  ای  دـنوشیم 
زا هدش  شسرپ  اهنآ  زا  هک  یناسک  زا  يرایسب  دنور و  ورف  تریح  هب  هدنکفاشیپ و  رد  رس  ناگدننک  شسرپ  زا  يرایسب  دراب ،  ورف  امش  رب 

 . دننامورف خساپ 

نآرق مهف  يریگارف و 

تساههتفگ و نیرتهب  هک  دـیریگارف  ار  نآرق  ( 55;  ) بولقلا عیبر  هناف  هیف  اوهقفتو  ثیدـحلا  نسحا  هناف  نآرقلا  اوملعتو  مالـسلا :  هیلعلاق 
نآرق و یفرعم   . 1 تسا :  هدش  ناوارف  يانتعا  هجوت و  نآرق  هب  نوگانوگ  ياحنا  هب  هغالبلا  جهن  رد  تساهلد .  راهب  هک  دیـشیدنیب  نآ  رد 
اب هارمه  نآرق  تایآ  زا  یضعب  ای  تارابع  تاملک و  رکذ  نآرق ;3 .  رد  هقفت  رکفت و  ربدت و  يریگدای و  هب  روتسد  نآ ;2 .  راثآ  تافص و 

نآرق هغالبلا ،  جـهنفراعم  يانبم  ساسا و  تسا ،  نآرق  نیبم  رـسفم و  نامجرت و  مالـسلا  هیلعماـما  هک  اـجنآ  زا  نآ ;4 .  نییبت  ریـسفت و 
هیلعقداص ماما  تسا :  هدشیناوارف  دـیکات  مالـسلا  مهیلعناموصعم  نانخـس  رد  نآرق  يریگارف  موزل  هرابرد  نآرقلا :  اوملعت  ( 56  . ) تسا

هک تسا  راوازـس  هتـسیاش و  نمؤم  يارب  ( 57;  ) همیلعت یف  نوکی  وا  نآرقلا  ملعتی  یتـح  تومیـال  نا  نمؤـملل  یغبنی  دـنیامرفیم :  مالـسلا 
هتفرگرب ثیدحلا ،  نسحا  هب  نآرق  فیـصوت  ثیدحلا :  نسحا  هناف  دـشابنآ .  يریگارف  لاح  رد  ای  دریگ  دای  ار  نآرق  هکنیا  رگم  دریمن ، 

مهدولجنیلت مث  مهبر  نوـشخی  نیذـلا  دوـلج  هنم  رعـشقت  یناـثم  اـهباشتم  اـباتک  ثیدـحلا  نسحا  لزن  هللا  دوـمرفهک :  تسا  نآرق  دوـخ  زا 
هدرک لزان  ار  نآرق )  ) نخس نیرتهب  ادخ  ( 58;  ) داه نم  هل  امف  هللاللـضی  نمو  ءاشی  نم  هب  يدهی  هللا  يدـه  کلذ  هللا ،  رکذ  یلا  مهبولقو 

مارآ و زابتمحر  تایآ  هب  دـتفا و  مادـنا  رب  هزرل  ار  ناسرتادـخ  نآ ،  توالت  زا  ; تسا فطعنم  رگیدـکی  هب  طوبرم و  مه  هب  شبلاـطم  هک 
ار سکره  دیامرف و  يربهرنآ  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسادختیاده  نیا  دزاس ; لوغـشم  ادخ  رکذ  هب  ار  ناشیاهلدو  دـشخبتنوکس 
هب یمـسو  مالکلا  فداری  ام  دـیوگیم :  ثیدـح  يانعم  رد  نیرحبلا  عمجم  تفای .  دـهاوخن  ياهدـننک  تیادـه  چـیه  دـنک ،  هارمگ  ادـخ 

ادیپثودح ددجت و  جیردت  هب  هکنیا  رطاخ  هب  هدش ،  هتفگ  ثیدح  هب آ ن  تسا و  مالک  فدارم  ثیدح ،  ائیـشف ; ائیـش  هثودحو  هددجتل 
هب ثیدحلا ;  هل  لاقی  همانم  وا  هتظقی  یف  یحولا  وا  عمـسلا  ۀهج  نم  ناسنالا  غلبی  مالک  لک  دیوگیم :  ثیدح  يانعم  رد  بغار  دـنکیم . 

نـسحا  » يانعم رد  یـسربط  دوشیمهتفگ .  ثیدح  دسریم ،  وا  هب  باوخ  ای  يرادـیب  رد  یحو  قیرط  زا  ای  دونـشیم  ناسنا  هک  ینخـس  ره 
اثیدحهلآو هیلع  هللا  یلـصیبنلا  مالک  یمـسی  امک  اثیدح  یمـس  مالکلاو  هللا  مالک  هنال  اثیدح  هللا  هامـس  نآرقلا  ینعی  دیوگیم :  ثیدـحلا 

ام عیمج  یلع  هلامتـشاو  هزاجعالو  هتحاصفطرفل  ثیدحلا  نسحا  وهو  ءایبنالا  یلع  ۀلزنملا  بتکلا  نم  همدقت  ام  دـعب  لیزنتلا  ثیدـح  هنالو 
بیغرتـلاو ءاـیبنالا  صـصقو  ظـعاوملا  نم  کـلذ  ریغو  عرـشلا  ماـکحا  نایبولدـعلاو  دـیحوتلا  ۀـلدا  یلع  هیبـنتلا  نم  هیلا  فـلکملا  جاـتحی 

ثیدـح ار  نخـسو  تسادـخ  نخـس  نآرق  ـالوا )  : ) اریز هدـیمان ،  ثیدـح  ار  نآرق  ادـخ  نآرق ; ینعی  ثیدـحلا ; نسحا  ( 59;  ) بیهرتلاو
ییاهباتک زا  سپ  تسا  يدیدج  لیزنتنآرق  ایناث )  ) دنیوگیم ;و ثیدح  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نخس  هک  يروط  نامه  دنیوگیم ، 
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ماـمت هکنیا  رطاـخ  هب  تسا و  زاـجعا  تحاـصف و  تیاـهن  رد  هکنیارطاـخ  هب  تسا ،  نانخـس  نیرتـهب  هدـش و  لزاـن  یلبق  ناربماـیپ  رب  هک 
ادـخ و یگناگی  دـیحوت و  نیهارب  هلدا و  هب  نداد  هجوت  یهاگآ و  زا :  تسا  ترابع  هک  درادرب  ردتسا  دـنمزاین  نآ  هب  رـشب  هک  ییاهزیچ 
تعاط و هب  مدرم  بیغرتو  فلس  ناربمایپ  تشذگرـس  اهدنپ و  حیاصن و  لثم  اهنیا  زا  ریغ  عرـش و  ياهروتـسد  نایب  و  ادخ ) تافـص  ) لدع

نآ یناعم  ندـیمهفو  رکفت  ربدـت و  اب  هارمه  هک  تشاد  دـهاوخ  ار  مزال  رثا  یناـمز  نآرق  توـالت  هیف :  اوهقفت  نایـصع .  زا  اـهنآ  نداد  میب 
الیترت اهنولتری  نآرقلا  ءازجال  نیلات  مهمادـقا  نوفاصف  لیللا  اـما  دـنیامرفیم :  نیقتم  فاـصوا  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما ،  دـشاب . 
بـصن اهنا  اونظواقوش  اهیلا  مهـسوفن  تعلطتو  اعمط  اهیلا  اونکر  قیوشت  اهیف  ۀـیآب  اورم  اذاـف  مهئاد .  ءاود  هب  نوریثتـسیومهسفنا  هب  نونزحی 

بـش رد  نیقتم  ( 60;  ) مهناذآ لوصا  یف  اهقیهـشو  منهجریفز  نا  اونظو  مهبولق  عماـسم  اـهیلا  اوغـصا  فـیوخت  اـهیف  ۀـیآب  اورم  اذاو  مهنیعا 
زا ار  دوخ  درد  يوراد  دنزاسیم و  نوزحم  ار  شیوخناج  نآ  اب  دننکیم ،  توالت  ریبدـت  اب  هدرمـش و  ار  نآرق  دناهداتـسیا ،  اپرب  هراومه 
رد رایـسب  قوش  اب  ناشناج  حور و  دنروآ و  يور  نآ  هب  ناوارف  هقالع  اب  دشاب ،  قیوشتنآ  رد  هک  دنـسرب  ياهیآ  هب  هاگره  دنریگیم .  نآ 

ار نتـشیوخلد  شوگ  دشاب ،  میب  نآ  رد  هک  دننک  دروخرب  ياهیآ  هب  هاگره  دـنزاسیم و  دوخ  نیعلا  بصن  هراومه  ارنآو  دوش  هریخ  نآ 
 . تسا زادنانینط  ناشـشوگ  نورد  رد  شبیهمعضو ،  نآ  اب  شتآ  ياههنابز  ندروخ  مه  هب  هلان و  يادص  دننکیم و  زاب  نآ  ندینـش  يارب 

ادـیپ هزات  تاـیح  شلد  دـهاوخب  ناـسنا  رگا  اوهقفتو .  اوملعت  یلبق  روتـسد  ود  ياربتسا  تلع  هلزنم  هب  هلمج  نیا  ( 61  ) بولقلا عیبر  هناـف 
نیا زا  دعب  هبطخ  نیمه  رد  دنک .  توالت  مهف  ربدت و  اب  ارنآ  دیامن و  هعجارم  نآرق  هبدیاب  دیآ ،  نوریب  یگدرمژپ  یگدرـسفا و  زا  دنک و 

 . تساهلد يافش  هک  دییوج  افش  نآ  رون  زا  ( 62;  ) رودصلا ءافش  هناف  هرونب  اوفشتساو  دنیامرفیم :  ترابع 

نادنمشناد اب  ینیشنمه 

اب ( 63;  ) کلبق سانلا  هب  ماقتـساامۀماقاو  كدالب  رما  هیلع  حلـصام  تیبثت  یف  ءامکحلا  ۀـشقانمو  ءاملعلا  ۀـسرادم  رثکاو  مالـسلا :  هیلعلاـق 
تروشک عضو  نآ  هلیـسو  هب  هک  يروما  هراـبردزادرپبثحب  هب  رایـسب  نادنمـشیدنا ،  اـمکح و  اـب  نیـشنب و  وگتفگ  هب  داـیز  نادنمـشناد ، 

راشقا اههورگ و  مامت  يارب  املع  اـبتسلاجم  شناد و  يریگارف  هدوب .  وت  زا  شیپمدرم  راـک  ماوق  بجوم  هچنآ  هراـبرد  دوشیم و  حالـصا 
فرط زا  هک  یعخنرتشاثراح  نب  کلام  مان  هبتسا  نارادـمامز  زا  یکی  مالـسلا  هیلعماما  بطاـخم  اـج  نیا  رد  هچرگ  تسا ،  مزـال  مدرم 

اب ینیشنمه  تسلاجم و  شناد ،  يریگدای  ياههار  زا  یکی  تساهتفرگهدهع .  هب  ار  رـصم  روشک  روما  هرادا  مدرم و  یتسرپرـس  ترـضح ، 
طلاخ نم  رقو و  ءاملعلا  سلاج  نم  مالسلا :  هیلعنینمؤملاریما  لاق  دراد :  زین  يرگید  یلمع  راثآ  يریگدای ،  ربهوالع  هک  تسا  نادنمشناد 

تسپ و ددرگ ،  نیـشنمه  ناـگیامورف  اـب  هک  یـسک  دـباییم و  راـقو  تمظع و  دـشاب ،  نیـشنمه  اـملع  اـب  هک  یـسک  ( 64;  ) رقح لاذـنالا 
عمج لاذـنالاو  میظعتلا  ریقوتلاو :  نوکـسلاو  ۀنیکـسلاو  ۀـنازرلاو  ملحلا  باحـسک  راـقولا  دـیوگیم :  نیرحبلا  عمجم  دوـشیم .  کـچوک 

لاذـنا تسا .  مارتحا  تشادـگرزب و  يانعمهب  ریقوت  تسا و  شمارآ  ینیگنـس و  تناتم و  يرابدرب و  يانعم  هب  باحـس  نزورب  راـقو  ; ۀـلذن
مهـسلاجو ءاملعلا  بحاص  ینبای  دیوگیم :  شدنزرف  هب  زردـنا  دـنپ و  تحیـصن و  رد  نامقل  تسا .  تسپ  هیامورف و  يانعم  هب  ۀـلذن  عمج 

 ، ورب اهنآ  رادید  يارب  اهنآ  لزنم  هب  شاب و  نیشنمه  بحاصم و  املع  اب  مرسپ !  ( 65;  ) مهنم نوکتف  مههبشت  نا  کلعل  مهتویب  یف  مهرزو 
تـسا تدابع  وا  هب  ندرک  هاگن  یتح  وا و  زا  يریگدای  وا و  تسلاجم  هک  یملاع  يوش .  اهنآ  زا  وت  ینیـشنمه ،  ودـش  دـمآ و  نیا  اب  دـیاش 

 : هلآو هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  لاق  ددرگیم :  نشور  یبوخ  هب  تیاور ،  ود  نیا  هب  هجوت  اب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  تسا ؟  ملاعمادـک  ( 66)
(67;  ) هلمع ةرخآلا  یف  مکبغریو  هقطنم  مکملع  یف  دیزیو  هتیؤرهللا  مکرکذـی  نم  لاق  سلاجن ؟  نم  هللا  حور  ای  یـسیعل  نویراوحلا  تلاق 

دای ار  امش  شرادید  هک  یسک  داد :  خساپ  مینیزگرب ؟  ینیشنمه  يارب  ار  یـسک  هچ  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  زا  نویراوح 
 : دندومرف مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  متفه ،  ماما  دیامن .  قیوشتترخآ  هب  ار  امش  شرادرک  دایز و  ار  امش  شناد  شنخس  دزادنا و  ادخ 

یلا ایرلا  نمو  عضاوتلا ،  یلا  ربکلانمو  نیقیلا ،  یلا  کشلا  نم  سمخلا :  یلا  سمخلا  نم  مکوعدـی  ملاع  الا  ملاع  لک  دـنع  اوسلاـجت  ـال 
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یملاع اب  اهنت  هکلب  دـیوشن ،  سلجم  مه  نیـشنمه و  یملاـع  ره  اـب  ( 68;  ) دهزلا یلا  ۀـبغرلا  نمو  ۀحیـصنلا ،  یلا  ةوادـعلا  نمو  صالخالا 
هب ایر  زا  و  ینتورف ،  عضاوت و  هب  ربک  زا  و  نیقی ،  هب  کـش  زا  ار  امـش  دـنک :  توعد  زیچ  جـنپ  هب  ارامـش  زیچ  جـنپ  زا  هک  دیـشاب  نیـشنمه 

 . دهز هب  یتسرپایند  زا  و  یهاوخ ،  ریخ  هب  ینمشد  زاو  صالخا ، 

شناد بسک  رد  ندیشکن  تلاجخ 

زا دیـشکن .  تلاجخ  نآ  نتفرگ  ارف  زا  دـینادیمن ،  ار  يزیچ  رگا  ( 69;  ) هملعتی نا  ءیشلا  ملعی  مل  اذا  دحا  نیحتـسیالو  مالـسلا :  هیلعلاق 
يارب هک  یسک  ( 70;  ) ادبا لهجلا  لذ  یفیقب  ۀعاس  ملعتلا  لذ  یلع  ربصی  مل  نم  دندومرف :  هک  هدشتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

ماما دـنامیم .  یقاب  ینادان  لـهج و  يراوخو  تلذ  رد  دـبا  اـت  دـنکن ،  لـمحت  ار  تلذ  یکچوک و  یتعاـس ،  شناد  نتخومآ  يریگداـی و 
كدنا شملع  دـشکبتلاجخ ،  شناد  يریگدای  ندیـسرپ و  زا  هک  یـسک  ( 71;  ) هملع قر  ههجو  قر  نم  دـندومرف :  مالـسلا  هیلعقداـص 

هناف ال مومذم  وهو  ملعلا  بلطو  لاؤسلا  نع  ءایحتسالا  هجولا  ۀقرب  دارملا  دیوگیم :  تیاور  نیا  حرش  رد  هرس  سدقیـسلجم  دوب .  دهاوخ 
ۀیانک ملعلاۀقر  و  ( 72  ) قحلا نم  ییحتـسی  هللا ال  و  یلاعت :  هللا  لاق  حـیبقلا  رمالا  نع  ءایحلا  امناو  قحلا  راهظا  یف  ـالوملعلا  بلط  یف  ءاـیح 

هب رد  اریز  تسا ،  يدنسپان  زیچ  نیاو  تسا  شناد  ندروآ  تسد  هب  شـسرپ و  زا  ندیـشک  تلاجخ  هجولا  ۀقر   » زا دوصقم  ( 73;  ) هتلق نع 
دیامرفیم یلاعت  يادخ  دراد .  اج  تشز  راک  رد  طقف  ندیشک  تلاجخ  تساجیبندیـشک و  تلاجخ  قح ،  راهظا  شناد و  ندروآ  تسد 

 . تسا شناد  یمک  زا  هیانک  ملعلا  ۀقر   » و دشکیمن .  تلاجخ  قح  راهظا  زاادخ  : 

ملع هنامیپ  شیاجنگ 

شیاـجنگ و زا  نآ  رد  يزیچ  نـتخیر  اــب  یفرظ  ره  ( 74;  ) هب عستی  هناف  ملعلا  ءاعو  الا  هیف  لعج  اـمب  قیـضی  ءاـعو  لـک  مالـسلا :  هیلعلاـق 
اهفرظ و ددرگیم .  نوزفا  شايریگارف  تعـسو و  دوش  هداد  رارق  شناد  زا  نآ  رد  هچره  هک  ملع  هناـمیپ  رگم  دوشیم  مک  شايریگارف 

اهنآ تیفرظ  زا  جـیردتهب  دوش ،  هداد  رارق  اهنآ  رد  يزیچ  رگا  دـنراديدودحم ،  شیاجنگ  تیفرظ و  نوچ  سوسحم  يداـم و  ياـههنامیپ 
الوا هکنیا  هب  رظن  هکارد  هوق  تسا و  سفن  هک  كاردا  ملع و  فرظ  اما  راکنا .  لباقریغ  يرورض و  تسا  یبلطمنیا  و  ددرگیم ،  هتـساک 

دنکیم و ادیپ  يرتشیبتیفرظو  شیاجنگ  تاکاردا  شیازفا  اب  تسا ،  يرگید  كاردا  زاس  هنیمز  یکاردا  ره  ایناث  و  يدامهن ،  تسا  درجم 
يدـیؤم مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ینارون  مـالک  نیا  ( 75  . ) دـنکیم ادـیپ  اريرگید  ياهشناد  شریذـپ  یگدامآ  یـشناد  ره  شریذـپ  اب 

(76  . ) دنکیم تابثا  ار  كاردا  درجتو  سفن  درجت  هک  ینیهارب  ياربتسا 

شناد بسک  زا  ندشن  ریس 

ایند ناهاوخ  شناد و  ناهاوخ  دنوشیمن :  ریس  زگره  هک  دندنمزآ  ود  ( 77;  ) ایند بلاطو  ملع  بلاط  ناعبشیال  ناموهنم  مالسلا :  هیلعلاق 
نیا حرش  رد  هللا  همحریـسلجم  همالع  ( 78;  ) لام موهنمو  ملع  موهنم  ناعبـشی  ناموهنم ال  هدـشتیاور :  زین  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  . 

ناعبـشیال ناموهنم  ثیدحلایفو  هب  علوم  يا  موهنم  وهف  اذکب  مهن  دقو  ءیـشلا .  یف  ۀمهلا  غولب  ۀمهنلا  يرهوجلا :  لاق  دـیوگیم :  تیاور 
ملعلا بلاط  اما  ایند ،  بلاطو  ملع  بلاط  ناعبـشیال  ناموهنم  دـنیامرفیم :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ملعلاـب .  موهنمو  لاـملاب  موهنم 

ناهاوخ شناد و  ناهاوخ  دـنوشیمن :  ریـس  زگره  هک  دـندنمزآ  ود  ( 79;  ) نایغطلا یف  يدامتیف  ایندـلابلاط  اـماو  نمحرلا  یـض  دادزیف ر 
نیا لیذ  نیرحبلا  عمجم  دوریم .  شیپ  یـشکرس  یهارمگ و  رد  ایند  ناهاوخ  اـما  دـیازفایم و  ار  ادـختیاضر  شناد  ناـهاوخ  اـما  اـیند ;

لصا رد  موهنم  ;  » ماعطلا یفةوهشلا  طارفا  یهو  کیرحتلاب  ۀمهنلا  نم  ماعطلا  نم  عبـشیال  يذلا  وه  لصالا  یف  موهنملا  دیوگیم :  ثیدح 
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ریـس دوشیمن ؟  ریـس  ملع  بلاط  ارچ  اذغ .  ندروخهب  دایز  لیم  يانعم  هب  هدش ،  هتفرگ  ۀـمهن   » زا دوشیمن ; ریـس  اذـغ  زا  هک  تسا  یـسک 
(80  . ) میلع ملع  يذ  لک  قوفو  دیامرفیم :  میرک  نآرق  ددرگیمن .  دودحم  یصاخ  دح  رد  ملع  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ملع  بلاط  ندشن 

ارچ تسا .  يرگید  كاردا  زاس  هنیمز  یکاردا  رهو  تسا  تادرجم  زا  كاردا  هکردم و  هوق  هک  تشذگ  تمکح 205  حرش  رد  نینچمه 
 . ربصیب صیرحتخـس و  اـعبط  تسا  یقولخم  ناـسنا  ( 81;  ) اعوله ناـسنالا  قلخ  دـیامرفیم :  میرک  نآرق  دوشیمن ؟  ریـس  اـیند  بلاـط 

هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  تسا .  لیخب  هتفیرف و  تخـس  لاـم  بح  رب  ناـسنا  ( 82;  ) دـیدشل ریخلا  بحل  هناو  دـیامرفیم :  نینچمه 
دوشیم ناوج  وا  رد  تفص  ود  هک  یلاح  رد  دوشیم ،  ریپ  ناسنا  ( 83;  ) لمالاو صرحلا  ناتلصخ  هیف  بشتو  مدآ  نبا  بیشی  دنیامرفیم : 

الا مدآ  نبا  فوـج  ـالمی  ـال  اـثلاث و  اـمهئارو  نم  یغتبـال  بهذ  نم  ناـیداو  مدآ  نبـال  ناـک  وـل  دـنیامرفیم :  نینچمه  وزرآ .  صرح و  : 
ار ناسنا  نورد  دنکیم و  بلط  ار  یموس  يارحـص  دشاب ،  هتـشاد  الط  زا  رپ  ارحـص  ود  ناسنا  رگا  ( 84;  ) باـت نم  یلع  هللا  بوتیوبارتلا 
هب لزن  امیف  نا  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  دریذـپیم .  ار  وا  ادـخ  دـنک  هبوت  سکره  دـنکیمن و  رپ  يرگید  زیچ  كاـخ  زاریغ 

ۀیدوالا ال نم  داوو  روحبلا  نم  رحب  کنطب  امنا  مدآ  نبایاثلاث  امهل  یغتبال  ۀـضفو  ابهذ  نالیـسی  نییداو  مدآ  نبال  نا  ول  ءامـسلا  نم  یحولا 
هتشادهرقن الط و  زا  رپ  ارحص  ود  ناسنا  رگا  هدمآ :  نینچ  دش  لزان  نامـسآ  زا  یحو  نآ  هلیـسو  هب  هچنآ  رد  ( 85;  ) بارتلا الا  ءیش  هالمی 

يزیچ كاخ  زج  هب  هک  اهارحـصزا  تسا  ییارحـص  اهایرد و  زا  تسا  ییایرد  وت  مکـش  ناسنا !  يا  دنکیم ; بلط  ار  اهنآ  یموس  دـشاب ، 
 . دنکیمن رپ  ار  نآ 

ینادان لهج و  شهوکن   . 3

نادنمشناد توکس 

زا لبق  تیلهاج  نامز  رد  مدرم  لاح  نایب  رد  ( 86;  ) مرکم اهلهاجو  مجلم  اهملاع  ضراب  مالسلا . . . :  هیلعلاق  ۀثعبلا  لبق  سانلا  لاح  اهیفو 
لماوـع نیرتمهم  زا  یکی  دوـشیم .  هتـشاد  یمارگ  شلهاـج  هتـسب و  ورف  بلراـبجا  مکح  هب  شنادنمـشناد  هک  ینیمزرـس  رد  تثعب . . . : 

مدرم هدوت  هب  ار  دوخ  يادـص  دـننک و  رظن  راـهظا  دـنناوتیمن  هعماـج  نادنمـشنادهک  تسا  نیا  يرـشب ،  عـماوج  یگدـنام  بقع  دوـکر و 
ار دوخ  لطاب  فرح  یغیلبت ،  نوگانوگتاناکما  تردق و  ياهمرها  نتـشاد  تسد  رد  اب  نانادان  لباقم ،  فرط  زا  هک  یلاح  رد  دـنناسرب ، 

رهم دـنیاهر .  دازآ و  لاهج  دـنبرد و  نادنمـشناد  ياهعماـج  نینچ  رد  دـننکیم .  رپدوخ  لـیطابا  زا  ار  اـهنآ  شوگ  هداد و  مدرم  دروخ  هب 
لالذالا زعلا و  قرف  اهعـضوم و  ءایـشالا  عضو  نم  ناحبـس  دـیوگیم :  برع  رعاش  دوش  نادـیم  رگیزاب  هرپ  بش  دوش  ناـهنپ  وچ  هدـنزورف 

كاپ و اقیدـنز  ریرحنلا  ملاعلا  لعجو  ةرئاح  ماهوالا  كرت  يذـلا  اذـه  اقوزرم  هاقلت  لهاج  لهاج  هبهاذـم و  تیعا  لقاع  لـقاع  مک  اـقیرفت 
هک ینیبیم  ار  یلقاع  رایـسب  هچ  درک .  ادـج  مه  زایبوخ  هب  ار  تلذ  تزع و  داد و  رارق  دوخ  ياـج  رد  ار  يزیچ  ره  هک  ییادـختسا  هزنم 

ار ماـهوا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دـنکیم .  یگدـنز  یخارف  شیاـسآاب و  هـک  ار  یلهاـج  هدـیدرگ و  راوـشد  تخـس و  وا  رب  یگدـنز 
لهاهک تسا  نیا  لطاب ،  نارادمدرس  لاهج و  يوهایه  نادنمشناد و  توکس  هدمع  تلع  تسا .  هدرک  قیدنز  ار  ریرحن  ملاع  نادرگرس و 

لطاب لاطبا  قح و  راهظا  زا  لئاسم ،  هب  ناهاگآ  نادنمـشنادهک و  تساج  نیا  دـنناشوپیم ; قح  سابل  ار  اهلطاب  گنرینو  ریوزت  اـب  لـطاب 
نم صلخ  لطابلا  نا  ولف  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دـننکیم .  ادـیپ  شیارگ  لطاب  يوس  هبتعرـسهب  نانادان  هتـشگ و  ناوتان 
نم ثغض و  اذه  نم  ذخؤی  نکلو  نیدناعملا  نسلا  هنع  تعطقنا  لطابلاسبل  نم  صلخ  قحلا  نا  ولو  نیداترملا  یلع  فخی  مل  قحلا  جازم 
ادج قح  زا  الماک  لطاب  رگا  ( 87;  ) ینسحلا هللا  نم  مهل  تقبس  نیذلا  وجنیو  هئایلوا  یلع  ناطیشلا  یلوتـسیکلانهف  ناجزمیف  ثغـض  اذه 

 ، دیدرگیم عطق  نآ  زا  نادناعم  نابز  دشیم ،  صلاخ  لطاب  زا  قحهچنانچ  دنامیمن و  هدیشوپ  دنتقیقح  يوجیپ  هک  نانآ  رب  دیدرگیم ، 
هریچ دوخ  ناتـسود  رب  ناطیـش  هک  تساجنیا  ددرگیم .  هتخیمآ  رگیدکیاب  سپـس  دوشیم  هتفرگلطاب  زا  یتمـسق  قح و  زا  یتمـسق  یلو 
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اذامف دنسیونیم :  ۀیواهلا -  هیلع  هیواعم -  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعماما  دنباییم .  تاجن  دناهدوب  ادختیامح  دروم  هک  نانآ  اهنت  ودوشیم 
راصبالا تشغاو  اهبیبالج  تفدغا  املاط  ۀنتفلا  نافاهتسبل  یلع  اهلامتشاو  ۀهبشلا  رذحاف  سبللا  الا  نایبلا  دعبو  نیبملا  لالـضلا  الا  قحلا  دعب 

يراک هابتـشا  هطلغمزج و  حضاو  نایب  زا  دـعب  ایآ  و  تسه ؟  يزیچ  راکـشآ  یهارمگ  زج  قح  هار  ندـش  نشور  زا  دـعب  ایآ  ( 88;  ) اهتملظ
دوخ یکیرات  اب  هدرتسگ و  ار  دوخ  هایس  ياههدرپ  هنتف ،  نامز ،  رید  زا  اریز  زیهرپب ،  اهيراکطلغ  اهيزادنا و  هابتـشا  زا  ددرگیم ؟  روصت 

 . تسا هدرک  انیبان  ار  ییاههدید 

نایامن ملاع 

رورغ لئابح  نم  اکارـشا  سانللبصن  لالـض و  نم  لیلاضاو  لاهج  نم  لئاهج  سبتقاف  هب  سیلو  املاع  یمـستدق  رخآو  مالـسلا :  هیلعلاـق 
دنع فقا  لوقی :  مئارجلا .  ریبـک  نوـهیو  مئاـظعلا  نم  ساـنلا  نمؤـیهئاوها  یلع  قـحلا  فـطعو  هئارآ  یلع  باـتکلا  لـمح  دـق  روز  لوـقو 

بابالوهعبتیف يدهلا  باب  فرعی  ناویح ال  بلق  بلقلاو  ناسنا  ةروص  ةروصلاف  عجطضا .  اهنیبو  عدبلالزتعا  لوقیو :  عقو ; اهیفو  تاهبـشلا 
ار اهینادان  هلـسلس  کی  تسین ،  ملاع  هک  یتروص  رد  دوشیم ،  هدیمان  ملاع  هک  يرگید  و  ( 89;  ) ءایحالا تیم  کلذو  هنع  دصیف  یمعلا 

مدرم هار  رـسرب  نیغوردياههتفگ  رورغ و  ياهبانط  زا  ییاهماد  هتخومآ ،  ناهارمگ  زا  هدننک  هارمگ  یبلاطم  هتفرگ و  ارف  نادانیعمج  زا 
گرزب ناـهانگ  زا  ار  مدرم  دـنکیم ،  ریـسفت  دوخ  ياـهسوههب  ار  قح  دـهدیم و  قیبطت  دوخ  ياههتـساوخ  لـیم و  رب  ار  نآرق  هدـنکفا ، 

رد هک  یلاح  رد  منکیم ،  بانتجا  تاهبـش  باکترا  زا  دـیوگیم :  دـهدیم .  هولج  کبـساهرظن  رد  ار  گرزب  میارج  دـشخبیم و  ینمیا 
; ناویحبلق شبلق  تسا و  ناسنا  هرهچ  وا  هرهچ  دنزیم .  طلغ  اهنآ  رد  یلو  ماهتفرگ  هرانک  اهتعدب  زا  دـیوگیم :  تسا .  روهطوغ  اهنآ 
رد تسا  ياهدرم  وا  دنک و  دودسم  ارنآات  دـهدیمن  صیخـشت  ار  فارحنا  اطخ و  هار  دورب و  قیرط  نآ  زا  هک  دسانـشیمن  ار  تیادـه  هار 

اهنآ هیرک  هرهچ  زا  هدرپ  هتخادرپلهاج و  نایامن  ملاع  لاح  حرش  فیـصوت و  هب  مالـسلا  هیلعماما  هبطخ ،  زا  شخب  نیا  رد  ناگدنز .  نایم 
ياهماد اب  اهنآ  دنوشیم  هدرمش  دنمشنادمدرم  دزن  هک  ییاج  ات  هدومن  شناد  ملع و  هب  رهاظت  مدرم  نیب  رد  یبیرف :  ماوع   . 1 دنرادیمرب : 

ناشیاههتخودـنا هکلب  دـناهدربن ; ياهرهب  شناد  مـلع و  زا  اـهنآ  یناداـن :  لـهج و   . 2 دـنیامنیمبلج .  دوـخ  هـب  ار  مدرم  گـنرین  رکم و 
ار ههبـش  عـضاوم  دـح ،  زا  شیبیناداـن  لـهج و  تلعهب  اـهنآ  دـناهتفرگ .  ارف  ناـهارمگ  زا  هـک  ياهدـننک  هارمگ  بلاـطم  زا  تساتراـبع 
هتفرورف و اهتعدـب  رد  نینچمه  دـناهدومن .  باـنتجا  ههبـش  زا  دـننکیم  لاـیخهک  یلاـح  رد  هدـش ،  تاهبـش  بکترم  اذـل  دنـسانشیمن ، 

اوه قبط  رب  هدومن و  فیرحت  ار  نید  میلاعت  نآرق و  اهنآ  یتسرپ :  اوه   . 3 دنرانکرب .  اهتعدب  زا  دوخ  لایخ  هب  هکیلاح  رد  دنروهطوغ ، 
ناراکمتـستمدخ و رد  هشیمه  هک  ناـیامن  ملاـع  یتسرپاوه  یهاوخ و  دوخ  دـننکیم .  ریـسفت  دوخ  لـیم  هب  هدومن و  قیبطتدوخ  سوه  و 

زونه هدـشن و  هتـشادربنیمز  يور  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  رهطم  رکیپ  زونه  هک  دـناسر  ییاج  هب  ار  راـک  دـناهدوب ،  روجماـکح 
هللا باـتک  نـیلقثلا  مـکیف  كراـت  ینا  ( ) 90 ( ) هـالوم یلع  اذـهف  هـالومتنک  نم   ) دوـب زادـنانینط  اـهشوگ  رد  شترـضح  یتوـکلم  ياوآ 

دمحم اـمو  همیرک  قادـصم  تفرگ و  رارق  نارود  ياـهيرماس  تاهبـش  نـیگآرهز  ياهریتفدـه  یمالـسا  هعماـج  هـک  ( ، 91 ( ) یترتعو
نیرکاشلا هللا  يزجیسو  ائیش  هللا  رـضی  نلفهیبقع  یلع  بلقنی  نمو  مکباقعا  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسرالا 

ناگدرم دـنناویح .  نطاـبرد  یلو  دنتـسه ،  ناـسنا  لکـش  هب  رهاـظ  رد  ناـنآ  هچرگ  تیناـسنا :  زا  طوقـس  طاـطحنا و   . 4 دـیدرگ .  ( 92)
بولق مهل  سنـالاو  نجلا  نم  اریثـک  منهجل  اـنارذ  دـقلو  دـیامرفیم :  دارفا  نیا  هراـبرد  میرک  نآرق  دـنناگدنز .  لکـش  رد  هک  دـنایقیقح 
اققحم و  ( 93;  ) نولفاغلا مه  کئلوا  لضا  مه  لب  ماعنالاک  کـئلوا  اـهب  نوعمـسیال  ناذآ  مهلواـهب  نورـصبیال  نیعا  مهلو  اـهب  نوهقفیـال 

تریـصب و رونیب  ییاههدـید  تفرعم و  وكاردایبتسا  ییاهلد  ار  اـهنآ  هکنآ  هچ  میدراذـگاو ،  منهج  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایـسب 
لمع زاب  دنتشاد و  ار  هدسفم  تحلصم و  كاردا  هوق  اریز   ) دنرتهارمگ یسبهکلب  دننایاپ ،  راهچ  دننام  اهنآ  تقیقح .  ياونشان  ییاهشوگ 

لـضا مه  لـب  ماـعنالاک  ـالا  مه  نا  نولقعی  وا  نوعمـسی  مهرثکا  نا  بسحت  ما  دـیامرفیم :  رگید  هیآ  رد  دـنلفاغ .  یمدرم  اـهنآ  دـندرکن )
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هکلب دـننایاپراهچدننام  سب  یلقعیب  رد  نانیا  دـنراد ؟  یلقعت  رکف و  اـی  دنونـشیم  یفرح  نارفاـک  نیا  رثکا  هک  يرادـنپ  اـی  ( 94;  ) الیبس
دزیماین مدرم  رد  وید  رایب  ابیز  تریس  ردارب  يا  تسین  چیه  رهاظ  يابیز  تروص  دیوگیم :  زاریـش  نخـس  نیریـش  رعاش  رتهارمگ .  نادان و 

زج دنریگیمهدهع ،  هب  ار  يرشب  هعماج  يرکف  يربهر  هناگراهچ  فاصوا  نیا  اب  هک  یناسک  زا  ( 95  ) راسوید نامدرم  زا  سرتب  لب  سرتم 
زا ار  ناـنآ  مدرم ،  تیادـه  هظعوـم و  ماـقم  رد  تریـس  وـید  لـهاج  ناـیامن  ملاـع  دوـب .  دـهاوخن  راـظتنا  دروـم  ياهجیتـن  داـسف  یهاـبت و 

نمای الف  هللا  رکم  اونمافا  دیامرفیم :  میرک  نآرق  دنهدیم .  هولج  کبس  مدرم  رظن  رد  ار  گرزب  ناهانگ  هدیـشخب و  ینمیا  گرزبناهانگ 
نانمؤم ریما  راکنایز .  مدرم  رگم  دنوشن ،  لفاغ  ادخ  رکم  زا  دناهدش ؟  نمیا  لفاغ و  ادـخ  رکم  زا  ایآ  ( 96;  ) نورساخلا موقلا  الا  هللا  رکم 

; هللا رکمنم  مهنمؤی  مل  هللا و  حور  نم  مهـسیؤی  ملو  هللا  ۀـمحر  نم  ساـنلا  طـنقی  مل  نم  هیقفلا  لـک  هیقفلا  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعیلع 
زا دـنادرگن و  سویاـموا  تـبحم  فـطل و  زا  دـنکن و  دـیمون  یهلا  تـمحر  زا  ار  مدرم  هـک  تـسا  یـسک  نـید ،  هـب  هاـگآ  دنمـشناد  ( 97)

 . دیامنن نمیا  وا  هناریگلفاغ  ياهتازاجم 

ینادان لهج و  یکیرات 

اب ( 98;  ) ۀیساقلا روخصلاو  ۀمئاسلاماعنالاک  کلذ  یف  مهف  ۀبقاثلا  مولعلا  دانزب  اوحدقی  ملو  ۀمکحلا  ءاوضاب  اوئیضتسی  مل  مالـسلا :  هیلعلاق 
نیا رد  اهنآ  هدومنن ،  روهلعـش  ار  دوخرکف  رگنـشور ،  ياهشناد  زورفا  شتآ  اب  هتخاسن و  نشور  ار  شیوخ  درخ  لقع و  تمکح ،  غورف 

نیمارف زا  هک  ییاهنادان  لاهج و  مالک ،  نیا  رد  مالسلا  هیلعماما  دنریذپانذوفن .  تخس و  ياهگنس  ییارحص و  نایاپراهچ  نوچمه  راک 
 . همئاس ;2 ماـعنا   . 1 دـناهدومن :  هیبشت  زیچ  ود  هب  ار  دـناهرهبیب  اـهنآ  شناد  زا  هدومن و  یچیپرـس  یهلا  ناـیبرمو  ناـملعم  ياههیـصوت  و 

عدار و نوناق و  چیه  روهطوغ و  جرفو  نطب  توهش  رد  هک  دنتسه  ياهدنرچ  نایاپراهچ  دننامه  اریز  دناهمئاس ،  ماعنا  هیبش  هیـساق ; روخص 
رانلاو ماعنالا  لکات  امک  نولکایو  نوعتمتی  اورفک  نیذـلاو  دـیامرفیم :  دارفا  نیا  دروم  رد  یلاعت  يادـخ  دنتـسین .  لیاق  دوخ  يارب  یعناـم 
خزود اهنآ  لزنمتبقاع  دـنتخادرپ ،  یتسرپمکـش  ینارتوهـش و  عتمت و  هب  نایاپراهچ  دـننامه  دـندش و  رفاک  هک  نانآ  و  ( 99;  ) مهل يوثم 

نولفاغلا مه  کئلوا  لـضا  مه  لـب  ماـعنالاک  کـئلوا  دـناوخیم :  رتهارمگ  ناـیاپراهچ  زا  ار  يدارفا  نینچ  رگید ،  ياـج  رد  دوب .  دـهاوخ 
یهلا و ياهتیاده  زا  مدرم  زا  هورگ  نیا  ریذپان :  ذوفن  ياهگنس  ینعی  هیساق ،  روخـص  هب  لفاغ  نالد  روک  نیا  تهابـش  هجو  اما  ( 100)

بلقتواسق كانرطخ  کلهم و  يراـمیب  راـتفرگ  اریز  دوشیمن ،  دراو  اـهنآ  بلق  رد  تیادـهرون  دـنریذپیمن و  رثا  ینید  ناـیبرم  میلاـعت 
رجفتی امل  ةراجحلا  نم  ناو  ةوسق  دـشا  وا  ةراجحلاک  یهف  کلذ  دـعب  نم  مکبولق  تسق  مث  دـیامرفیم :  هراـبنیا  رد  میرک  نآرق  دنتـسه . 

لیئارسا ینب  هب  باطخ  ( ] 101;  ) نولمعتامع لفاغب  هللا  امو  هللا  ۀیشخ  نم  طبهی  امل  اهنم  ناو  ءاملا  هنم  جرخیف  ققشی  امل  اهنم  ناو  راهنالاهنم 
تساهگنس زا  یخربهکنآ  هچ  دش ،  گنـس  زا  رتتخـس  ای  گنـس  نوچ  ناتاهلد  هک  دیتشگ  لد  تخـس  همه  نیا  اب  سپ  دیامرفیم ] : 

يا و  دیآ .  دورف  ادخ  سرت  زا  رگید  ياهراپ  دـیآنوریب و  نآ  زا  بآ  مه  دفاکـش و  اهگنـس  زا  یخرب  دـشوجب و  نآ  زا  بآ  ياهرهن  هک 
نع تسا :  هدیسر  یتایاور  ناموصعم :  زا  یلدگنس  بلق و  تواسق  تمذم  رد  تسین .  امش  رادرک  زا  لفاغ  ادخ  هک  دیـسرتب ،  نالدگنس ! 

 . تـسا لدگنـس  صخـش  یهلا ،  تـمحر  زا  مدرم  نـیرترود  ( 102;  ) بلقلا یـساقلا  هللا  نم  ساـنلا  دـعبا  نا  هـلآو :  هـیلع  هللا  یلـصیبنلا 
هیلعرقاب ماـما  تسا .  یلدگنـس  اهتواقـش  نیرتگرزب  ( 103;  ) ةواـسقلا ةواقـشلا  مظعا  نم  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعیلع  ناـنمؤمریما ، 

 . تسا هدشن  التبم  یلدگنس  زا  رتگرزب  یتبوقع  هب  هدنب  ( 104;  ) بلقلا ةوسق  نم  مظعا  ۀبوقعب  دبع  برض  ام  دنیامرفیم :  مالسلا 

ینید مولع  يریگارف  رد  یتسس 

جرخی ارزو و  اهرسک  نوکی  حادایف  ضیب  ضیقک  نولقعی  هللا  نع  الو  نوهقفتی  نیدلا  یف  ۀیلهاجلا ال  ةافجک  اونوکتالو  مالـسلا :  هیلعلاق 
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هـشیدناادخ یئاسانـش  رد  هن  دـندوب و  ینید  یهاـگآ  یپ  رد  هـن  هـک  دیـشابن  تیلهاـج  نارود  ناگـشیپ  متـس  دـننام  ( 105;  ) ارـش اهناضح 
رـش و نآ  هجوج  اما  دـشاب ،  هدـنرپمخت  دوریم  نامگ  اریز  تسا ،  هانگ  نآ  نتـسکش  هک  ناگدـنرپ  هنال  رد  یعفا  مخت  لـثم  دـندرکیم ، 
 : نوهقفتی نیدـلا  یف  ال  دـیراد .  ار  تیلهاج  تافـص  نطاب  ردیلو  تسا ،  نامیا  یمالـسا  طیحم  مکح  هب  امـش  رهاظ  ینعی  تسا ،  رابنایز 

اهروتـسد و ینید و  ياهیهاگآ  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  ینعی  تسانید ،  رد  هقفت  مدـع  نادان ،  لهاج و  ناگـشیپمتس  فاـصوا  زا  یکی 
نکل تسا ،  یهن  عدر و  ناسل  رد  هچرگ  ترابع  نیا  دناهتفرگ .  وختیلهاج  نامز  يرابودنبیب  يرگیلاباال و  اب  دنتـسینتعیرش و  نیناوق 

نونمؤملا ناک  امو  دیامرفیم :  نید  تخانـش  هقفت و  موزل  هرابرد  نآرق  تعیرـشتخانش .  نید و  رد  هقفتهبتسا  کیرحت  ثح و  انعم  رد 
تسین مزال  و  ( 106;  ) نورذحی مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموقاورذنیلو  نیدلایف  اوهقفتیل  ۀفئاط  مهنم  ۀـقرف  لک  نم  رفن  الولف  ۀـفاک  اورفنیل 

دزن ینید  ياـهیهاگآ  لیـصحت  عرـش و  ياهروتـسدنتخومآ  يارب  ياهدـع  ياهقرف  ره  زا  دـیاب  هکلب  دـننک ،  چوـک  داـهج  يوـس  هب  هـمه 
نایب نید و  غیلبت  هک  دیاش  دنزاس ،  هاگآ  نید  لئاسم  هبتبسن  ار  مدرم  دوخ ،  لحم  هبتشگزاب  زا  سپ  دنورب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

یگدـنز ياههدـیدپ  ماـمت  رد  عرـش  رظن  ندروآ  تسد  هب  ینعی  نید ،  رد  هقفت  دـیامن .  سرت  ادـخار  اـهنآ  دـتفا و  رثؤـم  اـهنآ  رد  ماـکحا 
دیکاـت نید  رد  هقفت  موزل  رب  ییاوربتک  رد  ددرگیم .  لـماش  ار  عورف  لوصا و  شریگارف  ماـع و  ياـنعم  هب  هقف  و  یعاـمتجاو ،  یـصخش 

روعـش هـک  تـسانیا  تیلهاـج ،  نارود  ناگــشیپ  متــس  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی  نوـلقعی :  هللا  نـع  ـالو  ( 107  . ) تـسا هدــش  ناوارف 
ددـعتم عضاوم  رد  مور ،  هروس  رد  هژیو  هب  میرک ،  نآرق  دـننکیمنربدت .  رکفت و  دـنوادخ  ياههناشن  تاـیآ و  رد  دـنرادن و  یـسانشادخ 

کلذ یف  نا  ( 109;  ) نوعمـسی موقل  تاـیآل  کـلذ  یف  نا  لـیبق :  زا  یتـالمج  اـب  تسا و  هدومن  یهلا  تاـیآرد  ربدـت  رکفت و  هب  توـعد 
هب دنوادخ  رد  لقعت  تسا .  هدومن  دـیکات  یـسانشادخ  ترورـض  رب  ( 111;  ) نولقعی موقل  تاـیآل  کـلذ  یف  نا  و  ( 110;  ) نیملاعللتایآل

دیکا یهن  عرـش  رد  یلاعت  يادـخ  تاذ  رد  رکفت  زا  اریز  یلاعت ،  يادـختاذ  رد  رکفت  هن  تسا ،  یهلا  ياههناشن  تایآ و  رد  رکفت  يانعم 
اهناضح جرخیو  ارزو  اهرسک  نوکی  حادا  یف  ضیب  ضیقک  ( 112  . ) درادن ياهجیتن  یناشیرپ  یهارمگ و  ینادرگرسزج و  هب  تسا و  هدش 

تـسا ناگدـنرپ  هنـال  رد  هکنیا  تلعهبهک  تسا  یعفا  مخت  دـننامه  درادـن ،  یـسانشادخ  روعـش  ینید و  یهاـگآ  مهف و  هک  یـسک  ارش . 
يارب رـضم  رـش و  نطاب  رد  هکیلاح  رد  تسا ،  مرتحم  شناج  لاـم و  دوریم و  رامـش  هبیمالـسا  تما  ءزج  رهاـظ  هب  ینعی  تسا ،  مرتحم 

اونوکتال ۀیلهاجلا و  ةافجک  اونوکتال  دشاب :  هناگادج  یهن  ود  رب  لمتشم  مالسلا  هیلعماما  مالک  هک  تسا  نآ  رگید  لامتحا  دشابیمنید . 
یسانشادخ روعش  هب  دندرکن و  ادیپینید  مهف  نکل  هتفریذپ ،  ار  مالسا  رهاظ  هب  هک  یناکرـشم  هیحان  زا  ینیگنـس  تاراسخ  ضیب .  ضیقک 

هیلع رب  رـصانع  نـیا  یغیلبت  یماـظن و  ياـهمجاهت  زا  تـسا  رپ  مالـسا  خـیرات  تساهدـش .  دراو  یمالــسا  هعماـج  رکیپ  رب  دـنتفاین ،  تـسد 
ینمشد لمع  رد  نید ،  نداد  هولج  هنوراوو  تاعیاش  يزادرپ و  غورد  ثیدح و  لعج  اب  یهاگ  ریـشمش و  ندیـشک  اب  هاگ  هک  یهلايایلوا 

 . دندومن راکشآ  ار  دوخ 

تسا لداعتمان  نادان ، 

رد يورهنایم  لادـتعا و  تسا .  هدـننک  طیرفت  ای  رگطارفا  اـی  لـهاج  هشیمه  ( 113;  ) اطرفم وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يرتـال  مالـسلا :  هیلعلاـق 
لباقم فرط  رد  يورهدایز و  يوردنت و  دشابیم .  حیحص  رکفت  یهاگآزا و  یشان  هک  تسا  هدیمح  تافـص  زا  یگدنز ،  فلتخم  نوؤش 

(114  . ) تسا حیحص  رکفت  نتشادن  یهاگآ و  مدع  زا  یشان  هلیذر و  تافص  زا  يوردنکو  یتسس 

ینادان تلذ 

ار شناد  ملع و  درامـشتسپ ،  شناهانگ  رطاخهب  ار  ياهدنب  دنوادخ  هاگ  ره  ( 115;  ) ملعلا هیلع  رظح  ادبع  هللا  لذرا  اذا  مالـسلا :  هیلعلاق 

هغالبلا جهن  رد  تیبرت  www.Ghaemiyeh.comمیلعت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


شناد لیصحت  هب  قفوم  ار  وا  ( 116;  ) هلیصحتل هقفوی  مل  يا  دیوگیم :  ملعلا  هیلع  رظح  حیضوت  رد  هللا  همحریـسلجم  دنکیم .  عنم  وا  زا 
دنزیم رهم  يراکمتس  زواجت و  قافن ،  رفک ،  لیلدهب  ار  ییاهلد  یلاعت ،  يادخ  هک  تسا  نیا  نآرق ،  همیرک  تایآ  زا  دافتـسم  دنکیمن . 

نا دـندومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  دعـس  ( 117  . ) دـندرگیم مورحمقـح  شریذـپ  لوـبق و  زا  رگید  هک  يروـطهب  ، 
اماـف جارـسلا  ۀـئیهک  هیف  لاـق :  رهزـالا ؟  اـمتلقف  درجا .  رهزا  بلقو  عوبطم  بلقو  سوکنم  بلقو  ناـمیاو  قاـفن  هیف  بلق  ۀـعبرا :  بولقلا 
نمفا  » ۀـیآلا هذـه  ارق  مث  كرـشملا  بلقف  سوکنملا  اماو  ربص  هالتبا  ناو  رکـشهاطعا  نا  نمؤملا  بلقف  رهزالا  اماو  قفاـنملا  بلقف  عوبطملا 

كردا ناف  فئاطلاباوناک  موق  مهف  قافن  نامیا و  هیف  يذلا  بلقلا  اماف  میقتسم  طارص  یلع  ایوس  یشمی  نما  يدهاههجو  یلع  ابکم  یـشمی 
هک یلد  تسا و  نامیا  قافن و  نآ  رد  هک  یلد  دـناهنوگراهچ :  اهلد  اـنامه  ( 118;  ) اجن هنامیا  یلع  هکردا  ناو  کله  هقافن  هلجا  مهدـحا 
 : مدرک ضرع  تـسا .  هزیکاـپ  كاـنبات و  هـک  یلد  تـسا و  هدیــشوپ  ار  نآ  يور  راـگنز  كرچ و  هدروـخرهمهک و  یلد  تـسا و  هـنوراو 

كرـشم لد  هنوراو  لداما  تسا و  قفانم  لد  هدروخرهم ،  لد  اما  تسا و  نآ  رد  یغارچ  نوچ  هک  یلد  دومرف :  تسا ؟  مادـک  كاـنباتلد 
رد هک  یلد  نآ  اما  ( 119  . ) میقتسم طارص  یلع  ایوسیـشمی  نما  يدها  ههجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفا  دناوخ :  ار  هیآ  نیا  سپـس  تسا . 
 ، دوب كاله  دیسریم  شگرم  قافن  لاح  رد  مادک  ره  سپ  دندوب ،  فیاط  رهشرد  هک  تسا  یمدرم  لد  تسه  ود  ره  قافن ،  نامیا و  نآ 

لیثمتلا یلع  مهرکذو  دـیوگیم :  فئاطلاب  اوناک  موق   » حرـش رد  هللا  همحریـسلجم  دوب .  راگتـسر  دیـسریمشلجا  نامیا  لاـح  رد  رگا  و 
(120  . ) فرح یلع  هللا  دبعتی  نمو  كاشلا  مهب  دارملاو 

اهتشونیپ

هدروآ تمکح 365  راصق ،  تاملک  رد  یضر  دیـس  ار  تیاور  نیا  ریظن  ص169 .  ج1 ،  راونالاراحب ،   . 2 تمکح 5 .  هغالبلاجـهن ،   . 1
لوصا ینیلک ،  بوقعی  نب  دمحم   . 3 كریغل » .  هتهرکام  کبنجت  کسفنل  ابدا  یفکو  حصان  رذـنم  رابتعالاو  ۀـیفاص  ةآرم  رکفلا   : » تسا
یسرپ زاب  ماینعم  رگا  دوب  وا  زاس  لدع  هکس  رد  هک  دوب  وزارت  رتسا  ینانوی  هب  دناهتفگ :  بالرطـصا  يانعم  رد   . 4 ص32 .  ج1 ،  یفاک ، 

حرـش دیدحلا ،  یبا  نبا  تسرد 5 .  دـشاب  دیـشروخ  يوزارت  تسج  بالرطـس  زا  دارم  وک  نآ  سپ  باتفآ  مور  راـتفگ  هب  مه  دوب  بـالز 
 ، هغالبلاجهن  . 8 ص240 .  ج5 ،  هغالبلاجـهن ،  حرـش  ینارحب ،  مثیم  نبا   . 7  . 6 هیآ 5 -  ( 19  ) میرم  . 6 ص93 .  ج18 ،  هغالبلاجهن ، 

حرـش ینارحب ،  مثیمنبا   . 12 هیآ 8 .  ( 100  ) تاـیداع و 56 11 .  هیآ 55  ( 23  ) نوـنمؤم  . 10 هیآ 180 .  ( 2  ) هرقب  . 9 تمکح 94 . 
 . 16 هیآ 68 .  ( 3  ) نارمع لآ   . 15 تمکح 96 .  هغالبلاجـهن ،   . 14 ص173 .  ج1 ،  راونـالاراحب ،   . 13 ص288 .  ج5 ،  هغالبلاجهن ، 
 ، هغالبلا جهن   . 19 ص289 .  ج5 ،  هغالبلا ،  جهن  حرـش   . 18 ص252 .  ج18 ،  هغالبلاجهن ،  حرـش   . 17 ص183 .  ج1 ،  راونالاراحب ، 
 . ص185 ج1 ،  راونالاراحب ،   . 22 مکحلاررغ .  يدمآ ،  دمحم  نب  دـحاولادبع   . 21 ص183 .  ج1 ،  راونالاراحب ،   . 20 تمکح 113 . 
ره تسا  یهت  یهاگ  نیا  گناب  زا  تسا  رپ  هگ  تسیچ  گناب  اهلد  هوک  رد  ادـص  نیا  دـیوگیم :  يولوم   . 24 هیآ 30 .  ( 30  ) مور  . 23

رفظم موحرم  دـنکیم  اتدـص  زاوآ  هک  تسه  دـنکیم  انثم  اوآک  هک  تسه  دابم  یلاخ  لد  هوک  زا  وا  گناب  داتـسوا  میکح  نآ  تسه  اجک 
نـساحم هب  كردـی  هیلع  ۀـجح  هلعجو  اسح  ناـسنالا  بلق  یف  قلخ  یلاـعت  هللا  نا   : » دـیوگیم ناـسنا  ینورد  هوق  نیا  نییبت  حیـضوت و  رد 

وامیقتـسملا لقعلا  وا  یلمعلا  لقعلا  وا  بلقلاب  یمـسی  دـقو  ثیدـحلا  قالخالا  ملع  حلطـصمب  ریمـضلا  وه  سحلاکلذو  اهحباقمو  لاعفالا 
هیلع اهبساحیو  هب  اهبطاخی  انسوفنۀلیخد  یف  يودملا  هللا  توص  وه  ریمضلا  وا  بلقلا  یف  سحلا  اذهف  قالخالا .  ءامدق  دنع  میلـسلا  سحلا 
دنع باوجلا  یف  دحتت  رئامضلا  عیمجو  ناسنا  لک  بلق  یف  دوجوموهو  ۀلیضفلا  لعاف  نیع  رقیو  ۀلیذرلا  بکترم  بنؤی  فیک  هدجن  نحنو 

سفنلا يوق  رئاسک  هفعضو  زییمتلا  اذه  ةوق  یف  تفلتخا  ناو  ۀلیذرلاو  ۀلیـضفلا  نیب  زییمتلا  یف  اعیمجكرتشت  یهف  لاعفالا ،  نع  اهباوجتـسا 
نآ هطساو  هب  هک  هداد  رارق  ناسنا  ربتجح  ارنآ  هدرک و  قلخ  ار  یـسح  ناسنا  نورد  رد  یلاعت  يادخ  افعـضو ; ةوق  دارفالا  یف  توافتتذا 
ملع يامدق  دزن  و  ریمـض » » دـیدج قالخا  ملع  حالطـصا  رد  سح  نیا  دـهدیم .  صیخـشت  ار  اهراک  ياهيدـب  اهیبوخ و  ینوردسح ، 
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هک تسا  یهلا  زادنانینط  يادن  ریمض ،  ای  ینورد  سح  نیا  دوشیم .  هدیمان  میلس  سح   » ای میقتسم  لقع   » ای یلمع  لقع   » ای بلق   » قالخا
راک بکترم  هنوگچ  سح  نیا  هک  میبای  یم  دوخ  نورد  رد  ام  ددرگیم .  عقاو  هبـساحمدروم  بطاخم و  ادـص  نآ  هطـساو  هب  ناسنا  سفن 

رهبلق رد  سح  نیا  دـنکیم .  قیوشت  هتفگ  شاب  داش  دـهدیم ،  ماجنا  بوخ  راک  هک  ار  یـسک  دـنکیم و  تمالمو  شنزرـس  ار  دنـسپان 
 ، دـنهدیم زیمت  لیاذر  زا  ار  لیاضفهمه  دـنهدیم و  تخاونکی  گـنهامه و  خـساپ  لاـعفا  زا  شـسرپ  هب  اهنادـجو  همه  تسه و  یناـسنا 

تمکح هغالبلاجهن ،   . 25 ص295 . ) قطنملا ،   . « ) سفن ياوق  ریاسدننام  دنرتفیعض ،  یضعب  رتيوق و  یضعب  صیخـشت  نیا  رد  هچرگ 
رد یگداـمآ  داـجیا  ینعی  شور ،  نیمه   . 27 ص128 .  ج14 ،  ثیدـحلا ،  لاـجر  مجعم  یئوخ ،  مساـقلاوبا  دیـس  ك :  ر .   . 26  . 147

يرصب ناونع  دومن :  هدهاشم  ناوتیم  یبوخ  هب  يرصب  ناونعاب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دروخرب  رد  ار  هیلاع  فراعم  نایب  زا  لبق  بطاخم 
 ، دنک يدرگاش  ناشیا  دزن  هک  دهاوخیم  ترضح  زا  دباییم و  فرشت  مالسلا  هیلعقداص  مامارضحم  هب  کلام ،  يدرگاش  يرمع  زا  سپ 
هک وا -  رد  مزــال  یگداــمآ  داــجیا  یلحارم و  یط  زا  سپ  هــکنآ  اــت  دــننکیم ،  در  ار  وا  هتــساوخ  لوا  دروــخربرد  ترــضح  نــکل 
 ، راونالاراحب  . 28 دنیامرفیمنایب .  وا  يارب  اوقت  هجرد  نیلوا  ناونع  هب  ار  ياهیلاع  فراعم  هدومن -  نایب  الصفم  ار  هیـضق  یـسلجمموحرم 

تسا تاحالطصا  ظفح  یمسر و  مولع  زا  ریغ  یقیقح  ملع  هک  بلطم  نیا  حیضوت  رد  ص225 .  ج1 ،  راونالاراحب ،   . 29 ص225 .  ج1 ، 
هن لاق  تسا و  لیق  رس  هبرس  یمسر  ملع  لاجملا  قاض  دقف  مق  یمیدن  ای  لاق  لیق و  یف  رمعلا  تفرـص  دق  دراد :  موظنمینایب  یئاهب  خیـش  ، 
 ، يزیوح هعمج  نبا   . 31 هیآ 56 .  ( 51  ) تایراذ یقش 30 .  سیلبا  سیبلت  یقبام  یقـشاع  ملع  ریغ  دوبن  ملع  لاح  هن  لصاح  یتیفیک  وا  زا 
 : ك ر .   . 35 هیآ 79 .  ( 3  ) نارمعلآ  . 34 ص190 .  نامه ،   . 33 ص187 .  ج1 ،  راونالاراحب ،   . 32 ص132 .  ج5 ،  نیلقثلارون ،  ریسفت 
 . 37 هیآ 153 .  ( 6  ) ماعنا  . 36 ص378 .  ج1 ،  فاشکلا ،  يرـشخمز ،  هللاراج  ص465 ; ج2 ،  نایبلا ،  عمجم  یـسربط ،  نسح  نب  لضف 
 . 40 ص190 . ) ج1 ،  راونـالاراحب ،   ) همنغب یعارلا  توص  قـیعنلا :   . 39 ص187 .  ج1 ،  راونـالاراحب ،   . 38 هبطخ 108 .  هغالبلاجـهن ، 
 : هدومن تیاور  هنوگنیا  هنع  هللا  یضریسوط  خیش   . 43 ص190 .  ج1 ،  راونالاراحب ،   . 42 هیآ 185 .  ( 2  ) هرقب  . 41 هیآ 6 .  ( 13  ) دعر
هیآ ( 35  ) رطاف  . 44 ص19 . ) ج1 ،  یلاما ،   ) هتافو دعب  ۀثودحالا  لیمج  هتایح و  یف  ۀعاطلا  هبـسکت  هب  نادی  نید  ملاعلا  ۀبحـص  لیمک  ای  »

هسیاقم  . 47 ص131 .  ج1 ،  یفاولا ،  یناشاک ،  ضیف  نسحمالم   . 46 ص32 .  ج1 ،  یفاک ،  لوصا  ینیلک ،  بوقعی  نب  دمحم   . 45  . 28
 ، ج1 راونالاراحب ،   . 50 هیآ 21 .  ( 16  ) لحن  . 49 هیآ 12 .  ( 47  ) دمحم  . 48 تسا .  تورث  ملع و  نیب  هسیاقم  زین  نادنمتورث  املع و  نیب 
 . 54 هبطخ 189 .  هغالبلا ،  جـهن   . 53 هبطخ 105 .  هغالبلا ،  جـهن   . 52 ص 199 .  لوقعلا ،  فـحت  ینارح ،  هبعـش  نبا   . 51 ص 185 . 

هغالبلاجهن رد  نآرق   » ناونع تحت  یلقتسم  هلاسر  رد  دیاب  بلطم  راهچ  نیا  زا  کیره   . 56 هبطخ 110 .  نامه ،   . 55 هبطخ 93 .  نامه ، 
 ، ج4 نایبلا ،  عمجم  یسربط ،  نسح  نب  لضف   . 59 هیآ 23 .  ( 39  ) رمز  . 58 ص607 .  ج2 ،  یفاک ،  لوصا   . 57 دریگرارقیسررب .  دروم 
 ، ج 1 راونالاراحب ،   . 64 همان 53 .  نامه ،   . 63 اجنامه .   . 62 هبطخ 110 .  نامه ،   . 61 هبطخ 193 .  هغالبلا ،  جـهن   . 60 ص 495 . 
 ، راونالاراحب  . 68 ص39 .  ج1 ،  یفاک ،  لوصا  ص 195 67 .  ج 1 ،  راونالاراحب ،   . 66 ص 205 .  ج 1 ،  راونالاراحب ،   . 65 ص 205 . 

(33  ) بازحا  . 72 ص331 .  ج 68 ،  نامه ،   . 71 ص177 .  ج1 ،  راونالاراحب ،   . 70 تمکح 82 .  هغالبلا ،  جهن   . 69 ص205 .  ج1 ، 
 ، هغالبلا جهن  حرـش  ینارحب ،  مثیم  نبا  ك :  ر .   . 75 تمکح 205 .  هغالبلا ،  جهن   . 74 ص 331 .  ج 68 ،  راونالاراحب ،   . 73 هیآ 53 . 
زا وهتفرگ  رارق  ثحب  دروم  الدتـسم  دوخ  لـحم  رد  تاـمولعم  شرتسگ  یگنوگچ  كاردا و  تیفیک  سفن و  درجت   . 76 ص347 .  ج 4 ، 
 . ص182 ج 1 ،  نامه ،   . 79 ص 168 .  ج 1 ،  راونالاراحب ،   . 78 تمکح 457 .  هغالبلا ،  جهن   . 77 تسا .  جراخ  راتشون  نیا  هلصوح 

دوشیم و ملاع  رب  ضراعهک  تسا  یملع  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  ملع  يذ   » هلمج رهاظ  هک  تسناد  دیاب  هیآ 76 :  ( 12  ) فسوی  . 80
ملع اریز  تسوا ،  نیع  تاذ و  تفص  هک  یلاعت  يادخ  ملعهن  دراد ، ) تنراقم  تبحاصم و  ربتلالد  يذ   » هملک اریز   ) تسوا تاذ  رب  دیاز 

مه لاـمتحا  نیا  تسا .  جراـخ  یمـالک  تاـقالطا  هطیح  زا  وا  ملع  تسا و  دودـحمانشتاذ  هک  روط  ناـمه  تسا ،  دودـحم  ریغ  دـنوادخ 
اجنیارد ریکنت  دشاب و  یلاعت  يادخ  میلع ،  زا  دارم  تسا و  یملع  بحاص  ره  قوف  یلاعت  يادخ  دشاب :  نینچهلمج  نیا  يانعم  هک  تسه 
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83 هیآ 8 .  ( 100  ) تایداع  . 82 هیآ 19 .  ( 70  ) جراعم  . 81 نازیملا .  ریسفت  یئابطابط ،  نیـسحدمحمدیس  ك :  ر .  دشاب .  میظعت  باب  زا 
 . هبطخ 50 نامه ،   . 87 هبطخ 2 .  هغالبلا ،  جهن  اجنامه 86 .  اجنامه 85 .   . 84 ص101 .  ج 2 ،  تاداعـسلا ،  عماج  یقارن ،  يدهم  الم  . 
 . 91 ینس .  هعیش و  ییاور  رداصم  ریاس  ص47 و  ج1 ،  ریدغلا ،  ینیما ،  نیسحلادبع   . 90 هبطخ 87 .  نامه ،   . 89 همان 65 .  نامه ،   . 88
 . 93 هیآ 144 .  ( 3  ) نارمع لآ   . 92 ینس .  هعیـش و  ییاور  رداصم  ریاس  ص147 و  ج2 ،  یقهیب ،  ننس  ص122 ; ج7 ،  ملسم ،  حیحص 
 . 98 تمکح 90 .  هغالبلا ،  جهن   . 97 هیآ 99 .  ( 7  ) فارعا  . 96 يدعس .  ناتسلگ   . 95 هیآ 44 .  ( 25  ) ناقرف  . 94 هیآ 179 .  ( 7  ) فارعا
 ، ج71 راونـالاراحب ،   . 102 هیآ 74 .  ( 2  ) هرقب  . 101 هیآ 179 .  ( 7  ) فارعا  . 100 هیآ 12 .  ( 47  ) دمحم  . 99 هبطخ 108 .  ناـمه ، 

هبطخ هغالبلا ،  جهن   . 105 ص176 .  ج78 ،  راونالاراحب ،   . 104 ص96 .  ج12 ،  لئاسولا ،  كردتسم  يرون ،  نیـسح   . 103 ص281 . 
مور  . 108 ص54 .  ج1 ،  ةایحلا ،  یمیکح ،  ناوخا  ص31 و 32 ; ج1 ،  یفاک ،  لوصا  ك :  ر .   . 107 هیآ 122 .  ( 9  ) هبوت  . 106  . 166

رد هانتکا ،  هطاحا و  هلاحتـسا  دروم  رد   . 112 هیآ 24 .  ناـمه ،   . 111 هیآ 22 .  ناـمه ،   . 110 هیآ 23 .  ناـمه ،   . 109 هیآ 21 .  ( 30)
هنیمز رد  رتشیب  حرش   . 114 تمکح 70 .  هغالبلا ،  جهن   . 113 دوشیمثحب .  یلاعت  يادخ  تافص  تخانـش   » ناونع تحت  هدنیآ  بلاطم 

 . 117 ص196 .  ج1 ،  راونالاراحب ،   . 116 تمکح 288 .  هغالبلا ،  جهن   . 115 دمآ .  دهاوخ  یگدنز  نییآ  ثحب  رد  يورهنایم  لادتعا و 
 ، ج2 یفاک ،  لوصا   . 118 هیآ 35 .  ( 40  ) رفاغ هیآ 108 ،  ( 16  ) لحن هیآ 74 ،  ( 10  ) سنوی هیآ 87 ،  ( 9  ) هبوت هیآ 100 ،  ( 7  ) فارعا

 . ص260 ج11 ،  لوقعلا ،  ةآرم   . 120 هیآ 22 .  ( 67  ) کلم  . 119 قفانملا .  بلق  ۀملظ  یف  باب  ص422 ، 

ملعت میلعت و  بادآ  مود :  لصف 

دشاب هارمه  لمع  اب  دیاب  ملع   . 1

لماع ریغ  ملاع  موش  ماجنارس 

دنع وه  مزلا و  هل  ةرسحلاو  مظعاهیلع  ۀجحلا  لب  هلهج  نم  قیفتسیال  يذلا  رئاحلا  لهاجلاک  هملع  ریغب  لماعلا  ملاعلا  نا  و  مالـسلا :  هیلعلاق 
هکلب دـیآیمننوریب ،  شلهج  زا  زگره  هک  تسا  ینادرگرـس  لـهاج  دـننامه  دـنک ،  لـمع  دوـخ  شناد  ریغ  هب  هک  یملاـع  ( 1;  ) موـلا هللا 

تیعضو فیصوت  نییبت و  رد  مالسلا  هیلعماما  تسارتشیب .  شنزرس  راوازس  ادخ  دزن  وا  رتتباث و  وا  يارب  ترـسح  رت و  میظع  وا  ربتجح 
تساروهطوغ یهارمگ  بادرگ  رد  هدش و  رود  قح  ریسم  زا  هک  دناهداد  رارق  ینادرگرس  لهاجيواسم  ار  يو  ادتبا  لمعیب ،  ملاع  رابفسا 

دننام لمع ،  نودب  ملع  هجیتن  هک :  تسا  نیا  تاواسم  هجو  اما  دـناهدومن .  میـسرت  لهاج  لاح  زا  رتدـب  ار  يو  لاح  هیوست ،  نیا  زا  سپ  . 
 ، تسا رتدب  لهاج  زا  لمع  نودب  ملاع  اما  تریح .  يداو  رد  ینادرگرس  قح و  زا  يرود  یهارمگزا و  تسا  ترابعهک  تسا  لهج  هجیتن 

دناوتیمن تسین و  ندروآ  رذـع  يارب  ییاجملاع  يارب  دـشاب  ندروآ  رذـع  يارب  ییاج  لهاج  يارب  رگا  مظعا :  هیلع  ۀـجحلا  ـالوا :  اریز : 
هناک هیلع  مدنلاو  هتافام  یلع  مغلا  ةرسحلا  دیوگیم :  ترـسح  يانعم  رد  بغار  مزلا :  هل  ةرـسحلاو  ایناث :  نیلفاغ .  اذه  نع  انک  انا  دیوگب : 

هودنا يانعم  هب  ترسح  هنع ; طرف  ام  كرادت  نع  ءایعا  هکردا  وا  مغ  طرف  نم  هاوق  رسحناوا  هبکترا  ام  یلع  هلمح  يذلا  لهجلا  هنع  رسحنا 
هصغ و طرف  زا  شیورین  اـی  هتفر  يو  زا  دوب ،  هدرک  شراداوحـیبق  لـمع  باـکترا  رب  هک  یلهج  اـیوگ  هتفر ،  تسد  زا  هچنآ  ربتسا  مغ  و 
 ، تسا رتشیب  لهاج  زا  لمع  نودب  ملاع  ترـسح  هودنا و  مغ و  ارچ  هک  نیا  اما  تسا .  هدشهتـسخ  دوقفم  زیچ  نتفای  زا  ای  هدش  لیاز  هودنا 
هچ لباقم  رد  ار  يونعم  ياهتجهب  تاذلدنادیم و  نوچ  ملاع  اما  هداد ،  تسد  زا  ار  یتالامک  هچ  دنادیمن  لهاج  هک  تسا  تهجنیا  زا 

هدوهیبياهراک مرگرـس  دـنادیم و  ار  یتمیقنارگ  رهاوج  شزرا  هک  یـسک  دـننام  دراد ،  يرتشیبترـسح  هداد ،  تسد  زا  یـشزرایب  زیچ 
(2  . ) دنادیمن ار  رهوگ  نآ  شزرا  تمیق و  هک  یسکزاتسا  رتشیب  شترـسح  صخـش  نیا  دهدیم ،  تسد  زا  ار  یتمیق  رهوگ  نآ  هدش و 

ترـسح زور  زا  ار  تما  اـم !  لوسر  يا  ( 3;  ) نونمؤیال مهو  ۀلفغ  یف  مهورمالا  یـضق  ذا  ةرـسحلا  موی  مهرذناو  دـیامرفیم :  میرک  نآرق 
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ملاع مولا :  هللا  دـنع  وهو  اثلاث :  دـنروآیمن .  نامیا  نآ  هب  دـنلفاغ و  زورنآ  زا  مدرم  تسا و  هتـشذگ  ناـشراک  رگید  زور  نآ  هک  ناـسرتب 
باختنا ار  یلاعت  يادـخ  ابتفلاخم  یـشکرس و  هار  یهاـگآ ،  تخانـش و  اـبملاع  اریز  تمـالم ،  شنزرـس و  رب  لـهاج  زا  تسا  رتراوازس 

مکلعل متملع  امب  اولمعاف  متملع  اذا  سانلا  اهیا  هدمآ :  یفاک  رد  زین  تشذـگ  هغالبلا  جـهن  هبطخ 110  رد  هک  یتراـبع  ریظن  تسا .  هدومن 
اذـه یلع  مودا  ةرـسحلاو  مظعا  هیلع  ۀـجحلا  نا  تیار  دـق  لب  هلهج  نع  قیفتـسیال  يذـلارئاحلا  لهاجلاک  هریغب  لماعلا  ملاـعلا  نا  نودـتهت 

 ، دـییامن لمع  دـیدش  اناد  هچنآ  هب  مدرم !  يا  ( 4;  ) رئاب رئاح  امهالکو  هلهج  یف  ریحتملا  لهاجلا  اذـه  یلع  اهنم  هملع  نمخلـسنملا  ملاعلا 
 ، دیاین شوه  هب  ینادان  زا  هک  تسا  ینادرگرـس  لهاج  دننامه  دـنک ،  لمع  شملعفالخ  رب  هک  یملاع  دـیبای .  هار  تیادـه  هب  هک  دـیاش 
ره و  تلاهج ،  رد  نادرگرس  لهاج  ترـسح  زا  تسا  رتشیب  هدش ،  ادج  شیوخ  ملع  زا  هک  یملاع  نیا  ترـسح  ورتمامت  وا  ربتجح  هکلب 

هنیمز نیا  رد  یتایاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا .  رتدب  لهاج  زا  لمعیب  ملاع  هک  تسا  نیا  مالک  لصاح  دنباوخ .  نادرگرس و  ود 
کی هکنآ  زا  شیپ  دوشیم ،  هدیـشخب  لهاج  هانگ  داـتفه  ( 5;  ) دحاو بنذ  ملاعلل  رفغی  نا  لبق  ابنذ  نوعبـس  لهاجلل  رفغی  تسا :  هدیـسر 

هک دـب  ياملع  رب  ياو  ( 6;  ) رانلا مهیلع  یظلت  فیک  ءوسلا  ءاملعلل  لیو  مالـسلا :  هیلعمیرم  نب  یـسیع  لاـق  ددرگ .  هدـیزرمآ  ملاـع  هاـنگ 
یلع ۀبوتلا  امنا  ءرق :  مث  ۀـبوت  ملاعلل  نکی  مل  هقلح -  یلا  هدـیب  راشاو  انه -  سفنلا  تغلب  اذا  دـشکیم .  هنابز  نانآرب  خزود  شتآ  هنوگچ 

; تسین يا  هبوت  ملاع  يارب  دومن -  هراشا  شیولگ  هبتسد  اب  دسر -  اج  نیا  هب  ناج  هک  یتقو  ( 8  ) و ( 7;  ) ۀلاهجب ءوسلا  نولمعی  نیذللهللا 
هیلعیلع نانمؤمریما  زا  دننکیم .  يدـب  ینادان  يور  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  طقف  ادـخ  رب  هبوت  شریذـپ  دومن :  توالت  ار  هیآ  نیاسپس 

 . تسا نآ  هب  ندرکن  لمع  ملع ،  تفآ  ( 9;  ) هب لمعلا  كرت  ملعلا  ۀفآ  دندومرف :  هک  هدشتیاور  مالسلا 

يریگراک هب  يارب  يریگارف 

هتاعر ریثک و  ملعلا  ةاورناف  ۀیاورو  عامـس  لقع  ۀیاعر ال  ۀیاعو و  لقع  نیدـلا  اولقع  مالـسلا :  هیلعلاق  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  اهیف  رکذ 
فرـصهن لمع ،  يریگارف و  اب  ماوت  دـندرک  كرد  ار  نید  هدـمآ :  ناـیم  هب  نخـس  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  زا  هبطخ  نیا  رد  ( 10;  ) لیلق

لآ فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلعماما  دنمک .  ناگدننک  لمع  ناگدننک و  تیاعر  ناوارف و  ملع  نایوار  هک  یتسرد  هب  ندرک ،  لقن  ندـینش و 
هک یناسکدنرایـسب  هچ  دـناهدرک ،  ماوت  لمع  اب  ارنآ  هدومن و  كرد  لـماک  یهاـگآ  اـب  ار  نید  اـهنآ  دـنیامرفیم :  مالـسلا  مهیلعدـمحم 
راک هب  ار  ینید  میلاـعت  اهروتـسد و  هدربن و  ياهرهب  لـمعرد  دوخ  یلو  دـننکیم ،  وگزاـب  مه  نارگید  يارب  دناهدینـش و  ار  ینید  فراـعم 
لقع ۀیاعر ال  لقع  هومتعمس  اذا  ربخلا  اولقعا  مالسلا :  هیلعلاق  تسا .  یلمع  غیلبت  یهلا ،  نایبرم  یگژیونیرتمهم  یلک  روط  هب  دناهتسبن . 

 ، ندرک وگزاب  يارب  هن  لمع  يارب  رکفت  دینک ،  رکفت  نآ  نوماریپ  دیونشیم  هک  ار  يربخ  ( ) 11;  ) لیلقهتاعر ریثک و  ملعلا  ةاور  ناف  ۀیاور 
ءاهفـسلاو ۀـیاعرلا  مهتمه  ءاملعلا  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  مک .  نآ  هب  ناگدـننک  لمع  دنرایـسب و  ملع  نایوار  هکیتسرد  هب 

يارب ندرکوگزاب  يریگدای و  یپ  رد  طقف  ناهیفـس  یلو  دـنراد ،  دوخ  شناد  يریگراکب  رد  یعـس  نیتسار  ياـملع  ( 12;  ) ۀیاورلا مهتمه 
باـتکلل شغتـسم  ثیدـحلل  حصنتـسم  نم  مکو  لـیلق  هتاـعر  ریثک و  باـتکلا  ةاور  نا  دـنیامرفیم :  يرگید  تیاور  رد  دنتـسه .  نارگید 

ریاغتو نایعارلا  فلتخا  کلذدـنعف  هتکله  یعری  عارو  هتاـیح  یعری  عارف  ۀـیاورلا  ظـفح  مهنزحی  لاـهجلاو  ۀـیاعرلا  كرت  مهنزحیءاـملعلاف 
نآرق هبتبـسن  هاوخریخثیدح و  هبتبـسن  هک  یمدرم  اسب  هچ  مک ; ناگدننک  تیاعر  دنرایـسب و  نآرق  ناگدننک  تیاور  ( 13;  ) ناقیرفلا

یپ رد  يرگید  تسا و  دوخ  تاـیح  ظـفح  یپ  رد  یکی  تیاور .  ظـفح  زا  نـالهاج  دـنکانمغ و  ندرکن  تیاـعر  زا  ءاـملع  دـنراکتیانج . 
فیک مالسلا :  هیلعیسیع  لاق  دنوشیم .  ادج  مه  زا  دننکیم و  ادیپ  فالتخا  ناگدننک  تیاعرهتسد  ود  هک  تساج  نیا  شیوختکاله ;

لمعیل الو  هب  ربخیل  ملعلا  بلطی  نم  ملعلا  لهانم  نوکی  فیکو  هایند  یلع  لـبقم  وهو  هترخآ  یلا  هریـسم  نوکی  نم  ملعلا  لـها  نم  نوکی 
تـسا نکمم  هنوگچ  و  دـشابملع ،  لها  زا  دراد  هجوت  ایند  هب  تسا و  ترخآ  يوس  هب  شریـسم  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  ( 14;  ) هب

؟  لمع ياربهن  دنک  لقن  نارگید  يارب  ات  دشاب  نتفرگدای  یپ  رد  هک  یسک  دشاب  ملع  لها 
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اهشناد نیرترب 

اهنت هک  تسا  نآ  اهشناد  نیرت  تسپ  ( 15;  ) ناکرالا حراوجلا و  یلع  رهظام  هعفرا  ناسللا و  یلع  فقو  ام  ملعلا  عضوا  مالـسلا :  هیلعلاق 
ندرک لمع  نتسبراک و  هب  همدقم  يریگدای ،  ددرگ .  راکشآ  حراوج  ءاضعاردهک و  تسا  نآ  اهشناد  نیرترب  دوش و  فقوتم  نابز  يور 

اهیا ای  دیامرفیم :  یلاعت  يادخ  هک  سب  نیمه  دـسرن ،  رادرک  هب  دورن و  رتارف  راتفگ  زا  هک  یملعتمذـم  رد  ندرک .  لقن  يارب  هن  تسا ، 
يزیچ نابز  هب  ارچ  دـیاهدروآ !  نامیا  هک  یناسک  يا  ( 16;  ) نولعفتال ام  اولوقت  نا  هللا  دـنع  اتقم  ربک  نولعفتال  ام  نولوقت  مل  اونمآ  نیذـلا 
بضغ هب  ار  ادخ  رایسب  هک  دینک  لمع  نآ  فالخ  دییوگب و  ینخس  هک  نیا  زا  دیسرتب  دینکیم ؟  نآ  فالخ  لمع  ماقم  رد  هک  دییوگیم 
نیذـلا موقلا  لـثم  سئب  ارافـسا  لـمحی  راـمحلا  لـثمکاهولمحی  مل  مث  ةاروتلا  اولمح  نیذـلا  لـثم  دـیامرفیم :  هعمج  هروس  رد  دروآیم . 

هب لثم  رد  دندرک ،  لمع  نآ  فالخ  رب  هدومن و  تاروت  لمحت  هک  نانآ  لاح  فصو  ( 17;  ) نیملاظلا موقلا  يدهیال  هللاو  هللا  تایآباوبذک 
بیذـکتار ادـخ  تایآ  هک  تسا  نیا  ناـشلاح  لـثم  هک  یموق  دربیمن ،  ياهرهب  نآ  زا  هک  دـشک  تشپ  رب  اـهباتک  راـبهک  دـنام  يراـمح 

 . درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتس  زگره  ادخ  دنتسه و  يدب  مدرم  رایسب  دندرک ، 

رمثیب شناد 

هک یلاح  رد  هتشک ،  ار  اهنآ  ناشلهج  هک  ینادنمـشناد  دنرایـسب  هچ  ( 18;  ) هعفنیال هعم  هملعو  هلهج  هلتق  دـق  ملاع  بر  مالـسلا :  هیلعلاق 
ییاهشنادهک یناسک  دنرایسب  هچ  تسین و  تاجن  هلیسو  تریـصب ،  لقعت و  نودب  ملع  درادن .  اهنآ  ياربيدوس  اما  تساهنآ ،  اب  ناشملع 

هیلعلاق دنـشخب .  تاجن  تکاله  هطرو  زا  ار  دوخ  دننکهدافتـسا و  دوخ  شناد  زا  یهاگآ  تریـصب و  اب  دناهتـسناوتن  اما  دـناهتفرگ ،  ارف  ار 
سک ره  تسین ،  ادج  لمع  زا  ملع  ( 19;  ) هنع لحترا  الاو  هباجا  ناف  لمعلاب  فتهی  ملعلاو  لمع  ملع  نمف  لمعلاب  نورقم  ملعلا ،  مالـسلا : 

 . دنکیم چوک  الا  دنامیم و  درک  تباجا  رگا  دناوخیم ،  ارف  هدرک و  ادنار  لمع  ملع  اریز  دنکیم ،  لمع  شملع  هب  دشاب  ملاع  یتسار  هب 
رگا دـنکیم ،  داجیا  ار  شناد  ندرب  راک  هب  هزیگناملاع  صخـش  رد  ینعی  درادیماو ،  لمع  هب  ار  وا  ملع  دـیامن ،  شناد  بسک  هک  یـسک 

دهاوخنیقرف مه  اب  شدوبن  دوب و  تسا و  ناسکی  لهج  اـب  هجیتن  رثا و  نودـب  ملع  ینعی  دـنکیمچوک ; ـالا  تسا و  یقاـب  ملع  دـش ،  رثؤم 
 . تشاد

یهاگآ ملع و  نودب  رادرک  راتفگ و  زا  یهن   . 2

ملع نودب  راتفگ  زا  یهن  فلا )

وگم ینادیمن  هچ  نآ 

ینادیمن هچنآ  هرابرد  ( 20;  ) فلکت مل  امیف  باطخلاو  فرعتال  امیف  لوقلا  عد  مالسلا :  امهیلعیلع  نب  نسحلل  مالـسلا  هیلعهل  ۀیـصو  نم 
(21  . ) نکم وگتفگ  تسین  طوبرم  وت  هب  هچنآ  رد  يوگم و  نخس 

تسین بیع  ندیسرپ 
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ایح دش ،  لاؤس  امش  زا  دینادیمن  هک  يزیچ  زا  رگا  ( 22;  ) ملعاال لوقی  نا  ملعیال  امع  لئس  اذا  مکنم  دحا  نیحتسی  و ال  مالـسلا :  هیلعلاق 
تایآ نآرق  رد  تساهدش .  دیکا  یهن  ینید ،  لئاسم  رد  اصوصخم  ملع ،  نودب  راتفگ  زا  یمالـسا  میلاعت  رد  منادیمن .  دـییوگب  دـینکن و 

هب یفرح  ( 23;  ) میظع هللا  دـنع  وهو  انیه  هنوبـسحتو  ملع  هب  مکل  سیلام  مکهاوفاب  نولوقتو  هلمج :  زا  دراد ،  تلالد  بلطم  نیا  رب  يدایز 
لق تسا .  گرزب  رایـسب  دنوادخ  دزن  هکیتروص  رد  دیرادنپیم ،  کچوک  لهـس و  ار  راک  نیا  دیرادن و  نآ  هب  ملع  هک  دـیروآیم  نابز 

دیدنبیم و ارتفا  ادـخ  هب  ای  تسادـخ ،  روتـسد  هب  امـش  راک  هداد و  نذا  امـش  هب  ادـخ  ایآ  وگب :  ( 24;  ) نورتـفت هللا  یلع  ما  مـکل  نذا  هللاآ 
يور زا  لیلدیب و  اـیآ  ( 25;  ) نوحلفیال بذکلا  هللا  یلع  نورتفی  نیذـلا  نا  لق  نوملعتال .  ام  هللا  یلع  نولوقتا  دـیهدیم .  تبـسنلیلدیب 

يراگتـسر دـنهد ،  یغورد  تبـسن  نینچ  ادـخ  هب  هک  نانآزگره  هک  ام  لوسر  يا  وگب  دـییوگیم ؟  نخـس  نینچ  ادـخ  هبتبـسن  تلاـهج 
نولوقیو مهبلک  مهعبار  ۀثلث  نولوقیـس  دیامرفیم :  دنیوگیم  نخـس  فهک  باحـصا  ددع  زا  یهاگآ  نودـب  هک  یناسک  هرابرد  دـنرادن . 
باحصا هدع  تفگ :  دنهاوخ  یـضعب  ( 26;  ) مهتدعب ملعا  یبر  لق  مهبلک  مهنماثو  ۀعبـس  نولوقیو  بیغلاب  امجر  مهبلک  مهـسداس  ۀسمخ 

گـس نیمـشش  دوب و  رفن  جنپ  اهنآ  هدـع  دـنیوگیم :  ییوگبیغ  یفاب و  لایخيور  زا  یخرب  اهنآ و  گس  نیمراهچ  دوب و  رفن  هس  فهک 
هیلعرقاب ماما  زا  تسا .  قلخ  زا  رتهاگآ  اهنآ  هدع  هب  نم  يادخ  وگب :  اهنآ .  گس  نیمتشه  دندوب و  رفن  تفه  دنیوگ :  رگید  یخرب  اهنآ و 

هک ار  يزیچ  ( 27;  ) نوملعیـال اـم  دـنع  اوفقیو  نوملعیاـم  اولوقی  نا  دـندومرف :  تسیچ ؟  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  قح  دـش :  لاؤـس  مالـسلا 
كرابت و هللا -  نا  دـندومرف :  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـنیوگن .  نخـس  هدومن و  فقوت  دـننادیمن  ار  هچنآ  دروم  رد  دـنیوگب و  دـننادیم 

باتکلا قاثیم  مهیلع  ذـخؤی  ملا  لجوزع -  هللا -  لاق  اوملعی  مل  اماودریال  اوملعی و  یتح  اولوقیال  نا  هباتک :  نم  نیتیآب  هدابع  ریع  یلاـعت - 
 - یلاعت كرابت و  دـنوادخ -  ( 30  ) و ( 29;  ) هلیوات مهتای  املو  هملعب  اوطیحی  مل  امب  اوبذـک  لب  لاـقو  ( 28  ) قحلا الا  هللا  یلع  اولوقیـال  نا 
 - يادخ دننکن .  در  دننادیمن  ار  هچ  نآ  دننادب و  هک  نیا  رگم  دنیوگنار ،  يزیچ  تسا :  هدومن  شهوکن  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  ار  شناگدنب 

و دـنهدن ؟ » تبـسن  تسار  نخـس  قح و  فرح  زج  ادـخ  هب  هک  دـشن  هتفرگ  ینامـسآ  باتک  ناـمیپنانآ  زا  اـیآ   : » دـیامرفیم لـجوزع - 
« . دناهدرکنكرد ار  نآ  نطاب  تقیقح و  هتفاین و  هطاحا  نآ  هب  ناشملع  هک  دننکیم  راکنا  ار  يزیچ   : » دیامرفیمزین

ملع نودب  راتفگ  ماجنارس 

 . داد دهاوخ  نتـشک  هب  ار  دوخ  دنک  كرت  ار  منادیمن   » هلمج هک  سکره  ( 31;  ) هلتاقم تبیصا  يردا  لوق ال  كرت  نم  مالـسلا :  هیلعلاق 
مالک نیا  لیذ  رد  هللا  همحرینارحب  حراش  دنامیمنناما .  رد  ناسنا  ندـید ،  همدـص  تروص  رد  هک  ندـب  زا  تسا  ییاضعا  ندـب ،  لتاقم 

هیف امل  لهجلاب  لوقلاببسب  لصاحلا  كالهلا  نع  ۀیانک  لتاقملا  ۀباصاو  ملعلا  نودب  لوقلا  نع  ۀیانک  لوقلا  اذه  كرت  دیوگیم :  ینارون 
ۀباصا ملع و  نودب  راتفگ  زا  تسا  هیانک  يرداال )  ) لوق نیا  كرت  ( 32;  ) ةرخآلاو ایندلا  كاله  هببسب  نوکی  امبرو  لالضالاو  لالضلا  نم 

نتفگ نخس  اسب  هچ  ددرگیملصاح و  ندرک  هارمگ  یهارمگ و  هطـساو  هب  ملع  نودب  راتفگ  زا  يدوبان  تکاله و  زاتسا  هیانک  لتاقملا 
 . ددرگ ترخآ  ایند و  رد  تکاله  بجوم  ملع  نودب 

یشوماخ نتفگ و  نخس  رد  یسانشتقو 

يریخ توکـس  رد  نتفگ ،  نخـس  موزل  ماگنه  ( 33;  ) لهجلاب لوقلا  یف  ریخال  هنا  امک  مکحلا  نع  تمـصلا  یف  ریخال  مالـسلا :  هیلعلاـق 
رکذـت ار  مهم  بلطم  ود  مالک ،  نیا  رد  مالـسلا  هیلعماما  تسین .  يریخ  یهاگآو  ملع  نودـب  نتفگ  نخـس  رد  هک  يروط  ناـمه  تسین ، 

رد دوشیم .  هدرمـش  هریبک  ناهانگ  زا  ندادـن ،  یهاوگ  قح و  ناـمتک  ملع .  نودـب  لوق  زا  یهن   . 2 قح .  ناـمتک  زا  یهن   . 1 دنهدیم : 
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اومتکت ـالو  دـننکیم :  دانتـسا  نآرق  هب  تداهـش ،  ناـمتک  ندوب  هریبـک  تاـبثا  يارب  مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  ینـسحمیظعلادبع ،  هحیحص 
 ، دنک تداهـش  نامتک  سک  ره  هک  دییامنن ،  تداهـش  نامتک  و  ( 35  ) و ( 34;  ) میلع نولمعت  امب  هللاو  هبلق  مثآ  هناف  اهمتکی  نمو  ةداهـشلا 

یهاگآ ملع و  نودـب  راتفگ  تمذـم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تسا .  هاگآ  امـش  راـک  همه  زا  ادـخو  تسا  راـکهنگ  لد  هب  هتبلا 
اوتف یهاگآ  ملع و  نودب  مدرم  يارب  هک  یـسک  ( 36;  ) هحلـصی امم  رثکا  نیدلا  نم  هدسفی  ام  ناک  ملع  ریغب  سانلا  یتفا  نم  دـنیامرفیم : 

طقـس ملعی  ـال  نم  تکـس  ول  دـنیامرف :  یم  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  دشابیمشحالـصا .  زا  رتـشیب  نید  رد  شايراـکبارخ  دـهد ، 
دنمدرخ شیپ  هچرگا  دـیوگیم :  تمکح 182  يانعم  رد  يدعـس  دوریم .  نیب  زا  فالتخا  دـنک ،  توکـس  نادان  رگا  ( 37;  ) فالتخالا

هب نتفگ  نتفگ و  تقو  هب  نتـسبورف  مد  تسا :  لـقع  هریط  زیچ  ود  یـشوک  نخـس  رد  هک  هب  نآ  تحلـصم  تـقو  هـب  تـسا  بدا  یـشماخ 
یشوماختقو

شنانخس ربارب  رد  ناسنا  تیلوؤسم 

(38;  ) ۀـمایقلا موی  کیلع  اهبجـتحی  ضئارف  اهلک  کحراوج  یلع  ضرف  هللا  ناف  ملعتام  لک  لقتال  لب  ملعتال  ام  لـقتال  مالـسلا :  هیلعلاـق 
نآ زا  تمایق  رد  هک  هداد  رارق  یتابجاووت  حراوج  اضعارب و  دـنوادخ  اریز  وگم ،  زین  ینادیم  ار  هچنآ  همه  هکلب  يوگم ،  ینادیمن  هچنآ 
همه ملعت :  ام  لک  لقتال  لب و  مود :  تمسق  حرش  اما  تشذگ ،  ملعتال ،  ام  لقتال  مالک ،  نیا  لوا  تمسق  حرش  درک .  دهاوختساوخزاب 

ناسنا هدش و  هتـشاذگ  ناسنا  حراوج  اضعا و  زا  کی  ره  هدهعرب  هک  تسا  یتیلوؤسم  یهن ،  نیا  تلع  نکم .  وگزاب  ینادیم  مه  ار  هچنآ 
یلع ضرف  هللا  ناـف  هدـمآ :  مـالک  لـیذ  رد  هـک  یلیلعت  دـش .  دـهاوختساوخزاب  دراد و  تیلوؤـسم  هداد  وا  هـب  ادـخ  هـک  یناـبز  لاـبقرد 

لک داؤفلاو  رـصبلاو  عمـسلا  نا  ملع  هب  کل  سیل  اـم  فقتـالو  تسا :  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  تسایلیلعت  ریظن  ضئارف ،  اـهلک  کـحراوج 
هاگــشیپ رد  هـمه  اـهلد  مـشچ و  شوـگ و  اریز  نـکم ،  يوریپ  يرادــن  ناـنیمطا  مـلع و  هـک  ار  هـچنآ  ( 39;  ) الوئـسم هنع  ناـک  کـئلوا 

تـسا نکمم  اسب  هچ  اریز  دناهدومرف ،  عونمم  دـنادیم  ناسنا  هک  ار  ییاهزیچ  مامت  نتفگ  مالک ،  نیا  رد  مالـسلا  هیلعماما  دـنلوؤسمادخ . 
 . تسا هنع  یهنم  عرش  رد  همه  هک  دشاب  داسف  جیورت  وارتفا  تبیغ و  وا و  تیذا  نمؤم و  زار  فشک  نانخس  نیا  نیب  رد 

ملع نودب  رادرک  زا  یهن  ب )

 ، هنع فقو  هیلع  ناک  ناو  هیف  یضمهل  ناک  ناف  هل  ما  هیلع  هلمعا  ملعی  نا  هملع  ادتبم  نوکی  رصبلاب  لماعلا  بلقلاب  رظانلاف  مالسلا :  هیلعلاق 
قیرطلا یلع  رئاسلاک  ملعلاب  لماعلاو  هتجاح  نم  ادعب  الا  حـضاولا  قیرطلانع  هدـعب  هدـیزی  الف  قیرط  ریغ  یلع  رئاسلاک  ملع  ریغب  لماعلا  ناف 

دوس هب  شلمعهک  دـنک  هجوت  راک  زاغآ  رد  دـیاب  دزادرپیم ،  لمع  هب  یهاـگآ  اـب  دـنیبیم و  لـقع  مشچ  اـب  هک  سک  نآ  ( 40;  ) حضاولا
 ، دزادرپیم لمع  هب  یهاگآ  نودب  هک  یـسکاریز  دتـسیازاب ،  دشاب  شنایز  رب  رگا  دـنک و  مادـقا  تسوا  دوس  هب  رگا  شنایز ،  هب  ایتسوا 
اما دریگیم ،  هلصاف  رتشیب  شیوخ  دوصقم  لزنم  رس  زا  دور ،  رتولج  هچ  رهیـصخش  نینچ  و  دوریم ،  ههاریب  زا  هک  تسا  یـسک  نوچمه 

ار نآ  البق  دیاب  يراک  ره  ماجنا  يارب  درادیمرب .  مدق  نشور  هار  رد  هک  تسا  يورهر  نوچمه  دنکیم ،  لمعیهاگآ  يور  زا  هک  یسک 
تـسا نتفر  ههاریب  هب  یفاک ،  شناد  یهاگآ و  نودب  راک  روآ .  نایز  ایتسا  دـنمدوس  ایآهک  داد  رارق  شجنـس  یـسررب و  هعلاطم و  دروم 

; حلـصی امم  رثکا  هدسفی  ام  ناک  ملع  ریغ  یلع  لمع  نم  دنیامرفیم :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دـنکیم .  رود  دـصقم  زا  ار  ناسناو 
ماما يراکتـسرد .  حالـصازا و  تسا  رتشیب  وا  يراکبارخ  داسف و  دـنزبتسد ،  يراـک  ماـجنا  هب  یهاـگآ  شناد و  نودـب  هک  یـسک  ( 41)

یهاگآ نودب  هک  یسک  ادعب ; الا  هریس  ۀعرس  دیزیال  ۀعیقب  بارسلا  یلع  رئاسلاک  ةریـصب  ریغ  یلع  لماعلا  دنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعقداص 
رتعیرـس رتـشیب و  هچ  ره  ددرگیم و  بآ  لاـبند  هب  بارـس  ردهک  تسا  یـصخش  دـننامه  دـنزیم ،  يراـک  نداد  ماـجنا  هبتسد  شناد  و 
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همالع ( 42  . ) ددرگیمن شبیــصن  يزیچ  یگتــسخ  ینادرگرــس و  تریح و  زج  هـبو  دــش  دــهاوخ  رترود  دــصقم  زا  دــنک ،  تــکرح 
 . ءام هنا  نظیف  ةریهظلا  تقو  اهیلع  سمـشلا  ناعمل  نم  ةالفلا  یف  يریاـم  وه  بارـسلا  دـیوگیم :  تیاور  نیا  حرـش  رد  هللا  همحریـسلجم 

مدعو رافکلا  لامعا  یف  یلاعتهللا  هرکذ  ام  یلا  ةراشا  وهو  ةریجو  راجک  هعمج  لیقو  ۀیوتسملا  ضرالا  وه  عاقلا  ۀعیقلاو  يرجیيا .  برـسی 
هیفوف هدنع  هللا  دـجوو  ائیـش  هدـجی  مل  هءاج  اذا  یتح  اءام  نآمظلاهبـسحی  ۀـعیقب  بارـسک  مهلامعا  اورفک  نیذـلاو  لاق :  ثیح  اهب  مهعافتنا 

دروـخیم و مـشچ  هـبتشد  رب  دیـشروخ  شباـت  زا  رهظ  ماـگنه  هـک  تـسا  يزیچ  بارــس  ( » 44  ) و ( 43;  ) باـسحلا عیرـس  هللاو  هباـسح 
هریج راج و  دننامنآ  عمج  هدش  هتفگ  تسا و  تشد  روانهپ و  نیمز  عاق   » ۀعیق و  . » دوشیم يراج  ینعی  برسی   . » تسا بآ  دوریمنامگ 

هک اج  نآ  رد  تسا ; هدومرف  ناشیاهراک  زا  يریگهرهبمدـع  رافک و  لامعا  هرابرد  یلاعت  يادـخ  هچنآ  هبتسا  هراـشا  تیاور  نیا  تسا و 
بناج هب  درادنپ و  بآ  ار  نآ  هنشت  صخش  هک  بآیب  راومه  نابایب  رد  دنام  یبارس  هبلثم  رد  ناشلامعا  دنرفاک ،  هک  نانآ  و   : » دیامرفیم
لامک مامتشراک و  باسح  هب  هک  دنادب  شیوخ  لامعا  رظان  رضاح و  ار  ادخ  رفاک  نآ  دباین و  بآ  چیه  دسر  اج  نآهب  نوچ  دباتش ،  نآ 

ياهراک مه  دریگ ،  ماجنا  شناد  یهاگآ و  يور  زا  دیاب  ناسنا  ياهراک  مامت  دنکیم . » قیالخ  مامت  باسح  هظحل  کی  هب  ادـخ  دـسرب و 
ءوستین هچرگ  دنزب -  يراک  هبتسدمزال  یهاگآ  نودب  یعامتجا ،  ای  یـصخش  یگدـنز  رد  ناسنا  رگا  یـصخش .  لاعفا  مه  ویعامتجا 

هک تسا  یناسک  تشذگرس  هاوگ  دهاش و  خیرات ،  دیشک .  دهاوخ  داسف  یهابت و  هب  ارهعماج  هدیسرن و  دوصقم  هب  زگره  دشاب -  هتـشادن 
زا ریغ  یماجنارـسو  هتفرگ  تسد  هب  ار  يرـشب  عماوج  يربهر  یهاگ  هدز و  یتامادقا  هبتسد  مزال  شنادنتـشاد  نودب  تیحالـص و  نودب 

تموکحيدـصتم و هک  یـسک  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما ،  ترـضح  دناهتـشادن .  یپ  رد  داـسف  یهاـبت و 
دنوادـخ هاگـشیپ  رد  رفن  ود  دـنیامرفیم :  شاهنـالهاجراتفر  راـثآ  و  درادـن ،  ار  راـک  نـیا  تیحالـص  هـک  یلاـح  رد  دوـشیم ،  تواـضق 

رد و  دوریم ،  شیپ  ناداـن  مدرم  ناـیم  رد  ریوزت  هـلیح و  ابتعرـس  هـبو  هتفاـب  مـه  هـب  یتـالوهجم  هـک  یـسک  و  دـنمدرم . . .  نیرتروـفنم 
ملاع یلو  دنناوخیم ،  دنمـشنادو  ملاع  ار  يو  اهامن  ناسنا  دنیبیمن .  ار  حلاصم  عفانم و  درادیمرب ; مدق  يدنت  هب  داسفو  هنتف  ياهیکیرات 

ياهبآ رد  ار  دوخ  هک  اج  نآ  ات  تسا ،  رتهب  شدایز  زا  اهنآ  مک  هک  دزادرپیمییاهزیچ  يروآعمج  هب  هاگماش  اـت  مد  هدـیپس  زا  تسین ;
مدرم نیب  رد  دوشیمن .  تفاینآ  رد  ياهدـیاف  هک  یتروص  رد  هتخاس ،  مهارف  ملع  زا  یجنگ  شیوخ  لایخ  هب  دزاس و  ریـسلهج  هدـیدنگ 

اب رگا  دـنادرگرب .  شبحاص  هب  ار  قح  دزاس و  نشور  هدـش  هبتـشم  نارگیدرب  هچنآ  هک  تسا  هتفرگ  هدـهع  هدز و  هیکت  تواضق  دنـسم  هب 
 ، تاهبـش ربارب  رد  ددرگیمعطاـق و  نآ  هجیتن  هب  دـنکیم و  روج  عمج و  یلاـخوت  چوپ و  ياـهفرح  هلـسلس  کـی  دوشورهبور  یلکـشم 
هک دـسرتیم  دـشاب ،  هتفگ  حیحـص  رگا  اطخ .  هب  ای  هدرک  مکحتسرد  دـنادیمنمه  شدوخ  یتح  دـشابیم ; توبکنع  ياـهرات  نوچمه 

نوچمه تسا ،  نادرگرستلاهجياهیکیرات  رد  هک  ینادان  دیآرد .  بآ  زا  حیحـص  هک  دراد  دیما  دومن ،  هابتـشا  رگا  و  دشابهتفر ،  اطخ 
هک يداـب  دـنت  دـننامه  تسین .  روآعـطق  شیارب  هتفرگ  ارف  هـک  ییاهـشناد  دـهدیمهمادا ،  دوـخ  هار  هـب  رطخ  رپ  تاـملظ  رد  هـک  ییاـنیبان 

هیام ردق  نآ  هن  دنگوس !  ادخ  هب  دروآتسد .  هب  ياهجیتن  دوخ  لایخ  هب  ات  دزیریم  مهرد  ار  تایاور  دنکشیم ،  مه  هب  ار  کشخناهایگ 
ياروام دنکیمن  رواب  دراد .  تیلها  هدش  ضیوفت  وا  هب  هک  یماقم  يارب  هن  و  دزاسادـج ،  لطاب  زا  ار  قح  مدرم  يواعد  رد  هک  دراد  یملع 

لهج هب  اریز  دنکیم ،  نامتک  دش  مهبموا  رب  یبلطم  رگا  دراد .  دوجو  هدیمهف  وا  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  هیرظن  یـشناد و  هدرک ،  راکناهچنآ 
هداد نارگید  هـب  قحاـن  هـب  هـک  ییاـهثاریم  دـشکیم و  هحیـص  هـتخیر  شاهنارگمتــسيرواد  زا  هـک  ییاـهنوخ  تـسا .  هاـگآ  شیوـخ 

یگدـنز و  ) دـنهدیم ناـج  یهارمگرد  دـننکیم و  یگدـنز  یناداـن  لـهج و  رد  هک  یهورگ  زا  مربیم  ادـخ  هبتیاکـش  دـننزیمدایرف . 
یعاتم دـننک ،  توالت  دـیاب  هک  نانچ  نآ  ارنآ  رگا  تسین ،  نآرق  زا  رتداسک  یعاتماهنآ  نایم  رد  تسا ) ینادان  لهج و  رد  همه  ناشگرم 

زا رتوکین  فورعم و  زا  رتتشزيزیچ  نانآ  دزن  دـننک .  ریـسفت  ناشهاوخلد  قبط  دـنزاس و  فیرحت  ارنآ  رگا  تفای ،  ناوتن  نآزا  رتجـیار 
هب هک  يدارفا  دنرایسب  هچ  دریگ .  ماجنا  یفاک  شناد  یهاگآ و  يور  زا  دیاب  زین  ادخ  هار  رد  كولس  ریـس و  تدابع و  ( 45  . ) تسین رکنم 

تسد ییاهراک  ماجنا  هب  یفارحنا ،  لطاب و  ياهکلسم  زا  يوریپ  حیحصهار و  نتخانشن  رثا  رد  ادخ ،  تدابع  ینید و  فیلاکت  ماجنا  مسا 
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رامحک هقف  ریغ  یلع  دـبعتملا  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ( 46  . ) درادـن اهنآ  يارب  ياهجیتن  ادـخ  زا  يرود  زج  هبهک  دـننزیم 
لهاجلا یتاتو  هملعب  اهنم  جرخیف  ۀـنتفلا  هیتات  ملاعلا  نال  لهاج  نمۀـعکر  نیعبـس  نم  ریخ  ملاـع  نم  ناـتعکر  حربیـالو و  رودـی  ۀـنوحاطلا 
تخانش یهاگآ و  نودب  هک  یـسک  ( 47;  ) ۀهبـشلاو کشلاو  ملعلا  لیلق  عم  لمعلا  ریثک  نم  ریخ  ملعلاریثک  عم  لمعلا  لـیلقو  افـسن  هفـسنتف 

زامن تعکر  داتفه  زا  تسا  رتهب  ملاع  زاـمن  تعکر  ود  دـسریمنییاجهب .  دودیم  هچ  ره  هک  تسا  يراـصع  بسا  دـننام  دـنک ،  تداـبع 
 . دبوکیم مه  رد  هنتف  ار  لهاج  یلو  دور ،  یمن  ورف  نآ  رد  دنکیم و  روبع  تمالس  هب  یهاگآ  وملع  اب  هنتف  موجه  لباقم  زا  اریز  لهاج ، 

 . ههبش کش و  مک و  شناد  اب  دایز  لمع  زا  تسا  رتهب  ناوارف  شناد  اب  ماوتمک  لمع 

؟  تسا يریگارف  راوازس  یشناد  هچ   . 3

یسانشهراتس موجن و 

دیشاب رذح  رب  موجن  ملع  نتفرگ  ارف  زا  مدرم !  يا  ( 48;  ) رحب وا  رب  یف  هب  يدتهی  ام  الا  موجنلا  ملعتو  مکایا  سانلا  اهیا   : » مالـسلا هیلعلاق 
 ، دوب جراوخ  اب  دربن  ياربتکرح  هدامآ  مالسلا  هیلعماما  هک  یماگنه  دنک .  تیادهار  امش  اهیکـشخ  اهایرد و  رد  هک  رادقم  نآ  هب  زج  ، 

ینخس نیا  یسرن !  شیوخدارم  هب  ینک  تکرحتعاس  نیا  رد  رگا  هک  مسرتیم  نآ  زا  نینمؤملاریما !  يا  تشادهضرع :  شنارای  زا  یکی 
رگا هک  یتعاس  نآ  زا  یهاگآ  وت  ینکیم  نامگ  دندومرف :  خساپ  رد  مالـسلا  هیلعماما  تساهدـش .  هدافتـسا  موجن  ملع  زا  میوگیم  هک  ار 

 ، دباییم نایز  دتفا  هار  نآ  رد  سک  ره  هک  یتعاس  نآ  زا  یناوتیم  و  دش ،  دهاوخن  ورهبوریتحاران  اب  دنک  تکرح  یسک  تعاس  نآ  رد 
ياهفدـه هب  ندیـسر  رد  ادختناعتـسازا  هدرک و  بیذـکت  ار  نآرق  دـنک ،  قیدـصت  ار  وت  راتفگ ،  نیا  رد  هک  یـسک  ینک ؟  ربخ  اب  اروا 

دوخ معز  هب  نوچ  دننک ،  شیاتـس  ار  وت  دنوادخ  ياج  هب  یهاوخیم  ایوگ  تسا .  هدـشزاینیبتسا  دنـسپان  هچنآ  زا  تینوصم  بوبحم و 
هدومن مدرم  هب  ور  مالسلا  هیلعماما  سپـس  ياهدرک .  تیاده  دننامیم  رانکرب  نایز  زا  دنـسریم و  دوصقم  هب  نآ  رد  هک  یتعاس  هب  ارمدرم 

اریز دـنک ،  تیادـه  ار  امـشاهیکشخ  اهایرد و  رد  هک  رادـقم  نآ  هب  زج  دیـشاب  رذـحرب  موجن  ملع  نتفرگ  ارف  زا  مدرم !  يا  دـندومرف :  و 
نارفاک و دـننامه  نارگوداج ،  رحاس و  رگوداـج و  نوچ  نهاـک  تسانهاـک و  نوچمه  مجنم  دـنکیم و  توعد  تناـهک  يوس  هب  موجن 

 . دینک تکرح  دصقم  يوس  هب  ادخ  مان  هب  دیسرتن و  مجنم  نخس  زا  سپ  ; تسا شتآ  رد  رفاک 

؟  تسا مارح  موجن  ملعت  ارچ 

 : دـیوگیم هللا  همحريراصنا  خیـش  میجنت ،  تمرحرد  اما  و  تسا .  مارح  مرحم ،  ياهراک  نتفرگ  دای  اریز  تسا ،  مارح  موجن  نتفرگ  ارف 
زا سپ  ناشیا  ۀیبکوکلا .  تالاصتالاو  ۀـیکلفلاتاکرح  رابتعاب  موجنلا  ماکحا  نع  رابخالا  دـصاقملا -  عماج  یف  امک  وهو -  مارح  میجنتلا 
هک تسا  یتروص  رد  تمرح  هکلب  تسین ،  مارح  اقلطم  میجنت   : » دیوگیم  - هغالبلا جـهن  هبطخ 79  هلمجزا  تمرح -  رب  لاد  تایاور  لقن 

تـسد هب  ناوتیم  ار  تمرحتلع  باب ،  تایاور  عومجم  زا  ( 49  . « ) اهنآ ریثات  هب  داقتعا  اب  موجن  ماکحا  ساـسا  رب  دوشهداد  یعطق  مکح 
رابخا هب  داقتعا  رثارد  مدرم  هرمزور  یگدـنز  رد  لالتخا  ناسنا و  تشونرـس  رد  هیکلف  تاکرح  ریثاـت  هب  داـقتعازا  تسا  تراـبع  هک  دروآ 

هورکملاعفدو بوبحملا  لین  یف  هللااب  ۀناعتسالا  نع  ینغتساو  نآرقلا  بذک  دقف  اذهب  کقدص  نمف  دنیامرفیم :  هبطخ  نیمه  رد  نامجنم . 
ام ملعیو  ثیغلا  لزنیو  ۀعاسلا  ملع  هدنع  هللا  نا  دیامرفیمنآرق :  اریز  تسا ،  نآرق  بیذکت  نآ  هب  داقتعا  میجنت و  هطـساو  هب  یبیغ  رابخا  . 

ورف ار  ناراب  وا  تسادـخ و  دزن  تمایق  ملع  انامه  ( 50;  ) تومت ضرا  ياب  سفن  يردت  اموادـغ  بسکت  اذام  سفن  يردـتامو  ماحرالا  یف 
سک چیه  درک و  دهاوخ  هچ  ادرف  هکدنادیمن  سک  چـیه  دـنادیم و  تسا  اهمحر  ردهک  ابیز ) تشز و  هدام و  رن و  زا   ) هچ نآ  وا  دراب و 

حتافم هدنعو  تسا .  هاگآ  ملاع  قیالخ  رارـسا  هیلک  رب  اناد و  زیچ  همه  هب  ادخ  سپ  دـسریم ; ارف  شگرم  نیمزرـسمادک  هب  هک  دـنادیمن 
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 . تسین هاگآ  نآ  رب  ادخ  زج  یسک  تسادخ ،  دزن  بیغ  نیازخ  دیلک  و  ( 51;  ) وه الا  اهملعیال  بیغلا 

تسا زیاج  موجن  زا  حیحص  هدافتسا 

رب یف  هب  يدتهیام  الا  هدش :  انثتـسا  تمرح  زا  ادتها  هبطخ 79 ،  رد  هک  يروط  نامه  تسا  یبایهار  ینعی  ادتها ،  موجن  ملع  دـیاوف  زا  یکی 
(52;  ) نوملعی موقل  تایآلا  انلـصف  دـق  رحبلاو  ربلا  تاملظ  یف  اهب  اودـتهتل  موجنلا  مکل  لـعج  يذـلا  وه  دـیامرفیم :  میرک  نآرق  رحب .  وا 

هبتفرعم ملع و  لها  يارب  ار  دوختایآ  ام  انامه  هداد ،  رارق  ایرد  نابایب و  ياـهیکیرات  رد  امـش  ییاـمنهار  يارب  ار  ناگراتـس  هک  تسوا 
قحلاب الا  کلذ  هللاقلخاموباسحلاو  نینـسلا  ددع  اوملعتل  لزانم  هردقو  ارون  رمقلاو  ءایـض  سمـشلا  لعج  يذلا  وه  میدرک .  نایب  لیـصفت 

ات درک  نیعم  یلزانم  رد  ار  هام  ریـس  دومن و  نابات  ار  هاـم  ناـشخرد و  ار  دیـشروخ  هک  ییادـختسوا  ( 53;  ) نوملعی موقل  تایآلا  لـصفی 
ار دوخ  تایآ  ادخ  تسا .  هدیرفاینتقلخ  ماظن  تحلـصم  قح و  هب  زج  ادخ  ار  اهنیا  دـینادب ،  ار  مایا  باسح  تاونـس و  امـش  هلیـسو  نیاهب 
 . دـنبایتیاده اـهنآ  هب  اـت  تـشاد  ررقم  ار  ناگراتـس  و  ( 54;  ) نودـتهی مه  مجنلاـبو  تاـمالعو  دـنکیم .  ناـیبتفرعم  ملع و  لـها  يارب 
هام لـاله  ردـب و  ببـس  هک  دـننک  لاؤس  وت  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يا  ( 55;  ) جحلاو سانلل  تیقاوم  یه  لق  ۀـلهالا  نع  کنولئـسی 
راد اپرب  ( 56;  ) لیللا قسغ  یلا  سمـشلا  كولدـل  ةولـصلا  مقا  تسا .  مدرم  تالماعم  جـح و  تاداـبعتاقوا  نییعت  نآ  رد  وگب :  تسیچ . 

ياههامو لاس  ياههام  تخانـش  هلبق و  ندرک  ادـیپ  زامن و  تاقوا  ندروآ  تسد  هب  يارب  بش .  یکیرات  لوا  ات  باتفآ  لاوز  تقو  ار  زاـمن 
زامن تاقوا  هلبق و  باب  رد  يدایز  تایاور  دـش ،  رکذ  هک  یتایآ  رب  هوالع  دوشیم .  هدافتـسا  موجن  ملع  زا  جـح ،  هام  مایـص و  هام  مارح و 

 : لاـقف لـیللاب  ۀـلبقلا  یلا  يدـتها  ـالو  رفــسلا  یف  نوـکا  ینا  مالــسلا :  امهیلعامهدـحا  نـع  ملــسم  نـب  دــمحم  هـلمج :  زا  هدــش ،  دراو 
نب دمحم  ( 57;  ) کیفتکنیب هلعجاف  جحلا  قیرط  یف  تنک  اذاو  کنیمی  یلع  هلعجا  لاق :  معن  تلقف  يدج  هل  لاقی  يذلا  بکوکلافرعتا 
ایآ دندومرف :  باوج  رد  منک ؟  ادیپ  هنوگچار  هلبق  رفس ،  لاح  رد  ماگنه و  بش  متشاد :  هضرع  مالسلا  هیلعماما  تمدخ  دیوگیم :  ملسم 

 ، يدوبجح هار  رد  رگا  هد و  رارق  تتسار  فرط  رد  ار  نآ  دندومرف :  يرآ .  متـشاد :  هضرع  یـسانشیم ؟  دراد  مان  يدج  هک  ار  ياهراتس 
ناـسلل وحنلاو  نادـبالل ،  بطلاو  ناـیدالل ،  هقفلا  ۀـعبرا :  مولعلا  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  هد .  رارق  تیاـهفتک  نیب  ار  نآ 

موجن و نتفگنخس و  حیحـص  ناسل و  يارب  وحن  اهندب و  يارب  بط  نایدا و  يارب  هقف  دنعون :  راهچ  رب  اهشناد  ( 58;  ) نامزالل موجنلاو 
 . تاقوا نامز و  ندرک  ادیپ  يارب  یسانشهراتس 

تسا بولطم  هسفن  یف  موجن ،  ملع 

ماـما تسین .  دـیفم  همه  يارب  دوشیمن و  مهارفسک  ره  يارب  یلو  تسا ،  حیحـص  یعقاو و  ياـهشناد  زا  یـسانش  ناـهیک  موـجن و  ملع 
نیارب دـهاش  تسا .  یهلا  ياـیلوا  دزن  نآ  لـماک  هک  تـسا  یملع  ( 59  . ) جتنیال هلیلقو  كردـیال  هریثک  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعقداص 

نامجنم و زا  یکی  اب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریمادروخرب  نآرد  هک  دنکیم  لقن  جاجتحا  زا  هللا  همحريراصنا  خیـش  هک  تسا  یتیاور  بلطم 
هیلعقداـص ماـما  هب  دـیوگیم :  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  ( 60  . ) ددرگیم تباث  دننزیماهییوگـشیپ  رد  ناـمجنم  هک  ییاـهفرح  لاـطبا 

یلعناک تلق :  لاق  ءایبنالا .  مولع  نم  ملع  وه  مالـسلا :  هیلعلاقف  وه ؟  ام  موجنلا  ملع  نع  ینربخ  كادـف  تلعج  متـشاد :  هضرع  مالـسلا 
 : دومرف تسیچ ؟  هک  اـمرف  هاـگآ  ارم  موـجن  ملع  زا  مدرگ  تناـبرق  ( 61;  ) هب سانلا  ملعا  ناـک  مالـسلا  هیلع  لاـقف  هملعی ؟  بلاـط  یبا  نب 
 . دوب رتاناد  موجن  ملع  هب  مدرمهمه  زا  دومرف :  تسنادیم ؟  ار  نآ  بلاطیبا  نب  یلع  متشاد :  هضرع  ناربمایپ .  ياهشنادزا  تسا  یـشناد 

(62  . ) دـنهلا نـم  تـیب  لـهاو  برعلا  نـم  تـیب  لـها  ـالا  اـهملعی  اـم  دـندومرف :  دـش ،  لاؤـس  موـجن  مـلع  زا  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا 
هیف رظنلا  زاوج  یلع  لدـی  الو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  تیب  لـها  برعلا  نم  تیب  لـها  دـیوگیم :  ثیدـح  ناـیب  رد  هرـس  سدقیـسلجم 
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توعد یـسانش  ناـهیک  هب  نآرق  ( 63  . ) ملع ریغب  ـالوق  مهمکح  نوکیف  صقاـن  هب  قـلخلا  رثـکا  ملع  نـال  لدااـهفالخ  یلع  لـب  هب  لـمعلاو 
نامسآ رد  یهلا  تایآ  تخانش  هب  توعد  نآرقزا  یتایآ  تشذگ ،  موجن  ملع  ندوب  بولطم  زاوج و  رد  البق  هک  یبلاطم  رب  هوالع  دنکیم 

دوخ زارف  ار  نامسآ  قح ،  نارکنم  ایآ  ( 64;  ) جورف نم  اهل  امواهانیزو  اهانینب  فیک  مهقوف  ءامـسلا  یلا  اورظنی  ملفا  دراد :  نآ  رد  رکفت  و 
هار نآ  رد  یللخ  فاکـش و  چیه  میاهتـسارآ و  ناشخر  ناگراتـس  رویز  هبار  نآ  میاهداهن و  ساسا  مکحم  يانب  هنوگچ  ام  هک  دـنرگنیمن 
هب هدش و  هدیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگنیمن  رتشتقلخ  رد  ایآ  ( 65;  ) تعفر فیک  ءامسلا  یلاو  تقلخ  فیک  لبالا  یلا  نورظنی  الفا  درادن ؟ 

کلذ یف  نا  مکناولاو  مکتنـسلا  فـالتخاو  ضرـالاو  تاوامـسلا  قلخ  هتاـیآ  نمو  تسا ؟  هدشهتـشارفارب  هنوگچ  هک  دـنرگنیمن  نامـسآ 
هک نایمدآ  امشياهگنر  نابز و  فالتخا  رگید  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  یهلا ،  تردق  تایآ  زا  یکی  و  ( 66;  ) نیملاعللتایآل

 . تسا راکشآ  ملاع  نادنمشناد  همه  رب  قحتمکح  عنص و  هلدا  زین  روما  نیا  رد 

؟  تسا دنمدوس  یشناد  هچ 

 . دناهدومن دـنمدوس  شناد  ملع و  ندینـش  فقو  ار  دوخ  ياهشوگ  نیقتم  ( 67;  ) مهل عفانلا  ملعلا  یلع  مهعامـسا  اوفقو  مالـسلا :  هیلعلاق 
عفن هک  یشناد  شاب !  هاگآ  ( 68;  ) هملعت قحیال  ملعب  عفتنیالو  عفنیال  ملع  یف  ریخال  هنا  ملعاو  یلع :  نب  نسحلل  مالسلا  هیلعهل  ۀیـصو  نم 

 : دندومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعمتفه  ماما  زا  دشخبیمن .  يدوستسین  نتفرگارف  راوازـس  هک  یـشناد  تسین و  نآ  رد  يریخ  دـشخبن 
 : هل اولاقف  ۀمالعلا ؟  وهامو  لاقف :  ۀمالع  لیقف :  اذه ؟  ام  لاقف  لجرب  اوفاطا  دق  ۀـعامج  اذاف  دجـسملا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  لخد 

عفنیالو هلهج  نم  رضیال  ملع  كاذ  هلآو :  هیلع  هللا  یلـصیبنلالاقف  ۀیبرعلا .  راعـشالاو  ۀیلهاجلا  مایاو  اهعئاقوو  برعلا  باسناب  سانلا  ملعا 
(69;  ) لضف وهف  نهالخ  امو  ۀمئاق  ۀنـس  وا  ۀـلداع  ۀـضیرف  وا  ۀـمکحمۀیآ  ۀـثالث :  ملعلا  امنا  هلآو :  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  لاق  مث  هملع .  نم 

ربخ هچ  دندومرف :  دناهدشعمج ،  يدرم  فارطا  هک  دندید  ار  ياهدع  ماگنه  نیا  رد  دندش ; دجسم  لخاد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمغیپ 
نامدود هب  مدرم  نیرتاناد  دنتفگ :  تسیچ ) ؟  همالع  زا  امـشدوصقم  ( ؟  هچ ینعی  همالع  دندومرف :  تسا .  ياهمالع  درم  دـنتفگ :  تسا ؟ 

هک تسا  یملع  نآ  درک :  ناـیب  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصیبن  ترـضح  سپ  یبرع .  راعـشا  وتیلهاـج  راـگزور  هـب  ناـشیا و  ثداوـح  برع و 
ۀضیرف ۀمکحم ،  ۀیآ  تسا :  زیچ  هس  ملع  انامه  دندومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دناسریمن .  يدوسو  ررـض  نآ  نتـسنادن  نتـسناد و 

هچ ینعی  همالع  دندومرف :  ترضح  هک  نیا  دراد :  ینایبتیاور  حرش  رد  هللا  همحریسلجم  تسا .  لضف  اهنیا  زا  ریغ  و  ۀمئاقۀنس ،  ۀلداع و 
تـسا نشور  نآ  تلالد  هک  ياهیآ  ینعی  همکحم ; هیآ  دـییوگیم .  همـالع  وا  هب  نآ  هطـساوهب  هک  دراد  یملع  هچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  : 

ینعی ۀـمئاق ; ۀنـس  تسا .  طـیرفت  طارفانیب و  طـسو  رد  اریز  هدـش ،  هلداـع  هب  فیـصوت  تاـبجاو و  ینعی  هلداـع ; هـضیرف  هدـشن .  خـسنو 
تسا یملع  عفان ،  ملع  ( 71  ) و ( 70  . « ) دومن فرص  اهنآ  يارب  دیابن  ار  رمع  تسا و  دئازینعی  تسا ،  لضف  هس  نیا  زا  ریغ  و  تابحتـسم . 

هک یملع  وا و  لباقم  رد  عوشخ  عوضخ و  ادـخ و  هب  نامیا  زا  تسا  ترابعملع  يارب  رثا  نیرتشزرا  اب  دـشاب و  هتـشاد  دـنمدوس  راـثآ  هک 
نا قیقحل  هیکبیال  ام  ملعلا  نم  یتوا  نم  رذابا  ای  دندومرف :  هک  هدـشتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  دـشاب .  دـیفمترخآ  يارب 

نورخی مهیلع  یلتی  اذا  هلبق  نـم  مـلعلا  اوـتوا  نیذـلا  نا   - : » لـجوزع لاـقف -  ءاـملعلا  تعنیلاـعت  هللا  نـال  هعفنیـال  اـملع  یتوا  دـق  نوـکی 
عاطتسا نم  رذابا  ای  ( . 72 « ) اعوشخمهدیزیو نوکبی  ناقذالل  نورخیو  الوعفمل × انبر  دعو  ناک  نا  انبر  ناحبس  نولوقی  و  ادجـسناقذالل ×

 ! رذابا يا  ( 73;  ) نورعشیال نکلو  یلاعت -  هللا -  نم  دیعب  یـساقلابلق  نا  كابتیلو  نزحلا  هبلق  رعـشیلف  عطتـسی  مل  نم  کبیلف و  یکبی  نا 
يدوـس وا  هب  هک  هدـش  هداد  یملع  وا  هبعـقاو  رد  دـنایرگیمن ،  دنوادختیـشخ  فوـخ و  زا  ار  وا  هـک  هدـش  هداد  یملع  وا  هـب  هـک  یـسک 

نیا هاگره  دندیـسر ،  شناد  ملع و  ماـقم  هب  نیا  زا  شیپ  هک  اـهنآ   : » هدومرف اـملع  فیـصوت  رد  لـجوزع -  دـنوادخ -  اریز  دـشخبیمن ، 
هزنم كاپ و  ام  راگدرورپ  دـنیوگ :  دـندروآ ;و  دورف  نآ  مکحربتعاط  رـس  ینتورف  عوضخلامک و  اب  همه  دوش ،  توالت  ناشیارب  تایآ 

فوخ و ربهتـسویپ  هداهن و  تیدوبع  كاخ  هب  رـس  همه  نایرگ  مشچ  اـب  اـهنآ  و  دـش .  دـهاوخ  عقاو  اـققحم  اـم  يادـخ  هدـعوهتبلا  تسا ، 
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 ، دنک هیرگ  دناوتیمن  درادن و  یگدامآهک  یسک  دنک و  هیرگ  دیاب  دنک ،  هیرگ  دناوتیم  هک  یسک  رذابا !  يا  دیازفایم » ادخ  زا  ناشسرت 
دارفا لاح  نیع  رد  تسا و  رود  یلاعت  يادخ  زا  عشاخریغ ،  تخـسبلق و  هک  یتسرد  هب  دـنایرگب ،  ار  دوخ  هدومن و  نوزحم  ار  دوخ  بلق 

 : یلوالا بقانم :  سمخب  ءاملعلا  هباتک  یف  هناحبـس  هللا  صخ  دق  دـیوگیم :  دـیرملا  ۀـینم  رد  هللا  همحریناث  دیهـش  دـنمهفیمن .  لدـگنس 
 : ۀثلاثلا ( ; 75  ) ملعلا اولواو  ۀـکئالملاو  وه  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهـش   » دـیحوتلا ۀـیناثلا :  ( ; 74  ) هب انمآ  نولوقیملعلا  یف  نوخـسارلا   » ناـمیالا

هلبق نم  ملعلا  اوتوا  نیذلا  نا   » عوشخلا ۀعبارلا :  ( ; 76  ) نوکبی ناقذالل  نورخیو   : » هلوق یلا  هلبق  نم  ملعلا  اوتوا  نیذـلا  نا   » نزحلاو ءاکبلا 
هدومن املع  صتخم  ار  تبقنم  جنپ  نآرق  رد  ناحبس  يادخ  ( 79  ) و ( 78;  ) ءاملعلاهدابع نم  هللا  یشخی  امنا   » ۀیشخلا ۀسماخلا :  ۀیآلا ; ( 77)
تداهش ادخ   : » ادخ یگناگی  هب  تداهش  دیحوت و  مود :  میدروآ » .  نامیا  نآرق  همه  هب  ام  دنیوگیم :  ملع  رد  نوخسار   : » نامیا لوا :  : 

زا شیپ  هک  اهنآ   : » نزح هیرگ و  موس :  دنهدیم » .  یهاوگ  مه  تریـصب  ملع و  نابحاص  وهکئالم  تسین ،  ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  دـهدیم 
هب نیا  زا  شیپ  هک  یناسک   : » عوشخ مراهچ :  دـنهنیم » .  تیدوبعكاخ  هب  رـس  نایرگ  مشچ  اـب  دندیـسر . . .  شناد  ملع و  ماـقم  هب  نیا 
 : مجنپ دنروآ » .  دورف  نآ  مکح  ربتعاط  رس  ینتورف  لامک  اب  همه  دوش ،  توالتناشیارب  تایآ  نیا  هاگره  دندیسر ،  شناد  ملع و  ماقم 

تسا و ریخ  دشاب  هتـشاد  يراثآ  نینچ  هک  یملع  دنـسرتادخ » .  عیطم و  اناد  نامدرم  اهنت  ادخ  ناگدنب  نایم  زا   : » ادـخ زا  سرت  تیـشخ و 
(80  . ) تسا رش  رضم و  دشابهک  یملع  ره  تروص  نیا  ریغ  رد 

عوبطم ملع 

عومـسم و عوبطم و  تسا :  مسق  ود  رب  ملع  ( 81;  ) عوبطملا نکی  مل  اذا  عومسملا  عفنیالو  عومسمو  عوبطم  ناملع  ملعلا  مالـسلا :  هیلعلاق 
 . دراد لوبق  ار  اهنآ  هرطفلاب  ناسنا  هک  تسا  يرورـض  مولع  لماش  عوبطم  ملع  دـشابن .  عوبطم  هک  یمادام  درادـن ،  ياهدـیاف  عومـسم  ملع 

لـصاح مه  یباستکا  مولع  دشابن ،  يرورـضمولع  رگا  اذل  دشاب ; يرورـض  مولع  رب  ینتبم  هک  تسا  يرظن  یباستکا و  مولع  عومـسمملع ، 
عورفلاو لوصالا  یف  بئاصلا  هرکفو  همهفب  طبنتسا  ام  عوبطملاب  دارملا  دیوگیم :  مالک  نیا  حرش  رد  هللا  همحریـسلجم  ( 82  . ) دوشیمن

مهفاب و ناسنا  هک  تسا  یشناد  عوبطم ،  ملع  زا  دارم  ( 83;  ) عورفلاب عومسملاو  لوصالاب  عوبطملا  صخی  امبرو  ۀیلقنلاوۀیلقعلا .  ۀلدالا  نم 
نید و لوصا  هب  ملع  عوبطم ،  ملع  تسا  نکمم  دروآیم ;و  تسد  هب  یلقن  یلقع و  هلدازا  عورف ،  لوصا و  رد  دوـخ  يرطف  میلـس و  لـقع 

ییاهـشناد عومـسم  زا  دارم  هک :  تسا  نیا  مالـسلا  هیلعماما  مالک  رد  مراهچ  لامتحا  دشاب .  ماکحا  عورف و  هب  ملع  عومـسمملع ،  دیاقع و 
اذل دشاب ; هدمآرد  یناسفن  هکلم  تروص  هب  هک  تسا  یشناد  عوبطم  ملع  و  تسادعاوق ،  اب  ییانشآ  تاحالطصا و  ظفح  دح  رد  هک  تسا 
لوا لاـمتحا  ربتسا  نکمم  ( 84  . ) دشخبیمن ياهدیاف  دـسرن  هکلم  دـح  هب  ات  عومـسم  ملع  دوشیم :  نینچ  مالـسلا  هیلعماما  مالکيانعم 

هب رظن  عومسملا ; لصحیال  دیامرفب :  عومسملا ،  عفنیال  ياج  هب  دیاب  لامتحا  نیاربانباریز  تسین ،  راگزاس  مالک  رهاظ  اب  هک  دوش  لاکشا 
رب ( 85  . ) درادن هدیاف  یلو  دراد ،  دوجوهک  نیا  هن  دیآیمن ،  دوجو  هب  دوشیمن و  لصاح  الـصا  يرظن  مولع  نودب  یباستکا  مولعهک  نیا 

لامتحا نیا  یتروص  رد  تسین و  راگزاس  عوبطملانکی  مل  رد  همات  ناک  اب  لامتحا  نیا  هک  دوشیم  دراو  لاکـشا  نیا  زین  مراـهچ  لاـمتحا 
 . اعوبطم رصی  مل  اذا  دیامرفب :  ای  اعوبطم ،  نکی  مل  اذا  دیامرفبو :  دشاب  هصقان  ناک  هک  تسا  مامت 

تسین مزال  نآ  يریگارف  هک  یمولع 

یف سیل  امم  هملع  ناطیشلا  کفلکامو  هتیاده  رونب  ءیضتساو  هب  متئاف  هتفص  نم  هیلع  نآرقلا  کلدامف  لئاسلا  اهیا  رظناف  مالسلا :  هیلعلاق 
; کیلع هللا  قح  یهتنم  کلذ  ناف  هناحبس  هللا  یلا  هملع  لکفهرثا  يدهلا  ۀمئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصیبنلا  ۀنس  یف  الو  هضرف  کیلع  باتکلا 

نک ادتقا  نآ  هب  دنکیم و  نایبوا  تافص  زا  نآرق  هک  ار  هچنآ  رگنبتسرد  يدرک ،  لاؤس  ادخ  تافـص  زا  هک  ياهدننک  شـسرپ  يا  ( 86)
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تنـس رد  هدشن و  بجاو  وت  رب  نآرق  رد  شنتـسناد  هک  درادیم  اونآ  نتـسناد  هب  ار  وت  ناطیـش  هک  ار  هچنآ  ریگهرهب و  شتیادـه  رون  زا  و 
راک نیا  هک  شابن  نآ  يریگدای  یپ  رد  راذگاو و  ناحبـس  يادخ  هب  ار  شملع  تسیننآ ،  زا  يرثا  يده  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

هب رجنم  هکیمولع  هلمج  زا  تسا ،  هدش  یهن  اهشناد  زا  یضعب  يریگارف  زا  یمالـسا  میلاعت  رد  ( 88 ( ) 87  . ) تسا وت  ربادخ  قح  ياهتنم 
 : دـنکیم لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  ریـصبوبا  ددرگیمراـیتخاو .  ربج  ردـق و  اـضق و  رما  رد  رکفت  اـی  یهلا و  لاـنیال  تاذ  رد  رکفت 
هن دییامن  رکفت  وگتفگ و  ادـخ  تاقولخم  هرابرد  ( 90 ( ) 89;  ) اریحت الا  دـیزیال  هللا  یف  مالکلا  ناف  هللا  یف  اوملکتـالو  هللا  قلخ  یف  اوملکت 

تعمس دیوگیم :  یلاله  سیق  نب  میلس  درادن .  یپ  رد  يزیچ  ینادرگرـس  تریحيدایز و  زج  هب  وا  تاذ  رد  وگتفگ  اریز  ادخ ،  تاذ  رد 
عسی ملعو  مالسالا  ۀغبـص  وهو  هیف  رظنلا  الاسانلا  عسیال  ملع  ناملع  ملعلا  لیفطلا  ابا  ای  ینانکلا :  ۀلثاو  لیفطلا  یبال  لوقی  مالـسلا  هیلعایلع 

ود رب  ملع  لیفط !  ابا  يا  دومرفیم :  ینانک  هلثاو  لیفط  ابا  هب  هک  مدینش  مالـسلا  هیلعیلع  زا  ( 91;  ) لجوزع هللا  ةردق  وهو  هیف  رظنلا  سانلا 
ارنآ تسینمزال  هک  یملع  مالسا و  هغبـص  زا  تسا  ترابع  هک  دنزومایب ،  ارنآ  هدرک  رکفت  نآ  رد  دیاب  امتح  مدرم  هکیملع  تسا :  مسق 

دارملا دیوگیم :  تیاور  نیا  حرـش  رد  هللا  همحریـسلجم  لجوزع .  يادخ  تردق  زا  تسا  ترابع  هک  دنیامن ،  رکفت  نآ  رد  دـنزومایب و 
لعل یلاعت -  هللا -  ةردقو  ۀیعرشلا  ماکحالاو  ۀنـسحلالامعالاو  ۀقحلا  دئاقعلا  نم  مالـسالا  نولب  ناسنالا  غبـصی  ام  لکو  ۀلملا  انه  ۀغبـصلاب 

زا دوصقم  ( 92;  ) اهیف رکفتلا  نع  یهن  دق  هناف  رایتخالاو  ربجلاو  ردـقلاو  ءاضقلا  ملع  يا  اهقلخبهللا  ةردـق  قلعتو  لامعالا  ریدـقت  اهب  دارملا 
ماکحا هدیدنـسپ و  لامعا  هقح و  دـیاقع  زاتسا  تراـبع  هک  دـهدب  مالـسا  گـنر  ناـسنا  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  تلم و  اـج  نیا  رد  هغبص 

ربج ردق و  اضق و  ملع  ینعم  هب  لامعا  قلخ  هب  ادخ  تردق  قلعت  و  دشاب ،  لامعايریگهزادنا  ادخ  تردق  زا  دوصقم  تسا  نکمم  هیعرش . 
الف ملظم  قیرط  دندومرف :  خساپ  رد  هدش ،  لاؤس  ردـق  هرابرد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  تسا .  هدـش  یهن  اهنآرد  رکفت  زا  هک  رایتخا  و 
دراو نآ  رد  تسا ،  یفرژ  ياـیرد  دـیهنن و  ماـگ  نآ  رد  تسا ،  یکیراـت  هار  ( 93;  ) هوفلکتت الف  هللا  رـسو  هوجلت  الف  قیمع  رحبو  هوکلـست 

 : دـندومرف هک  مالـسلا  هیلعماما  مالک  زمر  هک  تساـج  نیا  زا  دـیزادنین .  تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  نتفاکـشيارب  تسا ،  یهلا  رـس  دـیوشن و 
نوملعتیو دیامرفیم :  دندوب  رحس  يریگدای  لابند  هب  هک  دوهی  هرابرد  میرک  نآرق  ددرگیم .  راکشآیبوخ  هب  هملعت  قحیال  ملعب  عفتنیالو 

هک ییاهراک  ملعت  میلعت و  دیـشخبیمن .  يدوس  دـناسریم و  ناـیز  اـهنآ  هب  هک  ار  يزیچ  دـنتخومآیم  مدرم  ( 94;  ) مهعفنیالو مهرضیام 
مدرم هرمزور  یگدـنز  رد  لـالتخا  يرـشب و  عـماوج  طاـطحنا  تیدوـبع و  قـیرطزا  فارحنا  ادـخ و  زا  يرود  زج  هب  تـسا ،  مارح  اـعرش 

هب تروص  رد  دشابیم -  هعماجزاین  دروم  هک  یتاعانـص  ملعت  میلعت و  زاوج  نایب  زا  سپ  لوقعلا  فحت  تیاور  رد  درادـنیپرد .  یلـصاح 
ریظن اـضحم  داـسفلا  اـهنم  ءیجی  یتلا  اـهلک  یه  مارح  یتـلا  ۀعانـصلا  هللا  مرح  اـمنا  تسا :  هدـمآ  نینچ  لـالح -  ياـهراک  رد  يریگراـک 

داسفلا هیف  هنم و  نوکی  امومارحلا  ۀبرـشالا  تاعانـص  نم  کلذ  هبـشا  امو  مانـصالا  نابلـصلا و  هب و  وهلم  لکو  جنرطـشلاو  ریمازملاوطباربلا 
 ، هدرک مارح  ادـخ  ار  هچنآ  ( 95;  ) هیلع رجالا  ذـخاو  هب  لمعلاو  هملعت  همیلعت و  مارحف  حالـصلا  هوجو  نم  ءیـش  هنم  الو  نوکیالو  اـضحم 

تسا وهل  تلآ  هک  يزیچ  ره  جنرطش و  ریمازم و  طبارب و  لثم  درادنعورشم ،  حیحص و  هدافتسا  تسا و  داسف  اشنم  طقف  هک  تسا  یتعانص 
طقف اهنآ  دوشیم و  هتفرگ  راـک  هب  مارح  تابورـشم  تخاـس  رد  هک  ییاهتعنـص  زا  دـشاب ،  اـهنیا  هیبشهک  هچ  ره  اـهتب و  اهبیلـص و  و 

 . تسا مارح  دراوم  نیارد  نتفرگ  ترجا  نداد و  ماجنا  ملعت و  میلعت و  تسین ،  اهنآ  رد  عورشم  حیحص و  هدافتسا  چیه  دنداسفاشنم و 

املع فیاظو   . 4

یلاعت يادختمظع  لباقم  رد  عضاوت  فلا )

ام نوملعی  ام  نیذلا  ۀمالس  هل و  اوعـضاوتینا  هتمظع  ام  نوملعی  نیذلا  ۀعفر  ناف  مظعتی  نا  هللا  ۀمظع  فرع  نمل  یغبنی  ال  مالـسلا :  هیلعلاق 
زاهک نانآ  یگرزب  هکلب  درمـشب ،  گرزب  ار  دوخ  تخانـش ،  ار  يادـختمظع  هک  سک  نآ  تسین  راوازـس  ( 96;  ) هل اوملـستسی  نا  هتردق 
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هک تسا  نیا  دنهاگآ ،  شدودحمانتردق  زا  هک  نانآ  تمالس  دنـشاب و  عضاوتم  شربارب  رد  هک  تسا  نیا  رد  دنوشیم  هاگآ  ادختمظع 
یپ دوخ  یکچوکو  رقف  هب  رتشیب  دـنک ،  كرد  ار  یلاعت  يادـخ  توربج  لـالج و  تمظع و  ردـق  ره  ناـسنا  دـندرگ .  میلـست  شربارب  رد 

رد ینتورف  عضاوت و  رد  هدرک ،  كرد  ار  ادختمظع  هک  یـسکشزرا  یگرزب و  اریز  دنیبب ،  گرزب  ار  دوخ  دیابن  هک  دـمهفیم  دربیم و 
(97;  ) ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  دناهدرک :  كرد  ار  وا  تمظع  هک  دنتـسه  یناسک  ناعـشاخ  ادخ  ناگدنبنایم  رد  و  تسوا ،  ربارب 
 : دنیامرفیم اهنآ  ناوریپ  نیتسار و  ياملع  یفرعم  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  دنعـشاخ .  سرت و  ادخ  اناد  مدرم  اهنت  ادخ  ناگدـنب  نایم  زا 
 ، قـیقحت هـب  و  ( 98«;  ) ءاـملعلا هداـبع  نمهللا  یـشخی  اـمنا   : » هللا لاـق  دـقو  هیلا  اوبغرو  هل  اولمعف  اوفرع  نیذـلا  مهعاـبتاو  ملعلا  باـبرا  ناو 

دنوادـخ دنتـشاد ،  تبغر  وا  هـب  دـندومنلمع و  وا  يارب  یهاـگآ  يور  زا  دنتخانـش و  هـک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  ناوریپ  مـلع و  ناـبحاص 
لالج مظع  نم  قح  نم  نا  دنیامرفیم :  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  دنعـشاخو » .  سرتادخ  اناد  مدرم  اهنت  ادخ  ناگدنب  نایم  زا   : » دیامرفیم
لـالج هک  سک  نآ  تسا  راوازـس  ( 99;  ) هاوس ام  لـک  کـلذمظعل -  هدـنع -  رغـصی  نا  هبلق ،  نم  هعـضوم  لـجو  هسفن  یف  هناحبـسو  هللا 

 . دنک هولج  کچوک  شرظن  رد  دـنوادخ  زج  زیچ  همه  تسا ،  گرزبشبلق  رد  وا  هبترم  ماقم و  تیمها و  اب  گرزب و  شرظن  رد  دـنوادخ 
عضاوت هللا نمف  دابعلاب  نیلکوم  نیکلم  ءامسلا  یف  نا  دنیامرفیم :  یلاعت  يادخ  ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  دروم  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما 

الابار وا  دنک ،  ینتورف  ادخ  يارب  سک  ره  هک  دناهدش  هتـشامگ  ناگدنب  رب  نامـسآ  رد  هتـشرف  ود  انامه  ( 100;  ) هاعضو ربکت  نمو  هاعفر 
 . دنزاس شراوخ  تسپ و  دنک ،  ربکت  هکره  دنرب و 

يرابدرب ملح و  ب )

يرابدربو ملح 

نیقی یف  انامیاو  نیل  یف  امزحونید  یف  ةوق  هل  يرت  کنا  مهدحا  ۀـمالع  نمف  ءایقتا . . .  رارباو  ءاملع  ءاملحف  راهنلا  اماو  مالـسلا :  هیلعلاق 
اوقت اب  یناراک  وکین  رابدرب و  ینادنمـشناد  زور  رد  اـما  ( 101;  ) لـمعلابلوقلاو ملحلاـب  ملعلا  جزمی  ملح . . .  یف  اـملعو  ملع  یف  اـصرحو 

بـسک رد  صیرح  نیقی ،  زا  ولمم  یناـمیا  اـب  شیدـنارود و  وـخمرن و  دـنمورین ،  نیدرد  هک :  تسا  نیا  نیقتم  ياـههناشن  زا  دنتـسه . . . 
 . دناهدومن گنهامه  رادرک  اب  ار  راتفگ  هتخیمآ و  رد  مه  اب  ار  ملح  ملع و  دنملح . . .  اب  ماوتملع  ياراد  شناد و 

ییابیکش اب  ماوت  شناد 

هیام مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ( 102;  ) مهملع نع  مهملح  مکربخی  لهجلا .  توم  ملعلا و  شیع  مه  مالـسلا :  مهیلعدـمحم  لآ  اهیف  رکذـی 
سفنلا طبـض  ملحلا  دـیوگیم :  بغار  دزاسیم .  هاـگآاهنآ  شناد  ملع و  زا  ار  امـش  ناـشملح  دـناینادان .  لـهج و  گرم  ملع و  تاـیح 

هیلعنینمؤملاریما ملحتیمها ،  موزل و  رد  مشخ .  بضغ و  ندـش  هتخیگنارب  زا  ندومن  يراد  دوخ  ینعی  ملح  بضغلا ; ناجیه  نع  عبطلاو 
ملح هب  ار  دوخ  یتسین ،  میلح  رگا  ( 103;  ) مهنم نوکی  نا  کشوا  الا  موقب  هبشت  نم  لق  هناف  ملحتف  امیلح  نکت  مل  نا  دنیامرفیم :  مالسلا 

ملحتیمها رد  زین  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیاین .  رامش  هب  نانآ  زاو  دنک  یموق  هیبش  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا  مک  اریز  نزب ،  يرابدرب  و 
ظیغ ۀـعرج  نم  لجوزع -  هللا -  یلا  بحا  دـبعلا  اهعرجتی  ۀـعرج  نم  ام  هلمج :  زا  تسا  هدیـسریتایاور  ملح  اب  ملع  ندرک  هارمه  موزل  و 
هعرج زا  دـشاب  رتبوبحم  لجوزع  يادـخ  دزن  هک  دـشونن  هدـنب  ياهعرج  چـیه  ( 104;  ) ملحب اماو  ربصب  اما  هبلقیفاـهددرت  دـنع  اـهعرجتی 

اب هارمه  شراتفر  نمؤم  ( 105;  ) ملحلاب هلمع  طلخ  نمؤملا  يراد .  نتشیوخ  ای  ربص  هلیسو  هب  دشونب  لد  رد  شـشدرگماگنه  هک  یمـشخ 
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 . رابخالا رئاسب  قفوا  رهظا و  وهو  هملع ) طلخ  نمؤملا   ) قودـصلا سلاـجم  یفو  دـیوگیم :  حرـش  رد  هللا  همحریـسلجم  تسا .  يراـبدرب 
ناـک دراد .  يرتـشیب  یگنهاـمه  راـبخاریاس  اـب  رتاـسر و  ریبـعت  نیا  هک  هملع ) طـلخ  نمؤملا   ) تسا هدـمآ  قودـص  سلاـجم  رد  و  ( 106)

نم عزانی  تامالع :  ثالث  فلکتمللوتمـصلاو  ملحلاو  ملعلا  تامالع :  ثالث  ملاعلل  نا  ملعلا  بلاـط  اـی  لوقی :  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
هـس ملاع  يارب  ملع !  بلاـط  يا  دـندومرفیم :  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  ( 107;  ) ۀـملظلا رهاظیو  ۀـبلغلاب  هنود  نم  ملظیو  ۀیـصعملاب  هقوف 

هلیـسو هب  دنک و  شکمـشک  دوخ  قوفام  هبتبـسن  ینامرفان  اب  هناشن :  هس  امنملاع  يارب  و  توکـسو ،  يرابدرب  ملح و  ملع ،  تسا :  هناشن 
ملعلا هنوملعت  نمل  اوعـضاوتو  راقولاو  ملحلاب  هعم  اونیزتو  ملعلا  اوبلطا  دنک .  ینابیتشپ  ناراکمتـسزا  دـنک و  متـس  دوختسدریز  هبیگریچ 

دیـشاب راقو  ملح و  اب  ماوت  شناد  بسک  یپ  رد  ( 108;  ) مکقحب مکلطاب  بهذیف  نیرابج  ءاملع  اونوکتالو  ملعلا  هنممتبلط  نمل  اوعـضاوتو 
نیب زا  ار  ناتبوخ  ياهراک  امش  دب  ياهراک  ات  دیشابن ،  رگمتس  ياملع  دننام  دیشابنتورف و  عضاوتم و  دوخ  دیتاسا  نادرگاش و  هبتبـسن  و 

 . دربب

شزومآ میلعت و  ج )

شزومآ میلعت و 

; ملاعلا رکاذو  لهاجلا  ملعو  یتفتـسملاتفاف  نیرـصعلا  مهل  سلجاو  ۀـکم :  یلع  هلماع  وهو  سابعلا  نب  مثق  یلا  مالـسلا  هیلعهل  باـتک  نم 
نادنمـشناد اب  زومایب و  ارنالهاج  هد و  خساپ  دنراد  یـشسرپ  هک  یناسک  هب  نیـشنب ،  مدرم  روما  هب  یگدیـسر  يارب  رـصع  حبـص و  ( 109)

ار مدرم  کسانم ،  ماجنا  جح و  هماقا  رد  دنیامرفیم :  دنسیونیم  هکم  رادنامرف  يارب  هک  یلمعلاروتـسد  رد  مالـسلا  هیلعماما  نک .  هرکاذم 
مدرمروما هب  تسا ،  تاعجارم  يارب  یبسانم  تقو  زاجح  نیمزرس  رد  هک  رصع  حبـص و  امنيروآدای و  اهنآ  هب  ار  هللا  مایا  نک و  ییامنهار 

 . امن هرکاذمنادنمشناد  اب  زادرپب و  اهنآ  شزومآ  هب  هد و  خساپ  ار  اهنآ  شسرپ  امن و  یگدیسر 

ایند نید و  ساسا  ملعت ،  میلعت و 

 . . . ملعتی نا  فکنتـسی  لهاجوهملع ال  لمعتـسم  ملاع  ۀعبراب :  ایندلاو  نیدلا  ماوق  رباج  ای  يراصنالا :  هللادـبع  نب  رباجل  مالـسلا  هیلعلاقو 
هب ار  دوخ  ملع  هک  يدنمشناد  تسا :  راوتسا  زیچ  راهچ  رب  ایند  نید و  رباج !  يا  ( 110;  ) ملعتی نا  لهاجلا  فکنتسا  هملع  ملاعلا  عیض  اذاف 

نیا ریظن  دنکیم .  يراددوخ  يریگارف  زا  لهاج  دنک ،  عیاض  ار  شملع  ملاع  هاگ  ره  دنزن . . .  زابرـس  يریگارف  زاهک  ینادان  دریگ و  راک 
اذاف ملعلا  بلط  نع  ربکتیال  لهاجبو  هل . . .  لمعتـسم  قطان  ملاعب  ۀعبراب :  نیدلا  ماوق  تسا :  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعترـضح  زا  زین  مالک 

هب تساـجرباپ :  زیچ  راـهچ  هب  نـید  ( 111;  ) يرقهق اـهثارت  یلع  ایندـلا  تعجر  ملعلا  بلط  نع  لـهاجلا  ربکتـساو  هملعملاـعلا . . .  مـتتکا 
نامتک ار  دوخ  ملع  ملاع  هاگ  ره  سپ  درادن .  ییابا  ندیـسرپ  زا  هکیلهاج  هب  و  دنکیم . . .  لمع  شیوخ  هتفگ  هب  دیوگیم و  هک  یملاع 

رـشن ندرکن و  لمع  ملع ،  عییـضت  زا  دارم  ارهاظ  تشگ .  دـهاوخرب  بقع  هب  ایند  دزرو ،  ربکتملع  بلط  ندیـسرپ و  زا  لهاج  و  دـنک . . . 
لوالا كردلا  یف  كاذف  هنع  ذـخؤی  الو  هملع  نزخی  نا  بحی  نم  ءاملعلا  نم  نا  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا .  نآ  ندادـن 

رارق منهج  لوا  كردرد  هتسد  نیا  دنهدن ،  رـشن  هدومن و  ناهنپ  ار  دوخ  ملع  دنلیام  هک  دنتـسه  یناسک  املع  زا  یهورگ  ( 112;  ) رانلا نم 
 . دنراد
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ملعت میلعت و  رب  یهلا  قاثیم 

نامیپ نـالهاج ،  زا  دـنوادخ  ( 113;  ) اوملعی نا  ملعلا  لـها  یلع  ذـخا  یتـح  اوملعتی  نا  لـهجلا  لـها  یلع  هللا  ذـخا  اـم  مالـسلا :  هیلعلاـق 
اب تسا و  حضاو  نداد  دای  يریگدای و  نیب  همزالم  تسا .  هتفرگنداد  دای  نامیپ  نادنمـشناد  زا  البق  هک  نیا  رگم  هتفرگن ،  شناد  يریگارف 

بلطم تیمهاتلع  هب  لاح  نیع  رد  رگید ،  فرط  رد  فیلکت  يارب  تسا ; یفاک  فرط  کی  رد  فیلکتنایب  همزـالم ،  نیا  نتفرگ  رظن  رد 
ماما ملعتمه :  میلعت و  مه  تسا ،  هدـش  حیرـصت  تهج  ود  ره  هب  زین  رگید  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  دـناهدومرف .  حیرـصت  فیلکت  ود  ره  هب 
ۀلمح نم  ملعلا  اوـملعتف  هیلع  لـضفلا  هلو  ملعتملا  رجا  لـثم  هل  مکنم  مـلعلا  مـلعی  يذـلا  نا  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعرقاـب  ترـضح  مـجنپ 

تسا و زومآشناد  دزم  رادـقم  هب  وا  دزم  دزومآ ،  شناد  يرگید  هب  امـش  زا  هکنآ  ( 114;  ) ءاملعلا هومکملع  امک  مکناوخا  هوملعوملعلا 
 . دـنداد دای  امـشهب  املع  هک  يروط  نامه  دـیهد ،  دای  ناتناردارب  هب  ارنآ  دـیزومایب و  شناد  املع  زا  سپ ،  تسا ،  يرتشیبدزم  ملعم  يارب 

یلع ذـخا  یتح  ملعلا  بلطب  ادـهع  لاهجلا  یلع  ذـخای  مل  هللا  نا  مالـسلا  هیلعیلع  باتک  یف  تارق  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
يارب ینامیپ  اهنادان  زا  ادخ  هک  مدـناوخ  مالـسلا  هیلعیلع  باتک  رد  ( 115;  ) لهجلا لبق  ناک  ملعلا  نال  لاهجلل  ملعلا  لذبب  ادـهعءاملعلا 

رد تسا .  لـهج  رب  مدـقم  ملع  اریز  ناـنادان ،  هب  ملع  نداد  داـی  ياربتسا  هتفرگ  ناـمیپ  اـملعزا  هک  نیا  رگم  دریگیمن ،  شناد  نتخومآ 
مباحصا رـس  رب  هنایزات  اب  مهاوخیم  ( 116;  ) اوهقفتی یتح  طایـسلاب  مهـسوؤر  تبرـض  یباحـصا  نا  تددو  ول  دنیامرفیم :  رگید  تیاور 

تاکز ( 117;  ) هللا دابع  هملعت  نا  ملعلا  ةاکز  دـنیامرفیم :  نداد  داـی  شزومآ و  موزل  رد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  دـنمهفب .  ار  نید  اـت  منزب 
لوسر لاق  دنیامرفیم :  نتخومآ  يریگدای و  موزل  رد  زین  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  و  يزومایب .  ادـخ  ناگدـنب  هب  ارنآ  هک  تسا  نآ  شناد 

 : دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( 118;  ) ملعلا ةاغب  بحی  هللا  نا  الا  ملـسم  لک  یلع  ۀـضیرف  ملعلا  بلط  هلآو :  هیلع  هللا  یلـصهللا 
 . دراد تسودار  ملع  نابلاط  ادخ  انامه  تسا ،  بجاو  یناملسم  ره  رب  شناد  يریگارف 

یعامتجا تلادع  ققحت  د )

دوبن رگا  و  ( 119;  ) اهبراغ یلعاهلبحتیقلال  مولظم  بغـسالو  ملاظ  ۀـظک  یلع  اوراقی  الا  ءاملعلا  یلع  هللا  ذـخا  امو  مالـسلا . . . :  هیلعلاق 
یگنـسرگ ناراکمتـس و  یگراوخمکـش  ويریـس  ربارب  رد  هک  هـتفرگ  هعماـج  ره  نادنمـشناد  اـملع و  زا  دـنوادخ  هـک  یتـیلوؤسم  دـهع و 

قوف ترابع  مدرکیم .  رظن  فرـص  نآ  زا  متخادنایم و  نآ  ناهوک  ربهدرک  اهر  ار  تفالخ  رتش  راهم  نم  دننکن ،  توکـس  ناگدـیدمتس 
تفاکـش و ار  هناد  هک  ییادخ  دـنگوس ،  ادـخ  هب  دیـشاب !  هاگآ  دـنیامرفیم :  هبطخ  ياهتنا  رد  مالـسلا  هیلعماما  تسا .  هیقـشقش  هبطخ  رد 

هدـش مامت  تجحتهج  نیا  زا  دـناهدرک و  مایق  مايراـی  هب  هتفرگ و  ار  مدرگادرگ  يرایـسبتیعمج  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دـیرفآ ،  ار  ناـسنا 
ناگدیدمتس ونامورحم  یگنسرگ  ناراکمتس و  يریس  ربارب  رد  هک  هتفرگ  نادنمشناد  زا  دنوادخ  هک  یتیلوؤسم  دهعدوبن و  رگا  و  تسا ، 

شزاغآ ماج  اـب  ار  نآ  رخآ  مدرکیم و  رظن  فرـصنآ  زا  متخادـنایم و  شناـهوک  رب  هدرک  اـهر  ار  تفـالخ  رتش  راـهم  دـننکن ،  توکس 
 . دـیآ نوریب  يدنفـسوگ  ینیب  زا  هک  تسا  یبآ  زا  رتشزرایب  نم  رظن  رد  امـشيایند  هک  دـیدیمهفیم  بوـخ  هاـگنآ  مدرکیم ; باریس 

ۀظک دشابیم .  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  يارب  شالتو  یتلادعیب  اب  هزرابم  هعماج ،  نادنمشناد  املع و  ياهتیلوؤسم  نیرتمهم  زا  یکی 
نآ يداصتقا  دـعب  هب  دودـحم  یعامتجا  تلادـع  ناگدیدمتـستیمولظم .  نارگمتـس و  ملظ  تدـش  زا  تسا  هیاـنک  مولظم  بغـس  ملاـظ و 

ياهكالم مامت  ندرب  نیب  زا  اوقت و  هب  نداد  شزرا  مالـسا ،  نید  میلاعت  زا  تسا .  يداصتقا  دـعب  رد  نآ  رهاظمزا  یکی  هچرگ  دوشیمن ، 
نیب هک  تسا  ییاههلصاف  ندرک  مک  هعماجلیدعت و  ریسم  رد  یمالسا  هعماج  تاررقم ،  نیناوق و  نیا  رب  هوالع  تسا .  يراذگشزرالطاب 

ماجنایلقتـسم هلاسر  رد  دیاب  مالـسا ،  هاگدـید  زا  یعامتجا  تلادـع  نوماریپ  ثحب  یـسررب و  تساهدـمآ .  دوجو  هب  قحان  هب  هعماج  دارفا 
فادـها زا  یکی  میرک  نآرق  ددرگیم :  هدنـسب  يرـصتخمحیضوت  هب  هیقـشقش  هبطخ  زا  تمـسق  نـیا  حرـش  يارب  اـجنیا  رد  نـکل  دریگ ;
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انلزناو طسقلاب  سانلا  موقیل  نازیملاو  باـتکلا  مهعم  اـنلزناو  تاـنیبلاب  انلـسر  انلـسرا  دـقل  درامـشیم :  لدـع  طـسق و  يرارقرب  ار  ناربماـیپ 
هلدا و اـب  ار  دوخ  ناربماـیپ  اـنامه  ( 120;  ) زیزع يوق  هللا  نا  بیغلاب  هلـسرو  هرـصنی  نم  هللا  ملعیلو  سانلل  عفاـنمو  دـیدش  ساـب  هیفدـیدحلا 

رازراک یتخـس  مه  نآ ،  رد  هک  ار  نهآ  دنیارگ و  تلادع  یتسار و  هبمدرم  ات  میدرک  لزان  نازیم  باتک و  ناشیا  رب  میداتـسرف و  تازجعم 
يرای یبلق  نامیا  اب  ار  شنالوسر  ادـخ و  یـسک  هچ  دوش  مولعم  ات  میدـیرفآ ،  تلادـع  ظفح  ياربزین  تسا  مدرم  يارب  رایـسب  عفاـنم  مه  و 

اب مدرم  هکنآ  زا  سپ  ایبنا ،  گرزبتلاسر  نیا  ياتـسار  رد  تسا .  زاین  یب  قلخ  يراـی  زا  ردـتقم و  يوق و  رایـسب  ادـخ  هک  درکدـهاوخ ، 
یعامتجاتلادع هب  دیون  دوخ  یتموکح  ياههمانرب  مالعا  نمض  مالـسلا  هیلعماما  دندرک ،  تعیب  هنیدمرد  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما ، 

مکـالعاو مکالعامکلفـسا  دوعی  یتح  ردـقلا  طوس  نطاـستلو  ۀـلبرغ  نلبرغتلو  ۀـلبلب  نلبلبتل  قحلاـب  هثعب  يذـلاو  دـنیامرفیم :  دـنهدیم و 
هب درک ،  ثوعبم  قح  هب  ار  ربماـیپ  هک  یـسک  هب  دـنگوس  ( 121;  ) اوقبس اوناک  نوقابس  نرصقیلو  اورصق  اوناک  نوقباس  نقبـسیلو  مکلفـسا 
هک نانچ  نآ  دش ،  دیهاوخ  وروریز  شـشوج  ماگنه  گید  تایوتحم  دـننامه  دـیوشیملابرغ و  دـیریگیم و  رارق  شیامزآ  دروم  یتخس 

دمآ و دنهاوخ  ولجرگید  راب  دندوب ،  هتفر  رانک  دنتشاد و  تقبس  مالـسا  رد  یتسار  هب  هک  نانآ  تفرگ .  دهاوخ  رارق  الاب  نییاپو  نییاپ  الاب 
نارازگراـک زا  یکی  هـب  باـطخ  ياهماـن  رد  دـش .  دـنهاوخ  هدز  بـقع  دـندوب ،  هتخادــنا  شیپ  ار  دوـخ  ریوزت ،  هـلیح و  اـب  هـک  یناـسک 

هب ار  وت  هرـصب  لها  نانکمتم  زا  يدرم  هک  هدش  هداد  شرازگ  نم  هب  فینح !  رـسپ  يا  دنـسیونیمفینح :  نب  نامثع  مان  هب  دوختموکح 
یکی اذغ  گرزب  ياهفرظو  گنراگنر  ياهماعط  هک  یلاح  رد  ياهتفاتـش ،  نآ  يوس  هبتعرـس  هب  وت  هدرک و  توعد  شاینامهیمناوخ 

ناشنادنمتورث عونمم و  ناشنادنمزاین  هک  ینک  لوبق  ار  یتیعمجتوعد  وت  مدرکیمن  نامگ  نم  دشیم .  هداد  رارق  وت  شیپ  يرگید  زا  دعب 
موی ۀنمآ  یتاتل  يوقتلاب  اهـضورا  یـسفن  یه  امناو  دنیامرفیم :  گرم  يروآدای  عرو و  هب  شرافـس  زا  سپ  همان  نیمه  رد  دـنوش .  توعد 

نکلو زقلا  اذه  جئاسنو  حمقلا  اذه  بابلو  لسعلا  اذه  یفـصم  یلا  قیرطلا  تیدـتهال  تئـش  ولوقلزملا  بناوج  یلع  تبثتو  ربکالا  فوخلا 
تیبا وا  عبشلاب .  هل  دهعالو  صرقلایف  هل  عمطال  نم  ۀمامیلا  وا  زاجحلاب  لعلو  ۀمعطالا  ریخت  یلا  یعشج  یندوقیو  ياوه  ینبلغی  ناتاهیه 
سفن نم  دـقلا  یلا  نحت  دابکا  کلوحو  ۀـنطببتیبت  نا  ءاد  کبـسحو  لئاقلا :  لاق  امک  نوکا  وا  يرح  دابکاو  یثرغ  نوطب  یلوحو  اناطبم 

هک اج  نآ  رد  دوشتمایق ،  هنحـص  دراوینمیا  اـب  كاـنفوخ  گرزب و  زور  نآ  رد  اـت  مزاـسیم ،  مار  مهدیم و  نیرمت  اوقت  اـب  ار  شکرس 
دوخ يارب  مشیربا  نیا  ياههتفاب  مدنگ و  نیا  زغم  افصم و  لسع  زا  متـسناوتیممتساوخیم  رگا  دنامب .  لزلزت  یب  تباث و  وا  دنزغلیم  همه 

 ، منیزگربار ذـیذل  ياهماعط  ات  دـنک  راداو  ارم  عمط  صرح و  دـنک و  هبلغ  نم  رب  سوه  اوه و  هک  تاهیه  اما  منکهیهت ،  ساـبل  كاروخ و 
زگره هن  دشاب و  هتشادن  نان  صرق  کیندروآ  تسد  هب  دیما  یتح  هک  دشاب  یسک  همامی  زاجح و  نیمزرـس  رد  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد 

نآ ایآو  دشاب  ینازوس  ياهدبک  هنسرگ و  ياهمکش  مفارطا  رد  هک  یلاح  رد  مباوخب ،  ریس  یمکش  اب  نم  ایآ  دشاب .  هدروخ  ریـس  یمکش 
هب هنسرگ و  ياهمکـش  وت  فارطارد  هک  یلاح  رد  یباوخب ،  ریـس  مکـش  اب  بش  هک  سب  ار  وت  درد  نیا  تسا :  هتفگ  رعاش  هک  مشاب  نانچ 

افعــض و اــب  دــیاب  دنتــسه  مالــسلا  هـیلعیلع  هـلآو و  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  وریپ  هـک  نیتـسار  ياــملع  ( 122  . ) دــشاب هدــیبسچ  تـشپ 
رگا اـما  دنـشاب ،  نآ  ندرکفرط  رب  ددـص  رد  هدوـمن و  سمل  کـیدزن  زا  ار  اـهنآ  تالکـشم  اـهدرد و  اـت  دنــشاب ،  نیــشنمهنادنمتسم 

نادنمتسم تیعضو  زا  یحیحص  كرد  زگره  دنـشاب ،  هتـشاد  دشو  دمآنافرتم  ناهفرم و  صاخ  هقبط  اب  اهنت  بهذم  ياملع  نادنمـشناد و 
ینادنمـشناد نینچ  هراـب  رد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  دـنریگ .  راـک  هب  اهیتلادـعیب  هیجوت  رد  ار  دوخ  شناد  اـسب  هچو  تشاد  دـنهاوخن 

ثلاثلا كردلا  یف  كاذف  اعـضونیکاسملا  یف  هل  يریالو  فرـشلاو  ةورثلا  يوذ  دنع  ملعلا  عضی  نا  يری  نم  ءاملعلا  نم  ناو  دـنیامرفیم : 
دـنهدیم و رارقنارگناوت  نادـنمتورث و  رایتخا  رد  اهنت  ار  دوخ  شناد  هک  دنتـسه  یناـسک  نادنمـشناد  زا  هتـسد  کـی  و  ( 123;  ) رانلا نم 

 . دنتسه خزود  شتآ  زا  موس  هلحرم  رد  هورگ  نیا  دنرادیم ; مورحم  ار  نادنمتسم 

اهتشونیپ
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تیبرت مود :  شخب 

تیبرت موهفم  لوا :  لصف 

(1  ) تیبرت يانعم   . 1

اذاو هللا  یلع  الا  فاضملاریغ  قلطیالو  معنملاو  میقملاو  یبرملاو  ربدـملاو  دیـسلاو  کلاملا  یلع  ۀـغللا  یف  قلطی  برلا  دـیوگیم :  ریثا  نبا 
نم لیقو  ۀـغلابملل  نونلاو  فلالا  ةدایزب  برلا  یلا  بوسنموه  ینابر ) ملاـع  ۀـثالث  ساـنلا   ) یلع ثیدـح  یفو  فیـضا . . .  هریغ  یلع  قلطا 
وهو ۀیبرتلا  لصالا  یف  برلا  دـیوگیم :  زین  یناهفـصا  بغار  ( 2  . ) اهرابک لبق  مولعلا  راغـصب  نیملعتملانوبری  اوناک  ۀـیبرتلا  ینعمب  برلا 

هب ات  رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  جـیردت  هب  ءیـش  داجیا  ینعیتیبرت  تسا و  تیبرت  لصا  رد  بر  مامتلا ; دـح  یلا  الاحف  الاح  ءیـشلا  ءاـشنا 
 . تسا هتفرگ  رارق  رظن  دروم  تیبرت  ندوب  یجیردت  فیرعت ،  ود  ره  رد  لوا :  هتکن  تیبرت :  فیرعت  رد  هتکن  دنچ  رکذت  دـسرب .  مامتدـح 

تـسا نکمم  هتبلا  ماـمتلا .  دـح  یلا  ـالاحف  ـالاح  بغار :  فیرعت  رد  اـهرابک و  لـبق  مولعلا  راغـصب  نیملعتملا  نوبری  ریثا :  نبا  فیرعت  رد 
اهنیا لاثما  یحایر و  دـیزی  نب  رح  ضایع و  نب  لیـضف  تالاح  خـیرات ،  دـیآ .  دوجو  هباـتعفد  یحور  ياـهینوگرگد  تـالوحت و  یهاـگ 
ندوب يرطف  مود :  هتکن  تسا .  ندوب  یجیردـتشرورپ  تیبرت و  رد  لـصا  تسا و  ییانثتـسا  رداـن و  دراوم  نیا  یلو  تسا ،  هدوـمن  تبثار 

نیا اجنیا  رد  اذل  دوریم ; راک  هب  مدع  هب  قوبسم  ءیـش  داجیا  رد  ابلاغ  هکهتفرگ  راک  هب  ار  ءاشنا »  » هملک فیرعت  رد  بغار  تیبرت :  ینابم 
هتشادن يدوجو  هقباس  هنوگ  چیهوا  نورد  رد  ددرگیم و  هفاضا  ناسنا  هب  هک  تسا  يزیچ  داجیا  ینید  تیبرت  ایآ  هک  دوشیمحرطم  لاؤس 

 - تسا رتکیدزن  باوص  هب  هک  مود -  هیرظن  ربانب  تسا ؟  هدـش  هداهن  وا  رد  ینیدتیبرت  ناینب  ساسا و  ناسنا  داجیا  اب  نامزمه  هکنیا  اـی 
نداتـسرف فدـه  هزیگنا و  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤـملاریما ،  ناـسنا .  يرطف  ینورد و  ياهدادعتـساندومن  افوکـش  ینعی  ینید ،  تیبرت 

اوجتحیوهتمعن یـسنم  مهورکذـیو  هترطف  قاـثیم  مهوداتـسیل  هئاـیبنا  مهیلا  رتاو  هلـسر و  مهیف  ثعبف  دـنیامرفیممدرم :  يارب  یهلا  ناربماـیپ 
اهنآ يوس  هب  ار  دوخ  نـالوسر  یپ  رد  یپ  تخاـس و  ثوعبم  اـهنآ  ناـیم  رد  ار  شناربماـیپ  ( 3;  ) لوقعلا نئاـفد  مهل  اوریثیو  غیلبتلاـب  مهیلع 

رب ار  تجح  ادخ  ياهروتسدغالبا  اب  دندروآ و  اهنآ  دای  هب  ار  هدش  شومارف  ياهتمعن  دنیامن و  هبلاطم  اهنآ  رد  ار  ترطف  نامیپات  داتـسرف 
ترطف لجوزع :  يادخ  لوق  زا  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگیم :  هرارز  دنزاس .  راکشآ  ار  اهلقع  یناهنپ  ياهجنگ  دننک و  مامت  اهنآ 

رگید تایاور  زا  یضعب  تیاور و  نیا  رد  هچرگ  ( . 5  ) دیحوتلا یلع  اعیمج  مهرطف  دندومرف :  مدومن ،  لاؤس  ( 4  ) اهیلعسانلا رطف  یتلا  هللا 
ربماـیپ هلیـسوهب  یحو  هیحاـن  زا  ناـسنا  تیبرت  يارب  هک  یتاروتـسد  ینید و  میلاـعت  ماـمت  نکل  دناهدومنریـسفت ،  دـیحوت »  » هـب ار  ترطف  ، »

نیب قرف  موـس :  هتکن  ( 6  . ) دراد ناـسناتاذ  ترطف و  رد  هشیر  تسا ،  هدیـسر  مالـسلا  مهیلعموـصعم  ناـماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
مکنم ـالوسر  مکیف  انلـسرا  اـمک  تسا :  هدـش  هیکزت  هبریبـعت  ناـسنا  ناوروحور  شرورپو  ینید  تیبرت  زا  میرکنآرق  رد  تیبرت :  هیکزت و 

يربمایپ امـش  دوخ  ناـیم  زا  هکناـنچ  ( . 7;  ) نوملعت اونوکت  مل  اـم  مکملعیوۀـمکحلاو  باـتکلا  مکملعیو  مکیکزی  اـنتایآ و  مکیلع  اوـلتی 
میلعت امش  هب  دنک و  هزنم  كاپ و  كرش  لهج و  یگدولآ  يدیلپ و  زا  ارامـش  سوفن  دنک و  توالت  امـش  يارب  ار  ام  تایآ  هک  میتخیگنارب 
مهیلع اولتی  مهـسفنا  نم  الوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینمؤملا  یلع  هللا  نم  دقل  دـهد .  دای  امـش  هب  دـینادیمنار  هچره  دـهد و  تمکح  تعیرش و 
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دوخ زا  یلوسر  هک  تشاذگ  تنم  نامیا  لها  رب  ادخ  ( 8;  ) نیبم لالض  یفل  لبق  نم  اوناک  ناو  ۀمکحلاو  باتکلامهملعیو  مهیکزیو  هتایآ 
نانآ هب  دـنادرگ و  كاپ  شیالآ  صقن و  ره  زا  ار  نانآ  سوفن  دـنک و  توـالت  ار  ادـخ  تاـیآاهنآ  رب  هک  تخیگنارب  ناـنآ  ناـیم  رد  اـهنآ 

الوسر نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  دـندوب .  يراکـشآ  یهارمگ  رد  هک  دـنچ  ره  دزومایبتمکح ،  قیاقح  يوامـس و  بتکتعیرـش  ماکحا 
 ، یما برع  نایم  هک  ییادختسوا  ( 9;  ) نیبم لالض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  وۀمکحلاو  باتکلا  مهملعیو  مهیکزیو  هتایآ  مهیلع  اولتی  مهنم 

دزاس و كاپ  دنـسپان  قـالخا  لـهج و  ثول  زا  ار  ناـنآ  دـنک و  توالتادـخ  یحو  تاـیآ  ناـنآ  رب  اـت  تخیگنارب  مدرم  ناـمه  زا  يربمغیپ 
نآرق حالطـصا  رد  تیبرت  اما  دندوبتلاهج .  یهارمگ و  هطرو  رد  نیا  زا  شیپ  هکنآ  اب  دزومایبیهلا ،  تمکح  يوامـس و  بتک  تعیرش 

انیف کبرن  ملا  دـیوگیم :  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  هب  نوعرف  ددرگیم :  لـماشمه  ار  نت  مسج و  شرورپ  ینعی  هیکزت ; زا  تسا  معا 
رد نآرق  تشذـگ .  اـم  دزن  ترمع  زا  اـهلاس  میدرورپ و  اـم  هک  یتـسین  یکدوک  ناـمه  وـت  ( . 10;  ) نینـس كرمع  نم  انیف  تثبلو  ادـیلو 

ردام ردپ و  هک  هنوگ  نامه  اراگدرورپ !  وگب :  و  ( 11;  ) اریغص ینایبر  امک  امهمحرا  بر  لق  و  دیامرفیم :  ردام  ردپ و  هبتبسن  شرافس 
هب هیکزت   » يانعم اب  فدارم  يانعم  رد  ار  تیبرت   » هملک راتشون ،  نیا  رد  ام  امرف .  ینابرهماهنآ  قح  رد  وت  دنداد ،  شرورپ  یکدوک  زا  ارم  ، 

 . میاهدربراک

تیبرت رما  يدصتم   . 2

ناسنا تیبرت  رد  ینابر  ياملع  یهلا و  نایبرم  تیلوؤسم  فلا )

همدقم

املسم دریگب ؟  هدهع  هب  ار  مهم  رما  نیا  تیلوؤسمدناوتیم  یـسک  هچ  هک :  تسا  نیا  لاؤس  نیلوا  تیبرت ،  يانعم  نییبت  یـسررب و  زا  سپ 
دناوتیم یـسک  ریـسم  نیا  رد  دـشابتیناسنا .  یلاع  جرادـمهب  لصاو  لماک و  ناسنا  دوخ ،  هک  دـشاب  ناـسنا  یبرم  دـناوتیم  یـسک  اـهنت 

رطخ زا  سرتـبتسا  تاـملظ  نکم  رـضخ  یهرمهیب  هلحرم  نیا  عطق  دـشاب :  هدرک  یط  یبوخ  هب  ار  هاردوخ  هک  دـشاب  اـمنهار  رادوـلج و 
(12  ) یهارمگ

؟  دشاب یبرم  دناوتیم  یسک  هچ 

هسفن و ملعمو  هناسلب  هبیدات  لبقهتریـسب  هبیدات  نکیلو  هریغ  میلعت  لـبق  هسفن  میلعتب  ادـبیلف  اـماما  ساـنلل  هسفن  بصن  نم  مالـسلا :  هیلعلاـق 
هک نآ  زا  شیپ  دیاب  دهدیم ،  رارق  تماما  ییاوشیپ و  ماقم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  ( 13;  ) مهبدؤمو سانلا  ملعم  نم  لالجالاب  قحا  اهبدؤم 

بدا ملعمهک و  یـسک  دشاب .  شنابز  هب  وا  بیدات  زا  شیپ  شلمع  هب  وا  بیدات  دـیاب  دزادرپ و  شیوخ  میلعت  هب  دزادرپبنارگید ،  میلعت  هب 
بلطم ود  مـالک ،  نیا  رد  مالـسلا  هیلعماـما  تسا .  نارگید  یبرم  ملعم و  هک  یـسک  زا  تسا  رتراوازـس  مارتـحا  هب  تسا ،  شیوـخ  هدـننک 

 ، دـشاب هدـشتیبرت  هتخوـمآشناد و  شدوـخ  ـالبق  دـیاب  مـلعم  یبرم و  لوا :  بـلطم  دـناهدومرف :  ناـیب  تـیبرت   » عوـضوم رد  ار  یــساسا 
 . درادـن ياهجیتن  یهارمگ  لالـضاو و  فارحنا  زج  هب  یهاگآ  نودـب  ظعو  هباـطخ و  نتفگ و  نخـس  دوش .  نارگید  ملعم  یبرمهاـگنآ و 

تیادـه بجوـم  اـهنت  هن  لـمع  نودـبراتفگ  دـیامن .  تیادـه  تیبرت و  ار  نارگید  دوـخ  لـمع  اـب  دـیاب  یبرم  ظـعاو و  مود :  بلطم  ( 14)
نوسنتو ربلاب  سانلا  نورماتا  دیامرفیم :  میرک  نآرق  ددرگ .  صخش  یهارمگ  دامتعابلس و  بجوم  تسا  نکمم  یهاگ  هکلب  دوشیمن ، 

رد دـینکیم ،  شومارف  ار  دوـخ  دـیهدیم ،  روتـسد  یکین  هب  ار  مدرم  هک  امـش  هنوـگچ  ( 15;  ) نولقعت الفا  باـتکلا  نولتت  متناو  مکـسفنا 
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يرسا ۀلیل  تیار  دنیامرفیم :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دینکیمن ؟  هشیدنا  نآ  رد  ارچ  دیناوخیم ،  ار  ادخ  باتکامـش  هک  یتروص 
ربلاب سانلا  نورمای  کتما  ءابطخ  لاقف :  ءـالؤه ؟  نم  لـیئربج  اـیتلقف  یمرت  مث  راـن  نم  ضیراـقمب  مهافـش  ضرقت  اـموق  ءامـسلا  یلا  یب 

رود هب  هدیچ و  نیـشتآ  ياهیچیق  اب  ناشیاهبل  هک  مدـید  ار  یمدرم  جارعم  بش  ( 16;  ) نولقعی الفاباتکلا  نولتی  مهو  مهـسفنا  نوسنیو 
یلاح رد  دنیامنیم ،  توعد  یکین  هب  ار  مدرم  هک  دنتـسه  وت  تما  نابیطخ  تفگ :  دننایک ؟  اهنیا  مدیـسرپ :  لیئربج  زا  دـشیم ،  هتخادـنا 
ماما دـننکیمن ؟  لقعت  نآ  رد  اـیآ  دـننکیم ،  توـالت  ار  نآرق  ناـشیا  دـننکیمن و  لـمع  دوخ  هتفگ  هب  دـناهدومن و  شومارف  ار  دوخ  هک 

ملع هب  ملاع  رگا  ( 17;  ) افصلا نع  رطملا  لزی  امک  بولقلا  نع  هتظعوم  تلز  هملعب  لمعی  مل  اذا  ملاعلا  نا  دنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعقداص 
ماما دوریمن .  ورف  فاص  گنـس  رد  ناراب  هک  هنوگنامه  دوریمن ،  ورف  ناگدنونـش  ياهلد  رد  شزردـنا  دـنپ و  دـنکن ،  لـمع  شیوخ 
شتآ رد  ور  هب  مه  ناـشلطاب  نادوـبعمو  نارفاـک  لاـح  نآ  رد  ( ; 18  ) نوواغلاومه اهیف  اوبکبکف   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعرقاب 

ار تلادـع  نابز  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ( 20  ) و ( 19;  ) هریغ یلا  هوفلاخ  مث  مهتنـسلاب  الدـع  اوفـصو  موق  مه  دـنیامرفیم :  دـنتفا » .  خزود 
لدـعلل قفاوی  قح  رما  لـک  لدـعلا  دـیوگیم :  تیاور  حرـش  رد  هللا  همحریـسلجم  دـننکیم .  لـمع  ار  نآ  فـالخ  لـمع  رد  فیـصوت و 

هب مهبدؤم .  سانلا و  ملعم  نم  لالجالاب  قحا  سفنلا  ملعم  مالـسلا :  هیلعماما  شیاـمرف  اـما  ( 21  . ) ۀنـسحلا قالخالاو  تادابعلاو  ۀمکحلاو 
لفاـغ دوخ  زا  هتخادرپ و  مدرم  تیبرت  هب  هک  یـسک  زاتسا  مارتحا  هتـسیاش  رتشیب  دزادرپـب ،  دوختیبرت  هب  هک  یـصخش  هک  تساـنعم  نیا 

زا ار  دوـخ  میلگ  اـهنت  هک  یـسک  زا  تـسا  رترب  املـسم  دـنکیم ،  تـیبرت  ار  مدرم  مـه  هدرکيزاـسدوخ و  مـه  هـک  یـصخش  اـما  تـسا ، 
 . دشکیمبآ

؟  دنتسه یناسک  هچ  يربهر  هتسیاش  هتسراو و  ياهناسنا 

یلاع جرادم  هب  نیملاعلا  بر  تیبرت  تحت  هک  داد  رارقیبرم  رادولج و  ار  اهنآ  دومن و  دامتعا  ناوتیم  یناسک  هب  اهناسنا  تیبرت  ریسم  رد 
یلا مالـسلا  هیلعهل  باتک  نم  ( 22  . ) دـنناسرب ییاهن  دـصقم  هب  ار  تیناسنا  ناوراک  دـنناوتیم  يدارفا  نینچاهنت  دنـشاب .  هدیـسر  تیناسنا 

هدـشتیبرت هتفاـی و  شرورپ  اـم  ( 23;  ) انل عئانـص  دـعب  ساـنلاوانبر  عئانـص  اـناف  بتکلا :  نساـحم  نم  وهو  فیرـشلا  لاـق  اـباوج ،  ۀـیواعم 
نبا یلع  نینمؤـملاریما  هـب  باـطخ  هـک  ياهماـن  رد  هیواـهلا -  هـیلع  هیواــعم -  دــنیام .  هدــشتیبرت  مدرم  میتـسه و  شیوـخ  راــگدرورپ 

رب ار  لد  هایس  ناهارمگ  نآ  هدومن ،  ینکارپنخس  یهارمگ ،  یهابت و  روج و  همئا  ياربتلیضف  نتخاس  رد  تشونمالـسلا ،  هیلعبلاطیبا 
(24  . ) نهریغو ۀـینینحو  ۀـیربیخو  ۀـیردب  اداقحا  دومن .  راکـشآ  شیپ  زاشیب  ار  تیلهاج  ياههنیک  ینمـشد و  داد و  حـیجرت  نیقتم  ماـما 

ییاوسر ندومن  راکشآ  تقیقح و  نایبنمض  باوج ،  رد  بتکلا ،  نساحم  نم  وه  دیوگیم :  یضر  دیـس  هک  ياهمان  رد  مالـسلا  هیلعماما 
زا رادربتسد  ( 25;  ) انل عئانـص  دـعب  سانلاو  انبر  عئانـص  اناف  ۀـیمرلا  هبتلام  نم  کنع  عدـف  دـنیامرفیم :  شهارمگ  ناـیاوشیپ  هیواـعم و 

نافرحنم ناهارمگ و  هک  اهنآ  نیب  هک  تسا  یطلغ  هسیاقمهچ  نیا  دـناهدیدرگ و  فرحنم  تسار  هار  زا  هدروخ و  ار  ایند  بیرف  هک  یناسک 
رد هللا  همحریـسلجم  ام .  ناـگتفای  شرورپ  مدرم  میتسه و  دوخ  يادـخ  ناـگتفایشرورپام  هک  یتسرد  هب  ییاـمنیم ; نم  نیب  دـنقح و  زا 

اننکمی اـمیلع  ملکتنلو  لوقعلا  اـهنع  زجعت  یتلا  مهناـش  بئارغ  نم  ۀـبیجع  رارـسا  یلع  لمتـشم  اذـه  دـیوگیم :  ینارون  مـالک  نیا  حرش 
کترتـخا يا  ( 26  ) یـسفنل کتعنطـصاو   : » یلاـعت هلوـق  هنمو  هردـق  عـفریو  هعنطـصی  نم  کـلملا  ۀعینـص  لوـقنف :  هیف  ضوـخلاو  هراـهظا 

اننیب سیلف  انیلع  معنا  یلاعت -  هللا -  لب  ۀـمعن  انیلع  رـشبلا  نم  دـحال  سیلهنا  ینعملاف  یتبحمو .  یتدارا  نع  فرـصنتل  یتعینـص  کتذـخاو 
سانلانم راتخملا  يا  سانلا  ضعب  سانلاب  داری  نا  لمتحیو  هناحبـس  هللا  نیبو  مهنیب  طـئاسولا  نحنف  انعئانـصمهرساب  ساـنلاو  ۀطـساو  هنیبو 

یلا بسنیالو  اعنـص  لـعف  لـک  سیلو  لـعف  عنـص  لـکف  لـعفلا  ةداـجا  عنـصلا  دـیوگیم :  یناهفـصا  بغار  ( 27  . ) هردـق عفرنو  هعنطـصن 
 : هلوقو ءیـشلا  حالـصا  یف  ۀـغلابملا  عانطـصالاو  ریخ . . .  نم  هتعنطـصا  ام  ۀعینـصلاو  لعفلا . . .  امهیلا  بسنی  امکتادامجلاو  تاـناویحلا 
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قیدصلا دقفتی  امک  هدقفتف  ادـبع  بحا  اذایلاعت  هللا  نا  ءامکحلا :  ضعب  لاق  ام  وحن  یلا  ةراشا  ینیع  یلع  عنـصتل  یـسفنل و  کتعنطـصاو  »
هک هنوگ  نآ  هژاو  نیا  تسینعنص .  يراک  ره  یلو  تسا ،  راک  یعنص  ره  سپ  نداد ،  ماجنا  یگتسیاش  هب  ار  يراک  ینعی  عنـص ; هقیدص ;
 . یهد ماجنا  یگتـسیاش  یبوخ و  هب  هک  هچ  ره  ۀعینـص ،  دوشیمن .  هداد  تبـسن  تادامج  تاـناویح و  هب  دوشیم ،  هداد  تبـسن  ناـسنا  هب 

امکح زا  یـضعب  هک  هچ  نآ  هبتسا  هراـشا  هیآ  ود  ره  رد  یلاـعت  يادـخ  لوق  تسايزیچ ;و  دوـبهب  حالـصا و  رد  يورهداـیز  عانطـصا ، 
مه هبتسودود  هک  يروط  نامه  دهدیم ،  رارق  ینابرهم  دقفت و  دروم  ار  وا  تشاد ،  تسود  ار  ياهدنب  هاگره  یلاعتيادـخ  هک  دـناهتفگ 

هوالع تسین ،  مامتتبـسن  راصحنا  رد  بغار  مالک  اذل  ( 28  . ) هلاوزب لوزی  لاملا  عینـصو  دنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعماما  دننکیم .  تبحم 
اوناـک اـمو  هموقو  نوـعرف  عنـصی  ناـک  اـم  اـنرمدو   » هیآ رد  عنـصتدوج ،  نیمـضت  اریز  تسا ،  دراو  لاکـشا  زین  اـنعم  لـصا  رد  هک  نیارب 

یلصمرکا ربمایپ  اهنت  تسین .  مامت  میدومن  كاله  دوبان و  تمظع ،  خاک  تارامع و  عیانصنآ و  اب  ار  شموق  نوعرف و  و  ( 29;  ) نوشرعی
یتشک دـنناوتیم  دـنراد و  ار  مدرم  يربهر  یگتـسیاشمالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  ینعی  ترـضح ،  نآ  قح  رب  نانیـشناج  هلآو و  هیلع  هللا 

هیلع هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  دنتـسه .  نیملاعلا  بر  صاختیامح  تیبرت و  شرورپ و  تحت  اهنآ  اریز  دنناسربتاجن ،  لحاس  هب  ار  تیناسنا 
لوسر نا  لیمک  اـی  دـندومرف :  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما ،  زا  ( 30  . ) یبیداـت نسحاـف  یبر  ینبدا  دـندومرفیم :  هلآو 

(31  . ) نیمرکملا بدا  ثرواو  نینمؤملا  بدؤا  اناو  ینبدا  وهو  هللا  هبدا  هلآو  هیلع  هللا  یلصهللا 

تیبرت میلعت و   » رد یمالسا  مکاح  مهم  هفیظو 

امش رب  نم  قح  اما  ( 32;  ) اوملعتامیک مکبیداتو  اولهجت  الیک  مکمیلعتو  مکئیف  ریفوتو  مکل  ۀحیـصنلاف  یلع  مکقح  اماف  مالـسلا :  هیلعلاق 
ینادان لهج و  زا  اـت  مهد ،  میلعت  ار  امـش  منک و  فرـص  امـش  هاررد  ار  امـش  لاـملا  تیب  مزرون و  غیرد  امـش  یهاوخریخ  زا  هک  تسا  نآ 

دشابیمهعماج داصتقا  یگدنز و  شاعم و  رما  لوؤسم  هک  نیا  رب  هوالع  یمالـسا  مکاح  دیریگارفار .  بادآ  ات  منک  ناتتیبرت  دیبای و  تاجن 
تاـیح  » رما يدـصتم  مه  یلاو  نخـس ،  رگید  هب  تیبرت ;  میلعت و«  » زا دـشاب  تراـبع  هک  تسه  زین  رگید  یلـصا  مهم و  رما  ود  يدـصتم  ، 

رد ار  اهنآ  دیاب  مهو  دیامن  شالت  مدرم  يدام  یگدـنز  هافر  نیمات  رد  دـیاب  مه  تسا .  هعماج  لوقعم  تایح  » رما يدـصتم  مه  سوسحم و 
رپ کشخ  میهافماب  ار  مدرم  نهذ  هدومن ،  تعانق  ضحم ،  نداد  دای  هب  دیابن  یمالسا  هعماج  رادمامز  دنک .  ییامنهار  يدبا  تداعس  ریسم 

 . تسا مزال  مه  تیبرت   ، » میلعت  » رب هوالع  هکلب  دشابن ،  اهنآ  یحور  یگدنزاس  ددص  رد  دنک و 

یهلا یبرم 

الا مامالا  یلع  سیل  ردکلا . . .  نم  تقوردق  نیع  وفص  نم  اوحاتماو  ظعتم  ظعاو  حابصم  ۀلعش  نم  اوحبصتسا  سانلا  اهیا  مالسلا :  هیلعلاق 
نامهسلا رادصاو  اهیقحتـسم ،  یلع  دودحلا  ۀماقاو  ۀنـسلل ،  ءایحالاو  ۀحیـصنلایف ،  داهتجالاو  ۀظعوملا ،  یف  غالبالا  هبر :  رما  نم  لمح  ام 

هنع اوهانتو  رکنملانع  اوهناو  هلها  دـنع  نم  ملعلا  راثتـسم  نع  مکـسفناب  اولغـشت  نا  لبق  نمو  هتبن  حـیوصت  لبق  نم  ملعلااوردابف  اهلها  یلع 
ار شیوخ  ياهفرظ  دـیزاس و  نشور  لمع  اب  ناگدـنیوگ  راتفگ  هلعـش  زا  ار  لد  غارچ  مدرم !  يا  ( 33;  ) یهانتلا دـعب  یهنلاب  مترما  امناف 

هفیظو ماما  درادن ،  ياهفیظو  تسا ،  رومام  ادخ  فرط  زا  هچنآ  زا  ریغ  ماما  دینک .  رپ  تسا  كاپ  یگدولآ  زا  هک  ییاههمشچ  لالز  بآزا 
رب دـنک ;4 .  ءایحا  ار  ادختنـس  دـیامن ;3 .  شـشوکمدرم  یهاوخ  ریخ  رد  دـیامن ;2 .  غالبا  ار  ادـخ  نامرف  زردـنا  دـنپ و  اب   . 1 دراد : 
نآ تخرد  هک  نآ  زا  شیپ  دیـشوکب  شناد  يریگارف  رد  دـنادرگرب .  ناـنآ  هـبار  ناـمولظم  قـح  دیامن ;5 .  دودـح  هماقا  رفیک  ناقحتـسم 

بکترم مه  دوخ  دیراد و  زاب  رکنم  زا  ار  مدرم  دینک .  جارختسا  شناد  ملع ،  ندعم  زا  دیدرگلوغشم ; دوخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دکشخب و 
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هـس رد  هبطخ  زا  شخب  نیا  بلاطم  حرـش  دینک .  یهن  نآ  زا  ار  مدرم  هاگ  نآ  دیوشن ،  هانگ  بکترم  دوخ  لوا  دیفظوم  امـشاریز  دـیوشن ، 
ددرگیم هئارا  ناونع 

؟  تفرگ ییامنهار  دیاب  یسک  هچ  زا 

یگدولآ هنوگ  ره  زا  ایناث :  دنـشاب و  لماع  ملاع  الوا :  هک  دنراد  ار  هعماج  يرکف  يربهر  تیحالـص  یناسک  اهنت  اوحبـصتسا » سانلا  اهیا  »
فرط زا  هـک  نـید  ناــیاوشیپ  رد  دنرــصحنم  یناربـهر  نـینچ  دــشاب .  یحو  عـبنم  زاو  حیحــص  زین  اــهنآ  شناد  دنــشاب و  هزنم  كاــپ و 

ياوشیپ ربهر و  رد  دـیاب  هک  ار  طرـش  ود  نیا  مالـسلا  هیلعماما  مالـسلا .  مهیلعموصعم  ناماما  ناربمایپ و  ینعی  دـناهدش ; بوصنمدـنوادخ 
انا یبنلا  اهیا  ای  دیامرفیم :  میرک  نآرق  ردـکلا .  نم  تقور  دـق  نیع  وفـص  ظعتم ;2 .  ظعاو   . 1 دناهدومرفنایب :  هنوگ  نیا  دـشاب ،  مدرم 

قلخدب کین و  رب  ات  میداتسرف  تلاسر  هب  ار  وت  ام  لوسر !  يا  ( 34;  ) ارینم اجارس  هنذاب و  هللا  یلا  ایعادو  اریذنو .  ارشبمو  ادهاش  كانلسرا 
ینک توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  قح ،  نذا  هب  و  یناسرتب .  ادخ  باذع  زا  ار  نادب  یهد و  هدژمیهلا  تمحر  هب  ار  نابوخ  یـشاب و  هاوگ 

هب ار  ام  اهنآ  رد  تمصعیهلا  تبهوم  اریز  تفرگ ،  هرهب  دیاب  مالسلا  مهیلعناموصعم  لالز  فاص و  همشچ  زا  اهنت  یشاب .  نازورفغارچ  و 
تیبـلا لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  دزاـسیم :  نئمطمهمـشچ  نیا  یکاـپ  زا  دـیامنیم و  بـیغرت  ناـشیا  زا  يوریپ  ادـتقا و 

 . دنادرگكاپ صقن  بیع و  ره  زا  ار  امـش  دربب و  ار  يدیلپ  ره  توبن  هداوناخ  امـش  زا  هک  دهاوخیم  نینچ  ادـخ  ( 35;  ) اریهطت مکرهطیو 
یهلا یبرم  هک  مالسلا  هیلعماما  دروآیم ،  نوریبیکیرات  زا  ار  ناسنا  دهدیم و  ینشور  غارچ  هلعـش  هک  هنوگ  نامه  حابـصم :  ۀلعـش  نم  »

هب ار  تـسار  هار  دروآیم و  نوریب  اـهیگدولآ  كرـش و  یناداـن و  لـهج و  ياـهیکیراتزا  ار  مدرم  دوـخ  ییانـشور  روـن و  اـب  زین  تـسا 
و هیمال -  هفاضا  ای  تسا و  هبشمهب  هبهبشم  هفاضا  ای  هک  هدش -  هفاضا  ظعاو   » هب اههخسن  زا  یـضعب  رد  حابـصم   » هملک دیامنیم .  هئارااهنآ 
هک ترضح  نآ  نانیشناج  مالـسلا و  هیلعماما  هبتسا  هراشا  ظعتم  ظعاو   . » دوشیمنآ لدب  ظعاو   » هک تسا  نونم  اههخـسن  زا  یـضعب  رد 
بآ هک  هنوگنامه  ردکلا .  نم  تقور  دق  نیعوفـص  نم  اوحاتماو  دـناهدومن .  لمع  دـنهدیم  مدرم  هب  هک  ییاهزردـناو  دـنپ  هب  ناشدوخ 

نامه دوشیم .  یحور  طاطحنا  بجوم  اهیصلاخان  اب  هارمه  یفارحنا  وطلغ  ياهنامرف  اهشرافس و  دناسریم ،  نایز  ناسنا  مسج  هب  هدولآ 
ناسنا ناور  حور و  يارب  هابتشا  هخسن  تسارگید ،  ضارما  داجیا  ضرم و  تدشثعاب  قذاحریغ  بیبط  بسانمان  طلغ و  هخـسنهک  يروط 
عفداریز تسا ،  یمـسج  ضارما  زا  شیب  یحور  ضارما  تیمها  هک  توافت  نیا  اـب  دراد .  یپ  ردار  رگید  ضارما  داـجیا  ضرم و  تدـش  ، 

 . تسا يدباتایح  يارب  یحور  ضارما  عفد  يدام و  دودحم  تایح  ياقب  يارب  یمسج  ضارما 

مالسلا هیلعماما  فیاظو 

; ندرک ششوک  مدرم  یهاوخ  ریخ  رد  ۀحیـصنلا ; یف  داهتجالا  ندومن ;2 .  مالعا  ار  ادخ  نامرف  زردنا  دنپ و  اب  ۀـظعوملا :  یف  غالبالا   . 1
نآ رب  دودح  هماقا  اهیقحتـسم :  یلع  دودحلا  ۀـماقا  هلآو ;4 .  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  شور  قبط  رب  راتفر  تنـس و  يایحا  ۀنـسلل :  ءایحالا   . 3

 . ندناسر شلها  هب  ار  بیصن  مهس و  لاملا  تیب  زا  اهلها :  یلع  نامهسلا  رادصا  تسا ;5 .  رفیک  قحتسم  هک  سک 

شناد بسک  رد  یسانشتقو 

زا لبق  دـینک ،  تفرعم  شناد و  بسک  وا  زا  هتفردوخ ،  یقیقح  ياوشیپ  غارـس  هب  رتدوز  هچ  ره  سپ  هتبن :  حـیوصت  لـبق  نم  ملعلا  ورداـبف 
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وملع ندعم  زا  دـیزاس ،  لوغـشم  لطاب  ياههمغن  هب  ار  دوخ  هک  نآ  زا  لبق  دـشابن .  امـش  نیب  ردماما  دورب و  امـشتسد  زا  تصرف  هک  نیا 
زاب رکنم  زا  ار  مدرم  ( 36  . ) دیشاب یهلا  نایبرمیپ  رد  دیوش ،  ءوس  ياملع  نایبرم و  راتفرگ  هک  نیا  زا  لبق  دییامن .  تلیـضف  بسک  شناد 
نیا تشاد  هجوت  دیاب  دینک .  یهن  ار  نارگید  مه  دیـشاب و  رکنم  كراتدیاب  دوخ  مه  امـش  اریز  دـیوشن ،  رکنم  بکترم  زین  دوخ  دـیراد و 

باطخ لاثتما  هب  طورـشممود  باطخ  دیـشاب و  رکنم  كرات  دوخ  هک  نیا  هب  دـیتسه  رومام  لوا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسینیلوط ،  باـطخ  ود 
هک تهج  نآ  زا  یلو  دـنمه ،  ضرع  رد  باـطخ  ود  هکلب  دیـشاب ،  كراـتدوخ  هک  نیا  هب  دـشاب  طورـشم  رکنم  زا  یهن  ینعی  دـشاب ،  لوا 

(37  . ) دنک كرت  ار  رکنم  شدوخ  لوا  دیاب  تسا ،  رثایب  شفرح  دشابن ،  كرات  دوخرگا  رکنم  زا  یهان 

دنایهلا نابیبط  ایلوا  ایبنا و 

نم هیلا  ۀجاحلا  ثیحکلذ  عضی  همساوم  یمحاو  همهارم  مکحا  دق  هبطب  راود  بیبط   : » هلآو هیلع  هللا  یلـصیبنلا  رکذ  یف  مالـسلا  هیلعلاق 
لاـبند هبتخـس  دوخ  بط  اـب  هک  تسا  یبـیبط  ( 38;  ) ةریحلانطاومو ۀـلفغلا  عـضاوم  هئوادـب  عـبتتم  مکب  ۀنـسلاو  مص  ناذآو  یمع  بوـلق 
اهمخز لـحم  ندرک  غاد  يرارطـضا و  عقاوم  يارب  یتح  هتخاـس ،  هداـمآ  یبوخ  هبار  شیاـهمهرم  ددرگیم  یحور  تباـبط  هب  نادـنمزاین 

رد دوخياهوراد  اب  لال .  ياهنابز  رک و  ياهشوگ  روک ،  ياهلد  رب  دهد :  رارق  تسا  زاین  دروم  هک  اج  نآ  رد  ات  هتخادـگ ،  ار  شرازبا 
یحور و تبابط  نایعدم  تسا . ) نادرگرـسو  هدش  شومارف  نارامیب  يوجتـسج  رد   ) تسا تریح  ياههاگیاج  تلفغ و  دراوم  يوجتـسج 

هیلع هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  ( 39  ) دننک اود  مبیغ  هنازخ  زا  هک  دشاب  یعدم  نابیبطز  هب  هتفهن  مدرد  یلو :  دنرایـسب ،  اهناسنا  يربهر  نایعاد 
مسج و هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ،  یهلا  ناگداتسرف  دنمزاینرشب  دنایهلا و  نابیبط  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  شقحرب ،  نانیـشناج  هلآو و 

تاذـل هب  ندیـسرزا  ار  ناسنا  یحور ،  ياهيرامیب  تساوادـم .  بیبط و  هب  دـنمزاین  مه  وا  ناور  حور و  درادبیبط ،  هب  زاـین  ناـسنا  ندـب 
یلا اورظنل  مدآ  ینب  بولق  یلع  نوموحی  نیطایشلا  نا  ول  دندومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  درادیمزاب .  يدبا  تداعـس  يونعم و 

رارــسا نطاــب و  تـقیقح و  هـنیآ  ره  دــندوب ،  هدرکن  هطاــحا  ار  مدآ  ینب  لد  فارطا  نیطایــش  رگا  ( 40;  ) ضرـالاو تاوامـسلا  توکلم 
عفد اریز  ندـب ،  مسج و  بیبط  هبتسوا  زاین  زا  شیب  بتارم  هب  یناحور ،  بیبط  هب  ناسنا  زاین  دـندومنیم .  هدـهاشم  ار  نیمز  واهنامـسآ 

 . تسا دیواج  تایح  كرد  يارب  یحورضارما  عفد  یلو  تسوا ،  يدام  دودحم و  تایح  ياقب  يارب  ینامسج  ضارما 

(41  ) یهلا نابیبط  یگژیو 

هارمه ار  نامرد  لیاسو  ددرگیم و  نارامیب  لابندبوا  دنـشاب ،  وا  یپ  رد  نارامیب  هک  نیا  ياج  هب  تسا ،  يرایـس  بیبط  هبطب :  راود  بیبط 
هوالع هکلب  دنکیمنافتکا ،  لمعلاروتسد  هخسن و  هب  افرص  بیبط  نیا  دنکیم .  عورش  ار  هجلاعم  اجنامهيرامیب  صیخشت  زا  سپ  دراد و 

یلا لاـصیا  هکلب  تسین ،  قیرط  هئارا  طـقف  وا  راـک  دـنکیم و  هجلاـعمار  ضیرم  اصخـش  لکـشم  لـح  قـیرط  جـالع و  هار  نداد  ناـشن  رب 
تریح و تلفغ و  نابز ،  یگنگ  اهشوگ و  ییاونـشان  اهلد و  ییانیبان  دـننکیم :  جالع  یهلا  ناـبیبط  هک  ییاـهيرامیب  تسا .  بولطملا 

جاتحی نم  کلذـبجلاعت  امنا  دـیوگ :  یلزتعم  حراش  تسا .  یهلا  نابیبط  هدـهع  رب  نآ  هجلاعم  تیلوؤسم  هک  تسا  یـضارمازا  ینادرگرس 
نوکی قحلا  ۀفلاخمو  لالـضلا  نال  رـصاح  حیحـص  میـسقتلا  اذهو  سرخلايا  مکبلا  ۀنـسلالاو  مصلا  ناذآلاو  یمعلا  بولقلا  اولوا  مهو  هیلا 

اماولالـضلا لوصا  هذهف  رکذلا  ةوالتو  دیحوتلا  ةداهـش  نع  كاسمالاب  وا  ججحلاو  ظعاوملا  عامـس  مدعب  وابلقلا  لهجب  اما  روما :  ۀثالثب 
نالدروک نامرد ،  نیا  هب  نادنمزاین  دندرگیم و  اوادم  نادنمزاین  هک  تسا  یهلا  بیبط  ریبادـت  نیا  اب  ( 42;  ) اهیلع عورفف  یصاعملا  لاعفا 

هک حیحص  تسا  یمیسقت  هورگ ،  هسنیا  هب  ینطاب  ناهارمگ  نارامیب و  میسقت  دنتسه .  ییوگقح  زا  لال  ياهنابز  نابحاص  نایاونـشانو و 
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اهییامنهار و اهزردنا و  ندینـشن  هب  ای  یلدروک ،  هب  ای  تسا :  زیچ  هس  نیاهب  قح  ابتفلاخم  یهارمگ و  اریز  هدرکن ،  راذـگورف  ار  يزیچ 
دریگیم همشچرساهنیا  زا  ناهانگ  و  تسا ،  یهارمگ  هشیر  زیچ  هس  نیا  سپ  تسا ; نآرق  ندناوخ  دیحوت و  ربیهاوگ  زا  يراددوخ  هب  ای 

.

ینادرگرس زا  ییاهر  هار 

لجا لـکلف  نوکفؤت  یناونوتؤت  نیا  نمو  بذاوکلا  مکعدـختو  بهاـیغلا  مکب  هیتـتو  بهاذـملا  مکب  بهذـت  نیا  مالـسلا . . . :  هیلعلاـق 
هنهذ رضحیلو  هلمش  عمجیلو  هلها  دئار  قدصیلو  مکب  فته  نا  اوظقیتساومکبولق  هورضحاو  مکینابر  نم  اوعمتساف  بایا  ۀبیغ  لکلو  باتک 

اـهیکیرات و دـشکیم ؟  اـجک  هب  ار  امـش  هدـننک ،  هارمگ  ياـهشور  نـیا  ( 43;  ) ۀغمـصلا فرق  هفرقو  ةزرخلاقلف  رمـالا  مکل  قـلف  دـقلف 
ار امـش  هنوگچ  دـننکیم و  ذوفن  امـش  رد  اجک  زا  دـبیرفیم ؟  ار  امـش  یک  ات  اهيزادرپغورد  دزاسیمریحتم ؟  ار  امـش  یک  اـت  اـهتملظ 

ياهلد دیهد و  ارف  شوگشیوخ  یهلا  یبرم  نخـس  هب  تسا .  یتشگزاب  یتبیغ  ره  يارب  ياهتـشون و  يدمآرـس  ره  يارب  دننکیملافغا ؟ 
نخـس هناقداص  امـش  هدنامرف  دیوش .  رادـیب  دـشکیم ،  دایرفرطخ  ساسحا  رطاخ  هب  هک  یماگنه  دـیزاس و  رـضاح  وا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ 

 ، هتفاکش یبوخ  هب  امش  يارب  ار  قیاقح  تسا .  هتخاس  هدامآ  امش  تاجن  يارب  ار  شیوخ  نهذتایوتحم  عمج و  ار  دوخ  راکفا  دیوگیم ، 
يارب دننکیم ،  ادجنآ  هندـب  زا  هک  یتخرد  هریـش  نوچمه  ار  تقیقح  دنفاکـشیم و  ار  ناشنورد  ییاسانـش ،  يارب  هک  ییاههرهمدـننامه 

دزادـنایم و یهاگترپهچ  هبار  مدرم  هیما  ینب  هدـننک  هارمگ  ياهکلـسم  هک  دـنادیم  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلعماما  تسا .  هتخاس  ادـج  امش 
ماهفتـسا هن  تسا ،  عیرقتلا  مکهتلا و  لیبس  یلع  هدمآ ،  مالک  نیا  ردهک  یتاماهفتـسا  اذل  دنادیم ; زین  ار  طوقـس  ندش و  هتفیرف  نیا  تلع 

اب طقف  ینعی  لد ; شوگ  اب  هکلب  رـسشوگ ،  اـب  هن  مه  نآ  دـیهد ،  ارف  شوگ  شیوخ  یهلا  یبرم  نخـس  هب  دـنیامرفیم :  سپـس  یقیقح . 
رطخ مالعا  هاـگره  دیـشاب ،  گـنز  هب  شوگ  دیـشاب و  هتـشاد  بلق  روضح  دـیاب  هکلب  دیـشابن ،  شیوخ  یهلا  یبرم  رـضحم  رد  ناـتداسجا 

تلالـض هب  ار  امـش  نارگید  ینعی  تسا ; مالـسلا  هیلعترـضح  دوـخ  هب  هراـشا  مکیناـبر  هملک  دـیوش .  رادـیبتلفغ  باوـخ  زا  دـنکیم ، 
امـش اـب  هک  تسا  يدـهعتم  لوؤسم و  یبرمو  ملعم  وا  اریز  دـیهد ،  ارف  شوـگ  شیوـخ  یهلا  یبرم  نخـس  هب  سپ  دـنناشکیم ; یهارمگو 

مامتیهاگآ اب  امـش  یهلا  یبرم  دنرادن ،  يرگید  هبرح  گنرین  هلیح و  زج  هب  هک  یئوس  بابراسکعربتسرد  دیوگیم .  نخـس  هناقداص 
نخس هب  هک  ياهعماج  دزاسیم .  راکشآ  حضاو و  یبوخ  هبامـش  يارب  ار  تقیقح  هدومن و  امـش  فقو  ار  دوخ  تداعـس ،  تیاده و  هار  زا 

ءوس بابرا  مکل  ۀیما  ینب  ندـجتل  هللا  میاو  ددرگیم :  ءوس  بابرا  راتفرگ  دـشابن ،  وا  رماوا  میلـست  دـهدن و  ارف  شوگ  شیوخ  یهلا  یبرم 
رئاض ریغ  وا  مهل  اعفان  الا  مکنم  اوکرتیال  یتح  مکب  نولازیال  اهرد  عنمتو  اهلجرب  نبزتواهدیب  طبختو  اهیفب  مذعت  سورـضلا  بانلاک  يدعب 

مهتنتف مکیلع  درتهبحـصتسم  نم  بحاـصلاو  هبر  نم  دـبعلا  راـصتناک  ـالا  مهنم  مکدـحا  راـصتنا  نوکیـال  یتح  مکنع  مهئـالبلازیالو  مهب 
ینب دنگوس !  ادخ  هب  ( 44;  ) ةاعدب اهیف  انسل  ةاجنمب  اهنمتیبلا  لها  نحنو  يری  ملع  الو  يده  رانم  اهیف  سیل  ۀیلهاج  اعطقو  ۀیشخم  ءاهوش 

رـس رب  شتـسد  اب  دریگیم و  نادند  ار  دوخ  بحاص  هک  دنتـسهییوخدب  رتش  نوچمه  اهنآ  دوب .  دنهاوخ  يدب  نارادمامز  نم  زا  دعب  هیما 
يدوس ناشیارب  هک  یناسک  زج  دننک ،  راتفر  یتخس  هب  امش  اب  هراومه  دیامنیم .  عنم  دوخ  ریشزا  دنکیم و  رود  ار  يو  اپ  اب  دبوکیم و  وا 
یناسآ هب  اهنآ  رب  امش  يزوریپهک  اج  نآ  ات  دش ،  دهاوخ  ینالوط  امش  رب  نانآ  ياههجنکش  دنناسرن .  اهنآ  هب  يررض  لقاال  ای  دنشابهتشاد 

تشز ياههفایق  اب  یپردیپ  اهنآ  ياههنتف  شیوخ .  ياوشیپ  ربعبات  يزوریپ  ای  شیوخ  کلام  رب  ناگدرب  يزوریپ  لثم  دوب ،  دهاوخن  رـسیم 
رد تیب  لها  ام  دروخیم و  مشچ  هب  نآ  يالهبال  رد  یتاجن  مچرپ  هن  دوب و  دهاوخ  نآ  رد  ییامنهارهن  دنرابیم ،  ورف  امش  رب  كانـسرت  و 
قح اب  دنروآ ،  ور  هک  هاگ  نآ  اههنتف  دندومرف :  مالک  نیا  ردص  رد  مالـسلا  هیلعماما  تشاد .  میهاوخن  هدـهع  هب  ار  امـش  يربهر  نامزنآ 
زا یخرب  هب  دـنزیم و  رود  اهداب  نوچمه  هنتف  ددرگیم .  نشور  سکهمه  رب  اهنآ  تیهام  دـننک ،  تشپ  هک  یماـگنه  دـنوشیم و  هبتـشم 
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تـسا ياهنتف  تسا ،  هیما  ینب  هنتف  نم ،  رظن  زا  امـش  رب  اههنتف  نیرتكانـسرت  دیـشاب !  هاگآ  درذگیمیـضعب .  زا  دـنکیم و  تباصا  دـالب 
رد نآ  اب  دشاب و  انیب  ریـصبهنتف و  نیا  رد  سک  ره  تسا ،  ناراکوکین  صوصخم  نآ  يالب  دوشیم و  ریگارف  شتموکح  هک  یناملظوروک 

هیلعماما ياهییوگـشیپ  دـهدیمن .  خر  شیارب  ياهثداح  دـشاب ،  اـنیبان  نآ  ربارب  رد  سکره  دـسریم و  وا  هب  یتخـس  ـالب و  دـشاب ،  زیتس 
تسا رپ  خیرات  دندش و  هیما  ینب  هنتف  راتفرگ  اهلاس  دندادن ،  ارف  شوگشترضح  نانخـس  هب  هک  یمدرم  دمآرد و  راک  زا  حیحـص  مالـسلا 

(45  ) انیکلاهلا لیبس  مهیدهیس  موق  لیلد  بارغلا  ناک  اذا  تیناسنا :  يدازآ و  تفع و  سومان و  نید و  کته  ردهیماینب  تایانج  زا 

تیبرت رما  رد  ریگیپ  شالت 

مهدـعب نم  یلا  ءایـصوالا  تداام  مکیلا  تیداو  مهمما  اهب  ءایبنالا  ظـعو  یتلا  ظـعاوملا  مکل  تثثب  دـق  ینا  ساـنلا  اـهیا  مالـسلا :  هیلعلاـق 
(46;  ) لیبسلا مکدشریو  قیرطلا  مکباطی  يریغ  اماما  نوعقوتتا  متنا  هللاوقـسوتست  ملف  رجاوزلاب  مکتودـحو  اومیقتـست  ملف  یطوسب  مکتبداو 

يایـصوا هک  ياهفیظو  مداد و  رـشنامش  نایم  رد  دندوب ،  هدرک  وگزاب  ناشتما  رب  ناربمایپ  هک  ار  ییاهزردنا  دنپ و  ظعاوم و  نم  مدرم !  يا 
یطارص چیه  هب  یلو  مدرک ،  بدا  ار  امش  ماهنایزات  اب  مداد ،  ماجنایبوخ  هب  امـش  دروم  رد  دنتـشاد ،  تما  هبتبـسن  ناشیا  زا  دعب  ناربمایپ 

امـش اب  نم  زج  ییاوشیپ  دیرظتنم  ایآ  ادخ ،  هب  ار  امـش  دیدشن .  عمج  یلو  مدنار ،  شیپ  هب  ار  امـشراگدرورپ  یهاون  اب  دـیدشن و  میقتـسم 
 . دهد ناشن  امش  هب  ار  قح  هار  ددرگهارمه و 

دنزرف تیبرت  رد  ردام  ردپ و  تیلوؤسم  ب )

همدقم

کین ماـن  هک  تسا  نیا  ردـپ  رب  دـنزرف  قح  ( 47  ) نآرقلا هملعیو  هبدا  نسحیو  همـسا  نسحی  نا  دـلاولا  یلع  دـلولا  قح  مالـسلا :  هیلعلاـق 
 . دهد دای  نآرقوا  هب  هدومن و  تیبرت  بوخ  ار  وا  دنک و  باختنا  شیارب 

همسا نسحی  نا   : » دارفا تیصخش  رد  مسا   » ریثات

تبحم و راهظا  یصخش ،  مان  باختنا  يراذگمان و  تساهنآ .  مان   ، » تسا رثؤم  دارفا  تیصخش  يریگلکش  رد  هک  یمهم  لماوع  زا  یکی 
یماسا ام  تیادف ،  هب  مناج  تشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  یـصخش  تسا .  مان  نآ  یلـصابحاص  هب  یگتـسباو  تشادگرزب و 

الا نیدلا  لهو  هللاو  يا  دندومرف :  باوج  ردماما  تسه ؟  دنمدوس  ام  يارب  راک  نیا  ایآ  میراذگیم ،  نامنادنزرف  رب  ار  امـش  ناردـپو  امش 
بح زا  ریغ  نید  ایآ  و  دنگوس !  ادخ  هب  هلب  ( 49  ) و ( 48;  ) مکبونذمکل رفغیو  هللا  مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا   : » هللا لاق  بحلا . 
ادخ هک  دینک  يوریپ  ارم  دیرادیم ،  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب ) ام  لوسر  يا   : ) دـیامرفیم دـنوادخ  تسا ؟  تیب  لها  ام  نتـشاد  تسود  و 

هیلعاضرمامازا یـصخش  تسا .  هعماج  ندمت  گنهرف و  رگناشن  نادنزرف  يارب  مسا  باختنا  دـشخبب .  ار  امـشهانگ  دراد و  تسود  ار  امش 
رد ماما  دـهفو ؟ ) رمن  بلک ،  دـننام :   ) دنتـشاذگیمهدنرد تاـناویح  یماـسا  ناشنادـنزرف  يور  بارعا  ارچ  هک  نیا  زا  درک  لاؤس  مالـسلا 

لاثماو نومیمو  كرابموحرف  مهدیبع  نومسیو  مهدالوا  ءامساب  ودعلا  یلع  لوهت  تناکف  برح  باحـصا  برعلا  تناک  دندومرف :  باوج 
داجیا نمـشدرد  ناشنادـنزرف  يور  یگنج  ياهمسا  نتـشاذگ  اب  دـندوب ،  عازن  گنج و  لـها  برع  مدرم  نوچ  ( 50;  ) اهب نونمیتی  کـلذ 
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دنیوج كربت  اهنآ  مان  زا  هلیـسو  نیدب  ات  دندرکیميراذگمان ،  اهنیا  لاثما  نومیم و  كرابم ،  حرف ،  ار  دوخ  ناگدرب  دندرکیم ;و  سرت 
 ، دـناهداهن مان  زیگنچ »  » هک ار  یکدوک  الثم ،  تساراکنا ; لباق  ریغ  زین  مسا  نآ  ناگدنونـش  رب  مسا  بحاص  رب  هوالع  دارفا -  مسا  ریثاـت  . 

یتح دنیامنیمترفن ،  ساسحا  دنتفایم و  لوغم  ناخزیگنچ  ياهیماشآ  نوخ  دای  هب  زیگنچ  مساندینش  زا  نارگید  وا  ندرک  ادص  ماگنه 
ندـش و گرزب  زا  سپ  كدوک  نیا  اـسب  هچ  تسین .  کیرـشلوغم  زیگنچ  هاـنگ  رد  الـصا  دراد و  یمـسا  تهابـش  افرـص  هک  یکدوک  زا 
 ، لباقم رد  دـنکیم .  ترفن  ساسحا  دـناهداهن  وا  رب  ار  مان  نیا  هک  یناـسک  دوخ و  زا  زیگنچ ،  کیراترـسارس  خـیرات  ندینـش  ندـناوخ و 
هک یـصخش  مان  الثم ،  دوشیم ; تجهب  رورـس و  ساسحا  ثعابناگدنونـش  رد  مه  تسا و  رثؤم  مان  بحاص  هیحور  رد  مه  ابیز ،  یماسا 

ماما دزادـنایمملاع .  راگدرورپ  تیدوبع  یگدـنب و  داـی  هبار  ناگدنونـش  مه  دراد و  بوخ  راـثآ  ماـن  بحاـصيارب  مه  دـشاب ،  هللادـبع  »
هک تسا  ییاـهمان  یماـسا  نیرتقداـص  ( 51;  ) ءایبنالا ءامـسا  اهلـضفاو  ۀیدوبعلاب  یمـسام  ءامـسالا  قدـصا  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعرقاب 

شدنزرف يراذگمان  هراب  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  اب  یـصخش  تسایبنایماسا .  اهمان  نیرترب  دنک و  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  زا  تیاکح 
رد نمحرلادبع .  دـندومرف :  تسا ؟  ییاهمسا  هچ  تیدوبع  يامـسا  دیـسرپ :  ۀـیدوبعلا .  نم  اءامـسا  همـس  دـندومرفماما :  دومن ; تروشم 

هیلعقداص ماما  تسا :  هدـش  دـیکات  زین  دـب  ياهمان  ندادرییغت  رب  نادـنزرف ،  يارب  بوخ  مسا  باختنا  رب  دـیکا  روتـسد  رب  هوالع  تاـیاور 
هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  ( 52;  ) نادلبلاو لاجرلا  یف  ۀـحیبقلا  ءامـسالا  ریغی  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  نا  دـنیامرفیم :  مالـسلا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تمدخ  مور  یلاها  زا  ینارـصن  یـصخش  دندادیم .  رییغت  ار  اهرهـش  نادرم و  تشز  ياهمان  هتـسویپ  هلآو 

کیمـسا یناـف  کمـسا  لدـب  دـندومرف :  ترـضح  تـسا .  سمـشلادبع  نـم  مـسا  تـفگ :  دندیـسرپ ،  ار  واماـن  ترـضح  دـش ; باـیفرش 
يراذـگمان رد  طلغ  شیارگ  ود  مه  ام  ینونک  هعماـج  رد  مداـهن .  باهولادـبع  ار  وت  مسا  نم  نک ،  ضوع  ار  تمـسا  ( 53;  ) باهولادبع

لواپچ و رـسارساهنآ  یگدنز  خـیرات  هک  يرگمتـس  ناهاش  ناتـساب و  ناریا  ياههروطـسا  مان  هب  شیارگ  یکی  تسا :  هدـشجیار  نادـنزرف 
رد نیدـلاو  تسا  دـیما  دـشابیم .  یگنهرف  مجاهت  ياـههولجزا  یکی  هک  یبرغ  ياـهمان  هب  شیارگ  رگید  تسا ; مدرم  رامثتـسا  تراـغ و 

 . دنشاب هتشاد  هجوت  يراذگمان  رد  مهم  تیلوؤسم  نیا  هبشیپ  زا  شیب  یمالسا  هعماج 

هبدا نسحی  دنزرف :  ندرک  بدا  رد  نیدلاو  شقن 

هجوت دروم  رایـسب  یبرم  یگتـسیاش  تیحالـص و  هکتسا  بلطم  نیا  رگنایب  هدـش ،  دراو  رـسمه  باختنا  تیفیک  رد  هک  یناوارف  تاـیاور 
میباییمرد تایاور  هب  هجوت  اب  دناهداد .  حرش  ار  رـسمه  باختنا  یگنوگچ  حاکن  تامدقم  باوبا  رد  لئاسو  باتک  رد  تسا .  هتفرگ  رارق 

هب یتثارو  لماوع  قیرط  زا  هک  یتایصوصخ  هب  یتح  دهدیم ،  تیمها  هزادنا  هچ  اتدنزرف  بیدات  تیبرت و  رد  ردپ  تیلوؤسم  هب  مالـسا  هک 
ردپ شقن  تیمها  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  ( 54  . ) تدالو زا  سپ  ياهتیبرت  هب  دسر  هچ  ات  هدومن ،  هجوت  دباییم  لاقتنادنزرف 

رب يدازون  ره  ( 55;  ) هناسجمیو هنارـصنیو  هنادوهی  هاوبا  نوکی  یتح  ةرطفلا  یلع  دـلوی  دولوم  لک  دـنیامرفیم :  دـنزرف  تیبرت  رد  ردام  و 
دـیحوت و ترطف  اـب  ناـسنا  دـننکیم .  سوجم  ایینارـصن  يدوـهی ،  ار  وا  هک  دنتـسه  وا  نیدـلاو  دوـشیم و  دـلوتم  دـیحوت  یهلا و  ترطف 
ای دنزاس  افوکـش  ار  دوخ  كدوک  يدیحوت  یهلا و  ترطف  دنناوتیم  هک  دنردامو  ردپ  نیا  تسا ،  هدـش  هدـیرفآ  ییوجقح  یتسرپادـخ و 

دنزرف تیبرت  رد  نیدـلاو  تیلوؤسم  تیمها  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  دـننکفیب .  یهارمگ  ینادان و  لـهج و  میخـض  ياـههدرپنآ  يور 
بدالا نسح  نم  هتیلوامع  لوؤسم  کناو  هرـشو  هریخب  ایندـلا  لجاع  یف  کیلا  فاـضمو  کـنم  هنا  ملعتف  كدـلو  قح  اـماو  دـنیامرفیم : 

یف هیلع  هرثا  نسحب  نیزتملا  لمع  هرما  یف  لمعاف  بقاـعموکلذ  یلع  باـثمف  هسفن  یفو  کـیف  هتعاـط  یلع  ۀـنوعملاو  هبر  یلع  ۀـلالدلاو 
شرـشو ریخ  تسوت و  زا  وا  هک  نادب  تدنزرف ،  قح  اما  ( 56;  ) هنم هل  ذخالاو  مایقلا  نسحب  هنیبوکنیب  امیف  هبر  یلا  رذعملا  ایندـلا  لجاع 

تیاده و بدا و  نسح  زا  تسوت  هدـهع  رب  هک  یفیاظو  لابق  رد  یتسه  لوؤسم  وت  دوشیموت و  هب  بوسنم  دیـسر و  دـهاوخ  وت  هب  ایند  رد 
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باوث وت  هب  يدـناسرماجنا  هب  یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاظو  رگا  راگدرورپ .  تعاطا  رد  ینک  يرای  ار  وا  و  شراگدرورپ ،  يوس  هبییاـمنهار 
کین راثآ  ایند  نیمه  رد  هک  یـسک  دننام  هدب ،  ماجناار  تیبرت  هفیظو  یبوخ  هب  سپ  دـش ; یهاوخ  باقع  تروص  نیا  ریغ  رد  دـسریم و 

اور دنزرف  تیبرت  رما  رد  یهاتوک  هنوگ  چیه  ینعی  دشاب ،  هتشاد  رذع  دنوادخ  لباقمردهک  یسک  دننام  دسریم و  وا  هب  شدنزرف  ياهراک 
همیلعتو هل  فلاتلاو  هیلا  ناسحالاب  رب  یلع  هدلو  ناعا  ادبع  هللا  محر  دندومرف :  هک  هدـشتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  زا  رادـم . 
شرورپ شزومآددص و  رد  تسا و  نابرهم  وا  اب  درادیم و  او  بوخ  ياهراک  هب  ار  شدـنزرف  هک  ار  ياهدـنب  دزرمایب  ادـخ  ( 57;  ) هبیداتو

 . تسوا

نآرقلا هملعیو  دنزرف :  میلعت  رد  ردپ  تیلوؤسم 

شزومآ دراد .  تسا  مزال  شدنزرف  یگدنز  ياربهک  ییاهشناد  ریاس  ینید و  مولع  نداد  دای  رد  ینیگنـستیلوؤسم  ردپ  مالـسا ،  رظن  زا 
يارب دیاب  ردپهک  تسا  ییاهراک  زا  یگدنز  هرادا  يارب  مزال  ياههفرح  يریگدای  نتشون و  ندناوخو و  تیب :  لها  مولع  ماکحا و  نآرق و 

 . دیامن باختنا  هتـسیاش  ملعم  شدنزرف  يارب  ای  دوش  شزومآ  يدصتمشدوخ  دیاب  مهم  تیلوؤسم  نیا  يافیا  رد  دـهد و  ماجنا  شدـنزرف 
هل تبتک  هللا  مسب  یبـصلل  لاـق  اذا  ملعملا  نا  دـناهدومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربـمغیپ  نـالاهنون  ناـکدوک و  هب  شزوـمآ  تـیمها  رد 

يدازآ شردام  ردپ و  كدوک و  وا و  يارب  دـهد ،  دایهللا  مسب  كدوک ،  هب  ملعم  هک  ینامز  انامه  ( 58;  ) رانلا نم  ةءارب  هیدلاولو  یبصللو 
نمو ۀنـسح  هل  هللا  بتک  هدلو  لبق  نم  هلآو :  هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  لاق  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دوشیم .  هتـشونمنهج  زا 

هللا یلصمرکا  ربمایپ  ( 59;  ) ۀنجلا لها  هوجو  امهرون  نم  ءیضت  نیتلح  ایـسکف  نیوبالاب  یعد  نآرقلا  هملعنمو  ۀمایقلا  موی  هللا  هحرف  هحرف 
وا تمایق  زور  دنک ،  داش  ار  دنزرف  هک  یسکو  دسیونیم  هنسح  وا  يارب  یلاعت  يادخ  دسوبب ،  ار  شدنزرف  هک  یـسک  دندومرف :  هلآو  هیلع 
نآ زا  نایتشهب  ياههرهچ  هک  دنناشوپیم  رون  زا  ییاههلح  شردام  ردپرب و  دهد ،  دای  نآرق  شدـنزرف  هب  هک  یـسک  دـنادرگیم و  داش  ار 
عبـس باتکلا  ملعتیو  نینـس  عبـس  بعلی  مالغلا  دـنیامرفیم :  دـنزرف  هب  مارح  لالح و  ماـکحا  نآرق و  شزومآ  موزل  رد  ددرگیم .  ینارون 

نآ زا  سپ  نتـشون و  وا  هب  لاستفه  نآ  زا  سپ  دـنکیم ،  يزاب  لاـستفه  اـت  كدوک  ( 60;  ) نینس عبـس  مارحلاو  لالحلا  ملعتیو  نینس 
نم نامزلا  رخآ  لافطال  لیو  دندومرف :  هک  هدشتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  هنیمز  نیمه  رد  دیهدب .  شزومآماکحا  ونآرق 

اوضرو مهوعنم  مهدالوا  اوملعت  اذاو  ضئارفلا  نم  ائیـش  مهنوملعیالنینمؤملا  مهئابآ  نم  ال  لاقف :  نیکرـشملا ؟  مهئابآ  نم  لـیقف  مهئاـبآ . 
ناردپ زا  دش  لاؤس  ناشناردـپ .  تسد  زا  نامزلا  رخآ  نادـنزرف  رب  ياو  ( 61;  ) ءارب ینم  مهو  ئرب  مهنماناف  ایندـلا  نم  ریـسی  ضرعب  مهنع 

اهنآ يریگداـی  زا  دـنزومآیمن و  ار  نید  مارح  لـالح و  تاـبجاو و  اـهنآ  هـب  هـک  اـهنآ  نمؤـم  ناردـپزا  هـن ،  دـندومرف :  اـهنآ ؟  كرـشم 
هک تسا  نیا  ردپ  رب  دنزرف  قوقح  زا  نم .  زا  اهنآ  مرازیب و  اهنآ  زا  نم  دنایـضار ; اهنآ  يویند  ياهیبایماک  هب  اهنت  دـننکیميریگولج و 

ۀباتکلا هملعیو  همـسا  نسحی  ۀثالث :  هدلاو  یلع  دلولا  قح  نم  هلآو :  هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  لاق  دزومایب :  نتـشون  شدنزرف  هب  دیاب  ردـپ 
 . دهد ;3 دایوا  هب  نتشون  دنک ;2 .  باختنا  شیارب  بوخ  مان   . 1 تسا :  زیچ  هس  دراد  ردپ  رب  دنزرف  هک  یقوقح  زا  ( 62;  ) غلباذا هجوزیو 
 . تسانش يزادناریت و  دهد ،  شزومآ  شدنزرف  هب  دیاب  ردپ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دریگب .  رسمه  شیارب  دیـسر  غولب  نس  هب  هک  یماگنه 

هلآو هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  ( 63;  ) ۀیامرلاو ۀحابسلا  مکدالوا  اوملع  هلآو :  هیلع  هللا  یلصهللا  لوسر  لاق  مالسلا :  هیلعنینمؤملاریما  لاق 
 . دیهد دای  يزادناریت  انش و  ناتنادنزرف  هب  دندومرف : 

اهتشونیپ

هدش و رکذ  تیبرتيارب  یفیراعت  ضایف ،  رغصا  یلع  همجرت  ربام ،  کیردرف  هتـشون  ص 13 ،  ج 1 ،  یتیبرت ،  هفـسلف  خیرات  باتک  رد   . 1
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زا راـصتخا ،  تیاـعر  تلع  هب  هکهداد  رارق  یـسررب  دروـم  ار  اـهنآ  ج 17  هغـالبلا ،  جـهن  حرـش  رد  هللا  همحر  يرفعج  یقت  دـمحم  داتـسا 
دش نایب  ینابر  هملک  رد  یطوسبم  حرش  ملع  تلیضف  ثحب  رد  باتک  لوا  شخب  رد   . 2 میدومن .  رظن  فرص  راتشون  نیا  رد  اهنآ  ندروآ 

ثحب رد   . 6 دـیحوتلا .  یلع  قلخلا  ةرطف  باـب  ص12 ،  ج2 ،  یفاـک ،  لوصا   . 5 هیآ 30 .  ( 30  ) مور  . 4  . 1 هبطخ هغالبلا ،  جـهن   . 3 . 
(26  ) ءارعش  . 10 هیآ 2 .  ( 62  ) هعمج  . 9 هیآ 164 .  ( 3  ) نارمع لآ   . 8 هیآ 151 .  ( 2  ) هرقب  . 7 میاهتفگ .  نخس  هراب  نیا  رد  ملع  تلیضف 

شخب رد  ملع ،  نودـب  راتفگ  زا  یهن  رد   . 14 تمکح 73 .  هغالبلا ،  جهن   . 13 ظفاح .  ناوید   . 12 هیآ 24 .  ( 17  ) ءارسا  . 11 هیآ 18 . 
 . 17 ص420 .  ج 11 ،  هعیشلا ،  لئاسو   . 16 هیآ 44 .  ( 2  ) هرقب  . 15 دش .  هتفگ  نخـس  الـصفم  ملعت  میلعت و  بادآ  رد  مود  لصف  لوا ، 

لمعیب ناظعاو  تمذـم  رد  ظفاح   . 20 ص47 .  ج1 ،  یفاـک ،  لوصا   . 19 هیآ 94 .  ( 26  ) ءارعش  . 18 ص 44 .  ج1 ،  یفاکلا ،  لوصا 
دنمشناد مراد ز  یلکشم  دننکیم  رگید  راک  نآ  دنوریم  تولخ  هب  نوچ  دننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو  هدورـس :  نینچ 

رواد راـک  رد  لـغد  بلق و  همه  نیاـک  يرواد  زور  دـنرادیمن  رواـب  اـییوگ  دـننکیم  رتمک  هبوت  دوخ  ارچ  ناـیامرفهبوت  سرپ  زاـب  سلجم 
ياـمنهر لـیلد و  دـننابراس  نوـچ  اـیبنا  هر  نیا  رد  دـیوگیم :  زار  نشلگ  رد  يرتسبـش   . 22 ص62 .  ج2 ،  راونـالاراحب ،  دننکیم 21 . 

میم کی  نآ  ردـنا  یناهج  تساقرف  میم  کی  دـحا  ات  دـمحاز  راک  نیا  رد  رخآ  ومه  لوا  ومه  رالاس  هتـشگ  ام  دیـس  ناشیا  زو  دـنناوراک 
عمج عمـش  شیازفناج  لامج  تسا  عمج  عمج  شیاشگلد  ماقم  هللا  یلا  اوعدا  هدش  لزنم  وا  رد  راک  نیا  نایاپ  هدمآ  متخ  وا  رد  تسا  قرغ 
جهن  . 25 هبدـن .  ياعد   . 24 همان 28 .  هغالبلا ،  جـهن  يو 23 .  نماد  اـهناج  تسد و  هتفرگ  یپ  رد  هلمج  اـهلد  شیپ و  وا  هدـش  تـسا 

هیآ ( 7  ) فارعا  . 29 تمکح 147 .  هغالبلا ،  جهن   . 28 ص68 .  ج33 ،  راونالاراحب ،   . 27 هیآ 41 .  ( 20  ) هط  . 26 همان 28 .  هغالبلا ، 
 . 34 هبطخ 105 .  نامه ،   . 33 هبطخ 34 .  هغالبلا ،  جهن   . 32 ص268 .  ج77 ،  نامه ،   . 31 ص210 .  ج16 ،  راونالاراحب ،   . 30  . 137

فورعم و هب  رما  هرابرد   . 37 تشذگ .  ملع  تلیضف  ثحب  رد  ترابع  نیا  حرش   . 36 هیآ 33 .  نامه ،   . 35 هیآ 45 و 46 .  ( 33  ) بازحا
 ، ج63 راونالاراحب ،   . 40 ظـفاح .  ناوید   . 39 هبطخ 108 .  هغالبلا ،  جـهن   . 38 تفگ .  میهاوخ  نخـس  همان 31  حرـش  رد  رکنم  زا  یهن 
هار زا  لد  هب  هک  دنرگید  تعیبط  نابیبط  نآ  قلفناف  ار  ام  دـید  مزلق  رحب  قح  نادرگاش  مینابیبط  ام  دـیوگیم :  یمور  يالم   . 41 ص332 . 

ام راوتسا  ناشیدب  یناویح  ناج  رامث  دنیاذغ و  نابیبط  نآ  میرظنم  یلاع  هب  ام  تسارف  زک  میرگنب  شوخهطـساویب  لدهب  ام  دنرگنب  یـضبن 
حرش دیدحلا ،  یبا  نبا  یسب 42 .  قح  زا  دسر  ام  دزمتسد  یسک  زا  میهاوخن  ام  يدزمتـسد  لالج  رون  وترپ  ام  مهلم  لاقم  میلاعف و  نابیبط 
یموق ياوشیپ  امنهار و  غالک  هک  یماگنه   . 45 هبطخ 93 .  نامه ،   . 44 هبطخ 108 .  هغالبلا ،  جهن   . 43 ص183 .  ج7 ،  هغالبلا ،  جهن 
نارمع لآ   . 48 تمکح 399 .  نامه ،   . 47 هبطخ 182 .  هغالبلا ،  جهن   . 46 دناشکیم .  تکاله  یهارمگ و  هب  ار  همه  يدوز  هب  دشاب ، 

 . ص125 ج15 ،  هعیشلا ،  لئاسو   . 51 ص130 .  ج104 ،  راونالاراحب ،   . 50 ص129 .  ج15 ،  لئاسولا ،  كردتسم   . 49 هیآ 31 .  ( 3)
 ، حاکن تامدقم  باوبا  هعیشلا ،  لئاسو  ك :  ر .   . 54 ص128 .  ج15 ،  لئاسولا ،  كردتسم   . 53 ص127 .  ج104 ،  راونالاراحب ،   . 52

كردتسم  . 58 ص77 .  ج74 ،  راونـالاراحب ،   . 57 ص263 .  لوـقعلا ،  فـحت   . 56 ص186 .  ج61 ،  راونـالاراحب ،   . 55 باب 12 . 
 . 62 ص164 .  ج15 ،  لئاسولا ،  كردتـسم   . 61 اج .  ناـمه   . 60 ص194 .  ج15 ،  هعیـشلا ،  لئاسو   . 59 ص166 .  ج15 ،  لئاسولا ، 

 . ص194 ج15 ،  هعیشلا ،  لئاسو   . 63 ص80 .  ج74 ،  راونالاراحب ، 

هغالبلاجهن همان 31  مود :  لصف 

همان تاصخشم   . 1

همان رداصم  فلا )

ار نآ  زین  هللا  همحریـضر  دیـس  زا  لبق  گرزبياملع  زا  ياهدع  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  يایاصو  نیرتروهـشم  زا  تیـصو  نیا 
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زا يرکسع  هللادبع  نب  نسح  دماحوبا  ( 2 لئاسرلا .  باتک  رد  يافوتم 328 ق ) .   ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  ( 1 هلمج :  زا  دناهدومن ; لقن 
زا یتمـسق  دیرفلا  دقع  باتک  رد  يافوتم 328 ق ) .   ) یکلام هبر  دبع  نب  دـمحا  ( 3 ظعاوملاورجاوزلا .  باتک  رد  قودص  موحرم  دـیتاسا 
نب یلع  بتکو   » ناونع تحت  هحفص 155  موس  ءزج  رد  مکی :  هدروآ :  ءانبالل » ءابآلا  ظعاوم   » باب رد  ناونع  ود  تحت  دروم  ود  ردار  نآ 
 . ( يافوتم 381 ق  ) قودص خیش  ( 4 هیفنح » .  نب  دـمحم  هدـلو  یلا  بتکو   » ناونع تحت  رد ص 156  مود :  نسحلا  هدـلویلا  بلاطیبا 
هبعش نبا  ( 5 ص275 .  مراهچ ،  ءزج  رد  ص 362 و  موس ،  ءزج  رد  هدروآ :  هیقفلا  هرضحیال  نمباتک  رد  دروم  ود  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق 
هنبا یلا  هباـتک   » ناوـنع تـحت  ص 68 ،  لوـسرلا ،  لآ  نعلوـقعلا  فـحت  باـتک  رد  ار  تیــصو  نـیا  مراـهچ ،  نرق  ياــملع  زا  ینارح ، 

(1  . ) تسا هدومن  لقن  مالسلا  امهیلعنسحلا 

هدش هتشون  همان 31  رب  هک  یحورش  ب )

تسا هدمآ  حرش  نیا  هب  هدش  هتشاگن  همانتیصو  نیارب  هک  یحورش  یماسا  همان 31 ،  ربتسا  یحرش  هک  هلضاف  هنیدم  يوس  هب  باتک  رد 
ینیوزقینغور رقاب  دمحم  جاح  دنزرف  حلاص ،  دمحم  الوم  هتشون  یهلالا  بدالا  روشنم  ( 2 ۀیصولا .  ۀبطخ  حرش  یف  ۀسیفنلا  قالخالا  ( 1 : 

راعـشا تروص  هب  ارماما  همانتیـصو  هک  يدنرم ،  یئایـض  هتـشون  نسحلا  هدلول  نینمؤملاریما  ۀیـصو  مظن  ( 3 یلماع .  رح  خیـش  رـصاعم  ، 
سسالاو یلع  ( 5 يزیربت .  يزاغهب  فورعم  قداص ،  دمحم  جاح  هتـشون  مکحلاو  بادآلا  ۀلجمو  ممالا  ۀیده  ( 4 تسا .  هدروآرد  یسراف 

 ، یمق يراصنا  یلع  دمحم  ياقآ  رصاعم ،  هدنـسیون  رثا  نشور  دیـشروخ  ( 6 یفجن .  یچنابق  نسح  دیس  هتشون  ۀیـصولا  حرـش  یف  ۀیوبرتلا 
دیـس خیاشم  زا  یکی  بیطخ ،  ءارهزلادبع  زا  لقن  هب  ( 8 ۀیـصولا .  ۀمجرت  یف  ۀیهبلا  ردلا  ( 7 تسا .  هدش  هتشاگن  یـسراف  مظنو  رثن  هب  هک 

 . تساهدروآردیسراف مظن  هب  ار  تیصو  نیا  يافوتم 1028 )  ) ینیوزق میهاربا  نب  نیسحدیسموحرم  مولعلارحب ، 

؟  تسیک همان  بطاخم  ج )

زا نیفص ; نم  افرـصنم  نیرـضاحب  هیلا  اهبتک  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسحلل  مالـسلا  هیلعهل  ۀیـصو  نم  و  دسیونیم :  هللا  همحریـضر  دیس 
مالسلا امهیلعیلع  نب  نسح  ناشدنزرفهب  نیرضاح  مان  هب  یلحم  رد  نیفص  زا  تعجارم  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا  هیلعترضح  نآ  يایاصو 

دبع  : » دـننام تسین  راگزاسمالـسلا  هیلعنسح  ماما  تمـصع  ماقم  اب  هک  هتفر  راـک  هب  یتاـملک  هماـن  تیـصو  نیا  رد  لاکـشا :  دناهتـشون . 
يا ترابع :  نیا  دننام  درادن ،  يراگزاس  زین  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تمـصعماقم  اب  هک  تسا  یتارابع  یتح  رورغلا ;»و  رجات   » و ایندلا »

یـضفا نا  نود  یلجا  یب  لجعی  نا  لبق  اهنم  الاصختدرواو  کیلا  یتیـصوب  ترداب  انهو  دادزا  ینتیارو  انـستغلب  دـق  ینتیار  امل  ینا  ینب 
بعـصلاک نوکتف  ایندـلا  نتفو  يوهلا  تابلغ  ضعب  کیلا  ینقبـسی  وا  یمـسج  یف  تصقنامک  ییار  یف  صقنا  نا  وا  یـسفن  یف  امب  کـیلا 

لاق نم  لوق  نالطب  یلع  لدی  اذه  ییار  صقنا  نا  وا   : » مالسلا هیلعهلوق  دیوگیم :  تیصو  زا  زارف  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  روفنلا . 
نتفويوهلا تابلغ  ضعب  کیلا  ینقبـسی  وا   : » نسحلل هلوق  کلذکو  کلذ ،  لاثما  نع  موصعم  مامالا  ناوهیار  یف  صقنی  نا  زوجی  هنا ال  : 

ای همانتیصو  لصا  تالاکـشا ،  نیا  دوجو  اب  و  ( 2  . ) ایندلا نتف  نع  الو  يوهلا  تابلغ  نع  مصعی  نا  بجی  مامالا ال  نا  یلع  لدـی  ایندـلا »
نب دمحمهب  باطختیـصو  نیا  دناهداد :  باوج  یـضعب  لاکـشا ،  لوا  تمـسقزا  خساپ  رد  دوب .  دهاوخلمات  دروم  نآ  تارقف  زا  یـضعب 

هیلعاـهبتک ۀیـصولا  هذـه  نا  هللا  همحریمقلا  هیوباـب  نب  رفعج  يور  دـیوگیم :  ینارحب  حراـش  هک  هنوگناـمه  تساهدـش ،  هتـشون  هیفنح 
اذـل دـهدیمن ،  باوج  ار  لاکـشا  مود  تمـسق  تیمامت ،  ضرف  رب  خـساپ  نیا  نکل  ( 3  . ) هنع هللا  یـضرهیفنح  نب  دـمحم  هنبا  یلا  مالـسلا 

شرافـس و کیتیـصو  نیا  هک  تسا  نـیا  عماـج ،  حیحـص و  خـساپ  دـشاب .  وگخـساپ  لاکـشا  ماـمت  هـب  هـک  میـشاب  یباوـج  یپ  رددـیاب 
نایب ار  یتاشرافـسدنزرف  کی  ناونع  هب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هب  باطخ  ردـپ  کی  ناونع  هب  مالـسلا  هیلعماما  تسا و  یلکلمعلاروتـسد 
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نکل تسا ،  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هچرگ  بطاخم  بلاطیبا و  نب  یلعنم  دـنیامرفیمن  ناـفلا و  دـلاولا  نم  دـنیامرفیم :  اذـل  دـناهدرک ;
ناشدوخ دنزرفصوصخ  هن  نادنزرف  زا  ياهنومن  ینعی  دولوملا ،  یلا  دنزرف  ناونع  هب  مالسلا  هیلعنسح  ماماهب  باطخ  مالسلا  هیلعترضح 

 ، دوشیم هدیمهف  تیصونیا  تارابع  زا  هک  روط  نامه  و  ( 4  ) دوشیم عفد  زین  یلزتعم  حراش  مهوت  خساپ ،  نیا  اب  دناهتشاگن .  ار  تیـصو 
 . ماما نیشناج  ماما و  هطبار  هن  تسا  دنزرف  ردپ و  هطبار 

همان حرش   . 2

(5  ) تیبرت هنیمز  فلا )

هیلع تعمجاو  کبل . . .  لغتـشیو  کبلقوسقی  نا  لبق  بدالاب  کتردابف  هتلبق  ءیـش  نم  اهیف  یقلا  ام  ۀیلاخلا  ضرالاک  ثدـحلا  بلق  امناو 
ره هک  تسا  یلاخ  نیمز  نوچمه  ناوج  بلق  ۀیفاص ; سفنو  ۀمیلس  ۀینوذ  رهدلا  لبتقمو  رمعلا  لبقم  تناو  کلذ  نوکی  نا  لبق  کبدا  نم 
وت تیبرت  میلعت و  هـب  ددرگ ،  لوغـشم  رگید  روـما  هـب  ترکف  دوشتخـستبلقهک و  نآ  زا  شیپ  دریذـپیم ; دوـش  هدیـشاپ  نآ  رد  يرذـب 

یحورو ملاس  یتین  ياراد  ولج ،  هبور  تراگزور  تسا و  شیپ  هبور  وت  رمع  اریز  متـشاذگ ،  وت  تیبرت  رب  ار  دوختمه  مدومن ،  ترداـبم 
زا لبق  وت  يارب  مدومن  تیـصوهب  مادقا  اهیهاگآ ،  براجت و  زا  يرابهلوک  اب  يریپ  نس  رد  دنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعماما  یتسه .  افـص  اب 

دعتـسم یلاخ و  نیمز  دـننام  ناوج  بلق  اریز  يدرگ ،  یـشکرس  بکرم  نوچمهو  دروآ  موجه  وت  رب  ایند  ياـههنتف  سوه و  اوه و  هک  نآ 
دیاـب دوـش ،  هتفرگ  راـک  هب  هدوهیبياـهراک  طـلغ و  ياـههار  رد  دعتـسم  نـیمز  نـیا  هـک  نآ  زا  لـبق  نـم  تـسا .  يرذـب  ره  شرورپيارب 

اتاذ ناسنا  میتفگ :  ترطف  ثحب  رد  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  مزاـس .  افوکـش  یتخبـشوخو  تداعـس  ریـسم  رد  ار  شیاـهییاناوت  اهدادعتـسا و 
 : دنک باختنا  دناوتیم  تساراتخم و  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  هتشرف  اب  ناسنا  قرف  لاح  نیع  رد  اما  دراد ،  یسانشادخو  دیحوت  هب  شیارگ 

تمعن رکـش  دریذـپ و  تیادـه  هاوخ  میدومن ،  ناـسنا  هب  ار  لـطاب  قح و  هار  تقیقح  هب  اـم  ( 6;  ) اروفک اماو  ارکاش  اما  لیبسلا  هانیدـه  اـنا 
زین ناوج  بلق  دناسریمرمث ،  هب  هداد و  شرورپ  ار  نآ  دوش ،  هدناشفا  يرذب  رگا  یلاخ  نیمز  رد  هک  هنوگ  نامه  دیامن .  نارفکای  دـیوگ 

 ، تفرگ ياج  نآ  رد  هحیحـص  دیاقع  هلـضاف و  تاکلم  رگا  هلیذر .  ای  هلـضافتاکلم  زا  معا  ياهکلم  هنوگره  زا  یلاخ  ینعی  تسا ; نینچ 
لیاذر زا  تفرگ و  راگنز  هکمه  یبلق  رد  دـنامیمن .  لـطاب  دـیاقع  هلیذر و  تافـص  يارب  ییاـج  رگید  داد و  دـهاوخ  رمث  وهتفاـی  شرورپ 

 ، هدومن كاپ  ار  راگنز  نآ  ادتبا  هک  نیا  رگم  دـنامیمن ،  حیحـص  تاداقتعا  ویقالخا  لیاضف  يارب  ییاج  دـش ،  رپ  لطاب  راکفا  یقالخا و 
; اسبلتم عبطلاو  نیرلابو  ابلقتم  ساوسولا  عم  ایـساق  ابلق  وکـشا  کیلا  یهلا  دنیامرفیم :  اعد  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  دـنهد .  الجار  بلق 
دنپ و شریذـپ  هتـشگ .  هدولآیگریت  راگنز و  هب  هدـش و  تابثیب  هسوسو  اب  هک  یگنـس  لد  زا  منکیم  تیاکـشتهاگرد  هب  اهلاراب !  ( 7)

ادیپ بلق  تواسق  یصاعم  باکترا  اب  هک  تسا  لاسنهک  دارفا  زا  شیبوا  بلق  یکاپ  افـص و  اریز  تسا ،  رتشیب  ناوج  رد  تحیـصن  زردنا و 
تـسق مث  دـنزیم :  زابرـسقح  شریذـپ  زا  یلک  هب  ددرگیم و  رتتخـس  گنـس  زا  هک  دـسریم  يدـح  هب  بلق  تواسقیهاگ  دـناهدرک . 

اهنم ناو  ءاملا  هنم  جرخیف  ققـشی  امل  اهنم  نا  راهنالاهنم و  رجفتی  امل  ةراجحلا  نم  ناو  ةوسق  دشا  وا  ةراجحلاک  یهف  کلذ  دعب  نم  مکبولق 
دش نآ  زا  رتتخس  ای  گنس  نوچ  ناتاهلد  دیدش ،  لد  تخـس  همه ،  نیا  اب  سپ  ( 8;  ) نولمعت امعلفاغب  هللا  امو  هللا  ۀیشخ  نم  طبهی  امل 

ياهراپو دیآ  نوریب  نآ  زا  بآ  دفاکشب و  اهگنس  زا  رگید  یخرب  دشوجب و  نآ  زا  بآ  ياهرهن  هک  تساهگنـسزا  ياهراپ  هک  نآ  هچ  ، 
رگا هک  تسا  یفرظ  نوچمه  ناسنا  بلق  تسین .  امـش  رادرک  زا  لفاغ  ادخ  هک  دیـسرتب  نالدگنـس  يا  و  دـنیآ ،  دورف  ادـخ  سرت  زا  رگید 

 ، دنهد الجو  هدومن  كاپ  ار  نآ  لوا  دیاب  اذل  ددرگیم ; هدولآ  دنزیرب  نآ  رد  مه  ار  كاپ  ياهزیچسپس  دوش ،  هتخیر  نآ  رد  هدولآ  زیچ 
دنامن نآ  رد  اهیکاپان  يارب  ییاج  ات  دومن  رپ  ار  نآ  كاپياهزیچ  اـب  دوش و  يراددوخ  نآ  رد  هدولآ  داوم  نتخیر  زا  لوا  زا  تسا  رتهب  و 
غارـس هب  هئجرم  هک  نآ  زا  لـبق  ( 9;  ) ۀئجرملا مهیلا  مکقبـست  نا  لبق  ثیدـحلاب  مکثادـحا  اورداب  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . 
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نم مکنایبص  اوملع  دـندومرف :  هک  هدـشتیاور  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  دـیهد .  دای  ار  تیب  لها  ثیداحا  اهنآ  هب  دـنیایب ،  ناتنادـنزرف 
ار هئجرم  موجه  ولج  تسا و  عفان  اهنآ  يارب  هک  ام  مولع  زا  رادقم  نآ  ناتنادـنزرف  هب  ( 10;  ) ۀئجرملا مهیلع  بلغت  هب ال  هللا  مهعفنیام  انملع 

هدیمح تافص  هقح و  دیاقعاب  ار  بلق  فرظ  دیاب  هلیذر ،  تاکلم  تافـص و  خوسر  لطاب و  دیاقع  موجه  زا  لبق  دیهد .  شزومآدریگیم 
هب ار  يداقتعا  تاکن  قیاقد و  مامت  تسین -  نکمم  هکلب  تسین -  مزالهک  دوشیم  هدـیمهف  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تیاور  زا  دومن و  رپ 
 . دـیهد شزومآ  وا  هبددرگیم  لـطاب  دـیاقع  خوسر  زا  يریگولج  ثعاـب  تسا و  عفاـن  وا  يارب  هک  يدـح  نآ  هکلب  دـیهد ،  داـی  كدوـک 
نب یـسوم  ترـضح  متفه ،  ماـما  دراد .  وا  نهذو  بـلق  رد  يرتـشیب  خوـسر  دزوماـیب ،  یناوـج  نینـس  یکدوـک و  رد  ناـسنا  هـک  یـشناد 
ریبک وهو  ملعت  نمو  رجحلا  یف  مسرلا  ۀلزنمب  ناک  هبابش  یف  ملعت  نم  هلآو :  هیلع  هللا  یلصهللا  لوسر  لاق  دنیامرفیم :  مالـسلا  امهیلعرفعج 

دریگب دای  ار  يزیچ  یناوج  نینس  یکدوک و  رد  هک  یسک  دندومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ( 11;  ) ءاملا هجو  یلع  باتکلا  ۀلزنمبناک 
يورهتشون دننام  وا  شناد  دریگ ،  دای  ار  يزیچ  يریپ  نس  رد  هک  یـسک  و  دنامیم ،  خسار  تباث و  وا  شناد  گنـسيور ،  هتـشون  دننام  ، 

دننام یکدوک  رد  نتفرگدای  ( 12;  ) رجحلا یف  شقنلاک  رغـصلا  یف  ملعلا  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زین  و  درادـن .  یتابث  بآ 
 . دنامیم خسار  تباث و  گنس  يور  شقن 

تیبرت رد  دامتعا  بلج  ریثات  ب )

لوا تمسق 

راـهظا بیبـحت و  داـمتعا و  بـلج  ربتـسا  فـقوتمتیبرت  رما  رد  تیقفوـم  هـک  دوـشیم  هدافتــسا  فیرــش  هماـن  نـیا  رد  ییاـهترابع  زا 
نینچ همانتیـصو  لوا  تمـسق  رد  دریگیم .  رارق  شرورپ  تیبرت و  تحت  هک  یـصخش  فـطاوع  وتاـساسحا  نـتخیگنارب  یهاوـخریخ و 

لمؤملا دولوملا  یلا  ادغ  اهنعنعاظلا  یتوملا و  نکاسم  نکاسلا  ایندلل  ملـستسملا  رمعلا  ربدملا  نامزلل  رقملا  نافلا  دـلاولا  نم  دـنیامرفیم : 
ریـساو ایانملا  میرغو  رورغلا  رجاتو  ایندلا  دبعو  بئاصملا  ۀیمرو  مایالا  ۀـنیهر  ماقـسالا و  ضرغ  کله  دـق  نم  لیبس  کلاسلا  كردـیال  ام 

هک نامز  يریگتخس  هب  فرتعم  یناف  يردپ  زا  تاومالا ; ۀفیلخو  تاوهشلا  عیرـصو  تافآلا  بصنو  نازحالانیرقو  مومهلا  فیلحو  توملا 
چوک نآ  زا  ادرف  هتفرگ و  انکس  ناینیـشیپ  هاگلزنم  رد  هک  ومه  تسایند ،  تشذگ  میلـستهاوخان  هاوخ  تسا و  بورغ  هب  ور  شرمع  باتفآ 

دنداهن ماگنآ  رد  نارگید  هک  درادیمرب  ماگ  یهار  رد  دیآیمن  تسد  هب  زگره  هک  يزیچ  دنموزرآ  دنموزرآ ،  يدنزرفهب  درک ،  دهاوخ 
راکهدب و رورغ و  ناگرزاب  ایند و  هدنبو  بئاصم  سرریت  رد  راگزور و  ناگورگ  تساهيرامیب .  فدـه  هک  یـسک  هب  دـندش ،  كاله  و 
فطاوع و الومعم  تسا .  ناگدرم  نیـشناج  تاوهـش و  بولغمو  اـهالب  تاـفآ و  جاـمآ  اـهمغ ،  نیرق  اههودـنا و  ناـمیپمه  گرم ،  ریـسا 
هک تسا  تهج  نیا  هب  دراد و  يرتشیب  روهظ  زورب و  گرم  یمیاد و  قارفاصوصخم  قارف ،  ییادـج و  ماگنه  ءابرقا  ابحا و  نیب  تاساسحا 

بیرق هک  تسا  يردـپ  زا  تیـصو  نیا  نافلا  دـلاولا  نم  دوشیم :  عورـش  ترابع  نیا  اب  یـشرافس -  هنوگ  ره  حرط  زا  لـبق  همانتیـصو -
میلـست دـندوبوا  زا  لـبق  هک  مه  نارگید  هکلب  تسین ،  وا  صتخم  مه  گرم  تـسا ،  لاوز  گرم و  هـبورو  هتـشذگ  وا  رمع  زا  لاـستصش 

هزور دنچ  یگدنز  رد  یتسین و  یندنام  راک  بیرف  افویبيایند و  رد  مه  وت  مدـنزرف  هک  دـنهدیم  رکذـت  هتکن  نیا  هب  دـعب  دـندش .  گرم 
ینیچ و همدـقم  ددـص  رد  زین  همانتیـصو  تمـسق  نیمود  یتسه .  نابیرگ  هبتسد  یتالکـشم  بئاصماب و  دایز  ياهوزرآ  نتـشاد  اب  اـیند 

ناف دعب  اما  تسایگتـسبلد :  تبحم و  یهاوخریخ و  راهظا  فطاوع و  کیرحت  هار  زا  حیاصن  شریذـپ  ياربینهذ  یگدامآ  ندومن  مهارف 
ثیح ینا  ریغ  یئارو  امب  مامتهالاو  ياوس  نم  رکذ  نعینعزیام  یلا  ةرخآلا  لاـبقاو  یلع  رهدـلا  حومجو  ینع  ایندـلا  راـبدا  نم  تنیبت  اـمیف 
بعل هیف  نوکیال  دج  یلا  یب  یضفاف  يرما  ضحم  یل  حرصو  ياوه  نع  ینفرصو  ییار  ینفدصف ،  یـسفن  مه  سانلا  مومه  نود  یب  درفت 
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نم ینانعف  یناتا  كاتا  ولتوملا  ناکو  ینباصا  کباصا  ول  ائیـش  ناک  یتح  یلک  کتدجو  لب  یـضعب  کتدجوو  بذک  هبوشیالقدـصو 
ایند و ندرک  تشپ  زا  نم  یهاـگآ  دـعب ،  اـما  تینف ; واکـل  تیقب  نا  هب  ارهظتـسم  یباـتک  کـیلا  تبتکف  یـسفن  رما  نم  ینینعی  اـم  كرما 
زا و  تسا .  هدرک  بلج  ترخآ  يوس  هب  ار  متمه  مامت  هتشاد و  زاب  مدوخ  ریغدای  زا  ارم  میوس  هب  ترخآ  ندروآ  يور  راگزور و  یگریچ 
نم ياربار  ییاهن  صلاـخ و  رظن  هدز و  راـنک  ار  مسوه  اوه و  عضو ،  نیا  ماهتفاـترب ; يور  مدوخ  ریغ  زا  ملوغـشمنتشیوخ ،  هب  هک  اـج  نآ 
نآ رد  هک  هدناشک  یتقادصو  یتسار  هبو  درادن  هار  نآ  رد  یخوش  تسا و  يدج  رسارس  هک  هدناسر  ياهلحرم  هب  ارم  اذل  هتخاس ،  راکـشآ 

تنماد گرم  رگا  هدیـسر و  نم  هب  دـسر  وت  هب  یتحاران  رگا  هکنانچنآمتفای  مدوخ  همه  هکلب  دوخ  زا  یئزج  ار  وت  نوچ  تسین ;و  غورد 
وت هاگهیکت  ات  متـشون  وت  يارب  ار  همان  نیا  اذـل  متفای ،  مدوخ  راک  مامتها  ار  وت  راک  مامتها  تهجنیا ،  هب  هتفرگ  ارم  نماد  ایوگ  دریگب ،  ار 

رگیدهک ماهدیـسر  ینـس  هب  هک  هدش  نشور  نم  يارب  دنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعماما  تمـسق  نیا  رد  مشابن .  ای  مشاب  هدنز  نم  هاوخ  دشاب ، 
 ، نم هشوگ  رگج  ینعی  نم ،  دـنزرف  وت  هک  تلع  نیاهب  نکل  میامن ،  دوخ  ترخآ  هجوتم  ار  دوخ  مغ  مه و  مشاب و  دوخ  رکف  هب  اهنت  دـیاب 
انب هک  یلاحردمسیونیم  وت  يارب  ار  تیصو  نیا  هدش ; دراو  نم  رب  ایوگ  دوش  دراو  وت  رب  یتبیـصم  رهاذل  تسا ،  نم  دوجو  تدوجو  هکلب 
وت تحیـصن  هب  منادیم  مدوخ  نیع  ار  وت  هکلب  منیبیمن ،  ادـجمدوخ  زا  ار  وت  نوچ  یلو  مشاـب ،  هتـشاد  یلاغتـشا  مدوخ  زا  ریغ  هب  متـشادن 

زاربا تبحم و  راهظا  يارب  رگید  شخب  رد  دشاب .  وت  يارب  یکمک  نم  تامم  تایح و  رد  ات  متشون  وت  يارب  ارتیصو  نیا  مدش و  لوغشم 
کیلا یتیــصوب  ترداــب  اــنهو  دادزا  ینتیارو  انــستغلب  دــق  ینتیار  اــمل  ینا  ینب  يا  دــنیامرفیمفطاوع :  نـتخیگنارب  یهاوـخ و  ریخ 
کیلا ینقبسی  وا  یمسجیف  تصقن  امک  ییار  یف  صقنا  وا  یسفن  یف  امب  یب  یضفا  نا  نود  یلجا  یب  لجعی  نا  لبق  اهنم  الاصختدرواو 
یتسـس هب  میاوق  مدـید  ماهدیـسر و  يریپ  نس  هب  متفاـی  هک  یماـگنه  مرـسپ !  روفنلا ; بعـصلاک  نوکتف  ایندـلا  نتفو  يوـهلا  تاـبلغ  ضعب 

ماهتشادنورد رد  هچنآ  هک  یلاح  رد  دسر  ارف  ملجا  ادابم  متفگ ،  وت  هب  ار  نآ  زا  یئاهزارف  مدیزرو ;و  تردابمتیـصو  نیا  هب  دیارگیم ، 
سوه و اوه و  هک  نآ  زا  شیپای  هدـمآ  شیپ  ممـسج  رد  هک  ناـنچمه  دوش .  داـجیا  ناـصقن  میار  رد  هک  نآ  زا  شیپ  مشاـب ،  هدرکن  ناـیب 

یناـف  . 1 هتفر :  راـک  هبتیـصو  نیا  رد  هبترم  هدزیـس  ینب  هـملک  يدرگ .  شکرـس  یبـکرم  نوـچمه  دروآ و  موـجه  وـت  رب  اـیند  ياـههنتف 
یلبق ناک  نم  رمع  ترمع  دق  نکا  مل  ناو  ینا  ینب  يا   . 3 ینتیار ; . . .  امل  ینا  ینب  يا  هرما ;2 .  موزلو  ینب -  يا  هللا -  يوقتب  کیصوا 

مل ادحا  نا  ینب  ای  ملعاو  یتیصو ;6 .  ینب  ای  مهفتف   . 5 هللا ; . . .  يوقت  یتیـصو  نم  یلا  هب  ذخآ  تنا  ام  بحا  نا  ینب  ای  ملعاو   . 4 . . . ; 
راثآ تیارلو  هلـسر  کتتال  کیرـش  کبرل  ناک  ول  هنا  ینب  اـی  ملعاو  هلآو ;7 .  هیلع  هللا  یلـصلوسرلا  هنع  ابنا  اـمک  هناحبـس  هللا  نع  ءیبنی 
ینب ای  ملعاو  كریغ ;10 .  نیب  کنیب و  امیف  انازیم  کسفن  لعجا  ینب  ای  اهلاح ;9 .  ایندلا و  نع  کتابنا  دق  ینا  ینب  ای  هناطلسو ;8 .  هکلم 

هب راسی  هناف  راهنلاو  لیللا  هتیطم  تناـک  نم  نا  ینب  اـی  ملعاو  توملا ;12 .  رکذ  نم  رثکا  ینب  اـی  ایندـلل ;11 .  ةرخآلل ال  تقلخ  امنا  کنا 
یناـبرهم و نآ  زا  هدـش و  هفاـضا  ملکتم  ياـی  هب  هک  تسا  نـبا  رغـصم  ینب  هـملک  ناـقزر .  قزرلا  نا  ینب  اـی  مـلعاو  افقاو ;13 .  ناـک  ناو 

 . دوشیم هدیمهف  یگتسبلد  ويزوسلد 

مود تمسق 

ءانب هللا  هلعجو  هانب  يذلاوه  بالا  ناف  بالل  ءانب  کلذب  یمسو  ینب . . .  ریغصتلا  یف  ءانبا  عمجلا  مهلوقل  ونب  هلصا  نباو   : » دیوگیم بغار 
نباو برح  نبا  نالف  وحن  هنبا  وه  هرماب  همایق  وا  هل  هتمدخ  ةرثکوا  هدقفتب  وا  هتیبرت  نم  وا  ءیـش  ۀهج  نم  لصحی  ام  لکل  لاقیو  هداجیا  یف 
نبا ;  » هدـغ یف  رکفتی  مل  اذا  هموی  نباو  امهیلا  افورـصم  همه  ناک  اذا  هجرف  نباو  هنطب  نبا  نالفو  ملعلا . . .  نباو  لیللا  نباو  رفاسملل  لـیبس 

هتخاس و ار  وا  شردپ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نبا   » هب دنزرف  ندیمان  دشابیم . . .  ینب   » شریغـصت و  ءانبا »  » شعمج هک  تسا  ونب »  » شلـصا
يارب مادـقا  دایز و  تمدـخ  یتسرپرـس و  تیبرت و  تحت  هک  ره  هب  تسا و  هداد  رارقهدـنزاس  انب و  مکح  رد  دـنزرف  يارب  ار  ردـپ  دـنوادخ 
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شرورپ وجگنج  ای  ) هتفای شرورپ  گنج  رد  هک  گنج  دنزرف  ینعی  برح ; نبا  لثم  دوشیم ،  هتفگ  دنزرف  دریگ  رارقتبقارم  شیاهراک و 
 . تساهدرک دشر  يزودناشناد  ملع و  اب  هک  یسک  ملع ،  شناد و  هداز  ای  هدرک  هبرجت  بسک  رفس  رد  هک  یسک  ینعی  هار ; دنزرف  هتفای ;)
هک تسا  یسک  موی ،  نبا  تسا و  شجرف  شتمه  هک  یسک  جرف ،  نبا  نینچمهدشابیم  شمکش  وا  تمه  هک  تسا  یسک  نطب ،  نبا  . . . 

هبيزوسلد تفطالم و  یناـبرهم و  زاربا  يارب  دروم  دـنچ  رد  هملک  نیا  زین  میرک  نآرق  رد  درادـن .  راـک  ادرفهب  تسا و  زورما  رکف  هب  اـهنت 
شابم نارفاک  اب  یبای و  تاجن  هک  يآرد  یتشک  نیدب  مه  وت  مرـسپ !  ( 13;  ) نیرفاکلا نم  نکت  الو  انعم  بکرا  ینب  ای  هدـش :  هتفرگ  راک 

رب ار  دوـخ  باوـخ  راـهنز  مرـسپ !  ( 14;  ) ادـیک کل  اودـیکیف  کـتوخا  یلع  كاـیؤر  صـصقتال  ینب  اـی  لاـق  دـش .  یهاوخ  كـاله  هک 
 ! [ ام لوسر  يا  ( ] 15;  ) هللااب كرـشت  ینب ال  ای  هظعی  وهو  هنبال  نامقل  لاق  ذاو  درب .  دنهاوخرکم  دسح و  وت  رب  هک  نکم  تیاکحتناردارب 

لدرخ نم  ۀبح  لاقثم  کت  نا  اهنا  ینب  ای  رواین .  ادخ  هبكرـش  زگره  تفگ :  شدنزرف  هب  زردـنا  دـنپ و  ماقم  رد  نامقل  هک  ینامز  رآ  دای 
رادقم هب  هچ  رگا  ار  قلخ  بوخ  دب و  لامعا  ادـخ  هک  نادـب  مرـسپ !  ( 16;  ) هللا اهب  تایضرالا  یف  وا  تاوامـسلا  یف  وا  ةرخـص  یف  نکتف 

نع هناو  فورعملاب  رماو  ةولـصلا  مقا  ینب  ای  دروآیم .  هبـساحم  رد  ار  همه  دشاب ،  ناهنپ  نیمز  ای  اهنامـسآرد  ای  یگنـس  نایم  رد  یلدرخ 
(18;  ) يرت اذام  رظناف  کحبذا  ینا  مانملا  یف  يرا  ینا  ینب  اـی  نک .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راد و  اـپب  زاـمن  مرـسپ !  ( 17;  ) رکنملا

همانتیـصو زا  شخب  نیا  زا  رگید  هتکن  ود  تسا ؟  يرظن  هچ  ار  وت  هعقاو  نیا  رد  منکیم ; یناـبرق  ار  وت  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  مرـسپ ! 
مـسج ياوـق  فعـض  ثعاـب  هـک  نـیا  رب  هوـالع  رمع  تشذـگ  يریپ و  هـک  نـیا  لوا  دوـشیم :  هدافتـسا  ناشدـنزرف  هـب  مالــسلا  هیلعماـما 

(20;  ) نولقعی الفا  قلخلا  یف  هسکنن  هرمعن  نمو  دـیامرفیم :  میرک  نآرق  ( 19  . ) ددرگیم زین  رکفت  هوق  نهذ و  فیعـضت  بجومدوشیم 
لباق تیلباق  دروم  رد  مود  هتکن  دـننکیمن ؟  لقعت  راک  نیا  رد  ایآ  میتساکب ; شتقلخ  رد  يریپ  ماگنه  هب  میداد ،  زارد  رمع  ار  سک  ره  ام 

فیرشتیصو نیا  زا  شخب  نیمراهچ  ( 21  . ) دهدیم تسد  زا  ار  قیاقح  شریذـپ  تیفرظرگید  تفرگ ،  راگنز  ناسنا  بلق  رگا  هک  تسا 
تفرـصو هلیمج  کل  تیخوت  هلیخن و  رما  لک  نم  کـل  تصلختـساف  هدـش :  یهاوخریخ  زارباو  داـمتعا  بلج  تبحم و  راـهظا  نآ  رد  هک 
سبتلینا تقفـشا  مث  کلذ . . .  نوکی  نا  کبدا  نم  هیلع  تعمجاو  قیفـشلا  دـلاولا  ینعی  ام  كرما  نم  ینانعثیحتیارو  هلوهجم  کنع 

نم یلا  بحا  هل  کهیبنت  نم  تهرک  ام  یلعکلذ  ماکحا  ناکف  مهیلع  سبتلايذلا  لثم  مهئارآو  مهئاوها  نم  هیف  سانلا  فلتخا  ام  کیلع 
زا هذه ; یتیـصو  کیلا  تدهعف  كدصقل  کیدهی  ناو  كدشرل  هیف  هللا  کقفوینا  توجرو  ۀـکلهلا  هب  کیلع  نمآ  رما ال  یلا  کمالـسا 

ار نآ  تالوهجم  مدرک و  باختنا  تیاربار  شیابیز  اهنآ  همه  نیب  زا  مدرک و  هصالختیارب  ار  مهم  ياهتمـسق  ناگتـشذگ  براجت  نایم 
ار وت  هک  مدید  حالـص  زین  نم  دهاوخیم ،  شدنزرف  يارب  ار  اهیکیننیرتهب  نابرهم  ردـپ  کی  هک  هنوگ  نامه  اذـل  و  متـشاد ،  رود  وت  زا 

لطاب دیاقع  سوه و  اوه و  يوریپ  رثا  رد  مدرم  رب  هچنآ  هک  مدیسرت  نآ  زا  هاگ  نآ  متشامگ ،  نآ  ربار  دوختمه  منک و  تیبرت  هنوگ  نیا 
رتبوبحم نم  شیپ  دشابنوت ،  دنیاشوخ  نادنچ  هچ  رگا  تمـسق  نیا  نتخاس  نشور  لیلد ،  نیمه  هب  ددرگ .  هبتـشم  زین  وت  رب  هدشهبتـشم ، 

دهد قیفوت  تحالص  دشر و  قیرط  رد  ار  وت  دنوادخ  مراد  دیما  و  مشابن .  نمیا  وت  تکاله  زا  هک  مزاس  يرما  میلست  ار  وت  هک  تسا  نآ  زا 
دنزرف هبتیـصو  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نانخـس  زا  شخب  نیا  زا  متـسرفیم .  وت  يارب  ار  متیـصونیا  کـنیا  دـنک ; يربـهر  تدوـصقم  هب  و 

 ، تسیندـنزرف نکـسم  كاشوپ و  كاروخ و  نیمات  رد  طقف  ردـپ  تیلوؤسم  هک  میباـییمرد  حوضوهب  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  شایمارگ 
ساسحا نآ  هبتبـسن  دراد و  هجوت  شیوخ  دـنزرف  شرورپو  شزومآ  هلاـسم  هب  زیچ  ره  زا  شیب  دـهعتم  سانـش و  هفیظو  ردـپ  کـی  هکلب 

لطاب و راکفا  دیاقع و  موجهرطخ  دهدیم .  رارق  شیوخ  یگدنز  ياههمانرب  هحولرس  ار  دوخ  دنزرف  حیحص  تیبرتو  دیامنیم  تیلوؤسم 
ياربتسا ترضح  ياعد  زا  تمـسق  نیا  رد  رگید  هتکن  دشابیم .  زوسلد  ردپکی  هجوت  دروم  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  طحنم  ياهگنهرف 

ياعد هب  هدش  بیغرت  زینتایاور  رد  ناشنادنزرف ; هبتبسن  ناردپ  ياربتسا  يروتـسد  هقالع ،  زاربا  بیبحترب و  هوالع  هک  شدنبلد  دنزرف 
مل یناـف  هدـش :  يزوسلد  وتبحم  راـهظا  یهاوخریخ و  زاربا  رد آ ن  هک  فیرـشتیصو  نیا  زا  تمـسق  نیمجنپ  ( 22  . ) دنزرف يارب  ردـپ 
ره وت  مدرکن و  یهاتوک  تاهراب  رد  يزردنا  چیه  زا  نم  کل ; يرظن  غلبم  تدـهتجا  ناو  کسفنل  رظنلا  یف  غلبت  نل  کناو  ۀحیـصن  کلآ 
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ماهداد صیخـشت  وت  هراـبرد  نم  هک  هزادـنا  نآ  هب  ار  دوخ  حـلاصم  يریگب ،  رظن  رد  یهاوخبار  شیوخ  حالـص  ینک و  شـشوک  مه  ردـق 
زاربا وا  هبتبسن  ار  يزوسلد  ویهاوخریخ  تحارص ،  تیاهن  رد  شدنبلد  دنزرف  هب  ماما  همان  تیصو  زا  تمسق  نیا  داد .  یهاوخنصیخشت 

هب ردپ  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هک  دوشیمهدیمهف  ترابع  نیا  زا  زین  يرگید  بلطم  دوبثحب ،  دروم  هک  بلطم  نیا  رب  هوالع  دـیامنیم . 
ار بلطم  نیا  هک  نیا  امک  دراد ،  وا  دسافم  حـلاصم و  هبتبـسن  دـنزرف  زا  يرتعیـسو  دـید  راگزور ،  مرگ  درـس و  ندیـشچ  هبرجت و  لیلد 
(; مالغلا دهشم  نم  يورو :   ) مالغلا دلج  نم  یلا  بحا  خیشلا  يار  دومن :  هدافتسا  ناوتیم  زین  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  يرگید  مالکزا 

 . ناوج ییوجگنج  زا  تسا :  هدمآيرگید  تیاور  رد  و  گنج ،  نادیم  رد  ناوج  تماقتسا  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  ریپ  ریبدت  يار و  ( 23)

هدنیآ هار  غارچ  هتشذگ ،  تیبرت :  رما  رد  نارگید  براجت  زا  هدافتسا  ج )

همدقم

نیاو اولقتنا  امعو  اولعف  امیف  رظناف  مهراثآومهراید  یف  رـس  نیلوالا و  نم  کلبق  ناک  نم  باصا  امب  هرکذو  نیـضاملا  رابخا  هیلع  ضرعاو 
کتردابف كاوثم . . .  حلـصاف  مهدحاک  ترـص  دق  لیلق  نع  کناکو  ۀبرغلا  رایداولحو  ۀبحالا  نع  اولقتنا  دق  مهدجت  کناف  اولزنو !  اولح 
ۀنؤمتیفک دق  نوکتف  هتبرجتو  هتیغب  براجتلا  لها  كافک  دق  ام  رمالا  نم  کیار  دجب  لبقتستل  کبل  لغتـشیوکبلق  وسقی  نا  لبق  بدالاب 

ترمع نکا  مل  ناو  ینا  ینب  يا  هنم .  انیلعملظا  امبر  ام  کل  نابتـساو  هیتان  انک  دق  ام  کلذ  نم  كاتاف  ۀبرجتلا  جالع  نم  تیفوعو  بلطلا 
نم یلا  یهتنا  امب  یناک  لب  مهدـحاک  تدـع  یتح  مهراثآ  یف  ترـسومهرابخا  یف  ترکفو  مهلامعا  یف  ترظن  دـقف  یلبق  ناـک  نم  رمع 

تیخوتو هلیخن  رما  لک  نم  کل  تصلختـساف  هررـض  نم  هعفنو  هردـک  نم  کلذ  وفـص  تفرعف  مهرخآیلا  مهلوا  عم  ترمع  دـق  مهروما 
ام تبرجام  ریخو  براجتلا  ظفح  لقعلا  هابـشا .  رومـالا  ناـف  ناکدـق  اـمب  نکی  ملاـم  یلع  لدتـسا  هلوهجم .  کـنع  تفرـصو  هلیمجکـل 

شدرگ اهنآ  هبورخم  راثآو  راید  رد  امن ،  شروآ  دای  هدیسر  ناینیـشیپ  هب  هک  ار  هچنآ  امن و  هضرع  تبلق  رب  ار  ناگتـشذگ  رابخا  کظعو ;
هدش و لقتنم  ناتـسود  نایم  زا  دید  یهاوخ  دناهدمآ .  دورفاجک  رد  دـناهدش و  لقتنم  اجک  زا  نیبب  دـناهدرک ،  هچ  اهنآ  رگنبتسرد  نک و 
رد نک .  حالـصا  ار  تدوخ  هدـنیآ  هاگلزنم  سپ  دوب ; یهاوخ  اهنآ  زا  یکی  مه  وت  هک  دـشکن  یلوطایوگ  دـناهتخادنا .  رابتبرغ  راـید  هب 
هب يدج  میمـصت  اب  ات  مدیزرو ،  تردابم  ددرگ  لوغـشم  رگید  روما  هب  ترکف  لقع و  دوشتخـستبلق و  هک  نآ  زا  شیپ  وت  بداو  میلعت 

نیاربانب دناهتخاس ; زاینیب  رتشیب  شالت  زا  ار  وت  دناهدیشکار و  نآ  ندومزآ  تمحز  هبرجت  لها  نادنمشیدنا و  هک  یباتشب  يروما  لابقتسا 
رب نامز  رورم  هب  هدـنام  یفخم  ام  رب  هچنآ  زا  ياهراپ  دـیاش  هکلب  دـش ،  دـهاوخ  مه  وت  بیـصن  هدـش ،  ام  بیـصن  اـهنآ  تاـیبرجت  زا  هچنآ 

رظن اـهنآ  رادرک  رد  اـما  ماهدرکن ،  رمع  دناهتـسیز  نم  زا  شیپ  هک  یناـسک  همه  هزادـنا  هب  نم  هک  تسا  تسرد  مرـسپ !  ددرگ .  نشوروت 
هچنآ رثا  رد  ایوگ  هکلب  مدش ،  اهنآ  زا  یکی  هک  اج  نادبات  متخادرپ  تحایس  ریس و  هب  اهنآ  راثآ  رد  مدومن و  رکفت  ناشرابخا  رد  هدنکفا و 

کیرات ردـک و  شخب  زا  ار  نانآ  یگدـنز  لالز  افـصم و  تمـسق  نم  ماهدوب .  رخآات  لوا  زا  اهنآ  همه  اب  هدیـسر ،  نم  هب  اـهنآ  خـیرات  زا 
اهنآهمه نیب  زا  و  مدرک ،  هصـالختیارب  ار  هدـیزگرب  مـهم و  ياهتمـسق  اـهنآ  ماـمت  ناـیم  زا  متـسناد ،  ار  شناـیزو  دوـس  متخانـشزاب و 

تسا هدماین  زونه  هچنآ  رب  ياهدینش ،  هدید و  هتشذگ  رد  هچنآ  اب  متشاد .  رود  وت  زا  ار  نآ  تالوهجم  مدومن و  باختنا  تیارب  ار  شیابیز 
زا یکی  دـهد .  دـنپ  وت  هب  هکتسا  نآ  اههبرجت  نیرتهب  تساههبرجت و  يرادـهگن  لقع ،  دـنرگیدکیهیبش .  روما  هک  ارچ  نک ،  لالدتـسا 

تمـسق نیا  زا  هک  یبلاطم  تسا .  ناینیـشیپ  تشذگرـسزاهدمآ  تسدهب  براـجت  خـیرات و  زا  هدافتـسا  تیبرت ،  رد  رثؤم  لـماوع  نیرتمهم 
 : مییامنیم حرطمناونع  راهچ  رد  دوشیم ،  هدافتسا 
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ناینیشیپ تشذگرس  خیرات و  ملع  تیمها  هدیاف و  ( 1

شناد و زا  يدـح  هـب  ار  ناـسنا  ناینیــشیپ  تشذگرــس  یــسررب  تخانــش و  یناـک . . .  لـب  مهدـحاک  تدــع  یتـح  مهراـثآ  یف  ترس 
نتخاس رد  شناد  نیا  زا  هدوب و  اهنآاب  رخآ  ات  لوا  زا  هکلب  هدرک ،  یگدنز  اهنآ  اب  ایوگ  هتـشادن  ار  اهنآ  رمع  هچرگ  هک  دناسریمیهاگآ 
براجت رد  ( 24;  ) فناتـسم ملع  براجتلا  یفو  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دوش .  دـنمهرهب  دـناوتیم  یبوخ  هب  دوخ  یگدـنز 

اتاذ و ناـسنا  هک  ییاـهیهاگآ  رکفت و  یکی  تسا :  مسق  ود  لـقع  ( 25;  ) ۀبرجتلا لقعو  عبطلا  لقع  نالقع  لقعلا  تسا .  دـیدج  یـشناد 
تـسدبناینیشیپ تشونرـس  رادرک و  راـتفر و  یـسررب  هار  زا  هک  یتاـمولعم  رگید  مسق  و  تساراد ،  ار  اهنآناگتـشذگ  زا  باـستکا  نودـب 

هبرجت نازیم  هزادـنا  هب  صخـش  هیرظن  شزرا  ( 26;  ) هتبرجت ردـق  یلع  لـجرلا  يار  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تسا .  هدروآ 
نم يورو :  مالغلا  دلج  نم  یلا  بحا  خیـشلا  يار  دـناهدومرف :  رگید  ياج  رد  اذـل  تسا .  ناگتـشذگ  خـیرات  زا  وا  هدافتـسا  تخانـشو و 

رد هک  یناوارف  تایآ  رب  هوالعو  هدـش  لیاق  یناوارف  تیمها  نآ ،  یـسررب  ناینیـشیپ و  تشذگرـس  يارب  میرک  نآرق  ( 27  . ) مالغلا دهشم 
 ، نارمع لآ  لثم :  تسا ; هدش  يراذگمان  خـیرات  هتـسجرب  ياهتیـصخش  ای  قباسياهتما  مسا  هب  مه  ییاههروس  دراد ،  اهنآ  لاح  حرش 

 . حون ایبنا ،  نامقل ،  لیئارسا ،  ینب  میرم ،  میهاربا ،  فسوی ،  دوه ،  سنوی ، 

ناگتشذگ رابخا  یسررب  ( 2

ناینیشیپ راتفر  یسررب  مکی : 

اهنآ يروآ  دای  رکذـت و  هب  یهلا ،  يایلوا  ایبنااب و  اهنآ  دروخرب  لـبق و  ياـهتما  تشذگرـس  ناـیب  رب  هوـالع  نآرق  رد  اولعف :  اـمیف  رظناـف 
ار میرم  دوخ  باتک  رد  نک  دای  ام !  لوسر  يا  ( 28;  ) ایقرش اناکم  اهلها  نم  تذبتنا  ذا  میرم  باتکلا  یف  رکذاو  لثم :  هدش ،  هداد  روتـسد 

يا ( 29;  ) ایبن اقیدص  ناک  هنا  میهاربا  باتکلا  یف  رکذاو  دروآ .  يور  قرشم  هبیناکم  هب  هتفرگ  رانک  شیوخ  هناخ  لها  زا  هک  يزور  نآ 
اصلخم ناک  هنا  یسوم  باتکلا  یف  رکذاو  دوب .  گرزب  يربمغیپ  وگتسار و  رایسب  صخـش  ار ،  میهاربا  دوخ  باتک  رد  نک  دای  ام !  لوسر 

هب ثوعبمو  گرزب  یلوسر  دایز و  صـالخااب  ياهدـنب  وا  هک  ار  یـسوم  نک  داـی  دوخ  باـتک  رد  اـم !  لوسر  يا  ( 30;  ) ایبن الوسر  ناـکو 
لاح حرـش  دوخ  باـتک  رد  نک  داـی  اـم !  لوسر  يا  ( 31;  ) دـعولا قداـص  ناـک  هنا  لیعامـسا  باـتکلا  یف  رکذاو  دوب .  قلخ  رب  يربمغیپ 

هک نک  دای  دواد  ام  هدنب  زا  ( 32;  ) باوا هنا  دیالا  اذ  دواد  اندبع  رکذاو  دوب .  راوگرزبيربمغیپ  قداص و  هدعو  رد  رایـسب  هک  ار  لیعامـسا 
رآ دای  اـم !  لوسر  يا  ( 33;  ) هبر يدان  ذا  بویا  اندـبع  رکذاو  درکیم .  هبانا  هبوت و  ام  هاـگرد  هب  دوب و  دـنمورین  رایـسب  اـم  رما  يارجا  رد 
يا ( 34;  ) راصبالاو يدـیالا  یلوا  بوقعیو  قحـساو  میهاربا  اندابع  رکذاو  تشاد .  هضرع  ادـخ  هاـگرد  هب  هک  یماـگنه  ار  بویا  اـم  هدـنب 

عـسیلاو لیعامـسا  رکذاو  دندوبتریـصب .  رادـتقا و  بحاـص  یگمه  هک  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  اـم  ناگدـنب  زا  نک  داـی  اـم !  لوـسر 
 . دـندوب ناراکوکین  زا  یگمه  هک  یلاح  رد  لفکلاوذ ،  عسی و  لیعامـسا و  زا  نک  داـی  اـم !  لوسر  يا  ( 35;  ) رایخالا نم  لکو  لفکلاذو 

دـنپ و ار  شتما  فاقحا  نیمزرـس  رد  هک  ار  داع  موق  ربمغیپ  دوه ،  نک  داـی  اـم !  لوسر  يا  ( 36;  ) فاقحالاب هموق  رذـنا  ذا  داع  اخارکذاو 
 . داد زردنا 

یخیرات راثآ  هینبا و  هدهاشم  مود : 

روبقلثم و ینیع  یجراخ و  دهاوش  اب  هارمه  رگا  ناینیشیپ  تشذگرس  خیرات و  یسررب  مهراثآ  یف  ترـس  مهراثآ ;و  مهراید و  یف  رـس  و 
رد مههزادنا  ره  ناققحم  ناخروم و  دوبن ،  داگراساپ  دیـشمج و  تخت  ياههبارخ  رگا  الثم  ددرگیم .  ماوت  يرتشیب  دامتعا  اب  دشاب ،  هینبا 
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 ، تایـصوصخ تایئزج و  هب  دـسر  هچ  ات  اهنآ ،  دوجولصا  ندرک  رواب  دـندرکیم ،  هعلاـطم  ناتـساب  ناریا  دروم  رد  یخیراـت  ياـهباتک 
قاروا تاحفـص و  ردبوتکم  خـیرات  لباقم  رد  تسا  یجراخ  ینیع و  خـیرات  هلزنم  هب  ناینیـشیپ  روبق  هینبا و  دوب .  راوشد  رایـسب  ناـشیارب 
خیرات هعلاطم  هدش  کح  اهگنس  رب  هک  ییاهشقن  اههتـشبن و  گنـسو  دیـشمج  تخت  هدیـشک  کلف  هبرـس  ياهنوتـس  هدهاشم  اهباتک . 

ار نارودزم  زا  ياهدع  هنوگچناهاشداپ  ماکح و  هک  دنیوگیم  نخس  ام  اب  حوضو  هب  اهانب  نیا  تسا .  ناتساب  ناریاناهاشداپ  ملظ  رـسارس 
رسارستشذگرس رگنایب  همه  همه و  يوما ،  رـصق  هدنامیقاب  ياههبارخ  ورـصم  مارها  دناهدرک .  انب  ار  ییاهخاک  نینچ  ات  هدرامگ  راک  هب 

راختفا و رـسارسخیرات  ندناوخ  هلزنم  هب  ادخ  يایلوا  زا  هدنام  اج  هب  راثآ  روبق و  هدـهاشم  لباقم ،  رد  تسا .  ناراکمتـس  یناملظو  کیرات 
یصقالا دجسم  لثم  ادخ ،  يایلوا  راثآ  ریاس  نید و  ناگرزب  روبقو  هفوک  دجسم  یبنلا ،  دجسم  مارحلا ،  دجسم  ندید  تسا .  نانآ  تمظع 

نارگرامعتـسا و موش  هشقن  يارجا  رد  نویباهو  تنایخ  هک  تساـجنیا  زا  تساـهنآ .  راـختفارپ  تشذگرـس  قدـصهاوگ  یمیهاربا  مرح  و 
 . ددرگیم راکشآ  هفرشم ،  دهاشم  مارتحا  ادخ و  يایلوا  تشادگرزب  میرکت و  ابتفلاخم  روبق و  راثآبیرخت و 

ناینیشیپ تشونرس  تبقاع و  یسررب  موس : 

یف اوریـسف  دراد :  ناوارف  دـیکات  ناگتـشذگ  راـک  تبقاـع  هعلاـطم  ینعی  هتکن ،  نیا  رب  میرک  نآرق  اوـلزن . . .  اوـلح و  نیا  اوـلقتنا و  اـمعو 
هک یناسک  دندش  كاله  تبقاع  هنوگچ  هک  دـینیبب  ات  دـینک  شدرگ  نیمز  فارطا  رد  ( 37;  ) نیبذکملا ۀـبقاع  ناک  فیک  اورظناف  ضرالا 

نیمز يور  رد  ربـمغیپ !  يا  وگب  ( 38;  ) نیبذکملا ۀبقاع  ناک  فیک  اورظنا  مث  ضرالا  یف  اوریـس  لق  دندرک .  بیذکتار  ادـخ  ياههدـعو 
نآ راگزور  هبتبقاع  اـت  رگنب  ( 39;  ) نیدسفملا ۀبقاع  ناک  فیک  رظناف  دینیبب .  ار  ناگدـننک  بیذـکت  تخـس  ماجنارـس  ات  دـینک  شدرگ 

ۀبقاع ناک  فیک  رظناف  دیـسر .  نارگمتـس  راگزور  هب  هچ  تبقاع  اـت  رگنب  ( 40;  ) نیملاظلا ۀـبقاع  ناک  فیک  رظناف  دیـسر .  هچ  ناراکهبت 
رد وگب :  ( 42;  ) نیمرجملا ۀبقاع  ناک  فیک  ضرالا  یف  اوریـس  لق  دیـشک .  اجک  هب  ناگدـشراذنا  راک  تبقاع  هک  رگنب  ( 41;  ) نیرذنملا

ار همه  ( 43;  ) نیملاظلا ۀبقاع  ناک  فیک  رظناف  میلا  یف  مهانذبنف  دیـشک .  اجک  هب  ناراکدب  راک  تبقاع  دینیبب  ات  دینک  شدرگ  نیمز  يور 
نانآ زا  مه  ام  ( 44;  ) نیبذکملا ۀبقاع  ناک  فیک  رظناف  مهنم  انمقتناف  دیشک .  اجک  هب  ناراکمتـس  راک  تبقاع  رگنب  میتخاس ; قرغ  ایرد  هب 

 . دیشک اجک  هب  بذکم  نارفاک  راک  تبقاع  رگنب  میدیشک ،  ماقتنا 

ناینیشیپ تشذگرس  خیرات و  یسررب  لیلحت و  ( 3

ایاضق و ندروآتسدهب  نودـب  مه و  اب  طابترا  نودـب  یخیرات  ثداوح  زا  کی  ره  نتـسناد  فرـص  هلیخن .  رما  لک  نم  کل  تصلختـساف 
هب مه  ار  اهنآ  تاکرتشم  اهنآ و  نیب  هطبار  عیاقو ،  نتـسناد  ربهوالع  دـیاب  اذـل  تشاد ; دـهاوخن  ياهجیتن  هدـیاف و  ریگارف ،  یلک و  طباوض 

 . ددرگیم حرطم  خیرات  هفسلف  ناونع  هب  یشناد  هدش و  ادج  خیرات  هفسلف  زا  خیرات  ملعهک  تساجنیا  زا  دروآ  تسد 

ناینیشیپ تشذگرس  زا  نتفرگ  دنپ  ( 4

زین نآ  رب  مکاح  تاماظن  نیناوق و  زا  یهاگآ  خـیرات و  عیاـقو  ثداوح و  نتـسناد  كاوثم .  حلـصاف  مهدـحاک  ترـص  لـیلق  نع  کـناکو 
نع کتابنا  دـق  ینا  ینب  ای  دـنیامرفیم :  تیـصو  نیمه  رد  دومن .  تاعارم  ار  اهنآ  لمع  رد  دـیاب  هکلب  تسین ،  یفاـک  اـم  يارب  ییاـهنتهب 
نم مدنزرف !  اهیلع ; وذحتو  اهب  ربتعتل  لاثمالا  امهیف  کل  تبرـضو  اهیفاهلهال  دعا  امو  ةرخآلا  نع  کتابناو  اهلاقتناو  اهلاوزو  اهلاحو  ایندلا 

ود ره  هرابرد  مدـینادرگ و  علطم  هدـش  اـیهمنآ  رد  شلها  يارب  هچنآ  ترخآ و  زا  متخاـس و  هاـگآ  شاینوگرگد  لاوز و  اـیند و  زا  ار  وت 
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ممالا باصا  اـمب  اوربتعاـف  دـنیامرفیم :  رگید  ياـج  رد  و  یهن .  ماگحیحـص  هار  رد  يریگ و  تربع  اـهنآ  هلیـسو  هب  اـت  مدز  اـهلثم  تیارب 
ياهتما هب  هچنآ  زا  ( 45;  ) مهبونج عراصمو  مهدودـخ  يواثمب  اوظعتاوهتالثمو  هعئاقو  هتالوصو و  هللا  ساـب  نم  مکلبق  نم  نیربکتـسملا 

دیریذپ دنپ  كاخ  ریز  رد  ناشندیباوخ  لحم  اهنآ و  ياهربقزا  دیریگ و  تربع  تسا  هدیسر  اهتبوقع  اهرفیک و  باذع و  زا  نیشیپ  ربکتم 
سرلا نئادم  باحـصانیا  ۀنعارفلا  ءانباو  ۀنعارفلا  نیا  ۀقلامعلا  ءانباو  ۀـقلامعلا  نیا  ةربعل  ۀـفلاسلا  نورقلا  یف  مکل  ناو  دـنیامرفیم :  زین  و  . 
اوندمو رکاسعلا  اورکـسعو  فولالاباومزهو  شویجلاب  اوراسنیذلا  نیا  نیرابجلا  ننـس  اویحاو  نیلـسرملا  ننـس  اوؤفطاو  نییبنلا  اولتق  نیذلا 

؟  اهنآ نادـنزرف  دـنیاجکو  هقلامع  دـنیاجک  دراد .  دوجو  یناوارف  تربع  ياـهسرد  ناینیـشیپ  تشذگرـس  رد  امـش  يارب  ( 46;  ) نئادملا
 ، دـنتخاس هدـنز  ار  نارگمتـس  مسر  هار و  دنتـشک و  ار  ناربمایپهک  اهنامه  سر   » ياهرهـش باحـصا  ناشنادـنزرف ؟  اهنوعرف و  دـنیاجک 
انب اهرهـش  دندروآ و  درگ  ناوارف  نایهاپـس  دنداد ،  تمیزه  ار  رفن  نارازه  دنداتفا و  هار  هبنارگ  ياهرکـشل  اب  هک  اهنآ  دنیاجک  دنیاجک ؟ 

 . دندومن

تیبرت رد  یلاعت -  ادبم -  هب  هجوت  ریثات  د )

یلاعت يادختخانش  ( 1

ینبای ملعاو  ادئاق . . .  ةاجنلایلاو  ادئار  هب  ضراف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسرلا  هنع  ابنا  امک  هناحبـس  هللا  نع  ءیبنی  مل  ادـحا  نا  ینبای  ملعاو 
یف هداضیال  هسفن  فصو  امک  دحاو  هلا  هنکلو  هتافصو  هلاعفا  تفرعلوهناطلسو  هکلم  راثآ  تیارلو  هلسر  کتتال  کیرش  کبرل  ناک  ول  هنا 
اذاف رـصب  وابلق  ۀطاحاب  هتیبوبر  تبثت  نا  نع  مظع  ۀیاهنالب  ءایـشالا  دعب  رخآو  ۀیلوا  الب  ءایـشالا  لبق  لوا  لزیملو  ادبا  لوزیالو  دحا  هکلم 

هتعاـط بلط  یف  هبر  یلا  هتجاـح  میظعوهزجع  ةرثـکو  هتردـقم  ۀـلقو  هرطخ  رغـص  یف  هلعفی  نا  کـلثمل  یغبنی  اـمک  لـعفاف  کـلذ  تـفرع 
نوچمه ادخ  زا  سک  چیه  هک  نادب  مرسپ !  حیبق ; نع  الا  کهنی  ملو  نسحبالا  كرمای  مل  هناف  هطخـس  نم  ۀقفـشلاو  هتبوقع  نم  ۀیـشخلاو 

 . نک باختنا  شیوخ  دئاق  ار  وا  يراگتـسر ،  تاجن و  قیرط  رد  ریذـپب و  عک !  ; ءار وا  يربهر  نیاربانب ،  تسا ; هدرواین  ربخ  مالـسا  ربمغیپ 
لاـعفا يدـیدیم و  ار  شتردـق  کـلم و  راـثآ  دـندمآیم و  وت  يوس  هب  زین  وا  نـالوسر  تشاد ،  یکیرـشتراگدرورپ  رگا  نادـب  مرـسپ ! 

هب رداق  شتکلمم  کلمرد و  سک  چیه  هدرک ،  فیـصوت  ار  شیوخ  هک  هنوگنامه  اتکیتس ،  ییادخ  وا  اما  یتخانـشیم ،  ار  شتافـصو 
دشاب و هتـشاد  يزاغآ  هک  نیا  نودب  تسا ،  یتسه  هلـسلسرس  وا  تسا .  هدوب  هراومه  تفر و  دـهاوخن  نیب  زا  زگره  تسین ،  وا  ابتیدـض 

لاح دریگ .  رارق  رکف  هطاـحا  رد  شتیبوبر  هک  تسا  نآ  زا  رتهبترم  گرزب  دوش ،  روصتشیارب  یناـیاپ  هک  نآ  نودـب  تساـهنآ ،  نیرخآ 
زجع ینوزفو  تردق  یمک  تلزنم و  ردق و  یکچوک  رد  ییوت  دننام  راوازـس  هک  نانچنآ  شوکب ،  لمع  رد  یتخانـشار ،  تقیقح  نیا  هک 

هب زج  ار  وت  وا  هک  ارچ  كانمیب ،  شمـشخزا  شاب و  ناسرت  شتبوقع  زا  امن ،  شـشوک  شتعاطا  هار  رد  تسا ; راگدرورپ  هب  دیدش  زاین  و 
راـهچ تحت  ار  تسا  یلاـعت  يادختخانـش  دروم  رد  هک  شخب  نیا  بلاـطم  تسا .  هتـشادن  زاـب  یتشز  حـیبق و  زا  زج  هدرکن و  رما  یکین 

 : مییامنیم حرطمناونع 

ثحب دروم  بلاطم 

امسا ندوب  یفیقوت  مکی : 

هراشا
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هلآو هیلع  هللا  یلصلوسرلا  هنع  ابنا  امک  هناحبس  هللا  نع  ءیبنی  مل  ادحا  نا  ینب  ای  ملعاو 

تفص مسا و  نیب  قرف 

نوزجیس هئامسا  یف  نودحلی  نیذلا  اورذواهب  هوعداف  ینسحلا  ءامسالا  هللاو  هفیرـش  هیآ  لیذ  نازیملا ،  ریـسفت  رد  هللا  همحریئابطابط  همالع 
هک یناعم  زا  ییاـنعم  رب  دـنکیم  تلـالد  تفـص  هک  نیا  زج  تسین ،  یقرف  چـیه  تفـص  مسا و  ناـیم  دـیوگیم :  ( 47  ) نولمعی اوناک  اـم 
هب ذوخاـم  هک  یلاـحنآ  رد  تاذ  رب  دـنکیم  تلـالد  مسا  و  نآ ،  ریغ  هچ  دـشاب  تاذ  نیع  هچ  تسا ،  نآ  هب  سبلتم  نآ و  هب  فصتمتاذ 

دیاب اذـل  دـنرادن ،  نآ  فاشکنا  انعم و  ربتلالدزج  يراک  ظاـفلا  نوچ  و  مسا ،  ملاـع  یح و  دنفـصو و  ملع  تاـیح و  سپ  تسا ; فصو 
هک يزیچ  نآ  تایحتقیق و  سپ  دنکیم .  فشک  ار  تقیقح  نآ  مسا ،  وتفص  ظفل  هک  تسا  يزیچ  نآ  مسا  تفـص و  تقیقح  تفگ : 

مـسا تسوا ،  نیع  تایح  هک  یتاذ  تقیقح  تسوا و  تاذ  نیع  هک  یهلا  تسا  یتفـص  یلاعت  يادـخ  رد  دراد ،  تلالد  نآ  رب  تایح  ظـفل 
(48  . « ) دنتفص دوخ  مسادوخ و  یلبق  هیرظن  هب  دنچ  ره  تفص ،  مسا و  يارب  دنوشیم  مسا  ود  ره  تایح  یح و  رظن  نیا  اب  تسایهلا . 

امسا ندوب  یفیقوت  نآرق و 

(49  ) نولمعی اوناک  ام  نوزجیس  هئامسا  یف  نودحلینیذلا  اورذ  اهب و  هوعداف  ینسحلا  ءامسالا  هللاو  هیآ  هب  امـسا ،  ندوبیفیقوت  تابثا  يارب 
هب دراد  هراشا  هک  دشاب ،  دهعمال  ءامـسالا »  » رد مال   : » هک نیا  لوا  رما  رما :  ود  ربتسا  فقوتم  هیآ ،  نیا  هب  لالدتـسا  دناهدومن .  کسمت 

رکذ تنـس  باتک و  رد  هک  تسا  یتافـص  امـسا و  زا  يدعت  يانعم  هب  داحلا  هک :  نیا  مود  رما  هدش ; دراو  تنـس  باتک و  رد  هک  ییامـسا 
ارهاظ رـصح و  هدافا  يارب  هدش  مدقم  هملک هللا  و  دهع ،  هن  تسا  قارغتـسا  يارب  مال  الوا :  دوش :  هتفگ  باوج  رد  تسا  نکمم  تساهدش . 

نآ رگم  تسین ،  کیرـش  وا  اـب  يدـحا  تسا و  یلاـعت  يادـخ  يارب  اـتقیقح  دوـجو  ملاـعرد  نسحا  مسا  ره  هک :  تـسا  نـیا  هـیآ  ياـنعم 
يانعم هب  داحلا »  : » ایناث و  تساهللا .  یلا  ریقفو  جاتحم  اءاقب  اثودح و  فصو  نآ  رد  ریغ  نآ  هک  دیامن  هضافا  دوخ  ریغ  هب  یلاعت  يادـخهک 

امب ال فصوی  نا  امهدحا  نیهجو :  یلع  هئامـسا  یف  داحلالاو  دیوگیم :  بغار  طیرفت .  طارفا و  فرط  ود  زا  یکی  هبتسا  طسو  زا  لیم 
هب دوش  فیـصوت  ادخ  هک  نیا  لوا  تسا :  هنوگ  ود  هب  ادخ  يامـسا  رد  داحلا  هب ; قیلی  ام ال  یلع  هفاصوالواتی  نا  یناثلاو  هب  هفـصو  حصی 
هک یهجو  ود  زا  ریغ  ددرگ .  لیوات  تسیاشان  هنوگ  هب  ادخ  تافص  هک  تسا  نآ  مود  ددرگ ;و  فیـصوت  نآ  هبتسین  حیحـص  هک  يزیچ 
زا هک  تاللا   » لثم اهتب ،  رب  نآ  قالطا  امـسارد و  رییغت   . 1 هلمج :  زا  تسهزین ،  يرگید  هوجو  هدومن  نایب  امـسا  رد  داـحلا  يارب  بغار 
امک رگید ،  یضعب  هب  وا  هیمست  مدع  امسا و  زا  یـضعب  هب  ادخ  هیمـست   . 2 تسا .  هدش  ذخا  زیزعلا »  » زا هک  يزعلا  لثم  هدـش و  ذـخا  هلالا  »

اوعدا وا  هللا  اوعدا  لق  دـیامرفیمیلاعت :  يادـخ  داحلا ،  نیا  عفد  يارب  دـنتفگیمن و  نامحر  ای  دـنتفگیم و  میحر  ای  وهللا  ایبرع  هک  نیا 
همه وکین  يامـسا  دـیناوخب ،  یمـسا  ره  هب  ناـمحر  مسا  اـی  هللا  مسا  اـب  ار  ادـخ  وـگب :  ( 50;  ) ینـسحلا ءامـسالا  هلف  اوعدـت  ام  ایا  نمحرلا 

وت نوچ  و  ( 51;  ) اروفن مهدازو  انرمات  امل  دجسنا  نمحرلا  امو  اولاق  نمحرلل  اودجـسا  مهل  لیق  اذا  و  دیامرفیم :  زین  و  تسوا .  صوصخم 
رما ار  ام  وت  هچنآ  هب  ایآ  تسیک ؟  نامحريادـخ  دـنیوگ :  باوج  رد  دـینک ،  هدجـس  ار  نامحر  يادـخ  دـییایب  ییوگب  رفاک  مدرم  نیا  هب 

يادـخ تافـص  امـسا و  رد  كالم  هک  نیا  مالک  هصالخ  دـیازفیب .  ناشترفنرب  تعاطا ،  ياـج  هب  ادـخ  توعد  و  مینک ؟  هدجـس  ینکیم 
هزنم نآ  زاددرگ  بوـسحم  صقن  هچ  ره  تسا و  نآ  هب  فـصتم  یلاـعت  يادـخ  ددرگ ،  بوـسحم  لاـمکهک  یتفـص  هک  تـسانیا  یلاـعت 

 . دناهدومن صاخ  ددع  هب  دودحم  یضعب  هچرگ  تسین ،  دودحم  یصاخ  ددع  رد  تافص  دوش :  هتفگ  تسا  نکمم  سپ  تسا ;

تایاور رد  امسا  ندوب  یفیقوت 

هب ضراف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسرلا  هنع  ابنا  امک  هناحبـس  هللا  نع  ءیبنی  مل  ادـحا  نا  ینبای  ملعاو  دـنیامرفیم :  هغالبلا  جـهن  همان 31  رد 
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انل فص  دوب :  هتفگ  هک  دندومنداریا  یصخش  خساپ  رد  هک  حابـشا -  هبطخ  هب  فورعم  هبطخ 91  نمـض  رد  زین  و  ادئاق .  ةاجنلایلاو  ادئار 
ناطیشلاکفلک امو  هتیاده  رونب  ءیضتساو  هب  متئاف  هتفـص  نم  هیلع  نآرقلا  کلد  امف  لئاسلا  اهیا  رظناف  دنیامرفیم :  انایع -  هارن  املثم  انبر 

کلذ ناف  هناحبـس  هللا  یلا  هملعلکف  هرثا  يدـهلا  ۀـمئالاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ۀنـس  یف  الو  هضرف  کیلع  باتکلا  یف  سیل  امم  هملع 
هب دنکیمنایب ،  وا  تافص  زا  نآرق  هک  ار  هچنآ  رگنبتسرد  يدرک !  لاؤس  ادخ  تافـص  زا  هک  هدننک  شـسرپ  يا  کیلع ; هللا  قح  یهتنم 

تنـس رد  تسا و  بجاو  وت  رب  ادخ  باتکرد  هچنآ  زا  شیب  نتفرگارف  تقـشم  هب  ار  وت  ناطیـش  ریگهرهب .  شتیاده  رون  زا  نک و  ادـتقا  نآ 
قح ياهتنم  نیا  اریز  راذگاو ،  ادخ  هب  ینادیمن  وا  تافـصزا  هک  ار  يزیچ  دنکفین .  تسا ،  هدمآ  يدـه  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نآ هب  دومرف  ربماـیپ  هچنآ  دومرف :  هک  نیا  ددرگ و  امـسا  ندوب  یفیقوـت  رب  لالدتـسا  تاـملک ،  نیا  هبتسا  نکمم  تسا .  وـت  رب  دـنوادخ 

 ، دنکیم فیلکت  وت  رب  ناطیـش  هچنآ  هدمآ ،  يده  همئا  ربمایپ و  نایبو  باتک  رد  هچنآ  زا  ریغ  نکن و  بلط  ار  نآ  زا  شیب  شاب و  یـضار 
نـشور مالـسلا  هیلعماـما  خـساپ  لـئاس و  لاؤـس  عوـن  زا  دوـش :  هتفگ  تسا  نکمم  شاـبم .  نآ  بلط  رد  راذـگاودنوادخ و  هـب  ار  شملع 

نیا لقن  زا  لبق  یـضر  دیـساریز  تسا ،  هیبشت  بهذم  یفن  ددص  رد  درادن و  امـسا  ندوب  یفیقوت  هب  یطبر  فیرـش  مالکنیا  هک  ددرگیم 
ۀبطخلاهذهب مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  بطخ  لاق  هنا  مالـسلا  امهیلعدمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع  ۀقدص  نب  ةدعـسم  يور  دیوگیم :  هبطخ 

 : يدانو بضغف  ۀـفرعم  هبو  ابح  هل  دادزنلانایع  هارن  املثم  اـنبر  اـنل  فص  نینمؤملاریما  اـی  هل  لاـقف  هاـتا  ـالجر  نا  کـلذو  ۀـفوکلا  ربنم  یلع 
یلع یلـص  هـیلع و  ینثاو  هللا  دـمحف  نوـللا  ریغتم  بـضغم  وـهو  ربـنملا  دعـصفهلهاب  دجـسملا  صغ  یتـح  ساـنلا  عمتجاـف  ۀـعماج  ةولـصلا 
داریا تهج  نیا  هب  هفوک  ربنم  رب  ار  هبطخ  نیا  نانمؤم  ریما  دومجلاو ; . . .  عنملا  هرفی  يذـلا ال  هللادـمحلا  لاـق  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا 

هدوزفا شتفرعم  تبحم و  رب  ات  دنیبیم  مشچ  اب  ار  وا  ایوگ  هک  دـنک  فیـصوت  شیارب  نانچ  نآار  ادـختساوخ  ماما  زا  یـصخش  هک  دومن 
زارف رب  مالسلا  هیلعماماو  دشتیعمج  زا  رپ  دجسم  دنوش .  رضاح  همه  درک  مالعا  هدش و  كانبضغ  نخـس  نیا  زا  مالـسلا  هیلعماما  ددرگ . 

شیاتـس دومرف :  نینچ  مالـسا  ربمایپ  رب  دوردو  دـنوادخ  شیاتـس  زا  سپ  ریغتم ،  شگنر  دوب و  كانبـضغ  هک  یلاح  رد  تفرگ ،  رارق  ربنم 
زا یضعب  هب  امـسا -  ندوب  یفیقوت  رب  دوش -  لالدتـسا  رگا  اما  دیازفایمنشاییارادرب . . . .  دومج  لخب و  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم 

دوش هتفگ  تسا  نکمم  تسا ،  هدمآ  یلاعت  هسفن  هب  فصو  ام  ریغب  ۀفصلا  نع  یهنلا  باب  ناونع  تحت  یفاک  لوصاباتک  رد  هک  یتایاور 
هب صقن  هجو  چـیه  هب  تسا و  لاـمک  رب  لاد  هک  یتافـص  امـسا و  زاتسا  فرـصنم  تسا و  هیبـشت  بهذـم  یفن  ددـص  رد  تاـیاور  نـیا  : 

لکـش و هب  ار  ادخ  قارعرد  یمدرم  دوب  هدرک  لاؤس  ابتک  هک  کیتع ) نبا   ) یـصخش خساپ  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیآیمن .  باسح 
بهذ امو  دیحوتلا  نع  هللا -  کمحر  تلاس -  دندومرف :  موقرم  نینچ  دییامننایب ،  ار  دیحوت  رد  حیحص  بهذم  دننکیم ،  فصو  میسرت 

هللا یلع  نورتفملا  هقلخب  هللا  نوهبشملا  نوفصاولا  هفصی  امع  یلاعت  ریـصبلا  عیمـسلا  وهوءیـش  هلثمک  سیل  يذلا  هللا  یلاعتف  کلبق  نم  هیلا 
الف هیبشتلاو  نالطبلا  یلاعتهللا  نع  فناف  زعو  لج  هللا  تافـص  نم  نآرقلا  هب  لزن  ام  دـیحوتلا  یف  حیحـصلا  بهذـملا  نا  هللا  کمحرملعاف 
دنک تمحر  تیادخ  ( - 52;  ) نایبلا دعب  اولضتف  نآرقلا  اودعت  الونوفصاولا  هفـصی  امع  هللا  یلاعت  دوجوملا  تباثلا  هللا  وه  هیبشت  یفن و ال 

تسا رترب  تسانیب ،  اونش و  وا  تسین و  وا  دننام  يزیچ  هک  ییادخنآ  تسا  رترب  يدرک ،  لاؤس  ترصاعم  مدرم  هدیقع  یسانشادخ و  زا  - 
شور دــنک -  تــمحر  تیادــخ  هــک -  نادــب  دــننز .  تــمهت  وا  رب  دــننک و  هیبــشت  شقوــلخمهب  ار  وا  دــننک و  فیــصوت  هــچنآ  زا 
بلـس هن  زاس ،  رانکرب  ادخ  زا  ار  هیبشت  نالطب و  هدش ; لزان  نآ  هب  زعولج  يادخ  تافـص  هرابرد  نآرق  هک  تسا  نآیـسانشادختسرد 

زا سپ  هک  دینکن  زواجت  نآرق  زا  دنیوگ  ناگدننکفیصوتهچنآ  زا  ادختسا  رترب  دوجوم ،  تباث  يادختسوا  هیبشت .  هن  تسا و  تسرد 
زا هک  تسا  يزیچ  نامهنیا  دوش و  هدرمش  صقن  هک  تسا  يزیچ  هب  یلاعت  يادخ  فیصوت  نآرق ،  زا  زواجت  دیوش .  هارمگ  قح  حیـضوت 

 . تسا هدش  یهن  تایاور  رد  نآ 

طایتحا بدا و  ياضتقم 
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ناسل رد  نآرق و  رد  هک  تسا  یتافص  امسا و  هب  يافتکا  طایتحا ،  بدا و  ياضتقم  اما  دوب ،  لالدتـسا  ثحب و  ياضتقم  دیدرگ  نایب  هچنآ 
هب هک  ص 22 ، ) ( ) 53  ) لوصف باتک  رد  یسودقلا -  هسفن  هللا  سدق  یـسوط -  نیدلاریـصن  هجاوخ  تساهدمآ .  مالـسلا  مهیلعناموصعم 

لاجم ار  رثکت  وددعت  تهج  چیه  زا  تسا و  كاپ  تاذ  کی  هناحبس  يراب  هک  دش  مولعم  نوچ  ۀفیطل :   : » دیوگیم هتشاگن ،  یسراف  نابز 
بـسح هب  ای  راوگرزب  ياهمان  رگید  تسا و  هللا   » ظفل ریغ ،  رابتعایبهدرک  قالطا  شکاپ  تاذ  رب  هک  یمان  سپ  تسین ; وا  يایربک  ضرعت 

لالج و قیال  هک  یظفل  ره  هیـضقنیا ،  ربانب  سپ  میحر ; عساو و  زیزع و  یح و  نوچ  بلـس ،  تفاضا و  بکرت  بسح  هباـیتفاضا  راـبتعا 
يو رب  دـشاب  هدـشن  رداص  ترـضح  نآ  زا  تزاجا  هک  مان  ره  هک  تسین  بداهک  تسا  نآ  الا  درک ،  ناوت  قالطا  يو  رب  دـشاب ،  وا  لاـمک 

تفار و رگا  هک  دنکیم  اضتقانانچ  دوخ  لاح ،  رهاظ  هچ  دتفین ،  بسانم  قیال و  رگید  یهجو  رب  هک  دوب  نکمم  هک  نآ  زا  دـننک ،  قالطا 
هجو چیه  زا  نوچ  يدوبن ،  وا  تقیقح  يازا  هب  یظفل  يارجا  يارای  ار  هدنیوگ  چیه  يدادـن ،  ماهلا  ار  نابرقم  ایبنا و  نآ  هبتیاهنیبتیانع 

کلذو هیف  نذالا  یلع  فقوتی  يا  ۀـیفیقوت  ءامـسالاب  یلاعت  هتیمـست  دـیوگیم :  یجیا  دـضع  یـضاق  دوب » .  دـناوتیمن  یمـسم  قباطممسا 
مان نآ  رد  نذا  رب  فقوتم  ینعی  تسا ،  یفیقوت  یلاعت  يادخ  يراذـگمان  ( 54;  ) کلذ یف  رطخلا  مظعل  الطابمهوی  امع  ازارتحا  طاـیتحالل 

همــالع تـسا .  یمهم  رایــسب  رما  نـیا  اریز  ددرگیم ،  لــطاب  مهوــت  ثعاــب  هـک  تـسا  يزیچ  زا  يرودو  طاــیتحا  يارب  نــیا  تــسا و 
ثحبلا یلا  رظنلاب  اذه  دـیوگیم :  امـسا  تیفیقوتمدـع  رد  یلالدتـسا  ثحب  زا  سپ  فارعا ،  هروس  هیآ 180  لیذ  رد  هللا  همحریئاـبطابط 

درجم اماو  عمسلا  قیرط  نم  دروامب  ۀیمـستلا  یف  راصتقالا  یـضتقینیدلا  یف  طایتحالاو  هقفلا ،  نف  هعجرمف  یهقفلا  ثحبلا  اماو  يریـسفتلا 
تسا و هقف  رد  شیاج  یهقف  ثحب  اما  تسا و  يریسفت  ثحب  رظن  زا  دش  هتفگ  هک  یبلاطم  لهس ; رمالاف  ۀیمستنود  نم  قالطالاو  ءارجالا 

نودـب مسا  قالطادرجم  اما  هدیـسر و  عمـس  قیرط  زا  هک  ییاـهمان  ناـمه  هب  يراذـگمان  رد  ندومن  اـفتکا  دـنکیم  اـضتقا  نیدرد  طاـیتحا 
یف هسفن  هب  یمـس  امب  الا  یلاعت  ئرابلا  ۀیمـست  زوجی  هنا ال  لوقاو :  دیوگیم :  هدـق )  ) دـیفم خیـش  و  تسا .  لهـس  نآ  رد  رما  يراذـگمان 

وهومالـسلا مهیلعدمحم  لآ  نع  رابخالا  تقباطت  اذهبو  تافـصلا  یف  لوقا  کلذکو  هیبن  ءافلخو  هججح  هامـس  واهیبن  ناسل  یلع  وا  هباتک 
نولعجی قرفلا  ءالؤه  نا  الا  ثیدحلا  باحصاوۀئجرملا  روهمجو  ۀفاک  ۀلزتعملا  نم  نییدادغبلاو  ۀیدیزلا  نم  ریثکو  ۀیمامالا  ۀعامج  بهذم 

هدـناوخ وا  نانیـشناج  ربمایپ و  ناسل  رد  نآرق و  رد  ار  دوخ  وا  هچنآ  هب  زج  هب  وا  يراذـگمان  ( 55;  ) عامجالا کلذ  یف  ۀجحلا  مامالا  لدـب 
دادغب هلزتعم  مامتو  هیدیز  زا  يدایز  هدع  هیماما و  هدیقع  نیا  دراد و  قباطت  بلاطم  نیا  رب  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  تایاور  تسینزیاج و 

 . دناهداد رارق  بلطم  نیا  رب  لیلد  ار  عامجا  ماما ،  ياج  هب  هیماما  ریغ  ياههقرف  هچرگ  تسا ،  ثیدح  باحصا  هئجرم و  روهمج  و 

یلاعت يادخ  یگناگی  رب  ناهرب  مود : 

همدقم

فصو امک  دحاو  هلا  هنکلو  هتافصوهلاعفا  تفرعلو  هناطلـسو ،  هکلم  راثآ  تیارلو  هلـسر ،  کتتال  کیرـش  کبرل  ناک  ول  هنا  ینبای  ملعاو 
 ، تشاد یکیرـش  تراگدرورپ  رگا  ینعی ،  ددرگیم ; لـطاب  زین  مدـقم  یلاـت ،  هناـگ  هس  قوقـش  نـالطب  هطـساو  هب  ناـهرب  نیا  رد  هسفن . 
هن یلو  یتخانـشیم ،  ار  شتافـص  لاعفا و  يدـیدیم و  ار  شتردـق  کلم و  راثآ  دـندمآیم ،  وت  يوس  هب  زین  وا  ياههداتـسرف  نـالوسر و 
 ، اـتکیتسا ییادـخ  وا  سپ  ; یـسانشیم وا  يارب  یتافـص  لاـعفا و  هن  ینیبیم و  ار  شتردـق  کـلم و  راـثآ  هن  هداتـسرف و  وـترب  یناربماـیپ 

 . تسا هدومن  فیصوت  ار  شیوخ  هک  هنوگنامه 

لالدتسا نایب 

یلات هناگ  هس  قوقش  مدقم و  نیب  همزالم   . 1
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يربمایپ کیرـش  نآ  رگا  دـننک و  غیلبتات  دنـشاب  مه  یناربمایپ  دـیاب  ههلآ ،  ددـعت  ضرف  رد  هلـسر :  کتتال  کیرـش  کـبرل  ناـکول  فلا )
مدـع قـح و  ندرکن  ناـیب  تسا و  ههلآ  ددـعت  ندوـب  قـح  رب  ضرف  اریز  تمکحمدـع ،  زا  یـشان  اـیتسوا  لـهج  زا  یـشان  اـی  داتـسرفن ، 

دوب دهاوخن  کیرش  الا  تسا و  ینسح  تافصياراد  کیرش  هک  تسانیا  ضرف  تسا و  تمکح  مدع  ای  لهج  زا  یشان  قح  فالخلاطبا 
نآ هک  تسانآ  ضرف  اریز  میدـیدیمار ،  شتردـق  کلم و  راـثآ  دـیاب  تشاد ،  کیرـش  ادـخ  رگا  هناطلـس :  هکلم و  راـثآ  تیارلو  ب ) . 

دوـبن زا  ینعی  درادـن ; دوـجو  دـشاب ،  هتـشادن  راـثآ  هک  یکیرـش  تـسا .  لقتـسم  ینـسحيامسا  ریاـس  تیهوـلا و  تیبوـبر و  رد  کـیرش 
هلاعفا و تفرعلو  ج ) دشاب .  هتـشاد  یلقتـسمراثآ  دیاب  سپ  دراد ،  دوجو  کیرـش  هک  تسا  نآ  ضرف  میربیم و  تلع  دوبن  هب  یپشلولعم 

کیرش نآ  هک  تسانیا  لالدتسا  ضرف  اریز  میتسنادیم ،  ار  کیرشنآ  تافص  لاعفا و  دیاب  تشاد ،  کیرـش  یلاعت  يادخ  رگا  هتافص : 
 . دشابهتشاد ینسح  يامسا  مه  وا  دیاب  اذل  تسا ،  ینسح  يامسا  ياراد  هک  تسا  نیملاعلابرکیرش  ، 

همزالم هس  ره  رد  یلات  نالطب   . 2

هدهاشم هچنآ  اریز  مینیبیمن ،  مه  ار  کیرشتنطلس  تردق و  راثآ  ب ) نادجولابتسا .  مولعم  کیرش ،  فرط  زا  ینالوسر  ندوبن  فلا )
توافت نم  نمحرلا  قلخ  یف  يرت  ام  دنکیم .  دحاو  مظان  زا  تیاکح  هک  تسا  يدحاو  میظنت  بیترت و  یگتسویپ و  مه  هب  ومظن  مینکیم 

يادـخ شنیرفآ  تـقلخ و  رد  و  ( 56;  ) ریـسح وهو  ائـساخ  رـصبلا  کیلا  بلقنینیترک  رـصبلا  عجرا  مث  روطف  نم  يرت  له  رـصبلا  عجراـف 
تریـصب مشچ  هب  هرابود  زاب  تفای ؟  یناوت  نآ  رد  یتسـس  للخایآ و  نک ،  رظن  اهراب  تفای ; یهاوخن  یناـصقن  یمظنیب و  چـیه  ناـمحر 

يارب مه  یلاعفا  تافص و  ج ) دوش .  انیب  یهلا  مظن  نسح  هب  ددرگزاب و  وت  يوس  هب  هتفاین ،  یصقن  هتسخ ،  نوبز و  درخ  هدید  ات  نک  تقد 
نیرتلـماک ینـسح  يامـسا  اریز  تـسین ،  لوـقعم  دـشاب  ینــسح  يامــسا  يارادهـک  یتاذ  ددـعت  اریز  مـینادیمن ،  یــضرف  کیرــش  نآ 

بهذل اذا  هلا  نم  هعم  ناک  ام  و  تسا :  هدمآ  زین  نآرق  رد  لالدتسا  نیا  ریظن  تسین .  ریذپ  ددعت  لمکا  هبترمو  تسا  لامک  فاصوابتارم 
انلسر نم  کلبق  نم  انلسرا  نم  لئسا  و  ( 59  ) و ( 58  . ) اتدسفل هللاالا  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول  ( 57  . ) ضعب یلع  مهضعب  العلو  قلخ  امب  هلا  لک 

(60  . ) نودبعی ۀهلآ  نمحرلا  نود  نم  انلعجا 

یلاعت يادخ  تافص  موس : 

ریظن و یفن  يانعم  هب  دحاو »  . » تسا هدرک  فیـصوتار  شیوخ  هک  هنوگنامه  اتکیتسا ،  يدنوادخ  هسفن :  فصو  امک  دـحاو  هلا  فلا )
 : دوشیم افتکا  دروم  دنچ  رکذ  هبهک  تسا  هدومن  فیصوت  تینادحو  هب  ار  دوخ  هبترم  میرک 21  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  ( 61  . ) تسا لثم 

بابراء ( 63  . ) دـحاو هلا  الا  هلا  نم  امو  ۀـثالث  ثلاث  هللا  نا  اولاقنیذـلا  رفک  دـقل  ( 62  . ) میحرلا نمحرلا  وه  ـالا  هلا  ـال  دـحاو  هلا  مکهلاو 
(66  . ) اوملـسا هلف  دحاو  هلا  مکهلاف  ( 65  . ) دـحاو هلا  وه  امنا  نینثا  نیهلا  اوذـختت  هللا ال  لاقو  ( 64  . ) راهقلا دـحاولا  هللا  ما  ریخ  نوقرفتم 
 . تسینوا ابتیدض  هب  رداق  وا  تکلمم  کلم و  رد  سک  چیه  دـحا :  هکلم  یف  هداضیال  ب ) ( 67  . ) نوملسم هل  نحنو  دحاو  مکهلاو  انهلا 

فرع ءایـشالانیب  هتنراقمبو  هل  دض  نا ال  فرع  رومالا  نیب  هتداضمبو  هل  رعـشم  نا ال  فرع  رعاشملا  هریعـشتب  دنیامرفیم :  هبطخ 186  رد 
زا هک  نیاربتسا  لیلد  وا  هلیسو  هب  ساوح  شنیرفآ  درصلاب ; رورحلاو  للبلاب  دومجلاو  ۀمهبلاب  حوضولاو  ۀملظلاب  رونلا  داض  هل  نیرق  نا ال 

نیب نراقت  نداد  رارق  زا  دوشیمن و  روصت  وا  يارب  يدـض  هک  میربیمیپ  داـضتم  يایـشاشنیرفآ  زا  تسا ;و  هتـساریپ  ساوح  هب  نتـسارآ 
يدرس اب  ار  یمرگو  يرت  اب  ار  یکشخ  ناهن ،  اب  ار  اراکشآ  یکیرات و  اب  ار  ینـشور  درادن .  ییاتمه  نیرق و  دوخ  هک  دوشیمنشور  ایـشا 

روط هب  هکلب  دیامن ،  يریگولجشذوفن  لامعا  زا  دناوتب  هک  درادن  يدناعم  دض  شتردق  هطیح  رد  یلاعت  يادـخ  داد .  رارق  رگیدـکی  دـض 
نیب زا  زگره  لزی :  ملو  ادـبا  لوزیال  ج ) تسین .  عمج  لباق  ندوب  دوجولا  بجاواـب  اریز  دوشیمن ،  ضرف  وا  يارب  مه  يدوجو  دـض  یلک 

بجاوهمزـال ندوـب  يدمرـس  اریز  تسا ،  يدمرـس   » رگید تراـبع  هب  تسا و  یلزا   » يدـبا و ینعی  تسا ; هدوـب  هراوـمه  تفر و  دـهاوخن 
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د) دوب .  دهاوخن  تاذلاب  دوجولا  بجاو  قحال -  مدعهچ  قباس و  مدع  هچ  دشاب -  هتـشاد  هار  وا  رد  مدع  رگا  اریز  تسا ،  تاذلاب  دوجولا 
لاحم درادن و  هار  وا  رد  یـصقن  چیه  تسا و  ضحملامک  یلاعت  يادـخ  نوچ  ۀـیاهن :  الب  ءایـشالا  دـعب  رخآو  ۀـیلوا  الب  ءایـشالا  لبق  لوا 

تیرخآ شیاربرگا  دوب و  دهاوخ  مدع  هب  قوبـسم  دوش ،  ضرف  تیلوا  وا  يارب  رگا  دوش ،  روصت  وا  ردیتسین  مدـع و  هقحال  هقباستسا و 
یلیلحت ءزج  هن  درادیجراخ و  ءزج  هن  یلاعت  يادخ  رـصب :  وا  بلق  ۀـطاحاب  هتیبوبر  تبثت  نا  نع  مظع  ه )  مدـع .  هب  قوحلم  ددرگ  ضرف 

نمو هنرق  دقف  هناحبس  هللا  فصو  نمف  دنیامرفیم :  هانتکا  هطاحا و  هلاحتسا  نایب  رد  مالسلا  هیلعماما  دشاب .  دیدحت  لباق  نآ  هطساو  هب  هک 
ال ( 68  . ) هدع دقف  هدـح  نمو  هدـح  دـقف  هیلا  راشا  نمو  هیلا  راشا  دـقف  هلهج  نموهلهج  دـقف  هازج  نمو  هازج  دـقف  هانث  نمو  هانث  دـقف  هنرق 

تمترا اذا  يذلا  رداقلا  وه  ( 70  . ) هتفص هنک  نافرع  نع  سوفنلا  مهامه  تارطخ  عدر  و  ( 69  . ) نطفلا صوغ  هلانی  الو  ممهلا  دعب  هکردی 
هیلا بولقلا  تهلوتو  هتوکلم  بویغ  تاقیمع  یف  هیلع  عقی  نا  سواسولاتارطخ  نم  اربملا  رکفلا  لواـحو  هتردـق  عطقنم  كردـتل  ماـهوالا 

بویغلا فدسيواهم  بوجت  یهو  اهعدر  هتاذ ،  ملع  لوانتل  تافصلا  هغلبت  ثیح ال  یف  لوقعلا  لخادم  تضمغوهتافص  ۀیفیک  یف  يرجتل 
نم ةرطاخ  تایورلا  یلوا  لابب  رطخت  ـالو  هتفرعمهنک  فاـستعالا  روجب  لاـنی  ـال  هناـب  ۀـفرتعم  تهبج  ذا  تعجرف  هناحبـس -  هیلا -  ۀـصلختم 

فـصویالونیاب دـحی  الو  نیعب  رظنی  الو  لئان  هصقنی  الو  لئاس  هلغـشی  ـالو  مهفب  ردـقی  ـالو  مهوب  كردـی  ـال  ( 71  . ) هتزع لـالج  ریدـقت 
تاودا الو  حراوج  الب  امیظع  هتایآ  نم  هاراو  امیلکتیـسوم  ملک  يذلا  سانلاب  ساقی  الو  ساوحلاب  كردـی  الو  جالعب  قلخی  الو  جاوزالاب 
تارجح یف  نیبرقملا  ۀـکئالملا  دونجو  لیئاکیمو  لیربج  فصف  کـبر  فصول  فلکتملااـهیا  اـقداص  تنک  نا  لـب  تاوهل  ـالو  قطن  ـالو 

هدح دما  غلب  اذا  یـضقنی  نموتاودالاو  تائیهلا  ووذ  تافـصلاب  كردی  امناف  نیقلاخلا  نسحا  اودحی  نا  مهلوقع  ۀهلوتم  نینحجرمسدقلا 
(72  . ) رون لک  هتملظب  ملظاو  مالظ  لک  هرونب  ءاضا  وه  الا  هلا  الف  ءانفلاب 

یلاعت يادختخانش  راثآ  مراهچ : 

هک نانچنآ  شوکب  لمع  رد  یتسناد ،  ار  یلاعت  يادخ  فاصوا  هک  لاح  دنیامرفیم :  مالسلا  هیلعماما  یغبنی  امک  لعفاف  کلذ  تفرع  اذاف 
امن ششوکشتعاط  هار  رد  تسا ; راگدرورپ  هب  دیدش  زاین  زجع و  ینوزف  تردق و  یمک  تلزنم و  ردق و  یکچوکرد  ییوت  دننام  راوازس 

(73  . ) دشاب عرضتم  عضاخ و  عشاخ و  وا  هاگرد  رد  ناسنا  دوشیم  ثعاب  ادختخانش  كانمیب .  وا  بضغ  زا  شاب و  ناسرت  شتبوقع  زا  ، 
فیطللا وهو  راصبالا  كردی  وهو  راصبالا  هکردت  ال  دـنادب :  دوخ  راتفر  لامعا و  رب  رظان  ار  وا  هشیمه  ناسنا  دوشیم  ثعاب  ادـختخانش 

زیچ همه  هب  یئرمانو و  فیطل  وا  دـنکیم و  هدـهاشم  ار  ناگدـید  همه  وا  هک  یلاح  رد  دـیامنن ،  كرد  یمـشچ  چـیه  ار  وا  ( 74;  ) ریبخلا
بکترم یهانگ  راک  نیا  اب  هچرگ  دنیامنیمرافغتسا ،  زین  وا  ریغ  هب  هجوت  زا  دننادیم ،  رظان  رضاح و  ار  وا  نوچ  ادخ  يایلوا  تسا .  هاگآ 

; ةرم نیعبـس  موی  لک  یف  هللا  رفغتـسال  ینا  یبلق و  یلع  ناغیل  هنا  دندومرف :  هک  هدشتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  دـناهدشن . 
 : دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  منکیم .  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  هبترم  داـتفه  زور  ره  هک  دوشیم  دراو  یترودـک  مبلق  رب  ( 75)

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ( 76;  ) ةرم نیرـشع  اسمخ و  هللا  رفغتـسی  یتح  فخ  ناو  سلجم  نم  موقی  هلآو ال  هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  ناک 
رد ار  وا  ياهتمعن  رکش  ساپس و  دمح و  یلاعت ،  يادختخانش  دومنیم .  رافغتسا  هبترم  جنپ  تسیب و  سلجم ،  ره  زا  نتساخرب  زا  سپ 

لیصحتب یل  فیکف  اهئاصقتـسانع  الـضف  اهکاردا  نع  یمهف  رـصق  ةریثک  کئامعنو  اهئاصحا  نع  یناسل  فعـض  ۀمج  کئالآف  دراد :  یپ 
دایز وت  فاطلا  ادنوادخ !  ( 77;  ) دمحلا کل  لوقا  نا  کلذل  یلعبجو  دمحلا  کل  تلق  املکف  رکـش  یلا  رقتفی  كایا  يرکـشو  رکـشلا 
نیا هب  دسر  هچ  ات  تسا ،  زجاع  نآ  كرد  زا  نم  مهف  هک  يروط  هبتسا  رایسبتیاهتمعن  و  تسا ،  زجاع  نآ  شرامش  زا  نابز  هک  تسا 

يرکـشهب جایتحا  مايرازگرکـش  ره  هک  یلاح  رد  مشابتیاهتمع ،  رازگرکـش  مناوتیم  هنوگچ  سپ  ; میاـمن شرامـش  ار  نآ  مناوتب  هک 
جهن لوا  هبطخ  رد  میوگب .  يرگید  ساپـسو  دمح  هک  تسا  مزال  نم  رب  يدمح  ره  هنارکـش  هب  میوگ ،  ار  وت  دـمح  هاگ  ره  دراد و  رگید 

صوصخم شیاتـس  نودهتجملا ; هقح  يدؤی  الو  نوداعلا  هئامعن  یـصحی  الو  نولئاقلا  هتحدم  غلبی  يذلا ال  دمحلا هللا  دنیامرفیم :  ۀـغالبلا 
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ره ناگدننکشـشوک  درک و  دنناوتن  اصحا  ار  شیاهتمعنتسدربز  نارگباسح  دـنزجاع و  شحدـم  زا  نارگـشیاتس  هک  تسا  يدـنوادخ 
زا ناسنا  ددرگیم  بجوم  ملاع  رب  وا  هطاحا  وا و  هقلطم  تردـق  ادختخانـش و  دومن .  دـنناوتنادا  ار  شقح  دـننک  هتـسخ  ار  شیوخ  دـنچ 
یف قلاخلا  مظع  دـیامنیم :  کـچوک  رظن  رد  ار  وا  ریغ  ادختخانـش ،  دـیامن .  يراددوخ  وا  ياـهنامرف  اهروتـسد و  زا  یچیپرـس  ودرمت 

هتفرگرارق و راوتـسا  یتماق  اب  رگمتـس  نادنمروز  لباقم  رد  ادخ  يایلوا  هک  تسا  یهاگآ  نیا  اب  ( 78  . ) کنیع یف  قولخملا  رغـصی  کنیع 
یگدنز هب  دیما  ناسنا  هب  وا ،  تمکح  لدع و  ادختخانش و  دشاب .  كدنا  اهنآ  هدع  هدع و  يرهاظ  رظن  زا  هچرگ  دننکیم ،  عافد  قح  زا 

دهاوخلابند ار  ادـخ  یگدـنب  تیدوبع و  تقیقح  یلاعت ،  يادختخانـش  هک  نیا  مالک  هصـالخ  دـهدیم .  لـیاضفبسک  يارب  شـالت  و 
امیفهلاغتـشا ۀـلمجو  اریبدـت  هسفنل  دـبعلا  ربدـیالو  اـکلم  یلاـعت  هللا  هلوخ  اـمیف  دـبعلا  يریـال  نا  تسا :  زیچ  هستیدوـبع  تقیقح  تشاد و 
شرکفمامت دنادن و  دوخ  رما  ربدم  ار  شدوخ  دنیبن و  کلام  ار  دوخ  هدرپس  وا  هب  ادـخ  هچنآ  رد  هدـنب  هک  نیا  ( 79;  ) هنع هاهنو  یلاعتهرما 

 . دیامن تاعارم  ار  ادخ  یهاون  رماوا و  هک  دشاب  نیا 

یلاعت يادخ  زا  تساوخرد  اعد و  ( 2

یلاعت يادخ  ریغ  زا  عاطقنا  اعد و  رد  صالخا  مکی : 

کقلخ يذلاب  مصتعاف  هللا .  نیبو  کنیبببـس  هب  تذخا  ببـس  قثوا  و  هب . . .  تذـخا  تنا  نا  هللا  نیبو  کنیب  ببـس  نم  قثوا  ببـس  ياو 
فهک یلا  اهئجلت  کناف  کهلا  یلا  اهلک  كروما  یف  کسفن  ئجلا  و  کتقفش .  هنمو  کتبغر  هیلاو  كدبعت  هل  نکیلو  كاوسف  کقزرو 

ام عشخا  نکف  كدـصقل  تیدـه  تنا  اذاو  ةراختـسالا .  رثکاو  نامرحلاو  ءاطعلا  هدـیب  ناـف  کـبرل  ۀـلاسملایف  صلخاو  زیزع  عناـمو  زیرح 
هلیسو نیرتنئمطم  ینز . . .  گنچ  نآ  هب  رگا  تسادخ ،  وت و  نیب  هک  دشاب  ياهطبار  زا  رتنئمطم  دناوتیم  ياهلیسو  هچ  کبرل ;و  نوکت 

هداد و تايزور  هدیرفآ و  ار  وت  هک  یـسک  هب  دـنکهطبار .  داجیا  تیادـخ  وت و  نیب  هک  تسا  ياهلیـسو  ینز ،  گنچ  نآ  هب  یناوتیم  هک 
مامت رد  سرتب .  وا  زا  اهنت  و  وا ،  يوس  هب  وت  تبغر  لیم و  دـشاب و  وا  هژیو  وت  شتـسرپو  ربب  هاـنپ  هدیـشخب  وت  هب  هدوبتتقلخ  همزـال  هچنآ 

ناوخب ار  تراگدرورپ  صالخا  اب  اعد  ماگنههب  ياهدرپس ;و  يدنمورین  نئمطم و  هاگهانپ  هب  ار  دوخ  هک  راپسب  ادخ  هب  ار  نتـشیوخ  اهراک 
تـسار هار  رد  هک  هاـگ  نآ  دروآ .  شیپ  وـت  ياربتسا  ریخ  هچ  ره  هک  هاوخبادـخ  زا  هراوـمه  تسوا و  تسد  هـب  ناـمرح  شـشخب و  هـک 

اعد دراد ،  ییازسب  رثا  ناسنا  حور  یلاعت  شرورپ و  رد  هک  یلماوع  زا  شاب .  عشاخ  عضاختخـس و  تراگدرورپ  ربارب  رد  یتفایتیاده ، 
هک تسا  یمهم  بلطم  زین  اعدتیفیک  یگنوگچ و  اما  دـهدیم ،  طاشن  دـیما و  ناسنا  هب  اعد  تسا .  لاـعتم  دـنوادخ  هاـگردزا  تلئـسم  و 
 ، هدومن اـطع  وا  هب  هدوـبتقلخ  همزـال  هچ  ره  هدـیرفآ و  ار  ناـسنا  هک  دـنوادخ  دریگ .  رارق  یـسررب  دروـم  دـیاب  اـعد  لـصا  موزل  زا  سپ 

برقا نحنو  هسفن  هب  سوسوت  ام  ملعنو  ناسنالا  انقلخ  دـقلو  دـیامرفیم :  هک  ییاج  ات  تسا ،  ناـسنا  هب  سک  نیرتکـیدزنو  نیرتناـبرهم 
هب ندرگ  گر  زا  هـک  میهاـگآ ،  ـالماک  وا  سفن  ياههشیدـنا  ساوـسو و  زا  مـیاهدرک و  قـلخ  ار  ناـسنا  اـم  ( 80;  ) دـیرولا لـبح  نم  هیلا 
 : لاقف هبر  لاس  مالسلا  هیلعیـسوم  نا  ریغت  مل  یتلا  ةاروتلا  یف  بوتکم  دندومرف :  هک  هدشتیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  میرتکیدزنوا . 

نمف یـسوم :  لاـقف  ینرکذ  نم  سیلج  اـنا  یـسوم  اـی  هـیلا  لـجوزع  هللا  یحواـف  کـیداناف ؟  دـیعب  ماکـیجاناف  ینم  تـنا  بـیرقا  بر  اـی 
لها بیـصا  نا  تدرا  اذانیذـلا  کئلواف  مهبحاف  یف  نوباـحتیو  مهرکذاـف  یننورکذـی  نیذـلا  لاـقف :  كرتس ؟  ـالا  رتسـال  موی  كرتسیف 

زا مالـسلا  هیلعیـسوم  هک :  هدش  هتـشون  تسا -  هدشن  فیرحت  هک  یقیقح -  تاروت  رد  ( 81;  ) مهب مهنع  تعفدـف  مهترکذ  ءوسب  ضرالا 
یحو یسومهب  دنوادخ  منک ؟  دایرف  منز و  ادص  ار  وت  ات  يرود  ای  ار ،  وت  منک  تاجانم  ات  یکیدزن  نم  هب  وت  ایآ  ایادخ !  دیـسرپ :  دنوادخ 

زا ریغ  یهانپ  هک  يزور  تسوت ،  هانپ  ردیسک  هچ  دیسرپ :  یسوم  سپس  دنک .  دای  ارم  هک  متسه  یـسک  نیـشنمه  نم  یـسوم !  يا  درک : 
تسود ار  اهنآ  مه  نم  سپ  دننک ،  یتسود  مهاب  نم  هار  رد  منکاهنآ و  دای  مه  نم  سپ  دننک ،  نم  دای  هک  یناسک  داد :  خساپ  تسین ؟  وت 
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نیمز لها  زا  اهنآ  دای  هطساو  هب  ار  الب  نآ  متفیب و  اهنآ  دای  هب  منک ،  نیمز  لها  بیصن  ییالبمهاوخب  یتقو  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  مراد ، 
اونمؤیلو یل  اوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادـلا  ةوعد  بیجا  بیرق  یناـف  ینع  يداـبع  کـلاس  اذاو  دـیامرفیم :  اـعد  دروم  رد  نآرق  میاـمن .  عفد 

ياعددناوخ ارم  هک  ره  مکیدزن و  اهنآ  هب  نم  هک  دننادب  دنریگ ،  وت  زا  ارم  غارـس  مناگدـنب  نوچ  ام !  لوسر  يا  ( 82;  ) نودشری مهلعلیب 
نیرتهب هک :  نیا  مالک  هصـالخ  ( 83  . ) دنبای هار  تداعـس  هب  ات  دشاب  دنورگب ،  نم  هب  دـنریذپب و  ارم  توعد  دـیاب  سپ  منک ; تباجا  ار  وا 

عفن و چـیه  تسوا و  ییاورنامرف  تردـق و  تحت  همه  ملاـع  هدرک و  قلخ  ار  وا  هکتسا  یلاـعت  يادـخ  ناـسنا  يارب  زیواتـسد  هاـگهیکت و 
وا زا  دیاب  اهنت  اهنت و  یهاگدید  نینچ  اب  دومن .  تساوخرد  وا  زا  هناصلاخ  دیاب  دـنک و  هدارا  وا  هک  نیا  رگم  دـسریمن ،  یـسک  هبيررض 

يذلا هللادمحلاو  یئاعد  یل  بجتسی  مل  هریغ  توعد  ولو  هریغ  وعدا  يذلا ال  هللادمحلا  درک :  عطقوا  ریغ  زا  ار  دوخ  دیما  دومن و  تساوخرد 
ساپس دمح و  ( 84;  ) ینونیهیفسانلا یلا  ینلکی  ملو  ینمرکاف  هیلا  ینلکو  يذلا  هللادـمحلاو  یئاجر  فلخال  هریغ  توجر  ولو  هریغوجرا  ال 

دیما وا  ریغ  هب  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپـس  دهدیمن .  مخـساپ  مناوخب  رگا  هک  مناوخیمن ،  ار  وا  ریغ  هک  تسا  ییادخ  صوصخم 
مارکا نم  هب  ور  نیا  زا  هدراذگاو و  دوخ  هب  ارم  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخمساپس  دنک .  مدیماان  متسب ،  دیما  وا  ریغ  هب  رگا  هک  مرادن ، 

 . دنادرگ مراوخ  ات  هدرکنمراذگاو  مدرم  هب  هدرک و 

طونق زا  یهن  اعد و  هبتبغر  تباجا و  هب  ءاجر  نظ و  نسح  مود : 

طونق زا  یهن  اعد و  هبتبغر  تباجا و  هب  ءاجر  نظ و  نسح 

همحرتستو کیطعیل  هلاست  نا  كرماوۀـباجالاب  کل  لـفکتو  ءاعدـلا  یف  کـل  نذا  دـق  ضرـالاو  تاومـسلا  نئازخ  هدـیب  يذـلا  نا  ملعاو 
کلجاعی ملو  ۀـبوتلا  نم  تاسا  نا  کعنمی  ملو  هیلا  کل  عفـشی  نم  یلاکئجلی  ملو  هنع  کبجحی  نم  هنیبو  کنیب  لـعجی  ملو  کـمحریل 
ۀمیرجلاـب کـشقانی  مـلو  ۀـبانالا  لوـبق  یف  کـیلع  ددـشی  مـلو  یلوا  کـب  ۀحیـضفلا  ثـیح  کحـضفیملو  ۀـبانالاب  كریعی  مـلو  ۀـمقنلاب 

بابو باتملا  باب  کل  حتف  ارشعکتنسح  بسحو  ةدحاو  کتئیس  بسحو  ۀنـسح  بنذلا  نع  کعوزن  لعج  لب  ۀمحرلا  نم  کسیؤیملو 
کموـمه هـیلا  توکـشو  کـسفن  تاذ  هـتثثباو  کـتجاحب  هیلاتیـضفاف  كاوـجن  مـلع  هتیجاـن  اذاو  كادـن  عمـس  هتیداـن  اذاـف  باتعتـسالا 

نادـبالا و ۀحـصو  رامعالا  ةدایز  نم  هریغ  هئاطعا  یلع  ردـقی  ام ال  هتمحر  نئازخ  نم  هتلاسوكروما  یلع  هتنعتـساو  کبورک  هتفـشکتساو 
ترطمتـسا هتمعن و  باوباءاعدلابتحتفتـسا  تئـش  یتمف  هتلاسم  نم  هیف  کـل  نذا  اـمب  هنئازخ  حـیتافم  کیدـی  یف  لـعج  مث  قازرالاۀـعس 

لزجاو لئاسلا  رجال  مظعا  کلذ  نوکیل  ۀـباجالا  کنع  ترخاامبرو  ۀـینلا  ردـق  یلع  ۀـیطعلا  ناف  هتباجا  ءاطبا  کـنطنقیالف  هتمحر  بیبآـش 
هیف هتبلط  دـق  رما  برلف  کل  ریخ  وه  امل  کنع  فرـص  وا  ـالجآ  وا  ـالجاع  هنم  اریختیتواو  هاـتؤتالف  ءیـشلا  تلاـس  اـمبرو  لـمآلا  ءاـطعل 

تسا و هدادتساوخرد  اعد و  هزاجا  وت  هب  تسوا ،  رایتخا  رد  نیمز  اهنامسآ و  ياهجنگ  هک  یـسک  نامه  نادب  هتیتوا ; ول  کنیدكاله 
رب ار  شتمحر  ات  ییامن  تمحر  تساوخردوا  زا  دـنک و  اطع  وت  هب  ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هدرک  رما  وت  هب  هدومن ،  نیمـضت  زین  ار  نآ  تباجا 
هانپ ياهطساو  عیفش و  هب  هک  هتخاسن  روبجم  ار  وت  دشاب ،  هلصاف  باجح و  هکهدادن  رارق  یـسک  شدوخ  وت و  نیب  دنوادخ  دتـسرف .  ورف  وت 

 . تساهتفرگن بیع  وت  ربتشگزاب  هبانا و  رد  هدومنن و  لیجعت  وت  رفیک  رد  ینک و  هبوت  يدومن  یفالخ  راـکرگا  هک  هدـشن  تعناـم  يربب و 
رد هدـشن و  لیاق  ینیگنـس  طیارـش  هبوتلوبق  تشگزاب و  يارب  هتخاسن و  اوسر  ار  وت  تسا ،  رتراوازـس  ییاوسر  تحاضف و  هک  اـج  نآ  رد 
هانگ هداد و  رارق  یکین  هنـسح و  هانگ ،  زا  ار  وت  تشگزاب  هکلب  تسا ،  هتخاسنسویام  شتمحر  زا  ار  وت  هتخادرپن و  هشقانم  هب  وت  اب  همیرج 

نآسپ تسا ; هدوشگ  تیور  هب  ار  یهاوخ  رذـع  تشگزاب و  هبوت و  رد  و  هدروآ ،  باسح  هب  ات  هد  ار  تایکینو  هدرک  باسح  یکی  اروت 
رد یتسه  هک  نانچ  نآ  يربیموا و  يوس  هب  ار  تتجاح  سپ  دـناد ; ار  تنخـس  ییامن  اوجن  هک  نامز  نآ  دونـشب و  ینک  شیادـن  هک  هاـگ 
وا زا  یهدیم ،  رارق  وا  ربارب  رد  ار  تتالکـشم  اهیتحاران و  وینکیم  لد  درد  وا  اب  یهاوخب  هاگ  ره  یهدیم ،  ناـشن  ار  دوخ  وا  هاگـشیپ 
 ، رتشیب رمع  دـننام  تسین ،  اطعا  هب  رداق  یـسک  وا  زج  هک  یهاوخیم  ار  ییاهزیچ  شتمحر  نیازخزا  ییوجیم و  تناعتـسا  تیاـهراک  رد 
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ره سپ  ینک ; تساوخرد  وازا  هک  هداد  هزاجا  وت  هب  اریز  هداد ،  وت  تسد  هب  ار  شنیازخ  ياهدیلک  دـنوادخ  يزور .  تعـسو  یتسردـنت و 
تباجا رد  ریخات  زا  دیابن  زگره  يروآ .  دورف  ار  ادختمحرناراب  ییاشگب و  ار  ادـختمعن  ياهرد  یناوتیم  اعد  هلیـسو  هب  یتساوخ  هاگ 

تـساوخرد ياطع  شاداپ و  رجا و  ات  دـتفایم  ریخات  هبتباجا  هک  دوشیم  هاگ  تسا و  تینهزادـنا  هب  شـشخب  اریز  يدرگ ،  سویام  اـعد 
وت هب  يررقم  دعومرد  ای  يدوز  هب  نآ  زا  رتهب  هک  یلاح  رد  دوشیمن ،  تباجا  ینکیم و  تساوخرد  هک  دوشیم  هاگ  دوشرتشیب و  هدـننک 
دوش هداد  وت  هب  رگا  هک  یهاوخیم  ار  يزیچ  اسب  هچاریز  دوشیمن ،  هدروآرب  تاهتـساوخ  نیا  يرتهب  زیچ  رطاخ  هب  ای  دش ،  دهاوختیانع 

 . دوشیم وت  نید  تکاله  بجوم 

مییامنیم هصالخ  ناونع  هستحت  ار  همان  تیصو  زا  تمسق  نیا  بلاطم 

هدومن نیمضت  مه  ار  تباجا  هدرک و  اعد  هب  رما  لاعتم  دنوادخ  فلا )

 . ناعد اذا  عادلاةوعد  بیجا  ( 85;  ) مکل بجتسا  ینوعدا  لثم  ینآرق ،  هفیرش  تایآ  هب  دراد  هراشا  تمـسق  نیا  کیطعیل  هلاست  نا  كرما 
امیحر مکب  ناک  هللا  نا  هلضف  نم  هللا  اولئـساف  قح  کلوقو  تلق  تنا  مهللا  دنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  هزمحوبا ،  ياعد  رد  ( 86)
لـضف زا  هک  تسا  تسار  تاهدـعو  قح و  تراتفگ  يدومرف و  وت  ایادـخ !  ۀـیطعلا ; عنمتو  لاؤسلاب  رمات  نا  يدیـسای  کتافـص  نم  سیلو 

یسک زا  دیاب  سپ  ییامرف .  غیرد  اطع  زا  یهد و  لاؤس  روتسد  هک  تسین  نانچ  وت  مسر  تسا و  نابرهم  امش  هبادخ  اریز  دینک ; بلط  ادخ 
مه ینعی  منکیم ; ءاطع  امـش  هب  دییامن  تساوخرد  دینک و  بلط  نم  زاهدومرف  شدوخ  تسوا و  تسد  رد  زیچ  همه  هک  دومن  تساوخرد 

بحاص ریـصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ  نالئاس :  ياربتسا  هتـشاذگن  یقاب  يرذع  رگید  اذـل  اطع ; شـشخب و  هب  هدومن  توعدمه  تساراد ، 
یـضقیف عیفـش  ریغ  نم  دیامنیم :  تباجا  ار  نالئاستساوخرد  شدوخ  ياهطـساوچیه  نودب  هک  ياهناخ  بحاص  مه  نآ  تسیچ ؟  هناخ 

 . یتجاحیل

تسا مارح  ادختمحر  زا  طونق  زاب و  هبوت  هار  ب )

كوفع یلا  اباب  كدابعل  تحتف  يذلا  تنا  یهلا  دنیامرفیم :  نیبئاتلا  تاجانم  رد  مالسلا  هیلعداجـس  ماما  ۀبوتلا .  نم  تاسا  نا  کعنمی  مل 
زا تشذگ  يارب  وت  ایادـخ !  ( 88;  ) هحتف دـعب  بابلا  لوخد  لفغا  نم  رذـع  امف  ( 87 « ) احوصنۀبوت هللا  یلا  اوبوت   : » تلقف ۀـبوتلا  هتیمـسو 

دورو زا  هک  یسک  سپ  یقیقح ; نتشگزاب  ادخ ،  هب  دیدرگزاب  يدومرفو :  يداهن  مان  هبوت  ار  نآ  يدوشگ و  يرد  تناگدنب  ياهینامرفان 
یلمع نم  کباتک  یـصحا  ام  یلع  اتاوساوف  دـنیامرفیم :  هزمح  وبا  ياـعد  رد  و  دراد .  يرذـع  هچ  دومن ،  تلفغ  تسا  زاـب  هک  رد  نیا  زا 

ملاـمعا هک  نم  رب  سوسفا  يا  ( 89;  ) اهرکذتا ام  دـنع  تطنقل  طونقلا  نع  يایاکیهنو  کتمحر  ۀعـس  کمرک و  نم  وجرا  ام  الول  يذـلا 
 ، يدوب هدومرفن  یهن  يدیمون  سای و  زا  رگا  متـشادن و  تاهعـساوتمحر  مرک و  هب  دـیما  رگا  هک  یلامعا  نآ  هدـشتبث ،  تباتک  رد  همه 

مهسفنا ال یلع  اوفرسا  نیذلا  يدابع  ای  لق  هفیرش :  هیآ  هبتسا  هراشا  مالسلا  هیلعماما  مالک  مدشیمدیما .  ان  مرادرک  يروآدای  زا  هنیآ  ره 
سفن رب  فارسا  هانگ  باکترا  اب  هک  مناگدنب  زا  هتسد  نآ  هب  ( 90;  ) میحرلا روفغلا  وههنا  اعیمج  بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  ۀمحر  نم  اوطنقت 

ییادـخ وا  هک  دیـشخب ،  دـهاوخ  ار  امـش  ناهانگ  همه  دـنوادخ  هتبلا  دیـشابن ،  دـیماان  ادـخ  ياهتنمانتمحر  زا  زگره  وگب :  دـندرک  دوخ 
اولاـق هدـمآ :  نینچتساوـخیم  يدـنزرف  ادـخ  زا  هک  میهاربا  ترـضح  ناـیرج  رد  رجح ،  هروـس  رد  و  تـسا .  ناـبرهم  هدنزرمآرایـسب و 
زگره وت  میداد و  تراشب  قح  هب  ار  وت  دنتفگ :  ( 91;  ) نولاضلا الا  هبر  ۀمحر  نم  طنقی  نمو  لاق  نیطناقلا .  نم  نکت  الف  قحلاب  كانرـشب 
بغار تسین .  دـیمون  ادـخ  فـطل  زا  یـسک  هارمگ  ناداـن و  مدرم  زج  هـب  زگره  يرآ ،  تـفگ :  مـیهاربا  شاـبم .  سویاـم  ادـخ  فـطل  زا 

ابا تعمـس  لاق :  ۀـقدص  نب  ةدعـسم  نع  دوشیم :  هدرمـش  هریبک  ناهانگ  زا  ادـختمحر  زا  طونق  ریخلا .  نم  سایلا  طونقلا :  دـیوگیم : 
مالسلا هیلعهللادبعابا  تدهش  دیوگیم :  ناوفص  ( 92  . . . . ) هللا حور  نمسایلاو  هللا  ۀمحر  نم  طونقلا  رئابکلا :  لوقی :  مالسلا  هیلعهللادبع 
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موقلا الا  هللا  رکم  نمای  هناف ال  كرکم  ینمؤت  الو  کتمحر  نم  ینطنقتالوکحور  نم  ینسیؤت  مهللا ال  لاقو :  ریبکتلا  لبق  ۀلبقلا  لبقتساو 
ۀمحر نمطونقلا  هللا و  حور  نم  سایلا  هللا  دنع  رئابکلا  ربکا  نم  نا  لاقف :  کلبق  دحا  نم  اذهبتعمـس  ام  كادـفتلعج  تلق :  نورـساخلا 

داتـسیا هلبق  هب  ور  مارحالا  ةریبکت  زا  شیپ  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضحتمدخ  زاـمن  ماـگنه  نم  ( 93;  ) هللا رکم  نم  نمـالاو  هللا 
ادـخ رکم  زا  اریز  اـمنممرطاخ ،  هدوسآ  دوـخ  رکم  زا  نکن و  مدـیماان  دوـخ  رهم  زا  زاـسم و  مورحم  دوـختمحر  زا  ارم  ایادـخ !  تفگو : 

 : دومرف مدوب .  هدینـشن  یـسک  زا  ار  اعد  نیا  نونکات  مدرگ !  تنابرق  مدرک :  ضرع  ترـضح  هب  ناراکنایز .  رگم  دـنوشن ،  رطاـخ  هدوسآ 
مالسلا هیلعنینمؤملاریما  تسوا .  رکم  زا  ندوب  نمیا  ادختمحر و  حور و  زا  يدیمونو  سای  ادخ  دزن  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  انامه 

یلاح رد  دوشیم ،  سویام  ادـخ  ترفغم  تمحر و  زا  هک  یـسک  زا  منکیم  بجعت  ( 94;  ) رافغتسالاهعمو طنقی  نمل  تبجع  دنیامرفیم : 
 . دنک رافغتسادناوتیم  هک 

دش سویام  اعد  تباجا  رد  ریخات  زا  دیابن  ج )

 : دشاب لامتحا  راهچ  نیا  زا  یکیتلع  هبتسا  نکمم  ندشن  تباجا  اریز  دـش ،  سویام  اعد  تباجا  ریخات  زا  دـیابن  هتباجا  ءاطبا  کنتنقیال 
رگا و  ادخ ،  زا  بلط  رد  دج  تسا و  مزال  عاطقنا  صولخ و  اعد  رد  ینعی  تسا .  تین  هزادنا  هب  شـشخب  ۀینلا ; ردق  یلع  ۀیطعلا  ناف  الوا : 

بولقو ۀـقداص  تاینب  هللا  اولئـساو  دـناهدومرف :  مه  هینابعـش  فورعم  هبطخ  رد  تسا .  هدـش  نیمـضت  نآ  تباجا  دوش ،  اعد  صلاختین  اب 
ملع دقءیشب  ءاعدلا  هوعدت  کلعلف  یفخاو  رسلا  ملعی  هناف  ۀباجالا  رظتنت  الف  ءاعدلا  طرشب  تات  مل  ناف  دیوگیم :  هدق )  ) یـسلجم ةرهاط . 

تیاعر ار  اـعد  طرـش  رگا  ( 95;  ) رجحلارظتنا اناو  ءاعدـلاب  رطملا  نورظتنت  متنا  مهـضعبل  ۀباحـصلا  ضعب  لاقو  کـلذ  فـالخ  كرـس  نم 
دنادیم وا  هک  یهاوخیم  وا  زا  ار  يزیچ  اسب  هچ  تسا و  هاگآ  رومايایافخ  نطاب و  زا  یلاعت  يادـخ  اریز  شابن ،  تباـجا  رظتنم  يدرکن ، 

مرظتنم نم  و  دیتسه ،  ناراب  رظتنم  ندرک  اعد  اب  امش  تفگ :  رگید  یضعب  هب  هباحـص  زا  یـضعب  و  يراد ،  رظن  رد  ار  نآ  فالخ  نطاب  رد 
لبقاف توعد  اذاف  هاس  بلق  رهظب  ءاعد  بیجتـسی  هللا ال  نا  دندومرف :  هک  هدـشتیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  درابب !  گنـس  نامـسآزا 
نکمم یهاگ  لمآلا .  ءاطعل  لزجاو  لئاسلا  رجال  مظعا  کلذ  نوکیل  ۀـباجالا  کنع  ترخا  امبرو  ایناث :  ( 96  . ) ۀباجالا نقیتسا  مث  کبلقب 

نیا ات  دنک ،  رتشیب  هبانا  دشاب و  هتـشاد  اعد  هب  لاغتـشا  رتشیب  دـبوکبار و  ادـخ  هناخ  رد  رتشیب  لئاس  هک  دـشاب  نیا  ياربتباجا  ریخات  تسا 
لجوزع هللا  لوقیف  وعدـیل  دـبعلا  نا  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دریگب .  يرتشیب  شاداپ  دـشاب و  وا  يارب  رتشیبرجا  بجوم  حاـحلا 

یناف هتجاح  هل  اولجع  یلاعتو  كرابت  لوقیف  وعدیل  دبعلا  ناو  هتوص  عمـسانا  بحا  یناف  هتجاحب  هوسبحا  نکلو  هل  تبجتـسا  دـق  نیکلملل 
شتجاح یلو  مدناسر ،  تباجا  هب  ار  وا  ياعد  نم  دیامرف :  هتشرف  ود  هب  لجوزع  يادخ  سپ  دنک ،  اعد  ياهدنب  انامه  ( 97;  ) هتوص ضغبا 

 : دیامرف یلاعت  كرابت و  يادخ  سپ  دنک ،  اعدهک  تسه  مه  ياهدنب  انامه  مونشب ;و  ار  وا  يادص  مراد  تسود  نم  هک  اریز  دیرادهگن  ار 
یهاگ الجآ ; وا  الجاع  هنم  اریختیتوا  هاتؤت و  الف  ءیـشلا  تلاس  اـمبرو  اـثلاث :  مرادـن .  شوخ  ار  شیادـص  هک  دـیهدب  ار  شتجاـح  دوز 

 : اعبار ترخآ .  رد  ای  ایند  نیمه  رد  ای  دهدبهدننک  اعد  هب  دهاوخیم  ادخ  ار  نآ  زا  رتهب  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  ندـشن  تباجا  تسا  نکمم 
برلف اریز :  تسا .  رتهب  وت  يارب  ندرکن  تباجا  هک  نیا  لیلد  هب  دنکن ،  تباجا  تسا  نکمم  یهاگ  کل ;و  ریخ  وه  امل  کنع  فرـص  وا 

تاهتـساوخ هب  وت  ندیـسر  اعد و  ندـشتباجا  دوشتباجا ،  وت  ياعد  رگا  تسا  نکمم  یهاگ  هتیتوا ; ول  کنید  كـاله  هیف  هتبلط  دـق  رما 
دوش رایسب  هچ  ( 98;  ) نوملعتال متناو  ملعی  هللاو  مکل  رش  وهو  ائیش  اوبحت  نا  یسع  دیامرفیم :  میرک  نآرق  دشاب .  هتشاد  ررـض  تنیديارب 

تباجتسا عناوم  زا  دینادان .  امش  تساناد و  روما  حلاصمهب  دنوادخ  تسا و  نآ  رد  امش  داسف  رـش و  عقاورد  دیتسه و  يزیچ  رادتسود  هک 
هب باطخ  ياهدنهد  ناکت  نانخـس  یط  هغالبلا  جهن  تمکح 104  رد  مالـسلا  هیلعماما  تسا :  وهل  تالآ  هب  لاغتـشا  ملاظ و  هب  کمک  اعد 

بیجتـساالا دبع  اهیف  وعدی  ۀعاسل ال  اهنا  لاقف :  لیللا  نم  ۀعاسلا  هذه  لثم  یف  ماق  مالـسلا  هیلعدوواد  نا  فون  ای  دنیامرفیم :  یلاکبفون  »
باوخ زا  یتعاس  نینچ  رد  مالـسلا  هیلعدوواد  فون !  يا  ۀـبوک ; بحاص  وا  ۀـبطرع  بحاص  وا  ایطرـش  وا  افیرع  وا  اراشع  نوکی  نا  ـالا  هل 
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رومام هک  نآ  رگم  دش ،  دهاوخ  باجتـسم  هک  نیا  زج  دـنکیمن  اعد  نآ  رد  ياهدـنبچیه  هک  تسا  یتعاس  نامه  نیا  تفگ :  تساخرب و 
 . دشاب برطم  ای  روبنط  بحاص  ای  وا  رومام  ای  وا  سوساج  ای  ملاظمکاح  يارب  تایلام  عمج 

؟  درک تساوخرد  دیاب  ار  يزیچ  هچ  اعد  رد  موس : 

نایب ار  سای  طونق و  حـبق  یلاعت و  يادـخهاگرد  هب  هبانا  ندرک و  اعد  ندوب  بولطم  هک  نآ  زا  سپ  کل : . . .  یقبی  امیف  کتلاسم  نکتلف 
دنیامنیم نایب  یلک  هدعاق  کی  لاؤس ،  نیا  هب  خساپ  رد  مییامن ؟  بلط  ادـخ  زا  اعد  ردار  يزیچ  هچ  هک  نیا  هب  دـسریم  تبون  دـندومن ، 

هدـعاق کی  زین  میرک  نآرق  ددـنبربتخر .  وت  زا  شايدـب  لابو و  یقابتیارب و  شاییابیز  لامج و  هک  دـشابيزیچ  وت  هتـساوخ  دـیاب  هک 
تـسامش دزن  هچنآ  ( 99;  ) نولمعی اوناکام  نسحاب  مهرجا  اوربص  نیذـلا  نیزجنلو  قاب  هللادـنع  امو  دـفنی  مکدـنع  ام  دـنکیم :  ناـیب  یلک 

 . دنروآیم اج  هب  هک  تسا  یلمع  زا  رتهب  رایسب  میهدب  نارباصهب  هک  يرجا  هتبلا  دنامیم و  یقاب  دبا  ات  تسادخ  دزن  هچنآ  دوشیم و  دوبان 
دسریمن ادخ  هب  اهینابرق  نیا  نوخ  تشوگ و  زگره  ( 100;  ) مکنم يوقتلا  هلانی  نکلواهؤامد  الو  اهموحل  هللا  لانی  نل  دـیامرفیم :  زین  و 

ریخ هلاساو  كایندو  کـنید  هللا  عدوتـسا  دـنیامرفیم :  تیـصو  ناـیاپ  رد  دیـسر .  دـهاوخوا  لوبق  هاگـشیپ  هب  هک  تسامـش  ياوقت  نکل  ، 
زا مسج  تحـص  رگا  ددرگ .  وا  هب  برق  ثعاب  هک  تساوخ  ار  يزیچ  ادـخ  زا  دـیاب  ةرخآلاو .  ایندـلاو  ۀـلجآلاو  ۀـلجاعلا  یف  کـل  ءاـضقلا 
لام ادخ  زا  رگا  و  دنامیم ،  یقاب  شلامج  وییابیز  هک  تسا  قلخ  ادخ و  هبتمدخ  دشاب ; قلخ  ادخ و  هبتمدـخ  يارب  میهاوخیمادـخ ، 
سپ مالک  نیا  لیذ  رد  ددرگ .  ادخ  هب  برق  ثعاب  هک  ییاههار  رد  فرص  اب  هارمه  مه  نآو  دشاب  لالح  لام  بلط  دیاب  مییامنیم ،  بلط 
رگا لام  ینامیمیقاب .  لام  يارب  وت  هن  دنامیم و  وت  يارب  لام  هن  ینعی ،  هل ; یقبت  الو  کل  یقبیال  لاملاف  دناهدومرف :  یلک  هدعاق  نایب  زا 

هدعاق نآ  زا  هک  یقیداصم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  لام  ارهاظ  مامااج  نیا  رد  ارچ  سپ  دنامیم ; یقاب  ناسنا  يارب  دوش ،  فرـص  ادـخ  هار  رد 
هکلب تسینلام ،  دوخ  دنامیم  یقاب  هچنآ  دوش ،  فرص  ادخ  هار  رد  رگا  لام  تفگ :  دیاب  باوج  رد  دناهدومنحرطم ؟  تسا  جراخ  یلک 
یقاب ناسنا  يارب  هچنآ  يوقتلا ،  هلانی  نکلو  دیامرفیم :  نآرقرد  هک  نیا  امک  هتفرگ ،  ماجنا  وا  هب  برقت  دصق  هب  هک  تسادخ  رما  تعاطا 

هب نیفـص  زا  تشگزاـب  ماـگنه  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دومن .  بلط  ادـخ  زا  ار  نآ  دـیابمة  ; ءاذـل تساوقت ; دروخیم  وا  درد  هب  تسا و 
روبقلاو ةرفقملا  لاحملاو  ۀشحوملا  رایدلا  لها  ای  دندومرف :  هدرک و  ناتسربق  فرط  هب  ور  دندیسردوب ،  هفوک  هزاورد  تشپ  هک  یناتـسربق 

اماو تنکـس  دقف  رودـلا  اما  قحال  عبت  مکل  نحنو  قباس  طرف  انل  متنا  ۀـشحولا  لها  ای  ةدـحولالها  ای  ۀـبرغلا  لها  ای  ۀـبرتلا  لها  ای  ۀـملظملا 
ول اما  دندومرف :  هدومن  باحصا  هب  ور  سپس  ( 101 ( ؟  مکدنع ام  ربخ  امف  اندنع  ام  ربخ  اذه  تمسق  دقف  لاومالا  اماو  تحکن  دقفجاوزالا 

اوقت و اههشوت  نیرتهب  هک  دـندادیم  ربخ  امـش  هب  دـندادیم  ملکت  هزاجا  اهنآ  هب  رگا  يوقتلا ; دازلا  ریخ  نا  مکوربخال  مالکلا  یف  مهل  نذا 
 . تسا يراکزیهرپ 

تیبرت رد  داعم  هب  هجوت  ریثات  ه )

همدقم

دیامرفیم میرک  نآرق  تسا ; ناسنا  تشونرـس  داعمهب و  هجوت  يروآدای و  یلاعت -  ادبم -  هب  هجوت  زا  دعبتیبرت  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی 
ام هب  زگره  میاهدیرفآ و  هچیزاب  ثبع و  هب  ار  امـش  ام  هک  دیتشادنپ  نینچ  ایآ  ( 102;  ) نوعجرتال انیلا  مکناو  اثبع  مکانقلخ  امنا  متبسحفا  : 

دوب هچ  رهب  مندمآ  ماهدمآ  اجکز  منتشیوخ  لد  لاوحا  زا  لفاغ  ارچ  هک  منخس  بش  همه  تسا  نیا  نم  رکف  اهزور  درک ؟  دیهاوخن  عوجر 
 : موی لک  یفيدانی  اکلم  نا هللا  هک :  دنکیم  رظن  ایند  هب  هاگدید  نیا  اب  هک  یسک  رادرک  راتفر و  املسم  منطو  ییامنن  رخآ  موریم  اجک  هب 

توافتم دـشیدنایمن  گرم  هب  زگره  هدـشایند و  هتفیرف  هک  یـسک  رادرک  راتفر و  اب  ( ، 103  ) بارخلل اونباو  ءانفلل  اوعمجاو  توملل  اودـل 
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مک و تاناکما  اب  هدومن ،  قارتا  ییارـسناوراکرد  رفـس  لوط  رد  هک  دناهدرک  هیبشت  يرفاسم  هب  ار  گرم  دای  اب  ماوت  ناسنا  یگدنز  تسا . 
 . تسین لیاسو  تاـناکما و  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  درادـن ،  فقوت  اـج  نآ  رد  رتشیب  یتعاسدـنچ  هک  تسا  نئمطم  نوچ  نکل  دودـحم ، 

ياهدـیقع لئاسم  نیا  هب  هک  یـسک  راتفگو  راتفر  اب  گرم ،  زا  دـعب  یفقاوم  تسا و  راک  رد  یگرم  دـنادیم  هک  یـصخش  راـتفگ  راـتفر و 
دنکیم و میظنتيرگید  روط  ار  دوخ  یگدنز  باقع ،  اهمارح  یفو  باسح  اهلالح  یف  هک :  دنادب  ناسنا  رگا  تسا .  توافتم  الماک  درادن 

فقاوم زا  نخـس  گرم ،  دای  رب  هوالع  فیرـش  همانتیـصو  نیا  رد  تشاد .  دهاوخ  دوخ  ياهدمآرد  راک و  بسک و  رب  يرتشیب  هبـساحم 
 : تسا هدمآ  نایم  هبزین  گرم  زا  دعب 

ایند يانف  گرم و  يروآدای  ( 1

ایند يانف  گرم و  يروآدای 

 : دـننام لوا  مسق  اما  رگید .  ياهترابع  نمـضرد  یهاگ  تسا و  توملا  رکذ  هب  حیرـصت  اب  یهاـگ  گرم  يروآداـی  همانتیـصو  نیا  رد 
نیا زا  رگید  ياـج  رد  راداو .  اـیند  ياـنف  هب  رارقا  هب  ار  نآ  نک و  مار  ار  تسفن  گرم ،  يروآ  داـی  اـب  ءاـنفلاب ; هررقو  توملا  رکذـب  هللاذو 

كرذح هنمتذخا  دقو  کیتای  یتح  هیلا  توملا  دعب  یـضفتو  هیلع  مجهت  ام  رکذو  توملا  رکذ  نم  رثکا  ینب  ای  دنیامرفیم :  همانتیـصو 
يور ندرم  زا  سپ  هچنآ  ییآیم و  رب  نآ  اب  هچنآ  دای  شاب و  ندرم  دای  هب  ناوارف  مرـسپ !  كرهبیف ; ۀـتغب  کـیتایالو  كرزا  هل  تددـشو 

مود تمسق  اما  دیامنبولغم .  ار  وت  دیاین و  ناهگان  هتسب و  ار  دوخ  رمک  یشاب و  هتـسارآ  ار  شیوخ  زاس  دیآرد  وت  رب  نوچات  ییامن  نادب 
هک یتاملک  ابتسا  هارمه  تیـصو  عورـش  تسایند :  ياـنف  وگرم  يروآداـی  هنیمز  رد  بلاـطم  نکل  هدـشن ،  توملا  رکذ  هب  حیرـصت  هک 
ادغ اهنع  نعاظلاو  یتوملا  نکاسم  نکاسلا  رمعلا . . .  ربدملا  نامزلل  رقملا  نافلا  دلاولا  نم  دزادنایمایند :  يانف  گرم و  دای  هب  ار  هدـنونش 

رورغلا رجاتو  ایندـلا  دـبعوبئاصملا  ۀـیمرو  مایالا  ۀـنیهرو  ماقـسالا  ضرغ  کله  دـق  نم  لیبس  کلاسلا  كردـی  الام  لمؤملا  دولوملایلا 
هب فرتعم  یناف  يردپ  زا  تاومالا ; ۀفیلخو  تاوهشلا  عیرصو  تافآلابصنو  نازحالا  نیرقو  مومهلا  فیلحو  توملا  ریـسا  ایانملا و  میرغو 
هب دنکیم ،  چوک  نآ  زا  ادرف  هتفرگ و  ینکـس  ناینیـشیپ  هاگلزنمرد  هک  يردپ  تسا ،  بورغ  هب  ور  شرمع  باتفآ  هک  نامز  يریگ  تخس 
 . دندش كاله  دنداهن و  ماگ  نآ  رد  نارگید  هک  دهنیم  ماگ  یهار  رد  دیآیمن و  تسد  هبزگره  هک  تسا  يزیچ  دنموزرآ  هک  يدـنزرف 
 ، اههودنانامیپمه گرم و  ریـسا  راکهدب و  رورغ و  رجات  ایند و  هدـنب  تسا .  بیاصم  سرریت  رد  راگزور و  ناگورگو  اهيرامیب  فدـه 

نیا هک  نیا  هب  هراشا  اب  همانتیـصو  زا  رگید  ياج  رد  تسا .  ناگدرم  نیـشناج  تاوهـش و  بولغم  اهالب و  تاـفآ و  جاـمآ  اـهمغ و  نیرق 
نا لبق  اهنم  الاصخ  تدروا  دنیامرفیم :  دیارگیم ،  یتسـس  هب  میاوق  ماهدیـسر و  يریپ  نس  هب  هک  مسیونیموت  يارب  یلاح  رد  ار  تیـصو 

اهلمعلاروتسد و متیصو  رد  ( 104;  ) یمـسج یف  تصقن  امک  ییاریف  صقنا  نا  وا  یـسفن  یف  امب  کیلا  یـضفا  نا  نود  یلجا  یب  لجعی 
میار رد  هک  نآ  زا  شیپ  مشاـب و  هدرکن  ناـیب  مراد  نورد  ردهـچنآ  هـک  یلاـح  رد  دـسر  ارف  مـلجا  اداـبم  متـشون ،  وـت  يارب  ییاـهشرافس 

نا ملعاو  یتیـصو  ینبای  مهفتف   : » دـنیامرفیم داعم  ایند و  يانف  يروآدای  رد  هدـمآ .  دوجوهب  ممـسج  رد  هک  نانچمه  دوش  داجیا  یناصقن 
یلع الا  رقتـستل  نکت  مل  ایندلا  ناو  یفاعملا  وه  یلتبملا  ناو  دـیعملا  وه  ینفملاناو  تیمملاوه  قلاخلا  ناو  ةایحلا  کلام  وه  توملا  کلام 

کتلاهج یلعهلمحاف  کلذ  نم  ءیـش  کیلع  لکـشا  ناف  ملعتال  امم  ءاش  ام  وا  داعملا  یف  ءازجلاو  ءـالتبالاو  ءاـمعنلانم  هیلع  هللا  اـهلعجام 
مـصتعاف کلذ  دعب  هرـصبت  مث  كرـصب  هیف  لضیوکیار  هیف  ریحتیو  رمالا  نم  لهجت  ام  رثکا  امو  تملع  مث  الهاج  هبتقلخ  ام  لوا  کناف 

نامه هدـننیرفآ ،  تسا و  تایح  کلام  ومه  گرم  کلام  نادـب  امن ،  تقد  متیـصو  مهف  رد  مرـسپ !  كاوسو ; کـقزرو  کـقلخ  يذـلاب 
هک نادب  دشخبیمافـش .  دهدیم ،  يرامیب  هک  یـسک  نامه  دشخبیم .  ماظن  ون  زا  هک  تسومه  هدننک  یناف  دـناریمیم و  هک  تسایـسک 

دهاوخب وا  هچنآ  ای  زیخاتـسر  رد  شاداپ  التباهاگ و  تمعن و  هاگ  هداد ،  رارق  ار  نآ  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  هب  رگم  دنامیمن ،  اجرباپ  ایند 
نادان لهاج و  تسخن  رد  وت  اریز  نک ،  لمح  دوخ  ینادان  رب  ار  نآ  دـمآ ،  شیپوت  يارب  شثداوح  ناـهج و  هراـبرد  رگا  ینادیمن .  وت  و 
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نآ رد  تمـشچ  تـسا و  نادرگرـس  نآ  رد  ترکف  یناد و  یمن  هـک  ار  هـچنآ  تـسا  رایـسب  هـچ  هدـیدرگملاع و  سپـس  يدـش و  هدـیرفآ 
هدوب وت  تقلخ  همزالهچنآ  هداد و  تايزور  هدـیرفآ و  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  نیاربانب  ینیبیم ; ار  نآ  یتدـم  زا  سپ  اما  ددرگیمهارمگ ، 

 : لوا دـشابیم :  رگید  مهم  بلطمود  يواح  ترخآ ،  داعم و  هلاسم  يروآدای  رب  هوالع  همانتیـصو ،  زا  شخب  نیا  ربب .  هاـنپ  هداد ،  وت  هب 
جراخ وا  هطلـس  زا  يزیچ  تسوا و  تردق  دـی  رد  تسههچ  ره  هللا ،  الا  دوجولا  یف  رثؤمال  هک  نیا  یلاعت و  يادـخ  هرهاق  تردـق  هب  هجوت 

هغلابتمکح رب  ینتبم  رورـش ،  تاریخ و  ابتساهارمه  هک  یتسه  ناهج  تقلخ ; ناهج  رد  نسحا  ماظن  یهلا و  هغلابتمکح  مود :  تسین . 
الا امهنیب  امو  ضرالاو  تاوامـسلا  انقلخ  امو  هدـش .  هداد  رارق  حیحـص  نازیم  دـسافم و  حـلاصمزا و  مامت  یهاگآ  ساـسا  رب  تسا و  یهلا 

 . میاهدرکن قلخگرزب  یتمکح  حیحص و  يدوصقم  يارب  زج  هبتساهنآ  نیب  رد  هچ  ره  ار و  نیمز  اهنامسآ و  ام  و  ( 105;  ) قحلاب

؟  میربیم یپ  شنیرفآ  ماظن  ياهتمکح  یتسه و  رارسا  مامت  هب  ام  ایآ 

مکلعلةدـئفالاو راصبالاو  عمـسلا  مکل  لـعجو  ائیـش  نوملعتـال  مکتاـهما  نوطب  نم  مکجرخا  هللاو  دراد  یناداـن  لـهج و  هقباـس  هک  ناـسنا 
 ، درک اطع  بلقو  شوگ  مشچ و  امـش  هب  دیتسنادیمن و  چـیه  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ناردام  نطب  زا  ار  امـش  ادـخ  و  ( 106;  ) نورکشت
 ، دیامندوخ لهج  ینادان و  رب  لمح  دمهفیمن ،  یتسه  ملاع  للع  رارسا و  زا  ار  هچنآ  دیاب  دیرآ .  ياج  هب  ار  اهتمعن  نیا  رکـش  هک  دشاب 

دـباییم و یهاگآ  نآ  زا  نامز  رورم  هب  تسین و  مولعمناسنا  يارب  هک  یبلاطم  اسب  هچ  یتسه .  ماظن  رد  لداـعت  نزاوت و  مدـع  رب  لـمح  هن 
ضارتعاهب نابز  دیابن  نآ  تلع  نتفاین  ياهدیدپ و  رد  ندرک  رظن  درجم  هب  اذل  دـمهفن ،  ار  یبلطم  رـسو  تلع  رخآ ،  ات  تسا  نکمم  یهاگ 

تمکح نتـسنادن  تلع  هب  یـسوم  هکدـنکیم  نایب  رـضخ  یـسوم و  زا  یتیاـکح  بلطم ،  نیا  نییبت  حیـضوت و  يارب  میرک  نآرق  دوشگ . 
وا زا  دیسر ،  رـضخ  هب  هک  نآ  زا  سپ  یـسوم  هک  تسا  نیا  ناتـساد  هصالخ  ( 107  . ) دوشگ ضارتعا  هب  نابز  هنالوجع  رـضخ ،  ياـهراک 

دیزرو رارصا  وا  يرادن .  ارم  یهارمه  لمحتوت  تفگ :  خساپ  رد  رضخ  ددرگ .  دنمهرهب  وا  شناد  زا  ات  دنارذگب  وا  اب  ار  یتدمدرک  اضاقت 
هـسهب هار  لوط  رد  دنک .  نایب  ار  شراک  تلع  رـضخ  دوخ  هک  نیا  رگم  دـنکن ،  یلاؤس  وا  زاهار  رد  هک  یطرـش  هب  اما  تفریذـپ ،  رـضخ  و 

نآ رب  هک  ار  یتـشک  رـضخ  هک  نآ  لوا  درک :  ضارتـعاهلحرم  ره  رد  دوب و  روآبجعت  یـسوم  يارب  هس  ره  هک  دـندومن  دروـخرب  هثداـح 
هبریـسم رد  هک  نآ  موس  دیناسر ;و  لتق  هب  ار  وا  وگتفگ  تبحـص و  نودـب  هک  دندیـسر  يرـسپ  هبهک  نآ  مود  دومن ; خاروس  دـندوب  راوس 

لحارم یط  زا  سپ  رـضخ  دوخ  دریگب .  يدزموا  زا  دسانـشب و  ار  نآ  بحاـص  هک  نآ  نودـب  درک ،  ریمعت  ار  نآ  دندیـسر و  یبارخ  راوید 
مکاـحتسد زا  نآ  رد  صقن  داـجیا  هطـساو  هب  هک  دوب  نآ  يارب  یتـشک  ندرکخاروـس  اـما  درک :  ناـیب  یـسوم  يارب  ار  شیاـهراک  تلع 

فارحنا هب  زا  يریگولج  يارب  رـسپنآ  نتـشک  اما  دریگن ; روز  هب  شدنمتـسم  نابحاص  تسد  زا  ار  نآ  ات  دـشاب  ناما  رد  وگروزو  بصاغ 
هک دوب  یجنگ  زا  تظافح  يارب  بارخ  راوید  ریمعت  اما  دیامن ;و  اطع  اهنآ  هب  یحلاصدنزرف  ادخ  نآ  زا  سپ  دوب و  وا  ردام  ردپ و  ندیشک 

دیابن میدیمهفن  ار  یبلطم  رـس  رگا  هک  دوشیم  هتـسناد  یبوخ  هبتیاکح  نیا  زا  دوب .  هدنام  یقاب  وا  میتی  دـنزرف  ود  يارب  حـلاص  يردـپزا 
تـسد يزیچ  رـس  هب  زگره  تسا  نکمممه  یهاـگ  دوش و  مولعم  نآ  تلع  بساـنم  عقوم  رد  اـت  درک  ربص  دـیاب  هکلب  مینک ،  ضارتعااروف 

( . 108  ) درادـن دوجو  یتسه  ملاع  رد  نسحا  ماظن  زا  ریغ  يزیچ  وا ،  هغلابتمکح  یهلاهرهاق و  تردـق  هب  ام  داـقتعا  زا  سپ  نکل  میباـین ، 
هدید هب  ایند  هب  هک  یناسک  هدش و  رورغم  ایند  هب  هکیناسک  نیب  قرف  لاثم  بلاق  رد  ایند  يرادیاپان  نایب  اب  همان  تیصو  زا  رگید  یتمسق  رد 

اهیفاهلهال دعا  امو  ةرخآلا  نع  کتابناو  اهلاقتناو  اهلاوزو  اهلاحو  ایندلا  نع  کتابنا  دـق  ینا  ینبای  دـنرادیم :  نایب  ار  دـننکیم  رظن  تربع 
ابیـصخ الزنم  اوماف  بیدـج  لزنم  مهب  ابن  رفـس  موق  لثمک  ایندـلا  ربخ  نم  لثم  امنا  اهیلع :  وذـحتو  اهب  ربتعتل  لاثمالا  اـمهیف  کـل  تبرـضو 
ءیشل نودجی  سیلف  مهرارقلزنمو  مهراد  ۀعس  اوتایل  معطملا  ۀبوشجو  رفـسلا  ۀنوشخو  قیدصلا  قارفو  قیرطلا  ءاثعو  اولمتحافاعیرم  ابانجو 

اوناک موق  لثمک  اهبرتغا  نم  لثمو  مهتلحم  نم  مهانداو  مهلزنم  نممهبرق  امم  مهیلا  بحا  ءیـشالو  امرغم  هیف  ۀـقفن  نوریالو  املا  کلذ  نم 
نوریـصیوهیلع نومجهی  ام  یلا  هیف  اوناکام  ۀقرافم  نم  مهدنع  عظفا  الو  مهیلا  هرکا  ءیـش  سیلف  بیدـجلزنم  یلا  مهب  ابنف  بیـصخ  لزنمب 
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علطم هدش  ایهم  نآ  رد  شلهايارب  هچنآ  ترخآ و  زا  مدرک و  هاگآ  شاینوگرگد  لاوز و  نآ و  تالاح  ایند و  زا  ار  وت  نم  مدنزرف !  هیلا ;
بوخ ار  ایند  هک  یناسک  انامه  یهن .  ماگ  حیحـص  هار  ردو  يریگ  تربع  نآ  هلیـسو  هب  ات  مدز  اهلثم  تیارب  ود  ره  هرابرد  و  مدـینادرگ ، 

هب چوک  دصق  دناهتفرگ و  رارق  تسین  ندـنام  لباق  هک  تقـشمرپو  يدابآ  بآیب و  لزنمرـس  رد  هک  دنتـسه  ینارفاسم  دـننام  دـناهدومزآ ، 
 ، هتفریذپ ار  ناتـسود  قارف  دناهدش ،  لمحتم  ار  هار  ياهتقـشم  لزنم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  دناهدومنشیاسآ  تمعن و  رپ  یلزنم  يوس 
زا دنهن .  ماگ  دوخ  شمارآ  رارقلزنمرـس و  شیوخ و  عیـسو  هناخ  هب  ات  دناهدومن  لوبق  لد  ناج و  اب  ار  راوگان  ياهاذغ  ترفاسم و  یتخس 
زیچ چیه  دنراگنایمن و  تمارغ  ار  هدش  فرـصم  ياههنیزه  دننکیمنیتحاران و  ساسحا  هار  نیا  رد  تالکـشم  اهیتخـس و  زا  کی  چیه 

 ، دـندش رورغم  ایند  هب  هک  یناسک  اما  دـناسرب ; ناشـشمارآ  لحم  هب  کـیدزن و  ناـشلزنم  هب  ار  ناـنآ  هک  تسیننآ  زا  رت  بوبحم  ناـشیارب 
زا یلاخ  کـشخ و  یلزنميوس  هب  دـیاب  هک  دوشیم  مـالعا  اـهنآ  هب  سپـس  هتـشاد ،  رارق  تمعن  رپ  یلزنم  رد  هک  دنتـسه  ینارفاـسم  دـننام 

يوـس هـبتکرح  دـناهدوب و  نآ  رد  هـچنآ  زا  تقراـفمزا  رتهدـننک  تحاراـن  رتدـنیاشوخان و  زیچ  چــیه  ناـنآ  دزن  دــننک ; تـکرحتمعن 
لاثم  » زا هدافتـسا  تیبرت ،  میلعت و  رد  رثؤم  دـیفم و  ياهشور  زا  یکی  تسیندـنریگ .  رارق  نآ  رد  دـننک و  لمحت  دـیاب  هک  ییاهیتحاران 
ریبعت هب  دراد ; اـهنآ  اـب  يرتشیبسنا  وا  نهذ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبلاـطم  زا  تسا ،  رود  بطاـخم  نهذ  زا  هک  یبـلطم  میهفتيارب  تسا . 

هک نآرق ،  دـنادرگ .  کیدزن  نآ  هب  ار  هدنونـش  نهذ  هتخاس و  مسجم  ار  نآهک  يزیچ  هبتسا  دوصقم  فیـصوت  ياـنعم  هب  لـثم   ، » رگید
یف سانلل  انبرـض  دقلو  دیامرفیم :  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هتفرگراک  هب  ار  شور  نیا  يدایز  دراوم  رد  تسا ،  يزاس  ناسنا  تیبرت و  باتک 

 : دیامرفیم لاثم  بلاق  رد  ایند  يرادـیاپان  رد  نآرق  میاهدز .  لثم  روج  همه  نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  ام  ( 109;  ) لثم لک  نم  نآرقلا  اذه 
ءیـش لک  یلع  هللا  ناکو  حایرلا  هورذتامیـشه  حبـصاف  ضرالا  تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هانلزنا  ءامک  ایندـلا  ةویحلا  لـثم  مهل  برـضاو 

یبآ هبار  ناشییایندیگدـنز  نزب و  لثم  دوخ  راگدرورپ  داـی  زا  ناـنادرگيور  اـیند و  تاـیحتنیز  رد  ناـگتفرورف  يارب  ( 110;  ) اردتقم
رادومن یلکـش  نیرتابیز  هب  تفایتجهب و  توارطو و  هتـشگ  طلتخم  بآ  نیا  اب  نیمز  ناهایگ  میدرک و  شلزان  نامـسآ  زا  هک  نک  هیبشت 

زیچ ره  رب  ادـخ  درب ; شیوس  نآ  وس  نیا  هب  هدومن ،  ادـج  مه  زا  ار  نآ  ياههخاشاهداب  هک  دـش  هتـسکش  کشخ و  هاـیگ  سپـس  تشگ ، 
نیب یحیحـص  هسیاقمدـناوتیمن  زگره  ارگاـیند  يداـم و  ناـسنا  هـک  نـیا  هـب  رظن  هماـن ،  تیــصو  زا  شخب  نـیا  رد  تساـناوت .  ردـتقم و 

تربـع هدـید  هب  اـیند  هب  هک  یناـسک  دـناهدومرف :  هدومنهدافتـسا و  لـیثمت  زا  مالـسلا  هیلعماـما  دـشاب ،  هتـشاد  ترخآ  لـها  ناـیارگایند و 
ياج هب  نتفر  ریـسم  رد  نکل  دـنربیم ،  رـس  هب  بسانم  ریغ  دـب و  ياـج  رد  هک  دنتـسهیناسک  دـننام  دـنوشیمن ،  نآ  هتفیرف  دـنرگنیم و 

هتفیرف هک  یناسک  فالخ  هب  دننکیملمحت .  ار  یجنر  ره  لماک ،  یتحار  رورـس و  تجهب و  نآ  هب  ندیـسر  يارب  اهنیا  اذل  دنتـسهبوخ ;
اهنآ دزن  زیچ  چیه  هک  دنورب ،  بسانمان  ياج  هب  دـیابتحار  بوخ و  ياج  زا  هکدـنایناسک  دـننام  اهنآ  دـنروهطوغ ،  نآ  رد  هدـش و  ایند 

 . دنرازیب گرمزا  ناتـسرپایند  دـننادیم و  رورـس  تجهب و  لوا  ار  گرم  ادـخ  يایلوا  هک  تساج  نیا  زا  تسین .  ندرک  چوک  نیازا  رتدـب 
 . نیقداصمتنک نا  توملا  اونمتف  سانلا  نود  نم  ءایلوا هللا  مکنا  متمعز  نا  اوداه  نیذـلا  اهیا  اـی  لـق  دـیامرفیم :  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق 

ةداهشلاو بیغلا  ملاع  یلا  نودرت  مث  مکیقالم  هنافهنم  نورفت  يذلا  توملا  نا  لق  نیملاظلاب .  میلع  هللاو  مهیدیا  تمدق  امب  ادبا  هنونمتی  الو 
هن دـییادخ  نارادتـسود  تقیقح  هب  امـش  هک  دـیرادنپ  رگا  دوهیتعاـمج !  يا  وـگب :  اـم !  لوـسر  يا  ( 111;  ) نولمعت متنک  اـمب  مکئبـنیف 
نآ لاح  تسادخ و  ياقلقوش  گرم و  يوزرآ  ادخ  ناتـسود  تمالع  اریز  دییوگیم ،  تسار  رگا  دـینک  گرم  يانمت  سپ  رگیدمدرم ، 

ناسرت و نآ  زا  هکلب  دـننکیمن ،  گرم  يوزرآ  زگره  دناهداتـسرف ،  شیپ  شیوخ  ترخآ  يارب  دوختسد  هب  هک  يدـب  رادرک  رثا  رد  هک 
دهاوخ تاقالم  امتح  ار  امـش  دیزیرگیم  نآ  زا  هک  یگرم  تبقاع  وگب :  ام !  لوسريا  تسهاگآ .  ناراکمتـس  رادرک  زا  ادخ  دنناساره و 

 . دزاسیمهاگآ دیاهدرک  دب  کین و  هچنآ  هب  ار  امـش  وا  دیدرگیم و  زابتسا  ناهن  ادیپ و  ياناد  هک  ییادخ  يوسهب  گرم  زا  سپ  درک و 
اهنع هللا  كابن  دـقف  اهیلع  مهبلاکتو  اهیلا  ایندـلا  لها  دالخا  نم  يرت  اـمب  رتغت  نا  كاـیاو  دـنیامرفیم :  هماـن  تیـصو  زا  رگید  یتمـسق  رد 
اهلیلذ اهزیزع  لکای  ضعبیلع و  اهضعب  رهی  ۀیراض  عابس  ۀیواع  بالک  اهلها  امناف  اهیواسم  نع  کل  تفشکتو  اهـسفن  نع  کلیه  تعنو 
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اهمیقی عار  اـهل  سیل  ثعو  داوب  ۀـهاع  حورـس  اـهلوهجم  تبکرو  اـهلوقع  تلـضا  دـق  ۀـلمهم  يرخاو  ۀـلقعم  معن  اهریغـص  اـهریبک  رهقی  و 
ابراهوذختاو اهتمعن  یف  اوقرغو  اهتریح  یف  اوهاتف  يدـهلا  رانم  نع  مهراصباب  تذـخاو  یمعلا  قیرطایندـلا  مهبتکلـس  اهمیـسی  میـسمالو 

 ، دزاس رورغم  ار  وت  نآ  هب  ناشهناصیرح  هلمح  ایند و  هب  مدرم  دیدش  هقالع  هک  شاب  رذح  ربتخس  اهئارو ; ام  اوسنو  اهب  اوبعلو  مهبتبعلف 
ناشن وت  هب  اراکـشآ  ار  دوخياهيدـب  هداد و  ربخ  ار  وت  شلاوز  انف و  زا  دوخ  زین  اـیند  هدرک و  هاـگآ  اـیند  عضو  زا  ار  وت  دـنوادخ  هک  ارچ 

نادنمروز دنرگیدکی .  ندیرد  یپ  رد  هک  یناگدنرد  و  دننکیمادص ،  هراومه  هناربصیب  هک  دنتـسه  یناگـس  نوچمه  ناتـسرپایند  هداد . 
اهر رگید  یهورگ  هتـسب و  ناشیاهاپ  نانآ  زا  یهورگ  هک  ینایاپ  راهچ  نوچمه  ای  ار .  اهرتکچوکاهرتگرزب  دـنروخیم و  ار  ناـفیعض 

تکرح هک  يرازنـشرد  دناهدش ،  اهر  تافآ  زا  رپ  يداو  رد  دناهداهن و  ماگ  مولعمان  ياههار  هب  هدرک و  مگ  ار  حیحـص  ياههار  دـناهدش ، 
قیرط رد  ار  نانآ  ایند  دناسرب ; لزنم  هب  ار  اهنآهک  یسک  هن  دنک و  عمج  ار  اهنآ  هک  دنراد  یناپوچ  هن  تسا .  ریذپ  ناکما  يدنک  هب  نآ  رد 
قرغ نآ  ياهتمعن  رد  هدنام و  ایند  ینادرگرس  تریح و  رد  هتسب و  ربتیادهياههناشن  ندید  زا  ار  ناشیاهمشچ  هتخادنا و  هار  هب  يروک 

شومارفار نآ  ياروام  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  ایند  اهنآ  هداد و  يزاب  ار  اهنآ  ایند  دـناهدیزگرب ; شیوخ  راگدرورپو  کلام  ار  اهنآ  دـناهدش ، 
وا هب  دـشاب ،  نمیا  راگزور  رکم  زا  هک  یـسک  هناها ; همظعا  نمو  هناـخ  ناـمزلا  نما  نم  دـیامرفیم :  اـیند  يراـکبیرف  رد  زین  و  دـناهدرک . 
 : دنیامرفیم ایند  يرادیاپان  رد  رگید  یشخب  رد  درک .  دهاوخ  راوخظظوال  ; ءار وا  درامشب ،  گرزب  ار  وا  هک  یـسک  درک و  دهاوختنایخ 

ناو هب  راسی  هناف  راهنلاو  لیللا  هتیطم  تناکنم  نا  ینبای  ملعاو  قحلی  نا  عرـسا  نم  کشوی  ناعظالا  تدرو  دـق  ناک  مالظلا  رفـسی  ادـیور  »
دوصقم لزنم  رـس  هب  ینارفاسم  ایوگ  دوشیم .  فرطرب  یکیرات  يدوز  هب  هک  شاب  مارآ  اعداو ; امیقم  ناک  ناو  ۀفاسملا  عطقیو  افقاو  ناک 
تکرح رد  امیادتسا  زور  بش و  شبکرم  هک  سک  نآ  نادب  مرـسپ !  دش .  دهاوخ  قحلم  هلفاق  هب  دنارب ،  عیرـس  هک  سک  نآ  ; دناهدیـسر

 . تسا فقوتمارهاظ  هچرگ  دنکیم ،  تفاسم  عطق  درادنپیم ،  نکاس  ار  دوخ  دنچ  ره  تسا ، 

نآ زا  دعب  فقاوم  گرم و  يارب  یگدامآ  ( 2

نآ زا  دعب  فقاوم  گرم و  يارب  یگدامآ 

ترـص دـق  لـیلق  نع  کـناکو  ۀـبرغلاراید  اولحو  ۀـبحالا  نع  اولقتنا  دـق  مهدـجت  کـناف  اولزنو  اولح  نیاو  اولقتنا  اـمعو  اولعف  اـمیف  رظناـف 
; دناهدمآ دورف  اجک  رد  هدش و  لقتنم  اجک  زا  نیبب  دناهدرک و  هچ  ناگتـشذگ  رگنب  كایندب ; کترخآ  عبتالو  كاوثم  حلـصاف  مهدـحاک 

نیاربانب دوبیهاوخ ،  اهنآ  زا  یکی  مه  وت  هک  دشکن  یلوط  ایوگ  دناهتخادنا و  رابتبرغ  راید  هب  هدش و  لقتنم  ناتسودنایم  زا  دید  یهاوخ 
فوس ۀبقاع  رما  لکلو  داعملا  ةدـسفمو  دازلا  ۀـعاضا  داسفلا  نمو  شورفن .  تیایند  هب  ار  تترخآ  نک و  حالـصا  ار  دوخ  هدـنیآ  هاگلزنم  ، 
يدوز هب  تسایماجنارـس و  يراک  ره  يارب  تسا و  داعم  نتخاس  هابت  هشوت و  نداد  تسد  زا  يراکهبت ،  داسف و  زا  کل ; ردـق  ام  کـیتای 

یف کناو  ةایحلل  تومللو ال  ءاـقبللال  ءاـنفللو  ایندـللال  ةرخـآلل  تقلخ  اـمنا  کـنا  ینباـی  ملعاو  دـسریم .  وت  هب  هدـش  ردـقم  تیارب  هچنآ 
نا رذح  یلع  هنم  نکف  هکردـمهنا  دـبالو  هبلاط  هتوفیالو  هبراه  هنم  وجنیال  يذـلا  توملا  دـیرط  کناو  ةرخآلا  یلا  قیرطو  ۀـغلب  رادوۀـعلق 

نادب مرسپ !  کسفن ; تکلها  دق  تنا  اذاف  کلذ  نیبو  کنیب  لوحیفۀبوتلاب  اهنم  کسفن  ثدحت  تنک  دق  ۀئیـس  لاح  یلع  تناو  ککردی 
رد وت  هک  نادـب  یگدـنز و  يارب  هن  گرم ،  ياربو  ناهج  نیا  رد  ياقب  يارب  هن  اـنف ،  يارب  اـیند و  يارب  هن  ياهدـش ،  قلخ  ترخآ  يارب  وت 
وت یترخآ و  قیرط  رد  وت  يریگرب و  نآ  زا  هشوـت  داز و  دـیاب  هک  یلزنمرد  ینک ،  چوـک  نآ  زا  تسا  نکمم  نآ  ره  هک  يراد  رارق  یلزنم 
وا ماجنارـس  و  دوریمن ،  نوریب  شاهدـنیوج  تسد  زا  دـباییمن و  تاـجن  نآ  زا  هدـننک  رارف  زگرههک  یگرم  ناـمه  یگرم ،  هدـش  هدـنار 
زا هک  یتفگیم  دوخ  اب  رتشیپوت  یشاب و  يدب  لاح  رد  هک  دروآ  گنچ  هب  ار  وت  ینامز  دنکن  شاب ،  رذحرب  گرم  زا  نیاربانب  دریگیمار ;
نا ملعاو  ياهتخادـنا .  تکاله  هب  ار  نتـشیوخ  وت  هک  تساجنیاو  ددرگیم  لیاح  تاهبوت  وت و  نایم  وا  اما  درک ،  یهاوخ  هبوت  لاـح  نیا 
یلع نلمحتالف  رهظلا  ۀفخ  عم  دازلا  نم  کغالب  ردقودایترالا  نسح  نع  هیف  کب  ینغال  هناو  ةدیدش  ۀقـشمو  ةدیعب  ۀفاسماذ  اقیرط  کماما 
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ادغ هب  کیفاویف  ۀمایقلا  موی  یلا  كداز  کل  لمحی  نم  ۀـقافلا  لها  نم  تدـجو  اذاو  کیلعالابو  کلذ  لقث  نوکیف  کتقاط  قوف  كرهظ 
رد تقـشم  رپ  ینالوط و  سب  یهار  نادب !  هدجتالف ; هبلطت  کلعلف  هیلع  رداق  تناو  هدیوزت  نم  رثکاو  هایا  هلمحو  همنتغاف  هیلاجاتحت  ثیح 
هک نیا  هب  هجوت  اب  دوب و  یهاوخن  زاینیب  هلحار  داز و  يریگهزادنا  ناوارفشالت و  حیحـص و  شـشوک  زا  هار  نیا  رد  نادب !  يراد و  شیپ 

ار يدنمزاینهاگره  دوب .  دهاوخ  لابو  وت  رب  نآ  ینیگنس  هکریگم  شود  رب  راب  دوخ  لمحت  بات و  زا  شیب  یـشابرابکبس ،  دیاب  هار  نیا  رد 
نیا رامشتمینغ و  ار  نآ  دهد ،  سپ  وت  هب  يدشدنمزاین  نآ  هب  هک  ادرف  دریگ و  شودرب  زیخاتسر  ات  ار  وت  هشوت  داز و  دناوتیم  هک  یتفای 

هک ارچ  تسرفب ،  وا  هارمه  زاس و  مهارف  رتشیب  هچ  ره  يراد ،  ياهشوت  داز و  نینچيروآ  عمج  رب  تردق  رگا  راذـگب و  وا  شود  رب  ار  داز 
ءیطبملاو لقثملا  نم  الاح  نسحا  اهیف  فخملا  ادوؤک  ۀـبقع  کماما  نا  ملعاو  یباـین .  ار  وا  یـشاب و  وا  يوجتـسج  رديزور  تسا  نکمم 

 . کلولح لبقلزنملا  ءیطو  کلوزن و  لبق  کسفنل  دتراف  ران  یلع  وا  ۀنج  یلع  اما  ۀلاحمال  اهب  کطبهم  ناو  عرـسملانم  الاح  حـبقا  اهیلع 
اهنآ زا  روبع  يارب  هک  دراد  دوجو  روبعلا  بعـص  ياههندرگ  وت  يور  شیپ  هک  نادب  فرـصنم ; ایندلا  یلا  الو  بتعتـسم  توملا  دعب  سیلف 

وت لوزن  هک  نادـب  تسا .  ناگدـننک  تعرـس  زا  رتهب  رایـسب  ناشلاح  ناوردـنک  تسا و  نارابنیگنـس  زا  رتهب  ناشلاح  بتارمهب  ناراـبکبس 
تندمآ زا  شیپ  ار  لزنم  زاس و  ایهم  یلیاسو  ناهجنآ  هبتندیسر  زا  شیپ  شیوخ  يارب  نیاربانب  منهج ; رد  ایتسا  تشهب  رد  ای  ماجنارس 

ایند یگدنز  يارب  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  ناسنا  رگا  تسین .  ایند  هب  یتشگزاب  هارو  دوشیمن  هتفریذـپ  رذـع  گرم  زا  سپ  اریز  امن ،  هدامآ 
یگدیـسر لامعاباسح  هب  اقیقد  هک  ییاج  نآ  تسوا ،  راظتنا  رد  یگـشیمه  دیواج و  تایح  یگدنزنیا ،  زا  سپ  امتح  هدـشن و  هدـیرفآ 

ردق هب  سکره  ( 112;  ) هری ارـش  ةرذ  لاقثم  لمعی  نمو  هری  اریخ  ةرذ  لاقثم  لـمعی  نمف  دـیامرفیم :  میرک  نآرق  هک  ییاـج  اـت  دوشیم ، 
 . دیـسر دهاوخ  شرفیک  هب  هدش ،  بکترم  یتشزراک  ياهرذ  ردـق  هب  سکره  دـید و  دـهاوخ  ار  نآ  شاداپ  دـشاب  هدرک  کین  راک  ياهرذ 

ياههار زا  ترفاسم  دصق  هک  یـسک  دیامنیم .  میظنتصاخ  ياههمانرب  طباوض و  ساسارب  ار  شیاهراک  هاگدـید ،  نیا  اب  یـصخش  نینچ 
دـصقم هب  ندیـسر  يارب  مزال  داز  هشوت و  درک و  دـهاوخ  لـمح  دوخ  اـب  ار  ینمیا  مزاولو  لـیاسو  اـمتح  دراد ،  ار  كاـنلوه  كاـنرطخ و 

دوخ زا  تسا  ررـض  ثعاب  هچنآ  دـهنیم و  نیمزربتسا  رفـس  يدـنک  یتخـس و  بجوم  هک  ار  یفاضا  ياهراب  و  تشاد ،  دـهاوخ  هارمهار 
يارب یتصرفرگید  دش ،  هتخاون  لیحر  سوک  هک  هاگ  نآ  دریگ و  ماجنا  دیاب  رفـس  زا  لبق  تاناکماجیـسب ،  یگدامآ و  نیا  دنکیم .  ادـج 

(113;  ) توملا مهدحا  رـضح  اذا  یتح  تائیـسلا  نولمعی  نیذلل  ۀـبوتلا  تسیلو  دـنکیم .  تکرح  ناوراک  دـنامیمن و  یقاب  نتفرگ  هشوت 
 . درادن يدوس  هبوت  دنراد ،  لاغتشا  هانگ  هب  گرم  مد  ات  هک  یناسک  يارب 

؟  تسیچ رفس  نیا  هشوت  اما 

اولقاو لـیحرلاب  مکیف  يدون  دـقف  هللا  مکمحر  اوزهجت  تخاـسیم :  بطاـخم  مـالک  نیا  هب  ار  شیوخ  باحـصا  هراومه  مالـسلا  هیلعماـما 
اهیلع دوروـلا  نـم  دـبال  ۀـلوهم  ۀـفوخم  لزاـنمو  ادوؤـک  ۀـبقع  مکماـما  ناـف  دازلا  نـم  مکترـضحبام  حـلاصب  اوـبلقناو  ایندـلا  یلع  ۀـجرعلا 

تالـضعمو رومالا  تاعظفماهیف  مکتمهد  دقو  مکیف  تبـشن  دقو  اهبلاخمب  مکناکو  ۀیناد  مکوحن  ۀینملا  ظحالم  نا  اوملعاواهدنعفوقولاو 
چوک لیحر و  يادن  هک  دیوشتکرح  هدامآ  دنک !  تمحر  ار  امـش  ادـخ  ( 114;  ) يوقتلا دازب  اورهظتـساو  ایندلا  قئالع  اوعطقف  روذحملا 

دیدرگ زاب  ترخآ  يوس  هب  کـین  لاـمعا  هشوت  داز و  هیهت  اـب  دـینک و  مک  ار  اـیند  رد  تماـقا  هب  هقـالع  ; هدـش دـنلب  امـش  ناـیم  رد  ندرک 
دیشاب هاگآ  دینک .  فقوتاج  نآ  رد  دییآ و  دورف  اهنآ  رد  دیاب  دیراد و  شیپ  رد  كانفوخ  ياهلزنمرس  راوشد و  تخـس و  ياههندرگهک 

قیـالع و نیارباـنب ،  هتـشاد ; ناـهنپ  امـش  زا  ارگرم  اـهییاوران  اـهيژک و  یگدـنز  هاـتوک و  امـش  هـب  گرم  ياـههاگن  ياههلــصاف  هـک 
نیا ناشنانخـس  ياج  ياج  رد  مالـسلا  هیلعماما  دیدنبب .  مکحم  اوقت  هشوتاب  ار  شیوخ  رمک  دینک و  مک  شیوخ  زا  ار  ایند  ياهیگتـسباو 
ۀندل ءاضعالاو  ۀحیحـص  نادـبالاو  ۀـقلطم  نسلالاو  اوملعاف  نآلا  هللا  دابع  دـنیامرفیم :  هلمجنآ  زا  دـناهدروآرد ،  ادـص  هب  ار  رطخ  گنز 

زا ادخ !  ناگدنب  يا  ( 115;  ) همودق اورظتنتالو  هلوزن  مکیلع  اوققحف  توملا  لولحو  توفلا  قاهرا  لبق  ضیرع  لاجملاوحیـسف  بلقنملاو 
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رایـسب لاجم  عیـسو و  دـمآ  تفر و  لحم  هدامآ و  حراوجو  اضعا  ملاس و  اهندـب  تسا و  دازآ  اـهنابز  زونه  دیـشاب ،  شوه  هب  نونکا  مه 
هک نآ  هن  دیرامش ،  هتفای  ققحت  ملـسم و  ار  گرم  ندمآ  دسر ،  ارف  گرم  دوربتسد و  زاتصرف  هک  نآ  زا  شیپ  دیـشاب  شوه  هب  تسا . 

ۀئداه لاحلاو  عمـسی  ءاعدلاو  عفنت  ۀـبوتلاو  عفری  لمعلاو  اولمعاف  دـنیامرفیم :  زین  و  دـینک .  ریخات  یتسـس و  لمع  ردهک  دیـشاب  نآ  رظتنم 
رئاز مکتایط  دعابمومکتاوهش  ردکمو  مکتاذل  مداه  توملا  ناف  اسلاخ  اتوم  وا  اسباح  اضرم  وا  اسکان  ارمع  لامعالاباورداب  ۀیراج  مالقالاو 

تعباتتو هتوطـس  مکیف  تمظعو  هلباعم  مکتدصقاو  هلئاوغ  مکتفنکتوهلئابح  مکتقلعا  دق  بولطم  ریغ  رتاوو  بولغم  ریغ  نرقو  بوبحم  ریغ 
وجدو هقاهرامیلاو  هتارکـس  یـشاوغو  هتارمغ  سدانحو  هللع  مادـتحاو  هللظ  یجاود  مکاشغت  نا  کشویف  هتوبنمکنع  تلقو  هتودـع  مکیلع 

مکثارت نومستقی  مکثارو  ثعبو  مکراید  لطع  مکراثآیفعو و  مکیدن  قرفو  مکیجن  تکـساف  ۀتغب  مکاتا  دق  ناکف  هقاذم  ۀبوشجو  هقابطا 
یف دوزتـلاو  دادعتـسالاو  بهاـتلاو  داـهتجالاو  دـجلاب  مکیلعف  عزجی  مل  تماـش  رخآو  عـنمیملنوزحم  بیرقو  عـفنی  مل  صاـخ  میمح  نـیب 
رثا بیترت  امش  ياهاعدهب  دشخبیم و  عفن  امـش  هب  دوریم و  الاب  ادخ  هاگـشیپ  هب  امـش  لمع  هک  یماگنه  ات  دینک  لمع  ( 116;  ) دازلالزنم

حلاص لامعا  ماجنا  هب  تسا .  نایرج  رد  لاـمعا  نتـشونيارب  ناگتـشرف  ياـهملق  مارآ و  لاوحا  هک  یناـمز  اـت  دـینک  لـمع  دوشیم .  هداد 
نیب زا  گرم  هک  ارچ  دهد ،  رارق  فده  ار  امـش  گرم  ریت  ای  ددرگ و  عنام  يرامیب  ایدبای  نایاپ  ناترمع  هک  نآ  زا  شیپ  دیزرو ،  تردابم 

تسا یفیرح  ینتـشادن ،  تسود  تسا  ياهدننک  رادید  ناتفادها .  امـش و  نایم  نکفا  هلـصاف  تالیامت و  هدننک  ردکمو  تسا  تاذل  هدنرب 
امـش شتالکـشم  اهیتحاران و  هتخیوآ و  امـشياپ  تسد و  رب  شیاهماد  نونکا  مه  یندرکن .  بیقعت  تسا  يراکتیانج  یندشان ،  بولغم 

فده هب  شریت  تسا  نکمم  رتمک  یپ ،  رد  یپ  شتالمح  میظع و  امش  رب  شطلست  هداد ،  رارق  فده  ار  امش  شیاهریت  هدومن و  هطاحا  ار 
اهیـشوهیبیگریت و نآ و  ياـهدرد  تدـش  گرم و  ياـههیاس  هـک  تـسا  کـیدزن  ردـقچ  دوـشن .  رگراـک  شاهبرــضو  دـنکن  تباـصا 

بوخ دریگارف .  ار  امش  نآ  يراوگان  نتشاذگ و  مهرب  مشچنامز  یکیرات  نت و  زا  حور  جورخ  ياهیتحاران  تاملات و  تارکستملظ و 
ناتـسود دزاسیم .  تکاس  هتـسهآ  نخـس  نتفگ  زا  یتح  ار  امـش  دوشیم و  روهلمح  امـشهب  گرم  ناهگان  هک  دـیزاس  مسجم  دوخ  شیپ 

امـش ثرا  اتدنازیگنایمرب  ار  امـش  ناثراو  دراذگیم .  لطعم  ار  ناتیاههناخ  وحم و  ار  ناتراثآ  دنکیم .  هدـنکارپ  ناتدرگزا  ار  ناترواشم 
هک ياهدزمغ  ناـکیدزن  اـی  دنـشخببیعفن و  امـش  هب  گرم  ماـگنه  هب  دـنناوتیمن  هک  دنتـسه  یـصاخ  ناتـسود  اـی  اـهنیا  دـننک ; میـسقت  ار 

ششوک تیدج و  اب  دنهدیمن .  هار  رطاخ  هب  مغ  امش  گرم  زا  هکیناگدننک  تتامـش  نارورـسم و  ای  دنریگب و  ار  گرم  ولج  دنناوتیمن 
 . دیریگرب ناوارف  لزنم  نیا  زا  هشوت  داز و  دیوش و  هدامآ  رفس  نیايارب  دیزادرپب ،  کین  لامعا  ماجنا  رد 

یگدنز نییآ  و )

همدقم

تاشرافـس یتش ; ایاصو   » ناونع تحت  ار  اـهنآزا  یـضعب  یـضر  دیـس  هک  تسا  یگدـنز  نییآ  هراـبرد  همانتیـصو  نیا  زا  یمهم  تمـسق 
بیذـهتو يزاسدوخ  هرابرد  یتاشرافـس  شخب ،  ود  رد  ار  اهنآ  ناگدـنناوخ  رتهب  هدافتـسا  يارباج  نیا  رد  هدومن ; يروآعمج  نوگاـنوگ 

(117  : ) میاهدومن مظنم  یعامتجا  یگدنز  نییآ  سفن و 

سفن بیذهت  يزاسدوخ و  هرابرد  یتاشرافس  فلا )

لد يرادیب  اوقت و  ( 1

لد يرادیبو  اوقت 
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ادخ و نامرف  هب  مازتلا  اوقت و  هب  ار  وت  مرـسپ !  هلبحب ; ماصتعالاو  هرکذـب  کبلق  ةرامعو  هرما  موزل  و  ینب -  يا  هللا -  يوقتب  کیـصوا  یناف 
نیقیلاب هوقو  ةداهزلاب  هتماو  ۀـظعوملاب  کـبلق  یحا  منکیم .  هیـصوت  یهلا  نامـسیرهب  ندز  گـنچ  وا و  رکذ  اـب  حور  بلق و  ندرک  داـبآ 

ناریمب و نآ  هب  ییانتعایب  دهز و  اب  ار  تسفن  ياوه  نک و  هدنز  زردنا  دـنپ و  هظعوم و  اب  ار  تبلق  توملا ; رکذـب  هللاذ  ۀـمکحلاب و  هرونو 
یتیـصو نم  یلا  هب  ذـخآ  تنا  ام  بحا  نا  ینبای  ملعاو  نک .  مار  گرم  دای  اب  ینارون و  شناد  تمکح و  اب  زاس و  دـنمورین  نیقی  اـب  ارلد 

تسا يراکزیهرپ  اوقتییوجیم و  کسمت  نآ  هب  همان  تیصو  نیا  رد  میاههتفگ  نایم  زا  هک  يزیچ  نیرتبوبحم  نادب  مرـسپ !  هللا ; يوقت 
دـنپ و هک  شابم  یناسک  زا  برـضلاب ; الاظعتتال  مئاهبلاو  بادالاب  ظعتی  لقاعلا  ناف  همالیا  یف  تغلاب  اذا  الا  ۀـظعلا  هعفنتال  نمم  ننوکتال  . 
 ، دنریذپیم دنپ  بادآ  زردنا و  اب  نالقاع  هک  ارچ  ینک ،  هغلابموا  خیبوت  رد  تخـس  هک  نامز  نآ  رگم  دشخبیمن ،  يدوس  اهنآ  هب  زردـنا 

 : میهدیم حیضوت  ناونع  راهچ  تحت  ار  تمسق  نیا  بلاطم  ندز .  اب  رگم  دنریگیمن  دنپ  نایاپراهچ  اما 

اوقت کی : 

فراعت یف  يوقتلاراصو  فاخی . .  امم  ۀـیاقو  یف  سفنلا  لعج  يوقتلاو  هرـضیو . . .  هیذؤی  اـمم  ءیـشلا  ظـفح  ۀـیاقولا  دـیوگیم :  بغار 
تیذا و هچنآ  زا  تسا  ءیـش  ظفح  هیاقو ،  تاحابملاضعب ; كرتب  کـلذ  متیو  روظحملا  كرتب  کـلذو  مثؤی  اـمع  سفنلا  ظـفح  عرـشلا 

ياـنعم هـب  اوـقت  عرــش ،  فرع  رد  و  مـیهد . . .  رارق  ظـفح  هیاـقو و  ردفوـخم  ءیــش  زا  ار  دوـخ  هـک  تـسا  نآ  اوـقت  دـناسریم .  ررض 
رد میرک  نآرق  ددرگیم .  لماک  تاـحابم  زا  یـضعب  كرت  اـب  دوشیم و  لـصاح  هاـنگ  كرتهلیـسو  هب  هک  تسا  هاـنگ  زا  يرادنتـشیوخ 

ترخآ ایند و  تداعس  تساوقت و  ناشناوریپ  هب  ایبنا  روتـسد  نیرتمهمو  هدومن  دزـشوگ  ار  اوقت  تیمها  نوگانوگ  تانایب  اب  ددعتم و  دراوم 
راوازس هک  هنوگ  نآ  نامیا !  لها  يا  ( 118;  ) نوملسم متناو  الا  نتومتالو  هتاقت  قح  هللا  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  تساوقتورگ :  رد  ناسنا 

اوتوا نیذلا  انیـصو  دقلو  دینک . ) ظفح  ار  دوخ  نامیا  رمع  نایاپ  ات  ) دیـشاب ناملـسم  هک  نیا  رگم  دـیورم ،  ایند  زا  دیـسرتب .  ادـخ  زا  تسا 
دیکا شرافـس  امـش  هب  مه  دـش و  هداتـسرف  باتک  اهنآ  هب  امـش  زا  شیپ  هک  ناـنآ  هب  مه  ( 119;  ) هللا اوقتا  نا  مکاـیاو  مکلبق  نم  باـتکلا 

يا ( 120;  ) نوحلفت مکلعل  هلیبس  یف  اودهاجو  ۀلیـسولا  هیلا  اوغتباو  هللا  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دیـشاب .  سرتادـخ  راکزیهرپهک و  میدرک 
يوقتلا دازلا  ریخ  ناف  اودوزتو  دیوش .  راگتـسر  هک  دشاب  دـینک ،  داهج  وا  هار  رد  دـییوج و  لسوت  ادـخ  هب  دیـسرتب ،  ادـخ  زا  نامیا !  لها 

سرتادـخو دـیزیهرپب  نم  زا  تساوقت و  هار  نیا  هشوت  نیرتـهب  هک  دـیریگرب  ترخآ  هار  يارب  اوقت  هشوت  ( 121;  ) بابلالا یلوا  اـی  نوقتاو 
ادخ دوش ،  سرتادخ  سک  ره  ( 122;  ) بستحیال ثیح  نم  هقزریو  اجرخم  هل  لعجی  هللا  قتی  نمو  كاردا !  لقع و  ناـبحاص  يا  دـیوش ، 

; ارـسی هرما  نم  هل  لعجی  هللا  قتی  نمو  دنک .  اطع  يزور  وا  هب  دربننامگ  هک  اج  نآ  زا  دیاشگیم و  وا  رب  ار  تالکـشم  زا  ندش  نوریب  هار 
(124;  ) ارجا هل  مظعیو  هتآیس  هنع  رفکی  هللا  قتی  نمو  دنادرگیم .  ناسآ  ار  وا  راک  تالکشم  ادخ  دشاب ،  سرتادخ  یقتم و  هک  ره  ( 123)

شرافـس نیرتمهم  زین  همان  تیـصو  نیا  رد  و  دنک .  اطع  گرزب  شاداپ  ار  وا  دناشوپب و  ار  شناهانگ  ادخ  دنک ،  هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  ره 
 ، تسا يراکزیهرپ  اوقت و  هب  شرافس  زا  رپ  هغالبلا  جهن  رـساترس  تسا .  یهلا  ياوقت   » شدنبلددنزرف هب  مالـسلا  هیلعماما  يایاصو  نیب  رد 
نآ یلاو  فـینح ،  نب  ناـمثع  هب  هماـن  رد  هلمج  زا  اـهتیلوؤسم .  تاـنوؤش و  ماـمت  رد  هـمه  يارب  اوـقت  یگدـنز و  لـحارممامت  رد  اوـقت 

فوخلا موی  ۀنمآ  یتاتل  يوقتلاب  اهضورا  یـسفن  یه  امناو  دنـسیونیم :  دوب ،  هدرک  تکرـش  نیفرتمینامهیم  رد  هک  هرـصب ،  رد  ترـضح 
ناتاهیه نکلو  زقلا  اذه  جئاسنو  حمقلا  اذه  بابلو  لسعلا  اذه  یفصم  یلا  قیرطلا  تیدتهال  تئش  ولوقلزملا  بناوج  یلع  تبثتو  ربکالا 

اناطبم تیبا  وا  عبـشلاب  هل  دـهع  الو  صرقلایف  هل  عمطال  نم  ۀـمامیلا  وا  زاجحلاب  لـعلو  ۀـمعطالا  ریخت  یلا  یعـشج  یندوقیو  ياوه  ینبلغی 
لئاضفلا لها  مه  اهیف  نوقتملاف  دیامنیم :  نایب  ار  نیقتم  تافص  لیصفت ،  هب  رگید  ياج  رد  و  ( 125  . ) يرح دابکاو  یثرغ  نوطب  یلوحو 

 . . . تسا و باوصناشراتفگ  هلمج :  زا  دناهدیدنسپ ،  تافص  ياراد  هک  دنتسه  یناسک  ناراکزیهرپ  اما  ( 126  . . . ;  ) باوصلا و مهقطنم 
.
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رکذ ود : 

شخبمارآ ادـخ  دای  اهنت  ناه ،  ( 127;  ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  دـیامرفیم :  نآرق  تساهلد ; شمارآ  هیام  ادـخ  دای  ادـخ  دای  لوا : 
فئاط مهسم  اذا  اوقتا  نیذلا  نا  تساتکاله .  یهارمگ و  هطرو  رد  طوقـس  زا  ناسنا  يرایـشوه  تریـصب و  بجوم  ادخ  دای  تساهلد . 

دای هب  ار  ادخ  مد  نامه  دـسر ،  ارف  لد  هب  یلایخ  هسوسو و  ناطیـش ،  زا  ار  اوقت  لها  نوچ  ( 128;  ) نورصبم مه  اذاف  اورکذت  ناطیشلا  نم 
نع کتهزنل  كرما  لوبق  نم  بجاولا  الول  یهلا  دنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  دـننک .  ادـیپ  ییانیب  تریـصب و  هظحلنامه  دـنرآ و 
انیلع معنلا  مظعا  نمو  کسیدـقتل  ـالحم  لـعجا  یتح  يرادـقم  غلبی  نا  یـسع  اموكردـقبال  يردـقب  کـل  يرکذ  نا  یلع  كاـیا  يرکذ 

هنیآره وـت ،  ناـمرف  لاـثتما  دوـبن  بجاو  رگا  ادوـبعم !  ( 129;  ) کحیبستو کهیزنتو  کئاعدـب  انل  کـنذاو  انتنـسلایلع  كرکذ  ناـیرج 
اجک ات  نم  وت ،  هزادـنا  هب  هن  تسا  نم  هزادـنا  هب  منکیم  وت  زا  هک  يدای  هک  نآ  اب  مرآ ،  ناـبز  هب  ار  وت  ماـن  هک  نیا  زا  متـسنادیم  تهزنم 

نذاام هب  هک  نیا  تسام و  نابز  رب  وت  مان  ندوب  يراج  ام  رب  وت  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  منک .  سیدـقتار  وت  مناوتب  هک  مسرب  دـیاب 
یلاعت يادـخ  نآ  رد  هک  نآرق  زا  یتایآ  هبتسا  هراشا  اعد  زا  تمـسق  نیا  میـشاب .  يوگ  حـیبست  هیزنت و  مییامن و  اعد  تهاگرد  هب  يداد 

هب نم  تمعن  رکش  منک ،  دای  ار  امش  ات  دینک  دای  ارم  سپ  ( 130;  ) نورفکت الو  یل  اورکشاو  مکرکذا  ینورکذاف  تسا :  هدومرفرکذ  هب  رما 
 ! دیدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  ( 131;  ) الیـصاو ةرکب  هوحبـسو  اریثک .  ارکذ  هللا  اورکذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دینکن .  نارفک  دیرآ و  ياج 
مار يارب  ياهلیـسو  گرم  دای  گرم  دای  مود :  دیزادرپب .  شکاپتاذ  هیزنت  حیبست و  هب  ماش  حبـص و  میاد  دـینک و  رایـسب  ادـخ  دای  رکذ و 

(132  . ) تسا شکرس  سفن  ندرک 

بلق هرابرد  یتاشرافس  موس : 

هرذحو ایندلا ; عئاجف  هرـصبو  ءانفلاب ; هررقو  توملا ; رکذب  هللاذو  ۀـمکحلاب ; هرونو  نیقیلاب ; هوقو  ةداهزلاب ; هتماو  هرکذـب ; کبلق  ةرامعو 
ییانتعایب دهز و  اب  ار  سفن  ياوه  ادخ ;و  دای  هبتبلق  ندرک  دابآ  هب  منکیم  شرافـس  ار  وت  مایالاو .  یلایللا  بلقت  شحفو  رهدلا  ۀـلوص 

هب رارقا  هب  زاس ;و  مار  گرم  دای  اب  ار  تسفن  اـمن ;و  ینارون  تمکح  شناد و  اـب  ار  تلد  زاـس ; دـنمورین  يوق و  نیقی  اـب  ار  تلد  ناریمب ;
 . راد شرذح  رب  زور  بش و  شدرگ  ياهیتشز  راگزور و  تالمح  زا  زاس ;و  هاگآ  ار  وا  ایند  عیاجف  نداد  ناشن  اب  راداو ;و  ایند  يانف 

ناسنا يریذپ  هظعوم  مراهچ : 

رثایب مه  متـش  برـض و  یتح  دشابن ،  شریذپ  یگدامآناسنا  رد  رگا  متـش و  برـض و  تنوشخ و  نودب  تسا ،  ریذـپهظعوم  اعبط  ناسنا 
; ظعاوالورجاز اهریغ ال  نم  هل  نکی  مل  رجازو  ظعاو  اهنم  هل  نوکی  یتح  هسفن  یلع  نعی  مل  نم  اوملعا  دـنیامرفیم :  هبطخ 90  رد  تسا : 

دهاوخن یعنام  ظعاو و  نارگید  زا  ددرگن ،  مهارف  شیارب  نورد  زا  یعنام  ظعاو و  دـنکن و  کمک  شیوخ  هب  هک  سک  نآ  دیـشاب !  هاگآ 
هتـشاد ياهدنهد  زردنا  نورد  زا  هک  یـسک  ظفاح ; هللا  نم  هیلع  ناک  ظعاو  هسفن  نم  هل  ناک  نمو  دـنیامرفیم :  تمکح 89  رد  و  تفاـی . 

 . داد دهاوخ  رارق  وا  يارب  یظفاح  دنوادخ  دشاب ، 

ینید یهاگآ  تخانش و  ( 2

همدقم

کئدـتبا ناو  امن .  شالت  ینید  یهاگآ  ندروآ  تسدـب  رد  نیدـلا ;و  یف  هقفتو  دـباییم .  ییانیب  دـنک  هشیدـنا  سکره  رـصبا ; رکفت  نم 
کیلع سبتلی  نا  تقفـشا  مث  هریغ  یلا  کب  کلذ  زواجاالهمارحو  هلالحو  هماکحاو  مالـسالا  عئارـشو  هلیواـتو  لـجوزع  هللا  باـتک  میلعتب 
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نم یلا  بحا  هل  کـهیبنت  نم  تهرک  اـم  یلع  کـلذ  ماـکحا  ناـکف  مهیلع  سبتلايذـلالثم  مهئارآو  مهئاوـها  نـم  هـیف  ساـنلا  فلتخااـم 
ملعاو هذه .  یتیـصوکیلا  تدهعف  كدصقل  کیدهی  ناو  كدـشرل  هللا  کقفوی  نا  توجرو  ۀـکلهلا  هب  کیلع  نمآالرما  یلا  کمالـسا 
کئابآ نم  نولوالا  هیلع  یـضم  امب  ذـخالاو  کیلعهللا  هضرفام  یلع  راصتقالاو  هللا  يوقت  یتیـصو  نم  یلا  هب  ذـخآ  تنا  ام  بحا  نا  ینبای 

امب ذخالا  یلا  کلذ  رخآ  مهدر  مث  رکفم  تنا  امک  اورکفو  رظان  تنا  امک  مهـسفنالاورظن  نا  اوعدـی  مل  مهناف  کتیب  لها  نم  نوحلاصلاو 
طروتبـالملعتو مهفتب  کـلذ  کـبلط  نکیلف  اوملع  اـمک  ملعت  نا  نود  کـلذ  لـبقت  نا  کـسفن  تبا  ناـف  اوفلکی  ملاـمعكاسمالاو  اوفرع 

ۀهبش یف  کتجلوا  ۀبئاش  لک  كرتو  کقیفوتیف  هیلا  ۀبغرلاو  کهلاب  ۀناعتـسالاب  کلذ  یف  كرظن  لبق  ادباو  تاموصخلا  قلعو  تاهبـشلا 
کل ترسف  امیف  رظناف  ادحاو  امه  کلذ  یف  کمه  ناکو  عمتجاف  کیار  متوعشخف  کبلق  افصدق  نا  تنقیا  ناف  ۀلالض  یلا  کتملـسا  وا 

نمنیدـلا بلاط  سیلو  ءاملظلا  طروتتو  ءاوشعلا  طبخت  امنا  کنا  ملعاف  كرکفو  كرظن  غارفو  کـسفن  نمبحت  اـم  کـل  عمتجی  مل  ناو 
لالح شماکحا و  مالسا و  نیناوق  شریـسفت و  هارمه  ار  ادخ  باتک  زاغآ ،  رد  هک  مدید  نینچ  لثما ; کلذ  نع  كاسمالاو  طلخ  وا  طبخ 

رب هچنآ  هک  مدیـسرتنیا  زا  هاگ  نآ  مزادرپیمن .  نآ  ریغ  هب  ادخ  باتک  زا  وت  شزومآ  يارب  هک  یلاح  رد  مهد ،  میلعت  وت  هب  ار  نآمارح  و 
نـشور لـیلد  نیمه  هب  ددرگ ،  هبتـشم  زین  وت  رب  دـندومنفالتخا ،  نآ  رد  هدـش و  هبتـشم  لـطاب  دـیاقع  سوه و  اوه و  يورین  رثا  رد  مدرم 

تتکاله زا  هک  مزاس  يرما  میلـست  ار  وت  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  نم  شیپ  دـشابنوت ،  دـنیاشوخ  نادـنچ  دـنچ  ره  تمـسق  نیا  نتخاـس 
وت يارب  ارمتیـصو  نیا  کـنیا  دـنک .  يربـهر  تدوصقم  هب  دـهد و  قـیفوت  تحالـص  دـشر و  رد  ار  وـت  دـنوادخ  مراودـیماو  مشاـبن  نمیا 

تسا يراکزیهرپ  اوقت و  ییوجیم  کسمتنآ  هب  همان  تیصو  نیا  رد  میاههتفگ  نایم  زا  هک  يزیچ  نیرتبوبحم  نادب  مرسپ !  متسرفیم : 
نآ تنادناخ  ناحلاص  دناهتفر و  هار  نآ  زا  هتـشذگ  رد  تناردپ  هک  تسا  یهاررد  تکرح  هدرک و  بجاو  وت  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  افتکا  و 

حالــص هـب  وـت  هـک  هنوگناـمه  دـندنکفا و  رظن  زین  اـهنآ  ینکیم ،  رظن  شیوـخ  هراـبرد  وـت  هـک  هنوـگ  ناـمهاریز  دـناهدومیپ ،  ار  قـیرط 
هچنآ دنریگب و  دناهتخانشیبوخ  هب  ار  هچنآ  هک  دندیسر  اج  نیا  هبتقد  رکف و  زا  سپ  اهنآ  دندیشیدنایم .  زین  اهنآ  یـشیدنایمشیوخ ، 

هار نیا  حیحص  هار  زا  دیاب  ینکن ،  مادقا  یباین  یهاگآ  نانآدننامه  ات  هک  دراد  ابا  نیا  لوبق  زا  تحور  رگا  دنزاس و  اهر  دنتسین  فلکم  ار 
یهاگآ قیرط  رد  هک  نیا  زا  شیپ  ییوج ،  کسمت  اهینمشد  هب  ای  ینکفیب و  تاهبشهب  ار  دوخ  هک  نیا  هن  یهاگآ ،  مهف و  اب  ینک  یط  ار 

للخ بجومهک  یلماع  هنوگ  ره  هدـب و  ناشن  لیم  تبغر و  هار  نیا  رد  تقیفوت  رد  يوجبتناعتـسا و  تدـنوادخزا  یهن ،  ماگ  هار  نیا  رد 
افـص تبلق  يدرک  نیقی  هک  هاگ  نآ  سپ  زاس .  اهر  دنکیم  یهارمگ  میلـست  ار  وت  ای  دنکفایم ،  ههبـش  رد  ار  وت  ای  دوشیم ،  تراکفا  رد 

ار هچنآ  رگا  و  نکفا ،  رظن  منکیم  ریسفت  تیارب  هچنآ  رد  هتفای ،  زکرمتتاهدارا  هتفای و  لماکت  ترظن  هدش و  عضاخ  قح  ربارب  رد  هتفای ، 
یتـسین طوقــس  زا  نـمیا  هـک  یقیرط  رد  هـک  نادــب  يدرکن ،  لـصاح  رطاــختغارف  دــشن و  مـهارفتیارب  يراد  تـسود  هـنیمز  نـیا  رد 
كاسما یعقوم  نینچ  ردو  تسین  نید  بلاط  تسا ،  دیدرت  ریحت و  لاح  رد  هک  یـسک  ینزیم و  مدق  اهیکیرات  لد  رد  يرادیمربماگ و 

 . تسا رتهب  ییاههار  نینچ  زا  يراددوخ  و 

رصبا رکفت  نم  تخانش :  یلصا  نکر  رکفت ، 

لاقو ناویحلا .  نود  ناسناللکلذو  لقعلا  رظن  بسحب  ةوقلا  کلت  نالوج  رکفتلاو  مولعملا  یلا  ملعلل  ۀقرطم  ةوق  ةرکفلا  دیوگیم :  بغار 
(133;  ) اهتقیقح یلا  لوصولل  اـبلط  اـهثحبو  رومـالا  كرف  وهویناـعملا  یف  رکفلا  لمعتـسی  نکل  كرفلا  نع  بولقم  رکفلا  ءاـبدالا  ضعب 

تـسا ییورین  تسورین ،  نآ  نـالوجو  شـشوک  رکفت ،  دزادرپیم و  نآ  هب  دـناسریم و  مولعم  هب  ملع  زا  هک  تسا  ییاـیوپ  يورین  ترکف 
 ، دوریم راک  هب  یناـعم  رد  هک  يرکف  اـما  تسا ،  كرف   » بولقمرکف هژاو  دـناهتفگ :  اـبدا  زا  یـضعب  تسین .  ناویح  رد  ناـسنا و  صتخم 

دومج و نید  هن  تسا  لـقعت  رکفت و  نید  مالـسا  تقیقح .  هب  ندیـسر  نتفاـیرد و  يارب  ندرکیفاکـشوم  ینعی  تسا ،  روما  كرف  ناـمه 
بیترت مظن و  نآ و  ندوب  رادفده  وتقلخ  ناهج  رد  رکفت  هب  نآرق  هک  يدراوم  دراد .  یناوارف  دیکات  رکفت  رب  میرک  نآرق  ضحم .  دـبعت 
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فالتخاو ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  یف  نا  میروآیم :  هنومن  ناونع  هب  ار  تسا  هدناوخارفتسا  میکح  ملاع و  مظان  زا  یکاح  هک  یـصاخ 
تقلخ ام  انبر  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  یف  نورکفتیو  مهبونج  یلعو  ادوعقو  امایق  هللانورکذی  نیذـلا  بابلالا .  یلوال  تایآل  راهنلاو  لیللا 

نادنمدرخ ياربتسا  یلیالد  زور  بش و  دمآ  تفر و  نیمز و  اهنامسآ و  تقلخ  رد  اققحم  ( 134;  ) رانلا باذع  انقف  کناحبسالطاب  اذه 
 : دـنیوگ هدرک  نیمزو  اهنامـسآ  تقلخ  رد  رکف  میاد  دـننکیم و  داـی  ار  ادـخ  نتفخ  هتـسشن و  هداتـسیا و  تلاـح ،  ره  رد  هـک  ییاـهنآ  ، 
دم يذلا  وه  رادهاگن .  شتآ  باذـع  زا  دوخفطل  هب  ار  ام  یهزنم ،  كاپ و  ياهدـیرفاین ،  هدوهیب  ار  تمظع  اب  هاگتـسد  نیا  اراگدرورپ ! 

; نورکفتی موقل  تایآل  کلذ  یف  نا  راهنلا  لیللا  یـشغینینثا  نیجوز  اهیف  لعج  تارمثلا  لـک  نمو  اراـهناو  یـساور  اـهیف  لـعجو  ضرـالا 
; دروآ دـیدپ  اههویم  هنوگرهو  تخاس  يراج  اـهرهن  تشارفارب و  اـههوک  نآ  رد  درتسگب و  ار  نیمز  طاـسب  هک  تسا  ییادـخ  وا  و  ( 135)

مل وا  تسا .  راگدیرفآ  تردق  رب  ینشور  لیالد  ار  نارکفتم  رومانیا ،  رد  انامه  دیناشوپب ; زور  هب  ار  رات  بش  دیرفایبتفج و  ار  زیچ  همه 
(136;  ) نورفاکل مهبر  ءاقلب  سانلا  نم  اریثک  ناویمـسم  لجاو  قحلاب  الا  امهنیب  امو  ضرالاو  تاومـسلا  هللا  قلخ  اـم  مهـسفنا  یف  اورکفتی 
هب تحلـصم و  تمکح و  يارب  وقح  هب  زج  ار  همه  تساهنآ ،  نیب  رد  هچره  نیمز و  اهنامـسآ و  ادـخ  هک  دـندرکن  رکفت  دوخ  شیپ  ایآ 
یف امو  تاومـسلا  یف  ام  مکل  رخـسو  دناهدیقعیب .  رفاک و  یلکهب  يادخ  ياقل  هب  مدرم  زا  یهورگ  و  تسا ؟  هدـیرفاین  نیعم  دـح  تقو و 
نیا رد  دینادرگ ; امش  رخـسم  ار  همه  دوب ،  اهنامـسآ  نیمز و  رد  هچنآ  و  ( 137;  ) نورکفتی موقل  تایآل  کلذ  یف  نا  هنم  اعیمج  ضرـالا 

رد رکفت  هب  توـعد  میرک  نآرق  دـننامه  زین  مالـسلا  مهیلعناـموصعم  تسا .  رادـیدپ  ـالماک  تردـق  تاـیآ  رکف ،  اـب  مدرم  يارب  زین  راـک 
ال ( 139  . ) رصباف رظنو  رکفتف  عمس  نم  ریصبلا  امناف  ( 138  . ) رصباف ربتعاو  ربتعاف  رکفت  اءرما  هللا  محر  دنیامنیمیهلا :  تایآ  تاقولخم و 

لمعلاو ربلا  یلا  اوعدی  رکفتلا  مالسلا :  هیلعنینمؤملاریما  لاق  مالسلا :  هیلعهللادبعوبا  لاق  ( 141  . ) ۀیفاص ةآرم  رکفلا  ( 140  . ) رکفتلاک ملع 
(143  . ) لجوزع هللا  رمایف  رکفتلا  ةدابعلا  امنا  موصلاو ،  ةولصلا  ةرثک  ةدابعلا  سیل  مالسلا  هیلعاضرلا  نع  ( 142  . ) هب

نیدلا یف  هقفتو  ینید :  تفرعم  تخانش و 

رد هـچرگ  ددرگیم ،  عورف  لوـصا و  لـماشهک  ینید  فراـعم  زا  یحیحــص  كرد  تخانــش و  ندروآ  تـسد  هـب  ینعی  نـید ،  رد  هـقفت 
هب ینید  یهاگآ  مهف و  ندروآ  تسد  هب  ایآ  اما  تسا .  یلیـصفت  هلدا  يور  زا  هیعرف  هیعرـشماکحا  هب  ملع  ياـنعم  هب  هقف  اـهقف ،  حالطـصا 

هزادنا کیهب  همه  يارب  هک  هدش  نییعت  نید  تخانـش  يارب  یـصاخ  هار  ای  تسا ،  نکمم  هزادنا  کیهب  یهار و  ره  زا  همه و  يارب  یتحار 
يارب ترتـع  نآرق و  هب  هعجارم  کـی :  مییاـمنیم :  یـسررب  ناوـنع  ود  تحت  ار  مهم  شـسرپ  نیا  هـب  خـساپ  تـسین ؟  رـسیم  نآ  ندوـمیپ 
امهب متکسمت  نا  ام  یترتعو  هللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دندومرف :  نیقیرف  لقن  ربانب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  نید  تخانش 

امهناینربخا دق  ریبخلا  فیطللا  ناو  یتیب  لها  یترتعو  ضرالا  یلا  ءامـسلا  نم  دودمم  لبح  رونلاو  يدهلاهیف  هللا  باتک  يدعب :  اولـضت  نل 
 : تشاذـگ مهاوخ  ياج  هب  اـهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نیب  رد  نم  ( 144;  ) اـمهیف ینوفلخت  فیک  اورظناو  ضوحلا  یلع  ادری  یتـح  اـقرتفی  نل 
نآ رد  هک  ادـخ  باتک  دـش .  دـیهاوخن  هارمگ  زگره  نم  زا  دـعب  دـییوج ،  کسمت  ود  ره  هبهک  یمادام  ار .  متیب  لها  ادـخ و  باتک  نآرق 
نم هب  ریبخو  فیطل  يادخ  و  دنتـسه .  متیب  لها  نم  ترتع  هدش و  هدیـشک  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  تسا  ینامـسیر  ورون  تسا و  تیادـه 
اما دینکیم .  هچ  ود  نیا  اب  نم  زا  دعب  هکدیـشاب  هجوتم  سپ  دنـسرب ; نم  هب  ضوح  رـس  ات  دش  دنهاوخن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  هک  هداد  ربخ 

; نیملـسملل يرـشبو  ۀمحرو  يدـهو  ءیـش  لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزنو  دـیامرفیم :  تسا و  ءیـش  لک  نایبت  میرک  نآرق  ربکا :  لقث 
نآرقلا اذه  نا  دشاب .  تراشبو  تمحر  تیاده و  نیملـسم  يارب  دنک و  نشور  ار  زیچ  همه  تقیقح  ات  میداتـسرف  وت  رب  ار  نآرق  ام  ( 145)

هقیرط نیرتراوتـسا  هب  ار  قلخ  نآرق  نیا  انامه  ( 146;  ) اریبکارجا مهل  نا  تاحلاصلا  نولمعی  نیذلا  نینمؤملا  رـشبیو  موقا  یه  یتلل  يدهی 
نیا ( 147;  ) نیقتملل يده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  دهدیم .  تراشب  میظع  باوثهب  دنشاب  راکوکین  هک  ار  نامیا  لها  دنکیم و  تیاده 

نآرق هک  نیا  هب  رظن  دنتـسه .  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  ترتع  رغـصا :  لقث  اما  و  تسا .  ناراکزیهرپ  يامنهار  دیدرت  نودـب  باتک 
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سک ره  ایآ  دـشاب .  هتـشاد  نیبم  ورـسفم  دـیاب  دراد ،  نطاب  رهاظ و  دـیقم و  قلطم و  صاـخ و  ماـع و  نیبم و  لـمجم و  خوسنمو و  خـسان 
مهف رد  دیاب  ( 148  . ) هب بطوخ  نم  نآرقلا  فرعی  اـمنا  هک :  تسا  نیا  باوج  دـشاب ؟  نآرق  رـسفم  خوسنم و  خـسان و  رگناـیب  دـناوتیم 

ییامنهار و يارب  دـناهدش  بوصنم  ادـخ  بناج  زا  هک  اهنامهدنتـسه  نآرق  یقیقح  نابطاخم  هک  دومن  هعجارم  یناـسک  هب  نآرق  حـیحص 
رد و  ددرگیم .  مولعم  تایاور  ونآرق  دوخ  زا  هللا  باتک  انبسح  هک :  دومن  يراج  رارشا  نابز  رب  ناطیـش  هک  ینخـس  نالطب  مدرم .  داشرا 
نم دحا  یعدا  ام  دندومرف :  مالسلا  هیلعمولعلا  رقاب  ترضح  مجنپ  ماما  ددرگیمافتکا :  تیاور  دنچ  هب  طقف  راصتخا  تیاعر  لیلد  هب  اجنیا 

هدعب نم  ۀمئالاو  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  الا  یلاعتهللا  هلزن  امک  هظفحو  هعمج  امو  باذـک  الا  لزنا  امک  هلک  نآرقلا  عمج  هنا  سانلا 
رد مدیسرپ ،  ( 150  ) باتکلاملع هدـنع  نمو  مکنیبو  ینیب  ادیهـش  هللااب  یفک  لق  هیآ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  دـیوگیم  يوار  ( . 149)
هللاو دندومرف :  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ( 152 ( . ) 151  ) هلآو هیلع  هللا  یلصیبنلا  دعب  انریخو  انلضفاو  انلوا  یلعو  ینع  انایا  دندومرف :  خساپ 
هیف لجوزع :  هللا  لاق  نئاک  وه  ام  ربخو  ناک  امربخو  ضرالا  ربخو  ءامـسلا  ربخ  هیف  یفک  یف  هناک  هرخآ  یلا  هلوا  نم  هللا  باتک  ملعال  ینا 

نیعبسو ثالث  یلع  یتما  قرتفتـس  هدش :  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  نید  مهف  رد  فارحنا  رطخ  ود :  ( 153  . ) ءیش لک  نایبت 
تایح نامز  رد  نافرحنم  هک  یلاح  رد  ( 155  ) دندز هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچ  هنب  رذع  ار  همه  تلم  ود  داتفه و  گنج  ( 154;  ) ۀلم

هچ رگید  دـندوبن ،  میلـست  ترـضح  نآ  نیمارف  ربارب  رد  هتـشاذگ و  تفلاـخمهب  رـس  ترـضح  روضح  اـب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  یبـن 
هک یمدرم  ( 156  . ) مکباقعا یلعمتبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  دندرگنرب :  ارقهق  هب  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  هک  تشاد  دیاب  اهنآزا  يراظتنا 

یفرعم دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریماهلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  دندینـش  دوخ  شوگ  اب  هدید و  دوخ  مشچ  اب 
اهیلعاربکهقیدـص ترـضح  هب  ار  مرکا  ربمایپ  تاهجوت  اهتبحم و  دـندوب  هدینـش  هدـید و  هک  اهنامهو  دـندومن  نامتک  اـی  راـکنا و  دومن ، 

هدرزآ ارم  دـناسر ،  رازآ  ار  وا  هک  ره  تسا ،  نم  نت  هراپ  همطاف  ( 157;  ) یناذآ اهاذآ  نمف  ینم  ۀعضب  ۀمطاف  دومرف :  هک  ییاج  ات  مالسلا 
يورز دیان  وکن  يراب  ارمرم  دیوگیم :  ییانـس  میکح  دندومن .  روبع  توافتیب  هدـش  شترـضح  هب  هک  ییاهملظ  رانک  زا  هنوگچ  تسا . 
لـسرم دـمحا  نتـشاد  ربنق  شفک  دـناتن  اـنعم  هر  زا  ریما  یناوخ  یـضترم  یلع  رب  ار  وا  هک  نآ  نتـشاد  ربمیپ  نید  ندرب و  ارهز  قح  داـقتعا 

رد ( 158  ، ) نیعمجا مهنیوغال  کتزعبو  تفگ :  هک  هدروخ  مسق  ناطیش  نتشاد  رفاک  لهجوب  تریس  ریسا  ناج  درخ  دراد  اور  یک  هتسشن 
میباییمرد هک  تساج  نیا  زا  دراد .  او  یهلا  نادرماب  دربن  هب  ار  هاگآان  مدرم  ینید ،  هرهچ  اـب  لـطاب و  قح و  طـلخ  هار  زا  هک  تسا  نیمک 

مهف هب  دـح  نیا  ات  همان  تیـصو  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ارچ  تسا و  مهمردـقچ  عورف  رد  مه  لوصا و  رد  مه  نید ،  مهف  هلاسم 
 . دناهداد تیمهانید  فراعم 

شالت تماقتسا و  ربص و  ( 3

شالتو تماقتسا  ربص و 

رد ییابیکش  هک  هد  تداع  تالکشم  ربارب  رد  تماقتسا  رب  ار  نتـشیوخ  قحلا ; یف  ربصتلا  قلخلا  معنو  هورکملا  یلع  ربصتلا  کسفن  دوعو 
نسح ربص و  يورین  اب  ار  اهمغ  مه و  نیقیلا ; نسحو  ربصلا  مئازعب  مومهلا  تادراو  کنع  حرطا  دوریم .  رامش  هبکین  قالخا  زا  قح  هار 

 . شاب هتشاد  یگدنز  رد  ار  شالت  ششوک و  تیاهن  کحدک ; یف  عساف  زاس .  رود  دوخ  زا  نیقی ، 

تامیالمان بیاصم و  اهیتخس و  رد  ربص 

يرادنتشیوخ ربص ،  هنع ; اهسبح  نایـضتقت  امع  وا  عرـشلاو  لقعلا  هیـضتقی  ام  یلع  سفنلا  سبح  ربصلا  دیوگیم :  ربص  يانعم  رد  بغار 
يرابدرب و ینعی   ) تیـصعم رب  ربص  تعاط و  رب  ربص  دنکیم ،  یهننآ  زا  هک  يزیچ  زا  ای  دنکیم ،  اضاقت  عرـش  لقع و  هک  يزیچ  ربتسا 
تسا و ربص  هدیمح ،  تافـص  زا  یکی  دناهدرک . ) یهن  ار  هچنآ  كرت  ربارب  رد  يرابدرب  عرـش و  لقعتاروتـسد و  ضیارف و  ماجنا  لمحت 
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ینیقی اب  نارباص  ( 159  . ) نؤعجار هیلا  اناو  انا هللا  اولاق  ۀبیصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا  رـشبو  دهدیم :  تراشب  نارباص  هب  میرک  نآرق 
زا ام  دـنیوگیم :  تالکـشم  بیاصم و  اب  دروخرب  ماگنه  دـنیامنیملمحت و  لد  ناج و  اـب  ار  تالکـشم  دـنراد ،  یهلا  ياههدـعو  هب  هک 
نا ربصاف  دیامرفیم :  قح  هار  رد  تماقتـسا  ربص و  هب  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  هب  باطخ  میدرگیم .  زابوا  يوس  هب  مییادخ و 

لوسر يا  ( 161;  ) کبر دمحب  حبـسو  اننیعاب  کناف  کبر  مکحل  ربصاو  تسا .  قح  ادخ  هدـعو  هتبلا  هک  نک  ربص  ( 160;  ) قح هللا  دعو 
ربص زین  تایاور  رد  يوگ .  حیبست  ار  دوخ  يادـخ  يراک ،  ره  ای  زامن  هب  يزیخرب  نوچ  ییام و  رظن  روظنم  وت  هک  نک  ربص  ادـخ  مکح  رب 

سار دسج ال  یف  ریخ  الو  دسجلا  نم  سارلاک  نامیالا  نم  ربصلا  ناف  هدش :  حرطم  هدیدنـسپ  تافـص  هدـیمح و  قالخا  زا  یکی  ناونع  هب 
ربص نودب  نامیا  درادن و  هدـیاف  رـسیب  نت  نت ; لباقم  رد  تسا  رـس  نوچمه  نامیا  هبتبـسن  ربص  ( 162;  ) هعمربص نامیا ال  یف  ـالو  هعم 

 . تسا هجیتنیبزین 

یگدنز رد  شالت 

رد تسا :  لامتحا  ود  کحدـک  یف  عساف  ترابع  نیا  رد  تقـشم .  جـنر و  اب  شالت  ءانعلاو ; یعـسلا  دـیوگیم :  حدـک  ياـنعم  رد  بغار 
لاملا وه  انهاه  حدکلا  دیوگیم :  دیدحلا  یبا  نبا  هدش .  دایز  یعـس  نآ  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  تسایلام  يانعم  هب  حدـک  لوا  لامتحا 

یـشالت نآ  ندروآ  تسد  هب  رد  ناسنا  هک  تسا  یلاـم  ياـنعم  هب  اـج  نیا  رد  حدـک  ( 163;  ) هقافنا یف  یعـسلاو  هلوصح  یف  حدک  يذـلا 
تسایلاعت و يادـخ  تادابع  تعاطا و  رد  شالت  یعـس و  يانعم  هب  حدـک  مود  لاـمتحا  رد  دراد .  نآ  شـشخب  ردیعـس  هدومن و  ناوارف 

تعاطا هار  رد  تقشم  جنر و  ره  اب  هتبلا  ناسنا !  يا  ( 164;  ) هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  دیامرفیم :  میرک  نآرق 
 . يوشیم وا  تاقالم  هب  لیان  يوریم و  دوخ  راگدرورپروضح  هبتبقاع  یشوکب ،  قح  تدابع  و 

( لادتعا  ) يورهنایم طایتحا و  ( 4

همدقم

نآ رد  یهارمگ  سرت  هک  یهار  رد  لاوهـالا ;و  بوکر  نم  ریخ  لالـضلا  ةریح  دـنع  فـکلا  ناـف  هتلالـض  تفخ  اذا  قـیرط  نع  کـسماو 
 . دنکفیب كانرطخ  ياهریـسم  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یهارمگزا  میب  ماگنه  هب  يراددوخ  هک  نیا  هچ  راذگم ،  مدق  يراد 

 . هدش فرحنم  قح  هار  زا  دنک ،  كرت  ار  يورهنایم  هک  یسک  راج ; دصقلا  كرت  نم 

طایتحا

لقع مکح  هب  داشرا  تسا  نآ  رد  یهارمگلامتحا  هک  ییاهریسم  زا  روبع  كانههبـش و  ياهراک  كرت  دروم  رد  مالـسلا  هیلعماما  روتـسد 
دنع فوقولا  دنیامرفیم :  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا .  ررض  لامتحا  هبتشم  روما  رد  لمتحمررـض و  عفد  هب  دنکیم  مکح  لقع  اریز  تسا ، 

هطرو رد  نتفرورف  زا  تسا  رتـهب  نداتـسیا  فقوت و  كانههبـش ،  دراوم  اـب  دروـخرب  ماـگنه  ( 165;  ) ۀـکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبـشلا 
; تئش امب  کنیدل  طتحاف  کنید  كوخا  دایز :  نب  لیمکل  لاق  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نا  دنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تکاله . 

ربـمغیپ نک .  تبظاوم  طاـیتحاوا و  دروم  رد  یناوتیم  هچ  ره  تسوت ،  ردارب  وـت  نید  دـندومرف :  داـیز  نب  لـیمک  هب  نینمؤـملاریما  ( 166)
کـش هچنآ  هب  نک و  اـهر  يراد  کـش  نآ  رد  هک  هـچ  ره  ( 167;  ) کبیریال ام  یلا  کـبیری  اـم  عد  دـندومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
نآرق تسا .  لادـتعا  يورهنایم و  يانعم  هب  داصتقا  هنایم و  يانعم  هب  دـصق  راـج  دـصقلا  كرت  نم  يورهناـیم :  لادـتعا و  زادرپب .  يرادـن 

ياهریـسم رئاج و  لباقم  رد  تسا  میقتـسم  طارـص  نامه  دـصاق ،  لـیبس  ( 168  . ) رئاج اـهنمو  لـیبسلا  دـصق  هللا  یلعو  دـیامرفیم :  میرک 
(169;  ) ةدـصتقم ۀـما  مهنم  دـیامرفیم :  دـنراکهانگ  فرحنم و  هک  تیرثکا  لابق  رد  باـتک  لـها  زا  یکدـنا  هورگ  حدـمرد  و  یفارحنا ، 
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روطهب دشاب .  لدتعم  یهلا  تاروتـسد  میلـست  نید و  رد  هک  تسا  یتما  هدـصتقم ،  تما  دنتـسه .  ورهنایم  لدـتعم و  یمدرم  نانآ  زا  یخرب 
ءادهش اونوکتل  اطـسو  ۀما  مکانلعج  کلذکو  دیامرفیم :  هراب  نیا  رد  نآرق  نوؤش .  مامت  رد  تسا  يور  هنایم  لادتعا و  نید  مالـسا  یلک 

وکین تریس  لدتعم و  قالخا  هب  هدومن و  تیاده  مالسا  نییآ  هب  ار  نیملـسم  امـش  ام  و  ( 170;  ) ادیهش مکیلع  لوسرلا  نوکیو  سانلا  یلع 
میدرکامش هاوگ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هنوگنامه  دنزومایب ،  امش  زا  ار  یتسرد  یکین و  ات  دیـشاب ،  مدرم  ریاس  هاوگات  میتسارایب 

داصتقا ربینتبم  زین  مالسلا  مهیلعرشع  انثا  همئا  ینعی  وا ،  قحرب  نانیشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  یبن  هریـس  شور و  دیزومایب .  وا  زا  ات 
وا شور  ( 171;  ) دصقلا هتریس  دیامرفیم :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  فصو  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  دشابیم :  لادتعا  و 

تیب لها  ام  ( 172;  ) یلاغلا عجری  اهیلاو  یلاتلا  قحلی  اهب  یطـسولا  ۀـقرمنلا  نحن  دـیامرفیم :  رگید  ياج  رد  و  دوب .  لادـتعا  يور و  هنایم 
 . ددرگیمرب نآ  هب  هتفردنت  هک  نآ  دوشیم و  قحلم  هدنام ،  بقع  هک  نآ  میتسه ،  هنایم  رد  یهاگهیکت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

یسانشتقو ( 5

لذام رهدلا  لهاس  رامـشتمینغ .  ار  نآ  دوشتهودـنا ،  هیام  دوربتسد و  زا  تصرف  هک  نآ  زا  شیپ  ۀـصغ ; نوکت  نا  لبق  ۀـصرفلا  رداب 
لباـقم رد  رمع و  فـالتا  یقـالخا ،  دـسافم  زا  یکی  ریگب .  ار  دوخ  هرهب  تفرگ ،  رارق  وت  راـیتخا  رد  راـگزور  هک  هاـگ  نآ  هدوـعق ; کـل 

نـسحاو ایندلا  نم  کبیـصن  سنتالو  ةرخآلا  رادـلا  هللا  كاتآ  امیف  غتباو  دـیامرفیم :  میرک  نآرق  تساهدیدنـسپ .  قالخا  زا  یـسانشتقو 
باوث ات  شوکب  هدرک  اطع  وت  هب  ادخ  هک  يزیچ  ره  هب  و  ( 173;  ) نیدسفملا بحیال  هللا  نا  ضرالا  یف  داسفلا  غبتالوکیلا  هللا  نسحا  امک 
زگره و  هدرک ،  ناسحا  وت  هب  ادخ  هک  نانچ  نک ،  یکین  یناوت  ات  نکم و  شومارف  ایند  زا  ار  تاهرهبو  ینک  لیصحت  ترخآ  رد  تداعس  و 

 : لـجوزع يادـخ  لوق  زا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  درادـن .  تسود  زگره  ار  نادـسفم  ادـخ  هک  نکم  اـپرب  داـسف  هنتف و  نیمزيور  رد 
بلطت نا  کطاشنو  کبابشو  کغارفو  کتوقو  کتحص  سنتال  دندومرف :  باوج  رد  ترـضح  دش ،  لاؤس  ایندلا  نم  کبیـصن  سنتالو 
ربمغیپ نک .  هدافتـساترخآ  هار  رد  اهنآ  زا  نکم ،  شومارف  ار  دوخ  طاشن  یناوج و  لاـب و  غارف  تردـق و  یتمالـس و  ( 174;  ) ةرخآلا اهب 

ناتیگدنز مایا  رد  امـش  راگدورپ  يارب  ( 175;  ) اهل اوضرعتف  الا  تاـحفن  مکرهد  ماـیا  یف  مکبرل  نا  دـندومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
زا ( 176  . ) دــیربب هرهب  ددرگیم  امــش  بیــصن  هـک  ییاــهقیفوت  زا  ودــیهد  رارق  اهمیــسن  نآ  ضرعم  رد  ار  دوـخ  تـسا ،  ییاهمیــسن 

و ( 177;  ) ریخلا صرف  اوزهتناـف  باحـسلا  رم  رمت  ۀـصرفلاو  تسا :  هدیـسر  یـسانشتقو  رد  يراـبرهگ  نانخـس  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
نداد تـسد  زا  ( 178;  ) ۀصغ ۀـصرفلا  ۀـعاضا  دیرامـشتمینغ .  ار  بوخ  ياهتـصرف  نیاربانب ،  اهربا  روبع  دـننامه  درذـگیم ،  اهتصرف 

ناکما و زا  شیپ  ندرک  هلجع  صخـش ،  ینادان  زا  ( 179;  ) ۀصرفلا دعب  ةانالاو  ناکمالا  لبق  ۀـلجاعملا  قرخلا  نم  تسا .  زیگنامغ  تصرف 
دـیزیهرپب و ریخ  ياهراک  ریخات  زا  ( 180;  ) مکنکما اذا  هب  اورداب  لمعلا  فیوستو  مکاـیا  تسا .  تصرف  زا  سپ  تاـناکما  نداد  تسد  زا 

یهاوخب هاگ  ره  هک  زادـنا  ریخات  ار  رـش  راک  ( 181;  ) هتلجعت تئـش  اذا  کناف  رـشلا  رخا  دـیزرو .  تردابم  ریخ  ياهراک  هبتصرف  ماگنه 
 . یهد ماجنا  یناوتیم 

دنسپان تافص  زا  زیهرپ  ( 6

یتسرپ اوه  کی : 

رب ندرک  هیکت  زا  یکونلا ; عئاضب  اـهناف  ینملا  یلع  لاـکتالاو  كاـیا  تسا .  هارمه  لـهج  يروک و  اـب  یتسرپاوه  یمعلا ; کیرـش  يوهلا 
رـصبلا داـقتفا  یف  لاـقی  یمعلا  دـیوگیم :  بغار  یمعلا  کیرـش  يوهلا  یتسرپاوه :  تسا .  ناـقمحا  هیامرـس  هک  شاـب  رذـحرب  اـهوزرآ 

 . رودـصلا یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راصبالا  یمعتال  اهناف  لاقیتح :  یمع  ةریـصبلا  داقتفا  بنج  یف  رـصبلا  داقتفا  دـعی  مل  ةریـصبلاو . 
نمف ةواشغهرـصب  یلع  لـعجو  هبلقو  هعمـس  یلع  متخو  ملع  یلع  هللا  هلـضاو  هاوـه  ههلا  ذـختا  نم  تیارفا  دـیامرفیم :  میرک  نآرق  ( 182)
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زا سپ  ار  وا  ادخ  هداد و  رارق  دوخ  يادـخ  ار  شـسفن  ياوه  هک  ار  نآ  يرگنیم  ام !  لوسر  يا  ( 183;  ) نورکذت الفا  هللا  دعب  نم  هیدهی 
شتیاده هک  رگید  ادـخزا  دـعب  ار  وا  سپ  هدیـشک ،  تملظ  هدرپ  يو  مشچ  رب  هداهن و  وا  لد  شوگ و  رب  رهم  هتخاس و  هارمگ  تجحمامتا 

(184;  ) اطرف هرما  ناکو  هاوه  عبتاو  انرکذ  نع  هبلق  انلفغا  نم  عطت  الو  دیامرفیم :  زین  و  دـیوشیمن ؟  انعم  نیا  رکذـتم  ایآ  درک ؟  دـهاوخ 
 . نکن يوریپ  دـنتخادرپ ،  يراکرههب  دـندش و  دوخ  سفن  ياوه  وریپ  میدومن و  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  نانآ  ياهلد  ام  هک  یناسک  زا  زگره 

دشاب و قح  عبات  یـسک  رگا  لباقم  رد  دـش ; دـهاوخمورحم  قیاقح  ندـید  زا  دـشاب ،  شیوخ  یناسفن  ياهشهاوخ  اوه و  عبات  هک  یـسک 
لاکتالاو كایا  اهوزرآ :  رب  هیکت  دـباییم .  یـسرتسد  روما  قیاقح  هب  نشور  ریمـض  تریـصباب و  دراذـگ ،  رانک  ار  اهرجحت  اـهبصعت و 

اریز شاب ،  رذح  رباهوزرآ  رب  ندرک  هیکت  دامتعا و  زا  ینعی  تسا ; قمحا  يانعم  هب  كونا  عمج  یکونلا  یکونلا .  عئاضب  اهناف  ینملا  یلع 
ار دوخ  ياهییاناوت  تاناکما و  ینیب ،  عقاو  اب  هکلب  دـنکیمن ،  يراذگهیامرـساهوزرآ  يور  لقاع  ناسنا  تسا .  ناقمحا  هیامرـس  اهوزرآ 

 . دنکیم زیهرپيزاورپ  دنلب  زا  دیامنیم و  يریگ  میمصت  ینیب  عقاو  يرگن و  هدنیآ  ساسا  رب  هدومنیسررب و 

ینیبدوخ بجع و  ود : 

ثعاـب بجع  تساـهدرختفآ .  و  قح ،  باوص و  دـض  بجع  ینیبدوخ و  هک  نادـب  باـبلالا ; ۀـفآو  باوـصلا  دـض  باـجعالا  نا  ملعاو 
هجوت نارگید  ياهرظن  هبتسین  رـضاح  زگره  نیبدوخ  ناسنا  اریز  تسا ،  درخ  لقع و  تفآ  دسرن و  فدـه  دوصقم و  هب  ناسنا  ددرگیم 

هبتبرغ رد  دوب و  دـهاوخ  مورحمنارگید  ياهییامنهار  زا  نیب  دوخ  بجعم و  ناسنا  دوشیمن .  دوخ  حالـصا  هب  قفومهاگچـیه  دـیامن و 
 : دیوگ مالک  نیا  حرش  رد  هرـس  سدقیـسلجم  ( 185  . ) بجعلا نم  شحوا  ۀـشحو  الو  دـنیامرفیم :  هغـالبلا  جـهن  رد  درب .  دـهاوخ  رس 

امزلتـسمو هنع  سانلا  ۀـشحول  اببـس  ریـصیف  مهیلعلواطتلاو  سانلا  یلع  عفرتلل  بجوم  وهو  هلامعاو  هلئاضفو  هسفنب  ءرملا  باـجعا  بجعلاو 
; هنم شحوا  ۀشحو  الف  قلخلا  نعو  هبر  نع  درفنیف  هتیادـهو  هفطلو  هللا  ۀـمحر  داومهنع  عطقیف  هنم  تافام  كرادـتو  هبئاعم  حالـصا  كرتل 
رب یشکندرگ  ییوج و  يرترببجوم  نیا  دنیبب و  رترب  نارگید  زا  ار  دوخ  ياهراک  تافص و  ار و  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  بجع  ( 186)

هچنآ هدومن و  فرطرب  ار  دوخ  بویع  دناوتن  صخش  هک  دوشیمبجوم  نینچمه  دوشیم ; صخش  زا  مدرم  يرود  ببس  دوشیم و  مدرم 
زا رتدب  ییاهنت  چیه  اذل  دوشیم ; ادج  قلخ  ادـخ و  زا  مورحم و  ادـختیاده  فطل و  تمحرزا و  سپ ،  دـیامن ; ناربج  هدـش  كرت  وا  زا 

نآرق ددرگ .  راکنایزو  هتفر  ردـه  هب  ناسنا  تاـمحز  اـهشالت و  ماـمت  ددرگیم  بجوم  ینیبدوخ  بجع و  تسین .  يدنـسپدوخو  بجع 
يا ( 187;  ) اعنـص نونـسحیمهنا  نوبـسحی  مهو  ایندلا  ةویحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا  الامعا  نیرـسخالاب  مکئبنا  له  لق  دیامرفیم :  میرک 

يایند تایح  هار  رد  ار  ناشرمع  هک  دنتـسهیناسک  اهنآ  مزاس ؟  هاگآ  مدرم  نیرتراکنایز  هب  ار  امـش  دـیهاوخیم  وگبتما :  هب  ام !  لوسر 
هک یبجع  زا  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلعماما  زا  دیوگیم :  دیوس  نب  یلع  دننکیميراکوکین .  دنتـشادنپیم  لطاب  لایخ  هب  دـندرک و  هابت  یناف 
هنا بسحیو  هبجعیف  انـسح  هاریف  هلمع  ءوس  دبعلل  نیزی  نا  اهنم  تاجرد  بجعلا  دندومرف :  خـساپ  رد  ددرگیم ،  لمعندـش  دـساف  بجوم 
نیا بجع  بتارم  زا  یکی  دراد :  یبـتارم  بجع  ( 188;  ) نملا هیف  هیلع  هللاو  لجوزع  هللا  یلع  نمیف  هبرب  دبعلا  نمؤی  نا  اهنمواعنـص  نسحی 

يادخ هب  نامیا  لیلد  هب  صخـش  هک  تسا  نآ  رگید  هبترم  تسا ; بوخ  شراک  دنک  لایخو  دـنیبب  بوخ  ار  دوخ  دـب  راک  ناسنا  هک  تسا 
ياراد ادخ  لباقم  رد  ار  دوخ  ینعی  تسا ،  لالدا  بجع  زا  رتدب  دراد .  تنم  وا  رب  ادـخ  اتقیقح  هک  یلاح  رد  دراذـگبتنموا ،  رب  لجو  زع 

ملاع یتا  دندومرف :  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هاوخم  نیب  نتـشیوخ  زا  ینیب  ادخ  هاگن  دوخ  رد  دندرکن  ناگرزب  هکیلاحرد :  نتـسناد ،  قح 
يرجت یتح  یکبا  لاق  کئاکب ؟  فیک  لاق  اذکواذک  ذـنم  هللا  دـبعا  اناو  هتالـص ؟  نع  لاسی  یلثم  لاقف  کتالـص ؟  فیک  هل  لاقف  ادـباع 

دزن یملاع  ( 189;  ) ءیـش هلمع  نم  دعـصیال  لدملا  نا  لدم  تناو  کئاکب  نم  لضفافئاختناو  ککحـض  ناف  ملاعلا :  هل  لاقف  یعومد 
؟  دنسرپیم شندناوخ  زامن  زا  نم ي   » لثم زا  داد :  باوج  دباع  تسا ؟  دح  هچ  رد  روطچ و  تندناوخ  زامن  تفگ :  وا  هب  تفر و  يدباع 
هک ناـنچ  تفگ :  تسا ؟  هنوگچ  تدـندرک  هیرگ  دیـسرپ :  ملاـع  منک .  يادـختدابع  تقو  نـالف  تقو و  نـالف  زا  نم  هک  یتروـص  رد 
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; یلابب دوخ  هب  ینک و  هیرگ  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  یـشاب  ناسرت  ادخ  زا  يدنخب و  رگا  انامه  تفگ :  وا  هبملاع  دوشیم .  ناور  میاهکشا 
یشورف دوخ  رازاب  دنرخیم  هتسخ  لد  فیعض و  نت  اجنیا  درکیمن .  لوبق  شلمع  زا  يزیچ  دشاب ،  یضار  دوخ  زا  دلابب و  دوخ  هب  هکره 

مدرم هب  لوسر !  يا  ( 190;  ) اوحرفیلف کلذـبف  هتمحربو  هللا  لضفب  لق  تسین .  بجع  اهتمعن  زا  يداش  رکذـت :  تسارگید  يوس  نآ  زا 
 . دیوش نامداش  ادختمحر  لضف و  هب  ارصحنم  دیاب  امش  هک  وگب 

نابز تافآ  هس : 

همدقم

 . نکم وگتفگ  تسین  طوبرم  وت  هب  هچنآ  رد  فلکت ; مل  اـمیف  باـطخلاو  وگم .  نخـس  ینادیمن  هچنآ  هراـبرد  فرعتـال ; اـمیف  لوـقلا  عد 
هچ رگ  شاب ،  رذحرب  اوتحمیب  هرخسم و  نانخـس  نتفگ  زا  كریغ ; نع  کلذ  تیکح  ناو  اکحـضم  نوکی  ام  مالکلا  نم  رکذت  نا  كایا 
; ءاکولادـشب ءاعولا  یف  ام  ظفح  کقطنم و  نم  تاف  ام  ککاردا  نم  رـسیا  کتمـص  نم  طرف  اـم  کـیفالت  ینک .  لـقن  نارگید  زا  ار  نآ 
هک ارچ  تـسا ; هـتفر  نـیب  زاتنخـس  رثا  رب  هـچنآ  ناربـج  زا  تـسا  رتناـسآ  ياهداد ،  تـسد  زا  توکـس  رثا  رب  هـچنآ  ناربـج  كرادـت و 
 ، وگن ینادیمن  ار  هچنآ  ملعت ; ام  لق  ناو  ملعت  ملام  لـقت  ـالو  تسا .  ریذـپ  ناـکما  نآ  نتـسب  مکحم  اـبتسا  فرظ  رد  هچنآ  يرادـهگن 

مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  دـنزیم .  دایز  انعمیب  ياهفرح  دـنک ،  یفرح  رپ  هک  یـسک  رجها ; رثکا  نم  دـشاب .  مک  وت  ياههتـسناد  دـنچره 
شرنه بیع و  دـشاب  هتفگن  نخـس  درم  ات  ینعی :  تسا .  ناسنا  شجنـس  هلیـسو  وزارت و  ناـبز ،  ( 191;  ) ناسنالا نازیم  ناسللا  دـندومرف : 

بیجع و تاقولخم  زا  یلاعت و  يادـخ  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  نابز  دـیوگیم :  نابز  هراـبرد  هللا  همحریناـشاک  ثدـحم  دـشاب  هتفهن 
رگم دوـشیمن ،  موـلعم  ناـمیا  رفک و  اریز  تـسا ،  کـچوک  شمرج  هـک  یلاـح  رد  گرزب ،  رایـسب  شنایــصعو  تعاـط  تـسا .  فـیطل 

دیوگ و نخس  زیچ  همه  هرابردنابز  تسا .  تعاط  هجرد  نیرخآ  نامیا  تسا و  نایغط  نایـصع و  دح  نیرخآ  رفک ،  نابز و  اب  تداهـشهب 
ناسنا تامولعم  اهیهاگآ و  موهوم و  ای  نونظم  لـیختم ،  اـیمولعم  قولخم ،  اـی  قلاـخ  مودـعم ،  اـی  دـشاب  دوجوم  دوشیم ،  همه  ضرعتم 

ریخ و ریـسم  رد  ناـبز  دوـشیمن .  تفاـی  اـضعا  ریاـس  رد  تاـمولعم  ماـمت  زاربا  ینعیتیــصوصخنیا  تـسا و  ناـیب  لـباق  ناـبز  هلیــسوهب 
حیحص يریگراک  هب  لرتنک و  تسا ،  مهم  هچنآ  دراد .  ياهدرتسگ  عیسو و  لاجم  زین  داسف  رـش و  هار  رد  هدرتسگ ،  ياضف  لاجمحالص و 

يارب یتاشرافـس  اهلمعلا و  روتـسد  مالـسلا  مهیلعناـموصعم  نانخـس  رد  دراد .  مهم  داـیز و  رایـسبدربراک  هک  تسا  کـچوک  وضع  نیا 
نابز هرابرد  همان  تیـصو  نیا  رد  هک  یبلاطم  دوب .  دـهاوخ  ترخآ  ایند و  تداعـس  بجوم  اهنآ  يریگراک  هب  هک  دـش ،  نایب  ناـبز  لرتنک 

 : تسا ریز  حرش  هب  هدش  حرطم 

یهاگآ عالطا و  نودب  يزیچ  دروم  رد  نتفگ  نخس   . 1

هدیزگ يوگ و  مک  ملعت .  ام  لق  ناو  ملعت  ام ال  لقت  الو  دـیامرفیم :  زین  و  وگم .  نخـس  ینادیمن  هچنآ  هرابرد  فرعت ; امیف ال  لوقلا  عد 
(192  . ) رد نوچ  يوگ 

فلکت مل  امیف  باطخلاو  تسین :  طوبرم  ناسنا  هب  هک  يزیچ  هرابرد  نتفگ  نخس   . 2

چیه يداصتقا  لئاسم  رد  هک  یـصاخشا  تسین .  طوبرماهنآ  هب  هک  يزیچ  هرابرد  تسا  دارفا  نتفگ  نخـس  یعاـمتجا ،  تالکـشم  زا  یکی 
یتح دنیامنیم .  اهرار  ملق  نخس و  نانع  هتسناد و  رظن  بحاص  ار  دوخ  یسایس  يداصتقا و  لئاسم  رد  دنرادن ،  یـصصخت  عالطا و  هنوگ 

يزاب دنسپ و  ماوع  ياههباطخ  راعشا و  ندرک  همیمض  اب  یضعب  هدومنتیارس و  مهینید  لئاسم  هب  هناهاگآان  ياهرظن  راهظا  نیا  هنافساتم 
هعماج دارفا  تیرثکا  ریگنابیرگ  ابیرقت  هک  يرگید  لکـشم  دنیامنیم .  اقلا  هداس  طیـسب و  ناهذا  هب  ار  دوخ  لطاب  دیاقع  هدنبیرفظافلا ،  اب 
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ياهریذبت فارـساو و  تایدام  هعـسوت  رد  طلغ  ياهتباقر  هب  رجنم  هک  تسا  نارگید  یگدـنز  هب  طوبرم  رومارد  نتفگ  نخـس  هدـش ،  ام 
روتـسد ام  هب  نید  هچنآ  اما  هدـیدرگ .  يداـصتقا  دوکر  یگدز و  فرـصمزوس  ناـمناخ  يراـمیب  هب  رجنم  تیاـهن  رد  تسا و  هدـش  ناوارف 

ام ال كرت  ءرملا  نسح  نم  هلآو :  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  مییوگن :  نخـستسین  طوبرم  ام  هب  هک  يروما  رد  هک  تسا  نیا  دهدیم ، 
امیف ال مالکلا  هکرت  رگید :  تیاور  رد  و  درادن .  طابترا  ناسنا  هب  هک  تسا  يزیچ  رد  ندرکن  تلاخد  هدیدنـسپ ،  قالخا  زا  ( 193;  ) هینعی
هب رما  هلاسم  زا  ریغ  نارگید  ياهراک  رد  اجیب  ياهتلاخد  زا  یهن  رکذت :  درادـن .  طابترا  وا  هب  هک  يزیچ  رد  نتفگ  نخـس  ( 194;  ) هینعی

(195  . ) تسا رکنم  زا  یهنو  فورعم 

روآهدنخ کحضم و  ياهفرح   . 3

بجوم دراد ،  هک  یتمرح  حبق و  رب  هوالع  راک  نیا  تسیندارفا .  ندرک  هرخـسم  ییوجبیع و  تبیغ و  زا  یلاخ  الومعم  روآهدـنخ  نانخس 
یـضعب كریغ .  نع  کـلذ  تیکح  ناو  هدـش :  هراـشا  یناروـن  مـالک  نـیا  رد  یمهم  هـتکن  هـب  ددرگیمرمع .  فـالتا  ینارذـگ و  تـقو 
يزوجم لوـق  لـقن  دربیم و  نیبزا  ار  اـهنآ  راـک  حـبق  باـستنا  نیا  دـنهد ،  تبـسن  نارگید  هب  ار  دوـخ  لـطاب  نانخـس  رگا  دـننکیملایخ 

نتفگ زا  دنیامرفیم :  ناشدنزرف  هب  همان  تیصو  زا  تمسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلعمامالآ  ; ءاذل ندز .  هدوهیب  ياهفرح  رخـسمت و  ياربتسا 
هدـش عنم  یـشایع  دایز و  ینارذگـشوخ  ینید ،  میلاعت  رد  ینک .  لقن  نارگید  زا  ار  نآ  هچرگ  شاـب ،  رذـح  رب  اوتحمیب  وهدوهیب  ناـنخس 

 : لاق و  ددرگیم .  ناسنا  یکبـس  بجوم  داـیز  هدـنخ  ( 196;  ) هتبیه تبهذ  هکحـض  رثـک  نم  هلآو :  هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  لاـق  تسا : 
نم اراـمزم  هبلق  یف  لـعج  ادـبع  هللا  ضغبا  اذا  هلآو :  هیلع  هللا  یلـص  لاـق  دـنکیم .  کبـس  ار  ناـسنا  یخوش  ( 197;  ) ۀـبیهلا لکای  حازملا 

هدنخ زا  يرامزم  وا  لد  رد  دریگ ،  رارق  ادخ  بضغ  دروم  هک  ياهدنب  ( 198;  ) نیحرفلابحی هللاو ال  بلقلا  تیمی  کحضلا  ناو  کحضلا 
دنمرگرــس یــشایع  ینارذگــشوخ و  هـب  هـشیمه  هـک  ار  یناـسک  دـنوادخ  دـناریمیم و  ار  لد  هدـنخهک  یتـسرد  هـب  دوـشیم ; هداد  رارق 

دای هدیدنـسپ  قالخا  ناونع  هب  مسبتزا  تایاور  رد  تسا .  نارگید  رخـسمت  هکحـضم و  زا  ریغ  ییورـشوخ  مسبت و  رکذت :  درادـنتسود . 
ریغ نم  لـیلق  کحـض  مسبتلا  دـیوگ :  مسبت  ياـنعم  رد  حابـصم  تسا .  مسبت  نمؤـم  هدـنخ  ( 199;  ) مسبت نمؤملا  کحـض  تسا :  هدـش 

 . ادص نودبتسا  یهاتوک  هدنخ  مسبت ،  توص ;

یفرحرپ ياهنایز  توکس و  عفانم   . 4

توکس ناربج  اریز  نتفگ ،  نخس  زا  ینامیـشپ  زاتسا  رتمک  توکـس  زا  ینامیـشپ  اذل  تسا ،  لرتنک  لباق  هدماین  نوریب  ناهد  زا  ات  نخس 
 ، دـنک ادـیپهمادا  رتشیب  هچره  توکـس  اذـل  دـهدیم ،  ماجنا  نابز  اب  ناـسنا  ار  ناـهانگ  زا  يرایـسب  ندز .  فرح  ناربج  زا  تسا  رتناـسآ 
 ، ینالوط توکـس  داب  وت  رب  ( 200;  ) کنید رما  یف  کل  نوع  ناطیـشلل  ةدرطم  هناف  تمـصلا  لوطب  کـیلع  ددرگیم :  رتمک  مه  ناـهانگ 

 . تنید رما  رد  وت  روای  تسا و  ناطیش  هدننک  درط  هک  اریز 

مارح ماعط  راهچ : 

ره ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  اما  دهد ،  همادا  دوخ  تایحهب  دناوتیمن  نآ  نودب  تسا و  ندروخ  اذـغ  ناسنا  یتاذ  یعیبط و  ياهزاین  زا  یکی 
بیط لالحماعط و  لباقم  رد  مارح  ماعط  هدش و  عنم  مارح  ماعط  ندروخ  زا  یمالـسا  میلاعت  رد  دروخبدناوتیم ؟  هزادنا ،  ره  هب  ار  ییاذغ 
مارح رگید  یـضعب  ندروـخ  اـهنآ و  ندوـب  كاـپان  تلع  هب  تسا ،  مارح  هسفن  یف  اـهزیچ  زا  یـضعب  ندروـخ  رگید  تراـبع  هب  و  تـسا ، 

ادخ هک  هچنآ  زا  سپ  ( 201;  ) ابیط الالح  مکانقزر  امم  اولکف  دیامرفیم :  میرک  نآرق  تسوا .  نذا  نودـبو  ریغ  لام  هک  نیا  لیلد  هبتسا 
میدرک ناتبیـصن  هک  هزیکاپ  كاپ و  قزر  نیا  زا  ( 202 ;  ) مکانقزر ام  تابیط  نم  اولک  دـینک .  لوانت  هداد  رارق  امـش  بیط  لالح و  يزور 
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تایاور رد  دیروخن .  قحان  هب  ار  رگیدکی  لام  نامیا !  لها  يا  ( 203;  ) لطابلاب مکنیب  مکلاوما  اولکاتال  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دـینک .  لوانت 
عفاـنم يروخ و  مارح  ءوس  راـثآ  هدـش و  مارح  لاـم  ندروخزا  یهن  لـالح و  يزور  ندروآ  تسد  هب  بیط و  لـالح و  ندروـخ  هب  رما  زین 

ره رب  ( 204;  ) ملـسم لک  یلع  ۀـضیرف  لالحلا  بلط  هدـش :  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  تسا :  هدـیدرگ  ناـیب  لـالح  ماـعط 
یلا هبلق  نم  ۀـمکحلا  عیباـنی  يرجاو  هبلق  هللا  روـن  اـموی  نیعبرا  لـالحلا  لـکا  نم  تسا .  بجاو  لـالح  يزور  ندروآ  تسد  هب  یناملـسم 

شنابز هب  شبلق  زا  تمکحياههمـشچ  دنادرگ و  ینارون  ار  وا  بلق  دـنوادخ  دروخب ،  لالح  ماعط  زور  لهچ  ات  هک  یـسک  ( 205;  ) هناسل
بطا دندومرفترـضح :  ددرگ ،  هوعدـلا  باجتـسم  ات  دومن  تساوخرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  یـصخش  دـنادرگیم .  يراج 

مارح ماعط  ءوس  راثآ  رد  ترضح  نآ  زا  زین  و  دوشیم .  باجتسم  تیاعد  نادرگ ،  كاپ  مارح  زا  ار  تماعط  کتوعد ; بجتست  کتمعط 
تیب رد  ياهتشرف  یلاعت  يادخ  لدعالو ; فرص  هنم  لبقی  مل  امارح  لکا  نم  ۀلیل :  لک  يدانی  سدقملا  تیب  یلع  اکلم  نا هللا  هدشتیاور : 

 : دیوگیم هللا  همحریناشاک  ثدحم  دوشیمن .  لوبق  وا  زا  یلمعچیه  دروخب ،  مارح  سک  ره  دـنکیم :  ادـن  بش  ره  هک  دراد  سدـقملا 
لک دنیامرفیم :  رگید  تیاور  رد  تسا .  بجاو  زامن  لدع ،  هلفان و  زامن  فرـص ،  هدش :  هتفگ  ۀـضیرفلا ; لدـعلاو  ۀـلفانلا  فرـصلا  لیقف 

 . تسا رتراوازس  خزود  شتآ  هب  دوش  هدییور  مارح  زا  هک  یتشوگ  ره  ( 206;  ) هب یلوا  رانلاف  مارح  نم  تبن  محل 

یعامتجا یگدنز  هرابرد  ییاهشرافس  ب )

یعامتجا ياهتیلوؤسم  ( 1

همدقم

یهن يوش و  فورعم  لها  ات  نک  فورعم  هب  رما  كدـهجب ; هلعف  نم  نیابو  کناسلو  كدـیب  رکنملا  رکناو  هلها  نم  نکت  فورعملاب  رماو 
مئال ۀمول  هللا  یف  كذخاتالو  هداهج  قح  هللا  یف  دهاجو  نیزگ .  يرود  یتخـس  هب  رکنمهدـنهد  ماجنا  زا  تنابز و  تسد و  اب  نک  رکنم  زا 

درادن زاب  ادخ  هار  زا  ار  وت  ناگدننک  تمالم  شنزرس  زگره  امن و  شالت  ناوت  دحرـس  ات  ادخ  هار  رد  ناک ; ثیح  قحلل  تا  رمغلا  ضخو 
کل لمحی  نم  ۀـقافلا  لها  نم  تدـجو  اذاو  كریغل  انزاخ  نکتالو  ور .  ورف  دـشاب  اـجک  ره  قح  يارب  تالکـشم  دـیادش و  ياـیرد  ردو 

; هدـجتالفهبلطت کلعلف  هیلع  رداق  تناو  هدـیوزت  نم  رثکاو  هایا  هلمحو  همنتغاف  هیلا  جاتحت  ثیح  ادـغ  هبکـیفاویف  ۀـمایقلا  موی  یلا  كداز 
هب هک  ادرف  دریگ و  شودرب  زیخاتـسرات  ار  وت  هشوت  داز و  دناوتیم  هک  یتفای  ار  يدـنمزاین  هاگره  رگا  و  نکم . . .  هتخودـنا  نارگید  يارب 
وا هارمه  زاس و  مهارف  رتشیب  هچ  ره  يراد ،  ياهشوت  نینچ  يروآعمجرب  تردق  رگا  رامشتمینغ و  ار  نآ  دهد ،  سپ  وت  هب  يدنمزاین  نآ 

كاـنغ لاـح  یف  کضرقتـسا  نم  منتغاو  یباـین .  ار  وا  یلو  یـشاب ،  یـصخش  نینچ  يوجتـسج  رد  يزورتسا  نکمم  هک  ارچ  تـسرفب ، 
یتخـس زور  رد  ات  رامـشبتمینغ  دـهاوخب  ضرق  وت  زا  یـسک  رگا  یتسه ،  زاین  یب  هک  یماـگنه  کترـسع ; موی  یف  کـل  هئاـضق  لـعجیل 

 . دیامن ادا  تایتسدگنتو 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  کی : 

 : تسا هتفرگ  رارق  ناوارف  دیکات  هجوت و  دروم  تایاورو  نآرق  رد  هک  تسا  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » مالـسا نید  تابجاو  زا  یکی 
ار مدرم  یخرب ،  امش  زا  دیاب  و  ( 207;  ) نوحلفملامه کئلواو  رکنملا  نع  نوهنیو  فورعملاب  نورمای  ریخلا  یلا  نوعدی  ۀما  مکنم  نکتلو 

لامک رد  دنتـسه  قلختیادـه  هطـساو  هک  ناـنیا  دـننک و  یهن  يراکدـبزا  رما و  يراـکوکین  هب  ار  مدرم  دـننک و  توعد  حالـص  ریخ و  هب 
ناسل یلع  لیئارـسا  ینب  نم  اورفک  نیذلا  نعل  دـیامرفیم :  دـناهدادن  ماجنا  ار  یهلا  فیلکت  نیا  هک  یناسک  تمذـم  رد  و  دنايراگتـسر . 

ینب نارفاک  ( 208;  ) نولعفی اوناک  ام  سئبل  هولعف  رکنم  نع  نوهانتی  اوناک ال  نودـتعیاوناکو .  اوصع  اـمب  کـلذ  میرم  نبا  یـسیعو  دوواد 
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زا دندرک و  یـشکرس  قح  مکح  زا  دندرک و  ادـخمکح  ینامرفان  هک  دـندشتنعل  تهج  نادـب  میرم  نب  یـسیع  دوواد و  نابز  هب  لیئارـسا 
نیا رد  هک  لوا  هتکن  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  تسا .  حـیبق  وتشز  اهنآ  راک  ردـقچ  دنتـشادن ; زاب  ار  رگیدـکیتشز  راـک 

هدـننک كرت  فورعمهدـنهد و  ماجنا  لمع  رد  دـیاب  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  هک  تسا  نیا  هتفرگ ،  رارقهجوت  دروم  هماـن  تیـصو 
ثعاب رما  اذل  دشاب ،  هدننک  لمع  دوخ  دیاب  رمآ  اریز  يدرگ .  نآ  لها  ات  نک  فورعم  هب  رما  هلها ; نم  نکت  فورعملاب  رماو  دشاب .  رکنم 

ولج المع  ینعی  تسد ; اب  یهن  ناـبز ،  اـب  یهن  تسا :  هدـش  رکنم  زا  یهن  بتارم  زا  یـضعب  هب  هراـشا  هک  تسانآ  مود  هتکن  تسا .  لـمع 
حور تاـیح و  هعماـج ،  هب  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 209  . ) نیزگ يرودرکنم  هدـنهد  ماجنا  زا  یتخـس  هب  ریگب و  ار  رکنم  ماجنا 
هدش هیبشت  ياهفیاط  هب  هعماج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  دروآیم .  نوریب  یتوافتیب  دومجزا و  ار  مدرم  دـشخبیم و 

خاروس ار  دوخ  نتـسشن  ناکمو  اج  دهاوخب  یـسک  رگا  نیب  نیا  رد  هدش ; نییعت  یـصاخ  ناکم  کی  ره  يارب  دنتـسهیتشکرب و  راوس  هک 
اومستقاف ۀنیفس  اووبکر  اموق  نا  ددرگیم :  همه  تاجن  بجوم  اهنآ  عنم  ضارتعاو و  دوشیم  مامت  همه  ررـض  هب  نارگید  یتوافتیب  دنک ، 

یلع اوذخا  ناف  تئـش  ام  هیف  عنـصا  یناکم  اذـه  لاق :  عنـصت ؟  ام  هل :  اولاقفسافب  هعـضوم  مهنم  لجر  رقنف  عضوم  مهنم  لجر  لکل  راصف 
اوهنو فورعملاب  اورما  ام  ریخب  یتما  لازی  ال  دـندومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  ( 210  . ) اوکلهو کلهاوکرت  ناو  اوجنو  اجن  هدـی 

یف الو  ضرالا  یف  رصان  مهل  نکی  ملو  ضعب  یلع  مهضعب  طلسو  تاکربلا  مهنم  تعزنکلذ  اولعفی  مل  اذاف  ربلا  یلع  اونواعتو  رکنملا  نع 
حالـص ریخ و  رد  دـنناسر ،  يرای  ار  رگیدـکی  ریخ  راک  رد  دـننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  تما  هک  ینامز  اـت  ( 211;  ) ءامسلا

یلاح رد  دنوش ،  طلسم  رگید  یضعب  رب  یضعبو  دش  دهاوخ  هتفرگ  اهنآ  زا  تکرب  دنهدن ،  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  اما  دننکیم ،  یگدنز 
رمالا اوکرتت  ال  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  يرگید  همانتیـصو  رد  تشاد .  دـهاوخن  نیمز  نامـسآ و  رد  ياهدـننک  يراـی  هک 
دینکن كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 212;  ) مکلباجتسی الف  نوعدت  مث  مکرارش  مکیلع  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و 

 . دش دهاوخن  باجتسم  اهنآ ،  عفد  يارب  دینک  اعد  هچ  ره  دش و  دنهاوخمکاح  امش  رب  رورش  ياهناسنا  دیدرک ،  كرت  رگا  هک 

قح هار  رد  تالکشم  اهیتخس و  لمحت  ود : 

ار ریشمش  مه  يدراوم  رد  هکلب  دنکیمن ،  افتکا  تحیصنو  ینارنخـس  هباطخ و  هب  طقف  نوگانوگ و  ياههبنج  داعبا و  ابتسا  ینید  مالـسا 
هیفدیدحلا انلزناو  طسقلاب  سانلا  موقیل  نازیملاو  باتکلا  مهعم  انلزناو  تانیبلاب  انلسر  انلسرا  دقل  دیامرفیم :  میرک  نآرق  دریگیم .  راک  هب 

لامعا ندرک  لوبق  افرـص  مالـسا  نتفریذپ  ( 213  . ) زیزع يوـق  هللا  نا  بیغلاـب  هلـسر  هرـصنی و  نم  هللا  ملعیلو  ساـنلل  عفاـنمو  دـیدش  ساـب 
ياهنابز مخزلمحت  ادخ و  هار  رد  داهج  ناگناگیب و  موجه  ربارب  رد  عافد  ياهتقشم  اهیتخسلمحت و  هکلب  تسین ،  يدابع  یصخش و 

تیبملا ۀلیل  رد  ات  دیاب  ار  یهلادسا  هکلب  دیآیمنرب ،  سک  رههدهع  زا  هک  تسا  يراک  ادخ  هار  رد  ناج  زا  نتشذگ  دشابیم .  زین  نمـشد 
دابعلاب فؤرهللاو  هللا  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نمو  همیرک  هیآ  وا  ناش  رد  دـنک و  شربمغیپ  وادـخ  نید  يادـف  ار  دوخ  ناج 
تباصا مرکا  ربمایپ  رهطم  رکیپ  رب  ناکرـشم  رافکتابرـض و  ات  دادیم  رارق  رپس  ار  دوخ  ندـب  اهگنج  رد  هک  یـسک  ددرگ .  لزان  ( 214)

یف مهذخاتال  موق  نمل  یناو  دومرف :  هک  دومنیم  لمحت  ار  ناقفانم  مالـسا و  نانمـشد  ياهنابزمخز  اهیناشفناج ،  نیارب  هوالع  دـنکن و 
اهيزوتهنیکجامآ و ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  مه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  تایح  نامز  رد  مه  هک  یـسک  ( 215  . ) مئال ۀمول  هللا 

لوصا نا  نیب  یئترا  تقفطو  دومرف :  هک  ییاج  ات  دومن ،  لمحتادـخ  نید  ظـفح  يارب  ار  اهیتخـس  نیا  همه  دوب و  هتفرگ  رارق  اهینمـشد 
اتاه یلع  ربصلا  نا  تیارف  هبر  یقلی  یتح  نمؤم  اهیف  حدکیو  ریغـصلا  اهیفبیـشیو  ریبکلا  اهیف  مرهی  ءایمع  ۀـیخط  یلع  ربصا  وا  ءاذـج  دـیب 

ای و  مزیخاپ ،  هب  اهنت  تسد  اب  هک  مدوب  هتفر  ورف  هشیدـنا  نیا  رد  ( 216;  ) ابهن یثارت  يرا  اجـش  قلحلا  یفو  يذقنیعلا  یفو  تربصف  یجحا 
نیـسپاو ات  ار  نامیا  اب  نادرم  ریپ و  ار  ناناوج  هدوسرف ،  ار  ناریپ  هک  یطیحم  منک ؟  ربص  دـناهدروآدیدپ  هک  یتملظ  ناقفخرپ و  طیحم  رد 

مهبحی موقب  هللا  یتای  فوسف  هنید  نع  مکنم  دتری  نم  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دیامرفیم :  میرک  نآرق  دزادنایم .  هصغ  جـنر و  هب  یگدـنزمد 
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عـساو هللاو  ءاشی  نمهیتوی  هللا  لضف  کلذ  مئال  ۀـمول  نوفاخیالو  هللا  لیبس  یف  نودـهاجی  نیرفاـکلا  یلع  ةزعا  نینمؤملایلع  ۀـلذا  هنوبحیو 
زین اهنآ  دراد و  تسودهک  ار  یموق  ادخ  يدوز  هب  ددرگرب ،  نید  زا  یـسک  امـش  نیب  زا  رگا  دیدروآ !  نامیا  هک  یناسک  يا  ( 217;  ) میلع

داهج ادخ  هار  رد  هک  دزیگنایمرب  مالـسا  ترـصن  هب  دنردتقم ،  زارفارـس و  نارفاک  هب  نتورف و  نانمؤم  هبتبـسن  دـنراد و  تسود  ار  ادـخ 
تمحر ار  ادخ  دنک و  ءاطع  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ ،  لضف  تسا  نیا  دنرادن ; یکابیـسک  تمالم  شهوکن و  زا  ادخ  نید  هار  رد  دـننک و 

 . تساناد دراد  ار  نآ  قاقحتسا  هک  ره  لاوحا  هبو  تساهتنمیب  عیسو و 

نادنمتسم يرای  هس : 

 : دنیامنیم توعد  نآ  هب  هدومن و  نایب  ار  ادخهار  رد  قافنا  تقیقح  ییاسر  ابیز و  هویش  اب  همان  تیصو  زا  تمسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلعماما 
رد دناسرب .  دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  نآ  دیاب  هک  تساياهشوت  راب و  دهدیم ،  رارق  یـسک  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتاناکما  تورث و  لام و 
 . اسرف تقاطو  راوشد  سبتسا  يراک  راب ،  نیا  ندناسر  دصقم  هب  نیگمهس  ياهلیس  اهنافوطاب و  یگدنز  مخ  چیپرپ و  تخـس و  ریـسم 
 : دندومرف مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  ییاج  ات  تساهدش ،  باسح  قیقد و  رایسب  نآ  فرصم  تورث و  لام و  ندروآ  تسد  هب  یگنوگچ 

شراب دنک ،  قافنا  ادخ  هار  رد  رتشیب  هچ  ره  ناسنا  هک  تسا  نشور  رایـسب  همدـقم ،  نیا  اب  ( 218  . ) باقع اهمارحو  باسح  اهلالح  ایندلا 
نادنزرف لام و  ( 219;  ) نونبالو لام  عفنی  ال  هک :  يزوررد  تساهتورث  لاوما و  نآ  نداد  سپ  تسا  مهم  هچنآ  دوب و  دـهاوخ  رتکـبس 

يارب نایز  نارـسخ و  اما  دباتـشیمناسنا ،  يرای  هب  تانـسح  تروص  هب  زور  نآ  رد  دوش ،  فرـص  ادخ  هار  رد  هک  یلام  دشخبن .  يدوس 
میرک نآرق  ددرگ .  ترخآ  رد  اـهنآ  ییورهیـس  تمادـن و  بجوم  هتـشاذگ  ناـشرایتخارد  ادـخ  هک  یتاـناکما  تورث و  هک  تسا  یناـسک 

يا ( 220;  ) لالخ الو  هیف  عیبالموی  یتای  نا  لبق  نم  ۀینالعو  ارس  مهانقزر  امم  اوقفنیو  ةولـصلا  اومیقی  اونمآ  نیذلا  يدابعل  لق  دیامرفیم : 
شیپ دننک ،  قافنا  راکـشآ  ناهنرد و  میدرک  اهنآ  يزور  هچنآ  زا  دنراداپب و  زامن  وگب :  دندروآ  نامیا  هک  نم  ناگدـنب  نآ  هب  ام !  لوسر 

 . دیآ راک  هب  ادخزج  یسک  یتسود  هن  دیرخ و  ناوت  يزیچ  هن  هک  يزور  دیایب  هک  نآ  زا 

هنسحلا ضرق  راهچ : 

تـساوخ ضرق  وت  زا  یـسک  رگا  یتسهزاینیب ،  هک  یماگنه  دناهتـشاد :  نایب  هنوگ  نیا  ار  هنـسحلا  ضرق  دـنمدوس  راثآ  مالـسلا  هیلعماـما 
هنـسحلا ضرق  اـب  ینعی  دـشاب ،  اـیند  رد  جاـیتحا  تقو  تسا  نـکمم  یتسدـگنت  زور  دـیامن .  ادا  تایتسدـگنت  زور  رد  اـت  رامـشتمینغ ، 
لامتحا دنهد .  ضرق  وت  هب  دـنزاس و  فرطرب  ار  وت  تجاح  زین  نارگید  يدـش ،  دـنمزاین  تدوخ  هاگره  ات  نک ،  جـیار  ار  شور  نیانداد 

هنسح تروص  هب  هک  هنسحلا  ضرق  راثآ  تسا ،  زاین  تجاحزور و  هک  تمایق  زور  رد  ات  دوشیم  ثعاب  هنـسحلا  ضرق  هک  تسا  نآ  رگید 
 : هدیدرگ نایبنآ  يارب  يدایز  باوث  هدش و  هنـسحلا  ضرق  نداد  هب  ناوارف  بیغرت  ینید  میلاعت  رد  ددرگ .  دـنمدوسو  دـیفم  وت  ياربتسا 

هنسحلا ضرق  ادخ  هب  هک  تسیک  ( 221;  ) نوعجرتهیلاو طسبیو  ضبقی  هللاو  ةریثک  افاعضا  هل  هفعاضیف  انـسح  اضرق  هللا  ضرقی  يذلا  اذ  نم 
 . دندرگیمرب همه  وا  يوس  هب  دهدیمو و  دریگیم  هک  تسادخ  و  دیازفیب ،  ربارب  نیدنچ  وا  رب  ادخ  ات  دهد 

ینیشنمه یتسود و  ترشاعم و  بادآ  ( 2

ببحاف هد - .  رارق  نارگید  دوخ و  نیب  تواضق  سایقم  رایعم و  ار  نتـشیوخ  مرـسپ  كریغ ; نیبو  کنیب  امیف  انازیم  کـسفن  لـعجا  ینباـی 
يارب هچنآ  راد و  تسود  مه  نارگید  يارب  يراد  تسود  دوـخ  يارب  هک  ار  هچنآ  سپ  اـهل ; هرکت  اـم  هل  هرکاو  کـسفنل  بحتاـم  كریغل 

 . - دوش متس  وت  هب  يرادن  تسود  هک  هنوگ  نامه  نکم ،  متس  ملظت ; نا  بحتال  امک  ملظتالو  دنسپم - .  زین  نارگید  رب  يدنـسپیمندوخ 
نم هحبقتست  ام  کسفن  نم  حبقتساو  دننک - .  یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  روط  نامه  نک ،  یکین  کیلا ; نسحی  نا  بحت  امک  نسحاو 
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; کسفن نم  مهل  هاضرت  امب  سانلا  نم  ضراو  نادـب - .  حـیبق  زین  دوخ  يارب  ینادیم ،  حـیبق  تشز و  نارگید  يارب  هک  ار  هچنآ  كریغ . 
وت هرابرد  مدرم  يرادـن  تسود  هک  يزیچ  کل ; لاقی  نا  بحتال  ام  لقت  ـال  و  دنـسپب - .  زین  نارگید  يارب  يدنـسپیم ،  دوخ  يارب  هچنآ 
ملظ هدـیرفآ .  دازآ  ار  وت  دـنوادخ  هک  ارچ  شابم  نارگید  هدـنب  ارح ; هللا  کلعج  دـقو  كریغ  دـبع  نکتال  وگم .  اهنآ  هراـبرد  دـنیوگب ، 

ار دوخ  مشخ  ۀبغم ; ذلا  الو  ۀبقاع  اهنم  یلحا  ۀعرج  را  مل  یناف  ظیغلا  عرجت  تسا .  متـس  نیرتدـب  ناوتان  رب  متـس  ملظلا ; شحفا  فیعـضلا 
اب کل ; نیلی  نا  کشوی  هناف  کظلاغ  نمل  نلو  مدیدننآ .  زا  رتشخب  تذـل  رتماجنارـس و  شوخ  رتنیریـش و  ياهعرج  نم  هک  روخ  ورف 

یلحا هناف  لضفلاب  كودع  یلع  ذخ  و  دش .  دـهاوخ  مرن  وت  ربارب  رد  يدوزب  هک  ریگ ،  هشیپ  یمرن  دـنک  راتفر  تنوشخ  هب  وت  اب  هک  یـسک 
نربکی الو  ياهدـیزگرب .  ار  نیرتنیریـش  يزوریپ ،  ود  زا  یکی  نایم  رد  هک  نک  راتفر  مرک  لـضف و  اـب  دوخ  نمـشد  اـب  نیرفظلا ; دـحا ) )

رد هک  ارچ  دیاین ،  نارگ  وت  رب  دایز  دـنکیم  متـس  وت  رب  هک  یـسک  متـس  ملظ و  کعفنو ; هترـضم  یف  یعـسی  هناف  کملظ  نم  ملظ  کیلع 
شنامگ دوخ  لمع  اب  درب ،  یکین  نامگ  وت  هب  هک  یـسک  هنظ ; قدصف  اریخ  کب  نظ  نم  دـنکیم .  شالت  وت  دوسو  دوخ  نایز  هبتقیقح 

; کنع دهز  نمیف  نبغرت  الو  دنشابن .  وت  هبتبسن  دارفا  نیرتدبتنادناخ  نک  یعـس  کب ; قلخلا  یقـشا  کلها  نکی  الو  نک .  قیدصت  ار 
تسین نیا  دنکیم  لاحشوخ  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  هءوست ; نا  كرس  نم  ءازج  سیلو  شابم .  دنمهقالع  درادن  هقالع  وت  هب  هک  یـسک  هب 

زا مادـک  ره  يارب  کتمدـخ ; یف  اوـلک  اوـتی  ـالا  يرحا  هناـف  هـب  هذـخات  ـالمع  کمدــخ  نـم  ناـسنا  لـکل  لـعجاو  ینک .  دــب  وا  هـب  هـک 
رد دنراذگناو و  رگیدکی  هب  ار  اهراک  دوشیم  ببـسنیا  هک  ارچ  ینادـب ،  لوؤسم  نآ  لابق  رد  ار  وا  هک  زاس  نیعم  يراک  تناراذـگتمدخ 

تاهریشع هلیبق و  لوصت ; اهب  یتلا  كدیو  ریصت  هیلا  يذلا  کلـصاو  ریطت  هبيذلا  کحانج  مهناف  کتریـشع  مرکا  دننکن .  یتسـستمدخ 
يدرگیم و زاب  اهنآ  هب  هک  دنتـسه  وت  هشیر  لصا  ینکیم و  زاورپاهنآ  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  وت  لاـب  رپ و  اـهنآ  هک  اریز  رادـب ،  یمارگ  ار 

نانز اب  هرواشم  زا  نهو ; یلا  نهمزعو  نفا  یلا  نهیار  ناف  ءاسنلا  ةرواشمو  كایا  ینکیم .  هلمحنمشد  هب  نآ  اب  هک  دناوت  يورین  تسد و 
یقبا باجحلا  ةدـش  ناف  نهایا  کباجحب  نهراصبا  نم  نهیلع  ففکاو  تسا - .  رادـیاپان  ناشمیمـصت  صقان و  اـهنآ  هیرظن  اریز  زیهرپب ، 

 ، شـشوپ باجح و  اریز  ناشوپب ،  ار  نانز  دـهاشم  باجح  قیرط  زا  نهیلع ;و  هب  قثویـال  نم  کـلاخدا  نم  دـشابنهجورخ  سیلو  نهیلع 
هار اهنآنیب  رد  ار  نئمطم  ریغ  دارفا  هک  تسین  نیا  زا  رتدب  اهنآ  نتفر  نوریب  ندـش و  جراخ  تشاد ; دـهاوخ  هاگنرتكاپ  رتملاس و  ار  اهنآ 
نم ةارملا  کلمتالو  نکب - .  ارراک  نیا  دنـسانشن  ار  يرگید  وت  ریغ  زا  هک  یناوتب  رگا  لـعفاف ; كریغ  نفرعی  ـالا  تعطتـسا  ناو  یهد - . 

هن تسا  لگ  هخاش  نوچمه  نز  اریز  نکم ،  لیمحت  دوخ  دـح  زا  شیب  نز  هب  ۀـنامرهقبتسیلو ; ۀـناحیر  ةارملا  ناف  اهـسفن  زواـجام  اـهرما 
هک دزادنین  رکف  هب  ار  وا  هک  رادـهگن  يدـح  ات  ار  شمارتحا  اهریغل ; عفـشت  نا  یف  اهعمطت  الو  اهـسفن  اهتمارکب  دـعت  الو  نشخ - .  نامرهق 

شاب رذحرب  بیرلا ; یلا  ۀئیربلاو  مقسلا  یلا  ۀحیحصلا  وعدی  کلذ  ناف  ةریغ  عضوم  ریغ  یف  ریاغتلاو  كایا  دنک - .  تعافش  نارگید  يارب 
يداـمتعا و یب  راـهظا  اریز  دـشاب ،  وا  هب  وت  نظءوسهناـشن  هک  ینک  تریغ  راـهظا  یهد  جرخ  هب  تریغ  دـیاب  هک  ییاـج  ریغ  رد  هک  نیا  زا 
; مهنع نبترـشلا  لها  نیاب  مهنم و  نکت  ریخلا  لها  نراق  دهدیم .  قوس  یگدولآهب  ار  ناهانگیب  یکاپان و  هب  ار  نمادکاپ  نانز  نظءوس ، 
رد کیخا ; نم  کسفن  لمحا  یـشاب .  رانکرب  اهنآ  زا  ات  وش  رود  يدب  رـش و  لها  زا  دـش و  یهاوخ  نانآ  زا  هک  وش  کیدزن  ناراکوکینهب 
وا اب  دـنویپ  هب  ار  دوخ  وت  وا  هیحان  زا  هطبار  عطق  ماگنه  هب  ۀلـصلا ; یلع  همرـص  دـنع  نک - .  لیمحت  دوخ  رب  ار  بلاـطم  نیا  تردارب  ربارب 

وندلا ;و یلع  هدعابت  دنعو  ریگ - .  هشیپ  ینابرهم  فطل و  دنادرگرب  يور  هک  یماگنه  ۀبراقملاو ;و  فطللا  یلع  هدودص  دنعو  راداو - . 
یتح رذعلا  یلع  همرج  دنعو  امن - .  شـشخب  شايریگتخـس  ماگنه  لذبلا ;و  یلع  هدومج  دنعو  یکیدزن - .  فطل و  شايرود  ماگنه 
 . - وت تمعن  بحاص  وا  یتسه و  وا  هدنب  وت  ایوگ  هک  نانچ  نآ  امن ،  رذع  لوبق  شمرج  ماگنه  کیلع ;و  ۀـمعن  وذ  هناکو  دـبع  هل  کناک 
یهد رارق  شلحم  ریغ  رد  دش ،  هتفگ  هچنآ  هک  نیا  زا  هک  شاب  رذـح  رب  اما  هلها ; ریغب  هلعفت  نا  وا  هعـضوم  ریغ  یف  کلذ  عضت  نا  كایاو 

هب ار  دوختسود  نمـشد  زگره  کقیدص ; يداعتف  اقیدص  کقیدص  ودع  نذختت  ال  یناسر .  ماجنا  هب  درادنتیلها  هک  یـسک  هراب  رد  ای 
دوخ هناصلاختحیصن  ۀحیبق ; وا  تناک  ۀنسح  ۀحیصنلا  كاخا  ضحماو  ياهتـساخرب .  ینمـشد  هبتتـسود  اب  راک  نیا  اب  هک  ریگم  یتسود 
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اموی کلذ  هل  ادب  نا  اهیلا  عجری  ۀیقب  کسفن  نم  هل  قبتـساف  کیخا  ۀعیطق  تدرا  ناو  دب .  ای  دـشاب  کین  هاوخ  زاس ،  ایهم  تردارب  يارب  ار 
دوشتسود وت  اب  ددرگ و  زابتساوخيزور  رگا  هک  راذـگب  یقاب  شیارب  یتسد  ياـج  يربب ،  ار  يردارب  یتسود  دـنویپ  یتساوخ  رگا  اـم ;

هک یگناگی  تقافر و  دامتعا  هب  هاگ  چیه  هقحتعضا ; نم  خاب  کل  سیل  هناف  هنیبو  کنیب  ام  یلع  الاکتا  کیخا  قح  نعیـضت  الو  دناوتب . 
يوقا كوخا  ننوکی  الو  دوب .  دـهاوخن  ردارب  وت  اـب  ینکیم  عیاـض  ار  شقحهک  نآ  اریز  نکم ،  عیاـض  ار  وا  قحتسه  تردارب  وت و  نیب 

وت زا  رتدنمورین  يردارب ،  دنویپ  عطق  رد  تردارب  دیابن  ناسحالایلع ; کنم  يوقا  ةءاسالا  یلع  ننوکت  الو  هتلص  یلع  کنم  کتعیطق  یلع 
دنواشیوخ مکح  رد  نیـشنمه  رای و  بسانم ; بحاصلاو  دشاب .  ندرک  یکین  رد  وت  زا  رتيوق  ندرک ،  يدـب  رد  هن  و  دـنویپ ،  يرارقرب  رد 

بیرقو بیرق  نم  برقا  دیعب  بر  دنک .  تیاعر  ار  یتسود  قح  ناسنا  ندوبن  رد  هک  تسا  نآ  تسود ،  هبیغ ; قدص  نم  قیدصلاو  تسا . 
مل نم  بیرغلاو  دنـشابیمرترود .  سک  ره  زا  هک  ینادنواشیوخ  دنرتکیدزن و  نادنواشیوخ  زا  هک  یناگداتفا  رود  اسب  هچ  دیعب ; نم  دـعبا 
رد دـهدیمن  تیمها  وت  راـک  هب  هک  یـسک  كودـع ; وهف  کـلابی  مل  نم  دـشاب .  هتـشادن  تسود  هک  تسا  یـسک  بیرغ  بیبح ; هل  نکی 
وج سرپ و  ترفـسمه  هرابرد  رفـس  يوسهبتکرح  زا  شیپ  رادلا ; لبق  راجلا  نعو  قیرطلا  لبق  قیفرلا  نع  لس  تسا .  وت  نمـشد  تقیقح 
ریغ حصن  امبرو  ءاود  ءادـلاو  ءاد  ءاودـلا  ناک  امبر  اقفر  قرخلا  ناک  اقرخ  قفرلا  ناک  اذا  تاهیاسمههرابرد .  لزنم  نتفرگ  زا  شیپ  و  نک ، 

ورادهک دوشیم  هاگ  دوب .  دهاوخ  ییارادم  قفر و  تدش ،  دیآ ،  باسح  هب  تدـش  ندرک  ارادـم  هک  هاگ  نآ  حصنتـسملا ; شغوحـصانلا 
تـساوخرد وا  زا  هک  سک  نآ  وهداد  زردـنا  تسین  زردـنا  لها  هک  سک  نآ  اسب  هچ  تسا ،  شخب  تاجن  يوراد  يرامیب  يرامیب و  هیاـم 

رد هن  دراد و  دوـجو  يریختسپ  رواـی  رد  هن  نینظ ; قیدـص  یف  ـالو  نیهم  نیعم  یف  ریخـال  تسا .  هتفرگ  راـک  هب  هعدـخ  هدشتحیـصن ، 
 . تسا لقاع  اب  دنویپ  لداعم  لهاج ،  زا  ندیرب  لقاعلا ; ۀلص  لدعت  لهاجلا  ۀعیطق  مهتم .  تسود 

تراجت بسک و  بادآ  ( 3

نم مرکاو  مظعا  هناحبس  هللا  نم  ریسیلاناو  کمهس  ذخآو  کمسق  كردم  کناف  لعفاف  ۀمعن  وذ  هللا  نیبو  کنیب  نوکی  الا  تعطتـسا  ناو 
; هدـب ماجنا  ار  راک  نآ  دـشابن ،  هطـساو  یتمعن  بحاص  دـنوادخ  وت و  نیب  هک  ینک  يراک  یناوتب  رگا  هنم ; لک  ناک  ناو  هقلخ  نم  ریثکلا 

رتهنامرتحم دسرب ،  ناحبسيادخ  بناج  زا  هک  یمک  رادقم  تفرگ .  یهاوخ  ار  دوخ  مهـس  درک و  یهاوختفایرد  ار  دوختمـسق  وتاریز 
بلط نم  یلا  بحا  كدی  یف  ام  ظفح  تسوا .  هیحان  زا  همههچرگ  دـسر ،  وت  هب  شتاقولخم  زا  یکی  هیحان  زا  هک  يدایز  رادـقم  زا  تسا 
ةرارم تسا .  يرگیدتسد  رد  هک  يزیچ  تساوـخرد  زا  تسا  رتبوـبحم  نم  دزن  يراد ،  تسد  رد  هچنآ  يرادـهگن  كریغ ; دـی  یف  اـم 

دنع ءافجلاو  ۀـجاحلا  دـنع  عوضخلا  حـبقا  ام  مدرم .  زا  تساوخرد  زا  تسا  رتهب  يرادان ،  سای و  یخلت  سانلا ; یلا  بلطلا  نم  ریخ  سایلا 
مک تورث  روجفلا ; عم  ینغلا  نم  ریخ  ۀـفعلا  عم  ۀـفرحلاو  يزاینیب .  ماگنه  هب  متـس  افج و  زاین و  ماگنه  هب  عوضختسا  تشز  هچ  ینغلا ;

ای ملعاو  دزادنایم .  رطخ  رد  ار  دوخ  هراومه  یناگرزاب  ره  رطاخم ; رجاتلا  هانگ .  اب  ماوت  ناوارف  تورث  زا  تسا  رتهب  ینمادکاپ ،  اب  هارمه 
يزور زا  عون  کی  تسا :  هنوگ  ود  رب  يزور  هک  نادـب  مرـسپ !  كاتا ; هتات  مل  تنا  ناف  کـبلطی  قزرو  هبلطت  قزر  ناـقزر  قزرلا  نا  ینب 

 . دیآیم تسد  هب  يورن  شیوس  هب  مه  وت  رگا  دمآ و  دـهاوخ  وت  غارـس  هب  هک  تسا  يرگید  يزورو  يزیخیم ،  رب  نآ  يوجتـسج  هب  هک 
نم تلفتام  یلع  اعزاج  تنک  ناو  تسا .  هدوب  رتشیب  داـیز  هیامرـس  زا  شدـشر  مک ،  هیامرـس  هک  هدـش  رایـسب  ریثک ; نم  یمنا  ریـسی  بر 

يراز ياهدرواین  تسد  هب  هچنآ  همه  رب  سپ  ینک ،  يراز  هتفر  تتـسد  زا  هچنآ  رب  دشاب  انب  رگا  کیلا ; لصی  ملام  لک  یلع  عزجاف  كدی 
هناف بستکملا  یف  لمجاو  بلطلا ،  یف  ضفخف  کلبق  ناک  نم  لیبس  یف  کناو  کلجا  ودـعت  نلو  کلما  غلبت  مل  کنا  اـنیقی  ملعاو  نک . 

بئاغرلا یلا  کتقاس  ناو  ۀـیند  لک  نع  کسفن  مرکاومورحمب  لمجم  لـک  ـالو  قوزرمب  بلاـط  لـک  سیلف  برح  یلا  رج  دـق  بلط  بر 
یهاوخن زواجت  تلجا  زا  دیسر و  یهاوخن  تیاهوزرآ  همه  هب  زگره  ملسم ،  روط  هب  نادب  اضوع ; کسفن  نم  لذبت  امب  ضاتعت  نل  کناف 

راک بسک و  رد  شابمیالم و  ایند  ندروآ  تسد  هب  قیرط  رد  نیاربانب  دناهتـسیزیم ; وت  زا  شیپ  هک  یتسه  یناسک  نامه  هار  ردوت  درک و 
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هب يرگـشالت  ره  هن  هک  ارچ  هدـیدرگ ،  لاوما  يدوبانهب  رجنم  ایند  هار  رد  دـحیب  شـالت  هک  هدـش  رایـسب  هچ  اریز  نک ،  هشیپ  يور  هناـیم 
 ، دناسرب تدوصقم  هب  ار  وت  دنچ  ره  یهد ،  نت  یتسپ  هب  هک  شاب  نآ  زا  رتراوگرزب  دوشیم .  مورحم  ياهدننک  ارادـم  هن  هدیـسر و  يزور 

عمطلا ایاطم  کـب  فجوت  نا  كاـیا  يروآ .  تسد  هب  یهدیم  تسد  زا  هار  نیا  رد  تیـصخش  وربآ و  زا  هچنآ  رباربرد  یناوتیمن  وت  اریز 
چیه هنم ; رثکا  ءاجر  ءیشب  رطاخت  ال  دنزادنیب .  هکلهم  هب  ار  وت  دننک و  تکرحتعرس  اب  عمط  ياهبکرم  دنکن  ۀکلهلا ; لهانم  كدروتف 

فدـه هب  يزادـناریت  ره  هک  تسین  نینچ  باصا ; یمر  نم  لک  سیل  زادـنیم .  رطخ  هب  يروآ  تسد  هب  رتشیب  هک  نیا  يارب  ار  یتمعن  هاـگ 
هک تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  دصقم  هب  لوصو  یعون  يدیمون  هک  دوشیم  هاگ  اکاله ; عمطلا  ناک  اذا  اکاردا  سایلا  نوکی  دق  دـنزب . 
 . نیملاعلابر هللادمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و  امرف .  تیانع  ام  هب  ار  نید  فراعم  هب  لمع  ییانشآ و  قیفوت  اهلاراب !  دوشتکالهبجوم .  عمط 
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 ، نامه  . 96 ص322 .  ج90 ،  راونالا ،  راـحب   . 95 تمکح 87 .  هغالبلا ،  جـهن   . 94 ص544 .  ناـمه ،   . 93 ص280 .  ج2 ،  یفاک ، 
يا شمخ  شناطیشتفگ  یبل  شرکذ  زا  ددرگ  نیریـش  هک  ات  یبش  یتفگیم  هللا  یکی  نآ  ص489 .  ج2 ،  یفاک ،  لوصا   . 97 ص323 . 

دش و لد  هتسکش  وا  تخـس  يور  اب  ینزیم  هللا  دنچ  تخت  شیپ  زا  باوج  کی  دیاین  یم  يوگ  رایـسب  يا  رخآ  ییوگ  دنچ  يور  تخس 
مکیبل تفگ  ياهدناوخ  شک  نآ  زا  ینامیـشپ  نوچ  ياهدناماو  نوچ  رکذ  زا  نیه  تفگ  رـضخ  رد  ار  رـضخ  وا  باوخ  رد  دـید  رـس  داهنب 

هللا نآ  هک  ین  نحتمم  يا  وگب  وا  اب  ورب  هک  نم  هب  نیا  تفگ  ادـخ  هک  شرـضختفگ  باب  در  مشاب  هک  مسرت  یمه  ناز  باوج  دـیآیمن 
هراچ اههلیح و  ماهدرک  ترکذ  لوغـشم  نم  هک  ین  ماهدروآ  نم  راک  رد  ار  وت  ین  تسام  کیپ  تدرد  زوس و  زاین و  نآ  تسام  کـیبل  وت 

هیآ ( 2  ) هرقب تسام 98 .  کیبل  وت  برای  ره  ریز  تسام  کیپ  دنمک و  وت  قشع  سرت و  وت  ياپ  نآ  داشگ  دوب و  ام  بذـج  وت  ياهییوج 
 . 103 هیآ 115 .  ( 23  ) نونمؤم  . 102 تمکح 130 .  هغالبلا ،  جـهن   . 101 هیآ 37 .  ( 22  ) جح  . 100 هیآ 96 .  ( 16  ) لحن  . 99  . 216
انب انف و  يارب  دینک  يروآعمجو  گرم  يارب  دـییازب  دـنزیم :  گناب  زور  همه  هک  دراد  ياهتـشرف  دـنوادخ  تمکح 132 :  هغالبلا ،  جـهن 

ناوـنع تحت  مود ،  لـصف  لوا  ثحبم  هب  باـتک  نیمه  رد  ییار ،  یف  صقنا   » تراـبع نیا  حیـضوت  يارب   . 104 ندش .  ناریو  يارب  دـینک 
رکذ  . 108 ات 82 .  هیآ 65  ( 18  ) فهک  . 107 هیآ 78 .  ( 16  ) لحن  . 106 هیآ 85 .  ( 15  ) رجح  . 105 دینک .  هعجارم  همان 31 » بطاخم 

هلحرم همکحلا ،  ۀـیاهن  یئابطابطنیـسح ،  دـمحم  دیـس  ك :  تسا ;ر .  جراخ  راتـشون  نیا  هلـصوح  زا  یتسه  ملاـع  رد  نسحا  ماـظن  هلدا 
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هیآ ( 39  ) رمز  . 109 ناقتالا » .  نسحلا و  نم  نکمی  ام  ۀیاغیف  ینوکلا  ماظنلا  نا  هقلخب و  ۀیهلالا  ۀـیانعلا  یف   : » مهدـفه لصف  مهدزاود ، 
جهن  . 114 هیآ 18 .  ( 4  ) ءاسن  . 113 هیآ 7و8 .  ( 99  ) هلزلز  . 112  . 8 هیآ 6 -  ( 62  ) هعمج  . 111 هیآ 45 .  ( 18  ) فهک  . 110  . 27

ریـصب هدنناوخ  رب  ماسقا  زا  یـضعب  لخادت   . 117 هبطخ 230 .  هغالبلا ،  جـهن   . 116 هبطخ 196 .  ناـمه ،   . 115 هبطخ 204 .  هغـالبلا ، 
 . 122 هیآ 197 .  ( 2  ) هرقب  . 121 هیآ 35 .  ( 5  ) هدئام  . 120 هیآ 131 .  ( 4  ) ءاسن  . 119 هیآ 102 .  ( 3  ) نارمع لآ   . 118 تسین .  هدیشوپ 
 . 127 هبطخ 193 .  نامه ،   . 126 همان 45 .  هغالبلا ،  جهن   . 125 هیآ 5 .  نامه ،   . 124 هیآ 4 .  نامه ،   . 123  . 3 هیآ 2 -  ( 65  ) قالط
 - هیآ 41 ( 33  ) بازحا  . 131 هیآ 152 .  ( 2  ) هرقب  . 130 نیرکاذلا .  تاجانم   . 129 هیآ 201 .  ( 7  ) فارعا  . 128 هیآ 28 .  ( 13  ) دعر

دوبچ وگب  یتفگ  ارم  دیوگیم :  زار  نشلگ  رد  يرتسبش   . 133 دش .  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  لبق  ثحب  رد  گرم  دای  دروم  رد   . 132  . 42
موهفمان قیدصت  دوش  مولعم  ياهروصت  بیترتز  رکفت  دـمآ  لقع  لها  دزن  هب  ربدـت  رهب  دوب  ناک  روصت  ریحت  رد  مدـنامب  انعم  نیزک  رکفت 

 . 138 هیآ 13 .  ( 45  ) هیثاج  . 137 هیآ 13 .  ( 30  ) مور  . 136 هیآ 3 .  ( 13  ) دعر  . 135  . 191 هیآ 190 -  ( 3  ) نارمع لآ  موهفم 134 . 
لوصا  . 142 تمکح 5 و 365 .  ناـمه ،   . 141 تمکح 113 .  ناـمه ،   . 140 هبطخ 153 .  ناـمه ،   . 139 هبطخ 103 .  هغالبلا ،  جـهن 

هلمج زا  یخیراـت ،  ییاور و  رداـصم  ریاـس  ص182 و  ج5 ،  لبنح ،  نب  دـمحا  دنـسم   . 144 اـج .  ناـمه   . 143 ص55 .  ج2 ،  یفاک ، 
رد ص662 .  ج5 ،  يذمرت ،  حیحص  ص148 ; ج2 ،  یقهیب ،  ننس  ص122 ; ج7 ،  ملسم ،  حیحص  ص148 ; ج3 ،  مکاح ،  كردتسم 

هیلعنینمؤملاریمانخـس لیذ  رد  هر )  ) ینارحب حراش  دـنیوگیم ،  رغـصا  لـقث  ار  مالـسلا  مهیلعربماـیپ  ترتع  ربکا و  لـقث  ار  نآرق  هک  نیا 
عبتملا لصالا  هنا  یلا  ربکا  هنوکبراشاو   : » دـیوگیم رغـصالا » لقثلا  مکیف  كرتاو  ربکـالا  لـقثلاب  مکیف  لـمعا  ملا   : » دـندومرف هک  مالـسلا 

نوحراـشلا و مالـسلا  مهیلعمهو  نتملا  ۀـلزنمب  نآرقلانا  رغـصالا :  ربکـالاب و  ۀیمـستلا  هـجو  یف  لاـقی  نا  نـکمیو  لوـقا :  هـب .  يدـتقملا 
 ، ج1 یفاـک ،  لوـصا  ك :  ر .   . 148 هیآ 2 .  ( 2  ) هرقب  . 147 هیآ 9 .  ( 17  ) ءارـسا  . 146 هیآ 89 .  ( 16  ) لـحن  . 145 هل .  نورـسفملا 

دعر  . 150 ص229 .  ج1 ،  نامه ،   . 149 هلک . ) نآرقلا  نوملعی  مهناو  مالـسلا  مهیلع  ۀمئالا  الا  هلک  نآرقلا  عمجی  مل  هنا  باب   ) ص228
 . 155 ص24 .  ج1 ،  لحنلاو ،  للملا  یف  ثوحب  یناحبس ،  رفعج   . 154 ص229 .  ج1 ،  یفاک ،  لوصا  151و152و153 .  هیآ 43 .  ( 13)
ص5 و 326 و 328; ج4 ،  دمحا ،  دنسم  ك :  ص62 ;ر .  ج27 ،  راونالا ،  راحب   . 157 هیآ 144 .  ( 3  ) نارمع لآ   . 156 ظفاح .  ناوید 
 ، ج2 هجام ،  نبا  ننس  ص644 ; ص144 و ج8 ،  ج7 ،  ملسم ،  حیحص  ص158 ; ص210 و213 و 219 و ج5 ،  ج4 ،  يراخب ،  حیحص 

هیآ 55 و ( 40  ) رفاغ  . 160  . 156 هیآ 155 -  ( 2  ) هرقب  . 159 هیآ 82 .  ( 38  ) ص  . 158 ص359 و 360 .  ج5 ،  يذمرت ،  ننس  ص640;
 . 164 ص85 .  ج16 ،  هغالبلا ،  جهن  حرـش  دیدحلا ،  یبا  نبا   . 163 تمکح 82 .  هغالبلا ،  جهن   . 162 هیآ 48 .  ( 52  ) روط  . 161  . 77
 . ص260 ج2 ،  راونالاراحب ،   . 167 ص123 .  ج18 ،  هعیشلالئاسو ،   . 166 ص50 .  ج1 ،  یفاـک ،  لوصا   . 165  . 6 هیآ ( 84  ) قاقشنا

تمکح نامه ،   . 172 هبطخ 94 .  هغالبلا ،  جهن   . 171 هیآ 143 .  ( 2  ) هرقب  . 170 هیآ 66 .  ( 5  ) هدئام  . 169  . 9 هیآ ( 16  ) لحن  . 168
ثیدح نیا  حرـش  رد  يولوم   . 176 ص221 .  ناـمه ،   . 175 ج71ص177 .  راونـالاراحب ،   . 174 هیآ 77 .  ( 28  ) صصق  . 173  . 109

ار تاحفن  نینچ  نیا  دییابر  رد  ار  تاقوا  نیا  دیراد  شه  شوگ  قبـس  درآیم  مایا  نیا  ردنا  قح  ياهتحفن  هک  ربمغیپ  تفگ  دـیوگیم : 
هجاوخ ینامناو  مه  نیا  زا  ات  شاب  هاگآ  دیـسر  رگید  هحفن  تفر  دیـشخب و  ناج  تساوخیم  ار  هک  ره  تفر  دید و  ار  امـش  دمآ  ياهحفن 

ص111 ج10 ،  راونالاراحب ،   . 180 تمکح 363 .  نامه ،   . 179 تمکح 118 .  نامه ،   . 178 تمکح 21 .  هغالبلاجهن ،  شات 177 . 
 ، هغالبلا جهن   . 185 هیآ 28 .  ( 18  ) فهک  . 184 هیآ 23 .  ( 45  ) هیثاج  . 183 هیآ 46 .  ( 22  ) جح  . 182 همان 31 .  هغالبلاجهن ،   . 181 . 
 . 189 ص 313 .  ج2 ،  یفاـک ،  لوصا   . 188 هیآ 103 و 104 .  ( 18  ) فهک  . 187 ص88 .  ج1 ،  راونالاراحب ،   . 186 تمکح 113 . 

باتک  ) ص160 ج5 ،  ءاضیبلا ،  ۀجحملا  یناشاک ،  ضیف  نسحم  الم   . 191 هیآ 58 .  ( 10  ) سنوی  . 190 ص 313 .  ج2 ،  یفاک ،  لوصا 
 . 194 ص216 .  ج1 ،  راونالا ،  راحب   . 193 تشذگ .  عوضوم  نیا  هرابرد  یلصفم  حرـش  مود ،  لصف  لوا  شخب  رد   . 192 ناسللا . ) ۀفآ 
 . حالصا هار  یفاص ،  هللا  فطل  ك :  رکنم ر .  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  رتشیب  یـسررب  يارب   . 195 ص136 .  ج2 ،  راونالا ،  راحب 
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 ، یفاک لوصا   . 199 ص123 .  ج4 ،  هعیشلا ،  لئاسو   . 198 ص113 .  ج78 ،  راونالا ،  راحب   . 197 ص23 .  ج77 ،  راونالا ،  راحب   . 196
 . هیآ 29 ( 4  ) ءاسن  . 203 هیآ 81 .  ( 20  ) هط  . 202 هیآ 114 .  ( 16  ) لحن  . 201 ص279 .  ج71 ،  راونالا ،  راحب   . 200 ص664 .  ج2 ، 

هدئام  . 208 هیآ 104 .  ( 3  ) نارمع لآ   . 207 نامه .   . 206 ص204 .  ج3 ،  ءاضیبلا ،  ۀجحملا   . 205 ص9 .  ج3 ،  راونالاراحب ،   . 204
 ، ج3 يراخب ،  حیحص   . 210 رکنم .  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ای  حالصا  هار  ك :  هلاسم ر .  رتشیب  یسررب  يارب   . 209  . 79 هیآ 78 -  (5)
هیآ ( 57  ) دیدح  . 213 همان 47 .  هغالبلا :  جهن   . 212 ص398 .  ج11 ،  هعیشلا ،  لئاسو   . 211 ص270 .  ج4 ،  دمحا ،  دنسم ،  ص164 ;

یفاک لوصا   . 218 هیآ 54 .  ( 5  ) هدئام  . 217 هبطخ 3 .  نامه ،   . 216 هبطخ 192 .  هغالبلا ،  جهن   . 215 هیآ 207 .  ( 2  ) هرقب  . 214  . 25
 . هیآ 245 ( 2  ) هرقب  . 221 هیآ 31 .  ( 14  ) میهاربا  . 220 هیآ 88 .  ( 26  ) ارعش  . 219 ص 459 .  ج2 ،  ، 

همانباتک

تاغیلبترتفد تاراشتنا  یتیارد ،  یفطصم  قیقحت  مکحلا ،  ررغ  م 520 ق : )  ) دمحم نب  دحاولادبع  يدمآ ،  هغالبلا 3 .  جهن  نآرق 2 .   . 1
م 606  ) ریثا نبا   . 5 توریب 1386 .  بتکلاءایحا ،  راد  مود ،  پاچ  هغالبلا ،  جهن  حرش  م 656 ق : )  ) دیدحلا یبا  نبا   . 4 یمالسا 1366 . 
 ، ۀـغللا سییاـقم  مجعم  م 395 ق : )  ) دـمحا نسحلا  یبا  سراـف ،  نـبا   . 6 یبرعلا .  ثارتـلا  ءاـیحا  راد  ثیدـحلا ،  بیرغ  یف  ۀـیاهنلا  ق : )

م  ) نیسحلادبع ینیما ،   . 8  . 1389 رداص ،  راد  دمحا ،  دنسم  م 241 ق : )  ) لبنح نب  دمحا   . 7  . 1404 یمالسا ،  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا 
 . ۀمالعلا ۀبتکم  بساکملا ،  م 1281 ق : )  ) یضترم خیش  يراصنا ،   . 9  . 1397 یبرعلا ،  باتکلاراد  مراهچ ،  پاچ  ریدـغلا ،  1390 ق : )
 . 12 باتک .  ياـیند  تاـیعابر ،  م 410 ق : )  ، ) رهاط اـباب   . 11 یـضر .  تاروشنم  فـقاوملا ،  م 756 ق : )  ) دـضع یـضاق  یجیا ،   . 10

هاگدـید زا  تیبرت  دـمحا :  یتشهب ،   . 13  . 1404 باتک ،  رـشن  رتفد  مود ،  پاچ  هغـالبلا ،  جـهن  حرـش  م 679 ق : )  ) مثیم نـبا  ینارحب ، 
قیقحت ننس ،  م 279 ق : )  ) يذمرت  . 15 توریب .  رکفلاراد ،  يربک ،  ننس  م 458 ق : )  ) یقهیب  . 14 مق 1360 .  مایپ ،  رشن  رتفد  مالسا ، 

مود پاچ  هغالبلا ،  جهن  ریسفت  همجرت و  یقت :  دمحم  يرفعج ،   . 16 توریب 1403 .  رکفلاراد ،  مود ،  پاچ  فیطللا ،  دبع  باهولا  دبع 
 ، یفـص تاراـشتنا  موس ،  پاـچ  ناوید ،  م 792 ق : )  ) دمحم نیدـلا  سمـش  ظفاح ،   . 17  . 1358 نارهت یمالـسا ،  گنهرف  رـشن  رتفد  ، 
 ، یمالـسا تاراشتنارتفد  مود ،  پاچ  يرافغ ،  ربکا  یلع  حیحـصت  لوقعلا ،  فحت  م 400 ق : )  ) ۀبعـش نبا  ینارحلا ،   . 18 نارهت 1365 . 
 : یمیکح  . 20  . 1371 یمالـسا ،  تاـغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  ءامـسا ،  تیفیقوت  رد  اـیلع  هملک  نسح :  یلمآ ،  هداز  نسح   . 19 مق 1363 . 

هداز نسح  حیحصت  دارملا ،  فشک  م 736 ق : )  ) رهطم نب  فسوی  یلح ،   . 21 مق 1360 .  یمالسا ،  تاراشتنا  رتفد  موس ،  پاچ  ةایحلا ، 
 ، یلوسر مشاه  دیس  حیحـصت  نیلقثلارون ،  ریـسفت  م 1112 ق : )  ) هعمج نبا  يزیوـح ،   . 22  . 1407 یمالساتاراشتنا ،  هسـسؤم  یلمآ ، 

م  ) هللا حور  ینیمخ ،   . 24 ءاوضالا .  راد  هغالبلا ،  جـهن  رداـصم  ءارهزلادـبع :  بیطخ ،   . 23 مق 1382 .  هیملعلا ،  ۀـعبطملا  مود ،  پاـچ 
لاجر مجعم  م 1413ق : )  ) مساقلاوبا دیـس  یئوخ ،   . 25  . 1371 ینیمخ ،  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  ثیدـح ،  لـهچ  1409 ق : )

ماما یگنهرف  داینب  ۀعاربلا ،  جاهنم  م 1342 ق : )  ) مشاه دیس  ییوخ ،   . 26 مق 1410 .  هعیش ،  راثآ  رـشن  زکرم  مراهچ ،  پاچ  ثیدحلا ، 
ناهانگ  . - : 28 نارهت 1351 .  هیمالـسالا ،  بتکلاراد  میلـس ،  بلق  م 1402 ق : )  ) نیسحلا دبع  دیس  بیغتـسد ،   . 27  . 1406 يدهم ، 

جهن ظاـفلال  سرهفملا  مجعملا  مظاـک :  يدـمحم ،  دـمحم ; یتـشد ،   . 29 نارهت 1353 .  یبارـض ،  دـمحم  جاح  مشـش ،  پاـچ  هریبک ، 
 ، نارهت هاگشناد  تاراشتنا  همان ،  تغل  1375 ق : ) م 1334ش / .   ) ربکا یلع  ادخهد ،   . 30  . 1369 یلعماما ،  رشن  مود ،  پاچ  ۀغالبلا ، 
 ، يرشخمز  . 32 هیوضترملا .  ۀـبتکملا  یـشعرم ،  میدـن  قیقحت  نآرقلا ،  ظافلا  تادرفم  مجعم  م 565 ق : )  ) بغار  . 31 نارهت 1337 . 
 ، قداص ماما  هسسؤم  مود ،  پاچ  لحنلا ،  للملا و  یف  ثوحب  رفعج :  یناحبس ،   . 33 هزوحلا .  بدا  رشن  فاشکلا ،  م 528 ق : )  ) هللاراج
 . 36 دیواج .  تاراشتنا  ناتسلگ ،  م 691 ق : )  ) نیدلا حلصم  يدعس ،   . 35 قداص .  ماما  هسـسؤم  نآرقلا ،  میهافم   . - : 34 مق 1410 . 

رتفد دیرملا ،  ۀـینم  م 965 ق : )  ) یلع نب  نیدـلا  نیز  یناث ،  دیهـش   . 37 انیـس .  نبا  تاراـشتنا  ناوید ،  م 525 ق : )  ) دـجملاوبا ییانس ، 
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 ، هماکچرشن ییاهب ،  خیش  راثآ  راعـشا و  تایلک  م 1030 ق : )  ) یلماع دمحم  نیدلا  ءاهب  ییاهب ،  خیـش   . 38  . 1363 یمالسا ،  تاراشتنا 
راد مجنپ ،  پاچ  ینابر ،  میحرلادـبع  قیقحت  ۀعیـشلا ،  لـئاسو  م 1104 ق : )  ) نیـسحلا نب  دمحم  یلماع ،  رح  خیـش   . 39 نارهت 1361 . 

 ، حالصا هار   . - : 41 نارهت 1361 .  هغالبلا ،  جهن  داینب  هغالبلا ،  جهن  رد  تایهلا  هللا :  فطل  یفاص ،   . 40  . 1403 یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحا 
حرـش  . - : 43  . 1375 یمالـسا ،  تاراشتنا  رتفد  موس ،  پاـچ  جـح ،  همانرفـس   . - : 42  . 1375 یمالـسا ،  تاراشتنا  رتفد  مود ،  پاـچ 

حیحـصت ۀیبوبرلا ،  دهاوشلا  میهاربا :  نب  دمحم  يزاریـش ،  نیدلاردص   . 44  . 1376 هموصعم ،  ترـضح  تاراشتنا  نید ،  ضرع  ثیدح 
مشاه دیس  حیحصت  دیحوتلا ،  م 381 ق : )  ) هیوباب نبا  قودص ،   . 45  . 1360 یهاگشناد ،  رشن  زکرم  مودپاچ ،  ینایتشآ ،  نیدلا  لالج 

نم ال  . - : 47  . 1362 یمالسا ،  تاراشتنا  رتفد  يرافغ ،  ربکا  یلع  حیحصت  لاصخ ،   . - : 46 یمالساتاراشتنا .  رتفد  ینارهت ،  ینیسح 
م 1402 ق)  ) نیسح دمحم  دیس  ییابطابط ،   . 48  . 1405 توریب ءاوضالا ،  راد  مشش ،  پاچ  ناسرخ ،  نسح  دیس  قیقحت  هیقفلا ،  هرضحی 
 . 1397 يدـنوخآ ،  مود  پاچ  نازیملا ،   . - : 49 مق .  یمالسا ،  تاراشنا  رتفد  يرهطمدیهـش ،  یقرواپ  مسیلائر ،  شور  هفـسلف و  لوصا  : 

فجن نامعنلا ،  ۀعبطم  جاجتحالا ،  م 588 ق : )  ) یلع نب  دمحا  یسربط ،   . 51  . 1362 یمالسا ،  تاراشتنا  رتفد  ۀمکحلا ،  ۀیاهن   . - : 50
م 548 ق)  ) نسح نب  لضف  یسربط ،   . 53 ۀعابطلاراد .  هسسؤم  قالخالا ،  مراکم  نیدلا :  نیما  نب  نسح  یسربط ،   . 52 فرشالا 1386 . 

نیرحبلا عمجم  م 1085 ق : )  ) نیدلارخف یحیرط ،   . 54 هیمالسالا .  ۀیملعلاۀبتکم  یتالحم ،  یلوسر  مشاه  دیس  حیحـصت  نایبلا ،  عمجم  : 
 ، یلاـما م 460 ق : )  ) نسح نب  دـمحم  یـسوط ،   . 55 نارهت 1362 .  ۀیوضترملاۀبتکملا ،  مود ،  پاچ  ینیـسح ،  دمحا  دیـس  حیحـصت  ، 
 . 1406 توریب ءاوضالاراد ،  مود ،  پاچ  ناسرخ ،  نسح  دیس  حیحصت  ماکحالا ،  بیذهت   . - : 56 فرشا 1313 .  فجن  نامعنلا ،  ۀعبطم 
 ، هغالبلا جهن  حرش  همجرت و  یقن :  یلع  دیـس  مالـسالا ،  ضیف   . 58 نارهت .  هاگـشناد  لوصف ،  م 672 ق : )  ) نیدلا ریصن  یـسوط ،   . 57

رتفد مود ،  پاچ  يرافغ ،  ربکایلع  حیحـصت  ءاـضیبلا ،  ۀـجحملا  م 1091 ق : )  ) نسحم یناـشاک ،  ضیف   . 59 نارهت .  باتفآ ،  هناـخپاچ 
راد رینملا ،  حابصم  م 770 ق : )  ) یمویف  . 61 ناهفـصا 1406 .  ۀماعلا ،  نینمؤملاریما  مامالا  ۀبتکم  یفاولا ،   . - : 60 یمالسا .  تاراشتنا 

خیـش یمق ،   . 63 نارهت 1364 .  ۀیمالـسالا ،  بتکلاراد  مراهچ ،  پاچ  نآرق ،  سوماـق  ربکا :  یلع  دیـس  یـشیرق ،   . 62 ةرجهلا 1405 . 
 . مق 1376 نوخـسار ،  تاراشتنا  هلـضاف ،  هنیدم  يوس  هب  یلع :  یمیرک ،   . 64 زوریپ .  تاراشتنا  نانجلا ،  حـیتافم  م 1357 ق : )  ) سابع
 : کیردرف ریام ،   . 66  . 1405 توریب ءاوضالاراد ،  يرافغ ،  ربکایلع  حیحـصت  یفاکلا ،  م 328 ق : )  ) بوقعی نب  دـمحم  ینیلک ،   . 65
( : م 1110 ق  ) رقاب دمحم  یـسلجم ،   . 67 نارهت 1350 .  باتک ،  رـشن  همجرت و  هاگنب  ضایف ،  رغـصا  یلع  همجرت  یتیبرت ،  هفـسلف  خیرات 
 ، مود پاچ  یتالحم ،  یلوسر  مشاـه  دیـس  حیحـصت  لوقعلا ،  ةآرم   . - : 68 توریب 1403 .  ءافولا ،  ۀسـسؤم  مود ،  پاچ  راونـالاراحب ، 
 ، یبرعلاثارتلا ءایحا  راد  نآرقلا ،  ظاـفلال  سرهفملا  مجعملا  م 1346 ق : )  ) یقابلا دبع  داؤف  دـمحم   . 69  . 1363 ۀیمالسالا ،  بتکلاراد 

فراـعتلاراد قـطنملا ،  م 1384 ق : )  ) اـضر دــمحم  رفظم ،   . 71 توریب .  رکفلاراد ،  حیحــــصلا ،  م 261 ق : )  ) ملــسم  . 70 توریب . 
 ، يوـلوم  . 73 مـق 1413 .  دـیفم ،  هرازه  هرگنک  تـالاقملا ،  لـئاوا  م 413 ق : )  ) ناـمعن نب  دـمحم  دـیفم ،   . 72  . 1402 تاعوبطملل ، 
 ، ةداعــسلا جارعم  م 1245 ق : )  ) دــمحا یقارن ،   . 74 رواـخ .  هناـخپاچ  یناـضمر ،  دـمحم  حیحـصت  يونثم ،  م 672 ق : )  ) نیدـلالالج
 . 76  . 1408 توریب یملعالا  ۀسـسؤم  مشـش ،  پاچ  تاداعـسلا ،  عماج  م 1209 ق : )  ) يدــهمدمحم یقارن ،   . 75 نادـیواج .  تاراشتنا 
 . 1408 تیبلا ،  لآ  هسسؤم  پاچ  قیقحت و  لئاسولا ،  كردتسم  م 1320 ق : )  ) نیسح يرون ،   . 77 هغالبلا .  جهن  حرش  همجرت و  باون : 

 . 1362 نایلیعامسا ،  تاراشتنا  دجنملا ،  م 1324 : )  ) فولعم سیول  یعوسی ،   . 78

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 
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ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 
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یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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