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تماقتسا 101ربص و 

يزومآ 102ملع 
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نظءوس 147تمهت و 
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( یتسود رسمه   ) نارسمه نایم  154تّبحم 
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هداوناخ تیاده  ربارب  رد  158تیلوئسم 
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نادنمزاین هب  کمک  179قافنا و 

زکرم 181هرابرد 
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رون ریسفت  ساسارب  یمالسا  یگدنز  کبس 

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم ، یتئارق ، هسانشرس : 

هدیزگرب  . رون ریسفت  يدادرارق :  ناونع 

يروآدرگ و یتـئارق ؛ نسحم  ینآرق 1448 / گرزب  حرط  رون - ریـسفت  ساسارب  یمالـسا  یگدـنز  کبـس  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.یلسوتم دمحم  یلع  نیودت 

.1392 نآرق ، زا  ییاهسرد  یگنهرف  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.م 11×19س  .ص ؛  154 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 1-36-5421-600-978  270000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . 1392 مود :  پاچ  تشاددای : 

نرق 14 هعیش --  ریسافت  عوضوم : 

هدنروآدرگ  -، 1347 دمحم ، یلع  یلسوتم ، هدوزفا :  هسانش 

BP98/ق35ت7018 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/179 ییوید :  يدنب  هدر 
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هراشا
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یگدنز باتک  نآرق 

میحَّرلا نمحَّرلا  هللا  مسب 

« نونِهدُم ُمتنأ  ِثیدَحلا  اذِهبَفأ  »

.دیربب هانپ  نآرق  هب  دروآ ، يور  امش  هب  کیرات  بش  زا  ییاه  هراپ دننام  اه  هنتف هاگره  هک  دنا  هداد روتسد  ام  هب  دیناد  یم ایآ  »

!؟ تساه صرق عاونا  میظنت  ندیچ و  لوغشم  وراد  فرصم  ياج  هب  هک  تسا  يرامیب  لاثم  ام  لاثم  دیناد  یم ایآ 

یم هجوت  هرجنپ  رد و  راگن  شقن و  هب  هناخ ، بحاص  نخـس  هب  نداد  شوگ  ياج  هب  هک  تسا  ینامهم  لاثم  ام  لاـثم  دـیناد  یم اـیآ 
!؟ دنک

!؟ تسا قلاخ  باتک  زا  شیب  قولخم  باتک  هب  هجوت  دیناد  یم ایآ 

!؟ میا هدرکن لمع  هّوقب » باتکلا  ِذُخ   » هیآ هب  دیناد  یم ایآ 

! تسا نآرق  لوزن  هب  هکلب  تسین ، هزور  هب  ناضمر  هام  تمظع  دیناد  یم ایآ 

: یمارگ نارورس 

هب هزم  نآ  ندناشچ  نآرق و  هزم  ندیـشچ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لد  يداش  ادـخ و  يارب  میزیخ و  اپب  همه  دـیاب 
.مینک داجیا  یتضهن  نارگید ،

.مینک ناربج  نآرق  هب  کسمت  اب  ار  اهدوبمک  اه و  یگدنام بقع

نامـسآ و زا  تاکرب  دنراداپب ، ار  ینامـسآ  باتک  مدرم  رگا  دیامرف : یم اریز  .میورب  نآرق  غارـس  هب  دـیاب  يداصتقا  عضو  دوبهب  يارب 
.دراب یم نآرب  نیمز 
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.مینک وجتسج  فهک  باحصا  ناتساد  رد  دیاب  ار  رفک  دالب  رد  ناناملسم  یگدنز  هخسن 

فالیال  » هیآ رد  ناوت  یم ار  ناتسبات  ههامدنچ  تالیطعت  هخسن 

.مینک وجتسج  شیرق »

.مینک وجتسج  نینرقلاوذ  دس  رد  دیاب  ار  ینرق  دنچ  مکحم و  زاس  تخاس و  هخسن 

.سدقم كّربت و  باتک  طقف  هن  مینادب ، ملع  باتک  ار  نآرق  دیاب  ام 

.مینک تفایرد  نآرق  زا  ار  دوخ  تالاؤس  خساپ  دیاب  نیلئاسلل » تایآ   » هیآ لیلد  هب 

.دنراد یفلتخم  تارثا  اه  هیحور رد  اهگنر  عاونا  هک  میمهف  یم نیرظانلا » ُّرست  اهنول   » هیآ لیلد  هب 

نامدوخ اهنآ ، هعلاطم  نمض  دیاب  هکلب  مینک ، تعانق  دوجوم  ياهریسفت  هب  دیابن  میمهف  یم خیرات ، لوط  رد  ربدت  هب  شرافس  لیلد  هب 
« .میچیپب هخسن  نآرق  زا  یعامتجا  يدرف و  تالکشم  يارب  زین 

1393 ناضمر هام  هناتسآ  رد  یتئارق  مالسالا  تجح  همان  زا  ییاه  شخب

هدش و هیهت  یمالسا » یگدنز  کبـس   » تیروحم اب  ینآرق 1448  گرزب  حرط  یباختنا  تایآ  تاعوضوم و  ساـسارب  هک  باـتک  نیا 
.تسا هتفرگ  رارق  نادنمقالع  رایتخارد  جارختسا و  یتئارق  نیملسملا  مالسالا و  تجح  رون » ریسفت   » يدلج هد  هعومجم  زا 

رد یمالـسا  هعماج  ینآرق  گنهرف  ياـقترا  نآرق و  زا  یئادز  تیروجهم تهج  رد  میـشاب  هتـسناوت  هعومجم  نیا  هئارا  اـب  هکنآ  دـیما 
.میشاب هتشادرب  هاتوک  دنچره  یماگ  يداهج » تیریدم  یلم و  مزع  اب  گنهرف  داصتقا و   » لاس

نآرق زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم 
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بلاطم تسرهف 

اهرواب لوا : شخب 

يروابادخ

ادخ 11 دوجو  هب  رواب 

.لامعا 12 رب  ادخ  یهاگآ  ملع  هب  رواب 

ادخ 14 يزرورهم  تمحر و  هب  رواب 

.ناملاظ 16 زا  ادخ  ماقتنا  هب  رواب 

.وا 16 رب  لکوت  ادخ و  تردق  هب  رواب 

دنوادخ 19 ترصن  يرای و  هب  رواب 

.نانمشد 22 ینک  هشیر رد  ادخ  تردق 

یسانش وگلا 

.ناربمایپ 25 ندوب  وگلا 

26 ملسو ....  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندوب  وگلا 

27 ملسو ....  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یقالخا  يایاجس 

.ربمایپ 29 زا  يوریپ  موزل 

اهلد 30 ندش  هدنز  ببس  ربمایپ  زا  يوریپ 

موصعم 31 ناماما  ندوب  وگلا 

يرواب نآرق 

.نآرق 35 تمظع  تخانش 

.نآرق 36 ياه  یگژیو فاصوا و 
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.نآرق 37 هار  تخانش 
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.نآ 38 رد  ّربدت  نآرق و  اب  سنا 

.نآرق 39 یگنادواج 

.نآرق 41 تیروجهم 

اه یتخس هفسلف  تمکح و 

.یهلا 43 شیامزآ  ناحتما و 

.یگدنز 45 ياه  يراوشد تمکح 

.ناگدنب 45 تحلصم  ریخ و  . 1

.نانمؤم 46 دشر  . 2

اهدادعتسا 48 زورب  . 3

.ناگدنب 50 لامعا  يازج  . 4

ادخ 51 دای  يراز و  عّرضت و  . 5

اعد 52 تیمها 

يروابداعم

..ترخآ 55 ایند و  تخانش 

ایند 56 ياه  یگژیو

ایند 58 یشزرا  یب هب  رواب 

..تمایق 60 زور  فاصوا  تخانش 

.ینامیشپ 60 زور 

.نانمؤم 62 تزع  زور 

.لامعا 63 قیقد  یسرباسح  هب  رواب 
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یسانش نمشد 

.ناسنا 65 راکشآ  نمشد  ناطیش ،

.ناطیش 67 ياه  هاگنیمک

.ناطیش 69 زا  يرود  راکهار 

.یجراخ 72 نانمشد  تخانش 
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.ناقفانم 74 ياه  یگژیو

.نانمشد 75 هب  دامتعا  مدع 

ااهراتفر مود : شخب 

بولطم يدرف  ياهراتفر 

..يزاسدوخ 77 حالصا و 

..يدابع 79 فیلاکت  ماجنا 

..تماقتسا 81 ربص و 

..يزومآ 82 ملع 

.یهلا 84 ياه  هتساوخ هب  اضر 

دنوادخ 86 ياه  تمعن رکش 

دنسپان يدرف  ياهراتفر 

.یتسودایند 89

.یتسرپ 91 اوه 

.ینیبدوخ 92 ّربکت و 

....صرح 94 لخب و 

..يدنسپدوخ 96 بجع و 

..يزوت 97 هنیک دسح و 

بولطم یعامتجا  ياهراتفر 

مدرم 99 هب  یکین  ناسحا و 

.نیدلاو 101 هب  یکین  ناسحا و 
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محر 104 ي  هلص

..تشذگ 106 وفع و 

..يراکمه 107 نواعت و 

.یگتشذگدوخ 109 زا  راثیا و 

دهع 111 هب  يافو 
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یعامتجا بولطمان  ياهراتفر 

.نارگید 113 فارحنا  هب  تبسن  یتوافت  یب

.نارگید 116 ریقحت  رخسمت و 

..يراکبیرف 119 غورد و 

.ییوگدب 121 تبیغ و 

.نظءوس 124 تمهت و 

.هلیح 125 رکم و 

هداوناخ رد  راتفر  ینید  يوگلا 

.ینمادکاپ 127 جاودزا و  هب  قیوشت 

130 یتسود ) رسمه   ) نارسمه نایم  ّتبحم 

.رسمه 132 اب  يراتفر  شوخ

هداوناخ 134 تیاده  ربارب  رد  تیلوئسم 

.نارسمه 137 زا  کیره  فیاظو 

.حلاص 139 كاپ و  لسن  دنزرف و  تساوخرد 

بولطم يداصتقا  ياهراتفر 

.لالح 141 يزور  بسک 

.عورشمان 144 تالماعم  زا  زیهرپ 

.یتسیز 146 هداس  تعانق و 

.ییارگ 147 لّمجت فارسا و  زا  يرود 

..شالت 150 تّمه و 
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..تالماعم 152 رد  فاصنا  تیاعر 

.نادنمزاین 153 هب  کمک  قافنا و 
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يروابادخ

ادخ دوجو  هب  رواب 

َنوُکَفُْؤت (1) یَّنَأَف  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  ِءامَّسلا َو  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ِهللا  ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه  ْمُْکیَلَع  ِهللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

هب نیمز  نامـسآ و  زا  هک  تسا  يراگدـیرفآ  دـنوادخ ، زج  ایآ  دـینک ، دای  هدرک  اطع  امـش  هب  دـنوادخ  هک  ار  ییاه  تمعن  مدرم ! يا 
.دیوش یم  هدنادرگزاب  لطاب  يوس  هب  ّقح  زا  هنوگچ  سپ  .تسین  يدوبعم  وا  زج  دهد ؟ يزور  امش 

: اه مایپ 

« ُساَّنلا اَهُّیَأ  ای   » .مینک توعد  یهلا  ياه  تمعن  رد  هشیدنا  هب  ار  همه  - 1

« ِهللا َتَمِْعن  اوُرُکْذا   » .تسوا ياه  تمعن  هب  هّجوت  دنوادخ ، تخانش  هار  نیرتهب  - 2

 ... ٍِقلاخ ْنِم  ْلَه  .تسا  نداد  رادشه  ندرک و  رادیب  دیلک  لاؤس ، - 3

« ْمُُکقُزْرَی ٍِقلاخ -  » .نآ موادت  اقب و  مه  تسوا و  زا  یتسه  شیادیپ  زاغآ و  مه  - 4

« ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  َنِم  ْمُُکقُزْرَی   » .دهد یم  قزر  یعیبط  بابسا  قیرط  زا  یلو  تسوا ، قزار  - 5

َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  ٍِقلاخ ...  ْنِم  ْلَه  .درادن  انعم  خیبوت  رادشه ، زا  لبق  - 6

« َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف   » .تسا ههار  یب  دیحوت ، ریغ  یهار  ره  - 7

« َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  ...ْمُُکقُزْرَی   » .مینک ور  وا  ریغ  هب  میروخب و  ار  ادخ  قزر  ادابم  - 8

« َنوُکَفُْؤت  » .دوش یم  وا  فارحنا  بابسا  ینوریب ، لماوع  تسا ، رگادخ  ناسنا  ترطف  - 9
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لامعا رب  ادخ  یهاگآ  ملع  هب  رواب 

ِلامِّشلا ِنَع  ِنیِمَْیلا َو  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ  ِدـیِرَْولا .  ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  ُهُسْفَن َو  ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن  َناـْسنِْإلا َو  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو 
(18  _ 16 ق ،  ) ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیََدل  اَّلِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  ٌدیِعَق . 

کیدزن وا  هب  ندرگ  گر  نایرـش و  زا  ام  میناد و  یم  دنک  یم  هسوسو  ار  وا  شـسفن  هک  ار  هچره  میا و  هدیرفآ  ار  ناسنا  ام  انامه  و 
( ار یمدآ  لامعا   ) هتـسشن تبقارم ) هب  ، ) پچ تسار و  زا  ناـسنا ) مزـالم   ) هتـشرف ود  هک  هاـگنآ  نک ) داـی  (. ) میطّلـسم وا  رب  و   ) میرت
( تبث  ) هدامآ رـضاح و  نابهگن  يا ) هتـشرف   ) شرانک رد  هکنآ  رگم  دروآ ، یمن  ناـبز  هب  ینخـس  چـیه  ناـسنا )  ) .دـننک یم  تفاـیرد 

.تسا

: اه هتکن 

.درذگ یم  ناسنا  لد  رکف و  رب  هک  تسا  يدنسپان  راکفا  زا  هیانک  حالطصا ، رد  هتسهآ و  يادص  يانعم  هب  تغل  رد  هسوسو » »

، تسا ندـب  ياضعا  بلق و  نایم  نوخ  شدرگ  هارهاش  هک  گرهاش  هب  .تسا  بآ  غارـس  هب  نتفر  يانعم  هب  دورو »  » هشیر زا  دـیرو » »
.دنا هتفگ  دیرو » »

تسار و تمـس  رد  هتـشرف  ود  هکنآ  هن  دنا ، هتـسشن  وا  نیمک  رد  دـنناسنا و  اب  هراومه  هتـشرف  ود  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  ٌدـیِعَق »  » ریبعت
.دنشاب هتسشن  ناسنا  پچ 

« ُدـیِحَت  » دوش و لیاز  ناسنا  زا  لقع  شوه و  هک  یتلاح  ُهَرْکَـس » ، » تمدـخ هب  هدامآ  ینعی  ٌدـِیتَع » ، » رظاـن بقارم و  ياـنعم  هب  ٌبِیقَر » »
.تسا ندرک  رارف  لودع و 

تمایق رد  هکنانچ  تسا ، هدومن  ریبعت  توملا » هرکس   » هب نآ  زا  نآرق  هک  تسا  يردق  هب  گرم  ماگنه  رد  ناسنا  بارطضا  تشحو و 
دارفا نوچمه  ار  مدرم  يراکُـس » َساَّنلا  يَرَت  : » نآرق ریبـعت  هب  هک  دزاـس  یم  یتلاـح  ناـنچ  راـچد  ار  ناـسنا  یهلا ، هاـگداد  لوه  زین ،

.ینیب یم  هدارا  یب  هدیرپ و  لقع  تسم ،

، رت قیمع  رت ، یمومع  رت ، ناسآ  رتشیب ، اضعا  همه ي  زا  نابز ، لمع  نوچ  دیاش  دش ، نایب  نابز  ندوب  رظن  ریز  ندب ، ياضعا  نایم  رد 
.تسا رت  هثداح  رپ  رت و  یمئاد 
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شنیرفآ زا  ات  میدش  زجاع  لوا  شنیرفآ  رد  ام  رگم  هک  هداد  رارق  بطاخم  ار  مدرم  لقع  نادجو و  تایآ ، نیا  نافرحنم ، داشرا  يارب 
.مینامزاب مود 

وا بلق  ناسنا و  ناـیم  دـنوادخ  ِِهْبلَق » ِءْرَْملا َو  َْنَیب  ُلوُحَی  َهللا  َّنَأ  : » تسا هیآ  نیا  ِدـیِرَْولا ،» ِلـْبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن   » هلمج ي هباـشم 
.دوش یم  لیاح 

: تسا زیچ  هس  هسوسو ، همشچرس ي 

« ُهُسْفَن ِِهب  ُسِوْسَُوت   » .یناسفن ياه  شهاوخ  سفن و  فلا )

« ُناْطیَّشلا اَمَُهل  َسَوْسَوَف   » .ناطیش ب )

« ِساَّنلا ِهَّنِْجلا َو  َنِم  ِساَّنلا  ِروُدُص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا   » .نایّنج اه و  ناسنا  یضعب  ج )

: تسا تلع  ود  هب  ام  روما  هب  دنوادخ  ملع 

« ُهُسْفَن ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن  َناْسنِْإلا َو  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  : » دسانش یم  ار  دوخ  قولخم  قلاخ ، تسام و  راگدیرفآ  فلا )

« ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  ُمَْلعَن ...   » .دراد هطاحا  ام  رب  ب )

.تسا هطساو  یب  هدرتسگ و  قیقد ، ادخ  ملع  اذل 

: تسا زیچ  ود  داعم  رد  کش  هشیر ي 

؟ تساجک رد  وا  تاّرذ  هدرک و  هچ  سک  ره  دناد  یم  اجک  زا  ادخ  فلا )

؟ دنیرفایب هرابود  دناوت  یم  اجک  زا  ب )

: دهد یم  باوج  ود  ره  هب  هیآ  نیا 

« َناْسنِْإلا اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو   » .تسا هدیرفآ  ار  ناسنا  اًلبق  نوچ  دناوت ، یم  وا 

« ُهُسْفَن ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن   » .دناد یم  مه  ار  یندیدان  ياه  هسوسو  نوچ  دناد ، یم  وا 

زاـس هنیمز  گرزب و  يرادـشه  تماـیق ، رد  روضح  گرم و  هظحل  هب  هّجوت  وا و  لاـمعا  هیلک  تبث  ناـسنا و  ندوـب  رظن  ریز  هب  هّجوـت 
.تسا یهلا  ياوقت 

کین راک  يارب  هزیگنا  دشاب ، رتشیب  رظان  دهاش و  هچ  ره  تسا و  ّرثؤم  ناسنا  درکلمع  هوحن ي  رد  نادهاش ، نارظان و  دّدـعت  هب  هّجوت 
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« ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِلامِّشلا ...  ِنَع  ِنیِمَْیلا ...  ِنَع   » .دوش یم  رتشیب  هانگ  زا  يرود  و 
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: اه مایپ 

تمایق راکنا   ) .دینک حالصا  ار  دوخ  سفن  هدرک و  رود  دوخزا  ار  اه  هسوسو  دیاب  دیشاب  هتـشاد  ملاس  يا  هدیقع  دیهاوخ  یم  رگا  - 1
« ُهُسْفَن ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن  َو  ( » .دیا هدرکن  كاپ  اه  هسوسو  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  لبق ) هیآ  رد  )

« ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن   » .تسوا تایح  لوط  رد  رشب ، هب  دنوادخ  هطاحا ي  ملع و  - 2

یناگتـشرف دراد و  باتک  باسح و  یهلا  تالیکـشت  اّما  تسا ، ناسنا  راکفا  لامعا و  رب  دـهاش  دوخ  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  نیا  اـب  - 3
« ِنایِّقَلَتُْملا یَّقَلَتَی  ْذِإ   » .دنتسه لامعا  تبث  لوغشم  ًامئاد 

ياهراک لامش ، هتشرف  دسیون و  یم  ار  ریخ  ياهراک  نیمی  هتـشرف  تایاور ، ساسا  رب   ) .دراد دوجو  راک  میـسقت  ناگتـشرف ، نایم  - 4
« ٌدیِعَق ِلامِّشلا  ِنَع  ِنیِمَْیلا َو  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  ( » .ار (1) ّرش  دب و 

« ٍلْوَق ْنِم  ُظِْفلَی  ام   » .دریگ یم  رارق  هبساحم  دروم  تسا و  لوئسم  دوخ  راتفگ  ربارب  رد  هکلب  رادرک ، ربارب  رد  طقف  هن  ناسنا ، - 5

ٌبِیقَر ِلامِّشلا ...  ِنَع  ِنیِمَْیلا ...  ِنَع   » .دـشاب هتـشاد  رظن  ریز  لـماک  روط  هب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  شزرا  راـبتعا و  ياراد  یتراـظن  - 6
« دِیتَع

ادخ يزرورهم  تمحر و  هب  رواب 

ْنِم َبات  َُّمث  ٍَهلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَأ  َهَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْلـُقَف  اـِنتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاـج  اذِإ  َو 
(54 ماعنا ،  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف  َحَلْصَأ  ِهِدَْعب َو 

هدرک رّرقم  ار  تمحر  شدوخ  رب  ناتراگدرورپ  امش ! رب  مالـس  وگب : سپ  دنیآ ، وت  دزن  دنراد  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  هاگره  و 
، دنوادخ ًاعطق  سپ  دیامن ، حالصا  ار  دوخ  دنک و  هبوت  نآ  زا  سپ  دهد و  ماجنا  يدب  راک  ینادان  يور  زا  امـش  زا  سک  ره  هک  تسا 

.تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

14 ص :
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: اه هتکن 

ياه فالخ  ام  دـنتفگ : هدـمآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  راکهنگ ، یعمج  تسا ، هدـمآ  هیآ  لوزن  نأـش  رد 
.دش لزان  هیآ  نیا  .دش  تکاس  ترضح  .میا  هدرک  يدایز 

: تسا هدرک  مزال  دوخ  رب  ار  تمحر  اج  ود  دنوادخ  نآرق  رد 

« َهَمْحَّرلا ِهِسْفَن  یلَع  مّکبر  َبَتَک  : » ایند رد  نانمؤم  ندرک  مرگلد  يارب  یکی 

(1)« ْمُکَّنَعَمْجََیل َهَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  َبَتَک  : » ترخآ رد  يرگید  و 

.دوش یم  ناراکهانگ  همه  لماش  هک  تسا  هانگ  نطاب  یتشز  هب  لهج  هلاهج »  » زا دارم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 

: اه مایپ 

فطل تفایرد  طیارش  زا  ربمایپ ، رئاز  نامیا  هتبلا  َبَتَک » ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْلُقَف  ...َكَءاج   » .تسادخ فطل  تفایرد  هار  ربمایپ ، ترایز  - 1
« اِنتایِآب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا   » .تسا

« ...ٌمالَس ْلُقَف  ...َكَءاج  اذِإ   » .تسا ّتبحم  سنا و  هیاپ  رب  مدرم ، ربهر و  هطبار  - 2

« ْمُْکیَلَع ٌمالَس  ْلُقَف   » .تسا مکیلع » مالس  ، » ّتیحت ترابع  نیرتهب  - 3

نانمؤم هب  دهد  یم روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  لبق ) هیآ  رد   ) نانمؤم ندشریقحت  ربارب  رد   ) .دینک ناربج  ار  نانمؤم  ندـش  ریقحت  - 4
« ْمُْکیَلَع ٌمالَس  ْلُقَف  ( » .دنک مالس 

« ْمُْکیَلَع ٌمالَس  ْلُقَف   » .درادن کچوک  گرزب و  تسا و  مالسا  راعش  مالس ،» - » 5

« ْمُْکیَلَع ٌمالَس   » .دهد ّتیصخش  نانآ  هب  مدرم ، اب  زیمآ  ّتبحم  يدروخرب  اب  دیاب  غّلبمو ، ّیبرم  - 6

« ٍَهلاهَِجب ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم   » .تسا شریذپ  لباق  هبوت  دشابن ، رابکتسا  تجاجل و  يور  زا  هانگ  رگا  - 7

هبوـت یهاوخرذـع و  و  ْمُْکنِم » َلِـمَع   » ناـمیا نآ ، تفاـیرد  طرـش  یلو  ...َبَتَک » « ؛ هدرک بجاو  شیوـخ  رب  ار  تمحر  دـنوادخ ، - 8
« َحَلْصَأ َبات َو  َُّمث   » .تسا

« َحَلْصَأ َبات َو   » .دهاوخ یم  مه  حالصا  میمصت و  تسین ، ظفل  کی  اهنت  هبوت ، - 9

( دوش سویأم  دیابن  راکهانگ  « ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ   » .تسا تمحر  اب  هارمه  یهلا  وفع  - 10
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ناملاظ زا  ادخ  ماقتنا  هب  رواب 

ٍماِقتنا وُذ  ٌزیِزَع  َهللا  َّنِإ  ُهَلُسُر  ِهِدْعَو  َِفلُْخم  َهللا  َّنَبَسْحَت  الَف 

ماقتنا بحاص  ریذـپان و  تسکـش  دـنوادخ  ًاعطق  دـنک ، یم  فّلخت  تسا  هداد  شناربمایپ  هب  هک  ار  يا  هدـعو  دـنوادخ  هک  دـیرادنپم 
(47 میهاربا ،  ) .تسا

: اه هتکن 

.تسا بیدأت  تمکح و  لدع و  ساسا  رب  یهلا  ماقتنا  یلو  تسا ، لد  یّفشت  هنیک و  اب  هارمه  ناسنا  ِنتفرگ  ماقتنا 

: اه مایپ 

« َّنَبَسْحَت الَف   » .دوش هداد  مزال  ياهرادشه  شزغلو ، رطخ  ياه  هظحل  رد  دیاب  - 1

« َّنَبَسْحَت الَف   » .دوشن امش  دیدرت  ببس  یهلا ، ياهدادما  رد  ریخأت  - 2

.دوش یم  فارحنا  راتفرگ  تشادرب  مهف و  رد  دـشابن  یحو  رگا  اـّما  دـنک ، یم  مه  تروشم  دراد و  ترطف  لـقع و  ناـسنا  هچرگ  - 3
« َّنَبَسْحَت الَف  »

اه هدعو  زا  فّلخت  تلفغ و  يور  زا  هن  تسا  تمکح  ّتنس و  کی  ساسا  رب  دهد ، یم  نارگمتـس  راّفک و  هب  دنوادخ  هک  یتلهم  - 4
« ِهِدْعَو َِفلُْخم  َهللا  َّنَبَسْحَت  الَف  »

« ٍماِقتنا وُذ  ٌزیِزَع  َهللا  َّنِإ  « ؟ دنک فّلخت  ارچ  دراد  تردق  هک  ییادخ  - 5

وا رب  لکوت  ادخ و  تردق  هب  رواب 

ًارْدَق ْیَش ٍء  ِّلُِکل  ُهللا  َلَعَج  ْدَق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهللا  َّنِإ  ُُهبْسَح  َوُهَف  ِهللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  ... 

(1)

زیچ ره  يارب  دـنوادخ  انامه  .دزاس  یم  ققحم  ار  دوخ  راک  دـنوادخ  انامه  .تسا  یفاـک  شیارب  وا  دـنک ، لـکوت  ادـخ  رب  سک  ره  و 
.تسا هداد  رارق  يا  هزادنا 

: اه مایپ 

« ُُهبْسَح َوُهَف  ِهللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو   » .تسا مزال  لکوت  هدنیآ ، يارب  و  ُْهقُزْرَی » َهللا ...  ِقَّتَی  ْنَم  َو  : » اوقت زورما ، یگدنز  نیمأت  يارب  - 1
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« ُُهبْسَح َوُهَف   » .تسین یفاک  دمآراک و  يرگید  لماع  چیه  دنوادخ ، فطل  نودب  - 2

تـسکش هک  يرما  اهنت  .دراد  دوجو  تسب  نب  يدـمآراکان و  تسکـش و  لامتحا  اه ، تموکح  دارفا و  مامت  تساوخ  هدارا و  رد  - 3
« ِهِْرمَأ ُِغلاب  َهللا  َّنِإ   » .تسا دنوادخ  هدارا  تساوخ و  درادن ، هار  نآ  رد 

َهللا َّنِإ  ...ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو   » .تسا یهلا  تیاهن  یب تردق  ام ، لکوت  لیلد  - 4

« ِهِْرمَأ ُِغلاب 

تـسا دنمنوناق  یتسه  روما  مامت  اریز  دسر ، یم  دوخ  ياه  هتـساوخ  همه  هب  ناسنا  هک  تسین  نآ  دنوادخ  تردق  لکوت و  يانعم  - 5
« ًارْدَق ْیَش ٍء  ِّلُِکل  ُهللا  َلَعَج  ْدَق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهللا  َّنِإ  ُُهبْسَح  َوُهَف  ِهللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَمَو   » .دراد باتک  باسح و  و 

یلَع َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِـیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلِذـُت  ُءاشَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  ُءاشَت َو  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  ُءاشَت َو  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ِلـُق 
(26 نارمع ، لآ   ) ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک 

ره زا  یهد و  یم  تموکح  یهاوخب  دوخ ) تمکح  تحلـصم و  قبط   ) سک ره  هب  .یتنطلـس  ناـمرف و  بحاـص  وـت  ادـنوادخ ! وـگب :
اهنت اهریخ  همه  ییامن ، یم  لیلذ  یهاوخب  ار  هک  ره  یـشخب و  یم  تّزع  یهاوخب  ار  هک  ره  يریگ و  یم  ار  تموکح  یهاوخب  سک 

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  انامه  .تسوت  تسد  هب 

: اه هتکن 

رب ار  گنلک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ناـمز  نآ  .دـنا  هتـسناد  قدـنخ  رفح  عقوم  رد  ار  هیآ  لوزن  نارّـسفم ، زا  یهورگ 
.مدرک تفاـیرد  لـیئربج  زا  ار  نمیو  نئادـم  ياـه  خاـک  حـتف  اـه  هقرج  نیا  رد  نم  دومرف : تساـخرب ، يا  هقرج  نآ  زا  دز و  گـنس 

.دش لزان  هیآ  نیا  هک  دندز  یم  رخسمت  دنخبل  نخس ، نیا  ندینش  اب  ناقفانم 

رد .دزاس  یمن  لـیلذ  اـی  زیزع  ار  یـسک  دـنوادخ  لـیلد  تهج و  نودـب  تسوا و  ّتنـس  نیناوق و  قبط  ادـخ ، بناـج  زا  ّتلذ  تّزع و 
لیلذ ار  وا  ادخ  دیامن ، ّربکت  سکره  دنک و  یم  زیزع  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ینتورف  عضاوت و  ادـخ  يارب  سکره  میناوخ : یم  تایاور 

.دنادرگ (1) یم 
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« ًاعیِمَج ِهِلل  َهَّزِْعلا  َّنِإَف  َهَّزِْعلا  ُمُهَْدنِع  نوغتبیأ  : » دیامرف یم  هدرک و  داقتنا  تّدش  هب  دـنهاوخ  یم  تّزع  ادـخ  ریغ  زا  هک  یناسک  زا  نآرق 
.تسامدوخ تسد  هب  نآ  ياه  هنیمز  داجیا  یلو  تسادخ ، زا  ّتلذ  تّزع و  نیاربانب 

: اه مایپ 

کلام هک  نونکا  ِْکلُْملا » َِکلام   » .تسا دودـحم  یتّقوم و  ادـخ ، ریغ  يارب  کُلم  .تسادـخ  اه  تموکح  یماـمت  یعقاو  کـلام  - 1
.دننک لمع  یلصا  کلام  ياضر  قبط  دیاب  دنتسین و  شیب  يرادتناما  نارگید  سپ  تسوا 

« ِْکلُْملا َِکلام  ! » دوش سویأم  شنداد  تسد  زا  اب  رورغم و  نآ  نتشاد  اب  ارچ  تسین  کُلم  کلام  ناسنا  رگا  - 2

اطع نینرقلاوذ  تولاط و  فسوی ، نامیلس ، هب  هک  هنوگ  نامه  .دهد  یم  تموکح  دشاب ، قیال  هتـسیاش و  هک  سک  ره  هب  دنوادخ  - 3
« ُءاشَت ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت   » .دومن

.تسا یگتسبلد  عون  کی  هناشن  تسا و  ندنک  يانعم  هب  عزن » « » َْکلُْملا ُعِْزنَت   » .تسا روآ  یگتسبلد  ّتیمکاح ، تموکح و  - 4

« ُءاشَت ْنَم  ُّلُِذت  ُءاشَت َو  ْنَم  ُّزُِعت   » .میشاب هتشادن  تّزع  عّقوت  نارگید  زا  تسادخ ، تسد  هب  ّتلذ  تّزع و  - 5

كریغ دـیب  كدـیب ال  یهلا  : » میناوخ یم  هینابعـش  تاجانم  رد  ُْریَْخلا » َكِدَِـیب   » .تسا ترورـض  کی  تداـبع  اـعد و  رد  دـیحوت  - 6
«. یصقن یتدایز و 

.مینادـن ار  نآ  هفـسلف ي  اـم  هنـالوجع ي  ياـه  تواـضق  رد  هچرگ  تسا ، ریخ  همه  اـه ، نتفرگو  اـه  نداد  هچ  تسوا ، زا  هـچنآ  - 7
« ُْریَْخلا َكِدَِیب  »

ُْریَْخلا َكِدَِیب   » .دنز یمن  رـس  ریخ  زج  يزیچ  دراد  تردق  يراک  ره  رب  هک  یـسک  زا  .تسا  یناوتان  زجع و  اه  يدب  همـشچرس ي  - 8
« ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ 
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دنوادخ ترصن  يرای و  هب  رواب 

ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

.دزاس (1) یم  راوتسا  ار  ناتیاه  ماگ  دنک و  یم  يرای  ار  امش  دینک ، يرای  ار  ادخ  رگا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: اه هتکن 

تردق زا  هتساخرب  وا  ترصن  تیاهن و  یب دنوادخ  یلو  دودحم ؛ زین  ادخ  هار  زا  وا  يرای  ترـصن و  تسا و  دودحم  يدوجوم  ناسنا ،
.تسا دودحمان 

: تسا هدرک  مزال  دوخ  رب  زیچ  دنچ  ورگ  رد  ار  زیچ  دنچ  دنوادخ 

« ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذاَف   » .ناسنا درکدای  ورگ  رد  ار  شدرکدای  هّجوت و  - 

« ْمُکْرُْصنَی َهللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ   » .ناسنا يرای  ورگ  رد  ار  شیرایو  ترصن  - 

« ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل   » .ناسنا يرازگساپس  ورگ  رد  ار  دایدزا  تکرب و  - 

« ْمُکِدْهَِعب ِفوُأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ   » .ناسنا يرادافو  ورگ  رد  ار  شدهع  هب  يافو  - 

رد هتساوخ  يرای  امش  زا  وا  ...دهاوخ  یمن  يرای  امش  زا  يراچان  يراوخ و  يور  زا  دنوادخ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
نآ يارب  یهلا  ضارقتسا  یهاوخ و  ترـصن  .دنتـسه  وا  نامرف  هب  نیمز  اه و  نامـسآ  نایهاپـس  تسا و  میکح  زیزع و  دوخ  هک  یلاح 

(2) .دزاس صخشم  ار  اه  یکین  هب  لماع  نیرتهب  دیامزایب و  ار  امش  هک  تسا 

: اه مایپ 

اوُرُْـصنَت ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .تسا لمع ) نابز و  رکف ، اـب   ) یهلا نید  شرتسگ  رـشن و  تهج  رد  یلمع  مادـقا  ناـمیا ، همزـال  - 1
( تسا قیداصم  زا  یکی  داهج  « ) ...َهللا

، شـشوک شالت و  نودب  دـنوادخ  ترـصن  راظتنا  « ) ْمُکْرُْـصنَی َهللا  اوُرُْـصنَت  ْنِإ   » .دراد ام  شالت  هب  یگتـسب  یهلا ، فاطلا  تفایرد  - 2
( .تساجبان یعّقوت 

ْمُکْرُْصنَی َو ( » .تسا هدمآ  يرادیاپ  مان  یهلا  ترصن  زا  دعب   ) .تساهنآ نیرت  هتـسجرب  ندوب ، مدق  تباث  یهلا ، ياهدادما  نایم  رد  - 3
ْتِّبَُثی

« ْمُکَماْدقَأ
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« ...ْتِّبَُثیَو ْمُکْرُْصنَی  َهللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ   » .تسا ام  درکلمع  زا  شیب  یهلا  ياه  شاداپ - 4

19 ص :
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يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهللا  َدَـعَو 
َنوُقِساْفلا (1) ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  ًاْئیَش َو  ِیب  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  ْمَُهل َو  یضَتْرا 

نیـشناج نیمز  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دـنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ 
يارب تسا ، هدیدنـسپ  نانآ  يارب  دـنوادخ  هک  ار  ینید  ًاعطق  و  درک ، نیـشناج  ار  ناشیا  زا  شیپ  یناسک  هک  هنوگ  ناـمه  دـهد ، رارق 

، دنریگن کیرش  نم  يارب  ار  يزیچ  دنتسرپب و  ارم  اهنت )  ) ات دنک ، نیزگیاج  ار  ّتینما  ناشسرت  یپ  زا  دشخب و  رادتقا  رارقتـسا و  نانآ 
.دنناقساف نامه  نانآ  سپ  دزرو  رفک  نیا ، زا  دعب  سک  ره  و 

: اه هتکن 

يدهم ترضح  یناهج  تموکح  هیآ ، نیا  لماک  قادصم  میناوخ : یم  قداص : ماما  رقاب و  ماما  داجـس و  ماما  زا  يرایـسب  تایاور  رد 
(2) .تسا مالسلا  هیلع 

: هلمج زا  تسا ، هدش  حیرصت  ناحلاص  ییاهن  تموکح  هب  اهراب  نآرق ، رد 

.دش دهاوخ  زوریپ  نایدا  همه  رب  مالسا  ِهِّلُک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » دومرف هبترم  هس 

.دش دنهاوخ  نیمز  ثراو  نم  حلاص  ناگدنب  َنوُِحلاَّصلا » َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  : » دومرف يرگید  ياج  رد 

« َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  َو   » ای يْوقَّتِلل » ُهَِبقاْعلا  َو  : » میناوخ یم  رگید  ياج  رد  و 

.نیشیپ ماوقا  زا  ینیزگیاج  ای  تسا  نیمز  رد  دنوادخ  ینیشناج  ای  نانمؤم  ینیشناج  زا  دارم 

هب مخ  ریدغ  رد  هجحلا ) يذ  مهدجیه  زور   ) هکم زا  تشگرب  ریسم  رد  دوخ  جح  نیرخآ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ار مالسا  نم  زورما  دش : لزان  هیآ  داد ، رارق  دوخ  نیشناج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنوادخ ، نامرف 

هک تسا  ینید  نآ  يزوریپ  دنوادخ  هدعو ي  زین  هیآ  نیا  رد  ًانیِد ،» َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  : » مدیدنسپ امـش  يارب  لماک  نید  ناونع  هب 
«. ْمَُهل یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  : » تسا هدیدنسپ 
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.تسا مخ  ریدغ  ِمالسا  تفرگ ، دهاوخ  ار  ناهج  هک  یمالسا  نیاربانب 

: اه مایپ 

ْمَُهل َّنَنِّکَُمَیل  ُهللا ...  َدَعَو   » .تسا نارفاک  هطلس ي  تسکـش  نانمؤم و  دوس  هب  خیرات  هدنیآ ي  .تسا  ناهج  هدنیآ ي  نید  مالـسا ، - 1
« ُمُهَنیِد

« اُونَمآ َنیِذَّلا  ُهللا  َدَعَو   » .دنکن سویأم  ار  اهنآ  اه ، یتخس  راشف و  ات  دیهد  دیما  نانمؤم ، هب  - 2

اوـُلِمَع ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا   » .تسا حـلاص  لـمع  ناـمیا و  ّقـح ، هدرتـسگ  تموـکح  نـتفرگ  تسدـب  يارب  تقاـیل  زمر  دـیلک و  - 3
« ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل ِتاِحلاَّصلا 

.تسا نید  ظفح  يارب  تموکح  تسایس و  هکلب  تسین ، ادج  تسایس  زا  نید ، - 4

« ِینَنوُُدبْعَی ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل ...  »

ْنِم َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک   » .تسا دـیفم  هتـشذگ  خـیرات  زا  ییاه  هنومن  نایب  مدرم ، ندرک  رواب  يارب  یهلا ، ياـه  هدـعو  ناـیب  رد  - 5
« ْمِِهْلبَق

« ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک   » .تسا یهلا  ّتنس  ّقح ، لها  ییاهن  يزوریپ  - 6

- ُمُهَنیِد ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل   » .تسا لماک  ّتینما  دـیحوت و  هب  ندیـسر  نیمز و  رد  یهلا  نید  رارقتـسا  ناـمیا ، لـها  تموکح  زا  فدـه  - 7
« َنوُکِرُْشی ال  ْمُهََّنلِّدَُبَیل -

« ْمُهََّنلِّدَُبَیل ْمَُهل - َّنَنِّکَُمَیل  ُهللا ...  َدَعَو   » .مینیبب خیرات  تالوحت  رد  ار  ادخ  تسد  - 8

« ْمَُهل یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد   » .تسا یهلا  تیاضر  دروم  نید  اهنت  مالسا ، نید  - 9

« ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل   » .تسا نید  تموکح  هیاس  رد  یعقاو ، ّتینما  - 10

.دزاس یم  مهارف  تدابع  يارب  یبسانم  طیارش  یمالسا ، هعماج ي  رد  ّتینما  - 11

« ِینَنوُُدبْعَی ًاْنمَأ  »

« َنوُکِرُْشی ِینَنوُُدبْعَی ال   » .تسا یکرش  چیه  نودب  هناصلاخ و  تدابع  یهلا ، ياه  هدعو  ییاهن  فده  - 12

« ِکلذ َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  َو  ُهللا ...  َدَعَو   » .تشاد دنهاوخ  فارحنا  یهورگ  زین  ناحلاص  تموکح  نامز  رد  - 13
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نانمشد ینک  هشیر  رد  ادخ  تردق 

ٍلیِّجِس ْنِم  ٍهَراجِِحب  ْمِهیِمْرَت  َلِیبابَأ .  ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأ  َو  ٍلِیلْضَت .  ِیف  ْمُهَْدیَک  ْلَعْجَی  َْمل  َأ  ِلیِْفلا .  ِباحْـصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ 
)5-1 لیف ،  . ( ٍلوُْکاَم ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف  . 

ار ناشگنرین  ایآ  درک ؟ هچ  دندوب ) هدـمآ  هکم  مادـهنا  يارب  هدـش و  لیف  راوس  هک  یناسک   ) لیف نارای  اب  تراگدورپ  هک  يدـیدن  ایآ 
سپ .دندرک  باترپ  تفس  لگ  زا  ییاه  هزیرگنس  نانآ  رب  هک  .داتـسرف  جوف  جوف  ار  یناگدنرپ  نانآ  رـس  رب  دنوادخ  تخاسن ؟ رثا  یب 

.داد رارق  هدش  دروخ  هاک  لثم  ار  نانآ 

: اه هتکن 

يانعم هب  هن  تسا ، ناگدنرپ  سنج  يانعم  هب  ًاْریَط »  » .تسین صاخ  يا  هدنرپ  مان  تسا و  هورگ  هورگ  هتسد و  هتسد  يانعم  هب  َلِیبابَأ » »
.دندمآ دورف  اهنآ  رس  رب  هدنکارپ  ياه  هتسد  رد  جوف و  جوف  یناگدنرپ  ینعی  َلِیبابَأ » ًاْریَط   » .هدنرپ کی 

درخ مه  لیف  باحـصا  نیاربانب  .تسا  ریقحت  نیرتدـب  نیگرـس ، ینعی  هدـش  ناویح  كاروخ  هک  یهاـک  هب  هیبشت  ٍلوُْکاَـم » ٍفْصَعَک  »
.ریقحت مه  دندش ،

مدرم .دننک  فاوط  ترایز و  ار  نآ  هبعک  ياج  هب  مدرم  داد  روتـسد  تخاس و  رمرم  گنـس  زا  يدبعم  نمی  رد  ههربا  مان  هب  یهاشداپ 
تکرح هکم  يوس  هب  ار  راوس  لیف  يرکـشل  هبعک ، ندرک  ناریو  دـصق  هب  وا  .دـندرک  تراسج  نآ  هب  هکلب  دـندرکن  لابقتـسا  اهنت  هن 

اب .داتـسرف  نانآ  يوس  هب  دنتـشاد  يا  هزیرگنـس  ناشراقنم  رد  هک  ار  یناگدنرپ  دـنوادخ  دندیـسر ، هکم  کیدزن  هب  هک  یماگنه  .داد 
مالسا ربمایپ  دندیمان و  لیفلا  ماع  ار  لاس  نآ  .دندش  دوبان  دنتخیر و  نیمز  هب  هدش  دروخ  هاک  دننام  ههربا  رکشل  اه ، هزیرگنـس  شراب 

( دوب یهلا  زاجعا  زین  ییاکیرمآ  تازیهجت  اهورین و  تکاله  سبط و  رد  نش  نافوط   ) .دمآ ایند  هب  لاس  نامه  رد  زین 

: اه مایپ 

ترهش  ) .دینک نایب  ار  هدش  هتخانش  ياه  هنومن نامرجم ، هب  رادشه  يارب  - 1
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تسا و مشچ  ولج  ایوگ  هک  هدوب  يردق  هب  لیف  باحصا  يارجام 

« َرَت َْمل  َأ  ( » .درادن لیلد  هب  يزاین 

« َرَت َْمل  َأ   » .دینکن شومارف  ار  خیرات  - 2

« ِلیِْفلا ِباحْصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک   » .دراد رفیک  تاسدقم  تمرح  نتسکش  هدوب و  سدقم  زین  مالسا  زا  لبق  هبعک  - 3

« َکُّبَر َلَعَف   » .تسا یهلا  ّتیبوبر  زا  يا  هولج  نامرجم ، هب  تبسن  یهلا  رهق  - 4

« َلِیبابَأ ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأ   » .دنراد روعش  دنتسه و  دنوادخ  نارومأم  ناگدنرپ  - 5

« ٍلِیلْضَت ِیف  ْمُهَْدیَک  ْلَعْجَی   » .تسا مهم  نآ ، ندرک  بآ  رب  شقن  نمشد و  هشقن  حرط و  زا  عالطا  - 6

نیرت کچوک  زا  هدافتسا  اب  دنوادخ  اّما  دنک ، یم  هدافتـسا  موجه  يارب  لیف ) نوچمه   ) یگنج تازیهجت  نیرت  گرزب  زا  نمـشد  - 7
« َلِیبابَأ ًاْریَط  ِلیِْفلا ...  ِباحْصَِأب   » .دنک یم  دوبان  ار  اهنآ  نامسآ ، ناگدنرپ  ینعی  تاناویح 

« ٍلوُْکاَم ٍفْصَعَک  ...ِلیِْفلا  ِباحْصَِأب   » .دنناوتان دنشاب  زهجم  هچره  ادخ  نانمشد  - 8

ای هکلب  دندشن ، هدیوج  هاک  لثم  مادک  چـیه  دـندش  كاله  هک  رگید  ماوقا   ) .تسا تاسدـقم  هب  تناها  يارب  رفیک  نیرت  تخـس  - 9
« ٍلوُْکاَم ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف  ( » .دندش قرغ  بآ  رد  ای  دنداتفا  كاخ  يور 
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یسانش وگلا 

ناربمایپ ندوب  وگلا 

)6 هنحتمم ،  ( ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَم  َرِخْآلا َو  َمْوَْیلا  َهللا َو  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوُْسا  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

ره دراد و  دیما  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  یسک  يارب  تسا  یبوخ  قشمرـس  شنارای ) میهاربا و  ، ) نانآ شور )  ) رد امـش  يارب  انامه 
.تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ  دباترب ، يور  سک 

: اه هتکن 

.تسا هدش  یفّرعم  يریذپ  وگلا  طرش  تمایق ، زور  ادخ و  هب  دیما  نتشاد  تسا و  ناربمایپ  ندوب  وگلا  زا  نخس  لبق  هیآ  هیآ و  نیا  رد 
« ...اوُجْرَی َناک  ْنَِمل  »

: اه مایپ 

« ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل   » .دنرادن فرصم  خیرات  یهلا  ياهوگلا  - 1

« ْمِهِیف  » .دنتسه وگلا  ام  يارب  زین  اهنآ  قداص  نارای  هکلب  ناربمایپ ، طقف  هن  - 2

زا یناـسک  يرآ  « ) رخـآلا مویلا  هللا و  اوجری  ناـک  نمل  هوسأ   » .تسا قـالخا  راـتفر و  رد  يریذـپوگلا  ياـنب  ریز  حیحـص ، دـیاقع  - 3
هب سویأم و  دارفا  هک  دننک  یم  تشپ  یناسک  و  اوُجْرَی »  » .دشاب نشور  ناشلد  رد  دیما  رون  هک  دنوش  یم  دـنم  هرهب  حیحـص  ياهوگلا 

«( َّلَوَتَی  » .دنتسه هدیرب  حالطصا 

(. تسا تابث  رارمتسا و  ناشن  عراضم ، لعف  اب  َناک »  » بیکرت « ) ...َهللا اوُجْرَی  َناک   » .دشاب تباث  هک  دراد  شزرا  ینامیا  - 4

« ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَم  َو   » .دنز یمن  يا  هبرض  شیایلوا  دنوادخ و  هب  یهلا ، ياهوگلا  زا  مدرم  ضارعا  - 5
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندوب  وگلا 

(21 بازحا ،  ) ًارِیثَک َهللا  َرَکَذ  َرِخْآلا َو  َمْوَْیلا  َهللا َو  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوُْسا  ِهللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

ادخ دنراد و  دیما  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  یناسک  يارب  هّتبلا ) ، ) تسوکین یقشمرس  وگلا و  ادخ  لوسر  هریس )  ) رد امش  يارب  انامه 
.دننک یم  دای  رایسب  ار 

: اه هتکن 

ربمایپ ود  هرابرد  هملک  نیا  رابود  نآرق  رد  .دور  یم  راـک  هب  بوخ  ياـهراک  رد  نارگید  زا  ندرک  يوریپ  یّـسأت و  دروم  رد  ٌهَوْسُأ » »
 . ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هرابرد  يرگید  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  هراـبرد  یکی  تسا : هدـمآ  نأّـشلا  میظع 
هب طوبرم  تاـیآ  رد  مالـسا  ربماـیپ  ندوب  هوسا  تسا و  ناکرـشم  كرـش و  زا  تئارب  رد  میهاربا  ترـضح  ندوب  هوسا  هک  نآ  بلاـج 

.تسا هدش  حرطم  نمشد  ربارب  رد  یگداتسیا 

نمشد هب  نداد ، یـسامح  راعـش  ندنک ، قدنخ  نداد ، دیما  رکـشل ، تیاده  تسا : ناهدنامرف  يوگلا  بازحا ، گنج  رد  ربمایپ  شقن 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هانپ  رد  ار  دوخ  دربن ، هماگنه  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .ندومن  تماقتـسا  ندوب و  کیدزن 

(1) .دوب رت  کیدزن  نمشد  هب  ام  همه ي  زا  ترضح  نآ  میداد و  یم  رارق  ملسو  هلآ 

، اه هنیمز  همه ي  رد  ربمایپ  درادـن و  گنج  دروم  هب  صاصتخا  ربمایپ ، ندوب  وگلا  اّما  تسا ؛ بازحا  گـنج  تاـیآ  ناـیم  رد  هیآ  نیا 
.تسا نانمؤم  يارب  وگلا  نیرتهب 

: اه مایپ 

« ْدََقل  » .دینکن کش  ربمایپ  ندوب  وگلا  رد  - 1

« َناک  » .تسا یمئاد  ربمایپ ، ندوب  وگلا  - 2

« ٌهَوُْسا ِهللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل   » .تسا تّجح  ربمایپ  رادانعم  توکس  راتفر و  راتفگ ، - 3

« ٌهَوُْسا ْمَُکل -  » .تسا تیبرت  ياه  هویش  زا  یکی  وگلا ، یفّرعم  - 4

« ٌهَوُْسا ِهللا  ِلوُسَر   » .دنورن یلََدب  ياهوگلا  غارس  هب  مدرم  ات  مینک ، یفّرعم  بوخ  يوگلا  دیاب  - 5

25 ص :

تمکح 260. هغالبلا ، جهن  - 1
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« ٌهَوْسُأ  » .تسا یلمع  توعد  غیلبت ، هویش ي  نیرتهب  - 6

« ...َهللا اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل   » .دشاب ادخ  دای  نامیا و  زا  راشرس  ناشبلق  هک  دنهد  رارق  وگلا  ار  مرکا  ربمایپ  دنناوت  یم  یناسک  - 7

« ًارِیثَک َهللا  َرَکَذ  ٌهَوْسُأ ...  ِهللا  ِلوُسَر   » .دنک شومارف  ار  ادخ  ناسنا  دیابن  اّما  دنشاب ، زیزع  هچ  ره  اهوگلا  - 8

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یقالخا  يایاجس 

ٍُقلُخ یلََعل  َکَّنِإ  َو  ٍنُونْمَم .  َْریَغ  ًارْجََأل  ََکل  َّنِإ  َو  ٍنُونْجَِمب .  َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  َْتنَأ  ام  َنوُرُطْـسَی .  اـم  ِمَلَْقلا َو  .ِمیِحَّرلا ن َو  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
ٍمیِظَع

یب شاداپ  وت  يارب  انامه  .یتسین و  هناوید  راگدرورپ  تمعن  فطل و )  ) رطاـخ هب  وت  هک  .دـنگوس  دنـسیون  یم  هچنآ  هب  ملق و  هب  .نون 
.يراوتسا (1) یگرزب  قالخا  رب  وت  هک  ًاّقح  .تسا و  نایاپ 

: اه هتکن 

.تسا رتشیب  دنزرف  ترهش و  رانید ، مهرد و  ریشمش ، نابز ، شقن  زا  ملق  شقن 

یهلا فاطلا  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دشاب  تنم »  » زا رگا  نایاپ و  یب لصتم و  شاداپ  ینعی  دشاب ، عطق  يانعم  هب  نم »  » زا رگا  ٍنُونْمَم » »
.تسا ّتنم  نودب 

.دوش یمن  هتفگ  ّتقوم  یمـسوم و  ياهراتفر  هب  دشاب و  هدـش  نیجع  ناسنا  يوخ  تشرـس و  اب  هک  دوش  یم  هتفگ  یتافـص  هب  قلُخ » »
ایند هک  ینآرق  تسا ، هدناوخ  میظع » قلخ   » ار نآ  هدرک و  هیکت  ترضح  نآ  قالخا  رب  نآرق  ربمایپ ، ياه  یگژیو  تافص و  نایم  رد 

.دناد یم لیلق » عاتم   » ار

یلع ّکنا  : » میقتسم طارص  ار  شریـسم  (2)« يوهلا نع  قطنی  ام  : » قلطم یحو  ار  شراـتفگ  نیملاـعلل ، همحر  ار  وا  ادـخ  هک  يربماـیپ 
لوسرلا عطی  نم  : » دـناد یم دوـخ  تعاـطا  ار  شتعاـطا  »(4)و  مکییحیامل مکاعد  : » شخب تاـیح ار  شتاروتـسد   (3)« میقتسم طارص 

هیلع اّولص  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  یبنلا  یلع  نّولصی  هتکئالم  هّللا و  ّنا   » .دنتسرف یم تاولص  وارب  شناگتـشرف  دوخ و  »(5) و  هللا عاطادقف 
« امیلست اومّلس  و 

26 ص :

(4 - 1 ملق ، - ) 1
.3 مجن ، - 2

.43 فرخز ، - 3
.24 لافنا ، - 4
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.دوب نآرق  مّسجت  شقالخا  هک  ومه  .دناد  یم قالخا  مراکم  ار  شتلاسر  فده  هداد و  تعافـش  ماقم  رثوک و  وا  هب  ادخ  هک  يربمایپ 
(1)« نآرقلا هقلخ  ناک  »

یخرب هب  هک  تسا ، هدرک  لقن  ار  یتایاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  ننس  قالخا و  هنیمز  رد  ییابطابط  همالع  موحرم 
: مینک یم  هراشا  راو  تسرهف اهنآ  زا 

، دـید یمن  ار  شناراـی  زور  هـس  رگا  .دیـشود 3 . یم  شدوـخ  ار  دنفـسوگ  .دز 2 . یم  هلــصو  ار  دوـخ  ساـبل  شفک و  شدوـخ  . 1
هب دوـب  ملاـس  رگا  دوـمن و  یم  تداـیع  وا  زا  دوـب  ضیرم  رگا  درک و  یم  اـعد  شقح  رد  دوـب  رفاـسم  رگا  تفرگ ، یم  ار  ناـشغارس 
یم راتفر  هنوگ  نیا  ناکدوک  هب  تبسن  یتح  درب و  یم  مان  مارتحا  اب  ار  مدرم  .دش 5 . یم  اذغ  مه  ناگدرب ، اب  .تفر 4 . یم  شرادید 

گرزب و هچ  دیـسر ، یم  سکره  هب  .داد 8 . یم  تسد  ارقف  نارگناوـت و  هب  .درک 7 . یم هیهت  رازاب  زا  شدوخ  ار  شیاـهزاین  .درک 6 .
شوخ عـبطلا و  میرک  جرخ ، مک  .درک 10 . یمن  ریقحت  ار  نآ  دــندرک ، یم  شفراـعت  يزیچ  رگا  .درک 9 . یم  مالـس  کچوک ، هچ 

هراومه دـهد ، ناـشن  یتـلذ  دوخ  زا  هکنیا  نودـب  .تشاد 12 . بل  رب  یمّـسبت  هشیمه  دـنک ، هـهقهق  هـکنیا  نودـب  .دوب 11 . ترـشاعم 
دوخ هناخ ، زا  نتفر  نوریب  ماگنه  .دوب 15 . نابرهم  كزان و  لد  رایسب  .دوب 14 . ّیخَس  دزرو ، فارسا  هکنیا  نودب  .دوب 13 . عضاوتم 

نارگید لباقم  رد  هاگ  چیه  .داد 16 . یم  ماجنا  بآ  ربارب  رد  ار  راک  نیا  اـسب  هچ  دز و  یم  هناـش  ار  دوخ  يوم  دـید ، یم  هنیآ  رد  ار 
ادخ مراحم  هکنآ  رگم  دمآ  یمن  رب  ماقتنا  ددـص  رد  دـش  یم  وا  هب  هک  یملظ  رطاخ  هب  تقو  چـیه  .درک 17 . یمن  زارد  ار  دوخ  ياـپ 

یصخش تقو  چیه  .درکن 18 . لیم  اذغ  ندرک  هیکت  لاح  رد  تقو  چیه  .درک 17 . یم  مشخ  تمرح  کته  رطاخ  هب  هک  دوش  کته 
یشوخ يوب  هب  ار  ترضح  نآ  مدرم ، .درکن 19 . در  ار  نادنمتجاح  تجاح  دونـشب و  هن )  ) باوج هک  درکن  تساوخرد  يزیچ  وا  زا 
نیرخآ درک و  یم  اذغ  هب  عورـش  هک  دوب  یـسک  لوا  تشاد ، نامهم  هناخ  رد  یتقو  .دنتخانش 20 . یم  دیـسر ، یم  ماشم  هب  وا  زا  هک 

.دنروخب (2) اذغ  تحار  نانامهم  ات  دیشک  یم  تسد  اذغ  زا  هک  دوب  یسک 

27 ص :

ص 56. ییابطابط ، همالع  ّیبنلا ، ننس  - 1
ص 183. ج 6 ،  نازیملا ، ریسفت  - 2
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يوریپ  موزل 

(7 رشح ،  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهللا  َّنِإ  َهللا  اوُقَّتا  اوُهَْتناَف َو  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  ... 

تخـس دنوادخ ، هک  دینک  اورپ  ادخ  زا  دـینک و  كرت  هتـشادزاب ، نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  دـیریگب و  هدروآ ، امـش  يارب  ربمایپ  هچنآ  و  ...
.تسا رفیک 

.تسا هدش  حرطم  ربمایپ  یتموکح  ماکحا  هب  هجوت  تورض  هیآ  نیا  رد 

: اه مایپ 

بجاو شتاروتـسد  ارچ  نوـچ و  یب قـلطم و  روـط  هب  هنرگو  تسا ، موـصعم  ربماـیپ  اریز  تسا ، بجاو  ربماـیپ  نیمارف  زا  تعاـطا  - 1
« ...ُهوُذُخَف ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام   » .دوبن هعاطالا 

« ُهوُذُخَف ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام   » .تسا ارجالا  مزال  ربمایپ ، تنس  - 2

ام  » .دوش تعاطا  دیاب  دشاب  هدـمآ  ربمایپ  نانخـس  رد  هک  یهن  رما و  ره  هکلب  دـشاب ، هدـمآ  نآرق  رد  تاروتـسد  مامت  تسین  مزال  - 3
« اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ 

(. تسا تعرس  يارب  ءاف  فرح  « ) اوُهَْتناَف ُهوُذُخَف ...   » .میهد جرخ  هب  تعرس  ربمایپ ، نامرف  ماجنا  رد  - 4

« َهللا اوُقَّتا  َو  ُهللا ...  َءافَأ  ام   » .تشذگ نآ  زا  اوقت  اب  دیاب  هک  تسا  یهاگشزغل  یلام  لئاسم  رد  - 5

« َهللا اوُقَّتا  َو  ُهوُذُخَف ...  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام   » .تسا اوقت  زا  يدومن  ربمایپ ، زا  ارچ  نوچ و  یب  تعاطا  - 6

« ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهللا  َّنِإ  َهللا  اوُقَّتا  َو   » .دراد دیدش  يرفیک  ییاوقت ، یب  - 7

ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهللا ...  اوُقَّتا  .تسا َو  اوقت  ببس  تخس ، رفیک  دای  - 8

28 ص :
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اهلد ندش  هدنز  ببس  ربمایپ  زا  يوریپ 

َنوُرَشُْحت (1) ِْهَیلِإ  ُهَّنَأ  ِِهْبلَق َو  ِءْرَْملا َو  َْنَیب  ُلوُحَی  َهللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ْمُکِییُْحی َو  اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  اُوبیِجَتْسا ِهللا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

دـیریذپب و دـننک ، یم  توعد  تسامـش  شخب  تایح  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  لوسر  ادـخ و  هاگره  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
.دیوش یم  روشحم  وا  يوس  هب  دوش و  یم  لیاح  وا  لد  ناسنا و  نایم  دنوادخ ، دینادب 

: اه هتکن 

: دراد یفلتخم  ماسقا  تایح ،

.دنک یم  هدنز  ار  نیمز  دنوادخ  اِهتْوَم » َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َهللا  َّنَأ   » .یهایگ تایح  . 1

.دنک یم  هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  یتْوَْملا » ِیْحَُمل   » .یناویح تایح  . 2

.میدرک شا  هدنز  دوب و  هدرم  هک  نآ  ُهاْنیَیْحَأَف » ًاْتیَم  َناک  ْنَم   » .يرکف تایح  . 3

.مدوب هداتسرف  شیپ  زا  يزیچ  میگدنز  يارب  شاک  ِیتایَِحل » ُْتمَّدَق   » .يدبا تایح  . 4

یگدنز تایح و  هرخالاب  یعامتجا و  یقالخا و  يونعمو ، یلقع  يرکف ، تایح  دـیآ ، یم  مهارف  ایبنا  توعد  اب  هک  یتایح  زا  دوصقم 
.دشاب یم  اه  هنیمز  مامت  رد 

تعاطا ْمُکِییُْحی » اِمل  ْمُکاعَد   » .دنا هدرک  توعد  نامه  هب  ار  مدرم  مه  ایبنا  دنوادخ و  تسا و  حـلاص  لمع  نامیا و  رد  ناسنا ، تایح 
یْثنُأ ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  : » میناوخ یم  رگید  ياج  رد  هکنانچ  تسا ، ّبیط  كاپ و  یگدـنز  هب  ندیـسر  زمر  نانآ  نیمارف  زا 

بلاط و یبأ  نب  ّیلع  تیالو  هلأسم  رد  ربمایپ  يادن  شریذـپ  هبّیط ، تایح  قیداصم  زا  تایاور  قبط  و  ًهَبِّیَط » ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو 
.تسوا تیب  لها 

: اه مایپ 

« ِلوُسَّرِلل اُوبیِجَتْسا ِهللا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .تسا لوسر  ادخ و  توعد  ندرک  تباجا  یعقاو ، نامیا  طرش  - 1

« مکاوعد : » دومرفن و  ْمُکاعَد »  » .دراد دحاو  یتقیقح  لوسر ، ادخ و  توعد  - 2

29 ص :

(24 لافنأ ، - ) 1
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« ْمُکِییُْحی اِمل  ْمُکاعَد   » .تسا ّتیناسنا  گرم  نآ ، زا  يریگ  هرانک  تسا و  یعقاو  تایح  ایبنا ، ادخ و  ریسم  رد  تکرح  - 3

« ْمُکِییُْحی اِمل  ْمُکاعَد   » .دشاب یم  هعماج  درف و  تایح  هیام ي  داهج ، گنج و  نامرف  یّتح  ایبنا ، نیمارف  ینید و  تاروتسد  مامت  - 4

ِءْرَْملا َو َْنَیب  ُلوُحَی  ...اُوبیِجَتْسا   » .دنک یمن  یچیپرس  ناربمایپ  توعد  زا  دشاب ، هتشاد  نامیا  دنوادخ  هطاحا  روضح و  هب  هک  یسک  - 5
« ِِهْبلَق

اُوبیِجَتْـسا ِهللا َو  » .میهد تبثم  خـساپ  یهلا  نـالوسر  هب  سپ  دـش ، میهاوـخ  روـشحم  تماـیق  رد  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ  اـم  همه ي  - 6
« َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  ...ِلوُسَّرِلل 

موصعم ناماما  ندوب  وگلا 

َنُونِمُْؤت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  ِهللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَش ٍء  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اًلیِوْأَت (1) ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهللاِاب َو 

رگا سپ  .دـینک  تعاطا  ربمایپ ) نانیـشناج   ) دوخ رمالا  یلوا  لوسر و  زا  دـینک و  تعاطا  ار  ادـخ  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
نآرق و هب  عوجر   ) نیا .دـیراد  نامیا  تمایق  ادـخ و  هب  رگا  دـیهد ، عاجرا  ربمایپ  ادـخ و  مکح  هب  ار  نآ  دـیدرک  عازن  يزیچ  هراـبرد 

.تسارتوکین شنایاپ  رتهب و  فالتخا ) ّلح  يارب  ّتنس 

: اه هتکن 

رد مدرم  زگره  رمالا » یلوا   » و ربمایپ » «، » ادخ  » عجرم هس  دوجو  اب  .دـنک  یم  هراشا  ربمایپ  ادـخ و  ربارب  رد  مدرم  هفیظو ي  هب  هیآ  نیا 
رمالا یلوا  ربمایپ و  زا  تعاطا  نوچ  درادن ، تافانم  ینآرق  دیحوت  اب  تعاطا ، يارب  عجرم  هس  نیا  ندـمآ  .دـنریگ  یمن  رارق  تسب  نب 

.تسا مزال  ود  نیا  زا  تعاطا  دنوادخ  نامرف  هب  نآ و  ضرع  رد  هن  تسا ، نآ  لوط  رد  ادخ و  تعاطا  زا  یعاعش  زین ،

هب هنیدم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  كوبت ، هب  تمیزع  ماگنه  مالسا ، ربمایپ  یتقو  هک  تسا  هدمآ  سابع  نبا  زا  لقن  هب  هنومن  ریـسفت  رد 
: دومرف درک و  بوصنم  دوخ  ياج 
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.دش لزان  هیآ  نیا  یسوم » نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنا  »

ودو داد  یم  یتـموکح  روتـسد  یهاـگ  درک ، یم  یهلا  ماـکحا  ناـیب  یهاـگ  ربماـیپ  .تساهروتـسد  عّونت  زمر  اوُعیِطَأ »  » ِناـمرف رارکت 
ربمایپ هب  باطخ  یهاگ  نآرق  .تشاد  تموکح »  » و تلاسر »  » بصنم

: دـیامرف یم  یهاـگ  .نک و  ناـیب  مدرم  يارب  میا  هدرک  لزاـن  ار  هچنآ  ْمِْهَیلِإ » َلُِّزن  اـم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأ  : » دـیامرف یم 
.نک تواضق  تموکح و  یهلا ، نیناوق  ساسا  رب  مدرم  نایم  ُهللا » َكارَأ  اِمب  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  »

لوسر ادـخ و  عازن ، ّلح  عجرم  اهنت  هکلب  هدـشن ، حرطم  نانآ  هب  هعجارم  عازن ، ماگنه  هب  یلو  هدـمآ ، رمـالا  یلوا  زا  تعاـطا  هیآ ، رد 
دینک هعجارم  لوسر  ادخ و  هب  دش ، عازن  زین  نآ  قادـصم  رمالا و  یلوا  تخانـش  رد  رگا  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  .دـنا و  هدـش  یفرعم 

(1) .دنا هدش  یفّرعم  ربمایپ  تیب  لها  رمالا  یلوا  يوبن ، تایاور  رد  هک 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  رب  تسا ، بجاو  اهنآ  تعاطا  هکنیاو  ربمایپ  يایـصوا  هرابرد  ار  ما  هدـیقع  نم  دـیوگ : ءالعلا  یبا  نب  نیـسح 
و َهللا ...  اوُعیِطَأ  هدومرف : نانآ  هرابرد ي  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـمه  ناـنیا  تسا ، نینچ  يرآ  دومرف : ترـضح  مدرک ، هضرع 

(2) َنوُعِکار ْمُه  َو  ُهللا ...  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هدومرف : اهنآ  هرابرد ي  هک  دنا  یناسک  نامه 

(3) .تسا توغاط  دنک ، تواضق  ربمایپ  موصعم  تیب  لها  رظن  زا  ریغ  هب  هک  یمکاح  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نآ ماع  باّون  هک  اوقت  اب  لداع و  ناسانـش  مالـسا  اهقف و  زا  يوریپ  هب  ار  ام  هکلب  دـنا ، هدرکن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ام  تبیغ  ناـمز  رد 
« هّللا هّجح  انا  مکیلع و  یتّجح  مّهناف  انثیدح  هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اّما   » .دنا هدرک  شرافس  دنتسه ، ترضح 

: اه مایپ 

ِیلوُأ َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهللا َو  اوُعیِطَأ   » .دننک ینابیتشپ  لمع  لوق و  رد  نآ  یهلا  ناربهر  زا  دـنریذپب و  ار  یمالـسا  ماظن  دـیاب  مدرم  - 1
« ْمُْکنِم ِْرمَْألا 
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هب نامیا  هب  تسا ، یسایس  يرما  هک  رمالا  یلواو  لوسر  زا  تعاطا  .تسا  هتخیمآ  مهب  شتسایس  دیاقع و  هک  تسا  یبتکم  مالـسا  - 2
« ِْرمَْألا ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهللا َو  اوُعیِطَأ   » .تسا هتخیمآ  تسا ، يداقتعا  يرما  هک  تمایق  ادخ و 

« ِْرمَْألا ِیلوُأ  َلوُسَّرلا ، َهللا ،  » .دوش ظفح  دیاب  تعاطا  رد  بتارم  هلسلس  - 3

ربمایپ دننام  ات  دنشاب ، موصعم  ربمایپ  نوچمه  دیاب  رمالا  یلوا  - 4

« ِْرمَْألا ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ   » .دشاب ارچو  نوچ  یب  مزال و  نانآ ، زا  تعاطا 

« ْمُْکنِم اوُعیِطَأ ...   » .دشاب نامیا  اب  مدرم  دوخ  زا  نمؤم و  هک  تسا  بجاو  یمکاح  زا  تعاطا  - 5

راک يّداع  طیارـش  رد  تعاطا  تساه و  يریگرد  نتفرگ  الاب  عزانت و  ماـگنه  لوسر ، ادـخ و  هب  هعجارم  یعقاو ، ناـمیا  هناـشن ي  - 6
« ُْمتْعَزانَت ْنِإَف   » .تسین یّمهم 

« ..ُْمتْعَزانَت ْنِإَف   » .تسا تاعزانت  ّلح  تدحو و  داجیا  یمالسا  تموکح  فیاظو  زا  یکی  - 7

« ِلوُسَّرلا ِهللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَش ٍء  ِیف   » .دشاب هتشاد  لح  هار  اه ، فالتخا  همه ي  يارب  دیاب  لماک  نید  - 8

« ِلوُسَّرلا ِهللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف   » .تسا مارح  توغاط ، یهلا و  ریغ  ياه  تموکح  زا  نامرف  شریذپ  - 9

َیلِإ ُهوُّدُرَف   » .دوش یم  مکاح  یگچراپکی  تدحو و  هدش ، لح  اه  فالتخا  دننادب ، عجرَم  ار  ّتنس  نآرق و  اه ، هقرف  همه ي  رگا  - 10
« ِلوُسَّرلا ِهللا َو 

 ... َنُونِمُْؤت ُْمْتنُک  ْنِإ  .دننک  کش  دوخ  نامیا  رد  دیاب  یهلا ، ناربهر  لوسر و  ادخ و  ماکحا  اب  نافلاخم  - 11

، تمایق ادـخ و  هب  نامیا  رگید  ترابع  هب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  اوُعیِطَأ ...  .تسا  نآ  يداقتعا  هماـنرب  ساـسا  رب  مالـسا  یلمع  هماـنرب  - 12
.تسا لوسر  ادخ و  ینامرفان  زا  زیهرپ  هیام ي  مالسا و  ماکحا  ییارجا  هناوتشپ ي 
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يرواب نآرق 

نآرق تمظع  تخانش 

َِکلذ ِهللا  ِرْکِذ  یلِإ  ْمُُهبُوُلق  ْمُهُدُولُج َو  ُنِیلَت  َُّمث  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِیناثَم  ًاـِهباشَتُم  ًاـباتِک  ِثیِدَْـحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهللا 
ٍداه (1) ْنِم  َُهل  امَف  ُهللا  ِِللُْضی  ْنَم  ُءاشَی َو  ْنَم  ِِهب  يِدْهَی  ِهللا  يَدُه 

تـسوپ نآ  تایآ ) توالت   ) زا تسا .) رگیدکی  هباشم  و   ) هباشتم شتایآ ) هک   ) درک لزان  یباتک  بلاق  رد  ار  نخـس  نیرتهب  دـنوادخ 
مرن و نانآ  ياه  لد  اه و  تسوپ  ادـخ  دای  هب  سنا ) نامیا و  اب   ) سپـس دـتفا ، یم  هزرل  هب  دنـسرت  یم  ناـشراگدرورپ  زا  هک  یناـسک 
قسف و رطاـخ  هب   ) دـنوادخ ار  هک  ره  دـنک و  یم  تیادـه  نآ  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره  هک  دـنوادخ  تیادـه  تسا  نیا  دوـش ، یم  مارآ 

.تسین وا  يارب  يا  هدننک  تیاده  چیه  سپ  دیامن ، هارمگ  شداسف )

: اه هتکن 

، يراوتـسا ّتیناّـقح ، ّتیعماـج ، رطاـخ  هب  نآرق  ندوـب  ثیدـحلا » نسحا   » تسا و نآرق  دارم  راـتفگ و  نخـس و  ياـنعم  هب  ثیدـح » »
.تسا نآرق  تغالب  تحاصف و 

رد هک  نشور ، مکحم و  تایآ  ربارب  رد  تسا ، نآرق  تایآ  یخرب  ندوب  ولهپ  دنچ  نآ  يانعم  کی  دراد : انعم  دنچ  هباشتم »  » هملک ي
هب تایآ  تهابش  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  هباشتم  نکل  ٌتاِهباشَتُم » ُرَخُأ  ِباتِْکلا َو  ُّمُأ  َّنُه   » .تسا تایآ  یـضعب  تفـص  هباشتم ، انعم  نیا 

.تسا تایآ  مامت  تفص  نیاربانب  هک  تسا  رگیدکی 

ریـسفت ار  رگید  یـضعب  تایآ ، یـضعب  دـنراد و  شیارگ  رگیدـکی  هب  نآرق  تایآ  ینعی  تسا ، شیارگ  يانعم  هب  ینثم  عمج  َِیناثَم » »
.دننک یم  رارکت  توافتم  یظافلا  بلاق  رد  ار  موهفم  کی  رگید  يریبعت  هب  دننک و  یم 
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: اه مایپ 

رخآ و فرح  و  ًاثیِدَح » ِهللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو  ، » تساه نخـس  نیرت  قداص  اریز  « ) ِثیِدَْـحلا َنَسْحَأ   » .تساهراتفگ نیرتهب  نآرق ، - 1
«( َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف   » .تسا باطخلا  لصف 

« ًاِهباشَتُم  » .تسین اهنآ  رد  يّداضت  یگنهامهان و  چیه  دنراد و  تهابش  رگیدکی  هب  نآرق  تایآ  مامت  - 2

َنیِذَّلا ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت   » .تسا نانآ  تریـس  رگناـیب  ناـنآ  تروص  تسا و  ناـیامن  ناـنمؤم  ِندـب  مسج و  رهاـظ  رد  یـسرتادخ ، - 3
« ْمُهَّبَر َنْوَشْخَی 

« ْمُهُدُولُج ُنِیلَت  َُّمث   » .دوش یم  راودیما  تمحر  تایآ  ندینش  اب  و  ُّرِعَشْقَت » ، » دراد فوخ  باذع  تایآ  ندینش  اب  نمؤم ، - 4

« ِهللا يَدُه  َِکلذ  ...ًاباتِک   » .تسا یهلا  تیاده  باتک  نآرق ، - 5

...ِهللا يَدُـه  َکـِلذ   » .دـنریذپ یم  ار  تیادـه  نیا  یهورگ  اـهنت  اـّما  تسا ، هدرک  مهارف  هـمه  يارب  ار  تیادـه  بابـسا  دـنوادخ ، - 6
« ِِللُْضی ...يِدْهَی 

نآرق ياه  یگژیو فاصوا و 

َنیِِملْسُْمِلل (1) يرُْشب  ًهَمْحَر َو  ًيدُه َو  ْیَش ٍء َو  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  ... 

.تسا ناناملسم  يارب  تراشب  تمحر و  تیاده و  هیام ي  تسا و  زیچ  ره  رگنشور  هک  میدرک  لزان  ار  باتک  نیا  وت  رب  و  ... 

: اه هتکن 

رد هتـشاد ، زاین  نآ  هب  تّما  هک  ار  هچ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلمج : زا  تسا ، هدـمآ  هیآ  لیذ  يدـعتم  تاـیاور  ریـسافت  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .تفگ  مهاوخ  دیهاوخب ، ار  شا  ینآرق  دنس  رگا  دیدینش  نم  زا  هک  ینخس  ره  تسا و  هدمآ  نآرق 

.تسا هدمآ  نآرق  رد  نیمز  نامسآ و  ناگدنیآ و  ناگتشذگ و  خیرات  امش و  ربخ 

نآ مالسا  ربمایپ  تازجعم  زا  دومرف : نایدا  ياسؤر  هب  يا  هسلج  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
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رد تمایق  ات  هدنیآ  هتشذگ و  رابخا  دشاب و  یـش » لک  نایبت   » هک دشاب  هتـشاد  یباتک  هدناوخن ، سرد  یناپوچ  ریقف و  یمیتی  هک  تسا 
.دشاب هدش  تبث  نآ 

، دراد دوجو  دنک  ّلح  ارنآ  هک  یلـصا  ادخ ، باتک  رد  دشاب  رفن  ود  فالتخا  دروم  هک  يا  هلأسم  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
مدرم لقع  هچرگ 

.دسرن نآ  هب 

ِتراـبع ماوـع  يارب  نآرق ، رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکناـنچ  دـمهف  یمن  سک  ره  اـّما  تسا ، زیچ  ره  ناـیب  نآرق 
.تسا قیاقح  ایبنا ، يارب  یهلا و  فئاطل  ادخ ، يایلوا  يارب  يزمر ، ِتاراشا  صاوخ  يارب  يرهاظ ،

ریظن .تسا  زاسراک  ام  يارب  لوصا  نآ  هدش و  حرطم  یلوصا  نآ  رد  هک  یتایآ  هطساوب ي  ای  تسا  میقتـسم  ای  ندوب ، زیچ  همه  نایبت 
رود هدرک  یهن  ار  امـش  هچنآ  زا  دیریگب و  هدروآ  امـش  يارب  ربمایپ  ار  هچنآ  اوُهَْتناَف » ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  « ؛ هیآ

« ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  « ؛ هیآ ریظن  دیوش و 

: اه مایپ 

ْیَش ٍء» ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن   » .تسا یش ء  ّلک  نایبت  شباتک ، مه  تسا و  دهاش  ناربمایپ  همه  رب  مالسا  ربمایپ  مه  - 1

ْیَش ٍء» ِّلُِکل  ًاناْیِبت   » .تسا هعماج  ياهزاین  همه  نایب  يارب  عماج  یباتک  نآرق  - 2

« َنیِِملْسُْمِلل يرُْشب  ًهَمْحَر َو  ًيدُه َو   » .تسا یهلا  تراشب  تمحر و  تیاده ، تفایرد  همزال  ندوب ، میلست  - 3

نآرق هار  تخانش 

ارِیبَک (1) ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  ُرِّشَُبی  ُمَْوقَأ َو  َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ 

هک دـهد  یم  تراشب  دـنهد ، یم  ماجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هک  یناـنمؤم  هب  دـنک و  یم  تیادـه  هار ، نیرتراوتـسا  هب  نآرق  نیا  اـنامه 
.تسا یگرزب  شاداپ  ناشیارب 

: درک انعم  ناوت  یم  هنوگ  ود  ار  ُمَْوقَأ » َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی   » هلمج ي

.دنک یم  تیاده  هویش  نیرترادیاپ  هب  نآرق  فلا :
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.دنک یم  تیاده  ار  اه  تّما  اه و  ّتلم  نیرتراوتسا  نآرق  ب :

: اه مایپ 

« ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی   » .درادن هار  نآرق  راوتسا  قطنم  رد  ماهوا  تافارخ و  - 1

« ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی   » .دراد تباث  يدبا و  نیناوق  هک  تسا  یباتک  اهنت  نآرق  - 2

« ِتاِحلاَّصلا َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  ، » دراد زاین  لمع  نامیا و  هب  رجا  تفایرد  - 3

نآ رد  رّبدت  نآرق و  اب  سنا 

ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  ِِهتایآ َو  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک 

(29 ص ،  ) .دنریگ دنپ  نادنمدرخ  دننک و  ّربدت  نآ  تایآ  رد  ات  میداتسرف  ورف  وت  يوس  هب  هک  تسا  یکرابم  باتک  نیا ) )

: اه هتکن 

.دشاب هتشاد  تباث  دایز و  ِینوزف  دشر و  نآ ، ریخ  هدیاف و  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  هب  ٌكَرابُم » »

دوخ و  ًاکَرابُم » َهَّکَِبب  : » هدـش لزان  كرابم  ناکم  رد  ٍهَکَرابُم » ٍهَْلَیل  ِیف  : » كرابم یبش  رد  يِذَّلا » َكَرابَت  : » تسا كراـبم  عبنم  زا  نآرق 
« ٌكَرابُم ٌباتِک ...   » .تسا كرابم  زین 

: تسا هدش  میسرت  هیآ  نیا  رد  نآرق  يامیس 

« ٌباتِک  » .تسا هدش  هتشون  نآ  نتم  فلا )

« ُهاْنلَْزنَأ  » .تسا یهلا  تیاهن  یب  ملع  یحو و  همشچرس ي  زا  ب )

« َْکَیلِإ  » .تسا موصعم  ربمایپ  نآ  هدنریگ ي  ج )

« ٌكَرابُم  » .تسا تکرب  رپ  شیاوتحم  د )

« اوُرَّبَّدَِیل  » .تسا نآ  رد  ّربدت  لوزن ، زا  فده  ه )

« َرَّکَذَتَِیل  » .تسادخ هب  برق  يونعم و  تکرح  همّدقم ي  نآ ، فراعم  هب  یهاگآ  و )

« ِباْبلَْألا اُولوُأ   » .دنشاب دنمدرخ  هک  تشاد  دنهاوخ  ار  قیفوت  نیا  یناسک  ز )
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« اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ   » .تسا یهلا  ریقحت  راوازس  دنکن ، ّربدت  نآرق  تایآ  رد  هک  یسک 
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: اه مایپ 

، نآ یهاون  رماوا و  تاهیبشت ، یبیغ ، رابخا  فراعم ، ياهوگلا ، ناتـساد ، لالدتـسا ، خیرات ، ربّدت ، توالت ،  ) .تسا كرابم  نآرق ، - 1
« ٌكَرابُم ٌباتِک ...  (. » تسا زمر  زار و  زا  رپ  همه  همه و 

زا سورع  رفاسم و  لزنم ، ظـفح  يارب   ) .نآ رهاـظ  هب  نتـسج  كّربت  طـقف  هن  تسا ، ّربدـت  يارب  اـّما  تسا ، كراـبم  نآرق ، هچرگ  - 2
( تارطخ

« اوُرَّبَّدَِیل ٌكَرابُم  ٌباتِک ...  »

شرورغ هیام ي  یلو  دـنک  كرد  ار  نآرق  یملع  فیاطل  رارـسا و  ناسنا  اـسب  هچ  هنرگو  تسا  رکذـت  همّدـقم ي  نآرق  رد  ربّدـت  - 3
« َرَّکَذَتَِیل اوُرَّبَّدَِیل -  » .دوش

« ِِهتایآ اوُرَّبَّدَِیل   » .ماکحالا تایآ  رد  اهنت  هن  دشاب  نآرق  تایآ  همه  رد  دیاب  ربّدت  - 4

یمن رکذتم  نآرق  زا  هک  یناسک  ِباْبلَْألا » اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  اوُرَّبَّدَِیل ...   » .تسا درخ  لقع و  يریذپدنپ ، يریگ و  هرهب  ّربدـت و  طرـش  - 5
.دندرخ یب  دنوش ،

« ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل   » .دنرب یم  یپ  شزومر  ماکحا و  هب  نآ  رد  ّربدت  اب  درخ  لها  اذل  تسا ، درخ  لقع و  قباطم  نآرق ، - 6

هزات هتکن ي  هب  دنک  ّربدت  سک  ره  هک  تسا  نآ  ناشن  دـهد  یم  ّربدـت  روتـسد  همه  هب  هک  نیا  .تسا  ریذـپان  نایاپ  نآرق  فراعم  - 7
« ِِهتایآ اوُرَّبَّدَِیل   » .تسا وغل  ام  ربّدت  دنشاب ، هدیمهف  ار  نآرق  رارسا  همه ي  هتشذگ  نادنمشناد  املع و  رگا  دسر و  یم  يا 

نآرق یگنادواج 

ًاریِذَن (1) َنیَِملاْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  یلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَرابَت 

.دشاب رادشه  هیام ي  نایناهج  يارب  ات  درک ، لزان  شا  هدنب  رب  ار  لطاب  زا  ّقح  تخانش  هلیسو ي  نآرق ، هک  نآ  تسا  كرابم 

: اه هتکن 

دایز ریخ  يانعم  هب  هکرب »  » هژاو ي زا  تسا  نکمم  و  دشاب ، رادـیاپ  تباث و  يانعم  هب  كرب »  » هژاو ي زا  تسا  نکمم  َكَرابَت »  » هملک
ار نآرق  هک  یسک  ینعی  دشاب ،
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هک یهلا  نوناق  زا  رتالاب  یتکرب  هچ  يرآ  .تسا  نآرق  لوزن  نیمه  وا  ریخ  تکرب و  هنومن ي  هک  تسا  رایـسب  تاریخ  أشنم  درک  لزان 
.تسا هدرک  تیاده  رون  هب  تاملظ  زا  خیرات  لوط  رد  ار  ناسنا  اهدرایلیم 

یجیردت نداتسرف  يانعم  هب  دشاب  َلََّزن »  » بلاق رد  رگا  یلو  تساجکی ، یعفد و  نداتـسرف  يانعم  هب  دشاب  انلزنا »  » بلاق رد  رگا  لوزن ،
هب ردق  بش  رد  رابکی  تسا ؛ لوزن  ود  ره  ياراد  نآرق  تسا و 

، تسا هدش  لزان  لاس  تّدم 23  رد  یجیردت و  تروص  هب  رگید  راب  و  ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ، » دـش لزان  ربمایپ  رب  یعفد  تروص 
هب ات  میداتـسرف  هعطق  هعطق  ار  نآرق  ام  اًـلیِْزنَت » ُهاـْنلََّزن  ٍثْکُم َو  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاـْنقَرَف  ًاـنآُْرق  َو  : » میناوخ یم  اـی  َناـقْرُْفلا » َلََّزن  »

.یناوخب مدرم  رب  جیردت 

: اه مایپ 

« َلََّزن يِذَّلا  َكَرابَت   » .تسا هدش  رداص  یکرابم  همشچرس ي  زا  نآرق ، - 1

و َنیِِقلاْخلا » ُنَسْحَأ  ُهللا  َكَرابَتَف  ، » تسا نیـسحت  راوازـس  هتفرگ ) ماجنا  ادـخ  تردـق  هب  هک  وا  شنیرفآ   ) ناسنا ینیوکت  ماـظن  مه  - 2
« َلََّزن يِذَّلا  َكَرابَت  (. » نید ماکحا  نیودت  نآرق و  لوزن   ) وا یعیرشت  ماظن  مه 

« َلََّزن  » .تسا هدش  لزان  جیردت  هب  نآرق  - 3

« َناقْرُْفلا  » .تسا لطاب  زا  ّقح  تخانش  هلیسو ي  نیرتهب  نآرق ، - 4

« َناقْرُْفلا  » .دوب نادرگرسو  ّریحتم  ناسنا  دوبن ، ایبنا  تلاسرو  ینامسآ  بتک  رگا  - 5

« ِهِْدبَع یلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن   » .تسا یحو  تفایرد  هنیمز ي  یگدنب ، ّتیدوبع و  - 6

« َنیَِملاْعِلل  » .تسا یناهج  مالسا  ربمایپ  تلاسر  - 7

« ًاریِذَن  » .تسا راذنا  رادشه و  ایبنا  هفیظو ي  - 8
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نآرق تیروجهم 

ًاروُجْهَم (1) َنآْرُْقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاق  َو 

.دندرک اهر  ار  نآرق  نیا  نم  موق  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  تیاکش ) يور  زا  تمایق  زور  رد   ) ربمایپ

: اه هتکن 

نیرفن تسا  َنیَِملاْعِلل » ًهَمْحَر   » نوچ ترضح  نآ  دیوگ و  یم  نخس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هیالگ ي  زا  هیآ ، نیا 
.دنک یمن 

(2) .دوش جراخ  ّتیروجهم  زا  نآرق  هک  تسا  نآ  میناوخ  یم  نآرق  زامن ، رد  هک  نآ  لیلد  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ار دوخ  لد  دیناوخب و  مارآ  دشابن ، هروس  رخآ  هب  ندیـسر  ناتفده  دیناوخب و  ار  نآرق  زا  هیآ  هاجنپ  زور  ره  تسا : هدـمآ  تایاور  رد 
(3) .دیرب هانپ  نآرق  هب  دندروآ ، موجه  امش  هب  کیرات  بش  نوچمه  اه  هنتف  هاگره  دیهد و  ناکت  نآرق  توالت  اب 

: منک لقن  نآرق  ّتیروجهم  هرابرد ي  ار  ناگرزب  یضعب  رارقا  دیسر  مرظن  هب 

مدرک نامگ  هک  اجنآ  ات  متخادرپ  امکح  بتک  هعلاطم  هب  رایسب  دیوگ : یم  هعقاو  هروس  ریسفت  همّدقم  رد  هرـس  سدق  اردصالم  فلا )
غارـس هب  هک  متفر  رکف  هب  رمع  رخآ  رد  .مدید  یلاخ  یعقاو  مولع  زا  ار  مدوخ  دـش ، زاب  متریـصب  یمک  هک  نیمه  یلو  متـسه ، یـسک 

هب مرمع  لوط  رد  اریز  تسا ، هدوب  ساسا  یب  مراک  هک  مدرک  نیقی  .مورب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  تایاور  نآرق و  رد  ّربدت 
رارـسا اب  ارم  تفرگ و  ار  متـسد  یهلا  تمحر  ات  دیـشک ، هلعـش  مبلق  تفرگ و  شتآ  مناج  هصغ  زا  .مدوب  هداتـسیا  هیاس  رد  رون  ياج 

مدید تفر و  رانک  اه  هدرپ  دش و  زاب  اهرد  مدیبوک ، ار  یحو  هناخ ي  ِرد  مدرک ، نآرق  رد  ّربدت  ریسفت و  هب  عورش  درک و  انـشآ  نآرق 
(4) «. َنیِِدلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  : » دنیوگ یم  نم  هب  ناگتشرف 

يارب یئاود  مولع  زا  کی  چـیه  رد  یلو  مدرک ، یتاقیقحت  متـشون ، اه  هلاسر  اه و  باتک  دـیوگ : یم  هرـس  سدـق  یناشاک  ضیف  ب )
رب متفاین ، مشطع  يارب  یبآ  مدرد و 

39 ص :

(30 ناقرف ، - ) 1
.قئاقدلازنک ریسفت  - 2
.نیلقثلارون ریسفت  - 3

.هعقاو هروس  ریسفت  همّدقم  - 4
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(1) .درک تیاده  ثیدح  نآرق و  رد  قّمعت  قیرط  زا  ارم  دنوادخ  ات  مدرک  هبانا  رارف و  ادخ  يوس  هب  مدیسرت و  دوخ 

اه و هزوح  هب  دروخ و  یم  فّسأت  هدرکن ، فرـص  نآرق  هار  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  هکنیا  زا  يراتفگ  رد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ج )
رمع رخآ  رد  ادابم  ات  دنهد  رارق  یلعا  دصقم  اه ، هتشر  همه ي  رد  ار  نآ  نوگانوگ  داعبا  نآرق و  هک  دنک  یم  شرافـس  اه  هاگـشناد 

(2) .دنروخب فّسأت  یناوج  ماّیارب 

(3) .دوش یم  لماش  ار  بلق  نابز و  ندب ، لمع ، اب  ییادج  رجه ،» »

هک دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  رجه »  » هملک ي اریز  دـشاب ، اه  هنیمز  مامت  رد  یمئاد و  دـیاب  ینامـسآ ، باتک  ناـسنا و  ناـیم  هطبار ي 
(4) .دشاب هطبار  زیچ  نآ  ناسنا و  نایم 

یملع و روحم  یگدنز ، داعبا  همه ي  رد  ار  نآ  میروآ و  رد  ّتیروجهم  زا  ار  نآرق  ات  میشاب  هتـشاد  هبناج  همه  یـشالت  دیاب  نیاربانب 
.مینک بلج  ار  مالسا  زیزع  ربمایپ  تیاضر  ات  میهد  رارق  دوخ  یلمع 

ندرکن لمع  نارگید و  هب  شندادن  میلعت  نآ ، رد  ندرکن  ّربدت  نآ ، ندادـن  رارق  روحم  نآرق ، رب  نآرق  ریغ  حـیجرت  نآرق ، ندـناوخن 
دـنکن و هاـگن  نآ  هب  دراذـگ و  راـنک  ار  نآ  یلو  دریگ  ارف  ار  نآرق  هک  یـسک  یّتـح  .تسا  نآرق  ندرک  روجهم  قیداـصم  زا  نآ ، هب 

.تسا هدرک  روجهم  ار  نآرق  زین  وا  دشاب ، هتشادن  يدّهعت 

: اه مایپ 

« ُلوُسَّرلا َلاق  َو   » .تسا مرکا  ربمایپ  نایکاش ، زا  یکی  تمایق  رد  - 1

« ...اوُذَخَّتا  » .دنراذگ یم  رانک  ار  نآرق  هناهاگآ  هک  تسا  یناسک  زا  داقتنا  - 2

اَذـه  » .تسا هتفرگ  رارق  باطخ  هراـشا و  دروم  اذـل  هدـش و  ماـجنا  مرکا  ربماـیپ  صخـش  ناـمز  رد  نآرق ، نیودـت  يروآ و  عمج  - 3
« َنآْرُْقلا

( تسا ندوب  یمتح  هناشن ي  یضام  لعف  َلاق »  ) » .تسا یعطق  ام  ّتیلوئسم  ربمایپ و  هیالگ ي  نآرق و  ّتیروجهم  - 4

« ًاروُجْهَم  » .تسا مزال  ییادز  ّتیروجهم  هکلب  تسین ، یفاک  يرهاظ  توالت  - 5

40 ص :

.فاصنالا هلاسر  - 1
ص 20 ج 20 ، رون ، هفیحص  - 2

.بغار تادرفم  - 3
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.نآرقلا تاملک  یف  قیقحتلا  - 4
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اه یتخس هفسلف  تمکح و 

41 ص :
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یهلا شیامزآ  ناحتما و 

َنِیبِذاْکلا َّنَمَْلعََیل  اُوقَدَص َو  َنیِذَّلا  ُهللا  َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََقل  َو  َنُونَتُْفی .  ْمُه ال  اَّنَمآ َو  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ 

نودب هک  یلاح  رد  دنریگ !؟ یمن  رارق  شیامزآ  دروم  رگید  دـنوش و  یم  اهر  میدروآ ، نامیا  دـنتفگ : نوچ  هک  دنتـشادنپ  مدرم  ایآ 
( زین  ) ار نایوگغورد  دراد و  مولعم  دـنتفگ  تسار  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  ات  میدومزآ  دـندوب  ناـشیا  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  دـیدرت 

.دیامن (1) مولعم 

: اه هتکن 

ناسنا هرهوج ي  اه ، یتخس  ثداوح و  رد  نوچ  تسا و  نآ  ياه  یصلاخان  ندرک  ادج  يارب  الط  نتخادگ  يانعم  هب  هنتف »  » هملک ي
.دنیوگ یم  هنتف »  » ار اه  شیامزآ  ثداوح و  دوش ، یم  ادج  نیغورد  ياهراعش  زا 

شیامزآ و هنحـص  ناهج ، مامت  .تسین  ناسکی  همه  ناحتما  شیامزآ و  اّما  دـنک ، یم  شیامزآ  ار  اه  ناسنا  همه ي  لاعتم ، دـنوادخ 
.دنریگ یم  رارق  ناحتما  دروم  زین  ناربمایپ  یّتح  مدرم  مامت 

َو  » .تسا تـالوصحم  دوبمک  یناـج و  یلاـم و  ناـیز  یگنـسرگ ، سرت و  نیریـش ، خـلت و  ثداوح  ماـمت  زین  یهلا  شیاـمزآ  لـیاسو 
رفیک روما  نیا  تاقوا ، یضعب  هتبلا  َنیِِرباَّصلا » ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل 

.تسا ناسنا  دوخ  لامعا 

: تسا نکمم  هکلب  دنوش ، شیامزآ  لئاسم  همه ي  اب  مدرم  همه ي  تسین  مزال 

.دوش شیامزآ  يزیچ  اب  سکره  فلا )

42 ص :

2 و 3) توبکنع ، - ) 1
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يرگید ناحتما  رد  یلو  دشاب ، دیفسور  یشیامزآ  رد  يدرف  ب )

.دروآراب هب  ییاوسر 

.دشاب زین  نارگید  شیامزآ  هلیسو ي  يدرف ، شیامزآ  تسا  نکمم  ج )

: تسا زیچ  دنچ  یهلا  ياه  شیامزآ  رد  يزوریپ  هار 

رس تشپ  ار  تالکـشم  هنوگچ  هک  ناگتـشذگ  هب  هّجوت  .تالکـشم ج ) ثداوح و  ندوب  ارذگ  هب  هّجوت  .تمواقم ب ) ربص و  فلا )
، دش دیهـش  دروخ و  ریت  شناتـسد  يور  شدنزرف  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دنوادخ  تراظن  ملع و  هب  هّجوت  .دـنا د ) هدراذـگ 

.دیامن یم  ناسآ  میارب  دنیب  یم  ادخ  نوچ  تخس ، هثداح  نیا   (1)« هللا نیعب  ّهنا  یب  لزن  ام  ّیلع  نوه  : » دومرف

: اه مایپ 

درکلمع دـیاب  تسین ، یفاک  اعّدا  « ) َنُونَتُْفی ْمُه ال  َبِسَح ...  َأ   » .تسا شیامزآ  اب  هارمه  هکلب  تسین ، راعـش  نابز و  اب  اهنت  ناـمیا ، - 1
( .درک تواضق  دید و  ار 

« ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََقل  َو   » .تسا خیرات  لوط  رد  یهلا  ّتنس  کی  شیامزآ ، - 2

« اَّنَتَف  » .تسام شیامزآ  بابسا  همه  میرادنپن ؛ فداصت  ار  ثداوح  - 3

« ْمِِهْلبَق ْنِم   » .دنک یم  هدامآ  ثداوح  شریذپ  يارب  ار  مدرم  ناینیشیپ ، ثداوح  خیرات و  اب  ییانشآ  - 4

ياهدادعتـسا ندـش  افوکـش  یعقاو و  نانمؤم  ندـش  ادـج  دـنوادخ و  یلزا  ملع  ندـش  قّقحم  ینیع و  یهلا ، ياه  شیامزآ  لیلد  - 5
« َنِیبِذاْکلا اُوقَدَص َو ...  َنیِذَّلا  َنَمَْلعَیَلَف ...   » .تساهنآ ندیسر  ّتیلعف  هب  ینورد و 

43 ص :

ص 46. ج 45 ، راونالاراحب ، - 1
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یگدنز ياه  يراوشد  تمکح 

هراشا

44 ص :
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ناگدنب تحلصم  ریخ و  . 1

ُْمْتنَأ ُمَْلعَی َو  ُهللا  ْمَُکل َو  ٌّرَش  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یسَع  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَـش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  ْمَُکل َو  ٌهْرُک  َوُه  ُلاتِْقلا َو  ُمُْکیَلَع  َِبتُک 
(216 هرقب ،  ) َنوُمَْلعَت ال 

نآ رد  امش  ریخ  هک  یلاح  رد  دیراد ، شوخان  ار  يزیچ  اسب  هچ  تسا و  دنیاشوخان  امش  يارب  هک  یلاح  رد  دش ، رّرقم  امـش  رب  داهج 
امش دناد و  یم  ار ) امـش  حالـص   ) دنوادخ .تسا و  نآ  رد  امـش  ّرـش  ررـض و  هک  یلاح  رد  دیراد ، تسود  ار  يزیچ  اسب  هچ  تسا و 

.دیناد یمن 

: اه هتکن 

هک دنیوگ  یتقـشم  هب  هرک »  » .گنج و زا  سرت  دننام  دـنک ، ساسحا  دوخ  نورد  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  هتفگ  یتّقـشم  هب  هرَک »  » هملک
: میتفگ نیمز  اه و  نامـسآ  هب  َنیِِعئاط » اْنیَتَأ  اَتلاق  ًاهْرَک  ْوَأ  ًاعْوَط  اِیْتئا   » هیآ ي رد  يرابجا  مکح  دننام  دوش ، لیمحت  ناسنا  هب  جراخ  زا 

.مییآ یم  تبغر  اب  ام  دنتفگ : هارکا ، اب  ای  دییایب  تبغر  اب  ای 

: هلمج زا  .دراد  زین  يدیاوف  تبثم و  راثآ  دراد ، هک  ییاه  یتخس  همه ي  اب  گنج 

.دوش یمن  روسج  نمشد  دور و  یم  الاب  یمزر  ناوت  فلا )

.دیآ یم  دوجوب  هعماج  دارفا  رد  راثیا  دّهعت و  حور  ب )

.دوش یم  حرطم  ایند  رد  ناناملسم  مالسا و  تزع  تردق و  ج )

.ددرگ یم  ریزارس  یبیغ  ياهدادما  د )

.دوش یم  ادیپ  ادخ  زا  دادمتسا  هّیحور ي  ه )

.دیآ یم  دوجوب  راکتبا  عارتخا و  عادبا و  هّیحور ي  و )

ترورض کی  هدوب و  ینامسآ  نایدا  مامت  رد  نید ، هار  رد  داهج  هلئسم  دراد ، تنوشخ  هیلع  حلص و  يارب  ایند  هک  یتاغیلبت  فالخرب 
زین نآرق  .تسا  یمتح 

45 ص :

رون ریسفت  ساسارب  یمالسا  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدرک  حرطم  ار  هتشذگ  نایدا  رد  داهج  هرقب ، هدئام و  نارمع ، لآ ياه  هروس  رد 

: اه مایپ 

دوخ يرواد  شیپ هب  دیابنو  تسا  كالم  یعقاو  حلاصم  هکلب  تسین ، یصخش  تالیامت  ای  یتخـس و  یناسآ و  رـشو ، ریخ  كالم  - 1
« ْمَُکل ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع   » .مینک هیکت 

« ْمَُکل ٌّرَش  َوُه  َو  اوُّبُِحت ...  ْمَُکل ...  ٌْریَخ  َوُه  ...اوُهَرْکَت َو   » .تسین یعقاو  ّرش  ریخ و  هناشن ي  یناسفن ، ّتبحم  تهارک و  - 2

« ْمَُکل ٌْریَخ  َوُه  َو  ُلاتِْقلا ...  ُمُْکیَلَع  َِبتُک   » .تسا ریخ  هیام  داهج ، گنج و  - 3

ُْمْتنَأ ُمَْلعَی َو  ُهللا  َو   » .مینادن ار  نآ  لیلد  ام  هچرگ  دهد ، یم  روتسد  ام  هب  تیاهن  یب  ملع  ساسا  رب  هک  میـشاب  ییادخ  نامرف  میلـست  - 4
« َنوُمَْلعَت ال 

نانمؤم دشر  . 2

اُولاق ٌهَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنیِِرباَّصلا .  ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 
َنوُدَتْهُْملا (1) ُمُه  َِکئلوُأ  ٌهَمْحَر َو  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  .َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  اَّنِإ ِهللا َو 

ثداوح نیا  رد   ) نارباصو مینک  یم  شیامزآ  تالوصحم ، دوبمکو  یناجو  یلام  نایز  یگنسرگ ، سرت ، زا  يزیچ  اب  ار  امـش  ًاعطق  و 
وا يوس  هب  میتسه و  ادخ  ِنآ  زا  ام  دنیوگ : یم  دسر ، اهنآ  هب  یتبیـصم  هاگره  هک  دنتـسه  یناسک  نارباص )  ) .هدـب تراشب  ار ) اهالبو 

.دنناگتفای تیاده  اهنامه  تسا و  ییاه  تمحر  اهدورد و  ناشراگدرورپ ، فرط  زا  ناشیارب  هک  دننانآ  .میدرگ  یم  زاب 

: اه هتکن 

: هلمج زا  تسا  هدومن  نارباص  هب  تیانع  نیدنچ  دنوادخ 

« َنیِِرباَّصلا ُّبُِحی  ُهللا  َو   » .ّتبحم . 1

46 ص :

(157 - 155 هرقب ، - ) 1
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« َنیِِرباَّصلا َعَم  َهللا  َّنِإ   » .ترصن . 2

« اوُرَبَص اِمب  َهَفْرُْغلا  َنْوَزُْجی   » .تشهب . 3

« ٍباسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ   » .باسح یب  شاداپ  . 4

« َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب   » .تراشب . 5

ِْهَیلِإ اَّنِإ  اَّنِإ ِهللا َو   » هلمج ي دـیدش ، هجاوم  یتبیـصم  اب  هاگره  میناوخ : یم  ثیدـح  رد  .تسا  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  اَّنِإ ِهللا َو   » نارباص راـعش 
(1) .دییوگب ار  َنوُعِجار »

تمعن رد  دورو  ینعم  هب  ولص »  » هژاو ي زا  تاولص »  » هملک

« ًهَیِماح ًاران  یلْصَت  : » دننام .تسا  بضغ  رهق و  رد  دورو  يانعم  هب  هک  یلص »  » هژاو ي فالخ  رب  تسا ، تمحرو 

هرابرد یلو  ْمِهِّبَر » ْنِم  ٌتاوَلَص  « ؛ دتسرف یم  تاولص  دورد و  دوخ  دنا ، هدرک  تمواقم  ربص و  تالکشم ، رد  هک  ینانمؤم  رب  دنوادخ 
« مهیلع ّلص   » .دتسرفب دورد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهد  یم  روتسد  دنزادرپ ، یم  ار  ناشلاوما  تاکز  هک  هّفرم  نانمؤم 

: اه مایپ 

« ْمُکَّنَُوْلبََنل َو   » .تسا یهلا  یمتح  ّتنس  همانرب و  کی  ناحتما  شیامزآ و  - 1

، راثیا ملح و  اوقت ، دهز ، تعانق ، میلست ، اضر ، ربص ، لیبق  زا  ناسنا  تافص  زا  يرایسب  .تسا  دشرو  تمواقم  ببس  اه ، يراوگان  - 2
« َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  َو   » .تسا اه  یتسدگنت  اب  دروخرب  هیاس ي  رد 

« َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب   » .دشاب یم  یهلا  ياه  تراشب  عاونا  لماش  نیمه  رطاخ  هب  تسا  هدشن  نایب  هیآ  رد  تراشب ، دروم  - 3

« َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  اَّنِإ ِهللا َو  اُولاق  َنیِذَّلا ...  َنیِِرباَّصلا   » .تسا شاداپ  تفایرد  هب  دیماو  داعم  دنوادخ ، هب  نامیا  ربص ، هشیر ي  - 4

« ٌتاوَلَص ْمِْهیَلَع   » .دنک یم  دوخ  ّصاخ  تمحر  رد  قرغ  ار  نارباص  دنوادخ ، - 5

نارباص نارگراثیا و  دیاب  هک  دزومآ  یم  ام  هب  دنوادخ ، فرط  زا  نارباص  قیوشت  - 6

47 ص :

ص 377. ج 1 ، روثنملاّرد ، - 1
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 ...« ْمِهِّبَر ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع   » .دنشاب رادروخرب  یّصاخ  مارتحاو  تمارک  زا  هعماج  رد  نادهاجم ، و 

« ْمِهِّبَر ْنِم  ٌتاوَلَص   » .تسا تیبرت  همزال  ّتیبوبر و  نوئش  زا  قیوشت ، - 7

ْمُهَّلََعل « ؛ تسا وزرآ  کی  اهنت  اه ، ناـسنا  زا  يرایـسب  نتفاـی  تیادـه  نآرق ، رد  هکنآ  اـب  .تسا  مّلـسم  یعطق و  نارباـص ، تیادـه  - 8
« َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ   » .تسا هدش  یّقلت  یعطق  نانآ  تیاده  نارباص ، دروم  رد  یلو  َنوُدَتْهَی »

ار رتالاب  هلحرم  یلو  دنتـسه ، ناگدش  تیادـه  نانمؤم و  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  اَّنِإ ِهللا َو   » ِناگدـنیوگ هکنیا  اب  .دراد  یلحارم  تیادـه ، - 9
« َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ   » .دننک یم  بسک  یهلا  تمحر  تاولص و  تفایرد  ربص و  زا  دعب 

اهدادعتسا زورب  . 3

ًارُْسی (1) ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ًارُْسی .  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف 

.تسا یناسآ  يراوشد  ره  اب  يرآ ، .تسا  یناسآ  یتخس  ره  اب  هک ) نادب   ) سپ

: اه هتکن 

ییاه یگدنزاس  اه و  هبرجت  دوخ  نورد  رد  یتخس  ره  ینعی  دشاب ، ببس  يانعم  هب  تسا  نکمم  عم »  » هملک .تسا  رُسی  ببس  اهرسُع 
« ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ   » .دراد

صوصخم تسا و  یمومع  لصا  نیا  هک  تسا  نآ  رگنایب  ًارُْسی » ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ًارُْـسی ، ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإَف   » مود هلمج  رد  ءاف  فرح  فذح 
.تسین ربمایپ 

َعَم َّنِإ  : » دومرف درکن و  ینادـنز  ار  درم  ترـضح  .درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دزن  شریقف ، رهوش  هقفن  ندادـن  زا  ینز 
« ًارُْسی ِرْسُْعلا 

سرد و سالک  ناهج  مامت  اهنآ ، دـید  زا  اریز  .دـنرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  اهنت  نارگید ، هب  یگدـنهانپو  یگتخابدوخ  ياـج  هب  نارباـص ،
نآ ياه  یتخس  دیادش و  تسین و  هدکترـشع  هاگباوخ و  تسین ، ندنام  ياج  ایند  .مینک  دشر  نآ  رد  دیاب  هک  تسا  شیامزآ  نادیم 

تسا نآ  يارب  اه  يراوگان  .تسین  دنوادخ  يرهم  یب  هناشن ي  زین 

48 ص :

5 و6) حرش ، - ) 1
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، اهدادعتـسا ندـش  افوکـش  اریز  .تسا  ینیریـش  زین  اه  یخلت  رد  نیاربانب  مینک ، تکرح  رتعیرـس  رتدـنت و  ات  دوش  غاد  ام  ياپ  ریز  هک 
.دراد لابندب  ار  یهلا  ياه  شاداپ  زا  یبایماک 

میکح دنوادخ  هک  دنادب  ناسنا  رگا  .تسا  دوخ  كولمم  رد  دنوادخ  یقیقح و  کلام  فرـصت  تسوا ، فرط  زا  هک  ییاه  تبیـصم 
َْمل « ؛ تسا هدوبن  يرکذ  لباق  زیچ  مه  یلحارم  زا  دعب  یّتح  و  ًاْئیَش » ُکَی  َْمل  « ؛ هدوبن چیه  اًلبق  هک  هدوب  يا  هدنب  زین  وا  تسا و  میحر  و 

هبترم ي زا  ناویح و  هب  تابن  زا  و  تابن ، هب  دامج  زا  ارم  وا  .مشاب  وا  راـیتخا  رد  دـیاب  نم  هک  تفریذـپ  دـهاوخ  ًاروُکْذَـم » ًاْئیَـش  ْنُکَی 
ریز ار  مدـنگ  هناد ي  ام  هک  هنوگنامه  .تسا  هداد  رارق  نم  ياـقترا  دـشر و  يارب  ار  ثداوح  نیا  هداد و  قوس  ّتیناـسنا  هب  ّتیناویح 

.میرب الاب  ار  وا  يدوجو  لحارم  ات  مینک  یم  نان  هب  لیدبت  رونت ، شتآ  رد  زین  دعب  مینک و  یم  درآ  راشف ،

: دنا هتسد  دنچ  بیاصم  تالکشم و  ربارب  رد  مدرم 

« ًاعوُزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ   » .دننک یم  داد  غیج و  یهورگ  فلا )

« َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  َو   » .دنتسه روبص  رابدرب و  یهورگ  ب )

« مهباصم یلع  کل  نیرکاشلا  دمح  دمحلا  کل  مهللا   » .دنرازگرکش ربص ، رب  هوالع  یهورگ  ج )

یب دنت ، زایپ  ندروخ  زا  كدوک ، هک  هنوگ  نامه  .تساه  یتخس  بیاصم و  هفسلف  هب  تبـسن  سک  ره  تفرعم  هناشن  اهدروخرب ، نیا 
.دروخب هدیرخ و  زایپ  ات  دهد  یم  لوپ  لاسگرزب  یلو  دنک ، یم  لّمحت  ناوجون  دنک و  یم  یبات 

: اه مایپ 

: میناوخ یم  نآرق  رگید  ياـج  رد  « ) ًارُْـسی ِرْـسُْعلا  َعَـم  َّنِإ   » .تسا یناـسآ  یتخـس ، ره  لابندـب  هک  تسا  نآ  یهلا  هماـنرب  ّتنـس و  - 1
(. دنوش یم  لیدبت  یناسآ  هب  دنریذپ و  لاوز  تالکشم  اه و  یتخس  ًارُْسی » ٍرْسُع  َدَْعب  ُهللا  ُلَعْجَیَس  »

دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب  دنمیدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

49 ص :
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ناگدنب لامعا  يازج  . 4

ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَی  ْمُکیِْدیَأ َو  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍهَبیِصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو 

تسا و ناتدوخ  دروآ  تسد  رطاخ  هب  سپ  دسر  امش  هب  تبیصم  زا  هچنآ  و 

.درذگ (1) یم  رد  ناتناهانگ )  ) يرایسب زا  وا 

: اه هتکن 

؟ دراد یهیجوت  هچ  دنوادخ  يایلوا  بئاصم  سپ  تسام ، دوخ  درکلمع  رطاخ  هب  اه  تبیصم  رگا  لاؤس :

نیا رد  هک  تسا  راکهانگ  ناسنا  هب  درکلمع  خلت  هزم  ندناشچ  اه  ّتنـس  زا  یکی  تسا ، دّدعتم  یهلا  ياه  ّتنـس  اه و  همانرب  خـساپ :
ثداوح اذل  .تسا  یپ  رد  یپ  ياه  شیامزآ  ثداوح و  يالبال  رد  مدرم  دـشر  یهلا  ياه  ّتنـس  زا  رگید  یکی  یلو  تسا  هدـمآ  هیآ 

یم ثیدـح  رد  .تسا  نارگید  يارب  نانآ  ندوب  وگلا  هجرد و  تفایرد  يونعم و  دـشر  يارب  دـهد  یم  خر  نیموصعم  يارب  هک  خـلت 
هلیـسو نمؤم  يارب  بدا و  هلیـسو  ملاـظ  يارب  خـلت  ثداوـح  (2)« هجرد ءاـیلوالل  ناـحتما و  نمؤملل  بدا و  ملاـظلل  ءـالبلا  : » میناوـخ

.تسا رتشیب  برق  هلیسو  یهلا  يایلوا  يارب  شیامزآ و 

ْمُهَقیِذـُِیل ِساَّنلا  يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  مور  هروس  مکی  لهچ و  هیآ  هیآ ، نیا  هباـشم 
ار ناشدرکلمع  زا  يا  هشوگ  هک  دـمآ  دـیدپ  داسف  یکـشخ  اـیرد و  رد  مدرم ، درکلمع  رطاـخ  هب  َنوُعِجْرَی » ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب 

.دنشچب

: اه مایپ 

« ْمُکیِْدیَأ ْتَبَسَک  اِمبَف  ْمَُکباصَأ ...  ام   » .تسا هطبار  یگدنز  نیریش  خلت و  ثداوح  ناسنا و  راتفر  نایم  - 1

.نآ مامت  هن  تسوا ، ياه  فالخ  زا  یشخب  لمعلا  سکع  اهنت  ناسنا ، تالکشم  - 2

« ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَی  َو   » .درذگ یمرد  ناسنا  ياهاطخ  يرایسب  زا  دنوادخ  اریز 

50 ص :

(30 يروش ، - ) 1
ص 189. ج 80 ، راحب ، - 2
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« ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَی  َو   » .دوبن راک  رد  يوفع  دوب ، یماقتنا  رگا  دراد و  يرادشه  هبنج  اه  تبیصم  - 3

ادخ دای  يراز و  عّرضت و  . 5

َنوُعَّرَضَتَی (1) ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا  ِءاسْأَْبلِاب َو  ْمُهانْذَخَأَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَمُأ  یلِإ  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 

راتفرگ يرامیب  یتسدگنت و  هب  ار  نانآ  دندرک ) یچیپرس  نوچ  و  ، ) میداتـسرف یناربمایپ ) زین   ) وت زا  شیپ  ياه  تّما  يوس  هب  انامه  و 
.دننک عّرضت  هک  دشاب  .میدرک 

: اه هتکن 

لـهج و يزیروربآ ، هّصغ ، مغ ، ياـنعم  هب  ءارـض »  » تسا و يرـسُم  ضارما  هـلزلز و  لیـس ، یطحق ، رقف ، گـنج ، ياـنعم  هـب  ءاـسأب » »
.یگتسکشرو

یم رارق  وا  فـطل  دروـم  دـننک ، هلاـن  ادـخ  هاـگرد  هب  هناـقداص  مدرم  اـه  يراوگاـن  ماـگنه  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دیوگ یم  تقیقح  نیا  میسرت  رد  يولوم  (2) .دنریگ

زامن رد  دوجس و  رد  يرمع  هک  هب  زاین  يور  زا  هلان  کی  ّقح  شیپ 

-ر یقف يا  دیآ  يراز  يوس  -م  حر -ر  یگب ار  يراز  راذ و  - گب ار  روز 

: اه مایپ 

« ِءاَّرَّضلا ِءاسْأَْبلِاب َو  ْمُهانْذَخَأَف   » .تسا مزال  مه  يریگ  تخسو  راشف  یهاگ  داشرا ، تیبرت و  رد  - 1

« َنوُعَّرَضَتَی  » .تسا دنوادخ  هب  هّجوتو  ترطف  يرادیب  يارب  یهار  تالکشم ، - 2

« َنوُعَّرَضَتَی ْمُهَّلََعل   » .تسین رهق  یجنر  ره  تسین و  فطل  یهافر  ره  - 3

51 ص :

(42 ماعنأ ، - ) 1
.نیلقثلارون یفاص و  ریسافت  - 2
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اعد تیمها 

َنوُدُشْرَی (1) ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  ِیل َو  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو 

.میوگ یم  خساپ  دناوخ  یم  ارم  هک  هاگنآ  ار  رگـشیاین  ياعد  مکیدزن ؛ نم  انامه  وگب ):  ) دنـسرپ نم  هرابرد  وت  زا  مناگدـنب  هاگره  و 
.دنسر دشر  هب  هک  دشاب  دنروآ ، نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  سپ 

: اه هتکن 

راکب وا  هب  فطل  يارب  ار  مدوخ  ریبعت  دـنوادخ  هبترم  تفه  هیآ ، نیا  رد  هک  دراد  رارق  راگدرورپ  ّتبحم  دروم  ناـنچنآ  هدـننک ، اـعد 
.دنک تاجانم  دنوادخ  اب  دهاوخب  ناسنا  هک  تسا  یتروص  رد  زیمآ  ّتبحم  طابترا  نیا  .تسا  هدرب 

؟ دوش یمن  باجتسم  ام  ياعد  یهاگ  ارچ  لاؤس :

: دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  میناوخ  یم  نازیملا  ریـسفت  رد  .تسام  لهج  ای  كرـش  رطاخ  هب  ام  ياعد  تباجتـسا  مدع  خساپ :
ریخ بلط  نم  زا  مامت ، صالخا  اب  دـناوخب و  ارم  طقف  هک  ار  يا  هدـننک  اـعد  منک  یم  تباـجا  مدوخ  ِناـعَد » اذِإ  ِعاَّدـلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  »
رگا ای  هدوب و  ّرـش  ام  يارب  عقاو  رد  و  میا ، هتـساوخن  ریخ  دنوادخ  زا  ام  هک  تسا  نآ  تهج  هب  ای  دشن ، باجتـسم  اعد  رگا  سپ  .دنک 

تباجتـسا هکنیا  ای  .تسا و  هدوب  ریغ  زا  دادمتـسا  اب  هارمه  میا و  هدرکن  تساوخرد  دـنوادخ  زا  هناقداص  هناصلاخ و  هدوب ، ریخ  ًاعقاو 
هدنیآ يارب  ایو  دوش  یم  رود  ام  زا  ییالب  نآ  ياج  هب  تروص  نیا  رد  تایاور ، هدومرف  هب  هک  دـشابن  ام  تحلـصم  هب  ام ، تساوخرد 

.ددرگ یم  ناربج  ترخآ  رد  ایو  دوش  یم  هریخذ  ام  لسن  ای  ام 

اعد ییانتعا  یبو  تلفغ  رـس  زا  ایو  دـنکن  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  اـی  دروخب ، مارح  ياذـغ  هک  یـسک  میناوخ : یم  ثیدـح  رد 
.ددرگ یمن  باجتسم  شیاعد  دنک ،

راکیب ياعد  میناوخ : یم  ثیدـح  رد  اذـل  .تسا  شـالت  اـب  هارمه  دـنوادخ  هب  لـکوت  هکلب  تسین ، راـکو  بسک  كرت  اـعد ، ياـنعم 
.دوش یمن  باجتسم 
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، ادـخ يایلوا  ترایز  لسوت و  هک  هنوگنامه  .دـنک  یم  رتشیب  یهلا  فاطلا  تفایرد  يارب  ار  ناسنا  ّتیفرظ  دـنوادخ ، اب  وگتفگ  اعد و 
هک دوب  دـهاوخ  نآ  زا  شیب  شتّبحم  تفایرد  دور ، ینامهم  هب  ردـپ  هارمه  یکدوک  رگا  هکنانچ  .دـنک  یم  ضوع  ار  ناـسنا  طـیارش 

.یهلا یعطق  ياه  ّتنس  ندز  مهرب  هن  تسا ، طیارش  رییغت  ببس  لسوت ، ترایز و  اعد ، نیاربانب  .دورب  اهنت 

: اه مایپ 

تاقوا زا  هچنآ  ٌبیِرَق » یِّنِإَف   » .متـسه کیدزن  نم  دیامرف : یم  دنوادخ  نوچ  .تسا  دـیفم  دـشاب ، هک  تقو  ره  ردو  اجره  رد  اعد  - 1
.تسا تلیضف  يارب  هدش  حرطم  اعد  يارب  هسّدقم  نکاما  ای  هصوصخم ،

رثا رد  هک  تسادخ  زا  ام  يرود  رطاخ  هب  دریگ ، یم  ار  ام  نماد  وا  رهق  یهاگ  رگا  روطچ ؟ ام  یلو  تسا ، کیدزن  ام  هب  دـنوادخ  - 2
« ٌبیِرَق یِّنِإَف   » .دشاب یم  ناهانگ 

.تسا ماود  هناشن ي  بیجا »  » .یمسوم هن  تسا ، یمئاد  دنوادخ  تباجتسا  - 3

« ِیل اُوبیِجَتْسَْیلَف   » .تسا هفیظو  ندرک  اعد  اّما  دناد ، یم  ار  زیچ  همه  ادخ  هکنآ  اب  - 4

« ِیب اُونِمُْؤْیل  َو   » .دشاب نامیا  اب  هارمه  هک  دسر  یم  تباجا  هب  هاگنآ  اعد  - 5

« َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل   » .تسا تیاده  دشر و  هلیسو ي  اعد ، - 6
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يروابداعم

ترخآ ایند و  تخانش 

(64 توبکنع ،  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  ٌبَِعل َو  ٌوَْهل َو  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  ِهِذه  ام  َو 

.تسا ترخآ  يارس  نامه  یقیقح ، یگدنز  دننادب ، رگا  تسین و  هچیزاب  یمرگرس و  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  نیا 

: اه هتکن 

هک تسا  يزاب  لثم  يراک  ماجنا  ٌبَِعل » « ؛ دراد یمزاب  یـساسا  لئاسم  یلـصا و  فدـه  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  ییاـه  یمرگرـس  ٌوَْهل » »
.تسین نآ  رد  يدصق 

.تسا ترخآ  تمظع  زمر  ُناوَیَْحلا » َیَِهل   » هک هنوگ  نامه  تسایند ، ریقحت  زمر  اْینُّدلا » ُهایَْحلا  ِهِذه  »

یکاروخ اه ، ییابیز  رسمه ، تعیبط ، زا  يدنم  هرهب  رفـس و  ریـس و  نیمز و  ندرک  دابآ  يارب  شالت  راک و  هب  نآرق  هک  نیا  اب  لاؤس :
؟ تسین بعل  وهل و  زج  ایند  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  هنوگچ  سپ  تسا ، هدومن  شرافس  دمآرد ، بسک  اه و 

طیارـش ریاس  تیاعر  اب  نوناق و  هدودحم  رد  سّدقم و  رازبا  شور و  اب  سّدقم و  فادها  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاه  یبایماک  خـساپ :
فده هک  تسا  يدراوم  هدش ، یفّرعم  بعل  وهل و  هدش و  تّمذم  ریقحت و  هیآ  نیا  رد  هچنآ  تسا و  ترخآ  هعرزم  اهنآ  همه  دـشاب ،

.دشاب فلاخم  ینوناق  ینید و  نیزاوم  اب  دشابن و  نآ  رانک  رد  یسّدقم 

.تسا هدمآ  رصح  بلاق  رد  نآرق ، رد  هبترم  راهچ  ایند ، ندوب  بعل  وهل و 

، میرگنب دـصقم  فدـه و  ناونع  هب  ار  ایند  هاگره  هک  درک  هدافتـسا  هنوگ  نیا  ناوتب  ایند  دروم  رد  نآرق  تایآ  يدـنب  عمج  زا  دـیاش 
ایند میرگنب ، لامک  هب  ندیسر  هلیسو  همّدقم و  ترخآ ، هعرزم  ار  ایند  رگا  یلو  دوب  دهاوخ  رورغ  لافغا و  هلیسو  ایند 
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ترفغم و هک  دنریگ  یم  هرهب  هنوگ  نآ  یهورگ  ایند ، یناگدنز  نیمه  زا  نیا  ربانب  دوب ؛ دنهاوخ  هدنزاس  دنمشزرا  نآ  ياه  تمعن  و 
.دنوش یم  دیدش  باذع  راتفرگ  هک  هنوگ  نآ  یهورگ  دنیامن و  یم  تفایرد  ار  یهلا  ناوضر 

: اه مایپ 

« ٌبَِعل ٌوَْهل َو   » .تسا هناهیفس  نآ ، رد  ندش  قرغ  یتسرپایند و  ترخآ ، زا  تلفغ  نکیل  تسا ، هنامیکح  رادفده و  ایند ، شنیرفآ  - 1

« ٌبَِعل ٌوَْهل َو   » .داد رادشه  نالفاغ  هب  دایرف ، بیهن و  اب  دیاب  یهاگ  تسین ، زیاج  مدرم  ياه  یشوخلد  ربارب  رد  توکس  اج  همه  - 2

« َهَرِخْآلا َراَّدلا  َّنِإ   » .دیهد هئارا  وا  هب  یبوخ  نیزگیاج  دینک ، یم  یفن  ار  یتشز  رما  هاگره  غیلبت ، هویش ي  رد  - 3

« ُناوَیَْحلا َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراَّدلا   » .تسا ترخآ  تایح  یعقاو ، ِتایح  - 4

« َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول   » .دنتسب یمن  لد  ایند  هب  هنرگو  دنناد  یمن  ار  ترخآ  تقیقح  مدرم ، - 5

ایند ياه  یگژیو

ُجیِهَی َُّمث  ُُهتابَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک  ِدالْوَْألا  ِلاْومَْألا َو  ِیف  ٌُرثاکَت  ْمُکَْنَیب َو  ٌرُخافَت  ٌهَنیِز َو  ٌوَْهل َو  ٌبَِعل َو  اْینُّدـلا  ُهاـیَْحلا  اَـمَّنَأ  اوُمَلْعا 
(20 دیدح ،  ) ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَم  ٌناوْضِر َو  ِهللا َو  َنِم  ٌهَرِفْغَم  ٌدیِدَش َو  ٌباذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًاماطُح َو  ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْصُم  ُهارَتَف 

رگیدمه رب  یبلط  نوزفا  دوخ و  نایم  رد  یشورف  رخف  یبلط و  تنیز  یمرگرـس و  يزاب و  زج  يزیچ  ایند ، ِتسپ  یناگدنز  هک  دینادب 
، ینیب درز  ار  نآ  دوش و  کشخ  سپـس  دراد ، او  یتفگـش  هب  ار  نازرواشک  نآ ، هایگ  هک  یناراب  دننامه  تسین ، نادنزرف  لاوما و  رد 

دنوادـخ بناج  زا  ناگدـننک ) تعاطا  يارب   ) یناوضر ترفغم و  و  ناراکهنگ ) يارب   ) دـیدش یباذـع  ترخآ ، رد  دوش و  هاک  سپس 
.تسین هدنبیرف  يالاک  زج  ایند  یناگدنز  تسا و 
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: اه هتکن 

هلان خساپ  ناراب ، هک  تهج  نیا  هب  دـیاش  .دوش  یم  زین  ّرـضم  ناراب  لماش  رطم »  » یلو تسا ، دـیفم  ناراب  يانعم  هب  ثایغ »  » زا ْثیَغ » »
.دوش یم  هدیمان  ثیغ » ، » تسا مدرم  زاینو 

نوچ زرواشک  هب  تسا و  ندـناشوپ  يانعم  هب  رفک »  » زا لصا  رد  اریز  نامیا ، یب  دارفا  هن  تسا  نازرواشک  يانعم  هب  اجنیا  رد  راـفک » »
.تسا هتفرگ  مان  راّفک  رفاک و  دناشوپ ، یم  كاخ  ریز  ار  نآ  هدرک و  یناشفا  رذب 

.شورخ شوج و  هایگ ، ندیکشخ  تسا : هدمآ  انعم  ود  هب  ناجیه  زا  ُجیِهَی » »

.هاک لثم  دنکش ، یم  یگدیکشخ  تّدش  زا  هک  تسا  یهایگ  يانعم  هب  ماطح » »

هرود ره  رد  هک  دنک  یم  نایب  هتـشاد و  هراشا  یلاسگرزب ) یناوج و  یناوجونو ، یکدوک   ) ناسنا یگدـنز  فلتخم  نارود  هب  هیآ  نیا 
هرود تسا ، بعل  وهل و  لوغـشم  یناوـجون ، یکدوـک و  نارود  دـنک ؛ یم  لوغـشم  ار  ناـسنا  اـیند ، ياـه  هوـلج  زا  یکی  رمع ، زا  يا 

.تسا رثاکت  رخافت و  راتفرگ  يریپ ، یلاسنایم و  هرود  ییابیز و  تنیز و  رکف  رد  یناوج ،

.دنک یم  نایب  ار  هنسحلا  ضرق  هقدص و  قافنا ، زا  هدنرادزاب  لماوع  هیآ  نیا 

: اه مایپ 

« اوُمَلْعا  » .دراد زاین  يرگن  فرژ  ّتقد و  هب  ایند ، تقیقح  تخانش  - 1

« اْینُّدلا ُهایَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا   » .دنک یم  حیحصت  ایند  هب  ار  ناسنا  هاگدید  نآرق ، - 2

« ارَفْصُم ُهارَتَف  ٌهَنیِز ...  َو   » .تسا رذگدوز  ایند  ياه  ییابیز  - 3

ُهارَتَف ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهتابَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ   » .تسا نازیر  گرب  راتفرگ  دـشاب ، هتـشاد  ایند  گنر  هچره  دراد و  زییاپ  راهب و  هراومه  ایند ، - 4
« ًاماطُح ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْصُم 

 ... ٌوَْهل ٌبَِعل َو   » .دسر یم  ترخآ  باذع  هب  دریگن ، رارق  تسرد  ریـسم  رد  رگا  یلو  تسایند  یگدـنز  یگژیو  یمرگرـسو ، يزاب  - 5
« ٌدیِدَش ٌباذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  َو  َراَّفُْکلا ...  َبَجْعَأ 
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.دناشک یم  خزود  هب  ار  ناسنا  ددرگ ، رخافت  یشورفرخف و  بجوم  رگا  نیشامو ، هناخو  یـصخش  ياهرویز  لثم  ایند  ياه  تنیز  - 6
« ٌدیِدَش ٌباذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  ٌرُخافَت ...  ٌهَنیِز َو  »

تـسرد تیبرت  اـب  نادـنزرف ، دوشن و  رجنم  ناـیخزود  ِترثـک  هب  هک  تسا  شزرا  یتروص  رد  ّتیعمج ، شیازفاو  دـنزرف  ترثـک  - 7
ٌدیِدَش ٌباذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  َو  ِدالْوَْألا ...  ِیف ...  ٌُرثاکَت  .دنوش  گرزب 

ترفغم بسک  لماکت و  دشر و  بابـسا  نمؤم ، يارب  ٌدیِدَش » ٌباذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  ، » تسا رفیک  بیرف و  بجوم  يا  هدـع  يارب  ایند  - 8
ٌناوْضِر ِهللا َو  َنِم  ٌهَرِفْغَم  َو  اْینُّدلا ...  ُهایَْحلا  اَمَّنَأ  .تسا  یهلا  ناوضر  و 

« ٌناوْضِر ِهللا َو  َنِم  ٌهَرِفْغَم  ٌدیِدَش َو  ٌباذَع   » .دشاب دیما  میب و  نیب  ناسنا  دیاب  - 11

ٌدـیِدَش َو ٌباذَـع   » لـیثمت و ٍْثیَغ » ِلَـثَمَک  ، » نییبت اوُمَلْعا »  » .يریگ هجیتـن  لـیثمت و  نییبـت ، تسا : مزـال  لـصا  هس  تیبرت ، میلعت و  رد 
.تسا يریگ  هجیتن  ٌهَرِفْغَم »

ایند یشزرا  یب  هب  رواب 

ًاباْوبَأ َو ْمِِهتُوُیِبل  َو  َنوُرَهْظَی .  اْهیَلَع  َجِراعَم  ٍهَِّضف َو  ْنِم  ًافُقُـس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اْنلَعََجل  ًهَدِـحاو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  ـال  َْول  َو 
َنیِقَّتُْمِلل (1) َکِّبَر  َْدنِع  ُهَرِخْآلا  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ُعاتَم  اََّمل  َِکلذ  ُّلُک  ْنِإ  ًافُرْخُز َو  َو  َنُؤِکَّتَی .  اْهیَلَع  ًارُرُس 

فقـس دنزرو ، یم  رفک  نمحر  يادخ  هب  هک  یناسک  ياه  هناخ  يارب  دندش ، یم  رفاک )  ) تسد کی  هرـسکی و  مدرم  هک  دوبن  رگا  و 
رب هک  ییاه  تخت  دّدـعتم و  ياه  برد  ناشیاه  هناخ  يارب  .دـنور و  الاب  اهنآ  رب  هک  ییاه  نابدرن  زین  میداد و  یم  رارق  هرقن  زا  ییاـه 
ایند یگدنز  یبایماک  هلیـسو  زج  همه  اهنیا  یلو  میدرک ) یم  مهارف  نانآ  يارب   ) یتنیز هنوگ  ره  و  میداد .) یم  رارق   ) دـننز هیکت  اهنآ 

.تساوقت لها  صوصخم  تراگدرورپ  دزن  ترخآ  هک  یلاح  رد  تسین ،
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: اه هتکن 

یلو میهدب  راّفک  هب  روفو  دح  رد  ار  ایند  میرضاح  ام  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  شزرا  یب  يردق  هب  ایند  قرب  قرز و 
.دننک یم  ادیپ  شیارگ  رفک  يوس  هب  همه  میهدب  راّفک  هب  رگا  تساهنآ ، مشچ  رد  مدرم  لقع  نوچ 

مه يداقتعا  لئاسم  رد  هکلب  تسین ، دـنوادخ  هدارا ي  دروم  یتشیعم  يداصتقا و  لئاسم  رد  اه  ناسنا  همه ي  ندوب  ناـسمه  طـقف  هن 
روما دیابن 

بولطم هب  دـنوش ، هدـیقع  کی  رکف و  کی  ناهج  مدرم  همه ي  رگا  مینک  ناـمگ  هتفرگ و  دارفا  زا  باـختنا  ّقح  هک  دورب  یتمـس  هب 
.میا هدیسر 

: اه مایپ 

« ...اْنلَعََجل ...الَْول   » .دوشب تاعارم  هعماج  ّتیفرظ  دیاب  اه  تمعن  نتفرگ  سپ  نداد و  رد  - 1

« ًهَدِحاو ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  َْول ال   » .رفک هن  دشاب  نامیا  ساسا  رب  هک  دراد  شزرا  يا  هدحاو  تّما  - 2

« ٍهَِّضف ْنِم  ًافُقُس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اْنلَعََجل   » .تسین دنوادخ  دزن  رد  تّزع  هناشن  تورث ، - 3

َکِّبَر َْدنِع  ُهَرِخْآلا  َو  ًاباْوبَأ ...  ْمِِهتُوُیِبل  .تسا َو  يورخا  تداعس  هب  شزرا  نیقّتم ، دید  رد  رویز و  تنیز و  هب  شزرا  راّفک  دید  رد  - 4
َنیِقَّتُْمِلل

مهارف دوخ  دنوادخ  ار  اهنیا  همه  هک  دنترخآ  رکف  رد  دنشاب ، ایند  رد  دوخ  ياه  هناخ  رویز  تنیز و  رکف  رد  هکنآ  ياج  هب  نیقّتم  - 5
َنیِقَّتُْمِلل ُهَرِخْآلا ...  َو  ًافُرْخُز ...  َو  ٍهَِّضف ...  ْنِم  ًافُقُس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  .تسا  هدرک 

« َکِّبَر َْدنِع   » .تسین هسیاقم  لباق  زیچ  چیه  اب  روضح  ضیف  راگدرورپ و  راوج  - 6
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تمایق زور  فاصوا  تخانش 
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ینامیشپ زور 

َنُونِمُْؤی ْمُه ال  ٍهَْلفَغ َو  ِیف  ْمُه  ُْرمَْألا َو  َیُِضق  ْذِإ  ِهَرْسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِْذنَأ  َو 

( نونکا  ) هک یلاح  رد  دـبای ) نایاپ  زیچ  همه  و   ) درذـگب راک ) زا   ) راک هک  ماگنه  نآ  ناـسرتب ، ترـسح  تمادـن و  زور  زا  ار  ناـنآ  و 
.دنروآ (1) یمن  نامیا  دنتلفغ و  رد  نانآ 

: اه هتکن 

، اه هئطوت  زا  تلفغ  هانگ ، ياهدـمایپ  راثآ و  زا  تلفغ  داـعم ، زا  تلفغ  دـنوادخ ، زا  تلفغ  .تسا  تلفغ  اـه ، یتخبدـب  همه ي  دـیلک 
.دشر ياه  هنیمزو  اهدادعتسا  یناوج و  زا  تلفغ  نآ و  ياه  ّتنس  خیرات و  زا  تلفغ  نامورحم ، زا  تلفغ 

.هدش فلت  ياه  هیامرس  هداد و  تسد  زا  ياه  تصرف  رب  ترسح  .تسا  ِهَرْسَْحلا » َمْوَی   » تمایق ياه  مان  زا  یکی 

؟ دنروخ یم  ترسح  یناسک  هچ 

.دنراد يرتشیب  رتهب و  کین  لامعا  ترسح  .نابوخ  . 1

نیا تاـیاور  قبط  مدرک ! یهاـتوک  ادـخ  ّقح  رد  هچنآ  زا  اـغیرد  (2)« ِهّللا ِبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  اَـم  یلَع  یتَرْـسَح  اَـی   » .توغاـط ناوریپ  . 2
.دنتفر قساف  ناربهر  لابند  هب  هدرک و  اهر  ار  نانآ  يایصوا  ینامسآ و  ناربهر  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  ترسح 

، دندرکن لوبق  ارم  تلاسر  ماقم  هک  یناسک  تمایق  زور  دومرف : رذوبا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تلاسر  نارکنم  . 3
بکترم دنوادخ  ّقح  رد  هک  ییاه  یهاتوک  رطاخ  هب  ام  رب  ياو  دـنیوگ : یم  دـنوش و  یم  رـضاح  تمایق  رد  يرک  يروک و  لاح  رد 

! میدش

زا دوخ  نایبو  مـالک  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  تماـیق  رد  ترـسح  نیرتشیب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  .لـمع  یب  ناگدـنیوگ  . 4
.دندرکن لمع  نآ  هب  یلو  دندز ، مد  تلادع 

.دنراد اه  ترسح  تمایق  ماگنه  هب  زین  یطارفا  وردنت و  دارفا  . 5

لابند هب  یلو  دنا ، هتشاد  ار  ملع  لیصحت  ییاناوت  هک  دنتسه  یناسک  .نالهاج  . 6
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.دنا هتفرن  نآ  يریگارف 

لها لمع  نتـشادن  رطاخ  هب  ناشدوخ  یلو  دـندش ، تشهب  لها  ناـنآ  يونـش  فرح  رطاـخ  هب  مدرم  هک  یناـسک  .لـمع  یب  ملاـع  . 7
.دنخزود

دای ياج  هب  دننیـشنب و  مه  درگ  يا  هسلج  رد  یهورگ  هاگره  میناوخ : یم  ثیدـح  رد  .هدوهیب  ياـه  تسلاـجم  ینیـشنمه و  لـها  . 8
.دوب دهاوخ  ترسح  هلیسو  نانآ  يارب  سلجم  نیا  تمایق  زور  دنوش ، مرگرس  هدوهیب  ياه  فرح  هب  ادخ 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  دوش  یم  تمایق  زور  رد  نم  ینامیشپو  تمادن  ببس  هک  یناهانگ  زا  ایادخ ! میناوخ : یم  اعد  رد  .ناراکهانگ  . 9

.دننز یم  صرح  اپ و  تسد و  ایند  تسایر  يارب  هک  نانآ  .نابلط  تسایر  . 10

يا نم  رب  ياو  اًلِیلَخ » ًانالُف  ْذِخَّتا  َمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  اَی  : » دنا هدش  فارحنا  راچد  لهاان  ناتسود  طسوت  ایند  رد  هک  یناسک  .نافرحنم  . 11
نادـند هب  هدراذـگ و  ناهد  رد  ار  دوخ  تسد  ود  یتحاران  تدـش  زا  و  مداد ، یمن  رارق  تسود  ناونع  هب  مدوخ  يارب  ار  ینالف  شاک 

یهار ادخ  لوسر  اب  ینالف )، اب  یتسود  ياج  هب   ) شاک يا  درک و  فرحنم  رود و  ادخ  هار  زا  ارم  دب  تسود  دـیوگ : یم  دریگ و  یم 
.مدرک یم  ادیپ 

زا هتـشادن و  ار  نآ  زا  يریگ  هرهب  تلهم  یلو  دـندروآ ، تسدـب  عورـشمان  هار  زا  اسب  هچ  ار  یلاوما  هک  یناسک  .نازودـنا  تورث  . 12
، هتفر مّنهج  هب  لام  بحاص  هلیـسو  نیدب  دنا و  هدرک  جرخ  ادخ  هار  رد  نانآ  هک  هدیـسر  یناسک  تسد  هب  لاوما  نآ  دـنا و  هتفر  ایند 
: دومرف ٍتارَسَح » مَُهلامعا  ُهّللا  ُمُهارَیَو   » هرقب هوس  هیآ 166  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دور  یم  تشهب  هب  راکوکین  ثراو  یلو 
اب وا  دننک ، فرص  هانگ  هار  رد  رگا  و  تسا ، ثراو  يارب  شاداپ  دننک ، فرص  یهلا  ریسم  ریخ و  هار  رد  ناثراو  رگا  وا  گرم  زا  سپ 
یم شترـسح  تمادـن و  ببـس  و  تسا - راکهنگ  کیرـش  سپ  هدرک  يراـی  ار  راـکهانگ  ثراو ، تسد  رد  لاوما  نیا  ندراذـگاجب 

.ددرگ

رد ترسح  هلیسو  مادک  ره  تاکز ، نتخادرپن  مدرم و  قوقح  هب  ییانتعا  یب  ّتیـصو ، نتـشادن  ناگتـسب ، ندرکاهر  یـشک ، مدآ  . 13
.دوب دهاوخ  تمایق 
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نانمؤم تّزع  زور 

ٌهَِعفار (1) ٌهَِضفاخ  ٌَهبِذاک .  اِهتَْعقَِول  َْسَیل  ُهَِعقاْولا .  ِتَعَقَو  اذِإ 

(. درامـش غورد  ار  نآ  یـسک  تسین  ازـس  و   ) تسین یغورد  نآ  ندش  عقاو  رد  هک  .دـهد  يور  تمایق ) میظع   ) هعقاو نآ  هک  هاگ  نآ 
(. درب یم  الاب  ار  نابوخ  نییاپ و  ار  نالهاان  دنک و  یم  ور  ریز و  ار  تقلخ  ماظن   ) تسا هدنرب  الاب  هدنروآ و  نییاپ  هعقاو ) نآ  )

: اه هتکن 

زا دنت و  دیدش و  شزرل  يانعم  هب  جر »  » نتـشارفارب و ندربالاب و  يانعم  هب  عفر »  » ندیـشک و ریز  هب  ندروآ و  ورف  يانعم  هب  ضفخ » »
.تسا ندش  هدنک  اج 

هرابرد تایآ  زا  يرایـسب  اذـل  .درک  هدافتـسا  یـضام  لـعف  زا  ناوت  یم  نآ  ناـیب  يارب  دـشاب ، یعطق  يا  هثداـح  رما و  عوقو  اـجک  ره 
یم دنک ، یم  تکرح  رهش  يوس  هب  هک  یگرزب  لیـس  ندید  اب  هکنانچ  ُهَِعقاْولا » ِتَعَقَو  اذِإ   » .تسا هدش  نایب  هتـشذگ  لعف  اب  تمایق ،

.تسا هدیسرن  رهش  هب  لیس  زونه  هک  نیا  اب  درب ، ار  رهش  لیس  دنیوگ :

ار ادخ  يایلوا  و  ٌهَِضفاخ » ، » دروآ یمورف  خزود  هب  ار  ادخ  نانمشد  تمایق ، هعقاو  دنگوس ! ادخ  هب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هتفگ ناـگرزب  هک  دوش  یم  مولعم  زور  نآ  رد  یعقاو  یتسپ  یگبترم و  دـنلب  ّتلذ ، تّزع و  يرآ ،  (2)« ٌهَِعفار  » .درب یم  الاب  تشهب  هب 

.ددرگ مولعم  دوش ، هضرع  ادخ  رب  لامعا  هکنآ  زا  سپ  یعقاو  يانغ  رقف و  (3)« هللا یلع  ضرعلا  دعب  ینغلا  رقفلا و  : » دنا

: اه مایپ 

« ُهَِعقاْولا  » .درادن دننام  ریظن و  هک  تسا  يا  هعقاو  اهنت  تمایق ، - 1

فذح اب  میتسه ، مهم  يرما  هب  رادشه  ماقم  رد  هک  هاگنآ  غیلبت ، رد  - 2

« ُهَِعقاْولا ِتَعَقَو  اذِإ   » .میزادرپب بلطم  لصا  هب  تامّدقم ، همه 

( رگید يا  هّدـع  دوعـص  يزوریپ و  يا و  هّدـع  طوقـس  تسکـش و   ) .تسا قیاقح  یّلجت  اهرادـنپ و  یـشاپورف  هماگنه ي  تمایق ، - 3
« ٌهَِعفار ٌهَِضفاخ  »
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لامعا قیقد  یسرباسح  هب  رواب 

اهاصْحَأ َو اَّلِإ  ًهَرِیبَک  ًهَریِغَـص َو ال  ُرِداُغی  ـال  ِباـتِْکلا  اَذـِهل  اـم  اـنَتَْلیَو  اـی  َنُولوُقَی  ِهِیف َو  اَّمِم  َنیِقِفْـشُم  َنیِمِرْجُْملا  يَرَتَف  ُباـتِْکلا  َعِضُو  َو 
ًادَحَأ (1) َکُّبَر  ُِملْظَی  ًارِضاح َو ال  اُولِمَع  ام  اوُدَجَو 

ياو دنیوگ : یم  دـنا و  كانمیب  تسا  نآ  رد  هچنآ  زا  هک  ینیب  یم  ار  نامرجم  سپ  دوش ، یم  هداهن  نایم  رد  لامعا ) همان  و   ) باتکو
هچنآ و  تسا ! هدرمـشرب  هکنیا  رگم  هدرکن  راذگورف  ار  یگرزبو  کچوک  رادرک ) راتفگ و   ) چیه هک  تسا  يا  هتـشون  هچ  نیا  ام ، رب 

.دنک یمن  متس  سک  چیه  هب  تراگدرورپو  دنبای  یم  رضاح  دوخ ) لباقم   ) دنا هداد  ماجنا 

: اه هتکن 

: هلمج زا  هدش ، حرطم  تمایق  رد  لمع  همان  هدنورپ و  باتک و  زا  نآرق  اهراب 

« َنُوُبتْکَی انَلُسُر  َّنِإ  : » دنسیون یم  ام  ناگداتسرف 

« ْمُهَراثآ اُومَّدَق َو  ام  ُُبتْکَن  : » میسیون یم  مه  ار  اهراک  راثآ 

« ِهُِقنُع ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  : » دوش یم  هتخیوآ  ناشندرگ  رب  نانآ  لمع  همان 

« ْتَرُِشن ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو  : » دوش یم  هدوشگ  تمایق  رد  اه  هدنورپ 

.دوش یم  هداد  نانآ  پچ  تسد  هب  ناراکدب  همان  تسار و  تسد  هب  نابوخ  همان ي  دوش ؛ یم  هداد  دارفا  دوخ  تسد  هب  اه  همان 

« اَِهباتِک یلِإ  یعُْدت  ٍهَّمُأ  ُّلُک   » .دراد يا  هدنورپ  باتک و  زین  یتّما  ره  دراد ، يا  هدنورپ  يدرف  ره  هک  هنوگ  نامه 

: دومرف باحـصا  هب  .دـمآ  دورف  کـشخ  يارحـص  کـی  رد  نینُح ، گـنج  زا  تشگزاـب  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ 
.دش هتـشابنا  دنتخیر و  مه  يور  .دروآ  يزیچ  سک  ره  دنتفر و  باحـصا  .دیروآ  درگ  دیتفای  كاشاخو  بوچ  زا  هچ  ره  ات  دیدرگب 

ناوـت یم  زین  ار  سرد  نیا  هماـنرب  نیا  زا   (2) .دـینک زیهرپ  کچوک  ناهانگ  زا  سپ  دـنوش ، یم  عمج  هنوگنیا  ناهانگ  دومرف : ربماـیپ 
یئودرا و یشزومآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  تفرگ 

63 ص :

(49 فهک ، - ) 1
ص 288. ج 2 ، یفاک ، - 2
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یـشان رورغ  رطخ  هک  یتقو  مه  نآ  دنتـشاد ، دوخ  نارای  يارب  تغارف  تاقوا  ندرکرپ  اب  هارمه  یلمع ، یـشیامن و  یمّـسجت ، یناـبایب 
.دنتشادنپ یم  هانگ  مک  ای  هانگ  یب  ار  دوخ  باحصاو  دوب ، نانآ  نیمک  رد  گنج  رد  يزوریپ 

ندـید نآ و  هب  هاگن  زا  سپ  دوش ، یم  هداد  وا  هب  ناسنا  لمع  همانراک  هک  یماگنه  تمایق  زور  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ار اهنآ  لبق  یتعاس  هکنیا  دـننام  دروآ ، یم  دای  هب  ار  اهنآ  همه  هدـش ، تبث  وا  ياهراک  تاکرح و  اه و  هملک  اه و  هظحل  ماـمت  هکنآ 

(1) «. ...ًهَریِغَص ُرِداُغی  ِباتِْکلا ال  اَذِهل  ام  انَتَْلیَو  ای  : » دیوگ یم  اذل  تسا ، هدش  بکترم 

« َنیِقِفْـشُم ، » تشاد دنهاوخ  هرهلد  ساره و  ترخآ  رد  دننز ، یم  تسد  يراک  ره  هب  هدوب و  توافت  یب  لایخ و  یب  ایند  رد  هک  نانآ 
« َنیِقِفْشُم اِنلْهَأ  ِیف  ُْلبَق  اَّنُک  اَّنِإ   » .دنا هدوسآ  اجنآ  رد  دندوب  یسرتادخ  دّهعت و  لها  ایند  رد  هک  نانمؤم  یلو 

: اه مایپ 

« ُباتِْکلا َعِضُو  َو   » .دوش یم  هداد  رارق  همه  ربارب  رد  یباتک  مه  دوش ، یم  هداد  شتسد  هب  درف  ره  لمع  همان ي  مه  تمایق ، رد  - 1

« ِهِیف اَّمِم  َنیِقِفْشُم   » .دنوادخ زا  هن  تسا ، شیوخ  هدش  تبث  درکلمع  زا  نامرجم ، ساره  ینارگن و  - 2

« انَتَْلیَو ای   » .تسا نامرجم  سوسفا  ترسح و  زور  تمایق ، - 3

حرطم همه  يارب  ندناوخ  باتک و  نوچ  دنوش ، یم  داوس  اب  همه  ایوگ  هک  تسا  نانچ  تمایق  رد  ناشدوخ  درکلمع  هب  دارفا  ملع  - 4
« ِهِیف اَّمِم  َنیِقِفْشُم  ُباتِْکلا ...  َعِضُو   » .تسا

« ًهَرِیبَک ًهَریِغَص َو ال   » .تسا تاجرد  ياراد  ناسنا  ياه  لمع  - 5

« ًارِضاح اُولِمَع  ام  اوُدَجَو   » .تسا ناسنا  ياه  لمع  مّسجت  هنحص ي  تمایق ، - 6

« ًادَحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال   » .تسا یهلا  ّتیبوبر  همزال  ندرکن ، ملظو  تلادع  نتشاد  - 7
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یسانش نمشد 

ناسنا راکشآ  نمشد  ناطیش ،

ُْثیَح ْنِم  ُُهلِیبَق  َوُه َو  ْمُکارَی  ُهَّنِإ  امِِهتآْوَس  امُهَیُِرِیل  امُهَـساِبل  امُْهنَع  ُعِْزنَی  ِهَّنَْجلا  َنِم  ْمُْکیََوبَأ  َجَرْخَأ  امَک  ُناْطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی  َمَدآ ال  ِیَنب  اـی 
َنُونِمُْؤی (1) َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اَْنلَعَج  اَّنِإ  ْمُهَنْوَرَت  ال 

هسوسو ي اـب  ، ) درک نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  نیتـسخن )  ) ِرداـم ردـپ و  هک  هنوـگنآ  دـهد ، ناـتبیرف  ناطیـش  اداـبم  مدآ ! نادـنزرف  يا 
ار امـش  شهورگ  ناطیـش و  انامه  .دزاس  راکـشآ  نانآ  رب  ار  ناشیاه  تروع  ات  دنکرب  ود  نآ  نت  زا  ار  سابل  تخرد ) نآ  زا  ندروخ 

.میداد رارق  دنروآ  یمن  نامیا  هک  یناسک  ناتسرپرس  ناتسود و  ار  نیطایش  ام  .دننیب  یم  دینیب  یمن  ار  اهنآ  امش  هک  اجنآ  زا 

: اه هتکن 

ادـیپ اهنآ  رب  لماک  يا  هطلـس  تیالو و  دـناوت  یمن  یلو  دزادـنا ، یم  شزغل  هب  دـنک و  یم  هسوسو  زین  ار  نامیا  لـها  هچرگ  ناـطیش 
هطلس نارفاک  رب  اهنت  ناطیش  يرآ ، .دبای  یم  تاجن  ادخ  هب  ندرب  هانپ  هبوت و  اب  نمؤم ، اریز  ٍناْطلُس » ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  َو  ، » دیامن

.دراد

تسا رضاح  دشاب  مهارف  هانگ  هنیمز  هک  ناکم  ره  رد  وا  هکلب  دنیب ، یمن  ار  ام  مه  وا  هک  مینکن  نامگ  مینیب  یمن  ار  ناطیش  هک  نیا  زا 
.دشاب یم  بیرف  هنتف و  لابندب  و 

: اه مایپ 

« ْمُْکیََوبَأ َجَرْخَأ  امَک   » .میریگب تربع  نارگید  تشونرس  خیرات و  زا  - 1

رود دوخ  هاگیاج  زا  ناطیـش  بیرف  اب  دوب ، ناگتـشرف  دوجـسم  هک  مدآ  ترـضح  مینادن ، فارحنا  زا  رود  هب  هدش و  همیب  ار  دوخ  - 2
« ...ْمُْکیََوبَأ َجَرْخَأ   » .دش
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« امُهَساِبل امُْهنَع  ُعِْزنَی  ...ْمُْکیََوبَأ  ْجُرْخاَف   » .تسا یهلا  برق  هاگیاج  زا  جورخ  لماع  باجح ، فشکو  یگنهرب  - 3

« امُهَساِبل امُْهنَع  ُعِْزنَی  ُناْطیَّشلا ...  ُمُکَّنَِنتْفَی  ال   » .تسا یناطیش  دماجنایب ، یگنهرب  هب  هک  یتاغیلبت  همانرب و  هنوگره  - 4

« امِِهتآْوَس امُهَیُِرِیل   » .تسا رگیدکی  ربارب  رد  درم  نز و  یگنهرب  ناطیش ، فده  - 5

« َسِیْلبِإ ُدُونُج  َو  : » میناوخ یم  رگید  ياج  رد  هکنانچ  ُُهلِیبَق » َوُه َو  ْمُکارَی  ُهَّنِإ   » .دراد يدایا  هورگ و  هکلب  تسین ، اهنت  ناطیش  - 6

رطاخ هب  ناطیش  یگدنبیرف  اریز  ْمُهَنْوَرَت » ال  ُمُکَّنَِنتْفَی ...  ال   » .میشاب هدامآ  هشیمه  میشابن و  لفاغ  وا  زا  مینیب ، یمن  ار  ناطیـش  نوچ  - 7
.تسوا ییادیپان 

« َنُونِمُْؤی َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  ...امُهَساِبل  امُْهنَع  ُعِْزنَی   » .تسا ناطیش  هطلس ي  نامیا و  مدع  هناشن ي  یگنهرب ، - 8

« َنُونِمُْؤی َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ   » .تسا ناسنا  دوخ  لامعا  رطاخ  هب  ناطیش ، هطلس ي  - 9

« َنُونِمُْؤی َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اَْنلَعَج  اَّنِإ   » .دوش مکاح  نارکنم  نارفاک و  رب  ناطیش  هک  تسا  نآ  دنوادخ  ّتنس  - 10

« َنُونِمُْؤی َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ   » .دوش یم  ناسنا  رب  ناطیش  ّتیمکاح  تیالو و  عنام  دنوادخ ، هب  نامیا  - 11

66 ص :

رون ریسفت  ساسارب  یمالسا  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ناطیش ياه  هاگنیمک

ُمُهُدـِعَی ام  ْمُهْدِـع َو  ِدالْوَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  ِیف  ْمُهْکِراش  َِکلِجَر َو  َکـِْلیَِخب َو  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َکـِتْوَِصب َو  ْمُْهنِم  َْتعَطَتْـسا  ِنَم  ْزِْزفَتْـسا  َو 
ًاروُرُغ (1) اَّلِإ  ُناْطیَّشلا 

رد راد و  لیسگ  نانآ  ّدض  رب  ار  تا  هدایپ  هراوس و  ياهورین  نازغلب و  دوخ  يادص  اب  یناوت  یم  ار  مدرم  زا  سک  ره  ناطیـش )! يا   ) و
.دهد یمن  نانآ  هب  يا  هدعو  بیرف ، زج  ناطیش  و  هدب ، هدعو  نانآ  هب  وش و  کیرش  نانآ  اب  نادنزرفو  لاوما 

: اه هتکن 

.تسا نداد  لُه  یتسدرت و  تعرس و  اب  ندنازغل  يانعم  هب  زازفتسا » »

هدایپ و تکراشم ، یهارمه و  اه ، هسوسو  اهوزرآ ، اه ، هدعو  تاغیلبت ، اب  هکلب  دوش ، یمن  دراو  هار  کی  زا  ناسنا  بیرف  يارب  سیلبا 
.دنوش یم  وا  هارمه  يا  هّدع  نایم  نیا  رد  دنک و  یم  هرصاحم  ار  ناسنا  هراوس ،

دنز یم  يراک  ره  هب  تسدو  دوش  یم  هتفگ  هچ  وا  هرابرد  ای  دـیوگ و  یم  هچ  هک  درادـن  یکاـب  هک  یـسک  میناوخ : یم  تاـیاور  رد 
دساف یلسن  ندروآ  دوجو  هب  انز و  يراوخ ، مارح  مارح ، همقل ي  نینچمه  (2) و  .تسا ناطیش  کیرش  دنک ، یم  تبیغ  ای  هانگ  ًانلعو 

هدش کیرش  وا  لسن  رد  ناطیش  درادب ، نمشد  ار  ربمایپ : تیب  لها  هک  یسکو  .تسا  ناطیـش  ندش  کیرـش  دراوم  زا  (3)، فرحنم و 
(4) .تسا

يرنه یگنهرف ، یملع ، زکارم  داجیاو  یجراخ ، تاجناخراکو  اه  تکرـش  يراذگ  هیامرـسو  يزودنازنک ، ملاسان ، فرـصم  دیلوت و 
.تسا ناطیش  تکراشم  یعون  يرامعتسا  یللملا  نیب  تاقباسمو 

: اه مایپ 

« َْتعَطَتْسا ِنَم   » .تسا دودحم  سیلبا  تردق  - 1

« َِکتْوَِصب  » .دراد شقن  مدرم  فارحنا  رد  دساف ، تاغیلبت  - 2

« توص  » .تسا یماظن  مجاهت  رب  مّدقم  نمشد ، یگنهرف  یتاغیلبت و  مجاهت  - 3

67 ص :
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ص 136. ج 101 ، راحب ، - 3
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سپس دریگ ، یم  ار  ناسنا  يدیحوت  هزیگنا ي  تاغیلبت ، اب  ادتبا  ناطیـش  َِکْلیَِخب » ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َِکتْوَِصب   » .تسا هدمآ  لیخ »  » زا لبق 
.دروآ یم  موجه  وا  رب  شنایرکشل  تاحیلست و  اب 

« َِکْلیَِخب  » .وا ياهورین  مهو  ْزِْزفَتْسا » ، » تسا یهارمگ  هیام ي  دوخ  مه  سیلبا ، - 4

« ِْبلْجَأ  » .تسا ندوبر  بلج و  نتسشن و  نیمک  رد  ناطیش ، هویش ي  - 5

« ْمُهْکِراش  » .دبای یم  همادا  انز  هبتشم و  مارح و  همقل ي  ات  دوش و  یم  عورش  نآ  زاغآ  زا  ناسنا ، دنزرف  لام و  رد  سیلبا  تکرش  - 6

« ْمُهْدِع ْمُهْکِراش َو  ِْبلْجَأ  ْزِْزفَتْسا   » .تسا یهلا  رهق  یعون  رونام ، تردق  یهاگ  تسین ، یهلا  فطل  ناشن  يرایتخا  يدازآ و  ره  - 7

اَّلِإ ُناْطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  ام  ْمُهْدِـع َو   » .دوش یم  تیوقت  ناطیـش  یلایخ  ياه  هدـعو  اب  هک  تسا  ناسنا  ياـهوزرآ  ناطیـش ، ذوفن  رتسب  - 8
« ًاروُرُغ

ُمُهُدِعَی ام  َو   » .دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  هبوت  دهد و  یم  تعافش  غورد  هدعو ي  دنک ، یم  هیجوت  ار  هانگ  بیرف ، رب  هوالع  ناطیـش ، - 9
« ًاروُرُغ اَّلِإ  ُناْطیَّشلا 
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ناطیش زا  يرود  راکهار 

ْمُه اذِإَـف  اوُرَّکَذَـت  ِناـْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاـط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَـقَّتا  َنـیِذَّلا  َّنِإ  ٌمـِیلَع .  ٌعیِمَـس  ُهَّنِإ  ِهللااـِب  ْذِعَتْـساَف  ٌغَْزن  ِناـْطیَّشلا  َنـِم  َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو 
َنوُرِْصبُم

وا ًاعطق  هک  روآ  هانپ  دنوادخ  هب  سپ  دیسر ، وت  هب  یتّینءوس  کیرحت و  هسوسو و  نیرتمک  ناتفص ) ناطیش و   ) ناطیـش فرط  زا  رگا  و 
دنوش یم  هّجوتم  دوش ، کیدزن  ناـنآ  هب  یناطیـش  ياـه ) هسوسو  هاـگره  دـنا ، هدرک  هشیپ  اوقت  هک  یناـسک  اـنامه  .تساـناد  اونش و 

.دندرگ (1) یم  انیب  هاگنآ  دننک ،) یم  دای  ار  ادخو  )

: اه هتکن 

.تسا کیرحت  داسفا و  دصق  هب  يراک  رد  دورو  يانعم  هب  غَْزن ،» »

هانپ هّتبلا   (2) «. دش لزان  هیآ  نیا  درک ؟ لّمحت  ناوت  یم  هنوگچ  مشخ ، دوجو  اب  : » دیسرپ لیئربج  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.تسا ندرپس  ادخ  هب  ار  دوخ  لکوت و  ندرک و  رارقرب  یحور  طابترا  دنویپ و  کی  هکلب  تسین ، هّللاب » ذوعا   » نتفگ اب  اهنت  ندرب ،

یم هیآ  نیا  هکناـنچ  .دـنرذگ  یمن  رد  مه  ناـنآ  هسوسو ي  يزادـنا و  تسد  زا  یّتح  نیطایـش  یلو  دـنموصعم ، اـیبنا  همه ي  هچرگ 
هدنهد ي ناشن هک  (3)« ِّنِْجلا ِْسنِْإلا َو  َنیِطایَـش  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو   » هیآ ي ای  ٌغَْزن » ِناْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو  : » دـیامرف
اب حـلاص و  ییاه  ناسنا  یناطیـش ، ياه  هسوسو  يرـشب و  زئارغ  دوجو  اب  هک  تسا  نیمه  رد  ایبنا  راک  شزرا  اّما  .تسا  ایبنا  ناـفلاخم 

.دنهانگ زا  رود  اوقت ،

.دروخ یم  تسکـش  نیـصلخم  ربارب  رد  یلو  دراد ، ار  اه  ناسنا  مامت  ندرک  هارمگ  دـصق  دوخ ، ياه  هسوسو  اب  ناطیـش ، تقیقح  رد 
« َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  .َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاق  »

.تسا ندرک  سمل  هارمه  ندرکدروخرب  تباصا و  يانعم  هب  سم ،» »

یم شدرگ  هتـسویپ  ناسنا  حور  رکف و  نوماریپ  يا  هدننک  فاوط نوچمه  یناطیـش  ياه  هسوسو  ایوگ  هدـننک ، فاوط ینعی  ٌِفئاط ،» »
.دبایب ذوفن  يارب  یهار  ات  دنک 

وا دیآ ، یم  هدنب  غارس  هب  هانگ  هسوسو  دومرف : هیآ  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(1) .دهد یمن  ماجنا  هدش و  رکذتم  دتفا ، یم  دنوادخ  دای  هب 

(2) .تسا هدش  هیصوت  ناطیش  ياه  هسوسو  عفد  يارب  هّللا » ّالا  هلاال   » رکذ تایاور ، یخرب  رد 

اب یهاـگ  ِساَّنلا » ِروُدُـص  ِیف  ، » ناـج حور و  رد  ذوـفن  قـیرط  زا  یهاـگ  ِْهَیلِإ » َسَوْـسَوَف  ، » تـسا رود  زا  یهاـگ  ناطیـش ، هسوـسو ي 
« ْمُهَّسَم  » .سامت هطبار و  قیرط  زا  مه  یهاگ  ٌنیِرَق » َُهل  َوُهَف  ، » ینیشنمه

: اه مایپ 

ِْنَئل  » هیآ ي ریظن  .قّقحت  هن  تسا ، طرـش  بلاق  رد  اَّمِإ ،»  ) » .تسا رادـشه  اهنت  درادـن ، نآ  عوقو  رب  تلالد  هسوسو ، هانگ و  ضرف  - 1
( .تسین عوقو  رب  لیلد  طرش ، دوش و  یم  هابت  تلمع  يزرو ، كرش رگا  َُکلَمَع » َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ 

( تسا هدمآ  دیکأت  نون  اب  « ) َکَّنَغَْزنَی  » .تسا یمتح  ناطیش ، هسوسو  - 2

( تسا رارمتسا  هناشن  عراضم ، لعف  « ) َکَّنَغَْزنَی  » .تسا یمئاد  ناطیش ، هسوسو  - 3

« ٌغَْزن  » .داد رارق  وا  ششوپ  تحت  ار  دوخ  درب و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  دش و  لفاغ  دیابن  زین  ناطیش  هسوسو  نیرت  کچوک  زا  یّتح  - 4

« ْذِعَتْساَف  » .تسا یناطیش  ياه  هسوسو  نامرد  نیرتهب  ادخ ، زا  دادمتساو  هذاعتسا  - 5

« ْذِعَتْساَف  » .دنراد ار  ادخ  هب  ییوج  هانپ  هذاعتسا و  هب  زاین  مه  ایبنا  - 6

« ْذِعَتْساَف  » .تسا مزال  هژیو  يرایشوه  هّجوت و  رطخ ، ماگنه  - 7

.تسا تالامک  کین و  تافـص  همه ي  عماج  هک  دـشاب  هّللا »  » هب دـیاب  مه  هذاعتـسا  تسا ، توافتم  یناطیـش  ياـه  هسوسو  نوچ  - 8
 ...(. و میلعلاب »  » ای ینغلاب ،» : » دومرفن و  هّللاب ،» : » دومرف )

« ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّنِإ   ... » تافارخ و اه و  تب  هب  هن  تسا ، هاگآ  يزمر  زار و  ره  هب  تساناد و  اونش و  هک  درب  هانپ  ییادخ  هب  دیاب  - 9

اذِإ اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ   » .دور یم  مه  نمؤم  اوقت و  اب  ياه  ناسنا  غارس  هب  ناطیش ، - 10
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« ْمُهَّسَم

« ٌِفئاط  » .دنفاوط تشگ و  لاح  رد  هتسویپ  فارحنا ، يارب  اه  ناطیش  - 11

( .دننک ذوفن  اهنآ  رد  ات  دنفیعض  ياه  نامیا  لابند  دنراد و  دوجو  اج  همه  برکیم  لثم  یناطیش ، یناسفن و  ياه  هسوسو  )

دیاب هک  دـنریگ  رارق  یفارحنا  طخ  ياقلا  يارب  كوکـشم  ياـه  ساـمت  دروم  ناحلـصم ، ناـّیبرم و  اـملع ، تسا  نکمم  یهاـگ  - 12
« اوُرَّکَذَت ...ْمُهَّسَم  اذِإ   » .دنربب هانپ  ادخ  هب  دنریگن و  رارق  نمشد  ياه  هتساوخ  ریسم  رد  دنشاب و  رایشه 

« َنوُرِْصبُم اوُرَّکَذَت ،  » .دراد یم  هاگن  اه  هسوسو  زا  ار  وا  دهد و  یم  تریصب  ناسنا  هب  ادخ ، دای  - 13

اوُرَّکَذَت اْوَقَّتا ...  .تسا  هاگآ  سانش و  ناطیش  هدرک و  هّجوت  ادخ  هب  یقّتم ، - 14

« َنوُرِْصبُم  » .دنیانیب سیلبا ، ياه  ماد  زا  ناگتفای  تاجن  دنروک و  ناطیش ، ناراتفرگ  ناراکهانگ و  - 15

ناتفص ناطیش  اب  اه  سامتو  اهدمآ  تفر و  دنشاب ، یقّتم  كاپ و  یماظن ، يداصتقا و  یسایس ، یقالخا ، رظن  زا  هعماج  دارفا  رگا  - 16
« َنوُرِْصبُم اوُرَّکَذَت ،  » .دوب دهاوخن  زاسراک 
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یجراخ نانمشد  تخانش 

ْمُهُروُدُص یِفُْخت  ام  ْمِهِهاْوفَأ َو  ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَـق  ْمُِّتنَع  ام  اوُّدَو  ًالابَخ  ْمُکَنُولْأَی  ْمُِکنوُد ال  ْنِم  ًهَناِطب  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َنُولِقْعَت (1) ُْمْتنُک  ْنِإ  ِتایْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق  ُرَبْکَأ 

ار امـش  ندرب  جنر  اهنآ  دننک ، یمن  یهاتوک  امـش  یهابت  رد  نانآ  .دـیریگن  زارمه  ناتدوخ  ریغ  زا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
تایآ ام  قیقحت  هب  .تسا  رتگرزب  درادرب ، رد  ناشلد  هچنآ  تسادـیپ و  ناـشناهد  راـتفگ )  ) زا ینمـشد  هنیک و  اـنامه  .دـنراد  تسود 

.دینک لّقعت  رگا  میدرک  نایب  امش  يارب  ار  نمشد ) ياه  هئطوت  رگاشفا  رگنشور و  )

: اه هتکن 

ياـنعم هب  لاـبَخ »  » .تسا رارـسا  مرحَم  زا  هیاـنک  هملک ، نیا  .دبـسچ  یم  مکـش  و  نَطب »  » هب هک  دوـش  یم  هتفگ  ریز  ساـبل  هب  هَناـِطب » »
.تسا راک  ماجنا  رد  یهاتوک  ینعم  هب  نُولأَی »  » و جنر ، یتخس و  ینعم  هب  تَنَع »  » .تسا لقع  رکف و  يدوبان 

: اه مایپ 

، یمالسا ياهروشک  رد  یجراخ  ناراشتـسم  دوجو  ْمُِکنوُد » ْنِم  ًهَناِطب  اوُذِخَّتَت  ال   » .میهدن رارق  شیوخ  رارـسا  مرحَم  ار  ناگناگیب  - 1
.تسا عونمم 

« ْمُِکنوُد ْنِم  ًهَناِطب  اوُذِخَّتَت  ال   » .تسا یعطق  هفیظو ي  کی  يرادزار ، - 2

، سوساج وج و  هنتف  دارفا  زین  ناناملسم  نایم  رد  اریز  دریگ ، رارق  رارسا  مرحم  دیابن  دشاب ، ْمُِکنوُد »  » قادصم هک  مه  یناملسم  ره  - 3
 ...« ْمُِکنوُد ْنِم  ًهَناِطب  اوُذِخَّتَت  ال   » .دنتسین مک 

« ْمُِکنوُد ْنِم  ًهَناِطب  اوُذِخَّتَت  ال   » .دشاب نامیا  دیاب  عماوج  ریاس  اب  ناناملسم  هنامیمص ي  طباور  یتسود و  كالم  - 4

« ًالابَخ ْمُکَنُولْأَی  ال   » .دنک یمن  یهاتوک  هشیدنا  رکف و  هب  ندز  هبرض رد  نمشد  - 5
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ام  » .قافن . 3 ْمُِّتنَع » ام  اوُّدَو   » .راـشف . 2 ًالابَخ » ْمُکَنُولْأَی  ال   » .داـسف . 1 دـننک : یم  دروخرب  ام  اب  نوگانوگ  ياهدرگـش  اب  نانمـشد  - 6
« ُرَبْکَأ ْمُهُروُدُص  یِفُْخت 

ام اوُّدَو  ًالابَخ  ْمُکَنُولْأَی  ال   » .دننک یمن  یهاتوک  امش  هیلع  هنتف  هئطوت و  رد  يا  هّرذ  نانآ  دیشاب ، رایشه  دیسانشب و  ار  دوخ  نانمشد  - 7
« ْمُِّتنَع

نانآ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنک ، یم  یهن  نانمشد  اب  هنامیمـص  طباور  زا  ار  امـش  رگا  .دراد  هفـسلف  لیلد و  یهلا ، یهاون  رماوا و  - 8
« ْمُکَنُولْأَی ال  اوُذِخَّتَت ...  ال   » .دننک یمن  یهاتوک  امش  هیلع  هئطوت  رد 

« ْمِهِهاْوفَأ ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَق   » .تسین هنیک  ضغب و  زج  يراظتنا  نمشد  زا  .تسوا  رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  - 9

« ْمِهِهاْوفَأ ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَق   » .دیسانشب نانآ  تاغیلبت  زا  ار  دوخ  نانمشد  - 10

یِفُْخت ام   » .تسا یلقع  مک  افـص ، یب  دارفا  اب  هنامیمـص ، دروخرب  .تسا  یلقع  یب  هناشن  رگ ، هئطوت  ِنمـشد  اب  یمیمـص  طـباور  - 11
« َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ُرَبْکَأ ...  ْمُهُروُدُص 

« ُرَبْکَأ ْمُهُروُدُص  یِفُْخت  ام  َو   » .دنک یم  اشفا  ار  مالسا  نانمشد  ياه  هشقن  تسا و  هاگآ  همه  نورد  هب  دنوادخ  - 12

« ْمُهُروُدُص یِفُْخت  ام   » .تسین یکی  ناشنطاب  رهاظ و  دنتسه ، قفانم  امش  نانمشد  - 13

« ِتایْآلا اَّنََّیب  ْدَق   » .تسا هدرک  تّجح  مامتا  امش  اب  نمشد ، تایحور  یفّرعم  اب  دنوادخ  - 14

رارـسا مرحم  ار  راّفک  دـیامرف : یم  نانمؤم  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  اذـل  رگید ، هلأسم  ندوب  لقاع  تسا و  يا  هلأسم  ندوب  نمؤم  - 15
« َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  اُونَمآ ...  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .دیراد لقع  رگا  دیهدن ، رارق  دوخ 
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ناقفانم ياه  یگژیو 

َْنَیب َنِیبَْذبَذُم  اًلِیلَق .  اَّلِإ  َهللا  َنوُرُکْذَی  َساَّنلا َو ال  َنُؤاُری  یلاسُک  اُوماق  ِهالَّصلا  َیلِإ  اُوماق  اذِإ  ْمُهُعِداخ َو  َوُه  َهللا َو  َنوُعِداُخی  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ 
اًلِیبَس َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ُهللا  ِِللُْضی  ْنَم  ِءالُؤه َو  یلِإ  ِءالُؤه َو ال  یلِإ  َِکلذ ال 

زامن هب  هاگره  .دـنک و  یم  رکم  نانآ  اـب  ناـشلمع ) رفیک  هب   ) دـنوادخ هک  یلاـح  رد  دـننک  یم  هلیح  رکم و  ادـخ  اـب  ناـقفانم  اـنامه 
نامیا رفک و  نیب  ناقفانم )  ) .دـننک یمن  دای  یکدـنا  زج  ار  ادـخ  مدرم و  هب  ییامندوخ  يارب  مه  نآ  دـنزیخرب ، تلاـسک  اـب  دـنزیخرب 

.تفای (1) یهاوخن  یتاجن  هار  وا  يارب  دنک ، هارمگ  ار  هک  ره  دنوادخ  هورگ و  نآ  اب  هن  دنا و  هورگ  نیا  اب  هن  دنا ، هتشگرس 

: اه هتکن 

.دشاب هتشادن  نیمز  يور  رد  يراوتسا  مکحم و  هاگیاپ  هاگیاج و  چیه  دشاب و  هتخیوآ  اوه  رد  هک  تسا  يزیچ  تکرح  بُذبَذَت » »

يور زا  اّما  دـناوخ ، یم  زامن  .تسین  یهلا  وا  ياه  هزیگنا  اّما  دروآ ، یم  ياـج  هب  ار  ینید  ماـکحا  رهاـظ  رد  هک  تسا  یـسک  قفاـنم ،
هداد بیرف  ار  شدوخ  دناد  یمن  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  بیرف  ار  ادـخ  شور  نیا  اب  دـنک  یم  نامگ  وا  .تلفغ  تلاسک و  يراکایر ،

.دهد یم  ار  وا  يراکبیرف  يازج  تسا و  هاگآ  وا  نورد  هب  دنوادخ  و 

.دوش یم  هتفگ  هعدخ  یهلا ، رفیک  نیا  هب  دهد ، یم  ار  نانآ  هعدخ  يازج  دنوادخ ، نوچ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

دنزادنا یم  تقو  رخآ  هب  ار  زامن  هک  نانآ  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  یمئاد  هناصلاخ و  هناقشاع ، بولطم ، زامن 
.دنهد یم  ماجنا  ار  ناقفانم  زامن  دنناوخ ، یم  هدرشفو 

نایم توافت  و  ِهالَّصلا » َیلِإ  اُوماق   » هلمج ي ناقفانم  هرابرد ي  یلو  درب ، یم  راک  هب  َهالَّصلا » اُوماقَأ   » هلمج ي نانمؤم  هب  تبـسن  نآرق 
.تسا نتساخ  اپ  هب  نتشاداپرب و  نایم  توافت  اُوماق »  » و اُوماقَأ » »
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: اه مایپ 

ال َنُؤاُری ، َنوُعِداُخی ، َنیِِقفانُْملا  َّنِإ   » .تسا قافن  ياه  هناشن  زا  ادـخ ، دای  زا  تلفغ  يراکایر و  زاـمن ، رد  یطاـشن  یب  يراـکبیرف ، - 1
« َنوُرُکْذَی

« ْمُهُعِداخ َوُه  َهللا َو  َنوُعِداُخی   » .تسا لمع  اب  بسانتم  ادخ  رفیک  - 2

« اًلِیلَق َنُؤاُری ، یلاسُک ،  » .رادقم هن  هزیگنا ، هن  دراد ، طاشن  هّیحور و  هن  ناقفانم ، زامن  - 3

َْنَیب َنِیبَْذبَذُم   » .دننادرگرـس فده  یب  هتـسباو و  نارگید  هب  دنخرچ ، یم  یتکرح  ره  هب  دنرادن  هدـیقع  رکف و  لالقتـسا  ناقفانم ، - 4
« َِکلذ

« َِکلذ َْنَیب  َنِیبَْذبَذُم   » .دریگب هنالوجع  يروف و  میمصت  دیدج ، عضوم  دیاب  هتسویپ  نوچ  .درادن  شمارآ  قفانم ، - 5

« َِکلذ َْنَیب  َنِیبَْذبَذُم   » .تسا مزال  ّتیعطاق  يرکف ، شنیب  يداقتعا و  عضاوم  رد  - 6

« ُهللا ِِللُْضی  ْنَم   » .تسا دنوادخ  رهق  دروم  قفانم ، - 7

« اًلِیبَس َُهل  َدِجَت  ْنَلَف   » .تسا نامرد  یب  درد  قافن ، - 8

نانمشد هب  دامتعا  مدع 

(1) َنوُرَْصُنت َُّمث ال  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ِهللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  ُراَّنلا َو  ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکْرَت  َو ال 

چیه دنوادخ ، ربارب  رد  امـش  يارب  تروص ) نیا  رد   ) دریگ و یم  ارف  ار  امـش  باذع )  ) ِشتآ هک  دینکن  هیکتو  لیامت  نارگمتـس  هب  و 
.تفرگ دیهاوخن  رارق  کمک  دروم  يا ) هیحان  چیه  زا   ) سپ تسین ، یتسرپرس  تسود و 

: اه هتکن 

یم یتیاور  رد  .دوش  یم  بوسحم  ملاظ  هب  نوکر  قیداصم  زا  وا ، زا  تعاطا  ملاـظ و  هب  ّتبحم  تّدوم و  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  رد 
، یفاک رد  (2)« ًابیرق ًامیمَح  ناک  نا  و   » .دشاب وت  تسود  لیماف و  وا  هچرگ  شاب ، هتشادن  يدیما  رگمتس  هب  دیامرف :
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نوکر و یشاب ، وا  ندوب  هدنز  هب  یـضار  شـشخب ، يارب  رگمتـس  ندرک  بیج  هب  تسد  ِنامز  رادقم  هب  رگا  هک  هدمآ  تیاور  نیا  زین 
(1) .تسا هدومن  یهن  نآ  زا  ادخ  هک  يا  هدرک  ملاظ  رب  هیکت 

هکلب دشاب ، ملاظ  دناوت  یمن  رمالا  یلوا  سپ  تسا ، مارح  ملاظ  هب  نوکر  رگید ، يوس  زا  بجاو و  رمالا ، یلوا  زا  تعاطا  هک  اجنآ  زا 
دیاب

.دور یم  رامش  هب  ملظ  قیداصم  زا  هانگ  اریز  دشاب ، زین  موصعم 

!؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  ملاظ  دوخ  ّتیعضو  سپ  دراد ، یپ  رد  ار  دنوادخ  باذع  شتآ و  ملاظ ، رب  هیکت  نوکر و 

: اه مایپ 

( دنتسین يربهر  يوریپ و  قیال  نارگمتس ، « ) اُونَکْرَت ال   » .تسا عونمم  یجراخو ، یلخاد  نارگمتس  هب  دامتعاو  لیامت  هنوگره  - 1

...اُونَکْرَت ال  ( » تسا هریبک  هانگ  هداد ، شتآ  هدـعو ي  نآ  هرابرد ي  نآرق  هک  یهانگ  ره   ) .تسا هریبک  هانگ  نارگمتـس ، رب  هیکت  - 2
« ُراَّنلا ُمُکَّسَمَتَف 

« َءاِیلْوَأ ْنِم  ِهللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو   » .مینک لکوت  ادخ  هب  ملاظ ، هب  کّسمت  ياج  هب  - 3

« َنوُرَْصُنت َُّمث ال   » .تسا ییاهنت  تبرغ و  نارگمتس ، رب  هیکت  هجیتن ي  - 4
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يزاسدوخ حالصا و  بولطم  يدرف  ياهراتفر 

ْمُهاْسنَأَف َهللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  َنُولَمْعَت .  اِمب  ٌرِیبَخ  َهللا  َّنِإ  َهللا  اوُقَّتا  ٍدَِغل َو  ْتَمَّدَـق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َهللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(1) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهَسُْفنَأ 

زاب .درگنب  تسا ، هداتـسرف  دوخ  تمایق )  ) يادرف يارب  هچ  نآ  هب  سک  ره  دینک و  اورپ  دنوادخ  زا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
شومارف ار  ادـخ  هک  دیـشابن  یناسک  نوچمه  .تسا  هاـگآ  یبوخ  هب  دـیهد ، یم  ماـجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  هک  دـینک  اورپ  ادـخ  زا  مه 

.دنناقساف نامه  نانآ  .درک  راتفرگ  یشومارف  دوخ  هب  ار  نانآ  زین  ادخ  سپ  دندرک ،

: اه هتکن 

: هلمج زا  دشاب ، هتشاد  يدّدعتم  یناعم  دناوت  یم  دیکأت ، رب  هوالع  هک  تسا  هدش  دیکأت  رارکت و  هیآ  نیا  رد  اوقت  نامرف 

.دشاب نآ  ّتیفیک  هب  طوبرم  مود  ياوقت  راک و  لصا  هب  طوبرم  لوا  ياوقت 

.دشاب تامرحم  كرت  هب  طوبرم  یمود  ریخ و  راک  ماجنا  هب  طوبرم  لوا  ياوقت 

.دشاب هدنیآ  هریخذ  هب  طوبرم  مود  ياوقت  هتشذگ و  زا  هبوت  هب  طوبرم  یلوا  دیاش  و 

دنوادخ هک  تمایق  رد  ات  دینک  داش  ار  ییاه  لد  بوخ ، نانخس  اب  دیرادن  رگا  ای  امرخ ، هناد  کی  زا  یمین  اب  میناوخ : یم  تایاور  رد 
یم وـس  ره  هب  یـضعب  زور  نآ  رد  اریز  .دیـشابن  هدنمرـش  يداتـسرف ، يا  هریخذ  هچ  مداد  شوـگ و ...  مشچ و  وـت  هب  نم  دـسرپ : یم 

، دندرک شومارف  ار  دنوادخ  هک  یناسک  نشور  قادصم   (2) .دنا هداتسرفن  شیپ  زا  دشاب  ناشتاجن  هلیـسو  هک  يا  هریخذ  یلو  دنرگن ،
راکشومارف دنوادخ  هّتبلا  ْمُهَیِسَنَف » َهللا  اوُسَن  : » میناوخ یم  ناقفانم  هرابرد  هبوت  هروس  هیآ 67  رد  .دنناقفانم 
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« ایِسَن َکُّبَر  َناک  ام  َو   » .دراد یم  زاب  نانآ  زا  ار  دوخ  فطل  هکلب  تسین ،

ِماْعنَْألاَک َِکئلوُأ  ، » دنلفاغ اریز  دنرتدب ، نایاپراهچ  زا  مدرم ، زا  یهورگ  دیامرف : یم  نآرق  .تسا  ناسنا  تفآ  نیرت  كانرطخ  تلفغ ،
، یهلا تایآ  زا  تلفغ  و  ِباسِْحلا » َمْوَی  اوُسَن   » تمایق زا  تلفغ  َهللا » اوُسَن   » ادـخ زا  تلفغ  نیاربانب  َنُوِلفاْغلا » ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَـضَأ  ْمُه  ْلـَب 

.دوش یم  ّتیناویح  زا  رت  تسپ  يا  هلحرم  هب  ناسنا  طوقس  ثعاب  اهَتیِسَنَف » اُنتایآ  َْکتَتَأ  »

.دشاب هجوت  ملع و  اًلبق  هک  تسا  يدروم  رد  نایسن »  » هملک .دوش  یم  وا  رب  ضراع  یشومارف ، تسا و  سانشادخ  ًاترطف  ناسنا 

: اه مایپ 

« اوُقَّتا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .تسا اوقت  نتشاد  نامیا ، یشخبرمث  طرش  اوقت و  هنیمز  نامیا ، - 1

« ٍدَِغل ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو   » .دشاب دوخ  تمایق  رکف  هب  سکره  میشابن ، ناثراو  ریخ  راک  دیما  هب  - 2

« ْتَمَّدَق ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو   » .مینک ّتقد  مینک ، یم  هریخذ  حلاص  لمع  ناونع  هب  هچنآ  رد  - 3

ام ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْوَی   » .دوب دهاوخ  یگدنمرش  ببـس  ادرف  ّتقد  مینکن ، ّتقد  زورما  رگا  « ) ٌسْفَن ْرُْظنَْتل  َو   » .تسا مزال  سفن  هبـساحم  - 4
«( ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  ُهادَی َو  ْتَمَّدَق 

«( ًابیِرَق ُهاَرن  ًادیَِعب َو  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  : » دیامرف یم  زین  رگید  ياج  رد  هکنانچ  « ) ٍدَِغل  » .تسا کیدزن  تمایق ، - 5

« ٍدَِغل ْتَمَّدَق  ام   » .تسا نامیا  همزال ي  یشیدنا ، تبقاع  يرگن و  هدنیآ  - 6

.تسا اوقت  تیوقت  دشر و  ببس  سفن ، هبساحم  سفن و  هبساحم  هنیمز  اوقت ، - 7

(. تسا هتفرگ  رارق  َهللا » اوُقَّتا   » ود نایم  ٌسْفَن » ْرُْظنَْتل  َو  ) »
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« َهللا اوُقَّتا  ...َهللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .دنادن نمیا  ار  دوخ  يا  هلحرم  چیه  رد  سک  چیه  - 8

ٌرِیبَخ َهللا  َّنِإ  َهللا ...  اوُقَّتا  .تسا َو  اوقت  لماع  دنوادخ ، ندوب  ریبخ  هب  نامیا  - 9

اوُسَن َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  َهللا ...  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  .دنراد  رادشه  هب  زاین  دنتسه و  ادخ  دای  زا  تلفغ  ضرعم  رد  نانمؤم ، - 10
َهللا

یهلا رفیک  یشومارفدوخ  تسا ، ناسنا  دوخ  زا  طوقس ، لوا  ماگ  - 11

« مُهَنَُسفأ ْمُهاْسنَأَف  َهللا  اوُسَن   » .تسا

« َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهَسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهللا  اوُسَن   » .تسادخ دای  زا  تلفغ  هرمث  فارحنا ، هانگ و  - 12

يدابع فیلاکت  ماجنا 

َنوُعَنْصَت ام  ُمَْلعَی  ُهللا  ُرَبْکَأ َو  ِهللا  ُرْکَِذل  ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  َهالَّصلا  ِِمقَأ  ِباتِْکلا َو  َنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ُْلُتا 

زاب رکنم  اشحف و  زا  ار ) ناسنا   ) زامن انامه  هک  راداپ ، هب  ار  زامن  نک و  توالت  هدـش  یحو  وت  هب  نآرق ) ینامـسآ   ) باـتک زا  ار  هچنآ 
.دناد (1) یم  دیهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  دنوادخ  تسا و  رت  گرزب  ادخ  دای  هّتبلا  دراد و  یم 

: اه هتکن 

عبنم ود  زامن  نآرق و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  هداد و  مه  رانک  رد  ار  زامن  نآرق و  توالت  روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 
َنوُکِّسَُمی  » و َهالَّصلا » اُوماقَأ  ِهللا َو  َباتِک  َنُوْلتَی  : » هلمج زا  تسا ؛ هدـمآ  مه  رانک  رد  اـهراب  نآرق ، زاـمن و  هّتبلا  .دنـشاب  یم  شخبورین 

« َهالَّصلا اُوماقَأ  ِباتِْکلِاب َو 

هاهنت هتالـص  نا  : » دومرف دـنک ، یم  فالخ  مه  دـناوخ و  یم  زامن  مه  ینالف  دـش : هتفگ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب 
.داد دهاوخ  شتاجن  يزور  وا  زامن  هرخالاب   (2)« اموی

، دنادب ار  شزامن  ّدر  ای  یلوبق  دراد  تسود  یسک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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، زامن هک  يا  هزادنا  هب  (1)« هنم تلبق  هتعنم  ام  ردـقبف  : » دومرف ماما  سپـس  .هن  ای  تسا  هتـشاد  زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  وا  شزامن  دـنیبب 
.دوش یم  لوبق  هزادنا  نامه  هب  دراد ، یم  زاب  تارکنم  زا  ار  ناسنا 

ندنامن بقع  ربهر ، زا  نداتفاین  ولج  ندوب ، یمدرم  هلمج : زا  دنک  یم  هدنز  ار  اه  شزرا  زا  يرایسب  تعامج ، زامن  طیارـش  ماکحا و 
، هقرفت زا  يرود  اوقت ، اب  ياه  ناسنا  هب  تبسن  يراذگ  شزرا  طابضنا ، مظن و  تعامج ، ماما  ّقح  نخـس  ربارب  رد  توکـس  هعماج ، زا 

هک هنحص  رد  روضح  یسایس و  یمیلقا ، يداژن ، مومذم  ياه  شیارگ  زا  يرود 

.تسا رکنم  اهنآ ، زا  کیره  كرت 

: اه مایپ 

« ِِمقَأ ُْلتا -  » .تسا مزال  لمع  هکلب  تسین ، یفاک  نآرق  شزومآ  توالت و  میهافم ، اب  ییانشآ  اهنت  - 1

« ِِمقَأ ُْلتا -  » .تسا یتیبرت  ياه  همانرب  سأر  رد  زامن ، نآرق و  - 2

زامن تدابع و  قیرط  زا  ادـخ  اب  وا  هطبار  ناـنآ و  هب  دـنوادخ  رماوا  غـالبا  نآرق و  تاـیآ  توـالت  قیرط  زا  مدرم  اـب  ربماـیپ  هطبار  - 3
« ِِمقَأ ُْلتا -  » .تسا

« ِرَْکنُْملا ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  َهالَّصلا  ِِمقَأ   » .مینک نایب  ار  ینید  اهروتسد  راثآ  تمکح و  داشرا ، غیلبت و  رد  - 4

«( هالص  » هملک ي رارکت  « ) َهالَّصلا َّنِإ  َهالَّصلا  ِِمقَأ   » .تسا رادوخرب  یّصاخ  هاگیاج  تمظع و  زا  زامن  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  - 5

هلمج ي و  ّنا »  » هملک ي « ) َهـالَّصلا َّنِإ   » .تسا یعطق  هکلب  تسین ، يداهنـشیپ  یـسدح و  هعماـج  درف و  رد  زاـمن  یحالـصا  شقن  - 6
( هیمسا

« یْهنَت َهالَّصلا  َّنِإ   » .دنک کش  دوخ  زامن  یلوبق  رد  دیاب  تشادن ، زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  وا  ناسنا ، ِزامن  رگا  - 7

« یْهنَت َهالَّصلا   » .تسا رکنم  دشر  عنام  یعیبط  روط  هب  فورعم ، کین و  ياهراک  شرتسگ  - 8
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« َنوُعَنْصَت ام   » .تسا هتفهن  اه  هقیلس  اهرنه و  اهزمر ، زار و  عاونا  زامن ، رد  - 9

تماقتسا ربص و 

َنوُدَعُوت (1) ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأ  اُونَزْحَت َو  اُوفاخَت َو ال  اَّلَأ  ُهَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْسا  َُّمث  ُهللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ 

یم و   ) دنوش یم  لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندومن ، تمواقم  هدیقع ) نیا  رب   ) سپ تسادـخ ، ام  راگدرورپ  : » دـنتفگ هک  یناسک  انامه 
.دیدش یم  هداد  هدعو  یپ  رد  یپ  هک  یتشهب  هب  امش  رب  داب  تراشب  دیشابم و  نیگمغ  دیسرتن و  دنیوگ ):

: اه هتکن 

هنا فورعملاب و  رماو  ، » هفیظو ماجنا  ربارب  رد  یهاگ  هبیصم » مهتباصا  اذا  نیّذلا  نیرباصلارّشبو  ، » تسا تبیصم  ربارب  رد  یهاگ  ربص ،
رکنملا نع 

دزن نادنز  راگدرورپ ! ...ّیلا » ّبحا  نجّـسلا  ّبر  : » تفگ نادنز  رد  فسوی  هکنانچ  هانگ ، ربارب  رد  یهاگ  و  کباصا » ام  یلع  ربصاو 
« نینسحملا رجا  عیضیال  هللا  ّناف  ربصی  ّقتی و  نَم  ّهنا  : » دومرف هک  اجنآ  ات  دنناوخ ، یم  نآ  هب  ارم  هک  تسا  یهانگ  باکترا  زا  رتهب  نم 

هفرُغلا نوزجی  کئلوأ  : » دناد یم  ربص  ار  تشهب  هب  ندیسر  هار  نآرق  .تسا  تالامک  همه  ردام  تداعـس و  يراگتـسر و  دیلک  ربص ،
هرابرد نینچمه  .دیدرک  يرادیاپ  هک  امش  رب  دورد  متربص » امب  مکیلع  ٌمالـس  : » دنیوگ یم  نایتشهب  هب  ناگتـشرف  هکنانچ  اوربص » امب 

ام رما  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ناشربص ، رطاخ  هب  ار  نانآ  اوربص » اّمل  انرماب  نودـهی  هّمئا  مهنم  انلعج  : » دـیامرف یم  یهلا  ناربهر 
.دندومن یم  تیاده 

: اه مایپ 

اَنُّبَر اُولاق   » .دندش تبقاع  دب  هک  ینانمؤم  رایـسب  هچ  هنرگو  تسا  تمواقم  دناسر ، یم  هجیتن  هب  دنک و  یم  روراب  ار  نامیا  هچ  نآ  - 1
« اُوماقَتْسا َُّمث  ُهللا 

« اُوماقَتْسا َُّمث  ُهللا  اَنُّبَر  اُولاق   » .دنراد تماقتسا  دوخ  لطاب  رب  زین  راّفک  هنرگو  تسا  شزرا  نامیا  رانک  رد  تماقتسا ، - 2
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رد ناسنا  هک  تسا  نآ  مهم  دـنروآ ؛ یم  نایم  هب  ار  نارگید  ياپ  روما  ریبدـت  رد  یلو  دـنراد ، لوبق  يرایـسب  ار  ادـخ  ندوب  قلاخ  - 3
« اُوماقَتْسا َُّمث  ُهللا  اَنُّبَر   » .دریذپن ادخ  ریغ  زا  ار  يا  همانرب  نوناق و  چیه  ینعی  .دنک  تمواقم  دنوادخ  ّتیبوبر 

( تسا رود  ياه  هلصاف  نامز و  يارب  َُّمث »  » هملک « ) اُوماقَتْسا َُّمث   » .دشاب ینالوط  هک  تسا  دنمشزرا  یتماقتسا  - 4

« ُهَِکئالَْملا ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت   » .دنک یم  بلج  دوخ  هب  ار  ناگتشرف  تمواقم ، نامیا و  رثا  رد  ناسنا  - 5

« ُهَِکئالَْملا ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت   » .دنوش یم  لزان  زین  ناربمایپ  ریغ  رب  ناگتشرف  - 6

ُلَّزَنَت ْنَم  یلَع  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَـه   » .نیطایـش ناراـکهانگ ، رب  و  ُهَِکئـالَْملا » ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت   » .دـنوش یم  لزاـن  ناگتـشرف  مواـقم  ناـنمؤم  رب  - 7
(1)« ٍمِیثَأ ٍكاَّفَأ  ِّلُک  یلَع  ُلَّزَنَت  ُنیِطایَّشلا 

اَّلَأ  » .دنک یم  فرطرب  ار  هدنیآ  زا  فوخ  مه  ّقح ، هار  رد  ِتمواقم  - 8

« اُونَزْحَت ال   » .ار هتشذگ  هب  تبسن  هودنا  نزح و  مه  و  اُوفاخَت »

اُونَزْحَت اُوفاخَت َو ال  اَّلَأ   » .تسا یناور  یحور و  شمارآ  دنروآ ، یم  مواقم  نانمؤم  يارب  ناگتشرف  هک  ینامـسآ  هیده ي  نیرتالاب  - 9
« اوُرِْشبَأ َو 

يزومآ ملع 

امَّنِإ َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ِهِّبَر  َهَمْحَر  اوُجْرَی  َهَرِخْآلا َو  ُرَذْـحَی  ًاِمئاق  ًادِـجاس َو  ِلـْیَّللا  َءاـنآ  ٌِتناـق  َوُه  ْنَّمَأ 
ِباْبلَْألا (2) اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی 

دسرت یم  ترخآ  زا  و )  ) تسا لوغشم  تعاطا  هب  مایق  هدجس و  لاح  رد  بش  لوط  رد  هک  سک  نآ  ای ) تسا  رتهب  یـسک  نینچ   ) ایآ
رکذتم نادنمدرخ  اهنت  دنناسکی »؟ دـنناد  یمن  هک  یناسک  دـنناد و  یم  هک  یناسک  ایآ  : » وگب دراد ؟ دـیما  شراگدرورپ  تمحر  هب  و 

(. دنریذپ یم  دنپ  و   ) دنوش یم 

82 ص :

.221 ءارعش ، - 1
(9 رمز ، - ) 2

رون ریسفت  ساسارب  یمالسا  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 102 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14359/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14359/AKS BARNAMEH/#content_note_82_2
http://www.ghaemiyeh.com


: اه هتکن 

.یتخس رد  هچ  هافر و  رد  هچ  دنتسه ، ادخ  دای  هراومه  نانمؤم  هک : دیامرف  یم  نایب  ار  نانمؤم  تافص  زا  ییامیس  هیآ  نیا  رد 

(1) .تسا بشزامن  يارب  مایق  ِْلیَّللا ،» َءانآ  ٌِتناق   » بش رد  تونق  زا  دارم  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

، قافنا لـها  نارازگزاـمن ، نادـهاجم ، اـیبنا ، تسا : هداد  رارق  یـصوصخم  تاـجرد  هاـگیاج و  هورگ ، دـنچ  يارب  نآرق  رد  دـنوادخ 
مارتـحا هب  هداد  ناـمرف  ناـنمؤم  هـب  هلداـجم  هروـس  هـیآ 11  رد  هکناـنچ  .نادنمـشناد  دـنهد و  یم  ماـجنا  حـلاص  لـمع  هـک  یناـنمؤم 

َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهللا  ِعَفْرَی  اوُزُْشناَف  اوُزُْشنا  َلِیق  اذِإ  ...اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .دنزیخاپ هب  دننک و  مایق  نادنمـشناد 
« تاجَرَد

یب زا  تسا  رتهب  دـباوخب ، هک  یملاع  (2)« ٍلْهَج َعَم  ٍهاَلَـص  ْنِم  ٌْریَخ  ٍْملِع  َعَم  ٌمَْون  : » دنیامرف یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
! یملاع ره  هن  هتبلا  .تسا  تدابع  ملاع  تروص  هب  ندرک  هاگن  ٌهَداَبِع » ِِملاَْعلا  ِهْجَو  َیلِإ  َرَظَّنلا  : » دـندومرف ای  .دـناوخب  زاـمن  هک  يداوس 

دای هب  وا  هب  ندرک  هاگن  اب  هک  یملاع 

شا هناخ  زا  هک  نیمه  دنک ، یم تکرح  ملع  بسک  يارب  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  ثیدح  رد  .یتفیب  ادخ 
.دننک یم  رافغتسا  شیارب  تادوجوم  مامت  .دننک  یم  یهارمه  ار  وا  هتشرف  رازه  داتفه  دیآ ، یم  نوریب 

ملع بسک  هار  رد  ار  شرمع  هک  یـسک  ِهللا » ِلِیبَس  ِیف  ِدِـهاَجُْملاَک  ِْملِْعلا  ِبَلَط  ِیف  ُصِخاَّشلا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
.دنک حالـصا  ار  وت  هک  تسا  یملع  نآ  ملع  نیرتهب  دومرف : ای  .دـنک  یم داهج  ادـخ  هار  هک  تسا  يدـهاجم  دـننام  دـنک ، یم  فرص 

ربص وا  هب  هک  یملع  نآ  .دنک  رود  یقالخا  دـسافم  زا  ربکت و  لخب و  زا  لهج ، كرـش و  تداسح و  زا  ار  ناسنا  هک  یملع  نآ  ینعی 
.تسا ملع  نیرتهب  دربب ، الاب  ار  وا  تیفرظ  شنیب و  دید و  هک  یملع  نآ  .دهدب  راکتشپ  تماقتسا و  و 
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: اه مایپ 

« ِْلیَّللا َءانآ  ٌِتناق   » .تسا تدابع  رتسب  نیرتهب  بش  - 1

دباع و ناراد  هدنز  بش  يرآ  .دنشاب  مه  اب  دیاب  تدابع  ملع و  « ) َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا  ...ًاِمئاق  ًادِجاس َو   » .تسا ّتیدوبع  ملع ، هناشن ي  - 2
« َنوُمَْلعَی ...َهَرِخْآلا  ُرَذْحَی  ...ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق   » .دنتسه یعقاو  ناملاع  یهلا  تمحر  هب  راودیما  نایوج  ترخآ 

« اوُجْرَی ُرَذْحَی ،  » .دنراودیما یهلا  تمحر  هب  مه  دنراد و  میب  ترخآ  زا  مه  ادخ ، نادرم  - 3

َنوُمَْلعَی َو َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  «، » ٌِتناق َوُه  ْنَّمَأ   » .تسا نادـب  نابوخ و  اه و  يدـب  اه و  یبوخ  هسیاقم  تیبرت ، ياه  شور  زا  یکی  - 4
« َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال 

« ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ   » .تسا میلس  لقع  هناشن  يریذپ  دنپ  - 57

یهلا ياه  هتساوخ هب  اضر 

ام یلَع  اْوَسْاَت  ْالیَِکل  ٌریِـسَی .  ِهللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ِضْرَأـْلا َو ال  ِیف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  َباـصَأ  اـم 
ٍروُخَف (1) ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهللا ال  ْمُکاتآ َو  اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال 

شیپ هک  نآ  رگم  دسرن ، امش  هب  ناتناج  مسج و  رد  هن  نیمز و  رد  یتبیصم  چیه 

فـسأت دـیداد ، تسد  زا  هچنآ  رب  اـت  .تسا  ناـسآ  دـنوادخ  رب  رما  نیا  اـنامه  تسا ، تـبث  یحوـل  رد  مـیروآ  دـیدپ  ار  نآ  هـکنآ  زا 
.درادن تسود  ار  یشورفرخف  ربکتم  چیه  دنوادخ  دینکن و  ینامداش  هناتسمرس ) ، ) دش هداد  امش  هب  هچنآ  هب  دیروخن و 

: اه هتکن 

.تسا ندروآ  دیدپ  ینعم  هب  ءرب »  » زا اهَأَْربَن » »

.دشاب یگرزب  لیخت  مّهوت و  ساسا  رب  هک  تسا  يربکت  يانعم  هب  ٍلاتُْخم » »

هلیـسو ایبنا  يارب  دشر و  شیامزآ و  هلیـسو  نانمؤم  يارب  یلو  تسا ، رادشه  بدا و  هلیـسو  ملاظ  يارب  اهالب  میناوخ : یم  ثیدح  رد 
يایلوا يارب  تاجرد و  تفایرد 

84 ص :

(22 دیدح ، - ) 1
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(1)« همارک ءایلوالل  هجرد و  ءایبنالل  ناحتما و  نمؤملل  بدأ و  ملاظلل  ءالبلا   » .تسا تمارک  تفایرد  هلیسو ي  ادخ ،

نودب دیاب  تسا و  ندیسر  لامک  هب  نتفر و  الاب  يارب  دیفس ، هایـس و  ياه  گنـس  زا  ییاه  هّلپ  نوچمه  نیریـش ، خلت و  ثداوح  مامت 
لوئـسم رگید  زور  مدرم و  زا  لوپ  نتفرگ  لوئـسم  زور  کی  کناب ، دنمراک  ریظن  .تشذـگ  نآ  زا  تعرـس  هب  اه ، هّلپ  ِگنر  هب  هّجوت 
.تسین شیب  نیما  يدـنمراک  وا  دـناد  یم  اریز  دـنک ، یم  یلاحـشوخ  مود  زور  هن  دزاـب و  یم  ار  دوـخ  لوا  زور  هن  .تـسا  تـخادرپ 

نآ رد  اه  ینیریـش  اه و  یخلت  هک  دربب  الاب  يردق  هب  ار  ناسنا  حور  دهاوخ  یم  اه  بیـشن  زارف و  ثداوح و  ندرک  رّرقم  اب  دـنوادخ 
الا تیأر  ام  و  ، » مدـیدن يزیچ  ییابیز  زج  هب  نم  دومرف : البرک  ثداوح  زا  دـعب  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هکناـنچ  دـنکن ، رثا 

(2)« الیمج

وت و مکح  هب  متـسه  یـضار  ادـنوادخ ! دومرف : شا  یگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  رد  هاـگلتق و  لادوـگ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  و 
سنا زا  تداهش  هب  ار  دوخ  سنا  قایتشا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  و  کئالب » یلع  اربص  کئاضقب ، اضر  ، » وت ناحتما  الب و  رب  مرابدرب 

تمکح رگا  لیلد و  یب  یقافتا و  هن  مینادـب  ادـخ  تمکح  ملع و  ساسارب  ار  ثداوح  رگا   (3) .دناد یم  رتشیب  ردام  هنیـس  هب  كدوک 
هنحـص هک  میناد  یم  اریز  میوش  یمن  ینابـصع  مینک و  یمن  ینمـشد  مینز ، یمن  صرح  میزرو ، یمن  دسح  مینادب ، ار  ثداوح  زورب 

نتشاد زا  دروآ ، یم  لابند  هب  هفیظو  ّتیلوئسم و  تمعن ، ياطع  مینادب  رگا  .تسا  هدش  هنامیکح  یحارط  لبق  زا  اه 

.میوش یمن  كانمغ  اه  هدش  توف  زا  تسا ، تمایق  رد  شناربج  تمعن ، نتفرگ  مینادب  رگا  میوش و  یمن  داش  نآ 

تـسد زا  هچنآ  هب  دومرف : هدرک و  توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  تسا ، نآرق  هملک  ود  رد  دهز  مامت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(4) .تسا فارطالا  عماج  يدهاز  دشاب ، نینچ  هک  یسکو  دیشابن  شوخلد  دوش ، یم  هداد  امش  هب  هچنآ  رب  دیروخن و  فسأت  دیداد 

: اه مایپ 

ِیف  » ریم گرم و  تاحارج و  ای  و  ِضْرَْألا » ِیف  ٍهَبیِصُم   » عرازم لزانم و  بیرخت  بجوم  هک  هلزلز  لیـس و  نوچمه  یعیبط  ثداوح  - 1
ساسا رب  دوش ، یم  ْمُکِسُْفنَأ »

85 ص :

ص 235. ج 64 ، راحب ، هنومنریسفت و  - 1
ص 160. فوُهل ، - 2

هبطخ 5. هغالبلا ، جهن  - 3
تمکح 439. هغالبلا ، جهن  - 4
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ْنَأ ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ   » .دشاب جراخ  دنوادخ  تردق  تحت  زا  هک  یفداصت  يروما  هن  تسا ، یهلا  هدش  يراذـگ  هیاپ  شیپ  زا  ماظن 
« اهَأَْربَن

« ...ْمُکَتاف ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  ...ٍهَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام   » .تسا رادفده  ثداوح ، - 2

« ْمُکَتاف ام   » .تسا هدشن  هداد  تبسن  دنوادخ  هب  تمعن  بلس  یلو  ْمُکاتآ » ، » تسا دنوادخ  زا  اه  تمعن  - 3

« اْوَسْاَت ْالیَِکل  ...اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف   » .تسا شمارآ  ببس  ثداوح ، فادها  راثآ و  هب  ملع  - 4

« اوُحَْرفَت َو ال  اْوَسْاَت ...  ْالیَِکل   » .دنوشن رورغم  دنروخن و  هّصغ  ناگدنب  ات  هداد  ربخ  ظوفحم  حول  رد  ثداوح  تبث  زا  دنوادخ  - 5

َو ال اْوَسْاَت ...  ْالیَِکل   » .تسا مومذم  اه  هتـشاد  هب  ندش  تسمرـس  ای  اه و  هتـشذگ  رب  ندروخ  هودنا  تسین ، دب  یعیبط  يداش  مغ و  - 6
« اوُحَْرفَت

نارگید رب  اذل  هداد و  تمعن  وا  هب  نآ  رطاخ  هب  ادخ  هک  دراد  یتلیـضف  دنک  یم  نامگ  تسا ، لفاغ  یهلا  تارّدـقم  زا  هک  یـسک  - 7
« ٍروُخَف ٍلاتُْخم   » .دشورف یم  رخف 

دنوادخ ياه  تمعن رکش 

ٌدیِدََشل (1) ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذَأَت  ْذِإ  َو 

، دینک رکش  رگا  انامه  دومرف : مالعا  ناتراگدرورپ  هک  یماگنه  روآدای ) هب  زین   ) و

.تسا تخس  نم  باذع  هّتبلا  دینک  نارفک  رگا  و  میازفا ، یم  ار  امش  ياه ) تمعن   ) ًاعطق

: اه هتکن 

يدازآ تمعن  هب  طوبرم  هیآ ي  زا  دعب  هک  تسا ، نآ  نارفک  ای  تمعن و  رکش  دروم  رد  نآرق  هیآ  نیرت  حیرص  نیرت و  مهم  هیآ ، نیا 
ینامـسآ ربهر  یهلا و  تموکح  هک  تسا  نآ  زمر  نیا ، تسا و  هدـش  حرطم  یـسوم  ترـضح  يربهر  هب  یهلا ، تموکح  لیکـشت  و 

مدرم دنوادخ  دوشن  يرازگرکش  رگا  و  تساه ، تمعن  نیرت  مهم 

86 ص :

(7 میهاربإ ، - ) 1
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.دنک یم  راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ار  ساپسان 

: دراد یلحارم  تمعن  رکش 

.دنادب دنوادخ  زا  ار  اه  تمعن  همه ي  ناسنا  هک  یبلق  رکش  فلا )

«. ُدْمَْحلا ِهللا  » نتفگ ریظن  ینابز ، رکش  ب )

.دیآ یم  تسد  هب  مدرم  هب  تمدخ  ادخ و  ياضر  ریسم  رد  لاوما  رمع و  ندرک  فرص  تادابع و  ماجنا  اب  هک  یلمع  رکش  ج )

هن  ) دنادب ادخ  زا  ار  تمعن  ناسنا  هک  تسا  نآ  رکش  دومرف : زین  تسا و  هانگ  زا  يرود  تمعن ، رکش  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رارق هانگ  هلیـسو  ار  یهلا  ياه  تمعن  دـشاب و  یـضار  هداد  وا  هب  ادـخ  هچنآ  هب  و  نارگید ) ای  دوخ  شالت  لقع و  ملع و  یکریز و  زا 

فرـصم ّقح  ریغ  ریـسم  رد  ار  ادخ  تمعن  رگا   (1) .دهد رارق  ادخ  ریـسم  رد  ار  ادخ  تمعن  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعقاو  رکـش  دـهدن ،
« ُْمتْرَفَک ِْنَئل   » .تسا رفک  هنیمز  هدوب و  تمعن  نارفک  مینک ،

ره اریز  درادـن ، ناکما  راک  نیا  تفگ : یـسوم  .روآ  اـجب  ارم  رکـش  ّقح  درک : یحو  یـسوم  هب  دـنوادخ  هک  میناوخ  یم  ثیدـح  رد 
رکش نیرتهب  تسا ، نم  زا  تسه  هچ  ره  یناد  یم  هک  نیا  وت و  رارقا  نیمه  دمآ : یحو  .دراد  مزال  يرگید  رکـش  زین  رکـش  هملک ي 

(2) .تسا نم 

رکشی مل  نیقولخملا  نم  معنملا  رکشی  مل  نم   » .تسا هدرکن  رکـشت  زین  ادخ  زا  دنکن  رکـشت  مدرم  زا  هک  یـسک  تایاور ، هتفگ ي  هب 
(3) «. هللا

: اه مایپ 

« ْمُکُّبَر َنَّذَأَت   » .تسا هدرک  مالعا  هناعطاق  ار  ّتنس  نیا  هداد و  رارق  تمعن  دایدزا  هلیسو ي  ار  رکش  هک  تسا  نآ  رب  دنوادخ  ّتنس  - 1

.دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک  دنک  نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش 

« ْمُکِّبَر  » .دشاب رکش  جاتحم  دوخ  هکنآ  هن  درک  مزال  ار  رکش  ام ، تیبرت  يارب  ادخ  - 2

87 ص :

.هنومن ریسفت  - 1
.هنومنریسفت - 2

ص 44. ج 71 ، راحب ، - 3
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.میور یم  الاب  میوش و  یم  دایز  مینک ، یم  ادیپ  دشر  زین  ام  دوخ  هکلب  دوش ، یم  دایز  ام  رب  دنوادخ  ياه  تمعن  اهنت  هن  رکـش ، اب  - 3
« ْمُکَّنَدیِزََأل »

رد جاردتسا  تمقن و  تروص  هب  یلو  دوش ، یمن  بلـس  تمعن  یهاگ  یّتح  هکلب  تسین ، تمعن  نتفرگ  اهنت  تمعن ، نارفک  رفیک  - 4
« ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل   » .دنک طوقس  مک  مک  صخش ، ات  دیآ  یم 

88 ص :

رون ریسفت  ساسارب  یمالسا  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسودایند يدرف  بولطم  ياهراتفر 

َِکلذ ِثْرَْحلا  ِماْعنَْألا َو  ِهَمَّوَسُْملا َو  ِْلیَْخلا  ِهَّضِْفلا َو  ِبَهَّذـلا َو  َنِم  ِهَرَْطنَقُْملا  ِریِطاـنَْقلا  َنِینَْبلا َو  ِءاـسِّنلا َو  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز 
ِبآَْملا (1) ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهللا  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ُعاتَم 

هتساوخ تاوهش و  زا  همه  هک  اهرازتشک  نایاپراهچ و  زاتمم و  نابـسا  هرقنو و  الط  زا  دایز  لاوما  نادنزرف و  نانز و  هب  هقالع  قشع و 
اهنت وکین  ماجنارـس  تسایند و  یناگدـنز  زا  ارذـگ  يا  هرهب  اهنیا  هک ) یلاح  رد  ، ) تسا هتفای  هولج  مدرم  رظن  رد  تسا ، یناسفن  ياه 

.تسا دنوادخ  دزن 

: اه هتکن 

.تسا رتشیب  دیکأت  يارب  نآ ، لابند  هب  هرطنَقُم »  » هملک ندمآو  تسا  دایز  لام  يانعم  هب  راطِنق »  » عمج ریطانَق » »

یمیلعت ای  مادنا و  ییابیز  رطاخ  هب  هک  ییاه  بسا  .رادناشن  ینعی  همّوَسُم »  » تسا و هدـمآ  ودره  راوس ، بسا  بسا و  يانعم  هب  لیَخ » »
.دنتفگ یم  هموسم » لیخ   » اهنآ هب  دندش ، یم  یّصاخ  ياه  یگتسجرب  ياراد  دندید ، یم  هک 

ّقلمتم نایفارطا  بناـج  زا  یهاـگ  ناطیـش و  يوس  زا  یهاـگ  یـصخش و  تـالایخ  قیرط  زا  یهاـگ  ناـسنا ، رظن  رد  اـیند  ندرک  هولج 
ُناْطیَّشلا ُمَُهل  َنَّیَز  : » ناطیش يوس  زا  و  ًانَسَح » ُهآَرَف   » و ًاْعنُـص » َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  : » یـصخش ماهوا  قیرط  زا  .دریگ  یم  تروص 

« ِِهلَمَع ُءوُس  َنْوَعْرِِفل  َنِّیُز   » ّقلمتم نایفارطا  فرط  زا  و  ْمَُهلامْعَأ »

هتـشاد يدیدج  قیداصم  ینامز  ره  رد  دناوت  یم  تسا و  هیآ  لوزن  نامز  هب  هّجوت  اب  هدـش ، رکذ  هیآ  رد  هک  ایند  ياه  هولج  قیداصم 
تورث زا  هیانک  هرقن ، الط و  .دشاب 
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.تسا هّیلقن  هلیسو ي  بکرم و  زا  هیانک  بسا  و  يزودنا ،

ماقم رد  هیآ  نیا  ارچ  سپ  ایندلا » ِهایَْحلا  ُهَنیِز  َنُونَْبلا  ُلاْملا َو  « ؛ تسا هتفریذـپ  ار  دـنزرف  لام و  ندوب  تنیز  دـنوادخ  هک  نیا  اب  لاؤس :
؟ تسا داقتنا 

« ِتاوَهَّشلا ُّبُح   » هب نآ  زا  هک  تسا  دیدش  یگتـسبلد  زا  داقتنا  هیآ  نیا  رد  .تسا  نآ  هب  یگتـسبلد  زا  ریغ  يزیچ ، ندوب  تنیز  خساپ :
.دنک یم  ریبعت 

رباع نانز  لماش  هک  دـننک  تکرح  ور  هدایپ  زا  مرتحم  نارباـع  مییوگ : یم  هک  نیا  ریظن  دوش ، یم  زین  نارتخد  لـماش  نیَنب »  » هملک ي
.دوش یم  زین 

: اه مایپ 

نآ ياه  هولجو  اه  تنیز  زا  ندروخ  بیرف  تسا ، كانرطخ  هچنآ  دراد ، دوجو  یناسنا  ره  داهن  رد  تایّدام ، هب  یعیبط  هقـالع ي  - 1
 ...« ِساَّنِلل َنِّیُز   » .تساه یگتسبلد  لرتنک  مدع  و 

، تسا خـیرات  هنازرف ي  هک  نوعرف  رـسمه  رظن  رد  هکناـنچ  ِساَّنِلل » َنِّیُز   » .هنازرف دارفا  هن  تسا ، يّداـع  ِمدرم  يارب  اـیند  هوـلج ي  - 2
« ِِهلَمَع َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ِینَِّجن   » .تسا شزرا  یب  وا  يالط  خاک و 

ِءاسِّنلا َو َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح   » .ددرگ یم  ایند  هب  ناسنا  یگتـسبلد  هیام ي  زیچ  ره  زا  شیب  دـنزرفو ، نز  هب  ّدـح  زا  شیب  هقـالع ي  - 3
« َنِینَْبلا

« ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهللا  َو  ِساَّنِلل ...  َنِّیُز   » .تسا ترخآ  زا  تلفغ  همّدقم ي  ایند ، ياه  هولجو  اه  تنیز  هک  میشاب  بقارم  - 4

ُهللا َو  ِساَّنِلل ...  َنِّیُز   » .تسادـخ دزن  اهنت  وکین  تبقاع  اریز  .تسایند  هب  یگتـسبلد  یگتفیـش و  ندـش ، تبقاع  دـب  لماوع  زا  یکی  - 5
« ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع 

« ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهللا  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ُعاتَم  َِکلذ   » .تسا تایونعم  تمظع  نایب  تایّدام و  ریقحت  یتیبرت ، ياه  هویش  زا  یکی  - 6

« ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهللا  َو   » .تسا یهلا  هنادواج ي  فاطلا  اب  نآ  هسیاقم  بّرخم ، قئالع  لرتنک  يارب  هار  نیرتهب  - 7
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یتسرپ اوه 

الَف ِهللا َأ  ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدْهَی  ْنَمَف  ًهَواشِغ  ِهِرََصب  یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَس َو  یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  یلَع  ُهللا  ُهَّلَضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ 

َنوُرَّکَذَت (1)

رب تشاذـگ و  ههاریب  هب  شیهاـگآ  دوجو  اـب  ار  وا  دـنوادخ  هداد و  رارق  دوخ  دوبعم  ار  شیوخ  ياوه  هک  ار  یـسک  يدـید  اـیآ  سپ 
؟ دیریگ یمن  دنپ  ایآ  سپ  دنک ، تیاده  ار  وا  هک  تسیک  ادخ  زا  دعب  سپ  .داهن  يا  هدرپ  شمشچ  رب  دز و  رهم  شبلق  شوگ و 

: اه هتکن 

يرگید و  ْمِهِعْمَس » یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهللا  َمَتَخ  : » دیامرف یم  هک  راّفک  یکی  تسا : هدروآ  ُهللا » َمَتَخ   » ریبعت هورگ  ود  هرابرد ي  نآرق 
« ِِهْبلَق ِهِعْمَس َو  یلَع  َمَتَخ  : » دیامرف یم  هک  ناتسرپاوه 

.تسا هزیرغ  زا  يوریپ  هفیظو و  نتفرگ  هدیدان  یتسرپ  يوه  زا  دارم 

حیحص كرد  لد  هن  دونـش و  یم  ار  ّقح  شوگ  هن  دنیب و  یم  ار  تقیقح  مشچ  هن  دزادنا ، یم  راک  زا  ار  تخانـش  رازبا  یتسرپ  يوه 
.دراد

« ُهاوَه َعَبَّتا  ِضْرَْألا َو  َیلِإ  َدَلْخَأ  : » میناوخ یم  رگید  ياج  رد  هکنانچ  .تسا  تایّدام  هب  شیارگ  یتسرپ ، يوه  لماوع  زا  یکی 

(2)« نحملا سا  يوهلا  : » تساه تنحم  ساسا  یتسرپ  اوه 

.تساه هنتف  بکرم  اهسوه 

.تساه سوه  زا  يوریپ  اه ، هنتف  همشچرس ي  (3)« عبتت ءاوها  نتفلا  عوقو  ءدب  امنا  »

« اُولِدْعَت ْنَأ  يوَْهلا  اوُِعبَّتَت  الَف   » .تسا تلادع  عنام  یتسرپ  يوه 

« ِهللا ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  َو ال   » .تسادخ هار  زا  فارحنا  ببس 

« يدْرَتَف ُهاوَه  َعَبَّتا  َو   » .تسا ناسنا  طوقس  ببس 

.تسا لد  شوگ و  رب  ندروخ  رهم  ببس  یتسرپ  يوه  هک  میناوخ  یم  هیآ  نیا  رد  و 
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.مکحلاررغ - 2
ص 54. ج 1 ، یفاک ، - 3
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« ِِهْبلَق ِهِعْمَس َو  یلَع  َمَتَخ  َو  ُهاوَه ...  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  »

: اه مایپ 

« ُهاوَه ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ   » .تسا خیبوت  راوازس  تسرپ  يوه  كرش و  یعون  یتسرپ  يوه  - 1

« َْتیَأَرَف َأ   » .تسادیوه ناسنا  لامعا  رد  یتسرپ  اوه  باتزاب  یلو  تسا  نورد  رد  اه  سوه  هکنیا  اب  - 2

.دور یم  اه  سوه  غارـس  هب  ادـخ  ياـج  هب  دوش و  یم  فرحنم  دوبعم  باـختنا  رد  اـّما  تسا  رگ  شتـسرپ  يدوجوم  ًاـتاذ  ناـسنا  - 3
« ُهاوَه ُهَهلِإ  َذَخَّتا  »

« ُهللا ُهَّلَضَأ   » .دیامن هارمگ  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دشاب  دوخ  یناسفن  تالیامت  لابند  هب  هدرک و  اهر  ار  ادخ  هک  یسک  رفیک  - 4

« ٍْملِع یلَع  ُهللا  ُهَّلَضَأ  َو   » .دنک یم  فرحنم  ار  نادنمشناد  یّتح  یتسرپ  اوه  .دتفا  یم  ییآراک  زا  ملع  دش ، مکاح  یتسرپ  يوه  رگا  - 5

« ِِهْبلَق ِهِعْمَس َو  یلَع  َمَتَخ  ُهللا ...  ُهَّلَضَأ  ُهاوَه ...  ُهَهلِإ  َذَخَّتا   » .تسا ناتسرپ  يوه  يارب  یهلا  رفیک  یلدروک ، یهارمگ و  - 6

« ِهیِدْهَی ْنَمَف  ُهاوَه ...  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم   » .تسا ناسنا  يور  هب  تیاده  ياهرد  ندش  دودسم  ببس  یتسرپ ، يوه  - 7

ینیبدوخ رّبکت و 

ٍروُخَف (1) ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهللا ال  َّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  ِساَّنِلل َو ال  َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َو ال 

تـسود ار  یـشورف  رخف  ّربـکتم  چـیه  دـنوادخ  اریز  ورم ، هار  هنارورغم  نیمز  رد  و  نادرگم ، رب  ّربـکت ) هـب   ) مدرم زا  ار  دوـخ  يور  و 
.درادن

: اه هتکن 

جک شندرگ  دوش و  یم  راتفرگ  نآ  هب  رتش  هک  تسا  يرامیب  یعون  ریعصت ،» »
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.نکن جک  مدرم  اب  ار  تندرگ  رامیب ، ِرتش  لثم  ّربکت  ساسا  رب  وت  دیوگ : یم  شدنزرف  هب  نامقل  .دوش  یم 

.دیآ یم  تسد  هب  ماقم  لام و  رثا  رد  هک  تسا  دایز  يداش  يانعم  هب  حرم ،» »

.تسا شورفرخف  يانعم  هب  روُخَف »  » و دناد ، یم  رترب  ار  دوخ  مّهوت  لایخ و  ساسا  رب  هک  دنیوگ  یسک  هب  لاتُْخم » »

.میدق ینورد  ياه  هنیک  هدننک ي  کیرحت  مه  دیدج و  ياه  ترودک  دشر  زاس  هنیمز  مه  تسا ، مدرم  هب  نیهوت  مه  ّربکت ،

یم تـنعل  ار  وا  تـسا ، نآ  يور  ریز و  هـک  يدوـجوم  ره  نـیمز و  دور ، هار  نـیمز  رد  ّربـکت  اــب  سک  ره  میناوـخ : یم  ثیدــح  رد 
(1) .دننک

هناشن نیلّوا  ناقرف ، هروس ي  رد  و  ًاحَرَم » ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  ال   » ورن هار  هناربکتم  نیمز  رد  دـیوگ : یم  شدـنزرف  هب  نامقل  هیآ  نیا  رد 
« ًانْوَه ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  َو   » .تساهنآ هناعضاوتم ي  تکرح  ادخ ، بوخ  ناگدنب  ي 

( بجاو زامن  تعکر  هدفه  رد  هبترم  زور 34  هنابش  ره  رد  لقادح   ) ار ندب  هطقن  نیرتدنلب  نآ  هدجس ي  رد  هک  زامن  رارـسا  زا  یکی 
.تسا دنوادخ  ربارب  رد  عضاوت  رورغ و  ّربکت ، زا  يرود  میرازگ ، یم  كاخ  يور 

زا نانمؤم ، ربارب  رد  عضاوت  .تسا  رت  مزال  نانمؤم  داتـسا و  نیدـلاو ، ربارب  رد  اّما  تسا ؛ مزال  اـه  ناـسنا  ماـمت  ربارب  رد  عضاوت  هچرگ 
« َنِینِمْؤُْملا یَلَع  ٍهَّلِذَأ   » .تسا نامیا  لها  هتسجرب ي  ياه  هناشن 

یمن درط  ار  نانآ  زگره  ام  دندومرف : یم  ناراوگرزب  نآ  دنتشاد ، ایبنا  زا  ار  ارقف  ندرک  رود  داهنشیپ  هک  ناّربکتم  ياضاقت  فالخ  رب 
شیب يرادرم  زین  هدـنیآ  رد  و  هدـش ، هدـیرفآ  هفطن  كاـخ و  زا  هک  یناوتاـن  فیعـض و  ِناـسنا  اُونَمآ » َنیِذَّلا  ِدِراـِطب  اـَنَأ  اـم  َو   » .مینک

!؟ دنک یم  ّربکت  ارچ  دوب ، دهاوخن 

!؟ تسین ریذپ  بیسآ  یشومارف  اب  وا  دودحم  ملع  رگم 

!؟ تسین ریذپ  لاوز  وا ، تورث  ترهش و  تردق ، ییابیز ، رگم 

93 ص :
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!؟ تسا هدیدن  هعماج  رد  ار  گرم  رقف و  يرامیب ، رگم 

!؟ تسین یندش  دوبان  وا  ياه  ییاناوت  رگم 

اه هوک  زا  هک  دینکن  یشک  ندرگ  دوش ، یمن  خراوس  نیمز  هک  دیورن  هار  هناّربکتم  دیامرف : یم  نآرق  دنک !؟ یم  ّربکت  هچ  يارب  سپ 
.دیوش یمن  رتدنلب 

: اه مایپ 

« ِساَّنِلل َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  ال   » .مینک راتفر  ییورشوخ  اب  ناملسم ، ریغ  هچ  ناملسم و  هچ  مدرم ، اب  - 1

« ًاحَرَم ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  ال   » .نتفر هار  رد  یّتح  تسا ، عونمم  ّربکت  - 2

« ُّبُِحی َهللا ال  َّنِإ   » .مینک هدافتسا  ناهانگ  اه و  یتشز  كرت  يارب  وا  يدونشخان  زا  قیوشت و  يارب  دنوادخ  يدونشخ  لماع  زا  - 3

« ٍلاتُْخم  » .میزاسن راتفرگ  ار  دوخ  اه  يزاورپدنلب  تالایخ و  تاموهوم ، هب  - 4

« ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهللا ال  َّنِإ   » .مینکن یشورف  رخف  مدرم  رب  - 5

صرح لخب و 

ُثاریِم ِهَمایِْقلا َو ِهللا  َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  اـم  َنُوقَّوَُطیَـس  ْمَُهل  ٌّرَـش  َوُه  ْلـَب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُه  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهللا  ُمُهاـتآ  اـِمب  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  ـال  َو 
ٌرِیبَخ (1) َنُولَمْعَت  اِمب  ُهللا  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو 

نانآ يارب  لخب ) نیا   ) هک دـننکن  نامگ  دـنزرو ، یم  لخب  هداد ، نانآ  هب  شلـضف  زا  دـنوادخ  هچنآ  قافنا )  ) هب تبـسن  هک  یناسک  و 
ناـشندرگ رب  یقوط  تروص ) هب  ، ) تماـیق زور  رد  دـنا  هدرک  لـخب  هک  ار  هچنآ  يدوز  هب  .تسا  رتدـب  ناـشیارب  نآ  هکلب  تسا ، رتهب 

.تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  تسادخ و  صوصخم  نیمز  اه و  نامسآ  ثاریم  .دوش و  یم  هتخیوآ 

: اه مایپ 

« َّنَبَسْحَی ال   » .دینک يرود  یفارحنا  نامگ  لایخ و  زاو  دیشاب  نیب  عقاو  - 1

« ِِهلْضَف ْنِم  ُهللا  ُمُهاتآ  « ؟ ارچ لخب  سپ  تسین ، وت  ِنآ  زا  هک  لام  - 2

94 ص :

هیآ 180) نارمع ، لآ  - ) 1
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« ْمَُهل ٌّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َنُولَْخبَی ...  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  ال   » .تسا ّرش  ریخ و  زا  طلغ  لیلحت  یهاگآان و  لخب ، همشچرس ي  - 3

« ْمَُهل ٌّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُه  َّنَبَسْحَی ...  ال   » .تساه ناسنا  رکفت  شنیب و  حالصا  ایبنا ، فیاظو  زا  یکی  - 4

« ریخ وه  َّنَبَسْحَی ...  ال   » .دهد یم  هولج  ریخ  ناسنا  دزن  ار  رورش  ایند ، ّبح  - 5

« اُولَِخب ام  َنُوقَّوَُطیَس   » .دنوش یم  روشحم  زین  تادامج  یخرب  تمایق ، رد  - 6

« اُولَِخب ام  َنُوقَّوَُطیَس   » .تسا ینامسج  داعم ، - 7

« اُولَِخب ام  َنُوقَّوَُطیَس  ْمَُهل  ٌّرَش  َوُه   » .تسا یعقاو  ّرش  ریخ و  روهظ  هنحص  تمایق ، - 8

« اُولَِخب ام  َنُوقَّوَُطیَس   » .تسین قلطم  دازآ  دوخ  لاوما  فّرصت  رد  ناسنا ، - 9

رد دـهدن ، ار  دوخ  لام  تاکز  سکره  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد  اُولَِخب » اـم  َنُوقَّوَُطیَـس   » .تسا لـمع  مّسجت  هنحـص ي  تماـیق ، - 10
(1) .دوش یم  هداهن  شندرگ  رب  یقوط  رام و  تروص  هب  شلاوما  تمایق 

« َنُوقَّوَُطیَس  » .تسین رود  تمایق ، ییاپرب  نامز  - 11

« َنُوقَّوَُطیَس  » .تسا ترخآ  رد  تراسا  بجوم  ندش ، لام  ریسا  - 12

« اُولَِخب ام  َنُوقَّوَُطیَس   » .دوش یم  ام  باذع  هیام ي  نامه  میا ، هدیزرو  لخب  میا و  هتسب  لد  نآ  هب  ایند  رد  ار  هچنآ  - 13

.تسین ام  قافنا  دنمزاین  مه  تسایند و  راگدنام  ثاریم  بحاص  مه  دنوادخ  - 14

« ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُثاریِم  َو ِهللا   » .تسام دوخ  تداعس  يارب  قافنا ، روتسد  سپ 

َو ِهللا « ؟ ارچ لخب  سپ  میور ، یم  یلاخ  تسد  اب  میا و  هدـمآ  یلاخ  تسد  اـب  اـم  .تسادـخ  سک  همه  زیچ و  همه  یعقاو  ثراو  - 15
« ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُثاریِم 

95 ص :
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يدنسپدوخ بجع و 

یقَّتا (1) ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  ... 

.تسا رتاناد  ناگشیپاوقت  هب  وا  هک  دیرامشن  بیع  یب  ار  دوخ  سپ  ... 

: اه هتکن 

، دـمآ شیپ  رارطـضا  رگا  دومرف : دـنک ؟ شیاتـس  فیرعت و  شدوخ  زا  یـسک  تسا  زیاج  ایآ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
ِِنئازَخ یلَع  ِیْنلَعْجا  : » دومرف درک و  شیاتـس  دوخ  زا  رـصم  مکاـح  دزن  فسوی  هک  يا  هدینـشن  اـیآ  دـندومرف : سپـس  درادـن ، یعناـم 

.مهاگآ يدرف  لاملا و  تیب  ظفاح  نم  هک  اریز  هدب  رارق  نیمز  تالوصحم  اهدمآرد و  لوئسم  ارم  ٌمِیلَع » ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَْألا 

میدناوخ و زامن  حبـص  ات  ار  بشید  ام  دنیوگ ، یم  رگیدکی  هب  یـشورفرخف  يارب  یهورگ  دینـش  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ای دوـخ  رورغ  زا  يریگوـلج  يارب  دـیاب  یهاـگ  نیارباـنب ، .مدوـبن  هزور  زورید  مدـیباوخ و  بشید  نـم  دوـمرف : میدوـب ، هزور  زورید 

.تفگ نخس  هنوگ  نیا  نارگید ،

ترـضح نآ  دیـشک ، ربمایپ  خر  هب  ار  یـسوم  ترـضح  تازجعم  دـمآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  يدوهی  يدرف 
حون ترضح  دوخ ، هبوت  يارب  مدآ  ترضح  میوگ : یم  وت  ندش  نشور  يارب  یلو  دنک ، شیاتس  دوخ  زا  ناسنا  هک  تساوران  دومرف :

دّمحم و ّقح  هب  ار  ادخ  سرت ، زا  تاجن  يارب  یـسوم  ترـضح  شتآ و  زا  تاجن  يارب  میهاربا  ترـضح  ندش ، قرغ  زا  تاجن  يارب 
هک تسا  نم  لسن  زا  يدـهم  ترـضح  .دروآ  یم  ناـمیا  نم  هب  دـید ، یم  ارم  یـسوم  رگا  يدوهی ! يا  دـنداد ، دـنگوس  دّـمحم : لآ 

.دناوخ زامن  وا  رس  تشپ  دیآورف و  نامسآ  زا  وا  يرای  يارب  یسیع  ترضح 

شیاتـس ار  ناتدوخ  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  .تسادج  یهلا  ياه  تمعن  نایب  باسح  زا  ییاتـسدوخ ، سفن و  هیکزت  باسح 
.نک نایب  ار  ادخ  فاطلا  اه و  تمعن  ْثِّدَحَف » َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اَّمَأ  َو  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  یلو  ْمُکَسُْفنَأ » اوُّکَُزت  الَف  ، » دینکن
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: اه مایپ 

« ْمُکَسُْفنَأ اوُّکَُزت  الَف  َِرئابَک ...  َنُوِبنَتْجَی   » .دنوشن ییاتسدوخ  راتفرگ  دننک ، یم  يرود  هانگ  زا  هک  یناسک  - 1

.دراد یم  زاب  ییاتسدوخ  زا  ار  ناسنا  قباس ، تلذ  فعض و  يزیچان و  هب  هّجوت  - 2

« ْمُکَسُْفنَأ اوُّکَُزت  الَف  ْمُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ٌهَّنِجَأ  ُْمْتنَأ  ْذِإ  »

َوُه  » .دراد یم  زاب  ییاتـسدوخ  زا  ار  ناسنا  یهلا  تراظن  ملع و  هب  هدیقع  .دشاب  دیاقع  حالـصا  قیرط  زا  دیاب  مدرم  راتفر  حالـصا  - 3
« ْمُکَسُْفنَأ اوُّکَُزت  الَف  ُمَلْعَأ ... 

« ْمُکَسُْفنَأ اوُّکَُزت  الَف  ِضْرَْألا ...  َنِم  ْمُکَأَْشنأ   » .مینک یم  راختفا  دوخ  هب  ارچ  تسوا ، زا  همه  میراد  یلامک  رگا  - 4

« یقَّتا ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه   » .دوش یمن  یقّتم  ناسنا  اوقت ، هب  رهاظت  اب  - 5

يزوت هنیک  دسح و 

(1) ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َهَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ 

.دـنزرو یم  دـسح  تسا ، هداد  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هک  هچنآ  رطاخ  هب  ناملـسم )  ) مدرم هب  تبـسن  نایدوهی )  ) هکنیا اـی 
لآ هب  نونکا  ارچ   ) .میداد یگرزب  تنطلس  تمکح و  ینامـسآ و  باتک  زین ) دیتسه  وا  لسن  زا  امـش  هک   ) میهاربا لآ  هب  اًلبق  ام  انامه 

)؟ میهدن مالسلا  مهیلع  دّمحم 

: اه هتکن 

لام لخب  رد  نوچ  .تسا  رتدـب  لخب  زا  دـسح  تسا و  هدـش  هراشا  ناشتداسح  هب  هیآ  نیا  رد  دوب و  دوهی  لخب  هب  هراشا  لـبق  هیآ ي 
.تسا تحاران  مه  يرگید  ِششخب  زا  دسح  رد  یلو  دشخب ، یمن  ار  دوخ 

(2) .مییام دنا ، هتفرگ  رارق  تداسح  دروم  هک  نانآ  دنا : هدومرف  تیب  لها  تایاور ، رد 

زا دارم  تواضق و  مهف و  تمکح ،»  » زا دارم  تّوبن و  باتک ،»  » زا دارم  دومرف : هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  رد 
مدرم تعاطا  میظع ،» کلم  »

97 ص :

(54 ءاسن ، - ) 1
ص 186. ج 1 ، یفاک ، - 2
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رارق ّقح  رب  ناـماما  ناـنآ  ناـیم  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دارم  دوـمرف : میظع » کـلم   » ریـسفت رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  (1)و  .تسا
(2) .داد

: اه مایپ 

« ُهللا ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی   » .دنک یم  ملع  دق  ادخ  هدارا ي  لباقم  رد  دوسح ، - 1

يوزرآ دنوادخ  زا  نارگید ، تمعن  لاوز  يوزرآ  ياج  هب  ِِهلْـضَف » ْنِم   » .تسادـخ لضف  اه  يریگ  هرهب  اه و  تمعن  همه ي  أشنم  - 2
.دیشاب هتشاد  ار  وا  لضف 

رد .تسا  تداسح  رطاخ  هب  تسا ، ناناملـسم  دـیحوت  زا  رتهب  امـش  كرـش  هکنیا  رب  تواضق  ناکرـشم و  اب  باتک  لها  ییوسمه  - 3
« َنوُدُسْحَی ْمَأ  : » میناوخ یم  هیآ  نیا  رد  يدْهَأ ...  ِءالُؤه  دنتفگ : ناکرشم  هب  نایدوهی  هک  میدناوخ  لبق  تایآ 

( تسا هدش  رارکت  اْنیَتآ »  » هملک راب  هس   ) .تسوا زا  فاطلا  همه ي  - 4

باتک و مان  .دنـشاب  ییالاب  شنیب  یملع و  يونعم و  ماقم  ياراد  تموکح ، زا  لبق  هک  دشاب  یناسک  تسدـب  دـیاب  یهلا  تموکح  - 5
ْمُهاْنیَتآ َهَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  اْنیَتآ ...  ( » .تسا مّدـقم  يّدام  رب  يونعم  ياـه  تمعن  يرآ   ) .تسا هدـمآ  میظع  کـلم  زا  لـبق  تمکح 

« ًامیِظَع ًاْکُلم 

98 ص :

ص 306. ج 1 ، یفاک ، - 1

ص 306. ج 1 ، یفاک ، - 2
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مدرم هب  یکین  ناسحا و  بولطم  یعامتجا  ياهراتفر 

ٌمیِمَح (1) ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ُهَئِّیَّسلا  َال  ُهَنَسَْحلا َو  يِوَتْسَت  َو ال 

وت نایم  هک  سک  نآ  ماگنه  نیا  هک  نک ، عفد  تسا ) یکین  هک   ) رتهب هویـش ي  اب  ار ) نارگید  يدب  ( ؛ تسین ناسکی  يدـب  اب  یکین  و 
(. دوش یم  مامت  وت  هب  تبسن  شتوادع  و   ) دوش یم  مرگ  تسود  نوچمه  تسا  ینمشد  وا  و 

: اه هتکن 

اب نید ، غّلبم  رگا  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  يراتفردـب  لهاان و  توافت و  یب  دارفا  دـننک  یم  توعد  ادـخ  هب  ار  مدرم  هک  یناـسک  ربارب  رد 
یبوخ اب  ار  اه  يدب  هک  دنک  یم  شرافـس  هیآ  نیا  .دوش  یمن  لصاح  یقیفوت  دنکن  دروخرب  نانآ  اب  ردـص  هعـس ي  شوخ و  قالخا 

هک دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  قالخالا ، مراکم  ياعد  رد  هک  هنوگ  نامه  شابن ؛ ماقتنا  لها  هدب و  خساپ 
وا اب  درک  هطبار  عطق  وا  اب  سک  ره  درذگب و  نانآ  يدب  زا  دـیوگب و  ار  مدرم  یکین  وا ، زا  مدرم  تبیغ  ربارب  رد  هک  دـهد  قیفوت  وا  هب 
هک میناوخ  یم  ار  اهدروخرب  نیا  زا  ییاـه  هنومن  ترـضح  نآ  موصعم  تیب  لـها  مرکا و  ربماـیپ  هریـس ي  رد  اـهراب  .دـنک  ترـشاعم 

.تسا هدرک  لیدبت  نانآ  رادفرط  هب  ار  نافلاخم  نیرت  تخسرس 

: دنا هتسد  دنچ  مدرم 

.دنک یم  ظفح  ار  دوخ  تسود  هک  یسک 

.دنک یم  توافت  یب  دوخ  هب  تبسن  ار  دوخ  تسود  هک  یسک 

.دنک یم  لیدبت  نمشد  هب  ار  دوخ  تسود  هک  یسک 

.دنک یم  لیدبت  تسود  هب  ار  نمشد  هک  یسک 
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يدـب اب  ار  یـسک  يدـب  رگا  هک  تسا  نیا  دارم  دـنا : هتفگ  اُهْلثِم » ٌهَئِّیَـس  ٍهَئِّیَـس  ُءازَج  َو   » يروش هروس ي  هیآ ي 40  ریسفت  رد  یـضعب 
: دیامرف یم  هروس  نامه  هیآ ي 43  رد  هکنانچ  یتسه ، وا  لثم  مه  امش  داد  خساپ 

تامیمـصت زا  نیا  درذگب ، نانآ  زا  دشاب و  هتـشاد  ار  مدرم  يدـب  لّمحت  هک  یـسک  و  ِرُومُْألا » ِمْزَع  ْنَِمل  َِکلذ  َّنِإ  َرَفَغ  َرَبَص َو  ْنََمل  «َو 
.تسا هتسیاش 

: اه مایپ 

ْنَّمِم ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو   » .مینک عفد  یکین  اب  ار  نارگید  يدب  مییامن و  ییادز  شنت  هک  تسا  نآ  هّللا  یلا  توعد  ياههار  زا  یکی  - 1
« ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ِهللا ...  َیلِإ  اعَد 

.دوش یم  شومارف  زیچ  همه  دنک و  یم  هنهک  ار  لیاسم  نامز  رورم  دینکن  رکف  - 2

« ُهَئِّیَّسلا َال  ُهَنَسَْحلا َو  يِوَتْسَت  ال   » .دنام یم  یقاب  دارفا  حور  قمع  رد  نآ  راثآ  و  تسین ، ناسکی  زگره  یفنم  تبثم و  ياهدروخرب  )

.تسا بوخ  ياهدروخرب  اـب  مدرم  ياـه  يدـب  عفد  دوب ) هدـمآ  لـبق  هیآ ي  رد  هک   ) ادـخ يوس  هب  توعد  یلمع  هنومن ي  کـی  - 3
« ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  »

اب نمشد  ياه  يدب  عفد  « ) ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا   » تسا مزال  یقالخا  مجاهت  تسین ، یفاک  کین  قالخا  نافلاخم ، اب  دروخرب  رد  - 4
(. تسا زاین  یقالخا  ياهراتفر  نیرترب  اه و  شور  نیرتوکین  هب  هکلب  تسین ، یفاک  وکین  شور 

دوش یم  لُم  اه  هکرس  تبحم  زا  دوش  یم  لگ  اهراخ  تبحم  زا 

َیِه ِیتَّلِاب  ْعَفْدا   » .دیامن لیدـبت  تبّحم  هب  ار  ینمـشد  هک  تسا  يدروخرب  هکلب  دـنک ، الط  ار  سم  هک  تسین  نآ  یعقاو ، يایمیک  - 5
زور هکلب  تسین  ماقتنا  زور  زورما  دومرف : مرکا  ربماـیپ  یلو  دوب  ماـقتنا » ماـقتنا ،  » ناناملـسم زا  یـضعب  راعـش  هکم  حـتف  زور  « ) ُنَسْحَأ

(. تسا تمحرم  تمحر و 

« ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ُنَسْحَأ - َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا   » .تسا غیلبت  رد  قیفوت  طرش  ردص  هعس ي  - 6

هجیتن ي هک  مینادب  رگا   ) .درب یم  الاب  ار  ناسنا  هزیگنا ي  راک ، هجیتن ي  هب  هّجوت  - 7
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ٌِّیلَو ُهَّنَأَـک  ُنَسْحَأ ... - َیِه  ِیتَّلاـِب  ْعَفْدا   » .دوش یم  داـیز  اـم  رد  راـک  نیا  هزیگنا ي  تسا ، تسود  هب  نمـشد  لیدـبت  بوخ ، دروـخرب 
« ٌمیِمَح

راداو هناتسود  راتفر  هب  ار  وا  دیآ و  یم  دوجو  هب  وا  رد  یگدنمرش  ایح و  لقاال  دوشن  تسود  نمـشد  رگا  هتـسیاش ، ياهراتفر  رد  - 8
« ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک   » .دنک یم 

نیدلاو هب  یکین  ناسحا و 

امُهْرَْهنَت َو ٍّفُأ َو ال  امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  ْوَأ  امُهُدَحَأ  َرَبِْکلا  َكَْدنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاَّیِإ َو  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یـضَق  َو 
ًاریِغَص (1) ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  ِهَمْحَّرلا َو  َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخا  َو  ًامیِرَک .  ًالْوَق  امَُهل  ُْلق 

، دندیسر يریپ  هب  وت  دزن  ود  ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  .دینک  یکین  ردام  ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  تشاد  رّرقم  تراگدرورپ 
عـضاوت ِلاب  فطل ، ینابرهم و  يور  زا  .وگب و  نخـس  هناراوگرزب  هدیجنـس و  نانآ  اـب  نارم و  دوخ  زا  ار  ناـنآ  وگم و  فا »  » ناـنآ هب 

.دندرک تیبرت  یکدوک  رد  ارم  هک  هنوگ  نامه  روآ ، تمحر  ود  نآ  رب  اراگدرورپ ! وگب : روآدورف و  نانآ  يارب  ار  شیوخ 

: اه هتکن 

: تسا هدمآ  لمع  هب  شهوکن  نانآ  ندرزآ  زا  هدش و  شرافس  رایسب  نیدلاو  هب  ناسحا  دروم  رد  ثیداحا ، رد 

ردام ردپ و  هب  ناسحا  .تسادخ  مشخ  نانآ  مشخ  یهلا و  ياضر  ود  نآ  تیاضر  .تسا  لوبقم  جح  نیدلاو ، هب  تمحر  هاگن  شاداپ 
وت دندز ، ار  وت  رگا  یّتح  تسا : هدـمآ  ثیداحا  رد  .دـننک  ناسحا  ام  هب  زین  نادـنزرف  هک  دوش  یم  ببـس  دـنک و  یم  ینالوط  ار  رمع 

نانآ هب  مدرم  هک  نکم  يراـک  نزن ، ادـص  ماـن  هب  ار  ناـنآ  ورن ، هار  ناـنآ  زا  رتولج  نکم ، دـنلب  تسد  نکم ، هاـگن  هریخ  وگن ، ّفا » »
(2) .نک کمک  نانآ  هب  دنهاوخب  يزیچ  وت  زا  هکنآ  زا  شیپ  نیشنم و  نانآ  زا  شیپ  دنهد ، مانشد 

، دید تلاح  نامه  رد  ار  ربمایپ  داد ، یم  فاوط  هتفرگ  شود  هب  ار  شردام  يدرم 
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(1) .يدرکن ادا  ار  نامیاز  نامز  ياه  هلان  زا  یکی  ّقح  یّتح  دومرف : مدرک ؟ ادا  ار  مردام  ّقح  ایآ  دیسرپ :

زامن هار  زا  يرآ ، دومرف : تسه ؟ نیدلاو  يارب  یناسحا  مه  گرم  زا  سپ  ایآ  دش : لاؤس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
نانآ و يارب  ندناوخ 

(2) .ناشناتسود مارتحا  ناشیاه و  یهدب  تخادرپ  ناشتادّهعت و  هب  افو  ناشیارب و  رافغتسا 

مدوب رادلوپ  يوق و  نم  يزور  تفگ : ریپ  ردپ  دومن ، شسرپ  تساوخ و  ار  ردپ  ترـضح  .درک  تیاکـش  ربمایپ  دزن  شردپ  زا  يدرم 
تسیرگ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنک  یمن  کمک  نم  هب  هدش و  رادلوپ  وا  زورما  اّما  مدرک ، یم  کمک  مدنزرف  هب  و 

ییاراد وت و  کیبال » کلام  تنا و  : » دومرف دنزرف  نآ  هب  سپس  دیرگن ! دونشب و  ار  هصق  نیا  هک  تسین  ینش  گنـس و  چیه  دومرف : و 
هک دشخبب » ار  امش  ادخ  : » دیوگب دنزرف  دندز ، ار  دوخ  دنزرف  نیدلاو  رگا  یّتح  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  (3) .دیتسه تردپ  ِنآ  زا  تا 

(4) .تسا میرک » لوق   » نامه هملک  نیا 

ترـضح دروم  ردو  ِیتَِدلاِوب » اَرب   » ِفیـصوت مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دروم  رد  هکنانچ  .تسایبنا  تافـص  زا  نیدلاو ، هب  ناسحا 
.تسا هدمآ  ِْهیَِدلاِوب » اَرب   » مالسلا هیلع  ییحی 

ردپ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا ، یخرب  رد  .دنتـسین  یعیبط  ردام  ردپ و  اهنت  نیدلاو ،
« َمیِهاْربِإ ْمُکِیبَأ  َهَِّلم   » .تسا هدمآ  باسح  هب  برع  ردپ  میهاربا ، ترضح  هک  نانچمه  (5) .دنا هدمآ  باسح  هب  تّما 

اَّلَأ َکُّبَر  یـضَق   » .دوش یم  هدنز  نانآ  رد  دیحوت  هب  نادنزرف  توعد  هزیگنا ي  دنحرطم ، دیحوت  زا  سپ  هک  دننک  هّجوت  نیدـلاو  رگا 
« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاَّیِإ َو  اَّلِإ  اوُُدبْعَت 

: اه مایپ 

« ُهاَّیِإ اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یضَق   » .تسا یهلا  ياه  شرافس  همه  سأر  رد  دیحوت ، - 1

« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاَّیِإ َو  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ   » .تسا یعقاو  دّحوم  فاصوا  زا  ردام ، ردپ و  هب  ناسحا  يرازگتمدخ و  - 2

« یضَق  » .تسا یندشن  خسنو  یعطق  دیحوت ، ِنامرف  دننام  نیدلاو  هب  یکین  ِنامرف  - 3
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یناسنا هفیظو ي  یلقع و  بجاو  مه  راک ، نیا  دهد  ناشن  ات  تسا  هدمآ  دنوادخ  زا  تعاطا  دیحوت و  رانک  رد  نیدـلاو  هب  ناسحا  - 4
« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاَّیِإ َو  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یضَق   » .یعرش بجاو  مه  تسا ،

« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاَّیِإ َو  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ   » .دنشاب هتشاد  مکحم  دنویپ  هتشذگ ، لسن  اب  نامیا ، هیاس ي  رد  دیاب  ون  لسن  - 5

« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب   » .تسین طرش  اهنآ  ندوب  ناملسم  نیدلاو ، هب  ناسحا  رد  - 6

« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب   » .تسین ود  نآ  نایم  یقرف  ردام ، ردپ و  هب  ناسحا  رد  - 7

« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب   » .میهد ماجنا  دوخ  تسد  هب  هطساو و  یب  ار  ردامو  ردپ  هب  یکین  - 8

.دوـش یم  اـهنیا  لاـثما  تبقارم و  رکـشت ، تعاـطا ، تروـشم ، شزوـمآ ، بدا ، ّتبحم ، لـماش  تـسا و  قاـفنا  زا  رتـالاب  ناـسحا ، - 9
« ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  »

هزور دشاب و  هنتف  عفر  ات  هک  داهجو  دوش ، ریـس  ات  هک  ریقف ، لثم  هن  « ) ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب   » .درادـن زرم  ّدـح و  نیدـلاو ، هب  ناسحا  - 10
( .دشاب راطفا  ات  هک 

هب دنرادن و  شرافـس  هب  يزاین  نیدلاو  اریز  ًاناسْحِإ » ِْنیَِدلاْولِاب  َو   » .نیدلاو هن  تسا ، نادنزرف  هّجوتم  ناسحا ، هب  نآرق  شرافـس  - 11
.دننک یم  ناسحا  دوخ  نادنزرف  هب  یعیبط  روط 

« َرَبِْکلا َكَْدنِع  َّنَُغْلبَی   » .تسا رت  يرورض  نانآ  هب  ناسحا  دشاب ، رتشیب  نیدلاو  ِیحورو  یمسج  زاین  هچره  - 12

« َكَْدنِع  » .میرادهگن دوخ  دزن  هکلب  میربن ، هاگشیاسآ  هب  ار  دنملاس  ردام  ردپ و  - 13

« امُهْرَْهنَت َو ال   » .تسا نشور  ردام  ردپ و  فیلکت  ْرَْهنَت » الَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأ  ، » دنک یم  یهن  يا  هناگیب  لئاس  ندناجنر  زا  نآرق  یتقو  - 14

نیرت مهم  هنامیرک  راتفگ  ناسحا ، زا  دـعب  « ) ًامیِرَک ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  ًاناسْحِإ ...   » .بوخ اـبیز و  نخـس  مه  تسا ، مزـال  ناـسحا  مه  - 15
( .تسا نیدلاو  اب  دروخرب  هویش ي 
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وت دـندرکن ، دروخرب  هناـمیرک  وت  اـب  مه  ناـنآ  رگا  ینعی  .تسا  هدـماین  هلباـقم  طرـش  هناـمیرک ، لوـق  نیدـلاو و  هب  ناـسحا  رد  - 16
« ًامیِرَک ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  َو   » .وگب نخس  هنامیرک 

امُهْمَحْرا ِّبَر   » .تسا نیدلاو  یتیبرت  تامحز  ناربج  یهلا ، تمحر  - 17

زا نانآ  ّقح  يادا  هک  نک  دادمتـسا  زین  ادـخ  زاو  رادـم ، غیرد  ار  دوخ  تمحر  وت  دـیوگ : یم  دـنزرف  هب  دـنوادخ  ایوگ  ِینایَّبَر » اـمَک 
.تسا جراخ  وت  هدهع ي 

محر هلص ي 

ْمُکَماحْرَأ (1) اوُعِّطَُقت  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَهَف 

دـینک و داـسف  نیمز  رد  هک  دور  یمن  راـظتنا  امـش  زا  نـیا  زج  دـینادرگ ، يور  داـهج ) زا   ) رگا ناـمیا )! تسـس  ِنـالدرامیب  يا   ) سپ
.دینک عطق  ار  يدنواشیوخ  ياهدنویپ 

: اه هتکن 

.تسا محر  هلص  عطق  يراکفالخ و  هب  ندش  مرگرس  ههبج و  هب  ندرک  تشپ  ضارعا و  يانعم  هب  ُْمْتیَّلَوَت » »

اب هک  دـینکن  نامگ  دـیامرف : یم  دـننک ، یم  ضارعا  داهج  رد  تکرـش  زا  ناج  ظفح  رطاخ  هب  هک  نامیا  تسـس  دارفا  هب  باطخ  هیآ 
نوچمه دریگ و  یم  زین  ار  امـش  ناـماد  هک  دـیزاس  یم  مهارف  ار  لـتق  داـسف و  شرتسگ  هنیمز  اریز  دـینام ، یم  ظوفحم  داـهج  كرت 

.دزاس یم  حابم  امش  يارب  ار  دنزرف  نتشک  یّتح  ّتیلهاج ، نارود 

تایاور رد  محر  هلص 

.دشاب یبآ  ندناشون  ّدح  رد  دنچ  ره  دیشاب ، هتشاد  هطبار  رادید و  دوخ  ناگتسب  اب  * 

.دزاس یم  رود  ار  رقف  دایز و  ار  رمع  محر ، هلص ي  * 

.دبای یم  هعسوت  قزر  محر ، هلص ي  اب  * 

.دوش یم  هتشادرب  ماوقا  رادید  محر و  هلص  يارب  هک  تسا  یمدق  اه ، مدق  نیرتهب  * 

.دیبای یم  تسد  تشهب  رد  یصوصخم  ماقم  هب  محر ، هلص ي  رثا  رد  * 
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.دننک ییانتعا  یب  اهنآ  هچرگ  دیورب ، ناگتسب  غارس  هب  * 

.دشابن راکوکین  اهنآ  دنچ  ره  دینک  محر  هلص ي  * 

.دشاب ندرک  مالس  هزادنا ي  هب  هچرگ  دینک ، محر  هلص ي  * 

.دنک یم  ناسآ  ار  تمایق  زور  باسح  گرم و  محر ، هلص ي  * 

.دوش یم  لاوما  دشر  لمع و  هیکزت  ثعاب  محر  هلص ي  * 

.دراد شاداپ  نارگید  هب  کمک  ِربارب  راهچ  تسیب و  لیماف ، هب  یلام  کمک  * 

.دیورب هار  لاسکی  هچرگ  دینک ، محر  هلص ي  * 

.دسر یمن  وا  هب  تشهب  زا  ییوب  دنک ، كرت  ار  محر  هلص ي  هک  یسک  * 

«. وشم تسود  دنرادن ، هطبار  دوخ  لیماف  اب  هک  يدارفا  اب  درک ، شرافس  مردپ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دـنردارب مه  اب  تما  دارفا  همه  نآ  رد  هک  ار  یمالـسا  گرزب  هعماج  هکلب  تسین ، یبسن  ناگتـسب  هداوناخ و  هب  رـصحنم  اهنت  ماـحرا 
.دریگ یمرب  رد  زین  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ناشردپ  و  ٌهَوْخِإ » َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  »

: اه مایپ 

« ...َو ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ُْمْتیَّلَوَت ...  ْنِإ   » .تسا یهابت  داسف و  زاس  هنیمز  نآرق ، تاروتسد  نید و  زا  ضارعا  - 1

« ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقت  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُدِسُْفت   » .نیمز رد  داسف  فیدر  رد  تسا  یهانگ  يدنواشیوخ ، طباور  محر و  هلص  كرت  - 2

« ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقت  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُدِسُْفت   » .دنک یمن  محر  زین  دوخ  ناگتسب  هب  یّتح  ناسنا  دبای ، شرتسگ  داسف  رگا  - 3

َنیِذَّلا َِکئلوُأ  اوُعِّطَُقت ...  اوُدِـسُْفت ...  ُْمْتیَّلَوَت ...   » .دنتـسه دـنوادخ  نیرفن  دروم  محر ، ناـعطاق  نارگداـسف و  گـنج ، زا  ناـیرارف  - 4
« ُهللا ُمُهَنََعل 

« ُهللا ُمُهَنََعل  اوُعِّطَُقت ...  اوُدِسُْفت ...   » .تسام دوخ  درکلمع  هجیتن  یهلا ، تمحر  زا  ّتیمورحم  - 5
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تشذگ وفع و 

َنِینِسْحُْملا (1) ُّبُِحی  ُهللا  ِساَّنلا َو  ِنَع  َنِیفاْعلا  َْظیَْغلا َو  َنیِمِظاْکلا  ِءاَّرَّضلا َو  ِءاَّرَّسلا َو  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 

و دـنرذگ ، یم  مدرم  ياـطخ )  ) زا دـنرب و  یم  ورف  ار  دوـخ  مشخو  دـننک  یم  قاـفنا  جـنرو  تحار  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نـیقّتم ) )
.دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ 

: اه هتکن 

.دنک یم  دیجمت  نواعتو  تشذگو  وفع  قافنا و  زا  هیآ 

رس داتفا و  شتسد  زا  بآ  فرظ  ترضح ، نآ  تروص  رس و  يوشتسش  عقوم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ناراکتمدخ  زا  یکی  يزور 
« َْظیَْغلا َنیِمِظاْکلا  َو  : » تفگ هلصافالب  .تسا  هدش  تحاران  ماما  هک  تفایرد  وا  .درک  یمخز  ار  مالسلا  هیلع  ماما 

ُهللا َو  : » تفگ وا  .مدرک  وفع  ار  وت  دومرف : ماـما  ِساَّنلا ،» ِنَع  َنِیفاـْعلا  َو  : » تفگ هراـبود  وا  .مدرب  ورف  ار  دوـخ  مشخ  نم  دوـمرف : ماـما 
.یتسه دازآ  ادخ  هار  رد  وت  دومرف : ماما  َنِینِسْحُْملا » ُّبُِحی 

ترخآ ایند و  رد  ار  وا  تّزع  دـنوادخ  هکنآ  رگم  درب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(2) .تسا مشخ  نآ  ندربورف  شاداپ  نیا  َنِینِسْحُْملا » ُّبُِحی  ُهللا  َو  َْظیَْغلا ...  َنیِمِظاْکلا  َو  : » دومرف دنوادخ  .دشخب  ینوزف 

: اه مایپ 

 ...« َنوُقِْفُنی َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل  ْتَّدِعُأ   » .تسین ادج  قافنا  زا  اوقت ، - 1

« ِءاَّرَّضلا ِءاَّرَّسلا َو  ِیف   » .تورث هن  دهاوخ  یم  تواخس  قافنا ، - 2

« ِءاَّرَّضلا ِءاَّرَّسلا َو  ِیف   » .میراتفرگ دوخ  ام  هک  مییوگب  یتسدگنت  رد  هن  میشاب و  لفاغ  نامورحم  زا  هافر  لاح  رد  هن  - 3

« َْظیَْغلا َنیِمِظاْکلا   » .دنا نتشیوخ  کلام  مکاح و  نانآ  دنتسین ، زیارغ  موکحم  نیقّتم  - 4

« ِساَّنلا ِنَع  َنِیفاْعلا  َو   » .تسین ادج  ردص  هعس ي  زا  اوقت ، - 5
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« َنِیفاْعلا َنیِمِظاْکلا ، َنوُقِْفُنی ،  » .دنک یم  ترشاعم  مدرم  اب  دوخ ، بوخ  قالخا  لام و  اب  هکلب  تسین ، يوزنم  یقّتم ، - 6

« ِساَّنلا ِنَع  َنِیفاْعلا  َو   » .تسین طرش  وا  نامیا  راکاطخ ، وفع  رد  - 7

« َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهللا  َو   » .درب ورف  ار  بضغو  مشخ  درذگب و  لام  زا  دیاب  دوش  ادخ  بوبحم  دهاوخ  یم  هک  یسک  - 8

« َنِینِسْحُْملا َنِیفاْعلا ، َنیِمِظاْکلا ، َنوُقِْفُنی ،  » .تسا يراکوکین  ناسحا و  قیداصم  زا  مدرم ، ياطخ  زا  تشذگ  نامورحم و  هب  قافنا  - 9

يراکمه نواعت و 

، هدئام  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهللا  َّنِإ  َهللا  اوُقَّتا  ِناوْدُْعلا َو  ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  َو  ... 

دنوادخ زا  و  دیناسرن ، يرای  مه  هب  متـس ، هانگ و  رد  زگره  دیهد و  يرای  ار  رگیدکی  اه  یکاپان  زا  يرود  اه و  یکین  ماجنا  رد  و  ... 
.تسا رفیک  تخس  دنوادخ ، انامه  هک  دینک  اورپ 

: اه هتکن 

همه داتسا و ...  هّیلقن ، هلیسو  هاگـشیامزآ ، هناخباتک ، باتک ، هسردم ، نیمأت  نوچ : نآ  ياه  هنیمز  تسا ، ِّرب »  » کی ملع  لیـصحت  رگا 
.تسا ِّرب » رب  نواعت  »

نارگمتـس هب  يرایو  کمک  زاو  هدش  شرافـس  نامورحم ، نامولظم و  هب  ندـناسر  يرایو  اه  یکین  رب  نواعت  هب  يرایـسب  تایاور  رد 
: هلمج زا  تسا ، هدش  یهن 

(1) «. دراد ار  هدنمزر  دهاجم و  شاداپ  درادرب ، یماگ  نارگید  هب  ندناسر  يرای  يارب  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  * 

(2) «. دنک یم  يرای  ار  وا  ادخ  تسا ، مدرم  يرای  رکف  رد  ناسنا  هک  ینامز  ات  * »

(3) «. تسا رتهب  فاکتعاو  یّبحتسم  هزور ي  هام  کی  زا  ناملسم ، ندرک  يرای  * »

(4) «. تسا ملاظ  زین  شدوخ  دنک ، يرای  ار  یملاظ  سک  ره  * »

(5) «. دینکن يرای  ار  ملاظ  دجسم ، نتخاس  رد  یّتح  * »

107 ص :
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ص 345. ج 11 ، لئاسو ، - 4

ص 130. ج 12 ، لئاسو ، - 5
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: اه مایپ 

« اُونَواعَت َو  ِهللا ...  َِرئاعَش  اوُّلُِحت  ال   » .دراد نواعت  يرایمه و  هب  زاین  یهلا  رئاعش  تسادق  تمرح و  ظفحو  اه  نامیپ  هب  يافو  - 1

موکحم ار  اه  يدـب  ملاظ و  تیامح و  ریخ  ياهراک  مولظم و  زا  یللملا ، نیب  هنحـص ي  رد  دـیاب  یمالـسا ، هعماج ي  تموکح و  - 2
« ِناوْدُْعلا ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت   » .دنک

« ِِّرْبلا یَلَع  اُونَواعَت   » .تشاد نواعت  فده ، نآ  هب  ندیسر  هار  رد  تخاس و  هدامآ  ار  اه  هنیمز  دیاب  لیاضف  هبناج ي  همه  دشر  يارب  - 3

« ِِّرْبلا یَلَع  اُونَواعَت   » .دناسر يرای  ِّرب »  » هب درک و  تیامح  ّقح »  » زا دیاب  نابز ، داژن و  هقطنم ، هلیبق ، زا  تیامح  ياج  هب  - 4

کمک اه  يدب  هب  دننکش و  یم  ار  یهلا  رئاعش  تسادق  هک  یناسک  - 5

« ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهللا  َّنِإ  َهللا  اوُقَّتا  َو   » .دننک هدامآ  یهلا  دیدش  باقع  يارب  ار  دوخ  دیاب  دننک ، یم 
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یگتشذگدوخ زا  راثیا و 

ْمِهِـسُْفنَأ یلَع  َنوُِرثُْؤی  اُوتوُأ َو  اَّمِم  ًهَجاح  ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  ْمِْهَیلِإ َو ال  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامیِْإلا  َراَّدلا َو  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو 
(1) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  ٌهَصاصَخ َو  ْمِِهب  َناک  َْول  َو 

دندومن ترجه  ناشیوس  هب  هکم ) زا   ) هک ار  یناسک  دـنتفرگ و  ياج  نارجاهم  زا  لبق  نامیا ، و  هنیدـم )  ) هرجهلاراد رد  هک  یناسک  و 
رقف رد  ًادـیدش  دوـخ  هچرگا  دـننک و  یمن  ساـسحا  هدـش  هداد  نارجاـهم  هب  ئیف ) زا   ) هچنآ هب  يزاـین  لد ، رد  دـنراد و  یم  تـسود 

.دنناراگتسر نامه  نانآ  دنوش ، تظفاحم  سفن  لخب  زا  هک  یناسک  دنراد و  یم  مّدقم  دوخ  رب  ار  نارجاهم  یلو  دنتسه 

: اه هتکن 

دوش یم  هتفگ  دوش  یگدنز  فاکش  ببـس  هک  يرقف  هب  ٌهَصاصَخ ،»  » .تسا ناکم  رد  نتفرگ  ياج  لوزن و  يانعم  هب  ءاوب »  » زا اُؤَّوَبَت » »
.تسا صرح  اب  هارمه  لخب  يانعم  هب  َّحُش » ، » تسا لرتنک  تظافح و  ینعم  هب  هیاقو »  » زا َقُوی »  » و

يارب ار  ناشیاه  هناخ  مه  نانآ ، هک  دزادرپ  یم  هنیدم  مدرم  راصنا و  شیاتـس  هب  دنوادخ  ئیف ، زا  نارجاهم  ندرک  دـنم  هرهب  رانک  رد 
.دندرک لمع  هغدغد  نودب  ار  تاروتسد  مامت  هک  دندومن  لماک  ار  ناشنامیا  مه  دندرک و  هدامآ  نارجاهم 

زا ارم  ایادخ ! یـسفن » َّحُش  ینق  مهللا  : » درک یم  اعد  کی  طقف  حبـص  ات  بش  لوا  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  میناوخ : یم  ثیدـح  رد 
ّيأف : » دومرف ماما  مدینـشن ! امـش  زا  اعد  کی  نیا  زج  نم  تیادـف ! مناج  متفگ : ماما  هب  دـیوگ : یم  يوار  .نک  ظفح  ما  یناسفن  لخب 

.تسا لخب  زا  رت  كانرطخ  يزیچ  هچ  حُّشلا » نم  ّدشأ  یَش ٍء 

یمن اج  ناملـسم  کی  لد  رد  نامیا  لـخب و   (2)« ملـسم لجر  بلق  یف  نامیالا  حـشلا و  عمتجی  ال  : » میناوخ یم  يرگید  ثیدـح  رد 
.دریگ

نمحّرلا دابع  فصو  رد  ناقرف ، هروس  هیآ 67  رد  نآرق  هکنانچ  دوش ، لادتعا  ّدح  زا  جورخ  بجوم  دیابن  اّما  تسا  لامک  کی  راثیا ،

َْمل اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  : » دیامرف یم 

109 ص :

(9 رشح ، - ) 1
.نایبلا عمجم  ریسفت  - 2
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یم شیپ  رد  ار  هنایم  یهار  هکلب  یهاتوک ، هن  دننک و  یم  يور  هدایز  هن  قافنا ، رد  نانآ  ًاماوَق ،» َِکلذ  َْنَیب  َناک  اوُُرتْقَی َو  َْمل  اُوفِرُْسی َو 
.دنریگ

: اه مایپ 

« َراَّدلا اُؤَّوَبَت   » .تسا شزرا  کی  نارگید  هب  تامدخ  هئارا  يارب  يزاس  رتسب  - 1

« َنامیِْإلا َراَّدلا َو  اُؤَّوَبَت   » .نطاب مه  تسا و  مزال  هتسارآ  رهاظ  مه  - 2

« ْمِْهَیلِإ َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی   » .درادن موب  زرم و  نامیا  لها  هب  ّتبحم  - 3

« َنوُِرثُْؤی َنوُّبُِحی ...   » .دیربب مان  نارگید  بوخ  تایحور  راثیا و  زا  - 4

ْنَم َنوُّبُِحی   » .تشاد مشچ  هلیبق و  ماـن و  رطاـخ  هب  هن  میرادـب ، تسود  ار  دارفا  تـالامک ، رطاـخ  هب  هک  تسا  نآ  رادـیاپ  یتـسود  - 5
« َرَجاه

« ًهَجاح ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  ال   » .دشاب ناج  قمع  رد  هک  تسا  نآ  لامک  درادن ، شزرا  لامک  هب  رهاظت  - 6

.دوش ّتیساسح  داجیا  ات  دش  لفاغ  رگید  هورگ  زا  دیابن  یهورگ ، زا  شیاتس  رد  - 7

« ْمِْهَیلِإ َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی   » .دنک یم  شیاتس  راصنا  زا  هیآ  نیا  دش و  شیاتس  نیرجاهم  زا  لبق  هیآ  رد 

.دنام یم  ناسنا  دزن  اه  تّدم  رجاهم  یلو  تسین ، رتشیب  يزور  دنچ  نامهم  اریز  تسا ، یتسود  رجاهم  یتسود ، نامهم  زا  رت  مهم  - 8
« ْمِْهَیلِإ َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  »

هک نیا  اب  .دـنک  یم  هولج  لام  میـسقت  ماگنه  هب  اه  تداسح  اـًلومعم   ) .دـنک یم  شیاتـس  دـنرادن  دـسح  هک  يدارفا  زا  دـنوادخ  - 9
اُوتوُأ اَّمِم  ًهَجاح  َنوُدِجَی ...  ال  .دنتشادن ) یتشاد  مشچ  راصنا  یلو  داد  نارجاهم  هب  اهنت  ار  ئیف  ربمایپ ،

« ًهَجاح ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  ال   » .تسا نآرق  شیاتس  دروم  عیسو ، دید  دنلب و  عبط  - 10

« َنوُِرثُْؤی َنوُّبُِحی ...   » .تسا مزال  یلمع  ِیتسود  تسین ، یفاک  یتسود  راهظا  - 11

« ٌهَصاصَخ ْمِِهب  َناک  َْول  َو  َنوُِرثُْؤی ...   » .تسا رتمهم  زاین  دوجو  اب  ششخب  - 12

110 ص :
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« َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهِسْفَن ...  َّحُش  َقُوی  ْنَم   » .تسا يراگتسر  هیام  لخب ، زا  نتسر  - 13

« ِهِسْفَن َّحُش  َقُوی   » .درذگب دناوت  یم  زین  ناج  زا  هکلب  لام  زا  اهنت  هن  دوش  رود  لخب  زا  یسک  رگا  .تسا  نیجع  سفن  اب  لخب  - 14

« َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم   » .دوش یمن  راگتسر  لیخب ، - 16

.تسا دنوادخ  هدنرادزاب  اریز  هدمآ ، لوهجم  َقُوی »  » هملک .تسا  نکمم  یهلا  دادما  کمک و  اب  لخب ، زا  تاجن  - 17

.تسا هدمآ  هیآ  رخآ  رد  دیلک ، ناونع  هب  ِهِسْفَن » َّحُش  َقُوی   » هلمج .تسا  لخب  زا  تاجن  هب  طوبرم  تالامک ، زا  يرایسب  - 15

دهع هب  يافو 

ًالُؤْسَم (1) َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو  ... 

.دش دهاوخ  لاؤس  نامیپ  دهع و  زا  تمایق ) رد   ) هک دینک ، افو  نامیپ  هب  و  ... 

: اه هتکن 

(2) .تسا مالسلا  هیلع  ّیلع  زا  تعاطا  یتسود و  ّتبحم و  تسا ، لاؤس  دروم  هک  ینامیپ  دهع و  زا  دارم  میناوخ : یم  ثیدح  رد 

.دشاب زامن  لها  هک  دنچره  هدش ، یفّرعم  لماک  نید  دقاف  نکشدهع ، راّفک و  هب  تبـسن  یّتح  تسا ، بجاو  دهع  هب  يافو  مالـسا  رد 
.درادن لماک  نید  زا  تسین ، دوخ  تادّهعت  دنبیاپ  هک  سک  نآ   (3)« هل دهع  نمل ال  نید  ال  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هب ادـخ  زا  رتـهب  هک  تسیک  ِهَّللا » َنِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  « ؛ تسا هدوتـس  نآ  هب  ار  دوـخ  دـنوادخ  هک  تـسا  یلاـمک  دـهع ، هـب  ياـفو 
هب دادرارق  تّدم  نایاپ  ات  ْمِِهتَّدُم » یلِإ  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  « ؛ تسا مزال  ناکرـشم  هب  تبـسن  یّتح  دـهع  هب  يافو  دـنک ؟ افو  شنامیپ 

.دنا هدش  تنعل  نانکش  نامیپ  دعر  هروس  هیآ 25  رد  نینچمه  .دیشاب  رادافو  دیا  هتسب  ناکرشم  اب  هک  ینامیپ 

111 ص :

(34 ءارسإ ، - ) 1
ص 187. ج 24 ، راحب ، - 2
ص 198. ج 72 ، راحب ، - 3
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: تسا مزال  ریز  دراوم  مامت  رد  دهع  هب  يافو 

(1)« َمَدآ ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  َأ   » .تسا هتسب  ناسنا  اب  ایبنا  ای  ترطف  قیرط  زا  دنوادخ  هک  يدهع  فلا )

(2)« ِِهلْضَف ْنِم  اناتآ  ِْنَئل  َهللا  َدَهاع  ْنَم  ْمُْهنِمَو   » .ددنب یم  ادخ  اب  ناسنا  هک  يدهع  ب )

(3) اوُدَهاع »...  اذِإ  ْمِهِدْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو   » .ددنب یم  مدرم  اب  ناسنا  هک  يدهع  ج )

(4)« ْمُهَدْهَع َنوُضُْقنَی  َُّمث  ْمُْهنِم  َتْدَهاع  َنیِذَّلا   » .سکعلاب تّما و  اب  ربهر  دهع  د )

: اه مایپ 

« ِدْهَْعلِاب اُوفْوَأ   » .میشاب رادافو  دشاب - هک  ره  اب  هچره و  اه - نامیپ  هب  - 1

« ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ   » .دراد یم  زاب  هانگ  زا  ار  ناسنا  ّتیلوئسم ، هب  هّجوت  - 2

112 ص :

.60 سی ، - 1

.75 هبوت ، - 2
.177 هرقب ، - 3
.56 لافنا ، - 4
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یعامتجا بولطمان  ياهراتفر 

نارگید فارحنا  هب  تبسن  یتوافت  یب 

َنوُِحْلفُْملا (1) ُمُه  َِکئلُوا  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْاَی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو 

ناـمه اـهنآ  دـننک و  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  دـنیامن و  توـعد  ریخ  هب  ار ) نارگید   ) هـک دنـشاب  یهورگ  دـیاب  امـش  ناـیم  زا  و 
.دنناراگتسر

: اه هتکن 

دشاب ور  نآ  زا  دیاش  دهد ، یم  یگچراپکی  داّحتا و  روتسد  هک  يا  هیآ  ود  نایم  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هیآ ي  نتفرگرارق 
ّرثؤم ییاه  توعد  نینچ  هکنیا  ای  درادن و  دوجو  فورعم  ریخ و  هب  توعد  تردق  ای  هدیـشاپ ، مه  زا  قّرفتم و  ِیعامتجا  ماظن  رد  هک 

.تسین زاسراک  و 

: دوش یم  ماجنا  تروص  ود  هب  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما 

.دنک مادقا  نآ  هب  دیاب  دوخ  ییاناوت  رادقم  هب  سکره  هک  یناگمه  یمومع و  يا  هفیظو  ناونع  هب  . 1

يا هدننار  رگا  هکنانچ  .دریگ  یم  یپ  ار  نآ  تردـق ، اب  دراد و  هدـهع  هب  ار  نآ  مجـسنم  هتفای و  نامزاس  هورگ  کی  هک  يا  هفیظو  . 2
دراو فّلختم  اب  عطاق  دروخرب  يارب  سیلپ  مه  دننک و  یم  ضارتعا  وا  هب  قوب  غارچ و  اب  ناگدننار  ریاس  مه  دنک ، فالخ  نابایخ  رد 

.دوش یم  هنحص 

رب ناَدب  رارـشا و  لیطعت و  ریخ  کین و  ياهراک  دوش ، كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(2) «. دنوش یم  ّطلسم  نابوخ 

هب تاناکما  تردق و  هک  یناسک  ناحلاص و  تموکح  هناشن  دیامرف : یم  نآرق 

113 ص :

(104 نارمع ، لآ  - ) 1
همان 47. هغالبلا ، جهن  - 2
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.دننک (1) یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنزادرپ و  یم  تاکز  دننک ، یم  زامن  هماقا  نیمز ، رد  هک  تسا  نآ  میداد  نانآ 

فورعم هب  نارمآ  زا  تیامح  هنوگ  ره  زا  دیاب  یمالسا  تموکح  يرآ !

.دنکن غیرد 

زکارم دریگب و  ار  تارکنم  ولج  یماظن  يداصتقا و  يرنه و  یگنهرف و  یتاغیلبت و  تاناکما  نتشاد  تسد  رد  اب  میقتـسم و  روطب  دیاب 
.دنک فذح  ار  زیخ  هانگ  تاررقم  دسرب و  نیدسفم  باسح  هب  ددنبب ؛ ار  اشحف 

: دراد هلحرم  دنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

تیامح نیا  .دـنک  تیامح  قیوشت و  ار  بوخ  ياهراک  دـشاب و  رفنتم  دوخ  لد  رد  فـالخ  راـک  زا  یناملـسم  ره  هک  یبلق  هلحرم  . 1
.تسا مزال  یطیارش  ره  رد  یبلق 

.تسا يداع  طیارش  رد  مدرم و  مومع  هفیظو  هک  يراتفگ  هلحرم  . 2

هب رما  دـنتفرگ ، تسد  هب  تردـق  نیمز  رد  هک  نیمه  ناـنمؤم  میناوـخ : یم  جـح  هروـس  هیآ 41  رد  هک  یبـالقنا  دروـخرب  هـلحرم  . 3
.دننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

رما كرت  رطاخب  رگم  دادن  رارق  نعل  دروم  ار  نیشیپ  ماوقا  دنوادخ  دیامرف : یم  هعـصاق »  » هبطخ رخاوا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.درک تنعل  رکنم  زا  یهن  كرت  رطاخ  هب  ار  نادنمشنادو  یصاعم  باکترا  رطاخ  هب  ار  ماوع  دنوادخ  .رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

زگره دـنوادخ  : » دـندومرف ربمایپ  هکنانچ  تسا ، باذـع  ندـشریگارف  هنتف و  ثعاـب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  توکس و 
رد نارگید  ددرگ و  راکـشآ  نانآ  نایم  رد  تارکنم  هک  ینامز  رگم  دنک ، یمن  تازاجم  نانآ  زا  یـضعب  هانگ  رطاخ  هب  ار  مدرم  مامت 

ار ماع ) ّصاخ و   ) نانآ همه ي  دنوادخ  دش ، نینچ  رگا  هک  دـننک  توکـس  دنـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  اب  دروخرب  راکنا و  ناوت  هک  یلاح 
یمن باذع  ار  مدرم  مومع  دنوادخ  دریگ ، ماجنا  یناهنپ  یهانگ  رگا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنانچ  دنک .» یم  باذع 

«. دنوش یم  تبوقع  بجوتسم  هورگ  ود  ره  دننکن ، شنزرس  ار  نانآ  مدرم  دنهد و  ماجنا  اراکشآ  ار  یتارکنم  یهورگ  رگا  اّما  دنک ،

هب نیمز  همه  دـنریگن ، ار  نارگید  داسف  هنتف و  ولج  مدرم  زا  یهورگ  رگا  : » دـیامرف یم نآرق  .دـناشک  یم  داـسف  هب  ار  نیمز  توکس ،
(2) .دوش » یم  هدیشک  داسف 

114 ص :

.41 جح ، - 1
.251 هرقب ، - 2
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دنشاب و تکاس  یلو  دنشاب  حلاص  لمع  نامیا و  اب  هک  یناسک  : » میناوخ یم  رصعلاو  هروس  رد  .درادن  تراسخ  زج  يا  هجیتن  توکس 
«. دنا هتفرگ  رارق  تراسخ  رد  دننکن ، شرافس  راکتشپ  قح و  هب  ار  نارگید 

هیرگ اعد و  هب  مدرم  هک  دندید  دندمآ و  اهنآ  .داتسرف  یهورگ  باذع  يارب  ار  یناگتشرف  دنوادخ ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یب هعماج  دسافم  هب  تبـسن  یلو  دنتـسه ، اعد  هیرگ و  لها  نانآ  اریز  دمآ : باطخ  .دندیـسرپ  ار  باذع  لیلد  دـنوادخ  زا  .دنلوغـشم 

« .دنتوافت

: اه مایپ 

.دنشاب هتشاد  تراظن  مدرم  یعامتجا  ياهراتفر  رب  دنتسه ، ماظن  دیئأت  دروم  هک  رظان  سرزاب و  یهورگ  دیاب  یمالـسا ، هعماج  رد  - 1
« ٌهَّمُأ ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  «َو 

« ٌهَّمُأ ْمُْکنِم   » .درادن ناکما  صّخشم  لوئسم  مجسنم و  ِتردق  نودب  داسف ، زا  يریگولج  هعماج و  حالصا  - 2

هب ار  هفیظو  نیا  دارفا  زا  یـضعب  اذل  .دشاب  سانـش  هویـشو  سانـش  مدرم  سانـش ، مالـسا  دیاب  فورعمو  ریخ  هب  هدـننک ي  توعد  - 3
« ٌهَّمُأ ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو   » .اهنآ همه  هن  دنراد ، هدهع 

« َنْوَْهنَی َنوُُرمْأَی ، َنوُعْدَی ،  » .یتّقوم یمـسوم و  هن  دـشاب ، یمئاد  تروص  هب  دـیاب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ و  هب  توعد  - 4
.تسا رارمتسا  هناشن  عراضم ، لعف 

ِفوُْرعَْملِاب َنوُُرمْأَی   » .ددرگ یم  مک  رکنم  يارب  هنیمز  دوش ، زاب  اه  فورعم  هار  رگا  .تسا  مّدـقم  رکنم  زا  یهن  رب  فورعم ، هب  رما  - 5
« ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  َو 

نیا زا  ار  تواـفت  یب  ِناریگ  هشوـگو  دنتــسه  یعقاو  ناراگتــسر  دـننازوس ، یم  لد  هعماـج  حالــصا  دـشر و  يارب  هـک  یناـسک  - 6
« َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ   » .تسین یمهس  يراگتسر 

.تسا حالف  طیارـش  زا  زین  نارگید  دـشر  تاجن و  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  دوخ  ییاـهر  تاـجن و  رد  اـهنت  يراگتـسر ، حـالف و  - 7
« َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َنْوَْهنَی ، َنوُُرمْأَی ، »
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نارگید ریقحت  رخسمت و 

اوُزِْملَت َّنُْهنِم َو ال  ًاْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  یـسَع  ٍءاِسن  ْنِم  ٌءاـِسن  ـال  ْمُْهنِم َو  ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َنوُِملاَّظلا (1) ُمُه  َِکئلوُأَف  ُْبتَی  َْمل  ْنَم  ِنامیِْإلا َو  َدَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا  َْسِئب  ِباْقلَْألِاب  اوَُزبانَت  ْمُکَسُْفنَأ َو ال 

هرخسم زا  رتهب  ناگدش  هرخسم  هک  اسب  هچ  دنک ، هرخسم  ار  رگید  یهورگ  امش ) زا   ) یهورگ ادابم  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
دینکن ییوج  بیع  ناتدوخ  نایم  رد  دنشاب و  نانیا  زا  رتهب  نانآ  هک  دیاش  دننکن ، هرخسم  ار  رگید  نانز  زین ، نانز  دنـشاب و  ناگدننک 

و .تسین ) امـش  راوازـس  و  ، ) تسا یمـسر  دـب  نامیا ، زا  سپ  ندوب ) ماندـب  و   ) قسف اریز )  ) .دـیناوخن دـب  ياه  بقل  اب  ار  رگیدـکی  و 
.دننارگمتس نامه  نانآ  سپ  دنکن ، هبوت  لامعا ) نیا  زا   ) سکره

: اه هتکن 

دب بـقل  اـب  نارگید  ندزادـص  ندرب و  ماـن  زباـنت »  » (2) و تـسا رـس  تـشپ  رد  ییوـج  بـیع  زمه »  » وربور و رد  ییوـج  بـیع  زمل » »
(3) .تسا

تّوخا و هک  یتکرح  ای  نخـس  ره  تسا و  هنومن  باب  زا  هدش ، حرطم  هیآ  نیا  رد  هک  ریقحت  رخـسمت و  ناونع  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 
.تسا عونمم  دنک ، راد  هشدخ  ار  یمالسا  يردارب 

نانآ نایم  رد  ریقحت  رخـسمت و  رتشیب  رطخ  رگنایب  هناگادـج ، تروص  هب  نانآ  رکذ  اـّما  دـندوب ، لـخاد  موق »  » هژاو رد  ناـنز  هکنآ  اـب 
.تسا

، بویع فشک  ندرک ، راوخ  ریقحت ، دـننام : یناهانگ  تسا ؛ هانگ  دـنچ  نطاب  رد  یلو  هانگ ، کی  رهاظ  رد  ندرک ، هرخـسم  ازهتـسا و 
.تسا هتفهن  نآ  رد  نارگید  هب  هنعط  ماقتنا و  کیرحت ، هنتف ، هنیک ، تبیغ ، ینکفا ، فالتخا 

116 ص :

هیآ 11) تارجح ، - ) 1
.نیعلا باتک  - 2
.برعلا ناسل  - 3
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رخسمت ياه  هشیر 

رب ياو   (1)« ُهَدَّدَـع ًالام َو  َعَمَج  يِذَّلا  ٍهَزَُمل ، ٍهَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  : » دـیامرف یم  نآرق  .تسا  تورث  زا  هتـساخرب  ندرک  هرخـسم  یهاـگ  . 1
.دنک یم  ییوج  بیع  نارگید  زا  رس ، تشپ  ای  ور  شیپ  رد  تسا ، هتخودنا  هک  یتورث  رطاخ  هب  هک  یسک 

َقاح ِْملِْعلا َو  َنِم  ْمُهَْدنِع  اِمب  اوُحِرَف  : » دیامرف یم  هورگ  نیا  هرابرد  نآرق  .تسا  یلیـصحت  كردم  ملع و  ازهتـسا ، هشیر ي  یهاگ  . 2
.تفرگ ارف  ار  ناشیا  دندرک ، یم  هرخسم  ار  هچنآ  رفیک  دنداش و  دنراد  هک  یملع  هب  نانآ  (2)« َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب 

ام زا  وا  ییاـناوت  تردـق و  هک  تسیک   (3)« ًهَُّوق اَّنِم  ُّدَـشَأ  ْنَم  : » دـنتفگ یم  راّفک  .تسا  یمـسج  ییاناوت  هرخـسم ، هشیر ي  یهاگ  . 3
؟ دشاب رتشیب 

دندوب ایبنا  هارمه  هک  ار  ییارقف  راّفک  .تسا  یعامتجا  نک  رپ  ناـهد  باـقلا  نیواـنع و  نارگید ، ندرک  هرخـسم  هزیگنا ي  یهاـگ  . 4
.مینیب یمن  لذارا  دارفا  زج  ار  وت  ناوریپ  ام   (4)« اُنلِذارَأ ْمُه  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َکَعَبَّتا  َكاَرن  ام  : » دنتفگ یم  دندرک و  یم  ریقحت 

.دنوش یم  هتفرگ  رخسمت  هب  نارگید  یمرگرس ، حیرفت و  هناهب  هب  یهاگ  . 5

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یهورگ ، .دوش  یم  نارگید  زا  رخسمت  اب  هارمه  داقتنا  ببس  ماقم ، لام و  هب  عمط  یهاگ  . 6
اْوَطُْعی َْمل  ْنِإ  اوُضَر َو  اْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَف  ِتاقَدَّصلا  ِیف  َكُزِْملَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  : » دـیامرف یم  نآرق  دـندرک ، یم  ییوج  بیع  تاکز  هرابرد 
یهدن رگا  یلو  دنوش ، یم  یـضار  یهدـب  نانآ  دوخ  هب  تاکز  نامه  زا  رگا  تسا ، عمط  داقتنا  نیا  هشیر  (5)« َنوُطَخْسَی ْمُه  اذِإ  اْهنِم 

.دنیامن یم  ییوج  بیع  ینابصع و  نانچمه 

ار واگ  نتشک  روتسد  يریگرد  فالتخا و  لح  يارب  یسوم  ترضح  هک  یماگنه  .تسا  ینادان  لهج و  هرخـسم ، هشیر ي  یهاگ  . 7
هانپ ادخ  هب  (6)« َنِیلِهاْجلا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ِهللاِاب  ُذوُعَأ  : » تفگ مالسلا  هیلع  یسوم  ینک ؟ یم  هرخـسم  ار  ام  ایآ  دنتفگ : لیئارـسا  ینب  داد ،

.متسین لهاج  نم  تسا و  ینادان  لهج و  زا  هتساخرب  هرخسم  ینعی  .مشاب  نالهاج  زا  هک  مرب  یم 

.تسا ینکش  تیصخش  يریگ و  هناهب  يراکایر و  رخسمت ، همشچرس  یهاگ  . 8

117 ص :

.2 - 1 هزمه ، - 1
.83 رفاغ ، - 2

.15 تلّصف ، - 3
.27 دوه ، - 4
.58 هبوت ، - 5
.67 هرقب ، - 6
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كراـبم ياـهراک  زا  یکی   (1)« ْمُْهنِم َنوُرَخْـسَیَف  ْمُهَدـْهُج  اَّلِإ  َنوُدِـجَی  ـال  َنیِذَّلا  ِتاـقَدَّصلا َو  ِیف  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  َنـیِعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  »
هلیسو دب ، مان  اریز   (2) .دندوب تشز  مان  ياراد  هک  دوب  یقطانم  دارفا و  مان  رییغت  تثعب  زا  سپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.تسا ریقحت  رخسمت و  يارب  يا 

، بهلوبا شیومع  هک  یـسک  رب  دورد  تفگ : وا  ریقحت  يارب  هیواـعم  دـش ، دراو  هیواـعم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ردارب  لـیقع ،
تسا و نینچ  وا  هّمع ي  هک  یـسک  رب  دورد  داد : خـساپ  يروف  لـیقع  ٍبََهل » ِیبَأ  ادَـی  ْتَّبَت  : » دـناوخ تسا و  دـنوادخ  هدـش ي  تنعل 

(3)( .دوب هیواعم  هّمع ي  رتخد  بهلوبا ، نز  « ) ِبَطَْحلا ََهلاَّمَح  ُُهتَأَْرما  َو  : » دناوخ

: اه مایپ 

« ْرَخْسَی اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .تسین راگزاس  ادخ  ناگدنب  ندرک  هرخسم  اب  نامیا ، - 1

: دومرفن « ) ٍمْوَق ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  ال   » .دشاب نیهوت  شنخـس  هویـش ي  رد  دیابن  دراد  یم  زاب  نارگید  هب  نیهوت  زا  ار  مدرم  هک  یـسک  - 2
( .دیتسه هدننک  هرخسم  هک  امش  ینعی  اورخست » «ال 

هرخـسم زا  لبق ، تایآ  رد  یتشآ  حلـص و  يردارب و  نایب  زا  دـعب   ... ) ٌمْوَق ْرَخْـسَی  ـال  .تسا  ینمـشد  هنیک و  هنتف ، دـیلک  هرخـسم ، - 3
( تسا هدش  یهن  ندرک 

زا رتهب  ار  دوخ  دـیابن  دـیامرف : یم  دناکـشخ و  یم  ار  هشیر  نیا  نآرق  هک  تسا  ینیبرتربدوخ  ساـسحا  ندرک ، هرخـسم  هشیر ي  - 4
« ًاْریَخ اُونوُکَی  ْنَأ  یسَع   » .دشاب امش  زا  رتهب  وا  دیاش  دینادب ، نارگید 

« ...ًاْریَخ اُونوُکَی  ْنَأ  یسَع   » .میشاب نیبزورماو  رگن  یحطس  نیبرهاظ ، دیابن  سپ  میتسین ، هاگآ  مدرم  ماجنارس  نطاب و  زا  ام  - 5

« ْمُکَسُْفنَأ اوُزِْملَت  َو ال   » .تسا دوخ  زا  ییوج  بیع  تقیقح  رد  مدرم ، زا  ییوج  بیع  - 6

118 ص :

.79 هبوت ، - 1
ص362. ص76 و ج4 ، ج3 ، هباغلا ، دسا  - 2

ص 112. ج 42 ، راحب ، - 3

رون ریسفت  ساسارب  یمالسا  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14359/AKS BARNAMEH/#content_note_118_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14359/AKS BARNAMEH/#content_note_118_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14359/AKS BARNAMEH/#content_note_118_3
http://www.ghaemiyeh.com


« ْمُکَسُْفنَأ اوُزِْملَت  َو ال   » .تسا دوخ  بویع  فشک  لماع  نارگید ، بیع  لقن  - 7

يارب اوَُزبانَت » « ) » ِباْقلَْألِاب اوَُزبانَت  ال   » .دوش یم  هدیـشک  فرط  ود  هب  هلئـسم  دوز  ای  رید  دنام ، یمن  یقاب  هفرط  کی  ندز ، ادص  دب  - 8
( تسا ینیفرط  راک 

، تسین نابز  هب  اهنت  هبوت  هّتبلا  « ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُْبتَی  َْمل  ْنَم  َو   » .دراد مزال  هبوت  تسا و  هانگ  ندرب ، ماندب  ندرک و  هرخسم  - 9
( .تسا ندومن  میرکت  ندرک ، ریقحت  هبوت ي  هکلب 

« َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف   » .تسا ملاظ  دنکن ، هبوت  هدننک  هرخسم  رگا  تسا و  دارفا  میرح  هب  زواجت  هرخسم ، - 10

يراکبیرف غورد و 

َنُوبِذاْکلا (1) ُمُه  َِکئلُوا  ِهللا َو  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ 

اب هک  يربمایپ  هن  ، ) دـننایوگغورد دوخ  نانآ  دـنرادن و  رواب  ار  ادـخ  تایآ  هک  دـنزاس  یم  یناـسک  اـهنت  ار  غورد  هک  تسین  نیا  زج 
( دراد نامیا  ادخ  هب  دوجو  مامت 

: اه هتکن 

.دهد یم  تبسن  ادخ  هب  ار  نآ  غورد  هب  وا  هداد و  دای  وا  هب  يرشب  ار  تایآ  نیا  دنتفگ : دندز  یم  مرکا  ربمایپ  هب  هک  یتمهت  رد  راّفک 
نامیا هک  تسا  یناسک  راک  نیا  دـهد ، تبـسن  ادـخ  هب  ار  نارگید  فرح  هک  تسین  یـسک  ربماـیپ  دـیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 

(2) .مینک یم  عطق  ار  ناشتایح  گر  دنهد ، تبسن  ام  هب  غورد  هب  ار  یمالک  رگا  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  .دنرادن 

غورد

.تسا ناهانگ  زا  يرایسب  دیلک  غورد ، * 

.تسین غورد  زا  رتدب  يزیچ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  * 

.دوش یم  نامیا  یبارخ  ببسو  هدرک  مورحم  نامیا  هزم  ندیشچ  زا  ار  ناسنا  غورد ، * 

119 ص :

(105 لحن ، - ) 1
.46 هقاح ، - 2
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.تسا هدومرف  یهن  یخوش  غورد  زا  یّتح  ار  مدرم  مالسا  * 

ام مهتَنِـسلِاب  نولوقَی   » .درادـن رواب  ار  نآ  لد  رد  زین  دوخ  هک  دـیوگ  یم  نابز  هب  ار  يزیچ  ناسنا  اریز  تسا ، قافن  عون  کی  غورد  * 
« مِهبوُلق یف  َسیل 

« ءوُس ِکلهِاب  َدارا   » .دوش یم  هداد  كاپ  یصخش  هب  یّقحان  تبسن  دیآ و  یم  رد  تمهت  کی  يامیس  رد  یهاگ  غورد  * 

 ...« هَّللِاب َنوِفلحَی   » .دننک یم  دای  غورد  دنگوس  ینعی  دیآ ، یم  رد  دنگوس  بلاق  رد  یهاگ  غورد  * 

گرگ ار  فسوی  هک  دندمآ  ردـپ  دزن  نازیر  کشا  هنابـش و  فسوی  ناردارب  هکنانچ  .دوش  یم  رهاظ  هیرگ  بلاق  رد  یهاگ  غورد  * 
« نوکبَی ًءاشِع  مُهابأ  اؤاجو   » .درک هراپ 

بلطم یلمع  ِغورد  اب  دـنتخیمآ و  نوخ  اب  ار  فسوی  نهاریپ  فسوی  ناردارب  .تسا  لمع  اب  یهاگ  هکلب  تسین ، نابز  اب  اهنت  غورد  * 
« بِذَک ٍمَِدب   » .دنتشاد راهظا  ار  دوخ 

.تسا بارس  نوچمه  وا  هک  زیهرپب  وگغورد  اب  یتسود  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  * 

هتـسب غورد  دـنوادخ  هب  تقیقح  رد  دـهد  تبـسن  موصعم  ناماما  هب  دـنک و  لعج  ار  یثیدـح  یـصخش  رگا  میناوخ : یم  تاـیاور  رد 
.تسادخ زا  ربمایپ  نخس  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  : تیب لها  نخس  اریز  تسا ،

: مایپ

« َنُوبِذاْکلا ُمُه  ...َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ   » .درادنپ یم  وگغورد  مه  ار  نارگید  وگغورد ، - 1

120 ص :

رون ریسفت  ساسارب  یمالسا  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوگدب تبیغ و 

َلُکْأَی ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  ُّبُِحی  ًاضَْعب َأ  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  ـال  اوُسَّسَجَت َو  ـال  ٌْمثِإ َو  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(1) ٌمیِحَر ٌباَّوَت  َهللا  َّنِإ  َهللا  اوُقَّتا  ُهوُُمتْهِرَکَف َو  ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل 

سّسجت نارگید ) راک  رد   ) .تسا و هانگ  اه  نامگ  یـضعب  اریز  دینک ، يرود  اه  نامگ  يرایـسب  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
( زگره ( ؟ دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  کی  چیه  ایآ  دنکن ، تبیغ  ار  يرگید  امش  زا  یضعب  دینکن و 

.تسا نابرهم  ریذپ  هبوت  رایسب  دنوادخ  انامه  دینک ، اورپ  ادخ  زا  دیناد و  یم  دنسپان  ار  نآ  هکلب 

: اه هتکن 

یم فرح  رشب  قوقح  زا  ناهج ، ناناد  قوقح  هزورما  .تسا  هدرک  مارح  ار  تبیغ  سّسجت و  نظءوس ، مدرم ؛ يوربآ  ظفح  يارب  هیآ 
.دنلفاغ نآ  زا  ناناد  قوقح  هک  دراد  هّجوت  تبیغ  سّسجت و  ریقحت ، رخسمت ، لیبق  زا  یلئاسم  هب  مالسا  یلو  دننز ،

دوخ سنج  مه  هب  تبـسن  مه  هدـنرد  تاـناویح  یّتح  يرآ ، .تسا  هدـشن  هیبـشت  هناـمحر  یب  یگدـنّرد  هب  تبیغ  لـثم  یهاـنگ  چـیه 
.دنک یمن  ضّرعت 

تحاران دونشب ، صخـش  نآ  رگا  دنـشاب و  هتـشادن  ربخ  نآ  زا  مدرم  هک  دیوگب  يزیچ  یـصخش  بایغ  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تبیغ 
هک یسک  دینکن ، وگزاب  ار  نانآ  ياه  يدب  دیرادرب و  اه  هدرم  رس  زا  تسد  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  (2) .دوش

(3) .دنک نایب  ار  شیاه  یبوخ  دُرم ،

، دـنکن هبوت  رگا  دوش و  یم  تشهب  دراو  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  دـنک ، هبوت  رگا  هدـننک  تبیغ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ©

(4) .دوش یم  هدرب  خزود  هب  هک  تسا  یسک  نیلّوا 

یمن هتفریذپ  شا  هزور  زامن و  زور  لهچ  ات  دنک ، تبیغ  ار  يدرم  ای  نز  سک  ره  دـندومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(5) .دوش

وا تسد  هب  ناسنا  لامعا  همان ي  هک  یماگنه  تمایق  رد  دندومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

121 ص :

(12 تارجح ، - ) 1
ص 600 و 604. ج 8 ، لئاسو ، - 2

ثیدح 264. هحاصفلا ، جهن  - 3
ص 117. ج 9 ، كردتسم ، - 4

ص 258. ج 72 ، راحب ، - 5
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ار يزیچ  هن  دنوادخ ، دوش : یم  هتفگ  اهنآ  هب  تسا ؟ هدـشن  تبث  نآ  رد  ام  بوخ  ياهراک  ارچ  دـنیوگ : یم  يا  هّدـع  دوش ، یم  هداد 
دارفا لـباقم  رد  .تسا  هتفر  نیب  زا  دـیا  هدرک  هک  یتـبیغ  رطاـخ  هب  امـش  بوخ  ياـهراک  هکلب  دـنک ، یم  شومارف  ار  يزیچ  هن  مک و 

یم اهنآ  هب  تسین ، ناـنآ  زا  هدـنورپ  نیا  هک  دـننک  یم  ناـمگ  دـننیب و  یم  دوخ  لـمع  هماـن ي  رد  یناوارف  کـین  ياـهراک  يرگید ،
(1) .تسا هدش  تبث  امش  يارب  هدرک ، تبیغ  ار  امش  هک  یسک  ياه  یکین  ندش ، تبیغ  هطساو ي  هب  دنیوگ :

ینعی (2) .تسا لطاب  وا  هزور ي  دنک ، تبیغ  یسک  رگا  دندومرف : هنیدم  رد  دوخ  هبطخ  نیرخآ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دوش یم  مورحم  تسا ، رادروخرب  راد  هزور  کی  هک  ییونعم  راثآو  تاکرب  زا 

نآ ياـج  دوـش ، هدـنک  يزیچ  هدرم  زا  رگا  یلو  تسه ، نآ  ياـج  ندـش  رپ  ناـکما  دوـش ، ادـج  يا  هعطق  هدـنز  ناـسنا  ندـب  زا  رگا 
« ًاْتیَم ِهیِخَأ  َمَْحل   » .دوش یمن  ناربج  رگید  تفر  هک  وربآ  تسا و  مدرم  يوربآ  ندرب  تبیغ ، .دنام  یم  یلاخ  نانچمه 

هدینش ار  تبیغ  هدنوش ، تبیغ  رگا  دیامرف : یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  ساسا  رب  دیرجت ، حرش  رد  یـسوط  خیش 
زا يدای  هاگره  دیاب  تسا ، هدینشن  رگا  اّما  میهاوخب ، ّتیلالح  هدرک و  یهاوخرذع  میورب و  وا  دزن  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ناربج  تسا ،

(3) .مییامن رافغتسا  وا  يارب  میدرک ، هدنوش  تبیغ 

وا رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  ّرش  باب  رازه  دنوادخ  دنک ، ّدر  ار  نآ  دونشب و  ار  یتبیغ  سک  ره  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
یلو دنک ، يرای  ار  هدنوش  تبیغ  دناوتب  رگا  .دوش و  یم  تبث  وا  يارب  زین  هدنیوگ  هانگ  داد ، شوگ  دوب و  تکاس  رگا  یلو  ددنب ، یم 

هتسناد كرش  نآ ، هب  ندوب  یـضار  ندینـش و  رفک و  ندرک ؛ تبیغ  یتیاور ، رد   (4) .دوش یم  لیلذ  راوخ و  ایند  ود  رد  دـنکن ، يرای 
(5) .تسا هدش 

لد مشچ و  شوگ و  زا  کی  ره  ًالُؤْسَم » ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُـک  َداؤُْفلا  َرَـصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  : » میناوخ یم  ءارـسا  هروس  هیآ ي 36  رد 
.میرادن ار  یفرح  ره  ندینش  قح  ام  نیاربانب  .دنریگ  یم  رارق  تساوخزاب  دروم  تمایق  رد  ناسنا ،

122 ص :

ص 259. ج 72 ، راحب ، - 1
ص 254. ج 5 ، ءاضیبلاهّجحم ، - 2

ص 605. ج 8 ، لئاسو ، - 3

ص 606. ج 8 ، لئاسو ، - 4
ص 226. ج 72 ، راحب ، - 5
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: اه مایپ 

نظءوس و اب  نامیا ، « ) ...اُوِبنَتْجا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .دـیامن يرود  لامعا  راکفا و  يرـس  کی  زا  دـیاب  تسا و  روآدّـهعت  نامیا ، - 1
( .تسین راگزاس  تبیغ  سّسجت و 

سّسجت يریگیپ و  سپـس  نظ و  ءوس  لّوا  تبیغ ، هب  دورو  هار   ) .درک دودسم  ار  تبیغ  ياه  هنیمز  دیاب  تبیغ  زا  يریگولج  يارب  - 2
« ْبَتْغَی اوُسَّسَجَت َو ال  ال  ِنَّظلا ...  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  ( » .تسا هدرک  یهن  بیترت  نامه  هب  نآرق  اذل  تسا ،

« ًاْتیَم ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی   » .تسا روآرّفنت  تثابخ و  یتوکلم ، ینطاب و  دـید  رد  یلو  تسا ، نیـشنلد  نیریـش و  رهاظ  رد  هچرگ  هانگ ، - 3
( .تسا هتفرن  راکب  ریبعت  عون  نیا  یهانگ  چیه  هرابرد  تسا و  هدرم  تشوگ  ندروخ  تبیغ ، نطاب  )

« ِهیِخَأ َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  َأ  ْبَتْغَی ...  ال   » .مینک هدافتسا  یفطاع  تاریبعت  زا  رکنم ، زا  یهن  هویش  رد  - 4

کـچوک و لـماش  ْمُکُدَـحَأ »  ... ) » ْبَتْغَی ـال  .دـشاب  هک  یماـقم  داژن و  ّنـس و  ره  زا  تـسا ، مارح  نارگید  زا  ییوگدـب  تـبیغ و  - 5
( .دوش یم  درم و ...  نز و  لهاج ، ملاع و  مانمگ ، روهشم و  گرزب ،

« ِهیِخَأ َمَْحل   » .دنرگیدکی نوخ  مه  ردارب و  نامیا ، اب  مدرم  - 6

تردـق تسین ، رـضاح  نوچ  تسا ، هتفرگ  رارق  تبیغ  دروم  هک  یـصخش  درادـن ، ار  دوخ  زا  عافد  تردـق  هدرم  هک  هنوگ  ناـمه  - 7
« ًاْتیَم  » .درادن عافد 

« ًاْتیَم ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی   » .تسا یگدنّرد  یعون  ندرک ، تبیغ  - 8

« َهللا اوُقَّتا  َو  ْبَتْغَی ...  ال   » .درادن يراگزاس  اوقت  اب  تبیغ ، - 9

« ٌباَّوَت َهللا  َّنِإ  َهللا  اوُقَّتا  َو   » .دهد یم  قوس  هبوت  يوس  هب  ار  ناسنا  اوقت ، - 10

« ٌمیِحَر ٌباَّوَت  َهللا  َّنِإ  ْبَتْغَی ...  ال   » .درک ناربج  ار  هتشذگ  هانگ  ناوت  یم  هبوت  اب  درادن ، دوجو  تسب  نب  مالسا  رد  - 11

« ٌمیِحَر ٌباَّوَت   » .تسوا تمحر  زا  يا  هولج  دنوادخ ، يریذپ  هبوت  - 12

123 ص :
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نظءوس تمهت و 

ًاْمثِإ ًاناتُْهب َو  َلَمَتْحا  ِدَقَف  ًائیَِرب  ِِهب  ِمْرَی  َُّمث  ًاْمثِإ  ْوَأ  ًهَئیِطَخ  ْبِسْکَی  ْنَم  َو 

ًانِیبُم (1)

رب ار  يراکـشآ  هانگ  تمهت و  راب  نیقی  هب  دـهد ، تبـسن  یهانگ  یب  هب  ار  نآ  سپـس  دوش ، بکترم  یهاـنگ  اـی  اـطخ  هک  سک  ره  و 
.تسا هتفرگ  شود 

: اه هتکن 

زا ناسنا  هک  هدـش  هتفگ  یغورد  هب  ناتهب »  » .تسا يدـمع  هاـنگ  مثا »  » یلو يدـمع ، ریغ  اـی  يدـمع  تسا ، شزغل  ياـنعم  هب  اـطخ » »
.دوش یم  هدز  تهب  نآ  ندینش 

يورخا باذـع  ببـس  هعماج و  رد  دامتعا  تلادـع و  وحم  نامیا و  ندـش  بوذ  بجوم  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  ناـهانگ  زا  تمهت ،
(2) .تسا رت  نیگنس  میظع  ياههوک  زا  هانگ ، یب  هب  تمهت  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا 

یلو ینک ، زاربا  هدـناشوپ  وا  رب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  دوخ  ینید  ردارب  هرابرد ي  هک  تسا  نآ  تبیغ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(3) .تسا ناتُهب  تسین ، وا  رد  هک  ییوگب  يزیچ  وا  هرابرد ي  رگا 

دنوادخ دنک ، ظفح  ار  دوخ  ناناملسم  يوربآ  نتخیر  زا  سک  ره  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
(4) .دریگ یم  هدیدان  ار  وا  ياهشزغل  تمایق  رد 

نامه تسا ، مرتحم  ناملسم ، يوربآ  لام و  نوخ و  دندومرف : هکم  هب  دوخ  رفـس  نیرخآ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(5) .تسا مرتحم  جح  مایا  هجحلا و  يذ  هام  هک  هنوگ 

: اه مایپ 

« ِِهب ِمْرَی   » .تسا مدرم  يوربآ  هب  ریت  باترپ  تمهت ، - 1

« ًائیَِرب ِِهب  ِمْرَی   » .تسا مارح  دشاب ، هک  یطیارش  ّنس و  ره  رد  بتکم و  داژن و  ره  زا  هانگ  یب هب  تمهت  - 2

تمظع هناشن ي  ًاْمثِإ »  » و ًاناتُْهب »  » هملک ود  رد  نیونت  « ) َلَـمَتْحا ِدَـقَف   » .دـشک یم  شود  هب  ار  هاـنگ  زا  ینیگنـسراب  هدـننز ، تمهت  - 3
( .تسا هانگ 

124 ص :
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هیآ 112) ءاسن ، - ) 1
« تهب  » هدام راحبلا ، هنیفس  - 2
ص 286. ج 13 ، لئاسو ، - 3

ص 256. ج 72 ، راحب ، - 4
ص 62. ج 9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 5
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هلیح رکم و 

اَّلِإ ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  ِئِّیَّسلا َو ال  َرْکَم  ِضْرَْألا َو  ِیف  ًارابِْکتْسا 

...ِِهلْهَِأب (1)

...دریگن ارف  ار  شلها  زج  دب  گنرین  و  دوب ، ناشدب  گنرین  نیمز و  رد  رابکتسا  رطاخ  هب  ّقح ) زا  نانآ  ترفن  )

: اه هتکن 

ای ناکم  ای  نامز  رد  فرـصت  يانعم  هب  لیوحت »  » یلو لسغ ، زا  لدـب  ممیت  لـثم  نداد ، رارق  رگید  زیچ  لَدـَب  ار  يزیچ  ینعی  لیدـبت » »
.مینک نآ  نیزگیاج  ار  يزیچ  هکنآ  نودب  تسا  زیچ  کی  بلاق  لکش و 

هب ار  رکم  ام  حالطـصا  فالخ  رب  هک  میرذـگب  تسا ، رکم  لها  هب  وا  رفیک  نامه  دـنوادخ  رکم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
نآ نیرکاملا » ریخ  هّللا  و   » يانعم نیاربانب  .دـشاب  دـب  ای  بوخ  دـناوت  یم  ریبدـت  تسا و  ریبدـت  يانعم  هب  رکم  میناد ، یم  هلیح  يانعم 
: دینک هجوت  لاثم  کی  هب  .دنز  یم  هبرض  شدوخ  هب  ناسنا  رکم  هنوگچ  هک  نیا  اّما  تسا و  هدننک  ریبدت  نیرتهب  دنوادخ  هک  تسا 

نامگ مدیـشون ، ار  نآ  تفگ : کشزپ  هب  تخیر و  رود  ار  تبرـش  دروخب ، هکنآ  ياج  هب  وا  داد و  رامیب  هب  ار  یتبرـش  کـشزپ ، رگا 
.ار کشزپ  هن  تسا ، هداد  بیرف  ار  شدوخ  رامیب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدز  کلک  وا  هب  هتشاذگ و  هالک  کشزپ  رس  هک  دنک  یم 

: اه مایپ 

دشاب و ناقفانم  يوس  زا  هلیح  راّفک و  يوس  زا  رابکتـسا  دـیاش   ) .هلیح ای  تسا  رابکتـسا  ای  ایبنا  هار  زا  ترفن  رارف و  همـشچرس ي  - 1
ِئِّیَّسلا َرْکَم  َو  ًارابِْکتْسا ...  دشاب .) ربکتسم  دوخ  يرگ  هلیح  رتسب  رابکتسا  دیاش 

اَّلِإ ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  ـال  ( » .دوش یمن  لـقتنم  يرگید  هب  هلیح  ّربـکت و  رفیک  تبوقع و   ) ددرگ یمرب  ناـسنا  دوخ  هب  هلیح  هجیتـن  - 2
« ِِهلْهَِأب

یتفا دوخ  هک  نکَم  هَچ  یتفا  دب  هک  نکم  َدب 

125 ص :

(43 رطاف ، - ) 1
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هداوناخ رد  راتفر  ینید  يوگلا 

126 ص :
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ینمادکاپ جاودزا و  هب  قیوشت 

ِفِفْعَتْـسَْیل َو  ٌمِیلَع .  ٌعِساو  ُهللا  ِِهلْـضَف َو  ْنِم  ُهللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اوـُنوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئاـمِإ  ْمُکِداـبِع َو  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  ْمُْکنِم َو  یماـیَْألا  اوُـحِْکنَأ  َو 
...ِِهلْضَف (1) ْنِم  ُهللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال 

دوخ لضف  زا  دنوادخ  دنشاب ، تسدگنت  رگا  .دیهد  رسمه  ار  دوخ  جاودزا )  ) هتسیاش نازینک  نامالغ و  رسمه و  یب  نارتخد  نارسپ و 
، دننک هشیپ  تفع  ینمادکاپ و  دنبای ، یمن  جاودزا  هلیسو ي )  ) هک یناسک  .تساناد و  رگشیاشگ  دنوادخ ، دنادرگ و  یم  ناشزاین  یب 

.دیامن زاین  یب  ار  نانآ  شیوخ ، مرک  زا  دنوادخ  هک  نآ  ات 

: اه هتکن 

َو  » هیآ  ) .دومن ینمادکاپ  تفع و  شرافـس  نالّهأتم  ریغ  هب  سپـس  دـنک ، جاودزا  درک  شرافـس  دـناوت  یم  هک  سکره  هب  دـیاب  ادـتبا 
( تسا هدمآ  ِفِفْعَتْسَْیل » َو   » هیآ زا  لبق  اوُحِْکنَأ »

يرگ هطـساو  نیرتهب  .هویب  ای  دشاب  هرکاب  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  درادـن ، رـسمه  هک  یـسک  ینعی  مّیَق ،»  » نزو رب  میأ ،»  » عمج یمایا » »
رد دـنک ، سورع  ای  داماد  ار  يرگید  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  .تسا  جاودزا  رما  رد  يرگ  هطـساو  تعافـش و  اه ،

(2) .تسادخ شرع  هیاس ي 

کیرـش وا  هانگ  رد  نیدلاو  دوش ، هانگ  بکترم  دنزرف  رگا  دنهد ، یمن  رـسمه  ار  ناشدنزرف  تاناکما ، نتـشاد  اب  هک  يردام  ردـپ و 
(3) .دنتسه

یحیـسم نویناحور  پاپ و  اذل  دناد و  یم  شزرا  ار  ندوب  درجم  هک  تیحیـسم  فالخ  رب  دناد ، یم  سدـقم  يرما  ار  جاودزا  مالـسا 
.دننک جاودزا  دیابن 

127 ص :

32 و 33) رون ، - ) 1
.نیلقثلارون ریسفت  - 2

.نایبلا عمجم  ریسفت  - 3
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.تسا هدرب  نظءوس  دنوادخ  هب  دنکن ، جاودزا  رقف  سرت  زا  هک  یسک 

(1) .درادن رسمه  هک  تسا  یسک  زامن  تعکر  داتفه  زارتهب  دراد ، رسمه  هک  یسک  زامن  تعکرود 

زا یمین  دنک  جاودزا  سک  ره   (2)« هنید فصن  زرحأ  دقف  جوزت  نم  : » دومرف تیاور  کی  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دراد تسود  هک  ره  (3)« هجوزب هاقلیلف  ارهطم  ارهاـط  هللا  یقلی  نأ  بحأ  نم  : » دومرف رگید  یتیاور  رد  .تسا و  هدرک  ظـفح  ار  شنید 

.دنک رایتخا  رسمه  دنک  تاقالم  هزیکاپ  كاپ و  ار  ادخ  تمایق  رد 

تافالتخا زا  يدایز  شحب  .دینک  مادـقا  وگتفگ  تروشم و  رکف و  زا  سپ  دـینکن و  هلجع  .دـنکن  هبلغ  تاساسحا  رـسمه  باختنا  رد 
.تسه تمایق  ات  رمع و  نایاپ  ات  شریثات  تسا و  یگدنز  کیرـش  رـسمه  .تسا  رـسمه  باختنا  رد  تقد  مدع  شا  هشیر  یگداوناخ 

.درادن یبوخ  تبقاع  دریگ  یم  تروص  كراپ  ای  سوبوتا و  رد  ییانشآ  دروخرب و  کی  اب  هک  یحطس  ياهجاودزا  الومعم 

: اه مایپ 

« اوُحِْکنَأ َو   » .تسا رسمه  یب  دارفا  جاودزا  لوئسم  هعماج ، هداوناخ و  - 1

« اوُحِْکنَأ َو   » .تسا دیکأت  دروم  سّدقم و  يرما  مالسا ، رد  جاودزا  - 2

« اوُحِْکنَأ َو   » .دنوش مدقشیپ  دنناوت  یم  جاودزا  نیفرط  زا  کی  ره  دشاب ، یّصاخ  فرط  زا  يراگتساوخ ، تسین  مزال  - 3

« اوُحِْکنَأ َنْضُضْغَی ، اوُّضُغَی ،  » .درک مادقا  دیاب  ناناوج  جاودزا  يارب  تسین ، یفاک  مارح ، هاگن  كرت  هب  شرافس  اهنت  - 4

« یمایَْألا اوُحِْکنَأ  َو   » .دیهد رسمه  ار  هویب  نانز  - 5

( .دنشاب هتشاد  ار  كرتشم  یگدنز  هرادا  ّتیحالص  نیفرط  دیاب  ینعی  « ) َنیِِحلاَّصلا َو   » .تسا جاودزا  طرش  ّتیحالص ، نتشاد  - 6

ناحلاص رادـم  رد  ار  دوخ  زین  هزره  یلاباال و  ناناوج  هک  تسا  یقیوشت  حـلاص ، دارفا  ندرک  داماد  سورع و  يارب  هعماـج  مادـقا  - 7
انب  ... ) َنیِِحلاَّصلا .دنهد َو  رارق 

128 ص :

.دشاب یم  نیلقثلارون  ریسفت  زا  تایاور  - 1
ص 328. ج 5 ، یفاک ، - 2

ص 12. يدنوار ، رداونلا  - 3
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( .دشاب یبتکم  یقالخا و  ّتیحالص  ّتیحالص ، زا  دارم  هک  نیا  رب 

« ْمُِکئامِإ ْمُکِدابِع ، ْمُْکنِم ، ( » زینک مالغ و  درم ، نز ،  ) .تسین اه  ناسنا  نایم  یقرف  یسنج ، ياهزاین  نیمأت  رد  - 8

 ... َءارَُقف اُونوُکَی  ْنِإ  .دوش  جاودزا  رما  رد  مادقا  عنام  دیابن  رقف ، - 9

 ... َءارَُقف اُونوُکَی  ْنِإ  .تسین  بیع  دامادو  سورع  يارب  رقف ، - 10

« ُهللا ُمِِهنُْغی   » .تسا یگدنز  تکرب  تعسو و  هلیسو  جاودزا ، تسا و  هداد  هدعو  ار  داماد  سورع و  یگدنز  نیمأت  دنوادخ ، - 11

« ِفِفْعَتْسَْیل َو   » .تسا مزال  تّفع  ربص و  تسین ، هانگ  زّوجم  رسمه ، هب  نتشادن  یسرتسد  - 12

دارفا نوچ  « ) ًاـحاِکن َنوُدِـجَی  ـال  َنیِذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیل  َو   » .تسا مزـال  صوـصخم  شرافـس  دـشاب ، رتـشیب  رطخ  ساـسحا  اـجک  ره  - 13
( دنا هدش باطخ  دروم  نانآ  تّفع ، هب  نامرف  رد  دنتسه ، رکنم  اشحف و  ضرعم  رد  نارگید  زا  رتشیب  لهأتمریغ 

َو  » دنک مایق  تموکح  هداوناخ و  مه  ِفِفْعَتْسَْیل ،» َو  ، » دننک ظفح  ار  دوخ  ناناوج  دیاب  مه  یمومع ، ینمادکاپ  تّفع و  ظفح  رد  - 14
« ِهللا ِلام  ْنِم  ْمُهُوتآ  َو   » .دنزیخاپ هب  هعماج  نادنمتورث  مه  و  یمایَْألا ،» اوُحِْکنَأ 

129 ص :
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( یتسود رسمه   ) نارسمه نایم  تّبحم 

َنوُرَّکَفَتَی (1) ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 

امـش و ناـیم  دـیبای و  شمارآ  ناـنآ  راـنک  رد  اـت  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناـتدوخ  سنج  زا  هک  تـسا  نآ  وا  ياـه  هناـشن  زا  و 
یعطق ياـه  هناـشن  دنـشیدنا  یم  هک  یهورگ  يارب  یهلا )، تمعن   ) نیا رد  کـش  یب  داد ؛ رارق  تـمحر  دـیدش و  هقـالع  ناتنارـسمه 

.تسا

: اه هتکن 

اُونُکْسَِتل ًاجاوْزَأ   » .ناور مسج و  شمارآ  هیام ي  رـسمه  و  ُبُولُْقلا » ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرْکِِذب  ، » تسا حور  لد و  شمارآ  هیام ي  دنوادخ  دای 
« اْهَیلِإ

نابرهم و راوخ و  مغ  نیما و  هک  دراد  یـسک  هب  زاین  تسا و  راوشد  وا  يارب  ییاهنت  اذـل  تسا و  تفلا  سنا و  رـشب  ياـهزاین  زا  یکی 
رـسمه دـنک  نیمات  ار  زاین  نیا  دـناوت  یم  هک  يدرف  نیرتهب  .دـنک  وا  راثن  هناصلاخ  ار  شقـشع  دریگب و  سنا  وا  اب  ات  دـشاب  وا  رادزار 
.تسا هدئاف  نیرت  مهم  دوش  یم  مولعم  هک  هدرب  مان  ار  دروم  نیا  اهنت  جاودزا ، رایسب  دئاوف  نایم  زا  نآرق  .رهوش  هچ  نز و  هچ  تسا ،

: اه مایپ 

« ْمَُکل َقَلَخ   » .تسا رادفده  شنیرفآ ، - 1

رگید سنج  زا  ای  رت  تسپ  يدوجوم  ار  نز  هک  زیمآریقحت  یفارخ و  دیاقع  يا  هراپ  فالخ  رب   ) .دنتـسه سنج  کی  زا  درم  نز و  - 2
« ْمُکِسُْفنَأ ْنِم  ( » .دنرادنپ یم 

« اْهَیلِإ اُونُکْسَِتل   » .بارطضا جّنشت و  هیام ي  هن  دشاب  شمارآ  لماع  دیاب  رسمه  - 3

« اْهَیلِإ اُونُکْسَِتل   » .تسا یناور  یمسج و  شمارآ  کی  هب  ندیسر  هکلب  تسین ، یسنج  هزیرغ ي  ياضرا  اهنت  جاودزا ، زا  فده  - 4

« اْهَیلِإ اُونُکْسَِتل   » .تسا یشخب  مارآ  رسمه ، شقن  - 5

.دیآ یمن  تسد  هب  ییابیز  ماقم و  لام و  اب  هک  تسا  یهلا  يا  هیده  ّتبحم ، - 6
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( .تسا داماد  سورع و  هب  ادخ  هیده ي  تمحر ، تّدوم و  « ) َلَعَج »

ار هداوناخ  تمحر  تّدوم و  شمارآ و  هک  یلمع  ره  اب  سک  ره  - 7

 ... ْمُکَْنَیب َلَعَج  .تسا  ناطیش  ّطخ  رد  جراخ و  یهلا  رادم  زا  دنک ، راد  هشدخ 

رد شمارآ  موادـت  اقب و  لماع  تمحر ، تّدوم و  « ) ًهَمْحَر ًهَّدَوَم َو   » .دـشاب تمحر  تّدوم و  ساـسا  رب  دـیاب  درم ، نز و  هطبار ي  - 8
( .تسا كرتشم  یگدنز 

نودـب تمحر  دوش و  یم  هدیـشک  يدرـس  هب  تمدـخ ، تمحر و  نودـب  تّدوم   ) .تسا زاسراک  مه  اب  ود  ره  تمحر ، تّدوم و  - 9
« ًهَمْحَر ًهَّدَوَم َو  ( » .درادن ماود  زین  تّدوم 

« َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل   » .دنربب یپ  جاودزا  هدنزاس ي  شقن  هب  دنناوت  یم  رکف  لها  اهنت  - 10
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رسمه اب  يراتفر  شوخ

(1) ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ُهللا  َلَعْجَی  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهوُرِشاع  َو  ... 

، دنوادخ یلو  دیشاب ، هتشادن  شوخ  ار  يزیچ  امـش  اسب  هچ  دماین  ناتـشوخ  ناتنارـسمه  زا  رگا  دینک و  راتفر  ییوکین  هب  نانآ  اب  و  ... 
.دشاب هداد  رارق  نآ  رد  ناوارف  ریخ 

: اه هتکن 

ثرا لباق  لاوما  اهنت  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  هیآ  تسا  نکمم  دـش ، یم  هدرب  ثرا  هب  زین  نز  یهاگ  هک  ّتیلهاـج ، ّتنـس  فـالخ  رب 
.دنک باختنا  يرگید  رسمه  شرهوش ، توف  زا  دعب  دناوت  یم  شدوخ  وا  .تسین  یسک  ِثرا  یّفوتم ، ِرسمه  تسا و 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تفر و  ایند  زا  هک  نیمه  دوب ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بوخ  رایـسب  نارای  زا  یکی  ذاعم  نبدعس 
.دندرک تکرح  وا  مسارم  ماجنا  يارب  نارای  هارمه  شفک ) ابع و  نودب   ) یمـسر سابل  نودب  ترـضح  دش ، ربخ  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و 

ار دعـس  هزانج  هشوگ  دـش ، مامت  لسغ  ات  دنداتـسیا  ناشدوخ  دـنهد و  لسغ  ار  وا  دـنداد  روتـسد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
اب لگ  كاخ و  اب  ار  ربق  تشاذـگ و  ربق  لخاد  تفرگ و  ار  دعـس  ندـب  ًاصخـش  ترـضح  نآ  دندیـسر ، وا  نفد  لـحم  هب  اـت  دـنتفرگ 

.دش يواسم  نیمز  اب  ربق  ات  دنتخیر  كاخ  سپس  دندرک و  دودسم  مکحم  رایسب  نارای  يراکمه 

مکحم دـهد ، یم  ماجنا  ار  يراـک  ره  ناـسنا  دراد  تسود  دـنوادخ  یلو  دـسوپ ، یم  وا  نفک  ندـب و  مناد  یم  نم  دـندومرف : هاـگنآ 
.متخاس مکحم  ار  دحل  نم  اذل  دنکن ، يدنب  مهرس  دهد و  ماجنا  تسرد  هدرک و  يراک 

وت رب  تشهب  مدنزرف ! يا  تفگ : درک ، هدهاشم  ار  مسارم  ریاس  نفد و  هزانج و  عییـشت  رد  ربمایپ  هّجوت  ّتبحم و  هک  نیمه  دعـس  ردام 
.داب اراوگ 

وت دـنزرف  نادـن ، یعطق  یمتح و  وا  يارب  ار  تشهب  نکن و  هلجع  رداـم  يا  دوـمرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هظحل  نیا  رد 
.دیدرگ راتفرگ  ربق  راشف  هب  دش  نفد  هک  نآلا  تشاد ، شرسمه  اب  هناخ  رد  هک  یقالخا  دب  رطاخب 
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ییاج هب  ناشراک  دنراد و  هک  يونعم  ماقم  نآ  اب  مه  دعس  لاثما  يرآ ،

رطاخ هب  یهاگ  مدمآ ، هنهرب  ياپ  رـس و  اب  مه  نم  مدید  وا  هزانج  عییـشت  رد  هنهرباپ  ار  هکئالم  نوچ  دیامرف : یم  ربمایپ  هک  دسر  یم 
.دنوش یم  هیبنت  باذع و  راتفرگ  دنراد ، دوخ  یگدنز  رد  هک  فعض  طاقن  يرس  کی 

(1)« هُرَدَق ِِرتْقُْملا  یَلَع  ُهُرَدَق َو  ِعِسوُْملا  یَلَع  : » دیامرف یم هداوناخ  رسمه و  اب  راتفر  اب  هطبار  رد  نآرق 

.تسا مزال  رسمه ، یعامتجا  نوئش  هب  مارتحا  دشاب و  یم  وا  ناوت  ردق  هب  هداوناخ ، ربارب  رد  درم  فیلکت 

یلو هداد ، یلام  تعـسو  تورث و  وا  هب  ادخ  هک  یـسک  تسین  ام  زا  ِِهلاَیِع » یَلَع  َرَّتَق  َُّمث  ِْهیَلَع  َعِّسُو  ْنِم  اَّنِم  َْسَیل  : » دندومرف ادخ  لوسر 
.دنک یم يریگ  تخس  لخب و  شا  هچب  نز و  هب  تبسن  وا 

: اه مایپ 

« ِفوُْرعَْملِاب َّنُهوُرِشاع   » .درک يراتفر  شوخ  دیاب  نانز  اب  - 1

ال ( » .تسا درم  هب  هیآ  باطخ   ) .دـشاب ابیکـش  اه  یتخـس  رب  يراتفرـشوخ ، اـب  دـیاب  تسا و  یگدـنز  يایـسآ  نیریز  گنـس  درم ، - 2
« َنُهوُرِشاع َنُهُولُضْعَت ... 

« ...ًاْریَخ ِهِیف  ُهللا  َلَعْجَی   » .تسا یگدنز  ياه  يراوگان  يالبال  رد  تاریخ ، زا  يرایسب  - 3

« ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف   » .تسا قالط  ییادج و  زا  رتهب  نادنزرف ، تداعس  يارب  هلصوح ، ملح و  نتشاد  هداوناخ و  تالکشم  ّلح  - 4

هداد رارق  نآ  رد  دایز  ریخ  دـنوادخ  یلو  میراد ، دـنیاشوخان  ار  يزیچ  اسب  هچ  تسین ، ام  تالیامت  اب  هارمه  ام  ّرـش  ریخ و  هشیمه  - 5
« ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  اوُهَرْکَت ...  ْنَأ  یسَعَف   » .تسین هاگآ  شیوخ  حلاصم  همه ي  هب  ناسنا  اریز  .دشاب 

133 ص :

.236 هرقب ، - 1

رون ریسفت  ساسارب  یمالسا  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14359/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
http://www.ghaemiyeh.com


هداوناخ تیاده  ربارب  رد  تیلوئسم 

ْمُهَرَمَأ َو ام  َهللا  َنوُصْعَی  ٌدادِـش ال  ٌظالِغ  ٌهَِکئـالَم  اـْهیَلَع  ُهَراـجِْحلا  ُساَّنلا َو  اَـهُدُوقَو  ًاراـن  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َنوُرَمُْؤی (1) ام  َنُولَعْفَی 

.دینک ظفح  دنتسه ، اه  گنس  و  راکهنگ )  ) نامدرم نآ  مزیه  هک  یشتآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
نامرف ار  هچنآ  دننکن و  ینامرفان  دهد ، ناشنامرف  هچنآ  رد  ار  ادخ  دننابهگن و  ریگ  تخس  وخ و  تشرد  یناگتشرف  نآ  رب  هک  یـشتآ 

.دنهد ماجنا  دنبای 

: اه هتکن 

نوچمه يدراوم  ار  ُهَراجِْحلا »  » زا دارم  نارّـسفم ، یخرب  اذـل  .گنـس  لاـغز  تفن و  نوچمه  تساز ، لاعتـشا  هداـم  ياـنعم  هب  دوقو » »
.تسا درگوگ  تیربک و  نامه  از ، شتآ  گنس  میناوخ : یم  ثیدح  رد  .دنا  هتسناد  گنس  لاغز 

، دـندرک لوبق  رگا  هک  تسا  نانآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  خزود ، شتآ  زا  ناگتـسب  ظـفح  هویـش  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  رد 
دق كوصع  نا  مهتیقو و  دق  تنک  كوعاطا  نا   » .يا هدرک  لمع  تا  هفیظو  هب  وت  دنتفریذپن ، رگا  يا و  هدرک  ظفح  شتآ  زا  ار  نانآ 

(2)« کیلع ام  تیضق 

رب ادخ  تمحر  (3)« مکناریج مکمیتی  مکنیکـسم  مکتاکز  مکمایـص  مکتالـص  هالها ! ای  لاق  الجر  هللا  محر  : » میناوخ یم  یتیاور  رد 
.دیشاب ناتناگیاسمه  ماتیا و  ارقف و  تاکز و  هزور و  زامن و  بقارم  هک  دهد  رادشه  شا  هداوناخ  هب  هک  یسک 

شتآ زور  نآ  رد  ایند ، رد  وا  تشز  لامعا  اه و  تلـصخ  هک  دـشاب  تمایق  رد  ناسنا  لـمع  مّسجت  هب  هراـشا  ُساَّنلا ،» اَـهُدُوقَو   » دـیاش
.دوش یم  هریگ 

رد هک  دشاب  نایخزود  نتخادنا  شتآ  رد  نتـسب و  نتفرگ و  هب  تبـسن  دنوادخ  نامرف  نامه  ْمُهَرَمَأ ،» ام  َهللا  َنوُصْعَی  ال   » زا دارم  دیاش 
 « ِمیِحَْجلا ِءاوَس  یلِإ  ُهُوِلتْعاَف  ُهوُذُخ   » ای و  ُهوُّلَص » َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ   » .میناوخ یم  رگید  ياج 

134 ص :
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« ِراَّنلا َباذَع  اِنق  انَّبَر ...   » .دنک ظفح  ار  امش  دیهاوخب  دنوادخ  زا  مه  و  ْمُکَسُْفنَأ » اُوق  ، » دینک ظفح  ار  ناتدوخ  مه 

هداوناخ ربارب  رد  ناسنا  ّتیلوئسم 

: هلمج زا  تسا ، هدش  هراشا  شا  هداوناخ  ربارب  رد  ناسنا  تلاسر  هب  يدّدعتم  تایآ  رد 

« ًاران ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق  »

.نک يرادیاپ  نآ  رب  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  دوخ  لها  اْهیَلَع » ِْربَطْصا  ِهالَّصلِاب َو  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  «َو 

.هد رادشه  ار  تناگتسب  نیرت  کیدزن  َنِیبَْرقَْألا » َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  «َو 

.نک فورعم  هب  رما  راد و  اپ  هب  زامن  مدنزرف ! ِفوُْرعَْملِاب » ُْرمْأ  َهالَّصلا َو  ِِمقَأ  َّیَُنب  ای  »

 ... وگب نانمؤم  نانز  سپس  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  ربمایپ ! يا  َنِینِمْؤُْملا » ِءاِسن  َِکتاَنب َو  َکِجاوْزَِأل َو  ُْلق  »

تمایق رد  ناش  هداوناخ  دوخ و  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  ناراـکنایز  ِهَماـیِْقلا » َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساْخلا  َّنِإ  »
.دنا هتخاب 

.دنتسین توافت  یب  دنراد و  هغدغد  هداوناخ  دروم  رد  ادخ  نادرم  َنیِقِفْشُم » اِنلْهَأ  ِیف  ُْلبَق  اَّنُک  اَّنِإ  »

.درک یم  شرافس  زامن  هب  ار  شا  هداوناخ  هراومه  ربمایپ ، ِهالَّصلِاب » ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناک  «َو 

: دوش یم  رکذ  يا  هنومن  دنچ  هک  هدش  عوضوم  نیا  هب  يرایسب  هّجوت  زین  تایاور  رد 

بدا ار  نانآ  دیزومایب و  ریخ  نات  هداوناخ  دوخ و  هب  (1)« مهوبدا ریخلا و  مکیلها  مکسفنا و  اوملع  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دینک

نز شا ، هداوناخ  لوئسم  درم ، .دیتسه  لوئسم  دوخ  تسد  ریز  هب  تبسن  امـش  همه  دندومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.تسا (2) شدنزرف  رهوش و  لوئسم 

دـیهد و نامرف  زامن  هب  ار  نانآ  دیـسر ، یگلاس  تفه  هب  ناتدـنزرف  هک  نیمه  دـیامرف : یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
.دینک (3) ادج  یگلاس  هد  رد  ار  نانآ  باوختخر  رتسب و  درادن و  یعنام  یندب  هیبنت  زرم  ات  يریگ  تخس  دندش ، هلاس  هن  هک  نیمه 
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: اه مایپ 

اُوق اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » .درک تبقارم  دـیاب  سپ  .تسا  مهم  اـه  بیـسآ  تارطخ و  زا  نآ  ظـفح  تسین ، یفاـک  نتـشاد  ناـمیا  - 1
« ْمُکَسُْفنَأ

.تسا هعماج  حالصا  سپس  ناگتسب و  دوخ و  حالصا  تاحالصا ، رد  ماگ  نیلوا  - 2

« ْمُکِیلْهَأ ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق   » .تسا هدمآ  ناگتسب  دوخ و  حالصا  هیآ ، نیا  رد 

ُساَّنلا َو اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق   » .دراد نارگید  دوخ و  حالصا  اوقت و  داجیا  رد  یمهم  شقن  خزود ، داعم و  هب  نامیا  - 3
« ُهَراجِْحلا

« ًاران ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق   » .تسا هداوناخ  ریدم  هدهع  رب  نادنزرف ، ینید  تیبرت  - 4

« ْمُکَسُْفنَأ اُوق   » .دراد تظافح  هب  زاین  تسا و  شکرس  ناسنا ، سفن  - 5

« ْمُکَسُْفنَأ اُوق   » .تسا ناسنا  دوخ  ناسنا ، ظفح  هب  درف  نیرت  یلوا  - 6

هعماج هداوناـخ و  نتخاـس  رد  ّتیقفوم  طرـش  يزاـسدوخ  .مینک  دازآ  ار  نارگید  میناوت  یمن  مینکن ، زاـب  دوخ  ياـپ  زا  ریجنز  اـت  - 7
« ْمُکِیلْهَأ ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق   » .تسا

« ُهَراجِْحلا ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو   » .تسا ندش  خزود  شتآ  مزیه  ناکیدزن ، هداوناخ و  ندرک  اهر  رفیک  - 8

اَهُدُوقَو  » .دنریگ یم  رارق  گنـس  فیدر  رد  زین  زور  نآ  رد  ًهَوْسَق » ُّدَشَأ  ْوَأ  ِهَراجِْحلاَک  َیِهَف  ، » دنـشاب لدگنـس  ایند  رد  هک  یناسک  - 9
« ُهَراجِْحلا ُساَّنلا َو 

ّتیذا شدوخ  ای  دشابن ، دادش  ظالغ و  خزود ، لوئسم  رگا  .دشاب  هتشاد  ّتیخنـس  راک  نآ  اب  دیاب  راک  ره  لوئـسم  ّتیریدم ، رد  - 10
« ٌدادِش ٌظالِغ  ٌهَِکئالَم  اْهیَلَع   » .دنک یمن  لمع  تسرد  دوخ  تلاسر  هب  ای  دوش و  یم 

ال  » .درک دـنهاوخن  ار  ادـخ  تیـصعم  وا  ندرک  باذـع  رد  خزود ، ناگتـشرف  اّما  دور ، یم  خزود  هب  راک  تیـصعم  ِناسنا  هچرگ  - 11
« ْمُهَرَمَأ ام  َهللا  َنوُصْعَی 

ام  » .دوـش یم  هداد  ناـنآ  هب  ًادـعب  هک  یتاروتـسد  هن  ْمُهَرَمَأ » اـم  ، » دـننک یم  هدرک و  دّرمت  ار  هتـشذگ  تاروتـسد  هن  ناگتـشرف ، - 12
« َنوُرَمُْؤی
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نارسمه زا  کیره  فیاظو 

َظِفَح اِمب  ِْبیَْغِلل  ٌتاِظفاح  ٌتاِتناق  ُتاِحلاَّصلاَف  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  اوُقَْفنَأ  اِمب  ٍضَْعب َو  یلَع  ْمُهَضَْعب  ُهللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا 

...هللا (1)

، یندـب تردـق   ) هداد يرترب  ناـنز )  ) یـضعب رب  ار  نادرم )  ) ناـشیا زا  یـضعب  ادـخ  هک  تهج  نآ  زا  دـننانز  رب  تیـالو  ياراد  نادرم 
هچنآ رادهگن  دنرادرب و  نامرف  هتـسیاش ، ِنانز  سپ  دنهد ، یم  هقفن  دوخ  لاوما  زا  هک  تهج  نآ  زا  و  دنراد ) يرتشیب  هداراو  يدیلوت 

.دنیوا بایغ  رد  رهوش )، رارساو  قوقح  ، ) هدرک ظفح  نانآ ) يارب   ) ادخ

: اه هتکن 

یـشکرس و هب  تسا و  دـنلب  نیمز  ياـنعم  هب  زوشن »  » .دراد هدـهع  رب  ار  يرگید  حالـصا  ریبدـت و  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  ماّوَق » »
.دوش یم  هتفگ  زین  يزاورپدنلب 

روما رد  هکلب  هداوناـخ ، روما  رد  اـهنت  هن  نادرم  تهج ، نیا  هب  تسا و  یگدـنز  هرادا  نیمأـت و  تقاـیل  ّتیریدـم ، یتسرپرـس و  طرش 
«، مهجاوزا یلع  نوماّوق  : » دومرفن رطاخ  نیا  هب  و  اوُقَْفنَأ » اِمب  ...ُهللا َو  َلَّضَف  اِمب  ، » دـنمّدقم ناـنز  رب  زین  گـنج  تواـضق و  یعاـمتجا ،

.تسا هدادن  رارق  هناخ  صوصخم  ار  يرترب  نیا  ادخ  تسا و  ییوشانز  صوصخم  ّتیجوز  هلئسم ي  هک  اریز 

.ار ردان  دارفا  هن  درک ، تاعارم  ار  مومع  دیاب  همانرب ، نوناق و  رد  یلو  دنرترب ، یلام  دمآرد  ای  یندب  ناوت  رد  نانز ، یخرب  هچرگ 

: تسا ینوگانوگ  یناعم  ُهللا » َظِفَح  اِمب  ِْبیَْغِلل  ٌتاِظفاح   » هلمج يارب 

.دنیامن ظفح  تسا ، نآ  ظفح  ناهاوخ  ادخ  ار  هچنآ  نانز ، فلا )

هدرک ظفح  هداهن ، درم  رب  هک  یفیلاکت  هیاـس  رد  ار  ناـنز  قوقح  ادـخ  هک  هنوگ  ناـمه  دـننک ، ظـفح  ار  نارهوش  قوقح  ناـنز ، ب )
.تسا

.دنراد یهلا  ظفح  زا  ار  قیفوت  نیا  یلو  دنتسه ، ظفاح  نانز  ج )

هفیظو ماجنا  زا  تسد  دیاب  ای  دیشخبن ، دوس  زیمآ  تملاسم  ياههار  یتقو 
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تلاـح دارفا ، یـضعب  ناسانـشناور ، هتفگ ي  هب  .داد  جرخ  هـب  تنوـشخ  رهق ، هظعوـم و  نتـشادن  ریثأـت  تروـص  رد  دـیاب  اـی  دیـشک ،
شرافس مالسا  مه ، یندب  تاهیبنت  رد  .تسا  مهرم  نوچمه  ناشیارب  یندب ، رصتخم  هیبنت  هک  دننک  یم  ادیپ  یبلط ) دازآ   ) مسیـشوزام

یندب هیبنت  یـضاق  طسوت  یهاگ  مه  فّلختم  درم  هوالع ، هب  .دسرب  ندب  ندـش  یمخز  ای  مسج  يدوبک  هلحرم ي  هب  دـیابن  هک  هدرک 
.دوش یم 

زا دوـصقم  دـنکن و  تـیعبت  رهوـش  زا  ندـش ) رتـسب  مـه   ) شارف رد  هـک  تـسا  نآ  نز  زوـشن  دــندومرف : مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
(1) .دشاب یتسود  قفر و  يور  زا  هک  یندز  تسا ، نآ  هیبش  كاوسم و  بوچ  اب  ندز  َّنُهُوبِرْضا ،» »

: اه مایپ 

« ِءاسِّنلا یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا   » .تسا درم  هناخ  ریدم  .دشاب  تسرپرس  لوئسم و  دیاب  یکی  مه ، يرفن  ود  عامتجا  کی  رد  - 1

« ِءاسِّنلا یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا   » .دشاب مکاح  فطاوع  تاساسحا و  رب  ریبدت ، لّقعت و  دیاب  یگدنز ، روما  هرادا  رد  - 2

.تسوا یحور  یمـسج و  راتخاس  رطاخ  هب  درم ، ّتیریدـم  ّقح  .تسا  گنهامه  شنیرفآ  نیوکت و  ماظن  اب  مالـسا  یقوقح  ماـظن  - 3
« ِءاسِّنلا یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا  »

« ُهللا َلَّضَف  اِمب   » .تسا یهلا  لضف  یعیبط  ياه  يرترب  - 4

« اوُقَْفنَأ اِمب   » .تسا درم  هدهع  رب  یگدنز ، هنیزه  - 5

َلَّضَف اِمب  َنُوماَّوَق ...  ُلاجِّرلا   » .دشاب هتـشاد  هجوت  شنیرفآ ، رد  درم  نز و  ِیعیبط  ياه  توافت  هب  نوناق ، عضو  رد  دیاب  راذـگنوناق  - 6
« ُهللا

« ٌتاِتناق  » .تسا رهوش  هب  تبسن  وا  عضاوت  تعاطا و  نز ، یگتسیاش  هناشن ي  - 7

« ِْبیَْغِلل ٌتاِظفاح   » .تسا رهوش  بایغ  رد  دوخ  ظفح  هتسیاش ، رسمه  هناشن ي  - 8

« ٌتاِتناق ُتاِحلاَّصلاَف   » .تسا شزرا  تسین ، فعض  نز ، عضاوت  - 9

« ِْبیَْغِلل ٌتاِظفاح  ُتاِحلاَّصلاَف ...   » .تسوا بایغ  رد  رهوش  سومان  وربآ و  لام و  ظفح  يرادزار ، هتسیاش ، رسمه  هناشن ي  - 10
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حلاص كاپ و  لسن  دنزرف و  تساوخرد 

ِءاعُّدلا ُعیِمَس  َکَّنِإ  ًهَبِّیَط  ًهَّیِّرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  ... 

.یئاعد (1) هدنونش  وت  انامه  هک  نک  اطع  نم  هب  هدیدنسپ  كاپ و  یلسن  دوخ  بناج  زا  اراگدرورپ ! ... 

: اه هتکن 

ياه ّتیصخش  زا  نارمع »  » رسمه یلّوا  هک  عایشا ،»  » و هّنَح »  » ياه مان  هب  رهاوخ  ود  تسا : هدمآ  ییاور  بتک  ریسافت و  رد  هکنانچ 

هب هدنرپ  نداد  اذـغ  هنحـص ي  ندـید  اب  میرم  ردام  .دـندش  یمن  راد  هّچب  دوب ، ربمایپ  ياّیرکز  رـسمه  یمود  لیئارـسا و  ینب  هتـسجرب 
ماقم اّیرکز  ترـضح  یتقو  مه  اجنیا  رد  .درک  اطع  ار  میرم  وا  هب  زین  دـنوادخ  درک ، اعد  ادـخ  هاگرد  هب  دـش و  بلقنم  شیاه  هجوج 

.درک دنزرف  بلط  دنوادخ  زا  دید ، ار  میرم  هبترمو ي 

هکنانچ .تسا  نمحرلادابع  يوزرآ  مالسا و  هّجوت  دروم  اهنآ ، ندروآ  تسدب  يارب  اعد  دنزرف و  رسمه و  نتـشادو  هداوناخ  لیکـشت 
ناقرف هروس  هیآ 74  رد 

یم و  ًامامِإ » َنیِقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  ٍُنیْعَأ َو  َهَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  انِجاوْزَأ َو  ْنِم  اـَنل  ْبَه  اـنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  : » دـیامرف یم نمحرلاداـبع  فیـصوت  رد 
.هد رارق  ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  نک و  اطع  مشچ  ینشور  هیام  نامنادنزرف  نارسمه و  هیحان ي  زا  ام  هب  اراگدرورپ ! دنیوگ :

راگدای هب  وا  زا  هک  یتاـفوقوم  باـتک و  اـی  دوخ  حـلاص  دـنزرف  کـین  ياـهراک  زا  گرم  زا  سپ  ناـسنا  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  رد 
َعَطَْقنا ُنِمؤُْملا  َتاَم  اَذِإ  : » دـندومرف ادـخ  لوسر  .دوش  یم  قحلم  وا  هب  ناسنا  حـلاص  لسن  تشهب ، رد  ای  .دوش و  یم  باـیماک  هدـنام ،

« َهل وُعْدَی  ٍِحلاَص  ٍَدلَو  ْوَأ  ِِهب  ُعَفَْتُنی  ٍْملِع  ْوَأ  ٍهَیِراَج  ٍهَقَدَص  ٍثالَث  ْنِم  الِإ  ُُهلَمَع 

مه يدعب  ياه  لسن  رد  هکلب  تسین ، نانآ  هطـساو  یب  نادنزرف  صوصخم  راکوکین ، نیدلاو  هب  ادخ  تمحر  فطل و  ثیداحا ، قبط 
.دوش یم  نانآ  هّیرذ  هب  ادخ  تیانع  بجوم  دادجا ، يراکوکین  دراد و  ریثأت 
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.مهد یم  شاداپ  ناردپ  ِیبوخ  ببس  هب  ار  نادنزرف  نم  درک : یحو  یسوم  هب  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: اه مایپ 

« اَّیِرَکَز اعَد  َِکلانُه   » .تسا ّرثؤم  نآ  تباجتسا  رد  اعد ، تاعاسو  ناسنا  تالاح  - 1

هطبغ دش و  هتفیـش  مالـسلا  هیلع  میرم  ماقم  ندید  اب  مالـسلا  هیلع  اّیرکز  .تسا  صقن  ندـیزرو  دـسح  یلو  لامک ، ندروخ  هطبغ  - 2
« اعَد َِکلانُه   » .تشادرب اعد  هب  تسد  دروخ و 

...ِیل ْبَه   » .تسایبنا شور  ّتنس و  كاپ ، لسنو  دنزرف  تساوخرد  - 3

« ًهَبِّیَط ًهَّیِّرُذ 

« ًهَبِّیَط ًهَّیِّرُذ   » .تساهنآ یکاپ  هب  نادنزرف ، هّیرذ و  شزرا  - 4

« ِءاعُّدلا ُعیِمَس  َکَّنِإ   » .درک لیلجت  دنوادخ  زا  دیاب  اعد  رد  - 5

ْنِم ِیل  ْبَه  ِّبَر   » .دنک اعد  شالت و  اهنآ  يوکین  تبقاع  يارب  دـیاب  تسا و  دّـهعتم  دوخ  لسن  دـنزرف و  رـسمه و  ربارب  رد  ناسنا  - 6
« ًهَبِّیَط ًهَّیِّرُذ  َْکنَُدل 

« ًهَبِّیَط ًهَّیِّرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر   » .تساوخ کمک  زین  ادخ  زا  دیاب  شالتو  ملع  رب  هوالع  دنزرف  تیبرت  رد  - 7

140 ص :

رون ریسفت  ساسارب  یمالسا  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comکبس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


لالح يزور  بسک  بولطم  يداصتقا  ياهراتفر 

ُروُشُّنلا (1) ِْهَیلِإ  ِِهقْزِر َو  ْنِم  اُولُک  اِهبِکانَم َو  ِیف  اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 

( هک دـینادب  و   ) دـیروخب یهلا  قزر  زا  دـینک و  دـمآ  تـفر و  نآ  ياـه  هناـش  رد  سپ  تخاـس ، مار  امـش  يارب  ار  نـیمز  هـک  تـسوا 
.تسوا يوس  هب  طقف  ندش  هتخیگنارب 

: اه هتکن 

زا ییاـه  تمـسق  ینعی  نیمز ،» هناـش   » .تسا نآ  يور  رب  راـب  نتفرگ  رارق  يارب  وضع  نیرتهب  هناـش  تسا و  هناـش  ياـنعم  هب  بکنم » »
مئاد روط  هب  رگا  .تسا  مارآ  فلتخم ، تکرح  عوـن  دـنچ  دوـجو  اـب  تسا و  ناـسنا  مار  نیمز  .تسا  نآ  رب  امـش  قزر  راـب  هک  نیمز 

نیمزرب دوجوم  تابساحم  زا  کیره  ای  دوب و  رتکیدزن  ای  رترود و  دیشروخ  اب  نیمز  هلـصاف  ای  دوب ، ناشفـشتآ  ای  هلزلز  راتفرگ  نیمز 
« ًالُولَذ َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج   » .دوبن مار  ناسنا  يارب  نیمز  دوبن ، مکاح 

.دشاب یم  لمع  نیا  يراوشد  رطاخ  هب  نیا  دنا و  هداد  صاصتخا  لالح  يزور  بسک  هب  ار  تدابع  مهد  هن  يرایسب  ثیداحا  رد 

يزور زا  ادـخ  دروآ ، يور مارح  بسک  هب  یـسک  رگا  تـسا ، هدـش  میـسقت  مـیظنت و  لـالح  زا  یـسک  ره  يزور  تاـیاور  ساـسا  رب 
یمن دایز  دنک و  یمن  دشر  مارح  لام  ِهِیف » َُهل  ُكَراَُبی  َال  یَمَن  ْنِإ  یْمنَی َو  َال  َماَرَْحلا  َّنِإ  : » میراد ثیدح  نینچمه  .دهاک و  یم  شلالح 

.درادن یتکرب  دنک  دشر  مه  رگا  دوش و 

نیـسح ماما  .دـنک  یم  رثا  یب ار  موصعم  ماما  مالک  هک  ییاج  اـت  دراد  شا  هداوناـخ درف و  یگدـنز  یبرخم ر  رایـسب  ریثأـت  مارح  همقل 
البرک رد  اروشاع  رهظ  زا  شیپ 
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َنِم ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلم  ْدَقَف  : » دندومرف ترضح  رخآ  رد  .درک  یمن  رثا  مادک  چیه  یلو  دومرف ، نایب  يددعتم  ياه  هبطخ

.دراذگ یمن  رثا  امش  رد  نم  ياه  فرح  تسا ، هدش  مارح  زا  رپ  امش  ياه  مکش  نوچ  ِماَرَْحلا »

هار رد  هک  یسک  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  هک  دراد  شزرا  يردق  هب  لالح  يزور 

.دوش یم  روشحم  ادهش  اب  تمایق  رد  دشاب ، وگتسار  نیما و  تراجت  رد  دنک و  شالت  لالح  يزور  بسک 

شالت راک و 

ِضْرَأـْلا َو َنِم  ْمُکَأَْـشنَأ  َوُـه   » .دوـش یمن  قّـقحم  شـالت  راـک و  نودـب  هـک  هتـساوخ  ار  نـیمز  يداـبآ  نارمع و  مدرم ، زا  دـنوادخ  * 
« اهِیف ْمُکَرَمْعَتْسا 

.دنا هدوب  راّجن  طاّیخ و  ناپوچ ، زرواشک ، یهلا ، يایبنا  .تسا  داهج  هلزنم ي  هب  تدابع و  مالسا  رد  راک  * 

.دوش یمن  باجتسم  راکیب  ياعد  * 

، يداصتقا هعـسوت ي  راکتبا ، غوبن و  دـشر و  لماع  هنتف ، داسف و  عناـم  تغارف ، ماـّیا  ندرکرپ  حور ، مسج و  تیبرت  هلیـسو ي  راـک  * 
.دشاب یم  نارگید  هب  کمک  یئافکدوخ و  تّزع و 

.تسا رتهب  تدابع  اه  تعاس  زا  دیفم  رکف  تعاس  کی  هک  اجنآ  ات  تسا  رادروخرب  ییالاب  شزرا  زا  زین  يرکف  ياهراک  * 

تسود دنوادخ  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  ات  تسا  داقتنا  دروم  راک ، رد  يراگنا  لهـس  يراک و  مک  * 
.دهد ماجنا  نسحأ  وحن  هب  ار  نآ  دهد  یم  ماجنا  يراک  سکره  دراد 

.عونمم يراکیب ، نیاربانب  ْبَْصناَف » َتْغَرَف  اذِإَف   » .زادرپب يرگید  مهم  راک  هب  يدش  غراف  یمهم  راک  زا  هاگره  دیامرف : یم  نآرق  * 

.دشاب یم  هانگ  شرتسگ  هنتف و  داجیا  ناطیش ، ذوفن  يارب  یتصرف  یگدوسرف ، یلبنت ، یگتسخ ، هیام ي  يراکیب  يرآ ،
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.تسا هداد  زواجتم  بقل  دننک ، یم  راک  لیطعت  ماّیا  رد  هک  یناسک  هب  هداد و  رارق  زرم  تعاس و  راک ، يارب  مالسا  هّتبلا  * 

، تدابع يارب  یتعاس  راک ، يارب  یتعاس  دنک : میـسقت  شخب  راهچ  رب  ار  دوخ  تاعاس  دـیاب  نمؤم  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  * 
صیرح يرصنع  تروص  هب  ناسنا  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  یعامتجا  روما  هب  یگدیسر  ناتسود و  يارب  یتعاس  تّذل و  يارب  یتعاس 

هدمآ و رد 

.دریگ یم  رارق  تسا  صرح  هرابرد ي  هک  ییاهداقتنا  مامت  دروم 

.نآ تیّمک  رادقم و  هب  هن  دراد ، راک  ّتیفیک  هب  یّصاخ  هّجوت  مالسا  * 

.دراد نمـشد  ار  راکیب  ناسنا  باوخرپ و  هدنب  دنوادخ  میناوخ : یم  ثیدـح  رد  هک  اجنآ  ات  هداد  تیّمها  راک  هب  مالـسا  لاح  ره  هب  * 
«. تسا رت  لبنت  شترخآ  راک  رد  دشاب ، لبنت  شیایند  راک  رد  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: اه مایپ 

ِیف اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج   » .دـشاب مهارف  نآ  يور  رب  رـشب  شـشوک  شالت و  ناـکما  اـت  هتخاـس  مار  ار  نیمز  دـنوادخ ، - 1
« اِهبِکانَم

.تسا مزال  شالت  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  یلو  تسا ، دنوادخ  يوس  زا  قزر  - 2

« ِِهقْزِر ْنِم  اُولُک  اِهبِکانَم َو  ِیف  اوُْشماَف  »

: تسا لماکت  هب  ور  تکرح و  لاح  رد  یتسه  - 3

« ًالُولَذ َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج   » .ناسنا يارب  تعیبط 

« اِهبِکانَم ِیف  اوُْشماَف   » .شالت يارب  ناسنا 

« ِِهقْزِر ْنِم  اُولُک   » .قزر يارب  شالت 

« ُروُشُّنلا ِْهَیلِإ   » .ترخآ يارب  ایند 

« ُروُشُّنلا ِْهَیلِإ  َو  اُولُک ...   » .دوش تمایق  زا  تلفغ  ببس  دیابن  ایند  ياه  یبایماک  - 4
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عورشمان تالماعم  زا  زیهرپ 

ْمُکَلَف ُْمْتُبت  ْنِإ  ِِهلوُسَر َو  ِهللا َو  َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف  َنِینِمُْؤم .  ُْمْتنُک  ْنِإ  ابِّرلا  َنِم  َیَِقب  ام  اوُرَذ  َهللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
َنوُمَلُْظت (1) َنوُِملْظَت َو ال  ْمُِکلاْومَأ ال  ُسُؤُر 

رگا سپ  .دیراد  نامیا  رگا  دینک ، اهر  تسا ، هدنام  یقاب  ابر  زا  ار  هچنآ  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ناتدوخ ِنآ  زا  امـش  ياه  هیامرـس  لصا ) ، ) دینک هبوت  رگا  دیا و  هداد  شلوسر  ادـخ و  اب  گنج  نالعا  هک ) دـینادب  ، ) دـیدرکن نینچ 

.دوش یم  متس  امش  رب  هن  دینک و  یم  متس  هن  تروص ) نیا  ردو   ) .تسا

: اه هتکن 

ابر هک  نیا  و  ُناْطیَّشلا » ُهُطَّبَخَتَی  « ؛ دنک یم  هتفـشآ  جراخ و  لداعت  زا  ار  هعماجو  درف  ابر  هک  هدش  هراشا  ابر  دـسافم  هب  یلبق  تایآ  رد 
« ابِّرلا َنِم  َیَِقب  ام  اوُرَذ   » .دنک یم  نایب  ًاحیرص  ار  ابر  زا  یهن  نونکا  ندش ، دایز  هن  تسا ، ندش  مک  تقیقح  رد 

، دیلو نبدلاخ  دننامه  هباحص  زا  یخرب  دش ، لزان  ابر  میرحت  هیآ  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  یغارم  نازیملا و  نایبلا ، عمجم  ِریسافت  رد 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دوخ ، يراکبلط  دروم  رد  اهنآ  دنتـشاد ، اـبر  تباـب  زا  بلط  يرادـقم  مدرم  زا  ناـمثعو ، ساـبع 

.دش لزان  قوف  هیآ  دندرک و  فیلکت  بسک 

دیاب همه ، زا  لـبق  درادـن و  اـبر  هبلاـطم  ّقح  زین  نم  يومع  ساـبع ، دومرف : هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
لوا نیتاه و  یمدق  تحت  عوضوم  هیلهاجلا  یف  ابر  لک  و  : » دومرف يا  هبطخ  یط  رد  هک  نانچمه  .دـنرادرب  ابر  زا  تسد  نم  ناشیوخ 

سابع میومع  يارب  هک  ییاهابر  رتشیپ  همه  زا  مزادـنا و  یم  ياپ  ریز  ار  ّتیلهاج  هرود  رد  رّرقم  ياهابر  مامت  ساـبعلا » اـبر  عضا  اـبر 
(2) .تسا

، اه ماظن  یـضعب  رد  .ددرگ  یم  هرداـصم  هبناـج  کـی  مدرم  لاوما  هن  هدـش و  هداد  رامثتـساو  یـشک  هرهبو  اـبر  هزاـجا  هن  مالـسا ، رد 
.تسا دازآ  یلکش  ره  هب  ابر ، یشک و  هرهب  رامثتسا و  رگید ، یخرب  رد  دنریگ و  یم  ناشنابحاص  زا  ار  لاوما  مامتو  یغلم  ّتیکلام 
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: اه مایپ 

« اوُرَذ اُونَمآ ...  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .دندوب هدولآ  نآ  هب  زین  مالسا  ردص  ناناملسم  هک  دوب  ّتیلهاج  نامز  تاداع  زا  يراوخابر ، - 1

« َهللا اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .تسا نامیا  زا  يرتالاب  هلحرم  اوقت ، - 2

« ابِّرلا َنِم  َیَِقب  ام  اوُرَذ   » .دسانش یمن  ّتیمسر  هب  ار  يَوبَر  دوس  مالساو  دوش  یمن  هرهب  کلام  راوخابر ، - 3

« َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ   » .تسا مارح  لام  زا  ندرک  رظن  فرص  اوقتو ، نامیا  همزال ي  - 4

.راّبج دنوادخ  رگید ، فرط  رد  دراد و  رارق  وا  فرط  کی  رد  گنج ، نیا  رد  هک  دـنادب  دـیاب  وا  .تسادـخ  اب  براحم  راوخابر ، - 5
« ِهللا َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  »

« ِهللا َنِم  ٍبْرَِحب   » .تسا دنوادخ  اب  گنج  مالعا  نوچ  .تسا  هریبک  هانگ  يراوخابر ، - 6

.دنک یم  عافد  نانآ  ّقح  زا  هتساخرب و  نامورحم  زا  تیامح  هب  دنوادخ  هکلب  تسا ، فرط  مورحم  مدرم  اب  دنکن  نامگ  راوخابر ، - 7
« ِهللا َنِم  ٍبْرَِحب  »

« ُْمْتُبت ْنِإ  َو  ِهللا ...  َنِم  ٍبْرَِحب   » .تسا زاب  هبوت  هار  زین  ادخ  اب  نیبراحم  يارب  - 8

« ْمُِکلاْومَأ ُسُؤُر  ْمُکَلَف   » .نآ هرهب  هن  تسا ، لام  لصا  کلام  اهنت  راوخابر ، - 9

.تسا هدـش  هتفریذـپ  یمالـسا  داصتقا  رد  یـصوصخ  ّتیکلامو  دـیریگن  هدـیدان  ار  مدرم  ّتیکلام  لصا  نامورحم ، تاجن  يارب  - 10
« ْمُِکلاْومَأ ُسُؤُر  ْمُکَلَف  »

« َنوُمَلُْظت َنوُِملْظَت َو ال  ال   » .دیراد اور  ملظ  هن  دینیبب و  ملظ  هن  تسا ، موکحم  ود  ره  يرگ  هطلس  يریذپ و  هطلس  - 11

« َنوُمَلُْظت َنوُِملْظَت َو ال  ْمُِکلاْومَأ ال  ُسُؤُر  ْمُکَلَف   » .دوش ملظ  دیابن  زین  هدننک  هبوت  راوخابر  هب  .تسا  عونمم  ماقتنا  - 12

« َنوُمَلُْظت َنوُِملْظَت َو ال  ال  ُْمْتُبت ...  ْنِإَف   » .تسا عونمم  دنا  هدوب  راک  فالخ  اًلبق  هک  یناسک  شنزرس  - 13
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یتسیز هداس  تعانق و 

یْقبَأ (1) ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُقْزِر  ِهِیف َو  ْمُهَِنتْفَِنل  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َو ال 

( میهاوخ یم  ام  و   ) تسایند یگدنز  هولج ي  هفوکش و  نیا )  ) هک زودم  مشچ  میا ، هداد  اهنآ  زا  یهورگ  هب  ام  هک  یعاتم  هب  زگره  و 
.تسا رترادیاپ  رتهب و  تراگدرورپ  ِيزور  نیقی ) هب   ) میئامزایب و نآ  رد  ار  اهنآ  ات 

: اه هتکن 

شظیغ ددرگ و  ینالوط  وا  مغ  دشاب ، هتشاد  مدرم  تسد  هب  مشچ  سک  ره  دندومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.دنام یقاب 

یم ایندـلا » هویحلا  هنیز  نونبلا  لاملا و   » تنیز و  هّللا » لضف  نم  اوغتبا  و   » لـضف ًاریخ » كرت  نا  » ریخ ار  اـیند  لاـم  میرک ، نآرق  هچرگ 
لثم ایند  یگدنز  هک  ارچ  .دنک  یم  تّمذم  ار  نآ  هب  دیدش  یگتـسبلد  نکیل  درامـش ، یم  زاجم  لالح و  ار  نآ  زا  يدنم  هرهب  دناد و 

.دور یم  نیب  زا  میسن  کی  اب  دراد و  هاتوک  يرمع  هچنغ ، کی 

: اه مایپ 

ياه هولج  بذج  هک  یـسک  يرآ   ) .يوشن هریخ  ایند  قرب  قرز و  هب  هک  تسا  یتروص  رد  دنوادخ ، زا  تیاضر  ماقم  هب  ندیـسر  - 1
« َْکیَْنیَع َّنَّدُمَت  یضْرَت ال  َکَّلََعل  ( » دوش یمن  یضار  ادخ  زا  دنک و  یم  ضیعبت  دوبمک و  ساسحا  دش ، يّدام 

.دنک راهم  ار  نآ  دیاب  اّما  دراد ، شیارگ  تایّدام  يوس  هب  یعیبط  روط  هب  ناسنا  - 2

« َّنَّدُمَت «ال 

« َْکیَْنیَع َّنَّدُمَت  ال   » .تسا یگتسبلد  بذج و  همّدقم  هاگن ، - 3

دای دنک  لد  دنیب  هدید  هچره  هکدایرف  ود  ره  لد  هدید و  تسد  ز 

قرب قرز و  رپ  يایند  هتفیـش ي  روهقم و  دـشاب و  هتـشاد  تاـیّدام  هب  یهّجوت  نارگید و  لاـم  هب  یتشاد  مشچ  دـیابن  تّما  يربهر  - 4
« َْکیَْنیَع َّنَّدُمَت  ال   » .دوش نارگید 
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َّنَّدُمَت ال   » .دشاب زاسرطخ  دناوت  یم  ایبنا  يارب  یّتح  يّدام  ياه  هولج  - 5

« َْکیَْنیَع

« انمعنا ، » هن انْعَّتَم »  » .دنوش یمن  بوسحم  یهلا  تمعن  یبایماک ، لیاسو  يویند و  ياه  عاتم  همه ي  - 6

« ْمُْهنِم ًاجاوْزَأ   » .دنتسین بایماک  نارفاک ، همه ي  - 7

« اْینُّدلا ِهایَْحلا  َهَرْهَز   » .دوش یمن  لگ  زگره  هک  تسا  يا  هفوکش  هچنغ و  نوچمه  يویند  یگدنز  ياه  هولج  - 8

« ِهِیف ْمُهَِنتْفَِنل   » .تساه ناسنا  شیامزآ  رازبا  ایند ، یگدنز  ياه  هولج  - 9

« ٌْریَخ َکِّبَر  ُقْزِر   » .مینیب یم  نارگید  تسد  رد  هچنآ  هن  میشیدنیب ، میراد  دوخ  رد  هچنآ  هب  - 10

« َکِّبَر ُقْزِر   » .تسا دنوادخ  ّتیبوبر  نوئش  زا  نداد  قزر  - 11

.تسا مک  ناشدوخ  هرهب  اّما  دـنراد ، تاناکما  عون  همه  هک  یناسک  دنرایـسب  نوچ  .تسین  وا  قزر  ناـسنا  ياـه  ییاراد  همه ي  - 12
« ٌْریَخ َکِّبَر  ُقْزِر  انْعَّتَم ...  َنَّدُمَت ...  «ال 

.ندوب رادیاپ  يرگید  ندوب و  ریخ  یکی  تسا ؛ رما  ود  زیچ  ره  شزرا  كالم  - 13

« یْقبَأ ٌْریَخ َو  »

ییارگ لّمجت  فارسا و  زا  يرود 

ًاروُفَک ِهِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  ِنیِطایَّشلا َو  َناوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ  ًاریِْذبَت .  ْرِّذَُبت  ِلِیبَّسلا َو ال  َْنبا  َنیِکْسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو 

ناطیـش ناردارب  ناراکفارـسا  انامه  .نکن  یفارـسا  شاپ و  تخیر و  هنوگ  چیه  نک و  ادا  ار  هدنام  هار  رد  هراچیب و  دنواشیوخ و  ّقح 
(1) .دوب ساپسان  رایسب  شراگدرورپ  هب  تبسن  ناطیش  دنیاه و 

: اه هتکن 

.مینک هیهت  ار  رفن  هد  ياذغ  نامهم ، رفن  ود  يارب  هکنآ  دننام  .تسا  شاپ  تخیر و  يانعم  هب  رذب »  » هشیر ي زا  ریذبت » »
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(1) .تسا رّذبم  دنک ، فرصم  ادخ  تعاط  ریسم  ریغ  رد  ار  يزیچ  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار دوخ  ییاراد  هک  یسک  اریز  یلب ، دندومرف : دراد ؟ دوجو  فارسا  زین  لالح  جراخم  رد  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ترضح  نآ 

(2) .تسا هدرک  فارسا  لالح  فرصم  رد  دراذگن ، دوخ  يارب  يزیچ  هک  دنک  ششخب  نانچ 

هک درک  یحو  وا  هب  دنوادخ  .دوب  یبْرُْقلا » اَذ   » زا دنوادخ  دارم  لابندب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ 
لها زا  ار  كدف  ترـضح ، نآ  زا  سپ  اّما  .دیـشخب  همطاف  هب  ار  كدَف »  » ترـضح نآ  دـهدب و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هب  ار  كدـف » »

.دندرک یم  دانتسا  هیآ  نیا  هب  هراومه  دوخ  ّقح  نتفرگ  يارب  تیب  لهاو  دنتفرگ  ّقحان  هب  تیب 

رفس رد  هتـسویپ  هک  یـسک  هب  رفـسلا » وخا   » لثم .دشاب  یم  هارمه  مزالم و  يانعم  هب  مه  ردارب ، يانعم  هب  مه  یبرع  رد  خا »  » هملک ي
ناردارب ناراکفارـسا  یمارمو ؛ یکلـسم  یهاگ  تسا ، یبسن  یهاگ  يردارب  .دوش  یم  هتفگ  میرک  ناسنا  هب  هک  مرکلا » وخا   » و تسا ،

.دنیوا هارمه  ناطیش و  ریسم  رد  هک  یناسک  ینعی  ِنیِطایَّشلا » َناوْخِإ   » .دنناطیش یکلسم 

نیا هدمآ  ِنیِطایَّشلا » َناوْخِإ   » هک يدروم  اهنت  اما  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  دارفا ، رب  ناطیـش  تیالو  ای  هسوسو  زا  هتـسویپ  نآرق ، رد 
يراـکمه و هلحرم ي  هب  هتـشذگ و  ندـش  هسوـسو  زا  راـک  سپ  .وا  رما  تحت  هـن  دنناطیـش ، راـکمه  ناراکفارـسا  ینعی  تـسا ، هـیآ 

« ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَش  َُهل  ْضِّیَُقن  : » تسا هدمآ  رگید  ياج  رد  هکنانچ  .تسا  هدیسر  تنواعم 

هب یناوج ، رمع و  نداد  ردـه  دـننام  دراد ، دوجو  زین  رگید  ياه  تمعن  دروم  رد  یلو  تسا ، یلام  لـئاسم  رد  رتشیب  هچرگ  ریذـبت ،» »
نتـشاد نودـب  ّتیلوئـسم  شریذـپ  حـلاصان ، دارفا  هب  اه  ّتیلوئـسم  ندرپس  حیحـصان ، هار  رد  نابز  شوگ و  مشچ ، رکف ، نتفرگ  راک 

.اهنیا لاثما  دیفم و  ریغو  يرورض  ریغ  بلاطم  نتخومآ  شزومآ و  ّتیفرظ ، ناوت و  دح  زا  شیب  تقایل و 
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: اه مایپ 

، دراد هقـالع  ناـکیدزن  هب  سپـس  نیدـلاو و  هب  لّوا  هجرد  رد  يرطف  روط  هب  ناـسنا  .تسا  گـنهامه  ترطف  اـب  ینید  تاروتـسد  - 1
« ِلِیبَّسلا َْنبا  َنیِکْسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ   » .تسا ساسا  نیا  رب  زین  مالسا  رد  ّقح  يادا  روتسد 

« ِلِیبَّسلا َْنبا  َنیِکْسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ   » .تسا هژیو  قوقح  شیادیپ  ببس  یگدنام  هار  رد  رقف و  يدنواشیوخ ، - 2

« ِلِیبَّسلا َْنبا  َنیِکْسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ   » .تسین طرش  رقف  نادنواشیوخ ، ّقح  تخادرپ  رد  - 3

« ْرِّذَُبت َو ال  ِتآ ...   » .میرذگن دح  زا  مینک و  تیاعر  ار  لادتعا  دیاب  قافنا  رد  - 4

« ْرِّذَُبت َو ال   » .تسا مارح  لام ، دروم  یب  فرصم  شاپ و  تخیر و  - 5

« ًاریِْذبَت ْرِّذَُبت  َو ال   » .تسین دازآ  یلکش  ره  هب  دوخ  تورث  لام و  فرصم  رد  ناسنا  - 6

.تسا یساپسان  یعونو  یناطیش  يراک  نآ ، دروم  ریغ  رد  ییاراد  لام و  فرصم  - 7

« ِنیِطایَّشلا َناوْخِإ  َنیِرِّذَبُْملا ...  »

« ِنیِطایَّشلا َناوْخِإ   » .دریگ رارق  مارتحا  ریدقت و  دروم  هکنآ  هن  دوش ، ریقحت  دیاب  شاپ  تخیر و  لها  رّذبم و  - 8

« ِنیِطایَّشلا َناوْخِإ  َنیِرِّذَبُْملا ...  َّنِإ   » .ناطیش اب  راکفارسا  و  ٌهَوْخِإ » َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  ، » تسا ردارب  نمؤم  اب  نمؤم  - 9

« ًاروُفَک ِهِّبَِرل  َنیِرِّذَبُْملا ...   » .یگدنشخب تواخس و  هناشن ي  هن  تسا ، یساپسان  نارفک و  هناشن ي  ریذبت ، - 10
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شالت تّمه و 

(1) یفْوَْألا َءازَْجلا  ُهازُْجی  َُّمث  يُری .  َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  َو  یعَس .  ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو 

، هدرک شالت  هچنآ  زج  ناسنا  يارب  هک  نیا  .تفرگ و  دهاوخن  هدـهع  هب  ار  يرگید  راب  سک  چـیه  تسا ) هدـمآ  ینامـسآ  بتک  رد  )
.دنهدب وا  هب  ار  نآ  لماک  يازج  سپس  .دنیامنب  يو  هب  يدوز  هب  ار  وا  یعس  شالت و  هک  نیا  .تسین و  يرگید ) هرهب  )

: اه هتکن 

هک یتروص  رد  دـشاب ، هدرک  شالت  هچنآ  رگم  تسین  يا  هرهب  ناسنا  يارب  دـیوگ : یم  یعَـس » ام  اَّلِإ  ِناـْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو   » هیآ لاؤس :
.دوش یم  دراو  تشهب  هب  تعافش ، قیرط  زا  یهاگ  ناسنا  هک  میناوخ  یم  رگید  تایاور  تایآ و  رد 

هب ار  وت  هانگ  راب  نم  یهدـب ، نم  هب  ار  غلبم  نالف  رگا  دـنتفگ : یم  رگیدـکی  هب  هک  تسا  یلهاـج  رکفت  ّدر  رد  هیآ  نیا  ـالوا ؛ خـساپ :
تبث شدوخ  شالت  راک و  سک  ره  يارب  دریگ و  یمن  هدهع  هب  ار  یـسک  هانگ  راب  سک  چـیه  دومرف : میرک  نآرق  .مریگ  یم  هدـهع 

.دوش یم 

یلو دـشاب ، وا  شالت  رادـقم  هب  سک  ره  شاداـپ  رفیک و  دـیاب  لدـع ، قبط  ینعی  یهلا ، لـضف  هن  دراد  یهلا  لدـع  هب  رظن  هیآ ، ًاـیناث ؛
« ِِهلْضَف ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو   » .دنک مک  ار  رفیک  ای  دهد و  رتشیب  ار  شاداپ  دنک و  فطل  دناوت  یم  دوخ  لضف  زا  دنوادخ 

یناسک مامت  رفیک  شاداپ و  رد  دنک ، يراذـگ  هیاپ  هعماج  رد  ار  يدـب  ای  بوخ  تنـس  سکره  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد  رگا  ًاثلاث ؛
لطاب قح و  طخ  هدننک  داجیا  اریز  درادن ، یتافانم  یعَس » ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل   » هیآ اب  انعم  نیا  تسا ، کیرـش  دنا ، هتفر  ار  هار  نآ  هک 

هب يونعم ، يدام و  رگید  ياه  تیامح  ای  تاقیوشت و  تاغیلبت و  ای  تاناکما  تامّدقم و  داجیا  ای  ییامنهار  تلالد و  هطساو ي  اب  زین 
حیحـص طـخ  رد  یـصخش  رگا  هکناـنچ  تسین ، تهج  یب  شاداـپ  نآ  زا  نتفرگ  هرهب  تسا و  هدرک  شـالت  یعون  میقتـسم  ریغ  روط 

.دش یمن  تعافش  لومشم  دوبن ،
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راگدای هب  وا  زا  هک  یتاـفوقوم  باـتک و  اـی  دوخ  حـلاص  دـنزرف  کـین  ياـهراک  زا  گرم  زا  سپ  ناـسنا  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  رد 
بایماک هدنام ،

یم دـنم  هرهب  هدرک ، تیـصو  شرافـس و  هک  يریخ  راک  زا  ای  .دوش  یم  قحلم  وا  هب  ناسنا  حـلاص  لسن  تشهب ، رد  ای  (1)و  .دوش یم 
(2) .دوش

ای تیصو  فقو ، حلاص ، دنزرف  تیبرت  قیرط  زا  میقتسم  ریغ  یلو  هدرکن ، یـشالت  یعـس و  ًامیقتـسم  ناسنا  هچرگ  دراوم  نیا  مامت  رد 
.تسا هتشاد  شقن  هتشاذگ ، راگدای  هب  هک  یبوخ  باتک 

: اه مایپ 

« یعَس ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو   » .تسا يریگ  هجیتن  راک و  شالت و  نادیم  یتسه ، - 1

« یعَس ام  اَّلِإ   » .تسام هفیظو  شالت  یعس و  .هجیتن  لوصح  هن  میا ، هفیظو  ماجنا  هب  فّلکم  ام  - 2

لوئـسم طاتحم و  مه  قیوشت و  مرگلد و  مه  دوخ ، راتفر  ربارب  رد  ار  ناسنا  شاداپ ، رفیک و  هنالداع  ماظن  لمع و  ياـقب  هب  ناـمیا  - 3
« يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  َو   » .دنک یم 

« يُری َفْوَس  ُهَیْعَس   » .دوش یمن  وحم  یتسه  رد  یلمع  چیه  - 4

« يُری َفْوَس   » .دننکن هلجع  دوخ ، راک  شاداپ  تفایرد  رد  ناراکوکین  - 5

.دوش ادا  بلطم  قح  ات  دشاب  یتمایق  دیاب  درادن و  ار  لماک  يازج  ّتیفرظ  ایند ، - 6

« یفْوَْألا َءازَْجلا  ُهازُْجی  َُّمث  »

یفْوَْألا یَّفَو ...  .دوش  یم  هداد  خساپ  يرتهب  ياه  شاداپ  اب  ناسنا ، مادقا  - 7

.تسا تمایق  رد  لماک  تازاجم  اّما  تسه ، ییاه  تازاجم  زین  ایند  رد  هچرگ  - 8

« یفْوَْألا َءازَْجلا  »

هلحرم اـب  لـمع  دوهـش  هلحرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  َُّمث »  » و َفْوَس »  » هملک زا   ) .تسا يدّدـعتم  فـقاوم  لـحارم و  ياراد  تماـیق  - 9
( .تسا توافتم  لمع  يازج 
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تالماعم رد  فاصنا  تیاعر 

اًلیِوْأَت (1) ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َِکلذ  ِمیِقَتْسُْملا  ِساطْسِْقلِاب  اُونِز  ُْمْتلِک َو  اذِإ  َْلیَْکلا  اُوفْوَأ  َو 

.تسا رتوکین  شماجنارس  رتهب و  نیا  هک  دینک ، نزو  تسرد  يوزارت  اب  دیهد و  مامت  ار  هنامیپ  دینک ، دتسو  داد  هنامیپ  اب  نوچ  و 

: اه هتکن 

: تسا هدمآ  ثیدح  رد   (2) .دـشاب یم  وزارت  هفک ي  يانعم  هب  ساط »  » لدـع و يانعم  هب  طسق »  » هملک ي ود  بیکرت  زا  ساطـسق ،» »
(3) .تسا یمالسا  هعماج ي  رد  میقتسم » ساطسق   » قادصم هنومن و  موصعم ، ماما 

هیآ نیرت  گرزب  هدرک و  دـیکأت  نآ  يور  اهراب  نآرق  هک  تسا  مهم  نانچ  تالماعم ، رد  مدرم  قوقح  تیاـعر  دتـسو و  داد  لـئاسم 
نوچمه ناربماـیپ ، یـضعب  توعد  نیلّوا  .تسا  هدـش  هداـهن  ماـن  ناـشورف ) مک  « ) نیّففطم  » ماـن هب  يا  هروـس  نآ و  هب  طوـبرم  نآرق ،

.تسا هدوب  یشورف  مک  كرت  زین  بیعش  ترضح 

: اه مایپ 

.دشاب باتک  باسح و  اب  راکتسرد و  قیقد ، نیما ، دیاب  نآ  هدنشورف ي  دشاب و  رود  یشورف  مک  ّبلقت و  زا  دیاب  ناناملسم ، رازاب  - 1
« َْلیَْکلا اُوفْوَأ  »

.تسا دّهعت  یعون  هلماعم ، اریز  تشذگ ، لبق  هیآ ي  رد  هک  تسا  نامیپ  هب  يافو  ياه  هنومن  زا  حیحـص ، هنامیپ ي  لیک و  يافیا  - 2
َْلیَْکلا اُوفْوَأ  ِدْهَْعلِاب ...  اُوفْوَأ 

« ِمیِقَتْسُْملا ِساطْسِْقلِاب  اُونِز  َو   » .دشاب قیقد  ملاس و  دیاب  يراجت ، تابساحم  شجنس و  لیاسو  وزارت و  - 3

« ٌْریَخ َِکلذ   » .درب یم  ار  تکرب  ریخ و  یشورف ، مک  تسا و  تکربو  ریخ  لماع  تابساحم ، نزو و  وزارت ، رد  ّتقد  - 4

ٌْریَخ َِکلذ  اُونِز ...  اُوفْوَأ  .تساه  ناسنا  دوخ  ریخ  یهلا ، ياه  نامرف  هفسلف ي  - 5

152 ص :

(35 ءارسإ ، - ) 1
.نازیملا ریسفت  - 2
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.تسا یشورف  مک  هار  زا  لام  بسکو  ییاراد  زا  رترب  يداصتقا ، يراکتسرد  - 6

یـشورف و مک  یلو  دـنک ، یم  دامتعا  داجیا  نوچ  ددرگ ، یم  زاب  ناسنا  دوخ  هب  مدرم ، قوقح  تیاـعر  تسرد و  دتـسوداد  هجیتن ي 
يراکتسرد ورگ  رد  بوخ ، دمایپ  نایاپ و  سپ  .دناشک  یم  دامتعا  بلـس  یلام و  داسف  هب  ار  هعماج  باسح ، نازیم و  ندوب  تسردان 

« ٌْریَخ َِکلذ   » .تسا

« اًلیِوْأَت ُنَسْحَأ   » .تسا یتبقاع  شوخ  بجوم  حیحص ، بسک  - 7

یم ماجرفدب  ار  وا  راک  يورخا ، باذع  ندش  مهارف  يویند و  رابتعا  نداد  تسد  زا  یلو  دـسر ، یم  تقّوم  دوس  هب  هچرگ  شورف  مک 
.دنک

نادنمزاین هب  کمک  قافنا و 

ٌعِساو ُهللا  ُءاشَی َو  ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهللا  ٍهَّبَح َو  ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 
ٌمِیلَع (1)

دـصکی هشوخ  ره  رد  دنایورب و  هشوخ  تفه  هک  تسا  يرذـب  دـننامه  دـننک ، یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  لثم 
تردق و رظن  زا   ) ادخ دنک و  یم  ربارب  دنچ  ای  ود  دشاب )، هتـشاد  یگتـسیاش  و   ) دـهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  دـشاب و  هناد 

.تساناد زیچ ) همه  هب   ) عیسو و تمحر )

: اه هتکن 

، ابر شرتسگ  شیادـیپ و  هک  نانچمه  .تسا  یتاقبط  تافالتخا  ّلـح  يارب  هار  نیرتهب  ریذـبت ، فارـسا و  زا  عنم  قاـفنا و  هب  شراـفس 
، يا هناد  ره  (2) .تسا هدمآ  مه  رانک  رد  ابر  میرحت  قافتا و  موزل  تایآ  نآرق  رد  اذـل  .تسا  تاقبط  هدـنروآ ي  دوجوب  زاس و  هنیمز 
بسانم و نامز ، دعتـسم و  نیمز ، ملاس و  هناد ، دیاب  هکلب  دنایور ، یمن  دشاب  هناد  دـص  هشوخ  ره  رد  هک  هشوخ  تفه  ینیمز ، ره  رد 

.تشاد دهاوخ  راثآ  همه  نآ  وکین  هویش ي  اب  ّتنم و  نودب  تبرق ، دصق  اب  لالح ، لام  قافنا  نینچمه  .دشاب  لماک  تظافح ،

153 ص :

(261 هرقب ، - ) 1
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: اه مایپ 

« َنوُقِْفُنی َنیِذَّلا  ُلَثَم   » .ددرگ یم  ناسنا  دوخ  يدوجو  لماکتو  دشر  ببس  هکلب  درادن ، يورخا  شاداپ  اهنت  قافنا ، - 1

.دراد رارمتسا  رب  تلالد  عراضم  لعف  َنوُقِْفُنی »  » .دشاب نانآ  یگشیمه  هریس ي  قافنا  هک  تسا  یناسک  زا  نآرق  شیاتس  - 2

« ِهللا ِلِیبَس  ِیف   » .تسین ادج  قالخا  زا  داصتقا  مالسا  رد  .دشاب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  دنمشزرا  ینامز  قافنا ، - 3

هیبشت .تسا  مهف  لباق  دنـشاب  هک  یطیارـش  نس و  ره  رد  مدرم  همه  يارب  دوش و  یمن  هنهک  زگره  یعیبط ، ياه  لاـثم  زا  هدافتـسا  - 4
هب لام 

« َِلبانَس َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک   » .هناد رپ  دّدعتم  ياه  هشوخ  هب  قافنا  راثآ  هیبشت  رذب و 

« ُفِعاُضی ُهللا  َو   » .ربارب دصتفه  شاداپ  .تسا  تکرح  لماع  نیرت  يوق  شاداپ ، هدعو ي  قیوشت و  - 5

« ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهللا  َو  ُفِعاُضی ...  ُهللا  َو   » .درادن ّتیدودحم  دنوادخ ، فطل  - 6

باسح سپ  ٍهَّبَح » ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  « ؛ دراد ّومن  دشر و  ّتیلباق  ربارب  دـصتفه  ات  لام ، قافنا  رگا  - 7
« ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهللا  َو  « !؟ دشاب دناوت  یم  هچ  دننک  یم  قافنا  ار  دوخ  ناج  ادخ  هار  رد  هک  یناسک 

154 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	سبک زندگی اسلامی براساس تفسیر نور
	مشخصات کتاب
	اشاره
	قرآن کتاب زندگی
	فهرست مطالب
	خداباوری
	باور به علم آگاهی خدا بر اعمال
	باور به رحمت و مهرورزی خدا
	باور به انتقام خدا از ظالمان
	باور به قدرت خدا و توکل بر او
	باور به یاری و نصرت خداوند
	قدرت خدا در ریشه کنی دشمنان
	الگو بودن پیامبران
	الگو بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم
	سجایای اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم
	لزوم پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم
	پیروی از پیامبر سبب زنده شدن دلها
	الگو بودن امامان معصوم
	شناخت عظمت قرآن
	اوصاف و ویژگیهای قرآن
	شناخت راه قرآن
	انس با قرآن و تدبّر در آن
	جاودانگی قرآن
	مهجوریت قرآن
	حکمت و فلسفه سختیها
	امتحان و آزمایش الهی
	حکمت دشواری های زندگی
	اشاره
	1. خیر و مصلحت بندگان
	2. رشد مؤمنان
	3. بروز استعدادها
	4. جزای اعمال بندگان
	5. تضرّع و زاری و یاد خدا

	اهمیت دعا
	شناخت دنیا و آخرت
	ویژگیهای دنیا
	باور به بی ارزشی دنیا
	شناخت اوصاف روز قیامت
	روز پشیمانی
	روز عزّت مؤمنان
	باور به حسابرسی دقیق اعمال
	شیطان، دشمن آشکار انسان
	کمینگاههای شیطان
	راهکار دوری از شیطان
	شناخت دشمنان خارجی
	ویژگی های منافقان
	عدم اعتماد به دشمنان
	رفتارهای فردی مطلوب اصلاح و خودسازی
	انجام تکالیف عبادی
	صبر و استقامت
	علم آموزی
	رضا به خواستههای الهی
	شکر نعمتهای خداوند
	رفتارهای مطلوب فردی دنیادوستی
	هوا پرستی
	تکبّر و خودبینی
	بخل و حرص
	عجب و خودپسندی
	حسد و کینه توزی
	رفتارهای اجتماعی مطلوب احسان و نیکی به مردم
	احسان و نیکی به والدین
	صله ی رحم
	عفو و گذشت
	تعاون و همکاری
	ایثار و از خودگذشتگی
	وفای به عهد
	بی تفاوتی نسبت به انحراف دیگران
	تمسخر و تحقیر دیگران
	ریشه های تمسخر
	دروغ و فریبکاری
	غیبت و بدگویی
	تهمت و سوءظن
	مکر و حیله
	الگوی دینی رفتار در خانواده
	تشویق به ازدواج و پاکدامنی
	محبّت میان همسران (همسر دوستی)
	خوشرفتاری با همسر
	مسئولیت در برابر هدایت خانواده
	وظایف هریک از همسران
	درخواست فرزند و نسل پاک و صالح
	رفتارهای اقتصادی مطلوب کسب روزی حلال
	پرهیز از معاملات نامشروع
	قناعت و ساده زیستی
	دوری از اسراف و تجمّل گرایی
	همّت و تلاش
	رعایت انصاف در معاملات
	انفاق و کمک به نیازمندان

	درباره مركز

