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نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : لادج 

: هدنسیون

یناحبس رفعج 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : 12لادج 

باتک 12تاصخشم 

12هچابید

28همدقم

كرش دیحوت و  لوا : 30شخب 

30هراشا

دیحوت بتارم  ماسقا و  لوا : 32لصف 

32هراشا

تاذ رد  دیحوت  32لوا :

تیقلاخ رد  دیحوت  33مود :

تّیبوبر رد  دیحوت  34موس :

يراذگنوناق عیرشت و  رد  دیحوت  35مراهچ :

یگدنب تعاطا و  رد  دیحوت  36مجنپ :

تیمکاح رد  دیحوت  37مشش :

تدابع رد  دیحوت  38متفه :

تاهبش مود : 40لصف 

؟ ) ِناتَطوُسْبَم ُهاَدی  دیوگیم ( : ادخ  هرابرد  نآرق  هنوگچ  40ههبش 1 :

؟ تسیچ رفک ، نامیا و  كالم  43ههبش 2 :

كرش افش و  بلط  45ههبش 3 :

؟ تسا هدش  یهن  دناهتشذگرد ، هک  ادخ  يایلوا  هب  لسوت  زا  نآرق  رد  ایآ  48ههبش 4 :

ص)  ) ربمایپ هب  لسوت  51ههبش 5 :

( رمز هروس  هیآ 38  زا  تسردان  تشادرب   ) یتسرپتب لسوت و  55ههبش 6 :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا راگزاس  يدابع  دیحوت  اب  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  و  ص )  ) ربمایپ هب  لسوت  ایآ  58ههبش 7 :

ایلوا ایبنا و  هب  لسوت  60ههبش 8 :

یهلا يایلوا  هب  لسوت  دروم  رد  هطلاغم  66ههبش 9 :

؟ دشاب كرش  دیحوت و  كالم  دناوتیم  ناگتشذگرد  اب  وگوتفگ  ایآ  69ههبش 10 :

تمایق زور  رد  تعافش  هب  نذا  ققحت  76ههبش 11 :

؟ دوشیم كرش  بجوم  ایلوا ، راثآ  هب  نتسج  كربت  ایآ  79ههبش 12 :

تسا كرش  اهربق  هب  ندرکهدجس  81ههبش 13 :

؟ تسا كرش  ینیسح  تبرت  رب  هدجس  ایآ  83ههبش 14 :

؟ تسا زیاج  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  ایآ  88ههبش 15 :

88هراشا

! ؟ تسا كرش  نیسحلادبع  یبنلادبع و  هب  يراذگمان  ایآ  92ههبش 16 :

؟ دنتسیایم دبع  ناسهب  ناماما  ربارب  رد  نایعیش ، ارچ  95ههبش 17 :

توبن مود : 98شخب 

98هراشا

توبن لوا : 100لصف 

تّوبن موزل  100لیالد 

توبن فادها  102نآرق و 

توبن تاهبش  مود : 106لصف 

( یِسَْفن ُتْمَلَظ   ) هیآ ناربمایپ و  تمصع  106ههبش 1 :

صتخم ریغ  صتخم و  بیغ  ملع  109ههبش 2 :

109هراشا

دودحمان یتاذ و  بیغ  ملع  . 1109

دودحم یباستکا و  بیغ  ملع  . 2111

ص)  ) متاخ ربمایپ  نانخس  رد  بیغ  زا  113یهاگآ 
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! دشن هتشون  هک  ياهمان  115ههبش 3 :

نآرق موس : 122شخب 

122هراشا

نآرق نوماریپ  لوا : 124لصف 

نادواج ةزجعم  ای  124نآرق 

تاهبش مود : 128لصف 

نآرق يریذپانفیرحت  128ههبش 1 :

128هراشا

نآرق هرابرد  ع )  ) یلع 130نانخس 

! نآرق رد  ناماما  مان  ندوبن  رطاخ  هب  فیرحت  هب  داقتعا  137ههبش 2 :

تماما تیب و  لها  مراهچ : 140شخب 

140هراشا

تفالخ تماما و  لوا : 142لصف 

142هراشا

رادلا موی  ثیدح  . 1144

تلزنم ثیدح  . 2145

هنیفس ثیدح  . 3146

تّما ناما  ثیدح  . 4146

نْیَلَقَث ثیدح  . 5147

تاهبش مود : 150لصف 

؟ تسا ربمایپ  نارسمه  قح  رد  ُهللا  ُدیِرُی  امَِّنإ  هیآ (  ایآ  150ههبش 1 :

تلاسر نادناخ  راختفا  لادم  ای  ریهطت  هیآ  153ههبش 2 :

؟ تسا ربمایپ  نارسمه  ِتْیَْبلا  َلْهَأ  زا  دوصقم  ایآ  159ههبش 3 :

راد د؟ یهیجوت  هچ  ماما  بصن  موزل  تسا ؛ هدش  لیمکت  تلمکأ  مویلا  هیآ  مکح  هب  یهلا  نید  161ههبش 4 :
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؟ تسیچ يروش  هروس  رد  یبْرُْقلا ) ِیف  َةَّدَوَْملا  اَِّلإ  زا (  دوصقم  163ههبش 5 :

؟ تسیک ِرْمَْألا ) ِیلوُأ   ) زا دوصقم  168ههبش 6 :

« یتنس  » ای تسا  حیحص  یترتع »  » نیلقث ثیدح  رد  173ههبش 7 :

173هراشا

تّنس لها  ثیداحا  رد  یتّنس » »175

دنس 175یسررب 

دنس 177یسررب 

دنس 178یسررب 

نید لامک  ای  ریدغ  تشذگرس  179ههبش 8 :

ص)  ) ربمایپ یصو  ع ، )  ) یلع 185ههبش 9 :

185هراشا

رفس ود  رد  ع )  ) یلع 188تبیغ 

تسا يو  ینیشناج  رب  لیلد  ترجه  ماگنه  رد  ص )  ) ربمایپ اب  رکبوبا  یهارمه  190ههبش 10 :

ینیشناج هلئسم  رد  یحو  زا  ص )  ) ربمایپ يوریپ  193ههبش 11 :

خیرات هنییآ  رد  هفیقس  تشذگرس  195ههبش 12 :

195هراشا

رکبوبا 197ینارنخس 

رذنم نب  باّبَح  197ینارنخس 

رمع 198ینارنخس 

200هجیتن

؟ دشن مالعا  تافرع  رد  ع )  ) یلع تماما  ارچ  203ههبش 13 :

تفالخ هعیش و  ناماما  206ههبش 14 :

؟ تسیچ هعیش  ناماما  هزجعم  دوشیم ، هتخانش  هزجعم  اب  ناربمایپ  توبن  208ههبش 15 :

؟ تسا ربمایپ  ثیداحا  فیدر  رد  ناماما ، ثیداحا  ایآ  211ههبش 16 :
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ّولغ هشیدنا  نیموصعم و  تاماقم  213ههبش 17 :

ولغ هشیدنا  ناماما و  تمصع  217ههبش 18 :

توبن متخ  اب  تماما  بصنم  هطبار  222ههبش 19 :

؟ تسا تموکح  ورملق  ییایفارغج  یگدرتسگ  دارفا ، يرترب  كالم  ایآ  224ههبش 20 :

؟ دادن ناشن  لمعلاسکع  شرسمه  هب  نیهوت  ربارب  رد  نامرهق ، یلع  ارچ  226ههبش 21 :

وا قح  رد  ّولغ  هشیدنا  بلاطیبا و  نب  یلع  229ههبش 22 :

؟ ارچ دندرکن  تعیب  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  یلو  دندرک ، تعیب  ع )  ) یلع اب  نامثع  لتق  زا  سپ  مدرم  232ههبش 23 :

؟ دراد یهیجوت  هچ  نیفص  لمج و  رد  ع )  ) یلع ماما  گنج  235ههبش 24 :

ع)  ) یلع ردام  تّیعقوم  ماقم و  238ههبش 25 :

ادخ مکح  رب  يرعشا  یسوموبا  يأر  نداد  حیجرت  241ههبش 26 :

هیواعم اب  ع )  ) نسح ماما  تعیب  244ههبش 27 :

دومن هجوت  ادخ  هب  دیاب  طقف  اهتجاح  رد  248ههبش 28 :

تیودهم مجنپ : 250شخب 

250هراشا

تیودهم نوماریپ  لوا : 252لصف 

نامّزلارخآ رد  یناهج  حلصم  252روهظ 

وا بسن  253لصا و 

( جع  ) رظتنم يدهم  ماما  254تدالو 

تاهبش مود : 258لصف 

بئاغ ماما  موهفم  يدهم و  ماما  دلوت  258ههبش 1 :

؟ دوشیم لالدتسا  يدهم  مایق  رب  دوه  هروس  هیآ 86  صصق و  هروس  هیآ 5  هب  هنوگچ  265ههبش 2 :

؟ دوشیم ماما  هلاس  جنپ  كدوک  هنوگچ  270ههبش 3 :

؟ دنک یتسرپرس  ار  هعماج  دناوتیم  هنوگچ  بئاغ  ماما  273ههبش 4 :

تجح زا  نیمز  ندوب  یلاخ  و  اهلهأب » ضرألا  تخاسل  ۀجحلا  الول   » ثیدح يراگزاسان  276ههبش 5 :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هقرفتم 280لئاسم 

280هراشا

تعدب نوماریپ  لوا : 282لصف 

282هراشا

حالطصا تغل و  رد  283تعدب 

تعدب فیرعت  رد  286يراذگتعدب 

هقرفتم تاهبش  مود : 290لصف 

تبیصم رد  ربص  هب  رما  اب  اروشاع ، رد  يرادازع  290ههبش 1 :

؟ تسیچ مالسلا ) اهیلع   ) ارهز نادنزرف  يارب  يرادازع  رب  لیلد  292ههبش 2 :

نآ یثیدح  ینآرق و  لیالد  ریدغ و  ياهنشج  294ههبش 3 :

؟ تسیچ یهلا  يایلوا  تشادیمارگ  زوجم  298ههبش 4 :

؟ تسا تعدب  ءارح  راغ  هب  نتفر  ایآ  300ههبش 5 :

تسا رمع  رخآ  ات  يرادیاپ  ورگ  رد  دارفا  يراگتسر  302ههبش 6 :

؟ دیشاپیم هناد  عیقب  رد  ناگدنرپ  يارب  ارچ  309ههبش 7 :

! ؟ دنتسه صخشم  عیقب  رد  روبق  نابحاص  ایآ  311ههبش 8 :

؟ دنتخاسن هاگراب  دوخ ، ردام  يارب  مالسلا ) امهیلع   ) نینسح ارچ  315ههبش 9 :

315هراشا

اهتلاصا 318ظفح 

تمایق زور  رد  یسرباسح  320ههبش 10 :

؟ درب ثرا  هب  ردپ  زا  ار  كدف  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  هنوگچ  سپ  دربیمن ، ثرا  راقع  نیمز و  زا  نز  هعیش ، هقف  رد  322ههبش 11 :

! ریشمش روز  اب  مالسا  غیلبت  324ههبش 12 :

تنس لها  تایاور  شریذپ  326ههبش 13 :

؟ تسا هشیاع  بقل  هقیّدص  ایآ  328ههبش 14 :

؟ دیراگزاسان یحو  بتاک  هیواعم  اب  ارچ  330ههبش 15 :
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؟ دینکیم يرهمیب  وا  هب  تبسن  ارچ  هدوب ، ربمایپ  هباحص  نایفسوبا ، 332ههبش 16 :

تسا تنس  لها  ناگرزب  دییأت  دروم  نایباهو ، تاداقتعا  336ههبش 17 :

زکرم 340هرابرد 
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نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : لادج 

باتک تاصخشم 

 - 1308 رفعج ، يزیربت ، یناحبس  هسانشرس : 
. یناحبس رفعج  فیلات  نایباهو / تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : لادج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 رعشمرشن ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
328ص. يرهاظ :  تاصخشم 

1-342-540-964-978 کباش : 
اههیدر اههیعافد و  هیباهو --  عوضوم : 
اههیدر اههیعافد و  هعیش --  عوضوم : 

BP207/6/س2ج4 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/416 ییوید :  يدنب  هدر 

2594236 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هچابید

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:6

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:8

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:9

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:10

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:11

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:12

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:13

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:14

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:15
نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

؛ تسناد دـنوادخ  مالک  ار  شتاملک  همه  ناوتیم  نیقی  ناـنیمطا و  اـب  تسا و  هدـنام  نوصم  فیرحت  زا  هک  تسا  یهلا  باـتک  اـهنت  نآرق 
. دنکیمن توعد  تداعس  تیاده و  يوسهب  زج  دیوگیمن و  قدص  زج  هک  یمالک 

هدناوخ ارف  نآ  هب  ار  ناناملـسم  هداهن و  انب  نسحا  لادج  وکین و  زردـنا  تمکح ، هیاپ  رب  ار  شتوعد  نآرق  لحن ، هروس  هیآ 125  ساسا  رب 
ره هک  ياهنوگهب  دـناهداهن ؛ انب  هعیاش  تمهت و  رب  ار  دوخ  راک  ساسا  هتفرگ و  شیپ  رد  رگید  یـشور  یمالـسا  ياههقرف  یخرب  اـما  تسا .

. دنمانیم تعدب  دزاسن  نانآ  طباوض  اب  هک  ار  يراتفر  ره  دننادیم و  رفک  كرش و  ار  دوخ  هشیدنا  زا  ریغ  ياهشیدنا 
رادهیعاد  ار  دوخ  هتبلا  هک  دنامارم  عون  نیا  زراب  هنومن  نایباهو 

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:16
تعدب كرش و  رفک و  هب  نانآ  نداد  تبسن  دوخ ، نافلاخم  اب  دروخرب  رد  نایباهو  هبرح  دنناوخیم . زین  يرادمدیحوت  ماگشیپ  یناملسم و 

رد هچنآ  دـنیوجیم . کسمت  داینبیب ، ياهعیاش  ههبـش و  ره  هب  دـننادیم و  هجوم  ار  ياهلیـسو  ره  دوخ ، فادـها  دربشیپ  يارب  نانیا  تسا .
دننکارپیم و مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها ناوریپ  هیلع  هقرف  نیا  هک  تسا  یتاعیاش  تاهبـش و  زا  ياهنومن  هدـش ، هتخادرپ  نادـب  هعومجم  نیا 

ترضح دننکیم . دادملق  كرشم  رفاک و  هارمگ ، ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هتفایتیاده  ناوریپ  میقتسم و  طارص  ار  دوخ  تلالـض  نیا 
اهتمهت در  تاهبـش و  ییوگخـساپ  هب  نسحا ، لادـج  ینآرق و  هزوـمآ  ساـسا  رب  باـتک ، نیا  رد  هللاهظفح )  ) یناحبـس یمظعلا  هللا  تـیآ 

رد تکرب  اب  ینالوط و  يرمع  مظعم  داتـسا  هب  میبلطیم  دـنوادخ  زا  تسا . هدرک  ـالمرب  ار  يرادـمدیحوت  نایعدـم  ریوزت  هرهچ  هتخادرپ و 
. دهد رارق  نایوجتقیقح  يورارف  یغارچ  ار  رثا  نیا  دنک و  اطع  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها بتکم  هب  تمدخ  تهج 

قیفوتلا یلو  هنا 
فراعم مالک و  هورگ 

ترایز  جح و  هدکشهوژپ 

نایباهو تاهبش  یسررب  دقن و  نسحا : www.Ghaemiyeh.comلادج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:17

همدقم

نیرهاطلا هلآ  یلع  دمحم و  انیبن  اندیس و  یلع  مالسلاو  ةالصلاو  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
نید ياملع  مالک و  ملع  یلـصا  هفیظو  نید ، فراعم  هزوح  رد  تاهبـش  هب  خـساپ  يداقتعا و  ياههرازگ  زا  ینالقع  عاـفد  تاـبثا و  نییبت ،

، ریخا ياـهلاس  رد  هنافـسأتم  تسا ، يرـشب  ترطف  هیاـپ  رب  یقطنم و  راکـشآ ، ًـالماک  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  فراـعم  هکنیا  اـب  تسا .
. دناهدرک ریفکت  ار  نآ  ناوریپ  هدناوخ و  زیمآكرش  ار  یهلا  فراعم  نیا  نایباهو ،

زا لاعتم  يادخ  تسا  دیما  تسا . هدش  نیودت  هزوح ، نیا  تاهبش  هب  خساپ  هعیش و  تاداقتعا  یلـصا  ياههرازگ  نییبت  فده  اب  رـضاح  رثا 
. دهد رارق  قح  نایوپهر  داشرا  تیاده و  هلیسو  ار  نآ  دشاب و  یضار  زیچان  مادقا  نیا 

فلؤم 
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كرش دیحوت و  لوا : شخب 

هراشا
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دیحوت بتارم  ماسقا و  لوا : لصف 

هراشا

ریاس يانبریز  دریگیم و  تأشن  نآ  زا  ینامـسآ  میلاعت  ۀیلک  هک  تسا  يداقتعا  لئاسم  نیرتمهم  زا  كرـش ، زا  زیرگ  دـیحوت و  هب  شیارگ 
. دوشیم بوسحم  دناهدیزرو ، دیکأت  نآ  رب  دوخ  تاملک  بتک و  رد  یهلا  يایبنا  هک  يدیحوت  فراعم 

هب داهـشتسا  اب  اهنآ  زا  کی  ره  هب  ارذگ  یتروص  هب  زین  ام  دناهدرمـشرب ، ار  دیحوت  بتارم  ماسقا و  دوخ ، راثآ  رد  ینید  ناملاع  هک  اجنآ  زا 
: مینکیم هراشا  میرک  نآرق  تایآ 

تاذ رد  دیحوت  لوا :

. تسا نکممان  لاحم و  وا  يارب  دننام  لثم و  دوجو  هک  ارچ  تسا . وا  نتشادن  دننام  لاعتم و  دنوادخ  یگناگی  یتاذ ؛ دیحوت  زا  روظنم 
( 11: يروش « . ) تسانیب اونش و  وا  تسین و  وا  دننامه  زیچ  چیه  « ؛  ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ 
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: دیامرفیم زین  و 

(4  - 1: صالخا  ) ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی *  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا *  ُهَّللا  ٌدَحَأ *  ُهَّللا  َوُه  ُْلق 
هیبش هاگچیه  وا  يارب  هدش و  هداز  هن  هدازن و  زگره ) . ) دننکیم وا  دصق  نادنمزاین  ۀمه  هک  تسا  يدـنوادخ  تسا . هناگی  اتکی و  دـنوادخ 

. تسا هدوبن  يدننام  و 

تیقلاخ رد  دیحوت  مود :

اههوک نیمز ، اهنامسآ و  زا  تسا ، هدیشوپ  دوجو  ۀماج  هچنآره  تسین و  دنوادخ  زا  ریغ  ياهدنروآدیدپ  قلاخ و  یتیگ ، ۀنحص  رد  ینعی ؛
قولخم و همه  ناشراثآ  لاعفا و  اهنآ و  دوجو  لصا  دنتـسه و  دـنوادخ  قولخم  همه  ناتخرد و . . . ناهایگ و  نداعم ، رـصانع و  اهایرد ، و 
، اهلولعم تاببـسم و  لـلع و  بابـسا و  ریاـس  نآ و  یگدـننازوس  شتآ و  نآ ، يزورفا  رون  هاـم و  نآ ، ياـمرگ  باـتفآ و  تسا . وا  لولعم 
« زوریپ اتکی و  تسوا  تسا و  زیچ  همه  قلاخ  ادخ  وگب  « ؛  ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  َوُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق  دنتـسه : یلاعت  قح  ةدیرفآ  یگلمج 

(16 دعر : . )
: دیامرفیم نینچمه 

(62 رمز :  ) ٌلیِکَو ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا 
. دشابیم ءایشا  همه  رب  رظان  ظفاح و  تسا و  زیچ  همه  راگدیرفآ  دنوادخ 

( 102: ماعنا  ) ُهوُُدبْعاَف ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ْمُکُّبَر ال  ُهَّللا  ُمُِکلذ 
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. دیتسرپب ار  وا  سپ  تسوا ؛ زیچ  همه  راگدیرفآ  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چیه  امش ؛ راگدرورپ  دنوادخ ، تسا  نیا 

قولخم اذـل  دوش ، دوـجوم  دوـخ  صاـخ  لـیاسو  بابـسا و  قـیرط  زا  يزیچ ، ره  هک  تسا  نآ  رب  یهلا  ّتیـشم  تساوـخ و  رگید  يوـس  زا 
. تسین تادوجوم  نیب  رد  تیلع  ۀطبار  یفن  يانعم  هب  ناهج ، نتسناد 

تّیبوبر رد  دیحوت  موس :

رـسارس ربدم  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  تسین ، وا  ناسريرای  يدوجوم  چیه  تسا و  يدـحاو  رازگراک  هناگی و  ربدـم  تسد  هب  ناهج  ریبدـت 
: دیامرفیم هکنانچ  دشابیم ، یتسه 

(3: سنوی  ) َْرمَْألا ُرِّبَُدی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
ریبدت هب  تفرگ و  رارق  تردق )  ) تخت رب  سپس  دیرفآ ، هرود ] شش   ] زور شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  دنوادخ  امش  راگدرورپ 

. تخادرپ ناهج )  ) راک
(2: دعر  ) َْرمَْألا ُرِّبَُدی  یمَسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  اهَنْوََرت  ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهَّللا 
مامز و   ) تفای الیتسا  شرع  رب  سپـس  تشارفارب . دشاب  یندید  امـش  يارب  هک  ییاهنوتـس  نودب  ار  اهنامـسآ  هک  تسا  یـسک  نامه  ادـخ 
ریبدت وا  ار  اهراک  دنراد . تکرح  نیعم  نامز  ات  مادک  ره  هک  تخاس  رخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  و  تفرگ ) تردق  فک  رد  ار  ناهج  ریبدت 

دنکیم .
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24 ص :

يراذگنوناق عیرشت و  رد  دیحوت  مراهچ :

دراد و ار  يرـشب  عماوج  يارب  يراذـگنوناق  تیحالـص  وا  اهنت  تسا . دـنوادخ  صتخم  اهناسنا ، يارب  نوناـق  عضو  يراذـگنوناق و  قح 
. دنتسین رادروخرب  تیحالص  نیا  زا  نارگید 

« . دیتسرپن ار  وا  زا  ریغ  هک  هداد  نامرف  تسادخ ، نآ  زا  اهنت  مکح  « ؛  ُهاَّیِإ َّالِإ  اوُدـُبْعَت  َّالَأ  َرَمَأ  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ 
(40: فسوی )

. دشابیم يراذگنوناق  عیرـشت و  دُعب  رد  تیمکاح  هیآ ، نیا  رد  تیمکاح  زا  روظنم  دنادیم و  دنوادخ  رد  رـصحنم  ار  تیمکاح  هیآ ، نیا 
. دیامن مارح  ای  لالح  ار  يزیچ  دنک و  یهن  رما و  دناوتیمن  دنوادخ  زج  سکچیه  روکذم ، ۀیآ  قبط  رب 

يانعم سپ  تسا . هدش  رکذ  ُهاَّیِإ  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َرَمَأ  ۀلمج  هیآ  ۀمادا  رد  تسا ، یعیرـشت  تیمکاح  اجنیا  رد  تیمکاح  زا  روظنم  هک  اجنآ  زا 
. تسا یعیرشت » رما   » نامه هیآ ، نیا  رد  رما » »

: دیامرفیم رگید  يزارف  رد  نآرق 
(50: هدئام  ) َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  َنوُْغبَی  ِۀَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَف  َأ 

! ؟ دنکیم مکح  دنتسه ، نیقی  لها  هک  یموق  يارب  ادخ  زا  رتهب  یسک  هچ  و  دنهاوخیم ! ؟ وت ) زا   ) ار تیلهاج  مکح  اهنآ  ایآ 
یهلا و ریغ  تسین ، یهلا  یحو  دییأت  دروم  تسا و  رـشب  رکف  هدـییاز  هچنآ  دـنکیم . میـسقت  یلهاج » یهلا و   » عون ود  هب  ار  نیناوق  هیآ  نیا 

. دوریم رامش  هب  یلهاج 
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یگدنب تعاطا و  رد  دیحوت  مجنپ :

دنوادخ ریغ  زا  تعاطا  دریذپ . ماجنا  دیاب  هک  تسوا  یهاون  رماوا و  تسا و  بجاو  دنوادخ  زا  يرادرب  نامرف  تعاط و  اهنت  هک  انعم  نیدـب 
: دوب دهاوخ  تعاطا  رد  كرش  بجوم  مارح و  یتعاطا  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین . اور  وا  رما  هزاجا و  اب  زج 

(5: هنّیب  ) َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اوُُدبْعَِیل  َّالِإ  اوُِرمُأ  ام  َو 
. دننک صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هکیلاحرد  دنتسرپب  ار  ادخ  هکنآ  زج  دوب  هدشن  هداد  يروتسد  اهنآ  هب  و 

، تسا بجاو  زین  ص )  ) ربمایپ زا  تعاطا  هتبلا  وا . ریغ  زا  هن  دـننک  تعاطا  وا  زا  دـیاب  اهنت  ینعی ؛ تسا . تعاطا  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  نید » »
: دنوادخ روتسد  لیلد  هب  اّما 

(64: ءاسن  ) ِهَّللا ِنْذِِإب  َعاُطِیل  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو 
. دوش تعاطا  يو  زا  ادخ  نامرف  هب  هکنیا  يارب  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  ام 

ربمایپ زا  هک  یـسک  « ؛  َهَّللا َعاـطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  دـنادیم : دـنوادخ  تعاـطا  رهاـظم  زا  ار  ص )  ) ربماـیپ زا  تعاـطا  رگید  ياهیآ  رد 
(80: ءاسن « . ) تسا هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک ، تعاطا 

اهنآ زا  تعاطا  اهنت  هن  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  بجاو  دـنوادخ  رما  نذا و  اب  نیدـلاو ، رمالا و  یلوا  ص ، )  ) ربمایپ زا  تعاـطا  نیارباـنب 
دنشابیم . عاطُم  وا  رما  نذا و  اب  نارگید  تسا و  دنوادخ  طقف  تاّذلاب  عاطُم  دشابیمن . مه  زیاج  هکلب  تسین ، بجاو 
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تیمکاح رد  دیحوت  مشش :

اریز دوش ؛ یهتنم  دـنوادخ  تموکح  هب  تیاـهن  رد  دـیاب  نارگید  تموکح  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  صوصخم  اـهناسنا  رب  تموکح  قـح 
تیالو قح  زا  روما  نیا  تسا و  هارمه  دارفا  يدازآ  ندومن  دودحم  لام و  ناج و  رب  تردق  لامِعا  فرصت و  اب  يرشب  عماوج  رد  تموکح 
نودب تسا . یناودع  عورـشمان و  نانآ  تامادقا  مامت  دـشاب ، هتـشادن  تیعورـشم  نامکاح  تیالو  رگا  دوشیم و  یـشان  مدرم  رب  نامکاح 

رب ینارمکح  قح  وا ، نذا  نودب  سکچیه  تساهناسنا و  ربدم  قلاخ و  یقیقح ، کلام  هک  تسا  يدـنوادخ  ِنآ  زا  یقیقح  تیالو  دـیدرت 
: درادن ار  شناگدنب 

(57: ماعنا  ) َنِیلِصاْفلا ُْریَخ  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُّصُقَی  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ 
. تسا لطاب ] زا  قح   ] هدننکادج نیرتهب  وا  دنکیم و  ادج  لطاب  زا  ار  قح  تسادخ ، ِنآ  زا  اهنت  نامرف ، مکح و 

: دیامرفیم رگید  ياهیآ  رد 
(62: ماعنا  ) َنِیبِساْحلا ُعَرْسَأ  َوُه  َو  ُمْکُْحلا  َُهل  الَأ 

. تسا نارگباسح  نیرتعیرس  وا  تسوا و  صوصخم  يرواد  مکح و  هک  دینادب 
ةژیو قح  یـسایس ، ییارجا و  دـُعب  رد  تموکح  تروص  هب  هچ  تموصخ و  لـصف  تواـضق و  تروـص  هب  هچ  مدرم  رب  تموـکح  نیارباـنب 

دوب و دهاوخ  توغاط  تموکح  نانآ ، تموکح  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنرادروخرب . یقح  نینچ  زا  وا  نذا  هب  اهنت  وا ، ریغ  تسا و  دـنوادخ 
تسا . هدومن  یهن  نآ  زا  يرایسب  تایآ  رد  میرک  نآرق 
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تدابع رد  دیحوت  متفه :

هک تسا  لصا  نیا  شریذپ  اب  تسا . یمالسا  بهاذم  مامت  قافو  لوبق و  دروم  لصا  نیا  تسا . دنوادخ  رد  رصحنم  تدابع ، هک  انعم  نیدب 
ار نآ  زور  رد  راب  هد  لقادح  هک  تسا  ناناملسم  ةزور  همه  راعش  ُُدبْعَن ،  َكاَّیِإ  دوشیم . هدرمش  ناملسم  دباییم و  یمالسا  تیوه  ناسنا ،

ةریاد زا  ناسنا  نتفر  نوریب  بجوم  تسا و  تدابع  رد  وا  اب  دنوادخ  ریغ  ندومن  کیرـش  دـنوادخ ، ریغ  شتـسرپ  نیاربانب  دـننکیم . رارکت 
. دوشیم مالسا 

لاوئس هک  تسا  دراوم  قیداصم و  یضعب  رد  هکلب  تسین ، یفالتخا  دیدرت و  تسا  دنوادخ  ةژیو  شتسرپ ، تدابع و  هک  یلک  لصا  نیا  رد 
؟ وا ریغ  تدابع  ای  دریگیم  تروص  دنوادخ  تدابع  ایآ  دیآیم ، شیپ 

بوسحم تسا  هدـش  لیکـشت  سلجم  وا  مارتحا  هب  هک  یتیـصخش  تدابع  ایآ  یبهذـم ، داـیعا  رد  رورـس  نشج و  سلاـجم  يرازگرب  ًـالثم 
مارتحا و رگا  تسا و  كرـش  مارح و  دـیدرت  نودـب  دوش ، بوسحم  تدابع  رگا  نآ ؟ زا  شیب  هن  تسا  وا  میرکت  مارتحا و  طقف  ای  دوشیم 

تسا . بحتسم  هکلب  زیاج و  دشاب ، میرکت 
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تاهبش مود : لصف 

؟ ) ِناتَطوُسْبَم ُهادَی  دیوگیم ( : ادخ  هرابرد  نآرق  هنوگچ  ههبش 1 :

ود هکلب  « ؛  ِناتَطوُْسبَم ُهادَی  َْلب  دیامرفیم : هکنیا  دننام  تسا ، ادخ  تینامـسج  زا  یکاح  دـناهدمآ  نآرق  رد  هک  يربخ  تافـص  دـنیوگیم :
. . . . اهنآ لاثما  و  ( 10 حتف : « ) تسا ناشاهتسد  يالاب  ادخ  تسد  « ؛  ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  ای  ( 64 هدئام : « ) تسا هدوشگ  وا  تسد 

خساپ
هب تغـالب ، تاـکالم  زا  یکی  و  درادــن ، ياهنوـمن  یناـعم ، يرترب  ناـیب و  ینیریــش  رظن  زا  تـسا و  ص )  ) ربماـیپ هنادواــج  هزجعم  نآرق ،

: دناهتفگ ناگرزب  تسا و  مالک  رد  زاجم  يریگراک 
. تسا هیبشت  زاجم و  باب  زا  دیدش ، رکذتم  ار  نآ  زا  ییاههنومن  هک  یتافص  عون  نیا  نیاربانب ، زاجملاب . » نوحشم  ءاغلبلا  مالک  »

ای  تسا  هتسب  شتسد  ینالف  دنیوگیم : یمومع  تارواحم  رد  ًالثم 
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. تسا رترب  تردق  زا  هیانک  تسا ، رایسب  تسد  يالاب  تسد  دنیوگیم : هکنیا  ای  تسا ، ششخب  لخب و  زا  هیانک  ود  ره  تسا و  زاب  شتسد 

. تسا ناگدننکتعیب  رب  وا  ّطلست  زا  هیانک  ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  دیامرفیم : نآرق  رگا 
نیا زا  دـنوش ، لمح  یقیقح  ینعم  رب  دـیاب  هک  تسا  نیا  ظاـفلا  نیا  هراـبرد  ناـنآ  يرواد  دـناهتفرگ ، شیپ  رد  ار  میـسجت  هار  هک  یناـسک 

وا هاگمرـش  شیر و  هراـبرد  طـقف  هک  دـنرادنپیم  ناـسنا  ناـس  هب  ار  وا  دـناهدرک و  تباـث  شوـگ  مشچ و  اـپ و  تسد و  ادـخ  يارب  تهج 
. درادن یلاکشا  وا  يارب  اضعا  هیقب  تابثا  تفگ و  نخس  ناوتیمن 

(11 يروش : « . ) تسین وا  دننامه  يزیچ  « ؛  ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  دیامرفیم : نآرق  هکیلاح  رد  دنرگنیم ، نآرق  هب  هتسب  مشچ  هورگ ، نیا 
نارادـفرط و  درک ، لمح  اهنآ  يرهاظ  یناعم  رب  دـیاب  ار  ظافلا  نیا  هک  دوب  دـقتعم  و  دوب ، نآرق  رد  زاجم  رکنم  هک  یباهو  ياـملع  زا  یکی 

لیوأت ار  نآرق  اهنآ  هکنیا  هعیـش و  هرابرد  تسناوت  هچنآ  دـش و  وربور  هعیـش  ياملع  زا  یکی  اب  درمـشیم  لـیوأت  لـها  ار  نآرق  رد  زاـجم 
زیخاتسر زور  رد  یلاعترضح  هک  مفـسأتم  تفگ : وا  هب  یعیـش  ملاع  نیا  دوب . انیبان  روک و  یباهو  ملاع  نآ  ًاقافتا  تفگ : نخـس  دننکیم ،

ِهِذه ِیف  َناک  ْنَم  هک  هیآ  نیا  هاوگ  هب  تفگ  خـساپ  رد  وا  ارچ ؟ تفگ : هدزتشحو  یباهو  ملاع  نآ  دـیمورحم . شربمایپ  ادـخ و  تیؤر  زا 
زین  ناهج  نآ  رد  تسا ، لد ]  ] روک ناهج  نیا  رد  هک  ره  « ؛  ًالِیبَس ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ 
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ملاع نآ  يرهاظ . ییانیبان  هن  تسا ، حور  بلق و  ییانیبان  هب  طوبرم  هیآ  نیا  تفگ : اـنیبان  یباـهو  نآ  ( 72: ءارسا « . ) دشاب رتهارمگ  روک و 

. دیوگب هک  تشادن  يزیچ  مانشد  شحف و  زج  خساپ  رد  وا  یتسه . نآ  رکنم  امش  هک  تسا  لیوأت  نامه  نیا  تفگ : یعیش 
: دیامرفیم دهدیم و  تبسن  ناسنا  ياهتسد  هب  ار  ناهانگ  همه  نآرق ، هکیلاحرد  دش  رکنم  نآرق ، رد  ار  لیوأت  زاجم و  ناوتیم  هنوگچ 

(51 لافنا :  ) ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  َكادَی  ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ 
. دنکیمن متس  ناگدنب  رب  ادخ  دناهداتسرف و  شیپاشیپ  امش  ياهتسد  هک  تسا  يزیچ  رطاخ  هب  رفیک  نیا 

همه نآرق  یلو  نینچمه . . . نابز و  اب  یخرب  شوگ و  اب  یشخب  مشچ و  اب  یشخب  دریگیمن ، ماجنا  وا  تسد  اب  ناسنا  ناهانگ  همه  ًامّلـسم 
تسا . ناسنا  دوخ  هب  بوسنم  هانگ ، تسا و  وا  تسد  ناسنا ، رد  لاعف  وضع  نوچ  تسا ، هداد  تبسن  تسد  هب  ًازاجم  ار 
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؟ تسیچ رفک ، نامیا و  كالم  ههبش 2 :

؟ تسا حیحص  راک  نیا  ایآ  دننکیم ، ریفکت  ار  رگید  ياههقرف  یمالسا ، قرف  زا  یخرب  دوشیم  هدید 
خساپ

، دـیامن دادـملق  رفاک  ار  یعمج  نمؤم و  ار  رگید  یعمج  دـهد و  رارق  وگلا  ار  نآ  دـناوتب  هک  تسین  یـسک  رایتخا  رد  رفک  نامیا و  كالم 
؟ تفریذپیم ار  دارفا  ندوب  نمؤم  یطیارش ، هچ  رد  هک  تسا  ص )  ) ربمایپ هریس  نآ ، يوگلا  هکلب 

فارتعا هلئـسم  هس  نیا  هب  یـسک  رگا  (1) داعم . توبن و  دـیحوت ، دوب : زیچ  هس  هب  تداهـش  ناـمیا ، كـالم  ص ، )  ) ادـخ لوسر  رـصع  رد 
. دناهدش دراو  نامیا  هریظح  رد  ناگمه  دنراد ، نامیا  لصا ، هس  نیا  رب  هک  یمالـسا  قرف  همه  نیاربانب ، درمـشیم ، ناملـسم  ار  وا  درکیم ،

( ، ص  ) ربمایپ

. دوب تلاسر  دیحوت و  هب  نامیا  همزال  داعم  هب  نامیا  - 1
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نایربیخ اب  دربن  هللا  لوسر  ای  دز : ادص  هطقن  نآ  زا  سپس  تفر  ربیخ  تمس  هب  ماگ  دنچ  ع )  ) یلع داتسرف . نایربیخ  گنج  هب  ار  نانمؤمریما 

: دومرف تسا ؟ يدح  هچ  ات 
(1) « . هللا لوسر  ًادّمحم  ّنأ  هللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  اودهشی  یّتح  »

ادخ ندوبن  مسج  ای  و  داعم ، ندوب  ینامسج  ربمایپ و  تیمتاخ  دننام  هدرک  ادیپ  یهیدب  يرورض و  تلاح  مالسا ، رد  لئاسم  هتشر  کی  هتبلا 
راکنا اب  مزالم  رکنم ، رظن  رد  اـهنآ  راـکنا  هک  رظن  نآ  زا  دوش ، رکنم  ار  اـهنآ  زا  یکی  یـسک  هاـگره  تلاـسر  نادـناخ  یتسود  تبحم و  و 

. دوریم نوریب  مالسا ، هریظح  زا  يدرف  نینچ  تسا ، هناگهس  لوصا  زا  یکی 
: هک درکیمن  لاؤس  اهنآ  زا  زگره  تفرگیم ، نامیا  هب  فارتعا  مدرم ، زا  هک  یماگنه  ص ، )  ) یمارگ ربمایپ 

؟ هن ای  دیوریم  ایلوا  ایبنا و  روبق  ترایز  هب  ایآ  - 
؟ هن ای  دییوجیم  لسوت  ایلوا  هب  ایآ  - 

رفک و هب  یطابترا  اهنآ ، یفن  تابثا و  دـنوشیم . حرطم  یهقف  ياهباتک  رد  هک  دنتـسه  یمالک  ای  یهقف و  لئاسم  هتـشر  کی  اهنیا  لاـثما 
. درادن نامیا 

ص 121. یلع ع ،  لئاضف  باب  ج 7 ، ملسم ، حیحص  یلع ع ؛  بقانم  ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 1
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كرش افش و  بلط  ههبش 3 :

؟ تسا كرش  یعون  نیا  تسادخ و  یفاش  هکیلاحرد  هدب ! افش  ار  ام  دنزرف  زیزع ! ماما  يا  دییوگیم : هنوگچ 
خساپ

، مینک دادملق  كرش  ار  رگید  راک  دیحوت و  نیع  ار  يراک  هک  تسین  ام  تسد  رد  كرـش  دیحوت و  كالم  هک  میدش  روآدای  هتـشذگ ، رد 
. مینکیم نشور  لاثم  ود  اب  ار  رایعم  نیا  ام  دوش و  هدیجنس  رایعم  نآ  اب  اهراک  دیاب  هک  دراد  ینازیم  رایعم و  دوخ ، يارب  هکلب 

رد و  تسا ، هدرمـش  وا  هب  رـصحنم  و  تسا ، هداد  تبـسن  ادـخ  دوـخ  هب  ار  ناراـمیب  يافـش  هـلمج  زا  شنیرفآ ، ناـهج  ریبدـت  دـیجم ، نآرق 
(5 هدجس : 2 ؛ دعر : 3 و 31 ؛ سنوی : « . ) دنکیم هرادا  ار  ناهج  هک  تسوا  « ؛  َْرمَْألا ُرِّبَُدی  دیامرفیم : فلتخم  ياههروس 

ناگدـننکریبدت نآ  هب  سپ  « ؛  ًاْرمَأ ِتارِّبَدُْـملاَف  دـیامرفیم : تاعزانلا  هروس  رد  دـنادیم ، دوخ  نآ  زا  ًارـصحنم  ار  ریبدـت  هکیلاـحرد  یلو 
اهراک 
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: دیامرفیم نآرق  دوخ  تسین . ضقانت  نآرق  رد  ًاملسم  ( ، 5 تاعزان : « ) دننکیم قلخ  روما  ریبدت  هک  یناگتشرف -  -

(82 ءاسن :  ) ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو 
. دنتفاییم رایسب  ینوگمهان  يراگزاسان و  نآ  رد  دوبیم  ادخ  ریغ  دزن  زا  رگا  و  دنشیدنایمن ]؟ نآرق  رد  ایآ  ]

بابـسا و ِناهج  ناهج ، نیا  هکنیا  مکح  هب  اما  تسادـخ . نآ  زا  ییاج ، هب  هتـسباو  ریغ  لقتـسم و  ریبدـت  تسا : نیا  هیآ  ود  ره  ریـسفت  یلو 
نیا يارب  یناگتـشرف  دنرثؤم و  رـشب  هب  قازرا  لاسرا  ناهج و  ریبدت  رد  دنوادخ  نذا  هب  هک  دنتـسه  ییاهربدـم  هتـشر  کی  تسا ، تابّبـسم 
نذا هب  شنیرفآ  ملاع  نارازگراک  یهلا و  دونج  اهنیا  اریز  درادن ، ادخ  رد  ریبدت  راصحنا  اب  یتافانم  اهنیا  ندوب  ّربدم  دناهدش . هدرامگ  راک ،

. دنتسه ادخ 
رگید لاثم 

مدوبهب موش  رامیب  نوچ  و  « ؛  ِنیِفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإ  َو  دیوگیم : نینچ  دروم  نیا  رد  لیلخ  میهاربا  تسادخ و  یفاش  هک  میدقتعم  ناگمه 
« تسافش مدرم  يارب  نآ  رد  « ؛  ِساَّنِلل ٌءافِش  ِهِیف  میداد : » رارق  افـش  لسع  رد  ام  : » دیامرفیم ادخ  لاح ، نیع  رد  یلو  ( . 80 ءارعش : « ) دشخب

افش مشخبیم و  دوبهب  ار  نارامیب  نم  هک  دنکیم  حیرصت  حیسم ، ترـضح  نینچمه  تسا . شخبافـش  نوجعم  نیا  ییوگ  وت  ( ، 69: لحن )
مهدیم ،
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: دیامرفیم هکنانچ  ادخ ، نذا  هب  اما 

(49 نارمعلآ :  ) ِهَّللا ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َو  َصَْربَْألا  َو  َهَمْکَْألا  ُئِْربُأ  َو 
. منکیم هدنز  ار  هدرم  مشخبیم و  دوبهب  ار  سیپ  دازردام و  يانیبان  ادخ  نامرف  تساوخ و  هب  و 

یلو تسادخ  هژیو  یسک ، زا  دادمتسا  نودب  یلالقتسا و  تروص  هب  ناگدرم ، ندرک  هدنز  یتح  و  افش ، هک  تسا  نیا  نآرق  قطنم  نیاربانب 
هجوت اب  دریگیم ، ماجنا  ادخ  يایلوا  هلیسو  هب  تسا ، شنیرفآ  ملاع  رازگراک  هکنیا  ناونع  هب  وا و  رما  یهلا و  نذا  هب  یـشخبتایح  و  افش ،
دیحوت نیع  هکلب  تسین ، كرش  اهنت  هن  تسا ، نآ  روآدای  حیسم  ترضح  هک  يوحن  هب  افـش  تساوخرد  هک  دوشیم  نشور  تایآ ، نیا  هب 

دراد . ار  قابطنا  لامک  نآرق ، تایآ  اب  تسا و 

كرش افش و  بلط  www.Ghaemiyeh.comههبش 3 : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:37

؟ تسا هدش  یهن  دناهتشذگرد ، هک  ادخ  يایلوا  هب  لسوت  زا  نآرق  رد  ایآ  ههبش 4 :

نانمؤم يارب  نآرق  رد  لوبق  لباق  تعافش  تسا . هدش  عنم  ناگدرم و . . . اهتب و  نداد  رارق  هطـساو  زا  هرقب  هروس  ياج  ود  رد  دنیوگیم :
شیومع ردام و  ردپ و  يارب  تعافـش  قح  ص )  ) ادخ ربمایپ  ینعی  تسا ، نانمؤم  يارب  طقف  ادخ  نذا  هب  مه  ص )  ) ربمایپ تعافـش  تسا و 

! درادن ار 
خساپ

هرقب هروس  رد  تعافـش  هب  طوبرم  تاـیآ  تسا ؟ هدـش  عنم  ناـگدرم ، نداد  رارق  هطـساو  زا  هرقب  هروس  ياـجک  رد  دوشیم : لاؤـس  تسخن 
: زا دنترابع 

(255 هرقب :  ) ِِهنْذِِإب َّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  . 1
؟ دنک تعافش  يو  دزن  وا  نامرف  تساوخ و  هب  زج  هک  نآ  تسیک 

( 48 هرقب :  ) َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُذَخُْؤی  َو ال  ٌۀَعافَش  اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  ًاْئیَش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًامْوَی ال  اوُقَّتا  َو  . 2
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دنناتسن و درخزاب -  ار  دوخ  هک  یضوع  يربارب -  وا  زا  دوشن و  هتفریذپ  یتعافش  وا  زا  دیاین و  یسک  راک  هب  یسک  هک  يزور  زا  دیـسرتب  و 

. دنوش يرای  هن 
(123 هرقب :  ) ٌۀَعافَش اهُعَْفنَت  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  ًاْئیَش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًامْوَی ال  اوُقَّتا  َو  . 3

. دهدن دوس  یتعافش  چیه  ار  وا  دنریذپن و  درخ -  زاب  دوخ  هک  یضوع   - يربارب وا  زا  دیاین و  یسک  راک  هب  یسک  هک  يزور  زا  دیسرتب  و 
(254 هرقب :  ) ٌۀَعافَش َو ال  ٌۀَّلُخ  َو ال  ِهِیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  . 4

. یتعافش هن  یتسود و  هن  دشاب و  يدتس  داد و  هن  نآ  رد  هک  دیایب  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دینک  قافنا  میاهدرک  يزور  ار  امش  هچنآ  زا 
ناگدرم تعافـش  تیعونمم  زا  اههیآ  نیا  زا  کی  مادـک  رد  تسا ، هدـمآ  هرقب  هروس  رد  تعافـش  نوماریپ  هک  تسا  یتاـیآ  عومجم  اـهنیا 

؟ دیوگیم نخس 
. تسادخ نذا  هب  ناعفاش  تعافش  دیوگیم  تسخن  هیآ  . 1

ْنَع ٌسْفَن  يِزَْجت  ًامْوَی ال  اوُقَّتا  َو  تساهنآ  هب  باطخ  هیآ  يادـتبا  اریز  دـندرکیم ، اـعدا  لیئارـساینب ، هک  تسا  یتعافـش  یفن  مود ، هیآ  . 2
 . ًاْئیَش ٍسْفَن 

دندوب . دقتعم  دوهی  تما  هک  تسا  یتعافش  هب  طوبرم  دنکیم و  یفن  ار  نذا  نودب  تعافش  زین  موس  هیآ  . 3
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نادب ناکرـشم  باتک و  لها  هک  دنکیم  ار  یتعافـش  یفن  رگید  تایآ  هنیرق  هب  اّما  دنکیم ، یفن  ار  تعافـش  قلطم  دـنچره  مراهچ  هیآ  . 4

. دناهدوب دقتعم 
نخـس داد ؟ رارق  هطـساو  ناوتیمن  ار  دناهتـشذگرد  هک  یهلا  ياـیلوا  هک  تسا  هدـمآ  تاـیآ  نیا  زا  کـی  مادـک  رد  دوشیم  لاؤس  نونکا 

لکشم ! نآ  تابثا  یلو  تسا ، ناسآ  لیلدیب  نتفگ 
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ص)  ) ربمایپ هب  لسوت  ههبش 5 :

: دیامرفیم دنوادخ  هک  اجنآ  تسا ؛ ناقفانم  هرابرد  هیآ  نیا  ایآ 
ًاباََّوت َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاُطِیل  ـَّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 

(64 ءاسن :  ) ًامیِحَر
دندمآیم و وت  دزن  دندرک  متـس  دوخ  رب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  دنرب و  شنامرف  ادخ  نامرف  هب  هکنآ  يارب  رگم  میداتـسرفن  يربمایپ  چیه  و 

. دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  يادخ  هنیآره  تساوخیم  شزرمآ  نانآ  يارب  ربمایپ  دنتساوخیم و  شزرمآ  ادخ  زا 
خساپ

: تسه رظن  ود  هیآ ، لوزن  نأش  رد 
، دننیزگرب دوخ  نایم  رد  رواد  ناونع  هب  ار  رفن  کی  دنتـشاذگ  انب  تشاد ، یفالتخا  قفانم ، ناناملـسم  زا  یکی  اب  هنیدم  نایدوهی  زا  یکی  . 1

نانیمطا  ص ، )  ) مالسا ربمایپ  يرظنیب  تلادع و  هب  نوچ  يدوهی  درم 
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اریز دـیزگرب ؛ ار  فرـشا  نب  بعک  ماـن  هب  دوـهی ، ناـگرزب  زا  یکی  قفاـنم  درم  یلو  میـضار ، امـش  ربماـیپ  يرواد  هـب  نـم  تـفگ : تـشاد ،

(1). درک تفلاخم  ربمایپ ، يرواد  اب  بیترت  نیا  هب  دنک و  بلج  دوخ  هب  ار  وا  رظن  دناوتیم  هیده  اب  تسنادیم 
دندربیم و نانهاک  ای  دوهی و  نادنمشناد  دزن  ار  دوخ  ياهيرواد  مالسا ، زاغآ  رد  تیلهاج ، نامز  تداع  قبط  ناناملسمهزات ، زا  یضعب  . 2

(2). ناقفانم هن  تسا ، هدش  دراو  دارفا ، نیمه  قح  رد  هیآ  نیا 
، درف نیا  هرابرد  دـنوادخ  تسا . هدرک  ادـخ  نامرف  اب  تفلاخم  یعون  ناملـسم ، هزاـت  درف  هاوخ  دـشاب ، قفاـنم  هاوخ  درف ، نیا  لاـح ، ره  رد 
، دیامن تعافـش  ینعی  دنک ؛ رافغتـسا  نانآ  هرابرد  مه  ربمایپ  دننک و  رافغتـسا  دوخ ، دنیایب و  ص )  ) ربمایپ دزن  اهنآ  رگا  هک  دوشیم  روآدای 
رب درادن ، ناملـسم  هزات  ای  قفانم  درف  دننام  يدروم  هب  صاصتخا  تسا و  یلک  هطباض  کی  هیآ ، نیاربانب ، دشخبیم . ار  نانآ  ناهانگ  ادـخ 

دهاوخ هتفریذپ  یلوا  قیرط  هب  نارگید ، هرابرد  دشاب ، هتفریذپ  نانآ  هرابرد  ص )  ) ربمایپ تعافـش  رگا  دشاب ، مه  قفانم  هرابرد  هکنیا  ضرف 
. دشابیم دنمهرهب  قح  نیا  زا  یلوا  قیرط  هب  یعقاو  نمؤم  دنک ، تعافش  تساوخرد  هک  تسا  زاجم  قفانم  رگا  دش .

رما کی  ار  یهلا  يایلوا  ای  ص )  ) ربمایپ هب  نتسج  لسوت  ًالماک  هیآ ، نیا 

ص 68 ج3 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 222. ج5 ، رانملا ، - 2
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يارب وا  رافغتسا  تطاسو و  ندادرارق و  عیفش  ادخ ، هاگرد  رد  ار  وا  و  ص )  ) ربمایپ غارس  هب  ندمآ  هک  دیوگیم  ًاحیرص  و  دنادیم ، یعرش 

. تسا یهلا  تمحر  هبوت و  شریذپ  بجوم  تسا و  رثؤم  ناراکهنگ 
ناراـکهنگ هب  ار  يروتـسد  نینچ  نآرق ، هک  دوب  نکمم  هنوگچ  دوب ، كرـش  ص ، )  ) ربماـیپ زا  نتـساوخ  تعافـش  اـعد و  تطاـسو و  رگا 

. دریگب هرهب  ص ، )  ) ربمایپ رافغتسا  زا  دوخ ، هبوت  لوبق  يارب  سپس  دنک ، هبوت  دوخ ، تسخن  راکاطخ ، دیاب  یهتنم  دهدب ،
ار نانآ  هانگ  ادـخ  وا  تعافـش  ندـش  هتفریذـپ  يارب  دـنک و  شزرمآ  بلط  دـناوتیم  طـقف  وا  تسین . هاـنگ  هدـنزرمآ  ربماـیپ  تسا  یهیدـب 

. دشخبیم
: تسا هدمآ  زین  هبوت  هروس  رد  هکلب  درادن ، هیآ  نیا  هب  یصاصتخا  نانمؤم ، هرابرد  ص )  ) ربمایپ رافغتسا  ریثأت  هتشذگ ، نیا  زا 

(114: هبوت  ) ُهاَّیِإ اهَدَعَو  ٍةَدِعْوَم  ْنَع  َّالِإ  ِهِیبَِأل  َمیِهاْربِإ  ُرافِْغتْسا  َناک  ام  َو 
هداد وا  هب  هک  ياهدعو  يارب  زا  رگم  دوبن ، دوب -  وا  تسرپرس  ردپ  ياج  هب  هک  شکرشم  يومع  شردپ -  يارب  میهاربا  یهاوخشزرمآ  و 

. دوب
(19: دمحم  ) َنِینِمْؤُْمِلل َو  َِکْبنَِذل  ْرِفْغَتْسا  َو  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَف 

هاوخب . شزرمآ  نمؤم  نانز  نادرم و  يارب  دوخ و  هانگ  يارب  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  چیه  هک  نادب  سپ 
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رما دـیکأت  زج  ربماـیپ ، زا  نآ  تساوخرد  هدرک ، رما  نآ  هب  ادـخ  هک  يزیچ  تسادـیپ  هتفگاـن  تسه . رافغتـسا  هب  رما  ثحب ، دروـم  رد  هتبلا 

. تسین يرگید  زیچ  یهلا ،
فـسوی ناردارب  تایانج  زا  هدرپ  هک  هاـگنآ  اذـل  هدوب و  يدـیحوت  هعماـج  هنیرید  مسر  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  فسوی  هروس  تاـیآ  زا 

: دنک رافغتسا  نانآ  يارب  ات  دنربب  هانپ  ردپ  هب  هک  دندیدن  هراچ  نیا  زج  اهنآ  دش ، هتشادرب 
(97 فسوی :  ) َنِیئِطاخ اَّنُک  اَّنِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق 

. میدوب راکهانگ  ام  انامه  هاوخب ، شزرمآ  ام  ناهانگ  يارب  ردپ  يا  دنتفگ :
مینکیم . هدنسب  رادقم ، نیمه  هب  میاهتفگ  نخس  زین  هتشذگ  رد  دروم  نیا  رد  ام  نوچ  و 
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( رمز هروس  هیآ 38  زا  تسردان  تشادرب   ) یتسرپتب لسوت و  ههبش 6 :

: دیامرفیم نینچ  رمز  هروس  هیآ 38  رد  ادخ 
ِهِّرُض ُتافِـشاک  َّنُه  ْلَه  ٍّر  - ُِضب ُهَّللا  َِینَدارَأ  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  ُْمْتیَأَرَفَأ  ُْلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 

َنُولِّکَوَتُْملا ُلَّکَوَتَی  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َِیبْسَح  ُْلق  ِِهتَمْحَر  ُتاکِسْمُم  َّنُه  ْلَه  ٍۀَمْحَِرب  ِینَدارَأ  َْوأ 
ادـخ زا  ریغ  هک  ینادوبعم  هرابرد  چـیه  ایآ  وگب  ادـخ ، دـنیوگیم : ًامتح  هدـیرفآ ؟ ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  یـسرپب  اـهنآ  زا  رگا  و 
رگا ای  و  دـنزاس ؟ فرطرب  ار  نآ  دـنناوتیم  اهنآ  ایآ  دـهاوخب  نم  يارب  یناـیز  ادـخ  رگا  هک  دیاهدیـشیدنا  دـنناوخیم ، ار  اـهنآ  دنتـسه و 

وا رب  دـیاب  نالکوتم  همه  تسا و  یفاک  ارم  ادـخ  وگب : دـنریگب ؟ ار  وا  تمحر  ولج  دـنراد ، ییاناوت  اهنآ  ایآ  دـنک ، هدارا  نم  يارب  یتمحر 
. دننک لکوت 

هدیـشک یتسرپتب  یتسرپهدرم و  هب  ًاعطق  همئا  تطاسو  لّسوت و  نکل  دنتـسرپیمن ، ار  ادخ  ریغ  نایعیـش  دـنیوگیم : هکنیا  ههبـش  حیـضوت 
دوشیم !

( رمز هروس  هیآ 38  زا  تسردان  تشادرب   ) یتسرپتب لسوت و  www.Ghaemiyeh.comههبش 6 : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:45
خساپ

ار اهتب  ینعی  ار  وا  ریغ  یلو  دنتـسنادیم ، نیمز  اهنامـسآ و  راگدیرفآ  ار  ادـخ  هکیلاحرد  ناکرـشم ، تسا . ناکرـشم  دروم  رد  هیآ  نیا 
. دنتسنادیم یهلا  ياهراک  ناکلام  ار  اهنآ  اریز  دندیتسرپیم ،

زا ترفغم  . 1 دننام : ادخ  ياهراک  هک  دندوب  دـقتعم  یبوبر  دـیحوت  رد  یلو  دنتـشادن ، یلکـشم  یتاذ  دـیحوت  رد  هک  تسرپتب  هورگ  نیا 
. تسا هدش  ضیوفت  اهنآ  ياهتب  هب  اهنآ ، دننام  یگدنز و  رد  تزع  . 3 گنج ؛ رد  يزوریپ  . 2 ناهانگ ؛

دننک يریگولج  دنناوتیمن  اهنآ  دناسرب  یـسک  هب  ینایز  دهاوخب  ادخ  رگا  تسین . هتخاس  يراک  ناتب  زا  دیامرفیم : رظن  نیا  دـقن  رد  نآرق 
. مینک لکوت  وا  رب  روما  رد  تسا و  یفاک  ادخ  مییوگب  دیاب  نیاربانب ، دننک . يریگولج  دنناوتیمن  دناسرب ، یسک  هب  يدوس  دهاوخب  رگا  و 
هب يرـسفم  نینچ  هاگیاج  هک  تسا  يأر  هب  ریـسفت  ناکرـشم ، لمع  هب  یهلا ، يایلوا  هب  لّسوت  هیبشت  هک  دش  نشور  هیآ ، ریـسفت  هب  هجوت  اب 
هب ادخ  ياهراک  هک  دندرکیم  روصت  دندوب و  كرـشم  ینعم  مامت  هب  یبوبر ، دیحوت  رد  ناکرـشم ، اریز  تسا ؛ شتآ  ص )  ) ربمایپ هدومرف 

لحارم مامت  رد  نادّـحوم  هکیلاـحرد  دنتـسنادیم ، ناگدـنب  تشونرـس  رد  ءاـشیام  لاّـعف  ار  ناـنآ  اذـل  و  تسا ، هدـش  راذـگاو  اههطـساو 
: دندحوم

. درادن يریظن  لثم و  هکنیا  ینعی  ادخ ، تاذ  رد  دیحوت  . 1
تاذ . رب  دئاز  هن  تسوا ، تاذ  نیع  وا  تردق  ملع و  تافص ، رد  دیحوت  . 2
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. تسا هتفرگن  ماجنا  یضیوفت  هاگچیه  تسادخ و  تسد  رد  ناهج  ياهراک  همه  یلاعفا  دیحوت  ای  یبوبر ، دیحوت  . 3

. ار وا  ریغ  هن  دیتسرپ ، دیاب  ار  وا  طقف  تدابع . رد  دیحوت  . 4
هدروآرب ار  وا  تجاح  ادـخ  هک  دـنک  اعد  بلط  اهنآ  زا  هک  تسین  نیا  زج  دوشب ، یهلا  يایلوا  هب  لسوتم  داـقتعا ، نیا  اـب  يدرف  رگا  نونکا 

. تسا هدرک  ضیوفت  یهلا  يایلوا  هب  ار  ادخ  راک  هن  هدش و  لئاق  یلثم  ادخ  يارب  هن  تساوخرد  نیا  رد  دنک .
هب هک  دنکیم  ریـسفت  هنوگچ  ار  ینآرق  تایآ  سپ  دیـسرپ  وا  زا  دـیاب  دروآیمرد ، یتسرپتب  زا  رـس  ماجنارـس  تطاسو ، دـیوگیم : هکنیا 
هک لسوت  ماجنارس  زا  ادخ  ایآ  دنک . اعد  امش  قح  رد  وا  ات  دیورب  ص )  ) ربمایپ غارـس  هب  دیوگیم : ناقفانم  هب  نایباهو  لوق  هب  ناناملـسم و 

! ؟ دوبن هاگآ  هللاابذوعن -   - دوشیم هدیشک  یتسرپتب  هب 
درگ رب  فاوط  دوسالارجح و  ندیسوب  تسا . ناکرـشم  لامعا  هیبش  تسرد  هکم  لامعا  سپ  دناشکیم ، كرـش  هب  ار  ام  لّسوت ، ًاعقاو  رگا 

هب ادخ  ارچ  سپ  تسا ، ناکرشم  لامعا  هیبش  همه  همه و  ینم ، رد  ندرکینابرق  و  هوک ، ود  نایم  یعس  تسا ، لگ  گنـس و  زا  هک  ياهناخ 
. دیحوت نیع  يرگید  تسا و  كرش  یکی  دریگیم : ماجنا  تروص  ود  هب  لامعا ، نیا  هک  تساجنیا  هابتشا  تسا ؟ هدرک  رما  اهنیا 

دندشن . رود  دیحوت  طخ  زا  هاگچیه  دندش و  لسوتم  یهلا  يایلوا  هب  شنارای ، و  ص )  ) ربمایپ زا  يوریپ  هب  نرق ، هدراهچ  ناناملسم 
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؟ تسا راگزاس  يدابع  دیحوت  اب  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  و  ص )  ) ربمایپ هب  لسوت  ایآ  ههبش 7 :

. دراد تافانم  تسادخ -  شتسرپ  اهنت  هک  يدابع -  دیحوت  اب  تهج  نیا  زا  تساهنآ ، شتسرپ  یعون  هسدقم ، حاورا  هب  لسوت  دناهتفگ :
خساپ

، درادن ای  دراد  تافانم  شتـسرپ  رد  دیحوت  اب  هکنیا  و  لسوت »  » هلئـسم هب  هاگنآ  داد ، حیـضوت  ار  شتـسرپ » تدابع و   » موهفم دـیاب  تسخن 
. تخادرپ

لقاال و  دـنادب ، هدـنیاشخب  هدنـشخب و  ناسنا و  قزار  ناهج و  قلاخ  ار  وا  هک  دـنک  عوضخ  يدوجوم  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  تدابع 
ادخ نآ  زا  عوضخ  عون  نیا  دندرکیم . يرّوصت  نینچ  ناکرـشم ، هکنانچ  تسا ، هدش  هدرپس  وا  هب  ادخ  ياهراک  زا  یخرب  هک  دنک  روصت 

( 5 هحتاف : « . ) میتسرپیم ار  وت  طقف  « ؛  ُُدبْعَن َكاَّیِإ  مییوگیم : اذل  تسین و  يدوجوم  چیه  هتسیاش  تسا و 

راگزاس يدابع  دیحوت  اب  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  و  ص )  ) ربمایپ هب  لسوت  ایآ  ههبش 7 :
؟ تسا
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هک تسا  یـسک  ای  تسا و  ناهج  يادخ  وا  هک  دـنکن  روصت  زگره  و  دـنادب ، ادـخ  هتـسیاش  هدـنب  ار  وا  هک  يدوجوم  ربارب  رد  عوضخ  یلو 

میرکت داتـسا و  ملعم و  میرکت  ردام و  ردـپ و  میرکت  دـننام  تسا ، مارتحا  میرکت و  طقف  هدـش ، راذـگاو  ضیوفت و  وا  هب  ناـهج  ياـهراک 
. . . . ناربهر و ناریما و 

زا ناهج ، نیمه  رد  هکنیا  لیلد  هب  درادن ، وا  شتـسرپ  اب  یطابترا  ماقمالاو ، ناسنا  زا  اعد  تساوخرد  ینعی  لسوت ، فیرعت ، نیا  هب  هجوت  اب 
(1). دننک رافغتسا  ام  قح  رد  اهنآ  میورب و  اهنآ  غارس  هب  هک  هدرک  رما  ادخ  یتح  دوشیم ، اعد  تساوخرد  الاو  ياهناسنا  نیمه 

يالاو حلاص و  ناگدنب  ار  نانآ  هاگره  تسا ؟ هنوگچ  ناماما  ناربمایپ و  هب  لّسوتم  شرگن  دـید  دـیاب  تسا ، تدابع  ریـسفت  ساسح ، هطقن 
وا قح  رد  هک  دهاوخب  نانآ  زا  هک  تسین  نیا  زج  نانآ  هب  لسوت  دوب و  دـهاوخن  شیب  یمیرکت  نانآ ، هرابرد  عوضخ  عون  ره  دـنادب ، ادـخ 

. ددرگیم باجتسم  نانآ  ياعد  اریز  دننک ؛ اعد 

.64 ءاسن : ك : ر . - 1

راگزاس يدابع  دیحوت  اب  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  و  ص )  ) ربمایپ هب  لسوت  ایآ  ههبش 7 :
؟ تسا
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ایلوا ایبنا و  هب  لسوت  ههبش 8 :

: تسا مزال  طرش  ود  افش  يارب  تفگ : ناوتیم  دناهتفرگ . افش  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  لسوت  اب  مدرم  دوش  هتفگ  رگا 
؛ یفاش هب  دنوادخ  نذا  . 1

. ادخ تیاضر  بلج  . 2
! دهدیم افش  دنوادخ  دوخ  تسین و  یفاش  هب  دنوادخ  نذا  هب  يزاین  رگید  میدرک  ار  راک  نیا  رگا 

خساپ
تـسین نانچ  دنزاسراک و  لاعف و  یهلا  رما  هب  ناگمه  و  دریگیم ، ماجنا  للع  بابـسا و  هتـشر  کی  ساسا  رب  یتسه  ناهج  رد  اهراک  همه 

هدیـشخب تیببـس  اهنآ  هب  هدـیرفآ و  دوخ  هک  یبابـسا  قیرط  زا  وا ، تمحر  ضیف و  هکلب  دـهد ، ماجنا  ًامیقتـسم  ار  اهراک  همه  دـنوادخ  هک 
هدنسب هیآ  دنچ  هب  طقف  ناوارف  تایآ  نایم  زا  ام  دنکیم . تباث  ینشور  هب  ار  لصا  نیا  ینآرق  تایآ  یـسررب  دسریم . تاقولخم  هب  تسا ،

مینکیم .
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: دیامرفیم دنکیم و  هراشا  تسا ، نایباهو  راکنا  دروم  هنافسأتم  هک  یهلا  تنس  کی  هب  نینرقلاوذ  هرابرد  دیجم ، نآرق 

84 و 85) فهک :  ) ًابَبَس َعَْبتَأَف  ًابَبَس *  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ُهاْنیَتآ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َُهل  اَّنَّکَم  اَّنِإ  . 1
. تفرگ راک  هب  درک و  لابند  ار  یببس  ره  وا  میداهن و  وا  رایتخا  رد  ار  يزیچ  ره  بابسا  میداد و  تردق  وا  هب  نیمز  يور  رد  ام 

یعون لفاغت ، ای  تلفغ و  عون  ره  دـباییم و  ققحت  بابـسا ، يریگراک  هب  اب  ناـهج ، رد  یهلا  تیـشم  هک  تسا  یکاـح  ینـشور  هب  هیآ  نیا 
. دشابیم تنس  نیا  رب  ییانتعایب 

(22 هرقب :  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  اُولَعَْجت  الَف  ْمَُکل  ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  . 2
. دینادیم هکیلاحرد  دیوشن  لئاق  یناکیرش  ادخ  يارب  سپ  داد ، رارق  يزور  امش  يارب  اههویم  زا  نآ ، اب  داتسرف و  ورف  یبآ  نامسآ  زا 

. تسا هدمآ  مه  رگید  تایآ  رد  هیآ  نیا  نومضم  و  تسا ، ّتیببس »  » ینعمهب ِِهب  َجَرْخَأَف  هلمج  رد  ب »-  » فرح
(69 لحن :  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِساَّنِلل  ٌءافِش  ِهِیف  . 3

. دنشیدنایم هک  یناسک  يارب  تسا  ياهناشن  نآ  رد  و  تسافش ، مدرم  يارب  لسع )  ) نآ رد 
تسادخ . یقیقح  یفاش  هکیلاحرد  درامشیم ، مدرم  يارب  افش  هیام  ار  لسع »  » هیآ نیا  رد  نآرق 
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(110 هدئام : « . ) یشخبیم يدوبهب  نم  هزاجا  اب  ار  سیپ  روک و  وت  « ؛  ِینْذِِإب َصَْربَْألا  َو  َهَمْکَْألا  ُئِْرُبت  َو  . 4
. تسادخ یلصا  شخبافش  هکیلاحرد  دهدیم ، تبسن  حیسم  ترضح  هب  ار  یشخبافش  ادخ  هیآ  نیا  رد 

زاـینیب بابـسا  هب  لـسوت  زا  مدرم  دـسریم و  مدرم  هب  بابـسا  قـیرط  زا  یهلا  ضیف  یلو  تسادـخ ، یعقاو  شخبافـش  ضاـیف و  نیارباـنب ،
. دنتسین

تفاـیرد ار  یهلا  يافـش  قیرط  نیا  زا  دـناهدوبن و  زاـینیب  یعیبط  ياـهوراد  زا  اـیلوا  اـیبنا و  یتـح  اـهناسنا ، همه  یناـسنا  تاـیح  لوط  رد 
! ؟ میراد اهوراد  نیا  هب  يزاین  هچ  رگید  تسادخ ، یعقاو  شخبافش  هک  هدیسرن  یناسنا  چیه  لقع  هب  دناهدرکیم .

: دش نشور  هتکن  ود  نایب ، نیا  زا 
. تسادخ تسا ، راثآ  تاکرح و  همه  أدبم  هک  یعقاو  هدنهدافش  . 1

تسا لاونم  نیمه  رب  یهلا  تنـس  اریز  درادن ، ادخ  ندوب  یفاش  اب  یتافانم  دسریم ، ام  هب  اهنآ  قیرط  زا  یهلا  ضیف  هک  بابـسا  هب  هجوت  . 2
. میسرب یعقاو  يافش  هب  قیرط  نیا  زا  هک 

هتفریذپ ادخ  دزن  رد  نانآ ، ياهاعد  دنایهلا و  هاگرد  نابرقم  هک  یناسک  یهلا و  لاجر  هب  لسوت  دوشیم  نشور  بلطم  ود  نیا  هب  هجوت  اب 
. تسا هدرک  توعد  نآ  هب  ار  ام  ادخ ، هک  تسا  یبابسا  هب  لسوت  یعون  تسا ، باجتسم  و 

: دیامرفیم هکنانچ  دشخبب ، ار  نانآ  ادخ  هک  دننک  اعد  دوخ  نیـشیپ  ناردارب  هرابرد  هک  دنکیم  شیاتـس  ار  نانمؤم  زا  هورگ  نآ  دـنوادخ 
اَنَّبَر 

ایلوا ایبنا و  هب  لسوت  www.Ghaemiyeh.comههبش 8 : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:52
(10 رشح : « . ) ياشخبب دناهدروآ  نامیا  ام  زا  شیپ  هک  ار  ام  ناردارب  ار و  ام  ایادخ  « ؛  ِنامیِْإلِاب انوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  َو  اَنل  ْرِفْغا 

ياعد مان  هب  صاخ  ببـس  قیرط  زا  ضیف  نیا  هک  دراد  رارـصا  یلو  دشخبب ، ار  نانآ  ناردارب ، ياعد  نودب  دـناوتیم  دـنوادخ  هکیلاحرد 
. دسرب ینید  ردارب 

ینثتـسم هدـعاق  نیازا  زین  نارامیب  يافـش  دـسریم و  اـهناسنا  هب  تابّبـسم  بابـسا و  قیرط  زا  يونعم  يّداـم و  ضویف  هک  میریگیم  هجیتن 
. دنک ادیپ  افش  رامیب ، هک  دنک  اعد  هک  میبلطب  الاو  ناسنا  کی  زا  هک  تسین 

یتح دیسر . ام  هب  یهلا  يافش  وا ، قیرط  زا  میدش و  لسوتم  وا  ياعد  هب  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  داد ، افـش  ص )  ) ربمایپ هک  مییوگیم  رگا 
افش ار  ياهدنب  هک  دهد  ییاناوت  تسا ، رـضاح  هدنز و  وا  هاگـشیپ  رد  خزرب  ملاع  رد  هک  ص )  ) ربمایپ دوخ  هب  ادخ  هک  دراد  ناکما  اسب  هچ 
ِهَّللا ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َو  َصَْربَْألا  َو  َهَمْکَْألا  ُئِْربُأ  َو  تفگیم : نینچ  وا  دوب و  هداد  ع )  ) حیـسم ترـضح  هب  ار  تردـق  نیا  هکناـنچ  دـهد ،

(49 نارمعلآ : )
ارچ و  دـناهدش ؟ یفرعم  تمحر  لوزن  يارب  یهلا  تایآ  رد  بابـسا  همه  نیا  ارچ  تسین ، بابـسا  هب  يزاین  رگید  ادـخ  دوجو  اب  ًاـعقاو  رگا 

؟ داد افش  ار  جالعلا  بعص  نارامیب  حیسم  ترضح 
دشخبیم افش  ار  انیبان  ص )  ) ربمایپ

اعد نم  قح  رد  : » درک ضرع  دیـسر و  ص )  ) ربمایپ تمدخ  ییانیبان  هک  دننکیم  لقن  فینح  نب  نامثع  زا  تنـس  لها  ردـقیلاع  ناثّدـحم 
نم  ات  نک 
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، يوش انیب  یهاوخیم  رگا  يربیم و  شاداپ  هک  ینامب ، تلاـح  نیمه  هب  يدـنمهقالع  رگا  : » دومرف ص )  ) ربماـیپ مباـیزاب . » ار  دوخ  ییاـنیب 

: ناوخب ار  اعد  نیا  سپس  ناوخب ، زامن  تعکر  ود  ریگب و  وضو  هدب : ماجنا  ار  راک  نیا 
َّمهّللا ِیل ، یِـضْقَتَف  هِذـه  یتَجاح  یف  یِّبَر  یلإ  َِکب  ُهَّجََوتأ  ّینإ  ُدَّمَُحم  ای  ِۀَـمْحَّرلا ، ِِّیبَن  ٍدّـمَُحم  َکِّیبَِنب  َْکَیلإ  ُهَّجَوتَأ  َو  َکـُلأسأ ، ّینإ  ّمهّللا 

. َِّیف ُهْعِّفَش 
(1). ٌّرُض ِِهب  ْنُکَی  َْمل  ْنأَک  اْنیَلَع  َلَخَد  یّتَح  ُثیدحلا  اِنب  َلاط  َو  اْنقَّرَفَت  ام  ِهللاَوَف  فینح : ُنبا  َلاق 

نم دـمحم ! يا  مروآیم . وت  يوـسهب  ور  تسا  تمحر  ربماـیپ  هک  دـمحم ، تربماـیپ  هلیـسوهب  منکیم  تساوـخرد  وـت  زا  نم  اراـگدرورپ !
. ریذپب نم  هرابرد  ار  وا  تعافش  اراگدرورپ ! يروآرب . ار  متجاح  ات  موشیم  هجوتم  میادخ  هب  وت  هلیسو  هب  متجاح ، هرابرد 

دـش دراو  اـم  رب  اـنیبان  درف  نآ  هک  میدوب  وگوتفگ  لوغـشم  زوـنه  میدوـب و  هدـشن  ادـج  مه  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیوگیم : فـینح  نبا 
. تشادن ییانیبان  زا  يراثآ  چیه  ایوگ  هکیلاحرد 

نیا رب  هاوگ  تفای و  زاب  ار  دوخ  مشچ  ییانـشور  ص )  ) ربمایپ هب  لـسوت  هطـساو  هب  اـنیبان  نیا  هک  دـنکیم  تلـالد  ینـشور  هب  ثیدـح  نیا 
. تسا َکِّیبَِنب » َْکَیلإ  ُهَّجَوتَأ  َو  َُکلأسأ ، ّینإ  ّمهّللا   » هلمج لسوت 

« ، کیلإ هجوتأ   » و کلأسأ » : » تسا شیپ  لعف  ود  هب  قلعتم  کّیبنب »  » ظفل

. دیناسا رگید  ص 441 و  ج1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 313 ؛ ج1 ، مکاح ، كردتسم  ص 138 ؛ ج4 ، دمحا ، دنسم  - 1
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« . ۀمحرلا یبن  ّدمحم  : » دربیم ار  ص )  ) ربمایپ مان  هدرکن و  افتکا  نیا  هب 

ماقم و دـنناوتیمن  نوچ  دـنراد ، تلاسر  نادـناخ  اب  ینمـشد  توادـع و  یعون  دنتـسه ، یهلا  يایلوا  هب  لسوت  زا  عناـم  هک  يدارفا  ًـالوصا 
ياهلالدتسا هتـشر  کی  بلاق  رد  ار  دوخ  هنیک  دنوشیم  راچان  دنراد ، ینطاب  هنیک  مه  فرط  نیا  زا  دنریذپب و  هعماج  رد  ار  اهنآ  تیعقوم 

. دننک حرطم  یهاو 
: تسا مزال  طرش  ود  افش  يارب  دیوگیم  فرط  کی  زا  دوشیم . هدید  نایاقآ  نیا  نخس  رد  هک  تسا  یضقانت  روآتفگش ، نایاپ ، رد 

؛ ادخ نذا  . 1
. ادخ تیاضر  . 2

. دهدیم ماجنا  ار  دوخ  راک  یفاش  دوب  دوجوم  طرش  ود  رگا  هک  تسا  نیا  مالک  نیا  ینعم 
. دهدیم افش  دنوادخ  دوخ  تسین و  یفاش  هب  دنوادخ  نذا  هب  يزاین  رگید  میدرک  ار  راک  نیا  رگا  دیوگیم : رگید  فرط  زا 

یفتنم یطرش  نینچ  طرش  ود  ره  لیصحت  زا  سپ  یلو  میشاب  هتشاد  یهلا  نذا  هب  يرگید  یفاش  ادخ ، زج  هک  تسا  نیا  يارب  طرش  ود  نیا 
ِراْصبَْألا ! !  ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  ار  ضقانت  رگنب  ددرگیم ؛
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یهلا يایلوا  هب  لسوت  دروم  رد  هطلاغم  ههبش 9 :

. دـنربخیب ام  هتـساوخ  زا  اهنآ  اریز  تسا  عونمم  ادـخ  ریغ  زا  تجاح  تساوخرد  هک  دوشیم  لالدتـسا  فاقحا ، هروس  مجنپ  هیآ  اب  یهاگ 
: نآ همجرت  هیآ و  نتم  کنیا 

(5 فاقحا :  ) َنُوِلفاغ ْمِِهئاعُد  ْنَع  ْمُه  َو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْسَی  ْنَم ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو 
اهنآ ندـناوخ  زا  دـیوگیمن و  خـساپ  وا  هب  مه  تماـیق  اـت  هک  دـناوخیم  ار  ادـخ  ریغ  يدوـبعم  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتهارمگ  یـسک  هـچ 

( . دونشیمن چیه  ار  اهنآ  يادص  و  ( ! ؟ تسا ربخیب  ًالماک ) )
خساپ

هب طوبرم  هدشدای  هیآ  مینک . ریسفت  ناناملسم  هرابرد  هدش ، دراو  ناکرشم  هرابرد  هک  ار  یتایآ  هک  تسا  نیا  يأر  هب  ریـسفت  عاونا  زا  یکی 
يادخ ياهراک  هک  دندرکیم  رّوصت  هتـشادنپ و  کچوک  نایادخ  ار  اهنآ  دـناهدوب و  دوخ  ياهتب  ییادـخ  هب  دـقتعم  هک  تسا  ناکرـشم 

تسد  رد  گرزب 
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: دنکیم هراشا  تقیقح  نیا  هب  نآرق  تساهنآ و 
(8 رمز : . . . ) ِِهلِیبَس ْنَع  َّلُِضِیل  ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  َلَعَج  َو 

. . . . دزاس فرحنم  وا  هار  زا  ار  مدرم  ات  دهدیم  رارق  ینایاتمه  دنوادخ  يارب  و 
: دنکیم فیصوت  نینچ  ناکرشم ، دزن  رد  ار  اهتب  ماقم  رگید  هیآ  رد  و 

(165 هرقب :  ) ِهَّللا ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداْدنَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
. دنزرویم قشع  اهنآ  هب  ادخ  دننام  دننیزگیمرب و  ادخ  يارب  ییاهدننامه  مدرم  زا  یخرب 

نیا هب  نآرق  دـننک و  کمک  ار  اهنآ  ات  دـندربیم  دوخ  هارمه  اهگنج  رد  یتح  دنتـشادنپیم و  وا  دـننامه  ادـخ و  لاثما  ار  اهتب  نیاربانب 
« . دنوش يرای  دـیاش  دـندیزگرب  ار  ییاههنوگادـخ  ادـخ ، زج  هب  « ؛  َنوُرَْـصُنی ْمُهَّلََعل  ًۀَِـهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َو  دـنکیم : هراشا  تقیقح 

(74 سی : )
اُونوُکَِیل ًۀَِهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  دنکیم : لقن  نانآ  زا  ار  لطاب  هشیدنا  نیا  نآرق ، دنتسنادیم و  اهتب  تسد  رد  ار  ّتلذ  تّزع و  زین  و 

(81 میرم : « . ) دنشاب ییوربآ  نانآ  يارب  ات  دندیزگرب  ییاههنوگادخ  ادخ ، زج  « ؛  ازِع ْمَُهل 
باطخ ار  تلاسر  رـصع  ناکرـشم ، ینعی  ِهَّللا ،  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَـی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  دـیامرفیم : رـسهریخ  هورگ  نیا  دروم  رد  نآرق  نیاربانب ،

دندیدیمن . دندینشیمن و  اهنآ  هکیلاحرد  دندرکیم ، تجاح  تساوخرد  يزلف ، یبوچ و  ياهتب  زا  هک  دنکیم 
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نانآ هب  ادـخ  ياهراک  هک  دـنیوگیم  هن  دـندقتعم و  ناـحلاص  ناـماما و  ییادـخ  تیهولا و  هب  هن  هک  دراد  ینادّـحوم  هب  یطاـبترا  هچ  نیا 
اهنآ ياعد  ادخ  دننک  اعد  رگا  دنرادروخرب و  ادخ  دزن  يرتشیب  تلزنم  برق و  زا  هک  دـننادیم  الاو  ییاهناسنا  ار  اهنآ  هکلب  هدـش ، هدرپس 

. دنونشیم ار  ام  نانخس  نانآ  و  دنکیم ، باجتسم  یهلا  هاگرد  رد  ار 
. نادحوم ياعد  ناکرشم و  ياعد  دش : نشور  اعد  عون  ود  قرف  نایب  نیا  اب 

. دننادیم ادخ  قولخم  ار  ایلوا  ایبنا و  هدوبن و  لئاق  یلثم  ّدن و  ادخ  يارب  نادحوم  یلو  دنتشادنپیم  ادخ  لثم  ّدن و  ار  اهتب  ناکرشم  ًالّوا :
ار ادخ  دنشیدنایمن و  یضیوفت  نینچ  هب  نادّحوم ، هکیلاحرد  هدش ، راذگاو  اهتب  هب  ادخ  ياهراک  هک  دندرکیم  رّوصت  ناکرـشم  ًایناث :
2؛ دعر : 3 و 31 ؛ سنوی : « . ) دنکیم ریبدت  ار  ناهج  روما  وا   ، » َْرمَْألا ُرِّبَُدی  دنناوخیم : ار  هیآ  نیا  نآرق ، رد  ًارارک  دـننادیم و  ناهج  ّربدـم 

؟ درک هیبشت  مه  هب  ار  هورگ  ود  نیا  ناوتیم  هنوگچ  ياهشیر  ياهتوافت  نیا  دوجو  اب  دنراد . داقتعا  نادب  و  ( 5 هدجس :
یگدـنز ناهج ، نیا  زا  تلحر  زا  سپ  ایلوا  ایبنا و  یلو  دـنیوگب  خـساپ  ات  دنتـشادن  ییاونـش  دـندوب و  یبوچ  یگنـس و  نانآ  ياهتب  ًاثلاث :

باطخ وا  هب  ترایز  رد  و  یبنلا ، » اهّیأ  کیلع  مالـسلا  : » مییوگیم مینکیم و  مالـس  ص )  ) ربمایپ رب  ام  اذل  دنراد و  ناهج  نآ  رد  یّـصاخ 
تاملـسم راکنا  دروم  نیا  رد  کیکـشت  عون  ره  ورنیازا  دـهدیم . یهاوگ  نانآ  یخزرب  تاـیح  رب  تاـیاور  تاـیآ و  نینچمه  مینکیم و 

تسا . ثیداحا  نآرق و 
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؟ دشاب كرش  دیحوت و  كالم  دناوتیم  ناگتشذگرد  اب  وگوتفگ  ایآ  ههبش 10 :

نوچ تسا ، كرش  نیا  مالسلا ، ) امهیلع   ) نیسح ماما  ای  نسح  ماما  ای  مییوگب  رگا  اهناسنا ، زا  هن  میهاوخب  ادخ  زا  طقف  دیاب  ام  دنیوگیم 
. میاهتساوخ ادخ  ریغ  زا 

خساپ
، میهد رارق  كرـش  نیع  میهاوخن ، ار  هچره  و  دیحوت ، نیع  میهاوخب  ار  هچره  هک  دناهدادن  ام  امـش و  تسد  هب  ار  كرـش  دیحوت و  كالم 

روآدای بیترت  هب  ار  یبلاطم  کنیا  تسا . لقع  ّتنـس و  باتک ، زا  ذوخأم  مه  نآ  دراد ، ینازیم  رایعم و  دوخ ، يارب  كرـش  دـیحوت و  هکلب 
. تسا دیحوت  نیع  ایلوا  ایبنا و  زا  اعد  تساوخرد  هک  دوش  نشور  ات  میوشیم 

اهناسنا همه  نوچ  دنـشاب ، كرـشم  اهیباهو  یتح  نیمز ، يور  مدرم  مامت  دیاب  سپ  دـشاب ، كرـش  اهناسنا  زا  يزیچ  تساوخرد  رگا  . 1
ربنامرف  زا  هدنامرف  و  رسپ ، زا  ردپ  دنهاوخیم ، يزیچ  رگیدکی  زا  یگدنز  رد 
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. . . . کشزپ و زا  ضیرم  و 

نیشیپ بلطم  زا  رتدب  خساپ  نیا  تسا ، كرـش  هدرم  زا  نتـساوخ  یلو  تسین  كرـش  تسا ، هدنز  زا  نوچ  اههتـساوخ  عون  نیا  دنیوگب  رگا 
كرـش هدرم  زا  تساوخرد  نامه  و  دـیحوت ، نیع  هدـنز  زا  تساوخرد  هک  تسین  دـیحوت  كرـش و  كالم  یگدـنز ، گرم و  اریز  تسا ،

، كرش دیحوت و  كالم  هن  دشاب . اهتساوخرد  ندوبن  ندوب و  رثؤم  ای  ندوب  دیفم  ریغ  دیفم و  كالم  دناوتیم  تایح  توم و  هکلب  دشاب ،
. تسا كرش  هکنیا  هن  درادن ، هدئاف  دشاب ) تیم  رگا  هتبلا  « ) تیم  » زا تساوخرد  دییوگب : دیاب  نیاربانب 

ص)  ) ربمایپ روضح  هب  دنرومأم  نآرق ، مکح  هب  ناناملـسم  ارچ  سپ  تساوخ ، ادخ  زا  دیاب  و  تسا ، كرـش  اهناسنا  زا  تساوخرد  رگا  . 2
: دیامرفیم هکنانچ  دوش . هدوشخب  اهنآ  ناهانگ  ات  دنک  اعد  اهنآ  هرابرد  ات  دنهاوخب  وا  زا  دنسرب و 

(64 ءاسن :  ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
بلط نانآ  يارب  هک  دنهاوخب  مه  وت  زا  دننک و  رافغتـسا  دوخ  دنـسرب و  وت  روضح  هب  ادـخ  لوسر  يا  دـندرک ، متـس  دوخ  هب  هک  نانآ  رگا 

. دنباییم نابرهم  هدنزرمآ و  ار  ادخ  ًانئمطم  ینک ، ترفغم 
هک دنکیم ، شهوکن  ار  ناقفانم  نآرق  یتح  دنک ، اعد  ام  يارب  هک  میهاوخب  وا  ریغ  زا  ناناملـسم  ام  هک  دهدیم  روتـسد  ادـخ  هیآ ، نیا  رد 

امش  قح  رد  ات  دیسرب  ص )  ) ادخ لوسر  روضح  هب  دوش ، هتفگ  نانآ  هب  هاگره 
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ص:60
(1) دنزرویم . ربک  دننکیم و  یچیپرس  بلطم  نیا  زا  نانآ  دنک ، رافغتسا 

: دیوگیم خساپ  رد  مه  ردپ  َنِیئِطاخ ،  اَّنُک  اَّنِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْـسا  اَنابَأ  ای  دنیوگیم : ردپ  هب  ناشهانگ  ندش  نشور  زا  سپ  بوقعی  نادنزرف 
يزیچ رتالاب  ماقم  زا  یناسنا  رگا  هک  تسا  هتفهن  هلئـسم  نیا  یناـسنا  ترطف  رد  هک  دـناسریم  نیا  ( 98 فسوی :  ) یِّبَر ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسَأ  َفْوَس 

. تسا دیحوت  نیع  دشاب  ادخ  يو و  نیب  هطساو  وا  هک  دهاوخب 
ادهش زا  رترب  هک  ار  ایلوا  ایبنا و  هک  یناسک  تسا . نشور  نآ  خساپ  یلو  تساههدنز  زا  اهتساوخرد  نیا  مامت  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  . 3

ایبنا و اهنت  هن  نآرق ، رظن  زا  دناهتفگ . نخـس  نآرق  فالخرب  دنرادن ، یهاگآ  كرد و  عون  چیه  هک  دـندقتعم  دـنرادنپیم و  هدرم  دنتـسه ،
َْتَیل ای  َلاق  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدا  َلِیق  دیامرفیم : هکنانچ  دشابیم  هدنز  تسا ، هتخادرپ  نویراوح )  ) حیـسم نالوسر  کمک  هب  هک  يدرف  یتح  ایلوا 

زا لاـقتنا  زا  سپ  وا  يآ ، رد  تشهب  هب  دوـش : هتفگ  درف  نیا  هب  26و27 ) سی :  ) َنیِمَرْکُْملا َنِم  ِینَلَعَج  َو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اـِمب  َنوُمَْلعَی *  یِمْوَـق 
نیا هدنیوگ  داد . رارق  نازیزع  زا  ارم  دیـشخب و  ارم  ادـخ  هک  دنتـسنادیم  نم  مدرم  شاک  يا  تفگ : داتـسرف و  ایند  مدرم  هب  یمایپ  ایند  نیا 

رد کنیا  نم  تفگ : ار  هلمج  نیا  ایند  زا  نتـسبرب  تخر  زا  سپ  دـندرک ، راسگنـس  ار  وا  يو  موق  هکنآ  زا  سپ  تسا . راّـجن  بیبح  مـالک 
. متسه ناگتشاد  یمارگ  زا  متشهب و 

هتشادن یتایح  دندنبیمرب ، تخر  ناهج  نیا  زا  هک  يدارفا  ًاعقاو  رگا  . 4

.5 نوقفانم : ك : ر . - 1
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ص:61
باطخ وا  هب  دریگیم  رارق  كاخ  ریز  هکیلاـحرد  ّتیم  تسیچ ؟ تسا ، تیم  نیفدـت  يداـبع  مسارم  زا  یکی  هک  نیقلت  ینعم  سپ  دنـشاب ،

: دیوگب دندمآ  وا  غارس  هتشرف  ود  رگا  هک  دننکیم 
(1) . . .« . ّیبر هلالج  ّلج  هللا  »

مان هب  دراد  یباب  دوخ  حیحص (2) رد  يراخب  . 5
گرم ًاعقاو  رگا  دـنکیم . لـقن  تیاور  دروم  نیا  رد  و  دونـشیم ، ار  هدننکعییـشت  شفک  يادـص  هدرم  ینعی  لاـعنلا » قفخ  عمـسی  تیملا  »

! ؟ دراد ینعم  هچ  ناگدننک  عییشت  ياهشفک  يادص  تیم  ندینش  تسا ، یگدنز  نایاپ 
: دنیوگیم دننکیم و  باطخ  ص )  ) ربمایپ هب  دوخ ، دهشت  رد  ناناملسم  همه  . 6

. دنتسه كرشم  مه  نایباهو  دوخ  سپ  تسا ، كرش  امش  ریبعت  هب  هدرم  باطخ  رگا  یبّنلا » اهیأ  کیلع  مالسلا  »
ینتورف عوضخ و  ای  تساوخرد  ادن و  عون  ره  اذل  دناهدرکن و  نیعم  یکالم  كرش ، دیحوت و  يارب  زونه  هک  تسا  نیا  نایباهو  لکـشم  . 7

هب ام  کنیا  دشیم . لح  اهنآ  لکـشم  مامت  دندرکیم  نشور  ار  نآ  كالم  رگا  دننکیم و  یقلت  تدابع )  ) شتـسرپ ادـخ ، ریغ  ربارب  رد  ار 
: میوشیم روآدای  هدرشف  تروص 

وا هک  دـشاب  دـقتعم  هکیلاـحرد  دـنک  يزیچ  تساوخرد  وا  زا  اـی  دـنک  عوـضخ  يدوـجوم  ربارب  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تداـبع  تقیقح 
، تسا هدش  ضیوفت  وا  هب  ییادخ  ياهراک  اما  تسادخ ، قولخم  هکنیا  ای  تسادخ و 

ۀعبرألا بهاذملا  یلع  هقفلا  - 1
ص 322. ج 2 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 383 ؛ ج 3 ، يربکلا ، ننسلا  ص 464 ؛ ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  - 2
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ققحت شتـسرپ  دشاب ، ياهدیقع  نینچ  زا  یلاخ  يدوجوم  زا  ناسنا  تساوخرد  ادن و  رگا  اّما  ّتیقزار ؛ ناهج ، ریبدـت  يرگشنیرفآ ، دـننام 

وا هرابرد  دنراد ، یبرقت  ماقم و  ادخ  دزن  نوچ  هک  دهاوخب  اهنآ  زا  دریگب و  رارق  ادخ  حلاص  ناگدنب  ربارب  رد  وا  رگا  صخألاب  دریذـپیمن ،
. تسین يرگید  زیچ  دیحوت ، زج  يراک  نینچ  دننک ، اعد 

ردـب گنج  رد  هک  یتقو  وا  تسا . ص )  ) ربمایپ راتفگ  فالخرب  تسا ، هدـشعطق  اهنآ  اب  اـم  هطبار  اـما  دـناهدنز ، اـهنآ  دـییوگیم  هکنیا  . 8
ضارتعا دـندوب ، هدرک  كرت  ار  كرـش  هزات  هک  یناناملـسم  درک . نتفگ  نخـس  هب  عورـش  اهنآ  اب  تخیر  یلادوگ  رد  ار  ناکرـشم  داـسجا 

: دومرف ترضح  ییوگیم ؟ نخس  ناگدرم  داسجا  اب  هک  دندرک 
(1) « . مهنم لوقأ  امل  عمسأب  متنأ  ام  هللاو  هدیب  دمحم  سفن  يذلاو  »

. تسا دیحوت  نیع  دنتسه ، نوذأم  عیفش  هک  یناسک  هیلک  وا و  زا  اعد  تساوخرد  و  ص )  ) ربمایپ یعطق  ندوب  عیفش  نیا ، هب  هجوت  اب 
، دیدرگ ترضح  هناخ  دراو  دش ، هاگآ  ص )  ) ربمایپ تشذگرد  زا  يو  یتقو  تسا ؛ رکبوبا  هریـس  لمع و  فلاخم  تسرد  نایاقآ  راتفگ  . 9

دومن وگوتفگ  نینچ  وا  اب  و  درک . هیرگ  و  دیسوب ، دنکفا و  وا  يور  هب  ار  دوخ  هاگنآ 
زا رتالاب  یتساوخرد  ادن و  هچ  هللا ، ». . . یبن  ای  یّمُأو  تنأ  یبأب  : »

دوشیم هدرمش  نامیا  نیع  هللا  یبن  ای  نتفگ  دش  هچ  تسا ؟ (2) هللا » یبن  ای  »

ح 1241 تیملا ، یلع  لوخدلا  باب  زئانج ، باتک  يراخب ، حیحص  - 1
ح 3979. شیرق ، رافک  یلع  یبنلا  ءاعد  باب  يزاغملا ، باتک  - 2
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ص:63
. كرش نیسح  ای  يادن  یلو 

هروس هیآ 64  اریز  تـسا ؛ یهلا  رما  هـکلب  نذا  دروـم  تاـمم ، لاـح  رد  هـچ  تاـیح و  لاـح  رد  هـچ  یهلا  ياـیلوا  زا  اـعد  تساوـخرد  . 10
تایح لاح  هب  دیقم  دـبلطب  ترفغم  ادـخ  زا  نانآ  هرابرد  ات  دـننک  تساوخرد  ص )  ) ربمایپ زا  دـهدیم  روتـسد  ناناملـسم  هب  هک  نارمعلآ 

تـساوخرد دنیوگیم و  نخـس  وا  اب  وا  ربق  رانک  رد  اذل  دـناهدیمهف و  قلطم  ماع و  ینعم  هیآ  نیا  زا  ناهج  ناناملـسم  همه  تسین و  يویند 
هب کیدزن  رود و  زا  ناهج  ناناملسم  همه  دندیشخبیم . مسجت  هیآ  نیا  هب  وا  تشذگرد  زا  سپ  ًالمع  ربمایپ  هباحـص  دوخ  دننکیم و  اعد 

نرق هدراهچ  لوط  رد  ناناملـسم  عامجا  نیا  اـیآ  دـننکیم ، تعافـش  اـعد و  تساوخرد  وا  زا  دنباتـشیم و  ص )  ) ادـخ لوسر  ربق  تراـیز 
؟ تسین تّجح 

زا تمایق  زور  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) یـسیع یـسوم و  میهاربا و  هب  دسرب  ات  حون  ات  هتفرگ  مدآ  زا  راوگرزب  ناربمایپ  هک  دنکیم  لقن  يراخب 
: دنیوگیم وا  هب  دنک و  تعافش  هک  دنهاوخیم  ص )  ) ربمایپ

(1) هیف .  نحن  ام  يرتالأ  ّکبر  یلإ  انل  عفشا  ءایبنألا  متاخو  هللا  لوسر  تنأ  دمحم  ای 
. میراتفرگ ام  هک  ینیبیمن  ایآ  نک  تعافش  ار  ام  دنوادخ  هاگرد  رد  یناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  وت  دمحم ! يا 

هب ار  نذا  نیا  ادخ  تسا و  نوذأم  عیفش  وا  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  نیا 

ص 248. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ح 4712 ؛ نآرق ، ریسفت  باتک  يراخب ، حیحص  - 1
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ص:64
(28 ءایبنا : « . ) دننکیمن تعافش  دشاب  دونشخ  ددنسپب و  وا  هک  یناسک  يارب  زج  و  « ؛  یض - َتْرا ِنَِمل  َّالِإ  َنوُعَفْشَی  َو ال  تسا  هداد  وا 
كرـش عونمم و  ار  ص )  ) ربمایپ زا  تعافـش  تساوخرد  نایباهو  هکیلاحرد  تسا ، نوذأم  عیفـش  زا  تعافـش  اـعد و  تساوخرد  نیارباـنب 

دننکیم . مالعا 
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تمایق زور  رد  تعافش  هب  نذا  ققحت  ههبش 11 :

»؟ دـنک تعافـش  يو  دزن  وا  ناـمرف  تساوـخ و  هب  زج  هک  نآ  تـسیک  « ؛  ِِهنْذِإـِب ـَّالِإ  ُهَدـْنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَـم  هـیآ  مـکح  هـب  دـنیوگیم :
. ددرگیم ققحم  تمایق  زور  رد  نذا  نیا  یلو  دشاب ، ادخ  نذا  هب  دیاب  تعافش  ( 255: هرقب )

خساپ
: تسا بلطم  ود  يواح  ههبش  نیا 

. تسا طونم  یهلا  نذا  هب  تعافش  . 1
. دوشیم ققحم  تمایق  رد  نذا  نیا  . 2

: وـگب « ؛  ًاـعیِمَج ُۀَـعافَّشلا  ِهَِّلل  ْلـُق  دـیامرفیم : نآرق  تـسا ، یهلا  قـح  تعافـش ، اریز  درادـن ، وـگوتفگ  ثـحب و  ياـج  تـسخن ، بـلطم 
نآ هتفریذپن و  ار  ناگتـشرف  تعافـش  نآرق ، یتح  دنهدیم ، بلطم  نیا  رب  یهاوگ  يدایز  تایآ  و  ( 44 رمز : « ) تعافش همه  تساريادخ 

دیامرفیم : تسا و  هتسناد  یهلا  نذا  هب  طونم  ار 
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ص:66
(26 مجن :  ) یضْرَی َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُهَّللا  َنَذْأَی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  ًاْئیَش  ْمُُهتَعافَش  ِینُْغت  ِتاوامَّسلا ال  ِیف  ٍکَلَم  ْنِم  ْمَک 

دونشخ دهد و  هزاجا  دهاوخیم  هک  سکره  يارب  ادخ  هکنآ  رگم  دناسریمن  يدوس  اهنآ  تعافـش  هک  اهنامـسآ  رد  یناگتـشرف  اسب  هچ 
. دشاب

زا ناربمایپ  هک  تسا  يربک  تعافـش  دروم  رد  طقف  نخـس  نیا  دوشیم ، ققحم  تمایق  زور  رد  طقف  نذا  نیا  دیوگیم : هک  مود  بلطم  اما 
تعافـش رـشحم  لها  هرابرد  هک  دننکیم  تساوخرد  دنـسریم و  شروضح  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) یـسیع یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و 

(1). دننک
ربمایپ روضح  هب  ات  دـنکیم  رومأم  ار  ناراکهنگ  ادـخ  هکنیا  هاوگ  هب  تسا  هتفریذـپ  ققحت  ربماـیپ  تاـیح  لاـح  رد  نآ  زج  یتعافـش  اـما  و 

ُلوُسَّرلا ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  دـیامرفیم : هکناـنچ  دـنک ، رافغتـسا  ناـنآ  قح  رد  اـت  دنـسرب 
(64 ءاسن :  ً. ) امیِحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول 

. تسین يزیچ  یهلا  هاگرد  زا  وا  تساوخرد  اعد و  زج  ص )  ) ربمایپ تعافش  و 
تعافـش دوشیم و  همیمـض  عیفـش ، ياعد  هب  راکهنگ  تساوخرد  تعافـش  دروم  رد  هدش و  هتفرگ  تفج  ینعم  هب  عفـش  زا  تعافـش  ظفل 

. ددرگیم ققحم 
: » ناونع اب  تسه  یباب  يراخب  حیحص  رد 

ِمامإلا یلإ  اوُعَفْشَتْسا  اذإ 

ص 226. ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 1
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در ار  نانآ  تساوخرد  دبلطب ، ناراب  نانآ  يارب  هک  دـننک  تعافـش  تساوخرد  دوخ  ماما  زا  مدرم  هک  یماگنه  « ؛ »  ْمُهَّدُرَی َْمل  ْمَُهل  یِقَتْـسَِیل 

« . دنکیمن
: » ناونع اب  دراد  یباب  زین  و 

(1) « . دنیامن تعافش  بلط  ناناملسم  زا  یطحق  ماگنه  نیکرشم  هک  یماگنه  « ؛ »  ِطْحَْقلا َْدنِع  َنیِملْسُملِاب  َنوُکِرْشُْملا  َعَفَتْشا  اَذإ 
. درک ریسفت  رگید  تروص  هب  ار  نآ  دیابن  تسا و  اعد  تساوخرد  نامه  تعافش ، تساوخرد  هک  دنهدیم  یهاوگ  باب  ود  نیا  تایاور 

نیمه رد  ار  ص )  ) ربمایپ تعافش  هک  ار  یناسک  نآرق ، تسا ، هتفر  راک  هب  اعد  تساوخرد  ینعم  هب  تعافش  دییامرفیم : هظحالم  هکنانچ 
: دیامرفیم هک  اجنآ  دنادیم ، قافن  مئالع  زا  یکی  دنکیم و  شهوکن  دنتفریذپیمن  ایند 

(5 نوقفانم :  ) َنوُِربْکَتْسُم ْمُه  َو  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَر  َو  ْمُهَسُؤُر  اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ 
دنهدیم ناکت  رورغ  ربک و  ازهتسا و  يور  زا  ار  دوخ  ياهرس  دنک  رافغتسا  امش  يارب  ادخ  لوسر  ات  دییایب  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه 

. دنزرویم ربکت  هدینادرگرب و  يور  وت ، نانخس  زا  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  و 

ج1. يراخب ، حیحص  - 1
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؟ دوشیم كرش  بجوم  ایلوا ، راثآ  هب  نتسج  كربت  ایآ  ههبش 12 :

. تسادخ يارب  ییاتمه  هشیدنا  یعون  نیا  و  تسا ، ادخ  ریغ  زا  ریخ  تساوخرد  نتسج ، كربت  دناهتفگ :
خساپ

رون دیـشروخ ، دسریم . ام  هب  یعیبط  لماوع  قیرط  زا  ادخ  يویند  تاکرب  تسا . هدش  هدـیرفآ  تابّبـسم  بابـسا و  ساسا  رب  شنیرفآ  ملاع 
یهاوـگ نآ  رب  نآرق  لـقن و  درخ و  لـقع و  هـک  تـسا  ياهلئـسم  نـیا  و  و . . . دـشخبیم ، تاـیح  نارادـناج ، اـهناسنا و  هـب  دـناشفایم و 

. دنهدیم
زا یخرب  حیسم ، ترضح  نامز  رد  دنشاب . یهلا  ریخ  يارجم  دنناوتیم  هک  تسا  یـسدقم  لماوع  زا  ریخ  تساوخرد  یعون  نتـسجكربت ،

یعقاو و یفاش  تقیقح  رد  ناگدرم و  ندرک  هدنز  جالعلا و  بعص  نارامیب  يافـش  دننام  دیـسریم ، مدرم  هب  ناشیا  قیرط  زا  یهلا  تاکرب 
ناماما و ربمایپ و  هرابرد  نخـس  نیا  نیع  دـناسریم . مدرم  هب  دوخ  يالاو  ناگدـنب  قیرط  زا  ار  دوخ  ضیف  وا  اّما  تسادـخ ، یقیقح  ییحم 

رگید 
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. تسا تسرد  الاو ، ياهناسنا 

هکنانچ تفرگ ، ماجنا  فسوی  نهاریپ  قیرط  زا  نآ  یلو  دشخب  افش  ار  بوقعی  يانیبان  ناگدید  هک  دوب  هتفرگ  ّقلعت  گرزب  دنوادخ  هدارا 
: دیامرفیم

(96 فسوی :  ) ًاریَِصب َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلَأ  ُریِشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اَّمَلَف 
. دش انیب  هرابود  دنکفا ، شاهرهچ  رب  ار  نآ  دمآ و  روآهدژم  هک  یماگنه 

هکنیا دـیما  هب  تشادیمرب ، ار  اهنآ  ماـک  دوخ ، تشگنا  اـب  ربماـیپ  دـندروآیم و  ربماـیپ  روضح  هب  ار  دوخ  نادازون  ص ، )  ) ربماـیپ هباـحص 
. دسرب ناشنادنزرف  هب  ص )  ) متاخ ربمایپ  قیرط  زا  قح  تمحر 

. دشاب یناسنا  نینچ  هب  بستنم  ای  دشاب و  نآ  ییالاو  تسادق و  رب  یلیلد  عرش ، رظن  زا  دیاب  دوشیم ، هتسج  نآ  هب  كّربت  هک  يزیچ  هتبلا 
هک دـندوب  دـقتعم  اریز  دزیرب ؛ نیمز  رب  نآ  زا  ياهرطق  دـندادیمن  هزاجا  دنتـسجیم و  كّربت  ربماـیپ  يوضو  بآ  اـب  ص )  ) ربماـیپ هباـحص 

دسریم . اهنآ  هب  قیرط  نیمه  زا  ادخ  تاکرب  تمحر و 
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تسا كرش  اهربق  هب  ندرکهدجس  ههبش 13 :

. تسا كرش  راک  نیا  دینکیم و  هدجس  اهربق  هب  نایعیش  امش 
خساپ

: تسا ساسایب  غورد و  یگمه  هک  دراد  یتالامتحا  نخس ، نیا 
؛ دننکیم هدجس  اهربق  يور  رب  . 1

؛ دنهدیم رارق  هلبق  ار  اهربق  . 2
. دننکیم هدجس  اهربق  يوسهب  . 3

. تسا ساسایب  غورد و  دشاب ، دوصقم  اهنیا  زا  مادک  ره 
ياهتّما رد  مه  رگا  تسادـخ و  نآ  زا  طقف  هک  دراد  یناهج  یتاذ و  تدابع  کـی  تلاـح  هدجـس  مینکیم . هدجـس  ادـخ  يارب  طـقف  اـم 

نارئاز زا  یخرب  هک  دوشیم  هدـید  رگا  دـنادیم و  مارح  ار  ادـخ  ریغ  رب  هدجـس  یمالـسا ، تما  یلو  دوب ، زیاـج  ناـسنا  رب  هدجـس  نیـشیپ ،
هدرک یلمع  نینچ  هب  قفوم  ار  اهنآ  هک  تسا  یهلا  هاـگرد  هب  رکـش  هدجـس  دوصقم ، دـننکیم ، هدجـس  دورو  درجم  هب  فیرـش ، ياـهمرح 

هاگره  مالسا ، ناگرزب  تسا .
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تمعن نآ  زا  هدافتـسا  زا  لبق  ار  يروف  هنارکـش  ات  دننکیم ، هدجـس  ادخ  يارب  نآ ، زا  يریگهرهب  زا  لبق  دسریم ، اهنآ  هب  يدیدج  تمعن 

دنروایب . اجهب 
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؟ تسا كرش  ینیسح  تبرت  رب  هدجس  ایآ  ههبش 14 :

نآ يور  رب  دینکیم و  تسرد  رهم  هدرم ، كاخ  زا  امش  اریز  دیهدیم ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  امش  و  تسا . كرـش  روبق  يور  رب  ندناوخ  زامن 
؟ دیناوخیم زامن 

خساپ
: دیسرپ دیاب  اریز  دننکیم ، هطلاغم  دروم  نیا  رد  نایباهو ،

؟ ربق رانک  رد  ای  دنناوخیم ؟ زامن  روبق  يور  نایعیش  ایآ  . 1
؟ هلبق يوسهب  ای  دنناوخیم  زامن  ربق  يوسهب  نایعیش  ایآ  . 2

؟ دراد كرش  اب  یطابترا  هچ  دشاب ، تسرد  تمهت  ود  ره  هکنیا  ضرف  رب  . 3
یکیرش ادخ  يارب  هن  راک  نیا  هدنهدماجنا  درف  اریز  كرش ؛ هن  دشاب ، مارح  دیاب  لمع ، نیا  رثکادح ، تساهرواب . دیاقع و  هلوقم  زا  كرش 

. تسا هداد  تبسن  وا  ریغ  هب  ار  ادخ  یصاصتخا  لاعفا  هن  هدش و  لئاق 
دناوخیمن و  زامن  ربق  يور  رب  یسک  زگره  هک  میوشیم  روآدای 
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رد نارگید  ادخ و  هناخ  نارئاز  هکلب  دناوخیمن ، زامن  مه  ربق  يوسهب  سکچیه  و  درادن ، دوجو  هفرـشم  دهاشم  رد  راک  نیا  ناکما  ًالوصا 

هدرپس كاخ  هب  اهنآ  زامن  ّلحم  زا  رود  نادنچهن  ياهطقن  رد  یهلا  يایلوا  كاپ  ياهرکیپ  هک  دـنرازگیم  زامن  یطاقن  رد  هفّرـشم  دـهاشم 
زا اهنآ  نفدـم  دـندقتعم  دـنرازگیم و  زامن  هقطنم  نآ  رد  رظن ، نیا  زا  تسا  هتفاـی  كّربت  اـهنآ  دوجو  هب  نیمزرـس  نآ  نوچ  تسا و  هدـش 

: اریز تسین  مالسا  میلاعت  زا  رود  بلطم  نیا  و  تسا ، رادروخرب  یصاخ  تلیضف 
زا « ؛  یلَصُم َمیِهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتا  َو  دیامرفیم : هکنانچ  میرازگب ؛ زامن  ع )  ) میهاربا نداتـسیا  هاگیاج  رد  هک  دهدیم  روتـسد  نآرق  . 1

(125 هرقب : « . ) دینیزگرب یهاگزامن  دوخ  يارب  میهاربا  فقوت  ياج 
هوالع یبنلادجسم  هک  تسورنآ  زا  نیا  و  تسا . هدیمانن  كرش  ار  اهنآ  راک  یسک ، دنرازگیم و  زامن  یبنلادجـسم  رد  ناناملـسم  همه  . 2

. تسا هدش  كربتم  نآ ، رد  ص )  ) ربمایپ نفد  رطاخ  هب  دوخ ، یتاذ  تفارش  رب 
تلع دوش و  ماجنا  یعس »  » راب تفه  یعسم ، »  » رد هک  تسا  هداد  روتسد  هداد و  رارق  تدابع  لحم  ار  لیعامسا  ردام  ياپ  ياج  دنوادخ  . 3

بآیب و نیمزرـس  نیا  رد  ادـخ  ياـضر  يارب  هک  تسا  یناـمیااب  كاـپ و  نز  ياـپ  ياـج  هطقن  نیا  هک  تسین  نیا  زج  راـک ، نیا  شنیزگ 
. دز رود  راب  تفه  ار  اجنآ  بآ  ندرک  ادیپ  يارب  دیزگ و  ینکس  فلع ،

ًاعقاو رگا  میناوخیم . زامن  اجنآ  رد  ناـگمه  تسا و  رادروخرب  یّـصاخ  مارتحا  زا  تسا و  ناربماـیپ  زا  یهورگ  نفدـم  لیعامـسا ، رجح  . 4
درادن ! ! دوجو  يدّحوم  ایند  همه  رد  سپ  تسا ، كرش  اهنیا  همه 
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تبرت رب  هدجس 

هدجس نآ  رب  امش  هک  تسا  ینیسح  تبرت  دیناوخیم ، زامن  روبق  رب  امـش  هکنیا  رب  لیلد  : » دوب نیا  هدش  روآدای  ههبـش  رد  هک  یمود  بلطم 
. درادن یهاگآ  ص )  ) ربمایپ ثیداحا  دوخ و  هقف  زا  هدننکههبش  صخش  تفگ : دیاب  دینکیم »

: دومرف هک  تسا  نیا  یکی  ص )  ) ربمایپ تاراختفا  زا 
« . تسا هدش  هداد  رارق  هدننکكاپ  هاگهدجس و  نم ، يارب  نیمز  « ؛ (1)« ًاروهَط َو  ًادجسَم  ُضرألا  ِیل  ْتلعُج  »

. دننک ممیت  كاخ  يور  رب  دیاب  زین  ممیت  رد  دننک و  هدجس  كاخ  گنـس و  ینعی  نیمز  يور  رب  دیاب  ناناملـسم  هک  دناسریم  ثیدح  نیا 
دجـسم كاخ  رب  ناناملـسم  نرق ، دـنچ  اـت  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  زا  اذـل  و  تسا ، زاـمن  تحـص  طرـش  دـقاف  نیمز ، ریغ  رب  هدجـس  نیارباـنب ،

. دندرکیم هدجس  دجاسم  ياههزیرگنسو 
دنتشادیم هاگن  دوخ  تشم  رد  ار  اهنآ  ناتسبرع ، نازوس  باتفآ  هلیـسو  هب  اههزیرگنـس  ندشغاد  زا  يریگولج  يارب  ص )  ) ربمایپ هباحص 

، درکیم هدجـس  دوخ  همامع  هشوگ  رب  یناملـسم  رگا  یتح  دـندرکیم ، هدجـس  اهنآ  يور  رب  دنتـشاذگیم و  نیمز  رب  هدجـس  ماگنه  هب  و 
: » دومرفیم دیشکیم و  وا  یناشیپ  ریز  زا  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ

. تسین اهنآ  ییوگزاب  ياج  هک  تسه  هنیمز  نیا  رد  تیاور  اههد  و  راذگب » كاخ  رب  ار  تتروص  « ؛ (2) کهجو » بّرت 

ح 335 ممیتلا ، باتک  يراخب ، حیحص  - 1
ح19810. ص 465 ، ج 7 ، لامعلا ، زنک  - 2
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كاخ رب  دنتـسه  دنبياپ  نایعیـش ، ورنیازا ، تسا ! هتفرگ  ار  تنـس  ياج  شرف ) رب  هدجـس   ) تعدب هدش و  تعدـب  ّتنـس ، هنافـسأتم  زورما 

ات دـنروآیمرد  هدـش ) يریگبلاق  کشخ و   ) رهم تروص  هب  ار  كاخ  يرادـقم  تسین ، مهارف  كاخ  اـج  همه  نوچ  یلو  دـننک ، هدـجس 
ره هکلب  دـشاب ، ینیـسح  تبرت  تبرت ، نیا  هک  دنتـسین  مزتلم  زگره  و  دـننک . لمع  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تنـس  هب  دـشاب و  اهنآ  هارمه  اـجهمه 

دراو مالـسا  نایاوشیپ  زا  هک  تسا  یتایاور  رطاخ  هب  دـنهدیم  حـیجرت  ار  ینیـسح  تبرت  رگا  اّما  تسا ، هاگهدجـس  اهنآ  يارب  كاپ  كاخ 
هدجـس یکاخ  رب  هدـش و  نیجع  نادیهـش  نوخ  اب  كاخ  نآ  اریز  تسا ؛ ناسنا  زاـمن  ندـشهتفریذپ  هیاـم  كاـخ ، نیا  رب  هدجـس  هک  هدـش 

اب نیگنن  یگدنز  رب  ار  نامیا  تّزع و  اب  تداهـش  دـندش و  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  ماقمیلاع  يادهـش  زا  نت  داتفه  زا  شیب  هک  دـننکیم 
. دناهداد حیجرت  ناملاظ  نارفاک و 

ار دوخ  زیزع  ياهناج  نید ، يدوبان  زا  يریگولج  مالـسا و  يرادیاپ  يارب  هک  تسا  ینادرمریـش  هرطاخ  روآدای  ینیـسح ، تبرت  رب  هدجس 
. تسادخ لوسر  ادخ و  هب  قشع  اهنآ ، هب  قشع  و  دندرک ، ادف 

هدجـس نآ  رب  دربیم و  یکاـخ  دوـخ  هارمه  یتـشک  رد  یتـح  درکیمن ، هدجـس  يرگید  زیچ  رب  نـیمز  رب  زج  ناـعبات  مظاـعا  زا  قورــسم 
(1). درکیم

نآ يور  رب  یکاخ  داتسیایم و  ریصح  يور  زیزعلادبع  نب  رمع 

ص 583. ج2 ، قازرلادبع ، فنصملا  ص 953 ؛ ج6 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 1
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، نیا میتسه ، حلاص  فلس  هریس  يوجوتسج  رد  رگا  لاح ، دندشن . كرش  هب  مهتم  هاگچیه  نانیا  (1) درکیم . هدجس  نآ  رب  تخیریم و 

. تسا حلاص  فلس  هریس 
: » دیوگیم دهنیم و  كاخ  يور  رب  ار  دوخ  یناشیپ  ناسنا  اریز  تسا ؛ رتشیب  عوضخ  رهظم  نیمز  رب  هدجس  هرخالاب 

« ؟ تمیقنارگ ياهشرف  رخاف و  ياهسابل  رب  هدجس  ای  تسا  یبوبر  ماقم  هتسیاش  عوضخ  عون  نیا  یلعألا ، »  ّیبر  ناحبس 
 « . ۀلاهجلا لهجلا و  هللا  لتاق 

ص 410. ج1 ، يرابلا ، حتف  - . 1
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؟ تسا زیاج  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  ایآ  ههبش 15 :

هراشا

؟ تسا زیاج  يدنگوس  نینچ  ایآ  دننکیم ، دای  دنگوس  ادخ  ریغ  هب  نایعیش ، هژیوهب  ناناملسم و  ًالومعم 
خساپ

رکنم دناوتیم  وا  يانسح  يامـسا  ادخ و  هب  دنگوس  طقف  تسین . زاسراک  يزیچ  ادخ ، هب  دنگوس  زج  تواضق ، تموصخ و  لصف  ماقم  رد 
زیچ ود  زا  یکی  نآرق  ياهدنگوس  زا  فدـه  و  دراد ، ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  بیرق 40  دـیجم ، نآرق  ماقم ، نیا  ریغ  رد  اما  و  دـنک ، هئربت  ار 

: تسا
دوجوم ود  نیا  رد  نآ  تمظع  شنیرفآ و  زومر  هب  ناسنا  ییامنهار  يارب  سمشلا »  » هروس رد  زور  بش و  هام و  دیـشروخ و  هب  دنگوس  . 1

رد ببـس ، نیمه  هب  دوش . انـشآ  تقلخ ، تمظع  اب  يریگیپ  اب  هک  هدرک  هزیگنا  داجیا  ناـسنا ، رد  یلاوتم  ياهدـنگوس  نیا  اـب  ادـخ  تسا .
: دیامرفیم رگید  ياج 

( 191 نارمع : لآ   ) ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا 
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نیمز اهنامـسآ و  شنیرفآ  رارـسا  رد  و  دننکیم ؛ دای  دـناهدیباوخ ، ولهپ  رب  هک  هاگنآ  و  هتـسشن ، هداتـسیا و  لاح  رد  ار  ادـخ  هک  اهنامه 

. . . . دنشیدنایم
وت ناج  هب  « ؛  َنوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَـس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل  دیامرفیم : هکنانچ  وا ، سیدـقت  میرکت و  رطاخ  هب  ادـخ  ریغ  يدوجوم  هب  دـنگوس  . 2

(72 رجح : !« ) دننادرگرس دوخ  یتسم  رد  اهنیا  دنگوس ،
تمارک تسادـق و  راهظا  روظنم  هب  مه  نآ  ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  ًاـعقاو  رگا  دروخیم ، دـنگوس  ص ، )  ) ربماـیپ ناـج  هب  هیآ ، نیا  رد  ادـخ 
دنگوس نیاربانب ، تلالـض . هن  تسا  تیادـه  باتک  نآرق  دـنزیم ؟ تسد  راک  نیا  هب  دوخ  ادـخ  ارچ  دوب ، تشز  حـیبق و  اـی  مارح  يزیچ ،

لماک ياهناسنا  نیا  هب  هقالع  راهظا  عون  کی  نیا ، رب  هوالع  تساهنآ ، یکاپ  تسادـق و  تمارک و  راهظا  یعون  ایبنا ، ناماما و  هب  ندروخ 
. تسا

هب اهراب  ص )  ) ربمایپ هک  دـنناوخیم  ملـسم  حیحـص  رد  یلو  دـننکیمن ، زیوجت  ار  ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  هک  نایباهو  هک  تساجنیا  تفگش 
: تایاور نتم  کنیا  تسا ، هدروخ  دنگوس  یسک  ردپ  ناج 

: هک دنکیم  لقن  دوخ  حیحص  رد  ملسم  . 1
یَـشَخت ٌحیحَـش ، ٌحیحَـص  َتنأ  َو  َقَّدَـصَت  ْنأ  ّهنأَّبُنَتل ، کِیبأ  امأ و  َلاقَف : ًارْجأ ؟ ُمَظعأ  ِۀـقدَّصلا  ُّيأ  ِهللا ، َلوسَر  ای  َلاقَف : ِِّیبَّنلا  َیلإ  ٌلجَر  َءاج 

(1). َءاقَبلا ُلُمَأت  َو  َرقَفلا 

. تاکز باتک  زا  هقدصلا  لضفأ  باب  ص 94 ، ج3 ، ملسم ، حیحص  - 1
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هاگآ نآ  زا  تردپ  هب  دـنگوس  دومرف : تسا ؟ رتگرزب  هقدـص  مادـک  شاداپ  ادـخ ! ربمایپ  يا  تفگ : دـمآ و  ص ])  ]) ربمایپ روضح  يدرم 
. یتسه هدنیآ  رد  نتسیز  رکف  هب  یسرتیم و  رقف  زا  يراد ، صرح  نآ  هب  یتسه و  ملاس  هکیلاحرد  یهد  هقدص  هکنیا  نآ  يوشیم و 

: هک دنکیم  لقن  دوخ  حیحص  رد  ملسم  . 2
. ِلیَّللا َو  ِموَیلا  ِیف  ٍتاولص  سمَخ  ص : )  ) هللا ُلوسَر  َلاقَف  ِمالسإلا ، ِنَع  ُلأسَی  ٍدَجن -  نِم  ِهللا -  ِلوسَر  َیلإ  ٌلجَر  َءاج 

. َناضمَر ِرهَش  ُمایِص  َو  َعَّوَطَت ، ْنأ  ّالإ  ال ، َلاق : ّنهُریَغ ؟ َّیلَع  ْلَه  َلاقَف :
؟ هُریَغ َّیلَع  لَه  َلاقَف :

. َةاکَّزلا هللا  ُلوسَر  َُهل  َرکَذ  َو  َعَّوَطَت ، ْنأ  ّالإ  ال ، َلاق :
ص)  ) هللاُلوُسَر َلاقَف  هنِم . ُصُقنأ  َو ال  اذه  یلَع  ُدیزأ  ِهللاَو ال  ُلوُقَی : َوُهَو  ُلُجَّرلا  ََربْدأَف  عَّوطَت . ْنأ  ّالإ  ال ، َلاق : اهُریَغ ؟ َّیلَع  ْلَه  ُلجَّرلا : َلاقَف 

(1). َقَدَص ْنإ  هِیبأ -  َو   - ۀَّنَجلا َلخَد  َلاق : َْوأ  َقَدَص . ْنإ  هِیبأ -  َو  َحَلفأ -  : 
[: تسا ریز  روما  مالسا  ياههیاپ   ] دومرف ص ])  ]) ربمایپ دومن ، یتالاؤس  مالسا  زا  دیسر و  ص ])  ]) ربمایپ روضح  هب  دجن  لها  زا  يدرم 

؟ تسه ییاهزامن  زاب  اهنیا  زا  ریغ  ایآ  تفگ : يدجن  درم  بش ، زور و  رد  زامن  جنپ  فلا )

. مالسإلا وه  ام  باب  ص 32 ، ج1 ، ملسم ، حیحص  - 1
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. تسه بحتسم  ياهزامن  یلو  ریخ ، دومرف :

؟ تسه ياهزور  زاب  نآ  زا  ریغ  دیسرپ ، درم  نآ  ناضمر ، هام  هزور  ب )
. تسه بحتسم  هزور  یلو  ریخ ، دومرف :

؟ تسه يرگید  تاکز  ایآ  دیسرپ  صخش  نآ  تاکز ، ج )
. تسه بحتسم  تاکز  یلو  ریخ ، دومرف :

. دایز هن  منکیم و  مک  هن  تفگیم  هکیلاحرد  درک  كرت  ار  ص )  ) ربمایپ روضح  درم  نآ 
. دیوگب تسار  رگا  دوشیم ، راگتسر  شردپ  هب  دنگوس  تفگ : درک و ) دای  دنگوس  يو  ردپ  رب  ( ) ص  ) ربمایپ

دوشیم . تشهب  دراو  دیوگب  تسار  رگا  هک  دنگوس  شردپ  هب  دومرف : ای 
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! ؟ تسا كرش  نیسحلادبع  یبنلادبع و  هب  يراذگمان  ایآ  ههبش 16 :

ناگدنب ام  همه  هکنآ  لاح  دنراذگیم و  لوسرلادبع  یبنلادبع و  ار  دوخ  نادنزرف  مان  نایعیش ، صخالاب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  دنیوگیم :
. وا هنازرف  ناگدنب  هدنب  هن  میتسه ، ادخ 

خساپ
. دنوشیم هفاضا  زین  ادخ  ریغ  هب  رگید  یخرب  و  دراد ، ادخ  هب  صاصتخا  اهنآ  زا  یخرب  هفاضا  هک  دراد  یماسقا  عاونا و  یگدنب ، تیدوبع و 

ّینا : » دـیوگیم حیـسم  ترـضح  رگا  دوش . هداد  تبـسن  ادـخ  هب  دـیاب  یگدـنب  عون  نیا  تسا  شنیرفآ  هب  طوبرم  هک  ینیوـکت  یگدـنب  . 1
ینعی دریگیم  همـشچرس  شنیرفآ  زا  هک  تسا  یگدنب  تیدوبع و  دوصقم  هلوسر ، » هدـبع و   » مییوگیم ص )  ) ربمایپ دروم  رد  و  هللادـبع »

دیامرفیم : هکنانچ  رگید ، یسک  هدنب  قولخم و  هن  میتسه ، وا  قولخم  ام  همه  تسام ، راگدیرفآ  ادخ  نوچ 
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(93 میرم :  ) ًاْدبَع ِنمْحَّرلا  ِیتآ  َّالِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُّلُک  ْنِإ 

. دیآیمرد نامحر  دنوادخ  یگدنب  هب  هکنآ  رگم  تسین ، نیمز  اهنامسآ و  رد  سک  چیه 
ناناملـسم ناگدنب  نانآ  دـنتفرگ ، ریـسا  ار  نارفاک  گنج ، نتـسشن  ورف  زا  سپ  ناناملـسم  هاگره  مالـسا  نیناوق  رظن  زا  ینوناق ، یگدـنب  . 2

: دیامرفیم نآرق  هکنانچ  دش  دنهاوخ 
(32 رون : . . . ) ِِهلْضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئامِإ  َو  ْمُکِدابِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َو  ْمُْکنِم  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ  َو 

ار نانآ  دنوادخ  دنشاب ، تسدگنت  ریقف و  رگا  ار  دوخ  راکتسرد  نازینک  نامالغ و  نینچمه  دیهد و  رسمه  ار  رـسمهیب  نانز  نادرم و  سپ 
. تسا هاگآ  هدنهدشیاشگ و  دنوادخ  دنکیم ، زاینیب  دوخ  لضف  زا 

. تسا ینوناق  یعضو و  یگدنب  یگدنب ، نیا  دنکیم . حرطم  ار  یناگدنب  ناناملسم  يارب  هیآ ، نیا  رد 
ینّریص دقف  ًافرح  ینمّلع  نم  : » دیامرفیم ع )  ) نانمؤمریما تسا ، لئاق  فرط  يارب  هک  تسا  یمارتحا  رطاخ  هب  نآ  و  یفیرـشت ، تیدوبع  . 3

« . تسا هدرک  دوخ  هدنب  ارم  دزومایب  نم  هب  ینخس  سکره  « ؛ (1) ًادبع »
ینوناق و هدـنب  هک  يروطنامه  ینعی  دـننکیم ، یفرعم  نانآ  هدـنب  ار  دوخ  ناماما ، ناربماـیپ و  هب  تّدوم  رهم و  راـهظا  ناونع  هب  ناناملـسم 

. دنتسه اهنآ  عیطم  زین  نانآ  دشابیم ، دوخ  يالوم  عیطم  یعضو ،

ص 112. ج 3 ، تاداعسلا ، عماج  - 1
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، نیـسحلادبع ینعم  لوسرلا و  عیطم  لوسرلادـبع ، يانعم  نیاربانب  تسا  عیطم  يانعم  هب  تغل  رد  دـبع  یناـعم  زا  یکی  میرذـگب ، زین  نیا  زا 

اوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  دـیامرفیم : هکناـنچ  تسا ؛ هدرک  توعد  رمـألا  یلوا  لوسر و  تعاـطا  هب  ار  اـم  نآرق  ًاملـسم  تسا و  نیـسحلا  عیطم 
( 59 ءاسن : « . ) ار رما  نابحاص  ربمایپ و  دیرب و  نامرف  ار  يادخ  « ؛  ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا 
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؟ دنتسیایم دبع  ناسهب  ناماما  ربارب  رد  نایعیش ، ارچ  ههبش 17 :

خساپ
شتـسرپ مارتحا و  بدا و  نیب  نانآ  ییوگ  وت  تساهنآ . شتـسرپ  عون  کی  ادخ  لوسر  دننام  ناگرزب  رـضحم  رد  بدا  هک  دننکیم  روصت 

وا يادص  زا  ار  دوخ  يادص  دینزن و  ادص  نارگید  ناسهب  ار  وا  هک  دهدیم  روتـسد  ناناملـسم  هب  دـیجم  نآرق  دنتـسین . لئاق  يزرم  ّدـح و 
: دیامرفیم هکنانچ  دیزاسن . رتدنلب 

ُْمْتنَأ ال َو  ْمُُکلاـمْعَأ  َطَـبَْحت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلاـِب  َُهل  اوُرَهَْجتـال  َو  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  ـال  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(2 تارجح :  ) َنوُرُعْشَت

 - دینکن دایرف  داد و  دـییوگم -  نخـس  دـنلب  وا  ربارب  رد  دـیربن و  ربمایپ  يادـص  زا  رتارف  ار  دوخ  يادـص  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 
دینادیمن . هکیلاحرد  ددرگ ، دوبان  امش  لامعا  ادابم  دننکیم ، یضعب  ربارب  رد  امش  زا  یضعب  هک  هنوگنآ 
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: دیامرفیم رون  هروس  رد  تساههیامرس و  نیرترب  بدا  مینادیم  یگمه 

(63 رون :  ) ًاضَْعب ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  ال 
. دیزاسم ار  رگید  یخرب  امش  زا  یخرب  ندناوخارف  دننام  دوخ  نایم  ار  ربمایپ  ندناوخارف 

رطاخ هب  رگیدکی ، ندز  ادص  نوچمه  هن  دینک ، ادـص  تسوا ، هتـسیاش  هک  یمارتحا  بدا و  اب  دـینزیم ، ادـص  ار  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه 
. دراد ربمایپ  رضحم  هک  یتفارش 

هک تسه  تیاور  رد 
« . دوشب ناشنادنزرف  ناربمایپ و  هناخ  دراو  دیابن  بنج  صخش  « ؛ (1)« ُبنُجلا اُهلُخْدَی  ِءایبنألا ال  ِدالوأ  َو  ِءایبنألا  َتوُیب  ّنإ  »

هن دـنادیم و  قلاخ  هن  ار  اهنآ  یـسک  هنرگو  تساهنآ ، تمظع  ساسحا  بدا و  هناشن  ناـماما  ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  هنوگره  نیارباـنب ،
. داتـسیا بدا  اـب  ناـنآ ، روـضح  رد  دـیاب  هک  ییـالاو  ياـهناسنا  هکلب  ناـهانگ ، هدـنیاشخب  هن  ناـهج و  ربدـم  ریدـم و  هـن  ناـسر و  يزور 
ناداتـسا و ربارب  رد  ار  بدا  زین  مالــسا  دـننکیم و  نـینچ  نادنمــشناد  ربارب  رد  ناـگتخیهرف  و  ناردـپ ، ربارب  رد  نادـنزرف  هـک  روـطنیمه 

. تسا هدرک  دیکأت  دییأت و  نیدلاو  نالاسگرزب و 

ص 255. ج27 ، راونالاراحب ، - 1
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هلزنم هب  ار  اهنآ  دنتسه ، یتلاح  نینچ  ياراد  ناماما ، هب  تبسن  زین  نایعیش  دنتـسیایم ، بدؤم  دوخ ، ناکلام  ربارب  رد  ناگدرب  هک  روطنامه 

. دننک راتفر  بدا  اب  نانآ  ربارب  رد  دیاب  هک  دننادیم  دوخ  نارورس 
تنس . تعدب ، دوشیم و  تعدب  ّتنس ، تقیقح  رد  دوریم و  لاؤس  ریز  یمالسا ، بادآ  هک  تسا  فسأت  ياج 
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توبن مود : شخب 

هراشا
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توبن لوا : لصف 

تّوبن موزل  لیالد 

هداد رارق  رـشب  دارفا  يارب  شیوخ  مایپ  لماح  ار  نانآ  هتخیگنارب و  رـشب  ییاـمنهار  تیادـه و  يارب  ار  ییـالاو  ياـهناسنا  میکح  دـنوادخ 
نیتسخن زا  ضیف  نیا  و  دنـشابیم ، ناگدنب  هب  دنوادخ  يوس  زا  تیاده  ضیف  نایرج  ۀطـساو  هک  دـننالوسر  ناربمایپ و  نامه  نانیا ، تسا .

هتـشاد همادا  زین  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  رـصع  ات  هدیدرگ و  لزان  ادخ  بناج  زا  هتفای ، ار  نآ  زا  يریگهرهب  یگتـسیاش  رـشب  هک  يزور 
هب رـشب  دوبن  رمتـسم  یهلا  ضیف  نیا  رگا  و  تسا ، هدوب  نییآ  نیرتلماک  دوخ  تما  نامز و  هب  تبـسن  يربمایپ  ره  نییآ  تسناد  دیاب  تسا .

. دیسریمن لامک  ّدح 
رب هوالع  ناسنا  دوجو  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دراد ، ضرغ  فده و  وا  شنیرفآ  ًاعبط  تسا  میکح »  » يادخ لعف  ناسنا ، تقلخ  هک  اجنآ  زا 

دشاب . لوقعم  یفده  يو ، تقلخ  زا  فده  ضرغ و  دیاب  تسه  زین  درخ  لقع و  تسا ، كرتشم  ناویح  اب  هک  زیارغ 
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هب ناسنا  تیادـه  رد  رگا  و  تسین ، یفاک  اـّما  تسا ، مزـال  رثؤم و  وا  لـماکت  هار  ندومیپ  رد  دـنچره  ناـسنا  درخ  لـقع و  رگید ، فرط  زا 

نیرتمهم زا  یکی  داعم  ءدـبم و  هب  ندربیپ  هنومن ، يارب  تخانـش . دـهاوخن  لماک  روطهب  ار  لامک  هار  زگره  وا  دوش ، تعانق  درخ  لقع و 
زا ییاهنت  هب  درخ  لقع و  یلو  تفر ؟ دهاوخ  اجک  هب  و  هدمآ ، ارچ  هدـمآ ، اجک  زا  دـنادب  دـهاوخیم  رـشب  تسا . هدوب  رـشب  يرکف  لئاسم 

، تسا هدرک  شناد  ملع و  رد  رـصاعم  رـشب  هک  یقرت  ۀمه  اب  هک ، تسا  نآ  رما  نیا  نشور  هاوگ  دیآیمنرب . لئاسم  نیا  لماک  نییبت  هدـهع 
. دنشابیم تسرپتب  اهناسنا  زا  یمیظع  شخب  زونه 

قیرط تسا  هتـسناوتن  زین  یتایح  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  يو  هکلب  تسین ، داـعم  ءدـبم و  عوضوم  هب  رـصحنم  رـشب  شناد  لـقع و  ییاـسران 
كرد زا  يو  ییاسران  ۀناشن  هریغ  یگداوناخ و  یقالخا ، يداصتقا ، لئاسم  رد  رشب  ضراعتم  فلتخم و  ياههاگدید  دنیزگرب . ار  يراوتسا 

. تسا هدمآ  دیدپ  ضراعتم  ياهبتکم  مینیبیم  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  و  دشابیم ، لئاسم  نیا  حیحص 
حیحـص هار  ات  دنوش  ثوعبم  یهلا  ناربهر  نایبرم و  دیاب  یهلا  تمکح  ياضتقم  هب  هک  دنکیم  مکح  حیحـص  لقع  قوف ، ۀتکن  هب  هجوت  اب 

. دنزومایب رشب  هب  ار  یگدنز 
: دننک هجوت  بلطم  ود  هب  دیاب  دوش  ینامسآ  ياهتیاده  نیزگیاج  دناوتیم  یلقع  ياهتیاده  دننکیم  روصت  هک  یناسک 

یتسه و  رارسا  ناسنا و  لماک  تخانش  رد  رشب  شناد  درخ و  . 1
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زا دسانشیم ، ار  دوخ  عونصم  یعناص  ره  هکنیا  مکح  هب  رـشب  ةدننیرفآ  هکیلاحرد  تساسران ، صقان و  وا  يدوجو  ریـس  ةدنیآ  هتـشذگ و 

: دیامرفیم هدرک ، هراشا  لیلد  نیا  هب  نآرق  رد  تسا و  هاگآ  ًالماک  وا  دوجو  رارسا  داعبا و  ناسنا و 
(14: کلم  ) ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  َأ ال 

. هاگآ قیقد و  تسوا  و  درادن ، ملع  دوخ ) ةدیرفآ  هب   ) تسا هدیرفآ  هک  سکنآ  ایآ 
يزیرهمانرب رد  تسا و  یـصخش  ياـهییوجتعفنم  لاـبند  هب  هتـسویپ  هاـگآدوخان ، اـی  هناـهاگآ  تاذ ، بح  ةزیرغ  ياـضتقم  هب  ناـسنا  . 2

، دوب دهاوخن  رادروخرب  لماک  تیعماج  زا  يرشب  ياههمانرب  ًاعبط  دنک . رظنفرص  لماک  روطهب  یهورگ  يدرف و  عفانم  ةریاد  زا  دناوتیمن 
. تسا هزنم  یناصقن  نینچ  زا  تسا  دنوادخ  بناج  زا  نوچ  ناربمایپ  ۀمانرب  یلو 

. دوب دهاوخن  هدوبن و  زاینیب  ناربمایپ  ياههمانرب  یهلا و  ياهتیاده  زا  هاگچیه  رشب  هک  تفگ  دیاب  هتکن  ود  نیا  هب  هجوت  اب 

توبن فادها  نآرق و 

: تسا هتسناد  ریز  روما  ار  ناربمایپ  تثعب  زا  فده  نآرق 
: دیامرفیم هکنانچ  هنیمز ؛ نیا  رد  فارحنا  عون  ره  اب  هزرابم  دیحوت و  ینابم  ماکحتسا  . 1

( 36: لحن  ) َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجا  َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََقل  َو 
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. دیزیهرپب نایغط ، ِرهاظم  شتسرپ  زا  دینک و  شتسرپ  ار  ادخ  ات  میتخیگنارب  ار  يربمایپ  یتما  ره  نایم  رد 

. دناهدش لمحتم  ار  یگرزب  ياهجنر  هار  نیا  رد  هدوب و  ریگرد  ناکرشم  اب  هتسویپ  یهلا  ناربمایپ  روظنمنیدب 
: دیامرفیم ناربمایپ  تثعب  فده  ةرابرد  ص )  ) ادخ لوسر 

1 اوُدضَع . ام  َدَعب  ۀیهولُألِاب  هودّحَُوی  َو  اورکنأ ، ام  َدَْعب  ِهتَِّیبُوبِرب  ُهُوفِْرعَیَف  ُهُولِهَج ، ام  مِهِّبَر  نَع  ُدابِعلا  َلِقعِیل  َو 
يراگدرورپ و تیبوبر و  هب  دـنریگارف و  دـننادیمن  ادـخ  تافـص  دـیحوت و  ةرابرد  هک  ار  هچنآ  يو  ناگدـنب  اـت  تخیگنارب ] ار  ناربماـیپ  ]

. دنروایب نامیا  دانع ، راکنا و  زا  دعب  وا  یگناگی 
: دیامرفیم هکنانچ  هیکزت ؛ شور  هار و  یهلا و  ياهمایپ  فراعم و  اب  مدرم  ندرک  انشآ  . 2

(2: هعمج  ) َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه 
دنادرگ و هزیکاپ  یقالخا  لیاذر  زا  ار  نانآ  دـناوخ و  ورف  نانآرب  ار  قح  تایآ  ات  تخیگنارب  ار  يربمایپ  نییما  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  وا 

. دزومایب نانآ  هب  ار  تمکح  باتک و 
: دیامرفیم هکنانچ  يرشب ؛ ۀعماج  رد  طسق  نتشاد  اپرب  . 3

(25: دیدح  ) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل 
&

ص 45. قودص ، خیش  دیحوت ، ( . 1
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. دنراد اپ  هب  ار  طسق  مدرم  ات  میدرک  لزان  نازیم  باتک و  نانآ  هارمه  میداتسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  ناربمایپ  ام 

نآ یهلا  تموکح  قیرط  زا  و  دنـسانشب ، فلتخم  ياههنیمز  داعبا و  رد  ار  تلادع  اهناسنا  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  طسق  نتـشاد  اپرب  ًاملـسم 
. دنشخب ققحت  ار 

: دیامرفیم هکنانچ  فالتخا ؛ دراوم  رد  يرواد  . 4
ِهِیف اوـُفَلَتْخا  اَـمِیف  ِساَّنلا  َنـَْیب  َمُـکْحَِیل  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  ُمُـهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیِرِذــْنُم  َو  َنـیِر  - ِّشَبُم َنـیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَـعَبَف  ًةَدـِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناــک 

(213: هرقب )
تخیگنارب و هدنهدمیب ، شخبدیون و  ار ، ناربمایپ  ادخ  سپس  دمآ ، ) دیدپ  فالتخا  نانآ  نایم  رد  هکنیا  ات   ) دندوبن شیب  هتسد  کی  مدرم 

. دنک يرواد  دناهدرک  فالتخا  هچنآ  رد  مدرم  نیب  ات  داتسرف  ورف  ار  باتک  نانآ  هارمه 
. دریگیمرب رد  ار  یگدنز  فلتخم  نوئش  هکلب  هدوبن ، دیاقع  هب  رصحنم  مدرم  تافالتخا  تسا  یهیدب 

: دیامرفیم هکنانچ  ناگدنب ؛ رب  تجح  مامتا  . 5
(165: ءاسن  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِلُسُّرلا  َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  َّالَِئل  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  ًالُسُر 

دنوادـخ و  دنـشاب ، هتـشادن  ادـخ  دزن  يرذـع  تجح و  مدرم  ناربمایپ ، ندـمآ  زا  سپ  ات  تخیگنارب  ار  هدـنهدمیب  هدـنهددیون و  یناربماـیپ 
تسا . میکح  دنمتردق و 
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رـشب یگدـنز  نوئـش  ۀـمه  رد  لـماک  ياهماـنرب  میظنت  قیرط  زا  فدـه  نیا  هک  دراد  تقلخ  يارب  یفدـه  ناـسنا  شنیرفآ  رد  ادـخ  ًامّلـسم 

هار و نم  هک  درواین  رذع  ًادعب  دوش و  مامت  يو  رب  تجح  هک  دسرب  رـشب  هب  ادخ  قیرط  زا  ياهنوگهب  دیاب  همانرب  نیا  و  دریذـپیم ، تروص 
متسنادیمن . ار  یگدنز  تسرد  مسر 
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توبن تاهبش  مود : لصف 

( یِسْفَن ُتْمَلَظ   ) هیآ ناربمایپ و  تمصع  ههبش 1 :

تشک و ار  یطبق  درم  نآ  تسا  ناربمایپ  زا  یکی  هک  یـسوم  ترـضح  هکیلاحرد  دـنموصعم  ناربماـیپ  هک  دـندقتعم  نایعیـش  دـنیوگیم :
: تفگ نینچ  شدوخ 

(16 صصق :  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  َُهل  َرَفَغَف  ِیل  ْرِفْغاَف  یِسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر 
. تسا نابرهم  هدنشخب و  وا  دیشخب ، ار  وا  زین  ادخ  شخبب ، ارم  سپ  مدرک  متس  مدوخ  رب  نم  اراگدرورپ !

! ؟  یِسْفَن ُتْمَلَظ  دیوگیم : ارچ  دوب ، موصعم  رگا 
خساپ

یعافد تلاح  هک  هژیوهب  دوبن ، مارح  تعیرش  رظن  زا  درف  نآ  نتشک  اریز  دش ؛ بکترم  ع )  ) یسوم هک  دوب  ییالوا  كرت  یطبق ، درف  نتشک 
تسا . هدش  راتفرگ  يرگمتس  لاگنچ  رد  یمولظم  دید  وا  اریز  تشاد ؛
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تساوخیم هک  دیماجنا  رگمتس  درف  ندش  هتشک  هب  عولظم  زا  عافد  یلو  تشاذگیم ، اهنت  ار  وا  دیابن  تفاتشیم و  وا  يرای  هب  دیاب  یـسوم 

. دنک تیذا  ار  یلیئارسا  درف 
هک دندوب  یـسوم  لابند  هب  نوعرف ، نارومأم  هکنیا  نآ  تشاد و  يدمایپ  لمع  نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ِ-ي  سْفَن ُتْمَلَظ  دـیوگیم  هکنیا 

نیدم دوخ  رد  دید و  اهبیسآ  اهیتخس و  هچ  هار  رد  دنک و  كرت  نیدم  يوسهب  ار  رصم  كاخ  ًاروف  دش ، راچان  وا  دننک و  ریگتسد  ار  وا 
هکنیا ادخ و  رب  متس  هن  تخادنا  يراوشد  هب  ار  دوخ  هک  دوب  شیوخ  رب  متس  یعون  اهيراتفرگ  نیا  مامت  تخادرپ . یناپوچ  هب  لاس  هد  زین 

ماجنارـس درکیم ، ربص  ع )  ) یـسوم رگا  اریز  دوب ؛ ماگنهبان  راک  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  اذه  دـیامرفیم : لبق  هیآ  رد 
. دتفیب تمحز  هب  یسوم  هک  دش  ببس  هکلب  هدوبن ، مارح  ًاتاذ  وا  لمع  نیاربانب  دشیم . قرغ  ایرد  رد  نوعرف  ناوریپ  رگید  دننام  یطبق  نیا 

: تفگ دید ، ار  نآ  ینیوکت  راثآ  دروخ و  هیهنم  هرجش  زا  مدآ ، یتقو  میناوخیم ، زین  مدآ  ترضح  هرابرد  ار  ریبعت  نیا  ریظن 
(23 فارعا :  ) َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  َو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  َو  انَسُْفنَأ  انْمَلَظ  انَّبَر 

. دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن  محر  ام  رب  ییاشخبن و  ار  ام  رگا  میدرک و  متس  شیوخ  رب  ام  اراگدرورپ !
نیا  شیوخ  رب  متس  هناشن  و  وا ، نوناق  نتسکش  اب  ادخ  رب  هن  دندرک ، متس  نتشیوخ  رب  هک  تسا  هاوگ  نیرتنشور  انَسُْفنَأ  انْمَلَظ  ریبعت 
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. دنیآ دورف  يویند  بوشآرپ  مارآان و  یگدنز  هب  ریذپلد  مارآ و  یگدنز  نآ  زا  دش  ببس  هک  تسا 

ماقم هب  لین  زا  سپ  ار  ناربمایپ  زین  تنـسلها  ناگرزب  تسین ، هعیـش  صیاصخ  زا  ایبنا ، تمـصع  هب  داـقتعا  هک  میوشیم  روآداـی  ناـیاپ  رد 
دننادیم . موصعم  توبن 
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صتخم ریغ  صتخم و  بیغ  ملع  ههبش 2 :

هراشا

ربمایپ اریز  تسا  هابتـشا  تسا ، » هدوب  بیغ  هب  ملاع  ادخ  نذا  هب  هدوب و  ادخ  تاقولخم  نایم  زا  هدیزگرب  ربمایپ   » هک نخـس  نیا  دـنیوگیم :
: فهک . . .« . ) دوشیم یحو  نم  هب  هک  امش  نوچمه  متسه  یمدآ  نم  انامه  « ؛ . . . ََّیلِإ یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرَـش  َب- اَنَأ  امَّنِإ  دیوگیم : نآرق  رد 

(6 تلصف : 110 ؛
. دراد ادخ  هب  صاصتخا  بیغ  زا  یهاگآ  تهج ، نیدب 

خساپ
زا تسبرد  ار  همه  هدومن و  هطلاغم  اذل  دنزاس و  ادج  وا » هب  صتخم  ریغ  بیغ  ملع   » زا ار  ادخ » هب  صتخم  بیغ  ملع   » دناهتـسناوتن یـضعب ،

: هکنیا حیضوت  دنتفگیمن . نخـس  هنوگنیا  دندوب  فاصنا  مهف و  لها  و  دندرکیم ، هعجارم  نآرق  هب  رگا  هکیلاحرد  دناهتـسناد ، ادخ  نآ 
: تسا عون  ود  رب  بیغ  ملع 

دودحمان یتاذ و  بیغ  ملع  . 1

مه  نآ  یباستکا ، هن  و  یتاذ » ملع   » تروص هب  بیغ  زا  یهاگآ 
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نآ زا  انعم  نیا  هب  بیغ  زا  یهاگآ  اهنت  هن  تسین ، کیرـش  تفـص  نیا  رد  وا  اب  يدوجوم  چیه  تسادخ و  نآ  زا  دودحم ،-  هن   - دودحمان

ررکم روـطهب  نآرق  رد  هکناـنچ  تسادـخ ، نآ  زا  دودـحمان  یتاذ و  تروـص  هـب  زین  بـیغ  ریغ  تداهــش و  زا  یهاـگآ  یتـح  تسادـخ ،
بیغ ملع  دوصقم ، دنکیم ، بلـس  ادخ  ریغ  زا  دنادیم و  ادـخ  نآ  زا  ار  بیغ  ملع  هک  یتایآ  نیاربانب  ِةَداهَّشلا .  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  دـیامرفیم :

: دننام تسا  دودحمان  یتاذ 
(65 لمن :  ) َنُوثَْعُبی َناَّیَأ  َنوُرُعْشَی  ام  َو  ُهَّللا  َّالِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ُْلق ال 

. دش دنهاوخ  هتخیگنارب  ینامز  هچ  هک  دننادیمن  تسین و  هاگآ  بیغ  زا  ادخ  زج  نیمز  اهنامسآ و  رد  یسک  وگب 
: دنکیم لقن  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  رگید  هیآ  رد  ای  و 

(188 فارعا :  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌریَِشب  َو  ٌریِذَن  َّالِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  ام  َو  ِْریَْخلا  َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  َو 
هدنهدمیب و کی  زج  نم  دیـسریمن ، نم  هب  يدـب  چـیه  مدروآیم و  تسد  هب  ار  یناوارف  ياهتمعن  تاریخ و  متـسنادیم ، بیغ  رگا  وگب 

. متسین دنراد ، نامیا  هک  یناسک  يارب  هدنهدهدژم 
روکذم هویش  هب  ار  شیوخ  اذل  هدوب ، دودحم  تسا  مولعم  هکنانچ  وا  یهاگآ  هدوبن و  بیغ  زا  هاگآ  نورد ، زا  ًاتاذ و  ص )  ) ربمایپ نوچ  و 

دنکیم . فیصوت  هیآ  رد 
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دودحم یباستکا و  بیغ  ملع  . 2

نیا زا  ایبنا  يرادروخرب  رب  نشور  یهاوگ  تایاور  تایآ و  و  تسا ، رادروخرب  یلقع  ناکما  زا  تسا ، یهلا  میلعت  هب  هک  یهاـگآ ، عون  نیا 
هبنج زگره  دـناهداد و  ربخ  هدرپ  سپ  زا  ررکم  روطهب  مالـسلا ) امهیلع   ) فسوی بوقعی و  ترـضح  فسوی ، هروس  رد  اهنت  تسا . یهاـگآ 

: میراد اهنآ  هب  ياهراشا  کنیا  تسا ، هدوب  یهلا  میلعت  هب  هکلب  هتشادن ، زاجعا 
زا ینعی  بیغ ، هدرپ  سپ  زا  یهلا  میلعت  هب  ردپ  دننکیم ، هدجـس  وا  يارب  هراتـس  هدزای  هام و  باتفآ و  هک  دـید  ایؤر  رد  ع )  ) فسوی فلا )

. نکن وگزاب  اهردارب  يارب  ار  دوخ  باوخ  دومرف : دش و  هاگآ  دوخ  دنزرف  ناشخرد  هدنیآ 
هک مسرتیم  نآ  زا  تفگ : دـنربب ، شدرگ  يارب  دوخ  اب  ار  وا  دـهد  هزاجا  هک  دـندرک  تساوخرد  ردـپ  زا  فسوی  ناردارب  هک  هاگنآ  ب )

ار یغورد  دنتـشگرب و  یتـقو  لـیلد ، نیمه  هب  داد ، شرازگ  هدـنیآ  رد  دوـخ  نادـنزرف  ییوـگغورد  زا  زین  اـجنیا  رد  دروـخب ، ار  وا  گرگ 
(18 فسوی :  . ) ًاْرمَأ ْمُکُسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  تفگ : درک و  بیذکت  ار  همه  دنتخاس ،

دوشیم هتخیوآ  راد  هب  يرگید  کلم و  یقاس  امـش  زا  یکی  تفگ : داد و  ربخ  ینادنز  ود  هدنیآ  زا  داتفا ، نادنز  هب  فسوی  هک  هاگنآ  ج )
(1) دنروخیم . ار  وا  زغم  اوه  ناغرم  و 

یهلا میلعت  هب  وا  دندرک ، نایب  وا  يارب  ار  هاشداپ  باوخ  هک  هاگنآ  د )

.41 فسوی : ك : ر . - 1

دودحم یباستکا و  بیغ  ملع  . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:101
(1). داد شرازگ  رصم  هدنیآ  یلاسکشخ  لاس  تفه  یناوارف و  لاس  تفه  زا 

کیپ نآ  هکنآ  زا  شیپ  دنهدب ، بوقعی  هب  ار  فسوی  ندوب  هدنز  ربخ  ات  دنداتسرف  رـصم  زا  ار  یـسک  يزارد  نایلاس  زا  سپ  هک  هاگنآ  ه )
. دندناوخ هابتشا  ار  نآ  نادنزرف  یلو  منکیم (2) ، ساسحا  ار  فسوی  يوب  نم  هک  یتسار  هب  تفگ : ردپ  دسرب ، ناعنک  نیمزرس  هب 

ریبعت دوخ  یلو  تسا  باوخ  ریبعت  یعون  اهنآ  زا  یخرب  دییوگب  امـش  دوب . ادخ  نذا  هب  بیغ ، زا  یهاگآ  یعون  یگمه  اهشرازگ  همه  نیا 
. تسا بیغ  زا  یهاگآ  یعون  باوخ ،

زا زور  هس  امـش  « ؛  ٍبوُذْـکَم ُْریَغ  ٌدـْعَو  َکـِلذ  ٍماَّیَأ  َۀـَثالَث  ْمُکِراد  ِیف  اوُعَّتَمَت  تفگ : نینچ  دوخ  موق  هب  رتـش ، ندـش  یپ  زا  سپ  حـلاص ، و )
(65 دوه : « . ) تسا یعطق  هدعو  کی  نیا  دیریگ و  هرهب  یگدنز 

. یحو ریغ  ای  دیراذگب  یحو  ار  نآ  مان  هاوخ  ادخ ؟ میلعت  هب  زج  دش ، هاگآ  دوخ  موق  تشونرس  زا  اجک  زا  حلاص  بانج 
هدنز ار  اهنآ  زا  مه  رفن  کی  یتح  ایادخ ! دیوگیم : تسخن  دـهدیم  شرازگ  یعطق  تروص  هب  دوخ  موق  هدـنیآ  زا  ع )  ) حون ترـضح  ز )

: دیوگیم دهدیم و  ربخ  بیغ  زا  هاگنآ  راذگم .
(27: حون  ) ًاراَّفَک ًارِجاف  َّالِإ  اوُِدلَی  َو ال  َكَدابِع  اوُّلُِضی  ْمُهْرَذَت  ْنِإ  َکَّنِإ 

47 فسوی : ك : ر . - 1
.94 فسوی : ك : ر . - 2
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. دنروآیمن ایند  هب  سانشانادخ  راکهبت و  نادنزرف  زج  دننکیم و  هارمگ  ار  وت  ناگدنب  يراذگب ، هدنز  ار  اهنآ  رگا  ایادخ ] ]

هبنج رگا  یتـح  تسا  هتـشادن  مه  يزاـجعا  هبنج  زگره  هک  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  بـیغ  زا  اـیبنا  یهاـگآ  زا  ییاههدـیزگ  اـهنیا 
. تسین ادخ  صوصخم  بیغ ، زا  یهاگآ  عون  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دشاب ، يزاجعا 

ص)  ) متاخ ربمایپ  نانخس  رد  بیغ  زا  یهاگآ 

ناونع هب  طقف  هک  تسا  هداد  ربخ  اهنآ  زا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یبیغ  ياهشرازگ  زا  لامالام  هریس ، ياهباتک  ملسم و  يراخب و  حیحص 
: میوشیم روآدای  ار  دروم  ود  هنومن 

! ادخ لوسر  يا  : » درک ضرع  دیـسر ، ص )  ) ادخ ربمایپ  روضح  دجـسم  نتخاس  يارب  گنـس  زا  لامالام  یتشپ  اب  رـسایرامع  هک  هاگنآ  . 1
تسد هب  وت  گرم  دنتسین ، وت  لتاق  اهنیا  تفگ : داد و  ربخ  وا  ندنام  هدنز  زا  ترضح  دندناسر . » گرم  دح  هب  نیگنس  راب  نیا  اب  ارم  نانآ 

. تسا زواجتم  رگشروش و  یهورگ 
(1). ِراّنلا َیلإ  هَنوُعدَی  َو  ِۀَّنَجلا  یلإ  مُهوُعدَی  ُۀیغابلا  ُۀئِفلا  ُهُلتقَت  ٍراّمَع  َْحیَو 

. دننکیم توعد  شتآ  هب  ار  وا  اهنآ  یلو  تشهب  هب  ار  نانآ  رامع  دنشکیم  ار  وا  رگمتس  هورگ  رامع ! هراچیب 

ح 447. دجسملا ، ءانب  یف  نواعتلا  باب  ةالصلا ، باتک  يراخب ، حیحص  - 1
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دربن نارگشروش  ناراکمتـس و  نانکـشنامیپ و  اب  وت  « ؛ (1) َنیقِراملا » َو  َنیطِـساقلا  َو  َنیثکاّنلا  ُلـِتاُقت  : » دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربماـیپ . 2

« . ینکیم
تلزنم ماقم و  هب  دـنمقالع  يارب  هک  دـنراد  یناوارف  بلاطم  محالم »  » ناونع تحت  ادـخ ، لوسر  یبیغ  رابخا  نوماریپ  ناثدـحم ، ناققحم و 

. تسا دنمدوس  رایسب  ینامسآ  لاجر 
. دنیامرف هعجارم  موس » یهاگآ   » باتک هب  بیغ  زا  یهلا  يایلوا  یهاگآ  يارب  نادنمقالع  نینچمه 

ص 140. ج3 ، مکاح ، كردتسم  - 1
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! دشن هتشون  هک  ياهمان  ههبش 3 :

زا یخرب  یلو  دـنوشن ، هارمگ  هک  دـسیونب  يزیچ  تّما  يارب  اـت  تساوـخ  يذـغاک  ملق و  اـهزور  نیرخآ  رد  ص )  ) ربماـیپ  » هک نخـس  نیا 
نیرخآ رد  ربمایپ  هب  هشیاع  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دناهتخاس . هک  تسا  یتایلعج  دندرک » مهتم  ییوگنایذـه  هب  ار  وا  سلجم ، رد  نارـضاح 

ص)  ) ربمایپ دنک . » یفرعم  ار  دوخ  نیـشناج  همه  يارب  ات  دـنروایب  ذـغاک  ملق و  یلامتحا  هنتف  زا  يریگولج  يارب  : » تفگ شرمع  ياهزور 
»؟ تسا نتشون  هب  يزاین  هچ  رگید  دنتسه ، یضار  نآ  هب  تّما  هک  تسا  یضار  يزیچ  هب  ادخ  هکیلاحرد  : » دومرف

خساپ
هب ار  وا  یخرب  یلو  دـنوشن ، هارمگ  هک  دـسیونب  يزیچ  تما  يارب  اـت  تساوـخ  يذـغاک  ملق و  اـهزور  نـیرخآ  رد  ص )  ) ربماـیپ هـکنیا  . 1

هرامـش اب  يراخب  حیحـص  زا  ار  ثیدـح  نتم  ام  کنیا  تسا . هدـمآ  يراخب  حیحـص  رد  هک  تسا  یبلطم  نیع  دـندرک  مهتم  ییوگنایذـه 
میسیونیم و  ثیدح 
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: دنکیم لقن  سابع  نبا  زا  يراخب  دوش . نشور  قح  ات  میروآیم  ار  نآ  همجرت  سپس 

ِهللا ُباتِک  انَدـنِع  َو  ُعَجَْولا  هَبَلَغ  ص )  ) َّیبَّنلا َّنإ  ُرمُع : َلاـق  هَدـَعب ، اوُّلِـضَتال  ًاـباتِک  مَُکل  ُْبتکَأ  ٍباـتِکب  ِینُوْتئا  َلاـق : هُعَجَو ، ِّیبَّنلاـِب  َّدَتْـشا  اَّمل 
ِلوسَر َنَیب  َلاح  ام  ِۀَّیزَّرلا  َّلُک  َۀَّیزَّرلا  َّنإ  ُلوقَی : ٍساّبَع  ُنبا  َجرخَف  ُعُزانَّتلا . يدـنِع  یِغبنَیالَو  یّنَع  اُومُوق  َلاق : ُطَغَّللا . َُرثَک  َو  اوُفَلَتْخاَـف  اُنبـسَح ،

(1). ِهباتِک َنَیب  َو  ص )  ) هللا
ِدرد تفگ : رمع  دیوشن . هارمگ  نم  زا  دعب  هک  مسیونب  يزیچ  امـش  يارب  ات  دـیروایب  یگرب  دومرف : دـش ، تخـس  ربمایپ  يرامیب  هک  هاگنآ 

مه اب  هلئـسم  نیا  رـس  رب  دـندوب ، ربمایپ  روضح  رد  هک  یناسک  تسا . سب  ام  يارب  نامه  میراد و  ار  نآرق  ام  هدـش ، هریچ  ربمایپ  رب  يرامیب 
. دینک اوعد  مه  اب  نم  روضح  رد  هک  تسین  هتـسیاش  دـیزیخرب ، نم  دزن  زا  دومرف : ربمایپ  تفرگ ، الاب  ادـص  رـس و  دـندرک و  ادـیپ  فالتخا 

. دسیونب تساوخیم ، هچنآ  ربمایپ  دنتشاذگن  هک  تسا  نآ  تبیصم  نیرتگرزب  تفگیم : تفر و  نوریب  سلجم  زا  سابعنبا 
،4432 ، 4431 ، 3168 ياههرامـش 3053 ، رد  میدـش  روآدای  هک  ياهرامـش  رب  هوالع  تسا ، هدروآ  اـج  دـنچ  رد  ار  ثیدـح  نیا  يراـخب 

. تسا هدمآ  ثیدح  نیمه  زین   7366 ، 5669
! ؟ دناهتخاس مق  رد  ار  يراخب  حیحص  ایآ  مینکیم : لاؤس  نونکا 

هدمآ يراخب  حیحص  رد  هک  تسا  نآ  زج  دوشیم  هتفگ  هک  هچنآ  ایآ 

ح 114. يراخب ، حیحص  - 1
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؟ تسا

هک رمع  راتفگ  ایآ  . 2
: دیامرفیم هک  تسین  نآرق  فلاخم  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  ص )  ) ربمایپ روضح  رد  هللا » باتک  انبسح  »

(7 رشح :  ) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام 
. دیتسیازاب تشادزاب  ار  امش  هچنآ  زا  دیریگب و  داد  امش  هب  ربمایپ  ار  هچنآ  و 

مامت میزیرب و  رود  هب  دیاب  ار  ثیدح  ياهباتک  هیلک  هتس و  حاحص  سپ  تسا ، حیحص  تسا ) یفاک  ادخ  باتک   ) رمع راتفگ  مینک  ضرف 
لها  » ار دوخ  مسا  هفیلخ  ناوریپ  دـیاب  سپ  تسین ؟ يرگید  زیچ  هب  يزاـین  ادـخ  باـتک  دوجو  اـب  نوچ  میدـنبب ، ار  ثیدـح  ياههدکـشناد 

! تسین اهنآ  زاین  دروم  تنس  تسا و  یفاک  اهنآ  يارب  باتک  نوچ  تنس . » لها   » هن دنراذگب  باتک »
یگمه ( 4 مجن :  ) یحُوی ٌیْحَو  ـَّالِإ  َوُه  ْنِإ  نآرق : قیدـصت  هب  هکلب  دـیوگیمن ، نخـس  سوه  اوـه و  يور  زا  هاگچـیه  هک  ص )  ) ربماـیپ . 3

مییوگب و  مینک ، ریسفت  تفگ  هفیلخ  هک  يوحن  هب  ار  وا  راتفگ  هک  تسا  حیحص  ایآ  تسا . یهلا  یحو 
( . دیوگیم نایذه  هدرکن  يادخ  درک و  هبلغ  وا  رب  يرامیب  « ) عجولا هبلغ  »

ياج هب  هدرک  لقن  ار  ثیدح  هک  يرگید  دراوم  رد  يراخب  . 4
: تفگ سلجم  نآ  رد  يدرم  دیوگیم : عجولا » هبلغ  »

. دربیمن هفیلخ  زا  یمان  و  دیوگیم ، »! نایذه  درم  نیا  رُجْهََیل « ؛ » َلُجَّرلا  َّنإ  »
؟ تسین ص )  ) ربمایپ هب  تناها  ریبعت ، عون  نیا  ایآ 

تسین ؟ ربمایپ  رما  اب  تفلاخم  ذغاک ، ملق و  ندروآ  زا  يریگولج  ایآ  . 5
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(63 رون :  . ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَبیُِصی  َْوأ  ٌۀَْنِتف  ْمُهَبیُِصت  ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  دیامرفیم : نآرق 

: تسا نیا  هیآ  لبقام  اریز  ادخ ؛ هب  هن  ددرگیمرب  ص )  ) ربمایپ هب  ِهِْرمَأ  ْنَع  ریمض 
: رون . . . ) ِهِْرمَأ ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  ًاذاِول  ْمُْکنِم  َنُولَّلَـسَتَی  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَق  ًاضَْعب  ْمُکِـضَْعب  ِءاعُدَـک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  ال 

(63
امش نایم  زا  ار  دوخ  هک  ار  یناسک  ادخ  یتسارهب  دیزاسم . ار  رگید  یخرب  امـش  زا  یخرب  ندناوخارف  دننام  دوخ  نایم  ار  ربمایپ  ندناوخارف 

. . . دنسرتب دیاب  دننک  یچیپرس  ربمایپ ]  ] وا نامرف  زا  هک  نانآ  سپ  دسانشیم . دنشکیم ، نوریب  رگیدکی  هانپ  رد  یناهنپ و 
دنک نیعم  ار  دوخ  نیشناج  تساوخیم  وا  تشون ، دهاوخ  هچ  ص )  ) ربمایپ هک  دنتـسنادیم  دنتفرگ ، ار  همان  شراگن  يولج  هک  یناسک  . 6

خیرات فلؤم  رهاطیبا ، نب  دـمحا  زا  دـیدحلایبا  نبا  و  درک ، فارتعا  بلطم  نیا  هب  اهدـعب  هفیلخ  دوخ  ًاقافتا  تفرگ ، ار  نآ  ولج  هفیلخ  و 
: دسیونیم نینچ  دادغب 

نبا تفّلخ  فیک  لاق : دجـسملا ، نم  ُتلق : هللادـبع ؟ ای  تئج  نیأ  نم  لاـق : مث  هتفـالخ ، لّوأ  یف  رمع  یلع  تلخد  لاـق :  2 سابع نبا  يور 
هتفّلخ تلق : تیبلالـهأ ، مکمیظع  تینع  اـّمنإ  کـلذ ، ِنْعأ  مل  لاـق : هبارتأ ، عم  بعلی  هتفّلخ  تلق : رفعج ، نب  هللادـبع  ینعی  هتننظف  کـمع ؟

نالف ، نم  تالیخن  یلع  بْرُغلاب  حتمی 
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ّنأ معزیأ  لاق : معن ، تلق : ۀـفالخلا ؟ رمأ  نم  ءیـش  هسفن  یف  یقب  له  اهینتمتک ، نإ  نْدـُبلا  ءامد  کیلع  هللادـبع ، ای  لاـق : نآرقلا ، أرقی  وهو 

هرمأ یف  ص )  ) هللا لوسر  نم  ناک  دقل  رمع : لاقف  قدص ، لاقف : هیعّدی ، اّمع  یبأ  تلأس  كدیزأو ، معن ، تلق : هیلع ؟ ّصن  ص )  ) هللا لوسر 
نم تعنمف  همـساب  حّرـصی  نأ  هضرم  یف  دارأ  دقلو  ام ، ًاتقو  هرمأ  یف  عبری  ناک  دقلو  ًارذـع ، عطقی  الو  ۀّـجُح ، تبثی  لوق ال  نم  فرط  ورذ 

ملعف اهراطقأ ، یف  برعلا  هیلع  تضفتنال  اهیلو  ولو  ًادـبأ ! شیرق  هیلع  عمتجت  ۀـینبلا ال  هذـه  برو  ال  مالـسإلا ، یلع  ۀـطیحو  ًاقافـشإ  کـلذ 
(1). متح ام  ءاضمإ  ّالإ  هللا  یبأو  کسمأف ، هسفن ، یف  ام  تملع  ّینأ  ص )  ) هللا لوسر 

رـسپ دیـسرپ : دجـسم . زا  متفگ : ییآیم ؟ اجک  زا  تفگ : نم  هب  وا  متفر . وا  دزن  رمع  تفالخ  ياـهزور  نیتسخن  رد  دـیوگیم : ساـبع  نبا 
مدوصقم تفگ : تسا . يزاب  لوغـشم  شنالاسمه  اب  وا  متفگ : تسا . رفعج  نب  هللادـبع  شدوصقم  مدرک  نامگ  درکیم ؟ راک  هچ  تیومع 

همزمز ار  نآرق  بل  ریز  هکیلاحرد  تسا ، ینالف  ياهناتسوب  يارب  یشکبآ  لوغشم  وا  متفگ : میوگیم . ار  ربمایپ  نادناخ  گرزب  دوبن . وا 
تفـالخ هـب  زوـنه  وا  اـیآ  دـشاب . بـجاو  وـت  رب  نارتـش  یناـبرق  ینک ، ناـهنپ  نـم  زا  ار  يزیچ  ییوـگب و  غورد  رگا  تـفگ : رمع  دـنکیم .

: متفگ تسا ؟ هدرک  صیصنت  وا  تفالخ  رب  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  رکف  ایآ  تفگ : يرآ . متفگ : دشیدنایم ؟

ص 21. ج 12 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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وا تفالخ  رب  ربمایپ  دیوگیم . تسار  تفگ : وا  تسا ؟ هنوگچ  دراد  ار  نآ  ياعدا  یلع  هچنآ  هک  مدیـسرپ  مردـپ  زا  نم  میازفایم : يرآ و 
زا ار  نافلاخم  رذـع  درکیمن و  مامت  ار  تجح  زگره  یلو  دوب ، هدرک  بلطم  نیا  هب  ییاـههراشا  ربماـیپ  تفگ : رمع  تسا . هدرک  صیـصنت 

يارب يزوسلد  رطاخ  هب  نم  دروایب ، اراکـشآ  ار  وا  مان  تساوخ  يرامیب  نارود  رد  و  تشاد ، راک  نیا  رب  میمـصت  ینامز ، و  دربیمن ، ناـیم 
لیابق و  دـندشیمن ، عمج  وا  درگ  رب  شیرق  زگره  هناخ ، نیا  راگدرورپ  هب  دـنگوس  مدرک . يریگولج  راک  نیا  زا  مالـسا ، ظـفح  ربماـیپ و 
هچنآ زج  زین  ادـخ  و  تشاد ، هگن  تسد  و  تفاـیرد ، متـشاد ، لد  رد  نم  هک  هـچنآ  ربماـیپ  دـندیروشیم . وا  رب  اهنیمزرـس  هـمه  رد  برع 

. . . . تساوخن يزیچ  دوب  یمتح 
درک و يریگولج  راک  نیا  زا  هفیلخ  ارچ  تشاد و  ملق  ذـغاک و  تساوخرد  زا  یفدـه  هچ  ص )  ) ربمایپ هک  دـناسریم  خـیرات  زا  شخب  نیا 

. تسناد يرایشه  مدع  يرامیب و  يور  زا  ینخس  ار  ربمایپ  نخس 
زا وا ، هزادـناهب  ص )  ) ربماـیپ اـیوگ  دـنکیم ، یفرعم  وا  زا  رتهاـگآ  ربماـیپ و  زا  رتزوسلد  ار  دوـخ  تیاور  نیا  قـبط  رمع  هکنیا : رگید  هتکن 

. تشادن یهاگآ  لاوحا  عاضوا و 
خساپ يوحن  هب  مه  وا  نک و  نییعت  دوخ  يارب  ییصو  تفگ : ص )  ) ربمایپ هب  وا  هک  دنهدیم  تبـسن  هشیاع  هب  هک  تسا  يزیچ  روآتفگش 

تایلعج بیذاکا و  زا  ای  تسه ؟ يزیچ  حیحـص  خـیراوت  حاحـص و  رد  ایآ  تساجک ؟ نخـس  نیا  كردـم  تسا ، هدـمآ  ههبـش  رد  هک  داد 
دوشیم . بوسحم 
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نآرق موس : شخب 

هراشا
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نآرق نوماریپ  لوا : لصف 

نادواج ةزجعم  ای  نآرق 

نیا ناـیم  رد  یلو  تسا . هتخاـس  حرطم  نوگاـنوگ  تازجعم  اـب  ار  دوـخ  توـعد  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  هک  دـهدیم  یهاوـگ  یعطق  خـیرات 
. تسا میرک  نآرق  نآ  تشاد و  یساسا  دیکأت  تسوا -  نادواج  ةزجعم  تقیقح  رد  هک  اهنآ -  زا  یکی  يور  ترضح  تازجعم ،

مغر هب  و  درک ، توعد  نآ  اب  ۀـلباقم  هب  ار  نایناهج  هدومن و  نـالعا  ینامـسآ  باـتک  نیا  ندروآ  اـب  ار  شیوخ  توبن  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 
نانچمه نآرق  اهنرق ، تشذگ  زا  سپ  زین  زورما  دروایب . ار  نآ  دـننام  تثعب  رـصع  رد  تسناوتن  سکچـیه  نآرق ، عطاق  راکـشآ و  يّدـحت 

: دیوگیم هدرک و  نالعا  ار  دوخ  يّدحت 
( 88: ءارسا  ) ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَیال  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل 

نآرق نوماریپ  لوا : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:114
هب نانآ  زا  یخرب  دـنچره  دـنروایب ، ار  نآ  ریظن  دـنناوتیمن  دـنروایب ، نآرق  نیا  دـننام  یباـتک  هک  دـنیآدرگ  مه  رود  نج  سنا و  رگا  وگب 

. دنناسر يرای  رگید  یخرب 
نیا زا  رتمک  هب  رگید  ياج  رد  و  دنروایب ، نآرق  نیا  لثم  یباتک  دنناوتیم ، رگا  وگب  ربمایپ ، يا  دـیوگیم : يّدـحت  ماقم  رد  اجنیا  رد  نآرق 

هکناـنچ دـنروایب . ار  نآرق  ياـههروس  زا  هروس  کـی  یتـح  هروس و  هد  هدـننام  دـنناوتیم ، رگا  وـگب  دـیوگیم : هدوـمرف و  لّزنت  زین  ّدـح 
(13: دوه « . ) دیروایب نیا  دننام  هتفابرب  هروس  هد  مه  امش  دییوگ  تسار  رگا  وگب : « ؛  ٍتایَرَتْفُم ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِر  - ْشَِعب اُوتْأَف  ُْلق  دیامرفیم :

(38 سنوی : « . ) دیروایب نآ  دننام  ياهروس  سپ  دییوگ  تسار  رگا  وگب : « ؛  ِِهْلثِم ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  دیامرفیم : نینچمه 
ناـگماکدوخ يزرو  ضرغ  رثا  رد  جـیردتب  ناـنآ  زا  سپ  فسـألا  عـم  دـناهدرک ، هضرع  ار  نآ  نیـشیپ  ناربماـیپ  هک  ینامـسآ  ياـهباتک 

بتک و نیا  دوخ  ۀعلاطم  هکنانچ  دنکیم . دییأت  مه  یخیرات  دـهاوش  نآرق ، رب  هوالع  ار ، بلطم  نیا  تسا . هدـیدرگ  فیرحت  شوختـسد 
. دـشاب یهلا  یحو  دـییأت  دروم  دـناوتیمن  زگره  هک  تسا  هدـش  دراو  یبلاطم  اهنآ  رد  اریز  دراد ، تلالد  نآ  رب  زین  اهنآ  ياوتحم  رد  تقد 

حیـضوت زین  يو  ندش  هتخیوآ  راد  هب  يارجام  نآ  رد  هک  دراد  ار  حیـسم  ترـضح  ۀـمانیگدنز  تروص  رتشیب  ینونک  لیجنا  هک  میرذـگب 
. تسا هدـنام  نوصم  شهاک  شیازفا و  عون  ره  زا  میرک  نآرق  نیـشیپ ، ینامـسآ  بتک  رد  راکـشآ  تافیرحت  مغر  هب  اّما  تسا . هدـش  هداد 

زا  ینآرق  لماک  ةروس   114 ص )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ 
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ار یهلا  یحو  تسخن  زور  زا  هک  ع )  ) یلع ترـضح  ًاصوصخ   - یحو ناگدنـسیون  تسا و  هداد  ناـهج  لـیوحت  هداـهن و  راـگدای  هب  دوخ 
هن هدـش و  مک  نآرق  ياههروس  تایآ و  زا  يزیچ  هن  نآرق ، لوزن  زا  نرق  تشذگ 15  دوجو  اب  هناتخبشوخ ، دناهتشاگن . ار  نآ  تشونیم -

تسا . هدش  هدوزفا  اهنآ  رب  يزیچ 
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ص:117

تاهبش مود : لصف 

نآرق يریذپانفیرحت  ههبش 1 :

هراشا

. دنشابیم وسمه  عوضوم  نیا  رد  وا  اب  زین  نارگید  دبال  تسا ، هدش  فیرحت  نآرق  تسا  دقتعم  يرون  ثّدحم  دنیوگیم :
خساپ

فیرحت شوختسد  لیجنا ، دننام  زین  نآرق  دنیوگب  دنزادنیب و  رابتعا  زا  ار  نآرق  دنهاوخیم  هک  تسا  نایحیسم  زیواتسد  فیرحت ، هب  ماهتا 
فیرحت هب  مهتم  ار  لباقم  هورگ  ياهقرف  ره  دـنوشیم و  نانآ  تسد  تلآ  هار ، نیا  رد  هتـسنادان  یناسک  هاـگنآ  تسا . هدـش  ینوگرگد  و 

نایعیـش نایم  رد  نانآ  يادیپان  لماوع  فیرحت و  هب  مهتم  ار  هعیـش  نانآ ، نارکفمه  نایباهو و  نایم  رد  نایحیـسم  يادیپان  لماوع  دنکیم .
ریذـپانفیرحت ار  نآرق  فرحنم ، هورگ  کـی  زج  ناناملـسم ، همه  هک  تسا  نیا  قح  دـنزاسیم و  مهتم  فـیرحت  هب  ار  فلاـخم  هورگ  زین 

دننادیم .
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هدارا هک  دـهدیم  یهاوگ  ینـشور  هب  نآرق  تایآ  تسا . رواد  نیرتهب  دروم ، نیا  رد  نآرق  مینک ، هضرع  نآرق  دوخ  رب  ار  بلطم  نیا  ًالّوا :
نوصم فیرحت  شوختسد  عون  ره  زا  دبا  ات  تسا ، هدمآ  دورف  ص )  ) ربمایپ بلق  رب  هک  متاخ  باتک  نیا  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ادخ  یعطق 

ام « ؛  َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  دیامرفیم : هکنانچ  تسا . هتفرگ  هدهعرب  ار  نآ  تسارح  ظفح و  دنوادخ  دـنامب و  ظوفحم  و 
(9 رجح : « . ) مییامنیم ظفح  ار  نآ  ام  میداتسرف و  ورف  ار  نآرق 

: دیوگیم هدروآرد  مظن  هب  ار  ینآرق  تقیقح  نیا  يولوم 
قح فاطلا  درک  هدعو  ار  یفطصم 

قبس نیا  دریمن  وت  يریمب  رگ 
مظفاح ار  تزجعم  باتک و  نم 

مضفار نآرق  ار ز  نک  مک  شیب و 
معفار ملاع  ود  ردنا  ار  وت  نم 

معفاد تثیدح  زا  ار  نایغاط 
ورد ندرک  مک  شیب و  دناتن  سک 

وجم رگید  یظفاح  نم  زا  هب  وت ،
(42 تلصف :  ) ٍدیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ال  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد 

. تسا هدش  لزان  شیاتس  هتسیاش  میکح و  دنوادخ  يوس  زا  هک  ارچ  دیآیمن ، نآ  غارس  رس ، تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  یلطاب  هنوگچیه 
يزیچ دوشیمن و  مک  نآ ، زا  ياهملک  یتح  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  دـیآیم و  رامـش  هب  شیپ  هیآ  زا  يرگید  ریبعت  هیآ ، نیا  تقیقح  رد 

هدوب  هاتوک  شدنلب  ناماد  زا  نارگفیرحت  تسد  ددرگیمن و  هدوزفا  نآ  رب 
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. تسه و 

نالطب و هیحان ، وس و  چیه  زا  ینعی  تسا ، ندوب  هبناجهمه  زا  هیانک  رـس » تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  « ؛  ِهِْفلَخ ْنِم  َو ال  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  هلمج 
. دمآ دهاوخن  دیآیمن و  باتک  نیا  غارس  هب  داسف 

دنتشادن نآ  زج  یباتک  مالسا ، زاغآ  رد  ًاصوصخم  دادیم . لیکشت  ار  نانآ  زیچ  همه  هکلب  دوبن ، ناناملسم  يارب  یـساسا  نوناق  طقف  نآرق ،
. دوشیمن فیرحت  شوختسد  زگره  یباتک  نینچ  دوب ، نآرق  هب  صوصخم  ملعت ، میلعت و  ظفح و  تئارق و  و 

زا ام  عالطا  دـننام  دـنکیمن ، دـیدرت  کش و  نآ  رد  یـسک  هک  تسا  نشور  حـضاو و  ردـقنآ  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  نآرق  لـقن  تحص 
کش سیراپ  ندنل و  ای  هنیدم و  هکم و  نوچ  ییاهرهش  دوجو  رد  دناوتیم  یـسک  ًالثم  ایآ  یخیرات ؛ مهم  ثداوح  ایند و  گرزب  ياهرهش 

ای هسنارف و  ریبـک  بـالقنا  اـی  ناریا و  هب  لوـغم  هلمح  دـناوتیم  یـسک  اـیآ  و  دـشاب ؟ هدرکن  ترفاـسم  اهرهـش  نیا  هب  زگره  دـنچره  دـنک 
هنوگنیمه زین  نآرق  تاـیآ  تسا . هدیـسر  اـم  هب  رتاوت  هب  اـهنآ  همه  نوچ  دـناوتیمن ، ارچ  دوش ؟ رکنم  ار  مود  لوا و  یناـهج  ياـهگنج 

. تسا

نآرق هرابرد  ع )  ) یلع نانخس 

: دیامرفیم هبطخ 133  رد  تسا . نآرق  يریذپانفیرحت  رب  هاوگ  نیرتهب  هغالبلا ، جهن  رد  نانمؤمریما  نانخس 
ُمَدُْهت  ٌْتَیب ال  َو  ُُهناَِسل  اَیْعَی  ٌقِطاَن ال  ْمُکِرُهْظَأ  َْنَیب  ِهللا  ُباَتِک  َو 
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. ُهناَوْعَأ ُمَزُْهت  ٌّزِع ال  َو  ُُهناَکْرَأ 

ورف شیاهنوتـس  هاگچـیه  هک  تسا  ياهناـخ  دـیارگیمن و  يدـنک  هب  شناـبز  زگره  هـک  تـسا  ییوگنخـس  امـش ، ناـیم  رد  ادـخ  باـتک 
. دنروخیمن تسکش  زگره  شنارای  هکنانچ  تسا ، تزع  هیام  دزیریمن و 

: دیامرفیم هبطخ 176  رد  دشاب ؟ یفاصوا  نینچ  ياراد  دناوتیم  دشاب ، هدش  فیرحت  شوختسد  هللااب -  ذوعن  هک -  یباتک  ایآ 
. ُنیِمَألا ُُهبَبَس  َو  ُنِیتَْملا  ِهللا  ُْلبَح  ُهَّنِإَف  ِنآْرُْقلا  اَذَه  ِْلثِِمب  ًادَحَأ  ْظِعَی  َْمل  ُهَناَْحبُس  َهللا  َّنِإ 

. تسوا نئمطم  هلیسو  یهلا و  راوتسا  نامسیر  نآ  هک  ارچ  تسا . هدادن  زردنا  نآرق ، دننام  يزیچ  هب  ار  سکچیه  كاپ ، يادخ 
هدرک لقن  فیرحت  نوماریپ  هک  یتایاور  یتدـیقع و  باتک  هن  تسا  ییاور  باتک  کی  باطخلا » لصف   » مان هب  يرون  ثّدـحم  باتک  اـّما  و 

: دنوشیم میسقت  هتسد  دنچ  هب 
دمحم نب  دـمحا  زا  هک  یناوارف  تایاور  دـننام  دـناهدش . تسرد  نآرق ، نتخاس  رابتعایب  يارب  تسا و  لوعجم  تایاور  نیا  زا  یتمـسق  . 1

« دامتعا لباق  ریغ   » و بهذـملا » دـساف   » ام لاـجر  بتک  رد  يرایـس  هک  مینادیم  و  تسا ، تیاور  عومجم 188 رد  هک  دـناهدش  لقن  يراّیس 
. تسا هدش  یفرعم 

يریسفت  هبنج  هک  تسا  هدمآ  یلع » طارص   » هلمج َمیِقَتْسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْها  ریسفت  رد  ًالثم  دراد ، يریسفت  هبنج  تایاور ، زا  یخرب  . 2
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. دشاب هیآ  ءزج  هکنیا  هن  دراد 

. تسا دنسیب ) « ) لسرم ، » وا تایاور  زا  يرایسب  . 3
ْنِإ َو  ءاسن : هروس  هیآ 3  رد  ًالثم  تسا ، بجعت  رد  نآ  نالعاج  درخ  لقع و  زا  ناسنا  هک  تسا  روآهدـنخ  يردـق  هب  تاـیاور  زا  یخرب  . 4

! تسا هداتفا  نآرق ، موس  کی  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  دعب  هرقف  هرقف و  نیا  نیب  دیوگیم : یماتَْیلا  ِیف  اوُطِسُْقت  َّالَأ  ُْمتْفِخ 
دابرب شئزج  هد  ناظفاح ، نایراق و  همه  نآ  ناراگن و  یحو  ناگدنـسیون و  همه  نآ  اب  نآرق  دـنک  اعدا  یـسک  هک  تسا  روآهدـنخ  رایـسب 

. تسا هدشن  هاگآ  مه  یسکو  تسا  هتفر 
نیرتهب و  نآ ، زا  دعب  هچ  فلؤم و  تایح  لاح  رد  هچ  دناهتـشون  نآ  رب  يددـعتم  ياههیّدر  باتک ، نیا  راشتنا  زا  سپ  هعیـش ، ياملع  ًانمض 

زا شیپ  تسا و  هدرک  نآ  رد  ياهدرتسگ  ثحب  هک  تسا  ییوخ  هللا  تیآ  ردقیلاع  عجرم  شراگن  نآرقلا » ریـسفت  یف  نایبلا   » باتک هیّدر ،
هللا تیآ  هتفر ، تسد  زا  زیزع  تسود  ًاریخا  و  نمحرلا » ءالآ   » ریسفت همدقم  رد  د.1352 )  ) یغالب داوج  دمحم  خیش  ردقیلاع  ققحم  ناشیا 

. دناهتخادرپ نآ  هب  نارگید  نینچمه  و  فیرحتلا » نع  نآرقلا  ۀنایص   » مان هب  یلقتسم  باتک  رد  تفرعم 
هب دشاب  انب  رگا  مینکیمن . سکعنم  ار  تسا  هدـمآ  نیحیحـص  رد  هک  فیرحت  تایاور  میهدـن ، نمـشد  تسد  هب  هناهب  هکنیا  يارب  ام  یلو 

ریسفت رد  صخألاب  ریسفت  ياهباتک  رد  نینچمه  دروخیم و  مشچ  هب  دایز  فیرحت  تایاور  ملسم ، يراخب و  حیحـص  رد  میزادرپب  هلباقم 
يربط و 
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. یطویس روثنملا  ردلا 

ار نیشیپ  ياملع  زا  یخرب  مان  ام  کنیا  دنتـسین . شیب  ینایوگغورد  دنهدیم ، تبـسن  هیماما  ياملع  هب  ار  نآرق  يریذپفیرحت  هک  یناسک 
. میروآیم اجنیا  رد  دناهدرک  یفن  ار  فیرحت  هک 

. دجنگیمن اجنیا  رد  اهنآ  تاملک  اهنآ و  همه  مان  لقن  هتبلا 
: دیوگیم دیاقع  هلاسر  رد  د.381 ) قودص ، خیش   ) هیوباب نب  یلع  نب  دمحم  نیثّدحملا ، خیش  . 1

(1). بذاک وهف  کلذ  نم  رثکأ  ّهنإ  لوقن  ّانأ  انیلإ  بسن  نمو  نیتفّدلا  نیب  ام  وه  دمحم  هّیبن  یلع  یلاعت  هللا  هلزنأ  يذلا  نآرقلا  ّنأ  انداقتعا 
دوجو نآرق  دلج  ود  نایم  هک  تسا  نیمه  هدرک  لزان  ص )  ) دمحم ترـضح  شربمایپ  رب  ادـخ  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآرق  هرابرد  ام  داقتعا 

. تسوگغورد هدوب ، نیا  زا  شیب  نآرق ، هک  دهد  تبسن  ام  هب  سکره  دراد و 
: دوخ باتک  ود  رد  د.413 )  ) نامعن نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم  خیش  . 2

ص 54؛ تالاقملا ، لئاوا  فلا )
ص 206. ۀیورسلا ، لئاسملا  ب )

. تسا هدشن  مک  يزیچ  نآرق  زا  هک  دنکیم  حیرصت 

صص 93و 94. تاداقتعالا ، - 1
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ص:123
ار نآ  یسربط  هک  دراد  فیرحت  یفن  رد  ینخس  تایـسلبارطلا  لئاسملا  باوج  رد  د.436 )  ) نیسحلا نب  یلع  يدهلا  ملع  یضترم  دیـس  . 3

. تسا هدرک  لقن  نایبلا  عمجم  رد 
: دسیونیم دوخ  ریسفت  همدقم  رد  د.460 )  ) یسوط خیش  . 4

یتساک تسا و  لطاب  نآرق  رد  ینوزف  هک  دنرظن  نیا  رب  ناگمه  اریز  تسین ؛ باتک  نیا  هاگیاج  هتـسیاش  نآرق ، یتساک  ینوزف و  رد  نخس 
ای هدش  مک  نآرق  تایآ  زا  یشخب  ایوگ  هک  تسه  تنس  لها  هعیـش و  دزن  یتایاور  دیوگیم  هدرک و  دییأت  ار  نیمه  زین  یـضترم  دیـس  زین .

، تسا رتهب  دنتـسین و  دـنمدوس  لمع  يارب  هن  ملع و  يارب  هن  ًالـصا  دنتـسه و  دـحاو » ربخ   » اهنیا هدـش ، لقتنم  رگید  ياج  هب  دوخ  ياـج  زا 
(1). درک لیوأت  هیجوت و  ار  اهنآ  ناوتیم  یگداس  هب  اریز  مینکن ، هجوت  اهنآ  هب  میزادرپن و  اهنآ  هب  ًالصا 

: دسیونیم ریسفت  همدقم  رد  د.548 )  ) یسربط نسح  نب  لضف  یلعوبا  . 5
رظن زا  هدـشن و  هدوزفا  نآرق  رب  يزیچ  هک  دـننادیم  ناگمه  اریز  درادـن ، ییاج  ًالـصا  نارـسفم ، رظن  زا  نآرق ، ندـشدایز  مک و  رد  نخس 

دیدـپ یتساک  ینوگرگد و  نآرق  رد  ایوگ  هک  دـناهدروآ  ار  یتایاور  ینـس  هعیـش و  زا  نانیبرهاظ )  ) هیوشح زا  یهورگ  هچرگ  زین ، یتساک 
نآرق رد  هک  تسا  نیا  هدرک  عافد  نآ  زا  زین  یضترم  دیس  تسام و  بهذم  دامتعا  دروم  حیحص و  هچنآ  یلو  تسا ، هدمآ 

. فجن پاچ  ص 3 ، ج1 ، نایبت ، - 1
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(1). تسا هتفگ  نخس  هدرتسگ  لماک و  رایسب  هرابنیا  رد  یضترم  دیس  تسا  هدادن  يور  یتساک  ینوگرگد و  هنوگچیه 

: دسرپیم هک  انهم  دیس  خساپ  رد  هیوانهملا  لئاسملا  ۀبوجا  رد  د.726 )  ) یلح همّالع  . 6
شیازفا ای  شهاک  نآرق  دـهد ، ناشن  هک  تسه  يزیچ  ام  نارای  دزن  حیحـص  تیاور  رد  ایآ  دـیامرفیم : هچ  ادـخ  باتک  هراـبرد  اـم  رورس 

. . . ؟ میرادن يربتعم  تسرد و  زیچ  ای  هدش ؟ نوگرگد  نآ  بیترت  ای  هتفای 
هانپ تسا . هتفاین  هار  نآ  رد  یـشهاک  شیازفا و  چیه  هدـشن و  نآ  رد  یـشیپ  سپ و  ینوگرگد و  چـیه  هک  تسا  نآ  قح  تفگ : خـساپ  رد 

رتاوت تروص  هب  هک  تسا  ص )  ) ربمایپ هزجعم  هب  ندز  دربتسد  يانعم  هب  نیا  اریز  دنک ، ادیپ  يداقتعا  نینچ  یسک  هکنیا  زا  ادخ  هب  میربیم 
(2). تسا هدش  لقن 

: دسیونیم د.993 )  ) یلیبدرا ققحم  . 7
تباث نآ  رتاوت  رگا  و  درک . . . هدنـسب  لداع ، رفن  کی  زا  ندینـش  هب  ناوتیمن  و  مینادب ، رتاوت  هب  میناوخیم ، نآرق  ناونع  هب  ار  هچنآ  دـیاب 

دناهدرمـش ار  نآ  فرح  فرح  هک  ییاج  ات  هدش  تبث  اهباتک  رد  هتـشذگ  نیا  زا  و  تسا . . . ناما  رد  یتسردان ، هنوگره  زا  رگید ، دوش ،
طخلامسر و دناهدرک و  طبض  ار  نآ  تاکرح  همه  و 

ریسفت همدقم  سماخ  نف  ص 15 ، ج1 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 121. هلئسم 13 ، هیوانهملا ، لئاسملا  ۀبوجا  - 2
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یتساک ینوزف و  چـیه  هک  دـیآیم  تسد  هب  ینیقی  ملع  هکلب  دـنمورین ، ینامگ  هک  ییاج  ات  دـناهدرک ، میظنت  تقد  هب  ار  نآ  رگید  لـئاسم 

(1). تسا هتفاین  هار  نادب 
: دسیونیم د.1228 )  ) ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش  . 8

ظوـفحم یتساـک  زا  نینچمه  تسا . . . هتفاـین  هار  ینوزف  چـیه  رگید ، فورح  تاـملک و  هچ  هللا و  مسب  هچ  نآرق  ياـههیآ  اـههروس و  رد 
زا ناشن  هک  دـنچ  یتایاور  و  تساهنامز . . . همه  رد  املع  عامجا  نآرق و  حیرـص  هکناـنچ  تسا ، نآ  ناـبهگن  ظـفاح و  ادـخ  اریز  تسا ،

(2). درک لیوأت  ار  اهنآ  دیاب  و  درک . . . لمع  اهنآ  هب  ناوتیمن  تسا و  تسردان  هک  تسا  یهیدب  دراد ، نآرق  یتساک 
نامز لوط  رد  ناگرزب  رگید  تاملک  لقن  دروم و  نیا  رد  لیصفت  مینکیم ، هدنسب  گرزب  دنمشناد  تشه  نیا  تاملک  لقن  هب  اجنیا  رد  ام 

. دراد یلقتسم  باتک  شراگن  هب  زاین  رضاح  رصع  هب  دسرب  ات 

ص 218 ج2 ، هدئافلا ، عمجم  - 1
صص 298 و 299 . نماثلاو ، عباسلا  ثحبملا  ةالصلا ، باتک  نم  نآرقلا  باتک  ءاطغلا ، فشک  - 2
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! نآرق رد  ناماما  مان  ندوبن  رطاخ  هب  فیرحت  هب  داقتعا  ههبش 2 :

. تسا نآرق  رد  ناماما  مان  ندوبن  نآرق ، فیرحت  هب  نایعیش  داقتعا  للع  زا  یکی  دنیوگیم :
خساپ

. تسا هدیشارت  زین  یتلع  نآ  يارب  سپس  هدز ، هعیش  رب  یتمهت  ًالوا  درک ، همکاحم  ار  ههبش  حارط  دیاب 
اههد دراد و  رواب  ًـالماک  ار  نآ  يریذـپانفیرحت  هکلب  هدوبن ، نآرق  فیرحت  هب  لـئاق  هعیـش  تشذـگ ، شیپ  ياـهثحب  رد  هکناـنچ  ًـالّوا 

. تسا دوجوم  نآرق  نیمه  اهنآ  يانبم  دناهتشون و  نآرق  رب  یسراف  یبرع و  ریسفت 
يرجه لوا  نرق  زا  اهنآ  تباتک  خیرات  هک  دراد  دوجو  یطخ  نآرق  رازه  شش  بیرق  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  سدقم ، دهشم  رد 

، تسا هدیشارت  تمهت  نیا  يارب  ههبش  حارط  هک  تسا  ياهزیگنا  نخس ، نیا  زا  رتدب  دنرادن ، جیار  نآرق  اب  یتوافت  چیه  تسا و  زورما  هب  ات 
هکلب  ددرگ ، نایب  نآرق  هلیسو  هب  دیاب  زیچ  همه  هک  تسین  دقتعم  هعیش  زگره 
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هلیـسو هب  ناماما  تماما  تسا و  مرتحم  نآرق  دننام  دـسریم  ام  تسد  هب  وا  يایـصوا  ای  وا  دوخ  زا  هک  ص )  ) ربمایپ تنـس  نآرق ، رب  هوالع 

. تسا هدش  مالعا  ص )  ) ربمایپ تنس 
دیزاسن . مهارف  ار  ترخآ  باذع  دوخ  يارب  اهغورد  اهتمهت و  نیا  اب  هک  مینکیم  تحیصن  ار  نازادرپههبش  نیا  ام 
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ص:129

تماما تیب و  لها  مراهچ : شخب 

هراشا
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تفالخ تماما و  لوا : لصف 

هراشا

موزل ینـشورهب  ص ، )  ) مرکا ربماـیپ  تلحر  ناـمز  رد  ناـهج  هقطنم و  دوـجوم  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  مالـسا و  ردـص  خـیرات  هب  هـعجارم 
ار مالـسا  نییآ  راوثلثم  هناگهس و  يرطخ  ترـضح ، نآ  تشذـگرد  ماـگنه  هب  اریز  دـنکیم ؛ تاـبثا  ار  تماـما  بصنم  ندوب  یـصیصنت 

یلخاد ناقفانم  هورگ  ار  موس  علـض  و  ناریا ، يروتارپما  ار  نآ  رگید  علـض  مور ، يروتارپما  ار  رطخ  ثلثم  نیا  علـض  کی  درکیم : دـیدهت 
رد تلع  نیمه  هب  و  دوـبن ، غراـف  نآ  رکف  زا  هظحل  نیرخآ  اـت  ص )  ) ربماـیپ هک  سب  نیمه  تسخن  علـض  رطخ  تیمها  رد  دادیم . لیکـشت 

درک و مازعا  جیـسب و  نایمور  اـب  دربن  يارب  دـیز  نب  ۀـماسا  يربهر  هب  ار  یمیظع  هاپـس  شیوخ  رمع  رخآ  ياـهتعاس  هکلب  اـهزور  ناـمه 
هک تشون  نمی  رادنامرف  هب  درک و  هراپ  ار  ص )  ) ربمایپ ۀمان  هک  دوب  یلاگـس  دـب  نمـشد  زین  مود  علـض  دومن . نیرفن  زین  ار  نآ  زا  نافلختم 

وا  يارب  هدرک  ادج  نت  زا  ار  وا  رس  ای  دنک و  ریگتسد  ار  ص )  ) ربمایپ
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ياههئطوت اب  دندوب و  ربمایپ  محازم  نآ  زا  نوریب  ای  هنیدم  رد  هتسویپ  هورگ  نیا  هک  تسناد  دیاب  مه  موس  رطخ  باب  رد  هرخالاب  و  دتسرفب ،

ات تسا ، هتفر  ناوارف  نخس  نانآ  ياهيزادناگنـس  ةرابرد  نآرق  فلتخم  ياههروس  رد  دندرکیم و  نوخ  ار  يو  لد  شیوخ  گنراگنر 
. تساهنآ ءوس  لامعا  راکفا و  حرش  رد  اهنآ و  مان  هب  نآرق ، رد  هروس  کی  هک  اجنآ 

نمشد هک  ار ، مالـسا  نییآ  یمالـسا و  تما  ص ، )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  حیحـص  يرطخ  ثلثم  نینچ  دوجو  اب  ایآ  دوشیم ، لاؤس  نونکا 
! ؟ دزاس اهر  دوخ  لاح  هب  ربهر  نودب  دوب ، هتسشن  نآ  نیمک  رد  وس  ره  زا 

ناج اب  هلیبق  نارـس  هب  تبـسن  بصعت  لیابق  دارفا  نایم  رد  و  تسا ، ياهلیبق  يایگدنز  برع ، یگدنز  هک  تسنادیم  ص )  ) ربمایپ کشیب 
نیا زا  نمشد  و  دوب ، دهاوخ  لیابق  عازن  یگتـسد و  دنچ  ۀیام  یمدرم ، نینچ  هب  ربهر  نییعت  يراذگاو  نیاربانب ، تسا . هتخیمآ  مه  رد  نانآ 

ربمایپ صن  قیرط  زا  نیشناج  نییعت  : » دیوگیم انیس  یلعوبا  سیئرلا  خیش  هک  تسا  تقیقح  نیمه  ۀیاپرب  درک . دهاوخ  يریگهرهب  فالتخا 
(1) « . ددرگیم نکهشیر  فالتخا  عازن و  عون  ره  نیشناج  نییعت  اب  نوچ  تسا ، رتکیدزن  عقاو  هب  نآ ، رب  (ص )

هب ار  یـضتقم  مادـقا  دوخ  زا  سپ  یمالـسا  تما  يربهر  ةرابرد  ات  درکیم  باجیا  ص )  ) ربماـیپ یهاـگآ  تمکح و  دـش  تباـث  هک  نونکا 
؟ تسا هدوب  هنوگچ  ترضح  نآ  یشیدناهراچ  تیفیک  دید  دیاب  دروآ ، لمع 

ص564. مجنپ ، لصف  مهد ، ۀلاقم  تایهلا ، ءافش ، - 1
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: میزادرپیم اهنآ  یسررب  دقن و  هب  هک  دراد  دوجو  هیرظن  ود  اجنیا  رد 

هب ار  وا  هدیزگرب و  تسا  هتشاد  ار  یمالسا  تما  يربهر  یگتـسیاش  هک  ار  يزاتمم  درف  لاعتم ، دنوادخ  نامرف  هب  ص ، )  ) یمارگ لوسر  . 1
. تسا هدومن  یفرعم  مدرم  هب  دوخ  نیشناج  ناونع 

. تسا هدرک  نایب  ار  بلطم  نیا  و  دننک ، باختنا  ار  يدرف  دوخ  يو ، زا  سپ  هک  هداهن  مدرم  ةدهع  رب  ار  ربهر  باختنا  ص ، )  ) ربمایپ . 2
؟ دوشیم هدافتسا  مالسا  خیرات  و  ص )  ) ربمایپ ةریس  تنس و  باتک و  زا  هیرظن  ود  نیا  زا  کی  مادک  دید  دیاب  نونکا 

ۀظحل ات  دنک ، نالعا  مدرم  ّلک  هب  سپس  کیدزن و  ناگتـسب  هب  ار  دوخ  تعیرـش  دش  رومأم  هک  يزور  زا  ص - )  ) ربمایپ یگدنز  رد  تقد 
حالطصا هب  هدرک و  حیرصت  ًارارک  دوخ ، زا  دعب  ۀفیلخ  تاّصخشم  رب  ترضح  نآ  هک  دزاسیم  یعطق  ار  بلطم  نیا  ترـضح -  نآ  گرم 

: دوشیم تباث  ریز  رد  هدشدای  روما  اب  بلطم  نیا  ار . مدرم » باختنا   » شور هن  تسا ، هدیزگرب  ار  صیصنت »  » شور يربهر  ۀلئسم  رد 

رادلا موی  ثیدح  . 1

َکَتَریِـشَع ْرِْذنَأ  َو  ۀیآ  و  دزاس ، راکـشآ  ار  دوخ  توعد  هک  تخاس  رومأم  ار  ربمایپ  لاعتم  يادـخ  تثعب ، زاغآ  زا  لاس  تشذگ 3  زا  سپ 
امـش يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  دومرف : درک و  عمج  ار  مشاهینب  نارـس  ص )  ) ربمایپ دـش . لزاـن  دروم  نیا  رد  ( 214: ءارعش  ) َنِیبَْرقَْألا

ماهدروآ .
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یصو و ردارب و  ات  دنکیم  يرای  نییآ  نیا  رـشن  رد  ارم  امـش  زا  کی  مادک  منک . توعد  نآ  هب  ار  امـش  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دنوادخ 
. درک نالعا  ار  دوخ  یگدامآ  ع ؛ )  ) یلع اهنت  راب  ره  رد  دومن و  رارکت  ار  نخس  نیا  هبترم  هس  ترـضح  دشاب ؟ امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج 

: دومرف ص )  ) ربمایپ عقوم  نیا  رد 
(1) « . مکیف یتفیلخ  یّیصوو و  یخأ  اذه  ّنا  »

تلزنم ثیدح  . 2

طقف هتسناد و  یسوم  هب  نوراه  ماقم  تلزنم و  نامه  دوخ ، هب  تبسن  ار  نانمؤم  ریما  ماقم  تلزنم و  فلتخم ، دراوم  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ 
: هدومرف رتاوت  هب  بیرق  ثیدح  رد  هدرک و  بلس  ع )  ) یلع زا  دشاب ) توبن  هک   ) ار نوراه  تاماقم  زا  ماقم  کی 

(2) « . يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ  یلع  ای  »
تاماقم ۀمه  زین  تلزنم  ثیدـح  و  دوب ، اراد  یـسوم  نامز  رد  ار  ترازو (5) و  ، (4) تفالخ ، (3) توبن ماقم  نوراـه  میرک ، نآرق  صن  هب 

، دوصقم رگا  ًاعبط  دنکیم . تباث  ع )  ) یلع يارب  توبن -  ماقم  يانثتسا  هب  ار -  نوراه 

214 ءارعش : ةروس  ریسفت  74 و 75 ؛ صص ج19 ، نایبلا ،  عماج  يربط  ریسفت  ص406 ؛ ج2 ، يربط ، خیرات  ص159 ؛ ج1 ، دمحا ، دنسم  - 1
باحصأ لئاضف  باب  ص5 5 ، ج1 ، هجامنبا ، ننس  یلع ع ؛ ،  لیاضف  باب  ص120 ، ج7 ، ملسم ، حیحص  ص3 ؛ ج6 ، يراخب ، حیحص  - 2

كوبت ةوزغ  ص163  ج4 ، ماشه ، نبا  هیوبن ، ةریس  185 و 230 ؛ ، 182 ، 179 ، 177 ، 175 صص 173 ، ج1 ، دمحا ، ماما  دنسم  یبنلا ؛
53 میرم : اِیبَن  َنوُراه  ُهاخَأ  اِنتَمْحَر  ْنِم  َُهل  اْنبَهَو  َو  - 3

142: فارعا یِمْوَق . . . ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  - 4
 . 29: هط ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  - 5

تلزنم ثیدح  . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:135
. تشادن دوجو  توبن  يانثتسا  هب  يزاین  دوبن  ع )  ) يو يارب  توبن  زج  تاماقم  ۀمه  تابثا 

هنیفس ثیدح  . 3

نآ زا  هک  سکره  تفاـی و  تاـجن  تسـشن  نآ  رب  سکره  هک  دـنکیم  هیبشت  حون  یتـشک  هب  ار  شیوخ  تیب  لـها  ص ، )  ) یمارگ ربماـیپ 
: دیامرفیم هکنانچ  دش ؛ نافوط  ۀقرغ  تسج  فّلخت 

.(1)« قِرَغ اْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  یَجن  اهَبِکَر  ْنَم  ِهِموَق  یف  ٍحُون  ِۀنیفَس  ُلَثَم  مکیف  یتَیب  ِلهَأ  َلَثَم  ّنإ  الأ  »
ص)  ) ربمایپ تیب  لها  هنیفـس ، ثیدـح  قبط  نیاربانب  دوب . نافوط  زا  تاجن  يارب  اهناسنا  هاگهانپ  أـجلم و  هناـگی  حون ، یتشک  هک  مینادیم 

. ددرگیم اهناسنا  یهارمگ  فارحنا و  ۀیام  اسب  هچ  هک  دنتسه  يراوگان  ثداوح  زا  تاجن  يارب  تما  هاگهانپ  هناگی 

تّما ناما  ثیدح  . 4

: دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  فالتخا  زا  تما  يرود  هملک و  تدحو  ببس  ار  دوخ  تیب  لها  ص )  ) مرکا ربمایپ 
اوُراصَف اوُفلتْخا  ِبَرَعلا  َنِم  ٌۀلیبَق  اْهتََفلاخ  اذإف  ِفالِتْخِإلا ، َنِم  یتَّمُأل  ٌنامَأ  یْتَیب  ُلْهَأ  َو  قْرَغلا  َنِم  ِضْرَألا  ِلْهَأل  ٌنامأ  ُموجُّنلا 

صئاصخلا ص573 ؛ ءافلخلا ، خـیرات  ص224 ؛ ج1 ، لادـتعالا ، نازیم  ص91 ؛ ۀـقرحملا ، قعاوصلا  ص351 ؛ ج3 ، مکاح ، كردتـسم  - 1
. رگید بتک  ص113 و  ریدقلا ، حتف  ص28 ؛ ةّدوملا ، عیبانی  ص266 ؛ ج2 ، يربکلا ،

هنیفس ثیدح  . 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:136
(1). سیلبإ َبزح 

َنوُدَـتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلاـِب  َو  مکح  هب  نادرون  اـیرد  اریز ،  ) دنتـسه اـیرد  رد  ندـش  قرغ  زا  نیمز  لـها  تاـجن  ۀلیـسو  ناگراتـس  هک  هنوگناـمه 
زا تما  تاـجن  هیاـم  زین  نم  تـیب  لـها  دنـسریم ، ) لـحاس  هـب  دـننکیم و  ادـیپ  جاوـما  ناـیم  زا  ار  هار  ناگراتـس  ۀلیـسو  هـب  ( ، 16: لحن )

. دندرگیم ناطیش  بزح  وزج  هجیتن  رد  هدش و  فالتخا  راچد  دنزیخرب ، تفلاخم  هب  نانآ  اب  برع  زا  یهورگ  رگا  دنتسه . یگتسدود 

نْیَلَقَث ثیدح  . 5

نیا رد  ص )  ) ربمایپ دناهدرک . لقن  دوخ  ثیدح  ياهباتک  رد  ار  نآ  نیقیرف  ياملع  هک  تسا  یمالـسا  رتاوتم  ثیداحا  زا  نیلقث ، ثیدـح 
کـسمت سپـس  و  موریم ، » مراذگیم و  تناما  ناونع  هب  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  : » دیامرفیم یمالـسا  تما  هب  باطخ  ثیدح 

: دیامرفیم هکنانچ  دنادیم ، تلالض  ۀیام  ار  ود  نآ  زا  یکی  زا  ضارعا  تما و  تیاده  ۀیام  ار  ود  ره  هب  هچراپکی 
(2). َضْوَحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  امُهَّنِإ  َو  ًاَدبَأ  اوُّلِضَت  َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  ام  یتَیب  َلهَأ  یتَْرتِع  َو  هللا  َباتِک  ْنیَلقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِرات  ّینإ 

ص149. ج3 ، مکاح ، كردتسم  - 1
26 و 59 و ، 17 صص 14 ، ج3 ، دمحا ، دنسم  ص432 ؛ ج2 ، یمراد ، ننس  ص307 ؛ ج2 ، يذمرت ، ننس  ص122 ؛ ج7 ، ملسم ، حیحص  - 2
و 148 و 533 ، ، 109 صص ج3 ، مکاح ، كردتسم  ص20 ؛ یئاسن ، هّیولع ، صئاصخ  182 و 189 ؛ صص 366 و 371 و ج5 ، صص ج4 ،

رمیخم ۀعبطم  هرهاق ، ۀیمالـسإلا  بهاذـملا  نیب  بیرقتلاراد  تایرـشن  زا  نیلقثلا  ثیدـح  ۀـلاسر  هب  ناوتیم  ًانمـض  هرابنیا  رد  رگید . بتک 
. درک عوجر 
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رد هک  درادیم  مزال  ناناملـسم  رب  و  دـنکیم ، تباـث  ینـشور  هب  میرک ، نآرق  شود  هب  شود  ار ، تیب  لـها  یملع  تیعجرم  ثیدـح ، نیا 

ار اهرد  ۀمه  ناسک  زا  یخرب  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياج  یلو  دـنیوجب . کسمت  تیب  لها  دومنهر  ادـخ و  باتک  هب  نامزمه  ینید ، روما 
تروص هب  ار  ناهج  ناناملسم  ۀمه  دناوتیم  دنراد ، قافتا  نآ  لقن  رد  یّنس  هعیش و  هک  نیلَقَث ، ثیدح  ار ! تیب  لها  ۀناخ  رد  زج  دننزیم ،

رد هتـشاد و  فـالتخا  مه  اـب  نیقیرف  ربماـیپ ، زا  سپ  تما  یـسایس  رادـمامز  هفیلخ و  نییعت  عوضوم  رد  رگا  اریز  دروآ ، درگ  دـحاو  یتـما 
ٌقفتم ثیدح  قبط  رب   - یتسیاب هتـشادن و  هقرفت  يارب  یلیلد  چـیه  یملع  تیعجرم  دنـشاب ، هورگ  ود  هب  مسقنم  هلئـسم ، زا  یخیرات  تشادرب 

. دنشاب ادص  کی  تسدکی و  مه  اب  نیلقث -  هیلع 
فرطرب ع )  ) یلع ۀلیـسو  هب  ینید  روـما  رد  تاـفالتخا  دوـب و  ع )  ) یلع ِنآ  زا  ًـالمع  یملع ، تیعجرم  زین  اـفلخ  تفـالخ  رـصع  رد  ًـالوصا 
ياههقرف دش و  زاغآ  زین  ییارگهقرف  دـندش ، هتـشاذگ  رانک  تیعجرم  تحاس  زا  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هک  يزور  زا  تقیقح ، رد  دـشیم .

دندمآ . دیدپ  يرگید  زا  سپ  یکی  یمالک  ددعتم 
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تاهبش مود : لصف 

؟ تسا ربمایپ  نارسمه  قح  رد  ُهللا  ُدیِرُی  امَّنِإ  هیآ (  ایآ  ههبش 1 :

، ربمایپ نادناخ  امـش  زا  دهاوخیم  دـنوادخ  انامه  « ؛  ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  هیآ  دـنیوگیم :
رد تسا : هدمآ  هیآ  لوا  تمـسق  رد  اریز  تسا ، ربمایپ  نارـسمه  قح  رد  ( 33 بازحا : « ) لماک یکاپ  دنک ، كاپ  ار  امـش  دربب و  ار  يدـیلپ 

. دینکن ییارآدوخ  شیارآ و  تیلهاج ، نامز  دننامه  دینیشنب و  ناتیاههناخ 
خساپ

: میوشیم روآدای  ار  یتاکن  ام  یلو  دیایب ، یلاؤس  هب  خساپ  بلاق  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهدرتسگ  هیآ ، نیا  هرابرد  ثحب 
: نآ دراوم  کنیا  دریگیم ، هرهب  عمج  هژاو  زا  دیوگیم ، نخس  ربمایپ  نانز  ياههناخ  هرابرد  هک  اجنآ  نآرق ،

( 33 بازحا :  ) یلوُْألا ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  َو  . 1
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. دییاین نوریب  ییامندوخ  هب  نیشیپ  تیلهاج  هویش  هب  دیریگ و  مارآ  ناتاههناخ  رد  و 

(34 بازحا :  ) َّنُِکتُوُیب ِیف  یْلُتی  ام  َنْرُکْذا  َو  . 2
. دینک دای  دوشیم  هدناوخ  ناتاههناخ  رد  ار  هچنآ  و 

(53 بازحا :  ) ْمَُکل َنَذُْؤی  ْنَأ  َّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  . 3
. دنهد تصخر  ار  امش  رگم  دییاینرد  ربمایپ  ياههناخ  هب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

تسا یـصاخ  تیب  دحاو ، تیب  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا  تیبلالها » : » دیوگیم دنکیم و  هدافتـسا  درفم ، هژاو  زا  دروم ، نیا  رد  یلو 
ارهز ترـضح  هناخ  زج  نآ  دوهعم و  هناخ  کـی  ینعی  تسا  دـهع  لا » « ، » تیبلا  » رد لا »  » و درادـن ، نآ  لـها  یبن و  تویب  هب  یطاـبترا  هک 

. تسین يرگید  سک  هناخ  مالسلا ) اهیلع  )
نآرق اریز  تسا ؛ ههبش  نالطب  رب  دهاش ، نیرتهب  نیا  ًاقافتا  دیوگیم ، » نخـس  ربمایپ  نانز  هرابرد  هیآ  لوا  تمـسق  رد  : » دیوگیم هکنیا  . 2

: دروآیم ثنؤم  ار  رئامض  دیوگیم و  نخس  ربمایپ  نانز  هرابرد  نآ  زا  دعب  ریهطت و  هیآ  زا  شیپ 
 . َةاکَّزلا َنِیتآ  َو  . 8 َةالَّصلا ،  َنِْمقَأ  َو  . 7 َنْجَّرَبَت ،  َو ال  . 6 َّنُِکتُوُیب ،  ِیف  . 5 َنْرَق ،  َو  . 4 َْنُلق ،  َو  . 3 َنْعَضَْخت ،  الَف  . 2 َُّنْتیَقَّتا ،  ِنِإ  . 1

: تسا رکذم  رئامض  همه  ریهطت  هیآ  رد  یلو 
ُمُْکنَع .  . 1
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 . ْمُکَرِّهَُطی . 2

 . َّنُِکتُوُیب ِیف  دیامرفیم : تسا . ثنؤم  نآ  رد  زین  رئامض  تسا . ربمایپ  نانز  هب  طوبرم  هک  دوشیم  روآدای  ار  رگید  هیآ  سپس 
رد طقف  ینعی  طسو  رد  یلو  تسا ، ثنؤم  نآ  زا  دعب  نآ و  زا  شیپ  باطخ  هک  دـش  هچ  دـشاب ، ربمایپ  نانز  هب  طوبرم  ریهطت  هیآ  ًاعقاو  رگا 

؟ دنتسه رکذم  رئامض  هیآ  نیا 
؟ تسین بطاخم  یگناگود  رب  لیلد  نیا  ایآ 

زا ًاملـسم  ربمایپ  نانز  تسا . هطلاـغم  یعون  تسا ، اـهنآ  هب  تناـها  دنتـسین ، ربماـیپ  تیب  لـها  زا  ربماـیپ  ناـنز  هکنیا  نتفگ  دـیوگیم  هکنیا 
: نخس رگید  هب  و  سب ، تسا و  هرفن  جنپ  هورگ  صوصخم  هیآ  نیا  هکنیا  تسا و  ریهطت  هیآ  رد  نخس  یلو  دنشابیم  ربمایپ  تیبلها 

رـس رب  ابع  نتخادـنا  اب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یـصاخ  هورگ  دوصقم  دـشاب ، تیب  لها  یناسفن  تراهط  تمـصع و  هرابرد  نخـس  هک  اجنآ 
. دریگیمرب رد  زین  ار  ربمایپ  نانز  همه  دیوگیم ، نخس  عیسو  ینعم  هب  ربمایپ  تیبلها  هرابرد  هک  اجنآ  یلو  هدرک ، نّیعم  ار  نانآ  اهنآ ،

دیناوخب . دیواج » روشنم   » رد ار  بلطم  نیا  لیصفت 

تاهبش مود : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:142

تلاسر نادناخ  راختفا  لادم  ای  ریهطت  هیآ  ههبش 2 :

یناـسنا ره  يارب  ار  تراـهط  نآرق  رد  دـنوادخ  دـشاب . رهاـط  دـناوتیم  یناملـسم  ره  هک  تسا  نیا  میمهفیم  هیآ  زا  اـم  هچنآ  دـنیوگیم :
ریهطت دناوتیم  یناسنا  ره  سپ  تسا ، » هداد  رارق  امـش  ریهطت  يارب  ار  هبوت  دنوادخ  دـینک ، هبوت  امـش  رگا  : » دـیامرفیم دـنادیم و  نکمم 
نیریاس رب  اهنآ  تلیـضف  رب  یمکحم  لـیلد  یلو  دـشاب ، مه  تیبلـها  دروم  رد  هیآ  نیا  هچرگا  درادـن ، تیبلـها  هب  صاـصتخا  نیا  دوش و 

! ! تسین
خساپ

: تسا هدش  هراشا  تراهط  عون  ود  هب  نآرق  رد 
یبآ نامـسآ  زا  « ؛  ِِهب ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو  دـیامرفیم : هکنانچ  ندـب ، سابل و  یگزیکاپ  يانعم  هب  يرهاـظ  تراـهط  . 1

(11 لافنا : « . ) دزاس هزیکاپ  ار  امش  نآ  اب  ات  دتسرفیم  ورف  امش  يارب 
ریز : رد  هدشدای  هیآ  ود  دننام  یقالخا ، ياهیگدولآ  كرش و  زا  یکاپ  . 2
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(103 هبوت :  ) اِهب ْمِهیِّکَُزت  َو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  فلا )

. زاس هیکزت  نادرگ و  كاپ  ار  نانآ  هلیسونیدب  ریگب و  تاکز  نانآ  لاوما  زا  یمارگ ! لوسر  يا 
. تسا یقالخا  يونعم و  تراهط  اجنیا  رد  تراهط  زا  دوصقم 

(108: هبوت  ) َنیِرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهِیف  ب )
. دراد تسود  ار ، وجیگزیکاپ  دارفا  نینچ  ادخ  دنوش و  كاپ  اهیگدولآ  زا  دنهاوخیم  هک  دنتسه  ینادرم  دجاسم ، نآ  رد 

تسا و یناگمه  رما  کی  يرهاظ ، تراهط  اریز  تسا ؛ مود  ینعم  هب  تراـهط  ریهطت  هیآ  رد  نخـس  عوضوم  تراـهط ، ود  نیا  هب  هجوت  اـب 
. دنناسکی نآ  رد  كرشم  نمؤم و 

: دوشیم حرطم  تروص  ود  هب  تسا  ینامسآ  عیارش  مامت  دیکأت  دروم  هک  يونعم  تراهط 
نیا دـنزاس . كاـپ  یگدولآ  عون  ره  زا  ار  دوخ  دارفا ، هک  دـهدیم  ناـمرف  ادـخ  ینعی  دارفا ، همه  دروم  رد  یعیرـشت  تروص  هب  یهاـگ  . 1

: دهدیم روتسد  ع )  ) یسوم هب  هکنانچ  دریگیمرب ؛ رد  زین  ار  نوعرف  یتح  ناگمه ، یعیرشت ، نامرف 
:17 و 18) تاعزان  ) یَّکََزت ْنَأ  یلِإ  ََکل  ْلَه  ْلُقَف  یغَط *  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا 

يوش ! ؟ كاپ  هانگ  كرش و  زا  هک  یهاوخیم  ایآ  وگب  تسا . هدرک  یشکرس  وا  هک  ورب  نوعرف  يوسهب 
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(222 هرقب : « . ) دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  دراد و  تسود  ار  ناراکهبوت  ادخ  « ؛  َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحی  َو  َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  دیامرفیم : زین  و 

يوریپ ناـمرف  نیا  زا  یهورگ  تسه  هک  يزیچ  تساـهيراجنهان . ناـهانگ و  كرـش و  زا  تراـهط  هب  توـعد  اـیبنا ، ماـمت  فدـه  ًـالوصا 
، تسا هدـمآ  ّتنـس  باتک و  رد  هک  ادـخ  ياهنامرف  مامت  درادـن ، ریهطت  نامرف  هب  صاـصتخا ، نیا  دـنباتیمرب و  رـس  یهورگ  دـننکیم و 
هب یهورگ  اسب  هچ  اریز  تسین ؛ دارفا  همه  رد  نآ  ققحت  رب  لـیلد  توعد  یگدرتسگ  یلو  دراد  ینوناـق  یعیرـشت و  هبنج  تسا و  یناـگمه 

تـسین مازلا  رابجا و  هیام  یعیرـشت  هدارا  اریز  درادن ؛ ادخ  یعیرـشت  هدارا  یگدرتسگ  رب  يررـض  نیا  دننزب و  زابرـس  نآ  زا  تجاجل  رطاخ 
. دباتربرس اسب  هچ  دهدب و  نامرف  هب  شوگ  تسا  نکمم  اسب  هچ  دندازآ ، راتخم و  نآ ، ربارب  رد  اهناسنا  هکلب 

یخرب رب  تسین ، اهنآ  ییوگزاب  ياج  ًالعف  هک  اههنیمز  هتـشر  کی  يور  ادخ  ینعی  دارفا ، زا  یخرب  دروم  رد  ینیوکت  تروص  هب  یهاگ  . 2
رد مه  هانگ  هشیدـنا  یتح  دـندرگیمن و  هانگ  درگ  رگید  هک  دـهدیم  ياج  اهنآ  داهن  رد  ار  هاـنگ  زا  تینوصم  یعون  ـالاو ، ياـهناسنا  زا 

: دنیوگب وا  هب  هک  دهدیم  نامرف  هکئالم  هب  ادخ  دش ، میرم  ترضح  بیصن  راختفا  نیا  هکنانچ  دیآیمن ، دیدپ  اهنآ 
(42 نارمعلآ :  ) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای 

داد . يرترب  ناهج  نانز  مامت  رب  ار  وت  و  دینادرگ ، كاپ  یقالخا  یحور و  ياهیگدولآ  زا  دیزگرب و  ار  وت  ادخ  میرم ! يا 
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دریگیمرب و رد  ار  كرشم  نمؤم و  هک  یلّوا  اریز  یعیرـشت ؛ ریهطت  هن  تسا و  يرهاظ  ینامـسج و  ریهطت  هن  هیآ ، نیا  رد  ریهطت  زا  دوصقم 

نیا ًاـعبط  تسا ، هتـساوخ  ناـگمه  زا  ار  يوـنعم  تراـهط  ادـخ  اریز  تسین ، مـیرم  ياـهیگژیو  زا  زین  یمود  درادـن ، مـیرم  هـب  صاـصتخا 
يرهوگ میرم  رد  هک  تسا  هدـش  ببـس  يدـعب ، نیـشیپ و  ياههنیمز  هتـشر  کی  دوجو  انعم  نیا  هب  تسا ، یـصاخ  تراهط  کی  تراهط ،

. تسه مه  ایبنا  رد  هک  تسا  یتمصع  نامه  نیا  دزاس و  همیب  ناهانگ  ربارب  رد  ار  وا  رایتخا ) نیع  رد   ) هک دیآ  دیدپ 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  هیآ  رد  ریهطت  زا  دوصقم  هک  دوشیم  نشور  همدـقم ، نیا  هب  هجوت  اـب 

(33: بازحا )
نیا دنـشاب و  كاپ  یگدولآ  عون  ره  زا  تلاسر  نادناخ  هک  تسا  هتـساوخ  ادـخ  ینعی  دـش ، نایب  زین  میرم  هرابرد  هک  تسا  يریهطت  نامه 

: دیوگیم نآ  هرابرد  هک  تسا  ینیوکت  تساوخ  هکلب  دریگیمرب ، رد  ار  ناگمه  هک  تسین  ینوناق  یعیرشت و  يانعم  هب  نتساوخ ،
(82 سی :  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ 

. دوشیم ققحم  شاب  نامرف  اب  دهاوخب ، ار  يزیچ  دوجو  رگا  هک  تسین  نیا  زج  وا  نامرف 
نادناخ رس  رب  هک  تسا  تلیـضف  جات  تسا ، فالخ  هانگ و  زا  تینوصم  نامه  هک  ینیوکت  ریهطت  عون  نیا  هک  دوشیم  نشور  نایب ، نیا  اب 

نانآ  اب  هرخفم  نیا  رد  نارگید  هدش و  هدراذگ  تلاسر 
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(1) دنتسین . کیرش 

نشور تسین ، » نیریاس  رب  اهنآ  تیلضفا  رب  یمکحم  لیلد  هیآ  نیا  هکنیا  هجیتن   » دیوگیم هک  نخس  نیا  ندوب  هیاپیب  نایب  نیا  هب  هجوت  اب 
ار نآ  نآرق ، هکنآ  لاح  تسین و  میرم  يارب  يراختفا  زین  ِكَرَّهَط  َو  میرم  هرابرد  ادخ  راتفگ  سپ  تسا  حیحـص  راتفگ  نیا  رگا  ددرگیم .

ِكافَطْصا َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو  دیامرفیم : هکنانچ  دنکیم ؛ وگزاب  وا  يارب  راختفا  لادم  ناونع  هب 
 . َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع 

یناوارف تاـیاور  تسا ، هداوناـخ  نیا  ياـهیگژیو  زا  دراد و  یـشنیرفآ  ینیوکت و  هبنج  بازحا ، هیآ 33  رد  ریهطت  هـکنیا  لـئالد  زا  یکی 
همطاف و یلع و  رـس  رب  ینعی  رفن  راهچ  رـس  رب  ییابع  ص )  ) ربمایپ ریهطت  هیآ  لوزن  زا  سپ  هک  دـناهدرک  لقن  تنـسلها  ناثدـحم  هک  تسا 

: تفگ درکیم ، هراشا  نامسآ  فرط  هب  دوخ  تداهش  تشگنا  اب  هکیلاحرد  هاگنآ  دنکفا . مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و 
« . دننانیا نم  نادناخ  تسا و  ینادناخ  يربمایپ  ره  يارب  اراگدرورپ ! « ؛ (2)« یتَیب ُلهأ  ءالؤه  َو  ٍتَیب  َلهأ  ٍّیبَن  ِّلُِکل  ّنإ  مهّللا  »

هناخ رد  هب  دشیم  جراخ  هناخ  زا  حبص  زامن  يارب  هک  زور  ره  و 

اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  دننام : دراد ، هنومن  نآرق  رد  ینیوکت  هدارا  رد  دیری »  » عراضم ظفل  اب  هدارا  دربراک  و  - 1
صص 198و 199. ج5 ، روثنملا ، ردلا  7 ؛ صص 5 -  ج22 ، يربط ، ریسفت  - 2
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دیعسوبا . 1 دنتسه : ربمایپ  هباحـص  زا  رفن  تشه  ثیداحا  نیا  نایوار  (1) درکیم . توالت  ار  هیآ  دیسریم ، مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح 

.8 ثراحلا ، نب  لالب  . 7 عقسا ، نب  ۀلثاو  . 6 صاقویبا ، نب  دعس  . 5 یسود ، هریرهوبا  . 4 سابع ، نب  هللادبع  . 3 کلام ، نب  سنا  . 2 يردخ ،
. هملس ما 

سالک رد  هچنآ  توص  طبـض  دـننام  و  دنتـسه ، یثیدـح  ینآرق و  قیاقح  زا  رود  ياهناسنا  نایوگنخـس ، نیا  هک  تسا  نیا  اـم  يراـتفرگ 
. دنهدیم لیوحت  تساک  مکیب و  هدش  هتفگ  اهنآ  هب  سرد 

« تسا هداد  رارق  امش  ریهطت  يارب  ار  هبوت  ادخ  دینک ، هبوت  امش  رگا  : » هک تسا  هدمآ  نآ  رد  هک  دهدیم  تبسن  نآرق  هب  هکنیا  روآتفگش 
؟ تسا هدمآ  ياهیآ  نینچ  نآرق  ياجک  رد  . 

بلطم نآرق ، هب  هلمج  نیا  نداد  تبـسن  بلطم و  کی  انعم ، یتسرد  یلو  تساـهيراجنهان ، ناـهانگ و  زا  بولق  تراـهط  هیاـم  هبوت  يرآ 
( مالـسلا مهیلع   ) تیبلـها راـختفا  لادـم  ار  نآ  ناـیوار ، نارـسفم و  همه  هک  ار  ياهیآ  ناوـتیمن  یگتخاـس  هیآ  نـیا  اـب  و  تـسا ، يرگید 

. دومن راکنا  دناهتسناد ،

. نامه - 1
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؟ تسا ربمایپ  نارسمه  ِتْیَبْلا  َلْهَأ  زا  دوصقم  ایآ  ههبش 3 :

هن تسا ، هدـش  لزاـن  مالـسلا ) مهیلع   ) همطاـف نینـسح و  یلع و  و  ص )  ) ربماـیپ ینعی  هبیط  هسمخ  هراـبرد  ریهطت  هـیآ  دـنیوگیم : ناـیعیش 
یلو ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  دیامرفیم : هکنانچ  تسا ؛ رکذم  اجنآ  رد  ریمض  هکنیا  لیلد  هب  ربمایپ ، نارسمه 
رارق ربمایپ  نارسمه  ینعی  تیبلها  سأر  رد  هک  تسا  ص )  ) ربمایپ صخـش  دوجو  رطاخ  هب  ریمـض  ندروآ  رکذم  هک  تسا  نیا  نآ  باوج 

. تسا هتفرگ 
خساپ

لاح و  دوش . تیاعر  هتکن  نیا  زین  دـعب  لبق و  تایآ  رد  دـیاب  سپ  تسا  نانآ  سأر  رد  ص )  ) ربمایپ دوجو  ریمـض  ریکذـت  ّتلع  ًاـعقاو  رگا 
: دننام تسا  ثنؤم  ریامض  همه  دعب  لبق و  تایآ  رد  هکنآ 

.10 ًارْجَأ ،  َّنُْکنِم  . 9 ِتانِسْحُْمِلل ،  . 8 َهَّللا ،  َنْدُِرت  . 7 َّنـُْتنُک ،  ْنِإ  َو  . 6 َّنُکْحِّرَسُأ ،  . 5 َّنُکْعِّتَمُأ ،  . 4 َْنَیلاعَتَف ،  . 3 َنْدُِرت ،  . 2 َُّنْتنُک ،  ْنِإ  . 1
ُباذَْعلا ،  اََهل  . 11 ٍۀَشِحاِفب ،  َّنُْکنِم 
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 ، َنْرَق َو  . 20 َْنُلق ،  َو  . 19 َنْعَضَْخت ،  الَف  . 18 َُّنْتیَقَّتا ،  ِنِإ  . 17 َُّنتَْسل ،  . 16 اَهل ،  انْدَتْعَأ  . 15 اهَرْجَأ ،  . 14 اِهتُْؤن ،  . 13 َّنُْکنِم ،  ُْتنْقَی  . 12

 . َهَّللا َنْعِطَأ  َو  . 25 َةاکَّزلا ،  َنِیتآ  َو  . 24 َنِْمقَأ ،  َو  . 23 َنْجَّرَبَت ،  َو ال  . 22 َّنُِکتُوُیب ،  ِیف  . 21
تایآ نیا  رد  ارچ  تسا . ربمایپ  نارـسمه  یگمه  زا  دوصقم  تسا و  تنؤم  عمج  هدـمآ  ریهطت  هیآ  زا  لبق  هک  تاـیآ  نیا  رد  ریامـض  ماـمت 

. هدماین - تساهنآ سأر  رد  ص )  ) ربمایپ هکنآ  رطاخ  هب  مه  نآ   - رکذم ریمض  مه  راب  کی 
 . َّنُِکتُوُیب . 27 َنْرُکْذا ،  َو  . 26 تسا : ثنؤم  ریامض  زین  ریهطت  هیآ  زا  سپ  تسا . ریهطت  هیآ  زا  لبق  هناگ  ریامض 25 نیا 

طوبرم تایآ  نایم  رد  هک  ریهطت  هیآ  رد  اهنت  یلو  دروآیم ، ثنؤم  ار  ریامض  دیوگیم ، نخـس  ربمایپ  نانز  هرابرد  نآرق  هک  اجنآ  نیاربانب 
نیا زا  تسین . ربمایپ  نارسمه  هیآ ، نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  تسا . هدروآ  رکذم  ار  ریامض  همه  هدمآ ، ربمایپ  تاجوز  هب 

داد و رارق  اـبع  ریز  ار  رفن  راـهچ  همه  و  دوخ ، ص )  ) ادـخ لوسر  هک  میراد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  رتاوـتم  هکلب  رفاـضتم ، تاـیاور  هتـشذگ 
: تفگ

(1) « . یتیب لهأ  ءالؤه  تیب و  لهأ  یبن  لکل  ّنإ  مهللا  »

. هدشدای هیآ  لیذ  رد  روثنم  رد  ریسفت  يربط و  ریسفت  ك : ر . - 1
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راد د؟ یهیجوت  هچ  ماما  بصن  موزل  تسا ؛ هدش  لیمکت  تلمکأ  مویلا  هیآ  مکح  هب  یهلا  نید  ههبش 4 :

خساپ
، تسا هدـش  یحو  ربماـیپ  رب  زین  يرگید  ماـکحا  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  اریز  تسین ؛ عورف  رظن  زا  لاـمکا  هیآ ، رد  نید  لاـمکا  زا  دوـصقم 

. تسا نآ  ياقب  لماوع  يزیریپ  لامکا ، نیا  زا  دوصقم  هکلب  هریغ  هلالک و  ثرا  دننام 
یکی تسین و  بابـسا  زا  زاینیب  زین  دوخ  ياقب  رد  تسا  هدنروآدیدپ  سـسؤم و  ورگ  رد  هک  روطنامه  ینامـسآ  ای  یعامتجا  هدیدپ  کی 

رد ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  هیآ  ًاـقافتا  دزادرپـب ، روما  هرادا  هب  ص )  ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تسرپرـس  بصن  نآ  ءاـقب  لـماوع  زا 
. تسا هتشگ  لماک  ع )  ) یلع بصن  اب  هدش و  لزان  ریدغ  زور  نامه 

سپ هک  دیوگیم  هاگنآ  دومن ، بصن  تماما  هب  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ ًادـعب  تشگ ، لیمکت  نید  تسخن ، دـنکیم  رّوصت  ههبـش  حارط 
دراد ؟ ینعم  هچ  نید  لامکا  ناونع  هب  ع )  ) یلع بصن  نید ، لیمکت  زا 

هچ ماما  بصن  موزل  تسا ؛ هدش  لیمکت  تلمکأ  مویلا  هیآ  مکح  هب  یهلا  نید  ههبش 4 :
راد د؟ یهیجوت 
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زگره دندوب و  ییایصوا  ياراد  ایبنا ، همه  دناهدناوخن . ار  نآرق  زا  یگرب  دننکیم ، حرط  ار  تاهبـش  نیا  هک  يدارفا  هک  تساجنیا  تفگش 

. تسا یصو  رب  یحو  لوزن  اب  مزالم  نیا  دراد و  ینعم  هچ  ص ، )  ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  ایبنا ، یصو  هک  درکن  روطخ  شرکف  هب  یـسک 
دنک . یتسرپرس  ار  نارادنید  هک  دنکیم  نیعم  ار  يدرف  نید ، ياقب  يارب  دوخ  تایح  لاح  رد  ص )  ) ربمایپ دوخ  هکیلاحرد 

هچ ماما  بصن  موزل  تسا ؛ هدش  لیمکت  تلمکأ  مویلا  هیآ  مکح  هب  یهلا  نید  ههبش 4 :
راد د؟ یهیجوت 
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؟ تسیچ يروش  هروس  رد  یبْرُقْلا ) یِف  َةَّدَوَمْلا  اَّلِإ  زا (  دوصقم  ههبش 5 :

؟ دینکیم یمارتحایب  ص )  ) ربمایپ تیبلها  هب  تبسن  ارچ  تسیچ ؟ یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  هیآ  دروم  رد  امش  رظن  دش ، لاؤس  یباهو  غلبم  زا 
: تفگیم تساوخیم ، دنوادخ  رگا  دراد . قرف  تیب  لها  اب  یبرق  تسین ، ربمایپ  تیب  لها  یبرق »  » زا روظنم  تفگ : وا 

ناکیدزن ءزج  مه  هباحـص  میـشاب . هتـشاد  تسود  ار  ربمایپ  ناـکیدزن  همه  دـیاب  اـم  هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم  یتیب ، » لـهأ  یف  ةّدوملا  ّـالإ  »
. دنتسه وا  ناکیدزن  ءزج  زین  ربمایپ  نانز  دنربمایپ .

خساپ
هدش يأر  هب  ریـسفت  هیآ ، نیا  هنافـسأتم  تسا . مالـسا  رد  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  يأر  هب  ریـسفت  هک  تسا  هدیـسرن  یـضعب  شوگ  هب  ایوگ 

. تسا هدماین  راتفگ  يارب  مه  يدهاش  چیه  تسا و 
یعون  هک  دوشیم  هتفگ  کیدزن  نادنواشیوخ  هب  یبرع ، نابز  رد  یبرق » »
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ینعم هب  دراوم  مامت  رد  تسا و  هدـمآ  هروس  رد 12 راب  16 هژاو ، نیا  دـیجم ، نآرق  رد  و  دنشاب (1) ، هتـشاد  ناسنا  اب  یببـس  ای  یبسن  دنویپ 
ناسنا اب  هک  تسا  یناگیاسمه  لامتحا ، نیتسخن  ( 36: ءاسن  ) یبْرُْقلا ِيذ  ِراْجلا  َو  هیآ  رد  یتح  تسا ، هتفر  راک  هب  نادـنواشیوخ  ناگتـسب و 

: مینکیم هدنسب  هیآ  دنچ  لقن  هب  ام  کنیا  دنشاب . هتشاد  يدنواشیوخ  دنویپ 
(83 هرقب :  ) یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا  يِِذب  َو  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو  . 1

. دینک یکین  نامیتی  کیدزن و  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  هب  و 
(177: هرقب  ) َنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  ِيَوذ  ِهِّبُح  یلَع  َلاْملا  یَتآ  َو  . 2

. دهدب ناگراچیب  نامیتی و  کیدزن و  نادنواشیوخ  هب  دراد  تسود  هک  نآ  اب  ار  دوخ  ییاراد  و 
(152 ماعنا :  ) یبُْرق اذ  َناک  َْول  َو  اُولِدْعاَف  ُْمْتُلق  اذِإ  َو  . 3

. دشاب کیدزن  نادنواشیوخ  هرابرد  دنچره  دینک ، دوخ  هشیپ  ار  تلادع  دیتفگ ، نخس  رگا 
. تسا ینآرق  تایآ  مامت  فالخ  رب  تسا ، تغل  فالخ  رب  هکنیا  رب  هوالع  هجو ، نیا  ریغ  هب  یبرق »  » ریسفت نیاربانب ،

زا یخرب  کنیا  دـنکیم . ریـسفت  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  ار  یبرق  ص ، )  ) ربمایپ زا  ناوارف  تایاور  مینک ، هعجارم  تایاور  هب  هاگره  و 
ار تایاور  نیا 

هاگنآ دشاب . » تبـسن  ود  یکیدزن  كالم  هک  دوریم  راک  هب  يدروم  رد  یبرق »  » ظفل : » دیوگیم برق »  » هدام رد  تادرفم ، رد  بغار  - 1
. دروآیم ار  ثحب  دروم  هیآ  هلمج  نآ  زا  هدمآ  یبرق »  » ظفل اهنآ  رد  هک  ار  یتایآ 
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: میوشیم رکذتم 

: دنکیم لقن  نینچ  رماع  زا  وا  ریبج و  نب  دیعس  زا  دوخ ، دنس  اب  هباحصلا » لئاضف   » باتک رد  دمحا  . 1
تلزن اّمل 

یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
(1)  . ًاثالث اهلاق  و  امهانبا : ۀمطاف و  یلع و  لاق : مهتّدوم ؟ انیلع  تبجو  نیذلا  ءالؤه  نم  کتبارق ؟ نم  هللا  لوسر  ای  اولاق : ، 

. دنتـسه یناسک  هچ  وت  ناکیدزن  ادـخ ، ربمایپ  يا  دندیـسرپ : دـش ، لزان  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال  هیآ  هک  یماـگنه 
. درک رارکت  ار  نخس  نیا  راب  هس  اهنآ و  رسپ  ود  همطاف و  یلع و  دومرف : دنتسیک ؟ تسا  بجاو  ام  رب  نانآ  یتسود  هک  یناسک 

هب ع )  ) یلع نانمؤمریما  یتقو  دنکیم : لقن  مالسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  زا  نیحیحـصلا » یلع  كردتـسملا   » باتک رد  مکاح  . 2
: دوب نیا  نآ  زا  یشخب  هک  دناوخ  هبطخ  مدرم  نایم  رد  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیسح  دیسر ، تداهش 

( : ص  ) هِّیبِنل یلاعَت  َو  َكرابَت  َلاقَف  ٍملسُم  ِّلُک  یلَع  مهَتَّدَوَم  ُهللا  َضرَْتفا  َنیِذَّلا  ِتیَْبلاِلهأ  ْنِم  ّانإ 
ًانْسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 

،
(2). ِتیَْبلاَلهأ اُنتّدوَم  ِۀنَسَْحلا  ُفاِرْتقاَف 

ص 119 ج 3 ، هباحصلا ، لئاضف  - 1
ص 172. ج3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 2
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نیا رب  امـش  زا  نم  وگب  دـیامرفیم : شربماـیپ  هب  تسا و  هتخاـس  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ار  اـهنآ  یتسود  ادـخ  هک  میتسه  ینادـناخ  زا  اـم 

شیازفا شیارب  ار  نآ  دهد ، ماجنا  یکین  راک  سکره  دیرادب و  تسود  ارم  کیدزن  نادنواشیوخ  هکنیا  زج  مهاوخیمن ، یـشاداپ  تلاسر 
. تسا هداوناخ  ام  اب  یتسود  ینعم  هب  اجنیا  رد  کین  راک  ماجنا  میهدیم .

: تسا هدرک  ریسفت  نینچ  ار  هیآ  يو  هک  دنکیم  لقن  سابعنبا  زا  مه  وا  دهاجم ، زا  روثنملا » ّردلا   » رد یطویس  . 3
(1)  . یب مهوّدوتو  یتیب  لهأ  یف  ینوظفحت  نأ 

. دیراد تسود  نم  ببس  هب  ار  اهنآ  دینک و  ظفح  متیبلها  رد  ارم  قح  هک  تسا  نیا  روظنم 
: » دیوگب دیاب  دوب ، کیدزن ) نادنواشیوخ   ) تیبلها دوصقم  رگا  دیوگیم : يداشرا  رومأم  هکنیا  روآتفگش 

: » دیامرفب تسا ، هدمآ  هژاو  نیا  هک  يرگید  دروم  هدزناپ  رد  ادخ  دیاب  سپ  تسا ، تسرد  ناشیا  بلطم  رگا  یتیب ، »  لهأ  یف  ةّدوملا  ّالإ 
! ! يداشرا رومأم  نیا  قطنم  تسا  اوسر  ردقچ  مکتیب ، »  لهأ  یف 

( ، نم ناـکیدزن  « ) ياـبرق  » ینعی تسا ؛ ملکتم » ياـی   » باـنم بئاـن  ینعم ، کـی  هب  و  تسا ، دـهع  يارب  یبْرُْقلا  رد  لا »  » هـکنیا رگید  هـتکن 
دنچره دنوشیمن ، باسح  ربمایپ  يابرق  زگره  دنتسیزیم ، هریزج  هبش  طاقن  نیرترود  رد  هک  یناسک  ای  یندم و  ینمی و  هباحـص  نیاربانب ،

کی  ناونع  هب 

ص 70. ج6 ، روثنملاردلا ، - 1
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. دنشاب رادروخرب  یّصاخ  مارتحا  زا  دناهدید  ار  ص )  ) ربمایپ هک  ناملسم 

: مینک هجوت  بلطم  هس  هب  دیاب  دوش ، نشور  یناهرب  تروص  هب  بلطم  نیا  میهاوخب  رگا 
: » دنیوگیم رگا  دشاب ، هتشاد  هطبار  دنویپ و  یعون  هنمینثتسم ، اب  دیاب  هشیمه  انثتسا  . 1

لیوأت هب  رگم  دوشیمن ، دراو  حیـصف  مالک  رد  عطقنم  يانثتـسا  اذل  دـشاب و  لخاد  هنم » ینثتـسم   » رد ینثتـسم »  » دـیاب دـیز »  ّالإ  موقلا  ءاج 
. یصاخ

ار شداپ  عونره  تساوخرد  اجنیا  رد  مبلطیمن . یشاداپ  متلاسر  غیلبت  رد  امـش  زا  نم  ًارْجَأ ،  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ال  دیامرفیم : هیآ ، زاغآ  رد  . 2
. دنکیم یفن 

. دبلطیم شاداپ  ناونع  هب  ار  یبرق  یتسود  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  هلمج  رد  . 3
یتروص رد  نیا  و  ددرگزاب ، وا  دوخ  هب  نآ  هجیتن  هک  دوشیم  ص )  ) ربمایپ شاداپ   - رهاـظ هب  ولو   - یتروص رد  تّدوم  تسادـیپ  هتفگاـن  و 

. تسوا ناور  حور و  ینامداش  و  ص )  ) ربمایپ میرکت  یعون  هک  دوش  ریسفت  وا  نادنواشیوخ  هب  یبرق  هک  تسا 
نیا رد  یـشبح و ، . . . یناـمی و  یندـم و  یکم و  زا  دـناهدید ، ار  ص )  ) ربماـیپ هک  تـسا  یناـسک  هـیلک  یبرق ، زا  دارم  مییوـگب  رگا  اـّما  و 
دراد ص )  ) ربمایپ اب  یطابترا  هچ  فلتخم  ياهّتیـسنج  اب  اهناسنا  همه  نیا  نتـشاد  تسود  دنکیمن . ادیپ  یحیحـص  ینعم  انثتـسا  تروص 

باسح  وا  شاداپ  هک 
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ص:157
؟ دوش

: دیامرفب دنشاب و  هتشاد  تسود  ار  رگیدکی  ناناملسم  هک  دهد  نامرف  ص )  ) ربمایپ تسا  نکمم  هتبلا 
دزم و دـیوگب : ربماـیپ  هک  تسا  حیحـص  یتغـالب  یبدا و  رظن  زا  اـیآ  هکنیا  نآ  تـسا و  يرگید  ياـج  رد  نخـس  یلو  اوباـحت » وأ  اوّداوـت  »

ناـمیا وا  هب  وا  تاـیح  لاـح  رد  هکنیا  زج  دـنرادن  وا  اـب  يدـنویپ  ًالـصا  هک  مدوخ  رامـشیب  هباحـص  نتـشاد  تسود  زج  مبلطیمن  یـشاداپ 
: دیوگیم هک  تسا  يرعاش  راتفگ  ریظن  نتفگ  نخس  نینچ  دناهدروآ ،

دندیرب رس  دنواهن  رد  یتخرد 

؟ تسیک ِرْمَأْلا ) یِلوُأ   ) زا دوصقم  ههبش 6 :
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يرهاظ دزم  یعون  دزم ، نیا  دنچره  دنک ، تشگزاب  وا  هب  رهاظ  هب  هک  دشاب  یعون  هب  ص )  ) ربمایپ دزم  دیاب  متسم ! وت  زیوالد  کشم  زا  هک 

( 109 ءارعش : « . ) تسین نایناهج  راگدرورپ  رب  زج  نم  دزم  « ؛  َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  تسادخ  اب  وا  یعقاو  دزم  ّالا  تسا و 
تعاطا دنتسه و  نادرمتلود  ( 109 ءارعـش :  ) ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هیآ  رد  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  زا  دوصقم  دـنیوگیم :

. دنشاب ملاظ  هچرگا  تسا ، بجاو  اهنآ 
خساپ

ناـمکاح نارادـمامز و  رمـالایلوا  زا  دوصقم  دـنیوگیم  هک  تسا  تنـسلها  نارـسفم  زا  یخرب  هدـیقع  تسا ، هدـمآ  ههبـش  نیا  رد  هچنآ 
یتح دننک ، يوریپ  دشاب ، یلکـش  ره  هب  یتموکح  ره  زا  دنفظوم  ناناملـسم  هک  دندقتعم  دنتـسه و  طیحم  ره  نامز و  ره  رد  روما ، رداصم 

. دشاب اهیناورم  اهینایفس و  تموکح  تموکح ، رگا 
طرش دیق و  نودب  یتموکح  ره  زا  يوریپ  هک  تسین  نکمم  تسین و  راگزاس  مالسا ، تامیلعت  حور  اب  زگره  ریـسفت  نیا  میوشیم : روآدای 

. دشاب ص )  ) ربمایپ ادخ و  تعاطا  فیدر  رد 
و  دنکیم ، ادخ  ربمایپ و  رب  فطع  ار  رمألاولوا »  » ادخ هکنیا  زا  ًالوصا 
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هب هتـسباو  رگمتـس و  ملاـظ و  وـلو  دـندالب  ماـکح  دارم  هک  تـفگ  ناوـتیمن  دـهدیم ، رارق  ود  نـیا  تعاـطا  فـیدر  رد  ار  اـهنآ  تعاـطا 

ار ملاظ  هورگ  ادـخ  تساوخ ، دوخ ، هیّرذ  يارب  ار  تفـالخ  تماـما و  میهاربا ، هک  هاـگنآ  هک : نیا  هاوگ  هب  دنـشاب ، یجراـخ  ياهتردـق 
(124 هرقب : « . ) دسرن ناراکمتس  هب  نم  نامیپ  « ؛  َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَیال  دومرف : درک و  انثتسا 

ملاظ و تعاطا  فرط ، کی  زا  هکنیا  نآ  دـنبایرد و  ار  رمالا » یلوا   » تیعقاو دـنناوتیم  دنـشاب ، شنیب  شناد و  لها  نخـس ، نیا  فرط  رگا 
. تسا هدرک  بجاو  ار  رمالا » یلوا   » تعاطا طرش ، دیق و  نودب  قلطم و  تروص  هب  ادخ  رگید ، فرط  زا  و  تسا ، مارح  مالـسا ، رد  رگمتس 

موصعم هک  تسا  يرمألا  یلوا  تسا ، بجاو  قلطم  تروص  هب  اهنآ  تعاطا  هک  يرمالایلوا  هک  تفگ  ناوتیم  بلطم  ود  نیا  هظحـالم  اـب 
. دشاب راگزیهرپ  لداع و  درف  موصعم ، بایغ  رد  و 

: دیوگیم يو  تسا . هدومن  فارتعا  نادب  هدرک و  هجوت  هتکن  نیا  هب  يزار  ماما  هناتخبشوخ 
هب دشابن  اطخ  زا  موصعم  رگا  اریز  دـشاب ، موصعم  دـیاب  ًامتح  درمـشب  مزال  ارچ  نوچ و  نودـب  عطق و  روطهب  ار  وا  تعاطا  ادـخ  هک  یـسک 

کی دوخ ، نیا  و  هتـسناد ، مزال  اطخ  ماجنا  رد  ار  وا  يوریپ  هدرمـش و  مزال  ار  وا  تعاطا  دـنوادخ  دوشیم ، یهابتـشا  بکترم  هک  یماگنه 
مزال رمـالاولوا  زا  يوریپ  رگید  فرط  زا  و  تسا ، عونمم  لـمع  نآ  ماـجنا  فرط  کـی  زا  اریز  دـنکیم ، داـجیا  یهلا  مکح  رد  داـضت  عون 

دوشیم . یهن  رما و  عامتجا  بجوم  نیا  تسا و 
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رمالاولوا رگا  رگید  فرط  زا  هتـسناد و  مزال  طرـش  دیق و  چیه  نودب  ار  رمالاولوا  نامرف  تعاطا  دـنوادخ  مینیبیم  فرط  کی  زا  نیاربانب ،

هراشا اهنآ  هب  قوف  هیآ  رد  هک  رمالاولوا  هک  مینکیم  هدافتـسا  نینچ  همدـقم  نیا  زا  تسین . حیحـص  ینامرف  نینچ  دنـشابن ، اـطخ  زا  موصعم 
(1). دنشاب موصعم  دیاب  ًامتح  هدش 

. دناهدرک قیدصت  وا  نادنزرف  یلع و  دروم  رد  ار  هیآ  لوزن  یّنس ، نارسفم  زا  یخرب  ًاقافتا 
هدش لزان  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  و  ع )  ) یلع قح  رد  هیآ  نیا  : » دسیونیم طیحملا  رحبلا  ریـسفت  رد  يافوتم 756  یسلدنا  نایحوبا 

(2) « . تسا
: دنکیم لقن  سابعنبا  زا  داقتعا »  » هلاسر رد  يزاریشلا  نمؤم  نب  رکبوبا 

ایآ ربمایپ ! يا  درک : ضرع  ع )  ) یلع دراذـگ ، ياجرب  هنیدـم  رد  كوبت  رد  ار  وا  ربمایپ  هک  یماگنه  هدـش  لزان  ع )  ) یلع هراـبرد  قوف  هیآ 
: دومرف ص )  ) ربمایپ يراذگیم ؟ ياجرب  رهش  رد  ناکدوک  نانز و  دننامه  ارم 

: ّلجوزع لاقف  حلصأو ، یموق  یف  ینفلخا  یسوم ؟ نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ 
ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو 

(3).
نایم رد  تفگ : وا  هب  یسوم  هک  ینامز  نآ  یشاب ؟ ع )  ) یسوم هب  تبسن  یسوم  ردارب  نوراه  دننامه  نم  هب  تبسن  يرادن  تسود  ایآ 

ص 144 ج 10 ، يزار ، رخف  ریبک ، ریسفت  - 1
ص 278 ج3 ، طیحملا ، رحبلا  - 2

. يزاریش نمؤم  نب  رکبوبا  داقتعا  باتک  زا  لقن  هب  ص 425  ج3 ، قحلا ، قاقحا  - 3
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 . ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  دومرف : دنوادخ  نامز  نیا  رد  شاب ، رگحالصا  شاب و  نم  نیشناج  لیئارساینب 

لقن دـهاجم  زا  : » میوشیم روآدای  ار  یکی  هک  هدرک  لقن  دروم ، نیا  رد  یتایاور  ةّدوملا » عیبانی   » باتک رد  يزودـنق  یفنح  نامیلـس  خـیش 
(1) « . تسا هدمآ  ع )  ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  هک  هدش 

ص 114. ةدوملا ، عیبانی  - 1
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« یتنس  » ای تسا  حیحص  یترتع »  » نیلقث ثیدح  رد  ههبش 7 :

هراشا

كرات ّینإ  : » تسا نینچ  ثیدـح  دـناهدرک . هفاضا  ار  نآ  هعیـش  ياـملع  هکلب  درادـن ، دوجو  یترتع »  » هملک نیلقث  ثیدـح  رد  دـنیوگیم :
« . یتّنسو هللا  باتک  نیلقثلا  مکیف 

خساپ
هدش لقن  تنس  لها  بتک  رد  حیحص  دانـسا  اب  یترتعو » هللا  باتک   » هلمج اریز  تسا ؛ حیحـص  تایاور  فالخرب  تسرد  هدش ، هتفگ  هچنآ 

: بلطم نیا  نایب  کنیا  تسا . هدشن  لقن  حیحص  دنس  اب  یتّنسو » هللا  باتک   » هلمج هکیلاحرد  تسا ،
: دنکیم نینچ  مقرا  نب  دیز  زا  رابتعا ، ) رظن  زا  تنس  لها  باتک  نیمود   ) دوخ حیحص  رد  ملسم  . 1

مدرم تحیـصن  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ  داتـسیا و  دراد  رارق  هنیدـم  هکم و  نایم  هک  ّمُخ »  » مان هب  یبآ  رانک  رد  ص ])  ]) ادـخ لوسر  يزور 
هب  میادخ  رومأم  تسا  کیدزن  مرشب . نم  مدرم ! يا  : » دومرف نینچ 
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نآ رد  هک  تسادـخ  باتک  اـهنآ  نیتسخن  مراذـگیم ؛ اـهبنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  میوگب و  کـیبل  ار  وا  يادـن  دـیایب و  نم  غارس 

« . دینزب گنچ  نآ  هب  دیریگب و  ار  ادخ  باتک  تسا . رون  تیاده و 
: دومرف سپس 

. یْتَیب لْهأ  یف  َهللا  ْمُکُرِّکَذُأ  یْتَیب ! لْهأ  یف  َهللا  ُمُکُرِّکَذُأ  یْتَیب ! ِلهأ  یف  َهللا  ُمُکُرِّکَذُأ 
(1) ( . دومرف رارکت  رابهس  ار  هلمج  نیا  . ) نم تیب  لها  هرابرد  دیشاب  هتشاد  دای  هب  ار  ادخ 

(2). مینکیم يراددوخ  نآ  رارکت  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  حیحص  دنس  اب  ظفل  نیمه  هب  ار  ثیدح  نیمه  دوخ  ننس  رد  یمراد  . 2
: تسا هدروآ  نینچ  دوخ  ننس  رد  يذمرت  . 3

يرگید زا  یکی  دیوشیمن . هارمگ  دینزب  گنچ  ود  نآ  هب  هک  یمادام  مراذگیم . زیچ  ود  امـش  نایم  رد  مدرم ! دومرف : ص ])  ]) ادخ لوسر 
زا ود  نیا  نم و  تیب  لها  نادناخ و  و  هدش -  هدیـشک  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  ینامـسیر  ادخ -  باتک  زا  دنترابع  ود  نیا  تسا . رتگرزب 

(3). دینکیم راتفر  ود  نآ  اب  نم  زا  سپ  هنوگچ  دیرگنب  دنوش . دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه 

ص 123 ج 7 ، ملسم ، حیحص  - 1
حیحص دنس  اب  صص 431 و 432 ، ج2 ، یمراد ، ننس  - 2

لهأ یترتعو  ضرألا  یلإ  ءامسلا  نم  دودمم  لبح  هللا  باتک  : » تسا نینچ  نآ  یبرع  نتم  هرامش 3788 . ص 663 ، ج5 ، يذمرت ، ننس  - 3
« . یتیب
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لوط هب  نانآ  ِحاحـص »  » و ننـس »  » زا تایاور  رگید  لقن  اریز  مینکیم ؛ هدنـسب  تنـس  لـها  ياـهباتک  نیرتربتعم  زا  دنـس  هس  نیمه  هب  اـم 

دنس مینیبب  نونکا  دیآیمرد . رتاوت  قوف  تروص  هب  نتم ، نیا  مییازفیب  دناهدرک  لقن  تنس  لها  هچنآ  رب  ار  هعیـش  تایاور  رگا  دماجنایم و 
؟ تسا هنوگچ  مود  ریبعت 

تّنس لها  ثیداحا  رد  یتّنس » »

 » ياج هب  هک  یتایاور 
 » ظفل یتیب »  َلهأ 

: دنرابتعایب فیعض و  دنس ، رظن  زا  یگمه -  دناهدروآ -  ار  یتّنُس » 
: دنکیم لقن  نینچ  ریز  دنس  اب  كردتسم »  » رد مکاح  . 1

ود امـش  نایم  رد  نم  : » دومرف ص ])  ]) ربمایپ هک  دنکیم  لقن  سابعنبا  زا  همرکع  زا  یلید  دیز  نب  روث  زا  سیوا ، شردپ  زا  سیوایبا  نبا 
(1) ص . »])  ]) ربمایپ ّتنس  ادخ و  باتک  دیوشیمن : هارمگ  دینزب  گنچ  نآ  هب  رگا  مراذگیم . زیچ 

دنس یسررب 

تـسا تنـس  لها  یمان  نّویلاجر  زا  هک  لامکلا » بیذهت   » فلؤم نخـس  هب  دنافیعـض . ود  ره  هدمآ و  وا  ردپ  و  سیوایبا » نبا  ، » دنـس رد 
: دنکیم لقن  نیعم  نب  ییحی  زا  هک  میهد  شوگ 

تقرس ار  ثیدح  نانآ  دنافیعض و  شدنزرف  سیواوبا و 

« . هّیبن ۀنس  هللا و  باتک  : » تسا نینچ  نتم  ص 93 . ج1 ، مکاح ، كردتسم  - 1
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ص:165
. تسین نانآ  راتفگ  هب  يرابتعا  دنتفگیم . غورد  دنتخیمآیم و  مه  هب  ار  غورد  تسار و  دندرکیم و 

(1) « . دنتسین دامتعا  لباق  دنافیعض . ود  نآ  : » دنکیم لقن  یئاسن  زا  هاگنآ 
 - سیواوبا ینعی  ردپ -  اّما  (2)و  دومن . » جاجتحا  ناوتیمن  رسپ )  ) سیوایبا نبا  ثیدح  اب  : » دسیونیم يرابلا » حتف   » همدقم رد  رجح  نبا 

(3) دومن . » جاجتحا  ناوتیمن  وا  ثیدح  اب  : » دیوگیم وا  هرابرد  يزار  متاحوبا   ؛
دراوم بلاغ  رد  وا  هکیلاحرد  هتخادرپن ؛ نآ  حیحصت  هب  یلو  هدرک ؛ لقن  ار  ثیدح  نیا  دوخ  كردتـسم  رد  مکاح  هک  تساجنیا  تفگش 

. دنادیم ملسم » حیحص   » و يراخب » حیحص   » ممتم ار  شدوخ  باتک  اریز  دزادرپیم ؛ دنس  حیحصت  هب 
 » نتم كردتسم ، رد  مکاح  . 2

زا حلاصیبا  زا  عیفر  نب  زیزعلادبع  زا  یحلطلا  یـسوم  نب  حلاص  : » دـیوگیم تسا و  هدرک  لقن  زین  يرگید  دنـس  اب  ار  یتّنـسو »  هللا  باتک 
: » دومرف ص ])  ]) ربمایپ هک  تسا  هدرک  لقن  عوفرم  روطهب  هریرهیبا 

 « . یتّنسو هللا  باتک 
: تسا دودرم  فیعض و  ًالماک  تسخن  دنس  ناس  هب  زین  دنس  نیا  یلو 

ص 127 ج3 ، لامکلا ، بیذهت  - 1
ۀفرعملاراد ص 391 ، همدقم ، شخب  يرابلا ، حتف  - 2

ص 92. ج5 ، لیدعتلا ، حرجلا و  - 3
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ص:166

دنس یسررب 

ار تارکنم  تسا و  ثیدحلا » رکنم   » و ثیدحلا » فیعـض   » وا دیوگیم : يزار  متاحوبا  تسا . نعط  دروم  یحلطلا  یـسوم  نب  حـلاص  لوا :
(1). درک دییأت  ناوتیمن  داهن و  رانک  دیاب  ار  وا  ثیداحا  درادن . نتشون  شزرا  وا  ثیدح  دهدیم . تبسن  هتسراو  لداع و  ياهناسنا  هب 

راک نیا  وا  تسین . اهنآ  تایاور  هیبش  هک  دنکیم  لقن  هتسراو  ياهناسنا  زا  یثیداحا  یحلطلا ، یسوم  نب  حلاص  دیوگیم : ناّبح  نبا  مود :
(2). تسین لقن  لباق  وا  ثیدح  درک . جاجتحا  اهنآ  اب  ناوتیمن  اذل  دنریذپب و  ار  وا  تایاور  مدرم ، ات  دهدیم  ماجنا  ار 

زا یکی  ثیدح  نیا  دیوگیم  هدروآ و  یـسوم  نب  حـلاص  لاح  حرـش  رد  یتّنـس ، »  » ظفل اب  ار  ثیدـح  نیمه  یبهذ ، هک  تساجنیا  بیجع 
(3). تسوا دییأت  لباق  ریغ  ثیداحا 

(4). تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  دنس ، نودب  أّطوم »  » رد کلام  . 3
زا شردپ  زا  فوع ، نب  ورمع  نب  هللادبع  نب  ریثک  زا  يدنس  اب  ار  نآ  دراد و  یمراهچ  دنس  ثیدح ، نیا  يارب  دیهمت ، »  » رد ربلادبع  نبا  . 4

(5) دنکیم . لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شّدج 

ص 96 ج13 ، لامکلا ، بیذهت  - 1
ص 355 ج4 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 2

ص 302 ج2 ، لادتعالا ، نازیم  - 3
ح 3 ص 899 ، أّطوم ، - 4

ص 331. ج24 ، دیهمت ، - 5
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ص:167

دنس یسررب 

ماما تسا . یفاک  ثیدـح  نیا  فعـض  يارب  هللادـبع  نب  ریثک  نیمه  اهنت  مینکیمن . وگوتفگ  ثیدـح  نیا  دنـس  نایوار  رگید  هراـبرد  اـم 
(2) « . تسا روهشم  نایوگغورد  زا  یکی  وا  : » دیوگیم دوادوبا  (1) « . تسا گرزب  ياهوگغورد  زا  یکی  وا  : » دیوگیم یعفاش 

« درک لقن  ار  نآ  ناوتیمن  بجعت  يارب  زج  تسین و  دامتعا  لباق  هک  دراد  یثیدح  هخـسن  شدج  زا  شردپ و  زا  يو  : » دیوگیم ناّبح  نبا 
(3) . 

هک یثیدح  هن  دـننک  لمع  حیحـص  ثیدـح  هب  هتـسویپ  ناناملـسم ، تسا  هتـسیاش  تسا و  ثیدـح  نیا  هرابرد  هدرـشف  هاتوک و  يرواد  نیا 
. دناهدوب نارود  ناباّذک  تارکنم و  نالقان  نآ ، نایوار 

ص 138 ج24 ، لامکلا ، بیذهت  ص 377 ؛ ج8 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 1
ص 138 ج24 ، لامکلا ، بیذهت  - 2

ص 221. ج2 ، نیحورجملا ، - 3
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ص:168

نید لامک  ای  ریدغ  تشذگرس  ههبش 8 :

، دنک عفر  ار  فالتخا  نآ  هک  دش  رومأم  ص )  ) ربمایپ داد و  خر  دوب ، ناملسم  ود  نیب  هک  یفالتخا  رطاخ  هب  ریدغ  هعقاو  دنیوگیم : یـضعب 
دروم نیا  رد  مه  یلع  تسا و  هتشادن  یلع  تفالخ  اب  یطابترا  چیه  مخ  ریدغ  ثیدح  ًالـصا  هک  دهدیم  یهاوگ  خیرات  دنیوگیم : سپس 

! ! درادن ییاعدا 
خساپ

: دراد دوجو  اعدا  هس  نخس  نیا  رد 
؛ دوب ناملسم  ود  نیب  فالتخا  عفر  يارب  ریدغ  هعقاو  . 1

؛ تسا هتشادن  یلع  تفالخ  اب  یطابترا  ریدغ  هعقاو  . 2
. تسا هتشادن  تفالخ  دروم  رد  ییاعدا  چیه  مه  ع )  ) یلع . 3

. دوش نشور  اعدا  نیا  تحص  نازیم  ات  مینکیم  لقن  هدرشف  تروص  هب  ار  ریدغ  هعقاو  نونکا  ام 
ار راک  نیا  رگا  یناسرب و  مدرم  هب  ادـخ  فرط  زا  ار  یمایپ  دـیاب  تفگ  دـش و  لزان  یحو  نیما  دیـسر ، هفحج  هب  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه 

ینکن ،
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ص:169
: مایپ نتم  کنیا  ياهدادن . ماجنا  ار  دوخ  تلاسر 

َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی 
(1)(67 هدئام : )

[ دنزگ هنتف و   ] زا ار  وت  ادخ  یـشاب و  هدناسرن  ار  وا  مایپ  ینکن  نیا  رگا  ناسرب و  هدـمآ  ورف  وت  هب  تراگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ  ربمایپ ! يا 
. دیامنن هار  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  انامه  درادیم  هاگن  مدرم 

مایپ نیا  ندـیناسر  رد  نمـض  رد  تسا ، هدادـن  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  دـهدن ، ماجنا  رگا  هک  ییاج  ات  تسا  مایپ  تیمها  زا  یکاح  هیآ ، نیا 
ّرـش زا  ار  وا  هک  داد  ناـنیمطا  ربماـیپ  هب  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  هلمج  اـب  دـنوادخ  یلو  تـسه ، ربماـیپ  دـض  رب  مدرم  شروـش  لاـمتحا 

. دنکیم ظفح  نایشروش 
اهنآ ات  دـننک  فقوت  دنتـسه ، ورـشیپ  هک  اهنآ  دومرف  داد و  ار  جاجح  ناوراک  فقوت  روتـسد  مرگ  ياوه  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ تهج  نیا  زا 

يرصتخم هبطخ  تفرگ و  رارق  ربنم  يالاب  رب  ترضح  دنداد ، بیترت  نارتش  زاهج  زا  ار  يربنم  هبـش  سپـس  دنـسرب ، ام  هب  دنتـسه  بقع  هک 
: » دومرف تساوخ ، یهاوگ  زیچ  هس  رد  ار  مدرم  دناوخ و 

: » دنتفگ ناگمه  هللا »؟  ّالإ  هلإ  نأ ال  نودهشت  متسلأ 
ینابم و نایب  زا  سپ  تفرگ و  فارتعا  ازج  زور  ّتیناقح  و  دوخ ، تلاسر  رب  مدرم  زا  ترضح  سپس  هللا ، »  لوسر  ای  یلب 

هعجارم  438 صص 423 - ج1 ، ریدـغلا ، فیرـش  باتک  هب  تسا . هدرک  لقن  ینـس  دنمـشناد  یـس  ریدـغ  دادـیور  هرابرد  ار  هیآ  لوزن  - 1
. دییامرف
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ص:170
: درک زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نخس  درک و  حرطم  ار  ع )  ) یلع تفالخ  هلئسم  مالسا ، لوصا 

. ِهللا َلوسر  ای  یَلب  اُولاق : مکِسُفنأ ؟ ْنِم  مُِکب  یلْوأ  ُتَسلأ 
. ادخ لوسر  يا  هلب  دنتفگ : یگمه  متسین ؟ رتراوازس  ناتدوخ  زا  امش  هب  نم  ایآ 

: » دومرف هاگنآ 
 « . َبئاْغلا ُدِهاّشلا  غّلُبْیلَف  الأ  َهلذَخ ، ْنَم  لُذْخاَو  هَرصَن  ْنَم  رُْصناَو  ُهاداع  ْنَم  ِداعو  ُهالاو  ْنَم  ِِلاو  َّمُهّللا  ُهالوم  ٌّیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُتنُک  ْنَم 

: دمآ دورف  هیآ  نیا  هعقاو ، نیا  زا  سپ 
(1)(3 هدئام :  ) ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 

. مدیدنسپ امش  يارب  ار  مالسا  نییآ  مدرک و  مامت  امش  هرابرد  ار  دوخ  تمعن  مدناسر و  لامک  هب  ار  امش  نید  زورما 
هدیـشکرس رب  ار  یخرب  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  دوخ  ياهابع  زا  یـشخب  مرگ  يارحـص  نآ  رد  ادـخ  هناـخ  نارئاز  هک  دوب  مرگ  يردـق  هب  اوه 

ادخ رما  هب  نازوس ، باتفآ  نآ  رد  ار  ینالوط  ییامهدرگ  نآ  عوضوم ، تیمها  هب  رظن  ص ، )  ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  لاح ، نیا  اب  دـندوب ،
. دناسرب ار  ادخ  مایپ  مدرم  ندش  هدنکارپ  زا  شیپ  ات  درک  رازگرب 

تساوخیم ار  یمهم  مایپ  هچ  ص )  ) ربمایپ مینکیم : لاؤس  نونکا 

هعجارم  459 صص 447 - ج1 ، ریدغلا ، فیرـش  باتک  هب  تسا ، هدرک  لقن  ینـس  دنمـشناد  هدزناش  ار  ریدغ ، دادیور  رد  هیآ  نیا  لوزن  - 1
. دییامرف
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ص:171
ییامهدرگ نینچ  کی  ناملسم  ود  فالتخا  عفر  يارب  هک  تسین  رادهدنخ  ایآ  دنک ؟ عفر  ار  ناملسم  ود  فالتخا  تساوخیم  ایآ  دناسرب ؟

نایب تمعن  مامتا  نید و  لامکا  ناونع  هب  ار  نآ  نآ ، زا  سپ  دنک و  مالعا  مهم  مایپ  کی  ناونع  هب  ار  نآ  مه  نآرق  دروآ و  دیدپ  ار  یمهم 
! ؟ دیامن

، ادخ تینادـحو  دـنکیم : نایب  دوخ ، هبطخ  زاغآ  رد  ار  مالـسا  فراعم  لوصا  ارچ  سپ  دوب ، ناملـسم  ود  فالتخا  عفر  فدـه ، ًاعقاو  رگا 
. ازج زور  تیناقح  و  ربمایپ ، تلاسر 

زاغآ رد  هک  صخألاب  تسا ، ص )  ) ربمایپ تشذـگرد  زا  سپ  وا  يربهر  یلع و  ینیـشناج  نایب  فدـه  هک  دـهدیم  ناـشن  نئارق  نیا  ماـمت 
دهاوخ رپ  ع )  ) یلع هلیـسو  هب  يربهر  ألخ  نم  نتفر  زا  سپ  هک  دناسریم  سپـس  دهدیم و  شرازگ  دوخ  تلحر  ندـش  کیدزن  زا  هبطخ 

. دش
زا سپ  ربهر  کی  ناونع  هب  وا  اب  ناناملسم  دنیشنب و  یگرزب  همیخ  نایم  رد  دهاوخیم  ع )  ) یلع زا  وا ، تفالخ  میکحت  يارب  ربمایپ  هاگنآ 

: » دنتفگ ار  هلمج  نیا  دندرک و  تعیب  وا  اب  زین  نیخیش  یتح  دننک ، تعیب  ادخلوسر 
 « . ٍۀنِمُؤم َو  ٍنمُؤم  ِّلُک  َیلوَم  َو  َيالوَم  َتحَبْصَأ  ٍبلاطِیبَأ  َْنبا  اَی  کل  ٍَّخب  ٍَّخب 

ثیدـح هرابرد  یناوارف  ياهباتک  ام ، نادنمـشناد  املع و  دوش . يروآدرگ  گرب  نیا  رد  هک  تسین  يزیچ  میتفگ ، ام  هک  هچنآ  كرادـم 
. دناهدرک تباث  ناوارف ، كرادم  اب  یلع  هرابرد  ار  هیآ  ود  لوزن  یتح  و  دناهتشاگن ، نآ  رداصم  كرادم و  ریدغ و 

مینکیم : هراشا  باتک  ود  هب  اجنیا  رد  ام 
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ص:172
( . م1306  ) نیسح دماحریم  شراگن  راونألا ، » تاقبع  . » 1

( . م1390  ) ینیما همالع  شراگن  ریدغلا ، » . » 2
نیا هب  یطاـبترا  هچ  دنتـسه  ع )  ) یلع ریغ  رفن  ود  نیا  رگا  مینک ! ؟ ریـسفت  رفن  ود  فـالتخا  لـح  ناونع  هب  ار  هعقاو  نیا  تسا  هتـسیاش  اـیآ 

ناتـساد لیلحت  دوب ، عفر  لباق  یـصوصخ  سلجم  کی  رد  فـالتخا  نیا  تسا ، ع )  ) یلع ترـضح  رفن  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دـنراد و  هعقاو 
مییوگب مینک و  لیلحت  باتک ، زا  هسفق  دنچ  نتخیر  ورف  اب  ار  نپاژ  ریخا  هلزلز  هک  تسا  نیا  لثم  رفن ، ود  نایم  فالتخا  عفر  قیرط  زا  ریدغ 

. دیدرگ رگناریو  یمانوس  يرتشیر و  هب 9  بیرق  هلزلز  نیا  ببس  هسفق ، دنچ  نیا  نتخیر  ورف 
. دش نشور  تشادن ، یلع  تفالخ  هب  یطبر  هکنیا  رگید  دوب ، فالتخا  عفر  يارب  ریدغ  هعقاو  هکنیا  ینعی  نخس ، ود  ره  یگیاپیب  اجنیا  ات 

. تسا هتشادن  هنیمز  نیا  رد  ییاعدا  زین  یلع  هکنیا  رب  ینبم  میسریم  موس  نخس  هب  نونکا 
رد ع )  ) یلع تسا ، یخیرات  مّلـسم  رداصم  زا  یـشوپمشچ  عون  کی  راتفگ  نیا  تشادن . ییاعدا  ریدـغ  ثیدـح  هب  تبـسن  یلع  دـیوگیم 

هثداح رد  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هتـساوخ  یهاوگ  نآ  رب  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  یتح  هدرک ، دانتـسا  ریدغ  ثیدح  هب  اهدادـیور  زا  يرایـسب 
نم هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ هک  دـیهدیم  یهاوگ  اـیآ  دـییوگب : نم  هب  دومرف : ربماـیپ  ناراـی  زا  یهورگ  ناـیم  رد  اـجنآ  رد  هک  تسا  هبحر » »

: » دومرف
يراددوخ نداد  تداهش  زا  کلام  نب  سنا  طقف  و  دنداد ، یلع  ییوگتسار  هب  تداهش  ناگمه  هاگنآ  هالوم ، »  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم 

ماهدش و  ریپ  نم  تفگ : درک و 
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هب و  يوش ، هدـننکاوسر  ییـالب  يراـمیب و  راـتفرگ  گرم  زا  شیپ  مراودـیما  ییوگیم  غورد  رگا  دومرف : ناـنمؤمریما  ماهتفرگ ، یـشومارف 

(1). دناشوپیم ار  نآ  دوخ  همامع  اب  دش و  یسیپ  راچد  لیلد  نیمه 
نایارسنخس و دناهدرک و  لقن  ار  نآ  یعیش  دنمشناد  اهدص  ینس و  دنمـشناد  یعبات و 360  بیرق 90  یباحص و   110 هک یثیدح  اتفگش ،
رب نآ  اب  ماما  نادنزرف  ماما و  هتسویپ  و  دهدیم ، لیکشت  ار  برع  تایبدا  زا  یشخب  دوخ  هک  دناهتخیر  رعـش  بلاق  رد  ار  نآ  برع  نارعاش 
ود نایم  فالتخا  عفر  فدـه  تفگ : نآ  هرابرد  ناوتیم  ایآ  دـناهدرکیم  لالدتـسا  نارگید  تفالخ  یگیاپیب  و  ماـما ، تفـالخ  تیناـقح 

ّتنس دهاوخیم  هنوگنیا  تیباهو »  » ایآ تسا ؟ هتـشادن  ییاعدا  نآ  هب  تبـسن  زین  ماما  هتـشادن و  یلع  تفالخ  هب  یطابترا  هدوب و  ناملـسم 
؟ دیامن هزرابم  اهتعدب  اب  دنک و  ظفح  ار  ص )  ) ادخ لوسر 

فلاخم دنتساوخیم  هاگره  دندرکیم و  لالدتسا  ریدغ  ثیدح  هب  تفالخ  يارب  ناعبات  ناعبات  ناعبات و  هباحص و  هتسویپ  هتـشذگ ، نیا  زا 
راکنا ار  نآ  ياهتلالد  ای  لصا  دنهاوخیم  یفاک  هعلاطم  نودب  يدارفا  نونکا  یلو  دنتـسجیم ، کسمت  ریدغ  ثیدح  هب  دننک  تکاس  ار 

. دننک

ص 586. ج2 ، هباحصلا ، لئاضف  - 1
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ص)  ) ربمایپ یصو  ع ، )  ) یلع ههبش 9 :

هراشا

. دوب ص )  ) ربمایپ یـصو  هدروآ و  مالـسا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  تفگ : يداشرا  رومأم  هب  ع )  ) یلع زا  عافد  ناونع  هب  عیقب  رد  يرئاز 
ربمایپ رفـس  رد  ع )  ) یلع هدوب و  ص )  ) ربمایپ هب  درف  نیرتکیدزن  رکبوبا  دناهدرک . تسرد  اهدنوخآ  هک  تسا  ییاهزیچ  نیا  دینـش : خساپ 

. تسا هدوبن  ص )  ) ربمایپ هارمه  كوبت  گنج  رد  هنیدم و  هب  هکم  زا 
خساپ

: تسا بلطم  ود  ههبش  نیا  رد 
ص)  ) ربمایپ يارب  ع )  ) یلع ینیشناج  تیاصو و  . 1

هعقاو ود  رد  ربمایپ  هارمه  ع )  ) یلع ندوبن  . 2
: هک میوشیم  روآدای  تسخن ، ههبش  هرابرد 

یفرعم یـصو  ناوـنع  هب  ار  ع )  ) یلع ناـعبات ، هباحـص و  تـسخن  زور  ناـمه  زا  تـسا و  یـصو » ( » ع  ) یلع ناـنمؤمریما  باـقلا  زا  یکی  . 1
(1). دناهدرک

.150 صص 143 - ج1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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: مینکیم هدنسب  یعبات  یباحص و  ناگدنیارس  زا  رفن  هد  زا  زواجتم  نایم  رد  رفن  ود  لقن  هب  هک 

: دیوگیم يردب  یباحص  ناهیتلا  نب  مثیهلاوبا  . 1
انّیلو انمامإ و  یصولا  ّنإ 

همع نباو  یفطصملا  یبنلا  یصو  دیوگیم : بلطملادبع  نب  ثراحلا  نب  نایفسیبا  نب  هللادبع  رارسألا 2 . تحاب  ءافخلا و  حرب 
رد نارـسفم  تسا . هدرک  نایب  زین  ار  یلع  تیاـصو  هدرک ، مـالعا  ار  دوخ  تّوبن  ص )  ) ربماـیپ هک  يزور  زا  هبراـقی  اذ  نم  هینادـی و  اذ  نمف 

دـنریذپب و ار  وا  توعد  ات  درک  توعد  ار  مشاـهینب  ص )  ) ربماـیپ هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  دنـسیونیم : َنِیبَْرقَأـْلا  َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو  ریـسفت 
ص)  ) ربماـیپ دـش . هزیاـج  نیا  هدـنرب  ع )  ) یلع سلجم ، نآ  رد  تسا و  نم  یـصو  درواـیب  ناـمیا  نم  هب  هک  امـش  زا  سک  نیتسخن  دومرف :
رد ص 216 و  مود ، دـلج  خـیرات  رد  يربـط  ار  تشذگرـس  نیا  تسامـش . ناـیم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  ع )  ) یلع دـینادب  دومرف :

ج3، ضایع ، یضاق  يافش  حرش  رد  دناهدروآ و  ص 321 ، ج1 ، هریس ، رد  یبلح  ص24 و  ج2 ، لماک ، رد  ریثانبا  ص 74 و  ج19 ، ریسفت ،
(1). تسا هدمآ  زین  ص 37 ،

: تفگ ع )  ) یلع هب  نتفر ، زا  شیپ  كوبت ، گنج  رد  ص )  ) ربمایپ . 2
َّیبَن هَّنأ ال  ّالإ  یسُوم  نِم  َنوراه  ِۀلزنَِمب  یّنم  َنوکَت  ْنأ  یضرت  امأ 

. تسا هدمآ   44 صص 37 - تیالو ، » غورف   » باتک رد  تشذگرس  نیا  حورشم  - 1
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(1). يدَعب

. یتسین ربمایپ  وت  هکنیا  زج  دشاب ، یسوم  دزن  نوراه  هاگیاج  ناس  هب  نم  دزن  رد  وت  هاگیاج  هک  یتسین  دونشخ  ایآ 
. يراد زین  وت  تشاد ، نوراه  هک  یتاماقم  مامت  ینعی 

: تسا هدش  دراو  نآرق  رد  نوراه  تاماقم 
(32  - 29 هط :  ) يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ *  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ *  َنوُراه  ِیلْهَأ *  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو 

. زاس کیرش  نم  يربمایپ  رد  زین  ار  وا  نک و  تیوقت  وا  اب  ارم  نوراه ، مردارب  هدب ، رارق  ماهداوناخ  زا  يروای  نم  يارب 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد 

(39: ناقرف  ) ًاریِزَو َنوُراه  ُهاخَأ  ُهَعَم  اْنلَعَج  َو  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
. میتخاس وا  روای  ار  نوراه  شردارب  میداد و  باتک  یسوم  هب  ام 

: دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ هک  دننکیم  لقن  نارگید  يذمرت و  لبنح و  نب  دمحا  . 3
رد هک  تسوا  تیاصو  رب  هاوگ  نیرتنشور  ریدغ ، ثیدـح  هتـشذگ  نیا  زا  (2) يدـَعب . » ْنِم  ٍنمُؤم  ِّلُک  ُّیلَو  َوُه  َو  ْهنِم  اـَنَأ  َو  یِّنِم  ًاـّیلَع  َّنِإ  »

. میتفگ نخس  هتشذگ  رد  دروم  نیا 

ص یئاسن ، هباحـصلا ، لئاضف  ص302 ؛ ج5 ، يذمرت ، ننس  ص 208 ؛ ج4 ، يراخب ، حیحص  و 175 ؛ صص 173  ج1 ، دمحا ، دنـسم  - 1
ص337 ج2 ، مکاح ، كردتسم  13 ؛

ص 64. یئاسن ، صئاصخ  ص 360 ؛ دوادیبا ، دنسم  ص 632 ؛ ج5 ، يذمرت ، ننس  ص 428 ؛ ج4 ، دمحا ، دنسم  - 2
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رفس ود  رد  ع )  ) یلع تبیغ 

رما کی  رطاخ  هب  كوبت ، گنج  رد  اّما  هدوب و  ربماـیپ  هارمه  هوزغ  رد 26 نانمؤمریما  و  تشاد . هّیرس  هوزغ و 55   27 ص )  ) یمارگ ربمایپ 
ص)  ) ربمایپ دـصقم  دوب و  مهارف  ناقفانم  شروش  يارب  هنیمز  اریز  درک ؛ هنیدـم  رد  شیوخ  نیـشناج  ار  یلع  ربماـیپ ، درکن و  تکرـش  مهم 

تکرش ییاناوت  هک  هنیدم  ناملسم  نادرم  نانز و  ناج  ظفح  يارب  ص )  ) ربمایپ تشاد . رارق  هنیدم  يرتمولیک  دودح 600  رد  رود و  رایسب 
لوسر نیمه ، يارب  دشاب . ناقفانم  تاکرح  بقارم  لماک ، يرایشه  اب  دنامب و  هنیدم  رد  هک  داد  روتسد  ع )  ) یلع هب  دنتـشادن ، ار  داهج  رد 

هب دـنیوگیم  هک  دـناسر  ص )  ) ربمایپ عمـس  هب  ار  نازاسهعیاش  هعیاش  نانمؤمریما  ًاـقافتا  درکن . یهارمه  كوبت ، گـنج  رد  ار  ص )  ) ادـخ
: دومرف خساپ  رد  ص )  ) ربمایپ دیاهتخاسن . هارمه  ارم  يرهمیب  ناونع 

. »! ؟ یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  »
لاثتما دوب و  هدرک  مازعا  نمی ، مدرم  تواضق  داشرا و  تیادـه و  يارب  ار  ع )  ) یلع نآ ، زا  شیپ  ص )  ) ربمایپ عادولاۀـجح ، رفـس  رد  اـّما  و 

رد تشگزاب  رد  تسویپ و  ص )  ) ربمایپ هب  هکم  رد  هجحيذ ، هام  زاغآ  یلو  تسادـخ ، لوسر  دزن  رد  روضح  زا  رتـالاب  ص ، )  ) ربماـیپ رما 
. تشگ وا  بیصن  ریدغ  ثیدح  مان  هب  تلیضف  لادم  هفحج ،

رکنم ار  مّلـسم  قیاـقح  هـمه  دـناهدناوخن و  خـیرات  زا  یگرب  دنتـسه و  شنیب  شناد و  زا  یهت  یــضعب ، هـک  میوـشیم  روآداـی  ناـیاپ ، رد 
ربمایپ دیوگیم  هک  تسا  هعیش  دنوخآ  کی  لبنح  نب  دمحا  ییوگ  دنهدیم . تبسن  عقاو  فالخ  لیاسم  هعیـش  ياهدنوخآ  هب  دنوشیم و 

: » دومرف (ص )
یلو  تنأ 
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؟ دنکیم لقن  ار  یسوم  ردارب  نوراه  هب  ع )  ) یلع هیبشت  ثیدح  هک  تسا  یعیش  دنوخآ  يراخب ، ای  يدعب » نمؤم  ّلک 

َْفیَک ْمَُکل  ام  دندرک . لقن  ار  ریدـغ  ثیدـح  هک  دنتـسه  هعیـش  ياهدـنوخآ  یگمه  ثیدـح ، ياهباتک  ننـس و  رگید  ناگدنـسیون  ایوگ 
َنوُمُکَْحت . 
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تسا يو  ینیشناج  رب  لیلد  ترجه  ماگنه  رد  ص )  ) ربمایپ اب  رکبوبا  یهارمه  ههبش 10 :

: هک دینـش  خـساپ  دـیباوخ . ص )  ) ربمایپ ياج  رد  تیبملاۀـلیل ، »  » رد هک  سب  نیمه  ع )  ) یلع راختفا  زا  تفگ : ع )  ) یلع زا  عاـفد  هب  يرئاز 
، درب دوخ  هارمه  ار  رکبوبا  هکنیا  زا  داتـسرف و  گرم  ماـک  هب  ار  وا  ارچ  دوـب ، هدـیزگرب  ینیـشناج  ناوـنع  هب  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربماـیپ رگا 

. دشاب وا  نیشناج  ات  دسرن  وا  هب  یبیسآ  تساوخیم  هک  دیمهف  ناوتیم 
خساپ

: دیامرفیم هک  تسا  نامه  وا ، راک  يوگلا  درکیم . يوریپ  نآ  زا  هدوب و  یهلا  یحو  عبات  دوخ ، تلاسر  لوط  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ 
(3 هدئام :  ) یِّبَر ْنِم  ََّیلِإ  یحُوی  ام  ُِعبَّتَأ  امَّنِإ  ُْلق 

. دوشیم یحو  نم ، هب  مراگدرورپ  يوس  زا  هک  منکیم  يوریپ  يزیچ  زا  اهنت  نم  وگب 
تشگ  رومأم  ادخ ، فرط  زا  رادلا » موی   » رد توعد  زاغآ  رد  نیاربانب ،

يو ینیشناج  رب  لیلد  ترجه  ماگنه  رد  ص )  ) ربمایپ اب  رکبوبا  یهارمه  ههبش 10 :
تسا
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رومأم لاس ، هدزیـس  تشذگ  زا  سپ  دنک ، مالعا  دوخ ، یـصو  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع دندوب ، هدمآ  درگ  مشاهینب  هک  یـسلجم  رد 

هک تشگ  رومأم  ادخ  فرط  زا  تسا ، هناخ  رد  زونه  وا  هک  دننک  رّوصت  ناکرـشم  هکنیا  يارب  دنک و  كرت  هنیدـم  مزع  هب  ار  هکم  هک  دـش 
. تسا هدوب  یهلا  رما  هب  ود  ره  دنک و  بلج  دوخ  هب  ار  نانمشد  هجوت  ات  دراذگب  دوخ  ياج  رب  ار  ع )  ) یلع

: داتسرف ار  هیآ  نیا  يراکادف ، نیا  شیاتس  رد  ادخ 
(3 هدئام :  ) ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  ِير  - ْشَی ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

. تسا نابرهم  ناگدنب  هب  ادخ  دنناسریم و  شورف  هب  ادخ  يدونشخ  يارب  ار  دوخ  ناج  مدرم  زا  یخرب 
دنیزگرب تیاصو  هب  ار  ع )  ) یلع ص ، )  ) ربمایپ هک  يدومرف  رما  تثعب ، زاغآ  رد  ارچ  ایادخ ؛ هک  دنسرپب  ادخ  زا  یضعب  تسا  مزال  نیاربانب 

زا ادـخ  تسین ، وا  نم و  رب  یلوضف  نینچ  ًامّلـسم  دـهد . رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  ع )  ) یلع ناج  هک  يدومرف  رما  تثعب  مهدزیـس  لاس  رد  و 
. دشابیم هنامیکح  دراوم  همه  رد  وا  ياهراک  تسا و  رتهاگآ  راک  حلاصم 

ات درک ، ظفح  ار  وا  ناج  ص )  ) ربماـیپ هک  دـننک  تاـبثا  هار  نیا  زا  ار  هفیلخ  يرترب  دـنهاوخیم  هکنیا  نآ  تسه و  يرگید  هتکن  اـجنیا  رد 
امش دوب ؟ دهاوخ  لاس  هد  زا  سپ  وا  ندوبهفیلخ  رب  لیلد  هنوگچ  ناملسم ، کی  ناج  ظفح  هک  دیـسرپ  دیاب  یلو  دوش ، ربمایپ  نیـشناج  يو 

دهاوخ  هدنز  وا  هک  تسنادیم  اجک  زا  تسین ، هاگآ  بیغ  زا  ص )  ) ربمایپ دییوگیم  هک 

يو ینیشناج  رب  لیلد  ترجه  ماگنه  رد  ص )  ) ربمایپ اب  رکبوبا  یهارمه  ههبش 10 :
تسا
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؟ دنک ظفح  رطخ  زا  ار  وا  تین ، نیا  هب  ات  دنام 

: دیامرفیم دنادیم و  داهج  ترثک  رد  ار  يرترب  تلیضف و  نآرق ، مینکیم . هضرع  نآرق  رب  ار  دارفا  يرترب  تلیضف و  هلئسم  ام 
(95 ءاسن :  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف 

. تسا هدیشخب  یگرزب  يرترب  دناهدنامزاب  داهج  زا  هک  نارگید  رب  ار  نادهاجم  ادخ 
يراوشد اب  ناناملـسم  دوبن ، دحا  ردـب و  گنج  رد  ع )  ) یلع ياهیناشفناج  رگا  هدرک و  تکرـش  هّیرـس  نیدـنچ  هوزغ و  رد 26  ع )  ) یلع

امش هک  سک  نآ  میسرپیم  نونکا  دنکیم . تباث  ینـشور  هب  ار  ع )  ) یلع داهج  تمظع  ماشهنبا ، هریـس  هعلاطم  دندشیم . وربور  یگرزب 
لقاـال اـی  هداد و  تسکـش  ار  نمـشد  تسا و  هداد  ناـشن  یتداـشر  دوخ  زا  دربـن  نادـیم  رد  دوخ  رمع  لوط  رد  اـیآ  دـینادیم ، هفیلخ  ار  وا 

هوک هب  دندرک و  رارف  هنحص  زا  نیخیش  دحا ، گنج  رد  یتح  هک  دینادیم  دوب ؟ رکـشل  یهایـس  طقف ، ای  دش ، هتـشک  وا  تسد  هب  یکرـشم 
؟(1) تسا هدش  هتشک  ص )  ) ربمایپ هک  دندرکیم  روصت  اریز  دندرب ؛ هانپ 

. درادرب قیاقح  يور  زا  هدرپ  ناسنا ، هک  دوشیم  ببس  یضعب  ياهییارسهدوهیب  اّما  متسین  لاحشوخ  دروم  نیا  رد  خیرات  ییوگزاب  زا  نم 

. دحا هوزغ  ج 1 ، يدقاو ، يزاغم  - 1

يو ینیشناج  رب  لیلد  ترجه  ماگنه  رد  ص )  ) ربمایپ اب  رکبوبا  یهارمه  ههبش 10 :
تسا
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ینیشناج هلئسم  رد  یحو  زا  ص )  ) ربمایپ يوریپ  ههبش 11 :

؟ تسا هدوب  نیشناج  نییعت  هب  زاجم  عرش ، لقع و  مکح  هب  ربمایپ  ایآ 
خساپ

: دومرفیم تفرگیم و  ماهلا  اجنآ  زا  دوب ، تعیرش  هب  طوبرم  هک  هچنآ  دوب ، یحو  وریپ  دوخ ، ياهراک  مامت  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ 
(15 سنوی :  ) ََّیلِإ یحُوی  ام  َّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ِ-ي  سْفَن ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق 

. منکیمن يوریپ  يزیچ  زا  دوشیم  یحو  نم  رب  هچنآ  زا  زج  نم  مهد . رییغت  مدوخ  شیپ  زا  ار  نآ  مرادن  قح  نم  وگب 
ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  هیآ  لوزن  نأش  رد  نارـسفم  تسا و  هدوب  یهلا  رما  هب  ًاعطق  هدرک ، بصن  دوخ  ینیـشناج  يارب  ار  يدرف  رگا  نیاربانب 

ریدـغ زور  رد  تفالخ  هب  ع )  ) یلع بصن  هیآ ، لوزن  نأش  دـنیوگیم : ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر 
(1). تسا

. میدش رکذتم  ار  نآ  كرادم  زا  یخرب  میتفگ و  نخس  هتشذگ  رد  هیآ  نیا  لوزن  رد  - 1
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: » دیوگیم تفالخ » تماما و   » ثحبم رد  افش  باتک  رد  وا  تسا . باطخلا  لصف  سیئرلاخیش  راتفگ  ًامّلسم  درخ ، رظن  زا  اّما  و 

. دنکیم يریگولج  فالتخا  زا  دنک ، نیعم  ار  يدرف  يربمایپ  رگا  هکنیا  لصاح  بغشلل » . . . عطقأ  صیصنتلاو 
نیا زا  زین  ربمایپ  دـناهدرک و  باختنا  نیـشناج  دوخ  يارب  یگمه  دـنکیم و  تباث  ینـشور  هب  ار  هلئـسم  نیا  نیـشیپ ، ناربمایپ  تایح  ًاـقافتا 

« . متسین ياهقباسیب  هزات و  زیچ  ناربمایپ ، نایم  رد  نم  « ؛  ِلُسُّرلا َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق  دیامرفیم : نآرق  هکنانچ  تسین ، ینثتـسم  هعومجم 
( 9 فاقحا : )
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خیرات هنییآ  رد  هفیقس  تشذگرس  ههبش 12 :

هراشا

هعجارم رکبوبا  هب  تفرگ و  الاب  هرجاشم  دشاب و  نانآ  نایم  زا  ربمایپ  نیـشناج  دیاب  هک  دندوب  یعدم  راصنا  ادتبا  رد  هدعاسینب ، هفیقـس  رد 
هدوـبن و رتکـیدزن  ص )  ) ربماـیپ هب  رکبوـبا  زا  سکچـیه  مینادیم  همه  تسا . هدوـب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هب  درف  نیرتکـیدزن  هـک  دـندرک 
ص)  ) ربمایپ نیـشناج  : » تفگ ماتخلا  لصف  باطخلالصف و  ناونع  هب  رکبوبا  تسا . هدوبن  هارمه  ص )  ) ربمایپ اب  رکبوبا  هزادناهب  سکچـیه 

« . دش شوماخ  هنتف  بیترت  نیا  هب  دشاب و  نویمشاه  زا  دیاب 
خساپ

ود نارجاهم و  زا  رفن  هس  هک  دوشیم  مولعم  دـش . » شوماخ  هنتف  : » تفگ هکنیا  نآ  تسه و  قح  نخـس  کـی  نانخـس ، نیا  همه  ناـیم  رد 
سابل هباحـص و  تلادع  اب  نیا  دش و  شوماخ  هنتف  ماجنارـس  دندوب و  يرگهنتف  لاح  رد  دـندوب ، هدـمآ  درگ  هفیقـس  رد  هک  راصنا  زا  هورگ 

ص )  ) ربمایپ كاپ  ندب  زونه  اریز  تسا ؛ ّداضت  رد  هدش ، هدناشوپ  اهنآ  همه  رب  هک  یتسادق 
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تروص هب  ار  هفیقـس  تشذگرـس  ام  نونکا  دنداتفا . ص )  ) ادـخلوسر یـسایس  هیثرا  میـسقت  رکف  هب  هباحـص  نارـس  هک  دوب  نیمز  يور  رب 

. تسا هیاپیب  غورد و  دنیوگیم ، نایاقآ  هچنآ  همه  دوش  نشور  ات  مینکیم  لقن  هدرشف 
دراو رفن  ود  دندرکیم . هدامآ  ص )  ) ربمایپ نیفدت  لسغ و  زامن و  مسارم  يارب  ار  دوخ  مدرم  دوب و  نیمز  يور  رب  ص )  ) ربمایپ دـسج  زونه 

هب دیاب  : » تفگ رمع  هب  رکبوبا  دنتسه . تفالخ  بحاصت  رکف  رد  هدعاسینب  هفیقس  رد  راصنا  هک  دنتفگ  رمع  رکبیبا و  هب  هتـسهآ  دندش و 
نارجاهم و همه  هکیلاحرد  دندش . هدعاسینب  هفیقس  هناور  هدیبعوبا  هارمه  هب  دننک  ربخ  ار  نارجاهم  رگید  هکنآیب  ود  ره  و  میورب » اجنآ 

ندـمآ لاح  رد  يرتشیب  هورگ  و  دـننک ، تکرـش  ربمایپ  نیفدـت  مسارم  رد  ات  دـندوب  هدـش  عمج  ص )  ) ربمایپ هناخ  درگ  مشاهینب  راـصنا و 
. دندوب

هب ام  هک  دوب  نیا  وا  نانخـس  لصاح  دوب و  ینارنخـس  لوغـشم  راصنا  هدـنیامن  هدابع  نب  دعـس  هکیلاحرد  دـندش  هفیقـس  دراو  رفن  هس  نیا 
ام ار  راک  مامز  دیاب  نیاربانب  دوب ، ام  شود  رب  راک  ینیگنـس  میدرک و  داهج  مالـسا  شرتسگ  يارب  میدرک و  يرای  ار  وا  میداد و  هانپ  ربمایپ 

(1). درادن تقایل  راک  نیا  يارب  یسک  راصنا  زج  میریگب و  تسد  هب 
عون کی  رهاظ  هب  تسناوت  دعس ، ینارنخس  یلو  دوب ، راک  رد  ینطاب  ياهتموصخ  جرزخ  سوا و  ینعی  راصنا ، هفیاط  ود  نیب  هکنیا  اب 

ص 218. ج3 ، يربط ، خیرات  - 1
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. دنسرب يدحاو  میمصت  هب  دوب  کیدزن  و  دننک ، شومارف  ار  هتشذگ  تافالتخا  ات  دنک  داجیا  نانآ ، نایم  رد  تدحو ،

رکبوبا ینارنخس 

زا هک  دوتـس  ار  راـصنا  تسخن  درک . ینارنخـس  هب  عورـش  راـصنا ، تدـحو  ندز  مهرب  يارب  رکبوبا  دیـسر ، ناـیاپ  هب  دعـس  نانخـس  یتـقو 
: تفگ يو  دنک . نشور  رگید  راب  نانآ  نایم  ار  هنیرید  فالتخا  شتآ  تسناوت ، یصاخ  یساملپید  اب  یلو  دنتسه ، مالسا  رد  ناماگشیپ 

، دننک زارد  نآ  يوسهب  ندرگ  نایـسوا ، رگا  دنتـسین و  رتمک  اهنآ  زا  نایـسوا  دنریگ ، تسد  هب  جرزخ  هلیبق  ار  يرادمامز  تفالخ و  هاگره 
لباق ریغ  ییاهمخز  هدش و  هتـشک  يدارفا  هدش و  هتخیر  ییاهنوخ  هلیبق  ود  نایم  هتـشذگ ، نیا  زا  دـنرادن . یمک  تسد  اهنآ  زا  نایجرزخ 
ناهد نایم  رد  ار  دوخ  دزاس ، هدامآ  تفالخ  يارب  ار  دوخ  امـش  زا  رفن  کی  هاـگره  تسین . یندـششومارف  زگره  هک  هدـمآ  دـیدپ  ناربج 

(1). دوشیم درخ  راصنا ، رجاهم و  ّکف  ود  نایم  ماجنارس ، هدنکفا و  ریش 

رذنم نب  باّبَح  ینارنخس 

يارب ار  راصنا  تساخرب و  دـنزیم ، مههب  ار  راصنا  هملک  تدـحو  رکبوبا ، نانخـس  هک  درک  ساسحا  دوب ، راـصنا  زا  هک  رذـنم ، نب  باـبح 
: تفگ دومن و  کیرحت  تفالخ  رما  ندرکهضبق 

ص 181. ج2 ، نییبتلا ، نایبلا و  - 1
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، يأر دننکیم ، یگدنز  امش  هیاس  ریز  رد  امش و  نیمزرـس  رد  نارجاهم )  ) امـش نابیقر  دیریگ . تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  دیزیخرب و  مدرم !

. دوش هدیزگرب  راصنا  زا  يریما  رجاهم و  زا  يریما  هک  رتهب  هچ  دشاب ، نانآ  زا  ریما  هک  دنراد  رارصا  نارجاهم  رگا  تسامش و  يأر 

رمع ینارنخس 

: تفگ درک و  ّدر  ار  اورنامرف  ود  هیرظن  باطخ ، نب  رمع 
دیاب یناسک  تسامش . ریغ  زا  ربمایپ  هکیلاحرد  دنوریمن ، امش  راب  ریز  اهبرع  زگره  تسب و  نامسیر  کی  اب  ناوتیمن  ار  رتش  ود  زگره 

. تسا هدوب  اهنآ  نادناخ  رد  تّوبن  هک  دنریگب  تسد  هب  ار  تفالخ  مامز 
ص)  ) ربمایپ ام  نوچ  هک  دوب  نیا  راـصنا  قطنم  دوبن . يرگید  زیچ  ییارگهلیبق  قطنم  زج  دوب و  شزرایب  ًـالماک  یقطنم  هورگ  ود  ره  قطنم 
ام نایم  زا  دـیاب  هفیلخ  سپ  هدوب ، شیرق  زا  ص )  ) ربمایپ نوچ  هک  دوب  نیا  نارجاـهم  قطنم  تساـم ، نآ  زا  تفـالخ  سپ  میدرک ، يراـی  ار 

دشاب راصنا  زا  هاوخ  دننیزگرب ، ار  درف  نیرتهتسیاش  نیرتاناد و  دننیشنب و  هک  دندوبن  هشیدنا  نیا  رد  هورگ  ود  نیا  زا  مادکچیه  دوش . نییعت 
. دنریگب دومنهر  وا  ربمایپ  ادخ و  زا  راک  نیا  رد  هکنیا  رتالاب  همه  زا  نارجاهم و  زا  ای 

ریغ زا  هفیلخ  ارچ  سپ  دندوب ، مشاهینب  ربمایپ  نادناخ  دیزگرب ، ار  یـسک  ربمایپ  نادناخ  زا  دیاب  هک  تسا  نیا  رمع  قطنم  هتـشذگ ، نیا  زا 
دوب . يدع  هلیبق  زا  رمع  میت و  هلیبق  زا  رکبوبا  دش ؟ هدیزگرب  نانآ  زا 
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. دش دایز  رگیدکی ، هب  نیفرط  ياهيرگشاخرپ  تسیاشان و  نانخس 

هدابع نب  دعس  يومع  رـسپ  هک  یجرزخ  دعـس » نب  ریـشب   » هک تسا  نیا  دهد ، قوس  رجاهم  فرط  هب  راصنا  زا  ار  يوگ  تسناوت ، هک  هچنآ 
همه عقوت  فـالخرب  تدـحو ، نیا  ندز  مههب  يارب  دربیم ، جـنر  تخـس  دوخ ، يومع  رـسپ  هب  نایـسوا  ناـیجرزخ و  ناوارف  هجوت  زا  دوب ،
ناـنآ هب  ار  تفـالخ  رتهب  هچ  دنرتهتـسیاش . اـم  زا  يرادـمامز  عوضوم  يارب  ربماـیپ ، نادـنواشیوخ  تسا . شیرق  زا  ربماـیپ  : » تفگ راـصنا ،

« . مینک راذگاو 
تفالخ يارب  هدـیبعوبا  رمع و  نم  رظن  هب  مدرم ! يا  : » تفگ تفرگ و  هرهب  دولآلـگ  بآ  نیا  زا  ًاروف  رکبوبا  هک  دـش  ببـس  نخـس  نیمه 

« . دینک تعیب  دیلیام  مادک  ره  اب  دنراد ، یگتسیاش 
. دسریمن ام  هب  تبون  امـش  دوجو  اب  دنیوگب  دنزیخرب و  رفن  ود  نیا  هک  دوب  نآ  همدـقم  هکلب  تشادـن ، يدـج  گنر  داهنـشیپ ، نیا  ًاملـسم 

سپـس دریگب . » تقبـس  وت  رب  رما  نیا  رد  دناوتیم  یـسک  هچ  یتسه ، رتهتـسیاش  ام  زا  وت  : » دنتفگ دنتـساخرب و  ود  ره  دش ، مه  هنوگنیمه 
(1). درک زارد  ار  دوخ  تسد  دنک  فراعت  هکنیا  نودب  زین  رکبوبا  دندرشف . نیملسم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  رکبوبا  تسد  دنتساخرب و  ود  نیا 

رکبوبا تسد  تساخرب و  هناروهتم  دنزب ، بقع  ار  دوخ  يومع  رـسپ  تسناوت  هک  دیجنگیمن  دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  هک  دعـس  نب  ریـشب 
اذل تخیگنارب و  ار  نایجرزخ  مشخ  راک ، نیا  درشف و  تفالخ  ناونع  هب  ار 

صص 659 و 660. ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
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تخرد دوخ  زا  تخرد  مرک   » دنیوگیم هکنیا  دناوخ . دوسح  سانـشنکمن و  جرزخ و  قاع  دنزرف  ار  وا  راصنا ، نارـس  زا  رذنم  نب  بابح 

. دنکیم قدص  اجنیمه  رد  تسا ، »
مه هب  نایـسوا  نایجرزخ و  نایم  يرهاظ  تدـحو  نآ  هک  دـش  ببـس  دوب ، نایجرزخ  نتفر  بقع  يانعم  هب  هک  هدابع ، نب  دعـس  ندز  راـنک 

هرجاشم و ماـگنه ، نیا  رد  درک . تعیب  رکبوبا  اـب  سوا  هلیبق  سیئر  ناونع  هب  تساـخرب و  ریـضح  نب  دیـسا  نایـسوا ، سیئر  اذـل  و  دروخب ،
ینعم کی  هب  وا و  نایم  یتخـس  هرجاشم  دـنام و  اپ  تسد و  ریز  دوب ، هفیقـس  هشوگ  رد  هک  هدابع  نب  دعـس  تفرگ ، ـالاب  یکیزیف  يریگرد 

. دوب يزوریپ  هیام  اجنیا  رد  يرابدرب  اریز  دش ؛ تکاس  رکبوبا  شرافس  هب  رمع  یلو  تفرگرد ، رمع  اب  وا  دنزرف 
هتفرگ ار  رکبوبا  رود  هکیلاحرد  دـندمآ ، نوریب  هفیقـس  زا  هدرک و  افتکا  تعیب  زا  رادـقم  نیمه  هب  دـندوب ، رفن  هس  طقف  هک  رجاـهم  ههبج 
هدروخ یـسایس  تسکـش  هک  نایجرزخ  ماگنه  نیا  رد  دـننک . تعیب  وا  اـب  هک  دنتـساوخیم  مدرم  زا  دـندادیم و  راعـش  وا  عفن  هب  دـندوب و 

(1) « . مینکیمن تعیب  یسک  اب  یلع  زج  ام  : » دنتفگ دندرک و  ضوع  ار  دوخ  راعش  دندوب ،

هجیتن

هب ریضح ) نب  دیسا  دعس و  نب  ریشب  ینعی   ) راصنا زا  رفن  ود  هدیبعوبا ) رمع و  ینعی   ) رجاهم زا  رفن  ود  رفن ، راهچ  يأر  اب  رکبوبا  تفالخ 

ص 22. ج2 ، ریثا ، نبا  لماک  خیرات  ص 202 ؛ ج2 ، يربط ، خیرات  - 1
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. دندرک تعیب  هب  راداو  ار  يرتشیب  دارفا  دیعو  هدعو و  قیرط  زا  دجسم  رد  هار و  طسو  رد  جیردت  هب  ًادعب  دشن . هتخانش  تیمسر 

؟ دشاب ْمُهَْنَیب  يروُش  ْمُهُْرمَأ  هکرابم  هیآ  قادصم  دناوتیم  یلاشوپ ، قطنم  نیا  اب  سلجم ، نیا  ایآ 
: تفگیم هک  تسا  باطخ  نب  رمع  ترابع  هفیقس ، تعیب  لیلحت  رد  هلمج  نیرتهتسیاش 

(1). هل َۀعَیب  نیملسُْملا ال  ِةروشَم  ِْریَغ  ْنِم  ًالُجَر  َعَیاب  ْنَمَو  اهَّرَش  ُهللا  یَقَو  ًۀتلَف  ّالِإ  ٍرَکب  یبأ  ُۀعَیب  َْتناک  ام  ِهللاَو 
سکره تشاد ، هاگن  نآ  ّرـش  زا  ار  ام  ادـخ  هک  دوبن  يزیچ  شزغل  کـی  زج  تفـالخ  يارب  يو  باـختنا  رکبوبا و  تعیب  دـنگوس ، ادـخ  هب 

. تسا شزرایب  وا  تعیب  دنک ، تعیب  یسک  اب  ناناملسم  اب  تروشم  نودب 
: » دیوگیم هک  وا  راتفگ  رد  یلو 

تخیگنارب و ار  هنیدم  نوریب  ياهبرع  همه  یمومع  یتیاضران  رکبوبا ، تفالخ  اریز  تسا ؛ تیعقاو  فالخرب  اهّرـش »  نیملـسملا  هللا  یقو 
دیـشک و ازارد  هب  اهتدـم  هک  دـش  اـپ  هب  برعلاةریزج  رـسارس  رد  ياهدرتسگ  ياـهشروش  دـندرک و  يراددوخ  تاـکز  تخادرپ  زا  اذـل 

. دش هتخیر  يرایسب  ياهنوخ 
هدز رانک  مشاهینب  همه  دـندرکن و  ار  راک  نیا  ارچ  سپ  دـشاب ، ربماـیپ  نادـناخ  زا  دـیاب  هفیلخ  هک  تسا  تسرد  رکبیبا  قطنم  ًاـعقاو  رگا 

هب دندش و 

.14 صص 10 - ۀقرحملا ، قعاوصلا  ص 55 ؛ ج1 ، دمحا ، دنسم  - 1

www.Ghaemiyeh.comهجیتن ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:191
. دندرک يراددوخ  تعیب  زا  زین  لیلد  نیمه 

تسا و هداهن  ياج  رب  زورما  هب  ات  ار  يرابنایز  راثآ  هدـشن و  شوماخ  زین  هنتف  هدوب و  هنتف  ًاـعقاو  دوشیم  مولعم  تسا و  هفیقـس  لاـمجا  نیا 
نآ تقو  کنیا  تسا . هدـناسر  بیـسآ  یمالـسا  تّما  تمظع  تّزع و  هب  تسا و  هدروآ  دـیدپ  یمالـسا ، تما  هرکیپ  رد  یمیظع  فالتخا 

؟ دننکیم لابند  ار  یفده  هچ  یخیرات ، قیاقح  نامتک  اب  يداشرا ، نارومأم  نیا  میسرپب : هک  تسا 
هدیزگرب اروش  قیرط  زا  یمالسا  هفیلخ  هک  دوب  رارق  و  دوبن ، ع )  ) یلع ماما  هرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  دیکا  یـشرافس  یّـصن و  هک  مینک  ضرف 

هتـشر کی  زا  سپ  هاگنآ  دنوش ، باختنا  یناگرزب  اههورگ  همه  زا  ص ، )  ) ربمایپ سدقم  دسج  زیهجت  زا  سپ  دیاب  تروص  نیا  رد  دوش .
طقف نارجاهم  زا  هک  یـسلجم  کی  رد  هکنیا  هن  دـننیزگرب ، ماقم  نیا  يارب  شنیب  شناد و  رظن  زا  درف  نیرتهتـسیاش  نیرتقیال و  اـهینزیار ،
زابرس تعیب  زا  هک  یناسک  دننیزگرب و  تفالخ  يارب  ار  یکی  ساسایب  ياهقطنم  اب  سپـس  دناهدوب ، رـضاح  لیلق  عمج  راصنا  زا  رفن و  هس 

. دننک دیدهت  دننز 
: تسا مهم  یلیخ  بلطم  ود  اجنیا  رد  هتشذگ  اهنیا  همه  زا 

. دنداتفا ماقم  بسک  تفالخ و  رکف  هب  هدادن و  تیمها  ص )  ) ربمایپ زیهجت  هلئسم  هب  هک  تیعمج  نیا  یسانشنکمن  . 1
ایآ تسا و  هنوگچ  مالسا  رد  تموکح  هویـش  هک  دننک  یـسررب  تنـس  باتک و  رد  ًالبق  دیاب  دندشیم ، عمج  هفیقـس  رد  هکنیا  ضرف  رب  . 2

دنوش . باصتنا  ای  باختنا  راک  هب  تسد  هاگنآ  و  هن ؟ ای  هدش  نییعت  يدرف 
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؟ دشن مالعا  تافرع  رد  ع )  ) یلع تماما  ارچ  ههبش 13 :

دوصقم هک  دوشیم  مولعم  درکن ؟ نایب  دـندوب ، عمج  نارئاز ، همه  هک  تافرع  رد  ار  ع )  ) یلع ترـضح  تیـالو  عوضوم  ص )  ) ربماـیپ ارچ 
. درک نایب  ریدغ  رد  هک  دوب  ترضح  نآ  یتسود  بح و 

خساپ
یهلا یحو  تسا . هدوب  یهلا  یحو  عبات  ص )  ) یمارگ ربمایپ  میرادن و  یهاگآ  روما ، حـلاصم  همه  هب  تبـسن  ام  هک  میوشیم  روآدای  ًالّوا :

راک نیا  ارچ  اما  درک . نیشناج  نییعت  هبطخ و  داریا  هب  رومأم  مخ  ریدغ  نیمزرـس  رد  هنیدم  هب  دوخ  قیرط  رد  هجحلايذ  مهدجیه  رد  ار  وا 
. دنادیم رتهب  ادخ  دادن ، ماجنا  تافرع  رد  ار 

، میاهدرک عمج  یباتک (1) رد  ار  اهنآ  همه  ام  هک  هدـناوخ  يددـعتم  ياههبطخ  ینم ، زور  یتح  هفرع و  زور  رد  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  ًاـیناث :
ار نآ  دنک ، ادیپ  يرتشیب  ششخرد  تفالخ ، هلئسم  هکنیا  يارب  یلو 

. داشرا بطخ و  عادولاۀجح  - 1
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نیا يارب  هک  يزور  دننام  درکیم ، حرطم  ار  ماما  تفالخ  ینم ، تافرع و  رد  دوخ  تماقا  ياهزور  نامه  رد  رگا  و  درک ، حرطم  هناگادج 

دنتـسیاب تکرح  زا  دناهتفر  ولج  هک  اهنآ  داد  روتـسد  ریدغ  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هک  صخألاب  درکیمن . ادیپ  تیمها  دهد ، صاصتخا  راک 
رـس رب  ار  یخرب  اپ و  ریز  ار  ابع  زا  یـشخب  مدرم  هک  مرگ  ياوه  نآ  رد  هاگنآ  دندنویپب . عمج  نیا  هب  دناهدنام  بقع  هک  اهنآ  دش  رظتنم  و 
داعم توبن و  دـیحوت و  زا  ار  یهلا  فراعم  نآ  رد  دـناوخ و  ياهبطخ  دوب و  هتفای  بیترت  رتش  زاـهج  زا  هک  تفر  يربنم  يـالاب  دـنداهنیم ،

« . هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  لاق : یلب ! اولاق  مکسفنأ  نم  مکب  یلوأ  تسلأ  : » تفگ هاگنآ  درک و  حرطم 
هتشاد دای  هب  هشیمه  ار  هرطاخ  نیا  مدرم ، هک  دشیم  ببس  اهیگژیو  طیارش و  هلـسلس  کی  اب  هارمه  مه  نآ  هبطخ ، هب  ندیـشخب  لالقتـسا 

. دنناسرب مه  نارگید  هب  دنشاب و 
: دوشیم هراشا  ص )  ) ربمایپ ياههبطخ  دادعت  هب  کنیا  رتشیب  حیضوت  يارب 

(1). درک داریا  ار  ياهبطخ  متشه ، متفه و  زور  رد  ص )  ) مالسا ربمایپ 
(2). درک داریا  ار  يرگید  هبطخ  هفرع ، زور  رد 
(3) درک . داریا  ار  صاخ  ياهبطخ  ینم  زور  رد 

ص 632 ج1 ، مکاح ، كردتسم  - 1
ص 726 ج2 ، ملسم ، حیحص  - 2

ص 339. ج4 ، هبیشیبا ، نبا  فنصملا ، - 3
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(1). درک داریا  فیخ  دجسم  رد  ار  ياهبطخ  دعب ، زور  ای  زور  نامه  رد  زاب 

(2). دندومرف داریا  هبعک  دزن  ار  ياهبطخ  هکم  هب  دورو  زا  سپ  ص )  ) یمارگ لوسر 
درکیم داریا  ار  ریدغ  هبطخ  اههبطخ ، نیا  يالبال  رد  ص )  ) یمارگلوسر رگا  هاتوک ، راصق و  تاملک  ناوارف و  ياههبطخ  نیا  هب  هجوت  اب 

ماش و يروبع  هار  راهچ  رد  يدـنچ  زا  سپ  هک  تشادـن  ار  یـصاخ  يریگمـشچ  نآ  ًاملـسم  درکیم ، بصن  تیالو  ماقم  هب  ار  ع )  ) یلع و 
. درک مالعا  نایجاح  ندش  قرفتم  زا  لبق  و  هنیدم ، نمی و 

هرامش 5 فیخلاب ، یبنلا  ۀبطخ  ص 151 ، ج 1 ، برعلا ، بطخ  ةرهمج  - 1
ص 412. ج7 ، روثنملاردلا ، - 2
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تفالخ هعیش و  ناماما  ههبش 14 :

دنناوتیم هنوگچ  هیقب  ع ، )  ) نسح ترـضح  رگید  و  ع )  ) یلع ترـضح  یکی  دـندرک : تموکح  رفن  ود  طقف  هعیـش  ناماما  زا  دـنیوگیم :
؟ دنشاب ص )  ) ادخ لوسر  ياههفیلخ 

خساپ
يافلخ مالسلا ، ) مهیلع   ) موصعم ناماما  همه  تسا ، هتشاذگن  یقرف  يّدام ، يرهاظ و  تموکح  یهلا و  یعرـش و  تفالخ  نیب  ههبـش  حارط 

نانمـشد و اّما  دندوب ، ادخ  لوسر  هفیلخ  زین  ود  نآ  ریغ  اّما  دندرک . تموکح  رفن  ود  رفن ، هدزاود  نآ  نایم  زا  دـندوب ، ادـخ  لوسر  نیتسار 
هب ادـخ  هک  یماقم  هک  دوشیمن  ببـس  هفیظو ، ماجنا  زا  يریگولج  ای  و  شریذـپ ، مدـع  دـندرک . يریگولج  نانآ  تموکح  زا  نایوگروز ،

یلو دندوب ، رازآ  بیقعت و  تحت  یتح  دناهتـشادن و  يرهاظ  تردق  نانآ  يایـصوا  ناربمایپ و  رتشیب  دوش ، بلـس  نانآ  زا  تسا ، هداد  نانآ 
تسا . هدوبن  اهنآ  تیاصو  ای  توبن  تیعورشم  يارب  یعنام  تالکشم ، نیا 
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نیا هب  دندوبن ، یعرش  هفیلخ  ءافلخ ، زا  رفن  ود  نیا  ریغ  یفرع . تفالخ  یعرـش و  تفالخ  تسا : عون  ود  رب  زین  تفالخ  تسناد ، دیاب  ًانمض 

نآ مدرم ، زا  یهورگ  ینابیتشپ  هلیـسو  هب  ینعی  دوب ، یفرع  نانآ  تفالخ  دـشاب . هدرک  نییعت  تفالخ  يارب  ار  ناـنآ  ص )  ) ربماـیپ هک  ینعم 
، دوب دـهاوخ  شزرایب  یهلا  صیـصنت  لباقم  رد  ًاملـسم  هک  دنتـشگ  ینارمکح  هب  قفوم  یـسایس ، لـئاسم  تادـیهمت و  هتـشر  کـی  اـب  مه 

: دیامرفیم هکنانچ 
(36 بازحا :  ) ُةَرَیِْخلا ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَضَق  اذِإ  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو 

دشاب . هتشاد  ادخ ) نامرف  ربارب  رد   ) یباختنا دننادب ، مزال  ار  يرما  شربمایپ  ادخ و  هک  یماگنه  درادن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چیه 
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؟ تسیچ هعیش  ناماما  هزجعم  دوشیم ، هتخانش  هزجعم  اب  ناربمایپ  توبن  ههبش 15 :

خساپ
: میوشیم روآدای  ًالامجا  ار  قیرط  هس  ره  کنیا  تسا . هزجعم  اهنآ  زا  یکی  هک  دوشیم  هتخانش  قیرط  هس  زا  یکی  هب  ناربمایپ  توبن 

يراک هکلب  تسین ، يرـشب  راک  راک  نیا  هک  دننک  قیدصت  نف ، ناداتـسا  دشاب و  نوریب  رـشب ، ییاناوت  دودـح  زا  هک  يراک  ینعی  هزجعم  . 1
. تسا یهلا 

نوریب رـشب  ییاناوت  دودـح  زا  راک ، نیا  هک  دـندرک  قیدـصت  نارحاس  همه  دـمآ ، نادـیم  هب  دوخ ، صخاش  هزجعم  اب  یـسوم ، هک  یماگنه 
(70 هط : « . ) دنداتفا هدجس  هب  یگمه  نارحاس  « ؛  ًادَّجُس ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف  دیامرفیم : هکنانچ  تسا ،

هکناـنچ تسا . هتفریذـپ  ققحت  زین  ص )  ) ربماـیپ دروم  رد  هک  تسا  یهار  ناـمه  نیا  نیـسپ و  ربماـیپ  توبن  رب  نیـشیپ  ربماـیپ  صیـصنت  . 2
دیامرفیم :

هعیش ناماما  هزجعم  دوشیم ، هتخانش  هزجعم  اب  ناربمایپ  توبن  ههبش 15 :
؟ تسیچ
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ُهُمْـسا يِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاق  ْذِإ  َو 

(6 فص :  ) ٌنِیبُم ٌرْحِس  اذه  اُولاق  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  ُدَمْحَأ 
مشابیم یتاروت  هدننکقیدصت  هکیلاحرد  متسه  امش  يوسهب  ادخ  هداتسرف  نم  لیئارساینب ! يا  : » تفگ میرم  نب  یسیع  هک  ار  یماگنه  و 

لیالد تازجعم و  اب  وا  هک  یماگنه  تسا »! دمحا  وا  مان  دیآیم و  نم  زا  دعب  هک  یلوسر  هب  هدنهدتراشب  و  هدش ، هداتسرف  نم  زا  لبق  هک 
« ! تسا راکشآ  يرحس  نیا  : » دنتفگ دمآ ، نانآ  غارس  هب  نشور 

. تسا هدش  یفرعم  نیشیپ  ربمایپ  صیصنت  هلیسو  هب  ص )  ) یمارگ ربمایپ  توبن  هیآ ، نیا  رد 
هب دوخ ، زا  یگدـنز  رد  هک  يراثآ  هدرک و  تیبرت  هک  يدارفا  هراـبرد  رظن  دـننام  توبن  یعّدـم  یگدـنز  هراـبرد  دـهاوش  نئارق و  عمج  . 3

تفایرد ار  ربمایپ  توعد  همان  یتقو  زین  مور  رـصیق  میاهدرک و  یط  ربمایپ  یناهج  تّوبن  هراـبرد  اـم  ار  یملع  هار  نیا  تسا ، هداـهن  راـگدای 
تاعالطا عومجم  زا  وا  هدرک و  لقن  ار  اـهنآ  ماـشهنبا  هک  هدومن  ییاهشـسرپ  نایفـسوبا  زا  تخادرپ و  ییاـهشواک  هب  هراـبنیا  رد  درک 

. درب یپ  ادخ  لوسر  ییوگتسار  هب  یتفایرد ،
: مییوگیم لاؤس  نیا  خساپ  رد  هناگهس ، قرط  نیا  هب  هجوت  اب 

دنمانیم ؛ تمارک  ار  نآ  دهد ، ماجنا  ياهداعلاقراخ  راک  رگا  تسا و  ربمایپ  ياهیگژیو  زا  هزجعم  اریز  تسین ؛ هزجعم  ياراد  زگره  ماما 

هعیش ناماما  هزجعم  دوشیم ، هتخانش  هزجعم  اب  ناربمایپ  توبن  ههبش 15 :
؟ تسیچ
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: دنکیم لقن  نآرق  دوب ، تمارک  زین  میرم  ترضح  ياهراک  هکنانچ 

ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذـه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَدـْنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک 
(37 نارمعلآ : )

: تفگ ياهدروآ »! ؟ اجک  زا  ار  نیا  میرم ! يا  : » دیسرپ وا  زا  دیدیم ، اجنآ  رد  یصوصخم  ياذغ  دشیم ، وا  بارحم  دراو  ایرکز  نامز  ره 
« . دهدیم يزور  باسحیب  دهاوخب ، سکره  هب  دنوادخ  تسادخ . يوس  زا  نیا  »

. دوشیمن هدیمان  هزجعم  زین  راک  نیا  هدوبن و  ربمایپ  زگره  وا  یلو  تسوا ، ياهتمارک  زا  یکی  میرم ، هداجس  ربارب  رد  يزور  ندش  مهارف 
نئارق و عمج  زا  مه  یکی  نیـشیپ ، ماما  صیـصنت  ربمایپ و  صیـصنت  یکی  دوشیم : هتخانـش  هار  ود  زا  ام  ناـماما  تماـما  ساـسا ، نیا  يور 

. دهاوش
، دندوب هاگآ  صن  زا  هک  یصاخ  هفیاط  زج  ماما ، تخانش  رد  نایعیش  قانتخا ، رطاخ  هب  ع )  ) قداص ماما  تشذگرد  زا  سپ  هنومن ، ناونعهب 

تسا . ماما  وا  هک  داد  یهاوگ  وا  راشرس  ياهشناد  و  ع )  ) مظاک ماما  ياهخساپ  اهیمق و  تالاؤس  اّما  دندش . یگتسدود  راچد  هیقب 

هعیش ناماما  هزجعم  دوشیم ، هتخانش  هزجعم  اب  ناربمایپ  توبن  ههبش 15 :
؟ تسیچ
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؟ تسا ربمایپ  ثیداحا  فیدر  رد  ناماما ، ثیداحا  ایآ  ههبش 16 :

ثیدـح یتقو ك-ه  دـننادیم  ص )  ) -ر بما - یپ ثیدا  - حا نا ب-ا  - سمه ار  دو  نا خ- - ما - ما ثیدا  - حا نا ، - یعیـش -د : نیو - گي م-
لزان اهنآ  رب  یحو  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  ایآ  دننکیمن . رکذ  ار  دنس  هیقب  دننکیم ، لقن  مالـسلا ) امهیلع   ) رقاب ماما  ای  قداص  ماما  زا  ار 

؟ دوشیم
خساپ

رارق نآرق  رانک  رد  ترتع  هکنیا  زا  ترتع ، يرگید  و  نآرق ، یکی  داهن  مدرم  ناـیم  رد  تجح  ود  تلحر  ماـگنه  هب  ص ، )  ) یمارگ ربماـیپ 
تسا و یهلا  میلعت  هب  طوبرم  ماکحا  فراعم و  زا  نانآ  یهاگآ  و  دـنموصعم ، ادـخ  باتک  ناسب  زین  ناـنآ  هک  تفگ  ناوتیم  تسا  هتفرگ 

دنکیم یفرعم  ار  يدرف  نآرق ، تسین . يدیدج  زیچ  توبن ، ماقم  نتشاد  نودب  یبیغ  شزومآ  عون  نیا  و  دناهدرکن ، ذخا  نارگید  زا  زگره 
شزومآ وا  زا  دنک و  تاقالم  وا  اب  ع )  ) یـسوم دش  انب  هک  يدرف  هرابرد  ادخ  تسا . هتـشاد  یبیغ  ياهشزومآ  هدوبن ، ربمایپ  وا  هکیلاحرد 

دیامرفیم : نینچ  دریگب ،
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(65 فهک :  ) ًاْملِع اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنیَتآ  انِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  ادَجَوَف 

وا هـب  دو  دز خ- زا ن- -ي  شناد -م و  يدو هداد ب- -ي  تـمعن دو ، شیپ خ- زا  تـفا ك-ه م-ا  ار ي- نا م-ا  - گد - نــب زا  ياهد  - نــب
-م. يدو -ه ب- تخومآ

: تفگ نینچ  دیسر ، وا  هب  هک  یماگنه  دوب ، هاگآ  درم ، نیا  تیعقاو  زا  ع )  ) یسوم نوچ 
(66 فهک :  ) ًادْشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه 

؟ يزومایب زین  ارم  هداد ، وت  هب  ادخ  هک  یهاگآ  دشر و  نآ  زا  ات  منک ، یهارمه  وت  اب  یهدیم  هزاجا 
، نــید -ل  یمکت يار  ب- -ي ، هــلا -ر  ما نا ب-ه  - نآ تــفا . - يرد ار  نا  - ما - ما شناد  -م و  لــع هلئـــسم  ناو  - تیم نا ، - یب -ن  يا زا 

تما ياهزاین  هیلک  يوگخـساپ  همه ، نیا  اب  دـناهدزن ، وناز  يداتـسا  شیپ  دـناهدناوخن و  سرد  یـسک  دزن  دناهتـشاد و  یبیغ  ياـهشزومآ 
. دناهدوب

ماما تسادخ . لوسر  ثیداحا  نامه  ام  ثیداحا  هک  دـنیوگیم  اراکـشآ  هعیـش  ناماما  دوخ  دوب ، بیغ  ناهج  زا  نانآ  یهاگآ  هک  اجنآ  زا 
ثیدح وا ، ثیدح  و  ع )  ) نیدجاسلادیـس شردپ  ثیدح  وا  ثیدح  و  ع ، )  ) رقاب ماما  مردپ  ثیدـح  نم ، ثیدـح  دـیامرفیم : ع )  ) قداص

زا یکی  هب  دنـس  یتقو  اذل  تسادخ (1)و  لوسر  ثیدح  يو  ثیدح  و  ع )  ) نانمؤمریما ثیدح  وا  ثیدـح  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  شردـپ 
. تسین مزال  ناماما  هیقب  رکذ  دسریم ، ناماما  نیا 

. ثیدحلا بتک  ۀیاور  باب  ص 53 ، ج1 ، یفاک ، - 1
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ّولغ هشیدنا  نیموصعم و  تاماقم  ههبش 17 :

. تسا ّولغ  یعون  هدش ، تباث  موصعم ، ناماما  يارب  هک  یتاماقم  دنیوگیم :
خساپ

: تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  تسا ، هزادنا  ّدح و  زا  جورخ  ینعم  هب  تغل ، رد  ّولغ 
(171 ءاسن :  ) َّقَْحلا َّالِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  َو ال  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای 

. دییوگن تسا  قح  هک  هچنآ  زج  ادخ  هرابرد  دیورن و  نوریب  هزادنا  دح و  زا  دوخ ، نید  رد  لیجنا -  تاروت و  باتک -  ناوریپ  يا 
لیکشت ار  تیهولا  ًاعومجم  هک  دننادیم  ییادخ  هس  زا  یکی  لاح  نیع  رد  ادخ  دنزرف  ار  حیسم  هک  تسا  نیا  نانآ  ّولغ  ياههنومن  زا  یکی 

دوب . ادخ  قولخم  هدنب و  حیسم ، ترضح  هکیلاحرد  سدقلاحور  رسپ و  يادخ  ردپ و  يادخ  ینعی  دنهدیم ،
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. ددرگ نییعت  ییادخ ، تیهولا و  زرم  هب  یگدنب  تیدوبع و  دـح  زا  زواجت  عون  ات  دوش . نشور  تیدوبع ، تیبوبر و  دودـح  دـیاب  نیاربانب ،

هار مینک ، تباث  ادخ  ناگدنب  يارب  ار  تافص  نیا  زا  یکی  هاگره  تسا . هدرک  نایب  ار  دوخ  صاخ  تافص  اههروس  زا  يرایـسب  رد  دنوادخ 
: تسا هدش  نایب  نشور  ياهنوگهب  ادخ  تافص  رشح  هروس  رخآ  رد  میاهدومیپ . ار  ّولغ 

ُنِمْؤُْملا ُمـالَّسلا  ُسوُّدـُْقلا  ُکـِلَْملا  َوُه  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه  ُمیِحَّرلا *  ُنمْحَّرلا  َوُه  ِةَداـهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاـع  َوُه  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه 
َو ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُسی  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهَّللا  َوُه  َنوُکِرُْشی *  اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس  ُرِّبَکَتُْملا  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا 

ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا 
وا زج  يدوبعم  هک  تسا  ییادـخ  وا  تسا ! میحر  نامحر و  وا  و  تسا ، ناهن  راکـشآ و  ياناد  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  ییادـخ  وا 
ره دوخ  هدارا  اب  هک  يدنمتردق  تسا ، زیچ  همه  بقارم  تسا ، شخبّتینما  دـنکیمن ، متـس  تسا ، هّزنم  بیع  ره  زا  تسوا ، مکاح  تسین ،

، قلاخ تسا  يدنوادخ  وا  دنهدیم ! رارق  وا  يارب  کیرـش  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  دنوادخ  تسا ؛ تمظع  هتـسیاش  دنکیم و  حالـصا  ار  يرما 
وا دنیوگیم و  وا  حـیبست  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا ؛ کین  ياهمان  وا  يارب  ریظنیب ؛ )  ) يرگتروص و  هقباسیب ، ياهدـننیرفآ 

! تسا میکح  زیزع و 
صیاصخ  زا  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  هکنیا  اب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
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زا ار  بیغ  ملع  اـهنت  هن  هکراـبم  هیآ  میاهتفگ . هتـشذگ  رد  ار  نآ  خـساپ  دیرامـشیم ؟ بیغ  ناـملاع  ار  موصعم  ناـماما  هنوگچ  تسادـخ ،
زا تادوهـشم  هب  ملع  مینادیم  یگمه  هکیلاـحرد  دـنادیم ، وا  صوـصخم  زین  ار  تداهـش  هب  مـلع  یتـح  درامـشیم ، ادـخ  ياـهیگژیو 

تـسا ییاهشناد  مولع و  نآ  دارم  تفگ : دیاب  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب  دنراد . نآ  رد  یمهـس  ادخ  ناگدنب  همه  تسین و  ادخ  ياهیگژیو 
عون ره  اّما  تسادخ . صوصخم  دوهـشم ، بیغ و  زا  معا  یملع  نینچ  دـشابن . ریغ  هب  یکتم  لقتـسم و  دـشوجب و  ملاع  دوجو  نورد  زا  هک 

نآ زا  رترب  ادخ  هکلب  تسین ، ادخ  صیاصخ  زا  دوش  بسک  تخانـش  رازبا  هلیـسو  هب  ای  و  دشاب ، ادخ  میلعت  هک  ناهنپ  راکـشآ و  زا  یهاگآ 
. تسا ناوارف  همئا  ایلوا و  ایبنا و  رد  یملع  نینچ  دشاب ، یملع  نینچ  ياراد  هک  تسا 

هرابرد تسا . هدـش  نایب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  بوسنم  ياهترایز  زا  یخرب  رد  هک  دـشاب  یفاـصوا  ههبـش ، حاّرط  رظن  تسا  نکمم 
تسین و یقیقح  قلاـخ  ادـخ ، زج  تسادـخ و  یتـسه  ملاـع  رد  قـلطم  قلاـخ  داـهن . قرف  تـقلخ  تیاـغ  قلاـخ و  نـیب  دـیاب  فاـصوا  نـیا 

مییوگیم نتساخرب  ماگنه  هب  زامن  رد  اذل  تسوا و  هوق  لوح و  هب  تادوجوم . رگید  يراگدیرفآ 
نیا رگا  تسا و  هدـیرفآ  لماک  ناسنا  يارب  ناهج  تسا و  لـماک  ناـسنا  تقلخ ، زا  ضرغ  تیاـغ و  اـّما  دـعقأ ، » موقأ و  هتوق  هللا و  لوحب  »

دنتسه . موصعم  ناماما  ایصوا و  ایبنا و  لماک ، ناسنا  دبسرس  لگ  دوب و  دهاوخ  هدوهیب  شنیرفآ  راک  دشابن ، نایم  رد  ضرغ 
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دیحوت نیرتهب  هعماج ، ترایز  زاغآ  رد  اذل  و  درک ، ریـسفت  تقلخ  زا  ضرغ  ییاغ و  ّتلع  تروص  هب  هدمآ ، هعماج  ترایز  رد  هچنآ  دـیاب 

درک . ینعم  ار  يدعب  تارقف  دیاب  تسا ، هدمآ  زاغآ  رد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا ، هدمآ  نآ  یّلجت  نیرتیلاع  و 
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ولغ هشیدنا  ناماما و  تمصع  ههبش 18 :

. تسا نانآ  قح  رد  ّولغ  یعون  نیا  دنشابیم و  هانگ  زا  هتساریپ  نانآ ، ناماما  هک  دندقتعم  نایعیش  دنیوگیم :
خساپ

هکنیا لیلد  هب  تسین ، یگدـنب  زرم  ّدـح و  زا  زواجت  تمـصع ، »  » هب داقتعا  و  تسا ، زرم  ّدـح و  زا  زواجت  ّولغ  میدـش ، روآدای  هتـشذگ  رد 
: دیامرفیم دیجم  نآرق  تشاد . تمصع  دوبن ، ربمایپ  هک  ارذع  میرم  یتح  دندوب ، موصعم  لاح  نیع  رد  دندوب و  ادخ  ناگدنب  زین  ناربمایپ 

(42 نارمع : لآ   ) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای 
. داد يرترب  ناهج  نانز  مامت  رب  تخاس و  كاپ  دیزگرب و  ار  وت  ادخ  میرم  يا 

لطاب و  ياههشیدنا  یقالخا و  لیاذر  زا  میرم  نتخاس  هتساریپ  دوصقم ، اریز  تسوا ، تمصع  زا  یکاح  اجنیا  رد  ِكَرَّهَط  هژاو 
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: دیامرفیم هکنانچ  تسا . موصعم  میوشیم ، روآدای  نونکا  هک  یثیدح  مکح  هب  ارهز  ترضح  تسا . حیحصریغ 

(1). اِهبضَِغل ُبِضغَی  َو  َۀمطاف  یضِِرل  یَضرَی  َهللا  َّنإ 
. دریگیم مشخ  زین  ادخ  ددرگ ، نیگمشخ  همطاف  هک  اجنآ  دوشیم و  یضار  زین  ادخ  دوش  یضار  همطاف  هک  اجنآ 

رب وا  مشخ  لالح و  روحم  رب  هتـسویپ  وا  ياضر  دیاب  تهج  نیا  زا  تسا ، همطاف  مشخ  اضر و  اب  قباطم  تسرد  ادخ ، مشخ  اضر و  نیاربانب 
. دیآرد تسرد  یگنهامه  تقباطم و  نیا  ات  دنک ، شدرگ  مارح  روحم 

. تسا لاحم  ادخ  قح  رد  راک  نیا  هکیلاحرد  ددرگ ، یـضار  نآ  رب  زین  ادخ  دیاب  راچان  دوش ، یـضار  فالخ  راک  رب  همطاف  هللاابذوعن  رگا 
: دیامرفیم هکنانچ  دوشیمن ، یضار  يرما  نینچ  رب  ادخ  هاگچیه  اریز 

(28 فارعا :  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُْلق 
؟ دینادیمن هک  دییوگیم  يزیچ  ادخ  هرابرد  ایآ  دهدیمن ، نامرف  اهیتشز  هب  ادخ  وگب 

ادخ بوضغم  دنسپان و  روما  رب  وا  مشخ  ادخ و  بولطم  هدیدنـسپ و  روما  رب  هتـسویپ  ترـضح  نآ  ياضر  هک  میریگیم  هجیتن  نایب  نیا  زا 
. تسا تمصع  ینعم  نامه  نیا  دریگیم و  قلعت 

: دیامرفیم ربمایپ  تیب  لها  هرابرد  نآرق 

ص 203. ج9 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  ص 154 ؛ ج3 ، مکاح ، كردتسم  - 1
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(33 بازحا :  ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 

. دنادرگ هزیکاپ  ار  امش  دیادزب و  نادناخ  امش  زا  ار  يدیلپ  هک  تسا  هدرک  هدارا  طقف  دنوادخ 
، رما نیا  رد  لقاع  ياهناسنا  همه  تسین و  يراختفا  نیا  اریز  ددرگ ؛ هزیکاپ  اهنآ  ندـب  سابل و  هک  تسین  يداـم  ریهطت  ریهطت ، نیا  زا  دارم 
یعیرـشت و هدارا  هیآ ، نیا  رد  هدارا  زا  دارم  هکنانچ  تسا  دـیلپ  تسپ و  تالیامت  یقالخا و  لئاذر  زا  ریهطت  دارم ، هکلب  دنکیرـش ، نانآ  اب 

تروص هب  هیآ  نیا  رد  یلو  تسا ، هتـساوخ  ار  اهیتشز  زا  یکاپ  همه  زا  دنوادخ  و  هتفرگ ، قلعت  همه  هب  ياهدارا  نینچ  اریز  تسین ؛ ینوناق 
هب هک  تسا  هدرتسگ  قلطم و  هدارا  نآ  زا  ریغ  صاخ ، هدارا  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  و  دزاسیم . راکـشآ  ار  هدارا  نیا  یگژیو  کی 

طقف تلیـضف ، نیا  هک  دهدیم  ناشن  تسا و  هدرک  زاغآ  ار  هیآ  تسا ، رـصح  زا  یکاح  هک  امَّنِإ  هملک  اب  صخألاب  تسا ، هتفرگ  قلعت  همه 
. دراد صاصتخا  نادناخ  نیا  هب 

یهلا یهاون  رماوا و  ناـمه  یعیرـشت  هدارا  زا  روظنم  هک  میوشیم  روآداـی  تسین ، یعیرـشت  هدارا  اـجنیا ، رد  هدارا  هک  رتشیب  حیـضوت  يارب 
لاعفا هب  یعیرشت  هدارا  هک  تسا  مولعم  تسا ، یعیرـشت  هدارا  نیا  تسا . هتـساوخ  ار  داهج  جح و  هزور و  زامن و  ام  زا  دنوادخ  ًالثم  تسا ،

ار يدیلپ  هک  تسا  هدرک  هدارا  ادخ  دیوگیم : تسادخ ، لاعفا  هدارا ، قلعتم  قوف ، هیآ  رد  هکیلاحرد  دـنوادخ  لاعفا  هن  دریگیم ، قلعت  ام 
نیوکت . ملاع  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  طوبرم  و  دشاب ، ینیوکت  دیاب  ياهدارا  نینچ  نیاربانب  دیادزب ، امش  زا 
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هداد روتسد  همه  هب  ادخ  هک  ارچ  درادن ، مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  راصحنا  اوقت ، یکاپ و  هب  تبسن  یعیرشت » هدارا   » هلئسم نیا ، رب  نوزفا 

. دننامرف نیا  لومشم  نافلکم  همه  اریز  دوب ، دهاوخن  اهنآ  يارب  یتیزم  نیا ، و  دنشاب ، اوقت  اب  كاپ و  تسا ،
هک درادن  شزاس  زین  یناوارف  تایاور  ثیداحا و  اب  هک  تسین ، راگزاس  هیآ  رهاظ  اب  اهنت  هن  یعیرـشت ، هدارا  ینعی  عوضوم  نیا  لاح ، ره  هب 

. دراد تیب  لها  يارب  مهم  شزرا  الاو و  ّتیزم  کی  زا  نخس 
ناـهانگ و همه  هک  تسا  ینورد  يوـنعم و  یقـالخا و  ياهيدـیلپ  هب  هراـشا  هکلب  تسین ، يرهاـظ  يدـیلپ  ینعم  هب  هـیآ  نـیا  رد  سجر » »

. دریگیمرب رد  ار  یلمع  یقالخا و  یتدیقع و  ياهیگدولآ 
هکنیا اب  دـیآیم ، دـیدپ  ناماما ، ناربماـیپ و  رد  راـگدرورپ  دادـما  هب  هک  تسا  یهلا  ياوقت  تلاـح  کـی  تمـصع »  » هکنیا رخآ  مهم  هتکن 

، دنادیم ار  یمس  هّدام  کی  تارطخ  نوچ  هک  یکـشزپ  دننام  تسرد  دنـشوپیم ، مشچ  نآ  زا  دوخ ، رایتخا  اب  یلو  دننکب ، هانگ  دنناوتیم 
. دشوپب مشچ  راک  نآ  زا  دوخ  هدارا  لیم و  اب  هک  دوشیم  ببس  وا  یهاگآ  و  دروخیمن ، نآ  زا  زگره 

دوس هک  تسا  يزایتما  نیا  هدـش و  هداد  اهنآ  هب  يربهر  نیگنـس  تیلوئـسم  رطاخ  هب  تمـصع ، یهلا و  ياوقت  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا 
زا نآ  هلیسو  هب  ندب  مامت  هدش و  هداد  زغم  مشچ و  هب  هک  اطخ  زا  زیهرپ  شجنس و  صیخـشت و  تردق  دننام  تسرد  دسریم . مدرم  هب  نآ 

دنامیم . رود  هب  بیسآ ، رطخ و 
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تردق هب  ار  یهلا  ناربهر  دنک ، داجیا  هعماج  یتخبدـب  يدوبان و  فارحنا و  زا  يریگولج  يارب  ینیمـضت  دـهاوخیم  هک  اجنآ  زا  دـنوادخ 

دیاب زین  یلوا  كرت  کچوک و  ناهانگ  زا  یتح  هک  دـنکیم  داجیا  ناربهر  يارب  ینیگنـس  تیلوئـسم  راک  نیا  و  دزاسیم . زهجم  تمـصع 
تسا . مالسا  سدقم  نید  رد  يراکتسرد  ینمادکاپ و  تلادع و  ندوب  يروحم  هدنهدناشن  نیا  دنک و  يراددوخ 
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توبن متخ  اب  تماما  بصنم  هطبار  ههبش 19 :

؟ تسا ّداضت  رد  توبن  متخ  اب  تماما  بصنم  ندوب  یهلا  هب  داقتعا  ایآ 
خساپ

نیا تسا و  هدرک  بصن  تفالخ  دنـسم  رب  ار  ع )  ) یلع یهلا ، یحو  هب  ص ، )  ) یمارگ ربمایپ  هک  تسا  نیا  تماـما ، ندوب  یـصیصنت  ینعم 
يافلخ یماسا  زا  دوخ  تاـیح  لاـح  رد  ص )  ) ادـخلوسر هدـشن . متخ  توبن  هتـشذگنرد و  ربماـیپ  زونه  هک  هداد  يور  یناـمز  رد  هثداـح 

هفیلخ نیرخآ  ص )  ) یمارگ ربمایپ  دوخ  دومنیم و  نیعم  ربمایپ ، روتـسد  قبط  ار  شدوخ  یـصو  یماما ، ره  اذل  و  تسا ، هداد  ربخ  شدوخ 
. تسا هدرب  مان  جع )  ) يدهم ترضح  مانهب  ار 

. تسا راگزاسان  توبن  متخ  اب  تماما  ماقم  ندوب  یصیصنت  ياجک  نیاربانب ،
یتح  هدرب و  مان  رفاضتم  تایاور  قبط  ار  شدوخ  يافلخ  نینچمه  هداهن ، تما  رایتخا  رد  ار  تنس  باتک و  ص ، )  ) ربمایپ هک  يروطنامه 
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. دنتسه وا  لسن  زا  ناماما  زا  نت  هن  هک  دیامرفیم  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیسح  هرابرد 

رگید و  ص )  ) ربمایپ ناسل  زا  رـشعانثا  يافلخ  هرابرد  هک  ییاهباتک  هب  دنناوتیم  نادـنمهقالع  تسا  مک  وگوتفگ  لاجم  اجنیا  رد  نوچ 
دننک . هعجارم  هدمآ ، مالسلا ) مهیلع   ) ناماما
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؟ تسا تموکح  ورملق  ییایفارغج  یگدرتسگ  دارفا ، يرترب  كالم  ایآ  ههبش 20 :

یلو تسا ، لوبق  دروم  وا  تعاجـش  دنیوگیم : یـضعب  اّما  دوشیم ، هتفگ  نخـس  یلوم  تعاجـش  زا  ع )  ) یلع ترـضح  زا  عافد  رد  یهاگ 
ع)  ) یلع تفـالخ  ناـمز  رد  دوب و  مود  لّوا و  هفیلخ  ناـمز  رد  تاـحوتف ، ص )  ) ربماـیپ زا  دـعب  دوشیمن . هصـالخ  تعاجـش  رد  زیچ  همه 

. دش ّتلذ  هب  لیدبت  مالسا ، تّزع  دندش و  هقرف  هقرف  ناناملسم 
خساپ

! دنراد يرترب  زین  ص )  ) ربمایپ رب  تسخن  هفیلخ  ود  سپ  دشاب ، نانآ  تموکح  ییایفارغج  شرتسگ  هزادناهب  دارفا ، يرترب  تیـصخش و  رگا 
. دمآ تسد  هب  ود  نآ  نامز  رد  هک  دوب  یتردق  زا  رتمک  درک ، ادیپ  مالسا  هک  یتردق  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  اریز  ! 

تقو همه  زا  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هنماد  دیـشرلانوراه  نامز  رد  دـشاب ، تموکح  ییایفارغج  شرتسگ  نامه  يرترب  رد  نازیم  ًاعقاو  رگا 
ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یتح  همه  زا  دیشرلانوراه ، دیاب  سپ  دش . رتهدرتسگ 
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! ! دشاب رتالاب 

هک دوب  مالسا  شخبحور  میلاعت  رادماو  هکلب  دوبن . رفن  ود  نیا  تفالخ  نوهرم  مالـسا  ورملق  شرتسگ  هک  تسا  نیا  وم  زا  رتکیراب  هتکن 
لاح نیع  رد  دنتفریذپیم . ار  مالـسا  لد  ناج و  اب  دـندوب ، هدرزآ  هتـسخ و  رگمتـس  ياهتموکح  زا  هک  مدرم  درکیم و  بذـج  ار  اهلد 

. تفرگ هدیدان  دوب ، هدروآ  دوخ  اب  مالسا  هک  ار  تداهش  داهج و  گنهرف  دیابن 
هفیلخ ندـش  هتـشک  هب  تفرگ و  جوا  نامثع  تفالخ  نامز  رد  هکلب  تشادـن ، ع )  ) یلع نامز  هب  یـصاصتخا  زین  یگتـسد  ود  تاـفالتخا و 
دندرک شروش  يزکرم  تموکح  ّدض  رب  فئاط  هکم و  هنیدم ، ینعی  رهـش  هس  ود  رد  زج  برع ، لیابق  مامت  زین  رکبوبا  نامز  رد  دش . رجنم 

و دندادن ، تاکز  یهورگ  دنتفر و  نوریب  نید  زا  دندش و  ّدترم  ياهّدع  دمآ و  راب  هب  رایسب  تافلت  دیشک و  لوط  اهتدم  اهنآ  بوکرـس  و 
. دنتفرگ ار  تموکح  يزادنارب  هنیدم و  لاغشا  هب  میمصت  رگید  ياهّدع 

اتدوک هرـصب  رد  ریبز  هحلط و  دوب و  ناگماکدوخ  لولعم  هکلب  دوبن . وا  هب  طوبرم  ع )  ) یلع نامز  رد  تافالتخا  میوشیم  روآدای  نایاپ  رد 
تفریذپن ار  راصنا  رجاهم و  تعیب  درک و  تفالخ  ياعدا  ماش ، رد  زین  هیواعم  دشاب . ام  اب  ناتسا  ود  نیا  هرادا  دیاب  هک  دندوب  دقتعم  دندرک .

. تفرگ رارق  ماما  يور  هب  ور  نیفص  رد  یشکرکشل  اب  و 
. دندرک مالسا  ياصع  قش  اهنآ  هکیلاحرد  دینکیم ، اعد  ار  اهنآ  زور  بش و  امش  هک  تسا  یناسک  ندرگ  رب  فالتخا  نیا  هانگ  نیاربانب ،
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؟ دادن ناشن  لمعلاسکع  شرسمه  هب  نیهوت  ربارب  رد  نامرهق ، یلع  ارچ  ههبش 21 :

هب تسا  هتـسیاش  ایآ  دوب . نکـشنمشد  ریلد و  ریگربیخ و  عاجـش و  نامرهق  کی  ع )  ) یلع هک  دهدیم  یهاوگ  مالـسا ، خیرات  دـنیوگیم :
؟ دنک توکس  وا  دوش و  تراسج  شرسمه 

خساپ
رد دـشاب و  عاجـش  نامرهق و  مه ، یحور  رظن  زا  دـیاب  ناسنا  نیا ، رب  هوالع  دوشیمن . هصالخ  یندـب ، تعاجـش  رد  اـهنت  یعقاو ، یناـمرهق 

. دنک يرادنتشیوخ  دناوتب  دشابن ، مالسا  تحلصم  هب  یندب  تعاجش  راهظا  هکییاج 
ربمایپ دننک ، صخشم  ار  درف  نیرتدنمورین  ات  دنتـسه  يرادربهنزو  لوغـشم  هک  دید  ار  یعمج  درکیم ، روبع  ییاج  زا  ص )  ) یمارگ ربمایپ 

رد وا  هیاـپ  هب  يدرف  مالـسا ، خـیرات  رد  دوب و  ناـمرهق  عاجـش و  ناـنمؤمریما ، هک  تسین  یکـش  هاوه » بلغ  نم  مکعجـشأ  : » دوـمرف (ص )
قدنخ ، گنج  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یسک  اهنت  وا  دسریمن ، يریلد  تمواقم و 
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: دومرف شاهرابرد 

(1). نیلقثلا ةدابع  نم  لضفأ  قدنخلا  موی  یلع  ۀبرض 
. تسا رترب  سنا  نج و  تدابع  زا  قدنخ  گنج  رد  یلع  ریشمش  هبرض 

لخاد رد  مجنپ  نوتـس  اریز  دهد ؛ حـیجرت  تردـق ، لامعا  رب  ار  يرابدرب  ربص و  هک  درکیم  باجیا  یمالـسا ، تما  زور  نآ  حـلاصم  یلو 
نینچ رد  دـندوب . هدـش  دـترم  ًامـسر  هتـسج و  يرود  مالـسا  زا  هنیدـم  نوریب  بارعا  دـنزب . مه  هب  ار  مظن  هک  دوب  تیلاـعف  لوغـشم  هنیدـم 

ياههلیبق مشاهینب و  نایم  رایع  مامت  یلخاد  گنج  کی  زج  ياهجیتن  وا ، نارایتسد  لزنم و  هب  مجاـهم  نتـشک  و  تردـق ، لاـمعا  یطیارش 
: درکیم رارکت  ار  نخس  نیا  ًارارک  درک و  هشیپ  ار  يرابدرب  ماما  تهج ، نیا  زا  تشادنرب ، رد  يدع  میت و 

ِهِدـَْعب ْنِم  یِّنَع  ُهوُّحَنُم  ْمُهَّنَأ  َو ال  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ْنَع  ص )  ) ِهِدـَْعب ْنِم  َْرمَألا  اَذَـه  ُجِـعُْزت  َبَرَْعلا  َّنَأ  ِیلاَِبب  ُرُطْخَی  َو ال  یِعوُر  ِیف  یَْقُلی  َناَک  اَم  ِهللاَوَف 
ِْنیَد ِقْحَم  َیلِإ  َنوُعْدَی  ِمالْـسِإلا  ِنَع  ْتَعَجَر  ْدَـق  ِساَّنلا  َۀَـعِجاَر  ُْتیَأَر  یَّتَح  يِدَـی  ُتْکَْـسمَأَف  ُهَنوُِعیاَُبی  ٍنالُف  یَلَع  ِساَّنلا  ُلاَِیْثنا  َّالِإ  ِینَعاَر  اَمَف 
اَمَّنِإ ِیتَّلا  ُمُِکتَیالِو  ِتْوَف  ْنِم  َمَظْعَأ  َّیَلَع  ِِهب  ُۀَبیِـصُْملا  ُنوُکَت  ًامْدَـه  َْوأ  ًاْمَلث  ِهِیف  َيرَأ  ْنَأ  ُهَلْهَأ  َو  َمالْـسِإلا  ِرُْـصنَأ  َْمل  ْنِإ  ُتیِـشَخَف  ص )  ) ٍدَّمَُحم

اَمَک َناَک  اَم  اَْهنِم  ُلوُزَی  َِلئالَق  ٍماَّیَأ  ُعاَتَم  َیِه 

ص 192. ج5 ، روثنملا ، ردلا  ص 255 ؛ ج1 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 155 ؛ ج1 ، قشمد ، خیرات  - 1
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(1) هَنْهَنَت . َو  ُنیِّدلا  َّنَأَمْطا  َو  َقَهَز  َو  ُلِطاَْبلا  َحاَز  یَّتَح  ِثاَدْحَألا  َْکِلت  ِیف  ُتْضَهَنَف  ُباَحَّسلا  ُعَّشَقَتَی  اَمَک  َْوأ  ُباَرَّسلا  ُلوُزَی 

وا تیبلـها  زا  ار  يربـهر  تماـما و  رما  ربماـیپ ؛ زا  دـعب  برع  هک  درکیمن  روـطخ  مرطاـخ  هـب  و  مدرکیمن ؛ رکف  زگره  دـنگوس  ادـخ  هـب 
مدرم عامتجا  درک  تحاران  ارم  هک  يزیچ  اهنت  دـنزاس ! رود  نم  زا  ار  نآ  اهنآ  مدرکیمن ) رواب  دـنهد و  رارق  رگید  ياـج  رد  و   ) دـننادرگب

هتـشگزاب و مالـسا  زا  یهورگ  مدـید  دوـخ  مشچ  اـب  هکنیا  اـت  مدراذـگ  تسد  يور  رب  تسد  دـننک ، تـعیب  وا  اـب  هـک  دوـب  ینـالف  فارطا 
فاکش يدوبان و  دهاش  دیاب  منکن  يرای  ار  شلها  مالسا و  رگا  مدیسرت  هک  دوب ) اجنیا  رد  . ) دنزاس دوبان  ار  ص )  ) دمحم نید  دنهاوخیم 
یگدنز هاتوک  نارود  هرهب  نیا  هک  ارچ  دوب  رتگرزب  امش  رب  تموکح  تفالخ و  نتخاس  اهر  زا  نم  يارب  نآ  تبیصم  هک  مشاب  مالسا  رد 

نیا عفد  يارب  سپ  دنـشاپیم . مه  زا  هک  ییاهربا  نوچمه  ای  دوشیم و  مامت  بارـس »  » هک روطنامه  دوشیم . مامت  لیاز و  هک  تسا ، اـیند 
. دیدرگ مکحم  اجرباپ و  نید  دش و  دوبان  تفر و  نایم  زا  لطاب  ات  متساخ  اپ  هب  ثداوح 

.62 همان هغالبلا ، جهن  - 1
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وا قح  رد  ّولغ  هشیدنا  بلاطیبا و  نب  یلع  ههبش 22 :

طارـص نامه  یلع  « ؛ » میقتـسملا طارـصلا  وه  یلع   » دننام تسا ، ّولغ  یگمه  هک  دننکیم  لقن  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد  یتایاور  نایعیش ،
« . دشابیم مناگدنب  رب  نم  تجح  یلع  « ؛ » یقلخ یلع  یتّجح  بلاطیبأ  نب  یلع   » و تسا » میقتسم 

خساپ
نآرق رد  هک  هچنآ  زج  ع ، )  ) بلاطیبا نب  یلع  نانمؤمریما  هرابرد  نایعیـش ، تسا . هزادنا  ّدح و  زا  زواجت  ّولغ  میدش ، روآدای  هتـشذگ  رد 

. دنیوگیمن يزیچ  هدرک ، دییأت  ار  نآ  رفاضتم ، ای  رتاوتم  تایاور  ای  هدمآ و  وا  هرابرد 
هدماین هباحـص  زا  کیچیه  قح  رد  هدش  دراو  ع )  ) یلع قح  رد  هک  یحیحـص  تایاور  دـیوگیم : لبنح  نب  دـمحا  مینادـب  هک  تسا  یفاک 

. تسا
باکر رد  كوبت  هوزغ  زج  تاوزغ ، ماـمت  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  دروآ و  ناـمیا  ص )  ) ربماـیپ هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  ع )  ) یلع

ص )  ) ربمایپ
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: تفگ دناوخ و  دوخ  شناد  هزاورد  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یناسنا  نآ  ع )  ) یلع درک . یناشفناج 

« . تسا یلع  نآ  يدورو  برد  ملع و  رهش  نم  « ؛ » اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  »
یلع تسا . هتفای  همادا  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف شرـسمه  وا و  قیرط  زا  ص )  ) ادخ لوسر  لسن  هک  تسا  يدرف  نیرخآ  نیتسخن و  ع )  ) یلع

. تسا هدرکن  هعجارم  يدحا  هب  وا  دنتخومآیم و  ملع  وا  زا  هدرک و  عوجر  وا  هب  هباحص  همه  هک  تسا  یناسنا  اهنت  (ع )
، دراد لد  رد  ار  ع )  ) یلع ینمشد  هک  زین  هیمیت  نبا  دننام  دارفا  نیرتجوجل  دوش . رکنم  ار  اهنآ  یسک  هک  تسین  يزیچ  لیاضف  زا  هتشر  نیا 

. دناهدرک ناعذا  لئاضف  زا  یخرب  هب  تبسن 
: مییوگب نخس  هدش ، ههبش  حارط  زیواتسد  هک  یبلطم  ود  هرابرد  تسا  مزال  کنیا  اّما  و 

(1). تسا ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نانمؤمریما  میقتسم  طارص  زا  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  َمیِقَتْسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْها  ریسفت  رد  . 1
راکـشآ رهظم  ص )  ) یمارگ ربمایپ  وا  زا  لبق  میقتـسم و  طارـص  رهظم  یلع  تسا . قادـصم  رب  یلک  موهفم  کی  قیبطت  لیبق  زا  نیا  ًامّلـسم 
میقتـسم طارـص  يارب  ییاهوگلا  اههوسا و  اـیلوا ، ایـصوا و  رگید  و  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع ربماـیپ و  تقیقح ، رد  تسا . میقتـسم » طارـص  »

دنرگنب هتسراو  ياهناسنا  نیا  یناگدنز  هب  دیاب  نآ ، ریغ  زا  تسرد  هار  ییاسانش  يارب  مدرم  دنتسه .

ص 31. ج1 ، نایبلا ، عمجم  - 1
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زا مدرم ، ات  تساههنومن  اـههوسا و  هئارا  هعماـج ، حالـصا  ياـههار  زا  یکی  زورما  تسا . میقتـسم  طارـص  هاـگیلجت  اـهنآ  شور  هار و  هک 

؟ تسا ّولغ  هدیقع ، نیا  ياجک  قیاقح ، نیا  هب  هجوت  اب  دننک . لمع  نانآ  لثم  دننیبب و  کیدزن 
: دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  میقتسم  طارص  يارب  ار  يرتشیب  ياههنومن  رگید  ياهیآ  رد  نآرق 

: ءاسن  ) ًاـقِیفَر َکـِئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـِئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم 
(69

اهنآ و ناگدـنریذپ  ناربمایپ و  هلمج  زا  هدیـشخب  تمعن  نانآ  رب  دـنوادخ  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  اب  درب ، نامرف  ربماـیپ  ادـخ و  زا  سکره 
. دنتسه یبوخ  ناتسود  نانآ  ناگتسیاش ، نادیهش و 

. تسا درف  رب  یلک  قیبطت  و  يرج »  » لیبق زا  تسا ، ناوارف  نیقیرف  تایاور  رد  هک  ریسفت  عون  نیا  نیاربانب ،
 » هک مود  هرقف  اّما  و 

نآ رد  ولغ  نیرتکچوک  تسا ، هدش  لقن  هعیش  ددعتم  رداصم  رد  هک  تیاور  نیا  (1)  « ینید ناّید  یقلخ و  یلع  یتّجح  بلاطیبا  نب  یلع 
قلخ رب  ادخلوسر  دننامه  ورنیازا ، تسوا . قح  رب  نیشناج  و  ص )  ) ادخ لوسر  هفیلخ  نیلقث ، و  ریدغ ، ثیدح  مکح  هب  ع )  ) یلع تسین .

. تسوا

ص 61. ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص 637 ؛ ج1 ، قودص ، یلاما  - 1
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؟ ارچ دندرکن  تعیب  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  یلو  دندرک ، تعیب  ع )  ) یلع اب  نامثع  لتق  زا  سپ  مدرم  ههبش 23 :

دندیزرو رارصا  دنتخیر و  ع )  ) یلع هناخ  هب  راصنا  رجاهم و  زا  ربمایپ  هباحـص  نامثع ، لتق  زا  سپ  دیوگیم : ینـشور  هب  خیرات  دنیوگیم :
. دندرکن تعیب  ع )  ) یلع اب  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  مینیبیم  اما  دریگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  وا  ات  دننک  تعیب  وا  اب  هک 

خساپ
، دش هدـنار  بقع  ياهسیـسد  اب  جرزخ ، هلیبق  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تشذـگ ، نیا  زا  شیپ  هکنانچمه  هفیقـس  ناتـساد  ًالّوا 

: دنتفگ یگمه 
هب یهورگ  مشاهینب و  نیا ، رب  هوالع  تشاد ، هدـننکتعیب  ناـبیتشپ و  تسخن ، نارود  ناـمه  رد  ماـما  نیارباـنب  (1) « . ًایلع ّالإ  عیابن  ـال  اـّنا  »

یلع اب  هک  ار  ادخ  لوسر  نارای  زا  رفن  هاجنپ  دصکی و  یماسا  خیرات ، دندنام و  رادافو  دـندوب  هدرک  ریدـغ  رد  ع )  ) یلع اب  هک  یتعیب  نامه 
هارمه (ع )

ص 449. ج2 ، يربط ، - 1

ص)  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  یلو  دندرک ، تعیب  ع )  ) یلع اب  نامثع  لتق  زا  سپ  مدرم  ههبش 23 :
؟ ارچ دندرکن  تعیب 
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نداهن شوپرس  یعون  درکن ، تعیب  ع )  ) یلع اب  یـسک  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  دنیوگیم : هکنیا  نیاربانب ، (1) تسا . هدرک  طبض  دندوب 

. تسا خیرات  رب 
زا سپ  تسا . نشور  حـضاو و  دـندادن ، ماجنا  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  دـندرک  ع )  ) یلع اب  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  یتعیب  نآ  ارچ  اـما  و 
هب دنهدیم و  همادا  ار  ص )  ) ربمایپ هار  هناگهس  يافلخ  هک  دندرکیم  رکف  ًاعقاو  دوبن ، نشور  نارضاح  يارب  قفا  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر 

نیا زا  دیسر ، دوخ  جوا  هب  موس ، هفیلخ  رصع  رد  هک  دمآ  دیدپ  یمالـسا  هعماج  رکیپ  رد  جیردت  هب  یتافارحنا  اما  دنـسریم ، هلـضاف  هنیدم 
وا هک  دنتـسنادیم  اریز  دـندمآ ؛ ماـما  غارـس  هب  دـندوب ، هدرک  اـهر  شاهناـخ  رد  ار  وا  هزاـنج  هکیلاـحرد  وا ، ندـش  هتـشک  زا  سپ  تهج ،

. تسا تلادع  يارجا  رد  نادرم  نیرتيوق  نیمز و  يور  ناسنا  نیرتكاپ 
ار هار  و  دـندرکن ، عافد  نامثع  زا  هک  درک  رادهحیرج  ار  یعقاو  ناناملـسم  نانچنآ  هیماینب ، نامثع و  نارای  نایم  رد  يرادا  یلاـم و  داـسف 

ياهراک افلخ و  ییامنهار  مدرم و  میلعت  زج  دوب ، نیـشنهناخ  یلع  هک  لاس  تدم 25  نیا  رد  یلو  دندرکن ، دودـسم  نامجاهم  دورو  يارب 
. دوبن وا  نماد  رد  راخ ، عون  چـیه  هک  دوب  یلگ  تقیقح  رد  دادـن . ماجنا  يزیچ  نادنمتـسم  ناریقف و  يارب  يدادـما  يدـیلوت و  يداـصتقا و 

، تلحر زا  سپ  نارود  رد  هدمآ ، دیدپ  نامز  نیا  رد  هک  یصاخ  عضو  دیاب  ًاعبط 

.95 صص 92 - ج6 ، لحنلاو ، للملا  یف  ثوحب  - 1

ص)  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  یلو  دندرک ، تعیب  ع )  ) یلع اب  نامثع  لتق  زا  سپ  مدرم  ههبش 23 :
؟ ارچ دندرکن  تعیب 
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هعجارم تیالو » غورف   » باتک هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  دوب . توافتم  نامز  ود  رد  اهرطخ  اهدیدهت و  هتـشذگ  نیا  زا  دـشاب و  هتـشادن  دوجو 

دیآ . تسد  هب  یبوخ  هب  ص )  ) ربمایپ تلحر  نامز  عضو  ات  دوش 

ص)  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  یلو  دندرک ، تعیب  ع )  ) یلع اب  نامثع  لتق  زا  سپ  مدرم  ههبش 23 :
؟ ارچ دندرکن  تعیب 
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؟ دراد یهیجوت  هچ  نیفص  لمج و  رد  ع )  ) یلع ماما  گنج  ههبش 24 :

دربن هیواعم  اب  نیفـص  رد  نینچمه  و  دـشن ؟ اهنآ  ياههتـساوخ  میلـست  دـیگنج و  ریبز  هحلط و  اب  لمج ، رد  ع )  ) یلع ماـما  ارچ  دـنیوگیم :
؟ دراد یهیجوت  هچ  اهراک  نیا  درک ،

خساپ
ماما و ناونع  هب  وا  اب  یگمه  هرونم  هنیدـم  رد  راصنا  رجاهم و  وا ، تماما  رب  یهلا  یحو  صیـصنت  رب  هوالع  هک  تسا  یـسک  ع )  ) یلع ماـما 

. دشاب یهلا  نوناق  يرجم  مالسا و  سیماون  ظفاح  ات  دندرک  تعیب  ص )  ) ادخلوسر هفیلخ 
نوـخ ندـیکم  يزودـنارز و  هب  ناـمثع  نارود  رد  هک  یناـسک  نادـسفم و  لـباقم  رد  هک  دوـمن  ماـمت  ماـما  رب  ار  تجح  تعیب  نیا  ًامّلـسم 
مامت دوب  مزال  یعرش ، هفیظو  مکح  هب  نویبالقنا و  رارصا  هب  اذل ، دناتس . زاب  نارگمتس  زا  ار  نامولظم  قح  دتـسیاب و  دناهتخادرپ ، نامولظم 

دیدپ  یمالسا  تما  نایم  رد  یتیاضران  یعون  هک  ار  نامثع  نارادنامرف  نارادناتسا و 
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. دناشنب نانآ  ياج  هب  ار  نمادکاپ  حلاص و  ياهناسنا  دزاس و  رانکرب  دندوب  هدروآ 

دش ببس  نیا  درک . میسقت  ناسکی  ناعبات ، هباحـص و  نایم  رد  ار  لاملاتیب  ماما ، هکیلاحرد  دندش ، رتشیب  قوقح  راتـساوخ  ریبز ، هحلط و 
زا یکی  هک  هیما  نب  یلعی  لوپ  اب  دـنتفگ و  كرت  ار  هنیدـم  ادـخ ، هناـخ  تراـیز  هرمع و  ناونع  هب  دـنریگ و  لد  هب  ار  یلع  هنیک  ناـنآ ، هک 
هب ار  ناهاگآان  راکفا  دنناوتب  هکنآ  يارب  دنزاس و  نوریب  ماما  تموکح  ورملق  زا  ار  قارع  ات  دنداد  بیترت  يرگشل  دوب  نامثع  ناگتـشامگ 

، هرـصب هب  دورو  زا  سپ  دنتخاس ، هارمه  دوخ  اب  دـیاین  نوریب  اجنآ  زا  دنیـشنب و  هناخ  رد  دوب  رومأم  هک  ار  ربمایپ  رـسمه  دـننک ، بلج  دوخ 
هدرک و هجنکش  تشاد ، مان  فینح  نب  نامثع  هک  ار  یلع  رادناتسا  دندرک و  فرصت  ار  اجنآ  و  دنتـشک ، ار  هرامألاراد  نارومأم  زا  یهورگ 

. دندنک ار  وا  تروص  ياهوم 
تعیب وا  اب  مدرم  هکیلاـحرد  دـنکن ، هیبنت  ار  نازواـجتم  دراذـگب و  تسد  يور  تسد  ع )  ) یلع هک  تسا  حیحـص  یطیارـش  نینچ  رد  اـیآ 

؟ دنتسه تلادع  يارجا  تینما و  ناهاوخ  وا  زا  دناهدرک و 
ماش نیمزرس  رد  تموکح  تفالخ و  ناهاوخ  درک و  عانتما  ع )  ) یلع اب  تعیب  زا  هیواعم  دندش ، بوکرـس  هرـصب  رد  نازواجتم  هک  هاگنآ 

ياههتخودنا اب  میظع و  يرکـشل  اب  وا  دوبن و  راذگریثأت  اما  دـش ، لدـب  در و  ییاهمایپ  درک و  تحیـصن  ار  وا  دوخ ، ياههمان  رد  ماما  دـش .
نیا  اب  ایآ  دومن . بحاصت  ار  تارف  هعیرش  درک و  تکرح  نیفص  يوسهب  نامثع  نارود 
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نایـشروش تسد  هب  ار  مالـسا  ياهنیمزرـس  مدرم ، بـختنم  هـفیلخ  ادـخ و  هـفیلخ  دراذـگب و  تـسد  يور  تـسد  دـیاب  ع )  ) یلع طـیارش 

هک تشاد  رطاخ  هب  یلع  دوب ، ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ میقتـسم  شرافـس  هب  هورگ  هس  نیا  اب  گنج  هتـشذگ ، نیا  زا  دراپـسب ؟ وجهدـسفم 
ناـمرف نید و  زا  و  نیطـساق )  ) نارگمتـس نازواـجتم و  نیثکاـن ، )  ) نانکـشنامیپ دـگنجب : هورگ  هس  اـب  هـک  تـسا  هدرک  رما  وا  هـب  ربماـیپ 

( . نیقرام  ) ناگتفرنوریب
: دومرف هک  تسا  ثیدح  رد 

(1) « . نیقراملاو نیطساقلاو  نیثکانلا  لاتقب  هللا  لوسر  ینرمأ  »
دنیوگیم لبنح  نب  دمحا  یتح  ناگمه ، تسا . عالطایب  نیفص  لمج و  لها  هرابرد  تنس  لها  هدیقع  زا  هک  تسا  ههبـش  حارط  زا  بجعت 

ضرف رب  دـندرکن و  هبوت  یلو  دـناهدرک ، هبوت  گرم ، زا  لـبق  هک  دنتـسه  یعدـم  یلو  دوب ، یلع  اـب  قـح  دـندوب و  یغاـب )  ) یـشروش اـهنآ 
. تسین هتفریذپ  تلاح  نیا  رد  هبوت  تحص ،

. تسا هتسناد  حیحص  صص 122 و 123  رد  ار  نآ  یبهذ  و  ص139 ؛ ج3 ، مکاح ، كردتسم  - 1
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ع)  ) یلع ردام  تّیعقوم  ماقم و  ههبش 25 :

هاوخ دوش ، قیقحت  دروم  نیا  رد  تسین  مزال  ًالصا  میشاب ؟ هتشاد  یتخانش  ع )  ) یلع ردام  هب  تبـسن  هک  دراد  یموزل  هچ  دنیوگیم : یهاگ 
. رکبوبا ردام  هاوخ  یلع ، ردام 

خساپ
یگدنز دوشیم و  هنومن  وگلا و  دارفا ، يارب  درم ، نز و  زا  معا  الاو  ناسنا  کی  راتفر  اسب  هچ  تسا ، یسانشوگلا  یتیبرت ، ياهزاین  زا  یکی 

هطقن مادک ، ره  هک  دناهتشون  مالـسا  ناگرزب  هرابرد  باتک  اهدص  نادنمـشناد ، املع و  تهج ، نیا  زا  دننکیم . قیبطت  وا  شور  رب  ار  دوخ 
رد یتح  دروآ و  ناـمیا  ص )  ) مرکاربماـیپ هب  هک  هدوب  مالـسا  رد  ماگـشیپ  ناـنز  زا  دـسا  تنب  همطاـف  ع ، )  ) یلع رداـم  تسا . هتـشاد  یتوق 
اب دـیدرگ و  ص )  ) ربمایپ فسأت  هیام  وا  تشذـگرد  دوب ، هتفرگ  هدـهعرب  ار  وا  یتسرپرـس  وا ، یکدوک  و  ص )  ) ربمایپ يراوخریـش  نارود 

خیرات : نتم  کنیا  تخاس ، راکشآ  ار  وا  دنمجرا  ماقم  یتاملک 

ع)  ) یلع ردام  تّیعقوم  ماقم و  www.Ghaemiyeh.comههبش 25 : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:228
َْنب َۀَـماسُأ  ِهللا  ُلوُسَر  اعَد  َُّمث  یِّمُأ  َدـَْعب  یِّمُأ  ای  ُهللا  ِکَمِحَر  َلاقَف  اهِـسأَر ، َدـْنِع  َسَلَجَف  ِهللا  ُلوسَر  اْهیَلَع  َلَخَد  دَـسأ ، ُْتِنب  ُۀَـمِطاف  َْتتام  اّـمل 

، َُهباُرت َجَرْخَأَو  ِهِدَِیب  ِهللا  لوُسَر  َرَفَح  َدْحَّللا ، اوُغََلب  اّمَلَف  اهَْربَق ، اورَفَحَف  َنوُرِفحَی ، َدَوْسأ ، ًامالُغَو  ِباّطَْخلا  َْنب  َرَمُعَو  َّيِراصنألا  َبوُّیأ  ابأَو  ْدیَز ،
اْهیَلَع ْعِّسَوَو  دَـسأ  ْتِنب  ۀَـمِطاف  یِّمُأل  رِفْغا  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ُتیُمیَو  ِییُْحی  يذـّلا  ُهللا  لاـق : َُّمث  ِهیف ، َعَجَطْـضاَف  ِهللا  ُلوُسَر  َلَـخَد  َغرَف  اّـمَلَف 

(1). یْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ِءایبنألاَو  َکِِّیبَن  ِّقَِحب  اهَلَخْدَم 
زا سپ  مردام  يا  دومرف : تسشن و  شنیلاب  رب  يو ، گرم  زا  عالطا  زا  سپ  ص ])  ]) ادخ لوسر  تشذگرد ، دسا  رتخد  همطاف  هک  یماگنه 
ربق یتقو  دنزاس ، هدامآ  يربق  هک  تساوخ  ار  یهایـس  مالغ  باطخ و  نب  رمع  بویاوبا و  هماسا و  سپـس  دـنک . تمحر  ار  وت  ادـخ  مردام ،

اعد هنوگنیا  دیشک و  زارد  ولهپ  هب  ور  ربق ، رد  دروآرد و  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  كاخ  تخاس و  يدحل  ادخ  ربمایپ  دش ، هدامآ 

لقن مکاـح  ناـّبح و  نبا  زین  دوخ و  طـسوا  ریبک و  مجعم  رد  یناربـط  ار  ثیدـح  نیا  : » دـیوگیم مـالکلا » ۀـصالخ   » باـتک هدنـسیون  - 1
: دـسیونیم ۀـیباهولا » یلع  دّرلا  یف  ۀینـسلا  رردـلا   » باتک رد  نـالحد  ینیز  دـمحا  دیـس  دـناهدومن . » قیدـصت  ار  نآ  تحـص  دـناهدرک و 

نیا همه  دناهدومن و  لقن  سنا  زا  میعنوبا  سابع و  زا  ربلادـبعنبا  زین  هدرک و  لقن  رباج  زا  ار  ثیدـح  نیا  هبیـشیبا  نبا  فورعم ، ثدـحم  »
هک دنکیم ، لقن  باتک  ود  زا  هدشدای  تروص  هب  ار  ثیدح  نیا  هدنراگن ، تسا . » هدروآ  ریبک  عماج  رد  یطویـس  نیدـلالالج  ار  بلاطم 

ءافو مود : ص 121 . ج 3 ، یناهفـصا ، میعنوبا  ایلوالا ، ۀـیلح  لوا : تسین : رگید  یخرب  تسه و  ثحب  دروم  ياعد  رب  لمتـشم  نآ  زا  یخرب 
ص 899. ج 3 ، يدوهمس ، افولا ،
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خارف عیـسو و  ار  وا  هاگیاج  زرمایب و  ار  دسا  رتخد  همطاف  مردام  دریمیمن ، تسا و  هدنز  وا  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  هک  ییادـخ  : » درک

. دندوب نم  زا  شیپ  هک  یناربمایپ  قح  هب  تربمایپ و  قح  هب  نادرگ ،
هک دوب  ینز  رگید  يوس  زا  و  دوب ، لوا  ردام  زا  سپ  مود ، ردام  وا  يارب  هک  تشاذـگ ، مارتحا  يردام  ماـقم  هب  قیرط ، نیا  زا  ص )  ) ربماـیپ

یناگدنز تخانش  ایآ  تخادنایم . نمشد  مادنا  رب  هزرل  وا ، ياهتداشر  اهيروالد و  هک  دوب  هداد  شرورپ  ار  يراوسهـش  دوخ ، نماد  رد 
َنوُمُکَْحت .  َْفیَک  ْمَُکل  ام  تسا ؟ یکی  هتفر ، ایند  زا  كرشم  هدوب و  كرشم  هک  ینز  اب  نز ، نیا 
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ادخ مکح  رب  يرعشا  یسوموبا  يأر  نداد  حیجرت  ههبش 26 :

؟ داد حیجرت  ادخ  مکح  رب  ار  يرعشا  یسوموبا  يأر  ارچ  دوب ، ادخ  لوسر  یصو  یلع  رگا 
خساپ

دننام مالسا ، خیرات  بتک  تسا . هدناوخن  ار  میکحت  خیرات  زا  یگرب  تسا و  هاگآان  ًالماک  میکحت  نایرج  مالـسا و  خیرات  زا  ههبـش ، حاّرط 
رد نمـشد  هک  ياهنوگهب  دوب  يزوریپ  فرـش  رد  ناطـساق  اـب  ناـنمؤمریما  دربن  هک  دنتـسه  یکاـح  یگمه  ریثا  نبا  لـماک  يربط و  خـیرات 

، نآرق ناـیراق  داد  روتـسد  دـنادرگرب و  ار  قرو  یناطیـش  ياهشقن  اـب  رگهلیح  درم  نیا  صاـعورمع ، تشاد . رارق  لـماک  تسکـش  هناتـسآ 
هداس یهورگ  مینک . يوریپ  نآ ، زا  میزاس و  دوخ  رواد  ار  نآرق  دییایب  یگمه  مینکیمن . گنج  ام  دنیوگب  دـننک و  هزین  رـس  رب  ار  اهنآرق 

يرواد هک  دندرک  دیدهت  ار  وا  هنهرب  ياهریشمش  اب  دندمآ و  یلع  دزن  هب  وا  نارکفمه  سیق و  نب  ثعـشا  دننام  مجنپ  نوتـس  ًانایحا  حول و 
زا  ار  رتشا  کلام  رتدوز  هچره  دریذپب و  ار  نآرق 
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. دنادرگزاب دربن  نادیم 

رد ار  دوخ  هک  نونکا  مدرک ، توعد  نآرق  يرواد  هب  ار  اـهنآ  لوا  زور  زا  نم  تسین . شیب  ياهلیح  نتـشارفارب  نآرق  نیا  دومرف : ترـضح 
یلو دیشک  لوط  مامت  زور  مین  ناقفانم ، نیا  اب  وگوتفگ  نیا  دنزاس . نوگرگد  دوخ  عفن  هب  ار  عاضوا  دنهاوخیم  دننیبیم ، تسکش  لاح 
دیهد تلهم  نم  هب  یتعاس  هک  داد  مایپ  رتشا  دنک ، ینیشنبقع  گنج  نادیم  زا  هک  داتـسرف  مایپ  رتشا  کلام  هب  ترـضح  دندشن . عناق  اهنآ 

وت اـب  هنرگ  ددرگرب و  دـیاب  وا  هک  دـندرک  رارـصا  دـندوب ، رفن  رازه  تـسیب  دودـح  هـک  ناـقفانم  یلو  مـنک  هرـس  کـی  ار  نمـشد  راـک  اـت 
. میگنجیم

زا نت  کی  دش  رارق  دیآرد . نخس  هب  ات  دراد  وگنخس  رسفم و  هب  زاین  نآرق  یلو  دشاب  رواد  نآرق ، هک  دش  رارق  تساوخ و  ار  وا  ترضح 
، دنتـشاد رظنقافتا  تفـص ، هابور  صاع  ورمع  رب  نایماش  هیواعم و  دوش . هدراـمگ  راـک  نیا  يارب  هیواـعم  فرط  زا  نت  کـی  یلع و  فرط 

يدرف دـیاب  تسوت و  يومع  رـسپ  تسوت و  زا  وا  دـنتفگ : رـسهریخ  ناقفانم  نامه  درک . یفرعم  راک  نیا  يارب  ار  سابع  نبا  زین  نانمؤمریما 
ار نانآ  نخـس  راچان  تشادن ، هجیتن  اما  درک ، تمواقم  ترـضح  دشاب . يرعـشا  یـسوموبا  دـیاب  ًامتح  هک  دـندیزرو  رارـصا  دـشاب ، هناگیب 

نیا رد  مامت  لاس  کی  دوب ، یفرطیب  هطقن  هک  لدنجلا  ۀمود  رد  دش  رارق  دنورن ، رانک  نآرق  زا  يرواد  رد  هکنآ  رب  طورشم  یلو  تفریذپ ،
یسوموبا  صاعورمع ، راکم ، هابور  مه  اجنآ  رد  یلو  دنهدب ، رظن  دننک و  هعلاطم  بلطم 
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هیواعم صاعورمع  ار و  یلع  یـسوموبا  ینعی  دـننک ، رانکرب  تفالخ  زا  ار  هیواعم ) یلع و   ) ود ره  هک  دـندرک  قافتا  مه  اـب  داد و  بیرف  ار 

، درک علخ  ار  دوخ  لکوم  وا  دیدینش ؟ مدرم ! تفگ  صاعورمع  لباقم  رد  یلو  درک ، ع )  ) یلع علخ  هب  مادقا  تفرخ  ياسوموبا  یلو . . . ار ،
هیواعم نم  هنوگنیا  هب  تفگ  درک و  تشگنا  لخاد  ار  نآ  دـعب  دروآرد و  ار  دوخ  رتشگنا  سپـس  منکیم ، تیبثت  ار  دوخ  لکوم  نم  یلو 

. منیزگیمرب تفالخ  هب  ار 
نامه هک  تساجنیا  تفگش  تسا . هدرک  لمع  نآرق  فالخ  رب  تفگ  درک و  ّدر  ار  يرواد  نیا  دیـسر ، یلع  هب  صاعورمع  هلیح  هعدخ و 

، دنک هبوت  زین  یلع  مینک و  هبوت  دیاب  ام  میدرک و  هانگ  ام  هدوب و  فالخ  میکحت  نیا  دوخ  دنتفگ  دندرکیم ، میکحت  رب  رارـصا  هک  يدارفا 
رواد ار  نآرق  هکلب  مدادـن ، رارق  مَکَح  ار  یـسوموبا  نم  دـیدادن ، شوگ  نم  نخـس  هب  امـش  یلو  متفگ  امـش  هب  لوا  زور  نم  دوـمرف : ماـما 

. منادیم لطاب  ار  وا  يأر  منکیم و  لزع  ار  مدوخ  لیکو  نم  دوب و  نآرق  دندرکن  هعجارم  هک  يزیچ  هب  رفن  ود  نیا  یلو  متخاس ،
تشاد ؟ مدقم  نآرق  رب  تفریذپ و  ار  یسوموبا  مکُح  ع )  ) یلع یک  ههبش ! حارط  بانج  دوش  هتفگ  دیاب  هک  تساجنیا 
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هیواعم اب  ع )  ) نسح ماما  تعیب  ههبش 27 :

مه امـش  دناهدوب و  نیملـسم  هفیلخ  دیزی ، هیواعم و  دنیوگیم : تسیچ ؟ دیزی  هیواعم و  زا  امـش  عافد  ّتلع  دوشیم  لاؤس  نایباهو  زا  یتقو 
. درک تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  هیواعم  اب  نسح  ماما  دییوگیم :

خساپ
ار هیواـعم  تسخن  دـیاب  یلو  دنـشکیم ، نایعیـش  خر  هب  هتـسویپ  هک  تسا  يزیواتـسد  هیواـعم ، اـب  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  نسح  حـلص 

. مینکیم یفرعم  ار  هیواعم  تسخن  ام  درک . یگدیسر  حلص  تلع  هب  هاگنآ  تخانش ،
نعل ار  هدیزگرب  ماما  تقو و  هفیلخ  اراکـشآ  درک و  یمـسر  ار  هباحـص  هب  مانـشد  ّبس و  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  نایفـسیبا ، نب  ۀـیواعم 
مانشد ار  ع )  ) یلع ارچ  « ؛ »؟ ًاّیلع ّبست  کل ال  ام  : » دیسرپ وا  زا  دنکیمن ، نعل  ار  ع )  ) یلع صاقویبا ، نب  دعس  دینش ، یتقو  یتح  درکیم ؛

»؟ یهدیمن
متـشاد ار  اهنآ  زا  یکی  هک  منکیم  وزرآ  نم  دنرادن و  ار  نآ  ناناملـسم  زا  کی  چیه  هک  دراد  تلیـضف  هس  ع )  ) یلع تفگ : خـساپ  رد  وا 

هک 
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. دوب اهتورث  همه  زا  رتهب  نم  يارب 

: تسا نینچ  ًالامجا  هک  درامشیم  ار  تلیضف  هس  هاگنآ 
: تفگ ص )  ) ربمایپ هب  ع )  ) یلع تخاس . هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  وا  دربن و  دوخ  هارمه  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ تاوزغ ، زا  یکی  رد  . 1

نم زا  سپ  هکنیا  زج  یـشاب ، یـسوم  يارب  نوراه  دننام  نم  يارب  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دومرف : ربمایپ  یتشاذـگ ؟ ناکدوک  نانز و  دزن  ارم 
؟ تسین يربمایپ 

. دراد تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  زین  وا ، دراد و  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  مهدیم  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : ربیخ  گنج  رد  . 2
دییوگب دومرف : ص )  ) ربمایپ حبـص ، ادرف  هدوتـس . ار  وا  ربمایپ  هک  دـشاب  يدرف  نامه  هک  درکیم  وزرآ  يدرف  ره  و  دـش ، هدیـشک  اهندرگ 

دیـشخب و دوبهب  تخاس و  كربتم  ار  وا  مشچ  ناهد  بآ  اب  ص )  ) ربماـیپ دـیلانیم ، مشچ  درد  زا  هکیلاـحرد  دـمآ ، ع )  ) یلع دـیایب . یلع 
. درک حتف  ار  هعلق  نآ  وا  داد و  وا  هب  ار  مچرپ 

ص)  ) ربمایپ دنناوخ ، ارف  هلهابم  يارب  ار  دوخ  کیدزن  رایـسب  دارفا  ناکدوک و  نانز و  نیفرط  هک  دش  رارق  و  دش ، لزان  هلهابم  هیآ  یتقو  . 3
(1) . . .« . یلهأ ءالؤه  مهّللا  : » تفگ دناوخ و  ارف  ار  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف و  شیمارگ  تخد  یلع و 

، دـنهدب مانـشد  وا  هب  هک  درادیماو  ار  يرابرد  ناظعاو  و  دـهدیم ، مانـشد  ار  ياهتـسجرب  درف  نینچ  هک  يدرم  اـیآ  دوشیم : لاؤس  نونکا 
درف کی 

ح 2404. یلع ، لئاضف  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ملسم ، حیحص  - 1
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: دیونشب رانملا »  » ریسفت هدنسیون  نابز  زا  تسا  بوخ  دشاب ؟ ناناملسم  هفیلخ  ات  تسا  ناملسم 

ام رب  : » تفگ نینچ  دوب  نآ  رد  زین  هکم  يافرش  زا  یکی  هکیلاحرد  ناملآ  روشک  ناگرزب  زا  یکی  دش و  اپرب  یـسلجم  لوبناتـسا  رهـش  رد 
»؟ ارچ : » دنتفگ نارـضاح  مینک »! بصن  نیلرب  ياهنادیم  نیرتگرزب  رد  ار  نایفـسیبا  نب  ۀـیواعم  ییالط  همـسجم  تسا  مزال  اپورا  مدرم 

، دوبن نینچ  رگا  دنادرگرب و  یثوروم  یتنطلس  ماظن  هب  دوب ، یسارکومد  ساسا  رب  هک  ار  یمالـسا  تموکح  ماظن  وا  هکنآ  رطاخ  هب  : » تفگ
(1) « . دندوبیم مالسا  نید  ناوریپ  دیاب  ییاپورا  للم  مامت  ناملآ و  مدرم  و  تفرگیم ، ار  ناهج  مالسا 

نآ زا  یـصاخ  تفارظ  اب  يراخب  دسانـشیمن . » هیواعم  هرابرد  حیحـص  ثیدـح  کی  : » دـیوگیم هیوهار  نب  قاحـسا  ینعی  يراخب  داتـسا 
وا رد  یبیع  چـیه  نوچ  یلع  نانمـشد   » لبنح نب  دـمحا  ریبعت  هب  هیواعم . » رکذ  باب   » هتفگ هیواـعم » لـئاضف  باـب   » ياـج هب  اریز  هتـشذگ ؛

(2) « . تسین وا  يارب  یتلیضف  چیه  ّالا  دنتفر و  هیواعم  ینعی  يو  نمشد  يارب  يزاستلیضف  تمس  هب  دندیدن 
ار حلـص  شریذپ  ّتلع  دییایب  درادن . نخـس  ياج  وا  رفک  اریز  میرادن ؛ يو  دنزرف  نتخانـش  هب  یموزل  رگید  میتخانـش  ار  هیواعم  هک  نونکا 

زا ار  ناهدنامرف  ررکم  تنایخ  هکنآ  زا  سپ  ماما  میرگنب . لامجا  روطهب 

ص 260 ج11 ، رانملا ، - 1
. هیواعم رکذ  باب  ۀباحصلا ، لئاضف  باتک  يرابلا ، حتف  - 2
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: تفگ نینچ  درک و  ینارنخس  نئادم ، رهش  رد  دیرخ ، لوپ  اب  ار  اهنآ  هیواعم  هنوگچ  هکنیا  درک و  هدهاشم  کیدزن 

اب میزیخرب و  دـیتسه ، داهج  هدامآ  رگا  تسام . تّزع  دـنلب و  فدـه  فالخ  رب  فاصنا و  زا  رود  هک  تسا  هدرک  اـم  هب  يداهنـشیپ  هیواـعم 
. میریذپب ار  وا  داهنشیپ  ات  دینک  مالعا  دیهاوخ ، تیفاع  دیتسه و  یگدنز  بلاط  رگا  میهدب و  ار  وا  خساپ  ریشمش 

(1) « . میهاوخیم یگدنز  ام  میهاوخیم ، یگدنز  ام  « ؛ » ۀیقبلا ۀیقبلا ، : » دندز دایرف  فرط  ره  زا  مدرم  دیسر ، اجنیا  هب  ماما  نخس  یتقو 
هکنیا دوش ؟ گنج  دراو  هیواعم  ناس  هب  يراکم  نمـشد  اب  ماـما  تسا  نکمم  هنوگچ  یگدـنمزر  هیحور  دـقاف  هاپـس  نینچ  هب  اـکتا  اـب  اـیآ 

نمض همانحلص  رد  یتح  دورب و  رانک  هک  تفریذپ  ار  حلص  ماما  هکلب  تسا ، هیاپیب  غورد و  اپ  اترس  درک ، تعیب  هیواعم  اب  ماما  دنیوگیم :
همه تردـق  هب  ندیـسر  زا  سپ  هیواعم  هنافـسأتم  اّما  دزاـس . نیـشناج  ار  یـسک  دوخ  زا  سپ  درادـن  قح  هیواـعم  هک  درک  طرـش  یطورش ،

: دش همیرک  هیآ  لومشم  داهن و  اپ  ریز  ار  طورش 
(27 هرقب :  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  َو  ِِهقاثیِم  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا 

نانآ دننکیم ، داسف  نیمز  يور  رد  هدومن و  عطق  دنزاس ، رارقرب  داد  روتـسد  ادـخ  هک  ییاهدـنویپ  دننکـشیم و  ار  ادـخ  نامیپ  هک  یناسک 
. دنناراکنایز

ص 406. ج3 ، لماک ، خیرات  ح1 ؛ ص 13 ، ج12 ، ۀباغلادسا ، - 1
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دومن هجوت  ادخ  هب  دیاب  طقف  اهتجاح  رد  ههبش 28 :

؟ دیناوخیم جئاوحلا  باب  ار  ع )  ) مظاک ماما  ارچ  تسادخ ، جئاوحلا  باب 
خساپ

، جئاوحلا باب  هن  تسا ، تاجاحلا  یضاق  ادخ  ًالوصا  متفگشرد ، ههبش  حارط  ینادان  تلاهج و  زا  مییوگب  خساپ  ههبـش  نیا  زا  هکنآ  زا  لبق 
. تسا تیاغ  زا  ریغ  قیرط  تسا و  ادخ  تیاغ ، و  تسا ، دوصقم  هب  ندیسر  هار  باب ،

رثا رب  ادـخ  ات  دـنک  اـعد  تساوخرد  وا  زا  دوش و  لـسوتم  ماـما  نیا  يـالاو  حور  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  جـئاوحلا  باـب  زا  دوصقم  ًـالوصا 
نایم رد  وا  اـب  ار  تالکـشم  هیلک  مدرم  دوب ، جـئاوحلا  باـب  تقیقح ، رد  ص )  ) ربماـیپ دـنک . هدروآرب  ار  وا  تجاـح  وا ، ياـعد  تباجتـسا 

. درکیم فرطرب  ار  اهنآ  ياهزاین  ناکما ، دح  رد  یهلا  ربمایپ  دنداهنیم .
يدرف ، رگا  هک  دهدیم  شرافس  مدرم  هب  دوخ ، مالک  رد  نادیهش  رالاس 
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: دیامرفیم دینکن و  یهاتوک  نآ  ندرک  هدروآربرد  امش  تساوخ ، امش  زا  ار  یتجاح 

(1). مکِریغ یلإ  َلَّوَحَتَتَف  َمعِّنلا  اوُّلمَت  الَف  مُکیلَع  ِهللا  ِمَِعن  ْنِم  مکیلإ  ِساّنلا  َجئاوح  َّنَأ  اوُمَلِْعا 
هب دوشیم و  هتفرگ  امش  زا  هک  دیوشن  ریگلد  هتـسخ و  ادخ  ياهتمعن  زا  سپ ، تسامـش . يوسهب  مدرم  ياهزاین  ادخ  ياهتمعن  زا  یکی 

. دوشیم هدرپس  يرگید 
يرگید ینعم  نیا ، زج  جـئاوحلا » باب   » فصو و  تسین ، يونعم  بابـسا  هب  کسمت  نانآ و  زا  اعد  تساوخرد  زج  یهلا ، يایلوا  هب  لـسوت 

. درادن

ص 369. ج12 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
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تیودهم مجنپ : شخب 

هراشا
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تیودهم نوماریپ  لوا : لصف 

نامّزلارخآ رد  یناهج  حلصم  روهظ 

رد لدـع  طسق و  شرتسگ  يارب  تلاسر  نادـناخ  زا  يدرم  روهظ  تسا ، ناناملـسم  ۀـمه  قافتا  دروم  هک  یمالـسا  تاداـقتعا  تامّلـسم  زا 
. دسریم رتاوت  ّدـح  هب  هک  هدـش  لقن  مه  یثیداحا  هنیمز  نیا  رد  دـشاب . هدـش  دادـیب  زا  رپ  نیمز ، هکنآ  زا  سپ  تسا ، يرـشب  ناهج  ةدـنیآ 
ص)  ) ادـخ ربمایپ  مینکیم ؛ هراشا  ثیدـح  کی  هب  اهنت  هک  تسا  هلئـسم  نیا  نوماریپ  ثیدـح  دودح 657 نارگشهوژپ ، شرامـش  ساسارب 

: دومرف
(1). ًاروَج َو  ًاملُظ  ْتَِئُلم  امک  ًاطِسق  ًالدَع و  اهُألمَیَف  يدلُو  ْنِم  ٌلَجَر  َجُرْخَی  یّتح  َموْیلا  کلذ  ُهللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌموَی  ّالإ  اینُّدلا  َنِم  َْقبَی  َمل  َول 

دنک جورخ  منادنزرف  زا  يدرم  هکنآ  ات  دنکیم ، ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا 

صص 17 و 70. ص99 و ج3 ، ج1 ، لبنح ، دمحا  دنسم ، - 1
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. دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و  زا  هک  هنوگنآ  دیامن ، طسق  تلادع و  زا  رپ  ار  ناهج  ات 

. تسا یّنس  هعیش و  ناناملسم  قاّفتا  دروم  نامزلا ، رخآ  رد  وا  روهظ  يوبن و  تیب  لها  زا  يدرم  مایق  هیاپ ، نیا  رب 

وا بسن  لصا و 

: تسا هنوگنیا  تنس  لها  هعیش و  لقن  هب  یمالسا  تایاور  رد  یناهج  حلصم  نآ  تایصوصخ 
. تیاور  389 تسا ، ص )  ) ربمایپ تیب  لها  زا  وا  . 1

. تیاور  214 تسا ، ع )  ) یلع ماما  نادنزرف  زا  وا  . 2
. تیاور  192 تسا ، مالسلا ) اهیلع   ) همطاف نادنزرف  زا  وا  . 3

. تیاور  148 تسا ، ع )  ) نیسح دنزرف  نیمهن  وا  . 4
. تیاور 185 تسا ، ع )  ) داجس ماما  نادنزرف  زا  وا  . 5

. تیاور  146 تسا ، ع )  ) يرکسع نسح  ماما  دنزرف  وا  . 6
. تیاور 136 تسا ، تیب  لها  ۀمئا  زا  اوشیپ  نیمهدزاود  وا  . 7

. تیاور  214 دیوگیم : نخس  وا  تدالو  زا  هک  یتایاور  . 8
. تیاور  318 دراد ، ینالوط  يرمع  دیوگیم  هک  یتایاور  . 9

. تیاور  91 دیشک ، دهاوخ  لوط  وا  تبیغ  دیوگیم  هک  یتایاور  . 10
. تیاور  27 دش ، دهاوخ  ریگناهج  مالسا  وا ، روهظ  ماگنه  دیوگیم  هک  یتایاور  . 11

داد  لدع و  زا  رپ  نیمز  وا  روهظ  ماگنه  دیوگیم  هک  یتایاور  . 12
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. تیاور  132 تشگ ، دهاوخ 

. تسا ریذپاندیدرت  ملسم و  یعطق و  يرما  یمالـسا ، ثیداحا  تایاور و  قبط  تیرـشب ، ةدنیآ  رد  یناهج  حلـصم  نیا  دوجو  ساسا ، نیا  رب 
رد هکنآ  ای  تسا ، هدـنز  نونکات  ماگنه  نآ  زا  هدـمآ و  ایند  هب  درم ، نیا  ایآ  هکنیا  ینعی  تسوا ، دـلوت  رد  تسا ، فالتخا  نآ  رد  هچنآ  اما 

؟ دش دهاوخ  دلوتم  هدنیآ 
هدنز زورما  ات  هدمآ و  ایند  هب  ق  لاس 255ه . رد  سجرن  شردام  زا  جع )  ) يدهم ماما  هک  دندقتعم  تنـس  لها  ناققحم  زا  یهورگ  هعیش و 

. دمآ دهاوخ  ایند  هب  هدنیآ  رد  دندقتعم  مه  تنس  لها  زا  یهورگ  تسا .
دمآ و ایند  هب  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  ۀناخ  رد  ارماس  رد  ق  لاس 255ه . رد  جع )  ) يدهم ماما  هک  تسا  نآ  هعیش  داقتعا 

. تسا هدنز  نانچمه  هظحل  نیا  ات 

( جع  ) رظتنم يدهم  ماما  تدالو 

، میدرک دای  هچنآ  زا  ثیداحا  رامش  ورنیا  زا  تسا ، هتخادرپ  وا  ياهیگژیو  تایح و  دلوت و  زا  یفلتخم  ياههبنج  نایب  هب  تایاور ، یخرب 
. دوشیم رتشیب 

هک یلاس  ات  ردپ  ناماد  رد  دمآ و  ایند  هب  شردـپ  ۀـناخ  رد  ارماس  رد  ق  لاس 255ه . رد  جع )  ) رظتنم يدـهم  هک  تسا  نیا  رب  هعیـش  داقتعا 
تسا : رارق  نیا  زا  میدق  ناثّدحم  لقن  زا  ییاههنومن  دش . گرزب  ق ) 260ه .  ) تفای تافو  يرکسع  نسح  ماما 
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: تفگ هک  دنکیم  لقن  هزمح  نب  یلع  نب  دمحم  زا  ق ) يافوتم 260ه .  ) ناذاش نب  لضف  . 1

لاـس نابعـش  ۀـمین  بش  رد  نم ، زا  سپ  نم  نیـشناج  ناگدـنب و  رب  وا  تـجح  ادـخ و  یلو  دوـمرفیم : ع )  ) يرکـسع نـسح  ماـما  مدـینش 
(1). دمآ ایند  هب  هدش  هنتخ  رجف ، عولط  ماگنه  255

دنکیم لقن  ار  يرگید  لوق  سپس  دمآ . » ایند  هب  لاس 255  نابعش  ۀمین  رد  جع )  ) بحاص ترضح  : » دیوگ ق ) يافوتم 329ه .  ) ینیلک . 2
(2). تسا هدش  دلوتم  لاس 256  رد  وا  هک 

ترـضح تدالو  رد  زین  تنـس  لها  ناگرزب  زا  ياهدع  میهدیمن ، لوط  هعیـش  ناخروم  ناثدحم و  تاملک  لقن  اب  ار  نخـس  هنیمز ، نیا  رد 
(3). تسا هدمآ  رثالا » بختنم   » باتک رد  نانآ  نخس  دسریم . رفن  هب 76  ناشدادعت  دناقفاوم و  هعیش  اب  لاس ، نآ  رد  جع )  ) يدهم

حلاص فلخ  جـع ، )  ) يدـهم ترـضح  ةرابرد  هّمهملا » لوصفلا   » شباتک زا  مهدزاود  لـصف  رد  ق ) يافوتم 855ه .  ) یکلام غاّبـص  نبا  . 3
تموکح و تدم  تبیغ و  وا و  رابخا  زا  یـشخب  شتماما و  لیالد  تدالو و  خیرات  تسا و  مهدزاود  ماما  وا  دیوگیم : ع )  ) يرکـسع ماما 

(4). دروآیم لیصفت  هب  ار  ترضح  نآ  بسن  نآ و  تیفیک 

ح 8 ص116 ، يدتهملا ، ۀیافک  - 1
ص519 ج1 ، یفاک ، - 2

393 صص 369 - رشع ، یناثلا  مامإلا  یف  رثالا  بختنم  - 3
ص291. هّمهملا ، لوصفلا  - 4
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تیب لـها  ۀـمئا  ياـهمان  رکذ  زا  سپ  تسا ، تیب  لـها  صوصخم  هک  شباـتک  زا  موس  لـصف  رد  ق ) ياـفوتم 974ه .  ) یمتیه رجح  نبا  . 4

: دیوگیم سپس  دسریم و  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هب  مالسلا ، ) مهیلع  )
مئاق ار  وا  داد . تمکح  وا  هب  یلاسدرخ  نامه  رد  ادـخ  نکیل  دوب ، لاس  جـنپ  شردـپ  تافو  ماـگنه  وا  رمع  هک  تّجح ، دـمحم  مساـقلاوبا 

(1) تفر . اجک  دشن  مولعم  دش و  بیاغ  ناهنپ و  هنیدم  رد  وا  هک  تهجنیدب  هدش  هتفگ  دنیوگیم ، مه  رظتنم 
هداد و صاصتخا  رـضاح  نامز  ات  شندوب  هدـنز  ترـضح و  نآ  رمع  لوط  هب  ار  یباب  ق ) يافوتم 658ه .  ) یعفاش یجنگ  یـشیرق  یلفون  . 5

(2). دشاب هدنز  مه  وا  هک  درادن  یلاکشا  رضخ ، سایلا و  یسیع ، ياقب  لیلد  هب  تسا ، هتفگ 
: دیوگ ناکلخ  نبا  . 6

. دوب لاس 255  نابعـش  ۀـمین  هعمج  زور  رد  وا  تدالو  هعیـش ، تاداقتعا  ساسارب  ماما  نیمهدزاود  يرکـسعلا ، نسح  نبدـمحم  مساـقلاوبا 
، دـش بادرـس  دراو  شردـپ  ۀـناخ  رد  دـنیوگ : نایعیـش  دوب . سجرن  اـی  طـمخ  شرداـم  مسا  دوـب . هلاـس  جـنپ  تشذـگرد ، شردـپ  نوـچ 

(3) دوب . لاس  ماگنه 9  نآ  رد  وا  رمع  دوب و  لاس 265  رد  هعقاو  نیا  دماین . نوریب  رگید  تسیرگنیم و  وا  هب  شردام  هکیلاحرد 

ص208 قعاوّصلا ، - 1
ص148 نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  - 2

ص176. ج4 ، نایعألا ، تایفو  - 3
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: دیوگیم هتشاگن ، یّلح  ۀمالع  ّدر  رد  هک  یباتک  رد  ناهبزور  نب  لضف  یضاق  . 7

رون ارحـص و  یگدرتسگ  اـیرد و  تمحر  راـکنا  هک  ارچ  تسا ، ریذـپانراکنا  دوشیم  هتفگ  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف لـیاضف  ةراـبرد  هچنآ 
هک دنک  راکنا  ار  یهورگ  هک  تسیک  دوشیم . هدننک  راکنا  يازهتسا  بجوم  هک  تسا  يراکنا  ناگتشرف ، دوجس  ربا و  شراب  دیـشروخ و 

: دناهدورس نانآ  ةرابرد  بوخ  هچ  داب و  نانآ  رب  ادخ  دورد  دناتّوتف ؟ بادآ  ناظفاح  تّوبن و  ندعم  تقیقح و  لها 
یبتجملا یفطصملا  یلع  ٌمالس 

اب تسا ، جع )  ) نامز ماما  ةرابرد  هک  دسریم  یتایبا  هب  ات  دنکیم  لقن  همئا  تیب و  لها  حدم  رد  ار  هدیـصق  یـضترملا و  دّیـسلا  یلع  ٌمالس 
زا رپ  ار  ناهج  درک و  دـهاوخ  عولط  تملظ  لد  رد  دیـشروخ  نوچمه  هکنآ  تیادـه ، رون  مساقلاوبا ، رظتنم ، مئاق  رب  مالـس  نومـضم : نیا 

(1) دناهدرک . متس  زا  رپ  ار  نآ  ناتسرپاوه  هک  هنوگنآ  تخاس ، دهاوخ  تلادع 

« . لطابلا جهن  لاطبا   » زا لقن  هب  ص378 ، ج2 ، رثألا ، بختنم  - 1
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تاهبش مود : لصف 

بئاغ ماما  موهفم  يدهم و  ماما  دلوت  ههبش 1 :

؟ تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  جع )  ) يدهم ترضح  ایآ 
؟ دنکیم یگدنز  اجک  دلوت ، تروص  رد  و 

؟ دراد یموهفم  هچ  بئاغ  ماما  ًالوصا  و 
خساپ

: دناهنوگ ود  رب  یهلا  يایلوا  نآرق ، رظن  زا  ًالّوا :
مان و نآرق ، رد  هک  يراوگرزب  يایبنا  دننام  دنتـسه ، طابترا  رد  وا  اب  همه  دنکیم و  یگدـنز  مدرم  نایم  رد  هک  راکـشآ  و  رهاظ » یلو  . » 1

. تسا هدمآ  نانآ ، یگدنز 
ار وا  مدرم  یلو  دـهدیم  ماجنا  ار  تیالو  فیاظو  هدرک و  یگدـنز  هعماج  نایم  رد  لاح  نیع  رد  یلو  هتخانـشان ، ینعم  هب  بئاغ » یلو  . » 2

مدرم تالکـشم  زا  هرگ  هدوـب و  یهلا  ياـیلوا  زا  یکی  هـک  دوـشیم  روآداـی  ار  یــسوم  بحاـصم  هنوـمن  ناوـنع  هـب  نآرق  دنــسانشیمن .
یلو  هدوشگیم ،
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وا زا  دـنک و  تاقالم  وا  اب  ینیعم  هطقن  رد  هک  درک  رما  وا  هب  ادـخ  تشادـن . عالطا  وا  زا  زین  میلک  ياـسوم  یتح  دنتخانـشیمن ، ار  وا  مدرم 

: تفگ نینچ  وا  هب  تخانش ، ار  وا  دوب ، هتفگ  وا  هب  ادخ  هک  ینئارق  اب  تفر و  وا  تاقالم  هب  یسوم  هک  یماگنه  دریگب . هرهب 
(66 فهک :  ) ًادْشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه 

. مبای هار  لامک  تسار و  هار  هب  ات  يزومایب  دناهتخومآ  وت  هب  هچنآ  زا  ارم  هکنیا  رب  منک  يوریپ  ار  وت  هک ] یهدیم  هزاجا   ] ایآ
ار وا  مدرم  زگره  یلو  دوب ، هعماج  عفن  هب  یگمه  هک  دـید  ار  وا  زیگناتفگـش  ياهراک  یـسوم  داد و  ار  یهارمه  هزاجا  یطیارـش ، اب  وا  و 

ناتـساد حورـشم  دادـن . یهارمه  هزاجا  وا  هب  هعقاو ، هس  زا  سپ  تشادـن  ار  وا  ياهراک  لمحت  ناوت  یـسوم  ترـضح  نوچ  دنتخانـشیمن .
. تسا هدمآ  ات 82  تایآ 65  رد  فهک  هروس  رد  یسوم  بحاصم 

یجراخ ققحت  هکلب  نکمم  تسا  يرما  نآرق  رظن  زا  هعماج ، لد  رد  فرصتم  یلو  هتخانشان  ماما  بئاغ ، ماما  ناونع  هب  نامز  ماما  نیاربانب ،
. تسا هدرک  دای  نآ  زا  نآرق  هک  تسا  یسوم  بحاصم  نآ  هنومن  دراد و 

، تسا تّما  يارب  دنمدوس  ياهراک  أدبم  لاح ، نیع  رد  هک  تسا  ياهتخانشان  یلو  یـسوم  بحاصم  ناس  هب  زین  جع )  ) رـصعیلو ترـضح 
( مالـسلا مهیلع   ) نیموصعم تایاور  رد  هک  هنوگنامه  وا  هکلب  تسین ، هعماج  زا  وا  ییادج  لاصفنا و  ینعم  هب  ماما  تبیغ  تروص ، نیا  رد 

لها  هب  اّما  دننیبیمن ، ار  نآ  ناگدید  هک  تسا  ربا  تشپ  رد  دیشروخ  ناس  هب  هدش  دراو  زین 
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(1). دشخبیم یمرگ  رون و  نیمز 

: دنکیم هراشا  تیالو ، عون  ود  نیا  هب  نانمؤمریما  هغالبلاجهن ، رد  اذل 
(2) ُُهتاَنَِّیب . َو  ِهللا  ُجَجُح  َلُْطبَت  َّالَِئل  ًاروُمْغَم  ًاِفئاَخ  اَّمِإ  َو  ًاروُهْشَم  ًارِهاَظ  اَّمِإ  ٍۀَّجُِحب  ِهَِّلل  ٍِمئاَق  ْنِم  ُضْرَألا  ُولَْخت  یََلب ال  َّمُهَّللَأ 

ات ماـنمگ  ناـسرت و  اـی  تسا و  رادـمان  راکـشآ و  اـی  وا  دـنامیمن و  یلاـخ  دراد ، اـپ  هب  ار  ادـخ  تجح  هک  یـسک  زا  نیمز  هاگچـیه  يرآ 
. دوشن دوبان  وا  راکشآ  ياههناشن  ادخ و  ياهتجح 

: دومرف ص )  ) یمارگ ربمایپ  هک  دننکیم  رکذ  تیاور  هب 10  بیرق  ود ، ره  ملسم ، يراخب و  ًایناث :
(3). ًۀفیلَخ َرشَع  یَنثا  یلإ  ًاعینَم  نیِّدلا  ُلازَی  ال 

. دنک تموکح  امش  رب  هفیلخ  هدزاود  هک  ینامز  ات  دهاوخ  راوتسا  زیزع و  نید  هتسویپ 
: تیاور نیا  دننام  دنتسه ، یقاب  تمایق  زور  ات  دنتسه و  شیرق  زا  همه  هک  دراد  تایاور  یضعب  رد  و 

(4). ًۀفیلَخ َرشَع  انثِإ  مُکیلَع  َنوکَی  َْوأ  ُۀَعاّسلا ، َموقَت  یّتَح  ًامئاق  ُنیِّدلا  ُلازَی  ال 

ص 485 ح 4 ، باب 45 ، قودص ، خیش  نیدلا  لامک  - 1
147 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 2

، دـمحا دنـسم  شیرقل ؛ عبت  سانلا  باب  هرامألا ، باتک  ص 3 ، ج6 ، ملسم ، حیحص  فالختـسالا ؛ باب  ص 81 ، ج9 ، يراخب ، حیحـص  - 3
ص 68 ج3 ، مکاح ، كردتسم  108 ؛ صص 86 -  ج5 ،

ص 89. ج 5 ، دمحا ، دنسم  ص 4 ؛ ج 6 ، ملسم ، حیحص  - 4
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. دنک تموکح  امش  رب  هفیلخ  هدزاود  هک  ینامز  ات  ای  تمایق  زور  ات  دوب  دهاوخ  اجرباپ  نید  هتسویپ 

: دناسریم ار  هتکن  دنچ  تایاور  نیا  عومجم 
ناشن ام  هب  دنشاب  مالسا  تزع  هیام  هک  ار  هفیلخ  هدزاود  یگدنز  خیرات ، زگره  دنـشاب و  مالـسا  تزع  هیام  دیاب  هناگهدزاود  ناماما  نیا  . 1

يور هدرک و  یثوروم  تفالخ  ار  یمالـسا  تفالخ  هک  دـیآیم  شیپ  اهيوما  هایـس  نارود  میرذـگب ، هناـگراهچ  ياـفلخ  زا  تسا . هدادـن 
كاپ نانآ  دوجو  ثول  زا  ار  یمالـسا  روشک  دـش و  رجفنم  هعماـج  هک  دیـسر  ییاـج  هب  راـک  دـندرک . نیگنر  ناناملـسم  نوخ  اـب  ار  نیمز 
یملع عجرم  دنتـشاد و  یناشفارون  كاپ و  یناگدـنز  یگمه  هک  دوشیم  قبطنم  هعیـش  رـشعانثا  همئا  رب  طقف  هناگهد  تایاور  نیا  تخاس .

. دنتشادزاب تموکح  زا  ار  نانآ  دنچره  دندوب .
دوش و دـلوتم  دـیاب  زین  مهدزاود  ماما  نیارباـنب ، دـنیآیم . مهرـس  تشپ  هناـگهدزاود  ياـههفیلخ  نیا  هک  تسا  نیا  تاـیاور  نیا  رهاـظ  . 2

. تسا تایاور  نیا  رهاظ  فالخرب  دوش  دلوتم  هدنیآ  رد  يدهم  هکنیا  یگتسویپان و 
؟ تسین هعماج  نایم  رد  ارچ  تسا و  هدومن  تبیغ  ارچ  هک  دوشیم  لاؤس  ًاثلاث :

تـسا تقوم  وا  تبیغ  یلو  میربب  یپ  نآ  هنک  هب  میناوتن  ام  تسا  نکمم  تسا و  یهلا  ياهزار  زا  یکی  ترـضح ، تبیغ  میوشیم : روآداـی 
نب  یسوم  تسا . هدوب  مه  نیشیپ  يایبنا  يارب  تقوم  تبیغ  مئاد و  هن 
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(1). درب رس  هب  روط  هوک  رد  دش و  بئاغ  دوخ  موق  زا  زور  لهچ  نارمع ،

(2) تسا . هدنز  مه  نونکا  دیدرگ و  ناهنپ  شیوخ  تما  هاگدید  زا  یهلا  تیشم  هب  حیسم  ترضح 
(3). تشگ بئاغ  دوخ  موق  زا  یتّدم  سنوی ، ترضح 

رارق راکنا  ای  دیدرت  دروم  ار  نآ  دـیابن  دربب ، یپ  ًالماک  نآ  زار  هب  دـناوتن  ناسنا  یلو  دـش ، تباث  رتاوتم  لقن  قیرط  زا  یبلطم  هاگره  ًالوصا 
. دش دهاوخ  عقاو  دیدرت  دروم  یهلا ، ماکحا  زا  یمیظع  شخب  تروص ، نآ  رد  اریز  دهد ؛

هدش هتفرگ  رظن  رد  ناهج ) رساترس  رد  تلادع  شرتسگ  ، ) گرزب ینامرآ  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  یهلا  موصعم  تجح  نیرخآ  نیا  يرآ 
یبالقنا نینچ  شریذپ  هدامآ  ناهج  ات  دراد  زاین  تیرـشب  یگدامآ  رـشب و  شناد  لقع و  ییافوکـش  نامز و  تشذگ  هب  نامرآ  نیا  تسا و 

. دشاب
ناگتسب و زا  یهورگ  ار  ترـضح  دلوت  دناهتخاس . اهدعب  هک  تسا  تمهت  نامه  نیا  تشادن ، يدنزرف  ع )  ) يرکـسع ماما  دیوگیم  ًاعبار :
ام ياهباتک  رد  اهنآ  لیـصفت  هک  دناهدرک  رادـید  ماما  هناخ  رد  وا  اب  هدرک و  هدـهاشم  يرکـسع  ماما  باحـصا  زا  یهورگ  ار  وا  یکدوک 

. تسا روکذم 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  رفن  هد  یماسا  هب  طقف  ام  هک  دناهدرک  حیرصت  ترضح  نآ  دلوت  رب  یّنس ، ملاع  دص  زا  زواجتم  هتشذگ ، نیا  زا 

142 فارعا : ك : ر . - 1
158 ءاسن : ك : ر . - 2

.140 تافاص : ك : ر . - 3
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. نامیالا بعش  باتک  رد  م458 )  ) یقهیب هب  فورعم  نیسحلا  نب  دمحا  رکبوبا  . 1

.45 صص 44 - همئالا ، دیلاوم  خیرات  باتک  رد  م 567 )  ) يدادغب باشخلا  نبا  هب  فورعم  دمحا  نب  هللادبع  دمحموبا  . 2
هدرب و تسد  وا  باتک  هب  ریخا  ياهپاچ  رد  هتبلا  ص327 ) ج3 ،  ) هیکم تاحوتف  رد  يافوتم 638 )  ) یبرعلا نبا  هب  فورعم  نیدلاییحم  . 3

. دناهدرک فذح 
ص 143. ج2 ، تیقاویلاو ، رهاوجلا  باتک  رد  ینارعش  باهولادبع  . 4

ص 311. لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  باتک  رد  م652 ، )  ) هحلط نبا  هب  فورعم  ملاسوبا  نیدلالامک  خیش  . 5
ص 204. صاوخلا ، ةرکذت  باتک  رد  م654 )  ) يزوجلا نب  طبس  . 6

ص 521. نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  باتک  رد  م 658 )  ) یجنک هللادبعوبا  ظفاح  خیش  . 7
ص 385. ج 2 ، رثألا ، بختنم  هرئادلا -  حرش  باتک  رد  م 764 )  ) يدفص نیدلاحالص  فراع  خیش  . 8

ص 208. قعاوصلا ، باتک  رد  م974 )  ) یکم یمثیه  رجح  نبا  . 9
. . . ص1095 و ج2 ، همهملا ، لوصفلا  باتک  رد  م855 )  ) یکلام غابص  نبا  . 10

. دندوب شترضح  مدرم و  نایم  طبار  هک  تشاد  ینابئان  ( 329 - 260  ) يرغص تبیغ  نارود  رد  وا 
لوپ  يروآدرگ  يارب  ماما  بئان  راهچ  دنیوگیم : نازادرپههبش  یهاگ 
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یهاوگ یگدولآ  ره  زا  نانآ  یکاپ  تراهط و  رب  ناشیا  یناگدـنز  خـیرات  تسین . شیب  ییارتفا  نیا  دـناهدرک . یفرعم  ماـما ، بئاـن  ار  دوخ 

دیاب نزتمهت  نیا  زا  ًالوصا  دوش ، هدز  ناـنآ  هب  اـهتمهت  عون  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  زور ، نآ  هعماـج  رد  ناـنآ  تیـصخش  دـهدیم و 
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  امش  لیلد  دیسرپ ،

تسا . یخیرات  یلاجر و  ياهباتک  رد  نانآ  یناگدنز  حرش  نانآ ، یکاپ  رب  ام  لیلد 
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؟ دوشیم لالدتسا  يدهم  مایق  رب  دوه  هروس  هیآ 86  صصق و  هروس  هیآ 5  هب  هنوگچ  ههبش 2 :

: دیامرفیم میرک  نآرق 
(5 صصق :  ) َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  . 1

. میهد رارق  نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میشخب و  تمعن  ناگدیدمتس  رب  هک  تسا  نیا  رب  ام  هدارا 
؟ دراد يدهم  ترضح  مایق  هب  یطابترا  هچ  هیآ  نیا  دنیوگیم :

خساپ
یعـضوم و همانرب  کی  زا  زگره  نآرق  هک  دزاسیم  یعطق  ار  هلئـسم  نیا  نآ ، دـعبام  لبقام و  هظحالم  اب  هیآ  یـسررب  هک  تسا  نیا  خـساپ 

تساهتیعمج ماوقا و  همه  نورق و  راصعا و  همه  يارب  یلک  نوناق  کی  رگنایب  هکلب  دیوگیمن ، نخس  لیئارساینب  هب  طوبرم  یصوصخ ،
ار  نانآ  میراذگب و  تنم  نافعضتسم  رب  هک  میاهدرک  هدارا  ام  دیامرفیم : و 

لالدتسا يدهم  مایق  رب  دوه  هروس  هیآ 86  صصق و  هروس  هیآ 5  هب  هنوگچ  ههبش 2 :
؟ دوشیم
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ندـشهدیچرب داد و  لدـع و  تموکح  ناهاوخ  هدازآ و  ياهناسنا  همه  يارب  تسا  یتراـشب  نیا  میهد . رارق  نیمز  يور  تموکح  ناـثراو 

: تسا رگید  هیآ  بلطم  نیا  دهاش  روج . ملظ و  طاسب 
(5 صصق :  ) َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو 

. تسا حلاص  ناگدنب  ِنآ  زا  هدنیآ  رد  نیمز  هک  میتشون  تاروت "  " زا سپ  " روبز ،  " رد
. دوب ناینوعرف  تموکح  لاوز  لیئارساینب و  تموکح  اههنومن  نیا  زا  یکی 

هزاورد هورگ  نیمه  تسد  هب  ادـخ  ماجنارـس  هک  دوب  مالـسا  روـهظ  زا  دـعب  شناراـی  و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  تموـکح  شرتلـماک  هنوـمن 
. دیلام كاخ  هب  ار  ناربکتسم  ینیب  و  دروآ ، ریز  هب  تردق  تخت  زا  ار  نانآ  و  دوشگ ، ار  اهرصیق  اهيرسک و  ياهرصق 

رب هیآ  نیا  اب  رگا  نیاربانب ، تسا . ءادفلا  هل  انحاورا  يدهم  هلیسو  هب  نیمز  هرک  مامت  رد  تلادع  قح و  تموکح  روهظ  رتهدرتسگ ، هنومن  و 
. تسا دروم  قادصم و  رب  یلک  هطباض  اب  لالدتسا  یعون  تقیقح  رد  دننکیم  لالدتسا  يدهم  ترضح  روهظ 

ادیپ قادصم  دوخ  يارب  نامز ، لوط  رد  هکلب  درادن  دروم  نآ  هب  صاصتخا  دـش ، لزان  يدروم  رد  رگا  نآرق  تایآ  هک  دـندقتعم  نارـسفم 
. دنکیم

دومرف : صصق  هروس  هیآ 5  ریسفت  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) نانمؤمریما زا  اذل  و 

لالدتسا يدهم  مایق  رب  دوه  هروس  هیآ 86  صصق و  هروس  هیآ 5  هب  هنوگچ  ههبش 2 :
؟ دوشیم

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 342ناهفصا   هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:256
(1). مهَّوُدَع ُّلُِذی  َو  مهُّزُِعیَف  مهِدهَج  َدَعب  مهَّیدهَم  ُهللا  ُثعبَی  ٍدّمُحم  ُلآ  مُه 

تّزع اهنآ  هب  دزیگنایمرب و  دوشیم ، دراو  اـهنآ  رب  هک  يراـشف  تمحز و  زا  سپ  ار  اـهنآ  يدـهم  دـنوادخ  دنتـسه . دـمحملآ  هورگ  نیا 
. دزاسیم راوخ  لیلذ و  ار  ناشنانمشد  دشخبیم .

: تسا هدش  دراو  نینچ  مراهچ ، ماما  زا  یثیدح  رد 
َنْوَعِْرف َِۀلِْزنَِمب  ْمُهَتَعیِش  َو  اَنَّوُدَع  َّنِإ  َو  ِِهتَعیِش  َو  یَسُوم  َِۀلِْزنَِمب  ْمُهَتَعیِش  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  َراَْربَألا  َّنِإ  ًاریِذَن  َو  ًاریَِـشب  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلا  َو 

(2). هِعاَیْشَأ َو 
ناوریپ یسوم و  هلزنم  هب  اهنآ ، ناوریپ  تیب و  لها  ام  ناکین  هک  داد  رارق  هدنهدمیب  هدنهدتراشب و  قح  هب  ار  دمحم  هک  یـسک  هب  دنگوس 

قح تموکح  دنوشیم و  دوبان  اهنآ  میوشیم و  زوریپ  ام  ماجنارس   ) دنیوا ناوریپ  نوعرف و  هلزنم  هب  اهنآ  ناوریپ  ام و  نانمشد  دنتـسه و  وا 
( . دوب دهاوخ  ام  ِنآ  زا  تلادع ، و 

***
(86 دوه :  ) ٍظیِفَِحب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  . 2

. متسین امش  هدننکرابجا  امش و  رادساپ  نم  دیشاب و  هتشاد  نامیا  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  هداهن  ياج  رب  امش  يارب  ادخ  هچنآ 

ص 11 ج4 ، نیلقثلارون ، زا  لقن  هب  یسوط ، خیش  تبیغ  - 1
. ثحب دروم  هیآ  لیذ  نایبلا ، عمجم  - 2

لالدتسا يدهم  مایق  رب  دوه  هروس  هیآ 86  صصق و  هروس  هیآ 5  هب  هنوگچ  ههبش 2 :
؟ دوشیم
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روآدای ماجنارـس  دـنرادن . اور  متـس  ملظ و  مدرم  هب  تالماعم  رد  دـننکن و  یـشورفمک  هک  دـنکیم  دزـشوگ  هیآ  نیا  رد  بیعـش  ترـضح 

. تسا رتهب  امش  يارب  تسا ) یهلا  عرش  اب  ربارب  هک  كدنا  لالح و  دوس  ینعی  « ) هللاۀیقب  » دوشیم
: دیامرفیم رگید  هیآ  رد  و 

(46: فهک  ) ًالَمَأ ٌْریَخ  َو  ًاباَوث  َکِّبَر  َْدنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا  َو 
. تسا رتهب  وزرآ  شاداپ و  رظن  زا  ادخ  دزن  رد  راگدنام  بوخ و  ياهزیچ 

( . كاپ هلماعم  كدنا و  دوس   ) هدمآ بیعش  موق  دروم  رد  هک  تسا  نامه  نآ ، قیداصم  زا  یکی  هک  دنکیم  نایب  ار  یلک  هطباض  کی  هیآ 
تـسا جع )  ) يدهم ترـضح  نآ  قیداصم  زا  یکی  دنتـسه و  هللاۀیقب  قیداصم  زا  ایلوا  ایبنا و  دراد . یقیداصم  خـیرات ، لوط  رد  هطباض  نیا 

: دیامرفیم وا  دروم  رد  ع )  ) رقابماما هک 
: ُۀیآلا هِذه  ُجُرخَی  َنیِح  ُمئاقلا  ُقطنَی  ام  ُلّوأ 

َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب 
(1). هِضرَأ یف  ِهللا  َۀَّیَقب  ای  َکیلَع  ُمالَّسلَأ  لاق : ّالإ  ٌِملسُم  هیلع  ُمِّلُسی  الَف  مُْکیلَع  ُهتَفیلَخ  َو  ُهتَّجُح  َو  ِهللا  ُۀَّیَقب  اَنَأ  ُلوقَی : َُّمث  ، 

منم دیوگیم : سپس  َنِینِمُْؤم .  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  تسا : هیآ  نیا  دیوگیم  دوخ  مایق  زا  سپ  جع )  ) يدهم هک  ینخس  نیتسخن 

. قوف هیآ  لیذ  یفاص ، ریسفت  زا  لقن  هب  - 1
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یف هللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالـسلا  دـیوگیم : هکنیا  رگم  دـنکیمن ، مالـس  وا  رب  سکچـیه  سپـس  امـش ، نایم  رد  وا  هفیلخ  تجحو و  هللا  ۀـیقب 

. هضرأ
فرط زا  هک  عفان  دوجوم  ره  یلو  تسا ، یهلا  شاداپ  ای  لالح و  هیامرـس  دوس و  هللاۀیقب »  » زا روظنم  ثحب ، دروم  هیآ  رد  هک  تسا  تسرد 

« هللاۀیقب  » گرزب نایاوشیپ  یهلا و  ناربمایپ  مامت  دوشیم . باسح  هللاۀیقب »  » ددرگ وا  تداعـس  ریخ و  هیام  هدنام و  یقاب  رـشب  يارب  دـنوادخ 
. دنتسه هللاۀیقب  رظن ، نیا  زا  دننامیم  یقاب  تلم ، موق و  کی  يارب  تخسرس  نمشد  کی  اب  هزرابم  زا  سپ  هک  نیتسار  ناربهر  مامت  دنتسه .
( جع  ) دوعوم يدهم  هک  اجنآ  زا  دنتـسه . هللاۀیقب  زین  اهنآ  دندرگیم ، زاب  گنج ، نادـیم  زا  يزوریپ  زا  سپ  هک  يزرابم  نازابرـس  نینچمه 
زا دـشابیم و  هللا » ۀـیقب   » قیداصم نیرتنشور  زا  یکی  تسا ، ص )  ) مالـسا ربمایپ  ماـیق  زا  سپ  یبـالقنا  ربهر  نیرتگرزب  اوشیپ و  نیرخآ 

تسا . ناماما  ناربمایپ و  زا  سپ  هدنامیقاب  اهنت  هک  هژیوهب  تسا . رتهتسیاش  بقل  نیا  هب  همه 

لالدتسا يدهم  مایق  رب  دوه  هروس  هیآ 86  صصق و  هروس  هیآ 5  هب  هنوگچ  ههبش 2 :
؟ دوشیم
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؟ دوشیم ماما  هلاس  جنپ  كدوک  هنوگچ  ههبش 3 :

؟ دوشب ماما  تسناوتیم  هلاس  جنپ  كدوک  هنوگچ  هک  هدیدرگ  حرطم  لاؤس  نیا 
خساپ

« . ریگم دوخ  زا  سایق  ار  ناکین  راک  : » تسا هداد  خساپ  زین  یتیب  مین  رد  يولوم  دهدیم و  نآرق  ار  نآ  باوج 
. تسا هدرک  هدایپ  ار  يدحاو  مکح  ناگمه  رب  دنیآیم و  ایند  هب  تخاونکی  ناکدوک  همه  هک  تسا  هدرک  روصت  ههبش  حارط 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  شدوخ  هرابرد  هراوهگ  رد  حیسم  ترضح  نابز  زا  نآرق 
(20 میرم :  ) اِیبَن ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق 

. . . . تسا هتخاس  ربمایپ  ارم  هداد و  نم  هب  ار  لیجنا  متسه ، ادخ  هدنب  نم  و 
زور  نآ  رد  وا  حور  دروآیم . نابز  هب  راوخریش  كدوک  ار  اههلمج  نیا 
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هب دـیراد  قح  ایآ  دـهد ، شرازگ  دوخ  یلعف  توبن  زا  دروآ و  ناـبز  هب  ار  نانخـس  نیا  تسناوتیم  هک  دوب  راوگرزب  گرزب و  ياهزادـناهب 

؟ تسا هدش  ربمایپ  راوخریش ، كدوک  هنوگچ  هک  دینک  ضارتعا  ادخ 
نیا یلو  دـهدیم ، ربخ  دوخ  هدـنیآ  زا  هکلب  هدوبن  یماقم  نینچ  ياراد  یکدوک  نارود  نآ  رد  حیـسم  ترـضح  هک  دوشیم  روصت  یهاگ 

 . اِیبَن ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  دیامرفیم : هدش و  زاغآ  یضام  لعف  تروص  هب  اههلمج  همه  عونمم ، تسا  یلیوأت  عون 
(12 میرم : « . ) میداد توبن ]  ] نامرف وا  هب  یکدوک  رد  ام  و  « ؛  اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  دیامرفیم : دیجم  نآرق  ییحی  ترضح  هرابرد 

دوجو ییانثتـسا  دارفا  اهناسنا  رد  هشیمه  مینادیم  یلو  دراد ، یـصاخ  زرم  ّدح و  ًالومعم  ناسنا ، لقع  ییافوکـش  نارود  هک  تسا  تسرد 
يرتمک ياهلاس  رد  و  دنک ، رتهدرشف  یحلاصم  رطاخ  هب  شناگدنب  زا  یضعب  يارب  ار  نارود  نیا  دنوادخ ، هک  دراد  یعنام  هچ  دناهتـشاد .

. دیامن هصالخ 
هاگتـسد افوکـش و  وا  لقع  یکدوک  نارود  رد  هک  دـشاب  ییانثتـسا  ناکدوک  نیا  زا  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هک  دراد  یعنام  هچ  نیاربانب ،

؟ دشاب هتفای  لماکت  وا  يرکف 
تمدخ هب  دیوگیم : طابسا  نب  یلع  دیـسر . تماما  هب  یکدوک  نارود  زا  مه  وا  هک  مینکیم  لقن  ع )  ) داوج ماما  زا  ار  یثیدح  ام  اجنیا  رد 

رـصم هب  هک  یماگنه  هب  مراپـسب  شیوخ  نهذ  هب  ات  مدـش  هریخ  وا  تماق  هب  تسرد  نم  دوب . مک  وا  ّنس  هکیلاحرد  مدیـسر  ع )  ) داوجماما
زاب 
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يا تفگ : درک و  نم  يوسهب  ور  ع ، )  ) داوج ماـما  مدـید  هک  مدوـب  رکف  نیا  رد  منک . لـقن  ناراـی ، يارب  ار  بلطم  فـیک  مک و  مدرگیم 

. تسا هدرک  تّوبن  رد  هک  تسا  يراک  دننامه  هدرک ، تماما  هلئسم  رد  هک  ار  يراک  دنوادخ  طابسا ، نب  یلع 
َغََلب َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  دیامرفیم : اهناسنا  هرابرد  هاگ  دهدیم و  توبن )  ) نامرف یکدوک  رد  ینعی  اِیبَص  َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  دیامرفیم : هاگ 

(15: فاقحا « . ) دیسر لاس  لهچ  هب  لقع  لماک  غولب  دح  هب  هک  یماگنه  « ؛  ًۀَنَس َنیَِعبْرَأ 
هب ار  نآ  یگلاس  لهچ  رد  هک  تسوا  تردق  رد  دـهدب ، یکدوک  رد  یناسنا  هب  ار  تمکح  دـنوادخ ، تسا  نکمم  هک  هنوگنامه  نیاربانب 

(1) دهدب . یسک 
یمالـسا يروهمج  رد  طیارـش  دنیوگیم  یهاگ  تسا ، طیارـش  ندشن  مهارف  رظن  زا  هکلب  تسا ، سرت  زا  هن  نیا  دـنکیمن ؟ روهظ  ارچ  اّما 

راظتنا رد  طاقن  همه  رد  تلادـع  ریرـس  هک  تسا  ناـیناهج  ماـما  وا  تسا . تبیغ  هفـسلف  زا  یهاـگآان  عون  کـی  مه  نیا  تسا . مهارف  ناریا 
. دشاب هتشاد  دوجو  اهاج  بلاغ  رد  دارفا  عون  رد  وا  توعد  شریذپ  يارب  یگدامآ  دیاب  تسوا .

ص 325. ج3 ، نیلقثلارون ، - 1
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؟ دنک یتسرپرس  ار  هعماج  دناوتیم  هنوگچ  بئاغ  ماما  ههبش 4 :

خساپ
سکره دناهدرک ، لقن  تنسلها  هک  یتیاور  قبط  و  دشاب ، هعماج  تسرپرس  هک  دراد  یماما  هب  زاین  هعماج  هک  دنکیم  فارتعا  ههبش  حارط 

: دومرف ص )  ) ربمایپ دنیوگیم : تسا . تیلهاج  گرم  وا  گرم  دریمب ، دشاب و  هتشادن  ندرگ  رب  ار  یماما  تعیب 
« . ًۀَّیلهاج ًۀتیِم  َتام  ٍمامِإ  ُۀعَیب  هُِقنُع  ِیف  نُکَی  َْمل  َو  َتام  ْنَم  »

. دنک ظفح  تلاهج  شزغل و  زا  ار  نایناهج  هک  دشاب  هانگ  زا  موصعم  نمادکاپ و  لداع و  یماما  دیاب  ماما  نیا  ًاملسم 
هب ار  اه  یفاذق »  » اه و كرابم »  » تعیب یـسک  رگا  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دنتـسین ، یطیارـش  نینچ  دجاو  یبرع ، ياهروشک  یلعف  نامکاح 

. تسا تیلهاج  گرم  وا  گرم  دشاب ، هتشادن  ندرگ 
نامه ربمایپ ، ناسل  رد  رظندروم  ماما  نآ  دـشابن . تیلهاج  گرم  اـهناسنا ، گرم  اـت  درک  ادـیپ  ار  ماـقمالاو  ماـما  نیا  تفر و  دـیاب  نونکا 

ترضح 
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، بیاغ ماما  نیا  يرادـمامز  يارب  طیارـش  رگا  لاح  تسا . هدرک  ظفح  ناـهج ، رد  يرتسگداد  يارب  ار  وا  ناـّنم  دـنوادخ  هک  تسا  يدـهم 

ناونع هب  وا  دشاب ، یهلا  تکرب  نینچ  زا  عنام  رـسهریخ ، رـشب  رگا  اّما  تفرگ و  دهاوخ  هدـهعرب  ار  يرهاظ  یتسرپرـس  ًامّلـسم  دـشاب ، هدامآ 
رد رضخ )  ) یسوم بحاصم  تافرصت  ناسب  میدرک ، هراشا  نآ  هب  هتشذگ  رد  هک  تشاد  دهاوخ  یمالـسا  هعماج  رد  یتافرـصت  بئاغ ، ماما 

یلات هک  هتـسراو  هیقف  هاگآ ، لداع و  طیارـشلاعماج ، دهتجم  هب  ترـضح  نآ  دوخ  هدومرف  هب  انب  هعماج  يرهاظ  یتسرپرـس  یلو  دروم . هس 
( ، دنکیم یگدنز  هعماج  دوخ  رد  دنچره  ، ) تسا بیاغ  ام  ناگدید  زا  ماما ، هک  تّدـم  نیا  لوط  رد  دوشیم و  هدرپس  تسا ، موصعم  ولت 

روما ناصـصختم  زا  نتفرگ  کمک  نودب  دهتجم  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  دنراد . هدهعهب  ار  هعماج  یتسرپرـس  ماقمیلاع ، نادـهتجم 
. دینک هعلاطم  ام » زادنا  مشچ  رد  یمالسا  تموکح   » باتک رد  ار  تمسق  نیا  حورشم  دنکیم . تموکح  یعامتجا ،

. دنتسه راکزیهرپ  عرو و  اب  ناهیقف  نانیشناج ، نیا  دننکیم ، هرادا  ار  هعماج  روما  وا ، نانیشناج  ماما ، تبیغ  نامز  رد  هتشذگ ، نیا  زا 
وا هب  داهن و  نوراه  شردارب  هدهع  رب  ار  لیئارساینب  هعماج  یتسرپرس  تفر و  تاقیم  هب  تاروت  ذخا  يارب  زور  لهچ  ع )  ) یسوم ترـضح 

: تفگ نینچ 
(142: فارعا  ) َنیِدِسْفُْملا َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلُْخا 

نکم . يوریپ  نادسفم  زا  زادرپب و  اهراک  حالصا  هب  شاب و  متلم  نایم  رد  نم  نیشناج 
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يو تماما  اب  یتافانم  نیرتکچوک  نیا  دـنک و  راذـگاو  نارگید  هب  ار  روما  هرادا  تبیغ ، تلاـح  رد  زین  موصعم  ماـما  هک  دراد  یعناـم  هچ 
رارق تموکح  سأر  رد  دوخ ، دنزادرپیم و  تموکح  لیکشت  هب  ترـضح  نآ  زا  یگدنیامن  هب  هاگآ  ناهیقف  تبیغ ، نامز  رد  ًاقافتا  درادن .

: تسا هدمآ  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  رد  تسا و  هدرک  بصن  ماقم ، نیا  رب  ار  نانآ  ماما ، اریز  دنریگیم ؛
: تسا هدمآ  هجیدخیبا  ثیدح  رد  و  ، (1)« ًامکاح مُکیلَع  ُهتلعَج  دق  ّیناَف  »

(2) « . ًایضاق مکیلع  ُهتلعَج  دق  ّینإف  »
. نانآ نایم  راک  میسقت  ناصصختم و  يریگراک  هب  اب  هکلب  ییاهنت  هب  هن  هتبلا  دنتسه ، تلم  نایضاق  تّما و  نامکاح  نانآ  نیاربانب ،

ح 1 یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 1  ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 8. نامه ، - 2
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تجح زا  نیمز  ندوب  یلاخ  و  اهلهأب » ضرألا  تخاسل  ۀجحلا  الول   » ثیدح يراگزاسان  ههبش 5 :

: تسا هدمآ  هعیش  تایاور  رد  دنیوگیم :
. اهلهأب ضرألا  تخاسل  ۀجحلا  الول 

. دشکیم ورف  دوخ  ماک  هب  ار  مدرم  نیمز ، دشابن ، نیمز  يور  رد  تجح  رگا 
ورف شیوخ  ماک  هب  ار  دوخ  مدرم  نیمز  یلو  تسین ، نیمز  يور  رب  ادـخ  تجح  هک  تسا  يزارد  نایلاس  نونکا  هک  تسا  هنوگچ  نیارباـنب 

؟ تسا هدربن 
خساپ

ناسنا رگا  ددرگیمنرب . ادخ  دوخ  هب  ضرغ  دنچره  تسین ، فدهیب  ثبع و  راک  ادخ  لعف  تسا و  هدش  هدیرفآ  لماک  ناسنا  يارب  ناهج 
، نخـس رگید  هب  و  تسا ، نآ  زا  هتـساریپ  ادخ  لعف  هک  دوب  دهاوخ  تیاغ  نودـب  فدـهیب و  ًءاقب  شنیرفآ ، دـشابن ، نیمز  يور  رد  یلماک 

یهاگ 

زا نیمز  ندوب  یلاخ  و  اهلهأب » ضرألا  تخاسل  ۀجحلا  الول   » ثیدح يراگزاسان  ههبش 5 :
تجح
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نیا اب  ات  دشاب  يزاین  ياراد  ادـخ  هک  تسین  لعاف  نآ  زا  ضرغ  دروم ، نیا  رد  تسا . لعف  ِنآ  زا  ضرغ  یهاگ  تسا و  لعاف  ِنآ  زا  ضرغ 

تاقولخم و دوخ  هب  نآ  دوس  دوب و  دهاوخ  هنامیکح  لعف  بوچراچ  رد  وا  لعف  ینعی  تسوا ، لعف  ِنآ  زا  هکلب  دـنک ، فرطرب  ار  نآ  راک ،
، نآ دـنکیم و  بیقعت  ار  یفدـه  و  هدوـبن ، فدـهیب  نـیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ًاـعبط  ددرگیم . زاـب  یناـسنا  هعماـج  شنیرفآ و  ناـهج 

: دیامرفیم تسا . نیمز  يور  رب  لماک  ناسنا  شنیرفآ 
(115 نونمؤم :  ) َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَف  َأ 

. دیوشیمن هدنادرگزاب  ام  يوسهب  امش  میدیرفآ و  هدوهیب  ار  امش  هک  دیاهتشادنپ  ایآ 
: دیامرفیم رگید  هیآ  رد  و 

(115 نونمؤم :  ) ِراَّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  ًالِطاب  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو 
رفک هک  نانآ  رب  ياو  سپ  دـندیزرو . رفک  هک  تسا  یناسک  رادـنپ  نیا  میدـیرفاین . هدوهیب  تساهنآ  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  و 

. خزود شتآ  زا  دندیزرو 
رد زین  اهنآ  هک  تساهناسنا  شرورپ  تقلخ ، زا  فدـه  و  دنتـسه ، شنیرفآ  ناهج  دبـسرس  ياهلگ  همئا ، اـیلوا و  اـیبنا و  و  موصعم ، ماـما 

دیآ . تسد  هب  نسحا ، وحن  هب  شنیرفآ  فده  ات  دنشاب  مدرم  تیاده  نید و  تمدخ 

زا نیمز  ندوب  یلاخ  و  اهلهأب » ضرألا  تخاسل  ۀجحلا  الول   » ثیدح يراگزاسان  ههبش 5 :
تجح
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یلاخ تجح  زا  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  نیمز  دنیوگیم  هک  نازادرپههبش  ضارتعا  هب  میدرگرب  میدش ، انـشآ  ثیدح  ینعم  اب  اجنیا  ات 

ادـخ و تجح  نآ  تسا و  هدـشن  یلاـخ  ادـخ  تجح  زا  نیمز  هاگچـیه  تسا . هناـضرغم  نخـس  اـی  طـلغ  تشادرب  کـی  نیا  تـسا ، هدـش 
مینیبیمن و ار  وا  دوخ  ام  دنچره  دهدیم ، ماجنا  تّما ، عفن  هب  ییاهراک  دنکیم و  یگدنز  نیمز ، يور  رد  ص )  ) ربمایپ هفیلخ  نیمهدزاود 

نآ رارسا  سپس  داد ، ماجنا  ار  مهم  تفگـش و  راک  هس  دوخ ، یفرعم  نودب  هک  تسا  یـسوم  بحاصم  ناس  هب  وا  میرادن . عالطا  وا  راک  زا 
نکمم هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  تسا و  هدـمآ  ات 82  ياههیآ 60  رد  فهک  هروس  رد  نآ  ناتـساد  هکنانچ  تخاس . شاـف  یـسوم  يارب  ار 

دوش . هتخانش  هدش و  سمل  يو  روضح  هکنآ  نودب  دهد  ماجنا  مدرم  عفن  هب  یلامعا  دشاب و  نیمز  يور  یهلا  یتجح  تسا 

زا نیمز  ندوب  یلاخ  و  اهلهأب » ضرألا  تخاسل  ۀجحلا  الول   » ثیدح يراگزاسان  ههبش 5 :
تجح
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زا نیمز  ندوب  یلاخ  و  اهلهأب » ضرألا  تخاسل  ۀجحلا  الول   » ثیدح يراگزاسان  ههبش 5 :
تجح
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هقرفتم لئاسم 

هراشا
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تعدب نوماریپ  لوا : لصف 

هراشا

هدرب و لاؤس  ریز  ار  ناناملـسم  ياهراک  لاعفا و  زا  یـضعب  نایباهو  ًاتدمع  هک  تسا  هدـش  هداد  صاصتخا  هقرفتم  تاهبـش  هب  مشـش  شخب 
. دناهتسناد تعدب 

. مینکیم رکذ  تعدب  دروم  رد  ار  یهاتوک  ثحب  تاهبش ، ندرک  حرطم  زا  لبق  بسانت  هب 
، تسا هداد  نآ  رب  باذع  هدعو  دنوادخ ، هک  تسا  ییاهمارح  زا  هدمآ و  ثیدح  نآرق و  رد  نوچ  تسا ، مارح  تعدب  ناناملسم ، قافتا  هب 
رب هک  تسا  یـصخش  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  : » دیامرفیم نآرق  تسا و  لوسر  ادـخ و  رب  ارتفا  نوچ  تساهغورد ؛ نیرتتشز  زا  تعدـب 

(1) دنک . » بیذکت  ار  ادخ  تایآ  ای  ددنب  ارتفا  غورد  هب  ادخ 
. دوشیم تعدب  یحالطصا  يوغل و  يانعم  هب  ياهراشا  ماقم  نیا  رد 

.21 ماعنا : - 1
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حالطصا تغل و  رد  تعدب 

ندش و ادج  نآ  رگید  يانعم  تسا . یلبق  ۀنومن  نودـب  يزیچ  نتخاس  ندروآ و  دـیدپ  عَدـَب ، يانعم  کی  سراف  نبا  ۀـتفگ  هب  تغل ، رد  اما 
هک هدـش  نآ  زا  یفلتخم  ياهفیرعت  حالطـصا ، رد  اما  تسا . تسخن  ياـنعم  اـجنیا  رد  تعدـب  زا  دوصقم  (1). تسا یگدوسرف  فـعض و 

. میروآیم ار  نقتم  ياهفیرعت  زا  یخرب  قیقد . ریغ  یضعب  تسا و  قیقد  یخرب 
تلالد نآرب  عرـش  رد  یلـصا  هک  هچنآ  اما  دشابن ، دنک  تلالد  نآ  رب  هک  یلـصا  تعیرـش ، رد  دوش و  هدروآ  دیدپ  هک  تسا  يزیچ  تعدب 

(2). دشاب تعدب  تغل  رد  دنچره  تسین ، تعدب  ًاعرش  دنک ،
لباقم هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  عرـش ، رد  دوش و  هدروآ  دـیدپ  یلبق  ۀـنومن  نودـب  هک  تسا  يزیچ  تعدـب  لصا  تسا ، هتفگ  رجح  نبا 

. تسا دنسپان  دشاب و  تنس 
 » ِثیدح رد  هک  تاثَدُحم  دیوگیم : رگید  ياج  رد 

رد دشاب ، هتـشادن  یلـصا  عرـش ، رد  دشاب و  هدـمآ  دـیدپ  هک  تسا  ییاهزیچ  تسا ، هدـمآ  ّدر »  وهف  هنم  سیل  ام  اذـه  انرما  یف  ثدـحا  ْنَم 
(3). تسین تعدب  دشاب  هتشاد  یعرش  لیلد  يزیچ  رگا  دوشیم و  هتفگ  تعدب »  » اهنآ هب  عرش  فرع 

: دراد دیق  هس  عرش  رظن  رد  تعدب  هکنآ  نخس  هاتوک 
. دوش دایز  ای  مک  ینید ، ماکحا  ای  تاداقتعا  رد  يزیچ  لوا :

« عدب  » ةژاو ص209 ، ج1 ، سییاقملا ، - 1
ص160 یلبنح ، بجر  نبا  مکحلا ، مولعلا و  عماج  - 2

ص9. ص156 و ج17 ، ج5 ، ینالقسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  - 3
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. دشاب راک  رد  رشن  توعد و  مود :

. دشاب هتشادن  دوجو  تسا ، نید  زا  یئزج  ای  یلک  تروص  هب  هکنیا  رب  یعرش  یلیلد  موس :
يارتفا زا  دنوادخ  تسا و  دنوادخ  رب  ارتفا  ندوزفا ، نآ  رب  ای  نتساک  نید  زا  يزیچ  دزاسیم ، نشور  ار  تعدب  تقیقح  اهدیق  نیا  رد  تقد 

(1) تسا . هدرک  شهوکن  دوخ  رب 
زا یـضعب  ای  اهتداع  یخرب  لثم  دـشاب ، هتـشادن  نید  هب  یتلاخد  یطبر و  وا  راک  هتـشادن و  هقباس  هک  دروآ  دـیدپ  يزیچ  یـسک  رگا  سپ 
نآ هک  دنکیمن  اعدا  هدنروآ  دـیدپ  نوچ  تسین ، تعدـب  عرـش ، رظن  زا  یلو  دوش ، هتفگ  تعدـب  نآ  هب  مه  تغل  رظن  زا  هچرگ  اهتعنص ،

تعدب درادـن  نید  هب  یطبر  دـننکیم و  اپرب  یفادـها  يارب  فلتخم  ياهتلود  هک  یمـسر  ياهنشج  نیاربانب ، تسا . نید  نتم  زا  هدـیدپ 
رگا سپ  تسا . یعرش  نیزاوم  عبات  اهنآ  ندوب  مارح  ای  لالح  اما  دننکیمن ، رازگرب  هداد  روتسد  نآ  هب  عرـش  هکنیا  ناونع  هب  نوچ  تسین ،

تعدب هک  دنچره  تسا ، مارح  نادرم ، نانز و  طالتخا  لثم  دشاب ، مارح  هارمه  رگا  اما  تسا ، لالح  دشاب ، مارح  زا  یلاخ  مسارم ، نشج و 
. تسین

شزامن رب  يزیچ  ًالثم  دـنک ، تلاـخد  نید  رد  ییاـهنت  هب  دوخ و  ۀـناخ  رد  یـسک  رگا  نآ : هب  مدرم  توعد  هعاـشا و  ینعی  مود ، ۀـتکن  اـما 
تعدب اما  تسا ، لطاب  شزامن  مارح و  شراک  هک  دنچره  دهاکب ، نآ  زا  ای  دیازفیب 

.27 دیدح : 59 ؛ سنوی : ك : ر . - 1
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ار مدرم  تسا ، نید  ءزج  هکنیا  ناونع  هب  دنک و  شخپ  هعماج  رد  ار  روهظ  ون  هزات و  لمع  ای  هشیدـنا  نآ  هک  دوشیم  تعدـب  یتقو  تسین .

. دناوخب ارف  نآ  هب 
: دومرف ص )  ) مالسا یمارگ  لوسر  هک  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا  ملسم  حیحص  رد 

هتـساک يزیچ  ناوریپ  نآ  شاداپ  زا  هکنآیب  تشاد ، دهاوخ  دننک  يوریپ  وا  زا  هک  ار  یناسک  شاداپ  لثم  دـناوخب ، ارف  تیادـه  هب  سکره 
ناـنآ ناـهانگ  زا  هکنآیب  دوب ، دـهاوخ  وا  رب  تسوا ، ناوریپ  رب  هک  یناـهانگ  لـثم  دـنک ، توـعد  یهارمگ  هب  ار  نارگید  سکره  دوـش و 

(1). دوش هتساک  يزیچ 
رد تسا ، نید  ءزج  نیا  هکنیا  رب  یلیلد  ینعی  تسا ، تعدب  موهفم  رد  یساسا  رصنع  نیا  نتـشادن ، ینید  ۀشیر  لصا و  ینعی  موس  ۀتکن  اما 

بجر نبا  دوب . دهاوخن  عرـش  رد  یتلاخد  نید و  رد  ياهزات  زیچ  دـشاب ، نآ  يارب  نید  زا  ياهناوتـشپ  رگا  هک  ارچ  تسین . ثیدـح  نآرق و 
. دنتشاد هراشا  هتکن  نیا  هب  تعدب  زا  دوخ  فیرعت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  یلبنح و 

رد دشاب و  هتـشادن  یـصاخ  لیلد  دشاب و  هدـمآ  دوجو  هب  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  هک  تسا  يزیچ  عرـش ، رد  تعدـب  دـیوگ : یـسلجم  ۀـمالع 
(2). دجنگن مه  ماع  ياهلیلد  یخرب  نمض 

ملعلا باتک  ص62 ، ج8 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص202. ج74 ، راونألاراحب ، - 2
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ص:275

تعدب فیرعت  رد  يراذگتعدب 

. تسین ثیدح  نآرق و  رد  هک  دوش  دراو  نید  رد  يزیچ  هک  دوب  نآ  تعدب  دش ، نشور  نآ  موهفم  تعدب و  فیرعت 
هک مینیبیم  ار  اهیفلـس  هب  ناگتـسباو  زا  يرایـسب  دریگ ، رارق  لـطاب  قـح و  راـیعم  ناگتـشذگ  ةریـس  هک  تسا  نیا  تعدـب ، ياـههنومن  زا 
هب نتفرگ  نشج  هّیمیت ، نبا  ًـالثم  دنرامـشیم . تعدـب  تسا ، هدوبن  نیعباـت  هباحـص و  ناـمز  رد  هک  لـیلد  نیا  هب  اـهنت  ار  روـما  زا  يرایـسب 
راک رد  مه  یعنام  هدوب و  یضتقم  هکنآ  اب  دناهدادن ، ماجنا  ار  نآ  ناینیشیپ  هک  لیلد  نیا  هب  دنادیم ، تعدب  ار  ص )  ) ربمایپ دالیم  تبـسانم 

ص)  ) ادخ لوسر  نانآ  نوچ  دنهد ، ماجنا  هک  دندوب  رتهتسیاش  ام  زا  ناگتشذگ  دوب ، هدیدنـسپ  ای  ضحم  ریخ  راک ، نیا  رگا  تسا و  هدوبن 
(1) دندوب . رتصیرح  کین ، راک  ماجنا  رب  دندرکیم و  میظعت  ار  وا  رتشیب  ام  زا  دنتشاد و  تسود  رتشیب  ار 

(2) !« مینادیمن دشاب  هدش  لقن  ناگتشذگ  زا  هک  يزیچ  هرابنیا  رد  ام  : » دیوگیم نآ  ندیسوب  نآرق و  مارتحا  هب  نتساخرب  ةرابرد  و 
رتشیب هک  هنوگنآ  مینک ، ریـسفت  ترتـع  نآرق و  هب  ار  نآ  هچ  تسا ، نیلقث »  » هب عوجر  تنـس ، زا  تعدـب  صیخـشت  رد  راـیعم  تفگ : دـیاب 
تنـس نآرق و  زا  يزیچ  رگا  سپ  (3) لسرم . دنـس  اب  أّطوم  رد  کلام  ماـما  تیاور  هب  مینادـب ، تنـس  نآرق و  ار  نآ  هچ  و  دـناهتفگ ، نینچ 

نآ هک  درکیم  تلالد 

ص276 میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  - 1
ص176 ج1 ، يربکلا ، يواتفلا  - 2

ةرامش 1619. ص648 ، کلام ، أّطوم  - 3
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. تسا تعدب  تسا ، تعیرش  زا  یئزج  هک  ناونع  نیا  هب  ناناملسم  نایم  رد  نآ  ۀعاشا  شخپ و  هنرگو ، تسین ، تعدب  تسا ، نید  ءزج 

نانآ تفلاخم  تقفاوم و  سپ  دـننک . يوریپ  تنـس ) نآرق و  اـی  ترتع ، نآرق و   ) نیلقث زا  هک  دـندوب  رومأـم  نارگید  لـثم  زین  ناگتـشذگ 
مه تسا ، هدوب  ملاظ  لداع و  دساف و  حلاص و  ناینیشیپ ، نایم  رد  تسا . هدوبن  حلاص  هدوب ، هتشذگ  رد  هک  ره  تسین و  لطاب  قح و  كالم 

. تسا هدوب  دب  بوخ و  مه  نانآ  نایم  رد  هکلب  دناهدوبن ، دساف  مه  يدعب  دارفا  ۀمه  هکنانچ 
ای يرکف  دوجو  ره  ای  زراب  تیـصخش  ره  يارب  يرهظم  فلـس ، )  ) هملک نیا  يانعم  زا  ناینیـشیپ  دیوگ : یطوب  ناضمر  دیعـس  دمحم  رتکد 

يراتفر و تادـهعت  ای  يداقتعا  ياهرواب  دزاس و  زیامتم  رگید  ناناملـسم  زا  ار  نانآ  هک  دـناهدرکن  تشادرب  ناـنآ  هب  صوصخم  یعاـمتجا 
نارگید نانآ و  نایم  هکلب  دناهدادن ، رارق  دنشاب  يرکف  لقتسم  تیصخش  هفسلف و  ياراد  هک  یمالـسا  هورگ  کی  ورگ  رد  ار  دوخ  یقالخا 

رد هک  هدرکیمن  روطخ  نانآ  لاـیخ  هب  زگره  تسا و  هدوب  قاـفتا  دروم  شور  نآ  ۀـیاس  رد  يرکف  دتـس  داد و  مهاـفت و  لـماعت و  تیاـهن 
ود هب  یمالـسا  ياهلسن  یلاوت  رد  ار  ناناملـسم  دروآ و  دیدپ  يدنبزرم  ییادج و  نارگید  نانآ و  نایم  هک  دش  دهاوخ  ادیپ  یعنام  هدـنیآ 

دشاب هتشاد  فَلَخ ) فَلَس و  ، ) ناینیسپ ناینیشیپ و  ناونع  هب  یـصاخ  ياهيریگتهج  تارّوصت و  راکفا و  مادک  ره  هک  دنک  میـسقت  هورگ 
فلخ و  ةژاو  ود  زا  نانآ  نهذ  رد  هکلب 
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(1). تسا هدوب  دوشیم  هدیمهف  دعب  لبق و  ۀملک  زا  هک  ینامز  موهفم  کی  اهنت  فلس ،

ناونع نیا  هب  ناملـسم  کی  يوس  زا  رگا  نآ  ندیـسوب  نآرق و  يارب  نتـساخرب  ای  ص )  ) ربمایپ دالیم  يارب  نشج  هک  ددرگیم  نشور  سپ 
یمالـسا تعیرـش  رد  هچرگ  نآرق ، ای  ادخ  ربمایپ  يارب  تشاد  یمارگ  هنوگنیا  نوچ  تسین ، تعدب  اهنیا  تسا ، نید  ءزج  هک  دریگ  ماجنا 

: دیامرفیم نآرق  دجنگیم . ص )  ) ربمایپ مارتحا  میرکت و  هب  هدننکتوعد  یلک  لوصا  رد  یلو  هدشن ، دراو 
نانآ دـندروآ ، ناـمیا  هدـش  لزاـن  وا  هارمه  هک  يرون  هب  دـندرک و  مارتحا  يراـی و  تیاـمح و  ار  وا  دـندروآ و  ناـمیا  ربماـیپ  هب  هک  ناـنآ 

(2). دنراگتسر
: دنکیم فیصوت  تفص  هس  اب  ار  نانمؤم  لاعتم  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد 

. وا يرای  ربمایپ ، میظعت  مارتحا و  ربمایپ ، هب  نامیا 
نتفرگ نشج  هک  تسا  نـشور  ( 4 حرـش : « . ) میدرک هزاوآدنلب  ار  وت  « ؛  َكَرْکِذ ََکل  انْعَفَر  َو  دـیامرفیم : ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  دـنوادخ 

، تسا تنـس  نآرق و  ِتوعد  وا ، نادـناخ  ربمایپ و  یتسود  تسا . هداد  ربخ  نآ  زا  ادـخ  هک  تسوا  نتخاس  هزاوآ  دـنلب  ترـضح ، نآ  يارب 
ياهباتک نآرق ، ریبعت  هب  تسا ، هنوگنیمه  زین  نآ  ندیـسوب  نآرق و  مارتحا  هب  نتـساخرب  تسا . تبحم  نآ  راهظا  وا ، يارب  نتفرگ  نشج 

ییاههتشون رد  ینامسآ 

13 و 14 صص یطوب ، دیعس  دمحم  هیفلسلا ، - 1
.157 فارعا : - 2
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مارتحا ادخ  باتک  هب  مارتحا  ( 16  - 13 سبع : . . . . ) ٍۀَمَّرَکُم ٍفُحُص  تسا  راکوکین  رادربنامرف و  ماقمالاو و  یناریفس  تسد  هب  دنمجرا و 

ار ناناملسم  هک  تسا  نآرق  دروم  رد  ياهژیو  ماکحا  یهقف  ياهباتک  رد  ورنیازا  تسوا . رماوا  ناگتـشرف و  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  هب 
دناوخیم . ارف  نآ  هب  تبسن  یمارتحایب  زا  زیهرپ  نآ و  يرادهگن  هب 
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هقرفتم تاهبش  مود : لصف 

تبیصم رد  ربص  هب  رما  اب  اروشاع ، رد  يرادازع  ههبش 1 :

؟ دراد ینعم  هچ 
: دیامرفیم هکنانچ  هدش  اهتبیصم  رب  ربص  هب  شرافس  نآرق ، تایآ  رد  دنیوگیم :

(156: هرقب  ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  اُولاق  ٌۀَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا 
. میدرگیم زاب  وا  يوسهب  مییادخ و  زا  ام  دنیوگیم  دسر  نانآ  هب  یبیسآ  نوچ  هک  یناسک 

؟ دننکیم هیرگ  همه  نیا  نیسح ، تداهش  رد  نایعیش  ارچ  سپ 
خساپ

تاساسحا و نیا  دـقاف  هک  یـسک  دنتـسیرگیم و  تخـس  بیاصم  رد  افلخ  یتح  ص ، )  ) ادـخ ربماـیپ  تسا و  یعیبط  رما  نازیزع ، رب  هیرگ 
نب  نیسح  يارب  يرادازع  یلو  تسا . رود  یناسنا  ترطف  زا  دشاب  محرت 
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: دیامرفیم هک  تسا  ع )  ) یلع نب  نیسح  بتکم  يایحا  يارب  يرادازع  هکلب  تسین ، يربصیب  رب  لیلد  ع )  ) یلع

. ًامَرب ّالإ  َنیملاّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َالَو  ًةداعَس  ّالإ  َتوَْملا  يَرأ  یِّنِإ ال 
. منادیمن یتحاران  یگنتلد و  زج  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  یتخبشوخ و  زج  ار  ادخ  هار  رد  گرم  نم 

هب تسا و  بتکم  نیا  يایحا  رطاخهب  نیـشنیّنس  طاقن  زا  یخرب  رد  هکلب  نیـشنهعیش  طاقن  مامت  رد  اروشاع  ماـیا  رد  ینویلیم  ياـهتکرح 
و تسا ، هدـنزومآ  هدـنیآ  ياهلسن  يارب  ياهسردـم  تروص  هب  هدـنام و  هدـنز  اروشاع  بتکم  یعمجهتـسد ، ياهتکرح  عون  نیا  رطاـخ 
وا نیرفآ  تداعـس  شخب و  تّزع  ياهسرد  زا  ياهنومن  ینیـسح و  داهج  زا  يوترپ  ناـهج ، فلتخم  طاـقن  رد  شخبيدازآ  ياـهتکرح 

: هدنیوگ لوق  هب  تسا و 
تسوا گرم  هب  سکره  یناگدنز  نایاپ 

يزابرـس تسا  رثوک  تسا و  تایح  بآ  زمر  هصق  نیا  وا  گرم  هب  ینیـسح  تایح  دـش  زاغآ  تسارتفد  زاـغآ  يو  گرم  هک  قح  درم  زج 
تسا  رسفا  جات و  ره  رس  تنیز  زورما  نیسح  يزارفارس  نیسح و 
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؟ تسیچ مالسلا ) اهیلع   ) ارهز نادنزرف  يارب  يرادازع  رب  لیلد  ههبش 2 :

خساپ
: دریگیم ماجنا  تروص ، ود  هب  يرادازع 

کشا و اب  نآ  ینامـسج  راثآ  هک  دیآیم  دـیدپ  یناور  ینوگرگد  یعون  شنورد  رد  دـهدیم ، تسد  زا  ار  يزیزع  هک  یماگنه  ناسنا  . 1
رب وا  ياهکشا  داد ، تسد  زا  ار  میهاربا  ص ، )  ) یمارگ ربمایپ  هک  هاـگنآ  تسا . یعیبط  رما  کـی  نیا  دوشیم و  ناـیامن  يرهاـظ  هودـنا 
زا ار  ام  امش  دنتفگ : و  دندرک ، ضارتعا  ربمایپ  هب  نادان  دارفا  زا  یخرب  هک  یماگنه  یتح  دادرس ، ار  هیرگ  دش و  ریزارـس  شکرابم  تروص 

زگره نم  دومرف : وا  خـساپ  رد  ص )  ) ربمایپ دـیزیریم ؟ کشا  دوخ ، دـنزرف  گوس  رد  هنوگچ  نونکا  دـیدرکیم ، یهن  ناـگدرم  رب  هیرگ 
شلد رد  هک  یـصخش  تسا و  محرت  ینابرهم و  يزوسلد و  هناـشن  اـهساسحا  نیا  اریز  دـینکن ، هیرگ  دوخ  نازیزع  گرم  رد  هک  ماهتفگن 

(1). دریگیمن رارق  زین  یهلا  تمحر  دروم  دشابن ، محر 

ص 898. تیدبا ، غورف  ص 151 ؛ ج22 ، راونالاراحب ، - 1
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نآ رب  يراوگوس  ییاـمیپهار و  تروص  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يارب  يرادازع  دـش  هتفگ  نیـشیپ  ههبـش  هب  خـساپ  رد  هک  يروطناـمه  . 2

اب هزراـبم  يزیتـسملظ و  هب  مدرم  توعد  تقیقح ، رد  دوشیم ، ناـیب  ناـیملاع  هب  نیـسح  تداهـش  ماـیپ  اـهنآ  رد  هک  يراعـشا  اـب  راوگرزب 
ناملاظ یتوبکنع  ياهخاک  هک  تسا  یعمج  فورعم  هب  رما  عون  کی  رهظم  تقیقح ، رد  نیا  و  دـشابیم ، هتخورفدوخ  ماکح  نارگمتس و 

. دروآیمرد هزرل  هب  ار 
هک دزاسیم  نشور  دنناوخیم ، نورقلاریخ  ار  نآ  هک  مالسا  خیرات  نرق  نیتسخن  رد  مه  نآ  تیبلها ، بئاصم  ییوگزاب  هتـشذگ ، اهنیا  زا 

سابل ناـنآ  رب  هک  یهورگ  زور و  نآ  ناـج  راـتفر و  زا  يرادربهدرپ  تسا . هتفر  وا  نادـناخ  رب  ییاهمتـس  هچ  ص )  ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ 
اروشاع زور  ياهراعش  تقیقح  رد  دنفلاخم . اهراعش  اهییامیپهار و  نیا  اب  ورنیازا  تسا ، نیگنس  ناهاگآان  يارب  هدش ، هدناشوپ  تسادق 

رد اهيرادازع  نیا  دنناتـسب . نارگمتـس  زا  نیرحب  سنوت و  رـصم و  نمی و  یبیل و  رد  ار  نامولظم  ماقتنا  ات  تسا  هدازآ  ياـهناسنا  توعد 
همه وا ، تداهش  نیسح و  مان  دوش . شومارف  بتکم ، نیا  دیابن  تسا و  ناربکتسم  دض  رب  هتـساخاپ  هب  نافعـضتسم  بتکم  يایحا  تقیقح ،

دشخب . نایاپ  متس  ملظ و  تموکح  رب  دنک و  تکرح  هتساخاپ ، هب  ناناوج  قورع  رد  مرگ  نوخ  هک  دوشیم  ببس  همه  و 
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ص:283

نآ یثیدح  ینآرق و  لیالد  ریدغ و  ياهنشج  ههبش 3 :

دننکیم و اپرب  ریدغ  رورس  نشج و  مسارم  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هناهب  هب  ص )  ) هللا لوسر  تنـس  فالخرب  نایعیـش  دنیوگیم : یـضعب 
. دنزادرپیم صقر  هب  نادرم ، نانز و  طلتخم ، تروص  هب  نآ  رد 

خساپ
رتاوت و رظن  زا  یثیدح  رتمک  و  تسا ، مالـسا  خـیرات  ادـخ و  لوسر  هریـس  رد  ریذـپانراکنا  یعطق و  ياههثداح  زا  یکی  ریدـغ ، دادـیور  . 1

زور رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  یّنـس  دنمـشناد  و 360  یعبات ، دون  یباحـص و  اریز 120  دـسریم ؛ ثیدـح  نیا  ياپ  هب  نایوار  ترثک 
. دناهدرک لقن  ع )  ) نانمؤمریما هرابرد  ریدغ 

« ۀیطـساولا ةدـیقعلا   » باتک رد  هیمیت  نبا  ناـیباهو  ياوشیپ  دـنک و  راـکنا  ار  نآ  دـناوتیمن  يدـنمدرخ  چـیه  قرط ، ترثک  نیا  هب  هجوت  اـب 
زین ینابلا  بانج  رصاعم  سانشثیدح  وا  بتکم  ذیملت  یتح  دریذپیم و  ار  نآ  (1)

ص 407. مهن ، هلاسر  ۀیطساولا ، ةدیقعلا  - 1
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لوط رد  هتـسویپ  دـنرادن ، ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها رهم  لد  رد  هک  یهورگ  اـّما  تسا (1) ، هدروآ  هحیحـص  ثیداحا  رامـش  رد  ار  نآ 

ص)  ) ادـخ لوـسر  تنـس  نیا  ظـفح  يارب  نایعیـش  تهج  نیا  زا  دنراپـسب و  یـشومارف  تسد  هب  ار  ثیدـح  نـیا  هـک  دناهدیـشوک  خـیرات 
یعون تقیقح  رد  تسا و  یخیرات  هثداح  نیا  هرطاخ  دای و  دیدجت  رطاخ  هب  اهنشج  نیا  دنامب و  هدنیاپ  هدنز و  هرطاخ  نیا  هک  دنشوکیم 

: تفگ هک  اجنآ  دنامب  ظوفحم  وا  راتفگ  ات  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  ّتنس  هب  تمدخ 
. . .« . هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  لاقف : یلب ! مهّللا  اولاق : مکسفنأ ؟ نم  مکل  یلوأ  تسلأ  »

نیا رطاخ  هب  ناسنا  تسا  هتـسیاش  تسا و  ینامـسآ  تبهوم  تمعن و  کـی  تسا ، ریدـغ  ثیدـح  ماـیپ  هک  ادـخ  بناـج  زا  هفیلخ  نییعت  . 2
ع)  ) حیـسم ترـضح  راتفر  زا  نآرق و  زا  ار  هزومآ  نیا  ام  درامـشب و  رورـس  نشج و  زور  ار  نآ  دـنک و  اـپرب  يرازگرکـش  هسلج  تبهوم ،

لقن حیـسم  ترـضح  ناـبز  زا  نآرق  درک و  مـالعا  دـیع  ار  نآ  دـش ، لزاـن  نوـیراوح  وا و  رب  ینامـسآ  هدـئام  هک  يزور  رد  هک  میتـخومآ 
: دنکیم

(114 نارمعلآ :  ) انِرِخآ َو  اِنلَّوَِأل  ًادیِع  اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَِدئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  انَّبَر  َّمُهَّللا 
. دشاب دیع  ام  ناینیسپ  ناینیشیپ و  ام و  يارب  هک  تسرفب  نامسآ  زا  ياهرفس  ام  رب  ادنوادخ 

یهارمگ زا  عنام  هک  ینامسآ  یهلا و  يربهر  تمعن  دشاب ، هتشاد  ار  نتفرگ  دیع  شزرا  نامـسآ  زا  اذغ  هدعو  کی  لوزن  هک  ییاج  رد  ایآ 
ات تما 

ح1750. ص 330 ، ج4 ، ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  - 1
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؟ درادن يداش  نشج و  نتفرگ و  دیع  شزرا  تسا  تمایق  زور 

رب ياهمامع  ص ، )  ) یمارگ لوسر  تنسلها ، ناثّدحم  زا  يرایسب  لقن  هب  دننکیم ، يوریپ  ص )  ) ربمایپ هریـس  زا  دروم  نیا  رد  نایعیـش  . 3
نیخیـش یتح  دننک و  تعیب  وا  اب  دنیآ و  وا  دزن  هب  کیربت  يارب  هباحـص  ناگرزب  ات  دنیـشنب  ياهمیخ  رد  دومرف  وا  هب  دیچیپ و  ع )  ) یلع رس 

: دنتفگ ار  یخیرات  هلمج  نیا  دندرک و  تعیب  وا  اب  دندمآ و  وا  دزن  هب  زین  رمع  رکبوبا و  ینعی 
(1) « . ٍۀنمُْؤم ٍنمُؤم و  ِّلُک  یلوم  يالوم و  َتحَبْصأ  ٍبلاطیبأ  َنباَی  کل  ًائینه  »

نـشج و اـهنآ  يارب  هتـشاد و  یمارگ  ار  گرزب  ياهدادـیور  زورلاـس  هـک  تـسا  مـسر  یمالـسا  لود  ناـیم  رد  یتـح  ناـهج  رد  زورما  . 4
نشج و مسارم  دوعـسلآ ، تموکح  زا  لاسدـصکی  تشذـگ  ناوـنعهب  ق  لاس 1319ه . رد  دـهف  کلم  یتح  دـننکیم ، اـپرب  تشادـگرزب 

نآ رد  امـش  ناـیاوشیپ  دـننک و  تکرـش  نشج  نیا  رد  هـک  درک  توـعد  یمالـسا  ياـهروشک  هـمه  زا  درک و  رازگرب  دوبداـی  یناـمداش و 
نآ رد  هک  يزور  ای  دراد  يرتشیب  تیمها  عرش  لقع و  رظن  زا  هثداح  نیا  ایآ  دنتفگن . يزیچ  دندرک و  توکس  ای  دندرک  تکرـش  سلاجم 

: دومرف اهنآ  هب  ص )  ) ربمایپ نایاپ ، رد  دنتفرگ و  رارق  یمارگ  لوسر  باطخ  دروم  رفن  رازه  داتشه 
نامه هب  ندیشخب  مسجت  اهنشج ، يرازگرب  نیا  و  بئاغلا » رضاحلا  غلبیلف  الأ  »

. امهریغ ح12167 و  ص 78 ، ج12 ، يراخب ،] خیش   ] هبیشیبا نبا  شراگن  فنصملا ، ص 428 ، ج3 ، يربط ، ریسفت  - 1
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. تسادخ لوسر  شرافس 

، دوخ نشج  سلاجم  رد  نایعیـش  دنیوگیم  دننزیم و  نانمؤم  هب  ییاوران  تمهت  هکلب  دنتـسه ، تقیقح  يافخا  ددـصرد  اهنت  هن  نایاقآ  . 5
. دنزادرپیم یبوکیاپ  صقر و  هب  درم  نز و 

دیاهدز دوخ  رب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرام  امـش  هکیلاحرد  دـنهد ، ناشن  ام  هب  سلجم  کـی  رد  ولو  ار  تمهت  نیا  كردـم 
. دنراد زاب  ندز  تمهت  زا  ار  امش  دنوشب و  امش  دوخ  رومأم  یهورگ  دیاب 

***
َنیِذَّلا َّنِإ  َنوُـمَْلعَت . . .  ـال  ُْمْتنَأ  َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَـشِحاْفلا  َعیِـشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنـیِذَّلا  َّنِإ 

19 و 23) رون :  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  ِتانِمْؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَصْحُْملا  َنُومْرَی 
نآ ناهج و  نیا  رد  ار  اهنآ  دوش ، راکـشآ  شاف و  دـناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  نایم  رد  يراکتـشز  هک  دـنرادیم  تسود  هک  یناـسک  اـنامه 

تبـسن انز  هب  ار  نامیا  اب  ربخیب  نمادـکاپ  نانز  هک  یناسک  اـنامه  دـینادیمن . . . امـش  دـنادیم و  ادـخ  كاـندرد و  تسا  یباذـع  ناـهج 
گرزب . یباذع  تسار  نانآ  دناهدش و  تنعل  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  دنهدیم 
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؟ تسیچ یهلا  يایلوا  تشادیمارگ  زوجم  ههبش 4 :

؟ دنریگیم نشج  ار  ص )  ) ربمایپ دالیم  زور  ناناملسم ، ارچ 
خساپ

هک تسا  نیا  نید ، رد  تعدـب  یلو  تسا ، نید  رد  تعدـب  یعون  ص ، )  ) ربماـیپ دـالیم  زور  رد  نتفرگ  نشج  هک  دوـشیم  روـصت  یهاـگ 
يراک ناسنا ، هاگره  یلو  دشابن ، نآ  رب  یئزج  ای  یلک  یلیلد  مالسا  سدقم  تعیرش  رد  هک  دهد  ماجنا  ینید  رما  ناونع  هب  ار  يراک  ناسنا 

. . لابیلاو و لابتوف ، دننام  زورما  یشزرو  عونتم  ياهيزاب  دننام  تسین ، تعدب  راک  نیا  زگره  دهدن ، تبسن  نید  هب  ار  نآ  دهد و  ماجنا  ار 
. .

. درک هدافتسا  تنس  باتک و  زا  مارح  لالح و  زا  ار  نآ  مکح  دیاب  هکلب  تسین ، نآ  ندوب  لالح  رب  لیلد  تسین ، تعدب  هکنیا  درجم  هتبلا 
ینآرق لیلد  ای  یلک  لصا  نآ  يارب  تعیرش  رد  دهد و  ماجنا  تسه ، مالـسا  تعیرـش  رد  هکنیا  ینید و  ناونع  هب  ار  يراک  رگا  هکنانچمه 

دوشیم . جراخ  تعدب  زا  دشاب ،
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لیلد صوصخ ، نیا  رد  دـنچره  دریگیم ، ماجنا  ینید  رما  کی  ناونع  هب  هک  تسا  يراک  ص ، )  ) ربمایپ دـالیم  زور  رد  یناـمداش  نشج و 
ربمایپ هب  يزرورهم  تبحم و  ّتنـس ، رد  نآرق و  رد  اما  دیریگب ، نشج  ص )  ) ربمایپ دالیم  زور  تسا  بحتـسم  دیوگب : هک  هدـماین  یـصاخ 

: تسا هدش  دراو  دروم ، نیا  رد  يددعتم  تایآ  تسا و  ینآرق  لوصا  زا  یکی  (ص ، )
اهَنْوَضَْرت ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنْوَشَْخت  ٌةَراِجت  َو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأ  َو  ْمُُکتَریِـشَع  َو  ْمُکُجاوْزَأ  َو  ْمُُکناوْخِإ  َو  ْمُکُؤاـْنبَأ  َو  ْمُکُؤاـبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق 

(24 هبوت :  ) َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداهِج  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 
شندـش داـسک  زا  هک  یتراـجت  و  دـیاهدروآ ، تسد  هب  هک  یلاوـما  و  امـش ، هفیاـط  نارـسمه و  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  رگا  وـگب :

نیا راظتنا  رد  تسا ، رتبوبحم  شهار  رد  داهج  شربمایپ و  دـنوادخ و  زا  ناـترظن  رد  دـیراد ، هقـالع  نآ  هب  هک  ییاـههناخ  و  دیـسرتیم ،
! دنکیمن تیاده  ار  رادربنامرفان  ّتیعمج  دنوادخ  و  دنک ! لزان  امش  رب  ار  شباذع  دنوادخ  هک  دیشاب 

توالت تسا ، ص )  ) ربمایپ حدم  رد  هک  یتایآ  تسا و  هتساریپ  یصاعم  اهیگدولآ و  زا  هک  رورـس  نشج و  نیا  ایآ  دوشیم : لاؤس  نونکا 
؟ تسه يزیچ  ص )  ) ربمایپ هب  تبحم  راهظا  زج  دنناوخب ، ار  دوخ  حیادم  راعشا و  قوذ ، شوخ  نازاسنخس  دوش و 

تسا . هدش  هتفگ  خساپ  هدرتسگ  روطهب  دیوگیم » خساپ  یعیش  ناوج   » و تقیقح » يامنهار   » ياهباتک رد  دروم ، نیا  رد  هتبلا 
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؟ تسا تعدب  ءارح  راغ  هب  نتفر  ایآ  ههبش 5 :

؟ تسا هدشن  دراو  یترایز  نینچ  تایاور ، رد  هکیلاحرد  دنوریم  ءارح » راغ   » ترایز هب  نایعیش ، هژیو  هب  ناناملسم  ارچ  دنیوگیم :
خساپ

اجنآ رد  فـلتخم  ياـههام  رد  اـهلاس  هتخادرپ و  زاـین  زار و  ادـخ و  تداـبع  هب  ءارح  راـغ  رد  لاـس  هدزناـپ  هب  بیرق  ص )  ) یمارگ ربماـیپ 
هطقن نآ  رد  ار  نیما  لـیئربج  یحو و  رون  و  تخاـس ، رختفم  ادـخ  بناـج  زا  تلاـسر  هب  ار  وا  یحو  نیما  اـجنآ  رد  و  تسا ، هدوب  فکتعم 

هب ییوج  كربت  یعون  اجنآ ، رد  زامن  هماقا  یناکم و  نینچ  ترایز  و  تسا ، هدـش  كربتم  وا  دوجو  هب  ناـکم  نآ  نیارباـنب  درک . هدـهاشم 
هدش هتفریذپ  زین  نایباهو  يوس  زا  یتح  هدوب ، سامت  رد  ترضح  نآ  كرابم  نت  اب  هک  يرثا  هژیوهب  ایبنا  راثآ  هب  كربت  تسا و  ربمایپ  راثآ 

اوُذِـخَّتاَو دـیامرفیم : نآرق  هکنانچ  تسا ، مالـسا  لوصا  قباطم  كربت  ناونع  هب  زامن  تعکر  ود  هماقا  هطقن و  نآ  هب  نتفر  نیاربانب  تسا ،
فقوت  هاگیاج  زا  « ؛  یلَصُم َمیِهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم 
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(125: هرقب « . ) دینک باختنا  یهاگزامن  دوخ  يارب  میهاربا 

رد دـباع  کـی  یگدـنز  راـغ ، رد  یگدـنز  هکنیا  نآ  تسا و  یتدـیقع  لـصا  کـی  هدـنزومآ  دوـخ  كربـت ، رب  هوـالع  ارح  راـغ  هـب  نـتفر 
لوسر دـننام  یـصخش  شرورپ  اریز  دروآ ، راب  هب  ار  نآرق  دـننام  یباتک  ربمایپ و  دـننام  یـسک  دـناوتیمن  یطیحم  نینچ  تساهراسهوک و 

حیحـص و خیرات  راوتـسا و  ماکحا  دنلب و  فراعم  نینچ  دـناوتب  هک  دراد  یملع  طیحم  کی  هب  زاین  عبنم ، باتک و  داتـسا و  رب  هوالع  ادـخ ،
. دهدب هعماج  لیوحت  ار  ینیتم  قالخا 

راغ طیحم  هن  تسا ، رگید  یطیحم  هویم  وا  نانخس  و  باتک ، نیا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  نیا  تسا ، طیارـش  نیا  دقاف  ءارح  راغ  هک ، اجنآ  زا 
. ءارح

ص)  ) ربمایپ ندب  اب  هک  يرثا  صخألاب  تسا ، مالـسا  تاملـسم  زا  ربمایپ  راثآ  هب  كربت  اریز  تسین ؛ تعدـب  ارح  راغ  هب  نتفر  ًالوا  نیاربانب 
نمض رد  تقیقح  نیا  هب  دیجم  نآرق  تسا ، یمالـسا  هدیقع  میکحت  ببـس  هدنزومآ و  رایـسب  ارح  راغ  هب  نتفر  ًایناث  تسا ، هدوب  سامت  رد 

: دنکیم هراشا  ياهیآ 
(16 سنوی :  ) َنُولِقْعَت الَفَأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ًارُمُع  ْمُکِیف  ُْتِثَبل  ْدَقَف  ِِهب  ْمُکارْدَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ُُهتْوََلت  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  ُْلق 

، نیا زا  شیپ  اهتّدم  هکنیا  هچ  درکیمن ؛ ناتهاگآ  نآ  زا  دنوادخ )  ) مدناوخیمن و امـش  رب  ار  تایآ  نیا  نم  تساوخیم ، ادخ  رگا  وگب :
دیمهفیمن ؟ ایآ  مدرواین ) ياهیآ  زگره  و  ( ؛ مدومن یگدنز  امش  نایم  رد 
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تسا رمع  رخآ  ات  يرادیاپ  ورگ  رد  دارفا  يراگتسر  ههبش 6 :

. دیهدیم مانشد  ار  افلخ  هباحص و  امش  یلو  ُْهنَع ،  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  تسا : هتفگ  ربمایپ  هباحص  افلخ و  درومرد  نآرق  دنیوگیم :
. تسا هدرک  راختفا  تسا  رکبوبا  هون  هکنیا  هب  ع )  ) قداص ماما 

. تسا هتشاذگ  مان  نامثع  رکبوبا و  رمع و  ار  دوخ  نادنزرف  یلع 
خساپ

: تسا هدش  هراشا  هتکن  هس  هبههبش  نیا  رد  دییامرفیم  هظحالم  هک  يروطنامه 
: دیامرفیم هک  تسا  هبوت  هروس  هیآ 100  تسخن ، عوضوم  رد  هدننکههبش  رظن  . 1

(100 هبوت :  ) ُْهنَع اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو 
دونـشخ وا  زا  مه  اهنآ  هدـش و  دونـشخ  دـناهدرک ، يوریپ  اـهنآ  زا  یکین  هب  هک  یناـسک  راـصنا و  رجاـهم و  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ  زا  ادـخ 

دنتسه .
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رجاهم و زا  ناماگشیپ  طقف  هیآ  نیا  تسا ، هتـشاد  یباحـص  رازه  دص  زا  زواجتم  ص )  ) ربمایپ دیوگیمن . ار  هباحـص  همه  هکرابم  هیآ  ًالّوا :

. دناهدرک يوریپ  اهنآ  زا  یبوخ  هب  هک  یناسک  دناهدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  نیتسخن  ینعی  دیوگیم ؛ ار  راصنا 
ینوگرگد یگدـنز  نایاپ  رد  رگا  هنرگو  دـننامب  یگدـنز  ناـیاپ  اـت  تلاـح  نیمه  رب  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  اـهتیاضر  عون  نیا  ًاـیناث :
: دیوگیم شاهرابرد  نآرق  هک  تسین  یسک  تیعقوم  زا  رتالاب  هباحص  تیعقوم  تسین . نآ  زاسهراچ  تیاضر ، نیا  دوش ، لصاح 

(175 فارعا :  ) َنیِواْغلا َنِم  َناکَف  ُناْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اْهنِم  َخَلَْسناَف  اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 
زا درب و  دوخ  لابند  هب  ار  وا  ناطیـش  و  دـش ، یهت  اـهنآ  زا  وا  و  میداد ، وا  هب  ار  دوخ  ياـههناشن  هک  وگب  ار  یـسک  تشذگرـس  ناـنآ  يارب 

. دش ناهارمگ 
. دش هارمگ  رمع ، نایاپ  رد  اّما  دوب ، هدیسر  یناسنا  رظن  زا  ماقم  نیرتیلاع  هب  دشاب ، هک  ره  درف ، نیا 

یگدـنز زاغآ  رد  يدارفا  اسب  هچ  هک : دـنکیم  لقن  یتایاور  اجنآ  رد  و  دراد ، میتاوخلاب » لامعألا   » ماـن هب  یباـب  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب 
رد نانآ  يراگتـسر  رب  لیلد  اهزور  نیتسخن  رد  تیاضر  راـهظا  درجم  نیارباـنب  (1) دناهدش . فرحنم  یگدـنز  نایاپ  رد  دـناهدوب و  یتشهب 

دیاب هکلب  تسین ، رمع  مامت 

ح 6493. میتاوخلاب ، لامعالا  باب  یف  اقرلا  باتک  يراخب ، حیحص  - 1
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. دومن يرواد  اهنآ  هرابرد  سپس  درک و  یسررب  ار  رمع  مامت  هدنورپ 

نامه هب  هک  دراد  یگتـسب  ییاهن  یبایزرا  یلو  تسا ، هیآ  لوزن  ماـگنه  رد  ناـنآ  یکین  زا  یکاـح  اـهتیاضر  هنوگنیا  رگید ، تراـبع  هب 
نارای هک  یماگنه  دـیجم ، نآرق  اذـل  و  درادـن ، یتافانم  هیآ  نیا  اب  دـمآ  تسد  هب  یخرب  فارحنا  رب  یعطق  لیلد  رگا  هن و  ای  دـننامب  تلاح 

: دیامرفیم دیاتسیم و  ار  ربمایپ 
. . . ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم 

. دننابرهم دوخ  نایم  رد  تخسرس و  نارفاک  رب  دنیوا  اب  هک  یناسک  تسادخ و  هداتسرف  دمحم 
: دیامرفیم نایاپ  رد 

ًامیِظَع ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمُْهنِم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو 
هداد گرزب  یـشاداپ  شزرمآ و  دیون  دناهداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ربمایپ ) نارای   ) اهنآ زا  یهورگ  نآ  صوصخهب  ادـخ 

. نانآ همه  هن  تسا 
. دنتسین شاداپ  ترفغم و  لومشم  ناگمه  هکنآ  زا  یکاح  تسا و  ضیعبت  يارب  مهنم »  » رد نم »  » هژاو

هب هک  دهدیم ؟ ربخ  اهنآ  زا  یمیظع  هورگ  دادترا  زا  يراخب  حیحص  ارچ  سپ  دنتسه ، یتشهب  كاپ و  امش  رظن  زا  هباحـص ، همه  ًاعقاو  رگا 
: دوشیم هراشا  هنومن  ود 

: دنسیونیم ملسم  يراخب و  . 1
ِیباحصَأ  ْنِم  ٌطْهَر  ِۀمایِقلا  َموَی  َّیلَع  ُدِرَی  َلاق : ص )  ) هللا َلوسَر  َّنإ 
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ٍۀیاور یف  َو  ِّيرقْهَقلا  مهِرابْدأ  یلع  اوُّدتْرا  مُهَّنإ  كَدَعب ، اُوثَدْحَأ  اِمب  َکل  َملِع  ّهنإ ال  ُلوقَیَف : یباحصأ ، ِّبر  ای  ُلوقأف : ِضوَْحلا  ِنَع  َنْوَلُْجیَف 

(1)  . ملسم يراخبلا و  هجرخأ  نوّؤلحیف .
میوگیم دنناریم . ضوح  زا  ار  اهنآ  یلو  دنوشیم ، دراو  نم  رب  نم  باحـصا  زا  یهورگ  تمایق  زور  رد  دیامرفیم : ص ])  ]) ادـخ لوسر 

نیـشیپ لاح  هب  دندش و  دـترم  نانآ  دـندراذگ ؟ ییاهتعدـب  هچ  وت  زا  دـعب  ینادیمن  وت  دـیآیم : باطخ  دنتـسه ، نم  نارای  اهنآ  ایادـخ !
. دناهدرک لقن  دوخ  حیحص  رد  ملسم  يراخب و  ار  ثیدح  نیا  دنتشگزاب .

هاگنآ دـنوشیم ، رهاظ  یهورگ  ناهگان  متـسیایم ، ضوح  رانک  رد  نم  دومرف : ص ])  ]) ربمایپ دـنکیم : لقن  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  . 2
: دیوگیم يربیم »؟ اجک  ار  اهنآ  : » میوگیم میورب . » دییایب  : » دیوگیم و  دوشیم ، رادیدپ  اهنآ  نم و  نایم  رفن  کی  متخانش ، ار  نانآ  هک 

(2) « . دناهتشگزاب نیشیپ  تلاح  هب  دناهدش و  دترم  : » دیوگیم دناهدرک »؟ هچ  اهنآ  : » میوگیم شتآ . » يوسهب  »
: میوگیم دـییایب . » : » دـیوگیم دـیآیم ، نوریب  نانآ  نم و  نایم  يدرم  متخانـش  ار  اـهنآ  هک  هاـگنآ  دـنوشیم . رهاـظ  يرگید  هورگ  زاـب 

نانآ زا  یـسک  دناهتـشگزاب . نیـشیپ  تلاح  هب  هدش  دترم  نانآ  : » دیوگیم دناهدرک »؟ هچ  : » میوگیم شتآ . » يوسهب  : » دیوگیم اجک »؟ »
رگم دباییمن  تاجن 

7998 هرامش ص 469 ، ج10 ، لوصُألا ، عماج  - 1
. دش يراددوخ  یبرع  نتم  لقن  زا  راصتخا ، يارب  نامه . - 2
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« . كدنا یهورگ 

1 تسا . نومضم  نیمه  هب  زین  ثیداحا  هیقب  میدرک  لقن  هنومن  ناونع  هب  ار  ثیدح  ود  نیا  ام 
هکیلاحرد دنهد ، تبسن  هعیش  هب  ار  هباحص  دادترا  هک  دراد  اج  تنس ، لها  ياهباتک  نیرتحیحـص  رد  مه  نآ  ثیداحا  نیا  دوجو  اب  ایآ 

. دنتسه ثیدح  هد  نیا  نایوار  نیحیحص 
***

: دیامرفیم هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  نابز  زا  هک  نخس  نیا  مود ، شسرپ  هرابرد 
زیزعلادـبع باتک  زا  ار  نآ  هدرک ، لقن  همغلا  فشک  رد  یلبرا  رگا  تسا و  هدـشن  لقن  هعیـش  عبانم  قیرط  زا  ًالـصا  نیترم » رکبوبأ  یندـلو  »

: رفعج لاق  دیوگیم : دنکیم و  لقن  تسا  تنسلها  ياملع  زا  یکی  هک  يذبانج 
« . نیتّرم رکبوبأ  یندلو  »

. تسین تّجح »  » هعیش يارب  وا  راتفگ  تسا و  تنس  لها  زا  يدرف  ثیدح ، لقان  ًالّوأ :
« لسرم ثیدح   » تسا و لسرم » ثیدح  ، » حالطصا رد  دنسیب و  ًالماک  تیاور  هک : دومن  هجوت  دیاب  ینس  لقن  ندوب  تجح  ضرف  رب  ًایناث :

؟ درک لالدتسا  يداقتعا ، لصا  کی  رب  دنسیب  ثیدح  کی  اب  ناوتیم  ایآ  تسا . جاجتحا  لباق  ریغ  تیجح و  دقاف  دنس ، ) یب  )
هفیقس زا  دعب  هک  ار  ینشور  ياهشکمشک  نینوخ و  ياهدربن  امش 

. دینک هعجارم  ات 8004  ياههرامش 7995  ضوح ، باتک  زا  مود  عرف  ج10 ، لوصالا ، عماج  هب  ًافطل  ( . 1
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! ؟ دیراذگب شوپرس  خلت ، قیاقح  نیا  رب  دیهاوخیم  دینکیم و  لالدتسا  هشیر ، لصایب و  ثیدح  کی  هب  دیریگیم و  هدیدان  هداد ، خر 

***
هدوب جیار  تلاسر  نامز  رد  اهمان ، عون  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دـناهداهن ، دوخ  نادـنزرف  رب  ار  افلخ  مان  ع )  ) یلع هک  موس  لاؤس  هرابرد 

مکحلاوبا شاهینک  لصا  رد  لهجوبا ، ابیزان ، رایسب  یّمسم  اّما  دشاب ، ابیز  مان  تسا  نکمم  اسب  هچ  درادن ، یّمسم  هب  یطابترا  مان ، ییابیز  و 
ربمایپ هباحـص  زا  رفن  زا 22  شیب  هباغلادسا ، رد  يرزج  دـندوب . جـیار  ياهمان  امـسا ، نیا  هک  میتفگ  تشادـن ، ار  نآ  یگتـسیاش  یلو  دوب ،
لیابق رد  نامثع  رکبوبا و  رمع و  هب  يراذـگمان  و  ملاس و . . . نب  رمع  یملـسالا ، رمع  دـننام : دناهتـشاد ، ماـن  رمع  هک  دربیم  ماـن  ار  (ص )

يراذـگمسا کی  اب  نیارباـنب  درادـن . رفن  هس  نآ  هب  یطاـبترا  هدوب و  جـیار  اـهنآ  زا  سپ  ناـمزمه و  و  رفن ، دـنچ  نآ  دـلوت  زا  شیپ  یبرع 
. درک راکنا  هدش ، تبث  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها ّدض  رب  خیرات  رد  هک  ار  متس  ملظ و  همه  نآ  ناوتیمن 

يور اـفلخ  ماـن  ندراذـگ  دـید  میهاوخ  میروآ ، رظن  رد  ار  زور  نآ  نایعیـش  رب  راـشف  روآتشحو و  ناـقفخ  طیارـش  رگا  هتـشذگ ، نیا  زا 
هکنیا هناهب  هب  دنناوتن  سابعینب  هیماینب و  ملظ  هاگتـسد  ات  دنهاکب  اهراشف  نیا  زا  هک  دوب  نآ  يارب  هباحـص ، نادنزرف  اب  جیوزت  ای  نادنزرف 

دننک . تراغ  لتق و  ار  اهنآ  دنروایب و  راشف  شیپ  زا  شیب  نایعیش  رب  دنتسه ، فلاخم  هناگهس  يافلخ  اب  اهنآ 
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تمسق نآ  دنتسین و  هدش  هتخانش  ناناملـسم  يارب  هباحـص  مظعا  تمـسق  تسین . شیب  ارتفا  تمهت و  کی  هباحـص ، هب  مانـشد  هلئـسم  اّما  و 

دنراد . یهایس  هدنورپ  یخیرات  یثیدح و  ینآرق و  لیالد  اب  هک  اهنآ  زا  نت  دنچ  زج  دنتسه ، ناگمه  مارتحا  دروم  هدش  هتخانش 
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؟ دیشاپیم هناد  عیقب  رد  ناگدنرپ  يارب  ارچ  ههبش 7 :

خساپ
یمالسا هقف  رد  تسا . هفیظو  ياراد  زین  نارادناج  همه  لباقم  رد  هکلب  دراد ، هفیظو  شناگتـسب  نادنزرف و  و  دوخ ، دروم  رد  اهنت  هن  ناسنا 
(1). دراد دروم  نیا  رد  ياهدرتسگ  ثحب  ( 2066 - 1193  ) رهاوج بحاص  هعیش ، گرزب  هیقف  و  تاناویح » قوقح   » مان هب  تسا  یباب 

: دیامرفیم ع )  ) نانمؤمریما
(2). ِمئاهَْبلا َو  ِعاِقْبلا  ِنَع  یّتَح  َنولوؤسَم  مُکَّناَف  هِدِالب  َو  هِدابِع  ِیف  َهللا  اوُقَّتِإ 

. دیتسه لوئسم  تاناویح  اهنیمزرس و  ربارب  رد  امش  یتح  دیزیهرپب ، وا  ياهنیمزرس  ناگدنب و  دروم  رد  ادخ  تفلاخم  زا 
لمع نآ  هب  ناناملسم  همه  هک  تسا  یتّنس  مرح ، نارتوبک  هب  هناد  نداد 

399  - 394 صص 392 ، ج31 ، مالکلارهاوج ، - 1
.160 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 2
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زیچ غورد  زج  دیوگب  نیا  ریغ  یسک  رگا  دنرادن و  دنتسه ، مرح  درگ  هک  یناگدنرپ  ربارب  رد  تیلوئسم  هب  لمع  زج  يرظن  چیه  دننکیم و 

تسا . هتفگن 
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! ؟ دنتسه صخشم  عیقب  رد  روبق  نابحاص  ایآ  ههبش 8 :

هدرپـس كاـخ  هب  ناـگدرم  نآ  رد  تسا  لاـس  زا 1400  شیب  دـننکیم ، تراـیز  ناناملـسم  رگید  اـی  نایعیـش و  هک  ار  يروـبق  دـنیوگیم :
. دننوفدم اهنآ  رد  یناسک  هچ  تسین  مولعم  زگره  دنوشیم و 

خساپ
ص)  ) یمارگ ربمایپ  یتح  نیخیش و  روبق  ماخ ، هشیدنا  نیا  اب  هکلب  دربب  لاؤس  ریز  ار  روبق  نیا  نابحاص  دهاوخیم  اهنت  هن  ههبـش  نیا  حارط 

یناسک هچ  اـهنآ  ناـبحاص  تسین  مولعم  زگره  دـناهدش و  هدرپس  كاـخ  هب  شیپ  لاـس  رازه  زا  شیب  اـهنآ  همه  اریز  دربیم ؛ لاؤس  ریز  ار 
ددصرد هک  ییاهناسنا  هب  دسر  هچ  ات  دوشیمن  هدینش  گنهرف ، زا  رود  ياهناسنا  زا  یچوپ  یماخ و  نیا  هب  ياهشیدنا  یتسار  هب  دنتـسه .

. دنمدرم داشرا 
دندوب و هاگراب  دبنگ و  نابیاس و  ياراد  روبق ، نیا  همه  شیپ  يدنچ  ات  هدیسر و  مدرم  هب  هنیس  هب  هنیـس  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  روبق ، نیا 

هب  مدرم  لاس  نیا 1400  لوط  رد  دوب و  صخشم  اهنآ  نابحاص  یماسا 
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ینـشور هب  روبق ، نابحاص  نیا  راثآ  مامت  درکیمن ، بارخ  ار  رباقم  نیا  ش  لاس 1304ه . رد  نایباهو  گنلک  رگا  دـندمآیم . اهنآ  ترایز 

تایـصوصخ دناهتـشون ، جح  ياههمانرفـس  هک  یناسک  یتح  دناهدمآ ، عیقب  ترایز  هب  هک  اهلاس ، لوط  رد  نادرگناهج  دشیم ، هدـهاشم 
. دناهدرک طبض  ار  روبق  همه 

: دنکیم نایب  نینچ  ار  عیقب  ناتسربق  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها همئا  روبق  فورعم ، خروم  ( 345 يافوتم  ) يدوعسم . 1
ناگدرم دوبان و  ار  اهتما  هک  ار  يادخ  ساپـس  میحر ، نامحر و  يادخ  مان  هب  تسا : هدش  هتـشون  نآ  رد  هک  تسا  یگنـس  نانآ  ربق  يور 

بلاطیبا و نب  نیسحلا  نب  یلع  ربق  بلاطیبا و  نب  یلع  نب  نسح  ربق  و  نایناهج ، نانز  رورس  ربمایپ ، تنب  همطاف  ربق  نیا  دنکیم . هدنز  ار 
(1). تسا دمحم  نب  رفعج  ربق  یلع و  نب  دمحم  ربق 

دنرامشیم و مالسا  خیرات  نورق  نیرتهب  ار ، نآ  زا  شیپ  ياهنرق  نرق و  نیا  بصعتم ، ياهیفلس  تسا . مراهچ  نرق  ناخروم  زا  يدوعسم 
دای نآ  زا  يدوعـسم  هک  گرزب  گنـس  نیا  هنافـسأتم  دننادیم . لامعا  نآ  تیعورـشم  هناشن  ار ، نامز  نآ  ناناملـسم  نیب  رد  جـیار  لامعا 

هتخانـش مه  زا  صخـشم  تروـص  هب  ًاـساسا  روـبق  نـیا  هزورما  هتـشگ و  ناـهنپ  كاـخ  اـهراورخ  ریز  ناـیباّهو  هطلـس  رثا  رد  تـسا ، هدرک 
. دنوشیمن

رد دراد ، قـلعت  یمارگ ص  ربماـیپ  تخد  هب  همطاـف ، ربـق  هب  فورعم  ربـق  يدوعـسم  رظن  زا  ص 288 ، ج2 ، بهذلا ، جورم  يدوعـسم : - 1
. تسا دسا  تنب  همطاف  هب  قلعتم  ام ، رظن  زا  هکیلاح 
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قارع و هرونم ، هنیدم  همظعم ، هکم  رصم ، رد  ار  تیبلها  همئا  ناحلاص و  ایبنا و  دهاشم  فورعم ، درگناهج  ریبج (1)(614-540 ، ) نبا  . 2

ریذـپناکما ام  يارب  اهنآ  همه  لقن  هک  تسا  هدروآ  دوخ  روهـشم  همانرفـس  رد  لیـصفت  هب  ار  کی  ره  تایـصوصخ  هدرک و  هدـهاشم  ماش 
. تسین

: دسیونیم لوسرلا » ۀنیدم  رابخا   » باتک رد  ناملسم ، فورعم  درگناهج  راجنلا ، » نبا   » هب فورعم  دومحم  نب  دمحم  . 3
يارب اـهنآ  زا  یکی  زور  ره  هک  دراد  رد  ود  هک  تسا ، دوـجوم  عـیقب  لوا  رد  تسا  رادروـخرب  یـصاخ  تمدـق  زا  هک  يدـنلب  رایـسب  دـبنگ 

(2) دوشیم . زاب  ترایز 
روبق رب  انب  نتخاس  هک  ددرگیم  نشور  دوش  هعجارم  اههمانرفـس  رگید  هب  هچنانچ  و  میدرک ، لقن  اههمانرفـس  زا  هک  تسا  ییاههنومن  اهنیا 

. تسا هدوب  نادّحوم  نایم  رد  هنیرید  تنس  کی  ایلوا ، ایبنا و 
ترضح نآ  مرح  رد  هدورـس و  نانمؤمریما  حدم  رد  ار  ياهدیـصق  هک  دشابیم  قارع  گرزب  يارعـش  زا  ( 392-262  ) يدادغب جاجح  نبا 

: دیوگیم هدیصق  نیا  زاغآ  رد  وا  تسا . هدرک  داریا  یعمج  رضحم  رد 
فجنلا یلع  ءاضیبلا  ۀّبقلا  بحاص  ای 

یِفُش کیدل  یفشتسا  كَربق و  َراز  نم 

ار نیمز  قرشم  هتخادرپ و  يدرگناهج  هب  راب  هس  وا  تسا  مشـش  نرق  رخاوا  فورعم  نادرگناهج  زا  یـسلدنا  ریبج  نب  دمحا  نب  دمحم  - 1
ص 319 ج 5 ، مالعا ، تسا . هدیسر  نایاپ  هب  ق  رد 581ه . زاغآ و  ق  رد 578ه . وا  ياهرفس  زا  یکی  تسا و  هداهن  اپ  ریز  راب  هس 

. همرکم هکم  پاچ  لامج ، دمحم  حلاص  قیقحت  لوسرلاۀنیدم ، رابخا  - 2

! ؟ دنتسه صخشم  عیقب  رد  روبق  نابحاص  ایآ  www.Ghaemiyeh.comههبش 8 : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:303
. داد دهاوخ  افش  ار  وا  ادخ  دبلطب ، افش  ادخ ) زا   ) وت دزن  دنک و  ترایز  ار  وت  ربق  سکره  فجن ، نیمزرس  رد  دیپس  دبنگ  بحاص  يا 

ببـس لهاجت  ای  راکنا و  دنـسانشیم . ار  اهنآ  نابحاص  ناهج ، ناناملـسم  همه  دـناهدش و  لقن  رتاوتم  تروص  هب  اهربق  نیا  نابحاص  ًالوصا 
. دنوشن هتخانش  روبق  نیا  نابحاص  هک  دوشیمن 

، اهربق نیا  نابحاص  مییوگب  دیابن  نیاربانب  تساپرب  مالسا  ناهج  ياج  همه  نیطـسلف  قارع ، رـصم و  و  ندرا ، رد  ایـصوا  ایبنا و  روبق  زورما ،
؟ تسیک اهنآ  نابحاص  هک  دنادیمن  یسک  زگره  دناهدش و  هدرپس  كاخ  هب  شیپ  لاس  نارازه 

هدـیدان ار  ینید  ناربهر  مالـسا و  خـیرات  ماخ ، ياههشیدـنا  نیااب  دـیابن  دـناهدش و  لقن  هنیـس  هب  هنیـس  رتاوت  تروص  هب  روبق  نیا  نابحاص 
دنوشیم . هدرپس  یشومارف  هب  دنوریم و  لاؤس  ریز  یمالسا  راثآ  مامت  میهدب ، شوگ  یهاو  نخس  نیا  هب  رگا  میریگب و 
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؟ دنتخاسن هاگراب  دوخ ، ردام  يارب  مالسلا ) امهیلع   ) نینسح ارچ  ههبش 9 :

هراشا

ترـضح دوخ ، ردام  يارب  ار  يراک  نینچ  مالـسلا ) امهیلع   ) نینـسح ارچ  تسا ، بوخ  ادـخ  يایلوا  يارب  هاگراب  نتخاـس  رگا  دـنیوگیم :
. دندادن ماجنا  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز

خساپ
، دوخ یمارگ  رهوش  هب  نینـسح  ردام  ياهشرافـس  زا  یکی  ًالوصا  تسین . هاـگآ  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نینـسح رداـم  خـیرات  زا  ههبـش ، حارط 

یحلاصم رطاخ  هب  هیضرم  يارهز  دزاسن . هاگآ  وا  ربق  لحم  زا  ار  یسک  دنک و  نفد  هنابش  دهد و  لسغ  ار  وا  هنابش  هک  دوب  نیا  نانمؤمریما 
رد دنام ، هتخانـشان  وا  ربق  دـش و  نفد  هتخانـشان  تروص  هب  هجیتن  رد  درک و  تیـصو  نینچ  دوب  افلخ  تفالخ  هب  ضارتعا  اهنآ  زا  یکی  هک 

؟ دنزاسب هاگراب  هتخانشان  ربق  رب  تشاد  ناکما  هنوگچ  تروص  نیا 
( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  ربق  هب  یطابترا  تسا و  دساتنب  همطاف  ربق  هتفرگ ، رارق  مالسلا ) مهیلع   ) هعبرا همئا  ربق  رانک  رد  هک  يربق  هتبلا 

درادن .
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هب یهلا  يایلوا  روبق  زا  تظافح  هک  تسا  دـقتعم  ًاساسا  ههبـش  حارط  هک  میوشیم  روآدای  یلو  میتفگ  نخـس  ههبـش  رهاظ  هرابرد  اجنیا  اـت 

زیاج رگا  هک  دنکیم  لالدتسا  نیشیپ ، راتفگ  اب  دنک ، موکحم  ار  فرط  هکنیا  يارب  مارح ؛ تسا و  كرش  هاگراب ، نابیاس و  نتخاس  هلیـسو 
نخـس هدرـشف ، روطهب  ناگرزب  ایلوا و  روبق  ظفح  دروم  رد  دش ، هداد  خساپ  ههبـش  رهاظ  هک  نونکا  دندرکن . ار  راک  نیا  نینـسح  ارچ  دوب ،

: مییوگیم
همه ارچ  دوب ، مارح  كرـش و  نابیاس  نتخاس  ًاعقاو  رگا  دـندرک . نفد  دوخ  هناخ  رد  ار  وا  تشذـگرد ، ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يزور  ًالّوا :

دنکیم قرف  هچ  تسا  مارح  نابیاس  فقس و  رگا  دنراپسب . كاخ  هب  دوخ ، هناخ  فقس  ریز  رد  ار  وا  هک  دندرک  قافتا  ص )  ) ربمایپ هباحص 
؟ دنزاسب نآ  يارب  اهدعب  ای  دشاب  یتلاح  نینچ  ياراد  لوا  زا  هک 

: دیامرفیم دهدیم و  روتسد  یصاخ  تویب  میرکت  عیفرت و  رب  دیجم  نآرق  ًایناث :
ِماقِإ َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َو ال  ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ـال  ٌلاـجِر  ِلاـصْآلا *  َو  ِّوُدـُْغلِاب  اـهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَـهِیف  َرَکْذـُی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف 

36 و 37) رون :  ) ُراْصبَْألا َو  ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِةاکَّزلا  ِءاتیِإ  َو  ِةالَّصلا 
ییاههناخ دشاب ؛ ) ناما  رد  نیطایش  زا  ات   ) دنرب الاب  ار  نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاههناخ  رد  غورفرپ ) غارچ  نیا  )

نانآ  ياهلماعم  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  دنیوگیم . وا  حیبستاهنآ  رد  ماش  حبص و  و  دوشیم ، هدرب  اهنآ  رد  ادخ  مان  هک 
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. دوشیم نوگرگد  اهمشچ  اهلد و  نآ ، رد  هک  دنسرتیم  يزور  زا  اهنآ  دنکیمن ؛ لفاغ  تاکز  يادا  زامن و  نتشاد  اپرب  ادخ و  دای  زا  ار 

نیا هک  یماگنه  دنکیم : لقن  روثنملاردلا  رد  یطویـس  دنتـسین . دوصقم  دجاسم  زگره  و  تسایلوا ، ایبنا و  ياههناخ  تویب ، نیا  زا  دوصقم 
نیا رد  ناربمایپ . » ياـههناخ  : » دومرف ص )  ) ربماـیپ تسیچ »؟ تویب  نیا  زا  دوصقم  : » درک لاؤس  ص )  ) ربماـیپ زا  یـصخش  دـمآ ، دورف  هیآ 

هک تسا  یتویب  زا  مه  هناخ  نیا  ایآ  ( : » درکیم هراشا  ع )  ) یلع هناخ  هب  هکیلاحرد  : ) دیـسرپ ص )  ) ربمایپ زا  و  تساخرب ، رکبوبا  ماـگنه ،
(1) « . تساهنآ نیرتالاب  نیرتهب و  زا  يرآ ، : » دومرف ص )  ) ربمایپ دیوگیم »؟ نخس  اهنآ  هرابرد  نآرق 

رظن زا  تویب ، نیا  ظفح  لاـح ، ره  رد  اـهنآ ، میظعت  میرکت و  اـی  دـشاب ، نآ  ياـهراوید  ندرب  ـالاب  هاوخ  هیآ  رد  عیفرت  نیا  زا  دوصقم  ـالاح 
كاخ هب  دوخ  هناخ  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ  اهنت  هن  ًاـقافتا  تسا و  هضیرف  کـی  نآ ، عیفرت  میرکت و  نیارباـنب  تسا ، هضیرف  مزـال و  نآرق ،
امهیلع  ) يرکـسع ماما  يداه و  ترـضح  دـننام  دـناهدش ، هدرپس  كاخ  هب  دوخ ، ياههناخ  رد  ام  ناـیاوشیپ  زا  یهورگ  هکلب  هدـش ، هدرپس 

هیآ رد  هدشدای  فاصوا  مامت  هک  دندوب  یلاجر  نانآ  دندش و  هدرپس  كاخ  هب  دوب ، زین  اهنآ  دـبعم  هک  ناشدوخ  ياههناخ  رد  هک  مالـسلا )
. دشابیم قبطنم  اهنآ  رب 

« . اهلضافأ نم  معن  : » تسا نینچ  ربمایپ  ترابع  ص 174 ، ج18 ، یناعملا ، حور  رون ؛ هروس  ریسفت  ص 203 ، ج6 ، روثنملاردلا ، - 1
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اهتلاصا ظفح 

ربمایپ و دوجو  لصا  رد  ناگدنیآ ، ادابم  ات  دـشاب ، ظوفحم  اهتلاصا  تسا  مزال  یمالـسا  ياهشزرا  شرتسگ  نید و  جـیورت  يارب  ًالوصا 
شردام ربق  هن  تسین ، تسد  رد  وا  زا  یسوملم  رثا  نوچ  تسا ، هدش  راچد  تشونرـس  نیمه  هب  حیـسم  نییآ  زورما  دننک . دیدرت  وا  توعد 

یلیل هصق  ناس  هب  مه  لیجنا  حیسم و  هلئـسم  دنکن  دنکیم ، رکف  زورما  یبرغ ، ناوج  کی  رگید . راثآ  هن  و  نویراوح ، ربق  هن  تسا و  مولعم 
. دشاب اهلایخ  قولخم  هناسفا و  داهرف ، نیریش و  نونجم و  و 

هداشگ و يور  اب  نانآ ، دوشن . راچد  تیحیسم  تشونرـس  هب  مالـسا ، ات  دندرک  ظفح  ار  یمالـسا  راثآ  نرق ، هدراهچ  نیا  رد  ناناملـسم  اّما 
اهنییآ متاخ  هک  مالـسا ، نییآ  هب  ار  مدرم  یهلا  رما  هب  مشاهینب  نامدود  زا  يدرم  لبق  نرق  هدراهچ  ناهج ! مدرم  دنیوگیم  داش  ياهرهچ 

، لحم نیا  و  دندرک ، دربن  ناکرـشم  اب  وا  نازابرـس  هطقن  نآ  رد  تسوا و  هاگتدابع  دـبعم و  اجنآ  تسوا ، هاگداز  اجنیا  درک . توعد  تسا 
. . . یمالسا راثآ  ریاس  هب  تبسن  نینچمه  تسوا و  هاگمارآ  نفدم و 

نئمطم دـنامن ، ظوفحم  ینآرق  زج  مالـسا  زا  مینک و  دوبان  ار  همه  میراپـسب و  رزودـلب  گنلک و  هب  ار  یمالـسا  راثآ  مامت  ام  رگا  نیارباـنب 
. تشاد میهاوخن  نایحیسم  زا  رتهب  یعضو  دیشاب 

یلـصا رب  یمالـسا ، نادنمـشناد  رگا  دـندقتعم  ناگمه  تسین ؟ املع  عامجا  یهقف ، كرادـم  زا  یکی  رگم  مینکیم : لاؤس  نویباـهو  زا  اـم 
نیا  نرق  هدراهچ  ناناملسم  دوشیم . یهلا  یعطق  مکح  نیا  دندرک ، ادیپ  رظن  قافتا 
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؟ دشابن یعرش  مکح  رب  لیلد  ار  هریس  نیا  ارچ  دناهداد ، لام  ناج و  اهنآ  هار  رد  دناهدرک و  ظفح  ار  اهانب 

هکم ياهرهش  نونکا  هتفر و  نیب  زا  یمالسا  راثآ  مظعا  شخب  هلاس ، داتشه  ترتف  رد  رابرد ، هب  هتسباو  نایناحور  یهاگآان  رثا  رب  هنافـسأتم 
. دنرادن یمالسا  هرهچ  چیه  هک  دناهدمآرد  ییاپورا  رهش  ود  تروص  هب  هنیدم  و 

نونکا مه  دـناهدوب . هاگراب  دـبنگ و  ياراد  اهنرق  ناگمه  لبنح  نب  دـمحا  یعفاش و  کلام و  هفینحوبا و  ینعی  تنـسلها  یهقف  نایاوشیپ 
گنلک اب  هک  دوب  یناـمتخاس  ياراد  عیقب  رد  کـلام  ربق  تسا و  یتیعقوم  نینچ  ياراد  هرهاـق  رد  یعفاـش  ماـما  ربق  دادـغب ، رد  هفینحوبا  ربق 

دوب . هاگراب  دنگ و  ياراد  درب ، ار  وا  ربق  لیس  هک  ینامز  ات  لبنح  نب  دمحا  تشگ و  ناریو  تیباهو ،
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تمایق زور  رد  یسرباسح  ههبش 10 :

. دوب دهاوخ  همئا  اب  تمایق  رد  ناشباسح  دندقتعم  نایعیش ، دنیوگیم :
خساپ

ناشتـشگزاب انامه  « ؛  ْمَُهباسِح اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ْمَُهبایِإ *  اْنَیلِإ  َّنِإ  دـیامرفیم : هکنانچ  تسادـخ ، اب  زیخاتـسر  زور  باـسح  نآرق ، رظن  زا  ًـالّوا :
25 و 26) هیشاغ : « . ) تسام رب  ناشباسح  هاگنآ  تسام  يوسهب 

ریغ نآ  زا  ار  باتک  باسح و  هاگچیه  دـننکیم ، ریـسفت  توالت و  ار  نآ  زور  بش و  هک  مکحم  هیآ  نیا  لباقم  رد  نایعیـش  همه  نیاربانب ،
. دننادیمن ادخ 

ماجنا ار  هچنآ  اـم  « ؛  َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اـم  ُخِْسنَتْـسَن  اَّنُک  اَّنِإ  دـیامرفیم : دـنکیم و  یفرعم  لاـمعا  بتاـک  ناونع  هب  ار  ادـخ  دـیجم  نآرق  ًاـیناث :
(29 هیثاج : « . ) میدرکیم يرادربهخسن  دندادیم ،

ٍّقَح ؛  ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  ُمُهَْلتَق  َو  اُولاق  ام  ُُبتْکَنَس  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد  و 
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(181 نارمعلآ : « . ) تشون میهاوخ  اهنآ  رب  اوران  هب  ار  ناربمایپ  نتشک  دناهتفگ و  ار  هچنآ  ام  »

: راطفنا  . ) َنُولَعْفَت ام  َنوُمَْلعَی  َنِیِبتاک *  ًامارِک  َنیِِظفاَحل *  ْمُْکیَلَع  َّنِإ  َو  دـیامرفیم : یفرعم  لامعا  نابتاک  ار  ناگتـشرف  رگید  ياج  رد  یلو 
(12  - 10

نیاربانب دنسیونیم . ار  ناگدنب  لامعا  وا  رما  هب  هک  دنتسه  یهلا  نارومأم  ناگتشرف  اریز  تسین ، یضقانت  تایآ  زا  هورگ  ود  نیا  نیب  ًاملسم 
هب دنوادخ  هک  تسا  یماقم  هکلب  تسین  هبـساحم  رما  رد  نانآ  لالقتـسا  ینعم  هب  دوش  هدرپس  یهلا  يایلوا  زا  یخرب  هب  ناگدنب  باسح  رگا 

. تسا وا  دوخ  یعقاو  بساحم  دنچره  دیامرفیم ، اطع  نانآ 
یخرب ربمایپ و  ادخ و  ناهج  نیمه  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  یخرب  زا  هکنیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  ینعم  یهلا  يایلوا  یـسرباسح 

(105 هبوت :  . ) َنُونِمْؤُْملا َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  دیامرفیم : هکنانچ  دنهاگآ ؛ دارفا ، یخرب  ناهنپ  لامعا  زا  نانمؤم  زا 
رب تداهـش  تقیقح ، رد  دنزیخاتـسر و  زور  رد  مدرم ، لاـمعا  ناـهاوگ  ناـنمؤم  زا  یخرب  و  ص )  ) ربماـیپ هک  دوـشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 

. دیآیم رامش  هب  یسرباسح ، یعون  لامعا ،
نیا مهم  تسین ، یـسرباسح  يارب  تمایق  زور  رد  ناماما  روضح  ادخ و  تسد  رد  باسح  راصحنا  نایم  یگناگود  نیرتکچوک  نیاربانب ،
رما هب  هن  هک  دننکیم  يداع  ناسنا  کی  هلماعم  شنیرفآ ، دبـسرس  ياهلگ  اب  نانآ  ار ، ناماما  هن  دناهتخانـش و  ار  ربمایپ  هن  نایاقآ  هک  تسا 

تسا . نارگید  لامعا  رب  دهاش  هن  هاگآ و  بیغ  زا  ادخ 
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؟ درب ثرا  هب  ردپ  زا  ار  كدف  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  هنوگچ  سپ  دربیمن ، ثرا  راقع  نیمز و  زا  نز  هعیش ، هقف  رد  ههبش 11 :

خساپ
هکلب دـندوبن ، نیـسخ  نسخ و  ًالوا  هک  دـناهیواعم ، نارتخد  ود  ره  نیـسخ  نسَخ و  دـنیوگیم  هک  تسا  فورعم  لـثم  قادـصم  ههبـش  نیا 

. رتخد هن  دندوب  رسپ  ماجنارس  دندوب و  بلاطیبا  نب  یلع  نآ  زا  هکلب  دندوبن ، هیواعم  نآ  زا  دندوب ، نیسح  نسح و 
. دنکیم قیبطت  دروم  نیا  رب  لثم  نیا  تسرد ،

، نارـسپ نارتخد و  دوب ، ربمایپ  رتخد  ارهز  و  تسا ، رـسمه  هجوز و  دارم  دربیمن ، ثرا  نیمز  راقع و  زا  نز  هک  هدمآ  هعیـش  هقف  رد  رگا  . 1
(11 ءاسن :  . ) ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی  دنربیم : ثرا  زیچ  همه  زا  یگمه 

یبْرُْقلا اَذ  ِتآ  َو  هکرابم  هیآ  هک  هاگنآ  دوب ، مالسلا ) اهیلع   ) ارهز شرتخد  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هیده  هلحن و  هکلب  دوبن ، ثاریم  كدف  . 2
َْنبا  َو  َنیِکْسِْملا  َو  ُهَّقَح 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هنوگچ  سپ  دربیمن ، ثرا  راقع  نیمز و  زا  نز  هعیش ، هقف  رد  ههبش 11 :
؟ درب ثرا  هب  ردپ  زا  ار  كدف 
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« . شابم راک  فارسا  زگره  زین و  هدنام  هار  رد  ریگ و  نیمز  دنمتـسم  هب  هدب و  ار  ناشقح  کیدزن  دنواشیوخ  هب  « ؛  ًاریِْذبَت ْرِّذَُبت  َو ال  ِلِیبَّسلا 

ارهز رایتخا  رد  اهلاس  دیشخب و  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز شرتخد  هب  دوب ، لافنا  ءزج  هک  ار  كدف  ص )  ) یمارگ ربمایپ  دش . لزان  ( 156: هرقب )
، » لوعجم ثیدح  کی  رطاخ  هب  ًادعب  دندرکیم ، راک  اجنآ  رد  وا  نارگراک  دوب و 

دش . ناورملآ  نآ  زا  مه  اهدعب  ناورم و  نآ  زا  نامثع  نامز  رد  دنتفرگ و  ارهز  تسد  زا  ثرون » ءایبنألا ال  رشاعم  نحن 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هنوگچ  سپ  دربیمن ، ثرا  راقع  نیمز و  زا  نز  هعیش ، هقف  رد  ههبش 11 :
؟ درب ثرا  هب  ردپ  زا  ار  كدف 
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! ریشمش روز  اب  مالسا  غیلبت  ههبش 12 :

، روز اب  ریـشمش و  اب  ص )  ) ادخ ربمایپ  میـشاب . تکاس  ام  دنهد و  ماجنا  هناکرـشم  لامعا  نایعیـش ، هک  تسین  نیا  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ینعم ال 
. دینک تسرد  ار  مالسا  رهاظ  دیفظوم  امش  درکیم ، توعد  مالسا  هب  ار  مدرم 

خساپ
هک تسا  نامه  ایآ  تسیچ ؟ كرـش  دیحوت و  رایعم  دید  دیاب  تسخن  هک  میوشیم  روآدای  یلو  میرادن  یثحب  هکرابم  هیآ  نوماریپ  ًالعف  ام 

(728-661  ) هیمیت نب  دـمحا  هلیـسو  هب  متـشه  نرق  رد  هک  يزیچ  اـی  دـناهدرک  یقلت  راـیعم  ار  نآ  زورما ، هب  اـت  تـسخن  زور  زا  ناناملـسم 
؟ دننکیم لیمحت  مدرم  رب  ار  رایعم  نامه  وا  ناوریپ  نونکا  درک و  ایحا  رگید  راب  ار  نآ  باهولادـبع  نبدـمحم  سپـس  دـش و  يراذـگهیاپ 

نرق رد  هک  ار  یبهذم  لیلد  هچ  هب  امـش  دوشیم : لاؤس  دنک  لیمحت  رگید  هفیاط  رب  ار  دوخ  هدیقع  درادن  قح  ناناملـسم  زا  ياهفیاط  چـیه 
عون  نیا  ًالوصا  دینکیم . لیمحت  ناهج  ناناملسم  همه  رب  تسا  هدش  ادیپ  متشه 
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ناناملسم هچنآ  تسا و  نامه  قح  دییوگیم  امش  هچره  هک  دینکیم  تباث  اجک  زا  دراد ، ینعم  هچ  دیحوت  كرش و  باب  رد  یبلطراصحنا 

رگید دـینکیم ؟ لـمحت  مدرم  رب  ار  دوـخ  دـیاقع  نیفیرـش  نیمرح  رد  تبـسانم  لـیلد و  هچ  هب  تـسا ؟ لـطاب  دـنیوگیم  هعیـش  ینـس و  زا 
. دنراد داهتجا  قح  زین  بهاذم  ناوریپ  ناناملسم و 

نایحیـسم نخـس  نامه  نیا  درک . ناملـسم  ار  مدرم  روز  ریـشمش و  اب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم : هک  قطنم  نیا  رب  نیرفآ  هتـشذگ ، نیا  زا 
دناهدرک تباث  دناهداتسیا و  تمهت  نیا  لباقم  رد  نرق  ود  نیا  رد  مالسا  ياملع  دوشیم . هدینـش  یباهو  کی  موقلح  زا  هنافـسأتم  هک  تسا 

، تسا هدوب  نامز  نآ  يداصتقا  یسایس و  یتدیقع و  ياهماظن  زا  تیرشب  ناهج  یگتسخ  نآ و  دنمورین  قطنم  لیلد  هب  مالسا  تفرـشیپ  هک 
درک ! ! توعد  مالسا  هب  ار  مدرم  روز ، ریشمش و  اب  ص )  ) ربمایپ دیوگیم : یباهو  زورما  و 
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تنس لها  تایاور  شریذپ  ههبش 13 :

؟ دریذپیمن تسا ، تنس  لها  ننس  حاحص و  رد  هک  ار  یتایاور  هعیش  ایآ 
خساپ

زج ص )  ) ربمایپ راتفگ  ّدر  تسا و  یهقف  یتدـیقع و  كرادـم  رداصم و  زا  یکی  ادـخ ، باتک  ناسهب  ص )  ) ربمایپ تنـس  هک  تسین  یکش 
. تسین يزیچ  مالسا ، زا  جورخ  كرش و 

نیب نامز ، رورم  هب  نوچ  یلو  میدرکیم ، لمع  نادب  میتفریذپیم و  دصرددص  ًاعبط  میدینـشیم  وا  دوخ  زا  ار  ص )  ) ربمایپ نخـس  رگا  ام 
تجح ام  يارب  دنشاب  راکزیهرپ  هقث و  هاگره  درک . ّتقد  اههطساو  نیا  هرابرد  دیاب  دیوگیم  هعیش  دناهتفرگ ، رارق  ییاههطساو  ربمایپ  ام و 

. تسا
هعیش هعبرا  بتک  اهباتک و  نیا  نیب  یقرف  دنک ، قیبطت  نازیم  نیا  اب  هدمآ ، ننـس  حاحـص و  رد  هک  یتایاور  هاگره  میریگیم  هجیتن  نیا  زا 

تیعقاو  فالخرب  میریذپیمن ، ار  اهنآ  تایاور  ام  دناهدرک  عیاش  هکنیا  تسین .
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بتک رد  هک  تسا  نیا  ام ، راتفگ  رب  هاوگ  نیرتهب  دشاب . لوهجم  ای  دشاب  هتفر  لاؤس  ریز  يوار  تقاثو  هک  میریذپیمن  ار  یتایاور  ام  تسا .

: مینکیم هراشا  یخرب  هب  ام  هک  دوشیم ، لالدتسا  هدمآ ، حاحص  رد  هک  یتایاور  هب  ام  یهقف 
؛ ررغلا نع  یبنلا  یهن  . 1

؛ هیدؤت یتح  تذخأ  ام  دیلا  یلع  . 2
؛ مهطورش دنع  نوملسملا  . 3

؛ اقرتفی مل  ام  رایخلاب  ناعّیبلا  . 4
. . . . و

اهباتک نیا  هب  تبـسن  ام  روطچ  تسا ، تنـس  لها  بتک  رد  تیب  لها  تایاور  زا  یمیظع  تمـسق  میوشیم : رکذـتم  ار  ياهتکن  اـجنیا  رد 
دلج رد 10 ياهدرتسگ  بلاطم  یجنایم ، يدمحا  یلع  ازریم  هللاتیآ  یناحور و  يدهم  دیس  هللاتیآ  هتشذگرد  داتسا  ود  میتسین ؟ نیبشوخ 

دـناهدروآ و درگ  اـجکی  تسا ، تنـس  لـها  بتک  رد  هک  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلـها تاـیاور  اـهنآ  رد  دـناهدرک و  هداـمآ  دروم  نیا  رد 
هب تنـسلها  ناثدحم  ناهیقف و  زورما -  فالخرب  هتـشذگ -  نورق  رد  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  نیا  تسا و  هدش  رـشتنم  نآ ، دلج  نیتسخن 

دندرکیم . لمع  نآ  هب  هدش و  لئاق  شزرا  تیبلها  تایاور 
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؟ تسا هشیاع  بقل  هقیّدص  ایآ  ههبش 14 :

( . مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  بقل  هن  تسا ، هشیاع  بقل  هقیدص  دناهتفگ :
خساپ

وا ع )  ) قداص ماما  ترضح  مشش  ياوشیپ  تسا و  هرهاط  هقیدص  وا  ًاعطق  اریز  مییوگیمن ؛ نخس  ربمایپ  یمارگ  رتخد  بقل  هرابرد  ًالعف  ام 
نآرق هکنیا  اب  دـناوخ  هقیدـص  ار  وا  ناوتیم  هنوگچ  تسین . نآ  رب  یلیلد  دـشاب ، هشیاـع  بقل  هقیدـص  هکنیا  اـما  (1). دناوخیم هقیدص  ار 

: دیامرفیم هصفح  وا و  هرابرد 
ٌریِهَظ َِکلذ  َدـَْعب  ُۀَِـکئالَْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُحـِلاص  َو  ُلـیِْربِج  َو  ُهـالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَـف  ِْهیَلَع  ارَهاـظَت  ْنِإ  َو  اـمُُکبُوُلق  ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهَّللا  َیلِإ  اـبُوتَت  ْنِإ 

(4 میرحت : )
زا يراک  دیهد ، مه  تسد  هب  تسد  وا  دض  رب  رگا  هدش و  فرحنم  قح  زا  ناتیاهلد  اریز  تسامش ، عفن  هب  دینک  هبوت  دوخ  راک  زا  رگا 

ح 4. ءارهزلا ، دلوم  باب  ج1 ، یفاک ، - 1
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. دننکیم ینابیتشپ  وا  زا  نانآ  یپ  رد  زین  ناگتشرف  راکوکین و  نانمؤم  لیئربج و  تسوا و  روای  دنوادخ ، اریز  درب ، دیهاوخن  شیپ 

هشیاع و دروم  رد  تنـس  لها  نارـسفم  قافتا  هب  هیآ  نیا  تسا ؟ هقیدـص  وا  تفگ : ناوتیم  دـشاب ، باـطخ  دروم  عون ، نیا  هک  یـسک  اـیآ 
. تسا هدش  دراو  هصفح 

تسد وا  دض  رب  هک  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  زا  رفن  ود  ایآ  : » مدیـسرپ رمع  زا  دیوگیم : هک  تسا  هدش  لقن  سابعنبا  زا  يراخب  حیحـص  رد 
: دوزفا سپس  دندوب . » هشیاع  هصفح و  : » تفگ رمع  دندوب »؟ یناسک  هچ  دندوب ، هداد  مه  تسد  هب 

يارب یقوقح  درک و  لزان  نانآ  هرابرد  ار  یتایآ  دـنوادخ  هکنیا  ات  میدوبن  لئاق  يزیچ  نانز  يارب  تیلهاـج  رـصع  رد  اـم  دـنگوس  ادـخ  هب 
(1) دندش . ) روسج  اهنآ  و   ) داد رارق  نانآ 

. میرحت هروس  لیذ  ص 195 ، ج6 ، يراخب ، حیحص  - 1
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؟ دیراگزاسان یحو  بتاک  هیواعم  اب  ارچ  ههبش 15 :

؟ دینکیم يراگزاسان  وا  اب  ارچ  تسا ، هدوب  یحو  بتاک  هک  تسا  نیا  یکی  هیواعم  لیاضف  زا 
خساپ

ار مالسا  رهاظ  هب  یمومع  راشف  تحت  شردپ  اب  دش ، مکاح  هریزجهبـش  طاقن  رثکا  رب  مالـسا ، هکنآ  زا  سپ  ترجه  متـشه  لاس  رد  هیواعم 
وا رگا  نیاربانب ، تسا . هدوب  هدنز  هام  دنچ  لاس و  ود  ص )  ) ربمایپ نآ ، زا  سپ  هدوب و  ترجه  متـشه  لاس  رخاوا  رد  هکم  حتف  دـنتفریذپ و 

یحو ات  دنک  دامتعا  وا  هب  ربمایپ  دناهدرک و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  دشاب  يدنا  لاس و  ود  نآ  رد  دیاب  دشاب  یحو  هدنـسیون  دـهاوخب 
؟ تسناد ناسکی  ار  بتاک  ود  نیا  ناوتیم  ایآ  هدوب ، یحو  بتاک  ترجه ، نایاپ  ات  تثعب  زاغآ  زا  ع )  ) یلع نانمؤمریما  یلو  دسیونب ، ار 

دشاب ؟ وا  گرزب  ناهانگ  نآ  ترفغم  هیام  دناوتیم  هنسح  نیا  ایآ  یلو  دشاب ، هتشون  نابتاک  رگید  رانک  رد  مه  ار  هیآ  دنچ  وا  دینک  ضرف 
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هار هب  ار  یگنج  درک و  تمواـقم  لوسر ، ادـخ و  صیـصنت  رب  هوـالع  مدرم  هدـیزگرب  هفیلخ  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  وا  هاـنگ  نیرتگرزب 

دتـسیاب ع )  ) یلع لباقم  رد  هک  دوب  ياهناـهب  ناـمثع  نـالتاق  يریگتـسد  هلئـسم  دـندش و  هتـشک  ناملـسم  رازه  داـتفه  نآ  رد  هک  تخادـنا 
. دنوش تازاجم  نامثع  نالتاق  هک  دهاوخب  یلع  زا  هاگنآ  دنک ، تعیب  هک  دوب  نیا  وا  هفیظو  هکیلاحرد 

، يزارد نایلاس  اذـل  درک و  لیدـبت  یثوروم  یتنطلـس و  تموکح  هب  ار  مالـسا  ییاروش  تموکح  هک  تسا  نیا  وا  گرزب  ناهانگ  زا  یکی 
ارف ار  ناهج  نانچنآ  یتلادـعیب ، داـسف و  دـندومن و  ینارمکح  هدرک و  هیکت  یمالـسا  تفـالخ  تخت  رب  ناـیناورم  نایفـسیبا و  نادـناخ 

. دش هداد  همتاخ  نایناورمو  نایفسیبا  لآ  تنطلس  هب  یمومع ، شزیخ  کی  اب  هک  تفرگ 
دیاب ام  تفگ : یمالسا  نارـس  زا  یکی  هب  ناملآ  نادنمـشیدنا  زا  رفن  کی  لوبناتـسا )  ) هناتـسآ رد  دسیونیم : رانملا  ریـسفت  رد  اضر  دیـشر 

زا درک و  لیدبت  یتنطلـس  هویـش  هب  ار  مالـسا  ییاروش  تموکح  وا  اریز  مینک ؛ بصن  نیلرب  نادـیم  رد  میزاسب و  الط  اب  ار  هیواعم  همـسجم 
1 دندرکیم . تموکح  اپورا  بلق  رد  ناناملسم  نونکا  مه  دوبن  وا  رگا  دومن و  يریگولج  برغ  يوسهب  ناناملسم  يورشیپ 

. دوشیم هدنسب  رادقم  نیمه  هب  تسا  ناوارف  هیواعم  هرابرد  نخس  هتبلا 
. سنوی هروس  ریسفت  ص 26 ، ج11 ، رانملا ، ( . 1
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؟ دینکیم يرهمیب  وا  هب  تبسن  ارچ  هدوب ، ربمایپ  هباحص  نایفسوبا ، ههبش 16 :

يو هب  ربمایپ  صاخ  هجوت  رگناشن  هک  دوب  هبعک  ياهتب  نتـسکش  وا ، لیاضف  هلمج  زا  هدوب و  هباحـص  نارادـمان  زا  نایفـسوبا  دـنیوگیم :
. دوب

خساپ
تـسد ربماـیپ  رازآ  زا  بهلوبا  یهارمه  هب  دوب  هکم  رد  اـت  داتـسیا  ص )  ) ربماـیپ لـباقم  رد  تسخن ، زور  زا  هک  دوب  ياهموـثرج  نایفـسوبا ،
يورین هرـصاحم  رد  دوب  کیدزن  شیرق ، ناوراک  هک  ردـب  گنج  رد  دوب . راکردـناتسد  اههوزغ  رتشیب  رد  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دیـشکن ،

. دـینک تکرح  زهجم  روطهب  دـنبایرد و  ار  دوخ  یتراـجت  ناوراـک  رتدوز  هچره  هک  داتـسرف  شیرق  نارـس  هب  یماـیپ  وا  دریگ ، رارق  مالـسا 
عم دـندش ، هاگآ  ناوراک  تاجن  زا  ردـب  نیمزرـس  هب  ندیـسر  زا  سپ  شیرق  یلو  دـمآرد  هرـصاحم  زا  نایفـسوبا  هلیح  اـب  شیرق  ناوراـک 

تسا . هدمآ  هریس  بتک  رد  نآ  لیصفت  هک  دنگنجب  ص )  ) ربمایپ اب  دندیزرو  رارصا  فصولا 
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دمآ و دحا  هب  ناناملسم  زا  يریگماقتنا  يارب  درک و  یهدناماس  ار  شیرق  هک  دوب  وا  ًالوصا  درکیم و  يربهر  ار  گنج  وا  دحا ، گنج  رد 

. درک دراو  ناناملسم  رب  ینیگنس  تاراسخ 
هب ات  دنک  هرـصاحم  ار  هنیدم  دروآ و  درگ  هریزج  هبـش  فلتخم  طاقن  زا  زابرـس  رازه  هد  تسناوت  ینادیم  ّتیلاعف  اب  يو  قدـنخ ، گنج  رد 

نیرتگرزب ع )  ) یلع يراکادف  اهنآ و  يزورهنابـش  ياهتمواقم  مالـسا و  نازابرـس  ياهتداشر  وترپ  رد  هک  دـهد  همتاخ  مالـسا  يادـن 
. دندرگرب دننک و  اهر  ار  هنیدم  دندش  راچان  اهنآ  دش و  هتشک  دودبع  نب  ورمع  شیرق ، نامرهق 

ار همانرب  ناج ، ظفح  يارب  دش و  ریگلفاغ  نایفسوبا  درک و  هرصاحم  ار  هکم  يرفن ، رازه  هد  يورین  اب  ص )  ) ربمایپ دیسر و  ارف  متشه ، لاس 
. تشادن نامیا  ربمایپ  تلاسر  هب  هرذ  کی  لد ، رد  هکیلاحرد  دش ، مالسا  يرهاظ  شریذپ  هدامآ  درک و  ضوع 

يدحا هک  تسا  یخیرات  حضاو  طلغ  کی  نیا  تسکـش و  ار  هبعک  رود  ياهتب  نایفـسوبا  دـیوگیم : ههبـش  حارط  هک  تساجنیا  تفگش 
. دش هتسکش  ع )  ) یلع هلیسو  هب  رگید  یتمسق  ربمایپ و  تسد  هب  یتمسق  اهتب  نیا  هکلب  تسا ، هتفگن 

لباقم رد  مه  نآ  دننکـشب ، ار  اـهنآ  هک  درک  لاـسرا  رگید  رفن  ود  اـب  ار  وا  ربماـیپ  فیقث ، ياـهتب  نتـسکش  يارب  تسا ، خـیرات  رد  هچنآ 
تسد  هب  وا  لد  ات  دش  هدیشخب  وا  هب  مالسا ، یگنج  میانغ  زا  هک  تفگنه  یتورث 
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. درادرب تسد  يزیگناهنتف  زا  دیآ و 

دوب و ربمایپ  زیهجت  لوغـشم  نانمؤمریما  هک  یماگنه  تشادـنرب . تسد  يزیگناهنتف  زا  زین  ص )  ) ربماـیپ تشذـگرد  زا  سپ  هنافـسأتم ، یلو 
وا فده  منک . تعیب  وت  اب  ات  هدـب  ار  تتـسد  تفگ : دز و  ار  ع )  ) یلع هناخ  ِرد  دـندوب ، تفالخ  هرداصم  لوغـشم  هفیقـس  رد  مه  نابلطایند 

، هفیقس زا  هدمآرب  هفیلخ  رس  تشپ  ییاههورگ  دنریگ و  رارق  ع )  ) یلع رس  تشپ  هیماینب  زا  یهورگ  هک  دوب  نیا  شفده  دوبن  ندرک  تعیب 
هب يزاین  نم  ورب  تفگ : وا  خساپ  رد  نانمؤمریما  اذل  دوش و  زوریپ  كرش  ددرگ و  دوبان  مالـسا  دریگرد و  رایع  مامت  یلخاد  گنج  کی  ات 

(1). يرادن زین  نونکا  یتشادن و  تین  نسح  مالسا  هب  تبسن  لوا  زا  وت  مرادن ، وت  تعیب 
انیبان هک  تفرخ  ریپ  نیا  دش و  لیکـشت  يّرـس  ياهسلج  هیماینب ، ناگرزب  روضح  اب  هفیلخ ، هناخ  رد  تسـشن ، تفالخ  هب  نامثع  هک  يزور 

يادـص اب  وا  دنتـسه ، اهيوما  طقف  هن ، دـنتفگ : تسه ؟ یـسک  مه  ام  زا  ریغ  هسلج  نیا  رد  ایآ  تفگ : تشاد و  روضح  اجنآ  رد  دوب  هدـش 
: تفگ دنلب 

(2). ران ۀنج و ال  نم  ام  هللاوف  ةرکلا  فقلت  اهوفقلت 
. یخزود هن  تسا و  راک  رد  یتشهب  هن  تسوا  تسد  رد  نایفسوبا  ناج  هک  ییادخ  هب  دیهد ، ساپ  رگیدکی  هب  ار  تفالخ  يوگ 

ص 449 ج2 ، يربط ، خیرات  - 1
صص 12 و 13. ج4 ، يرذالب ، فارشالا ، باسنا  ص 356 ؛ ج6 ، جرفلاوبا ، یناغا ، - 2
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. دنک زرد  جراخ  هب  نخس  نیا  دیسرت  نآ  زا  درک  یتحاران  راهظا  دینش ، ار  وا  راتفگ  نامثع 

دوش . هعجارم  مشاهینب » هیماینب و  نیب  مصاختلاو  عازنلا   » يزیرقم همالع  باتک  هب  نایفسوبا  تخانش  هرابرد 
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تسا تنس  لها  ناگرزب  دییأت  دروم  نایباهو ، تاداقتعا  ههبش 17 :

. درادن یمالسا  ياههزومآ  اب  یضراعت  عون  چیه  تسا و  ّتنس  لها  ناگرزب  املع و  دییأت  دروم  نایباهو ، دیاقع  دنیوگیم :
خساپ

دیاقع دـناوتیم  هنوگچ  تسا . رتلکـشم  اج  زا  هوک  ندـنک  زا  نآ ، رب  لیلد  هماقا  اما  تسا ، ناسآ  لهـس و  يراـک  اـعدا ، هک  تسین  یکش 
دیدپ يافوتم 728 )  ) هیمیتنبا هلیـسو  هب  متـشه ، نرق  لیاوا  رد  بهذـم ، نیا  هکیلاحرد  دـشاب ، تنـس  لها  ناگرزب  دـییأت  دروم  ناـیباهو ،
یهاوگ تداهـش و  نآ  یگیاپیب  و  مالـسا ، زا  وا  دیاقع  يرود  رب  هناگراهچ ، بهاذـم  ياملع  اریز  تشذـگرد ؛ نادـنز  رد  زین  وا  و  دـمآ ،

ادیپ یتشونرس  نینچ  دوب ، املع  دییأت  دروم  وا  دیاقع  رگا  تشذگرد . نادنز  رد  وا  تخادنا و  نادنز  هب  ار  وا  تقو ، تموکح  اذل  و  دنداد ،
(1). دندرک حیرصت  وا  تلالض  رب  یگمه  دنتشاد و  وا  اب  ییاههرظانم  رصم  قشمد و  رد  درکیمن و 

. تسا هدمآ  كردم  نیا  رد  نانآ  تاملک  نتم  ، 82 صص 49 - ج4 ، لحنلاو ، للملا  یف  ثوحب  - 1
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: دنتسه فلاخم  اهنآ  اب  تنسلها  همه  هک  میوشیم  روآدای  ار  وا  دیاقع  سوؤر  ام  کنیا 

رتش هواجک  دننام  ینیگنـس  رثا  رب  هک  تسوا  زا  رتکچوک  یمک  تخت  تسا و  هتـسشن  یبوچتخت  رب  هک  دـنادیم  یمـسج  ار  ادـخ  وا  . 1
. دنکیم ادص 

. دریذپیم نایاپ  شتآ  تمایق ، زور  تسا  دقتعم  وا  . 2
ص)  ) ربمایپ ربق  ترایز  يارب  یبحتسم  رفـس  کی  ار  نآ  مالـسا ، ياملع  همه  هکیلاحرد  دنادیم ، مارح  ار  ربمایپ  ترایز  يارب  رفـس  وا  . 3

. دننادیم
ود یکی  اب  هک  دـنادیم  روبقلها  ترایز  ناسهب  ار  ص )  ) ربمایپ ترایز  هکلب  تسین ، ترایز  هب  دـقتعم  یهلا  يایلوا  رگید  ربمایپ و  يارب  وا 

. . .« . نیملسملا نم  رایدلا  لهأ  یلع  مالسلأ  : » دننام دریذپیم  نایاپ  مالس 
( ، ص  ) ربمایپ هب  بستنم  راثآ  هب  ناناملـسم ، همه  ناعبات و  ربماـیپ و  هباحـص  هکیلاـحرد  دـنادیم ، كرـش  ار  ربماـیپ  راـثآ  هب  كربت  وا  . 4

. دنیوجیم كربت 
رهاظم زا  ار  اهنآ  ندرک  ناریو  يدوبان و  دـنادیم و  كرـش  یهلا  يایلوا  روبق  يور  رب  ار  هاگراب  دـبنگ و  اب  قاـتا  ناـبیاس و  نتخاـس  وا  . 5

. درامشیم دیحوت 
. دنادیم مارح  تسایلوا ، هب  نآ  باوث  لوصو  نآ  زا  فده  هک  یهلا  يایلوا  يارب  رذن  عون  ره  وا  . 6

. تسین رکنم  ار  تعافش  لصا  دنچره  دنادیم ، كرش  مارح و  ص ، )  ) ربمایپ زا  ار  تعافش  بلط  وا  . 7
دنگوس ص )  ) ربمایپ ناج  هب  ادخ  هکیلاحرد  دنادیم ، مارح  تسا ، نانآ  حور  یکاپ  تمظع و  هناشن  هک  ار  یهلا  يایلوا  هب  دـنگوس  وا  . 8

َنوُهَمْعَی .  ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل  دنکیم : دای 
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، دنتفرگ تردـق  زاجح ، دـجن و  رد  باهولادـبع  نبدـمحم  هک  يزور  زا  اذـل  دـنادیم ، كرـشم  ار  دوخ  ناوریپ  زا  ریغ  ناناملـسم  همه  . 9

. تسا هدش  هتخاس  ناناملسم  ياههناریو  رب  نایباهو  تموکح  تقیقح ، رد  دنداد و  همادا  ار  فارطا  ناناملسم  اب  لادج  گنج و  هتسویپ 
هک تسا  متاخ  لوسر  هب  تبحم  راهظا  یعون  اهنشج ، عون  نیا  هکیلاحرد  درامشیم ، تعدب  ار  ص )  ) ربمایپ دلوت  زور  تشادگرزب  . 10

. تسا نانآ  اب  یتسود  مالسا ، یلمع  يداقتعا و  مهم  لوصا  زا  هداد و  روتسد  نانآ  هب  تبحم  راهظا  هب  نآرق 
نیرتشیب هک  باتک  رازه  زا  زواجتم  نونکات ، هک  تسا  نیا  ّتنـسلها ، ياملع  فرط  زا  نایباّهو  يارآ  شریذـپ  مدـع  رب  لـیلد  نیرتنشور 

(1). تسا هدش  فیلأت  وا  ّدر  رد  دناهتشون ، تنس  لها  ار  اهنآ 
: تسا زیچ  هس  تیباهو ، نییآ  هراصع  ًالوصا 

ادخ تافص  رد  هیبشت  میسجت و  هرابرد  دوهی  دیاقع  رشن  . 1
. تساهنآ یتسه  دوجو و  نتفای  نایاپ  نانآ  گرم  هکنیا  و  یلومعم ، ناسنا  کی  ّدح  رد  ایلوا  ایبنا و  ماقم  ندروآ  نییاپ  . 2

مالسا زا  شیپ  كرشم  ماوقا  راثآ  زا  نآ  ياج  هب  و  دناهدش ، ناسکی  كاخ  اب  نایباّهو ، گنلک  اب  هک  مالـسا  یخیرات  راثآ  ندرک  ناریو  . 3
. دننکیم تظافح  برع  دولآكرش  گنهرف  و 

هتشون تیباهو  کلـسم  ّدر  رد  ییاهباتک  یماسا  شرامـش  هب  باتک  نیا  رد  ۀیباهولا ، ۀقرفلا  یلع  ّدرلا  یف  ۀیمالـسالا  تافلؤملا  مجعم  - 1
. تسا هتخادرپ  هدش 
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هک دـندیزگرب  ار  یفلـس  هملک  دوخ ، ياهبیع  شـشوپ  يارب  نانآ  و  دروآ ، دـیدپ  ناناملـسم  نایم  رد  فـالتخا  یعون  لـطاب ، دـیاقع  نیا 

و دندوب ، هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  نانآ  راتفر  دیاقع و  فالخ  تسرد  نیتسخن ، ناناملسم  هکیلاحرد  میتسه ، هیلوا  ناناملـسم  وریپ  ام  دنیوگب 
. دنهد شرتسگ  ار  مالسا  دنتسناوت  لیلد  نیمه  هب 

دنتـسه و باهولادـبع  نب  دـمحم  وا  بتکم  درگاش  هیمیتنبا و  زا  دوخ  یثوروم  ياههشیدـنا  هب  رورغم  لـهاج ، ياـهناسنا  ناـس  هب  ناـنآ 
هک فاکش  نیا  دیاش  ات  دنونشب  ار  نارگید  لیالد  ات  دننک  حرطم  ار  یفالتخا  تاعوضوم  یملع ، تسشن  کی  رد  هک  دنتسین  رـضاح  زگره 

، دـنریگب هرهب  رگیدـکی  شناد  زا  یـشیدنامه  تروشم و  اـب  ناناملـسم  و  دوش ، میمرت  يوـحن  هب  هدرک ، میـسقت  هتـسد  ود  رب  ار  ناناملـسم 
. تسا مالسا  روتسد  هکنانچ 

رایسب تیلقا  کی  هعیش ، ینس و  زا  معا  ناهج  ناناملـسم  میظع  تیعمج  هب  تبـسن  نایباهو ، هک  میباییمرد  دش ، هتفگ  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب 
و دننک ، جیورت  ناناملسم  نایم  رد  ار  دوخ  دیاقع  دنشوکیم  یتفن  ياهلوپ  نینچمه  مسیرورت و  روز و  زا  هدافتسا  اب  هک  دنتـسه  کچوک 
اب هکیلاحرد  تعدب ، »  » و كرش »  » هب نارگید  ماهتا  ینعی  دنربیم ، راک  هب  ناناملسم  دض  رب  طقف  مه  ار  نآ  هک  دنراد  ماهتا  هبرح  ود  اهنت 

یقالخا داسف  يداحلا و  گنهرف  ناجّورم   ) ناناملـسم نایم  رد  یلمع  یقالخا و  ياـهفارحنا  ناـیناب  و  ناناملـسم ) ریغ  یعقاو و  نیکرـشم 
دنوشیم . دحتم  اهنآ  اب  یتحار  هب  هکلب  دنرادن ، يراک  اهنت  هن  برغ )
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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