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ص)  ) ربمایپ دوهی و 

باتک تاصخشم 

يدوریش  یضترم  هدنسیون : 
يدوریش یضترم  رشان : 

زاغآرس

ار نانآ  ات  تسا ،  هدیزگرب  خیرات  لوط  رد  رـشب  تیاده  يارب  ار  یناربمایپ  لاعتم  دنوادخ  اذـل  دراد ، امنهار  هب  زاین  دوخ  لماکت  يارب  رـشب 
ار نید  نیا  دوخ  يویند  دوس  يارب  خیرات  لوط  رد  وا  ناوریپ  اما  دش ، ثوعبم  لیلد  نیمه  هب  مه  ع )   ) یسوم ترضح  دنناسرب . تداعس  هب 
، دندوب وا  روهظ  رظتنمو  دـندوب  هدـناوخ  تاروت  رد  ار  ص )   ) مرکا ربمایپ  ياه  هناشن  هکنآ  اب  نایدوهی  یتح  دـندرک ، فیرحت  هداد و  رییغت 

درکلمع رب  يرورم  اب  دوب . فلاخم  اهنآ  يویند  عفانم  اب  مالـسا  تاروتـسد  واـهنامرآ  نوچ  دـندز ، ینکـشراک  هب  تسد  تثعب  زا  دـعب  یلو 
: درب یپ  ینکشراک  نیا  ياهدمایپ  للع و  ص ،)   ) مرکاربمایپ هیلع  دوهی  ینکشراک  ياه  هزوح  هب  ناوت  یم  يوبن ،  رصع  رددوهی 

رجاهم دوهی 

ای رـصنلا  تخب  روشآ ، هاـشداپ  هلمح  1 ـ   : هلمج زا  دراددوـجو ، یفلتخم  ياـه  هیرظن  برعلا  ةریزج  هب  ناـیدوهی  ترجاـهم  تـلع  هراـب  رد 
سوتیت و هلمح  اب  يدالیم  رد 70  .2 ـ  دندرک چوک  برعلا  ةریزج  هب  یشخب  هک  دوخ  راید  زا  دوهی  ندش  هراوآ  نیطسلف و  هب  رـصن ، دکوبن 
هب یمور  نایردآ  رازآو  اه  هجنکش  رثا  رد  يدالیم  لاس 132  رد  مه  يا  هدع  دندش ، هراوآ  نیطسلفزا  اهنآ  زا  يدادعت  دوهی ، دبعم  یبارخ 

، دندرک یم  رفس  ابس  روشک  هب  وا  زا  سپ  و  ع )   ) نامیلـس ترـضح  نامز  رد  هک  یناناگرزاب  سامت  رثا  رد  .3 ـ  دندرک ترجاهم  هیحان  نیا 
هدناردوخ روشک  زا  ناش  هاشداپ  نامرف  زا  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  یطخت  رثا  رد  .4 ـ  دندش انشآ  دوهی  نییآ  مسر و  اب  برعلا  ةریزج  مدرم 
نادـنزرف زا  نایدوهی  رگید ، ناتـساد  ساسا  رب  5 ـ   . تسا هداد  خر  تولاط  رـصع  رد  ِافتا  نیا  ناـیدوهی  رظن  هب  دـنتفر ، زاـجح  هب  دـندش و 

هاپـس رد  دوهی  دنیوگ  یم  يا  هدع   - 6. دنتخیرگ برعلا  ةریزج  هب  ع )   ) دوواد ترـضح  نادـنزرف  زا  یکی  لتق  یپ  رد  هک  دـنربمایپ  دوواد 
تیعمج شیازفا  رثا  رد  .7 ـ  دنک یمن  دییات  ار  عوضوم  نیا  دینوبن  راثآ  اما  دندش ، دراو  برعلا  ةریزج  هب  هک  دنا  هدوب  لباب  هاشداپ  دـینوبن ،
تایاور یضعب  رد  .8 ـ  دندرک چوک  برعلا  ةریزج  ِارع و  رـصم ، لثم  رواجم  ياه  نیمزرـس  هب  هاگارچ  لابند  هب  ناشیا  نیطـسلف ،  رد  دوهی 
کیدـح رد  دراوم  نیا  مامت  هتبلا  تسا .  هدـش  هقطنم  نیا  هب  دوهی  ترجاهم  ثعاب  برعلا  ةریزج  رد  دـیدج  ربمایپ  روهظ  زا  دوهی  یهاگآ 

لیصا ای  دنتسه  یموب  هنیدم  دوهی  هکنیا  دروم  رد  . درادن دوجو  برعلا  ةریزج  رد  دوهی  هتشذگ  زا  یبوتکم  كردم  چیه  اریز  تسا ،  هیرظن 
رد لییارـسا )  ینب  داژنزا   ) لیـصا و  هدش )  يدوهی  برع   ) یموب هورگ  ود  ره  زا  دسر  یم  رظن  هب  اما  تسا ،  هدـنکارپ  شوشغم و  تایاور  ، 

یمرذن ندش  راددنزرف  يارب  یلهاج  نانز  هک  دنا  هدش  يدوهی  قیرط  نیا  هب  هنیدم  نایدوهی  دنراد ؛ هدیقع  یهورگ  دنا . هدوب  نکاس  هنیدم 
ناملـسم دندرک  یم  روبجم  ار  ناشنادـنزرف  ندـش ،  ناملـسمزا  دـعب  تثعب  زا  سپ  هورگ  نیا  هتبلا  دـننک ، يدوهی  ار  ناشنادـنزرف  دـندرک ،

چیه نید  رد  هک  دادرکذـت  اهنآ  هب  دـش و  لزاـن  2 ـ )  / هرقب  ْ ) یَْغلا نِمُدـشُرلا َ  نَیَّبَت َ  دَـق  نیّدـلا ِ  یف  هارکا  ـال  هیآ ـ  ماـگنه  نیا  رد  دـنوش ،
نیمزرـس زا  جرزخ  سوا و  لیابق  هکنیا  زا  لـبق  هک  دوب  تروص  نیا  هب  هنیدـمرد  دوهی  یعاـمتجا  یـسایس و  عاـضوا  هتبلا  تسین .  يراـبجا 

سوا و لیابق  ندمآ  زا  دعب  اما  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  هنیدـم  يداصتقا  یـسایس و  عاضوا  لرتنک  ییاهنت  هب  نایدوهی  دـنوش ، هنیدـم  دراوابس 
نییاپ تیعقوم  زا  نامیپ  نیا  رددوهی  هتبلا  دنتـسب ، نامیپ  لیابق  نیا  اب  راچان  دـندید ، رطخ  رد  ار  دوخ  تعیقوم  ناـیدوهی  هنیدـم ،  هب  جرزخ 
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. دندوب یبهذم  ياملع  زا  اهنآ  داوساب  دارفا  دـندوب . بارعا  هیبش  نایدوهی  یگنهرف  رظن  زا  دـندوب . رادروخرب  جرزخ  سوا و  هب  تبـسن  يرت 
دراو هک  مه  ص )   ) ادخ لوسر  دندنکفا . یم  هقرفت  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  نیب  دنریگب  تسد  رد  ار  يداصتقا  لرتنک  هکنیا  يارب  نایدوهی 

اب هزرابم  يارب  ات  تسب  حلـص  نامیپ  هنیدـم  جراخو  لخاد  نایدوهی  اب  تلع  نیمه  هب  تشاد ،  عالطا  دوهی  یـسایس  عضوم  زا  دـش ، هنیدـم 
، دـندوب هیزج  تخادرپ  هب  فظوم  اـما  دـندوب ، دازآ  دوخ  نید  رد  ناـیدوهی  هماـن  ناـمیپ  ساـسا  رب  دـنک . زکرمتمار  دوخ  يورین  نیکرـشم 

. دندش یم  دحتم  مه  اب  دیاب  نمشد  هلمح  عقوم  ناناملسم  نایدوهی و  نینچمه 

ینکشراک هزوح 

رد ربمایپ ، هیلع  دوهی  ياه  ینکشراک  هصرع  نیرت  مهم  - 1: درک یسررب  ریز  داعبا  رد  ناوت  یم  ار  دوهی  ینکـشراک  ياهورملق  اه و  هزوح 
هتشک هدناسررازآ و  ار  يدایز  ناربمایپ  خیرات ،  لوط  رد  نایدوهی  ربتعم  دانـسا  كرادم و  ساسا  رب  : رت قیمع  نایب  هب  تسا .  یماظن  هصرع 

ناملـسم ًارهاظ  يا  هدع  دنتخادرپ ، ینکـشراک  هب  دوخ  يویند  عفانم  ظفح  يارب  دنتـسکش و  ار  ص )   ) ربمایپ اب  دوخ  نامیپ  نانآ  یتح  دنا ،
لزان نارمع  لآ  هروس  هیآ 118  عقوم  نیا  رد  دندرک . يریگولجربمایپ  هب  نیملسم  ندناسر  کمک  زا  دنتخادرپ و  یسوساج  هب  یلو  دندش 
یِفُخت ام  و  مِهِهاْوفَا ْ  نِم ْ  ُءاْضَغبلا   ِ تَدـَب ْدَـق  مُِّتنَع .ْ  اـم  اّودَو  ًـالابَخ  مُکَنُولأَـی ْ  ـال  مُِکنُود  نِم ْ  ۀـَناِطب ٌ  اوذِـخَّتَتال  اُونَما   َ نیّذـلا اَـهُّیَا  اـی  دـش .

ناگناگیب نیب  رد  ار  دوخ  زار  ناناملـسم  دـهد  یم  روتـسد  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  نُولِقْعَت .  ُمتنُک  نِا ْ  تایألا ِ  مَُکل ُ  اّنََّیب  ْدَـق  ُرَبْکا  مُهُرُودُـص ْ 
تروص نیا  هب  و  دنتـسین ، یتسود  هتـسیاش  اهنآ  هک  دنک  یم  يروآدایو  دهد  یم  ربخ  نانمـشد  نطاب  زا  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دـننکن ، اشفا 
تروص هب  ناناملسم  اب  نامیپ  نتـشاد  دوجواب  اهنآ  تسا .  بازحا  گنج  رد  نایدوهی ،  یـسوساج  زا  يا  هنومن  تخیر .  مه  ربدوهی  هشقن 

 ( ص  ) ربمایپ دندروخ ، تسکـش  بازحا  یتقو  دندرک . يرای  ار  دوهی ) برع و  هناگدنچ  لیابق   ) بازحا يرفن  رازه  هد  هاپـس  مجنپ ،  نوتس 
ادخ لوسر  تالکشم  زا  هلاس )  تافالتخا 20   ) جرزخ سوا و  هلیبق  ود  نیب  تافالتخا  عفر  . دـندومن راتفر  اهنآ  اب  همان  نامیپ  دافم  ساسا  رب 

دـندومن و رایـشوه  ار  مدرم  ربمایپ  اـما  دـندرک ، ینکفا  هقرفت  هب  عورـش  دوهی  ود ، نیا  حلـص  زا  دـعب  دوب . هنیدـم  هب  ترجه  زا  دـعب  (ص ) 
اهُّیَا ای  دـنک . یم  عنم  باـتک  لـها  زا  تعاـطازا  ار  ناناملـسم  تسا و  هراـب  نیا  رد  نارمع  لآ  هروس  هیآ 100  درک . رارقربار  حلـص  هرابود 
مامت هب  باطخ  هیآ  نیا  باتک ،  هدنـسیون  رظن  هب  نیِرفاـک .  مُِکناـمیا  َدـَْعب  مُکُّدُرَی  باـتکلا َ  اُوتُوأ   َ نیذَّلا نِم  ًاـقیرَف  اوُعیُطت  نِا ْ  اُونَما  نیذَّلا َ 

ناکرشم هنیدم ،  هب  ناناملسم  ترجه  لیاوا  رد  هیآ  نیا  ِادصم  اما  دنک ، یم  هاگآ  نمشد  هئطوت  زا  ار  اهنآ  تساهنامز و  همه  رد  ناناملسم 
عاقنیق ینب  لیابق  اب  يریگرد  نیکرشم و  اب  دحا  ردب و  ياهگنج  هلمج  زا  دندروآ ، یم  راشف  ربمایپ  هب  فلتخم  ياههار  زا  اه  نآ  دندوهیو .

دوهی هک  ياهراک  هلمج  زا  . دـش نکمم  یبیغ  ياه  کمک  یهلا و  فاطلا  اب  طقف  اهراشف  نیا  ربارب  رد  تمواقم  ربیخ ، دوهی  هظیرق و  ینب  و 
عورش یتحاران  تدش  زا  عاقنیق  ینب  دوهی  ردب  گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ  زا  دعب  دوب . هنتف  ینماان و  داجیا  دنداد ، ماجنا  ینکـشراک  يارب 

دزـشوگ ار  تاروت  رد  دوخ  يربماـیپ  ياـه  هناـشن  خـساپرد ،  ص )   ) ادـخ لوسر  دـندرک . زیمآ  نیهوت  ياهراعـش  نتفگ  يزیگنا و  هنتف  هب 
، دندرک گنج  هب  قیوشت  ار  واو  دندیشک  ربمایپ  خر  هب  ار  دوخ  یماظن  تردق  نتفرگ ،  تربع  ياج  هب  عاقنیق  ینب  داد ، میب  ار  اهنآ  هدومن و 

ماگنهدوز تسکـش  دـش و  لزاـن  نارمع  لآ  هروس  و 13  تایآ 12  دـندوب . ماقتنا  تصرفرظتنم  نیملـسم  اما  درک ، توکـس  ص )   ) ربماـیپ
يرجه مود  لاس  لاوش  رد  هکنانچ  دـنداد  همادا  يزیگنا  هنتف  هب  عاقنیق  ینب  نایدوهی  داد . ربخ  ار  منهج  رد  اهنآ  ندـش  روشحم  ناـیدوهی و 

رد تشک ،  ار  يدوهی  ناوج  نآ  ناملـسم  يدرم  دومن . کمک  ياـضاقت  ناملـسم  نز  درک ، نیهوت  ناملـسم  ینز  هب  عاـقنیق  ینب  زا  یناوج 
هعلق حتف  زا  سپ  ص )   ) ربمایپ دندش . گنج  هدامآ  هتفر و  دوخ  ياه  هعلق  هب  نایدوهی  همادا  رد  دـندناسر ، لتق  هب  ار  وا  زین  نایدوهی  ضوع 

زا ار  ربمایپ  دـنوادخ  دنتـسکش . ار  نامیپ  ربمایپ  لتق  هشقن  حرط  اب  ریـضن  ینب  نایدوهی  رگید  هلیبق  . دـنوش جراخ  هنیدـم  زا  اهنآ  داد  روتـسد 
هک تسادخ  ربمایپ  وا  تاروت  هب  مسق  تفگ :  اریوص  نب  ۀـنانک  مان  هب  نایدوهیزا  یکی  دـنام . هجیتن  یب  اهنآ  هئطوت  درک و  هاگآ  نانآ  هشقن 

ار دوخ  ینمـشد  نایدوهی  زا  رگید  يا  هلیبق  تروص  نیا  هب  دندرکن ، یهجوت  وا  نانخـس  هب  نایدوهی  تسا ،  هدمآ  تاروت  رد  شیاه  هناشن 
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ای دندش و  یم  ناملـسم  دیاب  ایاهنآ  هجیتن  رد  تشاد ،  ار  اهنآ  اب  گنج  دصق  تنایخ  نیا  هب  خساپ  رد  ص )   ) ربمایپ درک . راکـشآ  ربمایپ  اب 
ِافتا نیا  اررشح  هروس  لوزن  نأش  نیرسفم  زا  یضعب  دندرک . باختنا  ار  نطو  كرت  بصعت  تدش  زا  اهنآ  دندرک ، یم  كرت  ار  دوخ  نطو 

نییعت ار  تازاجم  نیا  دـنوادخ  رگا  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  یفرعم  نطو  كرت  ار  هدـع  نیا  تازاـجم  هروس  نیا  رد  دـنوادخ  دـنناد . یم 
 ، ناتـسرپ تب  رگید و  لیابق  اب  دوهی  نارـس  ياه  ینکـشراک  همادا  رد  . دـندش یم  تازاجم  مه  ترخآ  رد  ایند  باذـع  رب  هوالعدوب  هدرکن 

يداع مدرم  دوهی  نارس  دندرک . يرای  يداصتقاو  یماظن  رظن  زا  ار  نافلاخم  دنتفرگ و  رارق  ناناملسم  لباقم  رد  دنداد و  لیکـشتار  یبازحا 
ماش هب  يا  هدع  دندوب  هدش  جارخا  تنایخ  رثا  رد  هک  ریـضن  ینب  هلیبق  نارـس  دندرک . ینکـشراک  تفلاخم و  هب  کیرحت  هلیح  اب  ار  يدوهی 
ینب نارـس  تفگ ،  ناوت  یم  هجیتن  رد  دـندیناروش . ربمایپ  دـض  رب  ار  شیرق  هتفر و  هکم  هب  هتـسد  ود  نیا  سپـس  دـنتفر ، ربیخ  هب  یهورگو 

رد دوب  هدـش  یحارط  مالـسا  يدوبان  يارب  هک  بازحا  گـنج  هشقن  دـندرکداجیا . ار  بازحا  گـنج  هنیمز  لـئاو  ینب  زا  يا  هدـع  ریـضن و 
دندروآ درگ  يرفن  رازه  هد  هاپس  تسرپ ،  تبو  يدوهی  فلتخم  لیابق  کیرحت  عیمطت و  اب  ریضن  ینب  نارس  تساریضن .  یب  بارعا  خیرات 

یمن سک  چـیه  هک  دـندید  رهـش  فارطا  یقدـنخ  دندیـسر ، هنیدـم  هب  یتـقو  دـندرک . تکرح  هنیدـم  فرط  هب  رکـشل  هس  تروـص  هب  هک 
 ، تسا نکمم  ریغ  روبع  دندید  یتقو  تسا .  یناریا  کی  داهنشیپ  تسین ،  برع  حرط  نیا  دنتفگ  یم  اه  یـضعب  . دنک روبع  نآ  زا  تسناوت 

طابترا هظیرق  ینب  نارس  اب  هجیتن  رد  دندنام ، اجنآ  هجیتن  یب  هام  کی  اهنآ  دندرک . هلباقم  ناناملـسم  اما  دندرک ، هلمح  راب  دنچ  دندز ، ودرا 
روبع ِدنخ  زا  دناوتب  رفک  هاپـس  دنوش و  ریگرد  ناناملـسم  اب  هنیدـم  لخاد  زا  ات  دـندرک  ینکـش  نامیپ  هب  کیرحت  ار  اهنآ  دـندرک و  رارقرب 

 : هک داد  رکذت  يدوهی  درمریپ  اهنآ  نیب  زا  دنتفریذپ . دوهی  رفک و  نارـس  موادـم  يراشفاپ  اب  اما  دـندرک ، یمن  لوبق  هظیرق  ینبادـتبا  دـننک .
بطخا نب  یح  یلو  درادنار ، وا  اب  هلباقم  ناوت  یهاپـس  چیه  هدش ،  هداد  هدعو  تاروت  رد  هک  دشاب  يربمایپ  نامه  ص )   ) دـمحم نیا  رگا 

یم لیئارـسا  ینب  زا  هدـش  هدرب  مان  تاروت  رد  هک  ربماـیپ  نآ  اـما  تسا  لیعامـسا  نادـنزرف  زا  ص )   ) دـمّحم تفگ  دوهی ) نارـس  زا  یکی  )
هب ص )   ) ربمایپ دندرک . ینکـش  راک  فلتخم  لیاسو  هب  سپ  دنتـشادنربمایپ ، اب  گنج  زج  يا  هراچ  ینکـش  نامیپ  زا  دعب  هظیرق  ینب  دشاب .

دـصناپ ص )   ) ربمایپ دننک . تراغ  ار  نآ  دننک و  هلمح  رهـش  هب  رفن  رازهود  اب  هک  دندیـشک  هشقن  هظیرق  ینب  داد . يزوریپ  هدژم  ناناملـسم 
ار هثداـح  نیا  بازحا  هروس  هیآ 10  رد  دـنوادخ  دـنبای . شمارآ  ناکدوک  نانز و  ات  دـنیوگب  ریبکتو  دـندرگب  رهـش  رد  درک  رومأم  ار  رفن 
و مُِکقْوَف ْ  نِم ْ  مُکُوءاج ْ  ْذِا  دوب . هدیسر  بل  هب  ناشیاهناج  هریخ و  ناشنامـشچ  ناناملـسم  سرت  تدش  زا  هک  دیوگ  یم  دنک و  یم  فصو 

يدوهی کی  هک  دوعـسم  نبا  میعن  عقوم  نیا  رد  َانُونُّظلا . ِهللاَِاب  نوُّنُظَت َ  َرِجاـنَحلا و  بُولُقلا ُ  تَغََلب ِ  َو  ُراـْصبألا  تَغاز ِ  ْذِا  و  مُْکنِم ْ  لَفْـسَا َ   ْ نِم
ره دـش ، داجیا  يریگرد  ناتـسرپ  تب  يدوهی و  ياههورگ  نیب  هشقن  نیا  هلیـسوب  داد . هئارا  یکیتکات  هشقن  کی  دوب ، هدـش  ناملـسم  هزاـت 

ربمایپ دنک . هیبنت  ار  هظیرق  ینب  هک  درک  یحو  ربمایپ  هب  لیئربج  هلیسوب  دنوادخ  دندومن . ینیشن  بقع  دندرک و  رظن  فرص  گنج  زا  هورگ 
زا درک ، وجتـسج  یگنهرف  هصرع  رد  دـیاب  ار  ربمایپ  هیلع  نایدوهی  ياـه  ینکـشراک  زا  یخرب   - 2. درک راتفر  اهنآ  اب  هماـن  ناـمیپ  قبط  مه 

ینکشراک هب  مالـسا  تسکـش  يارب  دارفا  نیا  نیمه ،  يارب  تسا  بلط  تعفنم  وجدوس و  دارفا  لرتنک  مالـسا ،  نید  ياه  همانرب  زا   : هلمج
ادـخ هب  رقف  تبـسن  دوجو  نیا  اب  دنتـشاد  یهاگآ  دـنوادخ  يزاین  یب  زا  نایدوهی  يداـقتعا ،  لـئاسم  رد  لاـثمروط  هب  دـنتخادرپ ، یگنهرف 

 َ عِمَـس ْدََقل  دهد . یم  اهنآ  هب  ار  نازوس  باذـع  هدـعو  دـنوادخ  اذـل  تسا ،  ءایبنا  لتق  فیدر  مه  گرزب  ناهانگ  وزج  راک  نیا  هک  دـنداد 
 / نارمع لآ   . ) قیرَحلا باذَع َ  اُوقوُذ  لُوقَن ُ  و  قَحِْریَِغب ّ  َءایبنالا  مُُهْلتَق ُ  اُولاق و  ام  ُبتْکنَـس ُ  ُءاینْغَا  نَْحن ُ  َو  ٌریقَف  َهللا  نِا َّ  اُولاق  نیذَّلا َ  لوَقُهللا َ 

ادخ دـنتفگ  نایدوهی  درک ، تاکز  نداد  زامن و  ندـناوخ  هب  توعد  ار  مدرم  دـنوادخ  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  (. 181
ءایبنا هک  یمدرم  فرط  زا  اه  نیهوت  اه و  تمهت  نیا  میتسه .  ینغ  میداد  هعسوت  دوخ  لها  رب  ار  يزور  هک  ام  اما  تسا ،  تسدگنت  ریقف و 

یمومع رقف  ندید  تلع  هب  اهنخـس  نیا  دیاش  دیوگ : یم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  تسین .  بیجع  نهذ و  زا  رود  دنا ، هتـشک  ار 
تاروت بلاطم  ناـمه  نآرق  دـنتفگ : ناـیدوهی  هک  دوب  نیا  رگید  یگنهرف  هلیح   . تسا هدوب  اـهنآ  هب  ناـبز  مخز  هنعط و  يارب  ناناملـسم و 

هدرک و هارمگ  ار  نینمؤم  دنتـساوخ  یم  تاهبـش  نیااـب  اـهنآ  دراد . دوجو  ییاـه  ضقاـنت  نآرق  رد  هکنیا  رگید  هدـش و  فـیرحت  هک  تسا 
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رد دنتـسناوتن  رگید  دندش ، مرگرـس  موش  راک  نیا  هب  هک  یتقو  اذل  و  دـندش ، هارمگ  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دـننک ، تسـس  ار  ناشتاداقتعا 
لبق امـش  : دنتفگ اهنآ  هب  دنتـشاد  یتسود  هطبار  نایدوهی  اب  تثعب  زا  لبق  هک  راصنا  ناگرزبزا  يا  هدع  دنزادرپب . وجتـسج  هب  تقیقح  قح و 

نایدوهی اما  دیـسرتب ، ادخ  باذع  زا  دـیرادرب و  تسد  ربمایپ  اب  تفلاخمزا  سپ  دـیتفگ ، یم  ام  هب  ار  شروهظ  ربمایپ و  ياه  هناشن  تثعب  زا 
دیدج نید  هرابرد  نایدوهی  زا  نیکرـشم  زا  يا  هدع  یتقو  تسا .  هدشن  لزان  یباتک  هدشن و  ثوعبم  يربمایپ  یـسوم  زا  دعب  زگره  : دـنتفگ

. دیرت هتفای  تیاده  امش  تسا و  رت  یمیدقو  رتهب  امش  نید  دنتفگ : ربمایپ  اب  ینمـشد  هنیک و  تلع  هب  اهنآ  دنتـساوخ  ییامنهار  مالـسا  ینعی 
یم ناتـسبرع  دوهی و  خـیرات  باتک  رد  يدوهی  هدنـسیون  تسا .  دوهی  ناماد  رب  گـنن  هکل  نیا  هک  دـننک  یم  فارتعا  ناـیدوهی  دوخ  یتح 
دوبن حیحـص  زگره  دننکن . تقفاوم  نانآ  ياضاقت  اب  شیرق  دنچ  ره  دنوش ، بکترم  ار  ییاطخ  نینچ  دوهی  تشادـن  شزرا  زگره  دـیوگ :

ار يا  هدـع  هک  دوب  نیا  دوهی  ياـهراک  رگید  زا   . تسین قفاوم  تاروت  تاـمیلعت  اـب  راـتفر  نیا  اریز  دـنربب ، هاـنپ  ناتـسرپ  تب  هب  دوهی  تلم 
یهلا و نایدا  اب  دوهی  ياملع  هک  دنتسناد  یم  ناناملسم  هزات  اریز  دندرگزاب ، دوخ  نامیا  زا  بش  دنروایب و  نامیا  حبـص ،  ات  دندرک ، رومام 

ریـسفت رد  دنروایب . دوجو  هب  دیدرت  دوب ، تسـس  ناشنامیا  هک  یناسک  لد  رد  دنتـساوخ  یم  هلیـسو  نیا  اب  دـنراد . لماک  ییانـشآ  ناربمایپ 
امش دنتفگ  دندش و  نیگمـشخ  نایدوهی  درک ، رییغت  هکم  هب  سدقملا  تیب  زا  ناناملـسم  هلبق  یتقو  تسا ؛  هدش  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  یمق 

هـشقن . دندرگرب ام  هلبق  هب  ناناملـسم  دیاش  ات  دـیوش ، رفاک  هبعک )  فرط  هب  هلبق  رییغت   ) تسا هدـش  لزان  زور  رخآ  رد  هچنآ  هب  نایدوهی  يا 
تسا هداتفا  یفالتخا  رگید  هلیبق  ام و  نیب  دنتفگ : هتفر و  ربمایپدزن  اهنآ  دننک . فرحنم  ار  ربمایپ  دوخ  دنتـساوخ  هک  دوب  نیا  نایدوهی  رگید 

هیآ نیا  رد  درک ، لمع  هدئام  هروس  هیآ 49  دـنوادخ و  روتـسد  ساسا  رب  ص )   ) ربمایپ اما  میوش ،  یم  ناملـسم  ینک  تیامح  ام ، زا  رگا  ، 
زا یـضعب  تازاجم  هب  هراشا  3 ـ   . نایدوهی هئطوت  ياـشفا  .2 ـ  دوهی زا  ندرکن  يوریپ  يارب  ربماـیپ  هب  رادـشه  1 ـ   : تشاد دوجو  هتکن  دـنچ 

هداد ناشتازاجم  ترخآ  رد  ناهانگ  زا  یـضعب  هکلب  دوش ، یمن  هداد  ایند  رد  ناـهانگ  همه  يازج  نوچ  ترخآ ،  رد  باـتک  لـها  ناـهانگ 
رایسب نارای  یتح  دننک ، فرحنم  قح  زا  ار  رگید  ناناملـسم  دندرک  شالت  دندش ، دیماان  هشقن  نیا  يارجا  زا  دوهی  ياسؤر  یتقو  دوش . یم 

رد دش . یم  دراو  مالسا  هب  ینیگنس  هبرض  دندش ، یم  قفوم  راک  نیا  رد  رگا  رسای . نب  رامع  هفیذح و  لبج ،  نب  ذاعم  لثم  ربمایپ ، کیدزن 
تبـسن اب  اما  دننک ، هارمگ  ارامـش  دنتـساوخ  یم  نایدوهی  دیامرف : یم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  دش . لزان  نارمع  لآ  هروس  هیآ 69  ماگنه  نیا 
هلـصاف مالـسا  زا  رتشیب  زور  ره  هدیدان و  ار  تبثم  طاقن  دـنداد و  شرورپ  دوخ  ردار  ینیبدـب  رفنت و  حور  ادـخ ، لوسر  هب  اه  فالخ  نداد 

رظن رد  ار  شناوریپ  ربمایپ و  ینعی  ینید  ياهتیـصخشدندرک  یعـس  اهنآ  دوب . ناملـسم  ياهتیـصخش  بیرخت  دوهی  لامعا  رگید  زا  . دـنتفرگ
، دندرک ریجا  ار  رهام  رعاش  يا  هدـع  یتح  دورب . نیب  زا  مدرم  نیب  رد  اهنآ  رابتعا  ات  دـننزب  اهنآ  هب  اوران  ياهتبـسنو  دـنهد  هولج  ریقح  مدرم 
وا لـتق  روتـسد  ربماـیپ  هک  دـناسر  ییاـج  هب  ار  یتشز  وا  دوب . زوت  هنیک  ناـبز و  دبرایـسب  هک  دوب ، فرـشا  نبا  بعک  نارعاـش  نیا  زا  یکی 

و مُکِـسُْفنَا ْ  یف  َو  مُِکلاُومأ ْ  یف  نُوَْلُبَتل َ  تسا .  هدـش  لزاـن  هراـب  نیا  رد  نارمع  لآ  هروـس  هیآ 186  دنراد  هدیقع  نیرـسفم  درک . رداصار 
دنوادـخ رُومُالا .  ِ مْزَع نِم ْ  ِکلذ َ  نِاَف َّ  اُوقَّتَت  اُوِربْصَت و  نا   ِ َو ًاریثَک  يذَأ ً  اُوکَرْـشَأ  نیذَّلا َ  نِم َ  و  مُِکلبَق ْ   ْ نِم  َ باتِکلا اُوتوُأ  نیذَّلا َ  نُعَمْـسََتل َّ 

هلمج زا  ینامسآ  ياهباتک  رد  هک  ار  ینـشور  قیاقح  یتح  نایدوهی  دنک . یم  یفرعم  دنوادخ  فرط  زا  شیامزآ  ار  اهنابز  مخز  هیآ  نیارد 
هیآ 159 رد  دـنوادخ  دـندرک . تیرـشب  هب  ار  تنایخ  نیرتگرزب  راک  نیا  اب  دـندرک ، یفخم  هناهاگآ  ار  دراد  دوجو  ربماـیپ  هراـبرد  تاروت 

لثم ار  ربمایپ  نایدوهی )   ) اـهنآ دـیامرف : یم  هرقب  هروس  هیآ 146  رد  دنوادخ  . دـنک یم  تنعل  ار  تقیقح  ناگدـننک  نامتک  نیا  هرقب  هروس 
یم دوخ  نادنزرف  زا  رتهب  ار  ربمایپ  نم  تفگ :  یم  دش و  ناملسم  هک  يدوهی  تسا ؛  مالس  نب  هللادبع  روظنم  دنتخانـش ، یم  دوخ  نادنزرف 

مدرم نیا  دندرک و  یم  وگزاب  يداع  مدرم  يارب  دوب ) هدـمآ  تاروت  رد  هک   ) ار وا  ياه  هناشن  ربمایپ ، تثعب  زا  لبق  يدوهی  ياملع  مسانش . 
، دندید یم  رطخ  رد  اردوخ  تیعقوم  هک  يدوهی  ناگرزب  اما  دندرک ، یم  وگزاب  ار  اه  هناشن  نیا  دندید ، یمار  ناناملسم  یتقو  مه ،  يداع 

یم ناهنپ  ار  نآ  دنتـسناد ، یم  ار  تقیقح  دوهی  ياملع  هک  یلاحرد  دـندرک ، یم  عنم  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  یبلطایند  یهاوخدوخ و  تلع  هب 
ار اه  هناشن  نیا  رگا  دـنتفگ  یم  اهنآ  دـیامرف : یم  تایآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـش . لزان  هراب  نیا  رد  هرقب  هروس  77 و 89  تایآ 76 ، دندرک .
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ناهنپ و زا  دنوادخ  هک  دنناد  یمناهنآ  ایآ  دیامرف : یم  نینچ  مه  تشاد .  دنهاوخن  يزیواتسد  ام  هیلع  ناناملـسم  تمایق  رد  مینکن ،  وگزاب 
هب طوبرم  ياهتمسق  ًاصوصخمدندرک  فیرحت  ار  تاروت  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوهی  یگنهرف  ياه  هئطوت  رگید  زا  ؟  تسا علطم  اهنآ  راکـشآ 

مارح ییوگ و  غورد  هب  دوهی  ماوع  دـیامرف : یم  یثیدـح  رد  ع )   ) ِداـص ماـما  نوچ  دندوبنریـصقت ، یب  مه  دوـهی  ماوـع  ار . ربماـیپ  تاـفص 
تاـملک تاـغل و  ناـیدوهی  دـندرک . یم  يوریپ  نآ  زا  دـیابن  نیارباـنب  دنتـشاد ، یهاـگآ  دوخ ، ياـملع  قـسف  يراوـخ و  هوـشر  يراوـخ و 

زا انعار ـ هملک ـ  نتفگ  اب  ناناملسمزا  يا  هدع  ربمایپ ، طسوت  نآرق  تایآ  توالت  ماکحا و  نایب  عقوم  ًالثم  دندرک ، یمرخسمتار  ناناملـسم 
نیا رد  دنرب ، یم  راک  هب  رخـسمت  يارب  ار  نک )  قیمحت  ار  ام   ) هملک نیا  رگید  يانعم  دوهی  یلو  دنک ، لمأت  یمک  هک  دنتـساوخ  یم  ربمایپ 
يارب هنیدم  دوهی  نارـس  . دـننک هدافتـسا  انرُظنَا  هملک  زا  هملک  نیا  ياج  هب  ناناملـسم  دـیامرف : یم  هک  دـش  لزان  هرقب  هروس  هیآ 104  عقوم 

تساوخربمایپ زا  دش ، ناملسم  مالـس  نب  هللادبع  یتقو  ًالثم  دندرک : یم  خیبوت  ار  ناملـسم  هزات  نایدوهی  دننک ، مک  مالـسا  تردق  زا  هکنیا 
ربمایپ هب  شا  هلیبق  دریگب . فارتعا  مالس  نب  هللادبع  تیـصخش  هرابرداهنآ  زا  دورب و  شا  هلیبق  دزن  وا ، ندش  ناملـسم  ندرک  راکـشآ  نودب 

یم ییوج  هناهب  نایدوهی   . تسا قساف  نادان و  وا  دـنتفگ : هدـش ،  ناملـسم  وا  دـندیمهف  یتقو  اـما  تسا ،  راـکزیهرپ  دنمـشنادوا و  دـنتفگ :
ماجنا ار  راک  نیا  هک  ییحی  ایرکذ و  لـثم  یناربماـیپ  هک  یلاـح  رد  دنتـساوخار ، شتآ  اـب  نآ  نتخوس  یناـبرق و  هزجعم  ربماـیپ  زا  دـندرک :

کی ار  هتخوس  ینابرق  نیرسفم  زا  یضعب  دراد . هراشا  عوضوم  نیا  هب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 183  دندش ، هتشک  لیئارسا  ینب  طسوت  دنداد ،
اریز دـنک ، یم  در  ار  هدـیقع  نیا  هنومنریـسفت  تسا .  هدـمآ  نایوال )  رفـس  لوا  لـصف   ) تاروت رد  نآ  حرـش  هک  دـنناد  یم  یبهذـم  تنس 

زا دندرک ، یم  لابند  رگید  یعون  هب  ار  ییوج  هناهب  نایدوهی  یهلا .  روتسد  کی  هن  تسا  یفارخ  لمع  کی  نآ  ندنازوس  ناویح و  نتشک 
ینامـسآ بتک  لوزن  تلع  هفـسلف و  نوچ  دوب ، هناهب  کی  نیا  هک  یتروصرد  دوش ، لزان  هراب  کی  تاروت  لثم  مه  نآرق  دنتـساوخ  ربمایپ 

زین هتـشذگ  رد  دوهی  دوش . یم  ماجنا  یجیردت  لوزن  تروص  هب  یهاگ  هراب و  کی  لوزن  هلیـسو  هب  یهاگ  تیادـه  نیا  هک  تسا  تیادـه 
. درک تازاجم  هقعاصاب  ار  نانآ  دنوادخ  هجیتن  رد  دننیبب ، مشچ  اب  ار  دنوادخ  دنتساوخ  ًالثم  دنتشاد ، یلوقعم  ریغ  ياه  هتساوخ 

ربمایپ هیلع  نایدوهی  يداصتقا  يداقتعا و  ياه  ینکشراک  زا  ییاه  هنومن 

داجیا یتالکـشم  مه  يداقتعا  هنیمز  رد  نایدوهی  : زا دـنا  ترابعربمایپ  هیلع  نایدوهی  يداصتقا  يداقتعا و  ياه  ینکـشراک  زا  ییاـه  هنومن 
اب ینمـشد  تجاجل و  تلع  هب  ربمایپ  رـصع  دوهی  اما  دنناد ، یم  دوخ  یتسرپ  اتکی  ار  دوخ  ینادرگرـس  للعزا  یکی  نایدوهی  الثم ، دـندرک ،
 . تسااه نآ  اب  يرگید  يادخ  دنیوگب : دنداد  حـیجرت  اهنآ  دـندرک . ادـیپ  لیامت  كرـش  هب  دـندرک و  شومارف  ار  دوخ  نید  ساسا  ربمایپ ،
 ، تخومآ وا  هب  لیئربج  درک و  نایب  دوخ  بلق  زا  يدوبان  زا  دعبار  تاروت  وا  نوچ  دنتـسناد ، یم  ادخ  دنزرف  ار  ریزع  مان  هب  یـصخش  نانآ 

همه هب  ار  نخـس  نیا  هبوت  هروـس  هیآ 30 رد  دـنوادخ  اما  دـنتفگ ، ار  نیا  نایدوهی  زا  یمک  هدـع  دـندیمان . ادـخ  رـسپ  اروا  لـیلد  نیمه  هب 
ماوع لامعا  ندوب  یکی  دروم  رد  دوب . نانآ  كرش  هناشن  نیا  دندرکن و  راکنا  ار  مک  هدع  نخس  نیا  رگید ، نایدوهی  داد . تبـسن  نایدوهی 

یـضعب لالح و  ار  اه  مارح  اهنآ  هکنیا  اب  دـندرک  یم  تعاطا  ار  نانابهار  رابحا و  دوهی  ماوع  دـیامرف : یم  ع )   ) ِداص ماما  دوهی ، ناـملاع  و 
هک دوب  نیا  ربمایپ  نارود  دوهی  كرـش  رب  رگید  لیلد  . دندیتسرپ یم  ار  اهنآ  دنوش  هجوتم  هکنیا  نودـب  سپ  دـندرک . یم  مارح  ار  اه  لالح 
یم دنتسه ، ادخ  هدیزگرب  هک  نامگ  نیا  اب  اهنآ  درک ، هاگآ  ادخ  باذع  زا  ار  نانآ  ربمایپ  یتقو  میتسه و  ادخ  نادنزرف  ام  دنتفگ  یم  نانآ 
نیا باتک  هدنسیون  رظن  هب  تسا .  دوهی  ياعد  نیا  هب  طوبرم  هیآ 18  هدئام  هروس  مییادخ .  نادنزرف  ام  یناسرت ،  یم  هچ  زا  ار  ام  دـنتفگ :
لاؤس ریز  ار  ادـخ  لوسر  ندوب  ربمایپ  هکنیا  يارب  نایدوهی  تسا .  نانآ  ینیبرترب  دوخ  یتسرپدوخ و  یتسرپداژن ،  لیلد  هب  نایدوهی  ياعدا 
مادک هب  ناشیا  هک  دندیسرپ  دنتفرادخ و  ربمایپ  دزن  يدوهی  نارس  زا  یهورگ  تسا .  هدماین  يربمایپ  یـسوم  ترـضحزا  دعب  دنتفگ : دنربب ،
کی رد  ار  ع )   ) یسیع ترضح  و  ع )   ) یسوم ترـضح  دومن و  توالت  ار  نارمع  لآ  هروس  هیآ 84  ص )   ) ربمایپ دنتسه ؟ دقتعم  ناربمایپ 

 . میروآ یمن  نامیا  دشاب ، نمؤم  وا  هب  هک  ره  حیـسم و  هب  ام  دنتفگ : دـندش و  نیگمـشخ  ص )   ) ربمایپ باوج  زا  نایدوهی  درب . مان  فیدر 
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. دنرادن داقتعا  تمایق  هب  نایدوهی  رتشیب  هوالع  هب  دنک . یمدای  قح  هار  زا  ناگدش  جراخ  مان  هب  ناشیا  زا  هدـئام  هروس  هیآ 59  رد  دنوادخ 
همه دنتـسین و  دقتعم  تمایق  هب  نیییقودصاما  دنراد ، داقتعا  تمایق  هب  نییـسیرف  دنوش . یم  میـسقت  نیییقودص  نییـسیرف و  هورگ  ود  هب  اهنآ 
لیو دـنک . یم  عنم  هورگ  نیا  اـب  یتـسود  زا  ار  نینمؤـم  هنحتمم  هروـس  هیآ 13  رد  دـنوادخ  دـننک . یم  هصـالخ  يداـم  ناـهج  رد  ار  زیچ 

تدـم . دـناد یم  اـیند  نیا  يارب  طـقف  ار  رفیک  شاداـپ و  درادـن و  داـقتعا  گرم  زا  سپ  ناـهج  هب  دوـهی  دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  تنارود 
خـساپ رد  ار  ناشیا  یناوتان  زجع و  یتالاوس  ندرک  حرطم  ابدـندرک  یعـس  هتفر و  ربمایپ  دزن  دوهی  نارـس  ربماـیپ ، ترجه  زا  دـعب  یهاـتوک 
هدروآ یحو  وت  يارب  هتـشرف  مادک  دندیـسرپ : لاؤس  نیرخآ  يارب  دندش ، دیماان  ربمایپ  ياه  خـساپ  زا  یتقو  دـنهد . ناشن  تالاوس  هب  نداد 

 ، لکشم تخس و  تاروتسد  هشیمه  وا  تسا  زیرنوخ  رگناریو و  وا  تسام ،  نمـشد  لیئربج  دنتفگ  اهنآ  لیئربج .  داد  خساپ  ربمایپ  تسا ؟ 
عفر يارب  هراومه  لیئاکیم  میدروآ ،  یم  ناـمیا  دوب  لـیئاکیمرگا  میروآ .  یمن  ناـمیاوت  هب  اـم  سپ  دروآ ، یم  داـهج  روتـسد  روط  نیمه 
ادخ روتـسد  هب  لیئربج  ًالوا  دیوگ : یم  دنک و  یم  در  ار  اعدا  نیا  نازیملا  رد  ییابطابط  همالع  دوش . یم  لزان  یـشوخ  ندروآ  يراتفرگ و 
زین يداصتقا  ینکـشراک  هب  دوخ  تفلاخم  همادا  رد  نایدوهی  . دریذـپ یم  نمـشد  زا  یتح  ار  تیادـه  مایپ  لقاع  ناـسناًایناث  دوش . یم  لزاـن 

ار یـصخش  ربمایپ  دندوب . هتـشاذگ  یقاب  هکم  ردار  دوخ  لاوما  مامت  نوچ  دندوب ، وربور  یتشیعم  یتخـس  اب  هنیدم  رد  نارجاهم  دـنتخادرپ .
یهلا یحو  عقوم  نیا  رد  دنتخادرپ . هنعط  رخسمت و  هب  دنتشاد ، حلص  نامیپ  ناناملسم  اب  هکنآ  اب  نایدوهی  دریگب . ماو  نایدوهی  زا  ات  داتسرف 

امش نوچ  دنتفگو : دندادن  سپ  دوب ، تناما  نانآ  دزن  هک  ار  ناناملسم  زا  یلاوما  یتح  اهنآ  دادار . نازوس  باذع  هدعو  نانآ  هب  دش و  لزان 
یخیرات هقباس  دوهی  رد  ینکـش  نامیپ  تفـص  هک  دوش  یم  هجیتن  ریـسافتو  تایآ  زا  دیرادن . یتناما  ام  شیپ  دیا ، هدش  جراخ  دوخ  نید  زا 

ود نیا  نیب  نارمع ،  لآ  هروس  هیآ 57  رد  دنوادخ  دنداد . یم  ماجنا  ار  دوخ  تادهعت  هک  مالس ،  نب  هللادبع  لثم  كدنا  یتیلقا  زج  هب  دراد 
. دندرک یهن  نیرجاهم  هب  کمک  زا  ار  اهنآ  دنتفر و  راصنا  دزن  هنیدم  دوهی  يداصتقا ،  ياه  ینکـشراک  همادا  رد  دراذـگ . یم  یقرف  هورگ 

. دش دیهاوخریقف  اریز  دینکن ، کمک  نیرجاهم  هب  دنتفگ : راصنا  هب  اهنآ 

اوعد ياه  تلع 

نیا تییبت  رد  دوش . یم  وج  تقیقح  دارفا  تربع  ثعاـبو  دـهد ، یم  ناـشن  ار  موق  نیا  یعقاو  هرهچ  ناـیدوهی  ینکـشراک  لـماوع  یـسررب 
يدایز ياه  یتخـس  اهنآ  دندرک . ترجه  هنیدم  هب  نامزلارخآ  ربمایپ  ندید  يارب  هک  دـندوب  یناسک  نیلوا  زا  دوهی  موق   : تفگ دـیاب  نخس 

يایند نیمات  يارب  يدوهی  ناملاع  دـندش ، هارمگ  دـندرک و  تکرح  هیلوا  تهج  فالخ  ص )   ) ربمایپ تثعب  ماگنه  اما  دـندرک ، لـمحت  ار 
تاغیلبت رتشیب  نتشاد  رایتخا  رد  اب  اهنآ  دراد . همادا  مه  زورما  یتسودایند  نیا  دندرک . فیرحت  ار  نید  دوهی ، نیطالـس  دنیآ  شوخ  دوخ و 

تلادع دایرف  مه  دـنزادنایب و  راک  زا  ار  رگید  للم  رکف  مه  ات  دنـشورف ، یم  ار  ناش  ياهرابنا  هدوسرف  ياه  هحلـسا  ردـخم و  داوم  ناهج ، 
اب ام  دـیوگ : یم  دـننک و  یم  فارتعا  دوهی  ياـه  هئطوت  هب  دوهی  یفخم  ناـمزاس  رارـسا  باـتک  رد  نبمـالژرژ  دـننک . شوماـخ  ار  یهاوخ 
هب تبـسن  نانآ  مارتحا  سح  اـت  مینک ،  یم  فیعـض  ار  اـه  تلم  دـنوش ، یم  لیدـبت  یعاـمتجا  ياـهگنج  هب  جـیردت  هب  هک  یلخاد  گـنج 

ار اه  تیانج  نیا  مه  رـضاح  رـصع  نایدوهی  مینک .  لیمحت  ناـنآ  رب  ار  دوخ  يداـصتقا  یلاـم و  ياـهدادرارق  میهد و  ار  شیازفا  ناـمدوخ 
ناکرشم زا  رت  صیرح  یتح  مدرم  نیرت  صیرحار  اهنآ  دیامرف : یم  دوهی  یبلطایند  هرابرد  هرقب  هروس  هیآ 96  رد  دنوادخ  . دنهد یم  ماجنا 

رفیک زا  ار  وا  ینالوطرمع  نیا  هک  یلاح  رد  دوش ، هداد  وا  هب  رمع  لاس  رازه  دراد ، وزرآ  اهنآ  زا  کـیره  هک  تفاـی ،  یهاوخ  یگدـنز  رد 
یتقو دوهی ، نارادمامز  تسا .  یبلط  هاجو  یتسرپ  ماقم  دوهی  دنسپان  تافص  زا  تسانیباهنآ .  لامعا  هب  دنوادخ  تشاد و  دهاوخن  زاب  یهلا 

رد هنوراو  دنداد و  رییغت  ار  قیاقح  نآ  دوخ ، بصنم  ماقم و  ظفح  يارب  تسا  یکی  هدمآ  تاروت  رد  هک  یتافـص  اب  ربمایپ  تافـص  دـندید 
روظنم دنیوگ  یم  نوُمَْلعَی ـ   ْ مُه و  بِذَکلا َ  ِهللا  یلع   َ نُولوُقَی نارمع ـ  لآ  هروس  هیآ 78  زا  یتمسق  ریسفت  رد  يربط  موحرم  دنتشون . تاروت 
دوهیو هدوب  دـمع  يور  زا  تسین  نآ  وزج  هک  نآ  هب  يزیچ  ندرک  قحلم  لطاب و  هب  نداد  یهاوگ  دـنوادخرب و  نتفگ  غورد  هک  تسا  نیا 

ص)  ) ربمایپ www.Ghaemiyeh.comدوهی و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 18زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


هک يروط  هب  دراد . همادا  زین  ام  رـصع  ات  اه  يدرمناوجان  اه و  یتسرپایند  نیا  دنا . هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  یهاوخایند  یبلط و  تسایر  يارب 
یکی . دنرادن يرظن  يراک  بارخ  زا  ریغ  هک  داد  یم  ناشن  راکـشآروط  هب  نایدوهی  لامعا  دیوگ : یم  نم ـ  دربن  باتک ـ  رد  رلتیه  فلودآ 
هرابرد دوب . یهلا  تمحر  زا  ناش  يرود  ثعاب  دوب و  هدـیناود  هشیر  اهنآ  رد  هک  دوب  نانآ  ییورود  ِاـفن و  دوهی  ینکـشراک  لـلع  زا  رگید 

هک دوهی  دومن ، تابثا  ار  دوخ  تیناقح  هزجعماب  ص )   ) ربمایپ یتقو  : دنیامرف یم  یتیاور  رد  ع )   ) يرگـسع نسح  ماما  دوهی  ییورود  ِافن و 
اب هکنیا  يارب  مینک  یم  وادزن  نامیا  راهظا  ام  انامه  دنتفگ ، یم  دنتفر ، یم  دوخ  موق  دزن  یتقو  اما  دندروآ ، نامیا  ًارهاظ  دنتشادن ، يا  هناهب 
ِافن میهد .  يراـی  ار  ناـش  نانمـشد  ناشرارـسا ،  زا  یهاـگآ  اـب  مینک و  عفد  میناوتبرتـهب  ار  ناـمدوخ  رب  وا  بناـج  زا  يرـش  ره  هلیـسو  نیا 
نآ اب  رهاظ  رد  ار  دوخ  يا  هعماـج  ره  رد  دوهی  دراد . همادا  مه  هزورما  هکلب  تسین ،  ص )   ) ربماـیپ رـصع  هب  طوبرم  طـقف  دوهی  ییورودو 

شاف ار  دوهی  رارـسا  هک  نویهـص  ناروشناد  ياه  لکتورپ  باتک  دزادرپ . یم  دوخ  موش  ياهفده  هب  طقف  نطابرد  اما  دـنک ، یم  گنهامه 
هنیمز نیا  رد  مالـسااریز  تسا ،  مالـسا  اب  دوهی  تفلاخم  رگید  تلع  مه  ینار  توهـش  یـشایع و  . دنک یم  تباث  ار  عوضوم  نیا  دنک ، یم 
رگید دـب  تفـص  دوب . تلع  یفاـنم  لاـمعا  نیمه  تلع  هب  مه  ص )   ) ربماـیپاب دوهی  یکیزیف  دروـخرب  نیلوا  دـنک . یم  داـجیا  تیدودـحم 

هیآ رد  دـننک . لمحت  دنتـسناوتن ، تسا ،  دوهیریغ  زا  هکلب  تسین ،  دوهی  داژن  زا  ص )   ) ربمایپ دـندید  یتقو  اـهنآ  دوب . اـهنآ  تداـسحدوهی 
هب نامیا  زا  دعب  ناناملسم  هک  دندرک  یم  وزرآ  تداسح  يور  زا  اهنآ  دیوگ : یم  باتک  لها  زا  يرایسب  هرابرد  دنوادخ  هرقب ،  هروس   109

هدرکرییغت لیعامسا  نادناخ  هب  لیئارـسا  نادناخ  زا  توبن  هک  دوب  نیا  دوهی  تداسح  تلع  دنیوگ : یم  نارـسفم  زا  یـضعب  دندرگرب . رفک 
يزوت و هنیک  ینمـشد ،  رذب   :» تسا هدمآ  نویهـص  ناروشناد  هرامـش 5 لکتورپ  رد  دراد : دوجو  دوهی  ناـیم  رد  زین  هزورما  تداـسح  دوب .

دوـهی رگید  تافـص  زا   .« مینک یم  هدافتـسا  هریغ  يا و  هلیبـق  یبهذـم ،  تابـصعت  زا  هنیمز  نیا  رد  مـیا و  هتـشاک  يا  هناـخره  رد  ار  دـسح 
يدرواـین دـشاب ، موهفم  اـم  يارب  هک  ار  يزیچ  ص )   ) ربماـیپ  ) وت تفگ :  يزاـبجل  يور  زا  اریروص  نبا  هک  يروط  هب  دوب ، اـهنآ  تجاـجل 

نیا رد  دـنوادخ  تسا .  هراب  نیا  رد  هرقب  هروس  هیآ 99  : دنیوگ یم  نیرسفم  زا  یـضعب  تسا .  هدرکن  لزان  وت  رب  ینـشور  هناشن  دنوادخو 
ینکشراک رگید  تلع  هوالع ،  هب  دزرو . یمنرفک  اهنآ  هب  یـسک  ناقـساف  زج  میداتـسرف و  وت  يارب  ینـشور  ياه  هناشنام  دیامرف : یم  هراب 

ناهج هب  يا  هراشا  تسا ،  نایدوهی  تسد  رد  هک  تاروت  باـتک  رد  مه  هزورما  یتح  دنتـشادن . ناـمیا  ترخآ  ناـهج  هب  هک  دوب  نیا  دوهی 
رییغت رطاخ  هب  يزوت  هنیک  . دننک یم  يراک  ره  نآ  هب  ندیسر  يارب  دنراد ، داقتعا  يدام  ناهج  هب  طقف  نوچ  نایدوهی  تسا .  هدشن  ترخآ 

رد دناوخزامن ، سدقملا  تیب  فرط  هب  هنیدـم  رد  هام  هکم و 17  رد  لاس   13 ص )   ) مالساربمایپ دوب . دوهی  ینکـشراک  رگید  تلع  هلبق ، 
، درک رییغت  هبعک  فرط  هب  ناناملـسم  هلبق  یتـقو  ؟ دـنرادن یلقتـسم  هلبق  هک  ارچ  دـندرک ، یم  شنزرـس  ار  ناناملـسم  ناـیدوهی ،  تدـم  نیا 
هب دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  تسادخ ،  نآ  زا  برغمو  ِرـشم  وگب  :» دـیامرف یم  هرقب  هروس  هیآ 142  رد  دنوادخ  دندش . نیگمشخ  نایدوهی 

نآرق تایآ  زا  دـهد . یم  ناشن  ار  نآرق  ندوب  هزجعم  تسا و  هدـش  لزان  دوهی  ییوج  هناهب  زا  لـبق  هیآ  نیا  .« دـنک یم  تیادـه  تسار  هار 
هیحور نتـشاد   . نایدوهی ییوج  هناهب  هب  خـساپ  رگید  ناناملـسم و  شیامزآ  یکی   : تسا هتـشاد  هناشن  ود  هلبق ،  رییغت  هک  میریگ  یم  هجیتن 
فارشا ات  دندرک  یم  داجیا  یتاقبط  هلـصاف  مدرم  نیب  اهنآ  درک . یم  ینمـشدو  تفلاخم  هب  راداو  ار  اهنآ  هک  دوب  يرگید  تلع  یتسرپداژن 

، دندش هنـصحم  يانز  بکترم  يدرم  نز و  ص )   ) ربمایپ نامز  رد  ًالثم  دوشن . ارجا  اهنآ  دروم  رد  یهلا  دودح  یتح  دـنوش و  زایتما  ياراد 
 ( ص  ) ربمایپ اهنآ  یتح  دشن ، ارجا  ناشیارب  هدمآ ،  تاروت  رد  هک  ناراب  گنس  مکح  دنتساوخ ، یم  نایدوهی  دندوب ، فارشا  هقبط  زا  نوچ 

اهنآ داد  نامرف  یهلا  روتسد  قباطم  اهنآ  ياه  هلیح  دوجو  اب  ربمایپ  دنک ، رداص  يرت  فیفخ  مکح  دیاش  ات  دندرک  باختنا  يرواد  يارب  ار 
هک تسا  نیا  روـظنم  تسا .  ییوزرآ  اـهنت ، نیا ،  دـیوگ  یم  دـناد و  یم  یلطاـب  لاـیخ  ار  درمت  نـیا  تـلع  دـنوادخ  . دـنوش ناراـب  گـنس 

. دـیاشخب یمار  اهنآ  تسیاشان  ياهراک  دـنوادخ  دـندقتعم  اهنآ  دـنناد . یم  دوخ  صوصخم  مه  ار  تشهب  یهاوخدوخ  يور  زا  ناـیدوهی 
دنتسناد یم  هک  دوهی  .« دییوگ یم  تسار  رگا  دینک ، گرم  يوزرآ  سپ  دیراد ، ار  اعدا  نیا  امش  رگا  :» دیامرف یم  نایدوهی  خساپ  رد  نآرق 

یم اهنآ  نمض  رد  دنک ، تفرشیپ  تعرس  نیا  اب  مالـسا  دندرک  یمن  رکف  ادتبا  رد  نایدوهی  دندرکن . ییاعدا  نینچ  رگید  دنیوگ  یم  غورد 
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رد يزوریپ  صوصخب  ناناملـسم  ياـه  يزوریپ  هدـهاشم  زا  دـعب  نیمه ،  يارب  دـننک ، يرادرب  هرهب  دوـخ  عفاـنم  يارب  مالـسا  زا  دنتـساوخ 
هب هک  دوب  هتفرگ  لوق  نایدوهی  زا  روط  هوک  رد  دـنوادخ  دـندرک . ینلع  ار  دوخ  تفلاـخم  دـعب  هب  نآ  زا  دـندش و  نیگمـشخ  ردـب  گـنج 

درمت اهنآ  اما  دنروایب ، نامیا  دوب ، هدمآ  تاروت  رد  شندـمآ  هدژم  و  شیاه ،  هناشن  هک  دوعوم  ربمایپ  هب  و  دـننک ، لمع  تاروت  تاروتـسد 
. دندرک

راک جیاتن 

تبثم ياهدمآ  یپ  تشاد .  مه  یتبثم  جیاتن  اهنآ  لامعااما  تسا ،  هتـشاد  یفنم  هجیتن  طقف  دوهی  ینکـشراک  دسر  یم  رظن  هب  لوا  هلهو  رد 
كانرطخ دساف و  دارفا  .2 ـ  دش مکحم  ناناملـسم  هزات  نامیا  و  دـش ، تباث  دوهی  هرابرد  نآرق  ياه  هیآ  یتسرد  :1 ـ  دوهی ياه  ینکشراک 

هب یلمع  ره  رثا  هجیتن و  هتبلا  و  درک ، یم  راتفر  نانکـشراک  اب  همان  نامیپ  ساسارب  ص )   ) ربماـیپ نوچ  دـندش . كاـپ  ناناملـسم  فارطا  زا 
جیاتن مه  تشاد و  ییاـیند  تارثا  مه  دـنداد ، ماـجنا  ص )   ) ربماـیپ ناـمز  رد  دوهی  هک  ییاـهراک  رگید ، ناـیب  هب   . تشگرب ناـیدوهی  دوخ 

یگراوآ رگید و  قطانم  هب  دـیعبت  ًالثم  تشاد .  يراثآ  اهنآ  ییایند  یگدـنز  رددـندرک  ص )   ) ربمایپ اـب  ناـیدوهی  هک  يدروخرب  يورخا . 
نانآ هک  ارچ  :» دیامرف یم  نآ  تلع  هراب  رد  دنک و  یمدـیکات  يراوخ  نیا  رب  نآرق  رد  مه  دـنوادخ  ینوبز .  يراوخ و  اب  نابایب  تشدرد و 

يراوخ و .« دندومن زواجت  دندرک و  هانگ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا  دنتـشک ، یم  قحان  هب  ار  ناربمایپ  دـندیزرو و  یمرفک  ادـخ  تایآ  هب 
یم تردق  ساسحا  یتقو  یلو  دنوش ، یم  نامیپ  مه  اهنآ  اب  دـنوش  یم  طلـسم  اهنآ  هب  نارگید  یتقو  هک  تسا  نیا  تلع  هب  دوهی  یگراوآ 

هیآ 90 رد  دـنوادخ  تساهنآ .  ياهیراک  فالخ  جـیاتن  زا  مه  قح  هار  زا  یهارمگ  دـنراذگ . یم  اپ  ریز  ار  اـه  ناـمیپ  دـهع و  همه  دـننک ،
لوبق اهنآ  هبوت  هاگ  چـیه  دـندوزفادوخ ، رفک  رب  سپـس  دـنوش و  رفاک  نامیا  زا  سپ  هک  یناسک  :» دـیامرف یم  هراب  نیارد  نارمع  لآ  هروس 
رگید یـضعب  تسا .  باتک  لها  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : یم  نازیملا  باتک  رد  ییابطابط  همالع  .« دنتـسه یعقاو  ناهارمگ  اهنآ  دوش و  یمن 

هب هدرک  دایز  ار  دوخ  رفک  سپـس  دـندیزرو و  رفک  ع )   ) یـسیع ترـضح  هب  لوا  هک  تسا ،  هدـش  لزاـن  دوهی  هراـبرد  هیآ  نیا  دـنا : هتفگ 
نیغلبم یهارمگ ،  نیا  تلع  دیوگ : یم  دـیحوت  زا  باتک  لها  یهارمگ  تلع  هرابرد  ییابطابط  همالع  . دـندش رفاک  زین  ص )   ) مالـساربمایپ

هن نایدوهی  نیاربانب  .« دنتـسه یتسرپ  تب  نییآ  زا  هبعـش  ود  تقیقح  رد  نیدود  نیا  :» دـیوگ یم  همادا  رد  دـندوب ، حیـسم  دوهی و  بلطاـیند 
تـسینویهصاهاشحف اهداسف و  زا  یلیخ  لماع  مه  هزورما  دندرک . مهارف  مه  ار  نارگید  فارحنا  هنیمز  هکلب  دـندش ، فرحنم  ناشدوخاهنت 

. دنک یمن  تازاجم  ار  دوهی  راکزیهرپ  حلاص و  دارفا  دنوادخ  هتبلا  دنتسه . ترخآ  باذع  قحتسم  دوخ  ینامرفان  تلع  هب  دوهی  دنتـسه . اه 
ياه ینکشراک   . تسادوهی موق  دنا ، هدش  عقاو  یهلا  بضغ  دروم  هک  یناسک  زا  روظنم  دمح ، هروسرد  دنراد ، هدیقع  نیرـسفم  زا  یـضعب 
نیا هلمج  زا  تاروت  فیرحت  تافارخ و  لطاب ،  راکفا  یضعب  ياقلا  ینکفا و  ههبش  تشاد .  ناناملسم  يارب  مه  يرگید  یفنم  جیاتن  دوهی ،
نیب رد  تایلیئارـسا  ندرک  دراو  دوهی  فـالخ  ياـهراکرگید  زا  دـش . یم  دوهی  ناناملـسم و  رد  دـیدرت  کـش و  ثعاـب  هک  تسا ،  جـیاتن 
ِالخا ملع و  نأش  رد  هک  ییاهزیچ  نیا  رد  دمآرد و  هفرح  تروص  هب  دش ، جـیار  نانآ  يوس  زا  ییوگ  هصق  تعدـب  دوب . یمالـسا  تایاور 

راـشتنا مدرم  نیب  رد  ار  يزادرپ  غورد  تاـفارخ و  هریرهوبا ،  صاـع و  نبورمع  هللادـبع  راـبحالا ، بعک  لـثم  یناـسک  دـندرک . دراو  دوبن ،
یعـس نایدوهی  . دندرک تاهبـش  نیا  فرـص  ار  دوخ  تکرب  اب  رمع  زا  يدایز  تدم  ص )   ) ربمایپ دوب و  قفوم  يدودح  ات  لمع  نیا  دنداد .

نب هللادبع  هک  دندرک ، یم  تیوقت  ار  نیقفانم  يردق  هب  نانآ  دنربب . نیبزا  ار  ناناملـسم  داحتا  ات  دننک  تیوقت  ار  هنیدـم  رد  ِافن  دـندرک  یم 
رافک هب  درک ، یم  تازاجم  ینکش  نامیپ  تلع  هب  ار  نایدوهی  ص )   ) ادخ لوسر  یتقو  درک . یم  تیامح  نایدوهی  زا  ناقفانم  هتسدرس  یبا 

یم هزرابم  ناناملـسماب  يرتالاب  هیحور  اب  دنتـسناد  یم  اـناد  ار  ناـیدوهی  هک  مه  ناتـسرپ  تب  دـندرک . یمدـییات  ار  اـهنآ  دـندرب و  یم  هاـنپ 
ربمایپ تایح  نامز  رد  مالسا  دوبن ، اه  ینکـشراک  نیا  رگا  دیاش  دوب ، مالـسا  شرتسگ  عنام  ربمایپ  رـصع  رد  دوهی  ياه  ینکـشراک  . دندرک

اب مالـسا  لـبق  ناناملـسم  دـمآ ، یمن  شیپ  تالکـشم  همه  نآ  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  دیـسر و  یم  مه  ناـهج  تـسدرود  طاـقن  هـب  (ص ) 
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ياه همانرب  تسکـش  ثعاب  نیمه  دنتفگ و  یم  اهنآ  هب  ار  دوخ  هنامرحم  رارـسا  تلع  نیمه  هب  دنتـشاد ، یمیدـق  یتسود  نامیپ و  نایدوهی 
امصع مان  هب  ینز  فرشا و  نب  بعک  لثم  يدارفا  ًالثم  دندرک . ینکشراک  مه  یشزرا  یقالخا و  هنیمز  رد  دوهی  نارـس  دش . یم  ناناملـسم 
فیعض ثعاب  تشاد  يدایز  تیمها  شزرا و  نامز  نآرد  رعـش  نوچ  دنیوگب ، رعـش  ناملـسم  نانز  تمرح  کته  يارب  ات  دندرک  رومأمار 

. درک يدیدش  دروخرب  اهنآ  اب  ص )   ) ربمایپ هجیتن  رد  دش ، یم  ناناملسم  هیحور  ندش 

دروخرب ياه  ماگ 

 ( ص  ) ربمایپ داد . هدـیقع  يدازآ  رگید  یهلا  نایدا  هب  هدومن و  ءاضما  ییاه  همان  نامیپ  هنیدـم ،  رد  تینما  شمارآ و  يرارقرب  يارب  ربماـیپ 
نارگمتـس ناراکهانگاه و  هماـن  ناـمیپ  نیا  رد  هتبلا  دـننک . يراـکمه  یعاـمتجا  روما  رد  مدرم  داد  روتـسد  و  درک ، مـالعا  مرح  ار  هنیدـم 

یتدـم دـندرک و  یم  تجح  مامتا  دوخ  نانمـشد  اـب  ناناملـسم  نوچ  دوب ، مالـسا  عفن  هب  تهج  ره  زا  اـه  هماـن  ناـمیپ  نیا  دـندوب . ءانثتـسا 
ياه هناشن  دندرگرب ، قح  ترطف و  هب  ات  دندرک  توعدار  نانآ  دنتشون و  همان  ربیخ  نایدوهی  هب  ص )   ) ربمایپ دندوب . ناما  رد  نانآ  هئطوتزا 

دنداد و مسق  تسا ،  سدـقم  ناشیارب  هک  ییاهزیچ  هب  ار  اهنآ  دـعب  دـنداد . رکذـت  دوب ، هدـمآ  تاروت  رد  هک  ار  ناناملـسمو  دوخ  يربمایپ 
ص  ) ربمایپ مینک .  یم  توعد  وا  ربمایپ  ادخ و  يوس  هب  ار  امـش  ام  دیروایب ، نامیا  ص )   ) دمحم هب  هک  دیبای  یم  تاروت  رد  رگا  :» دندومرف

نیب نایدا  كرتشم  طاقن  رب  دـیکات  اب  درک  یم  یعـس  ص )   ) ربمایپ دـندرک . یم  راتفر  نایدوهی  اب  اه  همان  نامیپ  ساسا  رب  تدـم  مامت  رد  ( 
فرحنم دیحوت  ریسم  زا  باتک  لها  اما  دندیشک . يدایز  تامحز  ءاوس ) هملک   ) یعقاو دیحوت  هب  توعد  يارب  ربمایپ  دنکداجیا . داحتا  اهنآ 
تیبوبحم دنتـساوخ  یم  اهنآ  دندرک . یم  هرظانمو  ثحب  ص )   ) ربمایپ اب  ینکـشراک  يارب  هنیدـم  رد  مه  هکم و  رد  مه  باتک  لها  . دـندش

نیا رد  درک . یم  تباث  ار  وا  ندوب  قح  رب  هرظانم  ثحب و  نیا  دوب ، لصتم  دـنوادخ  ینعی  ملع  عبنم  هب  ربمایپ  نوچ  اما  دـننک ، مک  ار  ربماـیپ 
یم هتفر  ص )   ) ربماـیپ دزن  دوهی  نادنمـشناد  لاـعتم .  دـنوادخ  ینعی  تقلخ  یگنوگچ  هلمج  زا  دـش . یم  حرطم  ییاـه  شـسرپ  اـه  ثحب 
اما دش ، نیگمـشخ  دش و  هاگآ  اهنآ  فده  زا  ربمایپ  تسا .  هدـیرفآ  یـسک  هچ  ار  ادـخ  سپ  تسا  هدـیرفآادخ  ار  تاقولخم  نیادندیـسرپ 
زا روظنم  هدوب و  هنوگچ  ادخ  طسوت  تقلخ  تیفیک  دندیـسرپ : دوهی  ياملع  سپـس  درک . نایب  ار  دـیحوت  هروس  تایآو  دـش  لزان  لیئربج 
یم هیآ  نیا  رد  ادـخ  درک . توالت  ار  رمز  هروس  هیآ 67  دش و  لزان  راب  نیمود  يارب  لیئربج  تفـشآربادخ ،  لوسر  تسیچ ؟  ادخ  تسد 

هدیچیپ ياهنامسآ  تسوا و  هضبق  رد  تمایق  زور  رد  نیمز  مامت  هکیلاح  رد  دنا ، هتخانشن  تسا ،  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ار  ادخ  اهنآ  :» دیامرف
هک دوب  نیا  دوهی  تالاؤس  ربارب  رد  ربمایپ  یتحاران  تلع  دنرادنپ . یم  وا  يارب  هک  ییاه  کیرش  زا  تسا  رترب  هزنم و  دنوادخ  وا ، تسدرد 

يارب تالاؤس  نیا  دنتـسناد . یمار  اهلاؤس  نیا  زا  يرایـسب  باوج  دنتـشاد و  لماک  یهاگآ  ینید  ياـهباتک  رب  ودـندوب  دوهی  ناـملاع  اـهنآ 
برع ناکرـشم  هیوـنث و  هیرهد ،  يراـصن ،  دوـهی ، نـید :  جـنپ  زا  يدارفا  يزور  . دوـب يداـع  مدرم  یهارمگ  ادـخ و  لوـسر  ندرک  راوـخ 
نامیا هناگی  يادخ  هب  نم  دومرف  ربمایپ  میـسرپب .  ار  امـشرظن  میهاوخ  یم  تسادخ و  دنزرف  ریزع  مییوگ  یم  ام  دنتفگ : دندمآ و  ربمایپدزن 

راب نیلوا  يارب  هک  یـسوم  ترـضح  يارب  دیاب  سپ  تسادخ  دـنزرف  وا  دـییوگ  یم  دـیتسه و  لئاق  یتمارک  ریزع  يارب  امـش  رگا  مدروآ و 
هداز نداز و  ینعم  هب  تسا  ینیمز  يدنزرف  هطبار  يدـنزرف ،  هطبار  زا  امـش  روظنم  رگا  و  دیـشاب ، لئاق  يرتگرزب  تمارک  دروآ ، ار  تاروت 

 . مینک رکف  ات  نک  اهر  ار  ام  دنتفگ : دوهی  مکحم  خساپ  نیا  زا  دـعب  تسارفک .  نیا  دـیتسه و  لئاق  هدـننیرفآ  دـنوادخ ، يارب  سپ  ندـش ، 
: دییوگب ار  دوخ  ناتـساد  دومرف  ص )   ) ربمایپ نک .  يرواد  ام  نیب  دـنتفگ : هتفر  ربمایپ  دزن  يراصن  دوهی و  يزور  هک  دوب  نیا  رگید  هیـضق 
رب يراصن )  ای  دوهی   ) يرگید میراد و  نامیا  وا  ياـیلوا  میکح و  دـحاو  يادـخ  هب  اـم  دـنتفگ : يرگیددروم  رد  کـی  ره  يراـصن  دوهی و 

میراد نامیا  لیجنا  تاروت و  هب  ام  دـنتفگ  اهنآ  دـیتسه . رفاک  قساف و  راک ، فالخامـش  ود  ره  دومرف : ربمایپ  دنتـسین . قح  نید و  زا  يزیچ 
دینکن لمع  نآ  هب  رگا  دـنا ، هدـش  لزان  ینادرگرـس  زا  تاجن  امـش و  ییامنهار  يارب  باتک  ود  نیا  دومرف : ربماـیپ  میرفاـک ؟  هنوگچ  سپ 

يّدـحت زا  هک  دوب  نیا  داد  دوهی  ياه  ینکـشراک  هب  ص )   ) ربمایپ هک  يرگید  خـساپ  . دوب دـیهاوخ  راـکهانگو  تسامـش  یتخبدـب  بجوم 
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دوخ يربمایپ  تابثا  يارب  یهلا  ناربمایپ  اریز  دنروایب ، يا  هیآ  ای  هروس  نآرق  دننام  دنناوت  یم  رگا  درک  توعد  ار  اهنآ  ینعی  درک ، هدافتسا 
رد دـنوادخ  دومن . هدافتـسا  نآرق  زا  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  ربماـیپ  سپ  تسا .  میرک  نآرق  زین  مالـسا  ربماـیپ  هزجعم  دـنراد ، یتازجعم 
 ( ع  ) يرگـسع نسح  ماـما  زا  یتیاور  رد  نینچ  مه  دـیروایب . يا  هروس  نآرق  لثمدـیناوت  یم  رگا  دـیامرف : یم  هرقب  هروس  و 24  تایآ 23 
 ، لیجنا تاروت ،  زا  نآرق  دننام  يا  هروس  دیراد  کش  دیوگ ، یم  ص )   ) دـمحم هچنآ  رد  رگا  دـیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ  تسا ،  هدـمآ 
رد ینعی  هنیدـم  هکم و  رد  اهنت  هن  يّدـحت  نیا  دراد ، مان  يّدـحت  لثم  هب  هلباقم  هب  توعد  ینعی  لمع  نیا  دـیروایب . میهاربا  فحـص  وروبز 

داشرا هظعوم و  اه  ینکـشراک  اب  دروخرب  رد  ربماـیپ  رگید  شور   . تساـهنامز همه  يارب  دراد و  همادا  مهزورما  هکلب  ص )   ) ربماـیپ ناـمز 
: دومرف درک و  عمج  ناشرازاب  رد  ار  اهنآ  دراد ، هنتف  دصق  تسین و  رادافو  دوخ  دهع  هب  دوهی  هک  دـش  هجوتم  ص )   ) ربمایپ یتقو  دوب . اهنآ 

یب مدرم  اب  هکنیازا  دنداد : خساپ  عاقنیق  ینب  دوهی  دوش . لزان  امش  رس  رب  دمآ  لزان  شیرق  هب  هک  یباذع  نامه  هک  دیـسرتب  دوهی  هورگ  يا 
هک دش  لزان  لافنا  هروس  زا  يا  هیآ  تقو  نیا  رد  يرادن .  ار  ام  اب  ییورایور  ناوت  وت  شابن ،  رورغم  يدرک  دروخرب  یگنج ،  نونف  زا  ربخ 
اریز تسا ،  هدـش  وغل  ناشنامیپ  هک  نک  مـالعا  ناـنآ  هب  هنـالداع  روط  هب  دـیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  درک . نشور  ار  ربماـیپ  فیلکت 

ماجنا يدج  ياهراک  داسف ، يدوبان  يارب  ربمایپ  دوب ، یقالخا  یگنهرف و  داسف  دوهی  ياه  ینکـشراک  زا  درادن . تسود  ار  نانئاخ  دنوادخ 
نامرفربمایپ دندرک ، داجیا  بوشآ  هنتف و  هدرک و  ینکش  نامیپ  اهنآ  یتقو  اما  دندرک ، توعد  مالسا  هب  مه  ار  دوهی  ادتبا  ص )   ) ربمایپ داد .

لماش درک ، یم  ینکـش  نامیپ  هک  ار  يا  هلیبق  ره  دوبن و  دوهی  صوصخم  طقف  داهج  نامرف  هتبلا  درک . رداص  ار  هناحلـسم  هزراـبم  داـهج و 
نانز و يارب  مادـعا و  نادرم  يارب  تازاجم  دـش و  یم  تازاجم  دـیاب  درک ، یم  ینکـش  ناـمیپ  يا  هلیبق  رگا  هماـن ،  ناـمیپ  ساـسا  رب  دوب .

. دندش یم  جارخا  ناناملسم  هعماج  زا  اهنت  دندش و  یم  يرتمک  تازاجم  مه  لیابق  یضعب  دوب ، تراسا  نادنزرف 

ماجنارس

دـندنبب و تقیقح  يور  ار  دوخ  مشچ  دـش  ثعاـب  هک  تسا  ناـنآ  یتـسرپداژن  ینیبرتربدوـخ و  دوـهی  یهارمگ  فارحنا و  لـیلد  نیرتـشیب 
اهنآ زا  يا  هدع  دوب . یهارمگ  هردرد  اهنآ  طوقس  يارب  يرگید  لیلد  نانآ  یتسرپایند  دننک . راکنا  دنریگب و  هدیدانار  ملـسم  ياه  تیعقاو 
رییغت زا  ناوت  یم  داد . داب  هب  ار  اهنآ  تامحز  مامت  سفن  ياوه  زا  تعاطا  اما  دـننیبب ، ار  نامزلارخآربمایپ  ات  دندیـشک  يداـیز  ياـه  یتخس 

یبلطایند رد  هک  دنتـساوخ  یم  ار  یـسک  هکلب  دـندوبن ، ادـخ  ربمایپ  رظتنماهنآ  زا  يدادـعت  هک  تفرگ  هجیتن  روط  نیا  دوهی  یناـهگان  هیور 
دوهی هک  يدوجو  اب  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دنتـسه . هدـیزگرب  موق  اهنآ  دـنک  تباث  دـهدب و  ناشیا  هب  يرتشیب  تصرف  یهاوخدوخو ، 

ياه هتـسد  اـی  دارفا  اـب  دروخربرد  دـیاب  دـیمهف  ناوت  یم  عوضوم  نیا  زا  دـمآ . راـب  هب  مه  یتبثم  جـیاتن  دـندرک ، ضقن  ار  اـه  هماـن  ناـمیپ 
رضاح رـصعرد  مالـسا  نیملـسم و  ربارب  رد  دوهی  درکلمع  تفایرد  ناوت  یم  تقد  یمک  اب  . دش دراو  ارادم  حلـص و  هار  زا  ادتبا  نکـشراک 

اهنآ تسا ،  هدش  رت  میظع  ناش  تاناکما  رتعیـسو و  اهنآ  تیلاعف  هزوح  هک  توافت  نیا  اب  تسادخ .  لوسر  رـصع  رد  نانآ  درکلمع  دـننام 
دوخ اب  دنهاوخ  یم  زین  ار  اهتلم  رگید  تسا ،  ندشِرغ  لاح  رد  یبادرم  رد  هک  یـسک  دننام  دـنا و  هتفرگ  هلـصاف  قح  هار  زا  شیپزا ،  شیب 

دنام و یمن  ناهنپ  هشیمه  يارب  تقیقح  زگره  تسا و  تقیقح  قح و  نآ  زا  ییاهن  يزوریپ  دنریگب ، تردـقاهنآ  ردـقچ  ره  اما  دـننک ، ِرغ 
دنزادرپب و یعامتجا  يدرف و  يزاسدوخ  هب  هک  تسا  نیا  ناناملسم  هفیظو  دش . دهاوخراکشآ  ناهج  مدرم  يارب  اهنآ  یعقاو  هرهچ  تبقاع 

وج دوس  دارفا  طسوت  هک  یبتکم  ره  هکلب  تسا  نیرفآرطخ  مالسا  يارب  هک  تسین  دوهی  اهنت  هتبلا  دنـشاب . ابیکـش  روبـص و  دنوادخ  هار  رد 
صیخشت لطاب  زا  ار  قح  حیحص  هعلاطم  ینیبزیت و  تقد و  اب  ناملـسم  کی  دیاب  سپ  تسا  نیرفآرطخ  رـشب  تداعـس  يارب  دوش ، فیرحت 

. دبایب ار  تسار  هار  دوخ  ترطف  لقع و  دنوادخ و  تاروتسد  هب  هعجارم  اب  دهد و 
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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 
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  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 18زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


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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