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زورما مالسا  زورید و  مالسا 

باتک تاصخشم 

زورما مالسا  زورید و  مالسا  ناونع :
( مجرتم ) يدیهش لالج  ناگدنروآدیدپ :

( روآدیدپ .) 1380-1305 دمحم ، يزاریش ، ینیسح 
( راتساریو -) 1337 دمحم ، یکلم ،
ص)  ) مرکا لوسر  هسسوم  رشان : 

نتم عون :
باتک سنج :

یکینورتکلا
یسراف نابز :

مالسا خیرات  رگفیصوت :
یعرش ماکحا 

جاودزا
ناناملسم

[2] مالسا

راتفگشیپ

رگا تسا ، ترخآ  ایند و  تداعـس  نمـضتم  هک ، دراد  يا  هماـنرب  ترخآ  يارـس  يارب  یتح  گرم و  اـت  دـلوت  زا  ناـسنا  يارب  مالـسا ، نید 
. دنتسین یمالـسا  نیناوق  دنب  ياپ  ناناملـسم  نارادمامز  هژیو  هب  ناناملـسم ، هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  هدش ، هتفرگ  ناملـسم  زا  تداعـس  زورما 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ داتسرف و  ورف  میرک  نآرق  بلاق  رد  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  یمالـسا 
. دندیناسر روهظ  ۀصنم  هب  دوخ  ۀنالداع  ةریس  رد  و  دندرک ، نییبت  شیوخ  تایح  لوط  رد  ار  نآ 

یعامتجا روما  تیریدم و  داصتقا ، تسایس ، تادابع ، هقف ، عورف ، لوصا ، لماش : هتسویپ و  مه  هب  و  لماک ، يا  هعومجم  مالـسا  هک  اجنآ  زا 
، دـننک لمع  نآ  تایئزج  مامت  هب  هدوب و  دـنب  ياپ  لماک  روط  هب  اهنآ  ۀـمه  هب  تبـسن  تسا  مزال  ناناملـسم  رب  اذـل  تسا  ترخآ  ایند و  رد 

مالسا ۀمه  نامز  تشذگ  هب  دوش ، هتـشاذگ  ورف  مالـسا  زا  یـشخب  رگا  هءزج .» ءافتناب  یفتنی  لکلا   » قطنم فورعم  ةدعاق  نآ  ساسارب  اریز 
. دوشیم هدرپس  یشومارف  هب 

دهاوخن ار ، زاورپ  ناوت  تروص  نیا  رد  درادن  ار  تاعطق  زا  یـضعب  هک  دنامیم  ییامیپاوه  هب  دوش ، توف  مه ، مالـسا  ماکحا  زا  یکی  رگا 
. امیپاوه دوخ  زا  هن  تسا  امیپاوه  يزادنا  هار  ناراکردنا  تسد  زا  بیع  یهاتوک و  یتروص ، نینچ  رد  تسا  یهیدب  تشاد .

نیمـضت ار  ناسنا  تداعـس  ینید  نینچ  تسا  یعیبط  دوشن  ارجا  نآ ، ماکحا  زا  یخرب  هچنانچ  تسین ، هلئـسم  نیا  هب  تهابـش  یب  زین  مالـسا 
هدومنن ارجا  لماک  روط  هب  ار  مالـسا  ماکحا  هک  تسا  یناسک  هجوتم  هکلب  تسین ، مالـسا  نید  هجوتم  یـشنزرس  تروص  نیا  رد  دنکیمن ،

. دنا
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مالسا ماکحا  هب  مامتان  لمع 

لاعتم دنوادخ  اذل  تسا ، لماک  ۀعومجم  کی  ناونع  هب  مالسا ، ۀمه  كرت  ۀباثم  هب  دوش  كرت  مالسا  زا  یماکحا  ای  مکح و  هک  اج  نآ  زا 
، یمالسا تما  یگناگی  ینامیا ، يردارب  دننام : ار  نآ  زا  یشخب  و  دننکیم ، لمع  هزور  زامن و  نوچمه : مالسا  زا  یتمسق  هب  هک  ار  یناسک 
جـنر و هب  اـیند و  رد  يراوخ  ینوبز و  هب  دـنراذگ  ورف  ار  نآ  دـننام  رفـس و  یناداـبآ ، راـک ، تراـجت ، تعارز ، رد  یمالـسا  ياـه  يدازآ 

: دیامرفیم هفیرش  هیآ  رد  هچنانچ  تسا ، هداد  هدعو  ترخآ  رد  هجنکش 
دـشا یلا  نودری  همایقلا  موی  و  ایندـلا ، هایحلا  یف  يزخ  ـالا  مکنم  کـلذ  لـعفی  نم  ءازج  اـمف  ضعبب  نورفکت  باـتکلا و  ضعبب  نونمؤتفا  »

«. نورصنی مهال  باذعلا و  مهنع  ففخی  الف  هرخالاب  ایندلا  هایحلا  ورتشا  نیذلا  کئلوا  نولمعت ، امع  لفاغب  هللا  ام  و  باذعلا ،
یگدـنز یگدـنز ، عون  نیا  نیقی  هب  دوش ، لصاح  نادـیواج  یگدـنز  نداد  فک  زا  ياهب  هب  ییاـیند  یگدـنز  هک ، تسا  تهج  نآ  زا  نیا 

زین و  مهتراـجت .» تحبر  اـمف  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  تسین . يرگید  زیچ  ناـیز  یتخبدـب و  زجب  دوب ، دـهاوخن  يا  هدوسآ  شوـخ و 
رد کنـض » «. » اکنـض هشیعم  هل  ناف  دیامرفیم … « : نینچمه  دیدشلا ،» باذعلا  مهقیذـن  مث  مهعجرم  انیلا  مث  ایندـلا  یف  عاتم  : » دـیامرفیم
نآ دهاش  هزورما  اذل  تسا ، هدومن  یفرعم  یگنت  رـسارس  ار  يدارفا  نینچ  یگدنز  قح ، هب  لاعتم  دـنوادخ  و  تسا . یگنت »  » يانعم هب  تغل 

نانچ یگدنز ، رد  ایوپ ، ياه  هشیدـنا  راک و  يورین  یندـعم ، داوم  یعیبط ، ياه  تورث  عاونا  زا  يرادروخرب  نیع  رد  ناناملـسم  هک  میتسه 
دنا هدش  هجاوم  امرگ  امرس و  اب  نکسم  نارحب  رثا  رب  دنربیم . جنر  هیذغت  ءوس  یگنسرگ و  زا  دمآرد  یمک  ای  دوبن  رطاخ  هب  هک  دنراتفرگ 

مالسا و هب  ناناملسم  ندوبن  دنب  ياپ  دمایپ  نیا  و  دنشچیم . ار  یگراوآ  یخلت  سرت و  نادناعم  نانمـشد و  ۀطلـس  تینما و  مدع  تلع  هب  و 
. تسا رگید  یخرب  نتشاذگ  ورف  تعیرش و  ماکحا  زا  یخرب  هب  ندرک  لمع  افرص  ای 

دنمدوس جالع 

میرک باتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینیناوق  و  ماکحا ، ۀـمه  هب  لمع  و  تسا ، نآ  نیناوق  هب  لـمع  مالـسا و  هب  تشگزاـب  هار ، اـهنت  يراـب ،
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  دـننام  میدرگ ، زاب  یهـالا  نیمارف  هب  لـماک  روط  هب  هاـگره  تسا و  هدرک  لزاـن  اـم  يارب  دوخ ،
و یملع ، ياه  هویش  لوحت  ۀیاس  رد  هک  نونکا  هک : دیآ  شیپ  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  دوب ، میهاوخ  مالـسا  ییافوکـش  تفرـشیپ و  دهاش 

هقباـس یب  يا  هنوـگ  هـب  نآ  مدرم  اـیند و  ناناملـسم ، رب  ناـشک  ندرگ  یگریچ  نانمـشد و  ۀطلـس  نآ  اـب  هارمه  یتعنـص و  ياـه  تفرـشیپ 
؟ دومن ایحا  ار  نآ  تمظع  هوکش و  تشگزاب و  مالسا  هب  ناوتیم ، مه  زاب  یطیارش  نینچ  دوجو  اب  ایآ  دنا ، هدش  نوگرگد 

، تسا يدناگ  اتامهم  نآ  زراب  هنومن  تسا و  هدناسر  تابثا  هب  ار  نآ  ققحت  ناکما  رـصاعم  خیرات  و  تسا ، نکمم  يرما  نینچ  تفگ : دیاب 
تیمکاح و يرورس و  ناشروشک  نانآ و  يارب  دراداو و  مایق  هب  ار ، هدش  هتشاد  هگن  بقع  يدنه  ناسنا  نویلیم  دصناپ  تسناوت  هک  یـسک 

نامرآ هداتسیا ، نانآ  لباقم  رد  تسناوت  یلاخ  تسد  اب  وا  تشاد و  زیچ  همه  رامعتسا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دروآ ، ناغمرا  هبار  لالقتسا 
. دشخب ققحت  ار  دوخ  ياه 

هتفر تسد  زا  یتخبـشوخ  يرورـس و  يدـنمجرا ، يزارفارـس ، ات  دـیامرف  تیانع  لمع  قیفوت  اـم  هب  مییاـمنیم  تلئـسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا 
. ددرگ زاب  نانآ  هب  ناناملسم 

ناعتسملا وه  یلاعت  هللاو 
سدقملا مق 

يزاریش دمحم 
ق 1420 ه . هیناثلا /  يدامج 
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یمالسا ياهراک  هار  زا  يا  هراپ 

ریز ار  نانآ  ياه  تیلاعف  ۀمه  دنیامن و  ظفح  نانمشد  ياه  هسیسد  ربارب  رد  ار  دوخ  يرایشوه  تدحو و  هداد  روتسد  ناناملسم  هب  مالـسا ،
. دـننیزگرب ار  اههار  نیرتزیمآ  تملاسم  اههویـش و  نیرتهب  روما  نیا  رد  و  دـننک ، یثنخ  ار  نانآ  ياه  هئطوت  اههشقن و  یمامت  هتـشاد و  رظن 
اب دیآ و  رد  گنج  رد  زا  نانمشد  اب  هکنیا  نودب  دوب ، مالسا  تاروتـسد  يرجم  نیلوا  دوخ  هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

نانمشد و تاکرح  نتفرگ  رظن  ریز  يارب  ار  ناناملسم  وا  دومن . ارجا  نکمم  هجو  نیرتهب  هب  ار  یمالـسا  ياه  همانرب  دزیخرب  گنج  هب  اهنآ 
ربارب رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ عـضوم  ینعی  درکیم ، هداـمآ  ناـشیاه  هئطوـت  ندرک  یثـنخ  ناـنآ و  شروـی  زا  يریگوـلج 

تردق و اب  هک  تهج  نیا  زا  عطاق ، هنادرمناوج . عطاق و  یعافد  مه  نآ  دوب . زواجت  عفد  عافد و  عضوم  نانمـشد ، ياه  شروی  اههسیـسد و 
ماـجنا تیناـسنا  قـالخا و  بوچراـچ  رد  مالـسا  تاروتـسد  بسح  رب  شمادـقا  هـک  اـنعم  نـیا  هـب  هنادرمناوـج  و  درکیم . لـمع  تیعطاـق 

. تفرگیم

يرایشوه داحتا و 

زواجت عفد  عافد و  عضوم  ناناملسم ، يرایشوه  یگناگی و  هب  هجوت  اب  نانمشد ، ربارب  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ عضوم  يرآ ،
گنج ود  رد  هک  هنوگ  نامه  دندادیم . رارق  موجه  دروم  هنیدم  رد  ار  ناناملسم  دوخ ، نایهاپـس  ندرک  زهجم  اب  نارفاک ، هک  نیا  هچ  دوب ،

هب دندش و  هاگآ  نانآ  تین  زا  زین  ناناملسم  دندوب و  ناناملسم  هب  شروی  ةدامآ  هنیدم  زا  جراخ  رد  نانمشد  نوچ  داتفا ، قافتا  دحا ، ردب و 
نیا لاح  ره  رد  داد . خر  ربیخ ، نینح و  گنج  ود  رد  هک  هنوگ  نآ  دـندش . نانمـشد  اب  ییوراـیور  هداـمآ  دوخ  نیمزرـس  رد  رطاـخ  نیمه 

دندرک و هرـصاحم  ار  هنیدم  نارفاک  هک  ینامز  دندادیم . رارق  موجه  دروم  ار  نانآ  دـندرکیم و  هئطوت  ناناملـسم  هیلع  هک  دـندوب  نارفاک 
ناناگرزاب ناوراک  هب  هلمح  اب  ترضح  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسکش ، ار  نانآ  ةرصاحم  دوخ  هلباقم  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

دندش و ناناملـسم  اب  دربن  ةدامآ  دندمآ و  درگ  نینح ، ۀقطنم  رد  نارفاک  هک  ینامز  ای  و  داد ، رارق  هرـصاحم  تحت  ار ، هکم  یعون  هب  هکم ،
ات دـیگنج  نانآ  اب  داد و  رارق  هلمح  دروم  ناشدوخ  نیمزرـس  رد  ار  اـهنآ  درب  ناـنآ  ءوس  تین  هب  یپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياهدیدهت  اهزردنا و  دنپ و  هکنآ  زا  سپ  يریگرد  نیا  هتبلا  دنار ، نوریب  اج  نآ  زا  ار  نانآ  ماجنارس 
یعافد ۀـبنج  بیترت  نیمه  هب  زین ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياه  گنج  هیقب  هتبلا  تسویپ . عوقو  هب  دـشن ، عقاو  رثؤم  ناـنآ  رد 

ناناملـسم دـناوخیم  ارف  نارفاک  اب  گنج  يارب  ار  ناناملـسم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هاگره  اه ، گنج  یماـمت  رد  تشاد و 
رود شیوخ  عضاوم  زا  ار  نانآ  و  دـندرکیم ، لمحت  ار  نانمـشد  تابرـض  زیگنا  تفگـش  تمواقم  اـب  دـندشیم و  مالـسا  زا  عاـفد  هداـمآ 
یلص  ) ربمایپ یگدنز  خیرات  رد  هک  تسا  یثداوح  نیا  و  دنتشادیم . زاب  ناناملـسم  هب  ندناسر  بیـسآ  زا  ار  نانآ  هلیـسونیدب  دندرکیم و 

ققحت نانآ  دروم  رد  اریخ » اولانی  مل  مهظیغب ، اورفک  نیذـلا  هللا  درو   » یهالا مالک  هک  ییاج  نآ  اـت  هداـتفا و  قاـفتا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
. تفای

یگناگی هب  ار ، نانآ  هک  دوب  مالسا  ۀنامیکح  نیناوق  زا  ناناملـسم  يوریپ  هیاس  رد  اهتیقفوم  اهتفرـشیپ و  اه ، يزوریپ  نیا  ۀمه  کش  یب 
روط هب  ار  نآ  دومنیم و  قیبطت  وم ، هب  وم  ار  مالـسا  ماکحا  هک  يربمایپ  دوب . هدومن  رما  ناش  یمارگ  ربمایپ  زا  يرادرب  ناـمرف  يرادـیب و  و 

. درکیم ارجا  لماک  قیقد و 

يرایشوه داحتا و  كرت  ياهدمایپ 

رد ار  نآ  ياه  همانرب  دنتـسنادیم و  لماک  یتسرپاتکی و  نید  ار  مالـسا  نانآ  اریز  دوب ، ناناملـسم  نآ  زا  يزوریپ  هتـسویپ  مالـسا  ردص  رد 
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ياه همانرب  زا  یخرب  طقف  هک  ینامز  اما  دندوب . دنب  ياپ  همانرب  نیا  هب  شیپ  نرق  کی  دودح  ات  دندرکیم و  ارجا  یگدـنز  ياه  هبنج  مامت 
راتفرگ دندرکن ، ظفح  ار  شیوخ  يرایشوه  یگناگی و  دنتـسیرگنن و  یگدنز  لماک  ۀعومجم  کی  ناونع  هب  مالـسا  هب  هتفرگ و  ار  مالـسا 

ناناملـسم و دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  ناشروما  مامز  هداد و  رارق  هلمح  دروم  ار  نانآ  نارفاک  هک  ییاج  ات  دـندش ، اهیناماسبان  ماسقا  عاونا و 
تسا هدش  تبث  خیرات  رد  سلدنا  ناناملسم  یـشاپورف  هلئـسم  نیا  دمایپ  هنومن  ناونع  هب  و  دندروآرد ، دوخ  هطلـس  ریز  هب  ار  اهنآ  نیمزرس 

رارق دوخ  موجه  دروم  ار  اهنآ  هدرک و  هدافتـسا  ناناملـسم  تلفغ  زا  زین  نارفاک  دـندیزرو و  تلفغ  مالـسا  لماک  لمع  زا  نانآ  هک  یناـمز 
رازآ و عاونا  نیرتدب  دروم  ار  ناشیا  دندرب و  ورف  نانآ  رکیپ  رد  ار  دوخ  ياه  لاگنچ  دـندیگنج و  اهنآ  اب  ناشیردام  نیمزرـس  رد  دـنداد و 

. دنداد رارق  هجنکش 
رامعتـسا هک  ینامز  دـندرک ، هدـهاشم  زین  ناـینامثع  ناـمز  رد  ار  مالـسا  زا  ناـنآ  تلفغ  ناناملـسم و  عضو  نیا  اـم ، ناـکاین  هک  ناـنچ  مه 

دندش و ناشیا  ياه  نیمزرس  کلام  رادرایتخا و  داد و  رارق  دوخ  موجه  دروم  ار  نانآ  دش  هنایمرواخ  رد  ناناملـسم  تلفغ  هجوتم  سیلگنا 
دروآرد و دوخ  ۀطلس  ریز  رود  رواخ  رد  ار  ناناملسم  هک  تسا  قباس  يوروش  ریهامج  داحتا  ینعی ، قرش  رامعتسا  هلئسم  عوضوم  نیا  ریظن 

داتشه هب  ناتسنمکرت  رد  طقف  ناناملسم  دادعت  هک  نیا  دوجو  اب  دش ، نانآ  يایند  نید و  رادرایتخا  تخادنا و  گنچ  اهنآ  ياه  نیمزرس  هب 
زا ار  ناـماس  نآ  ناناملـسم  هتفر  هتفر  دـنداد  رارق  موجه  دروم  ار  ناـنآ  نیچ ، نآ  زا  سپ  يوروش و  هک  یماـگنه  دیـسریم و  رفن  نوـیلیم 

ییاج ات  دندرک . نامناخ  یب  هراوآ و  هدنکارپ و  ار  اهنآ  ناهج  رـسارس  رد  و  دنتخادرپ ، نانآ  دیعبت  لتق و  هب  ای  دندناچوک و  شیوخ  زکارم 
. دیسر رفن  نویلیم  هد  هب  ناتسنمکرت  ناناملسم  دادعت  لمع  نیا  اب  دندنام  یقاب  راید  نآ  رد  ناناملسم  زا  یکدنا  دادعت  هک 

لماک ۀـمانرب  ناونع  هب  مالـسا  زا  ناناملـسم  هک  ینامز  تسین . هدیـشوپ  یـسک  چـیه  رب  ناناملـسم  ناـماسبان  عاـضوا  زین ، رـضاح  رـصع  رد 
تدش و اب  ریگ و  لفاغ  ار  نانآ  نارفاک  مالسا ، ماکحا  زا  یخرب  هب  لمع  هجیتن  دندرک و  هدنـسب  مالـسا  مان  هب  طقف  و  دندش ، لفاغ  یگدنز 
اج نآ  اج و  نیا  هدش ، هعطق  هعطق و  هنهرب و  هنسرگ و  ناج ، یب  رکیپ  دننام  دندرک و  بوکرـس  هداد و  رارق  دوخ  موجه  دروم  مات  تواسق 

. دوشیم هدهاشم  هریغ  ناریا و  قارع ، نیطسلف ، یبیل ، رد  نآ  زراب  ياه  هنومن  هک  دندش ، هدنکارپ 

يرادیاپ یگداتسیا و 

: تایآ رد  هلئسم  نیا  هب  دنوادخ  تسا ، هداد  روتسد  نییآ  نیا  شرتسگ  غیلبت و  هار  رد  یگداتسیا  هدیقع و  يراوتسا  هب  ار  ناناملسم  مالـسا 
مث هللا  اـنبر  اولاـق  نیذـلا  نا   » و ابیـسح » هللااـب  یفک  هللا و  ـالا  ادـحا  نوشخیـال  هنوشخی و  هللا و  تـالاسر  نوغلبی  نیذـلا   » و هیلا » اومیقتـساف  »

. تسا هدرک  حیرصت  نونزحی .» مهالو  مهیلع  فوخ  الف  اوماقتسا 
دح رس  ات  دندیزرویم و  يرادیاپ  نآ  رب  دندرکیم و  راومه  دوخ  رب  ار  اهیتخس  رازآ و  عاونا  شیوخ  ةدیقع  هار  رد  ناناملـسم  ور  نیا  زا 

رامع و يارجام  دننام  دندرگ  ناشنید  هدـیقع و  زا  عنام  دنتـساوخیم  ناکرـشم  هک  ییاج  نآ  هچ  دـندرکیم . هزرابم  هدـیقع  هار  رد  گرم 
رد فرحنم ، ناناملـسم  هک  نانآ  ای  تسا ، روکذم  خـیرات  رد  هک  نارگید  نیداجبلا و  يذ  بابخ ، لالب ، هیمـس و  رـسای و  شردام ، ردـپ و 

یگداتـسیا رد  هک  نانچ  دـندوب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها  هب  تبـسن  ناش  یتسود  نامیا و  زا  ناشیا  نتـشادزاب  ددـص 
شرسپ رسمه و  يو و  گرم  هذبر و  سپس  ماش و  هب  وا  یپ  رد  یپ  ياهدیعبت  رذوبا و  رسای ، نب  رامع  دوعسم ، نب  هللادبع  هریون ، نب  کلام 

تیالو رب  ناش  یمدق  تباث  و  نانآ ، يوق  نامیا  رگنایب  تالکشم ، ۀمه  لمحت  میتسه . دهاش  مالسا ، خیرات  رد  ار ، اج  نآ  رد  یگنـسرگ  زا 
. دراد تیاکح  ربمایپ  تیب  لها  بهذم  ینعی  قح ، بهذم  هب  کسمت  و  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

ناناملسم یتسس 

نید هار  رد  دنتسین  رضاح  رگید  هک  يروط  هب  دندرک  تلفغ  ترخآ  زا  دنا و  هتخادرپ  ایند  هب  نونک  ات  شیپ  نرق  کی  دودح  زا  ناناملـسم 
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رد هن  دنهدیم و  رارق  زات  تخات و  دروم  ار  نانآ  ياهروشک  هک  ینانمشد  ربارب  رد  هن  دننک . لمحت  ار  یبیـسآ  چیه  دوخ  نامیا  هدیقع و  و 
. دنا هتشگ  مکاح  نانآ  تاررقم  رب  هتفرگ و  تسدب  ار  اهنیا  تشونرس  هک  یفرحنم  ناناملسم  لباقم 

تائانثتـسا زا  دـیاب  ار  دراوـم  نیا  دـننکیم  هدرک و  راوـمه  ناـشدوخ  رب  ار  یتخـس  زا  یخرب  ناناملـسم ، زا  یـضعب  هک  تسا  تسرد  هتبلا ،
تسا نیا  رد  نخس  هکلب  دنتـسین ، ناگمه  دوصقم  دیآیم  نایم  هب  نخـس  اهيراوشد  ربارب  رد  ناناملـسم  لمحت  مدع  زا  یتقو  سپ  درمش ،

. تسا هدوب  نیا  سکعرب  مالسا  ردصرد  هک  یلاح  رد  تسا  هدمآرد  لصا  کی  تروص  هب  ناناملسم  نایم  رد  یتسس  هزورما  هک 
دوخ ةدیقع  نید و  يرای  رد  دنیامن  شیوخ  روما  حالـصا  رد  یعـس  دنزادرپب و  شیوخ  عضو  هب  هک  نآ  یب  ناناملـسم  رتشیب  هزورما  يرآ ،

هدرک و هطاحا  ار  اهنآ  هک  تسا  یتارطخ  ۀمه  مغر  یلع  نیا  و  دـنا . هدرک  كرت  ار  شیوخ  تیالو  نامیا و  زا  عافد  هدرک و  يراگنا  لهس 
و هدع » هل  اودعال  جورخلا  اودارا  ولو  : » دیامرفیم ناحبـس  يادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دهدیم . رارق  دیدهت  دروم  ار  ناشیایند  نید و 

دهاوخ رفیک  رما ، نیا  تباب  ار  نانآ  زین  لاعتم  يادـخ  دـندومنن ، هدامآ  هتفرگرب  رد  ار  ناشیا  هک  ییالب  زا  ییاهر  يارب  ار  دوخ  ناـنآ  نوچ 
«. نیدعاقلا عم  اودعقا  لیق  مهطبثف و  مهثاعبنا  هللا  هرک  نکلو  : » دیامرفیم هک  دندش  هفیرش  هیآ  نیا  قادصم  داد و 

تاکز زامن و 

طابترا عون  کی  هک  ار  تاکز  تخادرپ  و  دنراد ، اپب  تسا ، دـنوادخ  اب  یحور  طابترا  هک  ار  زامن  تسا  هداد  روتـسد  ناناملـسم  هب  مالـسا 
هفیرش هیآ  رد  دباییم . ناماس  مظن و  هعماج  درف و  یگدنز  هک ، تسا  طابترا  ود  نیا  اب  و  هدینادرگ . بجاو  ناشیا  رب  تسا ، مدرم  اب  يدام 

و اتوقوم » اباتک  نینمؤملا  یلع  تناک  هالـصلا  نا  : » دـیامرفیم زین  و  هاکزلا ،» وتا  هالـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مهاـنکم  نیذـلا  : » تسا هدـمآ 
«. مورحملا لئاسلل و  مولعم  قح  مهلاوما  یف  نیذلاو  »

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  طیارش  نیرت  تخس  رد  یتح  زامن  ندرک  اپب  رد  هداهن ، ندرگ  مالـسا  رماوا  هب  ناناملـسم  مالـسا ، زاغآ  رد 
يدنمزاین و نیع  رد  و  تسا ، هدش  تبث  خیرات  رد  فوخ ، زامن  نایرج  رد  نآ  ياه  هنومن  زا  یکی  هک  نانچ  مه  دندرک  يوریپ  ملس ) هلآ و 
. دندادیم هقدص  دندرکیم و  قافنا  دنوادخ  هب  برقت  يارب  يدام ، راوشد  رایـسب  طیارـش  رد  دـنتخادرپیم و  تاکز  سمخ و  یتسدـگنت ،
هب درک . هراشا  اهنآ  هب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  هنومن  نیرجاهم ، راصنا و  هژیو  هب  رگیدکی ، اب  ناناملسم  يدردمه  يرایمه و 

هداد نکسم  ار  ناشیا  اهنت  هن  دندرک و  لابقتسا  دندوب  هدمآ  هنیدم  هب  قطانم  رگید  هکم و  زا  هک  ینارجاهم  زا  هنیدم ، رد  راصنا  لاثم  ناونع 
یکی دوب  رسمه  ود  ياراد  يراصنا  ناملسم  کی  هک  ییاج  نآ  ات  دنتـشادیم  مدقم  دوخ  رب  ار  نانآ  هکلب ، دندومنیم  يدردمه  نانآ  اب  و 

اب مالسا  ردص  ناناملسم  ناسنیدب  و  دروآیم ، رد  نیرجاهم  زا  یناملـسم  جاودزا  هب  ار  يو  دشیم ، مامت  وا  ةدع ، نوچ  دادیم و  قالط  ار 
هتفرگ وخ  زین  هزور  زامن و  و  تدابع ، یگدنب و  رب  نآ  رانک  رد  و  دندرکیم . کمک  ار  رگیدکی  مه  هب  تاقدـص  تخادرپ  تاکز و  نداد 

. دندوب

ناناملسم رب  نارگید  نتفرگ  یشیپ 

رد یتـح  تاداـبع ، رد  دـننکیم ، لـمع  ار  نآ  سکع  ناناملـسم  رتـشب  هزورما  هک  دـندوب  يا  هنوـگ  هب  مالـسا  ردـص  رد  ناناملـسم  يرآ ،
یکدنا طقف  دنباتـشیمن . شیوخ  ینامیا  ناردارب  زا  کی  چـیه  يرایمه  هب  يدام ، رظن  زا  و  دـنزرویم ، یتسـس  هنازور  ۀـناگجنپ  ياهزامن 

رظن زا  تسا . دوهشم  ناناملـسم  ریغ  نایم  رد  رامعا  نیا  سکعرب  هک  یلاح  رد  تسا ، زیچان  رایـسب  ناشتاقدص  هتخادرپ و  تاکز  سمخ و 
هیریخ تاسسؤم  ياراد  دنـشخبیم . ار  یناوارف  لاوما  و  دنراد . دوجو  هبهار  ینانز  بهار و  ینادرم  اهنآ  نیب  رد  رهاظ ، هب  دنچره  تدابع ،

. دنتسه یناوارف 
زا یـضعب  راـیتخا  رد  ار  رـالد  دراـیلیم  دـص  غلبم  دودـح  رد  ییاـکیرمآ  کـی  اـهنت  هک  مدـناوخیم : دـهاشملا  ۀـلجم  رد  اریخا  باـنج  نیا 
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. تسا هداد  رارق  هیریخ  تاسسؤم 
هدش و دنمتورث  نانآ  اذل ، دنا . هتفرگ  یـشیپ  نانآ  رب  یگدنز  ياه  هنیمز  ۀمه  رد  هتفرگ و  تقبـس  ناناملـسم  زا  ناناملـسم  ریغ  ناسنیدـب  و 

. میا هتفرگ  رارق  تسد  ریز  زیچ و  یب  ام  دنا و  هتفای  يرورس 
، اذـل دـنهدیمن . ناـشن  دوخ  زا  یتبغر  دـندش و  هجوت  یب  تاـکز  تخادرپ  زاـمن و  يادا  هب  تبـسن  مالـسا  تاروتـسد  هب  ناناملـسم  يرآ ،

ناشیا يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یتاکز  هدـش و  عیاض  تسا  هتـشاد  ررقم  نانمؤم  رب  نیعم  ياه  تقو  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  زاـمن  هاـگیاج 
امنا : » دیامرفیم صوصخ  نیا  رد  تسا و  هدرک  بجاو  ناشیا  رب  ار  نآ  ناحبـس  يادـخ  هک  نآ  لاح  و  تسا ، هدـنام  روجهم  هدومن  نییعت 

هللا و نم  هضیرف  لیبسلا  نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا و  باقرلا و  یف  مهبولق و  هفلؤملا  اهیلع و  نیلماـعلا  نیکاـسملا و  ءارقفلل و  تاقدـصلا 
زورما هک  هچنآ  زا  رتشیب  ناناملـسم  تیونعم  دـندرکیم ، هماقا  تسا  زامن  ۀتـسیاش  هک  يروط  نآ  ار  زاـمن  ناناملـسم  رگا  میکح .» میلع  هللا 

دنامیمن یقاب  يریقف  یمالسا  ۀعماج  رد  زورما  دنتخادرپیم  مالسا  ردص  ناناملسم  دننام  ار ، تاکز  رگا  روط  نامه  دوبیم و  دنتسه ، اراد 
. دییارگیمن یتسس  هب  یعورشم  ریخ و  لمع  نیقی  روط  هب  و 

داهج جح و 

، تسوا زا  نج  ياه  ناطیش  ندرک  رود  يدرف و  يزاسدوخ  زا  ترابع  هک  تسا  جح  هضیرف  ماجنا  ناناملسم  هب  مالـسا  تاروتـسد  زا  یکی 
ناطیـش دوجو  ثول  زا  هیکزت و  ار  هعماج  قیرط  نیا  زا  دـننک و  داهج  ادـخ  هار  رد  شیوخ  ناج  لام و  اـب  دـیاب  ناناملـسم  هک  نیا  رگید  و 

. تسا هعماج  درف و  تداعس  نماض  رما  ود  نیا  و  دنیامن ، كاپ  امن  ناسنا  ياه 
هللا لیبس  یف  اودهاجو   » و هداهج » قح  هللا  یف  اودهاجو   » و الیبس » هیلا  عاطتـسا  نم  تیبلا  جح  سانلا  یلع  هللاو  : » تسا هدمآ  هفیرـش  هیآ  رد 

«. نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  هللا  لیبس  یف  مکسفنا  مکلاوماب و  اودهاجو  : » دیامرفیم باتک  زا  رگید  ياج  رد  زاب  و  نوحلفت » مکلعل 
هار رد  داهج  و  ادخ ، ۀناخ  ترایز  جح و  دروم  رد  هژیو  هب  ار  نآ  ینامسآ  ياه  هزومآ  هدرک و  يرادربنامرف  مالسا  نیمارف  زا  زین  ناناملسم 
ۀمه هک  میدهاش  هزورما  هک  نآ  لاح  دندرکیم . لابند  مامت  تردق  تقد و  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  اب  هارمه  ادـخ و 

. دنا هدش  نادرگ  يور  نید  زا  ییوگ  هک  ییاج  ات  تسا  هدش  فیعض  گنر و  مک  رایسب  ناناملسم  نایم  رد  اههزومآ  نیا 

جح نیلوا و  ناناملسم 

يروط هب  تسا . هدوب  هزورما  زا  شیب  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  جح و  هب  مدرم  درکیور  دادعت و  هتشذگ  ناراگزور  رد  خیرات  تداهش  هب  انب 
نویلیم مین  راهچ و  هب  نایجاح  دادـعت  دروآیم ، اجب  جـح  هلاس  ره  ترـضح  نآ  دوخ  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  نامز  رد  هک 

. دیسریم رفن 
، اـنم رعـشم و  تاـفرع و  هک  دندیـسرپیم  مالـسلا ) مهیلع   ) نیرهاـط همئا  زا  اـهراب  هک : تـسا  هدـمآ  اـهباتک  رگید  و  لـئاسو ، باـتک  رد 

. دنیامن فوقو  تسا  نکمم  هک  ییاج  نامه  رد  دندومرفیم : نانآ  و  تسیچ ؟ مدرم  هفیظو  درادن  ار  نایجاح  فوقو  شیاجنگ 
هناشاک راک و  ادخ ، ۀناخ  ترایز  دصق  کیدزن  رود و  ياه  هار  زا  دندادیم و  یناوارف  مامتها  جـح  هب  ناناملـسم  نیـشیپ  ناراگزور  يرآ ،
لیاسو هب  هجوت  اب  دوب و  اسرف  تقاط  راوشد و  رایـسب  ناـمز  نآ  رد  ترفاـسم  هک  نآ  اـب  دنتفاتـشیم ، دوبعم  يوس  هب  دـندرکیم و  اـهر  ار 

هدرک نایب  ابیز  هچ  هفیرـش  هیآ  و  دنناسرب . دوبعم  هب  ار  دوخ  ات  دندرکیم  راومه  دوخ  رب  ار  اهیتخـس  هچ  نایاپراهچ )  ) نامز نآ  یترفاسم 
«. میحر فؤرل  مکبر  نا  سفنالا  قشب  الا  هیغلاب  اونوکت  مل  دلب  یلا  مکلاقثا  لمحت  و  : » تسا

داهج نیلوا و  ناناملسم 
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هک دنتشاد  رارـصا  و  دندوب ، راک  نیا  هتخابلد  ییوگ  دندرکیم  داهج  ادخ  هار  رد  شیوخ  ناج  لام و  اب  نانچ  مه  مالـسا  ردص  ناناملـسم 
هناهب رذع و  چیه  و  دندوب ، ادخ  هار  رد  تداهـش  ۀتفیـش  دنهد . ماجنا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  باکر  رد  ار  بجاو  نیا 

یلص  ) ادخ لوسر  اب  هارمه  هکئالملا ، لیسغ  ۀلظنح  حومج و  نب  ورمع  نوچمه  يدارفا  نایم  نیا  رد  و  تشادیمن ، زاب  نآ  زا  ار  نانآ  يا ،
هب و  دوب ، گنل  عومج ، نب  ورمع  هک  نآ  لاح  دندیـسر ، تداهـش  هب  ادـخ  هار  رد  ماجنارـس  ات  دـنتخادرپ  داـهج  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

نانآ زا  ار  دوخ  وا  اما  دنتـشادیم . زاـب  نادـیم  هب  نتفر  زا  ار  وا  شا  هداوناـخ  تسین . بجاو  دارفا  هنوگ  نیا  هب  داـهج  میرک  نآرق  حیرـصت 
مراد نم  هک  یـصقن  تهج  هب  دنهاوخیم  نم  ناشیوخ  هللا ، لوسر  ای  تفگ : هدمآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دزن  هدیناهر 
یلـص  ) ربمایپ باکر  رد  هاگ  نآ  موش . دراو  تشهب  هب  گنل  ياپ  نیمه  اب  مراودیما  نم  مسق  ادـخ  هب  اما  دـنراد ، زاب  نادـیم  هب  نتفر  زا  ارم 

هک نیا  اب  دیسر ، تداهش  هب  شفافز  بش  يادرف  هکئالملا ، لیسغ  ۀلظنح  و  دیسر ، تداهش  هب  ات  تخادرپ  هزرابم  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
لـسغ زونه  هک  یلاح  رد  فافز  بش  دادماب  نامه  رد  وا  اما  دـنامب ، هنیدـم  رد  دوب  هداد  هزاجا  وا  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ

نآ تخادرپ . هزرابم  هب  تداهش  دحرس  ات  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  باکر  رد  دمآ و  نادیم  يوس  هب  ناباتـش  دوب  هدرکن 
نیرز يا  هرتسگ  رب  ناراب  بآ  اب  نیمز  نامـسآ و  نایم  ار  هلظنح  هک  مدـید  ار  ناگتـشرف  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هاگ 

. دنهدیم لسغ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

، تسا ندرک  شرافـس  ییابیکـش  قح و  هب  ار  رگیدمه  و  يراگزیهرپ ، رگیدکی و  اب  یکین  ناناملـسم  هب  مالـسا  تاشرافـس  زا  رگید  یکی 
يرود اـهیتشز  زا  دـنروآ و  ور  اـهیکین  هب  هک  دـیامنیم  دزـشوگ  ناناملـسم  هب  هک  ناـنچ  مه  تسا ، هعماـج  تینوصم  لـماع  هک  يزیچ 
يرشب هعماج  هک  تسا  هعماج  یتسرپرس  تینوصم و  لصا : ود  نیا  ببس  هب  و  تسا ، هعماج  یتسرپرس  تیالو و  ثعاب  زین  نیا  هک  دننیزگ .

ربلا و یلع  اونواعتو  : » تایآ نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـنامیم . ناما  رد  ناگ  هماکدوخ  ناشکندرگ و  ۀطلـس  زا  و  دوشیمن ، فارحنا  راـچد 
نوعدی هما  مکنم  نکتلو  « » ربصلاب اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  رـسخ  یفل  ناسنالا  نا  رـصعلاو  « » يوقتلا

. تسا هدومرف  هراشا  لیاسم  نیمه  هب  نوحلفملا .» مه  کئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  ریخلا و  یلا 
دنا هدومرف  اهقف  یخرب  اما  دراد ، صاصتخا  نانمؤم  زا  يا  هژیو  هورگ  هب   … هما »  مکنم  نکتلو   » هیآ رهاظ  دـنچره  تسا  رکذ  نایاش  هتبلا ،

دنوادخ اریز  دـننک ، رما  اهیتشز  زا  يرود  هتـسیاش و  ياهراک  هب  هک  تسا  ناگمه  رب  اذـل  دوشیم ، ناگمه  لماش  هیآ  موهفم  انعم و  هک ،
راگتـسر دـنکن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسک  ینعی ، نوـحلفملا .» مـه  کـئلوا  و  دـیامرفیم … « : هـمیرک  هـیآ  نـیا  رخآ  رد 

هب نوحلفملا » مه  کـئلوا  و   » ۀـنیرق هب  تاـیبدا و  ناـبیدا و  لوق  هب  اـنب   … مکنم »  نکتلو   » هفیرـش هیآ  رد  نم )  ) ۀـملک سپ  دوب ، دـهاوخن 
. تسین ضعب )  ) يانعم

ناناملسم لاح  هتشذگ و 

هب ار  رگیدمه  دنتـشاد ، یبوخ  يراکمه  رگیدـکی  اب  يراگزیهرپ  يراکوکین و  رد  هتـشذگ و  ناراگزور  رد  ناناملـسم  خـیرات  یهاوگ  هب 
نیا ۀـمه  هزورما  اما  دـندرکیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـندناوخیم و  ارف  ینابرهم  یکین و  هب  دـندومنیم و  شرافـس  ربص  قح و 
هریچ مدرم  رب  ناگ  هماکدوخ  ناشکرـس و  هتفای و  شرتسگ  تاـفارحنا  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  گـنر  مک  اناملـسم  ناـیم  رد  کـین  تاـفص 

یکرمگ و ضراوع  تایلام ، ابر ، رامق ، بارـش ، نوچمه  یتامرحم  و  تسا . هدش  ینلع  تارکنم  زا  هدنکآ  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  دندش .
نآ رانک  زا  یهجوت  یب  لامک  اب  ناناملسم  اما  تسا . هتفرگ  ارف  ار  یمالـسا  عماوج  تسا ، مالـسا  ياه  هزومآ  فالخرب  هک  یتامرحم  رگید 

. تسا ناناملسم  دوجوم  عضو  نیا  دنیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نیا  نودب  دنرذگیم 
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هدـش هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  یهالا  روتـسد  نیا  تفگ : دـیاب  ربص  قح و  هب  رگیدـکی  شرافـس  اهیکین و  هب  ندـناوخارف  صوصخ  رد  و 
قح و هب  شرافـس  ياج  هب  و  دنا . هدش  هقرفت  ینمـشد و  ناوخارف  اه ، یکین  رگید  يراکمه و  داحتا و  هب  توعد  ضوع  هک  ییاج  ات  تسا 

. دننکیم هیصوت  اهسوه  اوه و  لطاب و  زا  يوریپ  هب  ار  رگیدکی  يرابدرب ،
ناناملـسم زا  نخـس  اما  دنیامنیم ، ارجا  ار  مالـسا  تاروتـسد  مامت  دننکیم و  تیاعر  ار  روما  نیا  همه  هک  دنتـسه  یناناملـسم  دـیدرت  یب 

هب مهنآ  ناناملـسم ، زا  یـضعب  اهنت  زورما  هک  نآ  لاح  دـندادیم . ماجنا  لماک  روط  هب  ار  روما  نیا  ۀـمه  هچراپکی  هک  تسام  لاـسا  ردـص 
اذـل دـهدیمن ، لماک  بولطم و  ۀـجیتن  صقان ، لکـش  هک  تسا  یهیدـب  رما  نیا  و  دـنهدیم ، تیمها  روما  نیا  هب  یـشنیزگ ، صقان و  روط 

یمالـسا ياهروشک  زا  یکی  تختیاپ  رد  مدناوخیم : يا  هلجم  رد  دـنکیم . اغوغ  دادبتـسا  هتـشگ و  ناوارف  داسف  هتفای ، شرتسگ  فارحنا 
زا یکی  مدرم  رتشیب  دـمآرد  دوب : هتـشون  يرگید  ۀـلجم  و  دراد . دوجو  ءاشحف  زکارم  يدایز  دادـعت  زین  یـشورف و  بورـشم  رازه  هدراـهچ 

ۀلجم رد  زین  دسریمن و  مه  رالد  کی  هب  هنازور  ناوارف ، نداعم  ياراد  تیعمج ، رپ  دنمتورث و  گرزب و  يروشک  هک  یمالسا  ياهروشک 
رد مدرم  سیلپ ، بوکرس  اب  دنتسه و  سیلپ  نشخ  محر و  یب  ياه  تموکح  راتفرگ  یمالـسا ، ياهروشک  رتشیب  مدرم  دوب : هدمآ  يرگید 

. تسا هدومن  لصاتسم  ار  نانآ  اه ، يراتفرگ  لیبق  نیا  زا  تسا . هتفرگ  ارف  ار  نآ  رسارس  ناقفخ  هک  دننکیم  یگدنز  ییاضف 

مالسا رد  تورث 

چیه ماجسنا ، لداعت و  رد  هک  یماظن  دنیامن . يوریپ  شور  نیا  زا  هک  هدش  شرافس  ناناملسم  هب  هک  دراد  يداصتقا  هژیو  تاروتسد  مالـسا 
یلاخ ریـصقت  ای  روصق  و  طیرفت ، اـی  طارفا  زا  رگید  يداـصتقا  ياـه  ماـظن  ۀـمه  اریز  دـسریمن ، نآ  يراوتـسا  هب  يرگید  يداـصتقا  ماـظن 

. دوب دنهاوخ  دنمتداعس  مدرم  رادمامز و  و  هعماج ، درف و  مالسا ، لماک  يداصتقا  ماظن  ۀیاس  رد  هک  نآ  لاح  دنتسین .
، لاوما ةرداصم  مدرم ، لاوما  قحان  هب  ندروخ  ریذبت ، فارـسا و  هوشر ، دتـس ، داد و  رد  شغ  ابر ، نوچمه : یفنم  روما  ییوس ، زا  ماظن  نیا 
یلغـش و…  ياه  هشیپ  اههفرح و  رب  و  تادراو ، تارداص و  رب  تایلام  یکلم ، ياهدتـس  داد و  هب  اهزاس ، تخاس و  رب  نالک  ياه  تاـیلام 
، اه تناما  ندنادرگ  زاب  نوچمه : یتبثم  روما  رگید  يوس  زا  و  تسا . هدرک  مارح  عونمم و  ار  دنطابترا  رد  يداصتقا  لئاسم  اب  یعون  هب  هک 
رب ار  رگید  یلام  ياه  تخادرپ  زا  يا  هراپ  جارخ و  هیزج ، تاکز ، سمخ ، ناثراو ، نیب  ثرا  میـسقت  یتالماعم ، ياه  نامیپ  هب  يدـنب  ياپ 

دوش و ظفح  مدرم  ياه  ییاراد  لاوما و  دـیاب  تسا . دـمرم  قوقح  يادا  مالـسا  ياـه  شرافـس  زا  رگید  یکی  و  دـنادرگیم . بجاو  مدرم 
طباور ماکحتسا  هعماج و  ماجسنا  دنویپ و  بجوم  هک  ار  يروما  رگید  و  هنسحلا ، ضرق  هیریخ ، روما  یمومع ، عفانم  هار  رد  لاوما  شـشخب 

هب هتشذگ  ياهرصع  ناناملـسم  دهدیم . رارق  قیوشت  بجوم  ددرگیم ، نآ  ياه  هیاپ  يراوتـسا  نینچمه  یمالـسا و  هعماج  فلتخم  راشقا 
بلقت و هوشر ، ابر و  اذـل  دنتـسبیم ، راک  هب  یفاـک  تقد  يداـصتقا  ماـظن  یهاون  رماوا و  يارجا  رد  دـندادیم و  يا  هژیو  تیمها  روما  نیا 

ثرا دندوب . دنب  ياپ  ناشیاه  نامیپ  هب  رادتناما و  لباقم ، رد  و  دـندروخیمن . قحان  هب  ار  رگیدـکی  لاوما  دوب . رتمک  اهنآ  نایم  رد  فارـسا 
هنسحلا ضرق  تنس  دندوب . دنب  ياپ  بحتـسم  بجاو و  ياه  قافنا  یخرب  تاکز و  سمخ و  نداد  هب  دندرکیم و  ادا  یقیقح  ناثراو  هب  ار 

دنب ياپ  نآ  هب  دـندرکیم و  تیاعر  ار  مالـسا  يداصتقا )  ) یلام ماکحا  ماـمت  مـالک  کـی  رد  و  دوب . یجیار  رما  کـی  ناناملـسم  ناـیم  رد 
. دنتشگ اهنیمزرس  يدابآ  مدرم و  يراگتسر  بجوم  مه  دندش و  دنمتداعس  دوخ  مه  اذل  دندوب ،

ۀمه هک  يا  هنوگ  هب  دـنا ، هدـش  نادرگ  يور  نآ  زا  و  دـنا ، هتفرگ  هلـصاف  مالـسا  يداصتقا  ماظن  زا  ناناملـسم  هزورما  فسات  لامک  اـب  اـما 
هک يروط  هب  تسا . هدـنام  كورتم  مالـسا ، یلام  ماظن  هب  طوبرم  تابحتـسم  تابجاو و  رتشیب  هتفای  شرتسگ  اهنآ  نیب  رد  یلاـم  تاـمرحم 

شودخم نانآ  نیب  رد  زین  ثرا  میسقت  ماظن  هک  نانچ  مه  تسا . هدش  مکاح  یمالـسا  ياهروشک  یکناب  ماظن  رب  ارچ  نوچ و  یب  ابر ، ماظن 
نیا و  دنهدیم . رارق  درم  ةرهب  ةزادـنا  هب  ار ، نز  ةرهب  ای  دـننکیمن ، لمع  ثرا  ماکحا  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدـیدرگ 

«. نییثنالا ظح  لثم  رکذلل  : » دنیامرفیم هک  تسا  نآرق  رد  دنوادخ  شیامرف  فالخرب 
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نانز نادرم و  يربارب  مالسا و 

هعماج هداوناخ و  عفن  هب  مه  تیاهن  رد  دراد و  يداصتقا  ۀبنج  افرـص  نز  درم و  ثرا  رد  فالتخا  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  هلئـسم  نیا 
درم و يواست  لاعتم  دنوادخ  یناسنا ، هاگن  زا  الا  و  دننکیم . دادملق  تورث  لیدعت  بجوم  ار  هلئسم  نیا  زین  ناناد  داصتقا  و  تسا ، یمالسا 

نا اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  اـی  . » تسا هداد  رارق  دـیکات  دروم  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ار  نز 
: دننام تسا  هدومن  رکذ  رگید  رانک  رد  ار  ناملسم  نز  درم و  زا  کی  ره  مان  ینآرق  تایآ  یضعب  رد  و  مکیقتا .» هللادنع  مکمرکا 

و تارباـصلا ، نیرباـصلا و  و  تاـقداصلا ، نیقداـصلا و  و  تاـتناقلا ، نیتناـقلا و  و  تاـنمؤملا ، نینمؤـملا و  و  تاملـسملا ، نیملــسملا و  نا  »
اریثک و هللا  نیرکاذلا  و  تاظفاحلا ، مهجورف و  نیظفاحلاو  تامئاصلا ، نیمئاصلاو و  تاقدصتملا ، نیقدصتملا و  و  تاعشاخلا ، نیعشاخلا و 

«. امیظع ارجا  هرفعم و  مهل  هللادعا  تارکاذلا ،

يداصتقا ماظن  نیرترب  مالسا 

دهاوخ ای  هتخانـش  ار  نآ  شیوخ  ضارقنا  ات  تایح  زاغآ  زا  تیرـشب  ناهج  هک  تسا  يداصتقا  ماظن  نیرترب  مالـسا  یلام  ماظن  لاح ، ره  هب 
، دنک مهارف  نانآ  یگدنز  شیاسآ  هافر و  و  دنادرگ ، زاین  یب  ار  مدرم  ۀمه  دناوتیم  دوخ ، ۀنالداع  ياه  نوناق  اهروتسد و  اب  اریز  تخانش ،
زج يا  هجیتن  دوش ، كرت  رگید  یمسق  هتفرگ و  ار  نآ  زا  یشخب  هچنانچ  اما  دوش ، ارجا  نآ  تاررقم  لماک  روط  هب  هک  نآ  طرـش  هب  نکیل 
هب تسا . یندوشخبان  هانگ  دوخ  نیا  هک  تشاد . دهاوخن  یپ  رد  يزیچ  مالسا  ةرهچ  نداد  ناشن  تشز  لاعتم و  يادخ  يدونـشخان  داسف و 

، هوشر اـبر ، دـننام  يروما  اذـل  درامـشیم ، مارح  قلطم  روط  هب  ناونع ، ره  ریز  و  مک ، دـنچ  ره  ار  مدرم  لاوما  نتفرگ  مالـسا  لاـثم  ناوـنع 
مالـسا يداصتقا  ماظن  رد  نآ  دـننام  تکرـش و  يرگتعنـص ، لغـش ، یناگرزاب ، نامتخاس ، ياـه  هفرعت  لاوما ، ةرداـصم  تاـیلام ، كرمگ ،

. دوشیم دودحم  جارخ  هیزج و  تاکز ، سمخ ، رد  یمالسا  ياه  تایلام  و  درادن . دوجو 
رد درک : ضرع  دیـسرپ و  دریگیم  قلعت  اهنآ  هب  تاکز  هک  یلاوما  تاکز و  ةرابرد  هدیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تمدـخ  یـصخش 
وت هب  نم  دوـمرف : درک و  یهن  راـک  نیا  زا  ار  وا  ترـضح  مزادرپـب ؟ ار  جـنرب  تاـکز  تسا  بجاو  نـم  رب  اـیآ  تـسه . جـنرب  اـم  ياـهرهش 
انب سپ  تسه ، جنرب  ام  ياهرهش  رد  ییوگیم  وت  دومرف و  بجاو  زیچ  هن  رب  ار  تاکز  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  میوگیم 

مردـپ موحرم  را  زین  بناج  نیا  و  هدـش ، لقن  ام  گرزب  ياهقف  زا  هک  ناـنچ  مه  و  دریگیمن ، قلعت  جـنرب  هب  تاـکز  ترـضح  شیاـمرف  هب 
کی یتح  مهاوخیمن  نم  دنتـشادیم  راهظا  دـنزادرپب ، دوب  ناشندرگ  رب  هک  یعرـش  قوقح  زا  شیب  دنتـساوخیم  هک  یناـسک  هب  مدـینش ،

. میامن تفایرد  نآ  رب  هفاضا  لایر  کی  یتح  متسین  لیام  روط  نیمه  دنامب و  یقاب  امش  دزن  یعرش  قوقح  زا  لایر 
هیقف ریغ  ای  هیقف  اذل ، تسا ». هداد  رارق  نادنمتورث  لاوما  رد  ار  یـصخشم  قح  دوخ ، ریقف  ناگدنب  يارب  دنوادخ  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  و 
ادـخ لوسر  هدومرف و  بجاو  دـنوادخ  هک  هچنآ  رگم  سکع . رب  دـهد و  رارق  نادـنمتورث  لاوما  رد  ار  ناریقف  لاوما  زا  يزیچ  درادـن  قـح 

. تسا هدومن  نایب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )
زا ار  لام  ما  هدش  رما  نم  «. » مکئارقف یف  عضا  مکئاینغا و  نم  ذخآ  نا  ترما  امنا  : » دـیامرفیم ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

. منک فرصم  امش  ناریقف  هار  رد  مناتسب و  نادنمتورث 
. تسا هدش  توافتم  الماک  عضو  تسا  نشور  ناگمه  رب  هک  هنوگ  نامه  راگزور  نیا  رد  اما  دوب . هتشذگ  رد  ناناملسم  ةویش  نیا  يرآ ،

مالسا یهاون  رماوا و 

اهدـنویپ و ماکحتـسا  زین  هداوناخ و  یتخبـشوخ  یکاـپ و  بجوم  هک  يزیچ  دـنکیم . شرافـس  ینمادـکاپ  تفع و  هب  ار  ناناملـسم  مالـسا 
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درادیم زاب  یگزره  داسف و  یگتخیسگ و  راسفا  يراب و  دنب و  یب  زا  لباقم ، رد  و  ددرگیم ، نآ  نایک  ناینب و  يراوتسا  نینچمه  طباور و 
و ددرگ ، نیمات  نآ  تینما  تفع و  ددرگ و  راوتـسا  نآ  طـباور  دـنویپ و  هدـش و  ظـفح  يرـشب  هعماـج  تسادـق  یکاـپ و  قیرط ، نیا  زا  اـت 

. دنامیم ملاس  هعماج  ظفح و  هداوناخ  تینما  هک  تسا  روحم  ود  نیا  ساسارب 
باـنتجا مالـسا  یهاون  زا  هتـسارآ و  حالـص  ینمادـکاپ و  تفع و  تنیز  هب  ار  دوخ  هداـهن ، ندرگ  مالـسا  رماوا  هب  ناناملـسم ، هتـشذگ  رد 

یلع الا  نوظفاح  مهجورفل  مه  نیذلاو  : » دـیامرفیم هک  دـندوب  هفیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  دـندیزگیم و  يرود  طاول  انز و  زا  دـندرکیم .
«. نیمولم ریغ  مهناف  مهنامیا  تکلم  ام  وا  مهجاوزا 

دننکیم تیلاعف  اراکشآ  ءاشحف  داسف و  زکارم  و  یمومع ، ياه  هناخ  یپسور  یمالسا  ياهروشک  اهرهـش و  رتشیب  رد  هزورما  هک  یلاح  رد 
هار هب  ار  ییاه  هناخ  یپسور  اهناتسا  ۀمه  رد  اهروشک  زا  یکی  تموکح  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یمسر  ياه  شرازگ  یضعب  هک  ییاج  ات 

تموکح هک  ییاج  ات  دوشیم . یقلت  يداع  يرما  یمالسا  ياهروشک  رب  مکاح  ياه  تلود  یخرب  دزن  طاول ، هک  نانچ  مه  تسا . هتخادنا 
اب نادرم  یمـسر  جاودزا  يارب  ار  یلته  ماـمت ، یمرـش  یب  اـب  هتـسناد و  جاودزا  نوچمه  ار  یـسنج  فارحنا  یمالـسا ، ياـهروشک  زا  یکی 

دروم ار  درم  اـب  درم  جاودزا  و  جـیورت ، ار  یـسنج  فارحنا  هدـنبیرف ، یناطیـش  تالیهـست  نیا  قیرط  زا  و  تسا . هداد  صاـصتخا  رگیدـکی 
، تمالـس ناشمـسج  اـت  هداد  رارق  نز  درم و  يارب  يژد  ارنآ  ناحبـس  يادـخ  هـک  یجاودزا  هـب  تبــسن  ار  مدرم  و  دـنهدیم . رارق  قـیوشت 
هب یمالسا  ياهروشک  ياه  تموکح  رگید  تموکح و  نیا  هتشذگ ، نیا  زا  دنکیم . تبغر  یب  دنامب ، ملاس  ناش  لسن  هدوسآ و  ناشرکف 

جاودزا عنام  دنتسیایم و  جاودزا  تنس  لباقم  رد  درادن  یهالا  ۀشیر  لصا و  چیه  هک  دوخ  نیناوق  قیرط  زا  هکلب  هدرکن ، هدنـسب  اهنیا  ۀمه 
روشک کی  رد  اهنت ، هک  مدناوخیم : یشرازگ  رد  دنتسین . جاودزا  هب  رداق  رگید  ناملسم  ناوج  رتخد  رـسپ و  هک  یئاج  ات  دنوشیم  یعرش 

یـشرازگ رد  هک  نانچ  مه  تسین . مهارف  ناشیارب  جاودزا  ناـکما  دـنا ، هدیـسر  جاودزا  نس  هب  هک  ناوج  رتخد  رـسپ و  نویلیم  هد  یمالـسا 
. دنرادن جاودزا  ناکما  هک  دنتسه  ناوج  رتخد  رسپ و  نویلیم  هدزناپ  زا  شیب  نآ  رد  هک  تسا : هدمآ  رگید  روشک  هب  طوبرم 

جاودزا رد  يراگنا  لهس  ارچ 

رب مکاـح  ياـه  تلود  هک  تسا  تباـب  نیا  زا  دریگیم ، رارق  یهجوـت  یب  يراـگنا و  لهـس  دروـم  هنوـگ  نیا  جاودزا  مـینیبیم  زورما  رگا 
هدرک ناشریفکت  مدرم  ات  دننکیمن  يریگولج  جاودزا  زا  اراکشآ  اهنآ  دنا ، هدش  رما  نیا  زا  عنام  میقتـسم  ریغ  روط  هب  یمالـسا  ياهروشک 

. ددرگیم جاودزا  رما  هار  دس  هجیتن  رد  هک  دنهدیم  ماجنا  یتامادقا  گنرین  اب  ناهن و  رد  هکلب  دنیامن ، گنج  مالعا  ناش  هیلع 

تسخن لماع 

کلام ندیرخ ، اب  زج  دنهدیمن  هزاجا  نانآ  هب  و  دننکیم ، مورحم  دـنوش  ینیمز  هعطق  کلام  هک  نیا  رد  دوخ  قح  زا  ار  مدرم  اهتموکح 
سکره تسادخ و  نآ  زا  نیمز  « » اهرمع نمل  ضرالا هللا و  : » دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  هک  نآ  لاح  دنوش . ینیمز 

. دنک انب  يا  هداس  ۀناخ  دوخ  يارب  دناوتیمن  ناوج  کی  هک  تسا  نیمز  تالکشم  نیمه  تلع  هب  و  دنک ،» دابآ  ار  نآ  هک 

مود لماع 

، اوه نوچمه : یتاحابم  تسا . هداد  رارق  مدرم  ۀـمه  يارب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  دـناهدش  یتاحابم  زا  يرادرب  هرهب  زا  عنام  اـهتموکح  نیا 
کمن و،…  کهآ ، دننام  ینداعم  اههشیب و  عتارم ، اهلگنج و  یهام و …  ناجرم ، دیراورم ، دـننام  نآ  عبانم  اهایرد و  اه ، سونایقا  بآ ،

اما دراد ، دوجو  مویناروا  تفن و  الط و  هلمج  زا  ندعم  عون  دصتشه  اهروشک  زا  یکی  رد  هک : دوب  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  یمسر  یشرازگ  رد 
هرهب زا  ار  مدرم  و  هتـشاذگ ، تسد  اـهنآ  ۀـمه  يور  رب  دراد  مه  ندوب  یمالـسا  ياـعدا  هک  نیا  اـب  روشک  نآ  تموکح  فساـت  لاـمک  اـب 
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درگ یپ  بیقعت و  دروم  دـیامن  جارختـسا  ار  نداعم  نآ  زا  يرادـقم  ات  دـنهد  تارج  دوخ  هب  یـسک  رگا  تسا  هتخاس  مورحم  اهنآ  يرادرب 
. دننکیم ریزعت  ار  يو  هتفرگ  تمارغ  وا  زا  لقادح  ای  و  دریگیم ، رارق  هجنکش  دروم  ینادنز و  انایحا  دوشیم و  عقاو 

موس لماع 

هب زاین  راک  بسک و  دـننکیم  اعدا  هنایوگروز ، و  دنتـسه ، حابم  بسک  زا  مدرم  عناـم  مالـسا ، فـالخرب  اـه ، تموکح  نیا  هک  ناـنچ  مه 
اهتموکح تسد  هک  لضعم  هس  نیا  لاح  ره  هب  دوشیم . مدرم  راک  بسک و  عنام  هک  یتامادقا  دراد . نآ  دننام  تایلام و  بسک و  هناورپ 

. تسا هدیدرگ  نآ  ندنام  كورتم  ابیرقت  ناناملسم و  ناناوج  نیب  رد  جاودزا  نازیم  شهاک  بجوم  تسا  نآ  تشپ 

جاودزا مالسا و 

ياـه هنیمز  تسا ، هداد  رارق  قیوشت  دروم  رایـسب  ار  جاودزا  هلئـسم  دراد ، يرـشب  عماوج  رب  هک  یقیقد  شرگن  هنـالداع و  نیناوـق  اـب  مالـسا 
لماوع ۀمه  لباقم  رد  و  تسا ، هدرک  راومه  هدوشگ و  دماجنایم  جاودزا  هب  هک  ار  ییاه  هار  مامت  و  هدروآ ، مهارف  ار  نآ  ماجنا  هب  کمک 

رگید يوس  زا  دنکیم و  مهارف  ناوج  يارب  ار  نکـسم  دمآرد و  و  راک ، بسک و  رتسب  و  تسا ، هتـشادرب  جاودزا  هار  رـس  زا  ار  هدـنراد  زاب 
مکدابع نم  نیحلاصلا  مکنم و  یمایالا  اوکحناو  : » دیامرفیم ناحبـس  يادخ  درامـشیم . دنیاشوخان  ار  جاودزا  زا  ندنادرگ  يور  درجت و 
اولسانت اوحکانت  : » دیامرفیم ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  و  میلع » عساو  هللا  و  هلـضف ، نم  هللا  مهنغی  ءارقف  اونوکی  نا  مکئاما  و 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسا : لقن  یتیاور  یفاک  فیرـش  باتک  رد  طقـسلاب .» ولو  همایقلا  موی  ممالا  مکب  یهابا  یناف  اورثکت ،
هیلع  ) یلع جاودزا  هب  دوبن  رتشیب  مهرد  یس  زا  هک  يرهم  اب  ار  ناهج ، ود  ناوناب  رورس  نآ  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز  ۀمطاف  شیوخ  زیزع  رتخد 

. دروآرد مالسلا )

تفرشیپ عناوم  مالسا و 

همه ققحت  يارب  و  تسا ، هدروآ  ناغمرا  هب  تیرشب  يارب  ار  ییافوکش  تفرشیپ و  و  يرورس ، تفارـش و  تمارک ، يدنلبرـس و  مالـسا  نید 
، لماوع نآ  نیرتمهم  هک  تسا ، هدرک  مارح  نانآ  رب  ار  لوحت  نیا  عنام  لماوع  تسا و  هداهن  ناناملـسم  يور  شیپ  ار  ییاـهراکهار  اـهنآ ،

نیا زا  ددرگیم ، درف  تیلاعف  طاشن و  نتفر  نیب  زا  بجوم  دناریمیم و  ار  تریغ  لیاز و  ار  لقع  هک  تسا  ردخم  داوم  یلکلا و  تابورـشم 
بارـش شنیرهاـط  تیب  لـها  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  رتاوتم  ثیداـحا  میرک و  نآرق  حیرـص  صن  قبط  مالـسا  ور 

. تسا هدرک  نیعم  یتخس  رفیک  یعرش و  دح  راوخ  بارش  يارب  و  تسا . هتساخرب  هلباقم  هب  نآ  اب  تدش  هب  هدرک و  مارح  اقلطم  ار  يراوخ 
هطبار عطق  ناراوخ  بارش  اب  دندرکیم و  هزرابم  نآ  اب  ناوت  مامت  اب  دنتسجیم و  يرود  يراوخ  بارش  زا  زین ، ناناملسم  مالـسا ، ردص  رد 
سابع ینب  هیما و  ینب  يافلخ  یتح  دـنتفرگیم . رـسمه  ناشیا  زا  هن  هداد و  رـسمه  نانآ  هب  هن  هک  يروط  هب  دـندینادرگیم . يور  اهنآ  زا  و 
یناسک رب  دنهد و  هولج  هتسارآ  ار  دوخ  رهاظ  دندرکیم  یعس  دندادیم و  ماجنا  هنایفخم  ار  لمع  نیا  دنتخادرپیم  يراوخ  بارـش  هب  هک 

. دندرکیم يراج  یعرش  دح  دندرکیم  يراوخ  بارش  هب  رهاظت  هک 

يراسگیم زورما و  ناناملسم 

ینامز هدش : لقن  هک  یئاج  ات  تسا  هدش  لیدبت  یجیار  ةدیدپ  هب  یمالسا ، ياهروشک  رد  يراسگیم  يراوخ و  بارـش  هزورما  هنافـساتم ،
نآ رادشخب  تفاین ، یشورف  بارش  هزاغم  اج  نآ  رد  نوچ  درک و  رفس  شروشک  ياهاتسور  زا  یکی  هب  یمالـسا  روشک  کی  ریزو  تسخن 

درک و رانکرب  دوخ  ماقم  زا  ار  رادـشخب  نآ  هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  تختیاپ  هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  يراـک  نیلوا  دومن و  خـیبوت  ار  هیحاـن 
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. تخادنا هار  هب  اتسور  نآ  رد  یشورف  بارش  ةزاغم  کی  هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  دیدج  رادشخب  هک  يراک  نیتسخن 

مالسا رد  يرواد 

ظفح لماک و  یگدوسآ  شمارآ و  شیاسآ ، تینما ، اذل ، تسا و  لیاق  يا  هژیو  تیمها  هعماج  رد  يرتسگداد  تواضق و  هلئسم  هب  مالـسا 
ققحت يارب  اذل  درادیم ، ررقم  ار  نانآ  یعامتجا  يدرف و  قوقح  ظفح  دنادیم و  نید  زا  شخب  نیا  يایحا  ۀـیاس  رد  ار  ناناملـسم  يوربآ 

و تسا . هدش  لیاق  هداعلا  قوف  یمارتحا  هتـسجرب و  یهاگیاج  و  هژیو ، یلالقتـسا  هیئاضق ، ةوق  يارب  اهنآ ، موادت  نیمـضت  دراوم و  نیا  ۀمه 
. تسا هداد  رارق  ناسآ  یتهج  زا  راوشد و  یتهج  زا  دید ، هیواز  ود  اب  ار  یضاق  راک 

هوـشر زا  زیهرپ  و  مکح ، رودـص  رد  اوـقت  و  تقد ، تـهج  زا  زین  و  اوـعد ، نـیفرط  زا  یکی  يرادـبناج  مدـع  یفرط و  یب  تـهج  زا  مالـسا 
ۀبل رب  یـضاق  ( » منهج فرـش  یلع  یـضاقلا  : ) دیامرفیم وا  دیدهت  رد  هک  ییاج  ات  تسا  هتفرگ  تخـس  یـضاق  رب  هیده ، نتفرگ  ای  يراوخ 

وا رب  نینچ  مه  تسا . هتفرگ  ناسآ  وا  رب  نابرد  بجاح و  نتـشادن  ندادـن و  رارق  راـک و  یگداـس  تهج  زا  اـما  دراد ،» رارق  منهج  هاـگترپ 
تایلام و نانآ  زا  ای  دنک  بلط  يدزمتسد  نیفرط  زا  هک  نآ  نودب  دیامن ، باتش  نیفرط  فالتخا  هب  نداد  نایاپ  تواضق و  رد  هتـسناد  مزال 
لوصا و نیا  هب  زین  ناناملـسم  و  تسا ، هدرک  مارح  وا  رب  تخـس  ار  یلمع  نینچ  مالـسا  هک  نیا  هچ  دـیامن . تفاـیرد  نآ  دـننام  دزمراـک و 
هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ نایب  نآرق و  یهاون  مالسا و  رماوا  قبط  نانآ  نیب  رد  تواضق  هجیتن  رد  دندوب . دنب  ياپ  اضق  رما  هب  طوبرم  تاررقم 
، لام تقو و  فالتا  نودب  یگداس و  تیاهن  رد  تواضق ، رما  ور  نیا  زا  تفرگیم . تروص  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  و  ملـس ) هلآ و 

. دیسریم ناماس  هب  ندرک  تسد  هب  تسد  فاحجا و  يرادبناج و  فارحنا و  هنوگ  چیه  نودب  و  تلادع ، یکاپ و  تیاهن  رد  نامزمه  و 
، یکاپ یگداس ، مرم  هک  دوب  نیا  زا  یشان  مالسا  عیرـس  شرتسگ  فرگـش و  تفرـشیپ  لماوع  زا  یکی  دنفرتعم : یبرغ  هاگآ  ناراگن  خیرات 

هدهاشم یمالسا  تواضق  رد  ار  تیعر  رادمامز و  ات  هتفرگ  موکحم  مکاح و  زا  ناگمه  يربارب  یفرط و  یب  لالقتسا ، تمالـس ، يرگداد ،
نآ یب  ناش  ياوعد  فرط  اب  هارمه  دوخ ، مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یتح  هک  هنوگ  هب  دندرک .

. دنتفاییم روضح  يرتسگداد  رد  دنوش ، لئاق  یتوافت  ناشیا  دوخ و  نایم  هک 

یضاق فیاظو 

ناکم زا  یکی  ای  دجسم  رد  یلومعم  درف  کی  دننام  دوب ، هدرک  صخـشم  ار  وا  فیلکت  مالـسا  هک  هنوگ  نامه  یـضاق ، هتـشذگ  رد  يرآ ،
ای دوجوم . لیالد  دوهـش و  ۀتفگ  ساسا  رب  دـشاب و  ناگمه  روضح  سرتسد و  رد  ات  تفاییم  روضح  مدرم  هب  تمدـخ  يارب  یمومع  ياه 

تیهام اوعد و  لصا  زا  فشاک  هک  يرگید  دـهاوش  نئارق و  یخرب  ساسا  رب  زین ، یهاگ  دـیامن . يرواد  نانآ  ناـیم  هماـسق »  » دـنگوس قبط 
. تفرگیم ماجنا  تواضق  باب  رد  روکذم  یمالسا  نیزاوم  بسح  رب  اه ، تواضق  هنوگ  نیا  هک  درکیم ، تواضق  نآ 

رایـسب درکیم ، تواضق  هفوک  تیعمج  رپ  گرزب و  رهـش  رد  هک  نایـضاق  زا  یکی  تواـضق  تیلوئـسم  مالـسا ، خـیرات  زا  هلحرم  کـی  رد 
یـضاق تدـم  نیا  مامت  رد  درف  نیا  درک . ادـیپ  همادا  ناورم  نب  کلملادـبع  نامز  ات  باطخلا  نب  رمع  نامز  زا  هک  يروط  هب  دـش  ینـالوط 
دجسم رد  يراگنا  لهس  ندرک و  تسد  نآ  تسد  نیا  یـشوپ و  هدرپ  چیه  یب  مدرم و  لباقم  رد  هک  دوب  هنوگ  نیدب  وا  راک  ةویـش  و  دوب ،

ماما هب  ربخ  نیا  نوچ  درک . يرواد  رفن  ود  نیب  هناخ  رد  دـماین و  دجـسم  هب  رابکی  تخادرپیم . يرواد  هب  مدرم  نیب  ردو  تفاـییم  روضح 
. دبای روضح  مدرم  نایم  دجسم و  رد  تواضق  يارب  ات  داد  روتـسد  يو  هب  دومن و  شنزرـس  راک  نیا  تباب  ار  وا  دیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

لح هب  نکمم ، هجو  نیرت  عیرـس  لکـش و  نیرت  هداـس  هب  یگدولآ  ره  زا  رود  یـضاق  دوب و  هنوگ  نیا  یمالـسا  هاـگداد  مالـسا  ردـص  رد 
. تخادرپیم مدرم  تافالتخا  تالکشم و 

تیاهن یب  تواضق  دوشیمن . بوسحم  تواضق  طیارـش  زا  تلادـع  یکاپ و  هتفر ، نیب  زا  مالـسا  ییاضق  ماظن  يایازم  نیا  ۀـمه  هزورما  اما 
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یتادراو نیناوق  ساسارب  میدهاش ، یمالسا  ياهروشک  ۀمه  رد  هک  هنوگ  نامه  هکلب  تسا ، هدش  یمالسا  ریغ  بلغا  اهنت  هن  هدش و  هدیچیپ 
ییاضق ماکحا  زا  عالطا  یب  ای  دـنرادن و  يداقتعا  مالـسا  یئاضق  ماظن  هب  نآ  ناراذـگ  نوناق  هک  تسا  ینیناوق  ساسارب  ای  قرـش ، اـی  برغ 

. دننکیم تواضق  دنتسه ، مالسا 

مالسا رد  تسایس  هعماج و 

، تفاـی تمظع  یگرزب و  ییاوشیپ ، يرورـس ، شا ، هنـالداع  هناـمیکح و  نیناوق  تفار و  تمحر و  ۀـیاس  رد  ناناملـسم  دـهاوخیم ، مالـسا 
رد هتـشاد  يردارب  یگچراپکی و  تدحو و  رگیدـکی  اب  هک  هدومرف  رما  ار  نآ  مهم  نیا  ققحت  يارب  و  دـنریگ . تسد  رد  ار  اهتلم  يربهر 

. تسا هدومرف  عنم  نتسسگ  مه  زا  هقرفت و  زا  ار  ناشیا  زین  و  دنرادرب ، ماگ  هدحاو  تما  لیکشت  هار 
و دـندرکیم . يراددوخ  ییادـج  هقرفت و  زا  هداهن  ندرگ  ار  هدـحاو  تما  يردارب و  یگناگی و  رب  ینبم  مالـسا  تاروتـسد  زین ، ناناملـسم 

هزورما هک  یلاح  رد  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  اهتلم  يربهر  ناهج و  يرورـس  تساوخیم  نانآ  يارب  مالـسا  هک  هنوگ  ناـمه  بیترت  نیدـب 
شک متس  ور ، هلابند  تسد و  ریز  دنتشگ ، نید  تایهنم  درگ  سکعرب  هتشاذگاو و  ار  هنیمز  نیا  رد  مالسا  رماوا  ناناملـسم  هک  نآ  زا  سپ 

یقرتم میلاعت  زا  ناناملـسم  نتفاـترب  يور  يازـس  نیا  و  دـنا ، هدـش  ناـگدرب  زا  رت  تخب  نوگن  رتراوخ و  و  هراوآ ، هراـچیب و  ریذـپ ، ملظ  و 
. تسا مالسا 

راک ۀحولرـس  ار  نآرق  هیآ  نیا  دـندرکیم و  ارجا  وم  هب  وم  ار  یمالـسا  تاررقم  مالـسا ، ردـص  ناناملـسم  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه  سپ 
یموق و ياه  توافت  زا  هن  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  و  نوقتاف » مکبر  انا  هدحاو و  هما  مکتما  هذه  نا  و  : » دیامرفیم هک  دـندادیم  رارق  شیوخ 

ياه تموکح  یمالسا ، ياه  نیمزرـس  ةرتسگ  رد  ناناملـسم  هچرگ  يزرم ، ياهیریگرد  ییایفارغج و  ياهزرم  زا  هن  دوب و  يربخ  يا  هلیبق 
ۀنهپ رد  لماک  يدازآ  اب  ناناملـسم  اذـل  و  دـشیم ، هرادا  يزکرم  تموکح  کی  ساـسا  رب  ناـنآ  ددـعتم  تافرـصتم  اـما  دنتـشاد  يددـعتم 
هتشاد نآ  لاثما  یجورخ و  همانرذگ و  هب  زاین  هک  نآ  یب  دنتفریم  رگید  راید  هب  يراید  زا  یناسآ  هب  دندرکیم و  رفـس  یمالـسا  نیمزرس 

. دنشاب

هدحاو تما  زا  يا  هنومن 

ینامز مدوب ، دهاش  ار ، دهدیم  روتـسد  نآ  هب  نآرق  هک  یمالـسا  رهاظم  نیا  زا  ییاه  هنومن  اصخـش  نیا ، زا  شیپ  لاس  تصـش  بناج  نیا 
زورما دـننام  اـهروشک ، ریاـس  ناـنبل و  هیروس ، زاـجح ، ناـمع ، نیرحب ، تیوک ، ناریا ، دـننام : یمالـسا  ياـهروشک  رگید  قارع و  نیب  هک 

دنه ناناملـسم  هک  يروط  هب  دوب . نینچ  زین  دـنه  روانهپ  روشک  نارود  نآ  رد  هک  نانچ  مه  تشادـن ، دوجو  یگتخاس  ییایفارغج  ياهزرم 
رفـس ناـماس  نآ  هـب  یعناـم  چـیه  نودـب  تراـجت  اـی  يرگـشدرگ و  يارب  زین  قارع  مدرم  دـندمآیم و  قارع  هـب  تـسد  رود  هـطخ  نآ  زا 

زا ای  دادـغب ، هب  اج  نآ  زا  ارماس و  نیمظاک و  هب  البرک  زا  ای  البرک ، هب  فجن  زا  یقارع  درف  کـی  زورما  هک  یگداـس  ناـمه  هب  دـندرکیم ،
هب اج  نآ  زا  هدـمآ و  قارع  هب  لماک  يدازآ  اب  طاقن  نیرترود  زا  مدرم  هنوگچ  هک  مراد  رطاخ  هب  بوخ  و  دـنکیم ، رفـس  هرـصب  هب  دادـغب 

ترایز يارب  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  زاجح و  زا  ای  و  دندشیم ، دوخ  ياهرهـش  اهروشک و  مزاع  هتـشگزاب و  قارع  هب  سپـس  هتفر ، جح 
بذاک و عناوم  ای  دنـشاب و  جورخ  دورو و  ةزاجا  ای  همانرذگ  دـنمزاین  هک  نیا  نودـب  دـندمآیم  قارع  هب  هفرـشم  دـقارم  هسدـقم و  تابتع 

. ددرگ نانآ  عنام  ییایفارغج  یگتخاس  ياهزرم 
هتـشاذگ رانک  ار  همانرذگ  همانـسانش و  هتـشادرب و  نایم  زا  ار  اهزرم  دنا . هداد  لیکـشت  هدحاو  تما  یبرغ  ياهروشک  هزورما  سکعرب ، اما 

ماما رادشه  قادصم  دنا و  هدرک  كرت  ار  اهنیا  مامت  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  دنا ، هدروآ  مهارف  هدحاو  یتما  لیکـشت  يارب  ار  هنیمز  دنا و 
رذح رب  مالـسا  میلاعت  نآرق و  زا  ینادرگ  يور  ياهدـمایپ  زا  ار  ناناملـسم  هک  هاگ  نآ  دـنا . هدـش  عقاو  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع 
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«. مکریغ هب  لمعلاب  مکنقبسی  ال  نآرقلا ، یف  هللا  هللاو  : » دومرف تشاد و 

یمالسا يردارب  ناناملسم و 

رگید ناملـسم ، درف  کـی  ساـسا  نیا  رب  دـندوب . دـنب  ياـپ  نآ  هب  ناناملـسم  هک  تسا  یمالـسا  يردارب  مالـسا ، تاروتـسد  زا  رگید  یکی 
«. هوخا نونمؤملا  امنا  : » دیامرفیم زین  لاعتم  يادخ  تسنادیم و  دوخ  ینید  رهاوخ  ای  ردارب و  ار  نز  هچ  درم و  هچ  ناناملسم ،

. درک داجیا  يردارب  دنویپ  ناناملسم  نایم  راب  ود  زین  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دنا  هدرک  شراگن  ناراگن  خیرات  هک  نانچ  مه  و 
رد درک . رارقرب  يردارب  راصنا  نارجاهم و  نیب  هنیدم  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هنیدم . رد  رگید  راب  هکم و  رد  راب  کی 

بازحا ارا و  ددعت  ماظن  فیاظو  زا  یکی  هک  تسا  نآ  يایوگ  ینـشور  هب  نیا  دـندش و  ردارب  راصنا  زا  یکی  اب  نارجاهم  زا  کی  ره  هجیتن 
قوقح نتـشاد  ساپ  زین  تلم و  نآ  کیاکی  نایم  رد  يردارب  نوؤش  ظـفح  اـنامه  تسا ، تلم  کـی  ییافوکـش  تفرـشیپ و  زمر  هک  دازآ ،

تـسرد دـندرکیم . تیاعر  ظفح و  ار  قوقح  نوؤش و  نیا  زین  نارجاهم  راصنا و  هک  نانچ  مه  تسا . رگیدـکی  اب  نآ  لـماعت  رد  يردارب 
ددعت هیلوا  لوصا  هب  هجو  چیه  هب  دننکیم و  عیاض  ار  رگیدمه  اهنیا  دوشیم . هدـهاشم  یمالـسا  ياه  هورگ  نیب  رد  هزورما  هچنآ  سکع 

ای و  هدز ، مد  مالسا  زا  دنناوتیمن  دنزیتس  رد  رگیدکی  اب  هک  ینامز  اذل  دنتسین ، دنب  ياپ  هدومن  میسرت  نانآ  يارب  مالـسا  هک  بازحا ، ارآ و 
رد دننکیمن ، ناناملسم  مالسا و  بیصن  یماندب  زج  يزیچ  دوخ ، يراتفردب  تین و  ءوس  نیا  اب  هک  ارچ  دنهد ، تبسن  ناناملـسم  هب  ار  دوخ 

. دنا هتشاذگ  اپ  ریز  تسا ، هدرک  بجاو  ناناملسم  رب  مالسا  نییآ  هک  ار  یمالسا  يردارب  دوخ ، دنسپان  راتفر  اب  نانآ  تقیقح 
نامهم ار  اهنآ  دـنداد و  نانآ  هب  هناخ  دنتـشاد ، شیوخ  رجاهم  ناردارب  اب  راصنا  هک  تسا  يراتفر  نامه  یمالـسا ، يردارب  موهفم  يراـب ،

، تراجت راک و  بسک و  رد  ار  نانآ  و  دنداد ، رارق  نیرجاهم  سرتسد  رایتخا و  رد  ار  یگدنز  ۀیلوا  ياه  يدـنمزاین  ۀـمه  و  دـندومن ، دوخ 
. دندومن میهس  هریغ  تعنص و  فرح و  و  تعارز ، تشک و 

ترفاسم یمالـسا  يروشک  هب  ناهج ، ۀطقن  ره  زا  یناملـسم  هچنانچ  هک : تسا  نیا  یمالـسا  یگتـسبمه  هب  يدنب  ياپ  دـح  نیرتمک  زورما 
. دننکیم دروخرب  راتفر و  رگیدمه  اب  هک  دنیامن  دروخرب  راتفر و  يا  هنوگ  هب  وا  اب  ناماس  نآ  ناناملسم  دش ، نکاس  اجنآ  رد  درک و 

ناملسم ۀعماج  ياه  يدازآ 

ۀمه رد  دـندشیم  دراو  هک  یمالـسا  روشک  ای  رهـش و  ره  رد  ینعی  دنتـشاد  ار  تیعـضو  نیمه  ناناملـسم  یمالـسا ، ياه  يدازآ  باـب  رد 
هراشا هلئـسم  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  هک  يروط  هب  دنتـشاد . لماک  يدازآ  دوب ، كدـنا  رایـسب  اـهنآ  دادـعت  هک  تاـمرحم ، زج  هب  اـههنیمز 

نع مهیهنی  فورعملاب و  مهرمای  لیجنلا  هاروتلا و  یف  مهدنع  ابوتکم  هنودجی  يذلا  یمالا  یبنلا  لوسرلا  نوعبتی  نیذـلا  : » دـیامرفیم هدومن 
هفیرـش هیآ  رد  ارـصا  زا  دارم  و  مهیلع » تناک  یتلا  لالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  ثئابخلا و  مهیلع  مرحی  تابیطلا و  مهل  لـحی  و  رکنملا ،

زا دارم  هک  روط  نیمه  دوشیم . لمحتم  هعماج  رد  جـیار  تسرداـن  موسر  بادآ و  تاداـع و  ببـس  هب  درف  هک  تسا  ینیگنـس  راـب  ناـمه 
. درادیم زاب  تفرشیپ  يدازآ و  ییاهر ، زا  ار  وا  هدرک و  دنب  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  يریگاپ  تسد و  نیناوق  نامه  لالغا 

، دندومنیم لمع  مالـسا  تاروتـسد  ساسارب  یمالـسا ، ياه  يدازا  ینید و  توخا  هدحاو ، تما  نوچمه  ییاه  هنیمز  رد  ناناملـسم  يرآ ،
مه زا  ییاه  تلم  دنـشاب ، هدـحاو  یتما  هک  نیا  ياج  هب  ور  نیا  زا  دـننکیم . لـمع  هتـشذگ  فـالخرب  لـماک  روط  هب  مینیبیم  هزورما  اـما 

، هتـشون دوخ  نیناوق  دنرگیدکی و  ینوخ  نانمـشد  نانوچ  دنباتـشب ، رگیدکی  يرایمه  هب  یناردارب  نوچمه  هک  نیا  ياج  هب  دنا و  هتـسسگ 
هنیزه تخادرپ  تلود و  ةزاجا  هب  تسا و  هتشگ  هدیچیپ  راوشد و  اهراک ، نآ  لابند  هب  هدش و  ناش  يدازآ  عنام  هتـسب و  ار  ناشیاپ  تسد و 

، ملق هشیدنا و  يدازآ  رفس ، راک و  يدازآ  دننام  اهيدازآ  رتشیب  هک  یئاج  ات  دراد . یگتسب  لیبق  نیا  زا  رگید  زیچ  کی  رازه و  تایلام و  و 
. تسا هدش  هتفرگ  ناناملسم  زا  یمالسا  ياه  يدازآ  رگید  هدیقع و  نایب و  يدازآ 
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یمالسا بادآ 

غورد و نوچمه : تامرحم  باکترا  زا  ار  نانآ  هتـسناد و  بجاو  ناناملـسم  رب  ار ، هزور  زامن و  نوچمه : یتابجاو  مالـسا  هک  هنوگ  ناـمه 
تـسادخ لوسر  تنـس  کی  هک  ار  ندز  كاوسم  ندرک و  تفاظن  دـننام  تابحتـسم  دـهاوخیم  ناـنآ  زا  روط  نیمه  درادیم ، زاـب  تمهت 

تاهورکم زا  و  نیبذـکملا » هبقاع  ناک  فیک  اورظناف  ضرالا  یف  وریـس  لق   » هدرک شرافـس  ار  رفـس  ریـس و  دـننام : یتاحابم  هداد و  ماجنا 
لاـبند هب  دـننک و  زیهرپ  یگتفراو  زا  دـنوشب و  هتـسارآ  یمالـسا  بادآ  هب  دـهاوخیم  ناناملـسم  زا  مالـسا  رگید  یتراـبع  هـب  و  دـنزیهرپب ،

. دهدیم نامرف  یعرش  ماکحا  يدنب  ياپ  هب  ار  نانآ  هک  نانچ  مه  دنشاب ، یگتسراو 
هتـسارآ یمالـسا  بادآ  هب  ار  دوخ  روط  نیمه  دـندوب ، دـهعتم  یعرـش  ماـکحا  هب  هک  هنوگ  ناـمه  ناناملـسم  نیـشیپ  ناراـگزور  رد  اذـل ،

بادالا و باتک  رد  بادآ  نآ  زا  یخرب  و  دنوش . بادآ  يدابم  ياه  ناسنا  هک  دندرکیم  شـشوک  بادآ ، نآ  یناوارف  ۀمه  اب  دندرکیم ،
: زا دنا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدمآ  ننسلا 

يرادراـب و بادآ  جاودزا ، بادآ  ینیـشنمه ، ترـشاعم و  بادآ  يراـمیب ، یتمالـس و  بادآ  راـک ، بسک و  بادآ  مـلعت ، مـیلعت و  بادآ 
بادآ نفد ، نفک و  بادآ  راضتحا ، گرم و  بادآ  رـضح ، رفـس و  بادآ  يرادـیب ، باوخ و  بادآ  ندـیماشآ ، ندروخ و  بادآ  نامیاز ،

نیا رد  یلیاـسم  زین  گرم  زا  سپ  دــلوت و  زا  شیپ  یتـح  یقاـب  يارــس  يارــس و  نـیا  رد  یعاــمتجا  يدرف و  بادآ  رگید  و  رازم ، ربـق و 
. تسا حرطم  صوصخ 

رد یمالسا  بادآ  نیا  هزورما  اما  دندرکیم ، لمع  نآ  هب  ناوارف  لابقا  قوش و  اب  ناناملسم  دوب و  هدش  هتخانشان  یمالسا  بادآ  نیا  يرآ ،
و بجاو ، هن  تسا  بحتـسم  زیچ  نالف  هک : تسا  نیا  ناش  نخـس  و  تسا . هدش  عقاو  روجهم  كورتم و  هدنام و  هتخانـشان  ناناملـسم  نایم 

 …، روط نیمه  و  مارح ، هن  تسا  هورکم  زیچ  نالف 

یمالسا بادآ  هب  ندرکن  لمع  ياهدمایپ 

ناناملـسم ارچ  هللا ، لوسر  ای  دیـسرپ : تفر و  شیپ  دـید ، باوخ  رد  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  املع ، ناگرزب  زا  یکی 
هدنام بقع  دح  نیا  ات  نامدادعت  ینوزف  دوجو  اب  ام  یلو  دندروآ ، تسدب  یمیظع  تفرـشیپ  نانچ  ناشکدنا  دادعت  مغر  یلع  مالـسا  ردص 

: تسا نینچ  نآ  نومضم  هک  دندومرف  یخساپ  شباوج  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  میا !؟
هب ار  اهنآ  مامت  و  تاحابم ، تابحتسم و  تابجاو ، تمسق  دندوب  هدرک  میسقت  شخب  ود  هب  ار  هناگ  جنپ  یعرـش  ماکحا  نیتسخن  ناناملـسم 

كرت تابجاو و  ماجنا  هب  طقف  امش  هک  یلاح  رد  دندوب . هدرک  كرت  مه  اب  ار  ود  ره  هک  تاهورکم  تامرحم و  تمسق  و  دندروآیم . اج 
. دیا هتفاتب  يور  اهنآ  زا  لماک  روط  هب  هکلب  هدادن ، یتیمها  چیه  تاهورکم  تاحابم و  تابحتـسم و  هب  تبـسن  اما  دینکیم . افتکا  تامرحم 

. دیا هدنام  بقع  نینچ  نیا  هجیتن  رد 
بادآ اریز  دراد ، تقباـطم  تیعقاو  اـب  هک  تسا  ییاـه  باوـخ  هقداـص و  ياـهایؤر  زا  باوـخ  نیا  تفگ  دـیاب  و  تسا . نیمه  زین  تقیقح 

و تسا ، ینید  تامرحم  زا  بانتجا  زین  یعرش و  تابجاو  یلوبق  نماض  تسا ، تاهورکم  تاحابم و  تابحتسم و  هدنریگرب  رد  هک  یمالسا 
. دروآیم مهارف  ار  ییافوکش  تفرشیپ و  يارب  بسانم  ۀنیمز 

. ددرگیم ناوارف  ياه  نایز  عفد  بجوم  دراد و  یپ  رد  يدایز  دیاوف  تاهورکم  كرت  تابحتسم و  هب  لمع  نینچ  مه 

تماجح تنس 

قیوشت دروم  ار  نآ  مالسا  هک  یلاح  رد  تسام . راگزور  رد  هتکس  رامآ  شیازفا  لماوع  زا  یکی  تماجح ، تنـس  نتـشاذگ  ورف  دیدرت  یب 
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تماجح زین  دوخ  دنا و  هدومن  رایـسب  دیکات  نآ  رب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هداد و  رارق 
. دندومرفیم شرافس  نآ  هب  تبسن  ار  نارگید  هدرک و 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  زا 
و هثیغم »  » ار یمود  هعفان »  » ار یلوا  دندومنیم و  تماجح  ار  دوخ  تشپ  و  فتک ، ود  نیب  رـس ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

. دندیمانیم هذقنم »  » ار یموس 
و تسا .» دنمدوس  گرم  زج  يرامیب  ره  يارب  تسا و  هثیغم  رـس ، تماجح  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

هیلع  ) نیسح ماما  اب  يدردمه  ناونع  هب  ار  ینز » همق   » هلئـسم تسا  هدش  دراو  تماجح  باب  رد  هک  يرگید  تایاور  ةوالعب  تیاور  ود  نیا 
، ینید يراعـش  و  یقالخا ، يدابع ، یلمع  یبط ، دوس  رب  هوالع  ینز ، همق  هک  نیا  هچ  دـهدیم . هولج  هدیدنـسپ  اروشاـع ، زور  رد  مالـسلا )

. تسا ینیسح 
رورـس الوم و  يا ، هدنب  اسب  هچ  و  تسا ، هدنب  ۀلزنم  هب  ناسنا ، ندب  رد  نوخ  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  زین  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا 

«. دشکب ار  دوخ 

جاودزا تنس 

هک نیا  زا  لفاغ  تسا . ماگنهب  جاودزا  زا  ناناوج  يرود  اه ، يرامیب  زا  يرایسب  زورب  تلع  هزورما  تفگ : دیاب  زین  جاودزا  تنـس  دروم  رد 
دننام ياه و  هاگتـسد  رد  لالتخا  و  راردا ، يراجم  باهتلا  سفن ، یگنت  دـننام  یفلتخم  ياه  يرامیب  ثعاب  تنـس ، نیا  نتخادـنا  ریخاـت  هب 
ةرابرد ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اذل  دـنا ، هدرک  نایب  لیـصفت  هب  ار  نآ  تایئزج  دـیدج ، میدـق و  بط  هک  ددرگیم . نآ 

ام هک  ریبک .» داسف  ضرالا و  یف  هنتف  نکت  هولعفت  الا  : » هک دومرفیم  توالت  ار  هیآ  نیا  نآ  دسافم  درجت و  ياه  بیـسآ  جاودزا و  تیمها 
، يراب دنب و  یب  داسف و  زا : دنا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  میباییم  رد  زین  ار  جاودزا  رما  رد  ریخات  زا  یشان  ياه  بیـسآ  هکرابم  هیآ  نیا  زا 

. دنزوس نامناخ  اهنآ  یگمه  هک  زورما ، ناناملسم  نایم  رد  عیاش  یسنج  ياه  يرامیب  ریاس  و  قحس ، طاول ، انز ،
ود وا  زا  دیدیم  ار  یناوج  هاگره  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک : مدناوخیم  يوبن  ةریـس  هب  طوبرم  ياه  باتک  زا  یکی  رد 

سپس يداتفا » ممشچ  زا  : » دومرفیم درادن  يراک  بسک و  هک  دادیم  خساپ  رگا  دیسرپیم . شراک  بسک و  زا  تسخن  دیـسرپیم : لاؤس 
«. یتسه اراصن  نابهار  نیطایش و  ناردارب  زا  وت  : » دومرفیم ما ، هدرکن  جاودزا  تفگیم : رگا  دیسرپیم ، شجاودزا  زا 

جاودزا هچنانچ  دشیم  ناوج  نارتخد  جاودزا  يایوج  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  مدـید  یتیاور  هباغلا  دـسا  باتک  رد 
. دروآیم رد  دندوب  نانآ  ناش  مه  هک  یناسک  جاودزا  هب  ار  نانآ  دندوب  هدرکن 

رگید ياه  تنس 

زا یخرب  هرس » سدق   » یسربط نیدلا  یضر  موحرم  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  دایز  رایسب  ياه  تنس  تماجح ، جاودزا و  تنس  زا  ریغ  هب 
بادآ و نآ  زا  یـضعب  هرـس » سدق   » یـسلجم ۀـمالع  موحرم  نینچ  مه  تسا . هدرک  رکذ  قالخالا  مراکم  دوخ  روهـشم  باتک  رد  ار  اهنآ 

راونالاراحب هعومجم  زا  ناـمیالا ، رکفلا و  هرـشعلا ، هضورلا و  ياـه  باـب  نیقتملا و  هیلح  دوخ  فورعم  باـتک  رد  ار  یمالـسا  ياـه  تنس 
يروآدرگ تاهورکملا  تابحتـسملا و  باـتک  رد  ار  اهتنـس  بادآ و  نآ  زا  یخرب  مدـش  قفوم  هللادـمحب  زین  بناـج  نیا  و  تسا . هدروآ 

. میامن

نوناق عضو  قیرط  زا  ناسنا  هب  راگدرورپ  فطل 

زورما مالسا  زورید و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 34زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنآ و  شیاه ، هتساوخ  يو ، حالص  ریخ و  هب  ناسنا  راگدیرفآ  و  تساه ، ناسنا  هدننیرفآ  هک  تسا  لاعتم  يادخ  نید  مالسا  تقیقح ، رد 
لقع اب  هک  هدروآ  يا  هتفرشیپ  ماکحا  نیناوق و  مالـسا  تهج  نیمه  هب  تسا . رت  هاگآ  نارگید  زا  تسا ، یگدنز  رد  وا  یتخبـشوخ  بجوم 

بجوم هچنآ  مامت  هب  ار  نایمدآ  دیوگیم ، خساپ  گرزب ، کچوک و  نز ، درم و  هعماج ، درف و  ياه  هتـساوخ  هب  و  دراد ، تقباطم  قطنم  و 
زا رامق ، ندوب  مارح  نوناق  لاثم  ناونع  هب  درادیم ، زاب  تسا  ناش  نایز  و  ررض ، ثعاب  هچنآ  زا  هدرک و  شرافس  تسا  ناش  حالـص  ریخ و 
هک تسا  ور  نیا  زا  تایلام ، كرمگ و  ندوب  مارح  نوناق  دوشیم و  اـهيزرو  هنیک  اهینمـشد و  هب  ندز  نماد  ثعاـب  هک  تسا  تهج  نیا 
رد لالخا  ثعاب  هک  تسا  تهج  نادـب  اـبر ، ندوب  مارح  نوناـق  دریگیم و  مدرم  زا  ار  تارداـص  تادراو و  یناـگرزاب و  بسک و  يدازآ 

هراشا اهنآ  هب  هتشذگ  تاحفـص  رد  هک  یلام  ۀناگراهچ  دراوم  زج  هب  تایلام ، ندوب  مارح  نوناق  و  دوشیم . هعماج  ندش  یتاقبط  داصتقا و 
. دوشیم اهتمیق  ینارگ  ببس  هدروآ و  راشف  مدرم  رب  هک  تسا  نآ  تلع  هب  دش ،

ثیدح دافم  ساسارب  روما ، ندوب  لالح  ندرمش و  زیاج  رد  مالـسا  نیناوق  اما  تسا ، تامرحم  ةرابرد  یمالـسا  ماکحا  زا  یخرب  ۀنومن  نیا 
. دشابیم اهرمع » نمل  ضرالا هللا و  ( » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

دابآ ار  نآ  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  نیمز  نوناـق ، نیا  ساـسارب  دـنریگیمن ، رارق  نارحب  رد  نکـسم  هلئـسم  رد  مدرم  ثیدـح  نیا  ساـسارب 
يدرف و ياهیدـنمزاین  رگید  ای  هناخراک ، هسـسؤم و  هناخ و  نتخاس  تانق ، هاچ و  ندـنک  يراک ، تخرد  يزرواـشک ، دـننام : دـشاب . هدرک 

. درک يرادرب  هرهب  ناوتیم  نآ  زا  هک  یعامتجا 
باتک زا  یخرب  رد  ار  روما  نآ  ام  هک  دـنکن  زواجت  تسا  هدـش  صخـشم  مکل ، هملک  اـب  ثیدـح  رد  هک  يدودـح  زا  هک  نآ  طرـش  هب  اـما 

. میا هدرک  رکذ  نامیاه 
هب ندوب  کلام  رد  تفای  تسد  يزیچ  هب  نارگید  زا  رتدوز  سک  ره  هب » قحا  وهف  ملـسم  هیلا  قبـسی  مل  ام  یلا  قبـس  نم   » نوناق دـننام  اـی  و 

زاـین دـح  رد  ار  یکلمت  نینچ  مالـسا  هتبلا  دـنربارب ، نآ  رد  مدرم  هک  تسا  یلـصا  حاـبم ، روـما  دروـم  رد  نوناـق  نیا  تسا ، رتراوازـس  نآ 
ماظن تروص  نیا  رد  هدمآ  شیپ  فالتخا  نانآ  نایم  دنـشاب  هتـشاد  دوخ  رایتخا  رد  ار  تاحابم  زاین  دح  زا  رتارف  دارفا  رگا  نوچ ، دـنادیم ،
تسا یسک  نآ  تیاور ، نیا  رد  ملسم ، هژاو  زا  دارم  هک  تسا  نیا  اهقف  نایم  روهشم  هتـشذگ  نیا  زا  دش ، دهاوخ  هتـسسگ  مه  زا  یعامتجا 
هدوب نینچ  زین  هتشذگ  رد  هک  نانچ  دشاب . ناناملسم  نامیپ  مه  ای  یمذ و  ناملسم و  زا  معا  دنکیم  یگدنز  یمالسا  ياه  نیمزرـس  رد  هک 

. تسا

قلاخ زا  مدرم  ندرکن  يرازگ  ساپس 

دوشیم هدـید  یمالـسا  ياهروشک  یخرب  رد  هزورما  هک  نانچ  مه  تسا ، هدـنام  روجهم  كورتم و  ناناملـسم  نیب  رد  ماـکحا  نیا  هزورما 
نآ رد  زاس  تخاس و  ینادابآ و  زا  زین  یهاگ  دنکیم و  لیدبت  دوخ  دمآرد  تراجت و  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  دشورفیم و  ار  نیمز  تلود 
رد تسا و  هدـش  هتـسب  مدرم  يور  هب  اهبرد  ۀـمه  اذـل  دـهدیمن ، تیم  نفد  ةزاجا  لوپ  نتفرگ  اب  زج  یهاـگ  یتح  دـنکیم و  يریگولج 

. تسا هتشگ  رادیدپ  هریغ  نکسم و  نارحب  هجیتن 
ذیفنت ار  اـهرمع » نمل  ضرـالا هللا و   » نوناـق قارع  ناناملـسم  هنوگچ  لـبق ، لاـس  تصـش  دودـح  رد  هک  مروآیم  داـیب  یبوخ  هب  بناـجنیا 

ناگدرم و نفد  ناتسروگ و  یتح  تافوقوم و  تاسسؤم و  يانب  و  يراک ، تخرد  يزرواشک ، يزاس ، هناخ  تهج  نیمز  اذل ، دندومنیم و 
. دندربیم رس  هب  تداعس  تکرب و  شیاسآ و  هافر و  رد  مدرم  دوب و  حابم  دازآ و  مدرم  مومع  يارب  هریغ ،

مدرم رایتخا  رد  یهجو  چـیه  یب  ناتـسربق ، يانب  ناگدرم و  نفد  يارب  یمالـسا ، ياهروشک  رگید  زاجح و  جـیلخ و  ياهروشک  رد  نیمز ،
دنناسریم و شورف  هب  زین  ناگدرم  نفد  ناتسروگ و  يارب  یتح  ار  نیمز  یمالـسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  هک  یلاح  رد  دشیم ، هداد  رارق 
زا یکی  دـش ، باب  قارع  رد  یـشورف  ربق  هلئـسم  هک  ینامز  مراد  دای  هب  بناج  نیا  زین  تسا . یهالا  نیناوق  مالـسا و  ماـکحا  فـالخرب  نیا 
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ییاهروشک زا  یکی  يویدار  رد  یناحور ، کی  زا  دناوخ . نید  رد  یتعدـب  ار  نآ  دورـس و  ترخآ ، هب  مازعا  رتفد  مان  هب  يا  هدیـصق  نابیدا 
لمع هعوضوم  نیناوـق  هب  مه  مالـسا و  هب  مه  تلود  تفگیم : هک  مدینـش  درکیم ، ینارنخـس  دـنکیم  تیمالـسا  ياـعدا  شتموـکح  هک 
هتخاس نیناوق  اما  تسا ، بجاو  مالسا ، نیناوق  ماکحا و  هب  ندرک  لمع  اهنت  هک  دنادیم  دسانشیم  ار  مالسا  سکره  هک  یلاح  رد  دنکیم 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ  دوش . هتشاذگ  رانک  دیاب  درادن  ناناملسم  دزن  یهاگیاج  هک  تهج  نیا  زا  تسا ، مالـسا  فالخرب  هک  رـشب  تسد 
«. نوحلفی بذکلا ال  هللا  یلع  نورتفی  نیذلا  نا  بذکلا  هللا  یلع  اورتفتل  مارح  اذه  لالح و  اذه  بذکلا  مکتنسلا  فصت  امل  اولوقت  الو  »

ارجا نماض  هیبنت ، قیوشت و 

زا شیپ  هکلب  دـلوت و  زا  لبق  زا  عامتجا ، ات  هتفرگ  درف  زا  ار  یناسنا  ۀـعماج  هک  تسا  يریگارف  نیناوق  ماکحا و  زا  یلماک  ۀـعومجم  مالـسا 
. دشاب هتشاد  دوجو  يدنمورین  ییارجا  تنامض  دیاب  ریگارف ، نیناوق  نیا  يارجا  يارب  اما  دریگیم . رب  رد  گرم  زا  سپ  یتح  هفطن و  داقعنا 

شاداپ هب  ار ، نارادرب  نامرف  ور  نیا  زا  تسا . هداد  رارق  ارجا  يارب  یتنامض  ذیفنت و  يارب  يا  هزیگنا  ناونع  هب  ار  هیبنت  قیوشت و  مالـسا  اذل ،
، دودح لاثم ، ناونع  هب  تسا . هداد  رادشه  هدومن و  دیدهت  ترخآ  باذع  ایند و  رفیک  هب  ار  نانامرفان  تسا و  هداد  هدعو  يورخا  يویند و 

. دنراد يدیدهت  یهیبنت و  دربراک  هک  تسا  مالسا  يزرفیک  ماکحا  ییازج و  نیناوق  ۀلمج  زا  تاید  صاصق و 
رگید یمومع  طرـش  ود  نیناوق  نیا  ذیفنت  يارب  مزال  تسا ، هدرک  ررقم  ییازج  نیناوق  نیا  يارجا  يارب  مالـسا  هک  یطورـش  رب  هوالع  هتبلا 

: ددرگ ظاحل  زین 
. یناسنا ياه  يدازآ  ۀمه  ندروآ  مهارف  مالسا و  ماکحا  مامت  يارجا   1

. هعماج رد  تلیضف  یتسردنت و  زین  گنهرف و  یهاگآ و  شرتسگ  و  یگیامورف ، لهج و  يرامیب ، رقف و  ياه  هشیر  عطق   2
باتک رد  ار  اهنآ  لیـصفت  هب  ناهیقف  هک  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  زین  دوشیم  نیناوق  نآ  يارجا  عنام  هک  انثتـسا  دراوم  تسا  مزال  هک  نانچ  مه 

. میا هدروآ  هقفلا ، باتک  رد  ار  دراوم  نآ  زا  يا  هراپ  زین  ام  دـنا و  هدرک  رکذ  هریغ  مـالکلا و  رهاوج  ماـهفالا و  کـلاسم  دـننام  دوخ  ياـه 
: زا دنترابع  دراوم  نآ  نیرتمهم  زا  یخرب  دنامب و  ناما  رد  طیرفت  طارفا و  زا  اهنآ  يارجا  ات  دوشیم  ثعاب  اهنآ  نتفرگ  رظن  رد  هک  ینیناوق 

مهم مها و 

دننام مهم ، نیب  دوب  ریاد  يرما  رگا  ساـسا  نیا  رب  تفرگ ، رظن  رد  ار  رتمهم » مهم و   » ةدـعاق دـیاب  یمالـسا ، ياـهرفیک  نوناـق  يارجا  يارب 
هدش و هتشاد  مدقم  مهم ، رب  مها ، يدروم  نینچ  رد  یمحر ، یب  هب  نآ  ندش  مهتم  و  مالسا ، ندش  ماندب  دننام  رتمهم  و  تقرس ، دح  يارجا 

. دوشیم رظن  فرص  تقرس  دح  يارجا  زا 

نمشد نیمزرس  رد 

بکترم یمالسا  ریغ  يروشک  رد  ینعی  نمشد ، نیمز  رد  یناملـسم  هچنانچ  نیاربانب  دوشیمن . يراج  دح  نمـشد ، نیمزرـس  رد  نینچ  مه 
. دنکیم دازآ  ار  وا  دح  يارجا  نودب  عرش  مکاح  دوب ، دح  بجوتسم  هک  دش  یفالخ 

رارطضا

تقرـس دننام : دشاب ، هدش  فالخ  لمع  بکترم  يراچان  يور  زا  درف  هک  انعم  نیدـب  تسا . دـح  يارجا  مدـع  دراوم  زا  یکی  ندوب ، راچان 
ندیشون زا  راچان  یگنشت  تدش  رثا  رد  هک  ینز  نآ  زا  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما اذل  یگنـشت ، عفر  يارب  انز  باکترا  ای  و  یلاس ، طحق  رد 

. درکن يراج  نز  نآ  رب  ار  دح  دوب ، هدرک  يراددوخ  وا  هب  نداد  بآ  زا  انز ، ربارب  رد  زج  بآ  بحاص  یلو  دوب ، بآ 
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نتخاس راچان 

نآ و  تسا ، راـبجا  زا  ریغ  يراـچان  هک  تسا  نشور  و  تسا . درف  ندرک  روبجم  نتخاـس و  راـچان  دـح  يارجا  مدـع  دراوـم  زا  رگید  یکی 
. دنزیرب بارش  شیولگ  رد  روز  اب  هتسب و  بانط  اب  ار  یصخش  هک  تسا  نیا  دننام 

هارکا

راداو يرگمتس  طسوت  يدرف  هچنانچ  لاثم  ناونع  هب  دوشیمن ، ارجا  دح  دشاب ، هارکا  يور  زا  فالخ  لمع  ای  مرج  باکترا  رگا  نینچ  مه 
یلمع مالسا  رد  و  دنکیمن . هذخاؤم  دوش ، لمع  بکترم  هارکا  يور  زا  هک  ار  یسک  مالـسا  اریز  تسین ، وا  رب  يدح  دوش ، رمخ  برـش  هب 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شیامرف  زا  هلئـسم  نیا  هک  تسین . نآ  رب  یهانگ  هدوب و  شـشخب  دروم  دشاب  هارکا  يور  زا  هک 
هدرک رکذ  لوصا  هقف و  ياه  باتک  رد  ار  نآ  لوصا  ياملع  ناهیقف و  هک  تسا  يروهشم  ثیدح  نآ  دوشیم و  هدافتسا  عفر ، ثیدح ، رد 

. دنا

فیلکت نتسنادن 

مارح هب  ملع  اب  ار  مارح  هک  تسا  یسک  رب  دح  مالسا  رد  اریز  دوشیمن ، يراج  دح  زین  وا  رب  تسین  هاگآ  دوخ  یعرش  هفیظو  هب  هک  یسک 
دناوخن زامن  ای  دـشونب  رمخ  ینادان  يور  زا  هچنانچ  نیاربانب ، دـهد . ماجنا  ار  راک  نیا  دـیابن  هک  دـنادیم  اـی  و  دوشیم ، بکترم  نآ  ندوب 

مارح هدینشن و  ار  رمخ )  ) میرحت هیآ  هک  درکیم  اعدا  دوب و  هدیـشون  بارـش  یـصخش  مینیبیم  خیرات  رد  اذل  تسین ، وا  رب  يرفیک  ای  هانگ 
زا ار  صخش  نآ  هلئـسم  دنربب و  نآرق  نایراق  دزن  ار  وا  داد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما تسا ، هتـسنادیمن  ار  يراوخ  بارـش  ندوب 

. دوشن يراج  يو  رب  دح  داد  روتسد  ترضح  هدینشن ، ار  هیآ  نیا  وا  هک  دنتفگ  نایراق  نوچ  سپ  دنوش ، ایوج  نانآ 

رگید ياه  طرش 

يارب املع  یخرب  و  دشاب ، رظن  دم  دیاب  ارجا  ماگنه  رد  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  مه  يرگید  طورش  مالـسا  یئازج  نیناوق  يارجا  يارب 
ار دودح  يارجا  طیارش ، نآ  ۀمه  ندوب  مهارف  هک  تسا  نشور  و  دنا ، هتـسناد  مزال  ار  طرـش  لهچ  زا  شیب  ماکحا ، نآ  زا  يا  هراپ  يارجا 

يدامتم ياه  نرق  لوط  رد  هکلب  مالـسا و  ردص  رد  یئازج  نیناوق  يارجا  دراوم  تهج  نیمه  هب  اذل  دنکیم ، لیدـبت  لاحم  هیبش  يراک  هب 
. تسا هتفرن  رتارف  تسد  ناتشگنا  دادعت  زا  زین 

همیرج نادنز و 

نادنز رد  ینادنز ، يارب  تسا ، هدش  باسح  قیقد و  دودحم و  رایسب  اما  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  زین  ار  نادنز  یئازج ، نیناوق  زا  ریغ  هب  مالسا 
هک ینادنز  یمالسا ، نیناوق  رد  هکلب  دشاب ، فارحنا  داسف و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  دیاب  و  تسین ، زیاج  یمسج  یحور و  ۀجنکـش  هنوگ  چیه 

. تسا هدش  عضو  ددرگیم ، وا  راتفر  شور و  ةدننک  لیدعت  و  يو ، قالخا  حالصا  سفن و  بیذهت  ینادنز و  تیبرت  ثعاب 
هتـشاد یپ  رد  ار  يو  قـالخا  بیذـهت  درف و  تیبرت  بجوم  و  دودـحم ، رایـسب  زین  نآ  هک  تسا  مالـسا  یئازج  نیناوـق  هلمج  زا  زین  همیرج 

تـسدیهت ریقف و  ار  وا  هتفرگ ، ار  درف  تیلاعف  عون  ره  ولج  هک  يا  هنوگ  هب  دـنیامن  متـس  دـننک و  فاـحجا  يو  هب  تبـسن  هک  نیا  هن  دـشاب .
یئازج نیناوق  ۀـعومجم  رد  زین  يرگید  نوناق  همیرج ، نادـنز و  زا  ریغ  هب  ددرگ . دونـشخان  رازیب و  رفنتم و  زیچ  همه  هب  تبـسن  ات  دـنادرگ 
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لقع و بوچراچ  رد  مکح  نیا  اما  تسا ، بیدات ، ریزعت و  نآ  و  دـجنگیم ، دـح  هریاد  رد  هن  صاـصق و  هدودـحم  رد  هن  هک  تسا  مالـسا 
هتـشذگ نیا  زا  تسا ، يرد  هدرپ  زا  هعماج  ندـنام  ملاس  هعماج و  درف و  قوقح  ظفح  يارب  اهنیا  ۀـمه  و  دوشیم . ارجا  یمالـسا  تفوطع 

. دوش مهارف  دیاب  هک  یطیارش  اب  مه  نآ  دنکیمن  زواجت  هتسد  هدزیس  زا  مالسا  رد  ینادنز  دنا : هداد  اوتف  رصاعم  ياهقف  یخرب 

طیرفت طارفا و 

و ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  ناـمز  رد  هک  ناـنچ  مه  تـسا ، طـیرفت  طارفا و  هنوـگره  زا  رود  هـب  مالـسا  یئازج  نیناوـق 
نـسح ماما  دندرکیم . لمع  لصا  نیا  هب  دوب ، نانآ  هدهع  هب  نیناوق  يارجا  دندوب و  یمالـسا  نامکاح  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما 

اما دـندرکیم . لمع  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  دـندوب ، یهالا  ماکحا  يارجا  يدـصتم  یهاتوک  ناـمز  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم
ام هب  مالسلا  مهیلع  ناشیا  زا  هک  يزیچ  هکلب ، دشاب ، نانآ  تسدب  ماکحا  يارجا  هک  دنتشادن  يرهاظ  تموکح  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس 

نیا ةریـس  رگنایب  تایاور  ثیداحا و  نآ  دـنا و  هدرک  تبث  دوخ  یهقف  ياه  باتک  رد  ناهیقف  هک  تسا  ثیداـحا  تاـیاور و  تسا  هدیـسر 
. تسا مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ناشدج  ناراوگرزب و 

ناناملسم لاوحا  رد  ینوگرگید 

تالکشم دنتشاذگاو ، ار  مالسا  هب  لمع  هک  يزور  زا  اذل  دنا ، هدش  نوگرگد  هک  دنتسه  ناناملسم  نیا  نکیل  تسا . مالـسا  نامه  مالـسا ،
نیا و  تسا ، هتـشاذگن  یقاـب  ناـشیا  يارب  يا  هراـچ  هار  هدرک و  لصاتـسم  ار  ناـنآ  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا  هدرک  هدـنامرد  ار  ناـنآ  ناوارف 

زا ندینادرگ  يور  رطاخ  هب  ناناملـسم  اکنـض .» هشیعم  هل  ناف  يرکذ  نع  ضرعا  نم  و  : » دیامرفیم هک  تسا  لاعتم  يادخ  مالک  قادـصم 
رد هک  يا  هنوگ  هب  دنداد . تسد  زا  ار  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رگید  نیطـسلف و  سلدـنا و  دـنه و  ياه  نیمزرـس  یهالا ، نیناوق  ماکحا و 

. درادن دوجو  دوش  ارجا  مالسا  ماکحا  نآ  رد  هک  يروشک  رگید  زورما ، يایند 
نوناق اهنآ ، نیناوق  رتشیب  اریز ، تسین ، شیب  ییاعدا  نیا  هک  تسا  نشور  اما  دنتـسه ، یمالـسا  تموکح  یعدـم  اـهروشک ، زا  یخرب  هتبلا ،

ياه هناخ  هب  ناشیا  ندرپس  ناگدروخ و  لاس  هب  تبسن  ییانتعا  یب  ابر ، نز ، هلئسم  هلمج : زا  اههنیمز  ۀمه  رد  هک  تسا  قرش  برغ و  ياه 
. دوشیم ارجا  هریغ و  نادنملاس و 

نانآ هب  تسا ، ناشیا  ترخآ  ایند و  تداعـس  ثعاـب  هک  ار  ناناملـسم  تمارک  يرورـس و  يدنلبرـس ، تزع ، میناـهاوخ  لاـعتم  دـنوادخ  زا 
. دنادرگزاب

ناعتسملا هللاو 
هسدقم مق 

يزاریش دمحم 

همان مغ 

یمظعلا هللا  هیآ  ترضح  عیشت  ناهج  ردقیلاع  عجرم  نادقف  رد 
( هتاجرد هللا  یلعا   ) يزاریش ینیسح  دمحم  دیس 

قح يوس  هب  يروراـبان  نیع  رد  تدـنلب  حور  نرق ، هدنـسیون  ربا  يا  ریبـک و  عجرم  يا  نم ، لد  رد  هدـنز  هشیمه  يا  میوگیم  وت  زا  وت  اـب 
. درک هدز  تهب  یمظع  متام  هودنا و  نیا  رد  ار  ناگمه  تفاتش و 

مشچ يدروآرد  ریرحت  ۀتشر  هب  نآ  يور  باتک  ناونع  رازه  زا  شیب  یکچوک  زیم  دشابیم ، تمودق  هار  هب  مشچ  تقاتا  هداس  راوید  رد و 
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، یسیونب يریگ و  تسد  هب  ار  نآ  رگید  راب  تسا  هار  هب  مشچ  يدرک  ادخ  نید  غیلبت  نآ  اب  لاس  نایلاس  هک  یملق  تملق ، دشابیم و  هار  هب 
. یلع ربمغیپ و  ادخ و  زا 

ملق دنمورحم  وت  ینارون  يور  رادید  زا  رگید  هک  دنیرگب  نم  نوچ  دـیاب  مه  تملق  زیم و  کچوک و  قاتا  هک  هآ  دـص  سوسفا و  دـص  اما 
رهد ردام  ایآ  تفرگ . دهاوخن  رارق  دندوب  هدش  هنوگنیا  نتـشون  طرف  زا  هک  وت  فیحن  رغال و  ناتـشگنا  نیب  رد  رگید  هک  دیرگب  نوخ  دیاب 

.؟ دید دهاوخ  دوخ  هب  يدنزرف  وت  نوچ 
زا تبیـصم  دـیاب  يرآ  دـنیرگب ، نوخ  وت  قارف  رد  دـیاب  نونکا  يدرک  اهتیامح  ربمایپ  ادـخ و  مکح  هب  ناشیا  زا  هک  ینامولظم  نامورحم و 

تتکرب اب  رمع  لاـس  تدـم 75  رد  يدوب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  نیـسح  كاـپ  لـسن  زا  هک  وت  درک  هیرگ  نوخ  ییوت  نوچ  نداد  تسد 
ياوتف اـب  يزاریـش  نسح  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  نوچمه  تفالـسا  هک  هنوگ  ناـمه  يراذـگب  كاـنبات  يرثا  خـیرات  رد  دوـخ  زا  یتـسناوت 

تراوگرزب ردپ  لاس 1920 م و  رد  قارع  مدرم  بالقنا  يربهر  اب  يزاریـش  یقت  دـمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  وکاـبنت و  میرحت  روهـشم 
. دشابیم درف  هب  رصحنم  هک  دنتشاذگ  یقاب  راثآ  ردقلا  لیلج  هلسلس  نیا  زا  يزاریش  يدهم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ 

يدوشگ و 9 ناهج  هب  هدید  فرشا  فجن  سدقم  رهـش  رد  هک  ییوت  دنزیرب  اهکـشا  ییوت  نوچ  نادقف  رد  دیاب  ءاملع  هیملع و  ياه  هزوح 
بـسک نآ  ةزوح  فجن و  سدـقم  ياضف  زا  يدرک و  یگدـنز  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نانمؤمریما  فیرـش  دـقرم  راـنک  رد  لاـس 

ۀتسب برد  تشپ  لاس  نایلاس  هک  ییوت  يدناسر  البرک  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح كاپ  تبرت  رانک  هب  ار  دوخ  نآ  زا  سپ  يدومن و  اهـضیف 
لاس زا 24  سپ  هرخالاب  یشاب و  وا  ةزور  ره  رئاز  نیلوا  ات  يداتـسیایم  لماک  بدا  اب  راظتنا و  هب  زور  ره  مالـسلا ) هیلع   ) ادهـشلادیس مرح 

. يریگ شود  هب  یگلاس  نس 33  رد  ار  تیعجرم  مچرپ  یتسناوت  مالسلا ) هیلع   ) ادهشلادیس تایانع  زا  يدنم  هرهب  هفقو و  یب  شالت 
نس 44 رد  ات  دش  ثعاب  ملظ  یکیرات و  نیمه  دنرادن و  دنا و  هتـشادن  ار  قح  شریذپ  لمحت  نالهاج  نادرخ و  یب  هشیمه  هک  سوسفا  اما 

كرت هچ  رگا  يرآ  يورب ، تیوک  روشک  هب  نآ  زا  سپ  ناـنبل و  هیروس ، هب  ادـتبا  ییاـمن و  كرت  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح راوج  یگلاـس 
هیلع  ) نیـسح هک  وت  رون  زا  نارگید  اـت  یتـخوس  یتـسه  عمـش  نوچ  وت  یلو  تسین  یناـسآ  رما  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  راوج 

. دنیامن رون  بسک  دوب  هدرک  اطع  وت  هب  مالسلا )
9 قارع ، رد  لاس  يدب 43  رو  هلعش  مالـسا  يارب  مامت  وت 75  طیارـش ، نامز و  ناکم و  هن  دوب  كالم  ادـخ  زا  نتفگ و  نیـسح  زا  وت  يارب 

. ناریا رد  لاس  هرخالاب 23  تیوک و  رد  لاس 
. تسا هتشاداو  تریح  هب  ارم  وت  زیچ  همه  وت و  ملق  وت ، نایب  وت ، بیجع  ةدارا  وت ، ملح  وت ، قلخ  وت ، ملع 

ناهج هب  هدرتسگ  نوگانوگ و  تامدخ  ینارنخس و  نارازه  رگید و  باتک  دلج  اهدص  دلج و  زا 150  شیب  اب  هقف  رد  يا  هعوسوم  نتشون 
هک يربمایپ  تیاور  نیا  قادـصم  وت  ییابیز . ماجنارـس  هچ  هرخالاب  و  تسا . هتـشاداو  بجعت  هب  ار  نمـشد  تسود و  هک  ارم  اهنت  هن  مالـسا 

تاظحل نیرخآ  ات  زین  وت  دورب » ایند  زا  نآ  ملعت  لاح  رد  ای  نارق و  میلعت  لاح  رد  هک  دریمب  ییاج  رد  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  : » دومرف
رخآ رد  يدرک و  داشرا  ار  مدرم  رطف  دیعـس  دیع  بش  رد  ترخآ  هب  ترفـس  زا  لبق  یتاظحل  رد  يدوب و  ادخ  نآرق و  تمدـخ  رد  ترمع 

. يدوب ربمایپ  ادخ و  تمدخ  رد  ملق ، هب  تسد  مدرم  داشرا  يارب  مه  ترمع  تاظحل 
بان تایرظن  یلو  یتشاذگ  نامیاهلد  رب  میظع  یمغ  يدرک و  روبع  تمالس  هب  تسا  كانرطخ  سب  یهاگرذگ  هک  ایند  نیا  زا  هچرگا  وت 

، مالـسا رد  يدازآ  مالـسا ، رد  اروش  نوچمه  یتایرظن  دراد  ادـخ  رون  رد  هشیر  هکارچ  دـنام  دـهاوخ  یقاـب  ناـهج  رد  هشیمه  وت  یمالـسا 
 … هریغ یمالسا و  داصتقا  یمالسا ، تراجت  زرم ، نودب  یمالسا  کلامم 

ینیـسح قداص  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  ناشلا  میظع  عجرم  ناشخرد  دوجو  اما  تسا  كانفـسا  سب  يا  هعیاض  وت  نداد  تسد  زا  هچرگا  و 
شمارآ دهدیم و  رطاخ  یلـست  اهلد  رب  زین  وا  دهدیم ، ار  وت  يرکف  طخ  موادت  دیون  نم  هب  دـنادرگیم و  راودـیما  ارم  هلظ ) ماد   ) يزاریش

. دروآیم بولق  هب  ار 

زورما مالسا  زورید و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 34زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


( ایح ثعبت  موی  تم و  موی  تدلو و  موی  کیلع  مالسو  )

اهتشون یپ 

. تفر دهاوخ  نیب  زا  زین  یلک  نآ  دوخ  دورب ، نیب  زا  لک  کی  ءازجا  رگا   1
زج دنک ، نینچ  هک  امش  زا  سکره  يازج  سپ  دیزرویم ؟ رفک  يا  هراپ  هب  و  دیروآیم ، نامیا  تاروت )  ) باتک زا  يا  هراپ  هب  امـش  ایآ   » 2

دینکیم هچنآ  زا  دنوادخ  و  دـنرب ، زاب  اهباذـع  نیرت  تخـس  هب  ار  ناشیا  زیخاتـسر  زور  و  دوب ، دـهاوخن  يزیچ  ایند  یگدـنز  رد  يراوخ 
هیآ 85 و 86. هرقب ، هروس  تسین ». لفاغ 

هیآ 16. هرقب ، هروس  درواین » راب  هب  يدوس  ناشدتس  داد و  هجیتن  رد   » 3
نانآ هب  تخـس  باذـع  دـندیزرویم ، رفک  نآ  يازـس  هب  هاگ  نآ  تسام . يوس  هب  ناشتـشگزاب  سپـس  دـنراد ، ایند  رد  كدـنا  يا  هرهب   4

. میناشچیم
هیآ 124. هط ، هروس  تشاد . دهاوخ  یتخس  گنت و  یگدنز  تقیقح ، رد  دنادرگب ، لد  نم  دای  زا  سک  ره  1 و 

هیآ 25. بازحا ، هروس  دنادرگرب . ترسح  ظیغ و  اب  دنشاب ، هدیسر  یلام  هب  هک  نآ  یب  دندیزرو ، رفک  هک  ار  نانآ  دنوادخ  1 و 
. تسا هداتفا  قافتا  شیپ  نرق  شش  دودح  رد  سلدنا ، یشاپورف   1

هیآ 6. تلصف ، هروس  دیباتشب . وا  يوس  هب  امیقتسم  سپ   2
یـسرباسح يارب  ادـخ  و  دـنرادن . میب  ادـخ  زج  سک  چـیهزا  دنـسرتیم و  وا  زا  دـننکیم و  غالبا  ار  ادـخ  ياه  مایپ  هک  یناـسک  ناـمه   » 3

هیآ 39. بازحا ، هروس  دنکیم .» تیافک 
هروس دـش . دـنهاوخن  نیگمغ  تسین و  نانآ  رب  یمیب  دـندرک ، یگداتـسیا  سپـس  تسادـخ ، ام  راـگدرورپ  دـنتفگ : هک  یناـسک  اـققحم   4

هیآ 13. فاقحا ،
. ناریا رد  يولهپ  قارع و  رد  یمشاه  نیسای  هیکرت ، رد  كروتاتآ  دننام   1

هیآ 46. هبوت ، هروس  دندیدیم . كرادت  یگرب  زاس و  نآ  يارب  اعطق  دنتشاد ، نتفر  نوریب  ةدارا  رگا  یتسار  هب  2 و 
، هبوت هروس  دینامب . ناگدناماب  دش : هتفگ  نانآ  هب  دـینادرگ و  فرـصنم  ار  ناشیا  سپ  تشادـن ، شوخ  ار  اهنآ  نداتفا  هار  دـنوادخ  یلو   3

هیآ 46.
هیآ 41. جح ، هروس  دنهدیم . تاکز  دنرادیم و  اپرب  زامن  میهد ، ییاناوت  نانآ  هب  نیمز  رد  نوچ  هک  یناسک   4

هیآ 103. ءاسن ، هروس  تسا . هدش  ررقم  نیعم  تاقوا  رد  نانمؤم ، رب  زامن   5
هیآ 24 و 25. جراعم ، هروس  مورحم . لئاس و  يارب  مولعم ، تسا  یقح  ناشلاوما  رد  هک  یناسک  6 و 

راک بسک و  دـنزرف و  نز و  هتخادرپ و  نآ  هب  ار  دوخ  تقو  رتشیب  هک  دوب  يروط  هب  ناناملـسم  زا  یخرب  رد  تدابع  زاـمن و  هب  نتخادرپ   1
هینابهرال : » دومرف تدش  هب  تشاد و  زاب  تدش  هب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اما  دـندوب . هدرک  اهر  ار 

«. تسین تینابهر  مالسا  رد  «، » مالسالا یف 
هار رد  و  دوشیم ، هدروآ  تسد  هب  ناشلد  هک  یناسک  و  نآ ، شخپ  يروآدرگ و  نایدـصتم  ناـیاونیب و  ناتـسدیهت و  هب  اـهنت  تاقدـص ،  2

میکح ياناد  ادخ  و  تسادخ ، بناج  زا  هضیرف  ناونع  هب  نیا  دراد . صاصتخا  هدنامرد ، هب  و  ادخ ، هار  رد  و  نارادماو ، و  ناگدرب ، يدازآ 
هیآ 60. هبوت ، هروس  تسا .

هیآ 97. نارمع ، لآ  هروس  دبای . هار  نآ  يوس  هب  دناوتب  هک  یسک  رب  هتبلا  تسا ، مدرم  ةدهع  رب  هناخ ، نآ  جح  ادخ ، يارب  3 و 
هیآ 78. جح ، هروس  دینک . داهج  تسوا  هار  رد  داهج  قح  هک  نانچ  ادخ  هار  رد  4 و 
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هیآ 35. هدئام ، هروس  دیوش . راگتسر  هک  دشاب  دییامن ، داهج  ادخ  هار  رد  5 و 
هیآ 41. هبوت ، هروس  تسا .» رتهب  امش  يارب  نیا  دینادب ، رگا  دینک ، داهج  ادخ  هار  رد  ناتناج  لام و  اب  و   » 1

. تسا نابرهم  فؤور و  امش  راگدرورپ  نیقی  هب  دیسرب  دیتسناوتیمن  نادب  اهندب  تقشم  اب  زج  هک  دنربیم  يرهش  هب  ار  امـش  ياهراب  2 و 
هیآ 7. لحن ، هروس 

هیآ 2. هدئام ، هروس  دینک . يراکمه  رگیدکی  اب  يراکزیهرپ  يراکوکین و  رد  1 و 
هدرک و هتـسیاش  ياهراک  هدـیورگ و  هک  یناـسک  رگم  تسا ، ناـیز  شوختـسد  ناـسنا  اـعقاو  هک  لـطاب ، رب  قح  ۀـبلغ  رـصع  هب  دـنگوس   2

هیآ 13. رصع ، هروس  دنا . هدرک  هیصوت  ییابیکش  هب  شرافس و  قح  هب  ار  رگیدمه 
. دنناراگتسر نامه  نانآ  و  دنراد ، زاب  یتشز  زا  دنراداو و  هتسیاش  راک  هب  دننک و  توعد  یکین  هب  ار  مدرم  یهورگ  امش ، نایم  زا  دیاب  3 و 

هیآ 104. نارمع ، لآ  هروس 
. دنشاب یهورگ  امش ، نایم  زا  دیاب  4 و 

. دننادیم ییافک  بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهقف  روهشم   5
هیآ 11. ءاسن ، هروس  تسا . رتخد  ود  مهس  نوچ  رسپ ، مهس   1

. دینک لصاح  لباقتم  ییاسانش  رگیدکی  اب  ات  میدینادرگ  هلیبق  هلیبق  تلم و  تلم  ار  امـش  و  میدیرفآ ، ینز  درم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا   1
هیآ 13. تارجح ، هروس  تسامش . نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرت  دنمجرا  تقیقح  رد 

و ابیکـش ، نانز  نادرم و  و  وگتـسار ، نانز  نادرم و  و  هشیپ ، تدابع  نانز  نادرم و  و  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  و  ناملـسم ، ناـنز  نادرم و   2
ار ادخ  هک  ینانز  نادرم و  و  نمادکاپ ، نانز  نادرم و  و  راد ، هزور  نانز  نادرم و  و  هدـنهد ، هقدـص  نانز  نادرم و  و  نتورف ، نانز  نادرم و 

هیآ 35. بازحا ، هروس  تسا . هتخاس  مهارف  گرزب  یشاداپ  شزرمآ و  نانآ  ۀمه  يارب  ادخ  دننکیم ، دای  ناوارف 
. دوب شیوخ  نامز  دیلقت  عجارم  زا  یکی  هک  يزاریش  يدهم  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  موحرم   3

. دندادیم ماجنا  طایتحا ، رب  انب  یضعب  ار  لمع  نیا   4
. تسین ناشیا  رب  یشهوکن  تروص  نیا  رد  هک  دنزیمآیم  رد  دوخ  نازینک  نارسمه و  اب  اهنت  و  دننکیم . ظفح  ار  دوخ  ناماد  هک  نانآ  1 و 

هیآ 5 و 6. نونمؤم ، هروس 
دهاوخ زاین  یب  شیوخ  لضف  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنتسدگنت ، رگا  دیهد . رسمه  ار  ناتراکتـسرد  نازینک  نامالغ و  و  دوخ ، نارـسمه  یب   1

هیآ 32. رون ، هروس  تساناد . رگشیاشگ  ادخ  و  درک ،
اهتما رگید  رب  دشاب ، هک  مه  يا  هدش  طقـس  دنزرف  ولو  امـش  دادعت  هب  نم  هک  ارچ  دیبای ، ینوزف  ات  دـییامن  دـلو  داز و  دـینک و  جاودزا   2

ج ص یفاک ، لوصا  منکیم . تاهابم 
هب کیدزن  ار  هنـسلا  رهم  هک  يرگید  ثیداحا  اب  دنکیم  رکذ  مهرد  یـس  ار  س )  ) ارهز همطاف  رهم  هک  ثیدح  نیا  دـنامن  هدیـشوپ  هتبلا   1
هک نانچ  مه  تسا  هدوب  توافتم  فلتخم ، قطانم  رد  رانید  مهرد و  ياهب  ناـمز ، نآ  رد  هک  ارچ  درادـن . یتاـفانم  دـننادیم  مهرد  دـصناپ 
یندرا و…  مهرد  و  یقارع ، مهرد  یتیوک ، مهرد  یتاراما ، مهرد  دننام  دنتوافتم  فلتخم ، ياهروشک  رد  رانید  مهرد و  ياهب  زین  زورما 

. دننکیم دای  دنگوس  دوخ  ياعدا  تابثا  رد  هک  دوشیم  يدوهش  هب  اضق »  » حالطصا رد   1
هنیب و ساسارب  نم  نامیالا » تانیبلاب و  مکنیب  یضقا  امنا  : » دومرف هک  دوب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شیامرف  قبط  نیا  2 و 

. منکیم تواضق  امش  نیب  دنگوس ،
هیآ نونمؤم ، ةروس  دـیراد . اورپ  نم  زا  سپ  میامـش ، راگدرورپ  نم  و  تسا ، هچراپکی  هناگی و  یتما  هک  تسامـش  تما  نیا  تقیقح  رد   1

.52

زورما مالسا  زورید و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 34زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


. ریخا نارود  رد  ناریا ، رد  راجاق  نایوفص و  هیکرت ، رد  ناینامثع  تموکح  دننام   2
. یبیج عطق  ص 422 ، همان 47 ، حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن   3
هیآ 10. تارجح ، هروس  دنردارب . مه  اب  نانمؤم  تقیقح  رد   1

، دـننکیم يوریپ  دـنباییم  هتـشون  لیجنا  تاروت و  رد  دوخ ، دزن  رد  ار  وا  مان  هک  يا  هدـناوخن  سرد  ربمایپ  هداتـسرف ، نیا  زا  هک  یناسک   2
لالح و ار  هزیکاپ  ياهزیچ  نانآ  يارب  و  درادیم ، زاب  دنـسپان  راک  زا  و  دـهدیم ، نامرف  يا  هدیدنـسپ  راک  هب  ار  ناـنآ  هک  يربماـیپ  ناـمه 

هیآ 157. فارعا ، هروس  درادیم …  رب  تسا  هدوب  ناشیا  رب  هک  ار  ییاهدنب  دیق و  نانآ  شود  زا  و  دنادرگیم ، مارح  ار  كاپان  ياهزیچ 
. دنا هدرک  فیلات  ار  نآ  يزاریش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  مرتحم ، فلوم  هک  یباتک   1

هیآ 73. لافنا ، هروس  دمآ . دهاوخ  دیدپ  گرزب  يداسف  هنتف و  نیمز  رد  دیدنبن ، راک  هب  ار  روتسد  نیا  رگا   1
اهیا ینم  مکل  اهنا  مث  : » تسا هدـمآ  نینچ  ثیدـح  هلاـبند  اههخـسن  یـضعب  رد  دـیامن . داـبآ  ار  نآ  هک  سکره  تسادـخ و  نآ  زا  نیمز   1

. مداد رارق  وا  يارب  ار  نآ  نم  دیامن ، دابآ  ار  ینیمز  سکره  ناناملسم  يا  سپ  نوملسملا »
ادـخ رب  هک  یناسک  اریز  دـیدنب ، غورد  ادـخ  رب  ات  مارح » نآ  تسا و  لالح  نیا   » دـییوگم دزادرپیم ، غورد  هب  امـش  ناـبز  هچنآ  يارب  1 و 

هیآ 116. لحن ، هروس  دنوشیمن . راگتسر  دندنبیم  غورد 
تما زا  زیچ  هن  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر   … عست »  یتما  نع  عفر  (: » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق   1

 … تسا هدش  هتشادرب  نم 
. مینکیم روشحم  انیبان  ار  وا  زیخاتـسر  زور  و  تشاد ، دهاوخ  یتخـس  گنت و  یگدـنز  تقیقح ، رد  دـنادرگب ، لد  نم  دای  زا  سکره  1 و 

هیآ 124. هط ، هروس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  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 
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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  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 
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، 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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