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نامز زا  رتارف  مالسا 

: هدنسیون

یناتسلگ ینیما  دمحم 

: یپاچ رشان 

نیذآ رهپس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نامز زا  رتارف  24مالسا 

باتک 24تاصخشم 

نامز زا  رتارف  24مالسا 

24میدقت

نآرق هراب  رد  شخب 1  31تایآ 

31ةراشا

نآرق هراب  رد   131

نآرق هراب  رد  نییدام  زا  یعمج  هیرظن  - 234

هلباقم هب  توعد  يّدحت و  - 335

نآرق یبیغ  رابخا  زا  یتمسق  - 441

نآرق یملع  زاجعا  زا  رگید  ياهزارف  - 548

یسانش ناهیک  نآرق و  51شخب 2 

51هراشا

شنیرفآ ناهج  تسخن  يریگ  لکش  - 152

رگید نایب  اب  ناهج  شنیرفآ  زاغآ  - 253

تقلخ رارسا  - 355

هیلوا تایح  شیادیپ  لحم  ياه  يروئت  - 456

ناهج شرتسگ  همادا  - 557

ناهج طاسبنا  - 658

هعفاد هبذاج و  نوناق  نوتس  نودب  ياهنامسآ  - 760

! تسیچ شرع  - 862

تسادخ تسدرد  ناهج  ياهراک  ریبدت  - 963
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هناگتفه ياهنامسآ  - 1064

ناگراتس اب  لوا  نامسآ  نیئزت  - 1168

زور شش  رد  نامسآ  نیمز و  شنیرفآ  - 1270

هام دیشروخ و  ریخست  - 1372

دوخ رقتسم  رد  دیشروخ  تکرح  - 1474

دناشوپ یم  ار  زور  بش ، هدرپ  - 1575

دیشروخ هام و  هلیسو  میوقت  لیکشت  - 1675

! هام دیشروخ و  هرابرد  نآرق  یملع  تازجعم  - 1779

ناگراتس - 1881

اههلاچ هایس  میرک و  نآرق  - 1981

دیوگ یم  حیبست  ار  ادخ  يزیچ  ره  - 2084

ینامسآ تارک  هب  رشب  نتفای  تسد  نآرق و  - 2185

نژیسکا کسام  هرابرد  نآرق  یملع  هزجعم  - 2286

زیمآزاجعا ثیدح  کی  - 2387

تادامجو نیمز  شنیرفآ  نآرق و  87شخب 3 

88هراشا

زور ود  رد  نیمز  شنیرفآ  - 188

رگید هزجعم  کی  نیمز  تکرح  - 288

نیمز ندوب  يورک  رد  نآرق  یملع  زاجعا  - 390

، اه نامسآ  نیمز و  ّوج  دروم  رد  نآرق  یملع  هزجعم  - 491

نیمز ّوج  هراب  رد  رگید  نایب  - 592

اههوک شنیرفآ  هفسلف  - 694

اههوک رد  زاجعا  - 797

ناسنا شنیرفآ  نآرق و  99شخب 4 
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99هراشا

سفنا قافآ و  حرش  رد  زاجعا  - 1102

ناسنا تقلخ  هفسلف  - 2104

تاتابن شنیرفآ  نآرق و  107شخب 5 

107هراشا

ناهایگ ناوارف  راشرس و  عفانم  نایب  - 1107

ناهایگ تیجوز  - 2111

اهیژرنا 0 زیخاتسر  زبس و  ناتخرد  يریگ  نبرک  لمع  - 3112

ناگراتس یغورف  یب  یسمش و  هموظنم  یشوماخ  - 4115

!! اهنامسآ ندش  هدیچرب  هدیچیپ و  - 5118

ناهج یلعف  راگن  شقن و  نایاپ  ای  روص  خفن  - 6119

نایخزود نایتشهب و  ناکسا  زا  سپ  - 7122

بآ رب  ادخ  شرع  دّدجم  نتفرگ  رارق  - 8124

رگید تروص  هب  ناهج  لیکشت  - 9124

مالسلا مهیلع  ناماماو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  یئوگشیپ  125شخب 6 

125هراشا

عادولا ۀجح  هبطخ  رد  هیبیغ  رابخا  زا  یتمسق  - 1125

ماع هنتف  يریگارف  - 2128

! رهاوخ رتخد و  ردام و  حاکن  - 3129

نرق رهرد  هدننک  نید  دیدجت  - 4129

! تمایق ات  تما  رد  زیچ  راهچ  - 5130

! تّمارب زیچ  هس  زا  سرت  - 6131

! تبرغ هب  تشگزاب  مالسا و  یبیرغ  - 7131

! دنامن ناما  رد  هنتف  زا  ياهناخ  - 8131
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! گنادشش هدزا  رتهب  زاهجاب  يرتش  - 9131

هضبیور - 10132

نامز - 11132

نامّزلارخآ نانز  - 12133

نوراقص - 13134

ۀقعاص - 14134

نادنب همامع  - 15134

خسم فذق و  - 16135

خسم - 17135

! اه هدنز  رس  رباه  هدرُم  ندز  - 18136

شاب نیمز  مزالم  - 19136

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  136ياهیئوگشیپ 

136هراشا

لاّجد جورخ  ياه  هناشن  زا  زارف   50 - 20136

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  ةؤلؤل  هبطخ  زا  زارف   77 - 21138

دادغب تافص  ةؤلةؤل و  هبطخ 2  - 22141

رگید ناوارف  مئالع  نایبلاۀبطخ و  زا  زارف   121 - 23142

هدنیآ زا  رابخا  ۀنیدم و  ۀبطخ  زا  زارف   26 - 24150

ۀیجتنط ۀبطخ  - 25153

« ةرصب  » رهش هدنیآ  زا  رابخا  هیرصب و  هبطخ  - 26157

! فنحا يا  ۀغالبلا  جهن  هبطخ 128   27160

ۀیراختفا ۀبطخ  - 28161

نیمظاکرد دیدش  ینب  - 29162

! دیهد شوگ  بدنج  هتفگ  هب  - 30162
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 .. هلماح و واگ  نیا  - 31163

!؟ ییآ یم  بنج  تماما  رضحم  هب  ینک  یمنایح  - 32163

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  هقرفتم  عیاقو  نایب  - 33164

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياهیئوگشیپ  - 34164

يرون هّللا  لضف  خیش  ای  یسربط  خیش  - 35172

یتأیس ثیداحا  172شخب 7 

172هراشا

هقرف هباه 73  ناملسم  هقرفت  - 1173

شمسر رگم  دنام  یمن  نآرق  زا  - 2174

دوش یم  هنوراو  مالسا  - 3174

! رگیدرابخا کیراتاهبلق و 14  نادنخ و  اهور  - 4174

رگید تافص  ناشنایادخ و 9  اهمکش  - 5175

دشابن نمؤم  کی  دجسم  رد  رفنرازه  زا  شیب  زا  - 6176

! گرگ زا  دنفسوگ  دننام  دنزیرگ  یم  ءاملع  زا  - 7176

! دنسانش یم  ابیز  سابلابار  ءاملع  - 8176

! دوش یم  مک  ءاهقف  دایز و  نایراق  - 9177

دوش یم  دایز  نارنخس  مک و  ءاملع  - 10177

! دور یم  اهلد  زا  هبش  کی  نارق  - 11178

! دننک یمن  لمع  ناشیاه  هتفگ  هب  - 12178

! نانز دننام  نادرم  شیارآ  - 13178

! رگید هلق  هب  هلق  زا  رارف  رد  ملاس  نید  - 14179

! ناگدش هدیمان  هلبا  - 15179

ینامرف ان  هب  یناوتان  نتفریذپ  - 16179

! امش يات  هاجنپ  ربارب  یکی  رجا  - 17179
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! نمؤم تلاخب  نامز  - 19180

! هدش شومارف  رایخا  مدقم و  رارشا  - 20180

! اه نطاب  دب  رهاظ و  شوخ  - 21180

( نیفروم ( ) گنب  ) جنب - 22180

! رمحا تیربک  زا  رت  بایمک  - 23181

نامانمگ - 24181

؟ دینکیمن ضوع  ار  ناتیگدنز  لحم  ارچ  - 25182

! قلخ رب  ادخ  تجح  نویمق  - 26182

دنک ترایز  ارم  سکره  - 27182

! دنراپس یم  نافیعض  هب  ار  نتفگ  ناذا  - 28183

اه هتشون  زا  تظفاحم  روتسد  - 29183

نارگید هتشون  هب  ءاملع  زاین  - 30183

 .. دنراد تسود  ار  زیچ  جنپ  - 31184

! راتشک اب  تسایر  - 32184

. تسا شوخ  ندینش  رود  زا  لهد  زاوآ  - 33185

مالسلا مهیلع  همئا  روبق  بیرخت  - 34185

185هراشا

!! دیرفآ هعجاف  زاب  راکتیانج  186تسد 

رگید هعجاف  مه  187نیا 

رگید نینوخ  تیانج  مه  187زاب 

اروشاع زور  يراذگ  188بمب 

قارع هلاید  كانتشحو  189تیانج 

نیمظاک 189راتشک 

یتأی ثیداحا  190شخب 8 
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190هراشا

رگید دروم  كاب و 14  یب  نازیر  نوخ  - 1190

! تسد فک  رد  شتآ  زا  رت  تخس  يراد  نید  - 2191

دجاسم نانیشن  مه  رود  - 3191

بارخ اهلد  تنیز و  اب  اهدجسم  - 4192

نمؤم ندش  ناهنپ  - 5192

! اهلدرد نآرق  ندش  هنهک  - 6192

دنشون یم  ریش  دننام  ار  نآرق  - 7193

! راکعمط نایاناد  رگمتس و  ءارما  - 9194

! نادنمشناد راتشک  - 10194

بایمک ءاملع  دایز و  اه  دجسم  - 11195

رگیدکی هب  نادنمشناد  يدوسح  - 12195

! دوش هتسکش  مراحم  مارتحا  - 13195

(! يزاب سنجمه   ) درماب درم  جاودزا  - 14195

اهناوج یشورف  دوخ  - 15197

! تاناویح اب  یکیدزن  - 16197

نانیچ نخس  تیقفوم  - 17197

 ... شدرگ يارب  ناهاشداپ  جح  - 18198

ار دوخ  ناتسد  اینغا  نتسب  - 19198

بایمک زیچ  ود  - 21199

دمآ رد  عبنم  هب  یئانتعا  یب  - 22199

! تیصعم اب  تشیعم  بسک  - 23199

نید ندش  فلت  هب  یئانتعا  یب  - 24199

! شتآ رد  برس  دننام  دوش  بآ  نمؤم  لد  - 25200
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! تدنروخ یم  اهگرگ  یشابن  گرگرگا  - 26200

تسا هدرم  تکاس  هدنز و  لئاس  - 27200

200هراشا

هریغو جرخیس  ّنیتأیل و  200ثیداحأ 

دنوش فیعضت  اه  فاصنا  اب  - 1200

! ددرگ لالح  نتسیز  درجم  - 2201

باّذک نابیطخ  دایز و  ناریما  - 3201

 ... رگم دنامن  ملاس  یسک  نید  - 4202

دنمان یم  ذیبن  ار  بارش  - 5202

برغم يوس  هب  ینامدرم  جورخ  - 6202

جرختس ثیداحا  - 7202

ناهوژپ شناد  هب  مارتحا  - 8202

تایاور شجنس  هار  - 9203

دش فورعم  زا  یهنو  رکنم  هب  رما  هک  یتقو  - 10203

دشورفب مهرد  تشم  کی  هب  ار  شنید  تسیک  - 11203

نالهاج ياوتف  - 12203

تمایق مئالع  ای  تعاس  طارشا  203شخب 9 

، ۀعاسلا طارشأ  - 1204

! دیآ ناهگان  تمایق  - 2205

زیخاتسر ياه  هناشن  هراب  رد  205رابخا 

ۀعاّسلا طارشا  رد  زارف  هلآ و 80  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1205

ۀعاّسلا موقتال  ثیداحا  - 2210

اه كرت  اب  ناملسم  گنج  - 3211

دوهیاب اه  ناملسم  گنج  - 4212
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يزاس نامتخاس  رد  یمشچ  مه  مشچ  - 5213

 .. نابایب نابایخ و  رد  نایاپراهچ  دننام  - 6213

! دنرب کشر  نارسپ  هب  - 7213

! دیآ بلاغاه  یکین  رب  اه  یتشز  - 8213

مدرم رارشا  رب  رگم  دوشن  اپرب  تمایق  - 9214

دوش اپرب  هعمج  زور  تعاس  - 10214

نارگید زا  دیلقت  - 11215

دنهد یم  رارق  ربعم  ار  اهدجسم  - 12215

يزرواشک هب  دیدرگ  یم  رب  - 13215

مور ناریا و  حتف  - 14216

مالسلا هیلع  رصع  ماما  نامز  هرابرد  یبلاطم  - 15216

! یتسرپ تب  هب  اه  ناملسم  نتشگرب  - 16217

! نیغورد ناربمایپ  - 17217

رگیدمه زا  اهلد  ندیمر  - 18217

نانمؤم عمجت  زکرم  هفوک  - 19217

اه سانش  رب  مالس  - 20218

هاجهج تسایر  - 21218

تعفنم یب  دالوا  تکرب و  یب  ناراب  - 22218

ماحرا نتشک  - 23219

هام لاله  یئامن  گرزب  - 24219

! ناسنا اب  اه  هدنرد  نتفگ  نخس  - 25219

نز هاجنپ  - 26219

! مدوب وت  ياج  نم  شاک  - 27220

! دب یگیاسمه  مانشد و  ندش  راکشآ  - 28220
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نوگانوگ - 29220

! روآ الب  تلصخ  هدزناپ  - 30222

لمع هب  دیروآ  ور  زیچ  شش  ندید  اب  - 31223

اه یتخلو  اه  هنهرباپ  تنطلس  - 32223

دوش کیدزن  نامز  - 33224

نامسآ رد  یخرس  روهظ  شتآ و  ثیداحا  - 34226

نکاما زا  رابخا  یئوگشیپ و  230شخب 10 

230هراشا

ناجیبرذآ - 1230

هبآ - 2230

! دوش یم  رفح  يرهن  اجنیادینک  یم  رواب  ایآ  - 3230

مور ناریا و  حتف  زا  رابخا  - 4231

هنوعلم هفیحص  نایرج  زا  رابخا  - 5232

زاوها - 6232

كرت شترا  فاصوا  - 7232

ناریا - 8233

دادغب - 9234

ةرصب - 10235

 ..! وا منیب  یم  فنحا  يا  - 11237

ۀصفح ونب  - 12237

«2  » ءاروطنق ینب  - 13238

«2  » ناواک ونب  - 14238

سدقملا تیب  - 15238

اه مچرپ  - 16238
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زیربت - 17239

كرت - 18239

دمرت - 19239

هیباج - 20239

هریزج - 21239

داهج گنج و  - 22240

نیچ - 23240

هشبح - 24240

دوسا رجح  - 25241

ۀّلح - 26241

بلح - 27242

هفوک ةریح و  - 28243

ناسارخ - 29243

فسخ - 30243

تافرع رد  راوس  هبلعذ  - 31243

ۀجحلاوذ - 32244

هدعقلاوذ - 33244

عیبر - 34244

ير - 35244

ماش هنیدم و  رد  هلزلز  - 36245

ءاروز - 37246

سخرس - 38247

دنقرمس - 39247

! دوش ناریو  دنس و ..  - 40247
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ناتسیس - 41247

ماش - 42248

رتش - 43248

زیچ شش  - 44248

ءاروش - 45248

ناضمر رهش  - 46248

نارهط - 47249

سوطرط - 48250

! سوط - 49250

ناقلاط - 50251

مطامط - 51251

فوع - 52251

هنتف - 53251

ایسیقرق - 54252

نیوزق - 55252

هینطنطسق - 56252

مق - 57253

! مق هلزلز  - 58257

ءالبرک - 59257

نامرک - 60260

هبعک - 61260

هالک - 62260

هفوک - 63261

نانبل - 64262
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ندع لحاس  دجسم  - 65262

هنیدم - 66262

رصم - 67263

برغم - 68263

فجن - 69263

انم - 70264

روباشین - 71264

طساو  72264

هّرح هعقاو  - 73264

صاخشاهراب رد  رابخا  یئوگشیپ و  264شخب 11 

264هراشا

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1265

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  شرتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2265

مالسلا امهیلع  نینسح  - 3265

مالسلا هیلع  نسح  ماما  - 4265

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  - 5266

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  - 6266

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  - 7266

مالسلا هیلع  قداص  ماما  - 8267

مالسلا هیلع  اضر  ماما  - 9267

رذابا - 10268

یلباک دلاخ  وبا  - 11269

يرعشأ یسوموبأ  - 12269

مجلم نبا  - 13269
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لیمک تداهش  تیفیک  زا  رابخا  - 14270

يدع نبرجح  تداهش  زا  رابخا  - 15271

ِمَح نبورمع  تداهش  هب  رابخا  - 16271

! هیریوج تداهش  زا  رابخا  - 17273

وا تداهش  تیفیک  رامت و  مثیم  زا  رابخا  - 18273

! يرجه دیشُر  تداهش  زارابخا  - 19276

لوغم زا  رابخا  - 20276

دیعس يرون  هلإلادبع و  زا  رابخا  - 21277

مجنم اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 22278

ریبز اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 23280

دوخ هراب  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 24280

سانش هراتس  اب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  - 25280

دیآ یم  هفوک  زا  رفن  رازه  - 26281

ینرق سیوا  - 27282

! کلومرام تعیب  - 28282

هشیاع هدنیآ  نایب  - 29283

خلب دالب  زا  یگرزب  - 30284

روصنم ثراح و  - 31284

! دبای یمن  تاجن  ناشرفن  هد  - 32285

اه یناورهن  ۀیدّثلاوذ و  - 33285

یلع نبدیز  - 34285

یئاطلا جربلا  نب  ۀعرز  - 35286

کلام نب  ۀقارس  - 36287

حلاص نب  بیعش  - 37287
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عرزم تداهش  - 38287

شنارای تداهش  - 39288

ربنق تداهش  - 40288

کی ع! رب  راهچ ع  ملظ  - 41289

ریبز نبهَّللادبع  - 42289

رسای نبراّمع  - 43289

ءاملع - 44289

اه یفوص  - 45290

هفسالف - 46290

یساوّرلاةرمض نب  کلام  - 47290

نومأم - 48291

! دیوش رفاک  مسرت  یم  - 49291

جراوخ زا  يدرم  - 50292

هیما ینب  - 51292

هیواعم - 52293

! دیسر تکاله  هب  هیواعم  - 53293

مکح نب  ناورم  - 54294

ناورم نب  کلملادبع  - 55294

دیلو - 56295

دعس نب  رمع  - 57295

رمش - 58295

فسوی نب  جاجح  - 59296

! دومن طلسم  امش  رب  ار  فیقث  ناوج  دنوادخ  - 60296

! زاّمج نب  بیبح  درم و  هطفرع  نبدلاخ  - 61297
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رمع نب  فسوی  - 62297

سابعلا ینب  - 63298

یناسارخ ملسم  وبا  - 64299

دیدحلا یبا  نبا  رظن  راهظا  - 65300

ءادفلا همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  یحور و  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  مظعألاهَّللا  ۀّیقب  ترضح  هراب  رد  302شخب 12 

302هراشا

دوش راکشآ  اه  هنیک  نم  زا  دعب  یلع  يا  - 1302

ینایفس کلم  تدم  زا  رابخا  - 2303

رود زا  تاحیلست  تیاده  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  - 3303

زُب - 4304

!! تسا نادرگرس  ای  هدیسر  تکاله  هب  - 5304

دوبدهاوخ نیگنس  راتشک  روهظ  شیپاشیپ  - 6305

هایس ياهمچرپ  - 7305

نازینک نیرتهب  دنزرف  يادف  مناج  - 8306

دینک یمنادیپ  یهاگهانپ  هاگارچ و  - 9306

ینسح دّیس  - 10306

! دیفس هوک  رد  دیحوت  مچرپ  مق و  زا  روهظ  - 11307

طیارش نیا  رد  روهظ  - 12307

توص - 13307

ینالوط تبیغ  - 14307

جَرف - 15308

!( هّللا : ) دنیوگ یم  هنایفخم  طقف  - 16308

بضغ رکشل  - 17308

قرشم يوس  زا  ینامدرم  - 18309
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خلم - 19309

!؟ دینک یم  هچ  دیدرک  مگ  ار  ناتماما  هک  یتقو  - 20309

یکشزپ یتشادهب و  لئاسم  مالسا و  309شخب 13 

309هراشا

یبط ندیباوخ  - 1310

اه یندروخ  310بادآ 

! تسا يرامیب  زورب  عناماهروتسد  نیا  يارجا  - 2311

ندیباوخ ریس  - 3312

! اذغ ندرک  توف  غاد و  ياذغ  ندروخ  تهارک  - 4313

اهیندیشون 314بادآ 

اه هزوک  هتسکش  لحم  - 5314

كاوسم - 6315

نآ یتشادهب  یکشزپ و  دیاوف  زامن و  - 7315

زامن تاکرح  یبط  دئاوف  - 8319

نآ عفانم  یبط و  لیاسم  هزور و  - 9323

جح - 10324

. اه هسیاقم  اه و  قیبطت  324شخب 14 

324هراشا

كاخ گس و  ناهد  بآ  - 1324

! نیطایش ماناباه  بورکیم  زا  نخس  - 2325

نویزیولت ویدار و  زا  رابخا  - 3325

 .. نکفا و بمب  ياهامیپ  اوه  زا  رابخا  - 4326

نامسآ رد  دایز  قلخ  زا  رابخا  - 5327

متا - 6328
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يراگن تشگنا  - 7330

نومروه لاقتنا  - 8331

ناگدنهد تیسنج  رییغت  - 9331

ربخ دنچ  - 10332

! رگید تارک  رد  یگدنز  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  - 11332

رود تفاسم  رد  دحاو  نآ  رد  راضحا  روضح و  - 12333

! نویزیولت ای  مشچ  کی  لاجد  - 13333

دوش یم  کیدزن  رود ، ياههار  - 14334

سگم هرابرد  بیجع  نخس  - 15334

اهنآ نتفگ  نخس  هدنز و  ياهلولس  - 16334

مشچ ياهلولس  نآرق و  - 17335

ناسنا اب  تاناویح  شفک و  نتفگ  نخس  - 18336

دیآ ندب  تسار  تمس  زا  ًالومعم  هتکس  - 19336

! ناوختسا زغم  زا  يزاس  هیبش  - 20336

رکش - 21338

رمقلا قش  - 22338

بآ ياهلوکلوم  لمعلا  سکع  - 23339

! ریش زا  رارف  دننام  ماذج  زا  دینک  رارف  - 24339

یگتفرگ هام  باتفآ و  هب  هاگن  تهارک  - 25340

یکارا يوجشناد  فشک  - 26340

یشومارف رمیازلآ و  يوراد  فشک  - 27340

! یهاگشیامزآ حاقل  - 28340

گنج نوعاط و  اب  تما  يدوبان  - 29342

وج نان  - 30342
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کمن - 31343

نآرق ياهزاجعا  هوجوزا  یکی  - 32344

روگنا امرخ و  نوتیز و   33344

رداصم 346عبانم و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  359هرابرد 
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نامز زا  رتارف  مالسا 

باتک تاصخشم 

4-73-9910-964-978 کباش : 
1950457 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

. یناتسلگینیما دمحم  / نامز زا  رتارف  مالسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1388 نیذآرهپس ، مق : رشن :  تاصخشم 

668 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
زاجعا نآرق --  عوضوم : 

يرگن هدنیآ  مالسا --  عوضوم : 
297/04 ییوید :  يدنب  هدر 

1388 8 فلا آ9  / BP11/5 هرگنک :  يدنب  هدر 
 - 1317 دمحم ، یناتسلگ ، ینیما  هسانشرس : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

نامز زا  رتارف  مالسا 

: دننک یم  ضارتعا  ای  دنسرپ و  یم  هک  تسا  هدیدرگ  میظنت  یناسک  خساپ  رد  باتک  نیا  نامز  زا  رتارف  مالسا 
هطاحا زا  یئورین  هچ  اب  نآ  ربمایپ  نیناوق و  زا  یتردق  هچ  اب  لوقعلا  ّریحم  هنازور و  روآ  تفگش  ياهتفرشیپ  همه  نیا  ربارب  رد  مالسا  نید 

وحن هب  ار  نآ  ناهج ، نیا  یلعف  ماظن  ندـش  هدـیچرب  ات  هدرک ، تیریدـم  شرامـش  یب  نوگاـنوگ  داـعبا  رد  ار  نیمز  هرک  دـناوت  یم  یملع ،
.!؟ دیامن هرادا  نسحا 

ناتسلگ ینیما  دمحم 

میدقت

دوب و ینیمز  هن  یکَلَم ، دوب و  یکلف  هن  هّللا ، يوسام  داـجیا  زا  شیپ  اـناوت  يادـخ  هک  شنیرفآ  ناـهج  قولخم  نیتسخن  هعومجم  هب  میدـقت 
فاوط رد  دوخ ، فطل  رظن  ریز  هک  داد  رارق  شرع  رود  رد  دـیرفآ و  دوخ  كاپ  رون  زا  ار  اهنآ  وو ...  یناـمز  دوب و  یناـکم  هن  ینامـسآ و 

؛ دنریگ رارق  نایمدآ  عمج  رد  دسر و  ارف  ناشیدام  یمسج و  داجیا  نارود  ات  دنشاب 
ینید تیریدم  هتشاذگ و  دوجو  هصرع  هب  اپ  مدآ  ینب  نایم  رد  موصعم  هدراهچ  ناونع  اب  یتوکلم  راونا  هدراهچ  نارود ، نیا  ندیـسر  ارف  اب 

؛ دنتفرگ تسد  هب  ار  ناهج 
زور رد  هک  دـشاب  مراد ، یم  میدـقت  ار  مزیچان  رثا  نیا  ناراکهنگ ، نم  لـثم  دـیما  يا  ناـیملاع و  راـگدرورپ  تمحر  قادـصم  يا  امـش  هب 
هَّللا ءاشنا  دیـشخب  میئاهر  يدنوادخ ، رهق  بضغ و  شتآ  زا  دوخ ، تعافـش  اب  هتـشاد و  لوذبم  یفطل  رظن  رادـقم  یب  هرذ  نیا  هب  زیخاتـسر 

. نیمآ
یناتسلگ ینیما  دّمحم 
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زا دوب ، دهاوخن  رازگ  رکـش  مه  ار  ادخ  دنکن ، رکـشت  قولخم  زا  سکره  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  انب  رکـشت  ریدـقت و 
ار یناد  ردق  رکشت و  لامک  ینافرع » تّفع   » مناخ هیجاح  ما  یگدنز  نارود  ياهیشوخان  اه و  یشوخ  رفـسمه  ّرـسمه و  یمارگ و  رـسمه 
هدرب و نایاپ  هب  ار  میاهرثا  ریاس  رثا و  نیا  اـت  دومن ، مهارف  ارم  رطاـخ  شمارآ  هاـفر و  لـیاسو  ناوتاـن ، روجنر و  ناـج  مسج و  اـب  هک  مراد 

. میامن یم  تلئسم  لماک  لجاع و  يافش  اهضیرم ، مامت  وا و  يارب  شهاگرد ، نیسدقم  مارتحا  هب  اناوت  يادخ  زا  میامن ، نازیزع  میدقت 
یناتسلگ ینیما  دمحم 

17 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ۀّیقبامّیسال نیرهاّطلا  نیبّیطلا  هلآ  یلع  نیلسرملا و  ءایبنألادّیس و  یلع  مالّسلاو  ةولّـصلا  و  نیملاعلا ، ّبرهَّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 

همالـس هَّللا و  تاولـص  ءادفلا و  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  نسحلا  نب  ۀّجحلا  نیعمجأ ، هدابع  یلع  هتّجح  نیـضرألا و  یف  هَّللا 
. نیملاعلا ّبر  نیمآ  نیّدلا  موی  ءاقل  یلا  نالا  نم  نیعمجأ  مهئادعا  یلع  ۀّیدبألا  ۀمئاّدلا  ۀنعّللاو  هیلع ،

راتفگشیپ
. دیئامن هعلاطم  ًامامت  ار  راتفگشیپ  نیا  باتک ، هعلاطم  هب  عورش  زا  شیپًافطل 

1
نیدـب دنـشابیم ، ناسکی  يرورـض ، تاعورف  نید و  لوصا  رد  اهنآ  همه  لاونم و  کی  رب  ساسا  يوتحم و  رظن  زا  ینامـسآ  نایدا  یماـمت 

رد رگم  درادن ! يداضت  تفلاخم و  چیه  ینامسآ  هدروخن  تسد  فیرحتیب و  یعقاو و  نایدا  نآ  اب  لوصا  رد  مالسا  نید  هک  تسا  تهج 
ناویح ياضعا  دنویپ  ماکحا  دننام  دهاوخیم ، ون  نیناوق  هدش و  يروآ  ون  رـشبیلاعت ، یقرت و  نامز و  تفرـشیپ  اب  هک  یماکحا  تاعورف و 

یکـشزپ و ياهدـنویپ  ای  تارب  هتفـس و  کچ و  کناب ، يزاس ، هیبش  ءاضعا و  حیرـشت  تیـسنج و  رییغت  لئاسم  نینچمه  ناسنا و  هب  سجن 
. رگید هثدحتسم  ياهنایرج  نارازه 

ناشناوریپ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ندمآ  زا  هتشذگ ، ناربمایپ  نوچ  تسیکی و  نید  لوصا  رد  نایدا  نآ  اب  مالسا  نید  سپ 
. دنروآ دورف  میلست  رس  شیاه  هتفگب  هدش و  اریذپ  ار  ترضح  نآ  توبن  دیاب  دناهداد ، ربخ 

2
دنتـسه ناکم  نامز و  رب  مکاح  اهنآ  هک  دیئامرفن  شومارف  ار  بلطم  نیا  هاگ  چیه  لجوزع : يادخ  صاخ  ناگدـنب  ءایلواو و  ءایبنا  هراب  رد 

بصنم نیا  دنتسه و  يرشب  عماوج  تیاده  يارب  لاعتم  يادخ  يوس  زا  بوصنم  هدیزگرب و  اهنآ  اریز  اهنآ : رب  ناکم  نامز و  هن 
18 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یسیع یـسوم و  تارـضح  دنناسرب ، تابثا  هب  ار  دوخ  تیقح  هدومن و  یگداتـسیا  دوخ  نامز  ناینوعرف  ربارب  رد  هک  دنک  یم  باجیا  ًاموزل 
تردق وو ..  جالعال  ياهيرامیب  ندادافـش  ناگدرم و  ندرک  هدنزاب  نارحاس و  رحـس  ندیعلب  اصع و  ندـش  اهدژا  اب  دـیاب  مالـسلا  امهیلع 
ٍءیـشل لوقا  انا  امک  یلثم  کلعجا  یتح  ینعطا  يدبع   » تسا هدومرف  یـسدق  ثیدح  رد  زین  و  دندیناسر ، یم  تیلعف  هب  ار  دوخ  يداد  ادخ 

هب نم  هک  هنوگ  نآ  مهد : رارق  دوخ  دننام  ارت  ات  امن  تعاطا  نم  زا  رب و  نامرف  ارم  نم  هدنب  نوکیف » نکٍءیـشل  تلق  اذا  تنا  و  نوکیف ، نک 
«. دوشب شابیئوگب : هچره  هب  مه  وت  دوشیم  شاب : میوگیم  زیچره 

ملع تهج  زا   ) نآ داعبا  مامت  رد  ار  يرشب  تقاط  تردق و  قوف  ياهورین  اًلباقتم  دنوادخ  هک  دندوب  یگدنب  تیدوبع و  يالعا  دح  رد  اهنآ 
. دننامن زجاع  دنیامن و  هدافتسا  نآ  زا  موزل ، عقاوم  رد  ات  هک  دوب  هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  وو )...  ّتیقاّلخ  مهف و  و 

رد بئاغ و  یئاج  رد  دنورب و  اجره  هب  دحاو  نآ  رد  ۀبذاج »  » هوق دننام  دنناوتیم  تسا  زاب  ناشتـسد  ادخ  صلاخ  ناگدـنب  لصا  نیا  يور 
دنمـشناد هدنب  کی  نایرج  دننام  دـنهد ، ماجنا  دوشب و  دـنهاوخب  هچره  دـنوش و  رهاظ  نیمز ، هرک  هطقن  نیرترود  رد  ندز  مهب  مشچ  کی 

ار ابس »  » هکلم سیقلب  گرزب  تخت  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  هک  دیامرفیم : لقن  لمن  هروس  رد  هک  ایخرب » نب  فصآ   ) یمظعا مسا  کت 
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تسد يارب  اهروشک  زا  یضعب  رد  مه  نالا  دومن : رضاح  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  تختیاپ  سراف  رخطصا  هب  اعنص »  » نمی نیمز  رس  زا 
راـهظا هب  اـنب  دـنیامنیم و  شـشوک  یعـس و  تسا : هدـش  حرطم  ینامـسآ  باـتک  نیرتربـتعم  رد  هک  ناـیرج  نیا  لومروف  فشک  نتفاـی و 

. دنا هدیسر  نآ  رتملیم  دنچ  هبای  نورکیم  دنچ  هب  ناشدوخ 
راـتفگ ماـجنا و  هب  دـنوادخ  يوس  زا  دـننادیم ، ار  مسا  کـی  زج  یهلا  مظعا  ءامـسأ  ماـمت  هک  مالـسلا  مهیلع  اـم  همئا  درادـن  یبـجعت  سپ 
ناکم نامز و  رب  اهنآ  میتفگ : هک  روطنامه  اریز  دـنوش  علطم  تمایق  هنماد  اـت  مه  یهلا  یبیغ  هماـنرب  زا  دنـشاب و  هتـشاد  یئاـناوت  يزیچره :

زا سپ  هک  نـیا  وـل  دـننیبیم و  رـضاح  ناشنامـشچ  ربارب  رد  هـنیآ  دـننام  ار  زیچ  ره  درادـن  دوـجو  کـیدزن  رود و  اـهنآ  يارب  دـنمکاح و 
. دیایب شیپ  دعب  لاس  اهدرایلیم 

دوشیم و انعم  ریسفت و  روهظ  نامز  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  نآ  فرح  تسا 2  فرح  ملع 27  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هچنآ  نیا  رب  انب 
تیرشب ملاع  یجنم  دوجو  اب  نآ  فرح   25

19 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
تایاور نوتم  هب  قیقد  هجوتاب  هک  دش  دهاوخ  هدایپ  فشک و  وانعم  ءادفلاهمدقم : بارتلنیملاعلا  حاورأو  یحور  مظعألا  هَّللاۀـّیقب  ترـضح 

«1 . » هَّللاءاشنا دمآ  دهاوخ  رد  یتروص  هچ  هب  ناهج  هصالخ  روط  هب  شناد و  ملع و  نامز  نآ  هک  دوشیم  نشور  هنیمز : نیا  رد 
20 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هتفگ هب  انب  هک  میناد  یم  ار  نیا  یلو  دناد ، یم  ادخ  دیـشک  دهاوخ  لوط  تدم  هچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  ات  لاح  زا  سپ :
، درک دهاوخریـسفت  نامز  تشذـگ  ار ، نآرق  نامّزلا » هرّـسفی  نآرقلا  : » دومرف هک  ناـگرزب  ناـبز  زا  شیپ ، نرق  زا 14  شیب  رد  ساـبع  نـبا 

هلمج هک  دومن  دنهاوخ  فارتعا  نامز  ره  لها  دـش و  دـهاوخ  نشور  رتشیب  هنیمز : ره  رد  زین  نآرق  یملع  تازجعم  دور : شیپ  هچره  نامز 
. تسا لوبق  لباق  حیحص و  اًلماک  ياهلمج  نامز » زا  رتارف  مالسا  »

نآرق حیرص  صن  قبط  هک  دیشاب  هتشادرطاخ  هب  ار  بلطم  نیا  باتک  هعلاطم  لوط  رد   3
21 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هب یباتک  یلو  تشاد ، هدوارم  يداتـسا  اب  هن  دوب و  هدید  یبتکم  هن  هدـناوخ و  سرد  یـسک  شیپ  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  « 1 ، » میرک
خساپ ءادن  نیا  هب  هتسناوتن  یسک  زونه  ّریحتم و  اه  لقع  هک  تسا  هدومن  هلباقم  هب  توعد  و  يّدحت )  ) تمایق هنماد  ات  هداد و  لیوحت  هعماج 

. دشاب یمن  راکنا  لباق  هدیسر و  تابثا  هب  حوضو ، روطب  نآ  هدنروآ  تلاسر  تیقح و  تروص  نیا  رد  دهد ، تبثم 
نیا تابثا  يارب  و  دوب ، دـهاوخ  تسه و  هدوب و  نایناهج  هدـننک  هرادا  یئاهن و  نید  تمایق ، هنماد  ات  مالـسا  هک  تسا  حـضاو  ناـیب ، نیا  اـب 
مهب دـنوش و  عمج  سنا  ّنج و  رگا  درادیم ، مالعا  تحارـص  اـب  نید  نیا  نارکنم  هب  هک  يروطب  تسا ، هدومن  ناـیب  ناوارف  لـیالد  بلطم 

تسیقاب و دوخ  توق  رد  تمایق  هنماد  ات  نالعا  نیا  و  تسناوت ،! دنهاوخن  دنروایب ، ار  نآ  هروس  کی  ای  نآرق  نیا  دننام  دنهد ، يرای  تسد 
دزیخرب هلباقم  يارب  هدومن و  ملع  دق  نرق  هدراهچ  زا  شیب  لوط  رد  هدشن  ادیپ  لاح  هب  ات  مه  یـسک  و  دش ، دهاوخن  هتفرگ  سپ  تقو  چـیه 
هدراهچ شنانیـشناج ، نآ و  هدنروآ  مه  دـیجم و  نآرق  دوخ  مه  عطاق ، نایب  نیا  هب  هجوتاب  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  مه  زیخاتـسر  زور  ات  و 

هب ار  ءاعدا  نیا  توبث  تیقح و  هک  دنرادیتاشیامرف  یئاضف ، ياهرفـس  زا  هن  دوب و  يربخ  هزینردـم  تعنـص  کینکت و  زا  هن  هک  شیپ  نرق 
ناونع هب  ار ، نآ  ناوارف  ياهزاجعا  اه و  یئوگـشیپ  زا  يدادـعت  کچوک ، هعومجم  نیا  رد  ام  دـیامن ، یم  تباث  هدرک و  نایب  نشور ، روط 

رگا دـنیامنادیپ و  لـماک  شیارگ  قح  نید  نیا  هب  هدـش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  اهیـضعب  هک  دـشاب  میروآیم ، ناـمز » زا  رتارف  مالـسا  »
. هّللااشنا دننامب  مدق  تباث  دوخ  نید  رد  دنشاب  ناملسم 

هک تسا  هدومن  مالعا  هتخومآ و  ام  هب  نایناهج ، راگدرورپ  يوس  زا  ناناملسم  ینامسآ  باتک   4
22 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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ار دوخ  تمعن  مدومن .، لماک  ارامش  نید  زورما  ًانیِد ...  َمالسإلا  ُمَُکل  تیِضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  تْمَمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  - »... 1
«1  ... » متفریذپ امش  نادیواج  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  مدرک و  لیمکت  امش  رب 

،( قح نامرف  ربارب  رد  میلست  و   ) مالسا زج  سک  ره  و  ( 85  ) َنیِرِساْخلا َنِم  ِةَرِخالا  یف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  نَلَف  ًانیِد  ِمالـسالا  َریَغ  غَْتبَی  نَم  َو  - » 2
«2 . » دنناگدید تراسخ  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک ، باختنا  دوخ  يارب  ینیئآ 

 ... تسا قح ) ربارب  رد  میلست  و   ) مالسا ادخ  دزن  رد  نید  « 3  ... » ُمألسالا ِهَّللا  َدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  - 3
کی چیه  ردپ  ص )  ) دّمحم ( 40  ) ًامِیلَع ًءْیـش  ِّلِکب  ُهَّللا  َناک  َو  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاخ  َو  ِهَّللا  َلوسَّر  نَِکل  َو  ْمُِکلاجِّر  نِّم  ًدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَحم  َناک  ام  - » 4

«4 !. » تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  دنوادخ  و  تسا ؛ ناربمایپ  نیرخآ  هدننکمتخ و  ادخ و  لوسر  یلو  تسین ؛ هدوبن و  امش  نادرم  زا 
ار اهنآ   ) ات مدرم  همه  يارب  زج  میداتسرفن  ار  وت  ام  و  ( 28  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرثکَأ  َّنَِکل  َو  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ِساَّنلِّل  ًۀَّفاک  اَّلِإ  َكاْنلـسْرَأ  ام  َو  - 5

«5 !. » دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  یناسرتب ؛ وا ) باذع  زا   ) یهد و تراشب  یهلا ) ياهشاداپ  هب 
سکره صقن و  نودـب  لماک و  نید  مالـسا  نید  درادیم ، مالعا  رـشب  ءانبا  مامت  هب  لماک  تحارـص  اـب  هک  تاـکرابم  تاـیآ  نیا  لاـثما  و 

ءایبنا مامت  هدننک  متخ  ادخ و  هداتـسرف  دمحم  هک  نیا  و  درک ، دهاوخن  لوبق  وا  زا  دنوادخ  دریذپب ، دیامن و  ذـخا  نید  دوخ  يارب  ار  نآزج 
. دش دهاوخن  ثوعبم  يربمغیپ  وا  زا  دعب  رگید  و 

. تسا ناربمایپ  نیرخآ  دمحم  نایدا و  مامت  هدنهد  نایاپ  نید  نیا  هک  میمهفیم  اًلماک  نشور ، ياهنایب  نیا  اب 
. دش دهاوخ  هجوتم  هتکن  نیا  هب  رتشیب  نآ ، خساپ  دوش و  یم  حرطم  ًادعب  هک  یلاؤس 

23 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
تیرـشب ملاس  ياهنادـجو  اب  هک  نیا  رب  هوالع  تسا  هدـیدرگ  میظنت  ياهنوگ  هب  ملاع ، راـگدرورپ  يوس  زا  مالـسا  نید  یـساسا  نوناـق   5

لوصا نایب  رد  مالـسا  اریز  دشابیم ، ءارجالا  بجاو  هدوبن و  رییغت  لباق  دباات  نآ  یهاون  رماوا و  زا  کی  چیه  هک  دراد ، تقباطم  راگزاس و 
، اهنآ ندرک  هدایپ  نآ و  زا  یملع  يرکف و  ياهيریگ  هجیتن  یخیرات و  ياههصق  یقالخا و  یقوقح و  لئاسم  و  يداـقتنا : يداـقتعا و  یلک 
قالخا و تیناـسنا و  یگدـنب و  تیدوبع و  هب  رما  اًـلثم  دـشاب ، یم  نآ  لوبق  زا  ریزگاـن  فصنم ، ناـسنا  کـیًاعقاو  هک  هتفرـشیپ  ياهنوگ  هب 

رگید تبثم  ياهروتسد  نارازهو  ناگراچیب  زا  يریگتـسد  ناگدنامرد و  هب  ندناسر  يرای  نایاونیب و  هب  کمک  زیمآ و  تملاسم  یتسیزمه 
هک دریذـپ  یم  ملاـس ، نادـجو  میلـس و  لـقع  مادـک  سپ  تسا ، هدوـمن  یهن  رگید  یفنم  دنـسپان و  تشز و  ياـهراک  نارازه  زا  نینچه  و 

، ندز تمهت  نتسبارتفا ، نتفگ ، غورد  ندرک و  يدزد  مدرم  قوقح  ندرک  لامیاپ  نارگید و  سومان  هب  زواجت  هانگیب و  صاخـشا  نتـشک 
میرحت مالـسا  نید  يوس  زا  هک  رگید  دنـسپان  تافـص  تایهنم و  نارازه  نارتخد و  ندرک  روگ  هب  هدنز  ندومن ، متـس  ندوب ، نیدلاو  قاع 

سپ تسا  تیرـشب  هعماج  تیناسنا و  لوبق  دروم  درذـگب ، نامز  مه  هچره  مّلـسم  نیناوق  نیا  تسا  لاکـشا  یب  ای  لالح و  تسا ، هدـیدرگ 
هب دیامن ، هرادا  ار  ناهج  زیخاتـسر ، هنماد  ات  دناوت  یم  هنوگچ  نآ  ناربهر  مالـسا و  نید  دنراد ، ضارتعا  اهناملـسم  هدیقع  نیا  هب  هک  نانآ 

. ددرگ ارجا  يرشب  عماوج  رد  دیاب  هدوب و  فرصت  لخد و  رییغت و  لباق  ریغ  نیناوق  نیا  هک  دنریزگان  تیعقاو  نیا  شریذپ 
دروم لوبق و  لباق  ضرغ  یب  ياهناسنا  نادـجو  يارب  نشور و  اه ، ضارتعا  اه و  لاکـشا  همه  خـساپ  الاب ، هدرـشف  بلطم  نتفرگ  رظن  رداب 

. دشابیم قیدصت 
هیلع و هللا  یلص  هَّللادبع  نبدّمحم  ترضح  دوخ  ربمایپ  نیرخآ  هلیـسو  هب  ملاع ، راگدرورپ  رما  اب  خیرات  زا  یعطقم  رد  مالـسا  لماک  نید   6

راک هب  ناکم  نامز و  زا  ههرب  نآ  رد  دوبن و  يربخ  یلعف ، تاحالطصا  یکشزپ و  یتشادهب و  لئاسم  زا  هک  دش  هدایپ  برعلا  ةریزج  رد  هلآ 
؛ تشاد يدایز  هلصاف  دوب و  رود  هب  هعماج  نآ  نهذ  درخ و  لقع و  شریذپ  زا  زین ، یلعف  یکشزپ  یبط و  ریباعت  نتفرگ 

24 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
زا نتـسج  يرود  زیهرپ و  هک  یئاهراک  و  بجاو »  » ناونع هب  دراد  تشاد و  ترورـض  اه  نآ  ماجنا  ناسنا  يارب  هک  ار  یلامعا  تهج  نیدـب 
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رتهب نآ  ندرواین  اج  هب  هک  یئاهزیچ  و  بحتـسم »  » تسا یبوخ  هب  لیامتم  نآ  ماـجنا  هک  یئاـه  لـمع  و  مارح »  » تسا مهم  مزـال و  اـه  نآ 
شسرپ اه و  شهوژپ  تاقیقحت و  مالـسا  ردص  زا  اذل  تسا  هدرمـش  حابم »  » ار دشاب  هنایم  طسوتم و  هک  يرادرک  راتفر و  و  هورکم »  » تسا

گنر و داژن و  ره  زا  نادنمـشیدنا  هدـش و  عورـش  نآرق  ياهروتـسد  فیلاکت و  مالـسا و  تشرد  زیر و  ماکحا  هراب  رد  نامز ، رورم  اب  اـه 
یب يایاوز  تمکح  تلع و  هب  نآ  رارسا  نتفاکـش  اب  هدرک و  راک  لامعا : نیا  زا  کی  ره  يور  ات  هتـسب ، تمه  رمک  هدرک و  ملع  دق  نابز ،

. دنربب یپ  نآ  رامش 
نآ رارـسا  زا  هدرپ  زور ، هب  زور  دشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  یقرت و  وو ...  ملع  تعنـص و  کینکت و  دور و  شیپ  خیرات  درذگب و  نامز  هچره 

. دش دهاوخ  هتشادرب  دراد  دوجو  تیرشب  تسه و  ناهج  ات  هدش و  هتسکش  یهاون  رماوا و  نآ  زمر  زار و  رهم  هتفر و  رانک 
ثحابم زا  راصتخا : روطب  ار  یتاکن  بلاطم و  ناگرزب  نیا  تامحز  هجیتن  تافاشتکا و  زا  باتک  نیا  ياضتقا  شیاـجنگ و  هزادـنا  هب  زیناـم 

هن هک  دـهاوخیم  لقتـسم  باـتک  تاروتـسد : نـیا  زا  کـی  ره  حورـشم  ناـیب  اریز  مـیهدیم  رارق  نازیزع  راـیتخا  رد  هدروآ و  نوگاـنوگ :
!. دیآ رب  نآ  هدهع  زا  دناوتیم  تعاضب ، یب  ناوتان و  هدنسیون  نیا  هن  دراد و  ار ، نآ  هعلاطم  هلصوح  تقو و  یمارگ  هدنناوخ 

. دیشاب هتشاد  رظن  رد  ار  بلطم  ود  نیا  باتک : نیا  هعلاطم  لوط  رد   7
ای يرمق ) يرجه  لاس 1429  اب  ربارب  یـسمش  لاس 1387  رب  رود و  ینعی   ) یلعف ياهنامز  اب  اهرظن ، راـهظا  اـه و  هسیاـقم  اـه و  قیبطت  - 1

. تسا هتفرگ  ماجنا  رتشیپ  یمک 
تسا نکمم  دمآ ، دهاوخ  شیپ  هک  یتعاس  هکلب  هنازور  تاعارتخا  تافاشتکا و  یکینکت و  یملع و  روآ  ماسرس  ياهتفرـشیپ  نیا  اب  یلو 
ادـیپ دوخ  هب  رگید  يانعم  دـشابن و  لوبق  لباق  ًاساسا  ای  رتلماک و  ای  هداتفا و  اپ  شیپ  بلاـطم  زین  اـه  هسیاـقم  نیا  رود  نادـنچ  هن  هدـنیآ  رد 

؛ دنک
. دنادیم ادخ  دیآیم : شیپ  هچ  ادرف  میاهتفرگ و  رظن  رد  ار  زورما  ام  عقاو  رد 

میسقت هتسد  هس  هب  ناوتیم ، هک  تسا  هدمآ  ناوارف  اه  یئوگشیپ  هراب  رد  تایاور  - 2
25 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

؛ دومن
هدرک و ادیپ  قادصم  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  رـصع  قباس و  ياهنامز  رد  هک  یئاه  یئوگـشیپ  فلا :

دوخ تلحر  زا  دعب  تلحر و  ياهنایرج  زا  مالسلا  مهیلع  ۀّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایب  دننام  تسا ؛ هتـشذگ  هتفای و  ققحت 
ماش ماشه  مجع و  يرسک  گرم  زا  نداد  ربخ  ای  فلتخم  صاخشا  ریمضلا  یفام  زا  ندادربخ  ای  نوگانوگ  جالعال  ضارما  هب  نداد  افـش  ای 

ياطع ءاضیب و  ّرد  رـضخا و  درمز  رمحا و  توقای  اه  بآ  ندوب  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  تسد  هب  یخلب  گرزب  درم  نآ  نتخیر  بآ  و 
رابخا مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  طاسب  ثیدح  ینودقفت و  نأ  لبق  ینولـس  نورخّدی و  ام  نولکأیام و  زا  رابخا  ای  درم ، نآ  هب  ترـضح  نآ 
تیفیک دیآیم و  رمش  دایز و  نب  هَّللادیبع  رـس  هک  نیا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  تبقاع  نایرج و  زیزعلادبع و  نبرمع  تفالخ  زا 

نب یلعم  دیز و  نب  یحیو  دیز  ندش  هتشک  زا  رابخا  دوخ و  تداهش  تیفیک  زا  نداد  ربخ  مالسلا و  مهیلع  ناماما  زا  یـضعب  ِناردام  دیرخ 
نـسح نب  هَّللادبع  نادنزرف  میهاربا  دمحم و  لتقم  باذکرفعج و  نایرج  حطفا و  هَّللادـبع  تماما  ياعدا  یلامث و  هزمحوبا  گرم  سینخ و 

نآ ندرمش  ءاصحا و  ًاعقاو  هک  اهزاجعا  هنوگ  نیا  زا  نارازه  مدرم و  لاجآ  زا  رابخا  یّلک  روط  هب  و  خف ) بحاص   ) یلع نب  نیسح  لتقم  و 
. تسا هتشذگ  دهاوخیم و  رتشیب  تادلجم  اه 

یملع و رظن  زا  دـیآ و  یم  شیپ  هنوگچ  میناد  یمن  تسا و  هتفاـین  ققحت  زوـنه  هک  رود  ياـه  هدـنیآ  هب  طوـبرم  هک  یئاـه  یئوگـشیپ  ب :
عیسو ياهراتـشک  تشُک و  روهظ و  تیفیک  روهظ و  رـصع  روهظ و  میالع  ناوارف  تایاور  دننام  دمآ  دهاوخ  رد  یتروص  هچ  هب  یـشهوژپ 

طوبرم تعاس و  طارـشا  ای  تفر ، دنهاوخ  نیب  زا  مدرم  متفه  جـنپ  ای  مهد  ُهن  ای  موسود  هک  يروط  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  لبق 
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نآ دوخ  نامز  رـصع و  نیققحم  نارگـشهوژپ و  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  عون  نیا  هراب  رد  تبحـص  هک  تماـیق  زا  شیپ  ياـهنایرج  عوقو  هب 
. تسا نامز 

یقرت مولع و  تفرـشیپ  نامز و  تشذـگ  اب  هدومن : نایب  یملع : زاجعا  ای  بیغ  زا  رابخا  ای  یئوگـشیپ  ناونع  هب  ار  یلئاـسم  هک  یتاـیاور  ج :
تیقح هجیتن  رد  و  اهنآ : تحـص  یملع  تروص  هب  هدـش و  هتـشادرب  اـهنآ  رارـسا  يور  زا  هدرپ  وو ...  عیانـص  تاـعارتخا و  اـه و  کـینکت 

. تسا هتفای  ققحت  هدیسر و  تابثا  هب  اهنآ  ناگدنیوگ 
26 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ای یبلطم  تابثا  يارب  رگم  میروآیمن  دایز  ار  شتایاور  مینک و  یمن  هدافتـسا  روفو  هب  فلا و ب  تمـسق  ود  تایاور  زا  باتک  نیا  رد  اـم 
راکنا هب  ار : تسا  هدـماین  زونه  ای  هتـشذگ  هچنآ  اریز  دـشاب ، هتـشاد  طاـبترا  باـتک  عوضوماـب  یعون  هب  اـی  تاـعالطا ، یهاـگآ و  داـیدزا 

. یهلا ججح  ربارب  رد  میلست  دّبعت و  ناونع  هب  رگم  دومن  تباث  ناوتیمن  ناگدنریگ  لاکشا  ناگدننک و 
لباق لاح  نامز  رد  قَبطنُم و  یلعف  نامزاب  هک  ج »  » تمـسق هب  طوبرم  هک  تسا  یتایاور  یـسررب  ندروآ و  راتـشون  نیا  رد  اـم  فدـه  سپ 

. دوش یم  هتخانش  ثیدح ، نآرق و  یملع  زاجعا  ناونع  هب  دشاب و  لوبق 
ام يارب  دشاب ، هتـشادن  ینف  لاکـشا  وو ..  ندوب  هباشتم  انعم و  دنـس و  رظن  زا  رگا  تسا : هدـش  هدافتـسا  نآ  زا  باتک  نیا  رد  هک  یتایاور   8

هدیزگرب تیـصخش  نابز  زا  هدمآ و  نوریب  یحو  موقلح  زا  هک  یبلطم  اریز  لوبق ، لباق  تسا و  قیدصت  دروم  ارچ  نوچ و  یب  اه ، ناملـسم 
ساسا بیرخت  ددـص  رد  هک  یناسک  اما  دـبای ، یمن  هار  نآ  رد  کیکـشت  کش و  هجو  چـیه  هب  هدـیدرگ ؛ يراج  شنانیـشناج  ینامـسآ و 

هدننک عناق  یقطنم و  باوج  اب  دیاب  هک  دننک  یم  حرطم  یبلاطم  دنتسه : تقیقح  قح و  يوجتسج  رد  ًاعقاو  ای  دنا  نیملسم  دیاقع  مالـسا و 
. تسا نیمه  راتشون  نیا  رد  ام  فده  هک  دومن  دروخرب  نانآ  اب 

مهیلع موصعم  ناماما  زا  کی  ره  ناـمز  رد  باـتک ، نیا  رد  هدـش  يروآ  درگ  لـئاسم  رتشیب  نوچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  مه  بلطم  نیا  هب   9
مجح هدرک و  رارکت  ار  عیاقو  نآ  ناماما ، زا  کی  ره  ماـن  هب  هک ، تشادـن  ترورـض  اذـل  تسا ، هدـیدرگ  عقاو  رگید  کـی  هباـشم  مالـسلا 
. دشابنیگتسخ لالم و  بجوم  هک  میروآیم  هنومن  ناونع  هب  ای  هدرشف  تروص  هب  هکلب  میئامن : رتشیب  ار ، شتاحفص  نیگنسار و  باتک 

میدروآ یقرو  اپ  رد  ار  اهنآ  قیقد  سردآ  یلو  دوشن  رتشیب  باتک  مجح  هک  میدومن  فذـح  ار  تایاور  یلاجر  دانـسا  باتک  نیا  رد  ام   10
ردصم هب  دشاب  زاین  دروم  یسک  يارب  رگا  هک 

27 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دیامن عوجر  نآ  عبنم  و 

یحو عبنم  زا  شیپ ، اه  نرق  هک  یتاـیاور  دـیامن  تواـضق  دوخ  فصنم  صخـش  هک  ماهدروآ  یقرواـپ  رد  ار  تاـیاور  رداـصم  عباـنم و   11
، ای کیکـشت  تیاور  نآ  هراب  رد  ناوتیم  هنوگچ  تسا ، هتفای  ققحت  هدرک و  ادیپ  قادصم  ینالوط ، دتمم و  نامز  تشذگ  زا  دعب  رداص و 

ناینیـشیپ ياههتفگو  اه  هتـشون  يور  زا  زین  ار  اهنآ  اریز  دش ، ینامـسآ  نایدا  لصا  بیرخت  رظتنم  دیاب  دوش  زاب  ْرَد  نیا  رگا  دومن ، بیرخت 
تاروت و ینامـسآ  ياهباتک  دیاب  سپ  دوشن  تباث  یبلطم  ربتعم ، كرادم  دانـسا و  تاجتـشوناب و  دـشاب  انب  رگا  میا و  هتفریذـپ  هتفایرد و 

. اهام روضح  رد  هن  تسا  هدیسر  تابثا  هب  كرادم  دانسا و  اب  مهاه  نیا  اریز  تشاذگ ، رانک  مه  ار  ناقرف  فحص و  روبز و  لیجنا و 
تروص نیا  رد  دزرو ، یم  دانع  ای  دنک  یم  تجاجل  هک  دوشیم  مولعم  دیامن ، در  دریذپن و  ار  دانـسا  كرادم و  همه  نیا  یـسک  رگا  سپ 

همه نیا  دانع : تجاجل و  يور  زا  هک  تسا  یناسک  هراب  رد  ام  نخس  نیا  دیشاب  هتـشاد  هجوت  هتبلا  میرادن ، یفرح  یـصاخشا  نوچمه  اب  ام 
دـسرب و بلطم  ِهَت  هب  هنالداع  شهوژپ  هنافـصنم و  تاقیقحت  يور  زا  دـهاوخیم  ًاـعقاو  هک  یـسک  هن  دـیامن : در  ار  ربتعم  عباـنم  رداـصم و 

. دبایرد ار  تقیقح 
: تسا هدوب  مدرم  هماع  مهف  تردق  رطاخ  هب  دـناهدومرف  نایب  ناشدوخ  لوادـتم  نابز  اب  یئوگـشیپ و  ناونع  هب  نید  ناگرزب  هک  یبلاطم   12
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یگناوید رحس و  نونج و  هب  اهنآ ، نداد  تبـسن  اب  مدرم  دنیامن : نایب  هدنیآ  نابز  اب  ار  خیرات  نامز و  زا  هرود  ره  بلاطم  دنتـساوخیم  رگا 
هدـنیآ و دوخ  اریز  دـننکب ، ار  راک  نیا  هک  دوبن  مهيزاین  دیـسریمن و  ماجنا  رـس  هب  ناشتیرومأم  دـندشیم و  هدـنکارپ  شفارطا  زا  وو ،... 

. میمهفیم مینیب و  یم  نآلا  هکنانچ  تخاس : دهاوخ  هتخاس و  نشور  ریسفت و  ار  بلاطم  نآ  نامز : تشذگ 
ياهروشک همه  يرـشب و  عماوج  مامت  هب  عجار  تسا : هدـیدرگ  نایب  وو ...  تمایق  نامزلا و  رخآ  نامزای و  نانز  دروم  رد  هک  یتاـیاور   13

دیامن در  تسین و  تسرد  تیاور  نیا  هک  دوش  هتفگ  هدومن و  هسیاقم  قیبطت و  یمالسا  هعماج  اب  اهنت  دیابن  سپ  تسا ، نیمز  يور 
28 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هتـسویپ و عوقو  هب  رگید  ياهاج  زا  یلیخ  رد  یلو  هتفاین  ققحت  قارع  ناریا و  رد  ًاضرف  یئوگـشیپ  بیغ و  هب  راـبخا  نآ  تسا  نکمم  نوچ 
. درک دهاوخ  ای  هدرک  ادیپ  قادصم 

، تشاد تقباطم  باتک ، نیا  عوضوماب  ربارب  اه  هد  دایز و  بلاطم  فلتخم ، نکاما  هنمزا و  رد  نید ، ناگرزب  ياهراتفگ  اـه و  هبطخ  رد   14
رظن فرص  اهنآ  طبترم  ریغ  ای  رارکت  زا  تهج  نیدب  میئامن ، يرادرب  هخـسن  ار  زاین  دروم  تاشیامرف ، نآ  زا  هک  تسا  نیا  رب  ام  یعـس  یلو 

. میتخاس دوخ  هشیپ  ار ، راصتخا  تیاعر  هدومن و 
فاصنا و قطنم و  اب  دنراذگب و  رانک  ار  وو ...  تجاجلای  یهاوخ و  دوخای  بکرم و  لهج  هک  تسا  یناسکاب  ام  نخس  باتک ، نیا  رد   15
ثحب و هنرگ  دـنهد و  ناـشن  عوضخ  فاـطعنا و  دوخ  زا  لوـبق  لـباق  هلدا  ربارب  رد  هدـش و  قـیقحت  صحف و  ثحب و  نادـیم  دراو  نادـجو 

. درب دهاوخن  یئاج  هب  هر  هدوبن و  هدوهیب  تقو و  فالتا  زج  اه ، عوضوم  نیا  رد  صحف 
نآ هنکما  ماش و  قارع و  هب  رتشیب  یئوگ ، هدنیآ  يارب  مالسا  نید  ناگرزب  ارچ  هک  دیآ  شیپ  لاؤس  نیا  اهیـضعب  نهذ  هب  تسا  نکمم   16

.!؟ ِهچ ایند  عیسو  نکاما  هیقب  سپ  دشابیم  روانهپ  نیمز  نیا  زا  ياهشوگ  اهاج  نآ  هک  یلاح  رد  دناهتخادرپ ، یحاون 
نوچ ایناث  و  دـناهدش ، ضرعتم  مه  يدایز  نکاما  هب  هکلب  دـناهدرکنیئوگ ، هدـنیآ  نکاما  نآ  هراـب  رد  اـهنت  اـًلوا  دوشیم ، هتفگ  خـساپ  رد 

هب هک  نیا  يارب  تهج  نیدب  دوب ، اهاجنآ  ناشهاگداز  دندرک و  یم  یگدنز  نکاما  نآ  مدرم  نایم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح 
دشاب و اهنآ  شریذپ  نیرق  رتشیب  ات  دناهدومنیئوگ  بیغ  اهاج  نآ  هراب  رد  هتـسیرگن و  اه  ناکم  نآ  هدـنیآ  هب  دـجنگب ، اهنآ  مهف  كرد و 
هک دوب  انب  رگا  یهگناو  میاهدروآ ، باتک  نیا  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  دنراد  لصفم  ریغ  لصفم و  ياههدومرف  يدایز  ياهاج  يارب  هنرگ 

ناکما بلاطم  همه  نیا  نتشون  ای  دیجنگیم و  قاروا ، اه و  هتشون  رب  رگم  دننک ، نایب  ار  اج  همه  هدنیآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح 
یم اجنآ  رد  دوخ  هک  اه  نیمز  رس  نآ  هدنیآ  عیاقو  نایب  هب  هک  درکیم  باجیا  ترورض  سپ  تشاد !؟

29 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دنراد لوذبم  رتشیب  هجوت  دناهتسیز ،

؛ تسا هتفای  لیکشت  شخب  نیدنچ  زا  باتک  نیا   17
. دوش یم  میسقت  شخب  دنچ  هب  دوخ  هک  تایآ  شخب 

. نآرق شخب 1 
. یسانش ناهیک  نآرق و  شخب 2 

. تادامج نیمز و  شنیرفآ  نآرق و  شخب 3 
. ناسنا شنیرفآ  نآرق و  شخب 4 

. تاتابن شنیرفآ  نآرق و  شخب 5 
. تسا شخب  دنچ  ياراد  زین  نآ  رابخا ، شخب 

. مالسلا مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهیئوگشیپ  شخب 6 
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. یتأیس ثیداحا  شخب 7 
. یتأی ثیداحا  شخب 8 

. تمایق مئالع  ای  تعاس  طارشا  شخب 9 
. نکاما زا  رابخا  شخب 10 

. صاخشا زا  رابخا  شخب 11 
. ءادفلا هدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  یحور و  مالسلا  هیلع  مظعألاهَّللا  ۀّیقب  ترضح  هراب  رد  شخب 12 

یکشزپ یتشادهب و  لئاسم  شخب 13 

نآرق هراب  رد  شخب 1  تایآ 

ةراشا

« تایآ  » نآرق هراب  رد  شخب 1  تایآ 
دادعت تسا و  هتشاد  نایب  ار  اه  هنکما  صاخـشا و  ریمـضلا  یفام  هدنیآ و  زا  هدومن و  بیغ  هب  رابخا  هک  میروآ  یم  ار  یتایآ  شخب  نیا  رد 

. دمآ دهاوخ  رابخا ، شخب  فلتخم  ياه  شخب  رد  یئاه  تبسانم  هب  رگید ،
، تسایرد هب  هرطق  تبـسن  اه ، هدرواین  اب  هسیاقم  رد  میاهدروآ  باتک  نیا  رد  یئوگ ، شیپ  بیغ و  زا  رابخا  دروم  رد  هک  ار  یتایآ  ًانمـض  و 

راتفگ اهریـسفت و  هب  لیـصفت  ناهاوخ  نازیزع  میاهدومن . افتکا  اـهنآ ، زا  يدادـعت  هب  باـتک ، عوضوم  هحورطم  لاؤس  هب  خـساپ  يارب  طـقف 
دنیامن هعجارم  ناگرزب 

نآرق هراب  رد   1

بَّر نِم  ِهِیف  ْبیَر  ـال  ِباـتِْکلا  َلیِـصْفَت  َو  ِْهیَدَـی  َنَیب  يِذَّلا  َقیِدـصَت  نِکل  َو  ِهَّللا  ِنُود  نِم  يرتُْفی  نَأ  ُناْرُْقلا  ذـه  َناـک  اـم  َو  نآرق  هراـب  رد   1
اوطیِحی َْمل  اِمب  اُوبَّذَک  َْلب  ( 38  ) َنیقِداص ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِنُود  نِّم  ُمتْعطَتـسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِّم  ٍةَروِسب  اُوتْأَف  ْلـُق  ُهارْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 37  ) َنیَِملاْعلا

ُنِمُْؤی نَّم ال  مُهنِم  َو  ِِهب  ُنِمُْؤی  نَّم  مُهنِم  َو  ( 39  ) َنیِملاَّظلا ُۀَبِقع  َناک  ْفیَک  ْرظناَف  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  بَّذَک  ِکلاذَـک  ُُهلیِوَْأت  ْمِهتْأَی  اََّمل  َو  ِهِْملِِعب 
(. 37 - 38 - 39 - 40 سنوی :  ) َنیدِسْفُْملِاب ُمَلْعَأ  کُّبَر  َو  ِِهب 

نآ زا  شیپ  هچنآ  يارب  تسا  یقیدصت  یلو  دوش  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  یهلا ، یحو  نودـب  نآرق  نیا  هک  تشادـن ) ناکما  و   ) دوبن هتـسیاش 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  فرط  زا  هک  تسین  نآ  رد  یکش  و  اهنآ ، يارب  تسا  یلیصفت  و  ینامسآ ) بتک  زا   ) تسا

دیناوت یم  ارسک  ره  دیروایب و  نآ  دننامه  هروس  کی  دیئوگیم  تسار  رگا  وگب  هداد  تبـسن  ادخ  هب  غورد  هب  ار  نآرق  وا  دنیوگیم ، اهنآ 
. دیبلطب يرای ) هب   ) ادخ زا  ریغ 

رب شتیعقاو  زونه  و  دنتـشادن ، نآ  زا  یهاگآ  هک  دندرک  بیذکت  اریزیچ  اهنآ  هکلب  دننک ) یمن  راکنا  ار  نآرق  شناد  ملع و  يور  زا  اهنآ  )
!؟ دوب هنوگچ  ناملاظ  راک  تبقاع  رگنب  سپ  دندرک  بیذکت  زین  اهنآ  ناینیشیپ  نینچ  نیا  تسا  هدشن  نشور  نانآ 

رتـهب ار  اـهنآ  و   ) تـسا رت  هاـگآ  نادـسفم  هـب  تراـگدرورپ  و  دـنروآیمن ، ناـمیا  یـضعب  دـنروآیم و  نآ  هـب  ناـمیا  اـهنآ  زا  یــضعب  و 
(. دسانشیم

نآرق زاجعا  زا  ياهزات  هولج 
تفرـشیپ مولع  درذـگب و  نامز  هچره  دـشابیم و  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هزجعم ، نیرتمهم  میرک ، نآرق  هک  دـننادیم  مرتحم  ناگدـنناوخ 
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تابـساحم هلمج ، زا  تفرگیمن : رارق  هجوت  دروم  هتـشذگ  رد  نآ و  زا  لـبق  هک  دوشیم  راکـشآ  نآ  زاـجعا  زا  ياهزاـتياههولج  دـیامن ،
ياهيدـنبهلمج تاملک و  يارب  ياهزات  ياهیگژیو  هدـش ، ماـجنا  یکینورتکلا  ياـهزغم  اـب  نآرق  تاـیآ  تاـملک  يور  هک  تسا  یناوارف 

: تسا نآ  زا  ياهنومن  دیناوخ  یم  اًلیذ  هچنآ  تسا و  هدرک  تباث  هروس  ره  لوزن  نامز  اب  نآ  هطبار  نآرق و 
34 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

تریح هک  تسا  هدش  رجنم  قیقد  رایسب  یتابساحم  ياهلومروف  هدیچیپ و  طباور  فشک  هب  زورما : ققحم  نادنمـشناد  زا  یخرب  ياهـشهوژپ 
فـشک هب  یـضایر  نابز  هب  يرامآ و  ياهیـسررب  قیرط  زا  تسا : نآرق  ناـمتخاس  رد  یملع  مظن  نینچ  هک  رما  نیا  هب  نیقیاـب  تسا  زیگنا 

رد ار  نتوین  فشک  تخانـش : تیمها و  رظن  زا  هک  تسا  هتفای  قیفوت  یملاـس  لـماک و  ياـهینحنم  یـضایر و  ياـهلومروف  قیقد و  دـعاوق 
. دنک یم  یعادت  هبذاج :

رد هدـش  لزان  تایآ  تسا و  هاتوک  هکم  رد  هدـش  لزان  تایآ  هک  تسا  هداس  هلأسم  نیا  شراک  عورـش  هطقن  گرزب  سانـش  نآرق  کی  هب 
عوضوم بسح  رب  ار  شنخس  تاملک  گنهآ  تالمج و  لوط  هدیزرو : نارنخـس  ای  هدنـسیون  ره  تسا  یعیبط  هلأسم  کی  نیا  دنلب  هنیدم :

نایب ای  يداقتنا و  یکیرحت و  نخس : هک  اجنآ  دنلب : یلالدتـسا : یلیلحت و  لئاسم  و  هاتوک ، تالمج  یفیـصوت : لئاسم  دهدیم : رییغت  نخس 
ياهيریگ هجیتن  رد  مالک  نایب  تسا و  ناتـساد  عورـش  هک  اجنآ  و  هاـتوک ، تاراـبع  و  دوشیم : يراعـش  نحل  تسا  يداـقتعا  یلک  لوصا 

زا هنیدـم : رد  هدـش  حرط  لئاسم  تسا و  لوا  عون  زا  هکم  رد  هدـش  حرط  لئاسم  مرن  گنهآ  ینالوط و  تارابع  مارآ و  نحل : یقالخا و ... 
یقالخا یقوقح و  لئاسم  هعماج و  کی  هنیدم  رد  و  يداقتنا : يداقتعا و  یلک  لوصا  نایب  تسا و  تضهن  کی  زاغآ  هکم  رد  هچ  مود  عون 

نخس غیلب  ابیز و  کبـس  عبات  راچان  تسا و  یعیبط  نتفگ  نخـس  کی  نآرق  هتبلا  یملع . يرکف و  ياهيریگ  هجیتن  یخیرات و  ياههصق  و 
. نآ میهافم  بسانت  هب  زین  تایآ  يدنلب  یهاتوک و  تیاعر  هجیتن  رد  رشب و  نتفگ 

دـشابن باسح  یب  يدنلب  یهاتوک و  نیا  دـیاب  تسه  زین  تعیبط  کی  تسا  باتک  کی  هک  لاح  نیع  رد  مالک  نیا  هک  مینک  لوبق  رگا  اما 
ره لوط  دیاب  ساسا  نیا  رب  دور : دنلب  تایآ  هب  ور  يدـعاصت  تخاون و  کی  دـنک و  زاغآ  هاتوک  تایآ  زا  یملع  قیقد  هدـعاق  کی  قبط  و 

قیقد و ياههزادنا  ندش  ینالوط  نیا  هزادـنا  و  دـشاب : شیپ  لاس  هدـش  لزان  هیآ  زا  رتدـنلب  دـعب و  لاس  هدـش  لزان  هیآ  زا  رتهاتوک  يا  هیآ 
یم هدعاق  نیا  رب  میشاب ! هتشاد  تایآ  رد  لدعم  لوط  دیاب 23  تسا : هدشیم  لزان  یحو  هک  لاس  لوط 23  رد  نیاربانب  دشاب : هدش  باسح 
نیا هک  میمهفب  میناوت  یم  اجک  زا  لاح  دوش : يدنب  میسقت  اهنوتـس  نیا  رد  لوط  بسح  رب  تایآ  همه  هک  میـشاب  هتـشاد  نوتـس  میناوت 23 

میسقت
35 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

؟ تسا تسرد  اهيدنب 
لزان لاس  هچ  رد  هک  هتفگ  ًاحیرـص  هدرک و  نیعم  یخیرات  تایاور  ار  یخرب  تسا  مولعم  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  لوزن  نأـش  هک  میناد  یم 

: باجح عضو  بارـش : تمرح  هلبق : رییغت  نوچ  یماکحا  هک  یتایآ  الثم  درک : نییعت  ناوتیم  نآ  میهاـفم  يور  زا  ار  یخرب  و  تسا : هدـش 
یم هداعلا  قوف  یتفگـش  اب  تسا . مولعم  ماکحا  نیا  نییعت  لاس  دنیوگ  یم  نخـس  ترجه  زا  هک  یتایآ  دـنک و  یم  نایب  ار  سمخ  ةوکز و 
لوط لدـعم  رظن  زا  لودـج  نیا  رد  هک  دـنریگ  یم  رارق  ییاهنوتـس  نامه  رد  تسرد  تسا - مولعم  ناشلوزن  لاس  هک  تایآ - نیا  هک  مینیب 

(. دینک تقد  ! ) دناهدش ضرف  لاس  ره  هژیو  تایآ 
. تسا یئانثتسا  دروم  هس  ود  ندش  ادیپ  تسا  رتبلاج  هچنآ 

لزان هیلوا  ياهلاس  رد  دیاب  لومرف : قبط  نآ  زا  هیآ  دنچ  هک  یلاح  رد  تسا : هدش  لزان  گرزب  هروس  نیرخآ  هدئام  هروس  هک  ینعم  نیا  هب 
. دشاب هدش 

اما هدش : لزان  لیاوا  رد  هیآ  دنچ  نیا  دناهتفگ  هک  میباییم  ار  يربتعم  نارـسفم  لاوقا  یمالـسا : تایاور  ریـسافت و  نوتم  رد  قیقحت  زا  سپ 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


كـالم نیا  يور  زا  ار  هیآ  ره  لوزن  لاـس  ناوتیم  قیرط  نیا  هب  تسا  هدـش  هداد  ياـج  هدـئام  هروس  رد  ربماـیپ  روتـسد  هب  نیودـت  رظن  زا 
يادا لاس  ترابع : لوط  يور  زا  ناوتب  هک  ملاع  رد  تسا  يرونخس  هچ  دومن ! نیودت  زین  لوزن  لاس  بسح  رب  نآرق : درک و  نییعت  یضایر 

؟ درک نیعم  ار  شاهلمج  ره 
: هتشون هتسویپ : و  نیعم : تدم  کی  رد  دشاب و ، هتـسشن  شا  هدنـسیون  یبدا  ای  یملع  رثا  کی  لثم  هک  دشابن  یباتک  نتم  نیا  هک  صوصخب 

: دشاب هدرک  فیلأت  ياهدش - نییعت  هنیمز  یتح  ای  عوضوم - کی  رد  شا  هدنسیون  هک  دشابن  یباتک  هژیوب  هتفر و  شنابز  رب  و 
رد هک  یلئاسم  ای  ثداوح  هدـشیم : ناونع  هک  یتالاؤس  هب  خـساپ  رد  هعماج و  زاین  بسح  رب  جـیردت  هب  هک  تسا  ینوگانوگ  لئاسم  هکلب 

. تسا هدش  میظنت  يروآ و  عمج  سپس  نایب و  ربهر  هلیسو  هب  دوشیم ، حرطم  ینالوط  هزرابم  ریسم 
. تسا اسآ  زجعم  دوخ  عون  رد  زین  نآرق  تاملک  تاغل و  صوصخم  گنهآ  نارسفم : زا  یضعب  هتفگ  هب  هکلب 

رد وا  هدش : عقاو  فورعم  رـسفم  بطق  دیـس  يارب  هک  تسا  ریز  نایرج  هلمج  زا  دناهدرک  رکذ  عوضوم  نیا  يارب  یبلاج  نوگانوگ  دهاوش 
: دیوگیم نینچ  ثحب  دروم  هیآ  لیذ 

36 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
رفن شـش  دـش و  عقاو  نم  دوخ  يارب  هک  منک  یم  نایب  ار  ياهثداح  اـهنت  میوگ : یمن  ینخـس  هدـش  عقاو  نارگید  يارب  هک  یثداوح  زا  نم 

كرویوین يوس  هب  ار  سلطا  سونایقا  يرصم : یتشک  کیاب  هک  میدوب  ناناملسم  زا  رفن  شـش  ام  رگید ) رفن  جنپ  مدوخ و   ) دندوب نآ  رظان 
زامن هک  میداتفا  رکف  نیا  هب  هعمج  زور  دوبن : ناملسم  ام  زج  نارفاسم  نایم  رد  یـسک  و  دوب : نز  درم و  یتشک 120  نارفاسم  میدومیپ : یم 
لباقم رد  یمالـسا  هسامح  کی  میدوب  لیام  یبهذـم  هضیرف  هماقا  رب  هوالع  ام  و  میهد : ماجنا  یتشک  يور  رب  سونایقا و  بلق  رد  ار  هعمج 

ار ام  دوب  لیام  یتح  وا  هک  صوصخب  مینیرفایب : تشادیمن : رب  دوخ  یتاغیلبت  همانرب  زا  تسد  زین  یتشک  لخاد  رد  هک  یحیـسم  رـشبم  کی 
!. دنک غیلبت  تیحیسم  هب  مه 

زین یتشک  نانکراک  هب  و  میهد : لیکشت  یتشک  هحفص  رد  ار  تعامج  زامن  ام  هک  درک  تقفاوم  دوب  یسیلگنا  رفن  کی  هک  یتشک  يادخان 
نیا اریز  دـندش  لاحـشوخ  رایـسب  نایرج  نیا  زا  اهنآ  و  دـنناوخب : زامن  ام  اـب  هک  دـش  هداد  هزاـجا  زین  دـندوب  اـقیرفآ  ناناملـسم  زا  همه  هک 

متخادرپ و تماما  هعمج و  زامن  هبطخ  ندـناوخ  هب  بطق ) دیـس   ) نم تفرگیم ! ماـجنا  یتشک  يور  رب  هعمج  زاـمن  هک  دوب  يراـب  نیتسخن 
زامن نایاپ  زا  سپ  دـندوب  یمالـسا  هضیرف  نیا  ماجنا  بقارم  تقد  اب  دـندوب و  هدز  هقلح  اـم  فارطا  ناملـسم  ریغ  نارفاـسم  هک  نیا  بلاـج 
کی میدـیمهف  ادـعب  هک  دوب  یمناخ  هورگ  نیا  نایم  رد  یلو  دـنتفگ : کیربت  ام  هب  ار  تیقفوم  نیا  و  دـندمآ : ام  دزن  اهنآ  زا  يدایز  هورگ 

!. تسا هدرک  رارف  وا : مسینومک  وتیت و  منهج  زا  هک  تسا  يوالسگوی  یحیسم  نز 
. دوبن نت  شیوخ  لرتنک  هب  رداق  دوب و  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  هک  يدح  هب  دوب  هتفرگ  رارق  ام  زامن  ریثأت  تحت  هداعلا  قوف  وا 

منیبب دیئوگب  دوب : نیا  شنانخس  هلمج  زا  و  تفگیم : نخس  یصاخ  عوشخ  عوضخ و  دیدش و  رثأت  اب  هتخیمآ  هداس و  یسیلگنا  نابز  هب  وا 
دزن رد  هکنانچنآ  دنک  زامن  هماقا  یناحور  درم  کی  ای  شیشک  دیاب  امتح  هک  درک  یم  رکف  وا   ) تفگیم نخـس  یتغل  هچ  اب  امـش  شیـشک 

وا هب  ماجنارس  و  دهد ) ماجنا  دناوتیم  ینامیا  اب  ناملسم  ره  ار  یمالـسا  همانرب  نیا  هک  میدرک  یلاح  وا  هب  يدوزب  ام  یلو  تسا : نایحیـسم 
میدرک یم  تبحص  یبرع  تغل  اب  ام  هک  میتفگ 

37 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
نیا زا  اما  تشاد  یبیجعگنهآ  تاـملک  نیا  هک  مدـید  حوضوب  اـما  مدـیمهفن  ار  امـش  بلاـطم  زا  هملک  کـی  دـنچ  ره  نم  تفگ  وا  یلو 

زاتمم هیقب  زا  هک  تشاد  دوجو  یئاههلمج  امـش  ماما  هبطخ  يالبال  رد  هک  دوب  نیا  درک  بلج  دوخب  هداـعلا  قوف  ارم  رظن  هک  یبلطم  رتمهم 
يرگید بلاطم  اههلمج  نیا  نیقی  تخادـنا  یم  نم  مادـنا  رب  هزرل  هک  نانچنآ  دـندوب  یقیمع  رثؤم و  هداعلا  قوف  گنهآ  ياراد  اـهنآ  دوب :

هجوتم میدرک و  رکف  یمک  ام  دوب ! هدش  سدقلا  حور  زا  ولمم  درک  یم  ادا  ار  اههلمج  نیا  هک  یماگنه  هب  امـش  ماما  منک  یم  رکف  دـندوب :
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هجوتم داد و  ناکت  ار  ام  عوضوم  نیا  مدـناوخیم : ار  اهنآ  زامن  رد  هبطخ و  ءانثا  رد  نم  هک  دوب  نآرق  زا  یتایآ  نامه  اـههلمج  نیا  میدـش 
ریثأت تحت  دـمهفیمن  ار  نآ  موهفم  هملک  کی  هک  ار  یئوناب  یتح  هک  تسا  رثؤم  نانچنآ  نآرق  صوصخم  گـنهآ  هک  تخاـس  هتکن  نیا 

1 !. » دهدیم رارق  دوخ  دیدش 

نآرق هراب  رد  نییدام  زا  یعمج  هیرظن  - 2

هک یتفرـشیپ  همه  نآ  اب  زورما  یتح  تسا  لهـس  هک  برع  تیلهاج  طیحم  نآرق و  لوزن  نامز  نآرق  هراب  رد  نییداـم  زا  یعمج  هیرظن  - 2
يرـشب عماوج  رد  اهناسنا  راکفا  زا  دـنمورین  یـساکعنا  هک  تافیلأت  همه  نیا  و  تسا : هدـش  لـصاح  يرـشب  ندـمت  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد 

. تسا راکشآ  الماک  هسیاقم  ماگنه  هب  اهنآ  رب  نآرق  تامیلعت  يرترب  هدمآ : دوجو  هب  هک  یتاماظن  نیناوق و  همه  نیا  و  تسا :
نآرق هراب  رد  نارگید  یهاوگ 

لقن نآرق  تمظع  هرابرد  دنتـسه : نآرق  اب  هزرابم  هب  مهتم  هک  یناسک  یتح  ناگرزب و  ياـههتفگ  زا  هلمج  دـنچ  میناد  یم  مزـال  اـجنیا  رد 
: میئامن

تسا قافتا  دروم  ناملسم - ریغ  ناملسم  زا  معا  مدرم - همه  نایم  رد  نخس  نیا  دیوگیم : نآرق ) اب  هزرابم  هب  مهتم   ) يرعم يالعلا  وبا  - 1
، دروایب دننام  تسا  هتسناوتن  یـسک  نونکات  هتخاس و  بولغم  دوخ  ربارب  رد  ار  اه  لقع  تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  یباتک 

رعش و زجر  هباطخ  زا  معا  برع  نایم  لومعم  ياهکبس  زا  کی  چیه  اب  باتک  نیا  کبس 
38 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. درادن تهابش  نانهاک  عجس 

بـش رد  نازورف  ياهراتـس  نوچمه  دریگ  رارق  نارگید  تاملک  نایم  رد  نآ  زا  هیآ  کی  رگا  هک  تسا  يردق  هب  باتک  نیا  هبذاج  زایتما و 
! دشخردیم کیرات 

وا ریبدت  رکف و  زا  یعامتجا  تالکـشم  لح  يارب  تشاد و  ترهـش  برع  نایم  رد  ریبدت  نسح  هب  هک  يدرم  یموزخم - هریغم  نب  دیلو  - 2
: دندرک یم  هدافتسا  تیلهاج  نامز  رد 

. دندیمانیم اهنآ )! دبس  رس  لگو   ) شیرق هناحیر  ار  وا  تهج  نیمه  هب  و 
دنگوس ادخ  هب  تفگ : نینچ  دش و  رـضاح  موزخم  ینب  هفئاط  زا  یلفحم  رد  دینـش  ربمغیپ  زا  ار  رفاغ  هروس  لوا  زا  هیآ  دنچ  هک  نیا  زا  سپ 
هلفـسأ نا  رمثمل و  هالعا  ّنا  ةوالطل و  هیلع  ّنا  و  ةوالحل ، هلّناو  نایرپ  هن  دراد و  اهناسنا  راتفگ  هب  تهابـش  هن  هک  مدینـش  ینخـس  دمحم  زا 

رپ دنمورب ) ناتخرد  ياههخاش  نوچمه   ) نآ يالاب  دراد : یصوصخم  یئابیز  صاخ و  ینیریش  وا  راتفگ  هیلع : یلعیال  ولعی و  ّهنا  و  قدغمل ،
زوریپ نآ  رب  يزیچ  دوـشیم و  زوریپ  زیچ  همه  رب  هک  تـسا  يراـتفگ  تـسا  هیاـمرپ  نـهک ) ناـتخرد  ياـههشیر  دـننام   ) نآ نیئاـپ  و  رمث :

. دش دهاوخن 
هتسجرب قئاقح  مینکفا  رظن  سدقم  باتک  نیا  هب  راب  کی  رگا  دیوگیم : نآرق  هرابرد  یـسیلگنا  فورعم  دنمـشناد  خروم و  لیالراک - - 3

ددرگیم و نایامن  اهنآ  زا  یبوخ  هب  نآرق  تقیقح  تمظع و  هک  هتفای  شرورپ  نآ  هرهوج  نیماـضم  رد  يروط  دوجو  رارـسا  صئاـصخ  و 
یلب دوشیمن : هدید  رگید  يداصتقا  یـسایس و  یملع و  باتک  چـیه  رد  هتفای و  صاصتخا  نآرق  هب  طقف  هک  تسا  یگرزب  تیزم  دوخ  نیا 

: تسین هسیاقم  لباق  نآرق  ریثأت  اب  زگره  یلو  دراذگیم  ناسنا  نهذ  رد  یقیمع  تاریثأت  اهباتک  زا  یخرب  ندناوخ 
لئاسم و هتـسجرب  نیوانع  كاپ و  تاساسحا  تقیقح و  هب  طوبرم  نآ  یـساسا  ناـکرا  نآرق و  هیلوا  ياـیازم  تفگ : یتسیاـب  تهج  نیا  زا 
رد تسا  يرشب  تداعـس  لماکت و  دجوم  هک  ار  لئاضف  مامت  نایاپ  هتفاین و  هر  نآرد  دیدرت  کش و  هنوگ  چیه  هک  تسا  نآ  مهم  نیماضم 

. دهدیم ناشن  یبوخ  هب  ار  اهنآ  هتشاد و  رب 
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: دسیونیم نآرق ) دمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع   ) باتک فلؤم  تروپ ، نوید  ناج  - 4
نآ رخآ  هب  ات  لوا  زا  تسا  نکمم  تسین و  یحالـصا  حیحـصت و  نیرتکچوک  دـنمزاین  هک  تسا  هّزنم  اّربم و  صئاقن  زا  ياهزادـنا  هب  نآرق 

ناسنا هکنآ  نودب  دوش  هدناوخ 
39 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هب ناسل و  نیرت  حیـصف  نیرت و  غیلب  اب  نآرق  هک  دنراد  لوبق  ار  ینعم  نیا  همه  و  دـسیونیم : وا  زاب  دـنک و  ساسحا  نآ  زا  یتلالم  نیرتمک 
تاهیبشت نیرت  مکحم  لاکـشا و  نیرتهدنـشخرد  زا  ولمم  و  هدـش ...  لزان  دـندوب  اهبرع  نیرت  بدؤم  نیرت و  بیجن  هک  شیرق  هلیبق  هجهل 

 .... تسا
دوشیم هدیمر  ادتبا  رد  هدنناوخ  نآ ، ترابع  ینیگنس  هطساوب  انایحا )  ) هک تسا  يرثا  نآرق  دیوگیم : یناملآ  دنمـشناد  رعاش و  هتوگ  - 5

. دوشیم نآ  ددعتم  ياه  یئابیز  بوذجم  رایتخا  یب  هرخالاب  ددرگیم و  نآ  هبذاج  نوتفم  سپس  و 
نآ هدـنروآ  تمظع  سدـقم و  نآرق  قئاقح  هب  ندرب  یپ  زا  ار  ام  ربخیب ، ادـخ  زا  ناشیـشک  يزارد  ناـیلاس  دـسیونیم : رگید  ياـج  رد  و 

بـصعت لهج و  ياههدرپ  میاهدراذگ  شناد  ملع و  هداج  رد  مدق  ام  هک  ردق  ره  اما  دـندوب : هتـشاد  هاگن  رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
ناهج شناد  ملع و  رد  یقیمع  ریثأت  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  ملاع  نآرق )  ) ریذـپان فیـصوت  باتک  نیا  يدوز  هب  دوریم و  نیب  زا  اـجبان 

نیا هک  دیـشکن  یلوط  اما  میدوب : نادرگور  نآرق  زا  ادـتبا  رد  اـم  دـیوگیم : وا  مه  ددرگیم ! ناـهج  مدرم  راـکفا  روحم  ماجنارـس  هدرک :
میلـست رـس  نآ  گرزب  یملع و  نیناوق  لوصا و  ربارب  رد  هک  اجنآ  ات  تخاس  تریح  راچد  ار  اـم  و  درک : بلج  دوخ  هب  ار  اـم  هجوت  باـتک 

! میروآ دورف 
کی چیه  رد  هک  هدروآ  دوجو  هب  یئاوقت  تلادع و  سفن و  تزع  نانچنآ  ناناملـسم  رد  نآرق  دیوگیم : فورعم  خروم  تنارود  لیو  - 6

تسا هتشادن  ریظن  هیبش و  ناهج ...  قطانم  زا 
: دیوگیم تایالا  لیصفت  باتک  رد  يوسنارف  هدنسیون  دنمشیدنا و  موبال  لوژ  - 7

نآ زا  اهرهن  دنتفرگ و  تسا  شناد  يایرد  هک  ینآرق  زا  ار  مولع  نیملـسم  دـمآ و  تسدـب  ناناملـسم  يوس  زا  نایناهج  يارب  ملع  شناد و 
 .... دنتخاس يراج  ناهج  رد  تیرشب  يارب 

جاور اپورا  رد  هک  تایـضایر  هفـسلف و  یکلف و  یعیبط و  مولع  هک  مینک  فارتعا  تسا  بجاو  دـسیونیم : يرگید  قرـشتسم  ترونید  - 8
!. تسا مالسا  زا  يرهش  تهج  نیا  زا  اپورا  هکلب  میناناملسم  نویدم  ام  تسا و  ینآرق  تامیلعت  تکرب  زا  امومع  تفرگ 

مالسا عیرس  تفرشیپ  باتک  رد  لپان  هاگشناد  داتسا  يریلگاو  ایسکاوارول  رتکد  وناب  - 9
40 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

بولـسا کبـس و  هنومن  درک : دیلقت  نآ  زا  ناوتیمن  هک  تسا  یباتک  نآرق  تسا ...  زاجعا  زا  ياهنومن  مالـسا  ینامـسآ  باتک  دسیونیم :
 ... تسا نآ  ياهيرترب  تازایتما و  زا  یشان  دنک  یم  داجیا  ناسنا  حور  رد  کبس  نیا  هک  يریثأت  درادن : هقباس  تایبدا  رد  نآرق 

ياهدناوخن سرد  برع  رفن  کی  وا  هک  یتروص  رد  دـشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هتخاس  زیمآ  زاجعا  باتک  نیا  تسا  نکمم  روطچ 
نافوسلیف و نیرتگرزب  صاخشا و  نیرتشوهاب  تیفرظ  دادعتسا و  قوف  هک  مینیب  یم  مولع  زا  يرئاخذ  اه و  هنیجنگ  باتک  نیا  رد  ام  دوب ... 
«1 . » دشاب يدنمشناد  هدرک و  لیصحت  درم  کی  راک  دناوتیمن  نآرق  هک  تسا  تاهج  نیا  لیلدب  تسا  نوناق  تسایس و  لاجر  نیرتيوق 

دوش تقد  هزرابم ) هب  ماع  توعد  يّدحت و   ) يدعب لصف  هب  رتشیب  تاعالطا  يارب 

هلباقم هب  توعد  يّدحت و  - 3

دروآ دیهاوخن  ار  نآرق  دننامه  هاگچیه  هلباقم  هب  توعد  يّدحت و  - 3
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« َنیقِداص ُْمْتنُک  ْنا  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمُکَءادَهُش  اوُعْدا  َو  ِهَْلثِم  ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتأَف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمَم  ٍْبیَر  یف  ُْمْتنُک  ْنا  َو  - 1
ناهاوگ و  دیروایب ؛ نآ  دننامه  هروس  کی  مک ) تسد  : ) دیراد دـیدرت  کش و  میاهدرک  لزان  ربمایپ ] دوخ :[  هدـنب  رب  هچنآ  هراب  رد  رگا  و 

! دیئوگ یم  تسار  رگا  دیناوخ  ارف  راک ، نیا  يارب  ادخ - ریغ  ار - دوخ 
«3  » َنیِرفاْکِلل تَّدِعُأ  ُةَراجِحلا  َو  ِساَّنلا  اهُدُوقَو  یتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  اُولَعْفَت  َنل  َو  اُولَعْفَت  ْمَّل  نِإَف  - 2

يارب و  تسا ، اهتب ] اهگنس :[  و  راکهنگ )  ) مدرم ياهندب  نآ ، مزیه  هک  دیسرتب  یشتآ  زا  درک - دیهاوخن  زگره  هک  دینکن - نینچ  رگا  سپ 
(. ملاع ضارقنا  ات  هدنیآ  رد  ای  لاح  تسناوت ، دیهاوخن  هک  دیامرف : یم  هناعطاق  ! ) تسا هدش  هدامآ  نارفاک ،

«4  » َنیقِداص ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِنُود  نِّم  ُمتْعطَتسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِّم  ًةَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  - 3
ریغ و  دیروایب ؛ نآ  دننامه  هروس  کی  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » وگب تسا !؟» هداد  تبـسن  ادخ  هب  غوردـب  نآرق :  » وا دـنیوگ : یم  اهنآ  ایآ 

دیناوت یم  ارسک  ره  ادخ ، زا 
41 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

!« دیبلط يرای ) هب  )
«1  » َنیِملاَّظلا ُۀَِبقاع  َناک  ْفیَک  ْرظناَف  ْمِِهْلبَقنِم  َنیِذَّلا  بَّذَک  َِکلاذَک  ُُهلیِوَْأت  ْمِهتْأَی  اََّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوطیِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَک  َْلب  - 4

تیعقاو ش زونه  و  دنتشادن ، نآ  زا  یهاگآ  هک  دندرک  بیذکت  ار  يزیچ  هکلب  دندرکن )؛ راکنا  ار : نآرق  شناد  ملع و  يور  زا  اهنآ  یلو  )
! دوب هنوگچ  ناملاظ  راک  تبقاع  رگنب  سپ  دندرک ؛ بیذکت  هنوگ  نیمه  زین  اهنآ  ناینیشیپ  تسا ! هدشن  نشور  نانآ  رب 

«2  » َنیقِداص ُْمتنُک  ْنا  ِهَّللا  ِنُود  نِّم  ُمتْعطَتسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ٍتایَرتْفُم  ِِهْلثِّمًرَوس  ِرشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  - 5
هروس هد  مه  امـش  دیئوگ ، یم  تسار  رگا  : » وگب تسا »!) یگتخاس  و   ) هداد تبـسن  ادخ ) هب   ) ار نآرق )  ) نیا غورد  هب  وا  : » دنیوگ یم  اهنآ 

!«. دینک توعد  راک ) نیا  يارب  - ) ادخ زا  ریغ  دیناوت - یم  هک  ار  یناسک  مامت  و  دیروایب ؛ نآرق  نیا  دننامه  یگتخاس 
«3  » َنوُِملْسُم ُْمْتنأ  ْلَهَف  َوُه  اَّلا  َهلا  ْنأ ال  َو  هَّللا  ِْملِِعب  َلِْزنُأ  امَّنأ  اوُمَلْعاَف  ْمَُکل  اُوبیجَتْسَی  ْمَّلاَف  - 6

یم میلست  لاح ، نیا  اب  ایآ  تسین ! وا  زج  يدوبعم  چیه  و  هدش ؛ لزان  یهلا  ملع  اب  اهنت  نآرق )  ) دینادب دنتفریذپن ، ار  امش  توعد  اهنآ  رگا  و 
؟ دیوش

یف ِساَّنِلل  اْنفَّرص  ْدََقل  َو  ًاریِهظ  ٍضْعَِبل  ْمُهـضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنارُْقلا ال  اذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  نَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنالا  ِتَعَمَتْجا  ِنئَّل  ُلق  - 7
«4 . » ًاروُفک اَّلا  ِساَّنلا  ُرثْکَأ  یبَأَف  ٍلَثَم  ِّلک  نِم  ِناَءْرُْقلا  اذه 

کمک راک  نیا  رد  ار  رگید  کی  دنچ  ره  دروآ  دنهاوخن  دننامه  دـنروایب : ار  نآرق  نیا  دـننامه  هک  دـننک  قافتا  نایرپ  اهناسنا و  رگا  وگب 
. دننک

: قح راکنا  زج  نآ ) ربارب  رد   ) مدرم رثکا  اما  تسا ) عمج  نآ  رد  فراـعم  همه  و   ) میدروآ ياهنومن  زیچ  ره  زا  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  اـم 
(. دیئامن تقد  تایآ  عطاق  نحل  هب   ) دنرادن يراک 

اُوناک نِإ  ِِهْلثِّم  ٍثیِدَحب  اُوتْأَْیلَف  ( 33  ) َنُونِمُْؤی َلب ال  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ  روط : - 8
42 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » َنیقِداص
. دنروایب نآ  دننامه  ینخس  دنیوگ  یم  تسار  رگا  دنرادن . نامیا  اهنآ  یلو  هتسب : ارتفا  ادخ  هب  نآرق : دنیوگ  یم  اهنآ 

. دشاب هتشاد  یتیعقاو  هکنآ  یب  دزاس  یم  دوخ  دزن  ناسنا  هک  تسا  ینخس  ینعم  هب  فّلکت ) نزو  رب   ) لّوقت هدام  زا  هلّوقت 
تایآ رد  ررکم  هک  دوب  ربماـیپ : توعد  و  دـیجم : نآرق  ربارب  رد  میلـست  مدـع  يارب  جوجل  راـفک  ناکرـشم و  ياـههناهب  زا  رگید  یکی  نیا 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق 
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هتخادرپ هتخاس و  و  تسا : رـشب  مالک  نیا  هک  دنیوگ  یم  تسار  رگا  دیامرفیم  دیوگیم : اهنآ  هب  ینکـش  نادند  خـساپ  دـیجم  نآرق  یلو 
یهاگآ و نایب و  تردق  و  راشرـس : شوه  ياراد  دوخ  هتفگ  هب  دـیناسنا و  مه  امـش  دـنروایب  نآ  دـننامه  ینخـس  زین  اهنآ  سپ  ناسنا : رکف 
هب دنروایب )...  سپ   ) اوتأیلف هلمج  دنروایب !؟ نآ  دننامه  ینخس  دنتسین  رداق  امش  نارکفتم  ناگدنیوگ و  ارچ  دیتسه  نخـس  عاونا  رب  طلـست 

ناـمه نیا  و  دزاـس : نشور  نآرق  ربارب  رد  لـثم  هب  هلباـقم  زا  ار  اـهنآ  یناوتاـن  زجع و  هک  تسا  نآ  فدـه  تـسا و  يزیجعت  رما  حالطـصا 
ربارب رد  لـثم  هب  هلباـقم  هضراـعم و  هب  ناـفلاخم  توـعد  ینعی  دـننک  یم  يّدـحت  هب  ریبـعت  نآ  زا  دـئاقع  مـالک و  ملع  رد  هک  تـسا  يزیچ 

. تازجعم
ریغ لقاع  تادوجوم  یتح  اهناسنا و  برع  ریغ  برع و  گرزب : کچوک و  زا  معا  ار  نایناهج  همه  مامت : تحارـص  تردق و  اب  قوف  تایآ 

: ءابدا هفسالف : نادنمشناد : یناسنا :
نآرق دـینک  یم  رکف  رگا  دـیوگیم : تسا و  هدرک  نآرق  اب  هلباـقم  هب  توعد  ءانثتـسا  نودـب  ار  همه  هصـالخ  غباون : ریغ  غباون و  ناـخروم :

: یناگمه شـشوک  شالت و  زا  دعب  هاگ  ره  دیروایب و  ار ، نآ  دننامه  دـیتسه : ناسنا  مه  امـش  تسا : رـشب  زغم  هتخاس  تسین و  ادـخ  نخس 
. تسا نآرق  ندوب  هزجعم  رب  لیلد  نیرتهب  نیا  دیتفای : ناوتان  ار  دوخ 

هب يریبعت  نینچ  اج  ره  و  تسا : هزجعم  ره  ناکرا  زا  یکی  دوشیم  هدـیمان  يّدـحت » : » دـئاقع ءاملع  حالطـصا  رد  هک  هلباقم  هب  توعد  نیا 
!. تسا لباقم  فرط  زجع  یناوتان و  رگ  ناشن  تازجعم و  زا  عوضوم : نآ  هک  میمهفیم  ینشور  هب  دمآ  نایم 

43 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تیناقح  دنـس  نیرتهدـنز  نیرتیلاع و  هک  دـهد  یم  ناشن  نایوج  هناهب  هب  تایآ ، نیا  هلباقم  هب  توعد  سپ 

اجیب اـهیئوج  هناـهب  نآرق : نیا  دوجو  اـب  تسا و  نآرق  نیمه  دـشخردیم  خـیرات  رد  هشیمه  ینادواـج  هزجعم  کـی  تروـص  هب  هک  هلآ 
! تسا

اهناسنا و مامت  رگا  وگب  اهنآ  هب  دـیوگیم : هدرک : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  ءارـسا  هروس  هیآ  رد  دـنوادخ  لاـح  ره  هب 
. دنیامن يرای  تدضاعم و  ار  رگید  کی  دنچ  ره  دوب  دنهاوخن  رداق  دنروایب  ار : نآرق  نیا  دننامه  ات  دننک  قافتا  عامتجا و  نایرپ 

: دنکیم هجوت  بلج  هتکن  دنچ  تایآ  نیا  رد 
. دریگیم ارف  ار  رگید  لقاع  تادوجوم  اهناسنا و  همه  هک  يّدحت  هب  توعد  ندوب  یمومع  زیچ  ره  زا  لبق  - 1

توـعد ادـن و  نیا  بیترت  نیا  هـب  تـسین و  نآ  رد  ناـمز  رظن  زا  يدـیق  هنوـگ  چـیه  اریز  تـسا : رگید  هـتکن  توـعد  ندوـب  ینادواـج  - 2
: تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هک  هنوگنامه 

. دوب دهاوخ  زین  ادرف  تسه : مه  زورما 
ربارب نارازه  ای  اهدص  ار  اهناسنا  راک  هدزاب  املـسم  هک  تسا  دضاعت  نواعت و  يرکفمه و  يراکمه و  هلئـسم  هب  هراشا  عامتجا : هب  ریبعت  - 3

دنک یم 
هلئـسم يور  تسا  يددـجم  دـیکأت  دـننک ) کـمک  يراـی و  ار  رگید  ضعب  یـضعب : دـنچ  ره   ) ًاریِهظ ٍضْعَِبل  ْمُهـضَْعب  َناـک  َْول  َو  هلمج  - 4

. اهفده دربشیپ  رد  راک  نیا  ریثأت  تیمها و  هب  تسا  ياهتسبرس  هراشا  انمض  و  نواعت : يرکفمه و 
: تحاصف رظن  زا  نآ  لثم  ینعی  دـناسریم : اه  هنیمز  مامت  رد  ار  يدـننامه  تهابـش و  هک  تسا  یعماج  ریبعت  نآرقلا  اذـه  لثم  هب  ریبعت  - 5
: تافارخ زا  یلاـخ  خـیرات  یعاـمتجا : شخب  تاـیح  ياـهنوناق  یملع : ياـهثحب  يزاـس : ناـسنا  رظن  زا  نآ  لـثم  يوتحم و  رظن  زا  نآ  لـثم 

. نآ لاثما  هدنیآ و  هب  طوبرم  ياه  یئوگشیپ 
رگا هک  ارچ  تسین : حرطم  تغالب  تحاصف و  نآرق و  ظافلا  هبنج  اهنت  زاجعا  هلأسم  رد  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  اـهناسنا  همه  زا  توعد  - 6

. دوب هدیافیب  یبرع  نابز  هب  نایانشآ  ان  زا  توعد  دوب  نینچ 
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راک نیا  هب  فلتخم  لئاسو  اب  ار  اهنآ  هکلب  دـنک  هلباقم  هب  توعد  اهنت  هن  ار  نافلاخم  نآ  هدـنروآ  هک  تسنآ  اسر  ایوگ و  هزجعم  کـی  - 7
رب حالطصا  هب  و  هدومن : قیوشت  کیرحت و 

44 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
: دش نایامن  اهنآ  زجع  هک  سپس  دنریگ : راک  هب  دنراد  ناوت  رد  ار  هچنآ  ات  دروآ : تریغ  رس 

. ددرگ نشور  زاجعا  تمظع  قمع و 
اب و  هدیشک : نایم  هب  ار  اهناسنا  همه  ياپ  وس  کی  زا  اریز  تسا : هدش  یلمع  الماک  عوضوم  نیا  هطوبرم ، تایآ  ریاس  ءارسا و  هروس  هیآ  رد 

هدومن يرتشیب  کیرحت  ًاریِهظ  ٍضْعَِبل  ْمُهـضَْعب  َناک  َْول  َو  هلمج  اب  هتخیگنارب و  ار  اهنآ  هلثمب  نوتاـی  ـال  هلمج  یط  اـهنآ  یناوتاـن  هب  حیرـصت 
. تسا

: تسا نآ  تیعماج  ینعی  نآرق  زاجعا  ياههبنج  زا  یکی  نایب  عقاو  رد  دعب  هیآ 
یباَف ٍلَثَم  ِّلک  نِم  ِنارُْقلا  اذه  یف  ِساَّنِلل  اْنفَّرـص  ْدََـقل  َو  میدرک  نایب  فراعم  عاونا  زا  ياهنومن  ره  زا  نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  ام  دـیوگیم :
ناشن یلمعلاسکع  تیاده : لئالد  نتفرگ  هدـیدان  و  قح : راکنا  زج  نادان  لهاج و  مدرم  رثکا  لاح  نیا  اب  یلو  « 1 . » ًاروُفک اَّلا  ِساَّنلا  ُرثْکَأ 

(. ًاروُفک اَّلا  ِساَّنلا  ُرثْکَأ  یباَف   ) دندادن
. تسا هدمآ  ندرک  یلاح  هب  یلاح  زا  لیدبت و  ای  رییغت : ینعم  هب  فیرصت  هدام  زا  انفّرص 

. تسا قح  راکنا  ینعم  هب  روفک 
یلقع نیتم  لئالد  مه  ینامسآ : باتک  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، بیجع  هدناوخن ، سرد  یناسنا  زا  مه  نآ  نآرق : تایوتحم  عونت  نیا  یتسارب 

مه اه : هنیمز  همه  رد  رشب  ياهيدنمزاین  ساسا  رب  راوتسا  نیتم و  ماکحا  نایب  مه  و  هدمآ ، دئاقع  هنیمز  رد  شصوصخم  ياهيراکهزیر  اب 
. تسا هفارخ  هنوگ  ره  زا  یلاخ  هدنهدناکت و  بسچلد ، رگرادیب  زیگناناجیه ، ریظن ، یب  دوخ  عون  رد  نآرق  یخیرات  ياهثحب 

حرطم نآرق  رد  هک  یملع  لئاسم  هدرم ! ياهنیمز  اب  راهب  ناراب  هک  دـنک  یم  ار  راک  ناـمه  هداـمآ  ياـهلد  اـب  هک  شیقـالخا  ثحاـبم  مه  و 
. دوب هدشن  هتخانش  دنمشناد  چیه  يارب  نامز  نآ  رد  لقادح  هک  درادیمرب  یقیاقح  يور  زا  هدرپ  هدش :

. دهدیم هئارا  ار  هنومن  نیرتیلاع  دهنیم : ماگ  يداو  ره  رد  نآرق  هصالخ 
زا هک  دوب  هتفای  شرورپ  یطیحم  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اـصوصخم  تسا  دودـحم  ناـسنا  تاـمولعم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اـیآ 

نآ يرشب  دودحم  شناد  ملع و  نامه 
45 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

لیلد وو ،...  یماظن  یـسایس و  یعامتجا و  یقالخا و  يدـیحوت و  ياه  هنیمز  رد  عونتم  ياوتحم  همه  نیا  دوجو  ایآ  دوبن : يربخ  زین  ناـمز 
تسا ادخ  هیحان  زا  هکلب  هدرکن  شوارت  ناسنا  زغم  زا  هک  تسین  نیا  رب 

ناصـصختم زورما و  نادنمـشناد  مامت  مینک  ضرف  دوب  دـنهاوخن  رداق  دـنروایب  دـننامه ، هک  دـنوش  عمج  سنا  نج و  رگا  لیلد  نیمه  هب  و 
تیعماج زورما  يارب  هعومجم  نیا  تسا  نکمم  دنزیرب  تارابع  نیرتهب  بلاق  رد  دننک و  میظنت  یفراعملا  ةرئاد  دـنوش ، عمج  فلتخم  مولع 

. درابیم نآ  زا  یگنهک  راثآ  هکلب  تسا  اسران  صقان و  اهنت  هن  دعب  لاس  هاجنپ  يارب  املسم  اما  دشاب  هتشاد 
لزان زورما  يارب  زورما و  یئوگ  هک  تسا  نانچنآ  ام - رصع  رد  اصوصخم  دوشیم - هدناوخ  هک  ینامز  رصع و  ره  رد  نآرق  هک  یلاح  رد 

«1 . » دوشیمن هدید  نآ  رد  نامز  تشذگ  زا  يرثا  چیه  هدش و 
رد هک  ار  یناسک  هیلک  نایناهج و  مامت  حیرص  عطاق و  رایسب  نایب  اب  نآرق  مینیب ، یم  مینک  تقد  هرابود  تایآ ، هلباقم  هب  توعد  تاملک  هب 

کیرحت قیوشت و  ار  اهنآ  هکلب  هدرک  توعد  اهنت  هن  تسا : هدرک  لثم  هب  هلباقم  هب  توعد  دنتـشاد  دیدرت  شنیرفآ  ناهج  أدبم  اب  نآ  دنویپ 
: زا دنترابع  تاملک  نیا  دیامن  دروخرب  اهنآ  تریغ  هب  حالطصا  هب  هک  هدرب  راک  هب  تایآ  نیا  رد  یتاملک  تسا و  هدومن  زین  هزرابم  هب 
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. دیئوگیم تسار  رگا  نیقداص : متنک  نا 
. دیروایب نآ  لثم  یگتخاس  هروس  هد  تایرتفم : هلثم  روس  رشعب  اوتاف 

. دیروایب یگتخاس  هروس  کی  سپ  وگب  هلثم :..  ةروسب  اوتاف  لق 
دینک توعد  دیهاوخیم  سک  ره  زا  ادخ  زا  ریغ  ِهَّللا : ِنُود  نِّم  ُمتْعطَتسا  ِنَم  اوُعْدا  َو 

نیا دننام  هک  دنهدب  مه  تسد  هب  تسد  نایناهج  همه  رگا  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنارُْقلا ال  اذـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  نَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنالا  ِتَعَمَتْجا  ِنئَّل  ُلق 
. دنروایب لثم ، دنناوتیمن  دنروایب ، نآرق :

: دیدرواین لثم ، رگا  ُةَراَجِحلا : َو  ساَّنلا  اَهُدُوقَو  یتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  اُولَعْفَت  َنل  َو  اُولَعْفَت  ْمَّل  نِإَف 
46 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

مدرم ياهندب  نآ  مزیه  هک  دیسرتب  یشتآ  زا  تسناوت : دیهاوخن  زگره  و 
. تسا اهگنس  و  راکهنگ ) )

يداصتقا یـسایس  هزرابم  کی  هکلب  دوبن  یبهذم  ای  یبدا  هزرابم  کی  اهنت  هزرابم  نیا  میناد  یم  هک  نیا  اب  و  اهقیوشت : اه و  کیرحت  نیا  اب 
دشیم بوسحم  یتایح  هزرابم  کی  رگید : ترابعب  و  دوب : نآ  ورگ  رد  اهنآ  تیدوجوم  یتح  زیچ  همه  هک  دوب  ياهزرابم  دوب : یعامتجا  و 

زا دیاب  دندشیم : بولغم  رگا  و  دنتـشاد : زیچ  همه  دندشیم  زوریپ  رگا  تخاسیم  نشور  ار  اهنآ  گرم  یگدـنز و  تشونرـس  ریـسم و  هک 
. دنیوشب تسد  دوخ  زیچ  همه 

. دنروایب دننامه ، دنتسناوتن  دناهدز و  وناز  نآرق  لباقم  رد  اهنآ  مینیب  یم  رگا  لاح  نیا  اب 
«1 . » دوشیم رتنشور  نآرق  ندوب  هزجعم 

توعد ریظن  یب  تیعطاق  تحارص و  اب  نآرق  دینک  یم  هظحالم  هک  هنوگ  نآ  منک  یم  دیکأت  هرابود  هلباقم  هب  توعد  نیا  تیمها  رطاخ  هب 
. تسا تراقح  هدنز  هناشن  هک  یتیعطاق  تحارص و  هدرک : هزرابم  هب 

توعد هزرابم  نیا  يوس  هب  ار  ایند  یملع  زکارم  نایناهج و  مامت  تسین و  یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  رـصحنم  تایآ  نیا  هک  نیا  هجوت  لباق 
. دهدیم همادا  دوخ  يّدحت  هب  زین  نونکا  مه  درادن و  دوجو  نآ  رد  یئانثتسا  هنوگ  چیه  دنک و  یم 

!؟ دناهدرواین ار  نآ  لثم  هک  اجک  زا 
ربمغیپ نامز  رد  یمالـسا  ياهروشک  لخاد  رد  اریز  دزاس : یم  نشور  ار  لاؤس  نیا  خساپ  نآ ، يایاوز  يوجتـسج  مالـسا و  خـیرات  هب  رظن 

فیعـضت يارب  هک  دنتـسیزیم  یبصعتم  تخـس و  رـس  نایدوهی  نایحیـسم و  هنیدـم  هکم و  دوخ  رد  یتح  وا  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هداهن مان  قفانم  ار  اـهنآ  دـیجم  نآرق  هک  اـمن  ناملـسم  یعمج  ناناملـسم  ناـیم  رد  هوـالع  دـندرک و  یم  هدافتـسا  یتصرف  ره  زا  ناناملـسم 

هنیدم و ناقفانم  زا  وا  ناتـسدمه  بهار و  رماع  وبا  هراب  رد  هچنآ  دننام   ) دوب نانآ  هدـهع  رب  ناگناگیب  یـسوساج  لر  هک  دنتـشاد  یگدـنز 
یهتنم هک  هدش  لقن  خیراوت  رد  مور  روطارپما  اب  اهنآ  طابترا  یگنوگچ 

47 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
(. دروآ دوجوب  تسا  هدرک  هراشا  نآ  هب  هبوت  هروس  رد  نآرق  هک  ار  یبیجع  هنحص  نآ  دش و  هنیدم  رد  رارض  دجسم  نتخاس  هب 

هب هک  ینایرج  ره  زا  دندوب و  نیملسم  عاضوا  بقارم  تقد  هب  هک  تخسرس  بصعتم و  نانمشد  زا  هدع  نآ  ناقفانم و  زا  هتـسد  نیا  املـسم 
هک اـجنآ  اـت  اـهنآ  نتـسکش  مـه  رد  يارب  دـندوب  هدرک  ادـیپ  یـسرتسد  یباـتک  نـینچ  هـب  رگا  دـندرک  یم  لابقتـسا  دوـب  ناناملــسم  ناـیز 

نکمم یفیعض  لامتحا  هب  هک  يدارفا  یتح  مینیب  یم  اذل  دندیـشوک و  یم  شیرادهگن  ظفح و  رد  لقاال  ای  دندادیم و  رـشن  دنتـسناوتیم ،
باتک وا  هک  دـناهدرب  ار  عفقم  نب  هّللا  دـبع  مان  هلمج : زا  تسا  هدرک  طبـض  ار  اهنآ  مان  خـیرات  دنـشاب : هتـساخرب  نآرق  اب  هضراعم  هب  تسا 

. تسا هتشون  روظنم  نیمه  هب  ار  ۀمیتیلا » ةردلا  »
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نیا هب  باتک  نآ  رد  ياهراشا  نیرتکچوک  تسا و  هدـش  پاچ  راب  نیدـنچ  تسا و  ام  راـیتخا  رد  نونکا  مه  روبزم  باـتک  هک  یتروص  رد 
؟ دناهداد وا  هب  ار  تبسن  نیا  روطچ  میناد  یمن  تسا : هدشن  بلطم 

يدایز نئارق  هک  یتروص  رد  تسا : هدومن  توبن  ياعدا  هک  دـناهدرک : رکذ  زین  هرمز  نیا  رد  ار  رعاـش  یفوک  نیـسح  نب  دـمحا  یبنتم  ماـن 
. تسا هدوب  یبلطهاج  سح  یگداوناخ و  ياه  تیمورحم  يزاورپدنلب  رتشیب  وا  هیعاد  هک  دهدیم  ناشن 

اب هزرابم  هیعاد  تقو  چیه  اما  هدش  لقن  مالـسا  هب  تبـسن  ياهدـننز  نانخـس  وا  زا  هچ  رگ  تسا : هدـش  رما  نیا  هب  مهتم  زین  يرعم  يالعلاوبا 
تسوا یناوتان  زجع و  زا  یکاح  هک  هتفگ  نآرق  تمظع  هرابرد  یبلاج  تالمج  هکلب  تسا  هتشادن  نآرق :

هبنج هک  تسا  هدروآ  یتایآ  حالطـصا  هب  هتـساخرب و  نآرق  اب  هزرابم  هب  هک  تسا  یناـسک  زا  املـسم  هماـمی  مدرم  زا  باذـک  هملیـسم  یلو 
: میروایب اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  هلمج  دنچ  تسین  دب  تسا  رتشیب  نآ  یحیرفت 

. تسا هدروآ  ار  اههلمج  نیا  تایراذلا ، هروس  ربارب  رد  - 1
ادرث تادراـثلا  ازبـخ و  تازباـخلا  اـنجع و  تاـنجاعلا  اـنحط و  تاـنحاطلا  اـحمق و  تایراذـلا  ادـصح و  تادـصاحلا  ارذــب و  تارذــبملاو 

. ًانمس ۀلاهاامقل و  تامقاللاو 
، هاک زا  مدنگ  ناگدننک  ادج  هب  مسق  مدـنگ ، زا  هاک  ناگدـننک  ادـج  هب  مسق  ناگدـننک ، ورد  هب  مسق  نازرواشک ، ناناقهد و  هب  مسق  ینعی 

: ناگدنزپ نان  هب  مسق  ناگدننک ، ریمخ  هب  مسق 
48 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

!!. دنرادیم رب  مرن  برچ و  ياههمقل  هک  یناسک  نآ  هب  مسق  ناگدننک ! دیرت  هب  مسق 
. نیعنمت براشلا  نیردکت و ال  ءاملا  ال  نیطلا ، یف  کفصن  ءاملایف و  کفصن  نیقنتامیقن ، عدفض ، تنب  عدفضای  - 2

و ینک : یم  دولآلگ  ار  بآ  هن  تسا : لگ  رد  رگید  یمین  بآ و  رد  وت  زا  یمین  نک ! ادـص  یهاوخیم  هچنآ  هغاـبروق ! رتخد  هغاـبروق  يا 
!. یئامنیم يریگولج  ندروخ  بآ  زا  ار  یسک  هن 

رد هک  نیقرـشتسم  هرگنک  رد  دنتـساوخیم  هک  یماگنه  يوروش  هیـسور  رد  نویدام  زا  یعمج  دیوگ : یم  لالظ  یفریـسفت  رد  بطق  دـیس 
هدوب دمحم - ناسنا - کی  زغم  شوارت  دناوتیمن  باتک  نیا  هک  دنتفگیم  نینچ  دنریگب : هدرخ  نآرق  رب  دـش  لیکـشت  يدالیم  لاس 1954 

: دشاب هدش  هتشون  برعلا  ةریزج  رد  نآ  همه  هک  درک  رواب  ناوتیمن  یتح  دشاب ! یگرزب  تیعمج  ششوک  شالت و  هجیتن  دیاب  هکلب  دشاب :
!!. تسا هدش  هتشون  برعلا  ةریزج  جراخ  رد  نآ  زا  یئاهتمسق  عطق  روطب  هکلب 

يوس زا  و  دندرک : یم  وجتسج  يدامریـسفت  زیچ  همه  يارب  یحو ، هلأسم  ادخ و  دوجو  راکنا  هب  رئاد  ناشقطنم  قبط  نوچ  وس  کی  زا  اهنآ 
لخاد زا  يریثک  تیعمج  هب  دندز و ، تسد  یکحضمریسفت  هب  راچان  دننادب  برع  هریزج  رد  یناسنا  زغم  هدیئاز  نآرق : دنتسناوتیمن  رگید 

هک دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا  لاح  ره  هب  دـنک ! یم  راکنا  یلک : هب  خـیرات  هک  يزیچ  ناـمه  دـنداد  دـنویپ  ناتـسبرع  جراـخ  و 
یگنهامه ینیریـش و  هبذاج و  شـشک و  و  تسا : زاجعا  دـح  رـس  رد  زین  نآرق  ظافلا  هکلب  تسین  نآ  ياوتحم  هبنج  رد  اـهنت  نآرق  زاـجعا 

«1 . » تسا اهناسنا  تردق  قوفام  دراد  دوجو  اهيدنب  هلمج  ظافلا  رد  هک  یصاخ 
هکلب تسین : ربمایپ  نارصاعم  صوصخم  نآ  موهفم  و  دنک : یم  نشور  ار ، نآرق  زاجعا  حوضو  روط  هب  هک  يّدحت »  » تایآ نیا  لاح  ره  هب 

هک دنباطخ  نیا  هب  بطاخم  زین  اهنآ  هدش : هتسب  ارتفا  ادخ  رب  و  تسا : رشب  نخس  نآرق  دنیوگ  یم  راصعا  نورق و  همه  رد  هک  یناسک  مامت 
. دنروایب نآ  دننامه  ینخس  دنیوگ  یم  تسار  رگا 

49 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
درذگیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  زا  هک  نرق  هدراهچ  یط  رد  و  تسا : هدوب  دنلب  هراومه  تایآ  نیا  همه  رد  نآرق  يادن  نیا  هتبلا 

لاس لوط  رد  دوهی  اسیلک و  بابرا  اصوصخم  مالسا  نانمـشد  هک  تسا  ملـسم  هک  نیا  اب  دیوگ : تبثم  خساپ  نآ  هب  تسا  هتـسناوتن  یـسک 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


نخس ابدا و  نادنمشناد و  زا  یهورگ  رایتخا  رد  ارنآرق ، زا  یشخب  هک  تشاد  یعنام  هچ  دننک : یم  مالسا  دض  رب  تاغیلبت  فرص  اهدرایلیم 
هدنز هاوگ  یمومع  زجع  نیا  و  دنـشاب : هلثم  ثیدحب  اوتأیلف  قادصم  و  دنزیخرب : هضراعم  هب  نآرق  ربارب  رد  ات  دندراذگیم  فلاخم  ناجنس 

. تسا ینامسآ  یحو  نیا  تلاصا 
: نآرق نیا  رد  دیوگیم : وا  تسا : هجوت  لباق  هک  دراد  ياهتکن  اجنیا  رد  نارسفم  زا  یکی 
: دنک یم  ساسحا  دوشیم ، وربور  نآ  تایآ  اب  سک  ره  هک  دراد  دوجو  یصوصخم  زار 

ءاروام يزیچ  دراد و  دوجو  یصاخ  هطلس  ذوفن و  نآرق  نیا  تارابع  رد  دوش ، هتفگ  ینخس  نآ  يزاجعا  رارسا  میهافم و  رد  هکنآ  زا  شیپ 
ورف ناـسنا  دوـجو  رد  عامتـسا : درجم  هب  هک  تسا  هتفهن  يرـصنع  شتاراـبع  يـالبال  رد  و  دوـشیم : سکعنم  ناـسنا  لـقع  رد  یناـعم  نیا 

، ار نآأشنم  ناوتیمن  هک  يزیمآرارسا  ذوفن  دراد : دوجو  ذوفن  هطلس و  نیا  لاح  ره  هب  یلو  رتناهنپ ، یضعب  و  رتراکشآ : یضعب ، دزیریم :
. تخاس صخشم  یبوخ  هب 

. تسا هتفهن  نآ  یناعم  قمع  رد  يّرس  ای  دراد ؟ ياهبذج  نینچ  هک  تسا  نآرق  تارابع  تاملک و  نیا  يرآ 
هتخیر تاغل  بلاق  رد  هک  یمیهافم  تاملک و  ریاس  اب  تسه  هچ  ره  تساهنیا ؟ همه  ای  دـشخردیم و  نآ  راونا  زا  هک  تسا  یئاهباتزاب  ای  و 

. تسا توافتم  دوشیم 
رارـسا غارـس  هب  نآ  لابند  هب  و  دـنک : یم  كرد  دروخرب ، نیتسخن  رد  سک  ره  و  هدـش : هتفهن  ینآرق  تایآ  رد  هک  تسا  يّرـس  نیا  ًاـعقاو 

1 . » دیآیم تسد  هب  نآرق  رسارس  رد  رکفت  هشیدنا و  قیرط  زا  هک  دیآیم  يرگید 

نآرق یبیغ  رابخا  زا  یتمسق  - 4

ریسافت هب  ار  ناهاوخ  هدایز  میروآ و  یم  ار  میرک  نآرق  تایآ  زا  یبیغ  رابخا  زا  یئاه  هنومن  لصف  نیا  رد  نآرق  یبیغ  رابخا  زا  یتمسق  - 4
. میهد یم  عاجرا  لصفم ، یئاور  ياهباتک  و 

تسا یبیغ  رابخا  زا  نآ  - 1
«1  » َنیِقَّتُْمِلل َۀَِبقاْعلا  َّنِإ  ْربصاَف  اَذَه  ِْلبَق  نِم  کُمْوَق  َو ال  تنَأ  اهُمَْلعَت  تنُک  ام  ْکَیلِإ  اهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءابنَأ  ْنِم  ْکِلت 

ربص و نیا ، ربانب  دـیتسنادیمن ! نیا  زا  شیپ  ار  اهنیا  تموق ، هن  و  وت ، هن  مینک ؛ یم  یحو  ربمایپ ) يا   ) وت هب  هک  تسا  بیغ  ياهربخ  زا  اهنیا 
! تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  تبقاع  هک  نک ، تماقتسا 

تسوا بیغ  ياناد  - 2
«2 ( » 27  ) ًادصَر ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِنَیب  نِم  ُکلسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوسَّر  نِم  یضَتْرا  ِنَم  الِإ  ( 26  ) ًادَحَأ ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع 

تـشپ ور و  شیپ  زا  ینیبقارم  هدیزگرب و  ار  نانآ  هک  ینالوسر  رگم  دزاس ، یمن  هاگآ  شبیغ  رارـسا  رب  ارـسک  چیه  تسوا و  بیغ  ياناد  . 
 ... دهدیم رارق  اهنآ  يارب  رس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قح  يایؤر  - 3
َْمل ام  َِملَعَف  َنُوفاخت  َنیِرّـصَقُم ال  َو  ْمُکـسوُءُر  َنیِقِّلَحم  َنِینِماَء  ُهَّللا  َءاـش  نِإ  َمارَْحلا  َدِجـسَْملا  َُّنلُخْدََـتل  ِّقَْحلاـِب  اـیْءُّرلا  َُهلوسَر  ُهَّللا  َقَدـص  ْدَـقَّل 

«3 ( » 27  ) ًابیِرَق ًاْحتَف  َِکلاذ  ِنُود  نِم  َلَعَجَف  اوُمَْلعَت 
دیوش یم  مارحلا  دجسم  دراو  ادخ  تساوخب  امـش  همه  عطق  روطب  تفگ ؛ تسار  داد  ناشن  باوخ  ملاع  رد  شربمایپ  هب  ار  هچنآ  دنوادخ  . 

دنوادـخ یلو  دـیرادن ؛ یتشحو  سرت و  سک  چـیه  زا  دـیاهدرک و  هاـتوک  اـی  هدیـشارت  ار  دوخ  ياهرـس  هک  یلاـح  رد  ّتینما و  تیاـهن  رد 
. تسا هداد  رارق  امش ) يارب   ) یکیدزن حتف  نآ ، زا  لبق  و  دوب ؛) یتمکحریخأت  نیا  رد  و   ) دیتسنادیمن امش  هک  تسنادیم  ار  ییاهزیچ 

زوریپ نایدا  همه  رب  ات ، هداتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یسک  وا 
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51 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
!. دشاب عوضوم  نیا  هاوگ  ادخ  هک  تسا  یفاک  و  دنک ؛

ردب گنج  رد  يزوریپ  هدعو  - 5
َِرباَد َعطْقَی  َو  ِِهتاِملِکب  َّقَْحلا  َّقِحی  نَأ  ُهَّللا  ُدـیُِری  َو  ْمَکل  ُنوُکَت  ِۀـکْوشلا  ِتاَذ  َریَغ  َّنَأ  َنوُّدََوت  َو  ْمَُکل  اـهَّنَأ  ِنیَتَفئاـطلا  يَدْـحِإُهَّللا  ُمُکُدـِعَی  ْذِإ  َو 

«1 ( » 7  ) َنیِِرفاْکلا
بیصن اهنآ ] حلـسم  رکـشل  ای  شیرق ، يراجت  ناوراک  هورگ :[  ود  زا  یکی  هک  داد  هدعو  امـش  هب  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  دیرآ ) دای  هب   ) و

قح دهاوخیم  دنوادخ  یلو  دیوش ؛) زوریپ  نآ  رب  و   ) دشاب امش  يارب  حلسم ) ریغ   ) ناوراک هک  دیتشادیم  تسود  امش  و  دوب ؛ دهاوخ  امش 
نآ و  تخاـس ، ریگرد  شیرق  رکـشل  اـب  ناـتلیم  فـالخ  رب  ار  امـش  ور  نیا  زا  ( ؛ دـنک عطق  ار  نارفاـک  هشیر  و  تیوقت ، دوخ  تاـملک  اـب  ار 

.( دش ناتبیصن  گرزب  يزوریپ 
. درک ادیپ  ققحت  یبیغ ، رابخا  نیا  اما  دنتشادن ، اوق  لداعت  هنوگ  چیه  فیعض و  تهجره  زا  اه  ناملسم  هک  دوب  یتقو  ادخ  هدعو  نیا 

نانمشد تسکش  زا  رابخا  - 6
«2 ( » 45  ) َُربُّدلا َنوُّلَُویَو  ُعْمَجلا  ُمَزْهیس  ( 44  ) ٌرِصَتنُّم ٌعیِمَج  ُنْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ 

! دنراذگیمرارف هب  اپ  دروخیم و  تسکش  ناشعمج  يدوزب  هک  دننادب ) یلو  ( !؟» میزوریپ دنمورین و  دّحتم و  یتعامج  ام  : » دنیوگ یم  ای 
منک یم  عفد  وت  زا  ار  نانمشد  - 7

(96  ) َنوُمَْلعَی فْوسَف  َرَخاَء  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنوـُلَعْجی  َنیِذَّلا  ( 95  ) َنیِءِزْهتـسُْملا كاْنیَفَک  اَّنِإ  ( 94  ) َنیِکِرـشُْملا ِنَع  ضِرْعَأ  َو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدـصاَف 
«3»

عفد وت  زا  ار  ناگدننکازهتـسا  ّرـش  اـم  نکن !) اـنتعا  اـهنآ  هب  و   ) نادرگ يور  ناکرـشم  زا  و  نک ! ناـیب  اراکـشآ  يراد ، تیرومأـم  ار  هچنآ 
؛ درک میهاوخ 

هدیاف تمادن  رگید  یلو  دناهدش ، بکترم  ار  یگرزب  هابتـشا  هچ  هک  ! ) دنمهفیم يدوزب  اّما  دـنداد ؛ رارق  ادـخ  اب  يرگید  دوبعم  هک  اهنامه 
تسا هدش  رید  دشخب و  یمن 

لیئارسا ینب  رب  یئوگشیپ  - 8
52 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 ( » 5  ) ًالوُعْفَّم ًادْعَو  َناک  َو  ِرایِّدلا  َلالِخ  اوساجَف  ٍدیِدش  ٍسَْأب  یلوُأ  انَّل  ًادابِع  ْمْکیَلَع  اْنثََعب  امُهالوُأ  ُدْعَو  َءاج  ااذِإَف 
مه رد  تخـس  ار  امـش  اـت   ) میزیگنا یم  رب  امـش  ّدـض  رب  ار  دوخ  يوجراـکیپ  ناگدـنب  زا  یهورگ  دـسر ، ارف  هدـعو  نیتسخن  هک  یماـگنه 

! یعطق تسا  ياهدعو  نیا  و  دننک ؛ یم  وجتسج  ار  اههناخ  نامرجم ،) ندروآ  تسد  هب  يارب  یتح  دنبوک ؛
نیا میوش ، تیادف  میتفگ : دناوخ  ار  قوف )  ) ۀیآ نیا  هگانب  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دزن  دنک ، یم  تیاور  ام  باحـصا  ضعب 

: دومرف هبترم  هس  دننایک ،؟ ادخ ) ناگدنب  )
. دنتسه مق  لها  اهنآ  مسق  ادخ  هب  مق  لهأ  هللاو  مه 

دننک یم  رارف  دنگنجب  امش  اب  رگا  - 9
َنِّم ٍْلبَح  َو  ِهَّللا  َنِّم  ٍْلبَحب  ّالِإ  اوُفُِقث  ام  َْنیَأ  ُۀَّلِّذلا  ُمِهیَلَع  َتبِرُض  ( 111  ) َنوُرصُنی َُّمث ال  َرابْدَألا  ُمُکوُّلَُوی  ْمُکُوِلتاُقی  نِإ  َو  ًيذَأ  ّالِإ  ْمکوُّرضَی  َنل 

اوصَع اِمب  ِکلاذ  قَح  ِریَِغب  َءاِیبنَألا  َنُوُلتْقَی  َو  ِهَّللا  ِتایاب  َنوُرُفْکَی  اُوناک  ْمُهَّنَِأب  ِکلاذ  ُۀَنَکسَْملا  ُمِهیَلَع  َتبِرُـض  َو  ِهَّللا  َنِّم  ًبضَِغب  وُءاب  َو  ِساَّنلا 
«2 ( » 112  ) َنوُدَتْعَی اُوناک  َّو 

امـش هب  دننک ، راکیپ  امـش  اب  رگا  و  رـصتخم ؛ ياهرازآ  زج  دنناسرب ، نایز  امـش  هب  دنناوتیمن  زگره  دوهی ] اصوصخم » باتک ، لها  اهنآ :[ 
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. دنک یمن  يرای  ار  اهنآ  یسک  سپس  دنروخیم ؛) تسکش  و   ) درک دنهاوخ  تشپ 
اب ای )  ) و دوخ )، دنـسپان  شور  رد  رظن  دـیدجت  و  ، ) ادـخ هب  طابترا  اب  رگم  تسا ؛ هدروخ  نانآ  یناشیپ )  ) رب تلذ  رهم  دـنوش ، تفای  اج  ره 

تایآ هب  اهنآ  هک  ارچ  هدـش ؛ هدز  اهنآ  رب  یگراچیب  رهم  و  دـناهدش ؛ راتفرگ  ادـخ ، مشخ  هب  و  نآ ؛) نیا و  هب  یگتـسباو  و   ) مدرم هب  طابترا 
زواـجت نارگید )، قوـقح  هـب   ) و دـندرک ؛ هاـنگ  هـک  تـسا  نآ  رطاـخب  اـهنیا  دنتــشک . یم  قحاـنب  ار  ناربماـیپ  دـندیزرو و  یم  رفک  ادـخ ،

. دندومنیم
انایحا شهوکن و  مالـسا  نتفریذـپ  رطاخ  هب  ار  اـهنآ  دـندوب و  هتفرگ  رارق  راـشف  تحت  دوخ  رفاـک  موق  فرط  زا  هک  یناناملـسم  هب  هیآ  نیا 

: دوب دهاوخ  رثا  مک  یئزج و  رایسب  اهنآ  نایز  و  دنناسرب : نانآ  هب  ینایز  دنناوتیمن  زگره  نافلاخم  هک  دهدیم  تراشب  دندرک  یم  دیدهت 
دنک یمن  زواجت  نآ  دننام  ینابز و  یئوگدب  زا  و 

53 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
: دیدرگ یلمع  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  ناناملسم  هب  مهم  تراشب  یئوگشیپ و  دنچ  نمضتم  تقیقح  رد  هیآ  ود  نیا 

ْمکوُّرضَی َنل   ) تسا ياپ  رید  رذگدوز و  یئزج و  اهنآ  ياهنایز  و  دنناسرب : ناناملـسم  هب  یمهم  ررـض  دنناوتیمن  هاگ  چیه  باتک  لها  - 1
( ًيذَأ الِإ 

زا تیامح  هب  یسک  تسا و  ناناملسم  نآ  زا  یئاهن  يزوریپ  دروخ و  دنهاوخ  تسکش  ماجنارس  دنوش  وربور  اهنآ  اب  گنج  رد  هاگ  ره  - 2
َنوُرصُنیال َُّمث  َرابْدَألا  ُمُکوُّلَُوی  ْمُکُوِلتاُقی  نِإ  َو   ) تساخ دهاوخن  رب  نانآ 

: دوب دنهاوخ  هراچیب  لیلذ و  هراومه  و  دنتسیا : یمن  دوخ  ياپ  يور  هاگ  چیه  اهنآ  - 3
. دننک هدافتـسا  اهنآ  يورین  زا  اتقوم  دـنوش و  لسوتم  نارگیدـب  ای  دـنریگ  شیپ  ادـخ  هار  دـننک و  رظن  دـیدجت  دوخ  همانرب  رد  هک  نیا  رگم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  ینامـسآ  تراشب  هدعو و  هس  نیا  هک  دیـشکن  یلوط  اوُفُِقث ) اَم  َْنیَأ  ُۀَّلِّذلا  ُمِهیَلَع  َتبِرُـض  )
رب ناوارف  تاکیرحت  زا  سپ  قلطـصملا ) ینب  ربیخ و  دوهی  عاقنیق و  ینب  ریـضن و  ینب  هظیرق و  ینب   ) زاجح دوهی  اصوصخم  و  تفاـی : ققحت 

. دنتشگ يراوتم  هدروخ و  تسکش  یگمه  ماجنارس  و  دندش : وربور  اهنآ  اب  گنج  فلتخم  ياهنادیم  رد  مالسا : دض 
دوهی كانرطخ  تشونرس 

و تسا ، تقیقح  نیا  رب  هاوگ  زین  اهنآ  ینونک  عضو  دـنکیم ، دـییات  ـالماک  دـش ، هتفگ  قوف  تاـیآ  رد  ار  هچنآ  دوهی ، يارجاـم  رپ  خـیرات 
زا یـضعب  هکنانچنآ  تسین  یعیرـشت  مکح  کـی  تسا  هدـش  هدز  اـهنآ  رب  تلذ  رهم  ۀـلذلا  مهیلع  تبرـض  میدـناوخ  قوف  تاـیآ  رد  هکنیا 

نارگید قوقح  هب  يدـعت  و  دـنوش ، هانگ  رد  قرغ  یموق  ره  هک  تسا ، خـیرات  عطاق  مکح  ینیوکت و  نامرف  کی  هکلب  دـناهتفگ ، نارـسفم 
هکنیا رگم  دوب ، دنهاوخ  یتشونرس  نینچ  ياراد  دنشاب ، هتـشاد  شـشوک  تیرـشب  تاجن  ناربهر  ندرب  نیب  زا  رد  و  دشاب ، اهنآ  همانرب  وزج 

، دوخ تایح  هب  يزور  دنچ  دننکیم  ادیپ  نارگید  هب  هک  یئاهیگتـسباو  اب  ای  دـندرگزاب و  هار  نیا  زا  و  دـننک ، رظن  دـیدجت  دوخ  عضو  رد 
. دنهد همادا 

رد اهنآ  نتفرگ  رارق  نیملـسم و  ربارب  رد  مسینویهـص  صاخ  يریگ  عضوم - و  درذـگیم ، یمالـسا  ياهروشک  رد  اهزور  نیا  هک  یثداوح 
هک تسا  یتیعقاو  يایوگ  دهاش  یگمه  دنکیم ، دیدهت  ار  اهنآ  تیدوجوم  هک  ینوگانوگ  لماوع  نارگید و  تیامح  رتچ  ریز 

54 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دوشیم هدافتسا  تایآ  نیا  زا 

رظن دیدجت  دوخ  نیرید  ياههمانرب  رد  هک  دوش  ببس  هدرک  ضوع  ار  اهنآ  خیرات  ریسم  اریخا  هک  یثداوح  و  هتـشذگ ، خلت  تایبرجت  دیاش 
عفر و  اهنآ ، قوقح  هب  مارتحا  ساـسا  رب  نارگید  اـب  يزیمآ  تملاـسم  یگدـنز  و  دـنیآ ، رد  رگید  ماوقا  اـب  یتسود  حلـص و  رد  زا  و  دـننک ،

«1  » دنشاب هتشاد  نانآ  زا  زواجت 
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ادخ نما  مرح  هب  تشگزاب  هدعو  - 10
«2 ( » 85  ) ٍنِیبُّم ٍلالض  یف  َوُه  ْنَم  َو  يَدُهلِاب  َءاَج  نَم  ُمَلْعَأ  یبَّر  ُلق  ٍداعَم  یلِإ  كُّداَرل  َناءْرُْقلا  ْکیَلَع  ضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ 

هچ دـنادیم  رتهب  همه  زا  نم  راگدرورپ  : » وگب دـنادرگیمزاب ! تهاگداز ] تهاـگیاج :[  هب  ار  وت  درک ، ضرف  وت  رب  ار : نآرق  هک  سک  نآ 
!« تسا راکشآ  یهارمگ  رد  یسک  هچ  و  هدروآ ، تیاده  همانرب )  ) یسک

هللا یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  تسا : نینچ  شنومضم  هک  دناهدرک  لقن  سابع  نبا  زا  قوف  هیآ  نیتسخن  يارب  یلوزن  نأش  نیرسفم  زا  یعمج 
داـی هب  دیـسر : درادـن  هکم  زا  يداـیز  نادـنچ  هلـصاف  هک  هفحج  نیمزرـس  هب  دـمآیم  هنیدـم  يوس  هب  هکم  زا  ترجه  دـصق  هب  هلآ  هیلع و 

: تسا اجنآ  رد  تشاد  ینتـسسگان  دـنویپ  نآ  اب  ربمایپ  ناج  بلق و  هک  هبعک  هناـخ  تسا و  ادـخ  نما  مرح  هک  يرهـش  داـتفا : هکم  شنطوم 
ایآ دیسرپ  دش و  لزان  لیئربج  ادخ  یحو  کیپ  اجنیا  رد  تشگ : نایامن  شکرابم  هرهچ  رد  دوب  هتخیمآ  هودنا  رثأت و  اب  هک  قوش  نیا  راثآ 

يذـلا نا  هداتـسرف : وت  يارب  ار  مایپ  نیا  دـنوادخ  درک : ضرع  لیئربج  يرآ : دومرف : ربمایپ  يراد ؟ قایتشا  تهاـگداز  رهـش و  هب  یتسار  هب 
یم دـنادرگیمزاب و  تیلـصا  نیمزرـس  هب  ار  وت  تسا  هدرک  ضرف  وت  رب  ار  نآرق  نیا  هک  سک  نآ  داعم  یلا  كدارل  نآرقلا  کـیلع  ضرف 

تمظع تردـق و  دـنمورین و  یـشترا  اب  هنادـنمزوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تفاـی و  ققحت  ماجنارـس  گرزب  هدـعو  نیا  میناد 
. دش میلست  وا  هب  يزیرنوخ  گنج و  نودب  ادخ  نما  مرح  و  تشگزاب : هکم  هب  ناوارف 

دعب هدرک و  نایب  طرش  دیق و  چیه  نودب  عطق و  روط  هب  ار  يربخ  نینچ  هک  تسا  نآرق  زیمآ  زاجعا  ياه  یئوگشیپ  زا  یکی  قوف  هیآ  رب  انب 
. تفای ققحت  یهاتوک  تدم  زا 
55 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

زا یئاههشوگ  نایب  لابند  هب  و  هتخاـس : بطاـخم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تسا  صـصق  هروس  تاـیآ  نیرخآ  هک  تاـیآ  نیا 
يدکؤم ياه  لمعلاروتسد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  یتراشب  ناینوعرف  اب  وا  هزرابم  مالسلا و  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  یگدنز 

. دهدیم وا  هب 
وا دـش : لزاـن  هنیدـم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ریـسم  رد  هفحج  نیمزرـس  رد  روهـشم  قبط  تاـیآ  نیا  زا  هیآ  نیتسخن  میتـفگ :

ار هتفهن  ياهدادعتـسا  دهد و  لیکـشت  اجنآ  رد  ار  یمالـسا  تموکح  یلـصا  هتـسه  دنک : لوسرلا  ۀنیدم  ار  نآ  دورب و  برثی  هب  دهاوخیم 
قشع و لاـح  نیا  اـب  اـما  دـهد : رارق  شفادـها  یهلا و  هدرتـسگ  تموکح  هب  یباـیتسد  يارب  یئوکـس  هاـگیاپ و  ار  اـجنآ  و  دزاـس : اـفوکش 

. تسا راوگان  رایسب  وا  يارب  یهلا  نما  مرح  نیا  زا  يرود  دهدیم و  رازآ  ار  وا  تخس  هکم  هب  وا  یگتسبلد 
: نآرق هک  یسک  نامه  دیوگیم : و  دهدیم : وا  هب  ار  فولأم  نیمزرس  هب  تشگزاب  تراشب  دباتیم و  شکاپ  بلق  هب  یحو  رون  تسا  اجنیا 

(. ًداعَم یلِإ  كُّداَرل  َناَءْرُْقلا  ْکیَلَع  ضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ   ) دنادرگیم زاب  تهاگداز  هاگیاج و  هب  ار  وت  درک  ضرف  وت  رب 
هب رـصم  زا  هلاس  هد  تبیغ  کی  زا  دعب  ار  وا  هک  یئادخ  نامه  دـنادرگزاب : شردام  هب  تیلوفط  رد  ار  یـسوم  هک  یئادـخ  نامه  روخم  مغ 

مهرد ار  یتوغاط  ناینوعرف  تردق  دـهد و  لیکـشت  ار  نافعـضتسم  تموکح  دزورفارب و  ار  دـیحوت  غارچ  ات  دـینادرگزاب  شیلـصا  هاگداز 
یمرب سدـقم  نیمزرـس  نیا  رد  وت  تسد  اب  ار  دـیحوت  غارچ  و  دـنادرگیم : زاب  هکم  هب  مامت  توق  تردـق و  اب  ار  وت  ادـخ  ناـمه  دنکـشب :

. دزورفا
تمظع اب  يادخ  نآرق : يادخ  يرآ  دـینادرگ : بجاو  ار  شماکحا  دومن و  ضرف  ار  شغالبا  درک و  لزان  وت  رب  نآرق : هک  یئادـخ  نامه 

«1 . » تسا ناسآ  لهس و  شتردق  ربارب  رد  روما  نیا  نامسآ  نیمز و 
يزوریپ حتف و  هدعو  - 11

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  « 2 . » ًانِیبُّم ًاْحتَف  َکل  انْحَتَف  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب 
! میتخاس مهارف  يراکشآ  يزوریپ  وت  يارب  ام  - 1
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56 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
! نیبملا حتف 

ربمایپ دزن  تایاور  زا  یـضعب  قبط  هک  یتراشب  تسا : هدـش  هداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یمیظع  تراـشب  هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  رد 
(. انیبم احتف  کل  انحتف  انا   ) مینک یم  ینایامن  راکشآ و  حتف  وت  يارب  ام  دیامرفیم : دوب : ناهج  مامت  زا  رتبوبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هک یحتف  دوشیم : هدش و  راکشآ  ناناملسم  یگدنز  مالسا و  تفرشیپ  رد  تدم  زارد  تدم و  هاتوک  رد  نآ  راثآ  هک  يریگمشچ  يزوریپ 
. دوب دهاوخ  ریظن  یب  ای  ریظن  مک  مالسا  خیرات  لوط  رد 

ار ناناملـسم  همه  هدرک و  تکرح  هکم  يوس  هب  هرمع  دـصق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هدـعقلا  يذ  هام  ترجه  مشـش  لاـس  رد 
رد نیـشن  هیداب  بارعا  راصنا و  نارجاـهم و  زا  يریثک  عمج  یلو  دـندرک ، يراد  دوخ  یهورگ  اـما  دومن ، رفـس  نیا  رد  تکرـش  هب  قیوشت 

. دندش هکم  مزاع  شتمدخ 
بوسحم نارفاسم  هحلسا  هک  ریشمش  زج  دنتشاد و  نت  رب  مارحا  سابل  یگمه  دندوب  رفن  دصراهچ  رازه و  کی  دودح  رد  هک  تیعمج  نیا 

«1  » تسا هدمآ  ًاحورشم  خیرات  ياهباتکرد  و  دنتشادن . رب  دوخ  اب  یگنج  حالس  چیه  دشیم 
يارب یئاهیزوریپ  هچ  هیبیدـح  حلـص  ناتـساد  تشپ  رد  هک  دنتـشادن  ربخ  یلو  دوب  تسکـش  یماـکان و  کـی  ترفاـسم  نیا  عومجم  رهاـظ 

مالـسا یمارگ  ربمایپ  هب  ار  یمیظع  حتف  تراشب  دش و  لزان  حـتف  هروس  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد  و  تسا ، هتفهن  مالـسا  هدـنیآ  ناناملـسم و 
. داد

هیبیدح حلص  یبهذم  یعامتجا و  یسایس و  ياهدمایپ 
يارب زهجم  زابرس  رازه  هد  اب  هک  دعب  لاس  ود  و  هیبیدح ) حلص  ماگنه   ) ترجه مشـش  لاس  رد  ناناملـسم  عضو  نایم  یلامجا  هسیاقم  کی 

ار هکم  یماظن  دروخرب  نیرتمک  نودـب  ماجنارـس  دـنهد و  ینکـش  نادـند  خـساپ  ناکرـشم  ینکـش  نامیپ  هب  ات  دـندرک  تکرح  هکم  حـتف 
. دوب هدرتسگ  دح  هچ  ات  هیبیدح  حلص  باتزاب  هک  دهدیم  ناشن  دندیدیمن  دوخ  رد  تمواقم  تردق  نیرتمک  شیرق  هک  ارچ  دندوشگ 

57 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دندروآ تسد  هب  ریز  حرش  هب  مهم  يزوریپ  زایتما و  دنچ  حلص  نیا  زا  ناناملسم  هصالخ  روط  هب 

، دنلئاق ناوارف  مارتحا  ادخ  هناخ  هکم و  سدقم  رهـش  يارب  دنرادن و  راتـشک  دصق  اهنآ  هک  دـنداد  ناشن  هکم  ناگدروخ  بیرف  هب  المع  - 1
. دش مالسا  يوس  هب  يریثک  عمج  بولق  بلج  ببس  رما  نیمه 

هک یبلطم  دنتخانش  تیمسر  هب  ار  نیملسم  مالسا و  راب  نیلوا  يارب  شیرق  - 2
. دوب ناتسبرع  هریزج  رد  اهنآ  تیعقوم  تیبثت  رب  لیلد 

ناکرشم اب  المع  و  دنامب ، ظوفحم  ناشلام  ناج و  و  دننک ، دمآ  تفر و  اج  همه  دنتـسناوتیم  یتحارب  ناناملـسم  هیبیدح  حلـص  زا  دعب  - 3
. دوب مالسا  هب  اهنآ  هجوت  بلج  ناکرشم و  يوس  زا  مالسا  رتشیب  تخانش  شا  هجیتن  هک  یسامت  دندرک ، ادیپ  سامت  کیدزن  زا 

ماوقا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یبلط  حلص  هزاوآ  و  هدش ، هدوشگ  برع  هریزج  رسارس  رد  مالسا  رـشن  يارب  هار  هیبیدح  حلـص  زا  دعب  - 4
رظن زا  یعیسو  تاناکما  و  درک ، راداو  رظن  دیدجت  هب  دنتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  مالسا و  زا  یطلغ  تشادرب  هک  ار  یفلتخم 

. داتفا ناناملسم  تسد  هب  یتاغیلبت 
نیملـسم مالـسا و  يارب  یمهم  رطخ  هوقلاب  لعفلاب و  هک  دوهی  یناطرـس  هدغ  نیا  ندیچ  رب  ربیخ و  ندوشگ  يارب  ار  هار  هیبیدح  حلـص  - 5

. تخاس راومه  دشیم  بوسحم 
دوخ اب  یگنج  مهم  حالـس  چـیه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يرفن  دـصراهچ  رازه و  هاپـس  اـب  يریگرد  زا  شیرق  تشحو  ـالوصا  - 6

زا هزادنا  نیا  ات  هک  دوب  نافلاخم  تسکـش  مالـسا و  نارادفرط  هیحور  تیوقت  يارب  یمهم  لماع  دوخ  حلـص  طئارـش  نتفریذـپ  دنتـشادن و 
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. دندرب باسح  ناناملسم 
ناهاشداپ و  هشبح ، مور و  ناریا و  گرزب  ياهروشک  نارـس  هب  يددعتم  ياههمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیبیدـح  يارجام  زا  دـعب  - 7

سفن هب  دامتعا  هیبیدح  حلـص  دح  هچ  ات  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  نیا  و  درک ، توعد  مالـسا  يوس  هب  ار  اهنآ  و  تشون ، ناهج  گرزب 
. دندوشگیم شیپ  هب  ار  دوخ  هار  زور  نآ  گرزب  يایند  رد  هک  برع  هریزج  رد  اهنت  هن  هک  دوب  هداد  نیملسم  هب 

رد املسم  دیوگیم : هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناقداص  يایؤر  رب  دیکأت  هک  هروس  نیا  هیآ 27 
58 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هروس نیا  هک  نیا  رب  تسا  یئایوگ  دهاش  دیزادرپیم  هرمع  کسانم  ماجنا  هب  و  دش ، دیهاوخ  تینما  تیاهن  رد  مارحلا  دجـسم  دراو  هدنیآ 
. تسا هدوب  هکم  حتف  زا  لبق  هیبیدح و  زا  دعب  نآ  ياوتحم  و 

ربمایپ هک  یماگنه  تسا : هدمآ  عماوجلا  عماجریسفت  رد  هلمج : زا  تسا  هدش  یفرعم  نیبم  حتف  ناونع  هب  هیبیدح  حلص  يددعتم  تایاور  رد 
هچ نیا  اُنیدَه : َّدُص  تیبلا و  نع  انددص  دقل  حتفلا  اذه  ام  درک : ضرع  باحـصا  زا  یکی  دش ) لزان  حتف  هروس  و   ) تشگیم زاب  هیبیدح  زا 

، اذه مالکلا  سئب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفرگ !؟ ار  ام  ینابرق  يولج  دنتشاد و  زاب  ادخ  هناخ  ترایز  زا  ار  ام  هک  تسا  یحتف 
مکنم اوار  دق  نامالا و  یف  مکیلا  اوبغر  و  ۀیضقلا ، مکولئسی  و  عارلاب ، مهدالب  نع  مکوعفدی  نا  نوکرشملا  یضر  دق  حوتفلا ، مظعا  وه  لب 

زا ار  امـش  زیمآ  تنوشخ  دروخ  رب  نودـب  دـندش  یـضار  ناکرـشم  هک  دوب  ام  يزوریپ  نیرتگرزب  نیا  هکلب  یتفگ ، ینخـس  دـب  اوهرک :! ام 
. دنداد ناشن  ضرعت  كرت  هب  لیامت  دـنا  هدـید  البق  هک  یتحاران  همه  نآ  اب  و  دـنهد ، حلـص  داهنـشیپ  امـش  هب  و  دـننک ، رود  دوخ  نیمزرس 

هنحص مامت  رد  مالسا  يزوریپ  زین  و  هکم ، حتف  ببس  نآ  زا  رتارف  و  ترجهمتفه ) لاس  رد   ) ربیخ حتف  ببـس  تدم  هاتوک  رد  هیبیدح  حلص 
«1 . » دوب مدرم  بولق  رد  ذوفن  رظن  زا  ناهج 

دایز مئانغ  رب  تراشب  - 12
رب یئاناوت  زگره  هک  تسا  هداد  هدعو  يرگید  تاحوتف  مئانغ و  امش  هب  دنوادخ  دیوگیم : هداد : ناناملسم  هب  يرتشیب  تراشب  دعب  هیآ  رد 

َو اِهب  ُهَّللا  طاحَأ  ْدَق  اهیَلَع  اوُرِدْقَت  َْمل  يرْخُأ  َو  تسا  اناوت  زیچ  ره  رب  وا  و  دراد : هطاحا  نآ  رب  شتردق  دـنوادخ  یلو  دـیرادن  هتـشادن و  نآ 
وگتفگ نارـسفم  نایم  رد  تسا ؟ اهیزوریپ  مادک  تمینغ و  مادک  هب  هراشا  هدـعو  نیا  هک  نیا  رد  « 2 ( » 21  ) ًاریِدَق ٍءْیَـش  ِّلک  یلَع  ُهَّللا  َناک 

. تسا
تما بیـصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  یمئانغ  تاحوتف و  هب  یـضعب  و  دـننادیم : نینح  مئانغ  هکم و  حـتف  هب  هراـشا  یـضعب 

(. رصم مور و  ناریا و  حتف  دننام   ) دش یمالسا 
59 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دشاب اهنآ  همه  هب  هراشا  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
تکرب هب  یلو  دندادیمن  ار  یمئانغ  تاحوتف و  نینچ  لامتحا  زگره  نآ  زا  لبق  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  اهیلع  اوردقت  مل  هب  ریبعت 

. دش ادیپ  اهنآ  يارب  ناوت  ورین و  نیا  یهلا  ياهدادما  مالسا و 
نآ ماجنا  زا  ار  دوخ  اما  تسا : هدوب  تاحوتف  نیا  هراب  رد  یثحب  ناناملـسم  نایم  رد  البق  هک  دـناهدرک  طابنتـسا  نینچ  هلمج  نیا  زا  یـضعب 

تراشب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  زور  نآ  میناوخیم : هدمآ  بازحا  گنج  ناتـساد  رد  هک  یثیدـح  رد  اصوصخم  دـندیدیم : ناوتان 
. دنتفرگ هیرخس  داب  هب  ناقفانم ، داد  ناناملسم  هب  ار  نمی  مور و  ناریا و  حتف 

هب هراشا  یـضعب ، و  تسا : تاحوتف  ای  مئانغ  نیا  رب  راگدرورپ  تردـق  هطاحا  هب  هراشا  هدومرف ) هطاحا  دـنوادخ ،  ) اـهب هللا  طاـحا  دـق  هلمج 
. درادن یعنام  زین  ود  ره  نایم  عمج  هتبلا  تسا : رتراگزاس  هیآ  رگید  ياههلمج  اب  لوا  ینعم  اما  دناهتسناد  وا  یملع  هطاحا 

هک نیا  هب  هراشا  لبق  هلمج  يارب  تسا  تلع  نایب  هلزنم  هب  تقیقح  رد  اریدـق  ءیـش  لک  یلع  هللا  ناک  ینعی و  هیآ  هلمج  نیرخآ  هرخالاب  و 
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تسین بیجع  ناناملسم  يارب  تاحوتف  هنوگ  نیا  زیچ  همه  رب  دنوادخ  تردق  اب 
تازجعم زا  و  باتک : نیا  ندوب  ینامسآ  دهاوش  زا  هدنیآ و  ثداوح  هراب  رد  نآرق : ياهیئوگـشیپ  یبیغ و  رابخا  زا  یکی  ثحب  دروم  هیآ 

رد هرمع  مسارم  ماجنا  مارحلا و  دجـسم  هب  دورو  زا  ربخ  مه  دـیکأت  تیعطاق و  نیا  اب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ 
رد اهیزوریپ ، نیا  یئوگـشیپ و  ود  ره  نیا  میناد  یم  هکنانچ  و  نآ : زا  لبق  کـیدزن  يزوریپ  بیرق و  حـتف  مه  و  دـهدیم : کـیدزن  هدـنیآ 

«1 . » تخاس نشور  ار  تایآ  نیا  تمظع  تسویپ و  عوقو  هب  یهاتوک  تدم 
ءاضقلا ةرمع  - 13

تـسرد  ) ترجه متفه  لاس  هدعقلا  يذ  رد  ینعی  هیبیدـح : زا  دـعب  لاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  ياهرمع  نامه  ءاضقلا  ةرمع 
هب مان  نیا  هب  نآ  يراذگمان  و  داد : ماجنا  شنارای  قافتا  هب  دنتشادزاب ) مارحلا  دجسم  هب  دورو  زا  ار  اهنآ  ناکرشم  هکنآ  زا  دعب  لاس  کی 

60 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دشیم بوسحم  لبق  لاس  ياضق  تقیقح  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ 

ار ادـخ  هناخ  ترایز  هرمع و  مسارم  هدـنیآ  لاـس  رد  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  هماـنرب  هیبیدـح : داد  رارق  داوم  زا  یکی  قبط  هک : نیا  حیـضوت 
جراخ رهش  زا  هکم  سانـشرس  ناکرـشم  شیرق و  نارـس  تدم  نیا  رد  و  دننکن : فقوت  هکم  رد  زور  هس  زا  شیب  یلو  دنهد : ماجنا  هنادازآ 

يدـیحوت تداـبع  هرظنم  ندـید  ياراـی  بصعت  يزوـتهنیک و  رطاـخ  هب  هک  اـهنآ  مه  و  دوـش : زیهرپ  یلاـمتحا  يریگرد  زا  مـه  اـت   ) دـنوش
: دنتشادن ار  ناناملسم 

!(. دننیبن
مایا نامه  رد  داد  يور  دعب  لاس  رد  هک  هکم  حـتف  رذـب  هک  تفگ  دـیاب  و  تردـق : شیامن  مه  و  دوب : تدابع  مه  ءاضقلا  ةرمع  هتفرمهیور 

. تخاس مهارف  مالسا  ربارب  رد  نایکم  میلست  يارب  الماک  ار  هنیمز  و  دش : هدیشاپ 
هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دنداتسرف  ار  یسک  زور  هس  نتـشذگ  زا  سپ  هک  دوب  راوگان  شیرق  نارـس  يارب  يردق  هب  عضو  نیا 

«1 . » دومن كرت  زین  ترضح  دیوگ و  كرت  ار  هکم  رتدوز  هچ  ره  دیاب  داد  رارق  قبط 
رثوک هدعو  - 14

(3  ) ُرْتبَألا َوُه  کَِئناش  َّنِإ  ( 2  ) ْرَحنا َو  کِّبَِرل  ِّلصَف  ( 1  ) ََرثْوَْکلا َكاْنیطْعَأ  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب 
نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 

. مینک یم  اطع  ناوارف ) تکرب  وریخ   ) رثوک وت  هب  ام  - 1
. نک ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  تسا  نینچ  هک  نونکا  - 2

. تسا بقع  الب  رتبا و  وت  نمشد  املسم  - 3
فادها زا  یکی  و  حرشن ) مل  هروس ا  یحـضلا و  هروس و  دننام   ) تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  هروس  نیا  مامت  رد  نخـس  يور 

. تسا نانمشد  ررکم  ياهنابز  مخز  كاندرد و  ثداوح  هوبنا  ربارب  رد  ترضح  نآ  رطاخ  یلست  هروس  هس  ره  مهم 
( مالسلااهیلع  ) همطاف

61 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هعیـش ياملع  ناگرزب  زا  يرایـسب  یلو  تسا : دایز  نآ  قیداـصم  و  تسا : ناوارف  ریثکریخ و  نآ  و  دراد : عیـسو  عماـج و  ینعم  کـی  رثوک 

ربمغیپ اهنآ  دیوگیم : هیآ  لوزن  نأش  هک  ارچ  دناهتسناد : مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  كرابم  دوجو  ار ، رثوک  ياهقادصم  نیرتنشور  زا  یکی 
: دیوگیم اهنآ  نخس  یفن  نمض  نآرق  تسا : بقع  الب  هک  دندرک  یم  مهتم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

. میداد رثوک  وت  هب  ام 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرذ  لسن و  اریز  تسوا  لسن  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  نامه  ریثکریخ  نیا  هک  دوشیم  طابنتـسا  ریبعت  نیا  زا 
ياهـشزرا مامت  وا و  نیئآ  هکلب  دـندوب : ربمغیپ  ینامـسج  نادـنزرف  اهنت  هن  هک  یلـسن  تفای  راشتنا  ناهج  رد  یمارگ  رتخد  نیمه  هلیـسو  هب 

دوخ هب  صوصخم  باسح  اهنآ  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  موصعم  ناماما  اهنت  هن  دندومن : غالبا  ناگدـنیآ  هب  و  دـندرک : ظفح  ار  مالـسا 
ناگدنسیون و گرزب و  ياملع  اهنآ  نایم  رد  هک  دندش  شخپ  ناهج  رسارس  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  رازه  نارازه  هکلب  دنراد :

. دندیشوک مالسا  نیئآ  ظفح  رد  يراکادف  راثیا و  اب  هک  دندوب  یمیظع  ناهدنامرف  ماقم و  الاو  نارسفم  ناثدحم و  اهقف و 
زا دوب  يربخ  نیا  دوب : هدشن  رهاظ  زونه  ریثکریخ  نیا  راثآ  هک  هک  دیوگیم  شربمایپ  هب  ینامز  دنوادخ  ار  نخـس  نیا  درک  دـیابن  شومارف 

: رود ياه  هدنیآ  کیدزن و  هدنیآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  توعد  تیناقح  رگنایب  زیمآزاجعا و  دوب  يربخ 

نیا هک  تسا  نیا  موس  لوق  دـیوگیم : رثوک  فلتخم  ياهریـسفت  نمـض  رد  هک  مینک  یم  دروخرب  يزار  رخف  زا  یبلاج  ثحب  هب  اـجنیا  رد 
ینعم نیا  ربانب  دـنتفرگیم : هدرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  ار  دالوا  دوجو  مدـع  هک  هدـش  لزان  یناـسک  رب  در  ناونع  هب  هروس 

نیع رد  دندرک : دیهـش  ار  تیب  لها  زا  هزادنا  هچ  نیبب  دنامیم : یقاب  نامز  لوط  رد  هک  دهدیم  یلـسن  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هروس 
: دنامن یقاب  ایند  رد  يرکذ  لباق  صخـش  دـندوب ) مالـسا  نانمـشد  هک   ) هیما ینب  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ، اهنآ  زا  ولمم  ناهج  لاح 

. هیکز سفن  اضر و  قداص و  رقاب و  دننام  تسا : اهنآ  نایم  رد  گرزب  ياملع  زا  ردقچ  نیبب  رگنب و  سپس 
روس نیا  زاجعا 

نآرق یملع  زاجعا  زا  رگید  ياهزارف  - 5

یتسه تدحو  نآرق 1 - یملع  زاجعا  زا  رگید  ياهزارف  - 5
هدییارگ يدرـس  هب  هدش ، ادج  نآ  زا  نامز  رورم  هب  هدوب و  یـسمش  هموظنم  زا  ییزج  نیمز  هک  تسا  هدرک  تباث  یملع  هیرظن  نیرتدیدج 

. تسا هدرک  ادیپ  ار  یگدنز  تیلباق  و 
. دننک یم  هراشا  اه  ناشف  شتآ  نیا  رثا  رد  اه  هزرل  نیمز  نیمز و  نطب  رد  اه  ناشف  شتآ  دوجو  هب  هیرظن  نیا  تحص  يارب 

: دنک یم  دییأت  تسا  هدش  هراشا  نادب  نآرق  رد  هک  ار  هچنآ  دیدج  یملع  هیرظن  نیا 
«2 ( » 30  ) َنُونِمُْؤی الَف  َأ  یَح  ٍءْیَش  َّلک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  امُهناْقَتَفَف  ًاْقتَر  اتَناک  ضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َو  َأ 

بآ زا  میدینادرگ  هدـنز  ارنآ و  میداشگ  ام  هدـیپسچ ، مهب  کشخ و  نیمز  اهنامـسآ و  دوب  هنیآ  ره  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  دـندیدن  ایآ  )
.)؟ دنروآ یمن  نامیا  ایآ  ار ، زیچ  همه 

یتسه نیا  هک  تسا  هدرک  تباث  ملع  دنک . یم  دییأت  ارنآ  دیدج  ملع  هک  تسا  نآرق  یملع  تازجعم  زا  یکی  نیا  دیوگ : یم  هرابط  داتـسا 
شخب تسا . هدـمآ  نایمب  تاماسقنا  نیمه  هجیتن  رد  ام  یـسمش  هموظنم  تسا . هدـش  میـسقت  نامز  رورم  هب  هدوب و  مه  اب  لصتم  هلتک  کی 

هدرک فشک  ارنآ  زار  نادنمشناد  هک  تسا  یملع  تقیقح  دییأت  هب  هراشا  نیرتراکـشآ  ّیح )...  ٍءییـش  ّلک  ءاملا  نم  انلعج  و   ) هیآ زا  مود 
اب يانعمب  قتر   1 تسا . تاتابن  یتسه و  رد  یگدنز  همادا  یساسا  رصنع  بآ  دراد و  ترورض  بآ  هب  يوایمیک  ياهـشوواک  نیرتشیب  دنا .

ود نایم  ییادج  قتف   2 اج . کی  لصتم و  مه 
80 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

لباـق شتاـقولخم  يارب  هک  تسا  هتخاـس  يا  هنوـگب  ارنآ  یتـسه ، نیا  رگداـجیا  قلاـخ و  هک  دـهد  یم  ناـشن  هیآ  نیا  هک ؛ نیا  رگید  زیچ .
ترارح دوش  دـماج  بآ  یتقو  دوش ، یم  دایز  رایـسب  نآ  رد  نژیـسکا  هجرد  دوب  نیئاپ  دـح  زا  هداـیز  ترارح  هجرد  رگا  دـشاب . یگدـنز 

، هک تسا  نیا  ینآرق  تمکح  نیرتبیجع  و  دزاس . یم  دعاسم  یبآ  تاناویح  یگدنز  يارب  اربآ  ریز  دوش و  یم  هدـنار  نوریب  نآ  زا  يدایز 
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. دراد یم  نایب  ار  یگدنز  زار  هدیجنس  رایسب  تاملک  اب 
: یتسه شیادیپ  - 2

هعومجم دنتـشاد و  دوجو  مظنم  روطب  اـضف  رد  هک  دـنا  هدوـب  یئاـهزاگ  لکـشب  یتـسه  هداـم  نیلوا  دـیوگ : یم  زنیج )  ) ییاـضف دنمـشناد 
زا رپ  شـشیادیپ  لوا  هلهو  رد  یتسه  دیوگ : یم  وماج )  ) مانب يرگید  دنمـشناد  دنا . هدمآ  دیدپ  اه  زاگ  نیا  عمجتو  مکارت  زا  اهناشهکهک 

. تسا هتفای  زاغآ  نیوکت  راک  اجنآ  زا  دندوب و  هدش  عیزوت  اضف  رد  مظنم  روطب  هک  هدوب  یئاهزاگ 
ار یملع  هیـضرف  نیا  اـم  رثکا  دـیاش  دوب  یمن  دوجوم  هطبار  رد  ینآرق  صن  رگا  دـنک . یم  دـییأت  ارنآ  میرک  نآرق  هک  تسا  يا  هیرظن  نیا 

ًاهْرَک َْوأ  ًاعْوط  اِیْتئا  ِضْرَِألل  َو  اهل  َلاقَف  ٌناخُد  َیِه  َو  ِءامَّسلا  یلِإ  يوَتسا  َّمث  میتسیرگن :. یم  کش  هدیدب  نآ  هب  ای  میتشادنپ و  یم  تسردان 
«1 ( » 11  ) َنیِعئاط اْنیَتَأ  اَتلاَق 

هاوخ دیریگب ) لکشو   ) دیئآ دوجو  هب   » داد روتسد  نیمز  نآ  هب  و  دوب ، دود  تروص  هب  هک  یلاحرد  تخادرپ ، نامـسآ  شنیرفآ  هب  سپـس  )
( میریگ یم  لکش  و   ) میئآ یم  تعاط  يور  زا  ام  دنتفگ  اهنآ  هارکا  يور  زا  هاوخ  تعاطا و  يور  زا 

سوملم ءایـشا  زا  اهبرع  هک  تسا  يزیچ  دود  تسا . هدرک  یفرعم  ناخد )  ) دود ار  یتسه  نیا  تقلخ  شیادیپ و  ردصم  همیرک ، هیآ  نیارد 
یمن نتـشاگن  ندـناوخ و  هک  صخـش  کی  رودـقم  رد  لـبق  نرق  هدراـهچ  اـیآ  تسا . زاـگ  ناـمه  تقیقح  رد  هک  دـندرک  یم  كرد  ارنآ 

!؟ دنتسناد یمن  يزیچ  نآ  رارسا  یتسه و  زا  مدرم  هک  ینامز  رد  مهنآ  دنادب ، ار  متسیب  نرق  یملع  فشک  نیا  هک  دوب  تسناد ،
81 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

: متا ءهیزجت  - 3
هیزجت لـباق  ریغ  متا  دراد و  دوجو  رـصانع  زا  یکی  رد  هک  تسا  متا  یتسه  هداـم  نیرتـکچوک  هک  دوب  نیارب  داـقتعا  مهدزون  نرق  رخآ  اـت 
هیزجت هب  قفوم  هک  نیا  ات  دوب  متا  رب  ناشرتشیب  هجوت  نادنمـشناد  هتـشذگ  ههد  نیدـنچ  رد  تشاد و  دوجو  نرق  نیدـنچ  هیرظن  نیا  تسا ،

ياه بمب  متا و  بمب  نتخاس  هب  قفوم  هیزجت  نیا  هطـساوب  تسا . نورتکلا  نورتین و  نوتورپ ، ءازجا  ياراد  متا  هک  دندرب  یپ  دـندش و  نآ 
ِْبیَْغلا ال ِِملاع  ْمکَّنَِیتْأََتل  یبَر  َو  یَلب  ُْلق  ُۀَعاسلا  انِیتَْأت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  دینک : هجوت  اناوت  اناد و  راگدورپ  لوق  نیا  هب  دـندش . ینژودـیه 

«1 ( » 3  ) ٍنِیبُم ٍباتک  یف  الِإ  ُربکَأ  َو ال  ِکلاذ  نِم  ُرَغصَأ  َو ال  ِضْرَألا  یف  َو ال  ِتاوامسلا  یف  ًةَّرَذ  ُلاْقثِم  ُْهنَع  بُْزعَی 
یباتک رد  هک  نیا  رگم  نآ  زا  رتگرزب  هن  رتکچوک و  هن  دـنام ، دـهاوخن  رود  وا  ملع  زا  نیمز ، اـه و  نامـسآ  رد  ياهّرذ  ینیگنـس  هزادـنا  هب 

. تسا متا  هیزجت  ناکما  نیمه  هب  هراشا  میرک  نآرق  رد  هرذ ) زا  رتکچوک   ) رغصأ هملک   ) تسا تبث  راکشآ 
هرایس اه و  هراتس  باتفآ ، لثم  یئاضف  تادوجوم  رد  متا  صاوخ  نامه  نیمز  رد  متا  صاوخ  هک  تسنیا  رگنایب  تاوامّسلا ) یف  الو   ) هیآ و 

. تساه
نآرق یملع  هزجعم  نیرتـگرزب  نیا  دوـب !؟ هدرک  شـالت  نامـسآ  نیمز و  رد  نآ  هیزجت  يارب  هدـناوخ و  ار  متا  صاوـخ  ص )  ) دـمحم اـیآ 

: نژیسکا دوبمک  تسا 4 - یهلا  یحو  باتک  نیاهکنیارب  تسالیلدو 
نژیـسکا دوبمک  زا  ترابع  هک  دندرب  یپ  یعییط  يا  هدیدپ  کی  هب  نادنمـشناد  دمآ ، مهارف  رـشب  يارب  زاورپ  یئاناوت  لمع و  هک  ینامز  زا 

یم یگنت  سفن  ساسحا  دـنک و  یم  كرد  ار  رما  نیا  دریگ  یم  رارق  اضف  رد  دور و  یم  الاب  هب  ناـسنا  یتقو  تساـضف . يـالاب  تاـقبط  رد 
همدخ ور  نیمه  زا  ددرگ . یم  نکمم  ریغ  نژیـسکا  نودب  یگدنز  رگید  هک  يدح  ات  دـنک  یم  ناقفخ  ساسحا  دور  رتالاب  هچره  دـیامن و 

یعونصم ياه  نژیسکا  هاگتـسد  زا  دوش  دنلب  مدق  رازه  زا 35  شیب  عافترا  هب  امیپاوه  هاگره  هک  هک  دـنزومآ  یم  نیرفاسم  هب  زاورپ  ياـه 
. دننک هدافتسا  ناشرس  يالاب 

82 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ُهَرْدـص ْحَرـشَی  ُهَیِدـهَی  نَأ  ُهَّللا  ِدُِری  نَمَف  تسا : هدرک  هراـشا  رما  نیا  هب  زاورپ ، هماـنرب  فـشک  زا  لـبق  لـبق و  نرق  هدراـهچ  رد  مـیرک  نآرق 
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شاهنیس دنک  تیاده  دهاوخب  ادخ  هک  ار  سک  نآ  « 1  ... » ِءامَّسلا یف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیض  ُهَرْدص  ْلَعْجی  ُهَّلُِضی  نَأ  ْدُِری  نَم  َو  ِمالسِإلل 
هک ار  سک  نآ  دزاس و  یم  هداشگ  مالسا  شریذپ )  ) يارب ار 

زین ًادـعب  دورب ، الاب  نامـسآ  هب  دـهاوخیم  ایوگ  هک  دزاس  یم  گنت  نانچنآ  ار  شاهنیـس  دزاس  هارمگ  دـهاوخب  شفـالخ ) لاـمعا  رطاـخب  )
. دمآ دهاوخ  هراب  نیا  رد  یحیضوت 

ات دنک  یم  شالت  هک  یـسک  دننامه  ینعی  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  ریـسفت  دوخ  نامز  دوخ و  مهف  قباطم  ار  هیآ  نیا  نیمّدقتم  هتـشذگ  رد 
رهاظ نآرق  یملع  هزجعم  دمآ و  دیدج  ملع  تسا . لاحم  هک  دنک  شالت  يراک  يارب  یـسک  هک ؛ نیا  ای  دناوت . یمن  یلو  دورب ، نامـسآ  هب 

نآرق و زاجعا  رب  رـصع  نیرد  دوب  يرگید  قیدـصت  کی  نیا  درک . داـجیا  یملع  تیعقاو  نآرق و  هیآ  ناـیم  ار  یبیجع  قاـفتا  کـی  دـش و 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توبن  یتسار 
: زیچ همه  ندوب  یبطقود  ای  یگناگود  - 5

رن و هک  تخاس  تباـث  دـمآ و  دـیدج  ملع  دراد . دوجو  تاـناویح  اـهناسنا و  ناـیم  رد  اـهنت  هداـم ) ورن   ) تیجوز هک  دوب  نیرب  داـقتعا  اًـلبق 
هک میناد  یم  همه  ام  دراد و  یفنمو  تبثم  سنج  زیچره  دراد ، دوجو  مه  قرب  مرج و  نیرتکچوک  یتح  تادامج و  تاـتابن و  رد  یگداـم 

. دشاب هتشاد  یفنم  يارب  یکی  تبثم و  يارب  یکی  هتشر )  ) نیل ود  دیاب  قرب 
نیا هب  هیآ  نیدنچ  رد  میرک  نآرق  دراد . ار  هدام  رن و  صاوخ  اهنیازا  مادـکره  دراد و  نورتین  نوتورپ و  دوخ  رد  دوش  هیزجت  یتقو  مه  متا 

: تسا هدرک  هراشا  عوضوم 
«2 ( » 49  ) َنوُرَّکَذَت ْمکَّلََعل  ِنیَجْوَز  انْقَلَخ  ٍءْیَش  ِّلک  نِم  َو  - 1

. زیچ همه  ینعی  دراد . تیمومع  رب  تلالد  ٍءییش ) ّلک  نمو   ) هملک اجنیرد  دیریگب ) دنپ  امش  هک  نیا  ات  تفج ، میدرک  قلخ  زیچ  ره  زا  )
تفج ناهایگ  زا  نآ  رد  هزادـنا  هچ  دـندرکن : هاگن  نیمز  هب  اهنآ  ایآ  « 3 . » ٍمیِرَک ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  اـهیف  اـْنتَبنَأ  ْمک  ِضْرَـْألا  َیلا  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  - 2

. میدیرفآ
83 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. تسا تاتابن  هب  هراشا  هیآ  نیرد 
«1 . » َنوُمَْلعَی اَّمِم ال  َو  ْمِهِسُْفنأ  ْنِم  َو  َضْرألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اهُّلُک  َجاوْزْألا  َقَلَخ  يّذلا  َناْحبُس  - 3

همیرک هیآ  نیا  دیناد ) یمن  امـش  هک  ياه  زیچنآ  امـش و  دوخ  زا  نیمز و  دنایور  یم  هچنآ  زا  همه  ار  اهتفج  هدـیرفآ  هک  یتاذ  تسا  كاپ  )
تاذ تسا  تمظعاـب  كاـپ و  دزاـس . یم  تباـث  میناد  یمن  اـی  میناد و  یم  اـم  هک  هچنآو  ناویح  ناـسنا ، زا  تادوجوم  همه  رد  ار  تیجوز 

دهاوخ ناـهایگ » تیجوز   » لـصف رد  دروـم  نیا  رد  یتاحیـضوت  . ) تسا هدرمـشرب  ار  زیچ  همه  دراد و  هطاـحا  زیچ  همهرب  هک  اـناوت  ياـناد 
(. دمآ

: نینج ياه  هدرپ  - 6
و دوش ، یم  كرد  لباق  یملع  قیقد  حیرـشت  اب  اهنت  اه  هدرپ  نیا  تسا ، هدرپ  هس  هب  طاحم  رداـم  محر  رد  نینج  هک  تسا  هدرک  تباـث  ملع 
زا میرک  نآرق  یلو  تسا ، هدرب  یپ  نآ  هب  زورما  بط  هک  تسا  يزیچ  نیا  درک . هدـهاشم  ار  هدرپ  کی  ناوت  یم  اـهنت  مشچ  دـید  اـب  هنرگ 
«2  ... » ْکلُْملا َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلَذ  ٍثالَث  ًتاُملظ  یف  ًْقلَخ  ِدَْعب  نِّم  ًاْقلَخ  ْمِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  یف  ْمُکُُقلْخی  تسا ... . هدرک  دییأت  ار  رما  نیا  لبق 

تـساروا هک  ناتراگدرورپ  يادخ  تسنیا  هناگ ، هس  ياه  یکیرات  رد  یندیرفآ  زا  دعب  یندیرفآ  ناتناردام  ياه  مکـش  رد  ارامـش  دـیرفآ  )
(. یهاشداپ

نیا نوچ  تسا ، هدومن  دای  اه ) کیرات   ) تاملظ مانب  اراـهنآ  هک  تسا  هدیـشوپ  هدرپ  هس  رد  نینج  هک  تسا  هداد  ربخ  دـنوادخ  هیآ  نیارد 
. دراد دیکأت  تقیقح  نیا  هب  مه  يزورما  ملع  دنوش . یم  نینج  هب  ینشور  رون و  ندیسر  عنام  هک  دنا  يروط  اه  هدرپ 
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: داب هطساوب  ناتخرد  رد  يراذگ  هفطن  - 7
. دنوش یم  روراب  ناتخرد  هطـساو  نیدـب  دـنک و  یم  لقتنم  راد  هویم  ناتخرد  رد  ثنؤم  هب  ار  رکذـم  ياه  هفطن  داب  تسا ، هدرک  تباث  ملع 

«3 . » َنینِزاِخب َُهل  ُْمتنَأ  ام  َو  ُهوُمُکاْنیَقسَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَزنَأَف  َِحقاَول  َحایِّرلا  اْنلسْرَأ  َو  تسا : هدرک  تیاکح  نآ  زا  تقدب  میرک  نآرق 
ارامش و میدیناشون  بآ و  نامسآ  زا  میداتسرف  و  هدنراذگ ، هفطن  اراهداب  میداتسرف  (و 

84 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
( دیشاب هدرک  هنیزخ  ار  ناراب )  ) نآ هک  امش  دیتسین 

داتـسا يرینجا )  ) قرـشتسم دنمـشناد  دـنک . یم  توـبن  یتـسار  رب  تلـالد  هک  تسا  تباـث  یملع و  قیاـقح  زا  نآرقرگید  راـبخا  کـی  نیا 
رادراب ار  ناتخرد  اهداب  هک  دنتـسناد  یم  اه  ییاپورا  زا  لبق  نرق  هدزیـس  برع  نانابرتش  دیوگ : یم  لبق  نرق  کی  رد  دروفـسکآ  هاگـشناد 

. تسا میرک  نآرق  زا  هیآ  نیمهب  وا  هراشا  دنزاس . یم 
: ناسنا ینم  رد  هدنز  ياهنژ  - 8

دنوش و یمن  هدید  مشچ  اب  اهنژ  نیا  دـنمان ، یم  نژ  ارنآ  هک  تسا  یکچوک  ياهرادـناج  ياراد  ینم  هک  تسا  هدرک  فشک  يزورما  بط 
ای دراد ، دازون  ياه  ولاز  هب  تهباشم  تسا  مد  ندرگ و  رس ، اب  یلکش  ياراد  نژ  ره  دوش . هدافتسا  بوکـسورکیم  زا  اهنآ  ندید  يارب  دیاب 

دـنوش و یم  طولخم  نز  ياه  کمخت  اب  هدـنز  ياهنژ  نیا  دـکم . یم  نوخ  دوش و  یم  لخاد  تاناویح  نهد  رد  هک  تسا  هایـس  یبآ  مرک 
اهنژ هدنامیقاب  و  دبای ، یمن  هار  نآ  هب  يزیچ  رگید  دوش و  یم  هتـسب  محر  نهد  تفرگ  تروص  حاقل  لمع  یتقو  دریگ ، یم  تروص  لمح 

. تسا یملع  هیرظن  هیزجت و  کی  نیا  دنریم . یم 
: دیوگ یم  هطبار  نیارد  میرک  نآرق 

«1 ( » 2  ) ٍقَلَع ْنِم  َناْسنِاْلا  َقَلَخ  ( 1  ) َقَلَخ يِذَّلا  کِّبَر  ِمسِاب  ْأَْرقا 
لوزن تقو  رد  نآرق  یملع  هزجعم  نیا  تسا  ولاز  دازون  ای  مرک  لکـش  نامه  قلع ) ( ) قلع زا  ار  ناسنا  دـیرفآ  هک  تراگدرورپ  مانب  ناوخب 

2 . » دش هتسناد  رما  نیا  دش و  فشک  بوکسورکیم  هک  نیا  ات  دوبن  كرد  لباق  نآ 

یسانش ناهیک  نآرق و  شخب 2 

هراشا

تقد هک  دراد  دوجو  يرامش  یب  رابخا  تایآ و  مالسا ، رظن  زا  تانیاک  هرابرد  یسانش و  ناهیک  دروم  رد  یـسانش  ناهیک  نآرق و  شخب 2 
هعطق نآ  رد  تشگ و  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  هک  دراد  یم  او  یتفگـش  هب  ار  یمدآ  اهنآ ، ياوتحم  رد 
هریزج هبـش  رد  مه  نآ  یمهف ، یملع و  ناـنچنآ  هن  تشاد و  یملاـس  گـنهرف  هن  زور ، نآ  هعماـج  دـیدرگ ، غـیلبت  هب  رومأـم  هـک  نـیمز  زا 
ندرک ریاد  و  نانز »  » هعماج دارفا  زا  یمین  ندوب  شزرا  یب  نارتخد و  ندرک  روگ  هب  هدـنز  اـت  تفرگ  کـلومرام  ندروخ  زا  هک  ناتـسبرع 

؛ رگید لیاسم  اهدص  اه و  هدکترشع 
، نآ نیناوق  تاروتسد و  رارسا  بیغ و  هب  رابخا  زا  زور  ره  تسایند ، ایند  ات  هک  تسـشن  رابب  مالـسا  يایوپ  یقرتم و  نید  یعطقم ، نینچ  رد 

تاعالطا هب  هتفرگ و  رارق  نایمدآ  رایتخا  رد  یئاـه ، یتفگـش  بئاـجع و  نآ ، ياـهتنا  یب  ادـیپان و  هتفهن و  ياـهلومروف  زا  يرادرب و  هدرپ 
. دش دهاوخ  هتفگ  رابخا ، ددعتم  ياهشخب  رد  نآ  مظعا  تمسق  تایآ و  شخب  نیا  رد  نآ  زا  یتمسق  هک  دوش  یم  هدوزفا  نانآ 

ندروآ زا  ام  فدـه  دـشاب و  یم  نآ  ندناسانـش  یـسانش و  ناهیک  ناـهیک و  هب  طوبرم  میرک ، نآرق  تاـیآ  زا  یهجوت  لـباق  تمـسق  هتبلا 
کبـس و نیا  هب  یملع ، بلاطم  هنوگ  نیا  نایب  نامز و  زا  ههرب  نآ  رد  تاـیآ  نیا  لوزن  هک ، تسا  بلطم  نیا  میهفت  يارب  اـهنآ  زا  یـضعب 
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یب رطاخ  هب  نیارب  انب  دراد ، زاین  دایز  تادـلجم  رد  لقتـسم  باـتک  هب  اـهنآ ، حورـشم  هب  نتخادرپ  تسا و  نآرق  مهم  زاـجعا  زا  دوخ  مظن ،
. میئامن یم  مادقا  هدرشف  یلیخ  یبلاطم  ندروآ  هبریزگان  نآ ، تاضویف  زا  یهاگآ  ندنامن و  هرهب 

هدنیوگ هدنروآ و  هن  هک  تسا  هدـمآ  دورف  یناکم  رد  ینامز و  رد  یـصصخت  یملع و  بلاطم  نیا  دوشن  شومارف  هک  مینک  یم  دـیکأت  زاب 
قوف ياـهراتفگ  هنوـگ  نیا  زا  هن  دوـب و  يربـخ  ملع  زا  هعماـج  نآ  رد  هن  دوـب و  هتـسشن  يداتـسا  بتکم  رد  هن  دوـب و  هدـناوخ  سرد  نآ ،

دوخ نیا  دوب ، یغارـس  تسا ،! ناوت  ان  زجاـع و  اـهنآ  لـماک  رارـسا  ندروآ  تسد  هب  زا  رـشب ) تسد  تسا ، زونه  مه  زونه  هک   ) یـصصخت
اهزاجعا قوف  تسیا  هزجعم 

شنیرفآ ناهج  تسخن  يریگ  لکش  - 1

ًءْیش َّلک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  امُهانْقَتَفَف  ًاْقتَر  اتَناک  ضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َو  َأ  شنیرفآ  ناهج  تسخن  يریگ  لکـش  - 1
«1 (« » 30  ) َنُونِمُْؤی الَف  َأ  ًیَح 

، دندوب هتـسویپ  مه  هب  زاغآ  رد  نیمز  اهنامـسآ و  هک ، دندیدن  ار  تقیقح  نیا  شناد ، ملع و  مشچ  اب  دننک  یم  راکنا  ار  ادـخ  هک  اهنآ  ایآ  »
.« دنروآ یمن  نامیا  مه  زاب  اه  هناشن  تایآ و  نیا  اب  ایآ  میدیرفآ  بآ  زا  ار  ياهدنز  دوجوم  ره  میدوشگ و  مه  زا  ار  اهنآ  ام  سپس 

ار نآ  نامز  تشذگ  اّما  دوب  هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  رکب و  تروص  هب  اهنرق  هک  درادیمرب . هدرپ  یّمهم  بلطم  يور  زا  هکرابم  هیآ  نیا 
؛ دنک یم  درکریسفت و 

«2 « » نامزلا هرّسفی  نآرقلا  ، » تسا هتفگ  سابع  نبا  هک  هنوگ  نآ 
« دیامن یمریسفت  نامز  تشذگ )  ) ار نآرق  »

تایآ زا  یضعب  رهُم  تیاهن  رد  دنک و  یم  ادیپ  یسرتسد  تانیاک  رارـسا  زا  یـضعب  هب  زین  رـشب  دور ، یم  شیپ  هب  ملع  هک  نامز  تشذگ  اب 
اهدادعتـسا و شرورپ  رثا  رد  دوررتوـلج ، هب  ناـمز  هچ  ره  زاـب  و  دوشیمریـسفت ، فـشک و  نآ  رارـسا  هتـسکش و  میرک ، نآرق  رهُم  هـب  رس 

. دش دهاوخ  هدز  رانک  يرگید  زا  سپ  یکی  تایآ  يور  زا  اه  هدرپ  اهغوبن ،
هجیتن نیا  هب  نادنمـشناد  تقلخ ، لئاسم  رد  قیقحت  زا  سپ  راصعأ و  نورق و  ياـضقنا  زا  سپ  تسا ، قوف  هکراـبم  هیآ  تاـیآ  نآ  زا  یکی 

هب یتسه ، ناهج  هعومجم  : » هک دـنرواب  نیارب  یهورگاـی  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  هدـش  هدرـشف  ياـهزاگ  هدوت  زا  اهنامـسآ  هک  دـنا  هدیـسر 
بکاوـک و و  دـش . هیزجت  ًاجیردـت  تکرح ، ینورد و  بـیهم  ياـهراجفنا  رثا  رب  هـک  دوـب  نازوـس  راـخب  زا  یمیظع  دـحاو  هدوـت  تروـص 

. تسا شرتسگ  لاح  رد  ناهج  مهزاب  دمآ و  دوجو  هب  نیمز  هرک  یسمش و  هموظنم  هلمج  زا  اههراتس ،
راجفنا  » هیرظن تسا ؛ هدـمآ  دـیدپ  گرزب  راجفنا  کـی  یپ  رد  یناـهگان و  روطب  ناـهج  هک  دـهدیم  ناـشن  نیون  شناد  هصـالخ ، روط  هب 

اضف رسارس  گنرد  یب  هک  دیدرگ  طسبنم  نانچ  نآ  راجفنا ، زا  سپ  نیزاغآ ، ناهج  ای  ملاع  هلّکـشتم  داوم  هک  تسا  نامگ  نیا  رب  گرزب »
ار

89 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ار تارایس  نایاپ ، رد  اهدیـشروخ و  ای  ناگراتـس  سپـس  اههناشکهک ، تسخن  اهینوگرگد ، يرـس  کی  لابند  هب  و  درک ،! رپ  تفرگ و  ارف 

هدوب هچ  نیزاغآ ، ناهج  هلّکـشتم  داوم  راجفنا  تابجوم  ای  گرزب و  راجفنا  ّتلع  تسا  هدـنام  لوهجم  نونکات  هک  يزیچ  اما  دروآ . دـیدپ 
«1 « .!؟ تسا

« امه انقتفف  ًاقتر  اتناک   » هلمج ًاصوصخم  تسا . هدشریـسفت  اهنرق  تشذـگ  زا  سپ  هکرابم ، هیآ  نادنمـشناد ، ياه  هتفگ  هب  ّتقد  هّجوت و  اـب 
یملع ياهـشواک  تاقیقحت و  یمامت  يوتحم ، رپ  هاتوک  هلمج  کـی  اـب  و  میدوشگ » ار  اـهنآ  اـم  دـندوب ، هتـسویپ  مه  هب  نیمز  اهنامـسآ و  »

«2 . » تسا زجاع  نآ ، یلیصفت  مهف  زا  رشب  ملع  زاب  اما  تسا ؛ هداد  ربخ  نآ  زا  شیپ  اهنرق  هدرک و  هصالخ  ار  نادنمشناد 
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رارـسا و ِفلا »  » رد زونه  ناهج ، ياهزمر  زار و  ندروآ  تسد  هب  رد  اه  شواک  اـه و  شـالت  همه  نیا  اـب  رـشب  هک  درک  فارتعا  دـیاب  سپ 
اّمأ دراد  یملع  شزرا  زورما  اهرظن  راهظاو  اهراتفگ  نیا  هک ، تسا  تسرد  تسا  هدیـسر  هن  نآ  ياب »  » هب و  دـنز ، یم  اجرد  تاـنیاک  زومر 

.!؟ دناد یمن  یسک  وا  زج  دروآ  یم  شیپ  هچادرف  شناد ، ملع و 
«3  ...، » ناخد یهو  ءامّسلا  یلا  يوتسا  مث  »

ناشن دوب » دود  تروص  هب  زاغآ  رد  اهنامسآ  « » ناخد یهو   » هلمج دوب ، دود  تروص  هب  هک  یلاح  رد  درکار : نامسآ  شنیرفآ  هدارا  سپس 
دروم رد  یملع ، تاقیقحت  نیرخآ  اب  نخـس  نیا  و  تسا ، هدوب  یمیظع  هدرتسگ و  ياهزاگ  هدوت  اهنامـسآ  شنیرفآ ، زاغآ  رد  هک  دهدیم 

. تسا گنهآ  مه  اًلماک  شنیرفآ ، زاغآ 
.« تسا ناخد  اهزاگ و  زا  هدرشف  ياهدوت  تروص  هب  نامسآ  ناگراتس  زا  يرایسب  زین  نونکا  مه 

رگید نایب  اب  ناهج  شنیرفآ  زاغآ  - 2

یلقع و ریسم  زا  نآ  قلاخ  ناهج و  شنیرفآ  دروم  رد  رکفت  هب  ار  ام  شیپ ، لصف  ياههیآ  رگید  نایب  اب  ناهج  شنیرفآ  زاغآ  - 2
90 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نادنمـشناد هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  تبحـص  ناهج  نایاپ  همادا و  زاـغآ و  دروم  رد  اـه  هیآ  نیا  دوش . یم  نومنهر  هدرک و  توعد  یملع 
هب طیارـش  نیا  اب  هنوگچ  و  هدـمآ ، دوجو  هب  بیترت  مظن و  نیا  اب  هنوگچ  ناهج  هکنیا  هلمج  زا  اه ، لاؤس  زا  یـضعب  هب  ات  دـننک  یم  شالت 
اه نآ  دندرک و  یسررب  ار  تارایس  ناگراتـس و  داوم  اهنآ  دننک ، ادیپ  یخـساپ  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  شنایاپ  دهد و  یم  همادا  دوخ  تایح 

یـسررب ار  اـه  نآ  فارطا  تارایـس  تکرح  یگنوگچ  دـننک و  یم  یط  هک  يریـسم  ناگراتـس و  تکرح  هوـحن  اـهنآ  دـنتفای . ناـسکی  ار 
تسا مکاح  اه  نآ  مارجا  داوم و  تکرح ، رب  یصوصخم  نیناوق  هک  دنتفایرد  دندومن ، هبساحم  ار  ناگراتـس  رمع  لوط  هزادنا و  و  دندرک .
ضرف نیاربانب  دنـشاب . هتفرگ  همـشچ  رـس  أشنم  عبنم و  کی  زا  دیاب  هک  دـنتفرگ  هجیتن  نیاربانب  دـننک ، یم  تیعبت  یـصاخ  ياه  همانرب  زا  و 

کی رد  سپس  هدوب . هتفرگ  رارق  راشف  رپ  دودحم و  رایـسب  طیحم  کی  رد  هک  هتـشاد  دوجو  هدرـشف  هدام  کی  ادتبا  رد  الامتحا  هک  دندرک 
هب هدـش و  رـشتنم  ناهیک  رد  هظحل  کی  رد  جاوما  نیا  دوش . لیدـبت  جاوما  هب  هدام  نیا  هدـش  ثعاـب  هک  هداد  خر  گرزب  يراـجفنا  هظحل ،

لوط تاعشعشت و  تکرح  هک  دنا  هتشگ  لیدبت  یناگراتس  هب  اه  متا  نیا  سپس  هدشلیدبت  متا  هب  تعرس  هب  ناهیک ، دیدش  يامرـس  رطاخ 
ناسکی زین  اه  هورگ  نیب  نیناوق  هک  دندش  میـسقت  ییاه  هورگ  هب  نینچمه  ناگراتـس  نیا  دـنک ! یم  يوریپ  ناسکی  نوناق  کی  زا  ناشرمع 

. دشاب یم 
یب اهنت  هن  گرزب  راجفنا  زا  دعب  یلو  دنراذگ  یم  یمظن  یب  هب  ور  هدنام ، یقاب  داوم  دبای و  یم  شیازفا  تدش  هب  یپورتنا  راجفنا ، زا  دـعب 

نیرت گرزب  ات  هتفرگ  تارذ  نیرت  کچوک  ناـیم  رد  يزیگنا  تریح  روعـش  مظن و  مینیب  یم  هک  روط  ناـمه  هکلب  هدـماین  دوجو  هب  یمظن 
دناوت یمن  راجفنا  کی  هک  دـنک  یم  مکح  ناسنا  لـقع  تسین  یهلا  تافـص  ءامـسا و  یلجت  زا  ریغ  هب  يزیچ  نیا  دراد و  دوجو  ناـگراتس 

نینچ دـناوت  یمن  ددرگ و  یم  لداـعت  مدـع  يدوباـن و  هب  رجنم  راـجفنا  سکع  رب  هکلب  دوـش . زیگنا  تریح  یناـسکی  نـیا  داـجیا  هـب  رجنم 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  مینیب  یم  یلو  دروآ ،؟ دوجو  هب  دننک  یم  يوریپ  یقیقد  نیناوق  زا  هک  ییاه  متسیس  اب  ابیز  نیمز  نامسآ و 

رد ار  یملع  قیاقح  زا  يرایـسب  و  دراد . عالطا  اه  نآ  همه  زا  ناگراتـس  نیا  قلاخ  اـما  دـناد  یمن  ار  ناگراتـس  تقلخ  قیاـقح  سک  چـیه 
راکشآ دوخربمایپ ، هب  ناگراتس  دروم 

91 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
: هدومرف نینچ  ار  ءایبنا  هروس  زا  هیآ 30  رد  و  درک ،

هک دـندیدن  نارفاک  ایآ  َنُونِمؤیالفَأ : ّیَح  ٍءیَـش  َّلُک  ءاْملا  َنِم  اْنلَعَجَو  امُهانْقَتَفَف  ًاْقتَر  اـتَناک  َضْرَـألاَو  ِتاواـمَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َری  َْملَوَأ 
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ناـمیا اـیآ  میداد !؟ رارق  بآ  زا  ار  ياهدـنز  زیچ  ره  و  مـیدرک ؛ زاـب  رگیدـکی  زا  ار  اـهنآ  اـم  و  دـندوب ، هتـسویپ  مـه  هـب  نـیمز  اهنامـسآ و 
.!؟ دنروآیمن

: یملع حیضوت 
تدحو دننک  یم  یعس  دننک و  یم  بیذکت  ار ، یئابیز  مظن و  نیا  اب  یشنیرفآ  عورش  رد  دنوادخ  تلاخد  هک  یناسک  زا  هیآ  نیا  دروم  رد 

هولج یقافتا  یفداصت و  ار  هریغ  و  یناهگان » ندـش  کنخ   » و هظحل » کـی  رد  گرزب  راـجفنا   » و هدرـشف » رایـسب  هداـم   » ار ناـهج  یتسه و 
. دیآ یم  شیپ  یلاؤس  تروص  نیا  رد  دنهد ،

قوفام یئورین  ای  تسا . هدـش  یمظن  نینچ  هب  لیدـبت  ییاهنت  هب  دوخ ، هب  دوخ  هدام  نیا  هتفای و  ماجنا  سناش  اب  طـقف  عورـش ، هطقن  نیا  اـیآ 
.!؟ تسا هتشاد  یتلاخد  عورش  هطقن  نآ  رد  اهورین  مامت 

هب هک  ْقتَر ، هملک  اب  ار  يا  هطقن  نینچ  زین  نآرق  تسا  تسرد  تسا  هدش  عورش  هطقن  کی  زا  ایند  هکنیا  دروم  رد  نادنمـشناد  نآ  رظن  هتبلا 
هک تسا  نآ  رد  ارگ  يدام  نادنمشناد  هابتشا  اما  دنک . یم  دییأت  حیرـشت و  هدوب ، لصتم  هدیچیپ و  مه  هب  داوم  ای  هدش ، هدرـشف  هدام  يانعم 

!!. تسا هدوب  یقافتا  یفداصت و  تروص  هب  بیجع ، فرگش و  ياهلوحت  رییغت و  نیا  همه  دننک  یم  رکف 
هب ار  ْقتَر )  ) هدرشف داوم  نیا  دنوادخ  هک  تسا  انعم  نادب  هملک  نیا  دهد . یم  حیضوت  امُهانْقَتَفَف »  » هملک اب  ار  داوم  نیا  یگدنکارپ  دنوادخ 

نیمز و لخاد  داوم  اب  دیـشروخ  لخاد  داوم  هک  يروط  هب  دروآ . دوجو  هب  مظن  اـب  ار  اـیند  هک  درک  لیدـبت  نوگمه  داوم  هب  دوخ  تساوخ 
یهباشت نینچ  دنتسه . یفنم  راب  اب  نورتکلا  تبثم و  ياهمتا  ياراد  داوم  نیا  یمامت  تسا و  ناسکی  ناگراتس  رگید  تارایس و  رگید  هام و 

. سبو تسا  هتفرگ  تروص  نامرف  کی  اب  هدوب و  قلاخ  کی  طسوت  تقلخ  نیا  اریز  تسا  هتشاد  دوجو  تقلخ  هیلوا  هظحل  زا 
لیکـشت زا  سپ  تسا . هدوب  نیمز  هرک  فارطا  رد  رفـسمتا  دوجو  مدـع  دوـش  یم  بجوـم  ار  نیمز  نامـسآ و  یگتـسویپ  هک  هچنآ  ًاملـسم 

رد یتایح  ياهزاگ  زکرمت  رفسمتا و 
92 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نیلوا كاـخ  لیکـشت  زا  سپ  نـیمز و  يور  رب  نآ  رارقتـسا  بآ و  شیادـیپ  اـب  هـتفرگ و  لکـش  نـیمز  رفــسمتا  وـج ، ینییاـپ  ياـهشخب 
. دناهدش قلخ  راد  مسیلوباتم  یتایح  تادوجوم 

تسا هدش  هراشا  هدنز  تادوجوم  ناهج و  شنیرفآ  هرابرد  مهم  هتکن  هس  هب  هیآ  ود  نیا  رد 
. دوب دود  زاگ و  تروص  هب  زاغآ  رد  ناهج  - 1

. دندش ادج  مه  زا  ینامسآ  تارک  سپس  دوب  هتسویپ  مه  هب  زاغآ  رد  ناهج  - 2
. تسا بآ  زا  هدنز  تادوجوم  شنیرفآ  زاغآ  - 3

هجوتاب یلو  دنک ، یمن  زواجت  هیضرف  دودح  زا  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  تایـضرف  نآ  هوحنو  ناهج  شیادیپ  تیفیک  هرابرد  هچرگ  حرش :
ناهج هک  تسا  هدش  تباث  هدمآ  لمع  هب  دنتسه  يریگ  لکـش  شیادیپ و  لاح  رد  هک  ییاه  هموظنم  اه و  ناشکهک  يور  هک  یتاعلاطم  هب 

هدنکارپ فارطا  هب  هدـش و  ادـج  نآ  زا  یتاعطق  دوخ ، رود  هب  شدرگ  رثا  رب  هک  دوب  يا  هدرـشف  دـننام  ربا  يزاگ  هدوت  تروص  هب  زاغآ  رد 
ریغو ینوکـسم  تارک  و  هدمآ ، رد  دماج  تروص  هب  يدایز  دراوم  رد  عیام و  تروص  هب  هدش و  درـس  ًاجیردـت  تاعطق  نیاو  تسا  هتـشگ 

. تسا هداد  لیکشت  ار  ینوکسم 
کی ناونع  هب  هدوب ، يدننام  دود  زاگ  هدوت  تروص  هب  زاغآ  رد  ایند  هک  ار  هلأسم  نیا  اه ،» یباحس   » دروم رد  یکلف  نادنمشناد  تادهاشم 

! دنا هتفریذپ  ار  نآ  ناهج ، یلمع  لفاحم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنک ، یم  یفرعم  یعطق  هیرظن 
« دندوب دود  دننام )  ) زاغآرد ینامسآ ) تارک   ) اهنامسآ : » هک میناوخ  یمزین  قوف  هیآ  نیتسخنرد 

يور زا  هدرپ  هک  دشاب  یم  نآرق  یملع  زاجعا  زا  يا  هناشن  درذگ  یمن  اهنآرمع  زا  نادنچ  هک  نادنمشناد  تافاشتکا  اب  هیآ  نیا  یگنهامه 
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. دراد یمرب  تسا  هدوب  هتخانشان  اًلماک  نآرق  لوزن  رصع  رد  هک  یبلطم 
داوم زا  ار  ناهج  تقلخ  هیآ  نیا  يادتبا  رد  دنوادخ  هک  روط  نامه  میدـینادرگ » هدـنز  بآ  زا  ار  زیچ  همه  ام   » تسا هدـمآ  هیآ  ياهتنا  رد 

رب ًاملسم  اریز  دش ، عورش  بآ  زا  هدنز  تادوجوم  تقلخ  هک  دراد  یم  نایب  رخآ  رد  تسا و  هدرک  زاغآ  هدیچیپ  مه  رد 
93 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ره رد  تسا  نشور  نوچ  درادـن ، زاین  ناهرب  لیلد و  ندروآ  هب  بلطم  نیا  تشادـن  دوجو  مه  یگدـنز  دوبن  یبآ  رگا  شناد  ملع و  ساسا 
لیکشت ار  شنزو  زا 70 % شیب  بآ  هک  مینیب  یم  هدنز ، مسیناگرا  ای  لولس  ره  رد  تسین و  نآ  رد  زین  یگدنز  درادن  دوجو  بآ  ياهرایس 

ناویح و ات  هتفرگ  ناسنا  زا  دوجوم  ره  هدـنزاس  ءازجا  لولـس  املـسم  سپ  دوب . دـهاوخن  یگدـنز  زا  يرثا  بآ ، نودـب  نیارباـنب  دـهد . یم 
. تسا هدنز  هایگ ، ای  هرشح 

زا زین  لولـس  لخاد  تابیکرت  اه و  دیـسا  رتشیب  هک  مینیب  یم  مینک  شیامزآ  یـسررب و  رت  قیمع  ار  هدنز  تادوجوم  يدوجو  نامتخاس  رگا 
دنتسه يرصانع  نژیـسکا ، نژوردیه و  زاگ ، ود  نیا  دنتـسه . هداعلا  قوف  یمظناب  هدیچیپ  ياه  هریجنز  تروص  هب  نژیـسکا و  نژوردیه و 

. دنشاب تسا ، لولس  رد  هک  رگید  گرزب  متا  ره  هدنزاس  يازجا  دنناوت  یم  دنهد و  یم  لیکشت  ار  بآ  هک 
نیع رد  دـنیچب . مه  رانک  بیترت  نیدـب  تسا  متا  اه  نویلیم  ياراد  هک  یلولـس  رد  ار  هدـیچیپ  ياـه  هریجنز  نینچ  دـناوت  یمن  تعیبط  سپ 
طقف هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  یلولـس  هدـیچیپ  ياه  هریجنز  نینچ  اب  ار ، تایح  رهوگ  ناج  یب  تعیبط  هک  درک  ضرف  ناوت  یمن  زین  لاح 

اه لولـس  نیا  وا  هک  دیامرف  یم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هکلب  دنـشاب . ندرک  رکف  یتح  مضه و  ندروخ و  اذغ  تیلباق  سفنت ، تکرح ، ياراد 
. داد اه  نآ  هب  ار  یگدنز  دعب  دیرفآ و  بآ  زا  ار 

. تسا یملع  فورعم  هیرظن  کی  زورما  بآ ، زا  راب  نیتسخن  رد  یناویح ، یهایگ و  هدنز ، تادوجوم  شیادیپ  دنامن  هتفگان 
تبسن كاخ  هب  ار  ناسنا  شنیرفآ  هک  یتایآ  یتح  دنک  یم  وگزاب  بآ  زا  ار  هدنز  تادوجوم  همه  شیادیپ  قوف ، هیآ  نیمود  رد  زین  نآرق 

ناونع هب  زورما  هک  تسا  ییاهزیچ  نامهاهنیاو  دوب . لِگ )  ) نیط تروص  هب  دوب و  هتخیمآ  بآ  اـب  كاـخ  نیا  هک  دراد  حیرـصت  دـهد ، یم 
. دوش یم  هتخانش  یملع  ملسم  تایرظن 

زیخاتـسر زور  ای  ناهج  نیا  نایاپ  دروم  رد  ام  هب  هروس  نایاپ  رد  هیآ 104  رد  دنوادخ  هیآ 30 ، طسوت  تقلخ  عورش  دنور  حیرـشت  زا  دعب 
دمآ دهاوخ  نآ  لیصفت  یسانش ، ناهیک  ثحب  نایاپ  رد  هک  دیوگ : یم  نخس 

تقلخ رارسا  - 3

هنوگچ یتسه  هک  نیا  دنتخادرپ ، تقلخ  رارـسا  هرابرد  لاؤس  يدادعت  هئارا  هب  سیلگنا  رتسل  هاگـشناد  ناققحمزا  یخرب  تقلخ  رارـسا  - 3
؟ دنک یم  دشر  هنوگچ  ناسنا  و  دبای ؟ یم  امن  وشن و 

. دهد یم  یتسه  نیا  هدننک  میظنت  هدنروآ و  دیدپ  قلاخ ، دوجو  زا  ناشن  دش  لصاح  هک  یجیاتن 
نیا دوش . یم  میسقت  لولس  هک  دندرک  یسررب  یسدنه  ياههاگتسد  اب  هاگشناد  نیا  یـسانش  تسیز  یمیـش و  شخب  زا  وردنا  رتکد  هورگ 

: تسا روآ  تریح  اعقاو  هلئسم 
. دور یم  رامش  هب  تقلخ  رارسا  زا  ّرس  نیرتگرزب  دوخ  هک  دنک  میسقت  ریثکت و  هب  عورش  لولس  هک  دوش  یم  ثعاب  یسک  هچ 

نیا دنک : یم  حرطم  ار  يرگید  تالاؤس  هاگشناد  نیمه  یـسانش  هراتـس  کیزیف و  شخب  زا  وستراب  نیترام  روسفورپ  مان  هب  يرگید  ققحم 
کی یتسه  يازجا  زا  کی  ره  یگژیو  دوجو  فشک  هب  هلئـسم  نیا  اـما  دور ؟ یم  اـجک  هب  و  هدرک ؟ دـشر  هنوگچ  هدـمآ ؟ اـجک  زا  یتسه 

. دنراد یصاخ  یگژیو  اهنآ  زا  مادک  ره  هکلب  دنتسین ، مه  هیبش  یتسه  زا  شخب  ود  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ،
نیا هک  هتفایرد  قیقحت  ماگنه  دنک . یم  یـسررب  ار  تسا  تشگنا  رثا  هب  هیبش  هک  دـهج  یم  اه  هراتـس  زا  هک  يرابغ  زاگ و  میدـس  کی  وا 
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هب اهنآ  زا  ات  ود  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  دوجو  یتسه  رد  عون  اهدرایلیم  نآ  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  هیبش  لولـس  هب  لکـش  رظن  زا  میدـس 
. دنرادن تهابش  رگیدمه 

هیبش ـالماک  هتفرگ و  یتسه  زاـگ  راـبغ و  ار  نآ  فارطا  هک  دراد  رارق  هتـسه  نآ  لـخاد  رد  تسا ، ناـسنا  لولـس  هب  هیبـش  هک  درگ  میدـس 
رد مه  هب  هیبش  لولس  ود  دنیوگ : یم  ناسانشراک  تسا . هتفرگارف  ار  نآ  فارطا  هک  هدنز  يا  هدام  دراد و  رارق  هتسه  نآ  لخاد  هک  یلولس 

«1 . » تسین یتسه  رد  زین  مه  هب  هیبش  میدس  ود  روط  نیمه  درادن و  دوجو  نیمز 
یم هدهاشم  نرق 21  رد  نردم  تازیهجت  اب  زورما  نارگشهوژپ  هک  تسا  تقد  هب  مزال 

95 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
، دننیب یم  ار  اه  هتسه  نیا  دشر  زاغآ  یگنوگچ  هرابود و  تقلخ  گرم و  دوش ، یم  میسقت  هنوگچ  هتسه  هک  دننک ،

دودح 14 نآرق  اما  دنا ، هدرک  زاغآ  ار  تقلخ  شیادیپ  رد  رکفت  ریـسم  هک  دنتـسه  یناسک  نیلوا  اهنآ  هک  دننک  یم  اعدا  نادنمـشیدنا  نیا 
«! ُهُدیُعی َُّمث  َْقلَْخلا  ُهَّللا  َءََدب  َْفیَک  اْوَرَی  َْملَوَأ  : » دومرف هک  تسا  هتفگ  نخس  نآ  هراب  رد  تسا و  هتفرگ  یشیپ  اهنآ  زا  شیپ ، نرق 

دننیب یمن  ار  هتسه  هدش  میـسقت  گرم ، یگدنز و  ایآ  ینعی   ) دنادرگ زاب  ار  نآ  سپـس  درک و  زاغآ  ار  تقلخ  ادخ  هنوگچ  هک  دندیدن  ایآ 
1 (. » دنادرگ یم  زاب  هیلوا ، تلاح  هب  هرابود  عورش و  ار  نآ  هنوگچ  دنوادخ  هک 

هیلوا تایح  شیادیپ  لحم  ياه  يروئت  - 4

: دراد دوجو  هیرظن  هس  هیلوا  تایح  شیادیپ  اب  هطبار  رد  هیلوا  تایح  شیادیپ  لحم  ياه  يروئت  - 4
، هدش زاغآ  وج  رد  تایح  فلا -

، اهسونایقا قامعا  رد  ب -
. تسا هدمآ  اضف  زا  هیلوا  تایح  ج -

لکـش رفـسمتا  يالاب  ياهتنا  رد  تایح  یلـصا  ياه  تفاب  دیوگ : یم  هدش  زاغآ  رفـسمتا  رد  ادتبا  رد  تایح  دیوگ : یم  هک  لوا  هیرظن  - 1
تاعـشعشت یناشف و  شتآ  ياهتیلاعف  و  قرب )... ، نافوط ،  ) ییاوه دـب  تیعـضو  تسا . هدوب  کیناگرا  ریغ  ياـهزاگ  زا  لکـشتم  هک  هتفرگ 

يراذگ هیاپ  ار  نآ  ياهتفاب  هدومن و  لیدبت  یلآ )  ) یکیناگرا ياهلوکلوم  هب  ار  كاینومآ  نژوردیه و  ناتم و  دننام  ییاهزاگ  يدیشروخ ،
. تسا هدرک 

رد هیلوا  یکیناگرا  هدام  دـیوگ : یم  دـناد  یم  بآ  قامعا  رد  یئاـه  همـشچ  رد  ییاـج  رد  ار  هیلوا  تاـیح  دـلوت  لـحم  هک  مود  هیرظن  - 2
دنچ یئاذغ ، ظاحل  زا  ینغ  یطیحم 

96 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هدز و یم  نوریب  راشف  اب  هک  هتـشاد  دوجو  ییوق  یبآ  ياهنوتـس  یبآ ، ياه  همـشچ  ریز  رد  تسا ، هدـش  زاـغآ  بآ  حطـس  ریز  رد  رتمولیک 

. تسا هدوب  درک ، یم  داجیا  زین ، ار  تایح  داجیا  يارب  مزال  يامرگ  و  هداد ، یم  نوریب  دوخ  اب  ار  یندعم  داوم 
زا هکلب  هدشن ، زاغآ  ادیپ و  نیمز  رد  تایح  یلصا  ياه  تفاب  دیوگ : یم  هتفرگ  لکـش  اضف  رد  هیلوا  تایح  دیوگ : یم  هک  موس  هیرظن  - 3
ای و  هداتفا . نیمزب  هدش و  دراو  رفـسمتا  هب  هدوب  هتـسشن  تارایـس  نیب  رابغ ) ای   ) رتسکاخ يور  هک  کیناگرا  هدام  هدـمآ . تسد  رود  ياضف 

. دشاب هدناسر  نیمز  هب  دوخ  اب  اضف  زا  ار  هیلوا  یمسیناگرا  هدام  راد  هلابند  ياه  هراتس  زا  يا  هراتس  دیاش 
: نآرق رد  تایح  شیادیپ  لحم 

«1 « » َةَرِخالا َةَأْشَّنلا  ءیِشنی  ُهَّللا  َُّمث  َْقلَْخلا  َأََدب  َفیک  اوُرُظناَف  ِضْرَألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق  »
ار ترخآ  تایح  يرت  یلاع  هبترم  رد  زین  یگداس  نامه  هب  درک . زاغآ  ار  تایح  هنوگچ  ادـخ  دـینیبب  نیمز و  رد  دـینک  ریـس  وگب : اهنآ  هب  )
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«!. دومن دهاوخ  داجیا 
: هیآ تاکن 

: هدش زاغآ  نیمز  رد  تایح   1
ره تسا . هتشاد  دوجو  نآ  هباشم  دراوم  یناشف و  شتآ  ياه  بادرم  رد  نیمز  يور  هیلوا  تایح  یلصا  ياه  تفاب  داجیا  يارب  مزال  رصانع 

. تسا هتشاد  شقن  نآ  رد - زین  يوج  تالوحت  دنچ 
: تسا تخانش  لباق  تایح  زاغآ   2

. تسا هتخانش  ار  تایح  لکش  نیرت  هداس  یلصا  رصانع  اه و  تفاب  العف  ناسنا 
دنورب و هک  دـهاوخ  یم  اهنآ  زا  اهنآ  هب  خـساپ  رد  نآرق  دـش . دـنهاوخن  هدـنز  تمایق  زور  دـنیوگ : یم  هک  تسا  یناسک  هب  خـساپ  رد  هیآ 

داجیا ارنآ  اًلعف  هک  هنوگنامه  و  هدـش .!» زاغآ  هنوگچ  تایح  دـینیبب  دـیورب   » هتفگ شیپلاـس   1400 ، ) هدـش زاغآ  هنوگچ  تایح  هک  دـننیبب 
. دومن دهاوخ  داجیا  ترخآ  رد  ارنآ  زین  یگداس  نامه  هب  هدومن ،

یناعم زا  هک  تسا  رت » یلاع  رتالاب و  رادم  و  هدر ، هبتر ،  » نایب يارب  هیآ  رد  َُّمث  فرح  )
97 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

(. تسنآ
: هیلوا تایح 

داد رارق  ببـس  بَسَن و  ارنآ  سپ  دـیرفآ  ار  ناـسنا  بآ  زا  هـک  تـسا  یـسک  وا  « » 1 « » ًارْهِـصَو ًابَـسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو  »
(«. داد شرتسگ  قیرط  ود  نیا  زا  ار  وا  لسنو  )

رارق  » يرهـص یبَسَن و  روطب  ار  هیلوا  دوجوم  نآ  شنیرفآ  دـیوگ : یم  هیآ  یتقو  دراد . تلالد  رارمتـسا  رب  نداد » رارق   » ینعم هب  لْعَج  لـعف 
ندرک يریگ  تفج  دـننام  زین  ندـش  ریثکت  زورما  ینعی  دراد . همادا  ناـنچمه  يرهـص ) یبَسَن و   ) تلاـح ودره  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  داد ،»

. دراد دوجو 
بیمآ لثم  یلولـس  کت  هداس  مسیناگرا  کی  دـنهد . یم  همادا  ندـش  میـسقت  قیرط  زا  لثم  دـیلوت  هب  نانچمه  زین  نیتسخن  ناگتخای  کـت 

2 . » دنک یم  میسقت  تمسق  ود  هب  ار  دوخ 

ناهج شرتسگ  همادا  - 5

زاربا نوگانوگ  ياـههیرظن  هتفرگ و  رارق  یـسر  رب  ثحب و  دروم  نادنمـشناد ، ناـیم  رد  ناـهج  شرتسگ  هلئـسم  ناـهج  شرتسگ  همادا  - 5
!؟ تسا فقوت  تسیا و  لاحرد  ای  هدیـسر و  ارف  نآ  ضابقنا  نارود  ای  تسا  شرتسگ  طاسبنا و  لاح  رد  ناهج  مه  زونه  اـیآ  هک  دناهتـشاد 

تحارـص اب  هدومن و  حرطم  شیپ ، نرق  هدراهچ  میرک  نآرق  هنیمز  نیا  رد  هک  هچنآ  و  دوش ، یم  نشور  لـیذ  بلاـطم  زا  لاؤس  نیا  خـساپ 
هلمج کی  اب  هدومن و  ناعذا  نآ  تشونرـس  رب  دوخ  میظع ، هعومجم  نیا  قلاخ  اریز  تسا  قیدـصت  دروم  لوبق و  لـباق  تسا ، هدرک  مـالعا 

: دومرف تسا  هدرک  نشور  ار  هلئسم  انعم  رپ  هاتوک و 
«3 (« » 48  ) َنوُدِهاْملاَمِْعنَف اهانشَرَف  ضْرَألا  َو  ( 47  ) َنوُعِسوَُمل اَّنِإ  َو  ٍْدیَِأب  اهاْنیََنب  َءاَمسلا  َو  - 1

ار نیمز  و  میهدیم ، تعسو  ار  نآ  هراومه  میدرک و  انب  تردق  اب  ار  نامسآ  ام  »
98 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«. میاهدننارتسگ بوخ  هچ  میدرتسگ و 
هلمج زا  هدافتـسا  اب  میناگ » هدـنهد  شرتسگ  ام  نوعـسومل  ّانإ   » هب ریبعت  هک  نیا  بلاج  دـنک  یم  حیرـصت  ناـهج  شرتسگ  همادا  هب  هیآ  نیا 
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«1 . » دراد همادا  نانچمه  هتـشاد و  دوجو  هراومه  شرتسگ  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  هدوب و  عوضوم  نیا  موادـت  رب  لیلد  لـعاف ، مساو  هیمـسا 
هدوب عمج  يدحاو  زکرم  رد  زاغآ  رد  اه  ناشکهک  ینامسآ و  تارک  مامت  هک ، دنا  هدیـسر  نآ  هب  زورما  تسا ، يزیچ  نامه  تسرد  نیاو 

یشالتم ناهج  يازجأ  نآ  لابند  هب  و  تسا ، هداد  خر  نآ  رد  یکانتـشحو  میظع  راجفنا  سپـس ، ینیگنـس ) هداعلا  قوف  صوصخم  نزو  اب  )
«2 . » تسا ینیشن  بقع  لاح  رد  تعرس  هب  هدمآ و  رد  تارک  تروص  هب  هدش و 

: دیوگیم نینچ  هنیمز  نیا  رد  ناهج » شنیرفآ   » باتک رد  فوماگژرژ ) )
لاح رد  ام ، ناهج  هک : تسا  نیا  تقیقح  تسا ، عیرـس  طاسبنا  تلاح  کیرد  هتفاـی و  لیکـشت  ناـشکهک  اـهدرایلیم  زا  هک  ناـهج  ياـضف 

ياّمعم هنیجنگ  يارب  ار  یلـصأ  دـیلک  تسا ، طاسبنا  لاح  رد  ام  ناـهج  هک  نیا  هب  ندرب  یپ  تسا ، مّلـسم  نآ  طاـسبنا  هکلب  تسین ؛ نوکس 
هدوب يدیدش  رایسب  ضابقنا  لاح  رد  ینامز  هک  دیآیم  مزال  دشاب ، طاسبنا  لاح  رد  ناهج  نونکا  رگا  اریز  دنک ؛ یم  ایهم  یـسانش ، ناهج 

«3 . » تسا
شرتسگ رد  زین  اهنامـسآ  هکلب  دوشیم ؛ رتنیگنـس  هبرف و  ًاجیردـت  ینامـسآ  داوم  بذـج  رثا  رب  نیمز  هرک  اـهنت  هن  دـیوگیم : زورما  ملع 

نیا تعرس  یّتح  دنوشیم  رود  ناشکهک  زکرم  زا  تعرس  هب  دنراد  رارق  ناشکهک  رد  هک  یناگراتس  ینعی : دنتسه ؛
99 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دناهدرک يریگهزادنا  عقاوم  زا  يرایسب  رد  ار  شرتسگ 
: میناوخیم لیوه » درف   » هتشون موجن » ياهزرم   » باتک رد 

رد رترود  ياه  ناشکهک  تسا . هیناث  رد  رتمولیک  رازه  هب 66  کیدزن  هدش  يریگهزادنا  نونک  ات  هک  تارک  ینیشن  بقع  تعرس  نیرتدنت 
هتـشاد رب  نامـسآ  زا  هک  ییاهریوصت  تسا . راوشد  یفاک  رون  مدع  ببـس  هب  اهنآ ، تعرـس  يریگهزادنا  هک  دنرون  مک  ياهزادنا  هب  ام  رظن 

، دباییم شیازفا  کیدزن  ياه  ناشکهک  زا  رت  عیرـس  رایـسب  اه  ناشکهک  نیا  هلـصاف  هک  دهدیم  ناشن  ار  مّهم  فشک  نیا  اراکـشآ  هدش ،
ياهتعرـس هبـساحم ، زا  دـعب  هتخادرپ و  نآ  ریغ  و  عاجـش » لیلکا و  ۀلبنـسربا و   » ياه ناشکهک  رد  تعرـس  نیا  یـسررب  هب  سپـس  هدربمان 

«1 . » دهدیم هئارا  هراب  نیا  رد  ار  يروآ  ماسرس  بیجع و 
: دیوگیم وا  دیونشب  ردلا » ناج   » ياقآ زا  هنیمز  نیا  رد  هلمج  دنچ 

تریح بیجع و  تقیقح  کی  يور  زا  هدرپ  دوش  یم  شخپ  ناگهراتس  زا  هک  یجاوما  لوط  رد  اه  يریگ  هزادنا  نیرت  قیقد  نیرت و  دیدج 
رود زکرم  کی  زا  دایز  یتعرس  اب  هتسویپ  دباییم  لیکشت  اهنآ  زا  ناهج  هک  یناگ  هراتس  هعومجم  هک  تسا  هداد  ناشن  ینعی  هتشاد  رب  روآ 

. دنوشیم
زکرم نیا  رد  ناگ  هراتـس  هیلک  ینامز  هک ، نیا  لثم  دوشیم  هدوزفا  اهنآ  ریـس  تعرـس  رب  دـشاب  رتشیب  زکرم  نیا  زا  اهنآ  هلـصاف  ردـق  ره  و 

. دوشیم هناور  فرط  ره  هب  تعرس  هب  ادج و  اهنآ  زا  یگرزب  ناگراتس  هعومجم  هدیشاپ و  مه  زا  نآ ، زا  دعب  دناهدوب و  عمتجم 
2 . » تسا هدوب  یعورش  هطقن  ياراد  ناهج  هک  دناهدرک  هدافتسا  نینچ  عوضوم  نیا  زا  نادنمشناد 

ناهج طاسبنا  - 6

 )( لباه نیودا  مان  هب  ییاکیرمآ  سانش  رتخا  کی  اینرفیلاک ، رد  عقاو  نوسلیو  هوک  رد  ياهناخ  دصر  رد  لاس 1929  رد  ناهج  طاسبنا  - 6
درک یم  هاگن  دوخ  رکیپ  لوغ  پوکسلت  اب  ار  ناگراتس  هک  یماگنه  وا  دناسر . رمث  هب  ار  موجن  خیرات  تافاشتکا  نیرتگرزب  زا  یکی 

100 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
نیمز زا  هراتـس  هک  یماگنه  ییاجباج ، نیا  دوش و  یم  اجباج  فیطزمرق  گنر  ياـهتنا  هب  اههراتـس  زا  هدـش  دـعاصتم  رون  هک  دـش  هجوتم 
هدـش هتخانـش  نیناوق  قبط  اریز  تشاد  ملع  يایند  رد  ياهدـنهد  ناـکت  ریثأـت  فشک  نیا  داد . یم  ناـشن  ار  شدوخ  رتشیب  دـش ، یم  رترود 
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فیط ياهوترپ  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  لیامتم  شفنب  گنر  هب  دننک  یم  تکرح  دـید  هطقن  تمـس  هب  هک  يرون  فیط  ياهوترپ  کیزیف ،
ناگراتـس رون  هک  دـش  صخـشم  لباه ، تادـهاشم  لوط  رد  دـنوش . یم  لیامتم  زمرق  گنر  هب  دـنیآ  یم  نوریب  هب  دـید  هطقن  زا  هک  يرون 

. دنهد یم  ریسم  رییغت  ام  تمس  زا  هشیمه  اهرون  هک  دوب  ینعم  نیا  هب  نیا  دنشاب . یم  زمرق  هب  لیامتم 
رگید کی  زا  هکلب  دندش  یم  رود  ام  زا  اهنت  هن  يریش  هار  ناشکهک  اههراتس و  دوب : هدرک  يرگید  مهم  فشک  لباه  فاشتکا ، نیا  زا  لبق 

رد ًامئاد  ناهج  هک  تسا  نیا  تفرگ  ناهج  رد  رگید  کی  زا  ماـسجا  ندـش  رود  زا  ناوت  یم  هک  ار  يریگ  هجیتن  اـهنت  دـندش . یم  رود  زین 
. دشاب یم  طاسبنا »  » لاح

رب نلاب  هندـب  كون  هک  روطنامه  تسا . ندـش  داب  لاح  رد  هک  میریگب  رظن  رد  ینلاب  هندـب  لثم  ار  ناهج  میناوت  یم  میهفب ، رتهب  هکنآ  يارب 
. دنوش یم  رود  دنک ، یمادیپ  طاسبنا  ناهیک  هک  یماگنه  رگید ، کی  زا  اضف  رد  زین  ماسجا  دوش ، یم  زاب  مه  زا  ندش  داب  رثا 

. دوب هدش  فشک  زین  رتشیپ  یتح  یکیروئت  ظاحل  زا  عوضوم  نیا  عقاو  رد 
دیسر هجیتن  نیا  هب  داد  ماجنا  یکیزیف  ياه  يروئت  رد  هک  یتابساحم  زا  سپ  دش ، هتخانـش  نرق  دنمـشناد  نیرتگرزب  هک  نیتشنیا )(  تربلآ 

رد نکاس  ناهج  هدش  هتخانـش  ریگ و  همه  حرط  اب  تساوخ  یمن  هک  رطاخ  نیا  هب  اهنت  وا  دوجو ، نیا  اب  دشاب . نکاس  دناوت  یمن  ناهج  هک 
نیرتگرزب  » ناونعب ار  دوخ  راک  ندرکن  شاف  هک  دش  ددص  رد  نیتشنیا  اهدعب  درکن . شاف  ار  فشک  نیا  دـنک ، داجیا  يریگرد  دوخ  رـصع 

. درب یم  رسب  طاسبنا  لاح  رد  ناهج  هک  دش  مولعم  لباه  تادهاشم  يوس  زا  هلئسم  نیا  ًابقاعتم  دنک . یقلت  شا » یگدنز  هابتشا 
.؟ دراد ناهج  دوجو  يارب  یتیمها  هچ  ایآ  طاسبنا ، لاح  رد  ناهج  تروص  نیا  رد 

زا ناهج  زاغآ  هک  دش  یم  تباث  تشگ ، یم  زاب  هتـشذگ  هب  سوکعم  تروص  هب  ناهج  رگا  هک  دراد  عوضوم  نیا  رب  تلالد  ناهج  طاسبنا 
تابساحم تسا . هدوب  دحاو  يا  هطقن 

101 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
یتسیاب یم  دریگ  یمرب  رد  ار  ناهج  هدام  مامت  هک  دحاو » هطقن   » هک دنهد  یم  ناشن 

دامن هک  گرزب  راجفنا  نیا  تفرگ . لکـش  رفـص  مجح  اب  دـحاو  راجفنا  قیرط  زا  ناـهج  دـشاب . هتـشاد  نارک » یب  مکارت   » و رفـص » مجح  »
مجح  » هک تسا  يروآ  دای  هب  مزال  تسا . هدش  هتخانـش  مان  نیا  هب  هیـضرف  نیا  يراذگمان و  گرزب )( » راجفنا   » هیرظن هب  دوب  ناهج  عورش 

. دور یم  راکب  یفیصوت  ياهدربراک  تهج  هک  تسا  یترابع  رفص »
« رفـص مجح  اب  هطقن   » ناونعب نآ  فیـصوت  قیرط  زا  اهنت  دـشاب ، یم  رـشب  يرکف  هدودـحم  ياروام  هک  ار ، یتسین »  » موهفم تسا  رداـق  ملع 

هدیرفآ ناهج  رگید  نایب  هب  تسا . هدمآ  دوجوب  یتسین  زا  ناهج  دشاب . یم  یتسین »  » يانعم هب  مجح » نودـب  هطقن   » تقیقح رد  دـنک . نیعم 
. تسا هدش 

نیا دندش . ادج  رگید  کی  زا  سپس  هدمآ و  دوجوب  ءاشنم  کی  زا  ناهج  رد  ماسجا  مامت  ادتبا  رد  هک  داد  یم  ناشن  گرزب  راجفنا  هیضرف 
هب دنتشاد ، ناهج  هرابرد  یمک  شناد  مدرم  هک  ینامز  نآرق ، رد  شیپ  نرق   14 دیدرگ ، راکشآ  گرزب  راجفنا  هیضرف  طسوت  هک  تقیقح 

: دش هراشا  نآ 
یمن نامیا  ادـخ  هب  زاب  ارچ  میدـنادرگ  هدـنز  ار  زیچره  بآ  زا  میدوشگ و  ار  اهنآ  ام  دوب  هتـسب  اهنامـسآ  نیمز و  هک  دـندیدن  نارفاک  اـیآ 

هیآ 30. ءایبنالا ، هروس  ( ؟ دنروآ
زا گرزب  راـجفنا  طـسوت  دـندوب  هدـشن  هدـیرفآ  زونه  هک  نامـسآ » نیمز و   » یتـح زیچ  همه  دـش ، هراـشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  روطناـمه 

. داد لکش  رگید  کی  زا  ندش  ادج  اب  ار  ینونک  ناهج  دمآ و  دوجوب  دحاو  ياهطقن 
کی اب  اًلماک  هیـضرف  ود  نیا  هک  میرب  یم  یپ  هتکن  نیا  هب  مینک ، یم  هسیاقم  گرزب  راجفنا  هیرظن  اب  ار  هیآ  نیا  ياه  هتفگ  ام  هک  یماگنه 

. دش حرطم  متسیب  نرق  رد  اهنت  یملع ، هیضرف  ناونعب  گرزب  راجفنا  دوجو  نیا  اب  دنراد . قیبطت  رگید 
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. تسا هدش  هدیرفآ  چیه  زا  ناهج  هک  تسا  یکردم  نیرتگرزب  زا  یکی  ناهج  طاسبنا 
شاف نآرق  رد  شیپ  لاـس  رد 1400  ام  يارب  ار  رما  نیا  تیعقاو  دـنوادخ  اما  دـشن ، فشک  ملع  طـسوت  متـسیب  نرق  اـت  تیعقاو  نیا  هچرگا 

: درک
میردتقم و ملاع  راک  ره  رب  هک  میئام  میتشارفارب و  دوخ  تردقب  ام  ار  عیفر  نامسآ  خاک 

102 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
1 . » میدرتسگب ار  نیمز 

هعفاد هبذاج و  نوناق  نوتس  نودب  ياهنامسآ  - 7

هعفاد و هبذاج و  هوق  دننام  یلئاسم  دوبن و  يربخ  یلعف  هتفرـشیپ  مولع  زا  هک  ینامز  رد  هعفاد  هبذاج و  نوناق  نوتـس  نودـب  ياهنامـسآ  - 7
زا راشرس  یبلاطم  نایب  اب  ینامسآ  باتک  نیا  درب ، یم  رـس  هب  لماک ، يربخ  یب  رد  اه ، هلوقم  نیا  زا  تیرـشب  دش و  یمن  حرطم  اهنیا  لاثما 
یم ارذـگ ، هدرـشف و  روطب  ار  اهنآ  زا  يدادـعت  ًابقاعتم  ام  هک  هدومرف  نایب  دندیـسر ، دـنتفای و  تسد  نآ  هب  دـعب  اهنرق  هک  نوگاـنوگ  مولع 

. میهد یم  عاجرا  اهدافم  نیا  رد  هدش  هتشون  ياهباتک  هب  ار  طوسبم  تاقیقحت  میروآ و 
«2  ... » اهنْوََرت ٍدَمَع  ِریَِغب  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  - 1

. دیرفآ دشاب  تیؤر  لباق  هک  ینوتس  نودب  ار  اهنامسآ 
هب نآ  نتخاس  دیقم  و  تسا ، نوتس  ینعم  هب  دومع  عمج  رمق ) نزو  رب   ) دمع

نیا تسین ، تیؤر  لباقاما  دراد  یئاهنوتـس  هک  تسنآ  نخـس  نیا  موهفم  درادـن ، یئرم  ياهنوتـس  نامـسآ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  اهنورت ،» »
هگن دوخ  ياج  رد  ار  ینامـسآ  تارک  یئرمان  اـما  دـنمورین  رایـسب  ینوتـس  نوچمه  هک  هعفاد  هبذاـج و  نوناـق  هب  تسا  یفیطل  هراـشا  ریبعت 

. هتشاد
«. 4  ... » اهنْوََرت ٍدَمَع  ِریَِغب  ِتومسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهَّللا  - 2 « 3 . » تسا دیجم  نآرق  یملع  تازجعم  زا  یکی  قوف  هلمج 

، تشارفارب دشاب ، یندید  امش  يارب  هک  ییاهنوتس  نودب  اراه ، نامسآ  هک  تسا  یسک  نامه  ادخ 
103 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نآ همزال  و  تسا : هتـشارفارب  دـشاب : یئرم  هک  ینوتـس  نودـب  ار  اهنامـسآ  دوش : یم  نینچ  شینعم  تسا  دَـمَع  يارب  تفـص  اهنورت :  ) نوچ
: تسا نامسآ  يارب  ینوتس  دوجو 

نامز رد  هک  هتشادرب  یملع  تقیقح  کی  يور  زا  هدرپ  تسا : هدش  دراو  نآریسفت  رد  هک  یثیدح  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  یئرمان .! ینوتـس  اما 
راکفا رب  ناهج و  یملع  لفاحم  رب  رتمامت : هچ  ره  تردـق  اـب  سویملطب  تئیه  ناـمز  نآ  رد  هک  ارچ  دوبن : راکـشآ  یـسک  رب  تاـیآ : لوزن 

چیه اعبط  دنتـشاد و  رارق  مه  يور  زایپ  تسوپ  تاـقبط  دـننامه  وت  رد  وت  یتارک  تروص  هب  اهنامـسآ  نآ  قبط  و  درک : یم  تموکح  مدرم 
: دوبن نوتس  یب  قلعم و  مادک 

: تایآ نیا  لوزن  زا  دعب  لاس  رازه  دودح  یلو  تشاد : هیکت  يرگید  رب  مادک  ره  هکلب 
ره نامـسآ  تارک  هک  تسا  نیا  دراد : تیعقاو  هچنآ  تسا و  موهوم  یلک  هب  يزاـیپ : تسوپ  كـالفا  هک  دیـسراجنیا  هب  رـشب  شناد  ملع و 

: درادیم تباث  دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  هک  يزیچ  اهنت  و  دنـشاب : هتـشاد  یهاگ  هیکت  هکنآیب  دنتباث : قلعم و  دوخ : هاگیاج  رادم و  رد  مادـک 
. تساهنآ تکرح  هب  طوبرم  يرگید  دراد و  تارک  نیا  مرج  اب  طابترا  یکی  هک  تسا  هعفاد  هبذاج و  هوق  لداعت 

. تسا هتشاد  هگن  دوخ  ياج  رد  ار  نامسآ  تارک  یئرمان : نوتس  کی  تروص  هب  هعفاد  هبذاج و  لداعت  نیا 
تاذ ءامـسلا  هدومرف و  دـنوادخ  هک  نیا  مدیـسرپ ، مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلا  یبا  ماـما  زا  دـیوگ : دـلاخ  نب  نیـسح  هک  تسا  ناـمه  نیا 
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دلاـخ نب  نیـسح  دراد ...  نیمز  يوـس  هب  یئاـههار  نامـسآ  نیا  دوـمرف : هچ : ینعی  تساـههار ) ياراد  هک  نامـسآ  هـب  دـنگوس   ) کـبحلا
ماما تسا : نوتس  یب  اهنامـسآ  دیامرفیم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دشاب  هتـشاد  نیمز  اب  یطابترا  هار  دناوتیم  هنوگچ  مدرک  ضرع  دیوگیم 

دیامرفیمن دنوادخ  ایآ  تسا : بیجع  اهنورت : نکل ال  دـمع و  مث  لاقف  یلب ، تلق  اهنورت ؟ دـمع  ریغب  لوقی  هَّللا  سیلأ  هَّللا ، ناحبـس  دومرف :
. دینیب یمن  ار ، اهنآ  امش  نکیل  تسه و  یئاهنوتس  سپ  دومرف : يرآ : مدرک  ضرع  نم  دشاب ؟ هدهاشم  لباق  هک  ینوتس  نودب 

104 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا  « 1 . » َنازیِْملا َعضَو  َو  اهَعَفَر  َءامسلا  َو  - 3
. تشاذگ نآ ) رد   ) نوناق نازیم و  تشارفارب و  ار  نامسآ  و 

(. اهعفر ءامسلا  و   ) تشارفارب ار  نامسآ  دنوادخ  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  نامسآ  شنیرفآ  تمعن  هب  هیآ  نیا  رد 
، دنکیم ار  کمک  نیرتهب  اهناسنا  هب  شتفرعم  قیرط  رد  و  تسا ، ادخ  تایآ  زا  یمیظع  تیآ  شمیهافم  مامت  اب  هتشارفارب  نامسآ  نیا 

( نازیملا عضو  و   ) داد رارق  ار  نازیم  دنوادخ  دیامرفیم : و  دوریم ، رگید  تمعن  غارس  هب  سپس 
دنشجنس هلیسو  همه  هک  ارچ  دوشیم ، لماش  ار  یعیرشت  روتسد  ینیوکت و  نوناق  ره  سپ  تسا ، شجنس  ینعم  هب  نازیم 

رکذ زا  دعب  هیآ ، نیا  رد  هک  ینازیم  املسم  اما  تسا ، ماسجا  ینیگنس  ندرک  نزو  هلیـسو  وزارت و  ینعم  هب  تغل  رد  نازیم  هک  تسا  تسرد 
طقف هن  دریگیم ، ارف  ار  عیرشت  نیوکت و  نیناوق  همه  شجنس و  هلیسو  ره  هک  دراد  ياهدرتسگ  موهفم  هدش  هراشا  نآ  هب  نامـسآ  شنیرفآ 

. سانجا نزو  شجنس  هلیسو 
ریذپ ناکما  ياهدش  باسح  نیناوق  نازیم و  نودـب  تسا  مکاح  ینامـسآ  هرک  اهنویلم  رب  هک  یقیقد  مظن  نامـسآ و  ندوب  هتـشارفارب  الوصا 

. تسین
ره تقیقح  رد  تسا  هدش  ریسفت  وزارت  ای  تعیرش  ینعم  هب  ای  لدع  ینعم  هب  ای  نآرق  ینعم  هب  نازیم  تارابع  زا  یضعب  رد  مینیبیم  هکنیا  و 

. تسا هدرتسگ  لک و  موهفم  نیا  زا  یقادصم  هب  هراشا  مادک 
انف هب  ور  دشاب  نازیم  مظن و  دقاف  مه  امش  یگدنز  رگا  و  دریگیم ، شیپ  يدوبان  انف و  هار  دوش  هدیچرب  گرزب  ملاع  زا  نوناق  نازیم و  رگا 

. تفر دیهاوخ 
ناسنا یگدـنز  رب  مکاح  نیناوق  اب  ار  ریبک  ملاع  نآ  رب  مکاح  نیناوق  و  دوشیم ، لقتنم  ناسنا  هب  یتسه  ملاـع  لـک  زا  هک  یبلاـج  ریبعت  هچ 

. تسا یکی  اج  همه  مکاح  لوصا  هک  دیحوت  تقیقح  تسا  نیا  و  درمشیم ، گنهامه  ریغص  ملاع 
دوجو هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدـش  ریـسفت  مالـسلاهیلع )  ) ماما دوجو  هب  نازیم  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هکنیا  دوشیم  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 

لماع و  قیاقح ، صیخشت  يارب  تسا  يرایعم  لطاب و  زا  قح  شجنس  يارب  تسا  ياهلیسو  موصعم  ماما  كرابم 
105 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. تسا ینعم  نیمه  هب  رظان  زین  دیجم  نآرق  هب  نازیم  ریسفت  نینچمه  تیاده  يارب  تسا  يرثؤم 
یگدنز رد  باسح  مظن و  هلأسم 

يرییغت نیرتمک  هاگره  و  تسا ، ینیعم  تیمک  صاخ و  تیفیک  اب  مادک  ره  هک  تسا  هتفر  راک  هب  زلف  هبـش  زلف و  تسیب  زا  شیب  ام  ندب  رد 
راـتفرگ هاـگ  دـنکیم  قرع  داـیز  ناـسنا  هک  اـمرگ  لـصف  رد  لـثملا  یف  دـتفایم ، رطخ  هـب  اـم  تمالـس  دـهد  خر  اـهنآ  راـیعم  نازیم و  رد 

هلأسم نآ  تلع  هک  یلاـح  رد  دور ، شیپ  گرم  دحرـس  اـت  تسا  نکمم  دـشاب  هتـشاد  يرگید  يراـمیب  هکنآ  یب  و  دوشیم ، یگدزاـمرگ 
یفاضا کمن  ندروخ  بآ و  ندیـشون  زج  يزیچ  نآ  نامرد  و  دـشابیم ، نوخ  کمن  ندـب و  بآ  ندـش  مک  نآ  تسا و  ياهداـس  رایـسب 
نوچمه رت  فیرظ  ياهدوجوم  نامتخاس  رد  اهیریگ  هزادـنا  هاگ  تسام ، نت  نامتخاس  رد  باسح  مظن و  زا  هداـس  هنومن  کـی  نیا  تسین !

زاس تشونرـس  مرگ ، یلیم  ای  رتمیلیم ، مینویلیم  کـی  هاـگ  و  مرازهکی ، هک  تسا  فیرظ  قیقد و  يردـق  هب  اـهمتا  رتفیرظ  نآ  زا  و  اـهلولس ،
. دننک هدافتسا  یکینورتکلا  ياهزغم  زا  قیقد  ياههبساحم  نیا  يارب  دنراچان  نادنمشناد  هک  اجنآ  ات  تسا ،
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. دربیم ورف  یتسین  ماک  رد  ار  یتلم  هک  دوشیم  رایسب  تلادع ، نوناق  زا  فارحنا  زین  یعامتجا  ياهنایرج  رد  تسا ، نیوکت  ماظن  رد  نیا 
َو اهَعَفَر  َءامسلا  َو  هلمج  اب  و  هتـشادرب ، تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  میدناوخ  قوف  تایآ  رد  هک  یتاریبعت  اب  لبق  نرق  هدراهچ  رد  دیجم  نآرق 
هک ینیوکت  نیناوق  زا  یچیپرس  نایغط و  گنسمه  ار  یعیرشت  نیناوق  زا  یچیپرـس  نایغط و  و  تسا ، هتفگ  ار  اه  ینتفگ  همه  َنازیِْملا  َعضَو 

. هدرمش تساهنامسآ  رب  مکاح 
موی زین  ترخآ  ناهج  هک  ناهج  نیا  اـهنت  هن  دـهدیم  هئارا  تیناـسنا  ملاـع  زا  و  یتسه ، ناـهج  زا  تاـیآ  نیا  رد  نآرق  یبلاـج  ریوصت  هچ 

تاـیاور رد  لـیلد  نیمه  هب  و  تسا ، اـجنیا  زا  رت  قیقد  تاـجرد  هب  نازیم  باـسح و  اـجنآ  رد  هکلب  نیزاوـم  بصن  زور  و  تسا ، باـسحلا 
شجنس نازیم  رد  ار  نتشیوخ  و  دنـسرب ، نامباسح  هب  هکنآ  زا  شیپ  میـسرب  ار  نامدوخ  باسح  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  ام  هب  یمالـسا 

ار ام  هکنآ  زا  شیپ  میراذگب 
106 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

لقن هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  هک  یثیدـح  « 1  » اونزوت نا  لبق  اهونز  اوبـساحت و  نا  لبق  مکـسفنأ  اوبـساح  دننک  نزو 
لک ۀطوبرم  ضرألا  یف  يذلا  نئادـملا  لثم  نئادـم  ءامـسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذـه  دومرف : ماما  ثیدـح  نیا  قبط  تسا : بلاج  رایـسب  هدـش 

رگید رهش  اب  يرهش  ره  هک  نیمز  يور  ياهرهـش  نوچمه  دنتـسه  یئاهرهـش  دننامـسآ : رد  هک  یناگراتـس  نیا  رون :. نم  دومع  یلا  ۀنیدم 
. تسا طوبرم  رون  زا  ینوتس  اب  رگید ) هراتس  اب  ياهراتس  ره  )

هعفاد يورین  اب  نآ  لداعت  هبذاج و  جاوما  رکذ  يارب  زور  نآ  تایبدا  قفا  رد  رون  زا  ینوتس  ای  یئرمان  نوتس  زا  رتاسر  رتنـشور و  يریبعت  ایآ 
بلاطم یناعم و  هک  تسا  هدروآ  موجنلا ) هذهل  ار  موجنلا  هذـه   ) هلمج یمقریـسفت  ثیدـح ، نیا  ردـصم  رد  هک  نیا  بلاج  دـشیم !؟ ادـیپ 

!. تساهرهش نآ  نینکاس  اهرهش و  دوجو  هلمج  زا  تسا  هتفهن  نآ  رد  يدایز 
هک دوشیم  شخپ  ًابترم  تسد ، رود  ياهاضف  زا  یئویدار  دنمورین  جاوما  هلسلس  کی  هک  هداد  ناشنریخا  تافاشتکا  هک  دناهتفگاه  یـضعب 

جاوما نیا  همـشچرس  دنادیمن  یتسردب  سک  چـیه  تفرگ ؛ یبوخ  هب  صوصخم ، هدـنریگ  ياههاگتـسد  اب  نیمز  هرک  رد  ار  اهنآ  ناوتیم 
یناوارف هدنز  تادوجوم  ینامسآ  تسد  رود  تارک  رد  هک  دراد  يوق  لامتحا  دنیوگ  یم  نادنمشناد  یلو  تساجک !؟ دنمورین  هداعلا  قوف 
یلئاسم رابخا  نآ  رد  دننک و  شخپ  ناهج  رد  ار  ناشرابخا  دنهاوخیم  لیلد  نیمه  هب  دنرت و  هتفرشیپ  رایسب  ام  زا  ندمت  رظن  زا  هک  دنتسه 

اهنآ يدنمورین  هعشا  یلو  دننک ، هدافتـسا  جاوما  نیا  زا  دنـشوک ، یم  میمانیم  يرپ  ار  اهنآ  هک  یتادوجوم  دراد ، یگزات  ام  يارب  هک  تسا 
دناریم رودب  ار 

! تسیچ شرع  - 8

هدـشن و هتـشادرب  هدرپ  نآ  یعقاو  موـهفم  روـظنم و  يور  زا  هدـشن و  مهف  لـباق  رـشب  يارب  زوـنه  هک  ینآرق  تاراـبع  زا  تسیچ ! شرع  - 8
حیرـشت هتفگ و  انعم  ود ، نآ  رب  دوخ  تشادرب  مهف و  روخارف  هب  یـسکرههک  دشاب  یم  دنوادخ  یـسرک  شرع و  میهافم  هدیدرگن ، فشک 

تسا هدومن 
107 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

تسا و هتفرگارف  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  وا  یـسرک  « 1  ... » ُمیِظَْعلا ِیلَْعلا  َوُهَو  امُهُظْفِح  ُهُدُوئَی  الَو  َضْرـألاَو  ِتاواـمَّسلا  ُهّیـسرک  َعِسَو  - ... 1
. گرزب يالاو  تسوا  دشاب و  یمن  تخس  وا  رب  اه  نآ  يرادهگن 

نامسآ تفه  زا  رت  گرزب  رایـسب  دنوادخ  یـسرک  سپ  تسا  هتفرگارف  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  وا  یـسرک  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
. مینیب یم  پوکسلت  اب  ار  نآ  لوا  نامسآ  ام  هک  دشاب  یم 

وا ياهتنا  یب  تردق  تمظع و  زراب  هناشن  هک  نوتسیب  ياهنامسآ  نیا  شنیرفآ  زا  دعب  دنوادخ  سپس  « 2  ... » ِشْرَْعلا یلَع  يوَتسا  َّمث  - ... 2
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. تفرگ تسدب  ار  یتسه  ملاع  تموکح  ینعی  تفای : الیتسا  شرع  رب  تسا :
( ِشْرَْعلا یلَع  يوَتسا  َّمث  )

. یتسه همادا  اقب و  رد  هن  دننادیم  ادخ  هب  دنمزاین  شنیرفآ  رد  ار  ناهج  هک  اهنآ  هب  تسا  یخساپ 
«3  .. » ِءاْملا یَلَع  ُهُشْرَع  َناکَو  ٍماَّیا  ِۀَّتِس  ِیف  َضْرألاَو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو  - 3

دوب بآ  رب  وا  شرع  دیرفآ و  ماگنه  شش  رد  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  تسوا  و 
. نومضم نیا  رد  رگید  هیآ  نیدنچو 

تسیچ شرع 
. دراد توافتم  یناعم  زین  تایآ  رد  دوش و  یم  هتفگ  نوگانوگ  یناعم  هب  تغل  رد  شرع 

تقیقح رد  هک  تسا  یتسه  ناهج  هعومجم  نآ  زا  روظنم  ادخ ، شرع  دوشیم  هتفگ  دوریم و  راک  هب  دنوادخ  دروم  رد  هک  یماگنه  یلو 
. دوش یم  بوسحم  راگدرورپ  تموکح  تخت 

ورف شتخت   ) هشرع َّلَث  هلمج  هک  روطنامه  تسا ، شیوخ  روشک  روما  رب  رادـمامز  کی  طلـست  زا  هیانک  شرعلا  یلع  يوتـسا  هلمج  ـالوصا 
نداد تسد  زا  ینعم  هب  تخیر )

108 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دـندرک و شروـش  یعمج  روـشک ، نـالف  رد  میئوـگیم  ـالثم  دوریم ، راـک  هب  داـیز  یئاـنک  ریبـعت  نـیا  زین  یـسراف  رد  دـشابیم ، تردـق 
دنتساخرب و نالف  یهاوخاوه  هب  یعمج  ای  دشاب ، هتـشادن  یتخت  الـصا  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  دندیـشک ، نیئاپ  تخت  زا  ار  ناشرادمامز 

. تسا نداتفا  تردق  زا  ای  نتفای  تردق  زا  هیانک  اهنیا  همه  دندناشن ، تخت  رب  ار  وا 
زا دعب  نیمز  اهنامسآ و  روما  ریبدت  رب  وا  طلـست  راگدرورپ و  لماک  هطاحا  زا  هیانک  شرعلا  یلع  يوتـسا  هلمج  ثحب  دروم  هیآ  رد  نیاربانب 

. تسا اهنآ  تقلخ 
نیا رد  هلمج  نیا  ناوارف  تالامعتسا  دراوم  هب  هجوت  ایوگ  دناهتفرگ  ادخ  مسجت  رب  لیلد  ار  قوف  هلمج  هک  اهنآ  دوشیم : نشور  اجنیا  زا  و 

. دناهدرکن یئانک  ینعم 
هب الومعم  هک   ) یسرک دراوم  هنوگ  نیا  رد  دریگ ، رارق  یسرک  لباقم  رد  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  و  تسه ، زین  شرع  يارب  يرگید  ینعم 

هدام قوف  ام  ناهج  زا  هیانک  شرع  دشاب و  هدوب  هدام  ناهج  زا  هیانک  تسا  نکمم  دوشیم ) هتفگ  هاتوک  هیاپ  ياهتخت 
( ناگتشرف حاورا و  ملاع  )

تسادخ تسدرد  ناهج  ياهراک  ریبدت  - 9

اب ناهج ، عاضوا  ینوگرگد  رییغت و  لوحت و  دـنیوگ : یم  نارواب ، تعیبطو  ناـیارگ  يداـم  تسادـخ  تسدرد  ناـهج  ياـهراک  ریبدـت  - 9
چیه هب  روعـش ، لقع و  یب  ناج و  یب  تعیبط  دـنیوگ : یم  ناتـسرپادخ  نارادـم و  نید  دریگ ،! یم  ماجنا  هدـش و  اج  هب  اـج  تعیبط  نیناوق 

هیـضرف کی  يارب  شنیرفآ ، میظع  هعومجم  نیا  ندـناخرچ  زین  درادـن و  ار  وو ..  درخ  اب  رادـناج و  دوجوم  ندروآ  دوجو  هب  تردـق  هجو 
. دیئامن تقد  لیذ  تایآ  میهافم  هب  دشاب . یمن  ریذپ  ناکما  موهوم 
«1 ( » 2  ) َنُوِنقُوت ْمُکِّبَر  ِءاِقِلب  مُکَّلََعل  ِتایالا  ُلّصَُفی  َْرمَألا  ُرِّبَُدی  - .. 1

همه هک  تسوا  هکلب  دشابیمن ) هدئاف  هجیتن و  نودب  تسین و  باتک  باسحیب و  اهینوگرگد  اهدش و  دمآ و  اهشدرگ و  تاکرح و  نیا  )
(. رمألا ّربدی   ) تسا هتفرگ  رظن  رد  یفده  یباسح  ره  يارب  و  یباسح : یتکرح  ره  يارب  و  دنک : یم  ریبدت  ار  اهراک 

(. 54 فارعا :  ) َنیَِملاْعلا َّبر  ُهَّللا  كَرابَت  ُْرمَألا  َو  ُْقلَخلا  َُهل  الَأ  - .. 2
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109 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. تسا وا ) نامرف  هب  و   ) وا يارب  ناهج )  ) ریبدت شنیرفآ و  هک  دیشاب  هاگآ 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  ریذپان ) لاوز  و   ) تکرب رپ 
هاگآ دیوگیم : دیکأت  ناونع  هب  ناگراتس  دیشروخ و  هام و  شنیرفآ  زور و  بش و  ماظن  یتسه و  ناهج  شنیرفآ  رکذ  زا  سپ  هیآ  لوا  رد 

(. رمالا قلخلا و  هل  الا   ) تسا وا  تسد  هب  اهنت  یتسه  ناهج  روما  هرادا  شنیرفآ و  دیشاب 
ندیسرارف زا  لبق  دنتسه  وج  تقیقح  هک  اهنآ  ات  دنک  یم  یفرعم  شصاخ  تافص  رکذ  اب  ار  یعقاو  یقیقح و  دوبعم  رـشب  يارب  هیآ  نیا  رد 

، دنسانشب ینشور  هب  ار  وا  ناهج  نیمه  رد  زیخاتسر 
. دومرف ردقم  ینامسآ  ره  رد  تساوخیم  ار  هچنآ  و   ... 12 تلصف : اهَْرمَأ ...  ٍءامس  ِّلک  یف  یحْوَأ  َو  - .. 3

؟ تسیچ رما  قلخ و 
دوجوم نآرق  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  رد  هک  ینئارق  هب  هجوت  اـب  اـما  تسا ، وگتفگ  نارـسفم  ناـیم  تسیچ ، رما  قلخ و  زا  روظنم  هک  نیا  رد 

ملاـع رد  راـگدرورپ  ناـمرف  هب  هک  تسا  یتاـماظن  نیناوق و  رما  زا  روظنم  و  نیتـسخن ، شنیرفآ  قلخ  زا  روـظنم  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تسا 
. دیامن یم  يربهر  دوخ  ریسم  رد  ار  اهنآ  دنک و  یم  تموکح  یتسه 

يرانک هدراذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  هدـیرفآ و  ار  ناهج  دـنوادخ  دـنرادنپیم  نینچ  هک  اـهنآ  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  ریبعت  نیا 
!. درادن يزاین  تایح  همادا  اقب و  رد  اما  تسا ، ادخ  هب  دنمزاین  شداجیا  رد  یتسه  ملاع  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ، هتسشن 

و دشابیم ، وا  هب  هتـسباو  زین  شاهرادا  تایح و  همادا  ریبدت و  رد  تسا  وا  هب  دنمزاین  شثودح  رد  ناهج  هک  روطنامه  دیوگیم : هلمج  نیا 
. ددرگیم دوبان  هتسسگ و  مه  زا  یلک  هب  شماظن  دوش  هتفرگ  نآ  زا  ادخ  فطل  ياهظحل  رگا 

نیا دراد و  یجیردـت  هبنج  قلخ  ملاع  اریز  دـننادب ، هدام  ءاروام  ملاع  ار  رما  ملاع  هدام و  ملاع  ار  قلخ  ملاـع  هک  دـنلیام  هفـسالف  زا  یـضعب 
هکنانچ تسا  هدام  ءاروام  ناهج  تیصاخ  نیا  دراد و  يروف  یعفد و  هبنج  رما  ملاع  تسا و  هدام  ناهج  تیصاخ 

110 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 ( » 82  ) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  َلوُقَی  نَأ  ًاْئیش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  میناوخیم 

. دوشیم دوجوم  مه  نآ  شاب ، دوجوم  دهدیم  نامرف  وا  هب  دنک ، هدارا  ار  يزیچ  دنوادخ  هک  یماگنه 
ثحب دروم  هیآ  رد  هک  هرماـب  تارخـسم  موجنلا  رمقلا و  سمـشلا و  هلمج و  یتـح  نآرق و  تاـیآ  رد  رما  لامعتـسا  دراوم  هب  هجوت  اـب  یلو 

هدام ياروام  ناهج  ای  دشاب  هدام  ناهج  رد  هاوخ  تسا ، یهلا  نامرف  هنوگ  ره  ینعم  هب  رما  هک  دوشیم  هدافتسا  میدناوخ ،
(. دینک تقد  )

تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  تکربرپ  دیامرفیم : هیآ  نایاپ  رد  و 
(. نیملاعلا بر  هللا  كرابت  )

عون کی  یتسه  ناهج  ریبدت  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  زور و  بش و  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  رکذ  زا  دـعب  هلمج  نیا  تقیقح  رد 
. هدومرف ناگدنب  هب  میلعت  ناونع  هب  هک  تسا  راگدرورپ  سدقم  ماقم  زا  شیاتس 

هک تسا  يدوجوم  كرابم  دوجوم  کی  دریذپن و  لاوز  يدوز  هب  هک  تسا  ياهیامرس  تکربرپ ، هیامرـس  کی  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 
كرابم تسا  يدوجو  وا  تسا  ادـخ  دوجو  نامه  تفـص  نیا  يارب  دوجو  نیرتقیال  تسا  یهیدـب  دـنامب ، رارقرب  ینالوط  یتدـم  نآ  راـثآ 

2 . » نیملاعلا بر  هّللا  كرابت  رمتسمریخ ، اه و  یکین  تاکرب و  همه  همشچرس  يدبا و  یلزا ،

هناگتفه ياهنامسآ  - 10
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يارب یحیـضوت  رـصتخم  لصف  نیا  رد  هک  تسا  هدرب  مان  نامـسآ  تفه  زا  میرک  نآرق  هکرابم  هروس  تفه  رد  هناگتفه  ياهنامـسآ  - 10
رد ناـمز  زا  ههرب  نآ  یگنهرف  یب  طـیحم  رد  هک  ینآرق  دوـش  نشور  رگـشهوژپ  نازیزع  يارب  اـت  میئاـمن  یم  رکذ  تاـیآ  نآ  زا  کـی  ره 

هدرپ یملع ، ياه  هنیجنگ  هچ  زا  هتفای و  لوزن  فرـش  يردـصم ، هچ  زا  هتـشاد و  لاـصتا  یعبنم  هچ  هب  دومن ، عولط  ناتـسبرع ، زا  ياهشوگ 
. تشادرب دهاوخ  دراد و  یم  رب  هتشادرب و 

یمالسا نادنمشناد  نارسفم و  تسیچ ؟ هناگتفه  ياهنامسآ  زا  دوصقم  لیذ  تایآ  رد  هرقب  هروس 
111 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ینعم نامه  عبـس  تاوامـس  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  دـسریم ، رظن  هب  رتحیحـص  هچنآ  دـناهدرک : یفلتخم  ياهریـسفت  نوگانوگ و  تانایب 
، تسین ریثکت  ینعم  هب  اجنیا  رد  عبس  ددع  هک  دهدیم  ناشن  نآرق ، فلتخم  تایآ  رد  ترابع  نیا  رارکت  تسا ، هناگتفه  ياهنامسآ  یعقاو 

. تسا صوصخم  ددع  نامه  هب  هراشا  هکلب 
لصف رد   ) تسا لوا  نامسآ  ءزج  همه  مینیب  یم  ام  هک  ار  یتارایس  تباوث و  تارک و  مامت  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  نآرق  تایآ  زا  اهتنم 

ام زورما  یملع  ياهرازبا  ام و  دید  سرتسد  زا  هک  دراد  دوجو  رگید  ملاع  شش  و  دیناوخ ،) یم  ًاحورـشم  ناگراتـس  اب  لوا  نامـسآ  نیئزت 
. دنهدیم لیکشت  نامسآ  تفه  ناونع  هب  ار  ملاع  تفه  اعومجم  تسا و  نوریب 

هک تسا  لیلد  نیا  هب  درادرب ، هدرپ  هدـنیآ  رد  نآ  يور  زا  مولع  تسا  نکمم  تسا و  لوهجم  اـم  يارب  رگید  نامـسآ  شـش  هک  نیا  اـما  و 
هدیسر یئاجب  نونکا  مه  تئیه  ملع  الثم  دروآیم ، تسدب  ار  یئاههزات  شنیرفآ  بئاجع  زا  دوریم  شیپ  هک  تبسن  رهب  رـشب  صقان  مولع 

رازه هزادنا  هب  ياهلصاف  دناهدرک ، فشک  گرزب  ياههناخدصر  هچنآ  دنهدیم ، تسد  زا  ار  دید  تردق  اهپوکـسلت  نآ ، زا  دعب  هک  تسا 
هدنیآ رد  هک  دراد  عنام  هچ  سپ  نآ ، نایاپ  هن  تسا  ناهج  زاغآ  نیا  هزات  هک  دـنفرتعم  دوخ  و  دـشابیم ، يرون  لاس  درایلیم ) کی   ) نویلیم

. ددرگ فشک  يرگید  ملاوع  اه و  ناشکهک  اه و  نامسآ  تئیه  ملع  تفرشیپ  اب 
«1  » ٌمِیلَع ٍءْیش  ِّلِکب  َوُه  َو  ٍتاوامس  َْعبس  َّنُهاَّوسَف  ِءامَّسلا  یلِإ  يوَتسا  َُّمث  - ... 1

. تسا هاگآ  زیچره  هب  وا  دومن و  بترم  نامسآ  تفه  تروص  هبار  اهنآ  تخادرپ و  نامسآ  هب  سپس  .. 
، دراد یفلتخم  ياه  قادصم  هک  تسا  یعماج  موهفم  نیا  و  تسا ، الاب  فرط  ینعم  هب  تغل  رد  ءامس  هملک 

. میونشب ار  ناهج  گرزب  ياههناخدصر  زا  یکی  تاراهظا  نآ ، هباشم  ياههیآ  هیآ و  نیا  ندیمهف  يارب  هک  تسا  نیا  رتهب 
. دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  الاب  ناهج  تمظع  رامولاپ  هناخدصر 

112 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
نیا یلو  دوبن ، يرون  لاس  دصناپ  زا  شیب  دسریم  ام  رظنب  هک  یئایند  تعـسو  دندوب ، هتخاسن  ار  رامولاپ  هناخدصر  نیبرود  هک  یتقو  ات  ... 
رازه اهنآ  زا  یـضعب  هک  دش  فشک  دیدج  ناشکهک  اه  نویلیم  هجیتن  رد  و  دناسر ، يرون  لاس  نویلیم  رازه  هبارام  يایند  تعـسو  نیبرود 

دروخیم مشچ  هب  یکیرات  بیهم و  میظع ، ياضف  يرون  لاس  نویلیم  رازه  هلـصاف  زا  دعب  یلو ، «، 1  » دنراد هلصاف  ام  اب  يرون  لاس  نویلیم 
. دنک رثأتم  ار  هناخدصر  نیبرود  یساکع  هحفص  ات  دنک  یمن  روبع  اجنآ  زا  یئانشور  ینعی  دوشیمن ، هدید  نآ  رد  زیچ  چیه  هک 

نآ هب  هبذاج  اب  تسا  ام  تمـس  رد  هک  یئایند  هک  دراد  دوجو  ناشکهک  نویلیم  اهدـص  کیرات  بیهم و  ياضف  نآ  رد  دـیدرت  نودـب  یلو 
. دوشیم يرادهگن  اه  ناشکهک 

يایند کی  زا  رادـقم  یب  کچوک و  ياهرذ  زج  تسا  ناشکهک  نویلیم  رازه  اهدـص  ياراد  دـسریم و  رظن  هب  هک  میظع  ياـیند  نیا  ماـمت 
. دشابن يرگید  يایند  مود  يایند  نآ  يوسارف  رد  هک  میرادن  نانیمطا  زونه  تسین و  رت  میظع 

زاغآ رـس  ار  شیوخ  تایفـشک  اهنامـسآ  تمـسق  رد  دوخ  زیگنا  تفگـش  تفرـشیپ  نآ  اـب  زونه  ملع  هک  دـیآیم  رب  یبوخ  هب  هتفگ  نیا  زا 
«2 . » درامشیم تمظع ، اب  سب  ناهج  ربارب  رد  یکچوک  هرذ  ار  نآ  هکلب  نآ ، نایاپ  هن  دنادیم  ناهج 
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: تلصف هروس 
ِنیَمْوَی یف  ٍتاوامَس  َْعبس  َّنُهاضَقَف  ( 11  ) َنیِعئاط اْنیَتَأ  اَتلاَق  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوط  اِیْتئا  ِضْرَِألل  َو  اهل  َلاقَف  ٌناخُد  َیِه  َو  ِءامَّسلا  یلِإ  يوَتسا  َّمث  - .. 2

«3 ( » 12  ) ِمیلَْعلا ِزیزَْعلا  ُریدْقَت  َِکلاذ  ًاظْفِح  َو  َحیباصَِمب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  َو  اهَْرمَأ  ٍءامس  ِّلک  یف  یَحْوَأ  َو 
هاوخ دیریگ ، لکش  دیئآ و  دوجو  هب  داد  روتـسد  نیمز  هب  نآ و  هب  دوب ، دود  تروص  هب  هک  یلاح  رد  دومرف  نامـسآ  شنیرفآ  هدارا  سپس 

!. میئآیم تعاط  يور  زا  ام  دنتفگ : اهنآ  هارکا ! هاوخ  تعاطا و  يور  زا 
113 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نیئاپ نامـسآ  و  دومرف ، ردقم  ینامـسآ  ره  رد  تساوخیم  ار  هچنآ  و  دیرفآ ، زور  ود  رد  نامـسآ  تفه  تروص  هب  ار  اهنآ  ماگنه  نیا  رد 
. اناد دنوادخ  ریدقت  تسا  نیا  میدرک ، ظفح  نیطایش  عمس  قارتسا  زا  اهباهش ) اب   ) میدیشخب و تنیز  ناگراتس )  ) ياهغارچ اب  ار 

نیمز و شنیرفآ  زا  لبق  هک  ارچ  تسین ، یلومعم  زور  ینعم  هب  زگره  قوف  تایآ  رد  زور  ینعی ) موی   ) هک دشاب  هتـشادن  رکذت  هب  زاین  دیاش 
لوط هب  لاس  اهدرایلیم  ای  اه  نویلیم  هاگ  هک  تسا  شنیرفآ  ياه  نارود  نآ  زا  روظنم  هکلب  تشادن ، دوجو  ینعم  نیا  هب  زور  الصا  نامسآ 

. هدیماجنا
: دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  تسا  یمهم  تاکن  هیآ  ود  نیا  رد 

؛ دیآیم نامز  ردریخات  يارب  الومعم  سپس )  ) ّمث هب  ریبعت  - 1
گرم زا  دعب  امـش  ندش  هدـنز  ایآ  دـیامرفیم : تاعزان  هروس  رد  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  نیمز  تقلخ  زا  دـعب  اهنامـسآ  شنیرفآ  سپ 

َو دومن ، راکشآ  ار  نآ  زور  و  کیرات ، ار  نآ  بش  تخاس ، مظنم  تشارفارب و  درک و  انب  ار  نآ  دنوادخ  نامسآ ؟ شنیرفآ  ای  تسا ، رتمهم 
«1 ( » 33  ) ْمکِماْعنَأل َو  ْمکَّل  ًاعاتَم  ( 32  ) اهاسْرَأ َلابِجلا  َو  ( 31  ) اهاعْرَم َو  اهَءام  اهنِم  َجَرْخَأ  ( 30  ) اهاحَد ِکلاذ  َدَْعب  ضْرَألا 

، تخاس اج  رب  اپ  نآ  زا  دـعب  ار  اههوک  و  دومن ، جراخ  ار  نآ  ياههاگارچ  ناهایگ و  نآ و  ینورد  ياهبآ  درتسگ ، نآ  زا  دـعب  ار  نیمز  و  : 
. ددرگ مهارف  ناتنایاپراهچ  امش و  يارب  یگدنز  هلیسو  ات 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  نامسآ ، زا  دعب  نیمز  دیوگ ، یم  کلاذ » دعب   » هملک
یلو تسا ؛ هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  يراـبخأ  نینچمه  تسا و  تواـفتم  رگیدـمه  اـب  رهاـظرد  قوف  هیآ  ود  داـفم  هک  نیا  اـب  لـح  هار 

. دناهتشاد زاربا  ار  ریز  هیرظن  تایآ ، هنوگ  نیا  نایم  عمج  ياربریسفت  ياملع 
ندیشوج نیمز و  شرتسگ  ینعی  ضرألا ) وحد   ) اّما هدوب  نامسآ  زا  شیپ  هدرشف ) تروصب   ) نیمز شنیرفآ  دیوگ : سابع  نبا  نآرق  رّـسفم 

« اهاحد  » هملک هکنانچ  تسا  هتفرگ  تروص  اهنامسآ  شنیرفآ  زا  دعب  همه  یئاذغ ، داوم  ناتخرد و  شیادیپ  اههمشچ و 
114 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، دیامن یم  دییأت  ار  لح  هار  نیا  یبوخ  هب  داد ) شرتسگ  نآ  زا  دعب  ار  نیمز  ینعی  )
یحد ّمث  ایناث  تاوامّسلا  قلخ  ّمث  ًالّوا  ضرألا  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنا  تبث  اّمل  هثلاثلا : ۀلأسملا  دیوگیم : تاعزان  هروسریسفت  رد  زین  يزار  رخف 

درک و قلخ  ار  نامسآ  سپـس  هدیرفآ  هدرـشف  تروص  هبار  نیمز  لّوا  یلاعت  يادخ  هک  دش  تباث  هک  یتقو  « 1  ... » اثلاث کلذ  دعب  ضرألا 
، نومـضم نیا  هب  بیرق  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  مه  هعیـش  بتک  رد  دنک ، یم  دییأت  ارـسابع  نبا  هیرظن  دینارتسگ ...  ار  نیمز  مّوس  هلحرم  رد 

. تسا هدش  دراو  یثیداحا 
اه و یئوگـشیپ  : ) ینعی تسا  ام  باتک  عوضوم  هب  طوبرم  هک  یبلطم  هکلب  میئاـمن ، قیقحت  هراـب  نیا  رد  هک ، میتسین  نیا  ددـص  رد  اـم  هّتبلا 

میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  نآرق ) زاجعا 
نیا اما  مینک ، یم  انعم  ینایب  ریخأت  هب  ار  ّمث )  ) تروص نآ  رد  تسا  هدیـسر  تابثا  هب  دیـشروخ  زا  نیمز  ندـش  ادـج  میئوگب : هک  نیا  رگم 

. دیوگ هچ  هدنیآ  رد  دیدج  فشک  ملع و  ات  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  عطق  روط  هب  زونه  اعدا 
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دننام تسا ، يزیچ  رب  هطلس  ءالیتسا و  ینعم  هب  دوش  يدعتم  یلَع  اب  رگا  يوتسا »  » هملک نیا  دناهتفگ  نارـسفم  تغل و  بابرا  زا  یـضعب  - 2
«2 . » تفای الیتسا  شرع  رب  دنوادخ  يوتسا  شرعلا  یلع  نمحرلا 

شنیرفآ هدارا  سپـس  ءامـسلا : یلا  يوتـسا  مث  دـیامرفیم : هک  ثحب  دروم  هیآ  دـننام  دـیآیم ، دـصق  ینعم  هب  دوش  يدـعتم  یلا  اـب  رگا  و 
. درک نامسآ 

میظع هدرتسگ و  ياهزاگ  هدوت  زا  اهنامسآ  شنیرفآ  زاغآ  هک  دهدیم  ناشن  دوب ، دود  تروص  هب  زاغآ  رد  اهنامـسآ  ناخد : یه  هلمج  - 3
. تسا گنهامه  الماک  شنیرفآ ، زاغآ  دروم  رد  یملع  تاقیقحت  نیرخآ  اب  نیا  و  تسا ، هدوب 

. دنتسه ناخد  اهزاگ و  زا  ياهدرشف  هدوت  تروص  هب  نامسآ  ناگراتس  زا  يرایسب  زین  نونکا  مه 
شنیرفآ رد  نارود  ود  دوجو  هب  هراشا  دـیرفآ  زور  ود  رد  نامـسآ  تفه  تروص  هب  ار  اهنآ  نیموی : یف  تاوامـس  عبـس  نهاضقف  هلمج  - 4

نآ زا  ینارود  ره  هک  تسا  اه  نامسآ 
115 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

تـسا نکمم  نارود  ود  نیا  دوشیم ، میـسقت  يرگید  راودا  هب  دوخ  هبون  هب  نارود  ره  و  هدـیماجنا ، لوط  هب  لاس  اـهدرایلیم  اـی  اـه  نویلیم 
. دشاب هدوب  دماج  هب  باذم  داوم  لیدبت  نارود  و  باذم ، داوم  عیام و  هب  هدرشف  ياهزاگ  لیدبت  نارود 

ناسنا میئوگیم  لثملا  یف  دوشیم ، هدید  ناوارف  ام  هرمزور  تاملک  رد  یتح  و  تسا ، لوادتم  جئار و  رایسب  نارود  ینعم  هب  موی  لامعتـسا 
تسکـش و فلتخم  ياهنارود  زا  یگدـنز  بیکرت  هب  هراشا  ددرگیم ، زوریپ  رگید  زور  دوشیم و  یماکان  راتفرگ  زور  کـی  یگدـنز  رد 

. تسا يزوریپ 
بکاوک و زا  هچنآ  مامت  هک  دیق  نیا  اب  تسا ، تفه  دادعت  هب  تسرد  اهنامـسآ  ددع  ینعی  تسا  دادعت  ددـع  نامه  تفه )  ) عبـس ددـع  - 5

تفه زا  شنیرفآ  ملاع  بیترت  نیا  هب  تسا ، لوا  نامسآ  ءزج  هیآ  نیا  رد  دعب  هلمج  یهاوگ  قبط  مینیب  یم  ار  تارایـس  تباوث و  ناگراتس 
هب ناسنا  یتاقیقحت  یملع و  ياههاگتـسد  هتفرگ ، رارق  اهناسنا  ناگدید  ربارب  رد  نآ  هعومجم  کی  اهنت  هک  هتفای  لیکـشت  گرزب  هعومجم 

. تسا هدرکن  ذوفن  لوا  نامسآ  زا  ریغ  ینعی  هقطنم  نیا  ءاروام 
. دنادیمن ادخ  زج  هتفای ؟ لیکشت  هچ  زا  و  تسا ؟ هنوگچ  رگید  ملاع  شش  اما 

هک تسا  نیا  هب  هراشا  دیـشخب  اهنآ  هب  ار  مزال  ماظن  درک و  یحو  ار  دوخ  نامرف  ینامـسآ  ره  رد  اهرما : ءامـس  لـک  یف  یحوا  هلمج و  - 8
کی ره  هک  دومرف  ررقم  یصاخ  ریبدت  ماظن و  تاقولخم و  تادوجوم و  اهنآ  مادک  ره  رد  هکلب  دشن ، مامت  هلأسم  اهنامسآ  شنیرفآ  اب  اهنت 

«1 . » تسا وا  تردق  ملع و  تمظع و  زا  ياهناشن  یئاهنت  هب 
قالط هروس 

ِّلِکب طاحَأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنَأ  َو  ٌریِدَـق  ٍءْیـش  ِّلک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهْنَیب  ُْرمَـألا  ُلَّزنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَـألا  َنِم  َو  ٍتاوامـس  َْعبـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  - 3
لزاـن هتـسویپ  اـهنآ  ناـیم  رد  وا  ناـمرف  ار ، نآ  دـننامه  زین  نیمز  زا  دـیرفآ و  ار  نامـسآ  تفه  هک  تـسا  یـسک  دـنوادخ  « 2 . » ًاـْملِع ٍءْیش 

دراد هطاحا  زیچ  همه  هب  وا  ملع  تسا و  اناوت  زیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  دینادب  ات  دوشیم ،
116 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ياه نیمز  هب  هراشا  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  يا  هیآ  اهنت  نیا  و  دنـشابیم ، هناگتفه  زین  اه  نیمز  دنا  هناگتفه  اهنامـسآ  هک  هنوگنامه  ینعی 
هک  ) هیآ نیدـنچ  هب  هجوت  اـب  دوشیم و  نامـسآ  تفه  دوجو  نآ  موـهفم  تسا ، هرامـش  دادـعت و  يارب  هک  تفه  ددـع  دـنک  یم  هناـگتفه 

و تسا ، لوا  نامسآ  هب  طوبرم  همه  دراد  هطاحا  نآ  هب  رشب  شناد  ملع و  مینیب و  یم  ام  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  دیآ ) یم  يدعب  لصفرد 
. تسا نوریب  ام  ملع  سرتسد  زا  هک  دراد  دوجو  رگید  ملاع  شش  تارایس ، تباوث و  نیا  ياروام 

زورما اریز  دـشاب ، نیمز  هرک  فلتخم  تاقبط  هب  هراشا  تسا  نکمم  هناگتفه  ياه  نیمز  دروم  رد  اما  و  هناگتفه ، ياهنامـسآ  دروم  رد  نیا 
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مه هتـشذگ و  رد  مه  هک  ارچ  نیمز ، يور  هناگتفه  ياه  میلقا  هب  هراشا  ای  و  هتفای ، لیکـشت  ینوگاـنوگ  ياهرـشق  زا  نیمز  هک  هدـش  تباـث 
هقطنم ود  هب  نیمز  زورما  تسا ، تواـفتم  زورما  هتـشذگ و  رد  میـسقت  زرط  هتبلا   ) دـندرک یم  میـسقت  هقطنم  تفه  هـب  ار  نـیمز  هرک  زورما 

هناگتفه ياه  میلقا  هتشذگ  رد  اما  دوشیم ، میسقت  یئاوتـسا  هقطنم  کی  هراح و  هقطنم  ود  هلدتعم و  هقطنم  ود  یبونج و  یلامـش و  دمجنم 
(. دشیم میسقت  يرگید  لکش  هب 

یتسه ملاع  رد  هک  دـشاب  يددـعتم  ياـه  نیمز  هب  هراـشا  ریثکت و  يارب  دوشیم  هدافتـسا  ّنهلثم  ریبعت  زا  هک  تفه  ددـع  تسا  نکمم  یلو 
. دراد دوجو 

دنک یم  شدرگ  گرزب  ملاع  نیا  رد  اهدیشروخ  درگ  رب  نیمز  هرک  هباشم  هک  یتارک  دنیوگ  یم  یکلف  نادنمشناد  زا  یـضعب  هک  اجنآ  ات 
!. تسا هرک  نویلیم  دصیس  لقادح 

لاح ره  هب  یلو  تسا ، یلکشم  راک  هنیمز  نیا  رد  ددع  نداد  تسد  هب  میراد  یـسمش  هموظنم  ياروام  زا  ام  هک  یمک  تاعالطا  اب  دنچ  ره 
هک دراد  دوجو  هرک  نویلیم  اه  نویلیم  تسا  نآ  ءزج  یـسمش  هموظنم  هک  یناشکهک  رد  هک  دـننک  یم  دـیکأت  زین  یکلف  رگید  نادنمـشناد 

. دشابیم یگدنز  تایح و  زکرم  و  هتفرگ ، رارق  نیمز  هرک  هباشم  یطیارش  رد 
«1 . » دراذگب ام  رایتخا  رد  تایآ  هنوگ  نیاریسفت  هراب  رد  يرتشیب  تاعالطا  هدنیآ  رد  رشب  شناد  ملع و  تفرشیپ  تسا  نکمم  هتبلا 

کلم ةروس 
117 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هک مییازفیب  دیاب  اجنیا  رد  اًقابط  دروم  رد  و  میدرک ، ثحب  قالط  هروس  هیآ 12  ریسفت  رد  نیا  زا  لبق  یمک  هناگ  تفه  ياهنامسآ  هراب  رد 
زیچ قوف  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  لصا  رد  هقباطم  ینعم  اریز  دراد ، رارق  يرگید  قوف  مادـک  ره  هناگ  تفه  ياهنامـسآ  ریبعت  نیا  ساسا  رب 

. دنهد رارق  يرگید 
يرگید ملاوع  رتالاب  لـحارم  رد  هک  دوشیم  مولعم  میرمـشب  لوا  نامـسآ  ءزج  ار  همه  مینیب  یم  رایـس  تباوث و  ناگراتـس  زا  ار  هچنآ  رگا 

. دشاب یم  يرگید  زا  رترب  یکی  هک  تسا 
ِنیَتَّرَک َرـصَْبلا  عِجْرا  َّمث  ( 3  ) ٍروُطف نِم  يَرت  ْلَه  َرـصَْبلا  عِجْراَف  ٍتُواـفَت  نِم  ِناـمْحَّرلا  ِْقلَخ  یف  يَرت  اَّم  ًاـقابِط  ٍتاوامـس  َْعبـس  َقَلَخ  يِذَّلا  - 4
نامحر دنوادخ  شنیرفآ  رد  دیرفآ ، رگید  کی  يور  رب  ار  نامسآ  تفه  هک  یسک  نامه  « 1 ( » 4  ) ٌریِسَح َوُه  َو  ًائِساخ  ُرصَْبلا  ْکَیلِإ  ِبلَقنَی 

؟ ینک یم  هدهاشم  یللخ  فاکش و  چیه  ایآ  نک ، هاگن  رگید  راب  ینیب ، یمن  یبیع  داضت و  چیه 
هک یلاح  رد  ددرگیمزاب  وت  يوس  هب  هدنام ) ماکان  ناصقن  للخ و  يوجتسج  رد   ) تنامشچ ماجنارس  نک  هاگن  یتسه ) ملاع  هب   ) رگید راب 

. تسا ناوتان  هتسخ و 
درایلیم دص  کی  رب  غلاب  ام  ناشکهک  رد  اهنت  یکلف  نادنمشناد  تابساحم  قبط 

يوس زا  دوشیم ! بوسحم  نآ  طـسوتم  ياههراتـس  زا  یکی  شتمظع  ماـمتابام  دیـشروخ  هک  دراد  دوـجو  هراتـس  ( 100 000 000 000)
. تسا نوریب  هرامش  باسح و  زا  هک  دراد  دوجو  ناشکهک  ردقنآ  گرزب  ناهج  نیا  رد  رگید 

نیا هک  یئادخ  تسا  گرزب  هچ  و  دوشیم ! فشک  ياهزات  ياه  ناشکهک  دنوشیم  رتزهجم  رت و  میظع  یموجن  ياه  بوکسلت  ردق  ره  و 
«2 . » راهقلا دحاولا  ۀمظعلا هللا  هتخیر  قیقد  ماظن  نآ  اب  ار  میظع  حرط 

ناگراتس اب  لوا  نامسآ  نیئزت  - 11

رایس تباث و  ياههراتس  نیا  همه  هک  میتفگ : نامسآ  تفه  حیضوت  رد  نیشیپ  لصف  رد  ناگراتس  اب  لوا  نامسآ  نیئزت  - 11
118 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


دیآ یم  رظن  هب  هک  هنوگ  نآ  یلو  دناد ، یم  وا  دوخ  ار  نآ  زا  دعب  تسا ، لوا  نامسآ  نیئاپ و  ایند و  نامـسآ  رد  همه  همه و  مینیب ، یم  هک 
لیوأت تمحز  فّلکت و  هب  يزاین  رگید  هک  درک  دهاوخ  انعم  حوضو  هب  ار ، بلاطم  نیا  هدنیآ  رد  ناهج ، شناد  تفرـشیپ  نامز و  تشذگ 

؛ دشابن هریغ  و 
یم اًلیذ  تسا ، هدومن  وگزاب  فلتخم  ياـههروس  رد  نیئاـپ ، نامـسآ  رد  ار  اـه  هراتـس  همه  نیا  ندوب  اـم  يارب  حوضو  هب  هک  یتاـیآ  ـالاح 

. میروآ
رجح هروس 

رارف حبـص  عولط  ماگنه  هب  دنودیم و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  یئوگ  دـنوشیم ، رهاظ  يرگید  زا  دـعب  یکی  اه  هراتـس  باتفآ  بورغ  زا  دـعب 
دوـخ هب  ار  نادنمـشناد  همه  مشچ  تـسا  لاـس  نارازه  هجیتـن  رد  دـننک ، یم  ناـهنپ  ار  دوـخ  باـتفآ  هدـننک  هریخ  يورین  ربارب  رد  هدرک و 
رارسا نامز  ره  دنوشیم و  هریخ  نآ  يوس  هب  یموجن  میظع  ياه  نیبرود  اه و  بوکسلت  نیرتدنمورین  اب  هک  زورما  هژیو  هب  هتشاد  لوغـشم 

. دننک یم  فشک  ناهج  مدرم  يارب  شوماخ ، لاح  نیع  رد  و  اغوغ ، رپ  ملاع  نیا  زا  ياهزات 
! ... یتسابیز شوخ و  زغن و  نارتخا  نیا  اب  خرچ  یتسار 

. میدرک نییزت  ناگدننیب  يارب  ارنآ  و  میداد ، رارق  یئاه  جرب  نامسآ  رد  ام  « 1 ( » 16  ) َنیرِظاَّنِلل اهاَّنَّیَز  َو  ًاجوُُرب  ِءامسلا  یف  اْنلَعَج  ْدََقل  َو  - 1
ياههاگلزنم هب  هراشا  ینامـسآ  ياـهجرب  تسا ؛ ادـخ  تخانـش  دـیحوت و  رب  یلیلد  ناونع  هب  شنیرفآ  ماـظن  زا  ياهشوگ  هب  هراـشا  هیآ  نیا 

، لاس زا  یعقوم  لصف و  ره  رد  مینک  یم  هاگن  دیـشروخ  هام و  هب  نیمز  هرک  زا  اـم  هک  یماـگنه  رت  قیقد  ریبعت  هب  و  تسا ، هاـم  دیـشروخ و 
مینیب یم  دناهتفرگ ) دوخ  هب  ار  یصاخ  لکش  هک  تسا  یناگراتـس  هعومجم  یکلف  ياهتروص   ) یکلف ياهتروص  زا  یکی  لباقم  رد  ار  اهنآ 

. تسا سوق  برقع و  نازیم و  ای  روث  ای  لمح  جرب  رد  الثمدیشروخ  میئوگیم  و 
(. َنیرِظاَّنلل اهاَّنَّیَز  و   ) میدیشخب تنیز  ناگدننیب  يارب  ار  یکلف  ياهتروص  نیا  نامسآ و  ام  دنک  یم  هفاضا  سپس 

119 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هک دوشیم  شخپ  ًابترم  تسد ، رود  ياهاضف  زا  یئویدار  دنمورین  جاوما  هلسلس  کی  هک  هداد  ناشنریخا  تافاشتکا  هک  دناهتفگاه  یـضعب 

جاوما نیا  همـشچرس  دـنادیمن  یتسردـب  سک  چـیه  تفرگ ، یبوخ  هب  صوصخم  هدـنریگ  ياههاگتـسد  اب  نیمز  هرک  رد  ار  اهنآ  ناوتیم 
یناوارف هدنز  تادوجوم  ینامسآ  تسد  رود  تارک  رد  هک  دراد  يوق  لامتحا  دنیوگ  یم  نادنمـشناد  یلو  تساجک ؟ دنمورین  هداعلا  قوف 
یلئاسم رابخا  نآ  رد  دننک و  شخپ  ناهج  رد  ار  ناشرابخا  دنهاوخیم  لیلد  نیمه  هب  دنرت و  هتفرشیپ  رایسب  ام  زا  ندمت  رظن  زا  هک  دنتسه 

اهنآ يدنمورین  هعشا  یلو  دننک ، هدافتـسا  جاوما  نیا  زا  دنـشوک ، یم  میمانیم  يرپ  ار  اهنآ  هک  یتادوجوم  دراد ، یگزات  ام  يارب  هک  تسا 
. دناریم رودب  ار 

زورما هک  دـنبای  یم  تسد  ياهزات  قیاقح  میهافم و  هب  تایآ  نیا  هنیمز  رد  هدـنیآ  نادنمـشناد  تساه و  هلوقم  نیا  زا  نارکیب  يایرد  نآرق 
«1  » میاهتفاین تسد  نآ  هب  هدنام و  لوهجم  ام  يارب 

تافاص هروس 
ار وا  هک  دزاس  یم  مسجم  ناسنا  رظن  رد  یئاـبیز  هرظنم  ناـنچ  هراتـس ، رپ  کـیرات و  ياهبـش  رد  نامـسآ  هحفـص  هب  هاـگن  کـی  یتسار  هب 

. دزاس شیوخ  نوتفم  روحسم و 
یقـشع و ياهلزغ  نیرتابیز  دنرعاش و  همه  یئوگ  دننک  یم  وگزاب  ار  شنیرفآ  ياهزار  و  دنیوگ ، یم  نخـس  ام  اب  ینابزیب  نابز  اب  یئوگ 

. درادن دوجو  قوشعم  قشاع و  نایم  رد  زج  هک  تسا  یئاهزار  رگنایب  اهنآ  ياهندز  کمشچ  دنیارس . یم  یپ  رد  یپ  ار  ینافرع 
میدرک نییزت  ناگراتس  اب  ار  نیئاپ  نامسآ  ام  - 6 « 2 ( » 6  ) ِبِکاَوَْکلا ٍۀَنیِِزب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اّنَّیَز  ّانِإ  - 2

مکاح نادنمـشناد  راکفا  رب  نامز  نآ  رد  هک  ياهیـضرف  هک  یلاح  رد  میدرک  نییزت  بکاوک  اب  ار  نیئاپ  نامـسآ  دـیوگیم : هک  نیا  بلاج 
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(. سویملطب هیضرف  قبط  متشه  نامسآ   ) تسا تباوث  ناگراتس  نامسآ  الاب  نامسآ  طقف  تفگیم : دوب 
هیضرف زا  نآرق  يوریپ  مدع  هدش و  تابثا  هیضرف  نیا  نالطب  میناد  یم  هکنانچ  یلو 

120 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
(. دینک تقد   ) تسا ینامسآ  باتک  نیا  زا  ياهدنز  هزجعم  دوخ  نامز  نآ  روهشم  تسردان 

نیمز فارطا  هک  تسا  یئاوه  رشق  رطاخ  هب  ناگراتـس  يابیز  ندز  کمـشچ  هک  تسا  ملـسم  زورما  ملع  رظن  زا  هک  نیا  رگید  بلاج  هتکن 
، نیمز وج  نوریب  رد  اما  تسا ، بسانم  رایـسب  نیئاپ ) نامـسآ   ) اینّدـلا ءامّـسلا  ریبعت  اب  نیا  و  درادیماو ، راک  نیا  هب  ار  اهنآ  و  هتفرگ ، ارف  ار 

«1 . » دنتسه ؤلؤلت  دقاف  دننک و  یم  هاگن  هریخ  هریخ  ناگراتس 
تلصف 12

«2 ( » 12  .. ) َحیباصَِمب اَْینُّدلا  َءاَمَّسلا  اَّنَّیَز  َو  - ... 3
. میدیشخب تنیز  ناگراتس   ) ياهغارچ اب  ار  نیئاپ  نامسآ  و 

زا هک  دنتـسه  یئاهغارچ  دننامه  اهناسنا  رظن  رد  دنـشابیم و  لوا  نامـسآ  شخب  تنیز  ناگراتـس  همه  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  اه  هلمج  نیا 
بلق یپ  رد  یپ  ینعم و  رپ  ياهندز  کمشچ  صاخ و  ألألت  اب  دننامـسآ و  تنیز  اهنت  هن  و  تسا ، هدش  نازیوآ  نوگلین  نامـسآ  نیا  فقس 

اهنابایب ناگدشمگ  يارب  کیرات  ياهبش  رد  هکلب  دنهدیم ، رس  دیحوت  هنارت  و  دننک ، یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  شنیرفآ  رارسا  ناقـشاع 
«3 . » دنزاسیم نّیعم  ار  تکرح  تهج  تمس و  مه  و  دننک ، یم  یئامنهار  دوخ  یئانشور  اب  مه  هک  دنتسه  یئاهغارچ 

کلم هروس 
روصت و  تسدرود ، یئاـیؤر  ملاوع  نآ  هب  هجوـت  و  هراتـسرپ ، کـیرات و  بش  کـی  رد  نامـسآ  هب  هاـگن  کـی  هک  منک  یم  رارکت  هراـبود 

، هدـنکفا هیاس  اهنآ  رب  هک  یتهبا  رپ  زیمآ و  رارـسا  توکـس  تمظع و  تفارظ و  یئاـبیز و  رد  تقد  و  تسا ، مکاـح  اـهنآ  رب  هک  یئاـهماظن 
لباق یناـبز  چـیه  اـب  هک  دـهدیم  ریـس  راـگدرورپ  قشع  زا  یملاوع  رد  و  دـنک ، یم  دراو  قح  رون  ناـفرع و  زا  ولمم  یناـهج  رد  ار  ناـسنا 

تسین فیصوت 
 ...، میدیشخب تنیز  یغورفرپ  ياهغارچ  اب  ار  نیئاپ  نامسآ  ام  « 4 ( » 5  ... ) َحِیباصَِمب اْینُّدلا  َءامّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  َو  - .. 4

121 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
زا هک  ینامـسآ  تسا ، لوا  نامـسآ  زا  یـشخب  همه  منیب  یم  ام  هک  یناگراتـس  مامت  هک  دـنک  یم  دـیکأت  ار  تقیقح  نیا  رگید  راب  هیآ  نیا 

هدش ریبعت  نآ  زا  نیئاپ ) کیدزن و  نامـسآ   ) ایندلا ءامـسلا  ناونع  هب  لیلد  نیمه  هب  و  دشابیم ، رت  کیدزن  ام  هب  هناگتفه  ياهنامـسآ  نایم 
«1 . » تسا

اهنت میا  هتفر  ولج  يرون  لاس  دراـیلیم  ای 17  هلـصاف 15  ات  مینک و  هدـهاشم  اه  پوکـسلت  اب  میا  هتـسناوت  لاح  هب  ات  اـم  هک  يزیچ  نآ  سپ 
زونه دنشاب  یم  هچ  رگید  نامسآ  شـش  لاح  میتخاس . نیزم  ناگراتـس  اب  ار  نآ  ام  هک  دنک  یم  هراشا  دنوادخ  هک  دشاب  یم  لوا  نامـسآ 

تسا هدشن  فشک 

زور شش  رد  نامسآ  نیمز و  شنیرفآ  - 12

یلو تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  تایآ  زا  دروم  تفه  رد  زور ، شش  رد  ناهج  شنیرفآ  زا  ثحب  زور  شش  رد  نامسآ  نیمز و  شنیرفآ  - 12
تقیقح رد  هک  تسا  هدش  هفاضا  نآ  هب  زین  دراد ) رارق  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  هچنآ   ) امهنیب ام  نیمز ، اهنامـسآ و  رب  هوالع  دروم ، هس  رد 

یئاـهزیچ ماـمت  لـماش  نامـسآ  میناد  یم  نوچ  تسا ، عـمج  نیمز  اهنامـسآ و  ینعم  رد  اـهنیا  همه  اریز  لـبق  هلمج  يارب  تسا  یحیـضوت 
تسا نآ  لباقم  هطقن  نیمز  دراد و  رارق  الاب  تهج  رد  هک  دوشیم 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوش هدیرفآ  نآ  رد  اهنیا  هک  تشادن ، دوجو  يزور  بش و  نامـسآ  نیمز و  شنیرفآ  زا  لبق  هک  دیآیم  نهذ  هب  لاؤس  نیا  اروف  اجنیا  رد 
. دیآیم دوجو  هب  باتفآ  رون  ربارب  رد  دوخ و  رود  هب  نیمز  شدرگ  زا  زور  بش و 

لاس اهدرایلیم  دیوگیم : ملع  اریز  ملع ، فالخ  رب  تسا  يزیچ  هتفه  کی  زا  رتمک  ینعی  زور ، شش  رد  ناهج  هعومجم  شیادیپ  هوالع  هب 
. دمآرد ینونک  عضو  هب  نامسآ  نیمز و  ات  دیشک  لوط 

موی هک  دوشیم  رایسب  اریز  تسا ، نشور  لاؤس  نیا  خساپ  رگید ، ياهنابز  رد  نآ  لداعم  و  زور )  ) موی هملک  عیـسو  موهفم  هب  هجوت  اب  یلو 
، لاس اهدرایلیم  ای  لاس و  نویلیم  کی  ای  لاس  دص  ای  دشاب  لاس  کی  نارود  نیا  هاوخ  دوریم ، راک  هب  نارود  کی  ینعم  هب 

122 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
: دشابیم ناوارف  تسا ، نارود  نامه  موی  یناعم  زا  یکی  دهدیم  ناشن  دنک و  یم  تباث  ار  تقیقح  نیا  هک  يدهاوش 

لوط لاس  رازه  هاجنپ  مدرم  لامعا  هبساحم  زیخاتسر و  زور  هک  یلاحرد  دنک  یم  ریبعت  ۀمایقلا  موی  هب  زیخاتـسر  ملاع  زا  نآرق  رد  هک  نانچ 
(. هیآ 4 جراعم  هروس   ) دشک یم 

جهن رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هکناـنچ  تسا  هدـمآ  رایـسب  نارود  ینعم  هب  موی  هملک  زین  ینید  ناـیاوشیپ  نانخـس  تاـیاور و  رد  و 
. وت نایز  هب  يزور  تسا و  وت  دوس  هب  يزور  تسا ، زور  ود  وت )  ) يارب ایند  کیلع : موی  کل و  موی  ناموی  رهدلا  دیامرفیم : هغالبلا 
راکـشآ نآ  رد  تاـیح  راـثآ  دـش و  درـس  رگید  زور  دوب و  نازوس  هتخادـگ و  زور  کـی  نیمز  هرک  میئوـگیم  هرم  زور  تارواـحم  رد  و 

. دوشیم غلاب  لاس  اهدرایلیم  هب  نیمز  یگتخادگ  نارود  هک  یلاح  رد  دیدرگ ،
کی ره  تفالخ  نارود  هک  یلاح  رد  سابع ، ینب  رگید  زور  و  دـندرک ، بصغ  ار  مالـسا  تفالخ  هیما  ینب  زور  کی  میئوگیم  هک  نیا  اـی 

. ددرگیم غلاب  لاس  اهدص  ای  اههد  هب 
: دیوگیم هک  اجنآ  تسا  ام  ثحب  يارب  ینشور  دهاش  هک  میراد  یناشاک  میلک  زا  یئانعم  رپ  فیرظ و  رعش 

تشذگ ناسچ  میوگب  وت  اب  میلک  مه  نآ  شیب *** دوبن  يزور  ود  تایح  یمان  دب 
میریگیم هجیتن  نینچ  قوف  ثحب  عومجم  زا  تشذگ  نآ  نیز و  لد  ندنک  هب  رگد  زور  نآ *** نیا و  هب  دش  لد  نتسب  فرـص  زور  کی 

لاس اهدرایلیم  ای  اه  نویلیم  هب  یهاگ  اهنارود  نیا  دنچ  ره  تسا ، هدیرفآ  یلاوتم  نارود  شش  رد  ار  نامـسآ  نیمز و  هعومجم  دنوادخ  هک 
. تسا هدرکن  نایب  دشاب  عوضوم  نیا  فلاخم  هک  ار  یبلطم  هنوگ  چیه  زورما  ملع  تسا و  هدش  غلاب 

. دیهد رارق  تقد  دروم  ار  لیذ  تایآ  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
«1  .. » ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  یف  ضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  - 1

. تخادرپ یتسه  ناهج  ریبدت  هب  سپس  دیرفآ ، نارود ) شش   ) زور شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  يدنوادخ  امش  راگدرورپ 
123 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

: دومرف ماما  هک  میناوخیم  زین  میهاربا  نب  یلعریسفت  زا  هیآ  نیمه  لیذ  ناهربریسفت  رد 
. نارود تقو و  شش  ینعی  زور  شش  تاقوا : ۀتس  یف  ینعی  مایا  ۀتس  یف 

؟ دیرفاین هظحل  کی  رد  ار  ناهج  ارچ 
هظحل کـی  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  همه  تسناوتیم  دراد  هک  یئاـهتنا  یب  تردـق  دوجو  اـب  دـنوادخ  هک  دوشیم  حرطم  یلاؤس  اـجنیا  رد 

. تفایرد ناوتیم  هتکن  ود  زا  ار  لاؤس  نیا  خساپ  داد ؟ رارق  ینالوط  ياهنارود  نیا  رد  ار  اهنآ  ارچ  دنیرفایب ،
هب لماکت  یعیبط و  لحارم  یط  اب  زین  شنیرفآ  لئاسم  لصا  نیا  يور  دریگ ، یم  ماجنا  یلماکت  یعیبط و  ریس  اب  دنوادخ  ياهراک  نوچ  - 1

. دمآ یم  دوجو 
رد هک  یماـگنه  اـما  دـنک ، تیاـکح  راگدـیرفآ  ملع  تردـق و  تمظع و  زا  تسناوتیم  رتـمک  دوـبیم ، هظحل  کـی  رد  شنیرفآا  رگا  - 2
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راگدـیرفآ یئاسانـش  يارب  يرتنـشور  لیلد  دریگ ، ماجنا  هدـش ، باسح  مظنم و  ياههمانرب  قبط  نوگانوگ ، ياههرهچ  و  فلتخم ، لـحارم 
، دنک وگزاب  ار  تقلخ  تمظع  تسناوتیمن  ردقنآ  دشیم ، لماک  دازون  هب  لیدـبت  هظحل  کی  رد  یمدآ  هفطن  رگا  لثملا  یف  دوب ، دـهاوخ 

تـسا هدومیپ  هک  یلحارم  دادعت  هب  دناوتیم  دنک  زورب  روهظ و  یلکـش ، هب  هام  ره  و  ياهلحرم ، رد  زور  ره  هام  یط 9  رد  هک  یماگنه  اما 
«1 . » دهد تسدب  راگدیرفآ  تمظع  زا  ياهزات  ياههناشن 

«2  » ًارِیبَخ ِِهب  ْلَئسَف  ُنامْحَّرلا  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  یف  امُهَْنَیب  ام  َو  ضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  - 2
( تردق  ) شرع رب  سپس  دیرفآ ؛ نارود ] شش  زور :[  شش  رد  دراد ، دوجو  ود  نیا  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  ییادخ )  ) نامه

! تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  هک  هاوخب  وا  زا  تسا ؛ نامحر  دنوادخ ) وا  تخادرپ ، ناهج  ریبدت  هب  و   ) تفرگ رارق 
ِءامَّسلا َنِمُلِزنَی  ام  َو  اْهنِم  ُجُرْخی  ام  َو  ِضْرَألا  یف  ُِجلَی  ام  ُمَْلعَی  ِشْرَْعلا  یلَع  يوَتسا  َّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  یف  ضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  - 3

«3 ( » 4  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ُْمتنُک  ام  َْنیَأ  ْمکَعَم  َوُه  َو  اَهِیف  ُجُْرعَی  اَم  َو 
شش زور :[  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یسک  وا 

124 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
نآ زا  ار  هچنآ  و  دنادیم ، دوریم  ورف  نیمز  رد  ار  هچنآ  تخادرپ ؛) ناهج  ریبدت  هب  و   ) تفرگ رارق  تردق  تخت  رب  سپس  دیرفآ ؛ نارود ]
هب تبـسن  دـنوادخ  و  تسا ، امـش  اب  وا  دیـشاب  اج  ره  و  دوریم ؛ الاب  نامـسآ  هب  هچنآ  ددرگیم و  لزان  نامـسآ  زا  هچنآ  دوشیم و  جراخ 

! تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ 
دیربب یپ  دنوادخ  نایاپ  یب  ملع  هب  نآ  ياوتحم  زا  دیئامن و  تقد  هکرابم  هیآ  تاکن  هب 

هام دیشروخ و  ریخست  - 13

: میناوخیم دیجم  نآرق  رد  زین  دـهد و  یم  ار  هام  دیـشروخریخست و  زا  ربخ  دـنوادخ  نآرق ، هیآ  نیدـنچ  رد  هام  دیـشروخ و  ریخـست  - 13
(32 میهاربا -  ) َراْهنَألا ُمَُکل  َرَّخس  َو  درک  امش  رخسم  ار  اهرهن  دنوادخ 

زور بش و  رگید  ياج  رد  و  ( 32 میهاربا - ِهِْرمَِأب  ِرْحَْبلا  یف  ْکلُْفلا  ُمَُکل  َرَّخس  َو  تخاس  امش  رخسم  ار  یتشک  دیامرفیم : رگید  دروم  رد  و 
(. 12 لحن -  ) َراهَّنلا َو  َْلیَّلا  ُمَُکل  َرَّخس  َو  درکریخست  امش  يارب  ار 

هب ار  ایرد  رگید  ياـج  رد  و  ( 33 میهاربا -  ) ِنیَبئاد َرَمَْقلا  َو  سْمشلا  ُمَُکل  َرَّخـس  َو  تخاس  امـش  رخـسم  ار  هام  ودیـشروخ  رگید  ياج  رد  و 
(. 14 لحن -  ) ایِرط ًامَْحل  ُْهنِم  اُولکْأَِتل  َرْحَْبلا  َرَّخس  يِذَّلا  َوُهَو  دینک  هدافتسا  نآ  زا  هزات  تشوگ  ات  دروآ  رد  امشریخست 

یف اَّم  مَکل  َرَّخـس  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  تخاس ؟ امـش  رخـسم  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  همه  دنوادخ  ینیب  یمن  ایآ  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و 
(. 65 جح -  ) ِضْرَألا

: تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  میناوخیم : رگید  ياج  رد  هرخالاب  و 
(. 13 هیثاج -  ) ُْهنِّم ًاعیِمَج  ِضْرَألا  یف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  یف  اَّم  مَکل  َرَّخس  َو  تخاس  امش  رخسم  ار  یگمه 

. هدیرفآ امش  يارب  تسا  نیمز  يور  هچنآ  هک  تسا  یئادخ  وا   29 ةرقب : ًاعیِمَج  ِضْرَألا  یف  اَّم  مَُکلَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
نامسآ رد  هچنآ  امش ، يارب  هدرک  رخسم  دنوادخ  دینیب  یمن  ایآ  . 19 نامقل : ِضْرَألا  یف  ام  َو  ِتاوامَّسلایف  اَّم  مَُکل  َرَّخس  َهَّللا  َّنَأ  اْوََرت  َْمل  َأ 

. تسا نیمز  رد  هک  هچنآ  اه و 
رد اـجنیا  زا  تسرد  و  دـنک ، یم  صخـشم  ینیمز  تادوجوم  همه  هب  تبـسن  ار  ناـنآ  يرورـس  اـهناسنا و  يدوـجو  شزرا  بیترت  نیا  هب  و 

رما يارب  ادخ  ار  ناسنا  نیا  هک  میباییم 
125 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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؟ زیچ هچ  يارب  ار  وا  هدیرفآ  وا  يارب  ار  زیچ  همه  تسا ، هدیرفآ  میظع  شزرا و  رپ  رایسب 
روآدای ار  ناسنا  يالاو  ماقم  هک  تسین  هیآ  نیا  اهنت  رتدنمـشزرا  اهنآ  یماـمت  زا  تسا و  رواـنهپ  هنحـص  نیا  رد  دوجوم  نیرتیلاـع  وا  يرآ 

نآرق رد  هکلب  دوشیم ،
. دنک یم  یفرعم  ناهج  تادوجوم  لک  شنیرفآ  یئاهن  فده  ار  ناسنا  هک  میباییم  یناوارف  تایآ 

«1  .. » ِهِْرمَِأب ِتارَّخسُم  َموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  سْمَّشلا  َو  - .. 1
 ... دنتسه وا  نامرف  رخسم  هک  یلاح  رد  دیرفآ  ار  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  و  . 

راذگ تمدخ  رادربنامرف و  رخـسم و  ار  هام  دیـشروخ و  هک  تسا  یـسک  وا  « 2  .. » یمـسُّم ٍلَجَأل  يِرْجی  ُّلـک  َرَمَْقلا  َو  سْمَّشلا  َرَّخـس  َو  - 2
. تخاس

ار یناهج  دنشاپیم : رون  دناهدنز ، تادوجوم  همه  اهناسنا و  راذگتمدخ  و  دنتسه : وا  نامرف  رب  رس  اهنیا  همه  هک  رتالاب  نیا  زا  يریخست  هچ 
دـننیرفآیم و دـم  رزج و  اـهایرد  رد  دـنهدیم : شرورپ  ار  هدـنز  تادوجوم  دـنرادیم : هگن  مرگ  ار  تادوجوم  رتـسب  دـنزاس : یم  نشور 

. دنتسه اه  تکرب  اه و  تکرح  همه  همشچرس  هصالخ 
هدـش نییعت  اهنآ  يارب  هک  یـصخشم  دمآرـس  ات  هام  دیـشروخ و  نیا  زا  مادـک  ره  تسین ؛ يدـبا  ینادواج و  هدام  ناهج  ماظن  نیا  نوچ  اما 

(. یمسم لجال  يرجی  لک   ) دنهدیم همادا  تکرح  هب  دوخ  ریسم  رد  تسا 
رظن زا  و  تسا : ناهج  نیا  تادوجوم  دبـس  رـس  لگ  نیرت و  هتفای  لماکت  ناسنا  اـًلوا  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تاـیآ  نیا  عومجم  زا 

جات هتخاس و  ناسنا  نیا  رخسم  ار  رگید  تادوجوم  همه  هک  تسا  هدش  هداد  ماقم  شزرا و  وا  هب  ردقنآ  مالسا  ینیب  ناهج 
: داهن شرس  رب  . 70 ءارسا : ار  میتشاد  یمارگ  ار  ناگداز  یمدآ  ام  َمَدا » یَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  »

!. ادخ رون  هاگیاج  شبلق  تسا و  هّللا  ۀفیلخ  هک  یناسنا 
هکلب دروآیم : رد  دوخ  نامرف  تحت  یگمه  ار  تادوجوم  نیا  ناسنا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تایآ  نیا  ردریخست  هک  دوشیم  نشور  ًایناث 

ریسم رد  هک  هزادنا  نیمه 
126 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دنتسه واریخست  رد  دنراد  يرگید  دئاوف  ای  دننک  یم  یناشفا  رون  وا  يارب  ینامسآ  تارک  لثملا  یف  دنراد و  تکرح  وا  تمدخ  عفانم و 
اب رود : ای  کیدزن  هدنیآ  رد  تایآ : رد  تاروکذم  نآ  همه  هک  میریذپب  ار  تاملک  یقیقح  یعـضو و  يانعم  نامه  هک  دراد  یعنام  هچ  ای  )
ای خیرم  ای  هام  رد  دناوت  یم  ناسنا  هک  میتفریذپ  یمن  مه  رود  نادنچ  هن  هتشذگ  رد  ام  اریز  دیآ ، رد  ناسناریخست  هب  ناسنا : یملع  تفرشیپ 

فالخرب ار  تاملک  دیابن  سپ  تسا : هدـش  هداتفا  اپ  شیپ  هلأسم  هکلب  میاهدومن  لوبق  هک  نیا  رب  هوالع  الاح  اما  دراذـگب  مدـق  تارک  ریاس 
(. میئامن فرصنم  مینزب و  رد  نآ  رد و  نیا  هب  یقیقح  يانعم 

زا نیا  و  درادـن : تیـصخش  تیعقوم و  همه  نیا  ناـسنا  ياهفـسلف  چـیه  رد  و  هدـشن : لـئاق  ـالاو  شزرا  ناـسنا  يارب  ردـق  نیا  یبتکم  چـیه 
هک ارچ  دراد  یتیبرت  قیمع  رثا  نآ  زا  یهاگآ  هک  دربیم : الاب  دـح  نیا  اـت  ار  ناـسنا  يدوجو  شزرا  هک  تسا : مالـسا  بتکم  ياـهیگژیو 

هتشگرس و یگمه  دنراک و  رد  همه  کلف  ودیشروخ  هام و  داب و  ربا و  و  تسا : هداد  وا  هب  تمظع  همه  نیا  ادخ  هک  دنک  رکف  ناسنا  یتقو 
: دنیوا راکتمدخ  رادربنامرف و 

مه رد  ار  اهریجنز  دزاس : یمن  روز  رز و  ماقم و  تورث و  هدرب  تاوهـش و  ریـسا  ار  دوخ  دـهدیمن و  یتسپ  تلفغ و  هب  نت  یناـسنا  نینچ 
دنک یم  زاورپ  اهنامسآ  جوا  هب  دنکشیم و 

مرگ و نشور و  ار  ناسنا  تایح  هنحـص  دوخ : یناشفا  رون  اب  هک  یلاح  رد  دنتـسین : ناـسنا  رخـسم  هاـم  دیـشروخ و  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 
هلیسوب رگید  يوس  زا  و  تشاد : دهاوخن  دوجو  نیمز  هرک  رد  یتکرح  شبنج و  هنوگ  چیه  دشابندیـشروخ  رون  رگا  هک  دنزاس : یم  هدامآ 
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دنک یم  میظنت  شرادم  رد  ار  نیمز  تکرح  دوخ : هبذاج 
. تسا یناوارف  عفانم  تاکرب و  همشچرس  دوخ  هک  دنیرفآیم : هام  يراکمه  اب  اهایرد  رد  دم : رزج و  و 

: دننک یم  تمدخ  ناسنا  هب  يوحن  هب  مادک  ره  اهزور : اهبش و  اهرهن : اهایرد : اهیتشک :
. دنتکرح رد  وا  عفانم  قیرط  رد  و 

تمظع و رب  تسا  ینشور  لیلد  اهنآ : هدش  باسح  ماظن  اهریخست و  نیا  رد  تقد 
127 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

1 . » راگدیرفآ تمکح  تردق و 

دوخ رقتسم  رد  دیشروخ  تکرح  - 14

يدیشروخ یسک  پوکسلت  عارتخا  زا  شیپات  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسا  ربمایپ  نامز  رد  دوخ  رقتـسم  رد  دیـشروخ  تکرح  - 14
نونک ات  دعب ) لاس  دص  راهچ  رازه   ) پوکسلت يریگراکب  عارتخا و  نامز  زا  تخانش . یمن  ار  مینییب  یم  هک  يدیشروخ  هام و  ریغ  یهام  و 

. دوب هداد  ربخ  همه  زا  رتشیپ  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  نکلو  تسا  هدش  فشک  تارجم  اههد  یسمش ) هموظنم  رد  )
ربارب رازه  دصیـس  نویلیم و  کی  دودـح  رد  درذـگ . یم  شرمع  زا  لاس  درایلیم  هک 5  یلصا  هتشر  ناگراتس  زا  تسا  ياهراتـس  دیـشروخ 
مویله نژوردیه و  ياهزاگ  زا  اتدمع  هدوب و  لکش  يورک  هراتس  نیا  تسا  هدش  عقاو  نیمز  رتمولیک  نویلیم  هلصاف 150  رد  هک  نیمز  رطق 
هدوب یلومعم  هراتس  کی  مرج  ربارب  هراتس 7  نیا  مرج  تسا . لیام )  870000  ) رتمولیک نویلیم   1 هراتس 4 . نیا  تعسو  تسا . هدش  لیکشت 

. دهد یم  لیکشت  ار  یسمش  هموظنم   99 و 9 ، دنخرچ . یم  شرود  هب  هک  تسا  یتارایس  مامت  مرج  ربارب  نینچمه 750  و 
زیزع يادخ  ریدقت  کی  نیا  تسا  تکرح  رد  دوخ  ياج  رد  دیـشروخ  و  « 2 ( » ِمِیلَْعلا ُزیزَعلا  ُر  يِدْقَت  َِکلاذ  اَهل  ٍّرَقَتْـسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلاَو  )

. تس اناد  و 
دیـشروخ دـنک . یم  دـمآ  تفر و  زین  فرطنآ  فرطنیا و  هب  هکنیا  نمـض  تسا  یـصخشم  تباـث و  ياـج  ینعم : هب  هیآ  رد  رقتـسُم )  ) هملک

. تسا تکرح  رد  دوخ  هاگرارق »  » رد دنک  یم  فیصوت  هیآ  هک  مسق  نامه 
هار ناشکهک  رد  يرادم  رد  تکرح  هلمج  زا  نآ  تکرح  و  تسا . نآ  صخشم  تباث و  ياج  هک  تسا  یسمش  هموظنم  زکرم  نآ  رقتسم ) )

ار نآ  ات  دشک  یم  لوط  لاس  نویلیم  تسا و 225  تکرح  رد  نآ  رد  تعاس  رد  رتمولیک  تعرس 900000  اب  هک  تسا  يریش 
128 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دنک یط 
. دندیخرچ یم  نآ  رودب  تارایس  دیشروخ و  دوب و  ناهج  زکرم  نیمز  موجن : ملع  ربانب  )

تکرح رد  دـشاب ) یـسمش  هموظنم  زکرم  هک   ) دوخ رقتـسم )  ) رد اردیـشروخ  نآرق  یلو  دوب . یقاب  دوخ  توقب  لاس 1543  اـت  يروئت  نیا 
(. تسا هدرک  نایب 

نژوردیه رصنع  زا  دیشروخ  دهد . یم  ترارح  رون و  دنازوس و  یم  ار  یتخوس  دیـشروخ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  غارچ  هب  دیـشروخ  هیبشت 
ریداقم دوش و  یم  لیدبت  مویله  هب  دزوس و  یم  نژوردیه  زا  یـشخب  هتـسویپ  نآ ، نورد  دایز  رایـسب  يامد  لیلد  هب  هدش . لیکـشت  مویله  و 

. دنام یم  غارچ  دننامب  بیترت  نیا  هب  و  دنک . یم  دازآ  تاعشعشت  رون و  ترارح و  دننام  يژرنا  زین  يدایز 
نآ يارب  لکش  یضیب  ًابیرقت  يرادم  هدش و  هدرب  رود  دعب  تسا . هدوب  دیشروخ  یکیدزن  رد  دوخ  يریگ  لکـش  شیادیپ و  زاغآ  رد  نیمز 

. دشاب ریغتم  نیمز  يامرگ  دوشب و  کیدزن  رود و  دیشروخ  هب  ات  هدش  هتفرگ  رظن  رد 
هلصاف دیشروخ  زا  هدش  باسح  نیمز  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  تسا . نآ » ِندرب  اجک  ات   » زین هیآ  رد  ترارح  ندرب  رود  هنوگچ »  » زا روظنم 
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تـسه هچنآ  زا  رت  کیدزن  رگا  ای  دیدرگ و  یم  ریخبت  نیمز  حطـس  زا  يرتمک  ياهبآ  دش  یم  هدرب  رترود  اًلثم  رگا  ینعی  تسا . هدـش  هداد 
. دوبیمن تسا  عضو  نیرتهب  هک  دوخ  یلعف  هنوگ  هب  نیمز  ییاوه  بآ و  تیعضو  و  دشیم ، ریخبت  يرتشیب  ياهبآ  دشیم  هداد  رارق 

«1 . » دراد دوجو  دیشروخ  درایلیم  کی  هعومجم  نیا  رد  دشاب ، یم  هعومجم  نیمه  زادیشروخ  هک  ۀنابّتلا  برد  هرجم  رد 
رود هب  دیشروخ  هک  اجنآ  زا  دنتسه . دیشروخ  حطس  هیقب  زا  رتدرـس  هک  دنتـسه  یقطانم  دیآ  یم  رظن  هب  دیـشروخ  يور  هک  یهایـس  طاقن 

دنریگ و یم  رارق  نیمز  يوربور  دیـشروخ  زا  یحاون  نآ  یهاگ  دـخرچ ،) یم  دوخ  رود  هب  رود  کی  هتفه  ره 4  ًابیرقت   ) دخرچ یم  دوخ 
کی مدع  رد  زین  دیـشروخ  دوخ  لکـش  نیا  هب  و  دیآ . یم  نیمز  فرط  هب  يرتمک  يامرگ  دنتـسه  نیمز  يوربور  یتقو  دنتـسین . زین  یهاگ 

. دراد شقن  امرگ  یتخاون 
رد دیشروخ  وترپ  رون و  دنچ  ره  تسا ، کیرات  هایس و  لصا  رد  اضف  میناد  یم  هکنانچ 

129 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
یلجتم ار  نآ  دوـش  یم  هدـیمان  زور  دراد و  رارق  دیـشروخ  يوربور  هـک  نـیمز  زا  یــشخب  نآ  یلو  تـسین ، یلجتم  اـما  دراد  دوـجو  اـضف 

وترپ یلجت  شخب  نآ  بش  بش ، ياـجب  زور  نـتفر  نـیمز و  شخرچ  اـب  و  تـسا . وـج  زا  رتـمولیک  ًادودـح 100  نآ  عافترا  هک  دـنکیم .
1 . » دناشوپ یم  ار  دیشروخ 

دناشوپ یم  ار  زور  بش ، هدرپ  - 15

«2  ... » ًاثِیثَح ُُهُبلطَی  َراهَّنلا  َْلیَّلا  یشُْغی  دناشوپ ...  یم  ار  زور  بش ، هدرپ  - 15
رب یـششوپ  نوچمه  ار  بش  هک  تسا  وا  . ) تسا تکرح  رد  تعرـس  هب  زور  لابند  هب  بش  دـناشوپیم و  ار  زور  بش ، کـیرات ) هدرپ   ) اـب

(. دناشوپیم بش  یناملظ  ياههدرپ  اب  ار  زور  یئانشور  دنکفا و  یم  زور 
اهنت شـشوپ  اریز  دـناشوپیم  زین  ار  بش  یکیراـت  زور  هلیـسوب  هدومرفن  هدـش و  رکذ  بش  دروم  رد  اـهنت  قوف  ریبعت  هک  نیا  هجوت  بلاـج 

. یئانشور هن  تسا ، یکیرات  بسانم 
دودیم راکهدـب  لابند  هب  تعرـس  اب  هک  يراکبلط  دـننامه  تسا  تکرح  رد  زور  لاـبند  هب  تعرـس  اـب  بش  دـنک : یم  هفاـضا  نآ  زا  دـعب 

(. اثیثح هبلطی  )
اریز تسا  یبلاج  ریبعت  نیمز  هرک  رد  زور  بش و  تیعقوم  هب  هجوت  اب  ریبعت  نیا 

دشاب هدوب  شدوخ  يور  رب  نیمز  لکـش  یطورخم  هیاس  نداتفا  دوخ و  رود  هب  نآ  تکرح  یگنوگچ  رظان  نیمز  هرک  نوریب  زا  یـسک  رگا 
دنک یم  ساـسحا  نینچ  ددرگیم  دوخ  رود  هب  هقیقد ) رد  رتمولیک  دودح 30  رد   ) يروآ ماسرس  تعرـس  اب  نیمز  هرک  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

رد عوضوم  نیا  یلو  تسا ، تکرح  رد  زور  یئانشور  لابند  هب  هرک  نیا  يور  رد  دایز  تعرـس  اب  لکـش  یطورخم  هایـس  يالویه  ایوگ  هک 
دوخ هب  یلکش  و  تسا ، شخپ  فارطا  ياضف  مامت  رد  نیمز و  هرک  زا  یمین  رد  باتفآ  یئانـشور  اریز  تسین ، قداص  زور  یئانـشور  دروم 

دودیم نیمز  يور  رکیپ  لوغ  زیمآرارسا  حبش  کی  دننامه  لکش  یطورخم  هیاس  تروص  هب  هک  تسا  بش  یکیرات  اهنت  دریگیمن ،

دیشروخ هام و  هلیسو  میوقت  لیکشت  - 16

لفاحم رب  رتمامت  هچ  ره  تردـق  اب  سویملطب  تئیه  هیـضرف  دـش  لزان  لیذ  تایآ  هک  زور  نآ  دیـشروخ  هام و  هلیـسو  میوقت  لیکـشت  - 16
مکارتم نیرولب و  یماسجا  هک  كالفا  لد  رد  هکلب  دنتشادن ، یـشدرگ  دوخ  يدوخ  هب  ینامـسآ  مارجا  هیـضرف  نیا  قبط  دوب ، مکاح  یملع 

هن زور  نآ  رد  نیا  رب  انب  دوب ، ناشکالفا  تکرح  عبات  اهنآ  تکرح  دـندوب و  هدـش  بوکخیم  دـندوب  زایپ  تسوپ  تاقبط  نوچمه  مه  يور 
. نآ ینایرج  یلوط و  تکرح  هن  و  تشاد ، یموهفمدیشروخ  ندوب  روانش 
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، نیرولب كالفا  دنب  دیق و  زا  ینامسآ  مارجا  ندش  دازآ  و  ریخا ، نورق  تایفشک  وترپ  رد  سویملطب  هیـضرف  ياههیاپ  نتخیر  ورف  زا  دعب  اما 
وا درگ  هب  راوهناورپ  یـسمش  هموظنم  ماـمت  و  تسا ، تکرحیب  تباـث و  یـسمش  هموـظنم  زکرم  رد  دیـشروخ  هک  تفرگ  توـق  هیرظن  نیا 

. دنخرچیم
. دوبن نشور  دادیم  تبسندیشروخ  هب  ار  ینارود  یلوط و  تکرح  هک  لیذ  تایآ  تاریبعت  موهفم  زاب  اجنیا  رد 

: دش تباثدیشروخ  يارب  تکرح  عون  دنچ  رخاوا  نیا  رد  داد و  همادا  دوخ  تفرشیپ  هب  ملع  زاب  هک  نیا  ات 
. شدوخ رود  هب  نآ  یعضو  تکرح  - 1

. نامسآ زا  یصخشم  هطقن  يوس  هب  یسمش  هموظنم  هارمه  نآ  یلوط  تکرح  - 2
. تسا نآ  زا  یئزج  هک  یناشکهک  هعومجم  هارمه  نآ  ینارود  تکرح  - 3

. دیسر توبث  هب  نآرق  یملع  رگید  هزجعم  کی  بیترت  نیا  هب  و 
اجنیا رد  تسا  هدـمآ  دیـشروخ  تکرح  نوـماریپ  اـه  فراـعملاةرئاد  زا  یکی  رد  هک  ار  یثـحب  زا  یتمـسق  هلأـسم  نیا  ندـش  رتنـشور  يارب 

. تسا یعقاو  تاکرح  و  هنایلاس ) تکرح  یموی و  تکرح   ) يرهاظ تاکرح  ياراد  دیشروخ  رد  میروآیم :
زا بونج  فرط  رد  دـنک ، یم  عولط  قرـشم  زا  ام  هرک  مین  رد  دراد ، تکرـش  نامـسآ  هرک  يرهاظ  تکرح  یموی و  تکرح  رد  دیـشروخ 

. دزاس یم  صخشم  ار  یقیقح  رهظ  راهنلا  فصن  زا  نآ  روبع  دنک ، یم  بورغ  برغم  رد  درذگیم و  لحم  راهنلا  فصن 
131 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

رد دربیم ، قرـشم  فرط  هب  برغم  زا  هجرد  کی  بیرق  ار  نآ  زور  ره  هک  دراد  زین  نیمز  رود  هب  ياهنایلاس  يرهاظ )  ) تکرح دیـشروخ ،
رد تکرح  نیا  تسا ، عقاو  جوربلا  ةرئاد  هحفـص  رد  تکرح  نیا  رادم  درذـگیم ، اهجرب  لباقم  زا  راب  کی  یلاس  دیـشروخ  تکرح ، نیا 

. تسا نآ  رب  ینتبم  یسمش  لاس  و  نآ ، هب  طوبرم  یلک  لیم  بالقنا و  نیلادتعا و  تسا ، هتشاد  ناوارف  تیمها  موجن  خیرات 
رد رتمولیک  رازه  یس  دص و  کی  نویلیم و  کی  دودح  تعرس  اب  ار  دیـشروخ  ناشکهک ، ینارود  تکرح  يرهاظ  تاکرح  نیا  رب  هوالع 

دـصراهچ رازه و  ود  داتفه و  بیرق  یتعرـس  اب  هکلب  تسین ، تباث  دیـشروخ  مه  ناـشکهک  لـخاد  رد  اـما  دـنادرگیم ، اـضف  رد  تعاـس !
اـضف رد  دیـشروخ  عیرـس  تکرح  نیا  زا  ام  هک  نیا  دـنک و  یم  تکرح  هیتبکر » یلع  یثاج   » یکلف تروص  بناج  هب  تعاس ! رد  رتمولیک 

. تسه زین  صاخ  یعضو  تکرح  نیا  صیخشت  ذخأم  هک  تسا  یکلف  مارجا  يرود  ببس  هب  میربخیب 
دشابیم زور  هنابش  جنپ  تسیب و  دودح  نآ  ياوتسا  رد  دیشروخ  یعضو  تکرح  هرود 

سی هروس 
ُهانْرَّدَق َرَمَْقلا  َو  ( 38  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدـْقَت  ِکلاذ  اهَّل  ٍّرَقَتـسُِمل  يِرْجت  سْمّـشلا  َو  ( 37  ) َنوُِملظُّم مُه  اذاَف  َراهّنلا  ُْهنِم  ُخَلـسَن  ُلـْیَّلا  ُمُهَّل  ٌۀَـیاَء  َو 

«1 ( » 40  ) َنوُحَبسَی ٍکَلَف  یف  ُّلک  َو  ِراهّنلا  ُِقباس  ُْلیَّلا  َو ال  َرَمَْقلا  كِرُْدت  نَأ  اهل  یِغَبنَی  سْمـشلا  ال  ( 39  ) ِمیِدَْقلا ِنوُجْرُْعلاک  َداع  یّتَح  َلِزانَم 
. دریگیم ارف  ار  اهنآ  یکیرات  ناهگان  میریگیم ، رب  نآ  زا  ار  زور  ام  ادخ ) تمظع  زا   ) تسا ياهناشن  اهنآ  يارب  بش 

. تسا اناد  رداق و  دنوادخ  ریدقت  نیا  تسا ، تکرح  رد  شهاگرارق  يوس  هب  هتسویپ  هک  تسا ) یتیآ  اهنآ  يارب  زین   ) دیشروخ و 
درز لکـش و  یـسوق   ) هنهک هخاش  تروص  هب  ماجنارـس  درک ) یط  ار  لزانم  نیا  هک  یماـگنه  هب  و   ) میداد رارق  یئاـههاگلزنم  هاـم  يارب  و 

. دیآیم رد  امرخ  گنر )
. دنروانش دوخ  ریسم  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  دریگیم و  یشیپ  زور  رب  بش  هن  دسر و  هام  هب  هک  تسا  راوازسدیشروخ  يارب  هن 

132 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دنتسه یتیآ  هام  دیشروخ و  زا  کی  ره 

ياـههناشن زا  يرگید  شخب  ثحب  دروم  تاـیآ  نوچ  مهاوخ  یم  ترذـعم  مینک  یم  ینـالوط  ثحب  قوـف  تاـیآدروم  رد  هک  نیا  زا  اًـلبق 
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. درادیم نایب  ار ، دیحوت  ياههقلح  زا  رگید  ياهقلح  و  دنک ، یم  نایب  یتسه  ناهج  رد  ار  ادخ  تمظع 
( لیللا مهل  ۀیآ  و   ) ادخ تمظع  زا  تسا  ياهناشن  هیآ و  اهنآ  يارب  بش  دیامرفیم : تسخن 

ناهگان میرادیمرب ، نآ  زا  ار  زور  باـتفآ و  رون  اـم  هدـش  هدـنار  بقع  هب  تملظ  هاپـس  هتفرگ و  ارف  ار  اـج  همه  باـتفآ  رون  هک  یلاـح  رد 
( نوملظم مه  اذاف  راهنلا  هنم  خلسن   ) دریگیم ارف  ار  اهنآ  همه  یکیرات 

زا هک  یضراع  تسا  یتفـص  یئانـشور  رون و  تسا  یکیرات  نیمز  هرک  یلـصا  تعیبط  هک  دنک  یم  وگزاب  ار  هتکن  نیا  ریبعت ، نیا  رد  تقد 
راکـشآ نت  یعیبط  گنر  دروآ  نوریب  ارـسابل  نآ  هاگ  ره  هک  دـنناشوپب  یـسک  نت  رب  هک  ساـبل  نوچمه  دوشیم ، هداد  وا  هب  يرگید  عبنم 

!. دوشیم
تـسا یتیآ  اهنآ  يارب  زین  دیـشروخ  دیوگیم : تسا  باتفآ  یئانـشور و  رون و  تیآ  هدش  هراشا  نآ  هب  بش  تیآ  زا  دعب  هک  یتیآ  نیموس 

(. اهل رقتسمل  يرجت  سمشلا  و  ! ) تسا تکرح  رد  شهاگرارق  يوس  هب  هتسویپ  هک 
ياـهثحب نارـسفم  تسیچ  تکرح  نیا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  اـما  دـنک ، یم  ناـیب  رمتـسم  روـط  هب  ار  دیـشروخ  تکرح  حوـضو  هب  هیآ  نیا 

تقیقح رد  هک  ناهج  نایاپ  ات  تکرح  نیا  هک  دـننادیم  نیمز  درگ  رب  دیـشروخ  يرهاظ  تکرح  هب  هراـشا  ار  نآ  یهورگ  دـنراد : ناوارف 
. دراد همادا  تسوا  رمع  نایاپ  دیشروخ و  هاگرارق 

زاغآ زا  دیشروخ  میناد  یم  اریز  دناهتسناد ، نیمز  بونج  لامش و  يوس  هب  ناتسمز  ناتسبات و  رد  سمش  لیم  هب  هراشا  ار  نآ  رگید  یضعب 
ددرگیم زاب  بقع  هب  ناتسبات  زاغآ  زا  و  دوریم ، شیپ  یلامش  هجرد  رادم 23  ات  و  دوشیم ، لیامتم  لامش  يوس  هب  یلادتعا  طخ  زا  راهب 

هب ناتسمز  زاغآ  زا  و  دهدیم ، همادا  بونج  يوس  هب  ناتـسمز  زاغآ  ات  ار  ریـس  طخ  نیمه  و  دسریم ، یلادتعا  طخ  هب  زاب  زیئاپ  زاغآ  رد  ات 
. دسریم نآ  هب  راهب  زاغآ  رد  دنک و  یم  تکرح  لادتعا  طخ  يوس 

133 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
رود هب  دیشروخ  هک  هدرک  تباث  عطق  روطب  نادنمشناد  تاعلاطم  اریز  دناهتسناد ، باتفآ  هرک  یعضو  تکرح  هب  هراشا  ار  نآ  رگید  یضعب 

دنک یم  شدرگ  دوخ 
هموظنم هعومجم  اب  دیـشروخ  تکرح  نآ  دناهدرک و  فشک  نادنمـشناد  اریخا  هک  تسنامه  قوف  هیآ  يارب  ریـسفت  نیرتدـیدج  نیرخآ و 

. دشابیم دناهدیمان  اگُو »  » هراتس ارنآ  هک  یتسد  رود  هراتس  نیعم و  تمس  کی  يوس  هب  ام  ناشکهک  طسو  رد  یسمش 
شناد ملع و  نونکات  هک  يرگید  ياهتکرح  اهتکرح و  نیا  مامت  هب  هراشا  يرجت »  » هلمج تسا  نکمم  دـنرادن و  مه  اب  یتافانم  یناـعم  نیا 

دعب هیآ  رد  میلعلا  زیزعلا  ریدقت  کلذ  تساناد  رداق و  دـنوادخ  ریدـقت  نیا  دـشاب . هدوب  دوش ، فشک  هدـنیآ  رد  دـیاش  هدیـسرن و  نآ  هب  ام 
یئاهلزنم هام  يارب  ام  دـیامرفیم : و  دـیوگیم ، نخـس  تسا ، هام  مایا  شخب  ماظن  هک  نآ  لزانم  هاـم و  تکرح  زا  ثحب  نیا  لـیمکت  يارب 

َرَمَْقلا َو  ! ) دیآیم رد  امرخ  گنر  درز  لکش  یسوق  هنهک  هخاش  تروص  هب  ماجنارـس  درک  یط  ار  اهلزنم  نیا  هک  یماگنه  هب  و  میداد ، رارق 
(. 39  ) ِمیِدَْقلا ِنوُجْرُْعلاک  َداع  یّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَق 

نآ دنراد  هک  یقیقد  تابساحم  قبط  دنناوتیم  لبق  لاس  اهدص  زا  نامجنم  هک  يروط  هب  تسا ، هدش  باسح  قیقد و  الماک  اههاگلزنم  نیا 
یئاناوت داوسیب  داوس و  اب  هک  تسا  ینامـسآ  یعیبط  میوقت  کی  و  دشخبیم ، مظن  اهناسنا  یگدنز  هب  بیجع  ماظن  نیا  دننک ! ینیب  شیپ  ار 

عـضو ندرک  هاگن  اب  دناوتیم  دنک  فلتخم  ياهبـش  رد  هام  عضو  رد  تسرامم  تقد و  یمک  ناسنا  رگا  هک  يروطب  دراد ، ار  نآ  ندـناوخ 
. تسا هام  زا  بش  مادک  بش  نآ  دنادب  ابیرقت  ای  ًاقیقد و  نآ 

قیقد میوقت  نیا  دـنوادخ  و  تسین ، ریذـپ  ناکما  نامز  قیقد  نییعت  نودـب  مظن  و  دـهدیم ، لیکـشت  مظن  ار  اـهناسنا  یگدـنز  ساـسا  يرآ 
. تسا هداد  رارق  فده  نیمه  يارب  نامسآ  رد  ار  هنالاس  هناهام و 

سْمشلا ال  ! ) دنروانش دوخ  ریسم  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  و  دریگیم ، یشیپ  زور  رب  بش  هن  و  دسر ، هام  هب  هک  تسا  راوازس  دیشروخ  يارب  هن 
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(40  ) َنوُحَبسَی ٍکَلَف  یف  ُّلک  َو  ِراهّنلا  ُِقباس  ُْلیَّلا  َو ال  َرَمَْقلا  كِرُْدت  نَأ  اهل  یِغَبنَی 
ار شیوخ  ياههاگ  لزنم  هام  هرک  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  یط  لاس  کی  رد  هناگهدزاود  ياهجرب  رد  ار  دوخ  نارود  دیـشروخ  میناد  یم 

دنک یم  یط  هام  کی  رد 
134 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

رد زگره  دیشروخ  دیامرفیم : اذل  تسا ، رت  عیرس  شرادم  رد  دیشروخ  تکرح  زا  راب  هدزاود  شریـسم  رد  هام  ینارود  تکرح  نیا  رب  انب 
. دروخ مه  رب  هنایلاس  ماظن  دهد و  ماجنا  هام  کی  رد  ار  دوخ  هلاس  کی  تکرح  ات  دسریمن  هام  ياپ  هب  دوخ  تکرح 

ار دوخ  ریسم  اهنیا  همه  هکلب  دزیر ، مه  هب  دوجوم  ماظن  درب و  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  نآ  زا  یشخب  هک  دریگیمن  یشیپ  زور  رب  بش  نینچمه 
. دنهدیم همادا  رییغت  نیرتمک  نودب  لاس  اه  نویلیم 

(. نوحبسی کلف  یف  لک   ) دنروانش دوخ  ياهکلف  رد  هام  دیشروخ و  همه 
تابثا هب  هنوگچ  ار  نآ  هدـنیآ ، رد  یملع  ياه  تفرـشیپ  هک  میـشاب  رظتنم  میریگب و  دوخ  صاخ  يوغل  ياـنعم  هب  ار  هملک  هک  تسنآ  رتهب 

. دیناسر دهاوخ 
یناشکهک اب  هارمه  یسمش و  هموظنم  اب  هارمه  نآ  تکرح  دوخ  کلف  رد  دیشروخ  ندوب  روانش  زا  روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

رود هب  هک  تسایمیظع  ناشکهک  زا  یئزج  ام ، یـسمش  هموظنم  هک  تسا  هدش  تباث  زورما  هک  نیا  هچ  دشابیم  میراد  رارق  نآ  رد  ام  هک 
. تسا شدرگ  لاح  رد  دوخ 

: دیشروخ ینایرج  ینارود و  تکرح 
تایآ رد  هک  نیا  بلاج  تسا ، یلوط  تاکرح  هب  هراشا  نایرج  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هتفگ  دـننام  هریاد  تکرح  هب  برع  تغل  رد  نارود 
روانـش زا  رگید  ياج  رد  و  يرجت ..  سمـشلا  و  دـیوگیم : اج  کی  ینارود ، مه  و  هدـش ، لـئاق  یناـیرج  تکرح  مهدیـشروخ  يارب  قوف 

(. نوحبسی کلف  یف  لک   ) دیوگیم نخس  دننام ) هریاد  ریسم   ) کلف رددیشروخ  ندوب 
«: قباس كردت و   » هب ریبعت 

زا نخـس  هک  یماگنه  قوف  تایآ  رد  تسین ، اـصحا  لـباق  نآ  ياـهتقد  اـهیراکهزیر و  هک  تسا  هدـش  باـسح  ياهزادـنا  هب  نآرق  تاریبعت 
دـسرب هام  ياپ  هب  هک  تسین  راوازـس  دیـشروخ  يارب  دـیوگیم : تسا  نایم  رد  هنایلاس  هناهام و  ریـسم  رد  دیـشروخ  هام و  يرهاظ  تکرح 

دنک یم  ریبعت  هک  تسا  ياهزادنا  هب  تعرـس  توافت  نیا  لاس ، کی  رد  دیـشروخ  دـنک و  یم  یط  هام  کی  رد  ار  دوخ  ریـسم  هام  هک  ارچ  )
(. رمقلا كردت  نا  اهل  یغبنی  سمشلا  ال   ) دسریمن وا  ياپ  هب  زگره  نیا 
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دریگیمن یـشیپ  زور  زا  بش  دیوگیم  دناهتفرگ  رارق  مه  رـس  تشپ  ًاقیقد  دنرادن و  ینادـنچ  هلـصاف  مه  اب  نوچ  زور  بش و  دروم  رد  اما 

. تسا هدش  باسح  رایسب  اجنیا  رد  ریبعت  ود  نیا  مینیب  یم 
: رشب یگدنز  رد  تملظ  رون و  ماظن 

عوضوم تسا : هدـش  یهلا  تایآ  زا  تیآ  ود  ناونع  هب  تساـهناسنا  یگدـنز  لـئاسم  نیرتمهم  زا  هک  عوضوم  ود  هب  هراـشا  قوف  تاـیآ  رد 
. باتفآ رون  دیشروخ و  عوضوم  و  بش ، یکیرات 

، تسا هدام  ناهج  تادوجوم  نیرتتکرب  رپ  نیرتفیطل و  رون  هک  میناد  یمار  نیا 
اج همه  دوبن  وا  رگا  هک  دریگیم  ددـم  باتفآ  رون  زا  همه  اـهمتا ) هتـسه  نتـسکش  زا  یـشان  يژرنازج   ) نیمز هرک  يور  ياـهیژرنا  ماـمت  و 

. دوب هدرم  تکرحیب و  رونیب و  حوریب ، شوماخ و 
زا يریگولج  ناج و  مسج و  شمارآ  رد  نآ  قیمع  ریثأت  باتفآ و  رون  لیدـعت  رظن  زا  دـهدیم  اـنف  گرم و  يوب  هک  نیا  اـب  بش  یکیراـت 
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ترارح دوبن  زور  بش و  بوانت  رگا  هک  دوشیم ، بوسحم  اهناسنا  يارب  یتایح  رما  کـی  زین  دیـشروخ  رون  تخاون  کـی  شباـت  تارطخ 
هب مادـک  ره   ) دراد ینالوط  ياـهزور  اهبـش و  هک  هاـم  هرک  رد  هکناـنچ  دزیم ، شتآ  ار  زیچ  همه  هک  تفریم  ـالاب  ناـنچنآ  نیمز  هرک  رد 

. دراد هدننک  دوبان  یئامرس  شیاهبش  و  هدنشک ، یئامرگ  شیاهزور  تسا ) نیمز  هرک  زور  هنابش  هدزناپ  هزادنا 
«1 . » یهلا تایآ  زا  میظع  تسا  یتیآ  تملظ ) رون و   ) ود نیا  زا  کی  ره  نیا  رب  انب 

و شمارآ ، هیام  ار  بش  و  تسا ؛ حبـص  هدنفاکـش  وا  « 2 ( » 96  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  ِکلَذ  ًاناَبسُحَرَمَْقلا  َو  سْمـشلا  َو  ًانَکـس  َْلیَّلا  َلَعَج  َو  ... 
! تساناد ياناوت  دنوادخ  يریگهزادنا  نیا ، تسا ؛ هداد  رارق  باسح  هلیسو  ار  هام  ودیشروخ 

رمقلا سمـشلا و  و   ) داد رارق  امـش  یگدـنز  رد  باـسح  هلیـسو  ار  هاـم  ودیـشروخ  و  هدرک : دوـخ  تمظع  هناـشن  تمعن و  هب  هراـشا  سپس 
(. انابسح

رد و  تسا ، ندرک  باسح  ینعم  هب  باسح ، هدام  زا  ردصم  نامقل ) نزو  رب   ) نابسح
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تسا ام  رظن  رد  نآ  تکرح  زا  روظنم  هتبلا   ) ینامسآ هرک  ود  نیا  بترم  ریس  مظنم و  شدرگ  هک  دشاب  هدوب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  اجنیا 
دیروآ رد  باسح  ماظن و  تحت  ار  دوخ  یگدنز  فلتخم  ياههمانرب  دیناوتب  امش  هک  دوشیم  بجوم  تسا ) نیمز  تکرح  زا  یشان  هک 

. تسا همانرب  باسح و  ماظن و  تحت  نامسآ  هرک  ود  نیا  دوخ  هک  تسا  نیا  الاب  هلمج  زا  روظنم  هک  دناهداد  لامتحا  زین  نارسفم  زا  یضعب 
دـیحوت و ياههناشن  زا  یکی  هب  هراشا  مود  تروص  رد  و  اهناسنا ، يارب  تسا  دـنوادخ  ياهتمعن  زا  یکی  هب  هراشا  لوا  تروص  رد  نیاربانب 

. دشاب هدوب  ینعم  ود  ره  هب  هراشا  تسا  نکمم  و  تسا ، ادخ  دوجو  تابثا  لئالد 
، دنک یم  شدرگ  نیمز  رود  هب  هام  و  دیشروخ ، رود  هب  نیمز  هرک  لاس  اهنویلم  هک  تسا  هجوت  بلاج  رایسب  عوضوم  نیا  تروص  ره  رد  و 
دوخ و مظنم  لاله  اب  هام  صرق  و  دـنک ، یم  شدرگ  ناینیمز  اـم  رظن  رد  یکلف  هناـگ  هدزاود  ياـهجرب  ربارب  رد  باـتفآ  صرق  نآ  رثا  رب  و 

رگا دوشیمن ، شیپ  سپ و  ياهظحل  یتح  هک  تسا  هدـش  باـسح  يردـق  هب  شدرگ  نیا  دوشیم ، رهاـظ  بترم  ناـسون  یجیردـت و  رییغت 
تـسا رتمولیک  نویلم  نآ 150  طسوتم  عاعـش  هک  لکـش  یـضیب  رادـم  کـی  رد  هک  میریگب  رظن  رد  دیـشروخ  رود  هب  ار  نیمز  ریـسم  لوط 

رازه طسوتم 384  عاعـش  اـب  ار  دوخ  دـننام  هریاد  ریـسم  هاـم  ره  رد  هک  هاـم  هرک  نینچمه  و  باـتفآ ، هبذاـج  میظع  يورین  نآ  اـب  ددرگیم 
رد یقیقد  لداعت  هچ  هک  دش  میهاوخ  هجوتم  هاگنآ  دشکیم ، دوخ  يوس  هب  ار  نآ  امئاد  نیمز  هبذاج  میظع  يورین  دنک و  یم  یط  رتمولیک 
ای هفقو  ياهظحل  اهنآ  مظنم  ریـس  رد  هک  هدش  رارقرب  رگید ، يوس  زا  اهنآ  زکرم  زا  زیرگ  يورین  و  وسکی ، زا  تارک  نیا  هبذاج  يورین  نایم 

ًاقیقد ار  نآ  مه  دزیرب و  ار  نآ  حرط  مه  هک  اهتنا  یب  تردـق  ملع و  کی  هیاس  رد  رگم  تسین  نکمم  نیا  و  دـنک ، یمن  داـجیا  داـیز  مک و 
«1  » میلعلا زیزعلا  ریدقت  کلذ  اناد  مه  تسا و  اناوت  مه  هک  تسا  يدنوادخ  يریگ  هزادنا  نیا  دیوگیم : هیآ  نایاپ  رد  اذل  دنک و  ارجا 

دیئامرف هجوت  دراد  طابترا  لصف  نیا  اب  زین  يدعب  لصف 

! هام دیشروخ و  هرابرد  نآرق  یملع  تازجعم  - 17

تـسد هب  ینـشور  میوـقت  کـی  نیمز : رود  هب  هاـم  مظنم  شدرگ  مـیناد  یم  هچناـنچ  هاـم ! دیـشروخ و  هراـبرد  نآرق  یملع  تازجعم  - 17
. دنتسه نآ  شوقن  طوطخ و  ندناوخ  هب  رداق  زین  درگ  نابایب  داوس و  یب  دارفا  یتح  هک  دهدیم 

عضو و هام  مامت  رد  بش  رد  هک  يروط  هب  تسا  دـعب  لبق و  بش  زا  ریغ  یـصاخ  هنوگ  هب  نامـسآ  رد  بش  ره  هاـم  هفاـیق  هک  نیا  حیـضوت 
مینک نییعت  تقد  اب  هک  درک  میهاوخ  تداع  مک  مک  مینک  تقد  بش  ره  هاـم  عضو  رد  یمک  رگا  و  تسین : ناـسکی  نامـسآ  رد  هاـم  هفاـیق 

. تسه هام  بش  نیمدنچ  بش : نآ 
هام لکش  زا  ار  هام  ياهزور  تقد  اب  و  درک : هدافتسا  رامش  زور  کی  ناونع  هب  شایجیردت  تارییغت  اب  هام  لکش  زا  ناوتیم  بیترت  نیا  هب 
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. دروآ تسدب 
ٍمْوَِقل ِتایالا  ُلّصَُفی  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ِکلذ  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  باسِْحلا  َو  َنِینسلا  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل  َلِزانَم  ُهَرَّدَق  َو  ًارُون  َرَمَْقلا  َو  ًءایِض  سْمـشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 

«1 ( » 6  ) َنوُقَّتَی ٍمْوَقِّل  ٍتَیَال  ِضْرَألا  َو  ِتوامَّسلا  یف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َو  ِراهّنلا  َو  ِْلیَّلا  ِفالِتْخا  یف  َّنِإ  ( 5  ) َنوُمَْلعَی
رد دوش  عطق  ام  یکاـخ  هرک  زا  شخب  تاـیح  هعـشا  نیا  يزور  رگا  هک   ) داد رارق  رون  ار  هاـم  یئانـشور و  ار  دیـشروخ  هک  تسا  یـسک  وا 

. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  اج  همه  گرم  توکس و  یکیرات و  یهاتوک  هلصاف 
نانکاس همه  يارب  شمئالم  یئانـشور  هکلب  دـنک  یم  يربهر  اهنابایب  رد  ار  ناوربش  اهنت  هن  تسا : ام  رات  ياهبـش  غارچ  شیابیز  رون  اب  هاـم 

(. تسا طاشن  شمارآ و  هیام  نیمز 
( ار دوخ   ) تایآ وا  هدـیرفاین  قح  هب  زج  ار  نیا  دـنوادخ  دـینادب : ار  اهراک )  ) باسح اهلاس و  ددـع  ات  درک  ردـقم  یئاههاگلزنم  نآ  يارب  و 

. دهدیم حرش  دنشناد  لها  هک  یهورگ  يارب 
و  ) دنراکزیهرپ هک  اهنآ  رب  تسا  یئاههناشن ) و   ) تایآ هدـیرفآ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  دـنوادخ  هچنآ  زور و  بش و  دـش  دـمآ و  رد  ًامّلـسم 

تسا هدرکن  انیب  ان  ار  ناشلد  مشچ  هانگ 
: درک هجوت  دیاب  هتکن  دنچ  هب  اجنیا  رد 

یّمعا موهفم  رون  یلو  تسا  یتاذ  رون  ینعم  هب  ءایض  تسیچ ؟ رون  اب  ءایض  توافت  - 1
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ار دیـشروخ  دـنوادخ  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  قوف  هیآ  رد  ریبعت  توافت  نیاربانب  دوش : یم  لـماش  ود  ره  ار  یـضرع  یتاذ و  هک  دراد :
. دریگیم همشچرس  دیشروخ  زا  دراد و  یباستکا  هبنج  هام  رون  هک  یلاح  رد  داد  رارق  رون  ششوج  عبنم 

ارون و نهیف  رمقلا  لعج  و  میناوخیم : حون  هروس  هیآ 16  رد  اریز  دسریم  رظن  هب  رتحیحـص  نآرق  تایآ  زا  ياهراپ  هب  هجوت  اب  توافت  نیا 
زا رون  غارچ )  ) جارـس هک  نیا  هب  هجوت  اـب  ارینم  ارمق  اجارـس و  اـهیف  لـعج  و  میناوخیم : ناـقرف  هروس  هیآ 61  رد  اجارـس و  سمـشلا  لعج 

تایآ رد  هک  دوشیم  نشور  تسا  هدش  جارس  هب  هیبشت  قوف  هیآ  ود  رد  دیشروخ  تسا و  رون  همـشچرس  عبنم و  دنک و  یم  شخپ  شدوخ 
. تسا بسانتم  رایسب  توافت  نیا  زین  ثحب  دروم 

.؟ ودره دیشروخ  هام و  ای  ددرگ  یمرب  هام  هب  اهنت  داد ) رارق  یئاههاگلزنم  نآ  يارب   ) لزانم هرّدق  ریمض  عجرم  ایآ  - 2
- ـالوا اریز : دراد : ياهتکن  دوـخ  نیا  ددرگیم و  زاـب  تسا  نآ  کـیدزن  هک  رمق  هب  اـهنت  درفم  ریمـض  نـیا  هـک  دـهدیم  ناـشن  هـیآ  رهاـظ 

. تسا يرمق  ياههام  هدش  هتخانش  تیمسر  هب  نآرق  مالسا و  رد  هک  یئاههام 
نیا عومجم  رد  یتکرح  هتفرگ و  رارق  یـسمش  هموظنم  طسو  رد  دیـشروخ  اما  دراد و  یئاههاگلزنم  كرحتم و  تسا  ياهرک  هاـم  ًاـیناث - و 
متخ توح »  » هب دوـشیم و  عورـش  لـمح »  » زا هک  هناـگهدزاود  یکلف  روـص  رد  دیـشروخ  ریـس  اـهجرب و  فـالتخا  نیا  و  درادـن : هموـظنم 

هک دوشیم  ببـس  نیمز  شدرگ  نیا  تسا و  دیـشروخ  رود  هب  نیمز  تکرح  رطاـخ  هب  هکلب  تسین  دیـشروخ  تکرح  رطاـخ  هب  ددرگیم 
ياراد هام  اهنت  هکلب  درادـن  فلتخم  ياههاگلزنم  دیـشروخ  نیاربانب  مینیبب : هناگهدزاود  یکلف  ِرَوُص  زا  یکی  يوربور  هاـم  ره  ار  دیـشروخ 

(. دینک تقد  . ) تسا اههاگلزنم 
: دنک یم  ینامسآ  تارک  هب  طوبرم  یملع  لئاسم  زا  یکی  هب  هراشا  تقیقح  رد  قوف  هیآ 

. درادن یتکرح  دیشروخ  اما  تسا و  تکرح  ياراد  هام  هک  نیا  نآ  دوب و  هدیشوپ  رشب  شناد  ملع و  رظن  زا  نامز  نآ  رد  هک 
: تسا هدش  هدرمش  ادخ  ياههناشن  زا  یکی  زور  بش و  دش  دمآ و  قوف  تایآ  رد  - 3

روط هب  تخاون و  کی  باتفآ  رون  رگا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  میتفگ ، اًلبق  هکنانچ 
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رد هاـم  نازوس  ترارح  دـننام   ) دوبن یگدـنز  لـباق  هک  تفریم  ـالاب  يردـق  هب  نیمز  رد  ترارح  هجرد  املـسم  دـیباتیم  نیمز  رب  موادـم 
امرس تدش  زا  زیچ  همه  تفاییم  همادا  رمتـسم  روط  هب  بش  رگا  نینچمه  و  تسا ) ینالوط  نیمز  زور  هنابـش  هزادنا 15  هب  هک  شیاهزور 

هرک رد  ار  یگدـنز  تایح و  رتسب  ات  هداد  رارق  رگید  کی  رـس  تشپ  ار  ود  نیا  دـنوادخ  یلو  هام ) ینـالوط  ياهبـش  دـننامه   ) دیکـشخیم
. تسا یملع  بلطم  کی  مه  نیا  دزاس  ایهم  هدامآ و  نیمز 

. تسا اه  هنیمز  مامت  رد  رشب  یگدنز  لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  عقاو  رد  هدش  هراشا  نآ  هب  قوف  تایآ  رد  هک  باسح  ددع و  هلأسم  - 4
دنک یم  يزیریپ  ار  یعیبط  میوقت  کی  دنراد  هک  یئاههاگلزنم  و  دیـشروخ ) رود  هب  نیمز  شدرگ  رتحیحـص  ای   ) دیـشروخ هام و  شدرگ 

. تسا دامتعا  لباق  نشور و  سک  همه  يارب  اج و  همه  هک 
دوجو هب  دوخ  رود  هب  نیمز  تکرح  ینعی  یعیبط  لماع  کی  رثا  رب  تسا : یخیرات  کچوک  دحاو  کی  هک  زور  هنابش  رادقم  هک  روطنامه 

هام  ) رتگرزب دـحاو  کی  نیمز  هرک  رود  هب  هام  تکرح  بیترت  نیا  هب  و  دـشاب : یعیبط  شدرگ  کی  هب  یکتم  دـیاب  زین  لاس  هام و  دـیآیم :
1 . » دهدیم لیکشت  ار  لاس  ینعی  يرت  میظع  دحاو  باتفآ  رود  هب  نیمز  تکرح  و  تسا ) زور  يواسم 30  ابیرقت  هک 

ناگراتس - 18

: دنیوگ یم  تارایس  ار  اهنآ  هک  دنتـسین  رتشیب  هراتـس  جنپ  دنوشیم  اجباج  نامـسآ  رد  ام  رظن  رد  هک  یناگراتـس  میناد  یم  ناگراتـس  - 18
نوچمه یئوگ  دـننک : یم  ظفح  ار  دوخ  یبسن  ياج  اههراتـس  یقاب  دـنوشیم ) هدـید  رتمک  مشچ  اب  هیقب  اما  دـننیا : زا  شیب  تارایـس  هتبلا  )

: دنربیم رگید  يوس  هب  دنشک و  یم  قفا  فرط  کی  زا  ار  هچراپ  نیا  دناهدش  هتخود  یگنر  هریت  هچراپ  يور  هب  هک  دنتـسه  یئاه  دیراورم 
هک يروطب  دشابیم  يدارفنا  تکرح  تارایس  تکرح  اما  تسا : یعمجتسد  یهورگ و  تکرح  تباوث  تکرح  رگید  ریبعت  هب  و 

140 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دنک یم  رییغت  اههراتس  هیقب  اب  ناشیاه  هلصاف 

ندرک ادیپ  يارب  اهنآ  تخانش  و  دنفورعم : یکلف  لاکشا  هب  هک  دناهداد  لیکشت  ار  یـصوصخم  ياهلکـش  تباوث  ياههراتـس  نیا : رب  هوالع 
. تسا رثؤم  رایسب  برغم ) قرشم و  بونج و  لامش و   ) هناگراهچ تاهج 

«1 ( » 16  ) َنوُدَتْهی ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  ٍتامالَع  َو  ... 
. دنوشیم تیاده  ناگراتس  هلیسوب  اهنآ  ماگنه ) بش   ) داد و رارق  یتامالع  زین )  ) و

زا شیپ  اصوصخم  دوب : مهم  زاب  دوب  هدیاف  نیمه  اهنت  رگا  یلو  دنراد  يرایسب  دئاوف  اهنآ  تسا : ناگراتـس  دئاوف  زا  یکی  تیاده  نیا  هتبلا 
اهایرد يور  رد  تکرح  دـنبای : زاب  دـصقم  يوس  هب  ار  دوخ  هار  اههشقن  قبط  نآ  هلیـسوب  دـنناوتب  اه  یتشک  دوش و  عارتخا  امن  بطق  هکنآ 

و دندنامیم : زاب  تکرح  زا  اهیتشک  دیناشوپیم  ار  نامسآ  ربا  هک  یئاهبش  تهج  نیمه  هب  و  دوبن : ریذپ : ناکما  ناگراتس  زا  هدافتسا  نودب 
2 . » درک یم  دیدهت  ار  اهنآ  گرم  رطخ  دندادیم  همادا  دوخ  هار  هب  رگا 

اههلاچ هایس  میرک و  نآرق  - 19

. دشاب یم  اه  هلاچ  هایس  دروم  رد  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  یملع  تازجعم  زا  یکی  اههلاچ  هایس  میرک و  نآرق  - 19
. دنک یم  هراشا  اه  هلاچ  هایس  هب  ریز  هیآ  رد  یصاخ ، تاصخشم  هب  هراشا  اب  دنوادخ 

: زا دنترابع  تاصخشم  نیا 
. دنتسه تکرح  لاح  رد  یناگراتس  اه  نآ  - 1

. دنتسه ناهنپ  اه  نآ  - 2
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. دنتسه هدننک  وراج  ناگراتس  اه  نآ  - 3
. مینک هراشا  میرک  نآرق  زا  ریز  هیآ  هب  دنیوگ ، یم  هچ  اه  هلاچ  هایس  دروم  رد  اه  نادکیزیف  مینیبب  هک  نیا  زا  لبق  دیهدب  هزاجا 

ٍلوُسَر ُلْوََقل  ُهَّنِإ  َسَّفَنَت * اذِإ  ِْحبُّصلاَو  َسَعْسَع  اذِإ  ِْلّیلاَو  سَّنُْکلا  ِراوَْجلاِسَّنُْخلِاب  ُمِْسقُأ  الَف 
141 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1  » ٍمیِرَک
هک دمدب * نوچ  هدیپس  هب  و  دوش * کیرات  نوچ  بش  هب  مسق  و  هدنوش * ناهن  ناگدنور  نآ  دـندرگ * یم  زاب  هک  یناگراتـس  هب  دـنگوس 

(. لیئربج  ) تسا يراوگرزب  هداتسرف  نخس  نیا 
گرم عاونا  زا  یکی  دـنریمب . هکنآ  اـت  دـنوش  یم  لوـحت  راـچد  دوـخ  رمع  لوـط  رد  ناگراتـس  هک  تسا  هدـش  صخـشم  یبوـخ  هب  زورما 

. تسا هلاچ  هایس  هب  ندش  لیدبت  ناگراتس ،
: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

«2  » َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ُمْکُْحلا  َُهل  ُهَهْجَو  الِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  َرَخآ ال  اًهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَت  الَو 
وا يوس  هب  تسوا ، صوصخم  نامرف  وا . تاذ  رگم  دوش  یم  دوبان  يزیچره  وا ، زج  تسین  ییادخ  دیناوخن . ار  يرگید  دوبعم  دـنوادخ ، اب 

. دیوش یم  هدنادرگ  زاب 
اه نآ  زا  یکی  دـشک . یم  لوط  لاس  اـه  نویلیم  رییغت  نیا  دـنهد . یم  رییغت  ار  دوخ  تیدوجوم  اـه  نآ  ناگراتـس ، یگدـنز  هرود  لوط  رد 

. دراد كانسرت  يا  هرهچ  هک  تسا  هلاچ  هایس  هب  ندش  لیدبت 
اه هلاچ  هایس  عاونا 

. گرزب طسوتم و  کچوک ، دنا : هدرک  فشک  ار  هلاچ  هایس  عون  هس  نادنمشناد 
. یناشکهک ای  يرتخا  عون  ای  مرج  مک  ای  کچوک  عون  - 1

. تسا ام  دیشروخ  مرج  ربارب  ییی  ناشمرج  هک  دنوش  یم  لیکشت  یناگراتس  زا  اه  هلاچ  هایس  زا  عون  نیا 
دیشروخ ربارب  نیدنچ  زونه  هک  ار  دوخ  هتـسه  دنک و  یم  باترپ  ار  دوخ  یجراخ  هتـسوپ  دوش ، یم  مامت  اه  هراتـس  نینچ  يژرنا  هک  یتقو 

. دراد یم  هگن  ار  تسا  ام 
یم یناشکهک  هلاچ  هایس  نآ  هب  نیاربانب  تسا  اه  هلاچ  هایس  نیا  زا  رازه  اه  هد  ياراد  ام  يریش  هار  ناشکهک  هک  دنراد  هدیقع  نادنمـشناد 

. دنیوگ
142 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. طسوتم ياه  هلاچ  هایس  - 2
. نیگنس رایسب  ياه  هلاچ  هایس  - 3

، تسا نآ  زا  يوزج  مه  ام  ناشکهک  هک  اه  ناشکهک  رتشیب  هک  دـنراد  هدـیقع  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دـنراد . رارق  اه  ناـشکهک  زکرم  رد 
. تسا دوخ  زکرم  رد  یئاه  هلاچ  هایس  ياراد 

یم نوریب  هب  هراتـس  زکرم  زا  ار  نژوردیه  هک   ) تسا يا  هتـسه  شوج  یکی  دهد . یم  خر  مهم  دـنیارف  ود  هتـسویپ  نیگنـس ، ناگراتـس  رد 
نیا ات  دننک  یم  یثنخ  ار  رگید  کی  دنور  ود  نیا  دشک .) یم  دوب  هدـمآ  هک  یفرط  هب  ار  نژوردـیه  یمامت  هک   ) هبذاج يرگید  و  دتـسرف )

. دنک یم  هبلغ  هبذاج  عقوم  نیا  رد  دوش و  هتخوس  هراتس  نژوردیه  هک 
هراتس دوش و  یمن  فقوتم  رگید  درک ، راجفنا  هب  عورش  هک  یتقو  ددرگ . یم  رجفنم  دوش و  یم  رادیاپان  هراتـس  درک ، هبلغ  هبذاج  هک  یتقو 

. دوش یم  هلاچ  هایس  لیکشت  هب  رجنم  دنزیر و  یم  ورف  دوخ  لخاد  هب  شیاه ) متا  تیاهن  رد  (و 
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دراد دوجو  هدیقع  نیا  هزورما  تسادیشروخ . مرج  ربارب  یی ) یی  ات  ییی   ) نیب نآ  مرج  هک  تسا  يا  هلاچ  هایـس  نیگنـس ، رایـسب  هلاچ  هایس 
نآ زا  یئزج  زین  يریـش  هار  ناشکهک  هک  اه  نآ  زا  يدایز  دادـعت  دنـشاب ، هتـشادن  عون  نیا  زا  يا  هلاـچ  هایـس  اـه ، ناـشکهک  همه  رگا  هک 
دوخ ناعونمه  زا  ار  اه  نآ  هک  دنتسه  یبیجع  تایـصوصخ  ياراد  اه  هلاچ  هایـس  نیا  دنراد . ار  يا  هلاچ  هایـس  نینچ  دوخ  زکرم  رد  تسا ،

. دنک یم  زیامتم 
؟ دنشاب یم  هایس  اه  هلاچ  هایس  ارچ 

نیا هب  دنک . تکرح  هیناث ) رد  لیام  ي   ) تعاس رد  لیام )  ) ییی یی   ) زا رتعیرـس  دـیاب  دـنک  كرت  ار  نیمز  حطـس  هکنآ  يارب  کشوم  کی 
. دنیوگیم نیمز  زا  رارف  تعرس  تعرس ،

. ددرگ یم  رب  نیمز  هب  هبذاج ، طسوت  دشاب ، هتشاد  رادقم  نیا  زا  رت  مک  یتعرس  تکار  رگا 
نیا زا  شیب  یتعرس  دیاب  مینک ، رارف  نآ  زا  میهاوخب  رگا  سپ  تسا  تعاس  رد  لیام ) یی  یی  یی   ) زا شیب  هلاچ  هایـس  کی  زا  رارف  تعرس 

هب اه  هلاچهایس  نیا  سپ  دنک  رارف  اه  هلاچهایس  زا  دناوت  یمن  نیاربانب  تسا  تعاس  رد  لیام ) یی  یی  یی   ) رون تعرس  میشاب . هتشاد  رادقم 
. دنوش یمن  هدید  رتهب  ترابع  هب  دنتسه . هایس  گنر 

يریـش هار  ناشکهک  فارطا  رد  هک  ار  یمیدق  هلاچ  هایـس  دنا  هتـسناوت  ییویدار  ياه  پوکـسلت  سکیا و  هعـشا  کمک  هب  ناسانـش  هراتس 
. دشاب یم  یئاه  هراتس  ندیعلب  لاح  رد  تسا  نراقتمان  يریسم  ياراد  هک  هلاچ  هایس  نیا  دننک . فشک  تسا 

هناخ زا  هدرک و  یم  یگدـنز  شیپ  لاس  اهدرایلیم  هک  تسا  گرزب  رایـسب  هراتـس  کی  هدـنام  یقاب  هلاچ  هایـس  نیا  هک  تسا  نیارب  داـقتعا 
نادرگرس هدش و  باترپ  نوریب  هب  دوخ 
143 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دشاب یم  تکرح  لاح  رد 
دوجو زین  يدرگ  ياه  هشوخ  هچرگا  دنتسه . یناشکهک  هحفـص  مان  هب  یکزان  هحفـص  کی  رد  ام  یـسمش  هموظنم  ناگراتـس  زا  يرایـسب 

هک دنشاب  یم  يریسم  رد  دنـشاب و  یم  تکرح  رد  ناشکهک  زکرم  رود  هب  دنتـسه و  یمیدق  هراتـس  رازه  اهدص  ياراد  مادکره  هک  دنراد 
. دنرود هب  یناشکهک  هحفص  زا 

هک دوش  یم  لیدبت  يا  هلاچ  هایس  هب  تیاهن  رد  دزیر و  یم  ورف  دوخ  رد  دیـسر  فرـصم  هب  شتخوس  مامت  هراتـس  کی  هک  ینامز  نیاربانب 
. دراد يوق  رایسب  یسیطانغم  نادیم  تسا و  زیچان  رایسب  مجح  تیاهن و  یب  لاگچ  ياراد 

: دیامرف یم  دنک  یم  هراشا  دیآ ) یم  شیپ  ناشتخوس  نایاپ  رطاخ  هب   ) ناگراتس گرم  تقیقح  نیا  هب  نآرق  رد  دنوادخ 
. دنیارگ یم  یهایس  هب  ناگراتس  هک  هگنآ  ْتَرَدَْکنا  ُموُجُّنلا  اَذِإَو 

؟ دنوش یم  لیدبت  هلاچ  هایس  هب  ناگراتس  یمامت  ایآ 
لیدبت دیفس  هلوتوک  هب  دشاب ، دیشروخ  زا  رتگرزب  راب  ي ) ي .  ) زا شمرج  هک  يا  هراتس  دنوش . یمن  لیدبت  هلاچ  هایس  هب  ناگراتـس  یمامت 

ناشمرج هک  یناگراتـس  اهنت  دوش . یم  ینورتون  هراتـس  هب  لیدبت  دشاب  هتـشاد  مرج  دیـشروخ  ربارب  ات ي ) ي  ي .  ) هک يا  هراتـس  دوش . یم 
. دنوش یم  لیدبت  هلاچ  هایس  هب  دشاب  دیشروخ  ربارب  ي )  ) زا شیب 

، دنک تکرح  دناوت  یمن  رون  زا  رت  عیرس  يزیچ  نوچ  دنک و  روبع  اه  نآ  زا  دناوت  یمن  رون  هک  تسا  دایز  ناشمرج  ردق  نآ  اه  هلاچ  هایس 
. دیایب نوریب  دناوت  یمن  هلاچ  هایس  زا  زیچ  چیه 

الاب رد  هک  ریوکت  هروس  تایآ  هب  تسا . هدش  لزان  راگدرورپ  فرط  زا  نآرق  هک  دننک  دـییأت  ات  دـننک  یم  دای  مسق  دراوم  نیا  هب  دـنوادخ 
. دیزادنیب هرابود  یهاگن  تسا  هدمآ 

عقاو رد  هک  تسا  اه  هلاچ  هایس  تیمها  رطاخ  هب  هدرک ، دای  اه  نآ  زا  مسق  اب  دنوادخ  تسا و  هتفر  راک  هب  تایآ  نیا  رد  هک  دیکأت  عون  نیا 
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. دنعلب یم  دشاب  ناشهاررس  هچره  دننک و  یمن  دیلوت  دوخ  زا  يرون  دنشاب و  یم  یتکرح  لاح  رد  هدرم  ناگراتس 
. تسا یملع  ظاحل  زا  اه  نآ  درکلمع  اب  لماک  قباطت  رد  هک  دنک  یم  دای  ناگدننک » كاپ   » هب اه  نآ  زا  دیجم  نآرق 

144 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
زگره وا  هچرگا  تسا . هدرک  باختنا  ار  مان  نیا  بسانم  رایسب  تسا ، هتشاذگ  هدیدپ  نیا  يارب  ار  هلاچ  هایس  مان  هک  یناملسم  ریغ  دنمشناد 

ات نآرق  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  نیا  تسا . هدـناوخ  ار  اهنآ  مان  نآ  اب  نآرق  هک  هداهن  اه  نآ  رب  ار  یمان  نامه  یلو  تسا  هدـناوخن  نآرق 
يورین ناـنچنآ   » هدرک فیرعت  نینچ  ار  هدـیدپ  نیا  دنمـشناد  نیا  تسا . کـیدزن  دوش  یم  فشک  هزورما  هک  یملع  قیاـقح  هب  يدـح  هچ 

یمن زین  رون  یتح  هک  دننک  یم  بذج  ار  دوخ  فارطا  داوم  نانچ  نآ  دنتسه و  یناهیک  ییرمان  یقربوراج  کی  دننام  هک  دنراد  يا  هبذاج 
«. دیایب نوریب  نآزا  دناوت 

. درک همجرت  یقربوراج  هب  ناوت  یم  یبرع  رد  ار  ریوکت  هروس  هیآ  رد  ِسَّنُخ  ینآرق  هملک 
. دوش یم  صخشم  رتشیب  هملک  هس  رد  اهنت  اه  نآ  فیرعت  رد  دیجم  نآرق  تقد  دندش ، فیرعت  یملع  ظاحل  زا  اه  هلاچ  هایس  هک  ینامز 

: دنک یم  فیرعت  ریز  تایصوصخ  اب  ار  اه  هلاچ  هایس  نآرق 
.( دیوگیم ملع  هک  هنوگ  نامه  . ) دنشاب یم  تکرح  لاح  رد  اه  نآ  - 1

. دنک روبع  اه  نآ  زا  دناوت  یمن  زین  رون  دیوگ  یم  ملع  هک  روط  نامه  دنشاب . یم  باجح  ياراد  دندش ، ییاسانش  یتقو  اه  نآ  - 2
1 . » دنعلب یم  ار  زیچ  همه  اه  نآ  - 3

دیوگ یم  حیبست  ار  ادخ  يزیچ  ره  - 20

ناهایگ و دنک و  یم  رداص  یتوص  جاوما  یتسه  رد  يزیچ  ره  نادنمشناد ، هتفای  قبط  دیوگ  یم  حیبست  ار  ادخ  يزیچ  ره  - 20
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هایگ ملع  دـیدج  تاقیقحت  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و  راذـگ  ریثأـت  رگید  ياهادـص  رد  هک  دـنراد  یـصخشم  ياهادـص  ناـتخرد 
، دونش یم  ناسنا  هک  ییاهاج  رد  یتوص  ياهـسناکرف  جاوما و  ناهایگ  یخرب  زا  هک  تسا  هدرک  فشک  ار  نآ  نادنمـشناد  هلیـسو  یـسانش 
اب زج  نآ  ندینش  تسا و  فیعـض  رایـسب  ناهایگ  یتوص  جاوما  اما  تسا . توافتم  هیناث  رد  سناکرف  رازه  ات 20  زا 20  هک  دنک  یم  رداص 

. تسین ریذپ  ناکما  ندرک  ربارب  رازه  تیوقت و 
هیبش ییادص  هدیمان  قراط »  » ار نآ  دنوادخ  هک  ینورتون  هراتـس  دننک  یم  رداص  ییاهادص  دوخ  زا  زین  ناگراتـس  زا  یخرب  هک  دنتفایرد  و 
تبث دـنک ، یم  رداص  ار  نآ  شتدالو  زا  سپ  یتسه  هک  ار  ییادـص  اـملع  یناـمز ، تشذـگ  زا  سپ  تسا  نکمم  دـنک . یم  رداـص  کـُتپ 

. دنیامن
ْمُهَحیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنَِکلَو ال  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ٍءیَش  ْنِم  ْنِإَو  َّنِه  ِیف  ْنَمَو  ُضْرَْألاَو  ُْعبَّسلا  ُتاوامَّسلا  َُهل  ُحِّبَُست  : ) دیامرف یم  ّلج  ّزع و  يادخ 

«1 ( » اًروُفَغ اًمِیلَح  َناک  ُهَّنِإ 
یلو دیوگیم ؛ وا  دمح  حیبست و  يدوجوم ، ره  و  دـنیوگیم ؛ وا  حـیبست  همه  دنتـسه ، اهنآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ 
یمن كرد  ار  نآ  هک  دـنکیم  انـشآ  يا  هلئـسم  اب  ار  ام  كرابم  تایآ  نیا  تسا ». هدـنزرمآ  رابدرب و  وا  دـیمهفیمن ؛ ار  اهنآ  حـیبست  اـمش 

هب هک  ار  یـسک  ناوت  یم  هنوگچ  اما  میراد . نامیا  تسا ، هدمآ  ادخ  باتک  رد  هک  هچنآ  ره  هب  نانمؤم  نوچمه  ام  دراد و  دوجو  اما  مینک ،
.!؟ مینک عناق  درادن ، نامیا  ینامسآ  باتک  نیا 

هچره نامـسآ و  نیمز و  هرخألاب  هراتـس و  تخرد ، ناویح ، ناسنا ، زا  معا  تاقولخم  همه  هک  دـبای  یم  رد  دـنک  لمأت  هیآ  نیا  رد  سکره 
یمن ار  اهنآ  حـیبست  اما  ْمُهَحیبست ) َنوُهَقْفَت  ْنَِکلَو ال  : ) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  اما  دـنیوگیم ؛ حـیبست  ار  ناشراگدرورپ  تسه ، اهنآ  رد 
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ار اهنآ  میناوت  یمن  اما  میونشب ، ار  تاقولخم  نیا  حیبست  ام  هک  تسا  نکمم  نیاربانب  دیونش ) یمن  ار  اهنآ  حیبست  اما  : ) دیوگ یمن  دیمهف و 
. میمهفب مینک و  همجرت 

هک درک  فشک  رتویپماک ، زا  هدافتسا  اب  اینرفیلاک  هاگشناد  یمیش  داتسا  یکسوزمیج  رتکد 
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. تسا توافتم  يرگید  اب  مادک  ره  هک  دننک  یم  رداص  ییاهادص  اه  هتسه  همه 
هک دـندرک  فشک  نادنمـشناد  دـننکیم . رداص  دوخ  زا  ییاهادـص  هدـنز  تانئاک  هیقب  اـهروبنز و  ناگدـنرپ ، اـه ، كریجریج  اـه ، نیفلد 

يوریپ اب  يرامیب  ماگنه  دوز  فشک  يارب  يدیدج  هار  هک  دنشالت  رد  اهنآ  ور  نیا  زا  دننک  یم  رداص  دوخ  زا  یتوص  جاوما  زین  اهـسوریو 
. دنبایب مسج  رد  اهسوریو  اهبورکیم و  يادص  زا 

رثأتم ادخ  حـیبست  زاای  دـنیوگیم و  حـیبست  ار  ادـخ  زور  بش و  اهنآ  هک  دـننک  یم  رداص  یتوص  جاوما  زین  ام  مسج  نورد  یتثارو  ياهنژ 
. دنوش یم 

. دننک یم  رداص  یتوص  ياهکاوژپ  اه  هرذ  هک  تسا  هدش  فشک  ملع  تفرشیپ  اب 
رد یملع  ياـه  هلدا  زا  نیا  دوب . هدرک  ربخ  اـب  نآ  هب  تبـسنار  اـم  زین  نآرق  هک  هنوگناـمه  دـیوگ ؛ یم  حـیبست  ار  ادـخ  يزیچ  ره  نیارباـنب 

. دور یم  رامش  هب  نآ  یملع  هنیشیپ  ینامسآ و  باتک  نیا  ياتسار 
: دنیوگ یم  دراد و  یصاخ  يادص  یتسه  رد  يزیچ  ره  هک  دندقتعم  زورما  نادنمشناد 

ریثأت مینک  یم  ساسحا  ای  مینیب  یم  ار  نآ  هک  يزیچ  ره  رب  دبای و  یم  هرطیـس  یناکم  ره  رب  هک  تسا  بیجع  رایـسب  تردق  ییاناوت و  نیا  »
1 «. » تسا راذگ 

ینامسآ تارک  هب  رشب  نتفای  تسد  نآرق و  - 21

زور نآ  رد  هک  دهد  یم  اهنآ  هب  رفس  ینامسآ و  تارک  هب  ناسنا  یبایتسد  زا  ربخ  نآرق  ینامـسآ  تارک  هب  رـشب  نتفای  تسد  نآرق و  - 21
یملع زاجعا  زا  یکی  نیا  تسا و  هتفرگ  تروص  ریخا  نرق  رد  امیپ  اضف  عارتخا  اریز  دنکب  تسناوت  یمن  مه  ار  هلئـسم  نیا  رکف  رـشب  یتح 

: زا دنترابع  اه  هیآ  نیا  و  تسا . نآرق 
«2 ( » 33  ) ٍناْطلُِسب اَّلِإ  َنوُذُفنَت  اوُذُفناَف ال  ِضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِراْطقَأ  ْنِم  اوُذُفنَت  نَأ  ُْمتْعطَتسا  ِنِإ  ِسنِاْلا  َو  ِّنِجلا  َرشْعَمای  - 1

قوف  ) يورین اب  رگم  دیناوت ، یمن  زگره  یلو  دیرذگب ، سپ  دیرذگب ، نیمز  اهنامـسآ و  ياهزرم  زا  دـیناوت  یم  رگا  سنا ! ّنج و  هورگ  يا 
(!. هداعلا

! سنا نج و  تیعمج  يا  دیوگیم : هتخاس  بطاخم  ار  سنا  نج و  هکرابم : هیآ  نیا  رد 
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هطیح زا  و  دـیرذگب : نیمز  اهنامـسآ و  ياهزرم  زا  دـیناوت  یم  رگا  دـینام  رانکرب  یهلا  رفیک  تازاـجم و  زا  دـیهاوخیم  یتسار  هب  هاـگره 
تسین امش  رایتخا  رد  زین  یهلا  يورین  نینچ  و  یهلا : یئورین  اب  رگم  دیتسین  راک  نیا  رب  رداق  زگره  یلو  دیوش : جراخ  وا  تردق 

: دیرادن ار ، نآ  ياهدمایپ ، ادخ و  لدع  هاگداد  زا  رارف  يارای  زگره  امش  بیترت  نیا  هب 
هـصرع زا  دـناوتیم  اجک  ناوتان  فیعـض و  دوجوم  نیا  يرآ  تسا : وا  تموکح  لحم  دیـشاب  اجک  ره  و  تسا : ادـخ  کلم  دـیورب  اـج  ره 

نم رارفلا  نکمی  و ال  درادیم : هضرع  لیمک  رورپ  حور  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  هنوگناـمه  دزیرگب  دـنوادخ  تردـق 
!. وت تموکح  زا  رارف  تسین  نکمم  کتموکح .

. دنراد اهنامسآ  ریس  يارب  يرتشیب  یگدامآ  اهنآ  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  تسا  نکمم  اجنیا  رد  نج  نتشاد  مدقم 
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هب رظان  نآ  زا  دـعب  لبق و  تایآ  نوچ  و  تسا : وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  ود ؟ ره  ای  و  اـیند : اـی  تسا : تماـیق  هب  طوبرم  قوف  هیآ  هکنیا  رد 
یبیترت چیه  هب  هک  دشاب  تمایق  رد  یهلا  تلادع  لاگنچ  زا  رارف  هب  طوبرم  زین  هیآ  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  تسا  رگید  يارـس  ياهدادـیور 

. تفای دیهاوخن  یئاهر  نآ ، رفیک  هب  ندیسر  همکاحم و  نآ  زا 
ذوفن نامسآ  راطقا  رد  تردق  نودب  دیرداق  اجنیا  رد  هن  ینعی  ایند : هب  رظان  مه  و  دشاب : زیخاتسر  هب  رظان  مه  هک  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا 

. تسین يا  هلیسو  چیه  اجنآ  رد  اما  دراد : رارق  امش  رایتخا  رد  يدودحم  هلیسو  اجنیا  رد  اهتنم : اجنآ : رد  هن  و  دینک :
یم یعادت  ار ، یملع  زاجعا  نیا  ورین ،) تردـق و  اب  رگم  دـیرذگب  دـیناوت  یمن   ) ناطلـسب الا  نوذـفنت  هلمج ال  تفاب  هب  قیقد  هجوت  اب  یلو 

هطلس نتـشاد  ار ، اهنامـسآ  راطقا  هب  ذوفن  طرـش  نآرق  نوچ  دناهتـسناد  اه  یـضعب  هکنانچ  دشاب  رـشب  یئاضف  ياهترفاسم  هب  هراشا  هک  دنک 
رازبا هب  هزادـنا  هچ  ات  رـشب  ینامـسآ ، تارک  هب  نتفر  يارب  مینیب  یم  رـضاح  رـصع  رد  هک  نانچ  تسا  هتـسناد  راک  نیا  رب  یتعنـص  یملع و 

انعم و هک  دنشاب  هتشاد  یکینکت  یملع و  ّطلـست  نآ  لئاسو  تخاس  نیمأت و  هب  دیاب  ردقچ  نینچمه  تسادنمزاین و  یئاضف  شناد  یملع و 
. دبای ققحت  هدرک و  ادیپ  قادصم  قوف ، هیآ  موهفم 

ناوت یم  هزورما  هک  دنک  ذوفن  اهنامـسآ  ياهاضف  هب  صاخ  تردق  ناطلـس و  اب  دناوت  یم  اهناسنا  هک  دـنک  یم  نایب  حیرـص  روطب  هیآ  نیا 
ییامیپاضف و تردق  هب  هراشا  ناطلس 
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. میربخ یب  نآ  زا  نالا  هک  رتارف  یملع  تردق  هب  هدنیآ  رد  دشاباهنآرب و  لماک  طلست  اضف و  ملع 

«1 ( » 105  ) َنوضِْرعُم اهنَع  ْمُه  َو  اهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  یف  ًۀَیاَء  ْنِّم  نِّیَأَک  َو  - 2
!. دننادرگیور نآ  زا  و  دنرذگیم ، شرانک  زا  اهنآ  هک  نیمز  اهنامسآ و  رد  ادخ ) زا   ) ياهناشن رایسب  هچ  و 

دـشاب یم  نآ  زا  ندرک  روـبع  ياـنعم  هب  یلوا  ياـنعم  رد  ندرک  رورم  هـک  دـنک  یم  لبقتـسم  عراـضم و  ظـفل  اـب  رورم  هـملک  زا  هـیآ  نـیا 
ياقآ بانج  یمارگ  دنمـشناد  زا  اعدا  نیا   ) تسا تارک  ینامـسآ و  ياههناشن  هب  اهامیپ  اضف  روبع  هب  هراشا  عراضم و  يانعم  اب  اصوصخم 

تسا هدش  لقن  نآرق  سیردت  رد  یتئارق 

نژیسکا کسام  هرابرد  نآرق  یملع  هزجعم  - 22

ًاقِّیض ُهَرْدص  ْلَعْجی  ُهَّلُِـضی  نَأ  ْدُِری  نَم  َو  ِمالـسِإلل  ُهَرْدص  ْحَرـشَی  ُهَیِدهَی  نَأ  ُهَّللا  ِدُِری  نَمَف  نژیـسکا  کسام  هرابرد  نآرق  یملع  هزجعم  - 22
«2 ( » 125  ) َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  یلَع  سْجِّرلا  ُهَّللا  ُلَعْجی  ِکلاذک  ِءامَّسلا  یف  ُدَّعصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح 

يارب ار  شاهنیس  دنک  تیاده  دهاوخب  ادخ  هک  ار  سک  نآ 
دزاس یم  گنت  نانچنآ  ار  شاهنیـس  دزاس  هارمگ  دـهاوخب  شفالخ ) لامعا  رطاخب   ) هک ار  سک  نآ  دزاس و  یم  هداشگ  مالـسا  شریذـپ ) )

: دورب الاب  نامسآ  هب  دهاوخیم  ایوگ  هک 
. دهدیم رارق  دنروآیمن  نامیا  هک  يدارفا  رب  هنوگ  نیا  ار  يدیلپ  دنوادخ ،

یگدامآ مدـع  یگدامآ و  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  تیادـه  تامدـقم  ندرب  نایم  زا  ای  نتخاس  مهارف  یهلا  لالـضا  تیادـه و  زا  روظنم 
. دناهدرک تابثا  شیوخ  رادرک  لامعا و  اب  قح  شریذپ  يارب  ار  دوخ 

تسا يزیچ  لمکم  عقاو  رد  یهلا  تلالض  تیاده و  و  دوخ : راک  رد  مود  هتسد  هن  دنروبجم و  ریسم  نیا  ندومیپ  رد  لوا  هتسد  هن  نیاربانب 
. دناهدرک باختنا  دناهتساوخ و  ناشدوخ  هک 

شرتسگ رکف و  يدنلب  حور و  تعسو  نامه  هنیس ) نتخاس  هداشگ  ینعی   ) ردص حرش 
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. تسا دیدش  تیدودحم  هداعلا و  قوف  یگنت  ینعم  هب  مرح ) نزو  رب   ) جرح تسا : یمدآ  لقع  قفا 
: نآرق یملع  هزجعم  کی 

و تسا : یلکشم  هداعلا  قوف  راک  نامسآ  هب  دوعص  هک  تسا  رظن  نیا  زا  دور  الاب  نامسآ  هب  دهاوخیم  هک  یـسک  هب  دارفا  هنوگ  نیا  هیبشت 
. تسا نینچ  زین  اهنآ  يارب  قح  شریذپ 

ای دورب  نامـسآ  هب  دـهاوخیم  ایوگ  هک  تسا  لکـشم  ردـقنآ  سک  نالف  يارب  راک  نیا  میئوگیم : یهاگ  هرمزور  راتفگ  رد  هک  روطنامه 
. تسا رتناسآ  راک  نیا  زا  يورب  نامسآ  هب  میئوگیم :

تقاط ياهراک  زا  زاب  تسا  هدـش  یلمع  اضف  رد  ریـس  هک  زورما  یتح  یلو  دوبن  شیب  روصت  کـی  رـشب  يارب  نامـسآ  هب  زاورپ  زورنآ  هتبلا 
. دنتسه وربور  دیدش  تالکشم  زا  یهوبنا  اب  نادروناضف  هشیمه  تساسرف و 

هرک نیا  رواجم  طاقن  رد  نیمز  هرک  فارطا  ياوه  هک  هدـش  تباـث  زورما  هک : نیا  نآ  دـسریم و  رظن  هب  زین  هیآ  يارب  يرتفیطل  ینعم  یلو 
هب دوشیم  رتمک  نآ  نژیـسکا  نازیم  رتقیقر و  اوه  مینک  تکرح  الاب  فرط  هب  ردـق  ره  اما  تسا : هدامآ  ناسنا  سفنت  يارب  هدرـشف و  الماک 

لکشم و هظحل  ره  ام  يارب  ندرک  سفنت  مینک  تکرح  نژیسکا ) کسام  نودب   ) الاب فرط  هب  نیمز  حطـس  زا  رتمولیک  دنچ  رگا  هک  يدح 
: ددرگیم ام  یشوهیب  ببس  نژیسکا  دوبمک  سفن و  یگنت  میهد  همادا  يورشیپ  هب  رگا  دوشیم و  رتلکشم 

«1 . » ددرگیم بوسحم  نآرق  یملع  تازجعم  زا  تقیقح  رد  دوب  هدیسرن  توبث  هب  یملع  تیعقاو  نیا  زونه  هک  زور  نآ  رد  هیبشت  نیا  نایب 
تشذگ هراب  نیا  رد  یحیضوت  هرامش 4  نآرق  یملع  زاجعا  زا  ییاهشخب  لصف  رد  زین  اًلبق 

زیمآزاجعا ثیدح  کی  - 23

دومرف هک  تسا  هدمآ  تقشنا  ءامسلا  اذا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد  زیمآزاجعا  ثیدح  کی  - 23
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!. دوشیم ادج  ناشکهک  زا  اهنامسآ  ةرجملا : نم  قشنت  اّهنا 
کی چیه  نامز  نآ  رد  هک  درادیمرب  هدرپ  یتقیقح  زا  هک  دوشیم : بوسحم  یملع  تازجعم  زا  و  تسا : تقد  لباق  ینعمرپ و  ثیدح  نیا 

میظع و ياه  بوکـسلت  هلیـسو  هب  دوخ  یموجن  تادهاشم  اب  زورما  یکلف  نادنمـشناد  هک  نیا  نآ  دـندوب و  هدیـسرن  نآ  هب  نادنمـشناد  زا 
نیمه هب  و  ناگراتـس : اههموظنم و  زا  تسا  ياهعومجم  ناشکهک  ره  اه و  ناشکهک  زا  تسا  ياهعومجم  ملاع  هک  دناهدرک  تباث  دنمورین 

زا يدننامهریاد  میظع و  هعومجم  تسا  هدهاشم  لباق  مشچ  اب  هک  فورعم  يریش  هار  ناشکهک  دنمانیم : ناگراتس  ياهرهـش  ار  اهنآ  لیلد 
رد یلو  مینیب : یم  دیفس  يربا  تروص  هب  ار  شناگراتس  هک  تسا  رود  ام  زا  يردقب  نآ  زا  فرط  کی  تسا : ناگراتس  اههموظنم و  نیمه 

. تسا مه  هب  کیدزن  ینارون  طاقن  هعومجم  عقاو 
هب و  مینیب : یم  بش  نامـسآ  رد  ام  هک  تسا  یناگراتـس  نیمه  و  دشابیم : تیؤر  لباق  شناگراتـس  تسا  کیدزن  ام  هب  هک  شفرط  نآ  اما 

. تسا ناشکهک )  ) هرجم نیا  ءزج  ام  یسمش  هموظنم  بیترت  نیا 
ادج ناشکهک  زا  مینک  یم  هدهاشم  ام  هک  ار  بکاوک  نیا  تمایق  هناتسآ  رد  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  قوف : تیاور  قباطم 

. دروخیم مه  هب  یگمه  ماظن  و  دوشیم :
هب شبلق  هک  یسک  زج  تسا  هرجم )  ) يریش هار  ناشکهک  نیا  ءزج  عقاو  رد  مینیب  یم  ام  هک  یناگراتس  هک  تسنادیم  نامز  نآ  یسک  هچ 

1 . » ددرگ باریس  ادخ  ملع  همشچرس  زا  دشاب و  طوبرم  بیغ  ملاع 

تادامجو نیمز  شنیرفآ  نآرق و  شخب 3 
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هراشا

ره نتفای ، لکشت  لیکشت و  دننک ، یم  یئامن  دوخ  اه ، ناسنا  ام  نامـشچ  ربارب  رد  هک  تادامج  تادامجو  نیمز  شنیرفآ  نآرق و  شخب 3 
هک دراد  یخیرات  دتمم و  ياهتشذگرس  اه و  ناتـساد  وواهرازنـش ،...  گنـس و  هرد و  اهریوک و  تشد و  هوک و  نیا  همه  اهنآ و  زا  کی 

اهـشیامزآ هدرک و  ادـف  اهرمع  هدیـشک و  اهتمحز  هدرکاهرفـس و  نآ ، نوگانوگ  يایاوز  هب  ندرب  یپ  نتفای و  عالطا  يارب  نف  نیـصصختم 
!. ادیپان شرس  نآ  هک  دنا  هدومن 

میراد هیکت  نآ ، هتفگ  نآرق و  تایآ  هب  رتشیب  رگید ، ياهشخب  شخب و  نیا  رد  ام 

زور ود  رد  نیمز  شنیرفآ  - 1

نآرق رد  یتایآ  وو ،..  نآ  عفانم  واـههوکو  ندوب  يورک  نیمز و  يریگ  لکـش  شنیرفآ و  تیفیک  دروم  رد  زور  ود  رد  نیمز  شنیرفآ  - 1
هتـسباو یئدبم  هب  نآ  هدنروآ  هک  دیامن ، یم  نشور  ام  يارب  تایآ  نیا  رد  تقد  و  دراد ، تقباطم  زور ، تافاشتکا  اب  هک  تسا  هدمآ  میرک 

. دیئامن تقد  لیذ ، هیآ  دنچ  هب  رارسا  نیا  كرد  يارب  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  دوخ ، هک  تسا  هدوب 
َو اِهقْوَف  نِم  َیـسوَر  اهیف  َلَعَج  َو  ( 9  ) َنیَملاْعلا ُّبَر  َِکلاذ  ًاداَدـنَأ  َُهل  َنُولَعْجت  َو  ِنیَمْوَی  یف  ضْرَألا  َقَلَخ  يِذَّلِاب  َنوُرُفْکََتل  ْمُکَّنئ  َأ  ْلـُق  - ... 1

«1 ( » 10  ) َنیلئاَّسلِّل ًءاوس  ًماَّیَأ  ِۀََعبْرَأ  یف  اهَتاْوقَأ  اهیف  َرَّدَق  َو  اهِیف  كََرب 
! تسا نایناهج  راگدرورپ  وا  دیهدیمرارق !؟ ییاهدننامه  وا  يارب  دیتسه و  رفاک  دیرفآ  زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  سک  نآ  هب  امش  ایآ  وگب :
- دوب زور  راـهچ  رد  همه  اـهنیا  دومرف -، رّدـقم  ار  نآ  ییاذـغ  ّداوـم  دـیرفآ و  نآ  رد  یتاـکرب  داد و  رارق  يراوتـسا  ياـههوک  نیمز  رد  وا 

!. ناگدننک اضاقت  زاین  هزادنا  هب  تسرد 
ای نویلیم  هدیـشک  لوط  ردـقچاه  نارود  نیا  الاح  دـشاب  یم  نارود  يانعم  هب  تاـیآ  نیا  رد  زور » موی -  » زا روظنم  هک  میتفگ  هتـشذگ  رد 

رد نآرق  ددرگ  مولعم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ًافرص  باتک  نیا  رد  تایآ  نیا  ندروآ  یلو  دناد ، یم  وا  دوخ  طقف  لاس ؟ اهدرایلیم 
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زاجعا زا  یکی  دوخ  نیا  هک  تسا  هدومن  حرطم  هنوگ  نیدـب  ار  لـئاسم  تشادـن ، وجو  يرثا  نیرتکچوک  مولع  نیا  زا  هک  یناـکم  ناـمز و 
تسا نآرق  یملع 

رگید هزجعم  کی  نیمز  تکرح  - 2

کینرپک یئایلاتیا و  هلیلاگ  دـندرک : فشک  ار  نیمز  هرک  تکرح  هک  ینادنمـشناد  نیتسخن  میناد  یم  رگید  هزجعم  کی  نیمز  تکرح  - 2
موکحم ار  اهنآ  ادـیدش  اسیلک  بابرا  دـنچ  ره  دـنتخاس : المرب  ار  هدـیقع  نیا  يدالیم  لـئاوا 17  نرق 16 و  رخاوا  رد  هک  دـندوب  یناتـسهل 

!. دنتشاذگ راشف  تحت  هدرک و 
: تشادرب تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  اهنآ : زا  لبق  لاس  رازه  کی  دودح  دیجم  نآرق  یلو 

. دیئامن تقد  لیذ  تایآ  هب  تخاس . حرطم  دیحوت  هناشن  کی  ناونع  هب  یتآ  تروص  هب  ار  نیمز  تکرح  و 
«1 ( » 88  ) َنُولَعْفَت اِمب  ُرِیبَخ  ُهَّنِإ  ٍءْیش  َّلک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنُص  ِباحّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو  ًةَدِماج  اهبسْحت  َلابِجلا  يََرت  َو  - .. 1

همه هک  تسا  يدنوادخ  شنیرفآ  عنـص و  نیا  دنتکرح  رد  ربا  دننام  هک  یلاح  رد  يرادنپیم  دـماج  نکاس و  ار  اهنآ  ینیبیم و  ار  اههوک 
. تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  امش  هک  یئاهراک  زا  وا  هدیرفآ  نقتم  ار  زیچ 

هیآ هک  دراد  دوجو  هیآ  رد  یناوارف  نئارق  اریز  تساهدرک  یتـسه  ملاـع  هنهپ  رد  دـنوادخ  تمظع  تاـیآ  زا  رگید  یکی  هب  هراـشا  هیآ  نیا 
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هراشا تسین  سوسحم  ام  يارب  هک  نیمز  هرک  تکرح  هب  تسا و  ایند  نیمه  رد  دـنوادخ  تمظع  ياههناشن  دـیحوت و  تاـیآ  لـیبق  زا  قوف 
. دنک یم 

. تسا دیشروخ ) رود  هب  ای  شیوخ  رود  هب   ) نیمز یکیناکیم  تکرح  نآ  دریذپیم و  ارریسفت  کی  طقف  هیآ  رهاظ 
: هکنیا حیضوت 

ثداوح اب  ریبعت  نیا  تسا  مولعم  دنتکرح ، رد  ربا  نوچمه  هک  یلاح  رد  دننکاس : دـماج و  اههوک  ینک  یم  نامگ  دـیوگیم : قوف  هیآ  - 1
ناکدوک ناردام  اهنآ  هدهاشم  زا  نآرق  ریبعت  هب  هک  تسا  راکشآ  يردق  هب  ثداوح  نیا  هک  ارچ  تسین : راگزاس  زیخاتسر  زاغآ 
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تسم هک  یلاح  رد  دنناتسم  نوچمه  تشحو  تدش  زا  مدرم  و  دنیامنیم : نینج  طقـس  رادراب  نانز  دننک و  یم  شومارف  ار  دوخ  راوخریش 

(. هیآ 2 جح  هروس  ! ) دنتسین
دعر يادص  هک  زیخاتـسر  میظع  ياهراجفنا  هن  تسا : ادص  رـس و  نودب  مرن و  تخاون و  کی  تاکرح  بسانتم  اهربا  تکرح  هب  هیبشت  - 2

. دنک یم  رک  ار  اهشوگ  شیاسآ :
تلاح ود  ینعی   ) دننک یم  تکرح  تعرـس  هب  لاح  نامه  رد  عقاو  رد  دننکاس  اههوک  ارهاظ  هک  نیا  نیع  رد  دـهدیم : ناشن  الاب  ریبعت  - 3

(. دنک یم  نایب  دحاو  نآ  رد  ار  ءیش  کی  زا 
ماظن نیا  هک  ینامز  هن  دراد : ناهج  ماظن  يرارقرب  نامز  اب  بسانت  زین  تسا  ندومن  مکحم  نتخاـس و  مظنم  ینعم  هب  هک  ناـقتا  هب  ریبعت  - 4

. ددرگیم ناریو  یشالتم و  دزیریم و  ورف 
هک ارچ  تسا  ایند  نیا  هب  طوبرم  هک  دهدیم  ناشن  تسا  عراضم  لعف  نولعفت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  نولعفت  امب  ریبخ  هنا  هلمج  - 5

متلعفام دش  یم  هتفگ  دوب  ناهج  نیا  نایاپ  هب  طوبرم  رگا  تسا و  ربخ  اب  دیهدیم  ماجنا  هدنیآ  لاح و  رد  امش  هک  یلامعا  زا  وا  دیوگیم :
(. دینک تقد  ( ) دیداد ماجنا  هک  يراک  )

دنک یم  نایب  ار  شنیرفآ  بئاجع  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  ًاقیقد  نئارق  نیا  عومجم  زا 
ًاملـسم دـنتکرح : رد  دایز  تعرـس  اب  میرادـنپیم  نکاـس  ار  اـهنآ  اـم  هک  اـههوک  نیا  هک ، تسا  نیا  میریگیمریـسفت  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 

نیمز هک  دوشیم  نینچ  هیآ  ینعم  بیترت  نیا  هب  و  درادـن : ینعم  تسا  لصتم  اهنآ  هب  هک  رگید  ياه  نیمز  تکرح  نودـب  اههوک  تکرح 
هب کیدزن  دوخ  رود  هب  نیمز  تکرح  ریس  تعرس  زورما  نادنمـشناد  تابـساحم  قبط  اهربا ! تکرح  نوچمه  دنک  یم  تکرح  تعرـس  اب 

. تسا رتشیب  مه  نیا  زا  باتفآ  رود  هب  یلاقتنا  تکرح  رد  نآ  ریس  تعرس  تسا و  هقیقد  ره  رد  رتمولیک   30
دنالثملابرض و یئاج  رب  اپ  نزو و  ینیگنـس و  رظن  زا  اههوک  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دیاش  هداد  رارق  ثحب  زکرم  ار  اههوک  نآرق  ارچ  اما 

ادخ نامرف  هب  ینیگنس  تمظع و  نیا  اب  اههوک  هک  یئاج  دنوشیم : بوسحم  يرتهب  هنومن  دنوادخ  تردق  حیرشت  يارب 
. دسریم توبث  هب  زیچ  ره  رب  وا  تردق  دننک  تکرح  نیمز ) هارمه  )
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یم دوـخب  نآ  نافـشاک  هک  تسا  ریخا  نورق  تاـفاشتکازا  یکی  نیمز  تکرح  اریز  تسا : نآرق  یملع  تازجعم  زا  قوـف  هیآ  لاـح  ره  هـب 

«1 . » دراد حیرص  هراشا  بلطم  نیا  هب  هیآ  نیدنچرد  شیپ  نرق  نآرق 14  هک  یلاح  رد  درک ، یم  راختفاو  دیلاب 
«2  » یتشًتابَّن نِّم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َو  اًُلبُس  اهِیف  ْمَُکل  کَلس  َو  ًادْهَم  ضْرَألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  - 2

، نآ اب  هک  داتـسرف »! یبآ  نامـسآ ، زا  و  درک ؛ داجیا  نآ  رد  ییاههار  و  داد ؛ رارق  شیاسآ  لـحم  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  يدـنوادخ  ناـمه 
میدروآرب هریت ) كاخ  زا   ) ار ناهایگ  نوگانوگ  عاونا 

و داد ، رارق  امش  شمارآ  لحم  ار  نیمز  هک  یسک  نامه  « 3 ( » 10  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلَعَّل  اًُلبُس  اهِیف  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًادْهَم  ضْرَألا  ُمَکل  َلَعَج  يِذَّلا  - 3
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(!. دیسرب دصقم  هب  و   ) دیوش تیاده  هکدشاب  دیرفآ ، ییاههار  نآ  رد  امش  يارب 
هنرگ دـشاب و  تکرح  رد  هک  تسا  لآ  هدـیا  هدـنهد و  شمارآ  شخب و  تیاضر  هچب  يارب  ناـمز  نآ  هراوهگ ) ینعی   ) دـهم هک  میناد  یم 

؛ دوش یمن  شخب  تذل  دازون  يارب  هراوهگ  ندوب  نکاس 
ندش وربور  اب  دشاب و  تکرحرد  هک  تسا  نیمأت  یتروصرد  ام  شمارآ  شیاسآ و  تسا ، هداد  رارق  هراوهگ  ام  يارب  دنوادخ  هک  ار  نیمز 

ار زور  و  باوخ ، تحارتسا و  يارب  ار  بش  و  شتاکرب ، عفانمو و  تمکح  نارازه  اـب  هناـگراهچ  لوصف  نداد  لیکـشت  هاـم و  باـتفآ و  اـب 
دوش یم  هتفایرد  رکفت  اب  هک  رگید  عفانم  اههد  دزاس و  فرط  رب  ار  ام  یگدنز  ياهزاین  شاعم ، نیمأت  شالت و  یعس و  يارب 

نیمز ندوب  يورک  رد  نآرق  یملع  زاجعا  - 3

اـه و شیاـمزآ  هـک  تـسا  ریخا  ياــهنرق  تاــفاشتکا  زا  یکی  زین ، نـیمز  ندوـب  يورک  نـیمز  ندوـب  يورک  رد  نآرق  یملع  زاــجعا  - 3
هلمج يوتحم و  رد  تقد  اـب  هک  دراد  حیرـصت  دـننام  هراـشا ، یتاـیآ  میرک  نآرق  رد  یلاـح  رد  تسا  هتفاـی  هار  نآ  هب  یملع  ياـهلومروف 

. دیآ یم  تسد  هب  اه  نآ  ياهيدنب 
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! اهبرغم اهقرشم و  راگدرورپ  هب  دنگوس  « 1 ( » بِراغَمْلا َو  ِقِراشَمْلا  ِبَِرب  ُمِْسقا  الَف  - ) 1
«2 (. » ِقِراشَمْلا ُّبَر  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَاْلا  َو  تاوامَّسلا  بر  - ) 2

!. اهقرشم راگدرورپ  و  دراد : رارق  ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 
: دیآیم شیپ  لاؤس  ود  اجنیا  رد 

زین نیا  هک  دـشابیم  اه ) قرـشم   ) قراشم رکذ  هب  يزاـین  هچ  رگید  هتفرگ  رارق  ود  نآ  ناـیم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  رکذ  زا  دـعب  - 1
. تسا نآ  زا  یئزج 

مایا رد  دیـشروخ  ياههاگتـساخ  اهقرـشم و  هب  هراشا  هاوخ  قراشم  هک : نیا  نآ  دوشیم و  نشور  هتکن  کـی  هب  هجوت  اـب  لاؤس  نیا  خـساپ 
اهنامسآ ماظن  رب  هوالع  اهنآ  ماظن  هک  تسا  یصاخ  همانرب  مظن و  ياراد  همه  نامسآ : فلتخم  ناگراتس  ياه  قرـشم  ای  و  دشاب : هدوب  لاس 

. تسا اهنآ  ربدم  هدننیرفآ و  نایاپیب  ملع  تردق و  نیمز  و 
مظنم ردقنآ  رگید  کی  اب  طاقن  نیا  هلصاف  و  دنک : یم  عولط  دعب  لبق و  زور  هطقن  زا  ریغ  ياهطقن  زا  لاس  زا  زور  ره  رد  نامسآ  دیـشروخ 

. دشابیم رارقرب  سمش  قراشم  مظن  هک  تسا  لاس  رازه  نارازه  و  دوشیمن : دایز  مک و  هیناث  مرازه  کی  یتح  هک  تسا  قیقد  و 
. تسا امرفمکح  ماظن  نیمه  زین  رگید  ناگراتس  بورغ  عولط و  رد 

دیاع دوشیم  لصاح  نآ  زا  هک  یفلتخم  تاکرب  هناگراهچ و  لوصف  دومیپیمن : لاس  لوط  رد  ار  یجیردت  ریسم  نیا  دیشروخ  رگا  هوالعب 
. تسا وا  ریبدت  تمظع و  رب  يرگید  هناشن  دوخ  نیا  و  تشگیمن : ام 

ای قرـشم  رگید  هطقن  هب  تبـسن  نآ  زا  ياهطقن  ره  ندوب  يورُک  رطاخ  هب  نیمز  هک  تسا  نیا  قراشم  یناـعم  زا  رگید  یکی  هتـشذگ  نیا  زا 
زا ینعم  ود  ره  هدارا   ) دهدیم هجوت  نآ  ياهبرغم  اهقرـشم و  نیمز و  تیورک  هب  ار  ام  قوف  هیآ  بیترت  نیا  هب  و  دوشیم ، بوسحم  برغم 

(. تسا عنامیب  زین  هیآ 
هدمآ جراعم  هروس  هیآ 40  رد  هک  هنوگنامه  هدـماین  ناـیم  هب  براـغم  زا  نخـس  هیآ  نیا  قراـشم  لـباقم  رد  ارچ  هک : نیا  رگید  لاؤس  - 2

: براغملا قراشملا و  برب  مسقا  الف  تسا :
؛! اهبرغم اهقرشم و  راگدرورپ  هب  دنگوس 
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رکذ اجنیا  رد  و  دـنروآیم : مه  اب  ار  ود  ره  هاـگ  و  دـننک : یم  فذـح  رگید  شخب  هنیرق  هب  ار  مـالک  زا  یـشخب  هاـگ  هک  تسا  نیا  خـساپ 
1 . » دوشیم بوسحم  تحاصف  نونف  زا  نایب  رد  عونت  نیا  براغم و  رب  تسا  ياهنیرق  قراشم 

، اه نامسآ  نیمز و  ّوج  دروم  رد  نآرق  یملع  هزجعم  - 4

هب دـسرب  هچ  مینک  یمن  هاگن  نامدوخرـس  يالاب  نامـسآ  هب  یتح  ام  زا  يرایـسب  اه ، نامـسآ  نیمز و  ّوج  دروم  رد  نآرق  یملع  هزجعم  - 4
ینامـسآ ياه  گنـس  لـباقم  رد  نیمز  تظاـفح  يارب  دـنوادخ  هک  نیمز  ّوج  شقن  رگا  هک  دـینک  روصت  مینک  هجوت  نآ  شقن  هب  هک  نیا 

باهـش واـه  گنـس  دروـخرب  دروـم  رد  مئاد  دـیاب  نیمز  ناـنکاس  تقو  نآ  دـمآ ؟ یم  رد  یلکـش  هچ  هب  نیمز  تقو  نآ  تشادـن ، دوـجو 
. دمآ یمن  ناشمشچ  هب  یشوخ  باوخ  دندش و  یم  نارگن  ینامسآ  ياهگنس 

. تسا ندید  هتسیاش  هک ، تسا  هدرک  داجیا  یمیظع  هرفح  اکیرمآ  يانوزیرآ  يارحص  رد  گنس  باهش  کی  طقف  دروخرب  رثا  رد 
ْنَع ْمُهَو  اًظوُفْحَم  اًفْقَـس  َءامَّسلا  اْنلَعَجَو  . » دـنک یم  بلج  نیمز  ّوج  دروم  رد  یمهم  عوضوم  هب  ار  ام  هجوت  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 

. دنتسه نادرگ  يور  وا  ياه  هناشن  زا  اه  نآ  یلو  میدادرارق  ظفاحم  یفقس  ار  نامسآ  و  « 2 « » َنوُضِْرعُم اِهتایآ 
یتایح ياه  درکلمع  ياراد  تسا  هتفرگارف  ار  نیمز  فارطا  هک  يّوج  دـش  تباث  نادنمـشناد  تاقیقحت  اب  نرق 20  رد  ینامسآ  فقس  نیا 
هدرکن دروخرب  نیمز  هب  ات  تسا  گرزب  کچوک و  ياه  گنس  باهش  لباقم  رد  نیمز  ندرک  تظافح  نآ  شقن  کی  تسا . یمهم  رایسب 

. دننکن رگناریو  ياهبیرخت  هلزلز و  داجیا  و 
زا يرایسب  اریز  دننک  روبع  ّوج  زا  اه  نآ  یگمه  هک  دهد  یمن  هزاجا  دنک و  یم  هیفصت  ار  يدیشروخ  تاعشعشت  نیمز  ّوج  نیا ، رب  هوالع 

، هدهاشم لباق  رون  لماش  ررض  یب  دیفم و  تاشعشت  اهنت  ّوج  هک  تسا  بلاج  دنتسه ، كانرطخ  رایسب  نیمز  هرک  يور  تایح  يارب  اه  نآ 
يرورـض نیمز  يور  تایح  يارب  تاعـشعشت  نیا  یمامت  دـهد ، یم  روبع  هزاـجا  ار  ییویدار  جاوما  شفنبارف و  هعـشا  هدودـحم  سناـکرف 

سناکرف دنتسه ،
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یم ماجنا  ناهایگ  رد  هک  زتنـسوتوف  لمع  ماجنا  يارب  دهد  یم  روبع  هزاجا  ار  نآ  زا  يرادـقم  اهنت  نیمز  وج  هک  شفنبارف  هعـشا  هدودـحم 
تمسق طقف  دنوش و  یم  هتفرگ  ّوج  طسوت  دنوش  یم  عطاس  دیشروخ  فرط  زا  هک  يوق  شفنبارف  تاعشعشت  رتشیب  تسا . مهم  رایـسب  دوش 

. دسر یم  نیمز  هب  فیط  نآ  زا  یمک  يرورض و 
یتناس هجرد  دودح 270  هک  ینوریب  ياضف  مک  رایـسب  يامد  لباقم  رد  ار  نیمز  ّوج ، هکلب  دبای . یمن  همتاخ  اج  نیا  هب  ّوج  یتظافح  شقن 

. دنک یم  تظافح  تسا  رفص  ریز  دارگ 
رایـسب ناشدادعت  دنتـسه و  نادرگرـس  اضف  رد  هک  ییاهگنـس  هدرخ  دشاب و  یم  تکرح  لاح  رد  نیمز  فرط  هب  هک  یئاهگنـس  باهش 

رثا رد  هک  تسا  قیمع  ياه  يگتفرورف  ياراد  هک  دینیب  یم  دینک  هاگن  هام  حطـس  هب  رگا  دنراد . نیمز  يارب  يدایز  رطخ  دـشاب ، یم  دایز 
هب ندیـسر  هزاجا  مارجا  نیا  هک  تسا  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  نیمز  ّوج  لاعتم  دـنوادخ  یلو  دـشاب . یم  نآ  اب  اـه  گنـس  باهـش  دروخرب 

دوبان هدـش و  بوذ  ّوج  اب  كاکطـصا  رثا  رد  هدـمآ  دوجو  هب  دایز  ترارح  رثا  رد  نیمز  حطـس  هب  ندیـسر  زا  لـبق  دنـشاب و  هتـشادن  نیمز 
. میتسه رکاش  گرزب  تمعن  نیا  رطاخ  هب  ار  دنوادخ  ددرگ .!

لداعم 100 يدیـشروخ  راجفنا  کی  دـشاب . یم  لکـشم  ام  يارب  نآ  روصت  یتح  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  دیـشروخ  زا  هدـش  عطاس  يژرنا 
رد عون  نیا  زا  راجفنا  اـه  هد  هظحل  ره  رد  تخادـنا . نپاژ  يامیـشوریه  رهـشرد  یناـهج  گـنج  رد  اـکیرمآ  هک  تسا  یمتا  بمب  دراـیلیم 
یم ناشن  يداع  ریغ  یتاکرح  اهامن  بطق  ياه  هبرقع  هک ، دش  هدهاشم  تاراجفنا  نیا  زا  یکی  زا  دـعب  تعاس   58 دهد . یم  خر  دیشروخ 
نو  » دنبرمک بسانم و  وج  دوجو  نودب  دیـسر . دارگ  یتناس  هجرد  زا 2500  شیب  هب  يرتمولیک  عافترا 250  رد  نیمز  وج  يامد  دـنهد و 
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. درک یم  دوبان  تعرس  هب  نیمز  يور  ار  یگدنز  تاعشعشت  نیا  نلآ ،»
مارجا لباقم  رد  ار  نیمز  دـیآ ، یم  دوجو  هب  نیمز  دوخ  یـسیطانغم  نادـیم  رطاخ  هب  هک  نیمز  فارطا  یـسیطانغم  نادـیم  ای  رفـسوتنگم )( 

هدش هتخانـش  زین  نلآ » نو   » دنبرمک مان  هب  هک  یـسیطانغم  نادیم  نیا  دـنک . یم  تظافح  یناهیک  تارذ  دیـشروخ و  تاعـشعشت  ینامـسآ ،
رارق نیمز  وج  زا  رتالاب  رتمولیک  اهدص  تسا و 
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. دراد

: دیوگ یم  نلآ » نو   » دنبرمک تیمها  دروم  رد  رتکد 
. دراد یسمش  هموظنم  تارایس  یمامت  نایم  رد  ار  یلاگچ  نیرتشیب  نیمز  تقیقح  رد 

هب زین  یسیطانغم  نادیم  نیا  تسا . یسیطانغم  نادیم  نیا  ندمآ  دوجو  هب  لماع  تسا  هدش  لیکشت  نهآ  لکین و  زلف  ود  زا  هک  نیمز  هتـسه 
نیا رگا  دـنک . یم  تظاـفح  يدیـشروخ  تاعـشعشت  ناراـبمب  لـباقم  رد  ار  نیمز  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  نلآ ) نو   ) دـنبرمک دوخ  هبون 

نآ تردق  اما  دـشاب  یم  خـیرم  دراد  یـسیطانغم  نادـیم  هک  يرگید  هرایـس  اهنت  دوب . نکمم  ریغ  نیمز  يور  تایح  تشادـن  دوجو  ظافح 
نیا تسین و  یـسیطانغم  نادـیم  ياراد  دـشاب  یم  نیمز  هرایـس  رهاوخ  هک  هرهز  هرایـس  یتـح  تسا . نیمز  وج  تردـق  زا  رتـمک  ربارب   100

. تسا هدش  قلخ  نیمز  يارب  طقف  نادیم 
نیا رد  لمأت  هب  ار  اه  ناـسنا  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  يرایـسب  تاـیآ  دوب . ناـهیک  دروم  رد  نآرق  یملع  تازجعم  زا  يا  هشوگ  اـهنت  نیا 

دینک هجوت  دعب  لصف  هب  « 1 . » دنکیم بلج  دروم 

نیمز ّوج  هراب  رد  رگید  نایب  - 5

زور ملع  تایفـشک  اب  اه  هیآ  نیا  هک  مینیب  یم  میناوخ و  یم  مه  اب  ار  ءاـیبنا  هروس  ار  ات 33  ياه 31  هیآ  نیمز  ّوج  هراب  رد  رگید  ناـیب  - 5
. تسااتمه یب  قلاخ  تمحر  تمکح و  رگنایامناه  هیآ  نیا  عقاو  رد  دنوش  یم  هتخانش  رتهب  دراد و  تقباطم  نیمز  ّوج  دروم  رد 

هدش یحارط  يا  هنوگ  هب  ام  نیمز  مینک  یم  كرد  رتهب  ار  ینارون  ياه  هیآ  نیا  موهفم  یـسمش ، هموظنم  تارایـس  زا  يدادعت  هب  یهاگن  اب 
اه هیآ  هب  دراد . هگن  هدنز  نآ  رد  ار  تایح  یهلا  نامرف  تحت  هدـیچیپ  رایـسب  یمظن  اب  دراد و  هگن  دوخ  رد  عیام  تلاح  رد  ار  بآ  ات  تسا 

. دیئامن هجوت  تقد  اب 
* َنوُضِْرعُم اِهتایآ  ْنَع  ْمُهَو  ًاظوُفْحَّم  ًافْقَس  ءامَّسلا  اْنلَعَجَو  َنوُدَتْهَی * ْمُهَّلََعل  اًُلبُس  ًاجاَِجف  اهیف  اْنلَعَجَو  ْمِِهب  َدیِمَت  نَأ  یِساَوَر  ِضْرَْألا  ِیف  اَْنلَعَجَو 

«2 * » َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  َراهَّنلاَو  َلیَّللا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو 
نوزومان شبنج  ات  میداد  رارق  ار  اه  هوک  نیمز  رد  و 
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. دنورب هار  اه  نآ  رد  ات  میداد  رارق  اه  هار  اه و  هرد  نآ  رد  دنریگب و  ار  نآ 

. دنتسه نادرگ  يور  وا  ياه  هناشن  زا  اه  نآ  یلو  میداد  رارق  ظفاحم  یفقس  ار  نامسآ  و 
. دنتسه تکرح  لاح  رد  يریسم  رد  کیره  تسا و  هدیرفآ  ار  هام  رهم و  زور و  بش و  هک  تسوا 

رد دنوادخ  دراد . دوجو  نآرق  رد  يرگید  یملع  قیاقح  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  مه  رـس  تشپ  هیآ  دنچ  نیا  هعلاطم  یملع : ياه  هیرظن 
رپس ناونع  هب  نآ  نامسآ  تسا و  ینیعم  هزادنا  مرج و  ياراد  هک  تسا  هدیرفآ  ام  يارب  هناگی  رایسب  هرایس  هک  دیوگ : یم  ام  هب  اه  هیآ  نیا 
یم هراشا  نینچمه  وا  مینک . روبع  اه  نآ  زا  ات  درک  ایهم  ار  ییاه  هار  ام  يارب  نینچمه  وا  دـنک . یم  تبقارم  اـم  تاـیح  زا  تسا و  اـم  يارب 
مظن هک  نیا  دروم  رد  تسا  یمالعا  نیاربانب  دنک . یم  مهارف  ام  يارب  ار  یـصخشم  بش  زور و  لوط  هام ، دیـشروخ و  تکرح  اب  هک  دـنک 
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. تسا وا  هتساوخ  ساسا  رب  ایند  نیا  رد  دوجوم 
. میزادنیب رگید  تارایس  هب  یهاگن  تسا  رتهب  شدرف  هب  رصحنم  ّوج  ام و  نیمز  تقلخ  دروم  رد  دنوادخ  ملع  ندیمهف  روظنم  هب 

اما تسا  کیدزن  نیمز  هب  تسا و  یسمش  هموظنم  هرایس  نیرتکچوک  هرایس  نیا  مینک . عورـش  دراطع  مان  هب  يا  هرایـساب  دیهد  هزاجا  - 1
. دشاب یم  رت  کیدزن  دیشروخ  هب 

هرایـس نیا  يور  رب  میناوت  یمن  ام  نیا  ربانب  تسا . نیمز  هبذاج  تردـق  موس  کی  شا  هبذاج  تردـق  تسا و  نیمز  مرج  زا  رت  مک  شمرج 
گنـس لباقم  رد  دناوت  یمن  سپ  تسین  یبسانم  ّوج  ياراد  نوچ  دریگب . دوخ  هب  ار  نیمز  دننام  یهباشم  ّوج  دناوت  یمن  اریز  مینک  یگدنز 
مارجا دروخرب  رطاخ  هب  يا  هرایس  نینچ  حطس  دنک . عفد  ار  دیـشروخ  رـضم  تاعـشعشت  دناوت  یمن  زین  دنک و  عافد  دوخ  زا  ینامـسآ  ياه 

ریثأت تحت  ار  نآ  زور  لوط  شدرگ و  دراطع ، راتخاس  دشاب . دیفم  ناسنا  تکرح  يارب  دـناوت  یمن  تسا و  يدایز  ياه  یگتفرورف  ياراد 
نیمز زور  لداعم 88  نآ  زور  کی  تسا و  هداد  رارق 
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زا يرثا  چیه  نیاربانب  دسرب  دارگ  یتناس  هب 180 - بش  رد  دارگ و  یتناس  هجرد  هب 400  زور  رد  نآ  يامد  ات  دوش  یم  ثعاـب  نیا  تسا و 

. دوش یمنادیپ  نآ  رد  بآ  تایح و 
دیشروخ هب  یلو  تسا  نیمز  هباشم  ابیرقت  شمجح  مرج و  تسا و  یسمش  هموظنم  هرایس  نیرتدرـس  هک  دشاب  یم  سونو  رگید  هرایـس  - 2

ّوج یلو  دراد . ّوج  نتـشاد  هگن  رد  نیمز  هباشم  یئاناوت  تسا و  نیمز  هباشم  زین  شا  هبذاج  دراد ، نیمز  هباشم  مرج  نوچ  تسا . رت  کیدزن 
نوـچ تسا . هدـش  لیکـشت  کـیروفلوس  دیـسا  راـخب  زا  شیاـه  ربا  تسا و  هدـش  لیکـشت  نبرک  دیـسکايد  ماـن  هب  ینیگنـس  زاـگ  زا  نآ 

غاد رایسب  نیمه ، رطاخ  هب  هرایس  ّوج  دنک و  یم  بذج  رایسب  ار  يدیـشروخ  تاعـشعشت  نیاربانب  تسا ، نیگنـس  يزاگ  نبرک  دیـسکايد 
زور دشاب . یمن  بسانم  تکرح  يارب  دنک و  یم  مرنار  نآ  حطـس  هک  دننک  یم  داجیا  يدیـسا  ياه  ناراب  نآ  يدیـسا  ياه  ربا  ددرگ . یم 
راشف دارگ و  یتناس  هجرد  هب 450  زور  رد  نآ  يامد  شدـنلب ، زور  نیمز و  هب  شایکیدزن  رطاـخ  هب  تسا . نیمز  زور  لداعم 243  زین  نآ 

. تسا نکمم  ریغ  نآ  يور  تایح  بآ و  دوجو  یطیارش  نینچ  دوجو  اب  دسر . یم  راب  هب 90  شوج 
نآ راشف  تسا و  هدش  لیکـشت  نبرک  دیـسکا  يد  زا  نآ  ّوج  اما  دراد  نیمز  هباشم  زور  لوط  هک  مینیب  یم  ام ، هیاسمه  خیرم  هب  هاگن  اب  - 3
یم دارگ  یتناس  هجرد  هب 123 - عقاوم  رتـشیب  تسا و  نآ 40 - يامد  رثکادح  تسا  رت  رود  دیـشروخ  زا  خیرم  نوچ  تسا . مک  رایـسب  زین 

تـسا نکمم  یلو  هدشن  هدید  نآ  رد  تایح  زا  یمیالع  چیه  تسا و  دـماج  تلاح  هب  هرایـس  بآ  تایوتحم  ینییاپ  يامد  نینچ  رد  دـسر .
نویلیم عونت  هاگ  چیه  یلو  دوشادیپ  تسا  یصاخ  طیارـش  ياراد  هک  نآ  ياه  ناکم  زا  یـضعب  رد  ینیب  هرذ  تادوجوم  تروص  هب  تایح 
طیارش جیردت  هب  ینالوط  نامز  رذگ  اب  هک  نیا  رگم  دنک  یمنادیپ  دنتسه  ایرد  یکشخ و  اوه و  رد  هک  ار  نیمز  يور  تادوجوم  هنوگ  اه 

. دمآ دوجو  هب  نیمز  رد  تدم  ینالوطرد  هک  هنوگ  نآ  دیآ  مهارف  نآ  رد  یگدنز 
لمع ام  يارب  فقـس  کی  دـننام  تسا  نآ  رد  هک  نژورتین  نژیـسکا و  هدـمع  زاگ  ود  اب  ات  تسا  هدـش  یحارط  يا  هنوگ  هب  نیمز  ّوج  یلو 

تادوجوم دـشر  يارب  ار  طیحم  ات  دـنهد  یم  روبع  دوخ  زا  ار  نآ  دـننک و  یمن  بذـج  ار  دیـشروخ  تاعـشعشت  یمامت  اه  زاگ  نیا  دـنک .
ار نیمز  نینچمه  وج  نیا  دنک . یم  لمع  ظفاحم  فقـس  کی  دننام  نیمز  يارب  هک  تسا  یتابیکرت  ياراد  نیمز  وج  نیاربانب  دـننک . مهارف 

اه گنس  باهش  لباقم  رد 
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ّوج رد  دوجوم  نزا  هیال  دنزوس . یم  دوش  یم  داجیا  هک  يدایز  كاکطـصا  تلع  هب  وج  هب  اه  نآ  دروخرب  ماگنه  رد  دنک و  یم  تظفاحم 
مرج تسا . هدـش  میظنت  يرایـسب  تقد  اـب  هک  تسا  نآ  تحاـسم  مرج و  رطاـخ  هب  نیمز  يرادـیاپ  دـنک . یم  عفد  ار  رـضم  تاعـشعشت  زین 

امد و راشف ، ياراد  لاح  نیع  رد  دنک و  ظفح  ار  دوخ  ّوج  هجیتن  رد  دشاب و  هتشاد  ینیعم  هبذاج  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمز  هتـسه  تایوتحم 
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هب نیمز  نیعم  شدرگ  دزاس . یم  نکمم  تادوجوم  همه  يارب  ار  یگدنز  ّوج  نیا  طسوت  هدـش  داجیا  طیارـش  دـشاب . یـصوصخم  تبوطر 
نیمز يور  یتحار  هب  دـنناوتب  تادوجوم  همه  دـیایب و  دوجو  هب  نیمز  يور  یبسانم  هبذاج  ات  دوش  یم  ثعابدیـشروخ  رود  هب  دوخ و  رود 

شدوخ روحم  رود  هب  نیمز  شدرگ  فارحنا  زا  ینیعم  هجرد  داجیا  ثعاب  نیمز  صوصخم  شدرگ  دیشروخ و  زا  نیعم  هلصاف  دنورب . هار 
. دراذگ یم  ریثأت  هدنز  تادوجوم  یمامت  يور  رب  هک  دنک  یم  داجیا  یسیطانغم  نادیم  هجیتن  رد  دوش  یم  دیشروخ  رود  شدرگ  تبسن  هب 

. میتسه لصف  راهچ  رد  توافتم  ییاوه  بآ و  طیارش  ياراد  ام  یفارحنا ، نینچ  دوجو  اب  ًاملسم 
یم دنوادخ  هک  روط  نامه  نیمز  هک  میتسه  عوضوم  نیا  هب  رارقا  هب  راچان  یسمش ، هموظنم  تارایس  رگید  نامدوخ و  هرایـس  هب  یهاگن  اب 

ام يارب  ار  تاناکما  نیا  یفداصت ) روط  هب   ) تعیبط هک  دنک  اعدا  دناوت  یم  یسک  ایآ  تسا . ام  یگدنز  يارب  صاخ  یطیحم  ياراد  دیوگ :
نرق زا 14  شیب  رد  ار  اه  هیآ  نیا  شدوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  دـیوگب : دـناوت  یم  یـسک  ای  تسا ؟ هدروآ  دوجو  هب 

!؟ تسا هتشون  تشادن ، دوجو  مولع  نیا  زا  يرثا  هک  شیپ 

اههوک شنیرفآ  هفسلف  - 6

زا دزاس ، یم  مهارف  ار  نآ  رد  یگدـنز  طیارـش  میظنت  دراد و  هدـهع  هب  ار  نیمز  تاـکرح  لداـعت  هک  اـههوک  اـههوک  شنیرفآ  هفـسلف  - 6
هک راوـمه  نیمز  اـهریوک و  رد  یگدـنز  رگم  دوـبن ، یهلا  تمعن  نیا  رگا  تسا ، ناگدـنب  رب  اـه  نامـسآ  نیمز و  قلاـخ  گرزب  ياـهتمعن 

. دیئامرف هجوت  لیذ  ياهراتفگ  بلاطم و  هب  تشاد !؟ ناکما  تساه ، نافوط  اهداب و  صقر  لحم  هشیمه 
ًءاَوس ٍماّیَأ  ِۀََعبْرَأ  یف  اهتاْوقَأ  اهِیف  َرَّدَق  َو  اهِیف  َكَراب  َو  اِهقْوَف  ْنِم  َیِساوَر  اهِیف  َلَعَج  َو  - 1
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«1 ( » 10  ) َنِیلئاَّسلل

، دوب زور  راـهچ  رد  همه  اـهنیا  دوـمرف ، ردـقم  ار  نآ  فـلتخم  یئاذـغ  داوـم  و  دـیرفآ ، نآ  رد  یتاـکرب  و  داد ، رارق  یئاـههوک  نیمز  رد  وا 
! ناگدننک اضاقت  زاین  هزادنا  هب  تسرد 

مک و چـیه  و  هدـیرفآ ، تسا  هدوب  مزال  هچنآ  اـهنآ  همه  يارب  و  هدرک ، ینیب  شیپ  ار  نادـنمزاین  همه  ياهیدـنمزاین  دـنوادخ  بیترت  نیا  هب 
(50  ) يدَـه َّمث  ُهَْقلَخ  ًءْیـش  َّلـک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَـنُّبَر  َلاـق  دـیوگیم : هط  هروـس  هیآ 50  رد  هـک  هنوگناـمه  درادـن ، دوـجو  نآ  رد  یتساـک 

. دومن تیاده  شریسم  رد  ار  وا  سپس  و  درک ، اطع  تشاد  اضتقا  وا  شنیرفآ  هچنآ  يدوجوم  ره  هب  هک  تسا  یسک  ام  راگدرورپ 
. ناهایگ تاناویح و  اهناسنا و  زا  معا  ای  دنشاب ، هدوب  اهناسنا  تسا  نکمم  اجنیا  رد  نیلئاس  زا  روظنم 

شنیرفآ هفـسلف  هراب  رد  سپـس  تخاس و  مهارف  نیمز  رد  زاغآ  زا  ار  ناهایگ  تاناویح و  زاین  هکلب  اهناسنا  زاـین  اـهنت  هنریـسفت  نیا  قباـطم 
«2 (. » ْمُِکب َدیمَت  نأ  َیِساور  ِضْرْألا  یف  یْقلأ  َو   ) دنکن لزلزتم  برطضم و  ار  امش  ات  دنکفا  یئاههوک  نیمز  رد  دنوادخ  دیوگیم : اههوک 

: دننیمز تابث  هلیسو  اههوک  هک  دهدیم  ناشن  دراد  نآرق  رد  یناوارف  رئاظن  هک  هیآ  نیا 
؛ تلع هس  هب  دنتسه  نیمز  تابث  هیام  يددعتم  تاهج  زا  اههوک  هک  هدش  تباث  تقیقح  نیا  زین  یملع  رظن  زا  زورما 

دوشیم یشان  ینورد  ترارح  زا  هک  یئاهراشف  ربارب  رد  ار  نیمز  هرک  یمکحم : هرز  نوچمه  هتـسویپ و  مه  هب  اهنآ  ياههشیر  هک  نیا  - 1
. دادیمن یگدنز  يارب  ناسنا  هب  یلاجم  دیاش  هک  دوب  دایز  ردقنآ  رگناریو  ياههلزلز  دندوبن  اهنآ  رگا  و  دنک : یم  ظفح 

هتـسوپ رد  یمیظع  دـم  رزج و  دوبن : اههوک  رگا  هک  دـنک  یم  تمواقم  دیـشروخ  هام و  هبذاج  راـشف  ربارب  رد  مکحم  رـشق  نیا  هک  نیا  - 2
. تخاس یم  نکممان  ناسنا  رب  ار  یگدنز  دندوبن و  اهایرد  دم  رزج و  هب  تهابش  یب  هک  دمآیم  دوجو  هب  نیمز  یکاخ 
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رگا دناسریم و  لقادح  هب  نیمز  یعضو  تکرح  ماگنه  هب  ار  نیمز  رواجم  ياوه  سامت  و  دنکـشیم : مه  رد  ار  اهنافوط  راشف  هک  نیا  - 3
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. دوب هدنبوک  مه  رد  ياهداب  رابگرم و  ياهنافوط  هنحص  زور  بش و  لوط  مامت  رد  کشخ  ياهریوک  نوچمه  نیمز  هحفص  دندوبن  اهنآ 
هدنز تادوجوم  شنیرفآ  هب  تبون  دش  نیمأت  اههوک  هلیسو  هب  نیمز  شمارآ  و  شیئرمان : نوتس  هلیسو  هب  نامـسآ  شمارآ  تمعن  هک  لاح 

رـشتنم ياهدنبنج  ره  زا  نیمز  يور  رد  و  دیوگیم : دنراذگب : تایح  هصرع  هب  مدـق  دـنناوتب  مارآ  یطیحم  رد  هک  دـسریم  اهنآ  شمارآ  و 
زا هک  یناگدنبنج  زا  تسا  فلتخم  ياههرهچ  رد  یگدنز  تایح و  عونت  هب  هراشا  ۀباد ، لک  نم  هب  ریبعت  ۀباد ) لک  نم  اهیف  ثب  و   ) تخاس

ار ناسنا  اهنآ  تمظع  هک  يرکیپ  لوغ  ناگدنبنج  ات  هتفرگ : دناهدرک  رپ  ار  ام  طیحم  رـساترس  دـنوشیمن و  هدـید  يداع  مشچ  اب  یکچوک 
. دربیم ورف  تشحو  رد 

نوگانوگ و تارـشح  ناگدـنزخ : ناگدـنرپ و  نایز : اوه  نایزبآ و  توافتم : الماک  ياههرهچ  فلتخم و  ياهگنر  هب  ناگدـنبنج  نینچمه 
. دنزاسیم سکعنم  هنیئآ  رازه  اهدص  رد  ار  تایح  هلأسم  و  دنراد : یملاع  دوخ  يارب  مادک  ره  هک  اهنآ  دننام 

یبآ نامسآ  زا  دیوگیم : هدرک  هراشا  عوضوم  ود  نیا  هب  دعب  ياههلمج  رد  اذل  دنراد : اذغ  بآ و  هب  زاین  ناگدنبنج  نیا  هک  تسا  ادیپ  اما 
نِم اهِیف  اْنتَبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَزنَأ  َو   ) میدنایور شزرا  رپ  ناهایگ  ياهتفج  زا  ینوگانوگ  عاونا  نیمز : يور  رد  نآ  هلیسو  هب  میداتـسرف و 

10 نامقل : ( 10  ) ًمیِرَک ًْجَوز  ِّلک 
هدرتسگ تسا  ياهرفـس  دنک : یم  نایب  دهدیم  لیکـشت  هایگ  بآ و  هک  ار  ناسنا  اصوصخم  ناگدنبنج : همه  یگدنز  ساسا  بیترت  نیا  هب 

. راگدرورپ تردق  تمظع و  رب  تسا  یلیلد  شنیرفآ : رظن  زا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  نیمز  يور  رساترس  رد  عونتم  ياهاذغ  اب 
اههوک تمعن 

زا دـعب  هلـصافالب  دنـشابیم  ینورد ) ياهبآ  تروص  هب  هچ  خـی و  فرب و  تروص  هب  هچ   ) اهبآ یلـصا  نزاخم  زا  یکی  اههوک  هک  اجنآ  زا 
(. ًاراهنا و   ) میداد رارق  یئاهرهن  امش  يارب  دیوگیم و  هدرک : نایب  ار  اهرهن  دوجو  تمعن  نآ :

ار اـههار  و  دـنک : یم  ادـج  رگید  کـی  زا  ار  نیمز  ياهـشخب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  مهوت  نیا  تسا  نکمم  اـههوک  دوـجو  هک  اـجنآ  زا  و 
اههار امش  يارب  دنک و  یم  هفاضا  نینچ  ددنبیم :
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(. نودتهت مکلعل  البس  و   ) دیوش تیاده  ات  داد  رارق 

زا ار  دوخ  هار  دـناوتیم  ناسنا  هک  دراد  دوجو  یئاه  یگدـیرب  ابلاغ  ایند  لابج  هلـسلس  نیرتگرزب  نایم  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  هلأـسم  نیا 
. دننک ادج  مه  زا  ار  نیمز  ياه  شخب  یلک  هب  اههوک  نیا  هک  دتفا  یم  قافتا  رتمک  و  دنک : ادیپ  اهنآ  نایم 

هدرک هراشا  اههناشن  نیا  هب  هار  تمعن  رکذ  زا  دـعب  دـناسریمن  دـصقم  هب  ار  ناـسنا  اـمنهار : تمـالع و  هناـشن و  نودـب  هار  هک  اـجنآ  زا  و 
( تامالع و   ) داد رارق  یتامالع  و  دیوگیم :

: اهنآ ياه  یگدیرب  اههرد و  اههوک و  لکش  دراد : يدایز  عاونا  اه  تمالع  نیا 
ندرک ادـیپ  يارب  یتمـالع  کـی : ره  اـهداب  شزو  یگنوـگچ  یتـح  و  اـههوک : اـهکاخ و  گـنر  نیمز : فـلتخم  تاـعطق  ياهبیـشن  زارف و 

. تساههار
: دـشخبیم یئاهر  ندـش  مگ  نتـشگ و  رود  زا  ار  اهنآ  دـنک و  یم  کمک  ناورهر  هب  دـح  هچ  ات  تامالع  نیا  دوجو  مینادـب  هک  نیا  يارب 

هداعلا قوف  اهنآ  زا  روبع  هک  میریگب  رظن  رد  دراد  دوجو  قطانم  زا  ياهراـپ  رد  هک  ار  تخاون  کـی  ياـهنابایب  زا  یـضعب  عضو  تسا  یفاـک 
کی نینچ  نیا  نیمز  يور  همه  رگا  دینک  رکف  دنتـشگن : زاب  هاگ  چیه  دنتفر و  اهنآ  زا  هک  یناسک  رایـسب  هچ  و  تسا : كانرطخ  لکـشم و 

: هزادنا کی  هب  اههوک  دوب  تخاون 
رد تاقوا  زا  ياهراپ  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  دننک !؟ ادـیپ  ار  دوخ  هار  یناسآ  هب  دنتـسناوتیم  اهناسنا  ایآ  مه : هیبش  اه  هرد  گنر : کی  اهتـشد 

تامالع دنوادخ  تسین : يربخ  تامالع  نیا  زا  دنک  یم  رفـس  اهـسونایقا  لد  رد  هنابـش  ناسنا  هک  یماگنه  ای  کیرات : ياهبـش  رد  اهنابایب :
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دنک و یم  هفاضا  اذل  دنوشن ! هارمگ  دـننک و  هدافتـسا  نامـسآ  تمالع  زا  تسین : یتمالع  نیمز  رد  رگا  ات  هداتـسرف  کمک  هب  ار  ینامـسآ 
«1 (. » نودتهی مه  مجنلاب  و   ) دنوشیم تیاده  مدرم  ناگراتس : هلیسوب 

ٍتایال ِکلاذ  یف  َّنِإ  َراهَّنلا  َْلیَّلا  یشُْغی  ِنیَْنثا  ِنیَجْوَز  اهِیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلک  نِم  َو  ًاراْهنَأ  َو  َیسوَر  اهِیف  َلَعَج  َو  ضْرَألا  َّدَم  يِذَّلا  َوُه  َو  - 2
تفج ود  نآ  رد  اـههویم  ماـمت  زا  داد و  رارق  یئاـهرهن  اـههوک و  نآ  رد  درتـسگ و  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  و  « 2 ( » 3  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل 

تسا یتایآ  اهنیا  رد  دناشوپیم : زور  رب  ار  بش  هایس ) هدرپ   ) دیرفآ
167 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دننک یم  رکفت  هک  اهنآ  يارب 

يدـیحوت تایآ  زا  هیآ  نیمود  دـهدیم  ناشن  الاب  ملاع  رد  ار  یهلا  تایآ  دربیم و  اهنامـسآ  هب  ار  ناسنا  هک  قوف  هیآ  زا  لبق  هیآ  لابند  هب 
لحم هک  دـشیدنیب  ات  دـنک : یم  توعددیـشروخ  بورغ  عولط و  اههویم و  عاونا  اهرهن و  اههوک و  نیمز و  هعلاطم  هب  ار  ناـسنا  هروس : نیا 

و  ) داد شرتسگ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  دـیوگیم : تسا  هدـمآ  رد  تروص  نیا  هب  هنوگچ  هدوب و  هچ  زاغآ  رد  وا  شمارآ  شیاسآ و 
(. ضرالا دم  يذلا  وه 

: دشاب هدامآ  نارادناج  ناهایگ و  شرورپ  ناسنا و  یگدنز  يارب  هک  درتسگ  نانچنآ ،
یگدنز لباق  حطسم و  ار  اهنآ  و  درک : رپ  كاخ  هب  اهگنس  لیدبت  اههوک و  شیاسرف  هلیـسوب  ار  كانرطخ  دنت و  ياهیبیـشارس  اهلادوگ و 

. دندادیمن ناسنا  هب  یگدنز  هزاجا  هک  دندوب  نانچنآ  نیتسخن  ياهیگدروخ  نیچ  هک  یلاح  رد  تخاس :
دنیوگ یم  یـسانش  نیمز  نادنمـشناد  هک  دشاب  یبلطم  نامه  هب  هراشا  ضرالا  دـم  زا  روظنم  هک  دراد  دوجو  هلمج  نیا  رد  زین  لامتحا  نیا 

هب زور  دندروآ و  رب  رـس  بآ  زا  ًاجیردـت  اهیکـشخ  تفرگ و  رارق  اهلادوگ  رد  اهبآ  سپـس  دوب : هدیـشوپ  بآ  ریز  زاغآ  رد  نیمز  مامت  هک 
. دندمآ رد  ینونک  تروص  هب  ات  دندش : هدرتسگ  زور 

(. یساور اهیف  لعج  و   ) داد رارق  اههوک  نیمز  رد  دنوادخ  دیامرفیم : دنک و  یم  هراشا  اههوک  شیادیپ  هلأسم  هب  نآ  زا  سپ 
دناهدنکفا هجنپ  مه  هب  ریز  زا  اههوک  هک  نیا  لیلد  هب  دیاش  هدـش  یفرعم  نیمز  ياهخیم )  ) داتوا نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  یئاههوک  نامه 

هام و هبذاج  هداـعلا  قوف  يورین  مه  دـننک و  یثنخ  نورد  زا  ار  یلخاد  ياـهراشف  مه  هک  هدـناشوپ  ار  نیمز  حطـس  ماـمت  یهرز  نوچمه  و 
یگدنز يارب  شمارآ  رد  ار  نیمز  هرک  دنربب و  نایم  زا  ار  موادم  ياههلزلز  بارطـضا و  لزلزت و  بیترت : نیا  هب  و  نوریب : زا  ار  دـم  رزج و 

. دنراد هگن  اهناسنا 
دشابن نآ  رد  يدنلب  یتسپ و  چیه  هک  تسا  هدرتسگ  نانچنآ  نیمز  هن  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  ایوگ  نیمز  شرتسگ  رکذ  زا  دعب  اههوک  رکذ 

نآ حطـس  رب  امئاد  اهنافوط  تشگیم و  قالتاب  هب  لیدـبت  اج  همه  ای  تفرگیمن و  رارق  نآ  يور  اهبآ  اـهناراب و  زگره  تروص  نیا  رد  هک 
. دش ناما  نما و  تهج  ود  ره  زا  اههوک  شنیرفآ  اب  یلو  تشاد : نایرج 

زا تسا  یبیکرت  عومجم  رد  و  دشابن : یگدنز  لباق  هک  تسا  هرد  هوک و  شمامت  هن  و 
168 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دهدیم لیکشت  هدنز  تادوجوم  ریاس  رشب و  یگدنز  يارب  ار  بیکرت  نیرتهب  هک  اههرد  اههوک و  فاص و  حطسم و  قطانم 
(. ًاراهنا و   ) داد رارق  یئاهرهن  نآ  رد  و  دیوگیم : هدرک  هراشا  دراد  نایرج  نیمز : يور  رد  هک  یئاهرهن  اهبآ و  هب  سپس 

هب هک  ار  یئاهبآ  نیمز : يور  ياههوک  زا  يرایسب  اریز  تسا : بلاج  رایسب  اهرهن : اب  اههوک  طابترا  و  اههوک : هلیسوب  نیمز  يرایبآ  متسیس 
زا هبذاج  نوناق  مکح  هب  دـنوشیم و  بآ  ًاجیردـت  هک  دـننک  یم  هریخذ  ناشیاههرد  ياهفاکـش  رد  ای  دوخ  هلق  رد  هدـمآ  رد  فرب  تروص 

روط هب  لاـس  تدـم  ماـمت  رد  دـشاب  يرگید  يورین  هب  زاـین  هکنآیب  دـندرگیم و  ناور  هدرتسگ  تسپ و  قطاـنم  يوس  هب  رتعفترم  قطاـنم 
. دننک یم  باریس  يرایبآ و  ار  اهنیمز  زا  يرایسب  یعیبط 
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: دشیمن هریخذ  اههوک  رد  تروص  نیا  هب  اهبآ  رگا  و  دوبن : اه  نیمز  میالم  بیش  رگا 
«1 . » تشاد مزال  يدایز  هداعلا  قوف  هنیزه  تشاد  ناکما  رگا  ای  و  دوبن : ریذپ  ناکما  کشخ  قطانم  بلغا  يرایبآ 

نامقل ( 10  ) ٍمیِرَک ٍْجَوز  ِّلک  نِم  اهیف  اْنتَبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَزنَأ  َو  ٍۀَّباد  ِّلک  نِم  اـهیف  َّثب  َو  ْمُِکب  َدـیِمَت  نَأ  َیـسوَر  ِضْرَـألا  یف  یْقلَأ  َو  - 3
لزان یبآ  نامسآ  زا  و  تخاس : رشتنم  نآ  يور  هدنبنج  هنوگ  ره  زا  و  درواین : رد  هزرل  هب  ار  امش  ات  دنکفا  یئاههوک  نیمز  رد  و  هیآ 10 ... 

میدنایور شزرا  رپ  ناهایگ  ياهتفج  زا  ینوگانوگ  عاونا  نیمز  يور  رد  نآ  هلیسو  هب  و  میدرک :

اههوک رد  زاجعا  - 7

، لصف نیا  لبق و  لصف  رد  اهنآ  هراب  رد  يرصتخم  حیرشت  اه و  هوک  هب  طوبرم  تایآ  زا  يدادعت  ندروآ  زا  ام  روظنم  اههوک  رد  زاجعا  - 7
یتیـصخش نازوس ، ياهریوک  اب  هدـش  روصحم  زاجح و  نیمز  رـس  دـننام  ياهداتفا  بقع  طـحنم و  طـیحم  دـننام  یطیحم  رد  هک  تسا  نیا 

اه هوک  زمر  زار و  هنوگنیا  دوش و  یم  ثوعبم  هتخیگنارب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللادبع  نبدمحم  دننام  ياهدیدن  بتکم  هدناوخن و  سرد 
دفاکش یم  ار  نآ  هب  طوبرم  مولع  دنک و  یم  نایب  ار 
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. دیئامن تقد  تایآ  هب  دندوب  رود  هب  نآ  شناد  زا  اه  گنسرف  ناکم ، نآ  زور و  نآ  هعماج  هک  یلاحرد 

ار اههوک  « 1 ( » 88  ) َنُولَعْفَت اـِمب  ُرِیبَخ  ُهَّنِإ  ٍءْیـش  َّلـک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنـص  ِباحّـسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو  ًةَدـِماج  اهبـسْحت  َلاـبِجلا  يََرت  َو  - .. 1
ار زیچ  همه  هک  تسا  يدـنوادخ  شنیرفآ  عنـص و  نیا  دـنتکرح  رد  ربا  دـننام  هک  یلاح  رد  يرادـنپیم  دـماج  نکاس و  ار  اهنآ  ینیبیم و 

. تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  امش  هک  یئاهراک  زا  وا  هدیرفآ  نقتم 
: ینعمب لصا  رد  روُرم :» ، » ددرگ یم  مظنم  روط  هب  دیـشروخ  رود  هبو  دوخ  رود  هب  نیمز  هرکو  تسا  نیمز  هرک  زا  یـشخب  اههوک  هک  ارچ 
نتفر و ندـمآ و  زا  روـظنم  هیآ  رد  و  تسا . ندوـمیپ  اـی  ندـش  يرپـس  ینعمب : دوـخ  ینمـض  ینعم  رد  و  تسا ، نتفر  نتـشذگ و  ندـمآ و 

. تسا ندرم  ندومن و  یگدنز  ندش و  دلوتم  ندش : يرپس  ای  نتشذگرد 
: دنوش یم  يرپس  اهربا  دننام  اههوک  هیآ : هتکن 

، شراب رد  دریگ و  یم  لکش  ربا  دعب  دور . یم  ّوج  هب  دوش و  یم  راخب  بآ  نیمز ، حطس  ياهبآ  اهسونایقا و  اهایرد و  هب  دیشروخ  شبات  اب 
نیمز ینورد  راشف  رثا  رب  ای  اههوک  تسا . اهربا  گرم  یگدنز و  دلوت و  یگـشیمه  دنیارف  دـنور و  نیا  ددرگ . یمرب  نیمز  هب  ًاددـجم  بآ 

هیال ود  دروخرب  رثا  رب  ای  دـنریگ ، یم  لکـش  رگید  ياج  رد  نیئاپ  هب  شـشک  ییاج و  رد  الاب  هب  راشف  رثا  رب  ای  دـنریگ ، یم  لکـش  ـالاب  هب 
هدش درخ  شیاسرف  لماوع  رثا  رب  لاس  اهنویلیم  رازه و  اهدص  نمض  و  دنوش ، یم  داجیا  ناشفشتآ  رثا  رب  ای  و  نیمز ، ندروخ  نیچ  نیمز و 
رگید ياهاج  رد  يرگید  دـیدج  ياههوک  دـنوش و  یم  ناسکی  نیمز  اب  هدـنامن و  يزیچ  اـهنآ  زاو  دـنوش  یم  هدرب  اـهایرد  اهتـشد و  هب  و 

نیا دنک . یم  دنلب  ار  اهنآ  هتـسویپ  نیمز  نورد  راشف  نوریب ، زا  الاب و  زا  اهنآ  نتفر  نیب  زا  ندـش و  هدوسرف  اب  نامزمه  ای  و  دوش . یم  داجیا 
« اجرباپ راوتـسا و  تباث ،  » ام نامگ  هب  هک  اههوک  لکـش  نیا  هب  و  تسا . اهربا  یگدنز  دنیارف  دنور و  دننام  اههوک  یگدنز  دنیارف  دـنور و 

. دنوش یم  يرپس »  » اهربا دننام  دنتسه 
170 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1  » ًاداتوأ لابجلاو  »
: ینعمب تسا ، غیلب  هیبشت  نیمز ، رد  اهخیم » ار  اههوک  میداد  رارق 

ای نیمز  رد  نآ  رتگرزب  شخب  هک  يدـننام  خـیم  زلف  ای  بوچ  هکت  ینعمب : تسا ، دـِتَو  دـَتَو و  عمج  داتوا » . » دـتو دـننام  ینعمب : داـتوألاک ،
(. در یگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  رداچ  بانط  نتسب  يارب  رتشیب  . ) دنام یم  نوریبنآ  زا  يرتکچوک  شخب  دوش و  یم  هدیبوک  راوید 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


زا نوریباهنآ  زا  يرتمک  شخب  تسا و  نیمز  نورد  رد  ناـشرتشیب  شخب  نیگنـس  ياـههوک  دـننام : یم  دـتو  دـننام  اـههوک  هیآ : نیا  هتکن 
ياه ینیئاپ  اه و  يدنلب  رد  يا  هبذاج  ياهسایق  اب  هتبلا  شناد  نیا  و  تساهنآ . ییالاب  شخب  عقاو  رد  مینیب  یم  اههوک  نیا  زا  ام  هچنآ  نیمز 
هوک نآ  زا  ییاج  رد  دریگ و  یم  رب  رد  ار  اهـسونایقا  اه و  هراق  مینک و  یم  یگدنز  نآ  يور  هک  نیمز  ینوریب  هیال  دیآ . یم  تسدب  نیمز 

تکرح رد  نوگانوگ  ياهوس  تمس و  رد  هک  هدش  لیکشت  کچوک  گرزب و  ياه  هحفص  يدادعت  زا  تسا  تشد  نآ  رگید  ییاج  رد  و 
ياههوک بیترت  نیا  هب  و  دنک . یم  ظفح  ار  تکرح  لاح  رد  ياه  هحفص  نیا  یگچراپ  کی  لداعت و  نزاوت و  نیگنـس  ياههوک  دنتـسه .
ضرألا یف  یقلأو  نیمز  ندـش  راد  بیـش  مدـع  رد  اـههوک  شقن  درکراـک . رظن  زا  مه  دـننام و  یم  دـتو  دـننام  لکـش  رظن  زا  مه  نیگنس 

هیال يدادعت  زا  نیمز  حطس  رـشق  دنکن ! ادیپ  بیـش  امـش  ریز  ات  درک  تسرد  ییاههوک  نیمز  رد  و  لحن 15 . ةروس  مکب  دیمت  نأ  یـساور 
یکی ییاهاج  رد  دنشاب ، یم  تکرح  رد  هک  اه  هیال  نیا  میدید . ار  اهنآ  نیا  زا  شیپ  هک  هدش  لیکشت  مه  زا  ادج  گرزب  کچوک و  ياه 

اب دوش . یم  بوذ  دـسر و  یم  نیمز  نورد  باذـم  داوـم  هب  دور  یمرگید  هیـال  ریز  هک  يا  هیـال  زا  یـشخب  دور . یم  يرگید  ریز  اـهنآ  زا 
هیال يالاب  هک  يا  هیال  روط  نیمه  و  دـنک ، یم  داجیا  هوک  دوش و  یم  هتخیر  نوریبداوم  دوش و  یم  داجیا  ناشفـشتآ  هصرع ، ندـش  گـنت 

هک دـنوش ، یم  لیدـبت  هوک  هب  دـنوش و  یم  گرزب  اه  نیچ  هتفر  هتفر  دراد و  یم  رب  نیچ  دـنک ، یم  تکرح  الاب  هب  دریگ و  یمرارق  رگید 
یم ادیپ  بیش  روبزم  هقطنم  رد  نیمز  حطس  دمآ و  یم  رتالاب  الاب و  ییالاب  هیال  رگید ، هیال  ریز  يا  هیال  نتفر  همادا  رد  دش  یمن  نینچ  رگا 

یناکما نینچ  رگا  هک  دوش . یم  تسرد  هوک  هتشر  دروخ و  یم  نیچ  نیمز  زین  دتفیب  قافتا  عیرس  هیال  ود  دروخرب  رگا  روط  نیمه  درک .
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حطـس ندش  راد  بیـش  لیامت و  هب  رجنم  هجیتن  رد  هک  دـش  یم  رگید  هیال  نتفر  ریز  هب  يا و  هیال  نتفر  الاب  هب  رجنم  زین  تشاد  یمن  دوجو 
َیـساوَر اهِیف  اَْنلَعَج  َو   » ناهج رد  مدرم  هب  بآ  ناراب و  ندیـسر  رد  ـالاب  دـنلب  ياـههوک  شقن  دـندش . یم  لـیام  اـه  هناـخ  دـش و  یم  نیمز 

«1 ( » 27  ) ًاتاَُرف ًءاَّم  ْمُکاْنیَقسَأ  َو  ٍتاِخماش 
! میدیناشون امش  هب  ار  ییاراوگ  بآ  میداد و  رارق  الاب  دنلب  ياههوک  نیمز )  ) نآ رد  و 

اهداب دنیارف  دنور و  رد  ار  یلـصا  شقن  الاب  دنلب  ياههوک  هلـسلسو  دریگ . یم  تروص  اهداب  کمک  هب  یناهج  حطـس  رد  یگدنراب  عیزوت 
الاب راشف  ياراد  ییاوتسا  ریز  یحاون  اهنآ  زاغآ  هطقن  هک  دننک  یم  میسقت  گرزب  هیحان  نیدنچ  هب  ار  اهداب  نایرج  اههوک  دننک . یم  يزاب 

راـخب روط  نیمه  دـهد . یم  بآ  ار  نیمز  عـبرم  رتـمولیک  نوـیلیم  هک 75  تسا  یلامـش  کـیتنالتآ  نآ  نیرتـگرزب  دـشاب . یم  اـهایرد  رد 
لیدبت بآ  ياه  نایرج  هب  هدش و  عمج  اهراخب  دشاب  درس  هوک  هچنانچ  دنک و  یم  دروخرب  الاب  دنلب  ياههوک  اب  نیمز  ياهبآ  زا  هتـساخرب 

. دندرگ یم  رگید  قطانم  هب  یناسر  بآ  همشچرس  دنوش و  یم 
، دنشاب هتشاد  دوخ  اب  بآ  راخب  هدوب و  درـس  اهداب  هچنانچ  و  دنزوب . الاب  هب  ور  هک  دننک  یم  روبجم  ار  اهداب  الاب  دنلب  ياههوک  روط  نیمه 

ناراب بآ و  ندیسر  رد  الاب  دنلب  ياههوک  هدومن  حرطم  هیآ  هکنانچ  بیترت  نیا  هب  و  دراب . یم  دهد و  یم  لیکشت  ربا  هدش و  مکارتم  راخب 
ًاِفلَتْخم ٍتارَمَث  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلاَنِم  َلَزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  : » دـیامرف یم  نیمز  ریز  زا  اههوک  زا  یخرب  ندـمآرد  دـنراد . شقن  مدرم  هب 

سپ دتسرف  یم  ورف  بآ  نامـسآ  زا  ادخ  دننیب : یمن  ایآ  « 2 (« » 27  ) ٌدوُس ُبیبارَغ  َو  اُهناْولَأ  ٌِفلَتْخم  ٌرْمُح  َو  ٌضِیب  ُدَدُـج  ِلابِْجلا  َنِم  َو  اهنَْولَأ 
ار هایـس  هایـسو  نوگانوگ ، ياهگنر  اب  خرـسو  یهار ، هار  دیفـس  ياههوکاههوک  زا  و  نوگانوگ ، ياهگنر  اب  میدروآ  نوریباه  هویم  نآ  زا 

. میروآ یمرد 
هایـس هایـس  ياههوک  و  فلتخم ) تاجردب  خرـس  ینعی   ) نوگانوگ ياهگنر  اب  خرـس  ياههوک  یهار و  هار  دیفـس  ياههوک  هیآ : نیا  هتکن 

نوریب نیمز  زا  هنوگچ  دنوش و  یم  لیکشت  هنوگچ  اههوک  نیا  مظنم  روط  هب  دنیآ  یم  رد  نیمز  زا  تخاون ) کیهایس  ینعی  )
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دوخ اب  ار  دشاب  نآ  ریـسم  رد  هک  يزیچ  ره  تاناویح و  رکیپ  هایگ و  كاخ و  گنـس و  بآ  نایرج  دراب  یم  ناراب  هک  یماگنه  دنیآ ؟ یم 
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مخ چـیپ و  هناخدور و  رتسب  رد  هتفر  هتفر  هتـشادرب  دوخ  اب  بآ  هچنآ  بآ ، نایرج  تعرـس  ندـش  مک  اـب  هتفر  هتفر  درب . یم  دراد و  یم  رب 
یم تسـشن  هچنآ  زا  و  دـنک ، یم  تسـشن  اجنآ  دوش و  یم  هدرب  دـشاب  ایرد  لحاس  هک  هناخدور  ياهتنا  هب  ای  دـنک و  یم  تسـشن  نآ  ياه 
ندش رارکت  نامز و  تشذگ  اب  دوش . یم  تسرد  یمیدق  هیال  يور  يدـیدج  هیال  کی  لاس  ره  دـنام . یم  ياجرب  یبوسر  هیال  کی  دـنک 

اب دنک . یم  دنلب  هقطنم  نآ  رد  ار  نیمز  نیمز ، ینورد  راشف  نآ  زا  سپ  و  دنوش . یم  عمج  مه  يور  تابوسر  زا  يدایز  ياه  هیال  راک  نیا 
یم هدز  نوریب  نیمز  زا  دـندوب  هدـش  نفد  مه  يور  هتفر  هتفر  لاس  اهنویلیم  لاس و  نارازه  نمـض  رد  هک  ییاه  هیـال  نآ  نیمز  ندـش  دـنلب 

هک دنتسه  ییاههوک  تسا  خرـس  اهنآ  گنر  هک  ییاههوک  فلتخم :) تاجردب  خرـس  ینعی   ) نوگانوگ ياهگنر  اب  خرـس  ياههوک  دنوش 
زا دریگ . یم  دوخب  یخرـس  گنر  دوش و  یم  هدیـسکا  تبوطر  بآ و  رثارد  زین  نهآ  تسا و  رتشیب  رگید  رـصانع  زا  اهنآ  رد  نهآ  رـصنع 

همه رد  اهنآ  ندوب  خرـس  ندـش و  خرـس  نازیم  هجیتن  رد  ندـش و  هدیـسکا  نازیم  تسین  ناسکی  اهنآ  ياج  همه  رد  نهآ  رـصنع  هک  اـجنآ 
کی هایـس  ینعی   ) هایـس هایـس  ياههوک  دـنیآ  یم  نوریب  نیمز  زا  نیمز  ینورد  راشف  رثا  رب  زین  اههوک  عون  نیا  تسین  ناـسکی  زین  ناـشیاج 

هایس ياههوک  دنیآ . یم  رد  نیمز  ریز  زا  هک  دنتسه  ییاههوک  زین  دنفورعم  یناشفـشتآ  ياههوک  هب  هک  هایـس  ياههوک  نایم  رد  تخاون :)
. دنوش یم  رت  دنلب  دنلب و  نیمز  ینورد  يورینراشف  تحت  هتسویپ  هدز و  نوریب  نیمز  نورد  زا  نیمز  ینورد  راشف  رثا  رب 

رشق دنزب ، نوریب  ناشفـشتآ  لکـشب  ات  دنک  یمنادیپ  نوریب  هب  یهار  نیمز  نورد  باذم  داوم  یتقو  - 1 دبای ، یم  لیکـشت  قیرط  ود  اب  هوک 
نتفر مه و  اب  اـهنآ  دروخرب  نیمز و  حطـس  ياهرـشق  تکرح  رثا  رب  - 2 دوش . یم  تسرد  هوک  دـنک و  یم  دـنلب  هتفر  هتفر  ار  نیمز  ییـالاب 

یم تسرد  هوک  دـنیآ و  یم  رد  يدومع  تلاـح  هب  یقفا  تلاـح  زا  هتفر  هتفر  اـه  نیچ  دروـخ و  یم  نیچ  نیمز  حطـس  يرگید ، ریز  یکی 
1 . » دوش

ناسنا شنیرفآ  نآرق و  شخب 4 

هراشا

. تسا نیا  شاهصالخ  هک  تسا  هدمآ  یبلاج  بلطم  یتیاور  رد  ناسنا  شنیرفآ  نآرق و  شخب 4 
؟ وا زا  لـبق  دیـسرپ  مدآ ، دومرف : دوب !؟ ِهک  نیمز  يور  رد  رـشبلاوبا ، مدآ  زا  شیپ  دومن  لاؤـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  يدرم 

ردـق ره  تسوا ، تردـق  هضبق  رد  نم  ناج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  دومرف : مدآ ، دـیئوگب  امـش  مسرپب و  نم  یکات  درک  ضرع  مدآ ، دومرف :
«1 !. » تسا هتخاسن  اهر  هتشاذگن و  لطاب ) لطاع و  و   ) هنکس زا  یلاخ  ار  نیمز  تقو  چیه  دنوادخ  اریز  مدآ ،! میوگ  یم  یسرپب 

نایتشهب و ناکـسا  زا  سپ   ) لصف تایآ  شخب  رد  اه  تیاور  نآ  زا  يدادعت  هک  دناهداد  ربخ  دایز  ياهمدآ  شنیرفآ  زا  رگید ، تایاور  رد 
. تسا لیذ  تیاور  هلمج  زا  دمآ  دهاوخ  نایخزود )

فلأ فلأ  ملاع و  فلأ  فلأ  هَّللا  قلخ  هَّللاو  یلب  مکاوس ! ًاقلخ  قلخی  مل  هَّللا  ّنا  ّنظتأ  دومرف : یلامث  هزمح ) وبا   ) هب مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
ملاع و رازه  رازه  هّللاو  یلب  تسا !؟ هدـیرفاین  یقلخ  امـش  زج  دـنوادخ  ینک  یم  نامگ  اـیآ  «« 2  » ملاوـعلا کـلت  رخآ  یف  هَّللاو  تنا  مدآ و 

!. یتسه اهملاع  نآ  رخآ  رد  وت  مسق  ادخ  هب  هدرک  قلخ  مدآ ، رازه  رازه 
هیلع هّللا  یفـص  مدآ  ام  گرزب  ردپ  رب  تبون  ات  دندرک  یم  یگدنز  نآ  رد  دایز  ياهمدآ  لسن  هشیمه  هدوبن و  یلاخ  نیمز  تقو  چیه  سپ 
نایب ار  ناشیا  لسن  دـیلوت  يدوجو و  لحارم  نوگانوگ  تایآ  رد  هک  دـندش ، رقتـسم  نیمز  نیا  رد  اّوح  نامگرزب  ردام  اب  دیـسر و  مالـسلا 

. تسا لیذ  تایآ  هلمجزا  تسا  هدومن 
َنُوَلئاسَت يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًءاِسن  َو  ًارِیثَک  ًالاجِر  امُهنِم  َثب  َو  اهَجْوَز  اهنِم  َقَلَخ  َو  ًةَدِـحو  ٍسْفَّن  نِّم  مکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ساَّنلا  اَهُّیَأای  - 1

«3 ( » 1  ) ًابِیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َماحْرَألا  َو  ِِهب 
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کی زا  ار  امش  همه  هک  یسک  نامه  دیزیهرپب ! ناتراگدرورپ  تفلاخم )  ) زا مدرم ! يا 
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ییادخ زا  و  تخاس . رشتنم  نیمز ) يور  رد   ) یناوارف نانز  نادرم و  ود ، نآ  زا  و  درک ؛ قلخ  وا  سنج  زا  زین )  ) ار وا  رسمه  و  دیرفآ ؛ ناسنا 
( اب هطبار  عطق  زا  ( ) زین و  ! ) دیربیم ار  وا  مان  دیهاوخیم ، رگیدکی  زا  يزیچ  هک  یماگنه  و ) دـیفرتعم ؛ وا  تمظع  هب  یگمه   ) هک دـیزیهرپب 

. تسامش بقارم  دنوادخ ، اریز  دینک ! زیهرپ  دوخ ، نادنواشیوخ 
«1 ( » 20  ) َنوُرِشَتنَت ٌرَشب  ُمتنَأ  اذا  َُّمث  ٍباُرت  نِّم  مُکَقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایا  ْنِم  َو  - 2

!. دیتفای شرتسگ  نیمز  يور  رد  دیدش و )  ) ییاهناسنا هاگانب  سپس  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  هک  تسا  نیا  وا  ياههناشن  زا 
«2 ( » 21  ) َنوُرَّکَفَتَیٍمْوَقِّل ٍتایال  ِکلاذ  یف  َّنِإ  ًۀَمْحَر  َو  ًةَّدَوَّم  مکَْنَیب  َلَعَج  َو  اْهَیلِإ  اُونُکسَتِّل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُفنَأ  ْنِّم  مَکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایا  ْنِم  َو  - 3

تمحر تّدوم و  ناتنایم  رد  و  دـیبای ، شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ناـتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هک  نیا  وا  ياـههناشن  زا  و 
!. دننک یم  رّکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاههناشن  نیا  رد  داد ؛ رارق 

«3 ( » 22  ) َنیِِملَْعلِّل ًتایَال  ِکلاذ  یف  َّنِإ  ْمِکنَْولَأ  َو  ْمِکتَنِْسلَأ  ِفالِتْخا  َو  ِضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتایاَء  ْنِم  َو  - 4
!. ناملاع يارب  تسا  ییاههناشن  نیا  رد  تسامش ؛ ياهگنر  اهنابز و  توافت  و  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ  وا  تایآ  زا  و 

ملع زا  هزادـنا  هچ  اـت  تاـملک ، نیا  هدـنروآ  هک  تسا  هتـشاداو  یتفگـش  هب  ار  ملاـع  نادـنمدرخ  نآ ، لوزن  ناـمز  قوـف و  تاـیآ  رد  تقد 
نخـس رـشب ، شنیرفآ  ساسا  زا  مه  مولع ، دـقاف  گنهرف و  یب  طـیحم  نآ  رد  شیپ  نرق  هک 14  تسا  هدوب  حلـسم  رادروخرب و  يدادادـخ 

زا ار  نآ  دوخ  هک  اه  گنر  اه و  شیوگ  ینوگانوگ  مه  نیمز و  اه و  نامسآ  ندمآ  دوجو  هب  وا و  هیام  ریمخ  نز و  تقلخ  زا  مه  هتفگ و 
شزغم زا  تسا  شنیرفآ  هبوجعا  هتخانـشان و  دوجوم  ناسنا  هک  میناد  یمو  تسا . هدروآ  نایم  هب  هدرمـش و  یعطق  یـسانشادخ  ياـههناشن 

، وا ياضعا  کـیاکی  بئاـجع  زا  يا  هزاـت  هشوگ  درذـگ  یم  هک  زور  ره  تسا ، هتفهن  یهاـنتمان ، رارـسا  شندـب ، وضع  نیرتزیر  اـت  هتفرگ 
تسد هب  ندرب و  یپ  اب  هک  دوش ، یم  يرادرب  هدرپ  نآ ، ناهن  ياه  هنیجنگ  زا  فشک و  نف ، نیصصختم  نادنمشناد و  هلیسو 
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. ادیپان شرس  نآ  هک  دزاس  یم  یتفگش  راچد  ار  اه  ناسنا  دارفا  نیرتدنمدرخ  اهنآ ، زا  کی  ره  ندمآ 

مرِج کی  وت  ناسنا ) يا   ) ینک یم  ناـمگ  اـیآ  ربکـألا » ملاـعلا  يوطنا  کـیف  ریغـص و  مرج  کـّنا  معزتا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
یمان زا  ندش و  یمان  ندوب و  يدامج  نامز  رب  هوالع  تسا ؛ هتفهنو )  ) هدیچیپ یگرزب  ملاع  وت ) دوجو   ) رد هک  یلاح  رد  یتسه ، یکچوک 

زا ناسنا ، ندب  لوقعلاّریحم  زاس  تخاس و  نارود  هفطن و  داقعنا  ماگنه  ندروآ ، رد  رـس  ندز و  رـس  تایح ) و   ) تیناویح رد  نتـشگ و  مگ 
هیذغت حور و  ندیمد  ندیشک و  ناوختسا  يور  تسوپ  يدنب و  ناوختـسا  شندوب و  تشوگزا ) ياهکت   ) ۀغـضم و  نوخ ) زا  ياهتخل   ) هقلع

تفم هاگباوخ  زا  فرط ) نآ  فرط و  نیا  یمک   ) مهن هاـم  ناـیاپ  رد  تفج و  هاـگراک  زا  یـشک  هلول  هلیـسو  رداـم  مکـش  رد  هاـم  نیدـنچ 
؛! شنتتشاذگ دوجو  هریاد  هب  مدق  هدش و  صخرم  ردام  مکش  يروخ 

یمارگ زیزع و  نامهیم  نیا  زا  یئاریذـپ  هدامآ  هدـیدرگ و  نازیوآ  هدـیئور و  يزاس  ریـش  هاگتـسد  ود  ردام ، هنیـس  رد  لالجا ، لوزن  زا  لبق 
؛ دشاب یم  هقالع  قشع و  لامکاب 

اب لاسود  ردام  ددرگ و  یم  نیریـش ، مین  مرگ و  مین  دیفـس  هدام  هب  لیدبت  ردام  هناهام  تداع  خرـس  نوخ  يزاس ، ریـش  هاگراک  ود  نیا  رد 
ار شناتـشگنا  دسوب و  یم  اراهنآ  دنک و  یم  تقد  شیاضعا  کت  کت  هب  نابرهم  هیاد  نیا  دنک ؛ یم  یئاریذپ  وا  زا  دـیما ، وزرآ و  نارازه 

یتح  ) هک میرداق  يرآ  ُهَناـَنب » َيِّوَُسن  ْنأ  یلَع  َنیرِداـق  یَلب  : » هدومرف نآرق  رد  شیادـخ  هک ، یناتـشگنا  ناـمه  دریگ ، یم  مارآ  مرن و  زاـگ 
؛) میراد ناسنا  ناتشگنا  نداد  لکش  میظنت و  ناوت  هرابود   ) مینک بترم  نوزوم و  اروا  ناتشگنا  رس ) طوطخ 

، نآ رد  هتفاـی  میـسرت  طوطخ  ناتـشگنا و  میناد  یم  هک  هنوـگ  نآ  یلب  ارچ !؟ ناتـشگنا  باـختنا  تشرد ، زیر و  ياـضعا  همه  نآ  ناـیم  زا 
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هطوحم نیا  اتفگـش  درادن ، مود  هگنل  تسا و  درف  هب  رـصحنم  شنیرفآ ، ناهج  رد  هک  تسا  ناسنا  ره  يدبا  همانـسانش  تیـصخش و  فّرعم 
تیدوجوم یـصخش و  دُک  هتفرگ و  اج  نآ  رد  طخ  اه  نویلیرت  اهدرایلیم و  هک  تساراد  ار  یتفاسم  تحاسم و  هچ  ناتـشگنا  رـس  کچوک 

!!. تسا یسک  ره 
نآ رد  يرارـسا  هچ  دـنناد  یم  نف  نیـصصختم  اما  دزادرپ  یم  کچوک  وضع  کی  رهاظ  هب  ندومن  تسرد  اـیحا و  رکذ  هب  لاـعتم  يادـخ 

. تسا هتفهن 
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اه نورتکلا  زا  دـنا ، هتفر  نیمز  قامعا  هب  دـنا ، هدرک  یـسررب  ییویدار  يرون و  ياه  پوکـسلت  اب  ار  ناهیک  ياه  تسد  رود  اـت  اـه  ناـسنا 
رد هدش  هتشاذگ  تعیدو  هب  ياههتخانشان  فشک  لابند  هب  دوخ  دوجو  نورد  هب  هعجارم  اب  ییاهناسنا  رت  مک  اما  دنا  هدرک  يرادرب  سکع 

. دنتسه نآ 
یئوت هک  یهاش  لامج  هنیآ  يا  ییوت *** هک  یهلا  رارسا  هخسن  يا 

یئوت هک  یهاوخ  هچنآ  ره  بلطب  دوخ  زا  تسه *** ملاع  رد  هچنآ  تسین  وت  نوریب ز 
دیاش تسا . هتفهن  رگید  ياه  تیلباق  زا  يرایسب  رت و  قیقد  یلیخ  یطابترا  لیاسو  رتهب ، رت و  يوق  رایسب  ياهپوکسلت  اه  ناسنا  دوجو  رد 

: دشاب اعدم  نیا  رب  یهاوگ  ریز  هیآ 
اه نآ  یناعم  همه  دنوادخ  ةرقب 31 و  َنِیقِداص » ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤَه  ِءاَمْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِۀَِکئالَْملا  یلعْمُهَـضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْـسألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  »

نامه دـیهد . ربخ  نم  هب  اه  نیا  یماسا  زا  دـییوگ  یم  تسار  رگا  دومرف : دومن و  هضرع  ناگتـشرف  رب  ار  اه  نآ  سپـس  تخومآ  مدآ  هب  ار 
يونثم دنتـسین . تسا  هداهن  هعیدو  هب  اه  ناسنا  دوجو  رد  دنوادخ  هک  ییاه  تردق  كرد  هب  رداق  ناگتـشرف  دـنا  هدومرف  دـنوادخ  هک  روط 

. دیوگ يولوم 
تفات يور  مه  نیمز  وا  لوبق  زو  تفاتنرب *** شنامساک  تناما  نآ 
دنک یم  اج  ياهبح  نورد  رد  دنک *** یم  اوأم  هرذ  کی  لد  رد 

ناشن دوخ  زا  وجزاب  يراد  وت  مه  ناهج *** رد  دش  ناهج  بولطم  هچنآ 
ادخ یسانشب  هک  وش  دوخ  فراع  ءایلوا *** هاش  تفگ  نیز  َفَرَع  ْنَم 

ادخ تخانش ، ار  دوخ  سکره  هبر  فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  : ) دنا هدومرف  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  زا  یثیدح  هب  هراشا  »
(. تسا هتخانش  مه  ار 

هب اهنیا  زا  مادـک  چـیه  داجیا  رد  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  هک  کچوک  گرزب و  روآ و  تفگـش  تاقولخم  همه  نیا  نایم  زا  لاـعتم  يادـخ 
«1 « » َنیِقلاخْلا نَسْحأ  هَّللا  َكَرابَتَف  : » دومرف ناسنا  شنیرفآ  بتارم  هلسلس  نایب  زا  دعب  اما  درکن ! راختفا  دیلابن و  دوخ 

؛ ناگدننیرفآ نیرتهب  لماک  تردق  رب  نیرفآ 
تسا هتشاذگ  یئاهدادعتسا  اهورین و  هچ  یبجو ، مین  ناسنا  نیا  دوجو  رد  دناد  یم  وا 
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. ددرگ یم  طبض  تبث و  شناد ، ملع و  تاحفص  رد  یتافاشتکا  وا ، دوجو  يایاوز  زا  یکاخ ، هرک  رساترس  رد  تعاس  ره  هکلب  زور  ره  هک 

زیزع و هتشاذگ و  نایمدآ  نیا  رس  رب  طقف  طقف و  ار  مدآ »..  ینبانمّرک  دقلو   » جات اهتنا ، یب  تعـسو  نیا  اب  شنیرفآ  ناهج  رد  دنوادخ  اریز 
. تسا هتشاد  یمارگ 

. تسا هتخانش  مه  ار  دوخ  يادخ  تخانش ، ار  دوخ  هک  سکنآ  نوچ  دزاس  انشآ  دوخ  اب  ار  ام  هک  میراتساوخ  دنوادخ  زا 
دعب لصف  رداه  نآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدـش  هتـشون  ناوارف  ياهباتک  هدـش و  هتفگاهنخـس  وا ، هتفهن  ياهدادعتـسا  ناـسنا و  هراـبرد 
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مینک یم  هراشا 

سفنا قافآ و  حرش  رد  زاجعا  - 1

ٍءْیَش ِّلک  یلَع  ُهَّنَأ  کِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  َو  َأ  ُّقَحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُفنَأ  یف  َو  ِقافالا  یف  اِنتایا  ْمِهیُرنَس  سفنا  قافآ و  حرش  رد  زاجعا  - 1
.53 تلصف : ٌدیِهش 

یفاک ایآ  تسا : قح  وا  هک  ددرگ  راکـشآ  ات  میهدیم  ناشن  اـهنآ  هب  ناـشناج  نورد  رد  ناـهج و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياـههناشن  يدوز  هب 
. تسا هاوگ  دهاش و  زیچ  همه  رب  وا  هک  تسین 

کچوک گرزب و  ناهج  رد  قح  ياههناشن 
تـسا هروس  نیا  ياـهثحب  زا  يدـنبعمج  عون  کـی  تقیقحرد  هک  مهم  بلطم  ود  هب  دریگیم : ناـیاپ  نآ  اـب  تلـصف  هروس  هک  هیآ  نیا  رد 

. داعم هراب  رد  مود  هیآ  دیوگیم و  نخس  نآرق ) ای   ) دیحوت هراب  رد  لوا  هیآ  هدش  هراشا 
: نانآ هب  اهنآ : دوخ  ناج  نورد  رد  نینچمه  ناهج و  فارطا  قافآ و  رد  ار  دوخ  ياـههناشن  تاـیآ و  يدوز  هب  اـم  دـیامرفیم : لوا  هیآ  رد 

ُّقَحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُفنَأ  یف  َو  ِقافالا  یف  اِنتایا  ْمِهیُرنَس   ) تسا قح  دنوادخ  هک  دوش  نشور  اهنآ  يارب  ات  میهدیم : ناشن 
ناهایگ و نارادناج و  عاونا  شنیرفآ  و  تسا : مکاح  اهنآ  رب  هک  یقیقد  ماظن  اب  ناگراتس  هام و  دیـشروخ و  شنیرفآ  نوچمه  یقافآ  تایآ 

اهنآ تقلخ  زا  ياهزات  رارسا  نامز  ره  هک  شزیمآ : رارسا  نوگانوگ  تادوجوم  و  شرامش : یب  ياه  یتفگش  بئاجع و  اب  اهایرد  اههوک و 
. وا كاپ  تاذ  تیقح  رب  تسا  هناشن  هیآ و  کی  ره  و  دوشیم : فشک 
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بلق و مظنم  تاکرح  زغم و  زیگنا  تریح  ناـمتخاس  رب  هک  یماـظن  ناـسنا و  مسج  فلتخم  ياههاگتـسد  شنیرفآ  نوچمه  یـسفنا  تاـیآ 
: دشابیم ناسنا  حور  ياه  یتفگـش  رارـسا و  رتالاب  نآ  زا  و  ناردام : محر  رد  نینج  شرورپ  هفطن و  داقعنا  و  اهناوختـسا : اهتفاب و  قورع و 

. ناهج قلاخ  راگدرورپ و  تفرعم  زا  تسا  یباتک  نآ  زا  ياهشوگ  ره  هک 
رب لیلد  عراضم و  لعف  هک  مهیرنـس  هلمج  هب  هجوت  اب  اما  هدـش : هئارا  راگدرورپ  يوس  زا  یفاک  هزادـنا  هب  البق  تاـیآ  نیا  هک  تسا  تسرد 
زا يدیدج  هئارا  هزات و  فشک  نامز  ره  دنک  رمع  زین  لاس  رازه  اهدـص  ناسنا  رگا  و  دراد : همادا  رمتـسم  روط  هب  هئارا  نیا  تسا : رارمتـسا 
ملع  ) شداعبا مامت  رد  یسانش  ناسنا  یعیبط و  مولع  ياهباتک  مامت  تسین ! ریذپ  نایاپ  ناهج  نیا  رارسا  هک  ارچ  تشاد : دهاوخ  یهلا  تایآ 

: حیرشت
رد نآ : ریغ  و  تئیه : و  تعیبـط : یلآ  داوـم  تاـناویح و  ناـهایگ و  تخانـش  هب  طوـبرم  موـلع  و  يواـکناور ) یـسانش : ناور  يژوـلویزیف :

تمکح ملع و  رگنایب  هک  دنرادیم  رب  يزیگناتفگش  رارسا  يور  زا  هدرپ  امومع  هک  ارچ  دنتـسه : هّللا  ۀفرعم  دیحوت و  بتک  همه  تقیقح 
. تسا ناهج  نیا  یلصا  هدننیرفآ  نایاپ  یب  تردق  و 

: مولع نیا  زا  یکی  زا  هتشر  اههد  زا  هتشر  کی  هکلب  مولع : نیا  زا  یکی  هاگ 
هب ات  هچنآ  و  منادیمن : يزیچ  هتشر  نیا  زا  زونه  هک  سوسفا  دیوگیم : نایاپ  رد  و  دهدیم : صاصتخا  دوخ  هب  ار  دنمشناد  کی  رمع  مامت 

يرگید يانعم  رپ  ابیز و  هلمج  اب  ار  بلاـج  فیطل و  ناـیب  نیا  هیآ  نیا  ناـیاپ  رد  و  هدـیدرگ ! نومنهر  میناداـن  قمع  هب  ارم  ماهتـسناد  لاـح 
ٍءْیَـش ِّلک  یلَع  ُهَّنَأ  کِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  َو  َأ   ) تسا زیچ  ره  رب  هاوگ  دهاش و  دنوادخ  هک  تسین  یفاک  اهنآ  يارب  ایآ  دیازفا : یم  هدرک : لیمکت 

ٌدیِهش
: ناتخرد ياهگرب  هحفـص  رب  تسا : هتـشون  تادوجوم  همه  یناشیپ  رب  ار  دوخ  تردق  نیوکت  طخ  اب  هک  رتالاب  رترب و  نیا  زا  یتداهـش  هچ 
رب هصالخ  و  نیمز : بلق  رب  نامسآ و  هحفص  رب  مشچ : فیرظ  ياههدرپ  يور  رب  و  زغم : زیمآ  رارـسا  تاقبط  نایم  رد  اهگربلگ : يالبال  رد 
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نیا روهشم  فورعمریـسفت و  ود  زا  یکی  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  تسا . هداد  ینیوکت  یهاوگ  هتـشون و  ار  دوخ  دیحوت  ياههناشن  زیچ  همه 
رظان رگیدریسفت  اما  تسا . سفنا  قافآ و  رد  قح  تایآ  روهظ  دیحوت و  هلأسم  نوماریپ  مامت  هیآ  يوگتفگریسفت  نیا  قبط  رب  هک  تسا  هیآ 

ماگنه هب  هکم  رد  اه  ناملسم  هک  تسا  نآرق  زاجعا  هب 
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هکرابم هیآ  نیا  هلیـسواما  تشادـن  دوجو  اهنآ  يارب  یتبثم  تیلاعف  هنوگ  چـیه  یئاناوت  هک  دنتـشاد  رارق  تیلقا  رد  نانچنآ  تاـیآ  نیا  لوزن 
طاقنرد سپـس  و  یقطنم : هزراـبم  نادـیم  رد  و  دربن : فلتخم  ياهنادـیم  رد  مالـسا  يزوریپ  دـننام  یقاـفآ  ياـههناشن  يدوز  هب  داد  هدـعو 

نامه يرآ  ددرگ : یم  مکاح  مدرم  راـکفا  رب  دریگ و  یم  ارف  ار  برعلاةریزج  هنوگچ  مالـسا  نیئآ  هک  داد  میهاوخ  ناـشن  امـش  هب  فلتخم 
يوس زا  اهنآ  بتکم  و  دـمآ : رد  اهنآ  مچرپ  ریز  اج  همه  یهاتوک  تدـم  رد  دـندرک و  ترجه  راگدرورپ  ناـمرف  هب  ناـناوتان  تشم  کـی 

. تفرگ رارق  لابقتسا  دروم  ناهج  رسارس  مدرم  زا  یمیظع  هورگ 
. دوب اهنآ  زا  يرایسب  بلق  رد  مالسا  رون  ذوفن  و  هکم : حتف  زور  رد  و  ردب : گنج  رد  هکم  ناکرشم  رب  ناناملسم  يزوریپ  یسفنا  تایآ  و 

. تسین نآ  رد  یکش  تسا و  قح  رب  اهنآ  نتفای  ققحت  هدنیآ و  زا  رابخا  اب  دیجم  نآرق  هک  داد  ناشن  یسفنا  یقافآ و  تایآ  نیا 
یسفنا یقافآ و  تایآ 

دوجو رد  و  دوخ : فارطا  رد  یتسه : ملاع  رد  ار  زیگنا  تفگـش  هدش  باسح  ماظن  کی  دوجو  میناوت  یمن  مینک  راکنا  میناوتب  ار  هچ  ره  ام 
يدایز ياهباتک  و  دزادرپیم : بلق  ای  زغم  ای  مشچ  رارسا  نامتخاس و  هعلاطم  هب  شرمع  مامت  رد  دنمـشناد  کی  هاگ  مینک : راکنا  نامدوخ :
ناوارف تاعوضوم  نیا  هراب  رد  هدوشگان  رارسا  زونه  هک  تسا  فرتعم  مه  زاب  دنک و  یم  هعلاطم  هدش  هتـشون  اهنیا  زا  کی  ره  هراب  رد  هک 

. تسا
. تسا رشب  خیرات  لوط  رد  دنمشناد  اه  نویلیم  مکارتم  تاعلاطم  لوصحم  زورما  نادنمشناد  مولع  هک  درک  شومارف  دیابن  یهگناو 

نیمز زا  هک  یهاـیگ  ره  و  مینیب : یم  اـهنآ  يارواـم  رد  ار  یناـیاپ  یب  تردـق  ملع و  راـثآ  میرگنب  هچ  ره  رب  اـج و  همه  رد  بیترت  نیا  هب  و 
. مینیب یم  نآ  نایم  رد  یباتفآ  میفاکشب  هک  ار  ياهرذ  ره  لد  و  دیوگ : هل  کیرش  هدحو ال  دیور 

مینیبب ات  میروآ  ور  هداتفا  اپ  شیپ  حالطـصا  هب  هداس و  تاـعوضوم  هب  و  میدـنب : رب  مشچ  ناـهج  هدـیچیپ  مهم و  تاـعوضوم  زا  تسین  دـب 
: میروایب لاثم  ود  اجنیا  رد  تسین  دب  دنگرزب . ءادبم  نآ  دوجو  تابثا  يارب  ینشور  لئالد  زین  اهنامه 
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اپ فک  يدوگ 

هک میونشیم  یتقو  اما  دسریمن : رظن  هب  یمهم  زیچ  هجو  چیه  هب  هک  تسا  یصوصخم  يدوگ  یناسنا  ره  ياپ  فک  رد  دینادیم  امتح  - 1
يرتفد ياهراک  هب  ای  دننک و  یم  فاعم  يزابرس  زا  دنتسه  اپ  فک  يدوگ  نیا  دقاف  ًاتردن  هک  ار  یناناوج  يزابرس  صوصخم  تانیاعم  رد 

نداتسیا ماگنه  هب  نآ  نتشادن  اب  هک  دراد  ناسنا  دوجو  رد  یساسح  شقن  هچ  هداس  رایـسب  عوضوم  نیمه  هک  میوشیم  هجوتم  دنرامگیم 
باسح ملاع  رد  زیچ  همه  مینک  یم  فارتعا  هک  تساجنیا  درادن : ار  يزابرس  يارب  مزال  یئاناوت  نتفر  هار  ماگنه  هب  و  دوشیم : هتسخ  دوز 

. اپ فک  يدوگ  یتح  تسا  هدش 
ناشوج ياههمشچ 

رمع لوط  مامت  رد  یکیراب  فیرظ و  رایسب  هنزور  زا  هدش و  میظنت  ًاقیقد  هک  تسا  یناشوج  ياههمشچ  ناسنا  ناهد  مشچ و  نورد  رد  - 2
ندیوج و نتفگ و  نخس  رب  یئاناوت  هن  و  تشاد : ندید  تردق  ناسنا  هن  دوبیمن  رگا  هک  تسا : ناور  فلتخم  الماک  هیام  ود  هفقو  نودب  و 

. تسا نکمم  ریغ  ناسنا  يارب  یگدنز  کچوک  ارهاظ  عوضوم  ود  نیا  نودب  رگید  ریبعت  هب  و  اذغ : ندیعلب 
: دشارخیم مشچ ، حطس  اب  اهکلپ  دروخرب  و  تسا : نکمم  ریغ  هدنهد و  رازآ  تخس  هقدح  شدرگ  دشابن  بوطرم  امئاد  مشچ  حطـس  رگا 
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: اذغ ندرب  ورف  هن  تسا و  نکمم  نتفگ  نخس  هن  دشابن  بوطرم  ناهد  ولگ و  نابز و  رگا  درادیم ! زاب  تکرح  زا  هکلب ،
ردـقچ وا  يارب  ندروخ  اذـغ  ندرک و  سفنت  یتح  ندز و  فرح  دوشیم  کشخ  ناـسنا  يولگ  ناـهد و  یمک  یتقو  هک  دـیاهدرک  هبرجت 

اوه و موادـم  دروخرب  ات  دـشاب  بوطرم  امئاد  دـیاب  زین  ینیب  نورد  ددرگ . عطق  بآ  نیا  یلک  هب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دوشیم ؟ لکـشم 
. دریگ تروص  یناسآ  هب  نآ  روبع 

نآ دوشیم و  ینیب  ریزارس  دشوجیم  یکـشا  ياههدغ  زا  هک  یبآ  دوشیم  بوسحم  مشچ  بالـضاف  هک  یکیراب  هنزور  زا  هک  نیا  بلاج 
امئاد مینیب - یم  ناراـمیب  زا  یـضعب  رد  هکناـنچ  دوش - هتـسب  کـیراب  فیرظ و  رایـسب  هنزور  نیا  زور  کـی  رگا  درادـیمهگن : بوطرم  ار 

. دراد یمحازم  عضو  هدننز و  هرظنم  تسا و  يراج  تروص  رب  مشچ  بآ  زا  یبالیس 
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. دوشیم رارکت  عوضوم  نیمه  زاب  دروخ  مه  هب  زین  اههنزور  نیا  ششک  اب  کشا  ياههمشچ  بسانت  رگا  و 
نتفگ و نخـس  محازم  نآ  ینوزف  کـشخ و  ار  ولگ  ناـهد و  ناـبز و  نآ  دوبمک  تسا  نیمه  هلأـسم  زین  ناـهد  یقازب  ياههدـغ  دروـم  رد 

. تسا جراخ  هب  ناهد  زا  بآ  نایرج  بجوم 
رابغ و درگ و  نتسشن  ماگنه  هب  و  دنک : یم  ظفح  الماک  ار  مشچ  فیرظ  ياهتفاب  هک  تسا  نانچ  دراد  يروش  معط  هک  مشچ  بآ  بیکرت 

دنک یم  باترپ  نوریب  هب  ار  محازم  دوجوم  دباییم و  ناروف  راکدوخ  روط  هب  مشچ  رب  رگید  ءایشا 
مـضه يارب  يرثؤم  رایـسب  لماع  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  یحالما  دوش و  ظفح  اهاذـغ  معط  ات  درادـن : يرگید  معط  ناهد  بآ  بیکرت  اما 

. تسا اذغ 
نیقی میشیدنیب  نآ  تاکرب  عفانم و  اهتفارظ و  هدش و  باسح  قیقد و  ماظن  ناشوج و  همـشچ  ود  نیا  یئایمیـش  یکیزیف و  ياههبنج  رد  رگا 
یفاک کچوک  رهاظ  هب  یـسفنا  هیآ  کی  نیمه  هعلاطم  دشاب : نآ  هدنروآ  دوجو  هب  رک  روک و  فداصت  لماع  دناوتیمن  هک  درک  میهاوخ 

ُّقَحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُفنَأ  یف  َو  ِقافالا  یف  اِنتایا  ْمِهیُرنَس  تسا  قح  وا  دنک  نییبت  ام  يارب  هک  تسا 
رپ هاتوک و  هراشا  رد  راگدرورپ  یـسفنا  یقافآ و  تایآ  رکذ  زا  تسا  رپ  هک  لضفم  دـیحوت  فورعم  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
ةاو هَّللا  قلحلا و  لبیل  مفلا ، یلا  امئاد  انایرج  يرجی  لعج  هناف  ۀعفنملا ، نم  هیف  ام  قیّرلا و  لّمأت  لضفم ! يا  دـیامرفیم : بلطم  نیا  هب  ینعم 
ۀلب مفلا  یف  نکی  مل  اذا  اماعط  غیـسی  نا  عیطتـست  ناک ال  مث  ناسنالا ، كاله  هیف  ناـک  کلذـک  تلعج  ول  عضاوملا  هذـه  ناـف  فجی ، ـالف 

ریزارـس ناهد  يوس  هب  مئاد  روط  هب  بآ  نیا  شیدـنیب : دراد  دوجو  نآ  رد  هک  یعفانم  ناهد و  بآ  رد  ةدـهاشملا : کلذـب  دهـشت  هذـفنت ،
کـشخ اضعا  نیا  رگا  هک  ارچ  دوشن  کشخ  درادـهگن و  بوطرم  دراد ) اذـغ  علب  رد  یمهم  شقن  هک   ) ار کچوک  نابز  قلح و  اـت  تسا 

ینعم نیا  رب  هاوگ  هدهاشم  هبرجت و  درب  ورف  یئاذغ  دناوتیمن  دشابن  یتبوطر  ناهد  رد  هک  یماگنه  الوصا  دوشیم و  كاله  ناسنا  دـنوش 
رازه نارازه  تانیب  تایآ  نیا  زا  و  هدرک : ناریح  ار  نادنمـشناد  همه  هک  تسا  یبئاجع  نوناک  وا  حور  میرذـگب  هک  ناسنا  مسج  زا  تسا .

. قحلا هنا  دنهدیم  یهاوگ  همه  هک  دراد  دوجو  یتسه  ملاع  رد 
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داب روک  ادنوادخ ! كارت  نیع ال  تیمع  میئوگیم  هدش  ادصمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ءادهشلا  دیس  اب  رایتخا  یب  هک  تساجنیا 
1 !. » دنیبن ار  وت  هک  یمشچ 

ناسنا تقلخ  هفسلف  - 2

اَّم مَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  ( 28  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ْمُکِییْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکایْحَأَف  ًاتاْومَأ  ُْمتنک  َو  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَت  ْفیَک  ناسنا  تقلخ  هفـسلف  - 2
امش سپس  درک ، هدنز  ار  امـش  وا  دیدوب و  یحوریب  ماسجا  امـش  هک  یلاح  رد  دیوش  یم  رفاک  دنوادخ  هب  هنوگچ  « 2 . » ًاعیِمَج ِضْرَألا  یف 
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هن تسا و  امش  زا  امـش ، یگدنز  تایح و  هن  نیا  ربانب   ) دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  سپـس  دنک ، یم  هدنز  ار  امـش  رگید  راب  و  دناریمیم ، ار 
(. تسا ادخ  زا  دیراد  هچنآ  ناتگرم ،

تفه تروص  هب  ار  اهنآ  و  تخادرپ ، نامسآ  هب  سپس  هدیرفآ  امش  يارب  دراد ، دوجو  نیمز  رد  اهتمعن ) زا   ) هچنآ همه  هک  تسا  یئادخ  وا 
. تسا هاگآ  زیچ  ره  هب  وا  دومن و  بترم  نامسآ 

تایح زیمآ  رارسا  تمعن 
رد الصا  تایح  میسن  و  دیدوب ، هدرم  ناجیب  تادوجوم  اهبوچ و  اهگنـس و  دننام  امـش  نیا ، زا  لبق  هک  دنک  یم  يروآدای  ام  همه  هب  نآرق 

. دوب هدیزون  امش  يوک 
یتسه و نیا  هدـش ، هداد  امـش  هب  كاردا  ساوح و  فلتخم ، ياههاگتـسد  ءاضعا و  دیـشابیم ، یتسه  تاـیح و  تمعن  ياراد  نونکا  یلو 
هک دنک  یم  فارتعا  دیدرت  چیه  نودب  یفصنم  ناسنا  ره  تسا  یهیدب  دیداد ؟ نتشیوخ  هب  دوخ  ایآ  هدرک  اطع  امش  هب  یسک  هچ  ار  تایح 
نآ هدیچیپ  نیناوق  تایح و  زومر  مامت  هک  یـسک  تسا ، هدیـسر  وا  هب  رداق  ملاع و  ءدـبم  کی  هیحان  زا  هکلب  تسین ، وا  دوخ  زا  تمعن  نیا 
رفک تسا  یتسه  تایح و  هدنـشخب  هک  یئادـخ  هب  ارچ  سپ  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياج  هاگنآ  هتـشاد ، تردـق  نآ  میظنت  رب  هتـسنادیم و  ار 

.؟ دیزرویم
هلأسم زا  رتهدیچیپ  يزیچ  ناهج  نیا  رد  ام  هک  هدش  ملسم  نادنمشناد  همه  يارب  زورما 

185 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
يامعم زونه  هدیدرگ ، رـشب  بیـصن  یعیبط  ياهـشناد  مولع و  هنیمز  رد  هک  یفرگـش  ياهتفرـشیپ  مامت  اب  هک  ارچ  میرادن ، یگدنز  تایح و 

زجاع نآ  كرد  زا  نونکات  ناشیاهـششوک  دنمـشناد و  اهنویلم  راکفا  هک  تسا  زیمآ  رارـسا  ردـقنآ  هلأسم  نیا  تسا  هدـشن  هدوشگ  تاـیح 
یسک ایآ  هک  تسا  نیا  هلأسم  یلو  ددرگ ، هاگآ  ًاجیردت  تایح ، زومر  زا  ناسنا  ریگیپ ، ياهـشالت  وترپ  رد  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  هدنام ،

هک روعش  یب  تعیبط  هب  تسا  هداعلا  قوف  تردق  ملع و  کی  هب  دنمزاین  هک  ار  رارسا  زا  رپ  فیرظ و  قیقد و  هداعلا  قوف  رما  نینچ  دناوتیم 
. دهد تبسن  تسا  هدوب  تایح  دقاف  دوخ 

و دناهتـشاگن ، اهباتک  نآ  نوماریپ  هک  تسا  ادـخ  دوجو  تابثا  دنـس  نیرتگرزب  تعیبط  ناهج  رد  تایح  هدـیدپ  میئوگیم  هک  تسا  اـجنیا 
هتشاد دیدرت  اهناسنا  هرابود  تایح  رد  هک  دندوب  یهورگ  هک  نیا  بجع  تسا ، هدرک  هیکت  هلأسم  نیمه  يوراصوصخم  قوف  هیآ  رد  نآرق 

هدـنورپ قوف ، هیآ  رد  نآرق  هک  نیا  بلاـج  دـننادیم . هتفرگ  تروص  ناـجیب  تادوجوم  زا  هک  ار  نیتـسخن  تاـیح  هک  یلاـح  رد  دـنراد  و 
وا ربارب  رد  ار  داعم  هلأسم  سپـس  و  تایح ، نایاپ  زاغآ و  هاتوک  نایب  کی  رد  و  هدوشگ ، ناسنا  ناگدـید  ربارب  رد  اهتنا  ات  زاغآ  زا  ار  تایح 

يوـس هب  هدرک و  عورـش  تسا  رفـص  هطقن  هک  مدـع  هطقن  زا  لـماکت  ریـسم  رد  تادوـجوم  همه  دوـش  هتـسناد  اـت  هک  تسا  هتخاـس  مسجم 
هب زیخاتـسر  رد  ناسنا  رگید  راب  دوشیمن و  لیطعت  لماکت  ندرم ، اب  نیا  ربانب  دـنوریم ، شیپ  تسا  راـگدرورپ  كاـپ  تاذ  هک  تیاـهنیب 

یبلاطم هام  دیشروخریخست و  لصف  رد  دروم ، نیا  رد  دباییم . همادا  وا  یلماکت  ریـس  ددرگیم و  زاب  رتیلاع  یحطـس ، رد  تایح  یگدنز و 
. تشذگ

حاورا دوع  خسانت و 
هک دنرادنپیم  نینچ  خسانت  هب  نادنم  هدیقع  اریز  دنک  یم  یفن ، ًاحیرـص  ار  خسانت  هب  هدـیقع  هک  تسا  يددـعتم  تایآ  هلمج  زا  قوف ، هیآ 

یگدـنز هدرک و  لوـلح  رگید ) هفطن  و   ) رگید مـسج  رد  وا  حور  اـهتنم  ددرگیم  زاـب  یگدـنز  نـیمه  هـب  رگید  راـب  گرم  زا  دـعب  ناـسنا 
ای خـسانت  ار  ناهج  نیا  رد  يرارکت  یگدـنز  نیا  دوش ، رارکت  اهراب  تسا  نکمم  هلأسم  نیا  و  دـنک ، یم  زاغآ  اـیند  نیمه  رد  ار  يددـجم 

. دنمانیم حاورا  دوع 
هب و  تسا ، تمایق  زیخاتـسر و  رد  یگدـنز  نامه  تایح  نیا  اعبط  تسین و  شیب  تایح  کـی  گرم ، زا  دـعب  دـیوگیم : ًاحیرـص  قوف  هیآ 
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اعومجم امش  دیوگیم : هیآ  رگید  ریبعت 
186 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

سپـس درک ، هدنز  ار  امـش  دـنوادخ  دـیتشاد ) رارق  ناجیب  تادوجوم  ملاع  رد   ) دـیدوب هدرم  تسخن  دـیراد ، هتـشاد و  گرم  تایح و  ود 
. دوب گرم  تایح و  ود  زا  شیب  ناسنا  گرم  تایح و  دادعت  دوب ، حیحص  خسانت  رگا  دنک ، یم  هدنز  رگید  راب  دناریمیم و 

. دروخیم مشچ  هب  زین  نآرق  رگید  ددعتم  تایآ  رد  نومضم  نیمه 
. تسا ساسا  یب  لطاب و  نآرق  رظن  زا  دنمانیم  حاورا  دوع  هداد ، رییغت  ار  نآ  مان  یهاگ  هک  خسانت  هب  هدیقع  نیا  رب  انب 

لماکت نوناق  رد  درگ  بقع  عاجترا و  عون  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دـنک و  یم  یفن  ار  هدـیقع  نیا  هک  میراد  ینـشور  یلقع  لئالد  ام  هوـالعب 
. تسا هدش  هتفگ  نخس  نآ  زا  دوخ  ياج  رد  هک  دیامن  یم  تابثا 

، درادـن نآ  رب  یتلالد  چـیه  هیآ  هک  یلاح  رد  دـننادب ، یخزرب  تایح  هب  هراشا  ار  قوف  هیآ  دـیاش  یـضعب  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ 
ایند نیا  یگدنز  نایاپ  رد  گرم  هب  هراشا   ) دناریمیم رگید  راب  درک ، هدنز  ار  امش  دنوادخ  دیدوب ، یناجیب  مسج  البق  امش  دیوگیم : اهنت 

«1 . » دیهدیم همادا  وا  يوس  هب  ار  دوخ  یلماکت  ریس  سپس  ترخآ ) تایح  هب  هراشا   ) دنک یم  هدنز  سپس  تسا )
«2 ( » 2  ) ُروُفَْغلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  اًلَمَع  ُنسْحَأ  ْمکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َةایَحلا  َو  تْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا  - 2

. تسا هدنشخب  ریذپانتسکش و  وا  دینک و  یم  لمع  رتهب  کیمادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک  یسک  نامه 
ینیبیمن یتسه  ناهج  رد  یصقن  چیه 

گرم تقیقح  هک  میناد  یم  یلو  دریگیم ، قلعت  يدوجو  روما  هب  تقلخ  هک  ارچ  تسین ، قولخم  دـشاب  یتـسین  اـنف و  ینعم  هب  رگا  گرم 
زا لـبق  اـجنیا  رد  گرم  رگا  و  دـشاب . قولخم  دـناوتیم  هک  تسا  يدوجو  رما  کـی  اـعطق  نیا  و  تسا ، رگید  ناـهج  هب  یناـهج  زا  لاـقتنا 

. دراد لمع  نسح  رد  گرم  هب  هجوت  هک  تسا  یقیمع  ریثأت  رطاخب  هدش  رکذ  تایح 
هب ار  اـهناسنا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، شرورپ  یعون  دـنوادخ ، شیاـمزآ  زا  روظنم  تسا ، هدوب  یگدـنز  زا  لـبق  گرم  هک  نیا  زا  هتـشذگ 

هدومزآ هدیزرو و  ات  دشک  یم  لمع  نادیم 
187 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دندرگ ادخ  برق  قیال  دنوش و  هزیکاپ  كاپ و  و 
تیمها تیفیک  هب  مالـسا  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  نیا  و  لـمع ، ترثـک  هن  هدرک ، یفرعم  لـمع  نسح  شیاـمزآ  فدـه  هک  نیا  هجوت  لـباق 

. دشاب مک  تیمک  رظن  زا  دنچ  ره  دشاب ، عماج  دیفم و  ادخ  يارب  هناصلاخ و  لمع  هک  تسا  نآ  مهم  تیمک  هب  هن  دهدیم 
هک هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یمالـسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسیچ  المع  نسحا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  اذـل 
هک تسا  نیا  روـظنم  اـعّوطت .! مکلقا  ناـک  نا  و  ارظن ، هنع  یهن  هب و  هَّللا  رما  اـمیف  مکنـسحا  و  اـفوخ ، هّلل  مکّدـشا  و  اًـلقع ، مکّمتا  دوـمرف :

ناتبحتـسم لامعا  دـنچ  ره  دـیراد ، یهلا  یهاون  رماوا و  رب  رتنوزف  یهاگآ  و  رتشیب ، یـسرتادخ  و  رتلماک ، درخ  لـقع و  امـش  زا  کیمادـک 
. دشاب هدوب  رتمک 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  دـنک و  یم  رتشیب  ار  شاداـپ  رت و  صلاـخ  ار  تین  رت و  كاـپ  ار  لـمع  لـماک  لـقع  تسا  یهیدـب 
یتح لمعلا  یلع  ءاقبالا  لاـق  مث  ۀـقداصلا ، ۀـینلا  هَّللا و  ۀیـشخ  ۀـباصالا  اـمنا  و  اًـلمع ، مکبوصأ  نکل  و  ـالمع ، رثکأ  ینعی  سیل  میناوخیم :

. صلخی
: لج زع و  هَّللا  ّالا  دحأ  هیلع  كدمحی  نأ  دیرت  يذلا ال  حلاصلا  صلاخلا  لمعلا  و  لمعلا ، نم  دشأ 

تـسا نآ  حیحـص  لمع  و  دینک ، یم  لمع  رتحیحـص  کیمادک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دینک ، یم  لمع  رتشیب  کیمادـک  تسین  نیا  روظنم 
، حلاص صلاخ  لمع  و  لمع ، دوخ  زا  تسا  رتتخس  یگدولآ  زا  لمع  يرادهگن  دومرف : سپس  دشاب ، كاپ  تین  یتسرپادخ و  اب  مأوت  هک 
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. دیاتسب نآ  رطاخ  هب  ار  وت  ادخ  زج  يدحا  یهاوخیمن  هک  تسا  یلمع 
رکذ ادـخ  تیدوبع  یئاهن  فدـه  ِنُودـُبْعَِیل  اَّلاَْسنالا  َو  َّنِجْلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  هیآ 56  لیذ  تایراذ  هروس  رد  ناـسنا  شنیرفآ  فدـه  دروم  رد 
لقع لامک  هک  هنوگنامه  تسین ، ادج  تیدوبع  هلأسم  زا  ناحتما  نومزآ و  هلأسم  هک  تسا  نشور  لمع ، نسح  شیامزآ  اجنیا  رد  و  هدش ،

شیامزآ نادیم  ملاع  بیترت  نیا  هب  دهدیم . لیکشت  ار  تیدوبع  حور  هدش ، هراشا  نآ  هب  الاب  تایاور  رد  هک  صلاخ  تین  یـسرتادخ و  و 
شموهفم هک  لـمع ، نسح  هب  ندیـسر  گرزب  نومزآ  نیا  فدـه  و  تاـیح ، گرم و  شیاـمزآ ، هلیـسو  اـهناسنا ، همه  يارب  تسا  یگرزب 

. تساریخ راک  ره  ماجنا  و  تین ، صالخا  و  تفرعم ، لماکت 
نآ لاـثما  و  ندــش ، گرم  يارب  هداـمآ  اـی  ندرک ، گرم  داـی  ینعم  هـب  اـجنیا  رد  ار  ــالمع  نـسحا  نارــسفم  زا  یــضعب  مـینیب  یم  رگا  و 

زا یئاهقادصم  هب  هراشا  تقیقح  رد  دناهدرکریسفت 
188 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. تسا یلک  ینعم  نیا 
شالت زا  و  دنک ، سویام  ار  وا  اهـشزغل  نیا  دیابن  دوشیم ، یناوارف  ياهـشزغل  راتفرگ  ناسنا  گرزب ، شیامزآ  نادیم  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  و 

هدنشخب ریذپان و  تسکـش  وا  و  دیوگیم : هداد  شزرمآ  يرای و  هدعو  ناگدنب  هب  هیآ  نایاپ  رد  درادزاب  شیوخ  حالـصا  يارب  شـشوک  و 
«1 . » تسا يراکهبوت  ناسنا  ره  هدنزرمآ  و  زیچ ، ره  رب  رداق  وا  يرآ  روفغلا ) زیزعلا  وه  و   ) تسا

رما ودب  رد  هک  هدش  ناهج  نیا  عومجم  ای  ناسنا  شنیرفآ  فده  هب  یتاراشا  تایراذ  هیآ  دننام  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 
: دندرگیمزاب تقیقح  کی  هب  همه  مینیب  یم  تقد  اب  یلو  دسرب ، رظن  هب  فلتخم  تسا  نکمم 

یف ضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو   ) دنک یم  یفرعم  رشب  نومزآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  میظع  شنیرفآ  فده  دوه  هروس  هیآ 7  رد  و 
(. اًلَمَع ُنسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمکَُوْلبَِیل  ِءاْملا  یلَع  ُهشْرَع  َناک  َو  ًماَّیَأ  ِۀَّتِس 

( ْمُهَقَلَخ َِکلاِذل  َو   ) درمشیم یهلا  تمحر  ار  فده  دوه  هیآ 119  رد 
یگدنب و يارب  تسا  ياهمدـقم  تفرعم  یهاگآ و  تسا ، رگید  یـضعب  يارب  همدـقم  یـضعب  هک  دـهدیم  ناشن  تایآ  نیا  رد  تقد  یمک 

2  » ادخ تمحر  زا  يریگهرهب  يارب  تسا  ياهمدقم  مه  نآ  رشب و  تیبرت  نومزآ و  يارب  تسا  ياهمدقم  زین  نآ  و  تدابع ،

تاتابن شنیرفآ  نآرق و  شخب 5 

هراشا

قبط دـیاب  هک  تساه  ناویح  ناسنا و  ياـقب  ناـکرا  زاـین و  نیرتیـساسا  زا  یکی  تاـجیزبس ، تاـتابن و  تاـتابن  شنیرفآ  نآرق و  شخب 5 
؛ دوش هداد  یگدنز  همادا  هدرک و  يرادرب  هرهب  اهنآ  زا  روتسد 

نآ ینامسآ  باتک  مالسا و  ناربهر  هلیسو  اهنآ  ناوارف  راشرس و  عفانم  نایب  اهنآ و  زا  هدافتسا  تیفیک  يدنوادخ و  تاقولخم  نیا  دروم  رد 
تایاور تایآ و  زا  هنومن  يارب  طقف  دیسراهنآ ؛ یـسر  رب  ياهتنا  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  هتفای  رودص  فرـش  يرامـش ، یب  نانخـس  نآرق ) )

دوش یم  ءافتکا  دایز  نادنچ  هن  یبلاطم  هب  ناوارف ،

ناهایگ ناوارف  راشرس و  عفانم  نایب  - 1

َّنا اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرألا  هب  یُْحیف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  اًعمط و  اًفوخ و  َقْرَبْلا  ُمُکیُری  ِِهتایآ  ْنِم  َو  - » ناهایگ 1 ناوارف  راشرس و  عفانم  نایب  - 1
تـسا دیما  مه  سرت و  هیام  مه  هک  دهدیم  ناشن  امـش  هب  ار  دعر  قرب و  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  زا  و  « 1 «. » نُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایال  َکلذ  یف 
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نیا رد  دنک ؛ یم  هدنز  نآ  هلیسوب  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  هک  دتـسرفیم  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  و  ناراب ،) لوزن  هب  دیما  و  هقعاص ، زا  سرت  )
!. دنشیدنا یم  هک  یتّیعمج  يارب  تسا  ییاههناشن 

َنِم اهیف  انْرَّجَف  َو  ٍبانْعَأ  َو  ٍلیِخن  نِّم  ٍتاـّنَج  اـهِیف  اـْنلَعَج  َو  ( 33  ) َنُولکْأَی ُْهنِمَف  ابَح  اهنِم  انْجَرْخَأ  َو  اهاْنیَیْحَأ  ُۀَْـتیَْملا  ضْرَـألا  ُمُهل  ٌۀَـیآ  َو  - » 2
َو ْمِهِسُفنَأ  ْنِم  َو  ضْرَألا  ِتبُنت  اّمِم  اَهَّلک  َجاوْزَألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناْحبس  ( 35  ) َنوُرکشَی الَف  ْمِهیِْدیَأ ا  ُْهتَلِمَع  ام  َو  ِهِرَمَث  نِم  اُولکْأَِیل  ( 34  ) ِنُویُْعلا

نآ زا  اـهنآ  و  میتخاـس ، جراـخ  نآ  زا  یئاـههناد  و  میدرک ، هدـنز  ارنآ  اـم  تسا ، یتـیآ  اـهنآ  يارب  هدرم  نـیمز  « 2 (« » 36  ) َنوُمَْلعَی اّـمِم ال 
. دنروخیم

. میداتسرف نوریب  نآ  زا  یئاههمشچ  میداد و  رارق  اهروگنا  اهلخن و  زا  یئاهغاب  نآ  رد  و 
هتشادن نآ  نتخاس  رد  یتلاخد  چیه  اهنآ  تسد  هک  یلاح  رد  دنروخب  نآ  هویم  زا  ات 

192 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
؟ دنروآیمن اجب  ار  ادخ  رکش  ایآ  تسا ،

! دننادیمن هچنآ  زا  اهنآ و  دوخ  زا  و  دنایوریم ، نیمز  هچنآ  زا  دیرفآ ، ار  اهجوز  مامت  هک  یسک  تسا  هزنم 
رگید ياههناشن  مه  نیا 

. داعم ءدبم و  هب  نامیا  نارکنم و  يرادیب  يارب  دشاب  هلیسو  ات  دنک  یم  نایب  ًامأوت  ار  داعم  دیحوت و  زا  یئاههناشن  قوف  تایآ 
هناشن اهنآ  يارب  هدرم  ياه  نیمز  دـیامرفیم : هدرک  ثحب  دوشیم  اـهناسنا  دـئاع  نآ  زا  هک  یتاـکرب  هدرم و  ياـه  نیمز  ياـیحا  زا  تسخن 

ُمُهل ٌۀَیآ  َو   » » دننک یم  هیذـغت  نآ  زا  اهنآ  میتخاس و  جراخ  نآ  زا  یئاههناد  و  میدرک ، هدـنز  ار  نآ  ام  داعم ) ءادـبم و  زا   ) تسا يراکـشآ 
(33  ) َنُولکْأَی ُْهنِمَف  ابَح  اهنِم  انْجَرْخَأ  َو  اهاْنیَیْحَأ  ُۀَْتیَْملا  ضْرَألا 

همه لقع  هکزیگنا  تفگـش  هدـیچیپ و  زومرم و  هداـعلا  قوف  تسا  يا  هلأـسم  تسا ، دـیحوت  لـئالد  نیرتمهم  زا  یگدـنز  تاـیح و  هلأـسم 
هدوشگن ار  نآ  يامعم  یسک  زونه  هدش  رـشب  بیـصن  شناد  ملع و  رد  هک  یمیظع  ياهتفرـشیپ  مامت  اب  و  هدنکفا ، تریح  هب  ار  نادنمـشناد 

؟ تسا هدش  هدـنز  ياهلولـس  هب  لیدـبت  ناجیب  تادوجوم  تسخن  زور  رد  یلماوع  هچ  ریثأت  تحت  دـنادیمن  یتسرد  هب  یـسک  زونه  تسا ،
هک تسا  مکاح  نآ  رب  يزومرم  نیناوق  هچ  و  هدش ؟ هتخاس  هنوگچًا  قیقد  نآ  فلتخم  تاقبط  ناهایگ و  ياهرذب  هک  دنادیمن  یسک  زونه 

دوخ دوجو  بذج  ار  هدرم  نیمز  تارذ  و  دنک ، یم  زاغآ  ار  ومن  دشر و  و  دـیآیم ، رد  تکرح  هب  دـعاسم  طئارـش  ندـش  مهارف  ماگنه  هب 
. دهد ناشن  ار  تایح  زا  ياهزات  هولج  زور  ره  ات  دنک ، یم  هدنز  دوجوم  ياهتفاب  هب  لیدبت  ار  هدرم  تادوجوم  قیرط  نیا  زا  و  دیامن ، یم 

یمیظع شناد  ملع و  هک  نیا  رب  تسا  ینشور  لیلد  وس  کی  زا  هدرم  ياه  نیمز  ندش  هدنز  تاناویح و  ناهایگ و  ناهج  رد  تایح  هلئـسم 
. تسا زیخاتسر  زا  راکشآ  ياهناشن  رگید  يوس  زا  و  هتفر ، راک  هب  ناهج  نیا  شنیرفآ  رد 

هیذغت لباق  رگید  یـضعب  و  دنک ، یم  هیذـغت  هایگ ي  ياههناد  زا  یـشخب  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  وس  کی  زا  نولکأی » هنمف   » هلمج
رد هک  يرگید  روما  و  یئوراد ، یگنر ، داوم  نتخاس  تاناویح ، هیذغت  دننام  دراد  يرگید  دئاوف  یلو  تسین ، ناسنا  يارب 
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. تسا هدافتسا  دروم  الماک  ناسنا  یگدنز 

( نیرتهب زین  و   ) نیرتشیب هک  دنک  یم  نایب  ار  هتکن  نیا  دیآیم  رـصح  يارب  الومعم  هک  نولکأی »  » رب هنم »  » نتـشاد مدقم  اب  رگید  يوس  زا  و 
تسا لبق  هیآ  رب  یحیرشت  حیضوت و  دعب  هیآ  دهدیم ! لیکشت  ار  ناسنا  ياذغ  مامت  یئوگ  هک  نانچنآ  تسا  هایگ ي  داوم  زا  ناسنا  هیذغت 

نآ زا  یئاههمـشچ  میداد و  رارق  اهروگنا  اهلخن و  زا  یئاهغاب  نیمز  رد  ام  دیامرفیم : دـنک ، یم  نایب  ار  هدرم  ياهنیمز  تایح  یگنوگچ  و 
(34  ) ِنُویُْعلا َنِم  اهِیف  انْرَّجَف  َو  ٍبانْعَأ  َو  ٍلیِخن  نِّم  ٍتاّنَج  اهِیف  اْنلَعَج  َو   ) میداتسرف نوریب 

زراب و هنومن  ود  هک  دیوگیم  نخس  يذغم  شخب و  ورین  ياههویم  زا  اجنیا  رد  اما  دوب ، نایم  رد  یئاذغ  ياههناد  زا  نخس  هتـشذگ  هیآ  رد 
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ود نیا  اصوصخم  هک  دـهدیم  ناشن  نادنمـشناد  تاعلاطم  دوشیم . بوسحم  لماک  یئاذـغ  کی  ره  هک  تسا  روگنا  امرخ و  اهنآ  لـماک 
تروص هب  لاس  لوط  مامت  رد  هویم  ود  نیا  هوالع  هب  تسا ، ناسنا  ندـب  يارب  یتایح  فلتخم  داوم  مزال و  ياـه  نیماـتیو  عاونا  ياراد  هویم 

. تسا هیذغت  يارب  هدافتسا  يرادهگن و  لباق  کشخ  ای  هزات 
زا کی  ره  هک  ارچ  دشاب  هدوب  هویم  ود  نیا  فلتخم  عاونا  هب  هراشا  تسا  نکمم  هدـمآ  عمج  هغیـص  هب  ود  ره  لیخن » و » بانعا »  » هک نیا  و 

ریبعت اهنت  لبق  هیآ  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  اههقئاذ ! همه  يارب  همه و  عبط  باب  فلتخم و  ياهیگژیو  اب  دراد ، عون  اههد  اـهنآ 
يراج بآ  ياههمشچ  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  یلو  تسا ، هارمه  ناراب  لوزن  اب  الومعم  دیجم  نآرق  رد  هک  دوب  هدش  هدرم  ياهنیمز  يایحا  هب 

. دنراد زین  يراج  بآ  هب  زاین  الومعم  هویم  ناتخرد  هک  یلاح  رد  تسا ، یفاک  اهنت  ناراب  بآ  اهتعارز  زا  يرایسب  يارب  اریز  هدمآ ، نایم  هب 
رد اهنآ  تسد  هک  یلاح  رد  دنروخب ، نآ  هویم  زا  هک  تسا  نیا  ضرغ  دنک : یم  نایب  نینچ  ار  راب  رپ  ناتخرد  نیا  شنیرفآ  فده  دعب  هیآ 

يرآ ( 35  ) َنوُرکشَی الَف  ْمِهیِْدیَأ ا  ُْهتَلِمَع  ام  َو  ِهِرَمَث  نِم  اُولکْأَِیل  ! ) دنروآیمن اجب  ار  ادخ  رکـش  ایآ  هتـشادن ، یتلاخد  نیرتمک  نآ  نامتخاس 
دشاب هتشاد  رگید  تارییغت  ای  نتخپ و  هب  يزاین  نیرتمک  هکنآیب  دوشیم  رهاظ  ناتخرد  راسخاش  رب  لماک  ياذغ  تروص  هب  هک  یئاههویم 

ناشن اهناسنا  هراب  رد  ار  راگدرورپ  تمظع  فطل و  تیاهن  نیا  و  تسا ، هدافتسا  لباق  تخرد  زا  ندیچ  درجم  هب 
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. دهدیم
زا ار  دوخ  یئاذغ  شزرا  هکنآیب  تسا ، يرادهگن  لباق  يدایز  تدم  يارب  هک  هدرک  يدنبهتسب  نانچنآ  ار  ذیذل  هدامآ و  ياذغ  نیا  یتح 

ریـسفت دوشیم ! دـساف  تعرـس  هب  ابلاغ  هک  دزاس  یم  دوخ  تسد  اب  داد  ادـخ  یعیبط  داوم  زا  ناسنا  هک  یئاهاذـغ  فـالخ  رب  دـهد ، تسد 
هک دـنک  یئاههویم  هب  هراشا  مه  دـهاوخیم  نآرق  هک : نیا  نآ  تسا و  هظحالم  لـباق  مهنآ  هک  دراد  دوجو  زین  هیآ  ینعم  هراـب  رد  يرگید 
ره رد  دـیآیم ، تسد  هب  اههویم  نیا  يور  یلمع  ماجنا  اـب  هک  یفلتخم  ياهاذـغ  عاونا  هب  مه  و  دریگیم ، رارق  هدافتـسا  دروم  رییغت  نودـب 

تفرعم هلحرم  رد  مدق  يرازگرکـش  قیرط  زا  ات  دنک  کیرحت  ار  اهناسنا  يرازگرکـش  یـسانش و  قح  سح  هک  تسا  نآ  فدـه  تروص ،
. تسا راگدرک  تفرعم  ماگ  نیتسخن  معنم  رکش  هک  دنراذگب ، راگدرورپ 

نخس نآ  زا  هتشذگ  تایآ  رد  هک  ناکرـشم  كرـش  رب  نالطب  طخ  دیوگیم ، راگدرورپ  هیزنت  حیبست و  زا  نخـس  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ 
زا دـیرفآ ، ار  اهجوز  مامت  هک  یـسک  تسا  هزنم  دـیامرفیم : دـهدیم ، ناشن  ناگمه  هب  ار  یتسرپ  ات  کـی  دـیحوت و  هار  و  دـشک ، یم  دوب 

امم ال مهسفنا و  نم  ضرالا و  تبنت  امم  اهلک  جاوزالا  قلخ  يذلا  ناحبـس  ! ) دننادیمن هچنآ  زا  و  نانآ ، دوخ  زا  و  دنایوریم ، نیمز  هچنآ 
( نوملعی

، درادن هار  شدوجو  رد  یصقن  بیع و  تساهتنا ، یب  شتردق  ملع و  هدیرفآ  یتسه  ناهج  هنهپ  رد  ار  اهجوز  همه  نیا  هک  يدنوادخ  يرآ 
نیا زا  دناهدرمـش  وا  هیبش  ار  يرگید  تاـقولخم  ناـجیب و  ياـهبوچ  گنـس و  یهورگ  رگا  و  تسین ، وا  يارب  ریظن  هیبش و  کیرـش و  اذـل 
نیا دنک ، هیزنت  حیبست و  ار  نتشیوخ  هک  درادن  نیا  هب  زاین  دنوادخ  تسا  یهیدب  دنیشنیمن ! يدرگ  شیئایربک  ناماد  رب  اوران  ياه  تبـسن 

. لماکت طخ  ندومیپ  يارب  تسا  یلمعلاروتسد  ناگدنب و  يارب  تسا  یمیلعت 
ود هب  الومعم  جوز  عمج  جاوزا  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  دنراد : رایسب  نخس  نارـسفم  تسیچ  اجنیا  رد  جاوزا  زا  روظنم  هک  نیا  رد 

نیرق هک  يدوجوم  ود  ره  هب  هدش و  هداد  هعـسوت  سپـس  اهنآ ، ریغ  ای  دشاب ، تاناویح  ملاع  رد  هاوخ  دوشیم ، هتفگ  ثنؤم  رکذـم و  سنج 
راکمه و ود  ای  و  رد ، هگنل  ود  ای  هناخ ، کی  رد  هباشم  قاطا  ود  هب  یتح  دوشیم ، قالطا  جوز  دـنرگید  کـی  دـض  یتح  اـی  رگید و  کـی 

هتفگ هملک  نیا  نیرق ،
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. تسا روصتم  یجوز  ناهج  رد  يدوجوم  ره  يارب  بیترت  نیا  هب  و  دوشیم ،
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زا ربخ  هیآ  نیا  رد  دـیجم  نآرق  و  دـشاب ، ثنؤم  رکذـم و  سنج  ینعی  صاخ  ینعم  نامه  هب  اجنیا  رد  تیجوز  هک  تسین  دـیعب  لاح  ره  هب 
. دهدیم دنرادن  یعالطا  نآ  زا  مدرم  هک  يرگید  تادوجوم  اهناسنا و  ناهایگ و  ناهج  مامت  رد  تیجوز  دوجو 

. دوب هدشن  فشک  اهنآ  رد  زونه  زور  نآ  رد  تیجوز  هریاد  تعسو  هک  دشاب  ناهایگ  تسا  نکمم  تادوجوم  نیا 
. تسا هدش  فشک  اهناسنا  يارب  نآ  زا  ياهشوگ  زورما  و  دوبن ، هاگآ  نآ  زا  یسک  زور  نآ  رد  هک  اهایرد  قامعا  تاناویح  هب  هراشا  ای 

. دننک یم  یگدنز  ینامسآ  رگید  تارک  رد  هک  يرگید  تادوجوم  هب  هراشا  ای 
ردقنآ هدنز  تادوجوم  نیا  يایند  یلو  دـنرادن ، غارـس  اهنآ  رد  ياهدام  رن و  نادنمـشناد ، زورما  دـنچ  ره  ینیب ، هرذ  هدـنز  تادوجوم  ای  و 

رد تیجوز  دوجو  یتح  دشاب ، هتفاین  هار  نآ  زا  تمسق  نیا  هب  زونه  اهناسنا  شناد  ملع و  تسا  نکمم  هک  تساهامعم  زا  هدیشوپ  زومرم و 
نآ زا  نآرق  و  دوب ، هتخانشان  نآ  لاثما  لخن و  ناتخرد  دننام  یصاخ  دراوم  رد  زج  نآرق  لوزن  رـصع  رد  میتفگ  هکنانچ  زین  ناهایگ  ناهج 

یناگمه یمومع و  هلئسم  کی  ناهایگ  ملاع  رد  تیجوز  هلئسم  هک  دیسر  توبث  هب  انعم  نیا  یملع  قرط  زاریخا  نورق  رد  و  تشادرب ، هدرپ 
. تسا

همه میناد  یم  اریز  تسا ، اهمتا  مامت  لد  رد  یفنم  تبثم و  تارذ  دوجو  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  تیجوز  هک  تسا  هدـش  هداد  زین  لاـمتحا  نیا 
. تسا هدام  ملاع  گرزب  خاک  نیا  میظع  نامتخاس  يارب  رجآ  نوچمه  تقیقح  رد  متا  هتفای و  لیکشت  متا  زا  ناهج  نیا  ءایشا 

متا و هتـسه  رد  تبثم  یفنم و  ياهجوز  دوجو  نآ  زا  دـعب  یلو  دوبن ، تیجوز  نیا  دوجو  زا  يربخ  دوب  هدـشن  هتفاکـش  متا  هک  زور  نآ  اـت 
. دیسرتوبث هب  دندرگیم  نآ  رود  هب  هک  یئاهنورتکلا 

فلتخم عاونا  فانـصا و  زا  هیانک  رگید  یـضعب  و  هتـسناد ، ضرع  رهوج و  ای  تروص  هدام و  زا  ءایـشا  بیکرت  هب  هراـشا  ار  نآ  زین  یـضعب 
. دننادیم ملاع  تادوجوم  ریاس  تاناویح و  اهناسنا و  ناهایگ و 

( ثنؤم رکذم و  سنج   ) یقیقح ینعم  رب  ار  ظافلا  نیا  میناوتبام  یتقو  تسا  نشور  یلو 
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يارب بلاجریـسفت  نیدـنچ  میدـید  هکنانچ  و  میورب ، یئانک  یناعم  غارـس  هب  هک  درادـن  یلیلد  دـشابن  نآ  فالخ  رب  ياهنیرق  مینک و  لمح 
. دراد دوجو  اجنیا  رد  تیجوز  یقیقح  ینعم 

قیاقح ناهج  نیا  رد  هک  دـهدیم  ناشن  دـنک و  یم  نایب  ار  ناسنا  ملع  ندوب  دودـحم  هک  تسا  یتاـیآ  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا  لاـح  ره  هب 
«1 . » تسا هدیشوپ  ام  شناد  ملع و  زا  هک  تسا  يرایسب 

ًاماطُح ُُهلَعْجی  َُّمث  ارَفـصُم  ُهارتَف  ُجـیِهَی  َّمث  ُُهناْولَأ  ًاِفلَتْخم  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرْخی  َُّمث  ِضْرَألا  یف  َعِیبانَی  ُهَکَلـسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  - 3
: رمز ( 21  ) ِباْبلَألا یلوُأل  يَرْکَِذل  ِکلَذ  یف  َّنِإ 

یم جراخ  ار  یتعارز  نآ  اب  سپس  دومن ، دراو  نیمز  رد  ییاههمشچ  تروصب  ار  نآ  داتسرف و  یبآ  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  يدیدن  ایآ   21
مه رد  ار  نآ  سپـس  ینیبیم ؛ حوریب  درز و  ار  نآ  هـک  ياهنوـگب  دوـشیم ، کـشخ  هاـیگ  نآ  دـعب  دراد ؛ فـلتخم  ياـهگنر  هـک  دزاـس 

!. نادنمدرخ يارب  ایند ) يرادیاپان  زا   ) تسا يرّکذت  لاثم  نیا  رد  دنک ؛ یم  درخ  دنکشیم و 
ًتایال ِکلاذ  یف  َّنِإ  َراهنلا  َْلیَّلا  یشُْغی  ِنیَْنثا  ِنیَجْوَزاهِیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلک  نِم  َو  ًاراهنَأ  َو  َیساوَر  اهِیف  َلَعَج  َو  ضْرَألا  َّدَم  يِذَّلا  َوُه  َو  - 4

َو ًدِـحاو  ٍءاـِمب  یقـُسی  ًنااْونِـص  ُریَغ  َو  ٌناْونـِـص  ٌلـیِخن  َو  ٌْعرَز  َو  ٍباـنْعَأ  ْنِّم  ٌتاـّنَج  َو  ٌتارِواـجَتُّم  ٌعـِطق  ِضْرَـألا  یف  َو  ( 3  ) َنوُرَّکَفَتَی ًمْوَـقِّل 
3 و 4 دعر : ( 4  ) َنُولِقْعَی ًمْوَقِّل  ٍتایال  ِکلاذ  یف  َّنِإ  ِلکُألا  یف  ًضَْعب  یلَع  اهضَْعبُلضَُفن 

بـش هایـس ) هدرپ  ( ؛ دیرفآ تفج  ود  اههویم  مامت  زا  نآ  رد  و  داد ؛ رارق  ییاهرهن  اههوک و  نآ  رد  و  درتسگ ؛ ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  و 
! دننک یم  رکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  یتایآ  اهنیا  رد  دناشوپیم ؛ زور  رب  ار 

هویم ناـتخرد  و  ، ) اـهلخن تعارز و  روـگنا و  زا  ییاـهغاب  زین )  ) و دـنتوافتم ؛ مه  اـب  هک  دراد  رارق  مه  راـنک  رد  یتاـعطق  نیمز ، يور  رد  و 
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، لاح نیا  اب  و  دنوشیم ! باریـس  بآ  کی  زا  اهنآ  همه  هکنآ ) رت  بیجع  و  ( ؛ هیاپ ود  رب  هاگ  دـنیوریم و  هیاپ  کی  رب  هاگ  هک  نوگانوگ )
تسا ییاههناشن  اهنیا  رد  میهدیم ؛ يرترب  يرگید  رب  هویم  تهج  زا  ار  اهنآ  زا  یضعب 
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دنریگ یم  راک  هب  ار  شیوخ  لقع  هک  یهورگ  يارب 

ناهایگ تیجوز  - 2

نآرق یملع  تازجعم  ناهایگ  تیجوز  - 2
: هتشادرب هدوب : ناهنپ  نادنمشناد  مشچ  زا  نامز  نآ  رد  هک  یملع  رارسا  هلسلس  کی  يور  زا  هدرپ  هک  تسا  یناوارف  تایآ  دیجم : نآرق  رد 

تایآ نیا  زا  یتمـسق  هب  ابلاغ  دـناهدرک : ثحب  نآرق  زاجعا  هراب  رد  هک  یناققحم  تسا و  نآرق  تمظع  زاجعا و  زا  ياهناـشن  دوخ  نیا  هک 
. تسا ناهایگ  تیجوز  هراب  رد  لیذ  تایآ  هلمج  نآ  زا  هک  دناهدومن  هراشا 

همادا و  هتخاس ، رارق  رب  هدام  رن و  دوجو  رد  ار  لمکا  نسحا و  ماظن  ناهج و  یئابیز  ياـنب  گنـس  دوخ ، هیلاـعتم  تمکح  اـب  لاـعتم  يادـخ 
. تسا هداد  رارق  هدننک  دیلوت  ّدلَُوم و  ياههدیرفآ  دوجو  رد  ار  یگدنز  يانب  تایح و 

، تسا هدمآ  دوجو  هب  ردام  ردپ و  زا  رگید  ترابع  هب  ای  تفج  جوز و  زا  هک  نیا  رگم  دوشیمن  ادیپ  تایحیذ  هدننک و  دـشر  دوجوم  چـیه 
: دیامرف یم  هدومن و  حیرصت  انعم  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ 

، دیرفآ ار  اهجوز  مامت  هک  یسک  تسا  هّزنم  ( » 36  ) َنوُمَْلعَی اَّمِم ال  َو  ْمِهِسُفنَأْنِم  َو  ُضْرَْألا  ُِتبُنت  اَّمِم  اهَّلک  َجاوْزَألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناْحبـس  - 1
«1 «. » دننادیمن هچنآ  زا  ناشدوخ و  زا  و  دنایور ، یم  نیمز  هک  هچنآ  زا 

اهنآ يدوجو  لومروف  فشک  هطیح  هب  يرـشب  شناد  زونه  هک  تسه  يدایز  ياهتفج  اهجوز و  هک  دـنامهف  یم  نوملعیال » اّمم  و   » هلمج اب 
!. تسا هدنامزجاع  اهنآ  فشک  زا  درادن و  عالطا  اهنآ  دوجو  زا  هدرکن و  ادیپ  هار 

دوجو هب  هدام  رن و  ای  تفج و  زا  دـیاب  درخ ، لقع و  بحاص  ناسنا  ات  هتفرگ  تاـناویح  تاـجیزبس و  تاـتابن و  زا  ياهدـنز  دوجومره  سپ 
!. زیچان مک و  اما  دوش  یم  تفای  زین  یلولس  کت  ياهتخای و  کت  تادوجوم  تسا  تسرد  دیآ 

نآرق یملع  تازجعم 
198 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

: هتشادرب هدوب : ناهنپ  نادنمشناد  مشچ  زا  نامز  نآ  رد  هک  یملع  رارسا  هلسلس  کی  يور  زا  هدرپ  هک  تسا  یناوارف  تایآ  دیجم : نآرق  رد 
تایآ نیا  زا  یتمـسق  هب  ابلاغ  دـناهدرک : ثحب  نآرق  زاجعا  هراب  رد  هک  یناققحم  تسا و  نآرق  تمظع  زاجعا و  زا  ياهناـشن  دوخ  نیا  هک 

. دناهدومن هراشا 
تفج ناهایگ  زا  نآ  رد  هزادنا  هچ  دندرکن : هاگن  نیمز  هب  اهنآ  ایآ  « 1 ( » 7  ) ٍمیِرَک ٍْجَوز  ِّلک  نِم  اهِیف  اْنتَبنَأ  ْمک  ِضْرَألا  یلِإ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  - 2

. میدیرفآ
ناهایگ رد  تیجوز 

رب ار  دوخ  ناج  شوگ  اهنت : هن  اهنآ  تسا : شنیرفآ  هنهپ  رد  ادـخ  ياههناشن  ینیوکت و  تاـیآ  زا  اـهنآ  ضارعا  زا  نخـس  دروم ، تاـیآ  رد 
. دنتخاس یم  مورحم  دوخ  فارطا  رد  قح  ياههناشن  ندید  زا  زین  ار  دوخ  ياهمشچ  هکلب  دنتسبیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخس 
عاونا ینعم  هب  ار  جاوزا  و  فنص : عون و  ینعم  هب  ار  جوز  نارـسفم  بلاغ  هچرگ  تسا : تقد  لباق  ناهایگ  دروم  رد  جوز  هب  ریبعت  اجنیا  رد 

زا سپ  اما  دوب  هدیـسرن  تابثا  هب  هدـشن و  فشک  ناهایگ  تیجوز  زونه  هک  دـنا  هتـسیز  یم  ینامز  رد  ناـگرزب  نیا  دـناهتفرگ : فانـصا  و 
رد تیجوز  هب  هراشا  میریگب و  دیآیم  نهذ  هب  رگید  ینعم  ره  زا  لبق  هک  شفورعم  ینعم  هب  ار  جوز  هک  دراد  یعنام  هچ  نآ  ندـش  نشور 
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روراب يارب  و  تسا : هدام  عون  رن و  عون  ياراد  ناهایگ  زا  یـضعب  هک  دندوب  هدیمهف  شیب  مک و  اهناسنا  هتـشذگ  رد  دشاب !؟ ناهایگ  ناهج 
هنیل راب  نیتسخن  یلو  دوب : هدـش  هتخانـش  الماک  لخن  ناتخرد  دروم  رد  هلأـسم  نیا  دـندرک  یم  هدافتـسا  حـیقلت  قیرط  زا  ناـهایگ  نتخاـس 

ياـیند رد  تیجوز  هلأـسم  هک  دـش  تیعقاو  نیا  فشک  هب  قـفوم  يدـالیم : نرق 18  طساوا  رد  يدـئوس : فورعم  سانـش  هایگ  دنمـشناد و 
سپـس دـنوشیم و  روراب  هدام  رن و  هفطن  شزیمآ  قیرط  زا  تاناویح  بلاغ  دـننامه  زین  ناهایگ  تسا و  یمومع  نوناق  کی  ابیرقت  ناـهایگ 

. دنهدیم هویم 
و ثحب : دروم  تایآ  رد   ) هدرک هراشا  ناهایگ  ناهج  رد  تیجوز  هب  فلتخم  تایآ  رد  ارارک  دنمـشناد  نیا  زا  لبق  اهنرق  دـیجم  نآرق  یلو 

هیآ 10 و نامقل  و  هیآ 4 : دعر  هروس  رد 
199 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » تسا نآرق  یملع  تازجعم  زا  یکی  دوخ  نیا  و  هیآ 7 ) هروس ق 
میدنایور شزرا  رپ  ناهایگ  ياهتفج  زا  ینوگانوگ  عاونا  نیمز : يور  رد  نآ  هلیسو  هب  میداتسرف و  یبآ  نامسآ  زا 

«2 ( » 10  ) ًمیِرَک ًْجَوز  ِّلک  نِم  اَهِیف  اَْنتَبنَأَف  ًءاَم  ِءاَمسلا  َنِم  اَْنلَزنَأ  َو  - ) 3
هدش عوضوم  نیا  هب  هراشا  زین  رگید  تایآ  زا  یضعب  رد  میدنایور . دیفم  هایگ  جوز  ره  زا  نیمز  رد  نآ  هلیسوب  میداتسرف و  یبآ  نامسآ  زا 

. تسا
تیجوز نامز : نآ  رد  هک  ارچ  تسا : نآرق  یملع  تازجعم  زا  زین  نآ  هک  دـنک  یم  هراشا  ناهایگ  ناهج  رد  تیجوز  هب  رگید  راـب  هیآ  نیا 

تشادرب هدرپ  نآ  زا  نآرق  و  دوب : هدشن  تباث  هدرتسگ  روطب  ناهایگ  ناهج  رد  هدام ) رن و  سنج  دوجو  )
«3 . » دراد دوجو  اهنآ  رد  هک  تسا  یبهاوم  عاونا  هب  هراشا  میرک  هب  ناهایگ  ياهجوز  فیصوت  انمض 

اما ینیب  یم  ریاـب  کـشخ و  ار  نـیمز  « 4  » جـیَهب ٍجْوَزِلُک  نِم  ْتَتَْبنأ  َو  َْتبَر  َو  ْتَزَتْها  َءاـمْلا  اـْهیَلَع  اـْنلَْزنأ  اذاَـف  ًةَدـِماه  ضرـألا  يرت  و  - 4
! دنایوریم ابیز  ناهایگ  عون  ره  زا  و  دیوریم ؛ دیآیمرد و  تکرح  هب  میتسرفیم ، ورف  نآ  رب  ناراب  بآ  هک  یماگنه 

نوگانوگ عاونا  نآ ، اـب  هک  داتـسرف »! یبآ  نامـسآ ، زا  53 و  هط : ( 53  ) یتشًتابَّن نِّم  ًاـجاوْزَأ  ِِهب  اـنْجَرْخَأَف  ًءاَـم  ِءامـسلا  َنِم  َلَزنَأ  َو  - ... 5
. میدروآرب هریت ) كاخ  زا   ) ار ناهایگ 

میظع و ياـههوک  نآ  رد  میداد و و  شرتسگ  ار  نیمز  ٍجیَهب ق 6 و  ٍْجَوز  ّلُک  ْنِم  اهیف  اْنتَْبنأ  ِو  َیِـساوَر  اهیف  اْنیَْقلأ  َو  اهانْدَدَـم  َضْرألاو  - 6
میدنایور نآ  رد  زیگنا  تجهب  تفج  هایگ )  ) عونره زا  میدنکفا و  راوتسا 

اهیژرنا 0 زیخاتسر  زبس و  ناتخرد  يریگ  نبرک  لمع  - 3

هک تسا  هتشادرب  هدرپ  يدایز  یملع  بلاطم  زا  سی ، هروس  لیذ  هکرابم 80  هیآ  اهیژرنا 0  زیخاتسر  زبس و  ناتخرد  يریگ  نبرک  لمع  - 3
ماگنه

200 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ناهایگ و يریگ  نبرک  هلئـسم  یگزاتب  نامز  تشذـگ  اب  هک  دوب  ربخ  یب  نآ  دافم  زا  تیرـشب  نآ ، زا  دـعب  دایز  ياهنرق  هکلب  نآرق  لوزن 

نآرق نایاپ  یب  مولع  نیا  هب  مزانب  يا  دیدرگ ، ریسفت  هکرابم  هیآ  نآ  زا  یتمسق  دیدرگ و  هئارا  یملع ، لفاحم  هب  فشک و  اهیژرنا  زیخاتسر 
. نآ هدنروآ  و 

و دیرفآ : شتآ  زبس  تخرد  زا  امش  يارب  هک  یـسک  نامه  - 80 « 1 ( » 80  ) َنوُِدقُوت ُْهنِّم  ُمتنَأ  اذِإَف  ًاران  ِرـضْخَألا  ِرَجـشلا  َنِّم  مَکل  َلَعَج  يِذَّلا 
. دیزورفا یم  شتآ  نآ  هلیسو  هب  امش 

! اهیژرنا زیخاتسر 
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هک یئادـخ  نآ  دـنک : یم  حرطم  هلأسم  نیمه  هراب  رد  يرتاـیوگ  رتشیب و  حرـش  تسا : نآرق - بلق  ناـمه  سی - هروس  زا  ثحب  دروم  هیآ 
سابل رگید  راب  هدیسوپ  ياهناوختسا  نیا  رب  هک  تسا  رداق  دیزورفا  یم  شتآ  نآ ، هلیسو  هب  امش  دیرفآ و  شتآ  زبس  تخرد  زا  امـش  يارب 

«2 ( » 80  ) َنوُِدقُوت ُْهنِّم  ُمتنَأ  اذِإَف  ًاران  ِرضْخَألا  ِرَجشلا  َنِّم  مَکل  َلَعَج  يِذَّلا   ) دناشوپب تایح 
نآرق تایآ  زا  يرایـسب  الوصا  دـهدیم !؟ هئارا  اـم  هب  يرت  قیمع  یناـعم  میوش  قیقد  رتشیب  نآ  رد  ردـق  ره  هک  یبلاـج  بیجع و  ریبعت  هچ 
یضعب ماجنارـس  و  صاوخ : يارب  قیمع  یـضعب  و  ناکم : ره  نامز و  ره  رد  مدرم  هماع  مهف  يارب  هداس  یـضعب  تسا : ینعم  نیدنچ  ياراد 

رد درادن و  یتافانم  مه  اب  یناعم  نیا  لاح  نیع  رد  رود . ياه  هدـنیآ  رگید و  نورق  راصعا و  ای  و  صاوخ : ياههدـبز  يارب  رت  قیمع  الماک 
. تسا عمج  ینعم  رپ  ریبعت  کی  رد  دحاو  نآ 

مهف لباق  مدرم  مومع  يارب  هک  تسا  ینـشور  هداـس و  ینعم  دـناهدرک و  رکذ  نآ  يارب  نیـشیپ  نارـسفم  زا  يرایـسب  هک  يریـسفت  نیتسخن 
خرم مانب  صوصخم  ناتخرد  بوچ  زا  نتخورفا  شتآ  يارب  هک  دوب  جئار  رما  نیا  اهبرع  نایم  رد  میدـق  راصعا  رد  هک : تسا  نیا  دـشابیم 

. دندرک یم  هدافتسا  هدیئوریم  زاجح  ياهنابایب  رد  هک  رافع  و 
و دـندزیم : نآ  يور  ار  یمود  دـندادیم و  رارق  ریز  ار  یلوا  هک  دوب  هنز  شتآ  بوچ  عون  ود  رابت ) نزو  رب   ) رافع و  خرچ ) نزو  رب   ) خرم

دیلوت نآ  زا  هقرج  هنز  شتآ  گنس  دننام 
201 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دندرک یم  هدافتسا  نآ  زا  زورما  تیربک  ياجب  عقاو  رد  دشیم :
. دناشوپب تایح  سابل  ناگدرم  رب  هک  دراد  تردق  دتسرفب  نوریب  شتآ  زبس  ناتخرد  نیا  زا  دناوتیم  هک  یئادخ  نآ  دیوگیم : نآرق 

گرم و رانک  رد  ار  تایح  هک  دراد  ار  نیا  تردق  دـهد  رارق  مه  رانک  رد  ار  اهنآ  دـناوتیم  هک  یـسک  تسا : داضتم  زیچ  ود  شتآ  بآ و 
يارب املسم  درادیم  هاگن  شتآ  لد  رد  ار  بآ  بآ و  لد  رد  ار  شتآ  هک  نیرفآ  یتسه  نآ  رب  نیرفآ  دهد ! رارق  تایح  رانک  رد  ار  گرم 

نژیسکا و  » يازجم لعتـشم  هدام  ود  زا  ار  بآ  دوخ  هک  هنوگ  نآ  تسین  یلکـشم  راک  هدرم  ياهناسنا  مادنا  رب  یگدنز  سابل  ندیناشوپ  وا 
هکرابم هیآ  رد  هکنانچ  تسا  لاعتشا  لباق  مادکره  دوش : هیزجت  ود  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  هتخاس  بآ  هداد و  بیکرت  نژوردیئ »

: نآ لاثما  و  دنریگب ) شتآ  و   ) دنوش هتخورفا  رب  اهایرد  هک  ینامز  ترّجس ) راحبلا  اذاو  )
. دراد زیخاتسر  هناتسآ  رد  ود  نآ  ندش  هیزجت  رب  یفیطل  هراشا 

: ناـتخرد بوـچ  هلیـسو  هب  يزورفا  شتآ  تیـصاخ  هک : نیا  نآ  میـسریم و  يرت  قـیقد  ریـسفت  هب  میراذـگب  رتارف  ماـگ  ینعم  نیا  زا  رگا 
رب روبزم  بوچ  ود  دنچ  ره   ) دراد دوجو  ملاع  ماسجا  مامت  ناتخرد و  همه  رد  تیصاخ  نیا  هکلب  تسین : رافع  خرم و  ياهبوچ  هب  رـصحنم 

(. دنراد راک  نیا  يارب  يرتشیب  یگدامآ  ناشصوصخم  عضو  داوم و  رثا 
شتآ هاگ  لیلد  نیمه  هب  زبس . ناتخرد  بوچ  یتح  دـنهدیم  هقرج  دـنروخب  مه  هب  مکحم  رگا  ناـتخرد  ياـهبوچ  ماـمت  هک  نیا  هصـالخ 

هک یئاهنافوط  اهداب و  دیدش  شزو  طقف  هدوبن : نآ  لماع  یناسنا  چیه  هک  دهدیم  يور  اهلگنج  لد  رد  یکانتشحو  عیـسو و  ياه  يزوس 
شتآ نآ  هب  داب  شزو  سپـس  هداتفا : کشخ  ياهگرب  نایم  رد  ياهقرج  اهنآ  ناـیم  زا  تسا و  هتفوک  مه  هب  مکحم  ار  ناـتخرد  ياـههخاش 

. تسا هدوب  یلصا  لماع  هدز : نماد 
. ددرگیم راکشآ  شلام  كاکطصا و  رثا  رب  هک  تسا  هتیسیرتکلا  هقرج  نامه  نیا 

و دهدیم : ناشن  ار  دوخ  شلام  كاکطـصا و  ماگنه  هب  و  تسا : هتفهن  ناهج  تادوجوم  تارذ  یمامت  لد  رد  هک  تسا  یـشتآ  نامه  نیا 
انف رد  ار  اقب  و  دنک : یم  رتهدرتسگ  شنیرفآ  رد  ار  دادضا  عمج  زادنامشچ  هک  تسا  يرت  عیسوریسفت  نیا  دنیرفآیم ! ران  رـضخا  رجـش  زا 

. دهدیم ناشن  رت  حضاو 
202 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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زیخاتـسر ماـن ، اـم  هک  میاهتفاـی  تسد  نآ  رب  زورما  ياهـشناد  کـمک  هب  و  تسا : رت  قیمع  مه  نآ  زا  هک  تسا  یموسریـسفت  اـجنیا  رد  اـما 
میاهدراذگ اهیژرنا 

تسا ناتخرد  مرج  نامه  زلولس   ) تسا یتابن  زلولـس  نتخاس  و  اوه : زا  يریگنبرک  هلأسم  ناهایگ  مهم  ياهراک  زا  یکی  هک : نیا  حیـضوت 
(. تسا نژوردیئ  نژیسکا و  نبرک و  نآ  هدمع  ءازجا  هک 

، نژیـسکا دننک : یم  هیزجت  هتفرگ و ، اوه  زا  ار  نبرک  زاگ  ناهایگ  ناتخرد و  ياههتخای  دوشیم ؟ هتخاس  هنوگچ  زلولـس  نیا  مینیبب  نونکا 
دزاس یم  نآ  زا  ار  ناتخرد  بوچ  هدرک و  بیکرت  بآ  اب  و ، درادیمهگن : دوخ  دوجو  رد  ار  نبرک  و  هتخاس : دازآ 

ای دشاب و  یصاخ  يژرنا  بذج  اب  مأوت  دیاب  ای  دباییم  ماجنا  یئایمیش  بیکرت  ره  یعیبط  مولع  یهاوگ  قبط  هک  تسا  نیا  مهم  هلأسم  یلو 
( دینک تقد   ) نآ ندرک  دازآ 

امرگ و زا  اجنیا  رد  و  دـنراد : يژرنا  کی  دوجو  هب  جایتحا  نوناق  نیا  قبط  دنلوغـشم : يریگنبرک  لمع  هب  ناتخرد  هک  یماگنه  نیا  رب  انب 
. دننک یم  هدافتسا  لاعف  يژرنا  کی  ناونع  هب  باتفآ  رون 

هب ار  اهبوچ  هک  یماگنه  هب  دوشیم و  هریخذ  اهنآ  لد  رد  زین  باتفآ  يژرنا  زا  يرادـقم  ناتخرد  ياهبوچ  لیکـشت  ماگنه  هب  بیترت  نیا  هب 
ار نبرک  زاگ  هدش و  بیکرت  اوه  نژیـسکا  اب  نبرک  رگید  راب  اریز  ددرگیم : دازآ  باتفآ  هدش  هریخذ  يژرنا  نامه  مینازوس  یم  حالطـصا 

. ددرگیم دازآ  بآ ) يرادقم   ) نژوردیئ نژیسکا و  و  دهدیم : لیکشت 
ای یئاتـسور  نآ  هبلک  نورد  ناتـسمز  رد  هک  یعوبطم  ترارح  رون و  نیا  هداس  رایـسب  ترابع  هب  میرذـگب  هک  یحالطـصا  تاریبعت  نیا  زا 
رد لاس  اههد  ای  لاس  دنچ  نمـض  رد  هک  تسا  باتفآ  ترارح  رون و  نامه  دزاس  یم  نشور  مرگ و  ار  نیـشنرهش  نیا  زوس  لاغز  یـسرک 

سپ تساـک  مک و  یب  نوـنکا  هتفرگ  باـتفآ  زا  ًاجیردـت  رمع  کـی  لوـط  رد  تخرد  ار  هچنآ  و  تسا : هدـش  هریخذ  ناـتخرد  نیا  بوـچ 
هک تساجنیا  تسا ، نیمه  شیاههرهچ  زا  یکی  ددرگیم  زاب  باتفآ  يژرنا  هب  نیمز  هرک  رد  اهیژرنا  همه  دـنیوگ  یم  هک  نیا  و  دـهدیم !!

شزاون و ار  اهنآ  ياهبوچ  ناتخرد و  گرب  دوشیم و  هدـنکارپ  اضف  نیا  رد  هک  یترارح  رون و  مینیب  یم  و  میـسریم : اهیژرنا  زیخاتـسر  هب 
تارذ نورد  رد  اهناسنا  ام  مشچ  زا  رود  و  هداد : هرهچ  رییغت  هکلب  تسا : هدشن  دوبان  زگره  دهدیم  شرورپ 
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عورـش اهنآ  زیخاتـسر  دـسریم : هدیکـشخ  بوچ  هب  شتآ  هلعـش  کی  هک  یماگنه  و  تسا : هدـش  ناهنپ  ناتخرد  گرب  هخاـش و  بوچ و 
هزادـنا هب  یتـح  هکنآیب  ددرگیم : رهاـظ  شروشن  رـشح و  هظحل  نآ  رد  دوب  ناـهنپ  تخرد  رد  باـتفآ  يژرنا  زا  هچنآ  ماـمت  و  دوـشیم :

دینک تقد  مه  زاب  ! ) دشاب هدش  مک  نآ  زا  هاتوک  نامز  کی  رد  عمش  کی  یئانشور 
داجیا یلکـشم  چـیه  عوضوم  نیا  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  یلو  دوبن : نشور  مدرم  ياههدوت  رب  هیآ  لوزن  ناـمز  رد  ینعم  نیا  کـش  نودـب 

. توافتم ياهدادعتسا  يارب  فلتخم و  حوطس  رد  تسا : ياهلحرم  دنچ  یناعم  ياراد  نآرق  تایآ  هک  اریز  دنک : یمن 
دننک و كرد  رتشیب  دنور و  رتارف  مهنیا  زا  ناگدنیآ  دیاش  و  میمهفیم : يرتشیب  زیچ  ام  زورما  و  دـندیمهفیم : يزیچ  هیآ  نیا  زا  زور  کی 

. تسا عمج  هیآ  ینعم  رد  لوبق و  لباق  الماک  تسا و  حیحص  یناعم  نیا  همه  لاح  نیع  رد 
: اههتکن

؟ رضخا رجش  ارچ  - 1
رت بوچ  اب  نتخورفا  شتآ  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدرک  زبس ) تخرد   ) رضخا رجـش  هب  ریبعت  اجنیا  رد  نآرق  ارچ  هک  دسریم  نهذ  هب  یهاگ 

بلاج هتکن  یلو  دشاب ! راگزاس  ریبعت  نیا  اب  ات  دومرفیم : کشخ ) بوچ   ) سبایلا رجشلا  نآ  ياج  هب  دوب  بوخ  هچ  تسا : لکـشم  رایـسب 
اهدـص رگا  کشخ  ناتخرد  دـنهد : ماجنا  ار  باتفآ  رون  هریخذ  يریگ و  نبرک - لمع  دـنناوتیم  هک  دـنزبس  ناتخرد  اهنت  هک  تسا  اـجنیا 
دنتسه مهم  راک  نیا  رب  رداق  یعقوم  اهنت  دوشیمن : هدوزفا  اهنآ  یترارح  يژرنا  هریخذ  هب  ياهرذ  دنریگ  رارق  باتفآ  شبات  ضرعم  رد  لاس 
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. دنشاب هدنز  زبس و  هک 
درـس و بوچ  رد  يزومرم  لکـش  هب  ار  رون  امرگ و  و  دزاسب : ام  يارب  دوقو )  ) هریگشتآ دـناوتیم  هک  تسا  رـضخا  رجـش  طقف  نیا  رب  انب 

. دوشیم لیطعت  باتفآ  يژرنا  هریخذ  يریگنبرک و  لمع  دندیکشخ  هک  نیا  ضحم  هب  اما  دراد : هاگن  دوخ  بوطرم 
: تسا اهیژرنا  زیخاتسر  هرهچ  زا  یئابیز  میسرت  مه  قوف  ریبعت  لصا  نیا  يور 

رجش ریبعت  میدرگ  زاب  میدرک  هراشا  الاب  رد  هک  رگید  ياهریسفت  هب  رگا  هتشذگ  نیا  زا  دیجم ! نآرق  زا  نادیواج  یملع  هزجعم  کی  مه  و 
نوریب هقرج  دننک  ادیپ  يوق  كاکطصا  رگید  کی  اب  هک  یماگنه  زبس  ناتخرد  ياهبوچ  اریز  تسا : ابیز  بسانم و  مه  زاب  رضخا 
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بآ و لد  رد  ار  شتآ  هک  میربیم  یپ  ادخ  تردق  تمظع  هب  هک  تسا  اجنیا  و  دوش : يزورفا  شتآ  ءدبم  دناوتیم  هک  ياهقرج  دنهدیم :

هدرک ظفح  شتآ  لد  رد  ار  بآ 
هنز شتآ  هریگ و  شتآ  نایم  قرف  - 2

ینعم هب  دومث ) نزو  رب   ) دوقو نتخورفا و  شتآ  ینعم  هب  داقیا  و  تسا : شتآ  ندـش  نشور  ینعم  هب  روبق ) نزو  رب   ) دوقو هدام  زا  نودـقوت 
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  شتآ  نتخورفا  يارب  هک  تسا  یمزیه 

ریبعت هب  و  دـنزورفا : یم  شتآ  نآ  اب  هک  تسا  یئاهمزیه  هب  هراشا  دـینک ) یم  نشور  شتآ  نآ  زا   ) نودـقوت هنم  متنا  اذاـف  هلمج  نیا  رب  اـنب 
. هنز شتآ  هن  تسا  هریگشتآ  هب  هراشا  رگید 

: میمانیم هنز  شتآ  ار  كدنف  ای  تیربک  هریگ و  شتآ  ار  مزیه  یسراف  رد  ام  هک  نیا  حیضوت 
. دنمانیم دانز  ای  دنز  ار  كدنف  تیربک و  دوقو و  ار  مزیه  برع  تغل  رد  و 

دیامرفیمن  ) دـینک یم  هیهت  هریگشتآ  نآ  اب  امـش  داد و  رارق  شتآ  زبس  تخرد  زا  امـش  يارب  هک  یئادـخ  نآ  دـیوگیم  نآرق  نیا  رب  اـنب 
(. دینک تقد   ) تسا قبطنماهیژرنا  زیخاتسر  اب  الماکریبعت  نیا  دنادرگ و  زاب  یگدنز  هب  ار  ناگدرم  تسا  رداق  وا  مه  هنز ) شتآ 

بیجع زا  هک  دوشیم  مولعم  تقد  اب  یلو  تسا : ام  رظن  رد  هداس  هلأسم  کی  هچرگ  ناتخرد  ياهبوچ  اب  نتخورفا  شتآ  هلأسم  لاـح  ره  هب 
زا مادک  چیه  و  تسا : نیمز  ءازجا  يرادقم  بآ و  شمهم  تمسق  هدش  لیکـشت  نآ  زا  تخرد  هک  يداوم  هک  نیا  هچ  تسا : لئاسم  نیرت 

كاخ بآ و  زا  هک  تسا  یتردق  هچ  نیا  تسین  لاعتشا  لباق  اهنآ 
«1 « .!؟ هدیرفآ تسا  هتشاد  کیدزن  دنویپ  نآ  اب  اهناسنا  یگدنز  لاس  نارازه  هک  ار  از  يژرنا  هدام  نیا  اوه ) (و 

اج الاح  میدرک ، نایب  اجنیا  ات  ار ، نآ  زا  يرادـقم  هک  نامـسآ  نیمز و  تانئاک و  هراـب  رد  نآرق  لـصفم  ياـهثحب  زا  سپ  دـیوگ : فلؤم 
هعومجم و نیا  ندش  هدیچرب  ناهج و  نایاپ  هراب  رد  ار  ینامسآ  باتک  نیا  نشور  نایب  حیرص و  صن  هتـشذگ ، بلاطم  لیمکت  يارب  دراد 

نامز ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس   ) باتک زا  هک  ار  یتآ  بلاطم  هدرشف  هب  سپ  مینادب ؛ مه  ار ، ملاع  یئاهن  عاضوا  یگنوگچ  تالیکـشت و 
تقد ماهدروآ  مالسلا ) هیلع 
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دیئامن

ناگراتس یغورف  یب  یسمش و  هموظنم  یشوماخ  - 4

دیـشروخ و يرون ، یب  یغورف و  یب  زا  يّدج ، ثحب  میرک ، نآرق  رد  ررکم  تایآ  ناگراتـس  یغورف  یب  یـسمش و  هموظنم  یـشوماخ  - 4
هب يزاین ، هراب  نیا  رد  دـهدیم ، ربخ  اهنآ ، دوخ  ندیـشاپ  مه  زا  هجیتن  رد  اهنآ و  رون  نتفر  نیب  زا  هناعطاق  هدیـشک و  نایم  هب  ار  ناگراتس ،
اذا  » و ْتَرَثَْتنا » ُموُّجنلاذا   » و ْتَرَدَکنا » ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو   » و ْتَرِّوُک » ُسْمَّشلا  اَذِإ   » دـننام تایآ  ریـسافت  هب  سک  ره  تسین ، ثحب  ندرک  ینالوط 
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دهاوخ نآ  نیزگیاج  نیون ، ماظن  هتفر و  نیب  زا  یلعف ، ماظن  دوزای  رید  دـباییم ، رد  ینـشور  هب  دـنک  هعجارم  اهنآریغ ، و  ْتَرَطَْفنا » ُءامّـسلا 
؛ دش

دندرک شخپ  امیس » ادص و   » دننام یهورگ  ياههناسر  زا  مالسلا ،) هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس   ) باتک فیلأت  نیح  رد  هکنانچ 
؛ دنهدیم شرازگ  هدرک و  فشک  ار ، ناگراتس  ندیشاپ  مه  زا  يوق ، ياهپوکسلت  هلیسو  هب  ًاّبترم  نادنمشناد ، هک 

و دنداد ، ربخ  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  هراتس  دنچ  نتفر  نیب  زا  هجیتنرد  هک  یئاضف  فوخم  هاچ  فشک  زا  یشرازگ  یسمش ،  1383 هام 8 / رد 
ناشکهک يریـش  هار  رد  رکیپ ) لوغ   ) اهنآ ریبعت  هب  هراتـس  هس  نتفر  نیب  زا  فشک و  زا  راب ، نیدنچ  یـسمش ،  1383 / 10 رد 22 / نینچمه 

نخس یئاه  هراتس  زا  یـسمش ،  1383 10 خـیرات 23 / رد  نینچمه  و  دـنداد ، ربخ  تشاد ، هلـصاف  يرون  لاـس  و 150  رازه  نیمز 8  اـب  هک 
ربخ یئاههراتس  دصر  زا  امیس » ادص و   » 1384 ش / 1 هبنشود 20 / بش  رد  زاب  و  دراد ، هلصاف  نیمز  اب  يرون ، لاس  درایلیم  جنپ  هک ، دنتفگ 

. دنتسه ملع  ياب  فلا  هار و  زاغآ  رد  زونه  دنراد و  هلصاف  يرون ، لاس  درایلیم  نیمز 19  اب  هک  داد 
زا تایح » همـشچرس   » باتک رد  ار  نآ  زین  بناجنیا  هتـشذگ و  لاس  دراـیلیم  نیمز 5  رمع  زا  دـنراد  هدـیقع  هک  یئاهنآ  قوف ، بلطم  هب  اـنب 

شنیرفآ تلّصف »  » هروس  10 هیآ 12 - رد  نآرق  هدومرف  هب  انب  نوچ  تسا ، تیعقاو  زا  رتمک  یلیخ  ماهدرک ، لـقن  نیمز  تشذگرـس  باـتک 
. دنا هتفگ  هک  دشابیم  مقر  نآ  زا  رتشیب  یلیخ  نیمز  رمع  سپ  تسا ، هتفرگ  ماجنا  نیمز ، زا  دعب  نامسآ ،

رد ار  مدرم  همه  نیا  دراد ، ّتیفرظ  تعـسو و  ردق  هچ  مّنهج ، ای  تشهب  دـنیوگ : یم  هک  یئاهنآ  منک ، هراشا  هتکن  نیا  هب  دراداج  اجنیا  رد 
نیا راتفگ  زا  دهد ؛ اج  دوخ 
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؛ دنروآ تسد  هب  ار  راک  باسح  ّنف  نادنمشناد 

هچ رتالاب  ياهنامسآ  رد  « 1  » تسا نامـسآ  نیرت  نیئاپ  لوا و  نامـسآ  رد  تالیکـشت  همه  نیا  میرک ، نآرق  ررکم  تایآ  قبط  هک  نیا  اـب 
تشذگ زا  دعب  هک  دیاشگ  یم  ار  یمولع  ِرَد  تیرـشب ، هعماج  هب  یلاعت  يادخ  لیذ ، تایآ  رد  سب !؟ دناد و  یم  وا  دوخ  طقف  تسه ، ربخ 

نآرق لوزن  نامز  هک  ناگراتس  دیشروخ و  هرک  هنازور  شهاک  دننام  دنرب  یم  یپ  جیردت  هب  نآ ، هیلاع  نیماضم  یقرتم و  میهافم  هب  اهنرق ،
ياهزغم هب  ار  اه  شناد  نیا  و  دزاس ، یم  هتخاس و  نشور  ار  تایآ  نیا  یناعم  نامز  تشذـگ  یلو  تشادـن  يربخ  اه  همانرب  نیا  زا  یـسک 

دوخ یقرت  جوا  لامک و  هب  مولع  نیا  زونه  هک  میئوگ  یم  صقان  تهج  نیدـب  دـنیامن ، یم  قیرزت  صقاـن ، تروص  هب  ولو  اـهناسنا  دعتـسم 
. دیئامرف هجوت  لیذ  هدرشف  بلاطم  هب  تسا ، هدیسرن 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مانب  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب 
. دوش هدیچیپ  مهرد  دیشروخ  هک  ماگنه  نآ  رد  ( 1  ) ْتَرِّوُک ُسْمَّشلا  اَذِإ  - 1
. دنوش غورفیب  ناگراتس  هک  ماگنه  نآ  رد  و  ( 2  ) تَرَدَکنا ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو  - 2

. دنیآ رد  تکرحب  اههوک  هک  ماگنه  نآ  رد  و  ( 3  ) تَریس ُلاَبِجلا  اَذِإ  َو  - 3
. دوش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  لاوما  نیرتشزرااب  هک  ماگنه  نآ  رد  و  ( 4  ) تَلطُع ُراشِْعلا  اَذِإ  َو  - 4

. دنوش عمج  شوحو  هک  ماگنه  نآ  رد  و  ( 5  ) تَرِشُح شوُحُْولا  اَذِإ  َو  - 5
«2 ( » 6  ) تَرِّجس ُراَِحْبلا  اَذِإ  َو  - 6

. دنوش هتخورفا  رب  اهایرد  هک  ماگنه  نآ  رد  و 
دوش هدیچیپ  تانئاک  راموط  هک  زور  نآ 

دروخ رب  زیخاتـسر  زاغآ  و  ناهج : نیا  نایاپ  كانلوه  ثداوح  زا  ياهدـنهد  ناکت  زیگنا و  ناجیه  هاتوک و  تاراشا  هب  هروس  نیا  زاـغآ  رد 
دنک یم  وگزاب  ار  اههناشن  نیا  زا  هناشن  تشه  اعومجم  و  دهدیم : ریس  یبیجع  ملاوع  رد  ار  ناسنا  هک  مینک  یم 
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سمشلا اذا   ) دوش هدیچیپ  مهرد  دیشروخ  راموط  هک  ماگنه  نآ  رد  دیامرفیم : تسخن 
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یبلطم نیا  رـس ) رب  همامع  ندیچیپ  نوچمه   ) تسا يزیچ  ندرک  روج  عمج و  ندیچیپ و  ینعم  هب  لصا  رد  ریوکت  هدام  زا  ترّوک  ترّوک )
نیا هک  دسریم  رظن  هب  و  هدش : هتفگ  يزیچ  ندش  کیرات  ای  ندنکفا  هب  هاگ ، و  دوشیم : هدافتـساریسفت  تغل و  فلتخم  بتک  زا  هک  تسا 

. ددرگ یمرب  لوا  هشیر  نامه  هب  زین  ینعم  ود 
. تسا نآ  مجح  ندش  عمج  ندش و  کیرات  و  دیشروخ : رون  ندش  هدیچیپ  اجنیا  رد  روظنم  لاح  ره  هب 

رد ياهدرـشف  زاگ  تروص  هب  نآ  داوم  مامت  هک  ياهزادـنا  هب  نازوس  غاد و  هداعلا  قوف  تسا  ياهرک  رـضاح  لاـح  رد  دیـشروخ  میناد  یم 
زا یکی  طسو  رد  نیمز  هرک  رگا  و  تسا ! اهنآ  عافترا  رتمولیک  رازه  اهدص  هک  دشک  یم  هنابز  ینازوس  ياههلعش  شدرگادرگ  رد  هدمآ و 

نیا تماـیق  هناتـسآ  رد  ناـهج و  نیا  ناـیاپ  رد  یلو  دوشیم ! زاـگ  یتشم  هب  لیدـبت  رتسکاـخ و  مد  رد  دوش  راـتفرگ  میظع  ياههلعـش  نیا 
تـسا نیا  و  دوشیم : هتـساک  نآ  مجح  زا  و  دـیارگیم : یـشوماخ  هب  نآ  یئانـشور  دوشیم : عمج  اههلعـش  نآ  و  دنیـشنیم : ورف  ترارح 
تـسا نیادیـشروخ  ریوکت  ینعم  ۀمامعلا : ُفَُلت  امک  ُفل  اهءوض و  عمج  سمـشلا : ِتَرّوُک  تسا  هدمآ  برعلا  ناسل  رد  اذل  ریوکت و  ینعم 

. دنچیپیم ار  همامع  هک  هنوگنامه  دوشیم : هدیچیپ  عمج و  نآ  رون  هک 
دیـشروخ رب  هک  ياهیناـث  ره  نادنمـشناد  هبـساحم  قـبط  هـک  تباـث  تـسا و  سکعنم  زین  زورما  شناد  مـلع و  رد  هـک  تـسا  یتـقیقح  نـیا 

. دوریم یشوماخ  یکیرات و  هب  ور  جیردت  هب  و  دوشیم ،! هتساک  وا  لکیه  مجح و  زا  نت  نویلیم  راهچ  درذگیم 
ینعم هب  رادکنا  هدام  زا  تردکنا  تردکنا .) موجنلا  اذا  و   ) دننک لوفا  هتـشگ و  غورفیب  ناگراتـس  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دـیازفا : یم  سپس 
ثحب دروم  هیآ  رد  ینعم  ود  ره  نایم  عمج  و  تسا : یکیرات  یگریت و  ینعم  هب  ترودک  هشیر  زا  و  تسا : ندش  هدـنکارپ  ندرک و  طوقس 
طوقس دنوشیم و  هدنکارپ  مه  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یئانشور  غورف و  مه  ناگراتس  تمایق  هناتـسآ  رد  هک  ارچ  تسا : ریذپ  ناکما 

ورف ناگراتس  هک  یماگنه  ترثتنا  بکاوکلا  اذا  هدمآ و  راطفنا  هروس  هیآ 2  رد  هک  هنوگنامه  دزیریم : مهرد  الاب  ناهج  ماظن  دننک و  یم 
کیرات وحم و  ناگراتـس  هک  یماگنه  و  تسمط : موجنلا  اذا  و  هدمآ : تالـسرم  هروس  هیآ 8  رد  هک  هنوگنامه  دنوش و  هدنکارپ  دـنزیر و 

. دنوش
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(. تریس لابجلا  اذا  و   ) دنیآ رد  تکرح  هب  اههوک  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دیامرفیم : زیخاتسر  هناشن  نیموس  رد 
لیدبت ياهدنکارپ  رابغ  هب  هلحرم  نیرخآ  رد  و  دنیآیم : رد  تکرح  هب  تسخن  دننک  یم  یط  ار  یفلتخم  لحارم  اههوک  تمایق  هناتـسآ  رد 

. دنوشیم
( ترجس راحبلا  اذا  و  ! ) دوش هتخورفا  رب  اهایرد  هک  ماگنه  نآ  رد  دیازفا و  یم  سپس 

. تسا شتآ  ندروآ  ناجیه  هب  نتخورفا و  رب  ینعم  هب  لصا  رد  ریجست  هدام  زا  ترجس 
نژیسکا و هدام  ود  زا  بآ  میناد  یم  اریز  تسین : بجعت  ياج  ام  يارب  زورما  دوب  بیجع  نارـسفم  يارب  هتـشذگ  رد  نآرق  ریبعت  نیا  رگا  و 

دریگ رارق  راشف  تحت  نانچ  اهایرد  بآ  تمایق  هناتـسآ  رد  هک  تسین  دیعب  تسا : لاعتـشا  لباق  تخـس  ود  ره  هک  هتفای  بیکرت  نژوردـیه 
«1 . » دندرگ شتآ  هچراپ  کی  هب  لیدبت  دنوش و  هیزجت  هک 

!؟ دنیارگیم یشوماخ  هب  ناگراتس  یسمش و  هموظنم  ایآ 
رد یلو  تسا  یطسوتم  هراتس  نامسآ  ناگراتـس  هب  تبـسن  هچرگ  ام  هموظنم  شخب  تایح  نوناک  نیادیـشروخ  مینادب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
زا هبترم  رازه  دصیـس  نویلیم و و  کی  نآ  مجح  نادنمـشناد  یـسررب  قبط  تسا : میظع  هداعلا  قوف  نیمز  هرک  هب  تبـسن  دوخ و  تاذ  دح 

. دوشیم هدید  یلعف  هزادنا  شقن و  رد  دراد  ام  اب  رتمولیک  نویلیم  هاجنپ  دص و  کی  دودح  رد  ياهلصاف  نوچ  اهتنم  تسا ! رتگرزب  نیمز 
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دوجو اهنآ  نیب  نالا  هک  ياهلـصاف  نیمه  اب  ار  نیمز  هام و  هرک  رگا  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  دیـشروخ  تعـسو  تمظع و  مسجت  يارب 
حطـس ترارح  دوش ! جراخ  دیـشروخ  حطـس  زا  هکنآیب  ددرگب  نیمز  رود  دـناوتیم  یناسآ  هب  هام  مینک  لـقتنم  دیـشروخ  لـخاد  هب  دراد 

ار دیشروخ  نزو  میهاوخب  هاگ  ره  دننادیم !!! هجرد  نویلیم  دنچ  رب  غلاب  قمع ، ترارح  و  دارگیتناس ! هجرد  رازه  شش  رب  غلاب  ار  دیشروخ 
زا نت !) درایلیم  دراـیلیم  دراـیلیم  ود  ینعی   ) میراذـگب نآ  يولهپ  رفـص  تفه  تسیب و  میـسیونب و  ار  ددـع 2  دـیاب  مینک  نایب  ُنت  بسح  رب 
رد یناسآ  هب  نیمز  هرک  و  تسا : رتمولیک  رازه  تصـش  دص و  کی  رب  غلاب  هاگ  نآ  عافترا  هک  دشک  یم  هنابز  یئاههلعـش  دیـشروخ  حطس 

مگ نآ  طسو 
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تسین رتمولیک  رازه  هدزاود  زا  شیب  نیمز  هرک  رطق  هک  ارچ  دوشیم :
جروج هتفگ  هب  هک  ارچ  تسین  نتخوس  زا  یـشان  دـننک  یم  روصت  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  دیـشروخ  ینارون  یترارح و  يژرنا  عبنم  اـما  و 
نوعرف نیتسخن  نامز  رد  دوب و  هدـش  هتخاس  صلاخ  گنـس  لاغز  زا  دیـشروخ  مرج  رگا  دیـشروخ  گرم  شیادـیپ و  باتک  رد  فوماـگ 

ياجب يرگید  ینتخوس  هدام  عون  ره  دشاب : هدنامن  ياج  رب  رتسکاخ  زج  يزیچ  هتخوس و  نآ  مامت  زورما  ات  دـیاب  دـندوب  هدز  شتآ  رـصم ،
. دراد ار  لاکشا  نیمه  مینک  ضرف  گنس  لاغز 

و تسا : یمتا  ياههیزجت  زا  لصاح  يژرنا  دنک  یم  قدص  هچنآ  تسین : قداص  دیـشروخ  دروم  رد  نتخوس  موهفم  هک  تسا  نیا  تقیقح 
قبط هک  تسا : يژرنا  هب  لیدبت  عشعشت و  هیزجت و  لاح  رد  امئاد  دیشروخ  ياهمتا  نیا  رب  انب  تسا : میظع  هداعلا  قوف  يژرنا  نیا  میناد  یم 

اب هک  تسا  میظع  يردق  هب  دیشروخ  مجح  اما  دوشیم ! هتساک  وا  زا  نت  نویلیم  راهچ  درذگیم  وا  رب  هک  ياهیناث  ره  نادنمـشناد  هبـساحم 
. دوشیمن لصاح  نآ  عضو  رد  ارهاظ  يرییغت  نیرتمک  و  دروآیمن : وربا  هب  مخ  لاس  نارازه  تشذگ 

مک رترغال و  رغال و  میظع  مرج  نیا  ماجنارـس  دنک و  یم  کمک  دیـشروخ  يدوبان  انف و  هب  تدم  زارد  رد  رما  نیمه  هک  تسناد  دیاب  یلو 
. تسا قداص  زین  ناگراتس  ریاس  هرابرد  رما  نیا  دوشیم : رونیب  تبقاع  غورف و 

زورما ملع  اب  هک  تسا  یتقیقح  تسا  هدـمآ  ناگراتـس  ندـش  یـشالتم  دیـشروخ و  ندـش  کیرات  نوماریپ  قوف  تایآ  رد  هچنآ  نیا  رب  انب 
نآ ناهج  یملع  لفاحم  رد  هکلب  ناتسبرع  هریزج  طیحم  رد  اهنت  هن  هک  هدرک  نایب  ار  قیاقح  نیا  ینامز  نآرق  و  دشابیم : گنهامه  الماک 

دوبن يربخ  لئاسم  نیا  زا  زین  زور 

!! اهنامسآ ندش  هدیچرب  هدیچیپ و  - 5

«1 . » دوب ياهدرشف  زاگ  تروص  هب  تسخن  نیمز ، اهنامسآ و  دنیوگ : یم  نادنمشناد  اهنامسآ !! ندش  هدیچرب  هدیچیپ و  - 5
هب دیدرگ و  طسبنم  زاب و  یگدرشف  نآ  ًادعب  و  دوب ) هدش  لیدبت  زاگ  راخب و  هب  بآ  زا  هک  )
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نیا دمآ و  رد  ياهراتس  هرک و  تروص  هب  یکی  ره  تاعطق  نآ  دیدرگ و  شخپ  باترپ و  یهانتی ، ياضف ال  رد  رامش ، یب  تاعطق  تروص 

؛ دمآ دوجو  هب  یلعف ، ماظن 
؛ داد دهاوخ  لیکشت  ار  زاگ  زا  ياهدرشف  ًاددجم  هتشگرب و  تسخن  تروص ، هب  تارک  تاعطق و  نامه  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  زاب 

اهملاع و ًاددـجم ، هّدام  نامه  زا  ّلج  ّزع و  يادـخ  ناشیدـبا ، هاگیاج  رد  نایخزود  نایتشهب و  ناکـسا  تمایق و  لئاسم  نتفای  نایاپ  زا  سپ 
. دش دهاوخ  زاغآ  ماظن ، نآ  هب  طوبرم  لئاسم  هرابود  درک و  دهاوخ  داجیا  نز ) درم و  نودب  و   ) هدام رن و  نودب  یتاقولخم 

ضابقنا مان  هب  سوکعم  تلاح  هلیـسو  هب  هدـنیآرد  ناهج  ینونک  طاسبنا  تلاح  هک ، تسا  ینتبم  هیـضرف  نیا  رب  مه ، یناسون  ناـهج  هیرظن 
مهارف ار  يرگید  گرزب  راجفنا  تامدقم  هک  دش  دنهاوخ  عمج  نانچنآ  مه  درگ  هرابود  ناهج  هلّکـشتم  داوم  مامت  دش و  دـهاوخ  لیمکت 
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«1 . » دنزاس
( دـمآدهاوخ شیپ  هـک  یمیظع  ياـهراجفنا  و  ملاـع ، هدـنیآ  ضاـبقنا  هـب  عـجار  ، ) نوگاـنوگ تاـیآ  رد  هـک  نآرق  تـسا  تـمظع  اـب  هـچ 

! دراد یتاراشاو  تاحیرصت 
. دینک ّتقد  لیذ  هیآ  ود  هب  دروم  نیا  رد 

«2 (« » 104  ) َنِیلِعاف اَّنُک  اَّنِإ  اْنیَلَع  ًادْعَو  ُهُدیِعُّن  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب  امَک  ُِبتْکِللِلِجسلا  ِّیطَک  َءامسلا  يِوطَن  َمْوَی  - » 1
نیا مـینادرگیم ؛ زاـب  ارنآ  مـیدرک  زاـغآ  ار  شنیرفآ  هـک  هنوگناـمه  سپـس  مـیچیپیم ، مـهرد  راـموط  نوـچمه  ار  نامــسآ  هـک  يزور  »

.« داد میهاوخ  ماجنا  ارنآ  ًاعطق  میاهداد و  ام  هک  تسیاهدعو 
هب زین  شتشگزاب  ناهج ، نیا  نایاپ  نیاربانب  دش . عورش  ًْقتَر  زا  دهد . یم  حیضوتار  تایح  نایاپ  دنور  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  یملع : یـسررب 

. ددرگ یمرب  شا  هیلوا  تلاح  نآ  هب  دوب  هدش  عورش  هک  هنوگ  نامه  دوب ، دهاوخ  نآ 
نیا دـنادرگ . یمرب  دوب  ًْقتَر  هک  شیادـتبا  دـننام  ار  اه  نآ  دـچیپ و  یم  مه  رد  راموط  دـننام  ار  اه  نامـسآ  مامت  هک  دـیوگ : یم  دـنوادخ 

. تسا دنوادخ  تمظع  رگ  نایب  تالمج 
راظتنا رد  یقافتا  نینچ  هک  دنراد  هدیقع  نادنمشناد  یملع ، ياه  هیرظن  ساسا  رب 
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داوم تیدودحم  رطاخ  هب  مه  نیا  دـش ؛ دـهاوخ  مدـهنم  یـضابقنا ، دوخ  دـنور  کی  یط  يزور  طاسبنا ، زا  دـعب  ناهج  نوچ  تسا . ناهج 
هیلوا رادـقم  هب  ناهج  هزادـنا  دـنوش و  یم  ضبقنم  داوم  نیا  نیاربانب ، دـشاب . یمن  رتشیب  طاسبنا  هب  رداق  رگید  هک  تسا  ناـهج  رد  دوجوم 

. ددرگ یم  رب  شا 
طاسبنا نیا  هک  دـیوگ : یم  نآرق  تسا ؛ نآرق  اب  لماک  قابطنا  رد  قبطنم و  نآرق  اب  اًلماک  دـیدج  شناد  فشک و  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 

. دشاب یم  روعش  ياراد  نوچ  تسا  تعیبط  هتساوخ  هک  دنیوگ : یم  نایارگ  يدام  یلو  تسا  دنوادخ  هتساوخ  ضابقنا ، و 
هب میاق  ناشروعـش  نیا  اما  دـنیوگ ، یم  ار  دـنوادخ  حـیبست  نآرق  هتفگ  قبط  شیازجا  یمامت  تسا و  روعـش  اب  یمتـسیس  ناهیک  لـک  هتبلا 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  دنک . نوگرگد  ار  تعیبط  دنور  دناوت  یم  دنوادخ  هدارا  دنراد و  دنوادخ  زا  هکلب  تسین  ناشتاذ 
. دنک یم  نییعت  ار  شبیرخت  ندش و  هدیچرب  نامز  دوخ  تعیبط  هک  دنرواب  نیا  رب  نویعیبط  دنک و  یم  نییعت  ار  یقافتا  نینچ  نامز  تسوا 
هچ رب  ار  شیاه  هتفگ  خـیرات ، نآ  رد  ینامـسآ ، باـتک  نیا  هک  دـیآ  یم  یلقاـع  ره  تسد  هب  نآرق ، یملع  یناـبم  تمظع و  ناـیب ، نیا  زا 

. تسا هداهن  انب  ياهیاپ 
«1 (« » 48  ... ) ِتاوامّسلا َو  ِضْرَألا  َریَغ  ضْرَألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  - » 2
.« دنوشیم لیدبت  رگید  ياهنوگباهنامسآ  نیمز و  هک  يزور  »

هکرابم هروس  هیآ 80 ، حیرص  صن  ربارب  هک ، دوب  نیا  نآ ، حرش  زا  روظنم  دش و  هتـسناد  ًارـصتخم  ناهج ، یلعف  ماظن  شنیرفآ  تیفیک  سپ 
ادخ ًادعب  ات  دش  دهاوخ  هدـیچرب  ابیز  راگن  شقن و  نیا  ددرگیم و  رب  هیلوا  تروص  هب  ماظن  تالیکـشت و  نیمه  يزور  تشذـگ ، هک  ایبنا 

دهاوخب هچ 

ناهج یلعف  راگن  شقن و  نایاپ  ای  روص  خفن  - 6

« خفن تیفیک   » ناهج یلعف  راگن  شقن و  نایاپ  ای  روص  خفن  - 6
هثداح ود  زیخاتسر  زاغآ  ناهج و  نایاپ  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  لیذ  هیآ  زا 
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اهناسنا همه  دریگیم  تروص  ياهلصاف  اب  هک  مود  هثداح  رد  و  دنریمیم ، ًاروف  هدنز  تادوجوم  همه  لوا  هثداح  رد  دهدیم : خر  یناهگان 
. دنربیم رس  هب  دوخ  باسح  راظتنا  رد  دنزیخیم و  اپب  و  دنوشیم ، هدنز  ناهگان 

روص رد  و  « 1 « » َنوُرُْظنَی ٌماِیق  ْمُه  اَذِإَف  يَرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن  َّمث  ُهّللا  َءاش  نَم  ّالِإ  ِضْرَألا  یف  نَم  َو  ِتوامَّسلا  یف  نَم  َقِعـصَف  ِروُّصلا  یف  َخُِفن  َو  - 1»
هدیمد روص  رد  رگید  راب  سپـس  دهاوخب ، ادخ  هک  یناسک  رگم  دنریمیم  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  و  دوشیم ، هدیمد 

. دنتسه ازج ) باسح و   ) راظتنا رد  و  دنزیخیم ، اپب  یگمه  ناهگان  دوشیم ،
زا زواجتم   ) يددعتم تایآ  رد  تسا : هدمآ  یفلتخم  تاریبعت  رگید  ناهج  زاغآ  ناهج و  نایاپ  هثداح  زا  دـیجم  نآرق  رد  هک : نیا  حیـضوت 

. هدمآ نایم  هب  روص  خفن  زا  نخس  دروم ) هد 
ٍذئَمْوَیِکلَذَف ( 8  ) ِرُوقاَّنلا یف  َرُِقن  اَذِإَف   » تسا نآ  هیبش  ای  روپیـش  رد  ندـیمد  ینعم  هب  زین  نآ  هک  هدـش  روقاـن  رد  رقن  هب  ریبعت  دروم  کـی  رد 

«3 . » دوشیم هدید  دیدش  هدنبوک  ینعم  هب  ۀعراق »  » هب ریبعت  دراوم  زا  یضعب  رد  و  « 2 («. » 9  ) ٌریِسَع ٌمْوَی 
ًةَدِـحَو ًۀَْحیـص  الِإ  َنوُرظنَی  اَم   » هیآ دـننام  تسا ، میظع  يادـص  ینعم  هب  نآ  هک  تسا  هدـمآ  هحیـص »  » هب ریبعت  رگید  یـضعب  رد  هرخـألاب  و 

«4 ( » 49  ) َنوُمصِخی ْمُه  َو  ْمُهُذُخَْأت 
اَْنیَدَّل ٌعیِمَج  ْمُه  اَذِإَف  ًةَدِـحَو  ًۀَْحیـص  الِإ  َتناک  نِإ   » هیآ و  دزاس ، یم  ریگلفاغ  ار  مدرم  هک  دـیوگیم  نخـس  ناهج  ناـیاپ  هحیـص  زا  هیآ  نیا 

«5 «، » 53  ) َنوُرضْحم
. دنباییم روضح  راگدرورپ  لدع  رضحم  رد  دنوشیم و  هدنز  نآ  لابند  هب  مدرم  همه  هک  تسا  زیخاتسر  هحیص  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  یلو 

. تسا گرم  هحیص  نیا  دناریمیم و  ار  نیمز  اهنامسآ و  لها  یمیظع  هحیص  ناهج  نایاپ  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  تایآ  نیا  عومجم  زا 
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. تسا یگدنز  تایح و  دایرف  نیا  دنزیخیم و  اپب  و  دنوشیم ، هدنز  همه  یمیظع  دایرف  هحیص و  اب  زیخاتسر  زاغآ  رد  و 
رد اذل  و  دـنادیمن ، یـسک  ادـخ  زج  تسا ؟ مود  هحیـص  رد  يریثأت  هچ  و  لوا ، هحیـص  رد  يرثا  هچ  تسا ؟ هنوگچ  ًاقیقد  دایرف  ود  نیا  اما 

و نافرط ، دحاو و  سار  روّصلل  و  تسا : هدمآ  نینچ  دمدیم  نآ  رد  ناهج  نایاپ  رد  لیفارسا »  » هک روص »  » فیـصوت رد  تایاور  زا  یـضعب 
ود نیا  نایم  لصاف  هک  دراد  هخاش  ود  رس و  کی  لیفارـسا  روپیـش  ضرألا :! یلا  ءامـسلا  نیب  ام  لثم  رخألا  یلا  امهنم  لک  سار  فرط  نیب 

دمدیم نیمز  فرط  نآ  رد  هک  یماگنه  میناوخیم : تیاور  نیمه  لیذ  رد  سپس  تسا ! نیمز  ات  نامسآ  هلـصاف  دننام  رگید  کی  اب  هخاش 
نامرف دنوادخ  دعب  و  دنریمیم ، همه  اهنامـسآ  لها  دمدیم  ینامـسآ  رـس  نآ  رد  هک  یماگنه  و  دنامیمن ، یقاب  نیمز  رب  ياهدـنز  دوجوم 

!. دریمیم مه  وا  ریمب  دیوگیم  دهدیم و  لیفارسا  هب  گرم 
؟ رتشیب ای  دریگیم  ماجنا  راب  ود  روص  خفن  ایآ 

ود زا  ربخ  زین  نآرق  رگید  تایآ  يدـنبعمج  دـشابیم ، نیمه  زین  ثحب  دروم  هیآ  رهاظ  و  تسا ، هبترم  ود  مالـسا  ياملع  نایم  رد  روهـشم 
، دهدیم هخفن 

ياهمدـقم تقیقح  رد  یمومع  تشحو  و  تسا ) هدـمآ  يدـعب  هیآ  رد  هک  « ) عزف  » هلأـسم تسین و  رتـشیب  هخفن  ود  هک  تسا  نیا  مه  قح  و 
هخفن نامه  هلابند  زین  عمج  هخفن  هک  هنوگنامه  دوشیم ، لـصاح  نیتسخن  هحیـص  اـی  یلوا  هخفن  لاـبند  هب  هک  ناـیناهج  گرم  يارب  تسا 

تایح هخفن  گرم و  هخفن  دوب  دهاوخن  شیب  هخفن  ود  بیترت  نیا  هب  تسا و  تایح 
هلزلز هـک  يزور  (« 7  ) ُۀَـفِداَّرلا اَهُعَْبتَت  ( 6  ) ُۀَـفِجاَّرلا فُجَْرت  َمْوَی  : » دـیوگیم هک  اـجنآ  تسا ، تاـعزان  هروـس  هیآ  نخـس  نیا  رگید  دـهاش 

«1 . » دوشیم عقاو  دزاس  یم  فیدرمه  هدنز و  ار  ناگدنب  هک  ياهلزلز  نآ  لابند  هب  دنازرلب و  ار  اج  همه  هدنبوک 
لمن 87 ِضْرَْألا ...  یف  نَم  َو  ِتاوامَّسلا  یف  نَم  َعِزَفَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَفُنی  َمْوَی  َو  - 2

ار يزور  دیروایب  رطاخ  هب  دیوگیم ): دزادرپیم و  نآ  تامدقم  زیخاتسر و  هب  هیآ  نیا  )
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دـهاوخ و هب  ادـخ  هک  یناسک  زج  دـنوریم  ورف  تشحو  رد  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  دوشیم و  هدـیمد  روص  رد  هک 

. دنوشیم رضاح  وا  هاگشیپ  رد  عوضخ  اب  یگمه 
رخآ هخفن  اریز  تسا : یلوا  هخفن  صوصخم  نیا  تسا و  روص  هخفن  زا  یـشان  تشحو  عزف و  نیا  هک  تسا  نیا  عزفف  رد  عیرفت  ءاـف  رهاـظ 

. تسا ناسنا  دوخ  لامعا  زا  دشاب  یتشحو  رگا  تسا و  شبنج  تکرح و  تایح و  هیام  هکلب  تسین : نیرفآ  عزف  اهنت  هن 
تسا روپیش  ینعم  هب  روص  و  ندیمد : ینعم  هب  خفن  روص : هخفن  موهفم  اما  و 

!؟ تسیچ لیفارسا  روص 
رتم لهچ  تسیود و  زا  و  دراد ، يدـنک  تکرح  یتوص  جاوما  میناد  یم  هک  نیا  اب  دریگیم ؟ ارف  ار  ناهج  ماـمت  نآ  یتوص  جاوما  هنوگچ 

، دنک یمن  زواجت  هیناث  رد 
. دسریم هیناث  رد  رتمولیک  رازه  دصیس  هب  تسا و  رت  عیرس  نآ  زا  راب  نویلیم  کی  زا  شیب  رون  تکرح  هک  یلاح  رد 

نـشور ام  رب  نآ  تایئزج  و  میراد ، یلامجا  ملع  اهنت  تماـیق  هب  طوبرم  لـئاسم  زا  يرایـسب  دـننامه  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  اـم  تفگ  دـیاب 
تسین

یلومعم روپیش  کی  روص  اهیـضعب ، رادنپ  فالخ  رب  هک  دهدیم  ناشن  زین  هدمآ  روصریـسفت  رد  یمالـسا  عبانم  رد  هک  یتایاور  رد  تقد 
تسین

ام يارب  زورما  دوـب  زیگناتفگـش  یـضعب  يارب  هتـشذگ  رد  رگا  دـشاب  نیرفآ  گرم  نینچ  نیا  ادـص  تسا  نکمم  هنوـگچ  هک  هلأـسم  نیا 
زا ار  یئاهناسنا  دزاس ، یم  ناریو  ار  اههناخ  یتح  و  یشالتم ، ار  اهندب  رک ، ار  اهشوگ  راجفنا  جوم  میاهدینـش  رایـسب  هک  ارچ  درادن ، یبجعت 
اب حالطـصا  هب  امیپاوه و  کی  عیرـس  تکرح  هک  تسا  هدـش  هدـید  رایـسب  دـنک  یم  باترپ  تسدرود  ياههلـصاف  هب  هتـشادرب ، دوخ  ياج 

درخ یعیسو  عاعـش  رد  ار  اهترامع  ياههشیـش  هک  دروآیم  دوجو  هب  يرگناریو  جاوما  كانتـشحو و  يادص  نانچ  یتوص  راوید  نتـسکش 
دنک یم 

میظع هحیـص  نآ  دراذـگیم  اجب  دوخ  زا  یتارثا  نینچ  نیا  هدـش  داجیا  اهناسنا  هلیـسو  هب  هک  یتوص  جاوما  کچوک  ياههنومن  هک  یئاـج 
لباقم هطقن  رد  مه  یجاوما  هک  تسین  بجعت  ياج  لیلد  نیمه  هب  دروآ !؟ دهاوخ  رابب  يراثآ  هچ  یناهج  گرزب  راجفنا  نآ  یهلا ،

215 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ار هتفر  باوخ  هب  دارفا  ندرک  رادیب  یلو  تسین ، نکمم  ام  يارب  زورما  نآ  روصت  دنچ  ره  دشاب ، رگایحا  هدننکرادیب و  هدـنهد و  ناکت  نآ 

اهنت نامدودـحم  ملع  اب  ام  مینک  یم  رارکت  زاب  و  میا ، هدـید  لقاال  دـیدش  ياهکوش  اب  ار  شوهیب  ياهناسنا  ندروآ  شوه  هب  ای  دایرف و  اب 
مینیب یم  رود  زا  روما  نیا  زا  یحبش 

؟ تسا یناهگان  هخفن  ود  ره 
تـسا هناریگلفاغ  نانچ  لوا  هخفن  اما  دباییم ، ققحت  یناهگان  تروص  هب  هخفن  ود  ره  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دیجم  نآرق  تایآ  زا 

و دوشیم ، عقاو  نیتسخن  هحیص  هک  دنشورف  دیرخ و  لاوما و  رس  رب  لادج  همـصاخم و  راک و  بسک و  لوغـشم  مدرم  زا  يدایز  هورگ  هک 
« نودماخ مه  اذاف  ةدحاو  ۀحیص  الا  تناک  نا  : » میدناوخ سی  هروس  هیآ 29  رد  هکنانچ  دنریمیم ، اج  رد  یگمه 

تروـص یناـهگان  هک  دـهدیم  ناـشن  نورظنی ) ماـیق  مه  اذاـف   ) ثحب دروـم  هیآ  هـلمج  زا  نآرق  تاـیآ  تاریبـعت  مود  هحیـص  دروـم  رد  و 
. دریگیم

؟ تسا هزادنا  هچ  هخفن  ود  نایم  هلصاف 
یضعب رد  اما  دراد ، دوجو  ياهلصاف  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  ُّمث  هب  ریبعت  طقف  دوشیمن ، هدافتـسا  هنیمز  نیا  رد  يزیچ  دیجم  نآرق  تایآ  زا 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


نایلاس و ای  یلومعم  ياهلاس  تسا ، هزادنا  هچ  اهلاس  نیا  رایعم  تسین  مولعم  هک  تسا  هدش  رکذ  لاس  لهچ  هلصاف  نیا  یمالسا  تایاور  زا 
؟ تمایق مایا  نایلاس و  نوچمه  یمایا 

لاح نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دیـسراجنیا : هب  نخـس  یتقو  هک  دنک  یم  لقن  يوار  روص  خفن  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  یکی  لیذ  رد 
رد باسح  يارب  مدرم  روضح  تمایق و  ناهج و  نایاپ  هلأـسم  زا  و  دـنک ، یم  هیرگ  تدـش  هب  ادـیدش . ءاـکب  کـلذ  دـنع  یکبی  هک  مدـید 

«1 . » تسا نارگن  تخس  دنوادخ  هاگشیپ 
فارتعا زج  و  دراپـس ، یم  یـشومارف  تسد  هب  ار  یفارخ  لطاب و  لئاسم  همه  ناسنا  هک  تسا  زیگنا  تشهد  اـیوگ و  ناـنچنآ  هنحـص  يرآ 

، باوخ زا  ندش  رادیب  هب  ار  زیخاتسر  و  دنک ، یم  هیبشت  یهاگباوخ  هب  ار  اهربق  دباییمن ، یهار  اه  تیعقاو  هب  حیرص 
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دیباوـخیم هک  هنوگناـمه  نوـثعبت » نوضقیتـست  اـمک  نوـتومت و  نوماـنت  اـمک  : » تسا هدـش  دراو  زین  فورعم  ثیدـح  رد  هـک  هنوگناـمه 
. دیوش یم  هدنز  دیزیخیمرب  باوخ  زا  هک  هنوگنامه  دیریمیم و 

یم هاگن  دنزیخیم و ) رب  اهربق  زا   ) همه ناهگان  دوشیم ، عقاو  یمیظع  هحیص  کی  اهنت  « 1 «. » نورظنی مایق  مهاذاف  ةدحاو  ةرجز  یه  اّمناف  »
هصرعرب یگمه  ناهگان  دوشیم ، عقاو  یمیظع  هحیـص  کی  اب  اهنت  تشگزاب  نیا  « 2 «. » ةرهاّسلاب مهاذاف  ةدحاو  ةرجز  یه  اّمناف   » و دـننک .

؛ دنوشیم رهاظ  نیمز 
تسا میرک  نآرق  تایآ  نیرتهدنبوک  زا  تمایق  روص و  خفن  رگید  تایآ  دننام  زین  هیآ  ود  نیا 

نایخزود نایتشهب و  ناکسا  زا  سپ  - 7

نایتشهب و ناکـسا  زا  سپ  زیخاتـسر ، زور  رد  هک ، دسرب  اهیلیخ  نهذ  هب  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  نایخزود  نایتشهب و  ناکـسا  زا  سپ  - 7
نیمه اب  ناهج  ای  دش ، دهاوخ  هتـسب  شنیرفآ ، تالیکـشت  هدنورپ  لیطعت و  يدـنوادخ  تیدوبعم  ایآ  فیلکت ، ندـش  هتـشادرب  نایخزود و 
!؟...  وو دمآ  دهاوخ  رد  رگید ، هنوگ  هب  هرابود  اهلّکشت  داد و  دهاوخ  لکش  رییغت  دمآ و  دهاوخ  رگید  تروص  هب  رگید ، تافاضا  داوم و 

!. تسا یسررب  تقد و  هتسیاش  هک  دروخیم  مشچ  هب  یبلاطم  تایاور ، تایآ و  يالبال  رد  اهشسرپ ، نیا  خساپ  رد 
ْنِّم ًْسَبل  یف  ْمُه  َْلب  ِلَّوَألا  ِْقلَْخلِاب  انِییَعَف  َأ   » هکرابم هیآ  ریـسفت )  ) زا مالـسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) رفعج یبا  زا  دـیوگ : یفعج  دـیزی  نب  رباج  - 1

«3 ( » 15  ) ًدیِدَج ًْقلَخ 
شنیرفآ رد  زاب  نشور ) میمهف  همه  نیا  اب   ) اهنآ یلو  میـشابن )!؟ زیخاتـسر  شنیرفآرب  رداق  هک   ) میدـنام زجاع  تسخن  شنیرفآ  زا  اـم  اـیآ 

«. دنراد دیدرت  دیدج ،
، راّنلا راّنلا  لها  و  ۀّنجلا ، ۀّنجلا ، لها  نکـسا  ملاعلااذه و  قلخلااذه و  ینفا  اذا  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  کلذ  لیوأت  رباج  ای  : » دومرف مدرک ؟ لاؤس 

ریغ نم  اقلخ  دّدج  ملاعلاذه و  ریغ  اَملاع  هَّللا  دّدج 
217 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هَّللا قلخ  اّمنا  يرت  کّلعل  مهّلُِظت ، ٍءامـس ، ریغ  اءامـس  مهلمحت و  ضرألا  هذه  ریغ  اضرا  مهل  قلخ  هنودّحوی و  هنودـبعی و  ٍثانا  ۀـلوحف و ال 
کلت رخآ  یف  تنا  مدآ ، فلا  فلا  ملاـع و  فـلا  فـلا  هَّللا  قـلخ  دـقل  هَّللاو  یلب  مکریغ  ارـشب  قـلخی  مل  هَّللا  ّنا  يرت  دـحاولا و  ملاعلااذـه 

«1 «. » نّییمدالا کئلوا  ملاوعلا و 
رد ار  شتآ  لها  تشهب و  رد  ار  تشهب  لها  درک و  یناف  ار  ملاع  نیا  قلخ و  نیا  ّلج ، ّزع و  يادـخ  هک  یتقو  تسا ، نیا  لـیوأت  رباـج  يا 
درم یب  و  هدام ) رن و   ) نودب ار  قلخ  دروآیم  دوجو  هب  هرابود )  ) و ملاع ، نیا  زا  ریغ  یملاع  دنک  یم  دیدجت  دنوادخ  دومن ، نکاس  شتآ ،

؛ دنیامن دیحوت  دنتسرپب و  ار  ادخ  هک ، نز  و 
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نینچ وـت  دوـش ، ناـشناب  هیاـس  هک ، نامـسآ  نیا  زا  ریغ  ینامـسآ  و  دـیامن ، ناـشلمح  هـک  دـنیرفآیم  نـیمز ، نـیا  زج  ینیمز  اـهنآ  يارب  و 
رازه رازهادخ  مسق  ادخ  هب  یلب  تسا !؟ هدرکن  قلخ  يرـشب  امـش  زج  دنوادخ  تلایخ  هب  هدیرفآ و  ار  دحاو  ملاع  نیا  دنوادخ  يرادنپیم ،

!!. یتسه اهمدآ  نآ  رخآ  اهملاع و  نآ  رخآ  رد  وت  تسا  هدیرفآ  مدآ ، رازه  رازه  ملاع و 
اهیف سیل  ملاوع  ۀعبس  اهقلخ  ذنم  ضرألا  یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  قلخ  دقل  : » تفگیم مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  مدینش  دیوگ : ملـسم  نبدّمحم  - 2
هتّیّرذ قلخ  رـشبلااذه و  ابا  مدآ  ّلجو  ّزع  هَّللا  قلخ  ّمث  هملاع ، عم  دحاو  دـعب  ادـحاو  اهیف  مهنکـساف  ضرألا  میدا  نم  مهقلخ  مدآ ، دـلُو  نم 

ّهنا نورت  مکّلعل  ّلج  ّزع و  اهقلخ ، ذنم  ةاصعلا  راّفکلا  حاورا  نم  راّنلا  تلخ  اهقلخ و ال  ذنم  نینمؤملا  حاورا  نم  ۀّنجلا  تلخ  ام  هَّللاو  هنم ال 
یلاعت كرابت و  هَّللا  ّنا  راّنلا ، یف  مهحاورا  عم  راّنلا  لها  نادبا  ّریص  و  ۀّنجلا ، یف  مهحاورا  عم  ۀّنجلا  لها  نادبا  ّریـص  ۀمایقلا و  موی  ناک  اذا 

هنودّـحوی و هنودـبعی و  ثانا ، ۀـلوحف و ال  ریغ  نم  اقلخ  هَّللاب  ّنقلخیل  هَّللا  یلب و  هنودّـحوی ، هنودـبعی و  اقلخ  قلخی  هدالب و ال  یف  دـبعی  ـال 
«2  » تاوامّسلا ضرألا و  ریغ  ضرألا  لّدُبت  موی  : » لوقی ّلجو  ّزع  هَّللا  سیلا  مهّللظت  اءامس  مهلمحت و  اضرا  مهل  قلخی  هنومّظعی و 

«3  ...« » لّوألا قلخلاب  انییعفأ  : » لاق دق  و  « 
دیرفآ ملاع  تفه  درک ، قلخ  ار  نیمز  هک  نامز  نآ  زا  ّلج  ّزع و  يادخ  ًاققحم 

218 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
رد دوخ  َملاع  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  دومن و  قلخ  نیمز ، هدیکچ  زا  ار  اه  نآ  دوبن ، يرثا ) يربخ و   ) مدآ دالوا  زا  اهنآ  مادک  چیه  رد  هک 

؛ دروآ دوجو  هب  ار ، شاهّیرذ  رشبلاوبا و  مدآ  ّلج  ّزع و  يادخ  سپس  درک  نکاس  نیمز 
دیاش رگنایصع ، نیرفاک  حاورا  زا  منهج  هن  هدنام و  یلاخ  نینمؤم  حاورا  زا  تسا ) هدش  هدیرفآ  هک  تقو  نآ  زا   ) تشهب هن  مسق  ادخ  هب  هن 
ناور اب  ار  نایخزود  نادـبا  تشهب و  رد  ناشیاه ، ناور  اب  ار  نایتشهب  ياهندـب  دـش و  تمایق  زور  هک  یناـمز  دـینک ، یم  لاـیخ  نینچ  اـمش 

دنتـسرپب و ار  وا  هک  دروآیمن  دوجو  هب  یقلخ  و  دوشیمن ، شتـسرپ  شیاهرهـش ، رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  داد ، رارق  خزود  رد  ناشیاه 
، شا یگناگی  هب  دننک و  یم  شتسرپ  اروا  دنیرفآیم و  نز ) درم و   ) هدام رن و  نودب  ار  ياهدیرفآ  ًامتح  مسق  ادخ  هب  یلب  دننک !؟ شدیحوت 
ّزع و يادخ  ایآ  دـنیرفآیم ، دـنکفا ، هیاس  هک  ینامـسآ  درادرب و  ار  اهنآ  هک  ینیمز  اهنآ  يارب  دـنیامنیم و  شمیظعت  دـنوشیم و  فرتعم 

: دیامرفیمن ّلج 
دوش و لدـبم  يرگید  ياهنامـسآ )  ) هب اهنامـسآ  رگید و  نیمز  هب  نیمز  نیا  زور  نآ  رد  تاوامّـسلا » ضرـألا و  ریغ  ضرـألا  لّدـبت  موی  »

.... )!؟ میشابن زیخاتسر  شنیرفآرب  رداق  هک   ) میدنام زجاع  تسخن  شنیرفآ  زا  ام  ایآ  لّوألا .... » قلخلاب  انییعفأ  : » دومرف
ّنا مهنم ، ٌَملاع  يرَیام  نیضرا  عبس  تاوامّـسلا و  عبـس  نم  ربکا  اهنم  ملاع  ّلک  ملاع  فلا  رـشع  ینثا  ِهِّلل  ّنا  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  وبا  لاق  - 3

«1 « » مهیلع ۀّجحلا  ّینا  مهریغ و  املاع  ِهِّلل 
مادک چیه  تسا ، نیمز  نامـسآ و  تفه  زا  رتگرزب  یملاع  ره  تسه و  ملاع  رازه  هدزاود  ادخ  يارب  انامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعوبا 

. متسه نم  ادخ ) يوس  زا   ) مه اهنآ  تجح  و  دراد ، رگید  یملاع  دنوادخ  هک  دنادیمن  اهملاع ، نآ  زا 
هَّللاو تنا  مدآ و  فلا  فلا  ملاع و  فلا  فلا  هَّللا  قلخ  هَّللاو  یلب  مکاوس ! اقلخ  قلخی  مل  هَّللا  ّنا  ّنظتا  یلامّثلل : مالسلا  هیلع  داّجّسلا  لاق  - 4

هدـیرفاین یقلخ  امـش  زج  دـنوادخ  ینک  یم  نامگ  ایآ  دومرف : یلامث  هزمح ) وبا   ) هب مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  «« 2  » ملاوعلا کـلت  رخآ  یف 
هّللاو یلب  تسا !؟

219 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
!. یتسه اهملاع  نآ  رخآ  رد  وت  مسق  ادخ  هب  هدرک  قلخ  مدآ ، رازه  رازه  ملاع و  رازه  رازه 

ماظن و نیا  ندیچرب  زا  سپ  دنوادخ  هک  دنامیمن  دیدرت  ياج  هطوبرم ، ياهباتک  رد  دوجوم  ثیداحا  ریاس  هروکذم و  تایاور  هب  هجوتاب 
، نیون ياـهتروص  هب  رگید  تادوـجوم  اـهناسنا و  اهنامـسآ و  اـه و  نیمز  ًاددـجم  ناـشدوخ ، هاـگیاج  رد  ناـیخزود  ناـیتشهب و  ناکـسا 
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دش دهاوخن  لیطعت  هتفریذپن و  نایاپ  تمایق  زا  دعب  وا  شتسرپ  ادخ و  یئادخ  اریز  تسا ، نیا  مه  قح  دنیرفآیم و 

بآ رب  ادخ  شرع  دّدجم  نتفرگ  رارق  - 8

رارق بآرب  ادـخ  ملع ) و   ) شرع هک  دوـب  نارود  نآ  زور  شـش  رد  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  بآ  رب  ادـخ  شرع  دّدـجم  نـتفرگ  رارق  - 8
 ...( وو نایخزود  نایتشهب و  ناکـسا  نیمز و  اهنامـسآ و  نتفر  نیب  زا   ) تشذگ شنایب  هک  یئاهراک  نتفرگ  ماجنا  زا  سپ  و  « 1  » دوب هتفرگ 

. دوش عورش  لاعتم  يادخ  يوس  زا  يدعب  همانرب  ات  دریگ و  یم  رارق  بآ  رب  ادخ  شرع  زاب 
«2 « » هتردق هتمظعب و  اًلقتسم  ٍةرم  لّوا  ناک  امک  ءاملا  یلع  هشرع  دیعی  و  دومرف ...  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

. دوخ لقتسم  تردق  تمظعاب و  دوب و  ادتبا  رد  هک  هنوگنامه  ددرگیم ، رب  بآ  رب  هرابود  ادخ ، شرع 
. تسا يرگید  قتف »  » دّدجم عورـش  و  قتر »  » هیلوا تروص  هب  تشگ  زاب  شنیرفآ و  ملاع  ماظن  رد  یّلک  تارییغت  هدننک  نایب  زین  ثیدح  نیا 

3»

رگید تروص  هب  ناهج  لیکشت  - 9

دهدیم ربخ  تمایق ، زور  ندیـسر  ارف  رد  ینونک  شنیرفآ  ماظن  ندروخ  مهب  زا  يدایز  رابخا  تایآ و  رگید  تروص  هب  ناهج  لیکـشت  - 9
ياهباتک هب  هعجارم  نیرتکچوک  اب  نوچ  تسین  يزاین  لالدتـساو  داهـشتسا  هب  درادن ، دوجو  یماهبا  هنوگ  چیه  بلطم  نیارد  هک  يروط  هب 

: هکرابم هیآ  دنک  یم  هجوت  بلج  یلیخ  هک  يا  هیآ  طقف  دوشیم  نشور  هلئسم ، هطوبرم 
220 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 (« » 48  ) ِراَّهَْقلا ِدِحَْولا  ِهَّلل  اوُزََرب  َو  تاوامَّسلا  َو  ِضْرَألا  َریَغ  ضْرَألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  »
رهاـظ راّـهق  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناـنآو  دوـش  یم  لدـبم  رگید ) ياهنامـسآ  هب   ) اهنامـسآ رگید و  نـیمز  هـب  نـیمز  نـیا  هـک  زور  نآرد  »

« دندرگیم
یم راکـشآ  راّهق  دحاو  يادخ  يوس  هب  مدرم  دوش و  یم  لیدبت  مینک  یم  هدـهاشم  هک  یلعف  ماظن  زا  ریغ  یتروص  هب  نامـسآو  نیمز  ینعی 

. دنوش
: دیامرفیم نآ  نمضرد  دنک ، یم  لقن  یتیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  یمقریسفت  رد 

هـشرع دیعی  ةّرم و  لّوا  اهاحَد  امک  ٌتابن  لابج و ال  اهیلع  سیلًةزراب  بونّذـلا  اهیلع  بستکی  مل  ضرأب  ینعی  ضرألا  ریغ  ضرألا  لّدـبت  «و 
«2 «. » هتردق هتمظعب و  ّاًلقتسم  ٍةرم  لّوا  ناک  امک  ءاملا  یلع 

راکـشآ اـهزیچ  همه  تسا و  هدـشن  هداد  ماـجنا  یهاـنگ  نآ  رد  هک  ینیمز  هب  ینعی : تروـص  نـیا  زا  ریغ  یتروـص  هـب  ددرگیم  رب  نـیمز  »
بآ هب  ادخ  شرع  و  دوب ، تقلخ  لوا  هلحرم  رد  هک  روطنامه  تشاد ، دهاوخن  دوجو  نآ  رد  یتابن  یهوک و  و ) يدـنلبو ، یتسپ  ، ) دوشیم

«3 . » دوب لقتسم  دوخ  تردق  تمظعاب و  لوأ  هبترم  رد  هچنانچ  ددرگیم ، رب 
221 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

لئاسم اه و  نایرج  هب  هک  میروآ  یم  زین  ار  یتایاور  زا  يدادـعت  هتـشذگ ، ياهشخب  رد  روکذـم  تاـیاور  رب  هوـالع  شخب  نیا  رد  راـبخا 
. تسا نتفای  ققحت  فرُش  رد  ای  هدرک و  ادیپ  قادصم  هدومن ، هراشاای  حیرصت و  هریغ : صاخشا و  نکاما و  ایند و  هدنیآ 

. دشاب یم  شخب  دنچ  ياراد  دوخ  شخب  نیا 
. مالسلا مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهیئوگشیپ  شخب 6 -

. یتأیس هملک  اب  یتایاور  شخب 7 -
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. هنیمز نیا  رد  نآ  ریغ  یتأی و  هملک  اب  یتایاور  شخب 8 -
. تمایق مئالع  ای  تعاس  طارشا  شخب 9 -

. نکاما شخب 10 -
. صاخشا شخب 11 -

. مالسلا هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  شخب 12 -
. یکشزپ یتشادهب و  لئاسم  شخب 13 -

اه هسیاقم  اه و  قیبطت  شخب 14 -

مالسلا مهیلع  ناماماو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  یئوگشیپ  شخب 6 

هراشا

عونتم بلاطماب  اراه  یئوگشیپ  زا  يدادعت  شخب  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  ناماماو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  یئوگـشیپ  شخب 6 
نداد رارق  قیقد  شهوژپ  اب  هدومن و  تقد  اهنآ  نوگانوگ  ياهزارف  هب  تسا  هتـسیاش  هک  مروآ  یم  ار  يدـنلب  هاتوک و  نوگانوگ  تایاور  و 

رد دـشابن  يزاین  هک  دوش  هتفرگ  هجیتن  هدومن و  تواضق  ناگرزب ، نیا  شیپ  نرق  هدراهچ  ياههتفگ  هراب  رد  دوخ  بلاطم ، نآ  کـت  کـت 
تاـیآ و يروآ  درگ  اـه و  هدروآ  تبـسن  هک  دوـشن  شوـمارف  هـتبلا  دوـمن ، نیگنـس  ار  باـتک  مـجح  هدرک و  رظن  راـهظا  نآ  زا  يزارف  ره 
زا زیزع ، ناگدنناوخ  يارب  ار  یگدنز  لحارم  مامت  رد  یبایماک  تداعس و  قیفوت و  تسایرد ، هب  هرطق  تبسن  اه ، هدرواین  ربارب  رد  تایاور ،

مراتساوخ ناّنم  دزیا  هاگرد 

عادولا ۀجح  هبطخ  رد  هیبیغ  رابخا  زا  یتمسق  - 1

هللا یلص  ادخ  لوسر  هارمه  نم  دنک  یم  تیاور  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  رابخألا : عماج  عادولا  ۀجح  هبطخ  رد  هیبیغ  رابخا  زا  یتمسق  - 1
اب تفرگ و  ار  رَد  هقلح  دـمآ و  هبعک  عادو  يارب  ترـضح  میدـش  غراـف  جـح  تاـبجاو  زا  هک  نآ  زا  دـعب  مدوب  عادولاۀـجح  رد  هلآ  هیلع و 

: دومرف سپ  دندش  عمج  رازاب  لها  دجسم و  لها  مدرم ، يا  درک  ادن  دنلب  يادص 
نیعمجا سانلا  هئاکبل  یکب  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یکب  مث  مکبئاغ  مکدـهاش  غلبیلف  نئاک  يدـعب  وه  ام  لـئاق  ینا  اوعمـسا !

سپـس دـناسرب ، ناتنابئاغ  رب  امـش  نادـهاش  دـش ، دـهاوخ  عقاو  نم  زا  دـعب  هک  ار  هچنآ  میوگ  یم  نم  دیونـشب  لاق : هئاکب  نم  تکـس  املف 
: دومرف دش  تکاس  هیرگ  زا  یتقو  سپ  دنتسیرگ ، مدرم  یمامت  وا  هیرگ  هب  تسیرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لثم انامه  دیامن  محر  امـش  هب  ادخ  دـینادب  ۀنـس  ۀـئامو  نیعبرا  یلا  هیف  كوش  قرو ال  لثمک  مویلا  اذـه  یف  مکلثم  نا  هَّللا  مکمحر  اوملعا 
، لاس لهچ  دص و  ات  درادن  راخ  هک  تسا  یگرب  دننام  زور  نیارد  امش 

، لاس تسیود  ات  دیآ  یم  گرب  راخ و  نآ  زا  دعب  سپس  ۀنس  یتئام  یلا  قرو  كوش و  کلذ  دعب  نم  یتأی  مث 
226 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

رد دوشن  هدید  ات  گرب  نودب  راخ  دیآ  یم  نآ  زا  دعب  سپـس  رئاج  ناطلـس  الا  هیف  يری  یتح ال  هیف  قرو  كوش ال  کلذ  دعب  نم  یتأی  مث 
، رگمتس ناطلس  رگم  نآ 

، وگغورد ریقف  ای  ایند  رب  بغار  ملاع  ای  لیخب  ینغ  ای  باذک ، ریقف  وأ  لاملا  یف  بغارم  ملاع  وأ  لیخب  ینغ  وأ 
، انعر نز  ای  لمع  دب  هچب  ای  هدیرد ) و   ) رجاف درمریپ  ای  ءانعر  ةأرمإ  وأ  حقو ، یبص  وأ  رجاف ، خیش  وأ 
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، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسیرگ  سپس  هلآو . هیلع  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یکب  مث 
يوس هب  یسراف  ناملس  سپ  ناملس  ای  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  کلذ ؟ نوکی  یتم  انربخا  هَّللا  لوسر  ای  لاقو : یسرافلا  ناملـس  هیلا  ماقف 

! ناملس يا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دومرف : دش ؟ دهاوخ  اه  نیا  یک  هدب  ربخ  ام  هب  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دش و  دنلب  وا 
، دش مک  امش  ياملع  ینامز  مکؤاملع ، ّتلق  اذا  - 1

، دنتفر ناتنایراق  و  مکئاّرق ، تبهذ  و  - 2
، دیدومن عطق  ار  ناتتاکز  مکتاکز و  متعطق  و  - 3

، دیدرک رهاظ  ار  ناتدب  ياهراک  و  مکتارکنم ، مترهظا  و  - 4
، دش دنلب  ناتیاهدجسم  رد  ناتیاهادص  و  مکدجاسم ، یف  مکتاوصا  تلع  و  - 5

، ناترس يالاب  ار  ایند  مکسوؤر و  قوف  ایندلا  متلعج  و  - 6
، دیتشاذگ ناتیاپ  ریز  ار  ملع  و  مکمادقا ، تحت  ملعلا  و  - 7

، دش نات  ناتساد ) و   ) ثیدح غورد ، و  مکثیدح ، بذکلا  و  - 8
، نات یخوش ) و   ) يزاب تبیغ ، و  مکتهکاف ، ۀبیغلا  و  - 9

، دش نات  تمینغ  مارح  مکتیمنغ و  مارحلا  و  - 10
، درکن محر  ناکچوک  هب  ناتناگرزب  مکریغص ، مکریبک  محری  و ال  - 11

(، درکن مارتحا  و   ) دشن لئاق  شزرا  ناتناگرزب  هب  ناتناکچوک  و  مکریبک . مکریغص  رقوی  و ال  - 12
. مکتنسلأب اظفل  مکنیب  نیدلا  یقب  و  مکنیب ، مکسأب  لعجی  و  مکیلع ، ۀنعللا  لزنت  کلذ  دنعف 

تنعل عقوم  نآ  رد  سپ  لجوزع  هَّللا  باتک  یف  کلذ  قیدصت  ةراجحلاب و  افذق  وا  اخسم  وا  ءارمحلا  حیرلا  اوعقوت  لاصخلا  هذه  متیتوا  اذاف 
سرت و  دوش ، لزان  امشرب 
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هک ینامز  سپ  تشگ ) انعم  یب  يوتحم و  یب   ) نات ینابز  شیوگ  طقف )  ) نات نایم  رد  نید  دـنام  یقابو  داد ، رارق  ناتنایمرد  ار  تشحوو ) )

، تسا ّلج  زع و  يادخ  باتکرد  نیا  هاوگ  دیشاب و  نارابگنس  ای  خسم و  ای  خرس  داب  رظتنم  دمآ ، ناتیارب  اه  تلصخ  نیا 
ْفیَک ْرظنا  ًضَْعب  سَْأب  مکـضَْعب  َقیِذـُی  َو  ًاعَیِـش  ْمُکـِسْبلَی  َْوأ  ْمُِکلُجْرَأ  ِتْحت  نِم  َْوأ  ْمُِکقْوَف  نِّم  ًاباذَـع  ْمُْکیَلَع  ثَْعبَی  نَأ  یلَع  ُرِداْقلا  َوُه  ْلـُق  »

«1 (« » 65  ) َنوُهَقْفَی ْمُهَّلََعل  ِتایالا  فِّرُصن 
دناشچب و  دیامن ) هورگ  هورگ  ارامش   ) یتاجتسد امشرب  دناشوپب  ای  ناتیاپ  ریز  ای  ناتیالاب  زا  یباذع  امش  يارب  دزیگنارب  تسا  رداق  وا  وگب  . »

. دنمهفب اهنآ  دیاش  میناخرچ  یم  ار  اه  هناشن  هنوگچ  رگنب  ار ، رگید  ضعب  جنر  امش  ضعب  يارب 
یتعامج وا  يوس  هب  دش  دنلب  سپ  هلآو : هیلع  هَّللا  یّلص  لاقف  کلذ ؟ نوکی  یتم  انربخا  هَّللا  لوسر  ای  اولاقف : ۀباحصلا ، نم  ۀعامج  هیلا  ماقف 

: دومرف اه  نیا  دش  دهاوخ  یک  دیهد  ربخ  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ  هباحص و  زا 
، اهزامن نداتفاریخأت  هب  ماگنه  تاولصلا ، ریخات  دنع  - 13

، اه توهش  زا  يوریپ  و  تاوهشلا ، عابتا  و  - 14
(، مارح ي   ) اهبورشم ندیشون  و  تاوهقلا ، برش  و  - 15

، ناردام ناردپ و  رب  نداد  مانشد  و  تاهّمألاو . ءابآلا  متش  و  - 16
، دینیبب تمینغ  ار  مارح  ات  امنغم ، مارحلا  نورت  یتح  - 17

، تمارغ ار  تاکز  دیرامشبو ) ، ) امرغم ةاکزلا  و  - 18
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، ار دوخ  نز  درک  تعاطا  درمو  هتجوز ، لجرلا  عاطا  و  - 19
، هیاسمه هب  دنک  افج  و  هراج ، افج  و  - 20
، ار مِحَر  دیامن  عطق  و  همحر ، عطق  و  - 21

، ناگرزب يزوسلد  دورب  و  رباکالا ، ۀمحر  تبهذ  و  - 22
، ناکچوک يایح  دوش  مک  و  رغاصالا ، ءایح  ّلق  و  - 23

، اراهانب دندرک  مکحم  ناینبلا و  اودّیش  و  - 24
، نازینک نامالغرب و  دندرک  ملظ  و  ءامالاو ، دیبعلا  اوملظ  و  - 25
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، هاوخبلد اب  دنداد  تداهش  و  يوهلاب ، اودهش  و  - 26

، متساب دندرک  مکح  و  روجلاب ، اومکح  و  - 27
، ار شردپ  درم  دیامن  بس  هابا و  لجرلا  ّبسی  و  - 28

، ار شردارب  درم  دزرو  دسح  هاخا ، لجرلا  دسحی  و  - 29
، دنیامن تنایخ  رگیدمه  هب  ناکیرش  و  ۀنایخلاب ، ءاکرشلا  لماعی  و  - 30

، يرادافو دوش  مک  و  ءافولا ، ّلق  و  - 31
، انز دبای  عویش  و  انزلا ، عاش  و  - 32

، اهنز ياهسابل  اب  اهدرم  دیامن  تنیز  و  ءاسنلا ، بایثب  لاجرلا  ّنیزت  و  - 33
، ایح هدرپ  اهنز  زا  دوش  بلس  و  ءایحلا ، عانق  نهنع  بلس  و  - 34

، اهندب رد  رهز  تیارس  دننام  اهلد  رد  ربکت  دنک  ذوفن  و  نادبألا ، یف  ّمسلا  بیبدک  بولقلا  یف  ربکلا  ّبد  و  - 35
، یبوخ دوش  مک  و  فورعملا ، ّلق  و  - 36

، ناهانگ دوش  رهاظ  و  مئارجلا ، ترهظ  و  - 37
، اهگرزب دوش  راوخ  و  مئاظعلا ، تنوه  و  - 38

(، دندش مدرم  فیرعت  رظتنم  اهرادلام   ) لاماب ار  فیرعت  دنتساوخ  و  لاملاب ، حدملا  اوبلط  و  - 39
لوغـشم و  ةرخآلا ، نع  ایندلاب  اولغـش  و  یگدـنناوخ 41 - يارب  ای   ) ندـش رگناوت  يارب  ار  لام  دـندرک  جرخ  و  ءاـنغلل ، لاـملا  اوقفنا  و  - 40

، ترخآ زا  دنتشگ ) لفاغ  و   ) ایند رب  دندش 
، يراگزیهرپ دوش  مک  و  عرولا ، ّلق  و  - 42

(، يراب دنب و  یب  و   ) جرم جره و  دوش  دایز  و  جرملاو ، جرهلاو  عمطلا  رثک  و  - 43
، لیلذ نمؤم  دیامن  حبص  و  الیلذ ، نمؤملا  حبصا  و  - 44

، زیزع قفانم  دیامن ) حبص   ) و ازیزع ، قفانملا  و  - 45
، ناذا اب  دوش  دابآ  ناشیاهدجسم  ناذالاب ، ةرومعم  مهدجاسم  - 46

، نامیا زا  ناشیاهلد  دوش  یلاخ  و  نامیالا ، نم  ۀیلاخ  مهبولق  و  - 47
، ار نآرق  دندرمش  کبس  و  نآرقلاب ، اوفختسا  و  - 48

، يراوخ اهنآ  زا  نمؤم  رب  دسرب  و  ناوه . لک  مهنع  نمؤملا  غلب  و  - 49
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، نایمدآ ياهور  ناشیاهور  ینیب  یم  تیعقوم  نیا  رد  سپ  نییمدآلا ، هوجو  مههوجو  يرت  کلذ  دنعف  - 50
، نیطایش ياهلد  ار  ناشیاهلد  و  نیطایشلا ، بولق  مهبولق  و  - 51
، رت نیریش  لسع  زا  ناشراتفگ  لسعلا ، نم  یلحا  مهمالک  - 52

«، 1  » لظنح زا  رت  خلت  ناشیاهلد  و  لظنحلا ، نم  ّرما  مهبولق  و  - 53
(، نایمدآ سابلرد  گرگ   ) سابل تساهنآ  ربو  دنناگرگ  اهنآ  سپ  بایث ، مهیلع  و  بائذ ، مهف  - 54

("115  ) َنوُعَجُْرتال اْنَیلِإ  ْمُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  نؤرتجت "؟ ّیلع  ما  نورتغت ؟ یبفأ  یلاعت : كرابت و  هَّللا  لوقی  الا  موی  نم  اـم 
«2»

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  تسین  يزور 
.»!؟ دیدرگ یمن  زاب  ام  يوس  هب  امش  ماهدیرفآ و  هدوهیب  ار  امش  دینک  یم  نامگ  ایآ  « !؟ دینک یم  تئرج  نم  رب  ای  دیهد  یم  بیرف  ارم  ایآ 

، ةرطق ءامسلا  نم  تلزنا  امل  يدابع  نم  نیعرولا  عرو  الولو  نیع  ۀفرط  ینیصعی  نم  تلهما  ام  اصلخم ، یندبعی  نم  الول  یلالج ، یتزع و  وف 
الو مهالوم ، ةرواجم  یف  نوعمطی  مه  و  مهلاجآ ، ترـصق  و  مهلامآ ، تلاـطو  مهلاوما ، مهتهلآ  موقل  هاـبجع  اوف  ءارـضخ  ۀـقرو  تبنأ  ـال  و 

«3 . » لقعلاب الا  لمعلا  ّمتی  و ال  لمعلاب ، الا  کلذ  یلا  نولصی 
کیارم دنک  یم  ینامرفان  هک  ار  یـسک  مداد  یمن  تلهم  صلاخ ، تین  اب  دنتـسرپ  یم  ارم  هک  یـسک  دوبن  رگا  دـنگوس ، ملالج  تزع و  هب 

سپ يزبس ، گرب  مدینایور  یمن  و  ياهرطق ، نامـسآ  زا  مداتـسرف  یمن  ورف  مناگدـنب ، زا  ناراگزیهرپ  ياوقت  دوبن  رگا  و  یندز ، مهب  مشچ 
ناشیالوم یگیاسمه  رد  دننک  یم  عمط  اهنآو  ناشرمع  دوش  هاتوک  ناشیاهوزرآ و  تسا  ینالوط  و  ناشیادخ ، ناشلام  هک  یموق  ربابجعاو 

لقعاب رگم  دوشن ، لماکو )  ) مامت لمع  کین و  لمع  اب  رگم  دنسر  یمن  نیا  هب  هک  یلاح  رد  ناشیادخ ) رب  نتسج  برقت  (و 

ماع هنتف  يریگارف  - 2

اهیلع و ساّنلا  يرجی  ریبکلا ، اهیف  أشنی  دیلولا و  اهیف  وبری  ۀنتف  مکّنلمشتل  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماع 1 - هنتف  يریگارف  - 2
«1 . » ۀّنسلا تّریغ  ارکنم  سانلا  یتأ  اولاق : ٌءیش  اهنم  ّریغ  اذاف  ۀّنس ، اهنوذّختی 

یم ّتنـس  دوخ ) يارب   ) ار نآ  دننک و  یم  تداع  نآ  رب  مدرم  دوش ، یم  ریپ  گرزب  گرزب و  هچب  نآ  رد  هک  ياهنتف  دریگ  ارف  ار  امـش  هتبلا 
!. دنداد رییغت  ار  ّتنس  دندروآ ، ار  يدب  مدرم  دنیوگ : دوش  هداد  رییغت  نآ  زا  يزیچ  تقوره  سپ  دنرامش 

اهیف مرهی  ریغّصلا و  اهنم  وبری  ۀّنس  ذّختتف  ۀنتف ، مکتسبتلا  اذا  متنا  فیک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دوعـسم : نب  هَّللادبع  - 2
ددرگ امـش  ریگنابیرگ  هک  یتقو  دـیوش  یم  هنوگچ  لاق : هَّللا  لوسر  ای  کـلذ  یتم  لـیق  ۀّنّـسلا ، تکرت  لـیق  ٌءیـش  اـهنم  كرت  اذا  ریبکلا و 

تقوره و  دنرامش ) ّتنـس  ار  نآ  هک  دننک  تداع  يروط  نآ  رب  مدرم  و  ، ) دوش یم  ریپ  گرزب  نآ  رد  گرزب و  کچوک  نآ  اب  هک  ياهنتف 
: دومرف ادخ !؟ لوسر  يا  دمآ  دهاوخ  شیپ  یک  نیا  دنتفگ : دیدرگ ! كرت  ّتنس  دنیوگ : دوش  هداد  رییغت  نآ  زا  يزیچ 

، دندش دایز  امش  نایراق  هک  ینامز  مکئاّرق  رثک  اذا  - 1
، دندش مک  ناتیاملع  مکئاملع و  ّتلق  و  - 2

، دنتشگرتشیب ناتیارما  مکئارما و  ترثک  و  - 3
، دیدرگ مک  ناتیانما  مکئانما و  ّتلق  و  - 4

سامتلا يزاس ) رهاظو   ) ترخآ لمع  اب  ار  ایند  ةرخالا و  لمعب  ایندلا  تسمتلاو  - 5
دندومن تساوخردو ) )

«2 . » هَّللاریغل هّقفت  و  - 6
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( دنریگ ارف  نید  ملع  ایند ، تسایر و  ندروآ  تسد  هب  رطاخ  هب  و   ) دوش هتفرگ  دای  ادخریغ ، يارب  نید  ماکحا  و 

! رهاوخ رتخد و  ردام و  حاکن  - 3

دیسرپ وا  زا  ترضح  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ  يدرم  دیوگ : یکم  یلع  نب  دمحم  - 1 رهاوخ ! رتخد و  ردام و  حاکن  - 3
نولعفت َمل  مهل  لیق  اذاف  مهتاوخا ؛ مهتانب و  مهتاهّما و  نوحکنی  اموق  تیأر  تفگ : دوب ؟ هچ  يدـید  تریـسم ) رد   ) هک يزیچ  نیرت  بیجع 

«1 . » یتّما سوجم  کئلوا  مهتلاقم ، لثم  نولوقی  ماوقا  یتّما  یف  نوکیس  یبّنلا : لاقف  هردق ؛ یلاعت و  هَّللا  ءاضق  اولاق  کلذ ؟
یم ار  راـک  نیا  ارچ  دوش : هتفگ  اـهنآ  هب  تقوره  سپ  دـنریگ ، یم  ینز  هب  ار  دوـخ  نارهاوـخ  نارتـخد و  نارداـم و  هک  مدـید  ار  یهورگ 

یئاه هورگ  نم  تّما  رد  يدوز  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  تسا ، نیا  یلاعت  يادـخ  ریدـقت  اضق و  دـنیوگ : دـینک !؟
. نم تما  سوجم  دنیاهنآ  دنیوگ ، یم  ار  اهنآ  راتفگ  دننام 

ینز هب  ار  دوخ  مراحم  مدرم  يدـید  ینامز )  ) و نهب ...  یفتُکی  نحکُنی و  ماحرألا  تاوذ  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 2
2 . » دنیامن ءافتکا  اهنآ  هب  دنریگ و 

نرق رهرد  هدننک  نید  دیدجت  - 4

هزات ار  نید  هک  ار  یسک  دتسرف  یم  ادخ  یلاس  دص  ره  رد  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نرق  رهرد  هدننک  نید  دیدجت  - 4
«3 . » دیامن

اًلیذ هک  تسا  هدومن  قیبطت  حیرـشت و  ار  اه  هلاس  دـص  ناگدـننک  دـیدجت  ینعی  ةأـم  نیدّدـجم  دـعبب  خـیراوتلا ص 75  بختنم  باـتک  رد 
. دیامن هعجارم  باتک  نآ  هب  لیصفت  نیبلاط  میروآ  یم  ار  نآ  هصالخ 

. تسا يرجه  لاس 114  ۀجحیذ  هام  متفه  هبنشود  زور  حصا  لوق  رب  انب  ناشتداهش  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  لوا  لاس  دص  ددجم 
232 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دوب يرجه  ودای  هس  تسیود و  لاس  رفص  رخآ  ناشتلحر  تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مود  لاس  دص  و 
هنس هن  تسیب و  دصیس و  لاس  رد  ناشیا  تافو  دوب  یفاک  لوصا  بحاص  هرس  سدق  ینیلک  بوقعی  نبدمحم  مالـسالاۀقث  موس  نرق  ددجم 

 .. دش عقاو  موجن  رثانت 
لاس دولوملا  عیبر  مجنپ  تسیب و  تلحر  جنپ و  هاجنپ و  دصیس و  لاس  تدالو  دوب  هرس  سدق  يدهلا  ملع  یضترم  دیس  مراهچ  نرق  ددجم 

. دوب هرس  سدق  دیفم  خیش  هب  روهشم  نامعن  نب  دمحم  نبدمحم  مراهچ  نرق  ددجم  دناهتفگ  اه  یضعب  دوب ، شش  یس و  دصراهچ و 
نابرق دیع  بش  تلحر  خیرات  دوب  نایبلا  عمجم  ریسفت  بحاص  هرس  سدق  یسربط  نسح  نب  لضف  یلع  یبا  مالسالا  نیما  مجنپ  نرق  ددجم 

. تسا سدقم  دهشم  هاگلتق  رد  نفد  لحم  یگلاس و  دون  نس  رد  تشه  لهچ و  دصناپ و  لاس 
لاس یلوالادامج  مهدزای  هبنش  دلوت  دوب . هرس  سدق  یسوط  ریصن  هجاوخ  هب  فورعم  یسوط  نسح  نب  دمحم  نب  دمحم  مشش  نرق  ددجم 

مالسلا امهیلع  نیمظاک  مرح  قاور  نفد  لحم  ود  داتفه و  دصشش و  لاس  ریدغ  دیع  زور  هبنشود  زور  رخآ  تلحر  تفه و  دون و  دصناپ و 
. تسا

لاس مود  تسیب و  هلح  رهـش  رد  ناـشتدالو  دوب  هرـس  سدـق  یلح  همـالع  هب  فورعم  رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  همـالع  متفه  نرق  ددـجم 
نانمؤمریما يالط  ناویا  رد  ناشربق  فرشا و  فجن  رد  دوب  شش  دصتفه و  لاس  مرحم  مهدزای  هبنش  ناشتلحر  تشه و  لهچ و  دصشش و 

. تسا مولعم  مالسلا  هیلع 
هعمل بحاص  یلح و  همالع  دنزرف  نیققحملارخف  درگاش  هک  هرس  سدق  لوا  دیهـش  هب  فورعم  نیدلا  لامج  نب  دمحم  متـشه  نرق  ددجم 
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رومیت ریما  رـصع  رد  وا  دوب  شـش  داتـشه و  دصتفه و  هنـس  لوالا  يدامج  مهن  ناشتداهـش  خیرات  دوب  رگید  ناوارف  ياهباتک  هیقـشمد و 
. دوب یناگروگ  ناخ 

ءالعا رد  وا  دننام  یسک  ریصن  هجاوخ  زا  دعب  هک  هرس  سدق  یناث  ققحم  هب  فورعم  یلماع  یکرک  لاعلادبع  نب  یلع  خیش  مهن  نرق  ددجم 
يوفص بسامهط  هاش  دهعرد  دناد  یم  هعیـش  بهذم  عرتخم  ار  وا  ننـست  لها  زا  یـضعب  درکن . ار  يرفعج  ياهمچرپ ) نتـشارفارب   ) مالعا

تفگ دوب  رضاح  ناطلس  سلجم  رد  دوب  بصعتم  یّنس  رایسب  مور  ریفس  هک 
233 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دوب هتسشن  تنطلس  هب  يوفص  لیعامسا  هاش  هنس  نآ  رد  هک  دوش  یم  شـش  دصهن و  هنـس  هک  تسا  قحان )  ) بهذم هعیـش  یعارتخا  خیرات 
برع ام  دومرف : باوج  ًاتهادب  ققحم  موحرم  تسا  نایوفص  نامز  یعارتخا  نید  هعیش  دوب  نیا  ریفس  دوصقم  دشاب ، يوفـص  نیطالـس  لوا 
تفگ دیاب  هدحو و  ملکتم  ریمضب  درک  هفاضا  ار  بهذم  دیاب  برع  تغل  رد  مجع  تغل  رب  هن  تسا  يراج  برع  تغل  رب  ام  ناسل  میتسه و 

. تسا قح  ام  بهذم  ینعی  قحانبهذم ) )
. تفر ایند  زا  فرشا  فجن  رد  لهچو  دصهن  لاس  ریدغ  دیع  زور  یناث  ققحم  بانج 

مرحم مهدفه  هبنشجنپ  نانبل  کبلعب  رد  تدالو  هرس  سدق  یئاهب  خیش  هب  فورعم  یلماع  نیسح  نب  دمحم  مالسالا  خیش  مهد  نرق  ددجم 
. تسا فورعم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  رد  شربق  کیو و  یس  رازه و  لاس  لاوش  مهدزاود  تلحر  هس و  هاجنپ و  دصهن و  لاس 

یس رازه و  تدالو  هرس  سدق  یسلجم  همالع  هب  فورعم  یناهفـصا  یلع  دوصقم  نب  یقتدمحم  نب  رقاب  دمحم  انالوم  مهدزای  نرق  ددجم 
ناهفصا رد  شفیرش  ربق  هدزای و  دص و  رازه و  لاس  ناضمر  هام  متفه  تسیب و  زور  تلحر  و  راونألاراحب ) باتک  عماج   ) اب قفاوم  تفه  و 

. تسا فورعم 
مهدجهای و هدفه  دص و  رازه و  لاس  ناهفـصا  رد  دلوت  دوب  هرـس  سدق  یناهبهب  لمکا  دمحم  نبرقاب  دمحم  انالوم  مهدزاود  نرق  ددـجم 

سدقم ياپ  نیئاپ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  رهطم  قاور  رد  شدقرم  دوب  تشه  تسیود و  رازه و  لاس  یلعم  يالبرک  رد  تلحر 
. تسا مولعم  ءادهش 

تسیب و هبنـشراهچ  بش  ءارماس  رد  تلحر  هرـس  سدق  ینیـسح  دومحم  ازریم  نبا  يزاریـش  نسح  دمحم  ازریم  جاح  مهدزیـس  نرق  ددجم 
«1 . » تسا فورعم  یسوط  باب  بنج  فرشا  فجن  رد  فیرشدقرم  هدزاود و  دصیس و  رازه و  نابعش  هام  مراهچ 

دصیـس و رازه و  لاس  رد  هک  دشاب  یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  دنیوگ  مهدراهچ  نرق  ددـجم 
بالقنا يزوریپ  اب  يرمق  يرجه  هن  دون و 

234 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دیسر یناهج  یللملا و  نیب  حطس  رد  دوخ  راختفا  جوا  هب  عیشت  ناهج  یمالسا 

! تمایق ات  تما  رد  زیچ  راهچ  - 5

هللا یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلا  مهیلع  یلع  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  زا  دـیز ، نب  نیـسح  تمایق ! ات  تما  رد  زیچ  راهچ  - 5
، دوب دهاوخ  تمایق  ات  نم  تمارد  مادم  زیچ  راهچ  ۀمایقلا : موی  یلا  یتّمأ  یف  لازت  ۀعبرأ ال  دومرف : هلآ  هیلع و 

، اهبسح رب  راختفا  باسحألاب ، رخفلا  - 1
، اهبسن رب  ندز  هنعط  و  باسنألا ، یف  نعطلا  و  - 2

، اه هراتس  اب  ناراب  بلط  موجنلاب و  ءاقستسالا  و  - 3
(، اه میحرت  سلاجم  رد   ) يرگ هحونو  ۀحاینلا ، و  - 4
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«1 . » برج نم  عرد  و  نارطق ، نم  لابرس  اهیلع  ۀمایقلا و  موی  موقت  اهتوم  لبق  بتت  مل  اذا  ۀحیاّنلا  ّنا  و 
یهرز و  نارطق )  ) هدش بآ  سم  زا  يراولـش  هک  یلاحرد  دوش  یم  دنلب  تمایق  زور  دیامنن ، هبوت  شگرم  زا  شیپ  رگ  هحون  نز  رگا  انامه 

دشاب هتشاد  يرَگ  زا 

! تّمارب زیچ  هس  زا  سرت  - 6

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  - 1 تّمارب ! زیچ  هس  زا  سرت  - 6
«2 . » جرفلاو نطبلا  ةوهش  و  نتفلا ، تالضم  و  ۀفرعملا ، دعب  ۀلالضلا  يدعب : نم  یتمأ  یلع  نهفاخأ  ثالث 

مادنا مکش و  ياههتساوخ  و  - 3 هدننک ، هارمگ  ياههنتف  و  - 2 تفرعم ، زا  دعب  یهارمگ  مسرت 1 - یم  نم ، زا  دـعب  متما  يارب  ار  زیچ  هـس 
. یسنج

و محرلا ، ۀعیطق  و  مکحلا ، عیب  و  نیدلاب ، افافختسا  مکیلع  فاخا  ینا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  - 2
یف مکلضفأب  سیلو  مکدحا  نومدقت  ریمازم ، نآرقلا  اوذختت  نأ 

235 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » نیدلا

ار نآرق  هک  نیا  و  ماحرا 4 - عطق  و  - 3 هوشر ) نتفرگ   ) مکح شورف  و  نید 2 - ندرمش  کبس  - 1 ار ،) زیچ  دنچ   ) مسرت یم  امـشرب  نم 
دیئامن ذاختا  یقیسوم 

ولج ار  یـسک  و  - 5 دوش ) هتـسکش  نآ ، حـبق  تمرح و  هدـش و  مدرم  تداع  هک  دـتفیب  اج  يروط  یقیـسوم  تلآ  اب  نآرق  ندـناوخ  ینعی  )
دشابن امش  لضفا  هک  دیزادنیب 

! تبرغ هب  تشگزاب  مالسا و  یبیرغ  - 7

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  قداص  ماما  زا  ینوکـس  - 1 تبرغ ! هب  تشگزاب  مالـسا و  یبیرغ  - 7
«2 . » ءابرغلل یبوطف  ءدب ، امک  ابیرغ  دوعیس  ابیرغ و  َءُِدب  مالسألا  ّنا ) : ) دومرف هلآ 

نابیرغ لاح  هب  شوخ  سپ  تشگ ، عورش  هک  هنوگ  نآ  ددرگ  یمرب  یبیرغ  هب  يدوز  هب  دش و  عورش  بیرغ  مالسا  انامه 

! دنامن ناما  رد  هنتف  زا  ياهناخ  - 8

دوش شلخاد  هکنآ  زج  یناملـسم  هناخ  دنامن  هک  دوش  ياهنتف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنامن ! ناما  رد  هنتف  زا  ياهناخ  - 8
«3 (. » دنامن ناما  رد  هنتف  نآ  زا  (و 

میدرک هدنسب  تیاور  نیا  هب  هک  تسه  نومضم  بیرق  تایاور  نیدنچ  دروم  نیا  رد 

! گنادشش هدزا  رتهب  زاهجاب  يرتش  - 9

رازه دص  لاس  ره  رد  هک  یهد  هرکتـسد و  زا  دشاب  رتهب  شزاهج  اب  رتش  کی  ینامز  دیایب  دومرف : گنادشـش ! هدزا  رتهب  زاهجاب  يرتش  - 9
«4 . » دشاب هتشاد  يدیاع  هلغ و 

236 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هچ يراتفرگ  زج  دایز  كالما  اما  دـناسرب  ینما  هطقن  هب  ار  شبحاص  ریگملاع : راتـشک  تشک و  نآ  رد  دـناوت  یم  رتش  کـی  هک  نیا  يارب 
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تشاد دهاوخ  يدیاع 

هضبیور - 10

تقو نآ  دشاب  لیلذ  مدرم  دیورن و  هایگ  دشاب و  تخـس  هک  یئاهلاس  مدرم  رب  دیایب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هضبیور  - 10
لاؤس دیامن  قطن  ناشیا  رد  ۀضبیور  و  نئاخ : نیما  دوش و  نیما  راک  تنایخ  نئاخ و  و  ددرگ ، بیذـکت  وگتـسار  دوش و  قیدـصت  وگغورد 

«1 !(. » دیامن یگرزب  و   ) دیوگ نخس  مدرم  هماع  روما  رد  بویعم  هیامورف و  درم  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  تسا  مادک  ۀضبیور  دش 
كرادم و  مالسلا : هیلع  نانمؤمریما  زا  ینامعن  تبیغ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  لامعلازنک : رد  تیاور  يدادعت  نومضم  نیا  رد 

میدرک رظن  فرص  تسا  رگیدمه  هباشم  نوچ  تسا : هدش  دراو  رگید 

نامز - 11

تایاور نآ  زا  یهورگ  نوچ  و  هریغ ، یتأی و  یتأیـس و  تایاور  دننام  تسا  هدـمآ  ناوارف  تایاور  نامزلا : رخآ  نامز و  هملک  اب  نامز  - 11
بیرق تهابـش و  رگیدـمه  هب  تسا و  باتک  عوضوم  اب  طبترم  مه  یهورگ  میدرواین و  ار  اه  نآ  ًارهق  تشادـن ، طابترا  باتک : عوضوم  اب 

. میدروآ هنومن  يارب  ثیدح  دنچ  ار ، دنتسه  نیماضملا 
(، دش هتشادرب  نآ  تکرب  و   ) دش کیدزن  نامز  هک  یتقو  رذابا  يا  نامزلا  برتقا  اذا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رذابا  - 1

، دوش یم  دایز  اهبرپ  سابل  ندیشوپ  ۀسلایطلا  سبل  رثک  - 1
، ددرگ یم  ناوارف  تراجت  ةراجتلا و  ترثک  و  - 2

، دوش رتشیب  لام  لاملا و  رثک  و  - 3
، دوش هدرمش  گرزب  شتورث ، رطاخ  هب  لام  بحاص  هلامب و  لاملا  ّبر  مظع  و  - 4

، ددرگ دایز  تشز  ياهراک  ۀشحافلا و  ترثک  و  - 5
237 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، دوش هداد  اههچب  رب  تسایر  نایبصلا و  ةراما  تناک  و  - 6
، دنوش نوزفا  اهنز  ءاسنلا و  رثک  و  - 7

، دیامن متس  ناطلس  ناطلسلا و  راج  و  - 8
(. دبای ترهش  یشورف  مک   ) ددرگ کبس  اهوزارت  لیک و  نازیملا و  لایکملا و  فّفط  و  - 9

، دنزرف کی  تیبرت  زا  تسا  رتهب  دیامن ، تیبرت  ار  یگس  هلوط  درم  رگا )  ) هل ادلو  ّیبری  نا  نم  هل  ریخ  بلک  ورج  لجّرلا  ّیبری  و  - 10
، دنوشن هدرمش  مرتحم  ناگرزب  ریبکلاّرقویال ، و  - 11
، ددرگن محر  ناکچوک  هب  ریغّصلا و  محریال  و  - 12

انز دالوا  قیرطلا ، نع  امتلزتعا  ول  نامزلا  کلاذ  یف  مهلثما  لوقیف  قیرطلا  ۀعراق  یلع  ةارملاب  یشغیل  لجّرلا  ّنا  یّتح  انّزلادالوارثکی ، و  - 13
زا شاک  دیوگ ): یم  ناشنیرتهب  ینعی   ) دشاب لوبق  لباق  نامز  نآ  رد  هک  یـسک  دهد ، ماجنا  تشز  راک  ینزاب  هار  رـس  درم  یتح  دوش  دایز 

، دیتفر یم  رانک  هار 
«1 « » نهادملا نامّزلا  کلاذ  یف  مهلثما  بائذلا  بولق  یلع  ناضلا  دولج  نوسبلی  و  - 14

(. دنشاب یم  اهراوخ  هچاپ  و   ) ناگدننک هنهادم  نامز  نآ  رد  اهنآ  نیرتبسانم  دنناشوپ ، یم  اهگرگ  ياهلد  رب  ار  دنفسوگ  تسوپ 
« هلام تاکز  جرخی  نا  لجّرلا  یلع  ّقشی  نامز  سانلا  یلع  یتأی  نا  کشوی  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  متاح  نب  يدع  - 2
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«2»
نآرق رد  دـهدن  تاـکز  یـسک  رگا  هک  یلاـح  رد   ) دوـش تخـس  شلاـم  تاـکز  نداد  درم  يارب  هک ، یناـمز  دـیآ  مدرم  رب  تسا  کـیدزن 

«3 (. » تسا هدش  هدرمش  كرشم 
238 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

تـسا دوز  دوش و  یم  كاله  تسا : هدش  نآ  هبرما  هک  ار  هچنآ  کی  هد  دنک  كرت  سک  ره  هک  دیتسه  ینامز  رد  زورما  امـش  دومرف : - 3
«1 . » دبای تاجن  هدوب و  رومأم  هچنآ  کی  هد  هب  ناشیا  زا  دنک  لمع )  ) سکره هک  ینامز  دیایب 

«2 . » دنناوخ زامن  وا  اب  هک  دنباین  ار  یماما  دنتسیاب و  تعاس  کی  هک  ینامز  مدرم  رب  دیایب  هک  دراد  لامعلازنک : رد  - 4
ناگرزب رد  انز  دـشاب  هدوب  یتقو  دیـشاب ) ْجَرَف  رظتنم  تقو  نآ   ) لیئارـسا ینب  رد  دوب  رهاظ  هچنآ  لثم  امـش  رد  دـش  رهاظ  یتقو  دومرف : - 5

«3 . » امش ناتسَپرد  ملع  امش و  ناریغص  رد  یهاشداپ  امش و 
مسق دیوگ : يدرم  دومرف : دنشاب  یکاش  هنوگچ  دندیسرپ  دنوش ! یم  یکاش  ادخ  زا  مدرم  رب  ینامز  دیایب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 6

لـصا ایآ  وترب  ياو  لاملا : سأر  زا  رگم  ماهدیماشاین  ماهدروخن و  تدم  نیا  رد  مدربن و  تعفنم  يزیچ  تسازور ) دنچ   ) زورما نم  ادـخ  هب 
«4 « .!؟ تسین ادخ  زا  لام 

دوش كاله  دناد  یم  هک  هچنآ  کی  هد  دنک  كرت  هک  یسک  مک  امش  يابطخ  دندایز و  امش  ياملع  هک  دیتسه  ینامز  رد  امش  دومرف : - 7
«5 . » دبای تاجن  دناد  یم  هچنآ  کی  هد  هب  دنز  تسد  هک  یسک  دایز : ناشیابطخ  مک و  ناشیا  ءاملع  هک  ینامز  مدرم  رب  دیایب  تسا  دوز  و 

اطع تسا  دایز  امش  ناگ  دننک  لاؤس  تسا  مک  امش : ءابطخ  تسا  مک  امش و  ءاهقف  تسا  دایز  هک  ینامز  رد  دیدرک  حبص  امش  دومرف : - 8
: امش يابطخ  دشاب  دایز  امش  ءاهقف  دنشاب  مک  هک  ینامز  امش  رب  دیایب  تسا  دوز  و  ملع : زارتهب  نآ  رد  لمع  امش : ناگدننک 

239 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
1 . » دشاب لمع  زا  رتهب  نامز  نآ  رد  ملع  مک : ناگدننک  اطع  دشاب و  دایز  ناگدننک  لاؤس 

نامّزلارخآ نانز  - 12

يارب تسا و  راصتخا  زا  نوریب  اهنآ : ندروآ  هک  تسا  هدـمآ  نوگانوگ  دایز و  ناـمزلارخآ  ناـنز  هلمج  اـب  تیاور  ناـمّزلارخآ  ناـنز  - 12
. میئامن یم  افتکا  ثیدح  دنچ  هب  هنومن 

«2 . » دنکاب یب  خوش و  نامزلارخآ  ياهنز  هک  تسا  هدمآ  رابخألا  عماج  باتک  رد  - 1
رتش ناهوک  دننام  ناشرـس  يور  دناهنهرب  هدیـشوپ و  تایراع ) تایـساک   ) ناشاهنز تسا  هدمآ  یثیدح  لیذ  رد  مکاح : كردتـسم  رد  - 2

«3  ... » دنتانوعلم اهنآ  هک  ار  اهنآ  دینک  نعل  تسا : رغال  یتخب 
ار اهنآ  درب  ورف  نیمز  هک  یتقو  رگم  دوشن  یضقنم  ایند  هداتسرف : قح  هب  ارم  هک  یسک  هب  مسق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 3

نازینک و  - 2 دـندش ، راوس  اهنیز  هب  اهنز  دـیدید  یتقو  - 1 دومرف : دش !؟ دهاوخ  تقو  هچ  اه  نیا  دندیـسرپ  دـنوش ،! نارابگنـس  خـسم و  و 
يزیچ تـسا : كرـش  فورظ  هـک  هرقن  ـالط و  فورظ  رد  اهناملــسم  و  - 4 ددرگ ، رایـسب  قحاـن  تداهـش  و  - 3 دـنوش ، داـیز  ناوخ  هزاوآ 

«4  ... » دنیامن افتکا  اهنز  هب  اهنز  و  - 6 اهدرمرب ، اهدرم  و  دنماشایب 5 -
تراشب سپ  طاول :) اب   ) اهدرم هب  اهدرم  دندش و  ینغتـسم  هقحاسم ) اب   ) اهنز هب  اهنز  هک  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 4

دناهدش بکترم  هک  یهانگ  رطاخ  هب  دربورف  نیمز  هب  ار  یضعب  خسم و  ار  یضعب  دیآ و  یم  قرـشم  يوس  زا  هک  یخرـس  داب  هب  ار  اهنآ  هد 
«5 . » دناهدومن زواجت  دح  زا  و 

ياهسابل يرگید  الط و  یکی  خرس : ود  زا  اهنز  رب  ياو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 5
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240 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » نیگنر

هب هار  زا  ار  نارگید  مه  دـنروخ و  یم  بیرف  دوخ  مه  یمود  ابو  دـننآ ، ندرک  رتشیب  رکف  رد  مئاد  دـنروخ و  یم  بیرف  دوز  دوخ  یلوا  اب  )
(. دنرب یم  رد 

«2 . » دندرگ یم  نانز  هب  هبشتم  هک  ینادرمب  دنیامن و  هیبشت  نادرم  هب  ار  دوخ  هک  ینانز  رب  ادخ  دنک  تنعل  دومرف : - 6
«3 !. » دنهد اوتف  ار  امش  تاردخم ، ياهنز  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 7

«4  ... » دنیامن تراجت  ناشرهوش  اب  دننک و  تموکح  اهنز  نامز  نآ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 8
تاجن دومرف : دـشاب و  نز  تسد  هب  ناـشروما  هک  یهورگ  دوشن  راگتـسر  دومرف : رگید  ثیدـح  رد  دـشاب و  مکاـح  دـیابن  نز  دومرف : - 9

«5 . » ینز هب  ار  ناشراک  دنهد  دانسا  هک  یهورگ  دنباین 
اهنز هب  هبشتم  اهدرم  اهدرم و  هب  هبشتم  دنورب و  ربنم  اهنز  هک  تسا  نآ  لاجد  جورخ  تامالع  زا  یکی  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 10

«6  ... » دنوش
قداص ماما  تیاور  نانز  هرابرد  دشاب  وو ..  هنادرم  سلاجم  تاباختنا و  رد  ینارنخس  يارب  هک  دنا  یئاهنآ  لقا  دح  ناوناب  نتفر  ربنم  خیبوت 

دیئامن تقد  تشذگ  اًلبق  هک  ار  مالسلا  هیلع 

نوراقص - 13

رثکی مهنم و  ملعلا  ضبقی  ملام  ثالث ، اهیف  رهظی  ملام  ۀعیرـشلا  یلع  ۀمألا  لازتال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوراقـص  - 13
نامزلا رخآ  یف  نوکی  رشب  لاق  هَّللا !؟ لوسرای  نوراقّسلا ) وا  نووالقصلاوا   ) نورافّصلاامو لاق : نورافّصلا ، مهیف  رهظی  و  ثنحلا ، دلو  مهیف 

مهنیب مهتّیحت 
241 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 « » نعالتلا
، دوشنراکشآ اهنآ  رد  زیچ  هس  هک  مادام  دنتسه  تعیرش  رد  هشیمه  تما 

ادخ لوسر  يا  دندیسرپ  دوشن ، رهاظ  اهنآ  نایم  رد  نوراّفص  و  - 3 ددرگن ، دایز  انز  دالوا  و  - 2 دوشن ، هتفرگ  اهنآ  زا  ملع  هک  یمادام  - 1
ندرک تنعل  دوخ ، نایم  رد  اهنآ  مارتحا  يادا  دشاب  نامز  رخآ  رد  هک  تسا  يرشب  دومرف : تسیچ !؟ نوراّقـسای ) نورالقـص ، ای   ) نورافص

دشاب رگیدمه  هب 

ۀقعاص - 14

یم رگیدمه  زا  دننک و  حبـص  مدرم  دوش : دایز  هقعاص  روهظ )  ) تعاس یکیدزن  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ۀقعاص  - 14
2 . » نالف نالف و  دنیوگ : هدرم ؟ یناهگان  گرم  هب  یسک  هچ  بشید  دنسرپ 

نادنب همامع  - 15

. دنشاب وا  رکشل  همدقم  رد  رـس  هب  همامع  رازه  داتفه  دیامن  جورخ  لاجد  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادنب  همامع  - 15
«3»

«4 . » رس هب  همامع  رازه  داتفه  نم  تما  زا  ار  لاجد  دنک  یم  تعباتم  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


رـس هب  همامع  ناش ، یلحم  سابل  رد  ناشگنهرف و  هک  دنتـسه  یئاهنآ  روظنم  دـیاش  هدـمآ  رـس  هب  همامع  ظفل  اـب  هک  تاـیاور  هنوگ  نیا  رد 
دنتـسه و دـندوب و  یهلا  تالیکـشت  ناناورـشیپ  رادلعـشم و  هشیمه  هک  ینویناحور  هن  مهریغ ، اه و  يدهـشم  اهیناغفا و  دـننام  تسا  نتـسب 

. هَّللا ءاشنا  دوب  دنهاوخ 
لاّجد لصف  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  نوگانوگ  یناعم  هب  نامز و  ره  رد  یفارحنا  فلتخم  ناربهر  صاخشا و  هب  لاجد  هک  دیئامرفن  شومارف 

هعجارم اجنآ  هب  میاهداد  حیضوت 
242 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دوش

خسم فذق و  - 16

: لاق فذقلا ، خسملاو و  فسخلا  یتّمأ  یف  نوکی  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : ۀعیبر  خسم 1 - فذق و  - 16
!، نتـشگ نارابگنـس  ندـش و  خـسم  نتفر و  ورف  نم  تما  رد  دوش  یم  رومخلا . مهبرـش  تانیقلا و  مهذاختاب  لاـق : مب ؟ هَّللا  لوسر  اـی  اـنلق :

؟ ارچ ادخ  لوسر  يا  میتفگ :
«1 . » ار بارش  ناشندیشون  ناوخ و  هزاوآ  نانز  نتفرگ  تمدخ ) هب   ) يارب دومرف :

اولاق و خسملا  فذقلا و  فسخلا و  مهب  عقی  یتح  ایندلا  هذه  یـضقنتال  قحلاب  ینثعب  يّذلا  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 2
ءاسنلا لاجرلاب و  لاجرلا  ینغتـسا  روّزلاةداهـش و  تشف  تانیقلا و  ترثک  جورـسلا و  نبکر  ءاسنلا  تیأر  اذا  لاق  هَّللا ؟ لوسراـی  کـلذ  یتم 

، ندیدرگ خسم  ندش و  نارابگنـس  نتفرورف و  اهنآ  رد  ات  دسر  یمن  نایاپ  هب  ایند  نیا  تسا ، هتخیگنارب  ارم  هک  یئادخ  هب  دـنگوس  ءاسّنلاب .
؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  نیا  دوش  یم  یک  دنتفگ : دشاب 

اب نانز  نادرم و  اب  نادرم  تفای و  ترهش  غورد  تداهش  دندیدرگدایز و  اه  هدنناوخ  دندش و  اه  نیز  راوس  اهنز  يدید  هک  ینامز  دومرف :
«2 (. » دندومن یسنج  جایتحا  عفرو   ) دندش ینغتسم  نانز 

لوسر يا  دش  دهاوخ  یک  دندرک  لاؤس  ندش  نارابگنس  خسم و  فسخ و  تسا  تما  نیا  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3
«3 . » دوش ینلع  رمخ  برش  روبنط و  رات و  ناوخ و  هزاوآ  ياهنز  یتقو  دومرف : ادخ ؟

هب تداهـش  دـندش و  دایز  ناوخ  هزاوآ  ياهنز  دـندش و  اه  نیز  راوس  اهنز  دـیدید  هک  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 4
اه نز  هب  ناـنز  نادرم و  هب  اـهدرم  دـنماشایب و  يزیچ  هرقن  ـالط و  فرظ  رداـهناوخ  زاـمن  دوش و  رمخ  برـش  اراکـشآ  دوـش و  هداد  غورد 

زا ندش  نارابگنس  زا  دیزیهرپب  دیشاب و  هدامآ  تخس  ماگنه  نیا  رد  سپ  دندرک : ءافتکا 
243 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

1 . » نامسآ

خسم - 17

دننک حبـص  سپ  وهل  یندیماشآ و  یندروخ و  رب  تما  نیا  زا  یهورگ  دننک  هتوتیب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  خسم 1 - - 17
بـشید دـنیوگب  دوش و  حبـص  هک  نیا  ات  یئاهداوناخ  تما و  نیا  زا  یلئابق  خـسم  هتبلا  دنـشاب و  هدـمآ  رد  كوخ  تروص  هب  هک  یلاـحرد 

ناراب و یب  داب  دوش  هداتـسرف  دندش و  نارابگنـس  طول  موق  هچنانچ  دنوش  ناراب  گنـس  دش و  خسم  ینالف  هناخ  دندش  خسم  ینالف : هفیاط 
عطق یناوخ و  هزاوآ  ریرح و  سابل  ندیـشوپ  ابر و  بورـشم و  ندروخ  يارب  دندوب  اه  هتـشذگرد  هک  یهورگ  دننام  دزاس  هدنکارپ  ار  اهنآ 

«2 . » محر
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ایآ ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ  دوب : دهاوخ  ندش  نارابگنس  ندمآ و  رد  هنیزوب  لکش  هب  نتفر و  ورف  نیمز  هب  تما  نیا  رخآ  رد  دومرف : - 2
3 . » دشدایز يدب  ثبخ و  هک  یتقو  یلب  دومرف : دوب ؟ دنهاوخ  نابوخ  ام  نایم  هک  یلاح  رد  میوش  یم  كاله  ام 

! اه هدنز  رس  رباه  هدرُم  ندز  - 18

دننز اه  هدنز  ياهقرفرب  اه  هدرم  هک  نیا  زا  رت  بیجع  تسا  یبجع  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اه ! هدنز  رـس  رباه  هدُرم  ندز  - 18
شودرب و ناشیاهریـشمش  هک  یتلاح  رد  دـننک  یم  شواک  شدرگ و  هفوک  ياههچوک  رد  اه  هدرم  هک  منیب  یم  ایوگ  دومرف ): هک  اجنآ  ات  )

4 . » دشاب یم  نینمؤم  شلوسر و  ادخ و  نمشد  هک  ار  سکره  دننز  یم 

شاب نیمز  مزالم  - 19

ضرع هک - اجنآ  ات  دش - اه  هنتف  زا  يدای  میدوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  هک  دیوگ : رمع  نب  هَّللادبع  شاب  نیمز  مزالم  - 19
تا هناخ  رد  رادهگن و  ار  تنابز  دومرف : منک ؟ هچ  نامز  نآ  رد  دنک  یم 

244 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
یگدیـسر و  ) داـبوترب نک و  اـهر  تسا  رکنم  وت  دزن  هک  ار  هچنآو  ریگب  تسا  فورعم  وت  دزن  تسا و  نید  هب  عجار  هک  ار  هچنآ  نیـشنب و 

( تسا هدمآ  يددعتم  تایاور  شاب  نیمز  مزالم  سالپای  میلگ  دننام  درومرد  « ) 1 . » راذگاو ار  هماع  روما  تدوخ و  صخشب  تبظاوم )

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  ياهیئوگشیپ 

هراشا

ریما زا  هصاخ  نید ، ناگرزب  زا  روهظ  مئالع  زا  رابخا  تمایق و  مئالع  هراب  رد  اـهراتفگ  رب  هوـالع  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ياهیئوگـشیپ 
زا یئاههنومن  هب  طقف  راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  تسا  هدـش  دراو  ناوارف  یّلک  ياهیئوگ  شیپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤمرورـس  ناـیئالاو 

مییامنیم ءافتکا  نآ ،

لاّجد جورخ  ياه  هناشن  زا  زارف   50 - 20

یئاهزارف زا  دعب  دناوخ و  هبطخ  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  يزور  دـیوگ : ةرمـس  نب  لازن  لاّجد  جورخ  ياه  هناشن  زا  زارف   50 - 20
نآ تمالع  ریگب  دای  کلذ  ۀـمالع  ناف  ظفحا  دومرف : ترـضح  دومن ؟ لاؤس  لاّجد  جورخ  تامالع  زا  دـش و  دـنلب  ناـحوص  نب  ۀعـصعص 

(. تساه نیا  )
، دنتشک ار  زامن  مدرم  هک  ینامز  ةالصلا ، سانلا  تاما  اذا  - 1

، دندرک عیاض  ار  تناما  ۀنامالا و  اوعاضا  و  - 2
، دندرمش لالح  ار  غورد  و  بذکلا ، اولحتسا  و  - 2

، دندروخ ابر  و  ابرلا ، اولکا  و  - 4
، دنتفرگ ةوشر  و  اشرلا ، اوذخا  و  - 5

، دندرک مکحم  ار  اهانب  و  ناینبلا ، اودّیش  و  - 6
، دنتخورف ایند  هب  ار  نید  و  ایندلاب ، نیدلا  اوعاب  و  - 7
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، دنتفرگ راک  هب  ار  ناهیفس  و  ءاهفسلا ، اولمعتسا  و  - 8
، دندومن تروشم  اهنز  اب  و  ءاسنلا ، اورواش  و  - 9

، دندرک محر  عطق  و  ماحرالا ، اوعطق  و  - 10
245 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، دندش سوه  اوه و  عبات  و  ءاوهالا ، اوعبتا  و  - 11
، دندرمش کبس  ار  اهنوخ  و  ءامدلاب . اوفختسا  و  - 12

، دندید فعض  هناشن )  ) ار ینتورف  و  افعض ، ملحلا  ناک  و  - 13
، دندرمشرخف ارمتس  و  ارخف ، ملظلا  و  - 14

، ناراکدب نایاورنامرف ، دندوب  و  ةرجف ، ءارمالا  تناک  و  - 15
، نارگمتس ناریزو  ۀملظ و  ءارزولا  و  - 17

، نانئاخ نافراع  و  ۀنوخ ، ءافرعلا  و  - 18
، ناقساف نایراق  و  ۀقسف ، ءارقلا  و  - 20

، دش رهاظ  قحان  تداهش  و  روزلا ، تاداهش  ترهظ  و  - 21
، دیدرگ راکشآ  يراکدب  و  روجفلا ، نلعتسا  و  - 22

(، دشدایز  ) ناتهب راتفگ  و  ناتهبلا ، لوق  و  - 23
(، تفای جاور   ) نایغط هانگ و  و  نایغطلاو . مثالا  و  - 24

، دش شیارآاهنآرق  و  فحاصملا ، تیلح  و  - 26
، دش هداد  تنیز  دجاسم  و  دجاسملا ، تفرخز  و  - 27

، دش دنلب  اههرانم  و  رانملا ، تلّوط  و  - 28
، دندش هتشاد  یمارگ  رارشا  رارشالا و  مرکا  و  - 29

، دش غولش  اهفص  و  فوفصلا ، تمحدزا  و  - 30
، دیدرگ نوگانوگ  اه  هتساوخ ) سوه و  و   ) اوه و  ءاوهالا ، تفلتخا  و  - 31

، دش هتسکش  اهدهع  و  دوقعلا ، تضقن  و  - 32
. تشگ کیدزن  اههدعو  دوعوملا و  برتقا  و  - 33

ندوب صیرح  رطاخ  هب  دـندومن  تکرـش  تراجت  رد  ناشنارهوش  اب  اهنز  و  ایندـلا ، یلع  اصرح  ةراجتلا  یف  نهجاوزا  ءاسنلا  كراش  و  - 34
، ایند هب 

، دش هداد  شوگ  اهنآ  هب  دیدرگ و  دنلب  ناقساف  يادص  و  مهنم ، عمتساو  قاسفلا  تاوصا  تلع  و  - 35
، تشگ اهنآ  تسَپ ) و   ) لذرا موق  سیئر  و  مهلذرا ، موقلا  میعز  ناک  و  - 36

رطاخ هب  ناراکدب  هدوارم )  ) زا دیدرگ  يراد  دوخ  و  هرش ، ۀفاخم  رجافلا  یقتا  و  - 37
246 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

؛ شرش زا  سرت 
، دیدرگ قیدصت  وگ  غورد  بذاکلا و  قدص  و  - 38

، تشگ نیما  نئاخ  و  نئاخلا ، نمتؤا  و  - 39
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. تفای جاور  اهبعلو  وهل  لیاسو  ناوخ و  زاوآ  نانز  و  فزاعملاو ، نایقلا  تذختا  و  - 40
، دومن تنعل  ار  شیاه  یلوا  تما  نیا  رخآ  و  اهلوا ، ۀمالا  هذه  رخآ  نعلو  - 41

، دندش اه  نیز  رب  راوس  اهنز  و  جورسلا . جورفلا  تاوذ  بکر  و  - 42
، نادرم هب  ار  دوخ  نانز  لاجرلاب و  ءاسنلا  هبشت  و  - 43

، دندومن هیبشت  نانز  هب  ار  دوخ  نادرم  و  ءاسنلاب ، لاجرلا  و  - 44
، داد تداهش  هنابلطواد ) ، ) داهشتسا نودب  دهاش  دهشتسی و  نا  ریغ  نم  دهاش  دهش  و  - 45

، نید يادا  يارب  يرگید  داد  تداهش  و  هفرع ، قح  ریغب  مامذل  ءاضق  رخآلا  دهش  و  - 46
؛ دسانشب ار  قح  هک  نیا  نودب  شقیفر ) هب  تمدخ  (و 

، نید يارب  هن  دش  هتفرگارف  هقف  ملع  و  نیدلا ، ریغل  هقفت  و  - 47
، دنتشاد مدقم  ترخآ  هب  ار  ایند  لمع  و  ةرخآلا ، یلع  ایندلا  لمع  اورثآ  و  - 48

، دندناشوپ ناگرگ  ياهلد  هب  ار  دنفسوگ  تسوپ  و  بائذلا ، بولق  یلع  ناضلا  دولج  اوسبل  و  - 49
هفیجزا رتوبدب  نانآ  ياهلد  هک  یلاحرد  ربُّصلا ،، نم  ّرماو  فیجلا  نم  نتنا  مهبولق  و  - 50

«1 ، » دش ْربُص  زا  رتخلت  و 
«2 . » هناّکس نم  ّهنا  مهدحا  یّنمتی  نامز  سانلا  یلع  ّنیتأیل  سدقملا  تیب  ذئموی  نکاسملا  ریخ  لجعلا ، لجعلا  احولا ، احولا  کلذ  دنعف 

یم ینامز  تسا و  سدـقملا  تیب  اهنکـسم  نیرتهب  زور  نآ  رد  باتـشب  باتـشب و  هد و  تاجن  ار  دوخ  هد و  تاجن  ار  دوخ  ماگنه ، نیا  رد 
دنشاب نآ  نانکاس  زا  دنک  یم  وزرآ  یسکره  دیآ 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  ةؤلؤل  هبطخ  زا  زارف   77 - 21

247 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ةؤلؤل  هبطخ  زا  زارف   77 - 21
ۀبطخ ۀیرـصبلاۀبطخ و  ۀـفوکلا و  ۀـبطخ  نایبلا و  ۀـبطخ  دـننام  نوگانوگ  بلاـطم  ناـیبرد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  فلتخم  ياـههبطخ 
نیمه و  وو ..  ۀـیتولاطلاۀبطخ  ۀلیــسولاۀبطخ و  ءارهزلا و  ۀــبطخ  ۀعــصاقلا و  ۀــبطخ  ۀــیجتنطلا و  ۀــبطخ  ۀــیلهاکلاۀبطخ و  ۀــیراختفالا و 

، میئاـمن مادـقا  تسا ، سرتـسد  رد  هک  اـهنآ  همه  ندروآ  هب  رگا  هک  تسا  هدیـسر  اـم  تسد  هب  قثوم ، عباـنم  واـه  باـتک  رد  ةؤلؤلاۀـبطخ ،
اراد تقو  همه  نآ  تعسو  هب  ریقح  نیا  هن  دنراد و  ار  اهنآ  هعلاطم  تقو  هلصوح و  یمارگ  ناگدنناوخ  هن  هک  دبلط  یم  ار  يدایز  تادلجم 

عاجرا رداصم  عبانم و  نآ  هب  ار  اهنآ  حورشم  زا  هدافتسا  موش و  یم  ضرعتم  اه  هبطخ  نآ  زا  یضعب  ياه  تمـسق  هب  تهج  نیدب  مشاب  یم 
. مهد یم 

هنازخ رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ياـههبطخ  زا  هبطخ  شـش  نآرد  هک ، ءامدـق  زا  یکی  هعومجم  زا  قئارلا » عومجملا   » رد هّللا  ۀـبه  دـیس 
ام درک  ثیدح  هک  تسا  ةؤلؤللا »  » فورعم هبطخ  اه  هبطخ  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدروآ  شدوخ  طخ  اب  سوواط  نب  یلع  دیـس  ياهباتک 

بوقعی فسوی  وبأ  امرب  درک  ثیدح  تفگ : مردپ ، ار  ام  درک  ثیدـح  تفگ : هّللا  دـبع  نب  یلع  نسحلا  وبأ  دـباعلا  دـهازلا  مامالا  خیـش  ار 
دیعس یبأ  زا  شدج  زا  شردپ  زا  قازرلا ، دبع  نب  هّللا  دیبع  ارام  درک  ثیدح  تفگ : يورهلا  شبح  وبأ  ارام  درک  ثیدح  تفگ : یمیرحلا 

هبطخ و ندـناوخ  يارب  ةرـصب  ربنم  يالاب  تفر  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نانمؤمریما  تفگ : يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  يردـخ ،
: دومرف سپس  تفگ  انث  وا  رب  دومن و  ادخ  شیاتس  سپ  دومرف ، داریا  ۀغیلب  ۀبطخ 

رد ناتیارقف  ماش و  رد  ناتنارگناوت  هرـصب  هفوک و  نیقارع  لها  يا  ةرـصبلاب  مکؤارقف  ماشلاب و  مکؤاینغا  ةرـصبلاو ، ۀـفوکلا  نیقارعلا  لها  ای 
(، دوب دهاوخ   ) هرصب
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؟ دوش یم  هنوگ  نیا  یک  نانمؤمریما ، يا  تفگ : رباج  لاق ": کلذ ؟ نوکی  یتم  و  نینمؤملا ، ریما  ای  رباج : لاق  " 
هیلع هللا  یلص  دمحم  تما  رد  هک  ینامز  دومرف : لاق - نا  یلا  ۀلصخ - نوتس  ةرجاشملا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ۀما  یف  رهظ  اذا  - 1

: دومرف ات  تلصخ  تصش  ثحب  ّرج و  دش  رهاظ  هلآ  و 
. دش عقاو  ءاملع  ءاهقف و  رب  گرم  هک  یتقو  ءاملعلا ، ءاهقفلا و  یف  توملا  عقو  اذا  - 2

، اه لقع  یب  رارشا و  درک  ینالوط  رمع  و  ءاهفسلا ، رارشالا و  ترمع  و  - 3
، اراه زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  دومن  عیاض  و  تاولصلا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ۀما  تعّیض  و  - 4

248 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
، اه توهش  رب  دش  يوریپ  و  تاوهشلا ، تعّبتا  و  - 5

(، اه راد  تناما  و   ) تناما دش  مکو  تانامالا ، ّتلق  و  - 6
، تانایخ دش  دایز  و  تانایخلا ، ترثک  و  - 7

، ار اه  بورشم  دندیشون  و  تاوهقلا ، اوبرش  و  - 8
(، دشاب يزاب  مسا  دیاش   ) تاماش رب  دندرک  يزاب  و  تاماشلاب ، اوبعل  و  - 9

(، تسا يزامن  مان   ) تامتعزا دندیباوخ  و  تامتعلا ، نع  اومان  و  - 10
!!، ناردام ناردپ و  نداد  مانشد  اب  دندومن  عونت  و  تاهمالاو ، ءابالا  متشب  اوهکافت  و  - 11

، اه ینمشد  اب  دجاسم  رد  ار  اهادص  دندرک  دنلب  و  تاموصخلاب ، دجاسملا  یف  تاوصألا  اوعفر  و  - 12
، اه شورف  دیرخ و  يارب  یئاه  تسشن  ار  نآ  دنداد  رارق  و  تاراجتلل ، سلاجم  اهولعج  و  - 13

، اهالاکرد دندز  کلک  و  تاعاضبلا ، یف  اوّشغ  و  - 14
، اهالب زا  دندیسرت  هن  و  تامقنلا ، اوشخی  ملو  - 15

، اه یتشز  زا  دندرک  دایز  و  تائیسلا ، نم  اورثکا  و  - 16
، اه یبوخ  زا  دندومن  مک  و  تانسحلا ، نم  اولقا  و  - 17

، اه نامسآ  راگدرورپ  رب  دندومن  ینامرفان  و  تاوامسلا ، بر  اوصع  و  - 18
(، هدئاف یبو   ) غاد ناشناراب  تشگ  و  اظیق ، مهرطم  راص  و  - 19

، هصغو مغ  هیام  ناشیاه  هچبو  اظیغ ، مهدلو  و  - 20
، دنتفریذپ توشر  اه  یضاق  و  ءاشرلا ، ةاضقلا  تلبق  و  - 21
، دندرکادا اهنز  ار  اهقوقح  و  ءاسنلا ، قوقحلا  تدا  و  - 22

، ایح تشگ  مک  و  ءایحلا ، ّلق  و  - 23
، اه یناهنپ  دش  راکشآو  ءافخلا ، حرب  و  - 24

، اه هدرپ  دش  هدز  رانک  و  ءاطغلا ، فشکنا  و  - 25
، اوه دش  کیرات  و  ءاوهلا ، ملظا  و  - 26

، اه قفا  دیدرگ  هایس  و  قفألا ، دوسا  و  - 27
، اه هار  تشگ  نما  ان  و  قرطلا ، تفیخ  و  - 28
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(، يریگ تخسو   ) سرت تفای  تدش  و  سأبلا ، ّدتشا  و  - 29
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، مدرم تشگ  دساف  و  سانلا ، دسفنا  و  - 30
؛) اه تقو  دوش  تکرب  یبای   ) تعاس دوش  کیدزن  و  ۀعاسلا ، تبرق  و  - 31

، تعانقدوش رظنمدب  و  ۀعانقلا ، تئنش  و  - 32
، رارشا دوش  رتشیب  و  رارشالا ، ترثک  و  - 33

، نابوخ دوش  مک  و  رایخالا ، ّتلق  و  - 34
، اه هار  دوش  عطقنمو  رافسألا ، تعطقنا  و  - 35

، اهّرس ددرگ  راکشآ  و  رارسألا ، ترهظ  و  - 36
، يزاب سنج  مه  ددرگ  دایز  و  طاوللا ، رثک  و  - 37
، ناهاشداپ دننک  ملظ  و  نیطالسلا ، تراج  و  - 38

، اه ناطیش  دهد  بیرف  و  نیطایشلا ، تذوحتسا  و  - 39
، نید دوش  فیعض  و  نیدلا ، فعض  و  - 40

، میتی لام  دنروخب  و  میتیلا ، لام  اولکا  و  - 41
، ار اه  هراچیب  دنزاس  رود  و  نیکاسملا ، اورهن  و  - 42

، اه یضاق  رد  يزاب ) تراپو   ) یئوخ مرن  ددرگ  یم  و  ةاضقلا ، یف  ۀنهادملا  تراص  و  - 43
، ناهاش رد  اه  گنج  و  نیطالسلا ، یف  بورحلا  و  - 44

، مدرم ریاس  رد  یلقع  یب  و  سانلا ، رئاس  یف  ۀهافسلا  و  - 45
، نانز اب  نانز  نادرم و  اب  نادرم  دومنافتکا  و  ءاسنلاب ، ءاسنلاو  لاجرلاب  لاجرلاأفاکت  و  - 46

، ار اهراوید  دنداد  شیارآ  و  تارادجلا ، اوفرخز  و  - 47
؛) دنتفر الاب  نآرب  و   ) ار اه  خاک  دنتخاس  دنلب  و  روصقلا ، یلع  اولع  و  - 48

، دنداد غورد  تداهش  و  روزلاب ، اودهش  و  - 49
، اه بسک  دش  گنت  و  بساکملا ، تقاض  و  - 50

، اه تساوخ  رد  دش  بایمک  و  بلاطملا ، تّزع  و  - 51
، ار گرزب  ياهزیچ  دندرمش  کچوک  و  مئاظعلا ، اورغصتسا  و  - 52

، اه نیز  رب  اهنز  تفر  الاب  و  جورسلا ، یلع  جورفلا  تلع  و  - 53
، ۀعاسلاک مویلاو  مویلاک ، عوبسألاو  عوبسألاک ، رهشلاو  رهشلاک ، ۀنسلا  ریصت  ذئنیحف  - 54
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کی تعاس و  کی  دننام  زور  زور و  دننام  هتفه  هتفه و  دننام  هام  هام و  دننام  لاس  ددرگ  یم  اه  نامز  نیا  رد  سپ  اهل " ۀـمیق  ۀـعاسلاو ال 

، درادن تمیق  مه  تعاس 
: دومرف نانمؤمریما !؟ يا  اه ) نایرج  نیا   ) دوش یم  یک  تفگ : رباج  لاق : نینمؤملا ؟ ریما  ای  کلذ  نوکی  یتم  و  تلق : رباج  لاق 

سپ دومرف : ات  تشگ - دابآ  نارهط » ای  دادـغب  اروز   » هک ینامز  ماوقا ، نامزلا  رخآ  یف  رهظی  ذـئنیحف  لاق - نا  یلا  ءاروزلا - ترمع  اذا  - 55
، یئاه هورگ  نامز  رخآ  رد  دوش  رهاظ  نامز  نیا  رد 

، اه ناطیش  ياهلد  ناشیاهلد  نایمدآ و  ياهور  ناشیاهور  نیطایشلا ، بولق  مهبولق  نییمدآلا و  هوجو  مههوجو  - 56
، هدنرد ناگرگدننام  نوخ ، ناگدنزیر  يراوضلا ، بائذلا  لاثما  ءامدلا  نوکافس  - 57
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، دنریگ یم  بیع  تیارب  اهنآ  هب  ینک  تیعبت  رگا  كوباع ، مهتعبات  نا  - 58
، دننک یم  تتبیغ  اه ، نآ  زا  يوش  بیاغ  رگا  و  كوباتغا ، مهنع  تبغ  نا  و  - 59

، رگاوغا اهنآ  رد  میلح  سپ  واغ ، مهیف  میلحلاف  - 60
، رابدرب اهنآ  نایم  رد  نادب  و  میلح ، مهیف  يواغلا  و  - 61

، فعضتسم اهنآ  رد  نمؤم  و  فعضتسم ، مهیف  نمؤملا  و  - 62
، فیرش اهنآ  رد  قساف  و  فیرش ، مهیف  قسافلا  و  - 63

، وخ مرن  ناشیاه  هچب  و  مراع ، مهّیبص  - 64
، ایح یب  ناشیاه  ناوج  و  رطاش ، مّهباش  و  - 65

(، ورود و   ) قفانم ناشیاه  هدروخلاس  و  قفانم ، مهخیش  و  - 66
، ارناشناگرزب ناشکچوک  درامشن  مرتحم  مهریبک ، مهریغص  رقوی  ال  - 67

، دننک یمن  دیدزاب  ناشناریقف  زا  ناشنارگناوت  و  مهریقف ، مهینغ  دوعی  و ال  - 68
، تسا يراوخ  اهنآ  رب  یگدنهانپ  يزخ ، مهیلا  ءاجتلالا  و  - 69

(، تراقح و   ) تسا رقف  تساهنآ ، تسد  رد  هچنآ  نتساوخ  و  رقف ، مهیدیا  یف  ام  بلط  و  - 70
، تسا ّتلذ  اهنآ  اب  تزع  و  ّلذ ، مهب  ّزعلا  و  - 71

؛ یناهنپ نانمشد  راکشآ و  ناردارب  ةریرسلا ، ءادعا  ۀینالعلا  ناوخا  - 72
251 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

اهنآ رب  دنوادخ  دنک  طلـسم  تروص  نیا  رد  سپ  مهؤاعد ، مهل  باجتـسی  الف  مهرایخ  وعدـیو  مهرارـشا ، مهیلع  هَّللا  طلـسی  ذـئنیحف  - 73
، دوشن باجتسم  یلو  دننک  یم  اعد  مه  ناشنابوخ  ار و  ناشنادب 

(، لیلد نودب   ) راتفگ اب  دننک  یمریگتسد  ناهاش  ههرب ، نیا  رد  لیواقألاب ، نیطالسلا  ذخأت  کلذ  دنعف  - 74
(، دننک یم  تواضق   ) توشر اب  اه  یضاق  و  لیطاربلاب ، ةاضقلا  و  - 75

(، ییأردوخ و   ) لیوأت اب  دننک  یم  مکح  ءاهقف  و  لیوأتلاب ، نومکحی  امب  ءاهقفلا  و  - 76
«1 . » ربخلا نیدلاب ، ایندلا  نولکأی  نوحلاصلا  و  - 77
-. ربخرخآ ات  نید - اب  ار  ایند  دنروخ  یم  ناحلاص  و 

رئاصبلا بختنم  رد  یلح  نامیلس  نسح  خیش  ار  یتمسق  بقانملا و  رد ص 379  بوشآ  رهش  نبا  ار  نآ  زا  یتمسق  تسا  ینالوط  هبطخ  نیا 
دناهدروآ

دادغب تافص  ةؤلةؤل و  هبطخ 2  - 22

، میهاربإ نب  یسوم  نب  لیعامسإ  زا  یفوک ، نیـسح  نب  دمحم  زا  ةدنم ، نب  دمحم  نب  نسح  نب  یلع  دادغب  تافـص  ةؤلةؤل و  هبطخ 2  - 22
نب یلع  نانمؤمریما  ام  هب  دـناوخ  هبطخ  تفگ : سیق  نب  ۀـمقلع  زا  یعخن ، میهاربإ  زا  ریبج  نب  میکح  زا  کیرـش  زا  بیبح ، نب  نامیلـس  زا 

بیرق نع  نعاظ  ّیناو  الا  دومرف : ۀبطخ  رخآ  رد  تفگ : یم  هک  هچنآ  تفگ : سپ  ار ، ةءولؤل »  » هبطخ ۀفوک  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ 
و مکتویب ، مکعماوص  اوذّختاو  هَّللا ، هتاما  ام  ءایحاو  هَّللا  هایحا  ام  ۀتاماو  ۀّیورـسکلا ، ۀکلمملاو  ۀّیومألا  ۀنتفلا  اوبقتراف  بیغملا ، یلا  قلطنم  و 

مندش بیاغ  لحم  يوس  هب  یکیدزن  نیا  رد  نم  شاب  هاگآ  نوملعت ، متنک  ول  ربکا  هرکذف  اریثک  هَّللا  اورکذا  و  اضغلا ، رمج  لثم  یلع  اوّضع 
ار هچنآ  ندرک  هدنز  تسا و  هدرک  هدنز  ادخ  هک  ار  هچنآ  ندـش  هدرم  ار و  هیورـسک  تکلمم  هیما و  ینب  هنتف  دـینک  تبقارم  سپ  مور ، یم 
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هدیناریم ار  نآ  ادخ  هک 
252 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

سپ دـیروآ  دای  هب  دایز  ار  ادـخ  ار و  نابایب  غاد )  ) گیر دـننام  دـیریگب  زاگ  دـیئامن و  ذـخا  دوخ  ياههعموص  ار  دوخ  ياه  هناخ  و  تسا ،
دینادب رگا  تسا  گرزب  وا  رکذ 

ۀـضفلاو بهذـلاب  ۀـفرخزم  رجآلا  صجلاب و  ةدّیـشم  اهومتیأر  ولف  تارفلا ، لیجد و  ۀـلجد و  نیب  ءاروزلا  اهل  لاـقی  ۀـنیدم  ینبت  و  لاـق : مث 
ربونصلا رعرعلا و  جاسلاب و  تیلع  دق  و  تاراتسلا ، بابقلا و  میخلا و  سونبآلا و  جاعلا و  باوبا  ماخرلا و  رمرملا و  یقـستسملا و  دروزاللاو 

یم انب  و  دومرف : سپـس  کلملا  ّینـس  ددع  یلع  اکلم  نورـشع  ۀـعبرا و  نابـصیشلا  ینب  کلم  اهیلع  تلاوت  روصقلاب و  تدّیـش  و  بشلا ، و 
هداد تنیز  رجآ و  چگ و  اب  هدش  يراک  مکحم  هک  دـینیبب  ار  نآ  رگا  سپ  تارف ، لیجد و  هلجد و  نایم  دـنیوگ  ءاروز  نآ  هب  يرهـش  دوش 

اب هتفر  الاب  و  اه ، هدرپ  اه و  هبق  اهرداچ و  سونبآ و  جاع و  ياهرد  گنـس و  رمرم و  هدش و  هداد  بآ  دروجال  هرقن و  الط و  اب  تسا  هدـش 
نآرب دش  یپ  رد  یپ  دیدرگ و  مکحم  اه  خاک  اب  ندرک و  تنیز  نداد و  هولج  ربونص و  ینییزت و  ياههشیش  و  يراکنامیس ) و   ) دودنا لگ 

حوـمجلا و صـالقملا و  حافـسلا و  مهیف  کـلم ،»  » ياـهلاس دادـعت  هب  ناطلـس  راـهچ  تسیب و  ساـبعلا ) ینب   ) نابـصیش نادـنزرف  تنطلس 
رایـسلا و عیلخلا و  ینابهرلا و  مالعلا و  بعـصتسملا و  ملطـضملا و  راشعلا و  روهتملا و  شبکلا و  راـظنلا و  ثنؤملا و  رفظملا و  عودـخلا و 
و ءارمحلا ، ةالفلا  تاذ  ءاربغلا  ۀـبقلا  لمعت  و  قونیعلا . مالظلا و  و  میـسولا ) و   ) میثولا بلکالا و  فرتملا و  بتکالا و  دـیدکلا و  فرتملا و 

عولط اهلوا  ةرـشع ، تامالع  هجورخل  ناو  الا  ۀـیردلا ، بکاوکلا  نیب  ئیـضملا  رمقلاک  میلاقالا  نیب  ههجو  نع  رفـسی  قحلا  مئاـق  اـهبقع  یف 
یلا ۀمالعلا  نم  و  بصخلا ، تامالع  کلت  و  بغش ، جرم و  جره و  هیف  عقی  و  بکوک ،) مسا   ) يداحلا نم  براقی  و  بنذلا . يذ  بکوکلا 

«1 . » دیحوتلا یلع  هّلل  صالخالا  ۀملک  تّمت  رهزألا و  رمقلا  انب  رهظی  كاذ  ذا  ةرشعلا  تامالعلا  تضقنا  اذاف  بجع ، ۀمالعلا 
شبک و  هدننک ) اشامت   ) راظن و  تفـص ) نز   ) ثنؤم و  دنمزوریپ )  ) رفظم و  رگ ) هلیح   ) عودخ حومج و  صالقم و  حافـس و  تساه  نآ  رد 

رایس و و  هَّللابرهاقلا ) دننام  هدش  علخ   ) عیلخ ینابهرلاو و  مالع  و  شوک ) تخـس   ) بعـصتسم ملطظم و  راّشع و  و  عاجـش )  ) رّوهتمو چوق ) )
فرتم
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تافص  ) قونیع و  کیرات )  ) مالظ و  ابیز )  ) میـسوو روجنر )  ) بلکا فرتم و  بتکا و  و  ردتقملا ) ناش  مهدجیه   ) دیدک و  نارذگـشوخ ) )

دوش یم  نشور  دیامن و ،) مایق   ) قح هدـننک  مایق  نآ  یپ  رد  و  خرـس ، تالف  ياراد  ءاربغ  دوش  یم  هتخاس  هبق  و  تسا ،) سابعلا  ینب  ناهاش 
هلابند هراتـس  عولط  شلوا  تسه ، تمالع  هد  وا  جورخ  يارب  شاب  هاگآ  ناشخرد ، ناگراتـس  نایم  نابات  هام  دـننام  اه  هراـق  نیب  شیور  زا 

ات تمالع  نیا  زا  تسا و  یناوارف  ياهتمالع  نآ  ینامرف و  ان  ینما و  ان  راتشک و  نآ  رد  دوش  عقاو  و  يداح »  » هراتسرب دوش  کیدزن  راد و 
مامت ناشخرد و  هام  ام  يارب  دوش  یم  رهاظ  ناهگان  تشذـگ  هناگ  هد  تامالع  هک  یتقو  سپ  تسه ، یتانایرج ) اه و   ) یتفگـش یکی  نآ 

1 . » دیحوترب ادخرب  صالخا  هملک  دوش  یم 

رگید ناوارف  مئالع  نایبلاۀبطخ و  زا  زارف   121 - 23

هک « 2  » تسا مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  بوسنم  ینالوط  ياههبطخ  زا  نایبلا  ۀـبطخ  رگید  ناوارف  مئـالع  نایبلاۀـبطخ و  زا  زارف   121 - 23
یلا ۀـعیرذلا  رد  هلمج  زا  دـناهدروآ  ار  نآ  زا  یتمـسق  اـی  لـماک  روط  هب  فـلتخم  عباـنم  و  دـناهدومن ، داریا  هرـصب ، رد  اـی  هفوـک  رد  ار  نآ 

ینادمه دمّصلادبعالم  فراعملارحب  و  مّظنملاّرّدلا ، زا   56 ةدوملا ج 3 / عیبانی  فیدر 988 و  خ ط ب »  » 200 ب ج 7 / ۀعیشلا : فیناصت 
. مالسلا هیلع  نامز  ماما  نارای  باحصا و  یماسا  تمسق 1 - هس  رد  بصانلا  مازلا  و 

نب یلع  شیورد  طخاب  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  رد  تسا و  هدروآ  مظتنملارادزا  ار  محالم  هیقب  - 3 ترضح . نآ  ماکح  ءامسا  - 2
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هدروآ روهظلا  مئالع  باتک  رد  ار  هبطخ  مامت  ّربش  دیس  و  لاس 1067 ، نوتاخ  نبا  تافوقوم  زا  قرو  رد 55  لاس 923  يرقم  نیدلا  لامج 
نوگانوگ ددعتم و  ياهحرش  تسا و  دوجوم  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخ  باتک  رد  هک  هدرک  لقن  ار  نآ  نسح  نیدلا  جارس  خیـش  تسا و 

لقن هداد و  رارق  كـالم  ار  نآ  « 3  » روهدـلا بئاون  رد  یناهجریم  هّللا  تیآ  هک  رابخألا  بئاجع  و  تسا ، هدـش  هتـشون  نآ  هب  ءاملع  طسوت 
نب هّللادبع  زا  شدج ، زا  شردـپ  زا  کلام  نب  قوط  زا  ير »  » یـضاق یناجرج  دـمحا  نبدـمحم  زا  يرابنا  دـمحا  نبدـمحم  زا  تسا  هدرک 
ربنم يالاب  دمآ و  هفوک  هب  دیسر  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  نآ  زا  دعب  دیوگ : یم  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  « 4  » دوعسم

، دش دـنلب  هیرگ  هب  اهادـص  دنتـسیرگ و  دایز  دندینـش  ار  نآ  هک  یتقو  دـش ، رعـشقم  اهدـلج  ریحتم و  اه  لقع  هک  دـناوخ  ياهبطخ  تفر و 
: دومرف
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ادـخ لوسر  رون  نیا  تسا و  هدوب  ادـخ  وا و  نایم  رارـسا  نیا  هک  تسا  هدومرف  وا  هب  ار  ناهنپ  رارـسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هک دناوخب  ار  نایبلاۀبطخ  مدرم  هب  هک  دومن  تیصو  وا  هب  رمع  رخآ  رد  تسا و  هتفای  لاقتنا  مالـسلا  هیلع  یلع  يور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
!!. تسا هدناوخ  ترضح  نآ  هک  تسا  هبطخ  نیرخآ  نآ  ۀمایقلا و  موی  یلا  نوکیام  ناکام و  ملع  تسا  نآ  رد 

. میهد یم  عاجرا  قوف  كرادم  هب  ار  هیقب  میروآ و  یم  ار  جایتحا  دروم  ۀبطخ  نیا  زا  ام 
دولآ و درگ  یگنـسرگ  زا  نیمرح  هکم و  هراـب  رد  مداد  ربخ  نم  هکنآ  زا  دـعب  دومرف ...« : نایبلاۀـبطخ  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 

؛ خرس گرم 
؛ مدرم نایم  رد  دنشاب  لاح  نیرتدب  رد  ات  سرت  يرادن و  یگنسرگ و  یطحق و  زا  ناتیافرش  ناتربمغیپ و  تیب  لها  رب  ياو  يا  شاب  هاگآ 

تاداس و ندش  هتشک  تلع  هب   ) سپـس ياهدننک ، توعد  رب  دوشن  هداد  باوج  یئادص و  دوشن  هدینـش  نامز  نآ  ناتدجاسم  رد  شاب  هاگآ 
؛ نآ زا  دعب  تسین  يریخ  رگید  نامز ) نآ  رد  ناگرزب  نتفر  نیب  زا 

، دـیامن تعاـطا  ناـنآ  زا  سکره  دوش و  هتـشک  دـیامن  یناـمرفان  اـهنآرب  سکره  هک  دـننک  ینارمکح  اـهنآ  رب  رفاـک  ناـهاشداپ  هک  نیا  و 
؛ دنراد شتسود 

هدز راد  هب  راتـشک و  اهنآ  رد  ردـقچ  سابع ، ینب  كولم  نآ  زا  دـعب  تسا و  هیما  ینب  دـیامن  تسایر  امـش  رب  هک  یـسک  نیلوا  شاب  هاـگآ 
؛! دشاب ناگدش 

تقبـس نابـسا  اب  رجه »  » هیحاـن زا  نآ  هب  دـیآ  یم  ناـمز ، نآ  رد  ینایفـس  زا  دـنک  یم  لولح  نآ  هب  هک  هچنآ  امـش و  هفوک  نیا  رب  ياو  يا 
كانلوه ناریش  دنوش  راوس  اهنآ  هب  هک  هدنریگ 
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هب تسا  مسا » ( » شمان هک  یـسک   ) اـب و  هراـپ ) بل   ) رتشا ناوج  درک  جورخ  هک  یناـمز  تسه  نیـش  شماـن  رد  ِهک  نآ  كانـسرت ، ناربب  و 

نآ ریغ  هب  نآ و  رب  دوش  عقاو  هک  هچنآ  هب  مرتاناد  نم  ار و  نانآ  ناوناب  دیامن  ریسا  ار و  نآ  ناگرزب  دشک  یم  تشگرب ، هرصب 
« تب  » منص دوش  هدرک  تدابع  دوب و  مسا »  » شمان هک  نآ  رد  دوش  یم  هتشک  سپ  عفترم  کچوک و  ياهلت  نیبام  عیاقو  نآ  رب  دشاب  یم  و 

یضعب ار  یـضعب  دنـشک  یم  دوش و  دنلب  اهادص  اهنآ ) متـس  ملظ و  زا   ) تقو نآ  رد  سپ  مرج ، يارب  رگم  ددرگ  یمن  رب  دور و  یم  سپس 
؛ ار رگیدمه ) (و 

دنک تمرح  کته  دربب و  رـس  ار  ناتلافطا  دـیامن و  کلمت  ناتمیرح  اـههناخ و  هب  رتشا ) ناوج   ) وا ندـمآ  دورف  زا  امـش  هفوک  رب  ياو  سپ 
، یگرزب هعقاو  شیارب  دوش  یم  اهدماشیپ ) نیا   ) و هشیب ، ریش  شنادرم  هوبنا و  شّرش  ینالوط و  وا  رمع  ار ، ناتنانز 

قـسف اهرهـش  رد  یلاعت  يادـخ  نید  رد  هک  یئاهنآ  نوقـساف ، نوطـساق و  نوقفانم و  دوش  دوبان  نآ  رد  هک  تسا  یئاههنتف  اهنآ  شاب  هاگآ 
ناشرش اهنآ و  يادص  زا  مدرم  هک  ار  یئاه  هورگ  دنتشک  منیب  یم  ار  اهنآ  ایوگ  سپ  ادخ ، ناگدنب  هار  رس  هب  ار  لطاب  دندیـشوپ  دندومن و 
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قحال سپ  گرزب  يالب  ددرگ  رهاظ  دوب ، روآ  سرت  اهنآ  هب  ندرک  هاگن  هک  هداـتفا  ناولهپ  هدـش و  هتـشک  درم  ردـقچ  سپ  دندیـسرت ! یم 
. ناشرخآ رب  شلوا  دوش 

؛ دراد ناگدنریگ  تربع  يارب  یئاهدنروآ  تربع  اه و  هناشن  امش  نافوک  نیا  هب  انامه  شاب  هاگآ 
هتـشک سپ  دیآ  دورف  اهنآ  هب  ریـشمش  هک  ینامز  دریگ ! ارف  ار  قارع  لها  هک  سرت  راتـشک و  گرم و  زا  ير »  » زا دادغب  رب  ياو  شاب  هاگآ 

اه هنتف  يوس  هب  مدرم  دـندرک  ذوفن  دـش و  طلـسم  برع  تشگ و  فیعـض  مور  هاشداپ  هک  ینامز  نیا  تمالع  و  دـهاوخ ، ادـخ  هچنآ  دوش 
«1  ...« » دنریگ یم  ار  هرصب  برع و  رب  مجع  دیامن  جورخ  نامز  نیا  رد  سپ  اه ، هچروم  ذوفن  دننام 

؛ ددرگ ریسا  اه  میرح  لیلذ و  نازیزع  ندش ) لخاد  ره  رد   ) هبترم هس  هرصب  هب  دوش  لخاد  ینایفس  انامه  شاب  هاگآ 
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؛ هتشگ هدیرد  ياهتمرح  هتخیرورف و  ياههتشک  هدش و  هدیشک  ریشمش  زا  دیامن  لولح  نآ  رب  هچنآ  و  ۀّلح ) لباب *  ) ۀکفتؤم رب  ياو  يا 
دـشک یتخـس  ردقچ  سپ  ءاروز ،)  ) نآ لها  زا ) ناحلاص  و   ) وا و نایم  ادخ  دوشیم  لیاح  سپ  دـیآ  یم  ناگ ، هشیپ  متـس  ءاروز  رب  سپس 

«1 « ؛ وا طلست  ددرگ  يوق  وا و  نایغط  دوش  دایز  وا و  زا  نآ  لها 
، ناتین هایس  نالد ، تخس  زادنارب ، گنج  نالد ، هایس  ور ، دیفـس  اراهنآ  ینیب  یم  دنمهف ، یمن  هک  مجع  و  نوهاش ، لها  ملید و  لها  رب  ياو 
و تسا ) هتفر  نیب  زاو  شوماخ  و   ) هدرک لوفا  اهنآریخ  دندرگ ، نکاس  نآرد  هک  ینیمز  دنوش و  نآ  لخاد  هک  يرهـش  رب  ياو  سپـس  ياو 

دروخ دز و  ناش  نایم  دننک و  تاقالم  اهنآ  اب  بازحا  تسا ، رتشیب  اهرتگرزب  زا  ناشناکچوک  تّمه  تسا ،) رادـیاپو   ) هدـش سمل  ناشرش 
زا هلیبقود   ) ناودـع هزمح و  نادـمه و  دارکا  اهنآ  رب  دوش  هفاضا  اهرهـش و  ریاس  ناتـسهوک و  ياهدرک  دـننک  یتسدـمه  اهنآاب  دوش ، دایز 

دنشک یم  سپ  ناشاک  دنقرمس و  نیوزق و  کیدزن  دنیآ  دورف  سپ  ناسارخ  هیحان  زا  اه  مجع  نیمز  رس  هب  دنـسرب  ات  ناریا ،) لامـش  لیابق 
. زاریش نیمز  هب  دننک  لوزن  سپس  ناتربمایپ  تیب  لها  زا  تاداس  نآ  رد 

اهزودرز نیچقرع  رکشل  لها  زا  اه  یتشک  ردنب  زمره و  هریزج )  ) لها رب  ياو  شاب  هاگآ 
(، نایدنه رفاک  لیابق  زا  )

هدـیرب سپ  دـیآدورف ، اهنآ  هب  بارعا  زا  هک  یعیاقو  يراوخ و  ّتلذ و  زا  اهنآ  هب  دـسر  یم  هک  هچنآ  زا  نامع و  روشک )  ) مدرم رب  ياو  يا 
. نانز دندرگریسا  نادرم و  دوش  هتشک  تاجن )  ) بابسا اهنآ  زا  دوش  یم 

حبذ نوعلم ، رفاک  زا  « 2 ( » دشاب نیرحب  رد  يا  هریزج  مه  نآ  دیاش   ) نوباص لها  اب  نیرحب ) رد  گرزب  هریزج   ) لاوأ لهارب  ياو  يا  سپ و 
( مراد عالطا  اهنآ  ياهنایرج  زا  و   ) مناد یم  ار  هدیسر  هعقاو  اهنآ  يارب  نم  ار و  ناشنانز  دنرادهگن  هدنز  اراهنآ و  نادرم  دنک 
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-9 راسرد ، - 8 ایلک ، رد  - 7 ناقراخرکوأ ، رد  - 6 دارکا ، دارع و  لها  دزن  - 5 ایون ، دزن  - 4 ۀیبنج ، رد  - 3 بیلص ، رد  - 2 هعلقود ، نایم  - 1

. قبن تارجش  تسار  فرط  رد  - 13 هوک ، هلق  رد  - 12 بیثک ، تسار  فرط  رد  - 11 نینح ، رئب  رد  - 10 هوک ، ود  نایم 
. ینارگو یگنسرگ  زا  يراوخ  ّتلذ و  زا  دسر  یم  اهنآ  رب  هچنآ  و  میلس ) ینبزا   ) ناوکذ هلیبق )  ) و « 1  » سینک رب  ياو  شاب  هاگآ 

گرزب و راتـشک  زا  نآ  هب  دـسر  یم  هچنآ  و  ير »  » رب ياو  يا  و  اسرف ، تقاـط  تلذ  زا  نآ  رب  دـیامن  لولح  هچنآ  ناـسارخ و  لـها  رب  ياو 
، نادرم مادعا  نالفط و  حبذ  ناوناب و  تراسا 

؛ اهبرع زا  دسر  یم  اهنآ  هب  هچنآ  گنرف و  ياهرهش  رب  ياو  يا  و 
سیق هریزج  هب  ياو  سپ  نامز ، نآ  رد  یناریو  حـبذ و  راتـشک و  زا  دـیآ  دورف  اهنآ  هب  هک  یئاـهالب  دـنه و  دنـس و  ياهرهـش  رب  ياو  يا  و 

جنپ نم  ار و  نآ  لها  دفاکـش  یم  تسه و  هک  ار  ِهکره  دـشک  یم  سپ  دـیآ  دورف  اج  نآ  هب  شناهارمه  اـب  هک  یکانـسرت  درم  زا  شیک ) )
لباقم - 5 نیتلوز ، ناـیم  - 4 یبرغ ، هشوــگ  زا  - 3 اشوک ، لـباقم  - 2 یکـشخ ، کیدزن  شیاـیرد  لـحاس  رد  مـناد 1 - یم  نآ  رب  هـعقاو 
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. یکشخ
دوش و هتفرگ  ناشناگرزب  سپ  فرط  ره  زا  دـیآ  نآ  رب  مه  رـس  تشپ  هک  هدـنبوک  عیاقو  زا  نیرحب  لها  رب  ياو  شاـب  هاـگآ  دومرف : سپس 
رد دوش  یم  - 2 جیهامـس ، مان  هب  یلامـش  هشوگرد  اهنت  ياهریزج  رد  - 1 مسانـش ، یم  نآ  رب  هعقاو  تفه  نمو  دـنوش  ریـسا  ناشناکچوک 

فورعم لت  ود  نایم  - 5 دنلب ، هوک  ود  نایم  دجـسم و  ۀلیا و  نیب  - 4 یبرغ ، لامش  هشوگ  رهـش و  تسار  زا  رهن  ود  نایم  - 3 عطاق ، لحم ) )
سپس یجاملا 7 - رطـس  تمـس  رد  تاریدس  هب  فورعم  قبن  ناتخرد  نیب  - 6 هداج ، لت و  نایم  خرک  هب  دـنک  يوریپ  سپـس  ةوبح  هوک  هب 

. تسا یمتفه  نآ  و  نیرحب ) رد  تسا  یلحم  مان   ) نیتروح
لحاس کیدزن  رد  نآ  شاهناخ و  رد  برع  ناگرزب  زا  يدرم  ندش  هتشک  نآ ، هناشن  و 
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، ار لاوما  دننک  یم  تراغ  اهدرم و  دنـشک  یم  دـننک و  یم  شروش  اهبرع  سپ  اجنآ ، مکاح  روتـسد  اب  دوش  هدـیرب  شرـس  سپ  تسایرد ،

«. طخ  » دالب ات  دنیامن  بیقعت  اراهنآ  دیامن و  شورخ  برع  رب  مجع  نآ  زا  دعب 
رد ياهعقاو  - 3 هروـید ، رد  ياهعقاو  - 2 ءاـحطب ، رد  ياهعقاو  - 1 دـنیآ . مهرـس  تشپ  هک  ینوگانوگ  ياههعقاو  زا  طـخ  لـها  رب  ياو  يا 

ياهعقاو - 8 اه ، نابایخ  نیب  رد  ياهعقاو  - 7 اه ، باصق  رازاب  رد  ياهعقاو  - 6 نیراد ، رد  ياهعقاو  - 5 لحاس ، رد  ياهعقاو  - 4 فصفص ،
. تورات رد  ياهعقاو  - 11 سرادم ، رد  ياهعقاو  - 10 رارحلا ، رد  ياهعقاو  - 9 ۀفارز ، نایم  رد 

یگرزب ياههعقاو  و  خرک ، هیحان  زا  هعلق  تمـس  زا  دسر  یم  نآ  رب  هچنآ  و  نمی ) رد  يرهـش   ) رجه رهـش  رب  ياو  شاب  هاگآ  دومرف : سپس 
. رونخ مأ  هب  دعب  ۀکارا و  لحم )  ) هب دعب  نیوزق  مان ) هب  یلحم   ) هب سپس  ۀحرف  هب  سپس  ینیسح ، هب  فورعم  لت  نییاپ  رطع  لحم )  ) رب

رب ياو  شاب  هاـگآ  مسانـش ، یم  نآ  يارب  یگرزب  ياـههعقاو  نم  ینارگ و  یطحق و  زا  نآ  هب  دـسر  یم  هچنآ  دـجن و  رب  ياو  شاـب  هاـگآ 
. مهرس تشپ  ياههنتف  نوعاط و  زا  نآ  هب  دسر  هچنآ  هرصب و 

. تانیوع نیب  یعیاقو  ۀبنیجم و  طش و  نیب  نوگانوگ  ياههعقاو  ار و  یگرزب  عیاقو  مسانش  یم  طساو  يارب  نم  دومرف : سپس 
نامز نآ  رد  نآ  رب  دسر  یم  هچنآ  ایند و  لها  رب  ياو  شاب  هاگآ  اسرف . تقاط  ياه  هنتف  زا  دسر  نآرب  هچنآ  نیطـسلف و  رب  ياو  شاب  هاگآ 

نآ مئاد و  ياهگنج  ار  اهنآ  دبوک  یم  رگیدمه و  هب  مدرم  دنوش  راوس  شاب  هاگآ  لامش ، بونج و  قرشم و  برغم و  ياهرهـش  عیمج  و 
«1 (. » ۀبطخرخآات  ) تسین هدننک  متس  ناگدنب  رب  ادخ  تسا و  ناشدوخ  ياههدروآ  تسد  تازاجم  هب 
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کی دوش  عمج  نم  تما  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مردارب  زا  مدینـش  نم  مدرم  يا  دومرف : هبطخ  نآ  لـیذ  رد  ترـضح 

نانمؤمریما يا  دندرک  ضرع  دندیسوب و  ار  ترـضح  ياپ  فک  هتـساوخ  رب  ءالـضف  ءاملع و  سپ  هدشن : عمج  شریغ  رد  هک  تلـصخ  دص 
یمالک هب  دش  دهاوخ  يراج  نامز  لوط  رد  ار  هچنآ  امرف  نایب  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیومع  رسپ  هب  میهد  یم  مسق  ارت 

 ... دنمهفب لهاج  لقاع و  هک 
هیرذ زا  تسارما  هب  مئاـق  هک  ناـمزلابحاص  جورخ  اـت  دـش  دـهاوخ  يراـج  نم  گرم  زا  دـعب  هچنآ  رب  ار  امـش  مهد  یم  ربـخ  نم  دومرف :

هچ دـندرک  ضرع  سپ  نم )  ) نایب زا  دـینک  كرد  ار  تقیقح  ات  نامز  رخآ  ات  دـشاب  هدوب  یم  هچنآ  زا  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  ياـههچب 
: دومرف نانمؤمریما ؟ ای  دش  دهاوخ  اه  نیا  تقو 

: ءاهقف گرم  دوش  عقاو  هک  یتقو  - 1
، ار زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تمادننک  عیاض  و  - 2

، ار تاوهش  دننک  تعباتم  و  - 3
، دوش مک  يراد  تناما  و  - 4
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، ددرگ دایز  يراک  تنایخ  و  - 5
، دنماشایب رمخ  و  - 6

، دنریگ دوخ  راعش  ار  ردام  ردپ و  هب  شحف  و  - 7
، دنرادرب اه  دجسم  زا  تموصخ  هطساو  هب  ار  اه  زامن  و  - 8

، دنهد رارق  ماعط  سلاجم  ار  دجسم  و  - 9
، دننک لمع  دایز  ناهانگ  هب  و  - 10

، دنهد ماجنا  مک  ار  بوخ  ياهراک  تانسح و  و  - 11
(، دیایب مک  ناراب  ینعی   ) دوش هدرشف  اه  نامسآ  و  - 12

، دشاب تعاس  کی  لثم  هتفه  هتفه و  لثم  هام  هام و  لثم  لاس  ماگنه  نیا  رد  - 13
260 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، درابب مرگ  ناراب  و  - 14
، دوش نیدلاو )  ) رازآ تیذا و  ببس  هچب  و  - 15

، تسپ ياهنطاب  کین و و  ياهتروص  نامز  نآ  مدرم  يارب  دشاب  هدوب  و  - 16
نانآ ياهلد  تسا و  نایمدآ  تروص  اهنآ  تروص  دـننک ، شملظ  دـنک  هلماعم  ناشیا  اب  سک  ره  دـیآ و  شـشوخ  دـنیبب  ار  ناشیا  سکره 

: تسا نیطایش  ياهلد 
رتشیب ناشعمط  « 1  » بعـشا زا  دنرتراکم و  هابور  زا  رت و  سجن  گس  زا  رت و  هدیدنگ  رادرم  زا  رت و  خلت  تسا ) یهایگ   ) ربُص زا  نانآ  سپ 

، دنرت هدنبسچ  يرَگ ) ینعی   ) برج زا  تسا و 
، دننک یمن  یهن  تارکنم  زا  و  - 17

، دننک تبیذکت  ار  ناشیا  ینک  ثیدح  رگا  و  - 18
، دننک تنایخ  یهد : رارق  ناشنیما  رگا  و  - 19

، دننک تبیغ  ینادرگ  يور  نانآ  زا  رگا  و  - 20
، دنیامن تداسح  یشاب  رادلام  رگا  و  - 21

، دنوش تنمشد  اهنآ  زا  يزرو  لخب  رگا  و  - 22
، دنهد شحف  یناد  تسپ  ار  اهنآ  رگا  و  - 23

، دنهد شوگ  اراه  غورد  و  - 24
، دنروخب ار  مارح  و  - 25

، دنناد لالح  ار : انغ  برط و  اه و  هلاقم  رمخ و  انز و  و  - 26
، دشاب ریقح  لیلذ و  اهنآ  نایم  ریقف  و  - 27

، ددرگ ریقح  ناوتان و  نمؤم  و  - 28
: دشاب تسپ  اهنآ  دزن  ملاع  و  - 29

: دنشاب یمارگ  نانآ  دزن  قساف  و  - 30
، دشاب گرزب  اهنآ  دزن  رگمتس  و  - 31

، دسر تکاله  هب  اهنآ  دزن  فیعض  و  - 32
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261 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
، دشاب کلام  اهنآ : دزن  يوق  و  - 33

: دنیامنن رکنم  زا  یهن  دننکن و  فورعم  هبرما  و  - 34
: تسا تلوداهنآ  دزن  ینغ  - 35

: تسا تمینغ  تناما  - 36
، تسا ررض  تاکز  - 37

(، ۀمادن ةارملاۀعاطا  : ) ار دوخ  نز  درم  دیامن  تعاطا  و  - 38
، دننکافج ار  اهنآ  ار و  ردام  ردپ و  دنک  ینابصع  و  - 39

، شردارب كاله  رد  دنک  ششوک  و  - 40
، دوش دنلب  راّجف  يادص  و  - 41

، دنراد تسود  ار  انز  انغ و  داسف و  و  - 42
، ابر مارح و  هب  دننک  هلماعم  و  - 43

«1 ( » ءاملعلا یلع  راعی  و  - ) 44
، ءاملع زا  دننک  یئوج  بیع 

، دشاب دایز  يزیرنوخ  دوخ  نیبامیف  - 45
، دنیامن لوبق  هوشر  ناشتاضق  و  - 46

، دنتسرف یم  رهوش  هناخ  هب  ار  سورع  هچنانچ  دنوش  هداتسرف  و  دننک : جاودزا  اهنز  اب  اهنز  و  - 47
، دنوش رهاظ  اج  همه  رد  اه  هچب  تلود  و  - 48

، دنناد لالح  ناناوج  ار  رمخ  ندروخ  وهل و  تلآ  و  - 49
، دننک افتکا  اهنز  هب  اهنز  اهدرم و  هب  اهدرم  و  - 50

، اهزیچ مامت  رد  شرهوش  رب  دنک  هبلغ  نز  سپ  دوش ) یم  اهنآ  توهش  ندمآ  ناجیه  هب  ببس  نیاو   ) دنوش راوس  اه  نیز  يور  اهنز  و  - 51
، یئادگ يارب  ءارقف  تراجت و  يارب  نیطسوتم  ینارذگ و  شوخ  يارب  ءاینغا  دنشاب  تمسق  هس  جاجح  و  - 52

262 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
، دوش لطاب  ماکحا  و  - 53

، دوش فیعض  مالسا  و  - 54
، دوش رهاظ  رارشا  تلود  و  - 55

، ددرگ عیاش  اهرهش  عیمج  رد  متس  و  - 56
لحم سپ  دـیوگ ، غورد  دوخ  تعنـص  رد  یتعنـص  ره  بحاـص  دوـخ و  يرگرز  رد  رگرز  شتراـجت و  رد  رجاـت  ناـمز  نآ  رد  سپ  - 57

، ددرگ گنت  شاعم  بلط  لحم  و  دوش ، مک  بسک 
، دوش فلتخم  بهاذم  و  - 58

، ددرگ دایز  داسف  و  - 59
، رگمتس هاشداپ  اهنآ  رب  دیامن  مکح  و  ددرگ ، هایس  اه  بلق  هک  تسا  تقو  نآ  سپ  دوش  مک  تیاده  و  - 60

، دشاب رت  خلت  ربُص  زا  ناشمالک  و  - 61
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: دشروط نیا  هک  یتقو  سپ  دشاب ، رت  هدیدنگ  رادرم  هفیج و  زا  ناشیاهلد  و  - 62
، دنریمب ءاملع   63

، دوش دساف  اه  بلق  و  - 64
، دوش دایز  هانگ  و  - 65

، دور رانک  هب  اه  نآرق  و  - 66
(، تیاده زا   ) ددرگ بارخ  اهدجسم  و  - 67

، دوش ینالوطاهوزرآ  و  - 68
، دوش مک  هحلاص )  ) لامعا و  - 69

يارب دشاب  صوصخم  هک  دوش  انب  اه  رهـش  رود  اهراوید  ینعی  تالزاّنلا ) مئاظعلا  عفدل )  ) عقول ۀصوصخم  نادلبلا  یف  راوسألا  ینبت  و  - ) 70
. تسا رت  رهاظ  نیا  هدنیآ و  ياهالب  عفد  يارب  ای  هدنیآ  ياهالب  ندش  عقاو 

(. دوش لخاد  دناوتن  رهش  هب  سکره  هک  هدوب  هزاورد  راویداهرهش و  رود  اه : یغایو  اهدزد  نمشد و  عفد  يارب  لبق  لاس  هاجنپ  رد  )
دوشن و هتشون  وا  يارب  يزیچ  دناوخب  زامن  بش  زور و  اهنآزا  یکی  رگا  تقو  نآ  سپ 

263 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
و دیامن ، هلیح  ناناملسم  رب  هنوگچ  دنک و  متس  مدرم  هب  هنوگچ  هدرک  یم  رکف  دوخ  شیپ  ندناوخزامن  تقورد  نوچ  ددرگن ، هاگرد  لوبق 

، ندومن متس  ملظ و  رگید و  کی  هب  ندرک  رخف  يارب  دنک  یم  تسایر  بلط 
، دوش یم  گنت  ناشیاهدجسم  يارب  اج  و  - 71

، دننک تموکح  ناشیا  رب  « 1  » فلأتم نامدرم  و  - 72
، دنیامن متس  یضعب  رب  یضعب  و  - 73

، دنشکب ار  رگید  ضعب  هنیک ، ینمشد و  يور  زا  یضعب  و  - 74
، دننک راختفا  یَم  بارش و  ندروخ  هب  و  - 75

، دیامنن یهن  ار  اهنآ  یسک  دننزب و  بعلو  وهل  تلآ  انرُزو و  ین  اهدجسم  رد  و  - 76
، دشاب اهنآ  ناگرزب  نامز  نآ  رد  رافک  دالوا  و  - 77

، دنوش اهنآ  لقع  مک  ءاهفس و  مدرم  تسرپ  رس  و  - 78
زا تسا  تسپ  میئل و  ای  اه  قمحا  دالوا  زا  تسا  یقمحا  درادـن : مه  تیلها  هدوبن و  شکلام  هک  یـسک  دـنریگ  یم  تسد  هب  ار  لام  و  - 79

، ناتسپ دالوا 
، دسرن دصقم  هب  و  دوش ، فیعض  ای  تسس  درادن و  ار  شقاقحتسا  هک  دنهد  یم  یسک  هب  ار  تسایر  اسؤر  و  - 80

، دوش دساف  تعارزو  - 81
، ددرگ شاف  اه  تعدب  و  - 82

، دوش رهاظ  اه  هنتف  و  - 83
، دشاب شحف  ناشمالک  - 84

، دشاب هنایشحو  ناشلمع  و  - 85
264 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
، دشاب تنطیش  ناشراک  و  - 86
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، دنشاب نارگمتس  اهنآ  و  - 87
، دنوش ادگ  لیخب و  ناشناگرزب  و  - 88

، دنهد يوتف  دنهاوخب  هچنآ  هب  ناشیاهقف  و  - 89
، دننک مکح  دنناد  یمن  هچنآ  هب  ناشتاضق  و  - 90

، دنهد تداهش  غورد  هب  اهنآ  رثکا  و  - 91
هداد اج  اهلد  رد  شاهنیک  هداتفا و  رود  ریقف  دنوش ، تسپ  نانآ  دزن  دشاب  لوپ  مک  هک  یسک  الاب و  دنلب  اهنآ  دزن  دشاب  رادلوپ  سکره  - 92

. دشاب ناصاخ  زا  بوبحم و  دنمتورث  رادلام و  هدش و 
، دشاب زارد  شلیبس  هک  تسا  یسک  نامز  نآ  رد  حلاص  درم  و  - 93

روک ار  ناشیاهلد  دزادنا و  ریز  هب  ار  اهنآ  رـس  مه  دنوادخ  دـشاب  وگغورد  نیچ و  نخـس  هک  یـسکره  ردـق  دنرامـش : یم  گرزب  و  - 94
، دنادرگ

، دشاب قاچ  ياهغرم  اهنآ  كاروخ  - 95
، دشاب ریرح  ینامی و  ّزخ  ناشکاشوپ  و  - 96

، دنناد لالح  ار  هبتشم  لام  ابر و  - 97
(، مهد یم  تداهش  نم  دیوگ  یم  نآ  مهد  یم  تداهش  نم  دیوگ  یم  نیا   ) دنیامن یم  هضراعم  نداد  تداهش  يارب  و  - 98

، ناشلامعا هطساو  هب  دننک  یم  ایر  - 99
، تسا هاتوک  اهرمع  - 100

، نانیچ نخس  رگم  اهنآ  دزن  دوش  یمن  ءاضما  یسک ) راک  - ) 101
، دنناد مارح  ار  لالح  - 102

، دشاب تارکنم  ناشیاهراک  - 103
، دشاب فلتخم  ناشیاهلد  و  - 104

، دننکن یهن  ار  رگیدمه  دنهد ، یم  ماجنا  هک  یتارکنم  زا  دنیوگبو  دنناوخب  سرد  دوخ  نایم  رد  ار  لطاب  ياهزیچ  - 105
، دنسرتب اهدب  زا  اه  بوخ  - 106
265 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، دننک کمک  ار  رگیدمه  ادخ  رکذ  ریغ  رد  - 107
، دنیامن تمرح  کته  ناشدوخ  نیب  رد  و  - 108

، دنیامن تشپ  مهب  هکلب  دننکن  ینابرهم  مهاب  و  - 109
، دننک شدر  دننیبب  ار  هتسیاش  صخش  رگا  - 110

، دنیامن شلابقتسا  دنیبب  ار  راکهانگ  نیچ  نخس  رگا  و  - 111
، دنرامش یم  گرزب  دنک  يدب  ناشیا  هب  هک  یسک  و  - 112

، دوش دایز  انز  ياههچب  و  - 113
، دنرادن شزاب  نآ  زا  دننکن و  ناشیهن  دنهد و  یم  ماجنا  تشز  ياهراک  اه  هچب  دننیبب  رگا  دنوش : یم  لاحشوخ  ناردپ  و  - 114

شرهوش هب  هدروآ ، تسدب  یتفع  یب  زا  شنز  هک  ار  هچنآ  درادن و  شزاب  دنکن و  شیهن  ار و  حیبق  ياهزیج  دوخ  نز  زا  درم  دنیب  و  - 115
ياهفرح دنک و  یمن  مهتم  ار  وا  دهد  انز  بقع  ولج و  زا  شنز  رگا  یتح  دـهد و  یمن  تیمها  چـیه  دریگ و  یم  وا  زا  مه  رهوش  دـهد  یم 
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ار و شرادرک  هن  ار و  شراتفگ  هن  دنکن  لوبق  دنوادخ  هک  تسا  ثوید  نامه  نیا  دنک و  یمن  لوبق  دـیوگب ، وا  هراب  رد  یـسک  رگا  تشز 
. تسا مارح  وا  كاروخ  سپ  ار  شیهاوخ  رذع  هن 

منهج شتآ  هب  تمایق  رد  و  تسا ، بجاو  نامدرم  نیب  رد  شندرک  اوسر  مالـسا و  عرـش  رد  وا  نتـشک  سپ  تسا : مارح  وا  حاـکن  لـحم  و 
، دوش هتخادنا 

، دوش ینلع  ردام  ردپ و  هب  شحف  هک  تسا  نامز  نآ  رد  و  - 116
، دندرگ لیلذ  تاداس  و  - 117

، دنوش دنلب  لصا  یب  ياهمدآ  و  - 118
، دوش مک  ادخ  يارب  يردارب  سپ  دوش  دایز  یگناوید  و  - 119

دـمآ و دـهاوخ  راک  يور  نیطایـش  تلود  هک  تسا  تقو  نآ  لاح : نیرتدـب  هب  مدرم  دـندرگرب  سپ  دـشاب  مک  لالح  ياهمهرد  و  - 120
، دوخ راکش  يوس  هب  گنلپ  زوی  ددرگرب  اه و  نیکسم  نیرتناوتان  رب  دنهجب 

وا هب  هچنآ  ریقف و  نآ  رب  ياو  سپ  دشورفب  ایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  ریقف  رگناوت ) لخب  هجیتن  رد   ) دراد هچنآ  هب  دزرو  لخب  رگناوت  و  - 121
نآ رد  يراوخ  نایز و  زا  دسر  یم 

266 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هنتف دوش : روط  نیا  نوچ  سپ  تسین  لالح  اهنآ  يارب  هک  ار  يزیچ  دننک  بلط  هک  تسا  دوز  و  دش 0 : هدرک  فیعض  هطساو : هب  هک  نامز 

1 . » شلوط اب  ربخ  رخآ  ات  دنشاب ، هتشادن  تمواقم  تقاط  هک  دوشروآ : ور  اهنآ  هب  یئاهالب  اه و 

هدنیآ زا  رابخا  ۀنیدم و  ۀبطخ  زا  زارف   26 - 24

رد مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دناوخ  هبطخ  ام  يارب  تفگ : یسراف  ناملس  زا  ۀیابع ، نب  دیعس  هدنیآ  زا  رابخا  ۀنیدم و  ۀبطخ  زا  زارف   26 - 24
ملظ اب  هک  هنوگ  نآ  دنک  داد  لدعزارپ و  ار  نیمز  هک  نیا  زا  شدالوا و  زا  مئاق  مایق  سپس  دومرف ، رکذ  ار  نآ  ندوب  کیدزن  ۀنتف و  ۀنیدم ،

. دشاب هدش  رپ  متس  و 
دیـشک و یقیمع  سفن  وت ؟ دـالوا  زا  مئاـق  دوـش  یم  رهاـظ  یک  ناـنمؤم  ریما  يا  متفگ : سپ  یئاـهنت  هب  وا  شیپ  مدـمآ  نم  تفگ : ناـملس 

: دومرف
(. دتفیب اهنآ  تسد  هب  و   ) دوش راذگاو  اه  هچب  هب  اهراکات  دوشن  رهاظ  مئاق  نایبصلا ، روما  نوکی  یتح  مئاقلا  رهظی  ال  - 1

؛ دوش عیاض  ادخ  قوقح  و  نامحرلا ، قوقح  عییضت  و  - 2
؛ دوش هدناوخ  روآ  صقر  زاوآو  انغ  اب  نآرق  ناحلألا و  بیرطتلاب و  نآرقلاب  ینغتی  و  - 3

ناهاشداپ دنتـشک  هک  ینامز  سپ  سارتلاک  هوجوب  ساوقالا  نع  یمرلا  باحـصا  سابتلالا  رامغلا و  یلوا  سابعلا  ینب  كولم  تلتق  اذاف  - 4
تـسداب سابعلا  ینب  ینعی   ) اهرپس هیبش  ياهور  اب  اه  نامک  زا  يزادـناریت  نابحاص  يرگ و  هلیح  یتسم و  رد  قرغ  نابحاص  ار ، سابع  ینب 

هب شنایرکـشل  ناریزو و  اب  ار  مصعتـسم  یـسابع  هفیلخ  نیرخآ  اهنآ  هک  دندیـسر  لتق  هب  لوغم ، ناخوکالوه  یهدـنامرف  اباهراتت  اهکرت و 
(. دمآ رس  هب  نایسابع  تفالخ  تشگ و  نیگنر  هلجد  طش  بآ  اهنآ  نوخ  زا  هک  ياهنوگ  هب  دندناسر  لتق 

؛) نتفرورف اب  ای  نمشد  بیرخت  اب   ) هرصب دش  ناریو  و  ةرصبلا ، تبرخ  و  - 5
هناگهد نآ  تسیچ  تفگ : ناملس  اه ، هناگ  هد  دش  رهاظ  و  اهنم : لاق  نینمؤملا ؟ ریما  ای  ةرشعلا  ام  تلق و  ناملس  لاق  ةرـشعلا ، ترهظ  و  - 6

؛ تسنآ زا  دومرف : نانمؤمریما ؟ يا  اه 
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رارکت زین  هدنیآ  رد  ای  دنتخاس و  ناریو  ار  هرـصب  هدومن و  جورخ  یمـشاه  دمحم  نب  یلع  يربهر  اب  هک   ) نایجنز جورخ  جـنزلا  جورخ  - 7
؛ دشدهاوخ

؛) دشدهاوخ هدش و  عقاو  ررکم  هک  اهگنج   ) اه هنتف  ندش  رهاظ  و  ۀنتفلا ، روهظ  و  - 8
؛) نآ ریغ  اه و  گنج  زا   ) قارع رد  یئاه  نایرج  و  قارعلاب ، عیاقو  و  - 9

(. ملاعو  ) قافآ رد  یئاه  هنتف  و  قافآلا ، نتف  و  - 10
رادیاپ هدننکریگ و  نیمز  گرزب  ياههلزلز  و  ۀمیقم ،، ةدعقم  ۀمیظعلا  لزالزلا  و  - 11

؛) هدنراد اپرب  ار  اه  هتسشن  هدنناشن و  ار  اه  هداتسیا  )
زیت نامشچ  نابحاص  و   ) ردنُح ماوقا )  ) دوش رهاظ  و  «، 1  » حانجلا مق  بقعب  حاصفلا  ۀیالو  ملیـصلاو و  قیقعلاب  ملیدلاو  ردنُحلا  رهظی  و  - 12

( لحم  ) تشپ رد  حاصف  تیالو  رد  و  تسا ) هدومن  رذگ  تخس  هتفاکـش و  ار  نآ  لیـس  هک   ) ملیـص قیقع و  يداورد )  ) ملید و  داح ) نیب و 
نآ زا  دعب  رگم ) دوشن  رارق  رب  تموکح  نیا  دننک و  یم  رارقرب  حصف  دـیع  لاس  ره  هک  اراصن  دوهی و  تموکح  تلود و  روظنم   ) حانج مق 

؛ دریگارف ار  هعماج  گرزب  ناهانگ  هک 
؛ اه هرانک  اه و  هیحان  رد  عقاو ) فالخ  و   ) هدش هدیشارت  ياهمچرپ  دوش  راکشآ  و  تابانجلاو ، یحاونلا  یف  تایرتفم  تایار  روهظ  و  - 13

نایطبق کیدزن  همـشچ  اب  صاع ) نبورمع  هدشانب  رـصم و  تختیاپ   ) طاطـسف دوش  دابآ  و  طابقالاو ، برقلا  نیعب  طاطـسفلا  نارمع  و  - 14
یندعم ای  تفن  زا  ياهمشچ  ای  دشابن و  تمحز  نآ  زا  هدافتـسا  دشاب و  سرتسد  رد  هک  بآ  همـشچ  ندمآ  نوریب  اب  طاطـسف  يدابآ  ینعی  )

؛) دیامن دابآ  ار  رصم ) روشک  و   ) طاطسف نآ  دمآرد  هک  رگید 
؟ لیوطلا کئاحلا  ام  و  تلقف : ناملس  لاق  لینلا ، رصم و  ضرأب  لیوطلا  کئاحلا  جرخی  و  - 15

رـس رد  لیوط  کئاح  دنک  جورخ  برعلا ، مجعلا و  هدـعاسی  و  بهذـلا ، نداعم  هل  رهظت  كولملا ، ءانبا  نم  سیل  « 2  » كولعص لجر  لاق :
: دیسرپ ناملس  لین ، طش )  ) رصم و نیمز 

268 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
وا هب  برع  مجع و  و  الط ، ياهندـعم  وا  رب  دوش  یم  رهاظ  تسین ، ناهاشداپ  دـالوا  زا  هک  هیاریپ  یب  درم  دومرف : تسیچ !؟ لـیوط  کـئاح 

، دنناسر یم  يرای 
، بئاجعلا مئاظعلا و  هنامز  یف  نوکی  نسحلا و  یلی  یتح  ئش  لک  نم  هل  یتأی  و 

، هشیج نیب  لیسلا  ماحرا  « 1  » نوذربلاب ساد  ماشلا و  یلا  برعلاب  راس  اذا  و 
«3  » رصم نولیأب  دواعی  یتح  بارش  ماعط و ال  هینهی  فالسالا و ال  عرسیف  رومالا  ضعب  هب  يرجیف  هشیج ، یف  « 2  » سوعاقلا لبج  لصو  و 
ایند رد  و   ) اه یتفگـش  گرزب و  ياهراک  وا  نامز  رد  دشاب  یم  و  دروآ ، راب  ریز  دوخ  رب  ار  ترهـش  نسح  ات  دیآ  یم  وا  يارب  يزیچره  زا 

،؛)..  وو نارگید  قح  هب  زواجت  داسف و  اه و  متس  ناهانگ و  زا  دیآ  دوجو  هب  دایز  ياه  یتفگش  وا  نامز  رد  ددرگ و  مارتحا  لوبق و  دروم 
نایمرد ار  لیـس  ياههرد  ياهمکـش  رب ، نیگنـس  راب  ياهبسا  اب  دـیبوک  تشگ و  راپـسهر  ماش  يوس  هب  رـصم  زا  اـه  برع  اـب  هک  یتقو  و 

ار اه  هرد  یگنج ، ياهلمحم  ریاس  شوپ و  هرز  کـنات و  لـیبق  زا  تسه  شرکـشل  ناـیم  رد  هک  نیگنـس  ياـهلمحم  اـب  ینعی   ) شرکـشل
رب دوشن  اراوگ  ناگ و  هیامورف  دنریگ  تعرس  سپ  اهراک ، یضعب  نآ  اب  تفای  نایرج  سپ  سوعاق ، هوک  هب  دیسر  و  درک ) روبع  تفاکش و 

. رصم نولیا  هب  ددرگرب  ات  ندیماشآ  ندروخ و  وا 
؛ اه نامگ  اه و  يأر  دش  دایز  شتشگزاب ) رد  یتقو   ) نونّظلاو و ءارآلارثک  و  - 16

، زوجع دشن  ناوتان  و  زوجعلا ، زجعت  و ال  - 17
؛ ار اهرصق  درک  مکحم  روصقلا و  دّیش  و  - 18
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يداورد هک  دشاب  نامه  هوک  نیا  دیاش   ) ار یتنعل  هوک  درک  دابآ  نوعلملا  لبج  رّمع  و  - 19
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؛) درک دهاوخ  جورخ  نآ  زا  ینایفس  هک  تسا  هدش  عقاو  قشمد  رد  سبای 
ریغ برغ و  قرش و  ياهگنج  رد  یمتا  ثداوح  عیاقو و  نایب  اب  دهد  یم  همادا  ار  ششیامرف  مالـسلا  هیلع  ماما   ) تّدرف ۀقرب  تقرب  و  - 20

، دش در  سپ  یقرب  دز  یقرب  و  دومرف ): ود و  نآ 
؛) تسا لحم  ود  مسا   ) ناولح سمش و  نیع  نایمات  ندرک  رورم  نتفر و  دیسر  و  ناولح ، سمشلا و  نیع  نیب  رارمإلا  لصتا  و  - 21

راشف رثا  رد  هک  نیا  ای  ایند  مدرم  زا  نتـساوخ  يرای  و   ) ۀثاغتـسا و  هلان ) يادـص   ) رارـشا زا  دـش  هدینـش  ناذالا و  رارـشالا  نم  عمـس  و  - 22
؛) دندرک نتفگ  ناذا  هب  عورش  دنتشگرب و  ادخ  يوس  هب  يدوبان 

ایسور رد  لحم  ود  مان  « ) ۀقر  » و خلب »  » هب يرگید  زاب  رگید و  یقرب  هقعاص  دومن  شرغ  ۀقربلا و  خلبب و  يرخا  ۀقرب و  ۀقعاص  تقعصف  - 23
هرابود و  داتـسرف ، یلوا  لحم  يوس  هب  متا ) بمب   ) نانک شرغ  قرب  هقعاص و  زین  لباقم  فرط  یلوا ، متا  بمب  قرب و  خساپ  رد  ینعی  تسا 

مدرم موس  ود  اه  متا  لدابت  نیا  اب  هک  درک  کیلـش  ۀقر ، خلب و  رد  یمود  يوس  هب  رگید ) متا  بمبو   ) یقرب یلوا  تلود  نآ  ینعی  یلوا  نآ 
رثکا هک  ددنویپ  یم  عوقو  هب  یمتا  یناهج و  گنج  هک  نیا  رب  تسا  حیرـص  تیاور  ياهترابع  نیا  دـش !! دـهاوخ  دوبان  هتفر و  انف  هب  ایند 

؛ دنور یم  نیب  زا  ناهج  مدرم 
نانیـشن نابایب  اب  اـه  برع  تشگرب ) یفیاوطلا  كولم  هب  اـیند  دـش و  عقاو  یگنج  نوچمه  هکنآ  زا  دـعب  ، ) يداوبلا بارعـألا  لـتاق  و  - 24

هک دنراد  یم  رب  اعد  هب  تسد  هدمآ و  هوتس  هب  اه ، جرم  جره و  نیا  زا  مدرم  دراد و  تنطلس  تسایر و  هیعاد  یسکره  و   ) دننک یم  گنج 
روهظ هنیمز  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دشخب ، یئاهر  ارام  راتشک ، تشک و  ینادرگرس و  نیا  زا  ات  ناسرب  مدرم  نیا  دایرف  هب  ار  یسک  ایادخ 

؛) هَّللاءاشنا دش  دهاوخ  هداد  روهظ  هزاجا  هدش و  مهارف  یهلا  تّجح 
دنب ار و  نوشق  درک  هدامآ  ار و  شرکـشل  ینایفـس  تخاس  يراج  ریزارـس و )  ) و دونبلا ، دّنبو  دونجلا  دـّنج  هلیخ و  ینایفـسلا  ترج  و  - 25

؛) دومن مهارف  و   ) داد ماجنا  ار  تسبو 
شیعت و  ناترطف ؛) تسپ  و   ) ناراکدب هب  يزوریپ  يارب  دیآ  یم  ادخ  نامرف  ناهگان  ماگنه  نآ  رد  شابوالا  ۀـبلغل  ۀـتغب  هَّللا  رما  هیتأی  كانه 

هافرو  ) شاعم نیمأت  دیآ  مهارف  مالسلا ) هیلع  ماما  روهظ  طیارش و  نیا  رد  ، ) شاعملا
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زا تعاطا  مدـعو  مالـسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  یئاه  هورگ  يزارف  ندرگ  ینامرفان و  رثا  رد  ، ) فـالتخإلا رثکی  فارطـألا و  صقتنت  و  مدرم ؛)
؛ دوش دایز  فالتخا  و  مک ) و   ) صقان اه  هرانک  نانآ ) نتشادرب  نایم  زا  رب  ماما  مادقا  و  وا ،

اقیرفا تسد  رود  رد  سوـطرط و  نیع  رد  يرکـشل )  ) مدـقم وا  اـب  دـیامن  تفلاـخم  و  ۀـیقیرفا ، ۀیـصاقب  سوـطرط و  نیعب  ۀـعیلط  هفلاـخت  و 
: دومرف رگید و  تامالع  رکذ  يارب  تشگرب  هرابود  ترضح  )

، نامز زا  ههرب  نآ  رد  تامکالاو  لینلا  نم  تانحاط  تاعقو  نم  اهل  ای  ۀیربلا ، یف  ۀنتفلا  اونلعاف  ۀیقرـشم  وا  ۀـیبرغم  تایار  لبقت  كانه  - 26
، اهلت لین و  دور  زا  هدـننک  دروخ  عیاقو  زا  اتفگـش  ایند ، رد  دـنیامن  گنجو )  ) هنتف نالعا  سپ  اه  یقرـشم  اـی  یبرغم  ياـهمچرپ  دـیآ  شیپ 

؛) دسرب ناتسبرع  هریزج  هبش  ینش  نابایب  ات  ینعی  نش  گیر و  ياهلت  اهراز و  نش  هب  ات  رصم  لیندور و  دریگارف  گنج  ینعی  )
ماغدالا رامقلاب  ماح  ینب  نارمعب  « 1  » نوللا ةانم  نوسر و  تاذ  تاعقو 

جابیدلا ۀجبداب  طابقألا  برعلا و  ریغ  نم  ۀبّرتلا  نم  طاطسفلاب  نیعلا  لیوأت  و 
گنر ياهگرم  و  اهدنبو )  ) دیق هک  یعیاقو  بوصنملا  نسلا  یلع  بوکـسملا  بیدأت  رباغملا و  سورد  رباقملا و  ثارحأب  حاطنلا  ۀحطن  و 

ار اهراک  نیا  ، ) طاطسف رهـش )  ) رب كاخ  زا  ياهمـشچ  ندنادرگ  و  « 2  » ماح نادـنزرف  يارب  یئاهنیمز ) رـس   ) ندومن دابآ  رطاخ  هب  گنر  هب 
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ندز خاش  دننام )  ) دنمورین و یماظن  تاحیلست  نتفرگ  راکب  اب  « 3  » دنتسین نایرصم ) ي   ) اهیطبق اهبرع و  زا ) هک  دنهد  ماجنا  یئاه  يدوهی 
يروط هب  يوق   ) چوق
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اب اهزارف  ندرگ  ندرک  بدا  اه و  ترامع  راثآ  ندرک  وحم  و  دـنرب ) یم  نیب  زا  اـه  تردـق  لاـمعا  نیا  اـبو   ) دـننک یم  ورد  ار  اـهربق  هک )

ناسکی كاخ  اب  ار ، اه  شارخ  نامـسآ  عفترم و  ياـهترامع  نردـم ) یماـظن  تاحیلـست  از و  شتآ  لـئاسو  اـب  ندرک  دوباـن  و   ) ندـیبوک
(. اهنآ ندومن 

يوق ياههحلسا  نتفرگ  راک  هب  نیا  . ) رذحلا ینغی  امف  رادقملا  عقو  راعنالا » یلع  رفصألا  ینب  ۀبلغب  برحلا  یف  لمعلا  ملعلا و  سار  حاصفاب 
شوج و رب  درز ، نادنزرف  يزوریپ  اب  گنج  رد  لمع  ملع و  لصاو )  ) رس نتخاس  نشور  و  نتشادرب ) هدرپ  تلع  هب  اه  نیمزرـس  ندیبوک  و 

. دسر یمن  یئاج  هب  اه ) نآ  زا  ندرک  رارف  و   ) نتسج يرود  سپ  تسا ، ردقم  اه  نایرج  نیا  تساه ، شورخ 
ماش و دوش  یم  برطضم  نامز  نآ  رد  ۀیغاطلا  ۀنوعلملا  ةرجـشلا  نصغ  يدس  مامتلا و  صقتنت  مالعألا و  بصتنت  ماشلا و  برطـضت  كانه 
اب يوما  تکلمم  هرابود  ینعی   ) رگنایغط هدـش  تنعل  تخرد  هخاش  دـسر  تنطلـس  هب  اـه و  لـماک  ددرگ  صقاـن  اـه و  مچرپ  ددرگ  بصن 

(. ددرگ اپ  رب  يوما  هسبنع  نب  نامثع  تسد 
موقی کلانه  رورـشلا ، رثکا  نم  رومألا  یقبت  رونلا و  یلع  ۀـملظلا  بلغت  یتح  لصان  لبن  لباق و  لتخو  لـهاذ  لـقع  لـماش و  ّلذ  کـلانهف 

. نیدلاب نیدلا  لهأل  یـضقی  كانه  اذک )  ) نیتبکرلا سوادتت  نتفلا و  تیمی  يدرلا و  لیزیف  نبا ، هلثم ال  نبا  نیـسحلا ال  دـلو  نم  يدـهملا 
«2 ( » ۀعانقلا ۀینابهرلا  راعش  لوقی : هسأر  تحت  هدی  عضوو  عجطضا )  ) عجضنا مث  ناملس  لاق 

یفخم ار  دوخ  دـناوتب  هچره  ناسنا  اهراشف ، تدـش  زا  ینعی   ) لوبق لباق  ندـش  ناـهنپ  نادرگرـس و  لـقعو  ریگارف ، ّتلذ  ههرب  نآ  رد  سپ 
هتشادن و روخدر  و   ) هدروخ فده  هب  ریت  و  دیامن )
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رون لها  هب  تملظ  لها  هک  یتقو  ینعی   ) دـنام یم  یقاباهرـش  ياهراک  دوش و  هریچ  یئانـشور  هب  یکیرات  ات  نآ ) زا  یـصالخ  ناکما  مدـع 
هیلع نیـسح  دالوا  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـنک  یم  مایق  ماگنه  نآ  رد  تفرگ ) ارف  ار  اج  همه  داسف  موس  ینایفـس  تلود  رد  دـش و  بلاـغ 

مولع و زا  مّلعت  یهلا و  تجح   ) ربنم ياپ  رد  اهوناز  دشک و  یم  اراه  هنتف  دـیادز و  یم  ار  اه  يدـب  سپ  تسین ، وا  ذـننام  يدـنزرف  مالـسلا 
نید ماکحا )  ) اب نید  لها  هب  دوش  یم  تواضق  ماگنه  نآ  رد  دوش و  یم  هدز  نیمز  هب  ترضح ) نآ  رون  زا  يرادرب  هرهب 

تسا تعانق  تینابهر  راعش  دومرف : تشاذگ و  رس  ریز  ار  شتسد  دیشک و  زارد  ماما )  ) سپس دیوگ : ناملس 

ۀیجتنط ۀبطخ  - 25

، يوسوم يدهم  دمحم  دیـس  راونألا » علاوط   » باتک بحاص  تسا  ترـضح  نآ  لصفم  ياههبطخ  زا  یکی  هبطخ  نیا  ۀـیجتنط  ۀـبطخ  - 25
اـبیز و شرهاـظ  هبطخ  نیا  تسا و  هدـناوخ  هنیدـم  هفوک و  نیباـم  ترـضح  ار  هبطخ  نیا  دـیوگ : یم  تسا  هدروآ  دوـخ  باـتک  رد  ار  نآ 
درخ و لقع و  نابحاص  ءافرع و  رگم  دـباین  عالطا  نآ  تقیقح  زا  ءاملع و  لضافا  رگم  دـسر  یمن  نآ  ياـنعم  مهف  رب  تسا  فرژ  شنطاـب 

 ... وو دشاب  هدرک  شیامزآ  نامیا  اب  اروا  بلق  دنوادخ  هک  ینمؤم  رگم  درادن  ار  نآ  لمحت 
نآ زا  يرادقم  طقف  تشادن ، یبسانت  باتک  عوضوم  اب  نآ  رتشیب  نوچ  تسا و  نیگنس  بلاطم  لماش  ینالوط و  هبطخ  نوچ  دیوگ : فلؤم 

. میامن یم  ینیچلگ  هدنکارپ  تروص  هب  ار 
یف یّنم  نوکیام  لّوالا و  میدـقلا  یف  یّنم  ناک  ام  مکل  فشک  ول  : » دـیامرف یم  دوخ  لوقعلاّریحم  بقانم  لـئاضف و  ناـیب  زا  سپ  ترـضح 

«1 « » تاطاحا عیانص و  تالجعتسم و  اروما  تامظعتسم و  بئاجع  تیأرل م  رخآلا ،
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رد هک  هچنآ  نم  هراب  رد  ددرگ  فشک  امش  يارب  رگا 
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یم هتبلا  ترخآ ، ناهج  رب  دورو  ات  تعجر  ملاع  رد  رخآ  رد  نم  زا  دوش  رداـص  هک  هچنآ  و  اـیند ) ملاـع  اـت  ّرذ  ملاـع  رد   ) هدوب لوا  میدـق 
(. تاقولخم تشون  رس  تانیاک و  رارسا   ) رب هطاحا  کین و  ياهراک  روآ و  باتش  تمظعاب )  ) ياهراک گرزب و  ياهیتفگش  دیدید 

اه تقایل  یب  ینعی   ) دز فرح  شیمواگ )  ) سوماج تفرگارف و  ار ) مدرم   ) تدش هب  سوباک  دمآ و  رد  ادص  هب  سوقان  هک  ینامز  رباج  يا 
رد شتآ  هک  یتقو  دوب ، دهاوخ  یبیاجع  هچ  اه و  یتفگـش  نامز  نآ  رد  هریغ ) نویزیولت و  ویدار و  یلعف ، ياههناسر  ای  دـمآ  رد  نخـس  هب 

زازتها هب  رعوس  يداو  رد  ینامثع  مچرپ  دیدرگ و  رو  هلعش  نیبیصن 
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تکرح هب  ناسارخ  نایرکشل  دش و  زوریپ  يرگید  نآ  هب  ماوقا  رتشیب  دمآ و  بلاغ  یضعب  رب  یـضعب  داتفا و  بارطـضا  هب  هرـصب  دمآ و  رد 
مچرپ دش و  هتفرگ  تعیب  ناتسزوخ  رد  ناگدرب ) زا   ) یسوس دیعس  رب  دش و  هدرک  تعیب  ناقلاط ، رد  یمیمت  حلاص  نب  بیعش  دندمآ و  رد 
ینایفس ناگدرپسرـس  هب  هینطنطـسق  رد  لقره  دمآ و  بلاغ  بالقـس  نمرا و  ياهرهـش  رب  اه  برع  دش و  هتـشارفا  رب  ناتـسدرک  رد  قیلامع 

روط هرجـش  رد  یـسوم  هدنیوگ  نخـس  روهظ  رظتنم  روّطلا  یلع  ةرجـشلا  نم  یـسوم  مّلکمروهظ  اوعّقوتف  طئارـش  نیا  رد  سپ  دومن ، ناعذا 
 ... دیشاب

. ءادفلا کمدقم  بارتل  یحور  نسحلا  نبۀجح  يا  انیس ، روط  رد  نارمع  نب  یسوم  يوگ  نخس  يا  تیادفب  مناج 
روط يوگ ) نخسو   ) بحاص منم  رهابلا ..  ناهربلا  کلاذانأ  رهاّظلا و  رّونلا  کلاذ  انأ  روّطلا و  بحاص  انأ  و  دومرف : هبطخ  نیمه  نمض  رد 

 ... راکشآ ياه  لیلد ) و   ) ناهرب نآ  منم  دش و  رهاظ  اجنآ  رد  هک  يرون  نآ  منم  و  ءانیس ) )
[1  ] هدوب تسا ، بعشنم  یهلا  رون  زا  هک  اهنیا  رون  روط  رد  لبجلل ... » ّهبر  یّلجت  املف   » هیآ رد  روکذم  رون  سپ 

__________________________________________________

قلخ نیتسخن  هّللا  يوس  ام  تقلخ  زا  لبق  موصعم : هدراهچ  هکلب  نت  جـنپ  هبیط  راونا  ناوارف ، تاـیاور  قبط  نوچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  (- 1)
هن ینیمز و  هن  یکلم ، هن  دوب و  یکلف  هن  دـندرک  یم  فاوط  دـندوب و  ّقلعتم  یهلا  شرع  رود  هب  هدـش و  هدـیرفآ  ادـخ  روـن  زا  هک  دـنیادخ 

لبق ملقلا  عم  انأ  روّدلا ، لبق  روّدلا  عم  انأ  نوکلا ، لبق  نوکلا  عم  انأ   ) دیامرف یم  هبطخ  نیمه  رد  هکنانچ  یناکم ، هن  ینامز و  هن  ینامـسآ ،
ّلک یلا  نّدرأل  و  مکئاربغ ...  هذه و ال  مکئامـس  نیح ال  لّوألا  ملاعلاّربدم  انأ  ۀّیلّوألا ...  ۀـّیلزألا  بحاص  انأ  حّولا ، لبق  حّوللا  عم  انأ  ملقلا ،

ایالبلا و ایانملا و  ملع  انیطعأ  ّاناف  تلق ، امب  اومظعتـست  الف  ًادـغ ، قلخلارمأ  دری  ّیلاف  اورـشباف  الأ  ۀـعجرلا ... ) یف  يا   ) ةدـیدج ةاـیح  ملـسم 
هدونج هبّذعم و  انأ  دوجّـسلاب  سیلبا  بحاص  انأ  ءیـش ...  اّنع  بزعیالف  ایالبلا  عئاقولاو و  لزاّونلا  ملع  باطخلا و  لصف  لیزنّتلا و  لیوأتلا و 

اراهاعدا نیا  ارچ  ضرألا ...  عضاو  نیدایملا و  ندیم  انأ  ًاّیبص  دهملا  یف  یسیع  قطنم  انأ  ًاّیلع ، ًاناکم  سیردا  عفار  انأ  و  دونعلاو ، ربکلا  یلع 
یلالج یتّزع و  یلاعت و  هّللا  لاق  تسا : هدومرف  مالسلا  اهیلع  ءارهّزلاۀمطاف  يربکلاةدیس  زا  يورم  ءاسک  ثیدح  رد  شیادخ  اریز  دنک  یم 

ّالا يرـسی ، ًاکلف  يرجی و ال  ًارحب  رودـی و ال  ًاکلف  ۀئیـضم و ال  ًاسمـش  ًارینم و ال  ًارمق  ـال  ۀـّیحدم و  ًاـضرأ  ـال  ۀـّینبم و  ًاءامـس  تقلخاـم  ّینا 
باتک رد  بلاطم  نیا  لیصفت   .. ) مکتّبحم مکلجأل و 
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دوجو ناکم  نامز و  زا  لبق  دـندوب و  تادوجوم  مامت  ندـش  هدـیرفآ  هب  رظان  اهنیا  لـصا  نیا  يور  تسا ) هدـمآ  فلؤم  تاـیح  همـشچرس 
نمو راّنلا  یف  نم  كروب  نأ  يدون  اهئاج  اّـملف  هط 10 ؛ یـسومای ..  يدون  اهیتأ  املف  هکرابم  هیآ  رد  دنیادخ و  رون  اهنیا  عقاورد  و  دنتـشاد ،

صصق ةرجّـشلا ...  نم  ۀکرابملا  ۀعقبلا  یف  نمیالا  يداولایئطاش  نم  يدون  اهیتأ  اّملف  لمن 7 ؛ میکحلازیزعلا  هّللاانأ  ّینا  یـسومای  اهلوح ... 
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دناهدش و هدیرفآ  ادخ  رون  زا  هّمئا  نوچ  هبطخ  نیا  قبط  ددرگ ، یم  مالعا  وا  رب  توبن  دوش و  یم  ادن  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هک  . 29
ءایبنا مامت  اب  هک  میراد ) ددعتم  تایاور   ) مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  هراب  رد  هکنانچ  تسا  هدوب  تماما  رون  هلیـسو  هب  ادن  دنتـسه ، دـحاو  رون 
( دیئامن تقد  ریز  بلاطم  هب  . ) سبو دنتسه  ادخ  رارسا  اهنیا  سپ  رهاظ  رد  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  اب  هدوب و  نطاب  رد  مالسلا  مهیلع 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  هلثاو  نبرماع  لیفطلاوبا  همیزخ و  مثیهلاوبا و  هفیذـح و  رامع و  دادـقم و  رذابا و  ناملـس و  يزور 
تیومع رـسپ  ردارب و  رـس  تشپ  فلاخم ) هتـسد  راد و   ) موق زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دـنتفگ  رابمغ  تلاح  اب  هدیـسر و  هلآ 
حیرشت مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  اهنآ  يارب  هک  یلصفم  تیاور  نمـض  ادخ  لوسر  دنکیم  تحار  ان  ار  ام  هک  میونـش  یم  یئاهفرح  یلع ) )

یلع مدـید  مدرب ، شیوس  هب  ار  متـسار  تسد  نک ، زارد  ار  تتـسد  تفگ  نم  هب  دـسا ) تنب  همطاف   ) شردام هک : دیـسر  اجنیا  هب  اـت   ) دومن
تلاسر هب  ادخ و  یگناگی  هب  دیوگیم و  یمیهاربا ، هماقا  ناذأ و  هتشاذگ  دوخ  تسار  شوگ  هب  ار  شتـسار  تسد  تسا ، نم  تسد  يور 

أرقإ تلق  ءرقأ !؟ هّللا  لوسر  اـی  یل  لاـق : ّمث  هّللا ، لوسر  اـی  کـیلع  مالّـسلا  تفگ : دـش و  مخ  نم  فرط  هب  سپـس  دـهدیم  تداهـش  نم ،
مالـس اهیف  فرح  رخآ  یلإ  اهالتف  ثیـش ، اهب  ماقف  مدآ  یلع  ّلج  ّزع و  هّللا  اـهلزنأ  یّتلا  فحّـصلاب  أدـتبا  دـقل  هدـیب  دّـمحم  سفن  يذـّلاوف 
تـسد رد  مناج  هک  یئادـخ  هب  مسق  ناوخب ، متفگ  مناوخب !؟ ایآ  دوب ) هدـشن  ثوعبم  تلاسر  هب  زونه  دوش  تقد   ) ادـخ لوسر  يا  داـبوترب 

رخآ ات  لوا  زا  دوب ، هتخاس  رادیاپ  ار  نآ  ثیش  شرسپ  دوب و  هدرک  لزان  مدآ  هب  دنوادخ  هک  یئاه  هفیحص  ندناوخ  هب  درک  عورـش  تسوا ،
، دومن توالت  ار  میهاربا  فحـص  حون و  فحـص  تسا و  رتدـلب  نم  زا  وا  درکیم  فارتعا  دوب  هدـنز  ثیـش  رگا  درک ، توالت  ياهنوگ  هب 

رـضاح رگا  دناوخ  ار  یـسیع  لیجنا  دواد و  روبز  دعب  اهنم  ظفحأ  ّهنأب  درکیم  رارقا  دوب  هدنز  رگا  هک  درک  تئارق  ار ، یـسوم  ةاروت  سپس 
یظفحک ظفحی  هتدجوف  هرخآ  یلا  هلّوأ  نم  ّیلع  هّللا  لزنأ  يّذلا  نآرقلا  أرق  ّمث  تسا ؛ نانآ  زا  رتظفاح  یلع )  ) وا دندرکیم  فارتعا  دندوب 

نم ًامامإ  رـشع  دحأ  اذکه  هتّیلوفط و  یلا  داع  ّمث  ءایـصوألا  ءایبنألا ، بطاخی  امب  هتبطاخ  ینبطاخ و  ّمث  ۀـیآ  نم  عمـسأ  نأ  ریغ  نم  ۀـعاّسلا 
هدش لزان  نم  يارب  هک  ار  ینآرق  سپس  نونزحت  َِملف  هلسن ،
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نیا نودـب  دوب ، ظفح  روط  نامه  مظفح  نم  نالا  هک  روط  نآ  مدـید  دومن ، تئارق  رخآ  ات  لوا  زا  دوب ) هدـشن  لزان  زونه  نامز  نآ  ، ) تسا
عالطا نآ  هیآ  کی  زا  یّتح  مه  یسک  دوب و  هدماین  غالبا  روتسد  نم  هب  زونه  ینعی   ) مشاب هدینـش  یـسک ) زا   ) وا زا  شیپ  ار  ياهیآ  نم  هک 

نماب توبن  تلاسر و  مارتحا  اب  دنزیم  فرح  دوخ  ءایصوا  اب  ءایبنا  هک  روط  نامه  وا ، اب  زین  نم  تفگ و  نخس  يروط  نم  اب  سپ  تشادن )
زا ارچ  امش  نالفو ) نالف  ناملـس و  يا   ) سپ وا  لسن  زا  ماما  هدزای  تسا  نینچ  نیا  تشگرب و  شا  یگ  هچب  تلاح  هب  سپـس  درک  وگتفگ 
زا دـعبب  ص 297  هـبعک ) دوـلوم   ) شخب 3 فـلؤم  نیمه  ءاروشاـع  اـت  هلهاـبم  زا  تیاور .) رخآ  اـت   ) دـیوشیم نیگمغ  نانمـشد  تتاـمش 
رفن ود  زا  مـه  وا  دـهاجم و  زا  مـه  ود  نآ  18 ؛ - 17 ۀـضورلا : باتک  74 و  - 72 نیظعاولا : ۀـضور  باتک  زا  لـقنب  ، 19 / 35 راونألاراحب :

هب تیاور  نیا  هراب  رد  ماع و  روطب  تایاور  هنوگ  نیا  دروم  رد  تسا ، مزال  تیاور  نیا  لـیذ  رد  يردـخ  دیعـس  یبأ  ورمع و  یبأ  هباـحص ،
اب تشادرب و  اب  میدید  رگا  تسا ، هدیـسر  ام  هب  ناماما  ناربمایپ و  هراب  رد  هک  یتایاور  لک  - 1 مشاب ؛ هتشاد  یهاتوک  تبحص  صاخ  روط 
زا ام  لقع  هک  تسیا  هنوگ  هب  اهنآ  یتیالو  یماقم و  تاجرد  نوچ  مینک ، در  ار  اهنآ  دـیابن  تسا ، لکـشم  ام  يارب  اهنآ  لوبق  ام  مهف  نازیم 

رهـش تفه  رعاش ، لوقب  سپ  تسا ، نآ  يدرجم  تمـسق  زا  رتيوق  ام  دوجو  يرـصنعو  يدام  تمـسق  هکنیا  يارب  تسا ، زجاع  نآ  كرد 
اب یتسود  یگدـنب و  تیدوبع و  رثا  رد   ) اهنآ مینیبیم ، هنیآ  رد  ام  هک  هچنآ  میاهچوک  کی  مخ  ردـنا  زونه  اـم  تشگ *** راـطع  ار  قشع 

شاب نم  رادربنامرف  ماهدنب  یلثم  کلعجأ  یّتح  ینعطأ  يدبع  تسا ، هداد  وگلا  هدرک و  هدعو  ام  هب  نوچ  دننیبیم ، ماخ  تشخ  رد  دوبعم ،)
هک یئاـج  نوکیف **. نک  یتـفگ ، يزیچره  هب  مه  وت  دوشیم  شاـب »  » میوگیم يزیچره  هب  نم  هک  هنوگنآ  مهد ، رارق  دوـخ  لَـثَم  ارت  اـت 
ادخ زج  يوش ، هتخانش  دیاب  هک  هنوگنآ  ارت  انأ  هّللا و  ّالإ  کفرعام  یلع  يا  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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هک تسا  تهجنیدب  هاتوک  هماخ  تسا و  نایاپ  یب  نخس  هلوقم  نیا  رد  میوش  انشآ  وا  يدوجو  رارسا  هب  میناوتیم  هنوگچ  تخانـشن ، نم  و 
ام یهن  رما و  رانک  رد  سپ  میدرک ، یئامن  هار  ادخ  يوس  هب  ار  امش  ام  مسق  ادخ  هب  دومرف : یفعج ) دیزی  نب   ) رباج هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

عیمج و  دوش ؛ در  ام  هتفگ  هک  مینآ  زا  رتگرزب  رتتلالج و  اب  ادخ  فطل  هیاس  رد  ام  دینکن ؛ در  میدـناسر  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  ام  دـیتسیاب ،
امـش هب  ام  زا  هک  هچنآ  یمامت  سپ  اولاق ، امب  ملعأ  انتّمئأ  اولوق  اـنیلإ و  هوّدرف  هومتلهج  اـم  و  هّللاودـمحاف ، هومتمهف  اـمف  اـّنم  مکیلع  دریاـم 
دوخ ام  همئا  دیئوگب ، دینادرگرب و  ام  دوخ  هب  دیمهفب ، دیتسناوتن  هک  ار  هچنآ  دیـشاب و  راذگ  رکـش  ار  ادخ  دیدیمهف  هک  ار  هچره  دسریم 

رد ای  هّللا ) همحر  یضترم  دیس  تازجعملا  نویع  زا   278 / 46 راونألاراحب : زا  ص 8 ، تایح : همشچرس   ) دنرت اناد  دوخ  ياههتفگ  هب 
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__________________________________________________

دینادرگرب ام  دوخ  هب  دـینک و  فقوت  دـش  هبتـشم  امـش  رب  رما  رگا  انیلإ » هّودر  اوفقف و  مکیلإ  رمألا  هبتـشا  نإ  و  : » دومرف تسا  رگید  تیاور 
باتک لیبق  زا  هطوبرم  ياهباتک  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  تسا ، دایز  تیاور  دروم  نیا  رد  دـیفم  یلامأ  زا  لقنب   123 / 52 راونألاراحب : )
دازون کی  دیآ 1 - رظن  هب  اهلاکشا  نیا  تسا  نکمم  هک  نتم  تیاور  صوصخ  رد  - 2 دوش . هعجارم  امهریغ  یفاک و  لوصا  راحب و  تماما 

، یهاتوک تدم  رد  - 3 دـنادب ؛ ار  ینامـسآ  ياـهباتک  همه  نآ  تسا ، نکمم  روطچ  هزور ، هس  ود  هچب  - 2 دیوگ ؛ نخـس  دناوتیم  هنوگچ 
ًالوا وو ..  دوش  توالت  ًامامت  اهنآ  ات  دربیم  نامز  اههام  هکنیا  اب  دـناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  هنوگچ  ار  اهباتک  همه  نآ 

شنیرفآ اهنیا  هک  مینک  رکف  انعم  نیا  هب  هتفرگ  رظن  رد  ار  رداصم  اـهباتک و  بقع و  هب  میدرگ  رب  یلو  دـناهزور  هس  ود و  رهاـظب  هچب  اـهنیا 
روضح و اب  ار  تاقولخم  یمامت  دـنوادخ  هک  دـندرجم  نایـشرع  اهنیا  یلو  دنتـسه  هچب  يداـم  دوجو  رظن  زا  یلب  دـناهّللا  يوساـم  نیزاـغآ 
زا یلیخ  هب  ینیوکت  رظن  زا  دـیئامن . عوـجر  دـعبب  هحفـص 18  زا  ّفلؤم  تایح  همـشچرس  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  تسا  هدـیرفآ  اـهنیا  دوهش 

نیا زا  رتالاب  دندزن  فرح  یگ  هچب  رد  رصم  زیزع  نادناخ  هچب  میرم و  نب  یـسیع  میرک  نآرق  حیرـص  صن  قبط  رگم  دنقئاف  يداع  لئاسم 
باتک همهنآ  ندناوخ  اما  تسا  هدرکن  وگ  زاب  امب  هزین  كون  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  ندناوخ  نآرق  ربتعم ، خیرات  رگم 

نیا لاثما  هنایار و  تنرتنیا و  نامز  رد  اـضف و  رـصع  رد  یلو  میدادیم  باوج  ـالاب  لـئالد  اـب  زاـب  دوب  میدـق  ناـمز  رگا  هاـتوک ، تدـم  رد 
تیا رد  ار  بلاطم  تاعالطا و  اهدرایلیم  هیناث  دنچ  تدم  رد  رـشب  مینیبیم  نوچ  تسا  ناسآ  یلیخ  بلاطم  هنوگ  نیا  نتفریذپ  تاعارتخا ،

یهگناو دراد  یلکـشم  هچ  شنیرفآ  ناهج  ناکما و  ملاع  نانابنج  هلـسلس  نایم  رد  اهلدب  در و  نیا  صوصخب  دنکیم  لدب  در و  اهکینکت 
زا تشگ ، رب  شا  یگچب  تلاح  هب  سپس  هتّیلوفط » لاح  یلإ  داع  ّمث  : » دومرف هک  اجنآ  تسا ، لاکـشا  نیا  يوگباوج  تیاور  زا  هلمج  کی 

ماجنا هتفرگ و  تروص  يداع ، ملاع  يارو  ماقم  اب  تیرـشب و  قوف  تلاح  اب  اهلدـبو  در  اهناتـسب و  هدـب  نیا  هک  دوشیم  مولعم  نخـس  نیا 
نیا ماقم و  نیا  هتبلا  دوش ) هعحارم  اجنآ  هب  میدروآ  ار  ءایبنا  یمامت  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ندوب  تایاور  یقرواـپ  رد  اًـلبق   ) تسا هتفاـی 

هلگ دـید  تشذـگیم ، اجنآزا  یفراـع  دوب و  هتـسشن  یّلت  يـالاب  هک  یناـبایب  ناـپوچ  نآ  لوق  هب  هک  تسا  لـح  اـم  يارب  تقو  نآ  لـئاسم 
یتم تفگ : بجعت  اب  دنناسریم ، هّلگ  هب  هدنادرگ  رب  دوخ  ِمُد  اب  ار  هدرک  مگ  هر  نادنفـسوگ  دـنکیم و  ینابـش  گرگ  دـنچ  ار  دنفـسوگ 

حلطصا نیح  داد  باوج  لت  يالاب  زا  نابش  دید  دناهتسب !؟ توخأ  دقع  هدش و  وسمه  گرگاب  َیک  نادنفـس  وگ  بئذلا  عم  منغلا  حلطـصإ 
یتسود حرط  دش و  وسمه  دوخ  يالوم  اب  نابـش  هک  درک ، ادیپ  تقیقح  تسـشن و  رابب  تقو  نآ  اهنآ  يردارب  یئوسمه و  هالوم  عم  یعاّرلا 

(. رابخألا یلائل  باتک  زا  . ) دنکفا
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. متفاین نآ  رب  هدننک  لمح  اریز  متشاذگ  هدیشوپ  ار  نیهارب  كرت و  ار  بئاجع  ردقچ  شاب  هاگآ 
نـشور بوخ  ياهراک  امـش  رب  دوش  یم  فشک  ار و  تانایب  یـضعب  دیناد  یم  یتدـم  هاتوک  زا  دـعب  هک  مبوخ  ناردارب  رب  هدژم  شاب  هاگآ 

دریگارف و ار  هلح )  ) لباب نابایب  ات  نوحیج  لحاس  زا  یپرد  یپ  ياههزرل  نیمز  تقو  نآ  رد  ناویک  مارهب و  ناگراتـس )  ) عولط ماـگنه  دوش 
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نتفای تسد  هروطنق و  ینب  اهتمالع  رتشیب  دومرف : سپـس  دـسرب  لباب  ياهرهـش  هب  ات  نوحیج  هرانک  زا  اـه  مچرپ  دریگ و  یم  هلزلز  ار  هرقنأ 
يروشکروما رد  اهنز  ینعی   ) نیـشن هدرپ  نانز  امـش  رب  دـهد  اوتف  ۀـیوض ، مان  هب  ینز  دـنار  مکح  امـش  رب  ماش و  قارع و  نیمزرـس  رب  اـهنآ 

(. دنیامن تلاخد 
اـهتیفخأ ال ءایـشأ  مک  و   » زاوها رد  دوش  بلاـغ  برع  رب  مجع  منک و  یمن  ناـیب  ار  نآ  نم  هک  دوب  دـهاوخ  یتاـکرح  هرـصب  یحاوـن  رد  و 

تقاط نآ  لمح  رب  دـنرادن و  ار ) نآ  مضه  و   ) ریگارف تقاط  هک  متـشاد  ناهنپ  اراهزیچ  ردـقچ  اهلمح ... » یلع  ربصی  ـال  یعولا و  اـهقیطی 
 ...! دنرادن

«1  ... » ۀلمح اهل  دجأ  اهتمتک ال  لئالد  اهتکرت و  بئاجع  مک  الأ و  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد 
مدومن نامتک  ار  اه  لیلد  دومن و  كرت  ار  روآ  تفگش  ياهینتفگ )  ) ردقچ شاب  هاگآ 

 ...! مبای یمن  هدننک  لمح  اهنآ  يارب  اریز ) )
مدرم ياو  دئادش  عفد  جئاوح و  ياضق  يارب  تسا  برجم  رکذ  نیا  دومرف : ۀـیجتنط  هبطخ  نایاپ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح 

عفد دراد و  یم  رب  ار  الب  نآ  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  يراتفرگو )  ) تدـش ای  الب  لوزن  ماگنه  ار  تاملک  نیا  امـش  زا  یـسک  دـنک  یمن  رکذ 
. تفر دش و  راوس  سپس  ار  مان  هدراهچ  نک  هفاضا  نآ  رب  یلب و  دومرف : اعد !؟ نآ  اهنت  تفگ : رباج  دیامن ،

ام ِّلُک  ْنِم  ِتوُهاَّللا  َو  ِةَّزِعْلا  يذـِب  ُْتنَعَتْـسا  َو  توُرَبَجْلا  َو  ِةَرْدـُقْلا  يذـِب  ُتْمَـصَتْعا  َو  ِتوُکَلَمْلا  َو  ِْکلُمْلا  يذـِب  ُْتنَّصََحت   » تسا نیا  نآ  و 
ۀمطاف و ّیلع و  دّمحمب و  رَذْحأ  َو  ُفاخأ 
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ّیلع ّیلع و  نبدمحم  یـسوم و  نب  ّیلع  رفعج و  نب  یـسوم  دمحم و  نب  رفعج  ّیلع و  نب  دمحم  نیـسحلا و  نب  ّیلع  نیـسحلا و  نسحلا و 

تاجاح سپـس  یتَجاح » یل  ِْضقا  نیعمجأ ، مهیلع  هَّللا  تاولـص  نسحلا  نب  دمحم  يدهملا  مئاقلا  فلخلا  ّیلع و  نب  نسحلا  دـمحم و  نب 
1 . » هاوخب ادخ  زا  ار  دوخ 

« ةرصب  » رهش هدنیآ  زا  رابخا  هیرصب و  هبطخ  - 26

لمج گنج  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  ینامز  تفگ : مثیم : نبا  ۀغالبلا : جهن  حرش  ةرصب »  » رهـش هدنیآ  زا  رابخا  هیرـصب و  هبطخ  - 26
ای دومرف : سپس  داتسرف  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دروآ و  اج  هب  ار  ادخ  دمح  سپ  دناوخ  هبطخ  مدرم  يارب  هرـصب  رد  دش  غراف 

رقع و  متبجاف ، « 3  » اغر ۀـمیهبلا ، ناوعا  ةأرملا و  دـنج  ای  ۀـعبارلا ! مامت  هَّللا  یلعو  اثالث  اهلهأب  تکفتئا  « 2  » ۀکفتؤملا لهأ  ای  ةرـصبلا ! لهأ 
راشعأ ۀعست  اهب  ءامـسلا ، نم  اهدعبا  و  ۀبرت ، هَّللا  دالب  نتنا  مکدالب  « 4  » قاعز مکؤام  قافن و  مکنید  و  قاقد ، مکقالخأ  متبرهف )  ) متمزهناـف
یمامت تسادخرب  هتفرورف و  هبترم  هس  شدوخ  لها  هب  ۀکفتؤم  لها  ياهرصب  لها  يا  هَّللا ، وفعب  اهنم  جراخلا  و  هبنذب ، اهیف  سبتحملا  رـشلا 

نید نازیمان و  ناتقالخا  دیدومن  رارف  دیباوخ ، دـیداد و  باوج  دیـشک ) هجـض  و   ) درک ادـص  رتش )  ) ناویح نارای  نز و  رکـشل  يا  مراهچ ،
يارب تسا  رـش  مهد  ُهن  نآ  رب  نامـسآ ، رب  نیرترود  كاخ و  رظن  زا  تسادـخ  ياهرهـش  نیرتوبدـب  ناترهـش  خـلت و  ناتبآ  یئورود و  نات 

دقو هذـه  مکتیرق  یلإ  رظنأ  ینأک  تسا  هتفرادـخ  شـشخب  هب  نآ  زا  هدـنور  نوریب  تسا و  هدـش  سوبحم  نآ  رد  شناهانگ  هب  هک  یناسک 
تلوحت دـق  ةرـصبلا  اوار  مه  اذا  هلوق : یلا  قاس  رحب و  ۀـجل  یف  ریط  ؤجؤج  هنأک  دجـسملا  فرـش  الإ  اـهنم  يری  اـم  یتح  ءاـملا  « 5  » اهقبط

مکل ةرصبال  هناف  برهلا ! برهلاف ! اروصق ، « 7  » اهماجآ و  ارود ، « 6  » اهصاصخا
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«1 . » ذئموی
رس دننام  دجسم  ياههفرش  رگم  يزیچ  نآ  زا  دوش  یمن  هدید  هک  یئاج  ات  تسا  هتفرگ  ارف  ار  نآ  بآ  هک  امش  رهش  نیا  هب  مرگن  یم  ایوگ 
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اه هناخ  ار  هرـصب  هدـش  هتخاس  ین  زا  یبوچ و  ياههناخ  دـندید  اهنآ  هک  ینامز  دومرف -: ات  داد  همادا  ار  شـشیامرف  اـیرد -، بآرد  هدـنرپ 
نآ رد  امش  يارب  تسین  هرـصب  نوچ  رارف  دینک  رارف  سپ  تسا  تروص  نآ  رد  تسا ، هدش  اه  خاک  هب  لیدبت  شناتـسین  هدیدرگ و  مکحم 

!. زور
، تقدص هل : لاق  خـسارف . ۀـعبرا  یّما : یبا و  كادـف  دوراجلا : نب  رذـنملا  هل  لاقف  « 2 « ؟ ۀـُلبُألا نیب  مکنیب و  مک  لاـقف : هنیمی  نع  تفتلا  مـث 

ینم نوعمست  امک  هنم  تعمس  دقل  ۀنجلا  یلا  هحورب  لجع  و  ۀلاسرلاب ، هّصخ  و  ةوبنلاب ، همرکا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادمحم  ثعب  يذلاوف 
مردام ردـپ و  تفگ : دوراج  نب  رذـنم  سپ  هلباو ؟ امـش  نایم  تسا  تفاـسم  ردـقچ  دومرف : دومن و  هجوت  تسار  فرط  هب  سپـس  لاـق : نا 

هب تسا و  هتـشاد  یمارگ  اروا  هتخیگنارب و  توبن  هب  ار  دـمحم  هک  یئادـخ  قح  هب  یتفگ  تسار  دومرف : وا  هب  خـسرف ، راهچ  داب ، وت  يادـف 
نم زا  امش  هک  هنوگ  نآ  وا  زا  مدینش  نم  قیقحتب  تسا ، هدرب ) و   ) هدومن باتش  شتـشهب  هب  شفیرـش  حور  هدینادرگ و  صوصخم  تلاسر 

: دومرف هک  نیا  دیونش .
یف نوکیسو  خسارف  ۀعبرا  ۀلبالا  یمست  یتلاو  ةرصبلا  یمست  یتلا  نیب  نا  تملع  له  یلع  ای 
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یلع يا  ردب . ءادهش  ۀلزنمب  ذئموی  مه  دیهش ، فلا  نوعبس  یتما  نم  عضوملا  کلذ  یف  لتقی  روشعلا ، باحـصا  عضوم  ۀلبالا  یمـست  یتلا ،
لحم دنیوگ  یم  هّلبا  هک  هچنآ  يدوز  هب  تسا و  خسرف  راهچ  دـنمان ، یم  هّلبا »  » هک هچنآ  دـنیوگ و  یم  هرـصب  هک  هچنآ  نایم  یناد  یم  ایآ 
دننام زور  نآ  اهنآ  دیهـش ، رازه  داـتفه  نم  تما  زا  لـحم  نآ  رد  دوش  یم  هتـشک  دوب ! دـهاوخ  اـهریگب ) تاـیلام  و   ) کـی هد  نیرومأـم ) )

. دوب دنهاوخ  ردب  يادهش 
، مهناولا دوس  نیطایـشلا ، مّهنأک  « 1  » لیج مه  ناوخا و  مهلتقی  لاـق : یما  یبا و  كادـف  مهلتقی ؟ نم  و  نینمؤملا ، ریمأ  اـی  رذـنملا : هل  لاـقف 

نم نیربکتملا  دنع  ۀلذا  مه  موق  نامزلا  کلذ  یف  مهداهجل  « 4  » رفنی هولتق . نمل  یبوط  مهبلس ، لیلق  «، 3  » مهبلک دیدش  «، 2  » مهحاورا ۀنتنم 
درک ضرع  رذنم  سپ  اهناّکس  ضرألا و  و  اهناکسو ، مهیلع  ءامسلا  یکبت  ءامسلا ، یف  نوفورعم  ضرالا ، یف  نولوهجم  نامزلا ، کلذ  لها 

، نیطایـش دـننام  دـنا  یهورگ  اهنآ  یناردارب ، اراـهنآ  دـشک  یم  دومرف : داـب ؟ وت  يادـف  مرداـم  ردـپاراهنآ و  دـشک  یم  ِهک  ناـنمؤمریما  يا 
(، دنهد یم  مک  ریسا  ای  تمینغ  نمشد  هب   ) ناشندش ریگتسد  تسا  مک  تخس و  ناش ) هلمح  و   ) تردق هدیدنگ ، ناشحور  هایس و  ناشگنر 

لها ياهربکتم  دزن  دنلیلذ  هک  یموق  نامز  نآ  رد  اهنآ  داهج  هب  دنوش  یم  جیسب  دنوش ، یم  هتـشک  اهنآ ) تسد  رد   ) هکنانآ لاح  هب  شوخ 
. شنینکاس نیمز و  و  نامسآ ، لها  نامسآ و  اهنآ  رب  دیرگ  یم  نامسآ ، رد  دنفورعم  نیمز و  رد  دناهتخانشان  نامز ، نآ 

«6 ! » سح هل و ال  جهرال  شیج  نم  ةرصب  ای  کحیو  لاق -: مث  ءاکبلاب  هانیع  « 5  » تلمه مث  - 
لاقف
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: لاقف حیولا ؟ امو  ترکذ ؟ امم  قرغلا  لبق  نم  مهبیصی  يذلا  ام  و  نینمؤملا ، ریما  ای  رذنملا : هل 

«: 1  » ۀمیظع تارات  معن ، دوراجلا ، نبا  ای  باذع  باب  لیولا  و  ۀمحر ، باب  حیولاف  ناباب : امه 
«3  » كاهتنا راید و  بارخ  لزانم و  بارخا  اهب  نوکی  ۀنتف  اهنم  و  اضعب ، اهضعب  لتقی  « 2  » ۀبصع اهنم 

هن هک  يرکشل  زا  هرصب  يا  وترب  ياو  دومرف : سپس  دش و  کشا  زا  رپ  مالسلا  هیلع  ماما  نامشچ  سپس  احبذ -، نحبذی  ءاسن  ءابـس  لاوما و 
!؟ تسیچ حیو  یتفگ و  هک  یئاهزیچ  زا  ندش  قرغ  زا  شیپ  اهنآ  رب  دسر  یم  هچ  نانمؤمریما  يا  تفگ : رذـنم  یـسح ، هن  دـنراد و  يدرگ 

ياهتسد اهنآ  زا  یکی  تسا ، یگرزب  ياهنایرج  یلب  دوراج ، دنزرف  يا  باذع  ِرَد  لیو  تسا و  تمحر  ِرَد  حیو  تسا ، رَد  ود  اهنآ  دومرف :
لحم یناریو  اه و  لزنم  بیرخت  نآ  اب  هک  ياهنتف  تسا  نآ  زا  دنناسر و  یم  لتق  هب  ار  رگیدمه  هک  تسا 

، یندیرب رس  دنّرب  یم  رس  ار  اهنآ  هک  تساهنز  تراسا  لاوما و  تراغ  اه و  تنوکس ) )
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مدـلاب ۀـجوزمم  اّهنأک  يرخالاو  ینمیلا  نیعلا  حوسمملا  روعألا  ربکـألا  « 4  » لاجدـلا اهب  لحتـسی  نا  اهنم  و  بیجع ! ثیدـح  نهرما  لیوای 
انا ءادهـشلا ، نم  ۀـلبألاب  لتق  نم  ةدـع  اـهلهأ  نم  هعبتیف  ءاـملا ، یلع  « 5  » ۀیفاطلا بنعلا  ۀـبح  ۀـئیهک  ۀـقدحلا  ئتان  ۀـقلع ، ةرمحلا  یف  اّهنأکل 

توـملا مث  ربغـألا ، عوـجلا  مث  خـسم ، مث  فـسخ  مث  فذـق ، مث  فـجر ، مث  برهی ، نم  برهی  و  لـتقی ، نم  لـتقی  مهرودـص ، یف  مهلیج 
«6 . » قرغلا وه  رمحألا و 

زا و  تسا ، روآ  تفگش  ناشراک  ياو  يا 
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کی یخرس  زا  هک  نیا  دننام  نوخ  هب  هتـشغآ  شمـشچ  یکی  نآ  هدش و  هدیلام  تسار  مشچ  چول  گرزب  لاجد  ندیـسر  یکی  نایرج  نآ 
هب هرـصب )  ) لها زا  دـنک  یم  تیعبت  وا  هب  سپ  تسا ، بآ  رد  هدـننک  انـش  روگنا  هناد  دـننام  مشچ  کچوک و  هقدـح  تسا و  نوخ )  ) هتخل

شرـس تشپ  هلزلز و  سپـس  دنزیرگ  یم  یـضعب  هدش و  هتـشک  یـضعب  اه  هنیـس  رد  ناشیاهلیجنا  ءادهـش ، زا  هلبا  ناگ  هدـش  هتـشک  دادـعت 
قرغ مه  نآ  خرـس و  گرم  تیاهن  رد  و  دولآ ) رابغ  و   ) تخـس یگنـسرگ  نآ  یپ  رد  ندـش و  خـسم  دـعب  نتفرورف و  سپـس  نارابگنس و 

!!. تسا ندش 
ۀکفتؤملا اهنم  و  رمدت ، اهنم  و  ۀبیرخلا ، اهنم  ءاملعلا : الا  اهملعی  ال  لوألا ) ربز   ) لوألا ربزلا  یف  ةرصبلا  يوس  ءامسا  ۀثالث  ةرصبلل  نا  رذنم  ای 

«1»
( یموس  ) و رمدت »  » و هبیرخ »  » یکی نادنمشناد ، رگم  ار  نآ  دناد  یمن  دراد و  هرـصب  زج  مان  هس  لوا  ياهباتک  رد  هرـصب  يارب  رذنم  يا   ؛

تسا ۀکفتؤم » »
؛ دیسراجنیا هب  ات  دومرف ، فیصوت  فیرعت و  ناشیگدنز  هرصب و  لها  تافص  زا  يرادقم  ترضح 

ِمْوَی َْلبَق  اـهوِکلْهُم  ُنْحن  ـالِإ  ًۀَـیْرَق  نِّم  نِإ  َو  هَّللا " لوقی  باـسحلا . عیرـس  وه  همکحل و  بقعم  ـال  ذـفان  هؤاـضق  و  ضاـم ، هَّللا  مکح  نا  ریغ 
«2 (. » 58  ) ًاروطسَم ِباتِْکلا  یف  ِکلاذ  َناک  ًادیِدش  ًاباَذَع  اهُوبِّذَعُم  َْوأ  ِۀَمایِْقلا 

تـسا باسحلا  عیرـس  تسین و  شمکح  رب  هدنرادزاب  تسا و  ذفان  شیاضقو  تسا  هدنبای ) ماجناو   ) هدنرذگ ادخ  مکح  درک  دوش  یم  هچ 
، دیدش باذع  مینک  یم  شباذع  ای  تمایق  زا  شیپ  میزاس  یم  كاله  ار  نآ  ام  هک  نیا  رگم  يرهـش  تسین  : ) دیامرف یم  دـنوادخ  نوچ ) )

. تسا هدش  هتشون  ردق ) اضق و   ) باتک رد  شور  نیا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز  زا  هک  نیا  ات  داد  همادا  ار  هبطخ  ترضح  سپ 

اهبرقا ءامسلا و  نم  ضرالا  دعبا  یه  اذاف  ةرصبلا ، یمست  رحبلا  ئطاش  یلع  ۀعقب  تیأر  ّینا  و 
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ّناو نامز ، اهیلع  نیتأیل  و  ارارم ، ۀیلاخلا  نورقلا  یف  اهب  فسخ  دقل  و  اباذع ، اهدشا  ابارت و  اهنشخا  ابارخ و  ضرالا  عرسال  اهنا  و  ءاملا ، نم 
کلذ لبق  روما  مث  هذـه ، مکتیرق  نم  هرجفنم  عضوم  ملعأل  یناو  هؤالب ، امیظع  امویل  ءاملا  نم  يرقلا  نم  مکلوح  ام  ةرـصبلا و  لها  ای  مکل 

اهب « 1  » طبارم ریغ  اهیف  یقب  نم  و  هل ، تقبـس  هَّللا  نم  ۀمحربف  اهقرغ  وند  دـنع  اهنع  جرخ  نمف  اهانملع ، مکنع و  تیفخا  ۀـمیظع  مکمهدـت 
«2 . » دیبعلل مالظب  هَّللا  ام  هبنذبف و 

نیمز و هب  تسا  نیرت  کیدزن  تسا و  نامـسآرب  نیمز  هطقن )  ) نیرترود وا  سپ  دوش  هدیمان  هرـصب  ایرد  لحاس  رد  ار  ياهعقب  مدید  نم  و 
( رهـش  ) نآ قیقحتب  و  تسا ، باذع  لحم  نیرتدیدش  تسا و  كاخ  ثیح  زا  نیمز  نیرتنشخ  ندـش و  ناریو  يارب  نیمز  نیرت  عیرـس  نآ 

ینامز نآ  رب  دمآ  دهاوخ  زاب  هتبلا  و  هبترم ، نیدنچ  هتشذگ  ياهنرق  رد  هتفر  ورف 
نیا زا  ار  بآ  ندـش  هتفاکـش  لحم  مناد  یم  نم  الب و  رظن  زا  تسه  یگرزب  يزور  بآ  زا  ناتنوماریپ  هرـصب و  لها  يا  امـش  يارب  انامه  و 

سکره سپ  ار  نآ  میناد  یم  ام  یلو  تسا  هدش  ناهنپ  امـش  يارب  هک  یگرزب  يالب  ارامـش  دـبوک  یم  ار ، نآ  زا  لبق  ياهراک  وامـش  رهش 
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دـشابن روبجم  هک  دنامب  نآ  رد  سکره  تسا و  هتفرگ  تقبـس  وا  رب  هک  تسادـخ  تمحر  اب  سپ  دور  نوریب  نآ ، قرغ  ندـش  کیدزن  رد 
تسین ناگدنبرب  هدننک  ملظ  دنوادخ  تسا و  شهانگ  رطاخ  هب  سپ 

! فنحا يا  ۀغالبلا  جهن  هبطخ 128   27

يرجه متفه  نرق  رد  يرگید  يرجه و  موس  نرق  رد  یکی  هک  رابنوخ  هثداـحود  زا  هبطخ  نیا  رد  فنحا ! يا  ۀـغالبلا  جـهن  هبطخ 128   27
قارع هقطنم ي  مدرم  دادـغب و  تفـالخ  لاـس  تدـم 15  هب  هک  تسا  جـنزلا  بحاـص  هنتف ي  ناـمه  لوا  هنتف  دـنیامرف ، یم  هراـشا  داد ، خر 

هثداح ي نیا  تسا ، متفه  نرق  لوا  همین ي  رد  بدعب  داد  خر  درک و  ریگ  رد  یگرزب  تبیصم  اب  ار  هرصب  ًاصوصخ 
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(. تسا هدیدرگ  نایب  ًاحورشم  خیرات  ياهباتک  رد  هک   ) تشاد یئاه  یتخب  دب  اه و  يراوشد  ناملسم  تلم  يارب  گرزب 
ٍْلیَخ ُۀمحمح  ٍمُجل و ال  ۀـعقعق  بجل و ال  رابغ و ال  هل  نوکی  يذـّلا ال  شیجلاب  راس  دـق  هب و  ّینأک  « 1 ! » فنحأ ای  : » دومرف تسخن : هثداح 

درگ و نآ ، تکرح  زا  هک  دـنک  یم  تکرح  یهاپـس  اب  هک  منیب  یم  اروا  یئوگ  فنحا ؟ يا  ِماعّنلا ، مادـقأ  اّهنأک  مهمادـقأب  ضرألا  نوریثی 
ینایوجگنج ینعی   ) دـسرر یمن  شوگ  هب  نابـسا  هحیـش  هنهد و  ماگل و  يادـص  دوش و  یمن  هدینـش  نآ  زا  يدایرف  دزیخ و  یمنرب  یکاـخ 

ییوگ هکنانچ  دنروآ ، یم  رد  بارطـضا  ناجیه و  هب  دوخ  ياهمدق  اب  ار  نیمز  یماظن ) تازیهجت  رتسا و  بسا و  نودـب  هنهرب و  اپ  دنتـسه 
. تسا غرم  رتش  ياهمق  نانآ  ياهمدق 

تسا جنّزلا  بحاص  هنتف  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  دیوگ : یضر  فیرش 
لاب نوچمه  ياهرگنکاب  ییاه  هناخ  امـش ، هتـسارآ  ياههناخ  داـبآ و  بساـنتم و  میقتـسم و  ياـههچوک  رب  ياو  : » دومرف نینچ  ماـما  سپس 

رب نانآ  نابیاغ  ناگدـشمگ و  نتفای  دـص  رد  دـیرگ و  یمن  ناشیا  ياههتـشکرب  یـسک  نالیف . موطرخ  نوچمه  ییاه  هار  بآ  ناـسکرک و 
 ... دیآ و یمن 

: دیوگ نالوغم )  ) ناکرت فیصوت  رد  يزور  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : هرس  سدق  یضر  دیس  مود : هثداح 
یّتح ٍلتق  ُرارحتـسا  كانه  نوکی  و  قاتعلا ، لیخلا  نوبقتعیو  جابیّدلاو ، َقَرَّسلا  نوسبلی  ۀـقرطملا ، ّناجملا  مههوجو  ّنأک  ًاموق  مهارأ  ّینأک  »

ياهرپس نوچمه  ناـشیاه  هرهچ  یئوگ  هک  منیب  یم  یهورگ  ار  اـهنآ  ِروسأـملا  نم  ّلـقأ  ُِتْلفُملا  نوکی  و  لوتقملا ، یلع  حورجملا  یـشمی 
زا ییاه  سابل  دشاب ، هدیبسچ  نآ  رب  ای  دشاب و  هدش  هدیـشک  نآ  يور  رب  یتسوپ  تسا ) هنوگ  نیا  نالوغم  ياههرهچو  درگ ، نهپ و   ) تسا
هک يروط  هب  دراد  نایرج  تخـس  يراتـشک  اجنآ  رد  تقو و  نآ  رد  دنـشک ، یم  كدـی  ار  بیجن  ینابـسا  و  دـننک ، یم  رب  ردابید  ریرح و 

. دنرتمک ناریسا  زا  ناگدننک  رارف  و  دنور ، یم  هار  ناگتشک  يور  رب  اه  یمخز 
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دیدنخ مالسلا  هیلع  ماما  تسا !؟ هدش  اطع  امش  هب  بیغ  ملع  ایآ  نانمؤم ؟ ریما  يا  دیسرپ  باحصا  زا  یکی  دیسر ، اجنیا  هب  ماما  نخس  نوچ 
زا ینعی   ) یملع بحاـص  زا  ار  نآ  هک  اـنامه  تسین و  بیغ  ملع  متفگ  هچنآ  یبـلک ؟ ردارب  يا  دومرف : دوـب  بلک  هلیبـق  زا  هک  درم  نآ  هب  و 

دوخ هتفگرد  ناحبس  يادخ  هک  تسا  يرگید  روما  تمایق و  تقو  نتـسناد  بیغ  ملع  انامه  ما  هتخومآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
؛ تسا هدروآ  رامش  هب  تسادخ » دزن  تمایق  ملع  نامگ  یب  »

زا لیخب ، ای  تسا  هدنـشخب  ابیز ، ای  تسا  تشز  هداـم ، اـی  تسا  رن  تسیچ ؟ نارداـم  ِمحر  رد  هک  دـناد  یم  ناحبـس  يادـخ  اـهنت  نیارب  اـنب 
. تسا ناربمایپ  نیشنمه  تشهب  رد  یسک  هچ  تسا و  خزود  مزیه  یسک  هچ  تخب ، کین  ای  تسا  تخب  دب  یگدنشخب 

تسا هتخومآ  شربمایپ  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یملع  تسه  هچره  نیا  زج  دناد و  یمن  ار  نآ  ادخ  زج  یـسک  هک  تسا  بیغ  ملع  نیا 
یبلق نم  هنیس  ياهناوختسا  رد  درادهگن و  دوخرد  ار  نآ  دناوتب  نم  هنیـس  هک  تسا  هدرک  اعد  تسا و  هداد  دای  نم  هب  ار  ملع  نآ  ربمایپ  و 
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1  .... » دهد ياج  دوخ  رد  ار  ملع  نیا  دناوتب  هک  دشاب  هتشاد  رارق 

ۀیراختفا ۀبطخ  - 28

شیاـمرف ناـیم  زا  یتـالمج  : ) تفگ نآ  رد  سپ  دـناوخ  ياهبطخ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  دـیوگ : هتاـبن  نب  غبـصا  ۀـیراختفا  ۀـبطخ  - 28
قحلل ۀلوج و  لطابلل  ّنا  الا و  : » دومرف دوخ ) بان  لیاضف  زا  يدادعت  نایب  زا  سپ  ترضح  میروآ  یماج  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

ءاروّزلا اهل  لاقی  ۀنیدم  ینبت  سأبلا و  عزفلاب و  سابعلا  ینب  ۀلود  لبقت  مث  ۀیورـسکلا  ۀیومألا و  ۀنتفلا  اوبقتراف  بیرق  نع  نعاظ  ّینا  ۀـلود و 
نیراّبجلاۀنیط جرخت  اهنم  اهنکس  نم  نوعلم  «، 2  » تارف لیجد و  ۀلجد و  نیب 
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هنتف دیـشاب  بقارم  سپ  متـسه  ینتفر  یکیدزن  نیا  هب  نم  یتلود و  قح  يارب  تسه و  یـشدرگو )  ) ندز رود  لطاب  يارب  انامه  شاب  هاـگآ 

هلجد و نایم  دنیوگ ، ءاروز  نآ  هب  يرهـش  دوش  انب  تشحو و  سرت و  اب  سابع  ینب  تلود  دیآ  یم  سپـسو  ار ، يورـسک  تنطلـس  يوما و 
یلعت نارگمتـس ، هریمخ  دیآ  نوریب  نآ  زا  دوش ، نکاس  نآ  رد  رذع ) نودـب   ) هک یـسک  نآ  تسا  رود  هب  ادـخ  تمحر  زا  تارف ، لیجد و 

ءاربغلا و ۀنتفلا  ّمث  کلملا ، ددع  یلع  اکلم  نورشع  ۀعبرا و  سابعلاونب  اهلوادتیف  روجفلا ، رکملاب و  نولماعتی  دوّسلا و  لبـست  روصقلا و  اهیف 
قیرخت قیرحت و  اـهلوا  ةرـشع : تاـمالع  هجورخل  ّنا  ـالأ و  میلاـقالا  ۀـحنجا  نیب  ههجو  نع  رفـسی  قحلا  مئاـق  اـهبقع  یف  ءارمحلاةدـالقلا و 

موجنلا و نارتقاو  بنذـملا ، بکوکلا  عولط  ناسارخب و  فذـق  فسخ و  جاجحلا و  عاطقنا  دـجاسملا و  لیطعت  ۀـفوکلا و  ۀـقزا  یف  تایاّرلا 
«1 «. » انمئاق ماق  تامالعلا  تمت  اذاف  بجع  ۀمالعلا  یلا  ۀمالعلا  نم  ةرشع و  تامالع  کلتف  بهن  لتق و  جرم و  جره و 

مهرـس تشپ  سپ  یگدیرد ، هلیح و  اب  دننک  یم  شورف  دـیرخ و  و  رورمو ) روبع  ي   ) اههار نآ  رد  دوش  دایز  اهرـصق و  نآ  رد  دوش  دـنلب 
فورح دادعت  هب  دنیامن  تنطلس  دادغب )  ) نآ رد  اهنآ  زا  رفن  « 2  » راهچو تسیب  سابع  ینب 

رازه دصتشه  نویلیم و  کی  مصعتسم و  هفیلخ  هک  راتت  لوغم و  ناخوکاله  هلمح  رد  هک   ) هتـشارفارب كاخ  درگ و  هنتف  سپـس  «م ل ك ،»
و خرس ،! دنب  ندرگ  و  دومرف ): ترـضح  اذل  دمآ  رد  نوخ  گنر  هب  هلجد  طش  هک  ياهنوگ  هب  دندش  ماع  لتق  وا  ناعبات  نایرکـشل و  زا  رفن 

ًانیقیو دنک  تموکح  اه ) هراق  ياهرهـش  و   ) اه هراق  نایمرد  و  دیامنروهظ ) و   ) دوش هتـشادرب  شیور  زا  هدرپ  هک  قح  هب  مئاق  نآ  رـس  تشپ 
؛ دوب دهاوخ  هناگ  هد  ياهتمالع  وا  جورخ  يارب 

(، ار رگیدمه  ناگدننک  گنج   ) ندنازوس - 1
، هفوک ياههچوک  رد  نوگانوگ ) ي   ) اهمچرپ نتشگ  - 2
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(.، نآ رد  روضح  زا   ) اهدجسم لیطعت  - 3

، جح هب  جاجح  نتفر  ندش  عطقنم  و  جح ) هب  نتفر  تیعونمم  - ) 4
(. رگید رگناریو  هلیسو  ره  اب  ای  بمب  ای  هلزلز  اب   ) نیمز نتفر  ورف  و  - 5

، ناسارخ رد  نامسآ  زا  ینارابمب ) ای   ) ینارابگنس و  - 6
، راد هلابند  هراتس  عولط  - 7

، رگیدمه هب  ناگراتس  ندش  کیدزن  - 8
(، هعماج رد  یطابضنا  یب  و   ) جرم جره و  - 9

هک یتقو  دوب ، دـهاوخ  اه ) یتفگـش  و   ) بیاجع يرگید  اب  تمالع  ره  نایم  هک  هناگهد  تامالع  تسا  نیا  سپ  تراـغ ، راتـشک و  و  - 10
تسام مئاق  روهظ  تبون  دیسر ، نایاپ  هب  اه  تمالع  نیا 
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نیمظاکرد دیدش  ینب  - 29

يا ءاروزلا  ضرأب  ۀعینـش  روما  عقت  نیّـشلا  فرح  ّیـضم  دعب  ّهنا  : » دومرف قارع  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نیمظاکرد  دـیدش  ینب  - 29
لجر يدی  یلع  مهباقعا  یلع  نوجرخی  ّمث  رارشا ! ّيا  رارشا و  راّفک و  ّيا  راّفک و  مّهنا  یلع  رفصالا ، ینب  نم  رقـشالا  جلعلا  دی  یلع  دادغب 

نوبلطی قارعلا و  نوتای  ءاسّنلا و  نّولحتـسی  ءانبالا و  نوحبذـی  ماّشلا و  نوبرخیف  سانا  جرخی  نمّزلا  نم  ۀـهرب  دـعب  ّمث  مهمزهی ، يدالوا  نم 
«1  ... » مئانغلا قوس  هعم  مهوقوسیل  نیمظاکلا  هنکسم  مشاه  ینب  دیدش و  ینب 

هب دادغب  ینعی  ءاروز  نیمز  رد  دوش  عقاو  حیبق  تشز و  روما  دشاب ) قارع  یعویـش  بزح  روظنم  دیاش   ) نیـش فرح  تشذگ  زا  دـعب  انامه 
یم جورخ  مدرم )  ) سپـس يرارـشا  هچ  دنرارـشا  ینارفاک و  هچ  دـنرفاک  اهنآ  نیا  رب  هوالع  « 2  » رفـصا نادنزرف  دالوا  زا  رقـشا  رفاک  تسد 

( اهنآ زادعب   ) دیامن جورخ  نامز ، زا  یهاتوک  تدم  زا  دـعب  سپـس  دـنهد ، يرارف  ار  اهنآ  نم و  دالوا  زا  يدرم  تسداب  اهنآ  لسن  رب  دـننک 
دنیآ یم  دنیامن و  ریساو )  ) لالح ار  ناشنانز  دنربب و  رس  ار  ناشنارسپ  ار و  ماش  دنیامن  یم  بارخ  سپ  ینامدرم 
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ار اهنآ  دوش و  نیمظاک  ناشنکـسم  هک  مشاه  ینب  و  دننکاس ) نیمظاک  رد  اًلعف  هک  تاداس  زا   ) دیدش ینب  زا  دننک  یم  وجتـسج  قارع و  رب 

 ... اه تمینغ  ندنار  دننام  دوخاب  دننار  یم 
موقلح زا  تاملک  نیا  تسا  لاس  زا 1400  شیب  هک  تسا ، هتفرگ  رارق  رکذ  دروم  فشک و  اهرارـسا  زا  یلیخ  تیاور  نیا  بلاطم  رد  تقد 

نآ رد  دیدش  ینب  تاداس  دعب ، اهنرق  تنوکس  نیمظاک و  مالسلا  هیلع  ماما  نایب  یکی  هک  تسا  هدمآ  نوریب  هدومن و  شوارت  ماهلا  یحو و 
!! يدیدش ینب  هن  يدادغب و  هن  تشاد و  دوجو  ینیمظاک  هن  عیاقو  نیا  رکذ  عقوم  رد  هک  تسا 

! دیهد شوگ  بدنج  هتفگ  هب  - 30

نانمؤمریما بیغ  هب  رابخا  نآ ، يایاوز  زا  دوخ  هدرک ، هعلاطم  تقد ، تربع و  هدـید  اـب  ار  ناـیرج  نیا  دـیهد ! شوگ  بدـنج  هتفگ  هب  - 30
!!. دیئامن تواضق  هنافصنم  هدرک و  هراظن  نآ  ياج  ياج  رد  ار  مالسلا  هیلع 

اهنآ هاـگودرا  هب  میدوبوا و  اـب  مه  اـم  تفر و  نوریب  اـهنآ  بلطرد  ترـضح  دـندش و  ادـج  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ناورهن )  ) جراوـخ یتـقو 
اب دنتـسه ، تیـصخش  سنرب و  نابحاص  اهنآ  نایم  رد  تسا و  لسع  روبنز  يودنک  دـننام  نآرق ، توالت  زا  اهنآ  هاگودرا  مدـید  میدیـسر ،
ار ماهحلـسا  هتـشاذگ  نیمز  ار  مهـالک  مدز و  نیمز  هب  ار  ماهزین  هدـش و  هداـیپ  بسا  زا  هتفر  راـنک  هب  مداـتفا و  کـش  هب  هرظنم  نـیا  ندـید 

تسوت تعاط  رد  موق  نیا  اب  گنج  رگا  ایادخ  مدرک  یم  تاجانم  مزامن  رد  هدومن و  عورش  زامن  هب  هتسب  هزین  هب  ار  بسا  ماجل  هتـشاذگ و 
. نک نشور  میارب  ار ، تدوخ  تئارب  تسا ، تیصعمرگا  هدب و  نذا  نم  هب 

ربب هانپ  ادخ  هب  دومرف : دیـسر و  نم  هب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتسا  رب  راوس  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مدوب  لاح  نیا  رد  نم 
وا هب  يراتت ، بسا  رب  راوس  يدرم  ناهگان  دناوخب ، زامن  دش  دنلب  دش و  هدایپ  وا  و  متفر ، وا  يوس  تعرساب  سپ  بضغ ! رـش  زا  بدنج  يا 

اهنآ تفگ : هدـش ؟ هچ  دومرف : يراد !؟ زاین  جراوخ )  ) موق رب  ایآ  تفگ : يرادراک ؟ هچ  دومرف : ناـنمؤمریما ! يا  تفگ : سپ  دـش  کـیدزن 
: تفگ دوب و  وا  زا  رت  يرج  هک  دمآ  يرگید  سپس  هَّللاناحبس ، متفگ  دناهتشذگن ، دومرف : دنتفر ، دنتشذگ و  ار  ناورهن )  ) رهن

: دومرف يراد !؟ زاین  جراوخ )  ) موق رب  ایآ  تفگ : یهاوخ  یم  هچ  دومرف : نانمؤمریما ! يا 
متفگ دناهتشذگن ، دومرف : دنتفر ، دنتشذگ و  ار  ناورهن )  ) رهن اهنآ  تفگ : هدش ؟ هچ 
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راشف شبسا  هب  هک  دمآ  يرگید  سپس  هَّللا ، ناحبـس  متفگ : دناهتـشذگن ، دومرف : دنتـشذگ ، ار  رهن  تفگ : دمآ و  يرگید  سپـس  ربکأهَّللا ،
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هوعطق ام  دومرف : دـنتفر ، دنتـشذگ و  ار  ناورهن )  ) رهن اهنآ  تفگ : هدـش ؟ هچ  دومرف : يراد !؟ زاین  جراوخ )  ) موق رب  ایآ  تفگ : دروآ و  یم 
هتشک رهن  رانک  نیقیهب  دنرذگ  یمن  ًامتح  و  دناهتـشذگنربب ، هانپ  ادخ  هب  ربکا ! هَّللا  تلق : هلوسرو ! هَّللا  نم  دهع  هنود ، نلتقیلو  هنوعطقی  الو 

. ربکاهَّللا متفگ  شلوسر ، ادخ و  زا  تسیدهع  دش ، دنهاوخ 
متخیوآ ار  منامک  مدیشوپ و  ار  نآ  ما و  یگنج  سابل  يوس  هب  متشگرب  سپس  دش  راوس  شبـسا  هب  متفرگ و  ار  شباکر  هدش و  دنلب  سپس 

اهنآ يوس  هب  ار  یـسک  نم  دومرف : ناـنمؤمریما ، يا  کـیبل  متفگ : بدـنج  يا  دومرف : نم  هب  سپ  مدرک  یم  یهارمه  اروا  متفر و  نوریب  و 
، دنیامن یم  ناراب  ریت  ار  وا  هدرکن و  لوبق  یلو  دیامن  توعد  شلوسر ، ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  اهنآ  دناوخب و  ار  نآرق  متسرف  یم 

ناشهاگودرا رد  مدید  متفر  موق  يوس  نم  سپ  دنبای ، یمن  تاجن  رفن  هد  اهنآ  زا  دـنوش و  یمن  هتـشک  رفن  هد  ام  زا  شاب  هاگآ  بدـنج  يا 
(. دناهدروخن ناکتو   ) دنتسه

درک و دمآ  تفر و  راب ، ود  فص  رـس  نآ  ات  فص  رـس  نیا  زا  سپـس  دومن  فص  هب  ار  اهنآ  دز و  ادـص  ار  شنارای  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
، شلوسر ّتنـس  ادـخ و  باتک  رب  ندرک  لـمع  هب  ار  اـهنآ  دورب و  موق  نآ  يوس  هب  نآ  اـب  دریگب و  ار  فحـصم  نیا  تسیک  دومرف : سپس 
: دومرف ترضح  ۀعصعص ، نب  رماع  ینب  زا  یناوج  رگم  دادن  باوج  یـسک  دش ، دهاوخ  تشهب  دراو  لوتقم و  سک  نآ  یلو  دیامن  توعد 

،!؛ دننک یم  نارابریت  ارت  ام و  يوس  هب  يدرگ  یمن  ربو  دش  یهاوخ  هتشک  وت  دومرف : تفرگ ، ار  فحصم  ریگب ،
دندومن نارابریت  اروا  هدش و  دنلب  دنونـشب ، ار  شیادص  هک  دش  کیدزن  اهنآ  هب  هک  یتقو  سپ  تفر  نوریب  موق  يوس  هب  فحـصم  اب  ناوج 

(. دش دیهشو   ) تسشن تشگرب و  ام  هب  ور  وا  و 
لتق امو  رهظلا  یّلـصا  نا  لبق  ۀینامث  ینلخد  ناکام  ینلخد  ام  دعب  هذه  یفکب  تلتقف  دیوگ :: بدنج  موق ، يوس  هب  دیوش  دـنلب  دومرف : ماما 

امک ةرشع  مهنم  اجن  الو  ةرشع ، انم 
291 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » لاق
رفن هد  زین  اهنآ  زا  دشن و  هتشک  رفن  هد  امزا  متشک و  ار  رفن  تشه  رهظ ، زامن  زا  شیپ  تفرگ ، ارف  ارم  یکش  هکنآ  زا  دعب  متسد  فک  نیا  اب 

دوب هدومرف  هک  هنوگ  نآ  تفاین  تاجن 

 .. هلماح و واگ  نیا  - 31

یثنا ۀلجعب  یلبح  هذه  : » دومرف ترضح  تشذگ ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يولج  زا  ياهدامواگ  دیوگ : سابع  نبا  هلماح و ..  واگ  نیا  - 31
شمد رـس  دراد و  يدیفـس  لاخ  شا  یناشیپ  رد  هک  ياهدام  هلاسوگ  هب  تسا  رادراب  واگ )  ) نیا ضیبأ » هبنذ  سأر  و  اـهتهبج ، یف  ةّرغ  اـهل 

!« تسا دیفس  مه 
دیامرف یمن  هناحبـس  يادـخ  ایآ  میتفگ : دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  تسا  هنوگ  نآ  میدـید  دـیرب  رـس  ار  نآ  هک  یتقو  میتفر  باـصق  اـب  اـم 

هن برقم و  کـلم  هن  هک  میناد  یم  ار  موتکم  نوزخم و  نونکم و  ملع )  ) اـم دومرف : یتسناد !؟ ار  نیا  هنوگچ  سپ  ِماـحْرَاْلا ؟» یفاـم  ُمَْلعَیَو  »
شاهیرذ دمحم و  زج  دراد  عالطا  نآ  زا  لسرم  یبن 

!؟ ییآ یم  بنج  تماما  رضحم  هب  ینک  یمنایح  - 32

اما : » دومرف وا  هب  ترـضح  دـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رـضحم  هب  یبارعا  ییآ !؟ یم  بنج  تماـما  رـضحم  هب  ینک  یمناـیح  - 32
«2 « » متضحضخ متولخ  اذا  برعلارشاعم  متنا  لاق ) و  ( !؟ بنج تنا  کماما و  یلا  لخدت  نا  یبارعا  ای  ییحتست 

یم قلج  دـیدرک ، تولخ  یتقو  اه  برع  هورگ  امـش  دومرف : يوش و  یم  لخاد  بنج  تدوخ  مامارـضحم  هب  یبارعا  يا  ینک  یمن  ایح  ایآ 
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!. دینز
. داد رارق  باتع  دروم  ار  نآ  ترضح  هک  دوب  هدومن  ءانمتسا  هدید  تولخ  ار  دوخ  ربو  رود  دیسر و  هک  هنیدم  کیدزن  هب  برع  نیا 

رگید ءدبم  زا  ای  تسا  یباستکا  ملع  نیا  ایآ  دیامن ! یم  وگزاب  ار  وا  نورد  ّرـس  دـنک و  یم  شاخرپ  ندـید  ضحم  هب  ار  ینابایب  برع  کی 
!؟ دریگ یم  همشچرس 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  هقرفتم  عیاقو  نایب  - 33

كدـی و ال نکرحت  ضرألا ال  مزلا  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  یفعج ، رباج  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  هقرفتم  عیاـقو  ناـیب  - 33
یم هک  ار  یتامالع  ات  ًادـبا  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هدـن  تکرح  شاب ، نیمز  مزالم  ۀنـس ، یف  کل  اهرکذا  تامالع  يرت  یتح  ادـبا  کـلجر 

، لاس کی  رد  دینیبب  میوگ 
، قشمد رد  دنک  یم  ادن  يدانم  ینیبب  و  قشمدب ، يدانی  ایدانم  يرت  1 و 

، نآ ياهاتسور  زا  یئاتسور  تفرورف  و  اهارق ، نم  ۀیرقب  فسخ  2 و 
، شدجسم زا  يرادقم  تخیر  ورف  اهدجسم و  نم  ۀفئاط  طقسی  3 و 

، دنتشذگ نآ  زا  اهکرت  يدید  هک  ینامز  سپ  اهوزاج ، كرتلا  تیأر  اذاف   4
، هریزج رد  دندمآ  دورف  ات  دمآ  كرت  سپ  ةریزجلا ، تلزن  یتح  كرتلا  تلبقاف   5

، هلمر رد  دندومن  لوزن  ات  دمآ و  نایمور  و  ۀلمرلا ، تلزن  یتح  مورلا  تلبقا  6 و 
؛ اه برع  نیمزرس  یمامت  رد  تسا  فالتخا  لاس  نآ  و  برعلا . ضرأ  نم  ضرأ  لک  یف  فالتخا  ۀنس  یه  7 و 

هلاوخا ینایفسلا  عم  و  رضم ، رامحلا  بنذ  ینب  عم  ینایفـسلا  عقبألاو و  بهـصألا  تایار : ثالث  یلع  کلذ  دنع  نوفلتخی  ماشلا  لها  نا  8 و 
«1  ... » طق ئیش  هلتقی  مل  التق  اولتقی  یتح  رامحلا ، بنذ  ینب  یلع  هعم  نم  ینایفسلا و  رهظیف  بلک  نم 

یم ینایفس  اب  و  رضم ، هلیبق )  ) رامحلا بنذ  ینب  اب  ینایفس  عقبا و  بهصا و  مچرپ ، هس  رب  نامز  نآ  رد  دننک  یم  فالتخا  ماش  لها  انامه  و 
و  ) دـننک يراتـشک  ات  رامحلا ، بنذ  ینب  گنج )  ) رب تسه  وا  اب  هکره  دوش و  رهاظ  ینایفـس  سپ  بلک ، هفیاـط )  ) زا شیاـه  یئاد  دنـشاب ،
هب ام  تسا و  هدیدرگ  رکذ  نآ  رد  يدایز  هدنیآ  مئالع و  هک  ینالوط  ربخ  رخآ  ات  تسا ؛ هدشن  هدید  نآ  لثم  يزیچ  ًادبا  هک  دنوش ) هتـشک 

دنیامن هعجارم  هدش  هداد  سردآ  هب  دنناوت  یم  ناگدنیوج  میدرواین ، راصتخا  رطاخ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياهیئوگشیپ  - 34

ضعب زا  دـمحم : نب  دـمحأ  زا  ییحی : نب  دـمحم  زا  « 1 : » یفاکلا ۀـضور  رد  ینیلک  موحرم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ياهیئوگـشیپ  - 34
ماما روضح  رد  يزور  هک  دنک  یم  لقن  نارمح  زا  ةزمح  یبأ  نب  دمحم  زا  ًاعیمج : ریمع  یبازا  شردـپ : زا  میهاربإ : نب  یلع  و  شباحـصأ :
رطاخ هب  نخس  نیا  دمآ و  نایم  هب  دنراد  سابع ) ینب   ) نانآ شیپ  رد  نایعیـش  هک  يدب  عضو  روج و  يافلخ  زا  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداص 

: ماما هک  نیا  ندـید  زا  دوب و  هتخاس  هریخ  ار  نایعیـش  زا  یـضعب  مشچ  روصنم : تفـالخ  « 2  » بکوم قرب  قرز و  هک  دوـب  هدـمآ  شیپ  نآ 
. دندوب هدش  تحاران  تدش  هب  تفر  یم  هار  روصنم  رانک  رد  یغالا  رب  راوس 

: دنک یم  لقن  نینچ  نیا  ار  نایرج  لصا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
مدید رفعج  نبا  یتنطلس )  ) بکوم رد  ار  امش  نم  ادخ  هب  مدرگ  تنابرق  تفگ : هدمآ  نم  دزن  هب  ام  ناتسود  زا  یکی  متشگرب  هناخ  هب  نوچ 

هک نم  دیدوب و  وا  تسد  ریز  امش  هک  نیا  لثم  تفگیم : نخس  امـش  اب  بسا  يور  زا  دوب و  راوس  یبسا  رب  وا  دیدوب و  راوس  یغالا  رب  هک 
ملظ و هک  تسا  یـسک  يرگید  نیا  دوش و  ادـتقا  وا  هب  دـیاب  هک  تسا  يربـهر  و  مدرم : رب  ادـخ  تجح  نیا  متفگ : دوخ  شیپ  مدـید  نینچ 
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ار ربمایپ  نادنزرف  دنک و  یم  متس 
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و يراوس ؟ یغالا  رب  وت  تسا و  تکوش  نینچ  رد  یتنطلـس و  بکوم  رد  وا  لاح  نیا  اب  دزیریم و  نیمز  يور  قحان  ياـهنوخ  دـشک و  یم 
. مدیسرت ما  هدیقع  نید و  رب  نآ  زا  تفای و  هار  ملد  رد  دیدرت  کش و  زیگنافسا  هرظنم  نیا  زا 

وا و يدـیدیم  دـندوب : نم  پچ  تسار و  فرط  رـس و  تشپ  ور و  شیپ  نم و  درگادرگ  ار  یناگتـشرف  وـت  رگا  متفگ : وا  هب  دوـمرف : ماـما 
؟ دـننک تنطلـس  دـیاب  نانیا  یکات  تفگ : سپـس  دـش . مارآ  ملد  نونکا  تفگ : درم  نآ  هاگنآ  يدرمـشیم . کـچوک  ار  شتنطلـس  طاـسب 

: متفگ
ارف شنامز  هاگره  اهنآ ، نارود  ندـمآ  رـس  هب  ینادـب  رگا  دـشخب  دوس  وت  هب  اـیآ  متفگ : ارچ  تفگ : دراد ؟ یتدـم  يزیچره  ینادیمن  اـیآ 
هب تبـسن  وت  مشخ  دنراد ، یلاح  هچ  هک  یتسنادیم  لجوزع  يادـخ  دزن  رد  ار  نانآ  لاح  وت  رگا  دـسرب  رتدوز  ندز  مه  هب  مشچ  زا  دـسر 
رد نونکا  هک  یعضو  زا  رتتخس  یعضو  رد  هانگ  رظن  زا  ار  نانآ  هک  نیمز  يور  مدرم  همه  اب  ینک  شـشوک  وت  رگا  دشیم و  رتشیب  نانآ 

ناقفانم یلو  تسا  نانمؤم  وا و  لوسر  ادـخ و  نآ  زا  تزع  یتسار  هب  دـنازغلن  ارت  ناطیـش  سپ  تسناوت  دـنهاوخن  دـنروآ ، رد  دنتـسه ، نآ 
روشحم ام  هرمز  رد  تمایق  يادرف  دیامن  ربص  دننیبیم  هک  یـسرت  رازآ و  رب  دشاب و  ام  تلود  هار  هب  مشچ  سکره  ینادیمن  ایآ  دننادیمن 

. ددرگ
دومرف هراشا  ددرگیم ، يرـشب  هعماج  ریگارف  يدهم  بالقنا  هناتـسآ  رد  هک  يدـسافم  مئالع و  تایئزج  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  مام  سپس 

. تسا رضاح  نرق  نیمه  هب  طوبرم  اه  یئوگشیپ  نیا  یئوگ  هک 
: دوشیم هعماج  ریگارف  يدهم  بالقنا  هناتسآ  رد  هک  يدسافم 

هدـنناوخ رظن  زا  دراد  یقالخا  هبنج  یـضعب  یـسایس و  یعامتجا و  هبنج  اهنآ  زا  یـضعب  هک  يدـسافم  عون  شرامـش  اب  تیاور  نتم  کـنیا 
: درذگ یم  یمارگ 

. دنتفر نایم  زا  قح  لها  هدرم و  قح  يدید  هک  هاگنآ  هلها  بهذ  تامدق و  قحلا  تیأر  اذاف  - 1
تسا هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  متس  هک  يدیدو  دالبلا  لمش  دق  روجلا  تیأر  و  - 2

اوه و يور  زا  یئاهتعدـب  و  هدـش : هدوسرف  نآرق  هک  يدـید  ءاوهالا و  یلع  هّجو  هیف و  سیلاـم  هیف  ثدـحا  قلخ و  دـق  نآرقلا  تیأر  و  - 3
. تسا هدمآ  نآ  میهافم  رد  سوه 

دننامه هدش  اوتحم  یب  نید  هک  يدیدو  ءانالا . ءیفکنی  امک  افکنا  دق  نیدلا  تیأر  و  - 4
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. دنزاس نوگژاو  هک ، یفرظ 
. دنیوج یگرزب  قح  لها  رب  لطاب  لها  هک  يدید  و  قحلا . لها  یلع  اولعتسا  دق  لطابلا  لها  تیأر  و  - 5

دهد ماجنا  تشز  راک  هکره  دوشیمن و  یهن  نآ  زا  تسا و  راکشآ  رش  هک  يدیدو  هباحـصا . رذعی  هنع و  یهنیال  ارهاظ  رـشلا  تیأر  و  - 6
. دنراد شروذعم 

نانز هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم  هدیدرگ و  راکشآ  قسف  هک  يدیدو  ءاسنلاب  ءاسنلا  لاجرلاب و  لاجرلا  یفتکا  رهظ و  دق  قسفلا  تیأر  و  - 7
. دننک افتکا 

. دریذپن ار  شنخس  هدرک و  رایتخا  توکس  نمؤم  صخش  هک  يدیدو  هلوق . لبقیال  اتماص  نمؤملا  تیأر  و  - 8
زاب وا  رب  ار  شیارتفا  غورد و  یـسک  دیوگ و  غورد  قساف  صخـش  هک  يدیدو  هتیرف . هبذک و  هیلع  دریال  بذـکی و  قسافلا  تیأر  اذا  و  - 9

. دنادرگن
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، درامش راوخ  ار  گرزب  درم  کچوک  هچب  هک  يدیدو  ریبکلاب . رقحتسی  ریغصلا  تیأر  و  - 10
. هدش هدیرب  يدنواشیوخ  دنویپ  هک  يدید  و  تعطقتدق . ماحرالا  تیأر  و  - 11

هدنیوگ نخس  ددرگ و  لاحـشوخ  دنیاتـسب  دب  راک  هب  ار  هک  ره  يدید  و  هلوق . هیلع  دریالو  هنم  کحـضی  قسفلاب  حدتمی  نم  تیأر  و  - 12
. دنادرگن زاب  شدوخ  هب  ار 

. دنک نز  هک  دنک  نامه  هچب  رسپ  هک  يدید  و  ةأرملا . یطعتام  یطعی  مالغلا  تیأر  و  - 13
. دنیامن جاودزا  نانز  اب  نانز  هک  يدید  و  ءاسنلا . نجّوزتی  ءاسنلا  تیأر  و  - 14

. هدش ناوارف  یسولپاچ  یحادم و  هک  يدید  و  رثک . دق  ءانثلا  تیأر  و  - 15
ادـخ تعاط  ریغ  رد  ار  دوخ  لام  درم  هک  يدـید  و  هیدـی . یلع  ذـخؤیالو  هنع  یهنیالف  هَّللا  ۀـعاط  ریغ  یف  لاملا  قفنی  لجرلا  تیأر  و  - 16

. دنکن يریگولج  وا  زا  یسک  دنک و  جرخ 
یم ار  ینمؤم  هچنآ  زا  درب  یم  هانپ  ادـخ  هب  هدـننک ، هاگن  هک  يدـید  و  داهتجالا . نم  هیف  نمؤملا  يریامم  هَّللاـب  ذوعتی  رظاـنلا  تیأر  و  - 17

. تسنآ رد  هک  یشالتو  ششوک  زا  دنیب 
دشابن راک  نیا  رد  وا  يارب  یعنام  دنک و  تیذا  ار  دوخ  هیاسمه  هیاسمه : هک  يدید  و  عنام . هل  سیل  هراج و  يذوی  راجلا  تیأر  و  - 18

و داسفلا . نم  ضرالا  یف  يری  امل  احرم  نموملا  یف  يری  امل  احرف  رفاکلا  تیأر  و  - 19
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. دنیب یم  یهابت  داسف و  نیمز  يور  رد  هک  هچنآ  یتحاران  زا  دنیبیم  نمؤم  رد  هچنآ  زا  تسا  لاحشوخ  رفاک  هک  يدید 
شندیشون يارب  دوش و  هدیشوناراکشآ  بارش  هک  يدید  و  لجوزع . هَّللا  فاخیال  نم  اهیلع  عمتجی  ۀینالع و  برشت  رومخلا  تیأر  و  - 20

. دنسرتیمن لجوزع  يادخ  زا  هک  یناسک  دنیآ  مه  درگ 
تسا راوخ  هدننک  فورعم  هب  رما  هک  يدید  و  الیلذ . فورعملاب  رمآلا  تیأر  و  - 21

. تسا هدوتس  دنمورین و  درادن  تسود  ادخ  هچنآ  رد  قساف  هک  يدید  ادومحم و  ایوق  هَّللا  بحیال  امیف  قسافلا  تیأر  و  - 22
. دندش ریقحت  دراد  تسود  ار  نانآ  هکره  نآرق و  لها  هک  يدید  و  مهبحی . نم  رقتحی  نورقحی و  تایآلا  باحصا  تیأر  و  - 23

. تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رش  هار  هدش و  هتسبریخ  هار  هک  يدید  و  اکولسم . رشلا  لیبس  اعطقنم و  ریخلا  لیبس  تیأر  و  - 24
. دوشیم هداد  نآ  كرت  هب  روتسد  هدش و  لیطعت  هبعک  هناخ  هک  يدید  و  هکرتب . رمؤی  لّطع و  دق  هَّللا  تیب  تیأر  و  - 25

. دنک یمن  لمع  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  دیوگ  یم  درم  هک  يدید  و  هلعفیالام . لوقی  لجرلا  تیأر  و  - 26
مه يارب  ار  دوخای   ) نانز يارب  نانز  دـننک و  نادرم  ياـنمت  نادرم  هک  هک  يدـید  ءاـسنلل . ءاـسنلا  لاـجرلل و  نونمتی  لاـجرلا  تیأر  و  - 27

!(. دننک یم  هبرف  دوخ  سنج 
درم نارذگ  هک  يدید  و  اهجرف . نم  ةارملا  ۀشیعم  هربد و  نم  هتشیعم  لجرلا  تیأر  و  - 28

. وا جرف  زا  نز  یگدنز  تسوا و  بقع  زا 
. دنهد بیترت  اهنمجنا  دوخ  يارب  نادرم  دننام  نانز  هک  يدید  لاجرلا و  اهذختی  امک  سلاجملا  نوذختی  ءاسنلا  تیأر  و  - 29

سابع نادنزرف  نایم  رد  هک  يدید  و  اهجوزل . ةارملا  طشمت  امک  اوطشتماو  باضخلاورهظاو  رهظ  دق  سابعلا  دلو  یف  ثیناتلا  تیأر  و  - 30
یم شیارآ  ار  دوخ  شرهوش  رظن  بلج  يارب  نز  هک  روط  نامه  دـننک  یم  تنیز  نانز  دـننام  ار  دوخ  هتـشگ و  راکـشآ  یگنانز  ياـهراک 

. دنک
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ای اـهنآ  اـب  هک  ار  دوخ  لاومااـهدرم  هب  دـندادو  لاـجرلا . هیلع  ریاـغت  لـجرلا و  یف  سفونت  مهجورف و  یلع  لاومـالا  لاـجرلا  اوـطعا  و  - 31
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. دنتفرگ یشیپ  رگیدمه  هب  نآ  رب  دندرک و  تباقر  اهدرم  رد  دنهد و  ماجنا  عورشمان  لمع  ناشنانز 
. تسا رتزیزع  نامیا  اب  صخش  زا  لومتم  صخش  دشاب  و  نمؤملا . نم  زعا  لاملا  بحاص  ناک  و  - 32

. دریگیمن رارق  تمالم  دروم  راوخابر ) و   ) راکشآ يراوخابر  دوب  و  ّریُعیال . ارهاظ  ابرلا  ناک  و  - 33
(. هدنوش قیوشت  فیرعتو و   ) هدننک راختفا  ناشیانز  لمع  هب  اهنز  دوب  و  ءاسنلا . هب  حدتمت  انزلا  ناک  و  - 34

. دنک يراکمه  دوخ  رهوش  اب  نادرم  حاکن  يارب  نز  هک  يدید  و  لاجرلا . حاکن  یلع  اهجوز  عناصت  ةارملا  تیأر  و  - 35
رد نانز  هب  هک  دشاب  نآ  اههناخ  نیرتهب  مدرم و  رتشیب  هک  يدـید  و  نهقـسف . یلع  ءاسنلا  دـعاسی  نم  تیب  ریخ  سانلا و  رثکا  تیأر  و  - 36

. دنک کمک  ناشیگزره 
. ددرگ راوخ  تسپ و  كانمغ و  شنامیا  رطاخ  هب  نمؤم  هک  يدید  و  الیلذ . ارقتحم  انوزحم  نمؤملا  تیأر  و  - 37

. ددرگ راکشآ  انز  تعدب و  هک  يدید  و  رهظدق . انزلا  عدبلا و  تیأر  و  - 38
باتکلا و لّطع  يارلاب و  نیدـلا  تیأر  و  دننک 40 - دامتعا  قحان  تداهـش  هب  مدرم  هک  يدید  روزلا . دهاشب  نودـتعی  سانلا  تیأر  و  - 39

. ددرگریسفت صاخشا  تالیامت  قبط  ینید  تاروتسد  هک  يدید  و  هماکحا .
. زاجم مارح  دوشیم و  میرحت  لالح  هک  يدید  و  مّرُحی . لالحلا  تیأر  لّلُحی و  مارحلا  تیأر  و  - 41

. تشگ لیطعت  شماکحا  نآرق و  دش و  یهاوخبلد ) و   ) يأراب نید  يدید  و  هماکحا . باتکلا و  لطع  يارلاب و  نیدلا  تیأر  و  - 42
بـش ندیـسررظتنم  هک  دـناهدش  يرج  هانگ  باکترا  رد  نانچ  مدرم  هک  يدـید  و  هَّللا . یلع  ةأرجلا  نم  هب  یفختـسیال  لـیللا  تیأر  و  - 43

. دنتسین
ار دب  راک  دناوتن  نمؤم  هک  يدید  و  هبلقب . الا  رکنی  نا  عیطتسی  نمؤملا ال  تیأر  و  - 44
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. بلق اب  زج  دنک  شهوکن 

. دوش جرخ  یهلا  بضغ  هار  رد  نالک  لام  هک  يدید  و  لجو . زع  هَّللا  طخس  یف  قفنی  لاملا  نم  میظعلا  تیأر  و  - 45
. دننیزگ يرود  ناکین  زا  دنوش و  کیدزن  نارفاک  هب  نارادمامز  هک  يدید  و  ریخلا . لها  نودعابیو  رفکلا  لها  نوبرقی  ةالولا  تیأر  و  - 46

. دنریگ هوشر  يرواد  رد  نایلاو  هک  يدید  و  مکحلا . یف  نوشتری  ةالولا  تیأر  و  - 47
. دوش هدراذگ  هدیازم  هب  یتلود  ساسح  ياهتسپ  هک  يدید  و  داز . نمل  هلابق  ةالولا  تیأر  و  - 48

. دوش ءافتکا  اهنآ  هب  دننک و  یکیدزن  دوخ  مراحم  اب  مدرم  هک  يدید  و  نهب . یفتکیو  نحکنی  ماحرالا  تاوذ  تیأر  و  - 49
. دسریم لتق  هب  درم  نظ ، ءوس  تمهت و  هب  هک  يدید  و  ۀنظلا . یلعو  ۀمهتلا  یلع  لتقی  لجرلا  تیأر  و  - 50

وا رایتخا  رد  ار  شلاوما  دوخ و  دـنک و  یم  تشز  لمع  داهنـشیپ  درم  هب  درم  و  هلاـم . هسفن و  هل  لذـبیف  رکذـلا  لـجرلا  یلع  ریاـغتی  و  - 51
. دراذگیم

نادرم اـب  ارچ  هک   ) دریگ رارق  شنزرـس  دروـم  ناـنز  اـب  شزیمآ  رطاـخ  هب  درم  هک  يدـید  و  ءاـسنلا . ناـیتا  یلع  ّریُعی  لـجرلا  تیأر  و  - 52
(. دنک یمن  شزیمآ 

. هیلع میقیو  کلذ  ملعی  روجفلا ، نم  هتأرما  بسک  نم  لکأی  لجرلا  تیأر  و  - 53
. دهدیم نت  نآ  هب  دنادیم و  دروخیم و ، نان  یگزره  زا  شنز  بسک  زا  درم  هک  يدید  و 

. اهجوز یلع  قفنتو  یهتشی  ام ال  لمعتو  اهجوز ، رهقت  ةارملا  تیأر  و  - 54
. دهدیم یجرخ  دوخ  رهوش  هب  دهد و  ماجنا  دهاوخیمن  درم  هک  ار  يراک  دوش و  طلسم  دوخ  درم  رب  نز  هک  يدید  و 

. بارشلاو ماعطلا  نم  یندلاب  یضریو  هتیراجو  هتارما  يرکی  لجرلا  تیأر  و  - 55
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. دهدیم رد  نت  یتسپ  یندیشون  یندروخ و  هب  دهدیم و  هیارک  انز ) يارب   ) ار شزینک  نز و  درم : هک  يدید  و 
. ددرگ رایسب  ادخ  مانب  قحانب  ياهدنگوس  هک  يدید  و  روزلا . یلع  ةریثک  لجو  زع  هَّللاب  نامیالا  تیأر  و  - 56
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. دوش راکشآ  رامق  هک  يدید  و  رهظ . دق  رامقلا  تیأر  و  - 57

تسین یعنام  نآربو  ار  اکشآدوش  هتخورف  بارش  هک  يدید  و  عنام . هل  سیل  ارهاظ  عابی  بارشلا  تیأر  و  - 58
. دنراذگیم نارفاک  رایتخا  رد  ار  دوخ  ناملسم  نانز  هک  يدید  و  رفکلا . لهأل  نهسفنا  نلذبی  ءاسنلا  تیأر  و  - 59

. اهعنم یلع  دحأ  ءرتجی  ًادحا و ال  دحا  اهعنمی  ال  اهب ، رمی  ترهظ  دق  یهالملا  تیأر  و  - 60
ار نآ  زا  يریگولج  تأرج  یـسک  دنکن و  يریگولج  نآ  زا  دـنک  یم  روبع  نآ  رانک  زا  یـسک  تشگ و  راکـشآ  بعل  وهل و  هک  يدـید  و 

. درادن
سرت شتردق  طلست و  زا  مدرم  هک  یـسک  دنک  راوخ  ار  فیرـش  مدرم  هک  يدید  و  هناطلـس . فاخی  يذلا  هلذتـسی  فیرـشلا  تیأر  و  - 61

دنراد
حدم هک  تسا  یـسک  نایاورنامرف  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  هک  يدید  و  تیبلا . لها  انمتـشب  حدتمی  نم  ةالولا  نم  سانلا  برقا  تیأر  و  - 62

(. ادخلوسر  ) هداوناخ ام  رب  نتفگ  مانشد  هب  دوش 
. دنریذپن ار  وا  تداهش  دنناد و  شیوگغورد  دراد  تسود  ار  ام  سکره  هک  يدید  و  هتداهش . لبقت  الو  رَّوُزی  انبحی  نم  تیأر  و  - 63

. دننک تباقر  رگیدمه  اب  مدرم  قحان ، روز و  فرح  نتفگرسرب  هک  يدید  و  هیف . سفانتی  لوقلا  نم  روزلا  تیأر  و  - 64
. لطابلا عامتسا  سانلا  یلع  فخو  هعامتسا  سانلا  یلع  لقث  دق  نآرقلا  تیأر  و  - 65

. ددرگ ناسآ  مدرم  رب  لطاب  نانخس  ندینش  ضوعرد  دیآ و  نارگ  نیگنس و  مدرم  رب  نآرق  ندینش  هک  يدید  و 
. شنابز سرت  زا  دراد  یمارگ  ار  هیاسمه  هیاسمه : هک  يدید  و  هناسل . نم  افوخ  راجلا  مرکی  راجلا  تیأر  و  - 66

. دننک لمع  دوخ  هاوخلد  قبط  نآ  رد  هدش و  لیطعت  ادخ  دودح  هک  يدید  و  ءاوهألاب . اهیف  لمعو  تلطع  دق  دودحلا  تیأر  و  - 67
. دش هداد  تنیز  دجاسم  هک  يدید  و  تفرخز . دق  دجاسملا  تیأر  و  - 68

مدرم نیرتوگتسار  هک  يدید  و  بذکلا . يرتفملا  سانلا  دنع  سانلا  قدصا  تیأر  و  - 69
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. دنشابیم وگغورد  نایرتفم  اهنآ  شیپ 
. هتشگ راکشآ  ینیچ  نخس  رش و  هک  يدید  و  ۀمیمنلاب . یعسلاو  رهظ  دق  رشلا  تیأر  و  - 70

. هتفای عویش  يراکمتس  هک  يدید  و  اشف . دق  یغبلا  تیأر  و  - 71
هدژم نادب  ار  رگیدمه  مدرم  دنرامش و  نیکمن  نخس  ار  تبیغ  هک  يدید  و  اضعب . مهضعب  سانلا  اهب  رّـشبی  حلمتـُست و  ۀبیغلا  تیأر  و  - 72

. دنهد
. دنور داهج  جح و  هب  ادخ  ریغ  يارب  هک  يدید  و  هَّللا . ریغل  داهجلاو  جحلا  تیأر  و  - 73

. دنک راوخ  ار  نمؤم  رفاک  رطاخ  هب  ناطلس  هک  يدید  و  نمؤملا . رفاکلل  ّلذی  ناطلسلا  تیأر  و  - 74
. تسا يدابآ  نارمع و  زا  شیب  یناریو  یبارخ و  هک  يدید  نارمعلا . نم  لیدا  دق  بارخلا  تیأر  و  - 75

. دوشیم هرادا  یشورف  مک  زا  درم  یگدنز  هک  يدید  و  نازیملاو . لایکملا  سخب  نم  هتشیعم  لجرلا  تیأر  و  - 76
. دنرامش ناسآ  ار  يزیرنوخ  هک  يدید  و  اهب . فختسی  ءامدلا  کفس  تیأر  و  - 77

ضرغ يارب  درم  هک  يدـید  و  رومـألا . هیلا  دنـستو  یقتیل  ناـسللا  ثبخب  هسفن  رهـشیو  ایندـلا  ضرعل  ۀـسائرلا  بلطی  لـجرلا  تـیأر  و  - 78
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. دننک راذگاو  وا  هب  ار  اهراک  دنسرتب و  وا  زا  ات  دزاس  یم  روهشم  ینابز  دب  هب  ار  شدوخ  دبلطیم و  تسایر  یئایند 
. دنرامشیم کبس  ار  زامن  هک  يدید  و  اهب . فختسا  دق  ةالصلا  تیأر  و  - 79

، تاـکز هدرک  ادـیپ  هک ، یتـقو  زا  یلو  دراد  رایـسب  لاـم  درم  هک  يدـید  و  هکلم . ذـنم  هّکُزیمل  ریثـکلا  لاـملا  هدـنع  لـجرلا  تـیأر  و  - 80
. تسا هتخادرپن 

. دنشورفب ار  ناشیاهنفک  دنرازایب و  اراهنآ  دنفاکشب و  ار  هدرم  ربق  هک  يدید  و  هنافکا . عابتو  يذؤیو  هربق  نم  شبنی  تیملا  تیأر  و  - 81
. تسا رایسب  بوشآ  هک  يدید  و  رثک . دق  جرهلا  تیأر  و  - 82

هئـشن اب  دـناسر  یم  بش  هبار  زور  درم  هک  يدـید  و  هیف . ساـنلا  لوقی  اـمب  متهی  ـال  نارکـس  حبـصیو  ناوشن  یـسمی  لـجرلا  تیأر  و  - 83
. دنیوگ هچ  وا  هراب  رد  مدرم  دهدن  تیمها  دنک و  حبص  یتسم  هب  ار  بش  و  بارش ) )
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. دنهدیم ماجنا  تشز  لمع  تاناویح  اب  هک  يدید  و  حکنت . مئاهبلا  تیأر  و  - 84

. دنردب ار  رگیدمه  تاناویح  هک  يدید  و  اضعب . اهضعب  سرفی  مئاهبلا  تیأر  و  - 85
هماج ددرگ  یمرب  نوچ  یلو  دوریم  یلـصم  هب  درم  هک  يدید  هبایث . نم  ئـش  هیلع  سیلو  عجریو  هالـصم  یلا  جرخی  لجرلا  تیأر  و  - 86

. درادن نت  رد 
دای هدش و  کشخ  ناشنامـشچ  تخـس و  مدرم  لد  هک  يدید  و  مهیلع . رکذلا  لقثو  مهنیعا  تدمجو  تسق  دق  سانلا  بولق  تیأر  و  - 87

دیآ نیگنس  نانآ  رب  ادخ 
. دننک تباقر  نآ  رس  رب  هتفای و  عویش  مارح  ياهبسک  هک  يدید  و  هیف . سفانُتی  رهظ  دق  تحسلا  تیأر  و  - 88
. دناوخیم زامن  یئامندوخ  ایر و  يارب  ناوخزامن  هک  يدید  و  سانلا . هاریل  یّلصی  امنا  یّلصملا  تیأر  و  - 89

یم بلط  تسایر  ایند و  دزومآیم و  هقف  نید  ریغ  يارب  هیقف  هک  يدـید  و  ۀـسائرلاو . ایندـلا  بلطی  نیدـلا ، ریغل  هقفتی  هیقفلا  تیأر  و  - 90
دنک

. دراد تردق  هک  دناهتفرگ  ار  یسک  رود  مدرم  هک  يدید  و  بلغ . نم  عم  سانلا  تیأر  و  - 91
دریگیم رارق  شنزرـس  دروم  دیوجیم  لالح  يزور  سکره  هک  يدید  و  مظعیو . حدمی  مارحلا  بلاطو  ریعیو  مذی  لالحلا  تیأر  و  - 92

. تسا یمیظعت  شیاتس و  دروم  مارح  هدنیوج  و 
هکم و رد  هک  يدـید  و  دـحا . حـیبقلا  لمعلا  نیبو  مهنیبلوحی  الو  عنام  مهعنمی  ال  هَّللا ، بحی  ـال  اـمب  اـمهیف  لـمعی  نیمرحلا  تیأر  و  - 93

زاب تشز  لاـمعا  نیا  زا  ار  اـهنآ  سک  چـیه  دوش و  عناـم  هک  تسین  مه  یـسک  درادـن و  تسود  دـنوادخ  هک  دـننک  یم  یئاـهراک  هنیدـم 
. درادیمن

. ددرگ راکشآ  هنیدم  هکم و  رد  یتح )  ) بعل وهل و  تالآ  هک  يدید  و  نیمرحلا . یف  ةرهاظ  فزاعملا  تیأر  و  - 94
عوضوم کنع  اذه  لوقی  هسفن و  یف  هحصنی  نم  هیلا  موقیفرکنملا  نع  یهنیو  فورعملاب  رمأیو  قحلا  نم  ئشب  ملکتی  لجرلا  تیأر  و  - 95

وت زا  راک  نیا  فیلکت ) : ) دنیوگب دننک و  تحیصن  ار  وا  نارگید  دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم  هب  رما  دیوگ و  قح  نخس  درم  هک  يدید  و 
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تسا هدش  هتشادرب 
ءادتقا راکدب  مدرم  هب  دننک و  هاگن  رگیدـمه  هب  مدرم  هک  يدـید  و  رورـشلا . لهأب  نودـتقیو  ضعب  یلا  مهـضعب  رظنی  سانلا  تیأر  و  - 96

. دنیامن
. دوریمن هار  نآ  زا  یسک  تسا و  یلاخ  یلک  هبریخ  هار  کلسم و  هک  يدید  و  دحا . هکلسی  ایلاخ ال  هقیرطو  ریخلا  کلسم  تیأر  و  - 9
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. دوشن نیگمغ  وا  گرم  يارب  یسک  دنریگ و  هرخسم  هب  ار  هدرم  هک  يدید  و  دحا . هل  عزفی  الف  هب  أزهی  تیملا  تیأر  و  - 98
هک نآ  زا  رتشیب  ترارـش ، تعدب و  دوش  ثداح  لاسره  هک  يدید  و  ناک . امم  رثکا  رـشلا  ۀعدبلا و  نم  هیف  ثدـحی  ماع  لک  تیأر  و  - 99

. دوب لبق ) لاسرد  )
. ار ءاینغا  رگم  دننک  یمن  تیعبت  اه  سلجم  مدرم و  هک  يدید  و  ءاینغالا . الا  نوعباتی  سلاجملاو ال  قلخلا  تیأر  و  - 100

دـندنخب و وا  هب  هک  یلاح  رد  دـنهدب  يزیچ  ریقف  هب  هک  يدـید  و  هَّللا . هجو  ریغل  محریو  هب  کحـضلا  یلع  یطعی  جاتحملا  تیأر  و  - 101
. دنیامن محرت  وا  هب  ادخریغ  يارب 

. دنکن ساره  نآ  زا  یسک  یلو  دیآ  دیدپ  ینامسآ  ياههناشن  هک  يدید  و  دحا . اهل  عزفی  ءامسلا ال  یف  تایآلا  تیأر  و  - 102
. ساّنلا نم  افّوخت  ارکنم  ٌدحا  رکنیال  مئاهبلادفاستی ، امک  نودفاستی  ساّنلا  تیأر  و  - 103

. دنکن راکنا  ار  تشز  راک  سرت : زا  سک  چیه  دنوش و  یسنج  لامعا  بکترم  مئاهب  دننامه  عمج : روضح  رد  مدرم  هک  يدید  و 
یلو دنک  جرخ  دایز  ادخ  تعاطا  ریغ  رد  درم  هک  يدید  هَّللا و  ۀعاط  یف  ریسیلا  عنمیو  هَّللا  ریغ  ۀعاط  یف  ریثکلا  قفنی  لجرلا  تیأر  و  - 104

. دزرو غیرد  مه  مک  زا  ادخ  تعاطا  دروم  رد 
هب رازآ  هک  يدید  و  اهیلع . يرتفی  ناب  حرفی  دلولادنع و  الاح  سانلا  ءوسا  نم  اناکو  نیدلاولاب  فختـساو  رهظ  دـق  قوقعلا  تیأر  و  - 105
هدز ارتفا  اهنآ  هب  هک  نیا  زا  دشاب و  رتدـب  همه  زا  دـنزرف  شیپ  رد  اهنآ  لاح  دنرامـش و  کبـس  ار  اهنآ  ماقم  ددرگ و  راکـشآ  ردام  ردـپ و 

. دنوش لاحشوخ  دوش 
. يوه هیف  نهل  ام  الا  یتؤی  رما ال  لک  یلع  نبلغو  کلملا  یلع  نبلغ  دقو  ءاسنلا  تیأر  و  - 106

303 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دنشاب نانآ  هاوخلد  قبط  هچنآ  زج  دورن  شیپ  يراک  دننک و  هضبق  ار  ساسح  ياهتسپ  هتشگ و  بلاغ  تموکح  رب  اهنز  هک  يدید  و 

ردام ردپ و  هب  دنز و  ءارتفا  دوخ  ردپ  هب  رـسپ  هک  يدید  و  امهتومب . حرفیو  هیدلاو  یلع  وعدیو  هیبا  یلع  يرتفی  لجرلا  نبا  تیأر  و  - 107
. دوش لاحشوخ  ناشگرم  زا  دنک و  نیرفن  دوخ 

رکـسم برـشوا  مارح  نایـشغ  وا  نازیم  وا  لاـیکم  سخب  وا  روجف  نم  میظعلا  بنذـلا  هیف  بسکی  ملو  موی  هب  ّرم  اذا  لـجرلا  تیأر  و  - 108
گرزب یهاـنگ  زور  نآ  رد  هک  درذـگب  يدرم  رب  يزور  رگا  هک  يدـید  و  هرمع . نمًۀعیـضو  هیلع  موـیلا  کـلاذ  ّنا  بـسحی  اـنیزح  اـبیئک 
شزور هک  دنک  یم  لایخ  تسا و  نیگمغ  هتفرگ و  زور  نآ  یگراوخیم  ای  مارح  راک  ماجنا  ای  یشورف  مک  ای  یگزره  دننام  هدشن  بکترم 

. تسا هدش  فلت  دوخ  یب  زور  نآ  رد  شرمع  هتفر و  رده  هب 
. دنک راکتحا  ار  ییاذغ  داوم  ناطلس  هک  يدید  و  ماعطلا . رکتحی  ناطلسلا  تیأر  و  - 109

. رومخلا اهب  برشیو  اهب  رماقتیو  روزلا  یف  مسقت  یبرقلا  يوذ  لاوما  تیأر  و  - 110
. دنیامن یگراوخیم  دننک و  يزاب  رامق  نادب  دوش و  میسقت  قحانب  سمخ )  ) ربمایپ نادنواشیوخ  قح  هک  يدید  و 

نادب دنیامن و  هخسن  رامیب  يارب  دننک و  اوادم  بارـش  اب  هک  يدید  و  اهب . یفـشتسیو  ضیرملل  فصویو  اهب  يوادتی  رمخلا  تیأر  و  - 111
. دنیوج يدوبهب 

هب رما  كرت  دروم  رد  مدرم  هک  يدید  و  هب . نیدتلا  كرتو  رکنملا  نع  یهنلاو  فورعملاب  رمالا  كرت  یف  اووتسا  دق  سانلا  تیأر  و  - 112
. دنوش ناسکی  یگدیقع  یب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

. كرحت قحلا ال  لها  حایرو  ۀمئاق  قافنلا  لهاو  نیقفانملا  حایر  تیأر  و  - 113
. دنشوماخ ادص و  رس و  یب  قح  لها  دنراد و  ییادصورس  قافن  لها  ناقفانم و  هک  يدید  و 

. دنریگب دزم  ندناوخ  زامن  نتفگ و  ناذا  يارب  هک  يدید  و  رجالاب . ةالصلاو  رجالاب  ناذالا  تیأر  و  - 114
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لها موحللکاو  ۀبیغلل  اهیف  نوعمتجم  هَّللا ، فاخی  نمم ال  ۀیشتحم  دجاسملا  تیأر  و  - 115
304 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ندروخ تبیغ و  يارب  دـنرادن و  ادـخ  زا  سرت  هک  یناـسک  زا  تسا  رپ  اهدجـسم  هک  يدـید  و  رکـسملا . بارـش  اـهیف  نوفـصاوتی  قـحل و 
. دننک فیصوت  هدننک  تسم  بارش  زا  دجاسم  رد  دنیآ و  دجسم  هب  قح  لها  تشوگ 

يدید و  هرکسب . بقاعیال  كرت  فیخ و  یّقتا و  مرکا و  رکساذاو  رکّسلاب  ناشی  لقعی و ال  وهو ال  سانلاب  یّلصی  نارکـسلا  تیأر  و  - 116
دـنراد و شیمارگ  ددرگ  تسم  نوـچ  دـنریگن و  داریا  وا  یتـسم  هب  دـنک و  يزامنـشیپ  مدرم  رب  هتـشگ  یهت  درخ  زا  هک  تسم  صخـش  هک 

. دنهدنرفیک شا  یتسم  هب  دنیامن و  شکرت  دوش و  هدیسرت 
. دنیاتسب ار  وا  یگتسیاش  دروخب  نامیتی  لام  هکره  هک  يدید  و  هحالصب . دمحی  یماتیلا  لاوما  لکا  نم  تیأر  و  - 117

. دنک يرواد  ادخ  روتسد  فالخ  هب  تاضق  هک  يدید  و  هَّللا . رما  ام  فالخب  نوضقی  ةاضقلا  تیأر  و  - 118
. دنزاس دوخ  نیما  ار  ناراکتنایخ  عمط  يور  زا  نارادمامز  هک  يدید  و  عمطلل . ۀنوخلا  نونمتأی  ةالولا  تیأر  و  - 119

ثاریم هک  يدـید  و  نوهتـشی . اـم  مهنولخی  مهنم و  نوذـخأی  هَّللا  یلع  ةأرجلاو  قوسفلا  لـهال  ةـالولا  هتعـضو  دـق  ثاریملا  تیأر  و  - 120
دنزاس اهر  ار  اهنآ  يولج  دنریگب و  باسح  قح و  اهنآ  زا  دناهداد  ادخ  هب  تبسن  كاب  یب  راکدب و  دارفا  تسد  هب  نایاورنامرف  ار  نامیتی ) )

. دنهد ماجنا  دنهاوخیم  هچره  ات 
یلو دنهد  روتسد  يراگزیهرپ  هب  ار  مدرم  اهربنم  زارف  رب  هک  يدید  و  رمأی . امب  لئاقلا  لمعی  الو  يوقتلاب  اهیلع  رمؤی  ربانملا  تیأر  و  - 121

. دنکن لمع  روتسد  نآ  هب  هدنیوگ  دوخ 
. دنرامش کبس  ار  اهزامن  تقو  هک  يدید  و  اهتاقوأب . فختسا  دق  ةالصلا  تیأر  و  - 122

دنهد نآ  لها  هب  نارگید  تطاسو  هب  هقدـص  هک  يدـید  و  ساـنلا . بلطل  یطعیو  هَّللا  هجو  اـهب  داری  ـال  ۀعافـشلاب  ۀـقدصلا  تیأر  و  - 123
. دنزادرپب اهنآ  رارصا  مدرم و  تساوخرد  يور  هکلب  دنهدن  ادخ  ياضر  رطاخب 

ناشتروع مکـش و  مدرم  مغ  ّمه و  مامت  هک  يدـید  و  اوحکن . اـمو  اولکا  اـمب  نولاـبی  ـال  مهجورف ، مهنوطب و  مهمه  ساـنلا  تیأر  و  - 124
. دننک شزیمآ  هچ  اب  دنروخب و  هچ  هک  دنرادن  یکاب  تسا 

305 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. تسا هدروآ  يور  اهنآ  هب  ایند  هک  يدید  و  مهیلع . ۀلبقم  ایندلا  تیأر  و  - 125

. تسا هتشگ  سردنم  قح  ياههناشن  هک  يدید  و  تسرد . دق  قحلا  مالعا  تیأر  و  - 126
: دومرف يوار  هب  باطخ  ثداوح : نیا  ینیب  شیپ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هاوخب دنوادخ  زا  ار  دوخ  تاجن  شاب  دوخ  بظاوم  یعقوم  نینچ  رد 
هیلع و مهام  فالخ  یف  ّلج  زع و  هَّللا  كاریل  دهتجاو  ابقرتم  نکف  مهب  داری  رمال  مهلهمی  اّمنا  ّلج و  ّزع و  هَّللا  طخـس  یف  ساّنلا  ّنا  ملعا  و 

هتفرگ رظن  رد  اهنآ  يارب  هک  تسا  يراک  رطاخ  هب  دهد  یم  تلهم  هک  اهنآ  هب  دنتـسه و  ادخ  بضغ  رد  اهینامرفان ) نیا  اب   ) مدرم هک  نادـب 
. دنیبب اهنآ  راک  ِفالخ  رد  ارت : ادخ  ات  نک  یعس  شاب و  بظاوم  سپ  تسا : هدش 

هتفر نوریب  وت  دندش ، راتفرگ  نانآ  يداتفاریخأتب و  رگا  یتفاتـش و  ادخ  تمحر  هب  يدوب ، اهنآ  نایمرد  وت  دـمآ و  دورف  اهنآ  رب  باذـع  رگا 
َّنا و   » دـنادرگیمن عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دـنوادخ  هک  نادـب  و  دنتـسه : لج  زع و  يادـخ  رب  ندرک  تئرج  رد  اـهنآ  هک  هچنآ  زا  يا 
زا یعطقم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  هک  تسا  یگنراگنر  دسافم  زا  یتمـسق  اهنیا  يرآ : « 1 « » َنینِسْحُملا َنِم  ٌبیرَق  هَّللا  َۀَمحَر 

نیا قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  هک  مینیب  یم  مینک  اـشامت  ار  زورما  ناـهج  مینک و  تقد  تسرد  رگا  دـش و  دـهاوخ  تیرـشب  ریگنماد  ناـمز 
نیا ایآ  یتسار  دریگب  دوخ  هب  ینیع  هبنج  هدـنیآ  رد  زین  هیقب  دوریم  راظتنا  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  يرـشب  عماوج  نونکا  مه  گرزب ، دـسافم 
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!؟ تسا هتفاین  ققحت  هدرکن و  ادیپ  قادصم  نالا  درادن و  زاجعا  هبنج  هتفرگ  تروص  نامز  نآ  رد  هک  اه  یئوگشیپ 

يرون هّللا  لضف  خیش  ای  یسربط  خیش  - 35

دننک فالتخا  لدـع  هملک  ظفل  رد  مجع  زا  فنـص  ود  هک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرون  هّللا  لضف  خیـش  اـی  یـسربط  خیـش  - 35
«2 . » دوش هتخیوآ  راد  هب  سپ  دیامن  تفلاخم  ناشیا  اب  یسربط  خیش  دنوش . هتشک  اهرازه - اهرازه - اهرازه -

هراشا مه  ثیدح  نیا  دیاش  دیوگ : الاب  ربخ  لقن  زا  دعب  ساّنلا  یلع  یتأی  باتک  فلؤم 
306 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ناقرفلا  نیهارب  لئالد  زا   328 روهدلا 3 / بئاون  رد  هک  دشاب  هصق  نیا  هب 
دننک یمن  ظفح  یتیادـه و  دـشر و  اهنآ  ناـبحاص  يارب  منیب  یمن  هک  نوگاـنوگ  ياـهمان  هب  ار  ياهدـنکارپ  ياـههمانزور  منیب  یم  اـیوگ  »
لها زا  يدرم  اهنآ  اب  دـنک  یم  هضراعم  دوش : زیچاـن  لـطاب و  اـهنآ  رگید  فرط  دـننک  لـیم  هک  یفرط  ره  زا  ار : دوخ  نید  اـهنآ  ناـبحاص 

1 . » ناتسربط

یتأیس ثیداحا  شخب 7 

هراشا

فیک ّنیتایل و  نوکیس و  مکیتأیس و  یتأی و  یتأیس و  تاملک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دایز  تایاور  یتأیس  ثیداحا  شخب 7 
ار تایاور  هنوگ  نیا  زا  یتمـسق  ام  دشاب و  یم  ناگدـنیآ  هدـنیآ و  عیاقو  نایب  بیغ و  زا  رابخا  اهنآ  همه  هک  تسا  هدـمآ  اهنآ ، زج  مکب و 
نییبت و حیضوت و  هب  زاین  رگید  هک  دنیامن  تواضق  تقد و  اهنآ  زا  کی  ره  ياوتحم  رد  دوخ  نازیزع  هک  میروآ  یم  لقتسم  شخب  رد  اًلیذ 

. دشابن اهنآ  کت  کت  رارکت 
داوس یب  یّما و  تایاور و  حیرـص  صن  رد  تقد  دوش ، شومارف  باتک  نیا  هعلاـطم  رخآ  اـت  دـیابن  تسا و  رکذـت  هب  مزـال  هک  یبلطم  اـهنت 

. تسا ود  نیا  زا  نتساوخ  هنالداع  مکح  نادجو و  لقع و  هب  هعجارم  سپس  نآ و  هدنروآ  هدنیوگ و  ندوب 
ءاملع نادنمشنادو و  نانز  لاح  نیملسم و  مالـسا و  عاضوا  نامزلارخآ ، نانزو  نامز ، رخآ  هلمج  اب  هک  هیبیغ  تایاور  زا  ياهتـسد  ًانمـض  و 

، اراه تیاور  نآ  ققحت  نامز  تشذـگ  دوب !؟ دـهاوخ  تقو  هچ  یَک و  تسیچ و  نامز  رخآ  زا  روظنم  هدومرف ، وگزاب  هدـنیآ ، رد  ار  وو ... 
. درک دهاوخ  انعم  هتخاس و  نشور 

ریغ یتأی و  یتأیـس و  ياهشخب  لالخ  رد  و  دراد ، تقباطم  بیغ ) هب  رابخا  ینعی   ) باتک عوضوم  اب  هک  ار  تایاور  نآ  زا  يدادـعت  زین  اـم 
هدزاود هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالـسا ، نید  ناگرزب  یتوکلم  ینامـسآ و  مولع  ندیناسر  تابثا  هب  يارب  ًافرـص  میروآ ، یم  نآ 

یلعف هعومجم  ندـش  هدـیچرب  ملاع و  ضارقنا  ات  تسا و  ناربمغیپ  متاخ  دوخ  نایدا و  نیرخآ  شنید  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  وا  نیـشناج 
. دومن دهاوخ  هرادا  ار  يرشب  عماوج  شنیرفآ ، ناهج 

اجبان تواضق  ًاروف  اهنآ ، ریغ  دجسم و  لها  دجاسم و  ءاملع و  نآرق و  مالـسا و  هدنیآ  زا  رابخا  تایاور  ندناوخ  ضحم  هباه  یـضعب  سپ 
مدرم رفن  دراـیلیم  تفه  ناـیم  رد  اریز  دـنهدن ، رارق  هناـهب  زیوآ و  تسد  ار  اـه  تیاور  نآ  اـهنآ ، ندـیبوک  يارب  دـنیامنن و  هنازوـت  هنیک  و 

ياههمکچ ریز  ندادرارق و  تایاور  نیا  قادـصم  ار ، هریغ  نآرق و  نایراق  يدجـسم و  ناناملـسم  ینید و  نادنمـشناد  تشم  کـی  ناـهج ،
دروخ هناضرغم 
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. تسا ملاس  نادجو  زا  رود  یفاصنا و  یب  یهز  ندرک ،
دوش هتفگ  ءاملع  ملاع و  وا  هب  هتـشاد و  ملع  زا  ياهرهب  هک  دوش  یم  یناسک  همه  لماش  هک  نادنمـشناد  ینعی  ءاملع  يوغل  يانعم  ًالوا  سپ 

نتفرگ رظن  رد  اب  دعب و  لصف  تایاور  رد  تقد  اب  یلو  دوش ، یم  قالطا  ینید  نادنمشناد  يارب  رتشیب  ءاملع  هملک  هک  تسا  تسرد  ًایناث  و 
هکلاه هقرف  لقا 72  دـح  ناهج ، فلتخم  نایدا  نادنمـشناد  زا  رظن  عطق  اب  هریغ  نایراق و  نایدجـسم و  ءاملع و  زا  روظنم  فاـصنا ، بناـج 

هللا یلـص  وا  لوسر  هجوت  ّلج و  ّزع و  يادخ  لوبق  دروم  هیجان  هقرف  کی  هریغ ، ناملاع و  نایراق و  دجـسم و  لها  دجـسم و  اهنت  هن  تسا ،
هلآ هیلع و 

هقرف هباه 73  ناملسم  هقرفت  - 1

: نیقیرف ياهباتک  زا  يرایسب  رد  نیماضملا  بیرق  یلو  نوگانوگ  قیرط  زا  دایز  تایاور  هقرف  هباه 73  ناملسم  هقرفت  - 1
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یّنس ) هعیش و  )

یم بعشنم  هقرف  هس  داتفه و  هب  نم  زا  دعب  متما  دشاب  دوز  راّنلا » یف  نوقابلا  ۀیجان و  ۀقرف  ۀقرف ، نوعبس  و  ۀعضب )  ) ۀثالث یتّما  قرتفتـس  - » 1
«1 . » دنشتآ رد  یگمه  یقاب  يراگتسر و  رد  هقرف  کی  دوش 

«2 . » ۀّنجلا یف  ةدحاو  راّنلا و  یف  نوعبس  نانثا و  نیعبس ، ثالث و  یلع  یتّما  قرتفتس  دومرف : زاب  - 2
. تسا تشهب  رد  یکی  شتآ و  رد  ود  داتفه و  دوش  یم  بعشنم  هقرف  هس  داتفه و  هب  نم  زا  دعب  متما  دشاب  دوز 
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ْنّمِمَو  » ةدحاو ۀقرف  ّالا  راّنلا  یف  اهّلک  ۀقرف  نیعبـس  ثالث و  یلع  ۀّمألا  هذه  ّنقرتفتل  هدیب  یـسفن  يذـّلاو  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 3

«1 . » مه نحن  الاق  امّهنا  مالسلا  امهیلع  هَّللادبع  یبا  رفعج و  یبا  نع  يورو  اوجنت . یّتلا  هذهف  نُولِدْعَی » ِِهب  َو  ِقَحلِْاب  َنُودْهَی  ٌۀّمأ  انْقَلَخ 
ۀقرف کی  رگم  دنشتآ  رد  اهنآ  همه  ۀقرف ، هس  داتفه و  هب  دنوشیم  قرفتم  تما  نیا  ًامتح  هتبلا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس 
دوخ هشیپ  ار ، تلادـع  نآ  اب  قح و  يوس  هب  دـننک  یم  تیادـه  یتما  میاهدـیرفآ ، هک  ناـنآ  زا  ( » تسا هدرک  داـی  نینچ  اـهنآ  زا  نآرق  هک  )
هدـش تیاور  مالـسلا  امهیلع  هّللادـبع  یبا  رفعج و  یبا  زا  و  دوش ،) یم  راگتـسر  و   ) دـبای یم  تاجن  هک  هقرف )  ) نآ تسا  نیا  سپ  دـنزاس »

«. میتسه هقرف  نآ  ام   » دندومرف هک  تسا 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسوا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  خـیرات ، مولظم  ناناوریپ  هیجان ، هقرف  کی  نآ  ناوارف ، تایاور  هب  انب 

رد یقاب  راگتـسر و  یکی  هک  دـندش  قرفتم  هقرف  ود  داـتفه و  هب  یـسیع  تما  اـنامه  نسحلااـبأ  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و 
ای ۀیجاّنلا  نم  متفگ : دنشتآ ، رد  یقاب  هتفای و  تاجن  یکی  دنوش  یم  هقرف  هس  داتفه و  نم  تما  و  دنشتآ ،

«2 . » هباحصا هیلع و  تنا  امب  کّسمتملا  لاق  هَّللا ؟ لوسر 
؟ هتفای تاجن  هقرف  کی  نآ  تسیک 

. وا باحصا  یتسه و  نآ  رب  وت  هک  هچنآ  هب  ناگدننز  گنچ  دومرف :
«3 . » ًاّیلع یّیص  عبتت و  یّتلا  یه  و  دومرف : رگید  تیاور  ردو 

. تسیلع نم  یصو  ناگدننک  تیعبت  ۀقرف ،)  ) نآ و 
کتعیـش تنا و  دومرفای : تسوا  نایعیـش  یلع و  هتعیـش  ٌّیلع و  دومرف : ًارارک  دننایک !؟ هیجان  هقرف  کی  نآ  هک  ناگدننک  لاؤس  خساپ  رد  و 

. یلع يا  تسا  وت  نایعیش  وت و  هقرف  کی  نآ  یلع  ای 
هقرف هقرفت و  يانب  گنس  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ناهج  نانمؤم  مولظمریما  شوغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فیرـش  ندب  زونه  یلب 

ناشدای هب  هزات  زور ، هس  تشذگ  زا  دعب  دش و  هتشاذگ  یئارگ 
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!!. تسا هدشن  نفد  هدنام و  نیمز  يور  شاهفیرش  هزانج  زونه  هدومن و  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دمآ 

ۀیجان هقرف  يانثتـسا  هب  نیقی  روط  هب  هکلب  هقرف  مومع 73  هریغ ، نآرق و  نایراق  نایدجـسم و  ءاملع و  هدننک  خیبوت  تمذـم و  تایاور  سپ 
تسا هیقب  هقرف   72

شمسر رگم  دنام  یمن  نآرق  زا  - 2

هدمآ نوگانوگ  تانایب  نآرق  مالسا و  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ررکم  تایاور  رد  شمـسر  رگم  دنام  یمن  نآرق  زا  - 2
: دومرف هک  دشاب  یم  لیذ  تیاور  نومضم  رد  ًابیرقت  هک  تسا 

و ةرماع ، مهدجاسم  هنم ، سانلا  دـعبا  مه  هب و  نوّمـسی  همـسا ، الا  مالـسألا  نم  الو  همـسر ، الا  نآرقلا  نم  یقبی  یتما ال  یلع  نامز  یتأیس :
«1 . » دوعت مهیلاو  ۀنتفلا  تجرخ  مهنم  ءامسلا ، لظ  تحت  ءاهقفّرش  نامزلا  کلذ  ءاهقف  يدهلا ، نم  بارخ  یه 

اهنآ اما  دـنوش  یم  هدـیمان  نآ  اب  شمـسا و  رگم  مالـسا  زا  شمـسر و  رگم  دـنام  یمن  نآرق  زا  هک  یناـمز  دـیآ  یم  نم  تما  رب  يدوز  هب 
بارخ تیاده  زا  یلو  دابآ  ناشیاهدجسم  دننآ ، رب  مدرم  نیرترود 

ددرگ یم  رب  ناشدوخ  يوس  هب  دیآ و  نوریباهنآ  زا  هنتف  دننامسآ ، ریز  رداهقف  نیرتدب  نامز  نآ  ياهقف  تسا ، ناریو ) (و 

دوش یم  هنوراو  مالسا  - 3

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دوش  یم  هنوراو  مالسا  - 3
«2 . » هیف امب  ءانإلا  افکی  امک  مالسإلا  هیف  افکی  نامز  مکیلع  یتأیس :

. فرظ زا  بآ  ندش  یلاخ  دننام  دوش  یم  یلاخو )  ) هنوراو نامز  نآ  رد  مالسا  ینامز  دیآ  یم  امش  يارب  يدوز  هب 
و ءانالا . ءیفکنی  امک  أفکنا  دق  نیدلا  تیأر  و  دومرف ... : یلصفم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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1 . » دنزاس نوگژاو  هک ، یفرظ  دننامه  تشگ  هنوراو  نید  هک  يدید  هاگره ) )

! رگیدرابخا کیراتاهبلق و 14  نادنخ و  اهور  - 4

يرفعج مشاه  یبا  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دیوگ : رابجلا ، دبع  نب  دـمحم  رگیدرابخا ! کیراتاهبلق و 14  نادـنخ و  اهور  - 4
: دومرف

، مشاه ابأ  يا 
هک دیآ  یم  مدرمرب  ینامز  يدوز  هب  سانلا  یلع  نامز  یتأیس :

؛ داش نادنخ و  ناشیاهور  ةرشبتسم ، ۀکحاض  مههوجو  - 1
؛ تسا هریتو ) ردکو   ) کیرات ناشیاهلد  و  ةردکنم ،)  ) ةردکتم ۀملظم  مهبولقو  - 2

؛ تعدب اهنآ  نایم )  ) رد تنس  ۀعدب ، مهیف  ۀنسلا  - 3
؛ دوش یم  ّتنس  اهنآ  رد  تعدب  و  ۀنس ، مهیف  ۀعدبلاو  - 4

؛ دنوش هدرمش ) کچوک  و   ) هدرک ریقحت  نانآ  نایم  نمؤم  رّقحم ، مهنیب  نمؤملا  - 5
؛ ددرگ یم  مرتحمو )  ) راقواب نانآ  نیب  رد  قساف  و  ّرقوم ، مهنیب  قسافلاو  - 6
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؛ رگمتس نادان و  ناشنایاورنامرف  نورئاج ، نولهاج  مهؤارما  - 7
. دندمآ تفر و  رد  نارگمتس  ياهرد  رد  ناشیاملعو  نورئاس ]  ] ِۀَمَلَّظلا باوبا  یف  مهؤاملعو  - 8

؛ دندزد یم  ارارقف  شاعم  ناشنارگناوت  ءارقفلا ، داز  نوقرسی  مهؤاینغا  - 9
؛ دنریگ یم  یشیپ  ناشناگرزبرب  ناشیاهکچوک  و  ءاربکلا ، یلع  نومدقتی  مهرغاصاو  - 10

؛) ملاعو  ) هربخ اهنآ  دزن  اه  نادان  همهو  ریبخ ، مهدنع  لهاج  لکو  - 11
؛ دنوش یم  هدرمش  ریقف  اهنآ  دزن  ناراکبیرف  و  ریقف ، مهدنع  لیحم  لکو  - 12

؛ دنهد یمن  زییمت  ار  رگ  هلیح  وگتسار و  نایم  باترملاو ، صلخملا  نیب  نوّزیمی  ال  - 13
(. دنهد یمن  صیخشت  و .  ) دنسانش یمن  كرگ  زا  ار  دنفسوگ  و  بائذلا ، نم  نأضلا  نوفرعی  ال  - 14

نآ ، ) فّوصتلا ۀفلسفلا و  یلا  نولیمی  مّهنأل  ضرالا ، هجو  یلع  هَّللا  قلخ  رارش  مهؤاملع  - 15
314 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

لودـعلا لـها  نم  مّهنا  هَّللا  مـیاو  دـنروآ ، يور  يرگ  یفوـص  هفـسلف و  هـب  اـهنآاریز  دـننیمز ، يور  رد  ادـخ  قـلخ  رـش  ناـشیاملع  ناـمز )
، ءایرلا یلع  هَّللا  اودبع  اوذخا  ناو  ءاشرلا ، نع  اوعبشی  مل  ابصنم  اولان  نا  انیلاوم ، انتعیـش و  نوُّلُِـضی  و  انیفلاخم ، ّبح  یف  نوغلابی  فّرحتلاو ،
رد دنا ، تناید ) زا   ) فرحنم و  نیدزا )  ) تشگرب لها  اهنآ  دنگوس  ادـخ  هب  نیدـحلملا ، ۀـلحن  یلا  ةاعدـلاو  نینمؤملا ، قیرط  عاطق  مهنا  الا 

دنوش و یمن  ریـس  ةوشر  زا  دنتفای ، تسد  یبصنم  هب  رگا  دنیامن ، یم  هارمگ  ارام  ناتـسود  نایعیـش و  دننک و  یم  هغلابم  ام  نیفلاخم  تبحم 
مهکردا نمف  دنا ، نیدحلم  هقیرط  رب  ناگدننک  توعد  نانمؤم و  نانزهار  نانآ  شاب  هاگآ  دنتـسرپ ، یم  ایر  هب  ار  ادـخ  دـندش  راتفرگ  رگا 

، انرارـسا نم  وهو  مالـسلا ،) مهیلع   ) دمحم نب  رفعج  هئابآ  نع  یبا ، ینثدح  ام  اذـه  مشاه  ابا  ای  لاق : مث  هنامیاو ، هنید  نصیلو  مهرذـحیلف ،
«1 . » هلها نع  الا  همتکاف 

( اه هتفگ   ) نیا مشاه  ابا  يا  دومرف : سپس  دنرادهگن ، اهنآ ) رـش  زا   ) ار ناشنامیا  نید و  دنـشاب ، رذح  رد  درک  كرد  ار  اهنآ  سکره  سپ 
نک ناهنپ  ار  نآ  تسام و  هداوناخ )  ) رارـسا زا  نآ  هدرک و  ثیدح  مالـسلا  مهیلع  دمحم  نبرفعج  شناردـپ  زا  مردـپ  هک  تسا  يزیچ  نآ 

شلها زا  رگم 

رگید تافص  ناشنایادخ و 9  اهمکش  - 5

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید  تافص  ناشنایادخ و 9  اهمکش  - 5
؛ ینامز مدرمرب  دیآ  یم  يدوز  هب  نامز  سانلا  یلع  یتأی ):  ) یتأیس

؛ اهنآ نایادخ  ناشیاهمکش  مهتهلآ  مهنوطب  - 1
؛ ناشیاه هلبق  ناشنانز  و  مهتلبق ، مهؤاسنو  - 2

؛ ناش نید  ناشیاهرانید  و  مهنید ، مهریناند  و  - 3
؛ دشاب ناشعاتم ، ناشفرش  و  مهعاتم ، مهفرش  و  - 4

؛ شمسا رگم  نامیا  زا  دنام  یمن  همسا ، الا  نامیالا  نم  یقبی  ال  - 5
؛ شمسر رگم  مالسا  زا  و  همسر ، الا  مالسالا  نم  الو  - 6

، شسرد رگم  نآرق  زا  و  هسرد ، الا  نآرقلا  نم  الو  - 7
؛ دابآ انب  تهج  زا  ناشیاهدجسم  ءانبلا ، نم  ةرومعم  مهدجاسم  - 8

315 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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، ناریو تیادهزا  ناشیاهلد  و  يدهلا ، نع  بارخ  مهبولقو  - 9
؛ دنشاب یم  نیمز  يور  رد  ادخ  قلخ  نیرتدب  ناشیاملع  ضرالا ، هجو  یلع  هَّللا  قلخ  رش  مهؤاملع  - 10

دنوادخ ماگنه  نیا  رد  ماکحلاو  ةالولا  نم  ملظو  نامزلا ، نم  طحقو  ناطلـسلا ، نم  روج  لاصخ : عبراب  نامزلا  اذـه  یف  هَّللا  مهالتبا  ذـئنیح 
، نامکاحو نایاورنامرف  زا  متس  نامز و  رد  یطحق  ناطلس و  زا  ملظ  دزاس ، راتفرگ  تلصخ  راهچ  هب  ار  اهنآ 

«1  » منص مهدنع  مهرد  لک  معن ، لاق : مانصالا ؟ نودبعیا  هَّللا  لوسر  ای  اولاقف : ۀباحصلا  تبجعتف 
دش دهاوخ  یتب  اهنآ  دزن  یمهرد  ره  یلب  دومرف : دننک !؟ یم  شیاتس  تب  هب  ایآ  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : سپ  دندومن  بجعت  باحصا 

دشابن نمؤم  کی  دجسم  رد  رفنرازه  زا  شیب  زا  - 6

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ورمع  نب  هَّللادبع  دشابن  نمؤم  کی  دجسم  رد  رفنرازه  زا  شیب  زا  - 6
«2 « » نمؤم مهیف  نوکیال  ةدایز ، لجر و  فلا  دجسملا  یف  مهنم  یّلصی  نامز  ساّنلا  یلع  یتأیس 

ياههورگ ياهراذـگزامن   ) همه نآ  نایم  رد  و  دـنراذگ ، یم  زامن  دجـسم  رد  مدرم  زا  رتشیب  رازه و  هک  ینامز  مدرمرب  دـیآ  یم  يدوز  هب 
نیا هباشم  ثیدـح  دـنچ  !. ) تشاد دـهاوخن  دوجو  تیالو ) تماما و  هب  نیلئاق  هیجاـن  هقرف  زا  یعقاو و   ) نمؤم رفن  کـی  ناملـسم ) فلتخم 

( دمآ دهاوخ  یتأی  لصف  رد  ثیدح 

! گرگ زا  دنفسوگ  دننام  دنزیرگ  یم  ءاملع  زا  - 7

نیصصختم و زا  دوخ ، یگدنز  ياهراک  رد  هک  تسا  مزال  رشب  دارفا  زا  يدرفره  يارب  گرگ ! زا  دنفسوگ  دننام  دنزیرگ  یم  ءاملع  زا  - 7
ياشگ هار  اهنآ  رظن  هب  لمع  هجیتن  رد  دنیامن و  هدافتـسا  دنـسرپب و  هتـشر  نآ  ناملاع  نایاناد و  زا  دـنهاوخب و  یئامنهار  راک  نآ  ناگربخ 

بیغ هب  رابخا  ربارب  یلو  ددرگ ، نانآ 
316 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

اهنآ زا  هتـشادرب و  تسد  نادنمـشناد  املع و  زا  مدرم  هک  دیـسر  دـهاوخ  ینامز  يزور و  هنافـسأتم  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  نید  ناگرزب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا . دوهشم  شقادصم  هتفای و  ققحت  اه  هتفگ  نیا  ام ، رصع  رد  نالا  هک  دوب  دنهاوخ  نازیرگ 

: ءایـشا ۀثالثب  هَّللا  مهالتبا  کلذک ) ناک  اذإف  ، ) بئذـلا نم  منغلا  ّرفیامک  ءاملعلا  نم  نوّرفی  یتّمأ ) یلع   ) سانلا یلع  نامز  یتأی :) : ) یتأیس
«1 . » نامیا الب  ایندلا  نم  نوجرخی  ثلاثلا  و  ارئاج ، اناطلس  مهیلع  هَّللا  طلس  یناثلاو  مهلاوما  نم  ۀکربلا  عفری  لوالا 

رارف دـننام  دـننک  یم  رارف  ءاملع  زا  هک  ینامز  دـیآ  یم  نم ) تمارب   ) مدرم يارب  يدوز  هب  هک ) تسا  هدـمآ  یتأی  یتأیـس و  هملک  ودره  اب  )
، دزاس یم  التبم  زیچ  هس  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دش ) نینچ  هک  یتقو  سپ   ) گرگ زا  دنفسوگ  ندرک 

، دوش یم  هتشادرب  ناشلاوما  زا  تکرب  - 1
، دیامن طلسم  ار  رگمتس  هاشداپ  اهنآرب  دنوادخ  - 2

. دنور یم  نوریب  نامیا  یب  ایند  زا  - 3
ینامـسآ ملع  نیا  هب  مزانب  يا  یئاـجب ، هیبشت  هچ  تسا ! هدومرف  هیبشت  گرگ  زا  نادنفـسوگرارف  هب  ار  ءاـملع  زا  مدرم  رارف  تیاور  نیا  رد 

تسا هدید  یم  اراکشآ  ار  اه  زورما  هک 

! دنسانش یم  ابیز  سابلابار  ءاملع  - 8

سابل و اب  هن  یئابیز و  يرهاظ و  شوخ  اب  هن  یئاراد و  تسا و  لام  اب  هن  ناسنا  شزرا  تیـصخش و  دنـسانش ! یم  ابیز  ساـبلابار  ءاـملع  - 8
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رد هاوخ  دـشاب  یم  وو ..  یتسود  عون  يوقت و  قالخا و  ملع و  رد  ناسنا  شزرا  هکلب  تیمدآ ) ناشن  تسابیز  ساـبل  نیمه  هن   ) یئارآ دوخ 
دنهد اهب  ابیز  سابلاب  ار  نادنمشناد  املع و  هک  دسر  یم  ینامز  یلو  هتخیر ، مهب  ای  دشاب  امن  شوخ  رظنم ، رد  سردنمای و  دشاب  ابیز  سابل 
اهبرپ هجوت و  دروم  دـشاب  هتـسارآ  عضو  اب  رگا  تشاد و  دـهاوخن  یعامتجا  شزرا  هدوسرف ، سابل  دـشاب و  رهد  همالعرگا  تامولعم ، اب  هن 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دروم  نیا  رد  دوب و  دهاوخ 
الا نآرقلا  نوفرعی  الو  نسح  بوثب  الا  ءاملعلا  نوفرعی  یتما ال  یلع  نامز  یتأی : یتأیس و 

317 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » هل محر  الو  هل  ملح  الو  هل  ملع  اناطلس ال  مهیلع  هَّللا  طلس  کلذک  ناک  اذاف  ناضمر ، رهش  یف  الا  هَّللا  نودبعی  الو  نسح ، توصب 

دوش تئارق  ینحلو  ینابز  یتوص و  ره  اب  دـیاب  هک  نآرق   ) وابیز ساـبلاب  رگم  دنـسانش  یمن  اراـملع  نم  تما  رب  یناـمز  دـیآ  یم  يدوز  هب 
دنتسرپ یمن  ارادخ  یلو ) دوش  هدیتسرپ  لاس  هام و  زور و  تعاس و  ره  رد  دیاب  هک  ادخ   ) ابیز و يادص  اب  رگم  دنسانش  یمن  ار  نآرق  یلو )

یمحر هن  یملح و  هن  دشاب و  هتشاد  یملع  هن  هک  ار  یهاشداپ  اهنآ  رب  دنک  یم  طلسم  دنوادخ  دش  روطنیا  هک  یتقو  ناضمر  هام  رد  رگم 

! دوش یم  مک  ءاهقف  دایز و  نایراق  - 9

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 دوش ! یم  مک  ءاهقف  دایز و  نایراق  - 9
نم لاجر  نآرقلا  هیف  أرقی  نامز  کلذ  دعب  نم  یتأی  مث  جرهلا  رثکی  ملعلا و  ضبقیو  ءاهقفلا  ّلقتو  ءاّرقلا  هیف  رثکی  یتما  یلع  نامز  یتأیس :

«2  » لوقی ام  لثم  یف  نمؤملا  هَّللاب  كرشملا  هیف  لداجی  نامز  کلذ  دعب  نم  یتأی : مث  مهیقارت  زواجی  یتمأ ال 
( راتـشکو  ) جره دوش و  یم  هتفرگ  رب  اهنآ ) زا   ) ملع و  مک ، ءاهقف  دـنوش و  یم  دایز  نآرق )  ) نایراق نم ، تما  رب  ینامز  دـیآ  یم  يدوز  هب 

كرشم دیآ  یم  ینامز  سپـس  دور ، یمن  الاب  ناشندرگ  زا  یلو )  ) دنناوخ یم  ار  نآرق  متما  ینادرم  زا  دیآ  ینامز  نآ  زا  دعب  سپـس  دایز ،
!(. دیامن یم  همکاحم  دوخ  ياه  هتفگاب  ار  نمؤم  دوخ  و  ، ) دیوگ یم  دوخ  هک  هچنآ  لثم  رد  دوش  یم  ریگرد  نمؤم  اب  ادخ  هب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
318 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 « » ساّنلا هب  نولأسی  نآرقلا  نؤرقی  ماوقا  یتأیس : ... 
یم تساوخرد  يزیچ  و   ) دـننک یم  لاؤس  مدرم  زا  نآ ) ندـناوخ   ) يارب دـنناوخ و  یم  ار  نآرق  دـنیآ  یم  یئاـه  هورگ  يدوز  هب  ًاـمتح  ... 

( دنامن

دوش یم  دایز  نارنخس  مک و  ءاملع  - 10

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوش 1 - یم  دایز  نارنخس  مک و  ءاملع  - 10
«2 . » اجن ملعیام  رشُعب  کّسمت  نم  هؤابطخ ، رثکی  هؤاملع و  ّلقی  نامز  سانلا  یلع  یتأیس :

دبسچب دناد  یم  هچنآ  مهد  کی  هب  سکره  نامز ) نآ  رد  ، ) دوش یم  دایز  شنانارنخـس  مک و  شیاملع  ینامز  مدرم  رب  دیآ  یم  يدوز  هب 
. دبای یم  تاجن  دیامن ) لمع  (و 

نم نم  نامز  یتأی  ّمث  کـله  هب  رمأ  اـم  رـشع  مکنم  كرت  نم  ناـمز  یف  مّکنا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هریره  یبا  - 2
«3 « » اجن هب  رمأ  ام  رشعب  مکنم  لمع 

اریز  ) دـیوش یم  كاله  دـنک  كرت  تسه ، رومأم  نآ  نداد  ماجنا  هب  هک  ار  نآ  مهد  کی  امـش  زا  سکره  دـیتسه ، ینامز  رد  امـش  انامه 
لمع دـیتسه ، نآ  ندرک  لمع  هب  رومأم  هک  هچنآ  مهد  کـی  هب  امـش  زا  سکره  دـیآ  یم  یناـمز  سپـس  دـیتسه ) ادـخ  تجح  رـضحمرد 
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(. دنباین دوش و  هاتوک  یهلا  تجح  زا  اهنآ  تسد  نوچ   ) دبای یم  تاجن  دیامن ،
«4  ... » مکربانم ءابطخ  رثک  اذا  ۀعاسلا  بارتقا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

مارح ار و  مارح  ناشیارب  دـننک  لالح  هک  تسا  نیطالـس  هب  ءاـملع  یگتـسباو  اـه و  يربنم  ندوبداـیز  روهظ )  ) تعاـس یکیدزن  مئـالع  زا 
هک روط  نآ  دنهد  يوتف  سپ  ار  لالح  اهنآرب  دنیامن 

319 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دنهد رارق  دوخ  تراجت  بابسا  ار : نآرق  تسامش و  ياهمهرد  اهرانید و  ندومن  لالح  يارب  ار  ملع  اهنآ  نتفرگارف  دنهاوخب و  دوخ 

! دور یم  اهلد  زا  هبش  کی  نارق  - 11

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دور ! یم  اهلد  زا  هبش  کی  نارق  - 11
«1  » فحاصملاو بولقلا  نم  خلسیف  ۀلیل  یف  نآرقلا  یلع  يرسی  نامز  یتأیس 

. دوش یم  هتشادرب ) و   ) هدودز اه  فحصم  اهلد و  زا  بش ، کی  رد  هک  دیآ  شیپ  ینایرج  نآرق  رب  ینامز ، دیآ  یم  يدوز  هب 
هدش خسن  هکنآرگم  دـشابن  یناملـسم  لد  رد  نآ  زا  یفرح  هن  يا و  هیآ  دـننک  حبـص  مدرم  سپ  یبش  ادـخ  باتک  رب  دوش  يراج  دومرف : و 

2 . » دشاب

! دننک یمن  لمع  ناشیاه  هتفگ  هب  - 12

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دننک ! یمن  لمع  ناشیاه  هتفگ  هب  - 12
ةالولا و یلع  لوخدـلا  نع  نوهنی  و  نوبغریال ، ةرخآلا و  یف  نوبغری  و  نودـهزیال ، ایندـلا و  یف  نودـهزی  ءاـملع  ناـمزلا  رخآ  یف  یتأـیس :

«3 . » هَّللا ءادعا  نورابجلا  مه  کئلوا  ءاینغألا  نوبرقی  و  ءارقفلا ، نودعابی  و  نوهتنیال ،
ندروآ ور  رب  دنوش و  یمن  انتعا  یب  دوخ  اما )  ) دننک یم  قیوشت  ایند  هب  یئانتعا  یب  رب  ار ) مدرم   ) یئاملع نامزلارخآ  رد  دیآ  یم  يدوز  هب 

رانک ار  دوخ  دـننک و  یم  یهن  نایاورنامرف ) و  ، ) نایلاو رب  ندـش  لخاد  زا  دـننک و  یمن  تبغر  دوخ  دـنیامن و  یم  بیغرت  ترخآ  يوس  هب 
ار ارقف  و  دنشک ، یمن 

ادخ نانمشد  ناراکمتس و  دنیاهنآ  دننک ، یم  کیدزن  ار  اینغا  دنزاس و  یم  رود  دوخ ) زا  )

! نانز دننام  نادرم  شیارآ  - 13

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز ! دننام  نادرم  شیارآ  - 13
ّنهّیز و  ءاسنلا ، جّربت  نوجّربتیو  اهجوزل ، ةأرملا  ۀنیزب  نونّیزتیو  باودـلا ، نوبکریو  اهناولأو ، ماعطلا  بیط  نولکأی  ماوقا  يدـعب  نم  یتأیس :

«1 . » ریناندلاو مهاردلا  مهفرش  و  مهؤاسن ، مهبیراحم  نامزلا ...  رخآ  یف  ۀّمألا  هذه  اوقفانم  مهو  ةربابجلا ، كولملا  ّيز  لثم 
تاناویح و زا   ) اه هدنبنج  رب  دنوش  یم  راوس  و  ار ، نآ  گنراگنر  هزمـشوخ و  ماعط  دنروخ  یم  یئاههورگ  دـیآ  یم  نم  زا  دـعب  يدوز  هب 
و نانز ، یئامندوخ  دننام  دننک  یم  یئامندوخ  و  ناشنارهوشرب ، نز  نتسارآ  دنیارآ ، یم  ار  دوخ  ار ، وو )...  اهراطق  اهامیپاوه و  اهنیشام و 

ناشفرـش ناشنانز و  ناشیاهبارحم ، نامز ...  رخآ  رد  دـنتما  نیا  نیقفانم ) و   ) نایورود نانآ  و  رگمتـس ، ناهاشداپ  تخیر  دـننام  ناـشتخیر 
(. دوبدهاوخ  ) اهرانید اه و  مهرد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
 ... اهناولأو ءاسنلا  لمجأ  نوحکنیو  اهناولأو ، ایندلا  بئاطأ  نولکأی  موق  مک  دعب  یتأیس :
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«2 . » مههلا نود  نم  ۀهلآ  اهوذّختا  اهیلا ، نوحوریو  نودغی  ایندلا  یلع  نیفکاع 
هب گنر  اهنز و  نایورابیز  اب  دننک  یم  جاودزا  و  ارایند ، گنراگنر  ذیذل و  ياهاذغ  دـنروخ  یم  یهورگ  امـش  زا  دـعب  دـیآ  یم  يدوز  هب 

( هدننیرفآ  ) يادـخ نودـب  دـنریگ  یم  دوخ  يادـخ  ارایند  و  دـنور ، یم  ایند  يوس  هب  ماش  حبـص و  دـنروآ و  دورفرـسایند  رب  اهنآ ...  گنر 
. ناشدوخ

دیشاب هتشاد  رظن  رد  ار  تافص  نز  نادرم  یئامن  دوخ  اه و  هتفگ  نآ  نتفای  ققحت  دیئامن و  تقد  قوف  تیاور  ود  ياوتحم  هب 

! رگید هلق  هب  هلق  زا  رارف  رد  ملاس  نید  - 14

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید ! هلق  هب  هلق  زا  رارف  رد  ملاس  نید  - 14
321 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 ( » خلا  ) نیع یلا  قهاش  نیع  نم  ّرفی  یتح  هنید  نید  يذل  ملسی  سانلا ال  یلع  نامز  یتأیس :
هوک هب  یهوک  زا   ... ) رگید هلق  رب  دنزیرگب  راوتـسا  هوک  هلق  زاات  دنام  یمن  ملاس  شنید  رب  نید  بحاص  ینامز  مدرم  رب  دـیآ  یم  يدوز  هب 

(. رگید
دمآ دهاوخ  دروم  نیا  رد  تیاور  دنچ  مه  یتأی  شخبرد 

! ناگدش هدیمان  هلبا  - 15

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ناگدش ! هدیمان  هلبا  - 15
«2 . » هل لقع  هلبأ ال  هنأ  هل :]  ] لاقی نا  یلع  هسفن  ّربص  و  هلبأ ، ّهنأ  اونظ  نم  الا  نیدلا  يوذ  نم  هیف  وجنیال  نامز  مکیلع  یتأیس :

رب ار  دوخ  زین  وا  و  تسا ، هلبا  وا  دنرب  نامگ  هک  نانآ  رگم  دبای  یمن  تاجن  یـسک )  ) نید نابحاص  زا  امـش  يارب  ینامز  دیآ  یم  يدوز  هب 
( دنامب ملاسات   ) دیامن ربص  هتخاس و  هدامآ  ندوب  لقع  یب  هلبا و  راتفگ  نیا 

ینامرف ان  هب  یناوتان  نتفریذپ  - 16

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینامرف  ان  هب  یناوتان  نتفریذپ  - 16
«3 . » روجفلا یلع  زجعلارتخیلف  نامزلا  کلذ  كردا  نمف  روجفلاو  زجعلا  نیب  لجرلا  هیف  ّریخی  نامز  سانلا  یلع  یتأیس : )

یناوتان و نایم  ار  درم  هک  ینامز  مدرمرب  دیآ  یم  يدوز  هب 
322 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نوریب ادخ  يرادرب  نامرف  زا  ای  دریذـپب و  ار  تیـضوغبم  ندـش و  رود  یناوتان و  ینعی   ) دـنیامن یم  ّریخم  هانگ )  ) هدـیرد ياهراک  هب  مادـقا 
دریذپبو  ) دیامن رایتخا  ندرک  هانگ  رب  ار  یناوتان  زجع و  تسا ) بجاو  دمآ  شیپ  رییخت  نیاو   ) دومن كرد  ار  نامز  نآ  سکره  سپ  دور )
( دوب دهاوخرما  ناگرزب  ءارما و  يوس  زا  ندرک  فیلکت  ندومن و  ریخم  نیا  تسا و  بجاو  نید  تمالس  ظفح  اریز  تسا  زجاع  هک 

! امش يات  هاجنپ  ربارب  یکی  رجا  - 17

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  زا  نانس ، نبا  امش ! يات  هاجنپ  ربارب  یکی  رجا  - 17
انیف لزنو  نینح ، دـحاو و  ردـبب  کعم  انک  نحن  هَّللا  لوسر  ای  اولاق : مکنم ، نیـسمخ  رجا  هل  مهنم  دـحاولا  لجرلا  مکدـعب  نم  موق  یتأـیس :

«1 . » مهربص اوربصت  مل  اولّمُح ، امل  اولّمحُژت  ول  مکنا  لاقف : نآرقلا ،
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( ياهگنج  ) رد امشاب  ام  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دشاب ، امش  رفن  هاجنپ  رجا  اهنآ  زا  درم  کی  يارب  یهورگ ، امش  زا  دعب  دیآ  یم  يدوز  هب 
دوش لیمحت  رگا  دومرف : سپ  تشاد )!؟ دنهاوخ  يرترب  امرب  اهنآ  هنوگچ   ) تسا هدش  لزان  ام  هراب  رد  نآرق  میدوب و  نینح  دـحا و  ردـب و 

دینک یمن  ربص  اهنآ  دننام  دوش  یم  لیمحت  اهنآ  رب  هک  هچنآ  امش  رب 

! نمؤم تلاخب  نامز  - 19

: دومرف مالسلا  امهیلع  یلع  زا  اضرلا  رابخأ  نویع  نمؤم ! تلاخب  نامز  - 19
َلْـضَفْلا اوُْسنَت  َو ال  : » یلاعت هَّللا  لاق  کلذـب . رمؤی  ملو  هدـی ، یف  ام  یلع  ءرما ) لک   ) نمؤملا ضعی  «، 2  » ضوضع نامز  سانلا  یلع  یتأـیس 

مدرمرب دیآ  یم  يدوز  هب  «. 3  » ۀیآلا ْمُکَْنَیب »
323 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هدشن رومأم  تلاخب )  ) نیا هب  هک  یلاحرد  درادیمهگن  تفس  ار  نآ  دراد و  تسد  رد  هچره  یسکرهو )  ) نمؤم دبـسچ ، یم  مکحم  ینامز ،
: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  دنا 

( دیآ یم  هباشم  تیاور  ود  یتأی  شخب  رد  . ) دینکن شومارف  ار  رگیدمه  زا  يریگتسدو )  ) لضفت دوخ  نیبام  »

! هدش شومارف  رایخا  مدقم و  رارشا  - 20

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدش ! شومارف  رایخا  مدقم و  رارشا  - 20
عیب نع  و  رطضملا . عیب  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یهن  دق  رطـضملا و  عیابی  و  رایخألا ، هیف  أسنی  و  رارـشألا ، هیف  مدقی  نامز  یتأیس 

«1 . » ربخلا ررغلا -
هک یلاح  رد  دنوش  یم  هعیابم  ناگراچیب  و  دنوش ، یم  شومارف  ناکین  دنرامش و  یم  مدقم  ار  نادب  نامز  نآ  رد  ینامز  دیآ  یم  يدوز  هب 

( ربخ رخآات   ) تسا هدومرف  یهن  يراک  بیرف  عیب  زا  و  ناگراچیب ) نتخورف  ای   ) هدنامرد هب  شورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

! اه نطاب  دب  رهاظ و  شوخ  - 21

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  زا  ینوکس  اه ! نطاب  دب  رهاظ و  شوخ  - 21
، ءایر مهنید  نوکی  مهبر ، هَّللادـنع  ام  هب  نودـیریال  ایندـلا ، یف  اعمط  مهتینالع  هیف  نسحت  و  مهرئارـس ، هیف  ثبخت  نامز  یتما  یلع  یتأـیس :

«2 !. » مهل بیجتسی  الف  قیرغلا  ءاعد  هنوعدیف  باقعب  هنم  هَّللا  مهمعی  فوخ ، مهطلاخیال 
تـسه ناشیادخ  دزن  رد  هک  ار  هچنآ  دنهاوخ  یمن  ایند ، عمط  يارب  ابیز  ناشرهاظ  ثیبخ و  ناشنطاب  نم  تما  رب  ینامز  دـیآ  یم  يدوز  هب 

ناشنید دنروآ ؛) تسد  هب  وو ...  تشذگ  شخب و  وفع و  اضر و  زا  )
324 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ار ادخ  مه  قیرغ ) ياعد  و   ) هدنوش قرغ  دننام  دیامن و  یم  راتفرگ  باذع  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنهدن ، هار  لد  هب  سرت  دوش و  یئامندوخ 
سدنوش یمن  هداد  باوج  دنناوخ و  یم 

( نیفروم ( ) گنب  ) جنب - 22

رد دیس  لقنرب  انب  رمخلا :» حئابق   » ۀلاسر رد  يزاریش  یکتـشد  روصنم  نیدلا  ثایغ  نب  دمحم  نیدلا  ردص  ریما  نیفروم ) ( ) گنب  ) جنب - 22
: دومرف تسا ، هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  - 1 مالسلا ) مهیلع   ) تیب لهأ  قیرط  زا  تفگ : تانجلا  تاضور  باتک 
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يزیچ دنروخ  یم  نم  تما  رب  ینامز  دیآ  یم  يدوز  هب  یّنم . نوئیرب  مهو  مهنم ، ئرب  انأ  جنبلا ، همسا  ائیش  نولکأی  یتما  یلع  نامز  یتأیس :
. نم زا  اهنآ  متسه و  ءيرب  اهنآ  زا  نم  تسا ، گنب  شمان  هک  ار 

دینک مالس  يراصن  دوهی و  هب  جنبلا . لکآ  یلع  اومّلست  و ال  يراصنلاو ، دوهیلا  یلع  اومّلـس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  - 2
. اه روخ  گنب  هب  دینکن  مالس  و 

. تسا رفاک  درامش ، کچوک  ار  گنب  هانگ  سکره  رفک . دقف  جنبلا  بنذ  رقتحا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  - 3
لتق امناک  و  ابرقم ، اکلم  نیعبس  لتق  اّمناک  و  ةرم ، نیعبس  ۀبعکلا  مده  اّمناکف  جنبلا  لکا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  - 4

و رمخلا ، براش  نم  هَّللا  ۀـمحر  نم  دـعبأ  وه  و  ارجح ، نیعبـس  هَّللا  یلا  یمر  امناک  و  افحـصم ، نیعبـس  قرحأ  اّمنأک  و  الـسرم ، ًاّیبن  نیعبس 
«1 . » مامنلا و  ینازلا ، و  ابرلا ، لکآ 

هدومن ناریو  ار  هبعک  هبترم  داتفه  هک  تسا  نیا  دننام  دروخب  گنب  سک  ره 
325 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هدومن باترپ  ادخ  يوس  هب  گنـس  داتفه  و  تسا ، هدـنازوس  ار  نآرق  داتفه  هتـشک و  ار  لسرم  ربمغیپ  داتفه  برقم و  هتـشرف  داتفه  تسا و 
نیچ نخس  راکانز و  راوخ و  ابر  راوخ و  بارش  زا  ادخ  تمحر  هب  تسارترود  وا  و  تسا ،

! رمحا تیربک  زا  رت  بایمک  - 23

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 رمحا ! تیربک  زا  رت  بایمک  - 23
«1 ( » اهب لمعی  ۀّنس  وا  هب  سنأتست  خأ  وا  لالح  مهرد  ۀثالث : نم  ّزعأ  ئش  هیف  نوکی  نامز ال  مکیلع  یتأیس : )

سونأم وا  اـب  هک  يردارب  - 2 لـالح ، زا  یمهرد  - 1 دوـش ، یمن  زیچ  هس  زا  رت  باـیمک  نآ  رد  يزیچ  یناـمز  امـش  رب  دـیآ  یم  يدوز  هـب 
. دوش لمع  نآ  هب  هک  یتّنس   3 ینک ،) نانیمطا  تهجره  زا  يو  هب  و  ، ) يوش

«2 . » لالح نم  مهرد  وأ  هب ، قثوی  خأ  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  ام  لقا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
تیاور و نیا  هباشم  یتأی  شخب  رد  . ) لالح زا  یمهرد  ای  ناـنیمطا و  قوثو و  دروم  ردارب  دـشاب ، یم  ناـمز  رخآ  رد  يزیچ  نیرت  باـیمک 

( دمآ دهاوخ  دروم  نیا  رد  یثیدح  ۀعاّسلا  موقت  لصف ال  رد  زین 

نامانمگ - 24

ّهناف هلهأ  نماونوکت  هب  اولمعاو  هب  اوفرعت  ملعلا  اومّلعت  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نامانمگ 1 - - 24
کئلوا ۀموّنلا ، ّالا  هنم  اوجنیال  مهراشعا ، ۀعست  قحلا  هیف  رکنی  نامز ، مکدعب  نم  یتأیس :

326 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 « » رذبلا عییاذملا  لجعلاب  اوسیل  ملعلا  حیباصم  يدهلاۀّمئا و 

نایاوشیپ دنیاهنآ  همون »  » رگم نآ  زا  دبای  یمن  تاجن  و  دنیامن ، یم  راکنا  ار  قح  مدرم ، مهد  ُهن  هک  ینامز  دیآ  یم  امـش  زا  دـعب  يدوز  هب 
ناگدننک اشفا  يراک و  فارـساو  هنتف  ناشاپ  مخت  ، ) یگدیرد هدننک  شخپ  هلاسوگ ) ای   ) نارگباتـش دنتـسین  شناد ، ياهغارچ  رگتیاده و 

(. رارسا زار و 
يّذلا لاق : نینمؤملاریما ،؟ ای  ۀمّونلا  ام  لیق و  ۀمّونلاّالا ، اهیف  یقبیال  ۀککشم  ءایمع  ۀملظم  انتف  يدعب  ّنا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 2

«2 « » هسفن یف  ام  ساّنلا  يردیال 
،؟ نانمؤمریما يا  تسیچ  همَُون  دـش  هتفگ  همَُون ، رگم  نآ  رد  دـنامن  یقاب  زادـنا ، کش  هب  هدـننک  روک  کیرات  دـشاب  یئاـه  هنتف  نم  زا  دـعب 
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. تسیچ وا  سفن  رد  دننادن  مدرم  هک  یسک  دومرف :
مدرم دسانشب و  ار  وا  ادخ  هک  دشاب  همون  هک  یسک  لاح  هب  شوخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3

«3  ... » دوش فرطرب  اهنآ  زا  یکیرات  هنتفره و  ملع ، ياههمشچ  تیاده و  ياهغارچ  ذنیاهنآ  دنسانشن : ار  وا 
یـسک دومرف : نانمؤمریما !؟ يا  تسیچ  همون  دش  هتفگ  همَُون »  » رگم نآ  زا  دباین  تاجن  هک  دوش  ياهنتف  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 4

«4  ... » دنسانش یمن  اروا  مدرم  دسانش و  یم  ار  مدرم  هک  تسا 
یـسک ( ) دوشن رهاظ  وا  زا  يزیچ  چیه  دشاب و  تکاس  هنتف  رد  هک  یـسک   ) همون يانعم  رد  توافتاب  تسا  هدمآ  دـنچ  یتیاور  دروم  نیا  رد 

ار وا  مدرم  دسانشب و  اروا  ادخ  هک 
327 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

اهنآ اب  بلق  رد  دشاب و  اهنآ  اب  ندب  اب  ( ) دوشن وا  زا  یئوجتـسج  يدقفت و  دـشاب  بئاغ  رگا  دوشن و  هتخانـش  دـشاب  رـضاح  رگا  ( ) دنـسانشن
1 (. » تیاده ياهغارچ  دنیاهنآ  ( ) دیامن تفلاخم 

؟ دینکیمن ضوع  ار  ناتیگدنز  لحم  ارچ  - 25

ًءاخر نوبیـصی  لاجر  اهیلا  جرخیف  ضرألا  تاحتف  هیف  حـتفی  ناـمز  ساـنلا  یلع  یتأیـس : دـینکیمن ؟ ضوع  ار  ناتیگدـنز  لـحم  ارچ  - 25
«2 . » عوجلاةّدش شیعلا و  ءاوأل  یف  مکمیقی  ام  نولوقیف : اراّمع  وا  اجاّجح  مهل  مهناوخا  یلع  نوّرمیف  اماعط ، اشیعو و 

يوس هب  دور  یم  نوریب  دوش ،) عورـش  يرگـشدرگ  يدرگناهج و  و  ، ) دوش یم  هدوشگ  نیمز  ياههار  ینامز ، مدرم  رب  دـیآ  یم  يدوز  هب 
سپ دنـسر ،) یم  شیاشگ  یخارف و  هب  و   ) دنبای یم  تسد  اه ، یندروخ  یگدنز و  شمارآو  شیاشگ  هب  هک  ینادرم  هدـش ، زاب  زکارم  نآ 

، یگنسرگ تدش  یگدنز و  ياهیتخس  رد  امش  هک  هدش  ثعاب  هچ  دنیوگ : یم  دننک و  یم  روبع  ةرمع  جح و  ياهرفس  رد  ناشناردارب  هب 
)!؟ دینک یمن  ضوع  ار  ناتیگدنز  لحم  ارچ  دیشاب  نابیرگ  هب  تسد  و   ) دینامب

! قلخ رب  ادخ  تجح  نویمق  - 26

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قلخ ! رب  ادخ  تجح  نویمق  - 26
ضرالا تخاسل  کلذ  الولو  هروهظ  یلا  مالسلا  هیلع  انمئاق  ۀبیغ  نامز  یف  کلذو  قئالخلا ، یلع  ۀجح  اهلهاو  مق  ةدلب  نوکت  نامز  یتأیس :

، ودع وا  ۀبیـصم  وا  ۀیهادب  مهنع  هلغـشو  نیرابجلا  مصاق  همـصق  الا  ءوسب  رابج  هدصق  امو  هلهاو ، مق  نع  ایالبلا  عفدتل  ۀکئالملا  ّناو  اهلهأب ،
«3 . » هَّللا رکذ  اوسن  امک  هلهاو  مق  رکذ  مهتلود  یف  نیرابجلا  هَّللا  یسنیو 

مالسلا هیلع  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد  نیا  دنش و  اب  اه  قلخ  رب  تجح  نآ  لها  مق و  رهش  هک  ینامز  دیآ  یم  يدوز  هب 
328 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، دنزاس یم  رود  نآ  لها  مق و  زا  ار  اهالب  ناگتشرف  انامه  و  شلها ، اب  دور  یم  ورف  نیمز  دشابن ، هنوگ  نیا  رگا  و  دوب ، دهاوخ  وا  روهظ  ات 
اب مق  لـها  زا  ار  وا  دـیامن و  یم  نَک  هشیر  ادـخ ،) ینعی   ) ناراکمتـس هدـنَنَک  هـشیر  اروا  هـک  نـیا  رگم  دـنکن  دـصق  ار  اـجنآ  يرگمتـس  و 

ادخ نارگمتس  هک  هنوگ  نآ  درب  یم  اهنآ  دای  زا  ناراکمتس ، تلود  رد  ار  نآ  لها  مق و  دزاس و  یم  لوغشم  دوخ  هب  یتبیـصم  ای  يراتفرگ 
دناهدومن شومارف  ار 

دنک ترایز  ارم  سکره  - 27

: دومرف مق  لها  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دنک  ترایز  ارم  سکره  - 27
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«1 . » هما هتدلو  مویک  هبونذ  نم  جرخ  لسغ  یلع  وه  ینراز و  نمف  الأ  سوطب ، یتبرت  هیف  نوروزت  موی  مکیلع  یتأیس :
سکره شاب  هاگآ  دینک ، یم  ترایز  ارم  تبرت  سوط  رد  يزور ، امش  يارب  دیآ  یم  يدوز  هب  دیتسه ) ام  هعیش  قحب  امـش  دیدمآ  شوخ  )

تسا هدروآ  ایند  هب  ار  وا  شردام  هک  يزور  دننام  شناهانگ  زا  دور  نوریب  لسغاب ، دنک  ترایز  ارم 

! دنراپس یم  نافیعض  هب  ار  نتفگ  ناذا  - 28

: دومرف یم  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : هّللا  دبع  نب  رباج  - 1 دنراپس ! یم  نافیعض  هب  ار  نتفگ  ناذا  - 28
میدز ریـشمش  ناذا  يارب  ام  ادـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  يا  متفگ : هبترم ، هس  شخبب ، ار  ناـیوگ  ناذا  ایادـخ  َنینِّذؤُْمِلل ) ْرِفٌغا  َّمهَّللا  )

یلع نامز  یتأیـس : انامه  نادـب  رباج  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یئامن !؟ یمن  اعد  اهوگ  ناذا  دـننام  ام  يارب  ارچ ) سپ  )
«2 (. » نینذؤملا موحل  یه  و  رانلا ، یلع  ۀمّرحم  اموحل  ّناو  ءافعضلا ، یلا  ناذالا  نولکی  سانلا ،

تشوگ مه  نآ  تسا ، مارح  شتآ  رب  یئاهتشوگ  قیقحتب  و  دننک ، یم  لوکوم  نافیعض  هب  ار  نتفگ  ناذا  مدرمرب ، ینامز  دیآ  یم  يدوز  هب 
. تساهوگ ناذا 

329 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هار رد  نوخ  هب  هقرغ  دیهش  رجا  دننام  هماقاو  ناذا  نایم  نایوگ  ناذا  يارب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع  - 2
یلا ۀماقالاو  ناذالا  نوحرطی  نامز  سانلا  یلع  یتای  ّهنا  اّلک  دومرف : هماقا ؟ ناذا و  رب  دننک  یم  رایتخا  اهنآ  ادخ  لوسر  يا  متفگ : تسادخ ،

«1 « » راّنلا یلع  هَّللا  اهمّرح  موحل  کلتف  مهئافعض 
شتآرب دنوادخ  هک  تسا  یئاهتـشوگ  نآ  سپ  ناشنافیعـض ، ندرگب  دـنزادنا  یم  ار  هماقا  ناذا و  ینامز ، مدرم  رب  دـیآ  یم  تسا  نینچ  هن 

تسا هدومن  مارح 

اه هتشون  زا  تظفاحم  روتسد  - 29

«2  » مهباحصا بتک  یلا  ءاملعلا  جاتحی  جرمو  جره  نامز  یتأیس  اه  هتشون  زا  تظفاحم  روتسد  - 29
. دنوش یم  جاتحم  ناشنارای  ياههتشون  هب  ءاملع  هک  یتابث  یب  نامز  دیآ  یم  يدوز  هب 

اه هتشون  رد  اهنآ  تبث  اه و  ثیدح  طبض  رب  دناهدش  رومأم  تهجنیدب  بتکلا  یف  اهتبثو  ثیداحالا  طبضب  اورمأف 

نارگید هتشون  هب  ءاملع  زاین  - 30

( اهیلا نوجاتحت  فوس  مّکناف  مکبتکب  اوظفتحا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  دیوگ : ةرارز  نب  دـیبع  نارگید  هتـشون  هب  ءاملع  زاین  - 30
«3»

. دینک یم  ادیپ  جایتحا  اهنآ  هب  يدوز  هب  ًانقی  امش  سپ  دیرادهگن  ار  دوخ  ياههتشون 
يدوز هب  دومرف : روتسد  نیا  تلع  نایب  رد  اهنآ و  نتفر  نیب  زا  يریگولج  باحصا و  تاجتـشون  زا  تظفاحم  هب  دومنرما  مالـسلا  هیلع  ماما 

تاجتشون نیا  هب  هک  دسر  یم  ارف  ینامز 
330 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

تـسا راوگرزب  نیا  بناج  زا  بیغ  هب  رابخا  هلمج  زا  شیامرف  نیا  دوب ، دهاوخن  نکمم  ناتیارب  موصعم  هب  عوجر  تشاد و  دیهاوخ  جایتحا 
اجک هب  ناشتسد  تبیغ ، نامز  نایعیـش  اهروتـسد ، هب  لمع  اه و  تظفاحم  نیا  دوبن  رگا  دناهدرک و  ادیپ  زاین  اه  هتـشون  نآ  هب  همه  نالا  هک 

« ءادفلا همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  یحور و  نامزلا  رصعلا و  بحاص  انادتقم  انالوم و  جرف  یف  لّجع  بّرق و  ّمهّللا  . » دوب دنب 
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 .. دنراد تسود  ار  زیچ  جنپ  - 31

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنراد ..  تسود  ار  زیچ  جنپ  - 31
هَّللا ماما  باسحلا  نوسنی  اّمج و  اّبح  لاملا  نوبحی  ةرخالا و  نوسنیو  اینّدـلا  نوبحی  اسمخ ، نوسنی  اسمخ و  نّوبحی  یتّما  یلع  نامز  یتأیس :

یّنم و نوئیرب  کـئلوا  روبقلا ، نوسنی  روصقلا و  نوبحی  و  برلا ، نوسنی  سفنلا و  نوبحی  و  روحلا ، نوسنی  ءاـسنلا و  نوبحی  و  ةرخـالا ، یف 
«1 . » مهنم ءيرب  انا 

: دنیامن یم  شومارف  ار  رگید  جنپ  دنراد و  تسود  ار  زیچ  جنپ  نم  تما  رب  ینامز  دیآ  یم  يدوز  هب 
، دنیامن یم  شومارف  ار  ترخآ  دنراد و  تسود  ارایند  - 1

، دننک یم  شومارف  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  ترخآ  باسح  اما )  ) دنراد تسود  تدش  هب  ار  لامو  - 2
، دنرب یم  دای  زا  ار  یتشهب )  ) نایروح دنراد و  تسود  ار  نانز  و  - 3

، دنیامن یم  شومارف  ار  ادخ  دنراد و  تسود  ار  دوخ  - 4
و  ) ءيرب نم  زا  اـهنآ  داد ؛) دـنهاوخ  سپ  باـسح  هنوگچ  نآ  رد  هک   ) دـننک یم  شوـمارف  ار  اـهربق  اـما )  ) دـنراد تسود  ار  اهرـصق  و  - 5

اهنآ زا  نم  دنرود و )

! راتشک اب  تسایر  - 32

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  زا  یمزرعلا  - 1 راتشک ! اب  تسایر  - 32
عابتا نیدلا و  جارختـساب  الا  ۀـبحملا  و ال  لخبلا ، بصغلاب و  الا  ینغلا  ّربجتلا و ال  لتقلاب و  الا  هیف  کلملا  لانی  نامز ال  سانلا  یلع  یتأیس :
لذلا یلع  ربص  ۀبحملا و  یلع  ردـقی  وه  ۀـضغبلا و  یلع  ربص  و  ینغلا ، یلع  ردـقی  وه  رقفلا و  یلع  ربصف  نامزلا  کلذ  كردا  نمف  يوهلا 

وهو
331 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » یب قّدص  نّمم  اقیّدص  نیسمخ  باوث  هَّللا  هاتآ  زعلا ، یلع  ردقی 
هن لخب و  بصغ و  اـب  رگم  يرگناوت  هن  و  يرگمتـس ، راتـشک و  اـبرگم  دـیاین  تسد  هب  تساـیر  تنطلـس و  هک  یناـمز  دـیآ  یم  يدوز  هب 

یلاـح رد  درک  ربـص  رقفرب  دومن و  كرد  ار  ناـمز  نآ  سکره  سپ  سوه ، اوه و  زا  تیعبت  نید و  زا  نتفر  نوریب  اـب  رگم  مدرم )  ) تبحم
هار رد  و   ) تشاد تردق  تیـصعم ) اب  مدرم   ) تبحم بلج )  ) رب هک  یتروص  رد  ینمـشد  رب  دومن  ربص  تشاد و  تردـق  يرگناوت  يارب  هک 
وا هب  ار  تسا  هدومن  قیدصت  ارم  هک  یناسک  زا  قیدص  هاجنپ  باوث  دنوادخ  دوب ، رداق  ندش  زیزع  رب  هک  یلاح  رد  دومن  تلذرب  ربص  ادخ )

. دیامن اطع 
، روجلا لتقلاب و  الا  کلملا  مهل  میقتسی  نامز ال  نوکیس  ّهنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تسا . هنوگ  نیا  تیاور  رابخالا  عماجرد  - 2

نامزلا کلذ  كردا  نمف  نیدلا ، نم  جارختسالا  مهئاوها و  عابتاب  الا  سانلا  یف  ۀبحصلا  مهل  میقتسی  لخبلاب و ال  الا  انغلا  مهل  میقتـسی  و ال 
هاطعا ۀبحملا  یلع  ردـقی  وه  سانلا و  ۀـضغب  یلع  ربص  و  زعلا ، یلع  ردـقی  وه  لذـلا و  یلع  ربص  و  انغلا ، یلع  ردـقی  وه  رقفلا و  یلع  ربصف 

«2  » اقیدص نیسمخ  باوث  هَّللا 
رگم دنامن  رادیاپ  يرگناوت  و  ملظ ، راتـشک و  اب  رگم  دنامن ، رادیاپ  نامز ) نآ  مدرم  و   ) اهنآ رب  یهاشداپ  هک  دوش  یم  ینامز  يدوزب  انامه 
سپ نید ، زا  نتفر  نوریب  و  ادخ ) ياضر  نتشاذگاپ  ریز  و   ) ناشسوه واوه  زا  يوریپ  اب  رگم  دباین  همادا  مدرم  نایم  رد  ندنام  و  تلاخب ، اب 

ندروآ تسد  هب  رب  یئاناوت  اب  دومن  ربص  تلذ  رب  و  يرگناوت ، رب  تردق  نتـشاد  اب  درک  ربص  يرادن  رب  دومن و  كرد  ار  نامز  نآ  سکره 
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دیامن اطع  وارب  ار  قیّدص  هاجنپ  باوث  دنوادخ  مدرم ، تبحم  بلج  رب  یئاناوت  اب  درکربص  مدرم  هنیک  رب  و  مدرم ،) نایمرد   ) تزع

. تسا شوخ  ندینش  رود  زا  لهد  زاوآ  - 33

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  رتخد  ئناه  مأ  - 1 تسا . شوخ  ندینش  رود  زا  لهد  زاوآ  - 33
نم اریخ  هتیقل  هتیأر )  ) اذاف هاقلت ، نا  نم  ریخ  لجر  مساب  تعمس  اذا  نامز  سانلا  یلع  یتأیس 

332 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
، مهردـلل نودجـسی  و  فیغرلل ، نوعکری  مهؤاسن ، مهتلبق  و  مهنوطب ، مهتمه  و  مهمهارد ، مهنید  ـالاوحا ، کـل  رهظا  هتبّرج  ولو  هبّرجت ، نا 

«1 . » يراصن نیملسم و ال  ال  يراکس ، يرایح 
شندرک شیامزآ  زا  رتهب  يدرک ، تاـقالم  يدـید و  رگا  تسا  وا  ندرک  تاـقالم  زا  رتهب  يونـشب  ار  درم  ماـن  یناـمز  مدرم  يارب  دـیآ  یم 

ناـش هلبق  اهمکـش و  ناـشتمه  اـهمهرد و  ناـشنید  اریز ،) يوش  یم  نامیـشپ  هک   ) دـهد ناـشن  یتـالاح  وـت  رب  ینک  شناـحتما  رگا  تسا و 
هن دنناتـسم ، نانادرگرـس و  دـننک ، یم  هدجـس  مهرد  کـی  يارب  دـنیامن و  یم  میظعت ) و   ) عوـکر ناـن  هدرگ  کـی  يارب  تسا ، ناـشیاهنز 

2 . » يراصن هن  دنناملسم و 

مالسلا مهیلع  همئا  روبق  بیرخت  - 34

هراشا

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  روبق  بیرخت  - 34
«3  » قیدانبلاب ۀّمئألا  بابق  نوبرخی  یتّما  یلع  نامز  یتأیس :

ای کجنراناب  ینعی   ) اه قدنب  اب  ار  ناماما  ياه  دبنگ ) و   ) هبق نم  تما  رب  ینامز  دیآ  یم  يدوز  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
!!. دنزاس یم  ناریو  بمب )

بمب عارتخا  اهمرح و  دـبنگ  زا  هن  دوب و  هدـش  نوفدـم  یئاج  رد  هتفای و  تافو  یماما  هن  تسا  هدـش  هتفگ  ینامز  رد  مالک  نیا  دـینک  تقد 
ماما مرح  رد  درک و  ادیپ  قادصم  دیـسر و  تینیع  هب  قارع  يارماس  رد  شیامرف  نیا  يدـنا  نرق و  هدراهچ  تشذـگ  زا  سپ  هک  دوب  يربخ 
روبق دبنگ  هک  تسا  لاس  تصش  زا  شیبو  دندنب و  یم  راک  هب  کجنران  بمب و  مالـسلا  مهیلع  نیمظاک  نحـص  جئاوحلا و  باب  نیـسح و 

هیلع ۀـجحلا ) دوجو  تابثا   ) باتک زا  روهظلا  مئالع  یف  روهدـلا : عیاـجف  باـتک  رد  دـندرک . دوباـن  اـه  یباـهو  ار  مالـسلا  مهیلع  عیقب  همئا 
مالسلا هیلع  نانمؤمریما  زا  یعخن  دایز  نب  لیمک  زا  ینارعّشلا  باهولادبع  زا  سوواط  نب  دیس  مالسلا 

333 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ۀـمئألا و روبق  بیرخت  ننـسلا و  رییغت  ۀـفوکلا و  رـسج  دـنع  ّیمطاف  لجر  لتق  ۀّـکم و  نم  نسحلا  ینب  جورخ  روهظلا )  ) مئـالع نم  دومرف :

«1 . » ۀّیکدزملا بهذم  یلا  سانلا  لیامت  ۀّیمالسإلا و  ۀسبلألا  لیدبت  ّیسربط و  لجر  ۀنطلس  ۀّیمالسألا و  ۀنطلس  ضارقنا 
لـصیف اهنآ  رخآ  هک  قارع  ناهاشداپ  یمـشاه ، لسن  زا  نسحلا ، ینب  زا  دارم  دـیاش  تسا ، هکم  زا  نسحلا  ینب  نتفر  نوریب  روهظ  مئالع  زا 

ردارب لـسن  تیاـهن  رد  هک  دنتـسشن  تنطلـس  هب  قارع  رد  رگید  ردارب  ندراروشک و  رد  ردارب  کـی  دـندناوخارف  هکم  زا  ار  اـهنآ  دوب ، مود 
. دش تیروهمج  هب  لیدبت  قارع  دندش و  ماع  لتق  مساق  میرکلادبع  ياتدوک  اب  قارع  رد  نکاس 

زا هک  تسویپ  عوقو  هب  فرشا  فجن  رد  نم  تالیصحت  نامز  رد  يرمق ، مارحلا 1377  ۀجحیذ  یسمش   1338 / 9 خیرات 8 / رد  عیاقو  نیا  )
نیریـش خلت و  ياهایؤر  ای  یگدنز  تارطاخ   » باتک رد  دیفم  یلو  راصتخا  اب  ار  نآ  نایرج  تسا و  نم  یگدنز  یندشن  شومارف  تارطاخ 
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(. ماهتشون نم »
یمالـسا ریغ  نیناوق  تسا  نشور  هک  اهتنـس  رییغت  تسا و  هدماین  شیپ  هدشن و  هتخانـش  زونه  هفوک ، رـسج  دزن  یمطاف  درم  ندـش  هتـشک  و 

دناد و یم  ادخ  دماجنا  یم  اجک  هب  رخآ  هدش و  عورـش  ءارماس  عیقب و  زا  مه  ناماما  روبق  بیرخت  دـبای و  رییغت  اه  تنـس  هدـیدرگ و  عضو 
دمحم شرسپ  هاش و  اضر  نامه  يوق  لامتحا  هب  یناتـسربط  درم  تنطلـس  زا  دارم  تسا و  هدیدرگن  قیبطت  زونه  یمالـسا  تنطلـس  ضارقنا 

ار نادرم  هالک  سابل و  نانزرداچ و  یمالـسا  سابلو  دندوب  راید  نآ  زا  اهنآ  هک  تسا  یلعف  ناردنزام  میدق  مان  ناتـسربط  نوچ  دشاب  اضر 
مالـسلا هیلع  يوضر  سدقم  دهـشم  داش  رهوگ  دجـسم  رد  مدرم  ماع  لتق  نآ  هنومن  کی  هک  دندومن  اهراتـشک  هراب  نیا  رد  دنداد و  رییغت 

. دندیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  مدرم  هاشاضر  لماوع  هکدوب 
«2 . » ملاعلاهَّللاو تسا  یتسرپ  شتآ  یتشترز و  بهذم  روظنم  هیکدزم  هب  مدرم  لیامت  و 

334 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دیئامرف هجوت  يدعب  ياهنایرج  حرش  هب 

!! دیرفآ هعجاف  زاب  راکتیانج  تسد 

، دوب پاچ  ریز  هب  نتفر  هدامآ  مالسلا ) هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس   ) باتک هک  یئاهزور  رد  دیرفآ !! هعجاف  زاب  راکتیانج  تسد 
یماظن نارگلاغـشا  یناهج و  دادبتـسا  هک  اجنآ  زا  میروآ . یم  اًلیذ  ار ، نآ  هصالخ  هک  تسویپ  عوقو  هب  یئامظع  هیهاد  كانلوه و  تیاـنج 

فرط زا  دـننک و  ادـیپ  یللملا  نیب  ینوناق  زّوجم  قارع : روشک  لاغـشا  همادا  يارب  ناـشبانذا  سدـق و  رگلاغـشا  میژر  سیلگنا و  اـکیرمآ و 
رگید يوس  زا  و  دنریگب ، یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  هدومن و  فیعـضت  هتخادنا و  مه  ناجب  ار  یّنـس ) هعیـش و   ) ناناملـسم دنهاوخ  یم  رگید 

رـس تشپ  لماک  ّتیقّفوم  اب  ار ، تاباختنا  ریاس  تلم و  ناگدـنیامن  باـختنا  یـساسا و  نوناـق  مودـنارفر  ینارحب  لـحارم  قارع  مدرم  نوچ 
تروص نیا  رد  دیامن و  جیـسب  یگدنزاس  شمارآ و  يوس  هب  ار  روشک  هدیدرگ و  لیکـشت  روشک  نآ  ینوناق  تلود  تفر  یم  هتـشاذگ و 

اب تهج  نیا  هب  دندمآ ، یم  رامـش  هب  زواجتم  هدوبن و  حیحـص  یللملا  نیب  نیناوق  رظن  زا  قارع ، نیمز  رـس  رد  نارگ  لاغـشا  ندنام  هک  دوب 
روشک هک  دـندرک  نیغورد  تاغیلبت  هب  عورـش  انرک ، قوب و  اب  ناش  یهورگ  ياههناسر  نآرـس  تشپ  رّرکم و  ياـهتیانج  يارجا  حرط و 

نیمز رس  نآ  رد  ار  دوخ  روضح  میئامن ، كرت  تالکشم  نیا  اب  ار  اجنیا  میناوت  یمن  ام  تسا و  هتفرگ  رارق  یلخاد  گنج  هناتسآ  رد  قارع 
هب ببـس  هک  البرک  رد  اروشاـع  زور  هعجاـف  هاـگ  دوخ ، راتـشک  تشک و  اـب  ناـمزمه  دـنهدب ، ینوناـق  تروص  هداد و  هولج  هّجوم  مولظم :

ندـش هتـسکش  نیمظاک و  رهطم  مرح  راتـشک  یهاگ  دـیدرگ و  فلتخم  راـشقا  راوز و  زا  يداـیز  هدـع  ندـش  یمخز  ندیـسر و  تداـهش 
هب و  اّرماـس ، رّهطم  مرح  نتخاـس  ناریو  اـب  زین  ًاریخا  دـش و  رجنم  هلجد  طـش  رد  رفن  دصیـس  زا  شیب  ندـش  قرغ  دادـغب و  رـسج  ياـههدرن 

نیب نیناوق  نتـشاذگ  اپ  ریز  ندوب و  یتلود  تسیرورت  ًاـنلع  راکـشآ و  ار  دوخ  فیثک  ّتیهاـم  رفن ، هاـجنپ  دـص و  کـی  ندـناسر  تداـهش 
ياهرهب ینوبز  یئاوسر و  زج  هدیـسرن و  دوخ  موش  فادها  زا  کی  چیه  هب  لاح  هب  ات  رکـش  ار  ادخ  اما  دنداد ! ناشن  نایناهج  هب  ار ، یللملا 

. دیدرگن ناشدیاع 
335 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

کی مارحلا  مّرحم  هام  مود  تسیب و  اب  ربارب  یـسمش   1384 / 12 راهچ 3 / داتشه و  دصیس و  رازه و  کی  هام  دنفـسا  موس  هبنـشراهچ  زور 
تاحیلست اب  حّلسم  هتسب و  يوراب  راکتیانج  سهورگ  حبـص  مین  شـش و  تعاس  يرمق   1427 / 1 تفه 22 / تسیب و  دـص و  راهچ  رازه و 

ماّدخ يریگتسد  زا  سپ  هدرب و  شروی  مالسلا  امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  نیّیرکسع  یتوکلم  هاگراب  رهطم و  مرح  هب  یماظن 
دـندومن و لیدـبت  كاخ  زا  یّلت  هب  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  ار  تمظع  نآ  اب  هاـگراب  يوق : بمب  دـنورف  دـنچ  اـب  مرح ، رد  دوجوم  راّوز  و 
، ناهج رـسارس  هب  نآ  هرباخم  ربخ و  نیا  ساکعنا  زا  سپ  دیدرگ .!! ناریو  هقلعتم  هینبا  ریاس  اهفقـس و  اهراوید و  تخیرورف و  رّهطم  دـبنگ 
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تارهاـظت و هب  تسد  هتخیر و  اـهنابایخ  هب  هلـصافالب  یّنـس ) هعیـش و  زا  معا   ) دراد دوـجو  یناملـسم  هک  اـجره  رد  نیمز  هرک  رـساترس  رد 
داتس تیانج ، نیا  عوقو  هیلوا  تاعاس  نامه  زا  دندش . تیانج  نیا  نیلماع  تازاجم  يریگتـسد و  راتـساوخ  قارع  تلود  زا  هدز و  ضارتعا 

اب تمظعاب و  نامتخاس  داجیا  سدـقم و  ناکم  نیا  يزاسون  يارب  ناریا »  » مالـسلا مهیلع  تیب  لـها  روشک  رد  تاـیلاع  تاـبتع  يزاـس  زاـب 
تمـصع و تیب  لها  نافک  هب  ناج  یحو و  نادـناخ  ناقـشاع  هک  دومن  نالعا  یکناـب  باـسح  هرامـش  لـبق ، زا  رتنکـش  نمـشد  هوکش و 

تبون یتخـس  هب  ینالوط ، هدرـشف و  ياهفـص  رثا  رد  هک  دـندرب  موجه  اهکناب  يوس  هب  يا  هنوگ  هب  دوخ ، لاوما  ندرک  زیراو  يارب  تراهط 
هب عورش و  رتدوز  هچره  نانمشد ، يروک  هب  هّللاءاشنا  دننک  یم  زیراو  اهکناب  هب  ار  رهطم  مرح  هنیزه  هدروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  دوقن  ءادها 

یّتلا ۀباصعلا  نعلا  ّمهَّللا  کلاذ  یلع  مهل  عبات  رخآ  مالّسلا و  مهیلع  دمحم  لآ  دّمحم و  ّقح  ملظ  ملاظ  لّوأ  نعلا  ّمهَّللا  دیسردهاوخ . نایاپ 
نیملاعلا ّبرای  نیمآ  ًادیدش  ًاباذع  مهبّذع  اعیمج و  مهنعلا  ّمهَّللا  هلتق  یلع  تعیاب  تعیاش و  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  تدهاج 

رگید هعجاف  مه  نیا 

ود قارع  یلحم  تعاس 9  قارع  رد  درک  مالعا  نویزیولت  راـبخا  تعاس 2  هبنـش  راهچ  زور   1386 / 3 خـیرات 23 / رد  رگید  هعجاف  مه  نیا 
فیرّشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  نامز  ماما  ترضح  تبیغ  لحم  سدقم  بادرس  فقس  مالسلا و  امهیلع  نییرکـسع  نیفیرـش  نیمرح  هرانم 

لوغـشم تعاس  شـش  هدش و  بادرـس  مرح و  دراو  اهتسیرورت  هک  دنتفگ : ربخ  حورـشم  رد  دـنتخاس ؛!! ناریو  یلکب  رجفنم و  بمب  اب  ار 
هک نیا  اب  دناهدوب : صوصخم  ياهاج  رد  اهبمب  بصن 

336 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
؛ دناهدادن ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  دناهتشاد : روضح  اجنآ  رد  اکیرمآ  رگ  لاغشا  ياهورین 

ریزو تسخن  یکلام  يرون  زور  نآ  يادرف  دـناهدوب : تیانج  نیا  ّببـسم  ناشبانذا ، اـهنآ و  دوخ  هک  دـهدیم  ناـشن  اـهنآ  یتواـفت  یب  نیا 
نیا هتبلا  دناهتـشاد ؛ تسد  تیانج  نیا  رد  زین  نیفیرـش  نیمرح  نیمداخ  تشاد  راهظا  دروآ و  لمع  هب  دـیدزاب  تیانج  عوقو  لحم  زا  قارع 

!! دمآ لمع  هب  رهطم  دبنگ  بیرخت  زا  سپ  هام  تسرد 16  تیانج 

رگید نینوخ  تیانج  مه  زاب 

اهیلع ءارهز  ترضح  تداهش  زورلاس  زا  دعب  زور  کی  رخالا  يدامج  مراهچ  ابربارب   1386 / 3 خیراترد 29 / رگید  نینوخ  تیانج  مه  زاب 
نیملاعلا حاورأ  یحور و  مظعألا  هّللاۀّیقب  ترضح  صاخ  بیان  نیموس  يورمع  دیعس  نب  نامثع  نبدمحم  مرح  رانک  رد  دادغب  رد  مالـسلا 

رفن هتشک و 210  رفن  هدـش و 87  رجفنم  زامنزا  مدرم  جورخ  ماگنه  هتـشاذگ : راک  هرجفنم  داوم  زا  رپ  نویماک  کی  ءادـفلا  همدـقم  بارتل 
!!. تشاذگ ياج  هب  حورجم 

هدرک و يریگفدـه  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  طوـبرم  ياـهاج  ًاـقیقد  اـه  تسیرورت  هک  دـهدیم  ناـشن  ياهریجنز  ياـهتیانج  نیا 
زا دروم  نیا  رد  خیرات  لوط  رد  اریز  دش  دهاوخن  شوماخ  تقو  چیه  رون  نیا  دناهدناوخ  روکاما  دنزاس  شوماخ  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم 

دنتشک و دومن و  عطق  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راوز  ياپو  تسد  مامت  لاس  تسیب  اه  لکوتم  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  دایز  اهتیانج  نیا 
دـش دهاوخ  دوشیم و  رتناشخرد  كاپ  رون  نیا  هکلب  دیـسر  دـنهاوخن  دندیـسرن و  دوخ  موش  فدـه  هب  وو ..  اههیما  ینب  اهسابعلا و  ینب 

. هّللاءاشنا
الاب بلاطم  هصالخ 

لاغشا نامز  رد  ار  مالسلا  امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  ترضح  راوگرزب  نیماما  رهطم  دبنگ  یسمش   1384 / 12 خیرات 3 / رد 
: شبانذا اکیرمآ و  نایماظن  اب  قارع  كاخ 
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تیباهو و نایناج  يراذگ  بمباب  ًاددجم  یسمش   1386 / 3 خیرات 23 / رد  دندرک و  ناریو  هدش  هتشاذگ  راک  بمب  اب  خیرات  ناراک  تیانج 
دیدجت مسیون : یم  ار  روطس  نیا  یـسمش   1387 / 9 خیرات 4 / هک  مه  زونه  دندومن و  ناریو  ار  دبنگ  هدـنامیقاب  اه و  هرانم  ناشناتـسدمه ،

اکیرمآ و لاغشا  رد  قارع  زونه  اریز  تسا  هدیسرن  مامتا  هب  اهنآ  يانب 
337 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

يادـخ دـهد  یمن  هزاجا  یـسایس  ياهنایرج  ای  دناهتـسبن و  ار  تمه  رمک  قارع  ناریا و  ياهتلود  زا  مادـک  چـیه  تسا و  شناـنامیپ  مه 
نابحاص و هب  ار  روشک  هرادا  راک  هیلخت و  ار ، مولظم  مدرم  نیا  روشک  كاخ  نویباهو  اکیرمآ و  ناراـکتیانج  هک  دـناسرب  ار  يزور  لاـعتم 

نیمآ دنراپسب  روشک  مدرم 

اروشاع زور  يراذگ  بمب 

ثیداحا و رابخا و  نتـشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زادـگناج  تلحر  زا  سپ  مجنپ ، نوتـس  هتـسدرس  اروشاع  زور  يراذـگ  بمب 
خیرات زا  اهنآ ، جرد  اهتیانج و  نیا  تشاذگن  دومن و  هیبنت  دز و  هنایزات  اههباحـص ، زا  یلیخ  هب  هراب  نیا  رد  درک و  عونمم  ًادـیکا  ار  خـیرات 

ِهَّللا َرُون  اُوئِفُطِیل  َنوُدیُِری  هک  نیا  زا  لفاغ  یلو  دننامب  ربخیب  نآ  زا  ناگدـنیآ  دوش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ات  دور  رتارف  دوخ  رـصاعم 
«1 ( » 8  ) َنوُِرفاْکلا َهِرک  َْول  َو  ِهِرُونُِمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب 

هتـشادن شوخ  نارفاک  دنچره  دنک  یم  لماک  ار  دوخ  رون  ادـخ  یلو  دـنزاس ؛ شوماخ  دوخ  ناهد  داب )  ) اب ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  نانآ 
. دنشاب

«2  » 32  ) َنوُِرفاْکلا َهِرک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  نَأ  الِإ  ُهَّللا  یبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُطی  نَأ  َنوُدیُِری 
ان نارفاک  دنچره  دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هک  دـهاوخ  یمن  نیا  زج  ادـخ  یلو  دـننک ؛ شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ارادـخِرون  دـنهاوخ  یم  اهنآ 

. دنشاب دونشوخ 
اه و نابایب  اه و  تشد  اه و  نیمز  ریز  اه و  هلوغیب  رد  سرتادخ  وجادـخ و  ياهملق  اه و  هنیـس  زاب  اه  يریگتخـس  اهلمع و  تدـش  همهنآ  اب 

تـسد هب  ات  دـندرک  ظفح  اراهنآ  لیاضف  اهندرب و  قح  اه و  یـشک  قح  اـه و  تیمولظم  نیا  خـیرات  يا  هنوگ  هب  وو ...  اـههرد  اـه و  هوک 
یخیرات و هچرد  اهنایرج  نیا  رخآ   ) هک دننکن  یشارت  لاکـشا  يریگداریا و  دننیـشنب و  تواضق  هب  دوخ  ملاس  نادجو  اب  دسرب و  ناگدنیآ 

اهنآ هارمگ  ناناوریپ  ناهاوخ و  راشف و  هورگ  سیئر  رگم  تسا ) هدرکن  طبـض  لـماک  روط  هب  ار  اـهنآ  خـیرات  هک  هداـتفا  قاـفتا  يزور  هچ 
. دنداد یم  ار  اهنآ  طبض  تبث و  هزاجا  خیرات  لوطرد 

دوب يواسم  اهنآ  ندز  مَد  دنداد و  یمن  اهنآ  هب  هدیقع  زاربا  هزاجا  و  دندرک !؟ یم  ماع  لتق  ار  نایعیـش  زورید  ات  هک  دـندوبن  اهنآ  عابتأ  رگم 
!؟ مادعا اب 

338 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
1382 / 12 اب 12 / قباـطم  يرمق  يرجه  لاس 1425  ياروشاع  زور  رد  دـندوب ، هدرک  یهاـنگ  هچ  نادیهـش ، رورـس  هاـنگیب  نارادازع  رگم 

يراذگ بمب  دروم  نیدـنچ  رد  مالـسلا  امهیلع  نیمظاک  مرح  نیفیرـش و  نیمرح  فلتخم  ياهناکم  رد  یّلعم  يالبرک  رد  یـسمش  يرجه 
كاخ و هب  ار  يدایز  هورگ  دندوب ، يرادازع  لوغشم  رهش  ود  نیا  رد  هک  ینویلیم  دنچ  ياهراوز  نایم  ددعتم  ياهتکار  باترپ  اب  هدرک و 

ناونع اب  یناسک  ناتسناغفأ  ناتسکاپ و  رد  هک  تسا  زونه  مه  زونه  رگم  «. 1  » دنتخاس حورجم  دیهش و  دندیشک و  نوخ 
دندنب و یمن  رابگر  هب  ار  تیب  لها  نارادازع ، نایعیـش و  هتفرگ ، ماهلا  ناتـسبرع  نویباّهو  زا  نابلاط )  ) و ةدعاقلا )  ) هورگ و  هباحـص ) هاپـس  )
، هک ناوارف  ياهلوپ  اب  دندیربن و  ناتسناغفا  فیرش » رازم   » رد ار  هعیـش  نانز  زا  رفن  نارازه  ياهناتـسپ  و  دنناد ؟ یمن  بجاو  ار  اهنآ  نتـشک 

!؟ دننک یمن  نطو  يالج  اراهنآ  هدرک و  يرادیرخ  فازگ  لوپ  اب  ار  نایعیش  ياهنیمزرس  كالما و  دنهد  یم  رارق  اهنیا  رایتخا  رد 
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.!؟ دنروآیمن رد  ارجا  هب  ناجیابرذآ ، ناریا و  ياهزرم  راون  رد  ار ، نیطسلف  نیمز  رس  رد  اهتسنویهص  ینیزگیاج  مود  هخسن  رگم 
ياـهرالد اـبو  هدرک  ملع  دـق  نایعیـش  يزادـنارب  يارب  نوگاـنوگ  بازحأ  دـنهدیمن ، ناـشن  دوخ  زا  یفاـطعنا  هنوگ  چـیه  مه  ـالاح  نیمه 

همانزور تالجم و  ویدار و  نویزیولت و  ات  هتفرگ  تنرتنا  زا  نامز  یهورگ  ياههناسر  ردو  هعیش  هیلع  تاغیلبت  هب  عورش  یموجن ،
339 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، درک یمن  راهم  ار  اهنیا  یللملا  نیب  نیناوق  رگا  دنتسین . راذگورف  هعیش ، هیلع  يراذگ  هیامرـس  هنوگ  چیه  زا  و  دننک !! یم  یئادز  هعیـش  اه ،
. دننک یگدنز  رطاخ  شمارآ  اب  تیب ، لها  ناناوریپ  دنتشاذگ  یم  رگم 

رهز ياه  هلمج  اب  رگم  دنروآ ، نایم  هب  یمان  هعیش  زا  دنا  هتساوخ  یتبسانم  هب  تقو  ره  ناشیاهراتـشون  ریاس  خیرات و  ریـسفت و  ياهباتک  رد 
!؟ دنا هدرکن  نارابمب  ار  اهنآ  نآ ، لاثما  هَّللا و  مهّحبق  ضفاوّرلا  تلاق  ای  هَّللا و  مهنعل  ۀضفاوّرلا  تلاق  نیگآ 

هب ار  اهنآ  تشذگرـس  هدرب و  مان  ار  نید ، هار  يادهـش  ياه  هچب  شمولظم و  رهوش  وا و  تیمولظم  ۀـمطاف و  زا  تشاد  تئرج  یـسک  رگم 
رد هدراو  ثیداحا  ات  درکن !؟ عونمم  تدـش  هب  ار  ثیداحا  تبث  نتـشون و  رمع  رگم  دـناشنب !؟ ذـغاک  هحفـص  هب  هدروآ و  رد  ریرحت  هتـشر 

نامز ات  تیعونمم  نیا  دـینادیم ، هک  روطنامه  دوش .! هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  اهنآ ، نانمـشد  نعاطم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بقاـنم 
دندوب و هتفر  ایند  زا  نیعبات  رتشیب  باحـصا و  همه  ینالوط  تدم  نیا  رد  دیـشک ، لوط  لاس ) دص  کی  ًابیرقت   ) زیزعلادبع نب  رمع  تفالخ 

، دوب هدنامیقاب  هچ  رگید  اهنآ  نتفر  نیب  زا  اب 
زا هک ، یناوارف  یگتخاس  ياهتیاور  زا  نیّرز ، ياـه  هکـس  رثا  رد  یمالـسا  عماوج  هک ، هیمأ  ینب  ياـفلخ  نیلوا  هایـس  نارود  رد  ًاـصوصخم 
هچ دندوب ، هتـشاک  مدرم  رامیب  ياهزغم  رد  و  دوب ، هدـمآ  نوریب  میـس  رز و  ءانبأ  هتنچ  زا  و  بلط ، ایند  صاخـشا  ناگتخورف و  دوخ  موقلح 

. دوش دانتسا  نآ  هب  ات  دشیمادیپ  یکردم 
 ... وو دنناسرب  مدرم  هب  ار  ناشنخس  هدومن و  هدیقع  زاربا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  ات  دنداد  تلهم  روز  رز و  نایادخ  رگم 

دندرک یمن  دوبان  وحم و  یتموکح ) ناوید   ) رتفد زا  ار  شمسا  هدرک و  عطق  ار  شقوقح  دیمان ، یم  یلع  ار  شا  هچب  هک  یناسک  رگم 

قارع هلاید  كانتشحو  تیانج 

نویزیولت رهظ  زا  دـعب  ود  تعاس  رابخا  رد  مسیون ، یم  ار  روطـس  نیا  هک  یـسمش   1388 / 2 خیرات 4 / رد  قارع  هلاید  كانتـشحو  تیانج 
هلیسو يوق  یبمب  ناهگان  دندوب ، اذغ  ندروخ  لوغشم  یناروتـسر  رد  تایلاع  تابتع  یناریا  نیرئاز  قارع ، هلاید  رد  زورید  هک  درک  شخپ 

دیهش و 63 نیرئاز  زا  رفن  هدش و 53  رجفنم  يراحتنا ، تروص  هب  دوب  هدرک  ذوفن  راوز  عمج  رب  هک  رفن  کی 
340 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. تشاذگ ياج  هب  حورجم  رفن 

ادخ زا  نایباهو  نیا  مناد  یمن  نم  ًالوا  تسا ؛ هدـیدرگ  عقاو  تیانج  نیا  هک  دنتـشاد  روضح  اجنآ  رد  اکیرمآ  رگلاغـشا  ياهورین  هک  نیا  اب 
یگنهرف هچ  هب  ار  دوخ  دنهد ، یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  نید ، مان  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نامولظم  ریما  نارود  ناورهن  خویش  دننام  ربخ  یب 

، هناگیب ياهورین  روضح  رد  ًایناث  و  داد !؟ دـنهاوخ  یباوج  هچ  یهلا  لدـع  هاگداد  ربارب  رد  تمایق  زورادرف  دـننک و  یم  بستنم  ینید ، ای  و 
هچ اـب  دـنراد و  یباوج  هچ  یللملا ، نیب  هطوبرم  زکارم  هب  اـه  نیا  اـیآ  ددـنویپ ، یم  عوقو  هب  قارع ، روـشک  ياـجیاج  رد  عیاـجف  نیا  لاـثما 
ای دـنرادن و  ار  قارع  هدیدمتـس  مدرم  زا  تظفاحم  تردـق  هک  اهنیا  دـننک ، یم  هیجوت  هناگیب ، روشک  کی  رد  ار  دوخ  روضح  يزیواتـسد ،
زا ار  روشک  نیا  ارچ  دـیآ ، یم  رد  ارجا  هلحرم  هب  خـیرات ، نایناج  نیا  دوخ  یحارط  اب  اه  تیانج  نیا  ًاـساسا  اـی  دـننک ، یم  حـماست  دـنراد 

!؟ دنراپس یمن  روشک ، دوخ  نیلوئسم  دارفا و  تسد  هب  ار  تکلمم  هدرکن و  هیلخت  دوخ ، سحن  روضح 

نیمظاک راتشک 
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نیمظاک راتشک 

بمب نتـسب  اب  يراحتنا و  تروص  هب  رفن  ود  زین  زورما  درک ، مالعا  نویزیولت  یـسمش ،  1388 / 2 زورید 4 / تیانج  یپ  رد  نیمظاک  راتـشک 
زا مه  دیهـش  هد  اه و  یقارع  زا  دیهـش  هاجنپ  هدرک و  رجفنم  ار  دوخ  نیمظاـک ، نیفیرـش  نیمرح  رگید  ِرَد  دارملا و  باـب  رد  دوخ ، رب  يوق 
رد ار  اه  تیانج  نیا  ناحارط  نیببسم و  دنوادخ  دندرک ، لیدبت  نوخ  كاخ و  هب  ار  سدقم  ناکم  نآ  حورجم ، دص  کی  اب  یناریا  نیرئاز 

نیمآ دیامن  راتفرگ  يدبا  باذع  هب  ترخآ  رد  لیلذ و  ایند 
لّجع و ّمهّللأ  تسرپ . داژن  كافـس و  لیئارـسا  هشیپ و  تیانج  ياکیرمآ  ینابیتشپ  اب  اهنآ  ناگتـسباو  اه و  یباـهو  تیاـنج  دنـس  تسا  نیا 

. نیملاعلا ّبر  نیمآ  نیرهاّطلا  نیبّطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  کتاولص  نسحلا  نب  ۀّجح  انبحاص  انالوم و  جرف  یف  بّرق 
جراخ ياهناگداپ  هب  قارع  ياهرهش  زا  اکیرمآ  شترا  اکیرمآ ، قارع و  نیتلود  نیبام  یف  همان  قفاوت  قبط  یسمش   1388 / 4 خیراترد 11 /

رکشارادخ دنتفرگ و  تسد  هب  ار  روشک  تینما  قارع  اهورین  دنداد و  رارق  قارع  یتینما  ياهورین  رایتخاردو  هیلخت  ار  اهرهـش  لقتنم و  رهش 
دندرک ینیشن  بقع  مدق  کی 

یتأی ثیداحا  شخب 8 

هراشا

زا میروآ و  یم  ار  یبلاطم  تایاور و  نامزلارخآ ، نارود  ناگدـنیآ و  هراب  رد  لبق  شخب  دـننام  زین  شخب  نیا  رد  یتأـی  ثیداـحا  شخب 8 
مالـسلا مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ریگارف  مولع  دروم  رد  ار  ضرم  ضرغ و  یب  حیحـص و  تواـضق  ملاـس ، ياهنادـجو 

میئامن یم  تساوخرد 

رگید دروم  كاب و 14  یب  نازیر  نوخ  - 1

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید  دروم  كاب و 14  یب  نازیر  نوخ  - 1
؛ ینامز مدرم  يارب  دیآ  یم  نامز  سانلا  یلع  یتأی  - 1

؛ اه مدآ  يور  ناشیاهور  نییمدآلا ، هوجو  مههوج  و  - 1
، هدنرد ياهگرگ  دنناماه  ناطیش  ياهلد  ناشیاهلد  و  يراوضلا ، بائذلا  لاثماک  نیطایشلا ، بولق  مهبولق  و  - 2

، دندرگ یمن  رب  دناهدرک  هک  یتشز  راک  زا  دنا  نازیر  نوخ  هولعف ، رکنم  نع  نوهانتی  ءامدلل ال  نوکافس  - 3
، دنهد تبیرف  یشاب  اهنآ  وریپ  رگا  كوباترا ، مهتعبات  نا  - 4

، دننک یم  تبیذکت  یتفگ ، ینخس  اهنآ  هب  رگا  و  كوبّذک ، مهتثدح  نا  و  - 5
، دنیامنارت تبیغ  يوش ، ناهنپاهنآ  زارگا  كوباتغا ، مهنع  تیراوت  نا  و  - 6

، دوش یم  ّتنس  ناشنایمرد  تعدب  تعدب و  اهنآ  رد  ّتنس  ۀنس ، مهیف  ۀعدبلاو  ۀعدب ، مهیف  ۀنسلا  - 7
، رابدرب اهنآ  نایم  رگ  هلیح  رگ و  هلیح  نانآ  نایم  رابدرب  میلح ، مهنیب  رداغلاو  رداغ  مهنیب  میلحلا  و  - 8

، فعضتسم ناش  نایم  رد  نمؤم  فعضتسم ، مهنیب  امیف  نمؤملا  - 9
، دنمتفارش نانآ  نایم  رد  قساف  و  فرشم ، مهنیب  امیف  قسافلا  و  - 10

، رگ هلیح  راکم و  ناشنانزو  رورش  ثیبخ و  ناشیاه  هچب  رطاش ، مهؤاسنو  مراع ، مهنایبص  - 11
344 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، اه یتشز  نیا  رانکزا  ، ) دنک یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  ناشنادنملاس  و  رکنملا ، نع  یهنی  الو  فورعملاب ، رمای  مهخیـش ال  و  - 12
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(. دنرذگ یم  توافت  یب 
، تسا يراوخ  اهنآ  رب  ندش  هدنهانپ  يزخ ، مهیلا  ءاجتلالا  و  - 13

، تسا تلذ  ندرک ) یگدنز  و   ) ندش هدامآ  اهنآ  اب  و  لذ ، مهب  دادتعالا  و  - 14
، تسا رقف  تساهنآ  تسدرد  هچنآ  زا  نتساوخ  و  رقف ، مهیدیا  یف  ام  بلط  و  - 15

مهءانبا نوحبذی  باذعلا ، ءوس  مهنوموسیف  مهرارش ، مهیلع  طلـسی  و  هناوا ، ریغ  یف  هلزنی  و  هناوا ، یف  ءامـسلا  رطق  هَّللا  مهمرحی  کلذ  دنعف 
«1 . » مهل باجتسی  الف  مهرایخ  اوعدیف  مهءاسن  نویحتسی  و 

ار ناشنادب  اهنآ ، رب  دنک و  یم  لزان  شتقو  ریغ  رد  دـیامن و  یم  مورحم  شمـسوم ، رد  ناراب  ياههرطق  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد 
اعد ناشنابوخ  لاح  نیا  رد  سپ  دنرادیمهگن  هدنز  ار  ناشنانز  هدیربرـس و  ناشیاه  هچب  دنار و  یم  دب  باذع  يوس  هب  دیامن و  یم  طلـسم 

دوشن باجتسم  زین  اهنآ  رب  دننک  یم 

! تسد فک  رد  شتآ  زا  رت  تخس  يراد  نید  - 2

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 تسد ! فک  رد  شتآ  زا  رت  تخس  يراد  نید  - 2
هتلکا الاو  ابئذ  نامزلا  کلذ  یف  ناک  نا  نامزلا  کلذـل  لوقی  هفکب ، ةرمجلا  یلع  ضباقلا  لثم  هنید  یلع  رباـصلا  ناـمز  ساـنلا  یلع  یتأـی :

«2 . » بائذلا
رگا دومرف : نامز  نآ  هرابرد  تسا ، شیوخ  تسد  فکرد  شتآ )  ) هقرج هدـنریگ  دـننام  شنید  رب  هدـننکربص  ینامز  مدرم  يارب  دـیآ  یم 

. دروخ یم  اروا  گرگ  هنرگ  دشاب و  گرگ  نامز  نآ  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

«3 . » هفکب ةرمجلا  یلع  ضباقلاک  هنید  یلع  مهنم  رباصلا  نامز  سانلا  یلع  یتأی :
رب دیایب 

345 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دشاب هتشاد  تسد  رد  شتآ  هک  دوش  یسک  لثم  دوخ ، نید  رب  نآ  رد  هدننک  ربص  هک  ینامز  مدرم 

«1 . » مکنم نیسمخ  رجا  هل  دومرف : شیامرف  نیا  زا  دعب  رگید  تیاور  رد  - 3
. دنهد یم  ار  امش  يات  هاجنپ  رجا  وا  يارب 

یـسک لثم  دـیامن  ظفح  ار  دوخ  نید  نامز  نآ  رد  دـهاوخب  یـسک  تسا  یتبیغرما  نیا  بحاص  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4
رد ار  رادراوخ  هخاش  امـش  زا  کی  مادک  دومرف : سپ  دشکب  نایرع ) یلاخ و   ) تسد اب  نیئاپ  هب  الاب  زا  ار  رادراخ  هخاش  دهاوخب  هک  دـشاب 

دمآ دهاوخ  زین  ّنیتأیل  رد  تشذگ و  نومضم  نیا  هب  یتیاور  مه  یتأیس  شخب  رد  « 2  ..... » دراد یم  هگن  شتسد 

دجاسم نانیشن  مه  رود  - 3

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجاسم 1 - نانیشن  مه  رود  - 3
مهب ِهَّلل  سیلف  مهوسلاجت ، ال  ایندـلا . مهّبح  و  ایندـلا ، مهرکذ  اقلح  اـهیف  نودـعقی  دـجاسملا  نوتاـی  یتما  نم  ساـن  ناـمزلا  رخآ  یف  یتأـی :

«3 . » ۀجاح
تـسلاجم اهنآ  اب  تسایند ، یتسود  ایند و  ناشرکذ  دننیـشن  یم  مهرود  دـنیآ و  یم  دجـسم  هب  نم  تما  زا  ینادرم  نامز  رخآ  رد  دـیآ  یم 

. درادن يزاین  اهنآ  هب  ادخ  نوچ ) دیوشن  نیشنمه  و   ) دینکن
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سنا  - 2
«4 « » مهوسلاجت الف  ۀجاح  مهیف  هّلل  سیل  اینّدلا ، ّالا  مهتّمه  سیل  مهدجاسم و  یف  نوقّلحتی  نامز  سانلا  یلع  یتأی  »

دننز و یم  هقلح  ناشیاهدجسم  رد  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 
346 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دینیشنناهنآ اب  سپ  درادن  یتجاح  اهنآ  رد  ادخ  دنرادن و  ایند  زج  یتمه 
مهماما اقلحاقلح ، دجاسملا  یف  نوسلجی  موق  نامزلا  رخآ  یف  نوکیس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دوعـسم  نب  هَّللادبع  - 3

«1 « » ۀجاح مهیف  هّلل  سیل  ّهناف  مهوسلاجت  الفایندلا 
زاین اهنآ  رب  ادخ  دینیشنن  اهنآ  اب  سپ  تسایند ، ناشیور  شیپ  دننیشن ، یم  مه  رود  اهدجـسم  رد  یهورگ  نامز  رخآ  رد  دوش  یم  يدوز  هب 

. درادن
تشذگ زین  یتأیس  شخب  رد  نومضم  نیا  هب  بیرق  تیاور 

بارخ اهلد  تنیز و  اب  اهدجسم  - 4

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  بارخ 1 - اهلد  تنیز و  اب  اهدجسم  - 4
اذا مهدـحا  یلاـبیال  هنید ، یلع  یقّتیـالام  هبوث  یلع  مهدـحا  یقّتی  مهبولق  نوبّرخی  و  مهدـجاسم ، نوفرخزی  ماوقا  یتـّما  رخآ  یف  نوـکیس :

«2 « » هنید رما  نم  ناکام  هایند  هل  تملس 
رب اـهنآ  زا  یکی  دـنزاس ، یم  ناریو  ار  ناـشیاهلد  دـنهد و  تنیز  ار  ناشیاهدجـسم  هک  یئاـههورگ  نم  تما  رخآ  رد  دوـش  یم  يدوز  هـب 

. دنامب ملاس  شیایند  رگا  درذگب ، هچره  شنید  راک  رب  درادن  یکاب  و  دسرت ، یمن  شنیدرب  هک  دسرت  یم  ياهنوگ  هب  شسابل 
«3 « » نمؤم مهیف  سیل  دجاسملا و  یف  نوعمتجی  نامز  ساّنلا  یلع  ّنیتایل  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ورمع  نب  هَّللادبع  - 2

تشذگ مه  یتأیس  رد  ثیدح  نیا  هباشم  دوشن .! ادیپ  ینمؤم  اهنآ  رد  دنیآ و  مهدرگ  اهدجسم  رد  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم  هتبلا 

نمؤم ندش  ناهنپ  - 5

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نمؤم  ندش  ناهنپ  - 5
«1 « » مویلا مکیف  قفانملا  یفختسی  امک  مهیف  نمؤملا  یفختسی  نامز  سانلا  یلع  یتأی 

زورما امش  نایم )  ) رد قفانم  ندش  ناهنپ  دننام  دوش  یم  یفخم  ناشنایم  رد  نمؤم  نامز )  ) نآ رد  هک  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 

! اهلدرد نآرق  ندش  هنهک  - 6

مک هدننک  لمع  دشاب و  دایز  نآرق  هدنناوخ  هک  نیا  نآ و  هب  ندرکن  لمع  ندش و  شومارف  نآرق و  هراب  رد  اهلدرد ! نآرق  ندش  هنهک  - 6
. دیئامن هجوت  زین  رگید  ثیدح  دنچ  هب  تشذگ و  یتأیس  شخب  رد  تیاور  دنچ  هک  تسا  هدمآ  دایز  تایاور  وو ... 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1
«2  » نادبألا یلع  بایثلا  قلخت  امک  لاجرلا  بولق  یف  نآرقلا  قلخی  نامز  سانلا  یلع  یتأی :

. اهندب رد  سابل  ندش  هنهک  دننام  دوش  یم  هنهک  نادرم  ياهلد  رد  نآرق  هک  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  - 2

یلوا ّنا  اوعّیـضاّمم ، مهل  لیو  اوعمجاّمم و  مهل  لیوف  هدودـح ، نوعّیـضی  هفورح و  نوظفحیف  نآرقلا  هیف  نومّلعتی  نامز  ساـنلا  یلع  یتأـی :
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«3 «. » هیلع هرثاوی  مل  هعمج و  نم  نآرقلاذهب  سانلا 
اهنآرب ياو  سپ  دننک ، یم  عیاض  ار  نآ  دودح  یلو  دنیامن  یم  ظفح  ار  نآ  فورح  دنریگ و  یم  دای  ار  نآرق  ینامز  مدرم  يارب  دـیآ  یم 

زا اهنآ  رب  ياو  دندرک و  عمج  هک  هچنآ  زا 
348 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. درامشن مدقم  نآ  رب  ار  يزیچ  دیامن و  عمج  ار  نآ  هک  تسا  یسک  نآرق  نیا  هب  مدرم  نیرتهب  انامه  دندومن ، عیاض  هک  هچنآ 
رودـص یف  نآرقلا  قلخی  یّتح  یلایللاو  ماّیألا  بهذـتال  : » دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ : راـسی  نب  لـقعم  - 3

«1  ... » مهیلا بجعا  هاوسام  نوکی  بایّثلا و  قلخت  امک  ۀّمألا  هذه  نم  ماوقا 
اهنآ يارب  نآرق  ریغ  و  سابل ، ندـش  هنهک  دـننام  دوش ، هدیـسوپ  تما  نیا  زا  یئاههورگ  ياـه  هنیـس  رد  نآرق  اـت  دور  یمن  اهبـش  اـهزور و 

. ددرگ نآرق ) زا  ( ) رتدنسپ دروم  و   ) رتشوخ
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رجح  نب  ناّبح  ای  ناّبح  نب  دبعم  یبا  - 4

«2  » هریغ داو  یف  مهو  ٍداو  یف  نآرقلا  نامز  سانلا  یلع  یتأی :
(. دوب دنهاوخ   ) رگید يداو  رد  اهنآ  يداو و  کی  رد  نآرق  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 

«3 «. » هلیوأت ریغ  یلع  هنولّواتی  لقدلا  رثن  هنورثنی  نآرقلا ، نؤرقی  اموق  یتّما  یف  ّنا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 5
دوـخ لـیوأت  ریغ  رب  دـننک  یم  لـیوأت  ار  نآ  رذـب ، ندیـشاپ  دـننام  دنــشاپ  یم  ار  نآ  اـما  دـنناوخ  یم  ار  نآرق  دـنا  یهورگ  نـم  تـما  رد 

(. دنیامن یم  لیوأت  شلوزن  فالخرب  )
مکاّیا اهتاوصأ و  برعلا و  ناحلأب  نآرقلاؤرقا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هَّللادبع  - 6
ۀبولقم مهبولق  مهیقارت ، زوجیال  ۀینابهّرلا ، حّونلا و  انغلا و  عیجرت  نآرقلا  نوعّجری  ماوقا  يدعب  نم  ءیجی  ّهناف  رئابکلا  قسفلا و  لها  نوحل  و 

هبجعی نم  بولق  و 
349 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 « » مهنأش
یم یئاههورگ  نم  زا  دعب  يدوز  هب  انامه  دیناوخب ، ریابک  قسف و  لها  ياهنحل  اب  ادابم  دینک  توالت  برع  ياهتوص  واهنحلاب  ار  نآرق 

اهنآ و ياهلد  دورن ، رتالاب  ناشیاه  ندرگ  زا  دننازرل ،) یم  دوخ  يولگرد  و   ) دنهد یم  عیجرت  تینابهر ، هحون و  انغ و  دننام  ار  نآرق  دیآ ،
. تسا هنوراو  دیآ ) ناششوخ  اهنآ  زا  و   ) دهد شوگ  اهنآ  هب  یناسک  ياهلد 

دـمآ و شـشوخ  وا  تئارق  زا  نارمع  دـناوخ ، یم  ار  فسوی  هروس  مدرم  يارب  يدرم  هک  مدوب  نیـصح  نب  نارمع  اب  نم  دـیوگ : نسح  - 7
: تفگ تفرگ و  ارم  تسد  نوعجار و  هیلا  اـّنا  هّلل و  اـّنا  تفگ : نارمع  تساوخ ، يزیچ  مدرم  زا  دـش و  غراـف  تئارق  زا  هک  نیا  اـت  تسـشن 
هب نولأسی  نآرقلا  نؤرقی  ماوقا  یتأیـس  ّهناف  هب ، هَّللااولأـساو  نآرقلاؤرقا  : » دومرف یم  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  میورب 

«2 « » ساّنلا
يارب دنناوخ و  یم  ار  نآرق  دنیآ  یم  یئاه  هورگ  يدوز  هب  ًامتح  دـیهاوخب  دـیهاوخ ، یم  هچره  نآ  مارتحا  هب  ادـخ  زا  ار و  نآرق  دـیناوخب 

(. دنیامن یم  تساوخ  رد  يزیچ  و   ) دننک یم  لاؤس  مدرم  زا  نآ ) ندناوخ  )
«3 « » ۀقسف ءاّرق  لاّهج و  داّبع  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 8

قساف نایراق  نادان و  نادباع  دشاب  یم  نامز  رخآ  رد 

دنشون یم  ریش  دننام  ار  نآرق  - 7
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنشون 1 - یم  ریش  دننام  ار  نآرق  - 7
350 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 ( » نبللا مهبرشک  نآرقلا  نوبرشی  یتما  نم  ماوقا  : ) جرخیس )
رد هکنیا  نودب  دنهد  یم  زیل  ناشنابز  رد  ینعی  . ) ریـش ندیـشون  دننام  ار  نآرق  دنـشون  یم  هک  دـنیآ  نوریب  نم  تما  زا  یئاههورگ  يدوزب 

(. هدش هدیشونریش  رورم  دننام  ناشنابزرب  دنک  یم  رورم  تعرس  اب  هکلب  دننک  لمأت  شماکحا  رد  هن  دنیامن و  ربدت  شیاهانعم 
«2 «. » ءاملا مهبرشک  نآرقلا  نوبرشی  ماوقا  جرخیس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : هبقع  - 2

بآ ندیشون  دننام  دنشون  یم  ار  نآرق  هک  یئاههورگ  دیآ  نوریب  يدوز  هب 
(. دننک یم  یئانتعا  یب  شنیماضم  هب  ینعی  )

. تشذگ نآرق  هراب  رد  یتایاور  زین  یتأیس  شخب  رد 
هیفس رس و  کبس  ینعی  مالحألا ) ءاهفس   ) دنناوج هزات  هک  دننک  جورخ  یهورگ  نامز  رخآ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3
دنور یم  نوریب  نید  زا  دننک و  یم  لقن  قلخ  نیرتهب  راتفگ  لوق و  زا  دنک : یمن  زواجت  ناشیولگ  زا  یلو  دـنناوخ  یم  نآرق : رابدرب : یب  و 

«3 . » نامک زا  ریت  نتفر ) نوریب   ) لثم
يارب شرع  فارطا  رد  سپ  دوب  هدمآ  هک  اجنآ  زا  نآرق  ددرگرب  هک  نیا  ات  تعاس  دوشن  اپرب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 4

ارم متشگرب : وت  يوس  هب  متفر و  وت  فرط  زا  دنک  ضرع  دوش ؟ یم  هچ  ارت  دیامرفب  ّلج  زع و  يادخ  لسع : روبنز  لثم  دشاب  ياهمزمز  نآ 
4 . » دور یم  الاب  نآرق  هک  تسا  تقو  نآ  سپ  دننک : یمن  لمع  نم  هب  یلو  دنناوخ  یم 

! راکعمط نایاناد  رگمتس و  ءارما  - 9

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 8 راکعمط ! نایاناد  رگمتس و  ءارما  - 9
351 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، ینامز مدرم  يارب  دیآ  یم  نامز  سانلا  یلع  یتأی 
، متس رب  ناشناریما  روجلا  یلع  مهئارما  - 1

، عمط رب  ناشنادنمشناد  و  عمطلا ، یلع  مهؤاملع  و  - 2
، یئامن دوخ  رب  ناشنادباع  و  ءایرلا ، یلع  مهدابع  و  - 3

، ابر ندروخ  رب  ناشنارجات  و  ابرلا ، لکا  یلع  مهراجت  و  - 4
، ایند تنیز  رب  ناشنانز  و  ایندلا ، ۀنیز  یلع  مهؤاسن  و  - 5

( يزاب سنجمهو  یشورف  دوخو   ) جاودزا رد  ناشناناوج ، و  جیوزتلا ، یف  مهناملغ  و  - 6
( نونیعی  ) نوشیعی و ال  مهریخ ، نم  مهروبق  یف  نوسیآ  مهتاومأ )  ) تاومالا میقتـسم ، اهیف  سیلو  قاوسالا  داسکک  یتما  داسک  کلذ  دـنعف 

«1 . » مایقلا نم  ریخ  برهلا  کلذ  دنعف  مهیف ، رایخالا 
رد اه ) هدـنزریخ  زا   ) اه هدرم  دـشاب ، یمن  میقتـسم  درف  اهنآ  رد  اهرازاب و  يداسک  دـننام  دوش  یم  لسکو )  ) داـسک نم  تما  ناـمز  نآ  رد 

. تسا نداتسیا  زا  رتهب  نتخیرگ  ماگنه  نیا  رد  دنوش  یمن  يرای  هدرکن و  یگدنز  اهنآ  رد  نابوخ  دنوش ، یم  سویأم  ناشیاهربق 
دوش نشور  ناتیارب  تیاور  یئوگشیپ  تیمها  ات  دییامن  تقد  تیاور  بلاطم  يدنب و  بیکرت  تالمج و  هب 

! نادنمشناد راتشک  - 10
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 نادنمشناد ! راتشک  - 10
«2 . » ءاملعلا هیف  لتقی  نامز  سانلا  یلع  یتأی :

نآ رد  هک  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 
352 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دنوش یم  هتشک  نادنمشناد 

بایمک ءاملع  دایز و  اه  دجسم  - 11

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بایمک 1 - ءاملع  دایز و  اه  دجسم  - 11
«1 . » لجّرلا دعب  لجّرلاالا  املاع  نودجی  یتح ال  ءاّرقلا  دجاسملا و  رثکت  ۀتیم  اهؤامکح  ۀتیم و  اهؤاملع  نامز  سانلا  یلع  یتأی :

دجاسم تشاد ،) دنهاوخن  یکّرحت  نآ ، میلعت  نید و  زا  عافد  يارب   ) دوش هتیم  شنامیکح  هدرم و  شنادنمشناد  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 
( نامزمه هن  مه  لوطرد   ) يدرم زا  سپ  يدرم  رگم  دوشن  ادیپ  یملاع  یتح  هک ) دوش  مک  ياهنوگ  هب  ءاملع  یلو   ) دوش دایز  نایراق  و 

رگیدکی هب  نادنمشناد  يدوسح  - 12

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگیدکی 1 - هب  نادنمشناد  يدوسح  - 12
«2 . » ضعب یلع  اهضعب  سویتلا  ریاغتک  ضعب  یلع  مهضعب  راغی  و  اضعب ، مهضعب  ءاهقفلا  دسحی  نامز  سانلا  یلع  یتأی :

رگید کی  هب  یهوکزب ) و   ) رن زب  ندیرپ  دننام  دنرپ  یم  رگیدمه  هب  دننک و  يدوسح  یضعب  رب  یضعب  ءاهقف  ینامز ، مدرم  يارب  دیآ  یم 

! دوش هتسکش  مراحم  مارتحا  - 13

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 1 دوش ! هتسکش  مراحم  مارتحا  - 13
«3 . » ربخلا یماتیلا - لاوما  هیف  لحتسی  انزلا و  هیف  نلعی  و  مراحملا ، هیف  کهتنی  عنصتلو و  ۀشحافلا ، هیف  عفتری  نامز  سانلا  یلع  یتأی :

راک نامز )  ) نآ رد  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 
353 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

لالح نامیتی  لاوما  و  ددرگ ، راکـشآ  انز  دـنوش و  یم  تمرح  کـته  مراـحم  و  دریگ ، یم  ماـجنا  ًاـمتح  راـک  نیا  دریگ و  یم  ـالاب  تشز 
ربخ رخآ  ات  دوش ؛ هدرمش 

(! يزاب سنجمه   ) درماب درم  جاودزا  - 14

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ةریره  یبا  - 1 يزاب !) سنجمه   ) درماب درم  جاودزا  - 14
«1 «. » ةأرملا جّوزتی  امک  لجّرلا  جّوزتی  نامز  ساّنلا  یلع  یتأی :

(. دنک یم  یمسر  جاودزا  درم  اب  درم   ) دوش یم  جاودزا  نزاب  هک  هنوگ  نآ  درم  اب  دوش  هدرک  جاودزا  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 
نانز اب  نانز  هک  يدید  و  « 2 . .. » ءاسنلا نجّوزتی  ءاسنلا  تیأر  و  دومرف ... : دمآ  دهاوخ  هک  ینالوط  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2

. دنیامن جاودزا 
زا ار  ینوناق  یئاپورا ، ياهروشک  زا  یضعب  اکیرمآ و  رد  هک  دندید  یم  ارام  نامز  نیا  نشور  زور  دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

؛ دیامن یمسر  جاودزا  دناوت  یم  درم  اب  درم  هک  دندنارذگ  سلجم 
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یگنادرم تفارش  تمارک و  هدنرب  نیب  زا  تشز و  لمع  نیا  يانب  گنس  داتفا و  قافتا  دعبب  یـسمش  لاس 1380  رد  ام ، نامز  رد  نوناق  نیا 
تـسا تقو  نآ  دننارذگ ، یم  نوناق  زا  هدرک و  زیوجت  رگید  کی  اب  مه  ار  نز  سنج  ود  جاودزا  نآ  تازاوم  هب  دش  هتـشاذگ  تیناسنا : و 

لاجرلاب لاـجرلا  یفتکیو  : » تسا هدومرف  ًارارک  هک  تسا  هتفاـی  ققحت  هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناوارف  شیاـمرف  هک 
و دوش ،! درم  هیبش  نز  نز و  هیبش  درمو  نز  رب  نز  درم و  رب  درم  دنک  یم  افتکا  و  لاجرلاب ». ءاسنلاو  ءاسنلاب  لاجرلا  هبـشتو  ءاسنلاب ، ءاسنلاو 

!!. تسا هدرک  ادیپ  ققحت  هتسشن و  خیرات  تاحفص  هب  هدمآ و  نوریب  یحو  موقلح  زا  هک  تایاور  نیا  لاثما 
ءاسنلا لاجرلاب و  لاجرلا  ینغتسی  یّتح  ایندلا  بهذتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

354 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » ءاسّنلاب

!. نز زا  نز  دوش و  عابشا  درم  زا  درم  ات  دور  یمن  نیب  زا  ایند 
کلذ ناـک  اذاـف  ءاـسّنلاب ، مهئاـسن  و  لاـجرلاب ، مهلاـجر  یفتکی  موق  یتـّما  رخآ  یف  نوکیـس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 4

«2 . » لیّجس نم  ةراجح  مهیلع  هَّللا  لسری  نا  طول  موق  باذع  اوبقتراف 
شیپ نیا  هک  یماگنه  سپ  دـنیامن ، یم  ءافتکا  ناـنزرب ، ناـشنانز  نادرم و  رب  ناـشنادرم  هک  یهورگ  نم  تما  رخآ  رد  دوش  یم  يدوز  هب 
دوبان دربب و  نیب  زا  ار  نانآ  یئاه  هراپ  خولک  ابو   ) دتسرفب لیجـس  زا  یئاه  گنـس  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  دیـشاب  طول  موق  باذع  رظتنم  دمآ ،

(. دزاس
راکـشآ قسف  هک  يدـید  و  ءاسنلاب ...  ءاسنلا  لاجرلاب و  لاجرلا  یفتکا  رهظ و  دـق  قسفلا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 5

«3  » دندرک افتکا  نانز  هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم  هدیدرگ و 
نادرم هدافتـسا  يارب  ار  دوخ  اهدرم  هک  يدـید  ءاسنلل .. . ءاسنلا  لاجرلل و  نونمتی  لاجرلا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  - 6

«4 (. » ار نز  نز  دیامن و  وزرآ  ار  درم  درم   ) نانز يارب  نانز  دننک و  هبرف 
رارق دیجمت ) دروم  هشحاف  نز  و  ، ) شیاتس دروم  نانز  يارب  انز  « 5  ... » ءاسنلا هب  حدتمت  انزلا  ناک  و  دومرف ... : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 7

(. دننک راختفا  انز  لمع  هب  اهنز  هک  يدید  و   ) تفرگ
و « 6  .. » لاجرلا حاکن  یلع  اهجوز  عناصت  ةأرملا  تیأر  و  دومرف ... : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 8

355 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
رهوش هک  دیامن  راومه  شدوخ ، يارب  ار  اه  یتشز  هار  ات  دـیامن  قیوشتو   ) دـنک يراکمه  دوخ  رهوش  اب  نادرم  حاکن  يارب  نز  هک  يدـید 

(. دنزب فرح  وا  تفع  فالخ  ياهراک  يارب  دناوتن 
مدرم و رتشیب  هک  يدید  و  « 1  ... » نهقـسف یلع  ءاسنلا  دـعاسی  نم  تیب  ریخ  سانلا و  رثکا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 9

. دنناسر يرای  ناشیگزره  رد  نانز  هب  هک  دشاب  نآ  اههناخ  نیرتهب 
تشز لمع  سوه  رندرم  هب  هک  يدید  و  « 2  ... » هلام هسفن و  هل  لذبیف  رکذلا  لجرلا  یلع  ریاغتی  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 10

(. دراذگیم وا  رایتخا  رد  و   ) دنک یم  لذب  وا  هب  ار  شلاوما  دوخ و  هدرک و 
دروم نانز  اب  شزیمآ  رطاـخ  هب  درم  هک  يدـید  و  « 3  ... » ءاسنلا نایتا  یلع  ّریُعی  لـجرلا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 11

(. دنک یمن  شزیمآ  نادرم  اب  ارچ  هک   ) دریگ رارق  شنزرس 
هک يدید  و  « 4  .. » هیلع میقی  کلذ و  ملعی  روجفلا ، نم  هتارما  بسک  نم  لکأی  لجرلا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 12

(. دوش یم  انتعا  یبو   ) دهدیم نت  نآ  هب  دنادیم و  دروخیم ، نان  شنز  یگزره  بسک  زا  درم 
رب نز  هک  يدید  و  « 5  ... » اهجوز یلع  قفنت  یهتشی و  ام ال  لمعت  و  اهجوز ، رهقت  ةأرملا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 13
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. دهدیم یجرخ  دوخ  رهوش  هب  دهد و  ماجنا  دهاوخیمن  درم  هک  ار  يراک  دوش و  طلسم  دوخ  درم 
هک يدید  و  « 6  ... » بارشلا ماعطلا و  نم  یندلاب  یضری  هتیراج و  هتأرما و  يرکی  لجرلا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 14

هب دهدیم و  هیارک  انز ) يارب   ) ار شزینک  نز و  درم :
356 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دهدیم رد  نت  تسپ ، یندیشون  كاروخ و 
رایتخا رد  ار  دوخ  ناملـسم  نانز  هک  يدـید  و  رفکلا ...  لـهأل  نهـسفنأ  نلذـبی  ءاـسنلا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 15

«1 . » دنراذگیم نارفاک 
هک يدید  و  سانلا ...  نم  افّوخت  ارکنم  دحا  رکنی  مئاهبلا ال  دفاستی  امک  نودفاستی  سانلا  تیأر  و  دومرف ... : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 16

2 . » دنکن راکنا  ار  تشز  راک  نآ  سرت : زا  سک  چیه  دنوش و  یسنج  لامعا  بکترم  مئاهب  دننامه  عمج ) روضح  رد   ) مدرم

اهناوج یشورف  دوخ  - 15

یم نامه  هچب  رسپ  هک  يدید  و  ةأرملا ....  یطعتام  یطعی  مالغلا  تیأر  و  دومرف ... : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اهناوج 1 - یشورف  دوخ  - 15
«3 . » دهد نز  هک  دهد 

زا درم  تشیعم  هک  يدـید  و  « 4  ... » اهجرف نم  ةأرملا  ۀـشیعم  هربد و  نم  هتـشیعم  لجرلا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 2
. ددرگ یم  نیمأت  شجرف ، زا  نز  یگدنز  و  وا ، بقع 

هک يدید  و  « 5  .. » لاجرلا هیلع  ریاغت  لجرلا و  یف  سفونت  مهجورف و  یلع  لاومألا  لاجرلا  اوطعا  و  دومرف ... : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3
رگید کی  هب  دندرک و  تباقر  رگیدمه  اب  اهدرم  طاول )  ) رد دنهد و  ماجنا  عورشمان  لمع  ناشنانز  اب  ای  اهنآ  اب  هک  دنهدیم  لوپ  اهدرم  هب 

دنتفرگ یشیپ 

! تاناویح اب  یکیدزن  - 16

لمع تاناویح  اب  هک  يدید  و  « 6  ... » حکنت مئاهبلا  تیأر  و  دومرف ... : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تاناویح ! اب  یکیدزن  - 16
357 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شخب 8  رد  تیاور  حورشم  دنهدیم . ماجنا  تشز 

نانیچ نخس  تیقفوم  - 17

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نانیچ 1 - نخس  تیقفوم  - 17
، ینامز مدرم  يارب  دیآ  یم  نامز  سانلا  یلع  یتأی :

، رگ هلیح  رگم  دوش  یمن  برقم  ءارما ) شیپ   ) رد لحاملا ، الا  هیف  برقیال  - 1
، هدیرَد رگم  دریگ  یمن  رارق  هجوت  دروم  و  رجافلا ، الا  هیف  فرظیال  و  - 2

، فاصنا اب  رگم  ددرگن  فیعضت  و  فصنملا ، الا  هیف  فعضیال  و  - 3
، دنروآ یم  باسح  هب  لواپچ ) و   ) تمارغ ینادان ) رثا  رد   ) ار هقدص  امرغ ، هیف  ۀقدصلا  نودعی  - 4

، نتشاذگ ّتنم  ار ، محر  هلص  و  اّنم ، محرلا  ۀلص  و  - 5
، مدرمرب ندرک  یگرزب  يارب  ار  ادخ  شتسرپ  و  سانلا . یلع  ۀلاطتسا  ةدابعلا  و  - 6
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نانز و تروشم  اب  طلست  ماگنه  نیا  رد  سپ  دنهد  ماجنا  « 1 . » نایصخلا ریبدت  نایبصلا و  ةراماو  ءاسنلا  ةروشمب  ناطلسلا  نوکی  کلذ  دنعف 
. دور یم  شیپ  هدش  هدیلام  هیاخ  نامالغ  ریبدت  اه و  هچب  یئاورنامرف 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  صفح ،
«2 . » نیمیرک نیب  نمؤم  ذئموی  سانلا  ریخ  عکل ، نب  عکل  ایندلاب  سانلا  دعسا  نوکی  نامز  سانلا  یلع  یتأی : - 2

مدرم نیرتدنمتداعس  دوش ، یم  نآ  رد  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 
358 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

میرک ردام  ردپ و  نایم  رد  تسا  ینمؤم  مدرم  نیرتهب  زور  نآ  رد  یلو  تسپ  دنزرف  تسپ  ایند ، رد 

 ... شدرگ يارب  ناهاشداپ  جح  - 18

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  رفعج  نبدمحم  - 1 شدرگ ...  يارب  ناهاشداپ  جح  - 18
«1 «. » ۀلأسم نیکاسملا  ّجح  و  ةراجت ، ءاینغألا  ّجح  و  ۀهزن ، كولملا  ّجح  نوکی  نامز  ساّنلا  یلع  یتأی : »

!. یئادگ هیام  نارادن  يارب  شورف و  دیرخ و  نارگناوت  يارب  حیرفت و  ناهاش  يارب  نتفر  هکم  دوش  یم  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 
: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) زا کلام  نب  سنا  - 2

«2 «. » ۀلاسملل مهئارقف  ۀعمّسلا و  ءایرلل و  مهئاّرق  و  ةراجتلل ، مهطاسواو  ۀهّزنلل ، یتّما  ءاینغا  ّجحی  نامز  ساّنلا  یلع  یتأی : »
دوخ ءایر و  يارب  نایراق  تراجت و  يارب  اه  لاح  نایم  و  حیرفت ، ینارذگـشوخ و  يارب  ار  جح  نم  تما  ياینغا  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 

دنهد یم  ماجنا  ندومن ، یئادگ  يارب  ءارقف  یئامن و 

ار دوخ  ناتسد  اینغا  نتسب  - 19

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ار 1  دوخ  ناتسد  اینغا  نتسب  - 19
ۀیآلا ْمُکَْنَیب » َلْضَفْلا  اوُْسنَت  َو ال  : » هناحبـس هَّللا  لاق  کلذب ، رمؤی  ملو  هیدی  یف  ام  یلع  هیف  رـسوملا  ضعی  ضوضع ، نامز  سانلا  یلع  یتأی :

«3»
، رایخألا لذتسیو  رارشألا ، هیف  دهنی 

359 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » نیرطضملا عیب  نع  هَّللا  لوسر  یهن  دقو  نورطضملا ، عیابیو 

نیا هب  هک  یلاحرد  دنرادیمهگن ! تفس  مکحم و  دراد  تسد  رد  هچره  اهراد  ناکما  تلاخب ،) و   ) كاسما نامز  مدرمرب  دیآ  یم  يدوز  هب 
يوق رارشا  دینکن ،» شومارف  ار  رگیدمه  زا  يریگتسدو )  ) لضفت دوخ  نیبام   » تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  تسا  هدشن  رومأم  يزرو ) لخب  )

راک نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نآ  لاح  دنـشورف و  یم  ار  اه  هراچیب ) و   ) رطـضم دـنوش و  یم  هدیـشک  تلذ  هب  نابوخ  و 
. تسا هدومرف  یهن 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 2
«2 «. » ثداوحلاو ثراولا  ناکیرش  هلام  یف  ءرما  لکل  کلاذب  نمؤی  مل  هیدی و  یفام  یلع  نمؤملا  ضعی  ضوضع  نامز  سانلا  یلع  یتأی : »

شلام رد  یسکره  هک  نیا  رب  هدرکنرواب  هکنآ  لاحو  دریگ  یم  تفس  دراد ، تسد  رد  هچنآ  نمؤم  يریگتخـس ، نامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 
زا ندرکن  يریگتـسد  لاـم و  نتفرگ  مکحم  سپ  دـمآ  دـهاوخ  شیپ  هچ  تسین  موـلعم  یناـهگان   ) ثداوـح اـه و  هثرو  دراد ، کیرـش  ود 

تشذگ یتأیس  شخب  رد  مک  توافتاب  ثیدح  نیا  هباشم  تسا .) ینامیشپ  تمادن و  تیاهن  رد  یتداعس و  یب  یهز  نادنمزاین 
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بایمک زیچ  ود  - 21

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بایمک 1 - زیچ  ود  - 21
«3 . » لالح مهرد  بسکو  سینا ، خا  نم  زعا  ئش  هیف  سیل  نامز  سانلا  یلع  یتأی :

رد نومضم  نیا  هب  . ) لالح زا  یمهرد  بسک  و  نانیمطا ) لباق  و   ) سینا ردارب  زا  رت  بایمک  نآ  رد  يزیچ  تسین  ینامز ، مدرم  رب  دیآ  یم 
موقت لصف ال  رد  تشذگ و  تیاور  دنچ  مه  یتأیس  شخب 

360 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
( دمآ دهاوخ  دروم  نیا  رد  یثیدح  ۀعاّسلا 

دمآ رد  عبنم  هب  یئانتعا  یب  - 22

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هریره  یبا  زا  يربقم  دمآ 1 - رد  عبنم  هب  یئانتعا  یب  - 22
«1 «. » مارحلاب وا  لاملا  ذخا  لالحلاب  ءرملا  یلابیال  نامز  سانلا  یلع  یتأی : »

. مارح زا  ای  هدروآ  تسد  هب  لالح  زا  ار  لام  دوش  یم  انتعا  یب  درم  ینامز ، مدرم  يارب  دیآ  یم 
و هّلح ، ریغ  نم  لاملا  اهیف  یغتبی  یتّما  یف  ةرتف  يدعب  ّننوکیل  قحلاب  ینثعب  يّذلاو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رمع  نبا  - 2

«2 «. » نآرقلا كرتی  و  رعّشلااهب ، ّذلتسی  و  ءامّدلا ، اهیف  کفسی 
، دیآ یم  تسد  هب  لالح  ریغ  زا  لام  نآ ، رد  دیآ  شیپ  متما  رد  یترتف  نم  زا  دعب  ًامتح  تسا ، هدومن  ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق 

ددرگ كرت  نآرق  دنرب و  تذل  رعش  زا  دوش و  هتخیر  اه  نوخ  نآ  رد  و 

! تیصعم اب  تشیعم  بسک  - 23

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دجمأ  نب  مالس  - 1 تیصعم ! اب  تشیعم  بسک  - 23
هَّللا و یلا  برهلاب  مکیلعف  نامزلا  کلذک  ناک  اذاف  فلحی ، بذـکی و  یتح  ۀیـصعملاب  ّالا  مهیف  ۀـشیعملا  قاطت  نامز ال  سانلا  یلع  یتأی : »

دیآ یم  « 3 «. » هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هّیبن  ۀّنس  یلا  هباتک و  یلا 
361 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

شیپ نامز  نیا  هک  یتقو  سپ  دنروخ ،! یم  مسق  مه  غورد  هب  یتح  تیـصعم  اب  رگم  دـیاین  تسد  هب  اه  نآ  رد  تشیعم  ینامز ، مدرم  يارب 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شربمغیپ  تنس  نآرق و  ادخ و  يوس  هب  ندرک ) ادیپ  شیارگ  و   ) ندرک رارف  داب  امشرب  دمآ ،

یشورف مک  زا  درم  یگدنز  هک  يدید  و  « 1  .. » نازیملاو لایکملا  سخب  نم  هتشیعم  لجرلا  تیأر  و  دومرف ... : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
. دوشیم هرادا 

يزور سکره  هک  يدـید  و  « 2  ... » مظعی حدـمی و  مارحلا  بلاط  ّریُعی و  مذـی و  لالحلا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 3
. دوش یم  میظعت  شیاتس و  مارح  هدنیوج  دریگیم و  رارق  شنزرس  دروم  دیوج  لالح 

مامت هک  يدید  و  « 3  ... » اوحکن ام  اولکا و  امب  نولابی  ال  مهجورف ، مهنوطب و  مهمه  سانلا  تیأر  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4
دننک یسنج )  ) شزیمآ یسک )  ) هچ اب  دنروخ و  یم  هچنآ  رب  دنرادن  یکاب  تسا  ناشتروع  مکش و  مدرم  تمه ) و   ) مغ ّمه و 

نید ندش  فلت  هب  یئانتعا  یب  - 24
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نید 1 - ندش  فلت  هب  یئانتعا  یب  - 24
«4 . » هایند هل  تملس  اذا  هنید  نم  فلت  ام  لجرلا  یلابی  نامز ال  سانلا  یلع  یتأی :

تشذگ تیاور  مه  یتأیس  شخب  دنامب . ملاس  شیایند  رگا  درادن  یکاب  شنید  ندش  فلت  زا  درم  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 

! شتآ رد  برس  دننام  دوش  بآ  نمؤم  لد  - 25

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1 شتآ ! رد  برس  دننام  دوش  بآ  نمؤم  لد  - 25
ینعی رانلا - یف  کَنالا  بوذی  امک  هفوج  یف  نمؤملا  بلق  هیف  بوذی  نامز  سانلا  یلع  یتأی :

362 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » اریغ هل  عیطتسی  مهنید ال  یف  ثادحألا  ءالبلا و  نم  يری  امل  الا  كاذ  ام  و  صاصرلا -

ءالب و ندید  رطاخ  هب  نیا  شتآرد و  برـس  ندش  بآ  دننام  دوش  یم  بآ  شنوردنا  رد  نمؤم  لد  نآ  رد  هک  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 
دهد رییغتار  نآ  دناوت  یمن  هک  ناش  نید  رد  تامیالمان ) تعدب و  و   ) يروآون

! تدنروخ یم  اهگرگ  یشابن  گرگرگا  - 26

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 تدنروخ ! یم  اهگرگ  یشابن  گرگرگا  - 26
«2 . » بائذلا هتلکا  ابئذ  نکی  مل  نمف  ابائذ ، هیف  سانلا  نوکی  نامز  سانلا  یلع  یتأی :

دنروخ یم  اروا  اهگرگ  دشابن  گرگ  سکره  سپ  اه ، گرگ  دنشاب  یم  مدرم  نآ ، رد  هک  ینامز  مدرم  يارب  دیآ  یم 

تسا هدرم  تکاس  هدنز و  لئاس  - 27

هراشا

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا 1 - هدرم  تکاس  هدنز و  لئاس  - 27
دنامب تکاس  رگا  دنک و  یگدنز  دیامن  لاؤس  سکره  ینامز  مدرم  رب  دیایب  تام :...  تکس  نم  شاع و  لئـس  نم  نامز  ساّنلا  یلع  یتأی :

«3 . » امن شـشوک  یتسناوتن  رگا  ناسر و  يرای  اهنآ  هب  يراد  هچنآ  دومرف : منکچ ؟ میامن  كرد  ار  ناـمز  نآ  رگا  تفگ  يوار )  ) دریم یم 
؛ دوش انعم  هنوگ  ود  تیاور  نیا 

، تسا هدرم  هنرگ  دنام و  هدنز  دوش ، ایوج  دسرپب و  شداسف ، حالص و  یگدنز و  نید و  لئاسم  زا  سکره  نامز  نآ  رد  - 1
نامز لـصف  هب  شخب 8  رد  . ) دریم یم  دـیامن ، يراد  نتــشیوخ  دـشاب و  دـنموربآ  اـیح و  اـب  رگا  دـنام و  هدـنز  هدـننک  لاوـس  ادــگ و  - 2

( دوشعجارم

هریغو جرخیس  ّنیتأیل و  ثیداحأ 

دنوش فیعضت  اه  فاصنا  اب  - 1

هیف فرطی )  ) فرظی نامز  سانلا  یلع  نیتأیل : دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنوش  فیعـضت  اه  فاصنا  اب  - 1
، ءامإلا نطلس  ءاسنلا و  نطلست  اذا  لاقف : نینمؤملا ؟ ریما  ای  کلذ  یتم  هل : لیقف  لاق : فصنملا . هیف  فعـضی  و  نجاملا ، هیف  برقی  و  رجافلا ،
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فیعـضت فصنم  دـندرگ و  برقم  اه  تالابم  یب  دوش و  هدرمـش  مرتحمو )  ) كریز رجاف  ینامز ، مدرم  يارب  دـیآ  یم  هتبلا  نایبصلا . رما  و 
اه هچب  دنتـشگ و  طلـسم  نازینک  دـندش و  طلـسم  اـهراکرب )  ) اـهنز هک  یتـقو  دومرف : ناـنمؤمریما ؟ يا  نیا  دوـش  یم  یک  دـش  هتفگ  دوـش 

1 . » دندیدرگ اورنامرف 

! ددرگ لالح  نتسیز  درجم  - 2

نم ّالا  هنید  نید  يذل  ملسیال  نامز  ساّنلا  یلع  ّنیتأیل   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوعـسم  نبا  - 1 ددرگ ! لالح  نتسیز  درجم  - 2
؟ نامّزلا کلذ  یتم  اولاق  هلابشاب ، بلعّثلاک  رجح  یلا  رجح  نم  و  قهاش ، یلا  قهاش  نم  ّرفی 

کلاذ ناک  اذا  نکلو  یلب  لاق  جـیوّزتلاب ؟ انترما  هَّللا  لوسرای  اولاق  ۀـبوزعلا ، ّتلح  کلذ  دـنعف  هَّللا ، یـصاعمب  ّالا  ۀـشیعملا  لنی  مل  اذا  لاـق :
«2 «. » هتبارق يدی  یلعف  دلو  ۀجوز و ال  هل  نکی  مل  ناف  هدل  هتجوز و  يدی  یلعف  ناوبا  نکی  مل  ناف  هیوبا  يدی  یلع  لجرلا  كالهف  نامّزلا 
زا دزیرگب و  رگید  هوک  هلق  هب  یهوک  هلق  زا  هک  یـسک  رگم  دـنامن  ملاـس  شنید  نید  بحاـص  يارب  یناـمز  مدرم  يارب  دـیآ  یم  هتبلا  هتبلا 

رگم دیاین  تسد  هب  یگدنز  جرخ  هک  ینامز  دومرف : تسا ؟ نامز  مادک  نآ  دنتفگ : شیاه ، هچباب  هابور  دننام  رگید  خاروس  هب  یخاروس 
364 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یلب و دومرف : ینک !؟ یم  جـیوزت  هب  رما  ار  ام  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : دوش ، یم  لالح  ندـنام  درجم  نامز  نآ  رد  سپ  ادـخ ، تیـصعم  اب 
. دش دهاوخ  شناشیوخ  تسداب  دندشن  رگا  شدنزرف و  نز و  تسد  اب  دندشن  رگا  نیدلاو و  تسد  اب  درم  ندش  كاله  نامز  نآ  نکل 

ان نانز  لاس  زا 169  دعب  امـش  نانز  نیرتهب  دننارتخد و  لاس  زا 154  دعب  امـش  دالوا  نیرتهب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 2
یصالخ تاجن و  دنتفگ  یـضعب  تسا  جره  لاس 90  هدـب و  ار  دوخ  ضرق  لاـس 169  رد  و  بلطب ، ار  دوـخ  بلط  لاـسرد 168  تساز و 

«1 . » ماما روهظات  تسا  ینما ) ان  تراغ و  لتق و   ) جره دومرف : تساجک ؟
دیازب رام  نز  رگا  نامز ) نآ  رد   ) تینابهر و  نتـسیز ) درجم   ) تبوزع دشاب  لالح  هک  ینامز  نم  تما  رب  دیایب  هک  تسا  دوز  دومرف : و  - 3

«2 . » دیازب هچب  ات  تسا  رتهب 
تـسا هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  َۀـّنَجْلا » َکُجْوَز  َو  َْتنأ  ْنُکْـسأ   » هکرابم هیآریـسفت  رد  نایبلا  حور  ریـسفت  رد  - 4

«3 . » هچب ندیئاز  زا  تسارتهب  دیازب  رام  نز  رگا  تسا و  هچب  تیبرت  زا  رتهب  گس  هلوط  تیبرت  نامز ) نآ  رد  دیآ  ینامز  )
«4 . » دنشاب رازآ  تیذا و  بجوم  اه  هچب  هک  تسا  نآ  روهظ  مئالع  زا  یکی  - 5

«5 . » لاحشوخ هچب  یب  ياهنز  دنشاب و  نوزحم  راد  هچب  ياهنز  ات  دشابن  روهظ  تعاس  - 6
دالوا تیبرت  لکـشم  هک  دیامن  یم  نایب  ار  اه  نامز  نیا  یگدنز  عاضوا  حوضو  لامک  اب  تسا ، دروم  نیا  رد  یئاههنومن  هک  قوف  تایاور 

زورما ناناوج  هک  تسا  هدناسر  یئاج  هب  ار  اهردام  ردپ و  يراتفرگ  وو ...  نکسم  هیهت  نانآ و  یگدنز  هنیزه  نیمأت  یتخس  و 
365 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

! هچب هن  يدیئاز  یم  رام  نم  يارب  شاک  دیوگ : یم  دوش  یم  ریگرد  هک  شمناخ  اب  تسا و  سب  ام  تشپ  داتفه  يارب  هچب  کی  دنیوگ  یم 
دزاس یم  نشور  فصنم ، صاخشا  يارب  ار  الاب  تایاور  قادصم  ققحت و  هک  لیبق  نیا  زا  یتحاران  راهظا  اههد  و 

باّذک نابیطخ  دایز و  ناریما  - 3

، نیدلا یف  نوهقفتی  هؤاّرق ، نؤارم  هؤاهقف  لیلق  هئابطخ و  باّذک  هئارما  ریثک  نامز  سانلا  یلع  ّنیتأیل : باّذک 1 - نابیطخ  دایز و  ناریما  - 3
«1 . » ًالدب نیملاظلل  سئب  مهل و  يوثم  راّنلا  ّنا  الا و  بطحلا  راّنلا  لکأت  امک  ایندلا  نولکأی 
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نید رد  دشاب ، یم  راکایر ، شنایراق  مک و  شیاهقف  وگغورد و  شنانارنخس  دایز و  شنایاور  نامرف  ینامز ، مدرم  يارب  دیآ  یم  هتبلا  هتبلا 
تـسا یـضوع  دـب  هچ  نانآ و  هاگیاج  شتآ  ًامتح  شاب  هاگآ  ار ، کشخ )  ) مزیه شتآ  ندروخ  دـننام  دـنروخ  یم  ارایند  دـننک ، یم  هقفت 

( نآ )

 ... رگم دنامن  ملاس  یسک  نید  - 4

هنید نید  يذل  ملسیال  نامز  ساّنلا  یلع  ّنیتایل  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوعسم  نبا  رگم ...  دنامن  ملاس  یـسک  نید  - 4
«2  ...«. » هلابشاب بلعّثلاک  رجح  یلا  رجح  نم  و  قهاش ، یلا  قهاش  نم  ّرفی  نم  ّالا 

زا دیامن و  رارف  رگید  هوک  يالاب  هب  یهوک  يالاب  زا  هک  نیا  رگم  دـنام  یمن  ملاس  نید  بحاص  نید  ینامز  مدرم  يارب  دـیآ  یم  هتبلا  هتبلا 
تشذگ یتأی  یتأیس و  رد  هباشم  تیاور  شیاه . هچب  اب  هابور  دننام  رگید  هنال ) هب  ياهنال  ای   ) یخاروس هب  یخاروس 

دنمان یم  ذیبن  ار  بارش  - 5

قحلاب ینثعب  يذلاو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنمان  یم  ذیبن  ار  بارش  - 5
سانلاو ۀکئالملاو  هَّللا  ۀنعل  مهیلع  ذیبنلا ، هنومسی  رمخلا  نولحتسی  نامز  سانلا  یلع  یتأیل 

366 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » نیعمجا

یم ذـیبنار  شمان  دنرامـش و  یم  لـالح  ار  بارـش  یناـمز  مدرم  يارب  دـیآ  یم  هتبلا  تسا  هدومن  ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  یـسکرب  دـنگوس 
مدرم یمامتو  ناگتشرف  ادخ و  تنعل  داب  اهنآ  رب  دنراذگ ،!

برغم يوس  هب  ینامدرم  جورخ  - 6

ۀـمایقلا و موـی  نوتأـی  برغملا  یلا  ساـن  جرخیـس : : ) دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  برغم 1 - يوـس  هـب  یناـمدرم  جورخ  - 6
«2 ( » سمشلا ءوض  یلع  مههوجو 

ینــشور و رد   ) دـشاب دیــشروخ  یئانــشور  دـننام  ناـشیاهور  دـنیآ  یم  تماـیق  زور  برغم ، يوـس  هـب  دور  یم  نوریب  یمدرم  يدوز  هـب 
( یئابیز یگدنشخرد و 

جرختس ثیداحا  - 7

مث لیلق  الا  اهربعی  مث ال   ) اهنم ۀکم ) لها  جرختـس : : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  باطخ  نب  رمع  جرختس 1 - ثیداحا  - 7
هکم لها  يدوز  هب  ۀعاسلا . مایق  یلا  ادبا )  ) کلذ دعب  اهیف ) نودوعی  الف   ) ۀیناث ةرم  اهنم ) نوجرخی  مث   ) ۀـینبألا اهیف  ینبتو )  ) سانلاب ئلتمت )
دوش انب  اه  نامتخاس  نآ  رد  و  مدرم ) زا   ) دوش یم  رپ  زاب  یمک و  دارفا )  ) رگم دنک  یمن  روبع  نآ  زا  یـسک  سپـس  دنور  یم  نوریب  نآ  زا 

دندرگ یمن  رب  نآ  رب  ًادبا  رگید  دنور و  یم  نوریب  نآ  زا  هرابود  و 
3 (. » ۀعاس مایق  ات  )

ناهوژپ شناد  هب  مارتحا  - 8
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( ابحرم مهل  اولوقف  مهومتیأر  اذاف  ملعلا  نوبلطی  ماوقا  مکیتأیس : : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناهوژپ 1 - شناد  هب  مارتحا  - 8
«4»

ناتیارب هشیمه  و   ) دیدمآ شوخ  دـیئوگب : اهنآ  هب  دـیدید  ار  نانآ  هاگره  دـنیامن ، یم  ملع  بلط  هک  یئاههورگ  دـیآ  یم  ناتیارب  يدوز  هب 
( درذگب شوخ 

تایاور شجنس  هار  - 9

یتّنسل هَّللا و  باتکل  اقفاوم  مکئاج  امف  ۀفلتخم ، ثیداحا  یّنع  مکیتأیس : دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایاور  شجنـس  هار  - 9
«1 . » یّنم سیلف  یتّنسل  هَّللا و  باتکل  افلاخم  مکئاجام  و  یّنم ، وهف 

نم زا  دشاب  قفاوم  نم  ّتنس  و  نآرق )  ) ادخ باتک  اب  دمآ و  هک  هچنآره  سپ  نوگانوگ ، ياه  ثیدح  نم  زا  امـش  يارب  دیآ  یم  يدوز  هب 
تسین نم  زا  دشاب ، نم  تنس  ادخ و  باتک  فلاخم  دمآ و  ناتیارب  هچره  و  تسا ،

دش فورعم  زا  یهنو  رکنم  هب  رما  هک  یتقو  - 10

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  امهیلع  شردپ  زا  قداصرفعج  ماما  زا  ۀقدص  نبا  دش  فورعم  زا  یهنو  رکنم  هب  رما  هک  یتقو  - 10
و هل : لـیقف  رکنملا ، نع  اوهنت  ملو  فورعملاـب  اورمأـت  ملو  مکنابـش ، مکناـیتف )  ) قسفو مکؤاـسن ، یغط )  ) دـسف اذا  مکب : فیک  دوـمرف : هلآ 
هَّللا و لوسر  ای  لیق  فورعملا ، نع  متیهن  و  رکنملاب ، مترما  اذا  مکب  فیک  کلذ ؟ نم  ّرش  و  ّدشا ) و   ) معن لاق : هَّللا ؟ لوسر  ای  کلذ  نوکی 

امش لاح  دوش  یم  هنوگچ  « 2 . » افورعم رکنملاو  ارکنم  فورعملا  متیأر  اذا  مکب  فیک  کلذ  نم  رـشو  ّدـشا ) و  ، ) معن لاق : کـلذ ؟ نوکی 
يا دـش  هتفگ  دـیدومنن ! رکنم  زا  یهن  دـیدرکن و  فورعم  هب  رما  دـندش و  قساف  ناتیاهناوج  دـساف و  هدرک و ) ناـیغط   ) ناـتیاهنز هک  یتقو 

فورعم زا  یهن  رکنم و  هب  رما  هک  یماگنه  دـیوش  یم  هنوگچ  نیا ! زا  رتدـب  و  رتدـیدش ) و   ) یلب دومرف : دـش  دـهاوخ  نیا  ایآ  ادـخ  لوسر 
فورعم و ار  رکنم  دیوش  یم  هنوگچ  نیا ، زا  رتدب  و  رتدیدشو )  ) یلب دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دـش  دـهاوخ  نیا  ایآ  دـش  هتفگ  دـیدومن !؟

(! دیتشادنپ سکعرب  و   ) دیدید رکنم  ار  فورعم 

دشورفب مهرد  تشم  کی  هب  ار  شنید  تسیک  - 11

موقی یّتح  یلایّللا  ماّیالا و  بهذتال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سنأ  دشورفب  مهرد  تشم  کی  هب  ار  شنید  تسیک  - 11
«1 « » مهارّدلا نم  ٍّفکب  هنید  انعیبی  نم  لوقیف : مئاقلا 

اه مهرد  زا  فک  کی  هب  ار  شنید  ام  هب  دشورفب  تسیک  دیوگ : یم  هدش و  دنلب  یسک  ات  درذگ  یمن  اهبش  اهزور و 

نالهاج ياوتف  - 12

نّولـضیف و ساـّنلا  نوتفی  لاّـهج  سؤر  لاـجر  ناـمزلا  رخآ  یف  جرخیـس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نـالهاج  ياوـتف  - 12
«2 « » نّولضی

دننک یم  هارمگ  دنوش و  هارمگ  دوخ  سپ  دنهد  یم  اوتف  مدرم  يارب  اه ، نادان  دمآرس  نادرم  نامز  رخآ  رد  دیآ  نوریب  يدوز  هب 

تمایق مئالع  ای  تعاس  طارشا  شخب 9 
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، ۀعاسلا طارشأ  - 1

هدمآ ناوارف  بلاطم  نید ، ناگرزب  تایاور  میرک و  نآرق  رد  تمایق  ياههناشن  مئالع و  ینعی  تعاس ، طارـشا  هرابرد  ۀعاسلا ، طارـشأ  - 1
هلمج زا  هطوـبرم  ياـهباتک  هب  ار  نآ  حورـشم  و  میئاـمن ، یم  ءاـفتکا  نآ  زا  یئاـهزارف  ندرروآ  هب  راـصتخا  تیاـعر  يارب  اـم  هـک  تـسا 

. میهد یم  عاجرا  دعبب  ج 6 ص 295  راونألاراحب :
«1 ( » 61  ) ٌمیِقَتسُّم ٌطارِص  اذَه  ِنوُِعبَّتا  َو  اهبَنُرتْمَت  الَف  ِۀَعاَّسلِّل  ٌْملَِعل  ُهَّنِإ  َو  - 1

نم زا  و  دینکن ؛ دیدرت  نآ  رد  زگره  تسا ؛) زیخاتسر  یکیدزن  هاوگ  یسیع  لوزن  اریز  . ) تسا تمایق  زور  رب  یهاگآ  ببس  حیـسم ] وا :[  و 
! تسا میقتسم  هار  نیا  هک  دینک  يوریپ 

ُمُهل یَّنَأ  ( 12  ) َنُونِمُْؤم اَّنِإ  باذَْـعلا  اَّنَع  فِشْکا  اَنَّبَّر  ( 11  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  اذه  ساَّنلا  یـشْغَی  ( 10  ) ًنِیبُّم ًناخُدـِب  ُءامَّسلایتَْأت  َمْوَی  بِقَتْراَف  - 2
شِْطبَن َمْوَی  ( 15  ) َنوُدئاع ْمکَّنِإ  اًلِیلَق  ِباذَْعلا  اوُفِـشاک  اَّنِإ  ( 14  ) ٌنُونْجمٌمَّلَعُم اُولاـق  َو  ُْهنَع  اْوَّلََوت  َّمث  ( 13  ) ٌنِیبُّم ٌلوسَر  ْمُهَءاَج  ْدَق  َو  يرْکِّذـلا 

«2 ( » 16  ) َنوُمِقَتنُم اَّنِإ  يَربُْکلا  َۀشطَْبلا 
!* تسا یکاندرد  باذع  نیا  دریگیمارف ؛ ار  مدرم  همه  هک  دروآ * دیدپ  يراکشآ  دود  نامسآ  هک  شاب  يزور  رظتنم  سپ 

.* میروآیم نامیا  هک  نک  فرطرب  ام  زا  ار  باذع  اراگدرورپ ! دنیوگ ): یم  )
نادرگ يور  وا  زا  سپس  دمآ *! ناشغارس  هب  نشور ) قطنم  تازجعم و  اب   ) رگنـشور لوسر  هک  نیا  اب  دنوشیم  رکذتم  اجک  زا  و  هنوگچ :

زا ام  !* ) دیدرگیمزاب دوخ  ياهراک  هب  زاب  یلو  میزاس ، یم  فرطرب  یمک  ار  باذع  ام  تسا *»! هناوید  ياهتفای  میلعت  وا  : » دنتفگ دندش و 
!* میاهدنریگ ماقتنا  ام  يرآ  تفرگ ؛ میهاوخ  تردق  اب  ار  اهنآ  هک  زور  نآ  رد  میریگیم ) ماقتنا  اهنآ 

اِنتایاب ال اُوناک  ساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلُکت  ِضْرَألا  َنِّم  ًۀَّباد  ْمُهل  انْجَرْخَأ  ْمِهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإ  َو  - 3
372 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 ( » 82  ) َنُوِنقُوی
نانآ اب  هک  مینک  یم  جراخ  اهنآ  يارب  نیمز  زا  ار  ياهدنبنج  دنریگ ،) رارق  زیخاتـسر  هناتـسآ  رد  و   ) دسر اهنآ  باذع  نامرف  هک  یماگنه  و 

. دندروآیمن نامیا  ام  تایآ  هب  مدرم  هک  دیوگ ) یم  و   ) دنک یم  مّلکت 
یف َخُِفن  َو  ًضَْعب  یف  ُجوُمَی  ًذئَمْوَی  ْمُهضَْعب  انْکََرت  َو  ( 98  ) اقَح یبَر  ُدْعَو  َناک  َو  َءاَّکَد  ُهَلَعَج  یبَر  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  یبَّر  نِّم  ٌۀَمْحَر  اذـه  َلاق  - 4

( جوجأم جوجأس و  دس  نتخاس  زا  دعب  نینرقلاوذ  هاگنآ  « ) 2 ( » 100  ) ًاضْرَع َنیِِرفاْکلِّل  ٍذئَمْوَی  َمَّنَهَج  انضَرَع  َو  ( 99  ) ًاعْمج ْمُهانْعَمَجف  ِروُّصلا 
مراگدرورپ هدـعو  و  دـبوکیم ؛ مه  رد  ار  نآ  دـسر ، ارف  مراگدرورپ  هدـعو  هک  یماگنه  اّما  تسا ! نم  راـگدرورپ  تمحر  زا  نیا  : » تفگ

!« تسا قح 
و دوشیم ؛ هدیمد  روپیش ] روص :[  رد  و  دننزیم ؛ جوم  مهرد  هک  مینکیم  اهر  نانچ  ار  نانآ  ام  دریگیم ،) نایاپ  ناهج  هک   ) زور نآ  رد  و 

!. مینکیم عمج  ار  همه  ام 
! میرادیم هضرع  نارفاک  رب  ار  منهج  زور ، نآ  رد 

ناک اذاف  نیبئاد ، مهلواعمب  نورقنیل  موقلا  نا  دومرف : دومن  لاؤس  جوجأم  جوجأی و  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نامی ، نب  ۀفیذح 
نا هحتفن  ادغ  نمؤملا : لوقیف  هرما  غلبی  نا  هَّللا  دیری  نیح  لجر  مهنم  ملـسی  یتح  سمألا  نم  يوقا  وه  نوحبـصیف و  غرفن  ادـغ  اولاق : لیللا 
یتح هوبرش  دقو  نافوکب  يذلا  يداولا  ئطاش  یلع  مهنم  لجرلا  نرمیل  هدیب  یسفن  يذلاوف  هَّللا ، هحتفیف  هیلع  نودغی  مث  نوحبصیف  هَّللا  ءاش 

الا ایندلا  نم  یقبی  نیح ال  لاق : اذه ؟ یتم  هَّللا و  لوسرای  لیق : هضرا ، یف  يرجیل  ءاملا  ناو  ةرم  يداولا  اذه  تیأر  دقل  هَّللاو  لوقیف : هوحزن 
«3 . » ءانإلا ۀبابص  لثم 
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دس هب  دننز  یم  هشیمه  دوخ  ياهگنلک  اب  جوجأم ) جوجأی و   ) موق انامه 
حبص سپ  مینَک ) یم   ) تغارف اب  ادرف  دنیوگ  یم  دیسرارف ، بش  هک  یتقو  سپ  دنوش ) یم  هتـسخ  دسر  یم  بورغ  ات  دنفاکـشب  ار  نآ  هک  )

نیا  ) زورید زا  رت  يوق  دننک و  یم 
373 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نمؤم نآ  سپ  دننکـشب ) ار  دـس  و   ) دریگ ماجنا  راک  هک  دومن  هدارا  ادـخ  تقو  نآ  دوش  یم  ناملـسم  رفن  کی  اهنآ  زا  ات  تسه ) ناشراک 
مـسق سپ  دیاشگ ، یم  ار  نآ  دنوادخ  دنور و  یم  دس  يوس  هب  دنناسر و  یم  حبـص  هب  سپ  هَّللاءاشنا ، میئاشگ  یم  ار  دس  ادرف  دیوگ : یم 
مامت ات  ار  نآ  دنـشون  یم  تسا و  هفوک  نابایب  رد  هک  تارف )  ) طش رب  اهنآ  زا  يدرم  درذـگ  یم  هتبلا  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  هب 

: دش هتفگ  شنیمز ،! رب  دوب  يراج  نآ  زا  بآ  هک  ار  نابایب  نیا  يزور  مدید  نم  مسق  ادخ  هب  دیوگ : سپ  دوش  یم 
مان هب  یئورین  ندـمآ  ایاضق و  نیا  ینعی   ) دـنامب فرظ  ِهت  بآ  دـننام  ایند  زا  هک  ینامز  دومرف : اـه !؟ نیا  دـش  دـهاوخ  یک  ادـخ  لوسر  يا 

( تسا تمایق  زور  ندیسرارف  ياه  یکیدزن  دسر ، یم  مامتا  هب  تارف  طش  بآ  اهنآ  فرصم  هلیسو  هب  هک  جوجأم  جوجأی و 

! دیآ ناهگان  تمایق  - 2

«1 ( » 18  ) ْمُهارْکِذ ْمُهتَءاج  اَذِإ  ْمُهل  یَّنَأَف  اَهطاَرشَأ  َءاج  ْدَقَف  ًۀَتَْغب  مُهَِیتَْأت  نَأ  ِۀَعاَّسلا  اَّلِإ  َنوُرظنَی  ْلَهَف  - 5 دیآ ! ناهگان  تمایق  - 2
نآ ياههناشن  نونکامه  هک  یلاح  رد  دـنروآ *) نامیا  هاگنآ   ) دـسر ارف  ناهگان  تمایق  هک  دـنراد  يراـظتنا  نیا  زج  نارفاـک ] اـهنآ :[  اـیآ 

!* تشاد دهاوخن  يدوس  اهنآ  نامیا ) و   ) رّکذت دیایب ، هک  یماگنه  اما  تسا ؛ هدمآ 
هیلع یمغأ  ۀضافتنا  لیئربج  ضفتناف  ۀعاسلا ؟ مایق  یتم  لیئربجل : مالسلا  هیلع  یسیع  لاق  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس ، نبا  - 1

«2 . » ۀتغب اَّلا  مکیتأت  ضرألاو ال  تاوامسلا  یف  نم  هلو  لئاسلا ، نم  اهب  ملعا  لوؤسملا  ام  هَّللا  حور  ای  لاق : قافأ  املف  اهنم 
يا تفگ : دمآ  شوه  هب  هک  یتقو  درک ، شغ  دروخ و  یناکت  کی  لیئربج  دش ؟ دهاوخ  یک  تمایق  تفگ : لیئربج  هب  مالسلا  هیلع  یسیع 

! یناهگانرگم امش  يارب  دیاین  تسه ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  تسادخ  يارب  تسین و  رتاناد  هدننک  لاؤس  زا  هدنوش  لاؤس  ادخ  حور 

زیخاتسر ياه  هناشن  هراب  رد  رابخا 

زیخاتسر ياه  هناشن  هراب  رد  رابخا 

ۀعاّسلا طارشا  رد  زارف  هلآ و 80  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1

ربمغیپ هک  تسا  تعاس  طارشا  ياه  نایرج  نیرتمهم  لماش  لیذ  ثیدح  ۀعاّسلا  طارشا  رد  زارف  هلآ و 80  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1
زا دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

374 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ار نآ  دشاب ، هتـشاد  طابترا  لاصتا و  بویغلا ، مالع  بیغ و  ملاع  اب  هک  یـسک  زج  هک  یئاه  نایرج  تسا ، هدومرف  نایب  ار  نآ  عادولاۀـجح 

. دزاس یم  راوتسا  شنامیا  رد  ار  نمؤم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  تلاسر  هناشن  توبن و  مئالع  زا  نآ  دناد و  یمن 
يراظتنا نیا  زج  نارفاک ] اهنآ :[  ایآ   ... ) اهُطارـشَأ َءاج  ْدَـقَف  ًۀَـتَْغب  مُهِیتَْأت  نَأ  َۀَـعاَّسلا  اَّلِإ  َنوُرظنَی  ْلَهَف  هکراـبم  هیآ  لـیذ  یمقریـسفت  رد  - 1

نب نامیلـس  زا  شردـپ  زا  تسا ؛) هدـمآ  نآ  ياههناشن  نونکامه  هک  یلاح  رد  دـنروآ ،) نامیا  هاگنآ   ) دـسر ارف  ناهگان  تمایق  هک  دـنراد 
ۀجح هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  اب  تفگ : سابع  نب  هّللا  دبع  زا  حایر  یبأ  نب  ءاطع  زا  یکملا ، حیرج  نب  هّللا  دبع  زا  باشخلا ، ملـسم 

هنم سانلا  یندا  ناک  و  ۀعاسلا -؟ طارشاب  مکربخا  الا  دومرف : درک و  ام  هب  ور  سپس  تفرگ  ار  ۀبعک  ِرَد  هقلح )  ) سپ میداد  ماجنا  ار  عادولا 
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صخش نیرت  کیدزن  تقو  نآ  رد  ار !؟ ۀعاس  طارشا  مهدن  ربخ  امش  هب  ایآ  لاقف : هَّللا ، لوسرای  یلب  لاقف : هنع - هَّللا  یـضر  ناملـس  ذئموی 
، تمایق طارشا  زا  انامه  ۀمایقلا  طارشا  نم  ّنا  دومرف : ادخ ، لوسر  يا  یلب  تفگ : سپ  دوب  هنع  هللا  یضر  ناملس  وا ، هب 

، زامن ندش  عیاض  ةالصلا ، ۀعاضا  - 1
(، سوهو  ) اوه هب  لیم  اهتوهش و  زا  يوریپ  ءاوهألا و  عم  لیملا  و  تاوهشلا ، عابتا  و  - 2

، لام نابحاص  ندرمش  گرزب  و  لاملا ، باحصا )  ) میظعت و  - 3
، تسا ایند  هب  نید  نتخورف  و  ایندلاب ، نیدلا  عیب  و  - 4

بلق ماگنه  نآ  سپ  هّریُغی . نا  عیطیتسی  الف  رکنملا  نم  يری  اـمم  ءاـملا  یف  حـلملا  بوذـی  اـمک  هفوج  یف  نمؤملا  بلق  باذـی  اهدـنعف  - 5
، درادن ار  نآ  رییغت  یئاناوت  سپ  دنیب  یم  هک  یتارکنم  ببس  هب  بآرد  کمن  ندش  بآ  دننام  دوش  یم  بآ  شنوردنا  رد  نمؤم 

یلب دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دش  دهاوخ  نیا  ایآ  تفگ : ناملـس  هدیب . یـسفن  يّذلا  يا و  لاق : هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ّنا  و  ناملـس : لاق 
، ناملس ي  ناملس ! ای  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب 

، رگمتس ناریما  عقوم  نآ  ةروج ، ءارما  اهدنع  نا  - 6
، قساف ناریزو  و  ۀقسف ، ءارزو  و  - 7
، ملاظ نافراع  و  ۀملظ ، ءافرع  و  - 8

ا هدیب . یسفن  يذلاو  يا  لاق : هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ّنا  و  ناملس : لاقف  ۀنوخ ، ءانما  و  - 9
375 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

تـسد رد  نم  ناج  هک  یـسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملـس  سپ  دوب ، دـنهاوخ  نئاخ  نانیما  رد و 
. تسوا

! ناملس يا  ناملس  ای 
، دش دهاوخ  رکنم  فورعم  فورعم و  رکنم  تقو  نآ  رد  ارکنم ، فورعملاو  افورعم ، رکنملا  نوکی  اهدنع  ّنا  - 10

، نئاخ اه  نیما  نیما و  اه  نئاخ  و  نیمالا ، نوخیو  نئاخلا  نمتئاو  نمتؤیو ) - ) 11
، دش دهاوخ  بیذکت  اهوگتسار  قیدصت و  اهوگ  غورد  و  قداصلا ، بذکیو  بذاکلا ، قدصی  و  - 12

: تفگ ناملس  سپ  هدیب . یسفن  يذلاو  يا  لاق : هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ناو  ناملس : لاق 
. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دش  دهاوخ  اه  نیا 

، اهنز یئاورنامرف  تقو  نآ  ناملس  يا  ءاسنلا ، ةراما  اهدنعف  ناملس  ای  - 13
، نازینک اب  هرواشم  و  ءامالا ، ةرواشم  و  - 14

، اهربنم رد  اه  هچب  نتسشن  و  ربانملا ، یلع  نایبصلا  دوعق  و  - 15
، دنیآ شوخ  زیچ  غورد  دوش  یم  و  «، 1  » افرط بذکلا  نوکی  و  - 16

، دوش یم  تمینغ  لاملا  تیب  تمارغ و  تاکز  امنغم و  ئیفلاو  امرغم ، ةاکزلا  و  - 17
، دنک یکین  شتسود  هب  افج و  دوخ  نیدلاو  هب  درم  هقیدص و  ّربی  هیدلاو و  لجرلاوفجی  و  - 18

، دیامن یم  عولط  راد  هلابند  هراتس  و  «، 2  » بنذملا بکوکلا  علطی  و  - 19
. هدیب یسفن  يذلاو  يا  لاق : هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ناو  ناملس : لاق 

. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملس 
اب اهنز  نامز  نآ  رد  ناملس و  يا  ةراجتلا ، یف  اهجوز  ةأرملا  كراشت  اهدنع  ناملس و  ای  - 20
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376 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
، دننک یم  تکرش  تراجت  رد  ناشنارهوش 

، دوش یم  مرگ  ناراب  و  «، 1  » اظیق رطملا  نوکی  و  - 21
، دندرگ نوخلد  اه  یمارگ  و  اظیغ ، مارکلا  ظیغی  و  - 22

، دننک یم  ریقحت  ار  ریقف ) و   ) شوک تخس  درم  و  رسعملا ، لجرلا  رقتحی  و  - 23
کیدزن اهرازاب  ماگنه  نآ  رد  سپ  هّلل ، اّماذ  الا  يرت  الف  ائیـش  حبرا  مل  اذـه : لاقو  ائیـش  عبا  مل  اذـه : لاق  اذا  قاوسألا  براقی  اهدـنعف  - 24

!!، ادخ ناگدننک  تمذم  رگم  ینیب  یمن  سپ  ماهدرکن ، تعفنم  دیوگ : يرگید  ماهتخورفن و  يزیچ  نم  دیوگ : یم  نیا  مه و 
. هدیب یسفن  يذلاو  يا  لاق : هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ناو  ناملس : لاق 

. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملس 
فرح رگا  هک  دـنوش  یم  اهنآ  ياورناـمرف  یئاـه  هورگ  تقو  نآ  سپ  ناملـس  يا  مهولتق ، اومّلکت  نا  ماوقا  مهیلی  اهدـنعف  ناملـس  اـی  - 25

، دنشک یم  ار  اهنآ  دننزب ،
، دنربب ار  نانآ  گنج  نودب  تمینغ  قح  ات  دنناد  حابم  ار  ناشلام  دنشاب  تکاس  رگا  و  مهئیفب ، اورثأتسیل  « 2  » مهوحابتسا اوتکس  نا  و  - 26

، دننک لامیاپ  ار  اهنآ  تمرح  و  مهتمرح ، نؤطیل  و  - 27
، دوش هتخیر  ناشنوخ  هتبلا  و  مهءامد ، نکفسیل  و  - 28

، دوش یم  تشحو )  ) سرت زا  رپ  ناشیاهلد  و  ابعر ، مهبولق  ّنألمتل  و  - 29
، هدز تشحو  هتشادرب و  بعر  ناسرت  ناساره و  رگم  ینیب  یمن  ار  اهنآ  سپ  نیبوهرم ، نیبوعرم  نیفئاخ  نیلجو  الا  مهارت  الف 

. هدیب یسفن  يذلاو  يا  لاق  هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ناو  ناملس : لاق 
. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملس 

377 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1  » یتّمأ نّولی  برغملا  نم  ئشو  قرشملا  نم  ئشب  یتؤی  اهدنع  نا  ناملس : ای  - 30

ار برغ  قرـش و  طلغ  ياهگنهرف  ، ) دـننک یم  نیگنر  ارم  تما  برغم ، زا  يزیچ  قرـشم و  زا  يزیچ  دوش  هدروآ  ماـگنه  نآ  ناملـس  يا 
!(. دنروآ یم  رد  نوگانوگ  ياهلکش  اهگنر و  هب  ارم  تما  هدومن و  طولخم 

، دنوادخ زا  اهنآ  رب  ياو  اهنآ و  زا  نم  تما  نافیعض  رب  ياو  سپ  هَّللا ، نم  مهل  لیولاو  مهنم ، یتّمأ  ءافعضل  لیولاف 
، دننک یمن  محر  ناکچوک  هب  اریغص ، نومحری  ال  - 31

، دنراذگ یمن  مارتحا  ناگرزب  هب  اریبک و  نوّرقوی  و ال  - 32
، دنرذگ یمن  رد  راکهانگ  زا  و  ئیسم ، نع  نوزواجتی  و ال  - 33

(، عقاو فالخ  و   ) بیرف ناش  ياهربخ  ءانخ  مهرابخا  - 34
«2  » نییمدآلا ۀثج  مهتثج  - 35

، نایمدآ لکیه  ناشلکیه  و 
(، دوب دهاوخ   ) نیطایش ياهلد  ناشیاهلد  و  نیطایشلا ، بولق  مهبولقو  - 36
ا هدیب . یسفن  يذلاو  يا  لاق : هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ناو  ناملس : لاق 

. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملس 
نادرم رب  نادرم  نامز  نآ  ردو  ناملس  يا  لاجرلاب ، لاجرلا  یفتکت  اهدنعو  ناملس ، ای  - 37
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، درک دنهاوخ  ءافتکا  نانزرب  نانزو  ءاسنلاب ، ءاسنلا  و  - 38
دننام دـنروآور ) یـسنج  لمع  يارب  و   ) دـنروآ موجه  نارـسپ  هب  و  اهلها ، تیب  یف  ۀـیراجلا  یلع  راغی  اـمک  « 3  » ناملغلا یلع  راـغی  و  - 39

، ناشدوخ هناخ  رد  نارتخد  هب  ندرب  موجه 
، نانز هب  نادرم  و  ءاسنلاب ، لاجرلا  هبشی  و  - 40

، دنوش نوگمه ) و   ) هیبشت نادرم  هب  نانز  و  لاجرلاب ، ءاسنلا  و  - 41
378 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، داب ادخ  تنعل  نم  تما  زا  اهنآ  رب  سپ  دنوش  راوس  اه  نیز  هب  اهنزو  هَّللا ، ۀنعل  یتّما  نم  نهیلعف  جورسلا  جورفلا  تاوذ  نبکری  و  - 42
لوسر يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملـس  هدیب  یـسفن  يذلاو  يا  هلاو : هیلع  هَّللا  یّلـص  لاقف  هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ناو  ناملـس : لاق 

. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟
«1 ، » سئانکلاو عیبلا  فرخزت  امک  دجاسملا  فرخزت  اهدنع  نا  ناملس  ای  - 43

، اه هسینک  واهدبعم  نیئزت  دننام  دوش  هداد  تنیز  دجاسم  تقو  نآ  رد  انامه  ناملس  يا 
، دوش هداد  شیارآ  اه  فحصم  و  فحاصملا ، یلحی  و  - 44

، دوش دنلب  اه  هرانم  و  تارانملا ، لوطت  و  - 45
، نوگانوگ ياهنابز  يزوت و  هنیک  بولق  اب  دجاسم ) رد   ) اهفص ددرگ  دایز  و  ۀفلتخم ، نسلأ  ۀضغابتم و  بولقب  فوفصلا  رثکت  و  - 46
لوسر يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملـس  هدیب . یـسفن  يذلاو  يا  هلاو : هیلع  هَّللا  یّلـص  لاق  هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذـه  ناو  ناملـس : لاق 

. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟
، دنیارآ یم  الط  اب  ار  دوخ  نم  تما  نادرم  نامز  نآ  رد  و  بهّذلاب ، یتّمأ  روکذ  یلحت  اهدنع  و  - 47

، دنشوپ یم  ابید  ریرح و  و  جابیدلاو ، ریرحلا  نوسبلی  و  - 48
«2  » اقافص رومنلا  دولج  نوذختی  و  - 49

(، دنهد یم  رارق  هدافتسا  دروم  کلاذ  ریغ  هریاد و  فد و  يارب  ای  ، ) دننک یم  ذخا  سابل  دوخ  ياربو  هدرک  كزان  ار  اهربب  تسوپ  و 
. هدیب یسفن  يذلاو  يا  هلاو : هیلع  هَّللا  یّلص  لاق  هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ناو  ناملس : لاق 

نم ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملس 
379 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. تسوا تسد  رد 
، دوش راکشآ  يراوخ )  ) ابر تقو  نآ  ناملس  يا  ابرلا ، رهظی  اهدنع  ناملس و  ای  - 50

«1 ، » ءاشرلاو ۀبیغلاب  نولماعتی  و  - 51
، دننک یم  شورفو  دیرخ  توشر ، تبیغ و  اب  و 

، ددرگ تسپ ) ینعی   ) هتشاذگ نید  و  نیدلا ، عضوی  و  - 52
(، دوش یم  ماقم  الاو  و   ) هدش هدرب  الاب  ایند  و  ایندلا ، عفرت  و  - 53

هدیب یسفن  يذلاو  يا  هلاو : هیلع  هَّللا  یّلص  لاقف  هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ناو  ناملس : لاق 
. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملس 

، دوش دایز  قالط  نامز  نآ  ناملس  يا  قالطلا ، رثکی  اهدنع  ناملس و  ای  - 54
، دسرنادخ هب  مه  يررض  ًادبا  ددرگن و  هماقا  ادخ  دودح  سپ  ائیش ، هَّللا  ّرضی  نلو  ٌّدح ، ماقی هللا  الف  - 55
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لوسر يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملس  هدیب . یـسفن  يذلاو  يا  هلآو : هیلع  هَّللا  یّلـص  لاق  هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  نا  و  ناملـس : لاق 
. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟

روـجف و لـحم  اـی   ) روـبنط راـت و  لـیاسو  اههدـنناوخ و  ناـمز  نآ  ناملـس  يا  «، 2  » فزاـعملا تاـنیقلا و  رهظت  اهدـنع  ناملــس و  اـی  - 56
، ددرگ راکشآ  وو )..  اههراباک  دننام  ینارذگشوخ 

، دنک یم  یئاورنامرف  متما  رارشا  اهنآ  رب  و  یتّمأ ، رارشا  مهیلی  و  - 57
لوسر يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملـس  هدیب . یـسفن  يذلاو  يا  هلاو : هیلع  هَّللا  یّلـص  لاق  هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذـه  ناو  ناملـس : لاق 

. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟
ینارذگـشوخ و و   ) حیرفت يارب  دنور  هکم  نم  تما  نارگناوت  نامز  نآ  رد  ناملـس  يا  ۀهزنلل ، یتّما  ءاینغا  جحت  اهدـنع  ناملـس و  ای  - 58

(، عونت
، تراجت يارب  اهطسوتم  ةراجتلل ، اهطاسوا  جحت  و  - 59

380 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
، یئامندوخ ایر و  يارب  ءارقف  و  ۀعمسلا ، ءایرلل و  مهؤارقف  جحت  و  - 60

، دنریگ یم  دای  ادخ  ریغ  يارب  ار  نآرق  یئاههورگ  تقو  نآ  سپ  هَّللا ، ریغل  نآرقلا  نومّلعتی  ماوقا  نوکی  اهدنعف  - 61
؛) دنناوخ یم  اهناوخ  هزاوآ  دننام  و   ) رامزم ار  نآ  دنریگ  یم  و  «، 1  » ریمازم هنوذّختی  و  - 62

، دنریگ یم  ارف  ادخ  ریغ  يارب  ار  نید  ملع  هک  دنوش  یم  یئاههورگ  و  هَّللا ، ریغل  نوهقفتی  ماوقا  نوکی  و  - 63
، دوش یم  رتشیب  انز  دالوا  و  انزلا ، دالوا  رثکی  و  - 64

، دنناوخ یم  انغ  اب  ار  نآرق  و  نآرقلاب ، نّونغتی  و  - 65
«2 ، » ایندلاب نوتفاهتی  و  - 66
، دنزیریم مهیور  ایند  يارب  و 

لوسر يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملـس  هدیب . یـسفن  يذلاو  يا  هلاو : هیلع  هَّللا  یّلـص  لاق  هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذـه  ناو  ناملـس : لاق 
. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟

(، دش هتسکش  یگداوناخ  ياهمارتحاو   ) دندش تمرح  کته  مراحم  هک  تقو  نآ  ناملس  يا  مراحملا ، تکهتنا  اذا  كاذ  ناملس  ای  - 67
(. دش هداد  ماجناو   ) دیدرگ بسک  ناهانگو  مثآملا ، تبستکا  و  - 68

، دنتفای طلست  نابوخ  رب  نادب  و  رایخالا ، یلع  رارشألا  طلس  و  - 69
، دیدرگ جاور  غورد  و  بذکلا ، وشفی  و  - 70
، دش رهاظ  تجاجل  و  ۀجاجللا ، رهظت  و  - 71

«3 ، » ۀجاحلا وشفی  و  - 72
، دیدرگالمرب اهزاین  و 

381 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
، دننک یم  تاهابمو )  ) یشورف رخف  سابلرد  و  سابللا . یف  نوهابتی  و  - 73

، دیراب ناراب  عقوم  یب  و  رطملا ، ناوا  ریغ  یف  نورطمی  و  - 74
، دش دنیآ  شوخ  اه  هنارت  رامقو و  «، 1  » فزاعملاو ۀبوکلا  نونسحتسی  و  - 75

(، دنتشادن شوخ  و   ) دندرک راکنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  و  رکنملا ، نع  یهنلاو  فورعملاب  رمالا  نورکنی  و  - 76
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«2  » ۀمألا نم  ّلذا  نامزلا  کلذیف  نمؤملا  نوکی  یتح  - 77
، دش زینک  زارت  لیلذ  نامز  نآ  رد  نمؤم  ات 

، ار رگیدمه  ندرک  تمالم  دوخ  نایم  رد  ناشنادباع  نایراق و  دنتخاس  رهاظ  موالتلا ، مهنیب  امیف  مهداّبع  مهؤاّرق و  رهظی  و  - 78
هب و   ) دننز یم  ادص  اهـسجن » اهـسجر و   » اهنامـسآ توکلمرد  اراهنآ  سپ  ساجنألاو ، ساجرألا  تاوامـسلا : توکلم  یف  نوعدی  کئلوأف 

(، دنوش یم  هدیمان  نآ 
لوسر يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملـس  هدیب  یـسفن  يذلاو  يا  هلاو : هیلع  هَّللا  یّلـص  لاقف  هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ناو  ناملـس : لاق 

. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟
يا ائیـش ، هدـی  یف  عضی  ادـحا  بیـصی  نیتعمجلا ال  نیب  امیف  لأسیل  لـئاسلا  ّنا  یتح  « 3  » رقفلا الا  ینغلا  یـشخی  اهدـنعف ال  ناملـس  ای  - 79

وا تسد  هب  يزیچ  هک  دروخ  یمنرب  يدـحا  هب  دـخرچ ، یم  هعمج  ود  نایم  لئاس  یتح  رقف  زا  رگم  دـسرت  یمن  ینغ  ناـمز  نآ  زد  ناـملس 
!. دراذگ

لوسر يا  دش  دهاوخ  اه  نیا  تفگ : ناملس  هدیب . یسفن  يّذلا  يا و  هلاو ، هیلع  هَّللا  یّلـص  لاق  هَّللا ؟ لوسرای  نئاکل  اذه  ّنا  و  ناملـس : لاق 
. تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یسک  قحب  یلب  دومرف : ادخ !؟

382 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
رما یف  ملکتی  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاق  یماو ؟ یبا  كادف  هَّللا  لوسرای  ۀـضبیورلا  ام  و  لاقف : «، 1  » ۀضبیورلا مّلکتی  اهدنع  ناملـس  ای  - 80
ءاش ام  نوثکمیف  مهتیحان  یف  تراخ  اهنا  الا  موق  لک  نظی  الف  «، 2  » ةروخ ضرألا  روخت  یتح  الیلق  الا  اوثبلی  ملف  ملکتی ، نکی  مل  نم  ۀماعلا 

ذئمویف ال اذه ، لثم  لاقف : نیطاسألا  یلا  هدیب  أموا  مث  ۀضف - بهذ و  لاق : «- 3  » اهدبک ذالفأ  ضرألا  مهل  یقلتف  مهثکم  یف  نوتکنی  مث  هَّللا 
«4 . » اهطارشأ ءاج  دقف  هلوق ": ینعم  اذهف  ۀضف ، بهذ و ال  عفنی 

هماع روما  رد  دومرف : داب ؟ وت  يادف  مردام  ردپ و  ادخ  لوسر  يا  تسیچ  ۀضبیور  تفگ : دیوگ ، یم  نخـس  ۀـضبیور  تقو  نآ  ناملـس  يا 
ياهنوگب دوش  یم  تسـس  ناشیاپ ) ریز   ) نیمز هک  درذگ  یمن  یتدم  دنزب ، فرح  دیابن  هک ) دنک  یمرظنراهظا  و   ) دـنز یم  فرح  یناسک 

رایـش ار  نیمز )  ) ناشندنام نیا  رد  سپـس  دننام ، یم  تروص  نیا  هب  دهاوخب  ادـخ  ات  تفرورف ، اهنآ  هیحان  دـنک  یم  لایخ  یهورگ  ره  هک 
هناوطسا هب  سپس  دزادنا  یم  نوریب  اهنآ  يارب  ار  هرقنو ) الط   ) شرگج ياههراپ  مه  نآ  دنهد و  یم 

383 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
الط و رگید  زور ، نیا  رد  یلو ) دزیر  نوریب  ناشیارب  اه  نوتـس  نیا  دننام  ار  هرقن  الط و  نیمز  ینعی   ) نیا دـننام  دومرف : سپ  دومن  هراشا  اه 

« اهطارشأ ءاج  دقف  ( » هکرابم هیآ   ) يانعم تسا  نیا  سپ  درادن ، هدیاف  هرقن 

ۀعاّسلا موقتال  ثیداحا  - 2

زا یهورگ  رد  یلو  دوش  یم  قالطا  تماـیق  زور  هب  تاـیاور  تاـیآ و  رد  تعاـس  تغل  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت  ۀـعاّسلا  موقتـال  ثیداـحا  - 2
يانعم دارم  لصف  نیا  تایاور  زا  یـضعب  رد  تهج  نیدب  تسا ، هدـش  روظنم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ترـضح  روهظ  تعاس  اه ، تیاور 

. دشاب یم  مود  يانعم  یضعب  رد  لوا و 
هیآ 18. دمحم  هروس  رد  یلاعت  يادخ  لوقریسفت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یسراف  ناملس 

: دومرف ترضح  دومن ؟ لاؤس  (« 18  ) ْمُهارْکِذ ْمُهتَءاج  اَذِإ  ْمُهل  یَّنَأَف  اهُطارشَأ  َءاج  ْدَقَف  ًۀَتَْغب  مُهِیتَْأت  نَأ  َۀَعاَّسلا  اَّلِإ  َنوُرظنَی  ْلَهَف 
نآ رد  ددرگ  یم  رب  یبیرغ  هب  يدوز  هب  دش و  عورش  بیرغ  مالسا  ناملـس  يا  کلاذ  دنع  ابیرغ و  دوعیـس  ابیرغ و  مالـسإلاءُدب  ناملـس  ای  »

، نامز
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. دشاب یم  شتآ  هقرج  نتفرگ  تسد  رد  دننام  سکره  يارب  نید  نتفرگ  راّنلا  ةرمج  یلع  ضباقلاک  هنید  یلع  ضباقلا  - 1
. دنیآ یم  رد  نادرم  تخیر  هب  اهنز  نامز  نآ  رد  لاجّرلا و  ّيزب  نّیزتت  ءاسّنلا  رصعلا ، کلاذ  یف  و  - 2

یم سابل  هدرک و  شیارآ  نز  لثم  ار  دوخ  دـنراد و  یم  رب  وربا  نز  دـننام  ! ) دـنیآ رد  نانز  ّيز  هب  نادرم  ءاسّنلا و  ّيزب  اّیزتت  لاـجّرلا  و  - 3
(. دنشوپ

؛ قحان تداهش  دوش  یم  دایز  و  روزلا ، تاداهش  رثکت  و  - 4
؛ دوش کیدزن  یعارتخا ) لیاسو  اب   ) نیمز و  براقتت ، ضرألا  و  - 5

(، دتفیب تهبا  زا  دوش و  رذگهر   ) ددرگ اههار  اهدجسم  و  تاقرط ، نوکت  دجسملا  و  - 6
؛ دنوش یماه  نیز  راوس  اهنز  و  جورّسلا ، بکرت  جورفلا  و  - 7

؛ دنونش یم  ار  قرشم  لها  يادص  برغم  لها  و  قرشملا ، لها  توص  نوعمسی  برغملا  لها  و  - 8
384 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

؛ دنونش یم  ار  برغم  لها  يادص  قرشم  لها  و  برغملا ، لها  توص  نوعمسی  قرشملا  لها  و  - 9
؛! دوش یم  هدناوخ  یقیسوم  تالآ  اب  نآرق  و  ریمازملاب ، أرقی  نآرقلا  و  - 10

، اوه تشپ  رب  دنک  یم  ادیپ  نایرج  نهآ  يوهلا و  رهظ  یلع  يرجی  دیدحلا  و  - 11
، دراب یم  شتآ  اهنآ  رب  اران و  مهیلع  رطمت  و  - 12

، متفه جنپ  نیمز  لها  زا  دنریم  یم  سمخ و  ۀعبّسلا  نم  ضرألا  لها  نم  تومی  و  - 13
يدهملا و یتأیف  یل  سیل  کلاذ  لوقیف  احارتقا  هیلع  نوحرتقیف  یـسیع  طبهی  کلاذ  دنعف  رمحألا  توملا  نوعاّطلاب و  مهتوم  نوکی  و  - 14

«1 «. » رمألا مامز  مّلستی 
رود سپ  دیآ ، دورف  نامسآ ) زا   ) یسیع ماگنه  نیا  رد  خرـس ، گرم  نوعاط و  اب  اهنآ  گرم  دشاب  یم  نآ ) ياهدمایپ  اهگنج و  رثا  رد   ) و
یم تسد  هب  ار  روما  مامز  دیآ و  یم  يدهم  سپ  تسین ، نم  يارب  اهراک  نیا  دیوگ  یم  وا  و  دنراپسب ) وا  هب  ار  اهراک  ات   ) دنریگ یم  ار  وا 

دریگ

اه كرت  اب  ناملسم  گنج  - 3

راغـص ًاموق  اولتاقت  یتح  ۀعاسلا  موقت  ال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يردخ  دیعـس  یبا  اه 1 - كرت  اب  ناملـسم  گنج  - 3
اوطبری یتح  « 2  » قردـلا نوذـّختی  و  رعّـشلا ، نولعتنی  ۀـقرطملا  ناجملا  مههوجو  ّنأک  دارجلا ، قدـح  مهنیعا  ّنأک  هوجولا ، ضارع  نیعـألا 

«3 . » لخنلاب مهلویخ 
مـشچ هقدح  ناشیاه  مشچ  هک  نیا  دننام  نهپ و  ناشیاهور  کچوک و  ناشنامـشچ  هک  دـیگنجب  یموق  اب  ات  دوش  یمن  اپرب  روهظ )  ) تعاس

: تسا هدروخ  شکچ  رپس  ناشیاهور  هک  نیا  لثم  تسا و  خلم 
شیوخ فرصت  رد  ار  قارع  هک  نیا  زا  هیانک   ) دندنبب امرخ  تخرد  هب  ار  ناشنابسا  ات  ار  مکحم  رپس  دنریگ  یم  دنشوپ و  یم  یمشپ  شفک 

(. دنروآ رد 
مههوجو اموق  كرتلا  نوملسملا  لتاقی  یتح  ۀعاسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

385 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » رعشلا یف  نوشمیو  رعشلا  نوسبلی  ۀقرطملا ، ناجملاک 

یم مشپ  سابل  تسا : هدروخ  شکچ  رپس  دـننام  ناشیاهور  هک  یهورگ  دـنگنجب : كرت  اـب  اـه  ناملـسمات  دوش  یمن  اـپرب  روهظ )  ) تعاـس
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(. دنشوپ یم  یمشپ  شفک   ) دنور یم  هار  مشپ  رد  دنشوپ و 
«2  ... » كّرتلا اولتاقت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

نیا لثم  دنراد  نهپ  ینیب  خرس و  تروص  کچوک و  نامـشچ  هک  یکرت  نآ  اه  كرت  اب  دینک  گنج  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
. دش دهاوخ  عقاو  هدنیآ  رد  مه  دیاش  دوش و  قیبطت  لوغم  ناخوکاله  نامز  اب  ثیدح  نیا  دیاش   ) تسا هدروخ  شکچ  رپس  ناشتروص  هک 

هوجولارمح مجاعألا  نم  اموق  نامرک  و  ازوخ )  ) روج اولتاقت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ةریره  یبا  - 4
«3  » ۀقرطملا ّناجملا  مههوجو  ّناک  نیعألا  راغص  فونألا  سطف 

دننام کچوک  مشچ  نهپ و  غامد  ور  خرـس  ياهمجع  زا  یهورگ  نامرک  و  ازوخ )  ) روج اب  دـیگنجب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اـپرب 
. تسا هدروخ  شکچ  رپس  ناشیاهور  هک  نیا 

. ۀقرطملا ّناجملا  مههوجو  ّناک  نیعألا  راغـص  فونألا  فلد  اموق  اولتاقت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 5
«4»

. تروص رپس  مشچ و  کچوک  نهپ و  غامد  نادرم  اب  دیگنجب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
«5  ... » نیعألا راغص  اموق  اولتاقتیتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 6

رپس ناشتروص  خـلم و  مشچ  دـننام  ناشنامـشچ  نانهپ  تروص  ناکچوک و  مشچ  هورگ  اب  دـیگنجب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاـس دوشن  اـپرب 
. دندنبب امرخ  تخرد  رد  ار  دوخ  نابسا  هک  یتقو  ات  دنراد  دوخاب  مکحم  ياه  رپس  وم و  زا  اهشفک  هدروخ و  شکچ 

ناجملا مههوجو  ّناک  اموق  اولتاقت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 7
386 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » ۀقرطملا
. تسا هدروخ  شکچ  رپس  دننام  ناشیاهور  یهورگ  اب  دیگنجب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

«2 . » رعّشلا مهلاعن  اموق  اولتاقت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 8
. دشاب وم  ناششفک  هک  یموق  اب  دینک  گنج  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

«3  ... » كرتلا نوملسملا  لتاقی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 9
تسا و هدروخ  شکچ  رپس  دننام  ناشتروص  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  كرت و  اب  ناناملـسم  دـنگنجب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

تسا وم  زا  ناششوپاپ  سابل و 

دوهیاب اه  ناملسم  گنج  - 4

نوملسملا مهلتقیف  دوهیلا ، نوملسملا  لتاقی  یتح  ۀعاسلا  موقت  ال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوهیاب 1 - اه  ناملسم  گنج  - 4
«4 . » هلتقاف لاعتف  یفلخ  يدوهی  اذه  هَّللا ! دبع  ای  ملسم ، ای  رجشلاو : رجحلا  لوقیف  رجشلاو ، رجحلا  ءارو  يدوهیلا  ئبتخی  یتح 

اه يدوهی  دوش  یم  ناهنپ  یتح  اه  ناملسم  اراهنآ  دنـشُک  یم  سپ  دنگنجب  اه  يدوهی  اب  اه  ناملـسم  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
ایب سپ  تسا ، هدش  یفخم  نم  تشپ  يدوهی  نیا  ادخ ! هدنب  يا  ناملـسم  يا  دیوگ  یم  تخرد  گنـس و  نآ  سپ  تخرد  گنـس و  تشپ 

. شکب اروا 
«5  ... » يدوهیلا لجرلا  یلع  رجحلا  ّلدی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

یتسج یم  تسا  نامه  نیا  ادخ  هدنب  ياهک  يدوهی ...  درم  رب  دنک  یئامنهار  گنس  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
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يزاس نامتخاس  رد  یمشچ  مه  مشچ  - 5

لواطتی یّتح  ۀعاّسلا  موقتال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ةریره  یبا  زا  جرعأ  يزاس 5 - نامتخاس  رد  یمشچ  مه  مشچ  - 5
«1 «. » ناینبلاب سانلا 

. اهانب اب  رگیدمه  هب  دننک  یم  يزارف  ندرگ  مدرم  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
تعاس دوشن  اـپرب  « 2 «. » لـجارملاب اهنوهّبـشی  اـتویب  ساـنلا  ینبی  یّتح  ۀـعاّسلا  موقتـال   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ةریره  یبا  - 6

راد سکع  گنراگنر  ياهسابل  هب  ار  اهنآ  دننک  یم  هیبشت  هک  یئاه  هناخ  مدرم  دننکانب  هک  نیا  ات  روهظ ) )

 .. نابایب نابایخ و  رد  نایاپراهچ  دننام  - 6

نودفاستت یّتح  ۀعاّسلا  موقتال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ورمع  نبهَّللادبع  - 1 نابایب ..  نابایخ و  رد  نایاپراهچ  دننام  - 6
«3 «. » ّننوکیل معن  لاق : نئاکل ؟ كاذ  ّنا  تلق  ریمحلادفاست ! قیرطلا  یف 

دهاوخ هّتبلا  دومرف : تسا !؟ یندش  نآ  ایآ  متفگ : دییامن !!) طاول  ای  انز  و   ) دـیورب مه  يور  اههار ، رد  تاناویح  دـننام  ات  تعاس  دوشن  اپرب 
. دش

«4  » ریمحلا لثم  قرطلا  یف  سانلا  دفاستی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
(. دننک طاولای  انزو   ) دنور مه  يور  اههار  رد  تاناویح  لثم  مدرم  هکنیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

388 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1  ... » ضرألا هجو  یلع  یقبی  الیتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

دننک و انز  نز  اب  هار  طسو  رد  ینلع  زور  رد  یتح  دشاب و  هتـشاد  یتجاح  وا  هب  ادـخ  هک  یـسک  نیمز  يور  رد  دـنامن  ات  تعاس  دوشن  اپرب 
دیورب رانک  هار  طسو  زا  یمک  اًلقا )  ) دنیوگ یم  امش  نیب  رد  فصنم ) بسانم و  دارفا  و   ) اه بوخ  دنکن و  ریغتو  دیامنن  راکنا  يدحا 

! دنرب کشر  نارسپ  هب  - 7

«2  ... » ةأرملا ریاغتی  امک  مالغلا  یلع  ریاغتی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 دنرب ! کشر  نارسپ  هب  - 7
نانز رب  ندرب  کشر  دننام  دنرب  کشر  نارسپ  هب  ات  تعاس  دوشن  اپرب 

! دیآ بلاغاه  یکین  رب  اه  یتشز  - 8

و فصنملا ، زجعی  و  رجافلا ، فرظی  یّتح  ۀعاّسلا  موقت  ال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 دیآ ! بلاغاه  یکین  رب  اه  یتشز  - 8
«4 . » اّنم ةالّصلا  امنغم و  ۀنامألا  و  امرغم ، ۀقدّصلا  نوکت  ساّنلا و  یلع  ۀلاطتسا  ةدابعلا )  ) داّبعلل نوکی  و  «، 3  » نجاملا برقی )  ) برعت

يارب تدابع  دوش  یم  اهیلاباال و  دوش  برقم ) و   ) مرتحم اهفاصنا و  اب  دوش  زجاع  و  نادـبو )  ) اه هدـیرد  دوش  زوریپ  ات  تعاـس  دوشن  اـپرب 
. نتشاذگ ّتنم  يارب  ندناوخ  زامن  تمینغ و  تناما  تمارغ و  هقدص  دوش  یم  مدرمرب و  ندرک  يزارف  ندرگ 

( ریثاغملا  ) دـهاعملا لکؤت  یتح  و  ءاسنلاو ، نایبصلا  نم  ءایحلا  بهذـی  یتح  ۀـعاسلا  موقت  ـال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 2
«5 . » رضخلا لکؤت  امک 

هک نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
389 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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. اـه يزبس  دوش  هدروخ  هک  هنوگ  نآ  اـه ، تخرد  ضعب  هدـننک ) تسم   ) نیریـش هریـش  دوش  هدروخ  یتح  اـهنز و  اـه و  هچب  زا  مرـش  دورب 
( تسا هدش  هدرمش  صاخ  میالع  زا  هک  دراد  هعونمم  رگید  تلع  ای  هدننک و  تسم  هریش  نیا  رارقزا  )

مدرم رارشا  رب  رگم  دوشن  اپرب  تمایق  - 9

نیملاعلا حاورأ  یحور و  نامز  ماما  روهظ  تعاس  هب  رگا  ۀـعاس »  » هملک لصف  نیا  تاـیاور  رد  مدرم  رارـشا  رب  رگم  دوشن  اـپرب  تماـیق  - 9
، دوش انعم  تمایق  هب  رگا  و  دش ، دهاوخ  مدرم  نرتدب  مدرم  هک  دوش  عقاو  ینامز  رد  ترضح  نآ  روهظ  ینعی  دوشانعم  ءادفلا  همدقم  بارتل 

. دنشاب نامز  ره  مدرم  نیرترورش  زا  نیمز  يور  مدرم  هک  دوش  اپرب  یتقو  تمایق  ینعی 
«1 . » ساّنلا ۀلاثح  یلع  ّالا  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1

. مدرم لذارا  رب  رگم  تعاس  دوشن  اپرب 
«2 . » سانلا رارش  یلع  ّالا  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

(. اهرارشا واهدیلپ  نامز  رد  ینعی   ) مدرم رارش  رب  رگم  تعاس  دوشن  اپرب 
«3  » ۀنس ةأمب  کلاذ  لبق  هَّللادبعیال  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

. دوشن تدابع  ادخ  لبق : لاس  دص  زا  هک  نیا  ات  تعاس  دوشن  اپرب 
«4 . » هَّللاهَّللا ضرألا  یف  لاقی  یتح ال  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 4

. ادخ ادخ  نیمز  رد  دوشن  هتفگ  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
«5 . » هَّللاّالا هلا  ضرألا ال  یف  لاقیال  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 5

اپرب
390 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. هَّللا ّالا  هلا  نیمز ال  رد  دوشن  هتفگ  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن 
«1  ... » ضرألا لها  نم  هتطیرش  هَّللا  ذخأییتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 6

يرکنم هن  دنـسانش و  ار  یفورعم  هن  هک  اه  قمحا  رگم  دنامن  یقاب  سپ  دریگب  نیمز  لها  زا  ار  اهبوخ  دـنوادخ  هک  نیا  ات  تعاس  دوشن  اپرب 
. ار

«2  ... » نولاجد ثعبی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 7
!. دنیادخ لوسر  دننک  نامگ  همه  هک  دنوش  هتخیگنا  رب  اه  لاجد  رفن  یس  ات  روهظ ) تعاس   ) دوشن اپرب 

«3  .... » اراع هَّللا  باتک  لعجی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 8
 .. دوش رهاظ  مدرم  نایم  ینمشد  دشاب و  بیرغ  مالسا  راع و  نآرق )  ) ادخ باتک  ات  تعاس  دوشن  اپرب 

دوش اپرب  هعمج  زور  تعاس  - 10

«4  » ًاراهن ّالا  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوش 1 - اپرب  هعمج  زور  تعاس  - 10
زور روهظ ، مالعا  غیلبت و  زاغآ  هعمج و  زور  رد  ترضح  نآ  روهظ  تسا  روهشم  هکنانچ  . ) هعمج زور  رد  رگم  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

(. دوب دهاوخ  هکمرد  هبنش 
«5  ... » ۀعمجلا موی  ۀعاّسلا  موقت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

باتفآ بورغ  ات  تسا  كانسرت  تعاس  زا  دریگ و  یم  الاب  ار  شرس  هکنآ  زج  یناویح  تسین  هعمج و  زور  روهظ )  ) تعاس دوش  اپرب 
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نارگید زا  دیلقت  - 11

«6  » ممألا ذخأم  یتّمأ  ذخأت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارگید 1 - زا  دیلقت  - 11
دنیامن ذخا  نم  تما  ینعی   ) عارذب عارذ  بجو و  هب  بجو  ار  هتـشذگ  ياهنرق  رافک و  شور  دـنریگب  نم  تما  ات  روهظ  تعاس  دوشن  اپرب 

ناششور دایز ، مک و  چیه  نودب  ار  رافک  شور 
391 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

(. ار وو ..  ناشرادرک  و 
ایندـلا و یف  سفانتلا  رطبلا و  رـشألا و  لاـق : ممـألا ؟ ءاداـم  اولاـق و  ممـألا  ءاد  یتّما  بیـصیس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 2

«1 « » جرهلا ّمث  یغبلا  نوکی  یتح  دساحتلا  ضغابتلا و 
؟ هچ ینعی  تما  ياهيرامیب  دنتفگ : اه ،! تما  ياهيرامیب  نم  تما  هب  دسر  یم  يدوز  هب 

و  ) زواـجت هـک  یئاـج )  ) اـت ندـیزرو  دـسح  يزوـت و  هـنیک  و  اـیند ، ندروآ  تـسد  هـب  رد  نـتفرگ  یـشیپ  یهاوـخدوخ و  ربـکت و  دوـمرف :
. راتشکو تشک  نآ ) یپرد   ) دوش و يروتاتکید )

«2  .. » موّرلا مجعلا و  نم  اهلالظ  یف  ممألا  کلسم  کلست  هتّما  ّنا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  زا  میعن  - 3
 ... مور مجع و  زا  نآ  ياه  هیاس  رد  اراه  تما  کلسم  دور  یم  وا  تما  انامه 

لاق موّرلا !؟ مجعلا و  لعفت  امک  لجر : لاـقف  ربشب  اربش  اـهلبق  ممـألا  ذـخا  یتّما  ذخأتـس  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زاـب  - 4
«3 . » کئلوا ّالا  ساّنلا  له  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

زا تفگ : يدرم  دنریگ : یم  ارف  اراهنآ  رادرک  راتفر و  هویش و  بجو ، هب  بجو  ار  نآ  زا  شیپ  ياهتما  نتفرگ  نم  تما  دریگ  یم  يدوز  هب 
!؟ تسه مه  يرگید  مدرم  اهنآ  زج  ایآ  دومرف : ترضح  دننک ؟ یم  يوریپ  اه  یمور  مجع و 

دنهد یم  رارق  ربعم  ار  اهدجسم  - 12

«4  .... » اقرط دجاسملا  ذّختت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنهد 1 - یم  رارق  ربعم  ار  اهدجسم  - 12
نتخانـش رطاـخ  هب  دـنک  مالـس  درم  هب  درم  هک  نیا  اـت  دـنهد و  رارق  رورم  روبع و  هار  اراهدجـسم ، هک  نیا  اـت  روهظ )  ) تعاـس دوـشن  اـپرب 

سپ یلو  دنوش ، نارگ  نز  بسا و  هک  نیا  ات  دنراد و  ایند  هب  هک  یـصرح  يارب  دننک  تراجت  ناشنارهوش  اب  اهنز  هک  نیا  ات  ار و  رگیدمه 
. دش دنهاوخن  نارگ  تمایقات  دنوش و  نازرا  نآ  زا 

392 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 ، » تاقرط نوکت  دجسملا  و  - .. 2

(. دتفیب تهبا  زا  دوش و  رذگهر  و   ) دوش یم  اههار  اهدجسم  و 
«2  ... » عفادتی نا  ۀعاسلا  طارشا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

. دنناوخب تعامج  زامن )  ) اهنآ اب  هک  دنباین  ار  یسک  دننک و  عفد  ار  رگیدمه  دجسم  لها  هکنآ  تعاس  طیارش  زا 
«3 . » دجاسملا یف  ساّنلا  یهابتی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  - 4

. دنیامن یشورف  رخف  رگیدمه  هب  دجاسم  رد  مدرم  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
تشذگ یتأی  یتأیس و  شخب  رد  یتایاور  دجاسم  هراب  رد 

يزرواشک هب  دیدرگ  یم  رب  - 13
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«4  ... » نیثاّرح اوعجرت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزرواشک 1 - هب  دیدرگ  یم  رب  - 13
نیمأـت يارب  دـیامن  جاودزا  هیطبن  رتخد  اـب  دـیامن  دـصق  يدرم  هک  نیا  اـت  دیـشاب و  هدـننک  تعارز  دـیدرگرب  اـت  روهظ  تعاـس  دوشن  اـپرب 

. دشاب هتشادن  هجوت  وا  هب  دنک و  كرت  ار  دوخ  يومع  رتخد  شتشیعم و 
«5  .. » اراهنا اجورم و  برعلا  ضرا  دوعت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

هکم قارع و  نیب  هراوس  دـننک و  ارچ  دنتـساوخ  اجره  تاناویح  ددرگ  فلع  بآ و  رپ  نیمز  کی  برع  نیمز  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
راتشک دومرف : تسیچ ؟ جره  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دوشدایز  جره  ندش و  مگ  رگم  دسرتن  زیچ  چیه  زا  دیامن و  ریس  ار 

مور ناریا و  حتف  - 14

«1 . » رصیق يرسک و  نئازخ  حتفتیتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مور 1 - ناریا و  حتف  - 14
. رصیق يرسک و  ياه  هنیجنگ  دوش  حتف  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

«2  ... » لقره ۀنیدم  حتفتیتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
دوش یم  میـسقت  رپس  اب  نآ  رد  اه  لام  و  نایوگ ، ناذا  نآ  رد  دـنیوگب  ناذاو  رـصیق  رهـش  دوش  حـتف  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاـس دوشن  اـپرب 

(. تسوا بقل  رصیق  مور و  هاشداپ  مان  لقره  )
«3 . » ۀّیموّرلا ۀینتنطسقلا و  نینمؤملا  یلع  هَّللا  حتفی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

. ریبکت حیبست و  هطساو  هب  ار  هیمور  ۀینطنطسق و  نانمؤم  رب  ادخ  دنک  حتف  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
«4 . » سانلارثکا مورلا  ۀعاّسلا و  موقت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 4

دنهد لیکشت  ار  مدرم  تیرثکا  اهیمور  و  روهظای )  ) تمایق دوش  اپرب 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  نامز  هرابرد  یبلاطم  - 15

«5  ... » املظ ضرألاألمت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا 1 - هیلع  رصع  ماما  نامز  هرابرد  یبلاطم  - 15
زا رپ  ار  نآ  دـیامن و  جورخ  نم  تیب  لـها  زا  يدرم  سپ  ینمـشد ، روج و  ملظ و  زا  دوش  رپ  نیمز  هک  نیا  اـت  روهظ )  ) تعاـس دوـشن  اـپرب 

. دوب هدش  روجو  ملظ  زا  رپ  هچنانچ  دنک  داد  لدع و 
«6  » اهبرغم نم  سمّشلا  علطتیتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

دیـشروخ روهظ  عولط و  روظنم  دنیامرف  یم  ثیدـح  نیا  يانعم  رد   ) شبرغم زادیـشروخ  دـنک  عولط  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
(. تسا هکم  زا  تماما 

394 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1  ... » لجرلا لمحی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : - 3

دنز نیمز  رب  سپ  دنک  لوبق  ار  لام  نآ  دنکن  ادیپ  ار  یـسک  دنز و  رود  درادرب و  لام  نایمه  کی  يدرم  هک  نیاات  روهظ  تعاس  دوشن  اپرب 
. يدوب كاخ  شاک  يا  يدوبن  شاک  يا  دیوگب  و 

«2  ... » قحلا مئاق  موقی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 4
: دـیامن وا  تعباتم  هک  یـسک  دـهد  نذا  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتقو  نیا  دـیامن و  مایق  قح  هب  مئاق  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاـس دوشن  اـپرب 

هفیلخ وا  هک  دشاب  خی  يور  زا  هنیساب  هچرگا  وا  يوس  هب  دیورب  ادخ  ناگدنب  يا  هَّللا  هَّللا  دوش  كاله  دنک  فلخت  هک  یسک  دبای و  تاجن 
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. تسا نم  ادخ و 
«3  ... » لاملا مکیف  رثکی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 5

وا زا  یـسک  دـهد  هقدـص  دـنک  دـصق  لام  بحاص  دوش و  يراج  بآ  لثم  لام و  امـش  رد  دوش  دایز  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
. متسین جاتحم  دیوگب  دنک و  یمن  لوبق 

«4 . » یمسا همسا  ءطاوی  یتیب  لها  نم  لجر  سانلا  یلی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 6
تسا نم  مان  قفاوم  شمسا  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ار  مدرم  دیامن  تموکح  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

! یتسرپ تب  هب  اه  ناملسم  نتشگرب  - 16

«5  .. » ناثوألا بصنتیتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 یتسرپ ! تب  هب  اه  ناملسم  نتشگرب  - 16
. تسا هدوب  هماهت  زا  ياهعلق  لها  هدومن  بصن  هک  یسک  لوا  ددرگ و  بصن  اهتب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

395 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1  ... » لئابق قحلتیتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

نم تما  رد  دشاب  هدوب  هک  تسا  دوزو  ددرگ : شتسرپ  اهتب  هک  نیا  ات  دوش و  قحلم  نیکرشم  هب  نم  تما  زا  هلیبق  دنچ  ات  تعاس  دوشن  اپرب 
( دوبدهاوخن و   ) تسین نم  زا  دعب  يربمغیپ  متسه و  ءایبنألا  متاخ  نم  هکنآ  لاح  تسا و  ربمغیپ  دننک  نامگ  همه  هک  وگغورد  رفن  یس 

! نیغورد ناربمایپ  - 17

. ّیبنانا نولوقی  مهّلک  اباذک  نیّتس  نم  وحن  جرخی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 1 نیغورد ! ناربمایپ  - 17
«2»

!!. مربمغیپ نم  دنیوگ  یم  یگمه  هک  وگغورد  تصش  دیآ  نوریب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
«3  ... » ناتمیظع ناتئف  لتقتیتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

نیا ات  دـشاب و  یکی  ود  ره  ياعدا  هک  دوش  عقاو  اهنآ  نیب  يدایز  راتـشک  گرزب و  هقرف  ود  دـنگنجب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اـپرب 
ددرگ دایز  هلزلز  دوش و  هتفرگ  ملع  هک  نیا  ات  تسادخ و  لوسر  وا  دنک  نامگ  یکیره  دـنوش و  هتخیگنارب  وگ  غورد  رفن  یـس  بیرق  هک 

 .. دشاب دایز  راتشک  رهاظ و  هنتف  ددرگ و  کیدزن  اهنامز  و 

رگیدمه زا  اهلد  ندیمر  - 18

«4  ... » بولقلا رکانت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگیدمه 1 - زا  اهلد  ندیمر  - 18
دنشاب فلتخم  نید  رد  مهاب  يردام  يردپ و  ردارب  دوش و  فلتخم  راتفگ  نمشد و  مه  اب  اهلد  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

نانمؤم عمجت  زکرم  هفوک  - 19

«5 . » ۀفوکلاب نمؤم  ّلک  عمتجی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمؤم 1 - عمجت  زکرم  هفوک  - 19
دوشن اپرب 

396 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دنیآ مهدرگ  هفوک  رد  اه  نمؤم  مامت  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس
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«1  .. » بهذ نم  لبج  نع  تارفلارسحییتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
ره سپ  دـنوش : هتـشک  رفن  هن  دون و  رفن  دـص  ره  زا  نآ  رطاخ  هب  مدرم  دوش و  فشک  الط  زا  یهوک  تارف  رد  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

تفای دهاوخ  تاجن  یکی  نآ  دنک  یم  لایخ  يدرم 

اه سانش  رب  مالس  - 20

«2  ... » ۀفرعملا یلع  مالّسلا  نوکی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اه 1 - سانش  رب  مالس  - 20
. یئاسانش باسح  رب  مالس  دشاب  هدوب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

عطق ةراجتلا و  یلع  اهجوز  ةأرملا  نیعت  یتح  ةراجتلاوشف  ۀّصاخلا و  میلـست  ۀعاّسلا  يدـی  نیب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 2
«3  » ملقلا روهظ  قحلاةداهش و  نامتک  روزلا و  ةداهش  ماحرألا و 

بحتـسم همه  رب  ندرک  مالـس  هکنآ  لاح  و   ) دنـسانش یم  هک  یـصاخشا  هب  دنک  یم  ادـیپ  صاصتخا  نداد  مالـس  روهظ )  ) تعاس زا  شیپ 
تداهش دوش و  عطق  ماحرا  هلـص  تراجت و  رب  ار  دوخ  رهوش  دنک  کمک  نز  هک  نیا  ات  تراجت  دبای  راشتنا  و  یـسانشن ) ای  یـسانشب  تسا 

دوش راکشآ  یئاسرف )  ) ملق قح و  تداهش  نامتک  غورد و 

هاجهج تسایر  - 21

« هاجهج هل  لاقی  یلاوملا  نم  لجر  سانلا  یلع  یلی  یتح  ۀعاسلا  موقتال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاجهج 1 - تسایر  - 21
«4»

دنیوگ هاجهج  وا  هب  هک  اه ) هدرب  زا   ) یلاوم زا  يدرم  دنک  تسایر  مدرم  رب  ات  تعاس  دوشن  اپرب 

تعفنم یب  دالوا  تکرب و  یب  ناراب  - 22

ضیفی اظیغ و  دـلولا  نوکی  یتح  ۀـعاّسلا  موقتـال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تعفنم 1 - یب  دـالوا  تکرب و  یب  ناراـب  - 22
«1  ... » اضیف مایألا 

نیگمـشخ فیرـش  صاخـشا  دـشاب و  هتـشاد  نایرج  بآ  لثم  اهزور  تیذا و  ببـس  هچب  دـشاب  هدوب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
. دنک ادیپ  میرک  صاخشا  رب  تأرج  تسپ  صاخشا  دشاب و  هتشاد  تراسج  تأرج و  ناگرزب  هب  ناکچوک  دنوش و 

(، هدئاف یبو   ) غاد ناشناراب  ددرگ  یم )  ) و « ...، 2  » اظیق مهرطم  راص  و  - ... 2
«3  » هصغو مغ  هیام  ناشیاه  هچبو  اظیغ ،...  مهدلو  و  - ... 3

«4 « » ائیش ضرألا  تبنت  الو  اماع  ارطم  سانلارطمی  یّتح  ۀعاّسلا  موقتال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سنا  - 4
. دنایور یمن  يزیچ  نیمز  یلو  دیآ  دایز  ناراب  مدرم  يارب  هک  نیا  ات  تعاس  دوشن  اپرب 

«5 « » ءانمألا ۀّلق  ءارمألا و  ةرثکو  تابّنلا  ۀّلق  رطقلا و  ةرثک  ۀعاّسلا  بارتقا  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3
. نانیما یمکو  نایاورنامرف  ترثک  اهشیور و  یمک  ناراب و  يدایز  تعاس ، یکیدزن  مئالع  زا 

رطملا ةرثـک  ءاـنمألا و  ۀـّلق  ءارمـألاةرثک و  ءاهقفلاۀـّلق و  ءارقلاةرثـک و  ۀـعاسلا  طارـشا  نم  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  - 4
«6 . » تابّنلاۀّلقو

یمکو ءارق  ندوب  دایز  روهظ )  ) تعاس طارشا  زا 
398 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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تسا تاتابن  یمک  ناراب و  يدایز  ءانما و  یمک  ءارما و  يدایز  ءاهقف و 

ماحرا نتشک  - 23

ات روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب  « 1 . .. » هاخا لجرلا  لتقی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماحرا 1 - نتشک  - 23
. دشکب ار  دوخ  ردارب  درم  هک  نیا 

يا تسیچ  جره  دنتفگ : تسه  جره  روهظ )،  ) تعاس زا  شیپ  جرهلا ...  ۀعاّسلا  يدی  نیب  ّنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 2
دوخ ردارب  هیاسمه و  صخش  هکلب  دنشکب  ار  رافک  هک  تسین  نیا  دومرف : دوش ؟ یم  هتشک  نالا  هچنآ  زا  شیب  نتـشک : دومرف : ادخ  لوسر 

نآ دومرف : دوب !؟) دهاوخ  ام  اب  ام  لقع  نامز  نآ  ینعی   ) تسه امابام  لقع  ادخ  لوسر  يا  دندرک  ضرع  دنشک  یم  ار  دوخ  يومع  رـسپ  و 
2 . » دنتسه زیچ  همه  دننک  نامگ  ناشرتشیب  هک  دشاب  ینامدرم  نآ  ياجب  دوش و  یم  هتفرگ  اهلقع  نامز 

هام لاله  یئامن  گرزب  - 24

«3 . » ۀّلهألا خافتنا  ۀعاّسلا  طارشا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هام 1 - لاله  یئامن  گرزب  - 24
. دوش هدید  تشرد  هدرک و  داب  هام  لوا  هک  تسنآ  روهظ  تعاس  طیارش  زا 

«4  .. » اًلبق لالهلا  يری  نا  ۀعاّسلا  بارتقا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
هار ار  دجاسم  هکنآ  رگید  تسا و  هبـشود  دوش  هتفگ  سپ  دهد  دایز  ینـشور  دوش و  هدید  گرزب  هام  هک  نیا  روهظ )  ) تعاس یکیدزن  زا 

دوش دایز  یناهگان  گرم  دنهد و  رارق 

! ناسنا اب  اه  هدنرد  نتفگ  نخس  - 25

«5  ... » ناسنإلا عابّسلا  مّلکت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 ناسنا ! اب  اه  هدنرد  نتفگ  نخس  - 25
دوشن اپرب 

399 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هب دنک  رادربخ  ار  وا  دیوگ و  نخـس  ناسنا  اب  شفک  هنایزات و  دنب  هک  نیا  یتح  ناسنااب و  اه  هدنرد  دـنز  فرح  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس

، هریغ اه و  هنایزات  اه و  شفک  دنب  اه و  تعاس  رد  یـسوساج  یفخم و  ياه  هدنهد  واههدنریگ  بصن  اب  ، ) درک هچ  شلها  وا  زا  دـعب  هچنآ 
( دومن دهاوخ  نشور  ار  اهراتفگ  نیا  تقیقح  هدنیآ  تسا و  هتفای  ققحت  تیاور  نیا  موهفم  دنچ 

نز هاجنپ  - 26

«1 . » ةأرما نیسمخ  لجرلا  ّربدی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نز 1 - هاجنپ  - 26
. دیامن ریبدت  ار  نز  هاجنپ  راک  درم  کی  اهگنج ) رد  ناشندش  هتشک  درم و  دوبمک  رثا  رد   ) هک نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

«2 . » دشاب درم )  ) میق کی  نز  هاجنپ  يارب  هک  نیا  ات  تعاس  دوشن  اپرب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
نیمز ات  ار  دوخ  ناتسود  دنک  ادج  دهد و  زیمت  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

رخبارم و ادخ  هدنب  يا  دیوگ : یکی  دـننک  تاقالم  ار  يدرم  نز  هاجنپ  هک  نیا  ات  دوش و  كاپ  اهنآ  دالوا  ناگدـننک و  هارمگ  نیقفانم و  زا 
3 . » هد ياج  ارم  ادخ  هدنب  يا  دیوگ : يرگید 
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! مدوب وت  ياج  نم  شاک  - 27

رورم يربق  رب  يدرم  هک  نیا  اـت  اـیند  دورن  تسوا  تردـق  هضبق  رد  مناـج  هک  سک  نآ  هب  مسق  دومرف : - 1 مدوب ! وت  ياج  نم  شاـک  - 27
تـسین هکلب  تسوا  يراد  نید  يارب  هن  نیا  مدوب و  ربق  نیا  بحاص  ياج  نم  شاک  يا  دیوگب : دـلامب و  ربق  هب  ار  دوخ  غالا  دـننام  دـنک و 

«4 (!. » نآ تدش  دمآ  شیپ  و   ) الب يارب  رگم 
400 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » هناکم ینتیلای  لوقیف  لجرلاربقب  لجّرلا  ّرمی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
رد نومـضم  نیا  هب  ثیدـح  نیدـنچ  مدوب . وا  ياـج  نم  شاـک  دـیوگب : يربـقب و  يدرم  درذـگب  هک  نیا  اـت  روـهظ )  ) تعاـس دوـشن  اـپرب 

سین اهنآ  ندروآ  هب  يزاین  هک  دناهدروآ  نتف ح 6683  باتک  يراخب : حیحص  رد  454 و 518 و  / 4 مکاح : كردتسم 

! دب یگیاسمه  مانشد و  ندش  راکشآ  - 28

«2  ... » لخبلا شحفلارهظی و  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 دب ! یگیاسمه  مانشد و  ندش  راکشآ  - 28
رهاظ و  لوعو »  » دوش كاله  نئاخ و  دوش  نمتؤم  نیما و  دنک  تنایخ  و  تلاخب ، مانشد و  دوش  رهاظ  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

دنمتفارش نامدرم  ینعی   ) ناشیا ياپریز  توحت  مدرم و  ناگرزب )  ) هوجو لوعو  دومرف : تسیچ ؟ توحت  لوعو و  دندیسرپ  توحت »  » ددرگ
(. دنیآ راکرس  اه  یلابا  دنور و ال  یم  نیب  زا 

، هدیب دمحم  سفن  يّذلاو  شحفتلا ، شحفلا و  ضغبی  هَّللا  ّنا  : » دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ورمع  نب  هَّللادبع  - 2
«3 « » نئاخلا نمتؤی  نیمالا و  نّوُخی  یتح  و  ماحرألا ، ۀعیطق  راوجلا و  ءوس  شحفتلا و  شحفلا و  رهظی  یتح  ۀعاسلا  موقت  ال 

ناج هک  یسک  هب  مسق  ندرک ) یگدیرد  ای  دنهد  تشحف  هک  ینک  يراک  ینعی   ) ندرک شحف  بلط  نداد و  مانـشد  دراد  نمـشد  دنوادخ 
هک نیا  ات  محر و  عطق  دب و  یگیاسمه  هدنریگ و  مانشد  مانـشد و  دوش  رهاظ  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب  تسوا  تسد  رد  دمحم 

. ار نئاخ  دنرامش  نیما  نیما و  دنرامش  تنایخ 
«4  .. » راوجلاءوس ۀعاسلا  طارشا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

داهج و زا  اراهریشمش  ندومن  لیطعت  ماحرا . عطق  ناگیاسمه و  اب  يراتفردب  روهظ )  ) تعاس طورش  زا 
401 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نید هب  تسایند  ندرک  دیص 

نوگانوگ - 29

«1  ... » مکماما اولتاقت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوگانوگ 1 - - 29
هجیتن رد  دوخ  ياهریـشمش  اب  دینک  فالتخا  و  مالـسلا ) هیلع  نانمؤمریما  اب  گنج  دـننام   ) ناتماما اب  دـیگنجب  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

. دتفیب امش  نیرتدب  تسد  هب  امش  يایند 
ياهرـسدوش هدیبوک  هک  نیا  ات  تعاس  دوشن  اپرب  ماوقا ...  سؤر  خـضرتیتح  ۀـعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 3

«2 . » ار طول  موق  لمع  ناشنتسناد  لالح  رطاخ  هب  نامسآ  ياههراتساب  یئاههورگ 
«3 . » هاصعب سانلا  قوسی  ناطحق  نم  لجر  جرخی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 4

(. دیامن تسایر  اهنآ  هب  و   ) دنارب شیاصعاب  ار  مدرم  دیامن و  جورخ  ناطحق  هلیبق )  ) زا يدرم  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
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«4 . » اهتنسلأب رقبلا  لکأی  امک  مهتنسلأب  نولکأی  موق  جرخی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 5
. دروخ یم  شنابز  اب  هک  واگ  دننام  دنروخ  یم  ناشنابز  اب  هک  یهورگ  دوش  جراخ  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

«5 . » اهرارش ۀنیدملا  یفنتیتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 6
. دیامن رود  دوخ  زا  ار  شیاهدب  هنیدم  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

«6 . » تیبلا جحی  یتح ال  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 7
(. ددرگ لیطعت  و   ) دشابن ادخ  هناخ  جح  رگید  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

ماشلا یلا  ۀنیدملا  نم  سانلا  جرخی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 8
402 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » ۀحّصلا نوغتبی 
(. يروخ اوه  و   ) یتمالس ندروآ  تسد  هب  يارب  ماش  يوس  هب  هنیدم  زا  مدرم  دنور  نوریب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

«2  ... » رانلاب زاجحلا  ۀیدوا  نم  داو  لیسی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 9
رد نارتش  ندرگ  نآ  ببـس  هب  دـهد  یئانـشور  هک  شتآ  اب  زاجح  ياهنابایب  زا  یناـبایب  دوش  ناور  هک  نیا  اـت  روهظ )  ) تعاـس دوشن  اـپرب 

. دوش هدید  ماش ) رد  تسیرهش   ) يرصب
(. دمآ دهاوخ  ثیدح  نیا  هب  یحرش  هرامش 9  شتآ  ثیداحا  لصف  رد  )

«3  ... » ثالث هیف  هَّللا  ّزعی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 10
نیا رد  ادـخ . يارب  يردارب  عفان و  ملع  لالح و  مهرد  دـنک : بایمک ) و   ) زیزع ار  زیچ  هس  دـنوادخ  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاـس دوشن  اـپرب 

. تشذگ یتأی  یتأیس و  شخب  رد  تایاور  هراب 
«4  ... » مهزیفق یلع  زیفقلا  لها  بلغی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 11

ناشلیک رب  لیک  لها  ناشّدم و  رب  تسا ) صاخ  نزو   ) ّدـم نابحاص  ناشزیفقرب و  زیفق  لها  دـنوش  هدرک  هبلغ  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپ  رب 
نامز نیمه  رد  ثیدـح  قیداصم  زا  یکی  دـیاش  هک   ) ناشدالبب ار  مدرم  دـننادرگرب  ناشمهرد و  رب  مهرد  لها  ناشرانید و  رب  رانید  لها  و 

ار ناش  یتسه  لاوما و  دندنادرگرب و  ناریا  هب  ار  قارع  رد  هلاس  هد  نیدنچ  نکاس  ياهیناریا  قارع ، روتاتکید  نیـسح  مادـص  روتـسداب  ام 
(. دنتفرگ

«5 . » اعّنصت عرولا  ۀیاور و  دهزلا  نوکی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 12
(. دریگ ماجنا  فلکت  هب  عرو  اههناسفاءزج و  دهز  ینعی   ) یگتخاس عرو  دشاب و  تیاور  دهز  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

سمتلت امک  یباحصا  نم  سمتلی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 13
403 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » دجوی الف  ّۀلاضلا 
باحصا ینعی   ) دوشن ادیپ  هک  ياهدشمگ  زا  ندرک  وجتـسج  دننام  ارم  باحـصا  زا  يدرم  دننک  بلط  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

زا یسکاما  دنونـشب  نم  زا  ياهتفگ  ینخـس و  هطـساوالب  هدروآ و  تسد  هب  ارم  هناشن  زا  یکی  دنهاوخ  یم  دنتـسه و  نم  ناشن  نم  نارای  و 
(. تسا هدنامن  یقاب  اهنآ 

«2 . » شیرق نم  ینعی  اریما  رشعانثا  یلی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 14
. دیامن تراما  شیرق  زاریما  هدزاود  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

«3  ... » هنم ّنکتال  ارطم  سانلا  رطمی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 15
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. یئوم ياههناخرگم  ناراب  نآ  زا  دراد  یمن  هگن  ار  اهنآ  یلگ  ياههناخ  هک  دسر  ینارابار  مدرم  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 
هک نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اـپرب  « 4  ... » مالـسلا هیلع  یـسیع  لزنی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 16

یسک هک  يروطب  لام  دوش  ناوارف  دشکب و  ار  كوخ  دنکشبار و  بیلص  تلادعاب  دشاب  یماما  لداع و  دشاب  یمکاح  دوش و  لزان  یـسیع 
. دریذپ یمن  ار  نآ 

«5  » نیمألا نوخی  نئاخلا و  نمتؤی  نا  ۀعاّسلا  طارشا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 17
. دنرامش یم  نئاخ  ار  نیما  دنرادنپ و  یم  نیما  ار  نئاخ  روهظ )  ) تعاس طورش  زا 

«6 . » رغاصألا دنع  ملعلا  سمتلی  نا  ۀعاسلا  طارشا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 18
ياهمدآ و   ) ناکچوک دزن  ار  ملع  دنیوجبو )  ) دننک سامتلا  هک  نیا  تعاس  طورش  زا 

404 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
(. تسپ

. ةاجفلا توم  جلافلا و  وشفی  نا  ۀعاسلا  طارشا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  زا  ینوکـس ، - 19
«1»

. تسا یناهگان  گرم  و  هریغ ) هشعر و  هتکس و  هدننک و  جلف   ) جلاف يرامیب  نتفای  عویش  تعاس  طارشا  زا 
«2  ... » مکربانم ءابطخ  رثک  اذا  ۀعاسلا  بارتقا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 20

مارح ار و  مارح  ناشیارب  دـننک  لالح  هک  تسا  نیطالـس  هب  ءاـملع  یگتـسباو  اـه و  يربنم  ندوبداـیز  روهظ )  ) تعاـس یکیدزن  مئـالع  زا 
ياهمهرد اهرانید و  ندومن  لـالح  يارب  ار  ملع  اـهنآ  نتفرگارف  دـنهاوخب و  دوخ  هک  روط  نآ  دـنهد  يوتف  سپ  ار  لـالح  اـهنآرب  دـنیامن 

. دنهد رارق  دوخ  تراجت  بابسا  ار : نآرق  تسامش و 
(. تشذگ یثیدح  دروم  نیا  رد  مه  یتأی  یتأیس و  شخب  رد  )

«3 . » برعلا كاله  ۀعاّسلا  بارتقا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 21
. تساهبرع ندیسر  تکاله  هب  روهظ )  ) تعاس یکیدزن  مئالع )  ) زا

«4  ... » انتف ۀعاسلا  يدی  نیب  ّنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 22
نمؤم و دـنک  بش  ای  رفاک ، دـیامن  بش  نمؤم و  نآ  رد  صخـش  دـنک  حبـص  هک  رات  بش  دـننام  دـشاب  یئاه  هنتف  روهظ )  ) تعاس زا  شیپ 

تیاور رد  ار و  ناش  نید  دنشورفب  رگید  تیاور  رد  ایند . زا  یمک  عاتم  يارب  ار  دوخ  یمالـسا  قالخا  دنـشورفب  یهورگ  رفاک ، دنک  حبص 
!. دنشورف ایند  عاتم  هب  ار  دوخ  قالخا  نید و  یهورگ  مایا  نآ  رد  رگید :

دش لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  مدینـش  تفگ : نیـصحلا  یبأ  زا  حصان ، نبا  فیرظ  - 23
«5 . » ردقلاب بیذکت  و  موجنلاب ، نامیا  دنع  دومرف : تمایق ؟ زا 

ردق اضق و )  ) بیذکت و  نیمجنم ) ياههتفگو   ) موجن هب  نامیا  ماگنه 

! روآ الب  تلصخ  هدزناپ  - 30

: لیق ءالبلا ، اهب  ّلح  ۀلصخ  رشع  ۀسمخ  یتمأ  تلمع  اذا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1 روآ ! الب  تلصخ  هدزناپ  - 30
405 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یلـص ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ  الب ، نآ  هب  دسر  یم  دـندروآ ، لمع  هب  ار  تلـصخ  هدزناپ  نم  تما  هک  یتقو  لاق : یه ؟ ام  هَّللا و  لوسرای 
: دومرف تسیچ ؟ اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا 
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، تلوداه تمینغ  دش  هدرمش  هک  یتقو  الود ، « 1  » مناغملا تناک  اذا  - 1
، تمینغ تناما  و  امنغم ، ۀنامألا  و  - 2
، تمارغ تاکز  و  امرغم ، ةاکزلا  و  - 3

، شنز زا  درم  دومن  تعاطا  و  هتجوز ، لجرلا  عاطأ  و  - 4
، دش ردام  قاع  و  هّمأ ، ّقع  و  - 5

، شتسود هب  درک  یکین  و  هقیدص ، ّرب  و  - 6
، شردپ هب  دومن  افج  و  هابأ ، افج  و  - 7

، اهنآ ناتسَپ  موق  سیئر  دش  و  مهلذرا ، موقلا  میعز  ناک  و  - 8
، شّرش سرت  زا  وا  رب  دندومن  مارتحا  مدرم  و  هرش ، ۀفاخم  همرکا  موقلا  و  - 9

، دجاسم رد  اهادص  دش  دنلب  و  دجاسملا ، یف  تاوصألا  تعفترا  و  - 10
، ار ریرح  دندیشوپ  و  ریرحلا ، اوسبل  و  - 11

، ار هدنناوخ  نانز  دنتفرگ  و  «، 2  » تانیقلا اوذختا  و  - 12
، ار وهل  تالآ  دندز  فزاعملاب و  اوبرض  و  - 13

، داتسرف تنعل  شیاه  یلوا  هب  تما  نیا  رخآ  اهلّوا و  ۀمألا  هذه  رخآ  نعل  و  - 14
«3 . » خسملا وا  فسخلا ، وا  ءارمحلا ، حیرلا  ۀثالث : کلذ  دنع  بقتریلف  - 15

دشاب رظتنم  سپ 
406 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ندش خسم  ای  نتفر  ورف  ای  خرس  داب  زیچ ، هس  هب  عقوم  نیا  رد 

لمع هب  دیروآ  ور  زیچ  شش  ندید  اب  - 31

لامعألاب اورداب  دومرف : ترـضح  نآ  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  و  لمع 1 - هب  دیروآ  ور  زیچ  شـش  ندید  اب  - 31
«1  » ۀمایقلا ینعی  ۀماعلا  رما  و  هتوم - يا  مکدحا - ۀصیرخ  و  ناخدلا ، و  لاجدلا ، و  ۀبادلا ، و  اهبرغم ، نم  سمشلا  عولط  اّتس :

زا یکی  گرم  و  دود 5 - و  لاّجدو 4 - ّۀباد 3 - و  شبرغم 2 - زادیشروخ  عولط  - 1 دیئامن ، تردابم  ندرک  لمع  هب  زیچ  شـش  ندید )  ) اب
. تمایق ینعی  یمومع  راک  و  اهامش 6 -

ُعَفنَی کِّبَر ال  ِتایاَء  ضَْعب  یتْأَی  َمْوَی   » یلاعت راگدرورپ  هتفگ  يانعم  رد  مالـسلا  امهیلع  هّللا  دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  زا  ملـسم ، نب  دمحم  - 2
«2 « » ُْلبَق نِم  تَنَماَء  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن 

: دومرف
. هنامیا هعفنی  الف  تایآلا  ئجت  مث  نامیالا  یلع  لمعی  مل  ارـصم و  نوکی  لجرلا  و  ناخدلا ، و  ۀبادلا ، جورخ  و  برغملا ، نم  سمـشلا  عولط 

«3»
( دنوادخ  ) تایآ دیآ  یم  سپس  نامیا  رب  دنک  یمن  لمع  و  هانگ ) هب   ) دزرو رارـصا  درم  دود و  ّۀباد و  جورخ  شبرغم و  زا  دیـشروخ  عولط 

شنامیا دهدن  تعفنم  سپ 

اه یتخلو  اه  هنهرباپ  تنطلس  - 32
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لوسر يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیپ  يدرم  دیوگ : هریره  یبا  ّرذ و  یبا  اه 1 - یتخلو  اه  هنهرباپ  تنطلس  - 32
اهل نکلو  لئاّسلا  نم  ملعأب  اهنع  لؤسملاام  : » دومرف دش !؟ دهاوخ  یَک  تمایق  ادخ :

407 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 «. » اهبر ةارملا  تدلو  اذا  ضرألا و  كولمةارعلا  ةافحلا و  تیأر  اذا  و  ناینبلا ، یف  نولواطتی  مهبلا  ةاعر  تیأر  اذا  اهب ، فرعت  تامالع 

يدـید هک  ینامز  - 1 دوـش ، یم  هتخانـش  نآ  اـب  هک  تسه  یئاـه  تمـالع  نآ  يارب  نکلو  تـسین  رتاـناد  هدـننک  لاؤـس  زا  هدـنوش  لاؤـس 
و - 3 نیمز ، ناهاش  اراه  یتخل  هنهرباپ و  يدـید  هک  یتقو  و  - 2 يزاس )  ) نامتخاس رد  دندرک  يزارف  ندرگ  رگیدـمه  هب  ماد  ياهناپوچ 

شمکش رد  هک  ار  دوخ  يدعب  کلام  وا ، ندرم  یلوا و  کلام  تبراقم  زا  سپ  دیرخ  رز  زینک  ینعی   ) دیئاز ار  دوخ  بحاص  نز  هک  ینامز 
(. تسا نآ  مکش  رد  هک  دیرخ  رز  هدرب  هلمج  زا  تسوا  لاوما  ثراو  یلوا  کلام  هچب  نوچ  دروآ  ایند  هب  تسا ،

یف نولواطتی  مهبلا  ءاعر  تیأر  ضرألا و  كولم  مکبلا  ّمّصلا  ةافحلا  تیأر  اذا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ةریره  یبا  - 2
«2 «. » ناینبلا

(. عفترم ي   ) اهانب رد  دندرک  تباقر  دنفسوگ  ياهناپوچ  يدید  نیمز و  ناهاشداپ  ار  لال  رک و  ياههدایپ  يدید  هک  ینامز 
«3 . » دنشاب مدرم  سیئر  اه  یتخل  اه و  هنهرباپ  هک  تسا  نآ  روهظ )  ) تعاس تمالع  زا  یکی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

نیرتنیئاپ  ) اه لایع  اه و  هنسرگ  اه و  هنهرباپ  يدید  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 4
408 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » تسا تعاس  طارشا  نامه  سپ  دندش  مدرم  سیئر  اه )
تاهابم مهب  يزاس )  ) نامتخاس رد  نادنفـسوگ  ياهناپوچ  اه و  یتخل  اه و  هنهرب  اـپ  ینیبب  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 5

«2  » دننک یم 
زا ار  يدرم  دشاب و  اهنآ  نیرتتسپ  اب  مدرم  تماعز  ناشیا و  گرزب  هلیبق  نیرتقساف  یتقو ..  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 6

«3  ... » دننک مارکا  شرش  سرت 
«4 . » اهوقفانم ۀلیبق  لک  دوسی  یتح  ۀعاسلا  موقت  نل  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 7

. هفیاط ره  نایور  ود  اهنآ )  ) رب دیامن  تدایس  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب  ًادبا 
«5  .. » سانلا سؤر  یلع  ةاعرلا  يرت  نا  ۀعاسلا  طارشا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 8

 ... مدرم نارس  رب  سنیبب  اراهناپوچ  روهظ )  ) تعاس طورش  زا 
«6  ... » لهأب سیل  نم  کلمی  نأ  ۀعاّسلا  طارشا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 9

. دنوش تسپ  دنلب  صاخشا  دوش و  دنلب  تسپ  صاخشا  تسین و  شلها  هک  یسک  دوش  کلام  هکنآ  روهظ )  ) تعاس طورش  زا 
«7  ... » مهلذرأ موقلا  میعز  ناکو  - .. 10

اهنآ ناتسپو )  ) ناگ هیامورف  موق  سیئر  دشاب  و  ... 

دوش کیدزن  نامز  - 33

«1  .. » نامزلا براقتی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوش 1 - کیدزن  نامز  - 33
شتآ لثم  تعاس  تعاس و  لثم  زور  زور و  کی  لثم  هتفه  هتفه و  لثم  هام  هام و  لثم  لاس  دوش  کیدزن  اـه  ناـمز  اـت  تعاـس  دوشن  اـپرب 

(. دوش هتشادرب  نامز  زا  تکرب  ینعی  . ) دشاب مزیه  ندز 
«2  ... » ملعلا ضبقی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
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دوش دایز  اه و  هنتف  ددرگ  رهاظ  ناـمز و  دوش  کـیدزن  اـه و  هلزلز  دوش  داـیزو  دوش  هتفرگ  رب  ملع  هک  نیا  اـت  روهظ )  ) تعاـس دوشن  اـپرب 
. راتشک

«3 . » قبطلا نم  بطرلا  رایخ  مکدحأ  یقتنی  امک  یتّمأ  رایخ  توملا  یقتنا  نامزلا  براقت  اذإ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3
. قبط زا  دینک  یم  اوس  ار  بطر  نیرتهب  امش  هک  هنوگ  نآ  ارم  تما  ياه  نیرتهب  گرم  درادربو )  ) دنک اوس  دش ، کیدزن  اه  نامز  ینامز 

«4  ... » ًاضیف مایألا  ضیفی  ًاظیغ و  دلولا  نوکی  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 4
 ... دشاب هتشاد  نایرج  بآ  لثم  اهزور  تیذا و  ببس  هچب  دشاب  هدوب  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب 

؟ تسا تمایق  ياه  هناشن  زا  اهزور  ندش  هاتوک  ایآ  لاؤس :
، ُلِزالَّزلا َُرثْکَتَو  ُْملِْعلا ، َضَبُْقی  یَّتَح  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  ال  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـنک ، یم  تیاور  هریرهوبا  باوج : - 5

ُْلتَْقلا َوُهَو  ُجْرَْهلا  َُرثکیَو  ُنَتِْفلا ، َرَهْظَتَو  ُنامَّزلا ، َبَراَقَتَیَو 
410 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1  » َضیُفیَف ُلاْملا  ْمُکِیف  َُرثکی  یَّتَحو  ُْلتَْقلا ،
، هنتف ندش  رهاظ  نامز ، ندـش  کیدزن  هلزلز ، ندـش  دایز  ملع ، نتفر  نیب  زا  دـندرگ : رادـیدپ  تامالع  نیا  هکنیا  ات  دوش  یمن  اپرب  تمایق  )

.( نات ياهلام  هزادنا  زا  شیب  ندش  دایز  دشاب و  یم  لتق  نامه  هک  هنتف  بوشآ و  ندش  دایز 
، ِرْهَّشلاَک ُۀَـنَّسلا  َنوُکَتَف  ُناـمَّزلا ، َبَراـقَتَی  یَّتَح  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  ـال  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  هدومن  تیاور  هریرهوبا  - 6

نامز اتدوش  یمن  اپرب  تمایق   ) ِۀَفَعَّسلا ِقاِرتْحاَک  ُۀَعاَّسلا  َنوُکَتَو  ِۀَعاَّسلاَک ، ُمْوَْیلا  َنوُکَیَو  ِمْوَْیلاَک ، ُۀَـعُمُْجلا  َنوُکَتَو  ِۀَـعُمُْجلاَک ، ُرْهَّشلا  َنوُکیَو 
تخرد ياه  هخاش  نتفرگ  شتآ  دـننام  تعاس  تعاس و  دـننام  زور  زور ، دـننام  هتفه  هتفه ، دـننام  هام  هام ، دـننام  لاس  ددرگن و  کـیدزن 

«2 (. » ددرگن امرخ 
دنراد و فالتخا  نامز  یکیدزن  ینعم  رد  ءاملع  تسا . نامز  ندش  کیدزن  تمایق  ياه  هناشن  زا  هکنیا  رب  دننک  یم  تلالد  ثیدح  ود  نیا 

. تسا رایسب  نخس  دروم  نیا  رد 
. دننک یم  لمح  يونعم  یکیدزن  یسح و  یکیدزن  رب  ار  نامز  ندش  کیدزن  هک : تسا  نیا  نخس  نیرتهب 

: يونعم یکیدزن 
، ضایع یضاق  ار  لوق  نیا  دوش . یم  عقاو  هدنیآ  ياهنارود  رد  نیا  و  دور . یم  نیب  زا  نامز  تکرب  هک  تسا  نیا  يونعم  یکیدزن  زا  روظنم 

درذگ یم  زور  اًلثم  تسا . نآ  رد  تکرب  مدـع  زور ، ندـش  هاتوک  زا  دارم  دـیوگ : یم  يوون  دـنا . هدرک  رایتخا  رجح ، نبا  ضفاح  يوون و 
. دنرب یم  هدیاف  تعاس  کی  هزادنا  هب  نآ  زا  هک  یلاح  رد 

تمایق ندـش  کیدزن  ياه  هناشن  زا  هک  تسا  نامز  یتح  اهزیچ و  مامت  زا  تکرب  نتفر  نیب  زا  دارم  هک  تسا  نیا  قح  و  دـیوگ : یم  ظفاح 
. دشاب یم 

رود و ياهناکم  نیب  طاطابترا  یکیدزن  هب  ناوت  یم  نینچمه  يونعم  یکیدزن  زا 
411 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یم یط  هام  نیدـنچ  رد  هتـشذگ  رد  هک  ییاه  هلـصاف  دوش ، یم  ریـسفت  نامز  یکیدزن  هب  نآ  زا  هک  اـهتفاسم  نیا  نیب  دـمآ  تفر و  تعرس 
رد هک  یکیدزن  دیوگ : یم  ( 2 / 522  ) يرابلا حتف  قیلعت  رد  زاب  نب  خیش  دشک . یمن  لوط  رتمک ، هکلب  تعاس  دنچ  زا  رتشیب  رد  الاح  دندش 

ییاهزیچ مامت  اهنیشام و  اهامیپاوه و  عارتخا  ببس  هب  اهنآ  نایم  تفاسم  تدم  یمک  اه و  هراق  اهرهش و  نیب  یکیدزن  هب  هدش  رکذ  ثیدح 
. ملعا هّللا  دوش . یم  ریسفت  دنتسه ، نآ  دننام  هک 

: یسح یکیدزن 
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. دوش یم  هاتوک  سوسحم  تروص  هب  نامز  هک  تسا  نیا  یسح  یکیدزن  زا  روظنم 
تسین نکمم  ریغ  يرما  نآ  ندش  عقاو  و  دوش ، یمنادیپ  هلـصاف  اه  تعاس  نیا  تشذگ  نیب  دنرذگ و  یم  تعرـس  هب  زور  بش و  تاعاس 

مایا هک  هنوگنامه  هجیتن  رد  دشکیم . لوط  هتفه  هام و  لاس ، هزادـنا  هب  زور  نآ  رد  هک  درک  هراشا  ناوت  یم  لاجد  نامز  هب  نآ  دـییأت  يارب 
. تسا ایند  نایاپ  ندش  کیدزن  ملاع و  ماظن  رد  لالتخا  رطاخ  هب  نآ  هک  دنوش  یم  زین  هاتوک  دندرگ ، یم  ینالوط 

هب ندش  هاتوک  نآ  زا  روظنم  هدش  هتفگ  دیوگ : یم  روط  نیا  دش  رکذ  هک  ثیدح  نیا  ینعم  هراب  رد  ( 1 / 44  ) يواتفلل يواحلا  رد  یطویس 
هک دشاب  یم  يونعم  تروص  هب  هدش  هتفگ  و  دـنوش . یم  هاتوک  تمایق  ندـش  اپرب  کیدزن  زور  بش و  تاعاس  دـشاب . یم  یـسح  تروص 

هراـب نیا  رد  زین  يرگید  ياـهلوق  و  تسا ...  ناـمز  یتح  اـهزیچ  ماـمت  زا  تکرب  نتفر  نیب  زا  ناـمز و  ندرک  رذـگ  تعرـس  هب  نآ  زا  دارم 
. ملعا هّللا  و  دراد . دوجو 

رب ثیدح  هکنیا  رب  یعنام  تسین و  یضراعت  ناشنیب  یـسح ، تروص  هب  ندش  کیدزن  طابترا ، تلوهـس  تکرب ، نتفر  نیب  زا  لوق : هس  نیا 
. ملعا یلاعت  هّللا  درادن . دوجو  دنک ، تلالد  اهنآ  همه 

لقن وا  نابز  زا  ظفاح  تسا . یگدـنز  زا  ندرب  تذـل  نآ  زا  روظنم  هک  هتفگ : یباطخ  هلمج  زا  دـناهتفگ : نامز  هراب  رد  زین  يرگید  نانخس 
زوریپ لدع  دوش ، یم  رادیدپ  نیمز  رد  یتسار  هک  ملعا - هّللا  يدهم - ترـضح )  ) جورخ نامز  ار  نآ  دهاوخ  یم  دیوگ : یم  هک  دـنک  یم 

رگا هک  دوش  یم  يرپس  یهاتوک  نامز  رد  مدرم  شوخ  مایا  و  دشاب ، یم  هاتوک  نآ  تدم  دنرب و  یم  تذـل  یگدـنز  زا  مدرم  ددرگ و  یم 
ینالوط دشک و  ازارد  هب  نآ  تدم 

412 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
1 . » دشاب یم  هاتوک  نآ  تدم  هجیتن  رد  ددرگ  یم  دنسپان  هورکم و  دوش ،

نامسآ رد  یخرس  روهظ  شتآ و  ثیداحا  - 34

تاـیاور نآ  عومجم  زا  تسا ، هدـش  دراو  نوگاـنوگ  شتآ ) راـّنلا -  ) هملک اـب  تاـیاور  نامـسآ  رد  یخرـس  روهظ  شتآ و  ثیداـحا  - 34
ماجنا ار  دوخ  تیرومأـم  دـمآ و  دـهاوخ  نوریب  فلتخم  ياـهنامز  رد  نوگاـنوگ  ياـهناکم  زا  ددـعتم  ياـهشتآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

کـشوم بمب و  لیبق  زا  از  شتآ  یگنج  لیاسوایآ  دـیامن  یم  هراشا  يا  هلیـسو  هچ  هب  شتآ  هملک  هک  تسین  صخـشم  لاح  داد : دـهاوخ 
عوقو زا  دعب  هک  دناد  یم  ادخ  ای ...  ای و  دریگ  یم  ارف  ار  راید  نآ  مدرم  هک  تسا  ینامـسآ  يالب  ًاعقاو  ای  تسا  هریغ  امیپ و  هراق  ای  فیعض 

. دش دهاوخ  نشور  نامز : نآ  نیققحم  يارب  شدوخ  نامز  رد 
دنک و حبـص  اهنآ  تقو  ره  دـنک  حبـص  دـهد : ماش  هب  قوس  ار  مدرم  هک  دوش  جراخ  نمی  رد  یـشتآ   » هک تسا  هدـش  تیاور  بعک  زا  - 1

رد نارتش  نآ  ینشور  زا  دننک و  ریس  ناشیا  تقو  ره  دنک  ریس  و  دننک : تحارتسا  ناشیا  تقو  ره  دنک  تحارتسا 
«2 . » دیورب ماش  يوسب  دیدینش  تقو  ره  ار  نیا  سپ  دهد  ینشور  يرصب » »

«3 . » دوش هدید  نآ  ینشور  زا  يرصب  رد  نارتش  ندرگ  هک  دوش  جراخ  زاجح  زا  یشتآ  دومرف : رگید  ثیدح  رد  - 2
«4 . » دشاب هدوب  بش  لهچ  قرشم  رد  يدود  شتآ و  دومرف : رگید  ثیدح  رد  - 3

413 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
تیب لها  يارب  ار  لاس  کی  ماعط  درک : عولط  يدید  قرشم  فرط  زا  نامسآ  رد  یـشتآ  دومع  تقو  ره  هک  دومرف : یثیدح  نمـض  رد  - 4

«1 . » نک هدامآ  دوخ 
سپ دنک  یم  عولط  بش  دنچ  قرشم  فرط  زا  تسا  یگرزب  شتآ  دینیبب و  نامـسآ  رد  یتمالع  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5

«2 . » تسا مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  یمک  نیا  مدرم و  جرف  تسا  تقو  نآ 
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: تشاد دهاوخ  يدنک  ریس  هک  لیس » سبح   » زا یشتآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 6
تکرح حبـص  شتآ  مدرم  يا  دنیوگب : مدرم  هب  یـضعب  هک ) يروطب   ) دور یم  رـصع  حبـص و  دیامن  تکرح  زور  رد  دـشاب و  یفخم  بش 

«3 . » دروخ دهاوخ  ار  وا  دسر : شتآ  ار  ِهکره  دیئامن و  تحارتسا  مه  امش  دومن : تحارتسا  و  دینک : تکرح  مه  امش  درک 
ینـشور هک  دوش  یم  جراخ  قاّرو  هوک  زا  شتآ  یک  متـسناد  یم  شاک  يا  : » دومرف یثیدح  لیذ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 7

«4  ... » ار يرصب  رد  یتخب  نارتش  ندرگ  دهد 
دشاب هتشاد  تماقا  لاس  لهچ  يرصب و  هب  دهد  قوس  ار  ناگدنرد  ناگدنرپ و  نایاپ و  راهچ  مدرم و  هک  دوش ، جراخ  ندع  زا  یـشتآ  - » 8

«5 ... »
«6  ... » زاجحلا ضرا  نم  ران  جرخت  یتح  ۀعاّسلا  موقتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 9

يرـصب  ) دوش هدـید  يرـصب  رد  نارتش  ندرگ  نآ  ینـشور  زا  هک  دـیآ  نوریب  زاجح  نیمز  زا  یـشتآ  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اـپرب 
(. ماش رد  تسا  یلحم 

نم هک  دشاب  یسمش  لاس 1354  رد  انم ، يزوس  شتآ  ثیدح  نیا  قادصم  کی  دیاش 
414 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ماگنه مدوب  هدرب  ناطیـش  هب  نتخادـنا  گنـس  ةرمج ) یمر   ) يارب ار  اه  یجاـح  مدوباـنم و  رد  ناوراـک ، تسرپرـس  ناونع  هب  لاـس  نآ  رد 
مراذگن مریگب و  ار  جاجح  يولج  مدومن  ششوک  یلیخ  هک  ام  ياهرداچ  هقطنم  رد  تسرد  مه  نآ  تسا  رو  هلعش  شتآ  میدید  نتـشگرب 

همه نآ  یهاتوک  تدـم  رد  اریز  دوب ، كانتـشحو  ًاعقاو  مدـش  قفوم  مه  يدودـح  اتو  دـنوش  یم  فلت  دـنزوس و  یم  ناشدوخ  هک  دـنورب 
يارب زاگ  لوسپک  ددع  لقا 15  دح  ناوراک  ره  رد  نوچ  دـمآ  رد  یلاخ  کشخ و  نابایب  کی  تروص  هب  انم  نیمزرـس  تخوس و  اهرداچ 

اهرداچ يور  هب  دـش و  یم  رجفنم  نامـسآ  رد  هتفر و  ـالاب  پوت  کیلـش  دـننام  شتآ  ندیـسر  رثا  رد  اـهنآ  همه  تشاد ، دوجو  زپ  تخپ و 
!!. دیشک یم  شتآ  هب  اراجنآ  هدش و  شخپ 

نایدنرز ياقآ  مان  هب  لیبدرا  فاقوا  سیئر  یتح  دوب و  هدز  یمس  رام  اههوک  رد  مه  ار  اه  یـضعب  دندش و  هدنهانپ  اه  ناتـسهوک  هب  مدرم 
. ماهداتفا زور  نیا  هب  رام  سرت  زا  هوکرد  تفگ : تشگرب ، رداچ  لحم  هب  هتفشآ ...  عضو  اب  دوب ، نم  ناوراک  یعمج  تیعم و  رد  هک 

هدـش رتسکاخ  یگمه  نم ، ناوراک  هلمج  زا  اه  ناوراک  لیاسو  اهرداچ و  مامت  میدـید  اـهرداچ و  لـحم  هب  میدـمآ  قیرح  ياـفطا  زا  سپ 
خـلت و هثداح  نیا  زا  دـعب  مدوب  رکف  نیا  رد  قرغ  اریز  دوبن ، اهنآ  زا  رتهب  نم  لاح  دنتـسیرگ  یم  تدـش  هب  مه  نم  برع  نیمداـخ  تسا و 

هتخوس لیاسو  اب  مه  نآ  دوب  مسابل  كاس  رد  نم  ياهلوپ  مامت  نوچ  دومن  مهاوخ  هرادا  هنوگچ  لـیاسو  نودـب  ار  اـه  یجاـح  كاـندرد ،
مدوب نآ  نارگن  نم  هچنآ  اما  دندوب  راتفرگ  نم  درد  هب  اه  یلیخ  مدوبن  نم  اهنت  هتبلا  رایتخا  رد  یلیاسو  هن  طاسب و  رد  یلوپ  هن  سپ  تسا ،

رفن کی  اب  نارحب  نیا  رد  منک  ادیپ  ار  اهنآ  هدش ، حورجم  ای  هتخوس و  ِهک  مدیود  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  دوب ؛ اه  یجاح  دوخ  نتخوس 
ار ارجام  و  دوب ،) نم  ياهرداچ  هب  هدـیبسچ  شیاهرداچ  هک   ) مدـمآ ورب  ور  هداز  یلعرظن  اضرمالغ  جاح  ياـقآ  ماـن  هب  ناوراـک  سیئر  زا 

نوچ  ) مدرک رادیب  ار  مدوخ  امش و  ياه  یجاح  مامت  نم  دش  رو  هلعش  شتآ  نابایخ  فرط  نآ  زا  هک  مدوب  رداچ  رد  نم  تفگ : مدیسرپ !؟
میتشاد هچره  بوخ  اما  میرادن  یناج  تافلت  رکـش  ارادخ  مداد و  يرارف  و  دندوب ) هدـیباوخ  رداچ  رد  ناریپ  اه و  مناخ  دوب و  رهظ  زا  دـعب 

ياهآ تفگ : مهد  همادا  ار  مفرح  متساوخ  یلو ، دش  تحار  ملایخ  تهج  نیا  زا  رکش  ارادخ  متفگ : دش ، رتسکاخ  لت 
415 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ات مدرب  مدوخ  اب  ار  ناشیا  سابل  كاس  نم  دییوگب  اقآ  یجاح  هب  تفگ : دید  ارم  رارف  عقوم  امـش  ناوراک  ياهمناخ  هیجاح  زا  یکی  یتسار 
؛ دنامن تخل  نتشگرب  زا  دعب 

ندرب رکف  رد  هماـگنه  نآ  رد  یمناـخ  هیجاـح  تسه ، شدوخ  ناـج  تاـجن  ددـص  رد  سکره  هک  نارحب  نآ  رد  تسا  یندرک  رواـب  رگم 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


؛!! دشاب نم  سابل 
فرط نآ  فرط و  نیا  بش  همین  ات  هصالخ  يدرک  فرطرب  ارم  ینارگن  مظعا  تمـسق  هک  یتشاد  راکهانگ  هدنب  نیا  هب  یهجوت  هچ  ایادخ 

ار اهنآ  دمآ  مک  رفنود  یکی  مدرمـش  میدومن و  عمج  اهرداچ  نتخوس  لحم  هب  هدرک و  ادیپ  اههوک  زا  ار  اه  یجاح  کت  کت  ات  میدـیود 
. دش تحار  ملایخ  میدرک و  ادیپ  رگید  ياهاج  زا  ادرف  مه 

عضو نآ  اب  امـش  رخآ  مدیـسرپ  وا  زا  تسا  مدوخ  كاس  هک  دش  مرواب  الاح  تشاذگ و  نم  يولج  ار  كاس  تشگرب و  مناخ  هیجاح  بش 
هب شتآ  زا  رارف  نیح  رد  تفگ : دندرک !؟ یم  رارف  هتشادرب و  ار  دوخ  ناج  همه  هک  یلاح  رد  يدوب  نم  كاس  رکف  رد  هنوگچ  كانتشحو 

يوت یناد  یم  رخآ  متفگ : یتفا ، یم  تمحز  هب  ناوراـک  هرادا  رد  یناـم و  یم  ساـبل  نودـب  ةرمج  یمر  زا  نتـشگرب  زا  دـعب  دـمآ  ملاـیخ 
یجاح دوب .! كاس  نآ  لخاد  لوپ  مین  نویلیم و  کی  غلبم  ًابیرقت  هکلب  هن  متفگ : دوب ، تیاه  سابل  هک  تسا  مولعم  تفگ : دوب ؟ هچ  كاس 

یم نارگید  لثم  مه  نم  ادخ  هب  تفگ : دمآ و  اج  رس  شلاح  مداد و  وا  هب  بآ  يرادقم  داتفا و  لاح  یب  هرابود  نخس  نیا  ندینش  اب  مناخ 
هک نیا  اب  مرادرب  ار  كاـس  نآ  مدـش  راداو  نم  هک  دـمآ  شیپ  ياهلئـسم  هچ  مناد  یمن  یلو  مهد  تاـجن  شتآ  ناـیم  زا  ار  مدوخ  متـساخ 

يرورـض لـیاسو  هتفر  هکم  هب  هلـصافالب  موش  هدنمرـش  شیاـهنامهیم  زا  نم  تساوخ  یمن  ادـخ  متفگ : تخوس ،!! شتآ  رد  مدوخ  كاـس 
. هَّللدمحلا میتشاد و  جایتحا  میدنام و  یم  اجنآ  زور  هس  هک  مدومن  لمح  انم : هب  مدوخ  تناو  اب  هدیرخ و  ار  جاجح 

شرس دوب  هفرغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدوب و  هتـسشن  هنیدم  رد  يراوید  هیاس  رد  ام  تفگ : يرافغلا  دیـسأ  نب  ۀفیذح  - 10
تماـیق هب  عجار  میتـفگ : دروم ؟ هچ  رد  دومرف : میتـفگ  یم  ثیدـح  میتـفگ : دـیدرک ؟ یم  تبحـص  هچ  هراـب  رد  دوـمرف : دروآ و  نوریب  ار 

: دومرف
فوسخ ۀثالثو  ضرالا  ۀبادو  لاجدلاو ، اهبرغم ، نم  سمـشلا  عولط  تایآ : رـشع  اهلبق  اورت  یتح  ۀـعاسلا  نورت  مکنإ ال  ۀـعاسلا ) موقت  (ال 

فسخ و  قرشملاب ، فسخ  ضرالا : یف  نوکت 
416 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

جرخت ران  نامزلا  رخآ  یف  نوکتو  جوجأم ، جوجأی و  جورخ  و  مالسلا ، هیلع  میرم  نب  یسیع  جورخ  و  برعلا ، ةریزجب  فسخ  و  برغملاب ،
اذإ مهعم  لزنت   ) رـشحملا یلإ  مهقوست  مهل  تماق  اوماق  املک  رـشحملا  یلإ  سانلا  قوست  ادـحأ  اـهفلخ  عدـت  ـال  ضرـالا  رعق  نم  نمیلا  نم 

«1 (. » اولبقأ اذإ  مهعم  لبقت  و  اولزن ،
هسو - 4 ضرألا ، ۀباد  و  - 3 لاجدو ، - 2 شبرغم ، زادیشروخ  عولط  - 1 هناشن ، هد  نآ  زا  شیپ  دـینیبب  هک  نیاات  دـینیب  یمن  ار  تعاس  امش 

یسیع جورخ  و  - 8 برعلا ، ةریزج  رد  یگتفر  ورف  و  - 7 برغم ، رد  یگتفر  ورف  و  - 6 قرشم ، رد  نیمز  نتفر  ورف  - 5 نیمز ، یگتفر  ورف 
، جوجأم جوجأی و  - 9 مالسلا ، امهیلع  میرم  نب 

يوس هب  دنار  یم  ار  مدرم  شرس ، تشپ  دراذگ  یمنار  يدحا  هک  نیمز  لدو )  ) يدوگ زا  نمی  زا  دیآ  نوریب  یـشتآ  نامز  رخآ  رد  و  - 10
. دنک یم  تکرح  مه  نآ  دندرک  تکرح  رگا  دیآ و  دورف  اهنآ  اب  مه  نآ  دنیآ  دورفرگا  رشحم ،

مادق یه  سانلا و  جرف  اهدنعف  لایل ، علطت  قرـشملا  لبق  نم  ۀمیظع  ًاران  ءامـسلا : یف  ۀمالع  متیأر  اذإ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 11
«2 . » لیلقب مئاقلا 

مدرم جرف  تسا  تقو  نآ  سپ  دنک  یم  عولط  بش  دنچ  قرشم  فرط  زا  تسا  گرزب  یـشتآ  نآ  و  دینیبب ، نامـسآ  رد  یتمالع  هک  ینامز 
. تسا مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  یمک  نیا  و 

لّلجت ةرمح  و  ءامّـسلا ، یف  مهل  رهظت  رانب  مهیـصاعم  نع  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  مایق  لبق  ساـّنلا  رجزی  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 12
، اهقافآ یف  رشنت  ءامّسلا و  یف  رهظت  ةرمح  هافرط و  یقتلی  داکی  یّتح  فطعنی  ّمث  رمقلا ، ءیضی  امک  ءیضی  قرـشملاب  مجن  عولط  ءامّـسلا و 

«3 . » ماّیأ ۀعبس  وأ  ماّیأ  ۀثالث  ّوجلا  یف  یقبت  اًلیوط و  قرشملا  یف  رهظت  ران  و 
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رهاظ اهنآ  يارب  نامسآ  رد  هک  یشتآ  هب  دوخ  تشز  ياهراک  یصاعم و  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  مدرم  دنوش  هداد  رجز 
417 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یم ادیپ  فاطعنا  سپس  هام ، ینشور  دننام  دهد  یئانـشور  قرـشم ، رد  ياهراتـس  عولط  دناشوپ و  یم  ار  نامـسآ  همه  هک  یخرـس  ددرگ و 
رد دوش  یم  شخپ  نامسآ و  رد  دوش  یم  رهاظ  هک  یخرـس  و  دسرب ، مه  هب  شفرط  ود  دوش  کیدزن  هک  يروط  هب  دوش ) یم  مخ  و   ) دنک

(. تسا يوار  زا  دیدرت   ) زور تفه  ای  زور  هس  اوه  رد  دنام  یم  ینالوط و  قرشم  رد  دوش  راکشآ  هک  یشتآ  و  نآ ، قافآ 
و ءامّسلا ، یف  مهل  رهظت  رانب  مهیصاعم  نع  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  مایق  لبق  ساّنلا  رجزی  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع : یبا  دش  هدینـش  - 13

قارعلا لهأ  لومش  اهلهأ و  یف  عقی  ءانف  اهرود و  بارخ  اهب و  کفـست  ءامد  ةرـصب و  ةدلبب  فسخ  دادغبب و  فسخ  ءامّـسلا و  لّلجت  ةرمح 
«1 . » رارق هعم  مهل  نوکی  فوخ ال 

همه هک  یخرس  دوش و  رهاظ  نامسآ  رد  هک  یشتآ  اب  دوخ  تشز  ياهراک  یصاعم و  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  مدرم  دنوش  یم  رجز 
رد یئاه  هناخ  یبارخ  دوش و  هتخیر  نآ  رد  هک  یئاه  نوخ  هرصب و  رهـش  رد  یفـسخ  دادغب و  رد  نتفرورف  فسخ و  دریگارف و  ار  نامـسآ 

. دشاب هتشادن  شمارآ ) و   ) رارق چیه  هک  یسرت  ار  قارع  لها  ندش  لماش  نآ و  لها  ندش  یناف  نآ و 
نم کّشلا   ) ماّیأ ۀعبس  وأ  ماّیأ  ۀثالث  عقت  وأ  علطت  میظعلا  يورهلا  هبـش  قرـشملا  نم  ًاران  متیأراذا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللادبع : یبا  زا  - 14

«2  » ٌمیکح زیزع  هَّللا  ّنا  ّلجو  ّزع  هَّللاءاشنا  دمحم  لآ  جرف  اوعّقوتف  العلا )
ءالعزا کش   ) زور تفه  ای  زور  هس  دوش  یم  عقاو  ای  دیامن  عولط  گرزب ، يوره  نکفارون )  ) هیبش قرـشم  زا  ار  یـشتآ  دـیدید  هک  ینامز 

. تسا تمکح  تردق و  بحاص  دنوادخ  ّلج  ّزع و  هَّللاءاشنا  ار  دمحم  لآ  جَرف  دیشاب  راو  دیما  سپ  تسا ) يوار 
یتأی اهلیوأت  : » دومرف ِعقاو » ٍباذَِعب  ٌِلئاس  ِلَأَس   » هیآریسفت رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 15

418 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
کلاذ هتقرحأ و  ّالا  دمحم  لآل  ًارتو  عدتال  فیقثب  ّرمت  یّتح  دسأ  ینب  ۀـسانک  ۀـسانکلا  یلا  یهتنت  یّتح  ًاران  ینعی  ۀـّیوثلا  یف  عقی  باذـع و 
هـسانک رب  دوش  یم  یهتنم  ات  یـشتآ  ینعی  هیوث  رد  دوش  عقاو  باذع و  دـیآ  یم  هک  تسنآ  هیآ  لیوأت  « 1 « » مالـسلا هیلع  مئاقلا  جورخ  لبق 

زا شیپ  نیا  دنازوس و  یم  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دمحم ، لآ  رب  ینمـشد ) ای   ) یقح دراذگ  یمن  فیقث ، تالحم )  ) هب درذگ  یم  ات  دـسا  ینب 
. تسا مالسلا  هیلع  مئاق  جورخ 

دنع مامه  نب  دعـس  راد  یتأت  یّتح  اهفلخ  نم  اهقوسی  کـلم  برغملا و  نم  جرخت  راـن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  رگید  ربخ  رد  - 16
«2 «. » مالسلا هیلع  يدهملا  لبق  کلاذ  اهتقرحأ و  ّالا  دمحم  لآل  رتو  اهیف  ًاراد  عدتال  اهلهأ و  اهتقرحأ و  ّالا  ۀّیمأ  ینبل  ًاراد  عدتالف  هدجسم 
دزاس یمن  اهر  و  وا ، دجـسم  دزن  مامه  نب  دعـس  هناخ  هب  دیآ  یم  ات  شتـشپ ، زا  دـنار  یم  ار  نآ  ياهتـشرف  برغم و  زا  دـیآ  نوریب  یـشتآ 

یم هـک  نـیا  رگم  دـمحم  لآ  يارب  یقح  نآ  رد  دراذـگ  یمن  ار و  شلها  ار و  نآ  دــنازوس  یم  هـک  نـیا  رگم  هـیما  ینب  يارب  ار  ياهناـخ 
. تسا مالسلا  هیلع  يدهم  زا  لبق  نیا  ار و  نآ  دنازوس 

: دومرف سپ  ۀعاسلا ، طارشأ  لوأ  زا  دیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالس  نب  هّللا  دبع  - 17
«3 . » برغملا یلإ  قرشملا  نم  سانلا  رشحت  ران 

. دنار یم  برغم  هب  قرشم  زا  ار  مدرم  هک  یشتآ 
سپ دـیامن  عولط  زور  تفه  ای  هس  تسا  گنر  درزای  خرـس  هک  دـیدید  قرـشم  فرط  زا  یـشتآ  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  - 18

«4  ... » دیشاب دمحم  لآ  جرف  عقوتم 
؟ تسیچ هزات  تمالع  دندرک : ضرع  تسا : ناضمر  رد  ياهزات  تمالع  دومرف : - 19

. نک هدامآ  ار  لاس  کی  ماعط  تتیبلها  يارب  يدید  ار  نآ  یتقو  سپ  دنک  یم  عولط  نامـسآ  رد  قرـشم  فرط  زا  شتآ  زا  يدومع  دومرف :
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میدومن افتکا  دادعت  نیمه  هب  هک  تسا  هدش  دراو  نیماضم  نیا  هب  زین  رگید  تایاور  شتآ  هراب  رد  « 5»

نکاما زا  رابخا  یئوگشیپ و  شخب 10 

هراشا

ام تسد  هب  نید  ناگرزب  زا  هک  اه  لحم  نکاـما و  هب  طوبرم  تاـیاور  زا  يدادـعت  شخب  نیا  رد  نکاـما  زا  راـبخا  یئوگـشیپ و  شخب 10 
ربمایپ نید و  هنوگچ  دـننک  یم  لاؤس  هک  نانآ  يارب  دـشاب  یتّجح  خـساپ و  نآ ، کت  کـت  قیقد  هعلاـطماب  اـت  میروآ  یم  ار  تسا  هدیـسر 

یئاـناوت دـبا  اـت  تسا ، ینامـسآ  شناد  ملع و  همه  نیا  ياراد  هک  يدوـجو  دـننادب  و  درک !؟ دـهاوخ  هرادا  ار  اـیند  تماـیق  هنماداـت  مالـسا 
دشاب یم  اراد  مه  ار  ناهج  تیریدم 

ناجیبرذآ - 1

رد دـننک و  یم  بارخ  ار  ناـجیبرذآ  یکی  رد  دـنراد  جورخ  ود  اـه  كرت  : » دوـمرف هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ناـجیبرذآ 1 - - 1
«1 . » دنیآ یم  تارف  طش  هب  تعرس  هب  يرگید 

نامز نآ  نوچ  دنکب و  دناوتن  نآ  اب  هلباقم  يزیچ  چـیه  هک  ناجیبرذآ  زا  شتآ  يارب  تسا  راچان  دـندومرف : مالـسلا  امهیلع  نیقداص  زا  - 2
«2  ... » دوخ هناخ  ياهسالپ  زا  یسالپ  دیشاب  هدوب  دیدید  ار 

مس اب  ناجیاب  رذآ  و  لیخلا . کبانسب  ناجیبرذآ  و  داد ...  ربخ  اهرهـش  یبارخ  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا : هتفگ  بقانم  باتک  رد  - 3
3 . » اهبسا

هبآ - 2

یب جرع  امل  دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شدانسا  اب  صـصقلا  باتک  رد  يزار  لیلجلا  دبع  لجا  خیـش  هبآ 1 - - 2
ۀحئار اهب  تممش  ۀیروفاک  ءاضیب  ضرأب  تررم  ءامسلا  یلإ 

422 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
الاجر اهنم  قلخی  هَّللا  نإ  و  تلبقف ، کتّیرذ  ۀیالوو  کتلاسر  اهیلع  تضرع  ۀـبآ " اهل " لاقی  لاق : ۀـعقبلا ؟ هذـه  ام  لیئربج  ای  تلقف : ۀـبیط ،
روفاک گنر  هب  يدیفـس  نیمز  هب  دـندرب  یم  ـالاب  نامـسآ  هب  ارم  هک  یتقو  اـهلهأ . یلعو  اـهیلع  هَّللا  كراـبف  کـتیّرذ  نولوتی  کـنولوتی و 

: تفگ هعقب ؟ نیا  تسیچ  لیئربج  يا  متفگ : سپ  مدومن ، مامشتسا  یشوخ  يوب  نآ  رد  متشذگ و 
ارت و هک  ینادرم  نآ  زا  دـنیرفآ  یم  دـنوادخ  انامه  دومن و  لوبق  وت و  هیرذ  تیالو  وت و  تلاسر  دـش  هضرع  نآ  رب  دـنیوگ ، هبآ »  » ار اجنآ 

. نآ لها  نآ و  رب  دنوادخ  دهد  تکرب  سپ  دنراد ، یم  تسود  ارت  هیرذ 
مهل روفغم  ۀبآ »  » لهأ مق و  لهأ  دومرف : یم  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  دمحم  نب  یلع  مدینـش  دومرف : ینـسح  هّللا  دبع  نب  میظعلا  دـبع  - 2

. رانلا یلع  هدسج  هَّللا  مّرح  ءامـسلا  نم  ةرطق  هقیرط  یف  هباصأف  هراز  نم  الأ و  سوطب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يدجل  مهترایزل 
«1»

ار وا  سکره  شاب  هاگآ  سوط ، رد  ار  مالـسلا  هیلع  ءاضرلا  یـسوم  نب  یلع  مدـج  ترایز  رطاخ  هب  دـناهدش  هدوشخب  هبآ  لـها  مق و  لـها 
دیامن مارح  شتآ  هب  ار  وا  دسج  دنوادخ  دسرب ، وا  هب  نامسآ  زا  ناراب ) بآ   ) هرطق شهار  رد  دنک و  ترایز 

! دوش یم  رفح  يرهن  اجنیادینک  یم  رواب  ایآ  - 3
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یلإ هباحـصأب  مالـسلا  هیلع  یلع  جرخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  - 1 دوش ! یم  رفح  يرهن  اجنیادـینک  یم  رواب  اـیآ  - 3
ریمأ ای  اولاق : تلق ؟ امیف  یقدـصم  متنکأ  ءاملا  هیف  يرجی  رهن  انهه  رفحی  یتح  ماـیألا  بهذـت  ـال  مکل : تلق  نإ  متیأرأ  لاـق : ۀـفوکلا و  رهظ 

ناکف هب ، عفتنا  و  رمتـساو )  ) نفـسلا ءاملا و  هیف  يرج  دـق  عضوملا و  اذـه  یف  رهن  یلإ  رظنأ  ینأکل  هَّللاو ، يإ  لاق : اذـه ؟ نوکی  نینمؤملا و 
«2 . » لاق امک 

دوش هدنَک  ات  درذگ  یمن  اهزور  امش  هب  میوگب  رگا  دینک  یم  رواب  ایآ  دومرف : هفوک و  تشپ  رب  شباحصا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفر  نوریب 
،؟ نیا دوش  یم  ایآ  نانمؤمریما  يا  دنتفگ : متفگ ؟، هک  هچنآ  رد  ارم  دینک  یم  قیدصت  ایآ  دوش ، یم  يراج  نآ  رد  بآ  هک  يرهن  اجنیا  رد 

یتشک بآ و  لحم و  نیا  رد  يرهن  هب  منک  یم  هاگن  هک  نیا  لثم  مسق ، ادخ  هب  یلب  دومرف :
423 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دوب هدومرف  هک  هنوگ  نآ  دش  سپ  دناسر ، یم  هرهب  دنک و  یم  ادیپ  رارمتسا  اه و 

مور ناریا و  حتف  زا  رابخا  - 4

اهحتفیف برعلا  ةریزج  نولتاقت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  صاقو  یبا  نب  ۀـبتع  نب  عفان  مور 1 - ناریا و  حـتف  زا  رابخا  - 4
«1 « » هَّللا هحتفیف  لاجدلا ، نولتاقت  ّمث  هَّللا ، اهحتفیف  مورلا  نولتاقت  ّمث  هَّللا ، اهحتفیف  سرافلا  نولتاقت  ّمث  هَّللا ،

یم گنج  مور  اب  دیاشگ و  یم  ار  نآ  دنوادخ  سپ  دیگنج  یم  سراف  اب  دنک و  یم  حتف  ار  نآ  دنوادخ  برعلا ، ةریزج  اب  دینک  یم  گنج 
. ادخ دنک  یم  حتف  ار  نآ  دیگنج و  یم  لاجد  اب  دنک و  یم  حتف  ار  نآ  دنوادخ  سپ  دیئامن 

نمی و هینطنطـسق و  رـصم و  ماش و  حـتف  ًاصوصخم  تسا  هدـش  دراو  ناوارف  تایاور  نوگانوگ ، ياهباتک  رد  یمالـسا  تاحوتف  هب  عجار 
. میدرواین راصتخا  رطاخ  هب  هک  سراف و ...  مور و 

هیلع و هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لوانتف  « 2  » ۀیدُکب اوّرم  قدنخلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رفح  امل  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
هَّللا لوسر  لاقف  قرف ، ثالثب  تقرفتف  ۀبرض  اهب  برضف  هنع ، هَّللا  یضر  ناملـس  دی  نم  وأ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  دی  نم  َلَْوعِملا  هلآ 

ردقی ام  رصیق و  يرسک و  زونکب  اندعی  هبحاصل : امهدحأ  لاقف  رصیق ، يرسک و  زونک  هذه  یتبرض  یف  ّیلع  حتف  دقل  هلآ : هیلع و  هللا  یلص 
«3 . » یلختی جرخی  نأ  اندحأ 

تـسد زا  تفرگ  ار  گنلک  ادـخ  لوسر  سپ  دـندرک  ریگ  ياهرخـص  هب  دـنَک  یم  ار  قدـنخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناـمز 
یتبرض ناملس و  تسد  زا  ای  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

424 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
زا یکی  دوشگ ، نم  يارب  ار  رصیق  يرسک و  ياه  هنیجنگ  نم ، تبرـض  نیا  رد  دنوادخ  نیقیهب  دومرف : سپ  دش  هکت  هس  دز  هرخـص  نآ  هب 

يارب سرت  زا  ام  زا  يدـحا  هک  یلاح  رد  ار  رـصیق  يرـسک و  نیازخ  ام  يارب  دـهد  یم  هدـعو  تفگ : شقیفر  هب  نایور ) ود  هتـسدرس   ) نآ
. دور نوریب  دناوت  یمن  یئوشتسد 

«1 . » ضیبألا یف  يذلا  يرسک  لآ  زنک  نیملسملا  نم  ۀباصع  نحتفتل  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3
. تسه ضیبا  رد  هک  ار  يرسک  لآ  هنیزخ  اهناملسم  زا  ياهتسد  دومن  دهاوخ  حتف  هتبلا  هتبلا 

ۀقور مهیلإ  جرخی  یتح  مکدعب ، نم  نیذلا  مهنولتاقی  و  رفصألا ، ینب  نولتاقتس  مکنإ  یلع ! ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 4
«2 . » اهلثم اوبیصی  مل  مئانغ  نوبیصیف  ریبکتلا ، حیبستلاب و  ۀینیطنطسقلا  نوحتتفی  و  مئال ، ۀمول  هَّللا  یف  نوفاخی  نیذلا ال  زاجحلا  لهأ  مالسإلا 
هب دور  نوریب  ات  دنشاب ، یم  امش  زا  دعب  هک  یئاهنآ  دننک  یم  گنج  و  نایمور ) ینعی   ) رفصا دالوا  اب  دیگنج  یم  امش  هک  یتسردب  یلع  يا 
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حیبست و اب  ار  هینطنطـسق  ناگدننک و  شنزرـس  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  دنـسرت  یمن  هک  یئاهنآ  زاجح ، لها  زا  مالـسا  ناراکادف  اهنآ  يوس 
. دنا هدیدن  ار  نآ  لثم  هک ، یئاه  تمینغ  هب  دنسر  یم  سپ  دنیامن  یم  حتف  ریبکت 

. تشذگ زین  ۀعاس  طارشا  رد  مور  ناریا و  حتف  هرابرد  یتایاور 
رد اهنآ  نیازخ  دروخ و  دـنهاوخ  تسکـش  مور  رـصیق  ناریا و  يرـسک  هک  دنتـشادن  رواب  اهنآ  نارای  ناقفانم و  دـینیب  یم  تاـیاور  نیا  رد 
ربا هب  يزوریپ  دیون  فرط  نآ  زا  دـنز و  یم  قدـنخ  شرود  هب  سرت  زا  اجنیا  رد  زورما  دـنتفگ : یم  تفرگ  دـهاوخ  رارق  ناناملـسم  رایتخا 

داد و ربخ  تفرگ و  ملع  يذ  زا  یتوکلم  ملع  بحاص  اما  دوبن  لوبق  لباق  نایمدآ  هنوگ  نآ  يارب  ًاـعقاو  یلب  دـهد ، یم  ناـهج  ياهتردـق 
درک ادیپ  ققحت  دمآ و  شیپ  وم  هبوم  زین ، یمک  تدم  رد 

هنوعلم هفیحص  نایرج  زا  رابخا  - 5

هک تسا  هدروآ  ار  مشاه  ینب  یعامتجا  يداصتقا و  لماک  هرصاحم  يردخ  دیعس  یبا  هنوعلم  هفیحص  نایرج  زا  رابخا  - 5
425 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

؛ تسا نیا  ثیدح  هصالخ 
دنتـسب و نامیپ  مهاب  دـندومن و  ینادـنز  ياهرد  رد  شتوعد  لـیاوا  رد  ار  مشاـه  ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیرق  هک  یتقو 

هبعک فقـس  هب  ار  همان  نامیپ  نآ  و  وو ...  دنیامنن  هلماعم  اهنآ  اب  دنریذپن و  دوخ  عمج  رد  دنهدن و  هار  رهـش  هب  ار  اهنآ  هک  دـندومن  ءاضما 
اب اجنآ  رد  لاس  هس  دیامن و  دوبان  هراپ و  ار  نآ  ات  دشاب  هتشادن  یسرتسد  نآ  هب  یسک  هک  دندرک  یم  ینابهگن  ياهلیبق  زور  ره  دنتخیوآ و 

لوسر ترـضح  يزور  دنتـشادن ، زاربا  تئرج  یلو  دندوب  هدش  نامیـشپ  زین  ناگدننک  ءاضما  زا  یـضعب  دندرک و  يرپس  يراب  فسا  عضو 
یلع ۀـضرألا  ّطلـس  هَّللا  ّیبر  ّنا  ّمعای  : » دومرف مالـسلا  امهیلع  ناـنمؤمریما  یمارگ  ردـپ  بلاـط  یبا  شیومع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

«1 « » ناتهبلا ۀعیطقلا و  ملظلا و  اهنم  تفن  و  اهیف ، هتبثأ  ّالا  هّلل  وه  ًامسا  اهیف  عدت  ملف  شیرق ، ۀفیحص 
تسادخ و يارب  هک  یمان  زج  يزیچ  نآ  زا  هتشاذگن  سپ  شیرق  هفیحص  رب  ار  هنایروم  دومن  طلـسم  نم  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  ومع  يا 

. تسا هدومن  وحم ) و   ) یفن ار  ناتهب  ماحرا و  عطق  ملظ و 
. دندومن وغل  ار  نامیپ  تسا و  تسرد  فرح  دندید  دنتفر و  دنرادرب و  ام  زا  ار  هرصاحم  نیا  تسا  تسرد  نم  فرح  رگا  دننیبب  دنورب 

اهنآ اریز 1 - ددرگ  راکـشآ  نایناهج  رب  مظعا  لوسر  ینامـسآ  ملع  نشور و  نایرج  نیا  تیمها  هک  تسا  مزال  ناوارف  تقد  ارجام  نیا  رد 
طـسو رهــش ، زکرم  رد  - 3 دوــب ، هتــسب  هـبعک  ِرَد  و  - 2 دـشاب ، هتـشادن  یـسرتسد  هفیحـص  نآ  هـب  یـسک  هـک  دنتـشاد  ار  تـبقارم  لاـمک 

رد مشاه  ینب  مامت  لاس  هس  - 4 دسرن ، نآ  هب  یسک  تسد  هک  دنداد  یم  کیشک  زین  ًابوانتم  غولش ، دمآ و  تفر و  لحم  هک  مارحلادجسم 
 .. وو دیآ  نوریب  نآ  زا  تسناوت  یمن  یسک  دندوب  لماک  هرصاحم  رد  هرد 

زاوها - 6

دوش و هدیرب  اههار  دشاب و  ناتـسربق  ناشیاه  هناخ  هک  يروطب  دوش  هلزلز  زاوها  رد  دومرف : یثیدـح  نمـض  دیـس  محالم  رد  زاوها 1 - - 6
«1 . » دورن يرهش  هب  يرهش  زا  يدحا 

زاوها هب  دوش و  یم  بلاغ  مجع  رب  برع  میوگ  یمن  نم  هک  تسا  یتکرح  هرصب  فارطا  یحاون و  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 2
2 . » مدرم نودب  دنروآ  يور 

كرت شترا  فاصوا  - 7
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نوسبلی ۀـقرطملا ، ناجملا  مههوجو  نأک  اـموق  مهارأ  ینأـک  اـه : كرت  فصو  هب  دومن  هراـشا  و  ۀـغالبلا : جـهن  كرت  شترا  فاـصوا  - 7
نم لقأ  تلفملا  نوکی  و  لوتقملا ، یلع  حورجملا  یـشمی  یتح  لتق  رارحتـسا  كانه  نوکی  و  قاتعلا ، لیخلا  نوبقتعی  و  جابیدلا ، قرـسلا و 

ار اهنآ  ایوگ  ایبلک : ناک  لجرلل و  لاق  مالسلا و  هیلع  کحضف  بیغلا ، ملع  نینمؤملا  ریمأ  ای  تیطعأ  دقل  هباحـصأ : ضعب  هل  لاقف  روسأملا ،
( ور دـنت  و   ) دازآ ياـهبسا  دنــشوپ و  یم  اـبید  ـالعا و  دیفــس  ریرح  تـسا ، هدروـخ  شکچ  ياـهرپس  دـننام  ناـشیاهور  هنأـک  مـنیب  یم 
، دنور یم  هار  اه  هتـشک  يور  اه  یمخز  هک  دشاب  يروطب  راتـشک  تدشاجنآ  رد  دنیامن ،) هدافتـسا  نآ  زا  دربن  ماگنه  رد  ات   ) دنرادیمهگن

نآ هب  دومرف : دیدنخ و  سپ  ياهدـش  هداد  بیغ  ملع  نانمؤمریما  يا  تفگ : شنارای  زا  یـضعب  دوش ،! یم  رتمک  ناریـسا  زا  ناگتفای  تاجن 
ُهَدـنِع َهَّللا  َّنِإ  هلوقب ": هناحبـس  بیغلا  ملع  امنإ  و  ملع ، يذ  نم  ملعت  وه  امنإ  بیغ و  ملعب  وه  سیل  بلک  اخأ  ای  دوب ، بلک  هلیبق  زا  هک  درم 

ٌمِیلَع َهَّللا  َّنِإ  توُمَت  ٍضْرَأ  ِيِأب  ٍسْفَن  يِرْدـَت  ام  َو  اًدَـغ  بِسکَت  اذ  اَّم  ٌسْفَن  يِرْدـَت  اـم  َو  ِماـحْرَألا  یف  اـم  ُمَْلعَی  َو  ْثیَْغلا  ُلِّزُنی  َو  ِۀَـعاَّسلا  ُْملِع 
«3 ( » 34  ) ُرِیبَخ

یف نوکی  نم  دیعس ، وأ  یقش  لیخب و  وأ  یخس  لیمج و  وأ  حیبق  یثنأو و  ۀعاسلا  ملع  هدنع  هَّللا  نإ  رکذ  نم  ماحرألا  یف  ام  هناحبـس  ملعیف 
اعد و  هینمّلعف ، هیبن  هَّللا  هملع  ملعف  کلذ  يوس  ام  و  هَّللا ، الإ  دحأ  هلمعی  يذـلا ال  بیغلا  ملع  اذـهف  اقفارم ، نییبنلل  نانجلا  یف  وأ  ابطح  رانلا 

يردص هیعی  نأب  یل 
427 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1  » یجناوج هیلع  مطضت  و 
هدوـمرف هیآ  رد  هک  هچنآ  بیغ و  ملع  هک  تسین  یکـش  تسا ، ملع  بحاـص  زا  نـتفرگ  داـی  هـکلب  تـسین  بـیغ  مـلع  نآ  یبـلک  ردارب  يا 

ای تسا  رن  دناد  یم  وا  تسوا و  دزن  تمایق  ملع  تسا و  ناردام )  ) ياهمحر رد  هچنآ  دـناد  یم  دـنوادخ  سپ  تسا ) دـنوادخ  صوصخم  )
سپ ناربمغیپ ، اب  قیفر  تشهب  رد  ای  دوش  یم  شتآ  مزیه  دیعـس ، ای  تسا  یقـش  لیخب ، ای  تسا  زاب  لد  تسد و  ابیز  اـی  تسا  تشز  هداـم ،
داـی نم  هب  مه  وا  شربـمغیپ و  هب  هدومن  میلعت  ار  نآ  دـنوادخ  تسا  یملع  اـه  نیا  زا  ياوس  شدوخ و  زج  دـنادن  هک  یبـیغ  ملع  تسا  نیا 

اج دوخ  رد  و   ) دنابـسچب دوـخ  رب  ار  نآ  نم  حراوـجو  دـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  تیفرظ  نم  هنیـس  هک  تسا  هدرک  اـعد  نم  يارب  تسا و  هداد 
«2 (. » دهد

هاگتسد رد  نآ ، تایصوصخ  ریاس  نینج و  ندوب  هدام  رن و  نتسناد  هلئـسم  الاح  هک  دیآ  شنهذ  هب  دوش و  ادیپ  یـسک  تسا  نکمم  لاؤس :
!؟ تسین یلاعت  يادخ  صاخ  اه  نیا  نتسناد  سپ  دوش ، یم  صخشم  یفارگونوس 

، یلب باوج :
، دروآ یمن  رد  رس  اه  ارجام  نیا  زا  يدحا  دش  لزان  تایآ  نیا  هک  نامز  نآ  - 1

هک دنک  یم  يورـشیپ  هشیدـنا  رکف و  نآ  اب  تسادـخ و  صوصخم  اهنیا  ملع  زاب  دوش  یهنم  دـسرب و  اج  ره  هب  يرـشب  شناد  مه  الاح  - 2
، تسا هداد  وا  هب  ادخ 

428 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
یگ هفطن  تلاح  رد  زونه  يریگ و  لکـش  زا  لبق  دنوادخ  اما  دناد  یم  نتفرگ  لکـش  زا  دـعب  ار  نینج  وو ..  یگدام  رن و  تسا  تسرد  - 3

، دناد یم  تسا ،
ادخ زج  ار  ندوب  یمنهج  یتشهب و  تواقـش و  تداعـس و  تلاخب و  تواخـس و  نتـسناد  یلو  دـناد  یم  لئاسو  اب  رـشب  ار  یگدام  رن و  - 4

هرامـش 2 رد  هک  تسا  نامه  فرح  زاب  دبای ، هار  مه  اهنیا  نتـسناد  هب  يرـشب  شناد  هک  دسرب  يزور  رگا  تسناد و  دهاوخن  يدـحا  چـیه 
دش هتفگ 

ناریا - 8
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زا ملید و  ناقلاط و  زا  تسا  ینـسح  دیـس  جورخ  تامالع  زا  یکی  دـیوگ : روهظ  مئـالع  زا  رد ص 113  ینامرک  مالـسألا  مظان  ناریا  - 8
هتشادن یهاشداپ  ناریا  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  دیامن و  راتفر  ناهاشداپ  لثم  اما  دنکن  دوخ  هب  توعد  دیس  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رابخا 

. دوش یفیاوطلا  كولم  ای  جرم و  جره و  ای  ددرگ و  يروهمج  دشاب و 
مظان موحرم  یلو  هدشن  هدید  تایاور  رد  ناریا  ظفل  هتبلا   ) تسا ناریا  زا  مجع  ناطلـس  ندش  جراخ  مئالع  زا  رگید  دومرف : رد ص 114  و 

1 (. » هدرک هدافتسا  قرش  مجع و  هملک  زا  مالسألا 

دادغب - 9

هک یسرت  راتشک و  گرم و  زا  ير »  » زا دادغب  رب  ياو  شاب  هاگآ  دومرف ....« : نایبلاۀبطخ  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دادغب 1 - - 9
هاشداپ هک  تسا  ینامز  نیا  تمالع  و  دـهاوخ ، ادـخ  هچنآ  دوش  هتـشک  سپ  دـیآ  دورف  اهنآ  هب  ریـشمش  هک  ینامز  دریگ ! ارف  ار  قارع  لها 

رب مجع  دیامن  جورخ  نامز  نیا  رد  سپ  اه ، هچروم  ذوفن  دننام  اه  هنتف  يوس  هب  مدرم  دنک  ذوفن  دش و  طلـسم  برع  ددرگ و  فیعـض  مور 
«2  ...« » دنریگ یم  ار  هرصب  برع و 

. دوش هعجارم  اج  نآ  هب  تشذگ ، شخب 8  رد  هک  دراد  یتاشیامرف  دادغب  هب  عجار  ةؤلؤل  هبطخ  رد  و 
رب تشذگ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تساربخ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عسیلا  نب  ةدعسم  - 2

429 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
طوس هدی  نم  عقو  هنإ  لاقی : اهفـصو و  رکذ  و  ۀنیدم ، انهه  ینبت  معن  لاق : دادـغب ، اولاق : ضرألا ؟ هذـه  یعدـت  ام  دومرف : سپ  دادـغب  نیمز 

«1 . » طوسلا دجسم  هل  لاقی  دجسم  مث  ینبی  هنأ  ربخأف  دادغب ، اولاقف : اهضرأ ، نع  لأسف 
: دومرف دادغب ، دنتفگ : دوش ؟ یم  هدیمان  هچ  اج  نیا 

: دـنتفگ دیـسرپ ؟ شنیمز  زا  سپ  داتفا  شتـسد  زا  هنایزات  هک  دوش  یم  هتفگ  و  ار ، نآ  فاصوا  دومن  رکذ  يرهـش و  اجنیا  رد  دوش  اـنب  یلب 
(. طوس  ) هنایزات نداتفا  نیمز  رد  ینعی  . ) دوش یم  هدیمان  طوس »  » دجسم هک  يدجسم  دادغب و  دوش  یم  انب  هک  داد  ربخ  سپ  دادغب ،

نتفلا اهبرخت  هطخس  هَّللا و  ۀنعل  یف  دومرف : نامز ؟ نآ  رد  دادغب ) ینعی   ) نیقـسافلا راد  دوش  یم  هنوگچ  نم  ياقآ  يا  تفگلضفم : - ... 3
اهیلإ ریست  یتلا  تایارلا  نم  ةریزجلا و  بلجی  نم  و  برغملا ، تایار  و  رفصلا ، تایارلا  نم  لیولا  لک  اهب  نمل  اهل و  لیولاف  ءامج  اهکرتت  و 

تـسه نآ  رد  ِهکره  نآرب و  ياو  سپ  ریاب  دزاس  اهر  اه و  هنتف  ار  نآ  دـنک  یم  ناریو  وا ، بضغ  ادـخ و  تنعلرد  دـیعب . وأ  بیرق  لک  نم 
يوس هب  دـنک  یم  ریـس  هک  یئاهمچرپ  زا  و  هریزج ، ار  وا  دـنک  یم  بلج  هک  سکره  برغم و  ياهمچرپ  و  درز ، ياه  مچرپ  زا  ياو ، مامت 

، رود کیدزن و  ياج  همه  زا  نآ 
تأر و ال نیع  ام ال  باذعلا  نم  اهب  نلزنیل  و  هرخآ ، یلإ  رهدلا  لوأ  نم  ةدرمتملا  ممألا  رئاسب  لزن  ام  باذعلا  فونـص  نم  اهب  نلزنیل  هَّللاو 

ۀمحرب اهنم  جراخلا  و  هئاقشل ، یقبی  اهب  میقملا  ّناف  انکسم  اهب  ذختا  نمل  لیولاف  فیـسلاب ، الإ  اهلهأ  نافوط  نوکی  هلثمب و ال  تعمـس  نذأ 
هب هک  هنوگ  نآ  باذـع ، هنوگره  زا  نآ ، رب  دـیآ  دورف  هتبلا  مسقادـخ  هب  ایندـلا ، یه  اهنإ  لاقی : یتح  ایندـلا  یف  اـهلهأ  نم  یقبیل  هَّللا  هَّللا و 

هدینـش یـشوگ  هن  هدید و  یمـشچ  هن  باذع ، زا  نآ  رب  دیآ  دورف  هتبلا  و  نآ ، رخآ  ات  راگزور  لوا  زا  تسا  هدـش  لزان  درمتم  ياهتما  ریاس 
رد هدننک  تماقا  دهد ، رارق  نکـسم  دوخ  يارب  ار  نآ  هک  یـسک  رب  ياو  سپ  ریـشمش  اب  رگم  نآ  لها  نافوط  دشابن  و  نآ ، دـننام  هب  تسا 

دوش هتفگ  ات  ایند  رد  نآ  لها  زا  دـنام  یم  هتبلا  مسق  ادـخ  هب  تسادـخ ، تمحر  رد  نآ  زا  هدـنور  نوریب  شتواقـشرب و  دـنام  یم  یقاب  نآ 
؛ تسا دادغب )  ) نآ اهنت  ایند  انامه 

نادلولا و مه  اهنادلو  نإ  و  نیعلا ، روحلا  ّنه  اهتانب ، نإ  و  ۀنجلا ، یه  اهروصق  اهرود و  ّنإ  و 
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430 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
و هباتک ، ریغب  مکحلا  و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوسر  یلعو  هَّللا  یلع  ءارمألا  نم  اهیف  نرهظیل  و  اهب ، الإ  دابعلا  قزر  مسقی  مل  هَّللا  نأ  ننظیل 

اهبرخیل مث  هنود ، الإ  اهلک  ایندلا  یف  نوکی  ام ال  ءامدلا  کفسو  تحـسلا  لکأ  و  روجفلا ، نایتإ ]  ] رومخلا و برـش  و  روزلا ، تاداهـش  نم 
«1 . » ءاروزلا تناک  انهه  لوقیف : راملا  اهیلع  رمیل  یتح  تایارلا ، کلت  نتفلا و  کلتب  هَّللا 

و یتشهب ) ناملغ  ینعی   ) دننارسپ نامه  نآ  نارسپ  نیعروح و  دنیاهنآ  نآ  نارتخد  نیقی  هب  و  تشهب ،! تسا  نآ  نآ ، ياهخاک  اههناخ و  و 
ادـخ و فـالخ )  ) رب ناریما  زا  دوـش  رهاـظ  نآ  رد  هتبلا  هتبلا  و  تـسا ، هدرکن  میـسقت  اـجنآ  رد  زج  ار  ناگدـنب  قزر  دـنوادخ  دـنک  ناـمگ 

ياهراک ندروآ  ندروخ و  بورـشم  قحاـن و  ياهتداهـش  زا  ادـخ و  باـتک  فـالخ  رب  دـنک  یم  مکح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر 
اب دنوادخ  دزاس  ناریو  ار  نآ  ًامتح  سپـس  دوشن  ادیپ  اجنآ  زج  ایند  همه  رد  هک  ياهنوگ  هب  قحان )  ) نوخ نتخیر  مارح و  ندروخ  تشز و 

: دیوگ یم  بجعتاب )  ) سپ ياهدنرذگ  نآ  رب  درذگ  یم  اهدعب )  ) هک يروطب  اهمچرپ  اه و  هنتف  نآ 
!!. ءاروز هدوب  اجنیا 

«2 . » ندش بارخ  هب  تساه  نیمز  نیرت  عیرس  نآ  دیآ و  هلزلز  دوش و  نارابگنس  دور و  ورف  نیمز  دادغب  رد  دومرف : - 4
لاوما هدش و  هتشک  درم  رایـسب  هچ  سپ  دوش  یم  دادغب  ینعی  ءاروز  لخاد  هنتف  دومرف : سپ  درب  مان  اه  هنتف  زا  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  - 5

هنتف زا  و   ) دـهد ياج  زور  نآ  رد  ار  مشاه  ینب  ياهنز  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  دـنا ، هتـسناد  لالح  هک  یئاه  جرف  هدـش و  تراـغ 
«3  ... » دنتسه نم  تمرح  ناشیا  نوچ  دنک ) ظفح 

«4 . » تسا دادغب  ندش  بارخ  تمایق ) ای  روهظ   ) تامالع زا  یکی  دومرف : - 6
( هلجد يور   ) دادغب خرک  هلحم  رد  یلپ  نتخاس  تامالع ، زا  یکی  دومرف : - 7

431 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » تسا

دنوش هدنهانپ  دوخ  ياملع  هب  يراز  عزف و  اب  دنرامـش و  رکنم  مدرم ، دیآ  ناجیه  هب  یخرـس  داب  دادـغب )  ) ءاروز رد  دـیوگ : سابع  نبا  - 8
«. 2  » تسا هتشگ  دوبک  ناشنامشچ  هایس و  ناشیاهتروص  دناهدش و  كوخ  هنیزوب و  تروص  هب  خسم  ناشیاملع  دننیبب  سپ 

زا وو ..  اهماع  لتق  اهیراذگ و  بمب  اهراجفنا و  راتـشک و  تشک  مه  زونه  هن  دـنیب !؟ یم  ار  شمارآ  يور  نالا  دادـغب  رگم  دـیوگ : فلؤم 
؛ دراذگ یم  ياجب  یمخز  هتشک و  رفن  نیدنچ  زور  ره  تسا  هتشادنرب  تسد  دادغب 

لاس زا  شبانذا  اکیرمآ و  رگلاغـشا  شترا  هک  مه  الاح  دندیـشک و  اه  تبیـصم  هچ  قارع  روتاـتکید  روهمج  سیئر  نیـسح  مادـص  ناـمز 
!! تساجنآ ریگنماد  اه ، تبیصم  نیا  تسا  مسیون و 2008  یم  ار  روطس  نیا  هک  لاح  ات  هدومن  لاغشا  ار  اجنآ   2001

ةرصب - 10

هَّللا ثعب  دق  ۀنیفـس  ؤجؤجک  مک  دجـسمب  ینأک  دومرفلمج : گنج  زا  دـعب  هرـصب  لها  تمذـم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ةرصب 1 - - 10
«3 . » اهنمض یف  نم  قرغ  و  اهتحت ، نم  اهقوف و  نم  باذعلا  اهیلع 

نآ رد  ِهکره  هدش  قرغ  و  نیئاپ ، الاب و  زا  ار  باذع  نآ  رب  هداتـسرف  دنوادخ  قیقحتب  هک  یتشک  هغامد  دننام  ارامـش  دجـسم  منیب  یم  ایوگ 
. تسا

لـصوملاۀعقو ینعی  ناقیرفلا  اهیف  رـسخی  ناتعقو  هب  تعقو  دـق  ۀنـصحلا  لهأ  رهاظ  یلع  حیـشلا  تبنم  يرأ  ّینأکل  دومرف : یتیاور  رد  و  - 2
ۀّمأل لیو  كارتألا و  ۀطلاخم  نم  برعلل  لیو  كارشألا و  كارتألاۀسبالم  نم  نیصلل  لیو  مالسلا و  هیلع  لاق : ّمث  ناذآلا ، باب  یمـس  یتح 

نقرغتل هَّللا ! میأو  ۀـلیالا ، ةرـصبلا و  دـصقب  اوّمه  ۀـلجد و  ءام  اوبرـش  ناحیج و  رهن  ةروطنقونب  اوّربع  نادـلبلا و  اهلهأ  لـمحت  مل  اذا  دـمحم 
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«4 . » ۀمثاج ۀماعن  وأ  ۀنیفس ، ؤجؤجک  اهدجسم  یلإ  رظنأ  ینأک  یتح  مکتدلب 
ار يوب ) شوخ  يزبس   ) حیش ندش  زبس  يداو )  ) منیب یم  ایوگ  هتبلا 

432 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هعقاو ینعی  هورگ  ود  نآ  رد  درب  یم  تراـسخ  هک  دوش  یم  عقاو  نآ  رب  هعقاو  ود  ًاـمتح  هک  لـصوم ) ياـهدرک  زا   ) ۀنـصح لـها  راـنک  رد 
ندش طولخم  زا  برع  رب  ياو  كرشم و  ياهكرت  اب  ندرک  یتسیزمه  زا  نیچ  رب  ياو  و  دومرف : سپس  ناذا ، ِرَد  هب  دوش  هدیمان  ات  لصوم 

ای ترفاسم  هناـگیب  ياـهتلود  رب  و   ) دـشاب هتـشادن  ار  دوخ  رهـش  رد  تنوکـس  لـمحت  مدرم  هک  یناـمز  دـمحم  تما  رب  ياو  اـهکرت و  اـب 
(. دنیامن یگدنز  بناجا  موسر  بادآ و  اب  دنیامن و  كرت  ار  دوخ  رهش  دنیامن و  ترجاهم 

. دنریگ شیپ  ار  هلیا  هرصب و  هب  ندیسر  هار  دنشونب و  ار  هلجد  بآ  دنیامن و  روبع  ناحیج  رهن  زا  اه ) ینیچ  اهکرت و   ) هروطنقونب و 
شدجسم منیب  یم  ایوگ  هک  نیا  ات  دشدهاوخ  قرغ  امش  رهش  هتبلا  هتبلا  مسق  ادخ  هب 

. دشاب هتسشن  غرم  رتش  ای  یتشک  هغامد  دننام  بآ ) نایم  رد  )
«1 . » رحب ۀجل  یف  رئاط  ؤجؤجک  دومرف : یتیاور  رد  و  - 3

. ایرد نافوط  رد  ياهدنرپ  رس 
ۀجل یف  ریط  ؤجؤج  هنأک  دجسملا ، فرـش  الإ  اهنم  يری  ام  یتح  ءاملا ، اهقبط  دق  هذه  مکتیرق  یلإ  رظنأ  ینأک  دومرف : رگید  تیاور  رد  - 4

«2 !. » رحب
جاوما رد  ياهدنرپ  رـس  لثم  دجـسم  يالاب  رگم  دوش  یمن  هدـید  یتح  تسا  هتفرگارف  ار  نآ  بآ  هک  امـش  رهـش  نیا  رب  منک  یم  هاگنایوگ 

. ایرد
و بجل ، رابغ و ال  هل  نوکیال  يذلا  شیجلاب  راس  دقو  هب  ینأک  فنحأ ! ای  دومرف : ةرصب  محالم  رابخا  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  - 5

ضرألا نوریثی  لیخ ، ۀمحمح  مجل و ال  ۀعقعق  ال 
433 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » ماعنلا مادقأ  اهنأک  مهمادقأب 
اب ار  نیمز  بسا ، همهمه  هن  ماـجل و  يادـص  هن  وادـص  هن  دراد و  درگ  هن  هک  رکـشل  اـب  هدرک  تکرح  هک  مـنیب  یم  ار  وا  اـیوگ  فـنحا  يا 

. غرم رتش  ياهمدق  دننام  دنفاکش  یم  دوخ  ياهمدق 
توملاب کلهأ  یلتبیـس  و  سح ، هل و ال  جـهرال  هَّللا  مقن  نم  شیج  نم  کلذ  دـنع  ةرـصبای  کل  لـیوف  مالـسلا : هیلع  ترـضح  نآ  زا  - 6

«2 . » ربغألا عوجلا  و  رمحألا ،
دنوش یم  راتفرگ  وت  لها  يدوز  هب  ادصرـس و  هن  دراد  درگ  هن  ادخ  تمقن  بضغ و )  ) زا ینوشق  زا  نامز  نآ  رد  هرـصب  يا  وترب  ياو  سپ 

(. تخس و   ) دولآ رابغ  یگنسرگ  خرس و  گرم  رب 
تخرد دنیوگ و  ۀـلجد  هک ، تسا  يرهن  نآ  بنج  رد  دـنیوگ  ةرـصبار  نآ  تسا ، ینیمز  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 7

: دنوش لزان  نآ  رب  ءاروطنق  ینب  هک  دراد  رایسب  يامرخ 
هاگن ار  دوخ  هتسد  کی  و  دنوش : كاله  سپ  «( 3  » موصیق حیش و  تبانم   ) دندرگ رب  دوخ  لصا  هب  هتسد  کی  دندرگ : هتسد  هس  مدرم  سپ 

. دهد يزوریپ  اهنآ  هب  دنوادخ  دنیادهش و  ناشیا  ياههتشک  دنگنجب : دنراذگ و  رس  تشپ  ار  دوخ  هیرذ  هتـسد  کی  و  دنوش : رفاک  دنراد و 
«4»

رد هک  یشتآ  هب  دوخ  تشز  ياهراک  یصاعم و  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  مدرم  دنوش  یم  رجز  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 8
رد هک  یئاه  نوخ  هرصب و  رهش  رد  یفسخ  دادغب و  رد  نتفرورف  فسخ و  دناشوپ و  یم  ار  نامسآ  همه  هک  یخرـس  دوش و  رهاظ  نامـسآ 
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لها ندش  لماش  نآ و  لها  ندش  یناف  و  نآ ، رد  یئاه  هناخ  یبارخ  دوش و  هتخیر  نآ 
434 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هدرک لاغشا  اراجنآ  اکیرمآ  شترا  هک  تسام  نامز  ثیدح  نیا  قادصم  کی  « 1 . » دشاب هتشادن  شمارآ ) و   ) رارق چیه  هک  یسرت  ار  قارع 
. دریگ یم  ینابرق  رف  اههد  زور  ره  و 

رفکلا یه  ۀـقدانز و  مهّلک  مهیف  ریخال  دـحاو ، لجر  ّالا  ةرـصبلا  لهأ  نم  انمئاق  عبتیام  هَّللا  و  : » دومرف دـلاخ  نب  نامیلـس  هب  قداص  ماـما  - 9
«2 «. » هَّللاب

ندش رفاک  مه  نآ  دنتـسه و  اه  قیدنز  ناش  همه  تسین  اهنآ  رد  يریخ  درم ، کی  رگم  هرـصب  لها  زا  دنکن  تیعبت  ام  مئاق  هب  مسق  ادـخ  هب 
میئامن یم  ءافتکا  هزادنا  نیمه  هب  تسا  دایز  اه  یئوگشیپ  تایاور و  ةرصب  هراب  رد  تسادخ . هب 

 ..! وا منیب  یم  فنحا  يا  - 11

بجل و رابغ و ال  هل  نوکی  يذلا ال  شیجلاب  راس  دـق  هب و  ینأک  فنحأ  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  وا !..  منیب  یم  فنحا  يا  - 11
: مالـسلا هیلع  لاق  مث  جنزلا ،) بحاص  یلإ  کلذب  ئموی   ) ماعنلا مادـقأ  اهنأک  مهمادـقأب  ضرألا  نوریثی  لیخ ، ۀـمحمح  مجل و ال  ۀـعقعق  ال 

مهلیتق بدنی  نیذلا ال  کئلوا  نم  ۀلیفلا ، میطارخک  میطارخ  و  روسنلا ، ۀحنجأک  ۀحنجأ  اهل  یتلا  ۀفرخزملا  رودلا  ةرماعلا و  مکککـسل  لیو 
«3 . » اهنیعب اهرظان  اهردقب و  اهرداق  اههجول و  ایندلا  ّباک  انأ  مهبئاغ ، دقفی  الو 

ایوگ فنحا  يا 
435 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یم دوخ  ياهمدـق  اب  ار  نیمز  بسا ، همهمه  هن  ماـجل و  يادـص  هن  ادـص و  دراد و  درگ  هن  هک  يرکـشل  اـب  دور  یم  قیقحتب  ار  وا  منیب  یم 
اهخیات رد  هتـشذگ و  شا  یـشکرکشل  نایرج  هک  دـیامن  یم  هراشا  جـنز  بحاص  هبای  شیاـمرف  نیااـب   ) غرم رتش  ياهمدـق  دـننام  دـنفاکش 

 ...(. وو رابغ  هن  راد و  درگ  هن  نآ ، یمتا  ریغ  یمتا و  تاحیلـست  شترا و  هک  هدراهچ  نرق  رد  ام  یلعف  ناـمز  هب  هراـشا  اـی  تسا و  روطـسم 
ياهموطرخ دـننام  یئاهموطرخ  رـسن و  ياهلاب  دـننام  دراد  یئاهلاب  هک  امـش  راد  تنیز  ياههناخو  دابآ  ياـههچوک  رب  ياو  دومرف : سپس 

اب  ) ایند يور  رب  هدنبوک  منم  دوش ، یم  هتشگ  ناشیاه  هدشمگ  یپ  رد  هن  دوش و  یمن  هیرگ  ناشیاه  هتشکرب  هک  یئاهنآ )  ) تسد زا  اه ، لیف 
(، ٍزنع ۀفطعک   ) درادن تمیق  زب  ناهد  بآ  هزادنا  هب  نم  رظن  رد  هک  ششزرا  هزادنا  هب  هدنهد  تمیق  و  نآ ) قرب  قرز و  رب  دوخ  یئانتعا  یب 

( دنپ و   ) تربع هدید  اب  نآ  هب  هدنرگن  و 

ۀصفح ونب  - 12

ناشیا یهاشداپ  و  یهایـس : دیفـس و  ره  هب  دـننک  هبلغ  قارع و  يوس  هب  دـنورب  اهکرت  ینعی  ۀـصفح  ونب  تسا  دوز  دومرف : ۀـصفح  ونب  - 12
ار ناراب  دنوادخ  دنیامن : متس  دنناد و  زیزع  ار  دوخ  دننک و  عنم  كاسمتسا و  ار  دوخ  هک  یتقو  ات  نوعرف  یهاشداپ  دننام  دشاب  هتشاد  همادا 

اب يراتفر  دب  يارب  دشکب  ماقتنا  رگید  ضعب  زا  اهنآ  ضعب  هطساوب  عنم و  ناشیا  زا 
436 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. اهناملسم نتشک  تیعر و 
تقو نآ  دـندرگ : دوباـن  يراوـتم و  تقو  نآ  دوـش  عـقاو  هنیک  ضغب و  ینمـشد و  اـهنآ  نیب  تقو  نآ  تـسا  رفک  لـها  ساـبل  اـهنآ  ساـبل 

1 . » لدع راتفگب  نارگید  زا  دنرتراوازس  مدرم و  زا  یلوا  اهنآ  دوش و  یم  هتشاذگ  ربمغیپ  لسن  رد  یهاشداپ 
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«2  » ءاروطنق ینب  - 13

« 2  » ءاروطنق ینب  - 13
هک تسا  دوز  تسین : وا  زج  هک  یئادـخ  هب  مسق  تفگ  قارع  لـها  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هَّللادـبع  زا  سوواـط  نبا  محـالم  رد 

( هرصب کیدزن  تسیرهـش   ) هُّلبا هب  ار  امـش  ات  یتخـس  ندرک  نوریب  دننک  نوریب  دنهد و  قوس  ناتـسجس  ناسارخ و  زا  ارامـش  ءاروطنق  ینب 
هقرف هس  سپ  میوش : یم  لزان  امشرب  ام  ای  دیوش و  جراخ  ام  دالب  زا  ای  هک  هرصب  يوس  هب  دنتـسرفب  سپ  دنراذگن : یقاب  ار  یبسا  دنناسرب و 
؛ دنور یم  دشاب  برع  نیمز  هک  هیداب  نیمز  هب  هقرف  کی  دندرگ و  یم  رب  زاجح  هب  هقرف  کی  دنور و  یم  هفوک  هب  هقرف  کی  دنوش  یم 

رب ام  ای  دیور و  نوریب  ام  دالب  زا  ای  هک  هفوک  لها  يوس  هب  دنتـسرف  یم  و  دـننک : یم  تماقا  لاس  کی  دـنوش و  یم  هرـصب  لخاد  اهنآ  سپ 
نیمز هیداب  هب  هقرف  کی  زاجح و  هب  هقرف  کی  دـنوش و  یم  قحلم  ماش  هب  هقرف  کی  دـنوش  یم  هقرف  هس  مه  ناشیا  دـش : میهاوخ  لزان  امش 
دـشاب اه  هچب  اب  تموکح  هک  تسا  یتقو  نیا  دشاب و  هتـشادن  یمهرد  نیمز و  زیفق  کی  يدحا  هک  قارع  دنام  یم  یقاب  دنور و  یم  برع 

«3 . » دومن رارکت  هبترم  هس  ار  تالمج  نیا  دش  دهاوخ  نیا  هتبلا  هتبلا  ادخ  هب 
437 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نیب تسا  یگنج  ناشیا  يارب  تسا و  رپس  دننام  ناشیاهیور  غزو و  لثم  ناشیاهمـشچ  تسا : هدمآ  هنوگ  نیا  ءاروطنق  ینب  تافـص  نایب  رد 
تخادرپ رانید  دص  دیاب  دورب  ماش  هب  دـهاوخب  سکره  زور  لوا  هک  هلجد  رد  تسه  یگنج  رامح و  جرم  هب  تسا  یگنج  تارف و  هلجد و 

«1 . » رتدایز زور  رخآ  رد  دنک و 
اهراک نیا  دروخ  یم  مسق  هناعطاق  هک  تسا  هتفگ  هدینش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  تانایب  نیا  رمع  نب  هَّللادبع  دنامن  هتفگان 

درادن يزیچ  شدوخ  زا  وا  هنرگ  دش و  دهاوخ 

«2  » ناواک ونب  - 14

« 2  » ناواک ونب  - 14
مایق دزیخرب  تقو  ره  دومرف : هک  اـجنآ  اـت  دـنک  یم  كاـپ  نیملاـظ  زا  ار  نیمز  دـنوادخ  یک  دـننک  یم  لاؤس  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا 

3 . » ثیدح رخآات  ناواک ..  ینب  هریزج  هب  درذگب  و  دنه ) رد  تسیرهش   ) ناتلم نامرک و  نیمز  رب  دنک  هبلغ  ناسارخ و  زا  ياهدننک 

سدقملا تیب  - 15

ار شیاهجنگو  دیامن  حتف  دتـسرف و  یم  دنه  هب  يرکـشل  سدقملا  تیب  رد  یهاشداپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  بعک  زا  سدـقملا  تیب  - 15
4  ... » دزاس سدقملا  تیب  رویز  دریگب و 

اه مچرپ  - 16

نآ هاتوک  دنچ  هب  طقف  هک  تسا  هدمآ  فلتخم  ياهتیاور  نوگانوگ  ياهمچرپ  هراب  رد  اه  مچرپ  - 16
438 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. مینک یم  افتکا 
شرخآ یهارمگ و  شطـسو  هنتف  شلوا  هک  یتسردـب  درک : جورخ  هایـس  ياهمچرپ  تقو  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 1

«1 . » تسا رفک 
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ای نامسآ  هب  یناوتب  رگا  دنا : هدیسر  قشمد )  ) ماش هب  هک  يوش  رادربخ  نوچ  و  نیمز : رد  نک  رارف  دسرب  رـصم  هب  درز  ياهمچرپ  نوچ  - 2
«2 (. » زیرگب و   ) روآ اجب  نیمز  رد 

گرم ربخ  سپ  دش : ریزارـس  ناسارخ  هندرگ  زا  نوچ  سپ  دیامن  جورخ  ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  هک  هدیـسر  نم  هب  دیوگ : يرهز  - 3
«3 . » اه مجع  ياهمچرپ  زج  ار  اهنآ  دنکن  در  تسا و  هدیسر  مالسا 

مالـسا گرم  ربخ  تقو  نآ  دش  روآ  ور  ناسارخ  ياههندرگ  زا  سابع  دالوا  ياهمچرپ  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 4
«4 . » دسرن وا  هب  نم  تعافش  تمایق  رد  دورب  اهنآ  مچرپ  ریز  سکره  دناهدروآ و  ار 

هشوگ راهچ  هایس  لمخم  هدش  هدز  مشپ  زا  هک  دنک  یم  جورخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مچرپ  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  - 5
5 . » تسا

زیربت - 17

«6 . » ار زیربت  دنوش  یم  کلام  ناسارخ  زا  یهورگ  دومرف : ياهبطخ  لیذ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زیربت  - 17
ياوه بآ و  زا  دیسر  هک  زیربت  نیمز  رـس  هب  تشاد ، دیدش  بت  ضیرم و  دیـشرلا  نوره  نز  نوتاخ  هدیبز  خیراوت ، ربارب  هکنیا  رب  هجوت  اب 

هداهن و اـنب  ار  زیربت  ماـن  هب  يرهـش  لـحم  نآ  رد  داد  روتـسد  دـش ، بوخ  دومن و  شکورف  شبت  ًاـقافتا  درک و  قارتا  دـمآ و  شـشوخ  نآ 
هدادربخ و زیربت  داجیا  هب  مه  شیپ  اهنرق  مالسلا  هیلع  ماما  تروص  نیا  رد  دنتخاس ،

439 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. ار نآ  اه  یناسارخ  کلامت  مه 

كرت - 18

کچوک و نامشچ  هک  یتعامج  دننک  جراخ  هفوک  زا  ار  امش  هتبلا  دومرف : هفوک  لها  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دیوگ : ۀفیذح  كرت  - 18
دنماشایب دندنبب و  « 1  » اخوج لخنب  ار  دوخ  نابـسا  تسا و  وم  زا  ناشلاعن  تسا و  هدروخ  شکچ  رپس  لـثم  ناـشتروص  دـنراد و  نهپ  ینیب 

«2 . » ار تارف  زا  تمسق  کی 
دنرگید کی  هباشم  رتشیب  نوچ  درادن  ترورض  اهنآ  ندروآ  ندرمش و  هک  تسا  هدمآ  دایز  تایاور  كرت  هراب  رد 

دمرت - 19

3 . » دزاس یم  دوبان  ار  شمدرم  دریگ و  ورف  نوعاط  يالب  ار  دمرت  رهش  اما  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دمرت  - 19

هیباج - 20

«4 . » دنیوگ هیباج  ار ، نآ  هک  تسا  ماش  ءارق  زا  ياهیرق  نتفر  ورف  فسخ و  روهظ  مئالع  زا  یکی  هیباج 1 - - 20
برج ناشیارب  دوش  هداتـسرف  سپ  دوشیم : دایز  ناـشنایاپ  راـهچ  لاوما و  دـنیوگ  هیباـج  هک ، دـنوش  یم  ینیمزرـس  دراو  اـه  ناملـسم  - 2

5 . » ناشیاهندب ددرگ  دیهش  ناشلاوما و  دوش  هزیکاپ  لمُد  لثم  يرَگ ) )

هریزج - 21

1 . » دوش بارخ  هریزج  ات  یبارخ  زا  تسا  نمیا  رصم  دوش ، بارخ  هینمرا  ات  یبارخ  زا  تسا  نمیا  هریزج  دیوگ : بعک  هریزج  - 21
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داهج گنج و  - 22

موراب سپـس  دیامن  حتف  دنوادخ ، دیگنجب و  برعلاةریزج  اب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هبتع  نب  عفان  داهج  گنج و  - 22
2 . » دیامن حتف  دینک ، گنج  لاجداب  نآ  زا  سپ  دنک  حتف  مه  ار  اجنآ  دیئامن  گنج  سراف  اب  سپس  دنک : حتف  مه  ار  اجنآ  دینک : گنج 

نیچ - 23

زا دـناهدرک  جورخ  هک  ار  یتعامج  منیب  یم  ایوگ  دومرف : دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ناذاـش  نب  لـضف  نیچ 1 - - 23
زاب دننک  یم  بلط  زاب  دنهد : یمن  اهنآ  هب  سپ  نیچ  لها  زا  ار  ناشقح  دننک  یم  بلط  دـنمان : الیـش  هک ، يرهـش  زا  قرـشم  دالب  نیرترود 
یم هک  ار  هچنآ  ناشیا  هب  دنهدب  هک  دنوش  یضار  نیچ ) لها   ) سپ دنراذگ : شودرب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دننیبب  ار  نیا  نوچ  دنهد و  یمن 

دنروآرد و دوخ  فرصت  رد  ار  دنه  كرت و  دالب  همه  نآ  زا  سپ  دنشک و  یم  ار  نیچ  لها  زا  يرایـسب  دننک و  یمن  لوبق  اهنآ  دندیبلط و 
ار یهاشداپ  دنهاوخ  یمن  اهنآ  دنریگب و  ناشیا  زا  هبلغ  رهق و  هب  سپ  دنهدن  ناشیا  هب  دـننک و  هبلاطم  نآ  لها  زا  دـنوش و  ناسارخ  هجوتم 

«3  » مالسلا هیلع  مئاق  امش  بحاص  هب  رگم  دنهد ، یسک  هب 
ار يرکشل  ینایفس  هدمآ : « 4  » ناتلم نیچ و  زا  هک  سکنامه  ناسارخ : هب  هدننک  مایق  دـنک  مایق  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 2

یمرب وا  کمک  هب  یقرشم  نالیگ و  رد  ياهدننک  مایق  ام  زا  دنک  مایق  سپس  دنیامن  هبلغ  وا  رب  دنناوتن  یلو  دراد  لیسگ  اهنآ  يوس  هب 
441 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دوش دنلب  و  اهتمعن : اهششخب و  ایاطع و  وا  زا  دنبای  یم  و  « 1  » ملید ربا و  اروا  دنک  تباجا  و  ینایفـس ) ینعی   ) نامثع ناوریپ  عفد  يارب  دزیخ 
بارخ ةرـصب و  بناجب  دیآ  یم  و  اهمرح : ناهج و  فارطا  رد  ار  اهمچرپ  نآ  دـنک  یم  قرفتم  اهمچرپ و  اهادـص و  مئاق )  ) مدـنزرف عفن  هب 
تسا هدمآ  دروم  نیا  رد  رصتخم  لصفم و  تیاور  نیدنچ  « 2 (. » ثیدحرخآ ات   ) دنک یم  شمکحم  دزاس و  یم  دابآ  ار  هفوک  دـنک و  یم 

میروذعم راصتخا  تیاعر  يارب  اهنآ  ندروآ  زا  هک 

هشبح - 24

هدرپ دـنک و  تراغ  ار  شیاهرویز  هشبح و  زا  نیتقیوّسلاوذ  ار  هبعک  دـنک  بارخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هشبح 1 - - 24
«3 . » دربب ار  شیاه 

اب تسا و  کیراب  شیاهاپ  قاس  هک  ار  يدرم  منیب  یم  ایوگ  ار  هبعک )  ) هناخ نیا  رود  دینک  فاوط  دایز  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 2
«4 . » دنک یم  بارخ  ار  هبعک  تسا  یلیب  وا 

( مالـسلا هیلع  مئاق  روهظ  ات   ) ًادعب هک  يروطب  دـنک  بارخ  ار  ادـخ  هناخ  سپ  یـشبح  دـیایب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 3
«5 . » دیامن جارختسا  ار  هبعک  جنگ  هک  دنناشیا  مه  ددرگن و  ریمعت  زگره 

زاب شیاهنادند  نایم  تسا و  لچک  درادن و  وم  شرـس  شیپ  هک  یـسک  هب  منک  یم  رظن  ایوگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 4
«6 . » شگنلک لیباب و  دنز  یم  دیوگ : لامعلازنک : رد  و  تسا ) یصاخ  تلآ  دیاش   ) هیدرکاب دنزیم  هبعک و  يور  هتسشن  تسا :

لثم سپ  جح  زا  دنیامن  عنم  ارامش  هکنآزا  شیپ  دیدروآ  اجب  جح  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  - 5
442 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

بارخ گنس  هب  گنس  ار ) هبعک   ) هتفرگ هشیت  شتسد  هب  دشاب  یم  رَگ  دراد و  کچوک  مشچ  هک  یشبح  يوسب  منک  یم  هاگن  نم  هک  نیا 
«1  ... » دنک یم 
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«2 . » دننک بصن  هفوک  دجسم  رد  هتشادرب  اجنیا  زا  ار  گنس  دنکشب و  ار و ، ادخ  هناخ  دهد  رییغت  هشبح  هک  دراد  راحب  رد  - 6
میدرواین راصتخا  تیاعر  يارب  دوب  مه  هباشم  نوچ  تسا : هدمآ  ررکم  نومضم  نیا  رد  رگید  تایاور 

دوسا رجح  - 25

یف لب  هسفن ، یف  تسیل  هتلیـضف  ّنا  مهحیو ! انهاه ، ًابوصنم  دوسألا  رجحلاـب  ّینأـک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  دوـسا 1 - رجح  - 25
«3 . » هاوثم ّمأ  هاوأم و  یلا  دوعی  ّمث  نیرحبلا - یلا  راشأ  ۀهرب  انهاه  ثکمی  هّسأ ، هعضوم و 

هدرک بصن  هفوک  دجـسم  رد  هدنَک و  تیب ، نکر  زا  هطمارق  هک  هفوک  دجـسم  رد   ) تسا هدـش  بصن  اج  نیا  رد  دوسا  رجح  منیب  یم  ایوگ 
شبـصن لحم  رد  هکلب  تسین  شدوخ  رد  دوسا  رجح  تفارـش  اهنآ  رب  ياو  تفرگ )! دهاوخ  ماجنا  نیرحبرد  راک  نیا  هدنیآ  رد  ای  دندوب و 

. دوخ شمارآ  هاگیاج  دوخ و  لحم  هب  ددرگ  یم  رب  سپس  نیرحب - هب  دومن  هراشا  دنام - یم  اج  نیا  رد  یتدم  تسا ، نآ  نکر  و  هبعک ) )
عقو و  ّینأک »...   » ۀفوکلا دجسم  یف  اهیلا  دنتسی  ناک  یتلا  ۀیراسلا  یلاریـشی  وه  ۀبطخلا و  هذه  یف  و  دیوگ : یم  ۀغالبلا : جهن  حرـش  رد  - 2

«4  » مالسلا هیلع  ربخأ  ام  بجومب  دوسألا  رجحلا  یف  رمألا 
رد نایرج  و  ّینأک ...  : » دومرف هفوک و  دجسم  رد  داد  یم  هیکت  هک  ینوتس  هب  دومن  هراشا  ترـضح  هبطخ  نیا  رد  دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا  . 

دوب هداد  ربخ  هنوگ  نآ  دمآ  شیپ  دوسا  رجح  هراب 

ۀّلح - 26

زا یمق )  ) میهاربإ نب  یلع  نم  يارب  دومن  ثیدح  دیوگ : ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  ۀّلح  - 26
443 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

شدورو ماگنه  مدوب  تبحص  مه  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  میالوم  اب  تفگ : هتابن  نب  غبـصا  زا  یلامث  ةزمح  یبأ  زا  ریمع  یبأ  نبا  زا  شردپ 
رکذت كارأ  يالوم  ای  هل : تلقف  ۀنیدم ! يأ  ۀنیدم و  دومرف : لتو و  لباب  نایم  يرازین  رب  دومن  هراش  سپـس  ریرع  لت  رب  داتـسیا  نیفـص و  هب 

اهب رهظی  دسأ  ینب  نم  لجر  اهندمی  ۀیفیـسلا  ۀلحلا  اهل  لاقی  ۀنیدم  نوکتـس  نکل  و  ال ، لاقف : اهراثآ ؟ تحمنا  ۀـنیدم و  انهه  ناکأ  ۀـنیدم ،
«1 . » همسق ّربأل  هَّللا  یلع  مهدحأ  مسقأ  ول  رایخأ  موق 

( هتفر نیب  زا   ) هک يرهش  اجنیا  رد  تسا  هدوب  ایآ  يرهش  زا  ینک  یم  دای  منیب  یم  نم  يالوم  يا  متفگ : وا  هب  سپ  يرهش ! هچ  تسا  يرهش 
دزاس یم  رهـش  ار  نآ  دش ، دهاوخ  هتفگ  هیفیـس » هّلح   » نآ رب  هک  دش  دهاوخ  يرهـش  يدوز  هب  هن  دومرف : تسا .؟! هدیدرگ  وحم  شراثآ  و 

دنک باجتـسم  ار  وا  مسق  دهد ، مسق  ار  ادخ  اهنآ  زا  کی  ره  رگا  هک  هدیزگرب  موق  نآ  رد  ددرگ ) نکاسو   ) دوش رهاظ  دسا ، ینب  زا  يدرم 
(. دیامن یم  لمع  شدنگوس  هب  دروخ ، دنگوس  ادخ  هب  يزیچ  يارب  رگا  ای  )

ربخ مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رابخإ  نیا  هلمج  زا  و  دیوگ : یم  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  بیغ  هب  رابخإ  باب  رد  هرـس  سدق  یلح  ۀـمالع 
همحر  ) مردـپ ار  نآ  هدرک  تیاور  اهنآ ، زا  ار  تنطلـس  لوغم  نتفرگ  اهنآ و  لاوحأ  رکذ  ساـبعلا و  ینب  کـلم  دادـغب و  ةراـمع  هب  شنداد 

. دیدرگ گرم  زا  فرشا ) فجن  البرک و   ) نیفیرش نیدهشمو  ۀفوکو  ۀلح  لها  تاجن  و   ) یتمالس ببس  هیضق  نیاو  هّللا ،)
اه مک  نآ  زاو  یمک ، رگم  اه ) نابایب   ) حئاطب هب  دندرک  رارف  ۀلح  لهأ  رثکأ  نآ  حتف  زا  شیپ  دیسر  دادغب  هب  وکالوه  ناطلس  هک  یتقو  اریز 

ناطلـس رب  يذـغاک  هک  تفرگ  رارق  نیارب  اـهنآ  يأر  سپ  زعلا ، یبأ  نبا  هیقفو  سوواـط  نب  نیدـلا  دـجم  دیـسو  هـّللا ) هـمحر   ) مردـپ دوـب 
هلیسو ینامرف  ناطلس  سپ  دنداتسرف . دنداد و  یمجع  صخش  هب  ار  همان  دنتسه ، وا  ۀیلیا  ریز  رد  لخاد  نامرف و  عیطم  ام  هک  نیا  رب  دنسیونب 

ار یکی  داتسرف  اهنآ  ياربرفن  ود 
444 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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رـضاح ام  شیپ  دـشاب  ام  اب  دناهتـشون  هک  روط  نآ  اهنآ  ياـهلد  رگا  تفگ : رفن  ود  نآ  هب  دـنتفگ و  یم  نیدـلا ، ءـالع  ار  يرگید  و  ْمَلِْکت ،
؛ دنوش

اهنآ هب  هّللا ) همحر   ) نم ردـپ  دنتخانـش ، یمن  بوـخ  ار  وا  نوـچ  دـنورب  دندیـسرت  مدرم  یلو  دـندرک  غـالبا  مدرم  هب  ار  هیـضق  ریما  ود  نآ 
؟ دنک یم  تیافک  میایب  اهنت  نم  رگا  تفگ :

(. دوب ۀفیلخ  لتق  زا  شیپ  دادغب و  حتف  زا  لبق   ) دش رضاح  ناطلس  شیپ  هک  یتقو  تفر  اهنآ  هارمه  مردپ  سپ  یلب ، دنتفگ :
هنوگچ و  دسر !؟ یم  اجک  هب  هفیلخ  نم و  راک  دیناد  یمن  هک  یلاحرد  دیدرک  نم  شیپ  رد  روضح  همان و  نتـشون  هب  مادقا  هنوگچ  تفگ :

نوچ میدومن  مادقا  راک  نیا  هب  هک  ام  تفگ : مردپ  دیامن !؟ راتفر  هچ  امـش  اب  متـشگ  رب  نم  دومن و  حلـص  نم  اب  رگا  دینک  یم  ادیپ  تینما 
: دومرف شاهبطخ  رد  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  تیاور  رد 

دلو اهذـختی  ناّزخ ، مراهم و  اهیف  نوکی  و  ناکـسلا ، اهیف  رثکی  و  ناینبلا ، اهیف  دّیـشی  لثأ ، تاذ  ضرأ  ءاروزلا ؟ اـم  كاردأ  اـم  ءاروزلا و  " 
ۀقـسفلا ءارقلا  ةرجفلا و  ۀمئألا  فیحملا و  فیحلا  رئاجلا و  روجلا  اهب  نوکی  بعلو ، وهل  راد  مهل  نوکت  انکـسم ، مهفرخزلو  انطوم ، سابعلا 

دنلب ياهانب  نآ  رد  زگ : هروش  نیمز  ياراد  تسا  ینیمز  یئاروز  هچ  ءاروز  دومرف : ياهبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ۀنوخلا ، ءارزولا  و 
رارق دوخ  هاگیاج  سابع  دالوا  ار  اجنآ  و  یئاهناّزخ : ياهدـننک و  بارخ  نآ  يارب  دـشاب  هدوب  دنـشاب ، دایز  نآ  رد  نینکاـس  دوش و  هتخاـس 

كانسرت سرت  راکمتس و  متـس  نآ  رد  دشاب  هدوب  بعل و  وهل و  هناخ  نانآ  يارب  دشاب  هدوب  دنهد و  رارق  نکـسم  ناش  تنیز  يارب  دنهد و 
: نئاخ ءارزو  قساف و  ناهد  نامرف  رجاف و  نایاوشیپ  و 

لاجرلاب و مهنم  لاجرلا  یفتکت  هورکنأ ، اذإ  رکنم  نع  نوهتنیال  و  هوفرع ، اذإ  فورعمب  مهنیب  نورمتأی  ـال  مورلا ، سراـف و  ءاـنبأ  مهمدـخت 
راغـص موق  كرتلا !؟ مه  ام  كرتلا و  تاوطـس  نم  ءاروزلا  لهأل  لیوعلا  لیولا و  لیوطلا و  ءاکبلا  میمغلا و  مغلا  کلذ  دنعف  ءاسنلاب ، ءاسنلا 

ۀلوصلا يوق  توصلا  يروهج  مهکلم ، ادب  ثیح  نم  یتأی  کلم  مهمدقی  درم ، درج  دیدحلا ، مهسابل  ۀقرطملا ، ناجملاک  مههوجو  قدحلا 
هیلع عفرت  و ال  اهحتف ، الإ  ۀنیدمب  رمیال  ۀمهلا  یلاع 

445 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
فورعم هبرما  دنشاب و  ناشیا  راذگ  تمدخ  مور  سراف و  دالوا  « 1 . » رفظی یتح  کلذک  لازی  الف  هاوان ، نمل  لیولا  لیولا  اهسکن ، الإ  ۀیار 

مغ ماگنه  نآ  رد  سپ  نانز ،! هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم  دنیامن  ءافتکا  دنرامـش و  رکنم  یتقو  دـنیامنن  رکنم  زا  یهنو  دـننادب  یتقو  دـننکن 
ناشنامـشچ هقدـح  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  كرت و  زا  ءاروز  لها  رب  ياو  سپ  دنـشاب  هتـشاد  ینالوط  هیرگ  دریگارف و  ار  اـهنآ  ياـپاترس 

: دنشاب وم  یب  ناناوج  دشاب : نهآ  ناشسابل  دشاب ، هدروخ  شکچ  رپس  دننام  اهتروص  کچوک و 
هتشاد دنمورین  تبیه  و  نشخو )  ) دنلب يادص  دشاب ) ناسارخ  هک   ) دیسر ناشیا  هب  یهاشداپ  هک  یفرط  زا  دیآ  یم  یهاشداپ  نانآ  شیپاشیپ 
هکنآ رگم  دوـشن  اـپرب  وا  هیلع  رب  یمچرپ  چـیه  و  دـیامن ، حـتف  ار  نآ  هکنآ  رکم  درذـگن  يرهـش  چـیه  رب  دـشاب : یلاـع  تـمه  اـب  دـشاب و 

. دوش زوریپ  ات  دوب  دهاوخ  هنوگنیا  مادم  دشاب  هتشادزیتس  رس  وا  اب  هک  یسکرب  ياو  سپ  دوش : یم  وربور  تسکشاب 
؛) میدمآ و   ) میدرک دصق  ار  امش  سپ  میدش  راو  دیما  میتفای ، وت  رد  ار  تافص  نیا  ام  نوچ 

. داد ناما  ار  هلح  لها  تشون و  هرس  سدق  مردپ  مان  هب  ینامرف  ناطلس 
هب وم  وا ، ياههتفگ  هنوگچ  هدومرف و  ار  نآ  تیعطاق  تبالـص و  هچ  اب  مالـسلا  هیلع  نایب  ریما  هک  دینک  رورم  هرابود  تقد  اب  ار  الاب  بلاطم 

. ردقلا لوهجم  قحلا و  بوصغم  يا  خیرات و  مولظم  يا  دابوترب  ادخ  نایاپ  یب  دورد  مالس و  تسشن . یسرک  هب  وم 

بلح - 27

ناشندش نک  هشیر  زا  دعب  نآ  یبارخ  رب  ياو  و  ناشندش : هرصاحم  زا  دعب  بلح  یلاها  رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  بلح  - 27
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2  ... » دنباین یهاگهانپ  سپ  دنوش  هدنار  اهنآ  ناریسا  هک  تسا  دوز  دنوش و  باریس  اهنآ  نوخ  زا  يزور  دنچ  اهوهآ  هک  دشاب  دوز  و 

هفوک ةریح و  - 28

هار نایم  رد  تشاد ) هلصاف  هفوک  اب  خسرف  دودح 12  رهش  نیا   ) دش هریح  مزاع  هفوک  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يزور  هفوک  ةریح و  - 28
رد نیمز  بجو  کی  نامز  نآ  رد  دش ، دهاوخ  لصتم  هریح )  ) نیا هب  هفوک )  ) نیا هتبلا  هذهب ، هذـه  ّنلـصّتیل  دومرف : شناهارمه  زا  یکی  هب 

1 . » درک دهاوخ  ادیپ  شزرا  الط  هکس  اههد  رهش ) ود  نیا  نیب   ) نابایب نیا 

ناسارخ - 29

نبا مسا  هیبا  مسا  و  یمسا ، همسا  ًاملظ ، مّسلاب  ناسارخ  ضرأب  يدلو  نم  لجر  لتقیـس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ناسارخ 1 - - 29
رطق موجنلا و  ددع  لثم  تناک  ول  رّخأت و  ام  اهنم و  مّدقتام  هبونذ  هل  ّلج  ّزع و  هَّللارفغ  هتبرغ  یف  هراز  نمف  الأ  مالسلا ، هیلع  یسوم  نارمع ،

«2 « » راجشألا قروو  راطمألا 
مالسلا هیلع  یسوم  نارمع  رسپ  مان  شردپ  مان  نم و  مان  شمان  متس ، ّمس  اب  ناسارخ  نیمز  رد  نم  دالوا  زا  يدرم  دوش  یم  هتشک  يدوز  هب 

هب هچرگا  دـش  دـهاوخ  دـعب  هک  هچنآ  هتـشذگ و  ياه  هانگ  وا  رب  دـشخب  یم  دـنوادخ  دـنک ، ترایز  شتبرغ  رد  اروا  سک  ره  شاب  هاگآ 
. دشاب ناتخرد  ياهگرب  اه و  ناراب  ياههرطق  ناگراتس و  دادعت 

: دومرف ًائادتبا  میدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دزن  تفگ : شباحصأ ، ضعب  زا  دلاخ ، نب  دمحم  زا  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحأ  - 2
«3 . » مق یلإ  نیعرسم  لامجلا  یلع  نیبکار  امهلهأ  یلإ  رظنأ  ینأک  ناتسجس ! ناتسجس ! ناسارخ ! ناسارخ !

مق يوس  هب  دنور  یم  تعرساب  اهرتش  رب  دناهدش  راوس  اهنآ  لها  رب  مرگن  یم  ایوگ  ناتسجس  ناتسجس  ناسارخ  ناسارخ 

فسخ - 30

برغم رد  یفسخ  قرشم و  رد  نیمز ) هب  نتفر  ورف   ) یفسخ دشاب  هدوب  تسا  دوز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فسخ 1 - - 30
ثیبخ هک  یتقو  یلب  دومرف : دنتـسه !؟ هتـسیاش  صاخـشا  ناشیا  نیب  رد  هکنآ  لاح  دنور و  یم  ورف  دـش  هتفگ  برعلاةریزج : رد  یفـسخ  و 

دایز اهنآ 
447 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » دوش
و  ) دنریگب ار  ناوخ  هزاوآ  ياهنز  یتقو  یلب  دومرف : تما ،!؟ نیا  رد  ادخ  لوسر  يا  دش  هتفگ  هزرل  خسم و  فسخزا و  دیراچان  دومرف : - 2

اهدرمب اهدرم  دنشوپب و  ریرح  سابل  دنناد و  لالح  ار  مرح  دیص  دننک و  يراوخ  ابر  دنرامش و  لالح  ار  انز  و  دنهد ) شزرا  ءاهب و  اهنآ  هب 
«2 . » دنیامن ءافتکا  اهنز  هب  اهنز  و 

؟ تقو هچ  دش  ضرع  دوب  دهاوخ  فذق  خسم و  فسخ و  تما  نیا  رد  دومرف : - 3
«3 . » دش رهاظ  يراوخ  بارش  نز و  کبنت  رات و  هصاقر و  ياهنز  یتقو  دومرف :

میدرک رظن  فرص  هک  تسا  ررکم  هنیمز  نیا  رد  تایاور 

تافرع رد  راوس  هبلعذ  - 31

ار ناـشیا  دـیایب  هاـگان  دـناهدرک  فوقو  تاـفرع  رد  مدرم  هک  هنوگنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تاـفرع 1 - رد  راوـس  هبلعذ  - 31

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


«4 . » تسا دمحم  لآ  جَرف  وا  ندرم  رد  هک  هفیلخ  ندرمب  ار  اهنآدهد  ربخ  تسا و  راوس  ور ) زیت  هدام  رتش  « ) ۀبلعذ  » رتش رب  هک  یصخش 
: دومرف دومن ؟ لاؤس  بضغ  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ناورهن ) یجراخ  ي   ) اوک نبا  - 2

هک يزیچاب  شفوج  دش  طلتخم  ۀـبلعّذلا ) بکار  ام  ۀـبلعّذلا و  بکار  ، ) یئاهگرم اهنآ  نیب  تسا  یئاهگرم  رود ، بضغ  تسا  رود  تاهیه 
یم ار  وا  مه  مدرم  هفیلخ ) گرم   ) يربخ هب  دـنک  یم  راد  ربخ  ار  مدرم  سپ  ریـس ) تدـش  زا  هیانک   ) دناهتـسب دـنب  رمک  لثم  شمکـش  ریز 

5 . » تسا تقو  نآ  بضغ  سپ  دنشک 

ۀجحلاوذ - 32

«1 . » دننک تراغ  ار  جاجح  ۀجحلا  يذ  رد  هک  دراد  لامعلازنک : رد  دیس و  محالم  رد  ۀجحلاوذ 1 - - 32
«2 . » هجحلا يذ  رد  دوش  هتخیر  اهنوخ  هک  دراد  و 

«3 . » دریگ ارف  ار  نایجاح  هجحلا  يذ  رد  دود  یب  یشتآ  هک  دراد  لامعلازنک : رد  - 2
( دشاب هریغ  نردم و  ياز  شتآ  یماظن  تاحیلست  هب  هراشا  تسا  نکمم  )

هدعقلاوذ - 33

جاجح سپ  دننک ، یئافو  یب  دـنتفیب و  شکمـشک  هب  لئابق  هدـعقلاوذ  رد  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدعقلاوذ 1 - - 33
یتح دسر و  یم  مه  هرمج  هندرگ  هب  یتح  دوش و  يراج  اهنوخ  هک  دـشاب  دایز  راتـشک  هک  دوش  اپرب  ینِم  رد  یـشروش  سپ  دـنوش  تراغ 

تعیب مینز  یم  ار  تندرگ  ینک  ابا  رگا  دوش  هتفگ  تهارک و  يور  زا  دـنک  تعیب  سپ  ماقم  نکر و  نیب  دـیایب  دـنک و  یم  رارف  ناشبحاص 
«4  » نیمز نامسآ و  نینکاس  ناشیا  زا  دوش  یضار  ردب  ددع  لثم  وا  اب  دننک 

«5 . » دنگنجب مهاب  لیابق  ةدعقلا  يذ  رد  - 2
6 . » لئابق نیب  دتفا  یهابت  ةدعقلا  يذ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

عیبر - 34

7 . » دننک عازن  رگیدمه  اب  عیبر  هام  رد  لئابق  هک  دراد  دیس : محالم  و  لامعلازنک : رد  عیبر  - 34

ير - 35

: یمق نسح  نب  دمحم  نب  نسح  فیلأت  مق  خیرات  باتک  ير 1 - - 35
449 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

رخالا و  دادـغب ، امهدـحأ  مالـسلا : هیلع  لاق  هاحانج ؟ ام  و  لـیق : هلهأ . مق و  ۀـهج  نم  هیف  نمـألا  ّنإ  و  هیحاـنج ، نم  هل  لـیوف  يرلا  اـمأف  ... 
هلهأ مهیوؤیف  مق  یلإ  يرلا  لهأ  يوأیف  مهکلهی  مهتبوقع و  هَّللا  لجعیف  نییدادغبلا ، فویس  نییناسارخلا و  فویـس  هیف  یقتلت  هنإف  ناسارخ ،

«1" . » ناتسدرأ هل " لاقی  عضوم  یلإ  هنم  نولقتنی  مث 
: دومرف تسیچ ؟ لابود  زاروظنم  دش  هتفگ  دشاب ، یم  نآ  لها  مق و  يوس  نآ  رد  نما  انامه  شلابود  زا  نآ  رب  ياو  سپ  ير  اما 

نانآ تبوقع  هب  دنوادخ  سپ  دنـسر ، یم  رگیدمه  هب  اه  يدادغب  اه و  یناسارخ  ياهریـشمش  نآ  رد  نوچ  ناسارخ  يرگید  دادغب و  یکی 
هب دنوش  یم  لقتنم  سپـس  اهنآ  هب  دـهد  یم  هانپ  مق  لها  و  مق ، هب  دـنوش  یم  هدـنهانپ  ير  لها  سپ  دـناسر  یم  تکاله  هب  دزرو و  باتش 

«. ناتسدرا  » دوش یم  هتفگ  نآ  هب  یلحم 
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لاـق و  قـلخلا . رجتم  اـهیلإ  ضرـألا و  باوـبأ  نم  باـب  يرلا  هدـش : هتـشون  ةاروـت  رد  تسا  هدـمآ  تـیاور  دـیوگ : نادـلبلا : مـجعم  رد  - 2
«2 . » سانلا رجتم  اهیلإو  ایندلا  سورع  يرلا  یعمصالا :

تراـجت تسا  نآ  يوس  هب  تسا و  ناـهج  سورع  ير  دـیوگ : یعمـصا  مدرم و  تراـجت  تسا  نآ  يوس  هب  نیمز و  ياـهرد  زا  يرد  ير 
. مدرم

؛ تسج لّثمت  رعش  نیا  هب  مالسلا  هیلع  هَّللادبعوبا  دیوگ : بهو  نبۀیواعم  - 3
ندبلارحنتام لثم  ًافلأ  نونامث  یحّضلا **** يدل  مهنم  ءاروزلاب  رحنی  و 

. نارتش ندش  رحن  دننام  رازه  داتشه  رهظ ** ماگنه  اهنآ  زاءاروز  رد  دنوش  یم  رحن 
؟ ياهدـش ير »  » لـخاد دومرف : سپـس  هن  دومرف : تسا  دادـغب  دـنیوگ : یم  موش  تیادـف  متفگ  یـسانش ؟ یم  ار  ءاروز  دومرف : نم  هب  سپس 

، یلب متفگ 
مهنم ًافلأ ، نونامث  اـهیف  لـتقی  ءاروزلا  کـلت  يا ؟ هدـید  ار  هایـس  هوک  هار : تسار  فرط  یلب ، ياهتفر ؟ ماد ) رازاـب  ینعی   ) باودـلا قوس  هب 

رد تسا  نآ  ءاروز  « 3 «. » مجعلا دالوأ  مهلتقی  لاق : كادف ؟ تلعج  مهلتقی  نم  تلق و  ۀـفالخلل ، حلـصی  مهّلک  نالف  دـلُو  نم  اًلجر  نونامث 
یگتسیاش اهنآ  همه  هک  تسا  نالف  دالوا  زا  اهنآ  زا  رفن  رازهداتشه  دوش  یم  هتشک  اجنآ 

450 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دنشک یم  مجع  دالوا  اراهنآ  دومرف : موش ؟ تیادف  دشک  یم  ار  اهنآ  ِهک  متفگ : تفالخ ، يارب  دنراد 

نانچ تسا  هوک  يوس  هب  هک  هزاورد  نآ  رد  دننک و  نتخات  ناشیارب  ناملید  نامزلارخآ  رد  دنیآ و  ناوارف  زیگنا  هنتف  مدرم  ير  رهش  رد  - 4
راد يوعد  کی  ره  هک  دـنراذگ  زامن  مشاه  ینب  زا  سک  تشه  هزاورد  نآ  رد  دـنادن و  ادـخ  زج  ار  ناشیا  رامـش  هک  دـنوش  لوتقم  مدرم 

دنراد ذوخأم  هاگنآ  دنهد  راصح  زور  لهچ  اروا  دتفا و  نادنب  ردب  رهش  رد  دوب  يربمغیپ  مانمه )  ) ّیمـس هک  یگرزب  درم  دنـشاب و  تفالخ 
رد دریگ  الاب  ینارگ )  ) الغ طحق و  يالب  گرزب و  يالب )  ) هیهاد ار  ير  مدرم  دتفا  ینایفـسب  دالب  يرادراک  مایا  نآ  رد  دـنزاس و  لوتقم  و 

«1 . » ناشیا نایم 
وا هب  تسا  جـسوک  تسا و  میمت  ینب  يـالوم  نوـگ  مدـنگ  هناـشراهچ  يدرم  ير  زا  دوـش  یم  جراـخ  هک  دراد  ناـهربلا  محـالم و  رد  - 5

هیلع يدـهم  ندـمآ  يارب  تسا  همدـقم  هایـس  ياهمچرپ  دیفـس و  ناشیاهـسابل  هک  رکـشل  رازه  راـهچ  رد  دوش  یم  هتفگ  حـلاص  نب  بیعش 
«2 . » دهد يرارف  اروا  دشکب و  ار  وا  هک  نیا  رگم  اروا  يدحا  دنکن  تاقالم  مالسلا 

دشاب ير  هک  تسا  ءاروز  ندش  بارخ  تامالع ، زا  یکی  دومرف : یثیدح  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 6

ماش هنیدم و  رد  هلزلز  - 36

«3 . » دوش جراخ  نآ  زا  يرفاک  قفانم و  ره  هک  يروطب  دوش  هلزلز  هس  هنیدم  رد  هک  دراد  لامعلازنک : رد  ماش 1 - هنیدم و  رد  هلزلز  - 36
یلو دنور  یم  رد  ًاروف  دنرادن : هقالع  هنیدـم  رهـش  هب  فیعـض و  اهنآ  نامیا  نوچ  هک  دـشاب  انعم  نیا  هب  رفاک  قفانم و  جورخ  تسا  نکمم 

. داب اداب  هچره  دننک  یمن  كرت  ار  اجنآ  دنراد  نیمزرس  نآ  هب  هک  ياهقالع  رطاخ  هب  نانمؤم 
451 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » دنوش كاله  يرایسب  مدرم  هک  هتشذگ  ناضمر  هام  زا  زور  دنچ  رد  دسرب  قشمد  لها  هب  ياهلزلز  دومرف : - 2
زا رگم  دوشن  فشک  دش  هدیشک  فالتخا  هب  هزین  ود  ماش  رد  یتقو  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالـسلا  امهیلع  نانمؤمریما  زا  رقاب  ترـضح  - 3

كاله رازهدـص  زا  شیب  ماش  رد  ياهلزلز  نوچ  دومرف : ناـنمؤمریما !؟ يا  تسیچ  ادـخ  تیآ  نآ  دـش  ضرع  ادـخ : تاـیآ  زا  یتیآ  کـی 
هایـس و ياهبسا  نابحاص  هب  دینک  رظن  دوش  روط  نیا  نوچ  سپ  باذع : نیرفاک  يارب  دـهد و  رارق  تمحر  نینمؤم  يارب  دـنوادخ  دوش ،:
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گرم ربکا و  عزج  تقو  رد  نیا  دوش و  ماش  لخاد  ات  دـیآ  یم  برغم  فرط  زا  هک  درز  ياهمچرپ  و  دـنا ) هدـیرب  مد  ای  شوگ   ) هک دـیفس 
؛ تسا خرس 

سبای يداو  زا  راوخرگج  دـنه  رـسپ  دـش  روط  نیا  نوچ  دـنیوگ و  اتـسرح  هک ، قشمد  زا  یهد  نتفر  ورف  دـینک  رظن  دـش  روط  نیا  نوچ  و 
«2 . » دیشاب مالسلا  هیلع  يدهم  جورخ  رظتنم  دش  روط  نیا  نوچ  تسشن و  دهاوخ  قشمد  ربنم  رب  درک و  دهاوخ  جورخ 

3  ... » دوشیم عقاو  بش  کی  رد  هلزلز  ود  و  دیوگ ... : بعک  - 4

ءاروز - 37

هتفگ ینانخـس  لحم  ود  نیا  زا  کیره  يارب  نارهط و  یمود  دادغب  یکی  تسا  هدـیدرگ  قالطا  لحم  ود  هب  تایاور  رد  ءاروز  ءاروز  - 37
راک موقلح  زا  تاملک  نیا  هک  تقو  نآ  اریز  دراد ! تلالد  بیغ ، زکرم  یحو و  ءدـبم  اب  نآ  ناگدـنیوگ  نتـشاد  لاصتا  رب  هک  تسا  هدـش 

اب هک  داـهن  اـنب  یقیناود  روصنم  ار  دادـغب  نوـچ  تشادـن : دوـجو  ینارهط  يدادـغب و  هک  تسا  هدـش  رداـص  دوهـش : بیغ و  یحو و  رازگ 
: تشاد هلصاف  نرق  کی  زا  شیب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

مه کچوک  ياتسور  کی  تروص  هب  یتح  نامز  نآ  رد  هک  تشاد  هلـصاف  لاس  لقا 1230  دح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  نارهط  يانب  و 
؛ دوبن

دوش و یم  هداد  قیبطت  یلعف  گرزب  رهشود  نیا  هب  ءاروز »  » هراب رد  هدراو  تایاور  سپ 
452 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ءاروز و هراب  رد  یثیدح  هب  دناد  یم  ادخ  دمآ  دهاوخ  دورف  یمالسا : تختیاپ  زکرم و  ود  نیا  رـس  هب  یئاهالب  هچ  دش و  دهاوخ  هچ  اهدعب 
. دیئامرف تقد  نارهط  لصف  رد  نارهط  هراب  رد  ثیدح  ود  هب 

. تشذگ هّلح »  » رد مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ءاروز  هراب  رد  یلصفم  تیاور 
هدش ققحم  ًامامت  هدومرف و  نایب  لوغم  ناخوکاله  سابعلا و  ینب  دـشاب و  دادـغب  هک  ءاروز  يارب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ار  فاصوا  نیا  )

(. تسا
هب شروبع  تشگ  یم  رب  جراوخ  گنج  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  یناـمز  دومرف : تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  - 1

نتفر ورف  فسخ و  هک  نیا  تهج  هب  دیوش  رود  نآ  زا  و  دیرذگب ) و   ) دینک ریـس  سپ  تسا  ءاروز  اجنیا  مدرم  يا  دومرف : سپ  داتفا  ءاروز 
«1 . » تسا سوبس ) ینعی   ) هلاخن هب  خیم  زا  رت  عیرس  نیمز  رس  نیا  هب 

تعجر دننام  تسا  یتعجر  فسوی و  تبیغ  دننام  تسا  یتبیغ  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  مئاق  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
هک هروزم  نتفر  ورف  دـشاب و  ير  هک  ءاروز  ندـش  بارخ  و  خرـس ) هراتـس   ) رگید هراتـس  عولط  اـب  دوشرهاـظ  نآ  زا  سپ  میرم : نب  یـسیع 

«2  ... » دشاب دادغب 
لمع درک ، هبلغ  هچره  هب  سکره  دور  یم  شیپ  تروشم  هب  روما  ددرگرب و  ءاروز  هب  تموکح  لحم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  - 3

هب ار  باذع  نیرتدب  دیامن و  یم  تموکح  هام  هن  تدم  نیمز و  يور  رد  دوش  یم  راکرد  راوس  هک  تسا  ینایفـس  جورخ  تقو  نآ  دیامن :
هب  ) ار يربخ  هک  تسین  ياهدـنهد  ربخ  هک  یتلاح  رد  ار  طساو  منیب  یم  ایوگ  طـساو : هفوک و  دادـغب و  رـصم و  رب  ياو  یپ  دـناشچب : مدرم 

دیورن و نیمز  زا  هایگ  مک و  ناراب  دریگ و  ارف  ار  مدرم  یطحق  دوش و  مک  ماعط  تسا و  ینایفس  جورخ  نآ  کیدزن  دناسرب و  رگید ) ياج 
یـسک تسا و  هتفای  هار  هدـننک و  یئامنهار  هک  مالـسلا  هیلع  دـمحم  لآ  يدـهم  دـیآ  یم  نوریب  تقو  نآ  رد  سپ  درابن : نامـسآ  زا  ناراب 

سپ هرصب  یحاون  زا  ناسیم  زا  لاجد  دنک  یم  جورخ  نآ  زا  سپ  دریگ  یم  مالسلا  هیلع  یسیع  تسد  زا  ار  مچرپ  هک  تسا 
453 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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رحس ار و  اهنآ  دنک  یم  وداج  رحس و  سپ  هرصب ) کیدزن  تسیهوک  ای  يدنلب   ) مانس هب  دیآ  یم  و  هرصب ) یلزنم  کی   ) ناوفس هب  دیآ  یم 
نیا یطحق و  یگنـسرگ و  تهج  زا  تسین : روط  نآ  هکنآ  لاح  و  تسا ) تشوگبآ  ینعی   ) دیرت دننک ) یم  لایخ  مدرم   ) ار مدرم  دـنک  یم 

1 . » تسا هدنام  لاس  لهچ  تعاس  مایق  ات  تقو  نآ  دوخ ، برغم  زا  باتفآ  دنک  عولط  نآ  زا  سپ  تسا  تخس  هنتف ) )

سخرس - 38

2 . » دنریمب سرت  زا  شمدرم  هک  دتفا  یم  یمیظع  هلزلز  نانچ  ار  سخرس  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سخرس  - 38

دنقرمس - 39

ار و دنقرمس  لها  دهد  یکین  دنوادخ  تسا  دنقرمس  ناسارخ  ياهرهـش  زا  یکی  دومرف : رمع  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دنقرمس 1 - - 39
«3 . » دوش لامیاپ  ناکرت  تسد  هب  نامز  رخآ  رد  رهش  نیا 

4 . » دنقرمس زا  حلاص  نب  بیعش  دنک  جورخ  دومرف : - 2

! دوش ناریو  دنس و ..  - 40

بیـسم نب  دیعـس  زا  ةداتق  داد ، ربخ  اهرهـش  یبارخ  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا : هتفگ  بقاـنم  باـتک  رد  دوش ! ناریو  دنـس و ..  - 40
باوج اهوبذـعم » وأ  ۀـمایقلا  موی  لبق  اهوکلهم  نحن  الإ  ۀـیرق  نم  نا  و   » هیآ زا  دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تسا  هدرک  تیاور 

ملیدلا و يرلا و  نادمه و  و  كرتلا ، نم  ۀفوکلا  ناهفصإ و  مزراوخ و  دنقرمس و  برخت  میروآ ، یم  ار  نآ  دروم  دنچ  هک  دومرف : یلصفم 
نم دنهلا  دنهلا و  نم  دنـسلا  و  قرغلا ،) نم   ) قرغلاب خلبلا  ةرـصبلا و  و  ۀـشبحلا ، نم  ۀـکم  و  عوجلا ، طحقلاب و  سراف  ۀـنیدملا و  ۀـیربطلا و 

، دارجلا نم  نمیلا  و  لتقلا ، لیخلا و  کبانسب  ماشلا  ضعب  نامرک و  یناغاص و  و  « 5 ( » ناشخذب  ) ناجشذی و  نیصلا ، نم  تبت  و  تبت ،
454 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

عاطقنا لبق  نم  روباسین  و  تاّیحلاب ، تاره  لمرلاب و  ورم  و  نوعاطلاب ، تاماش  و  جـنزلاب ،)  ) حـیرلاب ماـشلا  ضعب  ناتـسجس و  ناطلـسلا و  و 
«1 . » اهلفاس اهیلاع  ریصی  دادغب  ۀلح و  و  عوجلا ، قرغلاب و  اراخب  و  قعاوصلا ، لیخلا و  کبانسب  ناجیبرذآ  و  لینلا ،

یطحقاـب و سراـف ، هنیدـم و  ناتـسربط و  ملید و  ير و  نادـمه و  و  كرت ، زا  هفوک  ناهفـصا و  مزراوخ و  دنقرمـس و  دوش  یم  بارخ  .... 
یضعب نامرک و  یناغاص و  ناشخدب و  نیچ و  زا  تبت  تبت و  زا  دنه  دنه و  زا  دنس  و  قرغ ، اب  خلب  هرـصب و  هشبح و  زا  هکم  و  یگنـسرگ ،

داب اب  ماش  زا  یضعب  ناتسجس و  و  هاشداپ ، متس )  ) خلم و اب  نمی  راتشک و  اهبسا و  شروی  اب  ماش ، زا 
اهبـسا و مس  اب  ناجیابرذآ  ایاطع و  ندـش  هدـیرب  اب  روباشین  اهرام و  اب  تاره  نش و  گیر و  اب  ورم  نوعاط و  اـب  تاـماش  و  ناـیجنزاب ) اـی  )

 .. دوش یم  ور  ریز و  دادغب  ملح و  یگنسرگ و  قرغ و  اب  اراخب  اه و  هقعاص 

ناتسیس - 41

«2 «. » اهیف نم  عیمج  یلع  اهّمطیف  لمّرلا  نامّزلارخآ ، یف  اهیلع  بلغی  ناتسجس ...  اّمأ  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ناتسیس  - 41
. تسه نآ  رد  هچره  دناشوپ و  یم  ار  نآ  سپ  نش )  ) گیر نامز  رخآرد  نآرب  دنک  یم  هبلغ  ناتسجس ...  اما  و 

زا ریت  هک  دـنوش  نوریب  نانچ  مالـسا  زا  دـندنبن و  راک  هب  ار  نآرق  ماکحا  دـننک و  نآرق  تئارق  هک  دنـشاب  یتعامج  ناتـسجس  رد  دومرف : و 
«3 . » دشوپ ورف  ار  هلمج  دراب و  گیر  تعامج  نآ  رب  نامک ،

یم ورف  نش  ریز  هب  تسه  نآ  رد  هچنآ  نیمزرـس و  نآ  هک  دزیر  یم  ورف  نش  اهنآ  رب  نانچنآ  ناـمز  رخآ  رد  ناتـسیس ...  نیمزرـس )  ) اـماو
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. دور
یبأ دزن  تفگ : شباحصأ ، ضعب  زا  دلاخ ، نب  دمحم  زا  یسیع ، نب  دمحم  نب  دمحأ 

455 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
لامجلا یلع  نیبکار  امهلهأ  یلإ  رظنأ  ینأک  ناتـسجس ! ناتـسجس ! ناسارخ ! ناسارخ ! دومرف : ًائادـتبا  میدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع 

«1 . » مق یلإ  نیعرسم 
مق يوس  هب  دنور  یم  تعرساب  اهرتش  رب  دناهدش  راوس  اهنآ  لها  رب  مرگن  یم  ایوگ  ناتسجس  ناتسجس  ناسارخ  ناسارخ 

ماش - 42

رگم دنامن  ملاس  دنز و  رود  اهنآ  رد  تفآ  الب و  دوش و  بارخ  تاماش  ياهراصح  هک  تسا  دوز  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماش  - 42
2 . » دوش هتخیر  اهنوخ  شیاهیدنلب  رب  قرشم و  فرط  رد  نآ و  یحاون  قشمد و 

رتش - 43

شزاهجاب هدام  رتش  کی  تسا  تقو  نآ  بجر  يدامج و  نیب  بجعلا  لک  بجعلا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتش 1 - - 43
«3 . » دشاب هتشاد  هلغ  رازهدص  هنالاس  هک  یهد  کی  زا  تسا  رتهب 

«4 . » دشاب هتشاد  يدیاع  هلغ و  رازهدص  هنالاس  هک  یهد  کی  زا  تسا  رتهب  شزاهجاب  هدام  رتش  کی  هک  ینامز  دیایب  دومرف : - 2
لقن ماش  هب  ار  شلها  هک  دیشاب  هتشاد  یغالا  هک  دشاب  نآ  اهامـش  يارب  نیمز  يور  ياهزیچ  نیرتهب  هک  تسا  دوز  دیوگ : دوعـسم  نبا  - 3

5 . » دنک

زیچ شش  - 44

نم گرم  یکی  روهظ )  ) تعاس زا  شیپ  ار  تلـصخ  شـش  نک  ظفح  فوع  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زیچ  شـش  - 44
دینک و یم  تداهش  بلط  ادخ  زا  امش  دوخ  امش و  يرارذ  هک  دنک  ادیپ  روهظامـش  رد  یـضرم  نآ  زا  سپ  سدقملا : تیب  حتف  نآ  زا  سپ 

دوش دایز  امش  لاوما 
456 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هک نیا  رگم  « 1  » یناملسم هناخ  دنامن  هک  ياهنتف  و  دنکن ) لوبقو   ) دور يرانک  هب  مشخ  لاح  اب  دنهدب  یسک  هب  رانید  دص  رگا  هک  يروطب 
هدزاود یمچرپ  ره  ریز  مچرپ  داتـشه  اب  دننک و  هلیح  ردغ و  اهنآ  سپ  دـشاب  یحلـص  رفـصألا  ینب  امـش و  نیب  نآ  زا  سپ  دوش و  شلخاد 

2 . » دنیامن هلمح  امش  هب  رفن  رازه 

ءاروش - 45

: يرغص ياروش  يربک و  ياروش  ود )  ) زا نم  تما  رب  ياو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ءاروش  - 45
مردارب و تفالخ  بصغ  يارب  دش  دهاوخ  عقاو  نم  تافو  زا  دـعب  يربک  ياروش  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  تقو  هچ  ءاروش  ود  نیا  دـش  لاؤس 

3 . » ماکحا لیدبت  نم و  تنس  رییغت  يارب  دش  دهاوخ  عقاو  ءاروز  رد  يربک  تبیغ  رد  يرغص  ياروش  و  مرتخد : قح 

ناضمر رهش  - 46
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یگنج نادرم  يادص  لاوش  رد  سپ  دوش  عقاو  ناضمر  رد  ياهحیص  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناضمر 1 - رهش  - 46
نیا هبترم  هس  یمرحم  هچ  مرحم  و  « 4  » دوش هتخیر  اهنوخ  ۀجح  يذ  رد  دوش و  دروخو  دز  داسف و  لئابق  نیب  ةدـعقلا  يذ  رد  ددرگ و  دـنلب 

رد نیا  دومرف : تسیچ !؟ هحیـص  دـش ، ضرع  رایـسب : رایـسب  مدرم  نآ  رد  دـنوش  هتـشک  رود ) تسا  رود   ) تاهیه تاـهیه  دومرف : ار  هلمج 
هعمج و زور  رهظ  رد  تسا  ناضمر  هام  فصن 

457 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
؛ دشاب هعمج  بش  قفاوم  ناضمر  رهش  لوا  هک  تسا  یتقو  نیا 

نوچ هعمج  بش  رد  دیامن : نوریب  هناخ  زا  ار  تاردخم  نانز  دنازیخ و  اپرس  ار  هتسشن  رادیب و  ار  هتفر  باوخ  هک  دشاب  یبیهم  يادص  سپ 
ار دوخ  ياهشوگ  دیناشوپب و  ار  دوخ  دیریگب و  ار  اهخاروس  دیدنبب و  ار  اهرد  دیوش و  اه  هناخ  لخاد  هعمج  حبـص  رد  دـیدناوخ  ار  زامن 

دنکب ار  لمع  نیا  سکره  هک  سودقلااّنبر ) سودقلا  ناحبس   ) دیئوگب هتفر و  هدجس  هب  ار  هحیص  دینک  ساسحا  نوچ  سپ  دیدنبب : مکحم 
«1 . » ددرگ كاله  دیامن  فلخت  سکره  دبای و  تاجن 

ةدـعق يذ  رد  دـش و  دـنهاوخ  رهاظ  لاوش  رد  یتعاـمج  دوب و  دـهاوخ  ناـضمر  رد  یتمـالع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 2
دهاوخ یتکرح  رفـص  رد  دش و  دهاوخ  تمرح  کته  مرحم  رد  دـننک و  تراغ  ار  جاجح  ۀـجحیذ  رد  دوش و  دـنلب  یگنج  نادرم  يادـص 

راب کبـس  هدام  رتش  کی  نآ  زا  سپ  تسا  بجر  يدامج و  نیب  بجعت  مامت  بجعت  سپ  دـننک  عازن  مه  اـب  لـیابق  عیبر  هاـم  ود  رد  دوب و 
«2 . » دشاب هتشاد  هلغ  رازهدص  هک  یهد  کی  زا  تسا  رتهب 

یگنج نادرم  يادص  لاوش  رد  دشاب و  یئادص  ناضمر  رد  تسا  دوز  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  بشوح  نب  رهـش  - 3
هرمج زا  هک  ياهنوگ  هب  دوش  اپرب  یـشروش  ینم  رد  دـننک و  تراغ  ار  جاجح  لاس  نآ  رد  دـنگنجب و  مهاب  لئابق  هدـعقیذ  رد  دوش و  دـنلب 
ماقم نکر و  نیب  دنروایب  اروا  دیآ : هکم  هب  هدرک و  رارف  ینم  زا  مالسلا ) هیلع  تجح  ترـضح   ) مدرم بحاص  تقو  نآ  دوش : يراج  نوخ 

نینکاس وا  زا  دوش  یم  یـضار  مینز : یم  ار  تندرگ  یئامنن : لوبق  ینک و  ابا  رگا  دنیوگب  و  دراد : تهارک  هک  یلاح  رد  وا  اب  دننک  تعیب  و 
3 . » نیمز اه و  نامسآ 

نارهط - 47

لاس تسیود  رازه و  زا  دـعب  يدابآ : زا  يرثا  هن  هدوب و  يرهـش  هن  هک  تسا  هدـش  رداص  نارهط ، هراب  رد  لیذ  تیاور  یناـمز  نارهط  - 47
دهد و یم  رارق  تختیاپ  دوخ  يارب  تسا : هدوبن  شیب  ياهبـصق  هک  اراجنآ  هدمآ و  ناردنزام )  ) ناتـسربط زا  راجاق  ناخ  دـمحم  اقآ  ًابیرقت 
رد دریگ و  یم  رارق  روشک : بلق  يرفن و  نویلیم  دـنچ  رهـش  هک  دـیآ  یم  رد  ینونک  تروـص  هب  دـیامن و  یم  ندـش  گرزب  یقرت و  هب  ور 

. تسا هدش  یئوگشیپ  هک  داتفا  دهاوخ  زور  نآ  هب  دناد ، یم  ادخ  نرق  دنچ  تشذگ  زا  سپ  مه  تیاهن 
يردتأ لضفم  ای  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع ، نب  لضفم  زا  یـسلجم ، ۀمالع  زا  روهظلا  مئالع  لصف  رد  خـیراوتلا  بختنم  - 1

. ملعأ هتجح  هَّللا و  تلق : لاق : ءاروزلا ؟ تعقو  امنیأ 
نوکت یتلا  ءاروزلا  راد  یه  نارهّطلاب و  نارهط )  ) یمـست ةدـلب  هلیذ  یف  ینتبی  ینبت )  ) دوسأ البج  يرلا  یلاوح  یف  نأ  لضفم  ای  ملعإ  لاقف :

. نیعلا روحک  اهناوسن  ۀنجلا و  روصقک  اهروصق 
بـساکم یفت  ـال  و  نهجاوزـأل ، نکمتی  ـالو  جورـسلا ، نبکری  و  ةرباـبجلا ، يزب  نیزتـیو  راـفکلا  ساـبلب  نسبلتی  نهنأ  لـضفم ، اـی  مـلعا  و 

. لاجرلاب ءاسنلا  ءاسنلاب و  لاجرلا  هبـشت  و  ءاسنلاب ، ءاسنلا  لاجرلاب و  لاجرلا  یفتکی  و  مهنم ، قالطلا  نبلطیف  نهل  جاوزألا  خ ل ) نکاـسم - )
رجحلا نم  و  لابجلا ، ۀلق  یلإ  اهنم  رف  و  ۀنتفلا ، لحم  اّهنأل  انکـسم ، اهذختت  و ال  ةدلبلا ، هذه  یف  نکـست  الف  کنید ، ظفح  دـیرت  نإ  کنإف 

«1 . » هلابشأب بلعثلاک  رجحلا  یلإ 
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رد تسیهایـس  هوک  ير »  » نوماریپ لـضفم ، يا  نادـب  دومرف : دـنرتاناد ، شتجح  ادـخ و  متفگ : تسا ؟ عقاو  اـجک  رد  یناد  یم  لـضفم  يا 
دنناـم ناـشناوناب  تشهب و  ياهرـصق  دـننام  شیاهرـصق  هـک  ءاروّزلاراد  تـسنآ  دوـش و  یم  هدـیمان  نارهط »  » ددرگ اـنب  يرهـش  نآ  هـنماد 

ناشنارهوش هب  دنوش و  اه  نیز  راوس  ار و  نارگمتس  شیارآ  دننک  یم  شیارآ  نارفاک و  سابل  دنشوپ  یم  اهنآ  لضفم  يا  نادب  نیعروح ،
هب نادرم  دنک  یم  تیافک  و  دنهاوخ ، یم  قالط  نارهوش  زا  سپ  دـنک  یمن  تیافک  اهنآ  جرخ  هب  نارهوش  دـمآ  رد  دـنهد و  یمن  نیکمت 

نانز نادرم و 
459 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ار نآ  وشن و  نکاس  رهش  نیا  رد  یئامن  ظفح  ار  تنید  یهاوخ  یم  رگا  نادرم ، هب  نانز  نانز و  هب  نادرم  ار  دوخ  دنک  یم  هیبشت  نانز و  هب 
هچباب هابور  دـننام  یخاروس  هب  خاروس  زا  اههوک و  ياـههلق  هب  نآ  زا  نک  رارف  تسا و  هنتف  لـحم  نآ  اریز  هدـن  رارق  نکـسم  تدوخ  يارب 

. شیاه
هَّللا اهبرخیل  مث  دیامرف : یم  نآ  رخآ  رد  تشذـگ  دادـغب  لصف  رد  هک  تسه  الاب  تاشیامرف  هباشم  ءاروز  هراب  رد  لضفم  زا  یتیاور  رد  - 2

«1 . » ءاروزلا تناک  انهه  لوقیف : ّراملا  اهیلع  ّرمیل  یتح  تایارلا ، کلت  نتفلا و  کلتب 
ءاروز تسا  هدوب  اجنیا  دنیوگ  یم  يدعب )  ) ناگدننک روبع  هک  يروطب  دبوک  مهرد  اه ، مچرپ  اه و  هنتف  نآ  اب  اراجنآ  دنوادخ  سپس 

سوطرط - 48

2 . » درب تراغ  هبار  ناشلاوما  دیامن و  حتف  هزینرس  اب  ار  سوطرط  مور  هاشداپ  دومرف : سوطرط  - 48

! سوط - 49

داد و ار  مالس  باوج  ترضح  دندرک ، مالـس  مق  لها  زا  ياهتـسد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  دیوگ : يوره  تلـصلا  یبأ  - 1 سوط ! - 49
ینراز نمف  الأ  سوطب ، یتبرت  هیف  نوروزت  موی  مکیلع  یتأیـسف : اقح ، انتعیـش  متنأف  الهأو ! مکب  ابحرم  دومرف : دناوخ و  دوخدزن  هب  اراهنآ ) )

«3 . » همأ هتدلو  مویک  هبونذ  نم  جرخ  لسغ  یلع  وه  و 
سکره شاب  هاگآ  دینک  یم  ترایز  ارم  تبرت  سوط  رد  يزور  امش  يارب  دیآ  یم  يدوز  هب  سپ  دیتسه  ام  هعیش  قحب  امش  دیدمآ  شوخ 

. تسا هدروآ  ایند  هب  ار  وا  شردام  هک  يزور  دننام  شناهانگ  زا  دور  نوریب  دنک ، ترایز  لسغ  اب  ارم 
رطاخ هب  دناهدش  هدوشخب  هبآ  لها  مق و  لها  دومرف ... : هک  تشذگ  هبآ »  » رد یتیاور  - 2

460 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1  ... » سوط رد  مالسلا  هیلع  ءاضرلا  یسوم  نب  یلع  مدج  ترایز 

هب مالـسلا  هیلع  اضر  رگید ، ِرَد  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  تفر و  نوریب  يرد  زا  مارحلادجـسم  زا  نوراه  دـیوگ : یناجّرألا  رفعج  نب  ةزمح  - 3
«2 «. » هاّیا ینعمجتس و  سوطای  سوطای  سوطب ؟ ءاقللا  برقأ  راّدلا و  دعبأام  : » دومرف تشاد  هجوت  نوراه 

. دومن یهاوخ  عمج  اج ) کیرد   ) وا اب  ارم  يدوزب  سوط  يا  سوط  يا  سوط  رد  رگیدمه )  ) تاقالم تسا  دوز  هچ  رود و  هناخ  ردق  هچ 
: دومرف سپ  دـناوخ  یم  هبطخ  نوراه  ۀـنیدم و  دجـسم  رد  ار  مالـسلا  اـمهیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  مدـید  دـیوگ : نارهم  نب  یـسوم  - 4

«3 !«. » دحاو تیب  یف  نفدن  هاّیا  یننورتأ و  »
. میوش یم  نفد  هناخ  کی  رد  دینیب  یم  اروا  ارم و  ایآ 

. تشذگ ناسارخ  لصف  رد  مالسلا  امهیلع  اضر  ماما  ترایز  باوث  رد  نایقتم  يالوم  زا  تیاور 
يررـض وا  هب  نوراـه  هک  ترـضح  نآ  راـبخارد  رگید  دادـعت  دوش و  یم  اـفتکا  قوف  ياتدـنچ  هب  هک  تسا  ددـعتم  دروم  نیا  رد  تاـیاور 
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دمآ دهاوخ  صاخشا  شخب  رد  دز : دهاوخن 

ناقلاط - 50

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یفوک ، مثعأ  نبا  ناقلاط  - 50
يدـهملا راصنأ  مه  هتفرعم و  قح  هَّللا  اوفرع  نونمؤم  لاجر  اهب  نکل  و  ۀـضف ، الو  بهذ  نم  تسیل  ًازونک  اهب  یلاعت  هّلل  نإف  ناقلاطلل  ًاـحیو 

«4 . » نامزلا رخآ  یف 
ناقلاط هب  داب  تمحر 

461 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ناروای اهنآ  قح و  هب  ینتخانش  ار  ادخ  دنتخانـش  تسا  ینمؤم  نادرم  هکلب  تسین  هرقن  الط و  زا  تسا ، یئاه  هنازخ  نآ  رد  ادخ  يارب  انامه 

. نامز رخآ  رد  دنتسه  مالسلا  هیلع  يدهم 
دوش هعجارم  ماهدروآ ) مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس   ) باتک رد  هک  تسا  هدمآ  يدنچ  تایاور  ناقلاط  هراب  رد 

مطامط - 51

دنیامن و تنوکـس  امـش  دالب  رد  دنروخب و  ارامـش  لاوما  دننز و  یم  ارامـش  ياهندرگ  دـندمآ  مطامط  دـمآ  مطامط  دومرف : مطامط  - 51
هدرک متـس  اه  هدنب  دنوش  دیماان  اه  هدنب  دنیامن  لیلذ  ارامـش  فارـشا  دنهد و  رارق  دوخ  دـبع  ارامـش  نابوخ  دـننک و  کته  ارامـش  تمرح 

هنایزات دشاب  هدنهد  تراشب  ناشاهاصع  هدنهد و  دنپ  ناشیاهریشمش  تفلک و  ياهندرگ  دنـشاب و  هتـشاد  حیبق  ياهگنر  نهآ ، رد  دنوش 
1 !. » لیئارسا ینب  رب  نوعرف  زا  نم  تما  يارب  دنشاب  رت  تخس  اهنآ  دشاب و  هدنهدرمث  ناشیارب  ناشیاه 

فوع - 52

فوع هک  هریزج  رد  تسا  يدرم  جورخ  مالسلا ) هیلع  يدهم   ) ترـضح جورخ  زا  لبق  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  فوع  - 52
2 . » دش دهاوخ  هتشک  قشمد  دجسم  رد  تسا و  تیرکت  رد  شهاگیاج  دنیوگ و  یملس 

هنتف - 53

داـیز و تراـجت  تساـهنآ و  هب  ندومن  تموـکح  هک  دوـش  یم  عورـش  يرجه  تسیود  لاـس  زا  اـه  هنتف  لوا  دـیوگ : ساـبع  نبا  هنتف  - 53
هتـشک متـس و  روج و  نآ  زا  سپ  تسا  تخـس  یطحق  نآ  زا  سپ  تسا : ناـگ  هتـسیاش  ءاـملع و  ندرم  نآ  زا  سپ  دوـش ، یم  مک  تعفنم 

امـش رب  اهکرت  هک  یتقو  سپ  تسا  مجع  هاشداپ  ناهاشداپ و  قافن  تفالخ و  نآ  زا  سپ  دادغب  رد  هنـشت  بل  اب  تسا : نم  تیب  لها  ندـش 
قرفتم هک  داب  امش  رب  دندش  طلسم 

462 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دهد یم  ور  یئاه  هنتف  هس  ای  جنپ و  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  نآ  زا  سپ  دینک  رارف  دینک  رارف  اهایرد و  رانک  اهرهش و  فارطا  رد  دیوش 

تباجا تعرس  هب  هک  تسا  يدرم  زا  هرصب  كاله  دوش و  یم  عقاو  هرصب  رد  موس  هفوک و  رد  مود  و  رصم ، هنتف  رب  ياو  يا  رـصم  رد  یکی 
: دومرف لصا و  یب  تسا  يدرم  نآ  هنتف و  نآ  عوقو  يارب  دوش  هدرک 

؛ وا هیلعرب  هقرف  کی  وا و  اب  هقرف  کی  دنوش ، یم  هقرف  ود  مدرم  تقو  نآ  رد  سپ 
نامـسآ رد  لد : گنـس  وخ و  تشرد  هک  ياهفیلخ  امـشرب  دوـش  یم  یلاو  نآ  زا  سپ  دروآ  ماود  اـه  نآ  ناـیم  رد  اـه  لاـس  درم  نآ  سپ 
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دیامن موجهو  دنشونن ! مدرم  ات  دنک  یم  جوزمم  بآ  اب  ار  نوخ  دزیرب و  اهنوخ  سپ  رگمتس : رایسب  نیمز  رد  هدنشک و  رایـسب  دوش ، هدیمان 
امـشرب یپرد  یپ  ياهمچرپ  دوش و  ینلع  مدرم  نیب  روجف  متـس و  روج و  دوش و  یم  هتـشک  هفیلخ  اه  برع  موجه  تقو  اـهبرع و  اـهنآ  رب 

دزیرب و نآ  ياـههناد  دوش و  هدـیرب  نآ  خـن  هک  حـیبست )  ) مظنم ياـههناد  لـثم  نعباـتتف ) نعطقنا  تاـموظنم  ماـظن  ّنّهنأـک   ) دوش یم  دراو 
كاله دزنرد  دیشاب  شتموکح  نایفس و  یبا  لآ  جورخ  عقوتم  دوش  هتشک  امش  هفیلخ  نوچ  سپ  دیایب  مه  رس  تشپ  راوگان ) ياهنایرج  )

رازاب و هب  رگید  فسخ  ود  دورورف و  نیمز  رب  شفارطا  زیخ و  لصاح  ياه  نیمز  هک  دوش  عقاو  هرصب  رد  یفسخ  رصم  كالهدزن  و  رصم ،
هک یناسک  رگم  دوش  قرغ  بآ  رد  تفای  تاجن  ریـشمش  زا  سکره  هک  دـنک  یم  نایغط  بآ  نافوط و  نآ  زا  سپ  دـهد : يور  شدجـسم 
خر هفوک  هنتف  نآ  زا  سپ  دـش : دـهاوخ  نارابگنـس  هلزلز و  شـش  فسخ و  هس  رـصم  رد  و  دنـشابن : لـخاد  رد  دـشاب و  هرـصب  فارطا  رد 

؛ دوب دهاوخ  ماش  رد  ینایفس  تقو  نآ  رد  داد و  دهاوخ 
يوزرآ اـه  هدـنز  تقو  نآ  سپ  هبعک  ریز  زا  ار  دـمحم  لآ  نیرتـهب  دیـشاب  رظتنم  عـقوتم و  دیـشک  رکـشل  هفوـک  هب  ینایفـس  تقو  ره  سپ 

1 . » دوب هدش  رپ  روج  زا  هک  هنوگ  نآ  دنک  لدع  زا  رپ  ار ) نیمز   ) دندوب هدنز  ناشناگدرم  شاک  يا  دننک  یم  ار  ناگدرم 

ایسیقرق - 54

،؟ تسا هار  ردقچ  ایسیقرق  امش و  نیب  رسیم  يا  دومرف : رسیم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ایسیقرق 1 - - 54
463 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

اه نامسآ  تقلخ  زور  زا  هک  دوش  عقاو  یگنج  نآ  رد  هک  تسا  دوز  دومرف : ترـضح  تارف : طش  کیدزن  تسام  کیدزن  نآ  درک  ضرع 
دوش ریس  ناگدنرپ : يارب  تسا  یماعط  هرفس  دش ، دهاوخن  تسه  نیمز  اه و  نامسآ  ات  تسا و  هدشن  یگنج  نینچ  نیمز  و 

رد دـهدب و  ار  اهنآ  ربخ  دـشابن  رفن  کـی  هک  يروط  هب  دـنوش  كـاله  نآ  رد  سیق  هفیاـط  نامـسآ : ناگدـنرپ  نیمز و  ناگدـنرد  نآ  رد 
«1 . » ناراکمتس ياهتشوگ  يوس  هب  دیئایب  دنک  ادن  يدانم  دومرف : یثیدح 

يا نامسآ و  ناگدنرپ  يا  دنک  ادن  یسک  نامسآ  زا  تسا ، یماعط  هرفس و  ایـسیقرق  رد  دنوادخ  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
2 . » دیروخب ناراک  متس  ياهتشوگ  زا  دیئایب و  نیمز  ناگدنرد 

نیوزق - 55

ار شرـس  میـشابرظتنم )  ) یکات دیاب  دیـشک  لوط  یلیخ  مالـسلا ) هیلع  نامز  ماما  روهظ  ینعی   ) رما نیا  دنتفگ : هیفنح  دـمحم  هب  نیوزق  - 55
ناطلـس زونه  هدرکنافج : ردارب  رب  ردارب  زونه  هدادـنراشف  ار  مدرم  نامز  زونه  هکنآ  لاـح  و  دـشاب ، دـناوت  یم  هنوگچ  تفگ : داد و  ناـکت 

ار شقنور  دهد و  رییغت  ار  شراوید  دنک و  رفاک  اراه  هنیـس  دیامن و  تمرح  کته  هک  هدرکن  مایق  نیوزق  زا  قیدـنز  زونه  هتـشادن  اور  متس 
دوش جاتحم  دنک  يریگ  هرانک  وا  زا  سکره  دشکب و  ار  وا  دگنجب  وا  اب  سکره  دوش و  شراچد  دنک  رارف  وا  زا  سکره  هک  يروطب  دربب :
«3 . » شیایند يارب  يرگید  دنک و  هیرگ  شنید  يارب  یکی  دنوش  هتسد  ود  مدرم  هک  يروطب  ددرگ  رفاک  دیامن  تعباتم  ار  وا  سکره  و 

رب دننک  تعرس  مدرم  دشاب : يربمغیپ  مسا  شمـسا  دیامن  جورخ  نیوزق  زا  يدرم  دومرف : هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
«4 . » دیامن سرت  زا  رپ  ار  اههوک  نمؤم  هچ  كرشم و  هچ  وا  تعاطا 

464 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
میدرواین دوبن : بسانتم  باتک  عوضوم  اب  هک  تسا  هدمآ  نیوزق  مذ  حدم و  رد  یتایاور 

هینطنطسق - 56
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بوخ هچ  شریما و  تسا  يریما  بوخ  هچ  دوش و  حتف  هینطنطـسق  دـیاب  هتبلا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هینطنطسق 1 - - 56
«1 . » شرکشل تسا  يرکشل 

ینعی لقره  رهـش  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  دوش  یم  حتف  رتدوز  رهـش  ود  زا  کی  مادک  دـش  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  - 2
«2 . » هینطنطسق

«3  » دیامن حتف  ریبکت  حیبست و  اب  نانمؤم  يارب  ار  هیمور  هینطنطسق و  دنوادخ  هک  یتقو  ات  روهظ )  ) تعاس دوشناپرب  دومرف : - 3
مدقرب يزیچ  دنسرب  جیلخ  هب  یتقو  دتـسرف  هینطنطـسق  هب  يرکـشل  دنک : مایق  مئاق  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  - 4

یم بآ  يور  زا  دنتسه و  شناروای  اهنیا  دنیوگ : دندید  ار  هرظنم  نیا  اه  یمور  نوچ  دننک : یم  روبع  بآ  يور  زا  دنـسیون و  یم  ناشیاه 
.!؟ دوبدهاوخ يراوگرزب )  ) هچ دوخ  سپ  دنور 

یم ءارجا  دـنهاوخب  ار  یمکح  ره  دـنوش و  یم  رهـش  دراو  يزیر ) نوخ  نودـب   ) ترـضح رکـشل  دـننک و  یم  زاب  ار  رهـش  برد  تقو  نآ 
«4 . » دنیامن

«5 ( » 114  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ِةَرِخالا  یف  ْمَُهل  َو  ٌيْزِخ  اْینُّدلا  یف  ْمَُهل   » ادخ لوق  دومرف : - 5
ینعی هینطنطـسق  هراـبرد  رگید  تیاور  دـنچ  « 6 . » تسا هاـم  تفه  لاـجد  جورخ  اـت  هینطنطـسق  نیب  تسا : هینطنطـسق  حـتف  هـیآ ،) روـظنم  )

دنیامن هعجارم  شلحم  هب  نیبلاط  هک  تسا  هدمآ  هیکرت : لوبمالسا 

مق - 57

تایاور هیواز  ره  رد  دوبن و  شیب  ياهبصق  کی  مق  هک  دوب  ینامز  تسا ، هدش  رداص  مق  هراب  رد  هک  یتایاور  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  مق  - 57
دنا هتفگ  نخـس  يردـصم  عبنم و  هچ  زا  اه  نخـس  نیا  ناگدـنیوگ  هک  دوش  یم  نشور  تقد  اب  هک  دراد  دوجو  یئوگ  بیغ  ایند  کـی  مق 

. میروآ یم  ار  جایتحا  دروم  ام  تسا و  دایز  مق  هرابرد  تایاور 
تسام نایعیش  ندعم  مق 

هب تسایر  هک  یناـمز  دـناهدومن  تیاور  اـم  هب  نوچ  تساـجک ؟ لـبج  دـالب  مالـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  وبأ  زا  دومن  لاؤس  نانـس ، نب  هّللا  دـبع 
یلحم اجنآ  رد  انتعیش ،...  ندعم  وه  مقب و  یمسی  رحب "و  هل " لاقی  ًاعضوم  اهیف  نإ  دومرف : سپ  تفر  دهاوخ  ورف  نآ  زا  یضعب  دیسرامش 

. تشذگ ير »  » رد تیاور  هیقب  تسا ..  ام  نایعیش  ندعم  نآ  دوش و  هدیمان  مق »  » هب دنیوگ و  یم  رحب )  ) نآ هب  هک  تسا 
نیمز لها  رب  ادخ  تجح  مق 

تخاسل کلذ  الول  هروهظ و  یلإ  مالـسلا  هیلع  انمئاق  ۀبیغ  نامز  یف  کلذ  و  قئالخلا ، یلع  ۀجح  اهلهأ  مق و  ةدـلب  نوکت  نامز  یتأیـس : ... 
وأ ۀـیهادب  مهنع  هلغـش  نیرابجلا و  مصاق  همـصق  الإ  ءوسب  رابج  هدـصق  ام  و  هلهأو ، مق  نع  ایالبلا  عفدـتل  ۀـکئالملا  نإ  و  اـهلهأب ، ضرـالا 

«1 . » هَّللا رکذ  اوسن  امک  هلهأ  مق و  رکذ  مهتلود  یف  نیرابجلا  هَّللا  یسنی  و  ودع ، وأ  ۀبیصم 
دهاوخ وا  روهظ  ات  مالسلا  هیلع  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد  نیا  دنوش و  یم  اه  قلخ  رب  تجح  نآ  لها  مق و  رهش  هک  ینامز  دیآ  یم  يدوز  هب 

ار اجنآ  يرگمتس  و  دزاس ، یم  رود  نآ  لها  مق و  زا  ار  اهالب  ناگتشرف  انامه  و  شلها ، اب  دور  یم  ورف  نیمز  دشابن ، هنوگ  نیا  رگا  و  دوب ،
یم لوغشم  دوخ  هب  یتبیـصم  ای  يراتفرگ  اب  مق  لها  زا  ار  وا  دیامن و  یم  نک  هشیر  ناراکمتـس ، هدنَنَک  هشیر  اروا  هک  نیا  رگم  دنکن  دصق 

 ... دناهدومن شومارف  ار  ادخ  نارگمتس  هک  هنوگ  نآ  درب  یم  اهنآ  دای  زا  ناراکمتس ، تلود  رد  ار  نآ  لها  مق و  دزاس و 
ملع ندعم  مق 

درک هفوک  زا  يدای  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  هدش  تیاور  ددعتم  ياهدنس  اب 
466 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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ملعلل و اندعم  ریصت  و  مق ، اهل  لاقی  ةدلبب  ملعلا  رهظی  مث  اهرحج ، یف  ۀیحلا  رزأت  امک  ملعلا  اهنع  رزأی  نینمؤملا و  نم  ۀفوک  ولختـس  دومرف :
مق و هَّللا  لعجیف  انمئاق ، روهظ  برق  دـنع  کلذ  و  لاجحلا ، یف  تاردـخملا  یتح  نیدـلا  یف  فعـضتسم  ضرالا  یف  یقبی  یتح ال  لـضفلا 

قرـشملا یف  دالبلا  رئاس  یلإ  هنم  ملعلا  ضیفیف  ۀجح ، ضرالا  یف  قبی  مل  اهلهأب و  ضرالا  تخاسل  کلذ  الول  و  ۀـجحلا ، ماقم  نیمئاق  هلهأ 
ًاببس ریصی  مالسلا و  هیلع  مئاقلا  رهظی  مث  ملعلا ، نیدلا و  هیلإ  غلبی  مل  ضرألا  یلع  دحأ  یقبی  یتح ال  قلخلا  یلع  هَّللا  ۀجح  ّمتیف  برغملاو ،

«1 . » هتجح مهراکنإ  دعب  الإ  دابعلا  نم  مقتنی  هَّللا ال  ّنأل  دابعلا ، یلع  هطخس  هَّللا و  ۀمقنل 
رهاظ سپس  دوش  یم  عمج  شاهنال  رد  رام  هک  هنوگ  نآ  دیآ ) نوریب  و   ) دوش عمج  نآ  زا  ملع  دوش و  یم  یلاخ  نینمؤم  زا  هفوک  يدوز  هب 
یتح نید  رد  یفعـضتسم  نیمز  رد  دـنام  یمن  یقاب  یتح  لـضف  ملع و  رب  دوش  یم  ندـعم  دـنیوگ ، مق  ار  نآ  هک  يرهـش  رد  ملع  دوش  یم 
دوخ  ) تجح ماقم  مئاق  ار  نآ  لها  مق و  ادخ  دهد  یم  رارق  سپ  دوب ، دهاوخ  ام  مئاق  روهظ  کیدزن  ایاضق )  ) نیا و  نیـشن ، هدرپ  ياهمناخ 

هب دوـش  یم  ریزارـس  مق  زا  ملع  سپ  دـنام  یمن  یقاـب  یتـجح  نیمز  يور )  ) رد تفر و  یم  ورف  شلها  رب  نیمز  دوـبن  نیا  رگا  و  نیمز ) رد 
وا رب  ملع  نید و  هک  نیمز  رب  دـنام  یمن  یـسک  هک  يروطب  قـلخ  رب  دوـش  یم  ماـمت  ادـخ  تجح  سپ  برغم ، قرـشم و  رد  اهرهـش  ریاـس 
زا دریگ  یمن  ماقتنا  دنوادخ  اریز  دوش  یم  ناگدنب  رب  شبضغ  ادخ و  يالب  ببس  دیامن و  روهظ  مالسلا  هیلع  ام  مئاق  سپس  دشاب ، هدیـسرن 

(. ادخ  ) تجح راکنا  زا  دعب  رگم  ناگدنب ،
نیمز ینارگ  تینما و  مق و 

: دومرف ًائادتبا  میدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دزن  تفگ : شباحصأ ، ضعب  زا  دلاخ ، نب  دمحم  زا  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحأ  - 1
«2 . » مق یلإ  نیعرسم  لامجلا  یلع  نیبکار  امهلهأ  یلإ  رظنأ  ینأک  ناتسجس ! ناتسجس ! ناسارخ ! ناسارخ !

. مق يوس  هب  دنور  یم  تعرساب  اهرتش  رب  دناهدش  راوس  اهنآ  لها  رب  مرگن  یم  ایوگ  ناتسجس  ناتسجس  ناسارخ  ناسارخ 
دومن لاؤس  يرعشا  یسوم  ابأ  دیوگ : نادلبلا  باتک  رد  ینادمه  هیقف  هّللا  دبع  وبأ  - 2

467 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
؟ ریشمش ندش  راکشآ  اه و  هنتف  ندمآ  دورف  ماگنه  اه  لحم  نیرتهب  اهرهش و  نیرتملاس  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نانمؤم  ریما  زا 

ناتـسجس تبرخ  ناتـسربط و  ناجرج و  لهأ  نیب  برحلا  تعقو  ناـسارخ و  تبرطـضا  اذإـف  لـبجلا ، ضرأ  ذـئموی  عضاوملا  ملـسأ  دومرف :
یمـست یتلا  کلت  ًۀّـمع  ًاّمع و  ًةّدـج و  ادـجو و  ًاماو  ًابأ  سانلا  ریخ  راصنأ  اهنم  جرخی  یتلا  ةدـلبلا  کلت  مق  ۀبـصق  ذـئموی  عضاوملا  ملـسأف 

نیطلا نجع  ءاملا  کلذ  نم  و  ءادـلا ، نم  نمأ  هنم  برـش  نم  يذـلا  ءاملا  هنم  عبن  يذـلا  عضوملا  وه  و  لـیئربج ، مدـق  عضوم  اـهب  ءارهزلا .
. نامیلس متاخ  یـسوم و  اصع  میهاربإ و  شبک  جرخی  عضوملا  کلذ  نم  و  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  لستغی  هنم  و  ریطلا ، ۀئیهک  هنم  لمع  يذلا 

«1»
ناگرگ و نایم  دـیدرگ  عقاو  گنج  دـش و  هدیـشک  بارطـضا  هب  ناـسارخ  هک  یناـمز  سپ  تسا ، لـبج  نیمز  زور  نآ  اهرهـش  نیرتملاـس 

نآ زا  دـیآ  نوریب  هک  تسیرهـش  نآ  تسا ، مق  هبـصق  زور  نآ  اه  لحم  نیرتملاس  سپ  ناتـسیس ، دـیدرگ  ناریو  و  ناردـنزام )  ) ناتـسربط
لحم تسا  نآ  رد  دوش و  هدیمان  ءارهز »  » ار نآ  هک  تساجنآ  و  ۀـمع ، ومع و  ةدـجو و  دـج  ردام و  ردـپ و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  ناروای 

هک يا   ) هدـنرپ هیبش  ِلِـگ  بآ  نآ  زا  دـشاب و  ناـما  رد  ـالب  زا  دـشونب ، نآ  زا  سکره  هک  تسا  یبآ  ندیـشوج  لـحم  نآ  لـیئربج و  ياـپ 
چوق اجنآ  زا  دنک و  یم  لسغ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما )  ) بآ نآ  زا  دـش و  هتخاس  دـیرپ ) درک و  توف  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 

. دیآ نوریب  نامیلس  رتشگنا  یسوم و  ياصع  میهاربا و 
یم اهنآ  زا  مدرم  هب  هک  یئاهزیچ  سابع و  ینب  ياههنتف  سپ  میدوب  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  شیپ  يزور  دـیوگ : حـلاص  نب  نامیلـس  - 3

اهیلاوحو ۀفوکلا  یلإ  دومرف : نامز ؟ نآ  رد  میوش )؟ هدـنهانپ  اجک  هب  و   ) تساجک هاگهانپ  سپ  میوش  تیادـف  میتفگ  دـیدرگ ، رکذ  دـسر 
. مهتدـلب نیب  رمجلا  نوکی  یتح  هیف  نوعمتجیو  سانلا  هدـصقیو  ةرامعلا ، اهیف  رثکتو  اـنیلاومو ، انتعیـش  مق  یف  لاـق : مث  اـهیحاونو . مق  یلإو 
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«2 . » مهرد فلأب  سرف  عضوم  يرتشی  نأ  یلإ  ةرامعلا  نم  غلبی  مق  ّنأ  ۀعیشلا  تایاور  ضعب  یفو 
اجنآ رد  نامتخاس  و  دنتسه ، ام  نارادتسود  نایعیش و  مق  دومرف : سپس  شنوماریپ  مق و  يوس  هب  شفارطا و  هفوک و  هب 

468 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دوش یم  اهنآ  رهش  نایم  رد  ناوارف )  ) راک هک  يروطب  دنیآ  مهدرگ  نآ  رد  دننک و  یم  اجنآ  گنهآ  مدرم  دوش و  دایز 

دیرخ مهرد  رازه  هب  بسا  کی  ندیباوخ )  ) لحم هزادنا  هب  دسر  یم  یئاج  هب  مق  رد  يزاس  نامتخاس  تسا : هدمآ  هعیش  تایاور  ضعب  رد 
. دوش یم  شورف  ای 

مق تراغو  ینسح  مق و 
عم ناتـسربط  بحاص  ینـسحلا  جرخی  دومرف : دناوج  هرـصب  رد  ار  نآ  لمج  گنج  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  محالملا  ۀـبطخ  رد 

ۀمیظع ۀعقو  مق  لهأ  نیبو  هنیب  عقیف  مق ، یلإ  مث  ناهبصإ ، یتأی : ّمث  اهباوبأ  مسقی  اهحتفیف و  روباسین  یتأی : یتح  هلجر  هلیخ و  نم  ریثک  مج 
لاقی لبج  یلإ  مق  لهأ  عزفیف  مهرود ، برخی  مهءاسن و  مهیرارذ و  یبسی  مهلاومأ و  ینسحلا  بهنیف  مق ، لهأ  مزهنیف  ریثک  قلخ  اهیف  لتقی 

«1 . » مهنع لحری  مث  نیلجر  مهنم  بلصی  و  الجر ، نیرشع  مهنم  لتقی  و  اموی ، نیعبرأ  مهدلبب  ینسحلا  میقیف  راهدرارو " اهل "
دـیامن و حـتف  ار  نآ  روباشین و  هب  دـیآ  یم  ات  هدایپ  هراوس و  زا  يدایز  هورگ  اب  دـیامن  یم  جورخ  ناردـنزام )  ) ناتـسربط بحاـص  ینـسح 

هتـشک يدایز  قلخ  هک  دوش  عقاو  یگرزب  هعقاو  مق  لها  وا و  نایم  سپ  مق  هب  دعب  دیآ و  ناهفـصا  هب  سپـس  دیامن  یم  میـسقت  ار  شیاهرد 
ناریو ار  ناشیاه  هناخ  دنک و  یم  ریسا  ار  اهنآ  ياههچب  نز و  دنک و  یم  تراغ  ار  اهنآ  لاوما  ینـسح  دننک و  یم  رارف  مق  لها  سپ  دوش ،

رفن تسیب  دنام و  یم  اهنآ  رهش  رد  زور  لهچ  ینسح  سپ  دنیوگ ، راهدرارو »  » ار نآ  هک  یهوک  هب  دنوش  یم  هدنهانپ  مق  لها  سپ  دزاس ،
تلحر اهنآ  زا  سپس  دزیوآ  یم  راد  هب  ار  درم  ود  دنک و  یم  مادعا  ار  اهنآ  زا 

. دنک یم  تکرح ) (و 
رهبا و مق و  ناجنز و  نیوزق و  ير و   » رب دنار و  ير  يوس  ملید  لیگ و  زا  رایسب  هاپساب  لاس 317  هب  ریغص )  ) یعاد ینسح  مساق  نب  نسح 

ینسح مساق  نب  نسح  دیاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رظن  دروم  ینـسح  دیـس )  ) ساسا نیا  رب  تفای » طلـست  ير  هب  هتـسویپ  ياهتیالو  رگید 
«2 . » هّللادنع ملعلاو  دشاب 

469 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
نآ لها  زا  يدرم  مق و 

، قحلا یلإ  ساـنلا  اوعدـی  مق  لـهأ  نم  لـجر  دومرف : مالـسلا  هیلع  لوـألا  نسحلا  یبأ  زا  لدـنجلا ، ییحی  نب  بویأ  زا  یـسیع ، نب  یلع  - 1
. نیقتملل ۀـبقاعلا  و  نولّکوتی ، هَّللا  یلع  و  نونبجی ، و ال  برحلا ، نم  نّولمی  و ال  فصاوعلا ، حایرلا  مّهلزتـال  دـیدحلا ، ربزک  موق  هعم  عمتجی 

«1»
دناوت یمن  كانرطخ  ياهداب  دنت  هک  نهآ  دننام  یهورگ  دنوش  یم  عمج  وا  اب  دیامن و  یم  توعد  قح  يوس  هب  ار  مدرم  مق  لها  زا  يدرم 
ناراک زیهرپ  يارب  تبقاع  دننک و  یم  لکوت  ادـخ  رب  دنـسرت و  یمن  نمـشد ) زا   ) دـنوش و یمن  هتـسخ  گنج  زا  و  دـیامن ، لزلزتم  ار  اهنآا 

. تسا
! دیدش ٌسأب  نآ  لها  مق و 

ُدْعَو َءاج  اذِإَف  : » دومن تئارق  ار  هیآ  نیا  ترضح  هک  مدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دزن  تفگ : ام  باحـصأ  ضعب  دنک  یم  تیاور 
ارف هدـعو  نیتسخن  هک  یماگنه  . 5 ءارسا : ( 5  ) ًالوُعْفَّم ًادـْعَو  َناک  َو  ِرایِّدـلا  َلالِخ  اوساجَف  ًدـیِدش  ًسَْأب  یلوُأ  انَّل  ًادابِع  ْمْکیَلَع  اْنثََعب  امُهالوُأ 

ندروآ تسد  هب  يارب  یتح  دـنبوک ؛ مه  رد  تخـس  ار  امـش  ات   ) میزیگناـیم امـش  ّدـض  رب  ار  دوخ  يوجراـکیپ  ناگدـنب  زا  یهورگ  دـسر ،
: دومرف راب  هس  دننایک ؟ اه  نیا  میوش  تیادف  میتفگسپ : یعطق »! تسا  ياهدعو  نیا  و  دننکیم ؛ وجتسج  ار  اههناخ  نامرجم ،)
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«2 . » دنتسه مق  لها  مسق  ادخ  هب  اهنآ  مق . لهأ  هَّللا  مه و 
مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  نفدم  ناماما و  ام  مرح  مق 

انناوخإب ابحرم  دومرف : میتسه ، ير  لها  زاام  دنتفگ : مالـسلا و  هیلع  هّللا  دبع  یبا  رب  دـندش  لخاد  ير  لها  زا  یهورگ  زا  هدـش  تیاور  - 1
داعأف يرلا  لهأ  نم  نحن  اولاقف : مق ! لهأ  نم 

470 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ریمأل ّنإ  و  ۀـنیدملا ، وه  امرح و  لوسرلل  نإو  ۀـکم ، وهو  ًامرح  ِهَِّلل  ّنإ  لاقف : ًالّوأ ، هب  باجأ  ام  لثمب  مهباجأ  ارارم و  کـلذ  اولاـق  مـالکلا ،
لاق ۀنجلا . هل  تبجو  اهراز  نمف  ۀمطاف  یمست  يدالوأ  نم  ةأرما  اهیف  نفدتـس  و  مق ، ةدلب  وه  امرح و  انل  نإ  و  ۀفوکلا ، وه  امرح و  نینمؤملا 

: يوارلا
«1 . » مالسلا هیلع  مظاکلا  دلوی  نأ  لبق  هنم  مالکلا  اذه  ناک  و 

ار باوج  نامه  و  دنتفگ : راب  نیدنچ  درک ، رارکت  ار  هلمج  نآ  هرابود  میتسه ، ير  لها  زا  ام  دنتفگ : سپ  مق ! لها  زا  ام  ناردارب  هب  ابحرم 
يارب تسا و  هنیدم  نآ  تسیمرح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  تسا و  هکم  نآ  تسیمرح و  ادـخ  يارب  دومرف : سپ  دـندینش ،

نفد نم  دالوا  زا  ینز  اجنآ  رد  يدوز  هب  تسا و  مق  رهـش  نآ  تسیمرح و  ام  يارب  تسا و  هفوک  نآ  تسیمرح و  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
ماما  ) دـلوت زا  شیپ  مالک  نیا  تفگ : يوار  دوش ، یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـیامن ، ترایز  ار  وا  سکره  سپ  تسا  همطاف  شماـن  دوش  یم 

. دوب مظاک  یسوم )
ّنإ الأ  ۀکم ، وه  امرح و  هّلل  ّنإ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینمؤملا " سلاجم  باتکرد " هرـس  سدق  يرتشوش  هّللا  رون  یـضاق  - 2

ۀثالث باوبأ  ۀینامث  ۀّنجلل  نإ  الأ  ةریغـصلا . ۀفوکلا  مق  ّنإ  الأ و  ۀفوکلا ، وه  امرح و  نینمؤملا  ریمال  ّنإو  الأ  ۀنیدملا ، وه  امرح و  هَّللا  لوسرل 
«2 . » مهعمجأب ۀنجلا  یتعیش  اهتعافشب  لخدتو  یسوم ، تنب  ۀمطاف  اهمسا  يدلو  نم  ةأرما  اهیف  ضبقت  مق ، یلإ  اهنم 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  يارب  تسا و  هنیدم  نآ  تسیمرح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  تسا و  هکم  نآ  تسیمرح و  ادخ  يارب 
هاگآ تسا  هفوک  نآ  تسیمرح و 

دالوا زا  ینز  دـبای  تافو  اجنآ  رد  تسا  مق  يوس  هب  نآ  ِرَد  هس  تسا  رد  تشه  تشهب  يارب  شاب  هاـگآ  تسا و  کـچوک  هفوک  مق  شاـب 
. دنوش تشهب  لخاد  یگمه  نم  نایعیش  وا  تعافشاب  تسا و  یسوم  رتخد  همطاف  شمان  نم 

!؟ دندیمان مق  ارچ  ار  مق 
مق یّمُـس  اّمنإ  لاق : ملعأ  تنأ  هلوسر و  هَّللا و  تلق : مق ؟ یمـس  مل  يردتأ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  زا  يرـصبلا ، نافع  - 1

«3 . » هنورصنی هیلع و  نومیقتسی  هعم و  نوموقی  و  هیلع - هَّللا  تاولص  دمحم - لآ  مئاق  عم  نوعمتجی  هلهأ  ّنأل 
هدیمان مق  ارچ  مق  یناد  یم  ایآ 

471 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
مالسلا و مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  اب  دنوش  یم  عمج  نآ  لها  اریز  دش  هدیمان  مق  دومرف : دیتسه ، رت  ملاع  امش  شلوسر و  ادخ و  متفگ : دش ؟

. دنیامن یم  کمک  وا  هب  دنوش و  یم  تماقتسا  اب  نارای )  ) وا رب  دننک و  یم  مایق  وا  اب 
يدـهم هب  اهنآ  لیم  نآ و  لها  مق و  زا  نخـس  سپ  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  دزن  يزور  مدوب  تفگ : يرباّـسلا  عاـّیب  ییحی  نب  ناوفـص  - 2

ۀّنجلل ّنإ  دومرف : سپس  دوش  یضار  اهنآ  زا  ادخ  مهنع  هللا  یضر  دومرف : داتـسرف و  اهنآ  تمحر  يارب  ترـضح ) ، ) دش يراج  مالـسلا  هیلع 
«1 . » مهتنیط یف  انتیالو  یلاعت  هَّللا  رّمخ  دالبلا ، رئاس  نیب  نم  انتعیش  رایخ  مه  و  مق ، لهأل  اهنم  دحاو  باوبأ و  ۀینامث 

تنیط رد  ار  ام  تیالو  دـنوادخ  اهرهـش ، نایم  رد  دـنیام  نایعیـش  نیرتهب  اهنآ  تسا و  مق  لها  يارب  اهنآ  زا  یکی  رَد و  تشه  تشهب  يارب 
. درک نیجع  اهنآ 
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مق  » هل لاقف  ۀعقبلا  هذهب  ًاکراب  سیلبا  يأر  دندرب  نامسآ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  تسا  هدمآ  هعیـش  تایاور  رد  - 3
«2 . » کلاذب تیّمسف  نوعلمای »

دش هدیمان  مان  نیا  هب  سپ  نوعلم  يا  وش  دنلب  دومرف : تسا  هتسشن  هعقب  نآرب  ناطیش  دید 

! مق هلزلز  - 58

ترضح ملاع  ود  ره  يوناب  تداهش  زور  لاس  يرمق  رخالا 1428  يدامج  موس  اب  قباطم  یسمش   1386 / 3 خیرات 28 / رد  مق ! هلزلز  - 58
نانک شرغ  كانلوه  هلزلز  ناهگان  مدوب  مدوخ  هناخباتک  رد  نم  رهظ  زا  دـعب  هیناث  هقیقد و 51  تعاس 5 و 59  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف 

ياـضعا اـب  هناوضر  مرتـخد  مه  میدوب و  رفن  نامدوخ 5  مه  هک  اـههچب  هب  هدـیرپ  نوریب  هناـخ  باـتک  زا  نم  داد و  دـیدش  ناـکت  ار  هناـخ 
نز و مدرم  همه  هک  میدید  میدیـسر  هچوک  هب  یگمه  هچوک ، هب  دیودب  مدز  داد  نیـسح ، رـسپ  اضردـمحم  ماهون  مه  رفن و  شاهداوناخ 4 

هلزلز نتـشگرب  هزرل و  سپ  رظتنم  میدنام و  هچوک  رد  تعاس  کی  دودح  تدـم  دـنا و  هتخیر  هچوک  هب  هدز  تشحو  نالک  درخ و  درم و 
دندرک و مالعا  ار  هلزلز  عوقو  نویزیولت  ویدار و  اه : هناسر  مامت  هلصاف  الب  دماین و  یمهم  هزرل  سپ  رکش  ار  ادخ  یلو  میدنام 

472 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
رد نآ  زکرم  تسویپ و  عوقو  هب  مق  رد  رتشیر  سایقم  رد   5 هلزلز 9 / نیا  دنداد  ربخ  هک  دنتـشاد  سامت  نارهت  يراگن  هلزلز  زکرماب  بترم 

هدرک تیارس  مه  هریغ  راسمرگ و  جرک و  هواس و  كارا و  ياهناتسرهش  هب  رتشیر و   3 اب 3 / نارهت  هب  تسا و  هدوب  مق  کهک »  » ناتسرهش
اًلثم رگا  درک و  روبع  هیناث  رد 3  نوچ  دوبن  هجوت  لباق  مه  یلام  تافلت  تشادن و  یناج  تافلت  رکش  ار  ادخ  دنازرل و  ار  اهرهش  نیا  همه  و 

: دوب رتشیب  ای  هیناث   10
( کهک  ) هلزلز زکرم  رد  تشادرب و  یئزج  كََرت »  » تهج دنچ  زا  دوب : زاسون  ًاتبسن  هک  نیا  اب  مهام  هناخ  تخاسیم و  ناریو  ار  اهاج  یلیخ 

. دوب هدش  هلزلز  رتشیر   3 اب 3 / مه  سراف  دابآ  زوریف  رد  زور  نامه  و  دمآ ؛ هلزلز  سپ  راب  هس 
اه هلزلز  رارکت 

؛ دسریم هبترم  دنچ  هب  میدرک  ساسحا  مق  رد  ام  هک  هچنآ  اما  تسا  هدمآ  ررکم  عوقو  زکرم  رد  هلزلز  اههناسر  هتفگ  قبط  هتبلا 
.3 هبنش 29 / هس  زور  رهظ  زا  دعب  هقیقد  تعاس 3 و 27  - 1

. زور نامه  رتشیر   4 سایقم 9 / اب  رهظ  زا  دعب  هقیقد  تعاس 6 و 33  - 2
. رتشیر  3 سایقم 9 / اب   3 هبنش 30 / راهچ  زور  حبص  هقیقد  تعاس 5 و 39  - 3

. دشیم صخشم  اهمیس  ندمآ  رد  تکرح  هب  زا  دش و  درو  دمآ  فیفخ  روطب  راب  لقا 4  دح  هبنش  راهچ  بش  دنتفگیم  اههچب  - 4
نیملاعلا ّبرای  نیمآ  ۀّیضرألا  ۀّیوامّسلا و  کتاّیلب  رورش  انسفنأ و  رورش  نم  كدابع  انظفحا و  ًاریخانرومأ و  بقاوع  لعجا  ّمهَّللا 

ءالبرک - 59

شردام مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناـنمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ار  ـالبرک  ناـیرج  ءـالبرک  - 59
دناهدومن نشور  هداد و  ناشن  اًلماکار  رگید  تایئزج  بسا و  زا  نداتفا  تداهـش و  لحم  یتح  دناهدرک  نایب  ًاحورـشم  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

عقاو وم  هب  وم  اه  نآ  همه  هک  تسا  هدومرف  نایب  ءزج  هب  ءزج  ار  شنادناخ  تراسا  البرک و  هعقاو  ًارارک  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ 
. دیدرگ

، یملع رظن  زا  ناگرزب  نیا  هک  دیامن  یم  نشور  دنک و  یم  نایب  ار  ناگرزب  نیا  یملع  يالاو  ماقم  فاصنا ، اب  صخـش  يارب  تانایب  نیا  و 
. میئامن یم  ءافتکا  دروم  نیا  رد  ثیدح  دنچ  هب  طقف  ام  هک  دنشاب ، یم  اراد  ار  یناهج  تیریدم  یگتسیاش 
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: دیوگ يدبع  رهسم  نب  ۀیریوج  زا  رح ، نب  رباج  زا  يرماع ، سیق  نب  نامثع  - 1
473 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هب سپس  داتسیا ، نوشق  زا  يرانکرد  میدیسر  ءالبرک  « 1  » فوفط هب  سپ  میدرک  تکرح  نیفص  هب  مالـسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  اب  هک  ینامز 
ریمأ ای  هل : لیقف  مهتینم ، عضوم  مهباـکر و  خاـنم  هَّللا  اذـه و  دومرف : سپـس  دـیدرگ  کـشا  زا  رپ  شنامـشچ  درک و  هاـگن  لامـش  تسار و 
یتح لاق  ام  لیوأت  نوفرعی  سانلا ال  ناک  راس و  مث  باسح ، ریغب  ۀنجلا  نولخدی  موق  هیف  لتقی  ءالبرک  اذه  لاقف  عضوملا ؟ اذـهام  نینمؤملا 

«2 . » ناک ام  فطلاب  هباحصأو  امهیلع - هَّللا  تاولص  یلع - نب  نیسحلا  رمأ  نم  ناک 
؟ تسا یلحم  هچ  نیا  نانمؤمریما  يا  دش  هتفگ  تسا ، ناشیا  تداهـش  لحم  تساهنآ و  ياهبکرم  ندیباوخ  لحم  مسق  ادـخ  هب  اج )  ) نیا

نیا لیوأت  مدرم  دومن و  تکرح  سپـس  باسح  نودـب  تشهب  هب  دـنوش  یم  لخاد  یموق ، نآ  رد  دوش  یم  هتـشک  تسا  البرک  نیا  دومرف :
. دمآ شیپ  البرک  رد  هک  هچنآ  شباحصا  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  نایرجزا  هک  يزیچ  دش  ات  دنتسناد  یمن  ار  نخس 

ربق لوح  تدّیـش  دق  روصقلاب  ّینأک  دومرف : مهیلع  هّللا  تاولـص  نانمؤمریما  زا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  اضر  ماما  زا  هناگ  هس  ياهدنـساب  - 2
عاطقنا دنع  کلذو  قافآلا ، نم  هیلإ  راسی  یتح  مایألا  یلایللا و  بهذت  الو  نیـسحلا ، ربق  یلإ  ۀـفوکلا  نم  جرخت  لماحملاب  ّینأک  نیـسحلا ،

«3 . » ناورم ینب  کلم 
یم جراخ  هفوک  زا  هک  منیب  یم  ار  وو )...  نیشام  بسا و  رتش و   ) اه لمحم  ّهنأک  نیسح و  ربق  نوماریپ  ار  یمکحم  ياهرصق  منیب  یم  ایوگ 

ماگنه اهدمآ ) تفر و   ) نیا دننک و  یم  ریس  ملاع )  ) قافآ زا  نآ  يوس  هب  هک  نیا  ات  درذگ  یمن  اهزور  اهبش و  نیـسح و  ربق  يوس  هب  دوش 
. دوب دهاوخ  ناورم  ینب  نتفر  نیب  زا 

زا رپ  شکرابم )  ) نامشچ شباحـصا و  اب  البرک  هب  درک  رذگ  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : مالـسلا  امهیلع  شردپ  زا  رقاب  ماما   ) رفعج یبأ  - 3
خانم اذه  دومرف : یم  تسیرگ و  یم  دش و  کشا 

474 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » ۀّبحألا ءامد  قارت  اهیلع  ۀبرت  نم  کل  یبوط  مهئامد ، قارم  انهه  مهلاحر ، یقلم  اذه  و  مهباکر ،

هتخیر نآ  رب  هک  یکاخ  دشاب  كاپ  ناشیاهنوخ ، نتخیر  لحم  تساج  نیا  ناشراب  ندش  هتخادنا  ناشیاهبکرم و  ندـیباوخ  لحم  تسا  نیا 
. ناتسود ياهنوخ  دوش 

ناکمب فاط  یتح  مهیدیأ  نیب  مدـقت  لیم  وأ  نیلیم  یلع  ءالبرکب  ناک  اذإ  یتح  سانلاب  ریـسی  ٌّیلع  جرخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 4
مهلبق ناک  نم  مهقبسی  ال  ءادهش ، قاشع  عراصم  باکر و  خانم  و  ءادهـش ، مهلک  طبـس  اتئامو  یبن  اتئام  اهیف  لتق  لاقف : نافدقملا ، اهل  لاقی 

«2 . » مهدعب نم  مهقحلی  و ال 
یم نافدقم »  » ار نآ  هک  یناکم  رد  ات  تفر  رتولج  دـنام ، لیم  کی  ای  ود  البرک  هب  یتقو  ات  تفر  یم  مدرم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـش  نوریب 

دومن فاوط  دنتفگ ،
ندمآ دورف  لحم  اجنیا )  ) دندوب و ءادهش  ناش  یگمه  ربمایپ )  ) طبس تسیود  دندش و  هتـشک  ربمغیپ  تسیود  نآ  رد  دومرف : و  دیخرچو ) )

. دوب دهاوخ  ًادعب  ناشدننام  هن  هدوب و  اًلبق  اهنآ  لثم  هن  تسا ، ءادهش  ناقشاع  نداتفا  و 
هَّللا اناتأ  نئل  هَّللا  ذاعم  اولاق : هومتلتقف ؟ هیلإ  متدمعف  مکّیبن  ۀـیرذ  مکب  لزن  اذإ  متنأ  فیک  درک : باطخ  ار  هفوک  لها  مالـسلا  هیلع  یلع  - 5

: مالسلا هیلع  لاقف  ارذع  ّنولبنل  کلذ  یف 
رذع ةاجن و ال  ةاجن ال  اودارأ  اررغ *** رورغلا و  یف  هودروأ  مه 

ادـخ دروآ  رگا  ادـخرب  هانپ  دـنتفگ : دیـشکب !؟ هدرک و  دـصق  اروا  سپ  ناتربمغیپ  هیرذ  امـش  رب  دوش  لزاـن  هک  یناـمز  دـیوش  یم  هنوگچ 
: دومرف رذع ، يور  زا  میوش  یم  ناحتما  امرب  ار ) يزور  نوچمه  )
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يرذع هن  یتاجن و  هن  یلو  دندرک  تاجن  هدارا  يراک ** بیرف  بیرف و  يور  اروا  دندرک  دراو  اهنآ 
ءارب ای  دومرف : بزاع  نب  ءارب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  تفگ : داـیز  نب  لیعامـسإ  زا  دـباع  رواـسم  نب  ییحی  زا  حـیبص  نب  لیعامـسإ  - 6
هیلع نینمؤملا  ریمأ  هَّللا  قدـص و  لوقی : ءاربلا  ناک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  املف  هرـصنت  ّیح ال  تنأ  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  ینبا  لـتقی 

«3 . » فهلتی لعج  مالسلا و 
یشاب هدنز  وت  مالسلا و  هیلع  نیسح  مدنزرف  دوش  یم  هتشک  ءارب  يا 

475 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
یم سوسفا  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  مسق  ادخ  هب  تفگ  تسار  تفگ : یم  ءارب  دش ، هتـشک  ترـضح  نآ  هک  یتقو  سپ  ینکن ، شکمک 

. دروخ
يونین ربارب  تفر  یم  نیفص  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  یتقو  شردپ ، زا  ییحی  نب  هّللا  دبع  دنک  یم  تیاور  یلـصوم  دنـسم  باتک  رد  - 7

«1 . » فطلاب مالسلا  هیلع  نیسحلا  عرصم  رکذف  اذام ؟ و  تلقف : تارفلا ، طشب  هَّللا  دبع  ابأ  ربصا  درک : ادن  دیسر ، هک 
. دومن نایب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  سپ  تسیچ !؟ نایرج  متفگ : تارف ، طش  رانک  هَّللادبعابا  نک  ربص 

یتقو میتفر ، یم  نیفص  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تفگ : میلس  نب  ۀمثره  زا  دانسا  اب  نیفص : باتک  رد  محازم  نب  رصن  ۀغالبلا : جهن  حرـش  - 8
کنمّنرـشحیل ۀبرت ، ای  کل  اهاو  دومرف : دومن و  وب  تشادرب و  البرک  تبرت  زا  داد ، هک  مالـس  دناوخ  زامن  ام  يارب  میدیـسر  ءالبرک  هب  هک 

. باسح نودب  دنوش  یم  تشهب  لخاد  یموق  وت  زا  دوش  هتخیگنارب  هتبلا  هتبلا  تبرت  يا  تلاح  هب  شوخ  باسح ، ریغب  ۀنجلا  نولخدی  موق 
البرک رد  ار  ترـضح  شیامرف  دوب - مالـسلا  هیلع  یلع  ۀعیـش  زا  هک  ریمـس - تنب  ءادرج  شمناـخ  هب  تشگرب  گـنج  زا  ۀـمثره  هک  یتقو 

!؟ دناد یم  هچ  ار  بیغ  وا  رخآ  نسحلاابا  تتسود  زا  ینک  یمن  بجعت  ایآ  تفگ : درک و  وگزاب 
(. ار تیعقاو  و   ) قح رگم  دیوگ : یمن  نانمؤم  ریما  ارم  نک  اهر  درم  يا  تفگ : شنز 

متخانش مدیسر  شباحصأ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  هب  یتقو  مدوب  اهنآ  نایم  رد  نم  داتـسرف  البرک  هب  هک  يرکـشل  دایز  نب  هّللادیبع  هک  یتقو 
سپ دمآ  مدای  هب  شیاه  هتفگ  دوب و  هدرک  دنلب  تبرت  اب  دنلب  ار  شناتـسد  ار  يا  ۀعقب  میدوب  هدـمآ  دورف  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  ار  یلزنم 

هدید و شردپ  زا  لزنم  نآ  رد  هک  ار  هیضق  مدرک و  مالس  هتفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شیپ  هداد  تکرح  ار  مبـسا  متـشادن  شوخ  ار  مندمآ 
؛ متفگ مدوب  هدینش 

؟ ام ررضبای  یئام  اب  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  انیلع ؟ مأ  انعمأ  مالسلا : هیلع  نیسحلا  لاقف 
نیـسح دایز ، نبا  زا  مسرت  یم  اهنآرب  ماهتـشاذگ ، هفوک )  ) رد ار  میاه  هچب  نز و  نم  وت  هیلعرب  هن  وتاـب و  هن  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ :

، انلتقم يرت  یتح ال  ًابره  ّلوتف  دومرف :
476 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. مهلتقم ّیلع  یفخ  یتح  ًابره  دتشأ  ضرألا  یف  تلبقأف  لاق : رانلا ، لخد  الإ  اننیعی  مث ال  دحأ  انلتقم  مویلا  يری  هدیب ال  نیسح  سفن  يذلاوف 
«1»

ار ام  هاگراتـشک  زورما  دـنیبن  تسوا ، تسد  رد  نیـسح  ناج  هک  یـسک  هب  مسق  سپ  ینیب  هن  اراـم  ندـش  هتـشک  اـت  نک  رارف  درگرب و  سپ 
اهنآ لتقم  میارب  ات  مدرک  رارف  تدش  اب  نیمز  رد  هتشگرب و  سپ  دش ، دهاوخ  شتآ  لخاد  هک  نیا  رگم  دنکن ، کمک  ام  هب  سپس  یسک و 

. دنام ناهنپ 
مالـسلا هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  زا  يدوب  هتفگ  اـم  هب  هک  یثیدـح  تفگ : درک و  لاؤس  بهو و  نب  دعـس  يوـس  هب  دـمآیقرابلا  ةورع  - 9

هدرک هراشا  شتسد  اب  مدید  ءالبرک  هب  مدمآ  سپ  نیفص ، رب  شهجوت  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  رب  داتسرف  ارم  میلـس  نب  فنخم  یلب : تفگ 
لیوف انهه ، لزنی  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلص  دمحم  لآل  لقث  دومرف : نانمؤم ؟ ریما  يا  نآ  تسیچ  تفگ : يدرم  تساجنیا  تساجنیا  تفگ : یم  و 
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: تفگ درم  اهنآ ، زا  امش  رب  ياو  امش و  زا  اهنآ  رب  ياو  سپ  دیآ  دورف  اجنیا  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  يراب  مهنم ، مکللیو  مکنم و  مهل 
: مهنم مکل  لیو  و  مهنولتقت ، مکنم : مهل  لیو  دومرف : نانمؤمریما ؟ يا  تسیچ  مالک  نیا  يانعم 

هب اهنآ  نتـشک  يارب  ادـخ  ار  امـش  هک  اهنآ ، زا  امـشرب  ياو  و  ار ، اهنآ  دیـشک  یم  هک  امـش  زا  اهنآ  رب  ياو  رانلا . یلإ  مهلتقب  هَّللا  مکلخدـی 
. دنک یم  لخاد  شتآ 

امأ تفگ : درم  نآ  مهیلع ، مکل  لیو  مهنم و  مکل  لـیوف  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدـش  تیاور  رگید  روج  مـالک  نیا  دـیوگ : رـصن 
«2 . » مهترصن نوعیطتست  نولتقی ال  مهنورت  دومرف : تسیچ ؟ شیانعم  اهنآ  هیلع  رب  تبسن  امربلیو  اما  میدیمهف  اهنآ  زا  امرب  لیو 

. دیرادن ار  اهنآ  هب  ندرک  يرای  یئاناوت  اما  دنوش  یم  هتشک  دینک ) یم  اشامت  و   ) دینب یم  ار  اهنآ 
دیسر و ءالبرک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : شردپ  زا  ریثک ، نب  نسح  زا  یـسبعلا ، میکح  نب  دیعـس  امرب  درک  ثیدح  و  دیوگ : رـصن  - 10

مهلاحر عضوم  انهه  لاقف : ناکم  یلإ  هدیب  أموأ  مث  ءالب ، برک و  تاذ  دومرف : سپ  تسا ، ءالبرک  اجنیا  نانمؤم  ریما  يا  دش  هتفگ  داتـسیا ،
477 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا  « 3 . » طاباس یلإ  یضم  مث  مهئامد ، قارم  انهه  لاقف : رخآ  ناکم  یلإ  هدیب  أموأ  مث  مهباکر  خانم  و 

هب هرابود  تساهنآ  ياهبکرم  ندیباوخ  ندراذگ و  راب  لحم  اجنیا  دومرف : یناکم  هب  دومن  هراشا  شتسد  اب  سپـس  تسالب  یتخـس و  ياراد 
(. نیادم  ) طاباس يوس  هب  درک  تکرح  سپس  تساهنآ  ياهنوخ  ندش  هتخیر  لحم  اجنیا  دومرف : دومن و  هراشا  اج  رگید 

هنوگ چـیه  هک  تسا  هدوب  ناـگرزب  نیا  مشچ  يولج  رد  ناـکم ، ناـمز و  رظن  زا  هدـنیآ  هک  دوش  یم  صخـشم  قوف ، تاـیاور  هب  هجوت  اـب 
دنا هتفگ  نخس  اه  يراک  هزیر  نیا  اب  هک  تسا  هتشادن  دوجو  اهنآ ، يارب  یماهبا 

نامرک - 60

هک رکـشل  رازه  داتـشه  اـب  دـنک  یم  لوزن  لاـجد  ناـمرک  فارطا  رد  اـنامه  هک  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ناـمرک  - 60
«1 . » تساوم زا  ناشیاه  نیلعن  نیتسوپ و  ناشسابل  هدروخ و  شکچ  رپس  دننام  ناشیاهتروص 

هک تسا  لوغم  ای  ءاروطنقونب  تاصخـشم  نامه  هک  تاصخـشم  نیا  اب  ینایوگغورد  ینعی  دوش  یم  قالطا  وگ  غورد  هب  لاـجد  تغل  هتبلا 
. دسر یم  اجنآ  هب  هدرک و  یشک  رکشل 

نهپ و ياه  ینیب  خرس و  ياهتروص  هک  مجع  زا  یهورگ  دیئامن  گنج  نامرک  زوخاب و  هک  یتقو  ات  دوشن  اپرب  روهظ )  ) تعاس دومرف : و 
2 . » تسا وم  زا  ناششفک )  ) لاعن هدروخ و  شکچ  رپس  دننام  ناشتروص  دنراد و  کچوک  نامشچ 

هبعک - 61

«3 . » دیامن یم  بارخ  دراد : کچوک  ياهقاس  هک  یشبح  رفن  کی  ار  هبعک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هبعک 1 - - 61
یم بارخ  ار ، نآ  هتسشن و  هبعک  يور  دراد : هلصاف  مه  زا  شیاه  نادند  درادن و  وم  شرس  شیپ  هک  ار  یسک  منیب  یم  ایوگ  دومرف : و  - 2

«4 . » دنک
478 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

تشذگ هشبح  لصف  رد  هطوبرم  تایاور 

هالک - 62

یم رهاظ  ءایر )  ) انز دش  رهاظ  كرتشم ) ياههالک  ای   ) یکرت كرت  ياههالک  هک  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هالک  - 62
1 . » دوش
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هفوک - 63

ینایفس زا  دنک  یم  لولح  نآ  هب  هک  هچنآ  امش و  نافوک  نیا  رب  ياو  يا  : » دومرف نایبلاۀبطخ  نمض  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هفوک 1 - - 63
«2 ، ... » كانسرت ناربب  كانلوه و  ناریش  دنوش  راوس  اهنآ  هب  هک  هدنریگ  تقبس  نابسا  اب  رجه »  » هیحان زا  نآ  هب  دیآ  یم  نامز ، نآ  رد 

. تشذگ نوگانوگ  ياهیئوگشیپ  شخب 8  رد  اًلیصفت 
؟ نانمؤم عمتجم  يدهم و  هناخ  دوش  یم  اجکرد  سپ  نم  ياقآ  يا  تفگ : لضفم  - 2

تاوکذـلا هتاولخ  عضوم  و  ۀلهـسلا ، دجـسم  نیملـسملا  مئاـنغ  مسقم  هلاـم و  تیب  و  اـهعماج ، همکح  سلجم  و  ۀـفوکلا ، هکلم  راد  دوـمرف :
و اهیلاوح ، وأ  اهب  ناک  الإ  نمؤم  یقبی  ـال  هَّللاو  يإ  لاـق : ۀـفوکلاب ؟ نونوکی  نینمؤملا  لـک  يـالوم  اـی  لـضفملا : لاـق  نییرغلا . نم  ضیبلا 

ططخ نم  ۀـطخ  عبـسلا  و  بهذ ، نم  ربـشب  عبـسلا  ضرأ  نم  اربـش  يرتـشا  هنأ  ساـنلا  رثـکأ  ّنّدوـیلو  مهرد  یفلأ  اـهنم  سرف  ۀـلاجم  نغلبیل 
ۀکئالملا و هیف  فلتخت  ًاماقم  القعم و  ءالبرک  هَّللا  نریـصیل  و  البرک ، اهروصق  نرواجیلو  الیم  نیـسمخو  ۀعبرأ  ۀفوکلا  نریـصیل  و  نادـمه ،

لثم ةدحاولا  هتوعدب  هَّللا  هاطعأل  ةوعدـب  هبر  اعد  نمؤم و  فقو  ول  ام  تاکربلا  نم  اهیف  ننوکیل  و  نأشلا ، نم  نأش  اهل  ننوکیل  نونمؤملا و 
«3 . » ةرم فلأ  ایندلا  کلم 

. نییرغ ضیب  تاوکذ  شهاگباوخ  هلهس و  دجسم  میانغ ، میسقت  لحم  لام و  هنازخ  هفوک و  دجسم  شتواضق  لحم  هفوک و  شتختیاپ 
هفوک فارطا  ای  هفوک  رد  هک  نیا  رگم  ینمؤم  دـنامن  هَّللاو  یلب  دومرف  دـنوش ؟ یم  هفوک  رد  نانمؤم  یماـمت  نم  يـالوم  يا  تفگ : لـضفم 

ود بسا  ندیباوخ  هزادنا  هب  دنوش و  یم 
479 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

تسا نیینادمه  هلحم  زا  ياهکت  عبسو  درخب  الط  بجو  کی  هب  ار  عبس  ياهنیمز  زا  بجو  کی  دنراد  تسود  مدرم  زا  یلیخ  مهرد و  رازه 
ناگتـشرف و دـش  دـمآ و  ماقم  هاگ و  رارق  ار  البرک  دـنوادخ  ددرگ  یم  البرک  هیاسمه  شیاهرـصق  اب  دوش و  یم  لیمراهچو  هاجنپ  هفوک  و 

دناوخب دتـسیاب و  ینمؤم  رگا  هک  يروطب  اه  تکرب  نآ  رد  دوش  یم  هتبلا  اه و  ماقم  زا  یماقم  ار  ـالبرک  دوش  یم  دـهد و  یم  رارق  ناـنمؤم 
. دیامرف اطع  ار  ایند  کلم  لثم  هبترم  رازه  شتوعد  کی  هب  دنوادخ  دیامن  اطع  یئاعد ، اب  ار  ادخ 

هَّللا هالتباّالا  ًائوس  راّبج  دارأ  ام  ّهنأ  ملعأل  ّینا  لزالزلاب و  نیبکرت  لزاّونلاب و  نیکرعت  یظاکعلا  میدألاّدـم  نیّدـمت  هفوکاـی  کـب  ّینأـک  - » 3
«1 «. » لتاقب هامر  لغاشب و 

ایالب اب  يوش  یم  هدیلام  یظاکع و  تسوپ  ندش ) هدیبوک  و   ) ندش هدیشک  دننام  يوش  یم  هدیبوکو )  ) هدیشک هفوک  يا  ارت  منیب  یم  ایوگ 
هدننک لوغـشم  زیچ  کیرب  اروا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دیامن  هدارا  دب  دـصق  اب  ارت  يرگمتـس  ره  مناد  یم  نم  هتبلا  يوش  اه  هلزلز  راتفرگ  و 

. ار یلتاق  دنک  یم  باترپ  وا  رب  دزاس و  التبم 
ینورکذتـسف ۀنـس ، مکیلع  نوملاظلا  اهذختی  ةرثأ  و  التاق ، ًافیـس  و  اًلماش ، الذ  ًاثالث ، يدعب  نوقلتـس  مکنإ  امأ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  - 4

«2 . » ملظ نم  الإ  هَّللا  دعبی  الف  یمد ، نود  مکءامد  متقرهأ  ینومترصنو و  ینومتیأر  ول  نونمتف  تالاحلا ، کلت  دنع 
مسر امش  يارب  نارگمتس  هک  يراتفرگ  هدنشک و  ریشمش  ریگارف و  ّتلذ  ار ، زیچ  هس  دینک  یم  تاقالم  نم  زا  دعب  يدوزب  امـش  شاب  هاگآ 

دیدید و یم  ارم  شاک  دـینک  یم  وزرآ  سپ  دروآ ) ور  امـش  هب  هک   ) تالاح نآ  دزن  دـیروآ  یم  دای  هب  ارم  يدوز  هب  سپ  دـنهد ، یم  رارق 
. دومن ملظ  هک  ار  یسک  رگم  ادخ  دنکن  رود  سپ  دیتخیر  یم  نم  ياپ  شیپ  ار  نات  نوخ  دیدرک و  یم  يرای  ارم 

ةریح هب  هفوک  لاّصتا 
امیف عارّذلا  عابی  یّتح  ةریحلا  ۀفوکلا و  یلا  هدیبأموأ  هذهب و  هذه  ّنلصّتیل  : » دومرف سپ  هریح  يوس  هب  تفر  نوریب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

«3 «. » ریناندب امهنیب 
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کی اهنآ  نیبام  دوش  هتخورف  هک ) یئاج   ) ات هریح ، هفوک و  هب  درک  هراشا  شتسداب  نیا و  هب  نیا  دوش  یم  لصتم  هتبلا 
480 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

اهرانید هب  عارذ 

نانبل - 64

و فلع : بآ و  یب  نابایب  رد  ياهدـش  هتـشک  اـسب  هچ  سپ  دوش : دراو  ناـنبل  فارطا  هب  اـهالب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ناـنبل  - 64
«1 . » ددرگ قیفر  نانآ  اب  اهسرت  دوش و  هدینش  يدنلب  ياههیرگ  اجنآ  رد  سپ  رهن ، بناج  رد  یناریسا 

: اـم دوـخ  ناـمز  رد  اـما  میناد  یمن  تشذـگ  دـهاوخ  هچ  هدـنیآ  رد  هتـشذگ و  هچ  ناـنبل  هب  اًـلبق  هک  يداد  ادـخ  بیغ  مـلع  نـیا  هـب  مزاـنب 
هب ثیدح : نیا  ققحت  قادصم و  یلو  دناد  ادخ  ار  شنایاپ  هک  تسا  ّرمتـسم  زوسنامناخ و  يالب  اه  ینانبل  يارب  بصاغ : ياه  تسینویهص 

« رایّدلا لالخ  اوساجف  دیدش  سأب  یلوا   » ناگدنب تسد  اب  هک  يزور  ات  هدـش  هنیرید  رای  قیفر و  اهنآ  يارب  سرت  دوش و  یم  هدـید  حوضو 
«2»

هَّللاءاشنا دنوش  وحم  راگزور  هحفص  زا 

ندع لحاس  دجسم  - 65

انب ندـع ، لحاس  رد  ار  يدجـسم  دـندرک  هدارا  یموق  دومرف : مالـسلا  امهیلع  نیقداص  زا  یکی  زا  ریـصب  یبأ  زا  ندـع  لحاس  دجـسم  - 65
يراک مکحم  دیزاسب و  ون  زا  ار  انب  تفگ  دندرک ) فیلکت  بسک  و   ) دندروآ رکبابأ  هب  ياهتـشون  سپ  تخیرورف ، دنتخاس  ردقره  دـننک ،

ار نیا  ّرس  یسک  رگا  داد  مسق  ار  اهنآ  درک و  ینارنخس  مدرم  هب  سپ  دنتفگ ) ار  هیضق  و   ) دنتشگرب سپ  دش  ناریو  مهزاب  دندرک و  دیئامن ،
انأ  » اـهیلع بوتکم  ۀـبوک ، اـمهیلع  ناربق  مکل  رهظی  هنإـف  اهترـسیم  ۀـلبقلا و  ۀـنمیم  یف  اورفحا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دـیوگب ، دـناد  یم 

اولعفف هؤانب ، موقی  هنإف  مکدجسم  اونبا  مث  امهونفداو ، اّولـص  امهونّفک و  امهولـسغاف و  ائیـش » هَّللاب  كرـشن  ال  عبت ، اتنبا  ایح  یتخاو  يوضر 
«3 . » ءانبلا ماقف  اذک  ناکف 

( تسا نیا  هتشونو   ) تسه ياهتشون  اهنآ  رب  هک  رفنود ) يارب   ) ربقود امش  يارب  دوش  یم  رهاظ  سپ  دینکب  ار  هلبق  پچ  تسار و 
نفد دینک و  نفک  دیهد و  لسغ  ار  ود  نآ  میهد » یمن  رارق  کیرـش  ادـخ  هب  مینمی ) هاشداپ   ) عبت نارتخد  ایح  مرهاوخ  يوضر و  ممان  نم  »

. دیئامن
481 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. داتسیا انب  دندرک و  ار  راک  نیا  سپ  دنام ، یم  شیانب  دیئامن  انب  ار  دجسم  سپس 
مدرم دزاس و  یم  راکشآ  نیمز  ریز  زا  ار  ناکم  نآ  هتفهن  رارسا  هنیدم  دجسم  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دیئامن  تقد  ثیدح  ياوتحم  هب 

( خیرات مولظم  يا  تنابرق  هب  مناج  . ) دناسر یم  ناشدوصقم  هب  دیامرف و  یم  یئامنهار  ار  حیحص  تسرد و  هار  دیامن و  یم  هاگآ  ار  نمی 

هنیدم - 66

!! مالسا هدش  ناریو  رهش  نیرخآ  هنیدم  - 66
«1 «. » ۀنیدملا ًابارخ  مالسإلا  يرق  نم  ۀیرقرخآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ةریره  یبا  - 1

. تسا هنیدم  ددرگ ، یم  ناریو  هک  مالسا  ياهرهش  زا  يرهش  نیرخآ 
«2 . » دش دهاوخ  بارخ  تمایق  زا  لبق  لاس  لهچ  هنیدم 
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«3 (. » دیامن رارف  سرت  زا  و   ) دور نوریب  نآ  زا  يرفاک  قفانمره و  هک  يروطب  دش  دهاوخ  هلزلز  هس  هنیدم  رد 
«4 (. » اوه بآ و  رییغت  يروخ و  اوه   ) تیفاع تحص و  يارب  دنور  ماش  هب  هنیدم  زا  مدرم  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن  اپرب  - 2

عـساو و قزر  دـننک  بلط  دـنورب و  ملاـع  فارطا  هـب  اـجنآ  زا  هـک  یناـمز  هنیدـمرب  دـیایب  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  - 3
هکنآ لاحو  دنیامن  یـشوخ  هب  توعد  مه  ار  اهنآ  دوخ و  ناسک  يوس  هب  دـندرگ  یم  رب  سپ  دنـسر  یم  مه  دوصقم  هب  ار : ینارذگـشوخ 

يارب هنیدم 
482 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دننک تسارح  هکئالم ، دوشن و  نآ  کیدزن  لاجد  ءابو و  تسا : نارگنهآ  هروک  دننام  هنیدم  هک  یتسردـب  و  دـننادب ، رگا  تسا  رتهب  نانآ 
«1»

ناک دقل  ّنلوقیل : ّمث  ۀنیدملا  تابنج  یف  بکاّرلا  ّنریـسیل  : » تفگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  دـیوگ : باطخ  نبرمع  - 4
«2 «. » ریثک نینمؤملا  نم  رضاح  اذه  یف 

. دنتشاد روضح  دایز  نانمؤم  زا  اجنیا  رد  يزور )  ) قیقحتب دیوگ : یم  سپس  ددرگ و  یم  هنیدم  فارطا  رد  هراوس  هتبلا 
رد شیادر  دوب و  هدمآ  نوریب  شیاه  هناخ  یـضعب  زا  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  دـیوگ : فینح  نب  لهـس  - 5
ًةّرم هذـه  تناک  دـق  لوقیف  اهراطقأ  ضعب  یلع  رفّـسلا  ّرمی  ۀـنیدملا  یلع  یتأی  ّمث  ًاعلـس  ءانبلا  غلبیـس  : » دومرف یم  دـش و  یم  هدیـشک  نیمز 

«3 «. » رثألا وفع  نامّزلا و  لوط  نم  ةرماع 
قیقحتب دیوگ : یم  سپ  شیاه  لحم  ضعب  هب  رفاسم  دنک  یم  رورم  ینامز )  ) هنیدم رب  دیآ  یم  سپس  دسر  یم  علس  هوک )  ) هب انب  يدوز  هب 

تسا هتفر  نیب  زا  شراثآ  الاح )  ) یل دوب و  دابآ  اجنیا  راب  کی  يزور 

رصم - 67

یم نوریب  نآ  زا  ارام  تفگ : يوار  دنک  یم  نوریب  رصم  زا  ار  امش  هک  یببـس  نآ  مناد  یم  نم  مسق  ادخ  هب  دیوگ : رمع  نبا  رصم 1 - - 67
«4 . » دوش گیر  هپت  کی  دنام و  یمن  یقاب  ياهرطق  دکشخ و  یم  هک  تسامش  لین  دور )  ) هکلبریخ تفگ : تسا ؟ نمشد  ایآ  دننک !؟

: دنتشن نآ  ربنم  يور  دندرک و  هبلغ  نآرب  هدش و  رصم  لخاد  درز  ياهمچرپ  نوچ  - 2
483 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » تسا الب  نآ  هک  نآ  تهجب  دننک  ادیپ  یخاروس  نیمز  رد  دوخ  يارب  ماش  لها  دیاب 
میدرک رظن  فرص  شندروآ  زا  هک  رگید  تایاور  و 

برغم - 68

دشاب و دایز  هنتف  دیآ و  بلاغ  ناشیا  رب  ینارگ  یگنـسرگ و  دوش و  كانـسرت  جرم و  جره و  برغم  هک  دنک ، یم  لقن  یبطرق  برغم  - 68
تـسوا دـشاب و  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  دـالوا  زا  دـنک  جورخ  یـصقا  زا  يدرم  هک  تسا  تقو  نآ  سپ  دـنروخ ، یم  ار  رگیدـمه  مدرم 

2 . » نامز رخآ  رد  يدهم 

فجن - 69

میم لاق  هَّللا  لوسر  نبای  وه  نم  لیق و  اًلجر  اوبقتراف  ۀنس  ةأم  هیلع  یـضم  فجنلا و  رحب  ّفج  اذا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  فجن  - 69
«3 . » مالسلا امهیلع  يرکسعلا  نب  دمحم  کلذب  ینعی  لادو  میم  ءاحو و 
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،!؟ ادخ لوسر  دـنزرف  يا  تسیک  وا  دـش  هتفگ  دیـشاب ، يدرم  رظتنم  تشذـگ  نآرب  لاس  دـص  کی  دـش و  کشخ  فجن  يایرد  هک  یتقو 
مالسلا امهیلع  يرکسع  نسح  نبدمحم  ینعی  م ح م د  دومرف :

انم - 70

اروا هناوید  گس  هک  یسک  دننام  دنـسربانم  هب  نوچ  دننک  كرد  ار  هفرع  مهاب  دنور و  جح  مهاب  مدرم  هک  دیوگ : رمع  نبهَّللادبع  انم  - 70
یـسک هب  دنوش  یم  هدنهانپ  سپ  دریگب  نوخ  ةرمج )  ) هندرگ هک  يروط  هب  دنگنجب  مهاب  دنتفیب و  مه  ناجب  دنوش و  هناوید  دـشاب  هدـیزگ 

دنیوگب سپ  منیب : یم  ار  شنامـشچ  کـشا  هک  نیا  لـثم  دـنک  یم  هیرگ  هدینابـسچ  هبعک  هب  ار  دوخ  تروص  وا  دـشاب و  اـهنآ  زا  رتـهب  هک 
: میئامن تعیب  ات  ام  يوس  هب  باتشب 

رگا امش  دریذپ ، تعیب  تهارک  اب  سپ  دیتخیر !؟ هک  ینوخ  ردق  هچ  دیتسکش و  ار  دوخ  دهع  دیدرک و  دهع  ردق  هچ  امـش  رب  ياو  دیامرفب 
هک دیئامن  تعیب  وا  اب  دیدرک  كرد  اروا 

484 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
1 . » نامسآ رد  يدهم  تسوا  نیمز و  رد  يدهم  تسوا 

روباشین - 71

زگره هک  دوش  ناریو  نانچ  رهـش  نآ  دندرگ و  دوبان  هقعاص  قرب و  دعر و  تسد  هب  روباشین  مدرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  روباشین  - 71
!( دناد یم  ادخ  یعیبط  روطب  ای  دیآ  یم  دوجو  هب  یماظن ، تاحیلست  زا  نآ  زج  متا و  بمب  زا  ایالب  نیا  تسین  مولعم  « ) 2 . » دنیبن ینادابآ 

طساو  72

«3 . » دنوش كاله  يرایسب  دیاب  طساو  رد  دومرف : طساو 1 -  72
4 . » تسا ینایفس  جورخ  تقو  نآ  رد  دهدب و  ربخ  هک  یسک  نآ  رد  هدنامن  طساو و  هب  منک  یم  رظن  هک  نیا  لثم  طساو  رب  ياو  - 2

هّرح هعقاو  - 73

داتسیا و تشذگ و  ةرهز » ةّرح   » هب شیاهرفس  زا  يرفس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  دیوگ : ریـشب  نب  بویا  هّرح  هعقاو  - 73
نیا : ) دومرف ادـخ  لوسر  يا  يدـید  هچ  تفگ : رمع  تسا  رفـس  نیا  هب  عجار  دـندرک  ناـمگ  دـندش  تحار  اـن  باحـصا  دوـمن ، عاـجرتسا 

« یباحـصأ دعب  یتّمأ  رایخ  ةّرحلا  هذهب  لتقی  : » دومرف ادخ !؟ لوسر  يا  نآ  تسیچ  سپ  دنتفگ : تسین  امـش  رفـس  نیا  هب  طوبرم  عاجرتسا )
«5»

ندش ماع  لتق  دیزی  روتسداب  هک  تساروهشم  اه  خیرات  رد  ةّرح  هعقاو  دش  دنهاوخ  هتشک  مباحصا  زا  دعب  متما  نیرتهب  هرح )  ) ناکم نیا  رد 

صاخشاهراب رد  رابخا  یئوگشیپ و  شخب 11 

هراشا

حرش و میروآ ، یم  ار  صاخشا  هراب  رد  ناگرزب ، ياهیئوگشیپ  زا  ياهتسد  شخب  نیا  رد  صاخـشاهراب  رد  رابخا  یئوگـشیپ و  شخب 11 
میراذگ یم  زیزع  ناگدنناوخ  دوخ  هدهع  هب  ار ، اهنآ  هراب  رد  تواضق  حیضوت و 
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مالسلا هیلع  نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1

«1 « » اهیف نفدت  قارعلا و  ضرأب  ّنلتقتل  هَّللاو  : » دومرف مالسلا 1 - هیلع  نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1
. يوش یم  نفد  مه  اجنآ  رد  يوش و  یم  هتشک  قارع  رد  ادخ  هب 

. دسر یم  تیعقاو  هب  شیاه  هتفگ  يدناو ، لاس  یس  زا  دعب  دیامرف و  یم  دیکأت ، نون  مال و  اب  هناعطاق  نحل  هچاب  مینیب  یم 
«2 « » اهرهاظب ربقت  یلعای  یلعای ...  كربقب  اهفّرشف  نافوک  ضرأ  ّمث  : » دومرف نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

يوش یم  هدرپس  كاخ  هب  هفوک  رانکرد  یلع  يا  یلع ...  يا  داد  تفارش  وت  ربقاب  ار  نآ  سپ  هفوک  نیمز  سپس 

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  شرتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

«3 « » یب ًاقاحل  یتیب  لهأ  لّوأ  تنأ  : » دومرف مالسلا 1 - اهیلع  ۀمطاف  شرتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
!. يوش قحلم  یم  نم  هب  هک  ینم  تیب  لها  نیتسخن  وت 

ّالا يدعب  نیثکمتال  ِّکنإف  نیکبتال  : » دومرف مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  شرتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
488 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 « » ۀّنجلا رامثب  یفحتت  یّتح  یب  یقحلت  یب و ال  یقحلت  یّتح  موی  فصن  نیعبس و  نینثا و 
یتشهب ياههویم  زا  ات  یـسر  یمن  نم  هب  يوش و  یم  قحلم  نم  هب  ات  مین  زور و  ود  داتفه و  رگم  ینام  یمن  نم  زا  دعب  وت  نوچ  نکن  هیرگ 

. دنهد تاهفحت 
هجوتم ام  هب  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  هک  یلاح  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 3

اهّدخ یلع  ۀمطاف  مطل  نرقلا و  یلع  کتبرض  نم  یکبأ  لاق : هَّللا !؟ لوسرای  كاذام  و  تلقف : يدعب ! مکب  عنـصی  اّمم  یکبأ  : » دومرف دش و 
«2 «. » نیسحلا لتق  یقسی و  يّذلا  ّمّسلا  ذخفلا و  یف  نسحلا  ۀنعط  و 

هک یتبرض  رب  منک  یم  هیرگ  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  تسیچ  نآ  متفگ : نم  دنیامن ، یم  راتفر  امشاب  نم  زا  دعب  هک  یئاهزیچ  رب  میرگ  یم 
ندش هتشکرب  دنناروخ و  یم  وا  هب  هک  يرهز  نسح و  نار  رب  هک  یتبرض  همطاف و  مرتخد  تروص  هب  هک  یلیس  دروخ و  یم  ترـس  قرف  هب 

. نیسح
دیناوخب خیراترد  ومبوم  ار  تاروکذم  یمامت  ندمآ  شیپ  دیئامن و  تقد  تیاور  ياوتحم  هب 

مالسلا امهیلع  نینسح  - 3

. میئامنیم ءافتکا  اهنآ  مک  ادعت  هب  هک  تسا  هدمآ  ناوارف  تایاور  مالسلا  امهیلع  نینسح  تداهش  دروم  رد  مالسلا  امهیلع  نینسح  - 3
«3 « » نیسحلا نسحلا و  نیذه  ّيدلو  نولتقیس  : » دومرف یثیدح  لیذرد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

ار نیسح  نسح و  مدنزرف  ود  نیا  دنشک  یم  يدوز  هب 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  - 4

نم نیتئف  نیب  هب  ّلج  ّزع و  هَّللا  حلصیس  اذه  ینبا  ّنا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  - 4
«1 « » نیملسملا

دیامن حالصا  ار  اه  ناملسم  زا  هورگ  ود  نایم  وا  اب  ّلج  ّزع و  يادخ  يدوز  هب  مرسپ  نیا  انامه 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  - 5

«2 « » یترجاهم نم  نیّتس  سأر  یلع  یلع  نب  نیسح  لتقی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا 1 - هیلع  نیسح  ماما  - 5
. نم ترجه  زا  دعب  لاس  تصش  رس  رد  یلع  نب  نیسح  دوش  یم  هتشک 

(. دش عقاو  البرک  هیضق  لاس  نامه  ًاقیقد  )
«3 « » ۀکرب موی  مویلا  کلاذ  هَّللاءادعأ  ّنذّختیل  هنم و  نیضم  رشعل  مّرحملا  یف  اهّیبن  نبا  ۀّمألا  هذه  ّنلتقتل  هَّللاو  : » دیوگ یم  رامت  مثیم  - 2

ار زور  نآ  ادخ  نانمـشد  هتبلا  نآ  زا  هتـشذگ  زور  هد  مرحم  رد  تشک  دنهاوخ  ار  ناشربمغیپ  رتخد  دنزرف  تما  نیا  هتبلا  هتبلا  مسق  ادخ  هب 
. تفرگ دنهاوخ  دیع ) و   ) تکرب زور 

« ضرألا ءامسلا و  هیلع  یکبت  لتقیس و  اذه  ّنا  امأ  : » دومرف درک و  هراشا  نیـسح  شدنزرف  هب  یثیدح ، لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 3
«4»

. نیمز نامسآ و  دیرگ  یم  وا  رب  دوش و  یم  هتشک  يدوز  هب  نیسح )  ) نیا انامه  شاب  هاگآ 
، مدوب هتسشن  رَد  ِمَد  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  دش  لخاد  دیوگ : ۀملس  ما  - 4

490 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
، وا مکـش  يور  رد  دوب  هدـیباوخ  واو  دـناخرچ  یم  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  تسد  فک  رد  مدـید  مدـش  واکجنک 

تنامشچ کشا  هتفر و  باوخ  هب  تمکـش  يور  هچب  ینادرگ و  یم  تسد  رد  يزیچ  مدید  مدرک  هاگن  یناهنپ  ادخ  لوسر  يا  متفگ : سپ 
: دومرف دش !؟ یم  ریزارس 

«1 . » هنولتقی یتّمأ  ّنأ  ینربخأف  اهیلع  لتقی  یتلا  ۀبرتلاب  یناتأ  لیئربج  نإ 
!. دنشک یم  ار  وا  نم  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  سپ  دش ، دها  هتشک خ . نآ  رب  نیسح )  ) هک ار  یتبرت  دروآ  نم  يارب  لیئربج 

نانمؤمریما هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دایز  تایاور  ترـضح  نآ  تداهـش  لحم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  دروم  رد 
لحم هب  ارنآ  لیصفت  ماهدروآ و  البرک »  » لصف نکاما  شخب  رد  اراه  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدش  دراو  رـصتخم  لیـصفت و  اب  مالـسلا  هیلع 

میامن یم  عاجرا  شیاه 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  - 6

رس هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  صاخ  تافیرشتاب  ونابرهـش  هدازهاش  هکنآ  زا  دعب  مالسلا 1 - هیلع  داّجس  ماما  - 6
«2 « » ضرألا لهأ  ریخ  مالغ ؛ اهنم  کل  ّندلیل  هَّللادبع  ابأ  ای  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تشاذگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. ار نیمز  لها  نیرتهب  يرسپ  وت  يارب  دیاز  یم  ونابرهش )  ) وا هتبلا  هتبلا  هَّللادبعابا  يا 
هب ار  وا  دش  لخاد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  تفگ : میدوب  رباج  دزن  دیوگ : ریبزلا  یبا  - 2

، شرعلا نانطب  نم  دانم  ادان  ۀمایقلا  موی  ناکاذا  ّیلع  هل  لاقی  نبا  اذـه  ینبإل  دـلوی  : » دومرف دـیناشن و  دوخ  رانک  دیـسوب و  دینابـسچ و  دوخ 
«3 « » وه موقیف  نیدباعلادّیس  مقیل 

ینامز دنیوگ ، یلع  ار  وا  هک  يرسپ  دوش  دلوتم  مرسپ  نیا  هب 
491 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دوش یم  دنلب  وا  دوش ، دنلب  ناتسرپ  ادخ  ياقآ  ًامتح  دنک ، ادن  شرع  دزن  زا  يدانم  دشاب ، تمایق  زور  هک 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  - 7
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: تفگ رباج  شرـسپ  دوب  وا  اب  دش و  لخاد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نب  یلع  هک  میدوب  رباج  دزن  دیوگ : ریبزلا  یبا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 7
کیدزن ملجا  تفگ : سپـس  تسیرگ  دنابـسچ و  دوخ  هب  اروا  رباج  دمحم ، مدنزرف  دومرف : ادخ !؟ لوسر  دـنزرف  يا  تسه  یـسک  هچ  وتاب 

مدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  درک : ضرع  تسیچ ؟ ناـیرج  دیـسرپ  وا  زا  دـناسر ، مالـس  وت  هب  ادـخ  لوسر  دـمحم ، يا  دـش 
ّیلع هل  لاقی  نبا  اذه  ینبإل  دلوی  : » دومرف دیناشن و  دوخ  رانک  دیسوب و  دینابـسچ و  دوخ  هب  اروا  دش  لخاد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

اذا دمحم ، هل  لاقی  نبا  نیسحلا  نب  یلعل  دلوی  و  نیسحلا ، نب  یلع  موقیف  نیدباعلادّیس  مقیل  شرعلا ، نانطب  نم  دانم  ادان  ۀمایقلا  موی  ناکاذا 
«1 « » لیلق هدعب  کئاقب  ّنأ  رباجای  ملعاو  هدلُو ، نم  يدهملا  ّنا  ملعا  رباجای ، مالّسلا ، یّنم  هأرقاف  رباج  ای  هتیأر 

ناتسرپ ادخ  ياقآ  ًامتح  دنک ، ادن  شرع  دزن  زا  يدانم  دشاب ، تمایق  زور  هک  ینامز  دنیوگ ، یلع  ار  وا  هک  يرسپ  دوش  دلوتم  مرـسپ  نیا  هب 
وا هب  نم  زا  يدید  اروا  تقو  ره  رباج  يا  دوش ، هتفگ  دمحم  وا  هب  دوش  دـلوتم  يدـنزرف  نیـسح  نب  یلع  يارب  و  دوش ، دـنلب  وا  دوش ، دـنلب 

دوب دهاوخ  هاتوک  وا ، ندید  زا  دعب  وت  ندوب  هدنز  رباج  يا  نادب  تسوا و  دالوا  زا  يدهم  نادب  رباج  يا  ناسرب ، مالس 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  - 8

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  رامت  مثیم  زا  یلامث  هزمح  یبا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 8
ّهناف قداصلارفعج ، هوّمسف  نیسحلا : نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  دلو  اذا  : » دومرف هلآ 
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، یتیب لهأ  ّيدـهم  و  قلخلا ، ماما  قحلا و  بحاص  هیخأ  یلع  هیغب  و  ّیلع ، هتأرج  نم  هل  لیو  باّذـکلا  رفعج  هل  لاـقی  دـلو  هدـلو  نم  دـلوی 

«1  ..« » قداّصلا رفعج  یّمس  کلاذ  لجألف 
ار وا  هک  دـیآ  یم  ایند  هب  يدـنزرف  وا  دالوا  زا  اریز  دـیمانب ، قداص  رفعج  ار  وا  دـمآ  اـیند  هب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نبرفعج  هک  یتقو 

رطاخ نیا  هب  سپ  نم ، تیب  لها  يدـهم  قلخ و  ماما  قح و  بحاص  شردارب  اب  وا  ینمـشد  و  نمرب ، وا  تئرج  رب  ياو  دـنمان  باّذـک  رفعج 
دش هدیمان  قداص  رفعج 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  - 9

ۀعضب نفدتس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  قداص  ماما  مالـسلا 1 - هیلع  اضر  ماما  - 9
«2 «. » راّنلا یلع  هدسج  مّرح  ۀّنجلا و  هل  هَّللا  بجوأ  ّالا  نمؤم  اهروزی  ناسارخ ال  ضرأب )  ) یّنم

وارب دنک  یم  بجاو  دنوادخ  هک  نیا  رگم  ینمؤم  ار  وا  دنک  یمن  ترایز  دوش ، یم  نفد  ناسارخ  نیمزرـس  رد  نم  نت  زا  ياهراپ  يدوز  هب 
. شتآرب اروا  دسج  دنک  یم  مارح  تشهب و 

يداد ترهش  تردپ ، ینیـشناج  يارب  ار  تدوخ  متفگ : مالـسلا  هیلع  ءاضّرلا  نسحلا  یبا  هب  نوراه  نارود  رد  دیوگ : نانـس  نب  دمحم  - 2
؛! دزیریم نوخ  نوراه  ریشمش  زا  هک  یلاح  رد  یتخادنا ) اه  نابز  رس  هب  (و 

مه نم  متسین و  ربمغیپ  نم  دیشاب  دهاش  دریگب : یئوم  نم  رس  زا  لهجوبا  رگا  هک  هدرک  يرج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ارم  دومرف :
هک دیشاب  دهاش  سپ  دریگب ، نم  رـس  زا  وم  کی  نوراه  رگا  « 3 «. » ٍماماب تسل  ّینأ  اودهشاف  ةرعش  یـسأر  نم  نوراه  ذخأ  نا  : » میوگ یم 

ماما نم 
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متسین
تـسد ینامـسآ و  تالیکـشت  ناگتفای  شرورپ  همیـش  نتفگ  نخـس  هناـعطاق  هنوگ  نیا  دـنز ، یم  فرح  هناـعطاق  هچ  نیبب  ار  تیاور  نحل 
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. تسا یهلا  یحو  نیما  هدرورپ 
ياههسلج رد  دیامن : یمادقا  ترضح  نآ  هیلعرب  نوراه  هک  دندوب  نارگن  ترضح  زا  نایعیش  هک  تسا  هدمآ  دروم  نیا  رد  تیاور  نیدنچ 

هک دوب  مه  روط  نیا  دیـسر و  دـهاوخن  ترـضح  نآ  هب  یبیـسآ  نوراه  فرط  زا  هک  داد  نانیمطا  اهنآ  هب  نوگاـنوگ : تاراـبع  اـب  فلتخم 
نایعیـش يارب  ترـضح  دوخ  هک  درک  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  نومأم  شراکبان  دـنزرف  یلو  دـشن  ماما  ندز  همدـص  هب  قفوم  دُرم و  نوراـه 

. دیئامن تقد  تیاور  کی  هب  هراب  نیا  رد  هک  دوب  هدومن  نشور  دوخ  صاخ 
میاربوا زا  هنم » سأب  ّیلع  سیل  : » دومرف مسرت ، یم  نوراه  زا  تیارب  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دـیوگ : لاـّلح  رمع  نبدـمحا  - 3

«1  » تسین يرطخو )  ) یسرت
هیلع نانمؤمریما  تیالو  هراب  رد  دروآ و  یم  مه  درگ  ار  تیب  لها  نیفلاخم  درک و  یم  دقعنم  یسلاجم  نومأم  دیوگ : دامح  نب  قاحسا  - 4

ار مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  رظن  شراک  نیا  اب  تساوخ  یم  هک  دندرک  یموگتفگ  باحـصا  مامت  هب  ترـضح  نآ  لیـضفت  مالـسلا و 
یّتح ربّصلا  نم  یل  ّدبال  هّنکل  و  هریغ ، هَّللاو  ینلتقی  امف  هلوقب ، هنم  اوّرتغتال  : » دومرف یم  شقوثو  دروم  باحـصا  هب  ترـضح  دیامن و  بلج 

«2 «. » هلجأ باتکلا  غلبی 
هدش هتشون  تدم  ات  میامن  ربص  دیاب  راچانب  نکلو  دشک  یمن  رگید  سک  وا ، زا  ریغ  ارم  مسق  ادخ  هب  دیروخن ، ار  نومأم )  ) وا راتفگ  بیرف 

دیآ رس  هب  تشونرس ) (و 

رذابا - 10

تومی هدحو و  یشمی  ّرذ  یبأب  ًابحرم  : » دومرف كوبت  گنج  ریسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رذابا 1 - - 10
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«1 « » هدحو ثعبی  هدحو و 
(. رشحم هب   ) دوش یم  هتخیگنارب  اهنت  دریم و  یم  اهنت  دور و  یم  هار  اهنت  رذ  یبا  لاح  هب  شوخ 

: لاق ۀسدقملا  ضرألا  یتآ  لاق  ۀنیدملا ؟ نم  كوجرخأ  اذا  کب  فیک  ًاّقب ؟ ًاّقل  كارأ  یلام  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 2
«2 « »؟ اهنم كوجرخأ  اذا  کب  فیک  لاق  ۀنیدملا  یتآ  لاق : اهنم !؟ كوجرخأ  اذا  کب  فیکف 

سدـقم نیمز  رـس  هب  مور  یم  تفگ : هنیدـم ؟ زا  دـننک  یم  نوریب  ارت  هک  ینامز  وت  لاـح  دوش  یم  هنوگچ  قلو ؟ قت  منیب  یم  ارت  هدـش  هچ 
: دومرف هکم ،) )

 ... دنیامن تنوریب  مه  اجنآ  زا  يوش  یم  هنوگ  هچ  دومرف : میآ ، یم  هنیدم  هب  تفگ : دنیامن ، نوریب  مهاجنآ  زا  ارت  دوش  هنوگچ 
اجنآ هک  تسارت  ینتشاد  تسود  تیارب  اهرهش  مادک  دوش  هتفگ  وت  هب  یتقو  تلاح  دوش  یم  هنوگچ  رذابا  يا  دومرف : رگید  تیاور  رد  - 3
کل ۀمارک  دوش ال و ال  یم  هتفگ  سپ  دسر ، ارف  مگرم  ات  متسرپ  یم  ار  ادخ  هکم ،)  ) ادخ لوسر  مرح  ادخ و  مرح  یئوگ  یم  سپ  یشاب ؟

؛ تسین یتمارک  وت  يارب  هن 
کلۀمارک دوش ال و  یم  هتفگ  ادخ ، لوسر  مرح  هنیدم  سپ  یئوگ ، یم 

، دوش یم  هتفگ  سپ  مدوبن  ناملسم  نآ  رد  هک  هذبر »  » یئوگ یم  یشابن ؟ نآ  رد  هک  دیآ  یم  تدب  اهرهـش  زا  کیمادک  دوش  هتفگ  سپس 
«3 . » اجنآ هب  ورب 

رد دوب ، هدومرف  ترضح  هک  یلیصفت  اب  رذابا ، تسویپ و  عوقو  هب  ایاضق  نیا  مامت 
495 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دننام هفوک  ناگرزب  زا  هک  نایناوراک  ياضعا  دیـسر و  اجنآ  هب  هفوک  جاجح  ناوراک  هک  دنام  شرتخد  کی  تفر و  ایند  زا  هنابیرغ  هذبر » »
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هنع و هّللا  یـضر  دـندرپس  كاخ  هب  نابایب ، نامه  رد  مات  مارتحااب  هدرک و  هیهت  ًاکرتشم  ار  وا  نفک  دوب ، هتفاـی  لیکـشت  هریغ  رتشا و  کـلام 
هاضرأ

یلباک دلاخ  وبا  - 11

درک و تاقالم  ارم  لیوط  ما  نب  ییحی  هک  نیا  ات  مدوب  لئاق  ۀـیفنح  دـمحم  تماـما  هب  نم  دـیوگ : یلباـک  دـلاخ  وبا  یلباـک  دـلاخ  وبا  - 11
، يوربوا شیپ  هدش  هک  مه  راب  کی  دراد  ررض  هچ  تفگ : مدومن ، عانتما  نم  مورب ، مالسلا  امهیلع  نیـسح  نب  یلع  ماما  شیپ  دومن  توعد 

مردام نم و  زج  دوب ، هتـشاذگ  نم  هب  مردام  هک  دوب  یمان  نیا  لخدأ » رکنکای   » دز ادـص  هناخ  نورد  زا  مدیـسر  هک  هناـخِرد  هب  متفر  وا  اـب 
1 . » دومن تیاده  ارم  ادخ  متشگ و  دقتعم  شتماما  هب  مدش و  لخاد  دز و  ادص  مان  نآ  اب  ارم  ماما  هک  تشادن  ربخ  نآ  زا  یسک 

يرعشأ یسوموبأ  - 12

هللا یلص  ادخ  لوسر  يدینشن  ایآ  ادخ ، هب  ارت  یـسوم  وبا  يا  تفگ : یم  رـسای  نب  راّمع  مدینـش  دیوگ : میرم  یبا  يرعـشأ  یـسوموبأ  - 12
یتفگ تسار  رگا  یثیدح  زا  مسرپ  یم  وت  زا  نم  سپ  دوشرپ »!؟ شتآ  زا  شدـعقم  دـیوگ  غورد  ًادـمع  نم  هب  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و 

یم تمسق  ادخب  ارت  سپـس  دنروایب  تدای  هک  متـسرف  یم  تیوس  هب  ار  یناسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هنرگو  چیه ،
ابأ ای  تنأ  یتّمأ ، یف  ۀنتف  نوکتـس  اّهنا  : » دومرف هک  درکن !؟ دـصق  اروت  صخـش  شراتفگ  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ایآ  مهد 

«2 « » ًایشام کنم  ریخ  ًامئاق  و  ًامئاق ، کنم  ریخ  دعاق  و  ًادعاق ، کنم  ریخ  مئان  اهیف  یسوم 
زا رتهب  تنتسشن  تنتـسشن و  زا  تسا  بوخ  تیارب  تندیباوخ  هنتف ، نآ  رد  یـسوموبا  يا  وت  نم ، تما  رد  ياهنتف  دوش  یم  يدوز  هب  انامه 

. تسا تنتفر  هار  زا  رتهب  تیارب  تنداتسیا  تنداتسیا و 
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تیاور نیا  قادصم  زا  ار  دوخ  مه  هک  درک  هنوراو  ار  نخس  دعاقلا »...  نم  ریخ  اهیف  مئانلا   » درک لقن  هنوگ  نیا  ار  هملک  نآ  یـسوموبا  اما 
دومن ار  دیدهت  نآ  دروآ و  مشخ  هب  ار  راّمع  هک  تشادزاب ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ندومن  کمک  زا  ار  يدایز  هورگ  مه  دیشک و  رانک 

مجلم نبا  - 13

نب بیبح   » مانب نمی  مکاح  هب  ياهمان  ترضح  دندرک ، تعیب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  هب  مدرم  نامثع ، ندش  هتـشک  زا  دعب  مجلم  نبا  - 13
هد نمی ، مدرم  هب  همان ، تئارق  زا  دعب  تساوخ  وا  زا  دومن و  تیبثت  اروا  تمس  تشون و  دوب ، لوغشم  اجنآ  رد  نامثع  فرط  زا  هک  بجتنم »

دتسرفب ماما  روضح  هب  ار  یحاون  نآ  ناگبخن  زا  رفن 
دندش بایفرش  ماما  تمدخ  هب  دندومن و  مازعا  ار  ناشرفن  هد  دنتخیر و  قوش  کشا  ترضح ، ندیـسر  تفالخب  یلاحـشوخ  زا  نمی  مدرم 

يراعـشا درک و  دـیجمت  فیرعت و  ماما  زا  بلاج  روش و  رپ  تاملک  اب  یناوج  اهنآ  نایم  رد  دـندومن ؛ صـالخا  يراداـفو و  راـهظا  یگمه 
زا ردق  نآ  وو ..  ماقمق  سراف  ماغرـض و  لطب  مامه و  ثیل  مامت و  ردب  لداع و  ماما  يا  داب  وترب  مالـس  تفگ : دناوخ و  ترـضح  حدـمرد 

؟ ناوج يا  تسیچ  تمان  دیـسرپ  درک و  دـنلب  ار  شکرابم  رـس  دـمآ و  شـشوخ  وا  نایب  ّتیفیک  راتفگ و  زا  ترـضح  تفگ : تاـملک  نیا 
ایآ نینمؤـملا  ریمأ  اـی  معن  لاـق : تنأ !؟ ّيدارمأ  دوـمرف : يدارم  مجلم  نبا  تفگ : تردـپ  دوـمرف : تسا  نمحرلادـبع  نم  مسا  داد : باوـج 

؛ میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  الو  لوح  نوعجار و ال  هیلاّانا  هَّللّانا و  دومرف : نانمؤمریما  يا  یلب  یتسه ؟ يدارم 
هیاد یگهچب  رد  هک  تسه  تدای  ایآ  دیسرپ  وا  زا  ماما  دومنیم ، رارکت  ار  تاملکنآ  دیئاس و  یم  مهب  ار  شکرابم  ناتـسد  ررکم  ترـضح 

يدوزب يرتیقـش ! حـلاص  هقاـن  رقاـع  زاوت  وش ، تکاـس  تفگیم : دزیم و  وت  تروص  ولهپ و  هب  يدرکیم  هیرگ  تقو  ره  یتـشاد  ۀـیدوهی 
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نم اـما  نینمؤم  ریما  يا  یلب  تفگ : تفر ! یهاوخ  منهج  شتآ  يوس  هب  هدـش و  راـتفرگ  ادـخ  بضغب  يروآیم و  راـببار  یگرزب  تیاـنج 
«1 . » ماهدینش قح  مدز و  قح  فرح  مسق  ادخ  هب  دومرف : مراد  تسود  ار  تنارادتسود  اروت و 

497 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
عنام هچ  دش  هتفگ  یلتاق » اذه  امأ  : » دومرف يزور  هک  نیا  ات  تسا  نم  لتاق  مجلم  نبا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نوگانوگ  دراوم  رد 

ارم ِهک  دعب  سپ  یهگناو  منک ) تیانج  زا  لبق  صاصق  ات   ) تسا هتشکن  ارم  زونه  وا  « 1 « » دعب ینلتقی  مل  ّهنا  دومرف : یشکب !؟ ار  وا  وت  تسا 
. دشک یم 

نم يارب  تدوـخ  قوـقح  زا  يداد و  نم  هب  ار  تبـسا  يراد و  هجوـت  نارگید  زا  شیب  نم  يارب  امـش  هک  دوـمن  لاؤـس  ترـضح  زا  يزور 
نامز رذـگ  یلو  منکب ، ار  راک  نیا  رگا  دنکـشب  متـسد  نم  اقآ  تفگ : یتفگـش  بجعتاب و  ینم !! لتاق  وت  نوچ  دومرف : ینک ؟ یم  کـمک 

. دناسر تیعقاو  تقیقح و  هب  ار  هلئسم 
!؟ دوب هدومن  شوارت  هدش و  هداد  میلعت  وا  هب  اجک  زا  ینامسآ ، یحو  عبنم  زا  زج  یبیغ  مولع  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نازیزع ، يا  لاح 

لیمک تداهش  تیفیک  زا  رابخا  - 14

دایز نب  لیمک  هعم  ۀفوکلا  جراخ  یف  یشمی  ّهنأ  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  - 1 لیمک !  تداهش  تیفیک  زا  رابخا  - 14
نم ینبتـس  لاق  ًالامـش و  ًانیمی و  ۀـکرابملا  هدـیب  راشأ  ّمث  كربق  عضوم  انهاه  دایز ! نب  لـیمکای  لاـق : هیف و  فقوف  عضوم  یلا  لـصو  یّتح 

«2 . » لیرأ ًاناطیش  هیف  ّالا و  نامّزلا  کلذ  یف  تیب  نم  ام  روصق  رود و  انهاه  انهاه و 
لحم نآ  رد  ترـضح  دندیـسر : یلحم  هب  هک  نیا  ات  دوب  وا  اب  مه  یعخن  دایز  دنزرف  لیمک  تفر و  یم  هار  هفوک  جراخرد  ترـضح  انامه 
يدوز هب  دومرف : دومن و  هراشا  پچ  تسار و  هب  شکرابم  تسد  اب  سپـس  تساوت  ربق  عضوم  اجنیا  دایز ! رـسپ  لیمک  يا  دومرف : داتـسیا و 

رد دوب » دهاوخ  لیرأ  ناطیـش  نآ  رد  هک  نیا  رگم  نامز  نآ  رد  تسین  ياهناخ   » هک دوش  یم  هتخاس  یئاهرـصق  اه و  هناخ  اجنیا  ات  اجنیا  زا 
ثیدح نیا  هرابرد  نویزیولت  ویدار و  زا  رابخا  لصف  رد  شخب 14 

498 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دیناوخب ار  نآ  ًامتح  میراد  ینخس 

هفیاط جاجح  هک  نیا  ات  دومن  رارف  مه  وا  دیبلط و  ار  دایز  نب  لیمک  دیـسر  تراما  هب  جاجح  هک  یتقو  دـنک  یم  تیاور  هریغم  زا  ریرج  - 2
رخآ هب  مرمع  متـسه و  لاـسنهک  درمریپ  کـی  نم  تفگ : دـید  ار  نیا  لـیمک  هک  یتـقو  درک : مورحم  لاـملا ) تیب  زا  و   ) شیاـطع زا  ار  وا 

؛ میامن مورحم  اهنآ  يایاطع  زا  ار  مدوخ  هلیبق ) و   ) موق تسین  راوازس  تسا : هدیسر 
تـسد وت  هب  متـشاد  تسود  نم  تفگ : دـید  ار  وا  هک  یماگنه  تشاذـگ : جاجح  تسد  رد  ار  شتـسد  دـمآ و  نوریب  شهاگ ) یفخم   ) زا

؛! مبای
ّناف ضاق ، تنأ  ام  ضقاف  رابغلا  لساوک  لـثم  اـّلا  يرمع  نم  یقباـم  هَّللا  وف  ّیلع  مّدـهت  ـال  کـباینأ و  ّیلع  فرـصتال  : » دومرف وا  هب  لـیمک 

بارخ مرـس  يور  هب  نزن و  مه  هب  ار  تیاهنادـند  نم  يارب  یلتاق ؛» ّکنأ  : » نینمؤملاریما ینّربخ  دـقل  باسحلا و  لتقلا  دـعب  هَّللا و  دـعوملا 
یم هچره  سپ  كاخ ،) درگ و  و   ) رابغ ياهیگدنکارپ  دننام  رگم  نم  رمع  زا  هدنامن  یقاب  دنگوس ، ادخ  هب  سپ  نکن ) دیدهت  ارم  و   ) وشن

نانمؤمریما هداد  ربخ  نم  هب  قیقحت  هب  تسه و  یباسح  مه  ندش  هتـشک  زا  دعب  تسادخ و  هاگـشیپ )  ) وت نم و  هدـعو  انامه  نکب ، یهاوخ 
(!. یشک یم  وت  ارم  و   ) ینم لتاق  وت  دومرف : مالسلا و  هیلع 

رد هک  یتسه  یناـسک  زا  وت  یلب  تفگ  ینک : مکح  وترگا  تسا  تسرد  تفگ : لـیمک  تسا : ماـمت  وترب  تجح  سپ  تفگ : وا  هب  جاـجح 
1 . » دندز ار  شندرگ  دینزب و  ار  شندرگ  دندوب : نامثع  لتق 
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يدع نبرجح  تداهش  زا  رابخا  - 15

رجح شنتشک  يارب  هشیاع  سپ  دش  لخاد  هشیاع  رـضحم  رب  هیواعم  دیوگ : یلئود )  ) دوسألا یبا  يدع 1 - نبرجح  تداهش  زا  رابخا  - 15
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : دومن و  باتع  وا  هب  ار ، شنارای  و 

«2 «. » ءامّسلا لهأ  مهل و  هَّللا  بضغی  سانأ  يدعب  لتقی  »
هک ینامدرم  نم  زا  دعب  دوش  هتشک 

499 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
(. نانآ ناگدنشکرب  و  . ) اهنآ رطاخ  هب  دنک  یم  بضغ  نامسآ  لها  دنوادخ و 

مکنم لتقیـس  قارعلا  لهأ  ای  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مدینـش  دیوگ : یقفاغ  نیزر  زا  يوسنلا  زا  خیراتلاو » ۀفرعملا  - » 2
«1 . » هباحصأو رجح  لتقف  دودخألا ، باحصأ  لثمک  مهلثم  ءارذعب ، رفن  ۀعبس 

يدع و نب  رجح  سپ  تسا ، دودخا  باحصا  لثم  اهنآ  لثم  ءارذع  جرم )  ) رد رفن  تفه  امـش  زا  دوش  یم  هتـشک  يدوز  هب  قارع  مدرم  يا 
. دندش هتشک  لحم ) نآ  رد   ) شنارای

اذا تنأ  عنـصت  فیک  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تفگ : يدـع  نبرجح  اـم  هب  داد  ربخ  تفگ : شردـپ  زا  سوواـط  - 3
: لاق عنصأ ؟ فیک  هل : تلق  یتنعلب ؟ ترمأ  تبرض و 

امش : ) متفگ وا  هب  یئامن !؟ تنعل  ارم  دنیوگ  وت  هب  يروخب و  کتک  هک  ینامز  وت  ینک  یم  راکچ  هَّللا ؛ نید  یلع  ّیناف  یّنم  أربت  یّنعلأ و ال 
ادـخ نید  زا  عقاو  رد  یئوج  تئارب  نم  زا  رگا   ) میادـخ نید  رب  نم  اریز  نکن  يربت  نم  زا  اما  نک  تنعل  ارم  دومرف : منکچ ؟ نم  دـیئامرفب )

(. یتسج يربت 
ّنا مدرم ! يا  : ) تفگ دنتـشاد ، اپرب  ءاعنـص  دجـسم  ِرَد  رد  ار  وا  دنک و  تنعل  ار  یلع  هک  دومنرما  وا  هب  دز و  ار  وا  فسوی  نبدمحم  تفگ :

سپ منک  نعل  ار  یلع  دوـمنرما  ارم  ریما  « 2 (. » ملـسو  ) اهمهف اًلجر  ّالا  سانلا  نم  ًاداوجم  تیأرف  هَّللا ! هنعل  هونعلاف  ًاّیلع  نعلأ  نأ  ینرمأریمـألا 
تفای یئاهر  هنوگ ) نیدب  و   ) رفن کی  رگم  مدرم  زا  دشن  وا  روظنم )  ) هجوتم یسک  مدید  سپ  دنک ، تنعل  اروا  ادخ  دنک  تنعل  ار  وا  امش 

ِمَح نبورمع  تداهش  هب  رابخا  - 16

درک و جیسب  ار  يرکشل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دیوگ رامع ) نب  ۀیواعم   ) مساقلا یبا  ْقِمَح 1 - نبورمع  تداهش  هب  رابخا  - 16
ایآ تفگ : دوب  هنع  هللا  یـضر  قمح  نبورمع  هک  درم  نآ  دـیهاوخ ... ، یم  یئامنهار  وا  زا  دـیرذگ و  یم  يدرم  هب  امـش ...  دومرف : اهنآ  هب 
وا هب  ترضح  هک  نیا  ات  دوب  ترضح  نآ  اب  یتدم  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  سپ  يرآ : دنتفگ : هدرک ؟ روهظ  ربمایپ 

؛» ورب وا  شیپ  دیسر : تفالخ  هب  نینمؤملاریما : هک  ینامز  درگرب : ياهدمآ  هک  اجنآ  زا  : » دومرف
دیسرپ ترضح  سپس  دناموا : اب  دمآ و  مه  وا  دیدرگ  رقتسم  هفوک  رد  دیسر و  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما : هک  یتقو  تشگرب  درم 

: دومرف مراد  یلب  تفگ : يراد ؟ هناخ  ایآ 
دعقتف دـعقُم  لجربّرمتف  لصوملا  نصح  یلا  ۀـفوکلا  نم  جرخت  یتح  دزألا  کعنمف  َتِبلُطل ، ُتبغ  ول  ًادـغ  ّیناف  دزألا ، یف  اـهلعجا  اـهعب و  »

هبام و حسمی  هَّللا  ّناف  هیکرو  یلا  كدیب  حسما  ملسی و  ّهناف  مالسإلا  یلا  هعداو  هربخأف  کنأش  نع  کلأسی  کیقسیف و  هیقـستست  ّمث  هدنع ،
ّهناف مالـسألا  یلا  هعداو  هربخاف  کنأش  نع  کـلأسی  کیقـسیف و  هیـسقتستف  قیرطلا  رهظ  یلع  یمعأ  لـجرب  ّرمت  و  کـعبتیف ، ًاـمئاق  ضهنی 
ترص اذاف  لیخلا  کعبتت  ّمث  باّرتلا ، یف  کندب  نایراوی  امه  کعبتیف و  ًاریـصب  هدیعی  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّناف  هینیع  یلع  كدیب  حسما  ملـسی و 
نجلا نم  ۀقـسف  کـمد  یف  كرتـشی  ّهناـف  راـغلا  یلا  ّرم  کـسرف و  نع  لزناـف  لـیخلا  کـتقهر  اذـک  اذـک و  عضوم  یف  نصحلا  نم  ًاـبیرق 
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«1 «. » سنألاو
، هد رارق  دزا »  » هلحم رد  ار  تا  هناخ  شورفب و 

( دنیامن یم  تیامح  وت  زا  و   ) دننک یم  تعنامم  وت  زا  دزا » هفیاط   » تروص نآ  رد  دنیوج  یم  ارت  مدـش  بیاغ  هک  نم  ادرف  هک ) نیا  يارب  )
: یهاوـخ یم  بآ  وا  زا  ینیـشن و  یم  وا  دزن  يرذـگ : یم  يریگ  نیمز  درم  هب  لـصوم  هعلق  يوـس  هب  يور  یم  نوریب  هفوـک  زا  هک  نیا  اـت 

لامب شنار  ود  ره  هب  ار  تتسد  دوش و  یم  ناملسم  وا  نک و  توعد  مالسا  هب  ار  وا  وگب و  وا  هب  دسرپ ، یم  تنایرج  زا  دنک و  یم  تباریس 
؛ دیآ یم  وتاب  دتسیا و  یم  هدش و  دنلب  دیادز و  یم  وا  زا  ار  یضیرم  دنوادخ 

501 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دـسرپ یم  تلاح  زا  دهد و  یم  بآ  تیارب  یهاوخ  یم  بآ  مه )  ) وا زا  تسا و  انیبان  هک  هار  رانک  رد  ینک  یم  رورم  يدرم  هب  هرابود )  ) و
شمشچ ودره  لج  زع و  يادخ  هک  لامب  اروا  مشچ  ودره  تتـسد  اب  دوش و  یم  میلـست  وا  نک  توعد  مالـسا  هب  زین )  ) ار وا  وگب و  وا  هب  و 

هک یتقو  دننک  یم  بیقعت  ارت  اه  هراوس  سپـس  دنراپـس : یم  كاخ  هب  ارت  رفن )  ) ود نآ  دـیامن و  یم  تیعبت  وت  هب  دـنادرگ و  یمرب  وا  هب  ار 
نج و زا  یئاه  قساف  راغ » نآ  رد   » ورب و راغ  هب  وش و  هدایپ  تبسا  زا  دنسر : یم  وت  هب  اهراوس  بسا  یلحم  نینچ  رد  يدیسر  هعلق  کیدزن 

!«. دنوش یم  کیرش  وت  نوخ  رد  سنا 
؟ دـینیب یم  يزیچ  ایآ  دـیورب و  الاب  تفگ : اهنآ  هب  دیـسر و  درم  ود  نآ  هب  داد و  ماـجنا  ار ) ترـضح  یـشرافس   ) ياـهراک نیا  همه  ورمع 

؛ درک تخلار  شبسا  دش و  راغ  لخاد  دش و  هدایپ  شبسا  زا  سپ  دنیآ ، یم  راوس  هتسد  کی  دنتفگ :
: تسا یکیدزن  رد  تسوا و  بسا  نیا  دنتفگ : دندید  ار  شتخل  بسا  دندیسر و  نوشق  دز و  اروا  یهایس » رام   » دش راغ  لخاد  هک  یماگنه 
هب دندروآ و  هیواعم  هب  دنتشادرب  ار  شرـس  دش و  ادج  شندب  زا  دندز  تسد  شندب  ياجره  هب  تسا ) هدرم  دندید   ) دندش لخاد  راغ  هب  و 

«1 . » دش هدز  هزین  هب  مالسا  رد  هک  تسا  يرس  لوا  نآ  دومن و  بصن  هزین 
یعازخ قمح  نب  ورمع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : يدزألا  ریدس  نب  ریمش  زا  شردپ  زا  نایفس ، نب  نیسح  زا  فاوص ، یلع  نب  دمحم  - 2

لاق فیقث ؟ یف  لزنأفأ  لاق : ال ، لاق : انناریج ؟ ۀـنانک  ینب  یف  لزنأفأ  لاق : مهیف ، نلزنت  ال  لاق : یموق ، یف  لاـق : ورمع ؟ اـی  تلزن  نیأ  دومرف :
امّلقف لئاو ، نب  رکب  میمت و  یلع  امهدحأ  یتأی  ۀـفوکلا ، رهظ  نم  ناجرخی  ران  نم  ناقنع  لاق : امهام ؟ و  لاق : ةرجملاو ؟ ةرعملاب  عنـصت  امف 

قرحتف رادلا  لخدـی  وه  امنإ  مهنم ، بیـصی  نم  ّلقف  ۀـفوکلا  نم  « 2  » يرخألا بناجلا  یلع  ذـخأتف  يرخألا  قنعلا  یتأـی  دـحأ و  هنم  تلفی 
موق ماقف  لاق : دزألا ، نم  رماع  نب  ورمع  ینب  یف  لزنا  لاق : لزنأ ؟ نیأف  لاق : نیتیبلا : تیبلا و  قرحیف ) )

502 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
وه و  لوقنمل ، کسأر  نإ  و  يدعب ، لوتقمل  کنإو  ورمع  ای  لاقف : ۀنهکلا ؟ ثیدحب  ثدحتی  انهاک  الإ  هارن  ام  اولاق : مالکلا و  اذه  اورـضح 
نب ورمع  ینب  نم  یحلا  اذه  الإ  کتمرب  كوملـس )  ) كوملـسأ الإ  موقب  لزنت  کنإ ال  امأ  کلتاقل ، لیولاو  مالـسإلا ، یف  لقنی  سأر  لوأ 
یف ۀـیواعم  ۀـفالخ  یف  قمحلا  نب  ورمع  لقنت  یتح  مایألا  نم ]  ] تضم ام  هَّللاوف  لاق : كولذـخی ، نلو  كوملـسی  نل  مهنإف  دزألا  نم  رماـع 
لوأ وه  و  ماشلاب ، ۀـیواعم  یلإ  قارعلا  نم  هسأر  لمح  لتقف و  هوملـسأف  ۀـعازخ ، ینب  نم  هموق  یف  لزن  یتح  اروعذـم ، افئاخ  برعلا  ءاـیحأ 

«1 . » دلب یلإ  دلب  نم  مالسالا  یف  لمح  سأر 
؟ منک لزنم  نامیاه  هیاسمه  هنانک  ینب  رد  اـیآ  تفگ : نکن ، لزنم  اـهنآ  رد  دومرف : اـه ، لـیماف  رد  تفگ : ورمع ؟ يا  ياهدرک ، لزنم  اـجک 

؟ دنتسه هچ  اهنآ  تفگ : هّرجم ؟ هرعم و  اب  ینک  یم  راکچ  دومرف : میآ ؟ دورف  فیقث  ینب  رد  ایآ  تفگ : هن ، دومرف :
نآ و  دـبای ، یئاهر  نآ  زا  یـسک  مک  دـیآ  لـئاو  نب  رکب  میمت و  رب  یکی  دـنیآ ، نوریب  هفوک  تشپ  زا  هک  تسا  شتآ  زا  هبعـش  ود  دومرف :
یم دوـش و  یم  هناـخ  لـخاد  نآ  اـنامه  اـهنآ ، زا  دـیامن  تباـصا  نآ  ار  یـسک  مک  سپ  دریگ  یم  ار  هفوـک  رگید  فرط  دـیآ و  یم  یکی 

رـضاح هک  یناـسک  نک ، لزنم  دزا  هخاـش )  ) زا رماـع  نبورمع  ینب  رد  دومرف : میآ ؟ دورف  اـجک  سپ  تفگ : ار ، هناـخ  ود  هناـخ و  دـنازوس 
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. دنز یم  فرح  نانهاک  ياهراتفگ  دننام  هک  نهاک  رگم  ار  وا  مینیب  یمن  ام  دنتفگ : دندش و  دنلب  دندینش  هک  ار  مالک  نیا  دندوب 
و دننادرگ ، یم  مالسا  رد  تسا  رس  نیتسخن  نآ  دننک و  یم  لقن  ار  ترس  يوش و  یم  هتـشک  نم  زا  دعب  وت  نیقی  هب  ورمع  يا  دومرف : سپ 
، دزا زا  رماع  نبورمع  ینب  زا  هلیبق  نیا  رگم  دننک  میلست  نمـشد ) هب   ) ارت هک  نیا  رگم  یموق  رب  ییآ  یمن  دورف  شاب  هاگآ  وت ، لتاق  رب  ياو 

. دنیامن یمن  تراوخ  دننک و  یمن  میلست  ارت  اهنآ 
یم كانـسرت  ناساره و  برع  لیابق  رد  هیواعم  تفالخ  رد  قمح  نبورمع  هک  نیا  اـت  یئاـهزور  تشذـگن  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يوار 
نآ دندومن و  لمح  ماش  هب  قارع  زا  ار  شرـس  دش و  هتـشک  دندرک و  میلـست  ار  وا  سپ  دمآ ، دورف  ۀـعازخ  ینب  زا  دوخ  موق  رد  ات  دـیخرچ 

. دیدرگ لمح  يرهش  هب  يرهش  زا  مالسا  رد  هک  دوب  يرس  لوا 
! دیئامن تواضق  دیرگنب و  فاصنا  هدید  تقد و  اب  اه  تیاور  نیا  ياوتحم  هب 

! هیریوج تداهش  زا  رابخا  - 17

ترـضح دوب و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  فک  رب  ناج  قشاع  یعقاو و  رادتـسود  افواب و  نارای  زا  هیریوج  هیریوج ! تداهـش  زا  راـبخا  - 17
. دومن وا  میلعت  تشاذگ و  وا  رایتخا  رد  يدایز  رارسا 

هتبلا هدیباوخ  يا  وش  دنلب  تفگ : دز و  ادص  ار  ترضح  هیریوج  دندوب ، باحصا  زا  ياهدع  شدزن  دوب و  هدیباوخ  ولهپ  هب  ترـضح  يزور 
! ددرگ باضخ  تنساحم  ترس  نوخ  زا  هک  دوش  هدز  یتبرض  ترس  هب  هتبلا 

كدی و نعطقیلف  مینزلا ، لتعلا  یلإ  نلتعتل  هدیب  یـسفن  يذلاو  امأ  كرمأب  ۀیریوج  ای  کثّدحأو  لاق : مث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مسبتف 
هبناج یلإ  هبلص  هلجرو  هدی  عطقف  ۀیریوج ، دایز  ذخأ  یتح  کلذ  یلع  مایألا  تضم  ام  هللاوف  لاق : رفاک ، عذج  تحت  کنبلصیل  و  کلجر ،

«1  » ربکعم نبا 
«2  » هبناج یلإ  ریصق  عذج  یلع  هبلصف  الیوط ، اعذج  ناکو 

تـسد رد  نم  ناج  هک  یئادخ  هب  مسق  شاب  هاگآ  وت ، تشذگرـس  هب  هیریوج  يا  میوگ  ثیدـح  وت  هب  مه  نم  و  دومرف : دومن و  مسبت  ماما 
!. رفاک کی  يامرخ  هنت  رب  دزیوآ  راد  هب  ارت  دَُرب و  یم  ار  تیاپ  تسد و  هتبلا  سپ  ماندب  زوت و  هنیک  يوس  هب  يوش  یم  هدرب  هتبلا  تسوا ،

هب دومن و  عطق  ار  شیاپ  تسد و  تفرگ و  ار  هیریوج  هیبا ) نبا   ) دایز هک  نیا  ات  هیـضق  نیا  رب  تشذـگن  اهزور  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ : يوار 
دز راد  هاتوک  هنت  رب  نآ  رانک  رد  سپ  دوب ، دنلب  وا  لخن  هنت  ربکعم و  نبا  يامرخ  هنت  رانک  رد  دز  راد 

وا تداهش  تیفیک  رامت و  مثیم  زا  رابخا  - 18

ۀفوک عماج  دجسم  زا  دش  یم  نوریب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ام  يالوم  دنیوگ : وا 1 - تداهـش  تیفیک  رامت و  مثیم  زا  رابخا  - 18
ّکنأب لاق : يالومای ؟ اذاـمب  لاـقف : مثیماـی  كرّـشبأ  ـالأ  دومرف : وا  هب  يزور  درک ، یم  تبحـص  وا  اـب  سپ  راّـمت  مثیم  دزن  تسـشنیم  سپ 

مالسإلا ةرطف  یلع  انأ  يالومای و  لاق : ًابولصم ! تومت 
504 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1  .... » مثیمای معن  لاقف   ؟
يالوم يا  تفگ : يریم ! یم  هدـش و  هدز  راد  هب  وت  هک  نیارب  دومرف : نم ؟ يالوم  يا  يزیچ  هچ  هب  تفگ : مثیم ؟ يا  مهدـن  هدژم  وت  هب  ایآ 

نآ هب  هک  یئاـمرخ  تخرد  يوـش و  یم  هدز  راد  هب  هک  ار  یلحم  یهاوـخ  یم  اـیآ  مـثیم  يا  یلب  دوـمرف : مریم ؟) یم   ) مالـسا نـید  رب  نـم 
 ... داد ناشن  مثیم  هب  ًاحورشم  ار  اهنآ  یمامت  ترضح  سپ  نانمؤمریما ، يا  یلب  تفگ  مهد !؟ تناشن  يوش ، یم  هتخیوآ 

ینب زا  ینز  هدرب  مالـسلا  هیلع  یلع  مالغ  راـمت  مثیم  تفگ : یمثیم  نسح  نب  دـمحأ  زا  دـنک  تیاور  تاراـغلا  باـتک  رد  یفقث  میهاربإ  - 2
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یّلـص هَّللا  لوسر  نإ  لاقف : ملاس ، لاق : کمـسا ؟ ام  دومرف : وا  هب  يزور  درک  شدازآ  دیرخ و  نز  نآ  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، دسا 
: لاق یمـسا ، هَّللاو )  ) وه تقدص ، هلوسر و  هَّللا و  قدص  لاق : مثیم ، مجعلا  یف  كوبأ  هب  كامـس  يذلا  کمـسا  نأ  ینربخأ  هلآو  هیلع  هَّللا 

«2 . » ملاس ابأ  هاّنکف  هب ، کینکن  نحن  و  املاس ، عد  کمسا و  یلإ  عجراف 
هدـیمان نآ  هب  مجع  رد  ارت  تردـپ  هک  یمان  تسا : هدادربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : ملاس ، تفگ : تسیچ ؟ تماـن 

. تسا نامه  نم  مان  مسف  ادخ  هب  دیتفگ  تسار  امش  شلوسر و  ادخ و  تفگ : تسا  مثیم » »
. دومن اّنکم  ملاس  ابا  اروا  سپ  میهد ، یم  هینک  نآ  اب  ارت  ام  نک و  اهر  ار  ملاس  درگرب و  تمسا  هب  دومرف :

نایب ار  اهنآ  ضعب  مثیم  دومن  میلعت  وا  هب  تشاذگ و ) وا  رایتخا  رد   ) ار دایز  ملع  درک و  علطم  دایز  رارسا  رب  ار  مثیم )  ) وا مالـسلا  هیلع  یلع 
رد يزور  هک  نیا  ات  دـنداد ، یم  تبـسن  بیرف ، چوپ و  یئوگ و  هفارخ  هب  ار  ماما  دـندرک و  یم  کش  وا  رب  هفوک  لها  زا  یهورگ  درک  یم 

: دومرف دندوب  ودره  صلخم  هدننک و  کش  هک  شباحصا  زا  دایز  قلخ  ترضح  رضحم 
ثلاثلا مویلا  ناک  اذإف  کتیحل ، بضخت  یتح  ًامد  کمف  كارخنم و  ردـتبا  یناثلا  مویلا  ناک  اذإف  بلـصت ، يدـعب و  ذـخؤت  کـنإ  مثیم  اـی 

عضوملا و  کلذ ، رظتناف  کیلع ، یضقتف  ۀبرحب  تنعط 
505 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

و ضرألا - ینعی  ةرهطملا - نم  مهبرقأ  و  ۀبـشخ ، مهرـصقأ  تنأ  ةرـشع ، رـشاعل  کنإ  ثیرح ، نب  ورمع  راد  باب )  ) یلع هیف  بلـصت  يذلا 
زا دش  مود  زور  هک  یتقو  سپ  يوش ، یم  هتخیوآ  راد  هب  هدش و  ریگتسد  نم  زا  دعب  وت  مثیم  يا  اهعذج ، یلع  بلصت  یتلا  ۀلخنلا  کنیرأل 
ایند زا  يوش و  یم  هدز  ياهبرح  اب  دـسر  موس  زور  هک  یتقو  ددرگ و  نیگنر  نآ  زا  تشیر  ات  دزیر  یم  نوخ  تناـهد ، غاـمد و  خاروس  ود 

دوب و یهاوخ  مهد  رفن  وت  و  دش ، دـهاوخ  ثیرح  نبورمع  ِرَد  رب  يوش  یم  هدز  راد  هب  هک  یلحم  شاب و  رظتنم  ار ) اه  هتفگ   ) نیا يور  یم 
یم هتخیوآ  راد  هب  نآ  رد  هک  ار  یلخن  مهد  ناـشن  وـت  هب  هتبلا  دوـش و  یم  نیمز  رب  رت  کـیدزن  رت و  هاـتوک  همه  زا  تا ) هدزراد   ) تـخرد

. يوش
ماهدش و هدیرفآ  وت  يارب  تفگ : یم  دـناوخ و  یم  زامن  لخن  نآ  رانک  دـمآ و  یم  مثیم  داد و  ناشن  وا  هب  ار  نآ  نآزا ، دـعب  زور  ود  سپس 
دوب و شبظاوم  دمآ و  یم  مثیم  دش و  هدیرب  لخن  یتدم ، زا  دعب  دیسر و  تداهش  هب  ترضح  ات  دوب  هنوگ  نیدب  ياهدش ، زبس  نم  يارب  وت 
وا هب  دـیوگ و  یم  هچ  تسناد  یمن  ورمع  شاـب ، بوخ  هیاـسمه  نم  يارب  سپ  موش  یم  هیاـسمه  وت  اـب  نم  تفگ : یم  ثیرح  نبورمع  هب 

!؟ يرخ یم  ار  میکح  نبا  هناخ  ای  دوعس  نبا  هناخ  تفگ : یم 
، میقارع تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  دـش  دراو  اهنع ، هللا  یـضر  ۀملـس  مأ  لزنم )  ) هب سپ  تفر ، جـح  هب  دـش  هتـشک  نآ  رد  هک  یلاـس  رد  و 
: تفگ متـسه ، مثیم  هکلب  تفگ : یمثیه ؟ وـت  تفگ : سپ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هدرک  دازآ  تـفگ : درک ؟ لاؤـس  شتاصخـشم 

؛ درک یماهبش  رد  یلع  هب  ار  وت  شرافس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  یم  اسب  يا  هّللاو  هّللا  ناحبس 
منک مالس  وا  هب  متشاد  تسود  نم  هدب  ربخ  وا  هب  تفگ : تسا ، شاهناخ  رد  وا  تفگ : دومن ؟ لاؤس  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  مثیم 

مهاوـخ یم  و  میاـمن ، تاـقالم  ار  وا  زورما  مناوـت  یمن  و  هـّللا ، ءاـش  نإ  مـینک  یم  تاـقالم  نیملاـعلا  بر  دزن  ار  رگیدـمهام  دـشن ) یلو  )
ددرگ یم  باضخ  نوخ  اب  نآ  يدوز  هب  شاب  هاـگآ  تفگ : مثیم  درک ، وبـشوخ  اروا  نساـحم  تساوخ و  يرطع  هملـس ) ما   ) سپ مدرگرب ،

: تفگ تسا ؟ هداد  ربخ  وت  هب  ِهک  تفگ :
یمامت دیـس  نم و  ياقآ  دیـس و  وا  هکلب  تسین  وت  ياقآ  دیـس و  اهنت  وا  تفگ : درک و  هیرگ  ۀملـس  ما  سپ  نم ، ياـقآ  دیـس و  ارم  داد  ربخ 

؛ تفگ عادو  ار  وا  سپ  تساهناملسم 
نیا دنتفگ : دندرک و  لخاد  دایز  نب  هّللادیبع  رب  دش و  ریگتسد  تشگرب و  ۀفوک  هب  سپ 
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: تفگ تساجک !؟ تراـگدرورپ  تفگ : هَّللادـیبع  یلب ، دـنتفگ : یمجعا ؟ نیا  امـش  رب  ياو  تفگ : دوب  مدرم  نیرتزیزع  بارت ، یبأ  دزن  رد 
یم هچ  ـالاح  دوـب ، اـه  هتفگ  نیا  زا  یـضعب  تفگ : یبارت ، یبا  ناـکیدزن  ناّـصاخ و )  ) زا وـت  هک  دـناهدناسر  نم  هب  تفگ : هاـگ  نیمک  رد 

- رشاع ینبلصت  کنأ  « 1  » ینربخأ هنإ  معن  تفگ : دمآ  دهاوخ  ترـس  هب  هچ  يدوز  هب  تسا  هداد  ربخ  وت  هب  وا  دنیوگ  یم  تفگ : یهاوخ ؟
نیرتهاـتوک مرفن و  نیمهد  نم  ینز و  یم  راد  هب  ارم  وـت  تسا ، هدوـمرف  نم  هب  یلب  ةرهطملا ، نـم  مـهبرقأ  ۀبـشخ و  مهرـصقأ  اـنأ  ةرـشع و 

؛ دوب مهاوخ  نیمز  هب  رت  کیدزن  تخرد و 
زا تسا  هداد  ربخ  وا  ًامتح  ینک  یم  تفلاخم  وا  اب  هنوگچ  وترب  ياو  تفگ : منک )! یم  تباث  ار  وا  فالخو   ) منک یم  تفلاخم  وا  اب  تفگ :

دقل هَّللاو  امأ  ینک !؟ یم  تفلاخم  اه  نیا  هتفگ  اب  هنوگچ  سپ  ادـخ ؟، زا  لـیئربج  لـیئربج و  زا  زین  وا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ادخ هب  شاب  هاگآ  لیخلا  مجلی  امک  ماجلب  مالـسإلا  یف  مجلأ  هَّللا  قلخ  لّوأل  ّینإ  و  ۀفوکلا ، نم  وه  نیأ  هیف  بلـصأ  يذـلا  عضوملا  تفرع 

ماجل مناـهد  هب  مالـسا  رد  هک  میادـخ  قلخ  نیلوا  نم  تسا و  هفوک  ياـجک  رد  موش  یم  هتخیوآ  راد  هب  هک  ار  یلحم  مسانـش  یم  نم  مسق 
. اهبسا ندز  ماجل  دننام  دوش  یم  هدز 

: تفگ راتخم  هب  نادنز  رد  يزور  درک ، ینادنز  یفقث  راتخم  اب  ار  وا  سپ 
زا ، ) هیّدخ هتهبج و  یلع  اذه  کمدقب  أطت  و  هنجس ، یف  نحن  يذلا  رابجلا  اذه  لتقتف  مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  مدب  ًارئاث  جرخت  تلفت و  کنإ 

ار وا  وت  میتسه ، شنادنز  رد  هک  رگمتس  نیا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  يارب  یئامن  یم  جورخ  یبای و  یم  یئاهر  وت  نادنز )
؛ ینک یم  لام  دگل  اروا  ياهور  یناشیپ و  تیاهاپ  اب  یشک و  یم 

نب هَّللادبع  لایع  شرهاوخ  نوچ  دیامن  دازآ  اروا  هک  دیسر  همان  هیواعم  نب  دیزی  زا  دناسرب  لتق  هب  هک  تساوخ  ار  راتخم  هَّللادیبع  هک  یتقو 
«2 . » دیسر دیزی  همان  دننزب  ندرگ  دندرب  یم  هک  ار  وا  دیامن ، دازآ  ار  راتخم  دهاوخب  دیزی  زا  تساوخ  وا  زا  دوب و  باطخ  نب  رمع 

507 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
: تفگ دومن و  تاقالم  ار  مثیم  سپ  منک ، یم  ءارجا  ار  بارت  یبا  مکح  هتبلا  تفگ : هَّللادـیبع  دـنزیوآ ، راد  هب  ات  دـندروآ  نوریب  ار  مثیم  و 

نآ ماهدش و  هدیرفآ  تخرد )  ) نآ يارب  دومرف : دز و  يدنخبل  سپ  دـهد !؟ یم  تاجن  لخن ) نیا  ندز  راد  هب  و   ) هلحرم نیا  زا  ارت  زیچ  هچ 
.)!؟ یئامن تفلاخم  یهلا  ردق  اضق و  اب  یناوت  یم  هنوگچ   ) تسا هدش  گرزب ) و   ) هیذغت نم  يارب  مه 

هب هـک  تـفگ : یم  نـم  هـب  تـفگ : ورمع  ثـیرح ، نـبورمع  ِرَد  رد  دــندمآ  درگ  وا  رود  هـب  مدرم  دــش ، هدرب  ــالاب  تـخرد  رب  هـک  یتـقو 
دوع دشاپب و  بآ  دنز و  وراج  ار  راد  نآ  ریز  داد  یم  روتـسد  ار  شزینک  سپ  مدیمهف ) یمن  ار  وا  روظنم  نم  یلو   ) میآ یم  تایگیاسمه 

، هیما ینب  ندرکاوسر  مشاه و  ینب  لئاضف  نایب  هب  درک  عورش  دوب  نازیوآ  راد  رد  مثیم  دنازوسب ، وبشوخ ) )
هب مالـسا  رد  هک  دوب  یماگل  نیلوا  دـندز و  دـینزب و  ماگل  شناهد  هب  تفگ : درک  اوسر  درب و  ارامـش  يوربآ  هدرب  نیا  دـنتفگ : دایز  نبا  هب 

. دش هدز  یسک  نهد 
دیسر و تداهش  هب  دندز و  شیولهپ  هب  ياهبرح  اب  موس  زور  دیدرگ و  نیگنر  نآ  اب  شنساحم  يراج و  شناهد  غامد و  زا  نوخ  مود  زور 

. دیدرگ عقاو  قارع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندمآ  زا  شیپ  زور  هد  ارجام  نیا 
مثیم ای  تنأ  فیک  دومرف : تساوخ و  ارم  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما : تفگ : یم  یناورهن  مثیم  مدینـش  تفگ : یمثیم : نارمع  نب  فسوی  - 2

کلتقی و ًاذا  لاق  کنم  أربأال  هَّللاو  اـمأ  نینمؤملاریما : اـی  لاـق : یّنم ؟ ۀـئاربلا  یلا  داـیز  نب  هَّللادـیبع  اـهّیعد  نبا  ۀـّیمأ  ینب  ّیعد  كاـعد  اذا 
: تلق کبلصی 

«1 . » یتجرد یف  یعم  نوکت  ًاذا  مثیم  ای  لاقف  لیلق . هَّللا  یف  كاذف  ربصأ 
نآ  ) یئوج تئارب  نم  زا  دهاوخب  وت  زا  دایز  نب  هَّللا  دـیبع  هیما  ینب  هدـش  اعدا  دـنزرف  هدـش و  اعدا  هک  ینامز  مثیم  يا  دوب  یهاوخ  هنوگچ 

دشک و یم  ارت  تروص  نیا  رد  دومرف : منک ، یمن  يّربت  وت  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  شاب  هاگآ  نانمؤمریما  يا  تفگ : ینک ،)!؟ یم  هچ  تقو 
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هب
508 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نم هجرد  رد  نم  اب  یشاب  یم  تروص  نیا  رد  مثیم  يا  دومرف : تسا ، مک  ادخ  هار  رد  راک  نیا  متفگ : دنز ،! تراد 

! يرجه دیشُر  تداهش  زارابخا  - 19

زا هک  هچنآ  هب  هدـبربخ  نم  هب  متفگ : وا  هب  تفگ : يرجهدیـشر  رتخد  اونق  زا  یلجع  ناّـسح  یبأ  - 1 يرجه ! دیشُر  تداهـش  زارابخا  - 19
اذا كربص  فیک  دیـشُر  ای  دومرف : درک و  ثیدح  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما : تفگ : یم  مردـپ  زا  مدینـش  تفگ : ياهدینـش ،؟ تردـپ 

یعم تنأ  دیـشُر ، ای  یلب  لاق  ۀّنجلا ؟ کلذ  رخآ  نینمؤملاریما : ای  تلقف : کناسل !؟ کیلجر و  کیدی و  عطقف  ۀـّیمأ  ینب  ّیعد  کیلا  لسرأ 
«1  ... » ةرخالا اینّدلا و  یف 

!؟ ار وت  نابز  اپ و  ود  تسد و  ود  دیامن  عطق  سپ  هیما ، ینب  هدش  هدناوخ  دتسرف  وت  يوس  هب  هک  ینامز  درک  یهاوخ  ربص  هنوگچ  دیشُر  يا 
 ... ترخآ ایند و  رد  ینم  اب  وت  دیشُر  يا  یلب  دومرف : تسا !؟ تشهب  نآ  رخآ  نانمؤمریما  يا  متفگ : سپ 

تخرد ریز  سپ  شنارای ، دوب  وا  اـب  و  « 2  » ینرب يامرخ )  ) غاب هب  يزور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما : تفر  نوریب  تفگ : ریبز  نب  لیـضف  - 2
: نانمؤمریما يا  تفگ : يرجه  دیشر  دش ، هتشاذگ  اهنآ  يولج  هب  تخیر و  بطر  نآ  زا  ۀلخن و  هب  دومن  رما  سپس  تسشن  یئامرخ 

: دومرف بطر ؟، نیا  تسا  یندروخو )  ) كاپ هچ 
«3 ! » اهعذج یلع  بلصت  ّکنا  امأ  دیشُر  ای 

. يوش یم  هتخیوآ  راد  هب  نآ  هنت  رد  نیقی  هب  وت  شاب  هاگآ  دیشُر  يا 
وا هب  دایز  سپ  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  باحصأ  صاوخ  زا  وا  دندروآ - ار  يرجه  دیشر  مدوب  دایز  دزن  نم  تفگ : یثراح  رصننب  دایز  - 3

هب ام  هک  تسا  هتفگ  هچ  وت  لیلخ  تفگ :
509 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

!، ینز یم  راد  هب  ارم  ینک و  یم  عطق  ارم  ياپود  تسدود و  یننوبلصت ، یلجر و  يدی و  نوعطقت  تفگ : دروآ ؟ میهاوخ  ترس 
: تفگ دور  نوریب  تساوـخ  هک  یتـقو  سپ  دـینک ، اـهر  ار  وا  منک ، یم  بیذـکت  ار  وا  هتفگ  مسق  ادـخ  هـب  شاـب  هاـگآ  تـفگ : داـیز  سپ 

تـسد ود  ینامب ، رگا  ياهدرک  يدب  ام  يارب  هشیمه  وت  مینک  یمن  ادیپ  تیارب  هتفگ ، تتـسود  هک  هچنآ  زا  رتهب  یهار  ام  ار ، وا  دینادرگرب 
دایز دنام  یکی  تفگ : دیـشر  سپ  «، 1  » دـینز راد  هب  ولگ  هب  ار  وا  تفگ : سپ  تفگ ، یم  نخـس  هک  یلاح  رد  دـیئامن  عطق  اروا  ياـپود  و 
نیا مسق  ادـخ  هب  تفگ : منزب  فرح  هملک  کـی  دـیهد  یتلهم  نم  هب  تفگ : « 2  » دـندروآ رد  ار  شنابز  یماگنه  دـیّربب ، ار  شنابز  تفگ :

«3 . » هوبلص هناسل و  اوعطقف  یناسل ، عطقب  ینربخأ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  راتفگ  یتسار  تسا 
دندز راد  هب  دندیرب و  زین  ار  شنابز  سپ  دوش ، یم  هدیرب  منابز  هک  دوب  هداد  ربخ  نم  هب 

لوغم زا  رابخا  - 20

: دومرف داد  ربخ  لوغم  هنتف  زا  هک  هچنآ  نمض  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  لوغم 1 - زا  رابخا  - 20
یتح لتق  رارحتسا  كانه  نوکی  و  قاتعلا ، لیخلا  نوبقتعی  و  جابیدلا ، قرـسلا و  نوسبلی  ۀقرطملا ، ناجملا  مههوجو  ّنأک  اموق  مهارأ  ینأک 

«4 . » روسأملا نم  لقأ  تلفملا  نوکی  و  لوتقملا ، یلع  حورجملا  یشمی 
دنوش و یم  يراکش  نابسا  راوس  دنشوپ و  یم  ابید ، ریرح و  ياهسابل  تسا ، هدش  هدیبوک  رپس  دننام  ناشیاهور  منیب  یم  ار  اهنآ  نم  ایوگ 

دوش یم  ناریسا  زا  رتمک  ناگتفای  یئاهر  دنور و  هار  اه  هتشک  يور  یمخز  هک  ياهنوگب  دنزادنا  یم  هار  مرگ ) و   ) دازآ راتشک  اجنآ  رد 
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دیعس يرون  هلإلادبع و  زا  رابخا  - 21

نکی مل  روسجلا  نم  ۀسمخ  کیلع  دقعیءاروز  ای  کب  ّینأک  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دیعس 1 - يرون  هلإلادبع و  زا  رابخا  - 21
510 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یلی امم  ۀمیظع  ۀلتقم  نوکت  دادغب و  ةرـصبلاب و  ّالا  قزر  هّلل  سیل  هنأ  سانلا  نظت  دیدحلا و  رجالاب و  نونبی  و  سابعلا ، ینبدـهع  یف  ّنهلثم 
هللا یلـص  دمحم  لآ  جرف  اوعقوتف  کلاذ  دعب  ماشلا و  یلا  هثعبی  شیج  دی  یلع  هلالادبع  لتق  نوکی  دیعّـسلا و  هلإلادبع و  هیف  لتقی  ۀـلجد و 

«1 . » هلآ هیلع و 
نهآ و رجآ و  اب  دننک  یم  انب  و  سابعلا ، ینب  نامز  رد  دوبن  اهنآ  لثم  هک  لپ ، جنپ  وترب  دوش  یم  هتسب  ءاروز  يا  منیب  یم  ار  وت  هک  نیا  لثم 

دبع نآرد  دوش  یم  هتشک  هلجد و  رانک  رد  یگرزب  راتشک  دوش  یم  دادغب و  هرصب و  رد  رگم  ادخ  قزر  تسین  انامه  مدرم  دنک  یم  نامگ 
دمحم لآ  ْجَرَف  رظتنم  نآ  زا  دعب  ماش و  يوس  هب  دنک  یم  مازعا  شدوخ )  ) هک یشترا  تسد  رد  هلالادبع  نتـشک  دوش  یم  دیعـس و  هلالا و 

. دیشاب
عیمج یلع  یلوتـسی  ریمـض  هل و ال  ۀـّمذ  قارعلا ال  یف  لجر  کلمی  هلالادـبع  لـتق  دـعب  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  تسا  ترـضح  نآ  زا  و  - 2

وه یعیبّرلارود و  یلا  یهتنی  یّتح  دادـغب  یحاون  يدـحا  یف  ۀـمیظع  ۀـلتقم  ةرزجم و  هرود  یف  عقت  سانلا و  نیب  فالتخالا  قلتخی  ساّنلا و 
«2 . » تیبلا لها  انل  بصان  لجر 

مدرم و همه  رب  ددرگ  طلسم  یبوخ ، نطاب  هن  دشاب و  هتشاد  يدهعت  هن  قارع  رد  يدرم  دسر  یم  تسایر  هب  هلالا  دبع  ندش  هتشک  زا  دعب  و 
هناخ هب  دسرب  هک  نیا  ات  دادغب  یحاون  زا  یکی  رد  یگرزب  راتـشک  ندیربرـس و  وا  نارود  رد  ددرگ  عقاو  مدرم و  نایم  فالتخا  دزادـنا  یم 

. تیب لها  ام  نمشد  تسیدرم  وا  یعیبر و 
. داتفا دهاوخ  عیاقو  نیا  مجنپ  رسج  مامتا  زا  دعب  مکحم : يوق و  حلاصم  اب  اهرسج  نیا  يانب  هک  نیا  حیضوت 

یگرزب راتـشک  وا  نامز  رد  هک  يدرم  دش و  عقاو  ۀـجحلا  يذ  رد 27  دعبب  يرمق  خیرات 1374  رد  فرشا  فجن  رد  ام  لیـصحت  نامز  رد 
رازه اه  هد  دومن و  لیمحت  ناریا  تلم  رب  ار  رایع  مامت  گنج  مامت  لاس  تشه  وا  هک  دشاب  نیسح  مادص  نامه  يوق  لامتحا  هب  داتفا  قافتا 

. دندش هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  نیملسم  نیفرط  زا  رفن 
لقن ار  یبیرغ  بیجع و  نایرج  يربط  ریرج  نبا  قسعمح »  » هکرابم هیآریسفت  رد  - 3

511 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
وا اب  مه  ینامی  نب  ۀفیذح  دمآ و  سابع  نبا  شیپ  يدرم  دیوگ : یم  هدناسر  رذـنم  نب  ةاطرا  هب  ات  هدرک  رکذ  ار  ثیدـح  دنـس  تسا  هدرک 

دینادرگ و ور  مه  وا  دومن و  رارکت  ار  شراتفگ  سپس  دینادرگ  وا  زا  ار  شیور  سابع  نبا  قسعمح )  ) ریـسفت زا  هدب  ربخ  نم  هب  تفگ : دوب 
دـماین و) شـشوخ  هک  يدـید  و   ) مهد یم  ربخ  وت  هب  نم  تفگ : درم )  ) نآ هب  ۀـفیذح  هکنیا ) ات   ) دادـن هجیتن  مه  راب  نیموس  دادـن  باوج 

. تسا هدش  لزان  دنیوگ : یم  هلالادبع  وا  هب  هک  وا ) لسن  زا   ) تیب لها  زا  يدرم  هرابرد  هیآ  نیا  تفگن ، باوج 
مهتلود عاطقنا  مهکلم و  لاوز  یف  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نذأ  اذاف  ًاقش  امهنیب  رهّنلا  قشی  ناتنیدم  هیلع  ینبت  قرـشملا  راهنا  نم  رهن  یلع  لزنی 
ۀبجعتم اهتبحاص  حبـصت  اهناکم و  نکت  مل  اّهنأک  تقرتحا  دق  ٌۀملظم و  ٌءادوس  حبـصتف  اًلیل  ًاران  امهادحا  یلع  ّلج  ّزع و  هَّللا  ثعب  مهتّدـم  و 

ّمث مهنم ، دـینع  راّبج  ّلک  اهیف  عمتجی  یتح  کلذ  اهموی  ضایب  ّالا  وه  امف  ماشلا  یلا  هثعبی  شیج  دـی  یلع  هَّللادـبع  لتق  ناک  تتلفأ و  فیک 
: یلاعت هلوق  کلذف  ًاعیمج  مهب  اهب و  هَّللا  فسخی 

«1 (. » قسعمح )
دنوادخ داد  هزاجا  هک  ینامز  سپ  دفاکـش ، یم  ار  ود  نآ  نایم  رهن  هک  رهـش  ود  نآ  رب  دوش  یم  انب  قرـشم  ياهرهن  زا  يرهن  رب  دیآ  دورف 
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رهـش ود  نآ  زا  یکی  رب  ّلج  ّزع و  يادخ  دنازیگنا  رب  اهنآ ، تدـم  تلود و  ندـش  هدـیرب  اهنآ و  تنطلـس  نتفر  نیب  زا  رد  یلاعت  كرابت و 
اب یکی  نآ  دـنک  یم  حبـص  تسا و  هتـشادن  دوجو  هک  ياهنوگ  هب  هدـش  هتخوس  قـیقحتب  کـیرات و  هایـس و  دوـش  یم  حبـص  سپ  یـشتآ ،

سپ ماـش  رب  دتـسرف  یم  هک  يرکـشل  تسد  رب  هلالادـبع  ندـش  هتـشک  دوش  یم  و  شتآ ،) نآ  زا   ) تسا هتفاـی  یئاـهر  هنوگچ  هک  یتفگش 
دادغب و ادخ  درب  یم  ورف  سپس  اهنآ ، زا  دونع  رگمتس  مامت  دادغب )  ) نآ رد  دیآ  مه  درگ  ات  زور ، نآ  یئانـشور  نامه )  ) رگم نآ  رب  تسین 

(. قسعمح  ) یلاعت يادخ  هدومرف  تسا  نیا  سپ  ًاعیمج ، ار  اه  نآ  همه 
اهطسو یف  يرجی  ةدلب  : » دومرف ترضح  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  شدوخ  دانسا  اب  یسلجم  همالع  موحرم  یطخ  نتفلاو  محالملا  - 4

لتقی یتح  هئاـبحأ  هءرازو و  مهکلم و  لـتقی  یتح  کـلملا  یلع  بلقنی  دـبع  همـسا  لوأ  لـجر  اـهیف  موقی  نیماـمإلا  عجـضم  اـهبنج  رهّنلا و 
لوأ رخآ  لجر  موقی  مایّصلا  رهش  یف  ّمث  کلذ . سانلا  نم  یفخیال  هئاضعأب و  لّثمی  هلالادبع و 

512 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
شمان لوا  يدرم  دنک  یم  مایق  دشاب ، ماما  ود  دقرم  شرانک  رد  تسیراج و  يرهن  نآ  طسو  رد  هک  يرهـش  لوالا . دبعلا  لتقیف  دبع  همـسا 

شیاضعا هلالادبع و  دوش  هتـشک  هک  نیا  ات  ار ، شناتـسود  شناریزو و  هاش و  دیامن ) اتدوک  و   ) دشکبات هاشداپ  رب  ددرگ  یمرب  دشاب ، دـبع 
، تسا دبع  شمسا  لوا  رگید  درم  دنک  یم  مایق  ناضمر ) هام   ) هزور هام  رد  سپس  راتشک ،)  ) نیا مدرم  زا  دنامن  هدیشوپ  دوش و  هعطق  هعطق 
و کلهی ، قرتحتف و  ةرئاط  یف  ریطی  مایّـصلا  رهـش  نم  فصنلا  یف  لوألا  دبعلا  لتقی  يّذلا  یناّثلا  دـبعلا  ّنا  مث  ار . لوا  دـبع  دـشک  یم  سپ 
بالقنإلا و مودی  ۀنتفلا و  مودت  ًاّمغ و  کلهی  ّمث  سانلا ، هذـخأی  اّلئل  مجعلا  کلم  ّرفی  یتح  ءامّدـلا  کفـسب  مّرحم  یف  مجعلا  کلم  بلقنی 

«1  » مالسلا هیلع  ۀجحلا  روهظب  ساّنلا  رّشب 
یم بلقنم  و  دوش ، یم  كاله  دزوس و  یم  سپ  هرایط  اب  دـنک  یم  زاورپ  ناـضمر  هاـم  همین  رد  تشک  ار  لوا  دـبع  هک  مود  دـبع  سپـس  . 

ریگتـسد ار  وا  مدرم  هک  نیا  يارب  دزیرگ  یم  مجع ، هاـشداپ  هک  نیا  اـت  اـه ، نوخ  نتخیر  اـب  مرحم  هاـم )  ) رد مجع  روشک ) و   ) کـلم دوش 
هب ار  مدرم  هدب  هدژم  نامز ) زا  ههرب  نیا  رد   ) و دنک ، یم  ادیپ  همادا  بالقنا  دبای و  یم  همادا  هنتف  دریم و  یم  هصغو )  ) مغ اب  سپـس  دننکن ،

(. قح  ) تجح روهظ 
ۀئف مکحتف  هولتقف  ناـضمر . رهـش  نم  فصّنلا  یف  مهکلم  هدـئاق و  یلع  قارعلا  لـها  ماـق  اذا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  وا  زا  رخآ  ربخ  رد  و  - 5
دعب وبقتراف  قارعلا  لخدی  یّتح  ناجیبرذآ  یلع  ۀـینیمرأ  دالب  نم  یـسورّشلا  یتأی  اهدـعب  ّمث  ۀیـساّبع  ۀـئف  ّمث  ۀـملظ ، ةالو  مکحی  ّمث  ۀـیومأ 

«2 . » يدهملا کلذ 
هب يوـما  هورگ  سپ  ار ، وا  دنـشک  یم  سپ  ناـضمر  هاـم  فـصن  رد  ناـشهاشداپ  اور و  ناـمرف  هیلع  رب  دـننک  ماـیق  قارع  لـها  هـک  یناـمز 

یم مکح  دعب  دنسر و  تموکح 
513 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

رب ناتـسنمرا  ياهرهـش  زا  یـسورش  دـیآ  یم  نآ  زا  دـعب  سپـس  نایـسابع  هورگ  نآزا  دـعب  راکمتـس و  نایلاو  دنـسر ) تساـیر  هب  و   ) دـنک
. دیشاب مالسلا  هیلع  يدهم  رظتنم  نآ  زا  دعب  سپ  ددرگ ، قارع  لخاد  ات  ناجیابرذآ 

اقفر و اب  ار  تیاور  نیا  نامز  نآ  درک و  ادیپ  ققحت  متالیصحت  نارود  رد  مدوب و  فرشا  فجن  رد  نم  عیاقو ، نیا  یمامت  رد  دنامن  هتفگان 
نیا ایاضق ، نیا  زا  شیپ  نرق  هدراهچ  ًابیرقت  هک  میدرک  یم  بجعت  میدناوخ و  یم  رصم  پاچ  يواطنط  رهاوجلا »  » ریسفت رد  لیصفت  نیا  اب 

دنا هداد  ربخ  هنوگ 

مجنم اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 22

ترضح هک  یسراف  ناقهد  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تسا : هدروآ  راونألا  قراشم  باتک  رد  یسرب  خیـش  مجنم  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 22
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باحـصأ دعـسف  تسحتنا ، دـق  موجنلا  علاوط  نأ  ملعا  دومرف : وا  هب  تشاد ، رذـح  رب  ناورهن )  ) جراوخ گنج  هب  نتفر  ندـش و  راوس  زا  ار 
لاقف ناکمب ، کل  برحلا  سیلو  نابکوک  کجرب  یف  فلتخا  دقو  روثلا  جرب  یف  عطقی  خیرملا  دب  دقو  دوعسلا ، باحصأ  سحنو  سوحنلا 
راعش ردق  ام  و  يرارزلا ؟ ام  و  يرارسلا ؟ امف  تاعاسلا ، قئاقدلا و  عم  اهلقنت  تاثداحلاب و  « 1  » ّیلع یضقت  تایراجلا و  ریست  يذلا  تنأ  هل :
جرب فلتخا  مجن  ّيأبو  نازیملا ؟ هجو  یف  ۀـحرابلا  ّمت  امب  تنأ  ملاعأ  هل : لاقف  كربخأ ، بالرطـصألا و  یف  رظنأـس  لاـقف : 2 ؟»  » تاربدملا

( بوخو  ) دعـس سپ  هدـیدرگ ، سکعرب ) و   ) سحن ناگراتـس  علاـط  نادـب  ملعأ ، ـال  لاـقف : ناـقربزلا ؟ یلع  تلخد  ۀـفآ  ۀـّیأ  و  ناطرـسلا ؟
ود وت ، جرب  رد  قیقحتب  روث و  هراتس )  ) جرب رد  دیدرگ  ناور  دش  راکشآ  خیرم  هراتس )  ) اهدعـس و باحـصا  دش  سحنو  اهـسحن ، نابحاص 

ینک یم  مکح  ینیب و  یم  ار  هیراج  ياههراتـس  هک  سک  نآ  یئوت  دومرف : وا  هب  سپ  وت ، رب  درادن  یـشزرا  گنج  دنراد و  فالتخا  هراتس 
ردق هچ  يرارز و  يرارـس و  تسیچ  وگب ) تسا  روط  نیا  هک  لاح  سپ   ) اه تعاس  اه و  هقیقد  اب  ینک  یم  لقن  ار  نآ  ثداوح و  هب  نم  رب 

هچ بشید  یناد  یم  ایآ  دومرف : وا  هب  سپ  مهد ، یم  ربخ  وت  هب  بالرطـسا و  هب  منک  یم  هاگن  يدوز  هب  تفگ : اـه ؟ هدـنخرچ  عاعـش  تسا 
هجو رد  دش  مامت 

514 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
؛ مناد یمن  تفگ : ناقربز ؟ رب  دش  لخاد  یتفآ  هچ  و  ناطرس ؟ هراتس )  ) جرب درک  ادیپ  فالتخا  هراتس  مادک  اب  نازیم و  هراتس ) )

؟ نیجام جرب  بلقنا  و  نیصلا ؟ یف  تیب  یلإ  تیب  نم  لقتنا  ۀحرابلا  کلملا  نأ  تنأ  ملاعأ  لاقف :
یلو و  مورلاـب ؟ مورلا  کـلم  سکنو  1 ؟»  » هتنیفـس نم  ةرخـصلا  باب  تعطق  و  ۀمرـشح ؟ ةریحب  تضاف  و  ةواس ؟ ةریحب  براـقو )  ) تراـغ و 

لمنلا جاه  و  دوهیلا ؟ ناید  دقف  و  بیدنارـس ؟)  ) لیدنارـس روس  طبه  و  يربکلا ؟ ۀینیطنطـسق  نم  بهذلا  تافرـش  تطقـس  و  هناکم ؟ هوخأ 
؟ مهلثم تومی  لیللا  افلأ و  نوعبس  ملاع  لک  یف  دلو  و  ملاع ؟ فلأ  نوعبس  دعس  و  لمنلا ؟ يداوب 

تفر ورف  و  تخیر ، ورف  نیچام  جرب  نیچ و  رد  رگید  تیب  رب  یتیب  زا  تفای  لاقتنا  تنطلـس  بشید  هک  یناد  یم  ایآ  دومرف : ملعأ ، ال  لاقف :
شیاج هب  مور و  رد  مور  هاشداپ  دیدرگ  نوگنرـس  شایتشک و  زا  هرخـص  ِرَد  دش  هدیرب  و  همرـشح ؟ هچایرد  درک  ناروف  و  هواس ، هچایرد 

هب و  دیدرگ ؟ مگ  اه  يدوهی  گرزب  و  بیدنارس ؟ هعلق  تخیر  ورف  و  دمآ ؟ نیئاپ  يربک  هینطنطسق  یئالط  ياههفرـش  و  تسـشن ؟ شردارب 
؟ نآ لثم  دریم  یم  بشما  رازه و  داتفه  ملاع  ره  رد  دش  دلوتم  ملاع و  رازه  داتفه  دش  دیعـس  و  لمن ؟ يداو  رد  ناگچروم  دمآ  رد  ناجیه 

؛ مناد یمن  تفگ :
: لاقف ملعأ ، ال  لاقف : راحـسألا ؟ عم  بیغت  راونألا و  عم  علطت  یتلا  بئاوذـلا  تاذ  سمـشلا  و  مجنـالا ؟ سرخلا  بهـشلاب  ملاـع  تنأ  لاـقف :

الإ نارهظی  و ال  لیباه ، لیباق  لتقف  ابرغ  اعلط و  امهنإ  و  ۀبیصم ، نع  الإ  ابرغ  ةدیکم و ال  نع  الإ  اعلط  ام  نیذللا  نیمجنلا  عولطب  تنأ  ملاعأ 
یـسرف رفاح  تحت  ام  ینربخأ  بیرق ، نع  کلأسأ  ینإف  اهملعت  ءامـسلا ال  قرط  ناک  اذإ  لاـقف : ملعأ ، ـال  لاـقف : ایندـلا ؟ بارخل )  ) بارخب
جرخف نمیألا  رفاحلا  تحت  رفحی  نأ  رمأف  ءامسلا ! ملع  یف  ینم  رـصقأ  ضرألا  ملع  یف  ینإ  لاقف : 2 ؟»  » راضلا عفانلا و  نم  رسیإلا  نمیألا و 

، نامیالاب نامألا  لاقف : ناـمألا ، يـالوم  اـی  حاـصف : میکحلا  قنعب  قلعتف  یعفأ  جرخف  رـسیالا  رفاـحلا  تحت  رفحی  نأ  رمأ  مث  بهذ ، نم  زنک 
بطقلا موجن  نحن  لیقس  رمس  ای  لاق : مث  هیلإ ، یب  عرضا  ِهَِّلل و  دجسا  ًاریخ ، لقف  ًاریخ  تعمس  لاقف : دوجـسلاو ، عوکرلا  کل  نلیطأل  لاقف :

مالعأو
515 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » دنهلا یف  تیب  نحن و  الإ  هملعی  ملعلا ال  اذه  نإ  و  کلفلا ،
یم بیاغ  دنک و  یم  عولط  ینارون  ياههراتس )  ) اب هک  راد  هراوشوگ  دیشروخ  و  ناگراتـس ؟ سرخا  ياهباهـش  رب  یئاناد  وت  دومرف : سپ 
دننک یمن  بورغ  بیرف و  يارب  رگم  دـننک  یمن  عولط  هک  ياهراتـس  ود  عولط  یناد  یم  اـیآ  دومرف : مناد ، یمن  تفگ : ناهاگرحـس ؟ دوش 

!؟ ایند یبارخ  يارب  رگم  دنوش  یمن  رهاظ  تشک و  ار  لیباه  شردارب )  ) لیباق سپ  دندرک  بورغ  دندومن و  عولط  اهنآ  و  یتبیصم ؟ زا  رگم 
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زا نم ، بسا  پچ  تسار و  مس  ریز  تسیچ  وگب  مسرپب ، اه  کیدزن  زا  يرادـن  عالطا  نامـسآ  ياـههار  زا  یتقو  دومرف : مناد ؛ یمن  تفگ :
سپ دندنَک  ار  بسا  تسار  مس  ریز  دومرفرما ، ترـضح  مرت ، هاتوک  نامـسآ  ملع  زا  نیمز  رد  نم  تفگ : هدـننک ؟ ررـض  هدـنهد و  تعفنم 

(، مجنم  ) میکح ندرگ  هب  دیچیپ  یعفا و  رام )  ) دمآ نوریب  سپ  بسا ، پچ  مس  ریز  دوش  هدـنک  داد  روتـسد  سپـس  ياهنیزخ ، دـمآ  نوریب 
مدینش بوخ  دومرف : منک ، یم  ینالوط  دوجس  عوکر و  تیارب  تفگ : تسا ، نامیا  اب  ناما  دومرف : نامالا ، نم  يالوم  يا  دیـشک  غیج  سپ 
ناشن بطق و  ناگراتس  میئام  لیقسرمس  يا  دومرف : سپس  وش ،) لسوتم  و   ) امن عرـضت  وا  هب  نک و  هدجـس  ادخ  هب  وگب ، بوخ  مه  وت  سپ 

دنه رد  ياهناخ  ام و  رگم  دناد  یمن  ار  ملع  نیا  كالفا و  ياهمچرپ ) و   ) راد

ریبز اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 23

ینب ۀفیقس  رد  دومن  تاقالم  ار  ریبز  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریبز 1 - اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 23
: لاق هل ؟ ملاظ  تنأ  هتلتاق و  اذإ  کب  فیکف  لاق : ینعنمی !؟ امو  لاق : ریبزای ؟ هبحتأ  دومرف : ةدعاس 

«2 . » کلذل یلو  امنإ  هنأ  نوریف 
ملاـظ وت  یگنجب و  وا  اـب  هک  یناـمز  تیارب ، دوش  یم  هنوگچ  سپ  دوـمرف : دراد ؟ یعناـم  هچ  تفگ : ریبز ؟ يا  يراد  یم  تسود  ار  وا  اـیآ 

. تشگرب دومن و  تشپ  گنج  هب  دروآ ) وا  دای  هب  ماما  هک   ) نخس نیا  رطاخ  هب  هک  دننیب  یم  روط  نیا  دیوگ : يوار ) ( !؟ یتسه وارب 
516 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یب رمف  کجلاعاو ، ینجلاعت  نالف  ینب  ۀفیقس  یف  تنأ  انأ و  تنک  ینأ  ملعت  له  هَّللاب  کتدشن  دومرف : ریبز  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  - 2
، معن مهَّللا  ریبزلا : لاق  ملاظلا ؟ وه  کنلتاقیل و  هنإ  امأ  لاق : ینعنمی ؟ اـم  و  تلق : هبحت !؟ کـنأک  یل : لاـقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

«1 . » اعجار یلوف  تیسن ، دق  ام  ینترکذ 
رورم سپ  میتفر ، یم  راجنلک  مه  اب  نالف  ینب  هفیقـس  رد  وت  نم و  مدوب  هک ) تسه  تداـی  و   ) یناد یم  اـیآ  ادـخ ، هب  مهد  یم  تدـنگوس 

: دومرف دراد ؟ یعنام  هچ  متفگ : يراد ؟ یم  تسود  ار  وا  هک  نیا  لثم  دومرف : نم  هب  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  رب  درک 
شومارف هک  يدروآ  نم  دای  هب  ار  يزیچ  تسا ) تسرد   ) یلب دـناد  یم  ادـخ  تفگ : ریبز  تسا ، ملاظ  وا  دـگنج و  یم  وت  اب  وا  شاب  هاـگآ 

تشگرب سپ  مدوب ، هدرک 

دوخ هراب  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 24

تومأ ینأ ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قدـصملا  قداصلا  ینربخأ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوخ  هراـب  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  - 24
هللا یلص  هدنوش  قیدصت  وگتسار و  نم  هب  داد  ربخ  «. 2  » مدب اهنم  هذه  بضختف  رسیألا - هسأر  مدقم  یلإ  راشأ  و  هذه - یلع  برضأ  یتح 
نآ زا  نساـحم )  ) نیا دوش  نیگنر  سپ  شرـس - پچ  تمـسق  يوـلجرب  دوـمن  هراـشا  نیا -، رب  دـننز  تبرـض  اـت  مریم  یمن  نم  هلآ  هیلع و 

نوخ اب  تبرض ) )

سانش هراتس  اب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  - 25

ماما دش  لخاد  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نب  ّیلع  تمدخ  يدرم  دیوگ : یلع  نبدمـصلادبع  سانش 1 - هراتس  اب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  - 25
لخاد اـجنیا  وت  هک  یتقو  زا  يدرم  هب  منک  یئاـمنهار  ارت  اـیآ  دومرف : سپـس  یفاّرع  وت  سپ  دومرف : ممّجنم  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ 

: تفگ تسا !؟ هدروخن  ناکت  شیاج  زا  تسایند و  زا  رتگرزب  هبترم  هس  یملاع  ره  درک و  رورم  ار  ملاع  هدراهچ  يدش 
517 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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رد هچ  يدروخ و  هچ  مهد  ربخ  وت  هب  یهاوخ  یم  رگا  کتیب .» یف  ترخّدا  تلکأ و  امب  کـتأبنأ  تئـش  نا  و   » منم دوخ  دومرف : تسیکوا ؟
«1 « ؟ ياهدرک هریخذ  تا  هناخ 

نآ رد  تسا و  هدرک  لقن  ار  الاب  تیاور  ءایصوألا ) ءایبنألا و   ) باتک فلؤم  یلع  نب  دمحم  زا  موّجنلا  ملع  یف  مومهملا  جرف  باتک  رد  - 2
هک یتقو  زا  هک  ار  يدرم  مهد  ناشن  وت  هب  ایآ  ملاع !؟ فالآ  ۀعبرأ  یف  انیلع  تلخد  ذنم  ّرم  دـق  لجر  یلع  ّکلدأ  له  دومرف : تسا  هدروآ 
هچ مهد  ربـخ  وت  هب  یتـساوخ  رگا  اـما  میوگ  یمن  وت  هب  اروا  دوـمرف : یلب ، تفگ : دوـمن !؟ رورم  ار  ملاـع  رازه  راـهچ  يدـش  لـخاد  اـم  هب 

اهنم ًارانید  نورـشع  کتیب  یف  کـل  ًاـسیح و  مویلااذـه  یف  تلکأ  : » دومرف هدـب ، ربخ  تفگ : ياهدرک ؟ هریخذ  تا  هناـخ  رد  هچ  يدروخ و 
. تسه رایع ) مامت  و   ) هیراد رانید  هس  اهنآ  زا  تسه ، رانید  تسیب  هناخرد  تیارب  يدروخ و  « 2  » سیح زورما  ۀنزاو ».)  ) ۀیراد ریناند  ثالث 

: یئاوقتلاۀملک یلعألا و  لثم  امظع و  تّجح  وت  مهد  یم  تداهش  تفگ : درم  نآ 
«3 . » اروا لد  دنوادخ  تسا  هدومزآ  هک  یقیّدص  یئوت  و  کبلق ) هَّللا  نحتما  قیّدص  تنأ  و  : ) دومرف

نامز رب  تموکح  دّرجت و  یتوکلم و  هبنج  مالسلا  مهیلع  همئا  اریز  دینکن  داعبتسا  لوا  ثیدح  رد  ار  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  شیامرف  هتبلا 
تابثا هب  دوخ  لحم  رد  بلطم  نیا  درادـن و  یبجعت  اهورین  اـهراک و  نیا  ناـشیارب  سپ  دنتـسه ، یهلا  مظعا  مسا  ياراد  دـنراد و  ناـکم  و 

. تسا هدیسر 
ۀفرط نم  ّلقأ  یف  نیـضرألا  عبّـسلا و  تاوامّـسلا  اهرـسأب و  ایندـلا  بوجأ  نأ  تدرأولو  دومرف ...« : یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 3

ۀیالا انأ  مظعألا و  مسإلا  نم  يدنع  امل  تلعفل  نیعلا 
518 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » رهابلا زجعملا  يربکلا و 
مـسا زا  هک  هچنآ  رطاخ  هب  مناوت  یم  مدرگب ، ندز ، مهب  مشچ  کی  رد  اراـه  نیمز  هناـگتفه و  ياهنامـسآو  اـیند  رـساترس  مهاوخب  رگا  و 

2 . » راکشآ زاجعا  بحاص )  ) ادخ و گرزب  هناشن  منم  تسه ، نم  شیپ  مظعا 

دیآ یم  هفوک  زا  رفن  رازه  - 26

فلأ ۀفوکلا  لبق  نم  مکیتأی  دومرف : دوب  هتـسشن  تعیب  ذـخا  يارب  هک  راق  يذ  لحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیآ  یم  هفوک  زا  رفن  رازه  - 26
، دایز هن  دشاب و  مک  يدرم  هن  رفن  رازه  هفوک  زا  امش  يارب  دیآ  یم  توملا ... ، یلع  ینوعیابی  الجر ، نوصقنی  و ال  الجر ، نودیزی  لجر ال 

، گرم يارب  نم  هب  دننک  یم  تعیب 
الجر كردا  ینأ  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یبیبح  ینربخأ  هنإف  ربکأ  هَّللا  معن  لاق : ینرقلا ، سیوا  لاق : کمساام ؟ مالـسلا  هیلع  لاقف 

يرـسف سابع : نبا  لاق  رـضم ، ۀعیبر  لثم  هتعافـش  یف  لخدـی  ةداهـشلا ، یلع  تومی  هَّللا ، بزح  نم  نوکی  ینرقلا ، سیوا  هل  لاقی  هتما  نم 
«3 . » انع

هب ار  ام  ناهاوخ  دب  نیقفانم و  تقو  نآ   ) دایز ای  دشاب  مک  رفن  کی  مدیـسرت  مداتفا و  تشحو ) و   ) عزج هب  نخـس  نیا  زا  دیوگ : سابع  نبا 
؛ دنیامن بارخ  ام  يارب  ار  راک  و  دنریگ ) یم  ءازهتسا  داب 

ّانا : » متفگ نم  دماین و  یسک  رگید  هک  دیسررفن  هب 999  ات  مدرک  یم  شرامش  ار  هورگ  نم 
519 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نیا رد  دومرف ) دایز  هن  مک و  هن  رازه  ًاقیقد  ار  ناگدنیآ  دادعت  یتحو  ، ) تفگ ار  مالک  نآ  ماما  دـش  هچ  ببـس  رخآ  نوعجار » هیلا  ّانا  هّلل و 
هب سپ  تشاد ، یبآ  فرظ  رپس و  ریشمش و  یمشپ و  يابق  اب  دوب  يدرم  وا  و  دش ، کیدزن  ات  دمآ  هک  ار  یـصخش  مدید  ناهگان  مدوب  رکف 
رب تفگ : یئامن ؟ یم  تعیب  هچ  يارب  دومرف : ترـضح  میامن  تعیب  ات  نک  زارد  ار  تتـسد  تفگ : دـش و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
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؟ تسیچ تمان  دومرف : ددرگ ) تبیـصن  يزوریپو   ) دیامن حـتف  تیارب  دـنوادخ  ات  وت  اب  ندـیگنج  تفرح و  هب  نداد  شوگ  لماک و  تعاطا 
یم كرد  نم  دومرف ): و   ) داد ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مبیبح  هک  یتسرد  هب  ربکا  هَّللا  یلب  دومرف : ینرق ، سیوا  تفگ :

دادـعت هب  وا  تعافـش  هب  دوش  لخاد  دریم و  یم  تداهـش  اـب  تسا ، ادـخ  بزح  زا  دـنیوگ ، ینرق  سیوا  وا  هب  هک  ار  وا  تما  زا  يدرم  منک 
دیدرگ فرط  رب  ام  زا  یتحار  ان  سپ  دیوگ : سابع  نبا  رضم ، هعیبر و  هلیبق 

ینرق سیوا  - 27

؟ دیسرپ وا  مانزا  دمآ ) ترـضح  شیپ  يدرم   ) دش راق  يذ  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دیدناوخ ، شیپ  لصف  رد  ینرق  سیوا  - 27
: دومرف يرآ ، تفگ : یئوت !؟ ینرق  سیوا  دومرف : سیوا ، تفگ :

، هلوسر هَّللا و  بزح  نم  نوکی  ینرقلا ، سیوأ  هل  لاقی  هتّمأ  نم  اًلجر  كردأ  ّینأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یبیبح  ینربخأ  ربکأ  هَّللا 
«1 « » رضم ۀعیبر و  لثم  هتعافش  یف  لخدی  ةداهّشلا  یلع  تومی 

شلوسر ادخ و  بزح  زا  دنیوگ ، ینرق  سیوا  وا  هب  هک  ار  وا  تما  زا  يدرم  منک  یم  كرد  نم  ادخ  لوسر  مبیبح  نم  هب  داد  ربخ  ربکاهَّللا 
دوش تشهب )  ) لخاد رضم  هعیبر و  هلیبق ) ود  دادعت  هب   ) وا تعافش  هب  دریم  یم  تداهش  اب  دوش  یم 

! کلومرام تعیب  - 28

، ۀفوک زا  نئادم  يوس  هب  تکرح  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ار  ام  درکرمأ  تفگ : ۀتابن  نب  غبصا  زا  فیرط ، نب  دعـس  کلومرام ! تعیب  - 28
قنروخ و مان  هب  هریح  رد  یلحم  هب  دنتفر  سپ  دـنام ، بقع  هب  رفن  رفن  تفه  اب  ثیرح  نب  ورمع  و  میدومن ، تکرح  هبنـش  کی  زور  ام  سپ 

یم یلاح  رییغت  دنتفگ :
520 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 ( » میسر یم  مه  ام   ) دننک عامتجا  هکنآ  زا  شیپ  میوش  یم  قحلم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هتفر و  نوریب  دش  هبنـشراهچ  زور  هک  یتقو  مینک ،
شتــسد رد  ثـیرح و  نـب  ورمع  ار  نآ  تـفرگ  سپ  دـنتفرگ  ار  نآ  دـمآ و  نوریب  یکلوـم  راـم  هـک  دـندوب  ندروـخ  اذــغ  لاـح  رد  سپ 

هبنـش راهچ  بش  سپ  دوب ، اـهنآ  نیمتـشه  ورمع  دـندرک و  تعیب  رفن  تفه  سپ  تسا ، ناـنمؤمریما  نیا  دـینک  تعیب  تفگ : تشادـهگن و 
اج کی  رد  دندشن و  ادج  رگیدمه  زا  اهنآ  و  دناوخ ، یم  هبطخ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دـندمآ و  نئادـم  هب  هعمج  زور  و  دـندومن ، چوک 

لکل ثیدح  فلأ  ّیلإ  ّرـسأ  هَّللا  لوسر  نإ  سانلا  اهیأ  ای  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دـندش ، لخاد  هدیـسر و  دجـسم  ِرَد  هب  ات  دـندوب 
هَّللاب مکل  مسقأ  ینإو  ْمِهِمامِاب " ٍسانا  ُّلُک  وُعْدـَن  َمْوَی  لوقی ": هلالج  لج  هَّللا  تعمـس  ینإو  حاـتفم ، فلأ  باـب  لـکل  باـب ، فلأ  ثیدـح 

امک طقس  دق  ثیرح  نب  ورمع  تیأر  دقلف  لاق : تلعفل ، مهیمسا  نأ  تئـش  ول  و  بض ، وه  مهمامإب و  نوعدی  رفن  ۀینامث  ۀمایقلا  موی  نثعبیل 
«2 ( » ًاقرف ًانبج و   ) ًامول ءایح و  ۀفعسلا  طقسی 

ره دوش و  یم  زاب  رَد  رازه  ثیدح  ره  زا  دومن  میلعت  ثیدح  رازه  یناهنپ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  مدرم  يا 
مسق امش  هب  نم  و  شدوخ » ماما  اب  ار  یمدرمره  مینک  یم  توعد  يزور  : » دومرف یم  هلالجّلج  يادخ  مدینش  نم  دراد و  دیلک  رازه  يرَد 

( يوار ، ) مرب یم  مان  ار  اـهنآ  مهاوخب  رگا  تسا و  کـلومرام  مه  نآ  ناـشماما  اـب  ار  رفن  تشه  تماـیق  زور  دزیگنا  یم  رب  هتبلا  مروخ  یم 
هتـشک سرت و  زا  ای   ) نتفرگ رارق  تمالم  دروم  یگدنمرـش و  زا  دـتفا  یم  تخرد  هخاش  هک  هنوگ  نآ  داـتفا  ثیرح  نبورمع  مدـید  تفگ :

(. ندش
( مالـسلا هیلع   ) بلاط یبأ  نب  یلع  نإ  اولاق : و  اولحترا ، هوتلفأ و  مث  ۀـینامثلا  هعیابف  هدرک  هفاـضا  بلاـط : یبا  لآ  بقاـنم  باـتک  تیاور  رد 

«3 . » نئادملا اومدقف  ًاّبض ، ّهنا  انعیاب  هانعلخ و  دقف  بیغلا  ملعی  هنأ  معزی 
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دنتخاس و اهر  دندومن و  تعیب  ار  کلومرام  رفن  تشه  سپ 
521 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

کلوم رام  هب  میدرک و  علخ  تفالخ  زا  ار  وا  اـم  سپ  دـناد ، یم  بیغ  ملع  دـنک  یم  ناـمگ  هک  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـنتفگ : دـندیچوک و 
( دمآ شیپ  نایرج  نآ  و   ) دندمآ نئادم  هب  سپ  میدومن ، تعیب 

هشیاع هدنیآ  نایب  - 29

اهنآ زا  يدادـعت  هب  ام  هک  تسا  هدـمآ  نوگانوگ  ریباعت  اب  ناوارف  تایاور  نیقیرف  ياهباتک  رد  هشیاع  دروم  رد  هشیاـع  هدـنیآ  ناـیب  - 29
هطوبرم ياهباتک  ریاس  و  هشئاع ) جورخ   ) باـب دـعبب   130 / 1 ۀـیبیغلا : ثیداحألا  هب  ًاصوصخم  نآ  عبانم  هب  نیبلاـط  میئاـمن و  یم  ءاـفتکا 

. دنیامن عوجر 
«1  » ببدألا لمجلا  ۀبحاص  ّنکتّیأ  يرعـش  تیل  دومرف : دـندوب  هدـش  عمج  شدزن  هک  شیاه  مناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 1
«2 (!. » لتقت  ) تداک ام  دعب  وجنت  و  رانلا ، یف  مهلک  ةریثک  یلتق  اهلامش  و  اهراسی ) و   ) اهنیمی نع  لتقی  بأوحلا ، بالک  اهحبنت  جرخت ف ) )
تسار و زا  دوش  یم  هتشک  بأوح »  » ياهگس وارب  دنهد  یم  سراپ  دنک و  یم  جورخ  هک  دیتسه !؟ ولامـشپ  رتش  بحاص  ناتمادک  اتفگش ،

. شندش هتشک  دوش  کیدزن  هکنآ  زا  دعب  دبای  تاجن  یئاهر و ) شدوخ   ) و دنشتآ ، رد  اهنآ  همه  دایز  ناگدش  هتشک  وا  پچ 
نب رماع  ینب  يارب  تسیبآ  نآ  و   ) دیـسر بأوح  بآ  لحم  هب  و  ةرـصب ، يوس  هب  ۀـکم  زا  ریبز  ۀـحلط و  ۀـشئاع و  تفر  نوریب  هک  یتقو  - 2

سراپ ناگس  اهنآ  هب  سپ  ۀعصعص )
522 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هک ار  بأوح  ۀـشئاع  اهنآ ، ياهگس  تسا  داـیز  ردـقچ  بأوحرب  دـنک  تنعل  ادـخ  تفگ : یکی  دومن ، مر  ناشـشومچ  نارتش  سپ  درک ،
؟ تسا بأوح  بآ  نیا  ایآ  تفگ : دینش 

: تفگ وا ؟ رب  دش  هچ  ارچ ؟ دندیسرپ  دینادرگرب  ارم  دینادرگرب  ارم  تفگ : یلب  دنتفگ 
ءاریمح ای  كایإ  یل : لاق  مث  یئاسن  ضعب  تحبن  دق  بأوحلا ، یعدی  ءام  بالکب  ینأک  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ینإ 

«1 !. » اهینوکت نأ 
سراپ میاهنز  زا  یضعب  هب  دوش  یم  هتفگ  بأوح  هک  ار  یبآ  ياهگس  منیب  یم  ایوگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  نم 

!!. ءاریمح يا  یشاب  وت  ادابم  دومرف : نم  هب  سپس  دنک  یم 
: تفگ میاهدش ! رود  بأوح  بآ  زا  اه  خسرف  ام  دنک  تمحر  تیادخ  مارآ  تفگ : ریبز 

مـسق اهنآ  دنداد ، يزیچ  يودب  ياهبرع  زا  رفن  هاجنپ  هب  هحلط  ریبز و  سپ  دنتـسین !؟ یبأوح  هدنهد  سراپ  ياهگـس  نیا  هک  يراد  دهاش 
. داد همادا  دوخ  ریسم  هب  هشیاع  سپ  مالسا ، رد  دوب  قحان  تداهش  نیتسخن  نیا  تسین ، بأوح  بآ  نیا  دنداد  تداهش  دندروخ و 

ترم املف  بأوحلا !؟ بالک  اهحبنت  یتلا  ّنکتّیأ  دومرف : شیاهنز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ۀـشئاع  زا  مزاح : یبأ  نب  سیق  - 3
نیب نیحلـصت  امنإ  نینمؤملا ! ما  ای  اهل : لیقف  ۀـعجار ، الإ  یننظأ  ام  تلاق : بأوحلا ، ءام  اذـه  اهل : لیقف  هنع  تلأسف  بـالکلا ، تحبن  ۀـشئاع 

«2  » سانلا
، لحم نآ  مان  زا  دیسرپ  دندرک ، سراپاهگس  هشیاع ، رب  تشذگ و  هک  ینامز  سپ  دنهد ؟ یم  سراپ  بأوح  ناگس  وا  رب  نات  یکی  مادک 

. ياهدمآ مدرم  نایم  رد  حالصا  يارب  وت  نانمؤم  ردام  يا  دنتفگ : مدرگ ، رب  منک  یم  لایخ  تفگ : تسا ، بأوح  بآ  نیا  دنتفگ : وا  هب 
523 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

... !؟ ینک یم  بلط  ار  نامثع  نوخ  ایآ  رکب  یبا  رتخد  يا  تفگ : وا  هب  دـمآ و  ۀملـس  ما  دـش ، ةرـصب  هب  جورخ  هدامآ  ۀـشیاع  هک  یتقو  - 4
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ًاّرم ًاموی  کنم  یتّمأل  ّنإ  امأ  کفرعأ !؟ ّینأ ال  ءاریمح  ای  نیّنظتأ  : » دومرف تسشن و  وت  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسه ) تدای  )
«1 (. » رمحأ ًاموی  وأ  )

زور ینعی   ) یخرـس زور  ای  یخلت  زور  وت  تسد )  ) زا نم  تما  رب  انامه  شاـب  هاـگآ  مسانـش !؟ یمن  ارت  نم  ءاریمح  يا  ینک  یم  لاـیخ  اـیآ 
(. تسه ینینوخ 

«2 « » ٌرمأ ۀشیاع  نیب  کنیب و  نوکیس  ّهنا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 5
. دش دهاوخ  يراک  هشیاع  وت و  نایم  يدوز  هب  هک  یتسرد  هب 

کّیلو كالوم و  یلتاقتال  و  یلوألا ، ۀـیلهاجلا  جّربت  یجّربـال  کـتیب و  یف  يّرقف  : » دومرف هشیاـع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 6
«3 « » ۀلعافل ّکنا  ۀّقاش و  ۀملاظ 

هتبلا و  ینامرفان ، ملظ و  اب  نکن  گنج  دوخ  یلو  يالوم و  اب  یلوا و  تیلهاج  یئامندوخ  دننام  نکم  یئامندوخ  نیشنب و  تا  هناخ  رد  سپ 
درک یهاوخ  ار  نیا 

خلب دالب  زا  یگرزب  - 30

یم دایز  هیده  هفحت و  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  يارب  دش و  یم  فرشم  جح  هباه  لاس  زا  رایسب  خلب  دالب  زا  يدرم  خلب  دالب  زا  یگرزب  - 30
؛ دهدب وت  هب  يزیچ  مه  وا  هک  منیب  یمن  يرب ، یم  صخش  نیا  يارب  ایاده  همه  نیا  تفگ : وا  هب  شنز  يزور  دروآ ،

وا اریز  تسوا  تنطلس  تحت  تسا  مدرم  تسد  رد  هک  هچنآ  عیمج  تسا و  ترخآ  ایند و  هاشداپ  مرب  یم  هفحت  وا  هب  هک  يدرم  نآ  تفگ :
. دش تکاس  نز  تسام ، يادتقم  ماما و  ربمغیپ و  دنزرف  وا  و  نیمز ، رد  تسوا  تجح  ادخ و  هفیلخ 

524 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
شیولج رد  دیسوب و  ار  شناتـسد  دومن و  میدقت  ار  شیاه  هیده  دیـسر و  ماما  تمدخ  هب  دش و  فرـشم  جح  هب  لومعم  قبط  مه  لاس  نآ 

؛ دروخ نآ  زا  دوب  ماعط 
تـسود هک  لاح  دومرف : مزیرب ، بآ  نم  مراد  تسود  تفگ : درک و  یتسد  شیپ  درم  نآ  دـیوشب ، ار  شناتـسد  تساوخ  نگل  هباتفآ  ماـما 

، دوش بلج  تتیاضر  نشور و  تنامشچ  هک  مهد  یم  ناشن  وت  هب  ار  يزیچ  مه  نم  يراد 
توقاـی نآ  هکلب  دومرف : تسا ، بآ  تفگ : ینیب ) یم  هچ   ) تسیچ نیا  دوـمرف : دـش و  رپ  تشط  موـس  کـی  تخیر  بآ  درم  زیرب  دوـمرف :

دّرمز هکلب  دومرف : تسا  بآ  ینبیم ؟ هچ  دش ، رپ  تشط  موسود  ات  تخیر  بآ  هرابود  تسا ، خرس  توقای  دید  درک  هاگن  درم  تسا ، خرس 
، دش گنراگنر  رهاوج  زا  هقبط  هس  تشط  تسا ، دیفـس  ّرد  هکلب  دومرف : تسا  بآ  ینیب  یم  هچ  دـش ، رپ  تشط  ات  تخیر  زیرب  تسا ، زبس 

تیایادـه ربارب  رد  هک  دوبن  يزیچ  ام  دزن  خیـش  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دیـسوب و  ار  ماما  ناتـسد  دایز  بجعت  اـب  درم  دومن ، بجعت  درم 
«1 « » انیلع تبتع  اّهنأل  کتجوز  دنع  انل  رذتعا  و  کتیده ، ضوع  اّهناف  رهاوجلا  هذه  ذخف  ، » مهد ضوع 

اب درم  دومن ، هیـالگ ) اـم  زا  و   ) باـتع اـمرب  وا  هاوخب  تمناـخ  زا  اراـم  رذـع  تسوت و  ياـه  هیدـه  ضوع  نآ  رادرب  ار  تارهاوج  نیا  سپ 
توبن تیب  زا  وت  هک  تسین  یکـش  داد  ربخ  امـش  هب  یـسک  هچ  ار  منز  نخـس  نم  ياقآ  يا  تفگ : تخادـنا و  نییاپ  ار  شرـس  یگدـنمرش 

؟. یتسه

روصنم ثراح و  - 31

وا همدـقم  رد  دـنمان  ثراح  اروا  هک  رهنلاءارو  زا  يدرم  دـنک  یم  جورخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روصنم  ثراـح و  - 31
يارب شیرق  درک  هدامآ  هچنانچ  ار ) تنطلـس  هنیمز   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يارب  دنک  هدامآ  دنیوگ : روصنم  اروا  هک  تسا  يدرم 
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2 (. » وا تباجا  ای   ) وا يرای  یناملسمره  رب  تسا  بجاو  ادخ و  لوسر 

! دبای یمن  تاجن  ناشرفن  هد  - 32

: ناورهنلا رسج  اوربع  موقلا  نإ  هل : لیق  جراوخلا و  برح  یلع  مزع  امل  مالسلا : هیلع  یلع  - 1 دبای ! یمن  تاجن  ناشرفن  هد  - 32
«2 . » ةرشع مکنم  کلهیال  و  ةرشع ، مهنم  تلفی  هَّللا ال  و  «، 1  » ۀفطنلا نود  مهعراصم 

رهن رانک  اهنآ  ندـش  هتـشک  لحم  دومرف -: ناورهن  لپ  زا  دـندرک  روبع  موق  هک  وا  هب  دـش  هتفگ  جراوخ و  گـنج  رب  دـش  هداـمآ  هک  یتقو 
. رفن هد  امش  زا  دوشن  كاله  رفن و  هد  اهنآ  زا  دباین  یئاهر  مسق  ادخ  هب  تسا ،

زا یکی  دیـسر  ناورهن  هب  اـت  درک  تکرح  اـهنآ  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دـندش ...  عـمج  یئاـجرد  جراوـخ  زا  رفن  رازه  راـهچ  - 2
« هنود ۀلیمرلاب  مهلتقن  یتح  هنوعطقیال  هوربعام و  هَّللاو  : » دومرف دندیرب ،) ار  لپو   ) دندرک روبع  ناورهن )  ) رهن زا  اهنآ  تفگ : لحم  نایدوهی 

«3»
. هلیمر رانک  رد  ار  اهنآ  میشکب  ات  دناهدیرب  هن  دناهدرک و  روبع  هن  دنگوس  ادخ  هب 

تشذگ دیهد ،) شوگ  بدنج  هتفگ  هب   ) لصف شخب 8  رد  نایرج  حورشم 

اه یناورهن  ۀیدّثلاوذ و  - 33

نأ  ) اوملکتت نأ  فاخأ  ینأ  الول  دومرف : « 1  » جراوخ گنج  يوس  هب  هجوت  ماگنه  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اه 1 - یناورهن  ۀیدّثلاوذ و  - 33
ّنإ و  مهتلالـضب ، ارـصبتسم  موقلا  ءالؤه  لتاق  نمیف  مالـسلا - هلآ  هیلع و  هیبن - ناسل  یلع  هَّللا  هاضق  امب  مکتربخأل  لمعلا  اوکرتت  و  اولکتت )

نکی مل  ۀلیـسو و  هَّللا  یلإ  قلخلا  برقأ  مهلتاق  و  ۀقیلخلا ، قلخلا و  ّرـش  مه  و  ةأرملا ، يدـثک  يدـث  هل  ۀـیدثلا ، وذ  « 2  » هل لاقی  ـالجرل  مهیف 
موقلا یف  دـجو  یتح  تبذـک ، تبذـک و ال  اـم  هَّللا  و  لوقی : یلتقلا و  یف  هبلطی  مالـسلا  هیلع  لـعج  اولتق  اـملف  موقلا ، یف  اـفورعم  جدـخملا 

«3  » ۀعلس هفتک  یلع  ناک  هصیمق و  ّقش  ۀحفص و 
ةربع اذه  یف  ّنإ  لاق : ّربک و  هدجو  املف  هعضوم  یلإ  هفتک  عجر  تکرت  اذإ  و  اهعم ، هفتک  تبذجنا  تبذج  اذإ  تارعش  اهیلع  ةأرملا ، يدثک 

«4 . » رصبتسا نمل 
- ناـبز زا  هدـنارذگ  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  مداد  یم  ربـخ  هتبلا  ار ، لـمع  دـیئامن  كرت  دـیئوگ و  نخـس  هک  نـیا  زا  مدیـسرت  یمن  نـم  رگا 
هب تسه  يدرم  اهنآ  نایم  رد  هک  نیا  واهنآ  یهارمگ  رب  یهاگآ  اب  موق  نیا  اب  دـگنجب  هک  یـسک  هراب  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  شربمغیپ 

نیرت کیدزن  یناسک  دگنج  یم  اهنآ  اب  دنتسه ، هدش  قلخ  قلخ و  نیرتدب  اهنآ  نز و  ناتسپ  دننام  تسیناتـسپ  وا  يارب  دنیوگ : ۀیدثلاوذ  وا 
یم وجتسج  ار  وا  ناگدش ، هتـشک  نایم  رد  ترـضح  دندش  هتـشک  یتقو  هورگ ، رد  دوبن  فورعم  جدخم  و  هلیـسو ، رظن  زا  دنیادخ  رب  قلخ 
هراپ ار  شنهاریپ  موق و  نایم  رد  ار  وا  دومن  ادیپ  ات  تسا ، هدش  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  میوگ و  یم  غورد  هن  مسق  ادـخ  هب  دومرف : یم  درک و 

يدرک یم  اهر  دش و  یم  هدیشک  نآ  اب  مه  شفتک  يدیشک ، یم  دوب ، یئاهوم  نآ  رب  نز و  ناتـسپ  دننام  دوب  ياهدغ  وا  فتک  رب  هک  دومن 
نایوج تریصب  رب  تسا  یتربع  نیا  رد  دومرف : تفگ و  ریبکت  درک ، ادیپ  ار  وا  هک  یتقو  سپ  تشگ ، یم  رب  شلحم  هب 

یلع نبدیز  - 34

زا نوریب  نوچ  مینک  یمن  یـسررب  دروم  نیا  رد  ام  تسا : هدـش  دراو  نوگانوگ  وا : مذ  حدـم و  دـیز و  هراب  رد  تاـیاور  یلع  نبدـیز  - 34
نداد داب  هب  ندـنازوس و  تیاهن  رد  ندز و  راد  هب  ندـش و  هتـشک  زا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  بیغ  زا  رابخا  رد  طقف  تساام ، باـتک  عوضوم 

. مینک یم  ءافتکا  تیاور  دنچ  هب  تسام  رظن  دروم  دیسر : تقیقح  هب  دندوب و  هداد  ربخ  لبق  اهتدم  هک  وا  رتسکاخ 
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دیدرگ و کشا  زا  سیخ  شنساحم  ات  دومن  هیرگ  دندز و  راد  هب  ار  دیز  هک  یلحم  رد  هفوک  رد  داتـسیا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  انامه  - 1
نإ دوـمرف : یتخادـنا ؟ هیرگ  هب  ار  همه  هک  امـش ؟ هیرگ  نیا  دوـب  هچ  يارب  ناـنمؤمریما  يا  دـش  هتفگ  وا  هب  دنتـسیرگ  وا  هیرگ  رب  زین  مدرم 

«1 . » عضوملا اذه  یف  بلصی  يدلو  نم  الجر 
، یتّیرذ نم  دیهّشلا   » مالسلا هیلع  ّیلع  زا  ناذاز  نب  رمع  نبا  زا  یّبض  تماص  یبازا  دوش 2 - هتخیوآ  راد  هب  لحم  نیارد  نم  دالوا  زا  يدرم 

«2 « » نافوک ۀسانکب  بولصملا  يدلُو ، نم  قحلاب  مئاقلا  و 
. نافوک هسانک  رد  هدش  هتخیوآ  راد  هب  نم و  دالوا  زا  قح  هب  مئاق  نم و  هیرذ  زا  دیهش 

هیلع نیـسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  دـیزی  نبرباج  - 3
نولخدی نیلّجحم  ًاّرغ  ساّنلا  باقر  ۀـمایقلا  موی  هباحـصأ  وه و  یطختی  دـیز ، هل  لاقی  لجر  کبلـص  نم  جرخی  نیـسح  ای  : » دومرف مالـسلا 

«3 « » ٍباسحالب ۀّنجلا 
یناشیپ دیفسور و  مدرم  ياهندرگ  رب  تمایق  زور  شباحصا  وا و  دور  هار  دنیوگ  دیز  ار  وا  هک  يدرم  وت  بلـص  زا  دیآ  نوریب  نیـسح  يا 

. باسح نودب  دنوش  تشهب  لخاد  هداشگ 
دیز تیومع  تسا  يداش  متفگ  ربخ ؟ هچ  ترـس  تشپ  دومرف : مدش  لخاد  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع : یبا  تمدـخ  هب  دـیوگ : حابـصلا  یبا  - 4

«1 « » لُتق جرخ  نا  لاق ، امک  وه  سیل  بذک  : » دومرف تسوا  ءامألاریخ : دـنزرف  تما و  نیا  مئاق  ۀـیبس و  نبا  دـنک  یم  لایخ  هدرک و  جورخ 
528 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دوش یم  هتشک  دنک  جورخ  رگا  تسا ، هتفگ  هک  روط  نآ  تسین  وا  دیوگ  یم  غورد  دومرف :
هب تسد  داتسیا و  ترـضح  تسا : یلع  نب  دیز  مدید  متفر  نوریب  مدرک  زاب  دش  هدز  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  ِرَد  دیوگ : بتعم  - 5

«2 « » راّنلاب قورحم  بولصم ، لوتقم : ّکناف  ینصوأ  کل : هَّللارفغ  کنع و  هَّللا  یضر  : » دومرف دنتسشن  رگیدمه و  ندرگ 
لایع لها و  دیز  سپ  هتخوس ،!! شتآ  اب  هدش و  هتخیوآ  راد  هب  هدش و  هتشک  یئوت  ارم  نک  تیصو  اروت ، دشخبب  وت و  زا  ادخ  دوش  یـضار 

 .. دومن تیصو  ار  شضرق  يادا  دالوا و  و 
نب دمحم  نبرفعج  مردپ  دومرف : یم  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نآ  رخآرد  تسا و  هدروآ  یتیاور  رابخألا : نویع  باتک  رد  - 6
یف ینراشتـسا  دـقل  هیلا و  اعد  امب  یفول  رفظول  دـمحم و  لآ  نماـضرلا  یلا  اـعد  ّهنأ  ًادـیز  یّمع  هَّللا  محر  : » دومرف یم  مالـسلا  مهیلع  یلع 

«3 «. » کنأشف ۀسانکلاب  بولصملا  نوکت  نأ  تیضر  نا   » معای هل  تلقف  هجورخ 
هک هچنآ  هب  درک  یم  افو  هتبلا  دش  یم  زوریپ  رگا  دمحم و  لآ  زا  اضر  رب  دومن  توعد  وا  هک  یتسرد  هب  ار  دیز  میومع  ادـخ  دـنک  تمحر 

هتخیوآ راد  هب  یـشاب  وت  هک  نیا  يوش  یم  یـضار  رگا  ومع  يا  متفگ : مه  نم  شجورخ ، هراب  رد  درک  تروشم  نم  اـب  دومن ، یم  توعد 
. یناد دوخ  سپ  هسانکرد ، هدش 

ًادیز نوکت  نأ  كذیعأ  : » دومرفو درک  كاپ  شتروص  زا  ار  نوخ  تشادرب و  اروا  ترـضح  داتفا ، دمآ و  ردـپ  شیپ  یگ  هچب  رد  دـیز  - 7
«4 « » ۀسانکلاب بولصملا 

. هسانک رب  هدش  هتخیوآ  راد  هب  دیز  یشاب  وت  هک  نیا  ادخرب )  ) مرب یم  هانپ 
ترضح تشذگ ، اجنآ  زا  یلع  نب  دیز  دندوب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  باحصا  زا  یهورگ  - 8

529 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 « » هسأرب فاطی  ّنبلصیل و  ّنلتقیل و  ۀفوکلاب و  ّنجرخیل  هَّللاو  ، » دینیب یم  ار  مردارب  نیا  دومرف : ام  هب 

وا رس  دوش  هدنادرگ  دوش و  هدز  راد  هب  هتبلا  دوش و  هتشک  هتبلا  هفوک و  رد  دنک  یم  جورخ  هتبلا  هتبلا  مسق  ادخ  هب 

یئاطلا جربلا  نب  ۀعرز  - 35
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دندمآ مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  مامارضحم  هب  یئاط  نیصح  نبدیز  یمیمت و  ریهز  نب  صوقرح  اب  صخـش  نیا  یئاطلا  جربلا  نب  ۀعرز  - 35
: دومرف ماما  مگنج ! یم  وت  اب  نم  تفگ : یئاه  تبحص  زا  سپ  و 

«2 « » حایرلا کیلع  یفست  ًاعیرص  ًادغ  کیلا  رظنأ  ّینأک  كاقشأ ، ام  کل  ًاسؤب  »
. اهداب وترب  دزو  یم  ياهداتفا و  ادرف  منیب  یم  ارت  ایوگ  یلد ، گنس  ردق  هچ  داب  وترب  يدب 

دوب هدومرف  ترضح  هک  دش  هنوگ  نآ  ادرف 

کلام نب  ۀقارس  - 36

: تفگ دوب ... ) ناریا  هاشداپ   ) يرـسک ياهدنبتـسداهنآ  هلمج  زا  دـندروآ  قارع  زا  یلام  باـطخ  نبرمع  ناـمز  رد  کـلام  نب  ۀقارـس  - 36
وگب تفگ : درک  شتـسد  هب  نک ! تتـسد  هب  تفگ : داد و  وا  هب  دوب و  جـلدم  ینب  ياهیبارعا  زا  رفن  کی  تساجک ؟... ، مشعج  نب  ۀـقارس 
یلص ادخ  لوسر  يزور  اریز  دیناشوپ ، مشعج  نبۀقارس  هب  تفرگ و  زمره  نب  يرسک  زا  ار  اهنآ  هک  هّللدمحلأ  وگب  تفگ ، مهوا  ربکأ ، هّللأ 

«3 « » يرسک يراوس  تسبلدق  کب و  ّینأک  : » دومرف درک و  هاگن  ۀقارس  عارذ  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
ياهدیشوپ ار  يرسک  ياهدنبتسد  هک  تمنیب  یم  ایوگ 

حلاص نب  بیعش  - 37

زا ياهفیاط  اجنآ  رد  دوب : دـهاوخ  نتخ  هیحاـن  زا  نیچ  فرط  زا  ناـسارخ ) زا  هایـس  ياـهمچرپ   ) لوا تسا  تیاور  حـلاص  نب  بیعـش  - 37
نب بیعـش  اروا  هک  میمت  زا  جسوک  تسا  يدرم  شرکـشل  همدقم  رد  « 1  » دنشاب یم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تشپ  زا  همطاف  دالوا 

«2 . » تسا ناقلاط  شدلوم  دنیوگ و  حلاص 
يامیـس  ) باتک رد  ار  تایاور  نآ  زا  یتمـسق  نم  میدروآ و  ار  تجاح  دروم  هک  تسا  هدـمآ  ددـعتم  تاـیاور  حـلاص  نب  بیعـش  هب  عجار 

دنیامن عوجر  اجنآ  هب  نیبلاط  ماهدروآ  تسا : هدومن  پاچ  نارکمج ، سدقم  دجسم  ار  نآ  هک  مالسلا ) هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  ناهج 

عرزم تداهش  - 38

: تفگ هّللا  دبع  نب  عرزمارم  درک  ثیدح  تفگ : ۀیلاعلا  یبأ  زا  بیهص  نب  زیزعلا  دبع  عرزم  تداهش  - 38
: لاق بیغلاب ، ینثدـحتل  کنإ  هل : تلقف  مهب  فسخ  ءادـیبلاب  ناـک  اذإ  یتح  شیج  نلبقیل  «: 3  » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مدـینش 

اذه فرـش  نم  نیتفرـش  نیب  نبلـصیل  و  « 4  » نلتقیلف لـجر  نذـخؤیل  و  نینمؤملا ، ریمأ  هب  ینربـخأ  اـم  ننوکیل  هَّللا  کـل و  لوقأ  اـم  ظـفحا 
: تلق دجسملا ،

عرزم ذخا  یتح  ۀعمج  انیلع  تتأ  امف  ۀیلاعلا : وبأ  لاق  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نومأملا  ۀقثلا  ینثدح  لاق : بیغلاب ، ینثدحتل  کنإ 
«5 . » اهتیسنف ۀثلاثب  ینثدح  ناک  دق  و  لاق : نیتفرشلا ، نیب  بلص  لتقف و 

( نیمز هب  ، ) دسر ءادیب  هب  ات  يرکشل  دیآ  یم  هتبلا  هتبلا 
531 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

: دومرف نم  هب  نانمؤمریما  هک  ار  هچنآ  مسق  ادـخ  هب  نک  ظفح  میوگ  یم  هک  ار  هچنآ  تفگ : بیغ ! زا  ارم  یهد  یم  ربخ  متفگ : دـنورورف !
یم ربخ  بیغ  زا  نم  هب  متفگ : زاب )  ) دجـسم هفرـش  ود  نایم  دش  دهاوخ  هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  هدش و  ریگتـسد  يدرم  هتبلا  دش و  دهاوخ 

رس هب  هعمج  کی  تفگ : هیلاعلاوبا  مالـسلا ) هیلع  نانمؤمریما   ) بلاط یبا  نب  یلع  نیما  هقث  هدومن  ثیدح  نم  هب  ار ) اه  نیا  : ) تفگ یهد ؟
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. دش هتخیوآ  راد  هب  دجسم  هفرش  ود  نایم  دیدرگ و  هتشک  ریگتسد و  عرزم  ات  دماین 
. مدرک شومارف  ار  نآ  نم  اما  درک  وگزاب  نم  هب  ار  نایرج  نیموس  تفگ :

لوسر مدینش  تفگ : وا  دنا  هدروآ  اهنع  هللا  یضر  ۀملس  ما  زا  ار  يرادقم  یکی  ره  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراخبار و  شیج  فسخ  ثیدح 
وأ هرکملا  مهیف  لـعل  هَّللا  لوسر  اـی  تلقف : مهب ، فسخ  ءادـیبلاب  اوناـک  اذإ  یتـح  تیبلاـب  موق  ذوعی  دوـمرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

: لاقف هراکلا ،
یماگنه ات  مارحلاهَّللا )  ) تیب رب  یموق  دـنوش  یم  هدـنهانپ  ۀـمایقلا . موی  مهتاین  یلع  نوثعبی - لاق : وأ  نورـشحی - لاق : نکل  و  مهب ، فسخی 

: دومرف هدوب ؟ روبجم  ای  هدمآ  ًاربج  هک ) دشاب  یناسک   ) اهنآ نایم  دیاش  ادخ  لوسر  يا  متفگ : دنور ، ورف  نیمز ) هب  ، ) دندیـسر ءادـیب  هب  هک 
. تمایق زور  رد  دوخ ، ياهتیناب  دنوش  یم  روشحم  نکلو  دنور  ورف  همه 

؟ ضرألا نم  ءادیب  یهأ  دش  لاؤس  مالسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) یلع نب  دمحم  رفعج  وبأ  زا  تفگ :
«1  » ۀنیدملا ءادیب  اّهنإ  هَّللا  اّلک و  لاقف :

تسا هنیدم  يادیب  هکلب  ادخ  هب  هن  دومرف : تسا ؟ نیمز  رد  یئادیب  نآ  ایآ 

شنارای تداهش  - 39

یف دـحأ  هقلی  ملام  لیکنتلا  لتقلا و  دیرـشّتلا و  يذألا و  نم  َِّیف  نوقلی  اموق  مکئارو  نم  نإ  مالـسلا : هیلع  یلع  ماما  شنارای  تداهـش  - 39
! هآ هآ  لاقف : ءادعـصلا  سفنت  مث  ةدحاو ، ۀجرد  یف  یعمل  یف ، هیلإ  یتؤی  ام  لضف  فراعلا  یب  نقوملا  مهنم  رباصلا  ّنإ  الأ و  ۀقباسلا ، ممألا 

بولقلا و  ۀیکازلا ، سفنألا  کلت  یلع 
532 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » مهنم انأ  ینم و  مه  یئالخأ ، کئلوا  ۀیضرملا ، ۀیضارلا 
یسک هک  هچنآ  ندوب ، ءاضعالا  صقان  ندش و  هتشک  لمع و  تدش  تیذا و  زا  نم  هرابرد  دننک  یم  تاقالم  دنا  یموق  ناترس  تشپ  انامه 

نم هرابرد  هچنآ  تلیـضف و  هب  نافراع  نم ، تیالو )  ) رب هدـننک  نیقی  اهنآ  ناگدـننکربص  شاب  هاـگآ  تسا ، هدـیدن  هتـشذگ  ياـهتما  رد 
یـضار و ياهلد  كاپ و  ياهسفن  نآ  رب  هآ  هآ  تفگ : سپ  دیـشک  قیمع  سفن  سپـس  دـحاو ، هجرد  رد  دنتـسه  نماـب  هتبلا  تسا ، هدـمآ 

میاهنآ زا  مه  نم  نم و  زا  اهنآ  نم و  ناتسود  دنیاهنآ  هیضرم ،

ربنق تداهش  - 40

اب مبای  تسد  بارت  یبا  باحـصا  زا  يدرم  هب  مراد  تسود  تفگ : جاجح  يزور  دـناهدرک  تیاور  هریـس  باحـصا  ربنق 1 - تداهـش  - 40
؛ دشاب رتشیب  ربنق »  » شمالغ زا  بارت  یبا  هب  شا  ینیشنمه  میناد  یمن  ار  یسک  دش  هتفگ  وا  هب  میوج ؛! برقت  ادخ  هب  وا : نوخ  نتخیر 

: تفگ وا  هب  دندروآ و  ار  وا  داتسرف و  وا  نتفای  يارب  ار  یسک  سپ 
؟ بلاط یبا  نب  یلع  یلوم  تفگ : یلب : نادمهوبا ؟ تفگ : یلب : یئوت ؟ ربنق 

، تسا نم  تمعن  یلو  یلع  نانمؤمریما : تسادخ و  نم  يالوم  تفگ :
! نک يرود ) و   ) يربت وا  نید  زا  تفگ :

؛!؟ یهد یم  ناشن  نم  هب  ار  وا  نید  زا  رتهب  ینید  مدرگرب : وا  نید  زا  رگا  تفگ :
!؟ تسا رت  ینتشاد  تسود  تیارب  یگرم  هنوگچ  مشک  یم  ارت  نم  تفگ :

؟ ارچ تفگ : مراپس : یم  وت  هب  ار  نتشک  تیفیک  رایتخا  تفگ :
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ًاحبذ نوکت  یتینم  ّنا  : » تسا هداد  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما : مشک : یم  ارت  هنوگنآ  مه  نم  یـشکب  ارم  روط  ره  وت  اریز  تفگ :
2 «. » دوب دهاوخ  قحانب  متساب و  ار  مرس  ندیرب  نم  گرم  قح . ریغب  ًاملظ 

کی ع! رب  راهچ ع  ملظ  - 41

کلوق و ال تمهف  ام  هَّللا  ینإ و  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ناـمثع  ناـمز  رد  ناـمی  نب  ۀـفیذح  کـی ع ! رب  راـهچ ع  ملظ  - 41
هَّللا یّلـص  یبنلا  "و  نیعلا ؟ نویعلا  تملظ  اذإ  ۀفیذح  ای  تنأ  فیک  لبقم " ّینإ  ةرحلاب و  یل  تلق  ام  رکذتأ  یتلیل  تغلب  یتح  هلیوأت  تفرع 

: ۀـفیذح ای  لاقف  نیع  امهمـسا  لوأ  و  کیلع ، امدـقت  رمع  مث  اقیتع  تیأر  ۀـحرابلا ، الإ  کمالک  لیوأت  فرعأ  مل  انرهظأ و  نیب  هلآ  هیلع و 
نویعلا ءالؤهف  دابکالا ، ۀلکآ  نب  ۀیواعم  عم  صاعلا  نب  ورمع  مهیلإ  مضیـس  و  ۀیاور : یف  و  نامثع . یلإ  اهب  لام  ثیح  نمحرلا  دـبع  تیـسن 
تیولج هب  ةّرح »  » رد هک  ار  هچنآ  دـمآ  مدای  هتـشذگ  بش  اـت  ار  شلیوأـت  هن  ارت و  هتفگ  مدـیمهفن  مسق  ادـخ  هب  نم  یملظ  یلع  ۀـعمتجملا 

متـس ع )  ) کی هب  اـه  ع )  ) هک یناـمز  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  تلاـح  نیعلا » نویعلا  تملظ  اذا  ۀـفیذح  اـی  تنأ  فیک  : » يدومرف نم  هب  مدـمآ 
و  ) مدید بشید  ات  مدـشن  هجوتم  ار  تمالک  لیوأت  مدـیمهفن و  ار  فرح  نیا  يانعم  مسقادـخ  هب  نم  دوب : ام  نایم  رد  ربمایپ  نوچ  دـنیامن »

نامثع هب  هک  يدرک  شومارف  ار  نمحرلادـبع  هفیذـح  دومرف : ترـضح  دـنتفرگ ، یـشیپ  وترب  رمع  سپـس  رکبوبا )  ) ینعی قیتع  مدرک ) رکف 
تـسا اهنآ ) مان  لوا   ) ياه ع )  ) نیا سپ  راوخرگج  دنه )  ) دـنزرف هیوعم  اب  ددـنویپ  یم  اهنآ  هب  مه  صاع  نبورمع  يدوز  هب  دومن و  لیامت 

( دش قحلم  اهنآ  هب  مه  صاعورمع  نمحرلادبع ، نامثع ، رمع ، قیتع ، « ) 1 . » دندمآ مهدرگ  نم : ندرک  ملظ  هب  هک 

ریبز نبهَّللادبع  - 42

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  تفگ : یم  جاجح  هب  رکبوبا  رتخد  ءامسا  مدینـش  دیوگ : ریبز  لآ  یلوم  دمحم  وبا  ریبز  نبهَّللادبع  - 42
، مزیرب نیمز  هب  ار  نآ  متـشادن  شوـخ  تفگ  دیـشون و  ار  نآ  مـه  وا  دزیرب ) نوریب  هـک   ) داد مرـسپ  هـب  ار  نآ  نوـخ  درک و  تماـجح  هـلآ 

«2 « » کنم سانلل  لیو  کنم و  یتّمال  لیو  : » دومرف داد ! ربخ  ترضح  هب  ار  نایرج  لیئربج 
وت تسد )  ) زا مدرمرب  ياو  وت و  زا  نم  تما  رب  ياو 

رسای نبراّمع  - 43

یم لمح  گنس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) دجسم يارب  اهنآ  اب  رامع  انامه  دیوگ : يزنعلا  لیزه  نبهَّللادبع  رسای 1 - نبراّمع  - 43
«1 «. » ۀیغابلا ۀئفلا  کلتقت  ۀّیمس  نبای  کحیو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک 

ادخ تجح  زا  هتشگرب  هورگ  دشک  یم  ارت  هیمس  دنزرف  يا  تلاح  هب  شوخ 
(. ربخیب ادخ  زاو  )

ۀئفلا هلتقت  تفگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  نم  تسا ، نآ  رد  ۀیمـس  نبا  هک  یهورگ  داب  امـش  رب  تفگ : یم  ۀفیذح  - 2
«2 . » ۀیغابلا

! رگمتس هورگ  دشک  یم  ار  وا 

ءاملع - 44

هعلاطم هرابود  ار  نآ  تسا  مزال  تشذگ ، ءاملع  هرابرد  هدراو  تایاور  نوماریپ  یتأیـس  شخب  لوا  رد  يرـصتخم  حیـضوت  اًلبق  ءاملع  - 44
میروآ یم  ًاددجم  ار  تیاور  ود  شخب  نیا  تبسانم  هب  لصف  نیا  رد  دیئامن و 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1
، ناضمر رهـش  یف  الإ  هَّللا  نودـبعی  و ال  نسح ، توصب  الإ  نآرقلا  نوفرعی  نسح و ال  بوثب  الإ  ءاملعلا  نوفرعی  یتمأ ال  یلع  نامز  یتأیس :

«4 . » هل محر  هل و ال  ملح  هل و ال  ملع  اناطلس ال  مهیلع  هَّللا  طلس  « 3  » کلذک ناک  اذإف 
یمن اراملع  نم  تما  رب  ینامز  دیآ  یم  يدوز  هب 

535 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دـش روط  نیا  هک  یتقو  ناضمر  هام  رد  رگم  دنتـسرپ  یمن  ارادخ  ابیز و  يادـص  اب  رگم  دنـسانش  یمن  ار  نآرق  ابیز و  سابلاب  رگم  دنـسانش 

. یمحر هن  یملح و  هن  دشاب و  هتشاد  یملع  هن  هک  ار  یهاشداپ  اهنآ  رب  دنک  یم  طلسم  دنوادخ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

«1 ، » بئذلا نع  منغلا  رفی  امک  ءاملعلا  نم  نورفی  سانلا ،) یلع   ) یتمأ یلع  نامز  یتأیس :
الب ایندلا  نم  نوجرخی  ثلاثلا : و  ارئاج ، اناطلس  مهیلع  هَّللا  طلـس  یناثلا : و  مهلاومأ ، نم  ۀکربلا  عفری  لوألا : ءایـشأ  ۀثالثب  یلاعت  هَّللا  مهالتبا 

«2 . » نامیإ
( ناـمز نآ  رد   ) گرگ زا  دنفـسوگ  ندرک  رارف  دـننام  دـننک  یم  رارف  ءاـملع  زا  هـک  یناـمز  دـیآ  یم  مدرم ) يارب   ) نـم تـمارب  يدوز  هـب 

دزاس یم  التبم  زیچ  هس  هب  ار  اهنآ  دنوادخ 
، دوش یم  هتشادرب  ناشلاوما  زا  تکرب  - 1

، دیامن طلسم  ار  رگمتس  هاشداپ  اهنآرب  دنوادخ  - 2
. دنور یم  نوریب  نامیا  یب  ایند  زا  - 3

دوشن رارکت  نیا  زا  شیب  هک  تشذگ  یتأی  یتأیس و  شخب  رد  یتایاور  ءاملع  هراب  رد 

اه یفوص  - 45

نوری مهئاتش ، مهفیص و  یف  فوصلا  نوسبلی  موق  نامزلارخآ  یف  نوکی  رذابأ ، ای  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اه  یفوص  - 45
«3 «. » ضرألا تاوامسلا و  ۀکئالم  هَّللا و  مهنعلی  کئلوأ  مهریغ ، یلع  کلذب  لضفلا  مهل  ّنأ 

( لمع  ) نآ اب  دنراد  تلیضف  دننک  یم  لایخ  اهنآ  و  ناشناتسمز ، ناتسبات و  رد  مشپ  دنـشوپ  یم  یهورگ ، نامز  رخآ  رد  دشاب  یم  رذابا  يا 
. نانآ رب  نیمز  اه و  نامسآ  ناگتشرف  ادخ و  هدرک  تنعل  دنیاهنآ  نارگید ، رب 

536 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
تسا هدمآ  الاب  تیاوررد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  یعارتخا  بهاذم  زا  یهورگ  يرگ  یفوص 

هفسالف - 46

«1 ، » فوصتلا ۀفلسفلا و  یلإ  نولیمی  مّهنأل  ضرألا ، هجو  یلع  هَّللا  قلخ  رارش  مهؤاملع  سانلا ...  یلع  نامز  یتأیس  هفسالف  - 46
. دـنروآ يور  يرگ  یفوص  هفـسلف و  هب  اهنآ  اریز  دـننیمز ، يور  رد  ادـخ  قلخ  رـش  ناشیاملع  نامز ) نآ   ) مدرمرب یناـمز  دـیآ  یم  يدوزب 

( تشذگ یتأیس  شخب  رد  تیاور  لیصفت  )

یساوّرلاةرمض نب  کلام  - 47

زا مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  باحـصأ  زا  یـساورلا  ةرمـض  نب  کـلام  تفگ : يزنعلا  یـسوم  نب  دـمحم  یـساوّرلاةرمض  نب  کـلام  - 47
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ینب نامز  رد  تسا . هتفرگ  دای  مه  وا  ياهراک  زا  تشاد و  تبحاصم  مه  رذابا  اب  هتفرگ و  دای  ترـضح  نآ  زا  يدایز  ملع  هک  دوب  یناـسک 
هالجرو هادـی  عطقت  لجر  و  رامط ، قوف  نم  هب  یمری  لـجر  لوقیف : ۀـثالثلا ؟ اـم  و  هل : لاـقیف  ۀـثالثلا ، نم  ینلعجت  ـال  مهَّللا  تفگ : یم  هیما 

،« هشارف یلع  تومی  لجر  و  بلصی ، هناسلو و 
اهاپ و اهتسد و  هک  یسک  دوش و  هتخادنا  ماب  تشپ  زا  هک  يدرم  تفگ : دنمادک ؟ رفن  هس  دندیـسرپ  یم  رفن ، هس  نآ  زا  هدن  رارق  ارم  ایادخ 

. دریمب شباوختخر  رد  هک  يدرم  دوش و  هتخیوآ  راد  هب  هدیرب و  شنابز 
. تسا بارت  یبا  ياهغورد  زا  مه  نیا  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  هرخسم  ار  وا  مدرم 

، تسویپ عوقو  هب  اـه  ناـیرج  نآ  همه  درک و  یم  ار  اـعد  نیا  هک  دوب  هتفرگ  داـی  شیـالوم  زا  ار  یهورگ  تشذگرـس  رارـسا و  زا  درم  نیا 
هرمـض نب  کلام  دـندز و  راد  هب  هدـیرب و  نابز  اپو و  تسد  ار  يرَجَه  دیـشُر  هتخادـنا و  نیمز  رب  ةراـمإلاراد  يدـنلب  زا  ار  ةورع  نب  یناـه 

دُرم رتسبرد  یساور 

نومأم - 48

نوریب ار  همه  دیناشن و  ارم  مدش  دراو  نومأم  رب  يزور  دیوگ : یمشاه  دمحم  نبهَّللادبع  نومأم  - 48
537 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هب ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاابا  نم  ارچ  هک  دننک  یم  خیبوت  ارم  وت  تیب  لها  نم و  یـسابع )  ) نادناخ هَّللادـبع  يا  تفگ : نم  هب  درک و 
موـش تیادـف  متفگ : متفر  وا  دزن  يزور  ینک ، یم  بجعت  منک  یم  لـقن  تیارب  ار  یثیدـح  مسق  ادـخ  هـب  مدرک  بـصن  يدـهع ) تیـالو  )

تناردپ
شیپ یتجاح  نم  يارب  تسوت و  دزن  ناشملع  یئاهنآ و  ثراوو  یـصو  وت  دنتـشاد و  ار  تمایق  هب  ات  نئاک  وهام  ناـکام و  ملع  ناـشدزن  ... 
هبترم دنچ  یلو  مهد  یمن  يرترب  وا  رب  ار  منازینکزا  مادک  چـیه  مراد و  تسود  ار  هیرهاز  نم ) زینک   ) نیا متفگ  سپ  روایب ، دومرف : هدـمآ ،

؛ امرف یئامنهار  وا  هجلاعم  يارب  ارم  تسا  هلماح  مه  نالا  وا  تسا و  هدومن  طقس  ار  شاهچب  هدش و  رادراب 
هلجر یف  ةالدمب و  تسیل  ینمیلا  هدی  یف  ةدئاز  رصنخ  هل  نوکی  هّمأب و  ساّنلا  هبـشأ  ًامالغ  دلت  ملـست و  اّهناف  اهطاقـسا  نم  فختال  : » دومرف

شتـسار تسد  رد  هک  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  دنزرف  تسا و  ملاس  وا  انامه  شندرک  طقـس  زا  سرتن  ةالدملاب » تسیل  ةدـئاز  رـصنخ  يرـسیلا 
رداـق يزیچره  هب  دـنوادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  متفگ  دوخ  هب  شپچ ! ياـپ  رد  نینچمه  تسین و  نازیوآ  یل  دراد و  دـیاز  تشگنا  کـی 

«1 . » شردام هب  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  دییاز  يرسپ  مه  هیرهاز  تسا و 
، دوب هدـش  هتخاس  شهاگتـسد  هن  تشاد و  دوجو  یفارگونوس  هن  هک  یخیراـت  رد  تسا ، هداد  اـهنآ  هب  ادـخ  ار  نیرخآ  نیلوا و  ملع  ًاـعقاو 

، دنهد یم  ربخ  ار ، ردام  مکش  رد  هچب  شنیرفآ  تیفیک  زا  شیپ ، لاس  تسیود  رازه و  زا  شیب 
تیفیک ناشباحـصا و  دوخ و  نفد  لـحم  تداهـش و  زا  بئاـغ و  یناـهنپ و  ياـهزیچ  یلیخ  زا  یحو ، عـبنم  هب  ناـیکتم  نیا  کـت  کـت  ره 

. دنا هدومرف  نایب  ناش  کیدزن  دارفا  يارب  ار  ناشتداهش 
دهد یمن  ار  اهنآ  ندروآ  هزاجا  نیا  زا  شیب  راصتخا  هب  میمصت  یلو  تسا  ناوارف  تایاور  نیا  لاثما 

! دیوش رفاک  مسرت  یم  - 49

هنأش عیمجو  هجلوم  هجرخمب و  مکنم  لـجر  لـک  ربخأ  نأ  تئـش  ول  هَّللاو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  - 1 دـیوش ! رفاک  مسرت  یم  - 49
«1 . » هنم کلذ  نمؤی  نمم  ۀصاخلا  یلإ  هیضفم  ّینإ  الأ و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسرب  ّیف  اورفکت  نأ  فاخأ  نکل  و  تلعفل ،

یم نکلو  منک  یم  هتبلا  ار ، شیاـهراک  یماـمت  شنورد و  نوریب و  رارـسا ) زا   ) مدرم همه  هب  مهد  ربـخ  هک  نیا  مهاوخب  رگا  مسق  ادـخ  هب 
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هک نانآ  زا  صاوخ  هب  ار ) اهّرـس  نیا   ) منک یم  هضافا  نم  شاب  هاگآ  دـیوش ، رفاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  نم  هراـب  رد  مسرت 
ناشندشن رفاک  زا  مراد  نانیمطا 

جراوخ زا  يدرم  - 50

یم ادخ  نانمؤمریما  يا  تفگ : دمآ و  نایعیش  زا  يدرم  دوب  دجسسم  رد  باحصا  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  يزور  جراوخ  زا  يدرم  - 50
رهاظ رد  هک  مرادیم  تسود  هنوگنآ  نطاب  رد  ارت  نم  هک  دناد 

رد لیـس  نایرج  دـننام  دریگ ، یم  تعرـس  ام  نایعیـش  يوس  هب  رقف  نوچ  شاب  هدامآ  رقف  يارب  اـما  یتفگ  تسار  دومرف : مراد ،) ناتتـسود  )
. تفر نوریب  نانک  هیرگ  یلاحشوخ  زا  درم  نآ  نابایب ،

. داد دهاوخ  باوج  هنوگنآ  مه  نم  هب  میوگ  یم  روط  نآ  مور  یم  مه  نم  تفگ  وا  داد ، حرش  شقیفر  هب  ار  نایرج  جراوخ  زا  رفن  کی 
؛! ارموت هن  مراد  یم  تسود  ارت  نم  هن  یئوگ  یم  غورد  وت  دومرف : ترضح  تفگ : یعیش )  ) درم نآ  دننام  ماما  شیپ  دمآ 

رتبح قیرز و  هک  هچنآ  رب  تفگ  هچرب ؟ دومرف  میامن ، تعیب  وت  هب  ات  هدـب  ار  تتـسد  یئوگ  یم  نینچ  نم  هب  اـقآ  تفگ : تسیرگ  یجراـخ 
تلتقدق کب  ّینأکل  هَّللاو  :( » دومرف سپس  دندوب  جراوخ  زا  نوچ   ) دنک تنعل  ود  نآ  هب  دنوادخ  نزب  ار  تتسد  دومرف : درک ، تعیب 

539 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
و یهارمگ ) و   ) تلالض اب  ياهدش  هتشک  منیب  یمایوگ  هتبلا  مسق  ادخ  هب  کتّوق » ّکنّرغت  الف  قارعلا  ّباود  کهجو  تئطو  و  لالض ، یلع 

(. دزاسن رورغم  اروت  تیوزاب  تردق  و   ) تیورین ار  وت  دبیرفن  سپ  قارع ، ياهماد  دیامن  یم  لام  دگل  ار  تیور 
1 (. » دوب هداد  ربخ  ماما  هک  هنوگ  نآ  دش  و   ) دش هتشک  درک و  جورخاه  یناورهن  اب  درم  نآ 

هیما ینب  - 51

«2 « » شیرق نم  ءاهفس  ۀملیغُأ  يدی  یلع  یتّمأ  كاله  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هریره  یبا  هیما  ینب  - 51
. تسا هیما  ینب  ناهیفس  ياههچب  تسد  رد  نم  تما  كاله 

تایاور مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  کیره  نامز  رد  ناشنتفر  نیب  زاو  اهنآ  تفالخ  نارود  ياـهنایرج  تساـیر و  تیفیک  ۀـیما و  ینب  هراـب  رد 
. میدومن رظن  فرص  راصتخا : تیاعر  يارب  هک  تسا  هدمآدایز 

«3 . » تسا هیما  ینب  نید  نیا  تفآ  دراد و  یتفآ  ینید  ره  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  - 1
علخ هک  نیا  ات  دورن  اهنآ  یهاشداپ  رامح ) ناورم  ناشرخآ  هیواعم و  ناشلوا   ) تسا میماب  مه  اهنآ  متخ  میماب و  هیما  ینب  حاتتفا  دومرف : - 2

هتخیمآ رتش   ) بهصا لمج  دوش  هتشک  ناشرن و  رتش  ود  دوش  هتشک  و  دشاب ) دیزی  رـسپ  هیوعم  دیاش   ) ندش هتـشک  اب  اهنآ  زا  ياهفیلخ  دوش 
«4 . » ددرگ بارخ  جات  وا  تسد  هب  دوش و  عطقنم  اهنآ  یهاشداپ  تقو  نآ  دشاب  ناورم  هک  يدیپس ) هب 

هَّللا مهکلهأ  دـقف  ةریغم  وـنب  اـمأ  ةریغم ، ینب  ۀـیما و  ینب  شیرق ، نم  نیرجفـألا  هَّللا  نعل  ـالأ ! دوـمرف : ۀـفوک  ربـنم  رب  مالـسلا  هـیلع  یلع  - 3
امأ و تاهیه ! تاهیهف  ۀیما  ونب  امأ  و  ردب ، موی  فیسلاب 

540 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » اولصی یتح  هیلع  اوبثیل  لابجلا  ءارو  نم  کلملا  ناک  ول  ۀمسنلا ! أرب  ۀبحلا و  قلف  يذلا 

ار اهنآ  دومن  كاله  دـنوادخ  هریغم  ونب  اما  هریغم ، ینب  هیما و  ینب  شیرق  زا  اـیح ) یب  و   ) هدـیرد هورگ  ودرب  دـنک  تنعل  ادـخ  شاـب  هاـگآ 
، دروآ دوجو  هب  ار  اه  سفن  تفاکـش و  ار  هناد  هک  سک  نآ  هب  مسق  شاب  هاگآ  تاهیه ، تاهیه  سپ  هیما  ونب  اما  ردب و  زور  رد  ریـشمشاب ،

!. دنسرب ات  نآ  يوس  هب  دنرپ  یم  هتبلا  دشاب ، اههوک  تشپ  زا  تسایر  رگا 
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هیما ینب  يا  دنگوس  ادـخ  هب  «. 2  » مکودع راد  یف  مکریغ و  يدـیأ  یف  اهنفرعتل  لیلق  امع  ۀـیما  ینبای  هَّللاب  مسقأف  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
. ناتنمشد ياهناخ  رد  نارگید و  ناتسد  رد  ار  تفالخ  دینیب  یم  هتبلا  یهاتوک ، تدم  زا  دعب 

نم نوتأی  فیرخلا  عزق  لثم  بصعلاهَّللا  ثعبی  یتح  ًادیدش  ۀـیمأ  ینب  ءالب  لازیال  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دینـش  ةرمـس  نب  لازن  - 4
«3 « » ۀیمأ ینب  کلم  هَّللا  بهذ  کلاذ ؟ ناک  اذاف  ًارومأم ، ًاریمأ و ال  نورمأتسیال  و  هجو ) )

دنرب و یمن  نامرف  يریما  زا  یفرط و  کی  زا  دیآ  یم  يزییاپ  ربا  دننام  یئاهتسد  ادخ  دزیگنارب  ات  دوب  دهاوخ  هیما  ینب  اب  تخس  يالب  مادم 
درب یم  ار  هیما  ینب  کلم  دنوادخ  دش ، نینچ  نامز  ره  يرومأم  زا  هن 

هیواعم - 52

لکأی و معلبلا  مخـض  مرـسلا  عساو  لجر  یلع  ۀمألا  هذه  عمتجت  یتح  مایألا  یلایللا و  بهذـتال  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هیواعم 1 - - 52
«4 . » ۀیواعم وه  عبشیال و 

. تسا هیواعم  وا  هدنگ و  مکش  روخرپ و  هدور ، داشگ  هک  يدرم  رب  تما  نیا  دنوش  عمج  هک  نیاات  اهزور  اهبش و  دور  یمن 
لکأی نطبلا ، قحدنم  موعلبلا  بحر  لجر  يدعب  مکیلع  رهظیس  هنإ  امأ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  - 2

541 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » هولتقت نلو  هولتقاف  دجیال ، ام  بلطی  و  دجی ، ام 

یم دباین ، ار  هچنآ  دروخ و  یم  دنک  ادیپ  هچره  هدنگ ، مکـش  داشگ و  ولگ  يدرم  نم ، زا  دعب  امـش  رب  دوش  یم  رهاظ  يدوز  هب  شاب  هاگآ 
. دیشک یمن  هک  دیشکب  ار  وا  سپ  دیوج 

«2 « » مکیلع رهظیس  ۀیواعم  ّنا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3
امش رب  ددرگ ) بلاغ  و   ) دوش رهاظ  يدوز  هب  هیواعم 

! دیسر تکاله  هب  هیواعم  - 53

زا ياهراوس  تفگ : رفـصا  ناورم  زا  فوع ، زا  لیمـش  نب  رـضن  دیوگ : بلاط  یبا  لآ  بقانم  باتک  رد  - 1 دیـسر ! تکاله  هب  هیواعم  - 53
: لاق هتوم ؟ تدهـش  تنأ  دومرف : وا  هب  دـندرب و  ماما  شیپ  اروا  دروآ ، ار  هیواعم  گرم  ربخ  دوب و  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـمآ و  ماش 

الامعأ اذـکو - اذـک  لمعی  یتح  تومی  هنإ ال  لاق : بذاک ؟ هنإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  کیردـی  ام  و  لیق : بذاـک ، هنإ  لاـق : هیلع ، توثح  معن و 
«. 3  » ۀجحلل لاق : اذه ؟ ملعت  تنأ  هلتاقت و  ملف  هل : لیقف  هناطلس - یف  اهلمع 

542 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
نانمؤمریما يا  ینادیم  اجک  زا  دـش  هتفگ  دـیوگ ، یم  غورد  وا  دومرف : متخیر ،! شربق  رب  كاخ  یلب و  تفگ : يدـید ؟ اروا  گرم  تدوخ 
: دومرف یگنج ؟ یم  وا  اب  ارچ  سپ  دش  هتفگ  شتموکح ،! رد  دنک  نانچ  نینچ و  ات  دریم  یمن  هیوعم  دومرف : تسا ،؟ وگغورد  وا 

. تجح مامتا  يارب 
: اولاق اذه ؟ ام  دومرف : سپ  شرکشل ، رد  یئادص  رس و  مالسلا  هیلع  یلع  دینش  تفگ : انیم  - 2

نیب ینیب و  امیف  رذعلا  سمتلأ  لاق : هلتاقت ؟ مبف  اولاق : ۀّمألا ، هذه  هیلع  عمتجت  یتح  کلهی  نل  هدیب  یـسفن  يذلاو  الک  لاق : ۀـیواعم ، کله 
؟ ادصو رس   ) نیا تسا  زیچ  هچ  یلاعت . هَّللا 

، دوش عمج  وا  رب  تما  نیا  ات  دوشن  كاله  ًادبا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  هن  دومرف : هدیـسر ، تکاله  هب  هیواعم  دنتفگ :
؟ ینک یم  گنج  وا  اب  ارچ  سپ  دنتفگ :
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1 . » یلاعت يادخ  دوخ و  نایم  موش  روذعم  راک  نیا  اب  دومرف :

مکح نب  ناورم  - 54

مدوب دوسا )  ) رجح رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسراـب  نم  دـنک : یم  تیاور  شردـپ  زا  ریبج  نب  عفاـن  مکح 1 - نـب  ناورم  - 54
«2 « » اذه بلص  یف  اّمم  یتّمال  لیو  : » دومرف ترضح  سپ  تشذگ  صاعلا  یبا  نب  مکح  هاگانب 

. تسا نیا  تشپ  رد  هچنآ  زا  نم  تما  رب  ياو 
نیا ترضح  دنک  اعد  شیارب  هک  دنداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دش  دلوتم  مکح  نب  ناورم  هک  یتقو  دیوگ : دعـس  نبدشار  - 2

«3 « » هتّیّرذ يدی  هیدی و  یلع  یتّمأ  كاله  ءاقّزلا  نبا  : » دومرف سپس  درکن  ار  راک 
. دوب دهاوخ  شاهیرذ  وا و  ناتسد  رب  نم  تما  كاله  ءاقرز  رسپ 

وت هب  دنتفگ : دومن : دازآ  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  دندومن و  تطاسو  مالسلا  امهیلع  نینـسح  دش  ریـسا  لمج  گنج  رد  مکح  نب  ناورم  - 3
دعب ینعیابی  ملأ  : » دومرف نانمؤمریما ؟ يا  دنک  تعیب 

543 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
شبکلاوبأ وه  و  هفنأ ، بلکلا  ۀقعلک  ةراما  هل  ّنا  هَّللاو  امأ  هفیسب  ردغل  هدیب  ینعیاب  ول  ۀیدوهی و  ّفکاّهنا  هتعیب ، یف  یل  ۀجاحال  نامثع ؟ لتق 

«1 «. » رمحأ ًاموی  هدلو  نم  هنم و  ۀّمألا  یقلتس  ۀعبرألا و 
تعیب نماب  تسد  اب  رگا  تسا ، هیدوهی  تسد  وا  تسد  مرادـن ، يزاین  وا  تعیب  هب  نم  نامثع ؟ ندـش  هتـشک  زا  دـعب  درکن  تعیب  نم  رب  ایآ 

، تسا چوق  راهچ  ردپ  وا  و  گس ، غامد  بآ  دننام  تسا  یتسایر  وا  يارب  مسق  ادخ  هب  شاب  هاگآ  دنکـش ، یم  ار  تعیب  شریـشمش  اب  دنک ،
ار یخرس  زور  شدالوا ، وا و  زا  دنیب  یم  تما  نیا  يدوز  هب  و 

ناورم نب  کلملادبع  - 55

«2  » لیلض یلإ  رظنأ  ینأکل  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ناورم  نب  کلملادبع  - 55
رایسب یهارمگ  رد  ار  یسک  منیب  یم  ایوگ  هتبلا 

544 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
وا ماجل  هنهد  دنک و  زاب  نهد  نوچ  سپ  دـیامن ، بصن  هفوک  فارطا  رد  ار  دوخ  ياهقریب  و  دروآ ) درگ  ار  مدرم   ) دـنز گناب  ماش  هب  هک 

تراغ و لتق و  هب  یلتبم  مدرم   ) دزگب ار  شنامز  نادرم  نادـند  شین  اب  بوشآ ، هنتف و  دـشاب و  نیگنـس  نیمز  رد  شندز  اپ  ددرگ و  تخس 
درد و ببس  هب   ) اهبش دوش و  هتفرگ  مهرد و  متـس ) ملظ و  ببـس  هب   ) اهزور دیآ و  رد  تکرح  هب  گنج  ياهجوم  و  دندرگ ) هودنا  درد و 

نآ تشِک  هک  هاـگنآ  سپ  دراذـگن ) هدوسآ  يا  هقیقد  ار  مدرم  هدرک و  ناریو  ار  هفوک  هارمگ  درم  نآ  هصـالخ   ) دـندرگ شارخلد  هودـنا )
( دهد قحان  ياهنامرف  ینعی   ) دنک ادص  وا  ياههقشقش  و  دوش ) طلسم  مدرم  رب   ) دیامن ومن  نآ  هخاش  و  دیورب ، داسف ) هنتف و  مختزا   ) هارمگ

بوشآ هنتف و  ياهقریب  هاگنآ ) دریگاج  اهلد  رد  شـسرت  هدیـسر و  لامک  دح  هب  شا  یـشکرس  نایغط و   ) دشخردب شیاهریـشمش  قرب  و 
راد ادص  تخـس و  دابردقچ  تسا و  نیا  دروآ ، ور  راد  جوم  ياهایرد  کیرات و  بش  دـننام  ددرگ و  یم  راوتـسا  تسین  نآ  زا  یئاهر  هک 

یهورگ اـب  یهورگ  یمک  ناـمز  زا  سپ  و  ددرگ ) عقاو  نآ  رد  اـهیزیر  نوخ  و   ) دزوب نآرب  دـنت  داـب  و  دـیامن ) ناریوو   ) دفاکـشب ار  هفوک 
رگید کـی  یپ  زا  و   ) ددرگ یم  دروخ  تسا ، هدـش  ورد  هچنآ  دوـش و  ورد  تساـپرب ، هچنآ  و  دـنوش ) لوغـشم  دروـخ  دز و  هب  و   ) دـنچیپب

«1 (. » دور دابرب  نایمدآ  هتشُک  زا  اه  نمرخ  داسف ، هنتف و  مخت  هتشِک  زا  لاسره  دنوش و  كاله 
کلملادـبع و یـشک  رکـشل  اب  حوضو  لامک  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  بیغ  زا  راـبخا  قیبطت و  ناورم  کلملادـبع  اـب  هبطخ  نیا  تاـنایب 
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2 . » تفای ققحت  اًلماک  راوخنوخ ، فسوی  نب  جاجح  داسف  عیاجف و  اب  ًاتیاهن  ریبز و  نب  بعصم  اب  وا  گنج 

دیلو - 56

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  نایرج  دنتشاذگ ، دیلو  ار  شمان  دمآ  ایند  هب  يدنزرف  ۀملـس  ما  ردارب  يارب  دیوگ : بیـسم  نبا  دیلو  - 56
نوعرف نم  ۀمالا  هذه  یلعّرـش  وه  دیلولا ، هل  لاقی  لجر  ۀّمالا  هذـه  یف  ّننوکیل   » دـیدیمان ناتیاه  نوعرف  مان  هب  اروا  دومرف : دـنداد  ربخ  هلآ 

. شموق رب  نوعرف  زا  تما  نیا  رب  تسا  رترورش  وا  دنیوگ ، دیلو  ار  وا  هک  يدرم  تما  نیا  رد  دوش  یم  هتبلا  هتبلا  « 1 « » هموق یلع 
تسا روهشم  روطسم و  خیراوترد  وو ..  شناوارف  ياهملظ  بارش و  ضوح  لخاد  رد  ار  بارش  شندیشون  نآرق و  شندزریتاب  دیلو  عیاجف 

دعس نب  رمع  - 57

: تسا هدومرف  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دومرف : صاقو  نبدعس  هب  مالسلا ....  هیلع  نانمؤمریما  دعس 1 - نب  رمع  - 57
«2 «. » ینبا نیسحلا  لتقی  اًلخسل  کتیب  یف  ّنا  »

. ار مرسپ  نیسح  دشک  یم  هک  تسیا  هلاغزب  تا  هناخ  رد  انامه 
راتختف راـّنلا  ۀـّنجلا و  نیبّریُخت  ًاـماقم  تمق  اذا  تنأ  فیک  : » دومرف دعـس  نبرمع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  شباحـصا ، ضعب  زا  نیریـس  نبا  - 2

«3 « » راّنلا
یئاج رد  هک  ینامز  وت  ياهنوگچ 

546 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. ینک یم  رایتخا  ار  شتآ  وت  شتآ ، تشهب و  نایم  دندرکریخم  ارت  هک  يداتسیا 

ماما دـمآ و  تهارک  اب  دـینک  شیادـص  تساجک  دعـس  نبرمع  دومرف : دـندومن ، هطاحا  ار  ترـضح  دعـس  رمع  رکـشل  البرک  رد  هک  یتقو 
، ًادـبأ کلاذـب  ّأنهتتال  هَّللاو  ناجرج ؟ يرلادالب و  یعدـلا  نب  ّیعدـلا  کیلوی  نأ  معزت  ینلتقتأ و  رمعای  ، » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نایبصلا هامارتت  ۀفوکلا ، یف  بصندق  ۀبصق  یلع  کسأرب  ّینأک  و  ةرخآال ، ًایندب و  يدعب  حرفت  ّکناف ال  عناص  تنأ  ام  عنـصاف  دوهعم  دهع 
«1 « » مهنیب ًاضرغ  هنوذّختی  و 

تیارب مسق  ادخ  هب  ار ، ناگرگ  ير و  ياهرهـش  عورـشمان ، دنزرف  عورـشمان  دـیامن ، یلاو  ارت  ینک  یم  لایخ  یـشک و  یم  ارم  ایآ  رمع  يا 
، دش یهاوخن  داش  نم  زا  دعب  وت  نکب  دهاوخ  تلد  راکره  سپ  درادن ،) دوجو  نآ  رد  یکش  و   ) تسیدوهعم دهع  ًادبا ، دش  دهاوخن  اراوگ 

هناشن ار  نآ  دننک و  یم  ناراب  گنـس  ار  نآ  اههچب  هک  هفوک  رد  هدـش  بصن  ْیَن  رـس  رد  ارت  رـس  منیب  یم  ایوگ  و  ترخآ ، اب  هنو  ایند  اب  هن 
. دوخ نایم  دنهد  رارق 

«2 « » اًلیلق ّالا  قارعلا  ّرب  لکأتال  ّکنأ  ینیعّرقیل  ّهنا  هَّللاو  : » دومرف زاب  - 3
( یسر یمن  دوصقم  هب  دش و  دهاوخ  هاتوک  ترمع   ) یمک رگم  يروخ  یمن  قارع  مدنگ  زا  وت  هک  دوش  نشور  ممشچ  دنگوس  ادخ  هب 

رمش - 58

هَّللا و قدص  دومرف : درک  هاگن  نشوجلا  يذ  رمـش  هب  میدوب  ءالبرک  رهن  رانک  نیـسح  اب  دیوگ : نیـسح  نب  ورمع  نب  دـمحم  رمش 1 - - 58
«3 . » صربأ رمش  ناک  و  یتیب ،! لهأ  ءامد  یف  غلی  عقبأ  بلک  یلإ  رظنأ  ینأک  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  هلوسر !

رمـش و  ارم ، تیب  لها  ياهنوخ  دسیل  یم  راد  سیپ  گس  هب  مرگن  یمایوگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  تفگ  تسار 
تشاد یسیپ  ضرم 
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فسوی نب  جاجح  - 59

یف ّنا  : » دومرف اـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شاـب  هاـگآ  تفگ : جاـجح  هب  رکب  یبا  رتـخد  ءامـسا  فسوی 1 - نب  جاـجح  - 59
تـسین یـسک  وت  زا  ریغ  نآ  منامگ  هب  ریبم  اما  میدـید و  ار  وگ  غورد  تسه  زادـنارب  نامناخ  وگغورد و  فیقث  رد  ًاریبم » ًاباّذـک و  فیقثلا 

«1»
«2 . » ۀحذو ابأ  هیإ  مکتمحش ، بیذی  و  مکترضخ ، لکأی  لایملا ، لایذلا  فیقث  مالغ  مکیلع  نطلسیل  هَّللاو  امأ  مالسلا : هیلع  یلع  - 2

یم ار  ناتیاه  يزبس  بلط ) تسایر  ربکتم و   ) هدـننک لـیم  شک و  نماد  فیقث  ناوج  امـشرب  دوش  یم  طلـسم  هتبلا  مسقادـخ  هب  شاـبهاگآ 
(. وشن هتخاب  دوخ  دوز  ! ) ریگ تخس  وخ و  دنت  تسیاب  دنک ، یم  بآ  ار  ناتیاه  هیپ  دروخ و 

موی هل  نلاقیل  لاـق : فیقث ؟ یتفاـم  نینمؤملا ! ریمأاـی  لـیق : فیقث ! یتف  كردـت  یتح  َِّتمـال  دومرف : يدرم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  - 4
ۀیصعم ّالا  قبت  مل  ول  یتح  اهبکترا  الإ  ۀیصعم  عدیال هللا  ۀنس  نیرـشعو  اعـضب  وأ  نیرـشع  کلمی  لجر  منهج ! ایاوز  نم  ۀیواز  انفکا  ۀمایقلا :

«3  » هاصع نم  هعاطأ  نمب  لتقی  هبکتری ، یتح  هرسکل  قلغم  باب  اهنیب  هنیب و  ناک  ةدحاو و 
؟ فیقث ناوج  تسیچ  نانمؤمریما  يا  دش  هتفگ  ار ! فیقث  ناوج  ینیبب  ات  يریم  یمن 

زا هابتـشا   ) لاـس دـنچ  تسیب و  اـی  تسیب  ار  منهج  ياـههشوگ  زا  ياهشوـگ  نک  تیاـفک  اـم  يارب  دوـش ، هتفگ  وا  هـب  تماـیق  زور  دوـمرف :
نآ دشاب ، هتسب  رَد  نآ  وا و  نایم  تیصعم و  کی  رگم  دنامن  رگا  یتح  دهدن  ماجنا  وا  هک  دشابن  ادخ  رب  یتیـصعم  دنک ، تسایر  تسیوار )

( نامیخژد و   ) نارادربنامرف اب  دوش  مه ) هانگ   ) نآ بکترم  ات  دنکش  یم  ار 
548 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دننک ینامرفان  وا  هب  هک  ار  یناسک  دشک  یم  دوخ ،

! دومن طلسم  امش  رب  ار  فیقث  ناوج  دنوادخ  - 60

تحصن ۀنامألا و  مکل  تیدأ  دق  ُتنک  نإ  دومرف : ةرـصب  لها  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  - 1 دومن ! طلسم  امـش  رب  ار  فیقث  ناوج  دنوادخ  - 60
ینعی اهکهتنا - الإ  ۀمرح  عدی هللا  لجر ال  لاق  فیقث ؟ یتف  ام  و  اولاق : فیقث ، یتف  مکیلع  هَّللا  طلسف  ینومتبذکف  ینومتمهتا  بیغلاب و  مکل 
طلسم دنوادخ  سپ  دیدومن ، مبیذکت  دیدرک و  مهتم  ارم  یئوگ ، بیغ  اب  مدومن  تحیصن  ارامش  مدرک و  ادا  ار  امش  تناما  رگا  جاجحلا .-

دنک یم  کته  ار  نآ  رگم  ادخ  يارب  یتمرح  دراذگ  یمن  تسا  يدرم  دومرف : تسیک ؟ فیقث  ناوج  دنتفگ : ار ، فیقث  ناوج  امشرب  دومن 
(. جاجح ینعی  )

هدومرف قئاـفلا »  » باـتک رد  يرـشخمزلا ) رمع  نب   ) دومحم ار  نآ  دوـمن  رکذ  و  ۀـغالبلا . جـهن  رد  یـضر  فیرـش  ار  نآ  دوـمن  تیاور  - 2
«1 . » احلبم ءالب  احدر و  ۀلحامتم  اروما  مکئارو  نم  نإ  مالسلا : هیلع  ار  ترضح 

. تسه نیگنس  يالب  تخس و  ینالوط  ياهراک  امش  رس  تشپ  انامه 
رکذ دناوخ و  یم  هبطخ  مالسلا  هیلع  یلع  دوب - لاس  نس و  مک  ناوج  زور  نآ  وا  و  ۀلهاب - یشعأ  دش  دنلب  تفگ : ءاجر  نب  لیعامـسإ  - 3

: تفگ سپ  ار ، هدنیآ ) و   ) محالم درک  یم 
تافارخ هب  وت  ياههتفگ ) و   ) ثیدح نیا  دراد  تهابش  بوخ  هچ  نانمؤم  ریما  يا 

نم و  اولاقف : لاجر  ماقف  تکس ، مث  فیقث ، مالغب  هَّللا  كامرف  مالغ  ای  تلق  امیف  امثآ  تنک  نإ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  اه ) هناسفاو  )
مک اولاقف : هفیـسب ، مالغلا  اذه  قنع  برـضی  اهکهتنا ، الإ  ۀمرح  كرتی هللا  ال  هذه ، مکتدـلب  کلمی  مالغ  لاق  نینمؤملا ؟ ریمأ  ای  فیقث  مالغ 

کلمی
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549 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ام ةرثکل  هریرـس  بقثی  نطبلا ، ءادـب  هفنأ  فتح  تومی  لب  لاق : اتوم ؟ تومی  مأ  التق  لتقیف  اولاق : اهغلب ، نإ  نیرـشع  لاق : نینمؤملا ؟ ریمأ  ای 

فیقث ناوج  وت  يوس  هب  دـنک ) باترپ  و   ) دزادـنایب دـنوادخ  سپ  يدز ،) تمهتارم  و   ) یتفگ هچنآ  رد  يراـکهانگ  رگا  هفوج ! نم  جرخی 
لاس تسیب  امش  رهـش  نیا  هب  تسیناوج  دومرف : فیقث ؟ مالغ  تسیک  نانمؤمریما  يا  دنتفگ : دندش و  دنلب  ینادرم  دنام ، تکاس  سپـس  ار ،

تسایر ردقچ  دنتفگ : دنز ، یم  شریشمش  اب  ار  ناوج  نیا  ندرگ  دوش و  یمن  راذگ  ورف  ادخ ، يارب  یتمرح  کته  چیه  زا  دنک ، تموکح 
: دنتفگ دسرب ، نآ  هب  رگا  لاس  تسیب  دومرف : نانمؤمریما !؟ يا  دنک 

يدایز يارب  دـننک  یم  خاروس  ار  شفان  دریم و  یم  مکـش  درد  اب  دوخ  لجا  اب  هکلب  دومرف : دوش ،؟ یم  هتـشک  ای  دریم  یم  شدوخ  لجا  اب 
. تسه شنوردنا  رد  هچنآ 

ثعشا نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  رکشل  زا  هک  یناریسا  نایم  رد  ار  هلهاب  یشعا  مدید  مدوخ  نامشچ  اب  مسق  ادخ  هب  دیوگ : ءاجر  لیعامسا 
رکشل رد  ار  مدرم  درک  یم  قیوشت  وا  هیلع  رب  ار  يرعش  تساوخ  دومن و  تمذم  دیبوک و  اروا  دنتشاد و  هگن  جاجح  ربارب  رد  دندوب ، هتفرگ 

. دز ار  شندرگ  سلجم  نامه  رد  سپس  دناوخب  نمحرلادبع ،
دییامن تقد  تایاور : نیا  رد  ترضح  هناعطاق  تاشیامرف  هب  « 1  » تسا هدروآ  ار  نیا  هباشم  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  رد 

! زاّمج نب  بیبح  درم و  هطفرع  نبدلاخ  - 61

وبا  ) زا بوبحم  نبا  شمعا و  زا  تسا  هدیـسر  نیقی  دـح  هب  ملع  لـهأ  ناـیم  رد  بلطم  نیا  زاّـمج ! نب  بیبـح  درم و  هطفرع  نبدـلاخ  - 61
نانمؤم ریما  هب  هدروآ ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رابخأ  رد  زین  یناهفصا  جرفلا  وبأ  ار  نآ  ۀلفغ و  نب  دیوس  زا  یگمه  یعیبس  یلامث و  هزمح )

دوقی یتـح  تومی  ـال  تمی و  مل  هنإ  « 2  » تومی تامام و ال  هَّللاو  ال  : ) مالـسلا هیلع  دومرف  درم : ۀطفرع  نب  دـلاخ  هک  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع 
بحاص ۀلالض ، شیج 

550 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
نب بیبح  اـنأ  و  بحمل ، کـل  ینإ  و  ۀعیـش ، کـل  ینإ  هَّللا  نینمؤملا و  ریمأ  اـی  لاـقف : ربنملا  تحت  نم  لـجر  ماـقف  زاـمج ، نب  بیبح  هئاول 

مالسلا هیلع  نیسحلا  رمأ  نم  ناک  املف  لیفلا - باب  یلإ  هدیب  أموأ  و  بابلا - اذه  نم  اهب  لخدتف  اهنلمحتل  و  اهلمحت ، نأ  كایإ  لاق : زامج ،
یتح اهب  راسف  هتیار  بحاص  زامج  نب  بیبح  هتمدقم و  یلع  ۀطفرع  نب  دلاخ  ناکو  هلاتق ، یلإ  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نب  رمع  هجوت  ناک  ام 

«1 . » لیفلا باب  نم  دجسملا  لخد 
دهاوخ زاّمج  بیبح  مه  شرادمچرپ  ار و  هارمگ  يرکـشل  دوش  هد  نامرف  ات  دریم  یمن  وا  ًادبا  درم ،! دـهاوخ  هن  هدرم و  هن  مسق  ادـخ  هب  هن 

!. دوب
، متسه زامج  رسپ  بیبح  نم  متسه و  ترادتـسود  نم  مأوت و  هعیـش  نم  ادخ  هب  نانمؤمریما ، يا  تفگ  تساخرب و  ربنم  ياپ  زا  يدرم  سپ 
- دومن هراشا  لیفلا  باب  هب  شتـسد  اب  رَد - نیا  زا  يوش  یم  لخاد  سپ  درک  یهاوخ  لـمح  و  یئاـمن ، لـمح  ار  مچرپ )  ) نآ اداـبم  دومرف :

رکشل همدقم  رد  هطفرع  نب  دلاخ  دیدرگ و  هناور  وا  گنج  هب  صاقو  دعس  نبرمع  دش و  هنوگ  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  راک  هک  ینامز  سپ 
لیفلا باب  زا  دش  هفوک )  ) دجسم لخاد  ات  درک  ریس  مچرپ  نآ  اب  سپ  دوب ، وا  رادمچرپ  زامج  نب  بیبح  وا و 

( دوب هدومرف  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  روط  نآ  )

رمع نب  فسوی  - 62

امأ ینومتییعأف ، ةردلاب  مکتبرض  و  ینع ، متیلوتف  قحلا  یلإ  مکتوعد  ینإ  سانلا ! اهیأ  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رمع  نب  فسوی  - 62
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یف سانلا  بذع  نم  هنإ  امهب ، مکبذـعا  الف  انأ  امأف  دـیدحلاب ، طایـسلاب و  مکوبذـعی  یتح  اذـهب  مکنم  نوضری  ةالو ال  يدـعب  مکیلیـس  هنإ 
: هل لاقی  لجر  لامعلا  لامع  لامعلا و  ذـخأیف  مکرهظأ  نیب  لحی  یتح  نمیلا  بحاص  مکیتأی  نأ  کلذ  ۀـیآو  ةرخآلا ، یف  هَّللا  هبذـع  ایندـلا 

«2 . » قحلا یلإ  عاد  هنإف  هورصناف  تیبلا  لهأ  انم  لجر  کلذ  دنع  مکیتأی  رمع ، نب  فسوی 
اب ارامش  دیدومن و  تشپ  نم  رب  قح ، يوس  هب  مدرک  توعد  ارامش  نم  مدرم  يا 

551 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هنوگ نیا  هب  هک  دنریگ  یم  تسد  هب  ارامش  روما  ینایلاو  نم  زا  دعب  يدوز  هب  شاب  هاگآ  دیدومن ، هتسخ  ارم  سپ  مدرک  هیبنت  میلعت ، بوچ 

اریز مهد  یمن  باذـع  ار  امـش  هلیـسو )  ) ود نآ  اب  نم  اما  دـنهد  باذـع  اه  نهآ  اه و  هنایزات  اب  ارامـش  ات  دـنوش  یمن  یـضار  امـش ) راتفر 
ات نمی  بحاص  امش  يوس  هب  دیآ  یم  هک  تسنآ  نیا  هناشن  دیامن و  بذعم  ار  وا  ترخآ  رد  دنوادخ  دهد  باذع  ایند  رد  ار  مدرم  سکره 

نیا رد  دنیوگ ، رمع  نب  فسوی  ار  وا  هک  يدرم  ار  نارازگراک  رازگ  راک  نارازگراک و  دریگ  یم  سپ  دنک  یم  ذوفن  امـش  ياهنوردنا  رب 
دیامن یم  توعد  قح  يوس  هب  وا  نوچ  دینک  کمک  وا  هب  تیب  لها  ام  زا  يدرم  امش  رب  دیآ  یم  ماگنه 

سابعلا ینب  - 63

هراب رد  و  لاس ) شـش  تسیب و  دصناپ و   ) اهنآ تسایر  نارود  ندـش  ینالوط  سابعلا و  ینب  نتـسشن  تنطلـس  هب  هراب  رد  سابعلا  ینب  - 63
تفالخ تالیکشت  ندش  هدیچرب  تیاهن  رد  اهنآ و  نامز  عیاقو  اهنآ و  هلیسو  هب  هدمآ  دوجو  هب  ياهمتـس  تیریدم و  تیفیک  ناراد و  مامز 

يات دنچب  طقف  هک  تسا  هدش  دراو  ناوارف  ثیداحا  تانایب و  مالسلا ، مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اهنآ 
. میهد یمن  تسد  زا  ار  راصتخا  تیاعر  هدرک و  هدنسب  اهنآ 

: دومرف بلطملادبع  نب  سابع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : قاحسا  نب  دمحم  - 1
نبورمع نب  ۀبتع  تنامیپ  مه  ثراح و  نب  لفون  بلاط و  یبا  نب  لیقع  تا  هداز  ردارب  تدوخ و  يارب  دندروآ ، هنیدم  هب  ار  وا  هک  یماگنه 

، دندرک روبجم  ارم  مدرم  یلو  مدوب  هدش  ناملـسم  نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : يدـنمتورث ، نوچ  هدـب  هیدـف  رهف ، نب  ثراح  ردارب  مدـحج 
ادخ لوسر  يدوب ، ام  هیلع  رب  رما  رهاظ  اما  دهد  یمریخ  يازج  ادـخ  دـشاب  قح  یئوگ  یم  تسار  رگا  ار  وت  مالـسا  دـناد  یم  ادـخ  دومرف :

، دوب هتفرگ  وا  زا  الط  هیقوا  تسیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: دومرف مرادن ، یلام  نم  رخآ  تفگ : تسا ، هدومرف  اطع  ام  هب  ادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  دومرف : نک ، باسح  ادف  میارب  ار  نآ  تفگ : سابع 

نیح ۀکمب  تعضو  يذلا  لاملا  نیأف  »
552 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

« اذک اذک و  هَّللادبعل  اذک و  اذک و  لضفللف  اذه  يرفـس  یف  تبـصُأ  نا  تلق : ّمث  دـحأ ، امکعم  سیل  ثراحلا  تنب  لضفلا  ّما  دـنع  تجرخ 
«1»

: یتفگ دعب  دوبن ! امـش  شیپ  یـسک  تنز )  ) ثراح رتخد  لضف  ما  دزن  تندمآ  نوریب  ماگنه  هکم  رد  یتشاذگ  هک  یلام  نآ  تساجک  سپ 
. ردق نیا  هَّللادبع  يارب  ردق و  نیا  لام  نیا  زا  لضف  يارب  سپ  دمآ  مرس  هب  یئالب  رفس  نیا  رد  رگا 

مهدب هیدف  ادخ  لوسر  يا  مرادن  یلام  نم  تفگ : هدب ، ءادف  تدوخ  هب  دومرف : ترـضح  دـش  ریـسا  ردـب  رد  ثراح  نب  لفون  هک  یتقو  - 2
«2 « » ةّدجب یتلا  کحامرب  کسفن  دفأ  : » دومرف

!. یتشاذگ هّدج  رد  هک  ار  یئاهریت  نآ  تدوخ  هب  هدب  هیدف 
نم كدـلول  لیو  كدـلُو و  نم  یتّیرذـل  لیو  سابعای  : » دومرف مردـپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : سابع  نب  هَّللادـبع  - 3

«3 « » يدلو
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ینب ۀعیـش  نیتعیـشلا  نم  یتمأل  لیو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم 4 - دالوازاوت  دـالوارب  ياو  وتدـالوازا و  نم  هیرذرب  ياو 
«4 « » ۀلالض ۀیار  سابعلا و  ینب  ۀعیش  ۀیما و 

. هدننک هارمگ  مچرپ  سابع و  ینب  هورگ  هیما و  ینب  هورگ  هورگ ، ود  تسد )  ) زا نم  تما  رب  ياو 
ترـضح اب  اجنآ ، يدرم  دـید  داتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  يراک  يارب  ار  هَّللادـبع  شرـسپ  بلطملادـبع  نب  سابع  - 4

؟ يدید اروا  دومرف : تشگرب  دنک ، یم  تبحص 
یتؤی هرصب و  بهذی  یتح  تومی  نل  کنبا  ّنا  امأ  ، » دوب لیئربج  وا  دومرف : یلب  تفگ :

553 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 « » ًاملع

دوش هداد  وا  هب  یملع  دهد و  تسد  زا  ار  شمشچ  ات  دریم  یمن  ترسپ  شاب  هاگآ 

یناسارخ ملسم  وبا  - 64

اه یقارع  تسار  حانج  ماش  لها  میدوب : مالسلا  هیلع  یلع  اب  نیّفـص  رد  ام  تفگ : نادمه  زا  يدرم  زا  شمعا  یناسارخ 1 - ملسم  وبا  - 64
ای : » دومرف هبترم  هس  تفرگ و  نایماش  يوس ) هب  ور   ) مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  دیدرگرب  دز  یم  ادص  ار  اهنآ  رتشا  کلام » : » دنداد يرارف  ار 

دیرأ اّمنا  و   » منک یمن  هدارا  ار  ینالوخ  نم  دومرف : تسین !؟ اهنآ  اب  ملسم  وبا  ایآ  تفگ : رتشا  ار  اهنآ  ریگب  ملـسم  ابا  يا  مهذخ » ملـسم  ابا 
«2 «. » مهکلم ۀّیمأ  ینب  نع  بلسی  ماّشلا و  لهأ  هب  هَّللا  کلهی  قرشملا  نم  نامزلارخآ  یف  جرخی  اًلجر 

هیما ینب  زا  دنک  یم  بلـس  ار و  ماش  لها  دنک  كاله  وا  اب  دنوادخ  دیامن ، جورخ  قرـشم  زا  نامز  رخآ  رد  ار  يدرم  میامن  یم  هدارا  هکلب 
. ار تسایر 

هب ترضح  تشگرب  داد و  ترضح  هب  دیفس  سابل  هچقب  ود  دیـسوب و  ار  ترـضح  رـس  دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يدرم  - 2
برق فصولا و  قدـص  نا  و   » دـشاب نامحرلادـبع  وا  رگا  دومرف : و  تسا ؟ نامحرلادـبع  شمان  نیبب  ناسرب  وا  هب  ار  تدوخ  دومرف : بتعم 

«3 «. » ناسارخ نم  هب  یتأی  يّذلا  دوّسلا  تایاّرلا  بحاص  لجّرلاذهف  دعولا :
. ناسارخ زا  دروآ  یم  ار  نآ  هک  تسا  هایس  ياهمچرپ  بحاص  درم  نیا  سپ  ار ، هدعو  فیصوت و  دشاب  هتفگ  تسار  رگا 

رکذ دلو  هل  دلو  اولاق : رضحی ! مل  سابعلا  نبا  لابام  دیسرپ : دیدن  رهظ  زامن  تقو  رد  ار  سابع  نب  هّللا  دبع  یماگنه  مالسلا ) هیلع   ) یلع - 3
ای لاقف : هتیمس ؟ ام  بوهوملا ! یف  کل  كروب  و  بهاولا ، ترکش  هل : لاقف  هاتأف  هیلإ ، انب  اوضماف  لاق : نینمؤملا ، ریمأ  ای 

554 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ابأ کیلإ  ذخ  لاق : هیلإ و  هدر  مث  هل ، اعدو  هکنحف  هذخأف  هجرخأف ، یلإ ، هجرخأ  لاقف : هیمست ! یتح  هیمـسأ  نأ  یل  زوجی  وأ  نینمؤملاریمأ !

«1 . » نسحلا ابأ  هتیّنک  و  ًاّیلع ، هتیمس  دقو  كالمألا ،
هب دمآ و  وا و  شیپ  میورب  سپ  دومرف ،: نانمؤمریما ، يا  تسا  هتفای  دلوت  رـسپ  دازون  وا  يارب  دنتفگ : هدشن ؟ رـضاح  سابع  نب  هَّللادبع  ارچ 

تسا زیاج  ایآ  نانمؤمریما  يا  تفگ : اروا ؟ يدیمان  هچ  هدش ، هدوشخب  نیا  داب  كرابم  و  دولوم ) نیا   ) هدنـشخب هب  يدرک  رکـش  دومرف : وا 
هب سپـس  دومن ، اعد  شیارب  تشادرب و  ار  شماک  ار و  وا  دروآ  سپ  روایب ، میارب  ار  نآ  دومرف : میامن !؟ باختنا  مان  وا  هبامـش  زا  شیپ  نم 

. نسحلاابا شاهینک  مدیمان و  یلع  ار  وا  نم  ناهاشداپ ، ردپ  يا  ریگب  دومرف : دینادرگرب و  وا 
، تسناد یم  هک  یلاحرد  تخاس ، اّنکم  دوخ  هینک  اب  دیمان و  دوخ  ماناب  ار  وا  داد و  ماجنا  دازون  نآ  هراب  رد  ار  اهراک  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
سابع و شیومع  هب  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  دش ،! دهاوخ  دراو  شدوخ  هیرذ  هب  یئاه  تبیـصم  هچ  وا  دالوا  زا 

. تسا روطسم  خیراوت  رد  هک  دراد  یتاشیامرف  ًارارک  سابع  شدنزرف 
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ياهفیحص مدش  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يومع  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تمدخ  هب  راق  يذ  رد  دیوگ : سابع  نبا  - 4
دناوخ ناوخب ،: نم  يارب  متفگ ،: تسا  نم  طختسد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ءالما  هفیحـص  نیا  دومرف : دروآ و  نوریب  نم  يارب 

کلمیام لوأف  لاز : اذا  ۀّیمأ  ینب  کلم  ّنا  سابع  نبای  : » دومرف سپـس  دوب  نآ  رد  دمآ ، یم  شیپ  هک  نایرج  ره  دعبب  ادـخ  لوسر  تافو  زا 
ینب زا  هک  یـسک  نیتسخن  سپ  تفر  نیب  زا  هیما  ینب  تسایر  هک  یتقو  اـنامه  ساـبع  رـسپ  يا  لـیعافألا .» نولعفیف  كدـلو  مشاـه  ینب  نم 

. ار یئاهراک  دننک  یم  و  تسوت ، دالوا  دسر ، تسایر  هب  مشاه 
«2 . » تسا رت  ینتشاد  تسود  دبات : یم  نآ  رب  باتفآ  هک  هچنآ  زا  نم  يارب  هتشون  نآ  هخسن  دیوگ : سابع  نبا 

555 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا  « 3  » بهذی ناسارخ  نم  لبقی و  ناسارخ  نم  سابعلا  ینب  دلو  کلم  ّنا  - 5
هدـیچرب مه  لوغم  ناخوکالوه  اب  دـمآ و  یناسارخ  ملـسم  وبا  اب   ) دور یم  ناسارخ  زا  دـیآ و  یم  ناسارخ  زا  سابع  نادـنزرف  کلم  انامه 

!(. دش
نیا دومرف : تسا ، هداتفا  فالتخا  ناشدوخ  نایم  سابعلا ) ینب  ینعی   ) اهنیا متفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  هب  دـیوگ : دـیزم  نب  لضفم  - 6

«1 «. » مهحالص ادب  ثیح  نم  مهرمأ  داسف  ءیجی  اّمنا  ( » نک رود  تدوخ  زا  ار  اه  لایخ  )
. دش عورش ) و   ) راکشآ اجنآ  زا  اهنآ ) تسایر  و   ) حالص هک  دیآ  یم  اجنآ  زا  اهنآ ) نتفر  نیب  زا  و   ) داسف

اِمب اوُحِرَف  اذِإ  یَّتَح  ٍءْیش  ِّلک  باْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  ِِهب  اوُرّکُذ  ام  اوسَن  اَّمَلَف   » دندومن لاؤس  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع : یبا  زا  - 7
«2 ( » 44  ) َنوِسْلبُّم مُه  اذِإَف  ًۀَتَْغب  مُهانْذَخَأ  اُوتوُأ 

( میئاشگ یم  و   ) میدوشگاهنآ يور  هب  ار  اهتمعن ) زا   ) زیچ همه  ياهرد  دندرک : شومارف  دوب  هدـش  يروآ  دای  اهنآ  هب  ار  هچنآ  هک  یماگنه 
و  » دـندش سویأم  یگمه  ماگنه : نیا  رد  میدرک ) تازاجم  تخـس  و   ) میتفرگ اراهنآ  ناهگان  دنتـسب ) اهنآ  هب  لد  و   ) دـندش لاحـشوخ  اـت 

«3 «. » ًةرهج سابعلا  ینب  ذخؤی  ۀتغب و  ۀّیمأ  ینب  ذخأ  : » دومرف دش ) هتسب  اهنآ  يور  هب  دیما  ياهرد 
دوش یم  هتفرگ  ار  اکشآ  سابع  ینب  دش و  هتفرگ  یناهگان  هب  هیما  ینب 

دیدحلا یبا  نبا  رظن  راهظا  - 65

«4  ... » ۀنتفلا نیع  تأقف  انأ  سانلا  اهّیأ  دعب  امأ  : » ۀغالبلا جهن  هبطخ  دیدحلا  یبا  نبا  رظن  راهظا  - 65
 ... ار هنتف  مشچ  مدروآ  رد  نم  مدرم  يا 

. دیوگ نینچ  هبطخ  نیا  لیذ  رد  ۀغالبلا : جهن  حراش  دیدحلا  یبا  نب  دیمحلادبع 
يدع و نب  رجح  تساهنآ  زا  یتعامج ، ندش  هتشک  هب  داد  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینچمه  و 

556 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ربنق و قمح و  نب  ورمع  ۀیریوج و  رهاظم و  نب  بیبح  دوعسم و  نب  دلاخ  متکأ و  نب  دمحم  رامت و  مثیم  دایز و  نب  لیمک  يرجه و  دیـشر 

ءاعدا هن  تیبوبر و  يارب  هن  مالـسلا  هیلع  وا  زا  ءاعدا  نیا  تسا . هدومن  فیـصوت  ار  ناش  لتق  تیفیک  اـه و  نآ  نـالتاق  و  اـهنآریغ ، عرزم و 
سپ میدومن ، ناحتما  ار  وا  ياههتفگ  و  تسا ، هدادربخ  نینچ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـنامه  دومرف : یم  نکلو  تسا  توبن 

زا شنداد  ربخ  دننام  شیاه  هتفگ  یتسار  رب  میدرک  لالدتسا  تقیقح  نیا  اب  میدرک ، ادیپ  شیاه  هتفگ  قفاوم  ار  همه 
. ددرگ نیگنر  نآ  زا  شنساحم  دوش و  یم  هدز  شرس  هب  هک  یتبرض  زا  هتیحل ، بضختف  هسأر  یف  برضی  یتلا  ۀبرضلا  نع  - 1

هیلع یلع  نب  نیسح  شدنزرف  تداهش  زا  شنداد  ربخ  و  اهبّرم ، ثیح  ءالبرک  یف  هلاق  ام  و  هنبا ، مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتق  نع  هرابخإ  و  - 2
(. نیفص يارب   ) درک یم  روبع  البرک  زا  هک  یماگنه  مالسلا 

. وا زا  دعب  هیواعم  تسایر  زا  شرابخا  هدعب ، نم  رمالا  ۀیواعم  کلمب  هرابخإ  و  - 3
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. رمع نب  فسوی  جاجح و  زا  رابخا  رمع و  نب  فسوی  نعو  جاجحلا  نع  هرابخإو  - 4
رد هک  هچنآ  و  بلصی ، نم  بلص  مهنم و  لتقی  نم  لتقب  هرابخإ  نم  هباحـصأ  یلإ  همدق  ام  و  ناورهنلاب ، جراوخلا  رمأ  نم  هب  ربخأ  ام  و  - 5

. دوب هداد  ربخ  اهنآ  ندش  هدز  راد  هب  ندش و  هتشک  زا  زا  شباحصا  هب  هک  ار  هچنآ  ناورهن و  جراوخ  هراب 
( شنارای هیواعم و   ) نیطساق و  ریبز ) هحلط و  هشیاع و   ) نیثکان اب  ندیگنج  زا  رابخا  و  نیقراملا ، نیطساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  هرابخإ  و  - 6

(. ناورهن جراوخ   ) نیقرام و 
هک ینوشق  دادعت )  ) زا شندادربخ  و  اهلهأ ، برحل  ةرصبلا  یلإ  مالـسلا  هیلع  صخـش  امل  ۀفوکلا  نم  هیلإ  دراولا  شیجلا  ةدعب  هرابخإ  و  - 7

. تفر یم  هرصب  گنج  هب  هک  یتقو  هفوک ، زا  وا  يوس  هب  دوش  یم  دراو 
وهو ایندلا  دایطـصال  نیدلا  ۀـلابح  بصنی  هکردـی  الو  ارمأ  موری  ّبص  ّبخ  هیف ". مالـسلا  هیلع  هلوق  ریبزلا و  نب  هَّللا  دـبع  نع  هرابخإ  و  - 8

«1"  » شیرق بولصم  دعب 
نب هَّللادبع  زا  زا  رابخا  و 

557 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
یم ار  نید  ياـهمادو  دـنک  یمن  كرد  ار  نآ  یلو  دـنک  یم  مادـقا  يراـک  هب  نید ، زا  هتفر  نوریب  رگ و  هلیح  دوـمرف : وا  هراـب  رد  هک  ریبز 

. تسا شیرق  هدش  هدیشک  راد  هب  دعب  وا  و  دوشن ) قفوم  یلو  دروآ  تسد  هب  و   ) دیامن دیص  ار  ایند  هک  دنارتسگ 
«1 . » حیرلاب اولاقف : موق  هفحص  يذلا  وه  و  جنزلاب ، يرخأ  ةرات  اهکاله  قرغلاب و  ةرصبلا  كاله  نع  هرابخإک  و  - 9

و  ) فیحـصت حیر  هب  ار  جنز  اه  یـضعب  هک  تسا  نآ  نایجنز و  اب  رگید  هبترم  ندش و  قرغ  اب  هرـصب  ندیـسر  تکاله  هبزا  شنداد  ربخ  و 
. دناهدومن فرحنم )

شدالوا زا  هک  یناربهر  زا  شنداد  ربخ  دننام  امهریغ "و  یعادلاو و  رصانلاک  ناتسربطب  هدلو  نم  اورهظ  نیذلا  ۀمئألا  نع  هرابخإک  و  - 10
. اهنآ زج  یعاد و  رصان و  دننام  ناردنزام )  ) ناتسربط رد  دنوش  رهاظ 

رد دمحم  لآ  يارب  هک  ترضح  نآ  شیامرف  قح و  ةاعد  ءاش ، اذإ  هَّللا  هرهظیـس  ازنکل  ناقلاطلاب  دمحم  لآل  نإ  مالـسلا ":و  هیلع  هلوق  - 11
. دنا قح  هب  ناگدننک  توعد  دهاوخب ، رگا  دزاس  یم  رهاظ  ار  نآ  دنوادخ  يدوز  هب  تسا  یئاه  جنگ  ناقلاط 

نآ نداد  ربخ  و  ۀـنیدملاب . ۀـیکزلا  سفنلا  هَّللا  نید  یلإ  وعدـتف  هَّللا  نذإب  موقت  تیزلا " راجحأ  دـنع  لتقی  هنإ  لتقم " نع  هراـبخإک  و  - 12
. هنیدم رد  هیکز  سفن  هب  دنک  یم  توعد  سپ  دنوادخ  نذا  اب  دنک  یم  مایق  تیز » ناتسگنس  دزن  دوش  یم  هتشک   » هک نیا  لتق  رب  ترضح 

مهـس هیتأی  اضیأ : هیف  مالـسلا  هیلع  هلوق  رهقی "و  نأ  دعب  رهقی  رهظی و  نأ  دعب  لتقی  «: 2  » ارمخاـبب لوتقملا  میهاربإ  هیخأ  نع  هلوقک  و  - 13
«4  » یمارلا سؤب  ایف  هتینم  هیف  نوکی  « 3  » برغ

558 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دوش و بلاغ  هک  نآ  زا  دعب  دوش  یم  هتشک  ءارمخاب ، رد  لوتقم  میهاربا  هیکز ) سفن   ) ردارب زا  وا  هتفگ  دننام  هدضع "و  نهو  هدی و  تلش 

. شندش زوریپ  زا  دعب  ددرگ  بولغم 
دشاب يدب  يا  دسر  ارف  شگرم  نآ  اب  دیآ و  وا  هب  سانشان  ریت   » هک وا  هراب  رد  شاهتفگ  و 

. وا يوزاب  دوش  تسس  زادنا و  ریت  نآ  تسد  دوش ) لش  (و 
ياههدش هتشک  زا  شنداد  ربخ  ضرألا و  لهأ  ریخ  نم  وأ  ضرألا  لهأ  ریخ  مه  «: " 1  » مالسلا هیلع  هلوق  خف و  یلتق  نع  هرابخإک  و  - 14" 

«. دنتسه ناینیمز  مدرم  نیرتهب  زا  ای  دنا  نیمز  لها  نیرتهب  اهنآ   » هک ترضح  نآ  شیامرف  خف و 
زا شنداد  ربخ  و  ملعملا . یعادلا  هَّللا  دبع  ابأ  اورـصن  نیذلا  مه  ۀماتک و  رکذـب  هحیرـصت  برغلاب و  ۀـیولعلا  ۀـکلمملا  نع  هرابخإک  و  - 15

. ار ملعم  یعاد  هَّللادبعابا  دندرک  يرای  هک  دنا  یناسک  اهنآ  ار و  هماتک  شنتفگ  تحارص  اب  برغم و  رد  يولع  تکلمم 
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نم بجتنملا  ضحملا ، بسنلا  وذ  «، 3  » ضبلا ضفلا  « 2  » ناوریقلا بحاص  رهظی  مث  مهلوأ : وه  يدهملا و  هَّللادیبع  یلإ  ریـشی  وه  هلوقک و 
بحاص دوش  رهاظ  سپـس  تساهنآ ، لوا  وا  هکنیا  يدهم و  هَّللادـیبع  رب  ترـضح  نآ  ندرک  هراشا  ءادرلاب و  یجـسملا  ءادـبلا ، يذ  ۀـلالس 

(. دش هدناشوپابع  اب  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  لیعامسا  ینعی   ) ءادبلا يذ  لسن  زا  صلاخ  بسن  بحاص  تخس  نشخ و  ناوریق 
ام هدیب  هنم  دیصی  کمـسلا  دایـص  مهوبأ  ناک  و  مهیلإ ، ةراشإ  دایـصلا  ونب  ناملید  نم  جرخی  و  مهیف : هلوق  هیوب و  ینب  نع  هرابخإک  و  - 16

: ًاکولم مهیف  هَّللا  جرخأف  هنمثب  هلایعو  وه  توقتی 
؟ نینمؤملا ریمأ  ای  ءافلخلا  اوعلخی  ءاروزلا و  اوکلمی  یتح  مهرمأ  مهتدم  مکف  لئاق : هل  لاق 

اهنآ هراب  رد  شراتفگ  هیوب و  لآ  زا  شنداد  ربخ  دننام  و  الیلق . دیزت  وأ  ۀئام  لاقف :
یهام یچراکش  ناشردپ  هک  نآ  هب  هراشا  دایص » نادنزرف  ناملید  زا  دیامن  جورخ  «و 

559 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
زا دندومن  لاؤس  تخیگنا و  رب  هاشداپ  نیدنچ  وا  دالوا  زا  دنوادخ  هک  دناخرچ  یم  ار  شا  یگدنز  نآ  لوپ  اب  تفرگ و  یم  یهام  هک  دوب 

«1 . » رتشیب یمک  لاس و  دص  کی  دومرف : دننک  یم  علخ  ار  هفیلخ  دنریگ و  یم  ار  دادغب )  ) ءاروز ات  دومرف : اهنآ  تنطلس  تدم 
نیا ياهبیغ  زا  رابخا  ردق  هچ  دیوگ : یم  سابع  نب  هَّللادبع  هب  ار  ترضح  نآ  راتفگ  ءافلخ و  ياهنایرج  ندروآ  زا  دعب  دیدحلا  یبا  نبا 

. ددرگ یم  رتشیب  باتک  لماش  دبلط و  یم  ار  يدایز  هچباتک  میروایب ، ار  اهنآ  همه  میهاوخب  ام  رگا  هک  هنوگ 
هراب نیا  رد  اروا  تاقیقحت  دیدحلا و  یبا  نبا  زا  دایز  ياهراتفگ  هک  دیامن  عوجر  ۀغالبلا  جهن  رد  هبطخ  نآ  حرـش  هب  بلاطم  نیا  ناهاوخ 

دروآ یم  تسد  هب 

ءادفلا همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  یحور و  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  مظعألاهَّللا  ۀّیقب  ترضح  هراب  رد  شخب 12 

هراشا

هراـب رد  ءادـفلا  همدـقم  بارتل  نیملاـعلا  حاورأ  یحور و  فیرّـشلا  هجرف  یلاـعت  هّللا  لّـجع  مظعـألاهَّللا  ۀـّیقب  ترـضح  هراـب  رد  شخب 12 
لالخ رد  دومن و  عمج  ناوتب  هعومجم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  نوزفا  تایاور  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّـجع  مظعـألا  هّللاۀـیقب  ترـضح 

زین باتک  نیا  رگید  ياهرهش  حرش  هفوک و  تعاس و  طارـشا  شخب  هیجتنط و  هبطخ  هیراختفا و  هبطخ  هنیدم و  هبطخ  ةؤلؤل 2 و  ياههبطخ 
. تشذگ ترضح  نآ  زا  یئاهرکذ 

ياهباتک هب  لیـصفت  نیبلاط  تسا ، هدرک  ادـیپ  ققحت  اه  هتفگ  نآ  نالا  هک  میروآ  یم  ار  يدودـحم  ثیداـحا  كربت ، نمیت و  يارب  زین  و 
دنیامن عوجر  روهظ ص 181  مئالع  اب 25  ج 52  راونألاراحب : و  مالسلا ) هیلع  نامز  ماما  رصعرد  ناهج  يامیس   ) باتک هب  هطوبرم و 

دوش راکشآ  اه  هنیک  نم  زا  دعب  یلع  يا  - 1

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ۀیفنح : نب  دمحم  دوش  راکشآ  اه  هنیک  نم  زا  دعب  یلع  يا  - 1
«1  » ملیص ءامص  ۀنتف  يدعب  نوکتـس  موق و  رودص  یف  نیاغـض  کل  ترهظ  ُِّتم ، اذإف  يریزو  یخأ و  تنأ  کنم و  انأ  ینم و  تنأ  یلع  ای 

مکف ءامَّسلاو  ضرألا  لهأ  هدقفل  نزحت  كدلو  نم  عباسلا  دلو  نم  سماخلا  ۀعیـشلا  نادقف  دـنع  کلذ  ۀـناطب و  ۀـجیلو و  لک  اهیف  طقـسی 
، مدرم نم  هک  یناـمز  سپ  ینم ، ریزو  ردارب و  وـت  مأوـت ، زا  نم  نم و  زا  وـت  یلع  يا  هدـقف  دـنع  ناریح  فـهلتم  فسأـتم  ۀـنمؤم  نمؤـم و 

نآ رد  دور ) ورف  و   ) دنک طوقس  تخس ، هدننکش و  هنتف  نم  زا  دعب  دشاب  یم  يدوز  هب  دوش و  راکشآ  یموق  ياههنیـس  رد  هتفهن  ياههنیک 
رب دوش  یم  نوزحم  تساوت ، دالوا  زا  یمتفه  نادـنزرف  زا  یمجنپ  هعیـش  ندرک  مگ  کیدزن  رد  نیا  ناتـسرپ و  مکـش  ناگیامورف و  یمامت 
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، وا ندش  مگ  ماگنه  نادرگرس  دنمدرد و  روخ و  فسأت  هک  یئاه  هنمؤم  نمؤم و  هچ  سپ  نامسآ ، نیمز و  لها  وا  نادقف 
نارمع نب  یسوم  هیبش  یهیبش و  ییمس و  یمأ  یبأب و  لاق : هسأر و  عفر  مث  ًاِّیلَم  قرطأ  مث 

564 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
نم عمـسی  امک  دـعبلا  نم  عمـسی  ءادـنب  اودون  اوناک  ام  سیآ  مهب  ینأک  سدـقلا  عاعـش  نم  دـقوتت  رونلا  بیبالج  لاق  وأ  رونلا  بویج  هیلع 
یلع هَّللا  ۀنعل  الأ  لوألا  بجر  یف  تاوصأ  ۀثالث  لاق : ءادنلا ؟ کلذ  ام  و  تلق : نیقفانملا  یلع  ًاباذـع  نینمؤملا و  یلع  ۀـمحر  نوکی  برقلا 
هیلع یلع  یلإ  هبـسنی  یتح  نالف  نب  نالف  ثعب  دق  هَّللا  نإ  الأ  يدانی : سمـشلا  نرق  عم  ًازراب  ًاندب  نوری  ثلاثلا  ۀفزآلا  ۀـفزأ  یناثلا  نیملاظلا 

يدعب نوکی  مکف  هَّللا  لوسرای  تلق : مهبولق  ظیغ  بهذی  مهرودـص و  هَّللا  یفـشی  جرفلا و  یتأی  کلذ  دـنعف  نیملاظلا  كاله  هیف  مالـسلا 
«1 . » مهمئاق عساتلا  ۀعست و  نیسحلا  دعب  لاق : ۀمئألا ؟ نم 

رب نارمع ، نب  یـسوم  نم و  هیبش  مانمه و  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : درک و  دنلب  ار  شرـس  هرابود  تخادنا و  نیئاپار  شرـس  یمک  سپس 
ادن دنتسه ، هک  هچنآ  رد  دنسویأم  نایعیش )  ) اهنآ منیب  یم  ایوگ  نایسدق ، ناکم  زا  دهد  یئانشور  هک  رون  ياه  هولج ) و   ) اه ششوپ  تسوا 

: متفگ نایور ، ود  رب  الب  نانمؤم و  رب  تمحر  دشاب  یم  ادن ) نیا  ، ) دوش یم  هدینـش  کیدزن  زا  هک  نانچنآ  دوش  هدینـش  رود  زا  دـنوش ، یم 
کیدزن يالب )  ) دش کیدزن  : » یمود نارگمتـس ،» رب  تسادـخ  تنعل  شاب  هاگآ   » یلوا بجر ، رد  تسادـص  هس  دومرف  تسیچ ؟ ءادـن  نآ 

نب تجح   ) ینالف دنزرف  نالف  دش  هتخیگنارب  قیقحت  هب  شاب  هاگآ  دنکادن  دیـشروخ ، خاش  رد  اراکـشآ  دننیب  یم  ار  یندب  یموس : هدنوش »
جرف و دیآ  یم  ماگنه  نیا  رد  سپ  نارگ ، متس  يدوبان  تسادص  نآ  رد  دیوگ ، یم  مالسلا  هیلع  یلع  ات  ار  شبـسن  مالـسلا ) امهیلع  نسح 
؟ نم زا  دـعب  ناماما  دـنوش  یم  رفن  دـنچ  سپ  ادـخ  لوسر  يا  متفگ : ار ، ناشیاهلد  یتحاران  درب  یم  نانآ و  ياههنیـس  رب  ادـخ  دـهد  اـفش 

2 . » تسا هدمآ  مه  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تیاور  نومضم  نیا  هب  بیرق  تساهنآ . مئاق  یمهن  رفن و  ُهن  نیسح  زا  دعب  دومرف :

ینایفس کلم  تدم  زا  رابخا  - 2

یبأ لآ  نم  جراخ  جرخی  یتح  کلذ  نوکی  ال  دومرف : ینالوط  ربخ  نمض  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ینایفس 1 - کلم  تدم  زا  رابخا  - 2
ریسیف خیشلا ، دلو  نم  جرخی  یتح  نوکی  و ال  ةأرملا ، لمحک  رهشأ  ۀعست  کلمی  نایفس 

565 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
موی دهـشتسی  و  نینثإلا ، موی  فجنلا ، ناطیح  نم  طئاح  یلإ  مهتعتمأ  مهفویـس  مهحامر و  یلإ  رظنأ  ینأک  هَّللاوف  فجنلا ، نطبب  لـتقی  یتح 

«1 . » ءاعبرألا
مه نآ  و  نز ، یگلماح  تدم  هزادـنا  هب  دـنک  تنطلـس  هام  ُهن  ياهدـننک ، جورخ  نایفـس  یبا  لآ  زا  دـیآ  نوریب  ات  روهظ )  ) نیا دـشاب  یمن 

اـههزین و منیب  یم  اـیوگ  ادـخ  هب  مسق  دوش ، هتـشک  فجن  رهـش )  ) لـخاد رد  اـت  دور  یم  دـیامن و  جورخ  خیـش  دـالوا  زا  اـت  دـش  دـهاوخن 
. دسر یم  تداهش  هب  هبنش  راهچ  زور  رد  تسا و ) عمج   ) هبنشود زور  فجن  ياههناخ  زا  ياهناخ  رب  ار  ناش  هقوذآ  نانآ و  ياهریشمش 

: لاق مکیف ؟ ینایفسلا  « 2  » ءاقب نودعت  مک  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  وبا  تفگ : ینهدلا  رامع  - 2
«3 . » ۀفوکلا لهأ  ای  مکملعأ  ام  لاق : رهشأ  ۀعست  ةأرما  لمح  تلق :

هفوک لها  يا  دیناد  یم  ردق  هچ  دومرف : نز ، کی  لمح  دننام  متفگ  امش ؟ نایم  رد  ار  ینایفس  ندنام  دیرامش  یم  ردق  هچ 

رود زا  تاحیلست  تیاده  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  - 3

هب زغم  ینعی  دنک  یم  راک  زغم »  » نامرف اب  هک  دناهتخاس  یکچوک  يامیپاوه  ًاریخا  رود  زا  تاحیلـست  تیادـه  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  - 3
،(. ار راک  تیفیک  دنداد و  ناشن  ار  شاهدنزاس  اه  هناسر   ) دنک یم  تیاده  دهاوخب ، وس  ره 
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عطق اب  ار  تیاور  نیا  دش . دـهاوخ  دوبان  دـیامن  هراشا  ای  هدارا  یئامیپاوه ) ای  هحلـسا  ره   ) يزیچ ره  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـنیوگ : یم 
مامت هک  تسه  شناد  ملع و  نیا  ياراد  مالـسلا  هیلع  ماما  لقا ، دح  ینعی  دـنک  یم  انعم  قوف ، عارتخا  هریغ ، زاجعا و  تیالو و  ماقم  زا  رظن 

هب شفیرش ، هدارا  زغم و  اب  نردم ) قوف  نردم و   ) ار نامز  نآ  رد  دوجوم  ياههحلسا 
566 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دنک تیاده  دهاوخب  وسره 

زُب - 4

يردی زعملا ال  ۀلزنمب  نوکت  یتح  ۀعیـشلا  هذه  کفنت  ال  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : شردپ  زا  ۀعـصعص ، نب  ۀـمرکع  ُزب 1 - - 4
ات تسا » يراتفرگ  رد   ) هعیـش نیا  هشیمه  . » مهرومأ یف  هیلإ  نودنتـسی  دانـس  هنوفرـشی و ال  فرـش  مهل  سیلف  هدی  عضی  اهیأ  یلع  سباخلا 

أجلم و هن  دـشاب و  هتـشاد  رارف  هار  هن  دراذـگب ،! تسد  وا  ياـجک  هب  دـهاوخ  یم  ملاـظ  اـی  باـصق  دـنادن  هک  دـشاب  يزب  دـننام  هک  یئاـج 
«1 . » دنک هیکت  نآ  هب  دوخ ، تاروما  رد  هک  یهاگهانپ 

یلابی یتلا ال  ةاوملا  يزعملاک  اونوکت  یتح  نورظتنت ، يذلا  نورت  ال  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  دوراج ، یبأ  زا  نانس ، نب  دمحم  - 2
«2 . » مکرمأ هیلإ  نودنست  دانس  هنوقرت و ال  فرش  مکل  سیل  اهنم  هدی  عضی  نیأ  سباخلا 

ياج هن  ار ، شتسد  دراذگ  اجک  هدنرد  ریش  هک  دنکن  انتعا  هک  هدرم  ياهزب  دننام  دیشاب  ات  دیشک  یم  شراظتنا  هک  ار  یسک  نآ  دینیب  یمن 
. ناتیاهراک رد  دیوش  هدنهانپ  نآ  رب  هک  یهاگهانپ  هن  دیور و  الاب  اجنآ  هک  دیراد  يدنلب 

هیلع نانمؤمریما  نایعیش  خیرات  لوط  رد  تسا . هدومن  لقن  عیارـشلا  للع  رابخألا و  نویع  ینامعن و  تبیغ  زا  راحب  رد  ار  قوف  تیاور  هباشم 
یهورگ ياههناسر  زا  هک  زورما  ات  دناهدوب  تیذا  رازآ و  تراغ و  لتق و  راشف  نادنز و  رد  ًامئاد  مالسلا : مهیلع  شنیرهاط  دالوا  مالـسلا و 
ینابرق دننک و  یم  یگدـنز  یبئاصم  هچ  اب  یمالـسا : ياهروشک  رد  مینیب  یم  میونـش و  یم  تالجم : اه و  همانزور  نویزیولت و  ویدار و  زا 

بمب اب  ردق  هچ  زور  ره  رد  هکلب  یهاگ  دنچره  ریمشک : رد  یتح  ناتسناغفا و  ناتسکاپ و  قارع و  نانبل و  رد  دنهد : یم 
567 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

همئا روبق  بیرخت  لصف  شخب 6  رد  اه  تیانج  نیا  زا  دنچ  يدادعت   ) دـننک یم  ماع  لتق  ار  نایعیـش  زا  رگید : نردـم  هدنـشک  لیاسو  اه و 
ياهنوخ نیا  ماقتناو  هتفای  روهظ  هزاجا  دنوادخ : يوس  زا  ناهج  یجنم  ات  تفای  دهاوخ  همادا  عیاجف  نیا  راچانب  و  تشذگ ) مالسلا  مهیلع 

هَّللاءاشنادریگب نارگمتس  زا  ار  هتخیر  قحان  هب 

!! تسا نادرگرس  ای  هدیسر  تکاله  هب  - 5

: دومرف دش  يرکذ  مالـسلا  هیلع  مئاق  زا  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دزن  تفگ : میرکلا  دـبع  - 1 تسا !! نادرگرس  ای  هدیـسر  تکاله  هب  - 5
ۀعیشلا فالتخا  لاقف : کلفلا ؟ ةرادتسا  ام  و  تلقف : کلـس ، داو  ّيأ  یف  کله ، وأ  تام  لاقی  یتح  کلفلا ، ردتـسی  مل  کلذ و  نوکی  ّینأ 

«1 (. » مهنیب
کلف ندز  رود  متفگ : تسا ، هتفر  يداو  مادـک  رد  هدـش  كالهای  هدرم  دوش : هتفگ  اـت  تسا  هدزن  رود  کـلف  زونه  نیا ، دوش  یم  هنوگچ 

(. دور یم  نیب  زا  دسوپ و  یم  نورد  زا  هعیش  ینعی   ) دوخ نایم  رد  هعیش  فالتخا  دومرف : هچ !؟ ینعی 
ینأ بلاطلا : لاق  کلـس و  داو  يأب  کله ، وأ  مئاقلا  تام  سانلا : لاق  و  کلفلا ، راد  اذإ  دوراج  ابا  يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  - 2

: دنتفگ مدرم  دـیخرچ و  کلف  هک  ینامز  جـلثلا . یلع  اوبح  ول  هوتأف و  هب  متعمـس  اذإف  هوجراف  کلذ  دـنعف  هماظع  تیلب  دـق  کلذ و  نوکی 
مه شیاهناوختـسا  هک  یلاح  رد  نیا  دوش  یم  اجک  دـیوگ : هدـنیوج  تسا و  نادرگرـس  نابایب  مادـک  رد  ای  دیـسر  تکاله  هب  ای  درم  مئاـق 
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تسد راهچ  اب  هچرگا  شیوس  هب  دیورب  دیدینش  ار ) شروهظ   ) هک یماگنه  سپ  دیشاب ، راو  دیما  شندمآ ) هب   ) عقوم نیا  رد  تسا  هدیسوپ 
. دشاب خی  يور  اپ  و 

یف کله  وأ  تام  لیقف  کلفلا ، رادتـسا  اذإ  دومرف : مئاق ؟ تمالع  تسیچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  هب  تفگ : رمع  نب  لضفم  - 3
هدش كاله  ای  هدرم  دنتفگ  سپ  دز ، رود  کلف  هک  ینامز  فیسلاب . الإ  رهظی  ال  لاق : اذام ؟ نوکی  مث  كادف  تلعج  تلق : کلـس ، داو  يأ 

اب دروم  نیا  رد  تاـیاور  ریـشمشاب . رگم  دوشن  رهاـظ  دومرف : دوش ؟ یم  هچ  دـعب  موـش  تیادـف  متفگ : دور ، یم  هار  يداو  مادـک  رد  تسا 
دیدرگ افتکا  ثیدح  هس  نیا  هب  طقف  تسا  دایز  نوگانوگ  ریباعت 

دوبدهاوخ نیگنس  راتشک  روهظ  شیپاشیپ  - 6

یتح هَّللاو ، يإ  دومرف : تسا ؟ قح  ءادن  متفگ : مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  هب  دیوگ  ةرارز  دوبدهاوخ 1 - نیگنس  راتشک  روهظ  شیپاشیپ  - 6
«1 . » سانلا راشعأ  ۀعست  بهذی  یتح  رمألا  اذه  نوکی  ال  مالسلا : هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  لاق  و  مهناسلب ، موق  لک  هعمسی 

زا مدرم  مهد  ُهن  ات  دش  دهاوخن  روهظ )  ) رما نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللادبعوبا  و  دنونش ! یم  دوخ  نابزاب  ماوقا  همه  ات  دنگوس  ادخ  هب  یلب 
. دورب نیب 

«2 . » رتفی مئاد ال  لاق : حویبلا ؟ ام  و  تلق : حویب  لتق  رمألا  اذه  ماّدق  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یطنزب  - 2
؟ تسیچ حویب  متفگ : دوب ، دهاوخ  حویب  راتشک  روهظ )  ) رما نیازا  رتولج 

. یندشن مامت  یمئاد و  دومرف 
یتح ضیبأ ، توم  رمحأ و  توم  ناتوم : مالـسلا  هیلع  مئاقلا  مادق  دومرف : مالـسلا م  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  مدینـش  تفگ : دـلاخ  نب  نامیلـس  - 3

«3 . » نوعاطلا ضیبألا  توملاو  فیسلا ، رمحألا  توملاف  ۀسمخ  ۀعبس  لک  نم  بهذی 
ریشمش خرس  گرم  سپ  دورب  نیبزا  رفن  جنپ  رفن ، تفه  زا  ات  دیفس  گرم  خرس و  گرم  تسه ، گرم  هنوگ  ود  مالسلا  هیلع  مئاق  زا  شیپ 

. تسا نوعاط  دیفس  گرم  و 
: انلقف سانلا  اثلث  بهذی  یتح  رمألا  اذه  نوکی  ال  دومرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) هّللا دبع  ابأ  میدینـش  دنتفگ : ریـصب  یبأ  ملـسم و  نب  دمحم  - 4

«4  » یقابلا ثلثلا  یف  اونوکت  نأ  نوضرت  امأ  لاقف : یقبی ؟ نمف  سانلا  اثلث  بهذ  اذإ 
یـضار اـیآ  دومرف : دـنام ؟ یم  هچ  رگید  سپ  تفر  نیب  زا  موس  ود  هک  یتقو  میتـفگ : دورب ، مدرم  زا  موسود  اـت  دوش  یمن  روهظ )  ) رما نیا 

. هدنام یقاب  ثلث  رد  دیشاب  دیوش ، یمن 
569 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نیب یلتقلا  رثکت  امل  رباج و  ای  کلذ  نوکی  ینأ  دومرف : دش ؟ دهاوخ  یک  روهظ ) رما  نیا  متفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  هب  تفگ : رباج  - 5
«1 . » ۀفوکلا ةریحلا و 

.؟ تسا هدماین  شیپ  هفوک  هریح و  نایم  دایز  راتشک  زونه  رباج  يا  دوش  یم  هنوگچ 
مدـلا ناولأک  رمحأ  هنیح  ریغ  یف  دارجو  هنیح  یف  دارج  ضیبأ و  توم  رمحأ و  توم  مئاقلا  يدـی  نیب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  - 6

«2 . » نوعاطلاف ضیبألا  توملا  امأ  و  فیسلاف ، رمحألا  توملا  امأف 
ریشمش و اب  سپ  خرس  گرم  اما  نوخ ، گنر  دننام  ماگنه  هب  ان  ماگنه و  هب  خلم  دش و  دهاوخ  دیفس  گرم  خرـس و  گرم  مئاق  شیپاشیپ 

3 . » تسا نوعاط  دیفس  گرم 

هایس ياهمچرپ  - 7
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يدـهملا رهظ  اذإف  ۀـفوکلا  یلإ  ناسارخ  نم  جرخت  یتلا  دوسلا  تایارلا  لزنت  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  رباج ، هایـس  ياـهمچرپ  - 7
«4 . » ۀعیبلاب هیلإ  ثعب 

تعیب دنیایب  هک  اهنآ  رب  دتسرف  یم  دومن  روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  یتقو  سپ  هفوک ، يوس  هب  ناسارخ  زا  یهایـس  ياهمچرپ  دیآ  دورف 
دننک

نازینک نیرتهب  دنزرف  يادف  مناج  - 8

نب یلع  دزن  هک  دنتفگ : یگمه  برـش  نب  ثراح  ینادمه و  هّللا  دبع  نب  ثراح  ۀـفیحج و  یبأ  نازینک 1 - نیرتهب  دنزرف  يادـف  مناج  - 8
ةریخ نبا  نم  و  نینمؤملا ...  ریمأ  ای  لیقف : ءاـمإلا  ةریخ  نبا  اـبأ  اـی  تنأ  یبأـب  لوقی : نیـسحلا  لـبقأ  اذإ  دـندوب ... : مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ 

«5  ..... » نسحلا نب  دیرشلا م ح م د  دیرطلا  دیقفلا  كاذ  لاقف : ءامإلا ؟
نیرتهب دنزرف  تسیک  نانمؤمریما ....  يا  دش  هتفگ  نازینک ، نیرتهب  دنزرف  ردپ  يا  داب  تیادف  مردپ  دومرف : یم  دمآ  یم  نیـسح  هک  ینامز 

: دومرف نازینک ؟
. تسانسح دنزرف  دمحم  هدش  هدنار  هتشگ و  رود  هدشمگ و  وا 

دیرطلا رمألا  اذـه  بحاص  نکل  ال و  لاـق : رمـألا ؟ اذـه  بحاـص  تنأ  متفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  تفگ : باـشخلا  یـسیع  - 2
هقتاع یلع  هفیس  عضی  هّمعب  ینکملا  هیبأب  روتوملا  دیرشلا 

570 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » رهشأ ۀینامث 

ای ، ) شیومع هب  انکم  شردـپ ، هراب  رد  هدز  تبیـصم  هدـش و  هدـنار  هتـشگ و  رودرما  نیا  بحاص  نکلو  هن  دومرف : دیئامـش ؟ رما  بحاـص 
هام تشه  شندرگ  رب  ار  شریشمش  دراذگ  یم  باذکرفعج )  ) شیومع هلیسو  هب  هدیدمتس  هدش و  هدیشوپ 

دینک یمنادیپ  یهاگهانپ  هاگارچ و  - 9

هیلع نانمؤمریما  زا  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  یناثرفعج : یبأ  زا  ینسح : میظعلا  دبع  دینک 1 - یمنادیپ  یهاگهانپ  هاگارچ و  - 9
ام مئاق  رب  « 2  .... » هنودجی الف  یعرملا  نوبلطی  هتبیغ  یف  معنلا  نالوج  نولوجی  ۀعیـشلاب  ّینأک  لیوط  اهدمأ  ۀـبیغ  اّنم  مئاقلل  دومرف : مالـسلا 

 .... دننک یمن  ادیپ  هاگارچ و  دنیوج  یم  وا و  تبیغ  رد  نایاپراچ  دننام  دندرگ  یم  نایعیش  منیب  یم  ایوگ  دوب ،! دهاوخ  ینالوط  تبیغ 
مکب ینأـک  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ناـنمؤمریما  مدینـش  دـیوگ : بقع ) یبا  نبا   ) رعاـشلا فیفع  یبأ  نب  هّللا  دـبع  - 2

«3 . » ۀعیشلا رشعم  ای  هنودجت  الف  یعرملا  نوغتبت  لبإلا  نالوج  نولوجت 
هعیش هورگ  يا  ار  نآ  دینک  یمن  ادیپ  سپ  یهاگارچ ، دیروآ  ریگ  هک  نارتش  ندیخرچ  دیخرچ ، یم  امش  منیب  یم  ایوگ 

ینسح دّیس  - 10

و فوهلملا ، اوبیجأ  دـمحأ  لآ  اـی  حیـصف  هل  توصب  حیـصی  ملیدـلا ! وحن  يذـلا  حـیبصلا  یتـفلا  ینـسحلا  جرخی  مث  ینـسح ...  دّیـس  - 10
یلع دـیدحلا ، ربزک  لاجر  یه  لب  بهذ ، ۀـضف و ال  نم  تسیل  زونک ، يأ  زونک و  ناقلاطلاب  هَّللا  زونک  هبیجتف  حیرـضلا  لوح  نم  يداـنملا 

«4  .... » القعم هل  اهلعجیف  ضرألا ، رثکأ  افص  دق  ۀفوکلا و  دری  یتح  ۀملظلا  لتقی  لزی  مل  و  بارحلا ، مهیدیأب  بهشلا ، نیذاربلا 
رب دیهد  باوج  دمحا  لآ  يا  حیصف ، نابز  اب  درادیمرب  کناب  ملید ، یحاون  رد  یئامیـس  شوخ  ناوج  ینـسح  دیـس  دنک  یم  جورخ  سپس 

هچ اه  هنیزخ  ناقلاط ، رد  ادخ  ياهجنگ  وارب  دهد  باوج  سپ  حیرض ، رود  زا  رگید )  ) يدانم هدز و  تبیصم 
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571 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
یم مادـم  گنج و  هحلـسا  ناشناتـسد  رب  ور ، زیت  ياهبسا  رب  نهآ  ياههراپ  دـننام  تسا  ینادرم  هکلب  رز  زا  هن  میـس و  زا  هن  یئاـه  هنیزخ 
رارق یهدـنامرف  ّرقم  و   ) قارتوا لحم  ار  هفوک  سپ  دـناهدیورگ  وا  رب  ناینیمز  رتشیب  هک  یلاح  رد  دوش  هفوک  دراو  اـت  ار  ناراکمتـس  دنـشک 

دش هدروآ  يرصتخم  هک  تسا  لصفم  زین  تیاور  نیا  دهد ... )

! دیفس هوک  رد  دیحوت  مچرپ  مق و  زا  روهظ  - 11

لوا رد  ینامی  رـسپ  يا  : » دومرف ۀفیذح  هب  یتیاور  نمـض  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  - 1 دیفـس ! هوک  رد  دـیحوت  مچرپ  مق و  زا  روـهظ  - 11
نآ هب  برغ  قرش و  زا  قیالخ  همه  قح و  هب  دنک  توعد  ار  مدرم  دنیوگ و  مق »  » ار نآ  هک  يرهـش  زا  دمحم  لآ  مئاق  دیامن  جورخ  روهظ 

لزاـنم و دـشاب ... ، مق )  ) نآ نیمز  تشپ  رب  ءاـیبنا  هلمج  ثاریم  دوـش و  یم  رهاـظ  قـح  ددرگ و  یم  دـیدجت  مالـسا  دـننک و  تمیزع  رهش 
دـنهدب و رانید  دـصناپ  هب  ار ، يواگ  تسوپ  ژارتم ) و   ) هزادـنا هب  نیمز  هک  يدـح  ات  ددرگ  اـهبنارگ  یلاـع و  مق )  ) اـجنیا ياـهنیمز  عضاوم 

نآ تسا و  دجسم  بنج  رد  هک  نهک  یهد  دزن  هب  دننزب  دیفس » هوک   » رب يو  تیار  دشاب و  گنسرف  تشه  رد  گنـسرف  تفه  نآ  ترامع 
کیدزنرـضخ هوک  ناـمه  دیفـس  هوک  زا  روظنم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نارکمج ، زا  ندربماـن  اـب  تیاور  نیا  زا  « 1 . » دـنناوخ نارکمج »  » ار

تسا نارکمج 

طیارش نیا  رد  روهظ  - 12

، جورخلاب هل  هَّللا  نذأی  ذئنیحف  همسر . الإ  نآرقلا  نم  و ال  همسا ، الإ  مالـسإلا  نم  یقبی  نامز ال  یتما  یلع  یتأی  طیارـش  نیا  رد  روهظ  - 12
«2 . » ربخلا مالسإلا - رهظیف 

دهد یم  روهظ  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  عقوم  نیا  رد  سپ  شمسر  رگم  نآرق  زا  شمان و  رگم  مالسا  زا  دنام  یمن  نم  تما  رب  ینامز  دیآ  یم 
 .. دزاس رهاظ  ار  مالسا  و 

توص - 13

. دوب دهاوخ  روهظ ، کیدزن  زین  یتاوصا  لصف 1 ، رد  لبق  تیاور  يادن  هس  رب  هوالع  توص  - 13
رازه داتفه  روک و  رازه  داتفه  شوهیب و  رازهداتفه  نآ ) تدش  زا   ) هک دشاب  یتوص  ناضمر  همین  رد  دومرف : مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  - 1

«1 . » دنک یم  ادیپ  قتف  هرکاب  رتخد  رازه  داتفه  رک و  رازه  داتفه  گنگ و 
«2 . » امش يارب  تسا  یگرزب  جَرف  نآ  رد  قشمد  فرط  زا  دسرب  امش  هب  یناهگان  هک  دیشاب  توص  عقوتم  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 2

مـسا شمـسا و  هب  دوش  ادـن  هک  یتقو  دـشابن  لکـشم  نامـسآ  زا  توص  هک  یتسرد  هب  دوش  لکـشم  وترب  تاـمالع  همه  رگا  دومرف : و  - 3
«3 . » شردام مسا  شردپ و 

دیزیهرپب دینک و  تعباتم  ار  لوا  توص  سپ  تسا  نیمز  زا  سیلبا  توص  نامـسآ و  زا  لیئربج  توص  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4
4 . » تسا هنتف  هیام  هک  رخآ  توص  زا 

ینالوط تبیغ  - 14

 ... نورخآ اهیف  تبثی  ماوقأ و  اهیف  ّدتری  هسفن  یلع  ًافوخ  اهدمأ  لوطی  ۀبیغ  هل  ینالوط ...  تبیغ  - 14
 ... نارگید نآرد  دنامیم  تباث  ددرگ و  دترم  یئاههورگ  اهزور  نآ  رد  شدوخرب ، سرت  يارب  دشک  یم  لوط  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  ... 
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جَرف - 15

تفلا و دنک و  تشپ  امـش  تاروما  هک  ینامز  دشاب  امـش  نامز  هاگره  ینعی  دوخ  تاروما  رابدا  زا  جَرفرظتنم  دیـشاب و  ربخاب  جَرف 1 - - 15
نمؤم ندروخ  ریـشمش  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  دنوش و  هتفرگ ) تمدخ  هب  و   ) لامعتـسا امـش  لافطا  ددرگ و  عطقنم  امـش  نایم  زا  تلـصو 

دشاب و رت  گرزب  هدننک  اطع  زا  شرجا  باوث و  هدش  هدرک  اطع  هک  دشاب  یم  یتقو  نیا  تسا و  لالح  مهرد  کی  ندرک  ادیپ  زا  رت  ناسآ 
دینک تسم  هک  تسا  یتقو  رد  نیا 
573 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

: جرح رـسع و  نودب  دیئوگ  غورد  رارطـضا و  نودب  دیروخ  مسق  دشاب و  تنکم  تمعن و  ترثک  يارب  یتسم  هکلب  بارـش  ندروخ  نودـب 
یم ارف  ار  رتش  ناهوک  زاـهج ، هک  هنوگ  نآ  ینعی  « ) 1 . » زاهج رد  رتش  ناهوک  ندش  راتفرگ  لثم  ار  یئالب  دـیوش  یم  راتفرگ  دـش  هک  اهنیا 

( تفرگ دهاوخ  ارف  وحن  نامه  هب  ار  امش  مه  الب  دریگ 

!( هّللا : ) دنیوگ یم  هنایفخم  طقف  - 16

:" دـحأ لوقی  یتح ال  اروج  املظ و  ضرألا  ّنألمتل  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ةرمـض ، نب  مصاع  هّللا )! : ) دـنیوگ یم  هنایفخم  طـقف  - 16
ات ددرگ  متس  روج و  زا  رپ  نیمز  ًامتح  هتبلا  اروج . املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  اهنوألمی  نیحلاص  موقب  هَّللا  یتأی  مث  ایفختـسم  الإ  هَّللا "
رپ هک  هنوگ  نآ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـننک  رپ  ار  نیحلاص  هورگ  دروآ  یم  ادـخ  سپـس  یناهنپ ، رگم  دـیوگ  یمن  هّللا »  » رفن کی  یئاج 

متس ملظ و  اب  دوب 

بضغ رکشل  - 17

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  دزن  هب  دنتفگ  یم  ءادوّسلا  نبا  ار  وا  هک  يرگید  درم  هارمه  هب  يدرم  دیوگ : هبجن  نب  بیسم  بضغ 1 - رکشل  - 17
ضیرع و یلیخ  دومرف : دریگ  یم  دـهاش  مه  ار  امـش  دـیوگ و  یم  غورد  شلوـسر  ادـخ و  هب  درم  نیا  ناـنمؤمریما  يا  درک  ضرع  دـمآ و 
هک دنتسه  یهورگ  نانآ  رادرب  درم  نیا  زا  تسد  دومرف : دیوگ ، یم  بضغ  رکشل  زا  نخس  درک  ضرع  دیوگ ؟ یم  هچ  هتفگ  نخس  لیوط 

مسانـش و یم  مان  هب  ار  اهنآ  هدنامرف  نم  مسق  ادخ  هب  دنـسرب  هن  هب  ات  درم  هس  درم و  ود  درم و  کی  ياهلیبق  ره  زا  دـنیآ  یم  نامزلارخآ  رد 
ار ثیدـح  هک  تسا  نم  هیرذ  زا  درم  نآ  دومرف : نآ  زا  سپ  رقاب : رقاب  دومرف : یم  تساخرب و  سپـس  مناد : یم  دـنیآ  یم  دورف  هک  اریئاـج 

«2 . » ینتفاکش دفاکشب 
هزاجا هدش و  دراو  یعبر  نب  ثبـش  ءاوکلا و  نبا  سپ  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  یتجاح  يارب  دـیوگ : سیق  نب  فنحا  - 2

: دیهد هزاجا  امش  نانمؤمریما  يا  مدرک  ضرع  سپ  هدب : نذا  یهاوخ  یم  رگا  یتسه  وت  لوا  دومرف : نم  هب  ترضح  دنتساوخ :
جورخ نم  رب  ءارورح  رد  امش  هک  دش  ببس  هچ  دومرف : ترضح  دندش  لخاد  نوچ 

574 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
(. دندوب ناورهن  جراوخ  ناگدرکرس  زا  ود  نآ  ( !؟ دیدرک

ات دوب ؟ دهاوخ  یبضغ  ایآ  تسه ؟ بضغ  نم  تموکح  رد  ایآ  امشرب  ياو  دومرف : میـشاب ! بضغ  رکـشل  زا  میتشاد  تسود  دندرک  ضرع 
هـس ود و  کی و  نیبام  لئابق  زا  يزیئاـپ  ربا  دـننام  دـنوش  یم  عمج  دـمآ ) اـهالب  نیا  هک  یتقو   ) سپ دـیاین ؟ شیپ  ناـنچ  نینچ و  یئاـهالب 

1 . » هد هن و  تشه و  تفه و  شش و  جنپ و  راهچو و 
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قرشم يوس  زا  ینامدرم  - 18

بجعی ءاهد ، یلوأ  قرـشملا  لبق  نم  نوتأی  سانب  متعمـس  اذا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  قرـشم  يوس  زا  یناـمدرم  - 18
ّيز هتفیـش  مدرم  و  قرـشم ، زا  دـندمآ  امـش  يوس  هب  كریز  ینامدرم  هک  دیدینـش  هک  هاـگنآ  « 2 . » ۀـعاّسلا مکتّلظأ  دـقف  مهّیز ، نم  ساّنلا 

تسا هدش ) کیدزن  و   ) هدنکفا هیاس  امش  هب  روهظ )  ) تعاس هک  تسا  تقو  نآ  دندش : اهنآ  هفایق ) تخیر و  )

خلم - 19

نوخ لثم  هک  شتقو  ریغ  رد  شتقو و  رد  خلم  دیفـس و  گرم  خرـس و  گرم  مئاق  مایق  زا  شیپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  خـلم  - 19
3 . » تسا ابو  اب  دیفس  گرم  ریشمش و  اب  خرس  گرم  سپ  دوش : ادیپ  دنخرس 

!؟ دینک یم  هچ  دیدرک  مگ  ار  ناتماما  هک  یتقو  - 20

: مدرک ضرع  وا  هب  تفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  زا  رفعج ، نب  یلع  دینک !؟ یم  هچ  دیدرک  مگ  ار  ناتماما  هک  یتقو  - 20
هورت مل  مکمامإ  متدقف  اذإ  لاقف : کلم 30 ")  ) ِنیِعَّم ٍءاِمب  مکِیتْأَی  نَمَف  ًارْوَغ  ْمکُؤام  َحَبـصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَءَر  َأ  ُْلق  لجوزع " هَّللا  لوق ؟ لیوأت  اـم 

ار ناتماما  هک  ینامز  دومرف : دروآ ؟» ناتیارب  اراوگ  بآ  تسیک  سپ  تفر  ورف  نات  بآ  رگا  ایآ  وگب   » هیآ لـیوأت  تسیچ  نوعنـصت . اذاـمف 
؟ دینک یم  راکچ  اروا  دینیبنو  دیدرک  مگ 

یکشزپ یتشادهب و  لئاسم  مالسا و  شخب 13 

هراشا

راگدرورپ رما  اب  خیرات  زا  ینامز  رد  مالسا  لماک  نید  هک  میتفگ : راتفگـشیپ  هرامش 5  رد  یکشزپ  یتشادهب و  لئاسم  مالـسا و  شخب 13 
یتشادـهب و لئاسم  زا  هک  دـش  هدایپ  برعلا  ةریزج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللاادـبع  نبدّـمحم  ترـضحدوخ  ربمایپ  نیرخآ  هلیـسو  ملاع :

نهذ درخ و  لقع و  شریذپ  زا  نردم : یکشزپ  یبط و  تاحالطـصا  نتفرگ  راک  هب  ناکم  نامز و  زا  عطقم  نیا  رد  دوبن و  يربخ  یکـشزپ 
: ناوـنع هب  دراد  تشاد و  ترورـض  نآ  ماـجنا  ناـسنا  يارب  هک  ار  یلاـمعا  تهج  نیدـب  تشاد ؛ يداـیز  ياهدـمایپ  دوـب و  رود  هب  هعماـج 

تـسا لـیامتم  یبوـخ  هب  نآ  ماـجنا  هک  یئاـه  لـمع  و  مارح »  » تسا مهم  مزـال و  نآ  زا  نتـسج  يرود  زیهرپ و  هک  یئاـهراک  و  بـجاو » »
هدـش هدرمـش  حابم »  » ار دـشاب  هنایم  طسوتم و  هک  يرادرک  راتفر و  و  هورکم »  » تسا رتهب  نآ  ندرواـین  اـج  هب  هک  یئاـهزیچ  و  بحتـسم » »

. تسا
ياهروتـسد فیلاکت و  مالـسا و  تشرد  زیر و  ماکحا  هراب  رد  نامز : رورم  اب  اه  شـسرپ  اه و  شهوژپ  تاـقیقحت و  مالـسا  ردـص  زا  اذـل 

هدرک راک  لامعا : نیا  زا  کی  ره  يور  ات  هتسب : تمه  رمک  هدرک و  ملع  دق  نابز : گنر و  داژن و  ره  زا  نادنمـشیدنا  هدش و  عورـش  نآرق 
. دنربب یپ  نآ  رامش  یب  يایاوز  تمکح  تلع و  هب  نآ  رارسا  نتفاکش  اب  و 

رماوا و نآ  زمر  زار و  رهم  زور  هب  زور  دیامن ، تفرـشیپ  یقرت و  وو ...  ملع  تعنـص و  کینکت و  دور و  شیپ  خیرات  درذگب و  نامز  هچره 
. دش دهاوخ  هتشادرب  هدرپ  اهنآ  يور  زا  دراد  دوجو  تیرشب  تسه و  ناهج  ات  هدش و  هتسکش  یهاون 

تانایب و اهنآ  کت  کت  هراب  رد  مه  دراد و  لماک  فارـشا  مه  اه ، ناـسنا  یگدـنز  تشرد  زیر و  ياـیاوز  ماـمت  هب  مالـسا  نیبم  نید  اریز 
؛ تسا ّریحتم  لقع  هک  دراد  یئاه  یئامنهار 

هداوناخ لیکشت  اه و  جاودزا  اه ؛ ندیباوخ  اه و  یندیشوپ  اه ، یندیشون  اه و  یندروخ  دیامن ؛ هجوت  مالسا  تاروتسد  هب  یمک  یـسک  رگا 
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يراد و ماد  اهرفـس ، تـیفیک  اـه و  ترفاـسم  شاـعم ، نیمأـت  بـسک و  هعماـج و  دارفا  اـب  و  هداوناـخ ، ياـضعا  اـب  یگدـنز  تـیفیک  اـه و 
زین یعامتجا و  يدرف و  رظن  زا  مه  یبط و  یکشزپ و  رظنم  زا  مه  وو ...  روشک  هرادا  تیریدم و  و  نآ ، هیهت  تیفیک  نکـسم و  يزرواشک ،

يدام و تهج  زا 
578 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یب یهز  ًاعقاو  دوش ، یم  قرغ  اهتنا  یب  فرژ و  يایرد  نیا  رد  مدآ  ًاـعقاو  هک  تسا  هداد  جرخ  هب  یـسررب  تقد و  يردـق  هب  وو ...  يونعم 
تیادـه طقف  ام  تروص  نیا  رد  دـیآ .! رب  تجاجل  راکنا و  ددـص  رد  یلو  دـشاب  هتـشاد  یهاگآ  یناعم  نیا  هب  یـسک  رگا  تسا ، یفاـصنا 

رب رکف  رد  دنشاب و  مالـسا  نیمارف  نیناوق و  رب  عالطا  یب  هک  نانآ  یلو  میوش ، راتـساوخ  لاعتم  يادخ  زا  دیاب  ار  صاخـشا  هنوگ  نیا  نتفای 
. درادب ناشقفوم  دنوادخ  دنشاب ، تقیقح  قح و  نتفای  یسر و 

ثحابم زا  راصتخا : روطب  ار  یتاکن  بلاطم و  ناگرزب  نیا  تامحز  هجیتن  تافاشتکا و  زا  باتک  نیا  ياضتقا  شیاـجنگ و  هزادـنا  هب  زیناـم 
یم ناوارف  تادلجم  رد  لقتسم  باتک  تاروتسد : نیا  زا  کی  ره  حورـشم  نایب  اریز  میهد  یم  رارق  نازیزع  رایتخا  رد  هدروآ و  نوگانوگ :

!. دیآ رب  نآ  هدهع  زا  دناوت  یم  روطس  نیاهدنسیون  هن  دراد و  هعلاطم ، تقو  یمارگ  هدنناوخ  هن  هک  دبلط 
«1 (« » 222  ) َنیِرِّهطَتُْملا بُِحی  َو  َنیباّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  یمومع  تشادهب  هراب  رد 

. دراد یم  تسود  ار  رهاظ ) رد   ) ناگدننک یکاپ  و  ناگدننک ) كاپ  نطاب  و   ) ناگدننک هبوت  دنوادخ 
هتفهن نآ  ریز  رد  نوگانوگ  يزیمت  یتشادـهب و  بلاطم  ایند  کی  هک  تسا  هدومرف  ار  یهاتوک  هلمج  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هک تسا ؛ نامیا  زا  یگزیکاپ  نامیإلا » نم  ۀـفاظّنلا   » هلمج نآ  دوش و  یم  راکـشآ  اه ، هتفهن  یلیخ  هلمج ، نآ  فارطا  رد  رکفت  اب  هک  تسا 
یعامتجا و يدرف و  ینیـشنرداچ ، یئاتـسور و  يرهـش و  يروشک ، يرکـشل و  یگداوناـخ ، یمومع و  تشادـهب  هب  طوب  رم  لـئاسم  ماـمت 

هدومن صخشم  ار  شهاگیاج  هتفرگ و  ارف  ار  همه  دوش و  یم  لماش  وو ...  یگدنز  بسک و  لحم  اهیندیـشون و  اهیندروخ و  اهیندیـشوپ و 
سا

یبط ندیباوخ  - 1

هدـند تمـس  هب  رگا  و  تسا ، ءایبنا  ندـیباوخ  دـشاب ، تشپ ) هب   ) زاب قاط  تروص  هب  رگا  ندـیباوخ  هوحن  تایاور ، قبط  یبط  ندـیباوخ  - 1
تسا نادنمشنادو )  ) ءاملع ندیباوخ  دشاب ، تسار 

579 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هک دراد  یکشزپ  یبط و  ياههفسلف  اه  ندیباوخ  عون  نیا  زا  کی  ره  تسا ، ناکشزپ ) و   ) ءابطا ندیباوخ  دشاب ، پچ  هدند  تمس  هب  رگا  و 
مه نیا  تسا ، هدش  یناطیش  باوخ  هب  ریبعت  تایاور  رد  دوش ، هدیباوخ  رمد )  ) ور هب  رگا  تسا و  هدیدرگ  نایب  ًاحورشم  دوخ  ياهلحم  رد 
یم لتخم  اهگر  بلق و  نوخ  نایرج  دروآ و  یم  راشف  ندـب  ياـضعا  ریاـس  بلق و  هب  هک  تسا  ندـیباوخ  هنوگ  نیا  ندوب  رـضم  هب  هراـشا 

. ددرگ یم  ریذپان  ناربج  ياهتراسخ  اه و  نایز  راتفرگ  مکش  دنک و  یم  داب  تروص  کلپ و  دوش و 
هدیباوخ رمد  يدارم ، مجلم  نب  نامحرلادبع  دـید  دـش  هفوک )  ) دجـسم دراو  زامن  يادا  يارب  مهدزون  بش  حبـص  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

هب و  تساملع ، ندیباوخ  باوخب  تسار  يولهپ  هب  تسا ، ءایبنا  ندیباوخ  باوخب  تشپ  هب  دومرف : داد و  ناکت  اروا  شیاپاب  ترـضح  تسا ،
هب اهنامسآ  دنام  یم  مک  هک  ياهتفرگ  یمیمصت  مجلم  نبای  تسا  ناطیـش  ندیباوخ  باوخن ، ور  هب  تسابطا  ندیباوخ  باوخب  پچ  يولهپ 

1  ... » دزیرورف نیمز 

اه یندروخ  بادآ 
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؛ ندروخ ماگنه  هکنیا  نآ و  تیفیک  اذغ و  ندروخ  هرفس و  بادآ  هراب  رد  اه  یندروخ  بادآ 
«2 ، » ندرکن زارد  تسد  نارگید  يولج  هب  - 1

، ندرب ادخ  مان  و  - 2
، ندومن ادخ  شیاتس  نایاپ  رد  و  - 3

، هرفس رس  نتسشن  تیفیک  هنابدؤم و  و  - 4
، دنوشن لجخ  نارگید  ات  هک  اذغ  زا  نتشادن  رب  تسد  دوز  عمج  رد  و  - 5

(، دروخ یم  تسداب  رگا   ) اهتسد نتسش  - 6
580 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

، نتشاذگ پچ  ياپ  يور  ار  تسار  ياپ  اذغ و  زا  دعب  ندیباوخ  تشپ  هب  - 7
، اذغ زا  دعب  ندرک  لالخ  و  - 9 ندزن »، غورآ  هرفسرس  ندروخ و  تسداب  و  - 8

، ندومن كاوسم  و  - 10
«2 ، » ندروخ تاجیزبس  هارمه  اراذغ  و  - 11

. دوش درس  دوخ  دیراذگب  ندروخن  غاد  غاد  ار  اذغ  - 12
«3  ... » وو نتشاذگن ، زاب  ار  اذغ  فرظ  يور  - 13

کی دوخ  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  تسا  هدـمآ  ناوارف  تایاور  تاروتـسد و  تاجیزبس ، تابوبح و  عاونا  نوگانوگ و  تاـج  هویم  هراـب  رد  و 
زا تیاور  کی  هب  طقف  دوش ، هعجارم  اهنآ  دوخ  كرادـم  هب  تسین و  اهنآ  ندروآ  لاجم  هک  دـهاوخ  یم  نیگنـس  مجح  اب  لقتـسم  باـتک 

ظفح بناوج  مامت  عماج  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دایز  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
581 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

هدن همادا  و   ) شکب اذغ  زا  تسد  يدشن ، ریس  ات  روخن و  اذغ  يدشن  هنسرگ  ات  دومرف : دشاب  یم  هریغ  تشادهب و  ندب و  تحص  تمالس و 
( تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  يراتفرگ  یقاچ و  يرامیب و  اههد  بجوم  هک 

! تسا يرامیب  زورب  عناماهروتسد  نیا  يارجا  - 2

ًاغّـضمت و ماعطلا  داجأ  ءاقنلا و  یلع  ماعطلا  لکأ  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 1 تسا ! يرامیب  زورب  عناماهروتـسد  نیا  يارجا  - 2
«1 . » توملا ضرم  ّالا  ضرمی  مل  هاتأ ، اذا  طئاغلا  سبحی  مل  هیهتشی و  وه  ماعطلا و  كرت 

راشف و  - 4 دراد ، اهتـشا  هک  یلاـح  رد  دـیامن  ندروخ  كرت  و  دوـجب 3 - بوـخ  ار  نآ  و  - 2 دروخب ، یگنـسرگ  اب  ار  ماـعط  سکره  - 1
. گرم يرامیب  رگم  دوشن  رامیب  یمدآ ) نینچ  ، ) دشاب هتشادن  نتفر  یئوشتسد 

، ماعطلا نم  كدی  عفرت  ًالاجم و ال  حیّرلل  ًاعضوم و  ءاملل  اهیف  عد  ًاماعط و  کتدعم  ّنّرقوتال  لیمکای  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 2
«2 . » ءاملا ۀّلق  ماعطلا و  ۀّلق  نم  مسجلا  ۀحص  ّناف  هئرمتست ، تنأف  کلاذ  تلعف  ناف  هیهتشت ، تنأ  ّالا و 

ندروخ زا  ار  تتسد  و  - 3 راذگب ، سفنت  يارب  یلاجم  بآ و  يارب  یلحم  نآ  رد  - 2 نکن ، رپ  اه ، یندروخ  زا  ار  تا  هدعم  لیمک 1 - يا 
یمک زا  ندـب  تحـص  اریز  دوش  یم  اراوگ  تیارب  يدرک ، ار  راک  نیا  رگا  سپ  یـشاب ، هتـشاد  ندروخ )  ) ءاهتـشا زاـب  هکنیا  رگم  رادـم  رب 

(. ياهدرک همیب  نیمضتار و  تتمالس  يروخ  مکاب  سپ  یشون ، یم  بآ  مه  مک  يروخب ، مک   ) تسا بآ  یمک  ماعط و 
اذاف ةدـعملا ، یقنت  عوجی و  یّتح  لکأیالف  ماعط  هّرـضیال  نأ  دارأ  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  - 3

«3  » هیلا جاتحی  هیهتشی و  وه  ماعطلا و  نع  کسمیل  و  غضملا ، نسحیل  هَّللا و  ّمسیلف  لکأ 
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، دوش ندروخ  لوغشم )  ) یتقو - 2 دوش ، یلاخ  هدـعم  دوش و  هنـسرگ  ات  دروخن  سپ  - 1 دنکن ، ررـض  شیارب  یماعط  دهاوخ  یم  سک  ره 
يارب اهتشا  یلاح  رد  دشک  تسد  ندروخ  زا  و  دوُجب 4 - بوخ  و  دربب 3 - ار  ادخ  مان 

582 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
دوش جاتحم  نآ  هب  دشاب و  هتشاد  ندروخ 

ندیباوخ ریس  - 3

ناگرزب زا  تایاور  رد  اما  تسا  هدیسر  تابثا  هب  بش ، رد  رپ  مکش  اب  ندیباوخ  تارـضم  یکـشزپ ، ملع  رد  دنیوگ : یم  ندیباوخ  ریـس  - 3
کی هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور  رد  یتح  ّنسم  صاخـشا  ًاصوصخم  دنورن  باوخ  هب  یلاخ  هدعم  اب  بش  هک  تسا  هدش  دیکأت  نید 

: دومرف رفن 
یم هنوگ  نیا  یلب  درک  ضرع  دیباوخب !؟ یلاخ  مکش  اب  دیاب  بش  هک  تسا  هتشاذگ  رثأ  مه  وت  رد  ناکشزپ )  ) هورگ نیا  نانخس  هک  دوشن 

!!. باوخب نک و  رپ  ار  هدعم  بش  نکن  ار  راک  نیا  دومرف : دنیوگ :
اب تایاور  نیا  تمکح  الاح  نادـنملاس ، يارب  ًاصوصخم  دراد  یتارـضم  ندـیباوخ  یلاخ  مکـش  اـب  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا  هتبلا 

زیهرپ و هب  زاین  دنتـسه و  التبم  صاخ  يرامیب  هب  هک  یناسک  دوشن  شومارف  یلو  دـناد ، یم  ادـخ  دـش  دـهاوخ  نشور  یک  نامز  تشذـگ 
. دیئامرف هجوت  دروم  نیا  رد  تایاور  زا  یتمسق  هب  ًافطل  دنتسه . ینثتسم  راتفگ  نیا  زا  دنراد ، صوصخم  میژر 

؟ لیّللاب ءاشع  یف  مکئابطأ  لوقیام  دومرف : یبهل  یلع  یبا  نب  یلع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
«1  » هب مکرمآ  ّیناف  لاق : هنع ، انوهنی  مّهنا  تلق 

ارامش نم  دومرف : دنراد ) یم  رذحرب  و   ) دننک یم  یهن  نآ  زا  ار  ام  اهنآ  متفگ : دنیوگ ؟ یم  هچ  ندروخ ) ماش   ) ءاشع هرابرد  امش  ناکشزپ 
(. دیروخب ماش  هک  مهد  یم  روتسد  و   ) منک یمرما  نآ  هب 

ةرخالا ءاشعلا  دـعب  ءاشعلا  دومرف : مدروخ  ماش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  نم  دـنک ، یم  لقن  لالحلا  یبا  نبداـیز  زا  نانـس  نب  دـمحم  - 2
«2  » نیّیبنلاءاشع

. تسا ناربمغیپ  ماش  ءاشع ، زامن  زا  دعب  ماش 
«3  » یئابآ ءاشع  یئاشع و  اذه  دومرف : یتیاور  رد  - 3

. نم ناردپ  ماش  نم و  ماش  تسا  هنوگ  نیا 
583 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

كرت نم  یتّمأ  یلع  یـشخأ  ّینا  ۀفـشح  یلع  ول  ءاشعلا و  اوعدـتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هّللادـبع  نبرباـج  - 4
«1 . » ّباّشلا خیّشلا و  ةّوق  ءاشعلا  ّناف  مرهلا  ءاشعلا 

ماش انامه  ار  سر ) دوز   ) يریپ ماش ، كرت  زا  مسرت  یم  متما  يارب  نم  دـشاب ، مه  تسپ  يامرخ  زا  يرادـقم  اب  هچرگا  دـینکن  اهر  ار  ماـش 
. تسا ناوج  ریپ و  توق 

«2  » ندبلا بارخ  ءاشعلا  كرت  ّناف  ءاشعلاوعَدت ، الف  ۀمتعلادعب  ءایبنألاءاشع  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5
. تسا نآ  رد  ندب  یبارخ  هک  دینکن  كرت  ار  ندروخ  ماش  سپ  دوب  برغم )  ) زامن زا  دعب  ناربمایپ  ماش 

«3 . » ءاشعلا كرت  ندبلا  بارخ  لّو  أ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 6
. تسا ندروخن  ماش  ندب  یبارخ  نیلوا 

«4 (. » ءاشعلا كرت   ) ندبلا مادهنا  لاق  ۀمرهم و  ءاشعلا  كرت  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 7
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. تسا ندروخ  ماش  كرت  زا  ندب  یناریو  نیلوا  دومرف  تسا و  يریپ  ببس  ماش  كرت 
«5  » ماعطلا نم  ءیلتمم  هفوج  ّالا و  تیبیال  نأ  ّنسأ  اذا  لجّرلل  یغبنی  و  ۀمرهم ، ءاشعلا  كرت  دومرف : و  - 8

تشاذگ نس  هباپ  درم  هک  یتقو  تسا  راوازس  تسا  يریپ  ماش  كرت 
. دشاب یندروخ  زا  رپ  شنوردنا  هک  نیا  رگم  درن ، باوخ  هب  بش  دشریپو ) )

«6  » هل ریخ  ًایلتمم  تیبی  ًافیفخ ، تیبی  نأ  ّنسلا  یف  لخد  نمل  ریخال  دومرف : و  - 9
. تسا رتهب  شیارب  دباوخب  ُرپ  دباوخب ، کبس  بش  هدش  لاسگرزب  هک  یسک  هب  درادن  يریخ 

هل بیطأ  همونلأدهأ و  ّهنأل  ًائیش  لیّللاب  لکأی  نأ  عدی  الف  لجّرلا  لهتکا  اذا  دومرفو : - 10
584 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » هتهکنل
ناهد يوب  هب  شخب و  شمارآ  شباوخ  يارب  يزیچ  ندروخ )  ) اریز ار ، يزیچ  ندروخ  بش  دـنکن  اهر  تشاذـگ  نس  هب  اـپ  درم  هک  یتقو 

. تسا وبشوخ  بوخ و ) شسفنت  (و 
درک یم  یشعت  مدش  لخاد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یبش  دیوگ  رمع  نب  لضفم  - 11

تیبی نأ ال  لهتکا  اذا  لجّرلل  ّبحتسی  ّهناف  روخب  ایب و  کیدزن  دومرف : ماهدروخ ، ماش  متفگ : روخب ، ایب و  کیدزن  دومرف : دروخ ) یم  ماش  )
سپ دـشاب ، ون  ماعط  شنوردـنا  رد  هکنیا  رگم  دـباوخن  دـش  نسم  هک  یتقو  درم  يارب  تسا  بحتـسم  انامه  ثیدـح . ماعط  هفوج  یف  اـّلا و 

«2 . » مدروخ هتفر و  کیدزن 
«3  » هتهکنل بیطأ  همونل و  ءدهأ  ّهناف  ماعطلا ، نم  ءیلتمم  هفوج  ّالا و  مانی  نأ  خیشلل  یغبنیال  دومرف : و  - 12

. درآ یئوبشوخ  شناهد  يارب  شخب و  مارآ  شباوخ  يارب  نوچ  دشاب  ماعط  زا  رپ  شنوردنا  هکنیا  رگم  دباوخب  ریپ  يارب  تسین  هتسیاش 
«4  » ۀمقلب ولو  ءاشعلا  عدیال  خیّشلا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 13

. دشاب همقل  کی  اب  هچرگا  ار  ماش  دنکن  اهر  اهریپ 
«5  » ۀمرهم ءاشعلا  كرت  ّناف  فشح ، نم  فکب  ولو  اوّشعت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 14

. تسا سردوز )  ) يریپ ماش  كرت  انامه  دشاب  کشخو )  ) تسپ يامرخ  تشم ) کی   ) تسد فک  کی  هچرگا  دیروخب  ماش 
«6  » هیلا دوعت  ةوق و ال  هنع  تصقن  ءاشعلا  كرت  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 15

سکره
585 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. ددرگ یمن  رب  وا  هب  رگید  هک  دور  یم  شتسد  زا  یئورین  دیامن ، كرت  ار  ماش 
ّشعت و ال ّدغت و  دومرف : مدرک ، تیاکش  ۀمضاه  ءوس  درد و  تباب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : هبر  دبع  نب  باهـش  هداز  ردارب  - 16

«2 ««. » 1 ( » 62  ) ایِشَع َو  ًةَرُْکب  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمُهل  َو  : » لوقی ّلج  ّزع و  هَّللا  تعمس  امأ  ندبلا  داسف  هیف  ّناف  ءیش  امهنیب  لکأت 
تـساهنآ يارب  و  دیامرف : یم  لجوزع  يادـخ  ياهدینـشن  ایآ  تسا  نآ  رد  ندـب  داسف  اریز  روخن  يزیچ  اهنآ  نیبام  روخب و  ماش  هناحبص و 

. ماش حبص و  ناشقزر 
صوصخم يرامیب  یعطقم  هجلاعم  يارب  ای  دشاب  هتشادن  صاخ  يرامیب  هک  یسک  يارب  دوش  یم  مولعم  تسا و  دایز  دروم  نیا  رد  تایاور 

مه تشهب  لها  ياذغ  ماش ، حبص و  ناشقزر  تساهنآ  يارب  و  هکرابم : هیآ  ربارب  راد و  ترورـض  ماش  ندروخ  دشابن ، ماش  كرت  هب  روبجم 
تسا هدیدرگ  یهن  هنازور  ياذغ  ندروخ  زا  تایاور  یضعب  رد  دوب و  دهاوخ  هدعو ) ود   ) هنوگ نیا 

! اذغ ندرک  توف  غاد و  ياذغ  ندروخ  تهارک  - 4

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


دیروخن غاد  غاد  ار ، اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  تقوچیه ، دنیوگ : یم  نف  نادنمشناد  اذغ ! ندرک  توف  غاد و  ياذغ  ندروخ  تهارک  - 
نوردنا ياه  برکیم  اذغ  ندرک  توف  ماگنه  اریز  دیئامن  فرـصم  دینک ، توف  هک  نیا  نودب  دیوش و  یم  سفن  یگنت  مسآ و  راتفرگ  هک 

اما تسا  تسرد  یملع و  بلاطم  اه  نیا  یلب  تشاد ، دهاوخ  راوگان  دمایپ  یسکره  يارب  هک  دنیشن  یم  لقتنم و  اذغ  يور  رب  سفن  اب  ندب 
ندرک توف  غاد و  ياذـغ  هنوگ  نیا  ندروخ  نتـسناد  هورکم  اب  ام  نید  ناگرزب  میئوگ : یم  مرتحم  راشقا  ریاـس  زیزع و  نادنمـشناد  نیا  هب 

. دوش یم  هتشادرب  اهنآ  رارسا  يور  زا  هدرپ  الاح  هک  دناهدومن  نشور  ار  بلطم  لاس ، زا 1430  شیپ  مدرم  مهف  لباق  یهقف و  نابزاب  نآ ،
یف لجّرلا  ُخَْـفنَیال  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  قداص  ماـما  زا  ملـسم  نبدـمحم  ریـصب و  یبا  - 1

«3 . » هذیوعت یف  هبارش و ال  یف  هماعط و ال  یف  هدوجس و ال  عضوم 
نارگوداج دننام  ینعی   ) شذیوعت یندیشون و  یندروخ و  هدجس و  لحم  هب  درم 

586 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. دنکن توف  شهرگ ) هب  نز  هرگ 

«1 (. » دنکن توف  و   ) دنزن سفن  فرظ  هب  ءانإلا ) یف  سّفنتیال  و   ) تسا هدمآ  هماع  تیاور  رد  - 2
«2  » بارش وأ  ماعط  یف  خفنی  نأ  یهن  هنأ  دومرف : یهانم  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

. یندیشون یندروخ و  ندرک  توف  زا  دومن  یهن 
«3 . » دوجّسلا عضوم  ماعطلا و  ّیقّرلا و  یف  خفّنلا  هرکی  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4

ار هدجس  لحم  اذغ و  و  نارگوداج )  ) ذغاک رد  ندرک  توف  تسا  هورکم 

اهیندیشون بادآ 

. تسا هدمآ  دایز  تایاور  بآ  ندیشون  بادآ  هراب  رد  اهیندیشون  بادآ 
، ندیشون بآ  هتسشن  بش  هداتسیا و  زور  - 1

، هسفن کی  هن  سفن  هس  اب  بآ  ندیشون  - 2
، هّللا مسب  نتفگ  لوا  - 3

، هّللدمحلا نتفگ  غارف  زا  دعب  - 4
، نداد تروق  اج  کی  هن  کم  اب  ندیشون  - 5

، ندیشونن تاناویح  دننام  - 6
هب هک  دـشاب  هتـشاد  هریغ  سفنت و  يراجم  هیلک و  یتحاراـن  اـی  صاـخ  يراـمیب  هک  یناـسک  يارب  رگم   ... ) وو « 4  » ندیـشونن بآ  دایز  - 7

(. دشاب هتشاد  زاین  بآ ، دایز  ندیشون 
587 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

 ... وو دوش . کنخ  دوخ  دینک  ربص  دیشونن  غاد  غاد  ار  اه  یندیشون  - 8
 .. وو تسا ، اه  ناطیش  هاگ  نمیشن  اج  نآ  اریز  دیروخن ، بآ  هزوک  هریگتسد  هدش و  هتسکش  فرط  زا  تقو  چیه  و  - 9

اه هزوک  هتسکش  لحم  - 5

يور شیپ  مدش و  لخاد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رـضحم  هب  هنیدم  رد  دیوگ : سیق  نبورمع  اه 1 - هزوک  هتـسکش  لحم  - 5
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هَّللا ّمس  هتفش و  یلی  اّمم  برشا  دومرف : تسیچ !؟ هزوک  نیا ) زا  ندروخ  بآ  بدا  و   ) دودح متفگ : دوب ، هدش  هتـشاذگ  ياهزوک  ترـضح 
«1  » هّدح اذهف  ناطیّشلا ، دعقم  ّهناف  اهنم  ةورعلا  عضوم  كاّیا و  هَّللادمحاف و  کیف  نم  تعفر  اذا  ّلجوّزع و 

اج نآ  نوچ  یـشونب  شاهتـسد  فرط  زا  ادابم  وگب  ار  ادخ  دمح  یتشادرب ، تناهد  زا  هک  یتقو  ربب ، ارادخ  مان  شونب و  هزوک  بل  فرط  زا 
. هزوک دح  تسا  نیا  تسا ، ناطیش  هاگ  نمیشن 

«2  » ناطیّشلا سلجم  ّهناف  هب  ناک  نا  رسک  عضوم  نم  برشتال  نأ  هّدح  و  دومرف : ترضح  نآ  رگید  ثیدح  رد  و  - 2
. تسا ناطیش  نتسشن  لحم  نآ  اریز  یشونن  بآ  دشاب ، هتشاد  رگا  نآ ، یگتسکش  زا  هک  تسا  نآ  هزوک  بدا  دح و  و 

«3 . » ةورعلا یلع  دعقی  ناطیّشلا  ّناف  هتورع  نم  ءانإلا و ال  ۀملث  نم  اوبرشت  ال  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 3
. دنیشن یم  هتسد  رب  ناطیش  اریز  دیروخن  بآ  اه  فرظ  هریکتسد  فرط  یگتسکش و  زا 

«4  .. » ناطیّشلا برشم  ّهناف  هیف  ناک  نا  هرسک  نم  زوکلا و ال  نذا  نم  ّنبرشیال  و  دومرف .. : یثیدح  نمض  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 4
 .. تسا ناطیش  ندیشون  لحم  اج  نآ  نوچ  دوشن  هدروخ  بآ  دشاب  رگا  هزوک  یگتسکش  زا  هن  هزوک و  شوگ  زا  ًادبا  .. 

یهانم ثیدح  رد - دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  راوگرزب  ناردپ  زا  قداص  ماما  - 5
588 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

 ..« مئاهبلا برشی  امک  ًاعرک  ءاملا  برشی  نأ  یهن  خسولا و  عمتجم  ّهناف  ءانإلا  ةورع  دنع  نم  ءاملا  مکدحأ  ّنبرشی  ال  - ... 
تاناویح ندیشون  دننام  بآ  نداد  تروق  زا  دومن  یهن  تسا و  كرچ  عمجت  لحم  اجنآ  اریز  دیـشونن  فرظ  هتـسد  کیدزن  زا  ار  بآ  ًادبا 

(. دکمب ار  بآ  هکلب  )
رد تایاور  هتبلا  تسا ، هدنامهف  ار  بلطم  هتـشاد و  رذحرب  ناطیـش  ماناب  اهبرکیم  عمجت  لحم  زا  ار  مدرم  ینابز  هچ  اب  نامز  زا  ههرب  نآ  رد 

میدرک ءافتکا  هزادنا  نیمه  هب  هک  تسا  دایز  توافت  یمک  اب  نومضم  نیا 

كاوسم - 6

، قطانم نآ  رد  لقا  دـح  اه  تفاظن  هنوگ  نیا  زا  هک  ینامز  رد  و  تسا ، ینید  دـکؤم  تابحتـسم  زا  اه  نادـند  ندرک  كاوسم  كاوسم  - 6
. دناهدومن قیوشت  نآرب  باوث ، نایب  اب  رداص و  ار  تاروتسد  نیا  دوبن ، يربخ 

كاوّسلا نابّللا و  مقّسلا : نبهذی  ظفحلا و  ندزی  ثالث  یلعای  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يایاصو  رد  - 1
«2  » نآرقلا ۀئارق  و 

«3  » ندناوخ نآرق  ندز و  كاوسم  ردنک و  دنک  یم  دایز  ار  هظفاح  هوق  زیچ  هس  یلع  يا 
«4  » ۀماجحلا لالخلا و  كاوّسلاب و  لیئربج  لزن  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2

. ار ندرک  تماجح  و  اهنادند )  ) لالخ كاوسم و  مکح ) روتسد و   ) درک لزان  لیئربج 
سین یلاجم  اهنآ  ندروآ  يارب  هک  تسا  هدمآ  دایز  تایاور  ود ، نآ  تیفیک  ناهد و  نتسش  تماجح و  ندرک و  لالخ  هب  عجار 

نآ یتشادهب  یکشزپ و  دیاوف  زامن و  - 7

هفـسلف تمکح و  هدرک و  یفاکـشوم  ار  مالـسا  تاروتـسد  لئاسم و  کت  کت  میهاوخب  رگا  ام  نآ  یتشادهب  یکـشزپ و  دیاوف  زامن و  - 7
جراخ یهلا  تجح  موصعمریغ و  مامت  ام و  هدهع  زا  ًالوا  مینک ، نایب  ار ، ماکحا 

589 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
اب اما  دیامن ، فشکای  دـنادب و  ًامامت  ار  يدـنوادخ  ماکحا  تمکح  هفـسلف و  هک  تسین  يزرم  دـح و  نآ  رد  رـشب  شناد  ملع و  اریز  تسا 
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هب تبحص  اهنآ  همه  هراب  رد  هک  میتسین  ددص  نآ  رد  راتشون  نیا  رد  ددرگ . یم  نشور  اه  نآ  زا  یخرب  شناد ، تفرـشیپ  نامز و  تشذگ 
زا یکی  هک  يزامن  تسا ، زاـمن  اـهنآ  زا  یکی  هک  میوش  یم  ضرعتم  هصـالخ  هدرـشف و  تروص  هب  اـهنآ ، زا  یـضعب  هب  هکلب  میروآ  ناـیم 
زا یکی  سکره  دوش و  یم  نآ  رِکنُم  نآ ، يدمع  كرت  اریز  دوش  یم  رفاک  دیامن ، كرت  ار  نآ  ًادـمع  سکره  تسا ، مالـسا  يانب  ناکرا 

«1 . » تسا دترم  دیامن  راکنا  ار  نید  تایرورض 
سابل تفاظن  - 1

تاساجن اه و  یگدولآ  زا  ار  دوخ  سابل  ندب و  دـیاب  دـناوخب  زامن  سکره  هک  تسا  هدـش  يزیر  یپ  ياهنوگب  مهم  تدابع  نیا  نامتخاس 
كرچ نیرتکچوک  دیامن و  وشسش  دنراد  جراخ  اب  میقتسم  سامت  هک  ار  یئاه  مادنا  راب  جنپ  لقا  دح  زور  هنابـش  تدم  رد  دیامن و  كاپ 

هدرک و ادیپ  قادصم  نامیإلا » نم  ۀفاظّنلا   » مهم هلمج  مینی  یم  هک  تساجنیا  دوشن : لطاب  شزامن  ات  دزاس  رود  دوخ  زا  هدودز و  ار  هریغ  و 
. دنراد دیکا  ياهشرافس  زین : سابل  ینطاب  رثا  يرهاظ و  گنر  هب  یتح  هک  تسا  نیا  بلاج  و  دشوپ . یم  لمع  هماج 

«. تسا رتبوبحم  ادخ  دزن  دیفس  گنر  تسین و  دیفس  سابل  زا  رتهب  یسابل  چیه  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 
. دوش یم  زامن  یلوبق  ببس  دنک و  یم  فرطرب  ار  هصغ  مغ و  سابل : نتسش  : » تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

ندب تفاظن  - 2
: وضو یتشادهب  دیاوف  فلا :

نخان و ریز  مخو  چـیپ  ياهیگدولآ  دـیامن و  فرط  رب  ار  هرـشب  هب  بآ  ذوفن  زا  عناـم  ياـهكرچ  دـیاب  وضو : نتفرگ  ماـگنه  رازگ  زاـمن 
. دهد ماجنا  ار  وضو  لامعا  هاگ  نآ  دیامن و  كاپ  ار : وضو  ياضعاو  اپو  تسد 

590 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
: دروم نیا  رد  یکشزپ  قیقحت 

یناسک صوصخب   ) ندب يوشتسش  اذل  دوش : یم  عفد  کینبرک  زاگ  هدش و  بذج  تسوپ  هارزا  نژیسکا   0 ناکشزپ 30 0 / تاقیقحت  ربارب 
دریذـپ و تروـص  یبوـخ  هب  يدـلج  سفنت  قرعت و  یتاـیح  لاـمعا  اـت  ددرگ  یم  بجوـم  دـنراد ) رارق  راـبغو  درگ  اوـه و  ضرعم  رد  هک 
، دوـش یم  يدـلج  ياـهيرامیب  زورب  ببـس  هک  اـه  لـگنا  اـه و  بورکیم  عاوـنا  عـمجت  زا  هدرب و  نـیب  زا  ار  اـه  یگدوـلآ  اـه و  بورکیم 

. دیامن يریگولج 
یب ینیب و  هرذ  تاناویح  تسا  يوق  ینوفعدض  بورکیم و  هدنـشک  وضو  بآ  اب  ریهطت  دـسیون : یم  وضو  دـیاوف  هرابرد  نیققحم  زا  یکی 

بورکیم هیلع  هبرح  نیرترثوم  نمـشد و  نیرتیوق  یتایح  عزانت  تباقر و  هار  زا  هکلب  دـنیامن  یم  لیلحت  هیزجت و  ار  یلآ  داوم  اهنت  هن  رازآ 
تسوپ و بحاصم  اساسا  ای  دننیـشن  یم  ناهد  يور و  تسد و  هب  جراخ  زا  اوه  هلیـسوب  هک  يذوم  ياـه  بورکیم  دنـشاب  یم  يذوم  ياـه 

«1 . » تسا هتشاد  هگن  دیدش  هرطاخم  هرصاحم و  لاح  رد  ار  صخش  امئاد  دشاب  یم  ناهد  هرفح  ینیب و  يراجم 
هعفادـم یلبق و  هجلاعم  هکلب  دراد  ار  ندرک  زیمت  تیـصاخ  اـهنت  هن  تسا  هدـش  دـیکأت  عرـش  رد  نآ  رارمتـسا  رارکت و  هک  بآ  اـب  وشتـسش 

لاح هب  هدنام  تسد  تروص و  يور  وضو  بآ  دنراذگب  تسا  هدـش  شرافـس  هکنآ  تمکح  دـیاش  دـشاب و  یم  اه  بورکیم  هیلع  يرثوم 
ندب میالم  ترارح  زا  ارهق  هک  ياهدافتـسا  اب  اصوصخم  وم  هیال  تسوپ و  يور  بآ  ندنام  لاح  رد  دـشاب  هار  نیمه  زا  دوش  کشخ  دوخ 

ار يذوم  ياه  بورکیم  نتشک  یلآ و  داوم  لیلحت  هفیظو  هک  دهد  یم  یبوخ  تیلاعف  تصرف  دیفم  ینیب  هرذ  تاناویح  هب  دیآ  یم  لمع  هب 
رد ار  وضو  بآ  ندرک  مرگ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  میریگ  یم  رظن  رد  هک  یتقو  رگید  فرط  زا  دنناسرب  ییاج  هب 
بآ لامعتسا  یلک  روطب  مراد  تسود  ناتسبات  زا  رتشیب  ناتـسمز  رد  ار  نتفرگ  وضو  نم  دومرف : یم  ع )  ) یلع ترـضح  دندومن  عنم  باتفآ 
ینیب هرذ  تاناویح  تومیال  توق  هک  لولحم  نژیـسکا  بآ : ندش  مرگ  رثا  رد  هک  دیروایب  رطاخب  زین  تسا و  هورکم  وضو  يارب  هدش  مرگ 

یصوصخم
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591 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
وـضو ياضعا  يوشتـسش  هوالعب  دوش  یم  رت  نشور  يردـق  ام  رب  تسا  هدوب  نتفرگ  وضو  رد  هک  يدـصاقم  عفانم و  دور  یم  نیب  زا  تسا 

بآ يرادـقم  یتقو  هک  اریز  ددرگ  یم  نوخ  شدرگ  عیرـست  بجوم  تسا و  راکـشآ  ناـگمه  رب  نآ : دـئاوف  هک  تسا  ژاـسام  یعون  دوخ 
دنک و یم  تکرح  تمـسق : نآ  يوسب  يرتشیب  تدش  تعرـس و  اب  نوخ  نایرج  هدش و  درـس  وضع  نآ  ارهق  میزیرب  وضو  ياضعا  رب  درس 

هاگتـسد دندرگرب  دوخ  یعیبط  تلاح  هب  ات  وضو  ياضعا  هیلک  هتفر  تسد  زا  ترارح  ناربج  ندـب و  یعیبط  ترارح  هجرد  ظفح 37  يارب 
یتمالس و طاشن و  یباداش : ساسحا  دروآ  یم  تسدب  زامن  زا  رازگزامن  هک  ياهجتین  تسا و  لوغشم  دوخ  عیرس  تیلاعف  هب  نوخ  شدرگ 

«1  » دیامن یم  نیمات  ار  ندب  تشادهب  دیآ  دوجوب  تسا  ندب  تازاهج  نیرتمهم  هک  نوخ  شدرگ  هاگتسد  رد  لیدعت 
نآ هب  يرتشیب  نژیسکا  هلیسو  نیدب  هک   ) رس زا  تمـسق  نیا  رد  نوخ  شدرگ  هیغامد ) ياوق  زکرمت  لحم   ) رـس يولج  ابیرقت 14  حسم  اب  و 
عفد ار  حـسم  عناوم  لبق  زا  هک  یطرـش  هب   ) اهاپ حـسم  اب  ددرگ و  یم  رت  هدامآ  رکفت  يارب  یغامد  ياهلولـس  هدـش و  رت  دـیدش  دـسر ) یم 

«2  » مینک یم  هدامآ  زامن  يارب  ار  لد  دراد و  ینایاش  ریثأت  اپ  يوب  عفر  اهاپ و  تفاظن  رد  هک  میشاب ) هدومن 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  ینانیمطا  دروم  صخش  يارب  هیامرپ  قذاح و  ناکشزپ  زا  یکی 

کـشزپ مدومن  هعجارم  صـصختم  کشزپ  هب  مدرک و  ترفاسم  سیراپ  هب  هجلاعم  يارب  مدوب  هدش  راچد  یباوخرادیب  ضرم  هب  یتدم  نم 
یکی هک  تفگ  ام  هب  نمض  رد  داد و  میریگ ) یم  وضو  ناناملسم  ام  هک  یبیترت  هب   ) اپ تروص و  قفرم و  زا  ار  اهتسد  نتسش  روتـسد  نم  هب 

یم هجلاعم  ار  اهیرامیب  هنوگنیا  هک  تسا  نیمه  هداد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  ناناملـسم  ياوشیپ  هک  ییوضو  دیاوف  زا 
«3 . » تسا ناهج  هدنز  نایدا  نیرتلماک  مالسا  سدقم  نید  هک  متسناد  هدومن و  بجعت  نم  دنک و 

592 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
تسا و ندب  زا  ینیعم  ياضعا  نتسش  ای  یعـضوم  يوشتـسش  هک  وضو  : » دیوگ یم  وضو  یتشادهب  یبط و  دیاوف  هرابرد  یطاش  قفوم  رتکد 

: دوخ نیا  هدیدرگ و  هیرعش  قورع  طاسبنا  ضابقنا و  ثعاب  دوش  هدافتسا  درس  بآ  زا  هک  هدیدرگ  شرافس  هک  صوصخب 
هدرک و ظفح  ار  نوخ  راشف  لداعت  یفرط  زا  اریز  تشاد  دهاوخ  ياهداعلا  قوف  رثا  مسج  یتسردنت  ظفح  رد  تسا و  يرایـسب  دیاوف  ياراد 
هب زین  ار  مسج  ییایمیـش  تالدابم  لمع  هتفای و  شیازفا  زین  زمرق  ياـهلوبلگ  دـهد و  ماـجنا  رتهب  ار  دوخ  راـک  زین  بلق  هک  دوش  یم  ثعاـب 

نبرک دیـسکا 2  ای  کینبرک  زاگ  یلخاد و  نژیـسکا  رادـقم  رب  هدـش و  تیوقت  زین  سنفت  تاـکرح  یفرط  زا  دراد  یم  او  تیلاـعف  طاـشن و 
مـسج يور  رب  یلک  رثا  دشاب  وم  زا  یلاخ  هک  ندب  ياضعا  زا  یـضعب  يوشتـسش  ای  وضو  یفرط  زا  دـش . دـهاوخ  هدوزفا  زین  ندـب  یجراخ 
رتشیب اذغ  هب  ياهتشا  مه  ددرگ و  عفد  ندب  زا  يرتشیب  مومس  هک  ددرگ  یم  ثعاب  هدش و  هدوزفا  راردا  رادقم  رب  مه  اریز  تشاذگ  دهاوخ 

نیا هتـشاداو و  تیلاعف  هب  ار  ندب  هلاعف  باصعا  رگید  تسوپ و  باصعا  هرخالاب  دش و  دهاوخ  ماجنا  رتهب  زین  مضه  لمع  هجیتن  رد  هدش و 
«1  » دش دهاوخ  هدنکارپ  ندب  رد  اضعا و  هیلک  هب  زین  اهنآ  زا  هدرک و  تیارس  زین  هدعم  هیر و  ندرگ و  ياهگر  باصعا  هب  تیلاعف  هبنت و 

قاشنتسا یتشادهب  دیاوف  ب .
یم يدیدش  هداعلا  قوف  دردرـس  ببـس  هک  دوش  یم  دیلوت  یمرک  یهاگ  ینیب  ياهفرـضغ  رد  دسیون : یم  دوخ  باتک  رد  سنایناموت  رتکد 

«2  » تسا درس  بآ  اب  ینیب  يوشتسش  هلیسو  نیرتهب  مرک  نیا  عفد  يارب  دنک  یم  داجیا  مشچ  ییانیب  یمک  دوش و 
یم هدهاشم  رضاح و  يروهشم  کشزپ  بطم  رد  اپورا  هب  دوخ  ياهرفس  زا  یکی  رد  یناریا  هدرک  لیصحت  نیدمتعم  نیقثوم و  زا  نت  دنچ 

همجمج بحاص  گرم  تلع  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  رایـسب  یـسررب  زا  سپ  دیامن و  یم  حیرـشت  ار  یناسنا  همجمج  کشزپ  هک  دنیامن 
وا طاخم  فوج  رد  ینیب و  ياههرفح  نیرخآ  رد  هک  نیا  زج  تسین  يزیچ 

593 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
يارب ار  اهمرک  روکذم  رتکد  يزور  تسا  هدـش  صخـش  نآ  گرم  بجوم  اهنامه  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  کچوک  زیر و  رایـسب  ياهمرک 
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یم اهمرک  يور  درـس  بآ  هرطق  دنچ  اضق  زا  دـیامن  هدـهاشم  ار  اهنآ  پوکـسورکیم  اب  ات  دـهد  یم  رارق  ياهشیـش  هحفـص  يور  شیامزآ 
هک دوش  یم  مولعم  کشزپ  رب  دنریم و  یم  دندرک  یم  یگدـنز  يداع  ياوه  رد  دوب  يزور  دـنچ  هک  اهمرک  هک  دـشک  یمن  یلوط  دزیر و 

«1  » تسین بآ  زج  يزیچ  طاخم  ياهمرک  گرم  يوراد 
هـسنارف گرزب  ناکـشزپ  زا  یکی  اریخا  یلو  دـندوب  هدرک  فشک  طوسبم  تاعالطا  هک  دوب  اهلاس  کیتاپمـس  باصعا  تاـساکعنا  هراـبرد 

: دیوگ یم  وا  تسا  هدرک  کیتاپمس  باصعا  هرابرد  یبیجع  ياهفشک  نویل  هاگشناد  کینلک  قباس  سیئر  هیژ  لوپ  رتکد 
: یبصع ضارما  ناتشگنا  كون  رد  ایراقناق  باصعا  فعض  دننام  يرایسب  ضارما 

: یمسیتامور ياهدرد  هنیس  درد  يریتسیه : ایلوخیلام : یباوخ : یب  تسوپ : ياهکرت 
هجلاعم هقیرط  قیقحت  اهلاس  زا  سپ  هیژ  رتکد  نونکا  دیآ  دوجوب  کیتاپمس  باصعا  رثا  رب  تسا  نکمم  هریغ  جلف و  ای  تخـس  ياهدردرس 
یبصع زکرم  كون  نیرتگرزب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  وا  تاجلاعم  ساسا  دـنک . یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  تساهلاس  هتفاـی و  ار  ضارما  نیا 

ار کیراب  هلیم  ود  هک  تسا  نینچ  نآ  هجلاعم  بیترت  تسا و  عقاو  ینیب  ياهخاروس  نایم  رد  دراد  سامت  جراـخ  طـیحم  اـب  هک  کـیتاپمس 
بولطم هجیتن  هیناث  دنچ  زا  سپ  اما  دنک  یم  یتحاران  ساسحا  ادـتبا  رامیب  دـننک  یم  رامیب  ینیب  خاروس  ود  لخاد  تسا  درگ  اهنآ  رـس  هک 

رادقم اتعفد  رامیب  دـهد  یم  سامت  نآ  هب  ار  هلیم  هتفای و  ار  کیتاپمـس  بصع  رـس  ضیرم  ینیب  طاخم  نایم  رد  رتکد  اریز  دریگ  یم  ماجنا 
هدش و مامت  رگید  لمع  یلو  دنز  یم  هسطع  یهاگ  ددرگیم و  خرس  شاهرهچ  دوش  یم  کشا  زا  رپ  شنامشچ  هدرک  قاشنتـسا  اوه  يدایز 

راک زمر  تسا و  روآ  بجعت  اعقاو  هک  هدرک  هجلاعم  ار  یبصع  ضارما  هب  نایالتبم  زا  يرایسب  هیژ  رتکد  قیرط  نیا  اب  تسا  هتفای  افش  رامیب 
: کیرحت نیا  يارب  مالسا  هک  تسا  ینیب  رد  کیتاپمس  بصع  كون  کیرحت  رد  وا 

ینیب اب  دینک  یم  قاشنتسا  امش  هک  یتقو  تسا  هدرک  زیوجت  ار  کنخ  بآ  قاشنتسا 
594 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

رد ار  هرهچ  یخرـس  مشچ و  کـشا  شزوس و  نآ  تهج  هب  هدرک و  رثا  امـش  کیتاپمـس  بصع  يوررب  اروف  دیـشک  یم  ـالاب  ار  بآ  دوخ 
يراک نیا  درب و  یم  نیب  زا  ار  دـیآ  یم  دوجوب  یگتـسخ  ملاسان و  ياوه  رثا  رب  هک  ییاهدردرـس  اهنیا  رب  هوـالع  دـینک  یم  ساـسحا  دوخ 

«1  » دهد یم  ماجنا  نتفرگ  وضو  ماگنه  راب  دنچ  زور  ره  یعقاو  رازگزامن  کی  هک  تسا 
هب ندش  التبم  زا  ار  رازگ  زامن  قاشنتسا  هک  تسا  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  زین  يرگید  دیاوف  درس  بآ  اب  قاشنتـسا  تشذگ  هچنآ  ياوس 

داجیا ار  یمدآ  داهن  رد  حرف  لداعت و  طاشن : تلاح  یبصع  لداـعت  هتـشاد و  نوصم  ماـکز : يویر و  ضارما  مسآ و  لـس و  نوچ  یـضارما 
«2 . » دیامن یم 

قاشنتسا هضمضم و  رد  امش  زا  کیره  دنک  هغلابم  دیاب  هنیآ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  كاوسم  همضمضم و  یتشادهب  دیاوف  ج .
. تسا ناطیش  زا  يرود  ترفن و  بجوم  امش و  يارب  زا  تسا  یششخب  قاشنتسا  هضمضم و  هک  یتسردب  سپ 

هب دنز  یم  اهنآرب  دییأت  رهم  هتفایرد و  هبرجت  هب  یکـشزپ  ملع  ار  اهنآ  یگمه  هدـش  لقن  ندز  كاوسم  هرابرد  تایاور  ثیداحا و  زا  هچنآ 
نادند رگا  اریز  دنک  یم  دییأت  یکشزپ ، ملع  هک  تسا  تقیقح ي  دیامن  یم  تیوقت  ار  مشچ  رون  كاوسم  دناهدومرف  هک  نیا  هنومن  ناونع 

یتح ددرگ و  یم  مشچ  يرات  بجوم  یکرچ  ياهـسونیس  ینیب و  هجیتن  رد  قلح و  طاخم  هدـش  نیکرچ  هثل  نادـند و  هشیر  دوشن  كاوسم 
. دـنک یم  مک  ار  مشچ  ییانـشور  هدرک و  ذوفن  مشچ  يور  رب  نوخ  هار  زا  هدومن و  رثا  هیلک  دـبک و  هب  ناهد  رد  ینوفع  زکرم  کی  دوجو 

«3»
وا هولج  ناسنا و  ییابیز  هکنآ  هچ  دومن  تبظاوم  تیاعر و  يزیچره  زا  شیب  درک و  كاوسم  دیاب  ار  اهنادند  دسیون : یم  سنایناموت  رتکد 

ندز فرح  ندرک و  تبحص  ثیح  زا 
595 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
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هثل مرو  دنک  یم  تیارـس  هثل  هب  دش  بارخ  دساف و  هک  اهنادند  تسا . نادند  هب  دنک  یم  دیلوت  مضه  ءوس  نآ  ندیوجن  هک  اذغ  ندـیوج  و 
هک نادند  ياههثل  دیدرگ  دهاوخ  لکـشم  علب  سفنت و  لمع  هجیتن  رد  هدش و  کف  ریز  رومن  نیتزول و  ندـش  مروتم  ببـس  نادـند  درد  و 
یم تسا  هدیدرگن  نکمم  نآ  یعطق  جالع  لاحب  ات  هک  هرویپ  ضرم  هب  موسوم  هک  دیامن  یم  یـضرم  دیلوت  هثل  رد  اه  بورکیم  دش  دساف 

تروـص نیا  رد  دـننک  تیارـس  لـصافم  مشچ و  ینیب و  لـیبق  زا  مه  ندـب  رگید  طاـبر  هب  تسا  نکمم  ضرم  ياـه  بورکیم  هـتبلا  دـشاب 
1  » دننازیگنا یم  رب  ناسنا  يارب  ار  كانرطخ  ضارما 

زامن تاکرح  یبط  دئاوف  - 8

: دیوگ یم  زامن  یبط  دیاوف  هرابرد  هک  اجنآ  مینک  یم  زاغآ  لراک  سیسکلا  رتکد  زا  ینخس  اب  ار  ثحبم  نیا  زامن  تاکرح  یبط  دئاوف  - 8
رثا زین  یندـب  تایفیک  يور  هکلب  یفطاع  تالاح  يور  هب  اهنت  هن  شیاین  زامن و  اریز  تفایرد  ناوت  یم  زین  ملع  اب  ار  شیاـین  زاـمن و  جـیاتن 

: دنـشاب كرد  لباق  ریغ  هک  مه  ردقچره  تایفـشک  نیا  دشخب  یم  دوبهب  ار  یمـسج  يرامیب  زور  دنچ  ای  هظحل  دنچ  رد  یهاگ  دنک و  یم 
تنوف يویر ، لس  دیدرت  لباق  ریغ  يروف و  نامرد  دروم  تسیود  زا  شیب  درول  یبط  تادهاشم  رتفد  دـش . فرتعم  ناش  تیعقاو  هب  یتسیاب 

«2 . » تسا هدرک  طبض  ار  رگید  یندب  ضارما  ناطرس و  هیلک و 
شیازفا ار  نوخ  شدرگ  تعرس  هک  تسا  يا  هلیـسو  نیرتهب  زامن  رد  دوعق  مایق و  رارکت  هدیدرگ : تباث  هزورما  هچنانچ  زامن : تاکرح  اما 

یم راومه  زین  ار  اذـغ  هب  لیم  اهتـشا و  هار  هک  دناهتـسناد  همـضاه  زاهج  نتخادـنا  راکب  رد  رثوم  لماوع  زا  یکی  ار  زاـمن  ور  نیا  زا  هداد و 
: رما نیا  رد  مییامن  یم  هظحالم  هکنانچ  هدوب و  گنهامه  بسانم و  الماک  اذـغ  مضه  عقاوم  زامن و  تاـقوا  هک  تسا  نیا  بلاـج  و  دزاـس .

. تسا هدش  هدرب  راکب  یبیجع  تمکح 
596 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

نامه ای  رصع  دزادرپب و  راهن  هب  ناسنا  هکنآ  زا  لبق  رهظ  تسا و  هدوب  هناحبص  ياذغ  هب  عورش  زا  شیپ  حبص  زامن  تقو  هک  بیترت  نیا  هب 
عقوم بیترت  نیمه  هب  و  دراد . رارق  ماش  راهن و  هدـعو  ود  نیب  ناسنا  هک  یعقوم  ای  بورغ  ماـگنه  هب  و  هدـش ...  زاـغآ  اذـغ  مضه  هک  تقو 

زا هک  تسا  يا  هلیـسو  نیرتهب  زامن  هک  هتخاس  للدم  هدرک و  تباث  ار  عوضوم  نیا  دیدج  بط  هدیدرگ ...  عورـش  هزات  اذغ  مضه  هک  اشع 
. تشاد دهاوخ  ییازس  هب  رثا  نآ : لداعت  ظفح  رد  هدرک و  يریگولج  نوخ  راشف  نتفرالاب 

زا هک  هنینأمط  یمارآ و  هب  نآ  نوزوم  تاـکرح  هدـمآ و  لـمع  هب  تظفاـحم  تبقارم و  زاـمن  يادا  رد  هچناـنچ  ناکـشزپ  هیرظن  قبط  يرآ 
. دشاب ماوت  تسا . نآ  تحص  طیارش  زا  هک  هدیدرگ  ملسم  تباث و  دشاب  مأوت  تسا  نآ  تحص  طیارش 

بلق رب  يروف  ینآ و  رثا  دوخ  نیا  و  درک ....  دهاوخ  يریگولج  نوخ  راشف  زا  یـشان  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  زا  هک  هدیدرگ  ملـسم  تباث و 
. دش دهاوخ  عنام  نآ  عیرس  دنت و  نابرض  زا  هتشاذگ و 

: دسیون یم  تسچیاد  زردیر  هلجم 
: دنور یم  هاگتدابع  هب  بترم  روط  هب  هک  يدارفا  تسا  هدش  مولعم  تاقیقحت  ساسا  رب 

. دنراد تینوصم  ندرگ  هیحان  ياهناطرس  لس و  یبلق : ياهیرامیب  نوخ : راشف  ریظن  اهیرامیب  زا  يرایسب  ربارب  رد 
: دیوگ یم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  رد  یبصع  ضارما  داتسا  زرواپ  کیردرف  نیوردا  رتکد 

مه زونه  فـصو  نیا  اـب  تسا . هتـشادرب  هدرپ  ییاـسآ  هزجعم  زرط  هب  اـهیرامیب  رارـسا  زوـمر و  زا  يرایـسب  زا  ینوـنک  ياـیند  رد  بط  ملع 
تسدب اهنآ  هجلاعم  فشک و  هب  يدیما  هقراب  نیرتمک  یکشزپ  غباون  دنمـشوه و  يابطا  نیرتگرزب  هک  تسا  یقاب  ضرم  يرامیب و  نارازه 

هدومن و دـییأت  ار  هیرظن  نیا  اـهنآ  بلغا  هک  دزاـس  یم  نشور  ار  هتکن  نیا  غباون  اـبطا و  نیا  تاـعلاطم  رد  تقد  یـسررب و  اـما  دـناهدرواین 
هیلک يافـش  یحور و  یتسردـنت  تحـص و  هداـعا  یکی  دناهدرمـش : زاـمن  يارب  هک  یناوارف  تازجعم  ناـیم  رد  هـک  دـناهدرک  ادـیپ  داـقتعا 
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ربارب رد  یکشزپ  ياهشور  هیلک  هدش و  اوادم  هک  تسا  یئاهیرامیب 
597 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1  » تسا هدنام  زجاع  اهنآ 
ياهفرـضغ ییاجباج  هب  التبم  نارامیب  يارب  نامرد  نیرتهب  زامن  تشاد : مالعا  هدرتسگ  تاقیقحت  يرـس  کـیاب  اریخا  يرـصم  حارج  کـی 

جنپ زا  یـشان  ياهتکرح  تفگ : رامیب  لـهچ  يور  رب  هعلاـطم  زا  سپ  اـکیرمآ  رد  اداون  هاگـشناد  داتـسا  تاـیزلا  رتکد  تسا . تارقف  نوتس 
نارامیب هب  يرـصم  کشزپ  نیا  دـشخب . دوبهب  هتفه  کی  تدـم  رد  ار  روکذـم  يرامیب  زا  یـشان  یحارج  لمع  دـناوت  یم  زور  رد  زامنراب 

زامن تاکرح  راب  جنپ  يزور  هتفه  کی  تدم  هب  هدرک و  تکرح  یحارج  لمع  زا  سپ  هلـصافالب  تسا  هدرک  هیـصوت  دوخ  هدـش  یحارج 
مانب یگزات  هب  هک  یباتک  رد  ییاکیرمآ  دنمـشناد  کی  نینچمه  دـنهد  همادا  رمع  نایاپ  اـت  تروص  ره  رد  ار  تاـکرح  نیا  دـنروآ و  اـجب 
جنپ هنازور  هک  تسا  هدرک  شرافـس  زین  دوخ  نارامیب  هب  هدرکدییأت و  ار  يرـصم  کشزپ  نیا  ياههتفگ  هتخاس : رـشتنم  تارقف  ياهیرامیب 

«2  » دنهد ماجنا  ناناملسم  زامن  هیبش  یتاکرح  تبون 
دوجس عوکر و  یبط  هدیاف 

رد میالم ) ندش  تسار  مخ و   ) زامن تاکرح  هک  دنرواب  نیا  رب  یللملا  نیب  ماقم  یلاع  ناکشزپ  ناصصختم و  نیرتکرزب  دش  هراشا  هچانچ 
. دشاب رمک  هیحان  کسید  يدرامیب  ای  یتاپوکسید  ياهيرامیب  نامرد  مهم  ياههار  زا  یکی  دناوت  یم  عوکر  دوجس و 

هدنام یقاب  هدـعم  هرادـج  رد  هک  هیپ  یبرچ و  داوم  زا  هچنآ  هتـشاد و  یئارـس  هب  رثا  هدـعم  تشپ و  تالـضع  تیوقت  رد  زامن  مایق  عوکر و 
. درب یم  نیب  زا  یلکب  تسا :

ندب یحاون  ءاضعا و  هب  نوخ  لوصو  رد  مه  دیامن و  یم  تیوقت  ار  اپ  قاس  نار و  تالضع  مه  هک  تسا  نیا  زین  دوجس  هدیاف  نیرتمهم  و 
دیاوف زا  رگید  یکی  ددرگ و  یم  تیوقت  زین  ءاعما  تاکرح  تیلاعف و  دـهد و  یم  شیازفا  زین  ار  هدـعم  هرادـج  يورین  دـنک و  یم  کـمک 

نآ تالضع  ندش  هدرشف  رثا  رب  هک  هدعم  مرو  مکش و  ندش  كرزب  زا  هک  تسا  نیا  دریگ ) ماجنا  حیحـص  روطب  هدجـس  رگا  هتبلا   ) دوجس
يرامیب دوخ  هدوب و 

598 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
یملع تاـقیقحت  وضع  مضه و  هاگتـسد  ضارما  صـصختم  راـفح  یفطـصم  رتـکد  درک . دـهاوخ  يریگولج  دوش : یم  بوـسحم  یگرزب 

: دیوگ یم  زامن  رد  دوجس  عوکر و  ینمض  دیاوف  هب  عجار  هسنارف . بط  هدکشناد  داتساو  نانبل  یلم  ياروش  سلجم 
. دهد یم  يرای  مضه  راک  رد  ار  نآ  دنک و  یم  کمک  هدعم  ندش  عمج  هب  و  تسا : دیفم  رایسب  مکش  هراوید  تالـضع  تیوقت  رد  عوکر 

. دوش یم  ناسآ  یعیبط : تروص  هب  یمضه  تالوضف  عفد  ناشیارب  اه  هدور 
ناکشزپ دزاس : یم  فرطرب  ار  یبلق  تاساکعنا  مضه و  ياهيراوشد  دوش و  یم  ناهد  هب  هدعم  نایم  زا  اوه  ندش  هدنار  ثعاب  دوجـس  اما 

: تسا نادـهز  رد  درد  تشپ  زا  یـشان  هک  ناوناب  مکـش  نییاـپ  رد  نوخ  ندـش  عمج  ناـمرد  يارب  ار  زاـمن  رد  هدجـس  تروص  هب  نتـسشن 
. دننک یم  هیصوت 

شدوجـس عوکر و  ناناملـسم  زامن  دـیوگ : یماکیرمآ  ياههاکـشناد  زا  لصفم  باـصعا و  ياـهیرامیب  صـصختم  يروزاـع  سراـف  رتکد 
رگا صوصخب  دـشخب  یم  شمارآ  ار  ینالـضع  یبصع و  ضارما  دزاس و  یم  مرن  ار  تارقف  نوتـس  تاـکرح  تیوقت و  ار  تشپ  تالـضع 

تارقف نوتس  رواجم  ینالضع  فعـض  هجیتنرد  هک  دنبای  یم  ییاه  يرامیب  ربارب  رد  یماکحتـسا  ورین و  دنراد : اپب  یناوجون  نس  زا  ار  زامن 
. تسا ینالضع  جنشت  دیدش و  ياهدرد  بجوم  هک  تسا  یبصع  ياهيرامیب  راونا  دوش : یم  فعض  نیا  ثعاب  هچنآ  دوش  یم  ضراع 

. تسا زامن  تاکرح  هب  هیبش  اهنآ  زا  یخرب  هک  دناهدرک  نیعم  ییاه  نیرمت  تالضع  تیوقت  يارب  نادنمشناد  زا  یضعب  ًاریخا 
. دنیوگ یم  نینچ  دوجس  یبط  دیاوف  هراب  رد  زوقرق  رتکد  باید و  رتکد 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


فرط هب  یناهگان  تروص  هب  رـس  هک  یماگنه  دوش و  یم  زغم  ینوخ  ياهگر  رد  نوخ  ناقتحا  هبرجنم  دوجـس  ماگنه  هب  رـس  ندمآ  نییاپ 
ینعی دوش  یم  رارکت  دوجـس  عوکر و  رد  راب  شـش  زامن  تعکر  ره  رد  تکرح  نیا  دـبای و  یم  شهاکاهگر  لـخاد  راـشف  دور : یم  ـالاب 

. دروآ اج  هب  ار  بجاو  ياهزامن  طقف  ناسنا  هک  تسا  یلاح  رد  تلاح  نیاو  زور  هنابش  رد  راب   102
نیا دروآ  اج  هب  زینار  لفاون )  ) بحتسم ياهزامن  بجاو : ياهزامن  رب  هوالع  رگا  یلو 

599 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
یمرن و رب  هدـش و  طسبنم  ضبقنم و  ینوخ  ياهگر  یتکرح  ره  رد  هک  دوش  یم  غلاب  هاـم  رد  راـب  زور و 6480  هنابـش  رد  راب  هب 216  مقر 

. دوش یم  هدوزفا  نآ  تالضع  هرادج و  تردق 
هب زغم  دوش  یم  بجوم  زور  رد  راب  دنچ  تالاح  نیا  رارکت  تفرگ . هدـیدان  ار  زامن  زا  لصاح  ینهذ  يافـص  یحور و  شمارآ  دـیابن  هتبلا 

. دریذپ تروص  نسحا  وحن  هب  رکفت  هداد و  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  برتهب  رتبولطم و  لکش 
: دنیوگ یم  رگید  ییاج  رد  رکذلا  قباس  کشزپ  ود 

هک کبـس  ياـهشزرو  قیبـطت  رد  نآرق  هک  درک  اـعدا  ناوـت  یم  و  یحور ...  یندـب و  شزرو  مه  تسا و  تداـبع  مه  زاـمن  تـقیقح  رد 
. تسا هدوب  زاتشیپ  دنفورعم ، يدئوس  ياهشزرو  هب  هزورما 

ًاباتک نینمؤملا  یلع  تناک  ةولـصلا  ّنا   » تسا زور  هنابـش  رد  نآ  بسانم  عیزوت  دـیامن : یم  زاتمم  اه  شزرو  ریاس  زا  ار  زاـمن  شزرو  هچنآ 
«1 « » ًاتوقوم

هدـننک هتـسخ  ددرگ و  عیزوت  زور  تاـقوا  لوط  رد  دوش و  رارکت  هک  تسا  یـشزرو  شزرو : عون  نیرتهب  دـناهدرک  تباـث  زین  نادنمـشناد 
یم ار  زامن  یـشزرو  دـیاوف  تسا . مهارف  زامن  تاکرح  رد  اه  یگژیو  نیا  مامت  هک  دـشاب ، ریذـپ  ناکما  سکره  يارب  نآ  ماـجنا  دـشابن و 

هک نیا  هب  ملع  اب  تعکر  ره  رد  تارقف  نوتـس  لصافم  یتح  لصافم : مامت  ندـب و  تالـضع  کیرحت  دومن ، هصـالخ  لـیذ  حرـش  هب  ناوت 
. ددرگ یم  هفاضا  نآ  هب  زین  لفاون  هدوب  تعکر  هیموی 17  ياهزامن 

. نوخ شدرگ  هاگتسد  بلق و  راک  هب  ندیشخب  طاشن 
. نآ رتهب  هیذغت  هب  کمک  لیلد  هب  يزغم  ياهتیلاعف  دوبهب 

. دش دنهاوخ  مواقم  يزیر  نوخ  ندش و  هراپ  لباقم  رد  نآ : هجیتن  رد  هک  اهنآ  یعاجترا  تلاح  ظفح  يزغم و  ياهنایرش  هرادج  تیوقت 
هایس ي هجیگرـس و  لثم  دنوش ؛ نآ  راچد  مدرم  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  هک  یناهگان  ياهتلاح  دماشیپ  اب  هلباقم  يارب  ندب  ندرک  هدامآ 

. رذگدوز ياهیشوهیب  مشچ و  نتفر 
600 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » سفن هب  دامتعا  یحور و  شمارآ 
رکف زکرمت  رد  زامن  ریثأت 

ناوت یم  تسا و  تیمها  زیاح  رایـسب  یگدنز  رد  هک  ساوح  زکرم  نهذ و  روضح  شرورپ  يارب  تسا  يا  هلیـسو  زامن  رد  عوشخ  هجوت و 
. تسا نهذ  روضح  لماک و  هجوت  نیمه  هجیتن  رد  ناسنا  ياه  تیقفوم  رتشیب  هک  تفگ 

نتسرام نتروم  مایلیو 
: دیوگ یم  یسانشناور  رد  صصختم 

دنروایب و نآ  هراب  رد  ار  دوخ  ياه  ینتـسناد  مامت  دننک و  زکرمتم  ار  دوخ  راکفا  مامت  يرما  رد  دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  یناسک  قفوم  دارفا 
قوف زیگنا و  تفگـش  يورین  دـتفا  راک  هب  يرما  يارب  ای  دوش  زکرمتم  ياهطقن  رد  لماک  روطب  اـم  رکف  حور و  رگا  یتسارب  ددـنبب . راـک  هب 

: دیوگ یم  دوش  یم  بوسحم  دیدج  یسانشناور  ردپ  هک  زمیج  مایلیو  دنیرفآ . یم  ياهداعلا 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


لوذـبم نآ  ياه  هجیتن  تاعوضوم و  هب  هک  تسا  یلماک  هجوت  هب  طوبرم  هکلب  تسین  يرطف  تبهوم  کی  نارگیداـب ، هغباـندارفا  نیب  قرف 
. دراد یصخش  راکفا  زکرمت  هجرد  نازیم و  هب  یگتسب  غوبن  نازیم  دنراد و  یم 

. درک داجیا  دوخ  رد  ار  ورین  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  هک  نیا  دروم  رد 
هب جایتحا  نیرمت  هتبلا  دـیآ و  یم  تسد  هب  نیرمت  هلیـسو  هب  رکف ) زکرمت   ) ورین نیا  دـسیون : یم  تسچیادزردـیر »  » هلجم رد  نتلوم  مایلیو 

هرطاخ راکفا و  ریاس  مرجال  ینک  زکرمتم  یعوضوم  رد  راـب  ای 100  یپ 50  رد  یپ  ار  تراکفا  یتسناوت  یتقو  دراد . يرادـیاپ  یئاـبیکش و 
. يزاس زکرمتم  ار  نهذ  دوخ  هدارا  اب  يرما  ره  رد  هک  درک  یهاوخ  تداع  ماجنارس  داد . دهاوخ  ناترظن  دروم  عوضوم  هب  ار  دوخ  ياجاه 

یم هک  يرازگزامن  اریز  تسا . ناسنارد  ساوح  رکف و  زکرمت  شرورپ  يارب  هلیسو  نیرتهب  زامن  هک  میریگ  یم  هجیتن  قوف  بلاطم  مامت  زا 
رد لمع  نیا  دیدرت  نودب  دشاب ، بلق  روضح  عوشخاب و  شزامنات  دنک  عمج  اج  کی  رد  ار  دوخ  راکفا  تردق  مامتاب  دشوک 

601 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. ددرگ لیان  یمهم  تافاشتکا  تایقرت و  هب  هجیتن  رد  دزاس و  زکرمتم  ار  دوخ  راکفا  مامت  يدروم  ره  رد  دناوت  یم  دوش و  یم  تداع  يو 

: دیوگ یم  نتلوم  مایلیو  عوضوم : نیا  رتشیب  دییأت  رد 
. دننک راک  مهاب  ودره  مسج  رکف و  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دایز  ناسنا  رد  ار  تافتلا  هجوت و  هک  یهار  نیرتهب 

هب تسادخ  هب  شهجوت  راکفا و  مامت  هک  یلاحرد  رازگ  زامن  اریز  مهاب . مسج  رکف و  لمع  زا  تسا  ترابع  مالسا  رد  زامن  هک  مینیب  یم  و 
. دزادرپ یم  دوعق  مایق و  دوجس  عوکر و 

هب تیبرت  میلعت و  ثراوت و  ياضتقا  هب  هک  یحطس  زا  ار  یمدآ  يرکف  عضو  شیاین : هک  دسر  یم  رظن  هب  دیوگ : یم  لراک  رتکد  ةرخالاب  و 
«1 . » دشک یم  الاب  هدروآ : تسد 

رمع لوط  رد  زامن  ریثأت 
نیناوق هب  دنبیاپ  دارفا  یبهذـم و  لاجر  املع و  هک  دـناهدرک  مالعا  جراخ ) لخاد و  رد   ) یکـشزپ يایند  نیققحم  يرامآ  یـسر  رب  کی  رد 

، تسا هتخیمآ  تیونعم  نامیا و  اب  نانآ  یگدنز  هتـشاد و  رارق  رب  طابترا  ادخ  اب  نیعم  تاقوا  رد  راب  دـنچ  زور  هنابـش  هک  یبهذـم  ماکحاو 
. تشاد دنهاوخ  دنتسین ، بهذم  دنبیاپ  یناسک  و  رابو ) دنب  یب  یلابا و  هژیوب ال   ) دارفا ریاس  زا  يرتشیب  رمع  لوط 

تعاس ره  رفن و  هقیقد 62  رهایند  مامت  رد  تسا : هدومن  رشتنم  نومـضم  نیدب  يرامآ  یئاکیرمآ  كراپ  مایلیو  رتکد  قوف  بلطم  دییأت  رد 
هب رفن  کی  طقف  رفن  رازه  ره  زا  اپورا  رد  دـنور ..  یم  اـیند  زا  یعیبط  گرم  هب  رفن  نویلیم  لاس 33  ره  رفن و  زور 90410  ره  رفن و   3767

رازه ره  زا  دنناسرب : یگلاس  زرم 80  هب  ار  دوخ  دنناوت  یم  هک  هک  یئاهنآ  نایم  رد  دنـسر و  یم  یگلاس  زرم 80  هب  رفن  یگلاس و 10  دص 
«2 . » دنشاب یم  کشزپ  رفن  ریبد و 24  داتسا و  رفن   26 هدنسیون : دنمشناد و  رفن   29 زرواشک : رفن   40 یناحور : رفن  رفن 43 

602 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
زا رتمک  نابهار  ناشیـشک و  دـندوب ، هتـشون  یئاکیرمآ  ياههمانزور  هک  دوب  لبق  تقو  دـنچ  نیمه  دـسیون : یم  روپ  یلع  رتکد  نینچمه  و 

دنوش و یم  رامیب  رتمک  دـنراد  يرتشیب  نامیا  هک  نانآ  زین  نامدوخ  روشک  رد  تسا . رتهب  ناشعافد  دـنوش و  یم  التبم  اهیرامیب  هب  نیریاس 
يرامیب یماکخلت و  هب  ار  يرمع  دنضارمألاما و  بلغا  دنرادن : رواب  ار  ییادخ  دنناد و  یم  لیخد  اهراک  رد  ار  دوخ  ششوک  طقف  هک  اهنآ 

«1 . » دنرب یم  رس  هب 
قطانم رد  تسا  یلاح  رد  نیا  دنوش : یم  دوخ  یگدـنز  نرق  نیمود  دراو  رفن  رفن 10  ره 100  زا  قباس  يوروش  روشک  قطانم  زا  یخرب  رد 

یم دوخ  یگدنز  نرق  نیمود  دراو  رفن  رفن 84  ره 100  زا  دنتسه : یبهذم  ینید و  تاداقتعا  لوصا و  هب  دنبیاپ  هک  يوروش  نیشن  ناملسم 
رد « 2  » تسا یبهذم  یناحور و  دارفا  رمع  لوط  رد  یبهذم  تاروتس  هب  لمع  تدابع و  نامیا و  قیمع  ریثأت  زا  یکاح  دوخ  نیا  هک  دنـشاب 

نایم زا  هک  دناهدرک  رمع  مه  الاب  هب  لاس  دون  یتح  هک  دناهدوب  یناسک  عجارم  زا  دنتسه و  الاب  هب  داتشه  دیلقت  عجارم  نیدهتجم و  زا  ناریا 
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. دومن هراشا  ریز  عجارم  هب  ناوت  یم  اهنآ 
. درک رمع  لاس  زا 90  شیب  يدرجورب  هَّللا  تیآ 
. یگلاس نس 100  رد  یفجن  یشعرم  هَّللا  تیآ 

. لاس زا 100  شیب  یکارا  هَّللا  تیآ 
«3 . » ماظع تایآ  زا  يرایسب  املع و  زا  نینچمه  درک و  رمع  لاس  يریالم 92  ینسحم  هَّللا  تیآ 

تاروتسد هحول  رس  ار  زامن  دنراد و  راک  رس و  یمالسا  ننـس  بادآ و  اب  ًامئاد  هک  نیدتم  یبهذم و  دارفا  میرذگب : هک  یناحور  فنـص  زا 
. دننک یم  رمع  نیمز  يور  مدرم  راشقارگید  زا  رتشیب  دناهداد : رارق  دوخ  ینید 

يزاریش و هلاس  هلاس 125  درمریپ  درمناوج  یلعنامب  ینیئاـن و  هلاـس  درم 124  ریپ  ینارفاب  داوج  نوچمه  یناـسک  ناـمدوخ  ناریا  رد  زاـب  و 
هلاس درم 135  ریپ  يدمحا  رمک 

603 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هناگجنپ و ياهزامن  هژیوب  یمالـسا  تعیرـش  ماکحا  هب  ندومن  لمع  و  حبـص ) زامن   ) يزیخ رحـس  دـیارج ، ناراگن  ربخ  خـساپ  رد  یمـالیا 

«1 . » دناهتسناد دوخرمع  لوط  رد  رثؤم  لماوع  زا  ار  یگدنز  لوط  رد  نآرق  اب  ندوب  سونأم 
: دسیون یم  یهاگحبص  شیاین  يارب  هژیوب  يزیخ  رحس  اب  هطبار  رد  لراک  سیسکلا  رتکد 

شمـسج دننامه  زین  ار  شقالخا  دیاب  سکره  زامن ، تبون  کی  عورـش  زا  شیپ  تسا ، مومذـم  یندـب  تفاثک  نوچمه  زین  یقالخا  یکاپان 
2 . » دهد وشتسش 

نآ عفانم  یبط و  لیاسم  هزور و  - 9

ترفاسم رد  ندـب و  تحـص  لیبق  زا   ) نآ طیارـش  دوجو  اـب  هک  تسا  ینامـسآ  نیناوق  زا  یکی  هزور  نآ  عفاـنم  یبط و  لـیاسم  هزور و  - 9
بجاو نآ  ماـجنا  رـشب ، دارفا  همه  هب  وو )...  ندادنریـش  ندرکن و  ناـمیاز  یگلماـح و  رخآ  ياـهزور  ندوبن  طرفم و  يریپ  مدـع  ندوبن و 

. تسا هدیدرگ  مزال  نآ  يارجا  هتشگ و 
یقالخا تاروتسد  و  ینامسآ ، بهاوم  ریاس  زا  يدنم  هرهب  يریگ و  میمـصت  يزاس و  دوخ  یحور و  تانیرمت  يونعم و  تامیلعت  رب  هوالع 

حور ملاـس و  نت  رـشب  دارفا  يارب  ناـمرف ، نیا  اـب  دـنوادخ  هک  دزاـس  یم  نشور  اـم  يارب  شایکـشزپ ، لـئاسم  رد  تقد  اـهنت  نآ ، ناوارف 
باوخب و روخب و  هام  هدزای  لوط  رد  ناـسنا  اریز  درادـیماو ، یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ار  نآ  طیارـش  نیدـجاو  هتـشاد و  ینازرا  لداـعتم ،

یم تسد  هب  نتفرگ ، تسرد  میژر  حیحص و  زوس  تخوساب و  اهنیا ، همه  میظنت  هصالخ  وو ...  نزو  هفاضا  ندب و  رضم  ياهیبرچ  دایدزا 
هب میریگب  هزور  تسا ، هدش  هتـساوخ  ام  زا  هک  هنوگ  نآ  رگا  نوچ  تسا ، ینامـسآ  روتـسد  نیا  ندروآ  اجب  هزور و  نتفرگ  مه  نآ  دیآ و 

. تشگ دهاوخ  میظنت  قیرط  نیا  زا  ندب  تایرورض  اهدوبمک و  یمامت  درک و  میهاوخن  دروخرب  یلکشم  چیه 
604 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

رد ررکم  نوگانوگ و  ياهیندـیماشآ  اهیندروخ و  نتـشابنا  اب  بش ، لوط  رد  رحـس و  راطفا و  هک  ناـنآ  نتفرگ  هزور  تیفیک  زا  میرذـگب 
هب هک  شراوخریـش  هچب  یتح  دوخ و  تمالـس  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ای  دـنراد و  یم  زاب  نتفرگ ، هزور  فدـه  هب  ندیـسرزا  ار  دوخ  مکش ،

هزور اب  هک  ینادـنملاس  ناراـمیب و  اـی  دـهد و  یمن  ار  نتفرگ  هزور  هزاـجا  شاهچب ، اـی  دوخ و  نداـتفا  رطخ  هب  تروص  رد  هد  ریـش  ناوناـب 
نتفرگ رظن  رد  نودب  تسا ، هدومن  میرحت  اهنآ  رب  ار  نتفرگ  هزور  دوش ، یم  هدنکرب  ناشندب ، یتمالـس  ناینب  دـیدشت و  ناشیرامیب  نتفرگ ،

هنافسأتم هک  دنرادیمهگن ، هیلوا ، تسخن و  تلاح  رد  ار  دوخ  ندب  يروخرپ ، اب  ای  دنیامن و  یم  مادقا  نتفرگ  هزور  هب  زاب  طیارش ، نیا  همه 
دنور یم  نوریب  ناضمر  ضیفرپ  تمحر و  هام  زا  یلاخ  تسداب  هرهب و  یب  نتفرگ  هزور  بهاوم  زا 
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جح - 10

تداعس هافر و  اب  هک  تسا  هدرمش  بجاو  مزال و  ار  یلئاسم  یعامتجا ، يدرف و  ملاس  یگدنز  داعبا  مامت  نتفرگ  رظنرد  اب  مالسا  جح  - 10
. دراد میقتسم  طابترا  رشب ،

هدومن شرافس  ًادیکا  ار  لحم  دجـسم  تعامج  زامن  رد  هنازور  نتفای  روضح  ناگیاسمه ، بایغ  روضح و  یگدنز و  عضو  زا  عالطا  يارب 
و تسا ؛ هداد  رارق  نتفریذپن  اروا ، تداهـش  وا و  زا  ندرکن  تدایع  تما و  يدوهی  ار ، رذـع  نودـب  یپایپ  زور  هس  روضح  مدـع  یتح  تسا 

تهج هعمج و  زامن  يارب  رهـش  عماج  دجـسم  رد  عامتجا  راـب  کـی  ياهتفه  اـه ، یلحم  مه  نایرهـشمه و  لاـح  زا  یهاـگآ  يارب  نینچمه 
لقا دح  رمع  تدم  رد  راب و  کی  یلاس  اراهنآ ، اب  ندومن  رارقرب  سامت  اهروشک و  ریاس  نابهذـم  مه  ناشیک و  مه  تالاح  زا  نتفای  عالطا 

ناملسم راب  کی  یلاس  ینعی  تسا  هدینادرگ  بجاو  هداد و  رارق  نآ  صوصخم  لامعا  ماجنا  هکم و  یحو  نیمزرس  رد  روضح  هبترم ، کی 
، ناکما تروص  رد  هداد و  دیکا  روتـسد  ار ، یمالـسا  یللملا  نیب  ماع و  سنارفنک  نآ ، هب  طوبرم  کسانم  مارحلاهَّللا و  تیب  رانک  رد  اراه ،

تسا هدومن  مالعا  گرم ، ماگنه  رد  ار  تیسوجم  ای  تینارصن و  ای  تیدوهی و  لوبق  اب  ربارب  ار ، نآ  ماجنا  مدع 

. اه هسیاقم  اه و  قیبطت  شخب 14 

هراشا

ياههدیرفآ زا  یکی  تقلخ  رارـسا  هراب  رد  هعلاطم  شهوژپ و  اب  اردوخ  رمع  تدـم  دـهاوخب  یـسک  رگا  اه . هسیاقم  اه و  قیبطت  شخب 14 
رارـسا دـننام  دـشاب ، کچوک  رهاظ  هب  هدـنرپ  ای  ناویح  ای  دامج  کـی  هراـبرد  هچرگا  دربب  یئاـج  هب  هر  دـناوت  یمن  دـنک ، يرپس  دـنوادخ 

ناگدـنرچ و نایز و  بآ  اه  نویلیم  زا  یکی  ای  هداـتفا  رظن  زا  ریقح و  رهاـظ  هب  هناـیروم  هچروم و  اـی  لـسع  روبنز  ماـظن  مظن و  یگدـنز و 
. درک دهاوخن  فافک  شرمع  لاس  هد  نیدنچ  هدروآ و  مک  زاب  دیامن ، یسر  رب  وو ،..  ناگدنزخ  ناگدنرپ و 

هیف : » تسا هدومرف  هاتوک  هلمج  کی  کچوک ، یلیخ  هدـنرپ  نیا  لسع  روبنز  شالت  لوصحم  هدروآرف و  هراـب  رد  دـیجم  نآرق  لاـثم  يارب 
«1 « » ساّنلل ٌءافش 

موم و دهش و  رد  ینعی 
608 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

دروم رد  طقف  هک  تسا  هتخاس  راداو  ار  نارکـشهوژپ  هاتوک ، ترابع  هلمج و  کی  نیا  تسافـش ، مدرم  يارب  لـسع ، روبنز  لوصحم  ریاـس 
تاماظتنا هرابرد  ای  تسا و  هدـش  هتـشون  یتالاقم ، اه و  باتک  دروم  نیا  رد  هک  دـنروآ  لمع  هب  قیقحت  یفاکـشوم و  هدـنرپ ، نآ  لوصحم 

دارفا مامت  ندش  هتخانـش  صاخ و  يوب  وا و  صوصخم  دراگ  هلیـسو  وا  زا  تظفاحم  هیذغت و  هوحن  وا و  يزیر  مخت  تیفیک  هکلم و  اهنآ و 
زاین عفر  زا  سپ  نانآ  ماع  لتقو  اهنآ  زا  ندیشک  راک  روخ و  تفم  نارن  نارگراک و  راک  هوحن  صوصخم و  يوب  نآ  اب  ودنک  کی  لئابق  و 

تسا نادرگرس  ریحتم و  اهنآ ، رارسا  نتخانش  رد  نادنمدرخ  لقع  هک  وو ...  اهنآ !! زا 

كاخ گس و  ناهد  بآ  - 1

زج زیچ  چـیه  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  یبورکیم  گس  ناهد  بآ  رد  دـنیوگ : یم  یگـشزپ  مولع  نادنمـشناد  كاخ  گس و  ناـهد  بآ  - 1
فشک نیا  هب  تسین ؛ هنوگ  نیا  شراردا  یلو  درب  یمن  نیب  زا  كاخ ،

609 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
راهچ رازه و  مالـسا  نید  ناگرزب  رگید ، هدشن  فشک  تاهج  نیدنچ  ای  تهج  نیدب  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  یلو  دـننک  یم  راختفا  یملع 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 324 

http://www.ghaemiyeh.com


كاخ ار  نآ  دیاب  لوا  دزیرب ، ناهد  بآ  دشونب و  بآ  شفرظ  زا  ای  دسیلب و  نابز  اب  ار  یفرظ  یگـس  رگا  دـناهداد  روتـسد  لبق ، لاس  دـص 
دنیوشب بآ  اب  راب  هس  لقا  دح  دعب ، دننک  لام 

! نیطایش ماناباه  بورکیم  زا  نخس  - 2

زا بآ  ندروخن  تساـه و  نخاـن  ریز  اـهنخان و  نتـشاد  هگن  زیمت  مالـسا : ماـکحا  زا  رگید  یکی  نیطایـش ! ماـناباه  بورکیم  زا  نخـس  - 2
اه یندـیماشآ  اـه و  یندروخ  لـصف  رد  اـهنآ  زا  يدادـعت  هک   .. ) وو اـهنآ  هریگتـسد  فرط  زا  نیلافـس و  ياـهفرظ  هزوـک و  یگتـسکش 

: هک هدمآ  ریباعت  نیا  تلع  رد  اریز  تشذگ )
اب تسین و  تیؤر  لباق  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  هک  تسا  ییاه  بورکیم  هب  هراشا  تسا ، نیطایـش  نمیـشن  عمجت و  لحم  هریغ ، اه و  نخان  ریز 
زا دـعب  هک  دوش  نشور  اهراتفگ  نیا  رارـسا  هک  دـسرب  ینامزات  دـنرادهگن  یگدولآ ، ندـش و  هدولآ  زا  ار  هعماج  دناهتـساوخ  اه  ناـیب  نیا 

بیاجع هب  یپ  نادنمشناد  دندش و  تیؤر  لباق  اههاگتسد  نیا  اب  اه  بورکیم  دیدرگ و  فشک  بوکسورکیم  يدامتم ، نورق  ندش  يرپس 
دندرب نامز  زا  نآ  ندوب  رتارف  ماکحا و 

نویزیولت ویدار و  زا  رابخا  - 3

یّتح دایز  نب  لیمک  هعم  ۀفوکلا  جراخ  یف  یـشمی  ّهنأ  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  نویزیولت 1 - ویدار و  زا  راـبخا  - 3
انهاه و نم  ینبتـس  لاق  ًالامـشو و  ًانیمی  ۀـکرابملا  هدـیب  راشأ  ّمث  كربق  عضوم  انهاهدایز  نب  لیمکای  لاـق : هیف و  فقوف  عضوم  یلا  لـصو 

«1 . » لیرأ ًاناطیش  هیف  ّالا و  نامّزلا  کلذ  یف  تیب  نم  ام  روصقو  رود  انهاه 
داتسیا و نآ  رد  ترضح  دندیـسریلحم : هب  هک  نیا  ات  دوب  وا  اب  مه  یعخن  دایز  نبا  لیمک  تفر و  یم  هار  هفوک  جراخ  رد  ترـضح  انامه 
ات اجنیا  زا  يدوز  هب  دومرف : دومن و  هراشا  پچ  تسار و  هب  شکرابم  تسد  اب  سپـس  تساوت  ربق  لحم  اـجنیا  داـیز ! نب  لـیمک  يا  دومرف :

« دوب دهاوخ  لیرأ  ناطیش  نآ  رد  هک  نیا  رگم  نامز  نآ  رد  تسین  ياهناخ   » هک دوش  یم  هتخاس  یئاهرصق  اه و  هناخ  اجنیا 
610 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

زا مدرک  یم  تبحص  تایاور  هنوگ  نیا  هب  عجار  یناتسلگ : ینیما  رهاط  داتسا  ياقآ  مکچوک  رسپ  اب  یسمش   1387 / 9 هبنشراهچ 11 / بش 
نیا ندینـش  زا  سپ  تسا : هدومرف  يروط  نیا  هرـس  سدـق  لـیمک  شراوگرزب  هباحـص  هب  ترـضح  هک  مدومن  ناونع  ار  ـالاب  تیاور  هلمج 
درک بجعت  ناوخب ، تدوـخ  تیاور  نیا  یلب  متفگ  تسا !؟ هدوـمرف  يروـط  نیا  ترـضح  ًاـعقاو  اـیآ  دیـسرپًادیکا  نم  زا  هبترم  هس  نخس ،
مولع یناهج  زکرم   » سرادم رد  یسیلگنا  نابز  داتـسا  شدوخ  نوچ  ( ؟ ینک یم  يواکجنک  تیاور  نیا  اب  هطبار  رد  همه  نیا  ارچ  مدیـسرپ 

، تسا یسیلگنا  هملک  نیا  تسا : هدومرف  هدافتسا  هک  لیرأ »  » هملک زا  تیاور  نیا  رد  ترضح  تفگ : تسا  یجراخ  بالط  يارب  یمالسا )
دهاوخ لیرأ  ناطیـش  نآ  رد  هک  نیا  رگم  نامز  نآ  رد  تسین  ياهناخ  : » دیامرف یم  هک  ترـضح  دـنیوگ !: یم  لایرأ »  » هدـنریگ ای  نتنآ  هب 
دنناـم هنیمز  نیا  رد  رت  هتفرـشیپ  هاگتـسد  اـی  نویزیولت  يارب  نتنآ  هک  تسا  موـلعم  دوـش و  یم  بصن  نتنآ  هناـخ  ره  يـالاب  رد  ینعی  دوـب »

!. تسا یناطیش  تالیکشت  قادصم  زا  یکی  ًارثکا  هک  دوب  دهاوخ  هناخ  نآ  رد  هریغ  هراوهام و 
یـسیلگنا مان  اب  هدـمآ و  نوریب  ینابز  زا  تاملک  نیا  نویزیولت : ویدار و  زا  هن  دوب و  يربخ  هراوهام ، هدـنریگ و  نتنآ و  زا  هن  هک  ینامز  رد 

. تسا هدیدرگ  نایب  نرق : شیب 12  زا  دعب  نآ 
رد هار  رانک  رد  مه  لیمک  ربق  دوب و  راز  نش  نابایب  خـسرف  کی  فرـشا  فجنو  هفوک  نیباـم  دـعبب ) یـسمش   1334  ) ام لیـصحت  نامز  رد 

طـسو رد  رود  زا  هرـس  سدـق  لیمک  ربق  میتفر  یم  هفوک  هب  تارف  طش  بآ  زا  هدافتـسا  انـش و  يارب  هک  ام  تشاد  رارق  هیوث »  » مان هب  یلحم 
. دش یم  هدید  نابایب 
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رهش کی  لصتم و  مه  هب  هفوک  فجن و  یسمش ، ياهلاس 1384 و 1386 و 1387  رد  میدوب  فرـشم  تایلاع  تابتع  ترایز  هب  هک  ًاریخا 
. تسا هدش 

هب مزانب  يا  تشادن  یجراخ  دوجو  هک  تسا  هداد  ربخ  یتاعارتخا  واهرصق  اه و  هناخ  ياهانب  زا  ترضح  دوب  رازنش  نابایب و  هک  ینامز  رد 
. مالسلا هیلع  یلع  يا  تیراوگرزب  تمظع و 

، ویدار نتنآ  ینعی  عایذملا » لیرأ  : » دنیوگ یم  ویدار  هب  مه  یبرع  هماع  تارواحم  رد 
. دشاب یهورگ  ياههناسر  ریاس  هراوهام و  ياههدنریگ  بصن  روظنم  ای 

611 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
لهأ و  قرـشملا ، لهأ  توص  نوعمـسی  برغملا  لهأ  و  دومرف ... : یثیدح  نمـض  یـسراف  ناملـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 2

 ...،« برغملا لهأ  توص  نوعمسی  قرشملا 
 ... ار برغم  لها  يادص  دنونش  یم  قرشم  لها  قرشم و  لها  يادص  دنونش  یم  برغم  لها  و 

ّلک برغملا و  یف  نم  توص  ةروص و  قرـشملا  یف  شیعی  نم  عمـسی  يری و  نامز  سانلا  یلع  یتأی : دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  - 3
«2 «. » مهتغلب توّصلا  نوعمسی  موق 

مدرم مامت  و  تسا ، برغم  رد  هک  ار  یـسک  يادص  تروص و  تسا ، قرـشم  رد  هک  یـسک  دونـش  یم  دنیب و  یم  مدرم ، رب  ینامز  دیآ  یم 
. ناشدوخ تغل  اب  ارادص  دنونش  یم 

: لاق یّمأو ؟ یبأ  كادف  هَّللاوسرای  ۀضبیوّرلاام  ناملـس  لاق  ۀضبیورلا  مّلکتت  اهدنع  ناملـسای  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 4
«3 . » مّلکتی مل  نم  ۀّماعلارمأ  یف  مّلکتی 

: دومرف داب !؟ تیادف  مردام  ردپ و  تسیچ  ۀضبیور  تفگ : ناملس  دیوگ ، نخس  ۀضبیور  تقو  نآ  ناملس  يا 
ویدار و ای  دیآ  نخس  هب  درادن  نتفگ  نخـس  یگتـسیاش  ینعی  ، ) دیوگ نخـس  دیوگن ، نخـس  هک  سک  نآ  مومع  راک  رد  دیوگ  یم  نخس 

(. دننزب فرح  مدرم  روما  رد  دنیآ و  نخس  هب  دنتسین  وگنخس  دوخ  هک  نویزیولت 
«4 «. » مهناسلب موق  ّلک  مالسلا : هیلع  لاق  ماع ؟ وأ  صاخ  تلق  مالسلا  هیلع  مئاقلا  مساب  دانم  يدانی  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5

. دوخ تغل  اب  یموقره  دومرف : صاخ ؟ ای  تسا  ماع  يادن ) : ) متفگ مالسلا ، هیلع  مئاق  مان  هب  دنک  یم  ادن  يدانم 
یتح مهراصبأ ، مهعامسأ و  یف  انتعیشل  هَّللا  ّدم  ماق  اذإ  انمئاق  نإ  دومرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) هّللا دبع  ابأ  مدینـش  تفگ : یماش  عیبر  یبا  - 6

«5 . » هناکم یف  وه  و  هیلإ ، نورظنی  نوعمسیف و  مهملکی  دیرب  مئاقلا  نیب  مهنیب و  نوکی  (ال )
مالـسلا هیلع  مئاق  اهنآ و  نایم  دـشابن  ات  ام  نایعیـش  نامـشچ  اه و  شوگ  رب  دـیامن ) ددـم  و   ) دـهد ورین  دومن ، مایق  ام  مئاق  هک  ینامز  انامه 

ار شیادص  سپ  دیوگ ، یم  نخس  هدنز ) تروص  هب   ) اهنآ اب  يرب ،) همان  و   ) دصاق
612 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. دشاب شدوخ  ياج  رد  وا  دنرگن و  یم  وا  هب  دنونش و  یم 
یف يذـلا  هاخأ  يریل  قرـشملاب  وه  مئاقلا و  نامز  یف  نینمؤملا  نإ  دومرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) هّللا دـبع  ابأ  مدینـش  تفگ  ناکـسم ، نبا  - 7

«1 . » قرشملا یف  يذلا  هاخأ  يری  برغملا  یف  يذلا  اذک  و  برغملا ،
دنیب یم  برغم ، رد  نینچمه  تسا و  برغم  رد  هـک  دـنیب  یم  ار  شردارب  هـتبلا  دـشاب ، قرـشم  رد  وا  مالـسلا  هـیلع  مئاـق  ناـمز  رد  ناـنمؤم 

. تسا قرشم  رد  هک  ار  شردارب 
درک دهاوخ  لح  انعم و  رت  هتفرشیپ  حیحص و  هجو  اب  ار  اهتیاور  عون  نیا  هدنیآ  رد  مولع  فرشیپ 

 .. نکفا و بمب  ياهامیپ  اوه  زا  رابخا  - 4
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اهبسا و نینچمه ) و  « ) 2 ( » 8  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ُُقلْخی  َو  ًۀَـنیِز  َو  اهُوبکْرِتل  َریِمَْحلا  َو  َلاِغْبلا  َو  َْلیَخلا  َو  نکفا و ..  بمب  ياهامیپ  اوه  زا  رابخا  - 4
امـش هک  دـنیرفآیم  يرگید ) هیلقن  لئاسو  و   ) اـهزیچ دـشاب و  امـش  تنیز  هیاـم  مه  دـیوش و  راوس  اـهنآ  رب  اـت  دـیرفآ  ار  اـهغالا  اـهرتسا و 

! دینادیمن
دریگیم رارق  رـشب  رایتخا  رد  هدنیآ  رد  هک  ینوگانوگ  ياهبکرم  هیلقن و  لئاسو  هب  ار  راکفا  هدرک و  هراشا  يرتمهم  هلأسم  هب  هیآ  نایاپ  رد 

(. نوملعت ام ال  قلخی  و  : ) دیوگیم و  دزاسیم ، هجوتم  دنک  هدافتسا  دناوتیم  تاناویح  نیا  زا  رتبوخ  رتهب و  و 
. ددرگیم رشب  مار  دوشیم و  هدیرفآ  هدنیآ  رد  هک  دناهتفرگ  یتاناویح  هب  هراشا  ار  هلمج  نیا  نیشیپ  نارسفم  زا  یضعب  هچ  رگ 

لـئاسو و نیـشام و  رـصع  رد  هک  اـم  يارب  هلمج  نیا  موهفم  كرد  تسا  هدـمآ  لـالظ  یف  ریـسفت  یغارم و  ریـسفت  رد  هک  هنوگناـمه  یلو 
. تسا ناسآ  هداس و  مینکیم ، یگدنز  ریسلا  عیرس  ياهبکرم 

تقیقح رد  تاعارتخا  نیا  رد  ناسنا  راـک  اریز  تسا  حـضاو  شلیلد  تسا  هدرک  دـنیرفآیم )  ) قلخی هب  ریبعت  هک  دـینکیم  هظحـالم  رگا  و 
، تسا يدنوادخ  شنیرفآ  اب  اهنت  دهدیم ، لیکشت  ار  یلصا  داوم  هک  اهنآ  ساسا  تسین ، نتـسویپ  مه  هب  ندرک و  روج  تفج و  زج  يزیچ 

راک هب  لئاسو  نیا  عارتخا  قیرط  رد  رشب  هک  يراکتبا  نآ  هتشذگ  نیا  زا 
613 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » تسا هداد  وا  هب  ادخ  هک  تسا  يدادعتسا  دولوم  مه  نآ  دربیم 
نوعاّـطلاب و مهتوم  نوکی  سمخ و  ۀعبّـسلا  نم  ضرـألا  لـهأ  نم  تومی  ًاراـن و  مهیلع  رطمت  يوهلا و  رهظ  یلع  يرجی  دـیدحلا  و  - ... 1

دـشاب یم  و  متفه ، جنپ  نیمز  لها  زا  دـنریم  یم  و  دراب ، یم  شتآ  اهنآ  رب  اوه و  تشپ  رب  دـنک  یم  ادـیپ  نایرج  نهآ  و  رمحألا ...  توملا 
«2 (. » هدنشک ياههحلسا  اب   ) خرس گرم  و  هریغ ) گنج و  زا  یشان   ) نوعاط اب  اهنآ  گرم 

یب راتشکزا  تسا و  هدروآ  نایم  هب  نخس  یئاوه  یماظن  تاحیلست  ریاس  نکفا و  بمب  يامیپاوه  هیلقن  لئاسو  زا  تحارـص  هب  قوف  تیاور 
تسا هداد  ربخ  نیمز  يور  مدرم  متفه  جنپ  نتفر  نیب  زا  لیاسو و  نیا  رکیپ  رد و 

«3 «. » دیعبلا برق  دیدحلا  یلع  دیدحلا  بکر  اذا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 2
. دوش کیدزن  رود  دش ، هداد  بیکرت  نهآ  هب  نهآ  هک  ینامز 

نآ و رامـش  یب  عفانم  هدرک و  هراشا  نیـشام  نهآ و  هار  ات  هتفرگ ، امیپاضف  زا  نهآ ، زا  هدـش  هتخاس  لیاسو  مامت  هب  هاـتوک  هلمج  کـی  اـب 
تسا هدومن  نایب  ًامامت  ار  لقن  لمح و  لئاسو 

نامسآ رد  دایز  قلخ  زا  رابخا  - 5

نیع نیعبرأ  هذه  مکـسمش  نیع  ءارو  نم  ّنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  زا  ریثک  نب  نمحرلادـبع  نامـسآ  رد  دایز  قلخ  زا  رابخا  - 5
ۀنعل ًاـماهلإ  اومهلأ  هقلخی  مل  مأ  مدآ  قلخ  هَّللا  ّنأ  نوردـی  ـال  ریثـک ، قلخ  اـهیف  ًارمق  نیعبرأ  مکرمق  ءارو  نم  ّنا  و  ریثـک ، قلخ  اـهیف  سمش 

«4 . » نالف نالف و 
هام لهچ  امش  هام  تشپ  زا  و  تسیدایز ، قولخم  نآ  رد  هک  تسه  دیشروخ  لهچ  امش  دیشروخ  نیا  تشپ  زا  انامه 

614 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
نالف و هب  ندرک  تنعل  تسا  هدـش  ینیقی  ماهلا  اهنآ  رب  هنای و  هدـش  قلخ  مدآ  دـنناد  یمن  هک  تسا  يدایز  هدـیرفآ  نآ  رد  هک  دراد  دوجو 

!. نالف
دننام زین  اهنآ  تسا  هدـش ) ماهلا  اه  ینـالف  تنعل  اـهنآ  رب   ) هملک اریز  دـنز  یم  فرح  ناـسنا  دـننام  هک  دـهدیم  ربخ  یقلخ  زا  تیاور  نیا 
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( دنراد تیرومأم  تیب ، لها  نانمشد  اب  ینمشد  ناتسود و  اب  یتسود   ) يّربت یلوت و  هب  فلکم  اه ، ناسنا 

متا - 6

لوسر مالک  میرک و  نآرق  رد  دشاب . هدـمآ  دوجو  هب  نآ  فشک  متا و  هملک  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  یمهم  لئاسم  زا  متا »  » هلئـسم متا  - 6
: تسا هدیدرگ  نایب  هدمآ و  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هیزجت لـباق  ریغ  متا  دراد و  دوجو  رـصانع  زا  یکی  رد  هک  تسا  متا  یتـسه  هداـم  نیرتـکچوک  هک  دوب  نیرب  داـقتعا  مهدزون  نرق  رخآ  اـت 
هب قفوم  هک  نیا  اـت  دوب  متا  رب  ناـش  نیرتـشیب  هجوت  نادنمـشناد  هتـشذگ  ههد  نیدـنچ  رد  تشاد و  دوـجو  نرق  نیدـنچ  هیرظن  نیا  تسا ،

. تسا نورتکلا  نورتین و  نوتورپ ، ءازجا  ياراد  متا  هک  دندرب  یپ  دندش و  نآ  هیزجت 
. دندش ینژود  ياه  بمب  متا و  بمب  نتخاس  هب  قفوم  هیزجت  نیا  هطساوب 

بُْزعَی ِْبیَْغلا ال  ِِملاع  ْمکَّنَِیتْأََتل  یبَر  َو  یَلب  ُْلق  ُۀَـعاَّسلا  انِیتَْأت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  دـینک : هجوت  اناوت  اناد و  راگدورپ  هتفگ  هب  هنیمز  نیا  رد 
وتراگدرورپ زا  تسین  هدیـشوپ  ( ) 3  ) ٍنِیبُّم ٍباتک  یف  اَّلِإ  ُربکَأ  َو ال  ِکلاذ  نِم  ُرَغـصَأ  َو ال  ِضْرَـألا  یف  ـال  َو  ِتاوامّـسلا  یف  ٍةَّرَذ  ُلاـْقثِم  ُْهنَع 

رغـصأ هملک   ) تسا حـضاو  هدـننک و  ناـیب  باـتک  رد  هک  نیا  رگم  نآ  زا  رتـگرزب  هن  رتـکچوک و  هن  نیمز ، نامـسآ و  رد  هرذ  ردـق  يزیچ 
هک تسنیا  رگنایب  ءامّـسلا ) یف  ـالو   ) راـگدرورپ لوق  نیارد  و  تسا . متا  هیزجت  ناـکما  نیمه  هب  هراـشا  میرک  نآرق  رد  هرذ ) زا  رتکچوک  )

. تساه هرایس  اه و  هراتس  باتفآ ، لثم  یئاضف  تادوجوم  رد  متا  صاوخ  نامه  نیمز  رد  متا  صاوخ 
هزجعم نیرتگرزب  نیا  دوب !؟ هدرک  شـالت  نامـسآ  نیمز و  رد  نآ  هیزجت  يارب  هدـناوخ و  ار  متا  صاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـیآ 

. تسا یهلا  یحو  باتک  نیا  هکنیارب  تسا  لیلد  نآرق و  یملع 
ار اهنآ  همه  دومن و  لزان  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  تسا  هدرب  مان  میقع ) حـیر   ) زا اهنآ  ندـش  دوبان  داع و  موق  تکاله  نایب  رد  میرک  نآرق  رد 

تقد تایآ  نحل  هب  تشادرب  نایم  زا 
615 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 ( » 42  ) ِمیِمَّرلاک ُْهتَلَعَج  اَّلِإ  ِْهیَلَع  َتتَأ  ٍءْیش  نِم  ُرَذَت  ام  ( 41  ) َمیِقَْعلا َحیِّرلا  ُمِهیَلَع  اْنلسْرَأ  ْذِإ  ٍداع  یف  َو  دیئامن .
تـشذگ یمن  زیچ  چـیه  رب  هک  میداتـسرف  اهنآ  رب  ناراب  یب  داب  دـنت  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ) یتیآ   ) داـع موق  تشذگرـس  رد  نینچمهو ) )
ْمُهنِکاسَم اَّلِإ  يَُری  اوُحَبصَأَف ال  اهبَر  ِْرمَِأب  ٍءْیـش  َّلک  ُرِّمَُدت  ( 24  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  اهِیف  ٌحیِر  تخاس .!! یم  هدیـسوپ  ناوختـسا  دننام  هک ، نیا  رگم 

«2 ( » 25  ) َنیِمِرْجُْملا َمْوَْقلا  يِزْجن  ِکلاذَک 
دنک یم  دوبان  دبوک و  یم  مهرد  شراگدرورپ  نامرف  هب  ار  زیچ  همه  تسا : نآ  رد  یکاندرد  باذـع  هک  كانتـشحو )  ) تسا يداب  دـنت  .. 

.! میهد یم  رفیک  ار  نامرجم  هورگ  هنوگ  نیا  ام  دش ؛ یمن  هدید  يزیچ  ناشیاه  هناخ  یناریو )  ) زج هک  یلاح  رد  دندرک  حبص  اهنآ  يرآ ) )
. دنک یم  رظن  راهظا  نینچ  قوف  هیآ  ود  هراب  رد  تسا ، هدش  رشتنم  دلج  هس  رد  هک  ۀّمئألا » نایب   » باتک مرتحم  فلؤم 

نآ هک  تسا  یفیطل  هیاـنک  نآ  رد  هک  تسا  هدومن  ریبعت  حـیر )  ) هب نآ  زا  و  رذـتام )  ) درب یم  ماـن  ةّرذ »  » زا هکراـبم  هیآ  رد  یلاـعت  يادـخ 
. دوب هدننک  دوبان  دود )  ) هدنشک و زاگ )  ) لیبق زا  دابدنت 

تـسا ۀـمیقع »  » نآ تافـص  راثآ و  زا  و  دراد : صوصخب  راثآ  هک  تسا  اهداب  نآ  زا  یکی  مه  نیا  دراد  نوگانوگ  ماسقا  داب  هک  میناد  یم 
، هک نیا  رگم  تشذـگ  یمن  زیچ  چـیه  رب   ) ار دابدـنت  نآ  تهج  نیدـب  دزاس و  یم  دوبان  كـاله و  دـیامن ، روبع  درذـگب و  هچره  رب  ینعی 

نآ رد  یکاندرد  باذع  هک  كانتشحو )  ) تسا يداب  دنت  فاقحا .(  هیآ  رد  دیامن و  یم  فیـصوت  تخاس )! یم  هدیـسوپ  ناوختـسا  دننام 
رگم دـنامن  یقاب  اهنآ  دوخ  زا  يرثا  هک  دـیامن  یم  ریبعت  دزاـس ) یم  دوباـن  دـبوک و  یم  مهرد  شراـگدرورپ  ناـمرف  هب  ار  زیچ  همه  تسا :

. ناشیاه نکسم 
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شیاتـس اه  تب  هب  دوب  نآ  لوط  رد  هسام  نش و  زا  رپ  هک  یئاج  هرد و  ینعی  فاقحا »  » ماـن هب  ینیمز  رـس  رد  نمی  هکم و  ناـیم  رد  موق  نیا 
« دوه  » ترضح دنوادخ  دندرک  یم 

616 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
شطابنتـسا مرتحم و  فلؤم  نیا  هیرظن  هتبلا  « 1  » درک ناشدوبان  متا ) اب   ) ینعی میقع  دابدنت  اب  دـندادن  شوگ  داتـسرف و  اهنآ  يارب  ار  ربمغیپ 

. تسا تقد  لمأت و  لباق  دوخ  دح  رد  یلو  تسین  لاکشا  زا  یلاخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایب  رد  متا :

. تسا هدروآ  هنوگ  نیا  ةرکذت »  » باتک رد  ینارعش  دحاولادبع  خیش 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا  هدرک  تیاور  ینامی  ۀفیذح  زا  میعن  ظفاحوبا  - 1

ریط ریطت  ماّیأ ، ۀینامث  یف  اهّلک  اینّدلا  رودت  لاومألا  سفنألا و  لکأت  میلأ ، باذع  اهیف  سانلا  یشغی  ةدماخ  مویلا  یه  یّتلا  راّنلا  مّکندصقتل  »
نینمؤملا و یلع  ۀحباسأ  ۀفیذح : لاقف  شرعلا . نم  یندأ  قیالخلا  سؤر  یلعأ  نم  یه  فصاقلادعّرلا  ّيودک  ّيود  اهل  باحّـسلا ، حیّرلا و 
لجر و ال كانه  سیلو  مئاهبلا  دفاستک  نودـفاستی  رمحلا  نم  ّرـش  ساّنلا  تانمؤملاو  نینمؤملا  نیأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  تانمؤملا ؟

«2 . » نمؤم دحأل  لوقی  دحأ 
یم ار  مدرم  لام  ناـج و  كاـندرد ، تسیباذـع  نآ  رد  ار ، مدرم  دریگ  ورف  تسا ، شوماـخ  زورما  هک  یـشتآ  ارامـش  دـنک  دـصق  هتبلا  هتبلا 
زور رد  شترارح  زا  تسا  رت  تخس  بش  رد  شترارح   ) دیامن یم  زاورپ  ربا  داب و  دننام  زور و  تشه  رد  ار  ایند  همه  دنز  یم  رود  دروخ ،

ایآ تفگ : هفیذح  تسا  شرع  زا  رت  کیدزن  مدرم  رـس  هب  نآ  و  فصاق ، دعر  دـننام  تسا  يدـنت  شّرغ  نیمز ) نامـسآ و  نیب  نآ  يارب  و 
دنتاناویح زارت  رورش  مدرم  دنیاجک !؟ تانمؤم  نینمؤم و  زورنآ  دومرف : درادن )؟ ررض  و   ) تسا ملاس  زور  ناآ  تانمؤم  نینمؤم و  يارب  نیا 

. نمؤم دیوگب : يدحا  هب  تسین  یسک  يدرم و  تقو  نآ  دننک و  یم  عامج  مهاب  تاناویح  لثم  هار  نیب  رد 
617 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 . » ًادیدش يا  ًارمحأ » ًاتوم  یتّمأ  یقلتس   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
ریغ متا و  رابگرم  تارثا  يزیر و  نوخ  گنج و  زا  هدـمآ  مهارف  تخـس و  گرم  ینعی   ) ار خرـس  گرم  دـنک  تاـقالم  نم  تما  يدوز  هب 

(. نآ
مالسلا هیلع  نانمؤمریما  حیرص  نایب  رد  متا :

رد یطخ  باتک  رد  دیوگ : یم  ۀّمئألا  نایب  باتک  بحاص  یفجن  يدهم  دمحم  خیش 
. مدرک ادیپ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  متا »  » يارب فیرش  ثیدح  ود  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هناخباتک 

هب و   ) دنازوس یم  ار  ملاع  ةّرذ  انامه  ملاعلا .» قرحتل  ةرّذلا  ّنا  و  : » دومرف ینخس  نمض  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤمریما  ماما  - 1
(. دشک یم  شتآ 

زیچ ود  فیرـش  ثیدح  ود  نیا  زا  تسه ، شتآ  هتبلا  هرذ  زا  رانل » ةّرّذلا  نم  ّنا  و   » هل مالک  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  مامإلا  لاق  و  - 2
. دوش یم  هدافتسا 

. تسا هدننازوس  ةّرذ » - » فلا
«2 . » تسا ندنازوس  شتیصاخ  شتآ  تسا و  شتآ  نآ  رد  ةّرذ » - » ب

. هفوک رد  دوب  ترضح  نآ  هبطخ  نیرخآ  دنیوگ  یم  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ياههبطخ  زا  - 3
ّرذـلا مکئارو  نم  ّنا  هَّللاو  امأ  مکب ، ریاغتی  مکنوریغی و  ایابـس  ایابـس  يدـعب  ّنریـصتل  هَّللاوامأ  ًاقوس  مکتیتأ  نکل  ًارایتخا و  مکتیتأ  ام  هَّللاو  »

«3  ... » رذتال یقبتال و  رذألا 
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دننام  ) نم مسق ، ادخ  هب 
618 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

راک نیا  هب   ) مدمآ امـش  يوس  هب  ًارابجا ) و   ) هدش هدیـشک  نکلو  ماهدـماین  مدوخ  رایتخا  اب  مدرکن و ) تفالخ  دزمان  ار  مدوخ  رگید  يافلخ 
تایحور قالخا و   ) ناگتفایرییغت دیدرگ  یم  نم  زا  دعب  هتبلا  ادخ  هب  دنگوس  شاب  هاگآ  دیدومن ،)! مگرم  هب  دیدهت  یتح  دیدرک و  مراداو 

(، دننک یم  تراغ  ار  امش  سوفن  لاوما و  دنزات و  یم  امش  هب  یهاگره   ) ناگدش تراغ  و  دنهد ،) یم  رییغت  ار  امش  یمالسا  بادآ  و 
نآ تسد  زا   ) دزاس یم  اهر  هن  دراذـگ و  یم  یقاب  هن  هک  دوب  دـهاوخ  هدـش  هدیـشاپ  تارذ  امـش  رـس  تشپ  انامه  مسق  ادـخ  هب  شاب  هاگآ 

( دباین یصالخ  زیچ  چیه  متا  تاّرذ 
. تسا نیا  اهنآ  زا  یکی  هدیکچ  هک  تسا  هدش  هتفگ  يدایز  بلاطم  متا »  » ندناسانش فیرعت و  رد 

هد رگا  هک  تسا  توافتم  هرذ  مجح  اب  اهنآ  دادـعت  هک  دـخرچ  یم  زیر  ياهقرب  نآ  نوماریپ  رد  هک  تسا  یئاه  هتـسه  زا  هدـمآ  درگ  هّرذ 
، دوش یم  هتخاس  متا  بمب  رگید  ياهزیچ  مامـضنا  اب  تاّرذ  نیا  زا  دوش  یمن  رتملیم  کی  لوط  هزادنا  هب  دننیچب ، مه  لغب  ار  نآ  زا  نویلیم 
نیرتهدـنبوک و هـک  دـیآ  یم  دوـجو  هـب  هّرذ  هـیزجت  هدـش و  ینغ  موـیناروا  زا  مـتا  بـمب  دـنیوگ : یم  یئایمیـش  نادنمـشاد  تـهج  نیدـب 

هیلع ماـما  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  دزاـس  یم  دوباـن  وحم و  ار  اـهزیچ  همه  مدرم و  نآ  عاعـش  مه  دوخ و  مه  هک  تساـه  بمب  نیرتبّرخم 
. رذتال یقبتال و  دومرف : مالسلا 

شناد نیا  یناـمتخاس  تارثا  لومروف و  مه  تساوـخ  یم  شیپ ، لاـس  زا 1400  شیب  رد  بلاطم  نیا  نتخاس  حرطم  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يزور دننک ، یم  تراغو  هدروآ  موجه  اه  ناملـسم  دالب  رب  هک  یئاهنآ  هک  نیا  رب  دشاب  هتـشاد  ياهراشا  مه  دـیامن و  نایب  ار  یلعف  دـیدج 

نم  » تسا هدومرف  ماهبا  نودـب  ار و  اکـشآ  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  اریز  دوب ، دـنهاوخ  راتفرگ  زوس  نامناخ  ياـهالب  نیمه  هب  اـهنآ  دوخ 
«1 « » هبزجی ًاءوس  لمعی 

«2 « » ًادیور مهلهمأ  نیرفاکلا  لّهمف  ًادیک  دیکأ  ًادیک و  نودیکی  مّهنا   » و دش ، دهاوخ  تازاجم  نآ  اب  زین  دوخ  دیامن  يدب  لمع  سکره 
ربارب رد  مه  نم  دننک و  یم  هلیح  هتسویپ  اهنآ 

619 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
( دننیبب ار  ناشلامعا  يازس  ات   ) هد تلهم  یکدنا  طقف )  ) ار نارفاک  تسا ، نینچ  هک  لاح  منک  یم  هراچ  اهنآ 

يراگن تشگنا  - 7

 .. نآرق یملع  تازجعم  يراگن  تشگنا  - 7
نوچ تفاـی ، جاور  اـه  روشک  همه  رد  شور  نیا  دـش و  هدافتـسا  تشگنا  ناـشن  زا  دارفا  نتخانـش  يارب  راـب  نیلوا  يارب  لاس 1884 م  رد 
رگید دننک ، یمن  رییغت  ناسنا  یگدنز  لوط  رد  هک  دنراد  يا  هریاد  رادجک و  یسوق ، لکـشب  یقیقد  رایـسب  یطوطخ  ناتـشگنا  رـس  تسوپ 

هک دوش  یمن  ادیپ  ناسنا  ود  دنا و  توافتم  مهاب  اهناسنا  همه  رد  ناتـشگنا  ناشن  یلو  دنـشاب  یم  ناسمه  هیبش و  مه  اب  ناسنا  ندـب  ياضعا 
بـسْحی َأ  دـیامرف : یم  بلطم  نیا  نایب  رد  یلاعتو ) هناحبـس   ) دـنوادخ تسا . یهلا  ءهزجعم  کی  نیا  دـشاب . ناـسکی  اـهنآ  رد  طوطخ  نیا 

«1  » ُهَناَنب يِّوسُّن  نَأ  یلَع  َنیرِداق  یَلب  ( 3  ) ُهَماظِع َعَمْجن  نَّلَأ  ُناسنالا 
بترم نوزوم و  ار  وا  ناتشگنا  رـس ) طوطخ  یّتح   ) میرداق یلب  درک * میهاوخن  عمج  ار  وا  ياهناوختـسا  زگ  ره  هک  درادنپ  یم  ناسنا  ایآ 

. میزاس
وا دوخ  دوجو  رد  ناـسنا  ره  قیقد  یئاسانـش  هلیـسو  ینعی  تسا  هدوـمن  هیکت  ناـسنا ، ره  ناتـشگنا  نتخاـس  هراـبود  هب  هکراـبم  هیآ  نیا  رد 

. درادن روخدر  تسا و  دوجوم 
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تشذگرتحورشم ثحب  هرامش 33  نآرق  یبیغ  رابخا  زا  یتمسق  لصف 4  شخب 1  رد 

نومروه لاقتنا  - 8

. دراذگ یم  رثا  وت  دوجو  رد  شیاهنومروه  يروخب ، ار  یتشوگره  دنیوگ : یم  نادنمشناد  نومروه  لاقتنا  - 8
ناویح نیرت  تریغ  یب  تاناویح  نایم  رد  كوخ  اریز  تسا ، هدرک  نغدق  ًادیکا  ار  كوخ  تشوگ  فرـصم  شیپ  لاس   1400 مالسا ، نید 

عافد هکنیا  رب  هوالع  كوخ  یلو  دـنک ، یم  عافد  نآ  زا  هداد و  ناشن  تریغ  بصعت و  دوخ  هدام  تفج و  هب  تبـسن  تاناویح  مامت  تسا ،!
یم قیوشت  دوخ ، هدام  اب  يریگ  تفج  يارب  ار  نارگید  هکلب  دنک  یمن 

620 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هنوگ نآ  دیاین : رابب  تریغ  یب  نآ  هدنروخ  نآ ، ياهنومروه  لاقتنا  اب  ات  تسا  هدومن  مارح  اروا  تشوگ  ندروخ  مالـسا  تهجنیدـب  دـنک ،

مینک یم  هدهاشم  مینیب و  یم  اراکشآ  ار  نانآ  یتریغ  یب  كوخ و  تشوگ  هدنروخ  ياهروشک  رد  هک 

ناگدنهد تیسنج  رییغت  - 9

یب یمک  دوخ  ششوپ  هب  ینز  رگا  دنتشاد ، رارق  نیگنس  باجح  ششوپ و  رد  هعماج ، ناوناب  هک  یناراگزور  ناگدنهد  تیـسنج  رییغت  - 9
. دیامن روج  عمج و  ار  دوخ  هک  دندادیم  رکذت  هداد و  رارق  هذخاؤم  باتع و  دروم  ار  وا  هعماج  دارفا  شناگتسب : زا  شیپ  درک : یم  یهجوت 
هب ار  دوخ  اـهنز  هک  دـهد  یم  ربـخ  یناـمز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تشاد : دوـجو  اـه  يریگتخـس  نیا  هک  یطیحم  نینچ  رد 

هیلاع تاماقم  اهتسپ و  هب  دننک و  یم  یگدننار  هتـسشن و  اه  یلدنـص  نیز و  يور  هدیـشوپ و  هنادرم  سابل  دنروآ و  یم  رد  نادرم  تروص 
یم ناوناب  هیبش  ار  دوخ  دنشارت و  یم  تسا ، یگنادرم  هناشن  هک  ار  دوخ  تروص  يوم  دیـشوپ و  دنهاوخ  هنانز  سابل  اهدرم  ای  دنـسر ، یم 

 ... وو دنزاس 
ای دومن و  دـنهاوخدرمای  نز و  ار  دوخ  هنادرم : هنانز و  ياهنومروه  قیرزت  اب  تیـسنج و  رییغت  تالیکـشت  اـب  اـه  نیا  همه  زا  رتـالاب  دـیاش 

. دنروآ یم  رد  درم  نز و  تروص  هب  ار  دوخ  ًاعقاو  رت  یملع  رت و  قیقد  لیاسو  اب  نامز  تشذگاب 
شناد ملع و  درذگب و  نامز  هچره  هک  دراد  یعیسو  یلیخ  يانعم  هک  هتفر  راک  هب  یتاملک  نآ  هباشم  لیذ و  تیاور  رد  دیشاب  هتشاد  هجوت 

. دوب دهاوخ  هسیاقم  قیبطت و  لباق  مه  زاب  دیامن : تفرشیپ  يرشب 
نوثّنخملا مه  لاجّرلاب و  ءاسّنلا  نم  تاهّبـشتملا  ءاسّنلاب و  لاـجّرلا  نم  نیهّبـشتملا  هَّللا  نعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  ّنهیف  و  ... 

«1 . » ًاضعب ّنهضعب  نحکنی  یتاّللاو 
زا ناگدننک  هیبشت  نانز و  هب  نادرم  زا  دوخ  ناگدننک  هیبشت  هب  دنک  تنعل  ادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اهنزنیا ، هراب  رد 
ای دنیامن و  یم  يزاب  سنجمه   ) دننک یم  حاکن  ار ، یضعب  یـضعب  هک  دننانز  نآ  دنـشورف و  دوخ  هک  دننادرم  نآ  نادرم ، رب  ار  دوخ  نانز 

واکیرمآ ياهروشک  دننام 
621 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

(. دنیآ یم  رد  دوخ  سنج  مه  دقع  هب  دننک و  یم  جاودزا  ینوناق  تروص  هب  رگیدمه  اب  یئاپورا  ياهروشک  یضعب 
لاثما ناشوپ و  درم  سابل  نانز  شارت و  شیر  نادرم  هب  ار  قوف  ثیدح  يانعم  لاح  هبات 

: نانزرب هنادرم  نومروه  نادرم و  رب  هنانز  نومروه  قیرزت  اب  ناگدـنهد  تیـسنج  رییغت  نآ  رب  هوالع  یلو  میدرک : یمریـسفت  قیبطت و  اهنیا :
: دنهد یم  رییغت  ار  دوخ  تیسنج 

. دنهد رییغت  ار  دوخ  سنج  ًاعقاو  مولع : تفرشیپ  اب  رود و  نادنچ  هن  ياهنامز  رد  تسا  نکمم  تسا  هار  لوا  الاح 
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هک دهد  یم  ربخ  ناگدنهد  تیسنج  رییغت  زا  نایرج : نیا  نایب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ : نرق  هدراهچ  زا  شیب  رد  مینیب  یم 
. تسا هدش  عورش  شریسفت  نرق  زا 14  دعب 

تشذگ اًلیصفت  يزاب ) سنجمه   ) رگیدمه اب  نادرم  جاودزا  لصف 14  شخب 7  رد  بسانم  یبلاطم 

ربخ دنچ  - 10

ربنم دجسم و  رد  یـصوصخ  یمومع و  عماجم  رد  ًارارک  ایوگ ، خیرات  ربارب  مالـسلا  هیلع  ءایـصوا ، مامت  دیـس  نانمؤم و  ریما  ربخ  دنچ  - 10
ادـخ هب  دیـسرپب ، نم  زا  ار ، دوخ  ياـهزاین  هنوگ  همه  نم ،) نداد  تسد  زاو   ) ندرک مگ  زا  شیپ  ینودـقفت » نأ  لـبق  ینولـس  : » دوـمرف یم 

زا اریز  دـش ! دـهاوخ  ياوسر  دـیامنب  ار  اعدا  نیا  نم  زاریغ  سکره  و  متـسه ، دـلب  نیمز  زا  رتهب  رتشیب و  ار ، اه  نامـسآ  ياههار  نم  مسق ،
«1  » دنام دهاوخ  ناوتان  زجاع و ) نارکشسرپ  خساپ  و   ) ناگدننک لاوس  باوج 

رتفم باّذکوأ  عّدم  لهاجّالا  يدـعب  اهلوقیال  هیف  تبجأ  ّالا  شرعلا ، نود  ءییـش  نع  لأسأ  ّیناف ال  شرعلا ) نوداّمع   ) ینولـس دومرف : یم  و 
«2 ... »

یسک ار  نیا  و  مهد ، یم  باوج  نآ  رب  هکنیا  رگم  موشن  لاؤس  شرع  زا  رت  نیئاپ  يزیچ  زا  نم  نیقی  هب  شرع ، زا  رت  نیئاپ  زا  دیسرپب  نم  زا 
 ... نزارتفا يوگغورد  ای  هدننک  اعدا  نادان و  رگم  دیوگ  یمن  نم  زج 

622 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
ياهیئارس نخس  هدناوخ و  اه  هبطخ  رامشیب ، ياه  ناشکهک  نامسآ و  نیمز و  هراب  رد  «، 1  » لیئربج یحو  نیما  داتسا  نایئالاو و  ریما  یلب 

نآ ّیندل  تاعالطا  زا  یکچوک  هنومن  نآ  نیـشتآ  ياههبطخ  ۀغالبلا و  جـهن  هک  تسا  هدومرف  ءاصحا ، زا  نوریب  ياهنایب  هدومن و  ناوارف 
، باتک نیا  صاخـشا  هرابرد  شخبرد 11  هنومن  يارب  رتشیب  تاـعالطا  يارب  تسا . ناگتـشرف  نج و  سنا و  ناینامـسآ و  ناـینیمز و  ماـما 
( ملاعلاو ؤامّـسلا   ) تادلجم ای  ار  شخب 8  رد  ترـضح  نآ  ياههبطخ  ای  مّجنم و  اب  مالـسلا  امهیلع  داّجـس  ماما  نانمؤمریما و  راـتفگ  لـصف 

دیئامن هعلاطم  ًاقیقد  ار  راونألاراحب 

! رگید تارک  رد  یگدنز  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  - 11

ییاضف نادنمشناد  فده  نیرتگرزب  هکلب  گرزب  ياههغدغد  زا  یکی  هزورما  رگید ! تارک  رد  یگدنز  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  - 11
یلاح رد  دننک  یم  شهوژپ  دـندرگ و  یم  عوضوم  نیا  لابند  هب  و  هنای !؟ دراد  دوجو  یتایحیذ  تایح و  رگید  تارک  رد  ایآ  هک  تسا  نیا 
دیاش هک  تسا  هداد  ار  اه  هراتس  رد  نیمز  هرک  ياهرهش  لثم  ییاهرهش  دوجو  زا  ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شیپ  لاس  رد 1389  هک 

. دسرب دبای و  تسد  نآ  هب  ملع  هدنیآ  رد 
. دراد دوجو  امش  ياهرهش  دننام  یئاهرهش  اه  هراتس  رد  و  مکنئادمک ) نئادم  موجنلا  یف  و   ) هک تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  یتیاور  - 1

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  زا  ام ، باحصأ  ضعب  زا  ریمع ، یبأ  نبا  - 2
623 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یف دومعلا  کلذ  لوط  رون ، نم  دومع  یلإ  ۀنیدم  لک  ۀطوبرم  ضرألا  یف  یتلا  نئادـملا  لثم  نئادـم  ءامـسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذـه  دومرف :
«1 . » ۀنس نیسمخ  نیتأم و  ةریسم  ءامسلا 

لوط تسا ، رون  زا  ياهناوتسا  هب  هتسب  يرهشره  تسا  نیمز  رد  هک  یئاهرهش  دننام  تسا  یئاهرهش  تسا ، نامسآ  رد  هک  یئاه  هراتـس  نیا 
. تسا لاس  هاجنپ  تسیود و  تفاسم  هب  نامسآ  رد  هناوتسا  نآ 

. دسشاب هتشاد  هجوت  دنک ، یم  نایب  ار  نامز  زا  مالسا  ندوب  رتارف  ودره  هک  بلطم  ود  هب  تیاور  نیا  درومرد  هجوت :
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ناکما رـشب  يارب  اهامیپ  اضف  تخاس  پوکـسلت و  فشک  زا  لبق  هک  دـنک  یم  اههراتـس  نیب  هنایلاس  هلـصاف  هب  هراشا  تیاور  هک  نیا  فلا .
. دراد یمرب  هدرپ  اه  هراتس  شنیرفآ  رارسا  زا  یکی  يور  زا  شیپ  اهنرق  قوف  تیاور  یلو  تشادن 

یئاهرهش اه  هراتس  نیا  يارب  ینعی  تسا . هدمآ  موّجنلا ) هذهل   ) موّجنلا هذه  ياج  هب  یمقریسفت )  ) شردصم رد  تیاور  ترابع  هک  نیا  ب .
هب ملع  هک  دنک  یم  نایب  ار ، نآ  رد  یگدنز  تایح و  ینیمز و  ياهرهش  لثم  ییاهرهـش  دوجو  زا  ثیدح  نیا  تسهامـش ، ياهرهـش  دننام 

رگا هک  دنتـسرف  یم  اـضف  هب  ییویدار  ياـهجاوما  یتح  هدرک و  جرخ  هار  نیا  رد  ار  یفازگ  ياـههنیزه  هدوب و  نآ  لابندـب  يدـج  تروص 
. دننک تیدوجوم  مالعا  تفایرد و  دشاب ، اهنامسآ  رد  یندمتم  تادوجوم 

هک دوشیم  شخپ  ًابترم  تسد ، رود  ياهاضف  زا  یئویدار  دنمورین  جاوما  هلسلس  کی  هک  هداد  ناشنریخا  تافاشتکا  هک  دناهتفگاه  یـضعب 
جاوما نیا  همـشچرس  دـنادیمن  یتسردـب  سک  چـیه  تفرگ ، یبوخ  هب  صوصخم  هدـنریگ  ياههاگتـسد  اب  نیمز  هرک  رد  ار  اهنآ  ناوتیم 

یناوارف هدنز  تادوجوم  ینامسآ  تسد  رود  تارک  رد  هک  دراد  يوق  لامتحا  دنیوگ  یم  نادنمـشناد  یلو  تساجک ؟ دنمورین  هداعلا  قوف 
یلئاسم رابخا  نآ  رد  دننک و  شخپ  ناهج  رد  ار  ناشرابخا  دنهاوخیم  لیلد  نیمه  هب  دنرت و  هتفرشیپ  رایسب  ام  زا  ندمت  رظن  زا  هک  دنتسه 

هک یتادوجوم  دراد ، یگزات  ام  يارب  هک  تسا 
624 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

شخب نیمه  لصفرد 5  . ) دـناریم رودـب  ار  اهنآ  يدـنمورین  هعـشا  یلو  دـننک ، هدافتـسا  جاوما  نیا  زا  دنـشوک ، یم  میمانیم  يرپ  ار  اهنآ 
( تشذگ لصف  نیا  بسانم  یبلاطم 

رود تفاسم  رد  دحاو  نآ  رد  راضحا  روضح و  - 12

ار يزیچ  هک  دننک  یم  شهوژپ  شـشوک و  نادنمـشناد  درک ، مالعا  ًاریخا  نویزیولت  رود  تفاسم  رد  دـحاو  نآ  رد  راضحا  روضح و  - 12
لومروف فشک  هب  قفوم  نورکیم  هرذ  دح  رد  هک  دندرک  مالعا  و  دنیامن ، رهاظ  رـضاح و  اج  رگید  رد  بیاغ و  یئاج  رد  دـحاو : نامز  رد 

نب فصآ  هک  تسا  هداد  ربخ  لاس ، دصراهچ و 29  رازه و  زا  شیپ  میرک  نآرق  دننک . یم  شالت  رتگرزب  هزادنا  يور  رب  دـنا و  هدـش  نآ 
نامیلس ترضح  تختیاپ )  ) سراف رختسا  رد  نمی  تختیاپ  ابس )  ) زا ار  ابس  هکلم  سیقلب ، تخت  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  ریزو  ءایخرب ،

مهب مشچ  هکنآ  زا  شیپ  : » تفگ تشاد  ینامسآ )  ) باتک زا  یـشناد  هک  یـسک  اّما )  » ) دومن رـضاح  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  مالـسلا  هیلع 
نم راگدرورپ  لـضف  زا  نیا  : » تفگ دـید  اـجرباپ  تباـث و  دوخ  دزن  ار  تخت )  ) نآ نامیلـس )  ) هک یماـگنه  و  دروآ »! مهاوخ  وت  دزن  ینز ،

ره و  دنک ؛ یم  رکش  دوخ  عفن  هب  دنک ، رکـش  سک  ره  و  منک !؟ یم  نارفک  ای  مروآیم  اجب  ار  وا  رکـش  ایآ  هک  دنک  شیامزآ  ارم  ات  تسا ،
«1 !« » تسا میرک  ّینغ و  نم ، راگدرورپ  هک ) تسا ، هدومن  شیوخ  نایزب   ) دیامن نارفک  سک 

نیا هک  تسناد  یم  ار  یکی  طـقف  مظعا  مسا  زا 73  ایخرب  نب  فصآ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  قوف  هیآ  نوماریپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
اجکب ات  تساجکز  هر  توافت  نیبب  میناد  یم  ار  مظعا  مسا  ام 72  داد ، ماجنا  ار  راک 

! نویزیولت ای  مشچ  کی  لاجد  - 13

رب دراد و  یناشیپ  يور  رب  مشچ  کی  هک  تسا  مشچ  کی  لاجد  روهظ  نامزلا  رخآ  مئالع  زا  یکی  نویزیولت ! اـی  مشچ  کـی  لاـجد  - 13
هچوک و رد  مدرم  دـنز و  یم  یقیـسوم  کنهآ و  تسا ، برغم  رد  شـشوگ  کی  قرـشم و  رد  شـشوگ  کـی  هک  دوش  یم  راوس  یغـالا 

دنتفا و یم  هار  وا  لابندب  نابایخ 
625 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

تایاور نیا  هراب  رد  هک  یتالامتحا  زا  دروآ ، یم  رد  خاش  دـنربب ، تذـل  وا  زا  ات  هک  دـنروآ  یم  نوریب  ار  ناشرـس  اه  هرجنپ  زا  هک  یناسک 
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یناشیپ رب  مشچ  کی  هک  دوش  اه  هراوهام  رتویپماک و  نویزیولت و  هب  هراشا  هک  دـشاب  لاتیجید  برعم  لاجد : هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظنب 
دهاوخب یـسک  رگا  هک  نیا  اما  دناشک و  یم  دوخ  لابند  هب  برغ ، قرـش و  رد  ار  مدرم  بعل  وهل و  ياههمانرب  نتخاون و  گنهآ  اب  دراد و 

یمن اهنآ  نودب  دنتـسه و  نزوگ  خاش  لکـش  هب  هک  دشاباه  نتنآ  هب  هراشا  دیاش  دروآ  یم  رد  خاش  دربب  تذل  نآ  زا  دـنک و  هجوت  نآ  هب 
قرشم رد  ششوگ  کی  هک  تسا  یغالا  مادک  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  دیؤم  میمهافم و  زا  یکی  درب و  تذل  هدافتسا و  نویزیولت  زا  دوش 

ياههدـنریگ اههدنتـسرف و  هب  هراـشا  ریباـعت : نیا  هیرظن  نیا  قبط  هکلب  دـیورب  خاـش  ناـسنا  رـس  رب  اـی  دـشاب و  برغم  رد  شـشوگ  کـی  و 
مهف لباق  مدرم  يارب  اهرازبا  اهیژولونکت و  زا  تبحـص  نامز : نآ  رد  نوچ  دراد و  رارق  برغ  قرـش و  رد  هک  تسا  یلاتیجید  ياهراوهام و 

تسا هدش  سوسحم  هب  ریبعت  دوبن 

دوش یم  کیدزن  رود ، ياههار  - 14

رودـص دنتخانـش  یمن  ار  يزیچ  یئادـتبا  گنج  تالآ  ریـشمش و  زا  ریغ  نهآ  زا  هک  یناراگزور  رد  دوش  یم  کیدزن  رود ، ياههار  - 14
هدـش ماهلا  ای  یحو  اهنآ  هب  یعبنم  هچ  زا  هک  دراذـگ  یمن  یقاب  کش  يارب  یئاج  فصنم : صخـش  يارب  ینید  ربهر  کی  زا  تـالمج  نیا 

. دوب
«1 . » دیعبلا برق  دیدحلا  یلع  دیدحلا  بکر  اذا  تسا  هدمآ  تیاور  رد 

. دوش یم  کیدزن  اهرود  دش  هداد  بیکرت  نهآ  هب  نهآ  هک  ینامز 
نوعاّـطلاب و مهتوم  نوکی  سمخ و  ۀعبّـسلا  نم  ضرـألا  لـهأ  نم  توـمی  ًاراـن و  مهیلع  رطمت  يوـهلا و  رهظ  یلع  يرجی  دـیدحلا  و  اـی .. 

دـشاب یم  و  متفه ، جنپ  نیمز  لها  زا  دـنریم  یم  و  دراب ، یم  شتآ  اهنآ  رب  اوه و  تشپ  رب  دـنک  یم  ادـیپ  نایرج  نهآ  و  رمحألا ...  توملا 
اهنآ گرم 

«2 ، » خرس گرم  نوعاط و  اب  هریغ ) گنج و  تارثا  رد  )
626 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یهلا ریفس  موقلح  زا  شیپ  نرق  هدراهچ  هک  نایب  نیا  زا  رت  نشور  يریبعت  اه  بمب  دوخ  نکفا و  بمب  ياهامیپاوه  زا  رابخا  يارب  يارب  ایآ 
!؟ دوش یم  ادیپ  تسا ، هدمآ  نوریب 

سگم هرابرد  بیجع  نخس  - 15

هیحانج دحأ  یف  ّناف  هسمغیلف  مکدحأ  ءانإ  یف  بابذلا  عقو  اذا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سگم  هرابرد  بیجع  نخـس  - 15
«1  » هعزنیل هّلک  هسمغیلف  ءادلا  هیف  يذلا  هحانجب  سمغی  ّهنا  ءافش و  رخالا  یف  ءاد و 

رد تسه و  يرامیب ) و   ) درد سگم  لاب  کی  رد  اریز  دـیربورف  بآ  هب  اًلک  ار  نآ  سپ  داـتفا ، ناـت  یکی  بآ )  ) فرظ هب  یـسگم  هک  یتقو 
يراـمیب نآ  يوراد  هک  دـیربورف  بآ  هب  مه  ار  شفرط  نآ  سپ  تـسا  نآ  رد  درد  هـک  دـتفا  یم  یفرط  هـب  اـًلومعم  و  نآ ، يوراد  يرگید 

دحای هدرکن  شهوژپ  نآ  هراب  رد  رشب  زونه  هک  تسا  هدومن  حرطم  ار  ياهلئسم  تیاور ، نیا  دیامن . فرط  رب  ار  يرامیب  نآ  ات  تسا  نآرد 
! دراد یم  رب  هدرپ  نآ  يورزا  تاقیقحت  هدنیآ  رد  یلو  معالطا ، یب  نم  لقا 

اهنآ نتفگ  نخس  هدنز و  ياهلولس  - 16

هدیـشک و نایم  هب  ار  ندب  حراوج  اضعا و  نتفگ  نخـس  میرک ، نآرق  هیآ  نیدنچ  رد  دنوادخ  اهنآ  نتفگ  نخـس  هدـنز و  ياهلولـس  - 16
اه یلیخ  يارب  تایآ  نیا  ياوتحم  دوبن ، يربخ  ةداعلا  قراخ  تایفشک  نیا  زا  هک  یناراگزور  رد  تسا ، هدومرف  حرطم  ار  اهنآ  زا  داهـشتسا 
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لیکـشت هک  نیا  ات  دناهتـشاد  زاربا  ار  یبلطم  تایآ  نآ  هراب  رد  دوخ ، تشادرب  ناـمز و  ياـضتقا  هب  تبـسن  زین  نیرـسفم  دوبن و  لوبق  لـباق 
مالـسا هک  دش  مولعم  دیدرگ و  ریـسفت  نشور و  دوخ  هب  دوخ  تایآ  نیا  یملع  يانعم  هدنز ، ياهلولـس  واهلوکلوم  زا  ندـب  ياضعا  نتفای 

ربخ یب  اـم  یلو  تسا  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار ، فشک  نیا  راـختفا  هداد و  ربخ  ار  هدـنز  ياهلولـس  دوجو  شیپ ، نرق  هدراـهچ  زا  شیب 
. دیئامن هجوت  تایآ  همجرت  انعم و  هب  میدوب ،

یلامعا هب  اهنآ  دضرب  ناشیاهاپ  اهتـسد و  اهنابز و  زور  نآ  رد   24 رون : َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  مُُهلُجْرَأ  َو  ْمِهیِْدیَأ  َو  ْمُُهتَنِْسلَأ  ْمِهیَلَع  ُدَهـشَت  َمْوَی 
. دنهد یم  یهاوگ  دناهدش  بکترم  هک 

627 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
.65 سی : َنُوبِسْکَی  اُوناک  اِمب  مُُهلُجْرَأ  ُدَهشَت  َو  ْمِهیِْدیَأ  انُمِّلُکت  َو  ْمِهِهاْوفا  یلَع  ُِمتْخن  َمْوَْیلا 

یم تداهـش  دـنداد ، یم  ماجنا  هک  یئاهراک  ناشیاهاپ  دـنیوگ و  یم  نخـس  اماب  ناشیاهتـسد  میهن و  یم  رهم  ناـشناهدرب  تماـیق )  ) زورما
. دنهد

: تلصف َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  مُهُدُولُج  َو  ْمُهُراْصبَأ  َو  ْمُهُعْمسْمِهیَلَع  َدِهش  اهوُءاج  ام  اذِإ  یَّتَح 
. دنهد یم  یهاوگ  دندرک  یم  هچنآ  هب  ناشندب  ياهتسوپ  اهمشچ و  اهشوگ و  دنسر ، یم  نآ  هب  یتقو   20

هب اهنآ   21 تلـصف : َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َو  ًةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  َو  ٍءْیـش  َّلـک  َقـطنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  اـنَقطنَأ  اُولاـق  اـْنیَلَع  ْمتدِهـش  َِمل  ْمِهِدوـُلُِجل  اُولاـق  َو 
: دنوگ یم  ناشنت  ياهتسوپ 

وا تسا و  هتخاس  ایوگ  ارام  هدروآ  رد  نخـس  هب  ار  يدوجومره  هک  یئادـخ  نامه  دـنهد  یم  باوج  اـهنآ  دـیداد !؟ یهاوگ  امدـضرب  ارچ 
. تسوا يوس  هب  ناشتشگزاب  دیرفآ و  راب  نیتسخن  يارب  ارامش 

22 تلـصف : َنُولَمْعَت  اَّمِّم  ًارِیثَک  ُمَْلعَی  َهَّللا ال  َّنَأ  ُْمتنَنظ  نَِکل  َو  ْمُکُدُولُج  َو ال  ْمُکُراْصبَأ  ـال  َو  ْمکُعْمـس  ْمُْکیَلَع  َدَهـشَی  نَأ  َنوُرتَتـسَتُْمتنُک  اـم  َو 
نامگامش هکلب  دیتشاد  میب  ناتنت  ياهتـسوپ  اهمـشچ و  شوگ و  تداهـش  زا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هن  دیدناشوپ ، یم  ار  ناتناهانگ  رگا  امش 

. دناد یمن  دیهد  یم  ماجنا  هک  ار  یلامعا  زا  يرایسب  دنوادخ  هک  دیدرک  یم 
دیتشاد ناتراگرورپ  هرابرد  هک  دوب  يدب  نامگ  نیا  يرآ   23 تلصف : َنیِرِساخلا  َنِّم  ُمتْحَبصَأَف  ْمُکاَدْرَأ  ْمکِّبَِرب  ُمتنَنظ  يِذَّلا  ُمکُّنظ  ْمِکلاذ  َو 

. دیدش ناراکنایز  زا  ماجنا  رس  دیدرگ و  امش  تکاله  بجوم  نیا  و 
نآ لومروف  نرق ، هدراهچ  تشذـگ  زا  دـعب  هک  تسا  هدومن  حرطم  ار  یبلاطم  هچ  دـیئامن  تواضق  دوخ  دـیناوخب و  تقد  اب  ار  قوف  تاـیآ 

تسا هدیدرگ  فشک  اه ، نایب 

مشچ ياهلولس  نآرق و  - 17

 ... ِْنیَْنیَع َُهل  ْلَعَْجن  َْملأ  مشچ  ياهلولس  نآرق و  - 17
 .. میدادن رارق  مشچ  ود  شیارب  ایآ  ... 

هدنز لولس  مشچ 150  هسدع  ود  رد  و  تسا ، هتفای  لیکشت  هدنز  لولس  نویلیم  زا 75  مشچ  ره  هسدع  هک  دناهدومرف  قوف  هیآ  حیضوت  رد 
نیا تمایق  زور  ادرف  دراد ، دوجو 

628 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. داد دنهاوخ  تداهش  یسکره  لامعا  هب  دنا و  هدید  دوخ  رمع  تدم  رد  ار  هچنآ  هب  دنوادخ  تاعالطا  رومأم  دادعت 

رکذت ار  هلمج  نیا  ناسنا  نداد  رادشه  يارب  دـنوادخ  نآ ، ندوب  هدـنز  دوجوم  زا  هن  دوب و  يربخ  لولـس  فشک  زا  هن  هک  ینارود  رد  سپ 
اضعا و زور  نآ  رد  هک  نیا  رب  هوالع  يرب ، رد  هب  ناـج  یئادـخ  یناـسر  عـالطا  تالیکـشت  زا  یناوت  یم  هنوگچ  ناـسنا  يا  هک  تسا  هداد 
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دراد دوجو  هدنز  دهاش  نویلیم  وت 150  مشچ  ود  هقدح  رد  اهنت  داد ، دنهاوخ  تداهش  وا  لامعا  رب  ناسنا  حراوج 

ناسنا اب  تاناویح  شفک و  نتفگ  نخس  - 18

اپرب تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناسنا 1 - اب  تاناویح  شفک و  نتفگ  نخـس  - 18
هب دنهد  ربخ  دنیوگ و  نخـس  وا  اب  شفک  دنب  هنایزات و  دنب  یتح  دنیوگ و  نخـس  مدآ  اب  هدـنرد  تاناویح  هک  نیا  ات  روهظ )  ) تعاس دوشن 

«1 . » شدوخ زا  دعب  دناهدروآ  اجب  شلها  هچنآ 
«. هلهأ هلعف  اّمم  هطوس  بذع  هلعن و  كارش  مّلکی  یّتح  ۀعاّسلا  موقت  هدیب ال  دمحم  سفن  يّذلاو  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  - 2

«2»
ماجنا شاهناخ  لها  هک  هچنآ  رب  شاهنایزات  نیلعن و  دنب  دنزب  فرح  ات  دوشن  اپرب  تعاس  تسوا  تسد  رد  دمحم  ناج  هک  یسک  هب  دنگوس 

. دناهداد
«3 . » ناسنا اب  تسا  هنایزات  نتفگ  نخس  روهظ  تامالع  زا  یکی  - 3

هب دنهد  ربخ  اروا  شاهنایزات  شفک و  هک  نیا  رگم  ددرگنرب  سپ  دور  یم  نوریب  شاهناخ  زا  يدرم  هک  دشاب  روهظ )  ) تعاس شیپاشیپ  - 4
«4 . » شدوخ زا  دعب  دناهداد  ماجنا  شتیب  لها  هچنآ 

هملاکم طابترا  لیاسو  تسا  هدش  انعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  نیا  ام ، نامز  رد 
629 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یم رد  ادص  هب  هظحل  ره  تسا و  هدش  يزاس  اج  بصن و  دیلک  هتـسد  یچم و  تعاس  لخاد  دنب و  رمک  شفک و  رد  یـسوساج  ای  یلومعم 
هناخ هناخراک ، زا  راک و  لحم  هناخ  زا  دیهاوخ  یم  رگا   ) دنیوگ یم  یطابترا  نردم  لیاس  تاغیلبت و  رد  ای  دوش  یم  رارقرب  طابترا  دـیآ و 
نیاو اـه  تفرـشیپ  نیا  تسا و  هدرک  ادـیپ  ققحت  ربماـیپ  هدومرف  هلیـسو  نیا  هب  مینک ) یم  بصن  ناـتیارب  ار  هاگتـسد  نـالف  دـینیبب  ار  دوـخ 

دهاوخ دوخ  هب  يرگید  يانعم  رتهتفرـشیپ ، تاعارتخا  تافاشتکا و  اب  کیدزن  هدنیآ  رد  تایاور  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  یملع  ياهشهج 
تفرگ

دیآ ندب  تسار  تمس  زا  اًلومعم  هتکس  - 19

نیا هب  و  دیآ ، یم  شیپ  ندب ، تسار  فرط  رد  ًالومعم  اه ، هتکس  عاونا  هک  دندقتعم  ناکشزپ  دیآ  ندب  تسار  تمس  زا  ًالومعم  هتکس  - 19
ياپ لوا  يوش ، یم  لخاد  دجـسم  هب  هک  یتقو  تسا ، هدمآ  اه  ناملـسم  ینید  تاروتـسد  رد  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  راختفا  دوخ  فشک 
دعب ار و  پچ  ياپ  لوا  يور  یم  یئوشتسد  هب  رگا  و  یتفیب ، دجسم  هب  دش ، ضراع  تیارب  ياهتکـس  رگا  ینعی  راذگب  ولج  ار  دوخ  تسار 

! یئوشتسد لخاد  هب  هن  یتفیب  یئوشتسد  نوریب  هب  هتکس  دمآ  شیپ  تروص  رد  ینعی  راذگب ، ار  تتسار  ياپ 

! ناوختسا زغم  زا  يزاس  هیبش  - 20

دوب نادنمشناد  يازهتـسا  داقتنا و  دروم  يزاس : هیبش  هب  مادقا  زا  لبق  رخاوا  نیا  ات  هک  یتایاور  زا  یکی  ناوختـسا ! زغم  زا  يزاس  هیبش  - 20
نامز زا  رتارف  مالسا  روطچ  هک  دندرک  یم  هرخسم  ار  اعدا  نیا  اهنآ  تسا و  هدش  قلخ  مدآ  پچ  هدند  زا  اوح  ترضح  هک  دوب  تیاور  نیا 
يزاس هیبش  ملع  فشک  اب  اما  دوب  ریذپ  ناکما  طقف  یسنج  لولس  زا  ناسنا  قلخ  هک  دناد  یمن  ار  یگداس  نیا  هب  هلئسم  هک  یلاح  رد  تسا 

نیرتهب هک  دـندرک  مالعا  اریخا  هک  نیا  اـصوصخم  تسا  رتارف  ناـمز  زا  زا  ردـقچ  مالـسا  هک  دوش  یم  هتخیگنارب  نادنمـشناد  همه  بجعت 
. تسا اهناوختسا  تمسق  زا  زین  ناسنا  هدند  هک  تسا  نینج  فان  ناوختسا و  زغم  يزاس  هیبش  يارب  وضع 
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دیبای شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هکنیا  دـنوادخ  ياههناشن  زا  و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد 
رد داد ؛ رارق  تمحر  تدوم و  ناتنایم  ردو 

630 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » دننک یم  رّکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  یئاه  هناشن  نیا 

نیموس هدومن و  رکذ  يروآون )  ) عادبا هملک  اب  لیذ ، تیاور  دننام  یتیاور  و  دروآ ؛ دوجو  هب  اراوح  مدآ  پچ  هدند  زا  دیوگ : یم  یتایاور 
. تسا مدآ  لِگ  يدایز  زا  رظن 

یف اهلعجف  ءاوح  هل  عدـتبا  ّمث  نیط  نم  مدآ  قلخ  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإ  دومرف : یثیدـح - نمـض  مالـسلا - هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  زا  نیعأ : نب  ةرارز 
رظّنلا هبرق و  ینـسنآ  دـقف  نسحلا  قلخلا  اذـه  ام  ّبر  ای  مدآ : لاقف  لجرلل ، ًاعبت  ةأرملا  نوکت  یکل  کـلذ  و  هیکرو ، نیب  یتلا  ةرقنلا  عضوم 
کل ّبر و  ای  معن  لاقف : كرمأل ؟ ًاـعبت  نوکت  کثّدـحت ، کـسنؤت و  کـعم  نوکت  نأ  ّبحتفأ  ءاوح  یتمأ  هذـه  مدآ  اـی  هَّللا : لاـقف  هیلإ !؟

: لجوزع هَّللا  لاقف  تیقب ، ام  رکشلاو  دمحلا  ّیلع  کلذب 
ای لاقف  ئش ، ّلکب  ۀفرعملا  کلذ  لبق  همّلع  دقو  ةوهشلا  هیلع  هَّللا  یقلأ  و  ةوهّـشلل ، ۀجوز  اضیأ  کل  حلـصت  دق  و  یتمأ ، اّهناف  ّیلإ ، اهبطخاف 

تئـش نإ  برای  ّیلع  کل  کلذ  لاقف : ینید ، ملاعم  اهمّلعت  نأ  ياضر  ّلجوّزع : هَّللا  لاقف  کلذـل ؟ كاضر  امف  کیلإ  اـهبطخأ  ّینإـف  ّبر 
شیارب سپـس  دیرفآ  لِگ  زا  ار  مدآ  ّلجوّزع  يادخ  انامه  کیلإ . اهّمـضف  اهکتجّوز  دق  کلذ و  تئـش  دق  و  ّلجوّزع : هَّللا  لاقف  یل ، کلذ 

مدآ سپ  دوـش ، درم  عباـت  نز  تقلخ ) رظن  زا   ) اـت داد  رارق  مدآ  نار  ود  ياـهتنا  ناـیم  رد  ار  وا  و  دروآ ) دوـجو  هب  و   ) دوـمن عادـبا  ار  اّوـح 
مدآ يا  دومرف : دنوادخ  دومن !؟ لوغـشم ) و   ) سونأم ارم  وا  هب  ندرک  هاگن  ندوب و  کیدزن  هک  تسیچ !!؟ ابیز  هدیرفآ  نیا  ادخ  يا  تفگ :

يادخ يا  یلب  درک : ضرع  دوش !؟ وت  رماوا  وریپ  ددرگ و  وت  تبحص  مه  سنوم و  دشاب و  وت  اب  يراد  تسود  ایآ  تسا : اوح  نم  زینک  نیا 
زینک وا  اریز  امن  يراگتساوخ  نم  زا  ار  وا  دومرف : ّلجوّزع  يادخ  متسه : هدنز  ات  رکـشت  يراذگ و  ساپـس  دشاب  نم  همذ  رد  وت  يارب  نم و 

داجیا ار  قشع  و   ) تخادنا ار  توهـش  مدآ  دوجو )  ) هب دنوادخ  دشاب ؛ وت  قشع ) و   ) توهـش تفج  هک  تسوت  حالـص  هب  ًامتح  تسا و  نم 
؛) دوب هدنامهفو   ) هداد رارق  تخانش  دروم  ار  ءایشا  مامت  وا  هب  اًلبق  هتبلا ) دومن 

تیاضر دومرف : ّلجوّزع  يادخ  تسیچ !!؟ هراب ) نیا  رد  وت  رظنو   ) تیاضر میامن  یم  يراگتـساوخ  وت  زا  ار  وا  نم  ادـخ  يا  تفگ : مدآ ) )
ملاعم هک  تسا  نآ  وا ) هیرهم  و   ) نم
631 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

مهاوخ و یم  ار  نیا  نم  دومرف : ّلجوّزع  يادخ  سپ  یهاوخ  یم  وت  رگا  ادـخ : يا  نم  ندرگ  هب  نیا  دومن  ضرع  یهد : دای  وا  هب  ارم  نید 
«1 !(. » شکب تشوغآ  هب  و   ) نابسچب تدوخ  هب  مدرک  جیوزت  وت  هبار  وا  هیرهم ) نیا  لباقم  رد  )

؛ دیدرگ نیمز  هرک  يدابآ  نارمع و  ثعاب  مدآ و  لسن  دایدزا  ببس  كرابم  جاودزا  نیا 
دلوتم رگید  رامـش  یب  ياهنایرج  زور  هب  زور  تشاذگ و  دوجو  هصرع  هب  مدق  اهنآ : نانیـشناج  ادخ و  ناگداتـسرف  نومیم  دـنویپ  نیا  زا  و 

. دیدرگ ادیپ  دش و 
زغم ای  ناوختسا  زا  مدآ : هدند  زا  یلب  دروآ  دیدپ  مالسلا  هیلع  مدآ  دوخ  دوجو  زا  تایاور ، زا  ياهتسد  ربارب  ار  ناوج  نز  نیا  لاعتم  يادخ 

بسانم و ناوختـسا  زغم  نارادـناج : ندـب  ياضعا  یماـمت  ناـیم  زا  يزاـس » هیبش   » يارب تسا  هدرک  تباـث  زور  ملع  ياـهشیامزآ  هک  نآ 
رد ار  وا  تمه  داد و  لیوحت  ایند  هب  ار ، تیرـشب  ردام  ناوج و  ياّوح  اهلوحت ، لیوحت و  اهناتـسب و  هدب  نیا  سپ  دهد  یم  باوج  بوخ 
هک ياهنوگ  هب  داد  رارق  اّوح  تبحم  رهمرپ و  شوغآ  رد  ار  اهبرپ  رمع  ندرک  يرپس  رد  مدآ  نوکس  شمارآ و  و  ناوج ، مدآ  رانک  ندیمرآ 

. دهد یم  حیجرت  شنازیزع  همه  هب  دایز ، عقاوم  رد  ار  دوخ  رهوش  نز 
مدآ ِلِگ  يدایز  زا  اروا  تقلخ  هکلب  هتخانـش  دودرم  ًادـیدش  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  پچ  هدـند  زا  اوح  شنیرفآ  راـبخا  زا  یتمـسق  رد  هجوت :
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«2  » ملاعلاهَّللاو تسا  هدومندییأت 

رکش - 21

، تسین یناگمه  یمومع و  نآریغ ، کمن و  دننام  مه  نیا  دناهدرک  مالعا  عونمم  اه ، یندروخ  زا  یضعب  دننام  ار  رکش  فرصم  رکش  - 21
.!؟ ِهچ ملاس  صاخشا  يارب  اما  دراد  یلک  ررض  اه  یتباید  يارب  یلب 

. لیذ تایاور  دننام  تسا ، هدومن  قیوشت  دیکأت و  رکش  فرصم  يارب  تایاور 
همه هب  رکش  ءییش  نم  ّرضی  ءییش و ال  ّلک  نم  عفنی  رّکّسلا  دومرف : مالسلا  هیلع  ءاضر  ماما  - 1

632 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«1 . » دناسر یمن  ررض  زیچ  چیه  هب  تسا و  عفان  زیچ 

«2 . » رّکّسلا نم  ّیلا  بحأ  ءییش  سیل  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
. دشاب رکش  زا  رت  ینتشاد  تسود  نم  يارب  يزیچ  تسین 

؟ كرابم بیط  زا  یئاجک  وت  دومرف : درک ، تیاکش  ابو  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم  - 3
نیتسخن مالسلا  امهیلع  دوواد  نب  نامیلس  رّکّسلا  ذّختا  نم  لوا  دومرف : امش  ینامیلس  اذه  مکّینامیلس  دومرف : تسیچ ؟ كرابم  ّبیط  دیسرپ 

«3  » دوب دوواد  نب  نامیلس  دومن ، جارختسا ) و   ) ذخا ار  رکش  هک  یسک 
لکأی وه  ءاد و  نیعبس  نم  عفنی  وه  دزربطلا و  رّکـس  لضف  نع  ساّنلا  لفغأ  ام  ةرارز  ای  کحیو  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  - 4

«4 . » هلصأب هعلقی  مغلبلا و 
یم ار  مغلب  درد و  عون )  ) داتفه زا  دهد  تعفنم  نآ  دزربط ، دیفـس )  ) رکـش عفانم ) زا   ) ار مدرم  هدرک  لفاغ  هچ  هرارز  يا  دشخبب  اروت  ادـخ 

. دنک یم  نک  هشیر  دروخ و 
: دومرف خلت ، ياهوراد  نیا  اب  تفگ : دینک ،؟ یم  اوادم  ار  ناتیاهرامیب  يزیچ  هچ  اب  دومرف : لاّبن  ریشب  نب  ییحی  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5

لعج يذـّلا  ّناف  ناشونب  ضیرم  نآ  هب  زیرب و  درـس  بآ  نآ  هب  سپـس  بوکب و  ریگب و  دیفـس  رکـش  دـش ، ضیرم  ناـت  یکی  هک  یتقو  هن ،
«5 . » ةوالحلا یف  هلعجی  نأ  رداق  رارملا  یف  ءافّشلا 

. دهدرارق مه  اه  ینیریش  رد  ار  افش  تسا  رداق  داد ، رارق  اهخلت  رد  ار  افش  یسک  نآ 
. دناهدومن نایب  ار  رکش  دایز  تیمها  عفانم و  تسا و  هدش  رداص  نید  ناگرزب  زا  ددعتم  تایاور  نومضم  نیا  بیرق 

هجلاعم يارب  ای  دنراد  ملاس  نت  هک  تسا  یناسک  مومع  يارب  تاشیامرف  نیا  هتبلا 
633 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

رگید لـصفم  ياـهباتک  همئا و  بط  یمالـسا و  بط  ياـهباتک  هب  نیبلاـط  دـناهداد ؛ روتـسد  صوصخم  صاخـشا  هب  صاـخ و  يراـمیب 
دنیامن هعجارم 

رمقلا قش  - 22

هجوتم ماهداد  ماجنا  هطبار  نیا  رد  اسان »  » نامزاس تاقیقحت  يور  رب  هک  یتاعلاطم  قبط  دـیوگ : فشاـک »  » ریـسفت هدنـسیون  رمقلا  قش  - 22
دوجو هب  اهگنس  شزیر  طسوت  هک  ياهریاد  ياهفاکـش  لوا  دناهدرک ؛ ییاسانـش  هام  هرک  يور  رد  ار  فاکـش  عون  هس  اهنآ  هک  ماهدش 
فاکش ود  زا  مادک  ره  يارب  اهفاکش  نیا  یسررب  رد  اهنآ  يدنبرمک ، تروص  هب  یفاکش  موس  چیپرام و  ياهفاکش  مود  تسا ، هدمآ 

تداع قرخ  روما  زا  هزجعم و  رما  نیا  اریز  دناهتفاین ؛ تسد  یملع  خساپ  هب  يدنبرمک  فاکـش  اب  هطبار  رد  اما  دـناهتفای  ار  یتلع  کی  هیلوا 
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«1 . » تسا
طـسو رد  دندید  دـندرک  یم  یـسر  رب  هک  هام  هرک  يارب  هسنارف  رد  دومن  مالعا  نویزیولت  رد  تفگ : کیدزن  ياهلیماف  زا  یکی  لقن  هب  انب 

رازه هب  ًابیرقت  طخ  نیا  داجیا  دندید  دندرک  شیامزآ  ار  هریاد  نآ  كاخ  هناودنه : کی  ندیرب  دـننام  دراد  دوجو  هریاد  طخ  کی  هام  هرک 
هک ددرگ  یم  رب  ینامز  هب  تسرد  دندید  دندرک  یـسررب  ار  خیرات  نآ  رد  طخ  نیا  داجیا  تلع  زاب  ددرگ ؛ یمرب  يدنا  لاس و  دصراهچ  و 

دندوبهدومن تساوخرد  ار  هام ) ندرک  مینود   ) رمقلا قش  ادخ  لوسر  زا  شیرق  نیکرشم 

بآ ياهلوکلوم  لمعلا  سکع  - 23

ینفلت راوزبس  مق و  زا  فلتخم : ياهاج  زا  فلؤم  نیمه  زا  تایح » همـشچرس   » باتک راشتنا  زا  سپ  بآ  ياهلوکلوم  لـمعلا  سکع  - 23
: تفگ راوزبس  نفلت  یتح  دندرک  رکشت  باتک  نیا  نتشون  رطاخ  هب  نم  زا 

هراب رد  بآ و  يارب  بلاطم  همه  نیا  مالـسا  رد  میدرک  یمن  رواب  اـم   ) دنتـشاد یم  راـهظا  باـتک : نیا  زا  عـالطا  زا  سپ  نپاژ »  » روشک رد 
؛! دشاب هتشاد  دوجو  بآ )

رگا ام  دنتفگ : یم  هلمج  زا  دناهتشاد  یتاقیقحت  بآ  هراب  رد  نپاژ  رد  داد  همادا  دعب 
634 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ادیپ طاسبنا  بآ  ياهلوکلوم  هک  مینیب  یم  بوکسورکیم  ریز  رد  مییوگب : بآ ، فرظ  کی  هب  هدننک  لاحـشوخ  كاپ و  بوخ و  نانخس 
؛ دندرگ یم  عمج  هدش و  ضبقنمو  هدرسفا  مینیب  یم  میئوگب ، تشز  نانخس  دب و  ياهفرح  رگا  دنیآ و  یم  دجَو  هب  دننک و  یم 

هک دنا  هداد  تنرتنا  هب  بآ : ياهلوکلوم  فلتخم  تالاح  زا  سکع  يدایز  دادعت  مدـید  مدرک  زاب  داد ، نم  هب  یتنرتنا  سردآ  کی  سپس 
؛ دوب یئاشامت  ًاعقاو 

شیپ اهنرق  زا  ءاملع  نید و  ناگرزب  هک  مداتفا  تایآ  اهاعد و  نآ  دای  هب  هلـصافالب  اه : سکع  نآ  ندـید  بلاطم و  نیا  ندینـش  زا  سپ  نم 
ای دروآ ؛ یم  دوجو  هب  اهنآ  يرامیب  رد  یبوخ  رثا  دـنداد و  یم  نارامیب  هب  ناضیرم  يافـش  يارب  دـندرکیم و  توف  بآ  هب  دـندناوخ و  یم 
لق یسرکلا و  تیآ  نیتذوعم و  هروس و  دمح و  هک  دنک  یم  لقن  نیما  لیئربج  زا  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  هک  ناسین  بآ  هرابرد  یتایاور 

هعرج کـی  بآ  نآ  زا  ماـش  حبـص و  هتفه  کـی  و  ینک ، توف  ناـسین  بآ  هب  یناوخب و  هبترم  داـتفه  کـی  ره  رگا  ار  نورفاـکلا  اـهیأ  اـی 
. هنیمز نیا  رد  رگید  تایاورو  « 1  » دهد یم  افش  دنوادخ  یشاب  هتشاد  یضرم  ره  یشونب ،

شنکاو زا  هن  دوب و  يربخ  بآ  لوکلوم  فشک  زا  هن  زونه  اه  نامز  نآ  هک  مدرکیم  وج  سرپ و  تایلمع  نیا  نوماریپ  هتفر و  ورف  رکف  هب 
، ینک توف  بآ  هب  یناوخب و  ار  اعد  نالف  هیآ و  نالف  رگا  هک  دـندوب  هتفرگدای  ار  نیا  ینامـسآ  یحو  عبانم  زا  ام  ناینیـشیپ  اـما  يرثا ، نآ 

نآ هدنتسرف  هب  تیاهن  رد  هدنروآ و  نید و  نیا  هب  مزانب  يا  دراذگ  یم  تبثم  رثا  رامیب  دوجو  رد  هدمآ و  رد  دجَو  هب  بآ  نآ  ياهلوکلوم 

! ریش زا  رارف  دننام  ماذج  زا  دینک  رارف  - 24

ریـش زا  رارف  دننام  دینک  رارف  ماذج  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یثیدحرد  - 1 ریـش ! زا  رارف  دننام  ماذج  زا  دینک  رارف  - 24
(. هدنرد )

ترضح نآ  نیا ، زا  شیپ  نرق   14 دشاب . یم  هدنرد  ناریش  دننام  نآ  لکش  دناهدید  هتشاذگ و  بوکـسورکیم  ریز  ار  ماذج  برکیم  ًاریخا 
رطخ زا  مه  نایب  نیا  اب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

635 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
( ماهلا یحو و  عبنم  رازگ  راک  يا  داب  وت  رب  ادخ  دورد   ) تخاس راکشآ  ار  نآ  لکش  مه  هتشاد و  رذح  رب  ماذج  برکیم 
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یگتفرگ هام  باتفآ و  هب  هاگن  تهارک  - 25

. دناسر یم  ررض  اهمشچ  هب  شاهعشا  نوچ  دینکن  هاگن  هام  باتفآ و  هب  فوسک  فوسخ و  رد  یگتفرگ  هام  باتفآ و  هب  هاگن  تهارک  - 25
(. اه هناسر  )

يرادربسکع سکیا  هعـشا  دننام  دیـشروخ ، هعـشا  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  دیاش  دینکن  عامج  فوسک  فوسخ و  رد  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
دشاب رضم  تسا ، رضم  هلماح  نانز  يارب  هک 

یکارا يوجشناد  فشک  - 26

يروآون راکتبا و  هب  نآرق  هیآ  کی  زا  ماهلا  اب  هک  دندرک  یفرعم  ار  یکارا  رکتبم  يوجـشناد  نویزیولت  رد  یکارا  يوجـشناد  فشک  - 26
زبس هایگ  جوم : لوط  نآ  اـب  هک  ار  توص  زا  یجوم  لوط  فشک : زا  دوب  تراـبع  نآ  تفرگ و  ار  ياهژیو  هزیاـج  دوب و  هدز  تسد  یبلاـج 

. تسا هتفرگ  ماهلا  هفیرش  هیآ  ود  زا  ار  راکتبا  نیا  درک و  یم  کشخ  ار :
كانتشحو و دابدنت  ام  ( 20 رمق :  ) ٍرِعَقنُّم ٍلْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَـک  ساَّنلا  ُعِزنَت  ( 19  ) ٍّرِمَتسُّم ٍسْحن  ِمْوَی  یف  ًارصْرص  ًاحیِر  ْمِهیَلَع  اْنلـسْرَأ  اَّنِإ  - ) 1

! دنکیمرب اج  زا  هدرک و  نکهشیر  لخن  ياههنت  نوچمه  ار  مدرم  میداتسرف  نانآ  رب  رمتسم  موش  زور  کی  رد  ار  يدرس 
ٍلْخن ُزاجْعَأ  ْمُهنَأَک  یَعْرص  اهِیف  َمْوَْقلا  يَرتَف  ًاموسُح  ٍماَّیَأ  َۀَِینامَث  َو  ٍلاَیل  َْعبس  ْمِهیَلَع  اهَرَّخـس  ( 6  ) ٍۀَِیتاع ٍرـصْرص  ٍحیِِرب  اوِکلْهُأَف  ٌداَع  اَّمَأ  َو  - ) 2

بش و تفه  ار  نکناینب  داب  دنت  نیا  دنوادخ  دندیسر * تکاله  هب  ادصرپ  درـس و  رگنایغط و  يدابدنت  اب  داع »  » موق اّما  و  ۀقاح 7 )  ) ٍۀَیِواخ
رد لخن  ناتخرد  یلاخ  وت  هدیسوپ و  ياههنت  نوچمه  موق  نآ  هک  يدید  یم   ) يدوب اجنآ  رگا   ) تخاس و طلسم  اهنآ  رب  یپایپ  زور  تشه 

«1 . » تسا دیدش ) يادص   ) ینعم هب  برع  تغل  رد  رصرص ) . ) دناهدش كاله  هداتفا و  نیمز  يور  داب  دنت  نیا  نایم 

یشومارف رمیازلآ و  يوراد  فشک  - 27

مخت ردـنک و  زیوم و  هراـصع  زا  ار  رمیازلآ  يوراد  فشک  یگزاـتب  دوـمن  مـالعا  نوـیزیولت  رد  یـشومارف  رمیازلآ و  يوراد  فـشک  - 27
. دناهدروآ رد  دیلوت  هلحرم  هب  فشک و  روگنا 

دایدزا يارب  دیروخب و  زیوم  ددـع  هنازور 7  شوه  يدایز  يارب  اتـشان  زور  ره  تسا  هتخومآ  اـم  هب  شیپ  لاـس  زا 1400  شیب  رد  تاـیاور 
. دیوجب ردنک  هظفاح 

كاوّسلا و نابّللا و  مقّـسلا : نبهذی  ظفحلا و  ندزی  ثالث  یلعای  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يایاصو  رد 
«1  » نآرقلا ۀئارق 

2 (. » ندناوخ  ) نآرق و  ندز )  ) كاوسم و  ندیوج )  ) ردنک دنک  یم  دایز  ار  هظفاح  هوق  زیچ  هس  یلع  يا 

! یهاگشیامزآ حاقل  - 28

رادراب هک  یناوناب  ینعی  دریگ ، یم  ماجنا  هداتفا و  اج  یهاگـشیامزآ  حاقل  هلئـسم  رگید ، ياهروشک  ناریا و  رد  یهاگـشیامزآ ! حاـقل  - 28
؛ دنوش یم  رادراب  نیون ، ياهدتم  اب  هفطن  حیقلت  اب  دنوش ، یمن 

يداع يرتسبمه  قیرط  زا  مناخ  نیا  رگا  دـشاب ، ِهک  زا  ِهچ و  یقیرزت ، یحیقلت و  هفطن  هک  تسا  زاس  هلئـسم  دوخ  راک  نیا  ماجنا  سفن  هتبلا 
رهوش هفطن  زا  هدـنیآ  هچب  نوچ  دـنیامن ، قـیرزت  دـنریگب و  ار  شرهوـش  هفطن  یلو  دوـش ، یمن  راد  هچب  یکـشزپ ، تاـهج  لـئاسم و  يور 

رگید و درم  هفطن  زا  رگا  اـما  درادـن ، لاکـشا  وو ..  درب  یم  ثرا  را  وا  زا  تسا و  بـستنم  وا  هـب  دـیآ ، یم  دوـجو  هـب  مناـخ ، دوـخ  یعرش 
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انز و دننام  درادـن و  مناخ  نیا  رهوش  هب  یطبر  هچب  نیا  هدـنیآ  رد  اریز  تسین ، زیاج  تسا و  مارح  لاکـشا  الب  دریگ ، ماجنا  حـیقلت  مرحمان 
. دش دهاوخ  هجوتم  وا  هب  هدازانز  مکح 

هکلب دـنک ، یم  نییعت  یطابنتـسا  یهقف و  ياـهباتک  ار  نآ  فـیلکت  اریز  تسین  لـمع  نیا  یمارح  لـالح و  دروـم  رد  اـم  ثحب  اـجنیا  رد 
ماجنا لمع ، نیا  یلعف  ياهکینکت  اب  هک  تسین  یکـش  هتبلا  هنای ! دراد  ناکما  نایرج  نیا  مینبب ، هک  تسا  حـیقلت  لومروف  هلئـسم و  فشک 

نودب ینامز  رگا  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  یلو  تسا  هداد  هجیتن  هتفای و 
637 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

فلاـخم اـیآ  و  دراد ؟ دوجو  رداـم  زا  اـهنت  ردـپ و  نودـب  دـنزرف  دـلوت  ناـکما  یملع  رظن  زا  اـیآ  دـیئوزوتامرپسا ) ینعی   ) درم هفطن  قیرزت 
؟ تسین هنیمز  نیا  رد  نادنمشناد  تاقیقحت 

؛ تسا هتفای  ققحت  ردپ ، تلاخد  نودب  مالـسلاهیلع ،)  ) یـسیع دلوت  دـننام  تسا  هتفرگ  تروص  زاجعا  قیرط  زا  اًلبق  هلأسم  نیا  کش  نودـب 
. تسا هدومن  نآ  ندوب  نکمم  هب  حیرصت  هکلب  هدرکن  یفن  ار  يرما  نینچ  ناکما  زین  زورما  ملع  یلو 

درادن اهناسنا  هب  یـصاصتخا  هفطن ، داقعنا  هلأسم  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدش و  هدید  تاناویح  زا  يرایـسب  نایم  رد  یئازرکب  عوضوم  اصوصخم 
. دنکیم تابثا  مومع  روط  هب  ار  رما  نیا  ناکما 

هب هک  یماگنه  دسیونیم : نینچ  هتخانشان  دوجوم  ناسنا  باتک  رد  يوسنارف  فورعم  سانش  تسیز  تسیژولویزیف و  لراکسیسکلا  رتکد 
زا هک  میروایب  رطاخ  هب  ار  نویاتاب  بول و  ياهـشیامزآ  دیاب  مینکیم  رکف  دنراد  لثم  دـیلوت  رد  ردام  ردـپ و  زا  کی  ره  هک  یمهـس  نازیم 
. دروآ دوجو  هب  ناوتیم  يدیدج  هغابروق  یصاخ ، ياهکینکت  هلیسوب  دیئوزوتامرپسا  تلاخد  نودب  هغابروق ، هدشن  روراب  کمخت  کی 
هدام لماع  کی  دوجو  هشیمه  لاح  ره  رد  یلو  درک  رن  لولـس  نیـشناج  ار  یکیزیف  ای  یئایمیـش  لماع  کی  تسا  نکمم  هک  بیترت  نیا  هب 

. تسا يرورض 
( دیئوزوتامرپسا  ) رن هفطن  دروم  رد  هنرگ  دشابیم و  لووا )  ) ردام هفطن  دوجو  دراد  تیعطق  دنزرف  دلوت  يارب  یملع  رظن  زا  هچنآ  نیا  رب  انب 

رارق ناکـشزپ  لوبق  دروم  زورما  ناهج  رد  هک  تسا  یتیعقاو  یئازرکب  هلأسم  لیلد  نیمه  هب  ددرگ ، نآ  نیـشناج  دـناوتیم ، يرگید  لـماع 
. دتفایم قافتا  ردان  رایسب  دنچ  ره  هتفرگ .

ریـسم رد  تاناویح  زا  هدام ، رن و  یب  تادوجوم  تسا و  هدـش  لح  دـنوادخ ، تردـق  شنیرفآ و  نیناوق  ربارب  رد  هلأسم  نیا  هتـشذگ  نیا  زا 
دنیآ یم  دوجو  هب  رگید ، ياهزیچ  ناسنا و  عوفدـم  نِهپ و  نجل و  ندـنام  زا  هک  یتارـشح  دـننام  دـیآ ، یم  هدـمآ و  دوجو  هب  دایز  یعیبط 
َمَداَء ِلَثَمَک  ِهَّللا  َدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ  دیوگ : یم  نآرق  دیئامن .! هجوت  لیذ  هیآ  هب  هنای !؟ تسا  هتخاس  یلمع و  راک  نیا  مه  ناسنا  زا  ایآ  یلو 

نُک َُهل  َلاق  َُّمث  ًباَُرت  نِم  ُهَقَلَخ 
638 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

«1 ( » 59  ) ُنوُکَیَف
ینعی دش ، یلماک )  ) دوجوم مه  وا  وش  دوجوم  داد  نامرف  وا  هب  سپس  دیرفآ  كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  نوچمه  ادخ  دزن  رد  یسیع  لثم 

. تسین رتمهم  تداع  قراخ  نآ  زا  تداع  قراخ  نیا 
خاروس ندشن  گرزب  دننام  تسین  ارجا  لباق  هجو  چیه  هب  لاحم  ینعی  تسا ، لاحم  هلأسم  زا  ریغ  زاجعا  هلأسم  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  هتبلا 

یم قلعت  نکمم  ياهزیچ  هب  زاجعا  یلو  تسا ؛! لاحم  نیا  دوش  در  نزوس  خاروس  زا  لکیه  نآ  اب  هک  رتش  مجح  ندشن  کچوک  نزوس و 
دننام تسین  لاحم  دشاب و  یم  لح  لباق  نآ  لومروف  ندرک  هدایپ  اب  هک  نف  داتـسا  صـصخت  ملع و  اب  هکلب  يداع  قیرط  زا  هن  یهتنم  دریگ 

هیلع فسوی  ترضح  هئربت  يارب  هراوخ  ریش  هچب  نتفگ  نخس  نینچمه  شا و  يدازون  لوا  زور  رد  وا  نتفگ  نخس  ای  یسیع  ترضح  دلوت 
. لیئارسا ینب  دباع  حیرُج  یهانگیب  رب  هزور  کی  هچب  تداهشای  مالسلا 
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گنج نوعاط و  اب  تما  يدوبان  - 29

«2 « » نوعاطلا نعطلاب و  یتّمأ  ءانف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  گنج 1 - نوعاط و  اب  تما  يدوبان  - 29
. تسا نوعاط  دروخ و  دز و  اب  نم  تما  يدوبان 

هتفر و انف  هب  مالـسا  تما  زا  دایز  دادـعت  دـیلوت و  نوعاط )  ) نآ یفنم  تارثا  زا  دایز و  ياهگنج  رثا  رد  هک  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیازا 
هک تسا  هدش  هتفگ  نخـس  نیا  دوبن ، يربخ  گنج  اهیزیرنوخ و  زا  ابو  ای  نوعاط  ندمآ  دوجو  هب  زونه  هک  ینامز  رد  دـش . دـنهاوخ  دوبان 

دش فشک  اهدعب 

وج نان  - 30

، شراوگ هاگتسد  تیلاعف  میظنت و  نوخ ، رد  روآ  نایز  ياهیبرچ  دیلوت  زا  يریگولج  لماش  وج ، نان  ياهتیصاخ  نیرتمهم  وج  نان  - 30
يزاس نیلوسنا  کیرحت  نوخراشف ، لیدعت 

639 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
زا يریگولج  ندـب ، رد  روموت  دـشر  اب  هلباقم  هدـننک ، هدولآ  تاّرذ  زا  هدور  هدـعم و  ياههراوید  يزاـسکاپ  نوخ ، دـنق  شهاـک  ندـب ، رد 

، ناطرـس اب  هزرابم  رد  زین  تسا و  هظفاح  تیوقت  نآ و  رد  هورگ ب  ياـهنیماتیو  دوجو  تلع  هب  تسوپ  یئاـبیز  یباداـش و  ظـفح  یقاـچ ،
. تسارثؤم تسوبی  نامرد  لورتسلک و  میظنت 

يارب نان  نیا  ندروخ  دراد  دوجو  ربیف  مرگ  راهچ  دودـح  وج  نان  مرگ  ره 100  رد  تسا و  مدـنگ  نان  رباربود  وج  نان  رد  دوجوم  سوبس 
وج ناناب  ناوت  یم  ار  نآ  زا  يدایز  شخب  بیترت  نیدب  هک  دراد  زاین  ربیف  مرگ  ات 30  هب 20  هنازور  یتباید  ره  اریز  تسا  دیفم  یتباید  دارفا 

؛ درک ناربج  تاجیزبس  تابوبح و  ندروخاب  ار  هیقب 
وج دربراک  تسا ؛ هدش  هتخانش  زین  تمالس » ریسکا   » ناونع هب  رادریگاوریغ ، نامرد  لرتنک و  يریگشیپ ، رد  هک  يریثأت  لیلد  هب  وج  هزورما 

؛ تسا دیفمرایسب  زین  ناکدوک  یلیمکت  ياذغ  بوس و  هیهترد 
رد يددعتم  تایاور  مدید  مدومن  هعلاطم  ار  راونألاراحب  یفاک و  لوصا  باتک  وج ، هرابرد  الاب  تایفشک  نف  نیـصصختم  تاراهظا  زا  سپ 

ناماما ریاسو  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رمعلا  مادام  ياذغ  هصاخ  ءایبنا  مامت  ياذغ  وج  هک  نیا  وج و  هراب 
نیا صاوخ  اهنآ  اما  دـناهدرک  یئامنهار  ار  نامز  نآ  نادان  مدرم  ردـقچ  دوخ  یلمع  غیلبت  اب  ناگرزب  نیا  هک  متفر  ورف  رکف  هب  تسا ، هدوب 

مهیلع ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راک  تمکح  تلع و  نآ ، صاوخ  فشک  اب  اهزورما  ات  دـناهدشن  هجوتم  ار  ملاـس  یئاذـغ  عبنم 
. دیئامرف هجوت  هراب  نیا  رد  تیاور  دنچ  هب  دسر ، یم  روهظ  هصنم  هب  مالسلا 

ام هیلع و  كراب  ریعّشلا و  لکآل  اعد  دقو  ّالا  ّیبن  نم  ام  و  سانلا ، یلع  انلضفک  ّربلا  یلع  ریعّشلازبخ  لضف  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 1
«1 . » ًاریعش ّالا  هئایبنأ  توق  لعجی  نأ  یلاعت  هّللا  یبأ  راربألا ، ماعط  ءایبنألا و  توق  وه  هیف و  ءاد  ّلک  جرخأ  ّالا و  ًافوج  لخد 

، تسا هدومن  تکربو  هدرک  اعد  وج  نان  هدنروخ  هب  هک  نیا  رگم  تسین  يربمغیپ  تسا و  مدرم  رب  ام  لضف  دـننام  مدـنگ ، رب  وج  نان  لضف 
رارق هکنیا  درادـن  تسود  دـنوادخ  تسا ، ناکینو  ناربمایپ  مامت  قزر  نآ  دـنار و  نوریب  نآزا  اراهدرد  مامترگم  دوشن  لخاد  ینوردـنا  رب 

. وج رگم  ار  شءاینبا  ياذغ  دهد 
640 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

ادـخ لوسر  كاروخ  مادـم  هیلا  هّللا  هضبق  یتح  ریعـشلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ماعط  لازام  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 2
. دومن حور  ضبق  اروا  ادخ  ات  دوب  وج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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وج هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياذغ  تیزلا  همادا  رمتلا و  هاولح  ریعـشلا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  توق  ناک  دومرف : زاب  - 3
. دوب نوتیز  شرسد  امرخ و  شا  ینیریش  و 

وج زا  رتشیب  يافـش  يزیچ  رد  تسناد  یم  دنوادخ  رگا  ءایبنألاءاذغ  هّللا  هلعجام  ریعّـشلا  نم  رثکأ  ءافـش  ٍءیـش  یف  هّللا  ملعول  دومرف : و  - 4
«1 . » داد یمن  رارق  ءایبنا  ياذغ  ار  نآ  دوب ،

تبوطر و رد  یمرگ و  مدـنگ ، نان  هک  تسا  نیا  ءابطا  ناـیم  رد  روهـشم  دـیامرف : یم  قوف  تاـیاور  لـقن  زا  دـعب  یـسلجم  همـالع  موحرم 
بآ تسین و  بوخ  هدعم  يارب  یلو  تسا  عفان  نآرب ، نتسب  ای  ندیلام  يرگ  نامرد  يارب  کشخ و  درس و  وج  تیـصاخ  و  لدتعم ، يدرس 

. تسا راد  خفن  یمک  عفان و  هفرس  هایس  هنیس و  يارب  مضهلا و  لهس  دیفم و  ناراد  بت  يارب  تسا و  یبوطر  درس و  وج 
تسا یفاک  قوف  تایاور  هنومن  يارب  هک  تسا  دایز  نآ  عفانم  وج و  هراب  رد  تایاور 

کمن - 31

هک دومن  مالعا  کـمن  هراـب  رد  صـصختم  نادنمـشناد  هلیـسو  ار  یفـشک  نویزیولت  رد  یـسمش .  1387 / 11 خـیرات 12 // رد  کـمن  - 31
. دنک یم  يریگولج  هدعم ، ناطرس  هب  ءالتبا  زا  یکمن  روش و  ياذغ  ندروخ 

: دنیامرف یم  نید  ناربهر  هک  مداتفا  یتایاور  دای  هب  هلصافالب  بلطم  نیا  ندینش  زا  سپ 
زین تیاهنرد  دیشچب و  هدز و  کمن  هب  ًارصتخم  ار  تشگنا  دینک ، متخ  کمناب  مه  ار  نآ  حاتتفا و  کمن  اب  ار  اذغ  ندروخ  تسا  بحتـسم 

. دیئامن رارکت  ار  نیا 
هراشا بابحتسا  ناونعاب  ار  روتسد  نیا  خیرات  زا  یعطقم  هچ  رد  ناگرزب  نیا  مینیب  یم 

641 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
هب التبم  هک  یناسک  يارب  دراد  یتارـضم  کمن  یلب  تسین !؟ مک  مه  کمن  تاّرـضم  هک  دوش  ضارتعا  راتفگ  نیا  هب  تسا  نکمم  دناهداد 

يارب هک  اه  یندـیماشآ  یندروخ و  زا  یلیخ  دـننام  دـهاک ، یمن  کمن  عفاـنم  یئاذـغ و  شزرا  زا  انثتـسا  نیا  اـما  دنـشاب  اـی ...  نوخ  راـشف 
. تسا دیفم  همه  يارب  اًلک  اما  دراد  ررض  یئانثتسا  صاخشا 

اب نک و  حاتتفا  کمن  اب  ار ) اذـغ   ) یلع يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 1
عجو و   ) صربلا ماذـجلا و  نونجلا و  اهنم  ءالبلا  عاونا  نم  ًاعون  نیعبـس  نینثا و  نم  یفوع  هب  متتخا  حـلملاب و  حـتتفا  نم  ّهناف  امن  متخ  کمن 

«1 ( » نطبلا عجو  سارضألا و  قلحلا و 
ماذـج نونج و  تساهنآ  زا  دوش و  هداد  تیفاع  اهالب  عاونا  زا  عون  ود  داتفه و  زا  دـنک  متخ  نآ  اب  دـیامن و  حاتتفا  کمن  اب  سکره  اـنامه 

. مکش درد  نادند و  درد  درد و  ولگ  و  یسیپ )  ) صربو
«2  » هجولا شمنب  هنع  بهذ  حلملا ، هماعط  نم  ۀمقل  لّوأ  یلع  ّرذ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2

. دور یم  نیب  زا  شیور  دیفس  هایس و  ياه  لاخو )  ) هطقن دزیرب ، کمن  دوخ  همقل  نیلوا  هب  سکره 
یم مدرمرگا  دینک ، عورـش  کمن  اب  ار  دوخ  ماعط  لوا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریمازا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نبدـمحم  - 3

«. 3  » دندرک یم  رایتخا  هداد و ) حیجرت  رهزداپ  وراد و  شون  و   ) قایرت هب  ار  نآ  تسه ، یعفانم )  ) هچ کمن  رد  دنتسناد 
«4  » ّلخ حلم و  هیلع  ناوخ  یلع  نّولصی  هتکئالم  هَّللا و  ّنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 4

. دشاب هکرس  کمن و  نآ  رد  هک  ياهرفس  رب  دنتسرف  یم  دورد  ناگتشرف  دنوادخ و 
دیدرگ ءافتکا  قوف  تایاور  هب  هک  تسا  دایز  نوگانوگ  ياهباتک  رد  نومضملا  بیرق  هباشم و  تیاور  دروم  نیا  رد 
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نآرق ياهزاجعا  هوجوزا  یکی  - 32

باتک هک  تسا  نیا  دـننک  یم  نایب  نامز  زا  مالـسا  ندوب  رتارف  يارب  هزورما  هک  ار  یتاهبـش  زا  یکی  نآرق  ياـهزاجعا  هوجوزا  یکی  - 32
رد دننیرفایب ، ار  سگم  کی  یتح  دنناوت  یمن  دنوش  عمج  رـشب  ءانبا  همه  هک  دیوگ : یم  هیآ 73  جح  هروس  رخآ  رد  ییاعدا  رد  امش  ینید 
هن تسا  ناگتشذگ  لام  مالسا  سپ  دنک  یم  تسرد  يزاس  هیبش  رد  ار  یناسنا  ای  ار  يدنفـسوگ  هکلب  سگم  اهنت  هن  ملع  هزورما  هک  یلاح 

. ناگدنیآ
«1  ...( » َُهل اوُعَمَتْجا  َِول  َو  ًابابُذ  اوُُقلْخی  َنل  ِهَّللا  ِنُود  نِم  َنوُعْدَتَنیِذَّلا  َّنِإ  دیامرف ...( : یم  هک  تسا  قلخ  نآرق : ترابع  باوج :

يانعم دنهد . مه  تسد  هب  تسد  راک  نیا  يارب  دنچره  دننیرفایب  ار  یـسگم  دنناوت  یمن  زگره  دـیناوخ ، یم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  یناسک  ... 
ناـج یب  ماـسجا  هب  نداد  ناـج  لقادـح  اـی  يزیچ  ندرک  دوب  دوبن ، زا  ندروآ و  دوجوب  مدـع ، زاو  یتسه  هب  یتسین  زا  ینعی  ندـیرفآ  قلخ 

. تسا هتفاین  تسد  ار  اهنیا  زا  مادک  چیه  هب  رشب  میناد  یم  هک  تسا 
تشک اب  طقف  رـشب  تسا و  هداد  رارق  نینج  فان  ای  ناوختـسا  زغم  رد  دنوادخ  هک  تسا  يداینب  ياهلولـس  نتفرگ  يزاس ، هیبش  هلئـسم  اریز 

قولخم زا  نتفرگ  کمک  هکلب  تسین ، ندرک  قلخ  يانعم  هب  نیا  دسرب و  هدنز  دوجوم  هب  ات  هک  دـننک  یم  کمک  نآ  دـشر  هب  نآ : ندرک 
ندیرفآ ینعم  هب  نیا  هک  تسا  لگ  ای  تخرد  هب  نآ  لیدبت  نیمز و  رد  هناد  نتـشاک  لثم  رـشب  هب  هن  ددرگ  یمرب  ادـخ  هب  زاب  هک  تسادـخ 

. تشذگ شخب  نیا  هرامش 14  لصف  رد  سگم  هرابرد  یبلطم  تسا . دشر  هخرچ  هب  کمک  هکلب  دشاب  یمن 

روگنا امرخ و  نوتیز و   33

َو َنُوْتیَّزلا  َو  َعْرَّزلا  ِِهب  مَکل  ِتبُنی  ( 10  ) َنوُمیُِست ِهِیف  ٌرَجش  ُْهنِم  َو  ٌباَرـش  ُْهنِّم  مکَّل  ًءاَم  ِءاَمـسلا  َنِم  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه  روگنا  امرخ و  نوتیز و   33
یف َّنِإ  ِتَرَمَّثلا  ِّلک  نِم  َو  بَنْعَألا  َو  َلیِخَّنلا 

643 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
(11  ) َنوُرکَفَتَی ًمْوَقِّل  ًۀَیَال  ِکلَذ 

لاح نیا  اب  درک ، کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  تسا  هدـش  هتخیمآ  مه  هب  ناـنچنآ  يونعم  يداـم و  ياـهتمعن  قوف  تاـیآ  رد 
. تسا توافتم  يدام  اب  يونعم  ياهتمعن  هنیمز  رد  روبزم  تایآ  نحل 

ادخ رب  دیوگیم  تسار  هار  تیاده ، دروم  رد  اما  دنیرفایب ، امـش  يارب  ار  يزور  قزر و  نالف  هک  تسا  ادخ  رب  دـیوگیمن  دروم  چـیه  رد 
. دراذگب ناترایتخا  رد  عیرشت  نیوکت و  رظن  زا  هار  نیا  ندومیپ  يارب  ار  مزال  ياهورین  دهد و  ناشن  امش  هب  ار  تسار  هار  هک  تسا 

نایم هب  هام  دیشروخ و  ریخست  اههویم و  ناتخرد و  شنیرفآ  زا  نخس  هک  اجنآ  یتح  تسا ، رود  نآرق  شور  زا  يدُعب  کی  ياهثحب  الوصا 
شنیرفآ و تمظع  زا  تسا  ياهناشن  زین  يدام  ياهتمعن  نیا  دـیوگیم : دـهدیم و  رارق  يونعم  فدـه  کی  ریـسم  رد  ار  نآ  زاـب  دروآیم 

. راگدیرفآ
!؟ روگنا لخن و  نوتیز و  اهنت  ارچ  - 2

دوجو رطاخ  هب  هدرک  هیکت  روگنا  امرخ و  نوتیز و  يور  اههویم  عاونا  نایم  زا  قوف  تایآ  رد  نآرق  رگا  هک  دیآ  رظن  هب  نینچ  تسا  نکمم 
نیا زا  بلطم  هک  دوشیم  نشور  شتاریبعت  قمع  و  نآرق ، ندوب  ینادواج  یناهج و  هب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدوب  نآرق  لوزن  طیحم  رد  اهنآ 

. تسا رتارف 
ام هـب  دـناهدرک  فرـص  اـههویم  نوگاـنوگ  صاوـخ  هعلاـطم  هار  رد  ار  دوـخ  رمع  زا  زارد  ناـیلاس  هـک  یگرزب  نادنمـشناد  ناسانـشاذغ و 

. دشاب رثؤم  دیفم و  هویم ، هس  نیا  هزادنا  هب  یئاذغ  رظن  زا  ناسنا  ندب  يارب  هک  تسا  ياهویم  رتمک  دنیوگیم 
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تهج نیا  زا  و  تسا ، الاب  رایـسب  نآ  یترارح  يرلاک  دراد ، ناوارف  رایـسب  شزرا  ندب  تخوس  دیلوت  يارب  نوتیز  نغور  دنیوگیم  اهنامه 
. دنوش دنمقالع  ریسکا  نیا  هب  دیاب  دننک ، ظفح  ار  دوخ  تمالس  هراومه  دنهاوخیم  هک  اهنآ  تسا و  شخبورین  کی 

عفر يدبک و  يویلک و  ياهجنلوق  يوارفص و  ياهگنس  اههیلک و  ضراوع  عفر  يارب  و  تسا ، یمدآ  دبک  یمیمص  تسود  نوتیز  نغور 
. تسا رثؤم  رایسب  تسوبی 

هرابرد مالسلاامهیلع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  هدش ، ناوارف  دیجمت  حدم و  نآ  زا  زین  یمالسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب 
ياذغ میناوخیم : نینچ  نوتیز 

644 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
يرامیب و هدومن و  تیوقت  ار  باصعا  دـشخبیم ، توارط  افـص و  ار  تروص  دزاسیم ، فرط  رب  ار  مغلب  وبـشوخ و  ار  ناهد  تسا ، یبوخ 

. دناشنیم ورف  ار  بضغ  مشخ و  شتآ  دربیم و  نایم  زا  ار  درد 
. تسا هدش  دای  تکرب ) رپ  تخرد   ) هکرابم هرجش  ناونع  هب  نوتیز  تخرد  زا  نآرق  دوخ  رد  هکنیا  رتمهم  نآ  زا  و 

یلصا لماع  هک  دراد  دوجو  میـسلک  امرخ  رد  تسا . هدیـسر  توبث  هب  زین  امرخ  یئوراد  تیمها  یـسانشاذغ  یکـشزپ و  شناد  تفرـشیپ  اب 
هوق و  تسا ، یگتسخ  باصعا و  فعض  عنام  زغم و  هدنهد  لیکشت  یلصا  رصانع  زا  هک  دراد  دوجو  رفسف  زین  تسا و  اهناوختسا  ماکحتـسا 

. دیازفایم ار  یئانیب 
رایـسب ندب  ياهتفاب  اههچیهام و  يارب  نآ  دوجو  و  دننادیم ، هدعم  مخز  یقیقح  تلع  ندب  رد  ارنآ  نادـقف  هک  تسا  دوجوم  میـساتپ  زین  و 

. تسا شزرا  رپ 
هدش هیهت  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاهرامآ  اریز  دنکیم ، يریگولج  ناطرـس  زا  امرخ  هک  تسا  فورعم  ناسانـشاذغ  نایم  رد  زورما  نخـس  نیا 

رـس هب  یئاذغ  رقف  رد  هک  ینانیـشن  ارحـص  بارعا و  و  تسا ، رتمک  ناطرـس  هب  يالتبا  دنروخیم  رتشیب  امرخ  هک  یقطانم  رد  دهدیم  ناشن 
. دننادیم میزینم  دوجو  ار  عوضوم  نیا  لماع  دنوشیمن ، ناطرس  هب  التبم  زگره  امرخ  ندروخ  هطساوب  دنربیم 

دنناوتیم زین  دـنق  يراـمیب  هب  ناـیالتبم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یتـح  هک  تسا  اهدـنق  نیرتملاـس  زا  دراد  دوـجو  اـمرخ  رد  هک  یناوارف  دـنق 
. دننک هدافتسا  نآ  زا  یتحارب 

شزرا رپ  رایسب  ینغ و  یئاذغ  عبنم  کی  تروص  هب  ارنآ  هک  دناهدرک  فشک  نیماتیو  عون  جنپ  یتایح و  هدام  هدزیـس  امرخ  رد  نادنمـشناد 
. تسا هدروآ  رد 

لک دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  دوشیم ، هدید  ناوارف  دیکات  یئاذغ  هدام  نیا  يور  زین  یمالـسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب 
. تسا اهیرامیب  يافش  هک  دیروخب  امرخ  ءاودالا : نم  ءافش  هیف  ناف  رمتلا 

. دادیم لیکشت  امرخ  نان و  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع ياذغ  تاقوا  زا  يرایسب  رد  هک  هدش  تیاور  زین  و 
نآ لها  تسین  امرخ  نآ  رد  هک  ياهناخ  میناوخیم : رگید  تیاور  رد  و 

645 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
!. دناهنسرگ عقاو  رد  هناخ 

زا دوب  هدروآ  ایند  هب  ار  یـسیع  هک  یماگنه  دوب  هلیـسو  دقاف  هک  نابایب  نآ  رد  ار  میرم  دنوادخ  هک  دمآ  دـهاوخ  زین  میرم  هروس  تایآ  رد 
و تسا ، هزات  بطر  هدروآ  ایند  هب  دـنزرف  هک  يرداـم  يارب  اهاذـغ  نیرتهب  زا  یکی  هکنیا  هب  تسا  ياهراـشا  نیا  و  داد ، يزور  هزاـت  بطر 

. تسا هویم  نیمه  نانز  نینچ  يارب  وراد  نیرتهب  میناوخیم  هدمآ  هیآ  لیذ  هک  یتایاور  رد  یتح 
رب هوالع  تسا ؟ یعیبط  هناخوراد  کی  تفگ ، ناوتیم  هک  دراد  رثؤم  لماوع  يردقب  سانشاذغ  نادنمـشناد  هتفگ  هب  روگنا  دروم  رد  اما  و 

ندب رد  تشوگ ، ربارب  ود  روگنا  دوشیم  بوسحم  لماک  ياذغ  کی  ینعی  تسا ، ردام  ریـش  هب  کیدزن  رایـسب  صاوخ ، رظن  زا  روگنا  نیا 

نامز زا  رتارف  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 362زکرم  هحفص 345 

http://www.ghaemiyeh.com


یملسم ینامرد  رثا  نوخ ، هروا  يدایز  و  سرقن ، مسیتامر ، عفد  نوخ ، هیفصت  يارب  تسا ، مس  دض  نیا  رب  هوالع  و  دنکیم ، داجیا  ترارح 
ياـهنیماتیو و  هدرک ، تیوقت  ار  باـصعا  تسا ، هودـنا  هدـننک  فرط  رب  نیرفآ و  طاـشن  دـنکیم ، یبوریـال  ار  هدور  هدـعم و  روگنا  دراد ،

. دشخبیم ناوت  ورین و  ناسنا  هب  نآ  رد  دوجوم  فلتخم 
هزرابم يارب  تسا  يرثؤم  لماع  یتح  دراد و  ياهظحالم  لباق  یشک  برکیم  تردق  تسا  یـشزرا  رپ  رایـسب  ياذغ  هکنیا  رب  هوالع  روگنا 

. ناطرس يرامیب  اب 
نان و امـش  ماعط  نیرتهب  بنعلا : مکتهکاـف  ریخ  زبخلا و  مکماـعط  ریخ  مّلـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  یثیدـح  رد  لـیلد  نیمه  هب 

. تسا روگنا  امش  هویم  نیرتهب 
تایاور دناهتفگ و  اههویم  نیا  هنیمز  رد  ناسانشاذغ  ار  هچنآ  میهاوخب  ام  رگا 

نشور دوب  نیا  دوصقم  دش ، میهاوخ  جراخ  ریسفت  شور  زا  املسم  میروایب  اجنیا  رد  هدش  لقن  هطبار  نیا  رد  یمالسا  عبانم  رد  هک  یناوارف 
. تسا هدوب  هدیشوپ  مدرم  رب  نآ  زا  یمهم  تمسق  زور  نآ  رد  دیاش  و  تسین ، لیلد  یب  هویم  عون  هس  نیا  رب  نآرق  ندرک  هیکت  هک  میزاس 

رداصم عبانم و 

( تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  هطساو  اب  ای  هطساو  یب  هک ، یئاهباتک   » رداصم عبانم و 
میرک نآرق  - 1

یضردیس ۀغالبلا : جهن  - 2
«ا»

یماهلا دواد  دیما : نیرخآ  - 3
. ردلا ناج  ناهج : ماجنا  زاغآ و  - 4
. فوماگ ژرژ  ناهج : شنیرفآ  - 5

. مق هیملع  هعبطم  یلماع  ّرح  نسح  نب  دمحم  خیش  تازجعملا : صوصنلاب و  تادهلا  تابثا  - 6
تاروشنم يرمق ، لاس 346  یفوتم  یلذهلا  يدوعسم  نیسح  نب  یلع  نسحلا  یبا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالل  ۀیـصولا  تابثا  - 7

. مق یضر 
يرصملا یبرعملا  شاّقنلا  دحاولا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  ۀماما  یبأ  نیدلا  سمش  مانألا : دّیس  یتفـش  نیب  نم  ةرداصلا  ماکحالا  ماکحا  - 8

ةرهاقلا 1409 ق. یجناخلاۀبتکم  رشن  يافوتم 763 ق 
توریب 1398 ق یملعأ  ۀسسؤم  رشن  یملید  دمحم  نب  نسح  دمحم  یبأ  بولقلاداشرا : - 9

. ینادجو نیسح  همجرت  لفون  قازرلادبع  نآرق : رد  بط  دیدج و  ملع  مالسا و  - 10
. ینیلک بوقعی  نب  دمحم  یفاک : لوصا  - 11

:. ش 20084 همانزور : تاعالطا  - 12
توریب 1399 ق رشنلاو - ۀعابطلل  ۀفرعملاراد  رشن  یسربط  نسح  نب  لضف  یلع  یبا  يدهلا : مالعأب  يرولا  مالعا  - 13

: تیبلا لآ  ۀسسؤم  یملید  نسحلا  یبا  نب  نسح  نینمؤملا : تافص  یف  نیدلا  مالعأ  - 14
مق 1408 ق ثارتلاءایحإل 

. هیمالسألا فراعملاۀسّسؤم  هیبیغلا : ثیداحالا  ضایر 1411 ق 16 - ۀیارلارادرشن  يافوتم 287 ق  مصاع ، یبا  نبا  یناثملاو : داـحالا  - 15
. شناد هناخپاچ  لوا  پاچ 
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. یلع نب  دمحم  ءایصوألا : ءایبنألا و  - 17
يافوتم 739 ق یسراف  نابلب  نب  یلع  نیدلاءالعریما  ناّبح : نبا  حیحص  بیترتب  ناسحإلا  - 18

647 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
توریب 1407 ق ۀلاسرلا  ۀسسؤم  رشن 

: لاوطلا رابخألا  - 19
ق ياـفوتم 413  دـیفملا  خیـشلاب  بقلملا  دـیفملا  يدادـغبلا  يربـکعلا  ناـمعن  نب  دـمحم  نبدـمحم  هّللادـبع  یبا  خیـش  صاـصتخإلا : - 20

. مق نیسردملا  ۀعامج  تاروشنم 
توریب 1405 ق. بتکلا  ملاعرشن  يافوتم 256 ق  يراخب  لیعامسا  نبدمحم  درفملا : بدألا  - 21

یملعا ۀسـسؤم  يافوتمدـیفملا 413 ق  خیـشلاب  بقلملا  يدادـغبلا  يربکعلا  نامعن  نب  دـمحم  نبدـمحم  هّللادـبع  یبا  خیـش  داـشرإلا  - 22
:. باعیتسالا توریب 1399 ق 23 - تاعوبطملل 

. ةرهاق رشناو  عبطلل  رصم  ۀضهن  راد  رشن  يافوتم 463 ق  یکلام  یبطرق  ربلادبع  نبا  باحصألا : ۀفرعم  یف  باعیتسإلا  - 24
. دیدج مولع  ییوگشیپ  رد  مالسا  زاجعا  - 25

ثارتلا ءایح  اراد  رشن  يافوتم 852 ق  یعفاش  ینالقسع  رجح  نبا  یلع  نب  دمحا  لضف  یبا  نیدلا  باهش  ۀباحـصلازییمت : یف  ۀباصإلا  - 26
توریب یبرعلا -

توریب یبرعلا  ثارتلا  ءایحا  رادرشن  يافوتم 356 ق  یناهفصا  جرفلا  یبا  یناغالا : - 27
توریب 1405 ق. ۀیملعلا  بتکلارادرشن  يافوتم 385 ق  ینطقراد »  » ریهشلا ب رمع  نب  یلع  نسحلا  یبا  عّبتتلاو : تامازلإلا  - 28

. نارهط یملعا  تاروشنم  يافوتم 855  یکلام  غاّبص  نبا  ۀّمئألا : لاوحأ  ۀفرعم  یف  ۀّمهملا  لوصفلا  - 29
. توریب ۀیملع  بتکلاراد  رشن  یتسب م 388 ق  یباّطخ  دمح  نامیلس  یبا  ۀلزعلا : - 30

مق 1400 ق مایخلاۀعبطم  سواط  نب  یلع  مساقلا  یبا  نیدلا  یضر  فئاوطلا : بهاذم  ۀفرعم  یف  فئارّطلا  - 31
یمق لیئاربج  نب  ناذاش  لئاضفلا : یف  ۀضوّرلا  - 32

. یلح ۀمالع  یفخلازمّرلا : - 33
. یناثلا دمحا  هیقفلا  دیهشلا  خیش  قیالخلا : ثیدح  یف  قیاقحلا  - 34

. یّلحلادهف نبإل  نیصّحتلا : - 35
دیز یبا  خیراتلاو : ءدبلا  - 36

( فجن پاچ   ) لیخد یلع  دّمحم  یلع  يدهملا : مامإلا  - 37
648 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

یضترملارشن 1403 ق یسربط - بلاط  یبا  نب  یلع  نبدمحا  روصنم  یبا  جاجتحإلا : - 38
توریب 1393 ق رشنلاو - ۀعابطلل  ۀفرعملارادرشن  یعفاش م 204 ق  سیردا  نبدمحم  هّللادبع  یبا  ّمألا : - 39

- ۀفرعملارادرشن يرجشلا » نبا   » روهشملا ب ینسحلا  يولعلا  ةزمح  نب  یلع  نب  هّللاۀبه  تاداعسلا  یبا  نیدلاءایـض  ۀیرجّـشلا : یلامالا  - 40
-. توریب

-. توریب ۀفرعملاراد - رشن  يرونید م 276  ۀبیتق  نب  ملسم  نب  هّللادبع  دمحم  یبا  ۀسایسلا : ۀمامإلا و  - 41
1408 ق. توریب - نانجلارادرشن - یناعمس م 562 ق  یمیمت  دمحم  نب  میرکلادبع  دعس  یبا  یناعمسلل : باسنألا  - 42

. يرئازج ماکحألا : - 43
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. یسوط خیش  داصتقإلا : - 44
ق ای 1109  م 1107  ینارحبلا ، یلبوت  ینیـسح  مشاه  دیـس  فارـشألا : دـمحم  لآ  نم  رـشع  ینثإلا  ۀّـمئألا  یلع  صّنلا  یف  فاـصنإلا  - 45

مق ۀیملعلا  ۀعبطملا 
توریب 1402 ق رکفلاراد - ریثک م 774 ق  نبا  ءادفلا  یبا  ۀیاهنلا : ۀیادبلا و  - 46

؛ یبطرقلا حاّضو  نبدمحم  اهنع : یهنلا  عدبلا و  - 47
ق) 975 ه .  ) يروپنوج يدنه  یقتم  هب  روهشم  نیدلا  ماسح  نبّیلع  نیدلاءالع  نامّزلارخآ : يدهم  تامالع  یف  ناهربلا   48

. ینادمه هیقف  هَّللادبعوبا  نادلبلا  - 49
-. توریب ۀفرعملارادرشن - يدیبزلا م 893 ق  یجرشلا  دمحا  نیدلا  نیز  سابعلا  یبا  حیحصلا : عماجلا  ثیداحأل  حیرصلا  دیرجتلا  - 50

- ۀیملعلا بتکلارادرـشن  یبـطرق م 671 ق  يراـصنا  دـمحم  هّللادـبع  یبا  نیدـلا  سمـش  ةرخـالارومأ : یتوملا و  لاوحأ  یف  ةرکذـتلا  - 51
-. توریب

- یبرعلا ثارتلاءایحالا  راد  رشن  يرمق  لاس 656  يافوتم  يرذنم  میظعلادبع  نیدلا  یکز  فیرـشلا : ثیداحا  نم  بیهّرتلا  بیغّرتلا و  - 52
1388 ق توریب -

(. ق م 664 ه .  ) سوواط نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نیدلا  یضر  نتفلاو ، محالملا  هب  فورعم  نتفلاب : فیرعّتلا  یف  ننملاب  فیرشّتلا   53
649 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

1411 ق توریب - ءارهزلاراد - رشن  هزمح  نبا  هب  فورعم  یسوط  دمحم  رفعج  یبا  نیدلادامع  بقانملا : یف  بقاّثلا  - 54
توریب 1401 ق رکفلا  راد  رشن  یطویس ، نیدلا  لالج  ریذنلا : ریشبلا  ثیداحأ  یف  ریغّصلا  عماجلا  - 55

1409 ق. توریب - ۀیفاقّثلا - بتکلا  ۀسسؤم  رشن  یناغاّصلا م 650 ق  لئاضفلا  یبا  نیدلا  یضر  نیحیحصلا : نیب  عمجلا  - 56
. دیفم خیش  ةرصبلا : برح  یف  ةرصنلا  ای  لمجلا  - 57

. يدالیم لاس 1959  رصم  پاچ  ق ) م 911 ه . . ) یطویس نیدلا  لالج  يواتفلا : یلع  يواحلا  - 58
1408 ق توریب - ۀیملعلا - بتکلاراد  رشن  يزوج م 597 ق  نامحرلادبع  جرفلا  یبا  تایدهزلاو : ثیدحلا  ملع  یف  قئادحلا  - 59

. یناثلا دمحا  هیقفلا  دیهشلا  خیش  قیالخلا : ثیدح  یف  قیاقحلا  - 60
مق 1409 ق. هجرف  هّللا  لّجع  يدهملا  مامالاۀسسؤم  رشن  قیقحت و  يدنوارلا م 573 ق  نیدلا  بطق  حئارجلا : جیارخلا و  - 61

. يرجیوتلل ۀعامجلا : فاحتإ  - 62
1405 ق توریب - ۀیملعلا - بتکلارادرشن  یطویس  نیدلا  لالج  يربکلا : صئاصخلا  - 63

مق 1403 ق نیسردملا  ۀعامج  تاروشنم  قودص  هیوباب  نب  رفعج  یبا  خیش  لاصخلا : - 64
1403 ق توریب - رکفلاراد - رشن  یطویس  نیدلا  لالج  روثأملاب : ریسفتلا  یف  روثنملاّردلا : - 65

. یعفاش یبلح  ۀحلط  نبدمحم  ملاس  یبا  نیدلا  لامک  مظنملا : ّردلا 
1402 ق. توریب - ةدیدجلا - قافالاراد  تاروشنم  ضهیون ، لداع  قیقحت  يربطلا ، ّنبر  نب  یلع  ۀلودلا ،: نیدلا و  - 66

مق 1411 ق. نیسردملاۀعامج  رشن  یبالود م 310  يراصنا  دمحم  رشب  یبا  ةرهاّطلاۀّیرذلا : - 67
ینارهط گرزب  اغآ  خیش  ۀعیشلا : فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  - 68

. یسوط خیش  رشعلا : لئاسّرلا  - 69
. يدزی يرئاح  یلع  خیش  بصانلا : مازلا  - 70

. یقاربلل نونکملاّرّسلا : - 71
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روف كرابملا  هللا  ءاضر  رتکد  قیقحت  ینادلا ، نامثع  ورمع  یبأل  اهطارشأو : ۀعاسلاو  اهلئاوغو  نتفلا  یف  ةدراولا  ننسلا  - 72
650 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

1411 توریب - ۀیملعلا - بتکلاراد  یئاسن م 303  هّللادبع  یبا  يربکلا : ننسلا  - 73
-. ضایر فراعملاۀبتکم - م 458  یقهیبرکب ، یبا  يربکلا : ننسلا  - 74

- توریب ۀیفاقثلا - بتکلا  ۀسسؤم  م 294 ق  يزورم ، رصن  نب  دمحم  ۀّنّسلا : - 75
08 14 ق

ضایر 1410 ق ۀیارلاراد  م 311  لالخلا ، دیزی  نب  نوراه  نبدمحم  نب  دمحا  رکب  یبا  ۀّنّسلا : - 76
1407 ق توریب - رکفلاراد - رشن  م 354 ق  یتسبلا ، یمیمت  نابح  نبدمجم  متاح  یبا  ءافلخلارابخأ : ۀیوبنلا و  ةریسلا  - 77

-. توریب ثارتلاءایحاراد - م 747  ریثک ، نب  لیعامسا  ءادفلا  یبا  ۀیوبنلا  ةریسلا  - 78
- توریب ۀفرعملاراد - یبلح م 1044 ق  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  نومأملا : نیمألا و  ةریس  یف  ۀیبلحلاةریسلا  - 79

. ۀیدوعسلا زابلا  رادرشن  يراصنا ، ماشه  نبا  ۀیوبنلاةریسلا : - 80
-. هرهاق هئاکرش - یبلحلاۀعبطم و  م 544 ق  ضایع ، یضاق  یفطصملا : قوقح  فیرعتب  ءافشلا  - 81

. لباولل ۀعاسلا : طارشأ  - 82
ثاّرتلاءایحإل ۀیوضرلا  ۀبتکملارـشن  م 877 ق  یـضایبلا ، یطابنلا  یلماع  نیدلا  نیز  خیـش  میظعتلا : یقحتـسم  یلا  میقتـسملا  طارّـصلا  - 83

ۀیرفعجلا 1384 ق.
. یلماعلا سنوی  نب  ّیلع  میقتسملا : طارّصلا  - 84

ةرهاقلا 1385 ق. ۀبتکمرشن  م 974 ق  یعفاش ، یکم  یمثیه  رجح  نبا  خیش  ۀقرحملا : قعاوصلا  - 85
توریب 1377 ق. توریبراد - رداصرادرشن و  م 230 ق  دعس ، نبا  يربکلا : تاقبطلا  - 86

: ءایلوألاۀیلح رهطم  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا  یضر  ۀّیمویلا : فواخملا  عفدل  ۀیوقلا  ددعلا  - 87
مق 1408 ق. یفجن - یشعرم  ۀبتکم  تاروشنم 

ق توریب 1406 - ۀلاسرلا - ۀسسؤم  رشن  م 832 ق  یکملا ، یسافلا  ینسح  دمحم  نیدلا  یقت  نیمألادلبلا : خیرات  یف  نیمّثلا  دقعلا  - 88
توریب 1406 ق یبرعلا - باتکلارادرشن  م 328 ق - یسلدنألا ، هبر  دبع  نبدمحم  نبدمحا  دیرفلادقعلا : - 89

1403 ق- توریب - ۀیملعلا - بتکلارادرشن  م 597 ق  يزوج ، نامحرلادبع  جرفلا  یبا  ۀیهاولا : ثیداحألا  یف  ۀیهانتملا  للعلا  - 90
651 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

توریب ۀفرعملارادرشن  يرشخمّزلا  رمع  نب  دومحم  هّللاراج  ثیدحلا : بیرغ  یف  قئافلا  - 91
هرهاق 1412 ق دیحوتلا - ۀبتکمرشن  م 288 ق  يزورم ، دامح  نب  میعن  هّللادبع  یبا  نتفلا : - 92

:، دام نبال  نتفلا  - 93
توریب 1406 ق- ۀیملعلا - بتکلارادرشن  م 509 ق  یملید ، هیوریش  نبرادرهش  نب  هیوریش  عاجش  یبا  باطخلا : روثأمب  سودرفلا  - 94

- مق یضرلا - تاروشنم  م 660  یمق ، لیئاربج  نب  ناذاش  لئاضفلا : - 95
-. توریب ۀیملعلا - بتکلارادرشن  م 463 ق  يدادغب ، تباث  نب  یلع  نبدمحا  رکب  یبا  هقفتملا : هیقفلا و  - 96

. يدابآزوریفلا سوماقلا : - 97
:، ددسملا لوقلا  - 98

. رکفلا راد  رشن  م 285  يوحن ، دّربم  هب  فورعم  دیز  نبدمحم  سابعلا  یبا  لماکلا : - 99
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1405 ق- توریب - رکفلارادرشن - م 365 ق  یناجرج ، يدع  نب  هّللادبع  دمحا  یبا  لاجرلا : ءافعض  یف  لماکلا  - 100
توریب 1385 ق راد  رداصراد و  رشن  ینابیشریثأ  نبا  خیراّتلا : یف  لماکلا  - 101

. ۀّمئألا نایب  رداصم  زا  نیبملا : باتکلا  - 102
-. ۀمرکملا ۀکم  زابلاراد - رشن  م 310 ق  یبالود ، دامح  نب  دمحا  نبدمحم  رشب  یبا  ءامسالا : ینکلا و  - 103

. روهمج یبا  نبا  یلجملا : - 104
. هَّللاۀبه دیس  قئاّرلا : عومجملا  - 105

فجن 1370 ق- ۀیردیحلا - ۀعبطملا  تاروشنم  یلح  نامیلس  نب  نسح  خیش  رضتحملا : - 106
1403 ق توریب - تاعوبطملل - یملعا  ۀسسؤمرشن  یناشاک م 1091  ضیف  نسحم  یلوم  ءایحإلا : بیذهت  یف  ءاضیبلاۀجحملا  - 107

مق 1406 ق- یفجن - یشعرم  ۀبتکم  رشن  یّلحلا م 726  ۀماّلعلا  روصنم  یبا  نیدلا  لامج  داشرإلا : باتک  نم  داجتسملا  - 108
. یلازغ یفصتسملا : - 109

توریب یمالسالا - بتکم  رشن  م 211 ق  یناعنص ، مامه  نب  قازّرلادبع  رکب  یبا  فّنصملا : - 110
652 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

1403 ق-
. یئبمب ۀیفلسلارادلا - رشن  م 235 ق  یفوک ، ۀبیش  یبأ  نبا  نب  دمحم  نب  هّللادبع  راثالا : ثیداحألا و  یف  فنصملا  - 111

م 360 یناربط ، مساقلا  یبا  ریبکلا : مجعملا  توریب 113 - ۀفرعملاراد  ینالقسع ، رجح  نبا  ۀینامّثلا : دیناسملا  دئاوزب  ۀیلاعلا  بلاطملا  - 112
. دادغب ۀعابطلل  ۀّیبرعلا  رادلا  رشن  ق 

توریب 1403 ق- ۀیملعلا - بتکلاراد  رشن  م 360 ق  یناربط ، مساقلا  یبا  ریغّصلا : مجعملا  - 114
-. ضایرلا 1405 ق فراعملاۀبتکمرشن - یناربط م 360 ق  طسوألا : مجعملا  - 115

ماـمالا لـئاضف  یف  هنزاوملاو  راـیعملا  ق 117 - دادـغب 1394  داـشرالا  ۀـعبطم  م 277 ق  يوـسبلا ، فـسوی  یبا  خـیراتلاو : ۀـفرعملا  - 116
. يدومحم رقابدمحم  خیش  قیقحت  م 240 ق  یلزتعم ، یفاکسا  رفعج  یبا  نینمؤملاریما 7 :

: ۀنزاوملا رایعملا و  - 118
. یطخ یسلجم  نتفلا : محالملا و  - 119

توریب 1398 ق یملعا  هسسؤم  پاچ  سوواط  نبا  یلع  مساقلا  یبا  نیدلا  یضر  دیس  نتفلا : محالملا و  - 120
(، طوطخم  ) يدانملا نبال  نتفلاو  محالملا  - 121

. یئ هواط  محالملا : - 122
-. توریب یملعا - هسسؤم  پاچ  م 207 ق  يدقاو ، رمعنبدمحم  يدقاولل : يزاغملا  - 123

-. نارهط ۀثیدحلا - يونین  رشن  یمزراوخ ، دیؤم  یبا  بقانملا : - 124
- مق ۀیمورا - ۀبتکم  رشن  م 1085 ق  یفجنیحیرط ، نیدلارخف  بختنملا : - 125

توریب 1412 ق- ۀیملعلا - بتکلا  رلد  رشن  م 597  يزوج ، نامحرلادبع  نب  جرفلا  یبا  كولملا : ممألا و  خیرات  یف  مظتنملا  - 126
. ماج تبرت  مالسالا ، خیش  تاراشتنا  صلخم ، فؤرلادبع  ۀیوبنلا : ۀنسلاو  میرکلا  نآرقلا  زاجعإ  یف  ۀیبهذلا  ۀعوسوملا  - 127

. ۀیمالسالا ۀبتکمرشن  م 606  يرزج ، ریثا  نبا  رثألا : ثیدحلا و  بیرغ  یف  ۀیاهّنلا  - 128
توریب 1406 ق- غالبلا - ۀسسؤم  م 334  یبیصخلا ، نادمح  نب  نیسح  هّللادبع  یبا  يربکلا : ۀیادهلا  - 129
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-. زیربت رشن  م 1112 ق - يریازج ، يوسوم  هَّللاۀمعن  دیس  ۀینامعنلاراونا : - 130
. يراشوک اضر  نامّزلارخآ : رد  عاضوا  - 131

توریب 1395 ق- ۀیملعلا - بتکلا  رادرشن  م 468 ق  يروباشین ، يدحاو  دمحا  نب  یلع  نسحلا  یبا  لوزنلا : بابسأ  - 132
. هیمالسا هبتکم  م 630 ق  ریثا ، نبا  هب  فورعم  ینابیش  مرکلا  یبا  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدلازع  ۀباحصلا : ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسأ  - 133

-. توریب 1406 ق هیملعلا - بتکلاراد  یعفاش ، يدروام  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  خیش  ةّوبّنلا : مالعأ  - 134
-. دادغب 1384 ق ۀیلهألا - ۀبتکملا  تاروشنم  م 460  یسوط ، نسح  نب  دمحم  رفعج  یبا  خیش  یلامأ  - 135

توریب 1394 ق یملعا  ۀسسؤم  رشن  يرذالب ، رباج  نب  ییحی  نبدمحا  فارشألا : باسنأ  - 136
: دیدج مولع  یئوگشیپ  رد  مالسا  زاجعا  - 137

. دهشم هعماج  رشن  م 460  یسوط ، نسح  نب  دمحم  رفعج . یبا  یّشک : لاجر  هب  روهشم  لاجّرلا : ۀفرعم  رایتخا  - 138
یجریوتلا ریهامجلا : فاحتإ  - 139

. يرئازج هّللاۀمعن  دیس  ۀینامعنلاراونأ : - 140
هک یمق  یئوچک  یناتـسدرا  ینیئان  نیدلاءاهب  نب  نیـسح  نب  یلعدمحم  فیلأت   453 / 1 نیّیّمقلا : مق و  ۀفارش  یف  نیعـشعشملا  راونأ  - 141

. تسا هدش  هتشون  يرمق  يرجه  ات 1330  خیرات 1325  رد 
. ۀّمئألا نایب  رداصم  زا  نیهاربلا : حاضیا  - 142

. یّلح همالع  نبا  دئاوفلا : حاضیا  - 143
«ب»

. یسلجم رقاب  دمحم  همالع  راونألاراحب : - 144
ینادمه دمّصلادبعالم  فراعملارحب :

. روپ یلع  رتکد  شناد : هار  زا  نید  یسر  رب  - 145
مق یفجن  یشعرم  هبتکم  تاروشنم  م 290  یمق ، رافـص  خورف  نب  نسح  نبدمحمرفعج  یبا  دمحم : لآ  لئاضف  یف  تاجردلارئاصب  - 146

1404 ق.
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م 463 یبـطرقلا ، يرمنلا  ربلادـبع  نـب  هّللادـبع  نـب  فـسوی  رمع  یبا  سجاـهلاو : نهاذلاذحـش  سلاـجلا و  سنأ  سلاجملاۀـجهب و  - 147
توریب ۀیملعلا  بتکلارادرشن 

توریب ۀیمالسالاۀبتکم  رشن  یفجن ، يدهم  دمحم  خیش  ۀّمئألا : نایب  - 148
(. نرق 6 ياملعزا   ) يربّطلا یلع  نب  دمحم  مساقلا  یبا  نب  دمحمرفعج  یبأ  یضترملا : ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  - 149

«پ»
. یحطبا نسح  دیس  ام : خساپ  - 150

. فصاو رفعج  دمحم  رتکد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياهیئوگ  شیپ  - 151
«ت»

. يرمق توریب 1407  بتکلا  ملاع  رشن  يرمق  يافوتم 427  یمهس  ناجرج : خیرات  - 152
. توریب نابعش  هسسؤم  رشن  يرکب  راید  دمحم  نب  نیسح  خیش  سیفن : سفنأ  لاوحأ  یف  سیمخلا  خیرات  - 153

-154
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ۀیبرعلا ۀـغللا  عمجم  تارّوـصم  نم  يرمق  رکاـسع م 571  نبا  هب  فورعم  یعفاـش  نسح  نب  یلع  مساـقلا  یبا  قشمد : ۀـنیدم  خـیرات  - 155
. قشمدب

یمقلا نسحلا  نب  دمحم  نب  نسح  فیلأت  مق : خیرات  - 156
توریب 1410 ق یبرعلا  باتکلاراد  رشن  م 748  یبهذ ، دمحا  نبدمحم  نیدلا  سمش  مالعألا : ریهاشملا و  تایفوو  مالسإلا  خیرات  - 157

يرمق رکاسع م 571  نبا  هب  فورعم  یعفاش  نسح  نب  یلع  مساقلا  یبا  نینمؤملاریما  مامالا  ۀمجرت  قشمد : خیرات  - 158
. توریب نادیوس  راد  رشن  يرمق  لاس 310  يافوتم  كولملا » ممألا و  خیرات   » ریرج نب  رفعج  یبا  يربط : خیرات  - 159

توریب 1405 ق ۀیملعلا  بتکلاراد  م 261 ق  یلجعهّللادبع ، نبدمحا  تاقثلا : خیرات  - 160
. ۀمرکملاۀکم زابلاراد  رشن  م 463  يدادغب ، بیطخ  یلع  نبدمحا  رکب  یبا  مالّسلاۀنیدموأ : دادغب  خیرات  - 161

ولگیبدیس هداز  زیزع  یبن  ریم  ياقآ  هتشون  ناغم : تشد  خیرات  - 162
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مق 1404 ق نیسردملا  ۀعامج  رشن  یناّرح  هبعش  نب  یلع  نب  نسح  دحم  یبا  خیش  لوسرلالآ : نع  لوقعلا  فحت  - 163
. نارهط ۀثیدحلا  يونین  هبتکم  م 654 ق  يزوج ، نب  طبس  صاوخلا : ةرکذت  - 164

. ینارعش دحاولادبع  خیش  ةرکذت : - 165
ةرهاقلا 1385. ۀبتکم  رشن  يرمق  يافوتم 974  یکم  یمثیه  رجح  نبا  ناسللا : نانجلاریهطت و  - 166

توریب 1406 ق. ۀفرعملارادرشن  یقشمد . یشرقریثک  نبا  میظعلا : نآرقلا  ریسفت  - 167
. یئابطابط نیسح  دمحم  همالع  نازیملاریسفت : - 168

توریب 1403 ق ۀفرعملاراد  نآرقلا ) ریسفت  یف  نایبلا  عماج   ) يربطریسفت - 169
توریب 1406 ۀفرعملاراد  یقشمد  یشرق  ریثک  نبا  میظعلا : نآرقلا  ریسفت  - 170

. يزار رخف  هبروهشم  بهذم  یعفاش  لصا  یناتسربط  یشرقلا  نیسح  نبرمع  نبدمحم  هّللادبعوبا  ریبکریسفت : - 171
. توریب یبرعلا  ثارتلاءایحا  راد  یبطرق ، يراصنا  دمحم  هّللادبع  یبا  نآرقلا :) ماکحأل  عماجلا   ) یبطرقریسفت - 172

مق 1409 ق يدهملا 7  مامالا  ۀسردمرشنو  قیقحت  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنمریسفت  ناهربلاریسفت : - 173
. یناشاک نسحم  یلوم  یفصألا : ریسفت  - 174

. ریثک نبا  ریسفت  - 175
: یلاعث ریسفت  - 176

. یطویس نیدلا  لالج  روثنملاّرّدلا : ریسفت  - 177
توریب یملعا  تاروشنم  م 1091  یناشاک ، ضیف  نسحم  یلوم  یفاصریسفت : - 178

. نارهط هیمالسا  هیملع  هبتکم  يدنقرمس ، یملس  شاّیع  نب  دوعسم  نبدمحم  یشایعلاریسفت : - 179
. مشش نرق  ياملع  زا  یسربط  نسح  نب  لضف  یلعوبا  نایبلا : عمجم  ریسفت   180

. بطق دیس  نآرقلا : لالظ  یفریسفت  - 181
مق ۀماّلعلا  ۀبتکم  رشن  یمق ، میهاربا  نب  یلع  یمقریسفت : - 182

. مق هیملع  هعبطم  م 1112 ق  يزیوحلا ، یسورع  ۀعمج  نب  یلع  دبع  خیش  نیلقثلارونریسفت : - 183
يرشخمزرمع م 528 ق نبدومحم  هّللاراج  لیزنّتلا : ضماوغ  قاقح  نع  فاشکلاریسفت  - 184
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«. فشاک  » ریسفت - 185
ضایرلا 1410. دشرلا  ۀبتکم  رشن  يرمق  لاس 211  يافوتم  یناعنص  مامه  نب  قاّزرلادبع  یناعنصلل : نآرقلاریسفت  - 186

. رصم عبط  يواطنط  رهاوجلاریسفت : - 187
. يوسنارف هدنسیون  موبال  لوژ  تایالا : لیصفت  - 188

توریب 1403 ق ۀیملعلا  بتکلاراد  یعفاش ، ینابیش  نامحرلادبع  خیش  ثیبخلا : نم  ّبیطلازییمت  - 189
ۀیمالـسإلا بتکلاراد  م 605  يرتـشا ، یکلاـم  سارف  یبا  نـب  ماّرو  نیـسحلا  یبا  ماروـلا ) ۀـعومجم  : ) رظاّونلاۀـهزن رطاوـخلا و  هیبـنت  - 190

. نارهط
توریب ۀـیملعلا  بتکلاراد  رـشن  يرمق  لاـس 963  ياـفوتم  یناـنکلا  قارع  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ۀـعوفرملا : ۀعیرـشلا  هیزنت  - 191

.1399
نارهط ۀیمالسالا  بتکلاراد  یسوطرفعج . یبا  خیش  ماکحألا : بیذهت  - 192

يربط راثالا : بیذهت  - 193
توریب 1403 ق ۀلاسرلاۀسسؤم  م 742 ق  ّيزملا ، فسوی  جاجح  یبا  نیدلا  لامج  لاجرلاءامسأ : یف  لامکلا  بیذهت  - 194

یملعا هسسؤم  تاروشنم  يرمق  لاس 424  يافوتم  نوراه  نب  نیسح  نب  ییحی  دیـسلا  بلاط : یبأ  مامالا  یلامأ  یف  بلاطملا  ریـسیت  - 195
. يرمق توریب 1395  تاعوبطملل 

. ۀّمئألا نایب  رداصم  زا  لامکلاریسیت : - 196
«ث»

نارهط 1391 ق قودص  هبتکم  م 381 ق  قودص ، رفعج  یبا  خیش  لامعألا : باوث  - 197
«ج»

. مق یضرلا  تاروشنم  يراوزبس  دمحم  نب  دمحم  خیش  نیدلا : لوصأ  یف  نیقیلا  جراعم  وأ  رابخألا  عماج  - 198
. يریعشلل رابخالا : عماج  - 199

. قودص خیش  رابخألا : عماج 
رشن يرمق  يافوتم 606  يرزج  ریثا  نبا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ثیداحا  نم  لوصألا : عماج  - 200
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. ضایرلا فراعملاۀبتکم 

. باتکلل ۀّماعلا  ۀیرصملا  ۀئیهلا  رشن  یطویس ، نیدلا  لالج  عماوجلا : عمج  - 201
ۀیمالسالا ۀفاقثلل  ۀلبقلا  راد  رشن  يرمق  لاس 1094  يافوتم  یبرغم  دمحم  نب  دمحم  دئاوزلا  عمجم  لوصألا و  عماج  نم  دئاوفلا  عمج  - 202

. يرمق توریب 1408  نآرقلا  مولع  ۀسسؤم  ةدج و 
. يرمق توریب 1405  ءاوضألاراد  رشن  یسربط : نسح  نب  لضف  دیجملا : نآرقلاریسفت  یف  عماجلا  عماوج  - 203

«چ»
: میناوخب زامن  ارچ  - 204

«ح»
. هداز فیرش  نیدلا  لامج  دیس  مالسا . رد  یتشادهب  قیاقح  - 205

توریب 1387 ق. یبرعلا  باتکلاراد  م 430  یناهفصا ، میعن  یبا  ءایفصألا : تاقبط  ءایلوألا و  ۀیلح  - 206
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: يرشخمز ًالامتحا  راربألاۀیلح  - 207
. یلیبدرا سدقم )  ) دمحا ۀعیشلا : ۀقیدح  - 208

«خ»
دهشم 1406 ق ۀیمالسالا  ثوحبلا  عمجم  م 406 ق  یضر ، دیس  ۀمئالا : صئاصخ  - 209

؛ تساهدرک فیلأت  رد 1079 ق  هک  يوضر  مشاه  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  یفص  نادلبلا : ۀصالخ  - 210
«د»

توریب 1405 ق ۀیملعلا  بتکلاراد  م 458  یقهیب ، نیسح  نبدمحا  رکب  یبا  ۀعیرشلا : بحاص  لاوحأ  ۀفرعم  ةوبّنلا و  لئالد  - 211
: ناقرفلا نیهارب  لئالد  - 212

. مق یضرلا  تاروشنم  ق ، مراهچ ه . نرق  نادنمشناد  زا  يربط ، متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبا  ۀمامالا : لئالد  - 213
يافوتم 650. یعفاش  هحلط  نبدمحم  مظعألاّرّسلا : یف  مظتنملاراد  - 214

. يدزی دمحم  خیش  راونألاۀحود : - 215
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. يریمح لیالد : - 216
فراعملارادرشن م 363 ق )  ) یبرغملا یمیمتلا  نویح  نبدمحا  نب  روصنم  نب  دـمحم  نب  نامعن  یـضاق  ۀـفینح  یبا  مالـسالا : مئاعد  - 217

رصم 1389 ق.
. يزاجح يدهم  دیس  یهاشورسخ و  رابخألاررُد : - 218

1996 م. ةرهاقلا - ۀبهو - هبتکم  یلوألا - ۀعبطلا  ینعطملا - میظعلا  دبع  روتکد  نارقلا - زاجعإ  یف  ةدیدج  تاسارد  - 219
«ذ»

هرهاق 1356 ق یسدقلارشن  يربط ، دمحا  نیدلا  بحم  یبرقلا : يوذ  بقانم  یف  یبقعلاریاخذ  - 220
«ر»

. یفجن زردوگ  زامن : ینامرد  یبط و  دئاوف  شیاین - زار  - 221
. متفه پاچ  يریبد  رتکد  همجرت  لراک  سیسکلا  رتکد  یگدنز : مسر  هار و  - 222

مق 1410 ق یضر  فیرشلا  تاروشنم  م 538  يرشخمز ، دومحم  مساقلا  یبا  رابخألا : صوصن  راربألا و  عیبر  - 223
. دیس تاّنجلا : تاضور  - 224

دادرخ 1372. ناهیک 12586 و 10  همانزور  - 225
یمالسا ش 4436 يروهمج  همانزور  - 226

يرهشمه ش 807. همانزور  - 227
ینیلک بوقعی  نبدمحم  یفاکلا : ۀضور  - 228

فجن 1386 ق ۀیردیحلاۀبتکملا  تاروشنم  لاس 508 ق  رد  دیهش  يروباشین  لاّتف  نب  دمحم  نیظعاولا : ۀضور  - 229
ینامرک یتفلا : نیز  - 230

«س»
هرهاق 1410 ق دحاولادبع  یفطصم  رتکد  قیقحت  م 942 ق  یماش ، یحلاص  فسوی  نبدمحم  داشرلاو : يدهلا  لبس  - 231

. یمق سابع  خیش  راحبلا : ۀنیفس  - 232
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. توریب ۀیملعل  بتکلاراد  م 297  یسیع ، نبدمحم  یسیع  یبا  حیحصلا » عماجلا  : » يذمرت ننس  - 233
659 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. ةرهاق ةابطلل  نساحملارادرشن  م 385 ق  ینطقرادلا ، ننس  - 234
. رکفلاراد رشن  م 255 ق  یمراد . مارهب  نب  هّللادبع  یمرادلا : ننس  - 235

توریب 1405 ق. ۀلاسرلاۀسسؤمرشن  م 748 ق  یبهذ ، دمحم  نیدلا  سمش  ءالبنلا : مالعأریس  - 236
. ۀّیوبّنلاۀّنسلا ءایحاراد  رشن  م 275 ق  يدزألا ، یناتسجس  ثعشا  نبا  دواد  یبا  ننس : - 237

. ینیوزق دیزی  نبدمحم  هجام : نبا  ننس  - 238
«ش»

مق هیملعلا  بتکلاراد  رشن  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبادیمحلادبع  ۀغالبلا : جهن  حرش  - 239
توریب 1410. ۀیملعلا  بتکلاراد  م 458  یقهیبدمحا ، رکب  یبا  نامیإلا : بعش  - 240

. يراوزبس يداه  اّلم  ینسحلا : ءامسأ  حرش  - 241
. ینادمه ینامحر  دمحأ  یلع : مامإلا  ریبک ؛ نشوج  حرش  - 242

یمالسا زکرم  ناتسودنه  پاچ  هلاسرلا  تاراشتنا  يدج  رایرهش  نادرگرب : ییحی ، نوراه  هدنـسیون ، ناهرب ، قیرط  زا  ادخ  تخانـش  - 243
یتسپ 110013 دک  ون  یلهد  كالپ 1 ، نیدلا ، ماظن  یبرغ  رازاب 

«ص»
. توریب یبرعلا  ثارتلاءایحا  راد  يروباشین ، يریشق  جاجح  نب  ملسم : حیحص  - 244

. توریب یبرعلا  ثارتلاءایحا  راد  م 256  يراخب : حیحص  - 245
. تنرتنا زا  دیما  حبص  - 246

. ینابلا عماجلا : حیحص  - 247
. هّبنم نب  مامه  هفیحص : - 248

«ط»
يزاریش ج 3. رازآ  یب  میرکلادبع  رتکد  یناحور  بط  - 249

. روپ يدهم  ربکا  یلع  نامز : ماما  رمع  لوط  - 250
. يرمق لاس 1227  پاچ  يوسوم  يدهم  دمحم  دیس  راونألا : علاوط  - 251

«ع»
. یعفاشلا يوانیملا  يرصملا  فؤرلادبع  رابخألا : بئاجع  - 252

مق ینادجولا  ۀبتکم  م 841 ق  یّلح ، دهف  نبدمحا  یعاسلا : حاجنو  یعادلاةدع  - 253
. ینامرک مالسالا  مظان  روهظ : مئالع  - 254

660 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
. قودص خیش  عیارشلا : للع  - 255

توریب 1405 ق ۀفرعملارادرشن  م 327 ق  متاح ، یبأ  نب  يزار  نامحرلادبع  دمحم  یبا  ثیدحلا : للع  - 256
مق 1403 ق ءادهّشلادّیس  ۀعبطم  روهمج ، یبا  نبا  هب  فورعم  یئاسحا  یلع  نب  دمحم  ۀینیدلا : ثیداحألا  یف  ۀیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  - 257

مق 1395 ق يرواد  ۀبتکمرشن  باهولادبع ، نب  نیسح  خیش  تازجعملا : نویع  - 258
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توریب 1406 ق ۀیملعلا  بتکلاراد  م 276 ق  يرونید ، ۀبیتق  نب  هّللادبع  دمحم  یبا  رابخألا : نویع  - 259
«غ»

. ینارحب مشاهدیس  ماصخلاۀجح : یف  مارملاۀیاغ  - 260
نارهط قودصلاۀبتکم  ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  بنیز  یبا  خیش  ینامعن : تبیغ  - 261

مق 1411. ۀیمالسالا  فراعملاۀسسؤم  م 460  یسوط ، نسح  نبدمحم  رفعج  یبا  یسوط : تبیغ  - 262
«ف»

. يدنرم نسحلاوبا  خیش  نب  یلع  خیش  روهدلا : عیاجف  - 263
. یناسارخلا یعفاشلا  ینیومحلا  ینیوجلا  میهاربا  نبدمحم  خیش  نیطبلا : ءارهزلا و  یضترملا و  لئاضف  یف  نیطمسلادئارف  - 264

. مق یضرلا  تاروشنم  ۀعیشلا : لئاسوواط  نب  یلع  مساقلا  یبا  نیدلا  یضر  مومهملا : جرف  - 265
مق یضرلا  تاروشنم  م 693 ق  ۀعیشلا : لئاسوواط  نب  میرکلادبع  نب  نیدلا  ثایغ  يرغلا : ۀحرف  - 266

ۀّکم 1403 ق يرقلا  مأ  ۀعماج  رشن  لبنح : نب  دمحأ  دنسم  نب  دمحم  نبدمح  هّللادبع ا  یبا  ۀباحّصلا : لئاضف  - 267
توریب 1410 ق ةرونم  ۀنیدم  ثارتلاراد  ۀبتکم  م 942  یماش ، یحلاص  فسوی  نبدمحم  ةرّونملا : ۀنیدملا  لئاضف  - 268

ضایر 1409 ق دشرلاۀبتکم  م 301  یبایرف ، نسح  نبدمحم  نبرفعج  رکب  یبا  نآرقلا : لئاضف  - 269
. هداز فیرش  نیدلا  لامج  دیس  ماکحا : هفسلف  - 270

: ۀثالثلا رهشألا  لئاضف  - 271
و 852 ق)  ) ینالقسعلا رجح  نبا  يراخبلا : حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  - 272

661 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
«ق»

. نایراختفا دومحم  دیس  زور : مولع  نآرق و  - 273
. يزاریشیکتشد روصنم  نیدلا  ثایغ  نب  دمحم  نیدلا  ردص  ریما  رمخلا : حئابق  - 274

دهشم 1409 ق. ۀیمالسإلا  ثوحبلا  عمجم  رشن  م 573 ق  يدنوار ، هّللاۀبه  نبدیعس  نیدلا  بطق  ءایبنالاصصق : - 275
«ك»

رکفلاراد م 285 ق  هیولوق ، نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلا  یبا  خیش  تارایّزلا : لماک  - 276
. حاّرجلا نب  عیکول  دهّزلا : باتک  - 277

. يوبن نیدلا  فیس  روسفورپ  میوش . کیدزن  لاس  دص  زرم  هب  ات  مینک  هچ  یللملا  نیب  باتک  - 278
. يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک  - 279

. تیوک العملا  ۀبنکم  م 879  اغبولطق ، نب  مساق  لدعلا  یبا  نیزلا  خیش  هّدج : نع  هیبأ  نع  يور  نم  باتک  - 280
نارهط ۀثعبلا  ۀسسؤم  يوسوم  نیدلاءالع  میدقت  قیقحت و  م 90 ق  یلاله : سیق  نب  میلس  باتک  - 281

ردیح ۀینامثعلا  فراعملاةرئاد  رشن  ۀیفاقثلا  بتکلا  ۀسسؤم  م 354  یتسب ، یمیمت  متاح  یبا  دمحا  نب  ناّبح  نبدمحم  تاقثلا : باتک  - 282
دابآ 1393 ق.

. شایعلا نبا  بضتقملا : باتک  - 283
يزار لیلجلا  دبع  لجا  خیش  صصقلا : باتک  - 284

. زیربت یلبرا  یسیع  نب  یلع  ۀّمئألا : ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  - 285
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توریب 1399 ق ۀلاسرلا  ۀسسؤم  م 807 ق  یمثیه ، رکب  یبا  رازبلادئاوز : نع  راتسألا  فشک  - 286
. يرون ثدحم  راتسألا : فشک  - 287

مق ۀیمالسالا  ۀفاقثلاءایحا  عمجم  م 726 ق  یّلح ، رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لـئاضف  یف  نیقیلا  فـشک  - 288
1413 ق

نارهط 140 ق تیب : لها  ثارتءایحاراد  م 658 ق  یعفاش ، یجنگ  فسوی  نبدمحم  بلاط 7 : یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلاۀیافک  - 289
. قودص خیش  ۀمعنلا : مامت  نیدلا و  لامک  - 290

. یمقزاّزخ رثألاۀیافک : - 291
662 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

توریب 1405 ق. ۀلاسرلاۀسسؤم  م 975  يروبنوج ، يدنه  نیدلاءالع  لامعلازنک : - 292
: صوصنلا ۀیافک  - 293

«ل»
توریب 1390 ق. یملعا  ۀسسؤم  م 852  ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا : ناسل  - 294

. ۀّمئألا نایب  رداصم  زا  راونألا : ناعمل  - 295
. ینیرافس راونألا : حیاول  - 296

«م»
. یمق دمحا  نب  دمحم  ۀبقنمةأم : - 297

. يراسناوخ يوضر  يوقت  دمحم  دیسل  داؤفلا : تارشبم  - 298
مق 1406 ق يدهملا 7  مامالا  ۀسردم  رشن  قیقحت و  یّلح ، امن  نبا  نازحألاریثم : - 299

(. يرتستلا  ) يرتشوش هللا  رون  یضاق  نینمؤملا : سلاجم  - 300
هرامش 131 مالسا  بتکم  هلجم  - 301

لاس 4 ش 10. دنمشناد  هلجم  - 302
توریب یبرعلا  باتکلاراد  م 807  یمثیه ، نامیلـس  نب  رکب  یبا  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدلارون  ظفاح  دئاوفلا : عبنم  دـئاوّزلا و  عمجم  - 303

1402 ق
:. یناهفصا بغار  تارضاحم : - 304

. یضاق یلعدمحم  خیش  یطخ  هعومحم  - 305
. توریب نامعنلا  ۀسسؤم  ینارحب ، نامیلس  نب  مشاه  دیس  مالسلا : مهیلع  تیبلا  لآ  زجاعم  ۀنیدم  - 306

(. و 346 ق  ) يدوعسملا یلع  نب  نیسح  رهوجلا : نداعم  بهذلا و  جورم  - 307
يومح توقای  نادلبلا  مجعم  رصتخم  عاقبلاو : ۀنکمألا  ءامسألا  یلع  عالطإلا  دصارم  - 308

. لیوه درف  هتشون  موجن : ياهزرم  - 309
. يدوعسم نیسح  نب  یلع  نسحلاوبا  بهذلا : جورم  - 310

. دیفم خیش  ّیلع : یلع  صنلا  یف  ناتلئسم  - 311
. يزامن یلع  خیش  راحبلا - ۀنیفس  كردتسم  - 312

. هفینح یبا  دنسم : - 313
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. رکفلاراد رشن  لبنح : نب  دمحا  دنسم  - 314
663 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

. یلعی یبا  دنسم : - 315
هروصنم 1412 ق ءافولاراد  م 774  یقشمد ، یعفلش  ریثک  نبا  قورافلا : دنسم  - 316

یناربطلل توریب 1409 ق  ۀلاسرلاۀسسؤم  م 360 ق  یناربط ، یمخل  نامیلس  مساقلا  یبا  نییماشلادنسم : - 317
. توریب ۀفرعملاراد  يروباشین ، مکاح  هّللادبع  یبا  نیحیحصلا ) یلع  كردتسم  : ) مکاح كردتسم  - 318

. توریب ۀفرعملاراد  م 204 ق  یسلایطلا ،: دوواد  یبادنسم  - 319
تیوک 1405 ق حالفلا  ۀبتکم  م 230 ق  يرهوجلا ،: دعجلا  نبا  دنسم  - 320

: يدیمحلادنسم ةرونم 1410 ق 322 - ۀنیدم  نامیإلا  ۀبتکم  م 238  يزورم ، هیوهار : نب  قاحسادنسم  - 321
. ةرونم ۀنیدم  نامیإلا  ۀبتکم  یطویس ، نیدلا  لالج  بلاط : یبا  نب  یلعدنسم  - 323

. یلصوم دنسم : - 324
توریب سلدنألاراد  یسرب ، بجر  ظفاح  نیقیلاراونأ : قراشم  - 325

توریب 1405 ق یمالسا  بتکم  زیربت  هّللادبع  نبدمحم  حیباصملاةاکشم : - 326
. یسربط راونألاةاکشم : - 327

. توریبرداصرادرشن م 321 ق  يواحطلا ، رفعج  یبا  راثالا : لکشم  - 328
توریب 1407 ق ۀفرعملاراد  م 516  يوغبلا ، ءاّرفلا  دوعسم  نب  نیسح  دمحم  یبا  ۀنّسلا : حیباصم  - 329

فجن ۀیراجتلا  بتکلاراد  م 652 ق  یعفاش ، یشرق  ۀحلط  نب  نیدلا  لامک  لوسرلا : لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم  - 330
قودص خیش  رابخألا : یناعم  - 331

. توریب بتکلا  ملاع  رشن  م 487  یسلدنا ، يرکب  هّللادبع  مجعتساام : مجعم  - 332
. توریب یبرعلا  ثارتلاراد  ءایحا  یمور ، يومح  توقای  هّللادبع  یبا  نادلبلا : مجعم  - 333

فئاطلا 1408 ق قودصلا  ۀبتکم  یبهذ ، دمحم  نیدلا  سمش  خویشلا : مجعم  - 334
. ییحی نوراه  هتشون  نآرق : یملع  تازجعم  - 335

. ینوباص یلع  دمحم  خیش  نآرق : یملع  تازجعم  - 336
. یلماعلا یناروک  یلع  خیش  ع :)  ) يدهملا مامالا  ثیداحا  مجعم  - 337

مق يدهاز  یضر و  تاروشنم  م 356  یناهفصا ، جرفلاوبا  نییبلاطلا : لتاقم  - 338
664 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 

مق دیفملا  ۀبتکم  م 568 ق  یمزراوخ ، دیؤم  یبا  نیسحلا : لتقم  - 339
توریب 1392 ق یملعا  ۀسسؤم  یسربط ، نسح  رصن  یبا  نیدلا  یضر  قالخألا : مراکم  - 340

. یلح دهف  نبا  ةرتعلا : بقانم  - 341
مق ۀماّلعلاۀبتکم  یناردنزام م 488 ق  يورس  بوشآرهش  نبا  نیدلادیشر  رفعج  یبا  بلاط : یبا  لآ  بقانم  - 342

. نارهط ۀثیدحلا  يونین  ۀبتکم  یمزراوخلا ، دیؤملا  یبا  یمزراوخ : بقانم  - 343
نارهط 1394 ق ۀیمالسالا  ۀبتکم  م 483 ق  یلزاغم ، نبا  هب  روهشم  یعفاش  نسحلا  یبا  بلاط : یبا  نب  یلع  بقانم  - 344

مق 1412 ق ۀیمالسالا  ۀفاقثلا  ءایحا  عمجم  یفوکلا ، نامیلس  نبدمحمل  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مامإلا  بقانم  - 345
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. یناگیاپلگ یفاص  رثألا : بختنم  - 346
مق 1401 ق مایخ  هعبطم  پاچ  یفجن ، یلین  میرکلادبع  دیس  ۀئیضملاراونألا : بختنم  - 347

. یناسارخ یلع  دمحم  نب  مشاهدمحم  خیش  خیراوتلا : بختنم  - 348
. نامیلس نسح  خیش  رئاصبلا : بختنم  - 349

. یمق سابع  خیش  جاح  لامالا : یهتنم 
. داشر دمحم  قیقحت  م 776 ق  یّلح ، همالع  ۀمامإلا : تابثا  یف  ۀمارکلا  جاهنم  - 350

. توریب ۀیملعلا  بتکلاراد  یمثیه  یلع  نیدلارون  ناّبح : نبا  دئاوّزلا : عمجم  یلا  نآمضلادراوم  - 351
توریب 1407 ق ۀفرعملاراد  م 463 ق  يدادغب ، یبیطخ  یلع  نبدمحا  قیرفتلاو : عمجلا  ماهوأ  حّضوم  - 352

، رثکا رظن  هب  انب  قودص  خیش  فیلأت  نیقیلا : قحلاۀفرعم و  یف  نیزحلا  سنوم  - 353
. ءاملع زا  دنچ  يدادعت  رظن  هب  انب  ظعاو  رّسفم  یلع  وبا  یسراف  يروباشین  لاّتف  نب  یلع  نب  دمحا  نب  یلع  نب  نسح  نبدمحم  فیلأت  ای 

توریب 1382 ق ۀفرعملاراد  م 748 ق  یبهذ ، دمحم  هّللادبع  یبا  لادتعإلا : نازیم  - 354
«ن»

: یمالسا تاغیلبت  نمجنا  هیرشن  - 355
: ناملس لئاضف  یف  نمحرلا  سفن  - 356

665 ص : نامز ، زا  رتارف  مالسا 
-. رصم یموقلاداشرالا - ۀفاقثلاةرازو و  رشن  يرمق  يافوتم 733  يریونلا  دمحا  نیدلا  باهش  بدالا : نونف  یف  برإلا  ۀیاهن  - 357

مق 1407 ق ةرجهلاراد  ۀسسؤم  یّلح ، همالع  قدصلا : فشک  قحلا و  جهن  - 358
راهب 1369. پاچ  ردص  هناخباتک  تاراشتنا  یئابطابط  یناهجریم  نسح  دیس  روهظلا : مئالع  یفروهدلا  بئاون  - 359

. يدنرم نسحلاوبا  خیش  نب  یلع  خیش  راونألارون : - 360
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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  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 
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: 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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	13- احترام محارم شكسته شود!
	14- ازدواج مرد بامرد (همجنس بازي)!
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	21- دو چيز كمياب
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	17- پيامبران دروغين!
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	24- بزرگ نمائي هلال ماه
	25- سخن گفتن درنده ها با انسان!
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	66- مدينه
	67- مصر
	68- مغرب
	69- نجف
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	اشاره
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	22- اميرمؤمنان عليه السلام با منجم
	23- اميرمؤمنان عليه السلام با زبير
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	26- هزار نفر از كوفه مي آيد
	27- اويس قرني
	28- بيعت مارمولك!
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	30- بزرگي از بلاد بلخ
	31- حارث و منصور
	32- ده نفرشان نجات نمي يابد!
	33- ذوالثّدية و نهرواني ها
	34- زيدبن علي
	35- زرعة بن البرج الطائي
	36- سراقة بن مالك
	37- شعيب بن صالح
	38- شهادت مزرع
	39- شهادت يارانش
	40- شهادت قنبر
	41- ظلم چهار ع بر يك ع!
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	44- علماء
	45- صوفي ها
	46- فلاسفه
	47- مالك بن ضمرةالرّواسي
	48- مأمون
	49- مي ترسم كافر شويد!
	50- مردي از خوارج
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	53- معاويه به هلاكت رسيد!
	54- مروان بن حكم
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	56- وليد
	57- عمر بن سعد
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	59- حجاج بن يوسف
	60- خداوند جوان ثقيف را بر شما مسلط نمود!
	61- خالدبن عرفطه مرد و حبيب بن جمّاز!
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	63- بني العباس
	64- ابو مسلم خراساني
	65- اظهار نظر ابن ابي الحديد

	بخش 12 در باره حضرت بقيّة اللَّهالأعظم عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء
	اشاره
	1- اي علي بعد از من كينه ها آشكار شود
	2- اخبار از مدت ملك سفياني
	3- امام زمان عليه السلام و هدايت تسليحات از دور
	4- بُز
	5- به هلاكت رسيده يا سرگردان است!!
	6- پيشاپيش ظهور كشتار سنگين خواهدبود
	7- پرچمهاي سياه
	8- جانم فداي فرزند بهترين كنيزان
	9- چراگاه و پناهگاهي پيدانمي كنيد
	10- سيّد حسني
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	12- ظهور در اين شرايط
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	15- فرَج
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	17- لشكر غضب
	18- مردماني از سوي مشرق
	19- ملخ
	20- وقتي كه امامتان را گم كرديد چه مي كنيد؟!
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	اشاره
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	آداب خوردني ها
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	9- روزه و مسايل طبي و منافع آن
	10- حج

	بخش 14 تطبيق ها و مقايسه ها.
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