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روما رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  يارب ] [ ؛ یبجر نیـسح  یمالـسا / بهاذم  هاگن  رد  ریفکت  ياوتف  یـسررب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.ترایز جح و 
.1388 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

.م 21 س × 5/11 .ص ؛  83 يرهاظ :  تاصخشم 
6-136-540-964-978: لایر  60000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

ریفکت عوضوم : 
مالسا ینید --  لهاست  عوضوم : 

ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
BP225/3/ر3ب4 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/464 ییوید :  يدنب  هدر 
1281780 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

↨
2 ص :
↨

3 ص :
↨

4 ص :
↨

5 ص :
↨

6 ص :
↨
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7 ص :

همدقم

ناناملسم و ات  دنک  یم شالت  یمالسا  تما  تیاده  ياتسار  رد  هراومه  ناناملسم ، یمامت  زوسلد  یعقاو و  هناوتشپ  یمالـسا ، بالقنا 
رد ار  دوخ  تاناکما  مامت  هدرب و  یپ  هعماج  رد  نآ  يرورـض  زاین  ماجـسنا و  هلأسم  قمع  هب  یکلـسم ، بهذم و  ره  اب  مالـسا  ياملع 

مومع نیاربانب  .دورب  نیب  زا  دنـشاب ، یم ور  هب  ور  نآ  اب  ناناملـسم  هک  يّدـج  ياـه  شلاـچ اـه و  یناـماسبان اـت  دـنیامن  جیـسب  هار  نیا 
كدنا رایـسب  یهورگ  هنافـسأتم  اّما  .دنیامنب  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  هدمآ ، شیپ  تصرف  نیا  زا  دـیاب  گرزب  ياملع  هژیو  هب  ناناملـسم 

ایوگ هک  يا  هنوگ هب  دنـشاب ، یم یخیرات  ياه  هابتـشا رارکت  ددصرد  فالتخا ، ینیبدـب و  ياه  هنیمز داجیا  اب  ناوارف ، تاناکما  اب  یلو 
.تسا هدشن  هداهن  نانآ  هدهع  رب  رگیدکی  يدوبان  فالتخا و  يارب  تیلاعف  شالت و  زج  يرگید  هفیظو  چیه 

هنتف و تهج  رد  يریوصت  یتوص و  رازبا  زا  هدافتـسا  ملیف و  ینارنخـس ، هلمج  زا  نوگانوگ  ياه  هار زا  ار  نومیمان  تکرح  نیا  ناـنآ 
.دنشخب یم رارمتسا  بوشآ 

↨
8 ص :

هنحص تشپ  رد  وردنت ، ياه  یفلس دنچ  ره  دشاب ؛ ینس  ای  هعیش  بناج  زا  تکرح  نیا  هک  درادن  یتوافت  راتـشون  نیا  هدنـسیون  يارب 
رارق نانآ  دنسپان  لوقعمان و  ياه  هسیسد ریثأت  تحت  دیابن  ناناملسم  اما  دنوش ، یم هدید  تنس  لها ِناهج  رد  یطارفا  ياه  تکرح نیا 

ّتیوه هک  يا  هنوگ هب  دـنوش ، دوباـن  مضه و  یفارحنا  ياـه  هقرف رد  هتـشاذگ و  راـنک  ار  دوـخ  یبهذـم  ياـهرواب  دـیاقع و  دـنریگ و 
.دنهدب تسد  زا  ار  دوخ  یبهذم 

فالتخا عازن و  رگیدکی  اب  دنشاب و  هتشادن  ماجسنا  ناناملسم  رگا  دشابن ؟ هاگآ  ناناملسم  ماجـسنا  ترورـض  هب  هک  تسا  یـسک  هچ 
؟ تشاد دهاوخ  یپرد  ار  ییاهدمایپ  راثآ و  هچ  دنوش ، ریگرد  رگیدکی  اب  دنشاب و  هتشاد 
؟ دوش یم مامت  وا  دوس  هب  عازن  يریگرد و  هک  دریذپب  دناوت  یم يدنمدرخ  لقاع و  ره  ایآ 

: دیامرف یم میرک  نآرق 
هیآ 140 نارمع ، لآ  هروس  ُُهْلثِم § » ٌحْرَق  َمْوَْقلا  َّسَم  ْدَقَف  ٌحْرَق  ْمُکْسَسْمَی  ْنِإ  »

§

.دسر یم دنا ، هدناسر هک  یبیسآ  دننام  یبیسآ  زین  نانآ  هب  دسرب ، یبیسآ  امش  هب  رگا   ؛
ناناملـسم هک  دزاس  یم نشور  ار  ّتیعقاو  نیا  هدنیآ ، رد  ّتیقفوم  ياه  شور هب  یبای  تسد هار  تخانـش و  عبنم  کی  ناونع  هب  خیرات 

دهاوخن یسک  چیه  دوس  هب  یبهذم  ياه  يریگرد هک  دنشاب  تقیقح  نیا  هجوتم  یمالسا ، ياه  هقرف و 
↨

9 ص :
حیحــص و هار  دوـخ ، تیعقوـم  هدـنیآ و  ظـفح  يارب  لقادــح  درادــن ، تـیمها  ناناملــسم  ظـفح  مالــسا و  یخرب ، يارب  رگا  .دوـب 

.دنیامن باختنا  ار  يا  هنایارگدرخ
داجیا اـیآ  .تسا  هدـیماجنا  نازیگنا  فـالتخا  ینامیـشپ  تیاـهن  رد  يدوباـن و  هب  یبهذـم ، ياـه  يریگرد هک  دـهد  یم ناـشن  خـیرات 

تنوـشخ و اـیآ  تشاد ؟ دـهاوخن  یپ  رد  ار  لـلملا  نیب حطـس  رد  مالـسا  هرهچ  بیرخت  ناناملـسم ، نـیب  يریگرد  عازن و  ياـه  هـنیمز
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؟ درک دهاوخن  داجیا  یمالسا  ياهروشک  نیب  رد  ار  مالسا  نانمشد  روضح  هنیمز  ناناملسم ، نیب  یکیزیف  ياه  يریگرد
رب نوزفا  یبهذم ، ياه  يریگرد .دـنرب  یم ار  هدافتـسا  نیرتهب  اهدروخرب  عون  نیا  زا  اکیرمآ ، هژیو  هب  مالـسا  نانمـشد  دـیدرت  نودـب 

ییوس زا  دزاس و  یم هدامآ  زین  ار  برغ  گنهرف  رودـص  یگنهرف و  روضح  هنیمز  نمـشد ، یماظن  ياهورین  روضح  يارب  يزاس  هنیمز
گرزب ملاع  پاپ ، رگا  .دهد  یم رارق  اه  یبرغ رایتخا  رد  ار  یتاغیلبت  هلیسو  نیرتهب  ناناملسم ، مالسا و  زا  نشخ  ریوصت  نداد  ناشن  اب 

ناناملسم تنوشخ  نوگانوگ ، ياه  مرها زا  هدافتسا  اب  یبرغ  ياه  هناسر رگا  دنک و  یم یفرعم  نشخ  ار  ناناملسم  مالسا و  تیحیسم ،
هک تسا  یعرـش  ریغ  لوقعم و  ریغ  ياه  تکرح نآ ، لـیالد  زا  یکی  دنـشک ، یم ریوصت  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربماـیپ  و 

دنناد و یم اور  ار  راتشک  لتق و  عون  هنوگ  ره  دنرب و  یم راک  هب  شیوخ  ياهوزرآ  لامآ و  هب  یبای  تسد يارب  بصعتم  ياهوردنت 
↨

10 ص :
.دنناسر یم لتق  هب  ار  هانگ  یب ياه  ناسنا

؟ تسا هتشاد  دوجو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هریس  رد  اه ، شور نیا  ایآ 
.دشاب یم كاپ  يرب و  لقع ، مالسا و  فلاخم  ياه  شور هنوگ  نیا  زا  تسا و  ینابرهم  تمحر و  رهظم  مالسا  ربمایپ  کش  نودب 

همه ياضف  هقرفت ، شتآ  دود  دننکن ، هلباقم  نآ  اب  مالـسا  تّما  ناملاع  نالقاع و  دـبای و  جاور  ناناملـسم  نیب  یطارفا  ياه  شور رگا 
اکیرمآ و یبرغ ، ياـهروشک  اـهنت  تخوس و  دـنهاوخ  هقرفت  شتآ  رد  ناناملـسم  همه  تفرگ و  دـهاوخ  ارف  ار  یمالـسا  ياـهروشک 

كرتشم نانمشد  عفن  هب  ار  نآ  هدرب و  نیب  زا  ار  یمالـسا  رکفت  رابتعا  ینالقع و  غولب  هنیمز  نانآ  درب و  دنهاوخ  دوس  نآ  زا  لیئارـسا 
.دومن دنهاوخ  نوگرگد 

تشپ رد  مالـسا  نانمـشد  راکـشآ  ناهنپ و  ياه  تسد هک  دربب  یپ تقیقح  نیا  هب  یبهذم  هقرف و  ره  زا  یناملـسم ، ره  دیاب  ور  نیا  زا 
دیـشوک و دـنهاوخ  اـه  يریگرد عازن و  دـیدشت  رد  دوـخ ، فادـها  هـب  یباـی  تـسد يارب  ناـنآ  دوـش و  یم هدـهاشم  اـه  هنحــص نـیا 

.تسشن دنهاوخن  مارآ  هار ، نیا  رد  زگره  نانآ  یسوساج  ياه  نامزاس
: دیوگ یم اکیرمآ  راک  هظفاحمون  يروئت  دننادب  دننک و  كرد  ناهج  حطس  رد  ار  دوخ  ینونک  تیعقوم  دیاب  ناناملسم 

، فده نیا  ققحت  يارب  دشاب و  ام  دنمزاین  مالسا  ناهج  دیاب 
↨

11 ص :
!! دوش هتسسگ  ناناملسم  ماجسنا  دنویپ و  دیاب 

، دنوش یم نارحب  راچد  قارع  رد  مالسا  نانمشد  رگا  دننادب  دنـشاب و  هتـشاد  يرگید  هاگن  دوخ  هدنیآ  قفا  هب  دیاب  ناناملـسم  نیاربانب 
رد تنـس  لها هعیـش و  نیب  نینوخ  ياه  گنج نآ ، هجیتن  دننک و  یم وجتـسج  ناناملـسم  یگتـسبمه  مدع  رد  ار  نارحب  نآ  زا  ییاهر 

.دشاب یم قارع 
ياه باتک دـنتفرگ  میمـصت  فدـه ، نیا  ققحت  يارب  نانآ  .تسا  ییاکیرمآ  گنهرف  شرتسگ  اکیرمآ ، یعطق  ياه  تسایـس زا  یکی 
کی يروئت  اب  نانآ  .دنـشابن  ساّسح  ناشدوخ  تشونرـس  هب  ناناملـسم  ات  دنهد  رییغت  یمالـسا  ياهروشک  سرادـم  رد  ار  یـشزومآ 

اب ناناملـسم  نتـشادن  دـنویپ  نانآ ، ذوفن  دـشر و  هار  اهنت  دـننک و  ذوفن  ناناملـسم  یگدـنز  داعبا  همه  رد  دـنهاوخ  یم هنایارگ ، هبناج
رب ینـس - ای  هعیـش  هاوخ  یـسک - ره  ور  نیا زا  تسین ، ناناملـسم  زا  يا  هقرف هورگ و  چـیه  عفن  هب  فالتخا ، نیارباـنب  .تسا  رگیدـکی 

.ضرغم ای  تسا  لهاج  ای  درادرب  ماگ  ریسم  نیا  فالخ 
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، دنـسانش یم رگا  ای  دنـسانش و  یمن ار  رگیدـمه  هدرکن و  كرد  ار  رگیدـکی  هک  تسا  نآ  ناناملـسم  نیب  فـالتخا  لـماع  نیرت  مهم
.دنریگن رارق  رگیدکی  رانک  ات  دوش  یم ببس  اه و ...  یبلط تسایر بّصعت و  دننام  يرگید  لماوع 

ياوتف تسا ! رگیدکی  نتـسناد  رفاک  ریفکت و  هدمآ ، رامـش  هب  یمالـسا  هعماج  يارب  يّدـج  يدـیدهت  هراومه  هک  ییاه  تفآ زا  یکی 
یکانرطخ لیاسم  زا  خیرات ، لوط  رد  ریفکت 

↨
12 ص :

.تسا هدش  هانگ  یب ياه  ناسنا نوخ  نتخیر  ثعاب  هک  هدوب 
هرابرد بهاذـم  رظن  بحاص  گرزب و  ياملع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هریـس  ّتنـس و  نآرق و  رایعم  شور و  هب  هجوت  اب 

؟ دننک یم رداص  ار  يا  هّدع رفک  هب  ياوتف  اه ، یتفم دارفا و  زا  یخرب  ارچ  مالسا ، رفک و  رایعم 
رداص ار  ییاواتف  نینچ  هک  یناسک  ایآ  تسا ؟ هتفرگ  همـشچرس  بّصعت  تلاهج و  زا  ای  دراد ؟ ییاور  ینآرق و  دنتـسم  اواتف ، نیا  اـیآ 

؟ نادان دّلقم و  ای  دنا  ملاع دهتجم و  دننک  یم
میهاوـخ یمالـسا  بهاذـم  ناـگرزب  راـتفگ  تاـیاور و  نآرق ، هب  یهاـگن  ریفکت ، هلأـسم  تقیقح  ندـش  نشور  يارب  راتـشون  نیا  رد 

.تشاد
يدهلا مجن یگنهرف  هسسؤم 

↨
13 ص :

میرک نآرق  رد  رفک  مالسا و  رایعم 

هراشا

: دیوگب دیامن و  راهظا  ار  مالسا  ریاعش  هک  یسک  نآرق  هاگدید  زا  .تسا  هدش  نایب  فافش  تروص  هب  نآرق ، رد  رفک  مالـسا و  رایعم 
: دیامرف یم دناد و  یم ندوب  ناملسم  هناشن  ار  مالسا  راهظا  نآرق ، .درادن  ار  وا  هب  ضّرعت  هزاجا  یسک  و  تسا ، ناملسم  مناملسم ، نم 

هیآ 94 ءاسن ، هروس  ًانِمُْؤم § » َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  اُونَّیَبَتَف َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
§

هک نیا  رطاخ  هب  دینک و  قیقحت  دـیور ) یم داهج  يارب  (و  دـینز یم ماگ  ادـخ  هار  رد  هک  یماگنه  دـیا ، هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا   ؛
« یتسین ناملسم  دییوگن  دنک  یم مالسا  راهظا  هک  یسک  هب  دیروآ ، تسد  هب  یمیانغ ) (و  ایند رادیاپان  هیامرس 

هب ار  دـیز  نب  ۀـماسا  ربیخ ، هوزغ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تشگزاب  زا  سپ  تسا : هدـمآ  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  رد 
فارطا نیشن  يدوهی ياهاتسور  زا  يدادعت  يوس  هب  یعمج ، هارمه 

↨
14 ص :

، تفای یهاـگآ  هماـسا  روضح  زا  هک  کـیهن » نب  سادرم   » ماـن هب  يدوهی  يدرم  .دـنک  توعد  مالـسا  هب  ار  ناـنآ  اـت  داتـسرف  كدـف 
ًادـمحم نا  هَّللا و  هلا  نأ ال  دهـشأ  : » تفگ یم هک  یلاـح  رد  دـمآ ، هماـسا  دزن  دومن و  عمج  هوک  راـنک  رد  ار  دوخ  لاوما  ناـکیدزن و 
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هب ار  ناـیرج  تفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  تشگزاـب  زا  سپ  .دـناسر  لـتق  هب  ار  وا  هماـسأ  اـّما  هَّللا ،» لوـسر 
: دومرف وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تفگ  ترضح 
!« داد تداهش  هَّللا ، لوسر  ّینا  هَّللا و  الا  هلا  هب ال  هک  یتشک  ار  يدرم  »

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .داد » تداهش  نتشک  زا  تاجن  يارب  وا  ادخ ، لوسر  يا  : » تفگ هماسا 
ص 92 ج 22 ، راونالاراحب ، یبای § »! یهاگآ  ات  یتفاکش  ار  وا  لد  ایآ  »

یهار زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحـص  زا  یهورگ  تسا : هنوگ  نیا  هیآ  نیا  لوزن  نأش  سابع ، نبا  زا  لقن  هب  نینچمه  § 
، تسا هدوب  ندرب  هانپ  تاجن و  يارب  وا  مالس  دنتفگ : دوخ  اب  نانآ  .درک  مالس  هباحص  هب  میلس ، ینب زا  يدوهی  يدرم  هک  دنتشذگ  یم
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هک  نآ  زا  سپ  دنتفرگ ، ار  وا  میانغ  دندناسر و  لتق  هب  ار  يو  هدومن ، ار  وا  نتـشک  دـصق  ور  نیا زا 

.دش لزان  هیآ  نیا  دندمآ ، ملس 
: دیامرف یم نمؤم  دارفا  ناج  ظفح  هرابرد  هیآ ، نیا  زا  شیپ  لاعتم  دنوادخ 

↨
15 ص :

92 و 93 ءاسن : هروس  اهِیف § »...  ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  ًأَطَخ *....  اَّلِإ  ًانِمُْؤم  َُلتْقَی  ْنَأ  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  «َو 
§

رد هک  تسا  خزود  شرفیک  دشکب ، ار  ینمؤم  ًادمع  سک  ره  و  دـشکب ....  هابتـشا /- هب  زج  ار /- ینمؤم  هک  دَزِـسَن  ار  ینمؤم  چـیه  و 
.دوب دهاوخ  راگدنام  نآ 

.دوش یم هدافتسا  ناملسم  نمؤم و  ناسنا  نوخ  ندوب  نوصم  ظوفحم و  تایآ ، نیا  زا 

میرک نآرق  رد  رفک  تابجوم 

: دوش یم رفک  بجوم  زیچ  دنچ  نآرق ، تایآ  زا  هدافتسا  اب 
: دهد رارق  کیرش  وا  يارب  ای  دنیزگرب و  ار  وا  ریغ  ادخ ، ياج  هب  هک  یسک  . 1

هیآ 71 هدئام ، هروس  َمَیْرَم § » ُْنبا  ُحیِسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل  »
§

.دندش رفاک  تسا ، میرم  دنزرف  حیسم  نامه  دنوادخ  دنتفگ : هک  نانآ   ؛
نامه ٍۀَثالَث § » ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل  »

§

.دندش رفاک  نیقی  هب  تسادخ  هس  زا  یکی  دنوادخ  دنتفگ : هک  نانآ   ؛
↨

16 ص :
: نآرق راکنا  . 2

هیآ 25 ماعنا ، هروس  َنِیلَّوَْألا § » ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  »
§
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.تسین يزیچ  نیشیپ  ياه  هناسفا زج  دیوگ ، یم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  دنیوگ : یم نارفاک   ؛
هیآ 7 نامه ، ٌنِیبُم § » ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  »

§

.تسین راکشآ  رحس  کی  زج  دنوادخ  مالک  نخس و  دنیوگ : یم نارفاک   ؛
لوسر ادخ و  راکنا  . 3

هیآ 80 هبوت ، هروس  ِِهلوُسَر § » ِهَّللِاب َو  اوُرَفَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  »
§

.دندرک راکنا  ار  شربمایپ  ادخ و  نارفاک ،  ؛
تمایق تازجعم و  راکنا  . 4

هیآ 105 فهک ، هروس  ِِهئاِقل § »...  ْمِهِّبَر َو  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  »
§

.دندرک راکنا  ار  تمایق  هب  داقتعا  راگدرورپ و  تازجعم  اه و  هناشن هک  دنتسه  یناسک  نانآ   ؛
هیآ 23 توبکنع ، هروس  ِیتَمْحَر § » ْنِم  اوُِسئَی  َِکئلوُأ  ِِهئاِقل  ِهَّللا َو  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  «َو 

§

.دنشاب یم دیماان  نم  تمحر  زا  دندیزرو ، رفک  تمایق  زور  راگدرورپ و  تازجعم  اه و  هناشن هب  هک  ینانآ   ؛
فاصوا و هب  هچرگ  هرقب ، هروس  زاغآ  رد  میرک  نآرق 

↨
17 ص :

هب نامیا  تایآ ، نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هدومن  نشور  یبوخ  هب  ار  قافن  رفک و  نامیا ، راـیعم  اـما  هتخادرپ  نیقتم  ياـه  یگژیو
.تسا و هدومرف  نایب  نامیا  لوصا  ناونع  هب  ار  قافنا  تخادرپ  زامن و  ماجنا  تمایق ، هب  نامیا  ینامـسآ ، ياـه  باـتک هب  ناـمیا  بیغ ،

.درادن يداقتعا  نطاب  رد  یلو  مراد  نامیا  دیوگ  یم رهاظ  رد  قفانم  دنرادن و  نامیا  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  نارفاک 
اریز .تسا  نانآ  ّتیثیح  وربآ و  اه و  ناسنا نوخ  نتخیر  زا  زیهرپ  هتفرگ ، رارق  هجوت  دیکأت و  دروم  هک  مالسا  یـساسا  دعاوق  زا  یکی 

.دشاب یم ملظ  قادصم  دنسپان و  لقع  تعیرش و  رظن  زا  اه  ناسنا راتشک 
رامـش هب  رـشب  مامت  راتـشک  ربارب  قح ، نودـب  رفن  کـی  نتـشک  هک  دراد  ّتیمها  يا  هزادـنا هب  راتـشک  لـتق و  هلأـسم  میرک ، نآرق  رد 

: دشاب یم رشب  مامت  يایحا  رفن ، کی  يایحا  دیآ و  یم
اهایْحَأ ْنَم  ًاعیِمَج َو  َساَّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداـسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاـسْفَن  َلَـتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  اـْنبَتَک  َکـِلذ  ِلْـجَأ  ْنِم  »

هیآ 32 هدئام ، هروس  ًاعیِمَج § » َساَّنلا  اَیْحَأ  امَّنَأَکَف 
§

، دشکب نیمز /- رد  يداسف  رفیک ] هب   ] ای لتق ، صاصق  هب  زج  ار /- یسک  سک  ره  هک  میتشاد  ررقم  لیئارسا  نادنزرف  رب  يور  نیا  زا   ؛
ییوگ هک  تسا  نانچ  درادب ، هدنز  ار  یسک  سک  ره  .دشاب و  هتشک  ار  مدرم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ 

↨
18 ص :

یمالسا بهاذم  هاگن  رد  ریفکت  ياوتف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 43زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتشاد  هدنز  ار  مدرم  مامت 
: دیامرف یم رگید  هیآ  رد 

ءاسن 92 93 هروس   ...« § اهِیف ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  «َو 
§

.دوب دهاوخ  راگدنام  نآ  رد  هک  تسا  خزود  شرفیک  دشکب ، ار  ینمؤم  ًادمع  سک  ره  و   ؛
اـضتقا یمالـسا  ماظن  ناسنا و  حـلاصم  هک  يروما  رد  مه  نآ  هدـش ، هدرمـش  حاـبم  لـتق ، دراوم  یخرب  رد  مالـسا ، نیبم  نید  رد  هتبلا 

 .... نیمز و رد  ناگدننک  داسفا  ای  سفن  زا  عافد  ای  صاصق  يارب  لتق  نوچمه  دنک ، یم
: دیامرف یم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دزن ار  لوتقم  سپـس  دـنداد  ماجنا  راتـشک  لتق و  هک  دنتـسه  یناسک  دـنک ، یم همکاحم  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  هک  یناسک  نیتسخن 
.دنک راکنا  دناوت  یمن لتاق ، تسا و  هتـشک  ارم  درف  نیا  دیوگ : یم دشاپ و  یم لتاق  تروص  هبار  دوخ  نوخ  لوتقم  دـنروآ و  یم لتاق 

هیقفلا ج 4 ص 96 هرضحیال  نم  §
§

↨
19 ص :

تنس رد  رفک  مالسا و  رایعم 

: دیامرف یم هراب  نیا  رد  ربمایپ  .تسا  هدش  یفّرعم  كانرطخ  رایسب  يا  هلأسم تنس ، لها هعیش و  تایاور  رد  ریفکت 
ص 111، ج 5 ، يراخب ، حیحـص  .تسا §  رفاک  نآ  هدنیوگ  درادن ، ار  رفک  رایعم  هک  دهدب  يرگید  سک  هب  رفک  تبـسن  یـسک  ره 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  نایب  باب 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نمی  يوس  هب  دلاخ  یلع و  ترـضح  نداتـسرف  ماگنه  يدرف  هک  دـنک  یم تیاور  يراخب  نینچمه  § 

: دومرف ترضح  سرتب ! ادخ  زا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ملس ، هلآ و 
.هَّللا یقتی  نأ  ضرالا  لها  قحأ  تسلأ  کلیو  »

: لاق هقنع ؟ برضأ  الا  هَّللا  لوسر  ای  دلاخ : لاقف 
ح 4094 باب 58 ، يزاغملا ، ص 111 ؛ ج 5 ، يراخب ، حیحص  یلصی § » نوکی  نأ  هلعل  ال ،

§

ار وا  ندرگ  دیهد  یم هزاجا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دلاخ  متسین ، مدرم  نیب  رد  درف  نیرتراوازـس  یهلا  ياوقت  رد  نم  ایآ  وت  رب  يا  و   ؛
.دناوخ یم زامن  هک  دشاب  یناسک  زا  دیاش  ریخ  دومرف : ترضح  منزب ؟

زامن لامتحا  یتقو  نیاربانب  .دنک  یم تلالد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  لتق  رفک و  زا  زیهرپ  زامن و  تمظع  هب  تیاور  نیا 
↨

20 ص :
تاـکز دـنناوخ ، یم زاـمن  هک  یناـسک  هراـبرد  دـنک ، یم يریگوـلج  وا  نتـشک  زا  هدرک ، ضارتـعا  ربماـیپ  هب  هـک  یـصخش  ندـناوخ 

!؟ دنک یم مکح  هچ  دنهد ، یم ماجنا  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  جح  ناضمر و  هزور  دنزادرپ ، یم
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  سنأ  زا  يراخب 
انیلع تمرح  دـقف  انتحیبذ  اوحبذ  و  انتلبق ، اولبقتـسا  و  انتالـص ، اولـصو  اهولاق ، اذاف  هَّللا ، الا  هلا  اولوقی ال  یتح  سانلا  لتاقأ  نأ  ترمأ  »

ۀلبقلا باوبا  ص 107 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  مهلاوما §  مهؤامد و 
ماجنا ار  اهزامن  دنتفگ و  ار  دیحوت  هملک  رگا  سپ  دنیوگب ، ار  دـیحوت  هملک  هک  یماگنه  ات  منک  گنج  مدرم  اب  مدـش  رومأم  نم   ؛§

.دشاب یم مارح  ام  رب  نانآ  نوخ  لاوما و  دندومن ، حبذ  دنفسوگ  ام  دننام  و  دندناوخ ، زامن  ام  هلبق  يوس  هب  هداد و 
: دومرف مدرم  هب  درک ، یم هراشا  همرکم  هکم  هب  هک  یلاح  رد  داتـسیا و  ینم  نیمزرـس  رد  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  رمع  نبا  زا  نینچمه 

؟ تسا یناکم  هنوگچ  اجنیا  هک  دیناد  یم ایآ 
؟ تسا يزور  هچ  زورما  دیناد ، یم دومرف : سپس  .تسا  مارح  رهش  نیا  دومرف : ربمایپ  .دنرتاناد  وا  لوسر  ادخ و  دنتفگ :
؟ تسا یهام  هچ  هام ، نیا  دیناد  یم دومرف : هاگنآ  .تسا  مارح  زور  نیا ، دومرف : .دنرتاناد  لوسر  ادخ و  دنداد : باوج 

مارح هام  نیا  دومرف : .دنرتاناد  وا  لوسر  ادخ و  دنداد  خساپ 
↨

21 ص :
: دومرف سپس  تسا ،

، يراخب حیحـص  اذه §  مکدلب  یف  اذـه و  مکرهـش  یف  اذـه  مکموی  ۀـمرحک  مکـضارعا  مکلاوما و  مکئامد و  مکیلع  مرح  هَّللا  ّناف  »
ح 1655 باب 131 ، جحلا ، باتک 

.تسا هداد  رارق  مرتحم  ار  رهش  نیا  هام و  نیا  زور و  نیا  هک  نانچ هدرمش  مرتحم  ار  امش  يوربآ  لاوما و  ناج ، دنوادخ   ؛§
: دومرف ربیخ  گنج  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم تیاور  لهس  زا  يراخب  نینچمه 

ص 20 داهج ، باتک  ج 4 ، نامه ، هیدی §  یلع  هَّللا  حتفی  هلوسر  هللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  اًلجر  ۀیارلا  هذه  نیطعال  »
§

تـسد هب  دنوادخ  دنراد و  تسود  ار  وا  زین  لوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  مراپـس  یم يدرم  هب  ار  مچرپ  نیا   ؛
.دنک یم زاب  ار  ربیخ  رد  وا 

ار نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدوب  راودـیما  ور  نیا زا  متـشاد ، تسود  ار  زور  نآ  تراما  نم ، تفگ : باطخ  نب  رمع 
: دومرف داد و  وا  هب  ار  مچرپ  دناوخ و  ارف  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح ، نآ  اما  دناوخب ،

وت يور  هب  ار  رد  دنوادخ  ات  نکن  هجوت  يزیچ  هب  ورب و  »
↨

22 ص :
مدرم اب  يزیچ  هچ  رب  ادخ  لوسر  يا  : » دز ادـص  دومن و  فقوت  سپـس  درک  تکرح  يرادـقم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دـنک » زاب 

: دومرف مگنجب ؟
ظوفحم وت  يوس  زا  نانآ  لام  نوخ و  دنداد  ماجنا  ار  نآ  هاگ  ره  دنهدب ، هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا و  الا  هلا  هب ال  تداهـش  هک  یتقو  ات  »

ص 121 ج 7 ، ملسم ، حیحص  .دشاب §  یم گرزب  يادخ  رب  نانآ  باسح  دنوش و  بکترم  ار  قح  فالخ  هک  نآ  زج  تسا 
§«

: دومرف ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  يراخب  حیحص  زین 
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میرم یلا  اهاقلأ  هتملک  هلوسر و  هَّللادبع و  یسیع  ّنا  و  هلوسر ، هدبع و  ًادمحم  نا  و  هل ، کیرـشال  هدحو  هَّللا  الا  هلا  نأ ال  دهـش  نم  »
ص 139 ج 4 ، يراخب ، حیحص  لمعلا §  نم  ناک  ام  یلع  ۀنجلا  هَّللا  هلخدأ  قح  رانلا  و  قح ، ۀنجلا  و  هنم ، حور  و 

§

وا و لوسر  هدنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  و  درادن ، یکیرـش  وا  هک  نیا  ادخ و  تینادـحو  رب  دـهد  یهاوگ  هک  یـسک   ؛
تسا و قح  تشهب  و  تسا ، ادخ  بناج  زا  یحور  وا  هدش و  اطع  میرم  هب  ادخ  بناج  زا  یسیع  تسا و  وا  لوسر  ادخ و  هدنب  یـسیع 

! دشاب هنوگ  ره  وا  لامعا  دوش ، یم تشهب  دراو  درف  نیا  تسا ، قح  شتآ 
نیا هب  دوخ  هک  يدارفا  زا  یخرب  متسناد  یم شاک  يا 

↨
23 ص :

رب هتـشاذگ و  رانک  ار  ثیداـحا  نیا  يرذـع  هناـهب و  هچ  هب  دـنناد ، یم نید  تاروتـسد  عجرم  ار  نآ  دـنراد و  هدـیقع  ربتعم  ثیداـحا 
!؟ دنشک یم ار  هانگ  یب ياه  ناسنا دنهد و  یم ریفکت  هب  اوتف  مالسا  ربمایپ  یعطق  هریس  ّتنس و  فالخ 

.تسا هدش  نشور  نییبت و  یبوخ  هب  هدمآ ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها قیرط  زا  هک  یتایاور  رد  دش ، نایب  تنس  لها تایاور  زا  هچنآ 
: دومرف هلهج ؟ دابعلا  عسیال  يذلا  نیدلا  زا : دوب  هدیسرپ  هک  یفعج  لیعامسا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ص 405 رفکلا ، نامیالا و  باتک  ج 2 ، یفاکلا ، مهلهج § ...  نم  مهسفنأ  یلع  اوقّیض  جراوخلا  نکلو  عساو ، نیدلا  »
§

« .دنتفرگ گنت  ار  نآ  رایسب ، ینادان  تلاهج و  رطاخ  هب  جراوخ  یلو  تسا  هدرتسگ  عیسو و  رایسب  نآ  ماکحا  نید و  هریاد   ؛
يا هریبک هانگ  هک  ار  یسک  ره  نانآ  اریز  دنرادنپ  یم جراوخ  هک  تسین  يا  هنوگ هب  مالـسا  نید  هک  تسا  نیا  عساو » نید   » زا دوصقم 

تلاهج و نآ ، همـشچرس  هک  ییاه  هشیدـنا ینعی  نید ، زا  جورخ  نیاربانب  دـنناد ! یم نامیا  وزج  ار  هدـیقع  نیا  رفاک و  دوش ، بکترم 
.تسا مالسا  قمع  هب  تبسن  ینادان 

: هتسناد رفک  بجوم  ار  دومج  دانع و  تایاور ، زا  يا  هراپ
↨

24 ص :
ص 399 رفکلا ، نامیالا و  باتک  ج 2 ، یفاکلا ، دحج § » اذا  رفکی  امنا  »

§

هب دشاب ، رـصقم  لهاج  هدننک ، راکنا  ای  دوش و  هماقا  دـنک  یم راکنا  هک  یـصخش  يارب  لیلد  تّجح و  هک  دوش  یم ققحم  ینامز  نیا 
تهج نیدب  دنک ، راکنا  لاح  نیع  رد  دهدب و  ار  دوخ  هدـیقع  نالطب  لامتحا  ییوس ، زا  دـنادب و  ار  هدـیقع  رد  فالتخا  هک  يا  هنوگ

.عالطا ملع و  لها  فالخ  رب  دنروذعم  دنتسه ، عطاق  دوخ  هدیقع  رد  هک  مدرم  هدوت 
ص 386 نامه ، رفاک §  وهف  هلوسر  یف  یلاعت و  هَّللا  یف  کش  نم  : » تسا رفاک  لوسر ، ادخ و  رد  هدننک  کش  تایاور ، یخرب  هب  انب 

§«
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم تیاور  طمس  نب  نایفس 

، ةالصلا ۀماقا  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ًادمحم  ّنا  و  هَّللا ، الا  هلا  نا ال  ةداهش  سانلا ، هیلع  يذلا  رهاظلا  وه  مالـسالا : »
ص 24 نامه ، ناضمر § ...  رهش  مایص  تیبلا و  جح  ةاکزلاءاتیا و  و 
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§

تلاـسر ادـخ و  ّتینادـحو  هب  تداهـش  دـننام  دـنا ، هدومن فارتعا  نآ  هب  مدرم  هک  يرهاـظ  لاـمعا  ناـمه  زا  تسا  تراـبع  مالـسا   ؛
.نتفرگ هزور  ادخ و  هناخ  جح  تاکز ، تخادرپ  زامن ، هماقا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارهم ، نب  ۀعامس  لقن  هب  زین 
هَّللا و الا  هلا  هب ال  تداهش  زا  تسا  ترابع  مالسا  »

↨
25 ص :

مدرم هک  نانچ دوش ، یم رارقرب  ثاریم  دنویپ و  ییوشانز و  طباور  ظوفحم و  اه  نوخ هدیقع ، نیا  اب  ادخ و  لوسر  تلاسر  هب  قیدـصت 
ص 24 رفکلا ، نامیالا و  باتک  ج 2 ، یفاکلا ، .دنتسه § » رواب  نیا  رب 

نیا ساسا  رب  .تسا  هدـش  دراو  تنـس  لها هعیـش و  زا  یناوارف  تایاور  هراب ، نیا  رد  نطاـب ، هن  تسا  رهاـظ  مالـسا  راـیعم  نیارباـنب  § 
زا یهاگ  هنافـسأتم  اما  دنـشاب  یمن مالـسا  زا  جراخ  دنا ، هتفریذـپ ار  هدـش  دای  ياه  كالم هک  يرگید  ياه  هقرف تنـس و  لها تایاور ،
مه نید  تایرورض  لوصا و  زا  هک  یبهذم - ِدیاقع  یخرب  رد  تفلاخم  فرص  هب  هک  دوش  یم هدید  ناگدنیوگ  ناگدنسیون و  یخرب 

.دنا هداد ریفکت  هب  مکح  تسین -
بترتم دنرادن ، هدـیقع  مزاول  نآ  هب  بهاذـم  دوخ  هک  ار  یبهذـم  ياهرواب  دـیاقع و  مزاول  هک  تسا  نآ  دارفا  نیا  فعـض  نیرت  مهم

رد دنراذگ و  یم مارتحا  دوش  یم ترضح  نآ  تیب  لها  مالـسا و  ربمایپ  هب  طوبرم  هچنآ  راثآ و  هب  ناناملـسم  هنومن  روط  هب  .دننک  یم
نیا رگا  هک  دندقتعم  دنک و  یمن تدابع  ار  ادخ  ریغ  یناملـسم  چیه  هک  تسا  یهیدب  .دـنیوج  یم كربت  راثآ  هب  روبق  ترایز  ماگنه 

.دنهد یمن ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  دشاب ، تدابع  لامعا 
نیا ناگدنهد  ماجنا  دوخ  هک  ار  كرش  مزاول  يدرف  رگا 

↨
26 ص :

اهریفکت زا  يرایسب  هشیر  هک  تفگ  ناوت  یم تهج  نیدب  .دشاب  یمن حیحص  یملع  رظن  زا  دننک ، بترتم  دنتـسین ، مزتلم  نآ  هب  لامعا 
.دش نایب  هک  تسا  یتایاور  تایآ و  روهظ  فلاخم  درادن و  یساسا  اهریفکت  نیا  هک  تسا  نشور  .تسا  هنوگ  نیا  بهاذم  نیب  رد 

↨
27 ص :

تنس لها  هعیش و  ياهقف  هاگدید زا  رفاک  رفک و  رایعم 

.تسا نید  زا  نوریب  رفاک و  دنک ، راکنا  ار  مالسا  تایرورض  زا  یکی  یسک  رگا  تنس ، لها هعیش و  ياهقف  هاگدید  زا 
نوماریپ یمالسا  ياه  هقرف نیب  رد  يا  هدیقع رظن و  مه  رگا  .دنک  یمن راکنا  ار  مالسا  تاروتسد  تمایق و  ربمایپ ، ادخ ، یناملسم ، چیه 

جورخ نآ ، راکنا  هک  تسا  يرظن  لیاسم  وزج  هکلب  هدوبن  نید  تایرورض  زا  هدش  حرطم  نآ  ریغ  توبن و  دیحوت ، هب  طوبرم  لیاسم 
.دشاب یمن مالسا  زا  جورخ  نآ  راکنا  دوش ، ماجنا  حیحص  داهتجا  هلیسو  هب  هک  يرورض  ریغ  لیاسم  اریز  تسین ؛ نید  زا 

ار ادـخ  ریغ  زا  تساوخرد  هثاغتـسا و  یهلا و  ياـیلوا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روبق  هب  ناناملـسم  مارتحا  ناـیباهو ، هتبلا 
هاگراب و نتخاس  ای  نانآ  هب  مارتحا  دتسرپ و  یمن ار  ایلوا  زا  کی  چیه  مالسا و  ربمایپ  یناملسم  چیه  هک  یتروص  رد  دنناد ! یم كرش 
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كرـش رگا  هک  ارچ  تسین  كرـش  هثاغتـسا  ادخ و  ریغ  ندناوخ  فرـص  هک  نانچ .دـناد  یمن كرـش  بجوم  ار  نانآ  ترایز  هب  نتفر 
ور هبور ییاه  يراتفرگ تالکشم و  اب  یگدنز  رد  یناسنا  ره  اریز  میبای ! یمن نیمز  يور  ار  يدّحوم  ناسنا  دشاب ،

↨
28 ص :

، يدـنمزاین دـنراد و  زاین  نارگید  هب  هک  هدـیرفآ  يا  هنوگ هب  ار  اه  ناـسنا گرزب  يادـخ  .دـهاوخ  یم کـمک  ادـخ  ریغ  زا  دوش و  یم
هک یتروص  رد  .دوب  دـنهاوخ  كرـشم  زین  نانآ  دوخ  ناـیباهو ، هاگدـید  رباـنب  سپ  .دـبلط  یم ناـنآ  ندـناوخ  کـمک و  هب  ار  ناـسنا 

ادـخ ياج  هب  ای  لباقم و  رد  ار  ریغ  نآ  هک  يا  هنوگ هب  میناوخب ، لقتـسم  تروص  هب  ار  ادـخ  ریغ  رگا  هک  تسا  نیا  حیحـص  هاگدـید 
.تسا كرش  دنهد ، یم ماجنا  ار  راک  نیا  یهلا  نذا  نودب  هدرم  ای  هدنز  هاوخ  دارفا  نیا  مییوگب  میهد و  رارق 

هکلب تسین  كرـش  اهنت  هن  هدیرفآ ، اهزاین  تالکـشم و  عفر  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  یبابـسا  هطـساو  هک  هدیقع  نیا  نیاربانب ،
دنناد یم تعدـب  لها  كرـشم و  رفاک ، ار  ناشدوخ  فلاخم  ياه  هقرف مامت  هک  نیا  رب  ینبم  نایباهو  ياـعّدا  سپ  .تسا  دـیحوت  نیع 

.دشاب یم فرع  لقع و  تنس ، نآرق ، فلاخم 
: دیوگ یم هعیش  گرزب  ياملع  زا  يدزی ، ییابطابط  مظاک  دیس 

رد نید ، يرورـض  راکنا  هتبلا  .دوش  نید  تایرورـض  زا  يرورـض  يرما  ای  تلاسر  ای  دیحوت  ای  تیهولأ  رکنم  هک  تسا  یـسک  رفاک  »
 § .ددرگزاب تلاسر  راکنا  هب  نآ ، راکنا  هک  يا  هنوگ هب  دشاب ، هتـشاد  نآ  ندوب  يرورـض  هب  هجوت  هک  دوش  یم رفک  بجوم  یتروص 

ص 69 ج 1 ، یقثولا ، ةورعلا 
§

↨
29 ص :

: دسیون یم یکرک  ققحم  مان  هب  هعیش  گرزب  ياملع  زا  یکی  نینچمه 
زا یکی  هـچ  ناـنچ رگید ، ياـه  هـقرف اـما  دـنناد  یم سجن  ار  میــسجت  لـها  بصاوـن و  تـالغ ، جراوـخ ، ياـه  هـقرف هعیــش  ياـملع  »

ص 164 ج 1 ، دصاقملا ، عماج  .دنیآ § » یم رامش  هب  ناناملسم  وزج  دننکن ، راکنا  ار  نید  ياه  ترورض
: دیوگ یم ییوخ  هَّللا  تیآ زین  § 

هب داقتعا  زا : تسا  ترابع  دوش  یم بترتم  وا  رب  ود  نآ  ریغ  ناج و  لام و  مارتحا  تراهط و  دراد و  تلاـخد  مالـسا  قّقحت  رد  هچنآ  »
ص 62 ج 2 ، حیقنتلا ، .دنراد § » هدیقع  نآ  هب  یمالسا  ياه  هقرف هک  داعم  توبن و  ادخ ، تینادحو 

: دیوگ یم رگید  ییاج  رد  § 
ص 83 نامه ، ۀیرشع § » ینثالا  ۀعیشلل  ۀفلاخملا  قرفلا  نم  مهریغ  فالخلا و  لها  ةراهط  نیملسملا ، نیب  روهشملا  فورعملا  »

§

: دیوگ یم يرگید  ياج  رد  گرزب  ققحم  نیا  نینچمه 
↨

30 ص :
یعطق هریـس  هک  نانچ دراد ، ار  يرهاظ  مالـسا  مکح  دنک ، يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  هاگ  ره  دـنک ، یم راکنا  ار  تیالو  هک  یـسک  »

ص 85 ج 2 ، حیقنت ، .دنک § » یم تلالد  تنس  لها تراهط  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها همئا 
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رب تسا ، تراـهط  هب  موکحم  یناملـسم  ره  ینعی  دراد ، دوجو  همزـالم  ندوب  ناملـسم  تراـهط و  نیب  هعیـش ، ياـملع  هاگدـید  زا  § 
كاـپ باـتک  لـها  هعیـش ، ياـملع  زا  یخرب  رظن  قـبط  هتبلا  .دـشاب §  یم سجن  هعیـش  ياـهقف  هاگدـید  زا  هـک  ناملـسم  ریغ  فـالخ 

ص 69 ج 1 ، یقثولا ، ةورعلا  .ر ك : .دنشاب  یم
: دیامرف یم هعیش  ياه  هقرف هرابرد  ییوخ  ققحم  § 

ص 85 ج 2 ، حیقنت ، .دشاب § » یم مالسا  تراهط و  رد  تنس  لها مکح  دننام  نآ ، ریغ  هیلیعامسا و  هیدیز ، مکح  »
.دننک یمن ریفکت  ار  هیرشع  ینثا  هعیش  ریغ  ياه  هقرف یتح  دوخ ، نافلاخم  زگره  هعیش ، ياملع  ور  نیا  زا  § 

: دیامرف یم هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  ترضح 
اما و  نورهاط ، مهتماماب  نودقتعیال  نیذلا  ۀمئالا  رئاسل  ّبس  ةاداعم و  بصن و  مهنم  رهظی  مل  اذا  ۀعیـشلا  قرف  نم  ۀیرـشع  ینثالا  ریغ  »

ص 119 ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  بصاونلا § » رئاس  لثم  مهف  مهنم  کلذ  روهظ  عم 
§

تماما هک  یناماما  هب  تبسن  ییوگازسان  ینمشد و  هک  یتروص  رد  هیرشع ، ینثا  هعیش  ریغ  ياه  هقرف
↨

31 ص :
دننام نانآ  مکح  دوش ، راهظا  همئا ، هب  تبـسن  اه  نیا زا  یکی  هک  یتروص  رد  دنـشاب و  یم كاپ  دوشن ، راهظا  دـنرادن ، رواـب  ار  ناـنآ 

.دشاب یم بصاون 
.تسا رفک  بجوم  تماما ، ای  تیالو و  راکنا  تسا : هدمآ  هعیش  ناگرزب  ياواتف  تایاور و  رد 

ور نیا زا  دنناد ، یم نامیا  وزج  ار  نآ  دنراد و  هدیقع  نآ  هب  زین  تنس  لها تسا و  مالسا  نید  تایرورض  زا  تیب  لها ّتبحم  حیضوت :
.دوش یم رفک  بجوم  توادع - بصن و  يانعم  هب  نآ -، ِراکنا 

قادصم رد  یلو  دنناد  یم مزال  ار  تماما  لصا  هچرگ  تنس  لها یلو  تسا  نید  تایرورض  زا  تماما  هعیـش  رظن  زا  تماما : راکنا  اّما 
هن تسا ، یلیوأت  رفک  دـشاب ، ههبـش  ای  لیلد و  يور  زا  هک  یتروص  رد  نآ ، راکنا  ور  نیا زا  .دـنرادن  ار  هدـیقع  نیا  یتاـهج  رطاـخ  هب 

یبـتارم زین  رفک  تسا ، بتارم  ياراد  مالـسا  هک  يروط  ناـمه رگید  تراـبع  هب  .دوش  یمن نید  زا  جورخ  بجوـم  ینعی  .یلیزنت  رفک 
.دشاب یم تیباهو  یتح  ّتنس  لها هعیش و  ناگرزب  لوبق  دروم  بلطم ، نیا  .دراد 

دوش و یم عورش  نید  يرورض  راکنا  اب  رفک ، تسا و  نید  تاروتسد  دنوادخ و  ربارب  رد  میلـست  دوش و  یم زاغآ  نیتداهـش  اب  مالـسا 
ترـضح تماما  نارکنم  رب  رفک  ظفل  ندرب  راک  هب  نیاربانب  .تسا  ههبـش  لیوأت و  رطاـخ  هب  راـکنا  نآ ، هلحرم  کـی  هک  دراد  یبتارم 

، هعیش ياهقف  ياواتف  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
↨

32 ص :
، هعیـش ياهقف  رظن  زا  تهج  نیدـب .نید  زا  جورخ  هن  تسا  بهذـم  زا  جورخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تماـما  راـکنا  ياـنعم  هب 

.دوش یم يراج  نانآ  رب  مالسا  مکح  دنتسه و  ناملسم  دننک ، یمن راکنا  ار  نید  تایرورض  هک  ییاه  هقرف

تّنس لها هاگدید 

هراشا
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: دسیون یم ملسم  حرش  رد  يوون 
ّنا و  مهریغو ، هلزتعملا  جراوخلا و  عدبلا  ءاوهالا و  لها  رفکیالو  بنذب  ۀلبقلا  لها  نم  دحأ  رفکیال  ّهنا  قحلا : لهأ  بهذـم  ّنا  ملعا  »

ص 150 ج 1 ، ملسم ، حیحص  حرش  هرفک § ...  ّهتدرب و  مکح  ةرورض  مالسالا  نید  نم  ملعی  ام  دحج  نم 
§

لها هک  نانچ دوش ؛ یمن ریفکت  یهانگ  رطاخ  هب  هلبق ، لها  زا  يدحا  هک  تسا  نآ  ریفکت  هرابرد  قح  حیحص و  رظن  هک  دیـشاب  هاگآ   ؛
، دـنک راـکنا  تسا  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  هک  ار  يزیچ  سک  ره  .دـنوش و  یمن ریفکت  ناـنآ  ریغ  هلزتعم و  جراوخ ، تعدـب ، اوه ،

.دوش یم وا  رفک  دادترا و  هب  مکح 
: دسیون یم يرصم  میجن  نبا  نینچمه 

نم ۀمولعملا  لوصالا  نم  سیل  امیف  نیفلاخملا  نم  دحأ  ریفکت  مدع  بهذملا  نا  لصاحلاف  »
↨

33 ص :
ص 601 ج 1 ، قئارلارحبلا ، ةرورضلل § » نیدلا 

§

.یهیدب ینید  لصا  يرورض  راکنا  رد  زج  مینک  یمن ریفکت  ار  نافلاخم  زا  یسک  هک  تسا  نآ  ام  بهذم   ؛
: دنک یم لقن  عماوجلا  عمج  زا  نینچمه 

جرخ نم  اّما  ۀـمایقلا ، موی  هتیؤر  زاوج  هدابع و  لاـعفا  هقلخ  یلاـعت و  هَّللا  تافـص  يرکنمک  ۀـعدبب  ۀـلبقلا  لـها  نم  ًادـحأ  رفکنـالو  »
ضعب مهراکنال  مهرفک  یف  عازن  الف  تایئزجلاب  ملعلا  ماسجالل و  رـشحلا  ثعبلا و  ملاعلا و  ثودح  يرکنمک  ۀلبقلا  لها  نم  هتعدـبب 

نامه ةرورضب § » لوسرلا  ء  ییجم ملع  ام 
§

زاوج ناگدنب و  لاعفا  قلخ  ادخ ، تافـص  نارکنم  دننام  مینک  یمن ریفکت  تعدب  ماجنا  رطاخ  هب  دـشاب ، هلبق  لها  زا  هک  ار  یـسک  ام   ؛
راکنا هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ار  يرورـض  روما  زا  یخرب  دوخ ، تعدب  اب  یـسک  رگا  اّما  تمایق ، رد  ادخ  ندید 

.تسین وا  رفک  رد  یفالتخا  تروص  نیا  رد  دنوادخ ، يارب  تایئزج  هب  ملع  رشح و  ثعب و  ملاع ، ثودح  دننام : دنک 
: دسیون یم زین  وا  و 

ریفکت ار  یسک  بهاذم ، نادهتجم  یلو  تسا ، هدش  هتفگ  ریفکت  هرابرد  یناوارف  نانخس  بهاذم ، نیب  رد 
↨

34 ص :
لقن یمرـضخ  ثیدح  زا  نسح  نب  دمحم  هچنآ  دشاب و  یم رتانـشآ  نادهتجم  بهاذم  هب  نارگید  زا  هک  رذنم  نبا  دـننام  دـننک ، یمن

ص 601 ج 1 ، قئارلارحبلا ، .دنک §  یم جراوخ  ریفکت  مدع  رب  تلالد  دنک ، یم
.دنوش یمن ریفکت  تنس  لها نادهتجم  هاگدید  زا  دنتخادرپ ، یم هباحص  ریفکت  هب  جراوخ  هک  نآ  دوجو  اب  نیاربانب  § 
: دنک یم لقن  هضورلا »  » باتک زا  تسا ، هدرمش  رب  هریبک  ناهانگ  زا  ار  هباحص  هب  مانشد  هک  نآ  زا  سپ  یناورش ،

ینمـشد دانع و  يور  زا  هدنهد  مانـشد  اریز  دنا  هداد مانـشد  هباحـص  هب  هک  یناسک  یتح  تسا  هتفریذپ  تعدـب  لها  یمامت  تداهـش  »
ص 235 ج 1 ، یناورش ، یشاوح  .تسا § » هدرک  ادیپ  هک  تسا  يرواب  داقتعا و  ساسا  رب  هکلب  دیوگ  یمن ازسان 
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هب ناوت  یمن دیوگب ، ازـسان  ناینیـشیپ  هب  يا  ههبـش ای  لیلد و  رطاخ  هب  یـسک  رگا  هک  دراد  هراشا  تقیقح  نیا  هب  يرقم  نبا  ِنانخـس  § 
.دومن مکح  وا  قسف 

زا يا  هراپ هتبلا  .ددرگرب  نید  يرورض  راکنا  هب  هک  يزیچ  راکنا  ای  تایرورض و  راکنا  زا  تسا  ترابع  رفک  هب  ياوتف  يانبم  نیاربانب ،
: دنا هتفگ تنس  لها ياملع  ور  نیا زا  دنناد ، یمن رفک  بجوم  ار  ههبش  لیلد و  اب  راکنا  املع ،

هب غورد  نوچ  دهدب ، اوران  تبسن  هشیاع  هب  هک  یسک  »
↨

35 ص :
ص 436 ج 4 ، جاتحملا ، ینغم  ناینیشیپ § .» هب  ییوگازسان  فالخرب  تسا ، رفاک  هدومن  راکنا  ار  نآرق  هیآ  هتسب و  ادخ 

: دسیون یم هلبق  لها  ندوبن  رفاک  نایب  زا  سپ  نیدباع ، نبا  § 
ةدّیسلا فذقی  وا  قیّدصلا ، ۀبحـص  رکنی  ناک  وا  یحولا ، یف  طلغ  لیئربج  ّنا  وا  ّیلع ، یف  ۀیهولالا  دقتعی  نمم  ناک  نا  یـضفارلا  نا  »

عدتبم ال ّهناف  هباحـصلا  ّبسی  وا  ًاّیلع  لضفی  ناک  اذا  ام  فالخب  ةرورـضلاب ، نیدلا  نم  ۀمولعملا  عطاوقلا  هتفلاخمل  رفاک  وهف  ۀقیّدصلا 
« رفاک

هیلع یلع  ترـضح  تیهولا  هب  داقتعا  دننام : دوش  یم رفک  بجوم  نید ، يرورـض  راکنا  هک  دوش  یم هدافتـسا  نیدـباع  نبا  نخـس  زا 
.تسین رفک  هباحص  مانشد  ۀثالث و  يافلخ  رب  یلع  لیضفت  اما  یحو و ؛...  رد  لیئربج  ندرک  هابتشا  مالسلا ،

هابتشا ادخ ، ریغ  يارب  تیهولا  دننام  ییاه  یگژیو هب  هعیش  زگره  هک  تسا  نشور  تسا ، هعیش  یـضفار »  » زا نیدباع  نبا  دوصقم  رگا 
هب اوتف ، ماقم  رد  نیدـباع  نبا  ارچ  هک  تسا  بجعت  ياج  تهج ، نیدـب  .درادـن  هدـیقع  کفا ، نایرج  ای  تبحاصم و  راـکنا  لـیئربج ،

.دوشن حیحص  ریغ  يرواد  راتفرگ  ات  هدرکن  هعجارم  هعیش  ياه  باتک
هدرک ذخا  ار  یبلاطم  نینچ  رگید ، ياملع  زا  دیلقت  اب  يو 

↨
36 ص :

راتفگ هب  هن  ،) دـننک هعجارم  بهاذـم  لوبق  دروم  ياه  باتک هب  مهم  رایـسب  لیاسم  نیا  هرابرد  اوتف  ماگنه  بهاذـم  ياملع  رگا  .تسا 
.دنوش یمن هابتشا  راچد  زگره  مدرم ) ماوع 

یلو موش ، یم رفاک  مریذپب ، نم  رگا  دیراد  هدـیقع  نآ  هب  امـش  هک  هچنآ  : » دـیوگ یم هّیمهج  هقرف  ياملع  هب  باطخ  لبنح  نب  دـمحا 
ص 36 ج 4 ، جاتحملا ، ینغم  .دیتسه § » لهاج  نم  رظن  زا  امش  اریز  منک  یمن ریفکت  ار  امش  نم 

دـنا و یغب لها  جراوخ  دـننام  نانآ  دـنیوگ : یم هداد و  رارق  دـقن  دروم  ار  تیباهو  تشادرب  دـنبوید ،) ) هراق هبـش  ّتنـس  لها ياملع  § 
: تسا هتفگ  یماش  همالع  هک  نانچ تسا ؛ قداص  نانآ  دروم  رد  یغب  لها  مکح 

نوبسی انلاومأ و  انئامد و  نولحتسی  مهلیوأتب  هلاتق  بجوت  هتیـصعم  ًارفک و  لطاب  یلع  هنأ  نوری  لیوأتب  هیلع  اوجرخ  ۀعنم  مهل  موق  مه  »
باهولادـبع نب  دـمحم  عابتا  یف  اننامز  یف  عقو  اًلطاب  ناک  نا  لـیوأت و  نع  هنوکل  مهرفکن  مل  اـمنا  ةاـغبلا و  مکح  مهمکح  اـنئاسن و 

فلاخ نم  نا  نوملـسملا و  مه  مهنا  اودقتعا  مهنکل  ۀلبانحلا  بهذم  نولحتنی  اوناک  نیمرحلا و  یلع  اوبلغت  دجن و  نم  اوجرخ  نیذـلا 
نم هتعیش  هعابتأ و  نم  دحأ  وه و ال  سیل  لوقأ  مث  مهتکوش  هَّللا  رسک  یتح  مهئاملع  لتق  کلذب  اوحابتسا  نوکرشم و  مهداقتعا 

↨
37 ص :
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مهلاوـمأ و نیملـسملا و  ءاـمد  لالحتـسا  اـمأ  فوـصتلا و  ریـسفتلا و  ثیدـحلا و  هقفلا و  نم  ملعلا  لسالـس  نم  ۀلـسلس  یف  اـنخیاشم 
ناک نا  مالـسالا و  نع  جورخ  رفکف و  لیوأت  ریغ  نم  نوکی  نأ  اماف  قح  ریغب  ناـک  ناـف  قحب  وأ  قح  ریغب  نوکی  نأ  اـماف  مهـضارعأ 
مهنم ًادحأ  رفکن  نأ  اشاحف  نیملسملا  نم  فلسلا  ریفکت  امأ  بجاو و  لب  زئاجف  قحب  ناک  نا  امأ  قسفف و  عرـشلا  یف  غوسی  لیوأتب ال 

تایرورضلا نم  ًایرورض  ًامکح  اورکنی  مل  ام  مهرفکن  الف  نیعدتبملا  نم  ۀلبقلا  لهأ  ریفکت  نیدلا و  یف  عادتبا  ضفر و  اندنع  وه  لب 
46 ص 47 - دنبوید ، ياملع  دیاقع  دنفملا ، یلع  دنهملا  نیدلا § .»

§

هاوخ دوش ، لطاب  بکترم  هیماما  نوچ  هک  دنراد  هدـیقع  نانآ  .دـندومن  جورخ  ماما  هیلع  لیوأت ، اب  هک  دـندوب  یتردـق  ياراد  جراوخ 
تراسا هب  ار  نانز  هتـسناد و  لالح  ار  ام  لاـم  ناـج و  هب  ضّرعت  ور  نیا زا  .تسا  بجاو  وا  اـب  لاـتق  هاـنگ ، تیـصعم و  اـی  دـشاب  رفک 

.مینک یمن ریفکت  لطاب  تالیوأت  رطاخ  هب  ار  نانآ  ام  لاح ، نیع  رد  تسا ، یغب  لها  مکح  لثم  نانآ ، مکح  .دنریگ  یم
: دسیون یم یماش  همالع  سپس 

نایباهو .دنتفای  هبلغ  نیفیرـش  نیمرح  رب  دندمآ و  نوریب  دجن  زا  هدومن و  جورخ  باهولا  دبع  نب  دمحم  ناوریپ  ام  نامز  رد  هک  نانچ
دمحا ناوریپ  ار  دوخ 

↨
38 ص :

، روصت نیمه  اب  دنکرـشم و  ناشدـیاقع  نافلاخم  دنتـسه و  ناملـسم  اهنآ  طقف  هک  دـنا  هدـیقع نیا  رب  اما  دـنیامن  یم یفرعم  لبنح  نب 
.تسکش ار  نانآ  تردق  دنوادخ  هک  نیا  ات  دنا  هتسناد حابم  ار  املع  ّتنس و  لها نتشک 

خیاشم وزج  فّوصت ، ریسفت و  ثیدح ، یهقف ، یملع ، هلـسلس  رد  شناوریپ  باهولا و  دبع  نب  دمحم  میوگ : یم حوضو  هب  ور  نیا  زا 
.دنتسین ام 

تروص نیا  رد  هک  تسا  لیوأت  نودـب  ای  دـشاب  قحان  رگا  قحان ؛ هب  ای  تسا  قح  هب  ای  نیملـسم  لاوما  وربآ و  نوخ ، ندرمـش  لـالح 
و دوش ، یم قسف  بجوم  تروص  نیا  رد  تسا ، هدادـن  هزاجا  سّدـقم  عرـش  هک  تسا  یلیوأت  اب  ای  ددرگ و  یم نید  زا  جورخ  بجوم 
، دنک ریفکت  هک  یسک  .مینک  یمن ریفکت  ار  یسک  ام  زگره  نیشیپ ، ناناملـسم  ریفکت  رد  اّما  تسا  بجاو  هکلب  زیاج  دشاب  قح  هب  رگا 
ار نید  زا  یترورـض  هک  یتقو  ات  دنـشاب  هعدـتبم  وزج  دـنچ  ره  ار  هلبق  لـها  تسا و  نید  زا  جورخ  بجوم  وا  لـمع  هدرک و  تعدـب 

.مینک یمن ریفکت  دنشاب ، هدرکن  راکنا 
روتـسد ترایز ، ماجنا  هک  یتروص  رد  دـننک ؛ یم ریفکت  ناگرزب  تراـیز  رطاـخ  هب  ار  نآ  زا  دـعب  مهدزاود و  نرق  ناناملـسم  هّیفلس ،

.تسا مالسا 
نآرق و حیرص  فالخ  ناناملسم ، نتسناد  كرشم  ایآ  تسا ؟ هداد  روتسد  كرش  هب  مالسا  ایآ  دیسرپ : دیاب  اهنآ  زا 

↨
39 ص :

دنا هدرک شومارف  ایآ  دشاب ؟ یم مرتحم  شلام  ناج و  هدوب و  ناملـسم  دـنک  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  سک  ره  هک  تسین  تایاور 
هک يدوب  وا  لد  رد  وت  رگم  دومرف : تشک ، دوب  هتفگ  ار  نیتداهش  هک  ار  يدرف  هک  يا  هباحـص نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 

رگم دننک ؟ یم شتسرپ  ار  نانآ  نید ، ناگرزب  ترایز  اب  دییوگ  یم هک  دیتسه  ناملـسم  ره  لد  رد  امـش  ایآ  تشادن !؟ ادخ  هب  هدیقع 
؟ تسین یبلق  ادخ  هب  داقتعا  ایآ  تسین ؟ یبلق  روما  زا  تدابع 
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.دنوش یمن ریفکت  هلبق ، لها  هک  دنا  هدیقع نیا  رب  ّتنس  لها ياهقف  نامّلکتم و  تهج  نیدب 
: دسیون یم نییمالسالا » تالاقم   » باتک زاغآ  رد  يرعشا  نسحلاوبا  خیش 

مهعمجی و مالسالا  نأ  الا  نینیابتم  ًاقرف  اوراصف  ضعب  نع  مهضعب  أربت  ًاضعب و  مهضعب  للض  ءایشأ  یف  مهیبن  دعب  نوملسملا  فلتخا  »
يا هنوگ هب  دندش ، فالتخا  راچد  اهزیچ  یضعب - هرابرد - ناناملسم  مرکا ، ربمایپ  زا  سپ  انباحصأ ؛» رثکأ  هیلع  هبهذم و  اذهف  مهمعی 

شـشوپ تحت  هدومن و  عمج  ار  نانآ  همه  مالـسا ، لاح  نیع  رد  اما  .دنتـسج  یم تئارب  رگیدکی  زا  هتـسناد و  هارمگ  ار  رگیدـکی  هک 
.دشاب یم ام  باحصا  رتشیب  هدیقع  بهذم و  نیا ، داد و  رارق  دوخ 

نیا دیوگ : یم سپس  .تسا  هدش  وا  بجعت  بجوم  نخس  نیا  هک  دنک  یم لقن  يرعشا  نسحلاوبا  زا  ینخس  یبهذ ،
↨

40 ص :
: هک دنک  یم لقن  یسخرس  رهاز  لوق  زا  هاگنآ  تسا ، تباث  يرعشا  زا  نخس 

: تفگ سپس  متفر ، وا  دزن  نم  دناوخ و  ارف  ارم  دادغب ، رد  نسحلاوبا  گرم  ندیسر  ارف  ماگنه  رد  »
رب شاب  هاوگ  تارابعلا ؛ فالتخا  هّلک  اذه  اّمنا  و  دحاو ، ٍدوبعم  یلا  نوریـُشی  َّلکلا  ّنأل  ۀلبقلا ، لها  نم  ًادحأ  رّفکأ  ّینا ال  ّیلع  دهـشا 

« .تسا یظفل  تافالتخا ، دننک و  یم شتسرپ  ار  دوبعم  کی  هلبق  لها  مامت  اریز  منک ؛ یمن ریفکت  ار  هلبق  لها  زا  يدحا  نم  هک  نم 
: دیوگ یم یبهذ  هاگنآ 

ۀّمألا نم  ًادحأ  رّفکأ  انأ ال  تفگ : یم شرمع  نایاپ  رد  هیمیت  نبا  ام  داتسا  هک  نانچ  مراد ، هدیقع  يرعشا  نسحلاوبا  نخـس  نیا  هب  نم 
ره سپ  درادـن ، تظفاحم  وضو  رب  نمؤم  زج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  منک ...  یمن ریفکت  ار  تما  زا  يدـحا  نم   ؛...

ج 11، يرعشا ، لیعامسا  نب  یلع  همجرت  رد  ءالبنلا ، مالعا  ریـس  .تسا § » ناملـسم  دشاب ، هتـشاد  وضو  رب  تبظاوم  اهزامن  رد  سک 
ص 542

: تسا هتفگ  قاحساوبا  § 
یلاعت هَّللا  نوک  نم  ۀـلبقلا  لهأ  اهیف  فلتخا  یّتلا  لئاسملا  ّنإ  راتخملا ...  وه  ام  یلع  انل  الف  ّالإ  هرفکن و  نحنف  انرفکی  فلاـخم  ّلـک  »

وأ ٍملعب  ًاملاع 
↨

41 ص :
مکح نم  داقتعا  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ثحبی  مل وأ ال  ًائیرم  هنوکک  اهوحن  ۀهج و  یف  ّزیحتم و ال  ریغ  وأ  دبعلا  لعفلا  دجوم 

ص 339 ج 8 ، فقاوم ، حرش  مالسالا §  ۀقیقح  یف  ًاحداق  سیل  اهیف  أطخلا  نأ  نوعباتلا و ...  ۀباحصلا و ال  اهیف و ال  همالسإب 
§

ربمایپ هک  نیا ام  ياعّدم  رب  لیلد  مینک  یمن ریفکت  ار  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  مینک  یم ریفکت  ار  وا  زین  ام  دـنک ، ریفکت  ار  ام  سک  ره   ؛
لاعفا قلخ  دـنوادخ ، ملع  دـننام : هلبق  لها  یفالتخا  لـیاسم  رد  دـندوب  مالـسا  هب  موکحم  هک  یناـسک  هدـیقع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زین نیعبات  هباحـص و  هکنانچ  درک  یمن صحفت  تمایق  رد  دنوادخ  تیؤر  دنوادخ و  نتـشادن  تهج  دنوادخ ، نتـشادن  ّزیحت  یناسنا ،
.درک یمن دراو  يررض  وا  مالسا  هب  لیاسم  نیا  رد  دارفا  ياطخ  .دنتشاد و  يا  هویش نینچ 

: تسا هدمآ  يواحط  دیاقع  رد  زین 
نم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  نیفرتعم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هب  ءاج  امب  اومادام  نینمؤم  نیملسم  انتلبق  لهأ  یمـسن  «و 
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حرش هّلحتسی § » ملام  بنذلا  باکتراب  مالسالا  نم  جرخی  ملسملا ال  نا  ملسملا و  وهف  انتحیبذ  لکأ  انتلبق و  لبقتـسا  انتالـص و  یلص 
ص 228 و 426 يواحط ، دیاقع 

§

دنهاوخ نمؤم  ناملسم و  دنشاب ، فرتعم  نمؤم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تاروتسد  هب  هک  یماگنه  ات  هلبق  لها   ؛
↨

42 ص :
هدرمـش لالح  هک  ام  هحیبذ  زا  دریذپب و  ار  ام  هلبق  دروآ و  ياج  هب  ار  ام  زامن  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  دوب 

.دور یمن نوریب  مالسا  زا  دروخب ، هدش 
تعدـب لها  تداهـش  هراـبرد  يو  هک  دـنک  یم لـقن  يزوج  میّق  نبا  زا  يواـتفلا »  » باـتک رد  یباـهو ، ناثدـحم  زا  یناـبلآ ، نینچمه 

: دیوگ یم
ص 290 يواتفلا ، .هلزتعم § » جراوخ و  هضفار و  ریظن : اوه  تعدب و  لها  دننام  .دوش  یم هتفریذپ  قساف  صخش  تداهش  »

: دنک یم لقن  هیمیت  نبا  زا  ینابلآ  نینچمه  § 
 ... دنتسناد یم حیحص  ار  نانآ  تماما  هب  زامن  دنتفریذپ و  یم ار  یباطخ  هقرف  زج  اوه  لها  تداهش  ود ، نآ  ریغ  یعفاش و  هفینحوبا و  »

تنـس لها دـندرک و  یمن ریفکت  یلمع ، ای  یملع  لـیاسم  رد  هاوخ  دـندرک ، یم اـطخ  دوخ  داـهتجا  رد  هک  ار  ینادـهتجم  رگید  همئا  و 
ص 87 ج 5 ، ۀنسلا ، جاهنم  .دننک §  یمن ریفکت  دورب ، اطخرب  دنک و  داهتجا  هک  ار  یسک 

: دیوگ یم ینابلآ  زین  § 
« .میسانشب یبوخ  هب  ار  نانآ  هدیقع  رگم  مینک  ریفکت  ار  هضفار  ای  هعیش  میناوت  یمن »

↨
43 ص :

: دیوگ یم یباهو  ياملع  زا  نالدسلا  حلاص  خیش 
زوجیال هذـهف  رکنملا ، نع  اهیف  یهنی  فورعملاب و  اهیف  رمؤی  هَّللا و  دودـح  اهیف  ماقت  ةالـصلا و  اهیف  ماقت  یتلا  ۀیمالـسالا  تاعمتجملا 

ص 57 ریفکتلاۀنتف ، ۀیلهاج §  تاعمتجم  اّهنأب  فصوت  نأ 
§

ماجنا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ددرگ و  یم ارجا  یهلا  دودـح  دوش و  یم هماقا  زامن  نآ  رد  هک  ار  یمالـسا  هعماج  تسین  زیاج   ؛
.دومن فیصوت  ّتیلهاج  نارود  هعماج  دننام  ار  دوش  یم

.دندرک یم یگدنز  كرش  رفک و  اب  هک  تسا  تیلهاج  نارود  عامتجا  یلهاج ، عمتجم  زا  دوصقم 
: دسیون یم رگید  ياج  رد  زین 

عم دـعولا ، تاـیآل  مهکرت  و  دـیعولا ، تاـیآل  مهمهف  ءوس  کـلذ  یف  مهعقوا  يذـلاو  اًلـصا ، جراوخلا  جـهنم  وه  ریفکتلاـب  لوقلا  ّنا  »
ص 59 نامه ، نیملسملا §  یف  اهلعج  رفاکلا و  یف  تلزن  تایآل  مهذخأ 

§

هک ار  یتایآ  ییوس  زا  تسا و  هدش  یـشان  دـعو  دـیعو و  تایآ  زا  نانآ  ِیمهفدـب  هلیـسو  هب  هک  تسا  جراوخ  شور  ندرک ، ریفکت   ؛
.دندرک یم قبطنم  ناناملسم  رب  دوب ، هدش  لزان  نارفاک  هرابرد 
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↨
44 ص :

! دنک یم قدص  زین  وا  یباهو  نارکف  مه هدنـسیون و  دوخ  هرابرد  دیوگ ، یم جراوخ  هرابرد  نالدـسلا  حـلاص  ياقآ  هک  ینخـس  نیمه 
تاضقانت هب  یباهو  ناگدنـسیون  دنیامن ! یم قبطنم  ناناملـسم  رب  ار  هدش  دراو  مالـسا  ردص  ناکرـشم  هرابرد  هک  یتایآ  نایباهو  اریز 

.دنرادن هجوت  شیوخ  راتفگ 
هک یتروص  رد  دـیناد  یمن رفاک  دـننک  یمن ارجا  ار  ادـخ  مکح  هک  ینامکاح  نیطالـس و  ارچ  هک  یلاؤس  خـساپ  رد  یناـبلآ  هک  ناـنچ

44 هدئام : هروس  َنوُِرفاْکلا § » ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  : » دیامرف یم نآرق 
§

: دیوگ یم .دننارفاک  دوخ  نانآ  دنا ، هدرکن يرواد  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  بجوم  هب  هک  یناسک  و   ؛
.تسا یلمع  رفک  هکلب  دیایب ؛ مزال  نید  زا  جورخ  ات  تسین  نید  رد  رفک  هیآ ، نیا  رد  رفک  زا  دوصقم  »

زا درادـن ! لوبق  ار  لیوأت  اریز  دـشاب  یم ناشدوخ  ینابم  فالخ  رب  لیوأت ، هک  یتروص  رد  درب ، یم لیوأت  هب  ار  هیآ  يو  تهج  نیدـب 
« ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف   » نوچمه هدش ، دراو  مالسا  ردص  ناکرشم  هرابرد  هک  ار  یتایآ  یباهو ، ناگدنـسیون  رگید  ینابلآ و  ییوس 

18 نج : هروس  § 
§

ترضح نآ  تیب  لها ربمایپ و  حور  هب  نوچ  دننک و  یم قبطنم  ناناملسم  رب  حیحص ، ریـسفت  هجوت و  نودب  ار  رگید  تایآ  نینچمه  و 
.دنناد یم كرشم  ار  نانآ  دنوش ، یم لسوتم  مالسلا  مهیلع 

دنک یم نایب  ار  يرگید  تقیقح  تایآ ، نیا  هک  یتروص  رد 
↨

45 ص :
.دنریگ یمن رب  رد  ار  دنراد  یمارتحا  وربآ و  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  یناسک  هب  لسوت  دادمتسا و  ترایز و  زگره  و 

: دسیون یم ج 6 » ياوتف ، عومجم   » باتک رد  نیربج  نب  هَّللادبع  خیش 
کلام ماما  تهج  نیدب .تسا  نآ  عفر  هب  رتراوازـس  يرگید  ندرک  ریفکت  ًارهق  دوش ، یم عفر  ههبـش  کی  اب  یهلا  دودح  يارجا  رگا  »

، ناملسم هب  ّنظ  نسح  رطاخ  هب  دراد ، دوجو  نامیا  لامتحا  دصرد  کی  دیهد و  یم ار  یسک  رفک  لامتحا  دصرد  رگا 99  دیوگ : یم
« .دومن لمح  ندوب  نمؤم  رب  ار  وا  لمع  دیاب 

ارچ هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  دـش ، نایب  تنـس  لها هعیـش و  بهاذـم  گرزب  ياهقف  راتفگ  تایاور و  تایآ ، زا  هچنآ  هب  هجوت  اب 
ار ناناملسم  لتق  دوش و  یم رداص  دنا ) هتفریذپن ار  اوتف  نیا  یباهو  ياملع  زا  يرایـسب  هتبلا  ) اه یباهو زا  یخرب  هلیـسو  هب  ریفکت  ياوتف 

بهاذم ّتنس و  نآرق و  قباطم  ییاوتف ، نینچ  ایآ  هک  منک  یم توعد  يرواد  هب  ار  ینـس  هعیـش و  ناناملـسم  مامت  دنرامـش ؟ یم حابم 
رانک يانعم  هب  ریفکت ، ياواتف  رودـص  ایآ  دوش ؟ یم رداص  ییاوتف  نینچ  يا  هزیگنا هچ  هب  تسا ، فلاـخم  رگا  نآ ؟ فلاـخم  اـی  تسا 

زا یناسک  هچ  نانآ ؟ ررض  هب  ای  دنا  هداد اوتف  هک  تسا  یناسک  دوس  هب  اوتف  نیا  ایآ  تسین ؟ ّتنس  نآرق و  نتشاذگ 
↨

46 ص :
؟ دّلقم ای  دندهتجم  ایآ  لهاج ؟ ای  دنا  ملاع اوتف  نیا  ناگدننک  رداص  ایآ  نمشد ؟ ای  تسود  دنرب  یم هدافتسا  اواتف  نیا 
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رداـص ار  ییاوـتف  نینچ  دریگب ، رظن  رد  ار  ناناملـسم  حـلاصم  دـشاب و  هتـشاد  یهاـگآ  تنـس  نآرق و  مالـسا ، هب  هـک  يدـهتجم  اـیآ 
؟ دنک یم

.دوش یم راذگاو  ناگدنناوخ  دوخ  يرواد  هب  اه ، شسرپ نیا  ِخساپ 

ریفکت رب  یباهو  نایتفم  زا  یخرب  ياوتف  يانبم 

زا هعلاطم و  یب يواتف ، نیا  ردـقچ  میبایرد  ات  مینک  یـسررب  ار  ریفکت  هلأسم  رد  یباـهو  ناـیتفم  زا  یخرب  ياوتف  ياـنبم  تسا  بساـنم 
.تسا هدش  رداص  اه  مهافتءوس تاعیاش و  تابّصعت ، تاساسحا ، يور 

: هک درک  رداص   1395 / 9 خروم 3 / هرامش 2143  هب  ییاوتف  ناتسبرع ، یتفم  هنیدم و  هاگشناد  سیئر  زاب ، نب  هَّللادبع  زیزعلادبع  خیش 
كرش عاونا  دننک و  یم ولغ  تیب  لها هب  تبسن  هک  تسا  نیا  نانآ  رد  بلاغ  تلصخ  اریز  مناد  یمن حیحـص  ار  هّیدیز  تماما  هب  زامن  »

نینچمه دـنهد و  یم زورب  ار  ییاه  تعدـب دـنزرو و  یم قشع  هباحـص  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  نیا  رب  نوزفا  دـندرگ ، یم بکترم  ار 
هیماما و لثم  دنراد ، دوجو  زورما  هک  هعیش  ياه  هورگ هّیقب  عضو  تسا 

↨
47 ص :

دیعس نسح  خیش  زا  ص 484 ، تدحو ، يادن  ای  مکوعدی ، لوسرلا  باتک  زا  لقن  هب  رگید § »...  ياه  هورگ
ساـسا رب  ار  اوتف  نآ  هک  دـنک  یم فارتـعا  ددرگ و  یمرب دوخ  ياوتف  زا  یتـفم  نیمه  دوش و  یم ضوـع  تسایـس  دـعب  لاـس  کـی  § 

!: تسا هدرک  رداص  اه  یندینش تاعومسم و 
« § .تسا هدیسر  نم  هب  رایسب  قرط  زا  هک  تسا  یتاعالطا  رب  ینتبم  هدیدرگ و  رداص  بناج  نیا  طسوت  هک  تسا  ییاوتف  نامه  نیا ، »

نامه
ینایرا نمحرلادبع  یضاق  هک  تسا  یتفگش  هیام  يّدح ، هب  ناملسم ، هاگـشناد  سیئر  یتفم و  کی  بناج  زا  یـشور  نینچ  ذاختا  § 

: دسیون یم نینچ  ریخ  نمحرلادبع  هماّلع  هب  دوخ   1396 / 12 خروم 10 / همان  رد  ددرگ و  یم ّریحتم  نآ  هظحالم  زا 
هک سب  نیمه  ار  وا  اما  هتشادرب  تسد  هناراک  هظفاحم  روط  هب  دوخ  قلطم  ماع و  ریفکت  زا  هیلاراشم  دینک ، یم هظحالم  هک  يروط  هب  »

، رگید ییاه  هتفگ ساسا  رب  زاب  دنک و  یم رداص  ریفکت  مکح  ییاه ، هتفگ ربانب  هک  هدناسانش  یـصخش  بلاق  رد  ار  دوخ  هلیـسو  نیدب 
ياملع لاوقا  بتک و  تاجردـنم  زا  عـالطا  ملع و  نودـب  رگید ، یتراـبع  هب  دراد و  یم رب  تسد  دوخ  یلبق  مکح  زا  هناراـک  هظفاـحم

« .دهد یم جرخ  هب  ءاتفا  رما  رد  ار  تأرج  تیاهن  بیترت  نیدب  دزادرپ و  یم نانآ  ریفکت  هب  یموق ،
↨

48 ص :
: دسیون یم هعیش  ریفکت  زا  دوخ  تشگزاب  رد  زاب  نب  ياقآ 

راهظا نم  اب  سامت  نمـض  مراد ، لماک  قوثو  ناـشنید  ملع و  هب  تبـسن  هک  هنیدـم  یمالـسا  هاگـشناد  نالیـصحتلا  عراـف  زا  يا  هّدـع »
، ماوع زا  یخرب  بناـج  زا  كرـش  عوقو  هک  تسین  راوازـس  و  دـنراد ، رظن  تیب  لـها هب  تبـسن  ّوـلغ  مدـع  رب  هّیدـیز  ياـملع  دنتـشاد ،

.ددرگ نانآ  تیرثکا  ماهتا  يارب  يزوجم 
ای منک و  ریفکت  ار  یناملـسم  یعرـش  زوجم  نودب  هک  نیا  زا  منک و  رظن  دیدجت  دوخ  یلبق  ياوتف  رد  هک  دـمآ  بجاو  نم  رب  نیاربانب 

.مرب یم هانپ  ادخ  هب  میامن ، عنم  ار  یناملسم  رس  تشپ  ندناوخ  زامن 

یمالسا بهاذم  هاگن  رد  ریفکت  ياوتف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 43زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


 ... ددرگ موکحم  شرادرک  ای  راتفگ  ِرهاظ  رب  دوش و  تساوخزاب  شمرج  قبط  دیاب  یناسنا  ره 
زاب نب  هَّللادبع  نب  زیزعلادبع  داشرا ؛ غیلبت و  ءاتفا و  یملع و  تاقیقحت  زکرم  ّلک  سیئر 

ص 484 تدحو ، يادن  ای  مکوعدی ، لوسرلا  باتک  .ق §  1396 ه  / 9 / 24
بجوم ای  درادـن و  تّحـص  هک  تسا  یبلاطم  ریفکت ، رد  نانآ  يانبم  لیلد و  هک  دوش  یم نشور  ناگدـننک  ریفکت  ياوتف  هعلاطم  اب  § 

: زا دنترابع  ریفکت  لیالد  .دریگ  یم رب  رد  ار  نانآ  ِدوخ  اواتف  هنوگ  نیا تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، یمن رفک 
↨

49 ص :

تیب لها هرابرد  ّولغ  . 1

ناشیاوتف رد  نارگید ، نیربج و  خیـش  ياقآ  هنیدـم و  یمالـسا  هاگـشناد  سیئر  ءاتفا و  یملع و  تاقیقحت  زکرم  ّلـک  سیئر  زاـب ، نب 
اوتف نیا  دـنیوگ : یم هاگنآ  دـننک ، یم ولغ  تیب  لها هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  نایعیـش  رد  بلاغ  تلـصخ  هک  دـنا  هدرک لالدتـسا  نینچ 

.تسا هدیسر  نانآ  هب  هک  تسا  یتاعالطا  رب  ینبم 
بتک و زا  يروسناس  دوخ  هنیدـم ، ءاتفا  یملع و  تاقیقحت  زکرم  هنیدـم و  یمالـسا  هاگـشناد  رد  داهتجا  ءاـتفا و  قیقحت و  شور  اـیآ 

؟ تسا تاعیاش  زا  هدافتسا  هعیش و  عبانم 
دوخ یملع  ياه  هلاسر رد  نانآ  ِعجارم  اهقف و  یمامت  هک  دیهد  یم ولغ  تبـسن  يا  هعیـش هب  دـیناد  یم ایآ  تاقیقحت ! ّلک  سیئر  ياقآ 

تاکز نداد  زین  و  دنهد ؟ یمن هزاجا  ار  نانآ  ياه  هدرم ندومن  نفد  نداد و  لسغ  و  دنناد ؟ یم مورحم  ثرا  زا  سجن و  ار  هدننک  ولغ 
ص 118 ج 1 ، ینیمخ ، ماما  ۀلیسولاریرحت ، دنناد § ؟ یمن زئاج  ار  یلاغ  اب  جاودزا  مارح و  تالغ  هب 

خیـش هک  دـنا  هتـسناد نآ  دـننام  نایز و  دوس و  کلام  بیغ و  ملاع  نوک و  رد  فّرـصتم  قلاخ و  ّبر و  ار  یلع  هعیـش ، ياجک  رد  § 
زکرم قیقحت  ياه  شور زا  مه  نیا  دیاش  دهد ؟ یم تبسن  هعیش  هب  1412 ه  / 3 خروم 22 / ياواتف  رد  نیربج  نمحرلادبع  نب  هَّللادبع 

ناتسبرع ءاتفا  یلم و  تاقیقحت 
↨

50 ص :
قبطنم یماما  هعیـش  اه  نویلیم هب  دوخ ، نهذ  رد  هدـمآ ، یناتـسرهش  لحن  لـلم و  باـتک  رد  هک  ار  تـالغ  هقرف  تاصخـشم  هک  تسا 

!؟ دریگ رظن  رد  تسا  نآ  دض  تسرد  هک  ار  دوجوم  ياه  تیعقاو هک  نآ  یب دننک ،
يداقتعا نینچ  نایعیـش  زا  يدرف  چیه  دناسرب ، تیهولا  هب  تیناسنا  ّدح  زا  ار  یـصخش  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ّولغ  رگا  نیا ، رب  نوزفا 

هک تسا  ناماما  يارب  یتازایتما  فاصوا و  ندوب  اراد  هب  داقتعا  ياـنعم  هب  ّولغ  رگا  دـنرادن و  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربماـیپ و  هراـبرد  ار 
ضیرم ندادافش  تعافش ، بیغ ، ملع  دننام : هدومرف ، اطع  نانآ  هب  دنوادخ  هک  یتامارک  ریظن  دنشاب ، یم مورحم  نآ  زا  اه  ناسنا ریاس 

یهلا هضافا  ار  اهنآ  رگا  اما  دوش  هتـسناد  یتاذ  لقتـسم و  تروص  هب  هک  دوش  یم یهتنم  كرـش  ولغ و  هب  یتروص  رد  روما  نیا  و .... 
؟ دیراد بیغ  ملع  امـش  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  .تسا  دـیحوت  نیع  هکلب  تسین ، رفک  كرـش و  اهنت  هن  مینادـب 
؟ دـبای یهاگآ  دراد ، دوجو  ایرد  رد  هچنآ  مامت  زا  هک  دـهدب  یملع  يا  هچروم هب  دـنوادخ  دراد  ناـکما  اـیآ  دیـسرپ : وا  زا  ترـضح 

: درک ضرع 
.دیامرف هضافا  شناگدنب  زا  يا  هدنب هب  ار  مولع  دنوادخ  هک  درادن  دوجو  یعنام  سپ  دومرف : .يرآ 
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.داد رارق  هجوت  تقد و  دروم  ار  اهرایعم  دیاب  يرواد ، تواضق و  رد  نیاربانب 
دنناد یم بیع  هعیش  هرابرد  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  ّولغ  يدراوم  تیباهو ، یخیرات  یثیدح و  ياه  باتک عبانم و  رد  هتکن :

↨
51 ص :

: زا تسا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  .دنراد  هدیقع  نآ  هب  دوخ  اما 
نیب قرفلا  .هدرک §  جورع  نامسآ  هب  هتفرن و  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  نیا  هرابرد  باطخ  نب  رمع  رظن  راهظا  . 1

ص 31 ج 1 ، یناتسرهش ، لحنلاو ، للملا  ص 5 . يدادغب ، قرفلا ،
.؟ تسین ّولغ  نخس ، نیا  ایآ  § 

: ریظن دوش ، یم دای  رمع » تاقفاوم   » هب نآ  زا  هک  هداد  حـیجرت  ربمایپ  رب  ار  رمع  رظن  يأر و  يدراوم  رد  دـنوادخ  ناـنآ ، داـقتعا  هب  . 2
.دش لزان  رمع  رظن  قبط  هیآ  ربمایپ ، هتساوخ  فالخ  رب  یلو  دوبن  قفاوم  رمع  هک  ّیبا  هَّللادبع  هزانج  رب  زامن 

؛ هباحصلا لئاضف باب  ص 166 ، ج 15 ، ملسم ، حیحص  حرش  .درک §  یم تبحص  ناگتشرف  اب  رمع  تسا : هدمآ  ملسم  حیحـص  رد  زین 
ص 337 هرامش ح 2399 ، باب 12 ، ملسم ، حیحص 

: تفگ رمع  هک  دنا  هدرک تیاور  نینچمه  § 
باب 12 نامه ، ردب § ؛ يراسأ  یف  باجحلا و  یف  میهاربا و  ماقم  یف  ثالث  یف  یبر  تقفاو  »

§

.ردب ناریسا  باجح و  هلأسم  میهاربا ، ماقم  هرابرد  مدوب ، گنهامه  مراگدرورپ  اب  زیچ  هس  رد 
عون نیا زا  شیب  دنـشاب  یم لیاق  تیب  لها يارب  هعیـش  هچنآ  ایآ  تسین !؟ ّولغ  باطخ ، نب  رمع  هرابرد  تیباهو  ياهرواب  هنوگ  نیا اـیآ 

.؟ تسا اهرواب 
رد هک  یلاح  رد  نادمه ، حتف  رد  باطخ  نب  رمع  . 3

↨
52 ص :

99 ص 265 ؛ بلاطملا ، ینـسأ  لبجلا §  لبجلا  دـیوگ : یم هیراس »  » مان هب  رکـشل  هدـنامرف  هب  باطخ  ناـنآ  تاـجن  يارب  دوب ، هنیدـم 
ناتسبرع دهف ، بتکم  باوج ، لاؤس و 

§

هدومن یهدنامرف  نانآ  تاجن  يارب  اجنآ  زا  هدید و  ار  مالسا  رکشل  دراد ، هلصاف  اه  گنسرف تسا و  هنیدم  رد  هک  یـصخش  هنوگچ  ، 
: دنیوگ یم رمع  هرابرد  نینچمه  دناوخ !؟ یم ارف  هوک  يوس  هب  ار  نانآ  و 

یف نکی  ناف  نوثّدحم ؛ مکلبق  ممألا  یف  ناک  دق  دننک : یم ماهلا  هتفگ و  نخـس  وا  اب  ناگتـشرف  ینعی  تسا ؛ ثّدحم  باطخ  نب  رمع  »
ملسم حیحص  زا  لقن  هب  ص 104 ، ج 1 ، ةوفصلاۀفص ، .مهنم § » باطخ  نب  رمع  ّناف  دحأ  یتما 

داقتنا دقن و  زا  دبا  ات  هدروآ  نامیا  ترضح  هب  دشاب و  هدید  هظحل  کی  ار  ربمایپ  سک  ره  نانآ ، داقتعا  هب  هباحص ؛ هرابرد  ّولغ  . 4 § 
نتـشادنپ ایآ  تسین ؟ ولغ  رواب  نیا  ایآ  تسا ؟ نوریب  مالـسا  هریاد  زا  دنک ، لمع  رظن  نیا  فالخ  رب  سک  ره  دشاب و  یم كاپ  ّيرب و 

نبا نخـس  نیا  ایآ  تسین !؟ ّولغ  موصعم ، ناسنا  کی  ّدح  رد  دـندش ، هابتـشا  هانگ و  بکترم  خـیرات  نآرق و  تحارـص  هب  هک  يدارفا 
: دیوگ یم هک  تسین  ّولغ  هّیمیت 
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، لولسملا مراصلا  .دراد § » ریزعت  قاقحتـسا  دنک ، فیـصوت  دهز  مدع  یلقع و  مک  سرت ، لخب ، تفـص  هب  ار  باحـصا  یـسک  رگا  »
ص 571
§

↨
53 ص :

؟ دراد یمکح  هچ  هباحص ، زا  یخرب  هانگ  قسف و  هب  تبسن  نآرق  ِنایب  سپ 
ّولغ دنشاب ، یم كاپ  يدیلپ  بیع و  هنوگ  ره  زا  تحارص  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها رب  هثالث  يافلخ  نداد  يرترب  ایآ 
ارچ تسین ؟ ّولغ  نافلاخم ، ریفکت  هکلب  نارگید  راکفا  نتشاذگ  رانک  باهولادبع و  نب  دمحم  هّیمیت و  نبا  راکفا  هب  هجوت  ایآ  تسین ؟

کی هراـبرد  ّوـلغ  اـیآ  دـینک ؟ یم ریفکت  دـنریذپ ، یمن تّجح  لـیلد و  اـب  ار  باهولادـبع  نب  دـمحم  تـشادرب  راـکفا و  هـک  یناـسک 
!؟ تسا نیا  زج  تیصخش ،

شزغل و زا  نوصم  ار  باهولادبع  نبدمحم  هک  امش  دوخ  هرابرد  نخس  نیا  ایآ  دیناد ، یم كرش  بجوم  ار  یصخش  هرابرد  ّولغ  رگا 
؟ دنک یمن قدص  دیرامش ، یم رفاک  ار  وا  نافلاخم  هک  يا  هنوگ هب  دیناد  یم اطخ 

: دیوگ یم هک  هدرکن  ّولغ  شدوخ  هرابرد  باهولادبع  نب  دمحم  ایآ 
هدرک ررقم  برع  مدرم  يارب  هک  یحل  نب  ورمع  نید  دمحم و  نید  نایم  و  دـنناد ، یمن ار  هَّللا » الا  هلا  ال   » يانعم دـجن  تاضق  املع و  »

ِدیتاسا زا  کی  چیه  مشناد ...  لها  نم  هک  دوب  رواب  نیا  رب  تخانـش  یم ارم  سک  ره  مدمآرب و  ملع  بسک  یپ  رد  دنراذگ ، یمن قرف 
دنک اعدا  املع  زا  مادک  ره  دنتشادن ، هنیمز  نیا  رد  یهاگآ  نیرت  مک نم ،

↨
54 ص :

ج 10، ۀّینسلارردلا ، .تسا § » هتفگ  غورد  هتخانـش ، ار  نآ  امـش  دیتاسا  زا  یکی  ای  هتخانـش  ار  مالـسا  نید  ای  هَّللا  الا  هلا  يانعم ال  هک 
ص 51

نب دـمحم  هّیمیت و  نبا  هب  تبـسن  امـش  دوخ  هراـبرد  اـیآ  دریگ ، رارق  هاـگ  هلبق  هجوت و  دروـم  یـسک  هک  تسا  نیا  هلا  ياـنعم  رگا  § 
؟ دشاب یمن قداص  باهولادبع 

دیادش رد  تیب  لها یلع و  ندناوخ  . 2

نب ّیلع  ناـنآ  هک  تسا  نیا  نایعیـش  ریفکت  رب  یباـهو  ناـیتفم  رگید  نیربـج و  نمحرلادـبع  نب  هَّللادـبع زاـب و  نب  ياـقآ  رگید  لـیلد 
ربکا و كرـش  نیا ، دنناوخ و  یم اعد  رد  ار  دوخ  همئا  یلع و  نادنزرف  زین  دـنناوخ و  یم اه  یتخـس دـیادش و  رد  هتـسویپ  ار  بلاط  یبا

! دنشاب یم ندش  هتشک  ّقحتسم  هک  تسا  مالسا  زا  دادترا 
دید اـب  شاـک  يا  .تسا  تاـفرع  هـکم و  رد  ناـنآ  ياـه  هدینـش و  ینیبرهاـظ ، ساـسا  رب  زین  هعیـش  هـب  تبـسن  ناـنآ  ینیب  كرـش نـیا 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها ربمایپ و  زا  دـننک  یم رکف  هک  تروص  نیا  هب  زگره  هعیـش ، دـنبایرد  ات  دـندرک  یم هاگن  هلأـسم  هب  نیب  تقیقح
نیا زین  هعیش  ياملع  دنا و  هتساوخن يزیچ 

↨
55 ص :
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عیفش مالسلا  مهیلع  تیب  لها ربمایپ و  تسادخ و  هراومه  اعد  فرط  دوش ، هجوت  هعیـش  هیعدا  بتک  هب  رگا  .دنناد  یم كرـش  ار  لمع 
زا ًامیقتسم  ار  شیاهزاین  زا  یضعب  هک  تسا  ینامهیم  دننام  هعیـش  رانملا ،»  » ریـسفت رد  اضر  دیـشر  دمحم  دیـس  ریبعت  هب  .دنا  هلیـسو و 

هدرامگ نانامهیم  هب  تمدـخ  يارب  وا  طسوت  هک  هناخ  بحاـص  ناتـسود  تیب و  لـها طـسوت  ار  یـضعب  دـهاوخ و  یم هناـخ  بحاـص 
.دناد یم هناخ  بحاص فاطلا  زا  ار  همه  دهاوخ و  یم دنا ، هدش

دزن حیحـص  تیاور  ساسا  رب  هک  دـیناد  یم كرـشم  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  امـش  دـبال  تسا ، كرـش  راک  نیا  رگا 
: دیوگب دوخ  ياعد  رد  هک  دنداد  دای  ار  لّسوت  هوحن  ییانیبان ، درف  هب  هجام  نبا  مکاح و  يذمرت ، زا  ناتدوخ 

ای مهاوخ ، یم وـت  زا  ار  دوـخ  تجاـح  مروآ و  یم يور  وـت  يوـس  هب  تسا  تمحر  ربماـیپ  هک  تربـمغیپ  هلیـسو  هب  نم  اراـگدرورپ ، »
نم قح  رد  ار  شتعافـش  اراگدرورپ  .دزاـس  هدروآرب  ار  متجاـح  هک  مروآ  یم يور  مراـگدرورپ  هاـگرد  هب  وت  هلیـسو  هب  نم  دـمحم 

ةالصلا و ۀماقا  باتک  هجام ، نبا  ننس  باب 118 و  تاوعدلا ، باتک  يذمرت ، ننس  ص 219 ؛ ج 1 ، لوصألا ، عماجلا  جاتلا  .ریذپب § »
باب 189 ۀّنسلا ،

ای ربمایپ  نینچ  نیا  نآ ، ياه  تمـسق مامت  رد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  دـیا  هدینـش هعیـش  زا  تافرع  هکم و  رد  هک  یلـسوت  ياـعد  رگم  § 
: دنهد یم رارق  هلیسو  عیفش و  ار  تیب  لها

↨
56 ص :

اندیس و ای  ۀمحرلا  ماماای  هَّللا  لوسر  ای  مساقلاابا  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ۀمحرلا  یبن  کیبنب  کیلا  هجوتا  کلئسا و  ینا  مهللا  »
حیتافم هَّللادـنع § » انل  عفـشا  هَّللادـنع  ًاهیجو  ای  انتاجاح  يدـی  نیب  كانمدـق  هَّللا و  یلا  کب  انلـسوت  انعفـشتسا و  انهجوت و  انا  اـنالوم 

ص 200 یمق ، سابع  خیش  جاح  نانجلا ،
§

؟ تسادخ ریغ  زا  تساوخرد  كرش و  اعد  نیا  ياجک 
دـندمآ و ربمایپ  شیپ  مدرم  هک  هدـماین  توبن  تامالع  باب  رد  یلاس و  طـحق  رد  مدرم  ياقـستسا  باـب  يراـخب ،» حیحـص   » رد رگم 

اعد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنک و  لزان  ناراب  اـم  يارب  هک  هاوخب  دـنوادخ  زا  دـندش ، كـاله  اـم  نادنفـسوگ  واـگ و  دـنتفگ :
.دندرک

: دنا هتفگ يدجن ، نامیلس  خیش  دننام  نایباهو ، زا  یضعب 
نامز رد  یتقو  اریز  دینادب  كرشم  مه  ار  رمع  مود  هفیلخ  دیاب  سپ  تسا  نینچ  رگا  يرگید ، هن  تسا  ربمغیپ  صوصخم  طقف  لسوت 

: درک اعد  نینچ  و  دش ، لسوتم  سابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يومع  هب  ناراب  لوزن  اقستسا و  يارب  دمآ ، دیدپ  یطحق  يو 
حیحص ص 18 و  ج 4 ، دعـس ، نبا  تاـقبط  .مینک § » یم بآ  بلط  وت  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يومع  هب  لـسوت  اـب  ایادـخ  »

باب 3 باتک 15 ، يراخب ،
§

↨
57 ص :

روبق باحصا  هب  لسوت  . 4
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باطخ ار  ناگدرم  زا  نتساوخ  تجاح  باهولادبع » نبا   » .تسین زیاج  دنراد ، ماقم  ادخ  دزن  هک  یتاوما  هب  لسوت  دندقتعم ، اه  یباهو
: دنک یم دانتسا  هیآ  نیا  هب  هتسناد و  كرش  ار  لمع  نیا  هیمیت » نبا   » زین دناد ! یم مودعم  هب 

14 و 13 رطاف : ْمَُکل § » اُوباجَتْسا  اَم  اوُعِمَس  َْول  ْمُکَءاعُد َو  اوُعَمْسَی  ْمُهوُعْدَت ال  ْنِإ  ٍریِمِْطق * ْنِم  َنوُِکلْمَی  ام  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  «َو 
§

نوچ ) دـیناوخب ار  اـهنآ  رگا  دنتـسین ، کـلام  مه  ییاـمرخ  هتـسه  تسوـپ  دـیناوخ ، یم ییادـخ  هب  هناـگی  يادـخ  زج  هک  ینادوـبعم   ؛
ص 11 ج 1 ، ۀنسلا ، جاهنم  .دننک §  یمن تباجا  دنونشب ، مه  رگا  دنونش و  یمن ار  امش  ياعد  دندامج )

تسا نآرق  حیرص  ّصن  فلاخم  اًلماک  دنراد ، لاعتم  دنوادخ  دزن  یماقم  هک  یناسک  مه  نآ  ناگدرم ، نتـسناد  مودعم  تفگ  دیاب  § 
: دیامرف یم هک 

169 نارمع : لآ  َنُوقَزُْری § » ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  «َو ال 
§

.دنروخ یم يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز نانیا  هک  دیرادنپن  هدرم  ار  ادخ  هار  ناگدش  هتشک   ؛
هک تسا  يراخب  حیحص  تایاور  فالخ  رب  نینچمه 

↨
58 ص :

اب دنداد و  رارق  بطاخم  ار  ناگدش  هتـشک فارعا ، هروس  هیآ 46  اب  دنداتـسیا و  ردـب  هاچ  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
« § .دیتسین نانآ  زا  رتاونش  امش  : » دومرف ترضح  دیوگ ، یم نخس  ناگدرم  اب  ربمغیپ  هک  دنتفرگ  داریا  اه  یـضعب .دنتفگ  نخـس  نانآ 

ثیدح 76 و 77 باتک 51 ، ملسم ، حیحص  ص 111 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص 
تلق امل  عمساب  متنا  ام  ، » دنرتاونش ناگدنز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  شیامرف  هب  انب  كرشم  ناگدرم  هک  یتقو  نیاربانب  § 
رتاونش ناگدنز  زا  دنا ، هتسبرب تخر  ناهج  نیا  زا  هک  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوخ  ایآ  مهنم »

؟ دنتسین
.دشاب كرش  زین  ناشتایح  نامز  رد  نانآ  هب  لسوت  دیاب  تسا ، كرش  تداهش  ای  گرم  زا  دعب  نانآ  هب  لسوت  رگا 

نارفاک و تایآ ، اریز  تسا  ریاغم  اًلماک  دنا ، هدروآ تیب  لها ربمایپ و  هب  لسوت  ندناوخ  كرـش  يارب  هیمیت » نبا   » لاثما هک  مه  یتایآ 
ًاملسم .دنبلط  یم نانآ  زا  ار  دوخ  تاجاح  ادخ  ياج  هب  هتفرگ و  ییادخ  هب  ار  ینایتوغاط  ای  اه  تب هک  دنک  یم شهوکن  ار  ناکرـشم 

نینچ ام  هک  هَّللاذاعم  تسا و  كرـش  میبلطب ، ادـخ  زا  لقتـسم  مالـسلا ، مهیلع  همئا  ربمایپ و  زا  نینچ  نیا  ار  دوخ  تاجاح  زین  اـم  رگا 
مهیلع تیب  لها ربمایپ و  میبلط و  یم ادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  هراومه  تشذگ ، هک  روط  نامه  هکلب  میـشاب ، هتـشاد  يا  هدیقع روصت و 

.میهد یم رارق  اعد  تباجتسا  هلیسو  تسا ، هداد  نانآ  هب  ادخ  هک  یتعافش  هزاجا  دنراد و  ادخ  شیپ  هک  ییوربآ  رطاخ  هب  ار  مالسلا 
↨

59 ص :

نآرق فیرحت  . 5

: دیوگ یم دوخ  ياوتف  رد  نیربج  خیش 
تیب لها هب  طوبرم  هک  يرایـسب  ياهزیچ  نآ ، زا  هدرک و  فیرحت  ار  نآ  هباحـص  دـننک  یم نامگ  دـننز و  یم هنعط  نآرق  هب  نایعیـش  »
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هلجم .دنناد § » یمن تجح  لیلد و  ار  نآ  دنرادن و  نآرق  هب  يداقتعا  نیاربانب  دنا ؛ هدرک فذح  تسا  نانآ  نانمشد  مالـسلا و  مهیلع 
يزاریش رازآ  یب رتکد  نایباهو ، زیگنا  هقرفت يواتف  زا  لقن  هب  ص 54 ، ةوکشم ،

، نایعیـش ام  هک  روط  نامه شاک  يا  .تسا  نانآ  یملع  ياه  باتک هعیـش و  زا  ناـشیا  لـماک  یعـالطا  یب زا  یکاـح  زین  تمهت  نیا  § 
يروسناس دوخ  تّدـش  زا  يردـق  مه  یباهو  ياملع  مینک ، یم هعلاطم  دوخ  ياـه  هناـخ باـتک رد  ار  تنـس  لـها ياـه  باـتک یماـمت 

دروم ار  هعیـش  نانمـشد ، ياه  باتک هب  هجوت  اب  اهنت  دـندرب و  یم دوخ  ياه  هناخباتک هب  ار  هعیـش  ياه  باتک زا  یـضعب  دنتـساک و  یم
.دنداد یمن رارق  تواضق 

رارق دـیکأت  دروم  فیرحت  زا  ار  نآرق  تنایـص  ًاحیرـص  هک  دـنداد  یم شوگ  جـح  مسارم  رد  ماما  یخیرات  مایپ  هب  لقادـح  شاک  يا 
« نایبلا ریـسفت   » دننام هدش ، هتـشون  نآرق  فیرحت  مدـع  هرابرد  هعیـش  ناققحم  طسوت  هک  یباتک  هلاقم و  اهدـص  زا  یکی  ای  .دـنداد و 

همالع نازیملا » ریسفت  ، » ییوخ هَّللا  تیآ 
↨

60 ص :
و نآرق » فیرحت  هناسفا  ، » یغالب داوجدمحم  خیـش  همالع  نازیملا » ریـسفت  یف  نمحرلاءالآ  ، » قودص تاداقتعا » ، » ج 12 ییابطابط ،

ماظع تایآ  نوچمه  هعیـش ، گرزب  عجارم  ياواتف  شاـک  يا  نینچمه  .دـنداد و  یم رارق  هجوت  دروم  ار  فیرحتلا » یفن  یف  قیقحتلا  »
یناتـسکاپ یلع  دـمحا  ریم  ریـسفت  همجرت و  همدـقم  رد  ار  نآرق  ندـشن  فیرحت  رب  ینبم  ینـالیم  یناـگیاپلگ و  يدورهاـش ، میکح ،

.دندرک یم هظحالم 
؟ تسا اتفا  قیقحت و  شور  ییوگ ، یلک  ینیب و  یئزج  ایآ 

هب ار  نآ  دـیاب  هتفگ ، نانچ  هعیـش  هراـبرد  یقرـشتسم  اـی  هدرک و  یـصخش  يرظن  راـهظا  یلؤسم  ریغ  صخـش  هک  نیا  فرـص  هب  اـیآ 
؟ تفرگ هدیدان  ار  هعیش  نارّسفم  اهقف و  املع ، روهمج  رظن  تشاذگ و  هعیش  لک  باسح 

تبسن لیبق  زا  تسین ، نتفگ  هتـسیاش  هچنآ  میریگ و  شیپ  رد  ار  ءاتفا  قیقحت و  شور  نیمه  مه  ام  دیهد  هزاجا  سپ  تسا  نینچ  رگا 
ص 65 ج 1 ، یطویس ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  نانآ §  تسس  تایاور  یخرب  دانتسا  هب  ار  تنس  لها هب  فیرحت  لوق 

.میسیونب § 
هنافـسأتم .دراد  بهذم  نآ  نوتم  عبانم و  رب  فارـشا  هب  زاین  بهذـم ، هقرف و  کی  هب  فیرحت  ِنداد  تبـسن  هرابرد  يرواد  تواضق و 

نارگید راتفگ  زا  بهذـم ، نآ  عبانم  نوتم و  هب  هعجارم  ياج  هب  مالـسا ، ياملع  ناناملـسم و  نیب  رد  تاقوا  زا  يرایـسب  هکلب  یهاـگ 
، دوش یم هتفرگ  هرهب 

↨
61 ص :

! دنهدب دوخ  هب  هعجارم  هزاجا  هک  نآ  نودب 
هک یناملاع  اریز  دـنام  یمن یقاـب  دـیدرت  ياـج  تسا و  نشور  رایـسب  نآرق  فیرحت  مدـع  هراـبرد  هعیـش  نادنمـشناد  ناـملاع و  رظن 
ارچ تهج  نیدب دنا ! هتفریذپن ار  نآرق  فیرحت  مادک  چیه  یسربط و ...  خیش  یسوط ، خیش  دننام  دنراد ، هدهع  هب  ار  بهذم  ییاوشیپ 

! دـنز یم هبرـض  مالـسا  میرک و  نآرق  لصا  هب  یمالـسا ، مهم  هقرف  کی  ندرب  لاؤس  ریز  يارب  هتخادـنا و  تمحز  هب  ار  دوخ  تیباهو 
: دنیوگ یم ناناملسم  هب  نایدوهی  نایحیسم و  اریز  دنز  یم مالـسا  لصا  هب  هبرـض  عقاو  رد  اما  دنک  یم عافد  مالـسا  زا  رهاظ  رد  هچرگ 

ایوگ هنافـسأتم  تسا ! فالتخا  ناشباتک  هرابرد  ناناملـسم  دوخ  نیب  هک  یتروص  رد  دـیناد ، یم هدـش  فیرحت  ار  ام  ياه  باتک اـمش 
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خساپ رد  هعیـش  ياملع  ور  نیا زا  دننک ! یم رارکت  ار  نآ  هراومه  هک  دوش  یم نیمأت  بلاطم  هنوگ  نیا  حرط  رد  دارفا ، زا  یخرب  يایند 
زین تنـس  لها  ثیداحا  یخرب  زا  نآرق  فیرحت  دـشاب ، دارفا  یخرب  راـتفگ  تاـیاور و  یخرب  يرواد ، يارب  كـالم  رگا  دـنیوگ : یم

: مینک یم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دوش  یم تشادرب 
، نآ رد  تسا و  هدوب  رت  ینالوط اـی  هرقب  هروس  هب  کـیدزن  بازحا  هروس  هک  تسا  هدـش  تیاور  همرکع  بعک و  نب  یبا  رمع و  زا  . 1

یلع كردتـسملا  ص 132 ؛ ج 5 ، دـمحا ، دنــسم  ص 82 ؛ ج 3 ، نآرقلا ، موـلع  یف  ناـقتالا  .تـسا §  هتــشاد  دوـجو  مـجر  هـیآ 
ص 359 ج 4 ، نیحیحصلا ،

هرصب نایراق  هب  هک  هدش  تیاور  يرعشا  یسوموبا  زا  . 2 § 
↨

62 ص :
نبال ناک  ول  : » ار هیآ  نیا  زج  مدرک ، شومارف  ار  نآ  یلو  دوب  گرزب  تئارب  هروس  دـننام  هک  میدرک  یم تئارق  ار  يا  هروس ام  تفگ :

ص 726 ج 2 ، ملسم ، حیحص  بارتلا § » الا  مدآ  نبا  فوج  المی  الو  ًاثلاث ، ًایداو  یغتبال  لام  نم  نایداو  مدآ 
§

: تسا هدش  تیاور  باطخ  نب  رمع  زا  . 3
اینز اذا  ۀخیشلا  خیشلا و  اهتبتکل : هَّللا  باتک  یف  رمع  داز  سانلا  لوقی  نأ  الول  هدیب  یسفن  يذلاو  مجرلا ...  ۀیآ  نع  اوکلهت  نا  مکاّیا  »

هب دـنگوس  .يراسگنـس  مجر و  هیآ  رطاخ  هب  يدوبان  زا  دـیزیهرپب  هانأرق ؛ دـق  اناف  میکح ، زیزع  هَّللا  هَّللا و  نم  ًالاکن  ۀـتبلا ، اهومجراف 
: متشون یم ار  هیآ  نیا  تسا ، هدوزفا  ادخ  باتک  رد  رمع  دنیوگب  مدرم  هک  دوبن  نآ  زا  سرت  رگا  تسوا  رایتخا  رد  مناج  هک  یسک 

كردتـسملا .میدرک § » یم تئارق  ام  ار  هیآ  نیا  تسا و  یهلا  باذع  نیا  دـینک و  راسگنـس  ار  نانآ  دـننک ، انز  رگا  نزریپ  درمریپ و 
ص 179 ج 2 ، یمراد ، ننس  ، 29 ص 23 - ج 1 ، دمحا ، دنسم  ، 360 ص 359 - ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع 

تام املف  يریرـس ، تحت  ۀفیحـص  یف  تناک  دـقل  و  ًارـشع ، ریبکلا  عاـضر  مجرلا و  ۀـیآ  تلزن  : » تسا هدـش  تیاور  هشیاـع  زا  . 4 § 
ج 1، ۀجام ، نبا  ننس  ص 235 ، ج 11 ، یلحملا ، ص 269 ، ج 6 ، دـمحا ، دنـسم  اهلکأف § » نجاد  لخد  هتومب  انلغاشت  هَّللا و  لوسر 

ص 625
§

↨
63 ص :

ج 1، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  فرح § » فلأ  نورشع  ۀعبس و  فلأ و  فلأ  نآرقلا  : » دنک یم تیاور  باطخ  نب  رمع  زا  یناربط  . 5
ص 242

.دشاب یمن مه  رادقم  نیا  موس  کی  دوجوم ، نآرق  هک  یلاح  رد  دراد ، فرح  رازه  تفه  تسیب و  نویلیم و  کی  نآرق  § 
، دراد فیرحت  رد  روهظ  هک  یتایاور  لقن  رد  ار  نامه  زین  هعیـش  دـننک ، یم نایب  تاـیاور  عون  نیا  باوج  رد  تیباـهو  ياـملع  هچنآ 

.دنک یم نایب 
ساـسا رب  میزاـسب و  دوـخ  نهذ  رد  هنامـصخ  یتاروـصت  ـالویه و  بهذـم ، هقرف و  ره  یـساسا  ياـه  باـتک هب  هـعجارم  نودـب  دـیابن 

ره هک  ار  هچنآ  میـسانشب و  ار  دوجوم  ياه  تیعقاو تسا  مزـال  هکلب  مینادـب ، مّدـلارودهم  مینک و  ریفکت  ار  ناـنآ  دوخ ، ياـه  هتخاـس
هک ییاه  هتـشون زا  یخرب  ای  تایاور و  یخرب  هب  دانتـسا  طقف  هن  .میهد  رارق  داقتنا  ای  تواضق و  دروم  دـنک ، یم لـمع  رکف و  یبهذـم 
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 .. دیهد رارق  تواضق  يانبم  دیا  هدرک یفرعم  دوخ  ياوتف  رد  امش  هدش و  هتشون  هعیش  نانمشد  طسوت  شیپ  اه  نرق

نآرق هب  ییانتعا  یب . 6

هب يداقتعا  هعیش  دنا  هتشون دوخ  ياوتف  رد  هک  نیا  اما 
↨

64 ص :
ياه هرود ریـسافت و  همه  نآ  زا  لماک  یعالطا  یب رگناشن  زاب  هک  تسا  ییاـه  تمهت نآ  زا  دـناد ، یمن لـیلد »  » ار نآ  درادـن و  نآرق 
نیا هعیـش  بهذـم  هب  یلاـح  رد  زین  دروم  نیا  رد  .تسا  هعیـش  ماـکحالا ) تاـیآ نآرقلا و  ماـکحا  ) بتک اـی  یلالدتـسا  یهقف و  بتک 

درک و یم توالت  نآرق  راب ، تشه  يزور  يرامیب  رتسب  رد  یتح  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  شدیقف  ربهر  هک  دننز  یم ار  گرزب  تمهت 
ندینـش اب  تسا و  نآرق  وریپ  قشاع و  يا ، هنماخ هَّللا  تیآ  هعیـش  ینونک  ربهر  نینچمه  .دوب  نآرق  اب  قبطنم  شرادرک  راـتفگ و  ماـمت 

لاس ره  دراد و  ظفح  ار  نآرق  ياه  هروس زا  يرایـسب  تسه و  هدوب و  نآرق  ظفح  ددـص  رد  هراومه  و  دوش ، یم نایرگ  نآرق  توص 
.دنریگ یم رارق  مدرم  لابقتسا  دروم  همه  نآ  دنوش و  یم توعد  ناریا  هب  يرصم  نایراق  زا  يا  هدع

خیـش رهزـالا ، خیـش  نیرت  گرزب داهنـشیپ  هب  اـنب  شناـیبلا ، عـمجم  ریـسفت  هـک  دـننز  یم ار  نآرق  هـب  ییاـنتعا  یب تـمهت  يا  هعیـش هـب 
ریسفت نیرتهب  ناونع  هب  رهزالا  ياملع  یـشاوح  اب  رهزالا و  دیقف  خیـش  توتلـش  دومحم  خیـش  یخیرات  همدقم  اب  میلـس و  دیجملادبع 

.دریگ یم رارق  مالسا  ناهج  رد  ینس  ملاع  نارازه  هدافتسا  دروم  دوش و  یم پاچ  یمالسا ، ملاع 
ات دندمآ  یم ناریا  هب  هدومن و  هعلاطم  ار  هعیش  ياه  باتک دندش  یم رضاح  هکلب  دندوبن  هناگیب  مه  زا  نینچ  نیا  ناناملـسم ، شاک  يا 

( اـه نآرقلاراد ) ردــقچ هتفاـی و  شیازفا  نآرق  هـب  هـیملع  ياـه  هزوـح مدرم و  لابقتــسا  ردــقچ  یمالــسا ، بــالقنا  زا  دــعب  دــننیبب 
ردقچ سیسأت و  اهظیفحتلاراد ) و(

↨
65 ص :

.دوش یم هتشاگن  نآرق  هرابرد  قیقحت  ریسفت و  ردقچ  رازگرب و  نآرق  ياه  سنارفنک اهرانیمس و 

نعل ّبس و  . 7

نانز هباحـص و  هب  تبـسن  نعط  ّبس و  هتـسناد و  رفاک  ار  هباحـص  نایعیـش  دـنیوگ  یم هک  تسا  نیا  ناگدـننک  ریفکت  لیالد  زا  یکی 
نیب فـالتخا  ینیبدـب و  ياـه  هنیمز اـت  دوش  یم هتفگ  هعیـش  هراـبرد  هک  تسا  يرگید  تمهت  زین  نخـس  نیا  .دـنناد  یم اور  ار  ربماـیپ 
ياه باتک هب  دنناوت  یم هعلاطم  لها  تسا و  هدماین  هعیش  ربتعم  ياه  باتک رد  بلطم  نیا  هک  یتروص  رد  دنیامن ، رتشیب  ار  ناناملـسم 

.دوش نشور  بلطم  نیا  ندوب  غورد  ات  دنیامن  هعجارم  هدش ، هتشون  کفا  نایرج  هرابرد  هک  ییاه  باتک هعیش و  يریسفت 
.دنیامن هعلاطم  ار  هعیـش  ياهباتک  دـنوش  یمن رـضاح  هکلب  دـنرادن  یلیلد  اهنت  هن  دـنا ، هدـیزگرب ار  ریفکت  شور  هک  یناسک  هنافـساتم 

يارب تساه § ! یندینـش تاعومـسم و  زاب ، نب  ياقآ  تیباهو  یتفم  هتفگ  قبط  هعیـش ، هراـبرد  ناـنآ  ياـه  يرواد رتشیب  تهج  نیدـب 
دییامن هعجارم  باتک  هدنسیون  رثا  هباحص » تلادع  ياهدمایپ   » باتک هب  هباحص ، هرابرد  هعیش  هیرظن  نتسناد 

اریز دننک  رداص  ار  هباحص  زا  يا  هدع رفک  مکح  دیاب  دنناد  یم رفک  بجوم  ار  هباحـص  افلخ و  نعط  هک  نایباهو  ياوتف  هب  انب  هتبلا  § 
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، هیما ینب هیواعم و  يرادمامز  نارود  لوط  رد 
↨

66 ص :
ازـسان هباحـص  زا  يا  هدـع مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  یلع و  ترـضح  هب  رباـنم  يور  هعمج و  زاـمن  ياـه  هـبطخ رد 

دییوگب رگا  دنتفر ! یم رامـش  هب  افلخ  هباحـص و  وزج  هک  دندوب  یناسک  ییوگازـسان  هب  نارمآ  ای  نایوگازـسان و  نیب  رد  دنتفگ و  یم
: دوش یم هتفگ  خساپ  رد  دنروذعم ، هدرک و  داهتجا  نانآ 

ناملسم و رفن  نارازه  نتشک  نیفص و  لمج ، گنج  دننام  داد ، يور  هباحص  نایم  مالـسا  ردص  رد  هک  ار  ییاه  گنج داهتجا ، یتقو 
داهتجا مه  ناـنآ  اریز  دـنادن ، مرج  اـفلخ  هب  تبـسن  ار  دارفا  اـی  اـه و  هورگ زا  یخرب  نعط  سپ  دـناد  یمن مرج  ار  ناـنآ  نوخ  نتخیر 

! دنا هدرک
: دیا هدرک نایب  ص 561  لولسملا ،» مراصلا   » باتک رد  ّبس  فیرعت  رد  امش  دوخ 

هک يا  هدـیقع فـالتخا  تلع  هب  مدرم  هب  نداد  مانـشد  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  نـیا  نداد و  هوـلج  شزرا  یب تیـصخش و  صیقنت  »
، یبیهولا هَّللادبع نب  دمحم  زا  ص 46 ، باحـصا ، دروم  رد  تنـس  لها هاگدید  هریغ § » حیبقت و  نعل و  : » دننام دوش ، یم داجیا  دنراد 

يریبد قاحسا  همجرت 
مانـشد بس و  رگا  دـیا ! هتـشاذگ رانک  ار  ربمایپ  ادـخ و  تنـس و  نآرق و  هباحـص ، زا  عافد  رطاخ  هب  امـش  ّبس ، فیرعت  هب  هجوت  اب  § 

يا هّدع لاعتم  دنوادخ  تسخن ، هلحرم  رد  اریز  .دینادب  رفاک  نیتسخن  ار  لوسر  ادخ و  هَّللابذوعن ) ) دـیاب دوش ، یم رفک  بجوم  هباحص 
ناونع هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نایفارطا  زا 

↨
67 ص :

ره هرابرد  هدومرف و  یفرعم  گنج  هنحـص  زا  نایرارف  گنج و  زا  نایوسرت  ارگایند ، قساف ، قفانم ، دوش ، یم قالطا  ناـنآ  رب  هباـحص 
.تسا هدش  لزان  یتایآ  نیوانع ، زا  کی 

6 تارجح : اُونَّیَبَتَف § » ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
§

؟ تسا هدوب  یباحص  زج  هدروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  غورد  ربخ  هک  قساف  نیا  ایآ 
هک تسا  هدش  نایب  یقیاقح  دیا ، هدرک لقن  ترضح  نآ  نارای  باحصا و  هرابرد  مالـسا  راوگرزب  لوسر  زا  هک  یتایاور  رد  نینچمه 

ترـضح اریز  .دیآ  یم رامـش  هب  رفاک  مه  ناشیا  هَّللاب  ذوعن  هدومن ، صیقنت  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  امـش  هتفگ  قبط 
: دندومرف دنا ، هدرک نایب  نارگید  يراخب و  حیحص  هک  یناوارف  تایاور  رد 

.دـنرب یم شتآ  يوـس  هـب  هدوـمن و  رود  نـم  زا  سپــس  دـننک و  یم دراو  نـم  رب  ضوـح  دزن  ار  مناراـی  زا  یهورگ  تماـیق  زور  رد  »
ج يراخب ، حیحص  .دنتشگزاب § » بقع  يرقهق و  هب  وت  زا  سپ  یناد  یمن دوش : یم باطخ  دنتسه !؟ نم  باحـصا  زا  نانآ  میوگ : یم

ح 3966 ۀباحصلا ، نم  نیرثکملا  دنسم  باتک  دمحا ، دنسم  ضوحلا ، باب  ص 206 ، ص 207 و ج 4 ، ، 7
رد هباحص  زا  یهورگ  هک  دینک  یم لقن  امش  دوخ  هک  یتایاور  هرابرد  دیناد ، یم قسف  رفک و  ار  هباحص  صیقنت  هک  امش  § 

↨
68 ص :
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هچ رگید ، تیاور  اه  هد شردـپ و  هماسا و  یهدـنامرف  تراما و  ساطرق و  ثیدـح  دـننام  دـندرک ، تفلاـخم  ربماـیپ  تاروتـسد  ربارب 
؟ تسین هباحص  صیقنت  ّبس و  تایاور ، نیا  لقن  ایآ  دینک !؟ یم يرواد 

هب ار  هعیش  ارچ  دییوگ ؟ یم هچ  هیما  ینب  هیواعم و  طسوت  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سدقم  تحاس  هب  مانـشد  ّبس و  روتـسد  هرابرد 
!؟ دیوش یم مزتلم  راتفگ  نیا  مزاول  هب  دوخ  ایآ  دینک ؟ یم ریفکت  دراد ، تلالد  نآ  رب  تایاور  نآرق و  حیرص  هک  يا  هلأسم رطاخ 

هعیش رگا  دیا !؟ هتخادرپن هباحص  صیقنت  هب  لاجر  ياه  باتک یخیرات و  عبانم  تایاور ، رد  ایآ  دینک ؟ یمن صیقنت  ار  هباحص  امش  ایآ 
ریزعت رفک و  مکح  يریگ و  عضوم تعرس  هب  دیبات و  یمن رب  دنک ، یم رکذ  لیلد  اب  دنتسم و  ار  یبلطم  هباحص  یخیرات  قیاقح  هرابرد 
هیجوت ار  نآ  ای  تکاس و  نارگید  باهولادبع و ....  نبدمحم  ات  لبنح  نبدمحا  زا  ناتدوخ  ناگدنسیون  هرابرد  ارچ  دینک ، یم رداص 

؟ دینک یم
هروس رد  تسیچ ؟ دـنک  یم شهوکن  ار  ربمایپ  نایفارطا  نارای و  زا  يا  هّدـع هک  یتایآ  سپ  دـنا ؟ هدـشن صیقنت  نآرق  رد  هباحـص  ایآ 

: دیامرف یم هیآ 38  هبوت ،
ْمُْکبِّذَُـعی اوُرِْفنَت  اَّلِإ  اْینُّدـلا *...  ِةایَْحلِاب  ُْمتیِـضَر  ِضْرَْألا َأ  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلـِیق  اذِإ  ْمَُکل  اـم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  »

ارچ نانمؤم ! يا  ْمُکَْریَغ ؛»...  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی  ًامِیلَأ َو  ًاباذَع 
↨

69 ص :
هب ایآ  دینک ....  یم یتسـس  هدومن و  ینیگنـس  نیمز  رب  دینک ، تکرح  ادخ  هار  رد  داهج  يوس  هب  دوش : یم هتفگ  امـش  هب  هک  یماگنه 

.تسین یکدنا  زج  ترخآ  ربارب  رد  ایند  یگدنز  عاتم  هک  نیا  اب  دیا ، هدش یضار  ترخآ  ياج  هب  ایند  یگدنز 
: دیامرف یم هیآ 81  رد  نینچمه 

ُْلق ِّرَْحلا  ِیف  اوُرِْفنَت  اُولاق ال  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدِـهاُجی  ْنَأ  اوُهِرَک  ِهَّللا َو  ِلوُسَر  َفالِخ  ْمِهِدَـعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف  »
ٍةَّرَم َلَّوَأ  ِدوُعُْقلِاب  ُْمتیِـضَر  ْمُکَّنِإ  َنُوبِـسْکَی ... * اُوناک  اِمب  ًءازَج  ًارِیثَک  اوُْکبَْیل  اًلِیلَق َو  اوُکَحْـضَْیلَف  َنوُهَقْفَی * اُوناک  َْول  ارَح  ُّدَـشَأ  َمَّنَهَج  ُران 

لاوما و اب  هک  دنتـشاد  تهارک  دندش و  لاحـشوخ  ادـخ  لوسر  اب  تفلاخم  زا  كوبت ، گنج  زا  ِناگدـنامزاب  َنیِِفلاْخلا ؛» َعَم  اوُدـُْعقاَف 
خزود شتآ  وگب  نانآ  هب  دومرف : دنوادخ  دینکن ! تکرح  امرگ  نیا  رد  دنتفگ : رگیدکی  هب  دننک و  داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ياه  ناج

.دنداد ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  يازج  نیا ، .دنیرگب  رایسب  دندنخب و  رتمک  دیاب  دنتسناد ، یم رگا  تسا  رت  مرگ مه  نیا  زا 
مالسا هک  دش  لزان  یماگنه  دوب و  مالسا  ربمایپ  ياه  گنج نیرخآ  زا  هک  هدش  لزان  كوبت  گنج  رد  تایآ  نیا 

↨
70 ص :

.دوب هدش  ریگارف 
: دیامرف یم اذل  دندوب ، ربمایپ  رانک  رد  هدروآ و  مالسا  هک  دنتسه  یناقفانم  اه  نیا

.ناوخن زامن  نانآ  رب  دنتفر ، ایند  زا  هاگره  ًاَدبَأ ؛» َتام  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  یلَع  ِّلَُصت  «َو ال 
: دندرک یم عافد  ترضح  نآ  ياه  نامرآ زا  ربمایپ ، رانک  رد  لد  ناج و  اب  هک  دندوب  يرگید  هورگ  هورگ ، نیا  ربارب  رد  هتبلا 

ناج لام و  اـب  دـندروآ ، ناـمیا  وا  اـب  هک  یناـسک  ربماـیپ و  اـّما  ْمِهِـسُْفنَأ ؛»...  ْمِِهلاْومَأـِب َو  اوُدَـهاج  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُسَّرلا َو  ِنِکل  »
.دندرک داهج  شیوخ 

نیا هک  دـنهد  یم تبـسن  یباهو  ياملع  هک  هنوگ  نآ  دـندوب ، قفانم  ربمایپ  نارای  هباحـص و  ماـمت  هک  تسین  نآ  هعیـش  رظن  نیارباـنب ،
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دییأت ار  رظن  نیا  مه  نآرق  .دنناد  یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  عفادم  نمؤم و  ار  هباحـص  زا  یناوارف  هورگ  هعیـش  هکلب  تسا  غورد 
ُْهنَع اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراْصنَْألا َو  َنیِرِجاهُْملا َو  َنِم  َنُولَّوَـْألا  َنوُِقباَّسلا  َو   » هیآ راـنک  رد  اریز  دـنک ، یم

ار نانآ  يراکوکین  اب  هک  یناسک  دـنتفرگ و  یـشیپ  مالـسا  هب  ندـیورگ  رد  نارگید  زا  راـصنا  نارجاـهم و  زا  هک  یناـسک  نآ  و   ؛»...
: دیامرف یم دنشاب ، یم دونشخ  ادخ  زا  ناشیا  تسا و  دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ  دندرک ، يوریپ 

ِلْهَأ ْنِم  َنوُِقفانُم َو  ِبارْعَْألا  َنِم  ْمَُکلْوَح  ْنَّمِم  «َو 
↨

71 ص :
ًائِّیَـس َرَخآ  ًاِحلاص َو  اًلَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُذـِب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  َو  ِْنیَتَّرَم * ْمُُهبِّذَُعنَـس  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ـال  ِقاـفِّنلا  یَلَع  اوُدَرَم  ِۀَـنیِدَْملا 

100 هیآ 102 - هبوت ، هروس  ٌمیِحَر § » ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع 
§

ام یسانش ، یمن ار  نانآ  وت  دنا ، هدرک وخ  قافن ، رب  هتسویپ  هنیدم  مدرم  زا  یخرب  زین  دنا و  قفانم یناسک  ناتنوماریپ  نانیـشن  هیداب زا  و   ؛
.مینک یم باذع  رابود  ار  نانآ  يدوزب  میسانش ، یم ار  نانآ 

يراک اب  ار  هتـسیاش  کین و  يراک  هدرک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  رگید  یهورگ  .دنوش و  یم هدنادرگزاب  گرزب  یباذع  هب  سپس 
.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک  دریذپب  ار  نانآ  هبوت  ددرگزاب و  نانآ  رب  دنوادخ  هک  تسا  دیما  .دنا  هتخیمآ هتسیاشان 

يویند و عفانم  هب  لیامتم  وسرت ، یخرب  .دـنا  هدوب توافتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـیفارطا  نآرق ، تاـیآ  تحارـص  هب  نیارباـنب 
سپ .تسا  نآرق  قفاوم  هعیش  رظن  نآرق و  فلاخم  هیمیت  نبا  نخس  ور  نیا  زا  راکادف و ...  رگراثیا و  هتشذگ ، ناج  زا  عاجش ، یخرب 

!؟ تسا نآرق  فلاخم  هک  هیمیت  نبا  هدیقع  ای  تسا  نآرق  قفاوم  هک  تسا  رفک  هعیش  هدیقع  ایآ 
↨

72 ص :

قافن هیقت و  . 8

يرافق رتکد  ص 977 ، ج 2 ، دقن ، ضرع و  هعیشلا  بهذم  لوصا  تسا § ! قافن  هیقت  دراد و  هدیقع  هیقت  هب  هعیش  دنیوگ : یم یهاگ 
مکح دـنا و  هدرک راکنا  ار  ینآرق  لصا  کی  تفلاخم و  نآرق  اب  تسا ، قافن  هیقت  هک  دنـشیدنا  یم نینچ  هیقت  هراـبرد  هک  یناـسک  § 

.تسا نشور  نآرق  اب  تفلاخم 
مالسا ردص  دهاجم  زرابم و  نانمؤم  زا  یخرب  نوعرف و  لآ  نمؤم  هرابرد  هک  نانچ هتخومآ ، ناناملسم  هب  نآرق  هک  تسا  یشور  هیقت 

: تسا هداد  هیقت  روتسد 
هیآ 28 رفاغ ، هروس  َنُوُلتْقَت § »...  ُهَنامیِإ َأ  ُُمتْکَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ٌنِمُْؤم  ٌلُجَر  َلاق  «َو 

راگدرورپ دیوگ : یم هک  دیـشکب  ار  يدرم  دـیهاوخ  یم ایآ  تفگ : تشاد ، یم ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  نوعرف  لآ  زا  ینمؤم  درم   ؛§
.تسا هَّللا ) ) نم

ْنَأ اَّلِإ  : » دیامرف یم میرک  نآرق  .دنیامن  هیقت  نامیا  ناج و  ظفح  يارب  هک  دـنک  یمن هیـصوت  ناناملـسم  هب  نآرق  دـشاب ، قافن  هیقت  رگا 
هیآ 28 نارمع ، لآ  هروس  ًةاُقت § » ْمُْهنِم  اوُقَّتَت 

§
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.دشاب یم رافک  تسد  زا  ناج  ظفح  هیقت و  هرابرد  هیآ  نیا  نانآ » دنزگ  ّرش و  زا  ظفح  يارب   » هک نآ  رگم  ینعی   ؛
هتشاد ییانشآ  ینآرق  ياه  هژاو میهافم و  هب  هک  یسک  ره 

↨
73 ص :

ار نآ  رهاظ  رد  درادن و  رواب  نآ  هب  نطاب  رد  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  قافن  .دنک  یم كرد  یبوخ  هب  ار  قافن  هیقت و  توافت  دشاب ،
دراد هدیقع  نطاب  رد  تسا و  تباث  نآ  ینطاب  هدیقع  هیقت ، رد  هک  یتروص  رد  .دراد  رواب  نآ  هب  ایوگ  هک  دـنک  یم راهظا  يا  هنوگ هب 
یلو تسا  تباث  نآ  رب  دراد و  هدـیقع  ادـخ  هب  نطاب  رد  .تسا  گنهامه  نافلاخم ) ) نانآ اب  هک  دـهد  یم ناشن  يا  هنوگ هب  ار  رهاظ  و 

.دنک یمن تقفاوم  راهظا  شدوخ  هدیقع  ناج و  يارب  نابز ، رهاظ و  رد 
ناونع تحت  يدراوم  رد  اما  هتـسناد  زیاج  نارفاک  اب  طقف  ار  هیقت  دنچ  ره  تنـس  لها روهـشم  دننک ؟ یمن هیقت  اه  یباهو دوخ  ایآ  ًایناث 

هیقت زا  ییاه  هنومن زین  خیرات  رد  هراب  نیا  رد  .دنهد  یم ماجنا  هیقت  رد  ار  هعیش  شور  هار و  نامه  یتحلـصم ، غورد  هارکا و  رارطـضا ،
یهورگ .دراد  حیرـصت  نومأم  طسوت  دیاقع  شیتفت  يارجام  رد  لاس 218 ، عیاقو  رد  يربط  هک  نانچ دراد ، دوجو  تنـس  لها ياملع 

ار نآ  هیقت  يور  زا  دوب ، هتخاس  یناگمه  یمسر و  يا  هدیقع ار  نآرق  ثودح  هب  هدیقع  هک  نومأم  فوخ  سرت و  زا  رـصع  ياملع  زا 
ص 639 ج 8 ، يربط ، خیرات  .رگید §  نت  ود  لبنح و  نبدمحا  زج  هب  دنتفریذپ ،

! دنتسه وربور  نآ  اب  زین  ناشدوخ  دنا ، هداد رارق  هعیش  ریفکت  هیاپ  یباهو  ياملع  زا  يا  هّدع ار  هچنآ  نیاربانب  § 
↨

74 ص :
↨

75 ص :

ریفکت تیموکحم  رد  املع  رابک  تأیه  هّینایب 

مادقا لمع ، نیا  .دور  یم یتراشا  تسا ، هدـش  رداص  تیباهو  تیموکحم  ّدر و  رد  هک  تنـس  لها  ياملع  رابک  تأیه  هینایب  هب  کنیا 
.دیامن یم موکحم  هتفرگ و  ءازهتسا  داب  هب  ار  تیباهو 

.ّتنس لها  ياملع  نیرت  گرزب زا  رفن  زا 20  لکشتم  ناتسبرع ، تیباهو  ناگرزب  املع و  گرزب  تأیه  ءاملعلا § » رابک   » تئیه
یمالسا و ياهروشک  رد  هک  ار  یثداوح  دش ، لیکشت  يرمق  يرجه   1419 / 4 خـیرات 2 / رد  فئاط  رد  هک  مهن  لهچ و  هسلج  رد  § 

رارق یسررب  دروم  هداتفا ، قافتا  فلتخم  تاسّسؤم  ندرک  دوبان  اه و  يزیرنوخ زا  نآ ، زا  یشان  روما  اهراجفنا و  ریفکت و  زا  نآ ، ریغ 
و مدرم ، رد  تشحو  بعر و  داجیا  لاوما و  فالتا  ناهانگ و  یب نتـشک  زا  ّمعا  نآ ، ياهدـمایپ  عوضوم و  نیا  ّتیمها  هب  رظن  و  داد ،

یهلا یهاوخریخ  ناونع  هب  يا  هینایب ّیط  ار  عوضوم  نیا  مکح  تفرگ  میمـصت  سلجم  هعماج ، رد  یتابث  یب  لزلزت و  ینماان و  داـجیا 
هب .دزاس  نشور  دـنا ، هدـش یمالـسا  میهافم  رد  هابتـشا  راتفرگ  هک  یناـسک  زا  هابتـشا  هنوگ  ره  عفر  و  فیلکت ، يادا  ادـخ و  ناگدـنب 

روآدای ار  ریز  تاکن  لیلد  نیمه 
↨

76 ص :
: دبلط یم قیفوت  دنوادخ  زا  دوش و  یم
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هک هنوگ  نامه ددرگ ، نییعت  وا  لوسر  ادخ و  يوس  زا  شرایعم  دیاب  هک  تسا  یعرش  مکح  کی  نتـسناد ) رفاک  ار  یـسک  ) ریفکت . 1
.دشاب ادخ  يوس  زا  دیاب  بجاو  مارح و  لالح و 

زا جورخ  ببـس  هک  ربکا » رفک   » ینعم هب  هدـش  قالطا  نآ  رب  رفک  هاگ  ّتنـس ) باـتک و  رد  ) هک يراـتفر  راـتفگ و  و  ریفکت ، نینچمه 
، مینک ریفکت  ار  یـسک  تسین  زیاج  دشاب - شلوسر  ادخ و  يوس  زا  رفک  هب  مکح  دـیاب  نوچ  نیاربانب - .تسین  دوش ، یم مالـسا  نید 
رب ینیگنس  ماکحا  اریز  تسین ، یفاک  زگره  لامتحا  نامگ و  و  دهد ، یهاوگ  وا  رفک  رب  ّتنس  باتک و  زا  ینشور  لیلد  هک  نیا  رگم 

نیقی عطق و  نودب  دـیاب  تاهبـشلاب » ءردـت  دودـحلا   » هدـعاق قبط  میدـقتعم  دودـح  دروم  رد  ام ، هک  یماگنه  .دوش  یم راب  مکح  نیا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اذـل  تسا و  رتمهم  دودـح  زا  دراد  هک  یّمهم  راثآ  رطاخ  هب  ریفکت »  » هلأسم ًامّلـسم  مینکن ، مادـقا 

رگا رفاک ! يا  دـیوگب : شناملـسم  ردارب  هب  سک  ره  دومرف : تشاد و  رذـحرب  تسین ، رفاک  ًاعقاو  هک  یـسک  ریفکت  زا  ار  ناگمه  ملس 
.ددرگ یم زاب  شدوخ  هب  دیوگب  غورد  رگاو  دوش  یم یهلا  باذع  راتفرگ  لباقم  فرط  دیوگب ، تسار 

دراد دوجو  یعناوم  هک  یلاح  رد  تسا ، رفک  بجوم  داقتعا  ای  لمع  ای  نخـس  نالف  هک  دوش  یم هدید  يریبعت  ّتنـس  باتک و  رد  هاگ 
دننام نیا  و  دریگ ، یم ار  مکح  نیا  ولج  هک 

↨
77 ص :

.نید رد  فالتخا  دننام  دوش ، یمن لصاح  عناوم  یفن  طیارش و  بابسا و  عامتجا  نودب  هک  تسا  يرگید  ماکحا 
زین و  تسا ) هدش  روبجم  نوچ  ) دوش یمن وا  رفک  ببس  هک  یلاح  رد  دننک  یم زیمآرفک  تاملک  يادا  رب  رابجا  ار  یـسک  هاگ  نینچمه 

( هدش جراخ  یعیبط  تلاح  زا  هک  یلاح  رد  ) دیوگ یم نآ  دننام  بضغ و  ای  یلاحشوخ  تّدش  رثا  رب  يزیمآرفک  نخـس  ناسنا  یهاگ 
وت دنوادخ  : » تفگ یم یلاحـشوخ  تّدش  زا  یـسک  هک  یفورعم  ناتـساد  هیبش  درادن ، يدـصق  نوچ  دوش ، یمن وا  رفک  بجوم  نیا  و 

!« مأوت راگدرورپ  نم  ینم و  هدنب 
ثرا و زا  يریگولج  و  صخش ، نآ  لام  نوخ و  ندرمـش  حابم  هلمج  زا  دوش ، یم ّبترتم  ریفکت  رد  باتـش  رب  یکانرطخ  مهم و  راثآ 
هب یتبـسن  نینچ  يا  ههبـش نیرتمک  هب  ناملـسم  تسا  زیاج  هنوگچ  نیاربانب  تسا ، دادترا  راثآ  زا  هک  اهنیا  ریغ  شرـسمه و  زا  ییادج 

!(. دریذپب ار  ّتیلوئسم  همه  نیا  (و  دهدب یسک 
: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ  اریز  دراد ؛ یمیظع  تارطخ  ریفکت ، رد  باتش  هک : نیا  لصاح 

اُولوُقَت ْنَأ  ًاناْطلُـس َو  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  اوُکِرُْـشت  ْنَأ  ِّقَْحلا َو  ِْریَِغب  َیْغَْبلا  َْمثِْإلا َو  َنََطب َو  ام  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  امَّنِإ  ُْلق  »
33 فارعا : َنوُمَْلعَت § » ام ال  ِهَّللا  یَلَع 

§

اهیراکتشز طقف  نم  راگدرورپ  : » وگب  ؛
↨

78 ص :
دیزاس ادخ  کیرش  ار  يزیچ  هکنیا  زین ]  ] و تسا ؛ هدینادرگ  مارح  ار  قحان  متس  هانگ و  و  ناهنپ /- هچ  و  دشاب ]  ] شراکـشآ هچ  ار /-

.دیهد تبسن  ادخ  هب  دیناد  یمن هک  ار  يزیچ  هکنیا  و  هدرکن ؛ لزان  نآ  ّتیناّقح ]  ] رب یلیلد  هک 
.تسا هدرمش  مارح  دنوادخ  هب  لیلد  یب نخس  اوران و  تبسن  كرش و  ملظ ، تشز ، راک  هنوگ  ره  هیآ ، نیا  قبط 

ار مدرم  يوربآ  ضْرِع و  ندرمـش و  حابم  ار  اه  نوخ ینعی  هدـش ، لصاح  نیملـسم ) هب  كرـش  تبـسن  ) لـطاب هدـیقع  نیا  زا  هچنآ  . 2
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هب نآ  دـننام  لامعا و  نیا  يراجت ، يرادا و  زکارم  هّیلقن و  لیاسو  اـه و  هناـخ نتخاـس  رجفنم  ندرک و  تراـغ  ار  اـهنآ  لاوما  ندرب و 
هک ار  یمدرم  یگدـنز  شمارآ  ّتینما و  تسا و  لاوما  سوفن و  تمرح  کته  ببـس  اریز  تسا ؛ هانگ  مارح و  نیملـسم  همه  عاـمجا 

دنناوت یمن نآ  نودـب  هک  ار  هعماج  یمومع  حـلاصم  و  درب ، یم نیب  زا  دـنراد ، دـمآ  تفر و  ماـش  حبـص و  راـک  زکارم  اـه و  هناـخ رد 
.دهد یم داب  رب  دننک  یگدنز 

اهنآ میرح  هب  زواـجت  هزاـجا  سک  چـیه  هب  هدرمـش و  مرتـحم  ار  نیلمـسم  سوفن  ضارعا و  لاوـما و  مالـسا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
ربمایپ هک  يروما  نیرخآ  زا  و  دهد ، یمن

↨
79 ص :

ضارعا لاوما و  اه و  نوخ دومرف : هک  دوب  نیا  درک ، غالبا  ناناملسم  همه  هب  عادولاۀجح  هبطخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
( هّکم ) سّدـقم نیمزرـس  نیا  مارتحا  و  مارح ) ) هام نیا  مارتحا  و  ریدـغ ) دـیع  زور  ) زورما مارتحا  دـننام  تسا ، مرتحم  رگیدـکی  رب  امش 

زین .تسا و  ناثّدحم  همه  قاّفتا  دروم  ثیدح  نیا  متفگ ! میوگب ) دیاب  ار  هچنآ  نم  ) دشاب هاوگ  دنوادخ ! دومرف : دیکأت ) يارب  ) سپس
رد ملظ  هک  دیزیهرپب  ملظ  زا  دومرف : زین  و  شضرع ؛ سومان و  شلام و  شنوخ ، تسا ، مارح  ناملسم  رب  ناملـسم  یتسه  مامت  دومرف :

: دومرف هدرک و  دیدهت  تازاجم  ّدشا  هب  دزیرب ، ار  یهانگ  یب  نوخ  هک  ار  یسک  ناحبس  دنوادخ  زین  .تسا  تاملظ  تمایق 
دروم ار  وا  دـنوادخ  دـنام و  دـهاوخ  نآ  رد  هشیمه  يارب  تسا و  خزود  شتازاجم  دـناسرب ، لتق  هب  ًادـمع  ار  ینامیااب  درف  سک  ره  »

93 ءاسن : .تسا § » هداد  رارق  وا  يارب  یمیظع  تازاجم  داد و  دهاوخ  رارق  دوخ  نعل  بضغ و 
نامه زا  هتفرگرب  .دیهدب § » هرافک  هید و  دیاب  : » هدومرف دنک ، یم یگدنز  نیملسم  ناما  رد  هک  يرفاک  يوهس  لتق  هرابرد  زین  § 

§.
زا حیحص  ثیدح  رد  .دوب  دهاوخ  رت  نیگنـس وا  هانگ  رت و  میظع وا  مرج  نیقی  هب  .تشاد  دهاوخ  یمکح  هچ  وا  دمع  لتق  لاح  نیا  اب 

زگره دناسرب ، لتق  هب  دراد  نامیپ  نیملسم  اب  هک  ار  یناملسم  ریغ  هک  یسک  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ 
↨

80 ص :
! دینش دهاوخن  ار  تشهب  يوب 

هب ار  نآ  ّتیمها  هدرک و  رداص  ّتنـس  باتک و  زا  لیلد  نودـب  مدرم  ریفکت  هب  تبـسن  الاب  رد  هک  یمکح  هب  هّجوت  اـب  سلجم  نیا  . 3
هنوگ نیا  زا  مالـسا  هک  دـنک  یم مـالعا  ناـهج  مدرم  ماـمت  هب  هتـشاد  ناـیب  دوش ، یم ّبترتـم  نآ  رب  هک  یناـهانگ  موـش و  راـثآ  ببس 

زکارم اه و  بکرم نکاسم و  نتخاس  رجفنم  ناهانگ و  یب نوخ  نتخیر  زا  اهروشک  زا  یضعب  رد  هچنآ  تسا و  رازیب  لطاب  ياه  هدیقع
.تسا رازیب  نآ  زا  مالسا  هک  دناد  یم هناراک  تیانج یلمع  دریگ ، یم تروص  نآ  دننام  اه و  هاگراک بیرخت  یـصوصخ و  یمومع و 
ياراد هک  تسا  یناسک  راک  اهنت  اهراک  نیا  و  دشاب ، یم رازیب  لامعا  نیا  زا  دراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  یناملسم  ره  نینچمه 
مالسا تیاده  هب  هک  یناناملـسم  مالـسا و  باسح  هب  دیابن  زگره  تساهنآ و  ندرگ  هب  نآ  مرج  هانگ و  دنهارمگ و  فرحنم و  راکفا 

تعیرـش هک  تسا  یگرزب  تیانج  داسف و  اهراک  نیا  .دراذگ  دندیجم ، نآرق  وریپ  ّتنـس و  باتک و  هب  کّسمتم  دنا و  هدـش تیادـه 
هنوگ نیا  اب  ینیشنمه  زا  هدرک و  میرحت  ار  نآ  هناعطاق  روط  هب  یمالسا  تایاور  اذل  دریذپ ؛ یمن ار  اهنآ  یناسنا  كاپ  ترطف  مالسا و 

 ...« تسا هتشادزاب  دارفا 
دهد یم ناشن  هک  یتایاور  تایآ و  اب  هّینایب  نیا  سپس 
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↨
81 ص :

يرگشاخرپ تنوشخ و  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  هنامیکح و  یقطنم و  يوگتفگ  يوقت و  یکین و  رد  نواعت  یتسود و  ّتبحم و  نید  مالسا 
ص 100 ج 4 ، نیملکتملا ، تاقبط  مجعم  .تسا §  هدش  هداد  نایاپ  تسا ،

§

هّینایب نیا  هرابرد  مهم  هتکن  دنچ 

یمک هدیسر و  نانآ  لّوا  زارط  ياملع  زا  رفن  شدوخ و 20  رصع  رد  ناتـسبرع  تیباهو  یبهذم  ماقم  نیرترب  ياضما  هب  هک  هینایب  نیا 
: دور یم یتراشا  اًلیذ  نآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  یمهم  تاکن  يواح  هدش ، هیهت  یباهو  فورعم  ملاع  نآ  توف  زا  لبق 

هب تهابـش  یب و  دـش ، یم رـشتنم  ضارعا  لاوـما و  سوـفن و  کـته  يزیرنوـخ و  همه  نآ  زا  شیپ  هیناـیب  نیا  دوـب  راوازـس  هچرگ  . 1
، تسا تعفنم  دوس و  دننک ، يریگولج  هک  اج  ره  زا  ار  ار  ررـض  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  تسین ؛ بارهـس  گرم  زا  دـعب  يورادـشون 

يوق رایسب  تّجح  مامتا  دنتسه ، عراش  تاروتسد  زا  يوریپ  یعّدم  هک  اهوردنت  هورگ  ربارب  رد  هک  دراد  ناوارف  رکـشت  ریدقت و  ياج 
تاروتسد هن  دنشاب ؛ یم نتـشیوخ  ياه  سوه يوه و  ناوریپ  دنتـسین ، هینایب  نیا  وریپ  هک  اهنآ  دنا : هتخاس نشور  تسا و  هدش  ایوگ  و 

.تسا رازیب  اهراک  نیا  زا  مالسا  هملک  کی  رد  یمالسا و 
↨

82 ص :
ظفح اب  دـنناوت  یم زین  نایباهو  یّتح  هک  هدوشگ  باهولادـبع  نب  دـمحم  خیـش  دـیاقع  راـکفا و  دـقن  يارب  ار  هار  اًـلمع  هیناـیب  نیا  . 2

لماعت ناهج ، نیملـسم  ریاس  اب  دـنناوتب  هک  دنـسرب  تیباهو  نییآ  رد  يرت  لدـتعم يدـنب  عمج هب  دـننک و  دـقن  ار  شراـکفا  وا ؛ مارتحا 
.دنشاب هتشاد  یبوخ 

تسا و هتشذگ  نیملسم  ریفکت  نارود  هک  دنک  یم مالعا  یباهو  ياهوردنت  هب  تسا ، هارمه  هدش  باسح  یتاریبعت  اب  هک  هینایب  نیا  . 3
راک نیا  و  داد ، داـب  رب  ار  وا  ضرع  لاـم و  ناـج و  درک و  رفک  هب  مهتم  تسین ، اـهنآ  راـکفا  قفاوم  هک  ار  سک  ره  ناوت  یمن دـیابن و 

.ددرگ نآ  لماع  رفک  ببس  تسا  نمکم 
میسرت نایناهج  ربارب  رد  مالسا  زا  هورگ  نیا  هک  يراب  تنوشخ هیرک و  هرهچ  دنک و  یم مالـسا  ناهج  هب  یبوخ  تمدخ  هینایب  نیا  - 4

نآ یفنم  راثآ  ندـیچرب  هچرگ  دـنرازیب ، اهراک  نیا  زا  یعقاو  ناناملـسم  دـهد  یم ناشن  دـنک و  یم حالـصا  يدایز  ّدـح  ات  دـنا  هدرک
نابابرا تسد  هب  یبوخ  هناهب  هک  نیا  صوصخ  هب  تسین ، نکمم  یناـسآ  نیا  هب  هدـش ، ماـجنا  زارد  ناـیلاس  هک  راـب  تنوشخ  لاـمعا 

، یهار ود  رس  رب  تیباهو  .دنناسرتب §  نآ  زا  ار  نایناهج  دننک و  یفرعم  مالـسا  یعقاو  هرهچ  ار  نآ  هک  هداد ، اه  تسینویهـص اسیلک و 
181 صص 179 -

§

↨
83 ص :

تبسن قیقحت  نودب  درک و  قیقحت  هعلاطم و  يا  هقرف ره  یبهذم  ینابم  نوتم و  رد  تسا  هتـسیاش  هک  دوش  یم روآدای  هرابود  نایاپ  رد 
لوق نایب  باب  ص 57 ، ج 1 ، يراخب ، حیحـص  رمع ، نب  هَّللادبع  دنـسم  ج 2 ، دـمحا ، دنـسم  ربمایپ §  شیامرف  هب  هک  دادـن  ییاوران 
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ناک ناف  امهدـحا  یلع  بجت  اّهناف  رفاک  ای  هبحاـصل  لـجرلا  لاـق  اذا  لاـق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
لاق ام  هیلا  عجر  الا  رفاک و  وهف  رفاک  هل  لیق  يذلا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  قبط  تسا ، كاپ  رفک  تابجوم  زا  هعیـش  نوچ  ددرگ و  یم زاـب  نآ  هدـنیوگ  دوخ  هب  § 
.دنشاب یم رفاک  دوخ  دنناد ، یم رفاک  ار  هعیش  هک  یناسک  ملس 

↨

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج 

محر ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
نانخـس رگا  مدرم  اریز  دـهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  اـم  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اـپرب ) و   ) هدـنز ار  اـم  رما  هک  ىا  هدـنب دـیامن 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

دندوب ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمـش  هللا  تیآ  دیهـش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
یلاعت هللا  لجع   ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک 

تقو چیه  هک  دش  یهار  زکرم و  راذگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف 
.دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ  نآ  غارچ 

هرس سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم 
ياـه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  هاگـشناد ، هزوـح و  ناـگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم 
ناناوج و هزیگنا  تیوقت  مالسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

ياه نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبـسن  مدرم  هماع 
، فراعم رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  میرک و  نآرق  فراـعم  ساـسا  رب  یتاـعلاطم  عماـج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار  هارمه و 

موـلع ياـه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتـسگ  بـالط ، نیققحم و  هـب  یهد  سیورس 
ون رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبش  ماهبا و  عفر  تلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا ،

روشک حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم 
.دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  و 

 : 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)
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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تیاس نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید یبهذم 

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)

...و  SMS کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
یبهذـم نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم  دننام 
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 
: یتـــــنرتنیا هاگــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
هدیدرگ و نیمات  هرادا و  شیدنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 

زکرم نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودیما  هتـشاد و  دیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا  یلـصا  بحاص  مرک  لضف و  هب 

.هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت 
IR90-0180-0000-0000- ابـش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هراـمش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0621-0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

ادـج ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاـجتحالا - 
هدنب يا  : » دیامرف یم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک 

دای هک  یفرح  ره  ددع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتشرف  .مرتراوازس  وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اه ، تمعن رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه  تسا ، هداد 

: يراد یم رت  تسود ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
اونیب و ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَر ، یم شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا  يدرم 
اب دراد و  یم هاـگن  نادــِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هـک  ییاـشگ  یم وا  رب  ار  مـلع ] زا   ] يا هـچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اــم  ناوریپ  زا  فـیعض 

.»؟ دنکش یم ار  وا  دزاس و  یم تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياه  تّجح
، دنک هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرف یم لاعتم  يادخ  نامگ ، یب .یبصان  نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندـناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]

هدـنز ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ 
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«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک 
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  دننام 
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