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جح يونعم  رثا  مکی : 27لصف 

تادابع عیرشت  زا  ضرغ  مود : 31لصف 

راگدرورپ تفرعم  رثا  موس : 38لصف 

یگدنز زار  جح ، مراهچ : 48لصف 

حور يافص  جح ، مجنپ : 52لصف 

جح تمینغ  مشش : 57لصف 

نامیا تیوقت  جح ، متفه : 62لصف 

نآ طیارش  مارحا و  متشه : 67لصف 

مارحا سابل  مهن : 72لصف 

نآ زا  یقیقح  دوصقم  هیبلت و  مهد : 77لصف 

جح یعقاو  بادآ  مهدزای : 80لصف 

دننک تاعارم  دیاب  جاجح  هک  يروما  مهدزاود : 103لصف 

جح یتیبرت  تاهج  مهدزیس : 109لصف 

ینابرق مهدراهچ : 115لصف 
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دوسالا رجح  مهدزناپ : 121لصف 

جح رد  مالسا  ياقب  مهدزناش : 128لصف 

جح يداصتقا  عفانم  مهدفه : 135لصف 

یناگمه نمجنا  لیکشت  هلیسو  جح ، مهدجیه : 139لصف 

اهروشک رگید  رد  جح  مهدزون : 150لصف 

کسانم يونعم  تقیقح  متسیب : 164لصف 

یهلا گرزب  شیامزآ  جح  مکی : تسیب و  173لصف 

نآ مارتحا  هبعک و  يانب  خیرات  مود : تسیب و  180لصف 

دنتشاد نایجاح  هتشذگ  رد  هک  یتالکشم  موس : تسیب و  185لصف 

یمالسا ياهتلود  زا  راظتنا  مراهچ : تسیب و  195لصف 

195هراشا

نانم ترضح  زا  201تساوخرد 

زکرم 205هرابرد 
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جح رارسا  هفسلف و 

باتک تاصخشم 

دمحم يراسناوخ ، یماما  هسانشرس : 
. يراسناوخ یماما  دمحم  جح /  رارسا  هفسلف و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 رعشم ، نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. مس  20  × 12 196ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

؛ ) مراهچ پاچ  ) لاـیر  12000 978-964-540-006-2 ؛  مود :  پاـچ  لاــیر :   10000 964-540-006-6 ؛  لاـیر :   9000 کـباش : 
( مجنپ پاچ  ) لایر  12000

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
Mohammad Emami Khunsari.The philosophy and secrets of Haj : . یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

راهب 1386. مود : پاچ  تشاددای : 
.1389 مجنپ : مراهچ و  پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
جح عوضوم : 

8ف8 1385 فلا /BP188/9 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/357 ییوید :  يدنب  هدر 

م11037-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

هراشا
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5 ص :
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6 ص :
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فّلؤم همانیگدنز  زا  يرصتخم  حرش 

هراشا

7 ص :
همانیگدنز

رد فرشا و  فجن  رد  يرمق  بجر 1312  هام  هعمج  بش  رد  هللا  همحر  يراسناوخ  یفجن  یماما  دّمحم  خیـش  جاح  ياقآ  هَّللا  ۀیآ  موحرم 
. دوشگ ناهج  هب  هدید  اوقت  تلیضف و  ملع و  نادناخ 

بجر موس  بئاغرلا ، ۀـلیل  هعمج ، بش  رد  هک  دوب  راگزور  گرزب  ياملع  زا  يراسناوخ ، یفجن  یلع  دّـمحم  اّلم  هَّللا  ۀـیآ  موحرم  شردـپ 
هک دوب  هدباع  هملاع و  اسراپ ، ینز  زین  ناشیا  هدلاو  دیدرگ . نوفدم  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رهطم  نحـص  رد  تفای و  تافو  يرمق   1332

. تسا نوفدم  الط  نادوان  ریز  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  فیرش  نحص  رد  تشاد و  مان  نوتاخ  رجاه 
فجن رد  يرمق  لاس 1286  هب  تشاد و  یتافیلأت  لوصا  هقف و  رد  هک  دوب  یـضیف »  » فورعم یناشاک ، دمحا  ازریم  هماّلع  يو ، يردام  ّدـج 

یـضترم خیـش  هماـّلع  يدرگاـش  راـختفا  هب  دوب و  هللا  همحر  یناـشاک  ضیف  نسحم  ـالم  ریهـش  قّقحم  ناـگداون  زا  وا  درک . تلحر  فرـشا 
ردقلا لیلج  ملاع  هیبص  ّفلؤم ، يردام  هّدج  دمآ . لئان  زین  هللا  همحر  يراصنا 
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8 ص :
. دمآ رامش  هب  ناشاک  لضف  لها  ياملع  زا  هک  دوب  يدروجال  نیسح  دّیس 

لیصحت نارود 

مجنپ دلج  زا  یـشخب  يو  تفای ، روضح  يرادـمان  دـیتاسا  رـضحم  رد  یلقن  یلقع و  مولع  رب  هطاحا  روظنم  هب  تامدـقم ، يریگارف  زا  سپ 
رد زین  ار  نیناوق  باتک  زا  یشخب  تفرگارف و  شراوگرزب  ردپ  رضحم  رد  ار  يراصنا  خیش  موحرم  لئاسر »  » زا یکدنا  هعمل و  حرش  باتک 

يادا زا  سپ  اهحبص  یقارن ، موحرم  تاداعسلا  عماج  باتک  يریگارف  يارب  نینچمه  تخومآ . یمق  یلع  خیش  جاح  هتسراو ، ملاع  رـضحم 
ناشیا دـیتاسا  رگید  زا  تفرگیم . هرهب  راوگرزب  نآ  هیـسدق  سافنا  رفاو و  ملع  زا  دـشیم و  فرـشم  ناـشیا  روضح  هب  ار  یقیاـقد  هضیرف 

. تفرگ ارف  موحرم  نآ  دزن  ار  بساکم  يو  هک  دوب  يرمق ) يافوتم 1349   ) يروکشا نیسح  دیس  هَّللاۀیآ 
يداتسا ماقم  هب  دنک و  یط  تعرـس  هب  ار  یملع  یقرت  بتارم  تسناوت  دوخ  قیمع  كرد  راشرـس و  شوه  قالخ ، نهذ  زا  يدنمهرهب  اب  وا 

دودعم یتاحفص  اهنت  نتخومآ ، ماقم  رد  دوخ  هکنآ  لاح  درک ، زاغآ  ار  هعمل  حرـش  سیردت  یگلاس  ّنس 16  رد  هک  نادنچ  ددرگ ، لئان 
يداو رد  دومن و  سیردت  نسحا  وحن  هب  یناوج  راگزور  رد  زین  ار  ۀـیافک  بساکم و  لئاسر ، همادا ، رد  دوب . هتفرگارف  داتـسا  دزن  ار  نآ  زا 

، دشاب هدز  وناز  يداتسا  رضحم  رد  هکنآیب  زین  مالک  تمکح و 
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9 ص :
رضحم رد  ار  لوصا  هقف و  جراخ  سورد  زین  لاس  ود  تدم  درکیم . سیردت  ار  دیرجت  حرـش  يراوزبس و  موحرم  هموظنم  حرـش  رافـسا و 

. تشگ لئان  داهتجا  هزاجا  بسک  هب  ناشیا  بناج  زا  تفرگ و  ارف  هللا  همحر  ینیئان  دّمحم  ازریم  هَّللاۀیآ 

ناریا هب  تمیزع 

كارا رهش  رد  دمآ و  ناریا  هب  فرشا  فجن  زا  ابطا  شرافـس  هب  دیدش ، بت  نمزم و  يرامیب  تلاسک و  لابند  هب  يرمق ، ناتسبات 1343  رد 
زامن هماـقا  زا  سپ  زین  ناـضمر  كراـبم  هاـم  ماـیا  رد  داد . همادا  رهـش  نیا  هیملع  هزوح  رد  ار  ینید  مولع  سیردـت  دـنکفا و  تماـقا  لـحر 
ناطلس رد  تماقا  ياهلاس  رد  دندشیم . دنمهرهب  وا  هیسدق  سافنا  زا  يرامشیب  ناقاتـشم  درکیم و  اپرب  هباطخ  ظعو و  سلجم  تعامج ،

دقرم تراـیز  جـح و  هـضیرف  يادا  يارب  زین  يرمق  هجحيذ 1383  رد  دـش و  فرـشم  تایلاع  تابتع  ترایز  هب  راب  نیدـنچ  كارا ، داـبآ 
. دش راپسهر  یحو  نیمزرس  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعایبن  رهطم 

زا تفای . شرورپ  تلیـضف  بدا و  ناماد  رد  تهاقف و  يوقت و  دـهم  رد  هک  دوب  لامک  تفرعم و  ملع و  گرزب  رهاظم  زا  یناـبر  ملاـع  نآ 
عـضاوت دشیم ، هدوزفا  وا  یملع  تلزنم  شناد و  رب  هزادنا  ره  تخاس و  دوخ  هشیپ  ار  تایدام  زا  عاطقنا  زیهرپ و  دـهز و  یناوج ، راگزور 

وا یتسیزهداس  تعانق و  يراکزیهرپ ، زا  دناهتفای ، ار  يو  اب  ینیشنمه  ترشاعم و  راختفا  هک  نانآ  تفاییم . ینوزف  شاینتورف  و 
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10 ص :
. دنراد اههرطاخ 

ار قح  يادـن  يونعم ، یملع و  تدـهاجم  شالت و  يرمع  زا  سپ  یگلاس ، نـس 88  رد  يرمق و  لاس 1400  رد  ماجنارـس  فراع  هیقف  نآ 
، دـمآیم دـیدپ  ناشیا  هب  تاعجارم  ترثک  رثا  رب  هک  يرایـسب  عناوم  دوجو  اب  دـیزگ . ینکـس  راگدرورپ  تمحر  راوج  رد  تفگ و  کـیبل 

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدنام  اج  هب  يو  زا  ییاهبنارگ  راثآ 
. جح ماکحا  رد  مارحإلا  جاهنم  - 1

. هللا همحر  يراصنا  یضترم  خیش  موحرم  لئاسر  رب  طوسبم  هیشاح  دعاوقلا  دیدست  - 2
. هللا همحر  يراصنا  خیش  بساکم  رب  طّسوتم  هیشاح  بهاوملا  - 3

بساکم رب  طوسبم  هیشاح  بلاّطلا  ۀیغب  - 4
یسراف هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  بوسنم  حابص  ءاعد  حرش  - 5

یسراف جح  رارسا  هفسلف و  - 6
. راصق تاملک  ۀغبانلا  ملکلا  - 7

حیاصن ینید و  فراعم  رد  ۀغئاّسلا  ۀمحّرلا  - 8
لیلق ءام  لاعفنا  رد  طوسبم  هلاسر  - 9

ثیدحلا فالتخا  للع  - 10
حیجارت لداعت و  رد  هطوسبم  هلاسر  - 11

هعرقو ۀّحصلا  ۀلاصا  لئاسم  رد  هلاسر  - 12
یعقاو يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  هلاسر  - 13
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11 ص :
لوصا تاراما و  نیب  عمج  رد  هلاسر  - 14

بلّطلا قلطمل  ۀعوضوم  رمالا  ۀغیص  ّنا  یف  ۀلاسر  - 15
دابعلا تاجن  هیشاح  - 16
یقثولا ةورع  هیشاح  - 17

اّلم جاح  موحرم  هک  هّیئابر  هّیعاضر و  هلبق ، تاـقفن ، ثرا ، تسا  يرایـسب  عورف  رب  لمتـشم  کـی  ره  هک  هناگجـنپ : لـئاسر  رب  هیـشاح  - 18
. هدومن يروآعمج  یسراف  هب  خیراّوتلابختنم  ّفلؤم  یناسارخ  مشاه 

يدرجورب نیسح  اقآ  جاح  ياقآ  موحرم  لئاسملاحیضوت  رب  هیشاح  - 19
هللا همحر  يراصنا  یضترم  خیش  موحرم  ّجح  کسانم  رب  هیشاح  - 20

. رعش ناوید  - 21
: زا دنترابع  ناشیا  یتیاور  هزاجا  خیاشم  اّما  و 

ینیئان نیسحدمحم  ازریم  هَّللاۀیآ  - 1
یفجن يراسناوخ  یلع  دمحم  خیش  هَّللاۀیآ  - 2

يدزی يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هَّللاۀیآ  - 3
ءاطغلا فشاک  یلع  خیش  همالع  - 4

ینیمظاک نیدلاردص  نسح  دیس  همالع   5
يراسناوخ نیدلا  ءایض  همالع  - 6

یمق یفجن  یلع  خیش  جاح  - 7
یمق سابع  خیش  جاح  - 8
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12 ص :
ینایتشآ یضترم  خیش  جاح  - 9

ینارهط دمحم  ازریم  - 10
یساملس میهاربا  ازریم  خیش  - 11

یناتسرهش نیدلا  ۀبه  یلع  دمحم  دیس  همالع  - 12
یناهفصا يرئاح  يداه  خیش  جاح  - 13

ینامثع تموکح  نامز  رد  فرشا  فجن  هماع  یتفم  هط  دیس  نب  نیسای  دیس  - 14
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13 ص :
میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

راتفگشیپ

تسوا زا  ترطف  يادتبا  هک  يدنوادخ  نآ  ساوح ، هشیدنا و  زا  بئاغ  تسا  يدنوادخ  راوازـس  سایق  هزادنا و  زا  نوریب  ساپـس  شیاتس و 
ماهوا هک  تسا  نآ  زا  رتدنلب  شلالج  يایربک  رـصق  هرگنک  و  دـجنگن ، رـصح  هریاد  رد  شیاطع  اهتمعن و  راکذـت  وا ، هب  تأشن  ياهتنا  و 

. هتشگرس فاوط و  رد  یگمه  شلامج  قوش  هب  اناوت ، اناد و  اتمهیب ، اتکی و  دسر ، اجنادب  دناوتب  ناگدنب 
فیرشت هدنراد  و  یلب »  » هب هدنهدخساپ  نیتسخن  رّونم  عجضم  رهطم و  دقرم  رب  تاولص  رهاوج  تاّیحت و  رهاوز 

(1) یَّلدتف ،» یند  مث  »
حشرم شیماس  مسا  هب  دمح  ياول  هکنآ  نامسآ ، نیمز و  رد  نابات  دیـشروخ  داهن ، كاپ  نالوسرمتاخ  داشرو ، ریخو  تمحر  ياهردحتاف 

(2)

هیآ 8 مجن ، هروس  - 1
«. اهل َّیبری  يأ  ةرازولل  حشرینالف  : » تسا هدمآ  حشر »  » هژاو لیذ  حاحصلا ، راتخم  رد  هتفای . تیبرت  نّیزم و  - 2
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14 ص :
: نامرف بحاص  لوصا ، عورف و  ملاعم  ملعم   (1) حّشوم ، شیمان  مان  هب  لیمکت  مچرپ  تسا و 

(2) ٌلوُسَر . ّالِإ  ٌدَّمَُحم  امَو 
یگمه هک  نیموصعم ، نایاوشیپ  نید و  همئا  وا ، داجما  دالوا  زا  ناگزیکاپ  ناکاپ و  رب  و  وا ، داماد  مع و  رسپ  ایصوا  دیس  ایلوا و  رورس  رب  و 

- دنتیاده تماما و  نامسآ  رامقا  تیاصو و  تیالو و  ةوکشم  حیباصم 
نیعمجا مهیلع  هیلع و  همالس  هللا و  تاولص 

-
متشگ و بغار  ّجح  عیرشت  رارسا  حلاصم و  زا  ياهراپ  نایب  رد  ياهفیحص  نتـشون  هب  مارحالا  جاهنم  باتک  همتاخ  رد  مانا  رقحا  نیا  دعب ؛ و 
مدید و متح  دوخ  رب  ار  تباجا  میامن و  همجرت  یسراف  هب  ار  نآ  هک  دندرک  شهاوخ  یمارگ  ناتـسود  زا  یـضعب  و  متخادرپ ، نآ  ریرحت  هب 
، دـنبای فوقو  يوهـس  ییاطخ و  رب  رگا  هک  مناـهاوخ  هلاـسر  نیا  رد  ناگدـننکرظن  میظع  فطل  میمع و  مرک  زا  و  مدـیدرگ ، نآ  ياریذـپ 
. دیامرف وفع  ار  ایاطخ  هتشاد و  ینازرا  لوبق  فرش  ار  تانسح  دنک و  تمارک  قیفوت  ار  همه  لاعتم  دنوادخ  دنراد ، مّوفعم  دنرگنب و  هدیدان 

يراسناوخلا یمامالا  دمحم  رقحالا 

. هدش هتفاب  هتسارآ و  - 1
هیآ 144. نارمع ، لآ  - 2
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راتفگشیپ

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
وت متـسین . وت  شیاتـس  ياناوت  دـیاب  هک  هنوگنآ  ياهدـیرخ . هدـید و  بیع  رازه  اب  ارم  لزا  رد  ییوت . نم  دـیما  ارـس  ود  ره  رد  اراـگدرورپ !
وا اب  زار  هک  ینامجرت  هن  دـننک و  وا  دـصق  هک  يرادهدرپ  هن  دـنهد ، شاهوشر  اـت  يراد  یناـبرد  هن  ياهدوتـس . ار  شیوخ  دوخ  هک  یناـنچ 

. دنیوگ
. دناهتشگ تهاگرد  راوخ  اههرهچ  دناهدیشخرد و  تدوجو  رون  هب  نیمز  اهنامسآ و 

رما تاـفرع (2)  رد  فـقوتو  ّجـح  توـعدهب  مدرم  رد  ندز  گـناب  هـب  ار  تالـیلخ (1)  دـناهتفرگ . یتسپ  عوشخ و  تهاگـشیپ  هب  اـهزاوآ 
. يدومرف

. يرترب تافص ، اههزادنا و  ّتینامسج و  ملاع  زا  هک  یلاح  رد 
نیرتهب هب  تناربمغیپ  متاخ  رب  تسرف  دورد  اراگدرورپ !

مالسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  - 1
. هکم یلیم  هدزاود  رد  تسا  یعضوم  مان  تافرع : - 2

www.Ghaemiyeh.comراتفگشیپ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


16 ص :
تـهار و هـب  یتـسار  يور  زا  تناگدـنب  ناگدـنناوخ  تیوـس . هـب  ناگدـننکتوعد  تیادــه و  ناـیاوشیپ  راـهطا ، هـمئا  رب  و  تیاـهدورد ،

ششخب شزرمآ و  اب  دنوریم و  تمرتحم  هناخ  ترایز  هب  نایجاح  هک  ینامز  ره  ات  تهاگهدعو ؛ زور  رد  تداعـس  يزوریپ و  نازیواتـسد 
. دننزیم هناشن  اههرمج (2)  يوس  هب  هزیرگنس  نتخادنا  اب  ینم (1)  رد  ار  نیطایش  هک  یماگنه  ات  دندرگیم و  زاب 

یهاون رماوا و  تعیرـش و  ماکحا  نتـسناد  هب  لـمع  ماـقم  رد  نیملـسم  رتشیب  میدرک ، كرد  اـم  هک  يراـگزور  رد  دورد  ساپـس و  زا  سپ 
نآ ماجنا  نتفریذـپ و  نداهن و  ندرگ  رد  دـندوب و  اشوک  ناـسآ  لکـشم و  زا  معا  ماـکحا ، تاداـبع و  نتفرگ  ارف  رد  دـندرکیم و  تعاـنق 

ياـهتمکح رارـسا و  رب  عـالطا  هب  تسا و  لـمع  حور  ماـکحا و  عیرـشت  تلع  هک  يروما  نتـسناد  هب  هکیلاـح  رد  دنتـشاد ، ازـسب  یتبغر 
، لـمع ماـجنا  لاـثتما و  تعاـطا و  يارب  باـقع  باوث و  ياـهیهگآ  دـیعو و  هدـعو و  هکنیا  دـننام  دـندومنیمن . ماـمتها  اـهنآ  زا  هلـصاح 

. دندرکیمن روصت  يدوصقم  نآ  رب  هدایز  و  دوب ، نانآ  هدننکعناق 
هچرگا یتقیقح ؛ تمکح و  یعرش ، مکح  نامرف و  ره  يارب  و  تسا ، یناج  يرادرک  ره  يارب  هک  دننکیم  كرد  هدش و  هاگآ  زورما  اما 

. هکم یخسرف  کی  رد  تسا  یعضوم  مان  ینم : - 1
، تسا دورد  همادا  زا  هیانک  هلمج  ود  نیا  تسا . عضوم  هس  نآ  دنزادنایم و  نآ  هب  نایجاح  ار  هزیرگنس  هک  تسا  یعضوم  مان  هرمج  - 2

. دوب دهاوخن  جاح  نودب  هکم  هاگچیه  هدومرف  ثیدح  رد  هچ ،
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ياهتمکح رارـسا  هک  يرادرک  شزرا  تسیچ  هک  دـننکیم  لاوس  زورما  تسا (1) و  ناهنپ  ام  هیلقع  كرادـم  رب  ماـکحا  ضعب  تمکح 

، لاثتما ماقم  رد  وا  نامرف  تسین و  نآ  رد  یکـش  هدروآ  هرهطم  تعیرـش  ار  هچنآ  مینادن و  تسا ، نکمم  نآ  تفرعم  هک  يرادقم  هب  ار  نآ 
نآ زا  رترـصاق  زجاع و  تسا ، بترتم  نآ  رب  یگدـنز  رد  هک  يراثآ  دـیاوف و  هب  هجوت  نودـب  لمع  درجم  نکل  تسا . یفاـک  ار  ناناملـسم 

یمدآ ناور  و  دراد ؛ نآ  يوس  هب  لیم  تیناسنا  ماقم  هک  یگدـنز  یـشوخ  لماک و  ریخ  زا  هجرد  هبترم و  نآ  هب  دـناسرب  ار  هدـنب  هک  تسا 
. دشاب عناق  دننکیم ، تعانق  هشیدنا  مک  هجوتیب و  نامدرم  هچنآ  هب  ناحبـس  دنوادخ  زا  يرادربنامرف  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتدـنلب  شاهبترم 
رب گرزب  دـنوادخ  ارچ  دـننک  لاؤس  دـننک و  وجتـسج  شنیناوق  ماکحا و  رد  ار  يدـنوادخ  تمکح  هک  تسا  ناـشیا  راوازـس  دـندید  سپ 

. تسا هدومرف  بجاو  ار  نآ  دنراد ، ار  جح  لامعا  تردق  ییاناوت و  هک  یناسک 
تیعماج و رد  هک  جاهنم (2)  باتک  نایاپ  رد  ياهلاسر ، هک  تشاد  نآ  رب  ارم  یمالسا  تعیرـش  يراوتـسا  ییابیز و  ینید و  صلاخ  يورین 

دصاقم و رب  لمتشم  و  تسا ، رامشیب  ياههویم  رایسب و  ياههخاش  اب  دنمورب  یتخرد  دننام  نآ  ماکحا  جح و  لئاسم  هیلک  رب  لامتشا 

. دنک كرد  ار  لاعفا  تیفیک  تیمک و  تایصوصخهک  درادن  ار  هطاحا  نآ  یسک  میلع  دنوادخ  میکح و  عراش  زا  ریغ  هچ ، - 1
. تسا عرف  رازه  نیدنچ  ياراد  ماهتشونجح و  رد  هک  تسا  مارحلا » هللا  تیب  رئازل  مارحالا  جاهنم   » باتک دوصقم  - 2
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زا ياهراپ  هب  و  موش ، روآدای  ار  نآ  يویند  ینید و  ياههرهب  جح و  عفانم  نآ  رد  و  مراگنب ، تسا  جح  ماکحا  هرابرد  یپردیپ  یتاعوضوم 

عامتجا نآ  رد  هک  دوش  نشور  ات  منک  هراشا  تسا  رادـیب  ياهلد  ناگدـنراد  هب  صوصخم  شیوجتـسج  هک  نآ  شزرا  اب  قیاـقد  رارـسا و 
نینچ یکاـخ  هرک  يور  رب  هک  نیا  تسا و  یلاـجم  تصرف و  هچ  یمالـسا  لـلم  یحور  يداـم و  يورین  هزادـنا  نازیم و  ییاسانـش و  يارب 

. دومن راداو  هلاسر  نیا  نتشون  هب  ارم  ینادزی ، ماهلا  یناهنپ و  يورین  تسین ، نکمم  مدرم  يارب  لاس  مایا  رد  یعامتجا 
تلزنم هیاپ  هزیکاپ و  ار  نانآ  كاخ  گرزب  دنوادخ  هک   ) ناربمایپ ناگدنامزاب  و  ینید ، فلس  نادنمشناد  و  ام ، راکوکین  ناگتشذگ  انامه 

ولیـصافتنتخانشرد اـهباتکو  دـندناسر  ماـجنا  هب  ار  شـشوکياهتنم  و  دـنداهن ، ناـینب  ار  جـح (1)  ياهنوتـس  دـنادرگ ) دـنلب  ار  ناشیا 
رایسب جنر  هب  نم  دندومن و  نشور  راوتسا و  تسا  تدابع  نیا  راوازس  هک  يوحن  هب  ار  نخـس  دناهداد و  بیترت  هتـشون و  نآ  تایـصوصخ 

دنتشادن و يدایز  هجوت  ام  هلاسر  عوضوم  هب  تبسن  نکیلو  داب . لاعتم  دنوادخ  رب  ناشناردپ  ناشیا و  ریخ  شاداپ  میامنیم . فارتعا  ناشیا 
لئاسم نتفرگ  ارف  هب  تعانق  و  ماکحا ، حلاصم  نتخانـش  هب  مدرم  نتـشادن  هجوت  نامه  بلطم  نیا  ببـس  دنتفاتـشن و  دصقم  نیا  نوماریپ  هب 

. تشادیمن زابدوصقمنیا  ماجنا  زا  ارنانآيرگیدتهج  هنرگو  تسا ، هدوب 

. جح تیفیک  نایب  هیورم و  ثیداحا  ظفح  هب  - 1
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هتفرگ نانآ  زا  ام  شناد  و  تسا ، رایسب  هیام  رپ  نادنمشناد  تفرعم و  نابحاص  تلیضف و  لضف و  نادنوادخ  زا  تعامج  نآ  رد  و  هنوگچ ؟

ناشیهاگآ تمکح و  يایرد  زا  و  میماشآیم ، نانآ  ياهراسهمـشچ  زا  و  میتسه ، دـنمهرهب  ناشیا  هتـسارآ  هدرتسگ و  ناوخ  زا  ام  و  هدـش ،
. میئامنیم هدافتسا 

زا هک  ار  یقیاـقح  راـگدرورپ  فطل  دـهد (1) و  يرای  قیفوت  هدومرف ، دای  ریثک  ریخ  هب  دـیجم  نآرق  رد  هچنآ  رب  عـالطا  هب  هکیماـگنه  اـت 
رد هچنآ  زا  درک و  مهاوخن  یهاتوک  مدش  نآ  ياریذپ  هچنآ  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  دیاشخبب . نم  هب  دیآ ، دورف  هنیس  حول  رب  رکف  نامسآ 
هک تسا ، یحلاصم  دیاوف و  یمالسا ، تعیرش  یبابحتـسا  یبوجو و  ماکحا  رگید  دننام  جح  رد  و  تشاد ، مهاوخن  غیرد  تسا  نم  ییاناوت 
زا ییابیز  رظانم  و  اهنآ ، هفسلف  زا  ياهتسجرب  طوطخ  دزادرپب ، قیمع  ثحب  هب  نوچ  قیقد  رکف  و  تسا ، رکفت  ّربدت و  هب  دنمزاین  اهنآ  كرد 

. دوشیم نشور  وا  رب  يدنوادخ  تمکح 
! میتسه رود  تسه  قیاقد  فراعم و  قیاقح و  راونا و  زا  ماکحا  نآ  رد  هچنآ  مهف  زا  هزادنا  هچ  و  میاهچ ؟ ام 

نشور مهف  دنلب و  رکف  اب  هدرکن و  يریگهدرخ  مراد  اّنمت  منکیم ، نایب  تسا  نم  كدنا  هیامرس  مهف و  روخ  رد  هچنآ  زیزع ! هدنناوخ  يا 

هیآ 269. هرقب  هکرابم  هروسزا  ًارِیثَک » ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو   » همیرک هیآ  هب  تسا  هراشا  - 1
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. يریذپب ار  مرذع 

لطاب يوس  هب  ناگدـنور  ناگدننکمتـس و  یلاگـسدب  هدـننادرگزاب  و  دنتـسه ، کش  رد  هک  دـشاب  یناسک  يامنهار  هلاـسر  نیا  مراودـیما 
ياهرد تسا و  هتفرگ  يزاب  هب  ار  ناشیاهلد  یـسانشانادخ  غورد  ياهشیارآ  هک  یناسک  اـما  دـشخب . ورین  ار  ناـمیا  لـها  نیقی  و  ددرگ ،
رابشتآ خزود  رد  اهرام  رامشیب  دنزگ  رایسب و  نایز  تبقاع ، رد  نانیا  يارب  سپ  هدش ، هتسب  ناشیور  هب  يراگتـسر  ییانـشور و  نامـسآ 

. راذگاو تسا  هدامآ  ناشیارب  هک  اهيراوخ  اههجنکش و  اب  ار  ناشیا  سپ  دوب ، دهاوخ 
مهف و نامیا ، نامـسآ  زا  هک  اسر  تسا  یتمکح  رون  و  دـشخردیم ، ییانـشور  هب  هک  تسا  سیفن  يرهوگ  يدـیراورم و  دوخ  هلاـسر  نیا 

یباتفآ ددرگ  ادـج  وا  زا  رگا  و  دراد ، ار  دوخ  دـنلب  ماقم  دـشاب  لـصتم  هتـسویپ و  مارحـالا » جاـهنم   » باـتک اـب  رگا  سپ  دـناسریم . روعش 
نآ تارمث  زا  دناوتب  سک  همه  ات  مداهن  هعیدو  هب  ناسآ  هداس و  رایـسب  یظافلا  رد  ار  وکین  یلاع و  دـصاقم  تسا . نابات  هدـنهد و  ینـشور 

يارب رتنشور و  نخـس  هار  هچ  مداد ، رارق  لصف  دـنچ  نمـض  رد  تسا ، بلاطم  نایب  هک  باـتک  لـصا  شور  هبار  نخـسو  دوش ، دـنمهرهب 
لـضف هب  زج  و  تسوا ، هدنهدقیفوتو  تساوخ  يرای  دیاب  وا  زا  تسا و  اتکی  كاپ و  دنوادخ  تسرپرـس ، و  دوب ، دهاوخ  رتناسآ  نتفرگارف 
ناوتن وا  رهم  هیاس  رد  زج  تشاد و  یگتـسب  ناوتن  شناسحا  هب  زج  دوب ، دنموزرآ  ناوتن  وا  ییاناوت  هب  زج  تشاد و  دـیما  يزیچ  هب  ناوتن  وا 

. تفای شمارآ 
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جح يونعم  رثا  مکی : لصف 

زا اهنیا  دننام  دنوادخ و  رکذ  هزور و  زامن و  دننام  تادابع  زا  يرایسب  يارب  هچ  دومن ، هسیاقم  نید  تاررقم  ریاس  اب  ناوتیمن  ار  جح  لمع 
یلو تسا ، ینیعم  دح  هب  دودحم  دشاب  هک  هزادنا  ره  هب  رثا  نآ  نکیل  دراد و  صخـش  هیحور  رد  وکین  هجیتن  ریثأت و  هچرگا  یتدابع  لامعا 

ناسنا ناور  رد  دوشن ، هابت  نآ  تقیقح  هب  هجوت  مدـع  تلع  هب  دـشاب و  هررقم  طیارـش  ناـکرا و  ياراد  تاـفتلا و  يور  زا  رگا  جـح  لـمع 
یگدیـسر تقد  اب  ار  وا  هدـش  هتـساوخ  ياهزار  دوب و  دـهاوخ  وا  نابهگن  راکـشآ  ناـهنپ و  رد  تسا  هدـنز  اـت  هک  دروآیم  دـیدپ  ییورین 

ار نآ  دـشاب و  اناد  دوخ  نأش  تعفر  شیوخ و  دوصقم  هب  رگا  دوش ، جراخ  شاهناخ  زا  دوشیم  اّیهم  هک  یماگنه  جـح  دـصاق  و  دـنکیم ،
راگدرورپ ترـضح  ییامنهار  تیاده و  قبط  رب  ار  هار  نآ  دشاب  هتـساوخ  دنکفا و  رظن  نآ  هب  یهلا  رون  هب  دبایرد و  تسا  راوازـس  هکنانچ 

یقیاقح هب  رادیاپان  رهاوظ  زا  دش و  دهاوخ  يرگید  ملاع  هجوتم  وا  لد  دیامن ، یط 
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تسا و هدوب  نآ  هدـنهاوخ  نونک  ات  هچنآ  هن  ددرگیم ، دوخ  ییاناوت  يزاینیب و  ناهاوخ  هک  تسا  ماـگنه  نآ  رد  و  دوشیم . اـنیب  راوتـسا 

. دزاس كاپ  دوخ  زا  ار  تعیبط  ياهیکیرات  اهشهاوخ و  همه  هک  دوشیم  نآ  يایهم 
هب یگتـسبلد  زا  حور  يرترب  یناسنا و  سفن  ماقم  ییاسانـش  رد  ار  نآ  ریثأت  دـنکیم  ساسحا  جـح  دـصاق  هک  تسا  هشیدـنا  نیتسخن  نیا 

اههشیدـنا و نآ  لالج  زا  وا  لد  دومن ، ربرد  مارحا  هماج  درک و  لـسغ  دـش و  رـضاح  تاـقیم  رد  هک  یماـگنه  و  ییاـیند ، یگدـنز  رهاوظ 
جح رد  هک  ار  یتادابع  هکنیا  زج  دنکفایم  رود  دوخ  زا  ار  نآ  نوؤش  همه  یگدنز و  هتـشگ و  رپ  تسا  هدش  ادـیپ  وا  سفن  رد  هک  یتاکلم 

هک لاعتم  دنوادخ  نایرگـشل  زا  يدرف  رگم  ار  دوخ  دنیبیمن  و  دهد ، ماجنا  دـشاب  لوبق  برقت و  بجوم  هک  يوحن  هب  هدـش  هتـساوخ  وا  زا 
ار دوخ  یگراچیب  فقوم و  يراوخ  داد و  رییغت  ار  دوخ  تیفیک  شـشوپ و  هک  یماگنه  و  دناهتـشگ ، قفوم  تباجا  هب  دناهدناوخ و  ار  نانآ 

دناجنرن دوخ  زا  ار  یسک  دشاب و  شیالآیب  تسار و  شراتفگ  و  هزیکاپ ، شرادرک  كاپ و  شلد  هک  دنادیم  مزال  دوخ  رب  دومن ، راکشآ 
هب یگتخیمآ  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا  ار  دوـخ  یتـسه  درذـگب و  دوـخ  زا  تقیقح  افـص و  يور  زا  راـگدرورپ  ترـضح  يدونـشخ  يارب  و 

. دزاس لاعتم  قح  هجوتم  و  رود ، ضارغا 
زیر ياههنخر  همه  زا  وا  بلق  ياههشوگ  و  هتخاس ، نشور  هتفرگ و  ارف  ار  وا  لد  تفرعم  رون  دومن ، مامت  ار  شلمع  هک  یماگنه  هجیتن  رد 
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ار همه  و  هدومن ، تیارـس  اهنآ  راکددـم  ياههتـسد  نایهاپـس و  اوق و  همه  رد  شلمع  هدـیاف  و  تسا ، هدـش  كاپ  رفک  كرـش و  کیراب  و 
و دـنیبیم ، دنـسرخ  هناگی و  گنهآ و  مه  تسد و  مه  رگیدـکی و  نابیتشپ  هدومرف  ررقم  لاعتم  دـنوادخ  هک  یهار  رد  و  هدـنروآ ، مالـسا 
و هتـشگ ، نیزگیاج  ناهرب  مکح و  ار  وا  تقیقحیب  ياهشناد  و  لقعت ، ار  وا  ياجیب  هشیدنا  نامگ و  و  هتـشگ ، لیدـبت  حور  هب  وا  سفن 
وا یـصخش  تذل  ریخ ، ياهراک  رب  مزع  يرابدرب و  وا  مشخ  ینمادـکاپ ، تفع و  وا  تاوهـش  هدـیدرگ ؛ هدیدنـسپ  وکین و  وا  تشز  تافص 

و ادخ ، رب  لکوت  هب  وا  زآ  و  يرازگـساپس ، هب  وا  یـساپسان  و  يراودـیما ، هب  يدـنوادخ  تمحر  ریخ و  زا  وا  يدـیمون  و  تبحم ، یتسود و 
هب وا  یهاوخدوخ  و  يدـنوادخ ، شتـسرپ  یکین و  هب  وا  ییاوـسر  ییاورپیب و  و  یکریز ، مهف و  هب  وا  تقاـمح  و  یناـبرهم ، هب  وا  ییاـناوت 
زج و  هدیدرگ ، لدبم  يدنزگ  ره  زا  یکاپ  میلست و  هب  وا  یشکندرگ  نتساوخ و  يرترب  و  یشوماخ ، هب  وا  ییوگهدوهیب  و  یمرن ، ینتورف و 
رب عالطا  رایـسب و  نآ  ریغ  ییانـشور و  زا  هتـسیرتکلا  راـثآ  هکناـنچ  و  تسا ، جـح  رثا  هجیتن و  هک  هتفرگ  هرهب  زین  يرگید  لـئاضف  زا  اـهنیا 

. تسا اهیبایماک  اهتداعس و  مامت  دیلک  هک  تسا  یلماع  زین  جح  تسا ، راوشد  نآ  ریثأت  تیفیک 
. دنرادیماو یماظن  ياهنیرمت  هب  ار  ناناوج  تاقوا  ضعب  رد  هلاس  همه  هک  تسا  موسرم  نینچ  يدام  ناهج  هتفرشیپ  للم  نیب  ام  رـصع  رد 

کی هک  دراد  جح  لمع  هب  یتهابش  كدنا  دوخ  نیا  و 
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رد هک  تیـصاخ  نآ  رب  هوالع  جح  لمع  هدـنهد  ماجنا  حور  و  دـنهدیم ، ماجنا  ینید  صوصخم  همانرب  قبط  ناملـسم  للم  لاس ، رد  هبترم 

. دوشیم هدیزرو  تسا  تلیضف  نامیا و  یکاپ و  اهییوکین و  هب  هتخیمآ  هک  یتاکلم  لوصا و  هب  تسا  یماظن  ياهنیرمت 
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تادابع عیرشت  زا  ضرغ  مود : لصف 

هب ندیسر  تسا و  وا  ترضح  هب  ندش  سونأم  وا و  یتسود  هب  ندیسر  لاعتم و  دنوادخ  ییاسانش  ناسنا  شنیرفآ  زا  یلصا  دوصقم  هکنادب 
رتشیب و سفن  يافص  هک  هزادنا  ره  و  نآ ؛ درجت  سفن و  يافـص  رب  تسا  فوقوم  تسا ، هنأش  لج  دنوادخ  اب  سنا  یتسود و  هک  ماقم  نیا 

. دوب دهاوخ  رتنوزفا  لاعتم  دنوادخ  هب  تبسن  نآ  هقالع  سنا و  دشاب ، رتدیدش  نآ  یگتسراو 
ياهوزرآ یندـب و  ياهتذـل  زا  بانتجا  یناسفن و  ياهتوهـش  زا  یگتـساریپ  هب  تسا  طونم  نآ  درجت  سفن و  يافـص  هک  تسا  یهیدـب 

تاحفن (1) یهلا و  فراعم  زا  ار  ناـسنا  هک  دنتـسه  یعناوم  اـهنیا  همه  اریز  يویند ، ریذـپانف  لاـنم  لاـم و  هب  قلعت  مدـع  یناویح و  تسپ 
مان هب  هچنآ  رگم  دوشیمن ، عنام  هتفای  لوزن  نآ  زا  هک  سدق  ملاع  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  یناسنا  حور  زیچ  چیه  و  درادیم ، زاب  یسدق 

. تسا شوخ  يوب  راشتنا  شزو و  هلمهم ، ءاحاب  هحفن  زا  دوصقم  - 1
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زا هک  یماگنه  ات  فرظ ، هکنانچمه  یناطیـش ، ياهرادرک  یقالخا و  ياههدوتـسان  یناویح و  زیارغ  لیبق  زا  هدش  هدیمان  یناسفن  تایهتـشم 

یهلا رون  دشابن ، هتـسراو  یلاخ و  هدیهوکن  تاکلم  تافـص و  زا  ات  زین  یناسنا  سوفن  درادـن ، ناکما  نآ  لخاد  هب  اوه  دورو  تسا  رپ  بآ 
قارشا اهنآ  لد  رب  شناد  راونا  دنوش  كاپ  اهيدیلپ  نیا  زا  هک  تبـسن  ره  هب  و  دومن ، دهاوخن  نشور  ار  نانآ  بولق  تسا  هتـسیاش  هکنانچ 

. دوشیم روآ  يور  اهنآ  رب  ینادزی  ياهششخب  هتفای و  يرتشیب 
دهاوخن ياج  اهنآ  لد  رد  وا  اب  سنا  یتسود و  توالح  راگدرورپ و  ییاسانش  تفرعم و  دنراد ، لاغتشا  ادخ  ریغ  هب  هک  یسوفن  سکع ، هب 

یناسنا سفن  هک  يدنلب  ریظنمک و  لئاضف  هیلاع و  تافص  دوشیم و  رتشیب  نیقی  نامیا و  دبای ، لامک  سفن  درجت  هک  هزادنا  ره  هب  تفرگ .
. دیآیم دورف  وا  رب  یهلا  لامک  ملاع  زا  تسا ، ناهاوخ  درجت  افص و  زا  هلحرم  نآ  رد 

لام و قاـفنا  اـهنآ  زا  ياهراـپ  هچ ، تسا . هدـش  عیرـشت  تسا  لاـمک  نیا  هب  لوصو  هار  یقرت و  ناـبدرن  هلزنم  هب  هک  یتاداـبع  تهج  نیدـب 
ییاغ تلع  نامه  عاطقنا  نیا  تاقدـص و  سمخ و  تاکز و  دـننام  تسا ، ایند  هب  يدـنمزآ  زا  ناسنا  عاطقنا  ثعاـب  هک  تسا  نآ  ندیـشخب 

. تسا بترتم  نآ  رب  مدرم  زا  ياهراپ  ندرب  هرهب  هچ  رگا  دوشیم . هدیمان  عیرشت  زا  ضرغ  نادنمشناد ، حالطصا  هب  هک  تسا  قافنا  عیرشت 
دای هب  لد  نتخادرپ  روظنم  هب  اهنآ  زا  ياهراپ  و  هزور ، دننام  تسا  اهتذل  اهتوهش و  زا  بانتجا  يراددوخ و  اهنآ  زا  رگید  یضعب 
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. زامن دننام  تسا  یمسج  نوگانوگ  صاخ  تاکرح  اب  مأوت  وا  هب  هجوت  لاعتم و  دنوادخ 

دنوادخ اب  سنا  یتسود و  لوصح  رد  ددرگیم ، لصاح  یقطنم  دعاوق  ندرب  راکهب  زا  هک  یتفرعم  ای  تقلخ  رون  رکف و  زا  هلـصاح  تفرعم 
هک ياهتسیاش  لماک و  راثآ  و  تسین . رادیاپ  هدوب و  تسس  دوش ، لصاح  وا  یتسود  دنوادخ و  هب  سنا  هجوت و  اهنیا  هب  رگا  تسین و  یفاک 

لعف و  تسا ، یطابترا  ندب  سفن و  نایم  اریز  دوب ، دهاوخ  راوتسا  تباث و  دوشیم  لصاح  لامعا  نآ  رب  یگتـسویپ  تموادم و  زا  سفن  رد 
؟ دوشیمن ملأتم  تاحارج  زا  یمدآ  ناور  دسرب ، یتحارج  ار  يوضع  هک  یماگنه  ایآ  دوشیم . عقاو  رثؤم  رگیدکی  رد  اهنآ  تالاعفنا  و 

ياـهراک ماـجنا  اـی  نازیزع  گرم  لـیبق  زا  یفلتخم  لـماوع  هجیتـن  رد  هک  یناور  ياهبارطـضا  یحور و  تاـناجیه  عقاوم  رد  سکعلاـب  و 
لمعلا سکع  رگید  ترابع  هب  و  دزرلیم ؟ صئارف (1)  هدش و  رثأتم  زین  ندـب  ءاضعا  هک  ینیبیمن  دوشیم ، روآ  يور  ناسنا  هب  ازتشحو 

. دهدیم ناشن  هریغ  راسخر و  گنر  یگدیرپ  ای  اپ  تسد و  هشعر  تروص  هب  ار  دوخ 
هب مدق  ار  لامک  جرادم  ناسنا  هلیسو  نادب  هک  تسا  نیا  تادابع  عیرشت  عضو و  زا  دوصقم  دیدرگ  هراشا  اًلبق  هک  روط  نامه  نیاربانب 

. دزرلیم يرادناج  ره  یتحاران  سرتماگنه و  هک  فتک  ولهپ و  نایم  رد  تسا  یتشوگ  هعطق  نآ  هصیرف و  عمج  صئارف  - 1
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حور رد  یبولطم  رثا  شقن و  یتدابع  ره  يرهاـظ  تروص  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  دـیآ . لـئان  یتوکلم  تافـص  هب  هدومیپ و  مدـق 

. دراذگیم ياج  هب  دوخ  زا  یسفن  تاحالصا  ریونت و  رد  ییوکین  رایسب  راثآ  یحراوج  لامعا  يوضع و  تادابع  تازاوم  هب  هدرک  داجیا 
نیا هلیـسو  هب  میزادرپیم  وضو  هب  هک  یماگنه  اًلثم  دراد ، ریثأت  سفن  ینـشور  یکاپ و  رد  يرهاظ  تراـهط  مینکیم  كرد  ًاّـسح  هکناـنچ 

هک مینکیم  ساسحا  دوخ  ناور  رد  طاسبنا  افـص و  تلاح  عون  کی  يدابع ، لمع  نیا  همتاخ  رد  میربیم ، یپ  يرهاـظ  تراـهط  هب  لـمع 
هنرگ و  تسا . نت  ناور و  نایم  یگتـسب  زار  دـیدرگ  هراشا  هک  روط  نامه  نآ  تلع  تشادـن و  دوجو  ام  رد  وضو  ماجنا  زا  لبق  تلاح  نیا 

زا هک  تسا  یـسک  دـننام  ندـب  نیا  رد  نآ  تیعقوم  تسا و  توکلم  ملاع  زا  شترطف  لصا  هب  رظن  حور  و  سوسحم ، ملاـع  زا  ندـب  رهاـظ 
لامعا زا  دـیآیم ، دورف  ندـب  هب  يراثآ  یـسفن  فراعم  زا  هکنانچمه  نیارباـنب  دـشاب ، هداـتفا  بیرغ  هتـشگ و  رود  شیوخ  یلـصا  نطوم 

. تسا لماش  دراد ، رب  رد  تادابع  ماسقا  رئاس  هک  ار  هچ  ره  جح  دوریم و  الاب  حور  يوس  هب  يراونا  مه  یحراوج 
، اهوزرآ یگتخیسگ  لام ، زا  نتشذگ  نت ، هب  نداد  جنر  نطو ، ندومن  كرت  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  زین  ار  یصاخ  ياهتضایر  هوالعهب 

رعاشم (1) و رد  ندش  رضاح  نامیپ ، دیدجت  اهتقشم ، لمحت 

. دوشیم قالطا  انم  رعشم و  تافرع و  هب  تسا و  رعشم  عمج  رعاشم  - 1
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تعاط رگید  ماسقا  هب  وا  هب  ندروآ  يور  ادخ و  دای  يارب  تین  صولخ  جـح ، لاعفا  رد  و  تسا ، اهنآ  ندـید  رئاعش (1) و  رب  نتفای  یهاگآ 

. دیآیم دیدپ  زین  تادابع  و 
دننام دنربیمن  یپ  اهنآ  یناعم  هب  لوقع  دنرادن و  ییانشآ  نآ  زومر  تمکح و  هب  سوفن ، هک  دنتـسه  يروما  جح  لامعا  زا  ضعب  هکنیا  اب 

يدـنوادخ ماکحا  هک  دومن  دـیدرت  ناوتیمن  اذـهعم  رارکت ، لـیبس  رب  هورم  افـص و  نیب  دـمآ  تفر و  رامج (2) و  هب  هزیرگنـس  ندنکفا 
تسا يوحن  هب  یخرب  ناهنپ و  یضعب  نشور و  اهنآ  زا  یضعب  تحلـصم  یهتنم  تسا  هیلاع  عفانم  حلاصم و  هغلاب و  تمکح  ياراد  یگمه 

هک یلامعا  رد  اریز  دوشیم ، ققحم  شتقیقح  مامت  هب  یگدـنب  لامک  رون  هک  تسا  مسق  نیا  رد  دـنربیمن و  یپ  اهنآ  هب  اـهلقع  رتشیب  هک 
بلطم نیا  دوخ  هدرک و  ادـیپ  لمع  نآ  ماـجنا  هب  لـیامت  تسا - لاـمک  هب  لـیام  ًاـترطف  ناـسنا  نوچ  دـشاب - رهاـظ  شتحلـصم  تمکح و 

اما و  دوـشیمن ، راکـشآ  نآ  هب  یگدـنب  تقیقح  لاـمک و  دـیامنیم و  کـمک  يرادربناـمرف  هـب  دوـشیم و  لـمع  ماـجنا  يارب  ياهزیگنا 
تسا و زجاع  نآ  تقیقح  كرد  زا  ناسنا  لقع  هتشاد و  رّرقم  دنوادخ  هک  ار  یماکحا 

دـشاب یناشن  يو  رب  هچنآ  هنیفـس  نزو  رب  هریعَـش  و  فاوط ، فوقو و  دـننام  تسا  نآ  مظعم  جـح و  کسانم  لـصا  لوا  رـسک  هب  راعِـش  - 1
. تسا رئاعش  ود  ره  عمج  نآ و  لامعا  جح و  تهجزا 

عمج تسا . هدـمآ  هزیرگنـس  يانعم  هب  راـمِج  تغلبتک  رد  . » دـننکفایم نآ  هب  هزیرگنـس  هک  تسا  یعـضوم  نآ  هرمج و  عمج  راـمج  - 2
.« دناهتفگ تارمج  ار  هرمج  یمر  يارب  هناگهس  عضاوم 
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نامرف رودص  تهج  هب  رگم  تسین  نآ  نتفریذپ  دنرادن ، سنا  نآ  هب  تعیبط  دـباییمن و  هار  تسا  بترتم  نآ  رب  هک  یتارثا  ینعم و  هنُک  هب 

و سوفن ، هیکزت  رد  هک  تادابع  لـیبق  نیا  ماـجنا  و  تسا ، بجاو  نآ  تعاـطا  تسا و  روتـسد  ناـمرف و  هکنیا  ثیح  زا  نآ  لاـثتما  دـصق  و 
ریثأت شترـضح  قالخا  هب  ندش  هتـسارآ  و  لاعتم ، دنوادخ  هب  سوفن  نتـشگ  لیام  و  متـس ، يدـب و  عبط و  تایـضتقم  زا  اهنآ  ندـنادرگرب 

. دشاب تدابع  عاونا  نیرترب  هک  تسا  هتسیاش  دراد ، لماک 
زا دوـصقم  هک  یتـسناد  نیا  زا  شیپ  و  تسا ، تین  ناـمه  نآ  تقیقح  تفگ  ناوـتیم  هکلب  یتداـبع  ره  حور  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  زار 

تافص هب  ندش  قلختم  سفن و  درجت  افـص و  يویند و  قئالع  عطق  لیبق  زا  دسریم ، ناور  هب  اهنآ  ماجنا  زا  هک  تسا  يرثا  تادابع  عیرـشت 
هک تسا  نشور  و  تسا ، تافص  نآ  شیادیپ  يارب  دناضرعلاب و  دوصقم  یحراوج  يوضع و  رهاظ  ياهرادرک  لاعفا و  و  یتوکلم ، كاپ 
هب یگدولآ  نودـب  ناحبـس  دـنوادخ  يارب  نآ  ماجنا  تین و  حیحـصت  هب  رگم  ددرگیمن  لـصاح  تقیقح  لاـمک و  وحن  هب  رثا  نیا  لوصح 

تسا تهج  نیدب  تسا و  لمع  هب  هتسب  نآ  شیادیپ  هچ  رگا  تسا  تین  صولخ  نامه  زا  تقیقح  رد  رثا  لوصح  هکلب  يویند ، ياهفده 
هناخ هب  ندیـسر  دـنوادخ و  هب  برقت  لمع  نآ  زا  هک  یتروص  رد  رگم  دوشیمن ، هدرمـش  ناحبـس  دـنوادخ  تعاـط  تداـبع و  لـمع ، هک 
رهاظ راگدرورپ  ترـضح  هب  تبـسن  يرادربنامرف  هجرد  یگدـنب و  ناشن  و  دوش ؛ هدارا  یلاعت  يادـخ  رما  لاـثتما  يرادربناـمرف و  ترخآ و 

رگم دوشیمن 
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دـصق اب  و  دیامن ، تیاعر  هداد  روتـسد  ادخ  هک  روط  نآ  ار  نآ  بادآ  دودح  و  هداد ، ماجنا  دناهتـساوخ  هدـنب  زا  هک  ار  يراک  هک  یماگنه 

. دشاب یلاعت  دنوادخ  يارب  صالخا 
ثعاب مدرم  زا  یـضعب  يارب  تیفیک ، تیمک و  ثیح  زا  تادابع ، زا  یخرب  رد  هدـش  هتـساوخ  تایـصوصخ  تحلـصم  تمکح و  نتـسنادن 

دیاب هک  یلمع  ره  تسا . تادهاجم  رد  هنونکم  راونا  تادبعت و  ياهزار  قیاقح  نتسنادن  انامه  نآ  تلع  و  هتـشگ ، ناشیا  تریح  بجعت و 
رد زین  یتقشم  تفلک و  دشابن و  لمع  نآ  هب  یسنا  رگا  ًاصوصخ  دشاب ، یلقع  تافرصت  زا  رود  هک  هزادنا  ره  دریگ و  ماجنا  تبرق  دصق  هب 

ربارب رد  یمدآ  ناج  هک  تسا  تادابع  هنوگنیا  ماجنا  هب  و  تسا ، رتهدنزرا  رتیلاع و  نآ  هب  دبعت  یگدنب و  ماقم  لوصح  دشاب ، هتـشاد  یپ 
. دوشیم نومنهر  تسا  رادیاپ  هک  یهار  هب  ناهج  ود  رد  و  دریگیم ، رارق  یلاعت  قح  ترضح 
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راگدرورپ تفرعم  رثا  موس : لصف 

هب وا  ءاقترا  و  شیالآیب ، كاپ و  یبلق  شیادـیپ  و  قیال ، لامک  هبترم  هب  ناسنا  ندیـسر  و  تلزنم ، دـنلب  گرزب و  دـنوادخ  تخانـش  نوچ 
نتفکـش يارب  سپ  تسا . تداعـس  هب  نورقم  یقیقح  شمارآ  يداـبآ و  خاـک  گرزب و  یتـمعن  یگدـنز و  راـصح  دـنمجرا ، سب  یماـقم 

لوح و هب  هک  تسا  مزـال  هتـسیاش و  يزورما ، ناـناوج  زا  يرایـسب  يارب  هژیو  هب  تفرعم ، رون  شباـت  دـیحوت و  یلجت  تقیقح و  ياـهلگ 
: میزادرپب اههتفگ  حیرشت  حیضوت و  هب  هتخاس و  رتعیسو  نخس  هنماد  لاعتم  دنوادخ  توق 

یتسرپاتکی کین و  رادرک  شناد و  رون  هب  رـشب  تداعـس  دوبهب و  انامه  ینامـسآ ، نایدا  عیرـشت  یهلا و  ناربماـیپ  لاـسرا  زا  فدـه  هناـگی 
و دنشاب ، هفرم  هنادنمتداعـس و  یگدنز  عونکی  ياراد  یناسنا  هعماج  دارفا  هکنیا  و  تسا ، هدیدنـسپ  قالخا  هب  ندش  هتـسارآ  شیالآیب و 

تمالس و ییوکین و  هب  دوخ  عون  دارفا  اب  نانآ  زا  کی  ره  ترشاعم 
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. دشاب هتشاد  فالتخا  مه  اب  مادک  ره  تاداع  تالاح و  راتفر و  هچ  رگا  دشاب ، ینابرهم 

ظفح رد  ار  دارفا  تاررقم ، عیرـشت  هلیـسو  هب  هداد و  میلعت  یناسنا  هعماـج  رد  ار  هلـضاف  قـالخا  هکنیا  يارب  رگم  دـندشن  ثوعبم  ناربماـیپ 
ییوجدوس و یناطیـش و  ياهگنرین  تسپ و  قالخا  زا  ار  نانآ  دـنزاس و  فلکم  تسا  هعماـج  ماوق  ماـظتنا و  ثعاـب  هک  رگیدـکی  قوقح 

. دنراد زاب  تسا  يرشب  دساف  ياهزغم  شوارت  دولوم و  هک  یکارتشا  طحنم  نیناوق  یناوهش و  ياهکلسم 
فراعم رد  ینادان  ياهیکیرات  اهیتخـس و  رد  ار  ناگدنب  هک  تسا  وا  لضف  تمحر و  لدع و  يدنوادخ و  فطل  لالج  هتـسیاش  هنوگچ 

ماک رد  ار  ناشیا  كانمهس  ياهبادرگ  نوچ  سوه  يوه و  هک  یلاح  رد  دراذگاو ، دوخ  هب  ار  نانآ  دنک و  اهر  یگدنز  ماظن  قالخا و  و 
ینابرق اهنآ  يارب  ار  دوخ  دـنبلد  نارتخد  نارـسپ و  ینامز  دـننک و  شتـسرپ  ار  تانم (1)  تال و  اـهتب و  یهاـگ  هکناـنچ  درب ، ورف  یتسین 

هنیک و شتآ  شوختسد  ار  شیوخ  ناعونمه  زا  رفن  نارازه  ناـج  هتـساخرب  زیتس  هب  هیاـمیب  ياـهرادرک  راـتفگ و  هب  یماـگنه  دـنیامن و 
هار هب  ناگدنب  ییامنهار  هب  تسا و  نابرهم  میکح و  هدننیرفآ و  هنأش  لج  وا  هکنیا  لاح  و  دنزادرپب ، اهینمـشد  هب  دنیامن و  دسح  دـقح و 

ناشن تیندم و  عیارش  عیرشت  تداعس و  تابجوم  میظنت  لدع و  نیناوق  عضو  يراگتسر و 

. دنتسه تب  ود  مان  تانم  تال و  - 1
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!؟ تسا اناوت  اناد و  يورخا  تابقع  يویند و  کلاهم  زا  تاجن  قیرط  نداد 

كانلوه هصرع  رد  ار  وا  ملاع  دـنوادخ  و  دـشاب ، امنهر  نودـب  اهر و  دوخ و  رـس  تارـشح  اهمرک و  دـننام  ناـسنا  هک  یتقو  تسا  یهیدـب 
تیبرت دـباییم و  شیارگ  تلالـض  یهارمگ و  هب  هتفر و  ورف  دوخ  ییانیبان  ینادان و  بادرگ  رد  دراذـگ ، باتک  نودـب  لمهم و  یگدـنز 

. تشگ دهاوخ  بلاغ  وا  رب  یناوهش  تسپ  لایما  یناویح و  تشز 
دـساف و تیبرت  زا  دـیامن و  كاپ  قالخا  داسف  یگدولآ و  زا  دزاـس و  ناـمیا  ياراد  ار  یناـسنا  دارفا  هک  تسین  نیا  زج  تعیرـش  حور  سپ 

تبسن یحالصا  ياهشور  و  تسا ، زجاع  نآ  زا  تاسایس  تیبرت  هک  ار  یناسنا  تلیضف  دراد و  زاب  رگیدکی  هب  تبسن  اهنآ  رازآ  ترارش و 
. دزاس بّدؤم  هلضاف  قالخا  هب  ققحم و  ناشیا  رد  رصاق ، نآ  هب 

هب تفرعم  لاعتم و  دـنوادخ  نتخانـش  انامه  یقاب ، ملاع  رد  ماقم  نیرتالاب  یناف و  يایند  نیا  رد  یگدـنز  زا  ییاهن  فدـه  لاـمک و  نیرترب 
يدام تسپ  ياهیگتسب  لد  زا  ناج  ییاهر  و  دشابیم ، تسا  رون  ریخ و  عبنم  ینامداش و  همشچرس  هک  وا  هیلاع  فاصوا  ینـسح و  ءامـسا 

. تسا نآ  هب  طونم  طقف  العا  توکلم  ملاع  هب  ءاقترا  و 
لقع هاگشمارآ  فطاوع و  هاگهانپ  حور و  هاگیاج  نیرتراوتسا  وا  نتسناد  اتکی  یلاعت و  يادخ  نتخانـش  هکنیا  لاح  دشابن ؟ نینچ  هنوگچ 

هب شیاوق  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هجوت  نابرهم  دنوادخ  هاگراب  دش  لئان  تفرعم  زا  هجرد  نیا  هب  ناسنا  هک  یماگنه  و  تسا ،
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هب حالص  تروص  دوخ  هب  دوخ  شیاه  یتسس  اهيورهدایز و  و  میقتـسم ، شیاههشیدنا  دیاقع و  همه  دنکیم و  ادیپ  لیامت  ناما  میلـست و 

. ددرگیم لدتعم  هتفرگ و  دوخ 
روـن هب  قـیرط  نیا  رد  ریـس  يارب  و  هتـشاداو ، قـح  هار  هب  ار  وا  هک  دـشخبیم  يرثا  نینچ  یناـسنا  ياوـق  سفن و  رب  هّیهلا  ترـضح  تـفرعم 

. دزاسیم ایهم  لماک  تداعس  تیاده و 
رب مکاح  نآ ، یماهلا  بدا  نامه  هک  دوشیم ، هریچ  یلوتـسم و  یناسنا  ياوق  فطاوع و  همه  رب  نانچنآ  ناحبـس  دـنوادخ  هب  نامیا  یهاگ 

. دوب دهاوخ  یسفن  ياههشیدنا  مامت  رد  فرصتم  فطاوع و  همه 
دورف وا  دنلب  ماقم  تمظع و  هاگشیپ  رد  میلـست  رـس  ناربمایپ  روتـسد  قیرط  زا  و  دیورگ ، لاعتم  دنوادخ  هب  نیقی ، لامک  يور  زا  هک  یـسک 

نابهگن و ظفاح و  هک  ییادخ  نآ  اناوت و  راگدرورپ  راونا  رد  و  دوشیم ، یهلا  بدا  هب  بدؤم  هتفای و  ییاهر  یناویح  تافص  دنب  زا  دروآ ،
. ددرگیم نومنهر  لامک  لامج و  بدا و  زا  ییوکین  لوصا  هارهاش  هب  تسا ، قلطم  لاعف  دشاب  نآ  راتساوخ  دنک و  هدارا  هچنآ  رب 

هب ار  ناسنا  هک  اریز  تسا ، همسا  ّزع  دنوادخ  نتخانـش  انامه  هدش ، هتفگ  نآ  يارب  هک  یناعم  مامت  هب  یتخبکین  تداعـس و  دیلک  هصالخ :
نیرتدـنمورین وا  تافـص  قالخا و  بیذـهت  ناسنا و  تاکلم  تیبرت  يارب  دـهدیم و  قوس  نآ  نیرتهب  نیرتابیز و  یناحور و  لاـمک  يوس 

. تسا رثؤم  لماع 
زا فارحنا  قح و  هار  زا  زواجت  رب  مدرم  رتشیب  تعیبط  هکنیا  اب 
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دـشاب هک  لاوحا  زا  یلاـح  ره  رد  ناـسنا  و  هدـش ، هراـشا  نآ  هب  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  هکناـنچ  هتـشگ ، هتـشرس  لدـع  نیناوق 

لامک همه  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تسین . يرما  رب  يرادـیاپ  ياراـی  ار  وا  تسا و  لاـقتنا  ضرعم  رد  هدـنوش و  نوگرگد 
تلئـسم دوـخ  يادـخ  زا  ار  يرادربناـمرف  نید و  رد  تاـبث  هشیمه  دوـب و  تماقتـسا  يرادـیب و  رومأـم  شاهبترم  ماـقم و  یگرزب  تفرعم و 

. دومنیم
قیوشت اب  وکین  ياهششوک  بوخ و  ياهراک  تادابع و  بادآ و  زا  تسا  نآ  ماجنا  هب  رومأم  هچنآ  نامیا و  هارهاش  هب  ناسنا  هک  یماگنه 

ییامنهار و لعـشم  تفرعم و  رون  تسا ، یـسدق  زار  هاگدورف  یهلا و  رون  شبات  لحم  هک  یلد  زا  دش ، هدناوخ  دیعو  هدـعو و  دـیدهت و  و 
. دیامنیم توعد  تباجا  هب  ار  سفن  دشخردیم و  یقیقح  یگدنز 

. ددرگیم روآيور  نآ  يوس  هب  صوصخم  ینتورف  عون  کی  اب  تعرس و  هب  تسا  هدننکتعاطا  داقنم و  هک  یلاح  رد  زین  سفن  سپ 
هدش هیبعت  یصاخ  وحن  هب  کی  ره  رد  هک  يراونا  يدنوادخ و  ياهزار  هب  دوخ  هب  صوصخم  ياهتیفیک  اب  یعرش  ياهتدابع  تاعاط و 

ماجنا هدش  هتـساوخ  هک  يوحن  هب  ار  تادابع  نآ  هک  یـسک  ینابر ، رون  هفیطل  زار و  هب  نامیا  ياراد  سفن  لامتـشا  دننام  دنالمتـشم  تسا 
درگ هتـشابنا و  یناوهـش  تاذل  ياهیکیرات  تلفغ و  ادخ و  دای  زا  یـشومارف  ماگنه  رد  تعیبط  نیکرچ  ياههدغ  نوچ  هک  اهيدـیلپ  داد ،

شترضح تاجانم  رکذ و  هب  هتخاس و  فوطعم  ناحبس  دنوادخ  هب  ناهن  اراکشآ و  رد  ار  وا  هجوت  و  ددرگیم ، هدودز  وا  زا  دناهدمآ 
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37 ص :
: تسا نینچ  یسراف  هب  نآ  فیطل  نومضم  هک  هدرک  نایب  یبرع  رعش  کی  بلاق  رد  ار  ثحب  دروم  نومضم  يرعاش  درادیم . لوغشم 

ادـیپ اهنآ  هب  یگتـسبلد  دـش  هتخیگنارب  اهتلیـضف  فرط  هب  رگا  و  دوشیم ، مزالم  یتسپ  اـب  دـش  هتـشاذگاو  دوخ  هب  لـمهم و  رگا  سفن 
دنمهدیقع ًابلق  هک  ینموم  اسب  هچ  ینعی  تسا  توافتم  تاجرد  هب  صقن  لامک و  فعض و  تدش و  ظاحل  زا  نامیا  تفرعم و   (1) دنکیم .

يو هدش و  تاعاط  فرط  هب  ءاضعا  کیرحت  أشنم  هبترم  نامه  نکیل  تسین و  همات  تفرعم  رون  يارب  زا  یطاسبنا  وا  حور  رد  نکیل  دشاب و 
رتلماک تفرعم  لوصح  يارب  و  دـناسریم ، نآ  هیفـصت  بلق و  حالـصا  هب  ار  وا  لمع  نامه  و  دـنکیم ، قیوشت  بیغرت و  اهنآ  ماجنا  هب  ار 

نیرتالاب هب  ناسنا  نآ  ببس  هب  هک  یتفرعم  بلق و  يافـص  زا  يدنلب  هبترم  هب  دسرب  ات  سایق  نیمه  هب  ددرگیم . ایهم  هدامآ و  شیپ  زا  شیب 
دناهتسویپ و مهاب  ود  ره  حلاص  لمع  تفرعم و  سپ  دیسر ، دهاوخ  یناسنا  تلیضف  تاجرد  نیرتدنلب  نیرتخماش و  يویند و  لامک  رهاظم 

نوگانوگ ياهشور  هچرگا  يدنوادخ  عیارـش  دوشیم و  یهتنم  نامیا  زا  ياهبترم  هب  حـلاص  یلمع  ره  حـلاص و  یلمع  بجوم  ینامیا  ره 
و تسا ، يدنوادخ  قالخا  هب  ندش  هتـسارآ  ناحبـس و  دنوادخ  ییاسانـش  نآ  و  دـنراد ؛ دـحاو  يدـصقم  فدـه و  اهنآ  همه  یلو  دـنراد ،

عیرشت هفسلف 

ُجَْهَلت ِِلئاضَْفلا  َوَْحن  ْتَثُِعب  ْناَو  ًۀَساسَخ  ْمِزُالت  ْلَمُْهت  ْنا  ُسْفَّنلا  - 1

راگدرورپ تفرعم  رثا  موس : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


38 ص :
زیچ ناهج  ود  ره  رد  شمارآ  تمالـس و  تداعـس و  هار  هب  ناگدـنب  ییامنهار  زج  ینامـسآ  بتک  لوزن  یهلا و  ناربماـیپ  لاـسرا  ناـیدا و 

ياهشاداپ يویند و  ماکحا  رب  تسا  لمتـشم  ینامـسآ  نایدا  همه  هک  تفاـی  میهاوخرد  میئاـمن  هجوت  بوخ  هک  یماـگنه  تسین . يرگید 
ناور اهنآ  هطساو  هب  و  دنتـسه ، شخبهجیتن  ار  تلیـضف  تفرعم و  لامک  هک  یناور  ياهورین  اهشـشوک و  یندب و  ياهتضایر  يورخا و 

. دوشیم لئان  لامک  تاجرد  هب  هدش و  سونأم  ابیز  سب  یفطاوع  اب  یمدآ 
هعوضوم نیناوق  همه  نآ  اب  نایدا  ریاس  رب  نآ  يرترب  تناـتم و  و  تسا ، یمومع  يراگتـسر  تاـجن و  تمالـس و  نید  مالـسا  نید  نکیل  و 

نماض و نیرتهب  یناسنا  هعماج  یعامتجا  يدرف و  یناگدـنز  دوبهب  حالـصا و  يارب  نآ  میلاـعت  تسین و  کیکـشت  لـباق  ناـشخرد  نقتم و 
تفگـش رثا  هغلاب و  تمکح  یفـصنم  روعـش و  بحاص  ره  هک  یلاع  هدنزرا و  تسا  ياهمانرب  ترخآ  ایند و  تداعـس  يارب  و  تسا ، لیفک 

ياراد يدرف  تیبرت  یعامتجا و  تلادـع  رـشن  طسب و  يارب  مالـسا  نید  هک  ددرگیم  فرتعم  دـباییم و  رد  اراکـشآ  ار  میلاعت  نیا  یتیبرت 
هدروآ ناغمرا  هب  ناـسنا  عون  تیبرت  يارب  ار  اهیتفگـش  نیرتبیجع  مالـسا  نید  تفگ  ناوتیم  هک  يروط  هب  تسا  ننـس  بادآ و  نیرتهب 
. دورگب نآ  هب  دهد و  تباجا  خساپ  ادن  نآ  هب  هتشاد و  ارف  شوگ  ینامسآ  شخب  ناج  يادن  نیا  هب  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  تسا .

لاعف ياهورین  يزکرم  هتسه  اّکتا و  هطقن  هعماج  يارب  تسا . يرایشوه  يرادیب و  نوناک  یبلق و  تایح  درف  يارب  مالسا  نید 
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39 ص :
. تسا یعامتجا 

ار وا  دهد ، ماجنا  نآ  بادآ  طورش و  قیاقد و  هب  هجوت  اب  تفرعم  تقیقح و  يور  زا  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  اهتلیضف  عاونا  ياراد  جح 
. دزاسیم دراو  تسا  رورش  عیمج  زا  یلاخ  هک  رون  زا  یناهج  هب  هدیشک و  نوریب  اهیکیرات  زا 

زا هک  هتـشگ  یـسانشادخ  هدومن و  صلاخ  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  ربارب  رد  ار  دوخ  تقیقح  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، رب  نآ  هدـنهد  ماجنا 
هدرپس و راگدیرفآ  ترـضح  هب  ار  دوخ  اهدمآشیپ  روما و  هیلک  لباقم  رد  هک  هدش  ياهدنب  و  دسرتیمن ، ياهدـننکتمالم  چـیه  شنزرس 

. هتخاس وا  میلست 
يارب و  قالخا ، دب  لیخب و  راکعمط و  دنمزآ و  ایند و  یتسود  رد  ورهدایز  يدام و  دوب  یـصخش  اًلبق  هک  یتروص  رد  دـیامنیم ، تشگزاب 

راقو و  تماهـش ، تعاجـش و  و  يرادربنامرف ، ریخ و  ینابرهم و  زا  نونکا  درکیمن و  بانتجا  زین  تامرحم  زا  دیاش  يزور  تشیعم و  بلط 
غورد ياههتـساوخ  لاـبند  هب  ار  وا  هک  یناطیـش  هوق  نآ  قیقحت  هب  و  تسا ، هدـیدرگ  زیربل  هدـنکآ و  وا  لد  يراـکوکین  مرک و  لاـمج و  و 

یگتـسب و نآ  هدش و  رود  وا  زا  دوب ، هدرک  دوخ  هدـنب  ار  وا  یلایخ  ياهوزرآ  اهسوه و  هب  هدومنیم و  شراداو  اهنآ  بلط  هب  هدـناریم و 
. هدیدرگ هدودز  شدوجو  زا  تاقلعت  همه  گنز  هدومن و  كرت  ار  وا  ینادان  هشیدنا و  یتسس  یناویح و  يدرخیب 

وا هب  ار  لد  رد  شمارآ  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ددرگیم  زاب 
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40 ص :
. تسا یگدنز  میسن  شوخ  شخبحرف و  ياهداب  شزو  هاگیاج  انامه  مارآ  لد  و  هدیشخب ،

. هدروآ مهارف  ار  هشیدنا  رکف و  رد  يراوتسا  يرابدرب و  و  رادرک ، راتفگ و  رد  يرادیاپ  هک  یلاح  رد  ددرگیم  زاب 
. هدش هتسارآ  يدنمورین  تاکلم  هب  دوخ ، ینورد  زار  تشونرس و  ساسحا و  لقع و  ناج و  نت و  رد  هک  یلاح  رد  ددرگیم  زاب 

لماک وا  تیناسنا  اسراپ و  بلق  میمـص  زا  كاپ و  شنابز  زاغآ و  یتسار  هار  رد  وا  شـشوک  یگدنز و  گنهآ  هک  یلاح  رد  ددرگیم  زاب 
. دوب دهاوخ 

هب تبغر  قوش و  اب  تسا ، یمتح  نآ  هب  ناسنا  یگتـسیاش  هچنآ  يراوتـسا و  مزع و  اب  و  تیبرت ، ماظن و  و  یکاپ ، تقیقح  اـب  ددرگیم  زاـب 
. ینامسآ یحور  ماهلا  لد و  نامرف  هراشا و 

. تسا اراد  ار  هزیکاپ  یگدنز  يدنوادخ و  حور  هک  یلاح  رد  ددرگیم  زاب 
اههعماج و نیرتگرزب  ار  وا  دـننام  هک  تسا ، يورـشیپ  ییاناد و  شوه و  روحم  شیوخ  مدرم  تما و  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  ددرگیم  زاـب 

. دننک تیبرت  دنناوتیمن  یملع  عماوج  اهبتکم و  نیرترب 
هدنز كاپ  یتایح  هب  ار  وا  تسا ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  دهد ، ماجنا  ياهتـسیاش  راک  سک  ره   » هدومرف لاعتم  دنوادخ 

، دندادیم ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  شاداپ  و  میرادیم ،
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هک دـنادب  دـیاب  دـشن ، رادروخرب  میدرب  مان  هک  يونعم  يداـم و  دـئاوف  همه  نآ  زا  دروآ و  اـج  هب  ار  جـح  هک  سک  نآ   (1) داد ». میهاوخ 
هک هدـش  يروط  سپ  هدومن . وا  یبلق  كاردا  رد  ییانیبان  داجیا  هدـش ، ضراع  وا  بلق  رب  ییایند  ياهراک  تاوهـش و  زا  هک  ییاـهیکیرات 
ره زا  نآ  ترورـض  هک  دزادرپب  شبلق  هجلاعم  هب  دیاب  صخـش  نیا  و  دنکیمن ، سح  ار  یعرـش  ماکحا  زغم  رپ  تاکن  يدنوادخ و  فاطلا 

. دشاب رتبجاو  تسا ، ردنا  نادب  هک  يراک 

هیآ 97. لحن ، هروس  - 1
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یگدنز زار  جح ، مراهچ : لصف 

اهنآ هتشذگ  عیارش  و  هدیسر ، تقد  ياهتنم  هب  یگلمج  و  دنرایـسب ، تسا  رتشیب  اهنآ  رد  یحور  تاهج  هک  یتاماظن  یمالـسا و  تاعامتجا 
ماظن تسا ، هتـسارآ  بترم و  نآ  تاعوضوم  نیناوق و  هک  تاماظن  نآ  نایم  رد  اجنامه  و  دـنربیم . کـشر  اـهنآ  هب  دـنیامنیم و  وزرآ  ار 

هابت هچنآ  زا  حور  تاجن  و  صالخا ، دیحوت و  لامک  يارب  جح  اریز  تسا ، رتشیب  سفن  رد  نآ  رثا  رتنشور و  شلالج  هک  ینیبیم  ار  جح 
و تسا ، رثؤم  لماع و  نیرتگرزب  يراکمه  فطل و  ینابرهم و  یتسار و  یکاپ و  ییانیب و  ورین و  تعفر و  يداـیز  يارب  و  تسا ، وا  هدـننک 

هچرگا ندومن ، ینابرق  و  دـشاب - ناسنا  تورث  یمامت  هب  هچ  رگا  دـنوادخ - هار  رد  قافنا  لام ، رد  نادـنمزاین  ندرک  کیرـش  هشیدـنا ، نآ 
رارقرب و سوفن  رد  ار  تسوا  تاذ  يدونشخ  قح و  ياضر  لیـصحت  نامه  هک  یلاع  يدوصقم  هار  رد  دشاب ، صخـش  ناسک  نیرتکیدزن 
ییامنهار و تسا  رتیقاب  رتهب و  راگدرورپ  دزن  رد  هک  يرگید  ماظن  هب  هداد و  ییاهر  يداع  یگدنز  ماظن  زا  ار  اهنآ  و  دیامنیم ، ریگياج 
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43 ص :
. دنکیم تیاده 

ترثک تفای ، لماک  ییاناد  ماظن  نیا  نوگانوگ  دـصاقم  هب  و  دومن ، تدابع  ار  اتکی  يادـخ  ماظن  نیا  اـب  و  تسویپ ، ماـظن  نیا  هب  هکیـسک 
يورین چـیه  برغ و  قرـش و  راکتیانج  رگرامعتـسا و  یناطیـش و  ياهتردـق  ییاورنامرف و  ماقم و  تردـق  دـنواشیوخ و  دـنزرف و  لام و 

. تفای دهاوخن  یطلست  وا  رب  یناهج  ياهورین  نیرتگرزب  زا  يرگید 
راکـشآ نآ  یناـعم  نیرتعماـج  رد  ار  يدازآ  زار  و  دـنکیم ، يریگوـلج  نآ  زا  هدوـمن و  یگداتـسیا  یمدآ  توـخن  ربـک و  ربارب  رد  جـح 

نارگید و اب  یقیقح  تاواسم  و  دـنکیم ، توعد  ار  ناسنا  وا  ناگدـنب  يارب  هن  وا  يارب  ینتورف  راگدـیرفآ و  يرادربناـمرف  هب  و  دزاـسیم ،
ياههشیدنا اهدنب و  همه  زا  قلطم  ییاهر  و  یعیبط ، هداس و  یگدـنز  ظفل و  رب  ینعم  نتـشاد  مدـقم  و  ّتیدـحا ، هاگـشیپ  رد  لماک  يربارب 

. دناوخیم زغمیب  چوپ و 
رد تین  یکاپ  هب  ار  يدرف  عماطم  یـشکرس  و  لاعتم ، دنوادخ  هب  دامتعا  نانیمطا و  هب  ار  اهلد  یگدنکارپ  و  يراودیما ، هب  ار  يدیماان  جح 

. تسین جح  دننام  اهلد  رد  ریثأت  هوق  سوفن و  هیکزت  رد  يزیچ  چیه  و  دنکیم ، لیدبت  راگدرورپ  ترضح  ياضر  يارب  لمع 
لج ّزع و  دـنوادخ  ربارب  رد  وا  و  هتفاـیرد ، یبوـخ  هـب  هـتفرگ و  ارف  ار  یناگدـنز  زار  هـک  یلاـح  رد  ددرگیم ، زاـب  جــح  هدــنروآ  ياـجب 

نارورـس زا  هکنیا  رگم  ددرگیمن  رب  جـح  هدـنروآ  اـجب  و  هدروآ ، يور  وا  هاـگرد  هب  شدوجو  ناـکرا  یماـمت  اـب  و  تسا ، هدـننکینتورف 
یتسار
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ماکحا مالـسا و  داب  هدنز  دوب . دهاوخ  ییوکین  یبوخ و  ناگدننکيرای  قالخا و  هب  ناگدننک  توعد  تیادـه و  ناگداتـسرف  یتسرد و  و 

. نآ هدنزرا  نیتم و 
حالـس نیرتيوق  هک  يونعم  دـشر  و  هزیکاپ ، یگدـنز  نامیا و  هب  نیملـسم  بیغرت  توعد و  زج  درادـن  يدوصقم  یتسناد  هکنانچ  مالـسا 

. تسا یبدا  یقالخا و  هحلسا  نیرتلماک  یگنج و 
لماکت یـسایس و  حور  يرادیب  یعامتجا و  ياهتفرـشیپ  یبدا و  تیبرت  ینامـسج و  شرورپ  یناسفن و  قیقد  تیبرت  زا  تسا  ترابع  جح 

یتسار هب  هک  تسا  یماظن  نآ  و  دراد . رابتعا  ناکما  هک  يوحن  نیرتیلاع  دوش و  روصت  تسا  نکمم  هک  یهجو  نیرتاسر  هب  ینید  تیبرت 
اب ار  ینامیا  ینابم  میکحت  یسانشقح و  سح  و  دیاشگیم ، درخمک  شوه و  مک  صاخشا  يور  هب  ار  ادخ  هب  نامیا  یتسرپاتکی و  ياهرد 

. دهدیم قّوفت  تعیبط  یشکرس  رب  نآ  دودح  قیاقد و  همه 
اب همه  دـناهتخادنا ، رـس  تشپ  ار  اهسوه  هدرک و  شومارف  ار  ایند  هک  یلاح  رد  تافرع  رد  نیمز  طاـقن  ماـمت  زا  رفن  رازه  اهدـص  عاـمتجا 
هب یگمه  دناهدمآرد ، صوصخم  ماظن  کی  هب  و  تسا ، ناسکی  همه  سابل  عون  دناهدروآ ، يور  فرط  کی  هب  و  هداتـسیا ، رکف  زرط  کی 

شور هب  دننکیم ، يراز  عّرـضت و  وا  هاگرد  هب  دنناوخیم و  ار  وا  یبیغ  تاراشا  ینامـسآ و  تاملک  اب  هدروآ ، يور  هناگی  دنوادخ  يوس 
رد هدیشک ، ندرگ  راگدرورپ  يراوگرزب  لالج و  يوس  هب  و  هداتسیا ، یگدنب 
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. دنناهاوخ ار  یگشیمه  ییامنهار  دنراد و  وزرآ  ار  تیاده  يرادیاپ و  وا  زا  هک  یلاح 

تمحر نامـسآ  زا  و  دزاـسیم ، مهارف  ار  اـهیبوخ  اهتلیـضف و  ماـمت  درادیم و  هگن  ار  تما  نـیا  یناگدـنز  سوماـن  هـک  تـسا  یماـظن 
. دروآیم دورف  ار  اهتکرب 

رد هچ  نآ  دـننام  و  هدومن ، توعد  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  بانج  اًلبق  دراد و  رب  رد  ار  نآ  ینآرق  تایآ  هک  تسا  يریـسکا  جـح 
. دوشیمن تفای  نایدا  ریاس  رد  هچ  مالسا و 

تملظ قیرط  هک  يدارفا  امنرکفت ، لماک  طایتحا  تقد و  اب  یهلا  نیناوق  همه  رد  و  نکم ، بجعت  میداد  حرـش  هچنآ  زا  مرتحم  هدنناوخ  يا 
. دننیبیمن نزوس  خاروس  زا  زج  هب  ار  ینشور  دنوریم ، یهابت  ینادرگرس و  هب  هتفرگ و  شیپ  ار 

یگدنز زار  جح ، مراهچ : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :

حور يافص  جح ، مجنپ : لصف 

دوصقم تسا و  یقالخا  دیاوف  ققحت  نآ  عیرـشت  زا  دوصقم  هکنیا  رگم  ینیبیمن  ار  مالـسا  سدـقم  تعیرـش  ماکحا  زا  یبجاو  مکح  چـیه 
جوا زا  نانآ  ندروآ  دورف  لادـتعا و  دودـح  هب  تسا  مدرم  ییانـشآ  یمدآ و  تیادـه  ناـیدا ، عیارـش و  رد  ماـکحا  همه  تمکح  یلـصا و 
نداد تداع  و  یـشنمگرزب ، یهاوخدوخ و  ياهتخت  زا  نانآ  ندروآ  نیئاپ  و  اهلد ، زا  ینیبدوخ  ربکت و  تفـص  ندومن  لیاز  و  نایغط ،
طباور میکحت  و  دروآیم ، تفلا  ینابرهم و  هک  یتاکلم  زا  هیلاـع  جـیاتن  رئاـس  و  يربارب ، يردارب و  يدرمناوج و  تورم و  هب  تسا  سوفن 

. دراد هدهع  هب  ار  يردارب  تابجوم  تیبثت  ناسنا و  یگناگی 
هب هدومرف ، ررقم  جح  ماجنا  يارب  هک  ار  ییاهناکم  تاقوا و  لاعتم  دنوادخ  انامه  هچ  دراد ، ناوارف  ریثأت  دـش  هتفگ  هچنآ  رد  جـح  هضیرف 

( تامرحم باکترا  هب   ) باقع یتخس  و  نآ » بادآ  دودح و  رب  تظفاحم  تروص  رد   » باوث یتدایز  مارتحا و  ینوزف 

حور يافص  جح ، مجنپ : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


47 ص :
يرود هدرک و  ریثات  وا  رد  هدوب  نآ  هب  مزتلم  رازگجـح  هک  ناسحا  داد و  هب  مازتلا  نایغط و  متـس و  زا  يراددوخ  هکنیا  ات  هداد ، صاـصتخا 

يارب تسا و  قیفوت  هلیـسو  هدـنرادهگن و  نآ  هدـنهدماجنا  يارب  جـح  و  دوـش . وا  هکلم  یـشکرس  ناـیغط و  يرگمتـس و  ملظ و  زا  نتـسج 
. راوتسا تسا  يدس  اهيدب  زا  يریگولج  رد  میقتسم و  تسا  ییوزارت  ندومن  متس  ای  ییوکین 

متـس و كرت  دـننام  يرادـن ؟ هجوت  دوش  كرت  دـیاب  تسا - يرهاظ  تانّیعت  اقلا  هناـشن  هک  یمارحا  نآ  مارحا - لاـح  رد  هک  هچنآ  هب  اـیآ 
، ییایند رهاوظ  ياههناشن  مئالع و  هتخود و  ياهكاشوپ  ماسقا  هب  یگتسب  لد  ناویح و  ناسنا و  زا  معا  هدنز  دوجوم  ره  رب  ملظ  ینمشد و 

تسا هدننک  هابت  هیاپیب  تاراختفا  ییوج و  يرترب  یشورفدوخ و  زان و  ربکت و  یگدنکارپ و  ییادج و  هب  نآ  تشگزاب  هک  اهزیچ  رگید  و 
. تسین راگزاس  یگدنز  نوؤش  سومان و  اب  و 

ضرع وا  هب  سپ  تسین . تشهب  زج  یـشاداپ  لوبقم )  ) روربـم جـح  يارب  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
. ماعط ماعطا  راتفگ و  رد  یگزیکاپ  دومرف : تسیچ ؟ جح  یلوبق  بجوم  ادخلوسر ! يا  دش :

يرود ناهانگ  زا  ناکم  ای  نامز  زا  ياهراپ  رد  رگا  سپ  دروآیم ، راک  نآ  هب  تداع  یهاگ  تاقوا  زا  ياهراپ  رد  يراـک  هب  ناـسنا  لاغتـشا 
تافص ءزج  هتفرگ و  تفلا  سنا و  نآ  هب  دوشیم و  وا  تداع  هانگ  زا  يرود  نآ  دوب - تخس  تبوقع  زا  سرت  وا  زیرگ  تلع  و  تسج -
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زا ار  وا  و  دـیوجیم ، يرود  شلمع  یهاـبت  زا  دـنمدرخ  صخـش  هک  تسا  نآ  رب  هوـالع  نتفرگ ، يوخ  داـیتعا و  نیا  ددرگیم . وا  یعیبـط 

یگیاـمورف و نتـشاد  نمـشد  یکین و  تلیـضف و  نتـشاد  تسود  رب  یناـسنا  ناور  نوچ  و  درادیم ، هگن  نآ  رد  ياهنخر  بیع و  شیادـیپ 
باکترا زا  دنکیمن و  دوبان  یتیصعم  رودص  هب  ارنآ  دروآ ، ياجهب  باوث  دیما  هب  ار  يادخ  نامرف  یماگنه  رگا  سپ  هدش ، هتـشرس  یتسپ 

ار جح  هدـنروآاجب  ناهانگ ، زا  نتـسج  يرود  یـصاعم و  زا  يریگهرانک  هب  تسا  وا  هدـنناوخ  هشیدـنا  نیمه  و  دزرویم ، بانتجا  ناهانگ 
شزرمآ هب  لماک  داقتعا  هکنیا  رگم  دـنکیمن  ماـمت  ار  جـح  لاـمعاو  هدومن ، تشگزاـب  یلاـعت  يادـخ  يوس  هب  دوخ  جـح  رد  هک  ینیبیم 

رـش و هار  زا  دومن  تشگزاب  دوخ  هناخ  هب  هک  یناـمز  سپ  دراد . دوخ  لاـمعا  هماـن  زا  شناـهانگ  وحم  هب  وا  يراوگرزب  لاـعتم و  دـنوادخ 
. دوریم یتسار  تلیضف و  هار  هب  هتسج و  يرود  يراکهابت 

نارگید شنزرس  هب  دیامنن ، يریگولج  هتسیاشان  تسپ و  لامعا  يراکمتس و  ياههار  زا  ار  وا  شسفن  جح  هدنروآاجب  هاگره  نآ  رب  هوالع 
. دش دهاوخ  تلالض  یهارمگ و  زا  يو  نتشگرب  بجوم  هاوخان  هاوخ و  اهشنزرس  نیمه  و  دیدرگ ، دهاوخ  راچد  نآ  نیا و  تمالم  و 

الج افـص و  ار  هدنهد  ماجنا  ناور  مالـسا ، رد  جح  لمع  و  تسا ، یفاک  وکین  هدیاف  نیمه  جح  تلیـضف  زا  مالـسا ، نیبم  نید  رد  ار  یمدآ 
بیذهت و يارب  هکلب  دهدیم ، رارق  دـنمدوس  يوضع  عامتجا  رد  ار  وا  و  دـنادرگیم ، لماک  ار  شلقع  هزیکاپ و  ار  وا  قالخا  و  دـشخبیم ،

یکاپ
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ياهدننکهزیکاپ بوخ و  ياهدنهد  تیبرت  شکرـس  هریرـش و  سوفن  يارب  جـح  سپ  تسین . جـح  تیبرت  زا  رتهب  یقیقح  لماع  چـیه  سفن 

. تسا وکین 
تیعر لاح  رب  هطساو  نودب  ناشدوخ  هکنیا  ات  دندادیم . ماجنا  ار  جح  هضیرف  هتشذگ  ياهنامز  رد  یمالسا  ناهاشداپ  افلخ و  زا  يرایسب 

دـناسریم و ناشیا  هب  ار  هدـیاف  نیرتگرزب  ناشروشک  یجراخ  یلخاد و  تسایـس  رد  راک  نیا  دـنوش و  فقاو  هاگآ و  ناـشروشک  مدرم  و 
دوخ و ببس  نادب  ات  دنراد ، هگن  هدنز  ار  نآ  تمظع  لالج و  دنرامشب و  گرزب  يرما  ار  جح  هضیرف  نیملـسم  نایاورنامرف  هک  تسا  دیما 

همه اب  دنیآ و  دورف  مدرم  تاجتسد  نایم  هب  هدومن و  لزنت  دوخ  ماقم  زا  یکدنا  ناشیا  رگا  انامه  هچ  دنشاب ، راوتـسا  هدنز و  ناشیاهروشک 
نادنمتـسم ینورد  تاّرثأت  رادقم  راتفرگ و  صخـش  زاین  دنونـشب و  ار  انیبان  هیرگ  ریقف و  زاوآ  دـننک و  تاقالم  کیدزن  رود و  زا  معا  اهنآ 

رب هک  ار  هچنآ  هنیآ  ره  دـنوش ، انـشآ  دـنبایرد و  هدـش - لئاح  ناـشیا  لاـح  تقیقح  نتخانـش  زا  یهاـشداپ  تمظع  تعفر و  راوید  هک  ار -
نآ هب  ناگدیسر  متـس  هک  یتلاح  هب  و  دنوش ، هجوتم  ینابرهم  هفطاع  هب  و  دنبای ، لماک  عالطا  ناشتیعر  لاح  هب  تبـسن  تسا  بجاو  ناشیا 
راک دنباتـش و  هراچیب  رطـضم و  یـسردایرف  فیعـض و  ناوتان و  هب  کمک  يارب  دنیامن و  يراوخمغ  دـنوشیم و  نیگهودـنا  دنتـسه  التبم 

يرترب هک  یناسک  يوریپ  زا  تسا  همه  تشرـس  رد  هچنآ  هب  و  درک ، دنهاوخ  يوریپ  ناشیا  زا  ریخ  ياهراک  رد  زین  نایعا  ناگرزب و  دننک ،
هب دنراد 
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حالـصا تیعر  ياهراک  دنـشاب  نینچ  نیملـسم  نایاورنامرف  رگا  دنتـسه . دوخ  ناهاشداپ  شیک  هب  مدرم  و  دنوش ، هدنار  نایاورنامرف  دـیلقت 

نیرتهب تلاح و  نیرتشوخ  رد  ناشیا  يایاعر  نارادـمامز و  درک و  دـنهاوخ  یگدـنز  یناسآ  یـشوخ و  هب  دـباییم و  رارقتـسا  دوشیم و 
. دنمیهس نآ  رد  تیعر  اورنامرف و  هک  تسا  یتخبکین  نامه  نیا  و  تفرگ ، دنهاوخ  رارق  تیفیک 

رد ناناوتان  اب  یگمه  نایعا  ناگرزب و  و  ناگراچیب ، اـب  ناـهاشداپ  هک  یماـگنه  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  دـش ، هداد  حرـش  هک  یتقیقح  نیا  اـب 
ناسرت و وا  يریگتخس  زا  دنناد و  سک  همه  زیچ و  همه  رب  بلاغ  اناوت و  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنتسیاب  لداع  ياتکی  دنوادخ  شرع  هاگشیپ 

. دندرگ نتورف  شتمظع  يراوگرزب و  ربارب  رد 
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جح تمینغ  مشش : لصف 

نآ رد  تفرعم  شنیب و  نادنوادخ  تمکح و  ناگدنراد  ناناد و  نخـس  نادنمـشناد و  هک  ناناملـسم  هورگ  زا  گرزب  تسا  ینمجنا  جـح ،
ییامنهار تیاده و  ار  هار  ناگدنیوج  دنزومآ و  شناد  ار  نانادان  دنناوخ ، يرگداد  صالخا و  یتسرپاتکی و  هار  هب  ار  مدرمو  دنزیخ ، اپهب 

. دننک
فدـه نیرتگرزب  دوـب . شمارآ  ندرتـسگ  تمالـس و  هب  توـعد  هار  رد  مدرم  نیرتيدـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح 

يدنوادخ قالخا  هب  نانآ  نتفرگ  يوخ  نآ و  دودح  هب  دابع  يدنبیاپ  دیحوت و  هملک  ندرب  الاب  شتادـهاجم  اهتوعد و  رد  یمارگ  ربمایپ 
. تسا هدوب 

اقلا ناـشیا  هب  هک  ینخـس  ره  هب  دوخ  ياـهشوگ  اـهلد و  هب  لـماک  هجوت  اـب  بیهم  عاـمتجا  نآ  رد  نیمز  يوس  ره  زا  مدرم  ندروآ  يور 
، دـنوش هدـناوخ  تسا  نآ  رد  ناشیا  حالـص  هچنآ  هب  هک  یماگنه  ًاصوصخ  دـنوش ، ّرثأتم  دناهدینـش  هچنآ  زا  هک  ددرگیم  ثعاب  دوشیم ،

ار نآ  مسر  هار و  ینید و  ياهکلسم  نارنخس ، بیطخ و  هک  یماگنه  سپ 
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هدرک یهن  هچنآ  زا  هداهن و  ندرگ  ار  وا  رماوا  و  دومن ، دنهاوخ  وا  زا  يرادربنامرف  هتفریذپ و  ار  وا  ياههتفگ  دهدیم ، حیـضوت  ناشیا  يارب 

هدیدنـسپ و تاداع  زا  هچنآ  تخاس و  هاگآ  رگیدـکی  زا  رود  ياـهتما  یگنوگچ  تـالاح و  زا  ار  ناـشیا  رگا  و  تسج ، دـنهاوخ  يرود 
ندرک لابند  يارب  ناشقایتشا  يدـیدرت  کش و  چـیه  نودـب  داد ، حرـش  نیرـضاح  يارب  عیانـص  مولع و  رد  نانآ  تفرـشیپ  وکین و  تاـفص 

رد دنتـشگرب و  دوـخ  مدرم  يوـس  هب  نوـچ  دوـشیم و  هتخیگنارب  اـهنآ  رب  نـتفرگ  تقبـس  ناـشیا و  ياـهشقن  زا  هدافتـسا  ناـنآ و  شور 
ات زین  ار  ناشیا  دنهدیم و  راشتنا  هدومن و  وگزاب  شیوخ  ناردارب  يارب  دناهتـسناد  هتفرگ و  ارف  ار  هچنآ  دندش ، هدنکارپ  دوخ  ياهنیمزرس 

. دنزاسیم رایشوه  دوخ  ششوک  ییاناوت و  دودح 
اب دـنیامنیم ، لمع  دوخ  ملع  هب  هک  ینادنمـشناد  ینید و  نایاوشیپ  راکوکین و  ناگدـنب  اب  نیمز  هطقن  ره  زا  مدرم  عامتجا  اهنیا ، رب  هوـالع 

يرترب یکین و  تلیضف و  ماقم  هدهاشم  اب  ددرگیم و  نشور  دنتسه  يراگتـسر  تقیقح و  يایوج  هک  یناسک  بولق  ناشیا  ياهییامنهار 
تلالد داشرا و  هب  تفرگ و  دنهاوخ  شیپ  ار  يراگتـسر  تیاده و  هار  هدـش و  قح  وریپ  رادـیب و  هاگآ و  لفاغ  ربخیب و  صاخـشا  ناشیا ،

هماع بولق  رد  نیقی  ناشیا  تکرب  هب  دبای و  ینوزف  اهلد  ینشور  ناشتیاده  رون  هب  و  دوش ، دونشوخ  یتسرد  تقیقح و  هار  هدنیوج  ناشیا 
تاکرب زا  لصاح  ياههدیاف  و  ددرگ ، دوبان  نک و  هشیر  هقح  دیاقع  رد  دیدرت  ینادان و  ياهدرد  نانآ  راتفگ  رادید و  هب  و  راوتسا ، مدرم 

جح تمینغ  مشش : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


53 ص :
. شزرا اب  رایسب  تسا  یتمینغ  ترخآ  ایند و  حالصا  يراکتسرد و  ییوکین و  هار  رد  ناشدوجو 

حالص هب  هک  ار  ییاهلد  بارخ و  هدرک  راومه  نید  هک  ار  یعـضاوم  اهيراکهزب  یناطیـش و  ياههلیح  هشیمه  هک  تسا  فسأت  ياج  یلو 
رکف و هریاد  رطاــخ و  هجوــت  زا   (1) دنرازگـساپس ». یکدـنا  نـم  ناگدـنب  زا  و  : » هدوـمرف همـسا  زع  دـنوادخ  دـنکیم ، هریت  تـسا  هدروآ 
زا سرت  هب  دنکیم و  هاگآ  یبوخ  هب  ار  سفن  ینید  رهاظم  جح و  کسانم  ندـید  یتدابع و  هنکما  نآ  رد  روضح  هک  دابم  رود  تاهشیدـنا 

راوگرزب ردپ  تشذگرس  زا  و  دروآیم ، دای  هب  ار  وا  راکوکین  ناتسود  اتکی و  دنوادخ  نیشیپ  يایلوا  و  درادیماو ، وا  ییاسانـش  دنوادخ و 
نتشک هب  هک  ینامز   ) مالـسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  بانج  و  تشهب ) زا  ندمآ  دورف  زا  سپ  یلاعت  دنوادخ  هب  ندرب  هانپ   ) مالـسلا هیلع  مدآ  ام 

. ددرگیم هاگآ  هتشذگ  لیعمسا  ردام  رجاه  هب  هچنآ  و  هدش ) شیامزآ  مالسلا  هیلع  لیعمسا  شدنزرف 
قالخا هب  ددرگیم و  بّدؤم  ناشیا  بادآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  ندش  راوخ  رد  دنکیم و  ادتقا  نانآ  هب  هسدقم  نکاما  نآ  هدننیب  سپ 

دیآرد ناگدنزرمآ  هرمز  رد  ددنویپب و  ناشیا  هب  هک  دوشیم  راودیما  درادیم و  رب  ماگ  نانآ  ياهشور  ننس و  هب  دریگیم و  يوخ  ناکین 
. دور رامش  هب  یگدنب  نتفریذپ  رد  هتسد  نآ  ناگتسب  زا  و 

13 أبس : - 1
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دلوتم نآ  رد  لبس  نایداه  ءایبنا و  متاخ  لسر و  دّیس  هک  ینیمزرس  نآ  دیامرف - هدایز  ار  نآ  تفارـش  لاعتم  دنوادخ  همّظعم - هّکم  ترایز 
ياهاج رتشیب  رب  داب - ناشیا  رب  دورد  ناربمایپ - رگید  راوگرزب و  نآ  تفارـش  اب  ياهاپ  و  هتـشگ ، هتخیگنارب  ثوعبم و  زین  اجنآ  رد  هدـش و 

نمحرلالیلخ میهاربا  رب  یمارگ و  ربمایپ  نآ  رب  سدقم  رهش  نآ  رد  نیما  لیئربج  برقم و  ناگتـشرف  دناهداهن و  مدق  نآ  رد  هدیـسر و  نآ 
رد یهلا  هاگشناد  رد  هدش  لیمکت  مدآ و  نادنزرف  دیس  هک  يرهـش  رب  دوب ، دهاوخ  لماک  عالطا  و  نشور ، يروآدای  دناهدمآ ، دورف  ًارارک 
نآ تسا ، میرک  نآرق  یحو و  طبهم  هک  يرهش  نامه  هتفای ، شرتسگ  عورش و  وا  هیلاع  تامیلعت  اجنآ  زا  و  هدیـسر ، تلاسر  ماقم  هب  اجنآ 

هداتفارانک و ِنیمزرس  نآ  زا  نید  هک  نیرئاز  يارب  تسا  يروآدای  و  تسا ، تداعـس  ياههار  نیرتراوتـسا  هب  رـشب  هدننکتیاده  هک  ینآرق 
نیمز برغم  قرشم و  رد  نآ  هعشا  هدیـسر و  اههنارک  مامت  هب  نآ  رون  هک   ) توق زا  هیاپ  نآ  هب  فعـض  زا  سپ  تفاین و  راشتنا  هرومعم  ریغ 

. راگدرورپ ترضح  زا  ردقنارگ  ترصن  يرای و  راکشآ و  ياهزجعم  هب  رگم  دشن ، دنمورین  دیسرن و  هدروآ ) دوجو  هب  یبیجع  لوحت 
اب سدقم و  يانب  ار  هبعک  هناخ  و  ناما ، هناشن  ار  هکم  رهش  و  دیحوت ، هناشن  ار  مرح  نیمز  ناحبـس ، دنوادخ  هک  ناشیا  يارب  تسا  يروآدای 

هتشارفا و دیحوت  مچرپ  هک  تسا  يزور  هفرع  زور  دادرارق . تیناسنا  حور  شمارآ  زور  ار  هفرع  زور  و  یتسرپاتکی ، يارب  یهوکش 
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ياهتلیضف لماک و  يدازآ  هب  هنأش  لج  يراب  ترـضح  هاگرد  هب  ندروآ  يور  رثا  رد  نیملـسم  همه  هک  تسا  يزور  هدمآ ، رد  زازتها  هب 

. دندرگیم دونشوخ  راودیما و  لئان و  یقالخا  يدام و  یلاع 
دراد و جاجح  ینید  یگدنز  نوؤش  رد  ناوارف  هجیتن  رثا و  هک  یبدا  یعامتجا و  یحور ، یتوکلم ، یبیذهت ، تسا  یتدابع  جـح  انامه  سپ 

دنوادـخ يرادربنامرف  و  یگدـنب ، رون  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  رب  تسا  هوـالع  دـیاوف  نیا  و  دـسریم ، ناناملـسم  مومع  هب  رایـسب  ریخ  نآ  زا 
هناخ نآ  مارتحا  هفیظو  يادا  بجوم  راعش  نآ  و  هدش ، هداد  رارق  ناگدنب  تدابع  لحم  هک  ياهناخ  نیلوا  يارب  راعش  نتـشاداپ  هب  و  لاعتم ،

. تسا نآ  تاکرب  ماود  تارکذت و  ياقب  نآ و  تمظع  تزع و  مزلتسم  و  هسدقم » هبعک  »
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نامیا تیوقت  جح ، متفه : لصف 

هدرمش تیمها  اب  گرزب و  یتدابع  يراصن  دزن  قباس  نامز  رد  هک  تسا  تینابهر  دننام  راثآ  یخرب  ظاحل  زا  نیملـسم  دزن  رد  جح  تدابع 
هب دوشیم  هداد  تبسن  ءای ، هطساو  هب  هک  تسا  ياهملک  و  هتفای ، قاقتـشا  ندیـسرت  يانعم  هب  هبهَر  هملک  زا  لوا  حتف  هب  تینابهَر  و  دشیم ،

و محر ، یـشخ و  زا  نامحر  نایـشخ و  دـننام  تسا  بهَر  زا  قتـشم  نالعف  نزو  رب  ءار  حـتف  هب  نآ  و  تسا ، كانـسرت  ینعم  هب  هک  ناـبهَر 
دننام تسا  بهار  عمج  ناـیاسراپ و  ینعم  هب  هک  ناـبهُر  هب  دوشیم  هداد  تبـسن  ءاـی ، هطـساو  هب  هک  تسا  ياهملک  لوا ، مض  هب  تیناـبهُر 
ناشیا ندش  يوزنم  نآ  تلع  دنوشیم و  فیـصوت  نآ  هب  نایاسرت  هک  تسا  یتدابع  ءار  حـتف  هب  تینابهَر  لاح  ره  هب  بکار ، عمج  نابکُر 

. تسا هدوب  نامز  نآ  نینمؤم  رب  ناراکمتس  روهظ  ینید و  ياهبوشآ  زا  رارف  يارب  اههوک  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  سپ 
راومه دوخ  رب  ار  تدابع  نیرتراوشد  دنتساوخیم  هکینامز  سپ 
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رایتخا ار  قلخ  زا  يریگهشوگ  يرود و  هرخالاب  دنتفرگیم و  لزنم  اههوک  رس  رب  دندرکیم و  يریگهرانک  مدرم  زا  دنزادرپب  نآ  هب  دننک و 
تاکرح تانکـس و  تالاح و  همه  رد  وا  هب  نتخادرپ  شترـضح و  اب  یتسود  دـنوادخ و  هب  سنا  بلط  رطاخ  هب  ار  لمع  نیا  دـندرکیم و 

مزتـلم ترخآرد  عمط  تهجهب  راوـشد  رایـسب  تاـمحزهب  ار  دوـخ  هدوـمن ، كرت  ار  رطاـخ  تاذـلو  دـندشیم  مزتـلم  رمعلاماداـم  هراوـمه 
. دنتخاسیم

: هدومرف شیاتس  نینچ  ار  ناشیا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
رگید ياج  رد  (1) و  دنزرویمن ». ّربکت  قح  ربارب  رد  اهنآ  دنتـسه و  ایند  كرات  ملاع و  يدارفا  اهنآ  نایم  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  »

: هدومرف نانآ  فصو  رد  نآرق  زا 
(2) دوب ». ادخ  يدونشخ  بلج  ناشفده  هچرگ  میدوب  هتشادن  رّرقم  نانآ  رب  ام  دندوب  هدرک  عادبا  هک  ار  یتینابهر  »

دنوادخ اب  سنا  هشیدنا  نطاب و  هیفـصت  ياج  هب  ار  اهرید  دندرک و  اهر  دوب  دنوادخ  يارب  صلاخ  هک  ار  یتدابع  نامز  رورم  هب  نآ  زا  سپ 
نوگرگد ار  هتـشذگ  ناـیاسراپ  كاـپ  تین  و  دـندومن ، ذاـختا  يراـکایر  یبلطترهـش و  دـصق  هب  نآ  لـها  زا  ندـیرب  اـیند و  رد  تلزع  و 

دنتشگ و تاوهـش  وریپ  مدرم  دش و  تسین  دیدپان و  نآ  هناشن  رثا و  دیدرگ و  هنهک  دش و  كورتم  ینیـشنرید  جیردت  هب  هکنیا  ات  دنتخاس ،
نآ هب 

هیآ 82. هدئام  هروس  - 1
هیآ 27. دیدح  هروس  - 2
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. دندروآ يور 

هتشذگ ناربمغیپ  ياهتنس  هدنز و  ار  ترخآ  ایند و  تمالس  هار  دوخ  ماکحا  اب  هک  نانآ  رورـس  ناربمایپ و  متاخ  تما  رب  ناحبـس  دنوادخ 
تاداـبع و نیرتـگرزب  ربارب  تداـبع  نآ  سپ  تـشاد ، ررقم  تیناـبهر  هـلزنم  هـب  ناـشیا  يارب  ار  جـح  هدوـمرف و  لـضفت  دوـمن ، دـیدجت  ار 

تـسا ترـضح  نآ  زا  زین  و  تسین ) تینابهر  مالـسا  رد   ) هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا . تاعاط  نیرتتخس 
(. تسا داهج  جح و  نم  تما  تینابهر  )

فالتخا اب  نایجاح  و  تسا ، صلاخ  یتسرپاتکی  یقیقح و  نامیا  زا  یکاـح  جـح ، يارب  ندـش  اـیهم  هک  نآ  لاـح  و  دـشابن ؟ نینچ  هنوگچ 
. دنوشیم اراد  دنباییم و  رد  دوشیم  یشان  دیحوت  نامیا و  زا  هک  ار  ورین  نآ  جح  لمع  ماجنا  اب  دنتسه  اراد  هک  يداژن  يرصنع و 

ریغ زا  يرود  يریگهراـنک و  شترـضح و  شتــسرپ  هـب  دوـب ، دـنوادخ  يوـس  هـب  نـتفر  شدـصق  تـفر و  نوریب  شاهناـخ  زا  هـک  یــسک 
دیـسر و همظعم  هکم  مرح  هب  هک  یماگنه  دـنکیم و  كرد  یهجو  نیرتهب  هب  ار  وکین  كاـپ و  یگدـنز  و  تسا ، دونـشخ  وا  ياههتـساوخ 

. دوشیم رهاظ  وا  رد  یشبنج  يداش و  دشخردیم و  شناور  دمآ ، رد  مرتحم  نیمز  نآ  نوماریپ 
، دباییم دوخرد  هدنشخرد  رایسب  یتمظع  ینتورف و  دیازفیب - ار  اهنآ  تفارش  لاعتم  دنوادخ  دوسالا - رجح  هفیرش و  هبعک  ترایز  ماگنه 

دنوادخ هب  هتسسگ و  اهیتسه  همه  زا  هک  ياهدنب  ار  دوخ  و 
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راگدرورپ ترضح  وا و  نایم  هک  ییاهیگتـسب  لد  زا  ییاهر  هتفرگ و  ارف  ار  شلد  هک  ییاهيدیلپ  زا  یگزیکاپ  رد  دنیبیم . تسا  هتـسویپ 

رظن یمرخ و  اب  همظعم  هبعک  هناخ  درگ  درادیمرب و  هنیکس  اب  هتسهآ و  ار  اهماگ  دشوکیم . هتخاس ، شیادج  وا  تمحر  زا  هدنکفا و  هدرپ 
تجاح و زاـین و  تسد  و  دـهدیم ، ماـجنا  یگراـچیب  یلد و  هتـسکش  يراوخ و  بدا و  اـب  ار  زاـمن  و  دـنکیم ، فاوط  ددرگیم و  راـبتعا 
هچ دباییم  تافرع  رد  هک  یتلاح  يارب  همدقم  رگم  تسین  لامعا  نیا  همه  زا  يروظنم  دنکیم . دنلب  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  یهاوخرذـع 
دزن رد  ار  اهنآ  نیرتیمارگ  یگدنز و  تاعاس  نیرتهب  و  دیامیپیم ، دـنلب  یهار  یلقع  یحور و  ظاحل  زا  جـح  هدـنهدماجنا  نابایب  نآ  رد 
دوخ رطاخ  هشیدنا و  هریاد  زا  هتفرگ ، ارف  ار  وا  نآ  تامعنت  ییایند و  یناگدنز  قیالع  زا  هچنآ  هکلب  و  دـنکیم ، ساسحا  ناحبـس  دـنوادخ 

ار یناتسرپاتکی  مایخ  دباییم . دراد  يرتشیب  شزرا  هک  یگدنز  زا  يرتالاب  هجرد  رد  ار  دوخ  و  دراپسیم ، یشومارف  يداو  هب  هدومن و  درط 
، دنکیم هدهاشم  دوشیم  هدید  هک  ياهطقن  نیرترود  ات  دنزیم  جوم  ناشیا  زا  هک  ینابایب  رد  دناهدش ، وس  کی  هب  يدام  یناگدـنز  زا  هک 
زا کـشا  ندـش  ناور  يدـنوادخ و  هاـگرد  زا  اههتـساوخ  يرایـسب  يراوخ و  اـب  اـهبل  شبنج  زج  دونـشیمن و  يراز  ياـههلان  زا  ریغ  هب 

میرک و نآرق  توالت  هب  نیـشنلد  وکین و  ياههمغن  اب  و  دناهتـشذگ ، دوخ  زا  هک  درگنیم  اـجنآ  رد  ار  ناگتـسب  مارحا  دـنیبیمن . اههدـید 
نانآ تینامسج  رب  ناشتیناحور  هریچ و  ناشدوجو  رب  اهنآ  نادجو  انامه  دناهتخادرپ ، اعد  رکذ و 
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ساکعنا اهگناب و  هک  ینیمزرـس  نآ  دـنوشیم . هدـید  نابایب  نآ  رد  ناگتـشرف  نوچ  دیفـس  هزیکاپ و  سابل  نآ  اب  و  هدـش ، زوریپ  بلاغ و 

زا اهنآ  ناور  ناج و  رد  یـشبنج  هجیتن  رد  و  دنادرگیم ، رب  دناسریم و  هدنـشخب  زاینیب و  ياتکی  دـنوادخ  يوس  هب  ار  اهيراز  اههلان و 
هاـگ هولج  نآ  توطـس  زا  و  ددرگیم ، ناـشیرپ  هتخوس و  اـهرگج  دـپتیم و  نآ  يارب  اـهلد  هک  دوـشیم  لـصاح  گرزب  دـنوادخ  سرت 

. دوشیم هدیشوخ (1)  هتفر و  ورف  اهدبلاک  رد  هک  ییوگ  نانآ  تسوپ  تشوگ و  نازرل و  اهندب  یتوکلم 
بلق یتاـیح و  هداـم  ناـمیا و  رهاـظم  نیرتـالاب  اـنامه  یتسناد  هک  تیفیک  نآ  اـب  دـنمجرا  فیرـش و  ياـهتعاس  رد  گرزب  عاـمتجا  نیا 

. دیامرف یلجت  دوخ  صلخم  ناگدنب  هب  نآ  رد  لاعتم  دنوادخ  دوریم  دیما  هک  تسا  يزور  نآ  و  تسا ، مالسا  كرحتم 

هدرمژپ هدیکشخ و  - 1
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نآ طیارش  مارحا و  متشه : لصف 

نارگید زا  هلیسو  نآ  هب  نایجاح  تسا ، هناشن  راعـش و  نآ  تسا و  مارحا  سابل  ندیـشوپ  یلومعم و  سابل  ندرک  نوریب  جح  تادابع  نیلوا 
و هدیـشوپ ، مارحا  سابل  نارگید  دننام  ینیبیم  دنـشاب  هک  ياهتـسد  ره  زا  ار  ناشیا  سپ  تسین ، يزایتما  اهنآ  نایم  رد  و  دنوشیم ، هتخانش 

تمایق زور  رد  هکنیا  و  دـناهدش ، هدـیرفآ  رگیدـکی  يواسم  همه  هتفرگ و  رارق  هنأش  لج  دـنوادخ  ربارب  هک  دـنوشیم  روآدای  نآ  اب  ییوگ 
. دوشیم یگدیسر  اهنآ  باسح  هب  هنوگ  نیمه  مه 

ایند تاذل  اهشیارآ و  زا  ناسنا  هکنیا  هب  تسا  یتاراشا  و  یگتسسگان ، یگناگی و  يارب  تسا  يدنپ  و  يردارب ، رد  تسا  یشیامزآ  مارحا 
اـیند و تبیه  زا  و  هتـشگ ، ناور  یگدولآ  زا  رود  كاـپ و  یناـهج  راـگدرورپ و  ترـضح  يوـس  هب  و  هدـش ، نوریب  تسا  اـیند  رد  هچنآ  و 

دازآ دوجو  شیالآیب  كاپ و  تعیبط  هک  یتلاح  اب  شترـضح  ربارب  رد  هتفر و  شیوخ  راگدیرفآ  يوس  هب  هتـسسگ و  نآ  تنیز  اههولج و 
يرشب
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ارقف و مارحا  سابل  رد  و  دهدیم . ناشن  نآ  یناعم  همه  اب  ار  هّقح  هیکارتشا  هک  تسا  مارحا  نآ  هاوگ  هناشن و  تسا و  هدمآ  دیامنیم  اضتقا 

نوماریپ هب  ناهج  هشوگ  ره  زا  ار  نیملـسم  ندروآ  يور  روآتفگـش و  یلجت  نیا  کیدزن  زا  ات  نیربکتـسم  دنیاجک  و  دنربارب ، ناهاشداپ 
زا ار  یـسک  و  دـننیبب ، لکـشلا  دـحتم  سابل  اب  نیمزرـس  کی  رد  راگدرورپ  ترـضح  ربارب  رد  ار  نانآ  عامتجا  و  يدـنوادخ ، مرتحم  هناـخ 

. يراگزیهرپ هب  رگم  تسین  يرترب  يرگید  رب  ناشیا 
یصاخ هقیرط  ددرگ ، دیقم  هتـشگ  نایب  مارحا  تامرحم  باب  رد  هک  يدودح  هب  و  دوش ، ماجنا  نآ  هررقم  طیارـش  اب  هک  یتروص  رد  مارحا 
هتسیاش دودح  نآ  رب  تبظاوم  یگتسویپ و  اب  و  دراد ، يدنوادخ  هاگـشیپ  رد  فرـشت  دصق  هک  یـسک  يارب  یگدامآ  ندش و  ایهم  زا  تسا 
فرـشم يدنمجرا  ماقم  هب  يو  سدق  يارـس  لاعتم و  دنوادخ  برق  هاگیاج  رد  دبای و  روضح  دوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب  هک  ار  هدنب  تسا 

. دوش
تیبرت و تاـجرد  نیرتـالاب  رد  دودـح ، نآ  هلیـسو  هـب  ناـسنا  دراد و  رب  رد  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  جرادـم  مرحم  صخـش  يارب  مارحا 

. دریگیم رارق  یگدنب 
ندناسر ینابایب و  راکش  زا  دوخ  نتـشادزاب  و  دوخ ، دوجو  رـسارس  زا  نآ  ندومن  نک  هشیر  و  متـس ، زا  تسوا  نتـسج  يرود  هلمج  نآ  زا 

، تسا زئاج  مرحم  رب  شنتشک  هک  يذوم  ناویح  رگم  دوشیم ، ادیپ  ندب  رد  ًاضعب  هک  يزیر  تاناویح  یتح  یناویح  ره  هب  رازآ 

نآ طیارش  مارحا و  متشه : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


63 ص :
. دوشیم هدیئور  نیمز  زا  هچ  ره  اهنآ و  ياهگرب  هایگ و  تخرد و  ياههخاش  ندرک  ادج  زا  دوخ  نتشادزاب  و 

هب ندز  تسد  هچ  رگا  یلک ، وحن  هب  تاوهـش  هب  لیم  باکترا و  زا  سفن  نتـشادزاب  یناویح و  ياـهشهاوخ  زا  يریگهراـنک  هلمج  نآ  زا 
هدوب عورشم  مارحا  لاح  ریغ  رد  هک  ار  یتوهـش  يرگید  يافیتسا  يارب  دوشن  ببـس  و  دشاب ، توهـش  يور  زا  وا  هب  ندرک  هاگن  دوخ و  نز 

. مارحا لاح  رد  تداهش  نتفریذپ  ای  دقع  يارب  ندش  دهاش  ای  يرگید  يارب  حاکن  دقع  يارجا  دننام  تسا ،
غورد و دـننام  درادـن  شزاس  وا  اب  دـهاکیم و  ار  قلخ  ییوکین  دراد و  تافانم  عضاوت  یگدـنب و  ماقم  ایح و  اب  هچ  ره  كرت  هلمج  نآ  زا 

. نتسناد اناوت  هریچ و  ار  دوخ  ندیلاب و  دوخ  هب  نتشادنپ و  رتالاب  نارگید  زا  ار  دوخ  ییامندوخ و  ربکت و 
ینمـشد و بجوم  هک  ار  هراما  سفن  یناهنپ  هدیـشوپ و  تشز  تافـص  دـنک و  باجیا  ار  کشر  هنیک و  هچنآ  زا  يریگهرانک  هلمج  نآ  زا 

تموصخ دـننام  دوشیم ، یگتخیـسگ  يدـیمون و  یگتفـشآ و  فطاوع و  یگدوـلآ  رازآ و  یگریت و  ببـس  و  دزیگنارب ، تسا ، ترودـک 
نخس دنسپان و  دب و  رادرک  ره  نداد و  مانـشد  ندومن و  گنج  دناشکیم و  ناحبـس  دنوادخ  هب  ندروخ  دنگوس  هب  ار  ناسنا  هک  يدیدش 

. دناشوپیم ار  اپ  تشپ  هچنآ  هتخود و  سابل  ندیشوپ  نادرم و  يارب  رس  ندیناشوپ  گنج و  حالس  نتشادرب  دوخ  اب  تشز و 
زا مارحا  طیارش  هب  تموادم  هب  تسا  فلکم  مرحم  صخش 
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رگا تدم  نیا  رد  تموادم  و  جح ، ای  تسا  هرمع  هک  ار  تدابع  نداد  ماجنا  يدنوادخ و  مرتحم  هناخ  هب  ندیـسر  ات  رّرقم  ياهتاقیم (1) 

هک یحور  ياهتضایر  يراگدرورپ و  تیبرت  نیا  زا  و  دـنکیم ، جراخ  وا  ناور  زا  ار  یناویح  تشز  تاداع  نآ  دـشاب ، هاتوک  ینامز  هچ 
یگدـنز ظاحل  زا  یناف  يایند  نیا  رد  هک  تسناد  دـهاوخ  و  دوشیم ، رثأتم  درک  دـهاوخن  شومارف  دوخ  یناگدـنز  تدـم  رمع و  لوط  رد 

. تسا دّیقم  راتفرگ و  لاعتم  دنوادخ  بادآ  فیلاکت و  زا  يریجنز  رد  دودحم و 
تعـسو و عقاوم  رد  ار  نآ  یـشوخ  یگدـنز و  رد  تجهب  تداعـس و  دـنکیمن ، شومارف  دـسریم و  وا  هب  هک  يدـئادش  لـمحت  زا  ناـسنا 

عاونا ینارذگشوخ و  رد  هراومه  هک  دوخ  دازآ  یناگدنز  زا  اهلاس  نتـشذگ  زا  سپ  هک  یـسک  و  دـنکیم ، ساسحا  دـمهفیم و  یتحار 
، هدادیم شیارآ  راگن  شقن و  اب  ياههماج  رخاف و  ياـهسابل  رد  عونت  اـب  ار  دوخ  هشیمه  و  هدوب ، یگدرورپزاـن  تمعن و  يزارف و  ندرگ 
زج شفیطل  مادنا  رب  هدش و  هنهرب  هسبلا  نآ  همه  زا  درک ، راومه  دوخ  رب  ار  نآ  هرّرقم  طیارش  تفای و  تداعس  مارحا  نتسب  يارب  هک  نیمه 

هعقاو و نیرتفیرـش  نیا  و  دوشیمن ، هدید  يرگید  زیچ  دوش  هدرمـش  نآ  شوپور  نت و  هماج  دـناشوپب و  ار  وا  بیع  تروع و  هک  يزیچ 
. درک دهاوخن  ششومارف  هک  تسا  يدمآ  شیپ 

. تسا مارحا  نتسب  لحم  تاقیم ، - 1
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ياههتساوخ عون  همه  شرمع  تدم  مامت  رد  هکنآ  درک ، دهاوخ  شومارف  دراذگیم  رثا  باصعا  بلق و  قامعا  ات  هک  ار  یبدا  نیا  هنوگچ 

و هدومن ، لمع  هتـساوخ  هک  يوحن  ره  هب  دوخ  تایلمع  اهراک و  رد  و  هدوب ، لفاغ  زیچ  همه  زا  هدـش و  بکترم  ار  اـهيرگیزاب  یناـسفن و 
مدرم راظنا  رد  اراکـشآ  هنهرب  ياپ  رـس و  ناـمز  زا  یتدـم  رد  و  هدـش ، هتفرگ  وا  زا  تازاـیتما  همه  هک  هتـشگ  ناـنچ  دوخ  راـیتخا  هب  سپس 

هک يوحن  هب  هتـشگ ، عونمم  هدرک  تداـع  نآ  رب  هچ  ره  زا  دـنک و  زیهرپ  دـیاب  دـهاوخب  هچنآ  زا  دوخ و  تـالیامت  زا  و  دوـشیم ، ناـیامن 
ینابرهم داد و  لدـع و  نتـشاد  هب  ار  وا  یهلا  بدا  نیا  راچان  و  تشاد ، دـهاوخن  دـنیچب  ار  یهایگ  ای  دـنک  عطق  ار  یتخرد  هک  نیا  ییاناوت 

هچنآ هب  تبـسن  تسا  یهیبنت  تسایـس و  عون  کی  نآ  رد  و  تسین ، ناسنا  هتـسیاش  یتسار  دودح  زا  نتفر  نوریب  هک  دـنیبیم  دـناشکیم و 
. تسا هدوب  ناهاوخ  هک  یتارهاظت  اهيرگيزاب و  زا  هدیدرگ  ضراع  وا  دوجو  هب  هچنآ  وا و  نایغط  زا  هتشذگ 
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مارحا سابل  مهن : لصف 

: تسا یتاهج  ار  لمع  نیا  دناشوپب و  هتخودن  هچراپ  ود  اب  مارحا  لاح  رد  ار  شندب  هک  تسا  بجاو  دراد  جح  هدارا  هک  یسک  رب  انامه 
نآ ندیشوپ  تسا و  بحتـسم  شمارحا  هچراپ  ود  اب  ار  تیم  ندومن  نفک  هکلب  دراد ، نفک  هب  تهابـش  مارحا  هماج  ود  هکنیا  هلمج  نآ  زا 

هدومرف ناحبـس  دـنوادخ  و  دروآیم ، دای  هب  ار  زیخاتـسر  زور  گرم و  زا  دـعب  لحارم  ياههودـنا  یتخـس و  گرم و  ماگنه  ياـهتشحو 
: تسا

هزادنا هب  سک  ره  سپ  دوش ، هداد  ناشن  اهنآ  هب  ناشلامعا  ات  دـنوشیم  جراخ  اهربق  زا  هدـنکارپ  ياههورگ  تروص  هب  مدرم  زور  نآ  رد  »
نینچمه  (1) دید ». دهاوخ  ار  نآ  هدـش  بکترم  دـب  لمع  ياهرذ  هزادـنا  هب  سک  ره  دـید و  دـهاوخ  ار  نآ  هداد  ماجنا  کین  لمع  ياهرذ 

رهم ناشناهد  رب  زورما  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ 

.6 تایآ 4 - هلزلز  هروس  - 1
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هنأش لج  دنوادخ   (1) دنهدیم ». تداهـش  دـندادیم  ماجنا  هک  ار  ییاهراک  ناشیاهاپ  دـنیوگیم و  نخـس  ام  اب  ناشیاهتسد  و  میهنیم ،

: تسا هدومرف 
یتخیرگیم نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوشیم ]: هتفگ  ناسنا  هب  و   ] دروآیم وا  مشچ  شیپ  ار  تقیقح  گرم  تارکـس  ماجنارـس ، »

يارب ار  نآ  مدرم  رتشیب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هتخود  سابل   (2) تسا ». كانتشحو  هدعو  قّقحت  زور  زور ، نآ  دوشیم ، هدیمد  روص  رد  و 
هب نتفر  اب  دراد  یـشزاس  هچ  تسا و  رود  هزادنا  هچ  هشیدنا  نیا  و  دنهد ، شیارآ  ار  ناشرهاظ  دننک و  راختفا  نآ  هب  هک  دنهاوخیم  تنیز 

يارب ندوـمن  ینتورف  اـب  ياهیحور  نینچ  هک  تـسا  حـضاو  و  ناگتـشرف ، هـب  تهابـش  وا و  توـعد  تباـجا  و  راـگدرورپ ، ترـضح  يوـس 
رد هک  یجئاتن  یگناگی و  حور  اب  و  دراد ، یلک  تافانم  وا ، یهاشداپ  يدـنمجرا و  يارب  ندـیدرگراوخ  لاـعتم و  سدـقا  تاذ  يراوگرزب 

! درادن یبسانت  هجو  چیه  هب  تسا  هدش  هدراذگ  هعیدو  جح  ماظن 
ینیوانع هب  ناگیامورف  نآ  هلیـسو  هب  دنهدیم و  رارق  يرترب  زایتما و  هلیـسو  ار  نآ  نادـنمتورث  نایعا و  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هتخود  سابل 

رطخ و هطرو  رد  دنبیرفیم و  ار  اهناسنا  بیرف ، گنرین و  زا 

هیآ 65 سی  هروس  - 1
تایآ 18 و 19 هروس ق  - 2
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شتآ نتخورفا  اههنیک و  نتخیگنارب  هب  ار  یمدآ  یهاـگ  كاـشوپ  رد  تخود  هک  ییوگب  یناوتیم  یتساوخ  رگا  و  دـنزادنایم ، تکـاله 

ترـضح هاگـشیپ  رد  یگدـنب  ماـقم  هک  تسا  يزیچ  نآ  فـالخرب  نـیا  و  دـناشکیم ، تـسا  روآناـیز  ناـسنا  عوـن  يارب  هـک  یتاـفالتخا 
اب ناگدـنب  ندوـمن  یتـسود  رهم و  يرایـسب  زا  تـسا  يدـنوادخ  هتـساوخ  فـالخرب  و  دراد ، اـضتقا  يرادربناـمرف  ینتورف و  زا  يدـنوادخ 

. یتسرد یتسار و  يراگزیهرپ و  هب  رگم  مدرم  نایم  يزایتما  هجو  ندوبن  ناشیا و  یگناگی  رگیدمه و  زا  يرادهاگن  رگیدکی و 
سابل كاشوپ و  گنر  لکـش و  رد  هدـنیآ  زورما و  ات  هتـشذگ  نامز  زا  نیمز  نینکاس  همه  اهناتـسرهش و  یلاـها  هک  تسا  حـضاو  اـنامه 

ار يدـنوادخ  توعد  نیا  دـندش و  هدـناوخ  جـح  يوس  هب  رگا  سپ  دنـشابیم  فلتخم  ياـهتیفیک  هب  دوب و  دـنهاوخن  هدوبن و  مه  دـننام 
دنراد و هک  یفلتخم  ياهشـشوپ  اب  دندش ، رـضاح  هتـشگ  نییعت  يدنوادخ  رعاشم  جح و  لامعا  يارب  هک  هسدقم  نکاما  رد  و  دـنتفریذپ ،

ترـضح يوس  هب  ندروآ  يور  زا  و  دـنرادیم ، زاب  یلـصا  دـصقم  زا  ار  رگیدـکی  دـنهد ، شیامن  دـنهاوخیم  هک  ینوگانوگ  ياـهتئیه 
و دندرگیم ، مورحم  جـح  هرّرقم  کسانم  لامعا و  رد  دراد  هک  يرایـسب  یناعم  نآ  اب  شـسدق - تحاس  هب  هجوت  نأشلا و  میظع  دـنوادخ 
هک اجیب  ياهیهاوخدوخ  گرزب و  دسافم  سپ  دوشیم ، نارسوه  مدرم  ییامندوخ  یمشچ و  مه  ببـس  یمومع  عامتجا  نیا  تهج  نیدب 

شزاس هدش  هتساوخ  ناشیا  زا  جح  رد  هک  هچنآ  اب  جیاتن  نیا  و  دش ، دهاوخ  ثداح  دنرادن  دننام 
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. تسا دوصقم  نآ  فالخرب  دنرادن و 

دازآ ياوه  رد  ار  شندب  هام  کی  لاس  تدـم  رد  یتسیاب  ناسنا  هک  دـناهتفایرد  نینچ  دـناهدش و  هجوتم  تسا  يدـنچ  ناکـشزپ  زا  یـضعب 
، دنک هدافتسا  دیشروخ  ترارح  رون و  لیبق  زا  دراد  نیمز  هرک  تادوجوم  هاگتـسد  رد  ریثأت  ینامـسآ  ياضف  رد  هک  هچنآ  زا  و  دنک . هنهرب 

داجیا نوخ  رد  نبرک  هچ  نآ  لمع  نیا  اب  دـنادرگزاب و  شذـفانم ، مامت  هب  اوه  نژیـسکا  دروخرب  هطـساو  هب  ار  دوخ  طاشن  ورین و  ندـب  اـت 
نژیـسکا و رد  نبرک  هک  نیا  هچ  دزوسیم - هتفرگ ، تسا  هدمآ  دوجو  هب  ندـب  رد  هک  یتالوضف  زا  نایرج  ماگنه  رد  ار  نآ  نوخ  هدـش و 

ندب یمومع  تحص  لماک و  یتمالـس  هتـشاد و  تایح  ظفح  هیذغت و  يارب  تیحالـص  هک  هزیکاپ  هدش و  هیفـصت  نوخ  سپ  دزوسیم  اوه 
. ددرگیم رب  بلق  هب  تسا  طوبرم  نآ  هب  دوجو  ماوق  و  یتسه ، هیام  هک 

مامت رد  دنک و  اهر  ار  شیاهراک  رد  دویق  یگدنز و  ياهيراتفرگ  هک  ناسنا  رب  تسا  مزال  دیوگیم : رضاح  رصع  هفـسلف  اهنیا  رب  هوالع 
. ددرگ قلطم  يدازآ  بلاط  یگدنز  نوؤش 

ییاهزیچ ندید  هب  ار  دوخ  ددرگ و  هاگآ  دنک و  وجتـسج  ات  دیوج  يرود  یتدم  دوخ  نطو  زا  هک  تسا  مزال  ناسنا  رب  دیوگیم : هکنانچ 
دوشیم سیـسأت  اهتلود و  ياهیهاگآ  ماظن  تسا  هدـش  ررقم  هیاپ  نامه  رب  و  دزاـس ، رادروخ  رب  تقلخ ، عیادـب  اهرهـش و  زا  هدـیدن  هک 

. اهنهیم زا  ندش  رود  اهشدرگ و  يارب  نوگانوگ  رایسب و  ياهتکرش  یمومع و  مهم  تاعامتجا 
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ياهناشن نآ  هک  دش  هتفگ  و  ءادر )  ) دنکفایم شود  رب  ار  يرگید  و  رازا )  ) هتسب راو  گنل  ار  یکی  ددنبیم  مارحا  هماج ، ودهب  مرحم  انامه 

زا دـهاوخب  هچ  ره  هک  تسین  وا  يارب  یعنم  تسا و  زیاج  ناتـسمز  يامرـس  ماگنه  یلو  راـگدرورپ ، ترـضح  هاگـشیپ  رد  روضح  زا  تسا 
نابهیاس شرـس ، رب  ناراب  شراب  دیـشروخ و  شبات  ای  يرامیب  ّتلع  هب  يراچان  نامز  رد  هک  تسا  زیاـج  و  دـشوپب . هتخودـن  ياـهكاشوپ 

. دهدب هیدف  ناگراچیب  ارقف و  یگدنز  يارب  ضوع  رد  دشوپب و  هتخود  سابل  ای  دریگب ،
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نآ زا  یقیقح  دوصقم  هیبلت و  مهد : لصف 

: دیوگب مرحم  هک  تسا  نینچ  نآ  و  هناگراهچ ، ياههیبلت  هب  رگم  دوشیمن  دقعنم  مارحا 
وت صتخم  یهاشداپ  تمعن و  شیاتـس و  انامه  مرادربنامرف ، تسین  وت  يارب  یکیرـش  مرادربناـمرف  مرادربناـمرف ، اراـگدرورپ  مرادربناـمرف  »
زا نتفر  نیئاپ  الاب و  ماـگنه  اـهزامن و  زا  دـعب  صوصخ  هب  تسا  بحتـسم  ناـکما  ردـق  هب  نآ  رارکت   (1) تسین » وـت  يارب  یکیرـش  تسا 

اهنابایب رد  نارفاسم  اب  دروخرب  ماگنه  اهوردوخ و  زا  ندش  هدایپ  ندش و  راوس  ندش و  رادیب  ندـیباوخ و  ماگنه  اههوک و  راوشد  ياههار 
. تسا تاقوا  نیرتهب  هک  حبص  ندمآ  رب  کیدزن  ناهاگرحس و  رد  و 

شوگ اب  و  دوشیم ، رثأتم  هدنیوگ  کیبل  حور  رارکت ، نیا  اب 

. کل کیرش  کلملاو ال  کل  ۀمعنلاو  دمحلا  ّنإ  کیبل ، کل  کیرش  کیبل ال  کیبل ، ّمهللا  کیبل  - 1
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راگدرورپ ترضح  يرازگتمدخ  هجو  رب  تسا  روضح  مالعا  هیبلت  زا  دوصقم  انامه  هچ ، ددرگیم . دنوادخ  توعد  ندینـش  هب  لیام  شبلق 

. هنأش لج 
هب دنـسریمن  نآ  هب  مدرم  زا  یکدنا  زج  هک  ار  یماقم  ات  دـنکیم  رارکت  ار  نآ  هدـننکجح  هک  دـنلب  رایـسب  تسا  ياهملک  هیبلت  انامه  يرآ 

و دباییمن ، تسد  نآ  هب  رگید  سک  دنتسه  نآ  راوازـس  هک  یناسک  زج  هک  تسا  ییاهبنارگ  هرهب  شزرا و  اب  يزوریپ  نآ  و  دروآ ، تسد 
داـجیا اـهنآ  نیرتاـهبنارگ  روما و  نیرتـمهم  زا  اـنامه  تسوا و  هاـگرد  رد  یگدـنب  رهوـج  لاـعتم و  دـنوادخ  زا  يرادربناـمرف  تقیقح  نآ 

. دشاب تقیقح  رهوگ و  نآ  هب  هتسارآ  هک  صخش  نطاب  رد  هزیکاپ  هبترم و  دنلب  يوق و  تسا  ياهیحور 
انامه هچ  تسین ، ادص  ندومن  راکشآ  ندرکدنلب و  اب  نآ  دییات  رارکت و  نیرمت و  هب  هیبلت  نیارب  مرحم  رارـصا  زج  ياهراچ  نآ  شیادیپ  رد 

اسب دیامنیم ، نازرل  شعترم و  ار  خامـص  هدرپ  هدش و  شوگ  يارجم  رد  لخاد  دوشیم و  دیلوت  ادص  یپ  رد  اوه  رد  هک  یتاشاعترا  ببس 
هلقاع هوق  هک  دوشیم  ياهشیدنا  ناهاوخ  و  ددرگیم ، دنمورین  بلق  نآ  هطـساو  هب  هتـشگ و  سکعنم  هیلایخ  ياوق  رد  نآ  یظفل  دوجو  هک 

. تشگ دهاوخ  لصاح  یگدنب  يرادربنامرف و  يارب  ياهزات  هیحور  و  دنکیم ، رثأتم  ار  بلق  هدنامرف  و 
نآ يراوس  بکرم  نوچ  سپ  مدروآ ، اجب  جح  یلاس  مالسلا » هیلع  قداص  ماما  اب  ینعی   » وا اب  هتفگ : یثیدحرد  هک  تسا  لوقنم  يدزا  زا 
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. دتفیب رتش  زا  هک  دشیم  کیدزن  دیربیم و  شیولگ  رد  ادص  درکیم  کیبل  نتفگ  دصق  هک  هاگره  دش  ایهم  ترضح 

هک منک ، تأرج  هنوگچ  رـصاع  یبا  رـسپ  يا  دومرف : ترـضح  تسین . نتفگ  زج  وت  يارب  ياهراچ  وگب و  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  متفگ : سپ 
میوگب

«، َْکیََّبل َّمُهَّللا  َْکیََّبل  »
: دیوگب نم  هب  ّلجو  ّزع  دنوادخ  هک  مسرتیم 

«. َْکیَدْعَس الَو  َْکیََّبل  «ال 
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جح یعقاو  بادآ  مهدزای : لصف 

یلاعت دنوادخ  يارب  ار  تلد  يدرک  جح  هدارا  هک  یماگنه   » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هعیرشلا (1)  حابصم  باتک  رد 
تاکرح و همه  رد  و  راذـگاو ، اـهنآ  هدـننیرفآ  هب  ار  تیاـهراک  رادرب و  تسا  نآ  بجاـح  لـئاح و  هک  ياهدرپ  ره  و  راد ، زاـب  راـک  ره  زا 
زا و  نک ، اهر  ار  مدرم  شیاسآ و  ایند و  و  وش ، میلـست  دـیامرف  ردـقم  دـهد و  نامرف  دـهاوخب و  هچ  ره  يارب  و  امن ، لکوت  وا  رب  تتاـنکس 

مزال وت  رب  هک  قلخ  قوقح 

نتفر ندناسانش  رد  هدش و  هداد  بیترت  باب  دصهب  فیرش و  تسا  یباتک  و  تسا . بوسنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  باتک  نیا  - 1
نآ زا  دناهدرک . دامتعا  تسا  ماما  مالک  زا  هکنیا  يارب  هیماما  ام  باحـصا  زا  ياهدع  تسوا . هب  ندروآ  يور  هلالج و  لج  دـنوادخ  هار  هب 

ام يردامدج  تسا  هلمج  نآ  زا  و  مود . دیهـش  اهقف  ياوشیپ  تسا  هلمج  نآ  زا  و  سوواط . نب  یلع  نیدـلا  یـضر  لیلج  دیـس  تسا  هلمج 
نیا هب  هچنآ  یلماع و  رح  خیش  یـسلجم و  همالع  تسا  هلمج  نآ  زا  دناهدرکن . دامتعا  نآ  رب  رگید  یعمج  و  یناشاک . ضیف  نسحم  انالوم 

. تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ینخس  اهباب  زاغآ  رد  تسا و  تفرعم  لها  یضعب  زا  نآ  هک  تسا  نیا  تسا  راکشآ  هدنب 
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راـب نمـشد و  اـهنآ  هک  دوریم  نآ  میب  اریز  نکم ، هیکت  دوخ  تورث  یناوـج و  ورین و  ناراـی و  بکرم و  هشوـت و  رب  و  وـش ، نوریب  هتـشگ 

نمشد لابو و  ار  نآ  یلاعت  دنوادخ  دومن ، دامتعا  وا  ریغ  رب  دوب و  دنوادخ  زا  تیاضر  یعّدم  هک  یـسک  انامه  هچ  دنوش ، وت  يارب  نیگنس 
ناـهاوخ هک  یـسک  دـننام  و  تسین ، وا  قـیفوت  يرادـهگن و  هب  زج  رگید  ناـسک  وا و  يارب  ياهراـچ  ورین و  هک  دـنادب  اـت  دـهدیم  رارق  وا 

ررقم و وت  رب  هچنآ  و  ماگنه ، هب  ار  شربمایپ  ياههتساوخ  دنوادخ و  تابجاو  يادا  و  نک ، وکین  ار  شزیمآ  و  شاب ، هدامآ  تسین  تشگزاب 
هشیمه رد  رفـس ، هشوت  رد  دوخ  رب  نارگید  نتـشاد  مدقم  يدرمناوج و  ینابرهم و  يرازگـساپس و  ربص و  يرابدرب و  بدا و  زا  تسا  مزال 

. نک تیاعر  تاقوا 
زا و  نکرب ، رد  ار  تیدحا  هاگرد  رد  عرضت  ینتورف و  افص و  تقادص و  كاشوپ  و  نک ، لسغ  تناهانگ  همه  زا  صلاخ  هبوت  بآ  هب  سپ 
هب وگ  کیبل  و  نک ، مزلم  اهنآ  زا  بانتجا  هب  ار  دوخ  ینعی  دـنبب  مارحا  ددرگیم  عنام  وا  تعاطا  زا  درادیم و  زاب  ادـخ  داـیزا  ار  وت  هچ  ره 
اب تبلق  هب  نز ، یقثولا  ةورع  رد  گـنچ  و  هدولاـین ، فاـص و  كاـپ و  تسار و  یتباـجا  ار  وت  دـنوادخ  يادـن  دـشاب  تباـجا  هک  ینعم  نیا 

. ییامنیم فاوط  هناخرود  رد  ناناملسم  اب  تناج  مسج و  هب  هک  نانچ  نک  فاوط  شرع  لوح  ناگتشرف 
. وش رازیب  دوخ  يورین  ییاناوت و  زا  امن و  دصق  ار  تسوه  يوه و  زا  زیرگ  هلوره  هب 
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. نکم تسین  روازس  لالح و  وت  رب  هچ  نآ  يوزرآ  و  ور ، نوریب  تیاه  شزغل  يربخ و  یب  زا  ینم  هب  تنتفر  نوریب  اب 

. شاب ناهاوخ  ار  وا  برقت  امن و  دیدجت  وا  ییاتکی  هب  تیدحا  هاگرد  رد  ار  دوخ  نامیپ  و  نک ، فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  تافرع  رد 
. ربب الاب  یلعا  ألم  هب  ار  تحور  هوک ، هب  نتفر  الاب  رد  و  سرتب ، دنوادخ  زا  مارحلا ) رعشم   ) هفلدزم رد 

. امن عطق  دوخ  زا  ار  سفن  ياوه  زآ و  يولگ  ینابرق  ماگنه 
ناهنپ راکشآ و  ياهبیع  تیوم  ندرتس  ندیشارت و  اب  و  نکفیب ، ار  یسکان  یتسپ و  یگیامورف و  تاوهش و  اههزیر  گنس  ندنکفا  ماگنه 

. نک هدرتس  ار 
رد هب  یناسفن  هتـساوخ  يوریپ  زا  وش و  دراو  وا  يرادـهگن  ظفح و  ناما و  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هناخ  هب  ندـمآ  رد  مرح و  هب  دورو  ماگنه 

. یشاب اسانش  وا  یهاشداپ  لالج و  هب  يرامش و  گرزب  ار  هناخ  بحاص  یتسرد  یتسار و  يور  زا  هک  یتلاح  رد  يآ ،
یـضار و ناحبـس  دـنوادخ  تمـسق  هب  هک  یلاح  رد  نک ) هراشا  نآ  هب  ای  لاـمب  تسد  اـی  سوبب  ار  دوسـالا  رجح  ینعی   ) نک رجح  مالتـسا 

. یشاب نتورف  وا  يدنمجرا  تزع و  يارب  و  دونشخ ،
. راذگاو ار  قح  ترضح  زج  عادو  فاوط  هب 

. نک فاص  درک  یهاوخ  تاقالم  ار  وا  هک  يزور  رد  وا  رادید  يارب  ار  تنطاب  حور و  افص  هوک  رد  تنداتسیا  ماگنه  هب 
هک یلاح  رد  شاب  نایامن  ناحبس  دنوادخ  ربارب  رد  هورم  رد 
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77 ص :
ماما تانایب  دوصقم   » يدش نآ  هب  مزتلم  تجح  لامعا  ماگنه  هک  هچنآ  رب  و  دـشاب ، هزیکاپ  تقالخا  تافـص و  یـشاب و  راگزیهرپ  ياهدـنب 

تدهع هب  شاب و  راوتسا  رادیاپ و  تمایق  زور  ات  يدومن  مزال  دوخ  رب  وا  ترضح  يارب  یتسب و  دهع  تراگدرورپ  اب  و  تسا » مالـسلا  هیلع 
. نک افو 

: دشاب هتشاد  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  هک  یسک  يارب  رگم  هدرکن  بجاو  ار  جح  لاعتم  دنوادخ  هک  نادب 
هب نداد ، تبسن  هب   (1) دبای ». هار  نآ  يوس  هب  دناوتب  دشاب و  هتشاد  ییاناوت  هک  یسک  هتبلا  تسا  مدرم  هدهع  رب  هناخ  نآ  جح  ادخ  يارب  «و 

، هدومرفن عیرـشت  هدومن  ررقم  هک  یبیترت  هب  جـح  لامعا  ناـیم  رد  ار  یتنـس (2)  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  و  هدادـن ، صاصتخا  دوخ 
لها ندـش  لخاد  زا  دـش  هتفگ  هچ  نآ  نایب  لیـصفت  تمایق و  زور  رد  ربق  زا  ندـمآ  نوریب  ربق و  گرم و  هب  هراـشا  یگداـمآ و  يارب  رگم 
رخآ ات  لوا  زا  تسا  جح  لامعا  ندید  هب  درخ  نابحاص  كاپ و  ياهزغم  ناگدنراد  يارب  نآ  رد  شتآ  لها  ندـش  لخاد  نآ و  رد  تشهب 

. نآ
انامه : » یعافر دیزی  نب  دمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  یفاک (3)  رد 

هیآ 97. نارمع  لآ  هروس  - 1
. دنمانیم تنس  تسا  هدیسرتابحتسم  تابجاو و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  زا  هک  هچنآ  میرک  نآرق  زا  ریغ  - 2

، هدومن حدم  ار  وا  ننست  لها  هعیش و  مدرم ، همه  لوبقمثدحم  ظفاح و  دیعـس  گرزب  ياوشیپ  فیلات  تسا  یعماج  گرزب  باتک  نآ  - 3
ياوشیپ ير و  رهـش  رد  دوخ  نامز  رد  باحـصا  گرزب  يزار ، ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  شمان  رفعج و  وبا  وا  هینک  مالـسالا ، ۀـقث  شبقل 

. دوب ثیدح  رد  مدرم  نیرترادیاپ  نیرتنئمطم و  وا  یگمه و 
هـصاخ هماع و  هدشن و  فیلات  نآ  دننام  هعیـش  نایم  رد  هک  درک  عمج  یباتک  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  لاس  تسیب  تدم  رد 

. دنقفتم شماقم  تلیضف  یگرزب و  رب  و  هدومن ، دای  ار  وا 
و تسا ، هدـش  هرامـش  ثیدـح  هن  دون و  دـصکی و  رازه و  هدزناش  رد  نآ  ثیداحا  همه  و  تسا ، ءزج  ود  یـس و  یفاک  ياهباتک  هراـمش 

. تسا هماع  هناگشش  حاحص  تمامت  رد  هچنآ  زا  تسا  رتشیب 
رد و  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بهذم  رب  اوشیپ  تهاقف و  هدنراد  يزار ، بوقعی  نب  دمحم  رفعج  وبا  تسا : هتفگ  لوصالا  عماج  رد  ریثانبا 

ناگدـننکهزات زا  ار  وا  توبن ، باـتک  زا  نون  فرح  رد  روهـشم و  تسا  یلـضاف  ناـشیا  دزن  رد  و  گرزب ، تسا  يدنمـشناد  اـهنآ  بهذـم 
. تسا هدرمش  يرجه  موس  نرق  تشذگ  هب  هیماما  بهذم 

کی هدص  رخآ  رد  ناگدننک  هزات  زا  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هکنیا  زا  سپ  يوغب  حیباصم  حرـش  رد  یبیط  لضاف  نینچمه 
نید ناگدننک  هزات  زا  ار  ینیلک  موحرم  هدرمشود ، هدص  رخآ  رد  ناگدننک  هزات  زا  ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  و 

لئاـسر باـتک  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا ، يرگید  ياـهباتک  یفاـک  عماـج  باـتک  زج  هب  موحرم  نآ  يارب  زا  تسا . هدرمـش  موـس  نرق  رد 
سپ و  دنکیم ، لقن  نآ  زا  باوبالا  حتف  لئاسلا و  حالف  هّجحملا و  فشک  باتک  رد  سوواط  نب  نیدلایضر  دیس  هک  مالسلا  مهیلع  همئالا 

. دشاب هتفر  نایم  زا  اهتلم  ینوگرگد  اهتمه و  یمک  تلع  هب  ایوگ  دهد ، تبسن  وا  هب  ار  یباتک  هک  میتفاین  ار  یسک  دیس ، زا 
شردپ هربقم  تسا  اجنآ  رد  و  هدوب ، ير  یحاون  زا  یکی  نآ  هک  هیوپاشف  تاهدزا  تسا  یهد  ریبُز  دـننام  مال  فیفخت  هب  رّغـصم و  نیَلُک  و 

. فورعم تسا  يرازم  هک  بوقعی  خیش 
هابتشا نیا  تسا و  هعیـش  ياهقف  زا  هک  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  تسا  اجنآ  زا  ير  رد  تسا  یهدریما  دننام  نیلک  دراد  نینچ  سوماق  رد  و 
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لثم رد  و  بلاطم ، هنوگ  نیا  رد  ندـش  دراو  ار  سوماق  بحاص  تسیچ ! ير و  كولب  زا  نیمارو  زا  تسا  یهد  ریما  دـننام  نیلک  هچ  تسا 
. نآ ياههوک  ياههار  هب  دنرتانشآ  هکم  لها  تسا 

ءای سپس  مال  هلاما  مضب و  ینیلک  هدش  لقن  نینچ  ریـصبتلا  باتک  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  زا  ینیلک  موحرم  زا  یفرعم  رد  هابتـشا  نیا  دننام 
تاهد زا  نیلک  هب  بوسنم  وا  هدوب و  ردتقم  راگزور  رد  هعیش  يالضف  ياسؤر  زا  وا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  رفعجوبا  نون  سپـس  هنکاس 

ربـق و  هدوـمن ، تاـفو  دادـغب  رد  موـجن  یگدـنکارپ  لاـس  رد  يرمق  هن  تسیب و  دصیـس و  لاـس  رد  هللا  همحر  راوـگرزب  خیـش  تسا ، قارع 
هاگراب و نآ  رب  هتفرگ و  رارق  هیولوم  هیکت  رد  دادغب  یقرش  تمـسق  رد  دننکیم  ترایز  ار  نآ  هصاخ  هماع و  تسا و  روهـشم  هک  شفیرش 

. لپ زا  هدننکروبع  فرط  هب  نوریب  زا  ياهرجنپ  گرزب و  يدبنگ 
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78 ص :
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79 ص :
هناـخ هبعک ، هکنیا  يارب  دومرف : هدـشن ؟ مرح  نیمز  رد  فوقو  نآ  ارچ  هک  لح (1)  هب  فوقو  زا  دش  هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا 
هگن هاگرد  رد  ار  نانآ  دـنوش ، دراو  وا  رب  هک  دـندرک  لاعتم  دـنوادخ  دـصق  هکینامز  سپ  تسا ، نآ  هاگرد  هلزنم  هب  مرح  نیمز  تسوا و 

. دننک يراوخ  يراز و  راهظا  ات  تشاد 
مرح رد  دورو  هزاجا  ار  اهنآ  نوچ  هکنیا  يارب  دومرف : هدش ؟ هداد  رارق  مرح  نیمز  رد  مارحلا  رعشم  ارچ  سپ  دش : هتفگ  ترضح  نآ  هب 

. تسا مرح  نیمز  زا  جراخ  هک  تسا  تافرع  هب  فوقو  دارم  - 1
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80 ص :
دوخ ياهینابرق  ماجنا  هزاجا  ناشیا  هب  دـیماجنا  لوط  هب  اجنآ  رد  ناشیا  يراوخ  يراز و  نوچ  و  تشاد ، هگن  ار  ناشیا  مود  دـنبرد  رد  داد 
يارب ار  ناشیا  دندش ، كاپ  دوب  لئاح  ناحبـس  دنوادخ  اهنآ و  نایم  هک  یناهانگ  زا  دـندومن و  لئاز  دوخ  زا  ار  تافاثک  نوچ  سپ  داد ، ار 

. دومرف هزاجا  تراهط  یکاپ و  تلاح  اب  ترایز 
مدرم نآ  هـکنیا  يارب  دوـمرف : تـسا ؟ مارح  هزور  دـشاب  ینم  رد  هـک  یـسک  رب  قیرـشت (1)  ياـهزور  رد  ارچ  دـش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب 

. دنشاب راد  هزور  وا  نانامهیم  تسین  هتسیاش  نابزیم  يارب  و  دنیادخ ، نامهیم  ناشیا  دنتسه و  دنوادخ  ناگدننکترایز 
یهانگ تیانج و  يرگید  دزن  ار  وا  هک  یـسک  دـننام  دومرف : دراد ؟ ینعم  هچ  هبعک  ياههدرپ  هب  ندـیبسچ  سپ  دـش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب 

. درذگب شهانگ  زا  هک  دیامنیم  ینتورف  وا  يارب  دنکیم و  يراز  سامتلا و  وا  اب  دبسچیم و  وا  نهاریپ  نماد  هب  تسا و 
لضف زا  قودص  خیش  فیلات  رابخالا (2)  نویع  عیارشلا و  للع  رد 

. ۀجحلا يذ  هام  مهدزیس  مهدزاود و  مهدزای و  - 1
نوتس مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  راثآ  هدنهدرـشن  و  رابخاییاسانـش ، رد  رهام  تلزنم ، گرزب  قثوم  دنمـشناد  زا  دنتـسه  باتک  ود  اهنآ  - 2

مق و لـها  شردـپ  هیوباـب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوـبا  نیثدـحم ، سیئر  نییمق و  گرزب  نید ، بهذـم و  تلم و 
تیب لها  ثیداحا  رد  هعیش  ناگرزب  و  دش ، دادغب  دراو  جنپ  هاجنپ و  دصیس و  لاس  رد  قودص ، خیش  هب  روهشم  شدوخ  ملید و  زا  شردام 

تلادع و شناد و  رد  وا  تبترم  دنک و  تمحر  ار  وا  دنوادخ  دومن  تافو  ير  رد  کی  داتشه و  دصیـس و  لاس  هب  و  دندش ، دنمهرهب  وا  زا 
. دوش يروآدای  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  فیلأت  نسح  فینصت و  يرایسب  تهاقف و  رطاخ و  يدنت  یهاگآ و 

شفیرش دقرم  رد  هک  نیا  تشگ ، راکشآ  يرجه  تشه  یـس و  تسیود و  رازه و  کی  لاس  دودح  رد  هک  بانج  نآ  تامارک  هلمج  زا  و 
هنخر عضوم  نآ  حالصا  دصق  هب  نوچ  و  دش ، لصاح  یفاکش  هنخر و  ناراب  نایغط  تلع  هب  تسا ، عقاو  ير  هبورخم  رهش  تارامع  رد  هک 

شفیرش دبلاک  دندش  دراو  اجنآ  رد  هک  یماگنه  و  دوب ، اجنآ  رد  شفیرش  نفدم  هک  دندیسر  هبادرس  هب  دندومن ، یـسررب  يواکجنک و  ار 
شفارطا رد  و  دوب ، ناـیامن  اـنح  رثا  شیاـهنخان  رب  ناـهنپ و  شتروع  رتاـس و  نودـب  هبرف و  يوروـکین و  هنهرب و  هک  یلاـح  رد  دـنتفای  ار 

یلعحتف ناقاخ  شوگ  هب  هکنیا  ات  دش ، عیاش  نارهت  رهـش  رد  ربخ  نیا  سپ  تشاد ، رارق  كاخ  يور  رب  نفک  هدیـسوپ  ياهخن  زا  ییاههتفات 
دوخ ندش  لخاد  تلود  يانما  ناگرزب و  هکنیا  زا  سپ  و  دـش ، رـضاح  بلطم  نیا  یگدیـسر  قیقحت و  يارب  شدوخ  و  دیـسر ، راجاق  هاش 

هک یناسک  يرایـسب  زا  هکنیا  ات  داتـسرف  اجنآ  هب  ار  نارهت  نایعا  نادنمـشناد و  زا  یتعامج  دـندیدن  تحلـصم  هب  هبادرـس  نآ  رد  ار  هاشداپ 
نامرف یتروص  نیرتوکین  هب  هعقب  نآ  ریمعت  فاکـش و  نآ  نتـسب  هب  و  دیـسر ، نیقی  عطق و  هلحرم  هب  عوضوم  دـندروآ  ربخ  دـندش و  دراو 

. داد
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81 ص :
: دومرف هک  هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ناذاش  نبا 

هکنیا يارب  و  دننک ، يراوخ  راهظا  ینتورف و  وا  نما  لحم  دـنوادخ و  مرح  هب  ناشدورو  زا  شیپ  هکنیا  يارب  دـندش  مارحا  هب  رومام  انامه  »
دـصق و اب  و  دـنوشن ، لوغـشم  نآ  ياهشیارآ  اهیـشوخ و  اـیند و  روما  زا  يرما  هب  و  دـنزادرپن ، درادیم  زاـب  دوصقم  زا  ار  اـهنآ  هچنآ  هب 
زا و  دنروآ ، نآ  هب  يور  لماک  مامت و  تافتلا  هجوت و  اب  دنورب و  دـصقم  يوس  هب  هدارا  اب  و  دـنهد ، ماجنا  دـناهتفریذپ  ار  هچنآ  يرایـشوه 

نآ
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82 ص :
و تسا ، وا  مرتحم  هناـخ  ناـشلامیظع و  لـیلج و  دـنوادخ  میظعت  تشاد و  گرزب  و  دوخ ، ندرمـش  ریقح  مارحا ، رد  زین  و  دـنزرون ، تلفغ 
باوث و دـیما  هک  یلاح  رد  وا ، سدـق  هناخ  هب  ندـمآ  دورف  لیلج و  زیزع و  دـنوادخ  يوس  هب  ناشنتفر  هجوت و  ماـگنه  ار  دوخ  ياـهسفن 
یناشیرپ و يراوخ و  اب  دنشاب  شترضح  هب  ناگدنروآ  يور  وا و  يوس  هب  یناگدنور  و  دنرمش ، راوخ  دنـشاب  هتـشاد  ار  وا  باقع  زا  سرت 

.« ینتورف
: دومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  عیارشلا  للع  رد 

و دجـسم ، مارتحا  ببـس  هب  مرح  نیمز  دـش  تمرح  اب  و  هبعک ، مارتحا  ببـس  هب  تسا  مارح  نآ  کـته  هک  مارحلا  دجـسم  دـش  تمرح  اـب  »
«. مرح مارتحا  ببس  هب  مارحا  نتسب  دش  بجاو 

. تسا هدش  تیاور  نآ  دننام  یقرب  فیلات  نساحم (1)  زا 

و تسا ، هفوک  زا  شلـصا  و  مق . تاهدزا  هقرب  هب  بوسنم  یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  هللادبع  یبا  نب  دمحا  رفعج  یبا  راوگرزب  خیـش  فیلأت  - 1
هک تسا  رایسب  فیناصت  وا  يارب  تسا و  هدش  وا  قیثوت  هب  حیرـصت  يرایـسب  هورگ  تارابع  رد  تسا و  ام  روهـشم  باحـصا  ناگرزب  زا  وا 

. دناهدرک دای  ار  اهنآ  لاجر  ملع  نادنمشناد 
للع بادآ و  زردـنا و  هقف و  باوبا  زا  باب  دـص  زا  رتدایز  تسا و  دوجوم  نامز  نیا  ات  هک  تسا  نساحم  باتک  اهنآ  نیرتهیام  نارگ  زا  و 

لاس 274 دودح  رد  يرئاضغ  نبا  خیرات  قبط  تسا ، اراد  ار  یعورف  یلوصا و  دصاقم  ثحابم و  زا  رگید  دیحوت و  تابثا  هیعرـش و  ماکحا 
. يرمق لاس 270  ینعی  تسا  هدش  لقن  يرگید  زا  راهچ ، طاقساهب  ای  دنک . تمحر  ار  وا  دنوادخ  هتفای  تافو  مق  رد  يرمق 

نب دـمحا  نیـسحلاوبا  زا  و  هدوب ، داتـسا  اسر و  كریز و  رایـسب  بدا  مولع  تیبرع و  رد  هک  دـناهدرک  دای  موحرم  نآ  لاح  حرـش  رد  انامه 
ارف ار  شناد  وا  زا  دـناهدوب  داـبع  نب  لیعامـسا  داتـسا  ود  هک  مارع  هب  بقلم  يوـحن  دـمحم  نب  ساـبع  لـضفلاوبا  روهـشم و  يوـغل  سراـف 

. دناهتفرگ
خـیراوت و ریـسفت و  بادآ و  رد  زین  و  هدوب ، نید  لضف و  لـها  ناور  شیپ  نیثدـحم و  ناـیوار و  ناـگرزب  زا  زین  دـلاخ  نب  دـمحم  شردـپ 
رد هدومن  تافو  لاس 385  رد  هک  قارو  يدادغب  میدن  قحـسا  نب  دمحم  و  هدومن ، فینـصت  يرایـسب  بتک  رداون ، ینید و  للع  اههبطخ و 

. تسا هداد  تبسن  وا  هب  ار  نساحم  باتک  سرهف ، باتک 
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هب شیاهشسرپ ، باوج  نمض  رد  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  هک  هدش ، تیاور  نانـس  نب  دمحم  زا  عیارـشلا  للع  رد 

: تشون وا 
زا جورخ  و  وا ، ياهتمحر  یتدایز  نتـساوخ  و  تسا ، وا  هاگرد  هب  ندرب  هانپ  ناشلا و  میظع  دـنوادخ  رب  ندـمآ  رد  جـح  زا  ضرغ  انامه  »
جح رد  هک  هچنآ  يارب  و  دریگ ، رـس  زا  هدنیآ  يارب  ار  تعاطا  و  هتـشذگ ، هچنآ  زا  دنک  هبوت  هکنیا  يارب  و  هتـشگ ، بکترم  هک  یهانگ  ره 

تاوهش و زا  نتـشادزاب  راگدیرفآ و  ترـضح  يدونـشخ  يارب  اهنت  نداد  جنر  نآ و  هب  یگتـسبلد  زا  يرود  لاوما و  ندرک  نوریب  زا  تسا 
يارب صخش  دوشیم  رضاح  و  يراوخ ، یناشیرپ و  ینتورف و  اب  لاعتم ، دنوادخ  هب  تدابع  رد  برقت  حور  شیادیپ  تسا  نآ  رد  و  تاذل ،

رد هک  هچنآ  يارب  و  یگدـنب ، هفیظو  يادا  يارب  لماک  یعـسو  تبغر  اب  سرت  نما و  لاح  رد  امرـس  امرگ و  لـمحت  تعاـط و  هار  هب  نتفر 
. وا ترضح  زا  ندیسرت  یلاعت و  دنوادخ  يوس  هب  ندومن  يراز  و  قلخ ، همه  يارب  عفانم  زا  تسا  جح 
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فـطل و زا  وزرآ  دـیما و  عـطق  ناحبـس و  دـنوادخ  یـشومارف  سوـفن و  تسخ  بلق و  تواـسق  كرت  تسا  جـح  رد  هک  يدـئاوف  هلمج  زا 
یکـشخ و رد  برغم و  قرـشم و  رد  هک  یناسک  هب  ندیـسر  دوس  و  داـسف ، زا  سوفن  نتـشادزاب  قوقح و  ندومن  هزاـت  و  تسا ، وا  تمحر 
لاح و ناشیرپ  ریقف  هدنـسیون و  رادـیرخ و  هدنـشورف و  رود و  هار  زا  ـالاک  هدـنروآ  ناـگرزاب و  زا  ناـشیا  ریغ  ناـیجاح و  زا  دنتـسه  اـیرد 

: تسا میرک  نآرق  رد  هکنانچ  دراد ، ناکما  اجنآ  رد  ناشیا  عامتجا  هک  یناسک  فارطا و  مدرم  ياهزاین  جئاوح و  ندش  هدروآرب 
ار تابجاو  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هدـش  بجاو  هبترم  کی  رمع  همه  رد  جـح  هکنیا  تلع   (1) دیرگنب ». شیوخ  يارب  ییاهدوس  ات  »

لها سپـس  هدـش  بجاو  هبترم  کـی  هک  تسا  جـح  هلمج  نآ  زا  هدوـمرف و  بـجاو  دنـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ییاـناوت  لقادـح  هـک  یناـسک  رب 
. تسا هدومرف  بیغرت  ناشییاناوت  هزادنا  هب  ار  تعاطتسا 

هللادـبع یبا  زا  تفگ : درک و  ثیدـح  اـم  يارب  مکحلا ) نب  ماـشه   ) تفگ هک  يدرم  زا  زیزعلادـبع  نـب  رمع  زا  تـسا  تـیاور  زین  لـلع  رد 
؟ تسیچ هدومرف  عیرـشت  ناگدـنب  رب  ار  هناخ  فاوط  جـح و  دـنوادخ  تهج  نادـب  هک  یتلع  مدومن  شـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

یضرغ هن  دنک و  مازلا  هک   ) یتلع يارب  هن  دیرفآ  ار  مدرم  زیزع  گرزب و  دنوادخ  : » دومرف

هیآ 28. جح ، هروس  - 1
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تدابع تعاط و  زا  هچنآ  و  ینیعم ، ماگنه  ات  ار  ناـنآ  دـیرفآ  درک و  قلخ  سپ  تساوخ  وا  هکنیا  رگم  ددرگ ) دـیاع  وا  سدـقا  تاذ  هب  هک 

. دومرف یهن  رما و  تسا  ناشیا  يایند  رما  رد  تحلصم  ینید و  رما  رد 
ياـهالاک عاوـنا  یهورگ  ره  هکنیا  يارب  دنـسانشب و  ار  رگیدـمه  اـت  رواـخ  رتخاـب و  زا  ار  مدرم  ندـمآ  مـهارف  جـح  رد  تـشاد  ررقم  سپ 

ادخ ربمغیپ  ياههناشن  هکنیا  يارب  و  دنربب ، دوس  مه  راد  رتش  هدنهد و  هیارک  نمض  رد  دننک و  لقتنم  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  ار  یناگرزاب 
تالماعم هب  طقف  دوخ  ياهرهـش  رد  مدرم  رگا  و  دوشن ، شومارف  دـنوش و  روآدای  هتـسناد و  ار  شرابخا  هتخانـش و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رب یسک  دنامیم و  هدیشوپ  اهربخ  دشیم و  دوبان  یّلک  هب  اهروس (1)  تشگیم و  ناریو  اهرهـش  دندشیم و  كاله  دنتخادرپیم  یلخاد 
«. جح تلع  تسا  نیا  سپ  تفاییمن  یهاگآ  نآ 

ام يالوم  هک  یماگنه   » هدش لقن  لاسرا  قیرط  هب  كردتسم (2)  رد 

. رهش رود  راوید  راصح ، هدرن ، - 1
رد شتافو  هک  یسربط  يرون  یقت  دمحم  نب  نیسحازریم  جاح  گرزب  ثدحم  فیلأت  لئاسملا ، طبنتـسم  لئاسولا و  كردتـسم  باتک  - 2

هعیـشلا لئاسو  هب  فورعم  عماج  باتک  يارب  تسا  ياهلابند  همتت و  نآ  و  هدوب ، يرمق  تسیب  دصیـس و  رازه و  کی  لاس  هب  فرـشا  فجن 
دهـشم رد  يرمق  راهچ  دـصکی و  رازه و  کی  لاس  رد  هک  یلماع  ّرح  نسح  نب  دـمحم  لجا  خیـش  فیلاـت  ۀعیرـشلا  لـئاسم  لیـصحت  یلا 
نینچمه هدرک و  عمج  ار  هیعرف  هیعرـش و  ماکحا  ثیداحا  باتک  نآ  رد  هدومن و  تافو  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  سدـقم 

. تسا دلجم  دنچ  رد  كردتسم  لئاسو و  باتک  ود  زا  کی  ره  تسا و  يدئاصق  رعش و  ناوید  وا  يارب 
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؟ يدروآ اجب  جـح  ایآ  یلبـش  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـمآ ، شتاقالم  رادـید و  هب  یلبـش  تشگزاب  جـح  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز 

: درک ضرع 
یتشگ و هنهرب  هتخود  ياهسابل  كاشوپ و  زا  يدرک و  فقوت  تاـقیم  رد  اـیآ  دومرف : ترـضح  نآ  سپ   (1) ادخ . لوسر  رـسپ  يا  يرآ 

؟ يدومن لسغ 
. يرآ تفگ :

يرادربنامرف و كاشوپ  نوریب و  نت  زا  ار  تیـصعم  ینامرفان و  نهاریپ  هک  يدرک  دـصق  ایآ  يدرک  فقوت  تاقیم  رد  هک  یماـگنه  دومرف :
؟ یشاب هدیشوپ  ار  تعاط 

. هن تفگ :
؟ يوش هنهرب  تاهبش  زا  ندمآرد  ییورود و  ایر و  زا  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدش  هنهرب  هتخود  ياهسابل  زا  هک  یماگنه  دومرف :

. هن تفگ :
؟ یشاب هدومن  لسغ  ناهانگ  اهشزغل و  زا  هک  يدومن  دصق  ایآ  يدرک  لسغ  هک  یماگنه  دومرف :

. هن تفگ :
. ياهدادن ماجنا  لسغ  ياهدشن و  هنهرب  هتخود  كاشوپ  زا  ياهتفرن و  تاقیم  هب  دومرف :

جح يارب  یتسب و  مارحا  يدومن و  هزیکاپ  ار  دوخ  ایآ  دومرف :

. دوب هدروآ  اج  هب  جح  لاس  نامه  رد  زین  یلبش  - 1
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؟ يدومن تین 
. يرآ تفگ :

دنوادـخ يارب  صلاخ  هک  ياهبوت  اب  هک  يدومن  دـصق  ایآ  يدرک  جـح  تین  یتسب و  مارحا  يدومن و  هزیکاـپ  ار  دوخ  هک  یماـگنه  دومرف :
؟ یشاب هدومن  هزیکاپ  ار  دوخ  تسا  لاعتم 

. هن تفگ :
؟ ییامن مارح  دوخ  رب  هدومرف  میرحت  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یمارح  زیچ  ره  هک  يدومن  دصق  ایآ  یتسب  مارحا  هک  یماگنه  دومرف :

. هن تفگ :
؟ یشاب هدوشگ  تسا  دنوادخ  ریغ  يارب  هک  ار  یهرگ  ره  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدومن  جح  تین  هک  یماگنه  دومرف :

. هن تفگ :
. ياهدرکن تین  جح  يارب  ياهتسبن و  مارحا  ياهتشگن و  هزیکاپ  دومرف :

؟ یتفگ هیبلت  یتشاذگ و  مارحا  زامن  تعکر  ود  يدمآ و  رد  تاقیم  هب  ایآ  دومرف :
. يرآ تفگ :

. هن درک : ضرع  یشاب ؟ ترایز  تین  هب  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدش  تاقیم  لخاد  هک  یماگنه  دومرف :
تسا ناگدنب  تانسح  نیرتگرزب  لامعا و  نیرتهب  هک  زامن  هلیسو  هب  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  هک  یماگنه  دومرف :
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. هن درک : ضرع  يوش ؟ کیدزن  دنوادخ  هب 

ینامرفان ره  زا  ار  دوخ  نابز  یتعاط و  ره  هب  ییوگنخـس  ناحبـس  دـنوادخ  يارب  هک  يدرک  دـصق  ایآ  نتفگ  کیبل  هیبلت و  ماگنه  دومرف :
؟ يرادزاب
. هن تفگ :

. ياهتفگن هیبلت  هدناوخن و  زامن  هدماینرد و  تاقیم  هب  دومرف :
؟ یتشاذگ زامن  يدید و  ار  هبعک  يدش و  لخاد  مرح  هب  ایآ  دومرف : سپ 

. يرآ تفگ :
؟ ییامن مارح  دوخ  رب  ار  یناملسم  ره  تبیغ  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدش  لخاد  مرح  هب  هک  یماگنه  دومرف :

. هن درک : ضرع 
؟ ياهدرک دصق  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  يدرک  تین  تلد  هب  يدیسر  هکم  هب  هک  یماگنه  دومرف :

. هن درک : ضرع 
. ياهدناوخن زامن  ياهدیدن و  ار  هبعک  ياهدشن و  لخاد  مرح  هب  دومرف :

؟ يداد ماجنا  ار  هورم  افص و  نایم  یعس  يدیلام و  تسد  ار  نآ  ناکرا  يدومن و  فاوط  ار  هناخ  ایآ  دومرف : سپ 
. يرآ تفگ :

هب نازیرگ  وت  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدومن  یعس  هک  ینامز  دومرف :
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؟ تسناد وت  زا  ار  دصق  نآ  بویغلا  مالع  سدقم  تاذ  ایآ  یتسه و  دنوادخ  يوس 

. هن درک : ضرع 
. ياهدرواین اجب  یعس  ياهدومنن و  سم  ار  ناکرا  ياهدرکن و  فاوط  هناخ  هب  دومرف :

ود اجنآ  رد  يدرک و  گنرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  رد  ایآ  يدومن و  هحفاصم  نآ  اب  يدرب و  تسد  دوسـالا  رجح  يوس  هب  اـیآ  دومرف :
؟ يدرازگ زامن  تعکر 

. يرآ تفگ :
رجح اب  هک  یـسک  دومرف : دیـشک و  يرایـسب  هآ  سپـس  دـنک ، تقرافم  ار  ایند  شـسدقم  حور  دوب  کیدزن  هک  دروآ  رب  يداـیرف  ترـضح 

. هدومن هحفاصم  یلاعت  دنوادخ  اب  هک  تسا  نآ  دننام  دیامن  هحفاصم  دوسالا 
باکترا یچیپرـس و  تفلاـخم و  هب  ار  هحفاـصم  يزاـس و  عیاـض  تسا  میظع  رایـسب  شتمرح  هک  ار  یلمع  رجا  اداـبم  نک  رظن  هراـچیب  يا 

. ینک لیدبت  ناراکهنگ  دننام  تامرحم 
هدامآ و يرادربنامرف  ره  يارب  هک  يدرک  دـصق  اـیآ  يداتـسیا  يدومن و  گـنرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماـقم  دزن  هک  یماـگنه  دومرف : سپ 

؟ یشاب هدنامزاب  هتفرگ و  هرانک  ینامرفان  ره  زا  ياهداتسیا و 
. هن تفگ :

ایآ يدناوخ  زامن  تعکر  ود  ماقم  نآ  رد  هک  یماگنه  دومرف :
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90 ص :
؟ یلامب كاخ  هب  ار  ناطیش  غامد  دوخ  زامن  اب  یناوخب و  زامن  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زامن  زا  يوریپ  هب  هک  يدرک  دصق 

. هن تفگ :
. ياهدرواین اجب  ار  زامن  تعکر  ود  ياهداتسیا و  هن  ماقم  دزن  ياهدرکن و  هحفاصم  دوسالارجح  اب  دومرف :

؟ يدیماشآ نآ  بآ  زا  يدروآ و  ور  مزمز  هاچ  رب  ایآ  دومرف :
. يرآ تفگ :

؟ یشاب هدیشوپ  ینامرفان  زا  مشچ  هدروآ و  يور  يرادربنامرف  هب  هک  يدرک  دصق  ایآ  دومرف :
. هن تفگ :

. ياهدیماشاین بآ  نآ  زا  ياهدرواین و  يور  نآ  رب  دومرف :
؟ يدومن دمآ  تفر و  عضومود  نآ  نایم  رد  یتفر و  هار  يدرک و  یعس  هورم  وافص  نایم  ایآ  دومرف :

. يرآ تفگ :
؟ یتسه سرت  دیما و  نایم  هک  يدرک  دصق  ایآ  دومرف :

. هن درک : ضرع 
. ياهدومنن دمآ  تفر و  هورم  افص و  نایم  ياهدرکن و  یعس  دومرف :

؟ یتفر ینم  يوس  هب  ایآ  دومرف :
. يرآ تفگ :

تتسد لد و  نابز و  زا  ار  مدرم  انامه  هک  يدومن  دصق  ایآ  دومرف :
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91 ص :
. هن تفگ : يراد ؟ ناما  رد 

. ياهتفرن ینم  هب  دومرف :
دزن ار  ناحبـس  دـنوادخ  یتخانـش و  ار  هرمن  نابایب  یتفر و  الاب  يدـمآرب و  تمحر  هوک  هب  يدروآ و  اجب  ار  تافرع  رد  فوقو  ایآ  دومرف :

؟ يدناوخ اههزیرگنس  اههناشن و 
. يرآ تفگ :

ادـیپ تخانـش  فراعم  مولع و  همه  رب  شترـضح  ندوب  هاـگآ  لاـعتم و  دـنوادخ  تفرعم  هب  تبـسن  تاـفرع  رد  فوقو  ماـگنه  اـیآ  دومرف :
؟ يدش انشآ  هاگآ ، تبلق  ینورد و  ياهزار  هب  تسا و  رضاح  وا  دزن  رد  تلامعا  همان  هکنیا  رب  ایآ  و  یتشاد ، هجوت  و  يدرک ؛

. هن تفگ :
دزاسیم و تمحر  لومشم  ار  ياهنموم  نموم و  ره  ناحبس  دنوادخ  هک  يدوب  نآ  هشیدنا  هب  تمحر  هوک  هب  تندمآ  رب  ماگنه  ایآ  دومرف :

؟ دیامرفیم يرای  یتسرپرس و  ار  ناملسم  نز  درم و  ره 
. هن تفگ :

؟ یشاب هداتسیا  زاب  تدوخ  هکنیا  رگم  يرادن  زاب  یشاب و  ریذپنامرف  هک  یماگنه  رگم  یهدن  نامرف  هک  يدرک  دصق  هرمن  دزن  دومرف :
. هن تفگ :

ایآ يداتسیا ، تارمن (1)  دزن  و  هناشن )  ) مَلَع دزن  هک  یماگنه  دومرف :

. دوریم تافرع  هب  تسا  نیمزأم  شمان  هک  ياهگنت  زاهک  یسک  تسار  تسد  هک  تسا  عقاو  یهوک  رب  مرح ، نیمز  ياههناشن  تارمن ، - 1
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92 ص :
؟ دنتسه هدنرادهگن  وت  يارب  اهنامسآ  راگدرورپ  نامرف  هب  ار  اهنآ  هظفح  رئاس  اب  دنهاوگ و  وت  تاعاط  رب  اهنآ  هک  يدرک  دصق 

. هن تفگ :
شترـضح هاگرد  رد  ياهدناوخن و  ار  لاعتم  دـنوادخ  هتخانـشن و  ار  هرمن  هدـماین و  رب  تمحر  هوک  هب  هدومنن و  گنرد  تافرع  رد  دومرف :

. ياهدرکن گنرد  اههناشن  تارمن و  دزن  رد  ياهدومنن و  اعد 
تعکر ود  اجنآ  زا  نتـشذگ  زا  شیپ  ایآ  یتشذـگ و  تسا ) هفلدزم  نیمز  تافرع و  نیمز  نیب  لصاف  ّدـح   ) هک هناشن  ود  ناـیم  اـیآ  دومرف :

؟ یتفر مارحلا  رعشم  هب  ایآ  یتشادرب و  اجنآ  رد  هزیر  گنس  ایآ  یتفر و  هفلدزم  ایآ  يدروآ و  اجب  زامن 
. يرآ تفگ :

ار یتخس  ره  هک  تسا  هجحلا  يذ  مهد  بش  رد  يرازگـساپس  زامن  نآ  هک  يدرک  دصق  ایآ  یتشاذگ  زامن  تعکر  ود  هک  یماگنه  دومرف :
؟ دیامنیم مهارف  ار  یناسآ  ره  دنکیم و  دوبان 

. هن تفگ :
تسار هب  قح  نید  زا  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدشن  فرحنم  پچ  تسار و  هب  یتشذگ و  لصاف ) دح   ) هناشن ود  نایم  زا  هک  یماگنه  دومرف :

؟ ینکن لودع  تیاضعا  حراوج و  رگید  نابز و  بلق و  هب  پچ  و 
. هن تفگ :

اجنآ زا  ار  اههزیرگنس  یتفر و  هفلدزم  هب  هک  یماگنه  دومرف :
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93 ص :
؟ يراد راوتسا  دوخ  رب  ار  يریخ  لمع  شناد و  ره  رود و  دوخ  زا  ار  یتلاهج  ینامرفان و  ره  هک  يدرک  دصق  ایآ  یتشادرب 

. هن تفگ :
هار مارحلارعشم  هب  و  ياهتشادنرب ، ار  اههزیرگنـس  و  ياهتفرن ، هفلدزم  هب  ياهدناوخن و  زامن  تعکر  ود  ياهدرکن و  رذگ  نیمَلَع  هب  دومرف :

. ياهتفاین
زاـمن فیخ  دجـسم  رد  يدرک و  حـبذار  دوخ  یناـبرق  يدیـشارت و  ار  ترـس  يدـنکفا و  هزیر  گنـس  يدیـسر و  ینم  هب  اـیآ  وا : هب  دومرف 

؟ يدروآ اجب  تسا  عادو ) فاوط   ) هک ار  دوخ  فاوط  نیرخآ  یتشگزاب و  هکم  هب  ایآ  يدرازگ و 
. يرآ تفگ :

اناـمه ياهدیـسر و  تاهتـساوخ  دوـصقم و  هب  هک  يدرک  دـصق  اـیآ  يدـنکفا  ار  اـههزیر  گنـس  يدیـسر و  ینم  هـب  هـک  یماـگنه  دوـمرف :
؟ تسا هدروآرب  وت  يارب  يراد  هک  ار  یتجاح  زاین و  ره  وت  راگدرورپ 

. هن تفگ :
جح ندـناسر  ناـیاپ  هب  اـب  ياهدـنکفا و  گنـس  ار  سیلبا  تنمـشد  هک  يدرک  دـصق  اـیآ  يدـنکفا  ار  اههزیرگنـس  هـک  یماـگنه  دوـمرف :

؟ ياهدرک ینامرفان  ار  وا  تیاهبنارگ 
. هن تفگ :

زا ياهدش و  هزیکاپ  كاپ و  یمدآ  نادنزرف  تبقاع  يدب  اهیگدولآ و  زا  انامه  هک  يدرک  دصق  يدیشارت  ار  ترس  هک  یماگنه  دومرف :
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94 ص :
؟ دوب هدیئاز  ار  وت  تردام  هکنانچ  ياهتفر  نوریب  ناهانگ 

. هن تفگ :
هب زج  هتشادن و  یسرت  دوخ  هانگ  لیلج و  زیزع و  دنوادخ  زا  زج  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدرازگ  زامن  فیخ  دجـسم  رد  هک  یماگنه  دومرف :

؟ یشابن راودیما  یلاعت  دنوادخ  ینابرهم  تمحر و 
. هن تفگ :

ایآ یـشاب و  هدیرب  ار  عمط  يولگ  يراگزیهرپ  تقیقح  زا  یتسج  کسمت  هچنآ  هب  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدرک  ینابرق  هک  یماگنه  دومرف :
ّتنس نیا  هچ  یـشاب ؟ هدرک  يوریپ  شبلق  هناحیر  رگج و  هویم  دنزرف و  حبذ  هب  میمـصت  رد  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تنـس  هک  يدرک  دصق 

؟ دشاب هتساوخ  ار  لاعتم  دنوادخ  هب  برقت  وا  زا  دعب  هک  یسک  يارب  تسوا 
. هن تفگ :

هتـشگ و هناور  یلاعت  دـنوادخ  تمحر  اب  انامه  هک  يدرک  دـصق  ایآ  يداد  ماجنا  ار  عادو  فاوط  یتشگزاب و  هکم  هب  هک  یماـگنه  دومرف :
هتـسج یکیدزن  شترـضح  يوس  هب  هداد و  ماـجنا  ار  وا  تاـبجاو  هدز و  گـنچ  وا  یتسود  هب  هدـیدرگ و  زاـب  وا  تعاـط  هب  ییاـمن و  چوک 

؟ یشاب
. هن تفگ :

ار تلامعا  ياهدیشارتن و  ار  ترس  ياهدنکفین و  ار  هزیر  گنس  ياهدیـسرن و  ینم  هب  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح 
برقت ياهدـشن و  کیدزن  لاعتم  دـنوادخ  هب  ياهدرواین و  ياجب  ار  هضافا  فاوط  ياهدرازگن و  زاـمن  فیخ  دجـسم  رد  ياهدادـن و  ماـجنا 

ادیپ
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95 ص :
. ياهدرواین اج  هب  جح  انامه  هک  درگ  زاب  جح  يارب  هرابود  سپ  ياهدرکن ،

لاس هکنآ  ات  دش  نتفرگ  دای  لوغـشم  هتـسویپ  دوب و  هدرک  عیاض  هداد و  تسد  زا  شجح  زا  هچنآ  رب  دومن  نتـسیرگ  هب  عورـش  یلبـش  سپ 
. دروآ اجهب  ار  جح  نیقی  تفرعم و  اب  هدنیآ 
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96 ص :

دننک تاعارم  دیاب  جاجح  هک  يروما  مهدزاود : لصف 

: تسا راوازس  يروما  ندومن  تاعارم  هناخ  ترایز  هب  شهجوت  ماگنه  جح  هدنهدماجنا  يارب 
يرگید زیچ  وا  هب  ندش  کیدزن  لاعتم و  دنوادخ  نامرف  لاثتما  زج  رفـس  نیا  زا  شدوصقم  ضرغ و  هکنیا  نآ  و  صالخا ، دصق  تسخن ،

، يرگناوت هب  ییامندوخ  راختفا و  ندومن و  زان  ترهـش و  يراکایر و  دننام  دنک ، كاپ  دراد  تافانم  نآ  اب  هچ  ره  زا  ار  شدصق  و  دـشابن ،
تهج هب  دنک  كرت  ار  جح  رگا  یناشیرپ . رقف و  زا  سرت  و  نانآ ، شنزرـس  جـح و  كرت  هب  مدرم  ییوگدـب  نادنمتـسم و  نتـشاد  راوخ  و 

رد وا  تحایـس  یناگرزاب و  روما  و  تفر ، دهاوخ  نیب  زا  وا  تورث  دوشیم و  راتفرگ  یـشیورد  رقف و  هب  جـح  كرات  تسا ، روهـشم  هچنآ 
. دید دهاوخ  همطل  نیا ، دننام  اهرهش و 

هب اهنآ  همه  زا  شبلق  هیلخت  ردار  ششوک  ياهتنم  دیاب  دراد و  تافانم  تسا  ربتعم  جح  رد  هک  یصالخا  دصق  اب  اهنیا  همه  انامه  هچ 
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97 ص :
هک دوش  نئمطم  هکنیا  ات  دـیوج  يرود  دـشاب  یلاعت  دـنوادخ  يارب  زا  لمع  ندوب  صلاـخ  رد  دـیدرت  هبئاـش  نآ  رد  هچ  ره  زا  و  درب ، راـک 

لامعا هکنیا  رب  دـنک  مکحم  ار  میمـصت  هشیدـنا و  و  تسا ، یلاخ  لاعتم  دـنوادخ  نامرف  تعاطا  زج  هب  اههزیگنا  اهضرغ و  همه  زا  شبلق 
. دهد ماجنا  صولخ  تبرق و  هجو  رب  هدش  هتساوخ  رفس  نیا  رد  هک  ار  ياهصوصخم 

لطاب و ار  شلمع  هک  دوشن  يروصق  بکترم  لایع  دـالوا و  لاـنم و  لاـم و  زا  يرود  رایـسب و  جـنر  لـمحت  زا  سپ  هک  دـشاب  دوخ  بقارم 
زا ددرگ و  نانم  ترـضح  هب  برقت  بجوم  هک  دـهد  ماجنا  يروط  ناکمالایتح  ار  لمع  هک  دـشاب  نیا  شفدـه  و  دـنادرگ ، هاـبت  ار  شتین 

. دشاب نایملاع  راگدرورپ  يدونشوخ  ترخآ و  ایند و  تداعس  نآ  هجیتن  دوش و  دنمهرهب  هدش  ایهم  صلخم  ناگدنب  يارب  هک  هچنآ 
. هدیناسر رازآ  هدرک و  متس  وا  هب  هک  یسک  زا  نتساوخ  همذ  تئارب  تسا و  نکمم  هک  ياهزادنا  ات  يویند  قئالع  عطق  مود -

يوس هب  هدومن و  هبوت  ناهانگ  همه  زا  دـیاب  تسا  اناوت  راگدرورپ  شزرمآ  یلاعت و  قح  تمحر  بلط  تداـبع  نیا  ماـجنا  زا  دوصقم  نوچ 
قئالع عطق  رفـس  نیا  رد  شیاههقالع  ندیرب  زا  و  دـهد ، رارق  ترخآ  رفـس  دـننام  ار  دوخ  رفـس  نیا  دـیامن و  تشگزاب  نایملاع  راگدرورپ 
ماگنه و  ددرگیم ، صلاخ  لیلج  راگدرورپ  ترـضح  يوس  هب  شرفـس  یگدنب و  دش  هتفگ  هچنآ  اب  و  دروآ ، دای  هب  گرم  ماگنه  ار  دوخ 

دراد و ایند  زا  نتفر  نوریب  دـصق  هک  دراگنا  نانچ  جـح ، يوس  هب  دوخ  جورخ  لاـح  رد  دـیاب  هکلب  دوشیم ، ناـسآ  وا  رب  اهیتخـس  گرم 
هکنیا
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98 ص :
. هدیسر ارف  شگرم  نامز  هدش و  مامت  شرمع 

یگدامآ و و  هنیس ، حارشنا  سفن و  یکاپ  و  حور ، یکبس  يدنـسروخ و  يدنمورین و  يارب  تسا  ببـس  هناگی  اههشیدنا  يروآدای و  نیمه 
. تسا هدش  ررقم  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  هدننکرفس  يارب  هک  هچنآ  يارب  رازگ  جح  نتشاد  تیلباق 

نیا رد  هچنآ  وا و  رئاعـش  میظعت  دـنوادخ و  يروآ  دای  زا  ار  وا  درادیم و  زاـب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  نآ  هک  يزیچ  ره  زا  هار ، رد  ار  شلد 
اب رایـسب  گرزب و  تسا  يرفـس  نیا  هک  دروایب  دای  دوش و  رکذتم  دیاب  نینچمه  و  دنک ، غراف  دزاسیم  فرـصنم  تسا  هتـساوخ  وا  زا  رفس 

ناهج و روما  هدنهدنامرف  نایملاع و  همه  راگدرورپ  لاعتم ، دـنوادخ  دزن  ندـش  رـضاح  زج  تسین  يدوصقم  نآ  رد  و  تیمها ، تفارش و 
. وا تسد  هب  روما  ماجنا  زاغآ و  تسوا و  يوس  هب  همه  تشگزاب  هک  یسک  نآ  نایناهج ،

يروآدای ار  وا  دیآ  شیپ  شیارب  یـشومارف  رگا  هدرک ، رایتخا  شقالخا  نید و  يارب  ار  وا  تبحاصم  هک  دوش  هارمه  یـسک  اب  هکنیا  موس -
. دیامن يرای  ار  وا  درکدای  رگا  دنک و 

جرخ ندیـشخب و  قافنا و  رد  دـیامن و  هزیکاپ  ار  نآ  دریگن و  گنت  دوخ  هب  دـهد و  هعـسوت  نآ  رد  دـشاب و  لالح  زا  هشوت  هکنیا  مراهچ -
دوشیم و باسح  مهرد  دـصتفه  نآ  مهرد  کـی  تسادـخ و  هار  رد  قاـفنا  هار  نیا  رد  ندومن  هنیزه  اـنامه  هچ  دوشن  نیگهودـنا  ندرک 

( داب شتیب  لها  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هک   ) تبترم یمتخ  ترضح 
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: تسا هدومرف 

« دنادرگ هزیکاپ  ار  دوخ  هشوت  رفس  هب  نتفر  ماگنه  هک  تسا  نیا  درم  تفارش  زا  »
هب هدـش  هتخیمآ  نایرب  درآ  رکـش و  ماداب و  لیبق  زا  هشوت  نیرتهزیکاپ  تفریم  جـح  رفـس  هب  هک  یتقو  مالـسلا  هیلع  داجـس  دیـس  ترـضح 

. دومرفیم هیهت  دنیوگ  تسپ  ار  نآ  یسراف  هب  هک  ینیریش  ای  یشرت 
. تسا هورکم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  رد  هشوت  يدایز  ندرب 

نخـس رد  يدنت  یقالخادب و  زا  دیامن و  رتشیب  ار  دوخ  ینتورف  و  دـنادرگ ، هزیکاپ  ار  شنخـس  و  دـنک ، وکین  ار  دوخ  يوخ  هک  نیا  مجنپ -
. تسا ماعط  ماعطا  راتفگ و  یگزیکاپ  هب  جح  یبوخ  هک  تشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیدح  رد  انامه  دیوج . يرود 

راتفر تمیالم  هب  اـهنآ  همه  اـب  هکلب  دـیامنن ، ییوجبیع  دـنکن و  ضارتعا  رایـسب  مدرم  زا  نارگید  دوخ و  راکتمدـخ  نیـشنمه  قیفر و  هب 
طقف قلخ ، نسح  و  دـشاب ، قلخ  نسح  مزالم  و  درادـن ، غیرد  نایجاح  يارب  ًاـصوصخ  یناـبرهم  تفطـالم و  یمرن و  عضاوت و  زا  دـیامن و 

. تسه زین  نارگید  زا  رازآ  نتفریذپ  لمحت و  هکلب  تسین  نارگید  هب  رازآ  ندناسر  زا  يراددوخ 
رابغ هدیلوژ و  هیاریپیب و  رهاظ ، تروص  هب  هک  نیا  مشش -
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شیارآ ماـقم و  تورث و  يداـیز  هب  ییاـمندوخ  نتـسج و  يرترب  ندومن و  رخف  تاـبجوم  زا  دـنکن و  هتـسارآ  ار  دوـخ  دشاب (1) و  هدولآ 

اب هک  یقیقح  نایجاح  هلمج  زا  و  دـیآ ، باسح  هب  نایاسآنت  ناهاوخ و  دوخ  هورگ  نیربکتم و  هرمز  رد  هنرگو  دـیامن ، يراددوخ  ندومن 
دراد تردق  هک  هزادنا  ره  و  دش ، دهاوخن  بوسحم  دناهدروآ  هانپ  نایملاع  راگدرورپ  هب  یگراچیب  يراوخ و  تلاح  یگدنب و  ماقم  رکذت 

. دیامیپب هار  هدایپ  رعاشم  نایم  رد  ًاصوصخ 
دوخ دسریم  وا  هب  یندب  ای  یلام  ثیح  زا  یهودنا  یتحاران و  نایز و  ره  دیامنیم و  هک  یقافنا  هنیزه و  عون  ره  جـح  هار  رد  هکنیا  متفه -

هب اهنآ  هکلب  تسا ، هتفریذپ  ار  وا  جـح  لاعتم  راگدرورپ  ترـضح  درادیم  مولعم  هک  تسا  ییاههناشن  زا  نآ  انامه  هچ  درادـب ، دنـسرُخ  ار 
هب هک  ینایز  ره  هدش و  لمحتم  هار  نیا  رد  هک  يرازآ  ره  يازا  هب  و  دوشیم ، ضراع  داهج  هار  رد  هک  تسا  ییاهیتخـس  دـئادش و  هلزنم 

. تسه وا  يارب  یشاداپ  دزم و  هدیسر  وا 
ياهحفـص نآ  هدنهدماجنا  هک  تسا  نیا  نآ  یحور  راثآ  جیاتن و  ندوب  راکـشآ  جح و  یلوبق  هناشن  زا  انامه  هک  تسا  لوقنم  نیمدـقتم  زا 

یناهانگ و  دیامنیم ، ساسحا  یبوخ  هب  ار  دوخ  هدنیآ  هتشذگ و  یگدنز  نایم  قرف  نآ  رد  هک  دنکیم  زاب  دوخ  یگدنز  رد  نشور  هزات و 
هب هک 

هب طوبرم  روما  ماجنا  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دـنکن ، تیاعر  ار  تفاظن  دـشاب و  فیثک  شندـب  سابل و  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا  - 1
. دیامن يراددوخ  تنیز  شیارآ و 
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ناشلامیظع دنوادخ  دای  سلاجم  اب  ار  تلفغ  وهل و  سلاجم  و  راکوکین ، یناتسود  هب  ار  هراکیب  ناتسود  و  هدرک ، كرت  هتـشاد  تداع  اهنآ 

. دنکیم لیدبت  يرایشوه  ینامیا و  عماجم  و 
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جح یتیبرت  تاهج  مهدزیس : لصف 

رب تسا  لماش  جـح  لامعا  زا  کیره  هکنیا  و  تسا ، يدـیاوف  اهتحلـصم و  ياراد  یگمه  یلاـعت  دـنوادخ  ماـکحا  هک  دـش  هتفگ  اـنامه 
دننام دربن ، یپ  اهنآ  زا  یضعب  يانعم  كرد  هب  يرشب  لوقع  هچ  رگا  هفیرـش ، قالخا  یتسرد و  هب  ار  وا  نداد  تداع  ناسنا و  تیبرت  تهج 

نآ يارب  هک  درذگیم  نهذ  حول  رد  دسریم و  رظن  هب  نینچ  نکیلو  رامج . هب  اههزیرگنس  نتخادنا  و  رارکت ، هب  هورم  افص و  نایم  یعس 
هب رازگجـح  حور  رد  تسا  یتیمها  اب  رایـسب  ریثات  وا ، رما  لاثتما  یلاـعت و  دـنوادخ  يرادربناـمرف  زا  تسا  اـهنآ  رد  هک  هچنآ  رب  هوـالع  ود 

. هتشذگ عیاقو  زا  يروما  رکذت  هطساو 
ات مالـسلا  هیلع  مدآ  بانج  نامز  زا  ناربمایپ  حاورا  ناگدننکتدابع و  حاورا  نایم  رد  تسا  یحور  یگتـسویپ  هطبار  یعـس  دـیدرت  نودـب 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ترضح 
اب سفن  هک  دروآیم  دای  هب  اجنآ  رد  هدننک  تدابع  انامه  سپ 
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يراگتـسر و وا  زا  و  درک ، راذـگاو  یلاعت  دـنوادخ  هب  ار  شراک  هک  یماـگنه  دـنمورین  حور  راـگدرورپ و  ترـضح  هب  هدـنورگ  ناـمیا و 

دوـخ هتـساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ  هچ  دـباییمرد . ار  وا  تسا  دـیماان  هک  یلاـح  رد  شفطل  يدـنوادخ و  تمحر  تشاد ، دـیما  ار  يزوریپ 
. هریچ شراکرب  تسا و  راوتسا 

مالسلا هیلع  مدآ  و  هورم ، رب  اوح  و  دمآ ، دورف  افـص  رب  دش ، هداتـسرف  نیمز  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  دروآیم  دای  هب 
ادابم هکنیا  سرت  زا  دینارذگیم  افـص  رد  ار  بش  تشگیم و  رب  دیـسریم  ارف  بش  هک  یتقو  درکیم ، وگتفگ  وا  اب  هدمآ و  وا  دزن  اهزور 

نداتسرف هب  دشیمن و  هدینش  ینخس  یلعا  أدبم  زا  و  دوب ، یقاب  لاح  نیا  هب  دوب  هتـساوخ  دنوادخ  هک  ینامز  ات  و  دوش ، هریچ  وا  رب  وا  سفن 
هبوت هک  ینامز  ات  دومرفیم ، تاهابم  ناگتشرف  رب  وا  تلاح  رب  دوب و  ریصب  وا  لاح  رب  ناحبس  ترضح  و  دیدرگیمن ، فرشم  یحو  هتـشرف 

. تفرگ رارق  دنوادخ  شریذپ  لوبق و  دروم  وا 
افـص و نایم  رد  ماگنه  نیا  رد  دش و  هنـشت  كدوک  تشاذـگ ، هکم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  لیعمـسا  هک  ینامز  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

. دوب هتفرگ  رارق  هورم 
ار وا  خـساپ  یـسک  تسه ؟ يداز  یمدآ  نابایب  نیا  رد  ایآ  تفگ : و  داتـسیا ، افـص  رب  ات  دـش  هناور  بآ  يوجتـسج  هب  رجاـه  شرداـم  سپ 

. تفگن
تشگرب افص  يوس  هب  هدینشن ، یباوج  تسه ؟ يداز  یمدآ  نابایب  نیا  رد  ایآ  تفگ : اجنآ  رد  و  تشگ ، هورم  يوس  هب  هناور  اجنآ  زا  سپ 

هب سپ  دش ، رارکت  لمع  نیا  راب  تفه  هکنیا  ات  تفگ . زاب  ار  مالک  نامه  و 
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هک كدوک  ياپ  ياههنـشاپ  دید  هاگان  دوب . دیماان  تعیبط  لماوع  همه  زا  هک  یلاح  رد  روای ، سنومیب و  اهنت و  تشگزاب  شدـنزرف  يوس 

. تسا بآ  رد  هدیئاسیم  نیمز  هب 
ار نآ  رگا  و  داتسیا . بآ  سپ  دومن  يریگولج  نآ  تکرح  زا  درک و  عمج  ار  بآ  فارطا  رجاه  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

. دوب نایرج  رد  هشیمه  دوب  هدرک  اهر 
اجنآ و  درک ، نالعا  ار  دوخ  یمومع  توعد  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یناـکم  افـص  رد  هک  دوشیم  يروآداـی 
هدـش هتـشادرب  ترخآ  ایند و  نوؤش  مامت  رد  تیناسنا  ملاـع  ندومن  هزیکاـپ  صلاـخ و  دـیحوت  هب  توعد  يارب  مدـق  نیلوا  هک  تسا  یلحم 
ادـخ لوسر  اجنآ  رد  زین  و  هدومن ، تفرـشیپ  بیجع  یتعرـس  اب  هتفرگ و  ندیـشخرد  يدـنمجرا  يراوتـسا و  اب  ادـخ  نید  اجنآ  زا  و  تسا ،

. تسا هتفرگ  نامیپ  دهع و  دوخ  موق  زا  هکم  حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رفـس يراوشد  هک  نیا  هب  تسا  هراشا  و  دنکیم ، دـیدجت  ار  ورین  طاشن و  هک  يرادربنامرف ، یهلا و  رما  لاثتما  رد  تسا  یعونت   (1) هلوره ،

وا زا  هچنآ  ماـجنا  يارب  ورین  زا  تسا و  دـنوادخ  يارب  هک  یلمع  یتـسود  زا  وا  لد  هکنیا  و  هتـشادن ، وا  رد  يریثاـت  یلاـعت  دـنوادخ  هار  رد 
نایهاپس زا  تسا  يدرف  وا  هکنیا  نمشد و  ربارب  رد  دوخ  ییاناوت  یگدامآ و  ندومن  راکشآ  يارب  تسا  يزمر  تسا و  زیربل  رپ و  هتساوخ 

. نتفر هار  ندیود و  نایم  تسا  یتلاح  هلوره ، - 1
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. دریذپیم نامز  ره  اجک و  ره  ردار  وا  توعد  و  دنوادخ ،

دنمجرا هبترم  دنلب و  یماقم  دوخ  هک  دناسریم  ار  قیقد  يانعم  کی  دیدرت  نودب  عطق و  وحن  هب  اههزیرگنـس ، يرهاظ  نتخادـنا  نینچمه 
. تسا وا  ینمشد  ناطیش و  ّرش  زا  سرت  نآ  و  هدننکیمر ، صخش  رد  تسا  ياهزات  دادعتسا  شیادیپ  تیبرت و  نآ  دراد و 

: هدومرف یلاعت  دنوادخ 
یمر انامه  سپ  تسا . وا  یهارمگ  بیرف و  وا و  ياههاگنیمک  زا  ندش  رود   (1) دینادب ». نمشد  ار  وا  سپ  تسامش ، نمشد  ناطیش  هتبلا  »
هیبش مالسلا  هیلع  مدآ  هب  ار  دوخ  هکنیا  يارب  دزادنایم  تسین  هدیشوپ  وا  ینمـشد  هک  هدش  هدنار  ناطیـش  يوس  هب  ار  اههزیرگنـس  هدننک 

دنوادـخ زا  رعاـشم  عیمج  دزن  رد  هک  ار  وا  درک  رما  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  دروآ  ياـجب  ار  جـح  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  یعقوم  نوچ  دـیامن ،
ندـنکفا لـحم  هب  هک  یماـگنه  سپ  درادرب ، هفلدزم  زا  ار  اـههزیر  گنـس  هـک  درک  رما  ار  وا  و  دـیامن ، ار  شهاـنگ  شزرمآ  بـلط  یلاـعت 

نخـس وا  اب  تفگ : وا  هب  لیئربج  يراد ؟ اجک  دـصق  مدآ  يا  تفگ : دـش و  وا  ضرعتم  ياهرمج  ره  لحم  رد  ناطیـش  دیـسر ، اههزیرگنس 
. نکفیب وا  هب  هزیر  گنس  تفه  وگم و 

نایامن ترضح  نآ  هب  راب  هس  ناطیش  نوچ  دننکیم - هراشا  نآ  يانعم  هب  عضاوم و  نآ  هب  هدش  هتخاس  لگ  گنس و  زا  هک  ییاههناشن 

هیآ 6. رطاف  هروس  - 1
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هدـش و هتخاس  رادهبق  ياهناشن  نآ  يالاب  هک  تسا  یهاتوک  نوتـس  نآ  تسا و  عقاو  اجنآ  رد  لوا  هرمج  نآلا  هک  ییاج  رد  لوا  راـب  دـش -

رگید هرمج  ود  دننام  ياهناشن  نآ  دش و  راکـشآ  هنایم  هرمج  عضوم  رد  رگید  راب  سپـس  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  نآ  رود  يریدتـسم  راوید 
يراومه و رد  هک  رتم  هس  يدـنلب  هب  گنـس  زا  تسا  ياهناشن  نآ  دـش و  راکـشآ  هبقع  هرمج  هب  فورعم  عضوم  رد  موس  راب  سپـس  تسا ،
وا هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـش و  رادومن  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  هب  هناـگهس  عضاوم  نآ  رد  نینچ  مه  و  تسا ، عقاو  هوـک  هنماد  نیئاـپ 

. تخادنا گنس 
، ناشیا ندومن  هارمگ  زا  يریگولج  يارب  ار  ناطیش  اب  هزرابم  مالـسلا  هیلع  مدآ  دننام  یمر ، لمع  نیا  اب  نایجاح  همه  هک  دیامنیم  نینچ  و 

يور رب  نآ  دننام  نتخادنا  يارب  هک  دنهدیم  یهاوگ  نتـشیوخ  رب  لمع  نیا  اب  و  دـنربیم ، وا  اب  ار  يدـنویپ  هنوگ  ره  و  دـنیامنیم ، نالعا 
دوصقم هک  دش  هتفگ  قباس  رد  و  دنتسه ، هدامآ  دننکفا  يراتفرگ  هب  ار  اهنآ  دنناسرب و  يّرش  ناشیا  هب  دنهاوخب  هک  یماگنه  دوخ  نانمـشد 

. ددرگیم لصاح  سفن  رد  هک  تسا  نآ  رثا  یتدابع  ره  تروص  زا 
زا نآ  ترارح  هجرد  و  تسا ، ییاناوت  تقاط و  قوف  دـیدش و  رایـسب  ناتـسبات  رد  نآ  يامرگ  و  هدـش ، عقاو  دـنلب  ینیمزرـس  رد  ینم  يداو 

. تسین يداع  ریغ  لاح  نیا  اب  و  درذگیم ، لهچ 
تیعمج لیـس  جوم  ار  هبقع  هرمج  يوس  هب  اههوک  نیب  نابایب  انم ، هب  مارحلارعـشم  هفلدزم و  زا  نایجاح  هورگ  ندـمآ  ماگنه  مهد ، زور  رد 

. دریگیم ارف  جاجح 
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دروم هک  ار  یـسک  تیلهاج  نامز  بارعا  و  هدوب ، لومعم  يراصن  دوهی و  یتح  اـهتما  ناـیم  رد  میدـق  زا  گنـس  ندـنکفا  مجر و  اـنامه 

. دندرکیم مجر  هدرم  هچ  هدنز و  هچ  دشیم  عقاو  مشخ 
نیا مالـسا  ناشخرد  تعیرـش  و  دندرکیم ، شراسگنـس  هدوب  هدـنز  هک  یلاح  رد  شلمع  یتشز  تهج  هب  هدوب  نصحم (1)  هک  يراکانز 

. دندومنیم مجر  دندوب  ماقتنا  ناهاوخ  اهنآ  زا  هک  ار  یناسک  روبق  تیلهاج  رد  هکنانچ  هدومرف . اضما  ار  نوناق 

. رادرهوش نز  رادنز و  درم  - 1
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ینابرق مهدراهچ : لصف 

لاعتم يادخ  مان  هب  ادخ و  يارب  هک  نیا  نآ  و  تسا ، جح  کسانم  زا  و  وا ، شتـسرپ  ادـخ و  نید  ياههناشن  اهراعـش و  زا  يْدَـه )  ) ینابرق
قاـفنا ناتـسدیهت  نادـنمزاین و  هب  دوشیم و  رحن  اـی  حـبذ  هکم  اـی  ینم  رد  و  دـننکیم ، میدـقت  هیدـه و  یهلا  مرتـحم  مرح  هب  ار  یناوـیح 

. ددرگیم
ریخ و امـش  يارب  اهنآ  رد  میداد ، رارق  یهلا  رئاعـش  زا  امـش  يارب  جـح  مسارم  رد  ار  هبرف  قاـچ و  ياـهرتش  و  : » هدومرف دـنمجرا  دـنوادخ 
تفرگ و مارآ  ناشیاهولهپ  هک  یماگنه  و  دیربب ، اهنآ  رب  دناهداتسیا  فص  هب  هک  یلاح  رد  ندرک  ینابرق  ماگنه  ار  ادخ  مان  تسا ، تکرب 
ات میتخاس ، ناترّخـسم  ار  اهنآ  ام  هنوگ  نیا  دـینک . ماعطا  نآ  زا  زین  ار  ناریقف  عناق و  نادنمتـسم  دـیروخب و  اهنآ  تشوگ  زا  دـنداد  ناـج 

يروآدای و  تسا ، مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تنس  يایحا  نآ  رد   (1) دیروآ ». اج  هب  ار  ادخ  رکش 

هیآ 36. جح ، - 1
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و دوب ، هتفرگ  رارق  ناحتما  دروم  هک  مالـسلا  هیلع  لیعمـسا  شدنزرف  حبذ  ياج  هب  هیدف  ندمآ  هب  مدرم  هب  ترـضح و  نآ  هب  دنوادخ  فطل 

زمر و  دنشاب ، هنومن  سایقم و  نامرف  شریذپ  نامیا و  توق  رد  نینموم  يارب  مالسلا  امهیلع  لیعمـسا  میهاربا و  بانج  هکنیا  هب  تسا  هراشا 
ندومن دوبان  تلیـضف و  یگدنز  هب  ایند  نادنز  زا  ار  ناج  نداد  یـصالخ  دیلپ و  تسپ و  تافـص  هشیر  عطق  هراما و  سفن  نتـشک  هب  تسا 

. دیحوت نامیا و  لها  زا  یهورگ  ربارب  رد  يدنوادخ  تساوخ  هار  رد  ار  دوخ  هدارا  اهشهاوخ و 
مدرم هک  یماگنه  ات  دوب ، رمتـسم  لومعم و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  لمع  دـننام  یلاعت  دـنوادخ  يوس  هب  یناـبرق  هب  برقت  اـنامه  و 

زین ار  هیبلت  هکنانچ  دـندادیم . ماجنا  اهتب  هب  برقت  يارب  ار  ینابرق  و  دـنداد ، رییغت  جـح  کسانم  زا  ياهراپ  دـننام  ار  یناـبرق  لـمع  برع 
نآ زا  زین  ار  هیبلت  هکنانچ  داد ، صاصتخا  اتکی  دنوادخ  مانهب  درک و  كاپ  كرش  ياهیگتخیمآ  زا  ار  نآ  میرک  نآرق  دنتفگ . اهتب  يارب 
دای اتکی و  دنوادخ  يوس  هب  ندروآ  يور  نآ  دوب و  نآ  هتسیاش  هک  يوحن  هب  ار  ینابرق  و  تشاد ، ررقم  وا  ترضح  يارب  كاپ و  یگدولآ 

تسا يراگزیهرپ  صالخا و  حور  نآ  و  دومرف ، ییامنهار  دش  دهاوخ  نآ  یلوبق  ببس  هک  یحور  هب  و  دینادرگ ، تسا  لاح  نآ  رد  وا  مان 
اتکی دنوادخ  يوس  هب  ار  ناگدنب  همه  هدرک و  توعد  اتکی  دنوادخ  شتـسرپ  هب  تدابع  هنکما  دباعم و  همه  رد  هکنانچ  راگدیرفآ ، يارب 

: هدومرف دنمجرا  دنوادخ  تسا . هدومن  ییامنهار 
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اهنآ دنوادخ  هنوگنیا  تسامـش . يراگزیهرپ  اوقت و  دسریم ، وا  هب  هچنآ  دسریمن . ادـخ  هب  زگره  اهنآ ، ياهنوخ  هن  اهتشوگ و  هن  »

عوضوم  (1) ار ». ناراکوکین  هد  تراشب  و  دیرمـشب ، گرزب  تسا  هدرک  تیادـه  ار  امـش  هک  نآ  رطاخ  هب  ار  وا  ات  هتخاس ، امـش  رّخـسم  ار 
رتش و دنفـسوگ و  راتـشک  هک  دوشیم  روآدای  میرک  نارق  هتـشاد و  دوجو  يرـشب  عماوج  شیادـیپ  ودـب  زا  تایاور ، قبط  ینابرق  هب  برقت 

دنوادخ هدومن . ییامنهار  تدابع  نیا  هب  ار  دوخ  نیـشیپ  ناگدـنب  یلاعت  دـنوادخ  هک  تسا  یگدـنب  میدـق  موسر  زا  اهنآ  هب  نتـسج  برقت 
: هدومرف لاعتم 

امـش يادـخ  و  دـنربب ، میاهداد  يزور  اهنآ  هب  هک  ینایاپراهچ  رب  ینابرق  ماگنه  هب  ار  ادـخ  مان  ات  میداد ، رارق  یهاـگنابرق  یتما  ره  يارب  »
: دومرف میظع  دنوادخ  (2) و  ار ». ناگدنوشمیلست  ناعضاوتم و  هد  تراشب  و  دیوش . میلست  وا  نامرف  ربارب  رد  تسا ، يدحاو  دوبعم 

یکی زا  اما  دـنداد ، ماجنا  راگدرورپ  هب  برقت  يارب  يراـک  مادـکره ، هک  یماـگنه  ناوخب : اـهنآ  رب  قح  هب  ار  مدآ  دـنزرف  ود  ناتـساد  «و 
، تشک مهاوخ  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رگید  ردارب  هب  دوب ] هدش  دودرم  شلمع  هک  يردارب   ] دشن هتفریذپ  يرگید  زا  دش و  هتفریذپ 

هیآ 37 جح ، - 1
هیآ 34. جح ، - 2
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ناگتشذگ هرابرد  ار  خیرات  بتک  هک  یـسک   (1) دریذـپیم ». ناراگزیهرپ  زا  اهنت  ادـخ ، اریز ] مراد ؟ یهاـنگ  هچ  نم  : ] تفگ رگید  ردارب 

موسرم و نانوی  مور و  دنه و  ياهروشک  رد  اههدکتب  اهتب و  هاگشیپ  رد  ینابرق  لمع  راتـشک و  هک  تسا  رهاظ  نشور و  وا  رب  دشاب  هدید 
. تسا هتفرگیم  ماجنا  فلتخم  ياهتما  همه  رد  هدوب و  تیمها  اب  یتدابع 

ات دنتشگیم ، برقت  راتساوخ  نآ  هلیسو  هب  دنتسنادیم و  تدابع  ار  ینابرق  لمع  هدش  هتشون  تاروت  رد  هکنانچ  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  همه 
هکنانچ ار  تاروت  ماکحا  وا  دوب و  لومعم  وا  تعیرش  رد  زین  ینابرق  لمع  تشگ و  ثوعبم  يربمغیپ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هکنیا 

صوصخ نیا  رد  حیرص  ظفل  هب  مالسلا  هیلع  حیـسم  رماوا  لیجنا ، راهچ  نآ  رد  هوالع  و  هتـشاد ، رارقرب  اضما و  تسا  هناگراهچ  لیجانا  رد 
ناونع هبار  اهینابرق  راگدرورپ  نامرف  بسح  رب  هک  دومرفیم  رما  ار  تجاح  درد و  ناگدـنراد  ناراـمیب و  هک  تسا  یماـگنه  نآ  تسه و 

. ار تاروت  ماکحا  تسا  اضما  ریرقت و  نیرتهب  نیا  دنیامن و  اسیلک  دبعم و  میدقت  دوخ  زا  يادف 
دوخ میلست  اب  حیسم  ترـضح  دنتفگ  دندش و  وا  نیـشناج  دنتفرگ  یناسفن  ياهسوه  يزاب و  هب  ار  ادخ  نید  هک  یناسک  وا  زا  سپ  نکیلو 

نیا رد  هدینادرگ و  خوسنم  ار  اهینابرق  مکح  ندش ، هتشک  هب 

هیآ 27. هدئام ، هروس  - 1
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بیج زا  هاگنابرق  هب  اهینابرق  میدقت  يارب  هک  رامشیب  لام  رایسب و  يرگناوت  یکی  تشگ : لصاح  هدیاف  ود  يراصن  تعامج  يارب  هدیقع 

. تسا هدیشخب  ییاهر  ناهانگ  زا  ار  ناشیا  شیوخ ، ندرک  ینابرق  ندومن و  ادف  اب  هکنیا  رگید  دشیم و  جراخ  نانآ 
حیسم نوخ  هک  تسا  نییراوح  زا  یکی  سلوپ »  » نخس نآ  تسا و  راوشد  رایسب  روآتفگـش و  درخ  نابحاص  دزن  هک  تسا  ياهتکن  اجنیا 
نایربع هب  هک  وا  هلاسر  رد  مهن  باب  زا  هیآ 13 و 14  رد  هکنانچ  تسا ، یگـشیمه  ینابرق  رن  ياهزب  اهواگ و  نوخ  ضوع  تما  همه  يارب 

. تسا جردنم  هداتسرف 
: دراد نآ  یسراف  همجرت  رد  اهنآ  سدقم  باتک  رد  هک  تسوا  ترابع  نیع  نیا 

يافـص هک  دـشخبیم  تراهط  رادـقم  نآ  دوشیم  هتخیر  ناگدولآ  رب  نوچ  هدام  هلاسوگ  رتسکاـخ  اـهزب و  اـهواگ و  نوخ  رگا  هچ  - 13»
. دوشیم لصاح  مسج 

افـص هدرم  لامعا  زا  ار  امـش  سفن  دـینارذگ  ادـخ  شیپ  بیعیب  ینابرق  ار  دوخ  يدـبا  حور  هک  حیـسم  نوخ  ایآ  یلوا  قیرط  هب  سپ  - 14
« خلا دیئامن . تدابع  ار  هدنز  يادخ  ات  هک  دیشخب  دهاوخن 

ادـخ ار  وا  هک  تسا  هدرمـش  کبـس  کـچوک و  ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  شربـمغیپ  تلزنم  دـنوادخ و  يراوگرزب  هک  درم  نیا  رب  ياو  سپ 
ار هلمج  نیا  ناشسدقم  باتک  رافسا  رد  هکنیا  لاح  و  دنادیم ، تما  ینابرق  اهزب  نوخ  ياجب  ار  وا  نوخ  دنکیم و  وا  شتسرپ  دنادیم و 
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زا ار  وا  هدرک و  وا  هیدف  ار  دنفـسوگ  یلاعت  دنوادخ  تسا  یلیئارـسا  ره  ردـپ  لیئارـسا و  نادـناخ  گرزب  حـیبذ  هک  قاحـسا  : ) هدـناوخیم

. تسا هدش  هتشک  اهزب  ضوع  رد  حیسم  بانج  هک  دوشیم  دقتعم  و  هداد ) تاجن  نتشک 
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دوسالا رجح  مهدزناپ : لصف 

ندیسر و رد  شناگدنب  دنوادخ و  نایم  تسا  ياهطساو  نآ  و  دننکیم ، عورـش  اجنآ  زا  ار  فاوط  مدرم . يارب  تسا  ياهناشن  دوسالا  رجح 
هدنهانپ وا  هب  هک  يرگید  ای  هتشگزاب  شیوس  هب  شاهدنب  هک  تسا  ییالوم  تسار  تسد  هلزنم  هب  نآ  و  وا ، يدونشوخ  یتسود و  نتسویپ و 
ترــضح تـمظع  یگرزب و  يارب  يزمر  رگم  تـسین  تـسا و  ناگدـنب  ياـهنامیپ  هاـگیاج  نآ  دـنهدیم و  تـسد  رگیدـکی  هـب  هدـش و 

ياههار زا  انامه  و  تسا ، یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  ترضح  تسد  ندیـسوب  هلزنم  هب  نآ  ندیـسوب  ندیئاس و  تسد  و  لاعتم ، راگدرورپ 
. دنوشیم راتساوخ  شترضح  زا  ار  دوخ  ياهزاین  تاجاح و  ندمآ  رب  ناهانگ و  شزرمآ  دناهدش و  عمج  وا  هاگرد  هب  رود 

دوش فیصوت  حراوج  اضعاو و  تسد  ندوب  اراد  هب  هکنیا  زا  تسا  هزنم  سدقم و  یلاعتم و  رترب و  دنلب و  شترـضح  ماقم  هک  تسا  حضاو 
هب نآ  ندمآ  دورف  هدمآ و  دورف  يدنوادخ  تسد  هکنیا  لثم  و 
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ار وا  یتهارک  ای  تلجخ  هکنیا  یب  دهدیم  تسد  وا  اب  دـنکیم و  سم  ار  وا  سپ  دـسریم  نآ  هب  يدـنمزاین  ره  تسد  هک  تسا  ياهزادـنا 

هزادنا هب  تسا  راوازس  هچنآ  ار  کی  ره  شترضح  و  دیفـس ، ای  هایـس  ریقف ، ای  دنمتورث  تیعر ، ای  دشاب  هاشداپ  هکنیا  زا  معا  ددرگ . ضراع 
دنوادـخ تمحر  هچ  دـشاب ، هدوـب  یهورگ  اـی  هقبط  ره  زا  یگدـنز  رد  و  تسه ، هک  يداژن  ره  زا  دـیامرفیم ، تمارک  وا  برقت  تفرعم و 

تیصوصخ نآ  يارب  دریگیم و  ارف  خرـس  هایـس و  زا  معا  يدام  یگدنز  تهج  زا  ار  هجرد  تسپ  ای  هبترم  دنلب  ره  دراد و  تیمومع  لاعتم 
. تسین يرادربنامرف  قیفوت  یگدنب و  زج  یطرش  و 

باختنا دوخ  یگدـنب  راهظا  هب  هراشا  يارب  تسا  شزرایب  يداع و  یگداـس و  تیاـهن  رد  هک  ار  هایـس  گنـس  نآ  یلاـعت  دـنوادخ  اـنامه 
دننادب و ادخ  ار  نآ  مدرم  هکنیا  هب  دوش  رجنم  هرخالاب  تسا و  یناهنپ  يزار  تیـصوصخ و  نآ  رد  هک  دننکن  روصت  مدرم  هکنیا  ات  هدومرف 

رانک رب  رود و  تسا  یلصا  دوصقم  زا  عنام  هک  یتعنص  تافرصت  يراک و  تسد  ره  زا  یلاخ  شارت و  نودب  ار  نآ  سپ  دننک  نآ  شتـسرپ 
هـشیدنا هدید و  ات  هدومن  يداع  طسوتم و  ار  نآ  مجح  هایـس و  ار  نآ  هکلب  ددرگن  اهنآ  دننام  دـشاب و  هتـشادن  اهتب  هب  یتهابـش  ات  هدومرف 
هتـشادن یهجوت  نآ  یکچوک  ای  گـنر  راـبتعا  هب  دـنوشیم ) رهاوظ  هتفیرف  نارگید  زا  رتدوز  هک   ) نانیـشنهیداب ناـحولهداس و  یتح  مدرم 

. دنشاب
تسا اهتلود  نآ  تردق  تمظع و  هدنیامن  نوچ  اهنآ  هب  نادنمقالع  ناوریپ و  دزن  گرزب ، ریهامج  اهروشک و  یمسر  ياهمچرپ  يرآ 
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اـسب هچ  هک  هدـش  بیکرت  اهنآ  زا  هک  تسا  یتـالآ  هچراـپ و  تفاـب و  ظاـحل  زا  هن  اـهمچرپ  نآ  يارب  تاراـبتعا  نیا  تسا . مرتحم  ززعم و 

يرـشب تعیبـط  نوچ  تسا . نآ  سیئر  روـشک و  هب  یتـسود  هقـالع و  تهج  هب  اـهنآ  هب  مارتـحا  يادا  مالـس و  هکلب  دـنرادن ، یلاـم  شزرا 
، دادیم رارق  يرتسیفن  رتشزرااب و  گنس  ای  هرقن  ای  الط  يداع  گنـس  نیا  ياج  هب  ناحبـس  دنوادخ  رگا  تسا . لمجت  يرترب و  ناهاوخ 
ای وکین  رهوگ  نآ  دننام  ندومن  مهارف  لیـصحت و  يارب  دنتـسه  روهطوغ  ایند  تمعن  یـشوخ و  رد  هک  یناسک  لام و  ناگدنراد  فارـشا و 

یمالـسا و جـح  رد  هک  هچنآ  اب  نیا  و  دـندادیم ، رارق  زایتما  يرگناوت و  هلیـسو  ار  نآ  دـنتفرگیم و  تقبـس  رگیدـکی  رب  شزرااب  گـنس 
یگناگی و هب  ناگدـنب  قوس  و  تاـصاصتخا ، زا  نتـسج  يرود  تازاـیتما و  ءاـغلا  زا  هدـش  هتـساوخ  ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب  ندـش  فرـشم 

. دراد تافانم  یتسرپهناگی 
ترـضح يدـنوادخ  يارب  تسا  يراعـش  نوـچ  هکلب  تـسا ، گنـس  نآ  رد  هژیو  یتیـصوصخ  دوـجو  تـهج  هـب  هـن  دوسـالارجح  مارتـحا 

مالـس نآ  هب  بدا  مارتحا و  تیاهن  اب  سپـس  دـنروآیم و  يور  نآ  هب  ناناملـسم  وا ، تنطلـس  تردـق و  يارب  تسا  ياهناشن  راـگدرورپ و 
شوپور و  هدش ، هتخاس  یناتسهوک  ياهگنس  زا  زین  هبعک  هناخ  هکنانچ  دننکیم ، مالـس  نآ  هب  رود  زا  ای  دنـسوبیم و  ار  نآ  دنیامنیم و 

دروآ يور  شسدق  هاگرد  هب  هک  یسک  يارب  تسا  رادیاپ  میظع و  رایسب  وا  تنطلـس  هک  يدنوادخ  نکیلو  هدش ، هتفاب  ناسنا  تسد  هب  نآ 
نآ زا  شیب  هک  ياهزادنا  هب  شرئاعش  همه  رب  ار  نآ  و  هدومرف ، ررقم  هلبق  ار  نآ 
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لالج و اب  تاذ  نکیلو  قح ، ترـضح  روانهپ  نیمز  يور  ياهرهـش  ریاس  دـننام  تسا  يرهـش  همظعم  هکم  و  هداد ، يرترب  دوشیمن  روصت 

نآ رد  لوخد  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  هک  هدومن  نییعت  یمرح  وا  يارب  و  هداد ، صاـصتخا  مارتـحا  ینوزف  رایـسب و  یتفارـش  هب  ار  نآ  لاوزیب ،
. هدومرف عنم  مارحا  نودب 

هدومیپ و هک  یهار  بسح  رب  کـیره  و  هتفر ، هنیدـم  هکم و  هب  مالـسا  نیبم  نید  هب  رهاـظت  یناملـسم و  ماـن  هب  هک  نادرگناـهج  زا  یـضعب 
یگنس هک  ار  دوسالا  رجح  دوخ  جح  رد  ناناملسم  هک  دناهتفگ  غورد  هب  هتـسب و  ارتفا  دناهتـشون ، یباتک  ینید  ای  یـسایس  زا  معا  يدوصقم 

- دنراد هک  یبهاذم  فالتخا  اب  ناناملـسم - زا  کی  چیه  هکنیا  اب  دـننکیم ، تدابع  میدـق  نامز  رد  برع  یتسرپتب  راثآ  يایاقب  زا  تسا 
اهگنس یخرب  دننام  ار  گنس  نیا  هک  هدشن  هدینش  مه  تیلهاج  بارعا  زا  و  هتـسنادن ، هجوت  دروم  دوخ  تدابع  ناونع  هب  ار  دوسالا  رجح 

. دندومنیم هشیمه  گنس  نیا  زا  ار  مارتحا  تیاهن  هکنیا  اب  دنشاب ، هدرک  شتسرپ 
زا و  هدوب ، موسرم  ینامز  رید  زا  دـندرکیم - تدابع  ار  اهنآ  یتاذ  قاقحتـسا  ناونع  هب  هک  یناسک  زا  ریغ  مدرم - نایم  رد  اهگنـس  مارتحا 

. دنتشادیم اپ  هب  ار  اهگنس  يرایسب  تابسانم  رد  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  هک  دوشیم  مولعم  تسا  جیار  اًلعف  هک  یتاروت 
تفرگ نامیپ  دوخ  موق  زا  هک  یعقوم  رد  نون  نب  عشوی  هک  یگنس  دننام  دندادیم  رارق  هاوگ  ینامیپ  دهع و  يارب  ار  هچنآ  اهنآ ، هلمج  زا 
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گرزب و دـمآ  شیپ  زا  دوب  داـی  يارب  هک  ار  هچنآ  تسا ، هلمج  نآ  زا  (1) و  دـشاب . هاوگ  ام  رب  گنـس  نیا  تفگ : اهنآ  هب  تشاد و  ياپ  هب 
وا هب  ار  دوخ  اـت  دـش  رادوـمن  وا  هب  باوـخ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یماـگنه  رد  مالـسلا  هیلع  بوـقعی  هکناـنچ  تسا ، هدوـب  یمهم  هعقاو 

. تشاداپ هب  ار  یگنس  هدراذگ  مان  ادخ ) هناخ   ) لیا هناخ  ار  نآ  هک  ییاج  رد  گرزب  هثداح  نیا  يروآدای  يارب  دنایامنب ،
رذگ زا  دوب  دای  يارب  عشوی  هکنانچ   (2) تشاد . اپ  هب  ار  يرگید  گنـس  تفرگ  ماجنا  نابال  وا و  نایم  هک  ینامیپ  دوب  دای  يارب  نینچمه  و 
دوب دای  يارب  مالسلا  هیلع  یسوم  هکنانچ   (3) تشاد . اپ  هب  دهع  توبات  رد  گنس  هدزاود  ندرا  رهن  زا  لیئارسا  ینب  لیابق  طابـسا و  ندومن 

یصقا دجسم  هک  يروس  راوید  زا  یگنـس  هعطق  نونک  ات  دوهی  تشاد (4)  اپ  هب  هوک  هنماد  رد  ار  یگنس  یلاعت  راگدرورپ  نخس  نتـشون  زا 
شعافترا رتم و  دودح 48  رد  گنس  نآ  لوط  دنمانیم و  قارب  ار  نآ  دنرامشیم و  سدقم  تسا  دجسم  هلبق  تمـس  رد  هدرک و  هطاحا  ار 

هک یلـصا  دـبعم  دجـسم و  راوـید  ساـسا  زا  هک  تسا  ياهعطق  اـهنت  نآ  دـننکیم  ناـمگ  هک  تسا  نیا  نآ  سیدـقت  تهج  تسا و  رتـم   2
مالسلا هیلع  نامیلس 

عشوی رفس  زا  حاحصا 24  زا  هیآ 26 و 27  زا  لقن  - 1
هیآ 44 و 45. نیوکت ، رفس  زا  حاحصا 31 ، زا  لقن  - 2

هیآ 9 عشوی ، رفس  زا  حاحصا 24 ، زا  لقن  - 3
هیآ 4 جورخ  رفس  زا  حاحصا 24  زا  لقن  - 4
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هک يدیع  رد  ًاصوصخ  دنوریم  میلـشروا  هب  یـصوصخم  تاقوا  رد  هعطق  نیا  ترایز  جـح و  ناونع  هب  ناشیا  و  هدـنام ، یقاب  هتخاس  ار  وا 
. دمآ هیدف  مالسلا  هیلع  قاحسا  ترضح  يارب  زور  نآ  رد  هک  دنراد  هدیقع  تسا و  يربع  لاس  لوا  زور  نآ  دناهدیمان و  نابرق  دیع  ار  نآ 

هلمج زا  تسا ، دوجوم  سدقملا  تیب  رد  يرایـسب  دادـعت  دـننادیم و  سدـقم  یلیخ  ار  اهنآ  هک  تسا  رایـسب  ياهگنـس  زین  يراصن  يارب 
حیـسم ياپ  رثا  نآ  هک  دـنیوگیم : نینچ  تسه و  یناسنا  مدـق  زا  ياهناشن  نآ  رد  هتفرگ و  رارق  دوعـص  هبق  ریز  رد  هک  تسا  یگنـس  اـهنآ 

. تفر الاب  نامسآ  هب  هک  یماگنه  تسا  مالسلا  هیلع 
دوب کیدزن  ندیسوب  تسد و  ندیلام  سامت و  يرایسب  زا  هدش و  هدیئاس  هک  یلاح  رد  ار  گنس  نیا  هک  تسا  هتشون  ناگدنـسیون  زا  یکی 

. تسا هدید  ددرگ  فاص  نآ  راثآ  یلک  هب  هک 
یلامش راوید  نوریب  رد  هک  تسا  یگنـس  هعطق  دوشیم ، یهتنم  نوردـس (1)  نابایب  هب  هک  یفرط  زا  یبرغ  تمـس  رد  نویتز  هوک  نیئاپ  رد 

رهش يوس  هب  نویتز ) هوک   ) ایتز روط  هوک  زا  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  دنیوگیم : نینچ  دراد و  رارق  یـسور  ياسیلک 
هتـشاذگ نانآ  ياسیلک  لخاد  رد  گنـس  نآ  هک  دندرک  رایـسب  تیلاعف  یـسور  ياسیلک  ناراد  مامز  و  تسا ، هداد  هیکت  نآ  هب  هدـمآ  دورف 

دندومن و يریگولج  راک  نیا  زا  يراصن  رگید  ياههتسد  نکیل  دوش ،

. دنمانیم میرم  نابایب  ار  اجنآ  مدرم  رتشیب  - 1

دوسالا رجح  مهدزناپ : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


120 ص :
دنوش دنمهرهب  دنیوج و  كربت  نآ  هب  همه  هک  دندوب  هدادن  رارق  یمومع  هقطنم  ار  گنـس  نآ  عضوم  رگا  و  دـشاپ ، هب  یتمایق  رما  نیا  يارب 

هطاحا دناهتخاس  نایمور  هک  يروس  ار  نآ  فارطا  هک  تسا  يرگید  گنس  یلامش  تمس  رد  گنـس  نآ  ربارب  دشیم . ثداح  یگرزب  هنتف 
ياسیلک رد  نایاسرت  يارب  دنک و  هدهاشم  ار  سدقملاتیب  اجنآ  زا  ات  تسشنب  نآ  رب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  دنیوگیم : تسا و  هدرک 

سیدـقت دروم  تیاـهنیب  هک  دراد  دوـجو  يرایـسب  ياهگنـس  محل  تیب  رد  نینچمه  و  سیدـقت ، ياـهتنم  رد  تسا  ییاهگنـس  تماـیق 
. دوشیم رظن  فرص  اهنآ  تایصوصخ  نایب  زا  مالک  هلاطا  زا  يریگولج  يارب  تسا و  نایحیسم 

میهاربا ترـضح  دـننام  ناربمایپ  زا  کی  ره  برقت  لحم  هکنیا  هب  تسا  فورعم  دوهی  نایاسرت و  نیملـسم و  دزن  سدـقملاتیب  گنـس  اما 
هدوب راگدرورپ  سدق  هاگرد  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  مالسلا و  هیلع  دوواد  ترضح  مالسلا و  هیلع  بوقعی  ترضح  مالسلا و  هیلع 

رد هک  تافالتخا  همه  دوجو  اب  يرایـسب - مدرم  و  تسا ، مارتحا  هجرد  یهتنم  رد  یتواـفت  كدـنا  نودـب  همه  دزن  رد  گنـس  نیا  و  تسا ،
. دنیوجیم لاعتم  دنوادخ  هب  برقت  كربت و  نآ  هب  دنوریم و  نآ  ترایز  هب  دنراد - دوخ  نید  شیک و 
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جح رد  مالسا  ياقب  مهدزناش : لصف 

- دنراد بهذم  نابز و  تغل و  داژن و  تهج  زا  هک  یتافالتخا  اهروشک و  يرود  اهرهش و  اهنهیم و  یگدنکارپ  دوجو  اب  ناناملسم - انامه 
كاندرد نآ  زا  يوضع  رگا  تسا و  دبلاک  کی  تارذ  دننام  ناشیا  بولق  و  دناهتـسویپ ، ییاضعا  ازجا و  میکح ، زیزع و  راگدرورپ  رما  هب 

اهنآ و لاوحا  حالص  ناشیا و  راک  يرادیاپ  و  دریگیم ، ارف  ار  همه  یباوخیب  بت و  هتـشگ و  كاندرد  ندب  ءازجا  همه  نآ ، رطاخ  هب  دوش 
لـضف ناحبـس  دـنوادخ  دـننک  نوگرگد  ار  نآ  رگا  و  تسا ، یگتـسویپ  نیا  هب  طوبرم  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  تزع  و  ناشراتفگ ، يدـنلب 

. دش دنهاوخ  راتفرگ  يراوخ  یتخبدب و  هب  دوخ  ياههناخ  رد  و  دهدیم ، رییغت  ناشیا  رب  ار  دوخ 
(1) دیوشن » قرفتم  امش و  همه  دنوادخ  هتشر  هب  دیوش  کسمتم  و  : » هدومرف یلاعت  دنوادخ 

هیآ 103 نارمع  لآ  هروس  - 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ   (1) تفر » دهاوخ  امش  تلود  ورین و  دش و  دیهاوخ  تسس  سپ  دینکن  تموصخ  عازن و  و  : » هدومرف زین  و 

« تسین ناملسم  درامگن  تمه  نیملسم  ياهراک  هب  دنک و  حبص  هک  یسک  : » دومرف
ار رگیدمه  هکنیا  ات  دیروآیمن  نامیا  دـیروایب و  نامیا  هکنیا  ات  دـش  دـیهاوخن  تشهب  دراو  زگره   » تسا رورـس  نآ  زا  ثیدـح  نیا  زین  و 

.« دیرادب تسود 
ناشیا رفن  کی  زا  یگر  رگا  دنردام . ردپ و  کی  نارـسپ  دـنردارب و  مه  اب  ناگدـنروآ  نامیا  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

.« دننامیم رادیب  وا  رطاخ  هب  نارگید  دوش  هدز 
ار وا  دنکیمن و  گنرین  تنایخ و  وا  هب  تسوا . يامنهار  هنیآ و  وا و  مشچ  ناملـسم و  ردارب  ناملـسم  : » هدومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 

«. دنکیمن وا  تبیغ  دیوگیمن و  غورد  درادیمن و  اور  متس  وا  هب  دهدیمن و  بیرف 
ار شقیفر  هک  تسا  یـسک  اهنآ  نیرتهب  سپ  دـننکیم  دروخرب  مه  اـب  ناملـسم  ود  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  زین  و 

«. درادب تسود  رتشیب 
هب و  هدومرف ، دیکأت  قیوشت و  ناناملسم  همه  نایم  رد  يردارب  تیوقت  رب  مالسا  نید  ماکحا  زا  يرایسب  رد  لاعتم  دنوادخ  قیقحت  هب 

هیآ 46 لافنا ، هروس  - 1
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. تسا هدومرف  دیکأت  دنک  داجیا  ییادج  کشر و  ینمشد و  تسا  نکمم  ناشیا  نایم  رد  هچنآ  ندنکفا  رود 

عضو هب  یگدیسر  تصرف  نیشنرهش  ای  هیداب  لها  يارب  عامتجا  نآ  رد  هچ  تسا ، هدومن  عیرشت  يرایسب  عقاوم  رد  ار  نیملسم  عمجت  مالسا 
کی هب  راصحنا  اهنآ  هدـئاف  هچ  تسین ، یفاو  مالـسا  ياهفدـه  هیلک  هب  تاعامتجا  نآ  نوچ  تسا ، هملک  قافتا  يراـکمه و  رگیدـکی و 

. تسا هدومرف  عیرشت  تسا  جح  هک  ار  یناگمه  عامتجا  ناملسم  مدرم  يارب  ور  نیا  زا  دراد ، روشک  کی  ای  رهش و 
اجنآ زا  مالـسا  نابات  رون  هک  ینیمز  هب  دنوش . عمج  نیمزرـس  کی  رد  ناهج  ياهروشک  همه  زا  لاس  ره  رد  ناناملـسم  هک  دادرارق  ار  جح 
هناخ درگ  رد  ار  يراکمه  یگناگی و  نامیپ  هکنیا  ات  دنتسین ، دصقم  کی  يوس  هب  نید و  کی  رب  همه  دنیآ . دورف  هدومن  زاغآ  ندیشخرد 

: تسا نخس  کی  طقف  اهنآ  عامتجا  زا  روظنم  دنردارب و  همه  هک  یلاح  رد  دنوش  عمج  دننک ، دیدجت  راگدرورپ  ترضح 
«. تسا ادخ  لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحمو  اتکی  دنوادخ  زج  ییادخ  تسین  »

ياهمادنا اهتروص و  اهكاشوپ و  اجنآ  رد  سپ  دـننکیم . هّکم  دـصق  مالـسا  ناهج  مدرم  عون  همه  نیمز ، طاقن  همه  زا  جـح  ماگنه  رد 
يردارب و عامتجا ، نیا  هب  دوش ، هدـیمان  یمالـسا  هاگـشیامن  عامتجا ، نآ  هکم و  رهـش  تسا  هتـسیاش  هک  یمـسق  هب  ینیبیم ، ار  نوگاـنوگ 

، ماگنه نآ  رد  هجیتن  رد  و  تسا ، یمالسا  گرزب  هعماج  زا  یکچوک  تروص  هناشن و  عامتجا  نیا  و  ددرگیم ، دیدجت  یتسود  شزاس و 
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. دیامنیم یلجت  دوشیم و  راکشآ  شتاصخشم  نیرتلماک  رهاظم و  نیرتهدنشخرد  اب  یمالسا  یگناگی 

همظعم و هکم  رد  هک  یناسک  دـننام  دوخ  روانهپ  ياهنیمزرـس  رد  یگمه  هک  دـنکیم  ماهلا  ناـهج  ناناملـسم  همه  هب  عاـمتجا  نیا  اـیوگ 
. دنشاب هدوب  دنتسه  ناشیا  هدنیامن  مارحلا  دجسم 

هار هب  ناشیا  نتخیگنا  رب  و  رگیدکی ، يارب  ناناملـسم  یهاوخ  ریخ  یمالـسا و  یمومع  يأر  يرادیب  يارب  تسا  ياهلیـسو  نیرتگرزب  جـح 
بئاصم زا  نانآ  تاجن  اهیگدنامرد و  اهجنر و  زا  ینید  ناردارب  ییاهر  رد  ششوک  شبنج و  حور  شیادیپ  و  هملک ، داحتا  يدنمجرا و 

. ایالب و 
نیرتتخـس هچرگ  اـهتلم  زا  کـی  چـیه  رد  هک  تسا  يرما  جـح  نکیلو  تسا ، اهیتفگـش  رارـسا و  ياراد  شماـکحا  همه  مالـسا  نید 

هدز ياهنعط  ای  هتشاد  ضارتعا  نآ  عیرشت  تمکح  رب  یسک  هک  هدشن  هدینش  نونکات  نامز  زا  ياهرود  چیه  رد  و  دنشاب ، نید  نیا  نانمـشد 
یمالسا هعماج  ندنام  هدنز  اقب و  رد  هک  هدنشخرد  یتمکح  و  میدش ، روآدای  هک  نآ  يارب  راکـشآ  تسا  يدئاوف  ندوب  نآ  تلع  و  دشاب ،

. تشاد دهاوخ  تیدبا  يراب  ترضح  يرای  اب  و  دراد ، نایامن  يرثا  زورما  ات 
ندومن راوتـسا  رد  هنوگچ  طیحم ، کی  رد  گرزب  تما  کی  زا  فلتخم  رـصانع  عامتجا  هک  دنک  نامتک  ار  تقیقح  نیا  دناوتیمن  یـسک 

هک یسک  و  دیامنیم ، رثا  ناشیا  هملک  تردق  یگتسویپ و 
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هضیرف ماجنا  هک  دنک  نیقی  ات  دیامن ، هعجارم  دناهتـشون  جح  هرابرد  هچنآ  مالـسا و  نانمـشد  ياهباتک  هب  دیاب  دنک  راکنا  ار  نآ  تساوخ 

یگتـسویپ و حور  دنتـسه  نید  نیا  ناوریپ  هک  یناسک  سوفن  رد  و  درادیم ، هدـنز  دـیامنیم و  کیرحت  ار  یمالـسا  یگناگی  ّسح  جـح 
. دهدیم شرورپ  ار  تفلا  یتسود و 

تسکش ناشروظنم  و  دنتسین ، ناهاوخ  تسا  لئاح  ناشدوصقم  نانآ و  نایم  هک  ار  تدحو  یگناگی و  نیا  ندوب  نانمشد ، هکنیا  تهج  زا 
نیا زا  دنـشاب  هتـشاد  تردق  رگا  و  دننیبیم ، دوخ  يوزرآ  رد  یگـشیمه  رطخ  جح ، ماجنا  زا  هک  يرگنیم  ار  اهنآ  تسا ، یمالـسا  هعماج 

. دیامرف يرادهاگن  تیامح و  ار  نیملسم  همه  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  دیما  دنیامنیم ، يریگولج  یمومع  میظع  عمجم 
زغم تسین و  نآ  نایب  رب  رداق  نابز  هک  تسه  مارتحا  تمظع و  ياهزادنا  هب  ناناملسم  هعماج  سوفن  رد  هبعک  مارحلا و  دجـسم  جح و  يارب 

تافالتخا اب  ناناملـسم  همه  هکلب  تسین ، یفـالتخا  مالـسا  بهاذـم  ناوریپ  ناـیم  رما  نیا  رد  و  تسا ، زجاـع  نآ  ریوصت  روصت و  زا  یمدآ 
. دنروآیم يور  اجنآ  هب  میظعت  مارتحا و  مامت  اب  هک  ینیبیم  ار  ناشیا  دنراد ، هک  یبهذم 

رب تسا  لیلد  نیرتگرزب  نآ  رد  هکلب  دـننکیم ، راتفر  ارادـم  قفر و  هب  رگیدـکی  اب  ناناملـسم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  طقف  هن  مارتحا  نیا 
هب نامیا  هار  رد  نآ  يارب  دنراد و  ار  نآ  يوزرآ  هک  يدوصقم  فده و  ندوب  هناگی  رب  و  مه ، زا  ینابیتشپ  يردارب و  ناشیا و  يراکمه 
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. ینیبیمن رگید  نایدا  بهاذم و  نایم  رد  هجو  چیه  هب  ار  هفطاع  نیا  و  دنشوکیم ، لاعتم  هناگی  دنوادخ 

و ددرگیم ، لصاح  تافرع  يداو  رد  مهن  زور  فوقو  رد  هک  تسا  ییاـهتمحر  یبیغ و  تاـکرب  زا  ریغ  میداد  حرـش  هک  ار  هدـیاف  نیا  و 
مچرپ کی  ریز  رد  ار  ناشیا  تسا  نیتداهش  نامه  هک  راوتسا  یلصا و  ینخس  دنک  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  یعرف ، ياهملک  رگا  ناناملسم  انامه 

باکترا زا  هک  یناوارف  هودـناو  مغ  تلع  هب  هک  یلاح  رد  ینیبیم ، راگدرورپ  ترـضح  رـضحم  رد  ار  ناـنآ  همه  و  دـنکیم . يروآ  عمج 
هک يرس  رگم  یباییمن  اهنآ  رد  و  دیآیم ، دورف  ناشیاهمشچ  يایاوز  زا  تسا  کشرـس  هک  ناشیا  ياهناج  راثآ  نیرخآ  دنراد ، ناهانگ 

ییاهمشچ دوریم و  الاب  هک  ییاهاعد  دـنکیم و  يراز  راهظا  هداتفا و  يراوخ  هب  هک  ینابز  هدـمآرد و  عوضخ  عضاوت و  هب  هدـش و  لیام 
. تسا هتفرگ  ارف  ار  همه  هک  یصالخا  دشورخیم و  دشوجیم و  هک  یلد  دزیریم و  کشا  هک 

وا هاگـشیپ  یلاعت و  راگدرورپ  ترـضح  ربارب  رد  عامتجا  نیا  و  رادرب ، نامرف  ناگتفای  برقت  راکوکین و  ناگدیزگرب  تسا  ناشیا  نایم  رد 
. درادن هار  نآ  رد  ییامندوخ  تسین و  ایر  هب  هدولآ  وحن  چیه  هب  هک  صالخا  تقیقح  هب  رگم  دوشیمن  لیکشت 

یلاعت دنوادخ  يوس  هب  ناشیا  ياهلد   ) دش هتفگ  هک  یتیفیک  نامه  اب  تافرع  رد  فوقو  عامتجا و  نیا  هک  تسا  نشور  حـضاو و  همه  رب 
رد ار  نانآ  هک  دنراودیما  صالخا  يور  زا  هدش و  هجوتم 
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مورحم دشاب  نانآ  لاح  لماش  هک  یـضیف  ناشیا و  روخرد  هک  یتمحر  زا  درادیمن و  زاب  هرهب  بیـصن و  زا  دنکیمن و  دیمون  ناشدـصاقم 
عامتجا يراکمه و  یکین  تلیـضف و  هب  و  دـیامنیم . دـنمورین  دـهدیم و  توق  ناشیا  نایم  رد  ار  یگناگی  يردارب و  هطبار  دـیامرفیمن ،)

. دزاسیم هاگآ 
مادـک و  يروآیم ، هشیدـنا  رد  ینکیم و  روصت  تبترم  دـنلب  گرزب و  تما  نیا  یگدـنز  رد  كانلوه  هاگتـسیا  نیا  يارب  ار  رثا  مادـک  و 

زا انامه  دـنک  راکنا  یـسک  رگا  تسا و  حـضاو  تیاغ  هب  میتفگ  هچنآ  رد  میظع  عامتجا  نآ  ریثات  و  يراودـیما !!؟ نآ  زا  ار  عفانم  اههرهب و 
. نادجو بلق و  میمص  زا  هن  تسا  نابز  هب  ضرغ و  يور 
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جح يداصتقا  عفانم  مهدفه : لصف 

هب رایـسب  ریخ  دـننادب ، بوخ  ار  تهج  نیا  زا  ندرب  هرهب  رگا  و  دـید ، دـنهاوخ  زین  يداصتقا  عفانم  یهلا  مرتحم  هناخ  ترایز  رد  ناناملـسم 
. ددرگیم دیاع  ناشیا 

زا سپ  تشیعم  رما  رد  هرونم  هنیدم  همظعم و  هکم  ًاصوصخ  زاجح  نیمزرـس  رد  نیملـسم  زا  نادنمتـسم  هک  تسا  نیا  جـح  عفانم  هلمج  زا 
لـضف یلاعت و  دنوادخ  هیاس  هب  و  دنوشیم ، زاینیب  دوخ  دنزرف  نز و  يارب  تمحز  جنر و  زا  دعب  و  دنباییم ، شیاشگ  یگدـنز  رد  یگنت 

هب هک  یعافتنا  رب  هوالع  نآ  هطـساو  هب  و  دنوشیم ، هداد  يزور  دندرگیم  دراو  ناهج  فارطا  زا  هک  ینایجاح  تسد  هب  و  دنربیم ، هانپ  وا 
. دوب دهاوخ  دنموربآ  یمارگ و  دابآ و  زین  هنیدم ) هکم و   ) مرتحم مرح  ود  ددرگیم ، لصاح  مالسا  لها  زا  نادنمزاین 

قوقح ندرک  جراخ  رد  لام  یتسود  تلع  هب  دریگیم ، قلعت  ناشلاوما  هب  تاکز  سمخ و  هک  دنتسه  مدرم  زا  يرایسب  هک  نیا  رگید 
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ار بجاو  نیا  ماجنا  دش و  بجاو  ناشیا  رب  جح  هک  یماگنه  دناهدرک ، يراگنا  لهـس  هحماسم و  نیقحتـسم  هب  نآ  تخادرپ  یهلا و  هبجاو 

مزاع سپس  تخادرپ و  دنهاوخ  هدرک و  هبـساحم  دشاب  بجاو  نانآ  رب  یلام  قوقح  زا  هچ  ره  دننکیم و  كاپ  ار  دوخ  لاوما  دندرک  دصق 
. دنوشیم جح 

هک یلاح  رد  دنـسریم  زاجح  هب  هدومرف ، تمارک  نانآ  هب  يزور  رد  یـشیاشگ  ناحبـس  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  زا  نارازگجـح  رتشیب 
فلتخم ياهرهـش  رد  دننکیمن ، يریگتخـس  دوخ  هب  جراخم  رد  تسا ، ناشیا  اب  درمـش  زیچان  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تورث  يدایز  رادـقم 

هدنسیون و رادیرخ و  هدنشورف و  زا  اهناتسرهش  نآ  یلاها  نیاربانب  دنزرویمن ، غیرد  یتاغوس  ناونع  هب  فلتخم  سانجا  دیرخ  زا  یمالسا 
لها زا  نادنمزاین  هب  یشیاشگ  ریخ و  هجیتن  رد  و  دیسر ، دهاوخ  ناشیا  هب  ناناملسم  يرگناوت  زا  يرایسب  هدیاف  ربراب ، نیکـسم و  هطـساو و 

. دش دهاوخ  دیاع  مالسا 
ياههدـیاف دوس و  ناهج ، فلتخم  مدرم  ياههورگ  زا  نیرئاز  اب  دوخ  طابترا  زا  زاـجح  لـها  زا  نوگاـنوگ  فانـصا  لـغاشم و  ناگدـنراد 

و دـنیامنیم ، هدافتـسا  نانآ  زا  تسا  لاقتنا  لقن و  لباق  هک  ياهعتما  شورف  دـیرخ و  تلع  هب  زین  ناـشیا  روط  نیمه  و  دـنربیم ، يراـشرس 
ببـس تسا  نمـضتم  ناـیجاح  زاـجح و  لـها  هتـسد  ود  ناـیم  ار  يردارب  مهاـفت و  نسح  هکنیا  رب  هوـالع  تاـعافتنا  نیا  هک  تسا  حـضاو 

عضو دوبهب  یمالسا و  ياهروشک  اب  زاجح  لها  طابترا  ماکحتسا 

جح يداصتقا  عفانم  مهدفه : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


130 ص :
. دوشیم نانآ  يداصتقا 

. دنوشیم هاگآ  رگیدکی  ياهروشک  لاوحا  عاضوا و  زا  هطبار  لوصح  یمومع و  عامتجا  تلع  هب  نایجاح 
ار نانآ  يارقف  انامه  هچ  دناسریم ، تکرب  ریخ و  نیمرح  یلاها  هب  ًاصوصخ  دـنربیم  رایـسب  هدـیاف  يداصتقا  هیحان  زا  جـح  رد  ناناملـسم 

ناماس نآ  مدرم  يارب  ار  شاعم  هوجو  دزاسیم و  دودسم  هدروآ  دیدپ  ناشیا  یگدـنز  رد  یگنـسرگ  هک  ار  ییاهفاکـش  دـنکیم و  زاینیب 
، دنامیم یقاب  تسا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  راگدای  هک  يدنوادخ  مرتحم  هناخ  تهج  نیدب  و  دیامنیم ، ناسآ  دنتسه  یتخس  رد  هک 

. ددرگیم هتشارفا  نیمز  يور  رد  دیحوت  مچرپ  و 
زا جح  عامتجا  نآ  نکیلو  تسا ، يدنوادخ  شزرمآ  بلط  نآ  هک  هدوب ، ینید  رما  طقف  جح  ماجنا  زا  نشور  فده  مالسا  زا  شیپ  هچرگا 

. تسا هدوبن  رانک  رب  هتشاد  ریثات  یبرع  تما  يدام  یبدا و  یناگدنز  رد  هک  يویند  عفانم 
يارب يزکرم  نینچمه  درکیم و  ثادـحا  یناـگرزاب  يارب  ییاـهرازاب  جـح  ماـجنا  مسوم  ندیـسر  ارف  تبـسانم  هب  تیلهاـج  ناـمز  بارعا 

. دادیم بیترت  یبدا  ياههقباسم  و  تشادیم ، هضرع  غیلب  رعش  رثن و  زا  ار  دوخ  یبدا  تامحز  و  دروآیم ، دوجو  هب  دوخ  تایبدا  هضرع 
دیناسریم تعفنم  ریخ و  نآ  هب  ناگدـنوش  دراو  هکم و  نینکاس  ناشیا و  هب  هک  دوب  یتراجت  ياهرازاب  جـح  ماگنه  رد  هیروس  یلاها  يارب 

هب هک  هدوب  برع  هدنکارپ  مدرم  يارب  یهاگ  هدعو  جح  مسوم  انامه  و 
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یناگدـنز و روما  دـندناشوپیم و  لمع  هماج  عامتجا  نآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  طابترا ، ياههار  ندوبن  لزاـنم و  يرود  هطـساو 

: دناهدروآ نینچ  اهنآ  هتفگ  زا  دندادیم و  ماجنا  ار  شیوخ  ياهراک  هنایلاس و  جئاوح 
« هبعک تسا  ییوکین  هاگترایز  هچ  جح و  ماگنه  تسا  یبوخ  هاگ  هدعو  هچ  »

: دوشیم راکشآ  راتفگ  نیا  خساپ  میدش  روآدای  ًاریخا  هچنآ  زا  و 
هلیسو و  مالسا ، نیبم  نید  ناکرا  زا  ینکر  هک  تسا  یجح  حلاصم  تشگ  نشور  هک  یقیاقد  دش و  هداد  حرش  هلاسر  نیا  رد  هک  ییاهزار 

يرارـسا ياراد  مانالا  ریخ  ترـضح  ماکحا  ریاس  دـننام  مالـسا  رد  جـح  هتبلا  و  تسا ، ماظن  نیرتهب  هب  نیملـسم  رب  تمعن  تمحر و  هضاـفا 
؟ دوب هچ  دوب  برع  مدرم  موسرم  تیلهاج  نامز  رد  هک  جح  لمع  هدیاف  نکیلو  دوشیمن ، هدرمش  دیآیمن و  ددع  هب  هک  تسا 
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یناگمه نمجنا  لیکشت  هلیسو  جح ، مهدجیه : لصف 

. دنشابیم مالسا  نید  هب  نیدتم  هک  تسا ، يرشب  سوفن  ینویلیم  هاگهدعو  همظعم  هکم 
رئاعش زا  یکی  ماجنا  مان  هب   ) لیلج دنوادخ  تسا و  هدیدرگ  عضو  ناناملسم  تفرـشیپ  مالـسا و  قیاقح  رـشن  يارب  نوناک  نیرتگرزب  جح 

. تسا هداد  رارق  یناگمه  نمجنا  لیکشت  يارب  ياهلیسو  ار  نآ  هدناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  یهورگ  ینید )
هب لباقتم  یتسود  رادید و  اب  ات  دنوشیم ، وربور  رگیدکی  اب  نیمز  زا  هطقن  کی  رد  ناناملسم  فلتخم  تاجتـسد  اههورگ و  نمجنا  نیا  رد 

دیاب هک  ار  ییاهراک  هداد و  ماجنا  هتشذگ  ياهلاس  رد  ناناملـسم  عامتجا  هک  يرومارد  دننیزگ . يرودیگدنکارپ  زاو  هتـشگ  کیدزنمه 
حالـصا رد  دـننک و  یگدیـسر  ناشیگدـنز  یگنوگچ  یعاـمتجا و  یلعف  عاـضوا  هب  نینچ  مه  دـنیامن . تروـشم  دـنهد  ماـجنا  هدـنیآ  رد 

نیزواجتم و يدعت  ملظ و  عفر  مهافت و  نسح  داجیا  رد  دنیامن و  یعس  نآ  تالضعم 
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دوخ نیرکفتم  دنلب  رکف  زا  دنشوکب . ناناملـسم  هعماج  يالتعا  يارب  و  دنوش ، ماگمه  رگیدکی  اب  تقیقح  قح و  هار  رد  داشرا  و  نایدعتم ،

اب هک  تسا  یمومع  عمجم  نیا  رد  دنهد . رارق  هقادم  لمأت و  دروم  ار  نانآ  قیرط  هئارا  هدومن و  هدافتـسا  یگدـنز  یـشم  طخ  باختنا  يارب 
دادمتسا رگیدکی  زا  دوخ  يایند  نید و  حالـصا  یگناگی و  داجیا  رد  هدرک و  یگدنکارپ  عفر  دوخ  لاوحا  لامآ و  هرابرد  وگتفگ  ثحب و 

. دنیامنیم یسررب  ار  هطوبرم  روما  لماک  يرایشوه  اب  هدومن و 
هب ار  تافالتخا  اههنیک و  و  يردارب ، یگناگی و  هب  ار  رگیدکی  نتشاد  راوخ  و  دنکیم ، فرط  رب  ار  ییادج  ینمـشد و  هک  یلیاسو  زا  دیاب 

سوفن رد  يراکادـف  يورین  دـیدشت  و  يدرمناوج ، تعاجـش و  بجوم  هک  یلماوع  و  هدرک ، هدافتـسا  دـیامنیم  لیدـبت  یتـسود  قاـفتا و 
بصغ قوقح  دنبایرد و  ار  دوخ  نیرید  تمظع  دجم و  هدیدرگ  ناناملسم  هعماج  شبنج  ببـس  هکنیا  ات  دریگ . رارق  هجوت  دروم  دوشیم ،

. دنبای زاب  ار  هتفر  تسد  زا  يدازآ  هدومن و  درتسم  ار  دوخ  هدش 
نتخاس راکشآ  هملک و  تدحو  رثا  رد  رگم  تسا  هدوبن  دنتشاد ، هتشذگ  ياهنرق  رد  يزوریپ  تزع و  یگرزب و  زا  ناناملـسم  هک  ار  هچنآ 

. هنأش یلاعت  شترضح  نخس  نتشارفا  تشادهگن و  رد  ششوک  وا و  هتساوخ  نداد  ماجنا  دنوادخ و  نامرف 
يارب جـح  کـسانم  يادا  و  دریگیم ، ماـجنا  نآ  هب  بیرق  اـی  هجحلا ) يذ  متـشه   ) هیورت زور  رد  هـکم  رد  تمـس  ره  زا  ناـیجاح  عاـمتجا 

و هدش ، رضاح  اجنآ  رد  کیدزن  رود و  ياههار  زا  هک  يرفن  نارازه 
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اب رافغتـسا  شزرمآ و  بلط  اعد و  هب  هاـتوک  تدـم  نآ  رد  ناـشیا  لاغتـشا  و  هجحلا ) يذ  مهن   ) هفرع زور  رد  دـنچ  یتعاـس  یگمه  فوقو 
نآ زا  تمحر  دیما  هب  هک  یلماک  هجوت  و  ملاع ، راگدرورپ  سدق  هاگشیپ  رد  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  يراوخ و  تلذ و  یگدنب و  تقیقح 

دراد و زاـب  یمومع  ياـهراک  رد  وگتفگ  زا  ار  ناـشیا  اـسب  هچ  دـنیوجیم ، ار  وا  يدونـشخ  نـالان  ناـیرگ و  یگمه  و  دـنراد ، یلعا  ءدـبم 
. دنک يریگولج 

ناحبـس دنوادخ  هک  اجنآ  رد  تماقا  زور  هس  رد  دنوشیم ، دراو  ینم  هب  دـندرگیم و  زاب  مارحلارعـشم  تافرع و  هب  فوقو  زا  هک  یماگنه 
بسانم اجب و  رایسب  تسا  یتصرف  هدش ، هتساوخ  بابحتـسا  قیرط  هب  هک  زور  هس  نآ  تاعاس  مامت  رد  لحم  نآ  رد  ندنام  و  هتـشاد ، ررقم 

. میداد حرش  هچنآ  هب  ندیسر  یمومع و  تارواشم  يارب 
داجیا رد  ناوارف  شـشوک  درک . راکنا  ناوتیمن  ار  تایقرت  زا  ياهراپ  و  دنیبیم ، هتفرـشیپ  رکفت  ندمت و  رد  ار  دوخ  رـشب  هک  نامز  نیا  رد 

كرویوین رد  للم  نامزاس  هدوب و  سیوس  روشک  تختیاپ  ونژ  رد  اًلبق  هک  قفتم  للم  هعماـج  دـننام  یعماوج  تسا و  هدرک  یناـگمه  حـلص 
اهنآ يرارق  رب  رد  رایـسب  ياهتقـشم  اهجنر و  دناهدرک و  سیـسات  دنله  روشک  تختیاپ  ههال  رد  يرواد  ناوید  اکیرمآ و  ردنب  نیرتگرزب 

عاـمتجا و زا  سپ  و  دـنوش ، عمج  اـجنآ  رد  ناـهج  فلتخم  لـلم  زا  ینادرم  هک  تسا  یهاـگ  هدـعو  ناـشیا  دوـصقم  و  دناهتـشاد ، لوـمعم 
حلص و يرادیاپ  بجوم  هک  دننک  باختنا  ار  یشور  هار و  اهتروشم 
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ياهشـشوک هدـشن و  قفوم  دوخ  دوصقم  ماجنا  رد  لاح  نیا  اب  هک  تسا ! فسات  ياج  نکیلو  دـشاب  اـهگنج  اهینمـشد و  زا  يریگولج 

. تسا هدیدرگ  نارگمتس  نیملاظ و  زا  تیامح  يارب  يزکرم  هدش و  دیماان  هنایوج  حلص  دصاقم  هب  ندیسر  زا  هدیشخبن ، هجیتن  نانآ 
ینابرهم و یهاوخریخ و  هیاپ  ساسا و  رب  ناگدنیامن ، رثکا  سوفن  رد  حالـصا  یتشآ و  رکف  هک  تسا  نآ  نانآ  تیقفوم  مدع  یلـصا  تلع 

نیا لصا  و  تسا ، راوتسا  ّتین  يدیلپ  تشز و  کیرات و  ياههشیدنا  هریرـس و  ءوس  رب  ناشیا  راکفا  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسین ؛ نامیا 
صرح و نکیلو  درک ، شوماخ  ار  نآ  ناوتن  رگید  دیاش  گنج  ندش  هتخورفا  اب  هک  تسا  یشتآ  ياههلعـش  شیادیپ  زا  سرت  يارب  روظنم 

ییوجهزیتس شتآ  درادیم و  او  تاررقم  نآ  يدوبان  یناریو و  هب  ار  ناشیاو  دوشیم ، هریچ  اهسرت  نیا  رب  ناهج  دـنمورین  ياـهتلود  زآ 
. دزاسیم لعتشم  ار 

نرق هدراهچ  زا  لاعتم  دنوادخ  ار  نآ  هجو  نیرتهب  دناهداد ، لیکـشت  ار  یناهج  فلتخم  ياهنامزاس  نآ  رطاخ  هب  هک  ار  هچنآ  لاح ، ره  هب 
مالسا ینامسآ  ماکحا  رد  ًامامت  دنصیرح  نآ  رب  دنشیدنایم و  ناهج  ناهاوخریخ  دنهاوخیم و  نابلطحلص  ار  هچنآ  و  هتـشاد ، ررقم  شیپ 

. درک هدافتسا  ناوتیم  جح  عیرشت  زا  هک  رایسب  دیاوف  زا  تسا  يدوس  هدیاف و  و  دراد ، دوجو 
ار اجنآ  هب  دورو  هزاجا  ناشدوخ  ریغ  هب  دشابیم ، نیعم  یصاخشا  يارب  دودحم  دناهدرک ، سیسات  ار  نآ  رشب  دارفا  هک  ییاهنامزاس 
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دنمتورث و دیفس و  هایس و  نایم  هکنیا  نودب  دناهدش  هدناوخ  نآ  يوس  هب  ناناملسم  همه  هک  تسا  يدعوم  جح  هاگهدعو  نکل  دنهدیمن ،

. تسا یندب  یلام و  تعاطتسا  ناگدنراد  صوصخم  جح  بوجو  هچ  رگا  دشاب ، یقرف  تیعر  هاشداپ و  عیضو و  فیرش و  ریقف و 
نطاب و رهاظ و  رد  دـنمورین  گرزب و  ياهتلود  ناگدـنیامن  هدـنبیرف  تقیقح  رد  هدـنبیز و  تروص  هب  اـهنامزاس  اههاگهدـعو و  نآ  رد 
ار ناوتان  فیعض و  ياهتلود  قوقح  تردق ، نتشاد  ذوفن و  لامعا  هطساو  هب  و  دننیبیم ، دوخ  يارب  یـصاخ  تازایتما  اراکـشآ  یناهنپ و 

. دنهاوخیم ار  دوخ  ياهوزرآ  دصاقم و  هب  ندیسر  ناشیا ، ناگدنیامن  روضح  زا  و  دننکیم ، لامیاپ 
دنلب تفـص  نیا  هب  مازتلا  رب  ناشیا  ندومن  هاگآ  نایجاح و  هب  نیقلت  یتاقبط و  تازایتما  ياغلا  يارب  یگدامآ  تهج  هب  جح  هاگهدعو  زور 
سابل کی  هب  ناشیا  ندـش  سبلم  تانیعت و  ياههناشن  اهتنیز و  اـهكاشوپ و  ندروآ  نوریب  نت  زا  هیاـمنارگ ، بدا  نیا  هب  بّدأـت  هیاـپ و 

یگناـگی و روهظ  دوـصقم و  لوـصح  يارب  یگمه  هکنیا  اـت  تسا ، هدـش  ررقم  دنـشاب ، يواـسم  ربارب و  نآ  رد  یگمه  هک  لکـشلا  دـحتم 
هدشن ررقم  یساسا  طرش  نیا  رگا  و  دنرادب ، هضرع  ار  دوخ  هتفای و  روضح  فرش  نآ ، رهاظم  نیرتدنلب  اههولج و  نیرتهب  هب  قلطم  يواست 

رهاظت و دوخ  تایثیح  نووش و  ماقم و  هب  دـندومنیم و  رخف  رگیدـکی  رب  دـندیلابیم و  دوخ  يرهاظ  ياهتئیه  اـهسابل و  هب  هنیآ  ره  دوب 
فالخرب روما  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  هتبلا  و  دندرکیم ، ییامندوخ 
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. تسا هدش  راتساوخ  جح  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يروظنم  نآ 

رد و  دنروآ ، دای  هب  دنرادن  نآ  عفد  هب  یهار  هک  ار  یناسک  دنب  دیق و  جنر و  نادنمزاین و  زاین  ناناوتان و  یناوتان  هک  دنشاب  یلاح  رد  هکنیا 
تیموکحم و دنب  رد  هکنیا  اب  و  دنـشاب ، هدمآ  دورف  تسایر  تورث و  یگرزب و  تازایتما  یـشنمدنلب و  تمظع و  موسر  زا  هک  دنـشاب  یلاح 
زا هظحل  ره  تالاح و  زا  هک  یلاح  ره  رد  هک  دنشاب  یـسک  دننام  و  دنیامن ، فارتعا  دنتـسه  رگداد  هبترم و  دنلب  اناوت و  دنوادخ  تیلوئـسم 

دـنکیمن و اـطخ  هک  یظعاو  نیرتوگتـسار  هاوخ و  ریخ  حـصان و  نارنخـس  نیرتغـیلب  يدرف ، یعاـمتجا و  نوؤـش  زا  ینأـش  ره  تاـظحل و 
. دنکیمن تلفغ  ناشیا  زا  تسا و  اهنآ  هارمه  زارمه و  درادن ، يراگنالهس 

حالـص يراک و  هابت  داسف و  زا  يریگولج  يارب  و  مهم ، ياههدافتـسا  ياراد  هبترم و  دنلب  تمظع و  اب  تسا  یعمجم  جـح  هک  نیا  هصالخ 
ورین و تاجرد  یـصوصخ و  ناگدـنیامن  هشیدـنا  ساسا  رب  نآ  هیاپ  و  دوشیم ، ضوع  هلاس  ره  هک  یمومع ، تسا  یهاگتروشم  تیناـسنا 

كاپ یناوراب  هدومن و  رود  یهارمگ  بابـسا  یـصخش و  ضارغا  زا  ار  دوخ  نآ  ياضعا  و  تسا ، هدشن  هدراذگ  ناگدننکباختنا  یناوتان 
راک هب  دوخ  ياهروشک  رد  هک  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  یملع و  دـئاوف  زا  تسا  ياهمانرب  کی  ره  اب  و  دـناهدرک ، عامتجا  اجنآ  رد 

و دـننکیم ، وگتفگ  یگناگی  حور  شیادـیپ  هرابرد  نآ  رد  هک  تسا  یهاگتروشم  نمجنا و  ناـمزاس و  نیرتهب  و  دـناهتفرگ ، هجیتن  هدرب و 
نیب دراد  ناکما  ای  هدش  عقاو  هک  یتافالتخا  اههلصاف و  ندرک  کیدزن  يارب 
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. دنیامنیم توعد  وکین  تایلمع  و  هدنیآ ، تداعس  هب  ناناملسم  فطاوع  نداد  هجوت  يارب  و  دننکیم ، راک  ددرگ  عقاو  اهتلم 

ناشیا ياهتفرشیپ  هزادنا  اهنآ و  شور  دوخ و  ینید  ناردارب  رابخا  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  ددرگیم  رب  دوخ  رهـش  هب  یجاح  هکنیا  زا  سپ 
لاوحا زا  و  دنزاسیم ، هاگآ  ار  دوخ  مدرم  دنهدیم و  راشتنا  دناهدیمهف  هدینش و  هدید و  اجنآ  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  حضاو  و  دراد ، عالطا 

تیاـکح دوخ  موـق  يارب  هدـش  لـصاح  يراـکمه  مهاـفت و  نسح  زا  همه  يارب  هک  ار  هچنآ  دـنراد و  هک  یتیعـضو  تسد و  رود  ناردارب 
. دنهدیم حرش  دناهداد  صیخشت  نیملسم  مالسا و  يزوریپ  تفرشیپ و  يارب  عامتجا  زکرم  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  و  دننکیم ،

ار راع  گنن و  زا  يرود  تیمح و  تریغ و  شتآ  ناشیا  ياههنیـس  رد  هدومن و  رایـشوه  ار  مدرم  نایجاح  تاـعالطا ، اـهیهاگآ و  نیا  اـب 
. دندرگ دنمهرهب  جح  دئاوف  عفانم و  زا  دننک و  لمع  دناهتسناد  هچنآ  هب  ناناملسم  همه  هک  تسا  دیما  و  دنزورفایم ،

شخبتایح همانرب  نیا  رد  شیوخ  نوگاـنوگ  عفاـنم  دـهاش  اـت  : » همیرک هیآ  رد  رهاـظ  بسح  رب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  نیا  روآتفگـش  و 
، دراد رب  رد  ار  یمومع  حالصا  تسا و  یعامتجا  هضیرف  يادا  نآ  هک  ار  یعفانم  ندید   (1) دننک ،». دای  ار  ادخ  مان  ینّیعم  ماّیا  رد  و  دنشاب ،

تسا يدرف  هضیرف  يادا  نآ  هک  شترضح  مان  ندرب  رب 

هیآ 28 جح ، - 1
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. هتشاد مدقم 

دنوادـخ یئوگ  هکنانچ  دـناهدرک !! اهر  ار  نآ  ییادـتبا  تمـسق  دـنهدیم و  ماجنا  دـننکیم و  تعاطا  ار  هیآ  رخآ  فصن  ناناملـسم  انامه 
. تسا هتساوخن  ناشیا  زا  يزیچ  مود  هضیرف  يادا  زج  یلاعت  هناحبس و 

زا و  دوب ، دهاوخ  ناشیا  یناگدنز  لماوع  نیرتگرزب  زا  جح  دنک ، يرای  ریدقت  دسر و  ارف  تلم  نیا  يرادـیب  ادـخ  تساوخ  هب  هک  یماگنه 
. تسین راوشد  شسدقا  تاذ  رب  نآ  تباجا  میتسه و  نآ  ناهاوخ  لاعتم  دنوادخ 

مالسا للم  همه  زا  دوشیم  هتفریذپ  دوخ  ياهرهش  رد  ناشیا  نانخس  هک  یناسک  هشیدنا و  يأر و  نابحاص  ذوفنو و  تلزنم  ناگدنراد  رگا 
ییاسانـش يارب  راوتـسا ، ینامیا  لماک و  یـصالخا  فیرـش و  یفطاوع  كاپ و  ياهیحور  اب  و  دـننک ، عامتجا  هدـنکارپ  رود و  ياهرهـش  زا 

هب سپ  دنرادن ، غیرد  یعاسم  کیرـشت  زا  دنهد و  لیکـشت  ینمجنا  ینم  رد  یتایح ، يورین  شیازفا  ظفح و  يروش و  لیکـشت  رگیدـکی و 
ار ناناملـسم  نخـس  هک  ینامزاس  يارب  ددرگیم  یهاگیاج  هکم  ماگنه  نیا  رد  و  دش ، دهاوخ  لماک  جح  هدیاف  تمکح و  هکنادـب  نیقی 
رد هک  دوب  دهاوخ  يرثا  مارم  هملک و  رد  قافتا  عامتجا و  نیا  يارب  هک  تسا  حـضاو  دـنکیم و  یگدیـسر  ناشیا  ياهدرد  هب  دونـشیم و 

. دش دهاوخن  تفای  نآ  دننام  ناهج  همه 
تلع و  دننکیم ، يریگولج  جح  هب  نتفر  زا  ار  دوخ  يایاعر  دناهدرک ، فرصت  ار  یمالسا  ياهروشک  زا  یضعب  هک  هناگیب  ياهتلم 

یناگمه نمجنا  لیکشت  هلیسو  جح ، مهدجیه : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


140 ص :
ششوک دنتسه  مالسا  نمشد  هک  وگروز  ياهتلود  زا  یـضعب  نینچمه  و  میدش ، روآدای  ار  نآ  زا  ياهراپ  هک  تسا ، يروما  زا  سرت  نآ 
مالـسا هک  يدح  هب  دنراد  نآ  یگدنـشخرد  ینـشور و  ندرک  هریت  نید و  نیا  ندومن  دوبان  یهلا و  رون  نیا  ندرک  شوماخ  هار  رد  ناوارف 

هب هتـشذگ  ناشزغم  زا  نانآ  هنانئاخ  موش و  دصاقم  ماجنا  يارب  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، هدش  نایاپیب  هودـنا  يراتفرگ و  نیرتگرزب  اهنآ  يارب 
رگا نکیل  و  دناهدرک ، لامعا  هضیرف ، نیا  ماجنا  زا  ناناملـسم  يریگولج  جح و  هار  نتـسب  يارب  دناهتـشاد  ییاناوت  هچ  ره  و  دـناهدرب ، راک 

. دوب دهاوخن  نآ  يریگولج  هب  رداق  یتردق  ورین و  چیه  دیآ  دوجو  هب  اهتلم  رد  یتایح  شبنج 
دالب و نآ  یـصوصخ  حـلاصم  رد  هلخادـم  زاجح و  یلخاد  روما  میظنت  يارب  ینمجنا  نینچ  ندـمآ  دوجو  هب  زا  دوصقم  هک  دـنامن  هتفگاـن 
اب ره  دـنکیمن و  قیدـصت  ار  نآ  قطنم  لـقع و  هک  تسا  يرما  نآ  هچ  تسین . اـهنآ  ندوـمن  هرادا  يرادـمامز و  هوـحن  تموـکح و  نییعت 

عامتجاو دنوش  دحتم  دنیآ و  مهارف  مالـسا ، ناهج  رد  تلزنم  يأر و  نابحاص  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دـیامنیم . راکنا  ار  نآ  يروعش 
. دش هتفگ  هک  ییانعم  هب  دشاب  ینامزاس  ناملسم  للم  يارب  هلاس  همه  ناشیا 

لیهـست تراـیز و  جـح و  هیحاـن  زا  تسا  هنیدـم  هکم و  هب  طوبرم  روما  میظنت  تشاد  دـیما  ناوتیم  نمجنا  نیا  زا  هک  ياهلئـسم  نیرتمهم 
نایعیش زا  مجع  ای  برع  هکنیا  زا  معا  جح  هدنراذگ  هچ  دنروآیم ، يور  اجنآ  هب  فلتخم  ياهروشک  زا  هک  نیرئاز  جاجح و  ياهراک 
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زا رگا  ًاصوصخ  نیمرح  یلاـها  فرط  زا  تسا  راوازـس  تسا  ناحبـس  دـنوادخ  هناـخ  هدـننکترایز  هک  نیا  هب  رظن  ننـست ، لـها  اـی  دـشاب 

هکم و مدرم  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  هضیرف  دشاب  هتساوخ  هک  يوحن  ره  هب  تسا  هتسیاش  هکلب  دسرن ، وا  هب  یتمحز  جنر و  دشاب ، نادنمتـسم 
. دننک يرای  کمک و  ینابرهم و  وا  هب  هنیدم 

مارحلا و دجسم  هکم و  رد  دنوادخ  هناخ  هدننکترایز  یهاگ  دنـشاب ، هتـشاد  یهارمه  تدعاسم و  لامک  نیرئاز  هب  تبـسن  تسا  هتـسیاش 
هتخوس رگج  رب  یغاد  كانزوس و  لد  رب  یشتآ  دوشیم و  هدوزفا  شیاهجنر  اهدرد و  رب  هک  دنکیم  دروخرب  یتالکشم  هب  تافرع  ینم و 

. دسر شداد  هب  هک  تسین  ياهدننک  محر  دنک و  عافد  دوخ  زا  هک  تسین  یتردق  دنمورین و  یتسد  ار  وا  ددرگیم و  ضراع  وا 
نیمـضت نیمأـت و  يارب  یهاوخدوخ  ییوگروز و  هب  یگتخیمآ  تیبـصع و  هب  یگدوـلآ  نیرتـمک  نودـب  تاـماظتنا  تاررقم و  عـضو  سپ 

هک یـسک  و  دوشن ، عقاو  اهنآ  نایم  يدروخ  رب  یعرف  ییزج و  تافالتخا  ببـس  هب  هکنیا  ات  تسا ، مزـال  ناـنآ  يدازآ  ناـیجاح و  یگدـنز 
ماجنا زاینیب و  اتکی و  دنوادخ  ياضر  بّرقت و  زج  اهجنر  لمحت  رفـس و  زا  هک  یمدرم  يارب  تسا ، تیامح  دروم  هدوب و  رتشیب  وا  ناروای 

فقوت و نامز و  تهج  زا  جح  هکنیا  ات  دنرواین . شیپ  يروآ  ناقفخ  عضو  دنرادن ، يدوصقم  تسا  مالـسا  نید  ناکرا  زا  یکی  هک  یلمع 
هب دقتعم  هک  یهار  زا  یسک  ره  هک  تسا  نیا  بجاو  هچ  تسا ، هدومرف  اضما  هدارا و  ناحبس  دنوادخ  هک  دشاب  يوحن  هب  عامتجا 
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هک یقیرط  قبط  رب  لمع  ماـجنا  زا  ار  شناردارب  هک  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  و  دـیوجب ، برقت  یلاـعتو  كراـبت  دـنوادخ  هب  تسا  نآ 

. دزاسن مورحم  تسا  دننام  هیبش و  اههار  رگید  اب  دنراد و 
: هدومرف همسا  ّزع  دنوادخ 

اجک ره  دیریگ . یـشیپ  رگیدکی  رب  کین  ياهراک  رد  سپ  دنادرگیم ، يوس  نآ  هب  ار  دوخ  يور  يو  هک  تسا  ياهلبق  یـسک  ره  يارب  «و 
هک تسا  هدرک  تباث  راگزور   (1) تساناوت ». زیچ  همه  رب  ادخ  تقیقح  رد  دروآیم ، زاب  دوخ  يوس  هب  ار  امش  یگمه  دنوادخ  دیشاب  هک 

. تسین يریخ  راوشد  ياهییوگروز  کشخ و  تابصعت  رد  نیملسم  يارب 

هیآ 148. هرقب ، - 1
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اهروشک رگید  رد  جح  مهدزون : لصف 

یحور و لامک  يارب  و  هدومن ، رایتخا  ار  ینیعم  ناکم  نانآ  زا  کی  ره  هچ  مما ، همه  دزن  لومعم  روهـشم و  یمیدـق و  تسا  یتداـبع  جـح 
. دنروآیم اجب  ار  دوخ  جح  دنوشیم و  ناکم  نآ  دصاق  نیعمان  ای  نیعم  یتاقوا  رد  میظعت  سیدقت و  برقت و  زا  يونعم  تاهج 

فارطا زا  هک  دوب ، یتمظع  اب  رایـسب  ياهرکیپ  یلاـیخ و  ییاههمـسجم  هوکـش و  اـب  ياـهانب  شیپ  نرق  لـهچ  زا  شیب  میدـق  نایرـصم  دزن 
(1) سیزیا »  » نانآ دوبعم  همسجم  تسا  هلمج  نآزا  دندرکیم ، اجنآدصق 

دنتسنادیم و باتفآ  يادخ  ردام  ار  وا  اریز  دندیمانیممظعا ، ردام  هتسناد و  عونلا  بر  ار  نآ  دندرکیم و  شتسرپ  نایرصم  ار  سیزیا  - 1
. دندوب هدرک  تسرد  وا  يارب  همیرک  راجحا  رهاوج و  زا  ییاهتروص  دندادیم و  تبسن  وا  هب  ار  نیمز  يور  هدنز  تانئاک  نیمز و  داجیا 
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ناـیقینف ناـیناریا و  ناــیروشآ و  ناینایرــس و  يارب   (5) هــبّیط . رد  نوــّمآ (4)  سیفنم (3) و  رد  حاــُتف (2) .... سیئاـس (1) و  رهـش  رد 

يدونـشوخ يرای و  اهنآ  زا  دـنتفریم و  عضاوم  نآ  هب  شیاتـس  شتـسرپ و  يارب  نیعم  ياـهنامز  رد  هک  دوب  یـصوصخم  ياههاگـشتسرپ 
(6) ناید ) اناید -  ) همسجم هب  مالسلا  هیلع  حیسم  دالیم  زا  لبق  نرق  هاجنپ  رد  نانوی  مدرم  دنتساوخیم .

رد سیزیا  لکیه  هب  یّمهم  دبعم  هدوب و  كولم  زا  یعمج  تختیاپ  هیردنکسا و  قرش  یلیم  یس  رد  یلفس ، رصم  یمیدق  رهش  سیئاس ، - 1
. دندرکیم جح  دناهتفریم و  رهش  نآ  يوس  هب  وا  تدابع  يارب  نایرصم  هک  هتشاد  دوجو  رهش  نآ 

عیمج ردپ  ار  وا  یتدم  زا  سپ  دنتسنادیم و  نادنمرنه  هدننکتیامح  ایند و  قلاخ  ار  وا  نایرصم  یسراف ، ءاب  ءاف و  مض  هب  حاُتپ . حاُتف - - 2
لک قلاخ  ار  حاتپ  هصالخ  دناهدش و  هدـیمان  حاتپ  همه  هک  ار  رگید  يادـخ  تشه  درک  قلخ  حاتپ  هک  دنتـشاد  هدـیقع  دنتـسناد و  نایادـخ 

. دنتخاسیم یلیثامت  نآ  يارب  دنتخانشیم و  نایادخ 
. تسا یکچوک  هبصق  نونکا  تسا و  عقاو  هرهاق  بونج  یلیم  یس  رد  رصم  تختیاپ  نیرتیمیدق  فیفم . سیفمم - سیفنم - - 3

وا نایرـصم  تسا و  نمآ  ادـخ  نیا  يرـصم  ماـن  تسا و  یناـنوی  زا  لوقنم  هملک  نیا  میدـق ، نایرـصم  يادـخ  میم ، دـیدشت  هب  نوـّمآ - - 4
دوجو ملاع  قلخ  زا  لبق  ییالویه  رد  هک  تفریم  رامـش  هب  هناگتـشه  نایادـخ  زا  تشادـن و  ناـکما  نآ  ندـید  هک  دنتـسنادیم  ییادـخار 

. هتشاد
هدکهد اًلعف  هدوب و  تختیاپ  مه  ینامز  هتشاد و  ترهش  هزاورد  دص  رهش  رـصم و  فورعم  میدق و  ياهرهـش  زا  تسا  بت  برعم  هبّیط . - 5

. تسا
مهم نایادـخ  هدزاود  زا  یکی  نایادـخ و  يادـخ  رتخد  وراکـش  يادـخ  مان  ناینانوی  ریطاـسا  رد  سیمترآ  ناـیمور و  ریطاـسا  رد  اـناید  - 6

هژا يایرد  لحاس  هینودقم و  زرم  رد  نانوی  یقرـش  تمـسق  رد  عقاو  پلآ  هوک  هلق  رد  ناشیا  هدیقع  هب  اهنآ  هاگیاج  هک  دوب  میدـق  ناینانوی 
. دوب
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نتآ (3) و رد   (2) اوراینم )  ) دبعم جح  مالسلا  هیلع  حیسم  دالیم  زا  شیپ  مود  نرق  زاغآ  رد  سپـس  دندروآیم و  اجب  جح  سوسفا (1)  رد 

رد ار   (4) رتیپوژ )  ) دبعم

رهـش نآ  هب  هدربمان  دـبعم  ربارب  رد  جـح  مسارم  يادا  ياربمیدـق  ناینانوی  هژا و  يایرد  لحاس  رد  یمیدـق  تسا  يرهـش  زفا  ای  سوسفا  - 1
. دندشیم لوغشم  تدابع  مسارم  هب  دندرکیم و  ترفاسم 

پملوا هوک  هلق  ار  اهنآ  رقم  هک  تسا  نانوی  گرزب  نایادخهدزاود  زاو  ییابیز  عونلا  بر  یلعا و  هجرد  نایادخ  زا  ورینم »  » ای اوراینم » - » 2
دبعمکی زج  رگید  نایادخ  رهـش  نیا  رد  هک  یتروص  رد  دوب  هدش  هتخاس  ورینم  يارب  گرزب  دـبعم  ود  نتآ  رهـش  رد  دـندرکیم و  روصت 
. دندرکیم رفس  هدربمان  رهش  هب  روکذم  دبعم  لباقم  رد  جح  مسارم  ماجنا  يارب  ناینانوی  هک  دوب  رتگرزب  ود  نآ  زا  یکیو  دنتشادن 

. تسا نانوی  روشک  تختیاپ  نتآ  - 3
نایادخ يادخ  هناسفا و  يادخ  نیرتگرزب  جیردت  هب  یلو  دوب  نامـسآ  رون و  يادخ  لئاوا  رد  هکنآ  ناینانوی  ریطاسا  زا  لوقنم  رتیپوژ » - » 4
شتسرپ يارب  یگرزب  دباعم  زین  مور  روانهپ  يروطارپما  رد  تشاد و  دوجو  رتیپوژ  يارب  یگرزب  ياههاگشتسرپ  نانوی  رسارس  رد  دیدرگ و 

رامـش هب  رنه  يرگ و  تعنـص  راکهاش  هک  دوب  اپملا  یپملا - پملا - رد  عقاو  مهم  دـبعم  نامه  وا  یخیرات  فورعم  دـباعم  زا  دـنتخاس و  وا 
و دـندرکیم ، چوک  نآ  تمـس  هب  دـندادیم و  تیمها  نآ  لـباقم  رد  ار  جـح  مسارم  يادا  ناـینانوی  هک  دوب  پملا  دـبعم  نیمه  تفریم و 

دبنگ  » دراد زین  و  دنتسنادیم ». گرزب  نایادخ  زا  هک  يرتشم  تروص  ینعی  رتیپوژ   » هک دنکیم  لقن  مجماج  رد  ازریم  داهرف  جاح  موحرم 
هب رفن  رازه  تسیب  هناخ  تب  نیا  رد  دوب و  هدـش  ایـسآ  تکلمم  همه  جارخ  ردـق  هب  نآ  تاجارخاو  هدوب  ایند  بیاـجع  تفه  زا  یکی  اـناید 

تروص و وا  زا  رتگرزب  هک  رتیپوچ  لـکیه  تسا . لاـمج  ینمادـکاپ و  بر  هک  تسا  رتـیپوچ  رتـخد  اـناید  دنتـشاد و  نتـسشن  ماـقم  تحار 
.« هدوب ایند  هناگتفه  بیاجع  زا  یکی  دندیشارت و  گنس  زا  سپ » میلا   » هوک رد  دندوب  هتخاسن  یلکیه 
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. دندومن رایتخا  پملآ 

همـسجم میظع و  لکیه  تسا  هلمج  نآ  زا  دندروآیم و  اجب  جـح  ناشدوخ  هسدـقم  لکایه  هب  یـصوصخم  ياهنامز  رد  هشیمه  اهینپاژ 
اب و  دورب ، نآ  ترایز  هب  دشاب  مه  رابکی  هچ  رگا  دوخ  رمع  تدـم  رد  تسا  بجاو  يدرم  ره  رب  هک   (1) یجسا »  » تیالو رد  نانآ  گرزب 

رتاس هک  يزیچ  زج  یـسابل  دـننکیم و  دـصق  هنهرب  ار  نآ  مدرم  رتشیب  دـنوشیم و  هجوتم  نآ  يوس  هب  صوصخم  یلکـش  دیفـس و  ساـبل 
. دننکیم یط  ار  هار  ندیود  هب  دنرادن و  نت  رد  دشاب  نانآ  تروع 

گنس رد  ار  همسجم  نیا  دندروآیم و  اج  هب  جح  دابآردیح  رد   (3) ارولآ »  » دبعم ای   (2) تانرغاج »  » دبعم همسجم و  هب  نایدنه 

. نپاژرد تسا  یگرزب  رهش  اکاسوا »  » مان هب  زورما  تسا و  هدش  طبض  نینچ  یجسا » - » 1
اجنآ رد  و  لاگنب ، جـیلخ  لحاوس  رد  يروپ  رهـش  رد  عقاوتسا  يدـبعم  مان  ملاع و  راگدرورپ  يانعم  هب  تانارگاج  برعم  تانرغاج » - » 2
همه یلو  تسا  شتسرپ  دروم  دنه  یحاون  رد  وا  يارب  رایسب  ياههمسجم  تسا و  اهيدنه  گرزب  هناگهس  نایادخ  زا  یکیونشل  همسجم و 

. دنوشیم ریزارس  تانرغاج  دبعم  لباقم  رد  جح  مسارم  ماجنا  يارب  رفن  نویلیم  کی  بیرق  هلاس 
هک دناهتشون  دراد و  دوجو  یهوکش  اب  میظع و  رایـسب  دباعم  اجنآ  رد  دنه ، بونج  رد  عقاو  دابآردیح  رد  تسا  ياهدکهد  مان  ارولآ » - » 3

لوط هب  تخس  رایسب  یگنس  فوج  رد  هدش  هدیـشارت  هوک  نایم  رد  تسا  ياهمـسجم  نآ  و  اسالیاک »  » مان هب  تسا  يدبعم  رتگرزب  همه  زا 
. مدق ضرع 160  250 و 
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ادوب همسجم  هب  نینچ  مه  و  دنراذگیم ، جح  نالیـس  کیدزن   (2) رآانم »  .... » هریزج رد   (1) ادوب »  » همسجم هب  و  دناهدنک ، یگرزب  رایـسب 

. دنروآیم اجب  جح  دوخ  هسدقم  نکاما  زا  اهنیا  ریغ  و  نالیس ، روشک  زا   (3) يدناک »  » رد
جح اهنآ  هب  هک  تسه  یمیظع  ياههاگشتسرپ  ناینیچ  يارب 

زا شیپ  مشش  نرق  طساوا  رد  دننادیم و  هفسالف  هلمجزا  ار  وا  و  هدوب ، تسا  یشنماخه  ناهاشداپ  زا  هک  ریبک  شروک  رصع  مه  ادوب » - » 1
و هتـشگ ، دـلوتم  تسا  عقاو  هیلامه  ناتـسهوک  لاپین و  هب  کیدزن  راهب و  تیـالو  لامـش  رد  هک  وتـسو » هلپک   » هد رد  ناتـسودنه  رد  دـالیم 

ییامهارب شیک  رد  یقالخا  یعامتجا و  تاهج  رد  یگرزب  بالقنا  تضایر ، يدنچ  زا  سپ  هدمآرد و  یـشیورد  هماج  هب  هدوب و  هدازهاش 
رد ادوب  تسوا ، راتفگ  لاح و  حرـش  تسا  یقالخا  بتک  زا  هک  رهولب » فساذوی و   » باتک دنیوگ : هدرک و  داجیا  یمیدق  تسا  یتناید  هک 

تایهلا هب  ار  وا  هتفگ  دنچ  وا  ناوریپ  یلو  هداد  تیمها  قالخا  یسانشناور و  هب  هدوب و  رانکرب  تادرجم  تایهلا و  رد  ثحب  زا  دوخ  هفـسلف 
شناوریپ ترثک  ببـس  هب  ییادوب  شیک  رد  یفـسلف  بهاذـم  هرخالاب  دـناهدش و  میـسقت  گرزب  بزح  ود  هب  مایا  رورم  هب  هدومن و  عاجرا 

. دناهدرمش یس  ددع  ات  ار  اهنآ  هدش و  دایز 
ار نآ  هک  ناتـسودنه  بونج  رد  تسا  یگرزب  هریزج  نالیـس  تسا و  عقاو  نالیـس  کیدزن  رآانم  جـیلخ  رد  عقاو  رآانم  هریزج  رآانم » - » 2

. دنیوگ زین  مدآ  هریزج  بیدنارس و 
هلاـس همه  هک  دراد  دوجو  ادوب  ماـن  هب  هوک  هلق  رديدـبعم  اـجنآ  رد  هدوـب . نآ  تختیاـپ  میدـق  رد  نالیـس و  رد  تسا  يرهـش  يدـناک  - 3

اب ادوب  سدـقم  صخـش  ندـب  وضع  ناونع  هب  ادوب  بان  نادـند  روبزم  دـبعم  رد  دـنوریم و  رهـش  نآ  هب  جـح  مسارم  ماجنا  يارب  ناـیئادوب 
. دوشیم يرادهگن  لماک  تبقارم 
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تاقوا رد  تسا و  تبت (2)  روشک  رد  ناشیا  يارب  هک  يدـبعم  نینچمه  و  تسا ، عقاو   (1) نایت »  » رد هک  يدبعم  هلمج  نآ  زا  دنراذگیم ،
فاوط لمع  تلاح  نآ  اب  هدیشک و  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  مکـش  اب  هک  دننکیم  رذن  یـضعب  و  دنوشیم . اجنآ  هجوتم  جح  دصق  هب  ینیعم 

هب نایجاح  يارب  راوشد  لامعا  نآ  زا  کیره  نییعت  دیامن . مخ  ار  وا  نآ  ینیگنـس  هک  دننک  لمح  تشپ  رب  ار  ینارگ  راب  ای  دـنهد  ماجنا  ار 
. تسا هدش  راذگاو  نانهاک  رایتخا 

ار حسپ ) حسف -  ) دیع هکنیا  ات  دننکیم  دصق  ار   (3) میلشروا »  » دوهی

وه ياب - يوج  هرانک  رد  نیچ  رد  تسا  يردنب  ناست  نایت - - 1
مان هب  روشک  نآ  تختیاپ  اساهل  رهش  رد  عقاو  تسا  يدبعم  دنوریم ، اجنآ  جح  يارب  فارطا  زا  هک  تبت  روشک  رد  تسا  یگرزب  دبعم  - 2

. سدقم رهش 
للم هاگترایز  هک  تسا  يدبعم  سدقملا  تیب  رهش  رد  دراد ، ترهـش  سدقملا  تیب  هب  زورما  هک  نیطـسلف  رد  هدوب  يرهـش  میلـشروا » - » 3

. دشاب هدش  فلتخم  ياهشتسرپ  نآ  رد  هک  دوشیمن  تفای  یماقم  نآ ، زج  هب  تسا و  نیملسم  يراصن و  دوهی و  هناگ  هس 
هک تسا  يدجسم  العف  هرخصلا  ۀبق  اما  یـصقا » دجـسم   » يرگید و  هرخـصلا » ۀبق   » یکی تسه  تمظع  اب  یلاع و  رایـسب  يانب  ود  اجنآ  رد 

رازهکی و لاس  رد  تسا و  دوهی  هلبق  هدوب و  فورعم  نامیلس  لکیه  هب  تسا و  مالـسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  بانج  زا  نآ  نامتخاس  لصا 
. هدیسر مامتا  هب  مالسلا  هیلع  جیسم  بانج  دالیم  زا  لبق  جنپ 

دجسم ای  لکیه  نیمز  هرک  حطس  زا  رتنییاپ  نآ  هک  تسا  ياهطوحم  هرخصلا  ۀبق  فارطا  رد  هچ  تسا  مرح  هطوحم  رد  یـصقا  دجـسم  اما 
. دنمانیم فیرش  مرح  ار  نآ  تسا و  عفترم  نآ  هب  تبسن  هرخصلا  ۀبق  دجسم  تسا و 

الاب فارطا  زا  ار  نآ  مالـسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلـس  بانج  هک  هدوب  ایروم  هوک  هلق  نامه  مرح  حطـس  هک  هدش  تباث  دیدج  تاقیقحت  زا 
یکربتم گنس  هدوب و  تسا  هرخصلا  هبق  دجسم  زورما  هک  یلحم  نیمه  رد  روبزم  دبعم  تسا و  هدومن  حطسم  دوخ  دبعم  يانب  يارب  هدرب و 

هب ار  نآ  حیطست  عقوم  مالسلا  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  نامیلس  بانج  هک  دشاب  یهوک  هلق  نامه  دیاش  تسا  عقاو  دجسم  طسو  رد  نونکا  هک 
. هتشاذگ یقاب  دوخ  یلصا  تلاح 

رد دروآ و  اجنآ  هب  رایـسب  لیلجت  اب  ار  دهع  توبات  دش  نکاس  میلـشروا  رد  مالـسلا  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  دواد  بانج  نوچ  هک  دـناهدروآ 
بانج رب  هک  یکلم  و  دـش ، هدراذـگ  لکیه  رد  توبات  نآ  زا  سپ  دوب و  لحم  نآ  رد  لکیه  يانب  نتفای  همتاـخ  ناـمزات  داد و  رارق  یلحم 

هطوحم رد  و  تسا ، ایروم  هوک  هلق  نیمه  رد  داد  ناشن  تاروت  نایشآ  يارب  ار  دبعم  يانب  دش و  رهاظ  گنس  هتخترـس  رب  مالـسلا  هیلع  دواد 
نیطالس دراد و  عافترا  رتم  هس  ًابیرقت  مرح  حطس  زا  لکیه  و  تسا ، یصقا  دجسم  اهنآ  نیرتروهشم  هک  تسا  يدنچ  ياهانب  فیرـش  مرح 

. دندوزفا مرح  حطس  رب  تشک  ار  دوخ  نادنزرف  زا  يرایسب  نز و  هک  راکتیانج ، هاشداپ  نآ  ریبک ، سودوریه »  » ای ودره »  » ًاصوصخ دوهی 
دومن و ناریو  لباب  هاشداپ  رصنلا  تخب  ار  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلعو  هلآو  انیبن  یلع  نامیلـس  بانج  زا  زین  یـصقا  دجـسم  يانب  کش  نودب 

انیبن یلع  ایرکذ  بانج  ماقم  دش و  انب  ینامیلس  نامتخاس  لکش  هب  ًاددجم  مالسلا  هیلعو  هلآو  انیبن  یلع  حیـسم  بانج  زا  لبق  لاس  داتفه  رد 
تثعب و نامز  ات  رصع  نآ  زا  دوب و  رومعم  یصقا  دجسم  مالـسلا  امهیلع  ییحی  یـسیع و  نامز  رد  هک  دهدیم  یهاوگ  مالـسلا  هیلعو  هلآو 

. هدش تمرم  ریمعت و  هبترم  نیدنچ  نونک  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  ترضح  ترجه  جارعم و 
ینب ندمآ  نوریب  هک  تسا  تبـسانم  نیدب  ار  زور  نآ  ندرمـش  دـیع  تسا و  يرمق  ناسین  هام  زور 15  دوهی و  هّمهم  دایعا  زا  حـسپ » دـیع  »

. دننادیم زور  نآ  رد  ناینوعرف  زا  ناشیا  تاجن  رصم و  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  بانج  نامرف  هب  ار  لیئارسا 
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ياـج هب  جـح  دـننکیم و  تراـیز  راـب  هس  یلاـس  تسا  اـجنآ  رد  دـهع (1)  توباـت  هک  ار  ییاـج  روـطنیمه  و  دـنیامن ، رازگرب  اـجنآ  رد 

هیلع نامیلـس  لکیه  میدـق  راوید  زا  ياهعطق  نآ  دـننادیم و  هیرگ  هاگیاج  هک   (2) يراوید »  » دـش هراشا  اًلبق  هکنانچ  نونکا  و  دـنروآیم ،
زین قارب  ار  نآ  دنروآیم و  اجب  جح  تسا  عقاو  یصقا  دجسم  یبرغ  تمس  رد  دشابیم و  مالسلا 

زا ار  نآ  دوب و  هتـشاذگ  ار  یلاعت  يادـخ  ماکحاحاولا  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  میلک  یـسوم  بانج  هک  تسا  یقودنـص  مان  دـهع » توبات  - » 1
ردار نآ  لیئارسا  ینب  دندوب و  هدرک  نیزم  ار  نآ  یجراخ  یلخاد و  حطس  یـشوپور  تروص  هب  الط  تاحفـص  هب  هتخاس و  داشمـش  بوچ 
هیلعو هلآو  انّیبن  یلع  یـسوم  ردام  هک  تسا  یقودنـص  نامه  زین  نآ  هک  دـناهدروآ  یـضعب  دـندرکیم و  لمح  دوخ  اـب  لـیلجت  اـب  اـهگنج 

زج ار  اجنآ  رد  لوخد  قح  یـسک  دنمانیم و  سادـقالا  سدـق  لکیه ، رد  ار  نآ  ناکم  دـنکفا و  ایرد  رد  تشاذـگ و  نآ  رد  ار  وا  مالـسلا 
. درادن رابحا  گرزب 

دالیم زا  لبق  لاس 70  رد  هدرک و  بارخ  ار  یصقادجسم  لکیه و  رصنلا  تخب  مالسلا  هیلع  حیسم  دالیم  زا  لبق  لاس 587  رد  يراوید - - 2
ار میلشروا  رهـش  مور  رـصیق  سطیت  ست - یت  دالیم  زا  دعب  لاس 70  رد  دومن و  انب  ینامیلـس  نامتخاس  لکـش  هب  ریبک  سودوریه  ًاددـجم 
درک و بارخ  ار  رهش  دندش و  ریسا  هتشک و  لیئارسا  ینب  زا  رفن  رازه  دصکی  نویلیم و  کی  زا  شیب  درک و  رخسم  دیدش  هرـصاحم  زا  سپ 

یقاب دوب  سودوریه  ددـجم  يانب  راثآ  زا  هک  مالـسلا  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  نامیلـس  بانج  لکیه  زا  يراوید  رگم  دـبعم  رهـش و  زا  يراثآ 
ییارس و هحون  سدقملا  تیب  یبارخ  يارب  دنتـسیایم و  راوید  نآ  ياپ  دننکیم و  میلـشروا  دصق  فارطا  زا  دوهی  نیـسدقم  ایقتا و  دنامن ،

. دش ریمعت  رگید  راب  مالسلا  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 130  رد  دننکیم و  هیرگ 
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هتفر جارعم  هب  اجنآ  زا  هدش و  قارب  بکرم  رب  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  ترضح  هک  تسا  ییاج  دوشیم : هتفگ  دنمانیم و 

. تسا
ییاهنت هب  ای  یعمج  هتسد  دندش و  میلشروا  هجوتم  سپس  حلاص  اسراپ و  نامدرم  ياهروگ  هب  دوب  رصحنم  ناشجح  قباس  نامز  رد  يراصن 

اجنآ رد  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  هاگـشیاز  نیطـسلف و  رد  تسا  يرهـش  هک  محللا  تیب  يوس  هب  و  دنوریم ، رهـش  نآ  هب  ترایز  يارب 
نینچمه دنهدیم ، ماجنا  جح  تسا  روهشم   (1) تمایق » ياسیلک   » مان هب  هک  سدقم  ربق  ياسیلک  هب  دنروآیم و  يور  جـح  ناونع  هب  تسا 

ایلاتیا رد   (2) سلوپ ) سرطپ و   ) اسراپ سیدق و  ود  مان  هب  هک  ییاسیلک  هب 

هب تسا و  هدش  هدنز  ربق  زا  زور  هس  زا  سپ  دوب و  اجنآرد  مالـسلا  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  حیـسم  ترـضح  ربق  دـنیوگ  تمایق - ياسیلک  - 1
رهش هب  مور  زا  يدالیم  لاس 330  رد  ار  تختیاپ  هک  ریبک  لوا  نیطنطسق  مور  روطارپما  ردام  هنالیه  يدالیم  خیرات 326  رد  هتفر و  نامسآ 
ناهج نایحیسم  جح  خیرات ، نآ  زا  و  هدومن ، انب  ار  تمایق  ياسیلک  یصقا  دجـسم  راوج  رد  داهن ، مان  هّینطنطـسق  ار  نآ  داد و  لاقتنا  ایطنزیب 

خـیرات 326 رد  زین  ار  سلوپ  سرطپ و  ياـسیلک  روطارپـما ، رداـم  هنـالیه  و  تسا ، اـجنآ  رد  تیحیـسم  یلم  راـثآ  هدـش و  موسرم  اـجنآ  هب 
. تسا هدومن  انب  يدالیم 

تمدخ رد  دناهدومن و  ار  بانج  نآ  روضح  كرد  هدوبمالسلا و  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  حیسم  ترـضح  نییراوح  زا  سیدق  رفن  ود  نیا  - 2
مالسلا هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  یسیع  ترضح  زا  سپ  سرطپ  دناهدرب و  ناوارف  جنر  سرطپ  ًاصوصخ  تیحیـسم  رـشن  ترـضح و  نآ  نید  هب 
تیقفوم دوخ  راک  ماجنا  رد  درک و  مهارف  اپورا  رد  ار  مالسلا  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  حیسم  نید  رشن  لئاسو  تفرگ و  نکـسم  مور  رهـش  رد 

لاح هب  ات  هک  هوکش  اب  للجم و  رایسب  ییاسیلک  نیطنطسق  ردام  دندیسر و  تداهـش  هجرد  هب  مور  روشک  رد  اهنآ  يودره  هرخالاب  تفای و 
مور یبرغ  لامـش  رد  تسا و  یکیلوتاک  نایحیـسم  پاپ  زکرم  هک  ناکیتاو  هوک  رد  دنوریم و  جح  هب  اجنادـب  تیحیـسم  ناهج  فارطا  زا 

. تسا هدومن  انب  سیدق  ود  نیا  مان  هب  هتفرگ  رارق 
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رد هتشاد  نت  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  ار  ینهاریپ  دنراد  هدیقع  تسا و  ناملآ  روشک  رد  هک   (1) فیرت )  ) ياـسیلک هب  و  تسا ،

مالـسلا اهیلع  میرم  ترـضح  هک  دناهدیقع  نیا  رب  تسا و  عقاو  هسنارف  روشک  بونج  رد  درول (2)  رهـش  رد  هک  ییاسیلک  هب  و  تسا ، اجنآ 
تـسا عقاو  اسیلک  نیا  یکیدزن  رد  هک  ياهمـشچ  بآ  زاو  دنوریم  جـح  يارب  هدومن ، نایامن  ار  دوخ  اسراپ  نانز  زا  یـضعب  يارب  اجنآ  رد 

. دنتسرفیم افش  كربت و  يارب  ملاع  فارطا  همه  هب  و  دنشونیم ، تسا  شخب  افش  هک  دندقتعمو 
و تسا ، عامتجا  لاح  هب  دیفم  هک  یصاخ  ماظن  هب  ار  مرتحم  هناخ  نامه  جح  مالـسا  دندروآیم . اجب  هکم  رد  ار  هبعک  هناخ  جح  برع ، اما 

نایم یتسود  ییانشآ و  شیادیپ  سوفن و  بیذهت  رد 

. دنوریم نآ  جح  هب  هداد و  تیمها  رایسبار  نآ  رد  عقاو  ياسیلک  نایحیسم  تسا و  ناملآ  تیعمجرپ  ياهرهش  زا  فیرت  - 1
مان هب  ینز  رب  رهـش  نآ  رد  هبترم  هدجیه  مالـسلا  هیلعوهلآو  انّیبن  یلع  حیـسم  ردام  میرم  ترـضح  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  يراصن  درول » - » 2

یناهج ترهـش  یحیـسم  للم  رد  انب  نیا  زورما  و  هدومرف ، رما  اسیلک  يانب  هب  ار  وا  هدـش و  رهاـظ  يدـالیم  لاس 1856  رد  وریبوس  تداـنرب 
. دننادیم رتمهم  تمایق  ياسیلک  زا  ار  نآ  دنوریم و  جح  هب  دبعم  نآ  ترایز  يارب  فارطا  زا  دراد و 
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هکنآ زا  سپ  اتکی  يادخ  يارب  ینتورف  یگدنب و  راهظا  رد  یمالسا  جح  و  تشاد ، ررقم  دراد  هداعلا  قوف  ریثات  یمالـسا  فلتخم  ياههقرف 

زا یضعب  ام  و  تسا ، ینید  رئاعش  تیدوبع و  رهاظم  نیرتهب  دندوب ، هداد  رارق  کیرـش  یتجح  ناهرب و  نودب  ار  ییاهتب  شترـضح  يارب 
. میاهداد حرش  اًلبق  ار  دصاقم  نیا 

نمی تختیاپ  اعنـص  رهـش  رد  ياهسینک  تشاد ، تسد  رد  هشبح  هاشداپ  نامرف  هب  ار  نمی  تموکح  دنتفگیم و  مرـشا  ار  وا  هک  یمان  ههربا 
یلاعت دـنوادخ  نکیل  دـش . هناور  همظعم  هبعک  بیرخت  يارب  یمیظع  هاپـس  اب  و  دـیامن ، راداو  نآ  جـح  هب  ار  برع  هک  تساوخ  تخاـس و 

. درک هابت  ار  شیوخ  نمشد  دومرف و  يرادهگن  ار  دوخ  هناخ 
شمان هک  ینامتخاس  دـننام  دـندشیم . اهنآ  هجوتم  جـح  دـصق  هب  هک  دوب  یتدابع  زکارم  اههاگـشتسرپ و  تیلهاـج  ناـمز  رد  بارعا  يارب 

شتـسرپ هک  ار  یتب  دـندوب و  هتـشاذگ  مان  سبل  ار  نآ  دوب و  نافطغینب  هلیبق  يارب  هک  یناـمتخاس  و  دوب ، عقاو  دـحا  هوک  رد  و  هدیعـص ) )
ار انب  نآ  دـمآ و  رد  گنج  هب  اهنآ  اب  یبلک  بانج  نب  ریهز  هک  نآ  ات  دـندومنیم  هیبشت  هبعک  هب  ار  نآ  تشاد و  رارق  اجنآ  رد  دـندرکیم 

هدراذـگ اـجنآ  رد  هلـصخلاوذ  ماـن  هب  ار  دوخ  تب  دـندیمانیم و  هبعک  ار  نآ  هک  دوب  ییاـنب  معثخینب  هلیبـق  يارب  نینچ  مه  و  دومن ، ناریو 
. دوب اجنآ  رد  تابعکلا  وذ  مان  هب  نانآ  تب  هک  دوب  ياهناخ  هعیبر  يارب  و  دندوب ،

، نّدمتم ریغ  ندمتم و  زا  معا  نیمز  يور  رد  یتلم  ره  يارب  هکلب  دشاب . هتشاد  نیملسم  هب  صاصتخا  طقف  هک  تسین  یلمع  جح  سپ 
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ار تابرقت  عاونا  اهنآ  هب  كربت  اهنآ و  ترایز  هب  نتفر  اب  دننادیم و  ناشسّدقم  دنراد و  یگتسبلد  اهنآ  هب  هک  تسه  ییاههمسجم  ای  دباعم 

. دنیوجیم
هزورما هک  سجنگ  جنگ - هناخدور  هب  اهودنه  هچ  دـشاب ، هتـشاد  ناناملـسم  هب  صاصتخا  هک  تسین  يرما  مزمز  بآ  هب  داقتعا  نینچمه  و 

نتسش هلیسو  ار  اهنآ  دوخ ، نامگ  هب  هک  یعونصم (2)  گرزب  ياهضوح  اههچایرد و  یـضعب  هب  نینچ  مه  دنیوگیم و  گنگ (1)  ار  نآ 
زین نانآ  دـنروآیم  يور  همّظعم  هّکم  هب  هک  ناناملـسم  يارب  جـح  مایا  دـننام  ینیعم  مایا  رد  دـنراد و  صاخ  يداـقتعا  دـننادیم ، ناـهانگ 

يداقتعا تسا  رود  سدـقملا  تیب  یقرـش  تمـس  زا  رتمولیک  تسیب  دودـح  رد  هک  ندرا  بآ  رد  يراـصن  و  دـندرگیم ، هنکما  نآ  هجوتم 
نآ دنراد و  بیجع 

اهناتسهوک زا  یلهد  یحاون  رد  رایسب  تفاسم  زا  سپو  تسا  تبت  ياههوک  زا  نآ  عبنم  تسا و  ایند  ياراوگ  ياههناخدور  زا  گنگ » - » 1
قلطم عناـص  لـک  رهظم  ار  نآ  دـنراد و  میظع  داـقتعا  هناـخدور  نیا  هب  ناودـنه  و  دوشیم ، ناتـسودنه  رواـنهپ  روشک  دراو  هدـش و  ادـج 

رازه نیدـنچ  هلاس  ره  تسا و  یتشهب  ياهبآ  زا  هناخدور  نآ  همـشچرس  دـنیوگیم  دنرامـشیم و  مرتحم  رایـسب  ار  نآ  بآ  دـننادیم و 
دیوشب بآ  نآ  رد  ار  دوخ  ندب  هک  ره  هک  دنراد  هدیقع  دننکیم و  فقوت  يزور  دنچ  نآ  لحاوس  رد  دنباتشیم و  نآ  ترایز  يارب  راوز 

. دش دهاوخ  كاپ  ناهانگ  زا 
ياههار زا  دـننادیم و  تدابع  ار  اهنآ  رد  لسغ  دنرامـشیمسدقم و  ناودـنه  هک  ار  یعونـصم  ياهضوح  اههچایرد و  نیا  لیـصافت  - 2

زا هک  ینوریب  دّـمحم  نب  دـمحا  ناحیروبا  اهبآ ، هرابرد  ناـنآ  هبیجع  تاداـقتعا  زا  ياهلمج  اـب  دـنوشیم  اـهنآ  هجوتم  دـصق  نیا  هب  رود 
. تسا هتشون  نآ  ریغو  دنهللام  قیقحت  باتک  رد  هدرک  رفس  دنه  راید  هب  لاس  لهچ  تسا و  ریهاشم 
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اجنآ رد  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  دننکیم  روصت  هک  ییاج  رد  دنوریم و  بآ  نیا  يوس  هب  اهنآ  نایجاح  دنمانیم و  هعیرـشلا  رهن  ار 

شیوخ ياهرهش  اهروشک و  هب  دنرادیم و  رب  یـصوصخم  ياهفرظ  رد  نآ  بآ  زا  و  دنیوجیم . كربت  تسا  هدروآ  اجب  دیمعت (1)  لسغ 
بآ هب  نانآ  داقتعا  زا  رتمک  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  تسا و  هسنارف  بونج  رد  هک  درول  بآ  هب  نایگنرف  داقتعا  و  دنهدیم . هیده  دنربیم و 

. تسین ندرا 

تشوگ و يزور  دـنچ  ار  وا  شیـشک  دـنک  هبوتهانگ  زا  ای  دـیآ  رد  يراصن  نیدهب  دـهاوخب  یـسک  رگا  هیدومعم . بآ  دـیمعت - لـسغ  - 1
نوریب زا  سپ  دربیم و  ورف  بآ  رد  سدـقلا  حور  رـسپ و  ردـپ و  هناگ  هس  میناـقا  ماـن  هب  یلـسغ  يارب  ار  وا  نآ  زا  سپ  دـناروخیم  بارش 
دیمعت لسغ  ار  یکدوک  ره  زین  دـنکیم و  تکرب  بلط  وا  يارب  دـمدیم و  وا  يور  رـس و  هب  دراذـگیم و  تسد  وا  رـس  رب  بآ  زا  ندـمآ 
امهیلع اـیرکز  نب  ییحی  باـنج  هک  دـناهدروآ  و  تسا ، تیحیـسم  نید  رارـسا  نیلوا  يراـصن  همه  دزن  هیدومعم  بآ  هلمجلاـب  دـنهدیم و 
توعد مالـسلا  هیلع  یـسوم  بانج  تعیرـش  هب  ار  لیئارـساینب  هدمآ و  ندرا  هناخدور  رانک  هب  سدقملاتیب  زا  دوخ  تثعب  زا  سپ  مالـسلا 

رد ار  وا  دومنیم  تشگزاـب  قح  يوس  هب  درکیم و  فارتعا  دوخ  هاـنگ  هب  وا  حـیاصن  زردـنا و  هلیـسو  هب  هک  تما  زا  یـسک  ره  درکیم و 
اب مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نوچ  دـنمانیم و  هدـنهد  دـیمعت  يایحی  ار  ترـضح  نآ  يور  نیا  زا  دادیم و  لـسغ  هدرب  ورف  ندرا  بآ 

. دش هداد  دیمعت  لسغ  ندرا  رهن  رد  مالسلا  هیلع  ییحی  بانج  تسد  هب  دندمآ  ندرا  هب  شردام 
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کسانم يونعم  تقیقح  متسیب : لصف 

: دوب نینچ  تیاور  نآ  نایاپ  میدومن و  لقن  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  بوسنم  هک  هعیرشلاحابصم  باتک  زا  یتیاور  نیا  زا  شیپ 
.« زیخاتسر زور  ربق و  زا  جورخ  ربق و  گرم و  هب  هراشا  یگدامآ و  يارب  رگم  هدرکن  بجاو  ار  جح  لاعتم  دنوادخ  هکنادب  »

دای هب  ار  ایند  زا  نتفر  تالاح  ندرم و  تاقیم ، هب  هجوت  نطو و  زا  نتفر  نوریب  ماـگنه  رد  تسا  مزـال  دـنکیم  جـح  دـصق  هک  یـسک  سپ 
، دوش رکذتم  دید  دهاوخ  هک  ار  يراوشد  عضاوم  اهسرت و  تمایق و  زور  ات  گرم  زا  سپ  تالاح  هار  نیب  رد  و  دـنارذگب ، لد  هب  دروآ و 

هماج ود  ندومن و  لسغ  عقوم  تاقیم و  رد  و  دیامن ، دای  ار  ترخآ  رفـس  هودنا  ییاهنت و  دوخ ، لزنم  لها  ناسک و  تقرافم  ییادج و  زا  و 
نایم رد  : » ار لاعتم  دنوادخ  توعد  تسا  خساپ  اهنیا  هک  دروایب  رطاخ  هب  هیبلت  مارحا و  ماگنه  و  ددرگ ، هاگآ  نفک  شـشوپ  زا  ندیـشوپ ،

مدرم
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. يرادن یتخب  کین  یتسین و  هتفریذپ  دوش : هتفگ  وا  هب  هکنیا  زا  دشاب  كانسرت  (1) و  روآرب ،» گناب  جح  يادا  يارب 

وا هب  دشاب و  نازیرگ  شترـضح  يوس  هب  دنوادخ ، مشخ  زا  لاح  نیع  رد  و  دنموزرآ ، ار  دوخ  جح  یلوبق  یلاعت  دـنوادخ  مرک  لضف و  هب 
. درب هانپ 

رد ار  تاوهـش  همه  اـیربک  ترـضح  هار  ناـکلاس  ءـالو و  لـها  يوریپ  هب  هکلب  دـشاب . هتـشاد  دـیما  وا  هاـگرد  زا  ار  باوث  دزم و  نیرتوکین 
يایرد رد  یلوم ، لامج  ناقشاع  یبقع و  لامک  نابلاط  هقیرط  هب  و  دنکفیب ، ار  شیاسآ  یـشوخ و  ياههماج  و  دنک ، رود  دوخ  زا  تقیقح 

تیدوبع مسارم  يادا  تنکـسم و  راهظا  نیا  ربارب  رد  ات  دریگ ، نت  رد  ار  قح  ترـضح  یتسرپ  اتکی  مارحا  دـنک و  لسغ  قلطم  یـشیالآیب 
يارب اهزاوآ  ندش  دنلب  اهگناب و  ماگنه  و  دـنناسر ، یکاپ  کئارا  شیارآ  هب  یکاخ  ملاع  شیالآ  زا  و  دـنناشوپ ، یبوبر  تعلخ  ار  وا  رس 

قح ترـضح  يادـن  تباـجا  يارب  ار  ناـنآ  ندروآ  موجه  تلاـح  دوش و  رکذـتم  روص  رد  ندـیمد  ماـگنه  روـبق  زا  ار  مدرم  جورخ  هیبـلت ،
يوس هب  يرظن  نایملاع  راگدرورپ  هک  ناگدنوشرود  ناگدـنار و  زا  ای  تسا  ناگتفایبرقت  ناگدـشلوبق و  زا  هک  یـسک  دـنادن  و  یلاعت -

. ددرگ روآدای  دومرف - دهاوخن  نانآ 
زا ادابم  هک  دشاب  كانسرت  یتهج  زا  و  تسا . هدمآ  رد  لاعتم  دنوادخ  مرتحم  مرح  رد  هک  دوش  رکذتم  هکم  رهش  رد  لوخد  عقوم 

هیآ 27 جح ، - 1
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تفر دنیبب . ناما  رد  راگدرورپ  ترضح  مشخ  هجنکش و  زا  ار  دوخ  یتهج  زا  دیآ و  رامش  هب  یهلا  تمحر  زا  ناگدنار  ناراکنایز و  هلمج 

نمـشد زا  كانـسرت  هدوب و  موسرم  لومعم و  زین  تیلهاج  نامز  رد  یتح  رهـش  نآ  مارتحا  هچ  دشاب ، هجوتم  ار  سدـقم  نیمز  نآ  يرترب  و 
رجا دوزفا و  نآ  مارتـحا  میظعت و  رب  مالـسا  نیئآ  و  هدـشیم ، هدـنهانپ  اـجنآ  هب  هراـچیب  راوخ و  صخـش  و  تسا . هدوـب  ناـما  رد  اـجنآ  رد 

زا اـهنیا  زج  دوـمرف و  مـیرحت  اـجنآ  رد  ار  ناـتخرد  ندـیرب  ندرک و  راکـش  و  تـشاد . ررقم  ربارب  رازه  دـص  ار  ياهنـسح  ره  هدـنهدماجنا 
. هداد صاصتخا  مرح  هکم و  نیمز  هب  هک  یتافیرشت 

فطل و دـیما  تاقوا  همه  رد  و  دروآدای ، ار  نآ  بحاص  يراوگرزب  هناخ و  نآ  مارتحا  تفارـش و  ینوزف  هناـخ  تراـیز  هب  فرـشت  ماـگنه 
تایآ دماحم  تاذ  زا  دیامن و  يرازگـساپس  ار  لاعتم  دنوادخ  دنکیم  هاگن  هناخ  هب  هاگره  دشاب . بلاغ  وا  رب  راگدیرفآ  ترـضح  تمحر 

دناهدیدنـسپ و ار  اهنآ  لمع  لوبق و  ار  ناشجح  دناهداد و  راب  دـناهتفریذپ و  ار  ناشیا  هک  دـشاب  یناسک  زا  هک  دـنک  تساوخ  رد  شـسدقا 
و راوگرزب ، هدنـشخب و  هناخ  بحاص  راگدرورپ  رایـسب و  ادـخ  هناخ  تفارـش  هچ  دوب . دـهاوخ  هدـیزرمآ  ناشهانگ  داد و  دـنهاوخ  شاداپ 

. دومرف دهاوخن  مورحم  ار  شاهناخ  هب  هدیسر  هدنروآيور و 
اهنآ هب  هک  تسا  ییاههناشن  اهلزنم و  اهشیامن و  اـههولج و  دوجو  ملاوع  زا  یملاـع  ره  رد  وا  هسدـقم  تافـص  ناحبـس و  دـنوادخ  يارب 

ندب و ياضعا  فرشا  یمدآ  بلق  هکنانچ  و  دوشیم ، هتخانش 
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. دوب دهاوخ  لاعتم  دـنوادخ  هناخ  دـش  نشور  رونم و  تفرعم  رون  هب  رگا  تسا  راگدرورپ  ترـضح  تفرعم  ینامیا و  حور  هاگیاج  نیرتهب 

نیلوا هبعک  یتسار  هب  و  دوشیم ، یلاعت  قح  شتـسرپ  اهنآ  رد  هک  نیمز  رد  تسا  ییاـههعقب  هنکما و  فرـشا  همظعم  هبعک  ساـیق  نیمه  رب 
مان دریگیم و  ماجنا  وا  تدابع  نآ  رد  هک  تهج  نیدـب  و  هدـش ، هداهن  كاخ  طیـسب  رد  ناگدـنب  ندومن  تدابع  يارب  هک  تسادـخ  هناخ 

. تسا لاعتم  دنوادخ  هناخ  تقیقح ، هب  دیآیم  اهنابز  رب  شترضح 
هب هیبش  فاوط  لاح  رد  هک  دنادب  و  دهد . رارق  دیما  سرت و  یتسود و  میظعت و  هاگهولج  ار  دوخ  ناج  لد و  دـیامن  فاوط  هب  عورـش  نوچ 

حور و فاوـط و  زا  یلـصا  دوـصقم  هک  دـنادب  و  دـنیامنیم . فاوـط  روـمعملا  تیب  یهلا و  شرع  فارطا  رد  هک  هدـش  نیبرقم  ناگتـشرف 
، ینامسج ملاع  نیا  رد  بیغ  ملاع  زا  تسا  يرهاظ  هنومن  لاثم و  همظعم  هناخ  فاوط  تیبوبر و  ترـضح  رد  تسا  لد  فاوط  نآ  تقیقح 
هب ندروآ  يور  راگدرورپ و  ترـضح  هب  هجوت  نینچ  مه  دـنکیم  متخ  هناخ  هب  دـیامنیم و  عورـش  هناخ  زا  ار  فاوط  رهاظ  رد  هکنانچ  و 

. دیامن متخ  نآ  هب  دنک و  ادتبا  لد  هب  ار  شترضح  هاگرد 
دنوادخ زا  درب و  هانپ  وا  هب  هدیبسچ  راجتسم (1)  هب  هک  یماگنه 

راوید رب  ار  اهتسد  فاوط ، متفه  طوش  رد  تسا  بحتسمو  دشابیم  عقاو  تسا  هناخ  رد  ربارب  هک  هبعک ، هکرابم  هناخ  تشپ  راجتسم - - 1
تباجتـسا لحم  فیرـش  ناکم  نآ  دیامن و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  دلامب و  نادب  ار  یناشیپ  ولهپ و  دراذگب و  نآ  هب  ار  ور  دیاشگب و  نآ 

. تسا اعد 
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ار راگدرورپ  برقت  قوش ، تیدـج و  لاـمک  اـب  هدومن و  رافغتـسا  هبوت و  دوخ  ناـهانگ  زا  ددرگ و  راتـساوخ  ار  شتآ  زا  یـصالخ  لاـعتم 

اهنآ هب  نتـسج  كربتو  نمیت  زا  دـنک ، هراشا  تسد  هب  ای  دـسوبب  ار  اهنآ  هک  دـیآ  ینامی  نکر  دوسالارجح و  دزن  نوچ  و  دـشاب ، ناـهاوخ 
و دنک ، بلط  زین  ار  لاعتم  دنوادخ  هب  برقت  و  دنکن ، تلفغ  تداعـس  یتخبـشوخ و  يارب  هکرابم  هناخ  زا  ییزج  ره  ناکرا و  همه  هب  هکلب 
هک دوـش  هدـیقع  نیا  رّکذـتم  و  دـشاب ، ناـهاوخ  نآ  بحاـص  هناـخ و  هب  ار  قوـش  تـبحم و  ینوزفا  ندـیلام  تـسد  ندیـسوب و  هلیـسو  هـب 

تعیب يرادربنامرف  یگدنب و  رب  دـهاوخیم  یلاعت  يادـخ  اب  وا  مالتـسا  رد  نیمز و  رد  تسا  ناحبـس  دـنوادخ  تسد  ياج  هب  دوسالارجح 
. دنک

رـصقم دننام  دنکیم . ناما  ترفغم و  بلط  و  هتخیوآ ، هنأش  لج  دنوادخ  نماد  رد  تسد  دـنک  تین  دـنز  هناخ  هدرپ  نماد  رد  گنچ  نوچ 
زا رگا  هک  دـنادب  و  درب ، هانپ  وا  هب  يراز  يراوخ و  اب  دـنز و  یگرزب  نماد  رد  تسد  هکنیا  زج  درادـن  یهاـنپ  أـجلم و  چـیه  هک  ياهراـچیب 

ندروآ رب  هآ  دایرف و  نتـسیرگ و  ترـسح و  هب  ترخآ  رد  يدوبان و  تکاله و  هب  ایند  رد  وا  تشگزاب  دوش  مورحم  یهلا  ناما  شزرمآ و 
هدـننک و يرای  دـنز  دایرف  هچ  ره  نوگانوگ  تاّملأت  منهج و  تاکرد  نایم  رد  و  تشگ ، دـهاوخ  منهج  شتآ  هجنکـش و  راتفرگ  و  تسا ،

. دوب دهاوخن  وا  يارب  ياهدنهدشیاسآ 
هیبش اجنآ  هک  دناد  نینچ  و  دنکفا . اجر  فوخ و  نیب  ار  دوخ  تشگزاب ، تفر و  ره  رد  دوشیم  لوغشم  هورم  افص و  یعس  هب  نوچ 

کسانم يونعم  تقیقح  متسیب : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


161 ص :
هچ وا  قح  رد  هاشداپ  هک  دـنادیمن  هدـمآ و  نوریب  هدیـسر و  هاـشداپ  تمدـخ  ياهدـنب  و  تسا ، یهاـشداپ  هاـگرابرد  هک  تسا  ینادـیم  هب 

. دوش عقاو  محرت  دروم  دیاش  دنکیم  دمآ  تفر و  هناخ  هاگرد  رد  سپ  دومرف  دهاوخ  یمکح 
ار دوخ  دراد  هک  ییورین  همه  اـب  و  تسا ، نازیرگ  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  هب  یناـسفن  ياـهشهاوخ  يوریپ  زا  هک  دـنک  تین  هلوره  ماـگنه 

. دسانشب یهلا  نامرف  ماجنا  يارب  یماظن  يدرف 
تمایق تاصرع  دینش ، فلتخم  ياهنابز  هب  ار  ناشیا  دنلب  ياهيراز  نیمورحم و  عرـضت  هلان و  دش و  رـضاح  تافرع  هب  هک  ماگنه  نآ  رد 

كانلوه و رایسب  تسا  يزور  زور  نآ  هکنیا  ددرگ و  رکذتم  ینادرگرس  یناریح و  لاح  رد  ار  نامدرم  یگدنکارپ  زور و  نآ  ياهسرت  و 
ياهسابل زا  هک  یلاح  رد  نیمزرـس  کی  رد  مدرم  زا  هورگ  نیدـنچ  روضح  هک  تسا  راکـشآ  دنتـسه و  كانتـشحو  راـتفرگ و  مدرم  همه 

عیضو و زا  یگلمج  هتخاس و  دوخ  راعش  ار  تبقاع  يدب  زا  میب  دناهدومن و  اهر  ار  دوخ  ایند  ياهیگتسبلد  زا  هدش و  هنهرب  دوخ  یگشیمه 
ییوزرآ دصق و  لاعتم  راگدیرفآ  زا  تمحر  دیما  ترفغم و  ندش  راتساوخ  زج  هب  دناهتشگ و  گنهآ  مه  راک  تیـصعم  عیطم و  فیرش و 

. دروآیم دای  هب  یهجو  نیرتاسر  هب  ار  اهسرت  نیرتگرزب  تمایق و  زور  درادن ،
نانآ ياهلد  و  هدومن ، مهارف  ار  یعامتجا  نیمز  فارطا  زا  ناگدنب  و  میظع ، فقوم  تافرع  نابایب  تسا و  یفیرش  زور  هفرع  هک  دنادب 
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زا هتخادنا و  وا  مرک  يوس  هب  ار  اهمشچ  یگمه  و  هتشگ ، وا  هجوتم  اهتمه  همه  و  تسا ، هدروآ  يور  یلاعت  هناحبـس و  دنوادخ  يوس  هب 

نابرهم هدنـشخب و  راگدرورپ  نآ  و  تسا ، دنلب  شزاینیب  ترـضح  هاگرد  هب  همه  ياهتسد  و  دـنراد ، فطل  وفع و  راظتنا  وا  تمحر  رد 
. تسین یلاخ  صلخم  ناگدنب  ناراگزیهرپ و  داتوا و  لادبا و  لد و  لها  ناکین و  زا  یفقوم  نینچ  هتبلا  و  دنیبیم ، ار  اهيراوخ  همه 

روضح هطـساو  هب  و  دـنکن ، یهاتوک  شهاگرد  زا  نتـساوخ  تجاح  ندـش و  راوخ  لاعتمدـنوادخ و  يوس  هب  ندومن  يراز  زا  تاـفرع  رد 
هب ار  اهندرگ  هدوشگ و  نامـسآ  فرط  هب  ار  ناگدید  هک  هیـسدق  حاورا  هفیرـش و  سوفن  كاپ و  ياهلد  ناگدـنراد  هتـسیاش و  ناگدـنب 

. دیامن وکین  دوخ  راگدرورپ  فطل  هب  ار  شنامگ  دنک و  مکحم  راوتسا و  ار  شدیما  دناهدیشک ، یهلا  تمحر  بلط 
رازه اب  هک  ار  یناسک  شفطل  نایاپیب  يایرد  تیناـمحر و  تفـص  نآ  اـب  لـالجلاوذ  دـنوادخ  هچ  زور ، نآ  رد  يدـیمون  زا  راـهنز  راـهنز 
عیاض ار  نانآ  شـشوک  جنر و  دومرف و  دهاوخن  هرهبیب  دوخ  تمحر  زا  دـناهدرک ، اهر  ار  دـنزرف  هناخ و  هدومیپ و  ار  رود  هار  يراودـیما 

هب هک  دنتسه  ینامدرم  تیعمج  نآ  نایم  رد  هکنیا  لاح  و  دومن ، دهاوخن  مورحم  دوخ  ياهوزرآ  هب  ندیسر  زا  ار  ناشیا  تخاس و  دهاوخن 
: دناهدروآ ثیدح  بتک  رد  تهج  نیا  زا  و  دناهتسیاش ، شزرمآ  شیاشخب و  يارب  هتسارآ و  نامیا  تقیقح  تفرعم و  رویز 

ناکم نآ  زا  هک  تسا  یسک  تافرع  لها  زا  راکهنگ  نیرتگرزب  »
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«. هدشن هدیزرمآ  دنک  نامگ  ددرگرب و  فیرش 

ياـهلد یگنهآمه  بوـلق و  داـحتا  یعاـمتجا و  ياـهتساوخرد  يارب  يدـننام  ریظن و  ناحبـس ، دـنوادخ  تمحر  بلط  يارب  هـک  نادـب 
. تسین تباجا  تعرس  رد  ناکم ، کی  رد  تقو و  کی  رد  ناگدنب 

هک دوش  رکذتم  ماگنه  نآ  رد  و  دزاس ، هاگآ  ار  نتشیوخ  سرت ، ادخ  نایاسراپ  دننام  دسر ، رعـشم  نیمز  هب  ددرگ و  هناور  تافرع  زا  نوچ 
جراخ تافرع  مرح و  نیمز  زا  رعـشم  هچ  تسا . هداد  دوخ  مرح  رد  لوخد  هزاجا  ار  وا  هرابود  یلاعت  دنوادخ  مرح  نیمز  زا  جورخ  زا  سپ 
لوبق تعلخ  وا  رب  و  هدومرف ، کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنز  لّأفت  مود  راـب  يارب  مرح  رد  لوخد  نذا  نیا  زاو  تسا ، نآ  زا 

. تسا هتشاد  بوسحم  نابرقم  تشهب و  یلاها  زا  هداد و  ناماو  هانپ  يرود ، باذع و  زا  ار  وا  هدیناشوپ و 
یلاعت دـنوادخ  نامرف  لاثتما  دایقنا و  یگدـنب و  راهظا  اههزیر  گنـس  ندـنکفا  رد  شتین  ددرگ ، تارمج  یمر  هجوتم  دـیآ و  ینم  هب  نوچ 
تاوهش كرت  هب  شیوخ  داهن  رد  و  دنکفایم ، ناطیش  دوخ  نمشد  يوس  هب  ار  اههزیر  گنس  نامحرلا  لیلخ  ترضح  دننام  هکنیا  و  دشاب ،

. دریگب یعطق  میمصت  هدیهوکن  دیلپ و  تشز و  رادرک  و 
هک یجح  ببـس  هب  ار  یناسفن  ياهشهاوخ  سوه و  زآ و  موقلح  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  حـبذ  نیا  هک  دروآداـی  دزادرپب ، یناـبرق  هب  نوچ 
هب برقت  شیادـیپ  يارب  هک  دوش  روآدای  زین  دـشاب و  قداص  هراشا  نیا  رد  ات  دوش  مزتلم  يراگزیهرپ  تقیقح  هب  تسا و  هدـیرب  هداد  ماجنا 

هاگرد
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. دنکیم يوریپ  شلد  هویم  دنزرف و  نتشک  هدارا  رد  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  شور  زا  راگدرورپ  ترضح 

هزیکاپ ار  دوخ  یناور  ياهيدـیلپ  زا  دـشارتیم و  ار  دوخ  یناـهنپ  راکـشآ و  بویع  همه  هک  دـنارذگب  لد  رد  دیـشارت ، ار  دوخ  رـس  نوچ 
هدش دلوتم  ردام  زا  هک  هتشگ  يزور  دننام  هدمآ و  رد  ناهانگ  زا  هدومرف و  لوبق  ار  وا  هبوت  لاعتم  دنوادخ  هک  دشاب  راودیما  دنکیم و 

(. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  )
ینم رعـشم و  تافرع و  رد  هفیظو  ماجنا  اب  هک  دـشاب  هاـگآ  دوشیم  لوغـشم  همظعم  هناـخ  فاوط  هب  ددرگیم و  زاـب  هکم  هب  هک  یماـگنه 

دنکیم فاوط  شترضح  سدقا  ماقم  هب  برقت  ینوزف  وا و  تعاط  تدابع و  دیدجت  يارب  نونکا  و  هدش ، یلاعت  دنوادخ  تمحر  لومـشم 
هناخ و بحاص  دـنلب  هاگـشیپ  رد  ینتورف  يراوخ و  راهظا  زا  دـناوتیم  ات  فاوط  نیا  رد  و  هدـمآرد ، لـیلج  راگدـیرفآ  هیاـس  هاـنپ و  رد  و 

راگدرورپ اب  هک  ینامیپ  هب  دشاب و  نینچ  هشیمه  یناگدنز  هیقب  رد  دـیاب  هک  دـنادب  و  دـیامنن ، یهاتوک  وا  یهاشداپ  یگرزب و  زا  يروآدای 
هـسدقم نکاما  نآ  رد  هک  یتالاح  هب  و  دـنک ، افو  تسا  لاعتم  دـنوادخ  تاقالم  زور  هک  تمایق  زور  اـت  گرم و  ماـگنه  اـت  هتـسب  شیوخ 

شبلق هریرـس و  رب  اناد و  وا  لامعا  همان  رب  یلاعت  دنوادخ  هک  دنکن  شومارف  و  دزرو ، يرادیاپ  هدـنارذگیم  لد  هب  هک  ییاهتین  هتـشاد و 
. تسا هاگآ 

کسانم يونعم  تقیقح  متسیب : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


165 ص :

یهلا گرزب  شیامزآ  جح  مکی : تسیب و  لصف 

: دراد هیلع  هَّللا  ۀمحر  ینیلک  خیش  فیلأت  یفاک  باتک  رد 
هک ینامز  تسناوتیم  تساوخیم ، دـنوادخ  رگا  هدومرف : دوخ  ياـههبطخ  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  تسا  هدـش  تیاور  »

و دیامن ، مهارف  ناتخرد  اههویم و  عاونا  اب  ياهغاب  هزیکاپ و  بان و  يالط  ياهناک  رز و  ياهجنگ  نانآ  يارب  تخیگنارب  ار  دوخ  ناربمایپ 
دشیم و طقاس  ناگدنب  شیامزآ  هنیآ  ره  درکیم  نینچ  رگا  و  دـیامرف ، عمج  دزاس و  هارمه  ناشیا  اب  ار  نیمز  ناروناج  نامـسآ و  ناغرم 

ناوریپ نایم  یقرف  دندادیم و  ماجنا  دنداهنیم و  ندرگ  تبغر  لیم و  اب  ار  ناربمایپ  نامرف  مدرم  همه  دـیدرگیم و  لطاب  اهتعاط  شاداپ 
و دـشیمن ، تباث  ناگدـش  شیامزآ  ياهزرم  ناگدـنروآ  نامیا  قح و  ناگدـنیوگ  يارب  هنیآ  ره  تشادـن و  دوجو  ناشکندرگ  یقیقح و 
نموـم و هب  ندـش  یمـسم  دیـسریمن و  هدـش  ررقم  ناطیـش  سفن و  اـب  هدـهاجم  هار  زا  ناراـکوکین  يارب  هک  يدزم  رجا و  ار  ناگدـنورگ 

عیطم و راگزیهرپ و 
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نآ ربارب  رد  ناشکندرگ  داتـسرفیم  یتیآ  نامـسآ  زا  دـنوادخ  رگا  هک  تسار  هار  نیا  زاو  دـشیمن ، مزال  یقیقح  ياـنعم  رب  اـهنیا  دـننام 
هنیآ ره  داتـسرفیم  نامـسآ  زا  یتیآ  ناـشیا  اـب  اـی  دادیم  رارق  ییاـناوت  تکوش و  اـب  ار  ناربماـیپ  رگا  و  دـندشیم ، راوخ  داـقنم و  عیطم و 

. دشیم طقاس  همه  زا  ناحتما 
نافیعـض و دـنرگنیم  ناشتالاح  رد  اههدـید  هچنآ  رد  و  دـینادرگ ، اـناوت  يوق و  ناـشتاین  هدارا و  رد  ار  شناربماـیپ  ناحبـس  دـنوادخ  یلو 

تخاسیم رپ  ار  اـهلد  اـهمشچ و  نآ  هب  يزاـینیب  هک  دوب  ياهبترم  هب  يزیچ  كدـنا  هب  ناـشیا  تیاـضر  تعاـنق و  هچ  دادرارق ، ناـناوتان 
هب ناشیا  یتسدگنت  یـشیورد و  و  دنتـشادن ) یهودنا  دندوب و  شوخلد  یماکان ، زا  هک  تسناد  دهاوخ  دـنک  یهّجوت  هک  سک  ره  نوچ  )

دینـشیم ای  دیدیم  ار  ناشیا  لاح  رهاظ  یتسدگنت و  هک  نآ  ره  اریز  . ) درکیم رپ  ار  اهمشچ  اهشوگ و  نآ ، جـنر  رازآ و  هک  دوب  يّدـح 
.( تشگیم بجعت  تریح و  قرغ  دشیم و  هدرسفا 

هار نآ  رد  ناصقن  متس و  هک  دنتشاد  یتوطس  تزع و  و  درکیمن ، ناشیا  رب  طلست  دصق  یـسک  هک  دندوب  یتّوق  ورین و  ياراد  ناربمایپ  رگا 
هب و  تشگیم ، هدیـشک  نآ  يوس  هب  مدرم  ياهندرگ  هک  دندوب  یتنطلـس  یهاشداپ و  ياراد  و  دندوب ، بلاغ  ناشیا  هشیمه  ینعی  تشادـن 

هنیآ ره  دندرکیم ، رفس  نانآ  يوس  هب  تمظع  نتشاد  هطساو  هب  فرط  ره  زا  و  دشیم ، هتـسب  نابکرم  نالاپ  هرگ  تنطلـس  نآ  رادید  دصق 
یشکندرگ ربکت و  زا  رتناسآ و  ار  ناشیا  مدرم  نتفریذپ  يارب  تلاح  نیا 
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نامیا دینادرگیم  لیام  ار  ناشیا  هک  تبغر  هار  زا  ای  دـشیم  بلاغ  مدرم  رب  هک  یـسرت  تهج  زا  و  دوب ، رترود  ناشیا  زا  قلخ  یچیپرـس  و 

دوب و تبهر  تبغر و  هب  هتخیمآ  ناحبـس و  دنوادخ  يارب  صلاخ  ریغ  ناربمایپ  قیدـصت  نامیا و  هب  ندـیورگ  رد  اهتین  سپ  دـندروآیم ،
هب یضعب  اهشهاوخ و  هب  ندیـسر  تبغر و  هار  زا  یـضعب  یقیقح و  نامیا  هار  زا  یـضعب  تشگیم  مسق  دنچ  هب  مدرم  تاعاط  تانـسح و 

. دوب سرت  فوخ و  هطساو 
رد ندش  میلست  شاهناگی و  تاذ  يارب  ینتورف  شیاهباتک و  هب  ندیورگ  وا و  ناربمایپ  زا  يوریپ  هک  هتساوخ  نینچ  ناحبـس  دنوادخ  یلو 

تبغر و زا  يزیچ  هـب  اـهنآ  و  وا ، لاوزیب  تاذ  صوـصخم  دـشاب  يروـما  شترـضح  يرادربناـمرف  يارب  نداـهن  ندرگ  شمکح و  لـباقم 
. دنشابن هتخیمآ  ییامندوخ  ءایر و  تبهر و 

نامز زا  ار  هتشذگ  مدرم  لاعتم  دنوادخ  هک  دینیبیمن  ایآ  تشاد . دهاوخ  رتشیب  شاداپ  باوث و  دشاب  رتگرزب  شیامزآ  ناحتما و  هزادنا  ره 
هن دـننیبیم و  هن  دنـشخبیم و  دوس  هن  دـنناسریم و  نایز  هن  هک  ییاهگنـس  هب  ناهج ، نیا  زا  رفن  نیرخآ  اـت  مالـسلا  هیلع  هللا  یفـص  مدآ 

ناما و تسیز و  هیاپ  ار  نآ  دومرف و  بجاو  ار  نآ  تمرح  تخاس و  دوخ  مرتحم  هناـخ  ار  اهگنـس  نآ  سپ   (1) دومرف . ناحتما  دنوشیم 
ناهج ود  ریخ  هیام 

. تسا هسدقم  هبعک  نامتخاس  ياهگنس  دوصقم  - 1
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نیرتتسپ رازتشک  يارب  تیحالـص  مدـع  رایـسب و  خولک  تهج  زا  تسا و  ناتـسگنس  هک  نیمز  طاـقن  نیرتراوشد  ردار  نآ  دـینادرگ و 

راومهان و ياههوک  نایم  ار  نآ  و  داهن ، انب  تسا ، بآ  دوبمک  ثیح  زا  لحم  نیرتراوشد  یناگدـنز و  يارب  هرد  نیرتگنت  و  نیمز ، ياـج 
ناوارف و ياـهگیر  هطـساو  هـب  هـک  ییاـهناکم  و  هداـتفا ، رود  رگیدـکی  زا  و  هدـنکارپ ، ياـهيدابآ  و  بآ ، مـک  ياههمــشچ  رازگیر و 

تهج نیدب  و  دادرارق ، تسین ، ياهناشن  نآ  رد  هایگ  بآ و  زا  تسا و  اراد  ار  نامسآ  شراب  لیس و  زا  يرثا  رصتخم  طقف  تخس  ياههوک 
. رتسا بسا و  هن  دنفسوگ و  هن  واگ و  هن  دوشیم و  هبرف  اجنآ  رتشا  هن 

. دندرگ هجوتم  نآ  يوس  هب  هک  دومرف  ار  وا  نادنزرف  مدآ و  ناهج ، دنوادخ  سپ 
اهلد ياههویم  و  دیدرگ . نانآ  يالاک  هعتما و  يزادنا  راب  يارب  يدصقم  ناشیاهرفـس و  رد  ندرب  دوس  يارب  دـمآ  تفر و  لحم  هبعک  هناخ 

. ددرگیم قاتشم  هناخ  نآ  يوس  هب   (1)
زا هدـش و  ادـج  نیمز  زا  اهایرد  هطاحا  رثا  رب  هک  اهایرد  ياههریزج  يداـبآ و  زا  رود  رگیدـکی و  هب  لـصتم  هاـیگ  بآیب و  ياـهنابایب  زا 

، دنباتشیم هناخ  نآ  يوس  هب  هدرک ) چوک  رایسب  یتخس  اب  هداتفارود  ياههوک  نایم  زا  ینعی   ) بیشارس اههرد  ياهيدنلب 

. دش دهاوخ  نایب  ترضح  نآ  تاملک  حیضوت  رد  هک  تسا  هفیطل  هراعتسا  مالک  نیا  رد  تسا و  لد  يادیوس  لد  هویم  - 1
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. دننابنجب ینتورف  يراوخ و  يور  زا  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياهشود  هکنیا  ات 

شیوخ ياـهاپ  رب  دوبعم  ترـضح  ياـضر  بسک  يارب  عوشخ  عوضخ و  اـب  و  دـنناوخیم ، ار  دـنوادخ  نتفگ ، لـیلهت  هب  هناـخ  فارطا  رد 
، رس ندومن  هنهرب  اب  و  دناهتخادنا ، تشپ  ار  دوخ  ياهسابل  هدیـشوپ و  نت  هب  مارحا  هماج  هک  یلاح  رد  دننکیم ، هلوره  دنوریم و  ناباتش 

. دناهتخاس نایامن  راکشآ و  هتفرگ  ار  ناشیا  ياهرس  درگادرگ  هک  ار  يدنلب  ياهوم 
ار ناحتما  نیاو  اراکـشآ ، تسا  یعـضاوت  ینتورف و  يرادربنامرف و  لماک و  تخـس و  رایـسب  گرزب و  تسا  یـشیامزآ  تـالاح  هنوگ  نیا 
و دوخ ، شزرمآ  يارب  ياهناهب  و  دوخ ، تشهب  يوس  هب  يزیوآ  تسد  دوخ و  تمحر  يارب  یببـس  دوخ  هناخ  نوماریپ  رد  یلاـعت  دـنوادخ 

. داد رارق  دوخ  تمحر  فطل و  هب  مدرم  يارب  یناحتما 
اب راوـمه  مرن و  ياـهنیمز  اـهيوج و  اـهغاب و  ناـیم  ار  شتداـبع  گرزب  نکاـما  دوـخ و  مرتـحم  هناـخ  یلاـعت  كراــبت و  دــنوادخ  رگا 

گنر و شوخ  مدـنگ  ياراد  هتـسویپ و  مهب  ياـهيدابآ  هدـیچیپ و  مهرد  ناـهایگ  بوغرم و  سردوز و  ياـههویم  رایـسب و  ياـهتخرد 
هنیآ ره  دادیم ، رارق  رایسب  ناتخرد  اهناتـسوب و  دابآ و  ياههار  مرخ و  عرازم  باداش و  ياهنیمز  هایگرپ و  ياهرازتشک  زبس و  رازغرم 

يارب باذع  فیفخت  باوث و  فیعضت  ناهاوخ  شترضح  هک  یتروص  رد  دوب  هدرک  كدنا  ناحتما ، یمک  بسانت  هب  ار  شاداپ  رادقم 
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. تسا ناگدنب 

رون و امن و  شوخ  خرـس  توقای  ابیز و  زبس و  درمز  سنج  زا  هتـشگ  انب  اهنآ  هب  هک  ییاهگنـس  ای  هدـش  هداهن  نآ  رب  هناخ  هک  ياهیاپ  رگا 
فرطرب اهلد  زا  ار  ناطیـش  اب  رازراک  دادیم و  فیفخت  اههنیـس  رد  ار  نآاب  گنج  کش و  دربن  ینامتخاس  نینچ  هنیآ  ره  دوب ، ییانـشور 

. دومنیم رود  نامدرم  زا  ار  ینارگن  بارطضا و  درکیم و 
یگدنب نوگانوگ ، ياهشـشوک  جنر و  رد  نانآ  زا  و  دنکیم ، شیامزآ  اهیتخـس  عاونا  هب  ار  دوخ  ناگدنب  زیزع  لیلج و  دنوادخ  نکیلو 

هب یقیقح  عضاوت  ینتورف و  ندـش  نیزگیاج  اـهلد و  زا  یـشک  ندرگ  یـشنمگرزب و  ربکت و  ندرک  نوریب  يارب  ار  ناـشیا  دـهاوخیم و 
، دوخ ياـهشیامزآ  يارب  نشور  ییاهببـس  دوخ و  ماـعنا  لـضف و  يوس  هب  ییاـهرد  ار  نآ  دـنادرگب  اـت  دـیامزآیم ، اـهيراوشد  ماـسقا 

: هدومرف دیجم  مالک  رد  هکنانچ 
نانیا زا  شیپ  هک  ار  یناسک  نیقی ، هب  و  دنریگیمن ؟ رارق  شیامزآ  دروم  دنوشیم و  اهر  میدروآ ، نامیا  دنتفگ  ات  هک  دنتشادنپ  مدرم  ایآ  »

دوب یفاک  باـتک  رد  هچنآ   (1) دراد ». مولعم  زین  ار  نایوگغورد  دراد و  مولعم  دـناهتفگ  تسار  هک  ار  نانآ  دـنوادخ  اـت  میدومزآ ، دـندوب 
نخس زا  یتمسق  نآ  میدرک و  لقن 

هیآ 1 توبکنع ، هروس  - 1
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. هدومن لقن  هعصاق  هبطخ  مان  هب  هغالبلاجهن  رد  ۀمحرلا (1)  هیلع  یضر  دیس  ار  هبطخ  مامت  ترضح و 

یـسوم دنزرف  دمحم  دنزرف  یـسوم  دنزرف  نیـسح  دمحایبا  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  نسحلاوبا  راوگرزب ، دیـس  رایـشوه و  دنمـشناد  - 1
نیا دوشیم و  هدناوخ  نیبسحلاوذ  یـضر  فیرـش  هب  هک  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  میهاربا  یبا  ترـضح  مامه  ماما  دنزرف  میهاربا  دنزرف 

رد يرمق  يرجه  لاس 359  رد  دومنیم ، باـطخ  لـجا  فیرـش  هب  ار  وا  داد و  وا  هب  هیوب ، لآ  ناـهاشداپ  زا  یملید ، هلودـلا  ءاـهب  ار  بقل 
ناـیعا و همه  ریزو و  کـلملا  رخف  وا  رب  زاـمن  هزاـنج و  عییـشت  رد  هدومن ، تاـفو  لاس 406  زا  مرحم  مشـش  زور  رد  هدـش و  دـلوتم  دادـغب 

ماما شدج  دهشمهب  دادغب  زا  وا  توف  رب  ییابیکشان  هطساو  هب  هیلع - هَّللا  ۀمحر  یضترم - دیـس  شردارب  و  دندش ، رـضاح  ةاضق  فارـشا و 
رد شدوخ  دناوخ و  زامن  وا  رب  ریزو ، بلاغ  وبا  کلملا  رخف  دنیبب و  ار  وا  نفد  توبات و  تسناوتیمن  هچ  تفر  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم 

. دینادرگرب شیوخ  هناخ  هب  ار  یضترم  دیسو  تفر  نیمظاکفیرش  دهشمهب  زور  رخآ 
ۀیمد رد  يزرخاب  لضاف  و  دشاب . هتشاد  نایب  هب  یجایتحا  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  دهز  بدا و  ملع و  تلالج و  تقاثو و  رد  یـضر  دیس 

ار وا  تالاح  نانیا  زج  دنتـسه و  ننـست  لـها  زا  هس  ره  هک  ناـیعالا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا  رهدـلا و  ۀـمیتی  رد  یبلاـعث  نینچمه  رـصقلا و 
رـسپ دمحا  سابعلایبا  هَّللاب  رداق  يارب  هک  تسا  یتایبا  وا  رعـش  هدـیزگ  زا  دراد و  يرعـش  ناوید  تسا و  ییاهباتک  وا  يارب  و  دناهتـشون ،

میاهتسر و يدنلب  تخرد  کی  هنت  زا  ام  يود  ره  هچ  نک  ینابرهم  ام  اب  تنطلس  تراما و  هدنراد  يا  تسا ، هتـشون  نومـضم  نیا  هب  ردتقم 
رانکرب و نآ  زا  نم  هک  تفالخ  ماقم  رگم  تسا  ناسکی  تلزنم  ردـق و  يدـنلب  ار  ام  يود  ره  تسین و  یقرف  ام  نایم  يراوگرزب  نادـیم  رد 

. راوتسا مهارف و  وت  يارب 
قَّرَفَتَن اْیلَْعلا ال  ِۀَحْوَد  ِیف  انَّناَف  نِینِمؤُْملا  َریِما  ًافْطَع 

ُقَْرغُم ِیلاعَْملا  ِیف  انالِک  أَدبا  ةُوافَت  ِراخِْفلا  َمْوَی  انَْنَیب  ام 
ُقَّوَطُم َْتناَو  اْهنِم  لِطاع  اَنا  ِینَّناَف  َْکتَزَّیَم  َۀَفالِْخلا  اَّلا 
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نآ مارتحا  هبعک و  يانب  خیرات  مود : تسیب و  لصف 

، كرابم تسا و  هّکم  رد  هک  تسا  نامه  هدش ، هداهن  مدرم ، تدابع  يارب  هک  ياهناخ  نیتسخن  تقیقح ، رد  : » تسا هدومرف  یلاعت  دنوادخ 
شتسرپ يارب  یمومع  رعـشم  هکنیا  ات  دومن  فاوط  نآ  نوماریپ  درک و  زاغآ  ار  هبعک  داینب  هکنآ   (1) تسا ». تیاده  هیام  نایناهج  يارب  و 
ناگدـنب و  دوب ، سدـقم  دابآ و  هشیمه  و  تخاس . ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ثیـش  وا  زا  دـعب  دوب و  مالـسلا  هیلع  مدآ  دـشاب  راگدرورپ  ترـضح 

. تشگ ناهنپ  نآ  رثا  مالسلا  هیلع  حون  نامز  رد  نافوط  ماگنهات  دشیم ، شتسرپ  نآ  رد  یلاعت  يادخ  دندومنیم و  نآ  گنهآ  هتسیاش 
مالـسلا هیلع  لیعامـسا  شدنزرف  کمک  هب  ات  درک  رما  وا  هب  دومرف : ثوعبم  تلاسر  هب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لاعتم  دـنوادخ  هک  یماگنه 

دوب هتخاـس  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  ییاـهیپ  ناـمه  رب  برع  و  هدـش ، یناریو  راـچد  اـهراب  زین  نآ  زا  سپ  و  دـندرب ، ـالاب  ار  نآ  ياـهیپ 
هب درک  دیدجت  ار  هناخ  نامتخاس 

هیآ 96 نارمع  لآ  هروس  - 1
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. میاهدومن دای  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  هک  یحرش 

و تسا ، هتخانش  وا  رئاعش  میظعت  لاعتم و  دنوادخ  شتـسرپ  يارب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  زا  يراگدای  ار  هبعک  یناگدنز ، هرود  همه  رد  برع 
هیلع میهاربا  یقیقح  یتسرپ  هناـگی  كاـپ و  نید  ناـنآ  یهارمگ  و  دـنداهن ، اـجنآ  رد  ار  دوخ  ياـهتب  نورق  زا  یخرب  رد  بارعا  هکنیا  اـب 
وریپ هکنیا  يارب  مادـک  ره  فرـش ، تابجوم  رب  ندرب  تداسح  يور  زا  و  تیموق ، رد  تباقر  رثا  رب  هک  اجنآ  ات  دوب  هدرک  هدولآ  ار  مالـسلا 

و تسا ، هتخاس  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ار  هناخ  نیا  هک  دنتـشاد  لوبق  هشیمه  کلاذـعم  دـندیتسرپیم ، ار  یـصوصخم  تب  دـشابن  رگید  هلیبق 
همه و  تفرگیم ، ماجنا  دوب و  هدنام  یقاب  هناخ  جح  کسانم  لامعا و  زا  ياهلمج  نینچمه  تفرن و  نایم  زا  نآ  مارتحا  نامتخاس و  خیرات 

نامتخاس خـیرات  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  بانج  ادـخ  لوسر  راگدای  دـشیم  دای  وا  يربمغیپ  ناونع  هب  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  مان  هب  اـهنیا 
نیا هتفای  هار  نآ  رد  نوگانوگ  ياههشیدنا  هتـشگ و  ثداوح  شوختـسد  راب  نیدنچ  هکنیا  اب  و  هدنام ، رادیاپ  برعلا  ةریزج  رد  هبعک  هناخ 

ار نآ  عشعشم  خیرات  اهیناطحق (1)  يداژن  بصعت  اهیلیئارـسا و  یگریخ  رابغ  ناتـسرپتب و  یتسرپاوه  و  تسا ، هدنام  نادیواج  راگدای 
هوکش و اب  خیرات  رد  رگاو  درکن  شوماخ  ار  نآ  راونا  دربن و  اهدای  زا 

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترـضح  يالعا  دجونایناندع  لئابق  ردپ  هک  ناندع  ربارب  رد  تسا  ینمی  برع  لئابق  ردپ  ناطحق » - » 1
. دوشیم یهتنم  مالسلا  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  لیعامسا  هب  شتبسن  و 
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نادنزرف دنتـشاذگیمن  و  دندشیمن ، دنمهدیقع  نادب  یناطحق  ياهبرع  دوب  يدـیدرت  نیرتفیعـض  یتسرپادـخ  ناونع  هب  شداینب  راختفا 

. دندرگ زارفارس  دنیامن و  راختفا  برع  همه  رب  دننک و  تفرشیپ  مالسلا  هیلع  لیعامسا 
، دیدرگ اهتب  زکرم  هک  تشذگن  يرید  و  تخاس ، یتسرپادخ  يارب  مالسلا  هیلع  نامیلس  هک  تسا  سدقملاتیب  دجـسم  دننام  هبعک  هناخ 
میلشروا و رهـش  رد  یتسرپتب  و  دیدرگ ، اهتب  هاگنابرق  اهلاثمت و  اهتب و  زا  رپ  گرزب  يدبعم  ایقزح (1)  رسپ  یّسنم  تنطلس  زاغآ  رد 

. دربن نایم  زا  دوب  هتخاس  یتسرپادخ  يارب  مالسلا  هیلع  نامیلس  هک  ار  نآ  خیرات  تقیقح  دمآشیپ  نیا  یلو  دش  عیاش  دوهی  رد 
ترـضح يانب  يرامعم و  راختفا  مان  هب  هشیمه  و  تسا ، هتفر  الاب  نآ  ياههیاپ  هدـش و  هتخاس  یتسرپادـخ  يارب  هبعک  هناخ  هکنیا  هصـالخ :

. هدمآ رادیاپ  هدش و  يرادهگن  تدابع  ياجو  ناکم  تفارش  تلالج و  هناشن  مالسلا و  امهیلع  لیعامسا  میهاربا و 
رد هکنیا  ات  دنداهن  همظعم  هبعک  رب  دنچ  ییاهتب  دـیتسرپیم ، ار  دوخ  تب  طقف  تشاد و  یـصوصخم  تب  هلیبق  ره  هک  تهج  نیا  زا  برع 

رسپ ورمع  داد  رارق  هبعک  هناخ  رد  ار  اهتب  درک و  لومعم  هکم  رد  ار  یتسرپتب  هک  یسک  نیتسخن  دوب ، هدش  هداهن  تب  نآ 365  فارطا 

. تفر ایند  زا  مالسلا  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  حیسمبانج  دالیم  زا  لبق  لاس  رد 344  هک  تسا  دوهی  هاشداپ  نیمهدزیس  یّسنم » - » 1
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، دروآ ناغمرا  هکم  هب  ار  یتسرپتب  اجنآ  زا  هدرک و  رفـس  ماش  هب  وا  هچ  دش ، هبعک  هناخ  راددیلک  هک  یماگنه  دوب  هعازخ (1)  رورس  ّیحل 

برع لئابق  و  تسا ، هاوگ  نآ  راثآ  رب  دوجوم  ياهشقن  دـندیتسرپیم و  ار  اهتب  رگید  تانم و  تال و  لبه و  هک  اهيدومث  زا  ًاـصوصخ 
برع ناـیم  یتـسرپتب  هکنیا  اـب  و  دـنداهن . هبعک  رد  دـندروآ و  ار  دوخ  تب  ياهریت  ره  دـندرک و  يوریپ  ّیحل  نب  ورمع  زا  یتـسرپتب  رد 
یلصا دوبعم  نارگید  رصم و  مور و  دنه و  نیچ و  ناتسرپتب  دننام  ار  اهتب  برع  اریز  دوب  رتفیعـض  ماوقا  رگید  یتسرپتب  زا  دش  عیاش 

ادـخ لوسر  هکنیا  ات  دوب  عضو  نیا  رب  هتـسویپ  هبعک  هناخ  دنتـسنادیم . لاعتم  يادـخ  هب  برقت  هلیـسو  ار  ناتب  شتـسرپ  هکلب  دنتـسنادیمن 
دیآرب و وا  هناش  هب  دومرف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دش و  مارحلادجـسم  دراو  درک و  حـتف  ار  هکم  ترجه  متـشه  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تخادنارب ار  اهتب  دمآ و  رب  ترضح  نآ  ياههناش  هب  بانج  نآ  دنکفیب و  دوب  هبعک  رب  هک  ار  ییاهتب 

دوب و مهرج  هلیبق  اب  هناخ  يراددـیلک  همظعم و  هکم  ترامازارد  نایلاس  هدوب ، بونج  برع  زا  یگرزب  هلیبق  ردـپ  ورمع و  رـسپ  هعازخ  - 1
ینب هکنیا  ات  تسا ، هلیبق  نیا  زا  تسا  مالسلا  هیلع  لیعامسا  بانج  هجوز  هک  یمهرج  ورمع  نب  ضاضم  رتخد  و  دندوب ، ینمی  برع  ناشیا 

زا تراما  يراددیلک و  تفارش  هرخالاب  و  دندش ، فرـصتم  ار  هناخ  يراددیلک  هکم و  رهـش  تخـس  یگنج  زا  سپ  هدمآ و  نمی  زا  هعازخ 
دیسر و یحل  نب  رمع و  هب  تبون  هک  یماگنه  هعازخینب  يرورـس  مایا  رد  تفای ، لاقتنا  شیرق  گرزب  هرم  نبا  بالک  نبا  یـصق  هب  ناشیا 

. درک هدولآ  ار  هناخ  مارتحا  مالسلا و  هیلع  لیلخ  میهاربا  كاپ  نید  یتسرپادخ و  تسا ، مالسا  زا  لبق  لاس  دودح 370  رد  نآ 
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لد رد  هدرک و  زواجت  مه  برعلا  ةریزج  دودـح  زا  نآ  تلزنم  و  تشاد ، يدـنلب  ماقم  دـش  هتفگ  هکنانچ  تیلهاج  راگزور  رد  هبعک  هناخ 

دالب ار  زاجح  ياهرهـش  میدـق  نایرـصم  دـندوب ، دـقتعم  شندوب  سدـقم  هب  دنتـشاد و  یگتـسبلد  نآ  ترایز  هب  و  دوب ، هتفای  هار  للم  همه 
. دندادیم ماجنا  دوخ  شیک  هب  ار  تدابع  مسارم  نآرد  دنتسنادیم و  مرتحم  ار  نآ  برع  ياراصن  دوهی و  دندیمانیم و  هسدقم 

زج تسا ، ریظنیب  دوـجو  ملاـع  رد  درادـن و  دـننام  تیلهاـج  ناـمز  رد  هناـخ  مارتـحا  مالـسا . روـهظ  زا  شیپ  هـبعک  هناـخ  ماـقم  دوـب  نـیا 
، تسا تدابع  يارب  صوصخم  یهاگیاج  کی  ره  يارب  اجنآ  رد  هچرگ  تسا ، يراصن  دوهی و  نیملـسم و  مارتحا  دروم  هک  سدـقملاتیب 

دیحوت یتسرپاتکی و  شنید  هک  مالسلا ) هیلع  میهاربا  ترضح   ) دوخ راذگهیاپ  رامعم و  یناب و  نید  رب  هبعک  هناخ  زورما  هک  توافت  نیا  اب 
زا سدـقملاتیب  هک  یتروص  رد  درادـن ، هنخر  نآ  رد  یناسفن  ياهاوه  تافرـصت  ناتـسرپتب و  یهارمگ  و  دوشیم ، مارتحا  تسا  یقیقح 

. تسا رپ  اههمسجم  اهتروص و 
تروص و میناثا و  ّرس  هناگهس و  نایادخ  هب  تلم  ندناوخ  دیحوت و  تعیرش  لاطبا  هاتوک  یتدم  رد  مالسلا ، هیلع  یسیع  ادخ  ربمایپ  زا  سپ 

موسر تناید و  یتسرپهناگی و  زا  يزیچ  رگید  و  دـنراذگیم ، حیـسم  مان  هب  دوخ  دـباعم  رد  ار  اهنآ  يراصن  دـش ، رادـیدپ  یتسرپهمـسجم 
. درادن هارمه  ار  ترضح  نآ  تعیرش 
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177 ص :

دنتشاد نایجاح  هتشذگ  رد  هک  یتالکشم  موس : تسیب و  لصف 

، دندربیم اهجنر  رفس  لوطو  هار  يراومهان  زا  دوب و  یناوارف  رطخ  یتخـس و  ياراد  شیپ  لاس  اههد  ات  همظعم ، هبعک  يوس  هب  نایجاح  هار 
و دـندرگ ، ریپ  نآ  رادـید  زا  ناکدوک  تشاد  اج  هک  دـندشیم  اهساره  عیاجف و  راتفرگ  ناـماس  نآ  رارـشا  زاـجح و  دـجن و  بارعا  زا  و 

تلع هب  ار  نایجاح  زا  يرایسب  هک  دوب  نانچ  تعیبط  ياهیتخس  رفس و  ياهيراتفرگ  جح  هار  رد  تسا ، راوشد  راوگان و  رایسب  نآ  روصت 
هک داتفایم  قافتا  رایـسب  تفرگیم و  انف  داب  نازوس  ناـبایب  نآ  رد  اـههاچ  بآ  ندیکـشخ  ناتـسمز و  يدرـس  ناتـسبات و  ياـمرگ  شزوس 

نایجاحزا یمین  يرمق  لاسرد 1196  هکیلیـس  تسا  هلمج  نآ  زا  دربیم و  ناـیم  زاار  یهورگ  هتفرگ و  ارف  ار  ناـشیا  یناـهگان  ياـهلیس 
، يرامیب بجوم  تشاد و  رایسب  تمحز  جنر و  دوب و  ینالوط  هار  نیب  لزانم  و  درک ، دوبان  درب و  دوخ  اب  هنیدم  هکم و  نایم  رد  ار  يرـصم 

تسد ریز  هک  یلاح  رد  دندومیپیم ، يراوسرتش  اب  ار  لزانم  نیا  و  دوب ، روآگرم  و 
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. دنتسنادیم لالح  ار  نایجاح  لام  نوخ و  دنتشادن و  كاب  نانآ  نتشک  زا  هدرکن و  محر  ناشیا  هب  هک  دندوب  یناسک 

رد و  تسا ، ناـشیا  رادـید  نیرخآ  ییوگ  هک  درکیم  عادو  ناـنچ  شاهداوناـخ  اـب  دـشیم  جراـخ  جـح  يارب  دوخ  هناـخ  زا  یجاـح  نوچ 
. دندوبن نمیا  دوخ  تاهج  رگید  وربآ و  ناج و  لام و  رب  زاجح  ناتسبرع و  ياهنابایب 

اب یجاح  کی  رادرتش  هک  داتفایم  قافتا  رایـسب  و  دـشیم ، رایـسب  يدزد  نارادرتش  فرط  زا  ناشیا ، ندـنکفا  راب  ناوراـک و  چوک  ماـگنه 
وا لام  يرگید  دنک و  لوغشم  لاجنج  راج و  هب  ار  دوخ  یجاح  یکی  هک  دنتشاذگیم  رارق  مه  اب  دندرکیم و  ینابت  رگید  یجاح  رادرتش 

هتـسویپ ماگنه  نآ  رد  تسیابیم  رادـساپ  دـننک ، يرادـساپ  ناشناج  ظفح  يارب  تبون  هب  اـهبش  تسیاـبیم  رفـس  مه  ناـیجاح  و  درببار ،
. دیوگب دایرف  اب  دنلب و  يادص  اب  وش » رود  وش ، رود   » دننام ینانخس 

ياضق ماگنه  رد  یقیفر  دیاب  تفریم  يرانک  هب  هک  یسک  و  دندرکیم ، تجاح  ياضق  دوخ  هاگیاج  نامه  نایم  رد  نایجاح  تاقوا  رتشیب 
جراخ شدـبلاک  زا  ناج  هک  تفوکیم  وا  رـس  رب  هاتوک  مکحم و  ییاصع  اب  یبرع  هک  داتفایم  قاـفتا  هنرگو  دـنک  ینابـساپ  ار  وا  تجاـح 
هجوتم شنارای  هک  نیمه  دربیم و  دومنیم و  ادج  شیوزاب  ای  رمک  زا  ار  وا  نایمه  هکنیا  ای  درکیم ، هنهرب  ار  وا  ماگنه  نآ  رد  و  دـشیم ،

شکاخ هب  لاح  نامه  هب  اجنامه  دنتفاییم و  ار  وا  هزانج  یتدم  زا  سپ  دنتساخیم و  رب  وجتسج  هب  دندشیم  ناشقیفر  ندوبن 
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هب ناـج  دـبای و  تاـجن  تبرـض  نآ  زا  هک  دوب  یـسک  رتـمک  و  دـنتخادرپیم ، شناـمرد  هب  دـنتفاییم و  شوهیب  ار  وا  هکنیا  اـی  دـندرپسیم 
هک نیمه  دـندرکیم و  ادـج  اـهنآ  راـب  جدوه و  حالـصا  ناونع  هب  ناوراـک  فص  زا  هار  ناـیم  رد  ار  ینارتش  نارادرتش  اـسب  درب ، تمـالس 

یـسردایرف دـندزیم  دایرف  هچ  ره  ناگراچیب  نآ  و  دـنداتفایم ، نایجاح  ناج  هب  ناهگان  دـندیناباوخیم و  ار  اهرتش  دـشیم  رود  ناوراـک 
اج ره  هب  هتشادرب  ار  ناشیاهرتش  دنتشکیم و  ار  ناشیا  هک  دشیم  رایـسب  دندربیم و  تراغ  هب  هدوبر و  دنتـشاد  نایجاح  ار  هچ  ره  و  دوبن ،

. دندرکیم رارف  دنتساوخیم  هک 
محازت تیعمج و  يرایـسب  هفرع و  يداو  رد  نایجاح  ندـمآ  درگ  رد  شراتفگ  تبـسانم  هب  دوخ ، زاجح  همانرفـس  رد  ینونتب  بیبل  دـمحم 

تسا روانهپ  ارحص  نآ  هکنیا  اب  تسا ؛ راوشد  دشاب  تجاح  ياضق  يارب  هچ  رگا  دهاوخب  ناسنا  هک  یتمـس  ره  هب  نتفر  هک  يوحن  هب  نانآ 
: تسا هدروآ  نینچ  دننک ، تماقا  شیاسآ  لامک  اب  دنناوتیم  نایجاح  همه  و 

ءوس ندرک ، تراغ  ندوبر و  لواپچ و  يارب  ناکم  نآ  تعسو  زا  هک  تسا  ییاهبرع  زا  سرت  نآ  تسا و  يرگید  ببس  ار  محازت  نیا  اسب  »
«. دننکیم هدافتسا 

ياهتـسد ره  دـنیآرد و  یعمجهتـسد  تروص  هب  دـندوب  راچان  دـندرکیم  جـح  دـصق  هاـگره  هرونم  هنیدـم  لـها  هک  دوب  يدـح  هب  ینمااـن 
ره و  دندادیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  رگید  یهورگ  سایق  نیمه  رب  و  دندشیم ، هناور  دوخ  هتسیاش  ناگرزب  زا  یکی  هانپ  رد  هدش و  یناوراک 
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لها لاح  و  تشگزاب ، درک و  چوک  هکم  زا  ای  دش  هکم  دراو  زور  نالف  رد  سک  نالف  بکر  دـنتفگیم  و  دـندیمانیم ، بکَر  ار  یناوراک 

هب هام  نیا  رد  هکم  مدرم  هچ  دوب ، لاونم  نیمه  رب  دنتفریم  هنیدم  ترایز  هب  نآ  ندیسر  زا  شیپ  یکدنا  ای  بجر  هام  رد  هک  یماگنه  هکم 
یگنج ای  هکم ، فارـشا  نایم  یفالتخا  هک  دشیم  رایـسب  و  دنوریم . اجنآ  هب  ترایز  يارب  يدایز  هورگ  دنراد و  لماک  هجوت  هرونم  هنیدم 

خر هناگراهچ  بهاذـم  زا  رگید  یبهذـم  یبهذـم و  ناوریپ  نایم  رد  یفالتخا  ای  هکم ، فارـشا  ناشیا و  نایم  یگنج  ای  دـجن ، ریاشع  ناـیم 
رب و  دشیم ، هتسب  ناشیا  يورب  اهرد  دندیسریم  هنیدم  ای  هکم  کیدزن  وزرآ  دیما و  نارازه  اب  نایجاح  هکنآ  زا  سپ  ببـس  نیدب  دادیم ،
ای جح  کسانم  ماجنا  رد  تیقفوم  مدع  اب  راچان  و  تشگیم ، هفاضا  يرگید  ياهيراوشد  دوب  هدیـسر  ناشیا  هب  رفـس  رد  هک  ییاهیتخس 
مه رد  رگبوشآ و  مدرم  نآ  تسد  زا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دنتشگیم ، زاب  دوخ  ياهرهش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترـضح  ترایز 

. دندادیم تاجن  ار  دوخ  لام  ناج و  اهنآ  لواپچ  تراغ و  هتخیر و 
يارب هحلـسا  ندرک  هدامآ  انامه  تشاد  تیمها  جـح  هضیرف  ماجنا  همظعم و  هکم  يوس  هب  نتفر  ماـگنه  ناـیجاح  يارب  هک  يزیچ  نیتسخن 

ناسنا و ناـج  رب  نآ  مارتحا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ياهناـخ  نادـب  هن  دـنوریم  برحلا  راد  هب  ییوگ  هکناـنچ  دوب ، دوخ  شمارآ  تینما و 
. تسا هدیشخب  ناما  تخرد  هایگو و  ناویح 

جح هب  میدق  نامز  رد  رصم  هار  زا  هک  ینایجاح  هرابرد  ینونتب 
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: تسا هتفگ  دنتفریم 

دنتفریم و 640 صوق (2)  هب  لین (1)  هناخدور  هار  زا  ای  نابایب  هار  زا  دـندرکیم و  عامتجا  هرهاق  رد  ناضمر  كراـبم  هاـم  زا  شیپ  همه  »
دنتفریم رگید  زور  هدزناپ  باذیع (3)  نابایب  رد  اجنآ  زا  نایجاح  ياهناوراک  سپس  دندرکیم ، یط  زور  تسیب  تدم  رد  ار  هار  رتمولیک 

دوب یقرش  رصم  هاگردنب  قباس  رد  ریصق  و  دندیسریم ، تسا  خرـس  يایرد  رانک  رد  هک  ریـصق (4)  هب  ات  هدومن  یط  ار  هار  رتمولیک  و 120 
يارحـص رد  جاجح  لمح  يدصتم  رادرتش و  هک  دوب ، هاجب (6)  برع  فرصت  رد  ریـصق  دوب و  زئوس (5)  هاگردنب  هزادـنا  هب  نآ  تیمها  و 

هک دوب  دح  نیا  هب  نانآ  يدیلپ  يراکتشز و  اسب  و  دندوب ، راکافج  محریب و  وخ و  تسپ  قالخا و  دـب  هزادـنایب  و  دـندشیم ، باذـیع 
دنوش و كاله  یگنشت  زا  ناشیا  ات  دندادیم  رییغت  تفریم  ناوراک  هک  یهار  زا  ار  بآ  يارجم 

یقرش ياقیرفا  رد  تسا  نادوس  رصم و  هناخدور  لین » - 1
. تسا رصم  روشک  میدق  ياهرهش  زا  صوق » - » 2

. رصم بونج  رد  خرس  يایرد  لحاس  رد  تسا  یهاگ  ردنب  باذیع » - » 3
. تسینرفن رازهود  زا  شیب  نآ  تیعمج  زورما  هدوب و  تراجت  زکرم  قباس  زا  ریصق » - » 4

. هتفرگ رارق  خرسيایرد  رانک  رد  زئوس  لاناک  یبونج  يادتبا  رد  هک  تسا  یگرزب  رهش  زئوس » - » 5
ماح لسن  زا  ماح و  ینب  زا  ار  دوخ  نادوس و  رـصم و  ياهنابایب  رد  خرـس و  يایرد  لین و  نایم  رد  تسوپ  هایـس  دنتـسه  یلیابق  هاـجب » - » 6

. دننادیم مالسلا  هیلعو  هلآو  انیبن  یلع  حون  رسپ 
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. دندشیم فرصتم  دوب  نانآ  هارمه  هچ  ره 

دنیوگیم و زین  ابالج  ار  نآ  کیالف  و  دندنامیم ، دیناسریم  هّدج  هب  ار  ناشیا  هک  اههکلف  راظتنا  رد  باذـیع  رد  هام  کی  تدـم  نایجاح 
هدوب و ایروب  زا  اهنآ  رتشیب  نابداب  تسا و  مکحم  ریغ  تسـس و  ناشنامتخاس  هک  دنتـسه  یکچوک  ياهیتشک  تسا  هبلج  هکلف و  نآ  درفم 

نانیـشنرس اب  ایرد  نایم  اهیتشک  نآ  تاقوا  رثکا  و  دندرکیم ، راوس  یتشک  تیفرظ  زا  رتشیب  و  دندومنیم . متـس  نایجاح  هب  اهنآ  نابحاص 
رد و  دیـسریم ، هّدج  هب  هتفه  ود  زا  سپ  دوب  یقاب  شرمع  هک  سک  ره  و  دـندیدرگیم ، رارـشا  نآ  عماطم  ینابرق  دـندشیم و  قرغ  دوخ 

. دوب اوه  عضو  ینوگرگد  بآ و  ناشورخ  جاوما  تخس و  ياهداب  شزو  نایادخان و  مّکحت  راتفرگ  تدم  نیا 
هار زا  راب  نیلوا  يارب  جاجح  ناوراک  اب  رّدلاةرجش (1)  يرمق  لاس 645  رد  هکنیا  ات  دوب  رصم  جاجح  هار  اهنت  هتسویپ  لوا  نرق  زا  هار  نیا 

بویا نیدلامجن  حلاص  کلم  هجوز  وا  تسشن ، رصم  یمالساروشک  رد  یهاشداپ  تفالخ و  ریرس  رب  هک  تسا  ینز  هناگی  ردلا  ةرجـش  - 1
هب هسنارف  هاشداپ  مهن  ییول  یبیلـص  ياهگنج  زا  یکی  رد  تسا ، یبویا  نیدلاحالـص  ناطلـس  ردارب  رکبوبا  نیدلافیـس  لداع  کـلم  هون 

هتخادرپ گنج  هب  نانآ  اب  هک  اهزور  نآ  رد  بویا  حـلاص  کلم  دروآ و  هلمح  تسا  لین  دور  رانک  رد  رـصم  ياهرهـش  زا  یکی  هک  طایمد 
یحاون رد  ردپ  توف  ماگنه  رد  هک  مظعم  کلم  هب  بقلم  هاش و  ناروت  مان  هب  تشاد  يدـنزرف  هناگی  دومن ، تافو  يرمق  لاس 647  رد  دوب 

ییاورنامرف يارب  رگـشل  نارـس  همه  زا  هکنیا  ات  درک  ناـهنپ  ار  رهوش  تاـفو  ربخ  دوب  ریبدـت  تعاجـش و  اـب  ینز  هک  رّدلاةرجـش  دوب ، ماـش 
دز دوخ  مانب  ار  هکس  تسشن و  تنطلس  ریرس  رب  شدوخ  ردلاةرجش  و  دش ، هتشک  هاش  ناروت  هک  تشذگن  یتدم  تفرگ و  دنگوس  شرسپ 

يرجه لاس 655  رد  و  دادغب ، رد  مصعتـسم  هفیلخ  همداخ  ینعی  دش  هیمـصعتسم  هب  بقلم  و  دندرکیم ، اعد  وا  يارب  دـجاسم  ربانم و  رد  و 
دندش هتشک  نانآ  زا  يرایسب  دندروخ و  شحاف  تسکش  نایوسنارف  حلاص  کلم  تافو  زا  سپ  و  دنتـشک . دندرک و  علخ  تنطلـس  زا  ار  وا 

. دنتشگ ریسا  رگشل  نارس  ییول و  دندرک و  رارف  يراوخ  لامک  اب  دنتفای  تاجن  هک  نانآ  و 
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هب هرهاق  نهآ  هار  هکنیا  اـت  دندیـسریم . هکم  هب  زور  لـهچ  تدـم  هار  نیا  زا  درک و  ادـیپ  تیمها  هار  نیا  و  درک ، رفـس  هکم  هب  هبقع (1) 

. دش ناوارف  خرس  يایرد  رد  يراخب  ياهیتشک  روبعو  دیدرگ ، رفح  زئوس  لاناک  و  دش ، هدیشک  زئوس 
دراو هتفه  کی  زا  رتمک  رد  یتحار  لامک  اب  دسریم و  هدج  هب  ایرد  هار  زا  اجنآ  زا  دوریم و  زئوس  هب  نهآهار  اب  يرصم  هدنورجح  زورما 

.« ددرگیم هکم 
. تسا نزاوس  مرگ و  رایسب  رتمولیک و  دودح 40  هکم  ات  نآ  تفاسم  تسا  عقاو  خرس  يایرد  رانک  رد  یلحاس و  زرم  هک  هدج 

هکم هب  رصم  هار  ریغ  زا  هک  ار  رترود  ياهرهـش  نامدرم  لاوحا  نایب  نیا  زا  و  دوب ، يرـصم  جاجح  تیعـضو  زا  يرـصتخم  لاح  حرـش  نیا 
اهيراوشد و نآ  اب  ار  اهرهش  ریاس  مدرم  یلامش و  یقرـش و  ياهتمـسق  زا  ًاصوصخ  ناتـسکرت  ناتـسناغفا و  ناریا و  مدرم  دننام  دنتفریم 

. دیروآ رظن  هب  نایاپراهچ  هب  بکرم  راصحنا  ینماان و 

. خرس يایرد  هنارک  رد  یمشاه  ندرا  روشک  رد  تسا  یهاگردنب  هبقع » - » 1
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تواقش زا  و  دوبن ، لمحت  لباق  دیسریم  زاجح  دجن و  نیمزرس  رد  يروشک  ره  زا  جح  ناگدنور  هب  هک  ییاهجنر  اهیتخـس و  لاح  ره  هب 

راعشا رد  ار  نآ  مان  ارعـش  تسا و  ناتـسبرع  فورعم  ياههوک  زا  يوْضَر  هکنیا  هچ  نکم ، بجعت  هقطنم  نآ  بارعا  دیلپ  تشز و  رادرک  و 
مان هب  اهبرع  زا  يرایسب  هتسویپ  و  تسا ، هدمآ  مه  هبدن  ياعد  رد  و  تسا ، هدش  دای  رایسب  برع  زا  ناینیشیپ  راعـشا  رد  و  دناهدروآ ، دوخ 

يرادقم رد  هک  تسا  یهوک  يوْضَر  و  دنیارسیم ،  (1) نامعن » یلبج   » مان هب  هکنانچ  دنناوخیم  دورـس  دننکیم و  يزیگنابرط  هوک  نیا 
. دراد دادتما  عبنی (2)  يوس  هب  هنیدم  هار  زا 

نینچ دوـخ  زاـجح  همانرفـس  رد  هتفر ، جـح  هب  يرمق  لاس 1355  رد  زاـجح ، رد  اـهیباهو  تموکح  ناـمز  رد  هک  لـکیه  نیـسح  دـمحم 
: دیوگیم

هک تسا  نیا  ناتـساد  نآ  و  تخیگنارب ، نم  رد  ناـیاپیب  ساره  هک  درک  داـی  يوْضَر  هراـبرد  یناتـساد  میارب  زاـجح  رد  نایانـشآ  زا  یکی 
زیچ دندمآرب و  يوْضَر  هوک  هلق  هب  هکنیا  ات  درب  دوخ  اب  مه  یماظن  يورین  و  تفر ، يوْضَر  هب  شیپ  لاس  دنچ  اهیباهو  ییاراد  ریزو 

نآ تسا و  عقاو  تافرع  يوس  هب  فیاط  هار  رد  تسانون و  حـتف  هب  نامعن  شمان  نآ  نایم  یگداشگ  هک  تسا  هوک  ود  ناـمعن » یلبج  - » 1
. دنیوگ كارالا  نامعن  ار 

رد برعلاةریزج و  یبرغ  لحاس  رد  هک  رایسب  ياههمشچ  ياراد  تسا  یگرزب  يدابآ  هعلق و  ءاب  مض  نون و  نوکس  ءای و  حتف  هب  عبنی » - » 2
. تسا عقاو  هرونم  هنیدم  یلزنم  تفه 
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هانگ و ار  هوک  زا  ندـمآ  نیئاـپ  و  دـناهدماین ، دورف  هوک  زا  دوخ  رمع  ماـمت  رد  هک  دـنراد  دوجو  یمدرم  دـندید  اـجنآ  رد  دـندید ! یبیجع 

نینچمه و  دـنیآ ، دورف  هوک  زا  ناشیا  ناتـسدریز  ناوریپ و  دـیاب  دـندش  جاتحم  تشد  رد  يزیچ  هب  رگا  و  دـنرادنپیم ، یگرزب  يراسمرش 
زا ياهراپ  ای  يراکـش  هب  ناشیا  زا  یکی  رگا  دننکیم و  یگدـنز  اهراغ  اهفاکـش و  رد  ناگدـنرد  دـننام  هوک  يالاب  رد  دـندرک  هدـهاشم 
نآ ندروخ  هب  هتفای ، يراکـش  هک  ياهدـنرد  ناویح  دـننام  تسجیم ، هانپ  تخیرگیم و  راغ  هبو  هدوبر  ار  نآ  دـنتفاییم  تسد  يراتـشک 
ایآ درکیم ، عافد  دوخ  زا  دزیم و  دگل  وا  هب  اپ  اب  گنلپ  گرگ و  دننام  دوش  دراو  فاکـش  نآ  رد  تساوخیم  هک  یـسک  تخادرپیم و 

طیحم هب  نآ  دودح  هنیدم و  هکنیا  اب  دـیامنیم ؟ روصت  نهذ  حول  رد  دـنکیم و  رواب  هنیدـم  رهـش  کیدزن  رد  ار  یناگدـنز  نینچ  یـسک 
. دراد یگتسویپ  زاجحو  دجن  قطانم  زا  يرایسب  زا  شیب  ندمت 

يرجه لاس 1200  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدـش  هتـشون  هدربمان  باتک  رد  هک  تسا  ياهثداح  روآنزح  زیگنافسا و  عیاـقو  زا  یکی 
هب برح  لیابق  دش ، دنلب  اهنآ  دایرف  دومن و  غاد  ار  اهنآ  هنوگ  درک و  ریگتـسد  هنیدـم  رد  ار  برح (1)  نادزد  زا  یخرب  يرصم  جاحلاریما 

دوخ نوشق  اب  وا  دندرب ، شروی  جاحلا  ریما  رب  دنتسویپ و  اهنآ 

. دنراد تنوکس  دجن  زاجحنابایب و  رد  هدمآ و  نمی  زا  هک  هبعش  نیدنچ  ياراد  تسا  یگرزب  هلیبق  برح » - » 1
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. دندرب امغی  هب  هریخذ  هماج و  زا  دنتشاد  ار  هچ  ره  دنتشک و  ار  ناشیا  رفن  نیرخآ  ات  دندش و  اهنآ  ریسا  نایجاح  و  تخیرگ ،

هطـساو هب  نیملـسم  نکیل  تشاد ، دوجو  یلاعت  دنوادخ  مرتحم  هناخ  ترایز  هب  ناگدنور  يارب  شارخلد  راوگان و  ياهدمآشیپ  همه  نیا 
اهنآ زا  ياهنومن  هک  زوسناج  ياهیتخس  نآ  دنتـشادیمن و  رب  تسد  نآ  زا  دنداتـسیایمن و  زاب  جح  زا  نید  نامیا و  يورین  نیقی و  لامک 

. دنشاب هدومن  هحماسم  مهم  تدابع  نیا  ماجنا  رد  ناناملسم  هک  هدشن  هدینش  نونک  ات  مالسا  ردص  زا  و  دشیمن ، ناشیا  عنام  دش  رکذ 
قفوم یسک  ببس  نادب  دش و  اپ  هب  اجنآ  ییاورنامرف  تراما و  يارب  هکم  فارشا  نیب  یبوشآ  هنتف و  645 ق )  ) لاس رد  هک  تسا  هدش  لقن 

. تشگن جح  هب 
امیپاوه و نیـشام و  عاونا  زا  هیلقن  لئاسو  نیمز  هطقن  ره  زا  و  تسا ، مهارف  جاجح  يارب  تشادهب  شیاسآ و  شمارآ و  لئاسو  همه  زورما ،

. تسین قباس  ياهبکرم  اب  هسیاقم  لباق  تهج  ره  زا  و  تسا ، هدامآ  ایهم و  نهآهار  طوطخ  یتشک و 
ینیبیم ار  جح  يوس  هب  هدنور  هزورما  و  تسا ، زازتها  لاح  رد  هدرتسگ و  هسدقم  دالب  نآ  رـسارس  رد  هک  ینکیم  هدـهاشم  ار  نما  مچرپ 

هدنکآ و رارق  شمارآ و  زا  شلد  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  بجاو  لمع  و  تسا ، ناما  رد  شلام  ناج و  نانیمطا  لامک  اب  نیمزرـس  نآ  رد  هک 
. دهدیم ماجنا  تسا  راشرس  داش و  شناور 
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یمالسا ياهتلود  زا  راظتنا  مراهچ : تسیب و  لصف 

هراشا

نایم یتهابش  هجو  چیه  هب  و  هدش ، ناسآ  هزورما  هچ  رگا  هرّونم - هنیدم  همّظعم و  هکم  نیفیرش  نیمرح  هب  ندیـسر  جح و  يارب  رفـس  انامه 
اههنتف و بجوم  هک  دیایب  شیپ  يرگید  یصوصخ  یمومع و  تالکشم  یهاگ  دیاش  هکنیا  هب  رظن  یلو  تسین - هتشذگ  هزورما و  تیعضو 
هک تسا  یضتقم  ینیب  تبقاع  راوتسا و  هشیدنا  ددرگ ، اجیب  ياهینمشد  نتخیگنارب  هنیک و  ياهشتآ  نتخورفا  رب  ثعاب  دوش و  اهینارگن 

. درک يریگولج  دومن و  ریبدت  نآ  عوقو  زا  شیپ  یبوشآ  ره  يارب 
مرتحم هناخ  ناگدننکترایز  نوئـش  و  نایجاح ، ياهناوراک  میظنت  رد  هک  میراد  دیما  راظتنا و  یمالـسا  ياهروشک  ياهتموکح  همه  زا 

ًادـج دـنیامن و  مایق  دـنرامگ و  تمه  نآ  رب  و  دـنریگ ، رظن  ریز  تسا  نانآ  تشادـهب  شیاسآ و  هیاـم  هچنآ  و  دـننک ، کـمک  مه  اـب  یهلا 
هنوگره زا  نمادـکاپ و  هک  دـننک ، باختنا  نابرهم  شیدـنا و  ریخ  يوقت و  اب  صاخـشا  مهم  رما  نیا  يارب  و  دنـشاب ، هتـشاد  لماک  تبقارم 

یتیذا رازآ و 
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هک دنتـسه  نیدالوپ  راصح  نینهآ و  رپس  نیرتهب  اهتموکح  دنـشابن ، لدگنـس  نابزدـب و  يوخدـب و  دنـشاب و  رانکرب  ناـیجاح  هب  تبـسن 

شزاون و رد  و  دـننک ، عافد  نانآ  قوقح  زا  دوخ  يورین  مامت  اـب  دـیاب  ناـشیا  و  دـنربیم ، هاـنپ  نادـب  جـح  هضیرف  ماـجنا  هار  رد  ناناملـسم 
. دنزرون تلفغ  هاگ  چیه  اناوت  دنوادخ  مشخ  تفوطع و  زا  دنشاب و  یعاس  قیقد و  رایسب  تلم  شمارآ 

زا ار  هفیرـش  فیاظو  دـیلپ  حور  نیا  و  هدرک ، ذوفن  ناشناهدـنامرف  ءارما و  ناناملـسم و  كولم  رد  یبآـمگنرف  یگدزبرغ و  حور  زورما 
. تسا هتشگ  دوبان  ناشفطاوع  شوماخ و  ار  ناشتاساسحا  هتخاس و  هناگیب  هدنکارپ و  رگیدکی  زا  ار  نانآ  هدومن و  بلس  ناشدوجو 

روک و هدومن و  دیدهت  ار  تعامج  نیا  ناشهدنبیرف  ياهرهاظ  اهییامنشوخ و  و  هدیناشک ، یگدـنکارپ  هب  ار  اهنآ  ناگناگیب  ياهگنرین 
. تسا هتخاس  رک 

دوخ ناگرزب  وریپ  مدرم  نوچ  هتشگ ، تسس  ناشنامیا  ياهنوتس  و  هتسب ، رب  تخر  ناناملـسم  تعامج  زا  تماقتـسا  حور  تهج  نیمه  هب 
. دنتسه

ناشیا ناگتـشذگ  هکنیا  اب  دنـشاب ، ناـگدروخ  تسکـش  ناگدـنب و  دـننام  هک  دـنیبب  ار  دوخ  ناتـسرپرس  درگنب و  نوچ  دـنمتریغ  ناملـسم 
. ددرگیم ناور  شناگدید  زا  کشا  ياههناد  هدمآ و  راشف  هب  شلد  رد  اهغیرد  هتشابنا و  شاهنیس  رد  اهسوسفا  دندوب ، رورس  هدنامرف و 
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هک تسا  هتـسیاش  بوخ و  هچ  تسا  نازوس  هودنا  زا  ماهنیـس  ناور و  مکـشا  دزرلیم و  متـسد  رد  ملق  نونکا  دـنگوس ، زیزع  راگدرورپ  هب 
هب ار  يربخیب  هایـس  هدرپ  هدوب و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  دـنراد ، ناملـسم  مدرم  رب  يرورـس  راـختفا  هک  یناـسک  یمالـسا و  ناـیاورنامرف 

ینابیتشپ يرادهگن و  يرای و  يارب  و  دنراد ، رب  ماگ  یتسرپاتکی  یسانشادخ و  هار  رد  شیالآیب  كاپ و  ياهلد  اب  همه  هدنکفا و  يرانک 
راگدرورپ ترضح  فطل  نابرهم و  دنوادخ  نایاپیب  تیانع  و  دنوش ، کسمتم  تسین  یگتخیسگ  هک  يزیوآ  تسد  هب  سدقم و  میرح  زا 

ار نانآ  يزارف  ندرگ  تریغ و  سح  دزاس و  گنهآ  مه  ار  همه  رادیب و  ار  ناشتمه  هک  دمدب  دنمورین  یناج  ناشیا  دـبلاک  رد  اناوت ، انیب و 
قوش زا  زیربل  یلداب  ار  تلم  روما  حلاصم  هتشر  مامز و  ات  دیامن ، نازورف  ار  ناشهنیـس  غارچ  يوق و  نشور و  ار  ناشیا  هشیدنا  و  دزیگنارب ،

دنربیم جنر  هچنآ  زا  و  دنهد ، تاجن  یلعف  ياهيراتفرگ  اهتنحم و  زا  ار  یمالـسا  ياهتما  و  دـنریگب ، تسد  رد  راوتـسا  یمزع  قشع و  و 
. دننادرگزاب ار  دوخ  نیرید  يدنمجرا  دجم و  دنشخب و  ناشیئاهر 

قح يربـهر  هب  و  دـندرگ ، یحور  ساـسحا  یقیقح و  فرـش  ياراد  ینادرم  و  دـنیآ ، رد  كاـنلوه  هطرو  نیا  زا  هک  تسا  بوخ  هچ  يرآ 
دنـشوکیم نآ  داینب  ندومن  ناریو  نآ و  راونا  ندرک  هریت  يارب  زور  بش و  هک  قح  نانمـشد  اـب  و  دـنیامن ، عاـفد  نآ  میرح  زا  هدـیورگ و 

هدنامن مدرم  نتفیرف  يارب  يرد  چیه  هک  ینانمشد  نآ  دننک ، هزرابم 
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. دناهدمآ رب  نآ  رب  هکنیا  رگم  هدنامن  ینمشد  رازآ و  يارب  یجرب  چیه  دناهدیبوک و  ار  نآ  هکنیا  رگم 

ات دـننادرگ ، دـنمورین  راوتـسا و  ار  دوخ  یکتم و  صالخا  ياهنوتـس  هب  و  دـنوش ، حلـسم  نامیا  گرب  زاس و  اب  رگا  تسا  بوخ  هچ  يرآ 
دشخبیم ناشیا  هب  يزوریف  ترصن و  یهلا  فاطلا  هنوگچ  دننیبب  و  دشابن ، فیصوت  لباق  دیاین و  مهو  هب  هک  دنوش  ینابیتشپ  يرای و  نانچ 

. دنکیم ایهم  ناشیا  رب  يدنموربآ  تزع و  بابسا  و 
توق یلاعت  يادـخ  هب  نانآ  داقتعا  ات  تشگیم  هدـیمد  ناـشداهن  رد  تلادـع  حور  یتسرد و  یتسار و  هشیدـنا  رگا  تسا  بوخ  هچ  يرآ 

. دندرگ اشوک  دنمقالع و  تسا  یتسرپ  هناگی  يراگتسر و  نید  هک  مالسا  هب  تمدخ  رد  هتفرگ و 
دید دیهاوخ  و  ددرگیم ، لماک  قح  نامزاس  رادومن و  نید  یگدنشخرد  هتشارفا و  مالسا  مچرپ  هنوگچ  هک  دید  دیهاوخ  تروص  نیا  رد 

ناگدـنیامن يارب  نیمالا  دـلب  رد  یهاگ  هدـعو  عامتجا و  زکرم  و  دنـشاب ، هناـگی  تسویپ و  مهارف و  تما  نیا  هدـنکارپ  رـصانع  هنوگچ  هک 
رود و رگیدکی  زا  هک  دیحوت  للم  نایم  رد  و  دیآ ، دوجو  هب  دـش  يروآدای  لیـصفت  وحن  هب  هک  يدـصاقم  روظنم  هب  یمالـسا  للم  یقیقح 

هلزنم هب  هدرـشف و  هتخیمآ و  مهب  رگیدکی  زا  يرود  همه  نآ  اب  ییوگ  هکنانچ  ددرگ ، لماک  تدحو  داجیا  هلیـسو  دنتـسه  هدنکارپ  ادج و 
ادخ يوس  هب  و   » دوب دنهاوخ  تمظع  نأش و  ياراد  دنمجرا و  همه  هنوگچ  هک  دید  دیهاوخ  تروص  نیا  رد  و  دنشابیم ، نت  کی  ياضعا 

عجرم تسا 
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: مرادیم هضرع  دنچ  ینانخس  هداد و  رارق  بطاخم  ار  ناناملسم  همه  هلاسر  نیا  همتاخ  رد   (1) يرما » ره 

نیرتهدنخرف هزجعم و  نیرتگرزب  هداتسرف و  ار  وا  یتسار  هب  شراگدرورپ  تسا ، یلاعت  دنوادخ  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  انامه 
، نامزاس نیا  رد  هک  ره  و  تخاس . مهارف  هتـسویپ و  هتـسارآ  ینامزاس  نوچ  ار  اتکی  دنوادخ  هب  ناگدیورگ  نینموم و  هک  دوب  نیا  شعلاط 

يارب مالـسا  هدرک . ینمـشد  شلوسر  ادخ و  اب  هتخادنا و  رـس  تشپ  ار  میرک  نآرق  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  دننام  دروآ  دیدپ  یللخ  كدـنا 
رکنم یقیقح  مالسا  هتشگن ، لزان  يرگید  موق  ربارب  رد  یموق  يارب  نآرق  هتفرگن و  دوخ  صوصخم  ار  یتما  هدماین و  صوصخ  هب  یهورگ 

زا هک  ییاـهگرب  زاـس و  شخبناـیز و  تازاـیتما  تـالیامت و  تسا . هزمیب  کـشخ و  ياـهتیبصع  اـب  فلاـخم  اهتعدـب و  اهییادـج و 
یتسرپهناگی رد  هملک  دیحوت  یگنهآمه و  يارب  نآرق  درامـشیم . تشز  هدش  هدوزفا  مالـسا  سدقم  بهذـم  نید و  ناکرا  رب  ناسوهلاوب 

. تسا هتشگ  لزان  ناحبس  ترضح 
يرترب رگیدـکی  رب  مجع  رب  برع  نینچ  مه  یمدرم و  رب  یمدرم  هک : تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تاـمیلعت  نیرتگرزب  زا 

نیرتیمارگ انامه  : » دوب دهاوخن  کین  رادرک  يراگزیهرپ و  هب  زج  يزایتما  يرگید  رب  ار  یسک  دنناسکی و  هایس  تسوپ و  دیفس  دنرادن و 
دزن امش 
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هک تسا  یعامتجا  تسایس  رهوگ  یـساسا و  هتکن  نامه  دیحوت  للم  يارب  هملک  تدحو  نیا   (1) تسا » امش  نیرتراگزیهرپ  یلاعت  يادخ 

. دومن مایق  دیشوک و  نآ  يارب  درک و  يرای  کمک و  نآ  هار  رد  ار  رگیدکیو  تشاد ، هگن  ار  نآ  دیاب 
نآرق نیتم  مکحم و  ياههتـشر  هب  کسمت  و  دیحوت ، هعماج  ظفح  يارب  يراکمه  رد  دیـشاب  ادـخ  اب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  ادـخ  ناگدـنب  يا 

زا یـشوپ  مشچ  و  دـیلپ ، ياـهتیبصع  تیلهاـج و  رـصع  تـشز  ياـهتداع  ندـنکفارب  رد  و  نآ ، تاروتـسد  زا  لـماک  هدافتـسا  دـیجم و 
نآرق ناوریپ  مالسا و  هعماج  يا  ادخ و  ناگدنب  يا  دیراد ، روظنم  ار  ادخ  دیرامگ و  تمه  تیمهایب  هّیـضرع  تابّعـشت  هداس و  تافالتخا 
ییادج ینمـشد و  زا  و  دینادب ، یلاعت  هناحبـس و  راگدرورپ  ترـضح  یتسرپهناگی  ار  یناملـسم  ره  فده  و  دیـشاب ، هتـشاد  هملک  تدحو 

و همظعم ، هبعک  همه  هلبق  و  میرک ، نآرق  یگمه  باتک  و  مالسا ، ام  همه  نید  انامه  هچ  دیبایرد ، ار  نآ  هتسناد و  ار  تمعن  ردق  دیزیهرپب و 
يرورـس و تسا  رترب  وا و  ياهمان  تسا  سدـقم  تسین ، وا  ترـضح  زج  شتـسرپ  هتـسیاش  هک  تسا  ییاتکی  سدـقا  تاذ  همه  راگدرورپ 

. مراد ناملسم  ره  زا  هک  يدیما  وزرآ و  یهتنمو  نم  تحیصن  دنپ و  تسا  نیا  شیراوگرزب ،

هیآ 13 تارجح  هروس  - 1
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نانم ترضح  زا  تساوخرد 

. ینادرگیم یهاوخب  هچنآ  هب  هک  اههدید  اهلد و  هدننادرگ  يا  ناگدنب ، همه  يالوم  دیس و  يا  ناگدنهدشرورپ ، همه  راگدرورپ  يا 
. يروآیم نوریب  يرگید  زا  ار  کیره  هک  اهزور  اهبش و  هدنروآدیدپ  يا 

يا يرگنیم ، یلعا  رظنم  رد  زارف  زا  ینیبیم و  يونشیم و  و  یتسه ، ام  هاگنیمک  رد  هک  ییادخ  يا  ناگدیرفآ ، رب  نابرهم  هدنـشخب و  يا 
. نایاونیب نادنمزاین و  هانپ  يا  ناگراچیب ، ياهتساوخرد  يوگخساپ  هدنروآرب و 

. دنیآیم نوریب  مارحا  زا  ای  دندنبیم  مارحا  اجنآ  رد  تاهناخ  ناگدننکترایز  هک  ینیمز  ره  مرتحم و  هناخ  راگدرورپ  يا 
تاـفرع و ینم و  هدـننیرفآ  يا  ياهدوـمرف ، صوـصخم  تلزنم  نأـش و  دـیزم  هب  تسا و  ناـیجاح  هاـگتدابع  هـک  یعـضاوم  راـگدرورپ  يا 

. ناربمایپ همه  متاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نایناهج ، ناربهر و  نیرتهب  يادخ  يا  ماقم ، نکر و  يادخ  يا  مارحلارعشم ،
هب رتکیدزن  هچ  ره  هب  و  امنب ، دّحتم  دـیحوت  هملک  نوماریپ  رد  ار  نانآ  ياهلد  امرف و  يرای  تیادـه  قح و  هار  رد  ار  ناناملـسم  ایادـخ  راب 

. راد قفوم  ار  ناشیا  تسا  يوقت 
هب ار  ناشیاهراک  هب  یگدیسر  و  امرف ، ظفح  تفطل  هب  ار  ناش  سومان  نوخ و  و  روآ ، حالصا  هب  نک و  عمج  ار  نانآ  یگدنکارپ  ایادخ 
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. راپسب ناش  نیرتهب  تسد  هب  ار  اهنآ  یهدنامرف  راذگاو و  ناشناکین 

ار ام  هتـساوخ  ناگدـنب ، زاس  هراچ  قح و  هب  دوبعم  يا  امن ، دوبان  راوخ و  ار  ناشنانمـشد  امرف و  اـطع  تکوش  ورین و  ار  ناـشیا  ایادـخ  راـب 
. ناسرب دوخ  لوؤسم  هب  ار  ام  نک و  تباجا 

اهبوشآ شیادیپ  و  ام ، رب  راگزور  یتخس  نامز ، تامیالمان  راشف  زا  و  میئامنیم ، تیاکـش  تهاگرد  هب  نامربمغیپ  نادقف  زا  اراگدرورپ 
. میروآیم هانپ  وت  هب  نامتیعمج  یمک  یجراخ و  یلخاد و  نمشد  يرایسب  و  راوگان ، ثداوح  و 

راب امرف ، دونشوخ  ار  ام  دوش  ینابیتشپ  تلالج  رون  هب  هک  یترصن  هب  و  زاس ، رود  ام  زا  ار  هودنا  ام ، تالکـشم  رد  یـشیاشگ  هب  اراگدرورپ 
و نک ، رکم  وا  اب  دنک  رکم  ام  اب  هک  یسک  و  ناهرب ، ار  ام  ناتفص  ناطیـش  ماد  ناگدنهد و  بیرف  ياهدنب  نانمـشد و  ياهگنرین  زا  ایادخ 

. نازغلب ار  ناشیاهمدق  ناسرتب و  ار  ناشیا  ياهلد  و  امن ، ناشیدنا  دب  دوخ  هجوتم  ار  ام  هب  یشیدنادب  رثا 
یلدـع دـیآ و  رد  هولج  هب  یقح  ره  ات  نادرگ ، دوبان  راتفرگ و  ناهگانو  اراکـشآ  ناشدـب  ياهرادرک  اههشیدـنا و  هب  ار  ناـنآ  اراـگدرورپ 

. دبای شرتسگ  يرورپداد  مچرپ  دشخردب و  هکنیا  رگم  دشابن 
. یتسه هدننکيرای  یلوم و  نیرتهب  وت  هک  يدرگ ، ام  روای  رای و  یشاب و  ام  تسرپرس  وت  هک  تسا  سب  یفاک و  ار  ام  ایادخ 

: هبعک هناخ  یبارخ  دصق  هب  هکم  تمس  ههربا  ندمآ  ماگنه  تسا  بلطملادبع  بانج  هب  بوسنم  لیذ  تالمج 
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وناز وت  فطل  رهم و  هاگدورف  رد  هک  ار  اهنآ  رد  ناگدمآدورف  تیاهناتسآ و  تسا ، دوخ  هنب  راب و  هدنرادهاگن  وت  هدنب  ادوبعم ، ادنوادخ ،

دوش و هریچ  وت  ياهورین  رب  نانمـشد  ییاناوت  ورین و  نایاسرت و  ياپیلچ  بیلـص و  ادابم  امرف ، تیامح  رادهگن و  دوخ  وت  دـناهدز ، نیمز  هب 
. ددرگ بلاغ 

وت هب  ناگدنب ، همه  زا  تاهدیزگرب  ناگدنیآ و  ناگتشذگ و  نیرتفیرـش  ناربمغیپ و  رورـس  تمرح  هب  مهدیم و  دنگوس  ار  وت  ایادخ  راب 
همه يارب  تمعن و  ناناملـسم  يارب  و  تیحو ، رب  نـیما  هدـنهدمیب و  تراـشب و  و  تیادـه ، ناـشخرد  غارچ  ار  وا  هـکنآ  میئوـجیم  لـسوت 

تیادـه و تبحم و  راوـنا  عـلطم  تمـصع و  ماـقم  ياراد  هکناـنآ  شنادـناخ  ترتـع و  هب  وا و  قـح  هب  ار  وـت  يدادرارق . تـمحر  ناـیملاع 
. دنراد وت  هاگشیپ  رد  هک  ییوربآ  هب  و  داب ) ناشیا  وا و  رب  وت  تاولص   ) دنتماما تیاص و  رابیوج و  همشچرس 

لوبقم و ناشجح  هک  ینایجاح  زا  ار  ام  امرف و  اـم  بیـصن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تربمغیپ  ربق  تراـیز  تمرتحم و  هناـخ  تراـیز  اـهلاراب 
تیاهتمعن و نارازگ  رکـش  زا  ار  ام  و  اـمن ، بوسحم  هدـش  هدودز  لاـمعا  رتفد  زا  ناشتائّیـس  هدـیزرمآ و  ناـشهانگ  روکـشم و  ناـشیعس 
زا ار  ام  و  امرفن ، تساوخزاب  تمایق  زور  رد  نامتـشز  لامعا  هب  ام  زا  و  نادرگمرب ، دـیماان  تاهناتـسآ  زا  و  نادرگب ، تفاـطلا  ناگدـننکدای 

. ياشخبب تمیمع  فطل  هب  زاس و  دنمهرهب  تترفغم  تمحر و  ناراب 
. هدنزرمآ میرک و  دنوادخ  يا  هدنشخب ، گرزب و  راگدرورپ  يا 
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يادخ يا  نیتسخن (1) ، دازآ و  هناخ  راگدرورپ  يا  نیقی ، قح و  هب  دوبعم  يا  رادـلد ، رای و  کیدزن و  هیاـسمه  يا  راوتـسا ، هاـگهیکت  يا 

ام میرادن  ار  نآ  ییاناوت  هک  هچنآ  و  اشگب ، ار  نآ  راوشد  ياهدـنب  ناهرب و  اهیناشیرپ  اهيراتفرگ و  زا  ار  ام  ناگدـنب ، راوخمغ  نابرهم و 
هدنـشخب و يادـخ  يا  اتکی ، تمظع و  اب  راگدـیرفآ  يا  امرف ، اهر  هد و  تاجن  لاوحا  یتخـس  یگراچیب و  هودـنا و  ره  زاو  امن ، تیافک  ار 

. اناد
رد هک  ار  هچنآ  دیناسر  مامتا  هب  هتسویپ ، دیواج و  یساپس  ار  شترضح  ساپس  هدنیاپ و  یشیاتس  ماجنا  زاغآ و  رد  ار  یلاعت  يادخ  شیاتس 

. یهلا تیانع  فطل و  هب  جاتحم  هدنب  جح  هفسلف  نایب  زا  تشاد  رظن 
يراسناوخ یفجن  یماما  یلع  دمحم  نب  دمحم 

یلوالا يدامج  هبنشکی 12  بش 
يرمق  1368

هیآ 29. جحهروس ، رد  روکذم  هسدقم  هبعک  ياهمان  زا  قیتعلا  تیبلا  يانعم  هب  تسا  هراشا  - 1
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زکرم هرابرد 

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

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

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

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

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

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

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

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

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

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

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

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

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

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

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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