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نآ تاهبش  هب  خساپ  سمخ و  هرابرد  یشهوژپ 

باتک تاصخشم 

رشن تاصخشم  یبجر . نیسح  / نآ تاهبش  هب  خساپ  سمخ و  هرابرد  یشهوژپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  - 1337 نیسح ، یبجر ، هسانشرس : 
اپیف یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر 9-081-540-964-978   2500 کــباش :  47 ص . يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1386 رعـشم ، نارهت : : 

 : هرگنک يدــنب  هدر  اــههیدر . اــههیعافد و  هعیـــش --  عوــضوم :  سمخ . عوــضوم :  سیوــنریز . تروــص  هــب  هماــنباتک  تشادداــی : 
1177651 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/356 ییوید :  يدنب  هدر  BP188/6/ر3پ4 1386 

همدقم

یفاـک دـح  هب  نآ  زا  دسانـشب و  صوصخ  روـط  هب  ار  یعرـش  فیاـظو  تاروتـسد و  موـمع و  روـط  هب  ار  شنید  دراد  هفیظو  یناملـسم  ره 
هیلع قداص  ماما  دشاب . وگخـساپ  هدـش  حرطم  تاهبـش  اهشـسرپ و  ربارب  رد  دـناوتب  نآ ، ماجنا  تحـص  رب  نوزفا  ات  دـشاب  هتـشاد  یهاگآ 
یپ رد  هک  منیبـب  ار  هعیـش  ناـناوج  زا  یناوـج  رگا  « » 1 « » هتبّدال نیّدـلا  یف  هّقفتیال  ۀعیـشلا  بابـش  نم  باشب  تیتأ  ول  : » دـنیامرفیم مالـسلا 

هدومن و نشور  ار  اـم  همه  هفیظو  نخـس  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مدرکیم ». بدا  ار  وا  دـشابیمن  شدوـخ  نید  مهف  تخاـنش و 
هرابرد یـشهوژپ  هک  تسا  نشور  میـشاب . رادـیبدوشیم  حرطم  ناـفلاخم  بناـج  زا  هک  یغیلبت  ياـههمجه  ربارب  رد  هک  دـنهدیم  رادـشه 

زجاع و تاهبش  اهشسرپ و  ربارب  رد  مینک ، باختنا  لالدتسا  لیلد و  یهاگآ و  نودب  ار  دوخ  یعرـش  فیاظو  نید و  رگا   8 ص : سمخ ،
بهذـم نید و  هک  تسا  مزال  ور  نیا  زا  تفرگ . میهاوخ  رارق  نانآ  دـیدرت  کیکـشت و  ریثأت  تحت  هک  نیا  رب  نوزفا  دوب . میهاوخ  ناوتاـن 

، باتک هلمج  زا  نوگانوگ ، ياههار  زا  هک  میاهتفرگ  رارق  یتیعـضو  رد  رـضاح  لاح  رد  میـسانشب . لیلد  اب  هارمه  لماک  یهاگآ  اـب  ار  دوخ 
نافلاخم تیدوهی و  تیحیسم و  بناج  زا  هاگ  دننکیم . حرطم  ار  یتاهبش  اهشسرپ و  بهذم  نید و  لصا  هرابرد  تنرتنیا  تیاس ، هوزج ،
ناناملسم رایتخا  رد  هک  ییاهباتک  تاوزج و  پاچ  اب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  نویباهو ، بناج  زا  هاگ  مالـسا و  سدقم  نید  هرابرد  مالـسا 

هعیـش هژیوهب  ناناملـسم  دـیاقع  اهرواب و  هب  حرطم و  یتاهبـش  دـنهدیم  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  ادـخ و  هناـخ  نارئاز  هژیوهب 
رارق ییاههمجه  نینچ  ربارب  رد  هعیـش  ياملع  خـیرات  لوط  رد  اریز  مینکیم  لابقتـسا  شـسرپ  لاؤس و  حرط  زا  ام  هچرگ  دـننکیم . تناها 
تسا ریدغلا »  » گنسنارگ باتک  نآ ، لماک  هنومن  دناهتخادرپ . بسانم  ياهخساپ  هب  یشاحف  تناها و  نودب  ردص  هعس  قطنم و  اب  هتشاد و 

اب دـنیامن  يرواد  تواضق و  هنافـصنم  رگا  تیباهو  ياملع  یتح  یملاع  ره  تسا . هدـش  نیودـت  دـلج  نیدـنچ  رد  ینیما  همالع  طسوت  هک 
هک تسا  نشور   9 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  دوشیم . هتـسب  نانآ  يارب  هناهب  رذـع و  هار  مامت و  لـیلد  تجح و  باـتک ، نیا  هعلاـطم 

یسررب هعلاطم و  دروم  ار  نآ  دننکیم و  لابقتـسا  لاکـشا  شـسرپ و  حرط  زا  دوخ  بهذم  ياملع  زا  يوریپ  هب  زین  هعیـش  نارئاز  ناناوج و 
ریثأت تحت  هک  نآ  نودب  دنـشاب  هتـشادن  ییاناوت  رگا  دنهدیم و  خساپ  دنـشاب  هتـشاد  ار  خساپ  ییاناوت  ناشدوخ  هچنانچ  دنهدیم و  رارق 

نانکفا ههبش  یهاگ  هتبلا  دنزادرپیم . نادنمـشناد  املع و  هب  هعجارم  ای  هعلاطم  قیرط  زا  نآ  لح  هار  يوجتـسج  هب  دنریگ  رارق  نانکفاههبش 
ریثأت تحت  ار  نیرئاز  ناناملـسم و  راـکفا  اـت  دـننکیم  شـالت  تمهت  غورد و  هطلاـغم ، یفارحنا  ثحاـبم  حرط  اـب  یملع  شـسرپ  ياـج  هب 

يریذـپ ریثات  زاات  دومن  یفرعم  ناـبطاخم  يارب  ار  ناـنآ  ياههتـشون  دوب و  رایـشوه  یتسیاـب  زین  تروص  نیا  رد  دـنهد ، رارق  دوخ  تاـئاقلا 
حرط اب  هک  دـشابیم  دـمآرد  رب  سمخ  هژیو  هب  سمخ  هرابرد  تسا  هتفاـی  رـشن  نویباـهو  طـسوت  هک  ییاههتـشون  زا  یکی  دـننامب . نوصم 
نیا زا  ات  درادن  یلیلد  هعیش  نیب  رد  دمآرد  رب  سمخ  هک  دننک  اقلا  بطاخم  هب  دننکیم  شالت  هطلاغم  اب  هاگ  یفارحنا و  تالاؤس  زا  یخرب 

هلیسو هب  خیرات  لوط  رد  هعیش  يرادهگن  دشر و  هک  دناهتفایرد  نانآ  اریز  دنسرب . ناشدوخ  معز  هب  دنتـسه  نآ  یپ  رد  هک  یفده  هب  شور 
اب هدومن و  هزرابم  عناوم  تالکـشم و  اب  الاب  رایـسب  ییاوقت  ملع و  اب  هداس و  یگدـنز  اب  هک  هدوب  يدـهاجم  شوکتخـس و  ياهقف  اـملع و 
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ظفح تاـفارحنا   10 ص : سمخ ، هراـبرد  یــشهوژپ  هـمه  زا  ار  بهذـم  دوـشیم  تـخادرپ  مدرم  بناـج  زا  هـک  سمخ  تاـیلام  رب  هـیکت 
هب ار  نایناهج  هک  ياهنوگ  هب  دـشابیم  یمالـسا  بان  ياههزومآ  ياراد  بهذـم و  نیرتیقطنم  ایند  رد  هزورما  هک  یبهذـم  نآ  دـناهدومن ،

خـساپ تسا  هدـیدرگ  حرطم  نویباهو  طسوت  سمخ  هرابرد  هک  یتالاکـشا  هب  اـت  میدـش  نآ  رب  راتـشون  نیا  رد  تسا . هدومن  بذـج  دوخ 
. دیامرف يرای  قح  هب  یبایتسد  هار  رد  ار  ناناملسم  همه  گرزب  يادخ  هک  تسا  دیما  میهد .

ههبش حرط 

رکذ ارتاهبش  زا  ياهصالخ  هک  دراد  دوجو  ههبش  لاکـشا و  دنچ  نآ  رد  دناهدرک ، عیزوت  پاچ و  ار  نآ  يدوعـس  نویباهو  هک  یباتک  رد 
دننادیمن بجاو  دمآردرب  ار  سمخ  هعیش  ياهقف  . 2 درادن ! لیلد  دمآرد  رب  سمخ  تنس  نآرق و  رد  . 1 میزادرپیم : نآ  خساپ  هبسپسو 

ناوریپ مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  . 4 دومن !؟ تخادرپ  دـیاب  اهقف  هب  ار  سمخ  لیلد  هچ  هب  . 3 دننادیم ! بحتسم  هکلب 
! دناهدرک فاعم  سمخ  زا  ار  دوخ 

دمآردرب سمخ  نارکنم  زا  شسرپ  دنچ 

هراـبرد یـشهوژپ  ناگدنـسیون  زا  شـسرپ ، ناونع  اـب  ار  مهم  هتکن  دـنچ  نآ ، هب  طوبرم  بلاـطم  سمخ و  هلأـسم  لـیلحت  نییبـت و  زا  شیپ 
اریز دوش ، هدامآ  نانآ  تالاکشا  هب  خساپ  يارب  يرتهب  هنیمز  ات  مینکیم  حرطم  دناهدرک  لاکـشا  سمخ  رب  هک  نویباهو ،  12 ص : سمخ ،
رکذ شـسرپ  تروص  هب  لاکـشا  دـنچ  اجنیا  رد  دوشیم ، دراو  تراجت  لامرب  تاکز  هلأسم  رد  نانآ  دوخرب  دـناهدرک  نایب  هک  یتالاکـشا 

ار بلطم  نیمه  هک  تسا  نیا  لاؤس  درادـن . دوجو  یلیلد  تنـس  نآرق و  رد  دـمآرد ، رب  سمخ  اـب  هطبار  رد  دـییوگیم  امـش  . 1 مینکیم .
لیلد هچ  هب  امش  مینکیم . حرطم  دینادیم  بجاو  ار  نآ  امش  هک  يراجت  ریغ  يراجت و  ياههیامرـس  رب  دوس  اهدمآرد و  رب  تاکز  هرابرد 

ياههیامرس تاکز  هک  تسا  هدمآ  تنس  نآرق و  ياجک  رد  دننک ؟ تخادرپ  ار  يراجت  ياههیامرس  تاکز  دیاب  هک  دینکیم  مزلم  ار  مدرم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  دـناهتفریذپ  ار  نآ  مه  تیباهو  دوخ  هک  یتایاور  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؟ بجاو  يراجت 
رد دنکیم . رکذ  تیاور  ود  ینغملا  باتک  رد  همادق  نبا  هکنانچ  تسا ، هدرک  بجاو  ار  شمـشک  امرخ و  وج ، مدـنگ ، مهد  کی  رـشُع و 

ار هقدص  هک  دومرف  روتسد  داتـسرف و  نمی  هب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » هک تسا  هدمآ  ذاعم  یـسوم و  وبا  زا  لقن  هب  یتیاور 
، سمخ هرابرد  یـشهوژپ  دشابیم و  بهذم  یلبنح  ياملع  زا  هک  همادق  نبا  شمـشک ». امرخ و  وج ، مدنگ ، دینکن : ذخا  زیچ  راهچ  زا  زج 
« عامجا الو  اهیف  صنال  هعبرألا  اذه  ریغ  : » دیوگیم تایاور  نیا  لقن  زا  سپ  دنشابیم  لبنح  نبدمحا  دلقم  یهقف  رظن  زا  نویباهو   13 ص :

نیا زا  امش  هک  یخـساپ  ره   15 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  « 1 . » ار اـملع  قاـفتا  عاـمجا و  هن  میراد و  تیاور  هن  زیچ  راـهچ  نیا  زا  ریغ 
اهقف هب  سمخ  درادن  دوجو  یلیلد  هک  دیاهتـشون  امـش  . 2 دوشیم . رکذ  زین  دمآرد  رب  سمخ  رب  لاکـشا  رد  خساپ ، نامه  دـیهدب  لاکـشا 

ياجک رد  دوشیم . هرادا  مدرم  هراجتلا  لام  مهد  کـی  تاـکز و  زا  امـش  هیملع  ياـههزوح  سرادـم و  هک  تسا  نیا  اـم  لاؤس  دوش . هداد 
تخادرپ رد  ام  هتبلا   ) 16 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  دوش ؟ هداد  هیملع  ياههزوح  املع و  هب  لام  مهد  کی  تسا  هدـمآ  تنـس  نآرق و 

. دننادیمن بجاو  ار  دمآرد  رب  سمخ  هعیش  ياهقف  هک  دیاهتشون  . 3 داد ). میهاوخ  حیضوت  ار  نآ  هدنیآ  رد  هک  میراد  لیلد  اهقف  هب  سمخ 
ضرف رب  دننادیم ، بجاو  ار  اهدمآرد  رب  سمخ  یتح  ار  سمخ  املع  مامت  اریز  دـیاهدز  تمهت  هعیـش  ياهقف  هب  تسا و  غورد  نخـس  نیا 

رد نیا ، رب  نوزفا  دینکیمن ؟ لمع  دوخ  بهذم  تابحتسم  هب  امش  رگم  درادن ؟ باوث  بحتـسم  نداد  ماجنا  ایآ  دننادب  بحتـسم  یخرب  هک 
ياهقف هک  نانچ  دننکیم  ادیپ  فالتخا  لئاسم  زا  یخرب  رد  یهاگ  دنهد ، یم  اوتف  داهتجا  ساسا  رب  نیدـهتجم  اهقف و  نوچ  یهقف ، لئاسم 

ایآ دننادیمن  بجاو  رگید  یـضعب  دننادیم و  بجاو  ار  تاکز  زیچ  کی  رد  اهیـضعب  دـنراد و  فالتخا  سمخ  تاکز و  دراوم  رد  امش 
هب دیابن  دنکیم  دـیلقت  ماکحا  رد  هک  يدـهتجم  ره  زا  یناملـسم  ره  ایآ  درب ؟ لاؤس  ریز  ار  تاکز  لصا  دـیاب  دنتـسنادن  بجاو  یخرب  رگا 
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وا نیدلقم  دنادیم  بجاو  هک  سک  نآ  دننکیم و  هعجارم  وا  هب  وا  نیدلقم  دنادب  بحتـسم  ار  ياهلأسم  دهتجم  رگا  دـنک ؟ لمع  وا  ياوتف 
مالـسلا هیلع  موـصعم  ماـما  نیـشناج  تبیغ  رـصع  رد  طیارـش  عماـج  ياـهقف  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  هعیـش  . 4 دــننکیم . تـیعبت  وا  زا  زین 

دنتسنادیم حالـص  هک  دروم  ره  رد  هدوب و  ناشیا  رایتخا  رد  سمخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد  هک  هنوگ  نامه  سپ  دنـشابیم ،
نارود رد  دراد و  صاصتخا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  زا  ناماما  هب  ترضح   17 ص : سمخ ، هرابرد  یشهوژپ  نآ  زا  سپ  دندرکیم ، هنیزه 

مالـسلا هیلع  ماما  مهـس  تخادرپ  هلأسم  نایعیـش ، يارب  ورنیا  زا  دراد . قلعت  اهقف  املع و  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تلاـسر  فیاـظو و  تبیغ ،
ياهقف هدوب و  اهقف  هلیـسو  هب  خیرات  لوط  رد  هعیـش  شرتسگ  دشر و  ظفح ، هک  دننادیم  ناوج  لسن  هژیوب  نایعیـش  مامت  اریز  تسا  نشور 
دناهدرک لقتنم  ام  هب  هتشاد و  هگن  زورما  لسن  رصع و  ات  ار  نآ  تکوش  تزع و  هدرک و  ظفح  ار  نید  متـس ، روج و  يافلخ  ربارب  رد  هعیش 

ماما دننام  یگرزب  ياهقف  هلیسو  هب  تسا ، هعماج  ياهزاین  يوگ  خساپ  داعبا  مامت  رد  هدومن و  بذج  دوخ  هب  ار  ناهج  هعیش ، زورما ، رگا  و 
هب هک  دناهدش  تیبرت  ییاههزوح  رد  اهنیا  همه  هک  تسا  هدوب  رگید  هیقف  اهدص  ردص و  دیهـش  يرهطم ، دیهـش  ییابطابط ، همالع  ینیمخ ،
رد دـنهدیم  خـساپ  هنوگچ  ار  مدرم  زا  تایلام  ذـخا  هلأسم  نویباهو  ياملع  اـما  روج . ناـمکاح  نیطالـس و  هن  دوشیم  هرادا  مدرم  هلیـسو 
زا دـننکیم ، يوریپ  تعاطا و  زین  دـشاب  رگمتـس  ملاظ و  دـنچ  ره  دوخ  نامکاح  زا  دـننادیم و  دوخ  رما  یلو  ار  یمکاـح  ره  هک  یتروص 

نانآ هیلع  رب  مدرم  رب  متس  ملظ و  باکترا  هعماج و  رد  نآ  جیورت  تارکنم و  ماجنا  هطساو  هب  دنتسین  رـضاح  زگره  دنریگیم و  لوپ  نانآ 
رب هک  یتالاکـشا  رد  ناتدوخ  هکنیا  یـضقن و  باوج  ناونع  هب  دـمآرد  رب  سمخ  نارکنم  زا  شـسرپ  دـنچ  ناـیب  زا  سپ  دـنیوگب !! نخس 
هک یخـساپ  ره  دریگیمربرد و  ار  امـش  دوخ  18 و  ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  هدـش  وربور  نآ  اب  تاکز  رد  دـیراد  دـمآردرب  سمخ 

تالاکـشا زا  مادکچیه  هک  انعم  نیا  هب  میزادرپیم  ینییبت  یّلح و  خساپ  هب  نونکا  دوشیم . هداد  سمخ  رب  لاکـشا  رد  خساپ  نامه  دیهدب 
نآ هـب  هـک  تـسا  هدـش  هداد  یبساـنم  ياهخـساپ  تالاکـشا  نـیا  زا  کـی  ره  هـب  هـکلب  تـسین  دراو  دـمآردرب  سمخ  هراـبرد  هناـگراهچ 

. میزادرپیم

تنس نآرق و  رظن  زا  سمخ  نییبت 

هتشاد ناکما  ناسنا  يارب  هچنآ  هکلب  درادن  یصاخ  هزادنا  دح و  بحتـسم  قافنا  بجاو . بحتـسم و  دراد : دوجو  قافنا  عون  ود  مالـسا  رد 
دوجو یناوارف  تایاور  تایآ و  هراب  نیا  رد  هک  دـشابیم  رادروخرب  ییالاب  تیمها  شزرا و  زا  امرخ ، هناد  کـی  هزادـنا  هب  دـنچ  ره  دـشاب 

نآ هب  نآرق  رد  دنچ  ره  تسا  یـصاخ  طیارـش  ياراد  تساهدش ، دای  سمخ  تاکز و  ناونع  اب  نآ  زا  نآرق  رد  هک  بجاو  قافنا  اما  دراد .
تایـصوصخ و هب  لصفم  روط  هب  تایاور  رد  نکیلو  تسا  هدومرف  هیـصوت  نآ  تخادرپ  رد  یلک  تروص  هب  تسا و  هدـشن  هراـشا  طـیارش 
تاـکز و مینکیم : هراـشا  سمخ  تاـکز و  فیرعت  هب  ادـتبا  ثحب  نیا  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  تسا . هدـش  هراـشا  سمخ  تاـکز و  طـیارش 

کی ره  فرصم  هتبلا  دیامن . تخادرپ  ار  نآ  کلام  ات  تسا  هدرک  بجاو  یـصاخ  لاوما  رب  دنوادخ  هک  یلام  قح  زا  تسا  ترابع  سمخ 
زا دشابیم . مارح  تاداس )  ) مشاه ینب  رب  هقدـص  تاکز و  اریز  دـشابیم   19 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  توافتم  سمخ  تاـکز و  زا 
رب هقدـص  تمرح  ار  سمخ  هفـسلف  تایاور  رد  تهج  نیدـب  تسا . هداد  رارق  ار  سمخ  دـنوادخ  ناـنآ  رب  تاـکز  تمرح  لاـبق  رد  ورنیا 
درک مارح  ام  رب  ار  هقدص  یتقو  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدرک  دای  تاداس )  ) مشاهینب
امَّنَأ اوُمَلْعا  َو  : » دیامرفیم سمخ  هرابرد  میرک  نآرق  «« 1 . » دشاب لالح  سمخ  ام  رب  هقدص  تمرح  لابق  رد  ات  دومرف  لزان  ار  سمخ  مکح 

تسد هب  یتمینغ  هنوگ  ره  دینادب  « » 2  ...« » ِلِیبَّسلا ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَـف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ 
نیا رد  دشابیم ». مشاه  ینب  زا  هار ، رد  ناگدـناماو  نانیکـسم و  نامیتی و  ناکیدزن و  يارب  ربمایپ و  يارب  ادـخ و  يارب  نآ  سمخ  دـیروآ 

نآ ناـکیدزن  لوسر و  ادـخ و  يارب  ار  نآ  مجنپ  کـی  دـیدروآ  تسد  هب  تمینغ  تروص  هب  لاوـما  زا  هچنآ  دـیامرفیم : تحارـص  هب  هیآ 
رب دروآ  تسد  هب  ناسنا  هک  يزیچ  ره  ای  دراد  یگنج  میانغ  هب  صاصتخا  تمینغ  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  دـیهد . صاصتخا  ترـضح 
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یشهوژپ هب  دیامرفیم و  نایب  ار  قالخا  دیاقع و  ماکحا ، یلک  لوصا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نآرق  هویش  هک  ارچ  دنکیم . قدص  تمینغ  نآ 
ماجنا ندناوخ و  تیفیک  اهتعکر و  دادـعت  هک  دـشابیم  جـح  زامن و  هلأسم  نآ  زراب  هنومن  دزادرپیمن  تایئزج   20 ص : سمخ ، هرابرد 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  كرابم  دوجو  هکلب  تسین  یفاک  نآرق  اـهنت  نآ  تاروتـسد  نآرق و  مهف  رد  ورنیا  زا  تسا ، هدـشن  ناـیب  جـح  نداد 
نآ زا  هک  دیامرف ، نییبت  تما  يارب  شیوخ  راتفگ  راتفر و  رد  ار  دیاقع  ماکحا و  تایئزج  نآرق ، ریـسفت  اب  ات  دشابیم  يرورـض  هلآ  هیلع و 

طیارـش و نینچمه  دریگیم و  قّلعت  نآ  هب  سمخ  تاکز و  هک  یلام  عون  تاکز  سمخ و  تاـیآ  رد  تهج  نیدـب  دوشیم . داـی  تنـس  هب 
رواب نآ  هب  میتفاین  نآرق  رد  ار  نآ  رگا  مینک  هعجارم  نآرق  هب  میهاوخب  ییزج  هلأسم  ره  هراـبرد  رگا  سپ  تسا . هدـشن  ناـیب  تایـصوصخ 

ورنیا زا  تسا . هدشن  يدای  نآ  زا  تحارص  هب  نآرق  رد  ینید  تاداقتعا  ماکحا و  لئاسم  زا  يرایسب  اریز  دشابیمن  حیحص  میشاب ، هتشادن 
سمخ هب  طوبرم  هک  ياهیآ  رد  مینک . هعجارم  نانیمطا  دروم  حیحص و  تنس  هب  یتسیاب  مالسا  حیحص  ماکحا  دیاقع و  هب  یبایتسد  يارب 
مجنپ کی  میانغ ، رد  بجاو  قافنا  هزادنا  . 2 هدش . هتفرگ  تمینغ  هب  لاوما  رد  سمخ  . 1 تسا : هدومرف  صخـشم  نایب و  ار  زیچ  هس  تسا 

یـشهوژپ تمینغ  ياـنعم  هدـمآ  لـمجم  تروص  هب  هیآ  رد  هک  یبـلطم  یلو  دوـشیم . تخادرپ  ناـنآ  هب  سمخ  هک  یناـسک  . 3 دشابیم .
رـصحنم ایآ  تسیچ ؟ میانغ  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هیآ  رد  هک  ییاـهثحب  زا  یکی  ور  نیا  زا  تسا   21 ص : سمخ ، هرابرد 

نیا هب  خـساپ  رد  دریگیم ؟ رب  رد  و  دوشیم ، هتفگ  تمینغ  نآ  هب  تغل  فرع و  رظن  زا  هک  ییاهتمینغ  عومجم  ای  تسا  یگنج  میانغ  رد 
رب رد  ار  نآ  ریغ  هکلب  تسین  یگنج  میانغ  رد  طـقف  سمخ  هک  ددرگیم  نشور  تنـس  هب  هعجارم  اـب  دوش و  هعجارم  تنـس  هب  دـیاب  لاؤس 

هریاد یخرب  دوشیم . هدرتسگ  ای  دودـحم  نآ  هریاد  دروخیم  مشچ  هب  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  بهاذـم  رد  هک  یتافالتخا  اب  هتبلا  دریگیم .
تسا و هعیـش  هیرظن  نیا  هک  دـنهدیم ، شرتـسگ  دوـشیم ، هتفگ  تمینغ  نآ  هب  تـغل  فرع و  رظن  زا  هـک  یتـمینغ  عوـن  ره  رد  ار  سمخ 

هرابرد یشهوژپ  « 1 . » تسا تنـسلها  هیرظن  نیا  دننادیم و  هدش ) تفای  ياهجنگ   ) زاکر یگنج و  میانغ  هب  دودحم  ار  هریاد  رگید  یخرب 
ياههاگدید بهاذم ، رظن  هئارا  رد  یتسیاب  دشابیم  بهاذـم  ياهقف  داهتجا  هاگیاج  یهقف  ثحابم  هنوگ  نیا  هک  اجنآ  زا   22 ص : سمخ ،

فرع و تغل و  هب  تسا  مزال  هدـشن  ناـیب  ینـشور  هب  تمینغ  موهفم  نآرق  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  داد . رارق  هجوت  دروم  ار  ناـنآ  ناـگرزب 
یبوخ هب  تمینغ  موهفم  لیـصا ، يوغل  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  تغل : رد  دوش . نشور  هلأـسم  تاـیئزج  اـت  مینک  هعجارم  تاـیاور  هب  سپس 
میاـنغ نداـعم ، جـنگ ، هار  زا  هاوـخ  دروآیم ، تسد  هب  ناـسنا  هک  ياهیامرـس  یلاـم و  ره  رب  تمینغ  نوـیوغل  رظن  زا  اریز  دوـشیم ، نشور 

، تسا يزیچ  هب  ندیسر  یبایتسد و  يانعم  هب  ْمنُغ : مَنَغ و  : » دسیونیم یناهفـصا  بغار  دوشیم . قالطا  دشاب ، نآ  ریغ  زا  هاوخ  یگنج و 
امَّنَأ اوُمَلْعا  َو  : » دشاب گنج  ریغ  ای  گنج  قیرط  زا  هاوخ  دنک  ادیپ  تسد  نآ  هب   23 ص : سمخ ، هرابرد  یشهوژپ  ناسنا  هک  يزیچ  ره  رد 

تقشم و نودب  يزیچ  هب  یبایتسد  منُغ : دیوگیم : روظنم  نبا  « 1 «.« » ٌةَرِیثَک ُِمناغَم  ِهَّللا  َْدنِعَف   ...«، » ُْمتِْمنَغ اَّمِم  اُولُکَف   ...«، » ٍءْیَش ْنِم  ُْمتِْمنَغ 
نبا « 2 . » نیکرـشملا نم  ذـخأ  امب  صتخی  مث  لبق  نم  کلمی  مل  یـش  ةدافا  یلع  لدـی  دـحاو  حیحـص  لصا  منغ  سراف : نبا  تسا . یتخس 

هتفرگ نیکرشم  زا  هک  هتفای  يزیچ  هب  صاصتخا  سپـس  هدوبن  نآ  کلام  اًلبق  هک  هتـسناد  يزیچ  هب  نتفایتسد  يانعم  هب  ار  هژاو  نیا  سراف 
راتفگ « 3 . » دـیآیم باسح  هب  تمینغ  دروآ  تسد  هب  تقـشمیب  ناسنا  هچ  ره  دـیوگیم : تسا  تغل  لها  ناـگرزبزا  هک  لـیلخ  دوشیم .

نآ زا  رتهدرتسگ  نآ  يانعم  هکلب  دیآیم  تسدب  گنج  رد  هک  درادـن  ییاهزیچ  هب  صاصتخا  تمینغ  منغ و  ظفل  دـنکیم  تلالد  نویوغل 
تـسد هب  ناسنا  هک  ار  يزیچ  ره  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  هدرب  راکب  یگنج  میاـنغ  رد  گـنج  میاـنغ  رطاـخ  هب  لوزن  ناـمز  رد  هچرگ  تسا 

یـشهوژپ هدـش  هدرب  راک  هب  يدروم  رد  ار  منغم »  » هژاو زین  نآرق  رد  دـیآیم . رامـش  هب  تمینغ  دـنک  قدـص  نآ  رب  دوس  هدـیاف و  دروآ و 
«1 « » ٌةَرِیثَـک ُِمناـغَم  ِهَّللا  َدـْنِعَف   » هیآ رد  دـشاب . گـنج  ریغ  هار  زا  دـنچ  ره  دروآیم ، تسد  هب  ار  يزیچ  ناـسنا  هک   24 ص : سمخ ، هراـبرد 
هب یتح  منغم »  » هیآ نیا  ساسا  رب  تسا . ترخآ  شاداپ  هدـمآ  ایند  یگدـنز  يالاک  لباقم  رد  هکنآ  لیلد  هب  رایـسب ، مناـغم  نیا  زا  دوصقم 

لماش دـشاب  يورخا  هچرگ  ار  يدرواتـسد  ره  هکلب  درادـن  صاـصتخا  دروآیم  تسد  هب  گـنج  ياهنادـیم  اـی  اـیند  نیا  رد  ناـسنا  هچنآ 
راثآ و تشهب ، يانعم  رد  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هتفر ، راک  هب  منغ  تمینغ و  منغم و  هملک  هک  یتایاور  رد  دوشیم .
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هب ار  هزور  تسا و  کنخ  درـس و  تمینغ  ناتـسمز ، رد  هزور  تسا : هدـمآ  ریثا  نبا  هیاهن  رد  تسا . هدرب  راـک  هب  ناـضمر  هاـم  ياـهتکرب 
هدیاف و مومع  هدافتسا  متمنغ » ام  ّنأ  اوملعاو  : » هیآ زا  تّنس  لها  نارـسفم  زا  یبطرق  « 2 . » تسا هدروآ  باسح  هب  تمینغ  نآ  شاداپ  رطاخ 

مهیلع تیبلـها  قیرط  زا  هک  یتاـیاور  رد  تسا . هدرک  ادـیپ  یگنج  میاـنغ  هب  صاـصتخا  عاـمجا  رطاـخ  هب  دـیوگیم : تسا و  هدرک  حـبر 
قدص تمینغ  اهنآ  رب  اریز  تسا . هدش  بجاو  دشابیم ، دارفا  هنالاس  ياهزاین  زا  جراخ  هک  یلام  ياهدمآرد  رب  سمخ  هدش ، دراو  مالسلا 

هیآ نیا  دناهتفگ : نیرـسفم  هکنانچ  تسا ،  25 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  هدش  دراو  یگنج  میانغ  هرابرد  سمخ  هیآ  هچرگ  دـنکیم 
يدروم رد  هک  ياهیآ  ره  هک  تسا  هدـش  تباث  هلأسم  نیا  نکیلو  تسا . هدـش  لزان  رفاـک  ناملـسم و  هورگ  ود  ییوراـیور  ردـب و  زور  رد 

یگنج میانغ  نآ  دراوم  زا  یکی  دراد و  ّتیمومع  تمینغ  هژاو  هکلب  داد  لوزن  دروم  نامه  هب  صاصتخا  ار  نآ  ناوتیمن  تسا  هدـش  لزاـن 
هب يدعب  هبترم  رد  هدش  بجاو  هدش  نوفدـم  يالط  جـنگ و  یگنج و  میانغ  دروم  رد  سمخ  عیرـشت  زاغآ  رد  هک  میتسناد  یتقو  دـشابیم .

نوزفا بلطم  نیا  رب  لیلد  تسناد . هیآ  قادصم  ار  نآ  دیآیم  ناسنا  تسد  هب  هک  یتمینغ  هدـیاف و  ره  رب  ناوتیم  هیآ  موهفم  قالطا  رطاخ 
. مییامنیم هراشا  تیاور  کـی  هب  اـجنیارد  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  قیرط  زا  هک  تسا  یتاـیاور  تمینغ ، يوغل  ياـنعم  رب 
«1 . » دراد سمخ  دایز  ای  مک  دنروآ  تسد  هب  مدرم  هک  هچ  ره  دومرف : مدیسرپ  سمخ  هرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دیوگیم : هعامس 
. ناـشلیاسو ـالاک و  رد  دومرف : زیچ ؟ هچ  رد  متفگ  تسا  بجاو  سمخ  دوـمرف : ناـشنارای  زا  یکی  خـساپ  رد  زین  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 
«2 . » دننک تخادرپ  ناشیاهزاین  اههنیزه و  زا  سپ  دنناوتب  رگا  دومرف : هچ ؟ دزاسیم  شتـسد  اب  ار  يزیچ  ای  دـنکیم  تراجت  هکنآ  متفگ :

تیاور سابع  نبا  تسین . یگنج  میانغ  رد  رصحنم  سمخ  هک  دوشیم  هدافتسا  زین  تنسلها  تایاور  زا   26 ص : سمخ ، هرابرد  یشهوژپ 
ییاهلاؤس هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  يدرم  « 1  » تسا سمخ  زاکر  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک 

ادـخ ربمایپ  روضح  سیق ، دـبع  زا  یهورگ  « 2 . » تسا سمخ  اـهنآ  رد  دومرف  ترـضح  میباـییم  جـنگ  اـههبارخ  رد  هک  نیا  هلمج  زا  درک 
هیـصوت ام  هب  میرادـن  امـش  هب  یـسرتسد  مارح  ياههام  رد  زج  دنتـسه و  امـش  ام و  نیب  ناکرـشم  دـنتفگ : دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ار امش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میناوخب . ارف  نآ  هب  ار  نارگید  میوش و  تشهب  دراو  مینک  لمع  نآ  هب  رگا  هک  دییامرفب  یعماج 
تداهش تسیچ ؟ نامیا  دینادیم  ایآ  ادخ ، هب  نامیا  هب  مهدیم  نامرف  ار  امـش  منکیم . یهن  زیچ  راهچ  زا  مهدیم و  روتـسد  زیچ  راهچ  هب 
سیقدبع نادنزرف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  نشور  « 3 . » میانغ سمخ  نداد  تاکز و  تخادرپ  زامن ، يادا  ادخ ، یگناگی  هب 
یشهوژپ دنتسناوتیمن  دوخ  هلیبق  زانیکرـشم  زا  سرت  رطاخ  هب  مارح  ياههام  زا  ریغ  رد  نانآ  هک  ارچ  دنزادرپب ، ار  یگنج  میانغ  هتـساوخن 

میانغ روتسد  ترضح  دوش و  ماجنا  سیق  دبع  هلیسو  هب  هک  هدوبن  يداهج  گنج و  هک  نیا  رب  نوزفا  دنور ، نوریب   27 ص : سمخ ، هرابرد 
زامن و هزور و  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هکلب  درادن  یگنج  میانغ  هب  یطبر  تیاور  سپ  دشاب .؟ هدومرف  رداص  ار  یگنج 

. تسا هداد  رارق  زین  ار  لاوما  سمخ  تخادرپ  تاکز ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  سمخ 

دوجو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ارچ  دوش  لماش  ار  لاس  رب  دازام  لاوما  رد  سمخ  رگا  هک  تسا  هدش  لاکـشا  اج  نیا  رد 
خـساپ دومرفیم . رداص  ار  نآ  يروآعمج  روتـسد  تاـکز  دـننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  دـیاب  دوب  نینچ  رگا  تسا و  هتـشادن 

دوش عیرـشت  هعفد  کی  ماکحا  مامت  لاس  کی  رد  هک  تسا  هدوبن  يروط  تسا و  هدـش  نایب  جـیردت  هب  یمالـسا  ماکحا  ًالوا : تسا ، نشور 
سمخ هیآ  لوزن  يادتبا  رد  ورنیا  زا  هدوبن ، نامز  نآ  هب  دودحم  نآ  یگدرتسگ  اما  هدش  عیرشت  تلاسر  رصع  رد  ماکحا  زا  یخرب  یهاگ 
یلمع اهدمآرد  لاوما و  رد  یحلاصم  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بناج  زا  سمخ  ذخا  اما  هدـش  عیرـشت  یتمینغ  ره  رب  نآ  لصا 
دیدـپ نآ  لمع  هنیمز  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  نامز  رد  ماـکحا  زا  ياهراـپ  هک  تسا  یتاـیاور  دوجو  بلطم  نیا  رب  لـیلد  تسا . هدـشیمن 
ورنیا زا  دوشب  فرص  ناناملـسم  حلاصم  رد  دیاب  هک  نیا  ای  دنتـسه و  ارقف  تاکز  کلام  اریز  دراد  توافت  سمخ  اب  تاکز  ًایناث : دیآیم .
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نیدب ًۀَقَدَص » ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  : » دـیامرفیم نآرق   28 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  رد  اذل  دننک  ذـخا  ار  نآ  دنتـشاد  هفیظو  ادـخ  لوسر 
شناکیدزن ترضح و  نآ  يارب  تسا  رصحنم  هک  تسا  یقح  سمخ  اما  دندومن . تاکز  يروآعمج  رومأم  ار  يدارفا  ترـضح  نآ  تهج 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ورنیا  زا  تسا . ناناملسم  یمومع  لئاسم  زا  هک  تاکز  دننام  هن  دنامیم . ترـضح  نآ  یـصخش  کلم  دننام  و 
اـضتقا ار  نیمه  ترـضح  نآ  تیعقوم  ماـقم و  هکناـنچ  دـنتخادرپ . نآ  غیلبت  هب  اـهنت  هکلب  دـناهدومرفن  رداـص  ار  نآ  يروآعـمج  روتـسد 

: ًاثلاث تسین . نآ  ندوبن  بجاو  رب  لیلد  دندرکیمن  رومأم  يروآعمج  يارب  ار  يدارفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  رگا  سپ  درکیم .
هک ییاههنیجنگ  زاکر و  دننام : دناهداتسرفن . يروآعمج  يارب  ار  یسک  ترـضح  اما  هدش  بجاو  نآ  رب  سمخ  هک  هتـشاد  دوجو  يدراوم 
رد تسا و  مارح  تاداس )  ) مشاهینب رب  تاکز  هک  تسا  تباث  تنسلها  هعیش و  رظن  زا  ًاعبار : تسا . هدمآیم  تسد  هب  ناناملسم  هلیسو  هب 

رـصحنم ار  سمخ  رگا  نیاربانب  هداد  رارق  نانآ  مارکا  مشاهینب و  يارب  ار  سمخ  تاکز ، ربارب  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب 
هب ای  رافک  طلـست  رطاخ  هب  اهنامز  همه  رد  گنج  اریز  دش ، میهاوخ  وربور  یتالکـشم  اب  مشاهینب  مارکا  هرابرد  مینادـب  یگنج  میانغ  رد 

29 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  دنیامن . نیمأت  ار  دوخ  یگدنز  هنوگچ  مشاهینب  يارقف  ورنیا  زا  درادـن . دوجو  مالـسا  شرتسگ  رطاخ 
رد ًاسماخ : دـشاب . هتـشاد  دوجو  یگنج  میانغ  زا  ریغ  یلاوما  رد  دـیاب  سمخ  هک  میروایب  تسد  هب  میناوتیم  سمخ  هفـسلف  هار  زا  نیاربانب 
ات تشادن  دوجو  يزیچ  نانآ  دزن  هدرک و  ادـیپ  جاودزا  هب  زاین  مشاهینب  زا  يرگید  درف  سابع و  نب  لضف  هک  تسا  هدـمآ  ملـسم  حـیحص 
هک دندرک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  و  دندومن ، تیاکش  تیعـضو  نیا  زا  هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  دزن  دنهد . رارق  هیرهم 

روتـسد هکلب  دـندادن  هزاجا  ترـضح  مینک . هدافتـسا  هیرهم  يارب  دـسریم  ام  هب  هک  یمهـس  زا  ات  دـیتسرفب  تاکز  يروآعمج  يارب  ار  اـم 
مدـع رب  لیلد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندرکن  يروآعمج  نیاربانب  « 1 . » دنهد رارق  تاکز  زا  لدـب  ار  سمخ  هیرهم  يارب  هک  دـندومرف 

هب نآ  رابخا  یتاهج  هب  یلو  دشاب  هداتـسرف  ار  يدارفا  يروآعمج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیاش  رگید  يوس  زا  دـشابیمن  بوجو 
بجوم دندرک و  لیدبت  یلهاج  تموکح  هب  ار  یمالـسا  تموکح  هک  یـسابع  يوما و  ياهتموکح  نارود  رد  هژیو  هب  دشاب ، هدیـسرن  ام 
تیاور سابع  نبا  زا  مزح  نبا  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  هک  ناـنچ  دوش . هدرپس  یـشومارف  هب  یمالـسا  ماـکحا  زا  يرایـسب  اـت  دـندش 
تاکز مکح  یتقو  سپ  دنتـسنادیمن  ار  نآ  مکح  مدرم  یلو  متفگ  نخـس  هرطف  تاـکز  زا  مدومن و  داریا  ار  ياهبطخ  هرـصب  رد  دـنکیم :

هچ دمآرد  رب  سمخ  مه  نآ  سمخ ، هرابرد  دنتخانـشیمن  دندرکیم  لمع  نآ  هب  لاس  ره  هک  ار   30 ص : سمخ ، هرابرد  یشهوژپ  هرطف 
هک ییاهتسد  هدوب و  ترضح  نآ  ناکیدزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قح  هک  سمخ  ماکحا  هک  هژیو  هب  دنتـشاد ، یتخانـش  یهاگآ و 

ياههار زا  تسا  هدوب  نانآ  قح  هک  زین  ار  سمخ  هلئـسم  دـناهدرکیم  شـالت  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  راـثآ  يدوباـن  يارب  خـیرات  لوط  رد 
هک یـسمخ  تخادرپ  زا  دندرکیم  يریگولج  نانآ  لیاضف  لقن  زا  هک  هنوگنامه  دـندشیم ، مدرم  هب  مکح  نیا  ندـناسر  عنام  نوگانوگ 

ینـالوط تلع  هب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تاـیاور  هنیمز ، نیا  رد  دـندرکیم . يریگولج  دوـب  هدـش  هداد  رارق  ناـنآ  يارب  تاـکز  ربارب  رد 
. مینکیم يراددوخ  نآ  رکذ  زا  ندش 

نآ تیّلح  سمخ و 

مالـسلا مهیلع  تیبلـها  همئا  زا  یخرب  ارچ  دوب  بجاو  دـمآرد  رب  سمخ  رگا  هک  دوـشیم  نشور  زین  رگید  لاؤـس  خـساپ  میتـفگ  هچنآ  زا 
هک دـیوگیمن  لیلحت  تایاور  ًالّوا : هک  تسا  نیا  خـساپ  دـناهدرک . فاعم  سمخ  تخادرپ  زا  هتـسناد و  لالح  ناـشناوریپ  هب  تبـسن  ارنآ 

مهس تمسق  کی  دوشیم  میسقت  تمسق  ود  رب  سمخ  هک  تسا  نیا  تایاور  نومضم  هکلب  تسین  بجاو  امش  رب  دیهدب و  دیابن  ار  سمخ 
هللا یلـص  ربمایپ  دننام  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  ربمغیپ .  31 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  ناکیدزن  تاداس و  مهـس  يرگید  ماـما و 

ناشناوریپ ات  دندرمش ، لالح  حابم و  دندوب  وربور  نآ  اب  ناشناوریپ  هک  یتالکشم  اهیتخس و  زا  ياهراپ  رطاخ  هب  ار  دوخ  مهـس  هلآ  هیلع و 
رد هک  سک  ره  « » 1 « » ّلح یف  وهف  یقح  نم  یش  هزوعأ  نم  : » دندومرف نینچ  ياهمان  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  اذل  دنوشن . هدولآ  هانگ  هب 
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هدش یتخـس  راچد  سک  ره  هک ، دراد  تلالد  تیاور  نیا  دـنک ». زاین  عفر  نم  قح  زا  هک  تسا  ْلالح  دریگ  رارق  یتسد  یهت  رقف و  يانگنت 
رگید یخرب  و  تسا . فیعض  دنس  رظن  زا  سمخ ، تیلح  تایاور  زا  یخرب  ًایناث : تسا . هدش  هداد  يو  هب  ماما  مهس  رد  فرصت  هزاجا  دشاب 
مهیلع همئا  نارود  رد  ًاثلاث : دراد . تلالد  دـشابیم  ماما  رایتخا  رد  هک  ءیف  لافنا و  دـننام  یمومع ، لاوما  زا  هدافتـسا  رد  تیلح  تایاور  زا 

ریذـپناکما نانآ  اب  نایعیـش  طابترا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هرـصاحم  رطاخ  هب  هاگ  هدوب و  راوشد  رایـسب  نانآ  اب  ناـشناوریپ  هطبار  مالـسلا 
هب دـنوادخ  هک  تسالاو  دـنلب و  ياهزادـنا  هب  تماما  ماقم  ًاعبار : دنتـشادیم . فاعم  سمخ  تخادرپ  زا  ار  ناـنآ  تهج  نیدـب  تسا . هدوبن 

، سمخ هرابرد  یـشهوژپ  هدـمآ  نآ  لاثما  یگنج و  میانغ  نینچمه  حلـص و  گنج و  رد  هنومن  روط  هب  تسا . هداد  هزاـجا  ار  يروما  ناـنآ 
نآ سمخ  دـشاب  ماما  روتـسد  اب  هزاجا و  اب  رگا  و  تسا . ماما  زا  یگنج  میانغ  مامت  دـشاب  ماما  هزاجا  نودـب  گنج  رگا  هک  تسا   32 ص :
رد دشابیم  ماما  يارب  نآ  سمخ  هک  مود  تروص  رد  تسا و  ماما  ِنآ  زا  میانغ  مامت  هک  تسخن  تروص  رد  نیاربانب  دـشابیم . ماما  يارب 

دنمزاین ناشناوریپ  ناناملـسم و  دوخ  هک  یتروص  رد  دـیامن و  هنیزه  دـنیبیم  تحلـصم  هک  یهار  رد  اـت  دراد  راـیتخا  ماـما  تروص  ود  ره 
میدرک و هراشا  نآ  هب  هک  تسا  هدوب  نینچ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هرابرد  هکنانچ  دنیامنن  بلط  نانآ  زا  دنشخبب و  نانآ  هب  دنشاب 

مهیلع تیبلها  همئا  ًاسماخ : دناهدوب . مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  قح  هک  یمومع  ياههیامرس  لافنا و  ای  سمخ  تیلح  يانعم  تسا  نیا 
طلـست یمومع  ياههیامرـس  رب  هدوبن و  نانآ  رایتخا  رد  تموکح  دناهتـشادن و  یگنهاـمه  ناـنآ  اـب  اـهتموکح  هک  نیا  رطاـخ  هب  مالـسلا 

زا یخرب  اّما  دـنیامن . فرـصت  اـهنآ  رد  اـت  دـنداد  هزاـجا  ناـشناوریپ  هب  ورنیا ، زا  دنتـشاد ، رارق  نمـشد  هرـصاحم  رد  ییوس  زا  دنتـشادن و 
یصاوغ نیرحب  رد  نم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : کلملادبع  نب  عمـسم  هک  دیزی ، نب  رمع  ثیدح  لثم  ثیداحا 

قح نیا  ماهدروآ و  امـش  تمدخ  تسا ، مهرد  رازه  داتـشه  لداعم  هک  ار  نآ  مجنپ  کی  ماهدروآ ، تسد  هب  مهرد  رازه  دـصراهچ  هدرک ،
زا هچنآ  نیمز و  زا  ام  رگم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما   33 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  تسا . هداد  رارق  ام  لاوما  رد  دنوادخ  هک  تسامش 

ار دوخ  لام  مامت  مدرک : ضرع  تسا . ام  هب  قلعتم  دـیآ  نوریب  نیمز  زا  هچنآ  نیمز و  مامت  میرادـن ؟ سمخ  زج  یقح  دـیآیم ، نوریب  نآ 
مئاق مایق  ات  تسام ، نایعیش  تسد  رد  هک  ینیمز  ره  ار و  تلام  میدینادرگ  لالح  هزیکاپ و  ام  دومرف : ترضح  دروآ . مهاوخ  امـش  تمدخ 
یقاب ناشتـسد  رد  ار  نیمز  دریگیم و  تسا  نانآ  تسد  رد  هک  ار ، هراجالا  قح  تایلام و  دـیایب ، وا  یتقو  هدـیدرگ ، لـالح  ناـنآ  يارب  اـم 

دریگب ناشتسد  زا  ار  نآ  دیایب و  ام  مئاق  ات  تسا  مارح  ناشیارب  نآ  زا  هدافتسا  تسا ، نایعیش  ریغ  تسد  رد  هک  ییاهنیمز  اما  دراذگیم و 
زا هچنآ  مامت  سمخ  اهنت  هک  درکیم  نامگ  مه  رایـسوبا  و  درادـن ، نآ  لیلحت  تراـجت و  دوس  سمخ  هب  یطبر  ثیداـحا  عون  نیا  « 1 ... »

ار نآ  ام  تسا و  ام  لام  تسا ، لاـفنا  وزج  هچنآ  همه  هن ، دـندومرف : ماـما  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  لاـم  هدروآ ، تسد  هب  اـیرد  لـحاس 
هب لاـفنا  رگید ، ّهلدا  ثیدـح و  نیا  ياـضتقم  هـب  تـسا . لاـس  جراـخم  رب  دـیاز  زادـناسپ  سمخ  زا  ریغ  سمخ  نـیا  میدـینادرگ . لـالح 

نماـض و دـننکیم ، فرـصت  لاـفنا  رد  هک  تیب  لـها  ناوریپ  ریغ  هدـیدرگ و  لـالح  نایعیـش  رب  تـبیغ  ناـمز  رد  ریاـب ، یـضارا  صوـصخ 
. دنابصاغ

؟ دریگ یم  رارق  یناسک  هچ  رایتخا  رد  سمخ  تاکز و 

وا رظن  ریز  ات  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  مالـسا  یلام  روما  دـناوتیم  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا  سمخ  تاـکز و  ثحاـبم  نیرتمهم  زا  یکی 
فرصت هرابرد  میرک  نآرق  دیامن ؟ تخادرپ  تسا  بجاو  وا  رب  سمخ  ای  تاکز  هک  یـسک  ره  ای  تسا  مزال  يدرف  نینچ  ایآ  دوش ؟ هنیزه 

ِیف َو  َنیِمِراْغلا  َو  ِباقِّرلا  ِیف  َو  ْمُُهبُوُلق  ِۀَفَّلَؤُْملا  َو  اْهیَلَع  َنِیِلماْعلا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  ِءارَقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  : » دنکیم نایب  ار  هورگ  تشه  تاکز 
، ناگدنب يدازآ  اهلد ، ندرک  بذج  تاقدص ، ناگدننک  عمج  نارگراک و  نیکاسم ، ناریقف ، يارب  تاقدـص  « 1 « » ِلِیبَّسلا ِْنبا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس 
َو یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  : » سمخ فرـصم  اما  هدـنامرد . نارفاسم  ناراکهدـب و 
، اهنیکـسم ناـمیتی ، تیبلـها ، و  یبرقلا ، يوذ  ادـخ ، لوـسر  ادـخ ، يارب  ار  سمخ  فرـصم  هـیآ  نـیا  رد  « 2 « » ِلـِیبَّسلا ِْنبا  َو  ِنیِکاـسَْملا 
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رایتخا رد  یبرقلا  يوذ  لوسر و  ادخ ، مهس  ینعی  نآ  تمسق  هس  دوشیم : تمسق  شش  ورنیا  زا  تسا . هدومرف  نایب  رفس ، رد  ناگدنامرد 
همطاف ترضح  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  تنسلها  هعیـش و  تایاور  ساسا  رب  یبرقلا  يوذ  زا  دوصقم  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  روضح  نامز  رد  دنشابیم . مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  35 و  ص : سمخ ، هرابرد  یشهوژپ  نسح  ماما  مالسلا ، اهیلع 
ترـضح نآ  نامز  رد  دـشابیم . رادروخرب  تیالو  تماما و  توبن ، ماقم  زا  ترـضح  نآ  اریز  دـشابیم  ادـخ  ربماـیپ  لاـم  تمـسق  هس  هلآ 
نیاربانب « 1 . » دوب دهاوخ  وا  یلو  يارب  دشابیم  ادخ  مهس  هچنآ  تایاور  ساسا  رب  اریز  دریگ . قلعت  وا  هب  ادخ  مهس  ات  تسین ، وا  زج  یماما 

ماما هک  تسا  هدمآ  رگید  تایاور  رد  دشاب . هتـشاد  مهـس  هس  نیا  رد  ار  فرـصت  عون  ره  تسا  رایتخا  بحاص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ماـما يارب  تسا  ادـخ  لوـسر  يارب  هچنآ  دوـب و  دـهاوخ  ادـخ  لوـسر  يارب  تسا ، ادـخ  يارب  سمخ  زا  هچنآ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  اـضر 

تسا و ناشیا  رایتخا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  سمخ  زا  تمـسق  هس  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  عومجم  زا  « 2 . » دشابیم
هورگ هس  نیا  هب  خیرات  لوط  رد  هشیمه  يارب  مهس  هس  نیا  دراد ، قلعت  مشاهینب  زا  ناگدنامرفس  رد  نیکاسم و  نامیتی ، هب  رگید  مهس  هس 

ناشیا بناج  زا  هک  ناناملـسم  رما  یلو  ماما و  رایتخا  رد  ترـضح  نآ  لاحترا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مهـس  هس  اـما  دراد  قلعت 
هیلع یلع  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیـشناج  هعیـش  هاگدید  زا   36 ص : سمخ ، هرابرد  یشهوژپ  دریگیم . رارق  هدش  صخـشم 

هب مالسلا  مهیلع  همئا  بناج  زا  هک  دریگیم  قلعت  یناسک  هب  رشع » ینثا  همئا   » زا سپ  دنـشابیم و  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  نادنزرف  مالـسلا و 
نیاربانب دنتسین . طیارش  عماج  نادهتجم  زج  عرـش  مکاح  دناهدش ، هتخانـش  عرـش ، مکاح  ناونع  هب  تبیغ  رـصع  رد  دناهدش و  یفرعم  مدرم 
نانیشناج دندرکیم  فرصم  دندیدیم  تحلـصم  هک  اج  ره  رد  تشاد و  رایتخا  رد  ار  سمخ  زا  تمـسق  هس  مالـسا  ربمایپ  هک  هنوگنامه 

تایلام هک ، نیا  رب  دراد  تلالد  هک  یلیالد  دننکیم . فرـصم  تسا  ناناملـسم  تحلـصم  هک  یهار  رد  زین  دـهتجم  ياملع  ترـضح و  نآ 
یعماج نید  مالـسا  دیدرت  نودب  یلقع : لیلد  . 1 مینکیم . نایب  راصتخا  روط  هب  اجنیا  رد  دریگیم ، رارق  دـهتجم  ياملع  رظن  ریز  یمالـسا 

دوجو نآ  یلمع  ناـکما  حیحـص  يربهر  ماـما و  وترپ  رد  زج  یتلاـسر  نینچ  تسا و  اـهناسنا  ییاـمنهار  تیادـه و  نآ  تلاـسر  هک  تسا 
رب یحو ، لثم  توبن  فیاظو  زج  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يربهر  تماما و  ماقم  نأـش  هک  یفیاـظو  نآ  تسا  نشور  درادـن .

رصع رد  ینعی  ماما  زا  سپ  و  دهد . رارق  لماکت  یلاعت و  ریـسم  رد  ار  هعماج  لماک  تارایتخا  اب  دناوتب  ات  دشابیم  ناشیا  زا  سپ  ماما  هدهع 
تعدب فارحنا و  زا  رود  حیحص و  ریـسم  رد  ار  مالـسا  دناوتیم  دراد و  یهاگآ  نآ  دصاقم  مالـسا و  فادها  هب  هک  یـسک  نیرتهب  تبیغ 

زا عالطا  مک  ای  هاگآان و  دارفا  رایتخا  رد  هعماج  يربهر  رگا  دنشابیم .  37 ص : سمخ ، هرابرد  یشهوژپ  نیدهتجم  اهقف و  دنک  تظفاحم 
زا یمالسا  دنلب  فادها  هب  یبایتسد  يارب  اهقف  دیاب  ور  نیا  زا  ددرگیم . دوبان  هدش و  فیعضت  نید  نامز  رورم  هب  دریگ  رارق  مالسا  نید 

نشور و یلقع ، لیلد  نیا  دنتشاد . زاین  تهج  نیا  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخـش  همئا و  هکنانچ  دنـشاب ، رادروخرب  یلام  عبانم 
هرابرد مالـسلا  مهیلع  هناگ  هدزاود  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  . 2 دـشابیم . زین  القع  فرع و  ترطف  قباطم 

. دنراد هدهع  هب  ار  ناماما  ربمایپ و  فیاظو  اهقف  هک ، نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هدش ، دراو  طیارش  عماج  ياملع  هب  روما  عاجرا 
: دومرف رگید  تیاور  رد  دنشابیم ». ناربمایپ  ثراو  نادنمشناد  املع و  « » 1 « » ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1 ریظن :

فارطا ژد  نوچمه  دنتسه  هیقف  هک  ینانمؤم  : » تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  . 2 «« 2 . » دنتسه تما  نانیما  املع  »
نالوسر نانیما  اهقف  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 3 « 3 .« » دنامالسا مکحم  ژد  اهرهش ،

دش ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دناهدشن ، دراو   38 ص : سمخ ، هرابرد  یشهوژپ  يویند  روما  رد  هک  یتقو  ات  دنتـسه  یهلا 
ییاـملع نینچ  زا  ناـتدوخ  نید  رب  دـننک  يوریپ  نیطالـس  زا  اـملع  هاـگ  ره  ناطلـس ، زا  يوریپ  دومرف : تسیچ ؟ اـیند  رد  دورو  زا  دوـصقم 

«2 « » هِمارَح َو  ِهلالَح  یلَع  ءانمألا  ِهَّللِاب  ِءاملُْعلا  يِدـیَأ  یلَع  ِماـکحألا  َو  ِرُومُـألا  يِراـجَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  . 4 «« 1 . » دیسرتب
تایاور هراب  نیا  رد  دنـشابیم ». ادـخ  مارح  لالح و  رب  نیما  هک  اهنآ  تسا ، یهلا  ياملع  تسد  رد  مدرم ، هماـع  روما  ماـکحا و  يارجم  »

تما یـساسا  یمومع و  لئاسم  هرابرد  اـهقف  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا  تسا . تیاـفک  هزادـنا  نیمه  هب  هک  دراد  دوجو  يرگید 
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هک یـسک  ثاریم  سمخ ، قافنا ، لثم : یعرـش  تایلام  هوجو و  تفایرد  هام ، نایاپ  زاغآ و  رب  مکح  رودـص  تواـضق ، اوتف ، ریظن : یمالـسا 
يداصتقا یسایس ، یگنهرف ، زا  معا  تما ، روما  ریبدت  ناربمایپ ، فیاظو  زا  یکی  هک  تسا  نشور  تسا . تماما  ماقم  هب  قلعتم  درادن  یثراو 

. درپس هَّللا » نیما   » هب دـیاب  ار  ادـخ  تناما  دـنایهلا و  ياـنما  ادـخ ، يوس  زا  ناروآماـیپ  دنتـسه و  یهلا  تناـما  مدرم ، اریز  تسا . یماـظن  و 
زا دسریمن و   39 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  اـم  تسد  هک  ناـمز  نیا  رد  نیارباـنب 
هب دارفا  نیرتکیدزن  هک  دنریگ . تسد  رد  یناسک  دیاب  ار  نانآ  مهـس  سپ  درادن ، قلعت  یـصاخ  نامز  هب  سمخ  ریظن : یهلا  ماکحا  ییوس 
زا رگا  تسا و  ماما  ربمایپ و  هب  رتهیبش  مدرم  همه  زا  نانآ  ياوقت  تریـصب و  تعاجـش ، دـهز ، داقتعا ، هشیدـنا ، ملع ، دنـشاب . ماما  ربماـیپ و 

يانمأ ایبنا ، ناثراو  مالسا ، يانما  مالـسا ، ياهژد  تاریبعت : زا  نیاربانب  دنرادروخرب . تلادع  يالعا  ّدح  زا  دنـشابیمن  رادروخرب  تمـصع 
هک دارفا  نیا  هب  ار  ماما  ادخ و  لوسر  ادـخ و  قوقح  ام  رـصع  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  ماکحا ، روما و  يراجم  نتـشاد  رایتخا  رد  ناربمایپ ،

هیلع يداه  ماما  دنیامن . فرـص  نانآ  حلاصم  ناناملـسم و  تزع  غیلبت و  ینید و  گنهرف  تیوقت  هار  رد  اهقف  ات  دنهدب ، دـنربمایپ  نیـشناج 
دندرکیم و رود  ادخ  نید  زا  ار  مدرم  یناطیش  ياههکبش  دندوبن ، مدرمینید  دیاقعو  راکفا  نابزرم  اوقتاب ، ياهقف  رگا  : » دیامرفیم مالسلا 
اب ادـخ  دزن  رد  اـملع )  ) دارفا نـیا  و  دنریذپبیـسآ . ناناملــسم  ناـبهاگن  یتـشک ، يادـخان  نوـچمه  تـبیغ  رــصع  رد  اـهقف  اـملع و  نـیا 

ياهقف . 1 دـنکیم : نشور  اـهقف  هب  ار  سمخ  تخادرپ  ترورـض  رگید  هتکن  دـنچ  دـش  ناـیب  هچنآ  رب  نوزفا  «« 1 . » دنشابیم نیرتتلیضف 
، سمخ هرابرد  یـشهوژپ  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  مکح  ساسا  رب  سمخ  فرـصم  هرابرد  طیارـش  عماج 
. دنشابیم نوصم  ریذبت  فارـسا و  زا  تسا  دیلقت  ّتیعجرم  طرـش  سوه  زا  يرود  تلادع و  هک  اجنآ  زا  . 2 دنرتهاگآ . ترضح ،  40 ص :
، مالسلا مهیلع  تیبلها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هریـس  رد  . 4 دـننادیم . رتهب  ار  هعماج  ینید  ياهزاین  اهترورـض و  اهقف ، . 3

مدرم زا  ار  سمخ  دومرف : روتـسد  مزح  نبرمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . هدـشیم  يروآعمج  زکرمتم  تروص  هب  سمخ 
مکاح و  « 1 . » دوش هداتـسرف  یمالـسا  مکاح  دزن  دیاب  سمخ  هک  دوب  نیا  دش  دادقم  رذوبا و  ناملـس و  هب  هک  ییاههیـصوت  زا  دـنک . ذـخأ 

نانآ یلاـم  تردـق  ناوت و  دوشیم ، بجوم  اـهقف  هب  یمالـسا  تاـیلام  تخادرپ  . 5 دشابیم . طیارـش  عماج  هیقف  تبیغ  رـصع  رد  یمالـسا 
هنرگ دنـشاب و  هتـشاد  یبوخ  يداصتقا  یلاـم و  ياـههنیمز  هک  دنـسرب  فدـه  نیا  هب  دـنناوتیم  یتقو  اـملع  هک  تسا  نشور  دوش . تیوقت 

دنناوتیمن زگره  دنشاب  هتسباو  نیطالـس  نامکاح و  هب  املع  رگا  ییوس  زا  تشاد و  دهاوخن  دوجو  نآ  يارجا  نید و  نییبت  میلعت و  ناکما 
یـشهوژپ هب  هتـسباو  املع  هک  ینامز  ره  هک ، تسا  تیعقاو  نیا  رگتیاکح  خیرات  هکنانچ  دنوش  قفوم  مالـسا  حیحـص  فادها  ياتـسار  رد 

ار هلأسم  نیا  تسا و  هدش  هدناشک  فارحنا  هب  ای  هدنام و  بقع  دوخ  یلـصا  تلاسر  زا  نید  دـناهدوب  اهتموکح   41 ص : سمخ ، هرابرد 
مالسلا هیلع  ماما  مهـس  هب  ياکتا  اب  تبیغ  نارود  زا  سپ  میدق و  زا  هعیـش  ياملع  اریز  مینکیم ، هدهاشم  رتشیب  تیباهو  ياملع  نایم  رد  ام 

رظن زا  رگا  اما  دناهدرک . مایق  هداتسیا و  ماکح  تایانج  اهمتـس و  ربارب  رد  هاگ  لقتـسم و  هشیمه  ورنیا  زا  دناهتـشادن  اهتموکح  هب  يزاین 
. تسا هعیش  بهذم  تازایتما  زا  یکی  نیا  دننکیمن و  ادیپ  ار  نانآ  تایانج  ربارب  رد  تفلاخم  تردق  زگره  دنشاب  نیطالس  هب  هتسباو  یلام 
هدـش و داجیا  یمالـسا  تموکح  هک  رـضاح  لاـح  رد  یتح  دـنتفرگن و  کـمک  اـهتموکح  زا  زگره  بهذـم  نید و  تفرـشیپ  يارب  اریز 

کی لصا  هیاپ و  بهذـم  نید و  هزورما  رگا  دنـشابیم . لقتـسم  هیملع  ياههزوح  املع و  دـنراد ، تسد  رد  ار  تموکح  مامز  هیقف  تیالو 
وترپ رد  دـناهدرک ، زاغآ  ار  یخیرات  میظع  تکرح  بهذـم  نید و  هب  شیارگ  اب  ناوج  لـسن  رد  رگا  هتفرگ و  رارق  گرزب  رایـسب  بـالقنا 

رد تسا  هدمآ  دـیدپ  هدـشیم ، تخادرپ  مدرم  بناج  زا  هک  یلام  تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  هدوب  دـیلقت  عجارم  املع و  ياهتیلاعف 
رد راصتخا  روط  هب  ورنیا  زا  دوشیم . نشور  دریگ ، رارق  طیارش  عماج  ياملع  رایتخا  رد  دیاب  هک  ياهفسلف  سمخ و  شقن  یبوخ  هب  اجنیا 

: مینکیم هراشا  اجنیا 

اهقف تیلاعف  هرتسگ 
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ياههزوح هک  تسا  نرق  هد  زا  شیب  دنامیمن ، یقاب  يرثا  بهذم  نید و  زا  دوبن ، هیملع  ياههزوح  رگا  هیملع  سرادم  اههزوح و  ظفح  . 1
دوبن سمخ  ماما و  مهـس  لیبق  زا  یمدرم  ياهکمک  رگا  دناهداد  رارق  ام  رایتخا  رد  زورما  ات  دناهدرک  يرادهگن  ار  بهذـم  نید و  هیملع ،

هیملع و ياههزوح  رگا  تشادن ؟ دوجو  یتشهب و ...  دیهش  يرهطم ، دیهـش  ینیمخ ، ماما  دننام  یگرزب  ياملع  تیبرت  هیملع  ياههزوح  رد 
هک یلالقتـسا  تفرگیمن ؟ رارق  دـیدج  لسن  رایتخا  رد  قالخا و ...  مالک ، ریـسفت ، ثیداحا ، بتک  همه  نیا  دوبیمن ، یمدرم  ياهکمک 

ياـهقف دـننام  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـنزادرپیم . مدرم  هک  تـسا  ياهیعرـش  تاـهوجو  نوـهرم  دـنراد  هعیـش  ياـهقف  هـیملع و  ياـههزوح 
نییآ نید و  غـیلبت  . 2 دـنهدیم . اوتف  نامکاح  لیم  قباطم  دنـشابیم و  دـنرادرارق ، رباـج  ناـمکاح  ناـمرف  تحت  هک  تلود  زا  ریگبقوقح 

هب ناملآ  رد  رگا  دشابیم . نیدهتجم  املع و  ياهتلاسر  زا  ناهج  رـسارس  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بتکم  ياههزومآ  ندـناسر  مالـسا 
هجیتن دوشیم  هتخاس  ینید  تاسسؤم  زکارم و  نکاما و  ناهج ، رسارس  رد  ای  دوشیم و  هتخاس  يدجـسم  يدرجورب  هَّللاۀیآ  موحرم  هلیـسو 

ياهقطنم ره  رد  املع  هک  اجنآ  زا  ناگدـنامرد  نیمورحم و  هب  کـمک  . 3 43 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  دشابیم . یمدرم  ياهکمک 
هب دوخ  لکشم  عفر  يارب  یلام  ناگدنامرد  نامورحم و  اتـسار  نیا  رد  دنـشابیم ، يونعم  يدام و  تالکـشم  عفر  رد  مدرم  هعجارم  هاگیاپ 

سمخ زا  یتمسق  ورنیا  زا  دنشاب  هتشاد  رایتخا  رد  یلام  تاناکما  هک  دنشاب  وگخساپ  دنناوتیم  یتروص  رد  نانآ  دننکیم و  هعجارم  املع 
هچنآ زا  ثحب : هصالخ  دنیامن . تخادرپ  اهنآ  هب  يدام  تالکشم  عفر  يارب  ات  دراد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  دشابیم  تاداس  يارقف  يارب  هک 

، دوش هداد  اـهقف  هب  سمخ  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  تاـیاور  رد  هدـش ، هتفگ  هک  نیا  . 1 دوشیم : فرطرب  هناگراهچ  تالاکـشا  دـش ، نایب 
رد یمالسا  تایلام  تلاسر  دنشاب  هتـشاد  روضح  مالـسلا  هیلع  ماما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يرـصع  رد  هک  تسا  نیا  نآ ، خساپ 

یمالـسا ماکحا  ندرک  لیطعت  دـنرادن  روضح  مالـسلا  هیلع  ماما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینامز  رد  اما  دراد و  رارق  ناـنآ  راـیتخا 
نانیشناج هب  دیاب  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  ًارهق  دنراد  هدهع  هب  طیارـش  عماج  ياملع  ار  ینید  تیعجرم  هک  یتایاور  ساسا  رب  تسین و  زیاج 

رد دناوتیم  هک  یسک  اهنت  هک  تسا  نشور  دوش . هتفرگ  راکب  بهذم  نید و  تفرشیپ  رد  ات  دوش  تخادرپ  دنتـسه ، دیلقت  عجارم  هک  نانآ 
تسا و ییالقع  رما  کی  عجارم  املع و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  تخادرپ  نیاربانب  دنشابیم  املع  درادرب  مدق  مالسا  نید و  حلاصم  تهج 
هک دوشیمن  لـیلد  دـییامن ، تخادرپ  اـملع  هب  ار  سمخ  هک  تسا  هدـماین   44 ص : سمخ ، هراـبرد  یـشهوژپ  تحارـص  هب  یتیاور  رد  رگا 
رد رمع  کی  دننکیم . هدهاشم  یبوخ  هب  ار  دیلقت  عجارم  املع و  ياسرف  تقاط  تامحز  شالت و  مدرم  دوخ  دومن . تخادرپ  املع  هب  دیابن 

تهج مدرم  يور  هب  ناشرتفد  هناـخ و  ِرد  دنـشابیم ، مدرم  دوخ  دـننام  هداـس و  ناـنآ  یگدـنز  دـننکیم ، شـالت  نید  ماـکحا  مهف  تهج 
قوقح زا  دننکیم ، تمواقم  دوشیم  دراو  اهتموکح  بناج  زا  هک  ییاهیتخـس  تالکـشم و  ربارب  رد  تسا ، زاب  ییوگخـساپ  هعجارم و 

لیلد نیرتهب  اهنیا  همه  دنتسه . اهنآ  یماح  مدرم و  رانک  رد  تامیالمان  اهیتخس و  تالکشم و  رد  مدرم و  زوسلد  دنیامنیم  عافد  مدرم 
دارفا ای  اهتموکح و  هن  دـننادیم ، سمخ  تخادرپ  هتـسیاش  ار  نانآ  اهنت  دـنهدب و  اـملع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  مهـس  مدرم  هک  دوشیم 

تزع و نیطالـس ، اب  يراکمه  یتفن و  ياهرالد  نتفرگ  اب  نانآ  اریز  دـنزادرپب  تاغیلبت  نیا  هب  هک  دـنراد  قح  یباهو  ياملع  هتبلا  ار . رگید 
لاکـشا ام  رب  هک  یناسک  نیا ، رب  نوزفا  دـناهداد . رارق  ناـنآ  فادـها  ياتـسار  رد  هتـسباو و  ار  دوخ  لاـمیاپ و  ار  یمالـسا  هعماـج  تکوش 

ياههیامرـس زا  نانآ  ياـملع  دـننکیم ، تخادرپ  ار  تاـکز )  ) تاـیلام ناـشدوخ  ياـملع  هب  تسا - تاـکز  هک  يرگید - هار  زا  دـننکیم ،
یشهوژپ تاکز  دیاب  هک  نیا  ای  دریگیم ؟ قلعت  تراجت  لام  هب  تاکز  هک  تسا  هدمآ  تیاور  ای  هیآ و  مادک  رد  دنریگیم  تاکز  يراجت 

تاکز مدرم  زا  املع  ایآ  دوشیم ؟ نیمأت  یهار  هچ  زا  ناـنآ ، ياـملع  روما  یملع و  سرادـم  دـیهدب ؟ اـملع  هب  ار   45 ص : سمخ ، هرابرد 
بجاو مدرم  رب  ار  نآ  دنریگیم و  مهد  کی  رـشع و  نانآ  ياملع  دنریگیم  سمخ  تراجت ، لام  ِدوس  زا  هعیـش  ياملع  رگا  دـنریگیمن ؟

ار خـساپ  نیمه  زین  ام  دـناهدرک ، طابنتـسا  تایاور  تایآ و  زا  ناشدوخ  داهتجا  اب  نانآ  ياملع  ار  تاکز  قلعت  هک  دـنیوگب  رگا  دناهتـسناد 
، دـننادیم بجاو  ار  سمخ  اما  هتـسناد  بحتـسم  تراجت  لام  دوس  رد  ار  تاکز  تایاور  تایآ و  رد  داهتجا  اب  هعیـش  ياملع  هک  میهدیم 

بهذم هب  یناوارف  شیارگ  یمالـسا  ياهروشک  رد  ناناوج  دننکیم  هدهاشم  یتقو  نویباهو  يرآ  دـشابیم . نآ  مان  رد  اهنت  فالتخا  سپ 
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بـالقنا دوشیم ، یفرعم  ناـمرهق  ناونع  هب  برع  ناـهج  رد  هعیـش  نویناـحور  يربـهر  اـب  ناـنبل  هَّللا  بزح  ییوـس  زا  و  هدرک ، ادـیپ  هعیش 
سرادـم و زا  هتـساوخرب  ار  تاراـختفا  نیا  هـمه  و  تـسا ، هدوـمن  داـجیا  یبهذـم  ینید و  ریگارف  تـکرح  کـی  ناـهج  رد  ناریا  یمالـسا 
هب سمخ  تخادرپ  زا  هداد و  رـس  تفلاخم  دایرف  ورنیا  زا  دوشیم . نیمأت  ماما  مهـس  زا  هک  ییاههزوح  دـننادیم ، هعیـش  هیملع  ياههزوح 

بتکم نداد  هولجدـب  بیرخت و  نآ  ياوـتحم  هک  دـننکیم  هیهت  ییاـهباتک  تاوزج و  یتـفن ، ياـهرالد  زا  هدافتـسا  اـب  دـنلانیم و  اـملع 
ار تیبلها   46 ص : سمخ ، هرابرد  یـشهوژپ  بتکم  شرتسگ  ذوفن و  ولج  دـنناوتب  دـیاش  اـت  دـشابیم ، هعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیبلـها 
اّما دننکیم 2 . هدافتـسا  ارماس و ...  عیقب ، لثم  هسدقم  نکاما  بیرخت  هب  ياوتف  اب  هاگ  نانآ و  لتق  هب  ياوتف  ریفکت و  هار  زا  هاگ  و  دـنریگب .

دنشابیم و فاعم  سمخ  تخادرپ  زا  نانآ  ناوریپ  هک  دناهدرک  هیصوت  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  هدمآ  هعیش  تایاور  رد  هک  بلطم  نیا 
يارب مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  یخرب  نامز  رد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دنچ  ره  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا . هدش  هدرمـش  لالح  نانآ  يارب 

یناوارف تایاور  ام  رگا  دـشابیم . لالح  اهناکم  اهنامز و  همه  رد  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  تقیقح  نیا  اما  تسا  هدرمـش  لـالح  ناـیعیش 
اب اما  تشاد . دوجو  قوف  هلأسم  حرط  ياـج  هاـگنآ  دوب  لـیلحت  تاـیاور  اـهنت  میتشادـن و  هدـش ، دراو  لاـس  ره  رد  سمخ  تخادرپ  رد  هک 

، هدوب خـیرات  لوط  رد  اهقف  لمع  دروم  نآرق و  قفاوم  هک  یتاـیاور  یلبق ، ياهخـساپ  رب  نوزفا  سمخ ، بوجو  رد  تاـیاور  یناوارف  دوجو 
تایاور تایآ و  یـسررب  اب  . 3 اهناکم . اهنامز و  همه  رد  هن  دوشیم  لماش  ار  یـصاخ  ناکم  نامز و  لـیلحت ، تاـیاور  دوشیم و  مدـقم 

نیمأت يرگید  هار  زا  نانآ  ياهزاین  دیاب  لباقم ، رد  اما  دشابیم  مارح  وا  لآ  ادخ و  ربمایپ  رب  تاکز  هقدص و  مالسا  رد  هک  دوشیم  نشور 
هرابرد یـشهوژپ  دیاب  اجک  زا  خـیرات  لوط  رد  تاداس  تیبلها و  يرورـض  ياهزاین  دـشاب ، لالح  سمخ  رد  فرـصت  رگا  نیاربانب  دوش ،
تروص نیا  رد  دـشابیم  لالح  سمخ  دوش  هتفگ  ای  تسا و  یگنج  میانغ  رد  رـصحنم  سمخ  مییوگب  رگا  دوش ؟ نیمأت   47 ص : سمخ ،

ماما روضح  نامز  ناوتیم  ار  سمخ  لیلحت  دـنوش . نیمأت  دـیاب  یهار  هچ  زا  مشاهینب  تاداس و  زا  ناگدـنام  هار  رد  نیکاـسم و  ناـمیتی ،
زا سپ  ماما  هب  تبـسن  اما  دوش  هدرمـش  لالح  دوخ  ناوریپ  يارب  دـناوتیم  دراد و  قلعت  رـصع  نآ  ماما  هب  نامز  ره  رد  سمخ  اریز  تسناد 

هدش و هتفرگ  تمینغ  هب  اهگنج  رد  هک  هدوب  ینازینک  ریظن  یمیانغ  رد  سمخ  لیلحت  تایاور  زا  یخرب  نیا  رب  نوزفا  دشابیمن . ناشدوخ 
رد دمآردرب  سمخ  تیّلح  رب  درادن  تلالد  زگره  لیلحت  تایاور  هک  دوشیم  نشور  تهج  نیدب  تسا . هتـشاد  رارق  ناشناوریپ  رایتخا  رد 

. دنیازفایب بلطم  يانغ  رب  دوخ  ياهدقن  هعلاطم و  اب  مرتحم  ناگدنناوخ  تسا  دیما  اهرصع . مامت 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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