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زامن ریسفت 

باتک تاصخشم 

 : رشن تاصخشم  زامن . هماقا  داتس  يارب ] [ ؛ یتئارق نسحم  فیلات  زامن /  ریسفت  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1324 نسحم ، یتئارق ، هسانشرس : 
180 ص. يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1376 شزومآ ، تنواعم  حلـسم ، ياهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  یـسایس  یتدـیقع  ناـمزاس  نارهت :

عوضوم سیونریز . تروصهب  همانباتک  تشاددای :  تسا . هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 
شزومآ تنواعم  حلسم . ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  یسایس  یتدیقع  نامزاس  هدوزفا :  هسانش  زامن  هماقا  داتس  هدوزفا :  هسانش  زامن  : 

2089931 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/353 ییوید :  يدنب  هدر  BP186/ق4ت7 1376  هرگنک :  يدنب  هدر 

رشان نخس 

نسحم نیملسملاو  مالسالا  تّجح  يریوصت  یتوص و  یملق ،  راثآ  رـشن  لیمکت و  هیهت ،  فده  اب  نآرق ))  زا  ییاهـسرد  یگنهرف  زکرم  ))
اصوصخ ّفل ،  ؤم  ِدیدج  بتک  پاچ  رب  هوالع  دوخ  تیلاّعف  لاس  دنچ  ّیط  رد  هسـس ،  ؤم  نیا  دیدرگ .  سیـسءات  لاس 1375  رد  یتئارق ، 

راثآ هلمج  زا  تسا .  هدرک  هضرع  تاحالـصا ،  رظن و  دیدجت  اب  دوب ،  هدـش  رـشتنم  رگید  نیرـشان  طسوت  هک  مه  ار  یبتک  رون )) ریـسفت  ))
رظن وریپ  نکل  دـیدرگ ،  پاچ  زامن  هماقا  داتـس  طسوت  ادـتبا  زا  هک  تسا  زاـمن )) ریـسفت   )) باـتک دـشاب ،  یم  زاـمن  عوضوم  اـب  هک  ّفلوم 

هب مزال  ددرگ .  رشتنم  نآرق ))  زا  ییاهـسرد  یگنهرف  زکرم   )) تاراشتنا طسوت  قوف  باتک  سپ  نیا  زا  دش  رّرقم  داتـس ،  مرتحم  نالوئـسم 
لاح نیا  اب  تسا .  هدش  عفترم  یلبق  پاچ  تالاکشا  ناکما  ّدح  رد  هتفرگ و  رارق  تاحالصا  رظن و  دیدجت  دروم  باتک  نیا  هک  تسا  رکذ 

 . دـنیامن هبتاکم  ام  اـب  یتسپ 586/14185  قودنـص  نارهت -  ِیناـشن :  هب  اـت  میتـسه  یمارگ  ناگدـنناوخ  تاداهنـشیپ  تارظن و  راـظتنا  رد 
نآرقزا ییاهسرد  یگنهرفزکرم 

راتفگشیپ

لاس زاغآ  هک  ملاحشوخ  َنیعَمجَا  مِهئادعَا  یلَع  ِهّللا  ُۀَنَعل  َو  َنیرِهاّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  انِِّیبَن  اندِّیَـس و  یلَع  ُهّللا  یَّلَـص  َو  َنیَملاعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلَا 
هیهت لبق  زا  ار  شیاه  تشاددای  هک  هوزج  نیا  نتشون  هدوب و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رّهطم  دقرم  رانک  رد  ار  راهچ  داتفه و  دصیس و  رازه و 

سرادم حطس  رد  زامن  هماقا  تهج  رد  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  هک  ییاه  شالت  لابندب  مدرک .  عورش  ون  لاس  لیوحت  زا  سپ  مدوب ،  هدرک 
 ، زامن رارـسا  زا  يوترپ  ياه  باتک  فیلءات  زا  سپ  زین  بناجنیا  تفرگ ،  تروص  یمومع  ياه  ناکم  رگید  اه و  ناگداپ  اـه ،  هاگـشناد  ، 

هروس و دـمح و  ریبکت و  زا  زامن  راکذا  ریـسفت  دروم  رد  يا  هوزج  متفرگ  میمـصت  زامن ،  هرابرد  هتکن  هدراهچ  دـصکی و  زامن و  اـب  هارمه 
يور زا  هناهاگآ و  یتدابع  میمهفب و  رتهب  مییوگ ،  یم  ادـخ  اب  طاـبترا  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  اـت  مسیونب  مالـس  دهـشت و  دوجـس و  عوکر و 
میراد تسا  يدابع  فیلاکت  همه  زامن و  حور  هک  تّیدوبع ))  تدابع و   )) هب ارذگ  یهاگن  ثحب ،  رد  دورو  زا  لبق  میشاب .  هتشاد  تفرعم 

 . میبایرد رتهب  دوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  عیفر  هاگیاج  ات 

تّیدوبع تدابع و 

؟  تسیچ تدابع 

ار ییاهراک  ( 1 () ِنوُدـُبْعَِیل الِإ  َسنِْالاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو   : ) دـیامرف یم  نآرق  تسام .  شنیرفآ  فدـه  تداـبع ،  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

زامن زا 63ریسفت  هحفص 11 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب تمدـخ  ای  جاودزا و  ملع ،  لیـصحت  راک ،  بسک و  دـننام  هچرگ  تسا ؛  تدابع  دـشاب ،  ادـخ  ياضر  يارب  رگا  میهد ،  یم  ماـجنا  هک 
هب دوش و  ماجنا  سدـقم  يا  هزیگنا  هب  هک  تسنآ  دـنک ،  یم  تدابع  ار  رما  کـی  هچنآ  دـشاب .  هعماـج  اـی  دوخ  ياـهزاین  عفر  يارب  مدرم ، 

 . دشاب هتشاد  ( 2  () هّللا ۀغبص   ) ییادخ گنر  نآرق  ریبعت 

تدابع ترطف و 

شزرو هب  تداع  لثم  دشاب ،  شزرا  اب  دناوت  یم  مه  تسا  تداع  هچنآ  ترطف ؛  هیاپ  رب  یخرب  تسا و  تداع  ساسا  رب  ام  ياهراک  یضعب 
دنوادخ هک  یکاپ  ِتشرـس  ترطف و  ساسا  رب  ینعی  دش ،  يرطف  يرما  رگا  اما  راگیـس .  هب  تداع  دننام  دشاب ،  شزرا  یب  دناوت  یم  مه  و 

ّنس و داژن ،  سنج و  ناکم ،  نامز و  هک  تسنآ  تداع  رب  ترطف  زایتما  تسا .  شزرا  اب  هراومه  دش ،  ماجنا  هداد  رارق  يرـشب  ره  داهن  رد 
لسن و هب  صاصتخا  هک  دنزرف  هب  هقالع  دننام  دشاب ؛ یم  اراد  ار  نآ  تسا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  یناسنا  ره  درادن و  يریثءات  نآ  رد  لاس 
تسا و تداع  باب  زا  اذغ ،  ای  سابل  مرف  لکـش و  دننام  یلئاسم  اما  ( 3  . ) دراد یم  تسود  ار  شدنزرف  یناسنا  ره  درادن و  یّصاخ  رـصع 
تدابع و تسین .  مسر  رگید  ياهاج  رد  هک  تسا  موسرم  يزیچ  قطانم ،  یـضعب  رد  تسا .  توافتم  فلتخم ،  ياه  ناکم  اه و  ناـمز  رد 
 ، اهدجسم اهدبعم ،  هب  طوبرم  رشب ،  ِینامتخاس  راثآ  نیرت  مکحم  نیرتابیز و  نیرت ،  یمیدق  اذل  تسا و  يرطف  روما  زا  یکی  زین  شتـسرپ 
زا هک  اهدوبعم  رد  توافت  یکی  دوش .  یم  هدـید  يدایز  ياه  توافت  اـه  شتـسرپ  عون  لکـش و  رد  هّتبلا  تساـه .  هدکـشتآ  اـه و  هدـکتب 

نیرت و قیمع  ات  هتفرگ  یبوکیاپ  صقر و  زا  هک  تدابع  هویش  لکش و  رد  یکی  و  زیزع ،  يادخ  ات  هتفرگ  اه  تب  بوچ و  گنس و  ِشتسرپ 
رد شتـسرپ  حالـصا  هکلب  هدوبن ،  ناسنا  رد  شتـسرپ  حور  داجیا  زین  ایبنا  فدـه  دـنک .  یم  رییغت  ادـخ  يایلوا  ياه  تاجانم  نیرت  فیطل 

دجاسم اهودـنه و  دـباعم  اه ،  هسینک  اهاسیلک ،  نامتخاس  رد  هک  ینیگنـس  ياه  هنیزه  تسا .  هدوب  تدابع  لکـش  دوبعم و  صخـش  دروم 
هولج همه  همه و  ءایـشا ،  یتح  دارفا و  ياهـشزرا  تالامک و  شیاتـس  یّلم ،  نانامرهق  نطو و  مچرپ ،  ِندرمـش  سدـقم  دوش ،  یم  فرص 

كردم و ای  دنزرف ،  رـسمه و  ای  ماقم  لام و  ای  دننک ،  یمن  شتـسرپ  ار  ادـخ  هک  مه  اهنآ  تسا .  یمدآ  دوجو  رد  شتـسرپ  حور  زا  ییاه 
ناشدوبعم يادـف  ار  دوخ  یتسه  دـنور و  یم  شیپ  یگتخابلد  یناشفناج و  زرم  ات  نآ  هار  رد  دنتـسرپ و  یم  ار  دوخ  شور  هار و  بتکم و 

ناکدوک لیم  وچمه  يولوم :  لوق  هب  دشاب ،  لفاغ  نآ  زا  دوخ  ناسنا  هچرگ  دراد  يرطف  قیمع  هشیر  کی  ناسنا  رد  شتـسرپ  دنزاس .  یم 
رد زین  ار  نآ  نیمءات  ءاضرا و  هلیـسو  هداد ،  رارق  ناسنا  رد  ار  يا  هزیرغ  لیم و  ره  میکح  دـنوادخ  نابل  رد  دـنادن  دوخ  لیم  ّرِـس  ناردام  اب 

یسنج هزیرغ  رگا  تسه .  زین  اذغ  تسه ،  یگنسرگ  رگا  هدیرفآ و  بآ  دوش ،  یم  ادیپ  ناسنا  رد  یگنـشت  رگا  تسا .  هدرک  داجیا  جراخ 
هب لیم  ناسنا  قیمع  تاساسحا  زا  یکی  دیرفآ .  زین  ار  اه  یندیئوب  دیرفآ ،  هّماش  هّوق  رگا  هدرک و  قلخ  رسمه  وا  يارب  هداد ،  رارق  ناسنا  رد 

تدابعو زامن  تسا .  يرطف  تالیامت  نیا  هدننک  نیمءات  وا ،  شتـسرپ  دنوادخ و  اب  هطبار  تساقب و  هب  هقالع  لامک و  هب  قشع  تیاهن ،  یب 
 . تسا تیاهن  یب  تردق  هب  یگدنهانپو  یعقاو  بوبحم  اب  سنُا  تالامک ،  همشچرس  اب  ناسنا  هطبار  ، 

شتسرپ هشیر 

اه و ناتـساد  قیرط  زا  نآرق  درواین ؟  ورف  عوضخ  میلـست و  رـس  اما  دسانـشب ،  شنایاپ  یب  ِتـالامک  فاـصوا و  اـب  ار  دـنوادخ  هک  تسیک 
ار لین  دور  داد .  دنزرف  رـسمه  یب  ِمیرم  هب  دنوادخ  دـیامرف :  یم  دراد .  یم  نایب  ام  يارب  ار  وا  تمظع  تردـق و  زا  ییاه  هناشن  اهخیرات ، 
ار اه  توغاط  ینیب  درک و  زوریپ  دوخ  نامز  ياه  تردقربا  رب  یلاخ  تسد  اب  ار  ایبنا  درک .  قرغ  نآ  رد  ار  نوعرف  تفاکش و  یـسوم  يارب 
فعض و هک  تسیک  تسوا .  تسدب  امـش  ِّتلذ  تّزع و  تایح و  گرم و  دیرفآ و  ناج  یب  ِكاخ  زا  ار  امـش  هک  تسوا  دیلام .  كاخ  هب 

تاجن تردـق  هب  زاین  ساسحا  یلو  دـنک ،  كرد  ار  هدـشن  هدـش و  ینیب  شیپ  ِثداوح  تارطخ و  دوخ و  تیدودـحم  لـهج و  یناوتاـن و 
ّدلوت ماگنه  وت  دیوگ :  یم  دنک و  یم  دزشوگ  وا  هب  ار  ناسنا  فعـض  تایآ ،  يالبال  رد  نآرق  دنکن ؟  مخ  میلـست  رـس  دنکن و  يا  هدنهد 
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هظحل ره  وت  يور .  یم  فعض  هب  ور  زاب  مه  تردق  زا  سپ  هکنانچ  يدوب ،  فعـض  هچراپکی  یتشادن ،  یهاگآ  چیه  یتسناد و  یمن  چیه 
رییغت دنک و  دنت  ار  نآ  تکرح  هک  تسیک  دننامب ،  تباث  زور  ای  بش  دوش و  دنُک  نیمز  تکرح  رگا  یتسه .  تارطخ  عاونا  دـیدهت  دروم 

روش خلت و  ار  امش  یندیماشآ  بآ  میهاوخب  رگا  ( 4 ( ؟  دروایب اراوگ  بآ  امش  يارب  هک  تسیک  دور ،  ورف  نیمز  قمع  هب  اهبآ  رگا  دهد ؟ 
رارق لزلزتم  نازرل و  ار  نیمز  اـمئاد  میهاوخب  رگا  ( 6  . ) مینادرگ یم  کـشخ  هشیمه  يارب  ار  ناـتخرد  میهاوخب  رگا  ( 5  . ) میهد یم  رارق 

ّللذتو تدابع  هبو  دنکـشب  ار  شرورغو  دروآ  رد  هب  تلفغ  زا  ار  ناسنا  ات  دنک  یم  رکذ  نآرق  ار  رگید  هنومن  اههدو  اهنیا  ( 7  . ) میهد یم 
 . دراداو راگدیرفآ  ربارب  رد 

شتسرپ قمع 

هتساخرب تسا ،  ناج  زا  هتساخرب  شتـسرپ  دراد .  يدایز  قمع  اما  مینیب ،  یم  عوضخ  عون  کی  ار  نآ  ارهاظ  ام  هک  تسا  یلمع  شتـسرپ ، 
زا هتساخرب  تسا ،  شیاین  زا  هتساخرب  تسا ،  شیاتس  زا  هتساخرب  تسا ،  سّدقت  زا  هتـساخرب  تسا ،  هجوت  زا  هتـساخرب  تسا ،  تفرعم  زا 

قوف لئاسم  ات  یلو  هداـس ،  رهاـظ  رد  تسا  یلمع  شتـسرپ  يرآ ،  تسا .  دوبعم  تـالامک  هب  قشع  زا  هتـساخرب  تسا ،  تناعتـسا  اـجتلا و 
یندینش اه و  یندید  زا  رتارف  ار  اپ  حور ،  نداد  زاورپ  تاّیدام و  زا  ندنک  لد  ینعی  شتسرپ  دنز .  یمن  رـس  ناسنا  زا  شتـسرپ  نآ  دشابن ، 

رکش و اب  تاقوا  يا  هراپ  سیدقت و  حیبست و  اب  ینامز  شیاتس و  انث و  اب  یهاگ  هک  تساه  ناسنا  قشع  هدننک  نیمءات  شتـسرپ  نداهن .  اه 
 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تدابع  هب  تبسن  یتوافت  یب  دراد .  یم  راهظا  شراگدرورپ  هب  تبسن  ار  دوخ  بدا  میلـست ،  راهظا 

ملع و لقع ،  تاناکما ،  تیلباق ،  دادعتـسا ،  همه  نیا  نتـشاد  ابو   ) ترمُع زا  لاس  همه  نیا  تشذـگ  اب  رگا  نشور ،  تمـشچ  ناـسنا !  يا 
دیدج رازبا  ِتفرشیپ  شیادیپ و  يژولونکت و  ندمت و  يرآ ،  ( 8  . ) ینک یباوخ  یهن و  یماگ  یهاگارچ  رد  یناویح  لثم  مه  زاب  یحو ، ) 

رگا تسا ؟  يدام  هافر  نیمه  بسک  رد  ناسنا  لامک  رگم  یلو  تسا ،  هدروآ  ناغمرا  هب  ار  شیاسآ  هافر و  هدرک و  رت  تحار  ار  یگدنز  ، 
رت تحار  رتشیب و  رتهب و  كاروخ  رد  دنرتولج !  ناسنا  زا  توهـش  ياضرا  نکـسم و  كاشوپ و  كاروخ و  رد  هک  تاناویح  دشاب ،  نینچ 

يراتفرگ نودب  توهـش ،  رد  دنرادن !  ندرک  وطا  نتـسش و  نتخود و  كاشوپ ،  رد  دنرادن !  ندرک  هدامآ  نتخپ و  هب  يزاین  دنروخ و  یم 
 ، هنایـشآ هنال و  ِتخاس  رد  اهنآ  کینکت  هک  یتارـشح  ناگدـنرپ و  اسب  هچ  نکـسم ،  نیمءاـت  رد  دـننک .  یم  ءاـضرا  ار  دوخ  یلکـشم ،  و 

يدرف و ياـهداسف  اـیآ  تسا ؟  هدـش  مه  ّتیناـسنا  دـشر  بجوم  يژوـلونکت ،  ِتفرـشیپ  نیا  اـیآ  ـالوصا  دراد .  یماو  بّجعت  هب  ار  ناـسنا 
ناربهر ِتسد  رد  ار  ناسنا  ِتسد  رگا  هک  هنوگنامه  لاح  ره  هب  تسا ؟  هدروآ  مه  شمارآ  شیاسآ ،  نیا  ایآ  تسا ؟  هدـش  مک  یعامتجا 

رادم تسا .  هدش  نیهوت  ّتیناسنا  ماقم  هب  دروخن  هرگ  ادخ  اب  مه  ناسنا  لد  رگا  تسا ،  هدش  ملظ  ّتیناسنا  هب  میراذـگن ،  لداع  موصعم و 
 ، دنراد یتباث  رادم  هراومه  یلاقتنا ،  یعضو و  ِفلتخم  ياه  تکرح  نیع  رد  نیمز  ینامسآ و  تارک  هک  هنوگنامه  ادخ  ياضر  تدابع ، 

ینامز و طئارـش  هچرگ  تسا ،  دـنوادخ  ياضر  نآ  هک  دـنراد  رارق  یتباث  رادـم  رب  ناشفلتخم  ياه  تروص  اهلکـش و  همه  اب  زین  تاداـبع 
لکـش يرامیب ،  دنک و  یم  یتعکر  ود  ار  زامن  ترفاسم ،  الثم  دـننک .  یم  نییعت  ار  رادـم  نیا  رد  تکرح  ِعون  یعامتجا  يدرف و  یناکم ، 

 . دراد رارق  وا  نامرف  ماجنا  وا و  ياضر  ادـخ و  دای  رادـم  رب  تسا و  زامن  زین  هتـسکش  اـی  یتعکر و  ود  زاـمن  اـما  دـهد ،  یم  رییغت  ار  زاـمن 
(9  () يِرْکِِذل َةوَلَّصلا  ِِمقَءاَو  )

تدابع هیحور 

طاشن اب  ینعی  دوش ،  حور  بذج  هک  تسنآ  زین  تدابع  نیرتهب  دوش ،  ندـب  بذـج  هک  تسنآ  اذـغ  نیرتهبو  تسا  حور  ياذـغ  تدابع ، 
هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  مّهم  ندروخ  دـیفم  ياذـغ  تسین ،  زاسراک  ندروخ  دایز  ياذـغ  دریگ .  ماـجنا  بلق  روضحو 

راوتسا ادخ  نید  انامه  ( 10 (() ِهّللا َةَدابِع  کِسْفَن  یِلا  ُضِّغَُبت  الَو  ٍْقفِِرب  ِهیف  لِغْوَاَف  ٌنیتََمل  َنیّدلا  اَذـه  َّنِا   : )) دومرف يراصنا  هّللادـبع  نبرباج 
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وت دزن  رد  تداـبع  هک  نکن )  لـیمحت  دوـخ  رب  ار  تداـبع  يرادـن  یحور  یگداـمآ  هک  یناـمز  و   ) نک ارادـم  نآ  هـب  تبـسن  سپ  تـسا ، 
هب اشوخ  ( 11 (() اهَقَناع َو  َةَدابِْعلا  َقِشَع  ْنَِمل  یبوُط   : )) میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  دوش .  ضوغبم 

 . دریگ رب  رد  یبوبحم  نوچمه  ار  نآ  دزرو و  قشع  تدابع  هب  هک  یسک  لاح 

تدابع رد  يور  هنایم 

باب  : )) ناونع اب  یتایاور  ثیدح ،  بتک  رد  اذل  دشاب ،  ور  هنایم  نآ  ماجنا  رد  ناسنا  هک  دنام  یم  هدنز  شتسرپو  تدابع  هیحور  یماگنه 
رتکچوک ای  رتگرزب  يوضع  رگا  دشاب و  بسانت  شمادنا  نایم  هک  تسا  ملاس  یتقو  ناسنا  ( 12  . ) تسا هدش  لقن  ةدابعلا ، ))  یف  داصتقالا 

دهد شرورپ  دوخ  رد  گنهامه  روطب  ار  اهـشزرا  دیاب  ناسنا  زین  يونعم  روما  رد  دیآ .  یم  باسح  هب  هقلخلا  صقان  دشاب ،  لومعم  ّدح  زا 
هدمآ دجـسم  هب  هدرک و  اهر  ار  دنزرف  رـسمه و  تدابع ،  رطاخب  وت  تّما  زا  یهورگ  هک  دـنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  . 

نیا زا  ریغ  سک  ره  منکاس ،  لزنم  رد  منک و  یم  یگدنز  مرـسمه  اب  مدوخ  نم  تسین ،  نم  شور  هار و  نیا  هک  دروآرب  دایرف  ربمایپ  دنا . 
نیا دش .  ناملسم  تشاد و  یحیسم  هیاسمه  هک  دنک  یم  لقن  ار  یناملسم  ِناتساد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 13  . ) تسین نم  زا  دنک  لمع 
حبص زامن  تفگ :  حبص  ماگنه  دوش .  حبص  ات  ناوخب  بش  زامن  تفگ :  وا  هب  دروآ و  دجسم  هب  درک و  رادیب  ار  وا  رحـس  ماگنه  ناملـسم 

زامن و اب  ار  وا  زور  هنابـش  کی  هنوگنیدـب  ناوخب و  نآرق  رهظ  زامن  تقو  ات  سپـس  ناوخب .  اعد  باتفآ  عولط  اـت  نآ  زا  سپ  روآ و  ياـجب 
هنوگنیا يرآ  ( 14  . ) تشاذـگن دجـسم  هب  ياپ  رگید  تشادرب و  مالـسا  زا  تسد  تشگزاب ،  هناـخ  هب  هک  یحیـسم  درک .  رپ  اـعد  نآرق و 

؛  تشاد رـسپ  ود  صاعورمع  هک  دنک  یم  لقن  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  دهد .  یم  يرارف  ار  مدرم  تدابع ،  رد  يور  هدایز  طارفا و 
 : دومرف هّللادـبع )   ) صاعورمع بوخ  دـنزرف  هب  ربمایپ  يزور  هیواـعم .  رادـفرط  يرگید  دـش و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رادـفرط  یکی 
 . مرادن لوبق  ار  هار  نیا  نم  دومرف :  ربمایپ  هّللا ،  لوسر  ای  هلب  تفگ  ینارذگ ،  یم  هزور  هب  ار  اهزور  تدابع و  هب  ار  اهبش  وت  هک  ما  هدینش 

دراد شیارگ  دـنک و  یم  ور  هاگره  دراد .  رارف  شیارگ و  ناسنا ،  حور  ( 16 (() ارابِْداَو ًالاْبِقا  ِبُولُْقِلل  َّنِا   : )) میناوخ یم  تاـیاور  رد  ( 15)
یمالسا تاشرافس  رد  دهد .  یم  ناشن  یفنم  لمعلا  سکع  هاگآدوخان  هک  دیرواین  راشف  وا  هب  درادن  یگدامآ  هاگره  دینک و  يریگ  هرهب 

رگید ياهراک  يارب  دیدرک  لمع  هنوگنیا  رگا  هک  دیراذگب  تّذل  حیرفت و  يارب  ار  یمهس  دینک و  تمـسق  راهچ  ار  دوخ  تاقوا  هک  هدمآ 
ناونع دـنتفر  یم  راـک  يریگیهاـم و  غارـس  هب  لـیطعت ،  تحارتـسا و  زور  رد  هک  یناـیدوهی  هب  میرک  نآرق  ( 17  . ) تشاد دـیهاوخ  طاشن 

( دنتفر یم  راک  غارـس  هب  هناصیرح  هک   ) هبنـش زور  نیزواجتم  زا  ام  ( 18 () ِْتبَّسلا ِیف  ْمُْکنِم  اْوَدَتْعا  َنیذَّلا  اَنِْملَع  دََـقل  َو   : ) دـهد یم  زواجتم 
 . دوش یم  لصاح  يور  هنایم  اب  هک  تسا  لصا  کی  تدابع ،  رد  هیحور  طاشن و  ظفح  لاح  ره  هب  میهاگآ . 

تدابع رد  تیریدم 

حرطم یلوصا  تیریدم  رد  دراد .  تیریدم  هب  زاین  زین  يدابع  روما  هکلب  تسین ،  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا و  لئاسم  رد  اهنت  تیریدـم 
نیا دـیاب  زین  تدابع  رد  اهنیا .  لاثما  لرتنک و  قیوشت و  تراظن ،  طابـضنا و  دـمآراک ،  يورین  شنیزگ  راک ،  حرط  يزیر و  همانرب  تسا : 

تاعکر و دادعت  مامت .  مالس  اب  دوش و  یم  زاغآ  ریبکت  اب  دراد ،  نّیعم  حرط  کی  زامن  دوش .  لامک  دشر و  بجوم  ات  دوش  تیاعر  لوصا 
هماـقا و تسین ،  یفاـک  اـهنت  حرط  اـّما  تسا .  هلبق  هب  ور  نآ  تهج  و  صوصخم ،  نآ  ماـجنا  تاـقوا  تسا .  صّخـشم  شدوجـس  عوکر و 
زامن و هب  طاشن  تفاظن و  قالخا و  بادآ و  قیرط  زا  ار  مدرم  دیاب  دراد .  رگن  هعماج  عماج و  یتعامج  ماما  ِشنیزگ  هب  زاین  زین  نآ  يارجا 

یتیریدم لاح  ره  هب  دوش و  تاعارم  تعامج  ماما  زا  تیعبت  تعامج و  فوفص  رد  یگنهامه  مظن و  دیاب  درک .  قیوشت  بیغرت و  دجـسم 
 . دوش هدایپ  وحن  نیرتهب  هب  ات  دبلط  یم  ار  لماک 
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يزور هنابش  هناخوراد  تدابع ، 

یتاـقوا دـنچ  ره  دـنک .  رارقرب  طاـبترا  ادـخ  اـب  دـناوت  یم  يا  هطـساو  یلبق و  تقو  چـیه  نودـب  یطیارـش  ره  رد  هظحل و  ره  رد  سک  ره 
لاح تدابع  اعد و  ردـق ،  بش  ای  ناراب و  لوزن  ماگنه  هعمج ،  زامن  ياه  هبطخ  زا  سپ  هعمج ،  بورغ  رحـس ،  ماگنه  لـیبق  زا  صوصخم 
ِِمقَءا  . ) تسا نایـصع  نایـسن و  تلفغ و  يوراد  لاح  ره  رد  تدابع  درادـن .  تاقوا  نیا  هب  یـصاصتخا  شیاـین  اـعد و  اـما  دراد ،  يرگید 

(20  () بُولُقلا ُّنئَمطَت  ِهّللاِرکذـِب  الَا   . ) تساه ینارگن  لد  اه و  بارطـضا  ِنودز  رطاخ و  ناـنیمطا  شمارآ و  هیاـم  ( 19  () يِرکِِذل َة  ولَّصلا 
زا ایآ  یلو  دیسانش ،  یم  ار  يژولونکت  تعنص و  ملع و  نابحاص  گرزب و  ناراد  هیامرس  ردُلق و  ياه  توغاط  امش  شمارآ  هیام  تدابع ، 

يارب تورث  تعنـص و  تردق و  ایآ  دنرب ؟  یم  رـسب  یناور  یحور و  شمارآ  رد  زورما  یبرغ  عماوج  ایآ  دیراد ؟  غارـس  مه  شمارآ  اهنآ 
نانچ ادـخ  يایلوا  يارب  ادـخ ،  تعاطا  تدابع و  اما  تسا ؟  هدروآ  ناغمرا  هب  شمارآ  رطاـخ و  ناـنیمطا  یتسود و  حلـص و  زورما ،  رـشب 

بالقنا ریبک  ربهر  زا  هرطاـخ  ود  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  دـندرگ .  یمن  بارطـضا  راـچد  یطیارـش  چـیه  رد  هک  دروآ  یم  دوجوب  یتلاـح 
 ، درک یم  تموکح  رایتخب  روپاش  شرایتخا  یب  رکون  زونه  هکنآ  اب  ناریا ،  زا  هاش  رارف  لابندب  منک :  لقن  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  یمالـسا 
هچ نونکا  دنک :  یم  لا  ؤس  ناشیا  زا  امیپاوه  رد  راگنربخ  ددرگ .  زاب  شروشک  هب  دـیعبت  لاس  هدزناپ  زا  دـعب  تفرگ  میمـصت  ینیمخ  ماما 

رطاخ شمارآ  اب  ماما  دندوب ،  ماما  ناج  ِنارگن  قشاع ،  ِیناریا  اه  نویلیم  نامز  نآ  رد  هک  یلاح  رد  چیه !  دیامرف :  یم  دیراد ؟  یـساسحا 
دّیـس جاح  موحرم  ماما  دنزرف  زا  هک  رگید  هرطاخ  تسوا .  دای  رطاخب  اهنت  شمارآ  نیا  دندوب .  ادخ  رکذ  بش و  زامن  لوغـشم  امیپاوه  رد 

دندوب هدرک  عامتجا  سیراپ  رد  ماما  لزنم  رد  ایند  رسارس  زا  ساکع  راگنربخ و  اههد  ناریا ،  زا  هاش  رارف  زور  هک  تسنآ  مدینش  اقآ  دمحا 
 ، دمحا دیسرپ :  درک و  نم  هب  ور  سپس  تفگ ،  نخس  يا  هملک  دنچ  داتسیا ،  یلدنـص  يور  ماما  دننک .  هرباخم  ایند  هب  ار  ماما  نانخـس  ات 

جیگ همه  دـمآ .  نییاپ  یلدنـص  زا  تقو  لّوا  زامن  يارب  درک و  عطق  ار  دوخ  نخـس  یلّطعم  نودـب  ماما  هلب ،  متفگ  تسا ؟  هدـش  رهظ  اـیآ 
شیاوشیپ زا  هک  دوب  یسرد  داد  ماجنا  سیراپ  رد  ماما  هچنآ  دناوخ .  یم  تقو  لّوا  ار  شزامن  ماما  متفگ :  تسا ،  هدش  ربخ  هچ  هک  دندش 

بّصعتم رورغم و  يدنمشناد  تسا ،  هدمآ  نآرق  رد  ناشمان  هک  نیئباص  هورگ  ربهر  هدمآ ،  خیرات  رد  دوب .  هتخومآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
مه رد  شراکفا  دوپ  رات و  نانچ  يا  هسلج  رد  هکنآ  ات  تفر ،  یمن  راب  ریز  تسشن  یم  وگتفگ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  هک  راب  ره  دوب . 

دـصق هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دش ،  دنلب  ناذا  يادص  ماگنه  نیا  رد  متفریذـپ .  ار  امـش  قطنم  دـش و  مرن  مبلق  نونکا  تفگ :  هک  تخیر 
یم ناملـسم  شناوریپ  مامت  وا و  دیهد  همادا  ار  هسلج  یتاظحل  رگا  هک  دندرک  رارـصا  هچ  ره  ماما  ناتـسود  دـندرک ،  كرت  ار  هسلج  زامن 

یئباص ِدنمـشناد  دریذپب .  ار  قح  دناوت  یم  مه  زامن  زا  دعب  دـشاب  قیال  رگا  وا  تسا ،  ثحب  زا  رت  مهم  تقو  لّوا  زامن  دـندومرف :  دـنوش ، 
(21  . ) دش دنمقالع  رتشیب  دید  ماما  رد  ار  قح  هب  قشع  دّبعت و  تیعطاق و  تبالص و  نیا  هک 

اه تفایرد  تدابع و 

نیقی هجرد  هب  ات  نک  تدابع  ردـق  نآ  ( 22 () ُنیِقَْیلا َکَِیتْءاَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعاَو   . ) تسا یهلا  فاطلا  اهدادـما و  تفایرد  هلیـسو  تدابع ، 
ربمایپ تخادرپ و  تاجانم  تدابع و  هب  روط  هوک  رد  زور  هنابـش  لهچ  تاروت ،  ینامـسآ  باـتک  تفاـیرد  يارب  یـسوم  ترـضح  یـسرب . 
ةَدابِْعلا َصَلْخَا  ْنَم   : )) تسا هدمآ  تایاور  رد  دوب .  لوغشم  تدابع  هب  ارح  راغ  رد  ینالوط  ياه  تّدم  یحو  تفایرد  يارب  مالـسا  یمارگ 
صولخ تدابع و  گنر  شیاهراک  مامت  زور  هنابـش  لـهچ  سک  ره  ( 23 (() ِِهناِسل یلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  َۀـمْکِْحلا  ُعیبانَی  ْترَهَظ  احابَـص  َنیَعبْرَا  ِهِّلل 

لهچ هک  تسا  يا  هدکشناد  هناصلاخ ،  ِتدابع  يرآ  دزاس .  یم  يراج  شنابز  رب  شبلق  زا  ار  تمکح  ياه  همشچ  دنوادخ  دشاب ،  هتشاد 
 . دنهد یم  لیوحت  نارگید  هب  تفایرد و  یهلا  همشچرس  زا  ار  تمکح  هک  دهد  یم  شرورپ  میکح  ینالیصحتلا  غراف  هزور 

تدابع نامیا و  لباقتم  ریثءات 
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ار اذغ  بآ و  هک  يا  هشیر  دـننامه  تسا .  رث  ؤم  نامیا  هب  ندیـشخب  قمع  رد  زین  تدابع  دـناشک ،  یم  تدابع  هب  ار  ناسنا  نامیا ،  هکنانچ 
 ، دوش رتشیبو  رتهب  تدابع  هچ  ره  يرآ  دـننک .  یم  لـقتنم  هشیر  هب  ار  رون  ترارح و  اـهگرب  ـالباقتم  دـناسر و  یم  تخرد  ياـه  گرب  هب 

 . دوش یم  رتشیب  دوبعم  هب  ناسنا  سنُا 

نآرق رد  تدابع  هفسلف 

ُِّنئَمْطَت ِهـّللا  ِرْکِذــِب  َـالَءا  ( ؛ اـهلد شمارآ  هیاــم  ار  ادــخ  رکذ  و  ( 24 () َّيِرْکِذـِل َةوَـلَّصلا  ِمـِقَءا  ( ؛ دـناد یم  ادـخ  داـی  ار  زاـمن  هفـسلف  نآرق 
 ، رگید يدراوـم  رد  نآرق  ( 26  () کِّبَر َیلِإ  َّیِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَءاََّی   . ) توـکلم هـب  زاورپ  ار  لد  شمارآ  هجیتـن  و  ( 25 () ُبُولُْقلا
 . دیرفآ ار  امـش  هک  ار  ناتراگدرورپ  دـینک  شتـسرپ  ( 27  ( ) مُکقَلَخ يذَّلا  ْمُکَّبَر  اُودـبُْعا   : ) دـناد یم  دـنوادخ  زا  رکـشت  ار  تدابع  لـیلد 

نانآ هک  دننک  شتسرپ  ار  هبعک )   ) هناخ نیا  راگدرورپ  سپ  ( 28 () ِفْوَخ ْنِّم  مُهَنَماَءَو  ٍعوُج  نِّم  مُهَمَعْطَءا  َّيِذَّلا  ِْتیَْبلا  اَذَه  َّبَر  ْاوُدـُبْعَْیلَف  )
ِءآَـشْحَْفلا ِنَـع  یَْهنَت  َةوَـلَّصلا  َّنِإ   : ) تـسا هدــش  هراـشا  زاـمن  یتـیبرت  شقن  هـب  تاـیآ  یــضعب  رد  داد .  تاـجن  ینمااـنو  یگنــسرگ  زا  ار 

ندـش لوبق  ای  زامن و  تّحـص  رطاخب  هک  تسا  راچان  رازگزامن  دراد .  یم  زاب  تارکنُم  اه و  یتشز  زا  ار  ناسنا  زامن  اـنامه  ( 29 () ِرَکنُْملاَو
یـسک يرآ  تسا .  یتشز  هانگ و  زا  يرود  يارب  يوق  يا  هنیمز  دوخ  اهنآ  تیاعر  هک  دـنک  تاعارم  ار  ینید  ِتاروتـسد  يرـس  کی  نآ ، 

َّنِإ  : ) دـیامرف یم  زاـمن  هب  شرافـس  لابندـب  نآرق  دنیـشن .  یمن  فیثـک  هدوـلآ و  ِنیمز  يور  هک  تسا  یعیبـط  دـشوپب ،  دیفـس  ساـبل  هـک 
تسا هتشذگ  ناهانگ  زا  یلمع  هبوت  کی  زامن  سپ  دنرب .  یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  هتسیاش ،  ياهراک  انامه  ( 30  () تاَئِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا 

 . دوش یم  وحم  شیاهیدب  دروایب  يور  تدابع  زامن و  نوچمه  هتسیاش  ياهراک  هب  رگا  هک  دهد  یم  دیما  راکهنگ  هب  هیآ  نیا  اب  دنوادخ  و 

مالسلا هیلع  یلع  مالک  رد  زامن 

 (( هغالبلا جهن  رد  زامن   )) مان هب  یباتک  رد  هک  هدروآ  نایم  هب  نخـس  ادخ  دای  زامن و  زا  هغالبلا  جـهن  رد  اهراب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
لقن ترـضح  نآ  زا  تسا  زامن  شقادصم  نیرتمهم  هک  ادـخ  دای  رکذ و  هفـسلف  دروم  رد  ار  یتالمج  اجنیا  رد  ام  تسا .  هدـش  يروآدرگ 

ار شدای  رکذ و  دنوادخ  ( 31  (() ةوشَعلا َدَْعب  ِهب  ُرِْـصُبت  َو  ةَرَقَْولاَدَْعب  ِِهب  ُعَمْـسَت  ِبُولُْقِلل  ًءالَج  َرْکِّذلا  َلَعَج  َهّللا  َّنِا   : )) دـیامرف یم  مینک :  یم 
زامن تاکرب  دروم  رد  ترضح  هاگنآ  دنوش .  انیب  وا  دای  اب  هتسب  ياه  مشچ  اونش و  ادخ  دای  اب  نیگنس  ياهـشوگ  ات  داد  رارق  اهحور  لقیص 

ناگتـشرف تامارِکلا ))  َدِعاقَم  مَُهل  ْتَّدُِـعا  َو  ِءامَّسلا  َباْوبَا  مَُهل  ْتَِحُتف  َو  هَنیکَّسلا  ُمِْهیَلَع  َْتلُّزن  َو  ۀَِـکئالَملا  مِِهب  ْتَّفَح  ْدَـق   : )) دـیامرف یم 
 . دوش یم  هدامآ  ناشیارب  یبوخ  هاگیاج  هدوشگ و  نانآ  رب  نامـسآ  ياهرد  دوش ،  یم  لزان  نانآ  رب  شمارآ  دـنریگ و  یم  رب  رد  ار  ناـنآ 

ناتخرد گرب  لثم  ار  ناهانگ  زاـمن  ( 32  (() َقبَّرلا َقالِْطا  اهُِقلُطت  َو  قَرَْولا  َّتَح  َبُونُّذـلا  ُّتُحََتل  اـهَّنِا  و   : )) دـیامرف یم  رگید  يا  هبطخ  رد 
یم لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  بلاج  یهیبشت  همادا ،  رد  هاگنآ  دنک .  یم  دازآ  هانگ  نامسیر  زا  ار  ناسنا  ندرگ  دزیر و  یم 

؟  دنام یم  یقاب  یگدولآ  رگید  ایآ  دهد ،  وشتسش  نآ  رد  ار  دوخ  هبترم  جنپ  يزور  ناسنا  هک  تسا  یبآ  يوج  نوچمه  زامن  هک :  دیامرف 
دـسافم نیا  نیامرد  دیامرف :  یم  سپـس  درمـش و  یمرب  ار  ملظ  یـشکرس و  ربک و  نوچمه  یقالخا  دسافم  زا  ییاه  هشوگ  هبطخ 196  رد 
ًاضیفَْخت ْمِهِسوُُفِنل ،  ًالیلْذَت  مِهِراْصبَِال ،  ًاعیشْخَت  مِِهفارْطَِال ،  ًانیکْسَت   : )) دیامرف یم  زامن  راثآ  دروم  رد  هاگنآ  تسا .  تاکز  هزور و  زامن و 

عشاخ و ار  اهمشچ  دشخب ،  یم  شمارآ  ناسنا  دوجو  همه  هب  زامن  كرْکِذ ))  ْمُهَسَنآ  ۀَشْحَْولا  مُْهتَشَح  َْوا  ْنِا  مُْهنَع  ِءْالیَْخِلل  ًَۀلاِزا  مِِهبُولُِقل ، 
بارطـضا و تشحو و  ماـگنه  هب  دـنک .  یم  وحم  ار  یـشنم  گرزب  ربـکت و  مرن و  ار  اـهلد  مار ،  ار  شکرـس  سفن  دـنادرگ ،  یم  عضاـخ 

اهنت هکلب  دـنرادن ،  زاـمن  زا  ار  ییاـه  هرهب  نینچ  مدرم  همه  هک  تسا  نشور  هّتبلا  دوش .  یم  اـهنآ  تفلا  سنا و  بجوـم  وـت  داـی  ییاـهنت ، 
 . دننک یمن  ضوع  ایند  مامت  اب  ار  نآ  دنتسه و  ادخ  دای  زامن و  هتفیش  هک  دنتسه  یهورگ 
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یگدنب تّیدوبع و  تاکرب  راثآ و 

(33 (() ًاْدبَع َکل  َنوُکَا  ْنَا  ًاّزِع  یب  یفَک  یهِلا   : )) دیوگ یم  دوخ  تاجانم  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  راختفا  رورغ و  ساسحا  - 1
دونـشب و ار  ناسنا  مالک  وا  دـیوگب و  نخـس  دوخ  قلاخ  اب  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  يراختفا  هچ  مشاـب .  وت  هدـنب  هک  سب  ارم  راـختفا  نیمه 
وا اب  تبحاصم  زا  راختفا و  وا  دوجو  هب  ناسنا  دـشاب ،  دنمـشناد  گرزب و  یـصخش  ناـسنا  بطاـخم  رگا  زیچاـن ،  ياـیند  نیا  رد  دریذـپب ! 
هک یمادام  كدوک  تردـق  ساـسحا  - 2 دـلاب .  یم  دوخ  رب  تسا  هدوـب  داتـسا  نـالف  درگاـش  یناـمز  هکنیا  زا  دـنک و  یم  رورغ  ساـسحا 

ار وا  نارگید  هک  دراد  هرهلد  سرت و  هظحل  ره  دوش  اهنت  رگا  اّما  دنک ،  یم  تردق  ِساسحا  تسا  نابرهم  يوق و  يردپ  تسد  رد  شتـسد 
ساسحا - 3 دـنک .  یم  تردـق  ساسحا  نیربکتـسم  اه و  توغاط  اه و  تردـقربا  ربارب  رد  دـش ،  ادـخ  هب  لصّتم  هک  یناسنا  دـنهد .  رازآ 

زا نآرق  اذل  تسوا .  زا  اه  تردق  همه  هکنانچ  تسادـخ ،  ِنآ  زا  اه  تّزع  مامت  ایبنا  بتکم  رد  تسا .  يریذـپانذوفن  ینعم  هب  تّزع  تّزع 
ِزیزع هب  لاـصتا  هک  تسا  یعیبط  ( 34 ( ؟  دیهاوخ یم  تّزع  ادـخ  ریغ  زا  ایآ  هک  دـنک  یم  داقتنا  دـنور  یم  ادـخ  ریغ  غارـس  هب  هک  یناسک 

رد ار  وا  ریقح و  ناسنا  دزن  رد  ار  اه  توغاط  ربکا )) هّللا   )) نوچمه یتاملک  هکنانچ  دهد .  یم  تّزع  ناسنا  هب  تیاهن ،  یب  تردق  قلطم و 
 : مینک تّوق  تردق و  بسک  تدابع  زامن و  زا  تالکـشم  اه و  یتخـس  رد  هک  دهد  یم  روتـسد  ام  هب  نآرق  اذل  دـنک .  یم  زیزع  اهنآ  ربارب 

البرک رد  مّرحم  مهن  زور  رصع  دندرک .  یم  تیوقت  زامن  اب  ار  دوخ  ساّسح ،  عطاقم  رد  زین  ادخ  يایلوا  ( 35 () ِة وَلَّصلاَو  ِْربَّصلِاب  ْاُونیِعَتْساَو  )
ار زامن  نم  هک  دیزادنیب  ریخءات  هب  ار  گنج  بش  کی  دـندومرف :  ماما  درک .  هلمح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  همیخ  هب  دـیزی  رگـشل  ، 
ار بحتسم  ياهزامن  هک  بجاو  ياهزامن  طقف  هن  ادخ ،  حلاص  ناگدنب  مزادرپب .  تدابع  هب  حبـص  ات  ار  بشما  مهاوخ  یم  مراد و  تسود 

بحتسم زامن  رد  یلو  دناوخب ،  ادخ  رهق  سرت  زا  ناسنا  اسب  هچ  ار  بجاو  زامن  تسا .  زامن  هب  قشع  هناشن  هلفان ،  زامن  دنراد .  یم  تسود 
یمن وا  زا  لد  دـنزب و  فرح  وا  اـب  رتشیب  دراد  لـیم  دراد ،  تسود  ار  یـسک  هک  سک  ره  يرآ ،  تسا .  حرطم  قشع  تسین ،  حرطم  سرت 
هلفان زامن و  هب  یتبغر  یب  نیا  هّتبلا  درادن !  ار  وا  اب  ندز  فرح  لاح  یلو  دراد  تسود  ار  ادخ  دنک  اعدا  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنک . 

یلـضف دـناوخ ،  یمن  هلفان  هکنآ  لاحره  هب  دریگ .  یم  ار  رحـس  هلفان  بش و  زاـمن  قیفوت  زور  هاـنگ  تاـیاور  قبط  هکلب  تسین ،  لـیلد  یب 
صقن هلفان ،  ياهزامن  دشاب .  حلاص  دوخ  هک  تسا  حلصم  روهظ  راظتنا  یسک  هکنانچ  دشاب .  هتشاد  ار  دنوادخ  زا  لّضفت  راظتنا  هک  درادن 

منک هچ  ما ،  هرهب  یب  زامن  ِتاکرب  زا  مرادن و  بلق  روضح  زامن  رد  نم  دیسرپ :  ماما  زا  یـصخش  دنک .  یم  ناربج  زین  ار  بجاو  ياهزامن 
یم بجاو  زامن  یلوبق  ببـس  دنک و  یم  ناربج  ار  نآ  ياه  یتساک  هک  ناوخب  هلفان  زامن  بجاو ،  ياهزامن  لابندب  دـندومرف :  ترـضح   ؟

دنتشاد و يدایز  هجوت  بحتـسم  ياهزامن  هب  هکلب  بجاو ،  ياهزامن  هب  اهنت  هن  ادخ  يایلوا  هک  تسا  تاکرب  راثآ و  نیمه  رطاخب  ددرگ . 
بعل و وهل و  مارح ،  همقل  یباوـخرپ ،  یفرحرپ ،  يروـخرپ ،  دـننام  تشگ ،  یم  یحور  زاورپ  يوـنعم و  ریـس  نیا  محازم  عناـم و  هچنآ  زا 

یم نآرق  هکنانچ  دندرک .  یم  يرود  دـنک ،  یم  نیگنـس  وا  رب  ار  زامن  دزادـنا و  یم  تدابع  لاح  زا  ار  ناسنا  هک  ایند ،  هب  ندـش  مرگرس 
طابترا کی  زامن  هچرگ  تیبرت  لماع  - 4 ناعشاخ .  يارب  رگم  تسا  نیگنس  زامن  انامه  ( 36 () َنیِعِش - َْخلا یَلَع  الِإ  ٌةَرِیبََکل  اَهَّنِإَو   : ) دیامرف

دنک و هدایپ  یتیبرت  ياه  همانرب  هسلس  کی  بلاق  رد  ار  حور  نیا  هتـساوخ  مالـسا  اما  تسادخ ،  دای  نآ  زا  فده  تسا و  يونعم  یحور و 
ور سابل ،  ندب و  ندوب  كاپ  لامک .  طئارش  یلوبق و  طئارش  زامن ،  ِندوب  حیحص  طئارش  تسا ،  هداد  رارق  نآ  يارب  ار  يدایز  طئارـش  اذل 

رازگزامن مسج  هب  طوبرم  هک  تسا  زامن  تّحـص  طئارـش  زا  رازگزامن  سابل  ناکم و  ِندوب  حابم  تاملک ،  ندناوخ  تسرد  ندوب ،  هلبق  هب 
قوقح تاعارم  و  لالقتـسا ،  یگزیکاپ ،  تفاظن و  سرد  نیملـسم  هب  اـت  هداد  رارق  ساـبل  نیا  رد  ار  تداـبع  مالـسا  اـما  وا .  ِحور  هن  تسا 
یلوبق طرـش  ةوکز ،  سمخ و  نوچ  یلام  ِتابجاو  يادا  موصعم و  ناماما  يربهر  نتفریذپ  بلق ،  روضح  هجوت و  هکنانچ  دهدب .  نارگید 
لاثما فوفـص و  مظن  تیاعر  هدز و  كاوسم  هدز ،  رطع  زیمت و  سابل  اب  تعامج ،  هب  دجـسم ،  رد  تقو ،  لّوا  رد  نآ  ماجنا  تسا و  زاـمن 

رد دراد .  اه  ناسنا  تیبرت  رد  يرث  ؤم  شقن  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دناسر  یم  یبوخب  طئارش  نیا  رد  تقد  تسا .  زامن  لامک  طئارـش  زا  نآ 
هعماج دـنامهفب  هکنآ  رطاخب  اـما  ( 37 () ِهّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَوـُت  اـمَْنیَءاَف   : ) دـیامرف یم  نآرق  اریز  تسادـخ ،  هب  ور  میتسیاـب  وـس  ره  هـب  زاـمن 
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تهج نآ  ارچ  اما  دنتسیاب .  تهج  کی  هب  همه  دهد  یم  روتسد  دهدب ،  یگتسبه  تدحو و  سرد  دشاب و  هتشاد  تهج  کی  دیاب  یمالسا 
َۀَّکَِبب يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِـضُو  ٍتـَْیب  َلَّوَءا  َّنِإ   : ) تـسا هدـش  عـضو  مدرم  تداـبع  يارب  هـک  تـسا  يا  هـطقن  نـیلوا  هـبعک  اریز  دــشاب ؟  هـبعک  ، 

ِیگتـسبمه عون  کی  نداتـسیا  هبعک  هب  ور  سپ  دنا .  هدوب  ایبنا  خیرات ،  لوط  رد  نآ  ِناگدـننکریمعت  راذـگناینب و  یفرط  زا  و  ( 38 () ًاکَرابُم
يراصن دوهی و  هلبق  سدـقملا ،  تیب  هب  ور  نیملـسم  یتقو  ات  اریز  تسا ،  لالقتـسا  زمر  هبعک  رگید  يوس  زا  تسا .  نامز  لوط  رد  یبتکم 

لماک ِتحارص  اب  نآرق  دیرادن .  یلالقتسا  دوخ  زا  سپ  دیا  هداتسیا  ام  هلبق  هب  ور  دنتفگ :  یم  دنداهن و  یم  ّتنم  اهنآ  دندناوخ ،  یم  زامن 
هکنآ هصالخ  دنشاب .  هتشادن  یتّجح  امش  رب  مدرم  ات  میداد  رارق  هبعک  ار  امـش  هلبق  ام  ( 39  () ۀَّجُح مُکیَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  ّالَِئل   : ) دیامرف یم 

راضحا مزیتونپیه و  رازاب  هزورما  حاورا !  راضحا   - 5 تسا .  زامن  ِیتیبرت  ياهسرد  اهنیا  تسا و  یگتسبمه  تدحو و  لالقتـسا ،  زمر  هلبق 
دزن زامن  قیرط  زا  ار  دوخ  يرارف  ِحور  هک  تسا  نیا  ام  فده  تسین .  اه  ثحب  نآ  ام  فدـه  یلو  تسا ،  هدرک  ادـیپ  قنور  ایند  رد  حاورا 

 . تسادخ رضحم  رد  يرارفو  شکرس  سفن  راضحا  زامن  تاکرب  زا  یکی  مینک .  رضاح  سالک  رـس  ار  يرارف  درگاش  نیا  راضحا و  قلاخ 
یـسفن زا  نم  ادنوادخ  دیوگ :  یم  دنک و  یم  هلان  دنوادخ  هاگرد  هب  دوخ  سفَن  زا  نیکاّشلا ،  تاجانم  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

دهد یم  هولج  ناسآ  نیریش و  ناسنا  دزن  رد  ار  هانگ  هک  تسا  سفن  نیا  تسا .  يرارف  قح  زا  دراد و  اهسوه  هب  لیم  هک  مراد  هیالگ  وت  هب 
رگا هک  تسا  یشوگ  يزاب  كدوک  لثم  سفن  دنا .  هدرک  ار  اهراک  نیا  زین  نارگید  ای  ینک و  یم  هبوت  ادعب  هک  دنک  یم  هیجوت  هنوگنیا  و 

یم دیدهت  ار  وا  يرطخ  هظحل  ره  دور و  یم  دهاوخب  هک  وس  ره  هب  هدیـشک و  نوریب  ردپ  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  دنکن  تبقارم  وا  زا  ردـپ 
زا ات  دنک  یئادز  تلفغ  راضحا و  دنوادخ  دزن  رد  ار  نآ  هبترم  دـنچ  يزور  ناسنا  هک  تسنآ  شکرـس  ِسفن  نیا  لرتنک  هار  نیرتهب  دـنک . 
هب ماگ  جـیردتب و  ناسنا  هک  تسا  نآ  تدابع  زاـمن و  ِتاـکرب  زا  یتسه !  رب  تیـالو  - 6 دـهد .  شتاجن  تایدام  بالجنم  رد  ندـش  قرغ 

يدید ناسنا  هب  ینعی  دروآ  یم  تریـصب  تینارون و  ناسنا  يارب  يوقت  دیامرف :  یم  نآرق  لّوا :  ماگ  دنک .  یم  ادـیپ  طّلـست  یتسه  رب  ماگ 
(41 () ًارُون ْمُکَّل  لَعْجَی   : ) دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ( 40 () ًاناَقُْرف ْمُکَّل  لَعْجَی  َهّللا  ْاوُقَّتَت  نِإ   ، ) دهد صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  هک  دهد  یم 
هک یناسک  مّود :  ماگ  تسا .  ندرک  ادیپ  تریـصب  ندش و  ینارون  يوس  هب  یماگ  تسا  زامن  ادخ و  یگدـنب  نآ  سءار  رد  هک  يوقت  سپ 

سپ ( 42 () ًيدُه مُهَداَز  اْوَدَتْها  َنیِذَّلاَو   : ) دنک یم  رتدایز  ار  اهنآ  تیاده  دنوادخ  دنتفرگ  رارق  قح  رادم  رد  دـنتفریذپ و  ار  یهلا  تیادـه 
یم رتشیب  ناشیدوجو  عاعـش  دنتـسه و  دـشر  برق و  لاح  رد  امئاد  یگدـنب  میلـست و  رطاخب  هکلب  دوش ،  یمن  فقوتم  اهنآ  تیادـه  رون و 
یم ناشن  اهنآ  هب  لامک  هب  ندیسر  يارب  ار  يدایز  ياه  هار  دنوادخ  دننک ،  یم  شالت  ادخ  هار  رد  دارفا  نیا  هک  اجنآ  زا  مّوس :  ماگ  دوش . 

دنوادـخ زا  هدـش و  رّکذـتم  اروـف  دورب  اـهنآ  غارـس  هب  ناطیـش  هاـگره  مراـهچ :  ماـگ  ( 43 () اَنَُلبُـس مُهَّنَیِدـْهََنل  اَنِیف  ْاوُدَـهَج  َنیِذَّلاَو   . ) دـهد
نیرتهب زامن  رکم  ءاشحف و  زا  يرود  يزاسدوخ و  يارب  مجنپ :  ماگ  ( 44 () اوُرَّکَذَت ِناَطیَّشلا  َنِّم  ٌِفئَّاط  ْمُهَّسَم  اَذِإ   . ) دننک یم  یهاوخرذع 

سفن دنک ،  یم  ادیپ  طّلـست  دوخ  سفن  رب  ناسنا  اهماگ ،  اهمدق و  نیا  لابندب  ( 45 () ِرَکنُْملاَو ِءآَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَت  َةوَلَّصلا  َّنِإ   . ) تسا لماع 
مرها زا  مه  زاب  دـش ،  دایز  ینوریب  توغاط  ینورد و  هسوسو  راشف  هاگره  هکلب  دوش .  یمن  شزغل  هسوسو و  راـتفرگ  دـنک و  یم  راـهم  ار 

اب هدش ،  نشور  یهلا  رون  اب  ناشدوجو  هک  يوقت  اب  دارفا  مشـش :  ماگ  ( 46  () وَلَّصلاَو ة ِربَّصلِاب  اُونیِعَتـساَو   : ) دریگ یم  کمک  ربص  زامن و 
هلپ ره  اما  تسا ،  مه  لثم  همه  نابدرن  کی  ياه  هّلپ  تسا .  جارعم  هکلب  تسین ،  رارکت  زامن  اریز  دـنور ،  یم  ولج  هب  ماـگ  کـی  زاـمن  ره 
دنز یم  گنلک  هراومه  دنک و  یم  يرارکت  يراک  رهاظ  رد  دنک ،  یم  رفح  هاچ  هک  یسک  هکنانچ  درب .  یم  الاب  هب  ور  ار  ناسنا  مدق  کی 

زا نتفر  الاب  ياه  هّلپ  عقاو  رد  اما  دنا ،  يرارکت  رهاظ  رد  زامن  تاعکر  دسر .  یم  يرتشیب  قمع  هب  دـنز  یم  هک  یگنلک  ره  اب  عقاو  رد  اما  ، 
ماما ددرگ .  وا  بوکدـگل  ناطیـش و  هاگارچ  شرمع  هک  دـهد  یمن  هزاجا  رازگزامن  دـنا .  نامیا  تفرعم و  هب  نداد  قمع  لامک و  ناـبدرن 

ار نآ  تسا ،  ناطیش  هاگارچ  نم  رمع  رگا  ادنوادخ !  دهاوخ :  یم  نینچ  دنوادخ  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
 . دـنادرگ یم  تقیقح  قح و  زا  لفاغ  ار  ناسنا  دـنک و  یم  بوکدـگل  ار  ناسنا  حور  لایخ ،  مهو و  یهاگ  هک  ناطیـش  اـهنت  هن  نک .  عطق 
 ، تسا لایخ  ناطیش و  شوختـسد  نامحور  میباوخ و  مه  زامن  لاح  رد  یتح  يرادیب و  رد  ام  دوب و  رادیب  مه  باوخ  رد  مرکا  ربمایپ  يرآ 
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رد ملد  هتفخ ،  نم  مشچ  باوخ  هب  هتفر  لد  رادـیب و  وت  مشچ  مانَالا  ّبر  نع  بلقلا  ماـنَیال  ماـنی  َياـنیَع  هک  ربمغیپ  تفگ  يولوم :  لوق  هب 
فرط ره  ار  رَپ  داب ،  تسا  يرـصرَص  ریـسا  ینابایب  رد  تسا  يرپ  نوچمه  لد ،  هک  ربمغیپ  تفگ  دـیوگ :  یم  رگید  ياج  رد  باـب و  حـتف 
ُةراَّمََال َسْفَّنلا  َّنِإ   : ) دناشک یم  داسف  هب  ار  ناسنا  هظحل  ره  دوشن  راهم  رگا  سفن  نیا  فالتخا  دـص  اب  تسار  هگ  پچ و  هگ  فازگ  دـَنار 
هدارا زین  لد  رد  هکلب  ناـبز  هب  اـهنت  هن  هک  دـناد  یم  یناـسک  صوـصخم  ار  تشهب  نآرق ،  لـیلد  نیمه  هب  ( 47  () ّیبَر َمِحَر  اَم  الِإ  ِءَّوُّسلاـِب 

 . تسا هداد  رارق  يوءام  ار  تشهب  دـنا ،  هتـشاد  زاـب  اهـسوه  زا  ار  دوخ  سفن  هک  ناـنآ  يارب  و  ( 48  . ) دنشاب هتـشادن  داسف  یبلط و  يرترب 
سفن رب  يا  هطلـس  تیالو و  نانچ  ادـخ  یگدـنب  رثا  رد  نانآ  اهنآ .  موکحم  هن  دـنمکاح  دوخ  ياه  هشیدـنا  راکفا و  رب  ادـخ  يایلوا  ( 49)
سگم نم  رب  دوب  یک  سگم  هشیدنا  مجوا ،  غرم  وچ  نم  دنک .  روطخ  اهنآ  بلق  رب  يا  هسوسو  یّتح  دنهد  یمن  هزاجا  هک  دنراد  شیوخ 

ار حور  لرتنک و  ار  سفن  هناهاگآ ،  هناقشاع و  هنافراع و  ِياهزامن  اب  دیسر و  یهاگآ  تخانـش و  رون و  هب  ناسنا  هکنآ  زا  سپ  سرتسد  ار 
دوش و یم  باجتسم  وا  ياهاعد  دبای .  یم  هطلس  زین  یتسه  رب  درک ،  ادیپ  هطلـس  تیالو و  دوخ  سفن  رب  داد و  رارق  ادخ  ياضر  تهج  رد 

یم هکنیا  دنهد .  یم  ماجنا  یهلا  نذا  اب  هک  تسا  تعیبط  رب  ّطلـست  یتسه و  رد  فّرـصت  نامه  ایبنا  تازجعم  دـنک .  یم  یئادـخ  ياهراک 
رب هطلـس  نیمه  دارم  دروآ ،  یم  رد  رـس  ّتیبوبر  زا  هک  تسا  يرهوگ  صلاـخ ،  یگدـنب  ۀـیبوبّرلا ))  اـههنک  ةرهوج  ۀـیدوبعلا   : )) دـنیوگ

هلفان بحتـسم و  ياهراک  قیرط  زا  ناسنا  دیامرف :  یم  دنوادخ  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  دوش .  یم  لصاح  ادـخ  یگدـنب  زا  هک  تسا  یتسه 
وا تسد  نابز و  شوگ و  مشچ و  نم  دیـسر  ماقم  نیا  هب  هک  هاگنآ  دوش و  نم  بوبحم  هکنآ  ات  هک  دوش  یم  کیدزن  نم  هب  ماـگ  هب  ماـگ 

ِیتَالَـص َّنِإ   : ) دـیوگ یم  میهاربا  ترـضح  دـننام  هک  دـسر  یم  یئاـج  هب  دوـش .  یم  راد  تهج  ییادـخ و  وا  تاـکرح  ماـمت  موـش و  یم 
لاح نیا  رد  تسا .  نایناهج  راگدرورپ  يارب  همه  همه و  متایحو  گرمو  متدابعو  زامن  ( 50 () َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتاَمَمَو  َياَیْحَمَو  یِکُُسنَو 

(51  . ) منک یم  لوبق  دنک  یلا  ؤس  رگاو  منک  یم  باجتسم  دنک  اعد  هاگره 

زامن يامیس  مه  زاب 

ایبنا و ناـیدا و  راـگدای  مالـسا و  مچرپ  نید و  ِدومع  تسا  نکمم  هنوگچ  دوش و  یمن  ادا  نآ  قح  دوش  هتـشون  هتفگ و  زاـمن  يارب  هچ  ره 
ماگنهب زامن و  بجاو  ِمالک  نیلوا  حبـص  ماگنهب  تسا  ماش  حبـص و  ره  همانرب  زامن ،  دوش ؟  ناـیب  هلمج  دـنچ  رد  لاـمعا  همه  ِلوبق  روحم 

 ، اوه ای  نیمز  رد  نطو ،  ای  رفـس  رد  زامن  تسا .  ادـخ  يارب  ادـخ و  دای  اب  تزور  ره  ِماجنا  زاغآ و  سپ  تسا .  زامن  بجاو ،  نیرخآ  ماش 
هک تسا  ناملـسم  یلمع  يژولوئدیا  زامن ،  وا .  ریغ  هن  یـشاب  وا  عیطم  یتسه  هک  ره  یتسه و  اجک  ره  رد  هک  تسنآ  زمر  ینغ ،  ای  رقف  رد 

یـشاپورف زا  يریگولج  اهـشزرا و  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  زامن ،  دنک .  یم  نایب  ار  دوخ  ياهوگلا  اه و  هتـساوخ  راکفا و  دـئاقع و  نآ  رد 
تـسا دیحوت  ِروپیـش  زامن ،  ِناذا  دزیر .  یم  ورف  نامتخاس  دشاب  تسُـس  نامتخاس  حلاصم  رگا  هک  تسا  هعماج  ياضعا  دارفا و  ِتیـصخش 
تعامج ماما  دهد .  یم  رارق  لداع  یماما  رـس  ِتشپ  ار  نانآ  دـناوخ و  یم  ارف  مچرپ  کی  ریز  فص و  کی  رد  ار  مالـسا  ِقّرفتم  هاپـس  هک 

نیرت فیعـض  تاعارم  دـیاب  تعامج  ماما  دـشاب .  زکرمتم  روما  هرادا  ات  دـشاب  یکی  دـیاب  زین  هعماج  ماما  هک  دـشاب  نیا  زمر  ات  تسا  یکی 
هیرگ يادص  زامن  ماگنهب  ادخ  ربمایپ  دینکب .  ار  مورحم  هقبط  ِتاعارم  هعماج  ياه  يریگ  میمصت  رد  هک  تسا  سرد  نیا  دنکب و  ار  مدرم 

لابندب نامرف  نیلوا  ( 52  ! ) دـنک مارآ  ار  شکدوک  هدرک  تکرـش  زامن  رد  لفط  ردام  رگا  ات  درک  مامت  تعرـس  هب  ار  زامن  دینـش  ار  یلفط 
ریز زا  هک  هبعک )  هّکم و   ) نیمز هـطقن  نـیلوا  ( 53  . ) دینک هدجـس  مدآ  يارب  دومرف :  ناگتـشرف  هب  هک  دوب  هدجـس  نامرف  ناسنا ،  شنیرفآ 
مه زامن  دوب .  دجـسم  نتخاس  هنیدـم  هب  ترجه  زا  سپ  ادـخ  لوسر  راک  نیلوا  ( 54  . ) دوب تدابع  ناکم  دش  یکـشخ  دـمآ و  نوریب  بآ 
 (( لمعلا ریخ  یلع  ّیح  حالفلا  یلع  ّیح  ةولـصلا  یلع  ّیح   )) مییوگ یم  هماقا  ناذا و  رد  زور  ره  رکنم .  زا  یهن  مه  تسا  فورعم  ماـجنا 
ِنَع یْهنَت  َةولَّصلا  َّنِا   : ) دراد یمزاب  اشحف  داسف و  زا  ار  ناسنا  زاـمن  رگید  يوس  زا  تسا .  زاـمن  ینعی  اـه  فورعم  نیرتـالاب  هب  رما  همه  هک 

وا اب  سنُا  وا و  يارب  وا و  نامرف  هب  هک  دـنوادخ  ِتخانـش  تخانـش .  یهاگآ و  زا  هتـساخرب  تسا  یتاکرح  زامن ،  ( 55 () رَکنُْملاَو ِءاشْحَْفلا 
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هجوت و اب  مییوگ  یم  زامن  رد  ار  هچنآ  اـت  تسا  هدرک  یهن  ( 57  ) تلاسک و  ( 56  ) یتسم لاح  رد  زامن  زا  ار  ام  نآرق  اذـل  مینک و  یم  ماـیق 
 . دوش یم  هدناوخ  هبطخ  ود  زامن  زا  لبق  دوش و  یم  اپرب  هعمجزامن  هعمج  ياهزور  هتفه  ره  تسا .  شخب  یهاگآ  زامن ،  دـشاب .  یهاگآ 
ار مدرم  دـیاب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هدومرف  هب  هک  ییاه  هبطخ  تسا .  زامن  زا  یئزج  یترابع  هب  زامن و  زا  تعکر  ود  ياجب  هبطخ  ود  نیا 
دوخ و زا  جورخ  زامن  ندناوخزامن .  دعب  ندـش و  هاگآ  ینعی  ندـناوخ  زامن  هاگنآ  اه و  هبطخ  ندینـش  دـنک .  هاگآ  ناهج  لئاسم  مامت  زا 
زا سکره  ( 58 () ِهّللا یَلَع  ُهُرْجَا  َعَقَو  ْدَـقَف  تْوَْـملا  ُهْکِرْدـُی  َُّمث  ِهّللا  َیِلا  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو   : ) دـیامرف یم  نآرق  تسادـخ و  يوـسب  زاورپ 
 : دیامرف یم  ینیمخ  ماما  تسادخ .  رب  ششاداپ  دبایرد  ار  وا  گرم  سپس  دوش و  جراخ  شلوسر  ادخ و  يوسب  ترجه  دصق  هب  شا  هناخ 

یتسرپادـخ و يوس  هب  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  يدنـسپدوخ و  زا  ترجه  تسا ،  هیآ  قیداصم  زا  یکی  ادـخ ،  يوسب  لد  هناخ  زا  ترجه 
تّزع زاـمن ،  رد  تسا .  مظعا  مسا  ِدوخ  هکلب  یهلا  مظعا  مسا  هلزنم  هب  زاـمن  ( 59  . ) تساه ترجه  نیرت  گرزب  ینیبادخ  یهاوخادـخ و 

هک هنوگنامه  ( 60  (() ةولَّصلَا ِمالْـسِْالا  ُمَلَع   . )) تسا مالـسا  مچرپ  زامن  تسا .  یلاع  سب  ماـقم  ود  نیا  هک  تسا  حرطم  دـبع  ّتلذ  ّبر و 
تّلم و کی  هب  تناها  نآ ،  هب  تناها  تسا و  مارتحا  دروم  مچرپ  هکنانچ  تسا .  یناملـسم  تمالع  هناـشن و  زین  زاـمن  تسا ،  هناـشن  مچرپ 
یماظن و یـسایس و  تایح  هناشن  مچرپ  ندوباپرب  هکنانچ  تسا .  نید  ّلـک  هب  یهجوت  یب  زین  زاـمن  هب  یهجوت  یب  تناـها و  تسا ،  روشک 

 . تسا حرطم  روما  نیا  زین  زامن  ندوباپرب  رد  تسا .  تردق 

نآرق زامن و 

ياپ هب  زامن  دـننک و  یم  توالت  نآرق  ( 61 () َةولَّصلا اُوماقَا  َو  ِهّللا  َباتِک  َنُولتَی   : ) دـننام دـنا ،  هدـمآ  مه  رانک  رد  زامن  نآرق و  يدراوم  رد 
یم ياپ  هب  زامن  دـنیوج و  یم  کّسمت  نآرق  هب  ( 62  () ةولّـصلا اُوماقَا  َو  ِباتِْکلِاب  َنُوکِّسَُمی   : ) دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  ای  و  دـنراد .  یم 
اْنلََّزن ُنْـحَن  اـّنِا   : ) تـسا هدـش  هـتفگ  نآرق  هـب  مـه  رکِذ  هـملک  هکناـنچ  هدـش ،  هدروآ  تفــص  کـی  نآرق ،  زاـمن و  يارب  یهاـگ  دـنراد . 

راد ياپ  هب  نم  دای  رطاخب  ار  زامن  ( 64  () يرْکِِذل َةولَّصلا  ِِمقَا   : ) تسا هدش  هدرمش  زامن  هفسلف  مه  و  میدرک .  لزان  ار  رکذ  ام  ( 63 () رکِّذلا
نآرق زا  دارم  دنا  هتفگ  هک  ( 65 () ًادوُهْشَم َناک  ِرْجَْفلا  َنآُرق  َّنِا   ) هیآ دننام  تسا ،  هدمآ  نآرق  هملک  زامن  هملک  ياجب  یهاگ  هکنآ  بلاج  . 
هروس رثکا  رد  زامن  ثحب  تسا و  زامن  ِتابجاو  زا  یکی  هروس ،  دمح و  ِتروصب  نآرق  ندـناوخ  هک  میرذـگب  تسا .  حبـص  زامن  رجفلا ، 

تسا هدمآ  رثوک )  ) اه هروس  نیرت  کچوک  رد  مه  و  هرقب )   ) هروس نیرت  گرزب  رد  مه  نآرق ،  ياه 

 ! صاصق زامن و 

شـشوگ هک  تسنآ  دـنک  عطق  شوگ  هکیـسک  رفیک  نآ  قبط  هک  تسا  حرطم  صاصق  نوناق  یهلا  نایدا  همه  رد  هکلب  مالـسا ،  رد  اهنت  هن 
هک تسنآ  صاصق  دراوم  زا  یکی  دوش .  ارجا  تلادع  ات  دوش  هتـسکش  شنادند  هک  تسنآ  دنکـشب  نادـند  هک  یـسک  رفیک  دوش و  هدـیرب 

(66 () ِهِّلل َدِجاسَْملا  َّنَا  َو   : ) دـیوگ یم  نآرق  اریز  دـنام .  یم  یقاب  تسد  فک  و  وا ،  تشگنا  راهچ  طقف  یلو  دوش ،  عطق  دـیاب  دزد  تسد 
زامن هلءاسم  هب  دیاب  قراس  رفیک  رد  اذل  دراذگ  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  فک  دیاب  هدجس  ماگنه  ناسنا  نوچ  تسادخ .  يارب  هدجـس  ّلحم 

 ! دنامب ظوفحم  مه  قراس  يارب  یتح  تدابع  ّقح  ات  درکن  عطق  ار  وا  تسد  فک  تشاد و  هجوت  هدجس  و 

تیالو تدابع و 

صوصخم بادآ  عوشخ و  اب  هارمه  وا و  تیالو  ینامـسآ و  ربهر  ِتخانـش  اب  هارمه  هکلب  دشابن ،  یحطـس  هک  دراد  شزرا  ینامز  تدابع 
 . دنفورعم جراوخ  نیقرام و  مانب  خیرات  رد  هک  دوب  سدقم  کشخ  ِناوخ  زامن  هّدـع  کی  راتفرگ  مّالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـشاب .  دوخ 

ریـشمش وا  رب  دـندرک و  مایق  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  اّما  دوب ،  هتـسب  هنیپ  رّرکم  ینالوط و  ياه  هدجـس  رطاخب  اهنآ  یناـشیپ  هک  یناـسک 
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درک دنهاوخ  تکرح  ترضح  نآ  هیلع  دجاسم  زا  یهورگ  دننک  روهظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یتقو  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد  دندیشک . 
و دندناوخ !  یم  تعامج  زامن  هکلب  دندوب ،  ةولـصلا  كرات  همه  دندوب  هدـمآ  البرک  هب  نیـسح  ماما  نتـشک  يارب  هک  اهنآ  دـینکن  نامگ  . 

گرزب تدابع ،  ِبارحم  رد  ار  مدرم  نیرتدـباع  ِنتـشک  دـشاب ،  تلاهج  اب  هارمه  هک  یتدابع  يرآ  دـندوب !  زامنـشیپ  هیواعم  دـیزی و  دوخ 
ِتفرعم اب  هارمه  دیاب  زین  تادابع  ریاس  هک  زامن  طقف  هن  دور !  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  يارب  تبرق  دـصق  اب  دـناد و  یم  تدابع  نیرت 

زکرم نیا  رد  دنوش و  عمج  وا  هناخ  رود  مدرم  ات  درک  بجاو  ار  جح  دنوادخ  هک  هدـمآ  تایاور  رد  اذـل  دـشاب ،  وا  زا  تعاطا  قح و  ربهر 
مه زا  ینامـسآ  ربهر  نتـشادن  رطاخ  هب  و  دندرگ ،  یم  هبعک  درگ  رفن  اه  نویلیم  هزورما  اما  دننک .  رارقرب  طابترا  موصعم  ناماما  اب  عامتجا 
هک تسا  يا  هعومجم  مالسا  يرآ  دنروخ !  یم  يرـسوت  يدوهی  يا  هّدع  زا  يداصتقا  ياهمرها  تدحو و  زکرم  نتـشاد  اب  دنا و  هتخیـسگ 
زین زامن  نودـب  قاـفنا  هکناـنچ  تسین  لوبق  ةوکز  تخادرپ  نودـب  زاـمن  تسین ،  لوبق  تیـالو  نتفریذـپ  نودـب  زاـمن  تسین .  رادرب  هیزجت 

هن دنک و  یم  ار  شوگ  راک  مشچ  هن  دریگ ،  یمن  ار  يرگید  ياج  کیچیه  هک  تسا  ندب  ياضعا  لثم  مالسا  تاروتـسد  تسین .  هتفریذپ 
ادخ هار  رد  هزرابم  داهج و  ياج  ود  نیا  زا  کیچیه  هکنانچ  دریگ ،  یمن  ار  ةوکز  ياج  زامن  ندناوخ  زین  مالسا  رد  ار .  تسد  راک  شوگ 

 . تسا مالسا  اهنیا  هعومجم  هکلب  دننک .  یمن  رپ  ار 

يربهر زامن و 

تبیه و اب  نانچنآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـیع  زامن  دـنز .  یم  مهرب  ار  توغاـط  ملظ و  طاـسب  دوش  هماـقا  یهلا  ناربهر  طـسوت  زاـمن  رگا 
دهاوخ نایاپ  هب  زین  ساّبع  ینب  ِتموکح  دـسرب  نایاپ  هب  زامن  نیا  رگا  هک  دـیمهف  دـیزرل و  دوخ  رب  ملاـظ  تموکح  هک  دـش  زاـغآ  تمظع 

هب هک  تسنآ  درادـن  يرثا  نیملـسم  زورما  ياهزامن  هکنآ  لیلد  دـندنادرگزاب .  هار  طسو  زا  ار  ماـما  هک  داد  روتـسد  نومءاـم  اذـل  دیـسر . 
هب زامن  ( 67 () َلوُسّرلا اوُعیطَا  َو  َةاکَّزلا  اُوتآو  َةولَّصلااوُمیقَاَو   : ) دیامرف یم  نآرق  اریز  دـش .  شومارف  یتمـسق  دـش و  لمع  نآرق  زا  یتمـسق 

زامن و لها  یـضعب  دنهد و  یمن  تاکز  دنناوخ و  یم  زامن  یـضعب  زورما  اّما  دینک .  تعاطا  ادـخ  لوسر  زا  دـیهد و  تاکز  دـیراد و  ياپ 
صقان نامیا  نیا  دنرادن و  توغاط  هب  رفک  اما  دنراد ،  ادخ  هب  نامیا  رگید  ترابع  هب  دـنا .  هتفریذـپ  ار  رافک  تیالو  یلو  دنتـسه ،  تاکز 
توغاط هب  سکره  ( 68  () یْقثُْولا ِةَوْرُْعلِاب  کَسْمَتْـساْدَقَف  ِهّللِاب  ْنِمُْؤی  َو  ِتوُغاّطلِاب  رُفْکَی  ْنَمَف   : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا . 

 ، تسا مزال  ادـخ  هب  نامیا  مه  توغاط و  هب  رفک  مه  ینعی  تسا .  هدز  گنچ  یهلا  مکحم  نامـسیر  هب  دروآ  ناـمیا  ادـخ  هب  دزرو و  رفک 
یم هعجارم  توغاط  هب  هک  یناسک  دروم  رد  نآرق  اذـل  دـنا .  هدرک  شومارف  ار  اه  توغاط  رفک و  زا  تئارب  نیملـسم  هزورما  هک  یلاـح  رد 

(69 () اُونَمآ مُهَّنَا  َنوُمُعْزَی  َنیذَّلا  َیِلا  ََرت  َْملَا   : ) دنتسه نم  ؤم  هک  دننک  یم  لایخ  اهنآ  دیامرف :  یم  دننک 

تدابع تاجرد 

زا رگا  اّما  شفک !  سابل و  ینیریـش و  دـیرخ  رطاخب  دـیوگ :  یم  يراد ؟  تسود  هچ  يارب  ار  تردام  ردـپ و  مینک  لا  ؤس  كدوک  زا  رگا 
رگا دنتـسه .  نم  زوسلد  ّیبرم و  نم و  تیـصخش  تیوه و  هناشن  نیدلاو  دیوگ :  یم  يراد ،  تسود  ار  اهنآ  ارچ  دینک  لا  ؤس  ناوج  کی 

هک ینادـنزرف  اـسب  هچ  تسین و  هـالک  شفک و  رکف  هب  رگید  تسا و  رت  شخب  تّذـل  وا  يارب  نیدـلاو  اـب  سنُا  دوش ،  رتـشیب  دـنزرف  دـشر 
نینچنیا زین  ادـخ  تدابع  شتـسرپ و  دـننک .  یم  رکف  تایدام  زا  رتالاب  دـنناد و  یم  ناشدوخ  لامک  برق و  هلیـسو  ار  نیدـلاو  هب  تمدـخ 

دننک یم  تدابع  شیاهتمعن  رطاخب  ار  ادخ  یهورگ  لّوا :  ماگ  دراد :  یلحارم  تدابع  دنک .  یم  تدابع  ار  ادخ  یلیلد  هب  سکره  تسا و 
َو ٍعُوج  ْنِم  مُهَمَعْطَا  يذَّلا  ْتیَْبلا  اَذ  َّبَر ه  اوُدـُبْعَْیلَف   : ) دـیامرف یم  مدرم  ِمومع  هب  باطخ  زین  نآرق  هکنانچ  دـنروآ .  ياـجب  ار  وا  رکـش  اـت 
ام هک  تدابع  لّوا  ماگ  داد .  تاجن  ینماان  یگنـسرگ و  زا  ار  نانآ  هک  دننک  شتـسرپ  ار  هناخ  نیا  راگدرورپ  سپ  ( 70 () ٍفْوَخ ْنِم  مُهَنَمآ 

تسود ینیریـش  شفک و  فیک و  دیرخ  رطاخب  ار  شنیدلاو  هک  تسا  یکدوک  هقالع  دننام  تسرد  میراذگ ،  یم  رکـش  ِتدابع  ار  شمان 
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زامن ِيونعم  یحور و  راثآ  هب  هجوت  دنک و  یم  شتسرپ  ار  ادخ  تدابع ،  ِتاکرب  راثآ و  رطاخ  هب  ناسنا  هلحرم ،  نیا  رد  مّود :  ماگ  دراد ! 
 . دراد یمزاب  تارکنم  اه و  يدـب  زا  ار  ناسنا  زامن  اـنامه  ( 71 () رَکنُْملاَو ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةولَّصلا  َّنِا   : ) دـیامرف یم  نآرق  هکناـنچ  دراد 

هدوب وا  ّیبرم  مّلعم و  هکنآ  رطاخب  ار  ردام  ردپ و  هک  تسا  یناوج  هقالع  دننام  هب  میمان ،  یم  دـشر  ِتدابع  ام  هک  ار  تدابع  زا  هلحرم  نیا 
هب دنوادخ  هک  تساجنآ  تسا  یلبق  لحارم  زا  رتالاب  هک  موس :  ماگ  دنک .  یم  مارتحا  دـنا  هدرک  ظفح  تارطخ  تافارحنا و  زا  ار  وا  دـنا و 
اذغ بآ و  رطاخب  ار  زامن  هک  یـسوم  ترـضح  رآ  ياجب  نم  دای  رطاخب  ار  زامن  ( 72  () يرْکِِذل َةولَّصلا  ِِمقَا   : ) دیامرف یم  یسوم  ترـضح 

ربماـیپ وا  تـسا .  رود  تارکنم  یتـسرپ و  مکــش  زا  ًـالوصا  وا  اریز  دـناوخ ،  یمن  مـه  تارکنم  ءاـشحف و  زا  يرود  رطاـخب  دـناوخ ،  یمن 
 . تسا تدابع  يارب  لیلد  نیرتهب  وا  اب  سنُا  ادـخ  يایلوا  يارب  دروآ .  یم  ياجب  ادـخ  دای  ادـخ و  اب  سنُا  رطاخب  ار  زامن  تسا و  مزعلاولوا 
ار نتسشن  ناگرزب  رانک  هک  دنتـسه  يدارفا  اما  دنوش !  ییاریذپ  رتهب  ات  دننیـشن  یم  ناگرزب  دزن  سلجم  يالاب  رد  هک  دنناکدوک  نیا  يرآ 

ماگ تسا .  شزرا  کی  دنمـشناد  اب  سنُا  نیمه  اهنآ  يارب  دـنرادن ،  ییاریذـپ  هب  يراک  دـننک و  یم  باختنا  يونعم  ياه  هدافتـسا  رطاخب 
برق تسا ،  برق  يارب  هکلب  تسین ،  سنُا  دشر و  رکش و  يارب  تدابع  تسا ،  تدابع  لحارم  نیرترب  نیرتالاب و  هک  هلحرم  نیا  مراهچ : 

هطـساوب برق  هلءاسم  نیمه  اهنآ  زا  یکی  رد  دـنک .  هدجـس  تسا  بجاو  دـناوخب  ار  اهنآ  سکره  هک  میراد  هیآ  راهچ  نآرق  رد  ادـخ .  هب 
تاجرد و تدابع  لاح  رهب  نک .  ادیپ  برق  وا  هب  نک و  هدجس  ( 73 () ْبِرَْتقا َو  ْدُجْساَو   : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا .  هدش  حرطم  تدابع 

 . دنک یم  قرف  دارفا  نامیا  تفرعم و  ِتاجرد  ساسا  رب  هک  دراد  یلحارم 

تدابع يامیس 

هّزنم ( 74  () یصقالا ِدِجـسَْملا  َیِلا  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَا  يذَّلا  َناْحبُـس   : ) دُرب جارعم  هب  ار  ادخ  لوسر  یگدنب ،  تدابع و 
اْنلََّزن  : ) دنک یم  مهارف  ار  ناگتـشرف  ِلوزن  هنیمز  تدابع  داد .  ریـس  یـصقالادجسم  هب  مارحلادجـسم  زا  هنابـش  ار  شا  هدنب  هک  یـسک  تسا 
نامیپ زامن  اریز  دنک ،  یم  باجتـسم  ار  ناسنا  ياعد  تدابع ،  میدرک .  لزان  نام  هدنب  رب  ناگتـشرف )  هطـساوب  ار   ) یحو ( 75 () انِْدبَع یلَع 

یب ناسنا  ( 77  () مُکِدـْهَِعب ِفُوا  يدـهَِْعب  اُوفْوَا   : ) تسا رادافو  وا  نامیپ  هب  مه  دـنوادخ  دـنک  افو  ادـخ  نامیپ  هب  سکره  و  ( 76  ) تسادخ
زا اهگنس  زا  یضعب  ( 78 () ِهّللا ِۀَیْشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  اَمل  ِةَراجِْحلا  َنِم  َّنِا  َو   : ) دیامرف یم  نآرق  اریز  تسا ،  رت  تسپ  دامج  گنـس و  زا  تدابع ، 

هدارا هناشن  تدابع  دننک .  یمن  مخ  ندرگ  یتسه  قلاخ  همشچرس و  ربارب  رد  اه  ناسنا  یضعب  اما  دننک ،  یم  طوقس  نیمز  هب  یهلا  تیشخ 
هنرگو دراد  شزرا  دورب  ادـخ  يوـسب  دــنکب و  لد  رگا  دراد ،  رارق  تـالیامت  زئارغ و  ناـیم  رد  هـک  یناـسنا  تـسا .  ناـسنا  تیــصخش  و 

یم نامسآ  درف  نیرتروهـشم  ار  ینیمز  ِناسنا  نیرت  مانمگ  تدابع ،  دنا .  تدابع  لاح  رد  ًامئاد  دنرادن ،  بضغ  توهـش و  هک  یناگتـشرف 
 ، تدابع یتسه .  مامت  هب  الاب  زا  یهاگن  ینعی  تدابع ،  دـنک .  یم  لصو  یتسه  همـشچرس  هب  ار  ناـسنا  کـچوک  هریزج  تداـبع ،  دـنک . 

تسدب دوخ  رایتخاو  هدارا  اب  ناسنا  هک  تسا  یشزرا  تدابع ،  ناسنا .  دوجو  رد  هتفهن  ِيونعم  ینافرع و  ياهدادعتـسا  ندرکافوکـش  ینعی 
ادخ و اب  نامیپو  دهع  دیدجت  تدابع ،  دنتسین .  یباستکا  يرایتخا و  هک  ینورد  ِياهدادعتسا  ای  یگداوناخ  ِياهشزرا  ِفالخ  رب  دروآ  یم 

دریگ یم  ار  هانگ  يولج  هک  تسادخ  دای  رکذ و  تسنآ .  راثآ  هدننک  فرطرب  هانگ و  عنام  تدابع ،  تسا .  يونعم  تایح  ِنتشادهگن  هزات 
 ، تدابع تسا .  تّیناسنا  رهوگ  هب  ملظ  دوش  ُرپ  وا  ریغ  اب  رگا  هک  ادـخ ،  دای  اب  تسا  حور  ِفرظ  ِندرکرپ  تدابع ،  ندوب .  هانگ  هب  ملع  هن 

تدابع و سدق .  هبعک و  دجـسم و  نوچمه  دشابن ،  نکمم  تراهط  نودب  نیمز  نآ  هب  دورو  هک  دـهد  یم  یـشزرا  نانچ  یکاخ  ِنیمز  هب 
 . مغ رد  مه  تسا  حرطم  يداش  رد  مه  تدابع ،  دوشن .  باجتسم  ام  ياه  هتساوخ  اهاعد و  هچرگ  تسا ،  شزرا  کی  دوخ  ادخ ،  یگدنب 

اطع ریثک  ریخ  وت  هب  ام  ( 79  () کِّبَِرل ِلَّصَف  َرثْوَْکلا  كاْنیَطْعَا  ّانِا   : ) دنک یم  زامن  هب  شرافـس  دهد  یم  رثوک  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  اجنآ 
ْربَّصلِاب اُونیعَتْساَو   : ) دنک یم  زامن  هب  شرافـس  زین  ثداوح  تالکـشم و  اب  دروخرب  رد  و  رآ .  ياجب  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  میدرک ، 

 . دینک دادمتسا  دیریگب و  کمک  زامن  ربص و  زا  ( 80  () ةولَّصلاَو
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اشگ لکشم  ياهزامن 

هک دیهاوخب ،  ادخ  زا  ار  دوخ  لکـشم  ّلح  صوصخم  ییاهزامن  ندناوخ  اب  دیتشاد ،  یلکـشم  ای  تجاح  هاگره  دنک  یم  شرافـس  مالـسا 
رد هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ردارب  راّیط  رفعج  راّیط  رفعج  زامن  میروایب .  ار  اهزامن  نآ  زا  هنومن  کـی  اـجنیا  رد  تسا  بساـنم 

هّراق رد  مالسا  ِسّـس  ؤم  دنک و  بذج  مالـسا  هب  ار  يریثک  هّدع  یـشاجن و  لد  دوخ  بسانم  راتفر  لالدتـسا و  اب  تسناوت  هشبح  هب  ترجه 
راـّیط رفعج  هب  اذـل  داد و  وا  هب  تشهب  رد  لاـب  ود  نآ  ياـجب  دـنوادخ  داد و  ادـخ  هار  رد  ار  شتـسد  ود  هتوم  گـنج  رد  وا  دوش .  اـقیرفآ 

اطع وت  هب  یشزرا  اب  هیده  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف :  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تشگزاب ،  هشبح  زا  رفعج  هک  یماگنه  دش .  روهـشم 
ربمایپ اما  دننیبب .  ار  ربمایپ  هیده  ات  دندروآ  موجه  اذل  دـهدب و  وا  هب  يا  هرقن  ای  الط  دـهاوخ  یم  ترـضح  هک  دـندرک  نامگ  مدرم  منک ؟ 

ره ای  زور  ره  رگا  دشاب و  رتهب  وت  يارب  تسایند  رد  هچنآ  ایند و  زا  یهد ،  ماجنا  ارنآ  زور  ره  رگا  هک  منک  یم  هیده  وت  هب  يزامن  دومرف : 
ربتعم ياهدنـس  هب  زامن  نیا  دزرمایب .  دشاب ) لاسکی  هچرگ   ) ار تزامن  ود  نیب  ناهانگ  دنوادخ  يروآ ،  ياجب  لاس  ره  ای  هام  ره  ای  هعمج 
هاگره دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  هتفرگ  دوخ  هب  رمحا  تیربک  مظعا و  ریـسِکا  مان  تسا و  هدـش  لـقن  یّنـس  هعیـش و  زا 

رد حـیتافم  لیاوا  رد  زامن  نیا  هوحن  دوش .  یم  باجتـسم  هّللاءاشنا  هک  دـینک  اعد  رفعج  زامن  ندـناوخ  زا  سپ  دـیتشاد  یتجاح  ای  لکـشم 
عفر يارب  هک  تسا  یبحتـسم  زاـمن  اـههد  زا  یکی  زاـمن  نیا  هّتبلا  تسا .  هدـمآ  موـصعم  ناـماما  ياـهزامن  رکذ  زا  سپ  هعمج  زور  لاـمعا 

مسا و اب  ار  یبحتسم  زامن  هاجنپودصیس  دودح  هک  هدش  فیلءات  یبحتسم  ياهزامن  ناونع  تحت  یباتک  ًاریخا  تسا .  هدش  دراو  تالکشم 
 . تسا هدش  دراو  يزامن  یتبسانم  رهب  دراد و  عّونت  همهنیا  هک  تسا  زامن  تیمها  زا  دوخ  نیا  تسا و  هدروآ  مسر 

زامن تسادق 

رد نآرق  تسا .  هدش  هداد  رارق  زامن  زا  دـعب  تداهـش ،  يادا  مسَق و  دـننام  مسارم  یـضعب  يارجا  ِنامز  هک  تسا  يردـق  هب  زامن  ِتسادـق 
ریغ ای  ناملـسم و  رفن  ود  تفرگ ،  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  دش و  يرامیب  راچد  رفـس  رد  یـسک  هاگره  دـیامرف :  یم  هیآ 106  هدئام  هروس 

رـضاح زامن  يادا  زا  سپ  رفن  ود  نآ  ینعی  دشاب ،  زامن  زا  سپ  دـیاب  تداهـش  يادا  مسارم  نکل  دریگ ،  هاوگ  دوخ  ِتّیـصو  رب  ار  ناملـسم 
رد ار  مسق  ِمسارم  هک  تسا  موسرم  هزورما  تسا .  هدرک  تیصو  هچ  ترفاسم  رد  ناملسم  نالف  هک  دنهد  تداهـش  ندروخ  مسق  اب  هدش و 

زامن ماـجنا  زا  سپ  مسق  مسارم  دـیامرف :  یم  دروم  نیا  رد  نآرق  دوخ  اـّما  دـنهد ،  یم  ماـجنا  نآرق  رب  ندراذـگ  تسد  اـب  نآرق و  روضح 
 ! دشاب

زامن تّیعماج 

شنیرفآ رد  ًالثم  تسا .  هدرب  راکب  ار  اه  همانرب  نیرت  لماک  نیرت و  یلاع  یعیرشت  تاروتسد  رد  مه  ینیوکت و  ِشنیرفآ  رد  مه  دنوادخ ، 
رد هچنآ  مینیب  یم  مینک  هاگن  ناسنا  ِشنیرفآ  هب  رگا  تسا .  هدرک  عمج  ردام  ریـش  رد  دراد  زاین  دازون  هک  ار  ییاه  نیماتیو  مامت  ردام  ریش 

تعیبط رد  رگا  تسا .  دایرف  ناسنا  رد  تسا ،  دعر  يادص  تعیبط  رد  رگا  تسا .  هدـش  هداد  رارق  زین  ناسنا  دوجو  رد  دراد  دوجو  تعیبط 
تعیبط رد  رگا  تسا .  تشرد  زیر و  ياهگر  ناسنا  رد  تسا ،  هناخدور  تعیبط  رد  رگا  تسا .  وم  شیور  ناسنا  رد  تسا ،  تابن  هاـیگ و 

ياهدادعتسا ناسنا  رد  تسا ،  رایـسب  نداعم  تعیبط  رد  رگا  تسا .  نیریـش  ناهد  بآ  روش و  کشا  ناسنا  رد  تسا ،  نیریـش  روش و  بآ 
يوطنا کیف  ریغص و  مرِج  ّکنا  معزتءا  دومرف :  هک  دنهد  یم  تبسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هک  تسا  يرعـش  تسا .  ناوارف  هتفهن 

کی زین  زامن  تسا .  هدـش  هداهن  وت  رد  گرزب  یناهج  هک  یلاحرد  یتسه ،  یکچوک  هّثُج  ینک  یم  ناـمگ  وت  ناـسنا !  يا  ربکـالا  ملاـعلا 
رد اما  دشاب  شزرا  ناسنا  يارب  هک  تسا  یلامک  هچ  تسا .  هداد  رارق  نآ  رد  يوحن  هب  ار  اهـشزرا  مامت  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  ِیئامنرنه 

زامن زا 63ریسفت  هحفص 23 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شزرا و کی  تمایق  دای  ربکا )) هّللا   . )) تسادخ دای  زامن  تساهلد و  شخب  مارآ  هلیـسو  اهنت  شزرا و  کی  ادخ ،  دای  دوشن ؟  تفای  زامن 
زامن رد  ام  تسا و  شزرا  کی  ندوب  ناحلاص  ادهـش و  ایبنا و  ّطخ  رد  تسا .  نیدلا )  موی   ) روآدای زامن  تسا و  داسف  هانگ و  زا  هدنرادزاب 

ریغ  ) هلمج اب  ناهارمگ  ناگ و  هشیپ  متس  زا  ار  دوخ  ِتئارب  راجزنا و  میریگب .  رارق  مهیلع )  تمعنا  نیذلا  طارـص   ) رد میهاوخ  یم  ادخ  زا 
 . تسا هدش  هدرمش  مزال  زامن  تعامج  ماما  رد  تساهـشزرا  همه  سءار  رد  هک  تلادع  میراد .  یم  مالعا  نیلاّضلاالو )  مهیلع  بوضغملا 
رد میـشاب .  لداع  يربهر  عبات  يور  کت  يرـسدوخ و  ياجب  هک  تسا  یعامتجا  شزرا  اب  ِلصا  کـی  زاـمن ،  رد  تعاـمج  ماـما  زا  يوریپ 

ياهـشزرا روآدای  هلبق  هب  ور  نداتـسیا  نیرت . . . ،  حیـصف  نیرت ،  هیقف  نیرت ،  لداع  تساهـشزرا :  هب  هجوت  هراومه  تعامج  ماما  باـختنا 
میهاربا و هاگـشیامزآ  يدـهم ،  مایق  هاـگیاپ  بلاـطیبا ،  نب  یلع  هاـگداز  لیعامـسا ،  هاـگنابرق  لـالب ،  هاـگ  هجنکـش  هّکم  تسا ،  يرایـسب 

نتفر رد  تکرح  مایق ،  دوجـس و  عوکر و  رد  ماش ،  حبـص و  ره  رد  تسا ،  كّرحت  تسه  هچره  زامن  رد  تسایلوا .  ایبنا و  مامت  هاگتدابع 
يوسب دنوادخ و  تهج  رد  هّتبلا  شاب ،  تکرح  شالت و  رد  هراومه  هکلب  شابن ،  ریگ  هشوگ  تکاس و  نکاس و  سپ  یّلصم ،  دجسم و  هب 

هطقن نیرتدنلب  راب  اههد  زور  هنابش  ره  نوچ  دزیر ،  یم  ار  ربکت  رورغ و  رابغ  زامن ،  دوش ،  یم  یبوررابغ  ناسنا  ناج  حور و  زامن  رد  وا . 
هدیئور نیمز  زا  هچنآ  نیمز و  رب  تسا .  ندیلام  كاخ  هب  رد  ّللذت  هک  تسا  گنس  زا  رتهب  كاخ  رب  هدجس  و  دلام .  یم  كاخ  هب  ار  ندب 

هب ناوت  یمن  كاپ  ان  هار  زا  هک  نک  هدجـس  كاـپ  ِنیمز  رب  یتفین !  مکـش  رکف  هب  اـت  دـشابن  یندروخ  هکنآ  طرـشب  نک ،  هدجـس  دوش  یم 
ًادِّجُس  : ) تسا هدرک  شیاتس  ار  هیرگ  اب  هارمه  هدجس  نآرق  تسا و  شزرا  کی  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  دیـسر .  اه  یکاپ  همـشچرس  یکاپ و 
شوگ رد  دـمآ  ایندـب  هک  دازون  تسا :  هدـش  میـسرت  ام  يارب  گرم  هظحل  ات  دـلوت  ماگنه  زا  هک  تسا  یهلا  طخ  کـی  زاـمن  ( 81 () ًاّیُِکب َو 

ّتیم زامن  ندـناوخ  اب  ار  وا  زین  گرم  ماگنهب  و  ةولـصلا ))  یلع  ّیح   ، )) دـنک یم  زامن  هب  شرافـس  هک  وگب  هماقا  ناذا و  وا  پچ  تسار و 
دنویپ زامن  ( 82  () نیِقَیلا َکِیتءاَی  یّتح  ّکبَر  دـُبعاو   . ) شاـب ادـخ  ِشتـسرپ  تداـبع و  لاـح  رد  هراومه  زین  یگدـنز  لوط  رد  نک .  نفد 

هب هلبق  ندروآ  تسدـب  يارب  ینک .  رظن  دیـشروخ  هب  دـیاب  رهظ  حبـص و  ًاـصوصخ  اـهزامن  تقو  تخانـش  يارب  تسا .  تعیبـط  اـب  ناـسنا 
ياربو بآ  هب  وضو  لـسغ و  يارب  ینک .  تقد  هاـم  تاـکرح  هب  هکراـبم  ماـیا  رد  یبحتـسم  ياـهزامن  ماـجنا  يارب  ینک ،  هجوت  ناـگراتس 
همانرب میکح  حاّرط  مادـک  تسدـب  كاخ  بآ و  هراتـس و  هام و  دیـشروخ و  اب  زامن  نایم  طابترا  نیا  يروآ .  ور  كاـخ  هب  ممیتو  هدـجس 

عفر ندیماشآ و  ندروخ و  قح  راد  هزور  نوچمه  رازگزامن  دنراد .  روضح  زامن  رد  یعون  هب  زین  نید  ِتابجاو  رگید  تسا ؟  هدـش  يزیر 
هب هک  تسا  یـسک  نوچمه  رازگزامن  تسوا .  ياهراک  روحم  هلبق و  هبعک  دور  یم  جح  هب  هک  یـسک  نوچمه  رازگزامن  درادـن .  توهش 

مهم زا  ترجه  تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیرتالاب  دوخ  زامن  تسا .  سفن  اـب  داـهج  هک  ربکا  داـهج  هب  نکل  دور ،  یم  داـهج 
انَّبَر  : ) دومرف دراذگ و  هبعک  رانک  رد  ار  دوخ  دنزرف  رـسمه و  درک و  ترجه  زامن  رطاخب  میهاربا  ترـضح  تسام و  ِنید  ياهـشزرا  نیرت 

زامن ات  مدرک  نکاس  کشخ  ینابایب  رد  ار  منادنزرف  نم  اراگدرورپ !  ( 83  () ةولَّصلا اوُمیُقِیل  انَّبَر  ٍْعرَز  يذ  ْریَغ  ٍداِوب  یتَّیِرُذ  ْنِم  ُْتنَکْسَا  ّینِا 
زامن هماقا  ترجه  زا  مفده  دیوگ :  یم  هکلب  مدرک ،  ترجه  ّجح  نتشاداپرب  يارب  دیوگ :  یمن  میهاربا  ترـضح  هکنآ  بلاج  دوش .  هماقا 

مالـسا تسا ،  شزرا  کی  تفاظن  تنیز و  رگا  تسا .  هداد  رارق  زامن  يارب  زامن و  اب  زامن و  رد  ار  اهـشزرا  مامت  دنوادخ  لاح  ره  هب  دوب . 
ار دوخ  ياه  تنیز  دـینک و  تنیز  ار  دوخ  دـجاسم  رد  تکرـش  ماـگنه  هب  ( 84 () دِجْـسُم ِّلُک  َْدنِع  مُکَتَنیز  اوُذُـخ   : ) هک دـنک  یم  شرافس 

دنشاب هتشاد  هارمه  ار  دوخ  ياهرویز  زامن ،  ماگنه  هب  نانز  هدش  شرافـس  هکنانچ  دیوش .  دجـسم  دراو  رّطعم  هزیکاپ و  سابل  اب  دیریگرب . 
زامن ربارب  داتفه  كاوسم ،  اب  زامن  میناوخ :  یم  تایاور  رد  هدـش و  هجوت  كاوسم  هلءاـسم  هب  یّتح  ( 85  . ) دـننک تنیز  ار  دوخ  اهنآ  اب  و 

دنکن و ّتیذا  ار  نارگید  امـش  ناهد  يوب  هک  ( 87) دیروخن زایپ  ریـس و  دجـسم  هب  نتفر  زا  لبق  دنا  هدومرف  و  ( 86  . ) تسا كاوسم  نودب 
یب ای  میناوخ ،  یم  طلغ  ای  میناوخ ،  یمن  ای  هک  يزامن  ام .  ِزامن  نیا  تسا و  مالـسا  ِزامن  نیا  لاحره  هب  دهدن .  يرارف  دجـسم  زا  ار  مدرم 
ردام و  ( 88) دندوب شمداخ  ایرکز  لیعامـسا و  میهاربا و  ینامز  هک  دـجاسم  تقو ! !  رخآ  رد  ای  تعامج و  نودـب  ای  میناوخ و  یم  هجوت 
ریقف ضیرم و  ریپ و  هداتفا و  راک  زا  يدارفا  ًابلاغ  شنامداخ  هک  یئاج  هب  دسر  یم  ( 89  ، ) دشاب دجسم  مداخ  شدنزرف  دنک  یم  رذن  میرم 
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ارچ چیه !  ادخ  هناخ  یبوررابغ  اما  تسا ،  راختفا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  یبوررابغ  ارچ  یتسار  دنتـسه !  قالخادب  هاگ  داوس و  یب  و 
سلجم ای  تسا و  هناخازع  دجـسم  رگم  دریگب ؟  ار  وا  تلاسک  هودنا و  مغ و  دوش  یم  دراو  سکره  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ام  دجاسم  دیاب 

هدش و ادـیپ  دـجاسم  رد  یتکرح  ریخا  لاس  دـنچ  رد  هّللادـمحب  هّتبلا  دـشاب ؟  نازیوآ  دجـسم  رد  رب  هایـس  هچراپ  هراومه  هک  یناوخ  هحتاف 
زور دیامرف :  یم  هک  یثیدح  تسابیز  هچ  دنا .  هدش  یتامدخ  روما  رگید  هنـسحلا و  ضرق  ِقودنـص  هناخباتک و  هب  زهجم  اهنآ  زا  يرایـسب 

يدجـسم دوشن و  توالت  اما  دشاب  لزنم  رد  هک  ینآرق  دننکن ،  هعجارم  وا  هب  مدرم  هک  یملاع  دنک :  یم  تیاکـش  مدرم  زا  زیچ  هس  تمایق 
دلج ود  رد  دجسم  يامیس  ناونع  تحت  یباتک  ًاریخا  تسا و  رایـسب  دجـسم  باب  رد  نخـس  ( 90  . ) دوش عقاو  مدرم  ییاـنتعا  یب  دروـم  هک 

عامتجا لحم  مالـسا  ردص  رد  دجـسم  مالک  کی  رد  اما  دـنک .  یم  نشور  یمالـسا  هعماج  رد  ار  دجـسم  هاگیاج  هک  تسا  هدـش  فیلءات 
هب یگدیـسر  لـحم  نارگداـهج ،  ناگدـنمزر و  هاـگیاپ  اهـشناد ،  ملع و  بـسک  يارب  اـه ،  تروـشم  اـه و  يریگ  میمـصت  يارب  نیملـسم 

عیفر ِهاگیاج  نیمه  تسا .  هدوب  ناـنآ  هیلع  دـنت  ياـه  هباـطخ  داریا  ملاـظ و  ياـه  تموکح  هیلع  ماـیق  زکرم  ناراـمیب ،  ءارقف و  ِتالکـشم 
لاوما دـجاسم  هرادا  يارب  هدرب و  راکب  دوخ  دـجاسم  تخاس  رد  ار  اه  يراـمعم  نیرتهب  نیملـسم  خـیرات ،  لوط  رد  هک  تسا  هدوب  دجـسم 

 . دنشاب اپرس  دابآ و  هراومه  دجاسم  ات  دنا ،  هدرک  یم  فقو  ار  يرایسب 

تّین

تّین

ره ِشزرا  میئاـمن .  یم  تکرح  هچ  هک و  يارب  مییوـگ و  یم  هچ  مینک و  یم  هچ  مینادـب  هکنآ  ینعی  ّتین ،  تسا .  ّتین  زاـمن  نکر  نـیلوا 
یم زمرق  غارچ  تشپ  نوناق ،  هب  مارتحا  مظن و  ظفح  رطاخب  هک  یـسک  باسح  اذل  لمع .  فرِـص  طقف  هن  تسنآ ،  هزیگنا  ّتین و  هب  يراک 

دراد و يا  هژیو  هاگیاج  تّین  زامن ،  ًاصوصخ  تادابع و  همه  رد  تسادج .  دتسیا  یم  همیرج  ای  سیلپ  سرت  زا  هک  یسک  باسح  زا  دتسیا 
حیحـص بوخ و  راک  رهاظ  مه  هچره  دشابن ،  ّتین  نآ  رگا  هک  تسا  راک  نآ  یهلا  ِّتین  دـنک ،  یم  تدابع  ار  راک  کی  هک  يزیچ  ًالوصا 

اه هزیگنا  هطساو  هب  اهراک  ( 91  (() تاّیّنلِاب ُلامْعالا  اَمَّنِا   : )) دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  درادن .  تدابع  شزرا  اّما  دشاب ، 
 . تساه فده  اه و  ّتین  توافت  رد  راک ،  کی  ندوب  يونعم  ای  يدام  قرف  يرآ ،  دوش .  یم  هدیجنس  اهنآ  ابو  دنک  یم  ادیپ  شزرا 

صلاخ تّین 

ای رکـشت  راظتنا  مدرم  زا  هتـشادن و  وا  ياضر  وا و  زج  یفده  شناج  قمع  رد  دنک و  راک  ادـخ  يارب  طقف  ناسنا  هک  تسا  نآ  صلاخ  ّتین 
دنداد ریقف  ریسا و  میتی و  هب  راطفا  ماگنه  یپرد  یپ  بش  دنچ  رد  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  تیب  لها  هک  ینان  ( 92  . ) دشاب هتشادن  شاداپ 

نآ دروم  رد  يروباشین  راّطع  و  ( 93  . ) درک لزان  هروس  کی  نآ  رطاخب  دـنوادخ  دوب  هناصلاخ  نوچ  اما  تشادـن ،  يدایز  ِيّدام  شزرا  ، 
دش هتشک  ههبج  رد  یسک  هک  میناوخ  یم  خیرات  رد  شنان  هِس  فصو  ناهج  نآز  هتشذگ  شنانس  فصو  ناهج  نیز  هتـشذگ  دیوگ :  یم 
اما دـندرک ،  بّجعت  مدرم  غـالا !  هار  هتـشک  ینعی  تسا ،  راـمِحلا )) لـیتَق   )) وا دـندومرف :  ترـضح  اـما  تسا ،  دیهـش  وا  دـنتفگ :  هـمه  و 
یم ار  وا  تفگ :  دوخ  اب  تسا ،  یبوخ  غالا  رب  راوس  نمـشد  دید  نوچ  هکلب  دوبن ،  ادـخ  ههبج ،  هب  ندـمآ  زا  وا  فدـه  دومرف :  ترـضح 

صلاخ ( 94  . ) تسا رامِحلا )) لیتَق   )) وا سپ  تشک ،  ار  ناملـسم  نیا  رفاـک  نآ  دـشن و  قفوم  اـما  مرب ،  یم  تمینغ  هب  ار  شغـالا  مشک و 
مه ناسنا  دوخ  هک  دـنک  یم  خوسر  ناسنا  ناج  قمع  رد  نانچ  یئادـخریغ  راکفا  یهاگ  تسا .  لکـشم  قیقد و  سب  يراـک  تین ،  ندرک 
رت قیقد  رت و  مارآ  هایـس ،  گنـس  رب  کیرات  بش  رد  هایـس  هچروم  تکرح  زا  كرـش  ایر و  تسا :  هدمآ  تیاور  رد  اذل  و  تسین ،  هّجوتم 

دصرددص اهنآ  دصق  هک  دوش  یم  مولعم  اه  بیشن  زارف و  ماگنه  اما  دنراد ،  تبرق  دصق  دوخ  لایخ  هب  هک  يدارفا  رایسب  هچ  ( 95  . ) تسا
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یم تاـیاور  رد  تسا .  یهاـگآ  تفرعم و  هب  تداـبع  شزرا  و  یهاـگآدوخ ،  ینعی  تّین  يرهطم ،  دیهـش  همّـالع  لوـق  هب  تسین  صلاـخ 
زا رت  مهم  حور  حور ،  مسج و  هسیاقم  رد  هک  هنوگنامه  تسا .  رتهب  وا  لـمع  زا  نم  ؤم  ّتین  ( 96 (() ِِهلَمَع ْنِم  ٌْریَخ  ِنِمْؤُْملا  ُۀَِّین   : )) میناوخ

ّتین تسا .  لمع  ِحور  هک  ارچ  تسا ،  لمع  دوخ  زا  رت  مهم  ّتین  تّین ،  لمع و  هسیاقم  رد  تسوا ،  حور  هب  ناسنا  ِتیناسنا  تسا و  مسج 
هب ارنآ  شاداپ  دنوادخ  دهد ،  ماجنا  هک  دشاب  هتـشاد  ارنآ  ّتین  اّما  دهد ،  ماجنا  ار  يریخ  راک  دـناوتن  ناسنا  رگا  هک  دراد  شزرا  يردـق  هب 

 . دهد یم  وا 

تبرق دصق 

 ، تسا کیدزن  يروشک  ِماقم  نالف  هب  ینالف  دـنیوگ :  یم  یتقو  هک  تسادـیپ  هتفگان  و  راگدرورپ ،  ماـقم  هب  یکیدزن  ینعی  تبرق ،  دـصق 
يونعم و یکیدزن  یکیدزن ،  زا  دارم  هکلب  دنرت ،  کیدزن  همه  زا  اه  تمدخـشیپ  هنرگو  تسین  یکیزیف  یمـسج و  یناکم و  یکیدزن  دارم 
دریگب و رارق  ام  ياهراک  ریثءات  تحت  دنوادخ  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  زین  دـنوادخ  ياضر  بلج  يارب  اهراک  ماجنا  تسا .  سنُا  یماقم و 
هک دوجو ،  نابدرن  زا  حور  نتفرـالاب  ینعی  ادـخ ،  هب  برق  هکلب  دوش ،  یم  رییغت  ثداوح و  ّلـحم  تروص  نیا  رد  هک  دـهدب ،  لاـح  رییغت 

بتارم هک  هنوگناـمه  نتفاـی .  دوخ  لد  رد  ار  وا  یتسه و  همـشچرس  هب  ندـش  کـیدزن  ینعی  تسا .  یتسه  رد  ندرکادـیپ  ذوفن  شا  هجیتن 
دناوت یم  ناسنا  تسا و  توافتم  یتسه  همـشچرس  هب  برق  رد  زین  اهناسنا  بتارم  دراد ،  توافت  ناسنا  ناویح و  تابن و  دامج و  رد  دوجو 
ناسنا تبرق ،  دصق  اب  هارمه  تدابع  ددرگ .  نیمز  يور  رد  ادـخ  هفیلخ  هک  دوش  یهلا  هاگرد  بّرقم  دـنکادیپ و  برق  دـنوادخ  هب  اجنآ  ات 

رما نیا  رد  یمّهم  شقن  یبحتـسم  ياهزامن  ًاـصوصخ  تاداـبع و  همه  دـنادرگ .  یم  يرتشیب  يدوجو  تیفرظ  اـب  رتلماـک و  رت ،  ینارون  ار 
یبحتسم ياهزامن  قیرط  زا  هراومه  دناوت  یم  ناسنا  ( 97  (() ِلفاوَّنلِاب َّیِلا  ُبَّرَقَتَی  ْدبَْعلا  ُلازَی  ال   : )) میناوخ یم  ثیدح  رد  هکنانچ  دـنراد ، 

اب سنُا  زمر  تسا و  قشع  هناشن  هلفان  زامن  اّما  دوش ،  ماجنا  ادـخ  رهق  اـی  خزود  سرت  زا  تسا  نکمم  بجاو  ِزاـمن  دوش .  کـیدزن  ادـخ  هب 
 . دوبعم

برق تاجرد 

ْمَُهل  : ) دـیامرف یم  یـضعب  يارب  دراد .  ربرد  یفیطل  تاکن  هک  تسا  هدـمآ  یفلتخم  ياـهریبعت  اـب  رّرکم و  نآرق ،  رد  تاـجرد ))   )) ظـفل
دارفا دننام  دنتسه .  هجرد  دوخ  نانآ  ( 99 () ٌتاجَرَد ْمُه   : ) دیامرف یم  يرگید  هّدـع  هرابرد  اما  تسا .  یتاجرد  اهنآ  يارب  ( 98  () تاجَرَد
دربب الاب  ار  اهنآ  ماقم  هجرد و  هکنآ  هن  دنزاس ،  هجرد  نانآ  دوخ  ینعی  الاب ،  دوش  یم  اجنآ  دننیـشنب  مه  سلجم  نییاپ  رد  رگا  هک  یگرزب 

یم لـیئربج  دروم  رد  نآرق  تسه .  زین  ناگتـشرف  ناـیم  رد  بتارم  هلـسلس  هکلب  تسین ،  اـه  ناـسنا  صوصخم  يونعم  يدـنب  هجرد  نیا  . 
توافتم ادـخ  زا  تعاطا  رد  اه  ناسنا  تاـجرد  لاـح  ره  هب  تسا .  ناگتـشرف  رگید  تعاـطا  دروم  ینعی  ( 100  () نیمَا َّمَث  ٍعاطُم   : ) دـیامرف

تّبحم قـشع و  ساـسا  رب  ینعی  تسا ،  ّبحم  هک  عـیطم  طـقف  هن  یهاـگ  - 2 اـضر .  يور  زا  هن  اـما  تسا ،  عیطم  طـقف  یهاـگ  - 1 تسا : 
هیلع یلع  ترـضح  دنیب .  یم  ار  وا  دنیب  یم  هچره  دـسر و  یم  لماک  تفرعم  هب  تّبحم ،  تعاطا و  زا  رتالاب  یهاگ  - 3 دنک .  یم  تعاطا 

دومحم ناطلس  دنیوگ :  یم  میناوخب  ادخ  يارب  ار  ادخ  ( 101  (() هَعَم هَدَْعب و  هَْلبَق و  هّللا  ُْتیَءاَر  َو  ِّالا  ًاْئیَش  ُْتیَءاَر  ام   : )) دیامرف یم  مالـسلا 
ارنآ رد  اما  داهن  يرتش  رب  ار  يرهاوج  قودنـص  تخادنا و  هار  هب  یناوراک  دـنرادافو ،  وا  هب  ردـقچ  هک  شنایرابرد  شیامزآ  يارب  يونزغ 

ره تفگ :  ناطلـس  دش .  ریزارـس  هّرد  هب  تارهاوج  تشگرب و  قودنـص  داد ،  مَر  ار  رتش  وا  دندیـسر  يا  هّرد  هب  هار  ریـسم  رد  درکن .  لفق 
نایم نیا  رد  دنتفر .  رهوگ  ّرد و  ِندرک  عمج  غارس  هب  دندرک و  اهر  ار  هاش  نایفارطا  دشاب ،  وا  ِنآ  زا  دیـسر  شتـسد  هب  يرهاوج  ره  سک 
تفگ باوج  رد  زایا  یتفرن ؟  تارهاوج  غارس  هب  ارچ  وت  دیسرپ  وا  زا  تسا .  هدمآ  ناطلس  لابند  هب  هدرک و  اهر  ار  تارهاوج  زایَا  هک  دید 

تـسود زا  رگ  دـیوگ :  یم  هدرک و  يریگ  هجیتن  ارجام  نیا  زا  يولوم  هاـگنآ  متخادرپن  تمعن  هب  تمدـخز  متخاـت  یم  وت  ياـفق  رد  منم  : 
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یناسک زا  نآرق  ادخ  زج  ادخ  زا  دننک  انمت  ءایلواک  دوب  تقیرط  فالخ  تسود  دـنب  رد  هن  یـشیوخ  دـنب  رد  وت  تسوا  ناسحا  هب  تمـشچ 
 ، دننک یم  راکنا  یتح  ای  شومارف و  ار  ادخ  نآ  ریغ  رد  دنور و  یم  وا  غارـس  هب  تالکـشم  رد  طقف  دنناوخ و  یم  دوخ  رطاخب  ار  ادـخ  هک 
رب هاگره  ( 102  () نُوکِرُْـشی ْمُهاِذاِّرْبلا  َیِلا  ْمُهاَّجن  اّملَف  نیّدـلا  َُهل  َنیـِصلُْخم  َهّللا  اُوَعَد  ْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِاَف   : ) تسا هدرک  داقتنا  تدـش  هب 

دنتفای تاجن  دنتـشاذگ و  اپ  یکـشخ  هب  هک  نیمه  اما  دنناوخ ،  یم  ار  ادخ  صالخا  اب  دنریگ ،  رارق  ندش  قرغ  هناتـسآ  رد  راوس و  یتشک 
 ، قلخ ادـخ و  يارب  راـک  تسا .  یتـسرپ  تب  مدرم ،  يارب  راـک  تسا .  یتـسرپ  سفن  دوخ ،  يارب  راـک  لاـحره ،  هب  دـنوش .  یم  كرـشم 
ْنِم ًافْوَخ  ُکتْدَبَع  ام  یهِلا   : )) میناوخ یم  تاجانم  رد  تسا .  یتسرپادخ  ندرک ،  ادخ  يارب  ار  قلخ  دوخ و  ِراک  و  تسا .  یتسرپ  هناگود 

تـشهب عمط  هب  هن  خزود و  سرت  زا  هن  نم  ِتدابع  ادـنوادخ !  ( 103  (() ُکتدـْبَعَف ةَدابِْعِلل  ًالْهَا  ُکتْدَـجَو  َْلب  ِکتَّنَج  یف  ًاعَمَط  َو ال  كِران 
راک دوس  عمط  هب  هک  دنراّجت  نیا  يرآ ،  مدرک .  تدابع  ار  وت  سپ  متفای  یگدنب  تدابع و  هتـسیاش  ار  وت  هک  تسنآ  رطاخب  هکلب  تسوت ، 

 . دـننک یم  تداـبع  ار  وا  یهلا  ياـهتمعن  رکـش  رطاـخب  رارحَا  ناـگدازآ و  دـننک ،  یم  راـک  سرت  يور  زا  هک  دـنناگدرب  نیا  دـننک و  یم 
ِدیبَْعلا و ُةَدابِع  ْکِلتَفًۀَبْهَر  َهّللا  اُودَبَع  ًامْوَق  َّنِا  َو  ِراجُّتلا  ُةَدابِع  ْکِلتَف  ًۀَبْغَر  َهّللا  اُودَبَع  ًاموَق  َّنِا   : )) تسا هدـمآ  نیموصعم  تاملک  رد  هکنانچ 
هب ار  ملاـع  ودره  سک  تسود  زا  ریغب  دـجنگ  یمن  اـم  ریمـض  رد  ظـفاح :  لوـق  هب  ( 104 (() ِرارْحالا ُةَدابِع  ْکِلتَف  ًارْکُـش  َهّللاُودَـبَع  ًاموَق  َّنِا 

يارب ار  دوخ  ناـسنا  يونعم ،  قشع  رد  اـما  دـهاوخ ،  یم  دوخ  يارب  ار  قوشعم  ناـسنا  يداـم  قـشع  رد  سب  تسود  ار  اـم  هک  ِهد  نمـشد 
 . نک زیربل  دوخ  ّتبحم  زا  ار  مبلق  ادنوادخ !  ًامَّیَتُم )) کِّبُِحب  یْبلَق  ْلَعْجاَو   : )) دیوگ یم  لیمک  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  قوشعم . 

برق هب  ندیسر  هار 

ریغ يرابتعا  یب  یچوپ و  تخانش  يرگید  دنوادخ و  ماقم  تمظع و  تخانـش  یکی  تسا :  هار  ود  زا  تبرق  دصق  یهلا و  برق  هب  ندیـسر 
 ، وا ياه  هدیرفآ  وا ،  تافـص  رکذ  دنک .  ادخ  قشاع  ار  ناسنا  ات  دنک  یم  حرطم  ناگدنب  رب  ار  یهلا  فاطلا  اه و  تمعن  هراومه  نآرق  وا . 
زا دنک .  دایز  ادخ  هب  ار  ام  قشع  تبحم و  هک  تسنآ  رطاخب  همه  همه و  کچوک ،  گرزب و  تمعن  اههد  وا و  يونعم  يدام و  ياهدادـما 

دـنوش و عمج  همه  رگا  یتردـق ،  هن  دراد  یتّزع  هن  وا  ریغ  دـیامرف :  یم  هدرمـش و  ار  وا  ریغ  یچوـپ  فعـض و  يداـیز  تاـیآ  رگید  فرط 
هک تسا  تسرد  ایآ  دهد ؟  خساپ  هدنامرد  ّرطـضم و  دارفا  يادن  هب  دناوت  یم  یـسک  هچ  وا  زج  دنناوت ،  یمن  دننک  قلخ  یـسگم  دنهاوخب 

؟  مینادب ادخ  اب  ناسکی  ناسمه و  ار  اهنآ  مینک و  حرطم  ادخ  رانک  رد  ار  نارگید 

هرطاخ

رد درک .  یم  اپرب  يرادازع  شلزنم  رد  يراوگوس  مایا  رد  ناـشیا  دوب .  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ  عّیـشت ،  ناـهج  دـیلقت  عجارم  زا  یکی 
یم شوگ  نارنخـس  يادـص  هب  دـندرک و  یم  تحارتسا  دوخ  یـصخش  قاتا  نامه  رد  اذـل  دوبن ،  بوخ  ناشیا  لاح  تاـسلج  نیا  زا  یکی 

ناشیا هک  دـندید  ناهگان  تاولـص .  يدرجورب  ياقآ  نامز و  ماـما  یتمالـس  يارب  دـیوگ :  یم  ازع  سلجم  رد  نارـضاح  زا  یکی  دـنداد . 
رد ارم  مان  ارچ  دندومرف :  راوگرزب  عجرم  نیا  دیراد ؟  يرما  هچ  دندیسرپ :  دندش و  رضاح  اقآ  ناکیدزن  دبوک ،  یم  رد  هب  ار  دوخ  ياصع 

(105  . ) دیتسرفب تاولص  ود  ره  يارب  دیربب و  ماما  مان  فیدر  رد  ارم  مان  امش  متسین  قیال  هک  نم  دیدرب ؟  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مان  رانک 
جک يور  زا  ام  زا  يرایسب  اما  دوش ،  هدروآ  موصعم  ماما  مان  فیدر  رد  شمان  دوش  یمن  رضاح  تسا  نامز  ماما  بیان  هک  ینید  عجرم  نیا 

رد ار  اهنآ  ایوگ  میهد و  یم  رارق  لاعتم  قلطم  رداق  دنوادخ  رانک  رد  ار  جایتحا  زاین و  اپارـس  فیعـض و  یتادوجوم  مان  یبدا ،  یب  یمهف و 
 . میناد یم  فیدر  کی 

تیّمک ای  تّیفیک 
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یم و  رتشیب ،  ِلـمع  هن  دـنک  یم  شیاتـس  رتـهب  ِلـمع  زا  نآرق  تسا .  هدرک  رایـسب  هجوت  نآ  هزیگنا  فدـه و  راـک و  یگنوگچ  هب  مالـسا 
نیرتهب امـش  زا  کیمادک  دوش  صّخـشم  ات  دهد  یم  رارق  ناحتما  هتوب  رد  ار  امـش  دـنوادخ  ( 106 () ًالَمَع ُنَسْحَا  مُکّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل   : ) دـیامرف

مدرم دـش .  لزاـن  نآ  رطاـخب  نآرق  زا  يا  هیآ  داد و  يریقف  هب  ار  شرتشگنا  عوکر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دروآ .  ياـجب  ار  لـمع 
هب رتشگنا  تمیق  دـنا :  هتفگ  اذـل  هدوب و  یتمیق  رتشگنا  هک  هدوب  تهج  نآ  زا  رتشگنا ،  کی  رطاخب  هیآ  کی  ندـش  لزان  دـنا  هدرک  نامگ 

راگزاس مالـسلا  هیلع  یلع  دـهز  اـب  زگره  تمیق  نینچ  اـب  يرتشگنا  هک  یلاـح  رد  تسا .  هدوب  هیروس  تاـماش و  ِتاـیلام  جارخ و  رادـقم 
تـسنآ تقیقح  اما  دنـشاب .  يرادن  رقف و  رد  یـضعب  دنک و  تسد  رد  يرتشگنا  نینچ  وا  هک  دزاس  یمن  مه  یلع  لدع  اب  هکنانچ  تسین ، 

لمع تیفیک  رطاخب  ( 107 () َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةولَّصلا  َنُومیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  ُهلوُـسَر  َو  ُهّللا  ُمُکِّیلَو  اـمَّنِا   ) هیآ ِلوزن  هک 
 . رتشگنا ِتمیقو  مجحو  نزو  هن  دوب ،  تبرق  دصقو  صالخا  رطاخب  نآ ،  ّتیمک  هن  دوب 

هرطاخ 1

تسا و لولهب  دجسم  نیا  یناب  تشون :  یگنس  رب  وا  تسادخ ،  يارب  هک  دننک  یم  اعدا  دنزاس و  یم  يدجـسم  هک  دید  ار  یهورگ  لولهب 
درک و رضاح  ار  لولهب  وا  دنتفگ  ار  ارجام  دیشرلا  نوراه  هب  دندید  ار  گنس  نارگراک  هک  دعب  زور  درک .  بصن  دجسم  رد  رب  هنابـش  ارنآ 
رب نم  مان  راذگب  يزاس  یم  ادخ  يارب  ار  دجسم  وت  رگا  تفگ  لولهب  يا ؟  هدرک  تدوخ  مان  هب  مزاس  یم  نم  هک  ار  يدجسم  ارچ  دیـسرپ 
وت مان  هچ  دشاب  نم  مان  هچ  تسادخ  يارب  رگا  دنک .  یمن  هابتشا  نداد  شاداپ  رد  هک  وا  تسیک ،  دجـسم  یناب  دناد  یم  هک  ادخ  دشاب  نآ 

لامعا نآرق  تهج  نیمه  هب  دراد .  مان  ترهـش و  دـصق  هکلب  درادـن  تبرق  دـصق  هک  دـنامهف  وا  هب  راک  نیا  اب  لولهب  تسین .  مهم  هک  نیا 
ُنآْمَّظلا ُُهبَـسْحَی  ۀَـعیِقب  ٍبارَـسَک  مُُهلاـمْعَا  اُورَفَک  َنیذَّلاَو   : ) درادـن یتیعقاو  اـّما  دـیآ  یم  بآ  رظنب  هک  دـنک  یم  هیبشت  بارـس  هب  ار  راـفک 

حلاص ار  یلمع  مالسا ،  الوصا  درادنپ .  یم  بآ  ارنآ  هنـشت  ناسنا  هک  کشخ ،  نابایب  رد  تسا  یبارـس  نوچمه  نارفاک  لامعا  ( 108 () ًءام
رد هکلب  تسا ،  مزال  تبرق  دصق  راک  يادتبا  رد  اهنت  هن  هویـش .  هلیـسو و  هزیگنا ،  لمع ،  دـشاب :  کین  نآ  رـصنع  راهچ  ره  هک  دـناد  یم 

یمتح طوقس  دتفیب  راک  زا  يا  هقیقد  یتح  امیپاوه  روتوم  رگا  تسا .  لطاب  لمع  ّلک  ّالاو  دشاب ،  هتـشاد  ماود  تبرق  دصق  دیاب  لمع  لوط 
 . دنک یم  دوبان  طبح و  ار  لمع  مامت  دشاب  هظحل  کی  رگا  یتح  ّتین ،  رد  ایر  كرش و  تسا . 

هرطاخ 2

ارنآ ببس  داتفا .  ریخءات  هب  زاورپ  اه  تعاس  دندرک و  هدایپ  دوب  تکرح  هناتسآ  رد  هک  ار  امیپاوه  نیرفاسم  همه  ییاوه ،  ترفاسم  کی  رد 
اـسب هچ  اریز  هلب  دنتفگ :  کسوس !  کی  رطاخب  ریخءات  همه  نیا  متفگ :  تسا !  هدش  هدـید  امیپاوه  رد  کسوس  کی  دـنتفگ :  مدیـسرپ ، 
ببس دیاب  هک  يریخ  ياهراک  اسب  هچ  دهدب .  خر  يا  هثداح  دوش و  فلتخم  امیپاوه  لرتنک  متـسیس  دوجب و  ار  میـس  کی  کسوس  نیمه 

 . ددرگ وا  طوقس  ببس  هکلب  دوعص ،  بجوم  طقف  هن  یحور  ضرم  کی  رطاخب  اّما  دوش ،  ادخ  يوس  هب  ناسنا  زاورپ 

دهد یم  شزرا  راک  هب  ّتین 

مادعا دیاب  هک  هدوب  راکتیانج  ِناسنا  کی  زین  لوتقم  هک  دش  مولعم  ًادعب  تشک و  ار  رفن  کی  زواجت  ملظ و  يور  زا  یـصخش  دـینک  ضرف 
یب ناسنا  کی  نتـشک  وا  دصق  اریز  دننک ،  یمن  شیاتـس  ار  لتاق  مدرم  اّما  تسا ،  هدوب  هدیفم  لتاق  راک  هکنیا  اب  اجنیا  رد  تسا .  هدش  یم 

هزیگنا اب  تسا  مزال  هکلب  دشاب  حلاص  لمع  نآ  ات  تسین  یفاک  لمع  کی  ندوبدـیفم  سپ  ضرالا .  یف  دـسفم  کی  نتـشک  هن  دوب ،  هانگ 
رد هچ  یلاـم و  ياـه  قاـفنا  ةوکز و  سمخ و  رد  هچ  دـنک ،  یم  هیکت  تبرق  دـصق  يور  اـج  همه  رد  نآرق ،  دـشاب .  هارمه  زین  كاـپ  يا 
یم هیکت  ( 111 () ِهّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبِا  ( ، ) 110 () ِهّللا ِهْجَِول  ( ، ) 109 () ِهّللا ِل  یبَس  یف   ) تاملک ِيور  نآرق  هکنیا  نانمشد .  اب  داهج  گنج و 
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دیفم ياهراک  مدرم  يارب  هاگباوخ  هار و  ناتـسرامیب و  هسردـم و  نتخاس  اب  هک  یناـسک  تسا .  تبرق  دـصق  تیمها  هدـنهد  ناـشن  دـنک ، 
زا نارگید  هچرگ  دنرادن  يا  هرهب  چیه  لمع  نآ  زا  دوخ  اریز  دنا  هدرک  ملظ  ناشدوخ  هب  دنـشاب  هتـشادن  یهلا  دصق  رگا  دنهد ،  یم  ماجنا 

اُوـلِمَع اُوـنَمآ َو  َنیذَّلا   : ) دـیامرف یم  دروآ و  یم  ناـمیا  راـنک  رد  ار  حـلاص  لـمع  هراوـمه  نآرق  هـکنیا  دـنرب .  یم  ناوارف  ياـه  هرهب  نآ 
تیافک ییاهنت  هب  یلعف  نسُح  هک  تسنآ  رطاـخب  ( ، 112  () نِمْؤُم َوُه  َو  یْثنُا  َوا  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم   : ) دـیامرف یم  ای  و  ِتاـِحلاّصلا )

 . تسا مزال  زین  یلعاف  نسُح  هکلب  دنک ،  یمن 

هرطاخ ود 

 ، تفگ یم  نیـس  نیـش ،  ِياجب  هّللا ))  ّالا  هلاال  نا  دَهـشَا   )) هلمج ِنتفگ  رد  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نّذ  ؤم  هک  یـشبح  لالب 
رهاظ رد  هچرگ  ( 113  . ) تسا نیـش  ادـخ  دزن  رد  لالب  ِنیـس  دومرف :  ربمایپ  اما  دـنتفرگ ،  یم  بیع  ار  نیا  مدرم  تشاد .  ریگ  شنابز  اریز 

یـصخش ربمایپ و  صلخم  نارای  زا  یکی  موتکم ،  نب  هّللادـبع  دراد .  شاداپ  دراد  تّین  نسُحو  تبرق  دـصق  نوچ  اما  تسا ،  صقان  شراک 
اب دید  یمن  ار  هسلج  دارفا  هک  وا  دندوب .  وگتفگ  لوغـشم  يا  هدـع  ربمایپ و  هک  دـش  یـسلجم  دراو  گرزب  یباحـص  نیا  يزور  دوب .  انیبان 

ندرک و سوبع  انیبان ،  صخـش  يارب  هکنآ  اب  دش .  تحاران  درک و  سوبع  وا  هب  هسلج  دارفا  زا  یکی  دش .  تبحـص  لوغـشم  دـنلب  يادـص 
صخـش یپرد  یپ  هیآ  هد  رد  درک و  لزان  هروس  کی  ندرک  سوبع  نیمه  يارب  نآرق  اـّما  دـنیب ،  یمن  وا  اریز  دـنک  یمن  یقرف  ندزدـنخبل 

رـضم ای  ندوب  دیفم  لمع ،  ِكالم  سپ  ( 114  . . . () یّکَّزَی هَّلََعل  کیرْدـُی  ام  َو  یمْعالا  ُهَءاج  ْنَا  ّیلََوت  َو  َسَبَع   . ) دـیبوک ار  هدـننک  سوبع 
لمع دناسر  يررـض  رگا  حلاص و  لمع  دـناسر ،  يا  هدـیاف  نارگید  هب  لمع  رگا  مییوگب :  میجنـسب و  نارگید  اب  ار  لمع  هک  تسین  ندوب 
یتح هسفن  یف  لمع  ایآ  داد و  ماجنا  یفده  هچ  هب  ار  لمع  وا  هک  میجنـسب  مه  صخـش  دوخ  اب  ار  لمع  هطبار  دیاب  هکلب  تسا .  حـلاصریغ 
دننام یضَرَع ،  هن  دراد  یتاذ  شزرا  قالخا  ایبنا ،  بتکم  رد  يرآ  تسا ؟  هنوگچ  دنزن ،  يررض  ای  دناسرن و  يا  هدیاف  مه  نارگید  هب  رگا 
تـسا نآ  يارب  داقتنا  سبع ،  هروس  رد  تسا .  دوخ  رود  هب  مدرم  ندرک  عمج  دیلوت و  ندربالاب  يرتشم و  بذـج  يارب  هک  يرـشب  قالخا 

هب تسا .  یتـشز  لـمع  دوخ  يدوخ  هب  نم  ؤم  رب  ندرک  سوبع  اریز  دـنیب ،  یمن  ارت  اـنیبان  هچرگ  يدرک ،  سوـبع  اـنیبان  يارب  وـت  ارچ  هک 
هتشادن نارگید  ِدماشوخ  یعامتجا و  یسایس و  ياه  باتزاب  هب  يراک  هدب و  ماجنا  یهلا  رایعم  اب  ار  اهراک  همه  ینعی  تبرق ،  دصق  لاحره 

 : دـیامرف یم  یعقاو  ناـنم  ؤم  ِفـصو  رد  نآرق  سارهن .  اـه  شوـن  شین و  زا  هدـب و  ماـجنا  ادـخ  يارب  ار  راـک  ینعی  تبرق ،  دـصق  شاـب . 
دصق دنرادن .  یساره  ناگدننک  تمالم  شزرس  زا  دننک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  ( 115 () ٍمئال َۀَمَْول  َنُوفاخَیال  َو  ِهّللا  ِلیبَس  یف  َنُودِهاُجی  )

َنوُغِّلَُبی َنیذَّلَا   : ) دـنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  یهلا  نیغّلبم  نآرق  هکنانچ  شاـب .  هتـشادن  اورپ  وا  زج  يدـحا  زا  وگب و  ار  قح  ینعی  تبرق ، 
زج یـسک  زا  دنراد و  تیـشخ  وا  زا  دننک و  یم  غیلبت  ار  یهلا  ياهمایپ  هکنانآ  ( 116  () هّللا ِالا  ًادَـحَا  َنْوَشْخَی  َو ال  ُهَنْوَشْخَی  َو  ِهّللا  ِتالاسِر 

 . دنسرت یمن  ادخ 

هرطاخ

ثحب رطاخب  تفرگ و  رارق  مرانک  رد  نارئاز  زا  یکی  متـشاد .  یلاح  مدوب و  ترایز  اعد و  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  رد  يزور 
ریقف هب  ار  لوپ  نیا  یتـئارق  ياـقآ  تفگ :  داد و  نم  هب  دوب  هدرک  اـت  دـنچ  هک  ار  یـسانکسا  تخانـش و  ارم  نویزیولت  رد  هعمج  بش  ياـه 

یتاـظحل دـیهدب .  يریقف  هب  ارنآ  ناـتدوخ  مسانـش  یمن  ار  يریقف  دهـشم  رد  ما و  هدـمآ  تراـیز  يارب  امـش  لـثم  مه  نم  متفگ :  دـیهدب . 
نم درک ،  رارکت  ار  شفرح  مّوس  راب  مدش .  لوغـشم  اعد  هب  مداد و  ار  باوج  نامه  زین  نم  درک و  رارکت  ار  دوخ  فرح  هرابود  تشذگ و 
لوپ نیا  دیوشن و  محازم  منک  یم  شهاوخ  يا ،  هدرک  ترپ  ارم  ساوح  راب  هس  یناموت  تسیب  کی  اب  زورما  امـش  متفگ :  مدش و  تحاران 
کی مدرک  یم  رکف  نامز  نآ  ات  هک  نم  تسا .  یناموت  رازه  تسین ،  یناموت  تسیب  یتئارق  ياقآ  تفگ :  وا  دـیهدب .  يریقف  هب  ناتدوخ  ار 
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يارب تسا  يا  هسس  ؤم  اجنیا  رد  متفگ :  دش .  هتساک  ما  یتحاران  زا  مدرک و  لمءات  یتاظحل  دهد ،  یم  ریقف  يارب  یناموت  تسیب  سانکـسا 
ار اعد  باتک  نم  تفر .  داد و  ار  لوپ  وا  دینک ،  فرصم  دیدید  حالص  هک  اجک  ره  تسامـش  اب  رایتخا  تفگ :  میتی ،  ياه  هچب  هب  کمک 

هنحـص نیا  هک  مدـیمهف  تسا ؟  یناموت  رازه  یناموت و  تسیب  نایم  یقرف  هچ  تسادـخ ،  يارب  رگا  هک  متفر  ورف  رکف  هب  متـشاذگ و  راـنک 
رادقم و نایم  ناسنا  هک  تسنآ  صالخا  ياه  هناشن  زا  یکی  تسا .  هدشن  هدنز  نم  رد  تبرق  دصق  زونه  منادـب  ات  دوب  یـشیامزآ  نم  يارب 
 ، هن ای  دـننکب  يرادـفرط  دـنمهفن ،  ای  دـنمهفب  مدرم  دـشاب ،  ادـخ  ياضر  رکف  هب  طقفو  دراذـگن  یقرف  طئارـشو  راک  عون  قطاـنمو و  دارفا 

ِفده نودب  یلو  تسا ،  رترب  یتسرپدوخ  زا  نداد  ماجنا  مدرم  يارب  ار  راک  یتسود و  ناسنا  هّتبلا  دشاب .  هتـشادن  ای  دشاب  هتـشاد  يدمآرد 
تسا ینیوکت  طرش  يرابتعا ،  يدادرارق و  هن  تسا  یتاذ  طرش  کی  تبرق  دصق  يرّهطم ،  دیهش  همّالع  لوق  هب  درادن .  یهلا  شزرا  یهلا 

هب ندیسر  طرش  و  يدادرارق ،  هن  تسا  یتاذ  یعیبط و  طرش  نیا  تسا ،  هّکم  هار  ندومیپ  هّکم  هب  ندیسر  طرش  میتفگ  رگا  یتافیرشت .  هن 
 . تسا یتاذ  طرش  نیا  تسا و  تبرق  دصق  نتشاد  یهلا ،  برق  ماقم 

كاپ تّین  تاکرب  راثآ و 

ار اهنآ  زا  ییاه  هشوگ  هدرـشف  روطب  هک  میبای  یمرد  كاپ  ّتین  يارب  يدایز  تاکرب  راثآ و  تایاور ،  تایآ و  هب  ارذگ  هاتوک و  یهاگن  اب 
ّتین نسُح  رطاخب  هک  دشاب  نآ  ثیدح  دارم  دیاش  ( 117  . ) دوش یم  ناوارف  وا  قزر  دشاب  هتشاد  ّتین  نسُح  هک  یسک  - 1 مینک :  یم  نایب 

یم تسدب  يرتشیب  دمآرد  دنوش و  یم  وا  راک  لغـش و  بذج  يرتشیب  دارفا  ًارهق  دوش و  یم  بولطم  وحن  هب  مدرم  اب  وا  دروخرب  راتفر و  ، 
 . دروآ یم  ناسنا  يارب  ار  يدایز  ناتسود  دوش و  یم  بسچلد  بّیط و  یگدنز  دنک ،  یم  دایز  ار  ناسنا  تاقیفوت  ّتین ،  نسُح  - 2 دروآ . 

ناسنا هب  - 3 ددرگ .  یم  رتشیب  زین  دنوادخ  فطل  دـشاب  رت  صلاخ  رتهب و  تین  هچره  تسا و  دارفا  تّین  نسُح  ردـق  هب  یهلا  فاطلا  ( 118)
يارب دریگب  میمـصت  دنک و  ّتین  نطو  هب  تشگزاب  عقوم  رد  رگا  درک ،  مامت  ار  جـح  هک  یـسک  هدـمآ :  تایاور  رد  دـهد .  یم  رمع  لوط 

ار ناسنا  هتشذگ  ّتین ،  نسح  - 4 ( 119  . ) دهد یم  رمع  لوط  وا  هب  بوخ ،  يوزرآ  نیمه  رطاخب  دنوادخ  دـیایب ،  جـح  هب  مه  دـعب  لاس 
وا هب  هتفرگ  وا  زا  رفیک  ناونع  هب  ار  هچنآ  دنوادخ  دـنک  هبوت  تین  نسح  اب  راکهنگ  رگا  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک .  یم  ناربج 
یم ار  ریخ  راک  نآ  شاداپ  ریخ ،  راـک  ِّتین  هب  دـنوادخ   - 5 ( 120  . ) دنک یم  حالـصا  دشاب  شراک  رد  یلکـشم  هنوگره  دهد و  یم  سپ 

تیاور رد  هکنانچ  دـیآ ،  یم  باسح  هب  ناسنا  يارب  هدـشن  ياهراک  قداص ،  ِّتین  اـب  دوشن .  راـک  نآ  ماـجنا  هب  قفوم  ناـسنا  هچرگ  دـهد 
دنوادخ دشاب ،  هناقداص  وزرآ  نیا  و  مدرک .  یم  نانچ  نینچ و  داد  یم  تاناکما  نم  هب  دنوادخ  رگا  دـیوگب :  ینم  ؤم  ناسنا  رگا  هدـمآ : 

 ، دهاوخب تداهش  دنوادخ  زا  دنک و  تداهـش  يوزرآ  هناقداص  رگا  یتح  ( 121  . ) دـیامرف یم  تمحرم  وا  هب  ار  ریخ  ياهراک  نآ  شاداپ 
راک هب  میمـصت  يارب  هک  سب  نیمه  ادخ  فطل  زا  ( 122  . ) دورب ایند  زا  باوختخر  رد  هچرگ  دناسر  یم  ادهـش  تاجرد  هب  ار  وا  دـنوادخ 

روما نیرت  يّدام  دناوت  یم  كاپ  ّتین  - 6 ( 123  . ) دنک یمن  رفیک  دوشن  ماجنا  یهانگ  یتقو  ات  هانگ  ِتّین  يارب  اّما  دـهد ،  یم  شاداپ  ریخ 
زا ناسنا  يرود  هلیـسو  دشاب  ایر  يور  زا  رگا  هیرگ  هدجـس و  دننام  تالاح  نیرت  يونعم  هکنانچ  دهد ،  رارق  ناسنا  برق  لماع  ار  یگدنز 

كاپ و لد  ( 124  . ) تسا راوتـسا  قداص  تین  اب  نید  تسا  رادیاپ  حور  اب  مسج  هک  هنوگنامه  میناوخ :  یم  تایاور  رد  ددرگ .  یم  ادـخ 
تّین و ًالوصا  و  ( 125) دوب دهاوخ  رتشیب  جنگ  نیا  شزرا  دـشاب  رتهب  تین  هچره  تسا و  یهلا  ياه  هنیجنگ  رئاخذ و  نیرتهب  زا  تین  نسُح 
رب ار  مدرم  تمایق  رد  دـنوادخ  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنک .  یم  رباربدـنچ  ار  ناسنا  یندـب  ناوت  يّدـج ،  هدارا  میمـصت و 
 . تسین مهم  هجیتن  هب  ندیـسر  راک و  عون  وا  يارب  دشاب  هفیظو  ماجنا  شفده  هک  یـسک  ( 126  . ) دنک یم  روشحم  دـنراد  هک  یتاّین  ساسا 
هچ دگنجب ،  ادخ  هار  رد  هک  یسک  ( 127 () ًامیظَع ًارْجَا  ِهیتُْؤن  َفْوَسَف  ِْبْلغَی  َْوا  ْلَتُْقیَف  ِهّللا  ِلیبَس  یف  ِْلتاُقی  ْنَم  َو   : ) دیامرف یم  نآرق  هکنانچ 

تـسکش شا  هجیتن  هکنیا  اما  تسادـخ  هار  رد  داهج  تسا  مهم  هچنآ  داد .  میهاوخ  وا  هب  یگرزب  شاداپ  اـم  دوش  زوریپ  هچ  دوش و  هتـشک 
َُّمث ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َیِلا  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو   : ) دیامرف یم  يرگید  ياج  رد  نآرق  درادن .  يریثءات  یهلا  ِشاداپ  رد  يزوریپ ،  ای  دشاب 
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ار وا  گرم  سپـسو  دوش  جراخ  شا  هناخ  زا  ربمایپ ،  ادخ و  يوسب  ترجه  يارب  هک  یـسک  ( 128 () ِهّللا یَلَع  هُرْجَاَعَقَو  ْدَقَف  تْوَْملا  ُهْکِرُْدی 
دـصقم هب  هچرگ  دوش ،  جراخ  هناخ  زا  ادخ  رطاخب  ناسنا  رگا  هک  دوش  یم  هدیمهف  یبوخب  زین  هیآ  نیا  زا  تسادـخ .  اب  شـشاداپ  دـبایرد 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  دصقم .  هب  ندیـسر  هن  تسا  هار  رد  ندراذگ  مدق  مهم  لمع ،  دوخ  هن  تسا  لمع  ِّتین  مهم  دراد .  شاداپ  دسرن  مه 
نیلفاغ هگرج  زا  ار  وت  میمـصت  نیا  اریز  ینکن ،  ادـیپ  لـمع  قیفوت  هچرگ  شاـب  هتـشاد  ریخ  راـک  رب  میمـصت  دومرف :  رذ  یبا  هب  هلآ  هیلع و 

هداس و راک  نآ  هچرگ  تسا ،  گرزب  دـشاب  یهلا  تین  اـب  هارمه  هک  يراـک  ره  میناوخ :  یم  رگید  یثیدـح  رد  ( 129  . ) دروآ یم  نوریب 
 : دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  درادـن .  یـشزرا  دـشابن  حیحـص  تین  اب  رگا  اهراک ،  نیرت  مهم  هکنانچ  ( 130  . ) دشاب کچوک 

هاگآ نانآ  ّتین  رب  ادخ  اما  دنوش  یم  هتـشک  ههبج  رد  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  دـنور و  یم  ایند  زا  باوختخر  رد  نم  تّما  يادهـش  رتشیب 
دنراد ار  ام  اب  تکرش  ههبج و  يوزرآ  اما  دنتسه  هنیدم  رد  هک  یناسک  انامه  دومرف :  كوبت  گنج  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ( 131  . ) تسا

هب بش  زاـمن  يارب  ندـشرادیب  رکف  اـب  هک  یـسک  میناوخ :  یم  رگید  یتیاور  رد  هکناـنچ  ( 132  . ) دنکیرـش ام  رجا  رد  ّتین  نامه  رطاـخب 
بـش زامن  ِشاداپ  دهد و  یم  رارق  حیبست  ار  شندیـشک  سفن  هقدص و  ار  شباوخ  دنوادخ  دنامب  باوخ  رد  مه  رگا  دور ،  یم  باوختخر 

دیشاب هتشاد  یسّدقم  فده  مه  ندیباوخ  ندروخ و  رد  یتح  هدش  شرافس  ام  هب  هک  تسین  تهج  یب  ( 133  . ) دیامرف یم  تبث  شیارب  ار 
امـش اما  دـشاب  یخزود  وا  هچرگ  تسا ،  یبوخ  ناسنا  وا  هک  دـینک  لاـیخ  دـیرادب و  تسود  دـنوادخ  رطاـخب  ار  یـصخش  رگا  و  ( 134 . )

(135  . ) دیتسه روجءام 

لمع رب  تّین  زایتما 

رما کی  نوچ  ّتین  رد  اّما  تسا  حرطم  یئامندوخ  ایر و  یهاگ  راک ،  ماـجنا  رد  هک  تسا  نیا  دراد ،  راـک  سفن  رب  راـک  ّتین  هک  يزاـیتما 
نکمم اج  همه  هشیمه و  هک  تسنآ  لمع  رب  ّتین  رگید  زایتما  درادـن .  هار  نآ  لاثما  هعمـس و  ایر و  درادـن ،  يرهاظ  راـثآ  تسا و  ینورد 
ِتایاور مان  هب  تسا  یناونع  تایاور ،  رد  دراد .  یناوارف  ِتاناکما  طئارش و  هب  زاین  لمع  کی  ماجنا  اّما  دبلط  یمن  یصاخ  طئارـش  تسا و 

 ، داد ماجنا  ار  لمع  نآ  دراد و  شاداپ  لمع  نالف  دیوگ  یم  هک  دینـش  یتیاور  یـسک  رگا  دیوگ :  یم  تایاور  هتـسد  نیا  هک  غَلب ))  ْنَم  ))
هداد ماجنا  تّین  نسح  اب  هدرک  لمع  ثیدح  نآ  هب  هک  یسک  اریز  دشابن ،  تسرد  تیاور  نآ  هچرگ  دهد  یم  وا  هب  ار  شاداپ  نآ  دنوادخ 

 . تسا

تّین تاجرد 

ًافْوَخ ُهوُعُْدا   : ) دیامرف یم  دروم  نیا  رد  نآرق  هکنانچ  دنک .  یم  راداو  يراک  هب  ار  ناسنا  وا  فطل  هب  عمط  ای  ادـخ  رهق  زا  سرت  یهاگ  - 1
(137 () ًابَهَر َو  ًابَغَر  انَنوُعْدَی   : ) دیامرف یم  يرگید  ياج  رد  ای  و  دیما .  هچ  سرت ،  لاح  هچ  دـیناوخب ؛ لاح  ره  رد  ار  ادـخ  ( 136 () ًاعَمَط و 
ای شاداپ  هچرگ  دهد ،  ماجنا  يراک  وا  فاطلا  زا  رکشت  رطاخب  ناسنا  هک  تسنآ  رتالاب  هلحرم  - 2 دنناوخ .  یم  سرت  ای  دیما  لاح  رد  ار  ام 

یصُْعی ّالَا  ُبِجَی  َناَکل  ِِهتَیِصْعَم  یلَع  ُهّللا  ِدَّعَوَتَی  َْمل  َْول   : )) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنانچ  دشابن .  دنوادخ  بناج  زا  يرفیک 
ار وا  ینامرفان  وا  ياه  تمعن  زا  رکشت  رطاخب  دوب  مزال  ناسنا  رب  دوب ،  هدادن  باذع  هدعو  شتیصعم  رب  دنوادخ  رگا  ( 138 (() ِِهتَمِْعِنل ًارْکُش 
وا اهنت  نوچ  دنک  تدابع  ار  ادخ  خزود ،  زا  یـسرت  ای  تشهب و  هب  یتشادمـشچ  نودب  ناسنا  هک  تسوا  هب  برق  رتالاب ،  هلحرم  - 3 دنکن . 

هیلع یلع  هکنانچ  دـنک ،  راداو  يراک  هب  ار  ناـسنا  ادـخ  هب  قشع  هک  تسنآ  هلحرم  نیرتـالاب  - 4 دناد .  یم  تدابع  یگدـنب و  هتـسیاش  ار 
امهیلع یتبجم  نسح  ماما  دـنزرف  مساق  ترـضح  دـناد و  یم  رتشیب  ردام  ناتـسپ  هب  لـفط  هقـالع  زا  ادـخ ،  ياـقل  گرم و  هب  قشع  مالـسلا 

 . تسا رت  نیریش  لسع  زا  نم  يارب  ادخ  هار  رد  گرم  دیوگ :  یم  البرک  رد  مالسلا 
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يرفیک لئاسم  رد  تّین  شقن 

لتق دروم  رد  مینک :  یم  هراشا  نآ  زا  هنومن  ود  هب  هک  تسا  هدرک  زاب  يا  هناگادج  باسح  ّتین  دصق و  يارب  زین  يرفیک  لئاسم  رد  مالسا 
تسادج و هدش ،  يدرف  ندش  هتشک  ببـس  دصق  نودب  هک  یـسک  باسح  زا  هتـشک ،  ار  یـسک  دصق  دمع و  يور  زا  هک  یـسک  باسح  ، 

دنوادخ ( 140  () مکناْمیَا یف  ِْوغلَّلِاب  هّللا  مُکُذِخا  ُؤی  ال   : ) دیامرف یم  نآرق  زین  مسق  دنگوس و  رد  ( 139  . ) دراد يا  هناگادج  مکح  کیره 
نآ دشاب  هتـشادن  يّدج  دصق  تّین و  یلو  دنک  دای  يدـنگوس  یـسک  رگا  اذـل  دـنک .  یمن  هذـخا  ؤم  يّدـجریغ  ِياه  مسق  هطـساوب  ار  امش 
رگا تسا .  تخانـش  تفرعم و  كاپ ،  تّین  تبرق و  دـصق  هب  ندیـسر  ِهار  نیرتهب  تبرق  دـصق  همّدـقم  تفرعم ،  درادـن .  یـشزرا  دـنگوس 

عفن و مینادب  رگا  ( 142  . ) تسوا تسدب  اهنت  تردق  تّزع و  مینادـب  رگا  ( 141  . ) تسادخ تسدب  مدرم  دزن  ندرکادیپ  تّیبوبحم  مینادـب 
 ، دراد شاداپ  ربارب  دصتفه  یهاگ  ربارب و  هد  یهاگ  ربارب ،  ود  یهاگ  ادخ ،  يارب  راک  مینادب  رگا  ( 143  . ) تسین نارگید  تسدب  ام  ررض 

هّجوت و مینادب  رگا  دور !  یم  الاب  مه  هایسور  ِدود  اریز  تسین ،  تمظع  هناشن  هعماج  رد  نتفرالاب  مینادب  رگا  مینک .  یمن  راک  وا  ریغ  يارب 
ياه ییاوسر  تارطخ و  هب  رگا  دـننک !  یم  هاگن  وا  هب  همه  دورب  هار  نابایخ  رد  مه  لـیف  کـی  رگا  اریز  درادـن ،  یـشزرا  اـم  هب  مدرم  رظن 
دنبای یم  تاجن  یناسک  اهنت  دسر و  یمن  يدحا  دایرف  هب  يدحا  هک  میراد  شیپ  رد  ار  يزور  مینادـب  رگا  میـشاب .  هتـشاد  هجوت  يراکایر 

اب صلاخ و  راک  ماجنا  يارب  ار  دوخ  میهد ،  یم  تسد  زا  ار  ییاهشزرا  هچ  دساف  تّین  اب  مینادب  رگا  و  ( 144  . ) دنشاب هتشاد  میلس  بلق  هک 
 . مینک یم  هدامآ  تبرق  دصق 

دساف تّین  راثآ 

ندشن باجتسم  - 1 میدرک .  نایب  ار  ملاس  ِتّین  تاکرب  ًالبق  هکنانچ  مینک  یم  دـساف  ِتّین  ِتاـفآ  هب  مه  يا  هراـشا  تّین ،  ثحب  همتاـخ  رد 
گنر زا  ار  اهراک  اهنت  هن  ییادـخریغ ،  ِتّین  ( 145  . ) تساهاعد ندشن  لوبق  ببـس  ءوس  تّین  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  اعد . 

اما دریگب  ماو  یـسک  رگا  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دراد .  رب  رد  مـه  ار  یتارطخ  هـکلب  دزادـنا ،  یم  ندوـب  تداـبع  یهلا و 
دشاب هتشادن  ار  شرسمه  هّیرهم  ِتخادرپ  دصق  جاودزا  رد  رگا  هکنانچ  ( 146  . ) تسا قراس  هلزنم  هب  دزادرپن  ار  نآ  هک  دشاب  نیا  شفده 

یم هانگ  تّین  هک  ینم  ؤم  اسب  هچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  قزر .  زا  تّیمورحم  - 2 ( 147  . ) تسا راکانز  هلزنم  هب  ادـخ  دزن  رد 
زا ملق  هروس  رد  تسا :  هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  یغاب  ناتـساد  ثیدح ،  نیا  ینیع  هنومن  دنک .  یم  مورحم  قزر  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنک و 

دنوشن و هاگآ  ارقف  ات  دنورب  هنابـش  لوصحم  تشادرب  يارب  دندرک  دـصق  دنتـشاد و  یغاب  هک  تسا  هدـمآ  یهورگ  ناتـساد  ات 30  هیآ 16 
ار هار  دندرک  نامگ  ادتبا  تسا .  هدش  رتسکاخ  هتخوس و  غاب  دندید  دنتفر ،  غاب  غارس  هب  هک  هاگرحس  دنهدن .  ارقف  هب  ار  اه  هویم  زا  يزیچ 

ندرک مورحم  دصق  امش  دینکن .  یتّین  دصق و  نینچ  مدادن  رّکذت  امـش  هب  نم  ایآ  تفگ :  دوب  رت  لقاع  هک  اهنآ  زا  یکی  اما  دنا ،  هدرک  مگ 
ِّتین دصق و  ساسا  رب  یهاگ  دنوادخ  هک  دوش  یم  هدیمهف  ینآرق  يارجام  نیا  زا  درک .  مورحم  نآ  زا  ار  امش  مه  دنوادخ  دیتشاد  ار  ارقف 
ُداسَف ِءاقّشلا  َنِم   : )) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا .  تواقش  ببس  - 3 درادن .  تّیلک  رما  نیا  هچرگ  ( 148) دهد یم  رفیک  ام 

 : دـیامرف یم  يرگید  ياج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دور .  یم  یگدـنز  رمع و  زا  تکرب  - 4 تسا .  تواقـش  هناشن  دساف  تّین  ( 149  (() ۀَّیِّنلا
یهلا ياه  تمعن  زا  دناوت  یمن  وا  دراد و  یمرب  تسین  ملاس  شتین  هک  یسک  زا  ار  تکرب  دنوادخ  ( 150  (() ۀَکَرَْبلا ُعِفَتْرَت  ۀَّیِّنلا  َداسَف  َْدنِع  ))

 : تفگ دش و  لاحشوخ  يراد .  باجتسم  ياعد  هس  تبوخ ،  رراک  نالف  رطاخب  دنتفگ :  یـصخش  هب  دنیوگ  یم  دنک .  هدافتـسا  یبوخ  هب 
وا نز  هب  مشچ  مدرم  همه  هک  دید  یم  اریز  دش  خلت  شیارب  یگدنز  اما  دـش  ابیز  رایـسب  شرـسمه  دوش ،  نانز  نیرتابیز  مرـسمه  ایادـخ ! 

نینچ اب  یگدـنز  رگید  اما  دـش  باجتـسم  شیاعد  نک ،  نانز  نیرت  تشز  ار  مرـسمه  ایادـخ  هک  تسب  راـکب  ار  مّود  ياـعد  دـنا .  هتخود 
هب شرسمه  دش و  باجتسم  شیاعد  دوش .  شلّوا  لثم  مرـسمه  ایادخ  تفگ :  درک و  هدافتـسا  مّوس  ياعد  زا  دوبن .  لّمحت  لباق  يرـسمه 
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تاناکما زا  ناسنا  هک  تکرب  ندـش  هتـشادرب  يانعم  تسا  نیا  تفرگن .  يا  هجیتن  اما  تسب  راکب  ار  اـعد  هس  ره  وا  تشگزاـب .  لّوا  لـکش 
 . دربن بوخ  هرهب 

مارحالا ةریبکت 

ربکا هّللا 

مارح اهنآ  رب  اهزیچ  يرـس  کی  دنوش و  یم  جح  لامعا  دراو  نآ  نتفگ  اب  هک  تسا  کّیبل  نتفگ  ناشبجاو  مالک  نیلّوا  ادخ ،  هناخ  نارئاز 
 ، ندز فرح  ندیماشآ و  ندروخ ،  دننام  دنک ،  یم  مارح  رازگزامن  رب  ار  يروما  دوش و  یم  عورـش  ربکا  هّللا  نتفگ  اب  زین  زامن  دوش .  یم 

دننک و یم  رارکت  ار  کّیبل  دنسر  یم  هک  بیشن  زارف و  ره  هب  هار  ریـسم  رد  هّکم  نارئاز  دنیوگ .  یم  مارحالا  ةریبکت  زامن  لّوا  ریبکت  هب  اذل 
(( ربکا هّللا   . )) دـنک رارکت  ار  ربکا  هّللا  تسا  بحتـسم  دوعق  مایق و  ندـش و  تسار  مخ و  ره  رد  زین  رازگزامن  تسا .  بحتـسم  رارکت  نیا 

دونـش و یم  هماـقا  ناذا و  ناوـنع  هب  دـلوت  زاـغآ  رد  ناملـسم  دازوـن  هک  تسا  يا  هملک  نیلّوا  تسا .  حبـص  ماـگنه  هب  بجاو  هملک  نیلّوا 
مه زاـمن  رد  هک  تسا  يرکذ  هناـگی  دوش .  یم  ربـق  دراو  سپـس  و  ّتیم )  زاـمن  رد   ) دوش یم  هدـناوخ  هدرم  رب  هک  تسا  يا  هملک  نیرخآ 
رد مه  هک  تسا  يرکذ  نیرتشیب  ربکا ، )) هّللا   . )) تسا ناذا  ینعی  ناناملـسم  دورـس  رد  هلمج  نیلوا  تسا .  زاـمن  نکر  مه  تسا و  بجاو 

ياهزامن رد  طقف  زور  کی  لوط  رد  ناملـسم  کی  هک  يروطب  دوش ،  یم  هتفگ  نآ  تابیقعت  رد  مه  زامن و  دوخ  رد  مه  زاـمن ،  تامّدـقم 
هدش دراو  ناذا  زامن  ره 5  يارب  - 1 هک :  تروص  نیدب  دـنک .  یم  رارکت  ارنآ  هبترم  دودح 360  بحتسم )  ياهزامن  هن   ) بجاو هناگجنپ 
هبترم يا 4  هماقا  ره  رد  هک  هدش  دراو  هماقا  زامن  ره 5  يارب  - 2 هبترم )  ًاعومجم 30   ) دوش یم  هتفگ  ربکا )) هّللا   )) هبترم یناذا 6  ره  رد  و 
نامه متفه  ریبکت  تسا و  بحتـسم  ریبکت   6 زامن ،  ره 5  رد  مارحالا ،  ةریبکت  زا  لـبق  - 3 هبترم )  ًاـعومجم 20   ) دوش یم  هتفگ  ربکا  هّللا 

ره زا  لبق   - 5 دوش .  یم  ریبـکت  عومجم 5  رد  هک  اهزامن  زاغآ  ِمارحـالا  ةریبکت  - 4 هبترم )  ًاعومجم 30   ، ) تسا بجاو  مارحـالا  ةریبکت 
ره يارب  هک  میراد  هدجـس  ود  زاـمن  تعکر  هدـفه  ره  رد  - 6 هبترم )  ًاعومجم 17   . ) تسا هدـش  دراو  ریبکت  کـی  تعکر  رد 17  عوکر 

تونق ره  زا  لبق  هک  دراد  تونق  کی  زاـمن  ره  - 7 هبترم )  ًاعومجم 68   . ) نآ زا  دعب  یکی  لبق و  یکی  تسا ،  بحتـسم  ریبکت  ود  هدـجس 
هبترم ًاعومجم 15   . ) تسا هدش  دراو  ریبکت  هناگ 3  ياهزامن 5 زا  کیره  نایاپ  رد   - 8 هبترم . )  ًاعومجم 5   ) تسا هدش  دراو  ریبکت  کی 

رمع لوط  رد  هک  فیح  اـما  هبترم )  ًاعومجم 170   . ) مییوگ یم  ارهز  ترـضح  تاـحیبست  ناونع  هب  ریبکت  هبترم  زامن 34  ره  زا  دـعب  - 9 ( 
زا رگید  تسا ،  رتگرزب  ادخ  دیوگب :  هبترم  زا 360  شیب  زور  ره  لماک  هجوت  نامیا و  اب  یناسنا  رگا  هک  میتفگن ،  هجوت  اب  ربکا  هّللا  کـی 

 . درادن ساره  يا  هئطوت  تردقرباو و  تردق  چیه 

رگید ياهزامن  رد  ریبکت 

ياربو میراد  عوکر  جنپ  تایآ  زامن  رد  تسا .  ریبکت  همه  اهراعـش  زامن ،  دعب  لبق و  هک  زامن  رد  طقف  هن  نابرق ،  رطف و  دـیع  ياهزامن  رد 
ره يارب  مالـسا  مییوگب ؟  ریبکت  هنوگچ  زامن  رد  تسا .  زامن  نکر  ریبکت  ًالوصا 5  زین  تّیم  زامن  رد  تسا .  هدـش  دراو  يریبکت  عوکر  ره 

تسد ود  زامن ،  رد  ریبکت  نتفگ  ماگنه  - 1 هلمج :  زا  دوش ،  تاعارم  دـیاب  یبادآ  زین  ربکا  هّللا  نتفگ  رد  تسا .  هدرک  نایب  ار  یبادآ  راک 
 : دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـشاب .  هدـش  مامت  ریبکت  دیـسر  شوگ  لباقم  اهتـسد  یتقو  هک  يروطب  میروایب ،  الاب  اه  شوگ  لباقم  ات  ار 

هدیبسچ مهب  ریبکت  عقوم  تسد  ناتشگنا  - 2 ( 151  . ) تسا رث  ؤم  بلق  روضح  ادخ و  هب  لاهتبا  هجوت و  رد  ریبکت  عقوم  رد  اهتـسد  تکرح 
(152  . ) دنا هدرک  یفّرعم  زامن  تنیز  ار  ریبکت  ماگنه  تسد  ندرکدنلب  تایاور  دشاب .  هلبق  هب  ور  اهتسد  فک  - 3 دور .  الاب  دشاب و 

ریبکت يانعم 
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یـسک هک  تسنآ  زا  رترب  ادـخ  ینعی  ربـکا ،  هّللا  تسا .  یتوکلم  یکلُم و  ینهذ ،  یّـسح ،  ِتادوـجوم  همه  زا  رترب  ادـخ  ینعی  ربـکا ،  هّللا 
تشگ و مامت  سلجم  میا  هدناوخ  میدینـش و  میا و  هتفگ  هچره  زو  مهو  نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  يا  دنک .  فیـصوت  ار  وا  دـناوتب 

زیچ همه  دیاب  ییوگ  یم  ریبکت  نوچ  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میا  هدـنام  وت  فصو  لّوا  رد  نانچمه  ام  رمع  دیـسر  نایاپ  هب 
رطاخب تسا و  رگ  هلیح  وگغورد و  دشاب  هتـسب  يرگید  هب  لد  اما  دـیوگب  ریبکت  نابز  اب  ناسنا  هکنیا  ( 153  . ) وا زج  دوش  کچوک  وت  دزن 

 . دریگ یم  وا  زا  ار  ادخ  رکذ  ینیریش  دنوادخ  رما  نیمه 

یمالسا گنهرف  رد  ریبکت 

یخلت رد  مه  مالـسا ،  ردص  رد  ناناملـسم  اذل  تسا و  هدش  دراو  ربکا  هّللا  نتفگ  عضاوم ،  دراوم و  زا  يرایـسب  رد  هکلب  زامن ،  رد  طقف  هن 
ندنک ماگنه  نیملـسم  قدـنخ ،  گنج  رد  - 1 مینک :  یم  هراـشا  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  اـم  هک  دـنا  هتفگ  یم  ریبکت  اـه  يداـش  رد  مه  اـه و 

 . تسکـش ار  گنـس  يا  هبرـض  اب  دـمآ و  ربمایپ  تسکـشن .  گنـس  اما  تسکـش  گـنلک  هک  دـندرک  دروخرب  یمکحم  گنـس  هب  قدـنخ 
هقرج قرب و  رد  ار  ناریا  مور و  ياهخاک  طوقـس  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اجنامه  رد  دنتفگ و  ریبکت  ادص  کی  ناناملـسم 

اب نیملسم  تفگ و  یم  ریبکت  دنلب  يادص  اب  تشک  یم  هک  ار  سک  ره  نیفـص ،  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  - 2 ( 154  . ) مدید اه  گنس 
هناخ هب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  یبش  - 3 ( 155  . ) تسا هدناسر  تکاله  هب  ار  دادعت  هچ  ترـضح  هک  دـندیمهف  اهریبکت  ندرمش 
هزانج رب  ام  یمارگ  ربماـیپ  - 4 ( 156  . ) دندش لزان  نیمز  هب  نایوگریبکت  هتـشرف ،  رازهداتفه  دـندرب  یم  مالـسلا  امهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع 
مسارم رد  تسا  بحتـسم   - 5 ( 158  . ) دندناوخ ریبکت   70 هزمح ،  ترـضح  دوخ  يومع  هزاـنج  رب  و  ( 157) ریبکت  40 دـسا ،  تنب  همطاف 
شباوث هک  ارهز  ترضح  تاحیبست  رد  - 6 ( 159  . ) دوش هتفگ  ریبکت  کی  دوش  یم  باترپ  ناطیش  هاگیاج  هب  هک  يا  هزیر  گنـس  ره  جح 

هک يا  هملک  نیلوا  دش  دلوتم  مرکاربمایپ  هک  یماگنه  - 7 ( 160  . ) تسا هدمآ  ریبکت  هبترم   34 تسا ،  یبحتسم  زامن  تعکر  رازه  لداعم 
هب دش و  مارحلادجـسم  دراو  ربمایپ  دش ،  حـتف  ناناملـسم  تسدـب  هّکم  هک  يزور   - 8 ( 161  . ) دوب ربکا  هّللا  هکراـبم  هملک  دروآ  ناـبز  رب 
رد - 9 ( 162  . ) داتفا نیکرـشم  مادـنا  رب  هزرل  هک  دـنتفگ  ریبکت  نانچ  دـنلب  يادـص  اب  ناناملـسم  تفگ و  ریبکت  درک و  هراشا  دوسالارجح 
یم زرابم  رافک  زا  ینامرهق  دُُـحا ،  گـنج  رد  - 10 ( 163  . ) دـییوگب ریبکت  دـش  امـش  بجعت  بجوم  يزیچ  هاگره  میناوخ :  یم  تایاور 

(164  . ) دنتفگ ریبکت  دنلب  يادص  اب  ناناملسم  ربمایپ و  هک  درک  دراو  وا  رب  يا  هبرض  نانچ  تفر و  ولج  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیبلط . 
 . وگب ریبکت  هبترم  دروآ 3  ور  وت  هب  یلکـشم  ای  يدرک و  رظن  هنیآ  ای  هام  لـاله  هب  هاـگره  دومرف :  یم  یلع  ترـضح  هب  مرکاربماـیپ  - 11

ردب گنج  رد  - 13 ( 166  . ) دوب ربکا  هّللا  شراعش  درک ،  مایق  هّیما  ینب  تموکح  هیلع  هک  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دنزرف  دیز  - 12 ( 165)
نایم زا  ار  وا  یلع  ترضح  دنداد  ربخ  هک  نیمه  دوب ،  لفون  مان  هب  نمشد  نارـس  زا  یکی  ِتکاله  راظتنا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ، 

ات نکربص  دومرف :  ربمایپ  دـمآ ،  ارهز  ترـضح  يراگتـساوخ  هب  یلع  ترـضح  هک  یماـگنه  - 14 ( 167  . ) تفگ ریبـکت  ربماـیپ  تشادرب 
اهتوکـس ربـکا  هّللا   : )) دومرف ربماـیپ  تفگن .  يزیچ  درک و  توکـس  ارهز  ترـضح  اـما  مراذـگب .  ناـیم  رد  همطاـف  مرتـخد  اـب  ار  عوضوم 

همه درک و  هدجـس  تفگ و  ریبکت  یلع  ترـضح  دیـسر ،  تکاله  هب  اهنآ  هدـنامرف  یتقو  جراوخ ،  اب  گـنج  رد  - 15 ( 168 (( . ) اهرارقا
تسیک امش  ّیصو  دنا  هتشاد  نیشناج  یلبق  ناربمایپ  دنتفگ :  ربمایپ  هب  دندش و  ناملـسم  دوهی  زا  یهورگ  - 16 ( 169  . ) دنتفگ ریبکت  مدرم 
ربمایپ ( 170  . ) دـنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  هک  دنتـسه  ینانم  ؤم  وا و  لوسر  ادـخ و  امـش  ربهر  هک  دـش  لزان  تیالو  هیآ  اجنیا  رد   ؟

وا هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر  لاح  رد  یلع  ترضح  تسا و  لاحـشوخ  هک  دندید  ار  يریقف  دندش  دراو  یتقو  میورب .  دجـسم  هب  دندومرف : 
 . تسا هدـش  شرافـس  موصعم  ناماما  مرح  هب  دورو  ماگنه  هب  ریبکت  نتفگ  - 17 ( 171  . ) دـنتفگ ریبکت  ربمایپ  ماـگنه  نیا  رد  تسا .  هداد 
نآ ریبکت  همه  نیا  لیلد  دیاش  یـسلجم  موحرم  لوق  هب  هک  میناوخ  یم  هلحرم  هس  رد  ریبکت   100 هعماج ،  ترایز  ندناوخ  زا  لبق  هکنانچ 
دوخ ياه  تواضق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  - 18 ( 172  . ) دنکن ناماما  دروم  رد  ّولغ  راچد  ار  امـش  هعماج  ترایز  ِتالمج  هک  دشاب 
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روتسدب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  يرادفرط  مرج  هب  هک  رامت  مثیم  - 19 ( 173  . ) تفگ یم  ریبکت  درک  یم  ییاسانـش  ار  مرجم  یتـقو 
-20 ( 174  . ) دـمآ یم  نوخ  شناهد  زا  تفگ و  یم  ریبکت  تداهـش  هظحل  رد  دـندرک ،  هلمح  وا  هب  هزین  اب  دـش و  هتخیوآ  راد  هب  دایز  نبا 

دش دراو  یلع  ترضح  هک  دوب  ربمایپ  دزن  لیئربج  - 21 ( 175  . ) تفگ یم  ریبکت  تشذگ  یم  هک  ینامـسآ  ره  زا  ربمایپ  جارعم ،  بش  رد 
دنسانش یم  رتشیب  رتهب و  ار  یلع  نیا  نیمز  لها  زا  اه  نامسآ  لها  درک ،  ثوعبم  يربمایپ  هب  ارت  هک  یئادخ  هب  دّمحم !  يا  تفگ :  لیئربج 

هعلق دراو  ناناملسم  یتقو  ربیخ  گنج  رد  - 22 ( 176  . ) میوش یم  ادصمه  وا  اب  زین  ناگتشرف  ام  دیوگ  یم  ریبکت  اه  گنج  رد  وا  هاگره  ، 
(177  . ) دنتشاذگ رارف  هب  اپ  نایدوهی  هک  دنتفگ  یم  ریبکت  نانچ  دندش ، 

دمح هروس 

دمح هروس 

ّالا ةولـص  ال   . )) تسا لطاب  زامن  دوشن ،  هدناوخ  زامن  رد  هروس  نیا  رگا  دوش و  هدناوخ  دـمح  هروس  دـیاب  مارحالا ،  ةریبکت  نتفگ  زا  سپ 
هیآ تفه  هروـس  نیا  دوـش .  یم  زاـغآ  هروـس  نیا  اـب  نآرق  اریز  تسا ،  باـتکلا  ۀـحتاف  هروـس ،  نـیا  رگید  ماـن  ( 178  (() باتکلا ۀـحتافب 

هروس ( 180  . ) تسا نآرق  ياه  هروس  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  يراصنا  هّللادـبع  نبرباـج  تیاور  هب  اـنب  و  ( 179) دراد
تیمها رد  دـناوخب .  دوخ  هناگجنپ  ياهزامن  رد  ارنآ  راب  هد  يزور  لقادـح  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  هک  تسا  يا  هروس  اـهنت  دـمح ، 

مان زا  ( 181  . ) دـینکن بجعت  دـش  هدـنز  دـیدناوخ و  هدرم  رب  ار  هروس  نیا  هبترم  داتفه  رگا  هدـمآ :  تایاور  رد  هک  سب  نیمه  هروس  نیا 
هدـمآرد و باتک  تروص  هب  يروآ و  عمج  مرکاربمایپ  نامز  رد  نآرق  تایآ  مامت  دوش  یم  مولعم  باتکلا ،  ۀـحتاف  هب  هروس  نیا  يراذـگ 

داعم هلءاسم  وا ،  تافـص  ادخ و  هرابرد  یتاراشا  دمح ،  هکرابم  هروس  تایآ  تسا .  هدش  هداد  رارق  باتک  يادتبا  زاغآ و  رد  ناشیا  رما  هب 
يایلوا هار  همادا  هب  ار  دوخ  هقالع  هروس  نیا  رد  نینچمه  دراد .  دنوادخ  تّیبوبر  تیمکاح و  لوبق  و  قح ،  هار  رد  يورهر  تساوخرد  و  ، 

مه ینامسج و  ياهدرد  زا  افـش  مه  تسا .  افـش  هیام  دمح  هروس  مینک .  یم  زاربا  ناگدش  بضغ  ناهارمگ و  زا  راجزنا  يرازیب و  ادخ و 
 . تسا هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  ار  یناوارف  تایاور  باتکلا  ۀحتاف  ریسفت  باتک  رد  ینیما  همالع  موحرم  یحور .  ياه  يرامیب  زا  افش 

دمح هروس  یتیبرت  ياهسرد 

ساسحا نیّدـلا )  موی  کلام   ) و نیملاعلا )  ّبر   ) اب - 2 دنک .  یم  دیما  عطق  ادـخ  ریغ  زا  هّللا )  مسب   ) اب دـمح ،  هروس  توالت  رد  ناسنا  - 1
 ( میحّرلا نمحّرلا   ) اب - 4 دنک .  یم  رارقرب  طابترا  یتسه  دوخ و  نایم  نیملاعلا )  ّبر   ) هملک اب  - 3 تسا .  كولمم  بوبرم و  هک  دنک  یم 

( دـبعَن كاّیا   ) اب - 6 دوـش .  یم  هدودز  تماـیق  زا  شتلفغ  نیدــلا )  موـی  ِکـلام   ) اـب  - 5 دـنیب .  یم  وا  هدرتـسگ  فـطل  هیاـس  رد  ار  دوـخ 
َتمعنا  ) اب  - 8 دور .  یم  نوریب  ادخریغ  زا  یبلط  يرای  رکف  زا  نیعتـسن )  كاّیا   ) اب - 7 دراذگ .  یم  رانک  ار  یبلط  ترهـش  یهاوخدوخ و 

يزور میـسقت  يرواد و  زا  عقاو  رد  دوسح  اریز  تشاذگ ،  رانک  ار  تداسح  دیاب  تسوا و  تسدب  اه  تمعن  میـسقت  هک  دمهف  یم  مهیلع ) 
َتمعنا نیّذلا  طارص   ) اب - 10 دنک .  تساوخرد  ار  قح  هار  رد  يراپسهر  میقتسُملا )  طارّـصلا  انِدها   ) اب - 9 تسین .  یضار  ادخ  تسد  هب 

لها لطاب و  زا  نیلاّضلا )  الو  مهیلع  بوضغملاریغ   ) اب تیاـهن  رد  و  - 11 دراد .  یم  مالعا  ادخ  هار  ناوریپ  اب  ار  دوخ  یگتـسبمه  مهیلع ) 
 . دیوج یم  يرازیب  لطاب 

 ( میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسِب  )

عورـش تساهنآ ،  هقالع  مارتحا و  دروم  هک  شیوخ  ناگرزب  زا  یکی  مان  اب  ار  مّهم  ياهراک  هک  تسا  مسر  فلتخم  ماوقا  مدرم و  نایم  رد 
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لمع دوخ  دساف  ای  حیحـص  دیاقع  راکفا و  ساسا  رب  سکره  هّتبلا  دسر .  ماجنا  هب  دوش و  زاغآ  یکرابم  تنمیم و  اب  راک  نآ  ات  دننک ،  یم 
هکنانچ دننک .  یم  عورـش  ار  دوخ  ياهراک  ادخ  يایلوا  تسد  هب  ادـخ و  دای  مان و  اب  یـضعب  اه و  توغاط  اهتب و  مان  اب  یـضعب  دـنک .  یم 

رفح يارب  مرکاربماـیپ  زین  قدـنخ  گـنج  رد  دـننز ،  یم  نیمز  رب  ار  شگنلک  نیلوا  ّمهم  دارفا  ار ،  مهم  ياـه  ناـمتخاس  هدـش  مسر  زورما 
زاغآ رد  هکلب  نآرق  يادتبا  رد  اهنت  هن  هّللا ،  مسب  تسا .  یحو  باتک  زاغآرـس  هّللا ،  مسب  دـندز .  نیمز  هب  دوخ  ار  گنلک  نیلّوا  قدـنخ ، 

هب نافوط  جاوما  نایم  رد  حون  ترضح  یتشک  یتقو  تسا .  هدوب  ایبنا  همه  لمع  هحولرس  هّللا ،  مسب  تسا .  هدوب  ینامسآ  ياه  باتک  مامت 
 . تسادخ مان  اب  یتشک  نیا  فقوت  تکرح و  ( 182 () اهیـسرم اهیرجم و  هّللا  مسب   : ) هک دیوش  راوس  تفگ :  دوخ  نارای  هب  حون  داتفا ،  هار 
 . درک زاغآ  میحرلا )  نمحرلا  هّللا  مسب   ) هلمج اـب  ار  دوخ  هماـنتوعد  درک ،  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  ابـس  هکلم  یتقو  زین  نامیلـس  ترـضح 
هب نینچمه  ( 183  . ) تسا روما  یماـجرفان  بجوم  نآ  كرت  اـهراک و  تکرب  هیاـم  هّللا ))  مسب   : )) دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ره عورش  رد  هّللا ))  مسب   )) ِندروآ نابز  هب  ( 184  . ) سیونب وکین  ارنآ  اهدِّوَج ))  : )) دومرف تشون  یم  ار  هّللا ))  مسب   )) هلمج هک  یصخش 

یگا یتح  رگید .  ياهراک  زا  يرایـسب  ییوشانز و  حاکن و  بکرم ،  رب  ندشراوس  ندیباوخ ،  ندروخاذغ ،  تسا ؛  هدـش  شرافـس  يراک 
دّحوم رادفده و  ِناسنا  ِكاروخ  هک  تسا  نآ  زمر  نیا  و  تسا .  مارح  نآ  تشوگ  فرـصم  دوش  حبذ  هّللا ))  مسب   )) نتفگ ِنودب  یناویح 

مرآ و هناـخراک  کـی  تـالوصحم  هک  هنوگناـمه  مینک ؟  عورـش  هّللا ))  مسب   )) اـب ار  يراـک  ره  ارچ  دـشاب .  هتـشاد  یهلا  تهج  دـیاب  زین 
ياهفرظ هچ  دـنز ،  یم  فورظ  مامت  يور  ار  دوخ  تمالع  يزاس  ینیچ  هناـخراک  کـی  ًـالثم  دراد و  ار  هناـخراک  نآ  صوصخم  تمـالع 

رب مه  تسا و  هتـشارفارب  اـهناگداپ  تارادا و  زارف  رب  مه  هک  دراد  دوخ  هب  صوـصخم  یمچرپ  يروـشک  ره  اـی  و  کـچوک ،  هچ  گرزب و 
تمالع و هّللا ))  مسب   )) هلمج تسا و  یناملـسم  هناشن  مرآ و  زین  ادخ  دای  ادـخ و  مان  نادـنمراک ،  يرادا  زیم  يور  رب  مه  اه و  یتشک  زارف 
هچ ینامز ،  ره  رد  هناخراک و  هچ  دجـسم و  هچ  یناکم ،  ره  رد  کـچوک و  هچ  گرزب و  هچ  يراـک ،  ره  رد  تسا و  یناملـسم  نیا  زمر 

یتح نکن ،  شومارف  ار  هّللا ))  مسب   : )) میناوخ یم  ثیدـح  رد  اذـل  تسا و  يراج  ناملـسم  نابز  رب  كرابم  مالک  نیا  ماش ،  هچ  حـبص و 
 . تسا هدـش  دراو  دـهد ،  دای  كدوک  هب  ار  هّللا ))  مسب   )) راب نیلّوا  يارب  هک  یـسک  شاداپ  رد  زین  یتاـیاور  رعـش .  تیب  کـی  نتـشون  رد 

هتسنادن و هروس  ءزج  ار  هّللا  مسب  دارفا ،  یضعب  هچرگ  تسا ؟  لقتسم  هیآ  کی  دمح و  هروس  ءزج  میحرلا )  نمحرلا  هّللا  مسب   ) ایآ ( 185)
 ، تفگن ار  هّللا  مسب  زامن  رد  يزور  هیواعم  هکنانچ  دنا .  هدش  عقاو  نیملـسم  ضارتعا  دروم  اما  دـنا ،  هدرک  كرت  زامن  رد  ار  نآ  تئارق  ای 

دوخ ریـسفت  رد  يزار  رخف  ( 186 ( ؟  يدرک شومارف  اـی  يدـیدزد  ار  هیآ  َتیـسَن )) ! ؟  ْمَا  َْتقَرَـسَا   )) دـنتفگ هدرک و  ضارتـعا  وا  هب  مدرم 
دنسُم رد  زین  لبنح  نبدمحا  دراد .  ار  داقتعا  نیا  دوخ  ریسفت  رد  زین  یـسولآ  تسا و  دمح  هروس  ءزج  هّللا  مسب  هک  دروآ  یم  لیلد  هدزناش 

رب هقباـس  لاـس  دـص  هک  نیعمجا ،  مهیلع  هّللا  تاولـص  هّللا  لوسر  تیب  لـها  داـقتعا  هب  تسا .  هروس  ءزج  هّللا  مسب  هک  تسا  هدروآ  دوـخ 
 ، تسا هدش  حیرـصت  اهنآ  یکاپ  تمـصع و  رب  زین  نآرق  رد  هدیـسر و  تداهـش  هب  ادخ  هار  رد  دنراد و  نّنـست  لها  بهاذـم  ِیهقف  ناربهر 

زاـمن رد  هک  دنتـشاد  رارـصا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  تسا .  هروـس  ءزج  لقتـسم و  يا  هیآ  دوـخ  میحّرلا )  نمحّرلا  هّللا  مسب   ) هلمج
یمن هروس  ءزج  ای  دـندناوخ و  یمن  زامن  رد  ار  هّللا  مسب  هیآ  هک  یناسک  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دـنیوگب و  دـنلب  ار  هّللا ))  مسب  ))

نبا دـمح ،  هروس  ریـسفت  رد  يرهطم  دیهـش  همالع  دـندرب !  تقرـس  هب  ار  نآرق  هیآ  نیرتهب  ( 187  (() ۀیآ مرکَا  اوقرَـس   : )) دومرف دـندرمش 
هّللا مسب  هک  دـنک  یم  یفرعم  یناسک  هلمج  زا  ار  یطویـس  يزار و  رخف  سوواط ،  ءاطع ،  ریبز ،  نبا  رمع ،  نبا  یئاسک ،  مصاع ،  ساـبع ، 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هدومرف  هب  هک  تسا  هدماین  هّللا  مسب  هبوت ، )  هروس   ) تئارب هروس  يادتبا  رد  هّتبلا  دنا .  هتـسناد  یم  هروس  ءزج  ار 
 . تسین راگزاس  نیکرشم  زا  تئارب  مالعا  اب  تسا و  تمحر  ناما و  هملک  هّللا  مسب  هک  تسا  نآ  رطاخب 

هّللا مسب 

مان هب  رفک و  زمر  نارگید  مان  هب  دـیحوت و  زمر  هّللا ،  مسب  تسام .  يدـیحوت  يریگ  تهج  رگنایبو  یهلا  هغبـصو  گنر  رگناشن  هّللا ،  مسب 
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ِّحبَـس  ) ِيانعم میهد .  رارق  يرگید  مان  وا  مان  ياج  هب  هن  میربب و  ار  يرگید  مان  ادـخ ،  مان  رانکرد  هن  تسا .  كرـش  هناشن  نارگید  ادـخ و 
ییادخ گنر  هچره  تسا و  ماود  اقب و  زمر  هّللا ،  مسب  دشاب .  هّزنم  یکیرش  ره  زا  دیاب  زین  راگدرورپ  مسا  یتح  هک  تسا  نآ  ّکبَر )  َمْسا 
هاگرد هب  زجع  راهظا  ربکت و  زا  يرود  زمر  هّللا ،  مسب  تسوا .  هب  لّـکوت  ادـخ و  هب  قشع  زمر  هّللا ،  مسب  ( 188  . ) تسا یناف  دشاب  هتشادن 

دای رکذ و  زمر  هّللا ،  مسب  تساهراک .  هب  ندیـشخب  تسادق  زمر  هّللا ،  مسب  تسادخ .  مان  اب  اهراک  ندرک  همیب  زمر  هّللا ،  مسب  تسادـخ . 
هن یتسه ،  وت  مفده  ایادخ  هک  تسا  ناسنا  فده  رگنایب  هّللا ،  مسب  منک .  یمن  شومارف  لاح  چیه  رد  ارت  ایادـخ  هک  تسادـخ  یگـشیمه 

ياوتحم هک  تسا  نآ  رگنایب  هّللا ،  مسب  نارگید .  هن  میوج  یم  دادمتـسا  وا  زا  طـقف  طـقف و  ینعی  هّللا ،  مسب  اهـسوه .  هن  اـیند و  هن  مدرم ، 
 . تسا هدش  لزان  تمحر  رهظم  قح و  ءادبم  زا  هروس 

هّللا هژاو 

اراد ار  تالامک  مامت  هک  دـنا  هدرک  ینعم  یعقاو  دوبعم  هب  ار  هّللا ))   )) دـنا و هتـسناد  َدَـبَع ))  )) ياـنعم هب  َِهلَا ))  )) زا ار  هّللا )   ) هشیر یـضعب 
یسدقم تاذ  ینعی  هّللا ))   )) هملک نیاربانب  تسا .  تریح  قشع و  یگتخابلد و  يانعمب  هک  دنا  هتسناد  َِهلَو ))  )) ارنآ هشیر  یضعب  اّما  دشاب . 

هملک يارب  لماک  يا  همجرت  دـنوادخ ))  )) اـی ادـخ ))  )) هملک تشاد  هجوت  دـیاب  تسا .  هتخاـس  دوخ  هتفیـش  ریحتم و  ار  همه  وا  هبذـج  هک 
يانعمب زین  دنوادخ ))  )) هملک دوش و  یم  هتفگ  دوجولا  بجاو  هفسلف ،  رد  هک  هدوب  يآدوخ ))   )) لصا رد  ادخ ))  )) اریز تسین ،  هّللا ))  ))

ای بحاص  يانعم  هک  تسادـیپ  هتفگان  و  هناخ .  ِبحاص  ینعی  هناخ ))  ِدـنوادخ   : )) مییوگ یم  یـسراف  تایبدا  رد  هکنانچ  تسا .  بحاص 
ار تالامک  همه  اریز  تسا ،  شتـسرپ  قشع و  هتـسیاش  هک  یتاذ  ینعی  هّللا ))   )) هکلب تساـسران .  هاـتوک و  هّللا  همجرت  يارب  بجاو  ِدوجو 

هراشا مادک  ره  دنوادخ  ياه  مان  ًالوصا  تساهنآ .  نیرت  عماج  هّللا ))   )) هک تسا  هدمآ  ادـخ  يارب  مان  دـص  دودـح  نآرق  رد  دراد .  رب  رد 
اهمان یضعب  تسا ،  فلتخم  رشب  دارفا  ياه  مان  دشاب .  ادخ  يارب  يا  هناشن  تمالع و  کی  طقف  هکنآ  هن  دراد ،  ادخ  تافـص  زا  یتفـص  هب 

لثم دنراد  تفلاخم  مه  یهاگ  هکلب  دـنرادن ،  صخـش  نآ  تافـص  اب  ینعم  نآ  تقباطم  ظفل و  يانعم  هب  يرظن  چـیه  دـنا و  تمالع  طقف 
تسه و زین  وا  فصو  تسوا ،  مسا  هکنآ  رب  هوالع  صخـش  کی  مان  یهاـگ  اـما  دـشاب !  قداـص  ییوگغورد ،  رایـسب  صخـش  مسا  هکنآ 

تمالع اهنت  تعاـس  گـنز  يادـص  لـثم  اـهمان  یـضعب  وگتـسار .  ناـسنا  يارب  قداـص  مسا  لـثم ،  دراد  وا  تـالامک  تافـص و  هب  هراـشا 
ُءامْـسَالا ِهِّلل  َو   : ) دـیامرف یم  نآرق  دراد .  اوتحم  مه  تسا و  تمـالع  مه  نّذ  ؤم  يادـص  ریظن  اـهمان  یـضعب  اـما  تسا ،  ناـمز  ندیـسرارف 

ءامـسا ناونع  هب  هک  هدش  رکذ  ادـخ  يارب  مان  تایاور 99  رد  تسادـخ .  صوصخم  اهمان  نیرتهب  وکین و  ياه  ماـن  ینعی  ( 189  () ینسُحلا
ریبک نشوج  ياعد  رد  و  ( 190  . ) دوش یم  باجتـسم  شیاعد  دناوخب  اهمان  نیا  اب  ار  ادخ  سکره  تسا  هدمآ  دنا و  هدـش  یفرعم  ینـسح 

ار دوخ  راک  ناسنا  هک  تسا  نآ  زمر  هّللا ))   )) ِلابندب میحر ))   )) و نمحر ))   )) هملک ود  ندمآ  میناوخ .  یم  تفـص  مان و  رازه  اب  ار  ادـخ 
نآ زمر  تمحر ،  ظافلا  اب  راک  عورـش  تسادـخ .  اهتمحر  اهدـیما و  همه  ءاشنم  هک  دـنادب  دـنک و  زاغآ  یهلا  تمحر  فطل و  هب  دـیما  اـب 
مان نمحر ،  دـنک .  دادمتـسا  یهلا  تمحر  همـشچرس  زا  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  تسا و  تمحر  فطل و  رب  یهلا  يانب  لـصا و  هک  تسا 

رب هوالع  تسین ،  هدرتسگ  ای  دنرادن و  یتمحر  ای  نارگید  تسا .  یگـشیمه  ریگارف و  هدرتسگ و  وا  تمحر  اهنت  اریز  تسادخ  صوصخم 
هژاو ود  دروم  رد  دنـشودب !  ریـش  اـت  دـنهد  یم  فلع  دـنراد ،  يورخا  اـی  يویند  شاداـپ  عـقوت  دنـشخب  یم  يزیچ  مه  رگا  نارگید  هکنآ 

 . تفگ میهاوخ  نخس  رتشیب  میحّرلا ))  نمحّرلا   )) هیآ لیذ  رد  میحّرلا ))   )) و نمحّرلا ))  ))

( ِهّلِل ُدمَحْلَا  )

هملک ًالثم :  دنور .  یم  راکب  یصاخ  ياج  رد  مادکره  اما  دنراد ،  ینعم  کی  رهاظ  رد  هچرگ  رکش ، ))  )) و حدم ))  (( ، )) دمح  )) ِتاملک
زا هچ  دشاب و  درف  ِتالامک  رطاخب  هچ  قحان ،  یـسولپاچ و  يور  زا  هچ  دـشاب و  قح  هب  شیاتـس  هچ  تسا ،  شیاتـس  يانعم  هب  حدَـم ))  ))
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اما تسا .  هدیسر  ناسنا  هب  نارگید  زا  هک  تسا  یتمعن  ریخ و  ربارب  رد  ساپـس  رکـش ، ))  )) هملک ینیریـشدوخ .  لافغا و  ای  عمط و  سرت و 
شتـسرپ ّدح  هب  هک  یـشیاتس  ساپـس و  تسا .  شتـسرپ  نآ  هتفهن و  زین  يرگید  يانعم  ساپـس ،  شیاتـس و  رب  هوالع  دمَح ، ))  )) هملک رد 

دعب هچرگ  تسوا .  صوصخم  شتـسرپ  اریز  تسادخ ،  صوصخم  دمَح  اما  تسا ،  زیاج  نارگید  رکـش  حدم و  اذل  تسا و  دمح  دسرب ، 
ناشن هک  نیدـلا ))  موی  کلام   (( ، )) میحّرلا  (( ، )) نمحّرلا  (( ، )) نیملاعلّابر  : )) تسا هدـمآ  ادـخ  يارب  فصو  راهچ  هِّللدـمحلا ))   )) زا

دمح ینعی  تسا ،  هدمآ  هِّلل ))   )) هملک زیچ  ره  زا  لبق  اما  دشاب ،  ادخ  ِيوگدمح  یهلا ،  تمظع  فاطلا و  نیا  رطاخب  دیاب  ناسنا  دهد  یم 
هب تمـشچ  تسود  زا  رگ  دشاب .  هدـماین  شرانک  رد  یفاصوا  نینچ  هک  مه  ضرف  رب  تسا ،  دـمح  هتـسیاش  وا  اهنت  نوچ  تسوا  يارب  اهنت 

تسود دنب  رد  هن  یشیوخ  دنب  رد  وت  تسوا  ناسحا 

( َنیمَلاعلا ِّبَر  )

َو ِضْرالاَو  ِتاومَّسلا  ُّبَر   : ) تسوا ناشراگدرورپ  تساهنآ ،  نایم  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا .  یتسه  همه  راگدرورپ  دـنوادخ ، 
تاداـمجلا و نـم   : )) دـنیامرف یم  نیَملاـع ))   )) ریـسفت رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  ( 192 () ٍء یَـش  ِّلُـک  ُّبَر  َوُـه   ) و ( 191 () امُهَْنَیب ام 
اه ناـسنا  نآرق ،  رد  نیَملاـع ))   )) زا دارم  یهاـگ  هچرگ  تسا .  ناـج  یب  رادـناج و  ناویح ،  داـمج و  راـگدرورپ  وا  ینعی  تاـناویحلا )) 

دوش یم  هدیمهف  هیآ  نیا  زا  تسا .  هدش  لامعتسا  تاقولخم  مامت  يانعم  هب  نیملاع  تاقولخم و  يانعم  هب  َملاع  دراوم ،  رتشیب  اّما  دنتـسه ، 
یئادـخ تادوجوم ،  زا  یعون  ره  يارب  هک  دنتـشاد  داقتعا  اه  تّلم  یـضعب  نایم  رد  تیلهاج و  رد  هچنآ  تسوا و  یتسه  ماـمت  راـگدرورپ 

دشر يارب  يریـسم  شنیرفآ ،  زا  سپ  تادوجوم  همه  يارب  دنوادخ  تسا .  لطاب  يرکف  تسا ،  هدیدپ  نآ  عّونلّابر ))   )) هک تسا  لقتـسم 
یسک ام  راگدورپ  ( 193  () يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍء  یَش  َّلُک  یطْعَا  يذَّلا  اَنُّبَر   . ) تسوا تیاده  ریـسم  نامه  یهلا  تیبرت  هدومن و  نییعت  لماکت  و 

دای لسع  روبنز  هب  هک  تسوا  تسا .  هدومن  تیادـه  لاـمک  يوس  هب  ار  اـهنآ  سپـس  هدیـشخب و  دوجو  تمعن  تادوجوم  همه  هب  هک  تسا 
روطب هک  هدـیرفآ  ناـنچ  ار  ناـسنا  ندـب  دـنک و  هریخذ  ار  دوخ  یناتـسمز  توق  هنوـگچ  هتخوـمآ  هچروـم  هب  دـکمب و  یهاـیگ  هچ  زا  هداد 
ربارب رد  هک  تسا  نآ  ناسنا  ياه  یگژیو  زا  یکی  تسا .  شیاتـسو  ساپـس  هتـسیاش  يدـنوادخ  نینچ  يرآ  دـنک .  يزاس  نوخ  راـکدوخ 

هتـسیاش شلامج  لامک و  رطاخب  لاعتم ،  دنوادخ  دـنک .  یم  رکـشت  اه  ناسحا  اه و  تمعن  ربارب  رد  شیاتـس و  یئابیز ،  لامک و  لامج و 
طرـش هب  درادـن ،  قولخم  زا  يرازگـساپس  اب  یتافانم  ادـخ ،  زا  رکـشت  هّتبلا  تسا .  يرازگرکـش  قیال  شماعنِا  ناسحا و  رطاخب  شیاتس و 

ءاشنم و تقیقح  رد  دنک ،  یم  نارگید  زا  یشیاتس  هنوگره  ینابز  ره  اب  سک  ره  عقاورد  هچرگ  دشاب .  ادخ  ریـسم  رد  ادخ و  رما  هب  هکنآ 
 ( نیَملاعلا ّبر   . ) تسا گنتاگنت  یمئاد و  يا  هطبار  تاقولخم  اب  دنوادخ  هطبار  ینعی  نیَملاعلا )  ّبر   . ) دنک یم  دـمح  ار  نآ  همـشچرس 
الُک  . ) دنتـسه یهلا  ياه  تمعن  زا  يریگ  هرهب  لاح  رد  زین  اهدـب  هک  نابوخ  اـهنت  هن  دراد .  دوجو  همه  يارب  تیبرت  دـشر و  ناـکما  ینعی 

ره هب  سکره  ات  میا  هتـشاذگ  زاب  همه  يارب  ار  نادـیم  مینک و  یم  کـمک  ار  همه  اـم  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  ( 194 () ِءالُؤه َو  ِءال  ؤه  ُّدُِـمن 
ّبر  . ) دـسر یمن  شیاـهوزرآ  همه  هب  سک  همه  هک  تسا  یعیبـط  تسا ،  عـناوم  محازت و  راد  اـیند  نوـچ  هّتبلا  دـسرب .  دراد  هـک  یفدـه 

هدش و هتفرگ  تیبرت  دشر و  يانعم  هب  ََیبَر ))  )) هشیر زا  ای  ّبر ))  )) هملک نآ .  ّربدم  مه  تسا  یتسه  ِکلام  مه  دـنوادخ  ینعی  نیملاعلا ) 
ُّبَر ُهّللا  كَراـبَت  رمـالاَو  ُقـْلَْخلا  َُهل   . ) نآ ّربدـم  ّیبرم و  مه  تسا  ناـهج  بحاـص  مـه  دـنوادخ  بحاـص .  ياـنعم  هـب  َّبَر ))  )) هژاو زا  اـی 
 (( نیملاعلا ّبر  هِّللدـمحلا   )) هملک تایاور  قبط  تسوا .  همه  هدـنهد  شرورپ  مه  نآ و  هرادا  مه  تسوا  زا  شنیرفآ  مه  ( 195 () َنیَملاْعلا
اعد هنرگو  دینک  ادخ  دمح  ادخ ،  زا  یتساوخرد  اعد و  هنوگره  زا  لبق  هدش  شرافـس  اذـل  تسا و  دـنوادخ  ياه  تمعن  زا  رکـشت  نیرتهب 
ِنَا ْمُهیوْعَد  ُرِخآ  َو   : ) هک دـننک  یم  رارکت  ار  راعـش  نامه  راک  نایاپ  رد  تشهب  لها  هکلب  شیاین ،  اعد و  ِزاـغآ  رد  اـهنت  هن  تسا .  صقاـن 

(196 () َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَْحلا 
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( ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلَا  )

همجرت نابرهم  هدنشخب  يرّهطم ،  دیهـش  همّالع  لوق  هب  اریز  تسین ،  یئاسر  لماک و  همجرت  نابرهم ))  هدنـشخب   )) هب هملک  ود  نیا  همجرت 
و نمحر ))   )) هچرگ تسا .  هدـشن  تفاـی  یـسراف  ِلداـعم  هژاو  هملک ،  ود  نیا  يارب  ًـالوصا  میحر و  نمحر و  هن  تـسا ،  فوـئر  داوـج و 

همه تسا و  یئادتبا  هک  دوش  یم  هتفگ  یهلا  هدرتسگ  ِتمحر  هب  نمحر ))   )) اّما دنا ،  هدـش  هتفرگ  ۀـمحر ))   )) هشیر زا  ود  ره  میحر ))  ))
یم لزان  ناراکوکین  رب  اـهنت  بوخ  ياـهراک  هجیتن  شاداـپ و  ناونع  هب  هک  تسا  یتمحر  میحر ))   )) یلو دوش ،  یم  لـماش  ار  اـه  ناـسنا 

 . تسا میحر  نانم  ؤم  هب  اهنت  اما  تسا ،  نمحر ))   )) تاـقولخم ماـمت  هب  تبـسن  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هدومرف  هب  اذـل  دوش . 
تمحر یتسه ،  يارب  زین  وا  باتک  ربماـیپ و  هکناـنچ  ( 197  () ۀَـمحَّرلا ِهِسفَن  یلَع  َبتَک   : ) تسا هدرک  بجاو  دوـخ  رب  ار  تمحر  دـنوادخ 
تیبرت همزـال  مّلعم  بوچ  نوـچمه  زین  وا  تبوـقع  رفیک و  تسا و  تمحر  ساـسا  رب  وا  تیبرت  شرورپ و  ( 198 () َنیَملاْعِلل ًۀَمْحَر   : ) تسا

وا ریگارف  تمحر  رهاـظم  همه  هتـشذگ  ناربج  يارب  تصرف  نداد  ناـنآ و  یـشوپ  بیع  ناگدـنب و  هبوت  لوبق  ناـهانگ و  ندیـشخب  تسا . 
نآرق ياه  هروس  همه  اذل  تسا ،  تمحر  فطل و  دسرب  يدوجوم  ره  هب  وا  بناج  زا  هچره  تسوا و  تمحر  هولج  یتسه  ًالوصا  دنتـسه . 

فطل و ساـسا  رب  یهلا  تیبرت  ینعی  نیملاـعلّابر ، ))   )) راـنک رد  میحرلا ))  نمحرلا   . )) دوـش یم  زاـغآ  میحرلا ))  نمحرلا  هّللا  مسب   )) اـب
میلعت رـشب  هب  ار  نآرق  نابرهم  ِيادخ  ( 199 () َنآرُْقلا َمَّلَع  ُنمْحَّرلَا   : ) تسا یناـبرهم  محر و  هیاـپ  رب  زین  وا  میلعت  هکناـنچ  تسا ،  تـمحر 

 . دشاب میحر  نابرهم و  هراومه  دیاب  ّیبرم  مّلعم و  هک  تساه  ناسنا  ام  يارب  یسرد  دوخ  نیا  و  درک . 

( ِنیّدلا ِمْوَی  کِلام  )

تنطلـس و تحت  کلُم  مه  تسوا و  تّیکلام  ِتحت  کِلم  مه  زین  یتسه  ِکلَم .  مه  تسا و  کلام  مه  دـنوادخ  تسازج .  زور  کلام  وا 
ِکلاـم َّمُهّللا  لـُق   : ) تسوا تیکلاـم  تحت  مه  تموکح  یتـح  دوـش و  یم  لـماش  ار  زیچ  همه  تسا و  ریگارف  وا  تّیکلاـم  وا .  تموـکح 

هن تسا ،  یعقاو  ادـخ  تیکلام  اورنامرف .  مکاح و  مه  تسا و  کلام  مه  دوخ  ندـب  ياضعا  هب  تبـسن  زین  ناسنا  هکناـنچ  ( 200  () ْکلُملا
زا دـنیب  یم  روما  ایـشا و  کلام  ار  دوخ  ایند  رد  ناسنا  نوچ  اما  ترخآ ،  مه  تسایند و  ِکلام  مه  دـنوادخ  هچرگ  يدادرارق .  يرابتعا و 

ار یهلا  ِتیکلاـم  دوش ،  یم  هدز  رهُم  اـهنابز  وحم و  اـه  تبـسن  عطق و  بابـسا  همه  هک  زور  نآ  رد  یلو  دوـش ،  یم  لـفاغ  یلـصا  ِکـلام 
هزاـت هک  وا  و  تسیک ؟  نآ  زا  تموکح  زورما  مْوَْیلا )  کـْلُْملا  ِنَِمل   : ) دوش یم  باـطخ  وا  هب  اذـل  دـنک ،  یم  كاردا  ساـسحا و  یبوـخب 
تـسا نیدلا ))  موی  کلام   )) دـنوادخ دـیوگ :  یم  زامن  ره  رد  هک  يرازگزامن  ( 201 () راهَّْقلا ِدِحاْولا  ِهِّلل   : ) دیوگ یم  هدـش  زاب  شمـشچ 

 . تسازج زور  باتک  باسح و  رکف  هب  ادتبا  زا  دنکب  دهاوخ  یم  هک  يراک  ره  تسا و  تمایق  داعم و  ِدای  رد  هراومه 

نید هژاو 

مالْسِْالا ِهّللاَْدنِع  َنیّدلا  َّنِا   : ) دیامرف یم  نآرق  هکنانچ  یهلا ،  نوناق  تعیرـش و  - 1 تسا :  هتفر  راکب  نوگانوگ  یناـعم  رد  نید ))   )) هملک
صلاخ نید  ( 203 () ُِصلاْخلا ُنیّدـلا  ِهِّلل   : ) دـیامرف یم  نآرق  هکنانچ  تعاطا ،  لمع و  - 2 تسا .  مالـسا  ادـخ  دزن  رد  نید  انامه  ( 202 ()
تمایق زور  ياه  مان  زا  یکی  ِنیّدلاِمْوَی ) ِکلام   : ) دیامرف یم  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنانچ  ازجو ،  باسح  - 3 تسادخ .  يارب  صلاخ )  لمع  )

ُمْوَـی َناـّیَا  َنُولَئـْـسَی   : ) هـک دــنک  یم  لـقن  تماـیق  ِنارکنم  لوـق  زا  نآرق  هکناـنچ  شاداـپ .  رفیک و  زور  ینعی  تـسا ،  نیّدــلا ))  موـی  ، ))
َمْوَی ال ِنیّدـلا  ُمْوَی  ام  کیرْدَا  ام  َُّمث   : ) دـیامرف یم  زور  نیا  یفرعم  ماـقم  رد  اـی  و  تسا ؟  تقو  هچ  تماـیق  زور  دنـسرپ  یم  ( 204 () ِنیّدلا

يارب سکچیه  هـک  تـسا  يزور  تـسا ! ؟  يزور  هـچ  تماـیق )  زور   ) نـید زور  یناد  یمن  ( 205  () هِّلل ٍذـئَمْوَی  ُْرمالاَو  ًاْئیَـش  ٍسْفَِنل  ِکلْمَت 
ادرف رکف  هب  زورما  زا  رازگزامن  يا  هک  تسا  رادشه  راذنا و  نیّدـلا )  موی  کلام   . ) تسا مکاح  یهلا  نامرف  اهنت  درادـن و  یئآراک  یـسک 
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ناگتسب و ( 207 () ْمُکُماحْرَا ْمُکَعَْفنَت  َْنل   ) هک یئادرف  درادن ،  یعفن  دنزرف  تورث و  لام و  ( 206 () َنُوَنب َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  ال   ) هک ییادرف  شاب . 
زیچ کـی  اـهنت  هک  ییادرف  ریبدـت ،  تصرف  رکف  هن  دراد و  یـشارترذع  هزاـجا  ناـبز  هن  هک  ییادرف  دـنناسر ،  یمن  يا  هدـیاف  زین  ناـکیدزن 
دهد یم  ناشن  میحرلا ))  نمحّرلا   )) رانک رد  نیّدـلا ))  موی  کلام   )) ِنتفرگرارق تسا .  دـنوادخ  فطل  نآ  تسا و  زاس  هراـچ  زاـسراک و 
ْئِّبَن  : ) دـیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد  میرک  نآرق  هکناـنچ  رگیدـکی .  راـنک  رد  هیبـنت  قیوشت و  دنـشاب و  مه  راـنک  رد  دـیاب  دـیما  میب و  هک 
یلو ما  هدنزرمآ  نابرهم و  رایسب  نم  هک  هدربخ  مناگدنب  هب  ربمایپ !  يا  ( 208 () ُمیلالا ُباذَْعلا  َوُه  یباذَع  َّنَا  َو  ُمیحَّرلا  ُروُفَْغلا  اَنَا  ّینَا  يدابِع 

(209 () ِباقِْعلا ُدـیدَش  ِبْوَّتلا  ُِلباق   : ) دـنک یم  یفرعم  نینچ  ار  دـنوادخ  رگید  يا  هیآ  رد  و  تسا .  كاـندرد  زین  نم  تازاـجم  باذـع و 
تسا و هدنهددیما  میحّرلا ))  نمحّرلا   )) لاحره هب  ناراکهنگ .  دـیدش  هدـننک  تبوقع  مه  تسا و  ناراکهنگ  هبوت  هدـنریذپ  مه  دـنوادخ 
زا سویءام  هن  ددرگ و  رورغ  راچد  هن  اـت  دـشاب  ءاـجر  فوخ و  دـیما و  میب و  ناـیم  دـیاب  ناملـسم  و  هدـنهد ،  میب  نیّدـلا ))  موَی  کـِلام  ))

 . یهلا تمحر 

( ُنیعَتْسَن كاّیِا  َو  ُدُبْعَن  كاّیِا  )

دُعب ود  هلمج  نیا  نارگید .  هدـنب  هن  میتسه  وت  هدـنب  طقف  ینعی  دـبعن )) كاّیا   . )) میئوج یم  يرای  وت  زا  اهنت  میتسرپ و  یم  ارت  اهنت  ایادـخ 
دراد توغاط  هب  رفک  ادخ ،  هب  نامیا  رانک  رد  لماک  بتکم  يرآ  وا .  ریغ  يارب  یگدنب  یفن  يرگید  وا و  يارب  یگدنب  ِتابثا  یکی  دراد : 

رفک ياهنم  ادخ  هب  نامیا  ناملسمان !  دیاش  دنتسه و  ناملسم  همین  دنا  هتفریذپ  ار  اه  توغاط  هطلس  اّما  دنراد ،  نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  و 
رازگزامن اذل  دش و  هدنهانپ  تردق  تدحو و  زکرم  هب  دیاب  كرش  رادم  رد  نتفرگرارق  زا  ییاهر  يارب  ریسا !  ناملـسم  ینعی  توغاط ،  هب 

هب نم  ایادخ !  هک :  دیوگ  یم  نخـس  نادّـحوم  مامت  زا  یگدـنیامن  هب  ایوگ  هکلب  دـشاب ،  دوخ  رکف  هب  هک  دـنیب  یمن  ار  دوخ  اهنت  زامن  رد 
یم یگدنب  تدابع و  ار  وت  یگمه  ام  ما و  هدمآ  نیملـسم  ِعمج  نایم  رد  اذل  مشاب و  هتـشاد  هتـسیاش  یتدابع  ات  متـسین  قیال  لباق و  ییاهنت 

هلحرم رد  يدارف  زامن  دوش و  هدـناوخ  تعامج  هب  لصا  رد  دـیاب  زامن  نیاربانب  میئوج .  یم  دادمتـسا  وت  زا  ام  همه  هک  نم  طـقف  هن  مینک . 
دنک یم  حرطم  ار  یلمعو  يدابع  دیحوت  هیآ  نیا  داد و  دنوادخ  زا  حیحـص  تخانـش  يرظن و  دـیحوت  ام  هب  یلبق  تایآ  دراد .  رارق  يدـعب 

میحر و نمحر و  ِيادخ  ارچ  شاب .  تسرپ  هناگی  نک و  تدابع  ار  هناگی  اهنت  زین  لمع  رد  هکلب  سانـشب ،  یگناگی  هب  ار  ادـخ  طقف  هن  هک 
هدنب هن  روز و  رز و  هدـنب  هن  برغ ،  قرـش و  هدـنب  هن  شاب  ادـخ  هدـنب  طقف  يورب ؟  نارگید  یگدـنب  غارـس  هب  ینکاهر و  ار  کلام  ّبر و 
دروم رد  هکنانچ  دـهد .  روتـسد  ای  هزاـجا  وت  هب  دـنوادخ  هکنآ  رگم  يرادـن ،  ار  ناـحلاص  زا  ِتعاـطا  یگدـنب و  قح  یّتح  اـه .  توغاـط 

رگا هکنانچ  تسا .  هدرک  تعاـطا  ار  ادـخ  دـنک  يوریپ  لوسر  زا  سکره  ( 210 () َهّللا َعاطَا  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم   : ) دـیامرف یم  شربمایپ 
اهنت لقع  مکح  هب  دیاب  ناسنا  مینک .  یم  ادخ  زا  تعاطا  تقیقح  رد  تسا و  هداد  روتـسد  ام  هب  وا  نوچ  مینک ،  یم  ردام  ردپ و  زا  تعاطا 
مامت ّبر  تالامک و  مامت  عماج  زین  دنوادخ  و  تیبرت ،  دشر و  دـنمزاین  میتسه و  لامک  قشاع  اه  ناسنا  ام  اریز  دریذـپب ،  ار  ادـخ  یگدـنب 

زور نآ  کلام  رایتخا و  بحاص  وا  مینارگن  رود  هدنیآ  زا  رگا  تسا و  میحر  نمحر و  وا  میدـنمزاین  ّتبحم  رهم و  هب  رگا  تسا .  شنیرفآ 
زا هن  ما .  هتسبن  لد  وت  ریغ  هب  اما  متـسه ،  مدرم  اب  ینعی  دبعَن )) كاّیا  (( ؟  میهاوخب ددم  اهنآ  زا  میورب و  نارگید  يوس  هب  ارچ  سپ  تسا ، 

مناد یم  هکلب  منک .  اـهر  ار  قلاـخ  وت  هک  موش  یم  بوذ  هعماـج  رد  هن  منک و  شومارف  ار  وت  قلخ  هک  مریگ  یم  هراـنک  نیملـسم  عاـمتجا 
يا هداد  رارق  شنیرفآ  رد  وت  هک  یلئاـسو  بابـسا و  زا  هچرگ  ینعی  نیعتـسَن ))  كاـّیا   . )) درذـگ یم  قلخ  ناـیم  زا  قلاـخ  يوـس  هب  ریـسم 
رارق ببس  ار  يزیچ  مه  يزوس .  ببس  زاس و  ببس  وت  تسوت .  تسدب  یببـسو  هلیـسو  ره  ییآراکو  رثا  میناد  یم  اما  مینک ،  یم  هدافتـسا 
اهنت ینعی  دبعَن )) كاّیا   . )) تسوت هدارا  موکحم  تعیبطو  تسا  نیناوق  همه  رب  مکاح  وت  هدارا  يریگب .  ارنآ  رثا  یناوت  یم  مه  یهد و  یم 

ام هب  وت  زا  بوـبحم  مادـک  مینک .  یم  تداـبع  ار  وـت  ّتبحم  قـشع و  يور  زا  هکلب  عـمط ،  سرت و  يور  زا  هن  اـم  یـشتسرپ و  هتـسیاش  وـت 
رایتخا ياراد  سپ  ُدـُبْعَن ))  )) مییوگ یم  نوچ  ضیوفت .  هن  ربج و  هن  ینعی  نیعتـسَن ))  كاّیا  دـبعَن و  كاّیا  (( ؟  رت نابرهم  اـم  هب  رتکیدزن و 
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هب ار  زامن  ینعی  نیعَتسَن ))  كاّیا  ُدبعَن و  كاّیا   . )) تسین ام  رایتخا  رد  روما  همه  میدنمزاین و  سپ  نیعتـسن ))   )) مییوگ یم  نوچ  میتسه و 
رب ار  وت  نم  ایادخ  ینعی  دـُبعَن )) كاّیا   . )) میتسه گنهامه  لدـمه و  ربارب و  ردارب و  فص ،  کی  رد  ناناملـسم  اب  میناوخ و  یم  تعامج 
زا دریگ .  یم  هرهب  رتدوز  دنیبب  یلاعت  يادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  هک  يا  هدنب  و  كاّیا ))   : )) میوگ یم  اذل  منیب و  یم  رظان  رـضاح و  دوخ 

میوش یم  انشآ  ادخ  تافص  اب  لّوا  میسر .  یم  باطخ  روضح و  هب  اجنیا  رد  اما  میتفگ ،  یم  نخس  ادخ  اب  یبایغ  روطب  دمح  هروس  يادتبا 
 . مینک یم  رارکت  ار  كاّیا ))   )) هملک تسا ،  نیریـش  بوبحم  اب  وگتفگ  نوچ  هکلب  راـبکی  طـقف  هن  و  میـسر .  یم  شدوخ  هب  مک  مک  اـما 

رگا ( 211 () ُهّللا اَندَـه  ْنَا  الَْول  َيِدَـتْهَِنل  اّنُک  ام  َو   : ) میتسه وت  کمک  دـنمزاین  مه  ندرک  تابع  رد  اّما  تساـم ،  زا  تداـبع  هچرگ  ایادـخ ! 
لاکـشا دشاب  وا  تیاضر  اب  رگا  وا  ریغ  زا  دادمتـسا  اّما  میئوج ،  یم  تناعتـسا  وا  زا  اهنت  هچرگ  میتفای .  یمن  تیاده  ام  دوبن  یهلا  تیادـه 

یم روتـسد  ام  هب  دوخ  دـنوادخ  درادـن .  دـیحوت  اب  یتافانم  نیا  دریگ و  یم  کمک  دوخ  رکف  ورین و  دادعتـسا و  زا  ناسنا  هکنانچ  درادـن . 
ارم ایادخ !  درک :  یم  اعد  هک  یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درادن .  ناکما  يرای  نواعت و  نودب  یگدـنز  اریز  اُونَواعَت ))  : )) دـهد

يراکمه و نودـب  یگدـنز  اریز  نکن ،  دـب  دارفا  جاتحم  ارم  ایادـخ !  وگب :  هکلب  تسین ،  حیحـص  فرح  نیا  دومرف :  نکن ،  مدرم  جاتحم 
تاروتـسد ربارب  رد  درادن و  یهاوخدوخ  رورغ و  ربکت و  حور  رگید  ُدبعَن )) كاّیا   : )) دیوگب هناقداص  هک  یـسک  تسین .  نکمم  يرایمه 

 . درواـیب شهاـگرد  هب  ار  ّللذـت  نیرتـهب  دـیاب  هدرک ،  وا  رب  ار  فطل  نیرتـشیب  دـنوادخ  نوـچ  هک  دـناد  یم  تسا .  عـیطم  عضاـخ و  یهلا 
ارم ریغ  وت  اّما  مرادن ،  ار  وت  زج  یسک  نم  ییالوم .  وت  ما و  هدنب  نم  دیوگب :  هناعضاخ  دتسیاب و  قلطم  يالوم  ربارب  رد  قلطم  دبع  نوچمه 

 . میوجب ددم  وت  زا  هراومه  دیاب  متسه و  وت  مرک  فطل و  جاتحم  اپارس  نم  هکلب  يرادن ،  زاین  نم  ِتدابع  هب  وت  يراد .  ناوارف 

 ( میقَتْسُمْلا َطارِّصلا  اَنِدْهِا  )

شالت رد  زین  ناسنا  و  ( 212 () ریصَْملا ِْهَیِلا   : ) تسادخ يوسب  تکرح  لاح  رد  یتسه  ناوراک  امرف .  تیاده  میقتسم  هار  هب  ار  ام  ادنوادخ ! 
يارب مالسا  تسا .  یفارحنا  اههار  یقاب  دراد و  دوجو  میقتسم  هار  کی  اهنت  یتکرح  ره  رد  و  ( 213  () کِّبَر یِلا  ٌحِداک  کَّنِا   : ) تکرح و 

نیا تسا و  هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ار  تکرح  هلیسو  مه  هدرک و  صخشم  ار  دصقم  مه  امنهار ،  مه  هدومن  نییعت  هار  مه  تکرح  نیا 
ار یئوج  قح  لامک و  دـشر و  هب  لیم  ناسنا ،  ره  ترطف  ناج و  قمع  رد  دـنوادخ  میورب .  هار  مادـک  هب  مینک  باختنا  دـیاب  هک  میتسه  اـم 

َنیذَّلاَو  : ) دریگ یم  رارق  دــنوادخ  صاـخ  تیاـنع  دروـم  داد  شرورپ  اـیبنا  تاـمیلعت  وـترپ  رد  ار  شــشک  لـیم و  نـیا  رگا  هـک  هداد  رارق 
دهد یم  ناشن  اهنآ  هب  ار  شدوخ  ياههار  دنک و  یم  رتشیب  ار  ناشتیاده  دنوادخ  دنریذپب  ار  تیاده  هک  نانآ  ( 214 () ًيدُه ْمُه  َدازاْوَدَتْها 

هنوگچ دـکمب و  اهلگ  دهـش  زا  هنوگچ  هک  لسع  روبنز  تیادـه  ریظن  ینیوکت  تیادـه  یکی  دـنک ،  یم  حرطم  ار  تیادـه  عون  ود  نآرق  . 
 . تسا یهلا  يایبنا  ياه  یئامنهار  نامه  دراد و  اه  ناسنا  هب  صاصتخا  هک  یعیرشت  تیاده  یکی  دزاسب و  لسع 

؟  تسا مادک  میقتسم  طارص 

ياـههار ناـسنا  یگدـنز  رد  تسا .  عیـسو  نشور و  راومه ،  هار  ینعم  هب  تسا ،  هدـمآ  نآرق  رد  هبترم  زا 40  شیب  هک  طارـص ))  )) هملک
ناکاین هار  اه ،  توغاط  هار  مدرم ،  ياه  سوه  هار  دوخ ،  ياه  سوه  هار  دنک :  باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  دیاب  وا  هک  دراد  دوجو  يددـعتم 

 . ادـخ يایلوا  ادـخ و  هار  هرخالاب  هدـشن و  هبرجت  ياههار  یناطیـش ،  ياه  هسوسو  هار  يداژن ،  یموق و  ياه  بّصعت  تهج  هب  ناینیـشیپ  و 
هک دراد  یتازایتما  هار  نیا  اریز  دنک ،  یم  باختنا  ار  وا  يایلوا  ادخ و  هار  اهنت  هار  همه  نیا  نایم  زا  ادـخ  هب  دـقتعم  ناسنا  هک  تسا  یعیبط 
هار تسا  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  هار  نیرتکیدزن  هار  نیا  اذـل  تسا ،  هطقن  ود  نایم  هار  نیرت  هاتوک  میقتـسم ،  هار  دـنرادن :  اـههار  رگید 

نایم اریز  تسین ،  رتشیب  هار  کی  دـنک .  یم  رییغت  زور  ره  نارگید  ای  دوخ  ياهـسوه  قبط  هک  رگید  ياههار  فالخرب  تسا ،  تباـث  یهلا 
هک رگید  ياههار  فالخرب  تسا ،  رطخ  یب  نئمطم و  یهار  تسا  ددعتم  رگید  ياههار  اما  دراد .  دوجو  میقتـسم  طخ  کی  اهنت  هطقن  ود 
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تخاب تسکش و  نآ  رد  دناسر و  یم  ادخ  ياضر  ینعی  دصقم ،  هب  ار  ناسنا  هک  یهار  دراد .  رارق  طوقس  رطخ  ضرعم  رد  هراومه  ناسنا 
َنیلَسْرُْملا َنَِمل  کَّنِا   : ) تسایبنا هار  نامه  میقتـسم ،  هار  ( 215  () میقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ّیبَر  َّنِا   : ) تسادخ هار  میقتـسم ،  هار  درادن .  دوجو 

هیکت لّکوت و  میقتسم ،  هار  ( 217 () ٌمیقَتْسُم ٌطارِص  اذ  یناوُُدبْعا ه  ِنَا  َو   : ) تسادخ یگدنب  هار  میقتـسم ،  هار  ( 216 () ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع 
رد مه  دریگب و  کمک  دنوادخ  زا  هار  باختنا  رد  مه  دیاب  ناسنا  ( 218 () ٍمیقَتْسُم ٍط  ارِص  یِلا  َيِدُه  ْدَقَف  ِهّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَم  َو   : ) تسادخ رب 

يداع مدرم  اهنت  هن  اذل  دنک .  تفایرد  قرب  یلـصا  عبنم  زا  هظحل  ره  دیاب  ندنام  نشور  يارب  هک  یپمال  دـننام  هار .  رد  ندوب  نداد و  همادا 
رد طقف  هن  درادب .  رادیاپ  میقتسم  طارص  رب  ار  نانآ  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  زامن  ره  رد  دیاب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ادخ و  ربمایپ  هکلب 

هراومه دیاب  لیـصحت ،  رد  هچ  جاودزا و  رد  هچ  تسود ،  باختنا  هچ  لغـش و  باختنا  هچ  يراک ،  ره  رد  لاح و  همه  رد  هکلب  زامن  لاح 
یم شزغل  راچد  لمع  رد  اما  دنک  یم  رکف  حیحـص  دیاقع  رد  ناسنا  اسب  هچ  اریز  دهد .  رارق  میقتـسم  ریـسم  رد  ار  وا  هک  دهاوخب  ادـخ  زا 

ُقیرَّطلاَو ۀَّلَضَم  ُلامِّشلا  َو  ُنیمَْیلَا   : )) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  يور  هنایم  لادتعا و  هار  میقتـسم ،  هار  سکع .  هب  یهاگ  دوش و 
هنوگره زا  يرود  ینعی  میقتـسم ،  هار  تسا .  طسو  هار  نامه  تداعـس  قیرط  تسا و  فارحنا  تسار  پچ و  ( 219  () ةَّداجلا َیِه  یطْسُْولا 

لمع هن  ییارگ و  نهذ  هن  ییارگ ،  هعماـج  هن  ییارگدرف و  هن  ضیوفت ،  هن  ربـج و  هن  ّقـح ،  رد  ّوـلغ  هن  قـح و  راـکنا  هن  طـیرفت ،  طارفا و 
تابّیط میرحت  هن  ییارگ ،  هفطاع  هن  یگدز و  لـقع  هن  قلخ ،  زا  تلفغ  هن  ّقح و  زا  تلفغ  هن  یگدز ،  ترخآ  هن  ییارگاـیند و  هن  یگدز ، 

راکفا و دـیاقع و  رد  هچ  هکلب  هن .  هن و  هن و  رّوهت ،  هن  سرت و  هن  ّقلمت ،  هن  تداسح و  هن  فارـسا ،  هن  لُخب و  هن  تاوهـش ،  رد  هطوغ  هن  و 
میریگب کمک  ادخ  زا  هراومه  دیاب  میقتسم  طارـص  رد  تکرح  يارب  میریگب .  شیپ  ار  لادتعا  هنایم و  هار  هراومه  راتفر ،  لامعا و  رد  هچ 

هک دنک  یم  روبع  تمایق  ِطارص  زا  یـسک  دراد .  دوجو  طوقـس  رطخ  هظحل  ره  تسا و  رتزیت  ریـشمش  زا  رتکیراب و  وم  زا  طارـص  نیا  اریز 
ربج هب  لئاق  یکی  یقالخا .  یلمع و  ِتافارحنا  هچ  يرکف و  ِتافارحنا  هچ  دوشن ،  فرحنم  یهلا  میقتـسم  طارـص  زا  ایند  رد  دشاب  هتـسناوت 

و تسا ،  رایتخا  هدارا و  یب  درادـن و  يریثءاـت  دوخ  تشونرـس  رد  ناـسنا  هک  اـیوگ  دـهد ،  یم  تبـسن  ادـخ  هب  ار  اـهراک  همه  دوش و  یم 
دناد یم  يداع  مدرم  نوچمه  ار  ینامسآ  ناربهر  یکی  دنیب .  یم  هتـسب  ار  ادخ  تسد  هتـسناد و  ءاشیام  لاّعف  هراک و  همه  ار  دوخ  يرگید 
ادخ يایلوا  هب  لّسوت  ترایز و  یکی  درمـش !  یم  ادخ  دوخ  هکلب  ادخ و  دنزرف  ار  حیـسم  درب و  یم  الاب  ییادخ  ّدـح  رد  ار  اهنآ  يرگید  و 
هناخ زا  شرـسمه  دهد  یمن  هزاجا  اجبان ،  تریغ  يور  زا  یکی  دوش !  یم  لّسوتم  راوید  تخرد و  هب  یّتح  يرگید  دـناد و  یم  كرـش  ار 
یهلا میقتسم  ریسم  زا  فارحنا  همه  اهنیا  دتـسرف .  یم  رازاب  هچوک و  هب  باجح  یب  ار  شرـسمه  یتریغ  یب  يور  زا  يرگید  دوش و  جراخ 

ًانید ٍمیقَتْـسُم  ٍطارِـص  یِلا  ّیبَر  ینیدَـه  ینَّنِا  ْلـُق   : ) تسا میقتـسم  طارـص  رب  نم  راوتـسا  اـجرباپ و  نـید  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  هـک  تـسا 
ًۀَُّما ْمُکاْنلَعَج  ِکلذَک  َو   : ) دنشاب نارگید  يوگلا  هوسا و  ات  مداد  رارق  هنایم  یتّما  ار  مالـسا  تّما  دیامرف :  یم  رگید  ياج  رد  و  ( 220 () ًامَِیق

 . میتسه ام  میقتسم  هار  دندومرف :  یم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ( 221  () ساّنلا یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَسَو 
دوخ تاروتسد  رد  اهنآ  دنتسه .  ینامـسآ  ناربهر  هار ،  نیا  رد  نتـشادرب  مدق  يارب  وگلا  هوسا و  میقتـسم و  هار  یلمع  ینیع و  هنومن  ینعی 

هب ار  ام  هراومه  حلـص ،  رهق و  تّبحم و  هقالع و  راهظا  قافنا ،  داقتنا و  لیـصحت ،  حـیرفت و  راک و  لیبق  زا  یگدـنز  لـئاسم  ماـمت  هراـبرد 
لوصا فیرـش  باتک  رد  تادابعلا ))  یف  داصتقالا   )) ناونع تحت  یباب  رد  تاشرافـس  نیا  هک  دـنا .  هدرک  شرافـس  يور  هنایم  لادـتعا و 

تسا هدش  یهن  طیرفت  طارفا و  زا  دیکءات و  لادتعا  هبنج  هب  اهنآ  رد  هک  ار  تایاور  تایآ و  زا  ییاه  هنومن  اجنیا  رد  ام  تسا .  هدمآ  یفاک 
اهْطُْـسبَتالَو کُِقنُع  یِلا  ًَۀلُوْلغَم  كَدَی  ْلَعَْجت  ال   . ) دینکن فارـسا  یلو  دیماشایب  دیروخب و  ( 222 () اُوفِرُْست َو ال  اُوبِرْـشاَو  اُولُک   : ) میروآ یم 

اُوفِرُْسی َْمل  اوُقَْفنَا  اذِا  َنیذَّلَا   . ) يوش جاتحم  دوخ  دعب  هک  تسد  هداشگ  نانچ  هن  شاب و  هتـسب  تسد  هن  ندرک  قافنا  رد  ( 223 () ِطْسَْبلا َّلُک 
ور هنایم  هکلب  لُخب  لها  هن  دنفارـسا و  لها  هن  قاـفنا  ماـگنه  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنم  ؤم  ( 224 () ًاماوق کـِلذ  َْنَیب  َناـک  َو  اُوُرتْقَی  َْمل  َو 
اب هکلب  هتـسهآ  رایـسب  هن  ناوخب و  دـنلب  رایـسب  هن  ار  تزامن  ( 225 () ًالیبَس ِکلذ  َْنَیب  ِغَْتباو  اِهب  ُِتفاُخت  ـال  َو  ِکتولَِـصب  ْرَهَْجت  ـال   . ) دنتـسه

دیدش و راّفک  هب  تبـسن  هبذاج .  مه  دراد  هعفاد  مه  نم  ؤم  ( 226 () ْمُهَْنَیب ءامَحُر  ِراّفُْکلا  یَلَع  ءاّدِشَا  ُهَعَم  َنیذَّلاَو   . ) ناوخب لدتعم  یئادـص 
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تاکز مه  دـیناوخب و  زامن  مه  قولخم .  اب  طابترا  مه  قلاخ  اب  طابترا  مه  ( 227 () ًةاکَّزلا اُوتآ  َو  َةولَّصلا  اوُمیقَا   . ) میحر نانم  ؤم  هب  تبـسن 
 : دیامرف یم  نآرق  هچرگ  حـلاص .  لمع  راتفر و  مه  تسا و  مزال  یبلق  رواب  نامیا و  مه  ( 228 () ِتاِحلاّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلَا   . ) دیهدب

اهنآ تعاطا  دنرادزاب ،  ادخ  هار  زا  ار  امش  رگا  دیامرف :  یم  رگید  ياج  رد  اما  دینک  ناسحا  نیدلاو  هب  تبسن  ( 229 () ًاناسِْحا ِْنیَِدلاْولِاب  َو  )
امش اه  ینمشد  هن  و  ( 231 () ْمُکِسُْفنَا یلَع  َْول  َو  ِهِّلل  َءادَهُش   : ) درادزاب قح  نایب  زا  ار  امـش  اه  یتسود  هن  ( 230 () امُهْعُِطت الَف   : ) تسین زیاج 
یم تاجانم  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع ،  بش  ( 232 () اُولِدْعَت ْنَا ال  یلَع  ٍمْوَق  ُن  اَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَیال  َو   . ) دنک رود  هنالداع  راتفر  زا  ار 

اب هتفر و  هاگنابرق  هب  دیاب  دیع  زور  اما  دـنناوخ ،  یم  اعد  نابرق  دـیع  بش  هفرع و  زور  ادـخ  هناخ  نارئاز  درک !  یم  زیت  ریـشمش  مه  درک و 
داعبا همه  هب  هکلب  دـنک ،  شومارف  ار  يا  هبنج  دـنک و  هجوت  يا  هبنج  هب  هک  تسین  يدـعب  کی  نید  مالـسا  هرخالاب  و  دـنوش !  انـشآ  نوخ 

 . تسا هدرک  هجوت  هنایم  لادتعا و  ّدح  رد  ناسنا  دوجو 

( َنیّلاّضلاَالَو ْمِهْیَلَع  ِبوُضْغَمْلا  ِرْیَغ  ْمِهْیَلَع  َتْمَعْنَا  َنیذَّلا  َطارِص  )

رازگزامن ناهارمگ .  هن  يدرک و  بضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هار  هن  نک ،  تیادـه  یتخاس  دوخ  تمعن  لومـشم  ار  اهنآ  هک  یناسک  هار  هب 
نآ رد  یهلا  ناگتفای  تمعن  هک  دنک  تیاده  یهار  نامه  هب  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  میقتـسم ،  هار  هب  تیادـه  تساوخرد  لابندـب 

ءاسن هیآ 68  هب  ار  رامـش  هجوت  اجنیا  رد  هک  دنک  یم  یفرعم  ار  هورگ  نیا  میرم  هروس  ءاسن و 58  هروس  تایآ 68  رد  نآرق  دنا .  هدوب  هار 
هک یناسک  َنیِحلاّـصلاَو ) ءادَـهُّشلاَو  َنیقیَدِّصلاَو  َنّییبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  َنیذَّلا  َعَم  کـئلُواَف  َلوُسَّرلاو  َهّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو   : ) مینک یم  بلج 
 . ناحلاص ادهش و  نایوگتسار و  ناربمایپ و  زا  هدیشخب ،  تمعن  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اب  نانآ  دنیامنب ،  لوسر  ادخ و  يوریپ 
 ، ناکاپ ناکین و  نیا  هار  ندومیپ  يوزرآ  دـهد .  رارق  ناحلاص  ادهـش و  ایبنا و  ّطـخ  رد  ار  وا  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  رازگزاـمن  نیارباـنب 

 . دراد یم  هدنز  رازگزامن  رطاخ  نهذ و  رد  هراومه  ار  نانآ  هرطاخ  دای و  هتشادزاب و  يور  ههاریب  يورجک و  رطخ  زا  ار  ناسنا 

؟  دننایک ناهارمگ  ناگدش و  بضغ 

ناگدـش بضغ  ناونع  هب  لیئارـسا ،  ینب  دومث و  داع و  موق  نوچمه  ییاـه  تّما  بهلوبا و  نوراـق و  نوعرف و  دـننامه  يدارفا  نآرق ،  رد 
بـضغ رهق و  راتفرگ  هک  اههورگ  دارفا و  نیا  دننامه  لمع  قالخا و  داقتعا و  رد  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  زامن  ره  رد  ام  دنا .  هدش  یفرعم 
شیوخ رـصع  مدرم  مامت  رب  ینامز  تسا ،  هدمآ  رتشیب  نآرق  رد  اهنآ  نّدمت  یگدنز و  ناتـساد  هک  لیئارـسا  ینب  میـشابن .  دنا ،  هدش  یهلا 

نیا زا  دـعب  اّما  مداد .  يرترب  نایناهج  رب  ار  امـش  ( 233 () َنیَملاعلا َیلَع  ْمُُکْتلَّضَف   : ) دـیامرف یم  اهنآ  دروم  رد  دـنوادخ  هک  دنتـشاد  يرترب 
اُؤاـب َو   : ) دـیامرف یم  دروم  نیا  رد  نآرق  هک  دـندش  دـنوادخ  بضغ  رهق و  راـچد  هتـسیاشان  راـتفر  رادرک و  رطاـخ  هب  يرترب ،  تلیـضف و 

ار تاروت  ینامـسآ  تاروتـسد  دوـهی ،  ِنادنمـشناد  تسا .  هدوـب  ناـنآ  راـتفر  رد  رییغت  تلع  هب  تشونرـس  رییغت  نیا  ( 234 () ِهّللاَنِم ٍبَضَِغب 
و ( 236 () ابِّرلا ُمِهِذْخَاَو   : ) دندروآ يور  يراوخ  مارح  يراوخابر و  هب  اهنآ  نادنمتورث  راّجت و  ( 235  () ِملَْکلا َنُوفِّرَُحی   : ) دندرک فیرحت 

وت دنتفگ :  یسوم  هب  دندز و  زابرـس  دربن  ههبج  هب  نتفر  زا  سرت ،  ای  يرورپ و  نت  ّتلع  هب  هزرابم ،  داهج و  هب  توعد  ربارب  رد  مدرم  هدوت 
یلمع يرکف و  تافارحنا  نیمه  ( 237 () َنُودِعاق انُهیه  ّانِا  ِالتاقَف  کُّبَر  َو  َْتنَا  ْبَهْذاَف   ! ) میا هتسشن  اج  نیمه  ام  دیورب  گنج  هب  تیادخ  و 

لها هن  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  زامن  ره  رد  سپ  تخاس .  التبم  یگدنکفارـس  تلذ و  رعق  هب  ّتزع  جوا  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دـش  ثعاب 
دارفا نوچمه  هکنانآ  میـشابن ،  ناهارمگ  زا  نینچمه  داهج .  گنج و  زا  رارف  لها  هن  يراوخاـبر و  لـها  هن  میـشاب ،  ادـخ  باـتک  فیرحت 

دنروخ و یم  زور  خرن  هب  ار  نان  دنور .  یم  ییوس  هب  دنشاب  هتشاد  یفده  هکنآ  نودب  هظحل  ره  دنا و  ینادرگرـس  تریح و  راچد  هدشمگ 
بوضغملا  )) نوچمه هن  دنا و  هدمآ  ناحلاص  ایبنا و  طخ  رد  مهیلَع ))  َتمعنَا   )) نوچمه هن  نّیلاض ))   . )) دنرادن يرایتخا  هدارا و  دوخ  زا 

نوچمه هک  دنتـسه  بلط  هافر  درد و  یب  توافت ،  یب  يدارفا  هکلب  دننک ،  یم  یبلط  هزرابم  يریگ و  ههبج  ادخ ،  نید  لباقم  رد  مهیلع )) 
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ای دنـشاب  مکاح  ناربمایپ  هک  دـنک  یمن  یقرف  اهنآ  يارب  دـنرادن .  لطاب  ّقح و  هب  يراـک  دـنا و  توهـش  مکـش و  رکف  رد  اـهنت  ناـیاپراهچ 
هار ریز  دنهارمگ  هورگ  نیا  دـنک .  تموکح  دـهاوخ  یم  هک  سک  ره  دنـشاب  يدام  ِشیاسآ  هافر و  رد  اهنآ  هک  تسنآ  مهم  اه ،  توغاط 

هقالع و قشع و  دـمح ،  هروس  نایاپ  رد  رازگزامن  تسا .  ّيربت  ّیلوت و  لـماک  قادـصم  هیآ  نیا  دـنا .  هدـیزگنرب  دوخ  يارب  ار  یـصخشم 
زا رّفنت  زاربا  نیمه  و  دـیوج .  یم  تئارب  يّربت و  خـیرات  ناهارمگ  نابوضغم و  زا  هتـشاد و  زاربا  ناحلاص  ادهـش و  ایبنا و  هب  ار  دوخ  يّالوت 
دنک یم  شرافس  نآرق  دزاس .  یم  مواقم  رادیاپ و  نانآ  تموکح  شریذپ  ربارب  رد  ار  یمالـسا  هعماج  زامن ،  ره  رد  ناهارمگ  نابوضغم و 

 . دیریذپن ار  یهلا  ِناگدش  بضغ  هورگ  یتسرپرس  زگره  ( 238 () ْمِْهیَلَع ُهّللا  َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلَوَتَت  ال  : )

دیحوت هروس 

دیحوت هروس  تّیمها 

 ، دنک باختنا  ار  يا  هروس  ره  دـناوت  یم  رازگزامن  هک  دوش  هدـناوخ  نآرق  ياه  هروس  زا  رگید  یکی  دـیاب  دـمح ،  هروس  زا  دـعب  زامن  رد 
شرافس ام  هب  تایاور  رد  اذلو  دراد  حیجرت  دیحوت  هروس  اه ،  هروس  نایم  رد  اما  دنراد .  بجاو  هدجـس  هک  يا  هروس  راهچ  زا  ریغ  هب  هّتبلا 

نیا ( 239  . ) دیـشاب یعقاو  نارازگزامن  زا  ات  دـیناوخب  ار  هروس  نیا  ناتزامن  ياه  تعکر  زا  یکی  رد  لـقاال  زور  هنابـش  ره  رد  تسا  هدـش 
مه زامن  زا  دعب  رگا  هکلب  زامن ،  رد  اهنت  هن  تسا .  روبز  لیجنا و  تاروت و  مّوس  کی  هکلب  نآرق ،  مّوس  کی  هزادـنا  هب  تیمها ،  رد  هروس 

کچوک هروس  نیا  هچرگ  دـنک .  یم  تمحرم  ناـسنا  هب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  دـنوادخ  دوش ،  هدـناوخ  زاـمن  بیقعت  ناونع  هب  هروس  نیا 
یقیمعو قیقد  دارفا  هدـنیآ  رد  تسناد  یم  نوچ  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هکنانچ  تسالاب ،  رایـسب  نآ  ياوتحم  اما  تسا 

هکلب هدـش ،  شرافـس  زاـمن  رد  اـهنت  هن  هروس  نیا  تئارق  درک .  لزاـن  ار  دـیدح  هروس  لّوا  تاـیآ  نینچمه  هروس و  نیا  دـنوش ،  یم  ادـیپ 
نارادرسو نارای  زا  یکی  ذاعم  نبدعـس  دنک .  یم  همیب  تارطخ  ثداوح و  زا  ار  ناسنا  هناخ  هاتوک و  ار  ملاظ  دارفا  ّرـش  نآ ،  رّرکم  توالت 

هتشرف رازهدون  دومرف :  درک و  تکرش  هنهرباپ  ربمایپ  وا  هزانج  عییشت  رد  تسا .  نوفدم  هنیدم  عیقب  ناتسربق  رد  هک  دوب  ادخ  لوسر  ِرگـشل 
ذاعم نبدعـس  هزانج  عییـشت  يارب  هتـشرف  همه  نیا  وت و  لوزن  لیلد  دندیـسرپ :  لیئربج  زا  ربمایپ  دـنا .  هدـمآ  دعـس  عییـشت  يارب  نامـسآ  زا 

رد دـناوخ .  یم  ار  ٌدَـحَا )) ُهّللا  َوُه  ُْلق   )) هروس هدایپ ،  هچ  هراوس و  هچ  هتـسشن  هچ  هداتـسیا  هچ  لاـح  ره  رد  وا  دومرف :  لـیئربج  تسیچ ؟ 
ام يارب  ار  تیادخ  هک  دـندرک  یم  لا  ؤس  دـنوادخ  هرابرد  ربمایپ  زا  ناکرـشم  نایحیـسم و  نایدوهی و  میناوخ :  یم  هروس  نیا  لوزن  ببس 

 . تسا دنوادخ  همانسانش  هلزنم  هب  هروس  نیا  دومرف .  تئارق  ار  هروس  نیا  اهنآ  باوج  رد  ربمایپ  نک .  یفّرعم 

( ٌدَحَا ُهّللا  َوُه  ْلُق  )

ار یتسرپ  تب  رفک و  كرـش و  راثآ  ات  دنا  هدمآ  ایبنا  تسا و  ینامـسآ  نایدا  همه  ِلصا  نیرت  یـساسا  دیحوت ،  تساتکی .  يادخ  وا  وگب : 
ماکحا و هک  تاداقتعا  طقف  هن  تسایبنا .  میلاعت  همه  ناج  حور و  دیحوت ،  دننک .  توعد  هناگی  يادخ  يوسب  ار  مدرم  دـنرادرب و  نایم  زا 

تسین نکمم  دیحوت  شریذپ  نودب  نامیا  هعلق  هب  دورو  تسا و  رفک  نامیا و  نایم  زرم  دیحوت ،  تسا .  راوتسا  دیحوت  روحم  رب  زین  قالخا 
نیرت صلاخ  لماش  هروس  نیا  ( 241  (() یباذَع ْنِم  َنِمَا  ینصِح  َلَخَد  نَمَف  ینصِح  هّللا  ِالا  هِلا  ال   )) و ( 240 (() اوُِحلُْفت ُهّللا  ِالا  َهِلا  اُولُوق ال  : ))

مه دنک ،  یم  در  تیلثت  دروم  رد  ار  تیحیـسم  هدـیقع  مه  هروس ،  نیا  دـنا .  هدـیمان  زین  صالخا  هروس  ارنآ  اذـل  تسا ،  يدـیحوت  دـیاقع 
زا لمع  رکف و  ندرک  صلاخ  ینعی  دـیحوت ،  دنتـشادنپ .  یم  ادـخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف  هک  یلهاـج ،  برع  هدـیقع  مه  ار و  دوهی  كرش 
 ، راک سفن  مه  و  دشاب ،  ادخ  اهنت  فدـه  هزیگنا و  مه  هکلب  یلمع .  يایر  هن  يرظن و  ِكرـش  هن  ادـخ .  يارب  ییاتمه  کیرـش و  هنوگره 
وا ٌدَحَا )) ُهّللا  َوُه  ُْلق   . )) درادن وضع  ءزج و  درادن ،  لثم  هیبش و  درادن ،  یمّود  هک  تسا  ییاتکی  وا  ٌدَحَا )) ُهّللا  َوُه  ُْلق   . )) یهلا ییادـخ و 
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 ، دوب مه  يرگید  يادـخ  رگا  هکنیا  وا  ییاتکی  لیلد  زجاع .  وا  تاذ  ِكرد  مهف و  زا  رـشب  اذـل  تسا ،  درف  زیچ  همه  رد  هک  تسا  يدوبعم 
کی هب  اهنت  رطخ ،  عقوم  رد  اهناسنا  همه  هکنیا  وا  ییاتکی  لیلد  دننک !  شتعاطا  دنسانشب و  ار  وا  مدرم  ات  داتـسرف  یم  یناربمایپ  دیاب  زین  وا 

 ، وا ییاتکی  لیلد  دهد .  یم  دیما  ناسنا  هب  اه  یتخـس  رد  هک  تسا  هطقن  کی  اهنت  هک  دهد  یم  یهاوگ  اهنآ  لد  دـنوش و  یم  هجوتم  هطقن 
شرافـس شاقن  دـنچ  هب  امـش  رگا  تساه .  هدـیرفآ  همه  نایم  مظنم  قیقد و  یطاـبترا  ناـسناو و  یتسه  نامـسآو ،  نیمز  ناـیم  یگنهاـمه 

 ، دشکب ار  سورخ  ياپ  مُد و  یمّوس  شاقن  دنک و  مسر  ار  نآ  ندب  يرگید  دشکب و  سورخ  رس  دییوگب :  یکی  هب  ًالثم  دیهدب ،  يریوصت 
گنر و شوخ  یکی  کچوک ،  یکی  تسا و  گرزب  یکی  تسین ،  یگنهامه  اپ  نت و  رس و  نایم  دیراذگب ،  مه  رانک  ار  یشاقن  هس  یتقو 
 ، ناسنا ياهزاین  اب  اهنیا  همه  ایرد و  تشد و  هوک و  كاخ ،  داب و  بآ و  نیمز ،  هام و  دیـشروخ و  نایم  یگنهامه  يرآ  گنردـب .  یکی 
ات دنزاس  یم  نژیـسکا  دـنریگ و  یم  نبرک  ناهایگ  دـهد و  یم  سپ  نبرک  دریگ و  یم  نژیـسکا  ناسنا  تسا .  قلاخ  ییاتکی  هدـنهد  ناشن 

نیدلاو تبحم  اب  ار  لفط  ياهزاین  تسا .  هایگ  ناسنا و  ِتایح  زمر  یگنهامه  نیا  دننک و  فرطرب  ار  هدـنز  تادوجوم  رگید  ناسنا و  زاین 
ار مشچ  یکی  ات  هدیرفآ ،  نیریش  ار  ناهد  بآ  روش و  ار  مشچ  بآ  دزاس .  یم  فرطرب  بش  باوخ  اب  ار  زور  یگتسخ  دنک و  یم  ناربج 

دای ندیکم  ندرک ،  توف  ياجب  دازون ،  هب  دنک .  مضه  ندیوج و  هدامآ  ار  اذغ  یکی  دهد و  وشتـسش  کمن  بآ  اب  هدش  هتخاس  یپ  زا  هک 
همه يزور  هداد و  رارق  ایرد  گنهن  ِنادـند  يالبال  رد  ار  نامـسآ  هدـنرپ  ِياذـغ  تسا .  هدروآ  ردام  هنیـس  هب  ار  ریـش  دـّلوت  زا  لبق  هداد و 

دیسرپ ار  دیحوت  يانعم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ینابایب  برع  کی  لمج  گنج  رد  تسا .  هدرک  رّدقم  بولطم  وحن  هب  ار  نارادناج 
ینعم وا  يارب  ار  دیحوت  گنج ،  هحوبحب  نامه  رد  ترـضح  اما  تسین .  تالا  ؤس  نیا  تقو  نونکا  هک  دندرک  ضارتعا  وا  هب  ناگدنمزر  ، 

رطاـخب خـیرات  لوط  رد  قح  ناوریپ  هزراـبم  يرآ  ( 242  . ) میگنج یم  نیفلاـخم  اـب  ینعم  نیمه  يارب  اـم  دوـمرف :  هاـگنآ  درک و  ریـسفت  و 
 . تسا هدوب  دیحوت  مچرپ  نتشارفارب 

( ُدَمَّصلا ُهّللَا  )

 ، يّدام هن  تسا و  هّدام  هن  سپ  تسا ،  دَمَـص ))  )) وا ریذپانرییغت .  ریذـپان و  للخ  ریذـپانذوفن ،  ینعی  دَمَـص ))  . )) تسا زاین  یب  يادـخ  وا 
هبذاج يورین  نوچمه  هن  دوش و  هدید  مشچ  اب  هک  دراد  مسج  هن  وا  اذل  دنوش .  یم  للخ  رییغت و  راچد  نامز  لوط  رد  يدام  روما  همه  اریز 

ذـفان و زیچ  همه  رد  شا  هدارا  هک  ریذـپانذوفن  یتردـق  تسا ،  دَمَـص ))  )) وا دراد .  يّداـم  صاوخ  اـّما  دوش ،  یمن  هدـید  هچرگ  هک  تسا 
هب وا  تسوا .  زا  دراد  یتردـق  تّزع و  ره  سکره  تسوا و  زا  اه  تّزع  همه  هک  ریذـپان  للخ  يزیزع  تسا ،  دَمَـص ))  )) وا تسا .  يراـج 

همه هک  لـمکا ،  ِّمتا  هکلب  لـماک ،  ّماـت  دوـجو  تسا ،  دمـص ))  )) وا تـسوا .  دـنمزاین  زیچ  هـمه  یلو  درادـن  زاـین  زیچ  چـیه  سکچیه و 
زاین يدوجوم  چـیه  هب  وا  یلو  دـنیوا ،  فطل  رظن  دـنمزاین  لامک  هب  ندیـسر  يارب  تادوجوم  همه  تساراد و  لاـمک  جوا  رد  ار  تـالامک 

هن دراد و  باوخ  هب  يزاین  هن  تساه .  هدارا  همه  رب  مکاح  شا  هدارا  تاروتـسد و  همه  قوف  شنامرف  دوب .  دهاوخ  هدوب و  هراومه  درادن . 
 . زاین دروم  زاین  یب  يادخ  مالک :  کی  رد  تسا و  دمص ))  )) وا تسا .  جاتحم  کیرش  راکمه و  هب  شیاهراک  ماجنا  رد 

( ْدَلوُی ْمَل  َو  ْدِلَی  ْمَل  )

ار دوخ  ِلثم  هک  تسین  دیلوت  وا  راک  اهنآ .  هدنیاز  هن  تسا ،  تادوجوم  قلاخ  وا  تسا .  هدش  هداز  يزیچ  ره  زا  هن  هدیئاز و  ار  يزیچ  هن  وا 
 ، تسا ناسنا  ینعی  وا  دوخ  لثم  وا و  سنج  زا  دازون  دیاز  یم  ار  دنزرف  هک  يردام  تسا .  یتسه  هب  یتسین  زا  ندروآ  هکلب  دروآ ،  دوجوب 

هدـیقع لباقم  رد  هلمج  نیا  ( 243 () ْئَـش ِِهْلثِمَک  َْسَیل   . ) دوش هداز  وا  زا  ای  دیازب  ار  وا  ادـخ  هک  درادـن  ناکما  یهیبش  لثم و  ادـخ  يارب  اّما 
هک ناکرـشم ،  داقتعا  هیآ  نیا  نینچمه  دنلئاق .  یئادخ  دنوادخ ،  دننامه  وا  يارب  دنرادنپ و  یم  ادخ  دنزرف  ار  یـسیع  هک  تسا  نایحیـسم 

هداز يزیچ  زا  رتخد !  هچ  رـسپ و  هچ  تسا  هدیئازن  يدنزرف  دنوادخ  دیوگ :  یم  دنک و  یم  یفن  دنتـشادنپ  یم  ادـخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف 
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ربا زا  بآ  جورخ  لثم  تسین .  هتسه  زا  تخرد  ای  لگ ،  زا  هویم  جورخ  لثم  وا  دوجو  دشاب .  وا  زا  رترب  وا و  رب  مّدقم  هدنیاز  ات  تسا  هدشن 
لثم تسین .  اذـغ  زا  معط  ای  لگ ،  زا  وب  جورخ  لـثم  تسین .  ملق  زا  هتـشون  اـی  ناـهد ،  زا  مـالک  جورخ  لـثم  تسین .  بوچ  زا  شتآ  اـی  ، 

زیچ و چـیه  هیبـش  اـما  تـسه  وا  تـسین .  فرب  زا  امرـس  اـی  شتآ ،  زا  اـمرگ  جورخ  لـثم  تـسین .  لد  زا  كرد  اـی  لـقع ،  زا  رکف  جورخ 
قولخم قلاخ و  هطبار  هکلب  تسین ،  دولوم  دلاو و  هطبار  ایـشا ،  اب  وا  هطبار  وا .  نورد  يزیچ  هن  تسا و  يزیچ  رد  وآ  هن  تسین .  سکچیه 

 . تسا

( ٌدَحَا ًاوُفُک  ُهُل  ْنُکَی  ْمَل  َو  )

وا وفک  يدحا  تسا و  دحا  وا  لاعفا .  رد  هن  لامک و  رد  هن  دراد ،  دـننامه  دوجو  رد  هن  وا  تسا .  هدوبن  يدـننامه  اتمه و  وا  يارب  زگره  و 
قولخم دنک  یم  تئرج  ناسنا  هنوگچ  دشاب .  وا  کیرـش  راکمه و  ات  درادن  يدننامه  وا  درادن !  يدـنزرف  رـسمه و  تساهنت و  وا  تسین . 

ییاه تمعن  رد  هن  رازگزامن !  يا  ( 244 () ٌمیظَع ٌْملَُظل  كْرِّشلا  َّنِا   : ) دوش بکترم  وا  ّقح  رد  ار  گرزب  ملظ  نیا  دنادب و  وا  کیرـش  ار  وا 
روظنم ار  ادـخ  زجب  يدـحا  یهد ،  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  رد  هن  نادـب و  کیرـش  لیخد و  ار  نارگید  دـسر  یم  وت  هب  ادـخ  بناج  زا  هک 

هن دراد ،  یلثم  هن  هک  شاب  یئادخ  رظن  بلج  لابندب  جاتحم ،  فیعـض و  دنتـسه ،  وت  لثم  هک  یتسه  یناسک  رظن  بلج  ِرکف  رد  ارچ  رادب . 
رد مه  تاذ  رد  مه  تساتکی  وا  ٌدَـحَا )) ُهّللا  َوُه  ُْلق   : )) میراد نآ  دـنلب  ياوتحم  هب  ارذـگ  يا  هراشا  هروس  نایاپ  رد  یجاـیتحا  هن  یفعض و 

يزاـین یب  رد  دـنمزاین و  وا  هب  زیچ  همهو  زاـین  یب  وا  دَـمَّصلا )) ُهّللَا   . )) تسا هناـگی  اـتکی و  زین  ندوب  دوبعم  یگتـسیاش  رد  سپ  تاـفص ، 
يزیچ زا  هک  ثداح  هن  تسا ،  يدبا  یلزا و  وا  َدلُوی )) َْمل  َو   . )) دشاب هتـشاد  يریظن  هیبش و  ات  دنک  یمن  لثم  دیلوت  ْدـِلَی )) َْمل   . )) تساتکی

 ، تافارخ كرش ،  ياه  هگر  مامت  هروس  نیا  کیرش .  هنو  هیبش  هن  رـسمه ،  هن  دراد  اتمه  هن  ٌدَحَا )) ًاوفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو   . )) دشاب هدش  ادیپ 
نیا تایآ  تایاور  قبط  دراد .  یم  هضرع  ام  هب  ار  بان  صلاخ  دیحوتو  دـنک  یم  یفن  ادـخ  سدـقم  تحاس  زا  ار  یفارحنا  دـیاقع  ماهوا و 

يادخ وگب  َوُه ) ُْلق   : ) لّوا هلحرم  دور :  یم  شیپ  هلحرم  هب  هلحرم  دنوادخ  یفّرعم  رد  هروس  نیا  ایوگ  و  ( 245) دنرگیدکی ریسفت  هروس ، 
هن تسادـخ  تاذ  هب  هجوت  مامت  هلحرم  نیا  رد  تسا .  ناهنپ  بئاغ و  اه  هدـید  زاو  رودـب  رـشب  رکف  لـقع و  سرتسد  زا  هک  وا  تسوا .  نم 

ُلامَک َو   : )) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا .  یفاک  ندـش  عقاو  دوبعمو  ندوب  بوبحم  يارب  ییاهنت  هب  تاذ  دوخ  وا .  تافص 
تدابع شدوخ  رطاخب  ار  ادخ  ینک .  ور  ادخ  هب  تافـص  هب  هّجوت  نودب  هک  تسنآ  لماک  صالخا  ( 246  (() ْهنَع ِتافِّصلا  ُیْفَن  ِصالْخِْالا 

 . تساراد ار  تالامک  همه  هک  يدوبعم  تسا .  هّللا  وا  هّللا ، )  َوُه   : ) مّود هلحرم  تسا .  هتشاد  ینازرا  وت  هب  هک  ییاهتمعن  تهج  هب  هن  ینک 
تداـبع و هتـسیاش  اذـل  دراد و  ربرد  ار  وـکین  تافـص  همه  هک  تسا  یتاذ  هّللا ))   . )) تسا هدـمآ  هارمه  تافـص  تاذ و  هـلحرم ،  نـیا  رد 
وا سپ  تسوا ،  يارب  وکین  يامسا  تافـص و  مامت  ( 247 () اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْـسالا  ِهِّلل  َو   : ) دیامرف یم  نآرق  هچنانچ  تسا .  شتـسرپ 
ادخ هب  هجوت  تسا .  تافص  نآ  مامت  عماج  هملک  هّللا ))   )) هک تسا  مّود  هلحرم  تافـص ،  قیرط  زا  ادخ  تخانـش  دیناوخب .  اهمان  نادب  ار 

 . میناوخ یم  فصو  رازه  اب  ار  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  هولج  ریبک  نشوج  ياعد  ًاصوصخ  اهاعد  رد  هک  تسا  یقیرط  تافـص ،  هطـساو  هب 
هناگی شتاذ  مه  تافـص .  تاذ و  دیحوت  دوش ،  یم  حرطم  دیحوت  هلحرم ،  نیا  رد  هناگی .  ییاتکی  رد  تساتکی و  وا  ٌدَحَا )  : ) مّوس هلحرم 

 . دنشاب هتشاد  تاذ  رب  دئاز  يدوجو  شتافص  هکنآ  هن  تسا ،  یکی  وا  تافص  تاذ و  ِدوجو  مه  و  ریظن ،  یب  هناگی و  شتافص  مه  تسا ، 
دماین سک  چیه  ینعی  دماین ،  يدحا  میتفگ :  رگا  تسا .  توافت  دَحَا ))  )) و دِـحاو ))  )) نایم درادـن .  یمّوس  یمّود و  هک  تسا  ییاتکی  وا 

 : دیامرف یمن  تسا و  دَـحَا ))  )) دـنوادخ دـیامرف :  یم  نآرق  دنـشاب .  هدـمآ  رتشیب  ای  رفن  ود  تسا  نکمم  دـماین ،  يدـحاو  میتفگ :  رگا  و 
زاین یب  ادخ  ُدَمَّصلا ) ُهّللَا   : ) مراهچ هلحرم  دشاب .  هتـشاد  مه  یمّوس  یمّود و  دشاب  نکمم  هک  یکی ))   )) هن تسا  اتکی ))  )) وا دـحاو . )) ))
مهنآ دوش .  یم  حرطم  یهلا  فاصوا  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  تسا  یهلا  تافـص  تاذ و  روحم  هک  يزاـین  یب  هلحرم ،  نیا  رد  تسا . 

هّللا  : )) دوش یم  رارکت  هّللا ))   )) ظفل اذـل  و  هّللا ))   )) يارب تباـث  ِفصو  تروص  هب  هکلب  ٌدَمَـص ، )) هّللَا   : )) دـیامرفب هک  ربخ  لکـش  هب  هن 
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َْمل  : ) مجنپ هلحرم  زاین !  یب  نآ  يوس  هب  اهنت  نادنمزاین  همه  رظن  و  زاین ،  رسارس  اّما  دنرایـسب ،  وا  ریغ  زاین .  یب  اّما  تساتکی ،  وا  دَمَّصلا ))
هک دراد  زاین  دنزرف  هب  هن  تسا ،  زاین  یب  وا  تسا .  دَمَّصلَا ))  )) ِریـسفت تایاور ،  قبط  هلحرم  نیا  ٌدَحَا ) ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ْدـَلُوی  َْمل  َو  ْدـِلَی 

ّدلوتم رگا  دنک .  کمک  وا  هب  اهراک  رد  هک  دهاوخب  يدننامه  راکمه و  رـسمه و  هن  دوش و  هداز  هک  تسا  ردام  ردپ و  جاتحم  هن  دـیازب ، 
بیقر یب  دشاب  هتـشاد  يدننام  لثم و  رگا  و  دور .  یم  لالحمـضا  شهاک و  هب  ور  اریز  تسین ،  يدبا  دنک  دـّلوتم  رگا  تسین و  یلزا  دوش 

(248 () َنوُکِرُْشی اّمَع  ِهّللا  َناْحبُس   . ) تساّربم هّزنم و  روما  نیا  همه  زا  دنوادخ  و  تسین . 

دوجس عوکر و 

عوکر

عوکر

رد هک  تعکر  هملک  دوش .  یم  لـطاب  زاـمن  يوهـس ،  اـی  يدـمع  هاوخ  نآ ،  ندـش  داـیز  مک و  اـب  هک  تسا  عوـکر  زاـمن  ناـکرا  زا  یکی 
عوکر و زامن  رد  دندرک ،  تساوخرد  مرکاربمایپ  زا  فیقث  ینب  هلیبق  تسا .  عوکر  هژاو  نیمه  زا  دور  یم  راکب  زامن  ياه  شخب  شرامش 

نامرف هاگره  ( 249 () َنوُعَکْرَی اوُعَکْرا ال  ْمَُهل  َلیق  اذِا  َو   : ) دش لزان  هیآ  تسا .  راع  ام  يارب  ندش  مخ  دنتفگ :  یم  دنشاب و  هتـشادن  دوجس 
امـش اّما  دـننک ،  یم  میظعت  دـنوش و  یم  مخ  دوخ  لثم  ییاه  ناسنا  ربارب  رد  نارگید  ( 250  . ) دـننک یمن  عوکر  دوش  هداد  نانآ  هب  عوکر 

عوکر رد  دنداد  روتسد  ربمایپ  دش ،  لزان  ( 251 () ِمیظَْعلا کِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف   ) هیآ یتقو  دینک .  میظعت  دیوش و  مخ  دوخ  قلاخ  ربارب  رد  اهنت 
هناشن عوکر  میناوخ :  یم  تایاور  رد  ( 252 (() ِهِدْمَِحب َو  ِمیظَْعلا  َیِّبَر  َناْحبُـس   : )) دییوگب عوکر  رد  ار  رکذ  نیا  دینک و  میظعت  ار  دنوادخ 

هبوت و يارب  یهار  عوـکر ،  ( 253  . ) دـیوش یمن  برق  هدامآ  دـیهدن  ماجنا  بوخ  ار  بدا  ات  و  ادـخ ،  هب  برق  هناـشن  دوجـس  تسا و  بدا 
(254 () َبانَا َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْساَف   : ) تسا دنوادخ  هاگرد  هب  یهاوخرذع  رافغتسا و 

عوکر راثآ 

ربارب رد  هـچره  ( 255  . ) تسا ناـما  رد  ربق  تشحو  زا  دـهد  ماـجنا  لـماک  ار  دوخ  عوکر  هک  یـسک  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
 : دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تشاد .  میهاوخ  رتشیب  ار  ناتفـص  ناطیـش  ناطیـش و  اـب  دروخرب  تردـق  میوش ،  مخ  رتشیب  دـنوادخ 

دننک یمن  تعاطا  ارم  رگید  یگدنب ،  هنوگنیا  اب  مدرم  نیا  نم !  رب  ياو  دیوگ :  یم  هدرک و  ینابصع  ار  سیلبا  ینالوط ،  دوجـس  عوکر و 
نانآ زین  نم  دننک ،  یم  عوکر  نم  لباقم  رد  دننک و  یم  میظعت  ارم  هنوگچ  نم  ناگدنب  دینیبب  دیوگ :  یم  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  ( 256 . )

رد ینالوط  دوجـس  عوکر و  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 257  . ) مشخب یم  تمظع  تزع و  ناـنآ  هب  درک و  مهاوـخ  گرزب  ار 
(258  . ) تسا رث  ؤم  رمع  ندش  ینالوط 

عوکر بادآ 

يور یبآ  هرطق  رگا  هک  دومن  یم  فاص  هدیـشک و  ار  شکرابم  رمک  نانچ  عوکر  رد  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد 
زمر ات  دیشکب  ار  دوخ  ندرگ  عوکر  رد  تسا  هدش  شرافس  ( 259  . ) دش یمن  يراج  یتمس  هب  دنام و  یم  رمک  طسو  تخیر  یم  شرمک 
لاب نوچمه  ار  اه  جنرآ  نادرم  هک  تسنآ  عوکر  بادآ  رگید  زا  ( 260  . ) دورب وا  هار  رد  مندرگ  هچرگ  ما  هدروآ  نامیا  نم  هک  دشاب  نیا 
کی رد  اهاپ  مینک .  زاب  ار  تسد  ناتـشگنا  میراذگب و  اهوناز  هب  ار  تسد  فک  دننابـسچب .  اهولهپ  هب  هکنآ  هن  دنهد ،  نوریب  هب  ناگدـنرپ 

رکذ زا  سپ  دـشاب و  مدـق  ود  نایم  هب  هاگن  عوکر  ماگنه  هب  دـشاب .  هلـصاف  بجو  کی  رادـقم  هب  اپ  ود  نایم  و  بقع ،  هن  ولج و  هن  طـخ ، 
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تیانع شرافس و  دروم  هبترم  هس  لقادح  عوکر  رکذ  رارکت  هّتبلا  میتسرفب .  تاولـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  عوکر  لاح  نامه  رد  عوکر ، 
(261  . ) تسا

ادخ يایلوا  عوکر 

يراج شکرابم  قاس  زا  قرع  هک  داد  یم  لوط  ار  دوخ  عوکر  يردق  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دنعوکر و لاح  رد  هراومه  هک  دراد  یناگتـشرف  دـنوادخ  دـیامرف :  یم  هغالبلا  جـهن  هبطخ  نیلّوا  رد  ترـضح  نآ  دوخ  ( 262  . ) دـش یم 

ینالوط ياه  عوکر  نینچ  هک  قشاع  فراع و  ياه  ناسنا  اذل  تسین ،  حرطم  یگنسرگو  یگتـسخ  هتـشرف  رد  هّتبلا  دننک .  یمن  مایق  زگره 
دجـسم رد  مرکا  ربمایپ  روطچ ؟  ام  لاح  اّما  تسادخ ،  يایلوا  تلاح  نیا  دننک .  یم  راداو  دوخ  دیجمت  هب  ار  ناگتـشرف  دـنهد ،  یم  ماجنا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  داد .  ماـجنا  عیرـس  صقاـن و  ار  شدوجـس  عوکر و  اـما  داتـسیا ،  زاـمن  هب  دـش و  دراو  يدرم  دـندوب ،  هتـسشن 
(263  . ) تسا هدرمن  نم  نید  رب  دورب  ایند  زا  زامن  نیا  اب  وا  رگا  تفرو ،  دز  یکون  غالک  نوچمه  وا  دندومرف : 

دوجس

هدجس خیرات 

ار وا  دنوادخ  سیلبا و  زج  ندرک  هدجس  همه  ( 264  ، ) دننک هدجس  وا  يارب  ات  داد  نامرف  ناگتشرف  هب  دیرفآ  ار  مدآ  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ 
 . تسین لیلد  یب  نآرق  ياهرارکت  هک  میناد  یم  دـنک و  یم  رارکت  اهراب  نآرق  ار  ارجام  نیا  دـنار .  دوخ  هاگرد  زا  ینامرفان  نیمه  رطاـخب 
؟  ینک یمن  هدجـس  قلاخ  دنوادخ  ربارب  رد  وت  ارچ  دنداتفا !  هدجـس  هب  وت  رطاخب  ناگتـشرف  همه  هک  یناسنا  يا  دیوگب :  دهاوخ  یم  ایوگ 
هک سیلبا  يراد ؟  يراظتنا  هچ  ینک  یم  كرت  ار  دنوادخ  رب  هدجس  هک  وت  تقونآ  دش ،  هدنار  وت  هدجـس  كرت  رطاخب  سیلبا  ناسنا ،  يا 

یتقو يدوب و  چیه  ینامز  هک  وت  مرترب ؟  دـنوادخ  زا  نم  ییوگب :  یناوت  یم  وت  ایآ  مرترب ،  ناسنا  زا  نم  تفگ :  یم  درکن ،  هدجـس  وت  رب 
راگدیرفآ ربارب  رد  هنوگچ  يور ،  یم  ایند  زا  هنازجاع  مه ،  تیاهن  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  زجع  فعض و  ار  تدوجو  رسارس  يدمآ  ایندب  مه 

 . دوب هدجس  نامرف  رشب ،  تقلخ  زا  سپ  دنوادخ  نامرف  نیلوا  لاحره  هب  ینک ؟  یم  ربکت  یتسه 

هدجس تّیمها 

نارای هناشن  ( 265 () ْبِرَْتقاَو ْدُجْـساَو   . ) تسادخ هب  یکیدزن  يارب  هار  نیرتهب  هدجـس ،  تسادخ .  ربارب  رد  ناسنا  تالاح  نیرتهب  هدجس ، 
ار ناسنا  هدجس ،  ( 266 () ِدوُجَّسلا َِرثَا  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  یف  ْمُهامیس   . ) دوش یم  هدید  نانآ  يامیس  رد  هدجـس  راثآ  هک  تسا  نآ  ربمایپ  يافواب 
 . دنا عضاخ  دجاس و  یهلا  هاگرد  هب  هزبس  هراتس و  زا  نیمز ،  نامسآ و  تادوجوم  همه  اریز  دزاس ،  یم  یتسه  ّلک  اب  گنهامه  ماگمه و 
 . تسا یهلا  ناگتشرف  اب  یگنهامه  هدجـس ،  ( 268 () ِنادُجْسَی ُرَجَّشلا  َو  ُمْجَّنلاَو  ( ، ) 267 () ِضْرالا ِیف  ام  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  ُدُجْـسَی  ِهِّلل  َو  )
 . دـنا هدجـس  لاح  رد  ناگتـشرف  زا  یهورگ  هکنآ  رگم  تسین  نامـسآ  تاقبط  زا  يا  هقبط  چـیه  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

دیاس و یم  كاخ  رب  ار  یناشیپ  ینعی  دوخ ،  ندب  هطقن  نیرتالاب  ناسنا  اریز  تسا ،  یگدـنب  تیدوبع و  هجرد  نیرت  یلاع  هدجـس ،  ( 269)
ار شربمایپ  دنوادخ  تسا .  ملاع  نانز  نادرم و  نیرتالاو  يارب  ماقم  نیرت  یلاع  هدجس ،  درب .  یم  رداق  زیزع  هاگرد  هب  زجع  ّتلذ و  راهظا 
هب باـطخ  و  ( 270 () ًالیوَط ًـْالَیل  ُهْحِّبَـس  َو  َُهل  ْدُجْـساَف  ِلـْیَّللا  َنِم  َو   : ) بش ماـگنهب  هک  زور  رد  طـقف  هن  مهنآ  دـهد ،  یم  هدجـس  هب  ناـمرف 
يا هلحرم  دیآ  یم  عوکر  لابندب  هک  هدجس ،  ( 271  () يدُجْساَو کِّبَِرل  یُتْنقا  ُمَیْرَم  ای   : ) دیامرف یم  دباع  كاپ و  نز  نآ  میرم ،  ترـضح 

ای  : ) تسا هدـمآ  رگیدـکی  رانک  رد  ود  نیا  ًالومعم  نآرق  رد  اذـل  دـناسر ،  یم  عوضخ  جوا  هب  ار  رازگزامن  تسنآ و  زا  رتالاب  رت و  لـماک 
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َنیذَّلا اِنتایِاب  ُنِمُْؤی  امَّنِا   : ) تسا یهلا  تایآ  هب  نامیا  زمر  هدجس ،  ( 273 () ًادّجُس ًاعَّکُر  مُهیَرت  ( ، ) 272 () اوُدُجْساَو اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا 
َنُوتیبَی َنیذَّلاَو  ِنمْحَّرلا . . .  ُدابِع   : ) تسادخ حـلاص  ناگدـنب  ياه  هناشن  زا  یکی  هنابـش ،  ياه  هدجـس  ( 274 () ًادَّجُـس اوُّرَخ  اِهب  اُورِّکُذ  اذِا 

یم زامن  هاگره  دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میروآ .  ياجب  وکین  ارنآ  سپ  تسا  زامن  تنیز  هدجس ،  ( 275 () ًاماِیق َو  ًادَّجُس  ْمِهِّبَِرل 
هیام هدجس ،  ( 276  . ) دیامرف یم  تیانع  رتشیب  هکلب  ربارب  دـصتفه  یـشاداپ  دـنوادخ  هک  دـیهد  ماجنا  وکین  ارنآ  دوجـس  عوکر و  دـیناوخ 

یـشاداپ وحم و  ناسنا  ناهانگ  زا  یکی  هدجـس  ره  رد  هک  اجنآ  ات  دراد ،  لابندب  ار  یهلا  تیانع  اذل  تسا و  ناگتـشرف  رب  دنوادخ  تاهابم 
هتفرگ ارف  ار  وا  یتمحر  هچ  هدجس  ماگنهب  دنادب  ناسنا  رگا  دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 277  . ) دوش یم  تبث  وا  يارب  گرزب 

 . دـهد یم  تاجن  ّربکت  زا  ار  ناسنا  هدرب و  نایم  زا  ار  رورغ  یهاوخدوخ و  حور  هدجـس ،  ( 278  . ) دراد یمنرب  هدجس  زا  رـس  زگره  تسا 
رب هک  نیمز  زا  هشوگ  نآ  و  ( 280  . ) مسانش یم  دنراد  یناشیپ  رب  هک  هدجس  راثآ  زا  ار  دوخ  تّما  تمایق  رد  نم  دومرف :  یم  ربمایپ  ( 279)

(282  . ) دور یم  اهنامـسآ  هب  يروـن  هـطقن  نآ  زا  زین  اـیند  رد  و  ( 281) ددرگ یم  ناسنا  تدابع  هاوگ  تماـیق  رد  تسا ،  هدـش  هدجـس  نآ 
ربمایپ هب  دنوادخ  هک  تسا  مهم  يردق  هب  هدجس  ( 283  . ) دوش یم  رمع  لوط  اه و  تمعن  ياقب  ببس  زین  ینالوط  دوجـس  عوکر ،  دننامه 
ریهطت نیدجاس  نیعکار و  نیمئاق و  ناگدننک و  فاوط  يارب  ار  مارحلادجسم  هک  دهد  یم  نامرف  میهاربا  ترضح  نوچمه  ینءاشلا  میظع 

(284  . ) دیامن

هدجس ياه  تمکح 

مدوب كاخ  ادتبا  رد  هکنآ  ینعی  لّوا ،  هدجس  دومرف :  ترضح  دندیسرپ ،  هدجس  ياه  تمکح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  زا 
 ، نآ زا  نتشادرب  رـس  مدرگ و  یمزاب  كاخ  هب  هرابود  ینعی  مود  هدجـس  مدمآ .  ایند  هب  كاخ  زا  ینعی  يراد  یمرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  و 

سپ تسادخ  يارب  هدجـس  نوچ  دنیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 285  . ) موش یم  روـشحم  مزیخ و  یمرب  ربـق  زا  تماـیق  رد  ینعی 
سابل مکش و  هن  دزاس  ادخ  هجوتم  ار  ناسنا  دیاب  هدجس  درک .  هدجس  تسایند ،  لها  هجوت  دروم  هک  اه  یندیـشوپ  اه و  یندروخ  رب  دیابن 

هک تسا  نآ  اجبان ،  دوعق  مایق و  مالک و  ای  وهـس و  يدایز  مک و  ره  يارب  وهـس  هدجـس  لیلد  میناوخ :  یم  ثیدح  رد  ( 286  . ) تایّدام و 
كاخ هب  وا  ینیب  ات  روآ  ياجب  هدجـس  ود  زامن  زا  دـعب  وت  سپ  دومن ،  داـجیا  یللخ  وت  زاـمن  رد  درک و  یترپ  ساوح  راـتفرگ  ار  وت  سیلبا 

 : دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 287  . ) یتفا یم  هدجـس  هب  دنوادخ  ربارب  رد  هرابود  وت  دنک  داجیا  یـشزغل  ره  دنادب  دوش و  هدـیلام 
هب نتـسب  لد  یناف و  روما  همه  زا  ندـنک  لد  نآ  نطاب  اما  تسا ،  عوشخو  صـالخا  يور  زا  كاـخ  رب  ندراذـگ  تروص  هدجـس ،  رهاـظ 

(288  . ) تسا يویند  ياه  یگتسباو  مامت  بّصعت و  ربکت ،  زا  ییاهرو  یقاب  يارس 

هدجس بادآ 

اهتسد هدجس ،  هب  ندمآ  يارب  عوکر  زا  سپ  ( 289  : ) مینک یم  هراشا  تسا ،  هدمآ  تایاور  رد  هک  هدجس  بادآ  زا  يا  هشوگ  هب  اجنیا  رد 
فرط ود  زا  دبـسچن و  نیمز  هب  جـنرآ  نادرم ،  رد  دریگ ،  رارق  شوگ  ربارب  رد  اهتـسد  هدجـس  ماـگنه  هب  دـسرب .  نیمز  هب  اـهوناز  زا  لـبق 

ِيور دنیـشن ،  یم  هدجـس  ود  نیب  رازگزامن  هک  یماگنه  دوش .  هداهن  كاخ  رب  زین  ینیب  هکلب  یناشیپ  طقف  هن  دـشاب .  زاـب  لاـب  ود  نوچمه 
زمر تسار  تسا و  لطاب  زمر  پچ  هک  اریز  دتفیب ،  پچ  تمس  يور  ندب  ینیگنس  هک  يروطب  دزادنیب ،  پچ  ياپ  تشپ  رب  ار  تسار  ياپ 

ریبکت هدجـس ،  زا  نتـساخرب  ماگنه  دزیرب .  کشا  ادخ  فوخ  زا  دـنک و  اعد  دتـسرفب ،  تاولـص  بجاو  رکذ  رب  هوالع  هدجـس ،  رد  قح . 
 . دروایب الاب  ار  اهتسد  ریبکت  ماگنهب  دیوگب و 

البرک كاخ 
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هک دراد ،  یتازایتما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اما  تسا  حیحـص  زیاج و  یکاپ  بوچ  گنـس و  ره  هکلب  یکاخ ،  ره  رب  هدجـس  هچرگ 
زامن مه  دنک .  یم  هراپ  ار  هناگتفه  ياه  باجح  البرک  كاخ  رب  هدجـس  درک .  یمن  هدجـس  البرک  كاخ  رب  زج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . دزاس یم  انـشآ  تداهـش  نوخ و  داهج و  اب  ار  وا  هدیـشک و  نوریب  تایّدام  رعق  زا  ار  رازگزاـمن  مه  دـناسر ،  یم  یلوبق  هب  هدرب و  ـالاب  ار 
ینعی نیسح ،  كاخ  رب  هدجس  تداهش .  هارمه  زامن  ینعی  نیسح ،  كاخ  رب  هدجـس  تیالو .  هارمه  زامن  ینعی  نیـسح ،  كاخ  رب  هدجس 
البرک نیمز  ره  تساروشاع و  زور  ره  ینعی  نیسح ،  كاخ  رب  هدجس  دنداد .  نوخ  زامن  هار  رد  زامن و  يارب  هک  نانآ  هرطاخ  تشادگرزب 

تشهب ياهغاب  زا  یغاب  نیسح ،  رازم  يرآ  هدن .  ّتلذ  هب  نت  اّما  هدب ،  ناج  رس و  ملظ ،  اب  هزرابم  هار  رد  ینعی  نیسح ،  كاخ  رب  هدجـس  . 
نآ زا  هک  یحیبست  تسادخ .  لوبقمو  بوبحم  ناکم  نآ  رد  زامن  باجتـسم و  ترـضح ،  نآ  هّبق  تحت  اعد  تسا .  نآ  ياهرد  زا  يرد  و 
ادـخ رکذ  رگا  دـشاب و  تکاس  وا  هچرگ  دراد ،  هّللا ))  ناحبـس   )) شاداـپ شبحاـص  يارب  دـخرچب ،  تسد  رد  رگا  دوش ،  تسرد  كاـخ 
راهچ ات  دـش  لقن  البرک  كاخ  يارب  هک  یتیمها  دـنامن  یفخم  دریگ .  یم  شاداـپ  ربارب  يرکذ 70  ره  يارب  دناخرچب  ار  حیبست  دـیوگب و 

(290  . ) دریگ یم  رب  رد  ار  نیسح  ماما  ربق  فارطا  زا  لیم 

رکش هدجس 

هیآ راهچ  زا  یکی  توالت  دننام  دوش ،  یم  بجاو  یهاگ  یتح  تسا و  حرطم  زین  يرگید  دراوم  رد  هکلب  تسین ،  زامن  صوصخم  هدـجس 
ینعی رکش ،  هدجـس  تسا .  هدش  رایـسب  شرافـس  نآ  هب  هک  تسا  رکـش  هدجـس  رکـش ،  دراوم  زا  یکی  ددرگ .  یم  هدجـس  ببـس  هک  يا 

یتمعن دای  هاگره  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  هدـش  لزان  ام  هداوناـخ  اـم و  رب  هک  یهلا  ناـیاپ  یب  ياـه  تمعن  زا  رکـشت 
(291  . ) وش مخ  یمک  تمعن  نآ  مارتـحا  هب  دـننیب  یم  ارت  مدرم  هک  يدـید  رگا  راذـگب و  نیمز  رب  رکـشت  يارب  ار  دوخ  تروص  يداـتفا ، 
ره يارب  نم  داد و  نم  هب  تراشب  جنپ  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف :  درک و  هدجـس  جنپ  دش و  هدایپ  رتش  زا  هک  دـندید  ار  مرکا  ربمایپ 

لقن مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  و  ( 293) دش یم  شوهیب  رکش  هدجس  رد  هاگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 292  . ) مدرک هدجس  کی  یتراشب 
و هِّلل ))  ارْکُش   )) نتفگ اّما  تسا ،  زئاج  ییاعد  رکذ و  هنوگره  رکش  هدجس  رد  ( 294  . ) تسا رکش  هدجس  اه ،  تّنس  نیرت  مزال  هک  هدش 
هک یـسک  شاداپ  دیامرف :  یم  دنوادخ  ( 295  . ) تسا هدش  شرافـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  گرزب  تمعن  دای  و  ِهِّلل )) ُدْـمَْحلَا  ))

نیرتهب اما  درادـن ،  صوصخب  ناکم  نامز و  رکـش  هدجـس  هچرگ  ( 296  . ) منک یم  رکـشت  وا  زا  مه  نم  هک  تسا  نآ  دـنک  رکـش  هدـجس 
 . تسا زامن  تابیقعت  زا  یکی  ناونع  هب  زامن و  ره  زا  سپ  نآ  نامز 

رکش هدجس  تاکرب 

زامن رد  رگا  مینک :  یم  رکذ  ار  اهنآ  تسرهف  راصتخا  روطب  ام  هک  تسا  هدش  نایب  رکش  هدجس  يارب  یناوارف  تاکرب  راثآ و  تایاور ،  رد 
ناسنا نایم  هلصاف  دراد و  لابند  هب  ار  راگدرورپ  تیاضر  دنک .  یم  ناربج  ارنآ  رکش  هدجس  هدشن ،  فرطرب  مه  لفاون  اب  هک  هدوب  یـصقن 

رد دنک .  یم  وحم  ار  گرزب  هانگ  هد  دراد و  تاولص  هد  باوث  دوش و  یم  باجتـسم  هدجـس  رد  ياعد  دنک .  یم  فرطرب  ار  ناگتـشرف  و 
(297  . ) دنک یم  تاهابم  ناگتشرف  رب  نآ  اب  دنوادخ  هک  سب  نیمه  رکش  هدجس  تلزنم  ردق و 

ادخ يایلوا  ياه  هدجس 

(298  . ) دوب كاخ  رب  وا  دایز  ياه  هدجس  دیسر ،  یهّللا  لیلخ  ماقم  هب  میهاربا  ترـضح  هکنآ  لیلد  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نم رگا  دیسرپ :  ادخ  لوسر  زا  دنامب ،  ناما  رد  نانمشد  غیت  زا  ترضح  نآ  ات  دباوخب  مرکاربمایپ  ياج  رد  یلع  ترـضح  دش  انب  هک  یبش 

قیفوت نیا  هنارکـش  هب  دز و  يدـنخبل  یلع  ترـضح  داد ،  تبثم  باوج  ربمایپ  یتقو  دوب ؟  دـهاوخ  تمالـس  هب  امـش  ناـج  منکب  ار  راـکنیا 
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ماما ( 300  . ) دندرک رکش  هدجس  ترضح  دندروآ ،  ربمایپ  دزن  هب  ار  ناکرشم  ربهر  لهجوبا ،  هدیرب  رـس  یتقو  ( 299  . ) درک رکش  هدجس 
ار ناملسم  ود  نایم  ای  دش و  یم  رود  وا  زا  یئالب  هاگره  درک و  یم  رکش  هدجس  نآ  ماجنا  هنارکش  هب  زامن  ره  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  داّجس 
(301  . ) دش یم  قرع  رد  قرغ  هک  داد  یم  لوط  يردق  هب  ار  دوخ  هدجس  ترضح  نآ  درک .  یم  هدجس  نآ  هنارکش  هب  درک  یم  حالصا 

هتکن دنچ 

ندب تروص و  هب  شکب و  تسد  هدجس  ياج  رب  زامن  زا  سپ  میناوخ :  یم  ثیدح  رد  هک  دنک  یم  ادیپ  شزرا  يردق  هب  هدجـس  ياج  - 1
مینکن شومارف  ار  برغم  زامن  زا  دعب  رکش  هدجس  مینک  یعس  - 2 ( 302  . ) ینامب ناما  رد  اه  يراوگان  تافآ و  ضارما و  زا  ات  شکب  دوخ 

 : دیوگب هدجـس  رد  دنک و  هدجـس  هماقا  ناذا و  نیب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 303  . ) تسا باجتـسم  نآ  رد  اـعد  هک 
-3 ( 304  . ) دـهد یم  رارق  ناقفانم  لد  رد  ار  وا  تبیه  ناـنم و  ؤم  لد  رد  ار  وا  تبحم  دـنوادخ  ًـالیلذ )) ًاعـشاخ  ًاعِـضاخ  کـَل  ُتْدَجَـس  ))

ناگداز ماما  ناماما و  روبق  هب  دـسر  هچ  ( ، 305  ) تسین زیاج  هدجـس  ادخ  ربمایپ  یّتح  سکچیه  لباقم  رد  تسادخ و  صوصخم  هدـجس 
دزن ار  یهورگ  رافک  دندرک ،  ترجه  هشبح  هب  ناناملسم  هک  یماگنه  دنتفا .  یم  هدجس  هب  اهنآ  لباقم  رد  یسوباپ  ناونع  هب  اه  یضعب  هک 

یـشاجن لباقم  رد  نامز  نآ  مسر  قبط  شیرق  هدـنیامن  دـنک .  جارخا  ار  اهنآ  دـهدن و  هار  شروشک  هب  ار  ناناملـسم  ات  دنداتـسرف  یـشاجن 
ربارب رد  ادخ  ربارب  رد  زج  ام  تفگ :  درکن و  هدجس  دوب  یلع  ترضح  ردارب  رفعج  هک  نیملسم  هدنیامن  اّما  داتفا ،  هدجـس  هب  هشبح  هاشداپ 

دنوادخ يارب  هکلب  فسوی ،  رب  هن  زین  فسوی  ترـضح  ربارب  رد  شنادنزرف  بوقعی و  ترـضح  هدجـس  ( 306  . ) مینک یمن  هدجـس  يدحا 
(307 () ًادَّجُس َُهل  اوُّرَخ  َو   . ) فسوی لاصو  تمعن  هنارکش  هب  نکل  دوب ، 

حیبست رکذ 

هّللا ناحبُس 

نیا دومرف :  ربمایپ  دش  لزان  ( 308  () میظَْعلا کِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف   ) هیآ هک  یماگنه  دنک .  یم  حیبست  ار  ادخ  دوجـس ،  عوکر و  رد  رازگزامن 
ما هدوشگ  بل  وا  شیاتس  هب  هک  نم  گرزب  راگدرورپ  ِهِدْمَِحب : )) َو  ِمیظَْعلا  َیِّبَر  َناْحبُس   : )) دییوگب دیهد و  رارق  دوخ  عوکر  رد  ار  نامرف 

دیهد و رارق  هدجـس  رد  ارنآ  دـندومرف :  دـمآ ،  دورف  ( 309  () یلْعـالا کِّبَر  َمْسا  ِحِّبَـس   ) هیآ نوـچ  و  تسا .  هّزنم  یـصقن  بـیع و  ره  زا  ، 
(310  . ) منک یم  هیزنت  حیبست و  شیاتس ،  اب  هارمه  ار  مرترب  ِراگدرورپ  نم  ِهِدْمَِحب : )) َو  یلْعالا  َیِّبَر  َناْحبُس   : )) دییوگب

حیبست هاگیاج 

اّمَع ِهّللا  َناْحبُس   . ) کیرش زا  ادخ  نتسناد  هّزنم  ینعی  دیحوت ،  تسا :  یمالسا  حیحـص  تارکفت  دیاقع و  مامت  هشیر  ادخ ،  هیزنت  حیبست و 
زا ادخ  نتـسناد  هزنم  ینعی  تماما ،  توبن و  ( 312 () َنیِملاظ اّنُک  ّانِا  ِهّللا  َناْحبُـس   . ) ملظ زا  ادخ  نتـسناد  هّزنم  ینعی  لدع ،  ( 311 () َنُوکِرُْشی
ْنِم ٍرََـشب  یلَع  ُهّللا  َلَْزنَا  ام  اُولاق  ْذِا  ِهِرْدَق  َّقَح  َهّللا  اُورَدَق  ام  َو   . ) اه هقیلـس  اهـسوه و  يایرد  رد  مدرم  ندرکاهر  یگمانرب و  یب  یفدـه ،  یب 

زا ادخ  نتـسناد  هزنم  ینعی  داعم ،  دـنا .  هتخانـشن  تسرد  ار  ادـخ  تقیقح  رد  هداتـسرفن ،  يربمایپ  دـنوادخ  دـنیوگ  یم  اهنآ  ( 313  () ئَش
امَّنَا ُْمْتبِـسَحَفَا  ( ، ) 314  () کَناْحبُـس ًالِطاب  اذـه  َْتقَلَخ  اـم  اـنَّبَر   . ) دـهد رارق  يدوباـن  ار  ناـهج  ناـیاپ  و  لـطاب ،  چوپ و  ار  شنیرفآ  هکنیا 
ادخ يرآ  تسین ؟  ام  يوسب  امش  تشگزاب  میدیرفآ و  هدوهیب  ار  امـش  ام  دیدرک  نامگ  ایآ  ( 315 () َنوُعَجُْرت اْنَیِلا ال  ْمُکَنَا  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ 

يونعم یحور و  تالامک  زا  يرایـسب  هیام  هکلب  یمالـسا ،  دیاقع  همـشچرس  طقف  هن  ادخ ،  حـیبست  تسا .  هّزنم  هدوهیب  ثبع و  راک  نیا  زا 
وا هنامیکح  ّتیشم  میلست  میهد و  یم  اضر  وا  تارّدقم  هب  مینادب ،  هّزنم  یصقن  ره  زا  ار  وا  رگا  تساضر .  همشچرس  هّللا ،  ناحبـس  تسا : 
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هیکت و وا  رب  ارچ  تسا ،  هّزنم  يزجع  فعـض و  ره  زا  رودـب و  يزاین  ره  زا  هک  یـسک  تسا .  لکوت  همـشچرس  هّللا ،  ناحبـس  میوش .  یم 
ناسنا بوبحم  دشاب ،  كاپ  صقن  بیع و  ره  زا  هک  یتاذ  تسادخ .  هب  قشع  هیام  هّللا ،  ناحبـس  ( 316 () ُیِّنَْغلا َوُه  ُهَناْحبُس   . ) مینکن لکوت 

هار وا  رد  يدنـسپان  یتشز و  چیه  هک  یتاذ  زا  شیاتـس  تسادـخ .  شیاتـس  دـمح و  همدـقم  هّللا ،  ناحبـس  دزرو .  یم  قشع  وا  هب  تسا و 
ياه هتفاب  تافارخ و  همه  زا  تاجن  دـیلک  هّللا ،  ناحبـس  تسا .  هدـمآ  هِّللدـمحلا  رب  مدـقم  هّللا  ناحبـس  هعبرا ،  تاحیبست  رد  اذـل  درادـن . 

زا شیب  یهلا  حیبست  هب  نامرف  نآرق ،  رد  هک  تسا  تاهج  نیمه  رطاخب  دیاش  ( 317 () َنوُفِصَی اّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهّللا  َناْحبُسَف   . ) تسا يرشب 
هب رما  مهنآ  تسا .  هدمآ  هبترم  ریبکت 2  هب  هبترم و  ادخ 5  رکذ  هب  هبترم ،  رافغتسا 8  هب  هبترم ،  حیبست 16  هب  رما  تسا .  هدمآ  رگید  راکذا 

کِّبَر ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو   : ) دنادب كاپ  یـصقن  بیع و  ره  زا  هراومه  ار  وا  هتـشاد و  هجوت  ادخ  هب  ًامئاد  ناسنا  ات  نامز ،  لاح و  همه  رد  حیبست 
 : دینک حـیبست  ار  ادـخ  یماکداش  يزوریپ و  ماگنهب  مه  ( 318 () ِراهَّنلا َفارْطَا  َو  ْحِّبَـسَف  ِْلیَّللا  ِءانآ  ْنِم  َو  اِهبوُرُغ  َلـْبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َلـْبَق 

َناک هَّنَا  الْوَلَف   : ) تسا تاجن  هیام  حیبست  هک  یتخـس  يراتفرگ و  جوا  رد  مه  و  ( 319  () کِّبَر ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف  ِْحتَْفلاَو . . .  ِهّللا  ُرْـصَن  َءاج  اذِا  )
رد تماـیق  زور  اـت  دوب ،  ناـیوگ  حـیبست  زا  سنوی )  ترـضح   ) وا هکنیا  دوبن  رگا  ( 320 () َنُوثَْعُبی ِمْوَـی  یِلا  ِِهنَْطب  یف  َِثبََلل  َنیحِّبَـسُْملا .  َنِم 
هب هک  تسا  رتهب  سپ  دسانـشب ،  ار  ادـخ  دـناوت  یمن  زگره  ناوارف  ياـه  تیدودـحم  رطاـخب  ناـسنا  يرآ ،  دـش .  یم  سبح  یهاـم  مکش 

ُهَناْحبُس  . ) يرترب دننک  فیصوت  نارگید  هچنآ  زا  یهّزنم و  دسر ،  وت  هب  لایخ  رکف و  تسد  هکنیا  زا  وت  دیوگب :  دنک و  رارقا  دوخ  فعض 
دننک یفرعم  ار  دنوادخ  دنناوت  یم  یهلا  دادما  ییامنهار و  اب  هک  دنتسه  ادخ  صلخم  ناگدنب  اهنت  ( 321 () ًاریبَک ًاُّولُع  َنُولوُقَی  اّمَع  یلاعَت  َو 

(322 () َنیصَلْخُْملا ِهّللا  َدابِع  ِّالا  َنوُفِصَی .  اّمَع  ِهّللا  َناْحبُس  . )

حیبست شاداپ 

شرع ریز  هچره  دیوگ ،  یم  ِهّللا )) َناْحبُس   )) يا هدنب  یتقو  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تمعن دنوادخ  دیوگ ،  یم  ِهِّلل )) ُدْمَْحلَا   )) یتقو دنهد و  یم  شاداپ  ربارب  هد  هملک  نیا  هدنیوگ  هب  دیوگ و  یم  حیبست  وا  هارمه  تسا  یهلا 

(323  . ) دوش دراو  ترخآ  ياه  تمعن  رب  دنک و  تاقالم  ادخ  اب  ات  دراد  یم  ینازرا  وا  رب  ار  ایند  ياه 

یلمع حیبست 

 ، تسا ریثک  رکذ  هدرک ،  مزال  دوخ  قلخ  رب  دـنوادخ  هک  يروما  نیرت  مهم  نیرت و  تخـس  زا  یکی  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
مدارم نکل  تسا ،  نآ  ءزج  مه  نیا  هچرگ  تسین ،  رَبْـکَا )) ُهّللا  َو  ُهّللا  ـِالا  َهِلاـال  َو  ِهِّلل  ُدـمَْحلاَو  ِهّللا  َناْحبُـس   )) ِرکذ مروظنم  دومرف :  هاـگنآ 
كرت تسوا  تیـصعم  رگا  دـهد و  ماجنا  تسادـخ ،  ِتعاطا  يراک  رگا  تساهراک ،  ماگنهب  ادـخ  دای  َمَّرَح )) َو  َّلَحَا  اـم  َدـْنِع  ِهّللا  ُرْکِذ  ))

(324  . ) دنک

حیبست رارکت 

رارکت ار  حیبست  هبترم  ات 60  تسا و  لوغشم  ادخ  حیبست  هب  هک  دید  عوکر  لاح  رد  ار  ترـضح  نآ  دش .  قداص  ماما  هناخ  دراو  یـصخش 
دوسالارجح هب  رظن  ماگنه  تسا .  حرطم  جح  کسانم  رد  هکلب  زامن ،  رد  طقف  هن  حیبست ،  رارکت  ( 325  . ) هبترم ات 500  هدجس  رد  درک و 

رد دوجس ،  عوکر و  رکذ  رب  هوالع  زامن ،  رد  هکنانچ  تسا .  هدش  شرافس  حیبست  رارکت  رگید  دراوم  هورم و  افـص و  نیب  یعـس  ماگنهب  ، 
هروس هیآ 46  رد  تاحلاصلا  تایقاب  زا  دارم  یّنـس  هعیـش و  تایاور  قبط  هک  تسا  هدـمآ  هعبرا  تاحیبست  رارکت  زین  مراـهچ  مّوس و  تعکر 

 ، هبعک هناخ  نتخاـس  ماـگنهب  میهاربا  ترـضح  رکذ  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومرف  هب  هکناـنچ  ( 326  . ) تسا هعبرا  تاـحیبست  نیمه  فـهک ، 
(327  . ) تسا هدوب  رَبْکَا )) ُهّللاَو  ُهّللا  ِالا  َهِلاال  َو  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهّللا  َناْحبُس  ))
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ام ناکاین  گنهرف  رد  ادخ  رکذ 

 : میبایرد ارنآ  شزرا  مینکفیب و  دوخ  ناردپ  یمالـسا  گنهرف  رد  ادـخ  رکذ  هاگیاج  هب  يرظن  تسا  بسانم  دیـسر  اجنیدـب  ثحب  هک  لاح 
و ُهّللَا )) ای   : )) دنتفگ یم  هناخ  هب  دورو  ماگنهب  ُهّللا . )) َناْحبُـس  (( ، )) ُهّللا َءاش  ام   )) دنتفگ یم  بجعت  ماگنهب  ام  نامیا  اب  ناردام  ناردـپ و 

تّوق ادخ   : )) دنتفگ یم  راک  یگتـسخ  عفر  يارب  یلَع . ))  ای   )) اج زا  نتـساخرب  ماگنه  ظفاحادخ . ))  : )) رگیدکی زا  ندش  ادج  تقو  رد 
زا رکشت  هرفـس و  ياعد  اذغ ،  نایاپ  رد  و  ِهّللا )) ِمِْسب   : )) اذغ يارب  فراعت  ماگنه  و  ِهِّلل )) ُدْمَْحلَا   : )) دنتفگ یم  یـسرپلاوحا  خساپ  رد  (( . 
رد سّفنت  هک  تسا  نشور  دوبن .  سکچیه  ادخ  زا  ریغ  دوبن ،  یکی  دوب  یکی  دـندرک :  یم  زاغآ  نینچ  ار  هّصق  مه  اه  گرزبردام  ادـخ . 
ام رب  هایـس  ینارود  اما  دزاس .  یم  يراج  اهنابز  رب  ار  وا  مان  و  اهلد ،  رد  ار  ادـخ  دای  اـج  همه  هشیمه و  ناـماد ،  نیا  رد  تیبرت  اـضف و  نیا 

سکع برغ و  گنهرف  زا  ییاـه  هولج  همه  همه و  اهـسابل ،  يور  یتح  اهرهـش و  راوید  رد و  ادـخ ،  ماـن  ندـش  شومارف  اـب  هک  تشذـگ 
 . تسا هتسب  شقن  اهولبات  اه و  نابایخ  اهرهش و  راوید  رب  ادخ  رکذ  زا  یئامیس  رگید  راب  بالقنا  هیاس  رد  یلو  تشگ .  اه  هشیپرنه 

تادوجوم حیبست 

ناج یب  هچ  هدنرپ و  نوچ  رادناج  هچ  ( 328  . ) دنیوا يوگ  حیبست  تساهنآ ،  نیب  هچنآ  نیمز و  هناگتفه و  ياه  نامـسآ  زا  یتسه ،  همه 
حیبست ( 331 () ُهَحیبْـسَت َو  ُهَتالَـص  َِملَع  ْدَـق  ُّلُـک   ! ) روعـش يور  زا  هناـهاگآ و  یحیبـست  مهنآ  ( 330  . ) قرب دـــعر و  و  ( 329  ) هوک نوـچ 
حیبست زامن و  لاح  رد  يا  هتـشرف  هکنآ  رگم  تسین  بجو  کی  اـه  نامـسآ  رد  دومرف :  یم  ربماـیپ  هک  تسا  هدرتسگ  يردـق  هب  ناگتـشرف 

مه هکنآ  زج  دوبن  يا  هدنرپ  گنس و  هوک و  دناوخ ،  یم  روبز  دواد  ترـضح  هاگره  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 332  . ) تسا
رگ ( 334  . ) دنا حیبست  لاح  رد  اهنآ  اریز  دینزن  نایاپراهچ  تروص  هب  تسا  هدـش  شرافـس  ام  هب  تایاور  رد  ( 333  . ) دندش یم  وا  ياوآ 

هلمج لد  لها  ساوح  سوسحم  تسه  لگ  قطن  كاخ و  قطن  بآ و  قطن  دـش  زارمه  ناهج  تاّرذ  وت  اـب  دـش  زاـب  یمـشچ  بیغ  زا  ار  وت 
کشجنگ يا  هتسد  میشوماخ  ام  نامرحمان  امش  اب  میـشوه  میریـصب و  میعیمـس و  ام  نابـش  نازور و  دنیوگ  یم  وت  اب  ناهن  رد  ملاع  تاّرذ 

ار ادخ  حبـص  ره  ناغرم  دندومرف :  هدرک و  نایفارطا  هب  ور  ترـضح  دندرک ،  روبع  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لباقم  زا  نانک  کیج  کیج 
هک تسا  ینامز  تاـناویح  گرم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 335  . ) دنیامنب تلءاسم  ار  ناشزور  توق  دـنیوگ و  حـیبست 
هک هنوگنامه  یقیقح .  هن  تسا  يزاجم  يانعم  تادوجوم ،  هدجس  حیبست و  زا  دارم  دنا :  هتفگ  یضعب  ( 336  . ) دننک عیاض  ار  ادخ  حیبست 

ملع و رب  تادوجوم  زیمآرارـسا  نامتخاس  دهد ،  یم  تداهـش  رعاش  هحیرق  رب  رعـش ،  ِناوید  کی  شاقن و  راشرـس  قوذ  رب  ابیز  ولبات  کی 
تادوجوم حیبست  يانعم  نامه  نیا  و  دنراد ،  یم  رودب  یـصقن  بیع و  ره  زا  ار  وا  دنهد و  یم  یهاوگ  دنوادخ  تقد  تمکح و  تردق و 

يانعم هک  مینزب  لیلحت  لیوءات و  هب  تسد  دـیاب  ییاـج  رد  ًاـیناث  میرادـن و  ینعم  نیا  رب  يدـهاش  لـیلد و  چـیه  ًـالّوا  هک  یلاـح  رد  تسا . 
مییوگ یم  اذل  دشاب و  هتشاد  تسد  ادخ  تسا  لاحم  میناد  یم  هک  ( 337 () ْمِهیْدیَا َقْوَف  ِهّللا  ُدَی   ) هیآ ریظن  دشاب ،  لاحم  يرما  ظفل  يرهاظ 
تسد هنوگچ  مینزب .  لیوءات  هب  تسد  میرادن  قح  میمهفن  ار  ییانعم  هکنیا  فرص  هب  اما  تسا .  یهلا  تردق  تسد  ِهّللا ، )) ُدَی   )) زا دارم  : 
يزیچ یتسه  رد  ( 338 () ْمُهَحیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِک ال  َو ل  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُـسیِّالا  ئَـش  ْنِم  ْنِا  َو   : ) دیامرف یم  نآرق  دوخ  هکنآ  اب  مینزب ،  لیوءات  هب 

لیوءات هب  تسد  هنوگچ  دیبای .  یمنرد  دینک و  یمن  كرد  ار  اهنآ  حیبست  امـش  نکل  دـنک و  ادـخ  حـیبست  نانک  شیاتـس  هکنآ  زج  تسین 
رد اهراب  تسا .  كدـنا  رایـسب  شناد  ملع و  زا  امـش  هرهب  ( 339 () ًالیلَق ِّالا  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتیتُوا  اـم  َو   : ) دـیامرف یم  نآرق  هک  یلاـحرد  مینزب ، 
مه اـم  رگا  مناد .  یمن  نم  ینعی  ( 340  () يرْدَا ْنِا   : ) دومرف یم  هک  میناوخ  یم  تسا ،  تیاهن  یب  ملع  هب  هتـسباو  هک  ربماـیپ  لوق  زا  نآرق 

ْنِکل ال َو   : ) تسا هدرک  مالعا  ام  هب  ًاحیرـص  ار  ینادان  لهج و  نیا  دـنوادخ  هکنآ  بلاج  دوش ؟  یم  هچ  میمهف  یمن  میناد و  یمن  مییوگب 
نآرق رگم  ممهف .  یمن  تسا  تادوجوم  حیبست  نآ  هلمج  زا  هک  ار  یتسه  رارسا  دیوگب :  تسین  رضاح  رورغم  رـشب  اما  ْمُهَحیبْسَت ) َنوُهَقْفَت 
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ابـس هقطنم  هاشداپ  تفگ :  داد و  ربخ  نامیلـس  ترـضح  هب  ارنآ  دـش و  هاگآ  ابـس  موق  یتسرپدیـشروخ  زا  دـهده  دـیوگ  یمن  تحارـص  اب 
زا نز  تخانـش  اجک ،  نیمز  مان  اجک و  اوه  رد  دُهدُه  ( 341  . ) دنتـسرپدیشروخ وا  مدرم  هدرک و  هیکت  یگرزب  تخت  رب  هک  تسا  یمناخ 
زا یکی  دـیوگ :  یمن  نآرق  رگم  تسا .  تادوجوم  روعـش  ياه  هناشن  همه  همه و  اـهنیا  لاـثما  دـیحوت و  زا  كرـش  تیعر ،  زا  هاـش  درم ، 

دننک یم  لامدگل  ار  امش  هدیمهفن  تسا و  روبع  لاح  رد  نامیلس  شترا  هک  دیورب  دوخ  ياه  هنال  هب  تفگ :  اه  هچروم  ریاس  هب  اه  هچروم 
 ، دوخ ياپ  ریز  هب  اهنآ  هجوت  مدـعو  یماظن )   ) نانآ لغـش  و  نامیلـس )   ) اهنآ ماـنو  اـه  ناـسنا  تکرح  تخانـش  تاـیآ ،  نیا  رد  ( 342 . )

رگا دزاس و  یم  انشآ  یتسه  روعـش  كرد و  تردق  هب  ار  ام  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  اه ،  هچروم  ریاس  هب  تبـسن  هچروم  نآ  يزوسلدو 
 . دنام یمن  یقاب  تادوجوم  حیبست  لیلحت  هیجوت و  يارب  یموزل  رگید  میریذپب ،  نآرق  ّصن  هب  دیاب  هک  میتفریذپ  ار  روعش  دوجو 

تونق

تونق

کِّبَِرل یُتْنقا  ُمَیْرَم  ای   : ) دـیامرف یم  میرم  ترـضح  هب  باطخ  دـنوادخ  هکنانچ  تسا .  عوضخ  اب  هارمه  تعاطا  يانعم  هب  تغل  رد  تونق ، 
و  ) هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میناوخ .  یم  زامن  ره  مّود  تعکر  رد  هک  تسا  یئاعد  نامه  زامنرد ،  تونق  زا  دارم  اما  ( 343 ()

يانعمب تغل  رد  لّتبت ))  ( )) 345  . ) مینک دنلب  اعد  هب  ار  اهتـسد  زامن  رد  هک  تسا  نآ  لّتبت ))   )) زا دارم  دیامرف  یم  ( 344 () ًالیْتبَت ِْهَیِلا  ْلَّتَبَت 
لاح رد  ار  شیوخ  راگدرورپ  ( 347 () ًۀَیْفُخ َو  ًاعُّرَضَت  ْمُکَّبَر  اوُعُْدا   : ) دنک یم  شرافـس  ام  هب  هک  نآرق  ( 346  . ) تسادخریغ زا  دیما  عطق 

ار دوخ  تسد  ریقف  ناسنا  ( 348  . ) تساعد هب  ندرکدنلب  تسد  یهلا ،  هاگردب  يراز  عّرضت و  ياه  هناشن  زا  یکی  دیناوخب ،  ناهن  يراز و 
هب اـما  تسا ،  بحتـسم  زاـمن  رد  تونق  هچرگ  دـیوش .  یم  وا  ریغ  زا  لد  دـهاوخ و  یم  وا  زا  طـقف  دـنک و  یم  زارد  قلطم  زاـین  یب  يوسب 

هنابش ياهزامن  مامت  رد  بجاو  تّنس  کی  تونق  دنـسیون :  یم  نومءام  هب  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هجوت  دروم  يردق 
بحتـسم درک ،  شومارف  عوکر  زا  لبق  ارنآ  ناسنا  رگا  هکناـنچ  تسا .  تونق  تیمها  رب  دـیکءات  ماـما  دارم  هّتبلا  هک  ( ، 349  ) تسا يزور 

ربارب ات  ار  اهتـسد  تسا :  هدمآ  تونق  بادآ  رد  دنک .  اضق  ارنآ  مالـس  زا  دعب  دمآ  شدای  هدجـس  رد  رگا  دیامن و  اضق  عوکر  زا  دعب  تسا 
مهب ار  ناتـشگنا  یقاب  تصـش ،  تشگنا  زجب  دیهد و  رارق  مه  رانک  ار  تسد  ود  دشاب ،  نامـسآ  هب  ور  اهتـسد  فک  دیروایب ،  الاب  تروص 

 . دونـشب ار  نآ  تعامج  ماما  هک  يّدح  هب  هن  هّتبلا  دیناوخب ،  دنلب  ار  اعد  دینک و  هاگن  دوخ  تسد  فک  هب  اعد  ندناوخ  ماگنهب  دینابـسچب . 
رد ناوت  یم  دـشاب و  یبرع  هب  اعد  تسین  مه  مزال  هکنانچ  دـناوخب ،  ییاعد  ره  دـناوت  یم  ناسنا  درادـن و  یـصاخ  ياـعد  تونق ،  ( 350)
رد مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هک  یئاهاعد  ای  ینآرق و  ياـهاعد  هک  تسا  نشور  هّتبلا  درک .  ناـیب  مه  یـسراف  هب  ار  دوخ  تاـجاح  تونق ، 

 . دنرادروخرب یصاخ  ّتیولوا  تلیضف و  زا  دنا  هدناوخ  یم  دوخ  تونق 

فلتخم ياهزامن  تونق 

هعمجزامن اما  دـنراد .  مود  تعکر  عوکر  زا  لبق  مهنآ  تونق ،  کی  مادـکره  هناگجنپ  ياهزامن  تسین ،  ناسکی  اـهزامن  رد  تونق  دادـعت 
نابرق دـیع  رطف و  دـیع  زامن  رد  مّود .  تعکر  عوکر  زا  دـعب  یکی  لّوا و  تعکر  عوکر  زا  لبق  یکی  دراد ،  تونق  ود  تسا  تعکر  ود  هک 

هک مّود ،  تعکر  رد  مهرس  تشپ  تونق  لّوا و 4  تعکر  عوکر  زا  لبق  مهرس  تشپ  ِتونق   5 میناوخ ،  یم  تونق   9 تسا ،  تعکر  ود  هک 
 ، دراد عوـکر  تعکر 5  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  هک  تاـیآ  زاـمن  رد  یتـح  تـسا .  هدـش  دراو  یـصاخ  ياـعد  اـهتونق ،  نـیا  يارب  هـّتبلا 

یفاک مهد  عوکر  زا  لبق  تونق  کی  هچرگ  دوش ،  هدناوخ  تونق  مهد  متشه و  مشش و  مراهچ و  مود و  ياهعوکر  زا  لبق  تسا  بحتـسم 
نآ رد  يرایسب  ياهاعد  دراد و  ینالوط  یتونق  دوش ،  یم  هدناوخ  بش  زامن  نایاپ  رد  تسا و  یتعکر  کی  زامن  کی  هک  رتو  زامن  تسا . 
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تعکر رد  دـیع ،  زامن  نوچمه  زین  ناراب  زامن  نم .  ؤم  لهچ  هب  اعد  و  ْوفَعلَا ))  )) هبترم  300 رافغتسا ،  هبترم  لیبق 70  زا  تسا ،  هدش  دراو 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  رذوبا  تسا .  بحتـسم  تونق  نداد  لوـط  لاـحره  هب  دراد .  توـنق  راـهچ  مود  تعکر  رد  توـنق و  لّوا 5 
رد دناوخب  رت  ینالوط  ار  شتونق  هک  یـسک  دـشاب و  رت  ینالوط  شتونق  هک  يزامن  دـندومرف :  ترـضح  تسا ؟  رتهب  زامن  مادـک  دیـسرپ : 

(351  . ) تسا رت  تحار  تمایق  فقاوم 

نیموصعم تونق 

یم اهنآ  ینالوط  تونق  هجیدخ و  ترـضح  یلع و  ترـضح  مرکاربمایپ و  يرفن  هس  زامن  هدهاشم  ار  شندش  ناملـسم  لیلد  دوعـسم ،  نبا 
َنیح ْکیَلَع  ُمالَّسلَا   : )) مییوگ یم  میهد ،  یم  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  سی  لآ  ترایز  رد  هک  یمالـس  رد  ( 352  . ) دناد

رد ینالوط  ییاهاعد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  مادـک  ره  يارب  یتسیا .  یم  تونق  زامن و  هب  هک  یماگنه  وت  رب  مالـس  ُْتنْقَت )) َو  یّلَُـصت 
لیطعت تنـس  لها  ناردارب  نایم  رد  شتاکرب  همه  نیا  اب  تونق  ارچ  هک  تسا  بجعت  ياج  تسین و  اهنآ  لقن  تصرف  هک  هدـش  لـقن  تونق 

زا میـشابن .  دوخ  تاجاح  دوخ و  رکف  هب  طـقف  تونق  رد  دـندناوخ ؟  یمن  تونق  زاـمن  رد  نیدـشار  ياـفلخ  یلع و  ترـضح  رگم  هدـش ، 
اریز دوخ .  هداوناخ  هاگنآ  شاب  تا  هیاسمه  رکف  هب  ادتبا  ( 353 (() راّدلا َُّمث  راْجلَا   : )) دومرف یم  هک  میریگب  دای  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
هیلع توـنق  رد  دزاـس .  یم  هدروآرب  مه  ار  وا  دوـخ  تاـجاح  دـنوادخ  دـنک  اـعد  نارگید  يارب  هک  یـسک  تسا  هدوـمرف  هدـعو  دـنوادخ 

نیرفن تاصخشم  مان و  اب  ار  یهورگ  دوخ  تونق  رد  مرکاربمایپ  میهاوخب .  ادخ  زا  ار  نیملسم  مالسا و  يزوریپ  مینک و  اعد  نید  نانمـشد 
نید ءزج  يّربت  ّیلوت و  لاحره  هب  ( 354  . ) درک یم  نعل  صاعورمع  هیواعم و  هب  شزامن  تونق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درک و  یم 

(355  (() ضُْغْبلاَو ّبُْحلا  ِالا  نیّدلا  لَه   : )) تسام نید  ساسا  هکلب  ، 

مالس دّهشت و 

دّهشت

رد هک  تسا  دهـشت  زامن  تابجاو  زا  دّـمحم )) لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  هلوسر  هدـبع و  ادّـمحم  ّنا  دهـشاو  هّللا  ّـالا  هلاـال  نا  دهـشا  ))
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  شربمایپ  تلاسر  دـنوادخ و  یگناگی  هب  دّهـشت ،  رد  دوش .  یم  هدـناوخ  زاـمن  رخآ  مود و  تعکر 

دوب و زامن  هب  دورو  ماگنهب  تداهش  نآ  اّما  میا ،  هداد  یهاوگ  رما  ود  نیا  هب  اهراب  هماقا ،  ناذا و  رد  هچرگ  میهد .  یم  یهاوگ  تداهش و 
ّیلو دوش و  یم  یـشومارف  تلفغ و  راـچد  دوز  یلیخ  ناـسنا  اریز  تسا ،  هناـمیکح  رارکت  همه  نیا  زاـمن .  زا  جورخ  ماـگنهب  یهاوگ  نیا 

 . دنک یم  ظفح  ثداوح  جاوما  رد  ار  ناسنا  یتشک  هک  تسا  یبانط  نوچمه  تالمج  نیا  دنک و  یم  شومارف  ار  دوخ  تمعن 

دیحوت راعش 

رارقا نآ  هب  ناگتشرف  اب  ماگمه  ملع  نابحاص  همه  هک  تسا  یهاوگ  نآ  هّللا ))  ّالا  هلا  ال   . )) تسایبنا همه  راعـش  نیلوا  هّللا ، ))  ّالا  هلا  ال  ))
رد دـلوت  ماـگنهب  یناملـسم  ره  هک  تسا  يا  هملک  هّللا ، ))  ّـالا  هلا  ـال  ( )) 356 () ِْملِْعلا اُولُوا  َو  ُۀَـکئالَْملاَو  ُهّللا  ِالا  َهِلا  ُهّللا ال  َدِهَـش   : ) دـنراد
دزن رد  تاـملک  نیرت  بوبحم  هّللا ، ))  ّـالا  هلا  ـال   . )) دوش یم  نیقلت  وا  هب  ربق  رد  عییـشت و  نآ  اـب  گرم  ماـگنهب  دونـش و  یم  دوخ  شوگ 

باذع زا  دـش  لخاد  نآ  رد  سکره  هک  تسا  یهلا  مکحم  ژد  هّللا ، ))  ّالا  هلا  ال  ( )) 357  . ) تسا نازیم  رد  لمع  نیرت  نیگنس  دنوادخ و 
ره تسا و  مالسا  رفک و  نایم  زرم  هّللا ، ))  ّالا  هلاال  ( )) 358  (() یباذَع ْنِم  َنِمَا  ینْصِح  َلَخَد  ینْـصِح  ُّهلا  ِالا  َهِلا  ُۀَِملَک ال   . )) تسا ناما  رد 

ییانتعا نمشد  نازابرـس  زا  یکی  هّللا ))  ّالا  هلا  ال   )) ِنتفگ هب  هک  یناملـسم  زا  مرکاربمایپ  دیآ .  یمرد  مالـسا  ناما  رد  نآ  نتفگ  اب  يرفاک 
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هن تسا  قداص  نآ  نایب  رد  مینادن  هچرگ  تسا ،  ناما  رد  یسک  ره  هملک  نیا  راهظا  اب  دندومرف :  دندرک و  داقتنا  تشک ،  ار  وا  درکن و 
تفگ ربمایپ  هب  لهجوبا  هک  میناوخ  یم  خیرات  رد  ( 360  . ) تسا تمایق  طارص  زا  روبع  ماگنهب  نیملسم  راعش  هّللا ، ))  ّالا  هلا  ال  ( )) 359 . )

 : دومرف ربمایپ  یلو  میئوگن .  ار  هلمج  کی  نیا  اـما  مییوگب  هملک  میرـضاح 10  ام  میریذپب ؟  ار  ادخ  کی  مینک و  اهر  ار  تب  ام 360  ایآ  : 
ماما هفرع  ياعد  هب  یهاگن  ( 361  . ) دهد یم  يرترب  اه  تّما  مامت  رب  ار  امش  دناسر و  یم  تردق  تزع و  هب  ار  امـش  هک  تسا  هلمج  نیمه 
نیا دوجو  مامت  اب  ادـخ  يایلوا  هک  دـنک  یم  نشور  رتهب  ار  تقیقح  نیا  ماـش ،  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هبطخ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
یمن افتکا  هّللا ))  ّالا  هلا  ال   )) هلمج هب  دهـشت  رد  دنتفرگ .  یم  هاوگ  دوخ ،  تداهـش  نیا  رب  ار  نامز  نیمز و  یتح  دـنداد و  یم  ار  تداهش 

رد هن  ندرک و  هرادا  رد  هـن  ندـیرفآ ،  رد  هـن  تـسین ،  کیرـش  وا  اـب  يدـحا  ینعی  هـَل ))  َك  يرَـشال  ُهَدْـحَو   : )) مییوـگ یم  هـکلب  مـینک 
َنُوکَا ْنَا  ًاّزِع  یب  یفَک   : )) تسادخ يایلوا  يارب  راختفا  نیرتالاب  ادخ  یگدنب  ( 362  (() ْکلُْملا ِیف  کیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو   : )) يراذگنوناق
ناسنا هب  یتردق  نانچ  اذل  و  اه ،  یگتـسبلد  اه و  یگتـسباو  دویق و  همه  زا  ناسنا  یگدازآ  اب  تسا  ربارب  ادـخ  یگدـنب  ( 363 (() ًاْدبَع َکل 

رز و هک  دش  لیدبت  يریذپانذوفن  رصنع  نانچ  هب  دوب ،  ادخ  هدنب  هکنآ  رطاخب  نوعرف  رـسمه  دساره .  یمن  یتردقربا  چیه  زا  هک  دهد  یم 
هک دیـسر  یئاجب  شراـک  دوب و  ادـخ  هدـنب  اـهنت  وا  اـما  دوب ،  هدیـشک  یگدرب  هب  ار  همه  نوعرف ،  هکنآ  اـب  درکن و  رثا  وا  رد  ینوعرف  روز 

ِتیدوبع هب  تداهـش  لاحره  هب  ( 364  () نْوَعِْرف َةَءاَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًـالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض   : ) تشگ خـیرات  نم  ؤم  ناـنز  نادرم و  همه  يوـگلا 
هب تداهش  هلوسر ))  هدبع و  ادّمحم  ّنا  دهشا   . )) دراد اهمایپ  اهسرد و  دوخ  نیا  تسا و  ترضح  نآ  تلاسر  هب  تداهش  رب  مدقم  ربمایپ ، 

يانعم هب  تسا .  ناربمایپ  متاخ  تلاسر  ندوب  یناهج  یگنادواج و  لوبق  ياـنعم  هب  تسا .  يرـشب  بتاـکم  ماـمت  یفن  ياـنعم  هب  تلاـسر ، 
هتفرگ ناربمایپ  همه  زا  دنوادخ  هک  تسا  ینامیپ  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  تلاسر  هب  تداهـش  تساه .  توغاط  زا  همه  یفن 
هدبع ًادمحم  نا  دهشا   : )) میوگ یم  هک  متسین  نم  اهنت  نیاربانب  ( 365  . ) دندیسر یمن  تّوبن  هب  دنتفریذپ  یمن  ار  وا  تلاسر  رگا  هک  تسا 

 . دنراد رارق  نآ  هب  ایبنا  همه  هکلب  هلوسر ))  و 

بان دیحوت 

یم وا  ریغ  غارـس  هب  لمع  رد  اما  دـنیوگ ،  یم  هّللا ))  ّالا  هلاال   )) نابز هب  هک  تسا  نآ  هدرک  راـتفرگ  ار  ناتـسرپادخ  رثکا  هزورما  هک  هچنآ 
كرش هک  یتسار  دنزرو .  یم  قشع  وا  ریغ  هب  دننک و  یم  تعاطا  وا  ریغ  زا  دننک .  یم  وجتسج  رگید  ییاج  رد  ار  تردق  تزع و  دنور و 

زجع و فعض و  هناشن  نتشاد  کیرـش  اریز  ( 366 () ٌمیظَع ٌْملَُظل  كرِّشلا  َّنِا   . ) تسوا سدـقم  تاذ  هب  یبدا  یب  دوـخ و  هـب  یگرزب  مـلظ  ، 
 . درادن ینعم  دنوادخ  دروم  رد  اهنیا  هک  تسا  ریظن  هیبش و  دوجو  اهراک و  ماجنا  رد  یناوتان 

تلاسر هب  تداهش 

ماقم همدقم  هکلب  ایبنا ،  ماقم  نیرتالاب  یگدنب  تسوا .  لوسر  هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  ُهلوُسَر ))  َو  ُهَْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَا  َو  ))
یحو و  ( 367 () ِهِدـْبَِعب يرْـسَا  يذَّلا  َناْحبُـس   : ) درب یم  جارعم  هب  ار  ربمایپ  هک  تسا  تیدوبع  ُهلُوسَر ))  َو  ُهُدـْبَع   : )) تسا تّوبن  تلاسر و 

ترضح دروم  رد  دنک ،  یم  شیاتـس  دوخ  یگدنب  هب  ار  شناربمایپ  زین  دنوادخ  ( 368 () انِْدبَع یلَع  اْنلَّزَن   : ) دنک یم  لزان  وا  رب  ار  ینامسآ 
ياه توافت  زا  یکی  ( 370 () ُْدبَْعلا َمِْعن   ) مالسلا هیلع  دواد  ترـضح  هرابرد  و  ( 369 () ًاروُکَش ًاْدبَع  َناک  ُهَّنِا   : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  حون 
ایبـنا اـّما  دـنا ،  هدروآ  تسدـب  نیرمت  راکتـشپ و  یـشوهزیت و  رثا  رد  ار  دوخ  تیقـالخ  غوبن و  اـهنآ  هک  تسنآ  نیعرتـخم  غباون و  اـب  اـیبنا 

ّتیدوبع هب  رارقا  تسایبنا .  تاماقم  همه  ءاـشنم  یگدـنب  دـنا و  هدرک  ادـیپ  ادـخ  فطل  هیاـس  رد  ادـخ و  یگدـنب  رثا  رد  ار  دوخ  تازجعم 
قلخ درف  نیرترب  هک  مه  ربمایپ  مینادب  ات  دراد ،  یمزاب  ادخ  يایلوا  تاماقم  دروم  رد  يور  هدایز  طارفا و  ّولغ و  هنوگره  زا  ار  ام  ناربمایپ ، 

هب تداهـش  ربمایپ  دزن  رد  مه  نیقفانم  هنرگو  دشاب  تقیقح  قدص و  يور  زا  دـیاب  تداهـش  نیا  تسادـیپ  هتفگان  تسادـخ .  هدـنب  تسا ، 
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یهاوگ اریز  دنیوگ ،  یم  غورد  ناقفانم  اما  یتسه ،  وا  لوسر  وت  هک  دهد  یم  تداهـش  دـنوادخ  دـیامرف :  یم  نآرق  دـنداد و  یم  تلاسر 
(371  . ) تسین هناقداص  نانآ 

تاولص

نادناخ هب  يرادافو  ّتد و  ؤم  تّبحم ،  هناشن  تاولـص ،  میتسرف .  یم  تاولـص  وا  لآ  دّـمحم و  رب  تلاسر ،  دـیحوت و  هب  تداهـش  لابندـب 
ناسنا هتفرگ  راگنز  حور  هدنهد  لقیـص  تاولـص ،  ( 372  . ) تسا هتـسناد  ربمایپ  تلاـسر  رجا  ارنآ  نآرق  هک  تسا ،  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
نامسآ ياهرد  شیاشگ  يارب  يا  هلیـسو  ( ، 375  ) ناهانگ وحم  يارب  یلماع  تاولـص ،  ( 374  . ) درب یم  نـیب  زا  ار  قاـفن  و  ( 373  ) تسا

 . تسوا تعافـش  تفایرد  تمایق و  رد  ربمایپ  هب  بّرقت  يارب  يا  هلیـسو  ( ، 377  ) ناسنا قح  رد  ناگتشرف  ياعد  راغفتسا و  ببـس  ( ، 376)
دتسرف و یم  تاولـص  ربمایپ  رب  دوخ  ادتبا  دنوادخ  ( 379  . ) دشاب تاولـص  ایند  رد  شمالک  نیرخآ  هک  تسا  یـسک  تبقاع  شوخ  ( 378)

ینعی ( 380 () ًامیلْسَت اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ِیبَّنلا  َیلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَکئالَم  َو  ُهّللا  َّنِا   : ) دهد یم  تاولـص  روتـسد  ام  هب  سپس 
دیتسرفب و مالـس  تاولـص و  وا  رب  زین  امـش  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـسرف ،  یم  تاولـص  دّـمحم  رب  ناگتـشرف  دـنوادخ و  انامه 

تـسا ینابز  مارتحا  تاولـص ،  فلا :  دیآ :  یم  تسدب  تاولـص  دروم  رد  یتاکن  نآ  لیذ  تایاور  هیآ و  نیا  زا  دیـشاب .  وا  ضحم  میلـست 
 : تسا یمئاد  ناگتـشرف  ادـخ و  ِتاولـص  ب :  دراد .  هراـشا  نآ  هب  ًامیلْـسَت )) اوُمِّلَـس   )) هلمج هک  تسا  یلمع  تعاـطا  نآ  زا  رت  مـهم  یلو 
هب دنوادخ  هدـمآ :  تایاور  رد  د :  تساعد .  مدرم  تاولـص  تمحر و  ناگتـشرف  تاولـص  تمارک و  دـنوادخ  ِتاولـص  ج :  نوُّلَُـصی ))  ))

لوسر ه :  ( 381  . ) میتسرف یم  تاولص  وا  رب  مناگتـشرف  نم و  هک  اریز  تسرف ،  تاولـص  وا  لآ  دّمحم و  رب  درک  باطخ  یـسوم  ترـضح 
تسا تدابع  زین  مالسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نم  نیـشناج  دای  هکنانچ  تسا ،  تدابع  زین  نم  دای  تسا و  تدابع  ادخ  دای  دومرف :  ادخ 

نآ مان  ندینش  ماگنهب  تاولـص  نتفگ  اهنت  هن  ( 383  . ) دیتسرفب تاولـص  اعد  زا  لبق  اعد  تباجتـسا  يارب  هدـمآ :  تایاور  رد  و :  ( 382 . )
ات دتسرفب ،  تاولص  نم  رب  دوخ  باتک  رد  هک  یسک  دومرف :  یم  ربمایپ  دراد و  باوث  ترضح  نآ  مان  لابندب  نآ ،  نتـشون  هکلب  ترـضح 

(384  . ) دننک یم  رافغتسا  وا  يارب  ناگتشرف  تسا  باتک  نیا  رد  نم  مان  هک  ینامز 

تاولص یگنوگچ 

ربمایپ رانک  رد  ار  دّمحم  لآ  مان  ًامتح  تاولص ،  ماگنهب  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمایپ  زا  تنس  لها  یلـصا  بتک  رد 
يذمرت دواد و  یبا  ملسم و  يراخب و  حیحص  ياه  باتک  زا  روثنملا  رد  ریسفت  رد  ( 385  . ) تسا صقان  رتبا و  امش  تاولص  هنرگو  دیروایب 

رب هنوگچ  میناد  یم  ام  تفگ :  مرکاربمایپ  هب  یـصخش  هک  تسا ،  هدش  لقن  تسا  ننـست  لها  بتک  نیرت  مهم  زا  هک  هجام  نبا  یئاسن و  و 
َْتیَّلَص امَک  َدَّمَُحم  ِلآ  یلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا   : )) دیئوگب نینچ  دندومرف :  ربمایپ  تسا ؟  هنوگچ  وت  رب  تاولص  اّما  مینک ،  مالس  وت 

َلْهَا ای  دیوگ :  یم  هدروآرد و  رعـش  هب  ار  بلطم  نیا  نایعفاش  بهذـم  ماما  یعفاش  ( 386 (() ٌدیجَم ٌدـیمَح  کَّنِا  میهاْربِا  ِلآ  َو  میهاْربِا  یلَع 
تیب لها  يا  ( 387  ) َهل َةولَص  الَف  ْمُْکیَلَع  ِّلَُصی  َْمل  ْنَم  مُکَّنَا  ِرْدَْقلا  ِمیظَع  ْنِم  ْمُکافَک  َهلَْزنَا  ِنآرُْقلا  ِیف  ِهّللا  َنِم  ٌضْرَف  ُمُکُّبُح  ِهّللا  ِلوُسَر  ِْتَیب 

دتسرفن تاولص  امش  رب  زامن  رد  سکره  هک  سب  نیمه  امش  یگرزب  رد  تسا ،  هدمآ  نآرق  رد  دنوادخ  فرط  زا  امـش  تبحم  هک  ربمایپ ! 
 . نارگید هن  میورب  وا  تیب  لها  غارـس  هب  ربمایپ  زا  سپ  دـیاب  هک  تسا  نآ  زمر  زاـمن ،  ره  رد  دّـمحم  لآ  داـی  يرآ  تسا .  لـطاب  شزاـمن 

دوب هدنابسچ  هبعک  هب  ار  دوخ  یـصخش  دوش .  یم  وغل  يراک  زامن ،  ره  رد  مهنآ  تسین  ناشهار  موادت  هب  زاین  هک  یناسک  مان  ندرب  هنرگو 
 : دومرف ادخ  ربمایپ  ( 388  . ) تسام هب  ملظ  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درب ،  یمن  ار  دّـمحم  لآ  مان  اما  داتـسرف ،  یم  تاولـص  و 
لآ ربمایپ و  دای  ادخ و  مان  هک  یتاسلج  هکنانچ  ( 389  . ) دنرب یمن  یئوب  تشهب  زا  تمایق  رد  دننک  مورحم  تاولـص  زا  ارم  لآ  هک  یناسک 

ناربمایپ زا  يربمایپ  مان  هاگره  تسا :  هدـمآ  تایاور  رد  هکنآ  بلاـج  ( 390  . ) دوب دهاوخ  تمایق  رد  ترـسح  بجوم  دـشابن ،  نآ  رد  وا 
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لیخب دومرف :  ادـخ  ربمایپ  ( 391  . ) دیتسرفب انث  دورد و  ربمایپ  نآ  رب  سپـس  دیتسرفب و  تاولـص  وا  لآ  دّمحم و  رب  ادـتبا  دـش ،  هدرب  ادـخ 
(392  . ) تسا مدرم  نیرتافو  یب  نیرتراکافج و  وا  دتسرفن .  تاولص  نم  رب  اما  دونشب  ارم  مان  هک  تسا  یسک  یعقاو 

مالس

رد دنوادخ  دوخ .  ناشیکمه  نانم و  ؤم  هب  یکی  ادخ و  يایلوا  هب  یکی  ادخ ،  لوسر  هب  یکی  میهد :  یم  مالس  هس  تاولص ،  رکذ  زا  سپ 
نآ رب  تاولص  زا  سپ  زامن  رد  اذل  دهد ،  یم  ربمایپ  رب  مالس  روتسد  تاولص ،  لابندب  ًامیلْسَت ) اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اّولَص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   ) هیآ

قلاـخ هب  میدـیرب و  قلخ  زا  مارحـالا  ةریبکت  اـب  ُهتاـکََرب ))  َو  ِهّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَا  کـْیَلَع  ُمـالَّسلَا   : )) میهد یم  مالـس  وا  رب  ترـضح ، 
حلاص ناگدنب  هب  سپس  مینک .  یم  مالس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمایپ  ینعی  یتسه ،  دبـسرس  لگ  هب  ادتبا  زین  زامن  نایاپ  رد  میتسویپ . 

دنوادخ دوش .  یم  موصعم  ناماما  هتشذگ و  يایصوا  ایبنا و  همه  لماش  َنیِحلاّصلا )) ِهّللا  ِدابِع  یلَع  َو  اْنیَلَع  ُمالَّسلَا   : )) مینک یم  مالـس  ادخ 
(395  () میهاربا یلع  مالس  ( ، ) 394  () حون یلع  مالس  ( ، ) 393  () نیلسرملا یلع  مالس   : ) دتسرف یم  دورد  مالـس و  شناربمایپ  رب  دوخ  زین 

نامز ياهزرم  زا  رتارف  يا  هطبار  دنویپ و  میهد .  یم  دنویپ  ادخ  حلاص  ناگدنب  اب  ار  دوخ  مالـسا  اب  ( 396  () نوراه یسوم و  یلع  مالس  ، )
رـضاح نامز  رد  دوخ  شیکمه  هارمه و  ِنانم  ؤم  هب  هاگنآ  اهلـسن .  اهرـصع و  همه  رد  خـیرات  لوط  رد  ناحلاص  ناکاپ و  همه  اب  ناکم ،  و 

رضاح ناگتشرف  نانآ و  هب  دنا .  هتفرگ  رارق  دحاو  فص  کی  رد  ام  اب  دنا و  هدرک  تکرـش  نیملـسم  تعامج  رد  هک  نانآ  هب  میـسر ،  یم 
میدرک و زاغآ  ادخ  مان  اب  ار  زامن  ُهتاکََرب ))  َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیلَع  ُمالَّسلَا   : )) مینک یم  مالس  دوخ  رومءام  هتـشرف  ود  نیملـسم و  عمج  رد 
ایلوا و ایبنا و  وا  لابندب  ادخ ،  لوسر  ادتبا  تسا ،  هدـش  تاعارم  بتارم  هلـسلس  اه ،  مالـس  نیا  رد  میرب .  یم  نایاپ  ادـخ  قلخ  هب  مالـس  اب 

 . ناوریپ نانم و  ؤم  اهنآ  زا  سپ  ناحلاص و 

مالس يامیس 

 . تسا تشهب  هب  دورو  ماگنهب  ناگتـشرف  تیحت  مالـس ،  تسا .  رگیدکی  هب  تشهب  لها  ّتیحت  مالـس ،  تسادخ  ياه  مان  زا  یمان  مالس ، 
دیلک مالـس ،  تسا .  يرگید  رب  ناملـسم  ره  قح  نیلوا  مالـس ،  تسا .  ردـق  بش  ییاریذـپ  مالـس ،  تسا .  میحر  راگدرورپ  مایپ  مـالس ، 
هناشن مالس ،  تسا .  کین  لمع  نیرت  هداس  مالس ،  تسا .  يّرش  سرت و  هنوگره  زا  همان  ناما  مالس ،  تسا .  يا  هتـشون  مالک و  ره  عورش 
ناسنا ود  هیده  هفحت و  نیلوا  مالس ،  تسا .  تملاسم  حلص و  راهظا  مالس ،  تسا .  تفلاو  تبحم  لماع  مالـس ،  تسا .  ینتورف  عضاوت و 

 . تسا روآطاشن  هدنهددیما و  مالـس ،  تسا .  یناهج  حلـص  هب  توعد  مالـس ،  تسادخ .  ناگدـنب  يارب  یتمالـس  يوزرآ  مالـس ،  تسا . 
دورو و ماگنهب  مالک  نیرتهب  مالس ،  تسا .  دورو  يارب  هزاجا  روضح و  مالعا  مالس ،  تسا .  هتـشذگ  ياهترودک  هدننک  فرطرب  مالس ، 

مالس تسا .  هعماج  حالصا  يارب  ناحلصم  ياشگهار  مالس ،  نیگنس .  نازیم  رد  اما  کبس ،  نابز  رد  تسا  یمالک  مالس ،  تسا .  جورخ 
بـضغ ادـخ و  ياضر  بلج  ببـس  مالـس ،  تسا .  میرکت  میظعت و  لماع  مالـس ،  دـنناگدنز .  ناـگدرم و  شبطاـخم  هک  تسا  یمـالک  ، 

سنا و روآ  مایپ  مالس ،  تسا .  تانسح  هدنهددشر  ناهانگ و  هراّفک  مالس ،  تسا .  بولق  رد  رورس  لاخدا  هلیسو  مالـس ،  تسا .  ناطیش 
 . تسا یبوخ  ریخ و  ره  زا  لابقتـسا  مالـس ،  تسا .  یهلا  بدا  مالـس ،  تسا .  یهاوخدوخ  ییادزربـکت و  لـماع  مالـس ،  تسا .  یتـسود 

مینکفا و یم  مدرم  رـس  رب  هک  تسا  یتمحر  ربا  مالـس ،  تسا .  محر  عطق  رهق و  اوزنا و  ربکت و  لخب و  هناشن  نآ  كرت  هک  یلامک  مالس ، 
رب ندرک  مالـس  رمع  رخآ  ات  نم  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  مَُکل . ))  ُمالَّسلَا   )) هن مُْکیَلَع ))  ُمـالَّسلَا   : )) مییوگ یم  اذـل 
دنک مالـس  هب  ادتبا  هک  یـسک  شاداپ  اما  بجاو ،  نآ  خـساپ  تسا و  بحتـسم  ندرک  مالـس  هچرگ  ( 397  . ) منک یمن  كرت  ار  ناـکدوک 

 . دـنک مالـس  سلجم  نیرـضاح  رب  دراو  هتـسشن و  رب  هداتـسیا  هداـیپ ،  رب  هراوس  میناوخ  یم  تاـیاور  رد  تسا .  هدـنهد  باوج  ربارب  اـههد 
(399 () اـْهنِم َنَسْحَاـِب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیحَِتب  ُْمتِّییُح  اذِا   : ) دـیهدب رت  مرگ  یخـساپ  دـیتفرگ ،  رارق  تـیحت  دروـم  هاـگره  دـیامرف :  یم  نآرق  و  ( 398)
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هتاکرب هلا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

لثم اه  نامز  زا  یـضعب  رد  ارچ  سپ  تسا ،  يرطف  دنزرف  هب  هقالع  رگا  لا :  ؤس  -3 هیآ 138 . هرقب ،  هروس  -2 هیآ 56 . تایراذ ،  هروس  -1
هقالع تسا  يرطف  دنزرف  هب  هقالع  هک  روطنامه  تسا ،  ددعتم  يرطف  لئاسم  خـساپ :  دـندرک ؟ یم  روگ  هب  هدـنز  ار  رتخد  تیلهاج  نارود 
ِدمآرد دیلوت و  تردـق  دـش و  یم  ریـسا  اه  گنج  رد  نوچ  تسناد  یم  دوخ  گنن  هیام  ار  رتخد  یلهاج ،  برع  تسا .  يرطف  زین  وربآ  هب 
يرطف ود  ره  ناج  لاـم و  هب  هقـالع  میورن  رود  هار  تشاد .  یم  رب  شرتخد  زا  تسد  دوخ  يوربآ  ظـفح  رطاـخب  اذـل  تشادـن ،  يداـصتقا 

شندوب يرطف  اب  وربآ  ظفح  رطاخب  رتخد  ِندرکادف  نیاربانب  دننک . یم  ناج  يادـف  ار  لام  یـضعب  لام و  يادـف  ار  ناج  یـضعب  اما  تسا ، 
هنیع اذا  ْتَّرَق  -)) 8 هیآ 9 .  ءابس ، هروس  -7 هیآ 65 .  هعقاو ،  هروس  -6 هیآ 70 .  هعقاو ،  هروس  -5 هیآ 30 . کلم ،  هروس  -4 درادن . یتافانم 

ج 71، راحب ، -10 هیآ 14 .  هط ،  هروس  -9 همان 45 . هغالبلا ،  جهن  ۀّیعرملا .))  ۀمئاسلا  ۀلِماهلا و  ۀمیهبلاب  ۀلواطتملا  نینـسلا  دعب  يدَـتقا  اذا 
ص 213. يوبن ،  هریس  رد  يریـس  -14 ص 496 . ج 5 ، یفاک ،  -13 ص 86 . ج 2 ، یفاک ،  -12 ص 212 .  ج 71 ، راحب ، -11 ص 212 .
هیآ 14 هط ،  هروس  -19 هیآ 65 .  هرقب ،  هروس  -18 ص 41 . ج 14 ، راحب ، -17 ص 357 .  ج 78 ، راحب ، -16 ص 122 . حور ،  تراهط  -15
هیآ 14 هط ،  هروس  -24 ص 326 .  ج 53 ، راحب ، -23 هیآ 99 .  رجح ، هروس  -22 ص 175 . ج 49 ، راحب ، -21 هیآ 28 .  دعر ، هروس  -20 . 
 . هیآ 45 توبکنع ،  هروس  -29 هیآ 2 .  شیرق ،  هروس  -28 هیآ 1 .  ءاسن ، هروس  -27 هیآ 28 . رجف ، هروس  -26 هیآ 28 .  دعر ، هروس  -25 . 

، ءاسن هروس  -34 ص 402 .  ج 77 ، راحب ، -33 هبطخ 199 . هغالبلا ،  جهن  -32 هبطخ 222 . هغالبلا ،  جهن  -31 هیآ 114 .  دوه ، هروس  -30
هروس -39 هیآ 96 .  نارمع ،  لآ  هروس  -38 هیآ 115 .  هرقب ،  هروس  -37 هیآ 45 .  هرقب ،  هروس  -36 هیآ 45 .  هرقب ،  هروس  -35 هیآ 139 . 

-44 هیآ 69 . توبکنع ،  هروس  -43 هیآ 17 .  دمحم ، هروس  -42 هیآ 28 .  دیدح ، هروس  -41 هیآ 29 .  لافنا ،  هروس  -40 هیآ 150 .  هرقب ، 
 ، صصق هروس  -48 هیآ 53 .  فسوی ،  هروس  -47 هیآ 45 .  هرقب ،  هروس  -46 هیآ 45 .  توبکنع ،  هروس  -45 هیآ 201 .  فارعا ،  هروس 

-53 ص 41 و 93 . ج 88 ، راحب ، -52 ص 22 .  ج 70 ، راحب ، -51 هیآ 162 .  ماعنا ،  هروس  -50 هیآ 41 . تاعزان ،  هروس  -49 هیآ 83 . 
هیآ 142. ءاسن ، هروس  -57 هیآ 43 . ءاسن ، هروس  -56 هیآ 45 . توبکنع ،  هروس  -55 هیآ 96 . نارمع ،  لآ  هروس  -54 هیآ 34 . هرقب ،  هروس 

هیآ فارعا ،  هروس  -62 هیآ 29 . رطاف ، هروس  -61 ثیدح 18870 . لاّمعلازنک ،  -60 ةولصلارارسا ص 12 . -59 هیآ 100 . ءاسن ، هروس  -58
-68 هیآ 56 . رون ، هروس  -67 هیآ 18 . نج ،  هروس  -66 هیآ 78 . ءارسا ، هروس  -65 هیآ 14 . هط ،  هروس  -64 هیآ 9 . رجح ، هروس  -63 . 170
-73 هیآ 14 . هط ،  هروس  -72 هیآ 45 . توبکنع ،  هروس  -71 هیآ 3 . شیرق ،  هروس  -70 هیآ 60 . ءاسن ، هروس  -69 هیآ 256 . هرقب ،  هروس 

ّهنِا َناطیّـشلا  اوُدبعَت  ْنءا ال  مَدآ  یَنب  ای  مُکیِلا  دَهعءا  َملءا  -) 76 هیآ 23 . هرقب ،  هروس  -75 هیآ 1 . ءارسا ، هروس  -74 رخآ . هیآ  قلع ،  هروـس 
هیآ 74. هرقب ،  هروس  -78 هیآ 40 . هرقب ،  هروس  -77 . 61 هیآ 60 -  سی ،  هروس  میقَتـسُم )  ٌطارِـص  اذه  ینوُدبعا  ِنءا  َو  نیبُم .  ُّودَـع  مَُکل 

هروس -84 هیآ 37 . میهاربا ،  هروس  -83 هیآ 99 . رجح ، هروس  -82 هیآ 58 . میرم ،  هروس  -81 هیآ 45 . هرقب ،  هروس  -80 رثوک . هروس  -79
هروس -88 هلئسم 915 . هرـس ،  سدق  ماما  ماکحا  هلاسر  -87 ص 133 . ج 73 ، راحب ، -86 ص 188 . ج 80 ، راحب ، -85 هـیآ 31 . فارعا ، 

-93 هیآ 9 . ناسنا ،  هروس  -92 ص 210 . ج 70 ، راحب ، -91 ص 41 . ج 2 ، راحب ، -90 هیآ 35 . نارمع ،  لآ  هروـس  -89 هیآ 125 . هرقب ، 
ص 155. ج 75 ، راحب ، -97 ص 210 . ج 70 ، راحب ، -96 ص 93 . ج 72 ، راحب ، -95 ص 104 . ج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  -94 ناسنا .  هروس 

هروس -102 ص 114 . زار ، هگاـشامت  -101 هیآ 21 . ریوکت ، هروـس  -100 هـیآ 163 . نارمع ،  لآ  هروـس  -99 هیآ 4 . لاـفنا ،  هروـس  -98
هیآ 7. دوه ، هروس  -106 یفاص .  هّللا  ۀیآ  زا  لقن  هب  -105 ص 14 . ج 41 ، راحب ، -104 ص 186 . ج 70 ، راحب ، -103 هیآ 65 . توبکنع ، 
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هیآ هرقب ،  هروس  -111 هیآ 9 . ناسنا ،  هروس  -110 هیآ 190 . هرقب ،  هروس  -109 هیآ 39 . رون ، هروس  -108 هیآ 55 . هدـئام ،  هروس  -107
هیآ هدئام ،  هروس  -115 ات 10 . تایآ 1  سبع  هروس  -114 ثیدح 4696 . لئاسولا ،  كردتسم  -113 هیآ 97 . لحن ،  هروس  -112 . 207

 ، هغالبلا جهن  -120 ص 107 . ج 8 ، لئاسو ،  -119 مکحلاررغ .  -118 ص 39 . ج 1 ، لئاسو ،  -117 هیآ 39 . بازحا ،  هروس  -116 . 54
هبطخ 178.

اهتشون 2 یپ 

 . مکحلاررغ -125 ص 312 . ج 78 ، راحب ، -124 لئاسو ج 1 ص 40 . -123 ص 201 . ج 70 ، راحب ، -122 ص 40 . ج 1 ، لئاسو ،  -121
ص 87. ج 1 ، لئاسو ،  -130 ص 39 . ج 1 ، لئاسو ،  -129 هیآ 100 . ءاسن ، هروس  -128 هیآ 74 . ءاسن ، هروس  -127 لمجلا .  راصق  -126
ص 35. ج 1 ، لئاسو ،  -134 ص 206 . ج 70 ، راحب ، -133 ص 104 . ج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  -132 ص 103 . ج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  -131
-139 تمکح 290 . هغالبلا ،  جهن  -138 هیآ 90 . ایبنا ، هروس  -137 هیآ 56 . فارعا ،  هروس  -136 ص 374 . ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  -135
 . هینابعش تاجانم  -143 هیآ 165 . هرقب ،  هروـس  -142 هیآ 37 . میهاربا ،  هروـس  -141 هیآ 225 . هرقب ،  هروـس  -140 هیآ 92 . ءاـسن ، هروس 
هب یصخش  -148 لئاسو ج 15 ص 22 . -147 ص 86 . ج 12 ، لئاسو ،  -146 ص 375 . ج 70 ، راحب ، -145 هیآ 89 . ءارعش ، هروس  -144
نم زا  دـیمهف  هک  ارم  رطع  يوب  مدیـسوب .  ار  وا  متفر و  ولج  دوب ، هتـسشن  خرچ  يور  هک  مدروخرب  گنج  ِنازابناج  زا  یکی  هب  تفگ :  نم 

مدادن و وا  هب  لاح  ره  هب  دشاب . مدوخ  يارب  رطع  نیا  یلو  مرخ  یم  امش  يارب  يرطع  متفگ :  نم  مهدب .  وا  هب  ار  مرطع  هشیـش  درک  اضاقت 
تسا و لخب  نآ  رفیک  نیا  مدش  هجوتم  ناهگان  داتفا . حارتسم  نورد  هب  مرطع  هشیـش  متفر  ییوشتـسد  هب  هک  دعب  یتعاس  مدـش  ادـج  وا  زا 

يراک ادـخ  يارب  هکنیا  زا  میروخب  تمایق  رد  دـیاب  هک  اه  تمادـن  اـه و  ترـسح  رایـسب  هچ  يرآ ،  مدرک .  هیرگ  مدوخ  لاـح  هب  اـجنامه 
ص ج 84 ، راحب ، -152 ص 727 . ج 4 ، لئاسو ،  -151 ثیدح 1615 . مکحلاررغ ،  -150 ثیدح 1610 . مکحلاررغ ،  -149 میا .  هدرکن 
ج راحب ، -157 ص 104 . ج 43 ، راحب ، -156 ص 60 . ج 32 ، راحب ، -155 ص 190 . ج 20 ، راحب ، -154 ص 78 . ةولصلاّرس ،  -153 . 351
ص 273. ج 15 ، راحب ، -161 ص 248 . ج 15 ، راحب ، -160 ص 168 . ج 11 ، راحب ، -159 ص 63 . ج 20 ، راحب ، -158 ص 70 . ، 35
-166 ص 145 . ج 92 ، راحب ، -165 ص 126 . ج 20 ، راحب ، -164 ص 127 . ج 92 ، راحب ، -163 ص 407 . ج 27 ، هنومنریسفت ،  -162

هروس -170 ص 341 . ج 41 ، راحب ، -169 ص 93 . ج 43 ، راحب ، -168 ص 281 . ج 19 ، راحب ، -167 ص 186 . یلع ،  نبدـیز  باـتک 
ص 125. ج 42 ، راحب ، -174 ص 260 . ج 40 ، راحب ، -173 ص 99 . ج 16 ، راحب ، -172 ص 183 . ج 35 ، راحب ، -171 هیآ 55 . هدئام ، 

ثیدح لئاسولا ،  كردتـسم  -178 ص 146 . تموـکح ،  يربماـیپ و  -177 ص 98 . ج 39 ، راـحب ، -176 ص 207 . راـحب ج 86  -175
یم هدز  ناطیش  هب  هک  تسا  ییاه  گنس  ددع  هورم و  افـص و  نیب  یعـس  فاوط ،  هتفه ،  مایا  اه ، نامـسآ  ددع  تفه ،  ددع  -179 . 4365

 ، لاّمعلازنک -184 ص 385 . ج 76 ، راحب ، -183 هیآ 41 . دوه ، هروس  -182 ص 257 . ج 92 ، راحب ، -181 قئاقدلازنک .  ریسفت  -180 دوش .
ص 177 و ج 4، ج 3 ، دمحا ، دنسم  -187 ص 233 . ج 3 ، مکاح ،  كردتسم  -186 ص 43 . ج 1 ، ناهرب ،  ریسفت  -185 ثیدح 29558 .
ص 27. ج 7 ، هنومن ،  ریسفت  -190 هیآ 180 . فارعا ،  هروس  -189 هیآ 88 . صصق ،  هروس  ههْجَو .)  ِّالا  ٌِکلاه  ئَـش  ُّلُک  -) 188 ص 85 .

هیآ فارعا ،  هروس  -195 هیآ 20 . ءارسا ، هروس  -194 هیآ 50 . هط  هروس  -193 هیآ 164 . ماعنا ،  هروس  -192 هیآ 65 . میرم ،  هروس  -191
لآ هروس  -200 هیآ 2 . نمحرلا ،  هروس  -199 هیآ 107 . ایبنا ، هروس  -198 هیآ 12 . ماعنا ،  هروس  -197 هیآ 10 . سنوی ،  هروس  -196 . 54

هیآ 12. تایراذ ،  هروس  -204 هیآ 3 . رمز ، هروس  -203 هیآ 19 . نارمع ،  لآ  هروس  -202 هیآ 16 . نم ،  ؤم  هروس  -201 هیآ 26 . نارمع ، 
هروس -209 . 50 هیآ 49 -  رجح ، هروـس  -208 هیآ 3 . هنحتمم ،  هروـس  -207 هیآ 88 . ءارعـش ، هروس  -206 هیآ 19 . راـطفنا ، هروس  -205

-214 هیآ 6 . قاقشنا ،  هروس  -213 هیآ 18 . هدئام ،  هروس  -212 هیآ 43 . فارعا ،  هروس  -211 هیآ 80 . ءاسن ، هروس  -210 هیآ 3 . رفاغ ،
 ، نارمع لآ  هروس  -218 هیآ 61 . سی ،  هروس  -217 . 4 تایآ 3 -  سی ،  هروس  -216 هیآ 56 . دوه ، هروس  -215 هیآ 17 . دّمحم ، هروس 
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-223 هیآ 31 . فارعا ،  هروـس  -222 هیآ 143 . هرقب ،  هروـس  -221 هیآ 161 . ماـعنا ،  هروس  -220 ص 3 . ج 87 ، راحب ، -219 هیآ 101 .
هیآ 43. هرقب ،  هروس  -227 هیآ 29 . حتف ،  هروس  -226 هیآ 110 . ءارسا ، هروس  -225 هیآ 67 . ناقرف ،  هروس  -224 هیآ 29 . ءارسا ، هروس 
 ، هدئام هروس  -232 هیآ 135 . ءاسن ، هروس  -231 هیآ 8 . توبکنع ،  هروس  -230 هیآ 83 . هرقب ،  هروـس  -229 هیآ 82 . هرقب ،  هروـس  -228

هدئام هروس  -237 هیآ 161 . ءاسن ، هروس  -236 هیآ 13 . هدئام ،  هروس  -235 هیآ 61 . هرقب ،  هروس  -234 هیآ 47 . هرقب ،  هروس  -233 هیآ 8 .
رد ام  هک  تسا  هدـمآ  ناهربلا  ریـسفت  رد  هروس  نیا  تیمها  تلیـضف و  هب  عجار  تاـیاور  -239 هیآ 13 . هنحتمم ،  هروـس  -238 هیآ 24 . ، 

ص 202. ج 18 ، راحب ، -240 مینک .  یم  هراشا  تایاور  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  اجنیا 

اهتشون 32 یپ 

-245 هیآ 13 . نامقل ،  هروس  -244 هیآ 11 . يروش ،  هروس  -243 ص 709 . ج 5 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -242 ص 13 . ج 3 ، راحب ، -241
-249 هیآ 43 . روط ، هروس  -248 هیآ 180 . فارعا ،  هروس  -247 دیحوت . هبطخ  هغالبلا ،  جـهن  -246 ص 714 . ج 5 ، نیلقثلارون ،  ریسفت 
-253 ص 922 . ج 2 ، ثیداحالا ،  عماـج  -252 هیآ 74 . هعقاو ،  هروـس  -251 ص 100 . ج 85 ، راحب ، -250 هیآ 48 . تالـسرم ،  هروس 

عماج -257 ص 928 . ج 4 ، لـئاسو ،  -256 ص 928 . ج 4 ، لـئاسو ،  -255 هـیآ 24 . ص ،  هروــس ،  -254 ص 108 . ج 85 ، راـحب ،
نیا همه  -261 ص 942 . ج 4 ، لئاسو ،  -260 ص 942 . ج 4 ، لئاسو ،  -259 ص 928 . ج 4 ، لئاسو ،  -258 ص 203 . ج 5 ، ثیداحالا ، 

-264 ص 922 . ج 4 ، لئاسو ،  -263 ص 110 . ج 85 ، راحب ، -262 تسا .  هدمآ  ات 943  هحفـص 920  زا  لئاسو ،  مراهچ  دلج  رد  بادآ 
هیآ راهچ ، زا  یکی  هیآ  نیا ،  هّتبلا  رخآ . هیآ  قلع ،  هروس  -265 تفرگ .  رارق  ناگتشرف  هلبق  طقف  ناسنا  تسادخ و  صوصخم  هدجس  هّتبلا 

هروس -268 هیآ 49 . لـحن ،  هروس  -267 هیآ 29 . حـتف ،  هروس  -266 دوش . یم  بجاو  ناـسنا  رب  هدجـس  دوـش  توـالت  رگا  هک  تسا  يا 
هیآ جح ،  هروس  -272 هیآ 43 . نارمع ،  لآ  هروـس  -271 هیآ 26 . ناسنا ،  هروس  -270 هبطخ 91 . هغالبلا ،  جـهن  -269 هیآ 6 . نـمحرلا ، 

عماج -277 ص 139 . ج 85 ، راحب ، -276 هیآ 64 . ناـقرف ،  هروس  -275 هیآ 15 . هدجـس ،  هروس  -274 هیآ 29 . حـتف ،  هروس  -273 . 77
 ، لبنح دمحا  دنسم  -280 ص 453 . ج 5 ، ثیداحالا ،  عماج  -279 ص 482 . ج 5 ، ثیداحالا ،  عماج  -278 ص 466 . ج 5 ، ثیداحالا ، 

-284 ص 928 . ج 4 ، لئاسو ،  -283 ص 485 . ج 4 ، لئاسو ،  كردتسم  -282 ص 189 . ج 5 ، ثیداحالا ،  عماج  -281 ص 189 . ج 4 ،
لئاسو كردتسم  -288 ص 992 . ج 8 ، یفاو ،  -287 ص 272 . ج 1 ، هیقفلا ،  -286 ص 139 . ج 85 ، راحب ، -285 هیآ 125 . هرقب ،  هروس 
یتایاور زا  ثحب  نیا  بلاـطم  -290 تسا .  هدـمآ  ات 980  هحفـص 950  زا  لئاسو ،  مراهچ  دـلج  رد  تایاور  نیا  ص 484 289- ج 4 ، ، 

، ءاضیبلا ۀّجحم  -292 ص 825 . ج 8 ، یفاو ،  -291 تسا .  هدمآ  دعب  هب  باب 89  تارایزلا ))  لماک   )) فیرش باتک  رد  هک  هدش  هدافتـسا 
ص ج 5 ، ثیداحالا ،  عماـج  -295 ص 453 . ج 5 ، ثیداحالا ،  عماـج  -294 ص 459 . ج 5 ، ثیداحالا ،  عماـج  -293 ص 346 . ج 1 ،
-300 ص 882 . ج 8 ، یفاو ،  -299 ص 163 . ج 85 ، راحب ، -298 ص 331 . ج 1 ، هیقفلا ،  -297 ص 334 . ج 1 ، هـیقفلا ،  -296 . 469
ج لئاسو ،  -304 ص 1058 . ج 4 ، لئاسو ،  -303 راحبلا . ۀنیفس  -302 ص 137 . ج 85 ، راحب ، -301 ص 475 . ج 5 ، ثیداحالا ،  عماج 
 ، هعقاو هروس  -308 هیآ 100 . فسوی ،  هروس  -307 ص 461 . ج 1 ، لبنح ،  دمحا  دنـسم  -306 ج 4 986 . لئاسو ،  -305 ص 633 . ، 4

-313 هیآ 29 . ملق ،  هروس  -312 هیآ 43 . روط ، هروس  -311 ص 160 . ج 19 ، نازیملاریسفت ،  -310 هیآ 1 . یلعا ،  هروس  -309 هیآ 74 .
، ایبنا هروس  -317 هیآ 68 . سنوی ،  هروس  -316 هیآ 115 . نونم ،  ؤم  هروس  -315 هیآ 191 . نارمع ،  لآ  هروس  -314 هیآ 91 . ماعنا ،  هروس 

هروس -322 هیآ 43 . ءارسا ، هروس  -321 . 144 تایآ 143 -  تافاص ،  هروس  -320 رصن . هروس  -319 هیآ 130 . هط ،  هروس  -318 هیآ 22 .
-326 ص 107 . ج 2 ، یفاو ،  -325 ص 80 . ج 2 ، یفاــک ،  -324 ص 187 . ج 7 ، لــئاسو ،  -323 . 160 تاـیآ 159 -  تاـّفاص ، 

هروس -330 هیآ 79 . اـیبنا ، هروس  -329 هیآ 1 . هعمج ،  هروـس  -328 ص 1207 . ج 4 ، لـئاسو ،  -327 ص 540 . ج 13 ، نازیملاریـسفت ، 
ریسفت -334 ص 444 . ج 3 ، نیلقثلارون ،  ریـسفت  -333 ص 5581 . ج 8 ، یبطرق ،  ریـسفت  -332 هیآ 41 . رون ، هروس  -331 هیآ 13 . دعر ،
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هیآ 10. حتف ،  هروس  -337 ص 203 . ج 13 ، نازیملا ،  ریسفت  -336 ص 206 . ج 13 ، نازیملاریسفت ،  -335 ص 168 . ج 3 ، نیلقثلارون ، 
هیآ ءایبنا ، هروس  هلمج :  زا  تسا ،  هدـش  رارکت  نآرق  رد  راـب  هلمج 4  نیا  -340 هیآ 85 . ءارسا ، هروس  -339 هیآ 44 . ءارـسا ، هروس  -338

-345 هیآ 8 . لّمزم  هروس  - 344 هیآ 43 . نارمع ،  لآ  هروس  -343 هیآ 18 . لمن ،  هروس  -342 . 27 تایآ 22 -  لمن ،  هروس  -341 . 109
ص ج 82 ، راحب ، -349 ص 369 . قودص ،  یناعم  -348 هیآ 55 . فارعا ،  هروس  -347 بغار .  تادرفم  -346 ص 912 . ج 4 ، لئاسو ، 
ص 81. ج 43 ، راحب ، -353 ص 280 . ج 38 ، راحب ، -352 ص 200 . ج 82 ، راحب ، -351 لئاسملا .  حیضوت  رد  تونق  لئاسم  -350 . 197
 . هلضف لیلهتلا و  باب  ج 93 ، راحب ، -357 هیآ 18 . نارمع ،  لآ  هروـس  -356 ص 63 . ج 68 ، راحب ، -355 ص 201 . ج 82 ، راحب ، -354

عماج -360 هیآ 94 . ءاـسن ، هروس  ًاـنمؤم .) تسل  مالّـسلا  مکیلا  یقلا  نمل  اولوقت  ـالو   : ) هیآ هب ،  هراـشا  -359 ص 13 . ج 3 ، راحب ، -358
ص 402. ج 77 ، راحب ، -363 هیآ 111 . ءارـسا ، هروس  -362 ص 111 . مالـسا ،  خـیرات  زا  ییاهزارف  -361 ص 188 . ج 1 ، ثیداـحالا ، 

هرقب هروس  -368 هیآ 1 . ءارسا ، هروس  -367 هیآ 13 . نامقل ،  هروس  -366 هیآ 81 . نارمع ،  لآ  هروس  -365 هیآ 11 . میرحت ،  هروس  -364
-373 هیآ 23 . يروش ،  هروـس  -372 هیآ 1 . نوقفاـنم ،  هروس  -371 هـیآ 30 . ص ،  هروـس ،  -370 هیآ 3 . ءارـسا ، هروس  -369 هیآ 23 . ، 

لوقعلا ةآرم  ص 1220 377- ج 4 ، لئاسو ،  -376 ص 54 . ج 94 ، راحب ، -375 ص 492 . ج 2 ، یفاک ،  -374 ص 1216 . ج 4 ، لئاسو ، 
 ، نیلقثلارون ریسفت  -381 هیآ 55 . بازحا ،  هروس  -380 ص 1216 . ج 4 ، لئاسو ،  -379 ص 63 . ج 94 ، راحب ، -378 ص 109 . ج 12 ، ، 

ج هنومن ،  ریـسفت  زا  لقن  هب  -385 ص 71 . ج 94 ، راحب ، -384 راحب ج 94 ص 64 . - 383 ص 69 . ج 94 ، راحب ، -382 ص 305 . ج 4 ،
ص ج 4 ، لئاسو ،  -388 ریدغلا . -387 ص 151 . ج 6 ، يراخب ،  حیحص  ص 365 ، ج 16 ، نازیملاریسفت ،  زا  لقن  هب  -386 ص 420 . ، 17
ص 1220. ج 4 ، لـئاسو ،  -392 ص 48 . ج 94 ، راحب ، -391 ص 497 . ج 2 ، یفاـک ،  -390 ص 1219 . ج 4 ، لـئاسو ،  -389 . 1218
-397 هیآ 120 . تاـفاص ،  هروس  هیآ 109 396- تاـفاص ،  هروس  -395 هیآ 79 . تاـفاص ،  هروس  -394 هیآ 181 . تاـفاص ،  هروس  -393

هیآ 81. ءاسن ، هروس  -399 ص 277 . ج 84 ، راحب ، -398 ص 98 . ج 16 ، راحب ،

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 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
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http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	تفسير نماز
	مشخصات كتاب
	سخن ناشر
	پيشگفتار
	عبادت و عبوديّت
	عبادت چيست ؟
	فطرت و عبادت
	ريشه پرستش
	عمق پرستش
	روحيه عبادت
	ميانه روي در عبادت
	مديريت در عبادت
	عبادت ، داروخانه شبانه روزي
	عبادت و دريافت ها
	تاءثير متقابل ايمان و عبادت
	فلسفه عبادت در قرآن
	نماز در كلام علي عليه السلام
	آثار و بركات عبوديّت و بندگي
	باز هم سيماي نماز
	نماز و قرآن
	نماز و قصاص !
	عبادت و ولايت
	نماز و رهبري
	درجات عبادت
	سيماي عبادت
	نمازهاي مشكل گشا
	قداست نماز
	جامعيّت نماز

	نيّت
	نيّت
	نيّت خالص
	قصد قربت
	درجات قرب
	راه رسيدن به قرب
	خاطره
	كيفيّت يا كمّيت
	خاطره 1
	خاطره 2
	نيتّ به كار ارزش مي دهد
	دو خاطره
	خاطره
	آثار و بركات نيّت پاك
	امتياز نيّت بر عمل
	درجات نيّت
	نقش نيّت در مسائل كيفري
	آثار نيّت فاسد

	تكبيرة الاحرام
	اللّه اكبر
	تكبير در نمازهاي ديگر
	معناي تكبير
	تكبير در فرهنگ اسلامي

	سوره حمد
	سوره حمد
	درسهاي تربيتي سوره حمد
	(بِسم اللّه الرّحمن الرّحيم )
	بسم اللّه
	واژه اللّه
	(اَلْحَمدُ لِلّهِ)
	(رَبِّ العالَمينَ)
	(اَلرَّحْمنِ الرَّحيمِ)
	(مالِك يَوْمِ الدّينِ)
	واژه دين
	(اِيّاك نَعْبُدُ وَ اِيّاك نَسْتَعينُ)
	(اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم )
	صراط مستقيم كدام است ؟
	(صِراطَ الَّذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضّالّينَ)
	غضب شدگان و گمراهان كيانند ؟

	سوره توحيد
	اهميّت سوره توحيد
	(قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ)
	(اَللّهُ الصَّمَدُ)
	(لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ)
	(وَ لَمْ يَكُنْ لُهُ كُفُواً اَحَدٌ)

	ركوع و سجود
	ركوع
	ركوع
	آثار ركوع
	آداب ركوع
	ركوع اولياي خدا

	سجود
	تاريخ سجده
	اهميّت سجده
	حكمت هاي سجده
	آداب سجده
	خاك كربلا
	سجده شكر
	بركات سجده شكر
	سجده هاي اولياي خدا
	چند نكته


	ذكر تسبيح
	سُبحان اللّه
	جايگاه تسبيح
	پاداش تسبيح
	تسبيح عملي
	تكرار تسبيح
	ذكر خدا در فرهنگ نياكان ما
	تسبيح موجودات

	قنوت
	قنوت
	قنوت نمازهاي مختلف
	قنوت معصومين

	تشهّد و سلام
	تشهّد
	شعار توحيد
	توحيد ناب
	شهادت به رسالت
	صلوات
	چگونگي صلوات
	سلام
	سيماي سلام

	پي نوشتها
	پي نوشتها 1
	پي نوشتها 2
	پي نوشتها 32





