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نامرد تشادهب و  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

باتک تاصخشم 

نامزاس نارهت : رشن : تاصخشم   1330  - 1380 یتشد ، دمحم  فلوم  نامرد / تشادهب و  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
: کـباش (ع )) یلع ماـما  يراـتفر  ياـهوگلا  هعومجم  : ) تسورف ص 158  يرهاـظ : تاصخـشم  . 1380 جیـسب ، تمواقم  يورین  تاـقیقحت 

تروصهب همانباتک  تشاددای : یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو  لایر  08000-20-6462-964 لایر ؛ 08000-20-6462-964
نامزاس هدوزفا : هسانـش  تشادـهب  هراـبرد  هیرظن  40ق -- . ترجه -  زا  لــبق   23 لوا ، ماـما  (ع ،) بلاـطیبا نبیلع  عوضوم : سیوـنریز 

م80- یلم : یـسانشباتک  هرامـش   297/951 ییوـید : يدـنب  هدر  BP38/09/ب9د5  هرگنک : يدـنب  هدر  جیـسب  تمواـقم  يورین  تاـقیقحت 
14870

زاغآرس

ردپ ّیبن ، ملع  باب  تّیرشب ، هناگی  نآ  يراتفر » ياهوگلا   » زا یخرب  اهنت  دیراد ، يور  شیپ  رد  هک  يدنمشزرا  كرابم و  ینارون و  راتشون 
و ترجه ، ياسرف  تقاط  نارود  تثعب و  ماگنه  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  عفادـم  اـهنت  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  راوگرزب 
، مّسجم نآرق  و  نآرق ، عماج  ظـفاح و  لّوا  ناـهنپ ، قاـفن  كرـش و  رفک و  طـخ  هدـننک  دوباـن  و  شیرق ، یپاـیپ  ياـه  شروی  اـه و  گـنج 

رانک رد  نادـیواج ، تشهب  اـت  و  تفگ ، نآرق  زا  تسیز و  نآرق  اـب  و  دوب ، نآرق  اـب  هراومه  هک  تسا . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
، تسا شرتسگ  لماکت و  لاح  رد  نآ  دنمـشزرا  ثحابم  تسا . هنادواج  ناش  تدـحو  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  رثوک و  همـشچ 

هراتس ُرپ  نامسآ  رد  ریز ، كرابم  ياه  مان  اب  هک  تسا ، روضح  تخانشو و  ینافرع  ياه  هبذج  زا  نیگآرطع  تسا ، رون  ِرون  تسا ، ینارون 
نیئآ یعامتجا ج - قـالخا  يدرف ب - قـالخا  فلا - یمالـسا  قـالخا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  - 1 دننام : دیـشخرد  دهاوخ  اه  هشیدـنا 

يرگراثیا ج- قافنا و  دیلوت ب - راک و  فلا - داصتقا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  یسایس 3 - لئاسم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  يرادرسمه 2 -
یتازرابم 5- یعافد و  روما  یماظن ب - قالخا  فلا - یماظن  روما  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  يرادغاب 4 - يزرواشک و  يدابآ د - نارمع و 

لئاسم يرنه ب - یـشزومآ و  لئاسم  فلا - رنه  ملع و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  یّتینما 6 - یتاعالّطا و  ثحابم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما 
یئازج و لئاسم  یئاضق ب - روما  فلا - یئاضق  روما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  ّتیریدم 8 - مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  یگنهرف 7 - یملع و 

تراظن مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  یقوقح 11 - لئاسم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يداقتعا 10 - ثحابم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يرفیک 9 -
ثحابم مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  يدابع 13 - يونعم و  ثحاـبم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  - 12 رکنم ) زا  یهنو  فورعم  هــب  رما   ) یمدرم

ملاس ب- تاحیرفت  فلا - ملاس  تاحیرفت  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نامرد 15 - تشادهب و  لئاسم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  یتیبرت 14 -
يرظن هبنج  اهنت  اریز  دـنزاس ، تشونرـس  مّهم و  يدربراک  رظن  زا  هدـش ، داـی  ثحاـبم  ینارون  هشیمه  ثحاـبم  بلاـطم و  یئاـبیز  لّـمجت و 

هدنرادربرد هک  تسین  لاق »  » هبذج ياراد  اهنت  دنهد ، یم  ربخ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یئوگلا  ياهشور  هریـس و  راتفر و  زا  هکلب  دنرادن ،
زا تسا  يوَبَن  مولع  يایرد  هدنـشخرد  هشیمه  ياه  دـیراورم  اه و  فدـص  زا  يرامـش  تشگنا  ياه  هناد  دـشاب . یم  زین  لاح »  » ياه هولج 
هک تساه  ّتیعقاو  يراج  هشیمه  شـشوج  لالز و  زا  تسا و  تقیقح  ّقح و  رـضحم  زا  تسا  يوَلَع  هنادواج  ياه  یئامنهار  اهدومنهر و 

لالز همـشچ  زا  نآ ، ینارون  بلاطم  هعلاطم  اب  دـیبای و  یم  تاوزج  نیا  رد  ار  كراـبم  ناوارف و  هعومجم  نآ  زا  كدـنا  یئاـه  هنومن  اـهنت 
ناونع هب  هدنیآ  رد  و  (. 1 .) تسا نتفای  ماوق  لامک و  دایدزا و  شرتسگ و  لاح  رد  دیدج  عبانم  یئاسانـش  اب  زور  ره  هک  دیـشون  یم  تیالو 

همانشیامن ناحاّرط  اه و  همان  ملیف  ناسیون  ویرانس  نازادرپ و  هّصق  هار  رگنـشور  غارچ  ات : دوب  دهاوخ  حرطم  یتاقیقحت  عجرم و  باتک  کی 
لّوا نآ  مان  دای و  اب  ار  دوخ  لفاحم  سلاجم و  ات  دـشاب ، یمالـسا  دّـهعتم  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  نسحا  لادـج  ناـهرب  تّجح و  اـه و 
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یلع دای  مان و  اب  ار  دوخ  تاسلج   ) ِبلاط یبَا  ِْنب  ِّیلَع  ِرکِِذب  ْمُکَِسلاجَم  اُورَِّون  دومرف : مالسا  یمارگ  لوسر  هک  مینک . ینارون  مالـسا  مولظم 
یم نشور  ام  يارب  ندوب »!؟ هنوگچ   » ِتقیقح مالـسلا » هیلع  یلع  ماما  يراتفر  ياهوگلا   » یئاسانـش فشک و  اب  دینک ) ینارون  مالـسلا  هیلع 

یگدنز مسر  هار و  نداد  رارق  وگلا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  زا  يوریپ  دش . دـهاوخ  صخـشم  زین  ندرک !؟ یگدـنز  هنوگچ  هاگنآ  دوش و 
فـشک دوجوم  یـسایس  یخیرات و  یئاور و  ذـخآم  عبانم و  بتک و  همه  هعلاطم  اب  هک  دراد  هیکت  تقیقح  نیا  رب  ، یهلا موصعم  گرزب  نآ 

یلَع مُکُّثُحَأ  ام  ِهّللاَو  ّینِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  دومرف : دوخ  اریز  میـشاب » دـیاب  هنوگچ  : » هک مینادـب  هاگنآ  دوب »؟ هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ماما  : » هک مینک 
لمع هب  ار  امـش  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  انامه  مدرم ! يا  (. ) 2) اهنَع ْمُکَلبق  یهانَتَأ  َو  ِّالا  ٍۀَیِـصْعَم  ْنَع  مُکاْهنَأ  َو ال  اَْهَیلا ، مُکُِقبْـسَأ  َو  ـَِّالا  ٍۀَـعاط 
شیپ هکنآ  زج  مراد  یمن  زاب  یهانگ  زا  ار  امش  و  مریگ ، یم  یشیپ  امش  زا  نآ  هب  ندرک  لمع  رد  هکنآ  زج  منک  یمن  قیوشت  يا  هدیدنـسپ 

وا مان  اب  هک  یناروالد  نازرابم و  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يراـتفر  ياـهوگلا  هب  هجوت  سپ  ما ) هدرک  كرت  ار  نآ  دوخ  ندرک ، یهن  زا 
رد نمـشد ، اـب  زیتـس  گـنج و  رد  یگدـنزاس ، حلـص و  رد  یگدـنز ، ياـج  ياـج  رد  نوـنکا  مـه  و  دندیـشورخ ، وا  ماـن  اـب  و  دـندیگنج ،
هللا همحر  ماما  هار  موادت  رد  ات  تسا  زاس  تشونرس  ّمهم و  رایسب  دنناور ، لماک  ياهوگلا  لابندب  اج  همه  رد  يزاس و  هعماج  يزاسدوخ و 
لها دننک  يوریپ  یلع  زا  هکنانآ  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اهراب  هک  دنـشوکب ، نایب  ریما  اب  یئوسمه  رد  و  دنـشوجب ،

فشک و هک  میراودیما  و  (. 3 «) دنراد ياج  تشهب  رد  وا  ناوریپ  یلع و  نیا  : » دومرف درک و  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  و  دنتشهب » تاجن و 
« يراتفر ياهوگلا   » یئاسانـش فشک و  هبو  دبای ، موادت  هار  نیا  ات  دشاب  یکرابم  زاغآ  مالـسلا » هیلع  یلع  ماما  يراتفر  ياهوگلا   » یئاسانش

ماسقا ناکم  نامز و  رصنع  يراتفر و  ياهوگلا  تسا . مزال  یساسأ  رّکذت  دنچ  هب  هّجوت  اجنیا  رد  دماجنایب . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  رگید 
 ------------------------------------------------------------------------------- يراتفر ياـهوگلا 

هدمآ مهارف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  نوماریپ  باتک  دلج ، رازه  کی  رد  ناونع  دودـح 700  زا  یتاقیقحت  شیف  نارازه  نونکات  - 
و (ع ) ٍِّیلَع یِلا  (ص ) هَّللا َلوُسَر  َرَظَن  س :)  ) همطاف تلاق  ةّدوملا ص 40 ، عیبانی  فلؤم . سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  ، 175  / هبطخ 6 تسا .

. ۀَّنَْجلا ِیف  ُُهتَعیِش  َو  اذه  : لاق

ناکم نامز و  رصنع  يراتفر و  ياهوگلا 

یهاگ دوش . تّقد  يراتفر  ياهوگلا  یباـیزرا  رد  دـیاب  هک  تسا ، یمومع  یـضعب  یـصاصتخا و  یخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ياـهراتفر 
طئارـش نارود و  نامه  اب  بسانتم  هک  تسا  هداد  ماجنا  یّـصاخ  یناکم  یناـمز و  طئارـش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ار  يراـتفر  اـی  یلمع 

یلع ماما  يدرف  قالخا  رد  هک  دننک ، لمع  نآ  هب  هداد و  رارق  وگلا  ار  نآ  هراومه  نارگید  هک  درادـن  یمازلا  و  تسا ، یبایزرا  لباق  ّصاخ 
سنج لکـش و  هک : دنا  هداد  حیـضوت  زین  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رگید  و  میا ، هدرک  يروآ  عمج  ار  ینـشور  ياه  هنومن  مالـسلا  هیلع 

ضارتعا دروم  میـشوپب ، ار  اه  سابل  نآ  رگا  نونکا  مه  اّما  دوب ، ندـش  هدایپ  لباق  شدوخ  راـگزور  رد  اـهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ساـبل 
نییبـت تسرد  يراـتفر ، ياـهوگلا  رگا  سپ  دراد . یئازـسب  ریثأـت  اـه  ّتیفیک  رد  ناـکم ، ناـمز و  رـصنُع  ینعی  تفرگ . میهاوـخ  رارق  مدرم 

هیلع یلع  ماما  هک  يا  هداس  ياهاذغ  دـننام - : تسین ، يریذـپوگلا  ای  يریگوگلا  لباق  يدُربراک  رظن  زا  درادـن و  یئارجا  تنامـض  ددرگن ،
هک يا  هداس  یمشپ و  ياه  سابل  دندرک - . یم  هدافتسا  يرتهب  ياهاذغ  زا  وا  نارسمه  نادنزرف و  هک  یتروص  رد  دومرف ، یم  لیم  مالـسلا 

یلع ماما  عقاوم ، زا  یخرب  رد  دنشوپب - . مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  هک  تشادن  یترورـض  اّما  دیـشوپ ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
َْنل هک : داد  رّکذت  زین  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوبن . ندـش  هدایپ  لباق  رگید  ياه  نامز  رد  هک  تفر ، یم  هار  هنهرب  ياپ  اب  مالـسلا  هیلع 

یبوخ يارب  شالت  يراکزیهرپ و  رد  نکل  دینک ، یگدنز  نم  دننامه  دیناوت  یمن  امـش   ) داهَتْجاَو ٍعَرَِوب  ینُونیعَا  نِکلَو  ِکلذ  یلَع  َنُورِدْقَت 
یم تدابع  اهنت  تسُـش و  یگدـنز  زا  تسد  تفر و  یم  اه  هوک  هب  دیـشوپ و  یمـشپ  سابل  دایز ، نب  مصاـع  یتقو  (. 1) دیهد يرای  ارم  اه 

اَی َلاَق : تفگ : باوج  رد  دایز  نب  مصاع  ینک ؟ یم  یگدـنز  هنوگنیا  ارچ  هک  داد ، رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  درک ،
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نآ و  نشخ ، سابل  نیا  اب  وت  ارچ  سپ  نانمؤمریما ، يا  تفگ ، مصاـع  ! ) َکـِلَکْأَم ِۀـَبوُشُجَو  َکِـسَْبلَم  ِۀـَنوُشُخ  ِیف  َْتنَأ  اَذـه  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ 
ْنَأ ِلْدَْـعلا  ِۀَِّمئَأ  یَلَع  َضَرَف  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َْتنَأَک ، ُتَْسل  یِّنِإ  َکَْحیَو ، َلاَـق : دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يرب )؟ یم  رـسب  راوگاـن  ياذـغ 
هک هدرک  بجاو  قح  نایاوشیپ  رب  دنوادخ  متـسین ، وت  دـننامه  نم  وت ، رب  ياو  (. 2 !) ُهُْرقَف ِریِقَْفلِاب  َغَّیَبَتَی  اَْلیَک  ِساَّنلا ، ِۀَفَعَِضب  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِّدَُقی 

. --------------------- دناشکن نایغط  هب  و  درواین ، ناجیه  هب  ار  تسدگنت  يرادن ، رقف و  ات  دننک ، وسمه  ناوتان  مدرم  اب  ار  دوخ 
. فلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 5/45  ----------------------------------------------------------- 

. فلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 3/209 

يراتفر ياهوگلا  ماسقا 

جیورت - 1 دـننام : تسا  دنمـشزرا  يریذـپ  وگلا  يارب  هراومه  و  دسانـش ، یمن  ناکم  نامز و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ياـهراتفر  زا  یـضعب 
يزرواشک و يدابآ و  نارمع و  يزاس ، زاب  هب  ناوارف  هّجوت  ناذا 4 - گنهرف  جیورت  تقو 3 - لّوا  زامن  هب  نداد  ّتیمها  زامن 2 - گنهرف 

بسانتم اه  تّیفیک  هک  تسا  یعیبط  اریز  مولظم و ... زا  تیامح  ادخ 6 - هار  رد  راکیپ  داهج و  هب  هّجوت  یبلط و  تداهـش  دیلوت 5 - راک و 
، اه ّتیفیک  نامه  یقطنم  لوصا  هچرگ  تسا . ینوگرگد  لاح  رد  یعامتجا  موسر  بادآ و  گنهرف و  ّصاخ  طئارـش  ناکم و  ناـمز و  اـب 
ار شدوخ  ّصاخ  بوچ  راهچ  يا  هعماج  ره  رد  اّما  تسا ، دنمـشزرا  یـشوپ  هداس  یئافکدوخ ، یتسیز ، هداس  هراومه  ینعی  دـنا ، هنادواـج 

ینوگرگد لاح  رد  رّیغتم و  يراتفر  ياهوگلا  یگنوگچ  و  اه ، تّیفیک  و  تباث ، يراـتفر  ياـهوگلا  یقطنم  لوصا  اـه و  تّیمک  سپ  دراد ،
. -------------------------------------------------------------------------------- تسا

هنادواج تقیقح 

هـشیدنا وت  چیه  میچیه و  هلمج  ام  وت  نودب  ناقـشاع  يدنمناوت  زمر  وت  چیه  هلمج  نم و  لیلد  اهنت  وت  چیپ  پات و  رپ  هار  نیا  رد  ناج  یلع 
وت ینم  ناج  ناـناج و  وت  قشع و  وت  ینم  ِلاـح  وت  زاـمن و  اـعد و  ینم  زار  زمر و  هزیگنا و  وت  ینم  لاوئـس  ماـمت  باوج  ینم  لاـق  لـیق و  و 

هلمج دوخ  ناریقف  زا  ریگب  تسَه  هلمج  یتسه  یئوت  ناج  یلع  ینم  ناوت  ءاقب و  زمر  وت  راختفا  تّزع و  هیام  يا  وت  ینم  ناهج  اـبیز  يوگلا 
وت یلع  یلیلد  ار  ناگدنام  هر  وت  یلع  يریهَظ  ار  ناگدنامرد  وت  تسَر  وت  دای  هب  یناج  هتسخ  ره  هک  تسَج  وت  مان  هب  یناوتان  ره  هک  تسد 

ناورهر رگم  دهد ؟ ابهـص  وت  یب  ام  تسَج  رگم  دهد ؟ انعم  وت  یب  ام  تسَه  رگم  یلع  یلیحَر  تکرح  ماگنه  هب  ار  هدنام  ادج  ناوراک  نیا 
ره يوزارت  هنابز ، یلباق  ره  ياه  ناج  شخب  افـص  یلماـک  ره  راـیعم  وت  ناـج  یلع  دـهد ؟ اـتمه  وت  یب  اـم  تفَر  رگم  دـنور ؟ یهار  وت  یب 
اب ار  ملع  ِرَد  داد  رادلد  هب  ّین  َُدل  مولع  دومن  یتسه  يانهپ  هب  ار  یلع  دوب  فُطل  اب  هچ  ار ، ادخ  ار  ادخ  یلطاب  ره  هار  رگ  اوسر  وت  یـشجنس 

يرَد رب  ار  لـهج  هدرپ  ره  وت  یلع  یملع ، وت  ملع و  ياـنعم  وت  يرهظم  وکن  ار  ادـخ  ملع  وت  ِيرَد  ار  یبن  ملع  وت  ناـج  یلع  دوشگ  رب  یلع 
ملع و وت  تفرگ  وکین  مان  تهر  رد  عیدـب ، دـش  غالبا  وت  دای  هب  تغالب  تفرگ ؟ ورین  وت  یب  اجک  تحاصف  تفرگ ؟ وت  رب  هار  اجک  تلاهج 

هداد ناشن  ام  رب  وت  ار  ادـخ  ینم  لاب  اه و  رپ  وت  هار و  وت  دوجو  يامنهر  یئوت  ناج  یلع  ینم  لاقَم  لاح و  ریـسفت  وت  ینم  لاوئـس  باوج و 
تفرگ اـپ  وـت  يورین  هب  تعاجـش  يا  هداد  ناوـت  ار  ادـخ  نید  هـک  يا  هداد  ناـج  وـت  ار  ادـخ  مـالک  يا  هداد  ناـمأ  طـخ  وـت  ار  کـلم  يا 

مان هب  تداشر  دش  ریبدـت  وت  ّبح  هب  تّبحم  تفرگ  اج  وت  يورین  هب  ورین  هک  دـنهر  لیفُط  ملاع  ناعاجـش  تفرگ  انعم  قشع ، يروشحلس و 
هتـسویپ وت  رهم  هب  ّتبحم  تسا  هتـسباو  وت  لدع  هب  تلادع  دـش  ریجنز  قشع ، وت  قشع  یب  هک  دـش  وت  رهم  هب  ینابرهم  همه  دـش  ریـسفت  وت 

وت ینم  روعش  راعـش و  رعـش و  وت  ینم  روضح  دای و  وت  ناج  یلع  تسا  هتـسراو  وت  مان  هب  یکاپ  هک  تسا  وت  نادرمکاپ ز  یکاپ  همه  تسا 
ای اـب  هتـسب  ِرَد  تفرگ  روِحم  اـنعم و  وت  زا  تشهب  تفرگ  رویز  نأـش و  وت  یتشهب ز  ینم  روُشن  ماـیق و  روش و  وت  اـه  بلق  تملظ  رگنـشور 
وت ینم  دوجو  اقب و  زمر  وت  ینم  رون  يایرد  وت  ناج  یلع  ینم  رورُـس  طاشن و  قشع و  وت  تفرگ  رثوک  ضوح  زا  ماج  وت  دـش ز  زاـب  یلع ،
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ای یلقاع  همه  لقع  وت  ام  نایاپ  زاغآ و  زمر  یئوت  یلع  ای  یلد  ار  يا  هدنز  ره  وت  یلع  ای  یلحاس  یب  يایرد  وت  ینم  روضح  ملع و  نافرع و 
مان و وت  ناج  یلع  یلع  تیاه  همغن  وت و  يادف  تشزرا  اب  ياه  نخـس  يادف  یلع  تیاه  هیرگ  وت و  يادف  یلع  تیاه  هلان  وت و  يادف  یلع 

بارخ ناور  درک  داش  وت  دای  ارم  ناج  یلع  ینم  مالـس  باوج و  زمر  وت  ینم  ناهن  ناوت و  ناج و  وت  ینم  ماـیق  رکذ و  ریـسفت  وت  ینم  ماـیپ 
كاـپ يا ؟ هک  مینادـن  میا  هدـنامرد  وت  فصو  هب  ناـج  یلع  درک  داـی  نم  حور  ار  وت  داـی  هک  دودُز  نم  هرهچ  زا  مغ  راـبغ  درک  داـبآ  نم ،

رد تکرح  هب  هراـبود  مَلَق  دریگ  زاـب  وت  تسد  رگم  میا  هدنکفارـس  ناـج ، یلع  هر  نیا  رد  دومن ؟ یلوم  فصو  ناوت  یم  رگم  میا  هدـنمرش 
 ---------------------------------------------- مَقَر ار  یگدنز  دنز  هرابود  ار  كاپ  یکاپ  نآ  فصو  دنک  مَلَع  درآ 

----------------------------------

اه ترورض 

نید ّبط و  یگنهامه 

ناهج رد  هغالبلا  جـهن  نآرق و  هک : مینادـب  دـیاب  دومرف . اطع  یهاگآ »  » تمعن ناسنا  هب  و  دـیرفآ ، یناـمرد »  » يدرد ره  يارب  هکنآ  ماـن  هب 
يژولویب و صوصخب  يرـشب  شناد  ملع و  هک  تسا  تسرد  دراد ؟ یمدآ  ناـج  مسج و  ناـمرد  يارب  ییاـهمایپ  اـهدومنهر و  هچ  رـصاعم 

نارازه اّما  دـیامن ، فشک  ار  وا  نامرد » و« درد » دواکب و« ار  یمدآ  ناج  مسج و  ات  تسا  شـالت  رد  يژولوکیـسپ  نونکا  مه  يژولویزیف و 
دنا هدرک  فارتعا  و  تسیچ ؟ ناسنا  هک : دنا  هدنامرد  ناسنا  تخانش  رد  اریز  تسا ، هدنام  یقاب  هار  نیا  رد  هتخانـشان  زار  اهدص  لکـشم و 

شور هدرب و  یپ  یمدآ  نت  ياه  یتفگش  تمظع و  هب  زور  ره  دننک ، یم  فشک  ار  هزات  زار  زور  ره  تسا ، هتخانشان  يدوجوم  ناسنا  هک :
هب یـسانشناور  ملع  زورما ، هک  دندوب  وجتـسج  رد  يژولویزیف ، يژولویب و  لماوع  لابندـب  هتـشذگ ، رد  دـنهد ، یم  هئارا  ار  يا  هزات  نامرد 

قیرزت اب  یتسوپ  باهتلا  ضراوع و  هب  تبـسن  هتـشذگ  رد  تسا . هدروآ  رد  ینیون  هنوگ  هب  ار  نامرد  تشادهب و  و  دـمآ ، يژولویب  کمک 
هنوگنیا زا  يرایـسب  یـسانشناور ، ملع  تفرـشیپ  اـب  زورما  هک  یتروص  رد  دـنتخادرپ . یم  ناـمرد  هب  يدـلج  تاـجلاعم  اـه و  لوپمآ  عاوـنا 

اریز دراد ، یناور  هبنج  كدوک ، ندب  رد  یتسوپ  ضراوع  زا  یخرب  هک  دنراد  رواب  و  دنشخب . یم  دوبهب  ناور ، حور و  نامرد  اب  ار  ضارما 
یتسوپ ياه  يرامیب  لماع  هک  تسا  هدـش  تبحم  دوبمک  راچد  هداوناخ  رد  ای  و  تسا ، هتفر  گنج  هب  اـی  تسا ، ترفاـسم  رد  ردـپ  یهاـگ 
فارتعا همه  دوش . یم  کـیدزن  اـه  تیعقاو  اـب  دراد  رتشیب  رتشیب و  يزورما  مولع  ِدـید  قُفا  هک  میدـهاش  نونکا  مه  تسا . هدـش  كودوک 
یلکـشم ناسنا  نامرد  تشادهب و  هار  رد  میدرک ، یم  فشک  ار  وا  نامرد  ود  رد  للع  و  میتخانـش ، یم  یتسردب  ار  ناسنا  رگا  هک : دـنراد 

تیعقاو درگن ، یم  ار  يرت  هزات  ياه  یگژیو  اه و  یتفگـش  دور ، یم  شیپ  هب  دوخ  یملع  ياه  شواک  رد  ناسنا  هچ  ره  دـمآ . یمن  دـیدپ 
نومنهر یتسه  گرزب  دنوادخ  هب  ار  ام  دناوت  یم  وا ، تقلخ  تمظع  تخانش  ناسنا و  تخانش  سپ  دوش ، یم  فشک  يرگید  ناهنپ  ياه 

يدنمنوناق یـسک  هچ  هچ ؟ ینعی  تقلخ  راکهاش  هک : دیـسرپ  اهنآ  زا  دـیاب  تقلخ » راکهاش  دـنیوگ : یم  ارگ  يّدام  ناروابان  هچرگ  دوش .
رب یبوخب  نآ  هدهع  زا  دسانـش و  یم  ار  دوخ  صوصخم  راک  ناسنا ، ندـب  ءاضعا  زا  يوضع  ره  هک  تسا ؟ هدیـشخب  قّقحت  ار  ناسنا  ندـب 

افـش دـنهاوخ  یم  ار  ناسنا  ناج  مسج و  دـنزادرپ ، یم  وا  ناـمرد  درد و  هب  دنـشیدنا ، یم  ناـسنا  هب  ود  ره  نید ، مه  بط و  مه  دـیآ ، یم 
ای مشچ  دـهاوخ  یم  درادـن  يراک  ناسنا  يرادـفده  هب  بط  هک  قرف  نیا  اـب  بط ، عوضوم  مه  تسا و  نید  عوضوم  مه  ناـسنا ، دنـشخب ،

ساوح هدودـحم  رد  اوران  اور و  درک ؟ هدافتـسا  نابز  شوگ و  مشچ و  زا  دـیاب  هنوگچ  و  هچ ؟ يارب  اـّما  دـنک ، ناـمرد  ار  ناـبز  اـی  شوگ 
یم شنیرفآ  روانهپ  ماظن  يرادفده  هب  و  یمدآ ، نت  ءاضعا  يرادفده  و  ناسنا ، يرادفده  هب  نید  هک  یتروص  رد  درادن ، يراک  دنمادک ؟

دنمشوه حارط و  تسد  دسانشب و  ار  هدننیرفآ  يادخ  دناوت  یم  رتدوز  تسا ، سامت  رد  ناسنا  ندب  ياه  یتفگش  اب  بیبط  نوچ  و  دزادرپ ،
ياه زار  هدـهاشم  زا  سپ  اریز  دـنک ، راکنا  ار  ادـخ  هک  دوش  یم  ادـیپ  یـسک  رتمک  ءابطا  رـشق  نایم  رد  ور ، نیا  زا  دـنک  هدـهاشم  ار  ماظن 
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ْفِرِْعا دومرف : مالـسلا  هیلع  موصعم  هک  تخانـش ، ار  نیرفآ  ناـسنا  دـنوادخ  ناوت  یم  یباـیزرا  رکفت و  كدـنا  اـب  یمدآ  نت  روآ  یتفگش 
َو هک : دنک  یم  یفرعم  تخانش  ياه  هار  زا  یکی  ار  یمدآ  نت  میرک  نآرق  و  یـسانش ). یم  ار  ادخ  سانـشب  ار  دوخ   ) َکَّبَر فَْرُعت  َکَسْفَن 

یم مه  یـسانشادخ ، رد  اریز  دیرادن )؟ رکفت  تردـق  ایآ  تسا ، هتفهن  امـش  ناج  مسج و  رد  ادـخ  ياه  هناشن  و   ) َنُولِقْعَتالَفَا ْمُکِـسُْفنَا  یف 
ناوت یم  ار  هتـشر  رـس  هن  نتفات  ناوت  یم  ار  هتـشر  کی  هن  تفگ : یماظن  نوچ  درک و  هعلاطم  یناهیک  مارجا  رد  تشاد و  یقافآ  ریـس  دوش 

یگژیو اب  هک  تسا  رگـشواک  بیبط  نیا  تسا ، یـسفنا  ریـس  هک  درک  هعلاطم  شیوخ  ناج  مسج و  رد  یمدآ ، ناج  مسج و  رد  ای  نتفای و 
یتسردـب ار  يراـگدرورپ  تمظع  دـناوت  یم  تسا و  میقتـسم  ساـمت  رد  هظحل  ره  زور و  ره  یمدآ  نت  رد  شنیرفآ  هـتفهن  ياـهزار  اـه و 
رگـشواک بیبط  مه  و  درگن ، یم  تقد  هب  نآ  رد  یهلا  فوسلیف  مه  هک  تسا ، یمدآ  نت  یـسانشادخ  ياـه  هار  زا  یکی  یمدآ  نت  درگنب .

نامرف قاطا  رادـفده  دـنموناق و  تقلخ  رادـفده  هنامیکح و  تقلخ  روآ  یتفگـش  ياه  حرط  دـننام : دزادرپ ، یم  نآ  یباـیزرا  فشک و  هب 
اهزار و فشک  لاح  رد  ياهزار  هدـش  فشک  ياهزار  ینید  ياهدومنهر  یملع و  ياه  شواک  ناسنا  يرادـفده  هسطع  یتفگـش  ناـمیاز 

 ----------------------------------------------------------------------------- بط يوسارف  ثحابم 
---

روآ یتفگش  ياه  حرط 

رد هک  یمدآ  ندب  ءاضعا  يابیز  ياه  حرط  دراد ، یماو  یتفگش  هب  ار  ناسنا  هک  تسا ، هتفهن  روآ  یتفگـش  ياه  حرط  عاونا  یمدآ ، نت  رد 
يرادفده زا  هنوگچ  هک  دراد  یماو  رّکفت  هب  ار  اه  هشیدـنا  اه و  لقع  تسا ، هدـش  هئارا  يروآ  تفگـش  بلاج و  ياه  هزادـنا  و  اه ، لکش 

یم كزان  رتخد  يادص  تفلک و  هگ و  رود  رـسپ  يادص  دوش ، هتخیر  ناوجون  نوخ  رد  غولب  نومروه  هکنآ  زا  سپ  دنرادروخرب . یئالاو 
یـصخش تسا ، هنامیکح  رایـسب  هک  تسا  هدـش  یحارط  وم  نودـب  اـه  نز  تروص  هک  یتروص  رد  دـیآ  یم  رد  وم  درَم  تروص  رد  دوش ،

نیا دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  درادن ؟ نانز  تروص  اما  دراد  وم  نادرم  تروص  ارچ  دیسرپ : دیـسر و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمدخ 
زار وا  هک  ینابز  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درک . رارکت  لاوئـس  دوب ، داوس  یب  هدننک  لاوئـس  نوچ  تسا ، یهلا  هنامیکح  ياه  حرط  زا  یکی 

؟ يریگب راد  شیر  ینز  يراد  تسود  وت  اـیآ  دیـسرپ : درم  نآ  زا  دـنک ، كرد  درم  نز و  تروص  يوم  هب  تبـسن  ار  تقلخ  روآ  یتـفگش 
هک دومرف  یحارط  ار  نادرم  نانز و  تروص  يا  هنوگب  میکح  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هن . تفگ : درک و  رکف  یمک  درم 

ياه نادند  دنا ، هنامیکح  ياه  حرط  ياراد  اه  نادند  دریگ . لکش  مادک  ره  ياه  هتساوخ  اب  قباطم  مه  دشاب و  درم  نز و  نیب  یتوافت  مه 
ابیز ندرک  تبحـص  ماگنه  هب  دوش و  هعطق  هعطق  ولج  زیت  زیر و  اه  نادـند  اب  اهاذـغ  ات  تشرد  نهپ و  بقع  ياـه  نادـند  زیت و  زیر و  ولج 

تـشحو تشاد  یم  رارق  ولج  رد  تماخـض  یتشرد و  نآ  اب  بقع  ياه  نادند  رگا  دننک ، بایـسآ  ار  اذغ  بقع  نهپ  ياه  نادند  و  دشاب ،
تسوربا لاخ و  طخ و  مشچ و  نوچ  ناهج  دومرف : يرتسبش  موحرم  هک  اهوربا و ... اه ، مشچ  اه ، شوگ  حرط  تسا  نینچ  نیا  دوب و  روآ 

 ----------------------------------------------------------------- تسوکین شیوخ  ياـجب  يزیچ  ره  هک 
---------------

رادفده هنامیکح و  تقلخ 

رد یمومع  هدعاق  کی  نیا  هک  دش  هداد  وا  هب  دوب  ناسنا  یگدنز  تایح و  همزال  هچنآ  و  تسا ، هدشن  هدـیرفآ  هدوهیب  يزیچ  یمدآ  نت  رد 
َُّمث ُهَْقلَخ  ٍء  ْیَش  َّلُک  یطْعَا  يذَّلا  اَنُّبَر  داد : خساپ  تسیک ؟ وت  يادخ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ربمایپ  یـسوم  زا  نوعرف  یتقو  تسا ، یتسه  ماظن 

اه توافت  همه  (. 1 .() درک تیاده  ار  وا  دیشخب و  وا  هب  دوب  وا  یگدنز  همزال  هچنآ  يا  هدنز  دوجوم  رهب  هک  تسا  یـسک  ام  يادخ   ) يدَه
اهنیا دننک و  یم  راک  هنوگنیا  اهنآ  نانچ ، اه  هیلک  تسا و  نینچ  هدـعم  هک  دسانـش ، یم  ار  اه  ّتیعقاو  دـنک ، یم  فشک  بط  تساجنیمه ،
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مه ینید  رّکفت  هک  یتروص  رد  درادن ، يراک  اهنآ  يریگراک  هب  یگنوگچ  يرادفده و  هب  اّما  دنراد  ار  یتیـصاخ  نینچ  يژولویزیف  رظن  زا 
سپ دـق  تساـجنیمه . اـه  شزرا  همه  هک  دـنک ، یم  فشک  ار  اـهنآ  يرادـفده  مه  دناسانـش و  یم  ار  یتسه  زار  تقلخ و  ياـه  یتفگش 
هدـش تیادـه  يدوـجوم  ره  و  دراد ، دـهاوخ  یم  هچ  ره  يدوـجوم  ره  ینعی : تسا ، هدروآ  يدـه » مث  » هژاو هقلخ » یـش ء  لـک  یطعأ  » زا
فده هاگنآ  دنهد ، ماجنا  ار  دوخ  مزال  تالاعفنا  لعف و  هنوگچ  و  دنـشاب ، هتـشاد  عفد  بذج و  هنوگچ  دننکب ، دـیاب  هچ  دـنناد  یم  تسا ،

ندش تیاده  زا  همه  دوجو ، ناهرب  يزیرغ ، تیاده  يرطف ، تیاده  ناهرب  هک : دناسانـش  یم  ار  میکح  يادـخ  دـنک ، یم  تباث  ار  هدـنهد 
هب اّما  دـنک ، یم  بذـج  ار  میـساتپ » عفد و« ار  میدُـس » » اـه هیلک  هک  دسانـش  یم  ار  اـه  هیلک  راـک  شور  بط  دـنوش ، یم  حرطم  اـه  هدـیدپ 
نت تمالس  يارب  میدُس  هک  دنتخومآ  اجک  زا  اه  هیلک  میـسرپب : رگا  درادن . يراک  يژولویزیف  ثحابم  رد  اهنآ  تیاده  هفـسلف  يرادفده و 

يادخ و  دراد ، طابترا  يزیرغ  تیاده  هب  اه  ّتیعقاو  نیا  تسا ؟ مادک  اهنآ  عفد  بذـج و  هار  و  تسا ؟ دـیفم  میـساتپ  دراد و  ررـض  یمدآ 
ار ناسنا  زاین  زار و  دوجس و  عوکر و  و  دوش ، یم  دایز  راگدرورپ  هب  ناسنا  قشع  تفرعم و  هک  تساجنیا  دنک . یم  تباث  ار  هدننک  تیاده 
هب ندیزرو  قشع  نتخانش و  زار  زمر و  تسا  نیا  و  هَّللا » زج  یئادخ  تسین   » هَّللا َِّالا  َهِلا  ال  دیوگ : یم  تفرعم  اب  هک  دنز  یم  هناقـشاع  گنر 
یم بیبط  بط و  ياه  شواک  سپ  دندنام ، یم  هدجس  رد  ار  یبش  عوکر و  رد  ار  یبش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  هک  ادخ 

و درگنب ، ار  یمدآ  نت  ياه  یتفگـش  یبوخ  هب  ناـسنا  و  دزاـس ، راومه  ار  یـسانشادخ  ياـه  هار  دـشاب و  یهلا  تفرعم  قشع و  رازبا  دـناوت 
. -------------------------------------------------------- دنک هدهاشم  اراکـشآ  ار  يراگدرورپ  تردق  تسد 

هیآ 50. هط  هروس  ------------------------ 

رادفده دنمنوناق و  تقلخ 

دنمنوناق گرزب  کچوک و  زا  ءاضعا  مامت  هک : تسا  یمدآ  ندب  ءاضعا  ندوب  رادفده  دنمنوناق و  یمدآ » نت  » ياه یتفگش  زا  رگید  یکی 
، صخشم ياه  هزادنا  رد  دنـشاب ، یم  دنمنوناق  همه  همه و  اه ، هدغ  حراوج ، ءاضعا و  اه ، هتخای  اه ، لوکلم  اه ، لولـس  مامت  دنرادفده . و 
. تسین باسح  مظن و  نودب  يزیچ  دنهد ، یم  همادا  دوخ  تایح  هب  نّیعم ، اه » سکلفر  » ياه باتزاب  و  هدـش ، باسح  تالاعفنا  لعف و  اب  و 

نابیبط ياه  شواک  بط و  هار  نیا  رد  دـنراد ، فدـه  دـنمنوناق ، مّظنم و  ءاضعا ، همه  و  دوش . یمن  تفای  اه  هزادـنا  نوناق و  نودـب  يزیچ 
یتفگـش نامیاز  نامرف  قاطا  دزاس . راومه  ار  تخانـش  هار  و  دراد ، رب  اه  تیعقاو  زا  هدرپ  و  دشاب ، هار  رگنـشور  دـشاب ، زاسراک  دـناوت  یم 

 -------------------------------------------------------------------------------- هسطع

نامیاز نامرف  قاطا 

و دوبن ، نادرم  رـس  رد  هک  دندرک  یم  هدـهاشم  کچوک  يا  هّدُـغ  ژیفوپیه  هّدُـغ  ریز  نز ، زغم  رد  هک  دوب  اه  لاس  يژولویزیف ، تاعلاطم  رد 
دندیمهف ماجنارس  دنداد ، همادا  ار  هعلاطم  شواک و  لاس   15 دنداد . همادا  یسرّرب  قیقحت و  هب  دنتسناد  یمن  ار  نآ  دربراک  فده و  ّتلع و 

زا سپ  دـیآ ، یمن  دوجوب  فدـه  یب  هدوهیب و  يزیچ  مظن  لدـع و  رـسارس  ماـظن  رد  هکلب  تسا ، هدـماین  دوجب  دوـخبدوخ  یفداـصت و  هک 
نز ندـب  دریگ ؟ ماجنا  نامیاز  دـیاب  هقیقد  تعاس و  مادـک  رد  تسا : نامیاز  نامرف  قاطا  هدـغ  نیا  هک  دـندش  هجوتم  ناوارف  ياه  یـسرّرب 

حشرت ار  یجزل  دراوم  هچ  دیاب  نز  محر  دریذپ ؟ قّقحت  نامیاز  یئاد و  نوریب ز  لمع  ات  هتـشاد  یکیژولویزیف  تالاعفنا  تالاح و  هچ  دیاب 
یتفگـش اب  سپ  درادن ، یترورـض  نادرم  يارب  ور  نیا  زا  دراد . هدـهع  رب  هّدُـغ  نیا  ار  یعیبط  نامیاز  کی  تالاعفنا  لعف و  همه  هک  دـنک ؟

وت نسحأ  هک : دورـس  وکین  و  تسا ». هدننیرفآ  نیرتهب  هک  یئادخ  تسا ، كرابم  گرزب و  هچ   » ْنیِقلاَْخلا ُنَسْحَا  ُهَّللا  َكَراَبَت  َو  تفگ : دیاب 
(. -------------------------------------------------- 1) یتشرس ماظن  نینچ  نیا  ار  وت  دمح  تقلخ  نسحأ  ماظن  رب 

. ّفلؤم ------------------------------ 
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هسطع یتفگش 

دوجو هعماـج  رد  زین  نوـنکا  مه  هک  دـندرک ؟ تسرد  هسطع  هب  تبـسن  هک  یناوارف  تاـفارخ  هچ  تسا ، هسطع » يژوـلویزیف  » رگید ّتیعقاو 
ترـضح دـلوت  زا  سپ  زور  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  ماما  نارای  زا  یکی  تسا . یمدآ  نت  تمالـس  هناـشن  ندز  هسطع  هک  یتروص  رد  دراد ،

ترضح تسیچ »؟ ندز  هسطع  « ؟ ْسَطِْعلا اَم  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  دوب ، هراوهگ  رد  ناناج  ِناج  نآ  هک  یلاح  رد  جع )  ) نامّزلا بحاص 
ظفاح ینیب ، بَصَع  هک : دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  بط  دنمـشوه  ياه  شواک  رد  تسا ». ندب  یتمالـس  هناشن   » ِۀَمَالَّسلا ُۀَمَالَع  هک : داد  خـساپ 

« سومالاتاپیه » باصعا زکرم  هب  ینیب  بصع  دـنک ، دـیدهت  ار  اه  شُـش  ینیب ، خاروس  هار  زا  دـهاوخب  یمـسج  رگا  تساه ، شـش  تمالس 
عنام هک  دزیرب ، نوریب  تعاـس ، رد  رتمولیک  تعرـس 75  اب  ار  دوخ  دوجوم  ياوه  ات  دـهد  یم  روتـسد  اه  شُـش  هب  وا  و  دـنک ، یم  شرازگ 

یتسردـنت لماع  یتمالـس و  هناشن  ندز  هسطع  هک  تّلع  نیمه  هب  دـنیوگ . یم  هسطع  ار  تالاعفنا  لـعف و  نیا  دوشب و  محازم  یـش ء  دورو 
ار ادخ  تمالس  نیا  رد  ات  نیَملاَْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  دیئوگب : ندز  هسطع  زا  سپ  هک  دنداد  روتـسد  مالـسلا  مهیلع  ام  موصعم  ناربهر  تسا ،

. ------------------------------------------------------------------------------- میشاب راذگساپس 
-

ناسنا يرادفده 

رد اّما  تسا ، بط  يوسارف  ای  تسا ، جراـخ  بط  هدودـحم  زا  هک  تسا  هدـننک  نییعت  يدـیلک و  ثحاـبم  زا  یکی  ناـسنا  يرادـفده  ثحب 
یم تباث  بط ، صوصخب  فلتخم ، مولع  رد  اریز  درک ، هدافتـسا  بیبط  بط و  ياه  شواک  زا  دـیاب  ای  ناوت  یم  راـک  رازبا  ناونع  هب  زاـغآ 

نید و رد  اّما  تسا . هدـشن  قلخ  فدـه  یب  هدوهیب و  تسا ، مظنم  هناـمیکح و  تسا ، رادـفده  دـنمنوناق و  نت  یمدآ  ءاـضعا  همه  هک  دوش 
همه دوش  یم  ایآ  هک : دوش  یم  هتـشاذگ  هسیاقم  یبایزرا و  هب  يژولویزیف  يژولویب ، یملع ، ثحاـبم  زا  هنوگ  نیا  قـالخا ، يرظن  ثحاـبم 
دوخ رادفده و  بّکرم  کی  ءازجا  دوش  یم  ایآ  دشاب ؟ فده  یب  هعومجم » » نآ دوخ  اّما  دنشاب ، دنمنوناق  فده و  اب  هعومجم  کی  ءاضعا 

، یچوپ بتاـکم  عاوـنا  رب  نـالطب  ّطـخ  و  دـناهر ، یم  یچوـپ  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  بهذـم  اـهنت  اـجنیا  رد  دـشاب ؟ فدـه  یب  بّکرم  نآ 
یگدـنز کی  هَّللا و  يوس  هب  ار  ناسنا  یلماکت  تکرح  ریـس  و  دـنک ، یم  نشور  ار  ناسنا  ماـجنا  زاـغآ و  دـشک . یم  یپُوتُوا ، ینتـسیلیهن ،

نوچ تسا ، یفدـه  یب  یچوپ و  درد  يدام ، بهذـم و  یب  ياه  ناسنا  اکیرمآ و  اپورا و  یمومع  درد  نالا  دـنک ، یم  صخـشم  نادـیواج 
و دنوش ، یم  یچوپ  بارطضا و  راچد  دننک ، یم  ضرف  فده ، روعـش و  یب  يدام و  ار  ناهج  ناسنا و  نوچ  دنرگن ، یم  کیرات  ار  هدنیآ 

دح رد  ًاعقاو  تشادـهب  نامرد و  بط و  اـجنآ  رد  هکنیا  اـب  درادـن ، یـشزرا  ناـسنا  نوچ  دـنک ، یم  دادـیب  برغ  رد  یـشکدوخ  ور  نیا  زا 
عاونا اـی  یـشکدوخ  اـب  دـشابن  ملاـس  یمدآ  حور  ناـج و  رکف و  لـقع و  رگا  اّـما  تسا ، ملاـس  ندـب  هچرگ  دوـش ، یم  تیاـعر  درادناتـسا 

: هک دـنا  هدرک  فیرعت  هنوگنیا  یبرغ  نادنمـشناد  ار  یگدـنز  نیمه  يارب  و  دـننک ، یم  دوبان  مه  ار  ملاس  ندـب  دایتعا ، داسف و  يراـکهزب ،
هب دـناوت  یمن  نابیبط  ياه  شواک  بط و  اهنت  سپ  یناـمب ، اـت  شُِکب  یناـمب ، اـت  روخب  سپ  تسا ، نارگید » ندروخ  و« يدوباـن » » یگدـنز

ملاس لقع  دنتفگ : هک  دروآ  یم  مهارف  ار  رکف  لقع و  دشر  ياه  هنیمز  ملاس  نت  هک  تسا  زاس  هنیمز  هکلب  دـشخبب  فدـه  نامرآ و  ناسنا 
نونکا مه  درک . مهارف  ار  ناج  مسج و  تمالـس  نید ، بط و  یگنهامه  رد  دیاب  تسین ، هلئـسم  همه  نت  تمالـس  اّما  تسا . ملاس  ندـب  رد 

رانک اه و  نابایخ  اه و  نابوتا  اه و  كراپ  رد  اه  هزانج  عاونا  دوجو  و  یـشکدوخ ، یناوارف  اـب  هزیکاـپ ، ندـمتم و  حالطـصا  هب  ياـپورا  رد 
، زیزع نایرهشمه  هک : دندرک  رداص  يا  هیعالّطا  سپس  و  دننک ، تسرد  یـشکدوخ » نلاس  » هک تخادنا  رکف  هب  ار  اه  يرادرهـش  اه ، هزاغم 
. تسا كانرطخ  یمومع ، تمالس  يارب  هک  میبای  یم  تکلمم ، فلتخم  طاقن  رهش و  یمومع  نکاما  رد  ار  یناوارف  ياه  هزانج  زور  ره  ام 
، ندرک زیوآ  قلح  يارب  بانط  زا  تسا ، یـشک  دوخ  لئاسو  عاونا  ياراد  هک  میا  هدرک  تسرد  یـشکدوخ » نلاس  » يرادرهـش راـنک  رد  اـم 
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نیا دـیروایب . فیرـشت  نلاـس  نیا  هب  یـشکدوخ  يارب  نادنورهـش ، یمومع  تمالـس  تهج  اـفطل  رونایـس ، صرق  مرگ و  هحلـسا  اـت  هتفرگ 
کی یقالخا  ياه  شزرا  و  يرواب ، نید  نید و  زا  يادـج  ياپورا  رد  اـّما  دـشاب ، هرخـسم  یمالـسا  ياـهروشک  رد  تسا  نکمم  هیعـالّطا 
کی یعون  هب  برغ  مدرم  و 90 % دنـشاب ، یم  یناور  يرامیب  راچد  برغ  رد  مدرم  رثکا  هک  دنهد  یم  رامآ  اریز  تسا . یعامتجا  ترورض 

دنا هدرک  رواب  زین  رواب  رید  ياه  ناسنا  ماجنا  رس  دندیمان  یناور » يرامیب  رصع  » ار ام  رصع  ياه  مسا  زا  یکی  و  دنراد ، یناور  يرامیب  عون 
تمالس ناور و  تمالس  نودب  و  تشاد ، لآ  هدیا  ملاس و  هعماج  دوش  یمن  یقالخا ، ياه  شزرا  یهلا و  ياه  نامرآ  بهذم و  نودب  هک :
تمالـس نید و  نودـب  مه  و  تشاد ، یمارآ  یگدـنز  دوش  یمن  نابیبط  ياه  شواـک  بط و  نودـب  مه  درب . دـهاوخن  شیپ  زا  يراـک  نت ،

. -------------------------------------------------------------- دیـسر دهاوخن  یئاجب  نابیبط  شالت  ناور ،
------------------

ینید ياهدومنهر  یملع و  ياه  شواک 

هتـسناوت ردقچ  و  اجک ؟ ات  یبط  ياه  شواک  هک  دومن  یـسررب  تقد  اب  دیاب  لاح  تسا  ناسنا » » ود ره  بط  نید و  یلک  عوضوم  هک  میتفگ 
ماکحا هفـسلف  و  دناسانـشب ؟ دسانـشب و  ار  یهلا  ماکحا  ياه  تیعقاو  دنک ؟ فشک  ار  ینید  عبانم  ياه  یئامنهار  نید و  ياهدومنهر  تسا 
ياهزار هدش  فشک  ياهزار  دننام : درک ، میسقت  هتسد  هس  هب  ناوت  یم  یملع  ياه  شواک  هب  تبـسن  ار  ینید  ياهدومنهر  دنک ؟ كرد  ار 

 ------------------------------------------------------------ بط يوسارف  ثحابم  اهزار و  فشک  لاـح  رد 
--------------------

هدش فشک  ياهزار 

شواک رد  تسا ، عونمم  بارش  نید  رد  مالسا و  رد  دنادب ، ار  یهلا  مارح  زا  يرایسب  تمرح  زار  تسا ، هتسناوت  یّبط  یملع و  ياه  شواک 
میکح راگدرورپ  هک  تسا  يرورض  مزال  رادقمب  ندب  يارب  لکلا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  لکلا ، موی  زوپمـس  اهرانیمـس و  یملع و  ياه 

، دوش نوخ  هدعم و  دراو  میقتسم  لکلا  رگا  اّما  دنک ، نیمأت  ار  ندب  زاس  تخوس و  ات  تسا  هداد  رارق  لکلا  يرادقم  اهاذغ  مامت  رد  یتسه 
تمرح سپ  دراد ، هارمه  هب  ار  یّبـط  ياهررـض  عاونا  دریگ و  یم  تروص  یتـسم  تلاـح  رد  تاـیانج  عاوـنا  دزاـس و  یم  تسم  ار  ناـسنا 

. --------------------------------------------------------------------- تسا نشور  يراسگیم  بارش و 
-----------

فشک لاح  رد  ياهزار 

، یهلا ماکحا  هفـسلف  زا  یخرب  ددرگ ، یم  فشک  یتسه  ماظن  رد  يا  هزات  ياـهزار  و  دـبای ، یم  شرتسگ  يرـشب  مولع  هنماد  زور  ره  نوچ 
دندیسر هجیتن  نیا  هب  شُک  مدآ  یناج و  دارفا  نوخ  رد  قیقد  ياه  شیامزآ  اب  نونکا  مه  تسا ، یئاسانش  فشک و  لاح  رد  هدش و  نشور 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  لبق  اه  نرق  تسا . توافتم  هداز  لالح  دارفا  اب  ینوخ  ياه  تفاب  یتح  ناور و  حور و  رظن  زا  عورـشمان  دنزرف  هک 

زا رتداـیز  وا  رد  يراـکهزب  هنیمز  ینعی  دراد ). رارق  مارح  هاـنگ و  ضرعم  رد  عورـشمان  اـنز و  دـنزرف   ) ماَرَْحلا َیِلا  ُنِـهَی  اـَنِّزلا  ُدـَلَو  دوـمرف :
. ----------- دوش یم  هتشادرب  اهنآ  رارـسا  زا  هدرپ  ملع ، هنماد  شرتسگ  اب  زور  ره  هک  یلالح  ای  مارح  اه  هد  و  تسا ، یعیبط  نادنزرف 

---------------------------------------------------------------------

بط يوسارف  ثحابم  اهزار و 
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یـسرتسد نآ  فرژ  ياهزرم  هب  دـناوت  یمن  يرـشب  شناد  رکف و  و  دنتـسه ، بط  يوسارف  ملع و  يوسارف  یهلا  ماکحا  زا  رگید  يا  هتـسد 
ّدـض اذغ  رگا  دنیوگ : یم  یّبط  ياه  شواک  رد  دننک ، ادیپ  هار  نآ  بناوج  زا  یخرب  هب  دنتـسناوت  زورما  یـسانشناور  رد  هچرگ  دنک ، ادـیپ 

و تسا ، مارح  مارح ، همقل  مالـسا  رد  اما  تسا  هدافتـسا  لباق  دـندرگ  دوبان  نآ  ياه  بورکیم  اه و  لگنا  مزـال  ترارح  رد  دوش و  ینوفع 
، هدش هدیدزد  ياذغ  رگید  ای  لاقترپ  هک  یلاح  رد  دنک . یم  خسم  دزاس ، یم  نوگرگد  ار  ناسنا  دراذگ ، یم  ناسنا  ناج  حور و  رب  دب  رثا 
رب دـب  ریثأت  مارح  همقل  هکنیا  دـنک ؟ یم  دـساف  ار  ناج  حور و  هنوگچ  درادـن ، سوریو  بورکیم و  هک  مارح  لوپ  درادـن ، لگنا  سوریو و 

کی نادنزرف  یهاگ  دراد و  رثأ  دب  هطبار  دب ، هشیدنا  دب ، لایخ  هکنیا  دومن ؟ شیامزآ  درک ، كرد  دیاب  هنوگچ  ار  دراد  یمدآ  لد  ناج و 
، زَّهُجم نردـُم و  ياه  هناخراک  رد  دـنیوگ : یم  هک  تسین  سیراکـسا  لگنا و  سوریو و  ثحب  اجنیا  هچ ؟ ینعی  دـنیالآ  یم  مه  ار  ناـسنا 

تـسا مارح  مالـسا  رد  مه  زاب  اّما  دوش ، یم  هتـشک  نآ  ياه  سوریو  اه و  لگنا  مامت  مینک و  یم  ینوفع  ّدـض  ار  كوخ  گـس و  تشوگ 
هک تسا  ناسنا  هب  تشوگ  هار  زا  تافص  لاقتنا  ِثحب  ثحب ، تسا ، حرطم  اذغ  یسانشناور  تسا ، حرطم  تشوگ  یسانشناور  اجنیا ، ارچ ؟
امش هب  یئوخ  هدنرد  حور  هک  دیروخن  ناگدنرد  تشوگ  دنک . یم  لقتنم  امـش  هب  ار  سرت  تفـص  اریز  دیروخب  مک  ُزب  تشوگ  دندومرف :

لوبق میسانش  یمن  ار  نآ  رارـسا  هفـسلف و  تّلع و  نوچ  تفگ ، دیابن  تسا و  ملع  بط و  يوسارف  یمالـسا  ثحابم  زا  هتـسد  نیا  دهد . یم 
زکارم ای  نادنمشناد  زا  يا  هّیرظن  نیب  يدروم  ای  یئاج  رد  رگا  نیاربانب  دراد . رارق  ملع  يوسارف  و  تسا ، لقع  كرد  قوف  اریز  مینک . یمن 

ار ناسنا  اه  ناسنا  اریز  دیـشک ، یهلا  ماکحا  زا  تسد  و  داد ، تلاصا  ملع  هب  دـیابن  میتفای  یفالتخا  ای  يّداضت  رهاظب  یهلا  ماکحا  اـب  یملع 
رظن راهظا  یتسه  فرژ  ياه  تیعقاو  ربارب  رد  دـنناوت  یمن  يرـشب  كدـنا  یهاگآ  اـب  و  دـنا ، هتفرگن  ار  مولع  رارـسا  همه  و  دـنا ، هتخانـشن 

ار نید  ملع و  ّداضت  دیابن  سپ  تسا ، ینوگرگد  لاح  رد  ناسنا  هاگدـید  و  دوش ، یم  ضوع  اه  يروئت  زور  ره  هک  مینیب  یم  نوچ  دـننک ،
. ----------------------------------- تشاد لماکتم  يا  هعماج  نید ، بط و  یگنهامه  اب  ات  دومن  شالت  دـیاب  درک ، رواب 

---------------------------------------------

بط يوسارف 

لدـع مظن و  رـسارس  ناهج  دراد . موادـت  هدـمآ و  دـیدپ  ینـشور  يرادـفده  باسح و  مظن و  لدـع و  رب  یتسه  ناهج  هک : میناد  یم  همه 
اه و دیاب  اه و  ّتیعقاو  دناوت  یم  دشاب  یم  تخانش  تردق  روعـش و  لقع و  ياراد  ناسنا  نوچ  و  دنرگ . هولج  اج  همه  اه  تّیعقاو  و  تسا .
ءایشا و ياه  تّیصاخ  دنک . فشک  ار  رگیدکی  اب  اهنآ  طابترا  تّیفیک  دوجوم و  رصانع  دنک . یئاسانش  ار  یتسه  ماظن  رب  مکاح  ياه  دیابن 

هدیدپ ینوگرگد  تالّوحت و  نازیم  يدنب و  نامز  دسانشب . ار  ءایـشا  رـصانع و  رب  مکاح  ياهکالم  اهرایعم و  اه و  هزادنا  دنادب . ار  رـصانع 
تّیـصاخ اب  نوگانوگ  ناهایگ  اه و  يزبس  دـنادب : هک  دراد  تخانـش  تردـق  ناسنا  مه  و  دـنراد . دوجو  اه  ّتیعقاو  مه  سپ  دـنادب . ار  اه 

ییاه باتزاب  اه و  تّیـصاخ  هچ  نوگانوگ  ياه  كاخ  دنّرثؤم ؟ يرامیب  مادـک  نامرد  يارب  و  دـنا ؟ هدـمآ  دـیدپ  هچ  يارب  توافتم ، ياه 
نآ یئاذـغ  شزرا  دنتـسه و  يدـیاوف  هچ  ياراد  نوگانوگ  تاج  هویم  دـندیفم ؟ يدـلج  ضراوع  یتسوپ و  يرامیب  مادـک  يارب  دـنراد و 
مه هک  دومن ؟ نامرد  ناوت  یم  ار  يرامیب  نیمادـک  تاـجویم  عاونا  اـب  و  درک ؟ فرـصم  ار  اـهنآ  دـیاب  هچ  يارب  هنوگچ و  و  تسا ؟ مادـک 
هک دـندنم  هرهب  موصعم  ناربهر  یهلا و  ناربمایپ  نارگ و  شواـک  ناـبیبط و  دومنهر  هبرجت و  اـه  نرق  دروآ  هر  زا  امرـصع  ّتیرـشب  نونکا 

هدنیآ رد  هچنآ  و  دراد . دوجو  يدنوادخ  تعیبط  رد  تسا  دنمزاین  نآ  هب  رـشب  هچنآ  هک : دنا  هدرک  رواب  و  دنناخرچ . یم  ار  یگدنز  خرچ 
فشک و ياه  هار  دش . هدیرفآ  یئاود  یئوراد ، يدرد  ره  يارب  سپ  تسا . یئاسانـش  فشک و  لباق  هدش و  هدیرفآ  زین  تسا  جاتحم  نآ  هب 

ناسنا ناور  رب  طیحم  تسیز  لماوع  ریثات  هناگراهچ  طالخا  یمدآ و  نت  شنیرفآ  هدـش  فشک  ياهدومنهر  اه  ناـمرد  اـهوراد ، تخاـنش 
بط يوـسارف  ياـهدومنهر  یمدآ  نت  رد  امرـس  ریثاـت  مسج  حور و  لـباقتم  ریثاـت  یمدآ  داژن  رد  اوـه  كاـخ و  بآ و  ریثاـت  يژوـلوکا ) )
 -- یبیغ ياهدادما  اب  نامرد  یمدآ  ِنَت  رد  اذغ  هزور  لهچ  ِْریِس  مالسا  هدنرادزاب  ماکحا  اه  تشوگ  تافص  تاّیحور و  هیذغت  یسانشناور 
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اه نامرد  اهوراد ، تخانش  فشک و  ياه  هار 

ار ناهایگ  زا  يرایسب  دنا . هتسناوت  نونک  ات  شیامزآ ، هبرجت و  شهوژپ و  شناد و  ساسا  رب  ناهج ، مدرم  هبرجت و  اب  نابیبط  نادنمـشناد و 
ار اه  كاخ  زا  يرایسب  دننک . هبرجت  ینامرد  رظن  زا  ار  تاج  هویم  زا  يرایسب  دنریگراکب . اهدرد  زا  یخرب  ياوادم  يارب  هدرک و  یئاسانش 

نامرد حیحص  ياه  هویش  ناهایگ و  عاونا  و  دنـسیونب ، اه  باتک  دنهد . رارق  شیامزآ  دروم  يدربراک  رظن  زا  ار  اهنآ  تّیـصاخ  دنـسانشب و 
هبرجت و تسا . یبایزرا  لباق  ریز  حرـش  هب  نانآ  تخانـش  ياه  هار  هک  دننک  نامرد  ار  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  و  دنناسانـشب ، مدرم  هب  ار  نآ 

هار هک  دش  انـشآ  يا  هویم  اب  یهایگ ، اب  ییاذغ ، اب  یترفاسم  رد  يدرف  یعیبط  ياهدـمآ  شیپ  اهوراد  ریثأت  نازیم  یبایزرا  لقع و  شیامزآ 
دییأـت دروـم  دـنداد و  رارق  هدافتـسا  دروـم  ار  نآ  زین  نارگید  هاـیگ ، نآ  ریثأـت  لـقن  جاور و  اـب  سپــس  تـفرگ و  رارق  وا  يراـمیب  ناـمرد 
ناماما و  یهلا ، ناربمایپ  یهلا  ياهدادـما  باوخ و  دـش . فشک  تعیبط  هتفهن  ياهزار  زا  يزار  تفرگ و  رارق  یهاـیگ  ناـمرد  نادنمـشناد 
نامرد یبوخب  هک  دندرک  یفّرعم  ادخ  هدنامرد  ناگدنب  هب  ار  یئوراد  باوخ  رد  یهاگ  لماک  فراع و  ياهناسنا  مالـسلا و  مهیلع  موصعم 

هعیش ناگداز  ماما  هاگراب  مامت  رد  یمالسا ، دالب  مامت  رد  تقیقح  نیا  هک  دنتفای  افش  هدرک و  هدافتـسا  وراد  نامه  زا  زین  نارگید  دندش و 
هیلع یلع  ماما  باوخ  اـب  ناـنمؤم  زا  یکی  درد  مشچ  هک  تسا ، هدـش  هدروآ  باـتک  نیمه  رد  نآ  زا  يدـهاوش  و  دراد ، يا  هتـسیاش  جاور 

. تسا دوجوم  خیرات  رد  هک  رگید  هنومن  نارازه  و  تفرگ . افـش  راذگب ) دوخ  مشچ  رب  بوکب و  ار  باّنع  دنداد  روتـسد  وا  هب  هک   ) مالـسلا
دوخ ياه  تلم  باحـصا و  دندش و  دنمرهب  نآ  زا  یهلا  ناربمایپ  هدش و  هدناسانـش  اهیرامیب  زا  يرایـسب  نامرد  یهلا  یحو  رد  یهلا  یحو 

ِنامرد حیحـص  ياه  شور  هب  مه  تسا و  هدـمآ  تشادـهب  حیحـص  ياه  هار  مه  میرک ، نآرق  رد  یهلا و  یحو  رد  دـندرک ، یم  نامرد  ار 
َال يِذَّلا  ُحِصاَّنلا  َوُه  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  تسا . هدش  هراشا  اهدرد ،
َْوأ يًدُه ، ِیف  ٍةَداَیِز  ٍناَصُْقن : َْوأ  ٍةَداَیِِزب  ُْهنَع  َماَق  اَّلِإ  ٌدَحَأ  َنآْرُْقلا  اَذه  َسَلاَج  اَمَو  ُبِذْکَی . َال  يِذَّلا  ُثِّدَـحُمْلاَو  ُّلُِضی ، َال  يِذَّلا  يِداَْهلاَو  ُّشُغَی ،
ِِهب اُونیِعَتْـساَو  ْمُِکئاَوْدَأ ، ْنِم  ُهوُفْـشَتْساَف  یًنِغ ؛ ْنِم  ِنآْرُْقلا  َْلبَق  ٍدَحَِأل  َالَو  ٍۀَقاَف ، ْنِم  ِنآْرُْقلا  َدَْعب  ٍدَـحَأ  یَلَع  َْسَیل  ُهَّنَأ  اوُمَلْعاَو  ًیمَع . ْنِم  ٍناَصُْقن 

، ُهَْقلَخ ِِهب  اُولَأْسَت  َالَو  ِهِّبُِحب ، ِْهَیلِإ  اوُهَّجََوتَو  ِِهب ، َهَّللا  اُولَأْساَف  ُلاَلَّضلاَو ، ُّیَْغلاَو  ُقاَفِّنلاَو ، ُْرفُْکلا  َوُهَو  ِءاَّدـلا : ِرَبْکَأ  ْنِم  ًءاَفِـش  ِهِیف  َّنِإَف  ْمُِکئاَوَْأل ، یَلَع 
َلَحَم ْنَمَو  ِهِیف ، َعِّفُش  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُنآْرُْقلا  َُهل  َعَفَش  ْنَم  ُهَّنَأَو  ٌقَّدَصُم ، ٌِلئاَقَو  ٌعَّفَـشُم ، ٌِعفاَش  ُهَّنَأ  اوُمَلْعاَو  ِِهْلثِِمب . َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُداَبِْعلا  َهَّجَوَت  اَم  ُهَّنِإ 

«. ِنآْرُْقلا ِۀـَثَرَح  َْریَغ  ِِهلَمَع ، ِۀَِـبقاَعَو  ِِهثْرَح  ِیف  یًلَْتبُم  ٍثِراَح  َّلُک  َّنِإ  َالَأ  : » ِۀَـماَیِْقلا َمْوَی  ٍداَـنُم  يِداَُـنی  ُهَّنِإَـف  ِْهیَلَع ، َقِّدُـص  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُنآْرُْقلا  ِِهب 
هاـگآ . » ْمُکَءاَوـْهَأ ِهِیف  اوُّشِغَتْـساَو  ْمُکَءاَرآ ، ِْهیَلَع  اوُـمِهَّتاَو  ْمُکِـسُْفنَأ ، یَلَع  ُهوُحِْـصنَتْساَو  ْمُکِّبَر ، یَلَع  ُهوُّلِدَتْـساَو  ِهِعاَْـبتَأَو ، ِِهتَثَرَح  ْنِم  اوـُنوُکَف 
زگره هک  ییوگنخـس  و  دزاس ، یمن  هارمگ  هک  تسا  يا  هدـننک  تیادـه  و  دـبیرف ، یمن  هک  تسا  يا  هدـنهد  دـنپ  نآرق  نیا  انامه  دیـشاب !

یلد و روک  زا  شهاک  تیادـه و  رد  ندوزفا  تساک ، وا  زا  اـی  دوزفا  وا  رب  هک  نآ  رگم  دـشن  نیـشنمه  نآرق  اـب  یـسک  دـیوگ ، یمن  غورد 
و دیهاوخب ، نآرق  زا  ار  دوخ  نامرد  سپ  دوب ، دهاوخن  زاین  یب  نآرق  نودب  و  درادن ، يزاین  نآرق ، نتشاد  اب  یـسک  دیـشاب  هاگآ  یهارمگ .
هب سپ  تسا ، یهارمگ  یـشکرس و  قافن و  رفک و  ینعی  اهیرامیب  نیرت  گرزب  نامرد  نآرق  رد  هک  دـیبلطب ، يرای  نآرق  زا  اـه  یتخـس  رد 

، دیهاوخن يزیچ  ادخ  قلخ  زا  نآرق  هلیسو  هب  و  دیروآ ، يور  ادخب  نآرق  یتسود  اب  و  دیهاوخب ، ادخ  زا  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  نآرق  هلیـسو 
قیدصت شنخـس  و  هدش ، هتفریذپ  نآرق  تعافـش  هک  دیـشاب ، هاگآ  درادن . دوجو  نآرق  زا  رتهب  ادخب ، ناگدنب  بّرقت  يارب  يا  هلیـسو  اریز 

رد تسا ، موکحم  دنک  تیاکـش  وا  زا  نآرق  هک  سک  نآ  و  دوش ، یم  هدوشخب  دـنک  شتعافـش  نآرق  تمایق ، رد  هک  سک  نآ  ددرگ ، یم 
، هداد ماجنا  هک  تسا  یلمع  هتـشاک و  هک  تسا  يرذب  راتفرگ  سک  ره  زورما  دیـشاب  هاگآ  : » هک دنز  یم  گناب  يا  هدنهد  ادن  تمایق  زور 

نتشیوخ و  دیسانشب ، ار  ادخ  نآرق  اب  دینک ، يوریپ  نآرق  زا  دیشاب ، نآرق  هب  ناگدننک  لمع  رامش  رد  امش  سپ  نآرق » اب  قبطنم  لامعا  زج 
تیاده (. 1 .«) دیرامـشب تسردان  نآرق  اب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  و  دینک ، مهّتم  نآرق  ربارب  ار  دوخ  رظن  يأر و  و  دـیهد ، زردـنا  نآرق  اب  ار 
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. تسا هتخومآ  نانآ  هب  ار  نتفرگ  افـش  ياه  هار  هدرک و  نامرد  يزیرغ  تیادـه  اب  ار  دوخ  تادوجوم  زا  يرایـسب  گرزب  دـنوادخ  يزیرغ 
هب تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دنـسانش . یم  صاخ  ناهایگ  باختنا  رد  ار  دوخ  نامرد  هار  تاناویح  زا  يرایـسب  ناسنا و 
ْنِم » َْتئِدـُب ِراَتْـسَْألا . ِتاَفَعاَضُمَو  ِماَحْرَْألا ، ِتاَُملُظ  ِیف  ُّیِعْرَْملا ، ُأَْشنُْملاَو  ُّيِوَّسلا ، ُقُولْخملا  اَهُّیَأ  دومرف : ناـسنا  رد  يرطف  يزیرغ و  تیادـه 
َُّمث ًءاَِدن !؟ ُعَمْسَت  َالَو  ًءاَعُد ، ُریُِحت  َال  ًانِینَج  َکِّمُأ  ِنَْطب  ِیف  ُروُمَت  ٍموُسْقَم . ٍلَجَأَو  ٍمُوْلعَم ،» ٍرَدَق  َیلِإ  ٍنیِکَم ، ٍراَرَق  ِیف  » َْتعِـضُوَو ٍنیِط ،» ْنِم  ٍَۀلاَلُس 

ِۀَجاَْحلا َْدنِع  َکَفَّرَعَو  َکِّمُأ ، ِيْدـَث  ْنِم  ِءاَذـِْغلا  ِراَِرتْجِال  َكاَدَـه  ْنَمَف  اَهِِعفاَنَم . َُلبُـس  ْفِْرعَت  َْملَو  اَهْدَهْـشَت ، َْمل  ٍراَد  َیلِإ  َكِّرَقَم  ْنِم  َتْجِرْخُأ 
ِدوُدُِـحب ِِهلُواَنَت  ْنِمَو  ُزَجْعَأ ، ِهِِقلاَخ  ِتاَفِـص  ْنَع  َوُهَف  ِتاَوَدَْألاَو  ِۀَْـئیَْهلا  ِيذ  ِتاَفِـص  ْنَع  ُزِْجعَی  ْنَم  َّنِإ  َتاَْـهیَه ، َکـِتَداَرِإَو !؟ َکـِبَلَط  َعِضاَوَم 

هدش هداد  رارق  و  ناردام ، ياه  محر  ياه  یکیرات  رد  هدش  يرادهاگن  هدیدپ  يا  تماق ، تسار  هدـیرفآ  يا  ناسنا ! يا  ! » ُدَْـعبَأ َنِیقُولْخملا 
يدـمآ رـس  صّخـشم و  ینامز  ات  يدـش  هداهن  یمارآ  هاگیاج  رد  سپـس  و  دوب ، يال  لگ و  زا  وت  شنیرفآ  زاـغآ  وت ، رد  وت  ياـه  هدرپ  رد 

سپس يدینش . یم  ار  ییادص  هن  و  ییوگخساپ ، یتسناوت  یم  ار  یتوعد  هن  يدرک ، یم  تکرح  تردام  مکـش  رد  هک  هاگنآ  هدش و  نییعت 
رد ار  وت  یـسک  هچ  سپ  یتسناد ، یمن  ار  شدوس  ياههار  يدوب و  هدـیدن  ار  نآ  هک  دـندروآ  يا  هناخ  هب  دـندرک و  نوریب  تهاـگرارق  زا 
هک سک  نآ  زگره ، دناسانش ؟ وت  هب  ار  نتـساوخ  ندرک و  بلط  ياههاگیاج  زاین  ماگنه  هب  و  درک ؟ تیاده  ردام  ناتـسپ  زا  ریـش ، ندیکم 
ادخ تخانش  زا  و  رت ، ناوتان  شراگدورپ  فصو  زا  دیدرت  نودب  دشاب ، هدنامرد  صّخشم  رازبا  هزادنا و  لکش و  اب  يا  هدیدپ  فیصوت  رد 

بحاص دیزگ و  رام  ار  یبسا  هک : دنا  هدرک  لقن  بط  ناگرزب  زا  یّبط  بتُک  نامرد و  خیرات  رد  (. 2 .«) تسا رترود  اه  هدیدپ  زرم  ّدَح و  اب 
ناویح اریز  دـنک ، اهر  ار  بسا  ات  داد  روتـسد  بسا  بحاص  هب  یمیکح  هکنآ  ات  دـش  یمن  نامرد  بسا  اّـما  درک ، هعجارم  راـطیب » » هب بسا 

هزبس ناتخرد و  يوس  هب  بسا  دـندرک ، اهر  ار  هدـیزگ  رام  ِبسا  یتقو  دنتـشون : دـناد . یم  يزیرغ  تیادـه  هب  ار  شیوخ  نامرد  هار  دوخ 
تیاده دش . نامرد  ماجنارس  هک  دیلام  یم  فلع  نآ  هب  ار  دوخ  هدیزگ  رام  ياپ  داتـسیا و  یـصاخ  فلع  ياه  هتوب  رانک  رد  دیود و  اهراز 

اه يرامیب  عاونا  زا  نآ ، اب  ار  تادوجوم  زا  يرایـسب  یتسه  گرزب  دنوادخ  هک  تساهوراد  فشک  روآ  تفگـش  ياه  هار  زا  یکی  يزیرغ 
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دـیحوت ص306/31 ح1 باتک  - 5 ه ) يافوتم 1110   ) یـسلجم ب14 : ح11  ص306  راونـالاراحب ج74  - 4 ه ) ياـفوتم 538   ) یلزتعم
(. يافوتم 381 ه  ) قودص خیش  79 ح34 : صو

هدش فشک  ياهدومنهر 

مولع و زا  یخرب  هب  دـنا  هتـسناوت  هک  تسا  ورهر  رپ  ینارون و  زاب و  ناـنچ  مه  اـه  ناـمرد  اـهوراد و  تخانـش  فشک و  هدـشدای  ياـه  هار 
تـسیز لماوع  ریثات  هناگراهچ  طالخا  یمدآ و  نت  شنیرفآ  دـننام : ددرگ  انـشآ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناربهر  یهلا و  ناربماـیپ  یهاـگآ 

 ------- یمدآ نت  رد  امرـس  ریثات  مسج  حور و  لباقتم  ریثات  یمدآ  داژن  رد  اوه  كاخ و  بآ و  ریثات  يژول ) وکا   ) ناسنا ناور  رب  طیحم 
-------------------------------------------------------------------------
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هناگراهچ طالخا  یمدآ و  نت  شنیرفآ 

لاس زا  سپ  هک  تخادرپ  هناگراهچ  طالخا  یمدآ و  نت  شنیرفآ  تّیفیک  هب  هغالبلا  جهن  لّوا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، اَهِخَبَسَو اَِهبْذَعَو  اَِهلْهَـسَو ، ِضْرَْألا  ِنْزَح  ْنِم  ُهَناَْحبُـس  َعَمَج  َُّمث  دومرف : هک  دندرک  ادیپ  یـسر  تسد  نآ  هب  مولع  نادنمـشناد  ینالوط ، ياه 

یَّتَح اَهَدَـمْجَأ  ٍلوُُصفَو ، ٍءاَـضْعَأَو  ٍلوُصُوَو ، ٍءاَـنْحَأ  َتاذ  ًةَروُص  اَْـهنِم  َلَـبَجَف  َْتبََزل ، یَّتَح  ِۀَّلَْبلاـِب  اَـهَطَالَو  ْتَصَلَخ ، یَّتَـح  ِءاَْـملِاب  اَهَّنَـس  ًۀـَبُْرت 
ُفَّرَصَتَی ٍرَِکفَو  اَُهلیُِجی ، ٍناَهْذَأ  اَذ  ًاناْسنإ  ْتَُلثَمَف  ِهِحوُر  ْنِم  اَهِیف  َخَفَن  َُّمث  ٍمُوْلعَم ؛ ٍدَمَأَو  ٍدوُدْعَم ، ٍْتقَِول  ْتَلَْصلَص ، یَّتَح  اَهَدَلْصَأَو  ْتَکَـسْمَتْسا ،

ِناَْولَْألا ِۀَنیِِطب  ًانوُْجعَم  ِساَنْجَْألاَو ، ِناَْولَْألاو  ِّماَشَْملاَو ، ِقاَوْذَْألاَو  ِلِطاَْبلاَو ، ِّقَْحلا  َْنَیب  اَِهب  ُقُْرفَی  ٍۀَفِْرعَمَو  اَُهبِّلَُقی ، ٍتاََودَأَو  اَهُمِدَتْخَی ، َحِراَوَجَو  اَِهب .
زا یکاخ  گرزب ، دنوادخ  سپس  . » ِدوُمُْجلاَو ِۀَّلَْبلاَو  ِدْرَْبلاَو ، ِّرَْحلا  َنِم  ِۀَِنیاَبَتُْملا ، ِطالْخَْالاَو  ِۀَیِداَعَتُْملا ، ِداَدْضَْألاَو  ِۀَِفَلتْؤُْملا ، ِهاَبْشَْألاَو  ِۀَِفلَتْخُمْلا ،

و دش ، هدامآ  صلاخ و  ِیلِگ  ات  دوزفا  نآ  رب  بآ  دروآ ، درِگ  نیریش ، روش و  مرن ، تخس و  ياه  تمسق  زا  نیمز ، نوگانوگ  ياه  تمـسق 
ات دیناکـشخ  ار  نآ  دیرفآ . هتـسویپ  رگیدکی  هب  ادج و  ییاه  وضع  و  هتـسیاش ، یمادـنا  نآ ، زا  هک  دـیدرگ ، كانبـسچ  تبوطر ، ندوزفا  اب 

یحور زا  هاگنآ  دیدرگ ، لماک  ناسنا  مادنا  صّخشم ، یماجنارس  و  نّیعم ، ینامز  ات  و  دش ، تخـس  ات  داد  همادا  ار  ندناکـشخ  دش ، مکحم 
رد هک  يراکفا  ياراد  و  دزادنا ، شالت  هب  ار  يو  هک  هشیدـنا ، يورین  ياراد  دـمآرد ، هدـنز  یناسنا  تروص  هب  ات  دـیمد  نآ  رد  دـیرفآ  هک 
رد ار  اهنآ  هک  دومرف ، اطع  يرازبا  و  دنـشاب ، وا  تمدـخ  رد  هک  دیـشخب ، یح  راوج  ءاضعا و  ناـسنا  هب  دـیامن . فّرـصت  تادوجوم ، رگید 

و اهگنر ، صیخـشت  هلیـسو  و  ییایوب ، و  ییاشچ ، ساوح  و  دسانـشب ، ار  لطاب  قح و  اـت  داد  وا  هب  صیخـشت  تردـق  دریگ ، راـکب  یگدـنز 
و داضتم ، ياهورین  و  راگزاس ، دـننامه و  ياهزیچ  و  نوگاـنوگ ، ياـهگنر  زا  یطولخم  ار  ناـسنا  داد . رارق  وا  راـیتخا  رد  فلتخم  ساـنجأ 

(. -------------------------------------------- 1 .«) داد رارق  یکشخ ، و  يرت ، يدرس ، یمرگ ، نوگانوگ ، ياه  جازم 
نیا هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن   1 هبطخ 24 /  ------------------------------------ 

یسلجم و 423 : ص 300  راونـالاراحب ج 74  - 2 يافوتم 600ه )  ) یطـساو مکحلاو ص350 ح5951 : ظـعاوملا  نوـیع  - 1 تـسا : حرش 
ۀعاربلا ج 1 ص 22: جاهنم  - 4 يافوتم 538 ه )  ) یلزتعم يرشخمز  2 ص297 : جو  312 صو راربالا ج1 ص97  عیبر  - 3 يافوتم 1110ه ) )

(. 380 ه يافوتم  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص67 : فحت  - 5 يافوتم 573 ه )  ) يدنوار بطق 

( يژولوکا  ) ناسنا ناور  رب  طیحم  تسیز  لماوع  ریثات 

هزورما هک  داد  ربخ  یئایفارغج  لماوع  هعومجم  زا  یمدآ  ناور  حور و  يریذپ  ریثأت  هب  هتـشذگ  نرق  هدراهچ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هرـصب مدرم  هب  باطخ  هبطخ 14  رد  ترـضح  تفاـی . صاـصتخا  نآ  هب  یـصاخ  یملع  زکارم  هدـش و  هتفریذـپ  يژولوکا )  ) ناوـنع تحت 

. ٍِلئاَِصل ٌۀَسیِرَفَو  ٍلِکِآل ، ٌۀَلْکُأَو  ٍِلباَِنل ، ٌضَرَغ  ُْمْتنَأَف  ْمُکُمُولُح ، ْتَهِفَـسَو  ْمُُکلوُقُع ، ْتَّفَخ  ِءاَمَّسلا . َنِم  ٌةَدیَِعب  ِءاَْملا ، َنِم  ٌۀَبیِرَق  ْمُکُـضْرَأ  دومرف :
يارب يا  هناشن  امـش  سپ  تسا ، هناهیفـس  امـش  راـکفا  تسـس و  امـش  ياـه  لـقع  تسا ، رود  نامـسآ  زا  کـیدزن و  بآ  هب  امـش  نیمزرس 

(. ------------------------------------------ 1 .«) دیشاب یم  داّیص  يارب  يدیص  و  هدن ، روخ  يارب  يا  همقل  و  زادناریت ،
نیا هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 14  -------------------------------------- 

يافوتم 207 ه)  ) يدقاو لمجلا : باتک  - 2 يافوتم 413 ه )  ) دیفم خیش  مق :)  ) دیدج 407 ط  صو لمجلا ص217  باتک  - 1 تسا : حرش 
بهذلا جورم  - 5 يافوتم 276 ه )  ) ۀبیتق نبا  رابخالا ج 1 ص 217 : نویع  - 4 يافوتم 282 ه )  ) یفنح يرونید  لاوطلا ص 151 : رابخا  - 3

(. يافوتم 346 ه  ) يدوعسم ج 2 ص 368 :

یمدآ داژن  رد  اوه  كاخ و  بآ و  ریثات 
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ناوارف يژولویب  ياه  تیفیک  رگید  دیفس و  هایس و  یقاچ ، يرغال و  اه ، مسج  اه ، گنر  رد  توافت  و  یمدآ ، نوگانوگ  ياهداژن  نوماریپ 
هزورما هک  دومرف ، هراشا  لبق  نرق  رد 14  يداژن ، تافالتخا  شیادـیپ  ياه  هشیر  هب  هبطخ 234  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دنا . هدرک  ثحب 

ٍضْرَأ ِخَبَـس  ْنِم  ًۀَْـقِلف  اُوناَک  ْمُهَّنَأ  َِکلذَو  ْمِِهنیِط ، ُئِداَبَم  ْمُهَْنَیب  َقَّرَف  اَمَّنِإ  دومرف : تسا . یملع  لـفاحم  هبذاـج  رپ  يدـج و  ثحاـبم  زا  یکی 
ِۀَماَْقلا ُّداَمَو  ِلْقَْعلا ، ُِصقاَن  ِءاَوُّرلا  ُّماَتَف  َنُوتَواَفَتَی . اَِهفاَِلتْخا  ِرْدَق  یَلَعَو  َنُوبَراَقَتَی ، ْمِهِضْرَأ  ِبُْرق  ِبَسَح  یَلَع  ْمُهَف  اَِهلْهَسَو ، ٍَۀبُْرت  ِنْزَحَو  اَِهبْذَعَو ،
ُقِیلَطَو ِّبُّللا ، ُقِّرَفَتُم  ِْبلَْقلا  ُِهئاـَتَو  ِۀَـبِیلَْجلا ، ُرَْکنُم  ِۀَـبیِرَّضلا  ُفوُْرعَمَو  ِْربَّسلا ، ُدـیَِعب  ِْرعَْقلا  ُبـیِرَقَو  ِرَْظنَْملا ، ُحـِیبَق  ِلَـمَْعلا  یِکاَزَو  ِۀَّمِْهلا ، ُریِـصَق 

روش و كاخ  زا  یبیکرت  زاغآ ، رد  نایمدآ  اریز  تسا ، نانآ  تشرـس  ینوگانوگ  مدرم ، نایم  ياـه  تواـفت  تّلع  . » ِناَـنَْجلا ُدـیِدَح  ِناَـسِّللا 
رود و مه  زا  نآ  يرود  هزادـنا  هب  و  کـیدزن ، مـه  اـب  ناـشکاخ  ندوـب  کـیدزن  نازیم  هـب  ناـنآ  سپ  دنـشاب ، یم  مرن ، تخـس و  نـیریش ،
، رکف شوخ  تماق و  هاتوک  يرگید  راکوکین ، يور و  تشز  یکی  تّمه ، مک  تماق و  دنلب  يرگید  درخ ، مک  يورابیز و  یکی  دـنتوافتم .

(. ---------------- 1 .«) تسا هاگآ  لد  يرونخس  رگید  نآ  و  لقع ، هتفشآ  بلق و  شوخ  يرگید  قالخادب ، تشرـس و  كاپ  یکی 
سرهفملا مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 234  ---------------------------------------------------------------- 

ۀعاربلا ج جاهنم  - 2 يافوتم 538 ه )  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج 1 ص 110 : عیبر  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ،
یفاک ج2 لوصا  - 4 ه ) يافوتم 1110   ) یسلجم 64 ص94 : جو راونالاراحب ج5 ص254  - 3 ه ) يافوتم 573   ) يدنوار نبا  ص 408 :  2

(. يافوتم 328ه  ) ینیلک ص6 ح1 :

مسج حور و  لباقتم  ریثات 

لقتسم دراد ، تلاصا  یمدآ  حور  ینعی  تسا . مسج  حور و  لباقتم  ریثأت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هنوگ  یحو  ياهدومنهر  زا  رگید  یکی 
، ِِهناَِسل ِتاَـتَلَف  ِیف  َرَهَظ  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ٌدَـحَأ  َرَمْـضَأ  اَـم  دومرف : هک  تسا  راذـگ  ریثأـت  حور  رد  زین  مسج  دراذـگ و  یم  ریثأـت  مسج  رد  اـّما  تسا ،

(. ---- 1 .«) دش دهاوخ  راکشآ  راسخر ، گنر  و  نابز ، ياه  شزغل  رد  هک  نآ  زج  دنکن  ناهنپ  لد  رد  ار  يزیچ  یسک  . » ِهِهْجَو ِتاَحَفَصَو 
جهن تـــــمکح 26  ---------------------------------------------------------------------------- 

-2 يافوتم 255 ه )  ) ظحاج هدیزگرب ص 46 : هملک  دص  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا 
بقانم - 4 يافوتم 573 ه )  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 266 : جاهنم  - 3 يافوتم 454 ه )  ) یعاضق یضاق  مکحلا ص 23 : ملاعم  روتسد 

(. يافوتم 568ه  ) یفنح یمزراوخ  ص376 :

یمدآ نت  رد  امرس  ریثات 

توافت امرس ) زاغآ   ) زیئاپ يامرس  اب  امرس ) نایاپ   ) راهب يامرـس  هک  دومرف  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هتـشذگ ، نورق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
َدْرَْبلا اُوَّقََوت  دومرف : هک  تسا  هدیسر  تابثا  هب  یبرجت  نادنمشناد  هلیـسو  هب  زین  تقیقح  نیا  هک  تسا  توافتم  نآ  اب  دروخرب  شور  و  دراد ،

رد و  دیناشوپب ، ار  دوخ  امرس  زاغآ  رد  . » ُقِرُوی ُهُرِخآَو  ُقِرُْحی ، ُُهلَّوَأ  ِراَجْـشَْألا ، ِیف  ِِهْلعِفَک  ِناَْدبَْألا  ِیف  ُلَعْفَی  ُهَّنِإَف  ِهِرِخآ ، ِیف  ُهْوَّقََلتَو  ِِهلَّوَأ ، ِیف 
یم شناـیاپ  و  دـنازوس ، یم  زاـغآ ش  درک ، دـهاوخ  ناـتخرد  گرب  اـب  هـک  دـنک  یم  ناـمه  اـه  ندـب  اـب  اریز  دــیبای ، رد  ار  نآ  شناـیاپ 

(. -------------------------------------------------------------------------------- 1 .«) دنایور
يریون برالا ج 1 ص 176 : ۀـیاهن  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغـالبلا  جـهن  تمکح 128 

-4 يافوتم 573 ه )  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 307 : جاهنم  مساق 3 - نب  دمحم  رایخالا ص 80 : ضور  - 2 ه ) يافوتم 732   ) یعفاش
(. يافوتم 588 ه  ) يدمآ مکحلا ج 3 ص 308 : ررغ 
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بط يوسارف  ياهدومنهر 

شخب هـب  مالــسلا  هــیلع  نینمؤــملاریما  ترــضح  مالــسلا و  مــهیلع  موــصعم  ناــماما  و  یهلا ، ناربماــیپ  ياــه  لمعلاروتــسد  زا  یخرب 
. دـنک فشک  ار  نآ  تسا  هتـسناوتن  نادنمـشناد  رّرکم  ياه  شیامزآ  نابیبط و  هبرجت  تسد  هک  دراد  طاـبترا  بط » يوسارف  » ياـهدومنهر
ار ادخ  ماکحا  و  درادرب ، ءایبنا  اب  يِّرِس  رَس  دناوت  یمن  رـشب  تسا . ملع » يوسارف  و« بط ،» يوسارف  » هک تسا  نآ  یبیغ  ياهدومنهر  یئالاو 
زا یخرب  هب  شخب  نیا  رد  مریذـپ . یمن  ار  نآ  ای  منک  یمن  رواب  دـیوگب ؛ تسنادـن  ار  یهلا  ماکحا  رارـسا  رگا  دـنزب و  کحم  دوخ  لقع  اب 
ِنَت رد  اذغ  هزور  لهچ  ِْریِـس  مالـسا  هدنرادزاب  ماکحا  اه  تشوگ  تافـص  تاّیحور و  هیذغت  یـسانشناور  دـننام : دوش  یم  هراشا  نآ  دراوم 

 ---------------------------------------------------------------------- یبیغ ياهدادما  اب  نامرد  یمدآ 
----------

هیذغت یسانشناور 

ملع ندـش  یـصّصخت  اـب  نوـنکا  مه  هک  دوـمرف  هراـشا  هیذـغت  یـسانشناور  هـب  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هتـشذگ  نرق  رد 14 
یلع ماما  اّما  دهد ، یم  نیماتیو  نیئتورپ و  ام  هب  اهنت  اذغ  هک : دنا  هتشاد  رواب  هتشذگ  رد  دنا . هدناسر  تابثا  هب  ار  تقیقح  نیا  یـسانشناور 

يوسارف » هیذغت یسانشناور  ثحب  دنک . یم  تیارس  ام  تاّیحور  هب  نآ  تاّیحور  دنراد و  تافص  ناور و  حور و  اهاذغ  دومرف : مالسلا  هیلع 
و دراد ، بولطمان  ریثأت  ناسنا  ناور  رد  مارح  همقل  و  تسا ، مارح  همقل  هدش  هدیدزد  لاقترپ  ددع  کی  هک  اهاذـغ  ناور  ثحب  تسا . بط »

رارـسا ای  تقیقح  نیا  دش . دهاوخ  يراکهزب  راچد  دوخ  يادرف  یگدنز  رد  هدمآ  دـیدپ  نآ  اب  هک  یکدوک  و  دـیآ ، یم  دـیدپ  مارح  هفطن 
لالح و دـشاب ، یم  «ث » نیماتیو زا  ُرپ  تسا . لاقترپ  لاـقترپ ، دـنتفگ : یم  هتـشذگ  رد  دـشاب . یم  یـسررب  قیقحت و  لاـح  رد  نآ  نوماریپ 

مخت اه  تشوگ  هنوگچ  تسا ؟ توافتم  لالح  لاقترپ  اب  هدش  هدیدزد  لاقترپ  ياه  نیماتیو  هنوگچ  دسانـش . یمن  اوران  اور و  درادن  مارح 
دوخ نادنزرف  هب  ُزب  تشوگ  ریش و  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دننک . یم  لقتنم  ناسنا  هب  ار  ناویح  کی  تافـص  تایحور و  اه  غرم 

تاناویح تشوگ  ریـش و  دراذـگ . یم  ریثأت  امـش  شوه  لقع و  رد  هک  دـیروخن  رخ  تشوگ  ریـش و  دـنوش . یم  وسرت  هک  دـیناروخب  رتمک 
ار اه  نیماتیو  دـناوت  یم  بط  دـنک . یم  لـقتنم  امـش  هب  ار  ییوخ  هدـنرد  هک  دـیروخن  ار  راـتفک ) گرگ و  گـنلپ و  ربب و  دـننام   ) هدـنرد
ار اه  هتخای  اه و  بصع  اه و  لّولـس  دـهد . ناشن  ار  اه  تفآ  اب  هزرابم  نامرد و  ياـه  هار  هدرک و  یئاسانـش  ار  اـه  سوریو  اـه و  بورکیم 
هک تسا  لالح  ای  مارح  يزیچ  یهلا ، ماکحا  زا  يرایسب  رد  تسا . بط » يوسارف  » اه تشوگ  اهاذغ و  تّیـصاخ  ناور و  اّما  دنک . یئاسانش 

. ---- دنرادن رارق  ملع  ياهزرم  رد  نآ  نایز  ای  دئاوف  نوچ  تخانش ، ار  نآ  رارسا  ناوت  یمن  یملع  رازبا  اب  دناد و  یمن  ملع  ار  نآ  هفسلف 
----------------------------------------------------------------------------

اه تشوگ  تافص  تاّیحور و 

رد اّما  تسا . دیلپ  سجن و  تسا . مارح  مالـسا  رد  هدنرد  تاناویح  زا  رگید  یخرب  گس و  تشوگ  تسا . مارح  مالـسا  رد  كوخ  تشوگ 
یم یّبط  یملع و  شنیب  اب  اه  لاس  دـننک و  یم  فرـصم  ار  نآ  دنفـسوگ  تشوگ  نانوچ  هک  درادـن  دوجو  تمرح  نیا  ماوقا  لـلم و  ریاـس 

یناوارف ياه  لـگنا  گـس ، كوخ و  تشوگ  رد  یمـسیتامگارپ » » یبرجت ياـه  شور  ملع و  تفرـشیپ  اـب  تسا ؟ مارح  ارچ  هک : دندیـسرپ 
هریجنز رد  ار  كوخ  هک  دوش ، یم  هدولآ  كوخ  هلیسو  هب  مه  ناسنا  سپـس  تاناویح و  رگید  تعیبط ، ندرک  هدولآ  اب  هک  دندرک ، فشک 
ندروخ زا  ار  مدرم  و  تساه . ّتیعقاو  اب  قبطنم  یمالسا  ماکحا  هک  مینک  یم  رواب  دنتفگ : دندروآ و  باسح  هب  اه ، لگنا  هب  ياه  یگدولآ 

اب هدننک  دیلوت  عیانص و  نابحاص  و  دش ، نوگرگد  اهاذغ  دیلوت  متـسیس  هکنآ  ات  دندوب . رواب  نیا  رب  اه  لاس  و  دندرک . عنم  كوخ  تشوگ 
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و دوش ، یم  دوبان  اه  لگنا  اـه ، سوریو  عاونا  هک : دـندرک  رواـب  هجرد ، دـص  زا  رتـالاب  ترارح  رد  نآ  نداد  رارق  اهاذـغ و  ندرک  ورـسنُک 
ياراد هکنیا  تسین . زاس  رطخ  گس  ای  كوخ  تشوگ  رگید  هک  دـنا  هدرک  رواب  و  دـنک . یمن  دـیدهت  ار  اه  ناسنا  تمالـس  يرطخ  رگید 

تّیـصاخ یناور و  تافـص  كوخ و  تشوگ  تاّیحور  هب  اّما  تسا ، تسرد  دـنوش  یم  دوبان  بسانم  ترارح  رد  اه  لگنا  اـی  تسین  لـگنا 
هک دوش ، یم  لقتنم  زین  نآ  تایحور  تافص و  هکلب  درادن ، نیماتیو  نیئتورپ و  اهنت  تشوگ  هک  دنناد  یمن  دنشاب و  یم  هجوت  یب  نآ  ياه 

یتریغ و یب   ) كوخ یناور  تافـص  كوخ  تشوگ  هک  تسا  هدـمآ  ناوارف  یمالـسا  تایاور  رد  تسا . بط » يوسارف  » ثحبم ثحبم  نیا 
ای دورب  اذغ  دیلوت  عیانـص  رد  هن ، ای  دریگب  رارق  هجرد  دص  ترارح  رد  هچ  دـنک ، یم  لقتنم  ناسنا  هب  ار  هّدام ) سنج  هب  تبـسن  یتوافت  یب 

هچرگ تسا . دیلپ )  ) سجن هک  درک  فرـصم  ار  نآ  دـیابن  سپ  درک . يراک  دوش  یمن  اه  تشوگ  رد  دوجوم  تافـص  تاّیحور و  اب  دورن ،
رد زوـنه  اـّما  دـندش ، کـیدزن  یمالــسا  شناد  ياـهزرم  هـب  يدودــح  اـت  دــندروآ و  تسدــب  ییاـه  خنرــس  یملع  ياـه  تفرــشیپ  رد 
هام شـش  لوط  رد  ار  زمرق  ياـه  مرک  راوتاربـال ي ، تاـّیبرجت  رد  دـنریگب ، میمـصت  تسرد  دنتـسناوتن  دـنناوتان و  بط » يوسارف  » ثحاـبم

دنتـشک و ار  هدـید  شزومآ  ياه  مرک  نیرمت ، نیا  ماجنا  زا  سپ  دـننک . تکرح  نآ  يوسب  زمرق ، غارچ  ندـش  نشور  اب  ات  دـنداد  شزومآ 
اذغ بذج  نارود  و  دندرک . قیرزت  هدیدن  شزومآ  ياه  مرک  ندـب  رد  هدروآ  رد  مُرُـس  سپـس  ردوپ و  تروصب  هدرک  کشخ  ار  ناشندـب 

دندرک هدهاشم  یتفگـش  اب  دنداد  رارق  زمرق  غارچ  ربارب  رد  ار  هدـیدن  شزومآ  ياه  مرک  زور ، لهچ  زا  سپ  هدرک ، تیاعر  زین  ار  ندـب  رد 
زیچ ود  اهاذغ  هک : دندرک  فشک  ار  تاّیحور  تافص و  لاقتنا  زار  يدودح  ات  و  دننک ، یم  تکرح  زمرق  غارچ  يوسب  زین  اه  مرک  نیا  هک 

نونکا مه  هتشذگ و  رد  دنا . هچوک  کی  مَخ  ردنا  نانچ  مه  اّما  تایحور . تافص و  اه ب -  نیماتیو  فلا -  دننک : یم  لقتنم  اه  ناسنا  هب 
تاّیفشک زا  هنوگنیا  اّما  ددرگ . یم  لقتنم  ناسنا  هب  ریگاو  يرامیب  گس 94  زا  هک  دندوب  هدرک  فشک  ار  تقیقح  نیا  موادم ، تاّیبرجت  اب 

میناد و یم  ار  نآ  ناـمرد  ياـه  هار  دـنیوگ  یم  هک  تـسا ، روآ  ناـیز  نـت  تمالـس  يارب  هـک  دوـب  حرطم  یـسانش  تـفآ  یبرجت و  رظن  زا 
اب دـنراد ، گس » » دوخ هداوناخ  دارفا  دادـعت  هب  هتفرـشیپ  حالطـصا  هب  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  نونکا  مه  میا . هتخاس  ار  مزـال  ياـهوراد 
يا هناخ  رد  تسا . دیلپ )  ) سجن مالـسا  ماکحا  رد  گس )  ) هک یتروص  رد  دننک . یم  مامح  دنـس ، وب  یم  ار  رگید  مه  دـنباوخ ، یم  گس 

هتـسش دیاب  رّهطُم )  ) هدـننک كاپ  ود  اب  دـندرک ) غولو   ) دـندز نابز  ار  یفرظ  كوخ  ای  گس  رگا  دوش . یمن  لزان  هتـشرف  دـشاب ، گس  هک 
هک تساه ، يرامیب  عاونا  زا  هعماج  تمالـس  يارب  هدـنیازف ، طایتحا  نیا  ددرگ . وشتـسش  بآ  اب  مود  و  دوش ، یلام  كاـخ  دـیاب  لّوا  دوش ؛

يوسارف » ناسنا هب  ار  نآ  لاقتنا  و  تاناویح ، تاّیحور  تافـص و  یناور ، ياه  ّتیـصاخ  ثحابم  اّما  دندرک . فشک  ار  اهنآ  زا  یخرب  زورما 
نانز و زا  دـننک  یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياهدومنهر  زا  هک  هعیـش ، یناریا  ییاتـسور  نادرم  نانز و  نونکا  مه  تسا . بط »
گس و زا  اریز  دنرت . یتشادهب  رتزیمت و  رت ، كاپ  دنراد  یهاگـشناد  تالیـصحت  دنناد و  یم  ندمتم  ار  دوخ  هک  هسنارف  سیلگنا و  نادرم 

. --------------------------------------- دنیوش یم  هدننک  كاپ  ود  اب  ار  هدولآ  ياه  فرظ  دنریگ و  یم  هلصاف  كوخ 
-----------------------------------------

مالسا هدنرادزاب  ماکحا 

ار نآ  یناسنا  عماوج  رگا  هک  تسا  مالـسا » هدـنرادزاب  ماکحا  ،» هعماـج درف و  تمالـس  هب  تبـسن  مالـسا  دنمـشزرا  ثحاـبم  زا  رگید  یکی 
هللا یلـص  مالـسا  ربمایپ  دننک . فشک  ار  نآ  رارـسا  دنناوتن  یملع  ياهرازبا  اب  هچرگ  دننامأ . رد  تفآ  يرامیب و  هنوگره  زا  دـننک ، تیاعر 

دـیدج و ياه  يراـمیب  هب  دریگ ، جاور  مدرم  رد  عورـشمان  طـباور  اـنز و  هاـگره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملـسو و  هلآو  هیلع 
، دوش هدولآ  رگا  ار  راد  نز  ِدرم  و  درک ، مجَر  دیاب  دوش ، هدولآ  رگا  ار  رادرهوش  ِنز  و  دوش . یم  هاتوک  ناشرمُع  هتـشگ و  التبم  هتخانـشان 
ای درک و  باترپ  يدنلب  يالاب  زا  ای  دنازوس و  شتآ  رد  ای  ار  ود  نآ  دیاب  يزاب ، سنج  مه  رد  دنوش ، هدولآ  رگا  رسپ  ود  و  درک ، مجَر  دیاب 

و دنداد ، هولج  ینوناق  ار  داسف  اشحف و  هنوگره  و  دنتـشاد ، رارق  سانـشان  زرم  ياه  يدازآ  رد  هک  اه  یبرغ  اه و  یئاپورا  دز . ار  ناشندرگ 
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یتروص رد  دندرک ، یم  ضارتعا  مالسا  هدنرادزاب  ماکحا  هب  و  درادن . یلاکشا  باختنا ، تلاصا  و  مسیناموا ، یـسارکومد و  رظن  زا  دنتفگ :
جاودزا و لالح و  زرم  رد  زئارغ  و  دوشن ، عورـشمان  طباور  راچد  هعماج  هک ، تسا  هدنرادزاب  ماکحا  مالـسا ، ِصاصق  دودـح  ماکحا و  هک 
نوخ و نیرتکاپ  هک  میدـهاش  نونکا  مه  دوش . هدناکـشخ  اشحف  داسف و  هشیر  ات  دوش ، لیدـعت  هعتُم )  ) تّقوم دـقع  ای  رّرکم  ياـه  جاودزا 

داسف اشحف و  هنوگره  هب  هک  یقرش  یبرغ و  ياهروشک  رد  اّما  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  هعیـش  ِناملـسم  ِناسنا  کی  ِنوخ  نوخ ، نیرت  ملاس 
هک دـنک ، یم  طقاس  یتسه  زا  دروآ و  یم  رَد  ياپ  زا  دراد  ار  ناسنا  اه  نویلیم  هک  تسا  هتفای  جاور  زدـیا » » ِكانرطخ يرامیب  دـندز ، نماد 

هرگنک رد  نانآ  نارّکفتم  و  دندمآ ، راتفرگ  یجیردـت  گرم  هب  هداد و  تسد  زا  ار  تمواقم  ناشندـب  هدـش و  ناوتان  فیعـض و  جـیردت  هب 
یمتأ بمب  ددـع  ود  هکنیا  هب  هّجوت  ای  تسا . رت  كانرطخ  ناسنا  يارب  یمتأ  بمب  زا  زدـیا » » يراـمیب هک : دنتـشاد  مـالعا  یللملا  نیب  ياـه 

ِيرامیب نیا  جاور  ياه  هار  هک : دندرک  مالعا  اهراب  ناشدوخ  و  دنک ، دوبان  يرتم  قمُع 20  ات  نیمز  رسارس  رد  ار  تایح  دناوت  یم  هتفرشیپ ،
هتخاس اهنآ  زا  يراک  رگید  اّما  تسا . یـسنج  داسف  بناوج  رگید  يزاب و  سنج  مه  عورـشمان و  طـباور  اـنز و  متأ ، بمب  زا  رت  كاـنرطخ 

زا هک  دزاس  نک  هشیر  ار  يرامیب  نیا  دـناوت  یم  یللملا  نیب  ياه  شیامه  هن  و  نوگانوگ ، ياهوراد  هن  رّرکم و  ياـه  شیاـمزآ  هن  تسین ،
ياه يرامیب  عاونا  هب  هدولآ  يوسنارف 75 %  و  یسیلگنا 84 %  و  ییاکیرمآ 90 %  ناوج  نونکا  مه  دنرادن . ییاهر  هتخاس ، دوخ  مّنهج  نیا 

ترضح نآ  تاروتسد  هب  دّبعت  دّهعت و  اب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هعیـش  ناناوج  هک  یتروص  رد  دنتـسه ، یتسوپ  يامزگا  یتبراقم و 
عورشمان دنزرف  دندومرف : هکنیا  تسا . ّبط » يوسارف  ،» هدنرادزاب ثحابم  زا  هتـسد  نیا  دنرب . یم  رَـس  هب  تمالـس  لامک  رد  دننک  یم  لمع 

هعماج ربهر  دـناوت  یمن  مالـسا ، یعامتجا  ثحاـبم  رظن  زا  دراد و  رارق  طوقـس  هاـگترپ  رد  هراومه  تسا و  برطـضم  ناور  حور و  رظن  زا 
ّبط يوسارف  هک  دراد  ییاه  تمکح  رارـسا و  دنک . لاغـشا  ار  يدیلک  ياه  تُسپ  دناوت  یمن  و  دناوخب ، تعامج  زامن  دـناوت  یمن  دـشاب ،
نیب دنتـسناد و  زاجم  ار  عورـشمان  طـباور  عاونا  يدازآ ، ماـن  اـب  هک  دـنمهفب ، یملع  رازبا  اـب  ار  نآ  دـنناوت  یمن  مولع  نادنمـشناد  و  تسا ،

يدودـح ات  ار  تقیقح  نیا  ناوج ، لسن  يراکهزب  یباـیزرا  یـسانش و  راـتفر  رد  اـّما  دـندشن ، لـئاق  یتواـفت  عورـشمان  لـالح و  نادـنزرف 
درک مالعا  دوخ  هباطخ  هس  رد  نینل  هچرگ  تسا . توافتم  هداز  لالح  نادنزرف  رگید  اب  ناور  حور و  رظن  زا  عورـشمان  دنزرف  هک : دنتفایرد 

رادمتسایس رگید  و  دشاب . هتشاد  دوجو  یتوافت  دیابن  و  دنتسین ، لئاق  عورشمان  عورـشم و  نادنزرف  نیب  یقرف  سپ  نیا  زا  اه  تسینومک  هک :
دروخرب و  یگدنز ، موادت  رد  اّما  دندرک ، رارکت  ار  نینل  ِفرح  نامه  دوخ  ینار  توهـش  سلاجم  نتـشاد  هگن  مرگ  يارب  یئاپورا  یبرغ و 

ياراد عورـشمان  نادنزرف  و  دراد ، دوجو  یناوارف  ياه  توافت  هک  دنتـسناد  دندیـسر ، تسب  ُنب  هب  هک  هاگنآ  يراکهزب ، تایانج و  عاونا  اب 
هیلع یلع  ماما  ّتبحم  دندومرف : هک  تساجنیا  دنهد . یم  ماجنا  ار  تایانج  عاونا  یتحار  هب  و  دنـشاب ، یم  هدروخرَـس  برطـضم و  یتاّیحور 
َُدلَو دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اریز  دنز . یمن  یتنایخ  لتق و  هنوگره  هب  تسد  هداز  لالح  دریذـپ ، یم  هداز  لالح  دـنزرف  ار  مالـسلا 

: هک دـندرک  هراـشا  زین  تقیقح  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  اـم  ِموصعم  ناـماما  تسا ». مارح  ِضرعم  رد  عورـشمان  ِدـنزرف   » ِماَرَْحلا َیِلا  ُّنِهَی  اـَنِّزلا 
يزاسدوخ و هب  دیاب  هعماج  دارفا  رگید  نانوچ  و  درک ، دهاوخ  حالـصا  ار  اهنآ  تیبرت ، لماع  و  درک ، تیبرت  دوش  یم  ار  عورـشمان  دـنزرف 
. دش دنهاوخ  همکاحم  دوخ  ِبوخ  تشز و  لامعا  ربارب  رد  اه ، ناسنا  رگید  نانوچ  مه  تمایق  رد  دنروایب و  يور  دـیلوت  راک و  شزومآ و 

هظحل ره  و  تسا ، یقاب  وا  ِناـج  هاـگآدوخان  رد  عورـشمان ، دـنزرف  رد  ناـنچ  مه  یناور  یحور و  شیارگ  دوش ، یمن  نک  هشیر  رطخ  اّـما 
زا هتـسد  نیا  دریگ . تسد  رد  ار  یمالـسا  روشک  يدیلک  ياهراک  دیابن  ور  نیا  زا  دـیالایب . تنایخ  هب  تسد  هدرک ، هبلغ  وا  رب  دراد  ناکما 

ار ام  زین  یملع  تاّیفـشک  هچرگ  تسیرگن . نآ  هب  یملع  تاّیفـشک  ای  یملع و  رازبا  اب  دیابن  هک  تسا  ّبط » يوسارف  » قیقد قیمع و  ثحابم 
تـسد ییاه  خَن  رَـس  هب  عورـشمان  هداز و  لالح  نادنزرف  نوخ  رد  رّرکم  ياه  شیامزآ  یبرجت و  ياه  شور  اب  هک  درک ، دـنهاوخ  کمک 

. ----------------------------------- دنتوافتم رگیدکی  اب  مه  ینوخ  رظن  زا  یّتح  دنزرف  ود  نیا  دندرک : مالعا  هک  دـنتفای 
---------------------------------------------

یمدآ ِنَت  رد  اذغ  هزور  لهچ  ِرْیِس 
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ادخ لوسر  هک  تسا ، مسج  رد  اذـع  هزور  ِْریِـس 40  تسا ، حرطم  مالـسا  رد  هیذغت  تشادهب  رد  هک  یقیمع  قیقد و  ثحابم  زا  رگید  یکی 
. تسا لطاب  وا  هزور  زامن و  زور  ات 40  دشاب ، مارح  اذغ  همُقل  رگا  دنا : هداد  دومنهر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  و  دنا ، هدرک  رداص  يدیفم  ياه  لمعلاوتـسد  هتـشاد و  هّجوت  ِددع 40  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  و 
، تخادرپ رّکفت  تدابع و  هب  ءارح  راغ  رد  درک و  يرود  شرسمه  هناخ و  زا  زور   40 دوش ، يدنزرف  بحاص  تساوخ  هکنآ  زا  سپ  ملسو 

اطع وا  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دنوادخ  هکنآ  ات  تفر ، هناخ  هب  هزیکاپ  ياهاذـغ  یتشهب و  ِبیـس  ندروخ  اب  زور  لهچ  زا  سپ  و 
دنروآ و یم  يور  رّکفت  تدابع و  هب  زور  و 40  دنراد ، يا  هژیو  هّجوت  ددع 40  هب  ام ، هتفای  لماکت  ياه  ناسنا  گرزب و  يافرُع  و  دومرف .

حرطم ياه  ّتیعقاو  نیا  مامت  دنزادرپ . یم  یسفنأ  ریس  هب  دنوش و  یمن  جراخ  هناخ  زا  دننک و  یمن  تبحص  یسک  ره  اب  زور  لهچ  نیا  رد 
قیقحت ياه  شور  و  یملع ، ياه  هاگدید  هک  تسا  ّبط » يوسارف  » ثحابم وزج  دراد ، يا  هدننک  نییعت  شقن  ناسنا  تشونرس  رد  هک  هدش 

هک دـنراد  رواب  ار  تقیقح  نیا  نونکا  مه  ناوارف  تاّیبرجت  اب  مولع  نادنمـشناد  هچرگ  دـبای . هار  نآ  يافرژ  هب  دـناوت  یمن  یملع ، رازبا  اـب 
هللا یلص  مالسا  ربمایپ  اّما  درک . دنهاوخ  ادیپ  یسر  تسد  زین  يرت  قیقد  ثحابم  هب  زور  ره  و  تسا ، زور  ناسنا 40  ِندب  رد  اذغ  ِْریِس  تّدم 

. ------------- دندناوخارف نآ  تیاعر  هب  ار  همه  دنداد و  حیضوت  تّیرشب  يارب  ار  اه  ّتیعقاو  نیا  لبق  نرق  هدراهچ  ملسو  هلآو  هیلع 
-------------------------------------------------------------------

یبیغ ياهدادما  اب  نامرد 

هیلع نینمؤملاریما  باوخ ، رد  راـمیب  یـصخش  تسا . یبیغ  ياهدادـما  اـب  اـه  ناـسنا  ِندـش  ناـمرد  ّبط ،» يوسارف  » ثحاـبم زا  رگید  یکی 
، دوش یم  انیب  وا  روک  ِمشچ  دریگ ، یم  افـش  وا  جالعلا  بعـص  يرامیب  دوش ، یم  نامرد  ترـضح  نآ  دومنهر  اـب  هدرک  تراـیز  ار  مالـسلا 

یم انیب  دازردام  ِروک  رفن  بش 9  کی  رد  مالسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  یتوکلم  مرَح  رد  ددرگ . یم  نامرد  وا  ِجلف  ِياپ 
نامرد زا  ایند  گرزب  ياهروشک  ینامرد  زکارم  هک  یجالعلا  بعص  يرامیب  ددرگ . یم  نامرد  یناوج  هدنمزر  هدش  حورجم  مشچ  دنوش ،

لبق فجن ، قارع و  رفس  رد  هک : دنا  هتشون  دوخ  تارطاخ  رد  نادرَگ ، ناهج  زا  يرایسب  دنهد . یم  افش  یبیغ  یتیانع  اب  ار  دندش  زجاع  نآ 
هاگراب فارطا  هک  میدرک  یم  هدـهاشم  ار  نوگانوگ  ناراـمیب  جـلف و  رَک و  روک و  نارازه  ءاـیحا » » ناـضمر و 21  و 20  ياـه 19  بش  زا 

و دندوب ، اهنآ  نامرد  دهاش  یتفگش  اب  هک  دنشاب . یم  ءایحا  ياه  بش  ندیسر  ارف  رظتنم  هدرک و  قارُطا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، یبیغ ياهدادـما  هک : دـسر  یم  تابثا  هب  تقیقح  نیا  هراومه  ناـگداز ، ماـما  كاـپ  ِروبق  راـنک  رد  اتـسور ، رهـش و  نارازه  رد  نونکا  مه 
هک دوش  یم  نامرد  اه  يرامیب  عاونا  كاپ ، ِناگداز  ماما  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هراشا  اعد و  اـب  و  تسا ، ناـسنا  ریگتـسد  هراومه 

کیدزن زا  ار  یبیغ  ياهدادـما  ناگتفای  افـش  زا  يرایـسب  هک  تسا  ینارون  ثحبم  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا . ّبط » يوسارف  » زین اـه  ّتیعقاو  نیا 
یناوارف ياه  هنومن  مالسلا  مهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تکرب  اب  یناگدنز  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هریـس  رد  مینک و  یم  هدهاشم 

ایوگ هک  تفرگ  افش  نانچ  درک ، اعد  داهن و  دوخ  ِياج  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ار  یباّصق  هدش  عطق  تسد  هک  دراد ، دوجو 
یتحاران هلبآ و  يرامیب  هلـصافالب  هک  دیـشک  رـسای  راّمع  کچوک  نادـنزرف  يور  رـس و  رب  یتسد  دـش . هتـشذگ  زا  رتهب  دـنویپ ، لـمع  اـب 

ماظن همه  رب  دنناوت  یم  ینعی  دنراد ، ینیوکت  تیالو  مالسلا  مهیلع  ام  ِموصعم  ناماما  میراد ؛ داقتعا  هک  ام  دش . فرطرب  ناکدوک  نامـشچ 
رازبا اب  مولع  نادنمـشناد  ایآ  اّما  دیآ . یمن  باسح  هب  يزیچ  جالعلا  بعـص  ياه  يرامیب  نامرد  و  اهدرد ، يافـش  هک  دنهد ، نامرف  یتسه 

ار نآ  مینکن ، فشک  ار  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  ِرارـسا  ات  دنیوگب  و  دننک ؟ فشک  ار  اه  ّتیعقاو  نیا  دـنناوت  یم  یملع ، هاگدـید  و  یملع ،
صوصخب مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناربـهر  ياـهدومنهر  همه  دـیاب  میروآ ، دورف  میظعت  ِرَـس  اـه  ّتیعقاو  ربارب  رد  دـیاب  سپ  میریذـپ ؟ یمن 

موصعم ناربهر  ياهدومنهر  ماکحا و  دـّبعت ، یهاگآ و  اب  و  مینک . لمع  ًاقیقد  نآ  هب  میریگب و  يّدـج  ار  نامرد  یتشادـهب و  ياهدومنهر 
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. --------------------- تسا نآ  رد  ام  نادیواج  يراگتسر  ایند و  تداعس  هک  مینک  لمع  نآ  هب  هتشاد  یمارگ  ار  مالـسلا  مهیلع 
-----------------------------------------------------------

ناور تمالس  تشادهب و 

نتفگ هاچ  رد  لد  درد 

رد و  ددرگ ، هتـشابنا  ناسنا  رد  اه  ّتیمولظم  اه ، هدـقع  اه ، لد  درد  رگا  ینیلاب ، یـسانشناور  و  یناور ، تشادـهب  و  ناور ، تمالـس  رظن  زا 
کبس و  یئاد ، نوریب ز  لمع  دیاب  تسا ، نیرفآ  رطخ  اه  هدقع  مکارت  دوش ، یئاد  هدقع ز  هک  دنشابن  يرادزار  نارای  ای  دوشن ، هتفگ  یئاج 

. دبای یم  قّقحت  یئادز » هدقع  » ِلصا يدودح  ات  هداوناخ ، ای  زارمه ، ناتـسود  يارب  ندرک  لد  درد  اب  هک  دریگ ، تروص  اه  هدقع  زا  ندـش 
ترـضح یئاـهنت ، ناراـگزور  نآ  رد  تـسا . ناـسنا  راـظتنا  رد  یبـلق ، ياـه  هتکـس  یحور ، تابارطــضا  یناور ، تـالالتخا  عاوـنا  هـنرگو 

هنیک اه و  تداسح  اه ، تمهت  اه ، یئوگ  روز  قح ، نتفرگ  هدـیدان  اه ، ّتیمورحم  اه ، ّتیمولظم  ایند  ایند  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ار دوخ  دیامن و  یئاد  هدـقع ز  دـنک ؟ لد  درد  دـیاشگب ؟ لد  زار  هک  تشاد  ار  یـسک  هچ  دـنکب ؟ تسناوت  یم  هچ  روآ ، مرـش  ياه  يزوت 
ِرَد و  تفگ ، یمار  ناهن  رارـسا  هدرب ، ورف  یهاچرد  رـس  بش  تملظ  رد  و  تفر ، یم  نابایب  هب  یّـصاخ  تاقوا  رد  ور  نیا  زا  دـنک ؟ کـبس 
ارم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اه ، بش  زا  یبش  هک : دـنک  یم  لقن  راّمت  مثیم  شردـپ  زا  مثیم  نبا  درک . یم  اه  لد  درد  دوشگ و  یم  ار  اـهزار 

، وفعلا راب  دص  تشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  هک  مدید  ار  ماما  میدـناوخ ، زامن  تعکر  راهچ  میتفر ، یفعج  دجـسم  هب  ات  تفریذـپ  دوخ  هارمه 
یّطخ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يا  هطقن  رد  ارحـص  رد  میتفر ، ارحـص  فرطب  بش  یکیرات  رد  هدمآ  نوریب  سپـس  دومرف ، وفعلا 

همه نآ  دوجو  اب  ترـضح  نآ  ِناج  رب  نم  تشذگ و  یتّدم  دـش ، دـیدپان  بش  تملظ  رد  دوخ  و  این . رتولج  طخ  نیا  زا  دومرف : دیـشک و 
هدرب ورف  یهاچ  رد  رس  مدید  ار  ترضح  متخادرپ ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يوجتسج  هب  دعب  یکدنا  منک ، ربص  متسناوتن  مدیـسرت و  نمـشد 

اّما ارچ ، متفگ : یئاین ؟ رتولج  هک  مدرکن  رما  ار  وت  رگم  دومرف : متـسه . مثیم  متفگ : یتسیک ؟ دومرف : مدش  کیدزن  یتقو  دراد  يا  همزمز  و 
بل ریز  ار  رعش  نیا  سپس  هن . متفگ : يدینش .؟ يزیچ  هاچ  رد  نم  نانخس  زا  ایآ  دومرف : ترضح  مدیسرت . نمـشد  یناوارف  امـش و  ناج  رب 

ْنِم ُْتبَّنلا  َكاذَـف  َضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَمْهَمَف  يّرِـس  اََهل  ُتیِدـْبُاَو  ِّفَْکلِاب  َضْرْألا  ُّتَکَن  يِرْدَـص  اَهل  َقاـض  اذِإ  ٍتاـناَبل  ِرْدَّصلا  ِیفَو  درک : .ه  مزمز
، مراذگ یم  نآ  رد  ار  مرارسا  مفاکـش و  یم  تسد  فکاب  ار  نیمز  دنک  یم  یگنت  یتقو  هک  تسا  یئاهزاینو  اه  لد  درد  هنیـس  رد   ) يرَْذب

(. ----------------------------------------- 1 .() ما هتـشاک  نم  هک  تسا  يرذب  نآ  زا  دنایور  يزیچ  نیمز  هاگره  سپ 
راونالاراحب ج 4 ص 199. --------------------------------------- 

حور تمالس  رد  سابل  یگزیکاپ  یکاپ و  شقن 

و دراذگ . یم  اجب  هدور  هدعم و  مخز  اّما  تسا ، یناور  يرما  مغ  هودنا و  دراذگ . یم  ریثأت  مسج  رد  حور  و  حور ، رد  مسج  هک  میناد  یم 
یگزیکاپ یکاپ و  حور ، تمالس  لماوع  زا  رگید  یکی  دراد . رثأ  ناور  تیوقت  رکف و  زکرمت  حور و  رد  اّما  تسا ، ینامسج  يرما  شزرو 

: دومرف هلأـسم  نیا  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـیادز . یم  وا  زا  ار  هودـنا  دـنک و  یم  باداـش  ار  حور  هک  تسا ، ساـبل 
(. ---------------------------- 1 .() دیادز یم  ار  هودنا  مغ و  سابل ، رد  یگزیکاپ   ) َنْزُْحلا َو  َّمَْهلا  ُبِهْذـُی  ِبایِّثلا  َنِم  ُفیظَّنلَا 

هعیشلا ج 5 ص 14. لئاسو  و  یفاک ج 6 ص 444 ، عورف  ---------------------------------------------------- 

یناور تشادهب 

نامرد تشادهب و  مالسلا و  هیلع  یلع  زا 69ماما  هحفص 30 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. ددرگ یم  يرگناوت  ثعاب  هک  تسا  زیچ  دـنچ  دوش و  یم  یناشیرپ  ثعاب  هک  تسا  زیچ  دـنچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
يزیچ تبانج  لاح  رد  ندرک 3 - لوب  ماّمح  رد  نتـشاذگ 2 - هناخ  رد  ار  توبکنع  رات  - 1 دوش : یم  یناشیرپ  رقف و  بجوم  هک  اهنآ  اّـما 
ندرک انز  ندروخ 8 - غورد  ِمَسَق  نتـشاذگ 7 - هناخ  رد  ار  هبورکاخ  ندرک 6 - هناش  هداتسیا  ندرک 5 - لالخ  زگ  بوچ  اـب  ندروخ 4 -
رایسب غورد  باتفآ 12 - عولط  زا  شیپ  حبص و  زا  دعب  ندیباوخ  ءاشع 11 - برغم و  زامن  نایم  رد  ندیباوخ  ندرک 10 - صرح  راهظا  - 9
هزادنا زا  هدایز  ار  جرخ  ندادن 15 - يزیچ  دنک  تساوخ ) رد   ) لاوئـس بش  رد  هک  ار  يدرم  ندینش 14 - ار  یگدنناوخ  انغ و  نتفگ 13 -

ءاشع برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  - 1 دوش : یم  لام  یتدایز  يرگناوت و  بجوم  هک  اهنآ  اّما  ندرک و  يدـب  نادـنواشیوخ  اب  ندرک 16 -
لخاد ندرک 4 - ناسحا  یکین و  ناشیوخ  اـب  ندناوخ 3 - بیقعت  رـصع  زامن  زا  دعب  حبـص و  زامن  زا  دـعب  ندروآ 2 - اجب  رگیدـکی  اب  ار 

ندرک 8- رایسب  رافغتـسا  نتفر 7 - يزور  بلط  هب  دادـماب  ندرک 6 - تمـسق  نمؤم  ناردارب  اـب  ار  دوخ  لاـم  ندرک 5 - بوراج  ار  هناـخ 
نخس ءالخلا  تیب  رد  نتفگ 11 - وا  یپ  زا  دـیوگ  ناذا  رد  نّذؤم  هچنآ  نتفگ 10 - تسار  ّقح و  نخس  ندرکن 9 - مدرم  لام  رد  تنایخ 
غورد ِمَسَق  زا  - 14 دشاب . هتـشاد  وا  رب  یتمعن )  ) یّقح هک  یـسک  زا  ندرک  يراذگـساپس  نتـشادن 13 - ایند  بلط  رد  صرِح  نتفگن 12 -

(. --------------------- 1 .) دزیر یم  هرفس  رد  هک  اذغ  ياه  هزیر  ندروخ  نتسش 16 - تسد  ماعط  زا  شیپ  ندرک 15 - بانتجا 
. مهد لصف  باب 14 ، نیقّتملا  ۀیلح  ----------------------------------------------------------- 

یگزیکاپ تشادهب و 

هتسکش فورظ  رد  ندروخ  بآ  زا  زیهرپ 

قیرط زا  ًالومعم  اه  یگدولآ  و  دوب ، هدـشن  فشک  روآ  نایز  ياه  سوریو  عاوناو  بورکیم  زونه  هک  يراگزور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
، ِِهتَوْرُع ْنِم  َو ال  ِءانِْالا ، ِۀَْمُلث  نِم  َءاْملا  اوبِرْشَت  َال  هک : دراد  یتشادهب  لمعلا  روتسد  کی  دیدرگ ، یم  لقتنم  مدرم  هب  هتسکش ، فورظ  اذغ و 

یم اهاجنآ  رد  ناطیـش  هک  دیماشاین ، بآ  فورظ ، هتـسد  فرط  زاو  فورظ ، یگتـسکش  ياج  زا   ) ۀَْـملُّثلاو ِةَورُعلا  یَلَع  ُدـُعْقَی  َناْطیَّشلا  َّنِاَف 
(. -------- 1 .) دومرف حرطم  هدنناسر ، نایز  ِناطیش  مان  اب  ار  يذوم  تادوجوم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتشادهب  دومنهر  نیا  رد  دنیـشن ).

ص هعیـــشلا ج 3  لـــئاسو  ------------------------------------------------------------------------ 
.310

یگزیکاپ ماّمح و  زا  فیرعت 

هک ماّمح ، تسا  يا  هناـخ  بوخ  هچ   ) ْنَرَّدـلِاب ُبِهْذـُی  َو  َراَّنلا ، ُرِکْذـُی  ماَّمَْحلا ، ِْتیَْبلا  َمِْعن  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ماّـمح ، هب  تبـسن 
(. -------------------------------- 1 .() دنک یم  كاپ  ندب  زا  ار  یگدولآ  و  دزادنا ، یم  مّنهج  دای  هب  ار  ناسنا  نآ  يامرگ 

هعیشلا ج 1 ص 361. لئاسو  ------------------------------------------------ 

هناخ نتشادهگن  هزیکاپ 

َْرقَْفلا ُثِرُوی  ِْتیَْبلا  یف  ُهَکَْرت  َّنِاَف  ِتُوبَْکنَْعلا ، ِلوُخ  ْنِم  ْمُکَتُوُیب  اوُفِّظَن  دومرف : هناخ  یگزیکاپ  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
(. -------------------- 1 .() تسا رقف  لماع  هناخ ، رد  توبکنع  ياهرات  ندرک  اهر  هک  دینک ، كاپ  توبکنع  ياهرات  زا  ار  هناخ  )

هعیشلا ج 1 ص 320. لئاسو  ------------------------------------------------------------ 

بآ یگزیکاپ  هب  شرافس 
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، اه بورکیم  ساّسح  یندـید و  ان  يایند  هب  ناسنا  یبای  هار  و  بورکیم ، فشک  زا  سپ  هزورما  بآ ) رد  راوخ  نژیـسکا  بورکیم  زا  ربخ  )
داوم دیـسا و  و  دنـشاب ، یم  بآ  تمالـس  لماع  و  دـنراد ، دوجو  بآ  رد  راوخ » اوه  ياـه  بورکیم  : » هک دنتـسناد  هزاـت  اـه ، لولـس  کـت 
راردا بآ  رد   ) ُهوُذُؤتَال ٌلْهَا  ِءاْمِلل  ّنَاـِل  ِءاَْـملا  ِیف  ُلُوبَتَـال  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  لـبق ، نرق  رد 14  اّما  تساهنآ ، هدنـشک  يدیـسا ،

(. ------------------------------------- 1 .() دیناسر بیـسآ  اهنآ  هب  دیابن  هک  دراد  يا  هدنز  تادوجوم  بآ  اریز  دینکن ،
هعیشلا ج 1 ص 45. لئاسو  ------------------------------------------- 

ندیباوخ ماسقا 

: دیـسرپ هلمج  نآ  زا  و  درک ، حرطم  ار  یتالاوئـس  ماـش  لـها  زا  يدرم  هک  دنتـشاد  روضح  هفوک  عماـج  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
تـشپ رب  هک  ناربمایپ  شور  هب  ندیباوخ  لّوا -  تسا : مسق  راهچ  رب  باوخ  هک : داد  خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا ؟ مسق  دنچ  باوخ 

ناهاشداپ باوخ  موس -  دباوخ . یم  تسار  يولهپ  يور  رب  هلبق و  هب  ور  هک  نمؤم  ندیباوخ  مود -  دنـشاب . یم  یحو  رظتنم  دنباوخ و  یم 
درد هناوید  ره  و  ناطیش ، ناتسود  ناطیش و  باوخ  مراهچ -  دنباوخ . یم  پچ  يولهپ  رب  دندروخ  هک  یئاذغ  یناوارف  زا  هک  ناگدازهاش  و 

(. ------------------------------------------ 1 .) دننابسچ یم  نیمز  هب  ار  دوخ  مکـش  دنباوخ و  یم  يور  هب  هک  يدنم 
قودص ج 1 ص 263. خیش  لاصخ  -------------------------------------- 

تشادهب

: دنتفگ یم  دندوب ، لهاج  مدرم  نوچ  اّما  دیماشایب . دیناشوجب و  ار  یندیشون  بآ  هک  درک  یم  شرافس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
ترضح (. 1 .) دـیناشوجب مـه  ار  بآ  دــیناشوج ؟ یمن  گـید  رد  ار  اذــغ  رگم  دوـمرف : یم  مالــسلا  هـیلع  یلع  ماـما  دراد .؟ يریثأـت  هـچ 

یم لیم  یفاک  ياذغ  هدعو  کی  زور  هنابش  رد  يّداع  تلاح  رد  دوخ  دومرف و  یم  شرافس  هیذغت  رد  لادتعا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ندیشون اب  دوب ، هدیسرن  یفاک  ياذغ  زور  دنچ  ات  نیّفص  رد  هک  یهاگ  دنتشون  و  دومرف ، یم  شرافس  یگنـسرگ  عفر  يارب  بآ  هب  و  درک .

هنیدـم رد  ار  ماّمح  نیلّوا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  دوبن ، لومعم  ناتـسبرع  رد  زین  يزاـس  ماّـمح  دـندرک . یم  لّـمحت  ار  یگنـسرگ  بآ 
(. ------------------------------------------- 2 .) دننک تیاعر  ار  یمومع » تشادـهب  » ات داد  دای  نارگید  هب  تخاس و 

ریـشمش ملع و  دنوادخ  یناملآ . رگیاژ  فلدور  ریـشمش ص107 ، ملع و  دنوادخ  ------------------------------------- 
. یناملآ رگیاژ  فلدور  ص107 ،

اه بورکیم  زا  زیهرپ 

ره تسا و  رهاظ  شّرـش  هک  تسا  ریخ  زا  يراع  شکرـس و  ره  ناطیـش ، و  ادـخ ، تمحر  زا  سویأم  ینعی  لیعفا ) نزو  رب  تغل  رد   ) سیلبا
ره ینعی  تسا ، ّماع » » ناطیـش و  ّصاخ » ،» سیلبا دوش ، یم  هدافتـسا  ثیداحا  تاـیآ و  زا  هچنآ  و  دـنیوگ ، ار  هدـنبنج  سنا و  ّنج و  زا  دـیلپ 

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  رب  درک و  یشک  ندرگ  هک  دوب  هّیلّوا  ناطیـش  نامه  سیلبا  تسا . ناطیـش  یـسیلبا  ره  یلو  تسین  سیلبا  یناطیش 
هیآ هرقب  هروس  میرک  نآرق  رد  تسا و  گرزب  سیلبا  بیرف  ماد و  نیرتگرزب  یشک  ندرگ  هک  درک  هراشا  نآ  هب  ترضح  هک  درکن  هدجس 

ار ناگتشرف  میتفگ  هک  یماگنه  و  . ) َنیِرفاْکلا َنِم  َناک  َو  َرَبْکَتْسا  َو  یبَا  َسیْلبِا  َِّالا  اوُدَجَسَف  َمَدِال  اُوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِا  َو  دیامرف : یم   34
رد ناطیش ، هرابرد  اّما  دش ). نارفاک  هقرف  زا  دومن و  یشک  ندرگ  رّبکت و  ابِا و  هک  سیلبا  رگم  دندرک  هدجس  همه  دینک ، هدجس  مدآ  رب  هک 

ار نیقفانم  هیآ 14  هرقب ، هروس  رد  هک  نانچ  تسا ، هدـش  هتفگ  ناطیـش  دـیلپ  زیچ  و  هدـنهد ، رازآ  ناویح  ناسنا و  ره  هب  تاـیاور  تاـیآ و 
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بلاط یبا  نب  یلع  زا  یقرب  نساحم  باتک  رد  ناشاه ) ناطیش  اب  دننک  تولخ  هک  ینامز  و   ) ْمِِهنیطایَـش یِلا  اْوَلَخ  اذِا  َو  تسا : هدیمان  ناطیش 
اریز دیئوشب ) دنامب و   ) دیراذگن هناخ  رد  ار  برچ  لامتـسد  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع 
هزوک اهفرظ و  هتسکش  ّلحم  هتسد و  رانک  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یقرب  نساحم  باتک  رد  تسا . بورکیم )  ) ناطیـش هاگیاج 

دیراذگن ششوپ  نودب  ار  ناتاه  فرظ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زین  و  تسا . بورکیم )  ) ناطیش عامتجا  ّلحم  اریز  دیشونن ، بآ  اه 
نآ رد  هچنآ  زا  دنک و  یم  هدولآ  ارنآ  بورکیم )  ) ناطیـش تشادـن ، شـشوپ  فرظ  هک  ینامز  اریز  دـیهدن ) رارق  رابغ  درگ و  ضرعم  رد  )

.( --------------------------- دهد یم  رارق  دوخ  هاگیاج  . ) دریگ یم  دهاوخب  هچنآ  هدـنام ، فرظ ) ياه  هرانک  رد  یبرچ  زا  )
-----------------------------------------------------

تشادهب نیمأت  ياه  هار 

شور ماّمح  زا  هدافتـسا  شور  ندـیلام  ندـب  رب  نغور  شوخ  ياهوب  تاّیرطع و  لامعتـسا  اهوم  ندرک  هناـش  شور  كاـخ  رد  ندرک  نفد 
 ------------------------------------ وراد فرصم  رد  طایتحا  ندرک  تماجح  باتفآ  زا  هدافتسا  شور  ندیباوخ  تسرد 

--------------------------------------------

كاخ رد  ندرک  نفد 

ناهنپ كاخ  رد  ار  زیچ  راهچ  ات  دومرف  شرافس  ار  ام  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
مه هک  تسا  يدنمـشزرا  ياه  هویـش  زا  یکی  یگدـنز  طیحم  يزاسکاپ  يارب  كاـخ  زا  هدافتـسا  (. 1 .) نوخ و  نادـند ، نخاـن ، وم ، مینک :

. دراد نویـساتنامِرف » ،» تلاح یئایمیـش  تالاعفنا  لـعف و  یکیزیف و  رظن  زا  كاـخ  اریز  تسا ، هدیـسر  نآ  هب  يرـشب  شناد  ياـهزرم  نونکا 

. ددرگ یم  اه  یکاپان  زا  تسیز  طیحم  یگزیکاپ  یکاپ و  لماع  و  دنک ، یم  لیدـبت  كاخ  هب  ار  دوخ  ریغ  زیچ  ره  هک  لیدـبت » » نوناق ینعی 
نیقّتملا ۀـــــیلح  -------------------------------------------------------------------------------- 

مهد ص 111. لصف  مجنپ ، باب 

اهوم ندرک  هناش  شور 

، دومن نفد  ار  اهوم  درک و  حالصا  راب  کی  هتفه  ره  ار  رس  يوم  دیاب  تسا . رس  يوم  اه ، يرامیب  تیارس  و  ندش ، هدولآ  ياه  هار  زا  یکی 
لامتحا مینزب ، هناش  ار  اهوم  یطیارـش  ره  رد  اجره و  رگا  دراد ، یبادآ  زین  رـس  ياهوم  ندز  هناش  ور ، نیا  زا  دشاب . ملاس  یگدنز  طیحم  ات 

هداتسیا و یسک  رگا  دینیشنب ، اهوم  ندرک  هناش  ماگنه  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دراد ، دوجو  اهوم  ندش  هدنکارپ 
(. -------------------------------------------- 1 .) دوش یم  درف  نآ  یناشیرپ  رقف و  ثعاب  دنک  هناش  تکرح  لاح  رد 

مهدزاود ص 112. لصف  مجنپ ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  ------------------------------------ 

شوخ ياهوب  تاّیرطع و  لامعتسا 

: دندیـسرپ قمحا . رگم  دـنک  یمن  ّدر  ار  تمارک  دومرف : یم  هتـشاد و  هقالع  شوخ  يوب  تاّیرطع و  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
(. ---------- 1 .) نآ لاثما  دنروآ و  یم  وا  نداد  هیکت  يارب  هک  یشلاب  و  دنشخب ، یم  ناسنا  هب  هک  يرطع  داد : خساپ  تسیچ ؟ تمارک 

باب مشـش ، باـب  نیقّتملا  ۀـیلح  ---------------------------------------------------------------------- 
مّوس ص 118. لصف  متشه 

نامرد تشادهب و  مالسلا و  هیلع  یلع  زا 69ماما  هحفص 33 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ندیلام ندب  رب  نغور 

هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  دوش . ِهب  رَف  ات  دندرک ، یم  یلام  نغور  ندرک  زیمت  زا  سپ  ار  ندـب  هتـشذگ ، رد  ندـب  يوشتـسش  تفاظن و  رد 
ار تسوپ  تنوشخ  و  دـنک ، یم  زاـب  ار  قرع  بآ و  يراـجم  و  دـنک ، یم  داـیز  ار  لـقع  مرن و  ار  تسوـپ  ندـیلام ، نغور  دوـمرف : مالـسلا 

رابکی هام  ره  اـهدرم  دومرف : يرگید  دومنهر  رد  و  (. 1 .) دوش یم  يزور  ینوزف  ثعاب  و  دزاس ، یم  باداـش  ار  هرهچ  دزاـس و  یم  فرطرب 
لوسر هک  دیلامب  ندب  رب  دیروخب و  نوتیز  نغور  دومرف : يرگید  تیاور  رد  و  تسا . رتهب  رتشیب ، هچره  نانز  دننک و  یلام  نغور  ار  ندـب 

(. ------------------ 2 .) دنک يرود  امش  زا  زور  لهچ  ناطیش  ات  دوش  یم  ثعاب  لمع  نیا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
مهن متفه و  لصف  مشـش ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  -------------------------------------------------------------- 

متشه ص 118. متفه و  لصف  مشش ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  ص 118 .

ماّمح زا  هدافتسا  شور 

و دـیادز . یم  ندـب  زا  ار  كرچ  و  دروآ ، یم  داـی  هب  ار  مّنهج  ماّـمح ، تسا  يا  هناـخ  وکین  - 1 دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
دیئاسن دوخ  ياهاپ  رب  لافـس  رجآ و  ماّمح  رد  و  دـنک ، یم  بآ  ار  اه  هّیلک  هیپ  هک  دـیباوخن  تشپ  رب  ماّمح  رد  - 2 هک : داد  دومنهر  هاگنآ 

ار رـس  دومرف : و  - 4 تسا . یناـشیرپ  رقف و  ثعاـب  هک  دـینکن  لوب  ماّـمح  رد  دوـمرف : و  - 3 تسا . هروخ » » يرامیب ندـمآ  دـیدپ  ثعاب  هک 
و - 5 دنک . یم  نیمضت  ار  زامن  رد  یگزیکاپ  درب و  یم  ار  هودنا  هماج  نتـسش  دیادز ، یم  ار  مشچ  يرامیب  درب و  یم  ار  كرچ  هک  دیئوشب 

ناسنا دراد  یم  نمـشد  ادخ  اریز  دشابن ، امـش  ندب  رد  يدـب  يوب  هک  دـیرادهگن ، هزیکاپ  ار  ندـب  دـیئوشب و  ّبترم  ار  دوخ  بآ  اب  دومرف :
وشتسش ار  ندب  ّبترم  ینعی  (. 1 .) دینادرگ دوخ  ِشوخ  ِيوب  ار  بآ  دومرف : و  - 6 دنک . تحاران  ار  مدرم  وا  ندـب  تشز  يوب  هک  ار  فیثک 

. ------------------------------------------------------------ دینک انش  ناوارف  يراج  ياه  بآ  رد  و  دیهد ،
مراهچ ص 125. لصف  متفه ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  -------------------- 

ندیباوخ تسرد  شور 

اب دیشاب ، هتـشادن  وضو  رگا  اّما  دنریگب ، سامت  امـش  حور  اب  ناگتـشرف  هک  دیباوخب  وضو  اب  - 1 دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
اریز دـیباوخب . نآ  زا  دـعب  دـینک و  کبـس  ار  دوخ  هتفر و  تلاوت  هب  ًامتح  باوخ  زا  لـبق  دومرف : و  - 2 تفرگ . دنهاوخن  سامت  امـش  حور 

و - 3 ددرگ . یم  هیّلک  گنـس  هیّلک و  درد  راچد  هک  دـنک  یمن  هیلخت  بسانم  نامز  رد  هدوب و  باوخ  رد  صخـش  تسا و  ُرپ  هناـثَم  یهاـگ 
-2 دـندوب . راگدرورپ  یحو  رظتنم  دـندیباوخ و  یم  تشپ  رب  هک  ناربماـیپ ، ندـیباوخ  - 1 تسا : مسق  راهچ  ندـیباوخ  ياـه  شور  دومرف :
زا ات  دنباوخ  یم  پچ  تسد  رب  هک  ناشنادنزرف : ناهاشداپ و  ندـیباوخ  - 3 دباوخ . یم  هلبق  هب  ور  تسار و  تسد  رب  هک  نمؤم : ندـیباوخ 

رگا دـیباوخن و  ور  رب  زگره  دوـمرف : و  دـنباوخ . یم  ور  رب  هـک  وا : ناوریپ  ناطیـش و  ندـیباوخ   - 4 دنربب . تّذل  دـنروخ  یم  هک  یئاهاذـغ 
(. ------------------------------------------------- 1 .) دینک رادیب  ار  وا  تسا  هدیباوخ  ور  رب  هک  دیدید  ار  یـسک 

. مراهچ لصف  متشه ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  ------------------------------- 

باتفآ زا  هدافتسا  شور 

ترـضح تـسناد . ار  باـتفآ  روـن  زا  يرو  هرهب  حیحـص  شور  دـیاب  اّـما  دراد ، ناـسنا  تمالـس  رد  یناوارف  ریثأـت  باـتفآ  روـن  زا  هدافتـسا 
راک ای  دینیشنب  باتفآ  هب  ور  رگا  اّما  دیریگ ، رارق  باتفآ  هب  تشپ  نتسشن  رد  باتفآ ، رون  زا  هدافتسا  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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« یگدز باتفآ  » هب ار  یتسوپ  ياه  يرامیب  صوصخ  هب  اه ، يراـمیب  زا  یخرب  زین  هزورما  (. 1 .) دنک یم  رهاظ  ار  ندب  یناهنپ  ياهدرد  دینک 
. ----------------------- دربن دای  زا  ار  مزال  ياهطایتحا  دیاب  مه  درک و  هدافتـسا  باتفآ  رون  زا  دیاب  مه  سپ  دنهد ، یم  طابترا 

. مهدزای لصف  متشه ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  --------------------------------------------------------- 

ندرک تماجح 

تفرگ یم  تروص  ندـب ، رد  نوخ  هرابود  شیور  فیثک و  ياه  نوخ  نتخیر  نوریب  يارب  هتـشذگ  ناراگزور  رد  ندرک  تماـجح  لـمع 
ترـضح ددرگ . یم  نیمأت  یتشادهب ، فده  نامه  نوخ ، ءاطعا  اب  هزورما  هک  دوب ، اهدرد  زا  يرایـسب  نامرد  و  تشاد ، یناوارف  عفانم  هک :

(. -------------- 1 .) دنادرگ یم  مکحم  ار  لقع  ملاس و  ار  ندب  ندرک  تماجح  هک  دینک  تماجح  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
لـــصف مــهن ، باــب  نــیقّتملا  ۀــیلح  ------------------------------------------------------------------ 

. مهدزاود

وراد فرصم  رد  طایتحا 

هب يرامیب ، هظحل  نیلّوا  رد  ًاروف  هدـش و  مک  اه  ناسنا  لّمحت  تردـق  دراد ، رارق  مدرم  راـیتخا  رد  عیرـس  نازرا و  اـهوراد  عاونا  هک  هزورما 
قذاح ءاّبطا  ِتسرد  هّیرظن  هک  یلاح  رد  تسا . راّیـس » هناخوراد  » کی نانآ ، فیک  ای  نانآ ، لزنم  یخرب ، و  دـنرب . یم  هاـنپ  ناـمرد ، وراد و 

ترـضح دـیروایب . يور  وراد  ناـمرد و  هب  ماجنارـس  دـنک و  هبلغ  يراـمیب  رب  دوخ  ندـب  اـت  دـینک  لّـمحت  يرادـقم  ار  درد  هک : تسا  نیا 
زا هدرکن و  اوادـم  ار  دوخ  درکن ، هبلغ  ندـب  رب  يرامیب  ای  درد  هک  یتقو  ات  دومرف : هراشا  ینامرد  تقیقح  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(. -------------------------------------------------------------------------- 1 .) دینکن هدافتـسا  وراد 
. مهدزاود لصف  مهن ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  ------ 

نادنزرف ندرک  هنتخ  یتشادهب  راثآ 

ترضح دنک . یم  ظفح  رادریگاو ، نوگانوگ  ياه  يرامیب  زا  ار  ناسنا  هک  تسا ، ندرک » هنتخ  » ِّتنـس یتشادهب ، دنمـشزرا  بادآ  زا  یکی 
سپ زور  تفه  ار  دوخ  نادنزرف   ) ِدَسَْجِلل ٌرْهُط  ُهَّنِاَف  ٌدَْربال ، َو  ٌّرَح  ُمُکَعَنْمَیال  َو  ِِعباَّسلا  َمْوَی  ْمُکَدالْوَا  اُونَتَتِْخا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ترضح دومنهر  رد  (. 1 .() تسا ندب  یگزیکاپ  لماع  ندرک ، هنتخ  اریز  درادنزاب ، لمع  نیا  زا  ار  امش  امرگ  امرـس و  دینک و  هنتخ  ّدلوت  زا 
تبسن یهّجوت  یب  - 2 ّدلوت ) متفه  زور  زا   ) كدوک ندرک  هنتخ  رد  باتش  - 1 دوش : هّجوت  نآ  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  یتشادهب  لصا  دنچ 

نیا متفه  زور  رد  دومن و  هلجع  دـیاب  مه  درک و  هنتخ  ار  كدوک  دـیاب  مه  ندـب  یگزیکاـپ  كدوک 3 - ندرک  هنتخ  رد  اـمرگ  امرـس و  هب 
دندرگ یم  یناوارف  ياه  يرامیب  راچد  دـنزادنا ، یم  ریخأت  هب  ار  تّنـس  نیا  ای  دـننک و  یمن  هنتخ  هک  نانآ  نونکا  مه  داد . ماـجنا  ار  ّتنس 

. ---------------------------------------------------------------- تسا جالع  لباق  ریغ  اـهنآ  زا  یخرب  هک 
لوقعلا ص 119. ُّفحت  ---------------- 

ندیشون بآ  ندروخ و  اذغ  بادآ 

 ------------------------------------------------------ يدرف تشادهب  ندیشون  بآ  بادآ  ندروخ  اذغ  بادآ 
--------------------------
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ندروخ اذغ  بادآ 

هک تخومآ  یم  دوخ  نادنزرف  هب  مه  دومرف و  یم  تیاعر  ار  ندروخ  اذـغ  یتشادـهب  تاکن  دوخ  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
هیلع یبتجم  نسح  ماما  دوخ ، دنزرف  هب  يزور  دـننامب . نوصم  اهیرامیب  عاونا  زا  یتشادـهب  ياه  شور  اب  هنوگچ  و  دـننک ، یگدـنز  هنوگچ 

َو َغْضَْملا  َدِّوَج  َو  ِهیهَتْـشَت  َْتنَأ  َِّالا و  ِماعِّطلا  یَلَع  ْسِلَْجت  ال  َلاق : یَلب  َلاق : ِّبِّطلا ؟ ِنَع  اِهب  ینْغَتْـسَت  ِلاصِخ  ََعبْرأ  َکُمِّلَُعا  الَا  : » دومرف مالـسلا 
؟ يوش زاین  یب  نامرد  وراد و  زا  اهنآ  هب  لمع  اب  هک  مهدن  دای  زیچ  راهچ  وت  هب  ایآ  مدنزرف ! (. ) 1 ...«) ِءالَخلا یَلَع  َکَسْفَن  ْضِرْعَاَف  َتِْمن  اذِا 

هرفس رس  زا  و  یشاب . هنسرگ  هکنآ  رگم  نیشنم  اذغ  هرفس  رس  رب  هاگچیه  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هلب ! داد : خساپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
. - ورب یئوشتسد  هب  نآ  زا  شیپ  یباوخب  یتساوخ  هاگره  وجب و  بوخ  ار  اذغ  و  یشاب ، هتـشاد  لیم  اذغ  هب  زونه  هکنآ  رگم  وشم ، دنلب  اذغ 

ماّرو ص ۀعومجم  ------------------------------------------------------------------------------- 
.73

ندیشون بآ  بادآ 

هیلع نینمؤُملاریمَا  َناک  َلاق : مالسلا  هیلع  ِیلَع  َنب  ْنیَسُْحلا  َّنِا  دیامرف : یم  تیاور  نینچ  شدادجا  ردپ و  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
داد یم  روتسد  ام  هب  نانمؤمریما  مردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .« ) ًاثالَث َضَمْضَمَتَن  یّتَح  َءاْملا  َبِرْـشَن  ْنأ ال  اْنلَّلََختاِذا  انْرُمأَی  مالـسلا 
اریز (. 1 .«() میزیرب رود  میناخرچب و  ناهد  رد  ار  بآ  .» مینک هضمـضم  راـب  هس  لّوا  هکنآ  رگم  میـشونن ، بآ  میدرک  كاوسم  هاـگره  هک :

. ----------------------------------- دیشون بآ  كاپ  ِنادند  ناهد و  زا  سپس  دندرگ و  كاپ  نادند  ناهد و  دیاب  ءادتبا 
قالخالا ص 153. مراکم  --------------------------------------------- 

يدرف تشادهب 

ار ءوضو  بآ  هدـنامیقاب  هک  يا  هنوگب  تفرگ ، یم  ءوضو  هزیکاپ  كاپ و  بآ  اب  و  - 2 دیشون . یم  بآ  هداتسیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1
یلـص هَّللا  ُلوُسَر  َكَّدَج  ُْتیأَر  ّینِا  دومرف : دیـشک و  رـس  ار  ءوضو  بآ  هدنامیقاب  تفرگ و  ءوضو  شدنزرف  لباقم  رد  يزور  دیـشون . یم 

ار دوخ  ءوضو  بآ  هدنامیقاب  هک  مدید  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  امـش  ّدج  نم  مدنزرف ! !! ) اذَک َعَنَـص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
(. -------------------------------------------------------------------------------- 1 .() دیشون یم 

راربالا ج 1 ص 349. ۀیلح 

نابیبط صّصخت  زا  هدافتسا 

یملع ياه  صّصخت  شزرا  هب  هّجوت 

یعس يدرف  ره  ینامزاس ، یهورگ ، یبزح ، ياه  شیارگ  جاور  و  یتسیلانویسان ، حور  تیوقت  اب  رـصاعم  ياه  ناسنا  یعامتجا  گنهرف  رد 
دنم هرهب  دوخ  هدیقع  مه  نیصّصختم  ياه  صّصخت  زا  و  دزاس ، حرطم  دوخ  شیک  مه  بزح و  هورگ و  عمج  رد  ار  دوخ  ياهزاین  ات  دراد 

ترـضح هاگدـید  رد  هک  یتروـص  رد  تـسا . هـتخیمآ  مـه  رد  یناـمزاس  ياـه  شیارگ  يداژن و  یموـق و  تابّـصعت  عاوـنا  اـب  هـک  ددرگ ،
: دومرف هک  دش ، دنمرهب  وا  زا  دیاب  دشاب  هک  یئاج  ره  زا  سکره و  تسا ، دنمشزرا  یملع  ياه  صّصخت  ملع و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

اَِهبِحاَوَص َیلِإ  َنُکْـسَتَف  َجُرَْخت  یَّتَح  ِهِرْدَص  ِیف  ُجَلْجَلَتَف  ِِقفاَنُْملا  ِرْدَص  ِیف  ُنوُکَت  َۀَمْکِْحلا  َّنِإَف  َْتناَک ، یَّنَأ  َۀَـمْکِْحلا  ِذُـخ  مالـسلا : هیلع  َلاَقَو 
دنک یبات  یب  تسا و  قفانم  هنیـس  رد  تمکح  یهاگ  ریگارف ، دشاب ، هک  اجک  ره  ار  تمکح  دومرف : وا  رب  ادخ  دورد  و  . ) ِنِمْؤُْملا ِرْدَص  ِیف 
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، يدوهی ءاـّبطا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  ور  نیا  زا  (. 1 .() دریگ مارآ  نمؤم  هنیـس  رد  شنامدـمه  اب  هدـمآ و  نوریب  ات 
رد و  دننک . تیزیو » » ار مدرم  و  دنشاب ، هتـشاد  بطم  هنیدم ، رهـش  یمالـسا و  روشک  رد  هک  داد  یم  هزاجا  نایدأ  ماوقا و  رگید  و  یحیـسم ،

اه و تموکح  رگید  رد  هک  یتروص  رد  تشاد . ار  اهیرامیب  نامرد  بطم و  نتشاد  قح  يدوهی  بیبط  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح 
. -------------------------------------------------------- تسین دوبن و  يربخ  يدازآ  هنوگنیا  زا  اه  تّیمکاح 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 79  ------------------------ 

يدوهی بیبط  ندرک  تیزیو  هزاجا 

ورمع نبریثا  » زور نآ  فورعم  ءابطا  نایم  رد  دنروایب . بیبط  هک  دنداد  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ندروخ  تبرض  زا  سپ 
ملع و زا  ینعی  درکن . تفلاخم  مه  ماما  و  دندروآ ، ار  وا  دوب . ّتیدوهی  وا  بهذـم  و  یـسرک ، بحاص  رتروهـشم و  همه  زا  ینولـس ،» یناه 
رد يدوهی  بیبط  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هنوگنآ  . ) دشاب هک  یسک  ره  طسوت  اج و  ره  درک ، هدافتـسا  دیاب  صّـصخت 

بیبط دندرک . حبذ  ار  دنفسوگ  نآ  بیبط  روتسد  هب  و  دندروآ ، دیروایب . هّدام  دنفـسوگ  تفگ : بیبط  داد ). بطم  ندرک  زاب  هزاجا  هنیدم 
ورف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رـس  مخز  رد  شُـش  هکنآ  ات  دـیمد  نآ  رد  راشف  اب  تشاذـگ و  مخز  يور  رب  مرگ  و  تفرگ ، ار  دنفـسوگ  شُش 

(. ------------- 1 .) تسا نوریب  ام  ریبدت  زا  راک  تفگ : دیسر ، رـس  زغم  هب  رهز  هک  دید  دروآ ، نوریب  ار  نآ  درک و  ربص  یمک  تفر ،
خیراوتلا ج 4 ص 286. خسان  ------------------------------------------------------------------- 

نامرد شور 

يرامیب اب  نتخاس 

نک هشیر  ار  نآ  جیردت  هب  و  دیامن ، یم  هلباقم  نآ  اب  دـنک ، یم  یئاسانـش  دراد  هک  یمّظنم  یعافد  متـسیس  اب  ندـب  ار  اه  يرامیب  زا  یخرب 
عاونا هب  ًاروف  و  داد ، يزاسزاب  عافد و  تصرف  ندب  هب  دیاب  هک  تسا  نامرد  ياه  شور  زا  یکی  دوخ  ندب ، یعافد  متـسیس  ینعی  دزاس . یم 

و دنراد ، راک  رس و  تعیبط  اب  اه ، غاب  رد  اهاتـسور و  رد  هک  يدارفا  ور  نیا  زا  یگدروخامرـس ، عاونا  زا  یخرب  دننام  درواین ، يور  اهوراد 
َِکئاَِدب ِشِْما  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنراد  نارگید  زا  يرتشیب  یعافد  تردق  دسانـش ، یم  هدید و  ار  اه  بورکیم  عاونا  ناشندب 

(. --------------------------------------- 1 .() دیآ یم  هار  وت  اب  هک  یمادام  ات  نک  ارادم  دوخ  يرامیب  اب   ) ِکب یَشَم  اَم 
هب نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 27  ----------------------------------------- 

يافوتم  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 266 : جاهنم  - 2 يافوتم 588 ه )  ) يدمآ ج 2 ص 185 : مکحلا ص 62 /  ررغ  - 1 تسا : حرش  نیا 
(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم 78 ص204 : جو راونالاراحب ج59 ص68  - 3 573 ه )

بت نامرد  شور 

، دیروایب نیئاپ  ناتسبات  رد  درس  بآ  و  ناتـسمز ، رد  هشفنب  هدرک  مَد  ندروخ  اب  ار  بت  ترارح  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
ياه هسوسو  یّتح  تسا  يدرد  ره  ِءافـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  داـی  دومرف : و  دـیزیرب . درـس  بآ  دراد  بت  هک  ضیرم  ندـب  رب  ینعی 

. ------------------------------------------------------------ دـنک یم  لیاز  ار  بت  باّنع  دومرف : و  ناطیش .
--------------------

درد مشچ  نامرد 
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، داقتعا اب  دیروخن و  امرخ  و  دـیباوخن ، پچ  يولهپ  رب  دـیراد ، درد  مشچ  ات  دومرف : رذابا  ناملـس و  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. ---------------------------------------------------------------------------- دیناوخب یـسرکلا  ۀیآ 

----

یتسوپ ياه  يرامیب 

ناشتروص ياه  گنر  اجنآ  مدرم  هک  دید  درک ، روبع  یئاتسور  رب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
: دومرف اهنآ  نامرد  يارب  ترـضح  نآ  دندرک . تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  دوخ  يرامیب  زا  دندید  ار  وا  ات  تسا ، دوبک  ناشیاه  مشچ  درز و 

يرامیب هنوگنیا  زا  هک  دیروخب  دیزپب و  دیئوشب و  بآ  اب  ار  تشوگ  سپ  نیا  زا  دیزپ ، یم  دیراذگ و  یم  فرظ  رد  هتسُشَن  ار  تشوگ  امش 
. ------------------------------------------------------------------------------ دیبای یم  تاجن  اه 

--

ریساوب درد 

ای ُبیجُم  ای  ُبیرَق  ای  ُمیحَر  ای  ُدِجام  ای  ُداوَج  ای  (. 1 :) تسا عفان  اعد  نیا  ریساوب  درد  نامرد  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، کیدزن يا  هدننک ، محر  يا  هدنبای ، هدنشخب ، يادخ  يا   ) یعَجَو َْرمَا  ینِفْکا  َو  َکَتَمِْعن  َّیَلَع  ْدُدْرا  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ُمِحار  ای  ُئِراب 

نیا زا  ارم  نادرگزاب و  نم  هب  ار  دوخ  تمعن  و  تسرفب ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  هدنروآ ، تمحر  يا  هدننیرفآ ، يا  هدنهد ، خـساپ  يا 
.( -------------------------------------------------------------------------- هد افـش  مراد  هک  يدرد 

. مهدزاود مهدزای و  لصف  مهن ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  ------ 

یهایگ نامرد 

یم یهوک  هنید  وپ  هرابرد  و  دومرف . یم  نامرد  یهوک » هنید  وپ  » مانب یهایگ  اب  ار  دوخ  ياهدرد  ًالومعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
رد مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینامرد  ياه  هویش  یتفگـش  (. 1 .) دنک یم  کشخ  ار  ندب  هک  يا  هفیطق  نانوچ  دـنک ، یم  كاپ  ار  هدـعم  دومرف :

هشفنب لگ  مه ، بت  نامرد  يارب  تشاد ، داقتعا  اعد ، نامیا و  یناور  ریثأت  هب  مه  و  تشاد ، هّجوت  اهوراد  یکیزیف  ریثأت  هب  مه  هک  تسا  نآ 
. ---------------- دیامرف یم  حرطم  ار  یسرکلاۀیآ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  دای  نآ ، رانک  رد  مه  دهد و  یم  شرافس  ار  باّنع  و 

راربالا ج 1 ص 349. ۀیلح  ---------------------------------------------------------------- 

اذغ تشادهب 

یتسردنت اذغ و 

یم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يا  هنوگ  یحو  ياهدومنهر  یتسردـنت ، اذـغ و  طابترا  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
، اـمرگ رد  ودرگ  ندروخ  - 2 دـنک . یم  بآ  ار  ندـب  یهاـم  تشوگ  اریز  دـینکن ، تموادـم  یهاـم  تشوگ  ندروخ  هب  - 1 دـننام : ددرگ ،
اه هیلُک  یمرگ  ثعاب  هدرک  يریگولج  ندب  ندش  درـس  زا  ناتـسمز  رد  یلو  دنز ، یم  لمد  ندب  دنک و  یم  دیلوت  ندـب  رد  يدایز  ترارح 

. دینکشب هسفنب  لُگ  ندروخ  اب  ار  بت  يامرگ  - 4 دروخب . غود ) ای  تسام   ) نََبل اب  ار  تشوگ  دیاب  دش ، فیعض  ناسنا  هاگره  - 3 دوش . یم 
افش واگ  ریش  - 7 دنک . یم  فیعض  ار  اه  نار  گرزب و  ار  مکـش  گنراگنر  ياه  كاروخ  - 6 تسا . ندب  یبارخ  ثعاب  ندروخن  ماش  - 5
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-10 دنک . یم  یغّابد  ار  هدعم  بیس  نوچ  دیروخب ، بیـس  - 9 دوش . یمن  رامیب  دروخب ، زیوم  هناد  کی  تسیب و  دادـماب  هک  ره  - 8 تسا .
(. ----------------------------------------- 1 .) دزاس یم  ّبترم  ار  هدعم  راک  دـشخب و  یم  ورین  ار  ناوتان  بلق  یبالگ 

. دیئامرف هعجارم  باتک  متفه  لصف  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  --------------------------------------- 

اذغ یسانشناور 

« اـه نیماـتیو  » رظن زا  اذـغ  دـندرک  یم  رکف  دـشاب ، هتـشاد  مه  یناور  لـئاسم  اذـغ  هـک  دـندرک  یمن  رواـب  نوـنک  اـت  رود  ياـه  هتـشذگ  زا 
ناسنا هب  زیچ  ود  اذـغ  هک  دـنا  هدرک  تابثا  یبرجت  رظن  زا  نونکا  مه  يرـشب ، شناد  ياهزرم  شرتسگ  اـب  هکنآ  اـت  تسا ، ّمهم  نیئتورپ » و«

ار اه  نیماتیو  هک  هنوگنامه  تاناویح  ریـش  تشوگ و  نیا ، ربانب  تاّیحور  یناور و  تافـص  مّود -  اه  نیماتیو  عاونا  لّوا -  دنک : یم  لقتنم 
غالا ریش  تشوگ و  دندومرف : مالسلا  مهیلع  ام  ِراوگرزب  ناماما  هک  دوش ، یم  لقتنم  زین  نانآ  تاّیحور  تافص و  دننک ، یم  لقتنم  ناسنا  هب 

نینمؤملاریما ترضح  دوش . هیذغت  ردام  ریـش  زا  دیاب  طقف  دنزرف  هک : دنداد  دومنهر  و  تسا . مارح  ناگدنرد  تشوگ  ندروخ  و  دیروخن .
تکرب و اب  شردام  ریش  زا  كدوک  هیذغت  يارب  يریش  چیه   ) ِهُِّما ِنََبل  ْنِم  ِْهیَلَع  ًۀَکََرب  ُمَظْعأ  ِّیبَّصلا  ِِهب  ُعَضْرَی  ٍنََبل  ْنِم  ام  دومرف : مالـسلا  هیلع 

ریـش اریز  دـنروخن ، ریـش  قمحا  نانز  زا  امـش  ناکدوک   ) عابَّطلا ُِبْلغَی  َنَبَّللا  َّنِاَف  ءاقَمُْحلا  اوُعِـضْرَتْسَت  ال  هک : دـنداد  رادـشه  و  تسین ). رتهب 
امش ناکدوک  یسک  هچ  هک  دیرگنب   ) ِْهیَلَع ُّبُشَی  ََدلَْولا  َّنِاَف  ْمُکَدالْوَا  َعِضُْرت  ْنَم  اوُرُْظنُا  دومرف : و  (. 1 .() دهد یم  رییغت  ار  تاّیحور  تافص و 

.( ------------------------------------------ دنک یم  دشر  دوش و  یم  ناوج  نامه  اب  كدوک  اریز  دهد ، یم  ریـش  ار 
9 و 1. ثیدح یفاک ج6 ص40 و 43  عورف  -------------------------------------- 

اه هویم  اهاذغ و  شقن  هب  هّجوت 

 ---- ینغور ّداوم  تاج  هویم  شقن  تاجیزبس  فرصم  ریجنا  دیاوف  تمالس  رد  یبالُگ  شقن  ِْهب  ندروخ  ودرگ  زغم  هکرس  یهام  تشوگ 
----------------------------------------------------------------------------

یهام تشوگ 

ار ندب  بآ و  ار  ندـب  تشوگ  اریز  دـیروخن ، یهام  هشیمه  دـینکن و  طارفا  یهام  ندروخ  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
(. ------------------------------------------ 1 .) دزادگ یم  ار  مشچ  هیپ  ندروخ ، ناوارف  هزات ، یهام  دنک . یم  تسُس 

. متفه باب  نیقّتملا  ۀیلح  -------------------------------------- 

هکرس

زا اّما  (. 1 .) دنک یم  هدنز  ار  لد  و  دناشن ، یم  ورف  ار  ارفص  هک  تسا ، یتشروخ  نان  وکین  هکرس  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. ------------------------------------------------------------- درک زیهرپ  دیاب  نآ  موادم  ناوارف و  فرصم 

. متفه باب  نیقّتملا  ۀیلح  ------------------- 

ودرگ زغم 

یم رب  ار  ندـب  نورد  ترارح  اریز  دوـش ، طاـیتحا  دـیاب  ناتـسبات  رد  ودرگ ، زغم  ندروـخ  رد  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
(. ------- 1 .) دیامن یم  عفد  ار  امرس  و  دنک ، یم  مرگ  ار  اه  هیلک  ناتسمز ، درس  ياوه  رد  اّما  دنایور . یم  ندب  رد  ار  اه  لَمُد  دنازیگنا و 
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. متفه باب  نیقّتملا  ۀیلح  ------------------------------------------------------------------------- 

ْهِب ندروخ 

نیب زا  ار  سرت  كریز و  ار  لد  كاپ و  ار  هدـعم  و  دـنک ، یم  يوق  ار  فیعـض  ِلد  ِهب ، ندروخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
(. -------------------------------------------------------------------------------- 1 .) درب یم 

. متشه باب  نیقّتملا  ۀیلح 

تمالس رد  یبالُگ  شقن 

رما هب  دشخب  یم  شمارآ  ار  ندب  ینورد  ياهدرد  دهد و  یم  ءالج  ار  لد  هک  دیروخب ، یبالگ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
ۀیلح (. -------------------------------------------------------------------------------- 1 .) یهلا

. متشه باب  نیقّتملا 

ریجنا دیاوف 

دشاب و هدنام  هدور  رد  هچ  ره  . ) دنک یم  مرن  ار  هدور  رد  هدنام  داوم  و  كاپ ، ار  اه  هدور  ریجنا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
(. ------------- 1 .) دیروخن دایز  بش  رد  اّما  دیروخب ، ناوارف  زور  رد  تسا ، دیفم  جنلوق  ياهداب  يارب  و  دوش ). عوفدـم  جورخ  عنام 

. متشه باب  نیقّتملا  ۀیلح  ------------------------------------------------------------------- 

تاجیزبس فرصم 

هب مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  دنتـشاد . لـماک  هّجوـت  نت ، تمالـس  رد  نآ  شقن  تاـجیزبس و  هب  مالـسلا  مهیلع  اـم  ناـماما  ماـمت 
هک دوب . دوجوم  نآ  رد  يزبس  هکنآ  رگم  دندرک ، یمن  هدامآ  ترضح  يارب  يا  هرفـس  زگره  تشاد ، تیانع  اذغ  هرفـس  رـس  رب  تاجیزبس 

تفه دـباوخب و  بش  سکره  دومرف : ینـساک  دـئاوف  دراد . لیامت  يزبس  هب  تسا و  زبس  ناـنمؤم  ياـه  لد  دومرف : يزبس  دـئاوف  هب  تبـسن 
تیب لها  ام  تلیـضف  دننام  تاجیزبس  رگید  رب  ینـساک  تلیـضف  دومرف : و  تسا . ناما  رد  جـنلوق  درد  زا  دـشاب  وا  هدـعم  رد  ینـساک  گرب 

ار هرت  ترـضح  نآ  دوخ  و  دـینک ، فرـصم  هدـیئاس  کمن  اـب  ار  هرت  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هرَت  مدرم !! رئاـس  رب  تسا 
. --------------------------------------------------------------------------- دومرف یم  لـیم  هنوگنیا 

-----

تاج هویم  شقن 

ار زغم  هک  دیروخب  ودک  دومرف : ودک  هب  تبسن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شرافس  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ودک  دئاوف 
ورین ار  ناوتان  بلق  هک  دیروخب  یبالگ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یبالگ  یتشادهب  راثآ  دنک . یم  دایز  ار  لقع  و  تیوقت ،

یم یغّاب  ار د  هدعم  هک  دیروخب  بیس  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  بیـس  دئاوف  دنک . یم  میظنت  ار  هدعم  راک  دشخب و  یم 
. -------------------------------------------------------------------------------- دنک

ینغور ّداوم 
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ناطیش زور  لهچ  لمع  نیا  مدینـش ، ادخ  لوسر  زا  هک  دیلامب  ندب  رب  دیروخب و  نوتیز  نغور  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
(. ------------------------------------------------------------------------ 1 .) دنک یم  رود  امش  زا  ار 

. مهن لصف  مشش ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  -------- 

ینامرد بآ 

ناراب بآ 

یم ندـب  زا  ار  اهدرد  اه و  يرامیب  عاونا  دـنک و  یم  كاپ  ار  ندـب  هک  دـیروخب ، ناراب  بآ  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
(. ------------------- 1 .() تسا دیفم  اه  يرامیب  عاونا  يارب  هک  تسا  روهشم  راهب ، مّود  هام  زا  ناسین  بآ  ام  تایاور  رد  . ) دیادز

. مهدزای باب  نیقّتملا  ۀیلح  ------------------------------------------------------------- 

تارُف بآ 

. ----------------- دیریگب تارف  بآ  زا  ار  کچوک  نادنزرف  ماک  دومرف : یم  تشاد و  هّجوت  تارف  بآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
---------------------------------------------------------------

ندروخ اذغ  بادآ 

اهاذغ نایز  زا  زیهرپ  هار 

هنسرگ ات  - 1 دنک : تیاعر  ار  تاروتسد  نیا  دناسرن ، نایز  ار  وا  اذغ  ماعط و  هک  دهاوخب  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
ات - 4 دَوََجب . تسرد  ار  اذـغ  - 3 دـیوگب . میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  ندروخ ، ماگنه  هب  - 2 ددرگ . كاپ  ًالماک  هدعم  ات  دروخن ، اذغ  دـشن 

(. ---------------------------------------------------------- 1 .) دشکب ماعط  زا  تسد  هدشن  ریـس  ًالماک  زونه 
. مّوس باب  نیقّتملا  ۀیلح  ---------------------- 

اذغ رد  یگداس 

اهاذـغ عاونا  فرـصم  ندروخ و  اذـغ  رد  دـیابن  ناسنا  اّما  دـناسر ، فرـصم  هب  درک و  هّیهت  تخانـش و  ار  مزال  ياهاذـغ  عاونا  دـیاب  هچرگ 
ياهاذـغ هب  و  دـندرک . یم  طارفا  اذـغ  ساـبل و  رد  ماوـقا  رگید  ناـیناریا و  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  نارود  رد  دـنک . فارـسا 

مادام یمالـسا  تّما  دومرف : هنوگ  رادشه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دندوب  دزنابز  فارـسا  يروخ و  رپ  رد  و  دنتـشاد ، شیارگ  گنراگنر 
اذغ و رد  برع  ریغ  ماوقا  رگید  نایناریا و  نوچ  هک  هاگنآ  دنتـسه و  تداعـس  ریخ و  رد  دـننک  یم  تیاعر  ار  یگداس  سابل  اذـغ و  رد  هک 

(. ---------------------------------------------------------- 1 .) دش دنهاوخ  لیلذ  راوخ و  دننک ، طارفا  سابل 
. مّود باب  نیقّتملا  ۀیلح  ---------------------- 

اذغ تشادهب 

ار يزور  دراد ، یناوارف  یتشادهب  عفانم  دوش  تیاعر  ندروخ  اذغ  رد  رگا  هک  تسا  یتاروتسد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
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نتسش ندروخ 2 - اذـغ  زا  لبق  اه  تسد  نتـسش  - 1 دننام : دـیادز ؛ یم  ندـب  زا  ار  اهدرد  عاونا  و  دـهد ، یم  الَج  ار  مشچ  دـنک ، یم  دایز 
(. ---------------------- 1 .) دنک یم  دایز  ار  يزور  اذغ  زا  لبق  نتفرگ  وضو  دومرف : يرگید  تیاور  رد  اذغ و  زا  سپ  اه  تسد 

. مراهچ باب  نیقّتملا  ۀیلح  ---------------------------------------------------------- 

نامرد ادخ و  مان 

، دیوگب میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  اذغ ، زا  لبق  هک  یسک  يارب  منک ، یم  تنامض  ار  تمالس  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ارم اذـغ  متفگ و  هّللا » مسب  » اذـغ ماگنه  هب  بشید  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  تفگ : اّوُک  نبا  دـناسرن . نایز  ار  وا  دروخ ، یم  هک  یئاذـغ 

« هّللا مسب  » یئاذـغ ره  فرـصم  زا  لـبق  يدروخ و  گـنراگنر  ياهاذـغ  هک : داد  خـساپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  دـناسر . رازآ 
چیه هک  منک  یم  تنامض  نم  دناوخب ، اذغ  زا  لبق  ار  اعد  نیا  یسک  رگا  دومرف : يرگید  تیاور  رد  و  (. 1 .) دناسر رازآ  ار  وت  هک  یتفگن ،

يذَّلا ال ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِءامَّسلا  َو  َضْرَألا  ُْألِم  ِءامْـسَْألا  ِْریَخ  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  دیوگب : دناسرن ، نایز  دهدن و  رازآ  ار  وا  یماعط 
يزیچ و  تسا ، میحر  نمحر و  هک  تسا ، هدرک  ُرپ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  تس و  اهمان  نیرتهب  هک  وت  مان  زا  نم  انامه  ایادخ   ) ٌءاد ُهَعَم  ُّرُـضَی 

(. ----------------------------------------------------------- 2 .() منک یم  زاغآ  دناسر ، یمن  نایز  مان  نآ  اب 
. مجنپ باب  نیقّتملا  ۀیلح  مجنپ . باب  نیقّتملا  ۀیلح  --------------------- 

اذغ يزیر  رود  فارسا و  زا  زیهرپ 

دنزیر و یم  ار  اهاذغ  دننک ، یم  فارـسا  اذغ  ندیچ  ندرب و  ندروآ و  رد  رگید  يرایـسب  و  دـننک ، یم  فارـسا  اذـغ  ندروخ  رد  يرایـسب 
هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  تسادـخ . يدونـشخ  مدـع  لماع  هک  دـنزیر ، یم  رود  ار  اه  فرظ  رد  هدـنام  ياهاذـغ  و  دـننک ، یم  لامدـگل 

نآ هک  دیروخب ، دینک و  عمج  ار  نآ  تخیر ، هرفـس  يور  رب  اذغ  رگا  و  دوشن ، هتخیر  اذغ  دـینک  یعـس  هک : دـیامرف  یم  شرافـس  مالـسلا 
(. ----------- 1 .) دبلطب افش  ادخ  زا  نآ  ندروخ  اب  دنک و  عمج  ار  هرفس  هدنام  هَت  هک  یـسک  يارب  یهلا ، رما  هب  تسا  يدرد  ره  يافش 

. مشش باب  نیقّتملا  ۀیلح  --------------------------------------------------------------------- 

یهایگ ياهوراد  اهاذغ و  عاونا  زا  هدافتسا 

زا دوخ  یئاذغ  هعومجم  رد  و  تشاد ، هّجوت  یهایگ  ياهوراد  اه و  يزبس  هدننک  نییعت  شقن  هب  اذـغ  تشادـهب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
یم هدافتسا  نآ  لصف  رد  روگنا  زا  دومرف . یم  لوانت  امرخ  نان و  بلغا  درک و  یم  هدافتسا  ناوارف  امرخ  زا  دننام : دومرف ، یم  هدافتسا  اهنآ 

: دـننام یئوراد ، ناهایگ  زا  تشاد . هّجوت  دروم  اذـغ  فرـص  ماـگنه  هب  ار  ناوارف  تاـجیزبس  تفرگ . یم  هرهب  تاـج  هویم  عاونا  زا  دومرف .
نآ هیپ  اب  رانا  ندروخ  هب  درک و  یم  هدافتـسا  دوخ  ياهاذغ  رد  رانا  زا  دومرف . یم  شرافـس  نآ  هب  درک و  یم  هدافتـسا  داب ، دنه  ینـساک و 

(. ---------------------------------- 1 .) درک یمن  تلفغ  امرخ  چراق و  لثم : يّوقم  یعیبط و  ياهاذغ  زا  داد . یم  دومنهر 
.178 هعیشلا ج25 ص 27 -  لئاسو  ---------------------------------------------- 

يدرف تشادهب 

 ---------- نادند تشادهب  تروص  تشادهب  اذغ  رد  تاجیزبس  شقن  اذغ  اه و  تسد  تشادهب  ندرک  كاوسم  براش  ندرک  هاتوک 
----------------------------------------------------------------------
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براش ندرک  هاتوک 

هار و هناشن  تفاظن و  زا  براش  ندرک  هاتوک   ) ِبِّیَّطلا ِۀَّنُّسلا  َنِم  َوُه  َو  ِۀَفاظِّنلا ، َنِم  ِبِراَّشلا  ُذْخَا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
(. ---------------------------------------------------------- 1 .() تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مسر 

لوقعلا ص102. فحت  ---------------------- 

ندرک كاوسم 

ار ناهد  ندز  كاوسم   ) ِّبَّْرِلل ٌةاضْرَم  َو  ِمَْفِلل  ٌةَرَّهَطُم  ُكاوَّسلا  دومرف : نادـند  ناهد و  تشادـهب  تفاظن و  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
(. ---------------------------------------------------------- 1 .() تسا راگدرورپ  يدونشخ  بجوم  هزیکاپ و 

یفاک ج 6 ص 495. عورف  ---------------------- 

اذغ اه و  تسد  تشادهب 

ار اهنآ  تسد ، اب  ناسنا  هک  یئاهاذغ  نآ  هچ  تس . اذغ  زا  لبق  اه  تسد  يوشتـسش  اذغ ، رد  يدرف  تشادهب  نیمأت  ياه  هار  زا  رگید  یکی 
ار اذغ  رازبا  ای  اذغ  دشاب  فیثک  تسد  رگا  لاح  ره  هب  اریز  دیامن ، یم  لوانت  هیذـغت ، رازبا  رگید  ای  قشاق  اب  هک  یئاهاذـغ  هچ  دروخ و  یم 

اذغ هرفس  رسرب  زیمت  ياه  تسد  اب  ناسنا  هک  تسا ، ندروخ  اذغ  زا  لبق  اه  تسد  يوشتسش  اذغ ، تشادهب  شور  نیرتهب  دنک . یم  هدولآ 
وـضو رد  و  دنتفرگ ، یم  وضو  اذـغ  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اّما  دـنیوش ، یم  ار  اه  تسد  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  هزورما  دنیـشنب .

یم روتـسد  ناـهج ، یمومع  تشادـهب  يوسارف  ینعی  تسا . حرطم  اـهاپ  يزیمت  رـس و  يولج  تروص و  و  جـنرآ ، اـت  اـه  تسد  تشادـهب 
اذغ ندروخ  هب  لماک  تفاظن  اب  هاگنآ  ددرگ و  زیمت  اهاپ  رـس و  تروص و  تسد و  نتفرگ ، وضو  اب  ات  دـیریگب ، وضو  اذـغ ، زا  لبق  دومرف ،
هناخ رد  اه  یبوخ  اه و  تمعن  دراد  تسود  هک  یـسک   ) ِهِماعَط ِروُضُح  َْدنِع  أَّضَوَتَْیلَف  ِِهْتَیب  َْریَخ  َرَثُْکی  ْنَأ  َّرَـس  ْنَم  دومرف : و  دـیدرگ ، لوغـشم 
ِیف ًةَدایِز  ُهَدـَْعب  َو  ِماـعَّطلا  َلـْبَق  ِْنیَدَْـیلا  ُلْـسَغ  دومرف : يرگید  دومنهر  رد  و  (. 1 .() دریگب وضو  ندروـخ  اذـغ  ماـگنه  هب  ددرگ  ناوارف  شا 

(. ------------------------------------ 2 .() تسا يزور  یناوارف  ثعاب  ندروخ ، اذغ  زا  دعب  لبق و  تسد  نتـسش   ) ِقْزِّرلا
هعیشلا ج25 لئاسو  يا . هرمک  همجرت  قودص ج1 ص69  خیش  لاصخ  -------------------------------------------- 

ص28.

اذغ رد  تاجیزبس  شقن 

يارب هک  دننک  یم  دیکات  و  دـندرب ، ِیپ  ناسنا  هنازور  ياهاذـغ  رد  تاجیزبس  ریگمـشچ  ریثأت  هب  ناوارف  تاشیامزآ  اه و  یـسرّرب  اب  هزورما 
دیفم تاجیزبس  هراومه  دوخ  هرفس  رس  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دندیفم . تاجیزبس  یبلق ، هتکـس  و  اه ، يرامیب  زا  يرایـسب 

تاجیزبس هک  تسشن  يا  هرفس  رس  رب  دنتخادنا  هرفس  ود  هک  ینامهیم  کی  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دومرف . یم  لوانت  اهنآ  زا  تشاد و 
ترـضح هک  یناد  یمن  ایآ  ناّنح ! يا  دومرف : هناخ  بحاـص  هب  باـطخ  دندیـسرپ ، ار  نآ  تّلع  ترـضح  زا  دوب ، هدـش  هدـیچ  نآ  يور  رب 
تاجیزبس نآ  رب  هک  دـش  یمن  رـضاح  يا  هرفـس  رب  و  دـشاب ؟ تاـجیزبس  نآ  رب  هک  تشاد  تسود  ار  يا  هرفـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

انامه  ) ٌلَْقب ِْهیَلَع  ِّالا و  ٍقَبَِطب  ِتُْؤی  َْمل  مالـسلا  هیلع  نینِمؤُملاریما  َّنِا  تشاد . يدایز  هّجوت  ندروخ  يزبس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  (. 1 .) دوبن
(. ------------------ 2 .() دوب دوجوم  نآ  رب  ندروخ  يزبس  هکنآ  رگم  تسشن ، یمن  یئاذغ  هرفس  رس  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ثیدــح ص419  هعیـــشلا ج24  لـــئاسو  -------------------------------------------------------------- 
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راربالا ج 1 ص 348. ۀیلح  . 30946

تروص تشادهب 

یم لفاغ  تروص » تشادـهب  » ياه شور  رگید  زا  و  تسا . نوباص  بآ و  اب  وشتـسش  نامه  تروص  تشادـهب  هک  دـننک  یم  رکف  يرایـسب 
و دراد ، دوجو  طابترا  اه  نادند  بَصَع  تروص و  يوم  ياه  كزایپ  نیب  هک : دنتفایرد  نوگانوگ  ياه  هبرجت  اب  نادنمشناد  هزورما  دنشاب .
هب لّصفم  یتشادهب  ياهباتک  رد  دیاب  هک  دراد  یناوارف  دئاوف  و  تسا ، هرهچ  تروص و  تسوپ  تمالس  لماع  درم ، تروص  رد  وم ، شیور 

مالسا یمارگ  لوسر  تسا ، هدش  یهن  تروص  ياهوم  ندیشارت  زا  و  تسا ، تّنس  نتـشاد  شیر  یمالـسا  تّما  رد  ور  نیا  زا  تخادرپ . نآ 
هیلع نینمؤملاریما  ترضح  دیـشارتن . ار  تروص  ياهوم  هک  دندرک  دیکأت  تیاور  اه  هد  رد  نیموصعم ، رگید  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

شور شیر ، ندیشارت  و  تسا ، یمالسا  تّما  هناشن  شیر  هک : دومن  شرافس  نادب  و  درک ، لمع  یمالسا  دنمشزرا  تّنس  نیا  هب  زین  مالسلا 
، دینک هاتوک  ار  لیبِس )  ) براش اه ، یگدولآ  عاونا  زا  يریگولج  نادند و  ناهد و  يارب  هک : دومرف  شرافس  و  دشاب ، یم  ماوقا  للم و  رگید 
اه و بورکیم  عاونا  دـناوت  یم  تسا و  لصّتم  ناهد  ياضف  هب  دـشاب  دـنلب  رگا  رگید  فرط  زا  ینیب و  ياـه  خاروس  هب  فرط  کـی  زا  اریز 
رد (. ) 1) اوُخَـسَمَف َبِراوَّشلا  اُولَتَف  َو  َیْحَّللا  اوُقَلَح  ٌماوـْقَا  دوـمرف : هک  درک ، هاـتوک  ار  نآ  دـیاب  سپ  دـهد ، لاـقتنا  ناـهد ، هب  ار  اـه  سوریو 

دوبان دندش و  خسم  ّتلع  نیمه  هب  هک  دـندرک ، یم  دـنلب  ار  اه  براش  و  دندیـشارت ، یم  ار  تروص  ياهوم  هک  دـندوب  یئاه  تّما  هتـشذگ 
(. -------------------------------------------------------------------------------- 2 .() دندیدرگ

ثیدح 30157. هعیشلا ج24 ص131  لئاسو  ندناوات . ندناچیپ ، ینعی : اُولَتَف ، َلَتَف ،

نادند تشادهب 

نادند فارطا  زا  یئاذغ  ّداوم  ندرک  لالخ  اب  هک  تسا  ندرک  لالخ  ندرک و  كاوسم  ندرک و  كاپ  نتـشادهگن ، ملاس  ياه  هار  زا  یکی 
ندرک لالخ  هب  درک ، یم  لالخ  ار  اه  نادند  ّبترم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دنک ، یمن  هدننز  یئوب  داجیا  و  دوش ، یم  كاپ  اه 

(. ------------------------------------------------------- 1 .) دومرف یم  شرافس  لالخ  بوچ  عون  اه و  نادند 
هعیشلا ج24 ص425. لئاسو  ------------------------- 

یمومع تشادهب 

الَف اهُحیر  ِتایِذؤُْملا  َنِم  ًاْئیَـش  َلَکَا  ْنَم  دومرف : یعامتجا ، طباور  رد  تشادـهب  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نارگید  یباداـش  تیاـعر 
(. -------- 1 .() دوش کیدزن  مدرم  تاعامتجا  ّلحم  دجسم و  هب  دیابن  دروخب ، هدننز  دنت و  ياهوب  اب  یئاذغ  هک  یسک   ) َدِجْسَْملا ََّنبِّرَُقی 

ۀعیشلا ج3 ص502. لئاسو  ------------------------------------------------------------------------ 

نت تشادهب 

هک ، ) درک یمن  شومارف  ار  هعمج  ياه  لسغ  تشاد ، هّجوت  ندب  تسد و  يوشتسش  نت و  تشادهب  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
يارب و  داد . یم  ماـجنا  تارف  هناـخدور  بآ  رد  ار  لـسغ  دومرف . یم  شرافـس  نارگید  هب  و  دوـش ،) یم  هتـسش  ندـب  همه  هعمج  لـسغ  رد 

َمْوَی ِلْسُْغلا  ِكِراَّتلا  َنِم  ُزَجْعأ  َْتنََأل  ِهَّللا  َو  دومرف : یم  دـنک ، خـیبوت  تساوخ  یم  ار  یـسک  رگا  دوش ، حرطم  هعمج » لـسغ  » گـنهرف هکنیا 
َۀَِحئاَر یِْفُنی  ِْطبَْالا  ُفَُطن  دومرف : لغب  ریز  يوم  ندیشارت  هب  تبـسن  و  يَرتزجاع ). هعمج  لسغ  هدننک  كرت  زا  وت  ادخ  هب  مسق  (. ) 1) ِۀَعْمُْجلا

هک ّتنـس ، تسا و  هدننک  كاپ  درب و  یم  نیب  زا  ار  نآ  دـب  يوب  لغب  ریز  يوم  ندرک  لیاز   ) بیّطلا ِِهب  َرَمَا  اَّمِم  ٌۀَّنُـس  َو  ٌروُهَط  َو  َۀَـهوُرْکَْملا 
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(. --------------------------------------------------------------- 2 .() تسا هدش  نآ  یگزیکاپ  هب  شرافس 
هعیشلا ج 1 ص 83. لئاسو  هعیشلا خ ج3 ص318 . لئاسو  ----------------- 

نوتیز نغور  اب  نامرد 

یم فرـصم  هب  اه  يرامیب  نامرد  تمـسق  رد  ار  اه  هجدوب  دـننک و  یمن  تیاعر  ار  مزال  ياهطایتحا  یمومع  يدرف و  تشادـهب  رد  یخرب 
، درک دنهاوخن  ادیپ  نامرد  هب  جایتحا  دنیامن ، فرـصم  ار  یغلابم  دننک و  شالت  يریگـشیپ  تشادـهب و  يارب  رگا  هک  یتروص  رد  دـنناسر .

شقن نت و  تمالس  رد  اذغ  شقن  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا . بسانم  هیذغت  نت ، تمالس  تشادهب و  قّقحت  ياه  شور  زا  یکی 
ُبیطَی َْقلُْخلا و  َنِّسَُحی  ِءایْعالِاب و  ُبَهذَـی  َو  َبَصَْعلا  ُّدُـشَی  َو  َمَْغلَبلا  ُبَهْذَـی  َو  َةَّرِملا  ُفِشْکَی  ُهَّنِاَف  ْتیِّزلِاب ، ْمُْکیَلَع  دـیامرف : یم  نوتیز  نغور 

عفر بصع ، ندـش  مکحم  مغلب ، نتفر  نیب  زا  ءارفـص ، ندـش  زاب  بجوم  نآ  هک  دـینک  هدافتـسا  نوتیز  نغور  زا   ) ّمَْهلاـَب ُبَهْذَـی  َو  َسَفَّنلا 
قوـف و ياـه  تیاور  زا  هچنآ  (. 1 .() ددرگ یم  یتحاران  مغ و  ندـش  لـیاز  سفن و  تراـهط  یگزیکاـپ و  قـالخا ، ندـش  وکین  یگتـسخ ،

ناسنا ناور  نت و  رد  هیذـغت  عون  هک : تسا  نیا  درک ، رکذ  ناوت  یم  یعطق  هجیتن  کی  ناونع  هب  دـشاب ) یم  رایـسب  هک   ) نآ هباشم  ثیداحا 
. ----- دشاب یم  نآ  دّیؤم  زین  یملع  ياهدرواتسد  هکنانچمه  تشاد ، اور  يدیدرت  دیابن  تقیقح  نیا  رد  دراذگ . یم  ياجرب  ار  یتاریثأت 

، هغالبلا جهن  كردتـسم  --------------------------------------------------------------------------- 
. يدومحم همّالع 

تسیز طیحم  تشادهب 

تسیز طیحم  تشادهب 

هفوک مدرم  هب  تسیز » طیحم  » تشادهب رظن  زا  یّمهم  تاروتـسد  دیزگ ، نکـسم  هفوک  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتقو 
ياه نادوان  - 2 ددرگ . دودسم  دوش ، یم  زاب  رهش ، ياه  هچوک  هب  هک  اه  هناخ  زا  يا  هنزور  هرجنپ و  ره  - 1 هک : درک  رداص  روتسد  و  داد ،

و - 3 دـنوشن . تمحز  راچد  نارباع  ات  دـننادرگرب ، دوخ  ِلزنم  طایح  فرط  هب  و  دـنرادرب ، دـنزیر ، یم  هچوک  هب  ار  ناراـب  بآ  هک  ار  بآ 
مه دـننیبن و  رازآ  اهدـمآ  تفر و  رد  رهـش  مدرم  مه  ات  ددرگ . دودـسم  دوش ، یم  زاب  اـه  هچوک  فرط  زا  رگا  اـه  تلاوت  يدورو  ياـهرد 

ماما هاوخلد  قبط  ًاروف  دـندرک و  تعاطا  مدرم  یتشادـهب  یطیحم و  تسیز  لمعلاروتـسد  رودـص  زا  سپ  دـنوش . ظفح  ناـشدوخ  سیماون 
« فیقث ینب  » هّلحم هب  نارای  زا  یعمج  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور  دـنداد . ناـماس  رـس و  هفوک  رهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

ریپ هاگان  تخود ، رظن  وا  فرط  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تفگ . یتسردان  نخس  ازهتـسا  هب  تخانـش ، یمن  ار  ترـضح  هک  یناوج  دیـسر .
مشخب یم  ار  امش  یطرش  هب  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  درک . یهاوخ  رذع  دیـسر و  ترـضح  تمدخ  هلیبق  درم 

، دوش یم  زاب  هچوک  فرط  هب  هک  ار  اـه  هنزور  اـه و  هرجنپ  - 2 دـینادرگرب . دوخ  هناخ  طایح  فرطب  هچوک  زا  ار  ماب  ياه  نادواـن  - 1 هک :
-5 دننکن . عامتجا  ناناوج ، اه ، نابایخ  اه و  نادیم  رس  رد  - 4 دینک . دودسم  دوش  یم  زاب  هچوک  زا  هک  اه  هناخ  تلاوت  ياهرد  - 3 دیدنبب .
(. 1 .) مینک یم  تعاطا  لد  ناج و  اب  نانمؤمریما ! يا  دنتفگ : فیقث  ینب  ناگرزب  دنهدن . رارق  ءازهتـسا  دروم  ار  نارذگهر  امـش  هّلحم  مدرم 

رورــسلا جاــهنم  -------------------------------------------------------------------------------- 
ج1 ص206.

اه هلابز  يروآ  عمج 

نامرد تشادهب و  مالسلا و  هیلع  یلع  زا 69ماما  هحفص 45 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، تشادهگن كاپ  اه  هلابز  زا  ار  یگدنز  هناخ و  طیحم  دیاب  دراد ، لابندب  ار  اه  يرامیب  اه و  بورکیم  عاونا  اه » هلابز  » دوجو هک  میناد  یم 
طایح رد  هکلب  دیراذگن ، قاطا  لخاد  رد  ار  هلابز  فرظ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درک . نییعت  اه  هلابز  يارب  یصوصخم  فرظ  و 

ِیف ِرْمَْغلا  َلیْدنِم  اوُوَؤتال  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ِلوُسر  ْنِم  مالـسلا  هیلع  ّیلَع  َلاق  دنزاس . مودعم  دنربب و  ات  دیراذگب  هچوک  رد  ای 
ياه بورکیم  ناطیـش و  دشر  هاگیاج  نآ  اریز  دـیراذگن ، دوخ  یگدـنز  ّلحم  قاطا و  رد  ار  هدولآ  لامتـسد   ) ناْطیَّشِلل ٌَضبْرَم  ُهَّنِاَف  ِْتیَْبلا 

(. ------------------------------------------------------------------------------- 1 .) تسا يذوـم 
یفاک ج6 ص299. عورف  - 

هداوناخ تشادهب 

 ------------------------------------ یناشیرپ رقف و  اب  هلباقم  هار  هداوناخ  یناور  تشادهب  هناخ  تشادهب  گس  زا  زیهرپ 
--------------------------------------------

گس زا  زیهرپ 

رد داد . هار  یگدنز  هدودحم  رد  مزال  ياه  طایتحا  اب  دیاب  ار  تاناویح  زا  یخرب  و  درادن . یلاکشا  لزنم  رد  تاناویح  زا  یخرب  يرادهاگن 
رد دیابن  ار  تاناویح  زا  یـضعب  و  دنک . یم  تیارـس  ناسنا  هب  تاناویح  زا  يدایز  ياه  يرامیب  هک  دـش  تباث  تقیقح  نیا  یملع  تاّیبرجت 
هب گـس  زا  ریگاو  يراـمیب  عون  هک 94  تسا  هدـش  تباث  یبرجت  ياـه  شور  اـب  نونکا  مه  هک  درک ، دراو  یگداوناـخ  یگدـنز  هدودـحم 

گس رگم  تسین ، اه  گس  رد  يریخ  : » دومرف لبق  نرق  رد 13  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  یتروص  رد  ددرگ . یم  لقتنم  ناسنا 
ار يراکـش  رگا  گنر ، کی  هایـس  گس  دومرف : و  تشاد . ار  مزال  ياهطایتحا  دـیاب  زین  اهنآ  يرادـهگن  رد  هزات  و  هّلگ » گس  ای  يراـکش 
ار یگس  دومرف : و  دومرف . درگلو  ياهگس  زا  هنوگنیا  نتشک  هب  رما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دینکن  هدافتسا  نآ  زا  دریگب ،

(. ----------------- 1 .) دیشاب هتشادن  یئاذغ  هدافتسا  اهنآ  راکش  زا  دینکن و  هدافتسا  داد ، میلعت  یتشدرز  ای  ینارـصن  ای  يدوهی  هک 
. مهدزای لصف  باب 12  نیقّتملا  ۀیلح  --------------------------------------------------------------- 

هناخ تشادهب 

زا رگا  و  دراد ، ریثأت  هناخ  لها  ناج  مسج و  تمالس  رد  دشاب  ملاس  كاپ و  رگا  هک  دشاب ، یم  تسیز  طیحم  ّمهم  قیداصم  زا  یکی  هناخ ،
كاپ زیمت و  دـیاب  هراومه  ار  هناخ  طیحم  سپ  دراد . تلاخد  دارفا  یگدولآ  يرامیب و  رد  دـشاب ، فیثک  اـی  دـشابن  بساـنم  یتشادـهب  رظن 
نوریب ار  نآ  هکلب  دـیراذگن ، هناخ  رد  بش  دـیدرک ، عمج  هک  ار  هناخ  هبورکاـخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تشادـهگن .

رقف و ثعاب  هک  دـینک  كاـپ  توبکنع  ياـهرات  زا  ار  هناـخ  دومرف : يرگید  دومنهر  رد  و  دـنیزگ . یم  نکـسم  نآ  رد  ناطیـش  هک  دـیربب ،
ندیزگ نکسم  بجوم  ار  اه  لاغشآ  هبورکاخ و  ندربن  نوریب  هناخ و  ندوب  فیثک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  (. 1 .) تسا یناشیرپ 

هناخ تشادـهب  ینعی  دـیامرف ، یم  یفّرعم  یناشیرپ  رقف و  لماع  ار  توبکنع  ياهرات  دوجو  و  هناخ ، ندوب  فیثک  و  اـه ) بورکیم   ) ناـطیش
. --------------------------------------------------------------------- دراد رثأ  یمدآ  ناور  مسج و  رد 

. مهدزای لصف  باب 12  نیقّتملا  ۀیلح  ----------- 

هداوناخ یناور  تشادهب 

نآ هب  دـنادرگب و  تسد  فک  هب  ار  دوخ  رتـشگنا  نیگن  لزنم ، زا  ندـمآ  نوریب  تقو  سکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
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دب و زیچ  زور  نآ  رد  ْمِِهتَِّینالَع  َو  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ِّرِِسب  ُْتنَمآ  َو  َُهل  َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ِهّللِاب  ُْتنَمآ  دیوگب : دناوخب و  ُهاْنلَْزنا ) ّانِا   ) هروس دنک و  هاگن 
. -------------------------------------------------------------------------------- دنیبن یهورکم 

یناشیرپ رقف و  اب  هلباقم  هار 

دیوش یم  هناخ  دراو  نوچ  دومرف : یعامتجا  طباور  رد  دوجوم  ياه  ینارگن  رگید  یناشیرپ و  رقف و  اب  هلباقم  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
هناخ لخاد  هک  هاگنآ  انِّبَر و  ْنِم  اْنیَلَع  ُمالَّسلا  دـیئوگب : دـیرادن ، يدـنزرف  نز و  ای  تسین  هناخ  رد  یـسک  رگا  دـینک و  مالـس  هناخ  لـها  رب 

(. ------------------------------------ 1 .) ددرگ یم  رود  امش  زا  یناشیرپ  رقف و  هک  دیناوخب ، هَّللا ) َوُه  ُلق  : ) هروس دیدُش 
. مهدزای لصف  باب 12  نیقّتملا  ۀیلح  -------------------------------------------- 

یهایگ ياهوراد  اب  نامرد 

« رْمَّتلَا » امرُخ

هیلع قداص  ماما  هدعم 1 - ياه  مرک  يدوبان  امرخ و  ماما  ياذـغ  امرخ ، نان و  وکین  نادـنزرف  امرُخ و  خرُـس  يامرخ  دـئاوف  امرخ  اب  نامرد 
(. 1 .) ِبَطُّرلا َنِم  ُلَْضفَأ  ِِهب  يوادَتَتالَو  یَش ء  ْنِم  ُلِماَْحلا  ُلُکَْأت  اَم  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلا 

هیلع نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2 دـشاب ». امرخ  زا  رتهب  هک  دـهد  یمن  افـش  ار  ناسنا  يزیچ  و  دروخ ، یمن  ناسنا  یئاذـغ  »
تفلاخم ناراوخ  بارش  اب  (. » 2) ِءاوْدألا َنِم  ٌءافِش  ِهیف  َّنِإَف  َرْمتَّلا  اُولُک  َو  ِرِکْسُْملا  َباَحْصَأ  اوُِفلاخ  دومرف : ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالـسلا 
ْمُِکتارَمَت ُْریَخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  یتـیاور  رد  - 3 تساه ». درد  نامرد  امرُخ  هک  دـیروخب  اـمرخ  بارـش ، ياـج  هب  دـینک و 

زا سپ  ِماّیا  رد  دوخ  نانز  هب  تسا ، رتهب  خرس  يامرخ  اهامرخ  نایم  رد  (. » 3) َءامَلُح ْمُکُدالْوَأ  ْجُرَْخت  َّنِهِساِفن  یف  ْمُکَءاَِسن  اوُمِعْطَأَف  یِّنَرَْبلا ،
َنینِمْؤُْملاَریمأ يأَر  دـیوگ : یم  ذوبرخ  نب  فورعم  - 4 دنهدب ». امـش  لیوحت  راب  دُرب  میلح و  ینادنزرف  ات  دـیناروخب  خرُـس  يامرخ  نامیاز 

هیلع قداص  ماـما  - 5 دومرف ». یم  لیم  اـمرخ  ناـن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  هدـید  اـهراب  (. » 4 .) ِرْمتَّلِاب َْزبُْخلا  ُلُکْأَی  مالـسلا  هیلع 
هیلع نینمؤملاریما  هراوـمه  (. » 5 .) ِهِذه ُمْدُأ  اذه  َلوُقَی : َو  ِۀَـمْقُّللا ، یَلَع  اهُعَـضَیَف  َرْمتَّلا  ُذُـخْأَی  مالـسلا  هیلع  َنینُمْؤُْملاُریمَأ  َناک  دومرف : مالـسلا 

زا - 6 دروخ »). دـیاب  امرخ  اب  ار  نان  ینعی : . ) تسا نیا  ِتشروخ  امرخ )  ) نیا دومرف : یم  تشاذـگ و  یم  نان  يا  همقل  رد  ار  اـمرخ  مالـسلا 
.« تساه درد  نامرد  نآ  رد  اریز  دـیروخب ، امرُخ  (. » 6 .) ِءاوْدَْألا َنِم  ٌءافِـش  ِهیف  َّنِإَف  َرْمتَّلا  اُولُک  دومرف : هک  دش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
یف ُدوُّدلا  َِلُتق  ِهِعَجْـضَم ، َدـْنِع  ًةَوْجَع  ٍتاَرْمَت  َْعبَـس  َلَکَأ  ْنَم  دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 7

.« ----- دش دنهاوخ  هتشک  وا  هدعم  لخاد  ياه  مرک  دروخب ، باوخ  ماگنه  هب  هدیبوک و  مه  هب  ار  امرُخ  هناد  تفه  هک  یـسک  (. » 7 .) ِِهنَْطب
راونــــــــألاراحب ج 66 --------------------------------------------------------------------------- 

هتدحاو َو  ِرمَّتلا  ُدَوْجأ  وه  ٌرَّوَدُم و  ٌرَفْصَا  ٌفوُْرعَم  ٌرْمَت  ُینِّرَبلا : راحب ج 66 ص134 ح38 ، راونألاراحب ج 66 ص133 ح31 . ص128 ح10 .
كردتسم راونألاراحب ج 66 ص141 ح58 . راونألاراحب ج 66 ص139 ح52 . راونألاراحب ج 66 ص139 ح51 . سورعلا .) جاـت  . ) هینرب

. ۀمئألا بط  نع  لئاسولا ج16 ص390 ح3 

« بنعلا » روگنا

َْزبُْـخلا ُلُـکْأَی  مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاَریمَأ  يأَر  ْنَّمَع  دـیوگ : یم  ذوبرخ  نب  فورعم  اهاذـغ 1 - تشروخ  روگنا ، ماما  ياذـغ  روگنا ، نان و 
ترضح زا  - 2 دومرف ». یم  لواـنت  روـگنا  ناـن و  ترـضح  نآ  هک  درک  یم  هدـهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هراوـمه  (. » 1 .) ِبَنِْعلِاب
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تسا ماعط  تسا و  هویم  و  تسا ، تشروخ  روگنا  (. » 2) ٌءاَْولَح َو  ٌماَعَط  َو  ٌۀَهِکاَف  َو  ٌمْدُأ  ُبَنِْعلَا  دومرف : هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
« ------------------------------------------------------------------------------- اولح ینیریش و  و 

قالخألا ص377 ح2. مراکم  و  یفاکلاو ج2 ص351 ح4 . نساحملا ص547 ح848 . مراکم ص377 ح1 . نساحملا ص548 ح869 . - 

« بیبزلا » شمشک

شمشک باصعا  نامرد  شمشک و  مغلب  نامرد  شمشک و  حور  يداش  شمشک و  نت  تمالس  شمـشک و  شمـشک  اب  اه  يرامیب  نامرد 
َو يدْـحإ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمالـس 1 - خرُس و 

اتشان رد  خرُس  شمـشک  هناد  هدزای  ندروخ  (. » 1 .) ِتْوَْملا َضَرَم  َّالإ   ِ ضاْرمْألا َعیمَج  ُعَفْدـَت  ِقیِّرلا ، یَلَع  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  ٌءاَرْمَح  ٌۀَـبیبَز  َنوُرْـشِع 
هک دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  - 2 گرم ». يرامیب  زج  دیادز  یم  ندب  زا  ار  اهرامیب  همه  هدـعم ) ندوب  یلاخ  لاح  رد  )
هناد هدزای  هاگحبص  رد  هک  یـسک  (. » 2 .) یلاعَت هَّللا  َءاْشنإ  ِتْوُْملا  َضَرَم  َّالإ  ْضَرْمَی  َْمل  َءارْمَح  ًۀَبیبَز  َنیرْـشِع  َو  يدْحِإ  َحَبَطِْـصا  ْنَم  دومرف :

نآ مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  لّضفم  - 3 دهاوخب ». ادـخ  رگا  گرم ، يرامیب  زج  ددرگ ، یمن  التبم  يرامیب  هب  دروخب  خرُـس  شمـشک 
ِلَّوأ ْنِم  ٌءاَرْمَح  ٌۀَبیبَز  َنیرْـشِع  َو  يدْحإ  َلَکَأ  ْنَم  دومرف : هک  دـنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  اهنآ  و  دوخ ، ناردـپ  زا  ترـضح 

دهاوخ عفد  وا  زا  ار  يراـمیب  عون  ره  دـنوادخ  دروخب ، خرُـس  شمـشک  هناد  هک 21  یـسک  (. » 3 .) ٍمْقُـس َو  ٍضَرَم  َّلُک  ُْهنَع  ُهَّللا  َعَفَد  ِراـهَّنلا ،
ُبَهْذَی َو  َْبلَْقلا ، ُّدُشَی  ُبیبَّزلَا  دومرف : ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 4 درک ».

ورف ار  ندـب  يامرگ  و  دـنک ، یم  نوریب  نت  زا  ار  يراـمیب  يوق و  ار  ناـج  شمـشک  (. » 4 .) َسْفَّنلا ُبـیطَی  َو  َةَراَرَْحلا ، ُء  یِفُْطی  َو  ِضَرَْملاـِب ،
هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 5 دزاس ». یم  باداش  ار  حور  هدـناشن و 

ُنِسُْحی َو  ِءایْعْألِاب ، ُبَهْذَی  َو  َبَصَْعلا ، ُّدُشَی  َو  ِمَْغلَْبلِاب ، ُبَهْذَی  َو  َةَّرُْملا ، ُفِشْکَی  ُهَّنإَف  ِبیبَّزلِاب  ْمُْکیَلَع  دومرف : لقن  نینچ  ربمایپ  زا  ترضح  نآ 
یم نوریب  ندب  زا  ار  مغلب  دیادز ، یم  ار  اه  یخلت  شمشک  هک  شمشک ، فرصم  داب  امش  رب  (. » 5 .) ِّمَْغلِاب ُبَهْذَی  َو  َسْفَّنلا ، ُبیطَی  َو  َْقلُْخلا ،

-6 دزاس ». یم  فرطرب  ار  هودنا  مغ و  باداش و  ار  حور  وکین و  ار  قالخا  دیادز ، یم  نت  زا  ار  اه  یتسُس  دنک ، یم  يوق  ار  باصعا  دنار ،
ٌءارْمَح ًۀَبیبَز  َنیرْشِع  َو  يدْحإ  َلَکأ  ْنَم  دومرف : ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دوخ ، ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

هک يدرد  دوخ  مسج  رد  دنک ، لوانت  ناهاگحبص  رد  خرُس  شمشک  ددع  هک 21  یسک  (. » 6 .) ُهُهِرُْکی ًاْئیَش  ِهِدَسَج  یف  ْدِجَی  َْمل  ِقیِّرلا ، یَلَع 
.« -------------------------------------------------------------------- تفای دهاوخن  دـنک ، نارگن  ار  وا 

حاحصلا یفو  ءاذغلا ، وهو  حوبصلا ، لکأ  حابطـصالا  راونألاراحب ج66 ص152 ح7 ، راونألاراحب ج 66 ص152 ح6 . ------------ 
ینعی حوبص ، ۀغّللا  حاحـص  باتک  رد  ندروخ و  يزیچ  ناهاگحبـص  رد  ینعی  حابطـصا  ریثا  نبا  هیاهن  باتک  رد  ةادغلاب . برـشلا  حوبـصلا 

راونألاراحب ج63 ص152 لاصخلاو ص344 ح9 . یفاکلاو ج6 ص352 ح3 . قالخألا ص380 ح3 . مراکم  ناهاگحبـص . رد  ندیـشون 
جراونألاراحب 66 ص151 ح3. راونألاراحب ج 66 ص151 ح1 . ح5 .

« ناَمُّرلا » رانَا

نادند ناهد و  ياه  يرامیب  نامرد  رانا و  هدـعم  یغّابد  نیریـش و  شرت و  رانا  ناکدوک  ندـمآ  فرح  هب  دوز  رانا و  هدـعم  تمالـس  رانا و 
دیروخب نآ  ِیپ  اب  ار  راـنا  (. » 1) ِةَدْعِْمِلل ٌغابِد  ُهَّنإَف  ِهِمْحَِشب ، َناَّمُّرلا  اُولُک  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ناور 1 - یباداش  رانا و 

ُعَرْـسأ ُهَّنإَـف  َناَّمُّرلَا  ْمُکَناَْـیبِص  اوُمِعْطأ  هک : هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  - 2 دـنک »). یم  زیمت  . ) دـنک یم  یغاـّبد  ار  هدـعم  هـک 
هیلع نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  - 3 دـنیآ ». یم  ناـبز  هب  رتدوز  هک  دـیناروخب  راـنا  ار  دوخ  ناـکدوک  (. » 2) ْمِِهتَنِْسلِأل

كاپ ار  هدعم  هک  دـیروخب  نآ  ِیپ  اب  ار  نیریـش  شرت و  رانا  (. » 3) َةَدْعِْملا َُغبْدَی  ُهَّنإَف  ِهِمْحَِـشب  َّزُْملا  َناَّمُّرلا  اُولُک  دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا 
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زا سپ  یبش  تفگ : هک  دنداد  تبسن  مالسلا ) هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا   ) ناحوص نب  ۀعصعص  هب  ار  تیاور  نیا  یـضعب  - 4 دنک ». یم 
ِْهیَدَی َْنَیب  َو  ُْتیَّشَعَت ، ْدَق  ُْتُلق : ْلُکَف ، ٌنْدُأ  َۀَعَصْعَص  اَی  دومرف : نم  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مدش ، دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  ماش 

(. 6) َسْفَّنلا ُبیطَی  َو  ( 5 ،) ِرَخَْبلِاب َو  ( 4 ،) ِرَفَْحلِاب ُبَهْذَی  ْهَّنإَف  ِهِمْحَـش  َعَم  ُدیُری  ِهِرِْـشق  َعَم  ُْهلُک  َلاَق : َو  ُهَضَْعب ، یْنلِواَن  َو  یل  َرَـسَکَف  ٍۀَناَّمُر ، ُفِْصن 
و هدرک ، مِسق  دـنچ  هب  ار  نآ  هک  تشاد ، تسد  رد  ار  يرانا  ترـضح  ما ، هدروخ  ماـش  متفگ : نک ، لواـنت  دوجوم  ياـهرانا  زا  اـیب و  ولج  »

یم نامرد  ار  ناهد  ياه  باهتلا  و  دیادز ، یم  ار  نادند  اه و  هثل  يرامیب  هک  روخب  نآ  ِیپ  اب  ار  رانا  دومرف : و  داد ، نم  هب  ار  نآ  زا  یتمِسق 
(. ----------------------------------------------------------------- 7 .«) دزاس یم  باداش  ار  ناج  دـنک و 

یف قالس  کیرحتلاب  رفحلا : راونألاراحب ج63 ص160 ح30 . راحب ج63 ص155 ح5 . راحب ح63 ص154 ح1 . --------------- 
. مهلاو نزحلا  باـهذإ  نع  ۀـیانک  سفنلا : بـیطت  هریغ . مـفلا و  یف  نـتنلا  کـیرحتلاب  رحبلا : نکـسیو . اـهولعت  ةرفـص  وأ  نانـسألا  لوـصأ 

راونألاراحب ج 66 ص161 ح32.

« حاَّفُّتلا » بیس

(. 1) ِةَدـْعِْملا ُحوُضَن  ُحاَّفُّتلا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هدعم 1 - يوشتسش 
اُولُک دومرف : لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  يرگید  تیاور  رد  - 2 دهد ». یم  وشتسش  ار  هدعم  بیـس  »

.« ------------------------------- دهد یم  وشتسش  ار  هدعم  بیس  انامه  هک  دیروخب  بیس  (. » 2) ِةَدْعِْملا ُحوُضَن  ُهَّنإَف  َحاَّفُّتلا ،
ۀعیـشلا ج25 ص160 لئاسو  ص168ح6 . راونـألاراحب ج 66  ------------------------------------------------- 

ح3.

« يرثمکلا لَجْرَفَّسلا ، » یبالگ

هیلع نینمؤملاریما  ترضح  مکش 1 - درد  نامرد  یبالُگ و  تردق  تعاجش و  یبالُگ و  ناور  تمالـس  یبالُگ و  مسج  تمالـس  یبالُگ و 
ندروخ (. » 1) َدـَلَْولا ُنِسُْحی  َو  َنابَْجلا ، ُعَجْـشَی  َو  َداؤُْفلا ، یِّکَذـُی  َو  َةَدـْعِْملا ، ُبیطَی  َو  ِفیعَّضلا ، ِْبلَْقِلل  ٌةَُّوق  ِلَـجْرَفَّسلا  ُلْـکأ  دومرف : مالـسلا 

دنزرف یئوکین  لماع  تعاجـش و  ار  وسرت  ناسنا  دنک ، یم  كاپ  ار  لد  دنک ، یم  كاپ  ار  هدـعم  دـشخب و  یم  تّوق  ار  ناوتان  ِبلق  یبالُگ 
هب یبالُگ  ندروخ  (. » 2) ِهِفْعَِضب ُبَهْذَی  َو  ِلُجَّرلا  ِةَُّوق  یف  ُدیزَی  ِلَجْرَفَّسلا  ُلْکأ  دومرف : هک  دش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 2 تسا ».

: دوـمرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  يرگید  لـقن  رد  - 3 دـیادز ». یم  وا  زا  ار  یناوتاـن  فعـض و  هدیـشخب ، ورین  ناـسنا 
ياه ناسنا  تعاجـش  اه و  لد  ندش  هدنز  ناور و  ندش  دنمتردق  لماع  یبالُگ  (. » 3) َنابَْجلا ُعَجْشَی  َو  ِداؤُْفلا ، ُةایَح  َو  ِْبلَْقلا ، ُةَُّوق  ُلَجْرَفَّسلا 

يْرثَّمُْکلا اُولُک  دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ ، راوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  - 4 تسا ». وسرت 
َو َْبلَْقلا ، ُولْجَی  ُّيِْرثَّمُْکلَا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  - 5 دـنک ». یم  باداش  ار  ناج  هک  دـیروخب  ِهب ) ای   ) یبالُگ (. » 4) ِْبلَْقلا ُولْجَی  ُهَّنإَف 

.« --------------------------- دنک یم  نامرد  ار  مکش  ياهدرد  باداش و  ار  ناج  ِْهب ) ای   ) یبالُگ (. » 5) ِفْوَْجلا َعاَجْوَأ  ْنِکُْسی 
راونـــألاراحب ج63 ح6 . ص168  راونــــألاراحب ج63  ----------------------------------------------------- 

راونألاراحب ج63 ص168 ح6. باب 72 ح1 . لئاسولا ج16 ص404  كردتسم  نمض ح37 . راونألاراحب ج63 ص176  ص175 ح35 .

« نیتلا » ریجنا

هک درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ریجنا 1 - زا  هدافتـسا  نامز  قورع  نامرد  ریجنا و  جـنلوق  ناـمرد  ریجنا و 
نینمؤملاریما - 2 دـنک ». یم  نامرد  ار  جـنلوق  يرامیب  اریز  ندروخ ، ریجنا  داب  امـش  رب  (. » 1 .) ِجـَْنلوُْقِلل ٌِعفاَن  ُهَّنإَف  َنیِّتلا ، ِلْکَِأب  ْمُْکیَلَع  دومرف :
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ندروخ (. » 2 .) ْهنِم اوُِرثُْکتال  َو  ِْلیَّللِاب  ُهُُولُک  َو  ِراَهَّنلِاب ، ُْهنِم  اوُِرثْکأَـف  ِجـَْنلوُْقلا ، ِحاَـیِِرل  ٌِعفاـَن  َوُه  َو  َدَدَّسلا ، ُنیلَی  ِنیّتلا  ُلْـکأ  دومرف : مالـسلا  هیلع 
.« -------------- دیروخب يرتمک  ریجنا  بش  رد  دایز و  زور  رد  تسا ، دیفم  جنلوق  داب  يارب  دنک و  یم  زاب  ار  هتسب  ياه  گر  ریجنا 

كردتــسم و  ۀــمئألا ص137 . بـط  ------------------------------------------------------------------ 
لئاسولا ج16 ص403 ح3. كردتسم  ۀمئألا ص137 و  بط  لئاسولا ج16 ص403 ح2 .

« ءاریبغلا » لفلف هیودا ،

: دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  دوخ  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  بَت  نامرد  هیودأ و 
لوسر يزور  (. » 1 .) ِءاریبَْغلا ِلْکَِأب  ُهَرَمَأَف  ٌموُمْحَم  َوُه  َو  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاـط  یبأ  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَـخَد 

هیودا و مردپ  ات  داد  روتسد  تشاد ، بت  ردپ  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 
.« ------------------------------------------------------------------------------- دـنک لوانت  لفلف 

باب 76. لئاسولا ج16 ص408 ح1  كردتسم  و  مالسلا ص74 ح175 . هیلع  اضرلا  ۀفیحص  - 

« جرتألا » جنرُت گنلاب ، گنرداب ،

زا دوخ ، ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اذغ  زا  دعب  لبق و  گنرداب  فرـصم  ترورـض  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هریس 
(. 1 .) َکـِلذ َنوـُلَعْفَی  مالـسلا  مهیلع  ِدَّمَُحم  َلآ  َّنإَـف  ُهَدـَْعب ، َو  ِماَـعَّطلا  َلـْبَق  َجَْرتَأـْلا  اوـُلُک  دوـمرف : هک  درک ، لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

.« ----------------- دندرک یم  نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هک  دیروخب  اذغ  زا  دعب  اذغ و  زا  شیپ  ار  گنرداب  »
و ح26 . ص574  مــــــکحلا ج2  ررغ  --------------------------------------------------------------- 

. ررغلا یف  يدمآلا  هاور  و  لئاسولا ج16 ص408 ح6 ، كردتسم 

« خیطبلا » هناودنه هزبرخ و 

نآ رد  هن  تسا ، نیمز  هویم  هناودنه ) ای   ) هزبرخ . » ِهیف ٌۀَِلئاغال  َو  ٌءادال  ِضْرَْألا  ُۀَمْحَش  ُخیِِّطْبلَا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  - 1
، ٌۀَهِکاَف َو  ٌباَرَش ، َو  ٌماَعَط ، ٍلاصِخ : ُرْشَع  ِهیف  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 2 دراد ». دوجو  نآ  رد  ینارگن  هن  تسا و  يرامیب 

ِبآ مه  تسا و  ماعط  مه  تسوکین ، رثأ  هد  هناودـنه ) ای   ) هزبرخ رد  (. » 1 .) ٌءاََود َو  ٌلُْقن ، َو  ٌّیِمْطَخ ، َو  ٌناَنْـشأ ، َو  ٌءاَْولَح ، َو  ٌمْدُأ ، َو  ٌناَْحیَر ، َو 
لـُقن و و  یمتخ ، ِلُـگ  مه  تسا و  تاـبن  مه  اوـلح ، ینیریـش و  مه  تسا و  تشروـخ  مه  وبـشوخ ، لُـگ  مه  تسا و  هوـیم  مه  یندیـشون ،

مالـسلا هیلع  ٍِبلاَط  یبأ  ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  دومرف : هک  درک  لقن  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 3 تساـه ». درد  ياود  تسا و  ینیریش 
هدمآ يرگید  ثیدح  رد  و  - 4 دروخ ». یم  رَکِـش  اب  ار  یبلاط ) عاونا  و   ) هزبرخ هراومه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  (. » 2 .) ِرَّکُّسلِاب َخیِِّطْبلا  ُلُکْأَی 

.« ------------------------- دندروخ یم  هزات  يامرخ  اب  ار  هزبرخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  (. » 3 .) ِبَطُّرلِاب َخیِِّطْبلا  ُلُکْأَی  هک : تسا 
راونــألاراحب ج63 ح8 . ص194  راونــألاراحب ج63  ------------------------------------------------------- 

77 ح1. باب لئاسولا ج16 ص408  كردتسم  ص197-196 ح16 .

« زوَجْلَا » ودرگ

ُجِّیَُهی َو  ِفْوَْجلا ، یف  َّرَْحلا  ُجِّیَُهی  ِّرَْحلا  ِةَّدِـش  یف  ِزْوَْجلا  ُلْـکَأ  دومرف : هک  درک  لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
تـسوپ ترارح  ناتـسبات ، يامرگ  تّدش  رد  ودرگ  ندروخ  (. » 1 .) َدْرَْبلا ُعَفْدَـی  َو  ِْنیَتَْیلُْکلا ، ُنِّخَُـسی  ِءاَتِّشلا  یف  ِِهلْکأ  َو  ِدَـسَْجلا ، یَلَع  َحوُرُْقلا 
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مرگ ار  اه  هّیلُک  ناتـسمز ، درَـس  لصف  رد  نآ  ندروخ  اّما  دروآ ، یم  دـیدپ  تسوپ  يور  رب  نیکرچ  ياه  لَمُد  عاونا  درب و  یم  الاب  ار  ندـب 
.« ---------------------------------------------------------------- دیادز یم  ندب  زا  ار  يدرس  دنک و  یم 

65 ح1. باب ۀعیشلا ج25 ص122  لئاسو  و  نساحملاو ص497 ح603 ، یف ج6 ص340 ح1 . یفاکلا  ---------------- 

« ثارکلا » هرت

َثاَّرُْکلا ُلُـکْأَی  مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاِریمأ  َناَـک  هک : دـنا  هدروآ  هنوگنیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  ناـگرزب ) زا   ) يراّیـس ثارکلا » » هرت
.« ------------------------------------ دندروخ یم  هدش  دروخ  ِکَمَن  اب  ار  هَرت  ترـضح  نآ  (. » 2 ( ) 1 .) ِشیرَْجلا ِْحلِْملِاب 

راونـألاراحب شیرج . وـهف  هقد  مـعنی  مـل  یـشلا ء  شرج  سوماـقلا : یف  -------------------------------------------- 
ج62 ص202 ح11.

« ءابدنهلا » ییارحص ینساک 

، ِۀَّنَْجلا َنِم  ٌةَرْطَق  اَْهیَلَع  ُلِْزنَت  َو  َّالإ  ٍحابِـص  ْنِم  امَف  َءابِدـْنِْهلا  اُولُک  دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یتقو دوش ، یم  لزان  نآ  رب  تشهب  زا  يا  هرطق  هکنآ  زج  تسین ، یحبص  چیه  دیروخب ، یئارحص  ینساک  (. » 1 .) اهوُضُْفنَتالَف اهوُُمْتلَکَأ  اذإَف 

.« ----------------------------------------------------------- دیزیرن رود  ار  نآ  هدنامیقاب  دیدروخ ، ینـساک 
لئاسوو ج25 ص184 ح2. یفاکلا ج6 ص363 ح8 . --------------------- 

« ابدلا » ودک

ُهَّنإَف َءاَّبُّدلا  اُولُک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  جنلوق 1 - نامرد  رد  ودک  شقن  زغم  دشر  رد  ودـک  شقن  لقع  تیوقت  رد  ودـک  شقن 
تّیصو رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  - 2 دنک ». یم  تیوقت  ار  لقع  هک  اریز  دیروخب ، ودـک  (. » 1 «.) ِغامِّدلا یف  ُدیزَی 

داـب وترب  یلع ، يا  (. » 2 «.) ِغامِّدـلا َو  ِلْقَْعلا  یف  ُدـیزَی  ُهَّنإَـف  ُْهلُکَف ، ِءاَّبُّدـلِاب  َکـْیَلَع  ُِّیلَع  اَـی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دوخ  ياـه 
ِْتیَبـْلا ُلـْهَأ  َنَْحن  َو  َءاَّبُّدـلا  اُولُک  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  - 3 دـشخب ». یم  ورین  ار  زغم  تیوـقت و  ار  لـقع  اریز  ودــک ، ندروـخ 

هیلع یلع  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 4 میراد ». شتـسود  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  ام  هک  دـیروخب ، ودـک  (. » 3) ُهُّبُِحن
(. 4 «.) ِْجَنلوُْقلا ِعَجَِول  ٌدِّیَج  ُهَّنإ  ُلُوقَأ : اَنأ  َو  ْمَعَن ، :» مالسلا هیلع  قداصلا  لاقف  ِغامِّدلا ،» یف  ُدیزَی  ُهَّنإَف  َءاَّبُّدلا  اُولُک  : » دومرف هک  درک  لقن  مالـسلا 

: میوگ یم  منک و  یم  هفاضا  مه  نم  تسا و  نینچ  يرآ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دشخب ، یم  ورین  ار  زغم  اریز  دیروخب ، ودک  »
.« ---------------------------------------------------------------- تسا دیفم  زین  جنلوق  نامرد  يارب  ودک 

ۀعیـشلا ج25 لـئاسو  ح732 . نساـحملاو ص521  ح7 . ص371  یفاـکلا ج6  ح1 . ص225  راونـألاراحب ج63  ---------------- 
راونألاراحب ج63 ص228 ح15. راونألاراحب ج63 ص228 ح15 . راونألاراحب ج63 ص227 ح10 . و  ص203 ح5 .

« َلْجُفْلَا » هچبرت

ُلَّجُْفلَا : » دومرف هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اذـغ  مضه  هچبُُرت و  مغلب  نامرد  هچبُُرت و 
ددرگ و یم  مضه  دوز  نآ  اب  اذـغ  و  دـنک ، یم  نَک  هشیر  ار  مغلب  هچبُُرت ، (. » 1 .) َلُوْبلا ُرِدْحَی  ُُهقَرَو  َو  َماعَّطلا ، ُمِضْهَی  َو  َمَْغلَْبلا ، ُعَطْقَی  ُُهلْـصأ 

.« ---------------------------------------------------------------------- تسا روآ  راردا  هـچبُُرت  گرب 
. لجفلا باب  قالخألا ص394 ح3  مراکمو  یسوطلا ج1 ص373 . یلامأو  راونألاراحب ج63 ص231-230 ح2 . ---------- 
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« ةامُکْلَا » چراق

اهُؤام َو  ِّنَْملا ، َنِم  ُةَأْمَْکلَا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اذغ 1 - رد  چراق  زا  هدافتسا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  مشچ  نامرد  رد  چراق  شقن 
رتخد همامأ  زا  وا  و  یلع ، رتخد  همطاف  زا  ریـصب  یبا  - 2 تسا ». مشچ  يافـش  نآ  بآ  تسا و  یهلا  ياه  تمعن  زا  چراق  (. » 1 «.) ِْنیَْعلا ُءافِش 

مالـسلا هیلع  ْنینِمْؤُْملاُریمأ  یناتَأ  : » دومرف هک  درک  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  بنیز  شردام  عیبر و  نب  صاعلا  یبا 
، ماش ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناضمر  هام  رد  (. » 2 «.) َةَأْمَْکلا ُّبُِحی  َناک  َو  َلَکَأَف ، ٍةأْمَک ، َو  ٍرْمَت  َو  ٍءاشِِعب  َِیتُأَف  َناضَمَر ، ِرْهَـش  یف 
ار چراق  هراومه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروخ و  یم  نآ  زا  و  دوب ، هدروآ  هارمه  هب  چراق  امرخ و  يرادقم  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  ام  رب 

.« ----------------------------------------------------------------------------- تشاد یم  تـسود 
كردتسم و  مالـسإلا ج2 ص147 ح520 . مئاعد  لئاسولا ج16 ص424 ح3 . كردتـسم  و  ح 51 ، ص 159  راونـالاراحب ج 41  --- 

لئاسولا ج16 ص424 ح3.

« َّسَخْلَا » وهاک

ار اذغ  تسا و  روآ  باوخ  هک  دیروخب  وهاک  (. » 1 «.) َماعَّطلا ُمِضْهَی  َو  َساَعُّنلا ، ُثِرُوی  ُهَّنإَف  َّسَْخلا  اُولُک   » اذـغ مضه  وهاک و  باوخ  وهاک و 
.« -------------------------------------------------------------------------------- دـنک یم  مضه 

. سخلا باب  قالخألا ص396 ح2 . مراکم  و  باطخلا ج3 ص244 ح4717 . روثأمب  سودرفلا  راونألاراحب ج63 ص239 ح2 .

« رَتْعَصْلَا » رپلگ

ِةَدْعِْملا یف  ُریصَی  ُهَّنإ  ُلوُقَی : َناَک  َو  ِرَتْعِّْصلا ، مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاُریمأ  ُءاَود  َناَک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدعم  یکاپ  رَپلُگ و  شقن 
نانوچ دنک ، یم  كاپ  ار  هدعم  رَپلُگ  دومرف : یم  هراومه  و  دوب ، رَْپلُگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياود  هراومه  (. » 1 .) ِۀَفیطَْقلا ِلْمَخَک  ًالْمَخ 

.« ------------------------------------------------------------------------------- ار ندب  هلوح  هک 
باب 130. ۀعیشلا ج25 ص217 ح1  لئاسو  و  نساحملاو ص594 ح114 . یفاکلا ج6 ص375 ح1 . - 

« موَّثلَا » ریس

ندروخ (. » 1) ًاَخُوبْطَم َّالإ  ِمْوُّثلا  ُلْکأ  ُّحِصَیال  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يرامیب 1 - نامرد 70  ریس  ریس  زا  هدافتـسا  شور 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  درک  لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  سودرف  - 2 دـشاب ». هتُخپ  هـکنآ  زج  تـسین ، اور  ریس 
نامرد ریس  اریز  دینک ، نامرد  ار  دوخ  ياهدرد  نآ  اب  و  دیروخب ، ریـس  (. » 2 .) ًءاد َنیْعبَس  ْنِم  ٌءاَفِـش  ِهیف  َّنإَف  ِِهب ، اوُوادَت  َو  َمْوُّثلا  اُولُک  دومرف :

.« ----------------------------------------------------------------------------- تسا يرامیب  داتفه 
باطخلا ج3 روثأمب  سودرفلاو  قالخألا ص394 ح3 . مراکم  لئاسولا ج16 ص432 ح3 . كردتسمو  راونألاراحب ج63 ص251 . --- 

ص245 ح4721.

« سدعلا » سدع

: دومرف هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  وا  شردـپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  کـشا  رد  سدـع  شقن  بلق  رد  سدـع  شقن 
.« ------ دزاس یم  يراج  ناوارف  ار  اه  کشا  دنک و  یم  نابرهم  ار  بلق  سدع  ندروخ  (. » 1 .) َۀَْعمَّدلا ُعَرْسَی  َو  َْبلَْقلا ، ُّقِرَی  ِسَدَْعلا  ُلْکأ 
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یفاکلا ج6 ص343 ح1. -------------------------------------------------------------------------- 
باب 68 ح1. ۀعیشلا ج25 ص127  لئاسو  و 

« ْباَّنَعْلَا » باّنع

: تفگ بیـضخلا  یبا  نبا  - 2 دـیادز ». یم  ار  ندـب  ترارح  بَت و  باّنع  (. » 1 .) یّمُْحلِاب ُبَهْذَـی  ُباَّنَْعلَا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1
، نم ِياـقآ  يا  متفگ : مدرک . تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  باوـخ  رد  هک  مدـید  یمن  ار  ییاـج  دـش و  دیفـس  نم  مشچ 

نم شکب ». دوخ  مشچ  رب  هدیبوک و  ار  باّنع  (. » 2) ِِهب ْلِحَتْکاَف  ُْهقَدَف  َباَّنَْعلا ، ِذُخ  دومرف : ترضح  ینک ؟ یم  هدهاشم  تسا ، رامیب  ممـشچ 
نونکا مه  و  متفای ، زاـب  ار  دوخ  یئاـنیب  تسب و  َرب  تخر  نم  مشچ  زا  یکیراـت  مدیـشک ، مشچ  رب  همرُـس  ناـنوچ  مدـیبوک و  ار  باـّنع  مه 

. --------------------------------------------------------------------------- تسا ملاس  نم  نامشچ 
ح2. بانعلا ، باب  قالخألا ص390-381 ، مراکم  بانعلا ح1 . باب  قالخألا ص380  مراکم  ۀمئألا ص50 و  بط  ----- 

« نابللا » ردنک

ترضح اهدرد 1 - نامرد  رُدـنُک و  هظفاح  تیوقت  رُدـنُک و  مغلب  نامرد  رُدـنُک و  ناهد  تشادـهب  رُدـنُک و  اه  نادـند  تشادـهب  رُدـنُک و 
مکحم ار  اه  نادند  رُْدنُک  ندیوج  (. » 1 .) ِّمَْفلا ِحیِرب  ُبَهْذَی  َو  َمَْغلَْبلا ، یِْقنَی  َو  َسارْضْألا ، ُّدُّشَی  ِناَّبُّللا  ُغْضَم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مغلب رُْدنُک  ندیوج  (. » 2) َمَْغلَْبلا ُبیُذی  ِناَّبُّللا  ُغْضَم  دومرف : ترضح  يرگید  لقن  رد  - 2 دََرب ». یم  ار  ناهد  َِدب  يوب  و  دیادز ، یم  ار  مغلب  و 
ٌثالَث ُِّیلَع : ای  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تاشرافـس  رد  - 3 دیادز ». یم  ندب  زا  ار 

ار يراـمیب  تیوـقت و  ار  هظفاـح  هک  تسا  زیچ  هـس  یلع ، يا  (. » 3 .) ِنآْرُْقلا ِةَءارَق  َو  َكاَوَّسلا  َو  َناَّبُّللا  َمـْقُّسلا : َْنبَهْذـَـی  َو  ِظـْفِْحلا  یف  َنْدِزَی 
.« -------------------------------------- نآرق تئارق  یمّوس  و  ندز ، كاوسم  يرگید  و  رُْدنُک ، یکی  دـنک ، یم  نامرد 

قـالخألا مراــکم  و  لوـقعلا ص101 . فــحتو  ح5 . لاــصخلا ص153  ------------------------------------------ 
راونألاراحب ج63 ص443 ح3. نمض ح2 . راونألاراحب ج63 ص443  ص423 ح3 .

« جسفنبلا » نابزواگ ِلُگ  هشفنب ،

ْنِم اهَّرَح  َّنإَف  ِدِراْبلا  ِءاْملا  َو  ِجَسْفَنَْبلِاب  یَّمُْحلا  َّرَح  اوُرِسْکَأ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هشفنب 1 - ِلُگ  شزرا  بت  نامرد  هشفنب و  ِلُگ 
يرگید لقن  رد  - 2 تسا ». مّنهج  يامرگ  زا  بت  ترارح  اریز  دـینک ، فرطرب  درـس  ِبآ  هشفنب و  ِلُگ  اـب  ار  َبت  ترارح  (. » 1 .) َمَّنَهَج ِحیف 

ار هشفنب  ِلُگ  (. » 2 .) ًاوْسَح ُهوُسََحل  ِجَسْفَنَْبلا  یف  اَم  ُساَّنلا  َِملَع  َْول  َلاق : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنإَف  ِجَسْفَنَْبلِاب  اوُطْعَتِْـسا  دومرف :
، دراد دوجو  دئاوف ي  هچ  هشفنب  ِلُگ  رد  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اریز  دیربب ، رگیدـکی  يارب 

.« ------------------------------------------------------ دندروخ یم  هراومه  اذغ  هارمه  تشروخ  نوچ  ار  نآ 
راونألاراحب ج59 ص221 ح3. راونألاراحب ج59 ص221 ح2 . -------------------------- 

« ْلَمْرَحْلَا » دنپسا

َو َْنیَْنِثا  ْنِم  ٌءاَفِش  اَهِعْرَف  یف  َو  ٌةَرْشَن ، ِلَمْرَْحلا  ِلْصأ  یف  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اه  يرامیب  نامرد  دنپسا و  يداش  دنپسا و 
.« ---------------------- تسا يرامیب  ود  داتفه و  نامرد  نآ  ياه  هقاس  اه و  گرب  روآ و  يداش  دنپـسا  هشیر  (. » 1 .) ًءاد ِنیْعبَس 

تایرفعجلاو مالـسإلا ج2 ص150 ح535  مئاعد  ---------------------------------------------------------- 
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كردتسملاو ج16 ص460 ح7-8. ص244 .

« یمطخلا » یمطخ ِلگ 

(. 1 .) َراذـْقْألا یِْقُنی  َو  ِنَرَّدـلِاب  ُبَهْذَـی  ِّیِمْطَْخلِاب  ِْسأَّرلا  ُلْسَغ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رَـس 1 - تشادـهب  یمطخ و  لُگ 
زا مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ّبـط  باـتک  رد  - 2 درب ». یم  نـیب  زا  ار  اـه  یکاـپان  دـیادز و  یم  ار  اـه  كرچ  یمطخ ، ِلُـگ  اـب  رـَـس  نتــسش  »

یِّقَُنی َو  ِنَرَّدلِاب  ُبَهْذَی  ِّیِمْطَْخلَاب  ِْسأَّرلا  ُلْسَغ  دومرف : شرافـس  دوخ  نارای  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.« ------------------ دنک یم  دوبان  رَس  رد  ار  يذوم  تادوجوم  دیادز و  یم  ار  اه  كرچ  یمطخ  ِلُگ  اب  رَس  نتسش  (. » 2 .) ِّباوَّدلا

راونألاراحب ح8 . ص87  راونـألاراحب ج73  -------------------------------------------------------------- 
ج73 ص88-87 ح8.

« ءانحلا » انح

ُءاَّنَْحلَا دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تشادهب  انح و  صََرب  ماذج و  نامرد  انح و 
.« دنک یم  نمیا  صََرب ، ماذج و  يرامیب  زا  ار  ناسنا  هرون ، لامعتسا  زا  سپ  ندیلام  ندب  رب  انح  (. » 1 .) ِصَرَْبلا َو  ِماذُْجلا  َنِم  ٌناَمَأ  ِةَروُّنلا  َدَْعب 

راونـــــــألاراحب -------------------------------------------------------------------------------- 
ج73 ص89 ح6.

« ةرونلا (» کهآ  ) تفاظن يوراد 

روآ و طاشن  ندیلام  هرون  (. » 1 .) ِدَسَْجِلل ٌروُهَط  َو  ٌةَرْشَن  ُةَروُّنلَا  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
یف ُةَروُّنلا  ُزوَُجت  َو  ٌّرِمَتْـسُم ، ٌسْحَن  ُهَّنإَف  ِءاَعبْرْألا  َمْوَی  یَّقوَتَی  ْنأ  ِلُجَّرِلل  یغَْبنَی  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 2 تسا ». ندب  یکاپ  لماع 

رد هک  تسا  زیاج  اّما  تسا ، یکرابم  ان  زور  هراومه  هک  دنک  يراد  نتشیوخ  هبنـشراهچ  زور  رد  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  (. » 2 .) ِماَّیْألا ِِرئاَس 
َرْـشَع ِۀَسْمَخ  ِّلُک  یف  یلْطَی  ْنأ  ِنِمْؤُْمِلل  ُّبِحُأ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - 3 دزاس ». كاپ  ار  دوخ  هدرک و  فرـصم  هرون  اـهزور  رگید 

.« ----------------------------- دلامب هرون  ار  دوخ  ندب  زور ، ره 15  رد  هک  نمؤم  يارب  تسا  راوازس  (. » 3 .) ِةَروُّنلا َنِم  ًاَمْوَی 
ص92. راونـألاراحب ج73  ح5 . ص89  راونــألاراحب ج73  --------------------------------------------------- 

نمض ح5. راونألاراحب ج73 ص89 

« كاوسلا » ندز كاوسم 

رقف اب  هزرابم  رد  كاوسم  شقن  اذـغ  مضه  كاوسم و  هظفاح  تیوقت  كاوسم و  مشچ  رون  كاوسم  نادـند  ناهد و  تشادـهب  كاوسم و 
(. 1 .) ّمَْفِلل ٌۀَِـبیْطَم  َو  ملـسو ، هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ِّیبَّنِلل  ٌۀَّنُـس  َو  َّلَـجَوَّزَع ، ِهَّللا  ِةاـضْرَم  ْنـِم  ُكاوَّسلا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  - 1
.« دراد یم  هگن  وبـشوخ  ار  ناهد  هک  تسا ، ربمایپ  تّنـس  هب  ندرک  لمع  تسا و  ندرک  مهارف  ار  گرزب  يادـخ  يدونـشخ  ندز  كاوسم  »

دایز ار  مشچ  رون  ندز  كاوسم  (. » 2 .) َرَصَْبلا ُولْجَی  ُكاوَّسلا  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
ِةَءارَق َو  ُمْوَّصلا ، َو  ُكاوَّسلا ، ِظـْفِْحلا : یف  َنْدِزَی  ْمَْغلَْبلاـِب َو  َْنبَهْذَـی  ٌثـالَث  دومرف : هک  دـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 3 دنک ». یم 

یتیاور رد   - 4 ندـناوخ ». نآرق  نتفرگ و  هزور  ندز ، كاوسم  دـنک : یم  داـیز  ار  هظفاـح  عـفد و  ار  مغلب  هک  تسا  زیچ  هس  (. » 3 .) ِنآْرُْقلا
ِناَْسنْإلا ِنَع  ُعَفْدَـی  َو  ِسارْـضْألا ، َعاَجْوأ  ُبَهْذَـی  َو  َماَـعَّطلا ، ُء  يِرْمَی  َو  ِمْهَْفلا ، َةَّدِـش  ُبِجُوی  َكاوَّسلا  َّنَأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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ار نادند  ياه  يرامیب  و  دنک ، یم  مضه  ار  اذغ  و  دنک ، یم  دایز  ار  مهف  تردق  ندز  كاوسم  انامه  (. » 4 ...«.) ِْرقَْفلا ِنَع  ینْغَتْسَی  َو  َمْقُّْسلَا ،
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  یتیاور  رد  - 5 تسا ». یتسدـیهت  رقف و  زا  تاجن  لماع  و  دََرب ، یم  ناسنا  نَت  زا  ار  يراـمیب  و  دـنک ، یم  ناـمرد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  - 6 دزاس ». یم  دونـشخ  ار  ادخ  كاپ و  ار  ناهد  ندز  كاوسم  (. » 5 .) ِّبَّرِلل ٌةاضْرَم  ِّمَْفِلل  ٌةَرَّهَطُم  ُكاَوَّسلا  دومرف :
كاپ ندز  كاوسم  اب  ار  نآ  تسا ، نآرق  ياـه  هار  امـش  ياـه  ناـهد  اـنامه  (. » 6 .) ِكاَوَّسلاـِب اـهوُرِّهَطَف  ِنآْرُْقلا  ُقُرُط  ْمُکَهاْوفأ  َّنإ  دومرف :

رخآ رد  ناهاگحبص و  رد  (. » 7 .) َناضَمَر ِرْهَـش  یف  ِهِرِخآ ، یف  َو  ِراَهَّنلا  ِلَّوَأ  یف  َكاَتْـسَی  مالـسلا  هیلع  ِّیلَع  َناَک  هک : دنا  هدروآ  - 7 دینک ».
.« ------------------------------------------------------- دز یم  كاوسم  ناضمر  هام  رد  راطفا  ماـگنه  هب  زور 

نساحملاو ص495 ح4 . یفاـکلا ج6  ص155 . لاـصخلاو ج2  ح15 . ص129  راونـألاراحب ج73  ------------------------- 
كردتسم راونألاراحب ج73 ص138 . نساحملا . نع  راونألاراحب ج73 ص133 ح41  ۀعیشلا ج2 ص7 ح10 . لئاسو  و  ص562 ح951 .

عنقملاو ص8. هیقفلا ج1 ص32 ح112 . راونالاراحب ج73 ص138 ح49 . لصف 27 و  رابخألا ص68  عماج  و  لئاسولا ج1 ص361 ح6 .
دانسإلا ص43. برق  ۀعیشلا ج2 ص23 . لئاسو  و 

« لَسَعْلَا » لسع

هیلع نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لد 1 - يداش  لسع و  مکـش  درد  نامرد  لسع و  مغلب  نامرد  لسع و  اهدرد  ناـمرد  لـسع 
ٌءاَفِـش ِهیف  ُُهناَوـْلأ  ٌفـِلَتُْخم  ٌباَرَـش  اَِـهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  :» َّلَـجَوَّزَع ُهَّللا  َلاَـق  ٍءاد ، ِّلُـک  ْنِم  ِءاـفِّشِلل  ِلَـسَْعلا  ُقـَْعل  دوـمرف : هک  درک  لـقن  مالـسلا 

گرزب زیزع و  يادخ  هک  تسا  يرامیب  ره  نامرد  لسع  ندروخ  (. » 3 .) َمَْغلَْبلا ُبیُذی  ( 2) ِناَّبُّللا ُغْضَم  َو  ِنآْرُْقلا ، ِةَءارَق  َعَم  َوُه  َو  ( 1 «) ِساَّنِلل
رُدنُک ندیوج  نآرق و  تئارق  اب  لَسَع  و  تساه ) ناسنا  يافش  نآ  رد  هک  یگنراگنر  یندیـشون  اهروبنز  مکـش  زا  دوش  یم  جراخ  : ) دومرف

.« تساه درد  يافش  لسع  رد  (. » 4 .) ٌءاَفِش ِهیف  ُلَسَْعلَا  دومرف : هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  - 2 درب ». یم  نیب  زا  ار  مغلب 

.« دوش یمن  نامرد  رگید  زیچ  اب  لَسَع  زا  ریغ  هب  يراـمیب  (. » 5 .) ٍلَسَع َِۀبْرَش  ِْلثِِمب  ٌضیرَم  ِفْشَتْسَی  َْمل  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 3
ًۀَبیط اَِهلاَم  ْنِم  ًاْئیَش  اَْهنِم  ْبِهْوَتِْسا  َلاَق : ْمَعَن ، َلاَق : ٌۀَجْوَز ؟ ََکلَأ  َلاَقَف : ینَْطب ، ٌعِجُوم  یِّنإ  َُهل : َلاَق  ًالُجَر  َّنإ  هک : دش  لقن  یشایع  باتک  زا  - 4

«، ًاکَراَبُم ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  اَْنلََّزن  َو  : » ِِهباَتِک یف  ُلوُقَی  َهَّللا  ُْتعِمَس  یِّنإَف  ُْهبَرْشا ، َُّمث  ِءاَمَّسلا ، ِءاَم  ْنِم  ِْهیَلَع  ْبَکْسا  َُّمث  ًالَسَع ، ِِهب  ِرَتْشا  َُّمث  اَهَـسْفَن ، ِِهب 
(. 8 «) ًائیرَم ًائینَه  ُهُولُِکف  ًاسْفَن  ُْهنِم  ٍء  ْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنإَف  :» َلاَق َو  (. 7 «) ِساَّنِلل ٌءاَفِش  ِهیف  ُُهناَْولأ  ٌِفلَتُْخم  ٌباَرَش  اَِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  :» َلاَق َو  (. 6)

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  یصخش  (. » 9 .) یفَشَف َلَعَفَف  َلاَق : یلاَعَت ، ُهَّللا  َءاَش  ْنإ  َْتیَفَـش  ُءيرَْملا  ُءینَْهلا  َو  ُءاَفِّشلا  َو  ُۀَکَرَْبلا  ِتَعَمَتْجا  اذإ  َو 
رادرب يرادقم  لماک  تیاضر  اب  دوخ  رسمه  ِلام  زا  دومرف : يرآ ، تفگ : يراد ؟ نز  دومرف : ترضح  مشاب ، یم  مکـش  درد  ياراد  تفگ :

نامـسآ زا  ام  : ) دومرف هک  مدینـش  نآرق  شباتک  رد  ادخ  زا  اریز  شونب ، نک و  طولخم  ناراب  بآ  اب  ار  نآ  نک و  يرادیرخ  لَسَع  نآ  اب  و 
و تساه ، ناسنا  درد  ناـمرد  نآ  رد  هک  گـنراگنر  یلَـسَع  ناروبنز ، مکـش  زا  دوش  یم  جراـخ  : ) دومرف و  مینک ) یم  لزاـن  یکراـبم  ِبآ 
كرابم و نامرد و  تکرب و  هاگره  سپ  دشاب ،) اراوگ  كرابم و  امش  رب  هک  ار  نآ  دیروخب  سپ  دش ، ضراع  امـش  رب  يزیچ  رگا  : ) دومرف

نامرد مدرک و  لمع  ماما  روتـسد  قبط  تفگ : صخـش  نآ  دهاوخب ». گرزب  يادخ  رگا  تفرگ ، یهاوخ  افـش  دیآ ، درِگ  اجکی  رد  اراوگ 
يدرد ره  نامرد  لَسَع  (. » 10 .) َْبلَْقلا ُولْجَی  َو  َمَْغلَْبلا ، ُّلِقَی  ِهیف ، َءاَد  َالَو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ٌءاَفِش  ُلَسَْعلَا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 5 مدش .

نینمؤملاریما زا  بابّللا  بل  باتکرد  يدـنوار  بطق  - 6 دـنک ». یم  طاشن  اـب  ار  بلق  دـیادز و  یم  ار  مغلب  تسین ، نآ  رد  يراـمیب  تسا و 
ِءاَِمب سی  ُةَروُس  ُُبتْکَی  َُّمث  ًالَـسَع ، اَِهب  يرَتْشَی  َو  اَِهقادِص ، ْنِم  َمِهارَد  ُۀـَثالَث  ِِهتَأَْرِما  َلَأْسَیَف  ٌۀَّلِع  ُْهَتباَصأ  ْنَم  دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع 

شرسمه رهَم  زا  مهرد  هس  دش ، رامیب  هک  یسک  (. » 11 .) ُكَراَبُْملا َو  ُءاَفِّشلا  َو  َء  يِرَْملا  َو  ُء  ِینَْهلا  َُهل  َعَمَتْجا  ُهَّنِأل  ُهَّللا ، ُهاَفَش  ُُهبَرْـشَی ، َو  ِرَطَْملا 
زیچ وا  هک  اریز  داد ، دهاوخ  افش  ار  وا  ادخ  دشونب ، لَسَع  نآ  اب  هتـشون  ناراب  بآ  اب  ار  سی  هروس  سپ  دنک ، يرادیرخ  لَسَع  نآ  اب  هتفرگ 

.« ------------------------------------------------------ تسا هدرک  عمج  ار  تکرب  ءافش و  اراوگ و  كرابم و 

نامرد تشادهب و  مالسلا و  هیلع  یلع  زا 69ماما  هحفص 55 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لئاسو ج25 یفاکلا ج6 ص332 ح2 . ۀحفـص .... اهحرـش  عجار  نابللا : ۀـیآلا 69 . لحنلا : ةروس  -------------------------- 
ةروس ق: لئاسو ج25 ص100 ح10 . نساحملا ص499 ح616 . لئاسو ج25 ص99 ح7 . نساحملا ص499 ح612 . ص99-98 ح5 .

قالخألا مراکم  ۀعیشلا ج25 ص101-100 ح14 . لئاسوو  نایبلا ج2 ص7 . عمجم  ۀیآلا 4 . ءاسنلا : ةروس  ۀیآلا 69 . لحنلا : ةروس  ۀیآلا 9 .
لئاسولا ج16 ص368 ح13. كردتسم  لئاسولا ج16 ص267 ح7 . كردتسمو  ص166 .

« محَّللا » تشوگ

يراوخ تشوگ  رد  فارـسا  نایز  اه  ناـمرد  غرم و  تشوگ  اـه  يراـمیب  واـگ و  تشوگ  قـالخا  تشوگ و  یناوتاـن  يرغـال و  تشوگ و 
، َمْحَّللا اُولُک  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ّتینابصع 1 - نامرد  جاّرد  تشوگ 

اُونِذْأَف ٍۀَّباد  ْوأ  ٍناَْسنإ  نِم  ْمُکِدَحَأ  ُْقلُخ  َءاس  اذإ  َو  ُهُْقلُخ ، َءاَس  ًاَمْوَی  َنیَعبْرَأ  َمْحَّللا  ْلُکْأَی  َْمل  ْنَم  َو  َمْحَّللا ، ُِتْبُنی  َمْحَّللا  َو  ِمْحَّللا ، َنِم  َمْحَّللا  َّنإَف 
زور هک 40  یـسک  و  دنایور ، یم  تشوگ  تشوگ ، و  دیآ ، یم  دیدپ  تشوگ  زا  تشوگ  هک  دـیروخب ، تشوگ  (. » 1 .) ُهَّلُک َناذْألا  ِِهنُذُأ  یف 

.« دیئوگب ناذا  وا  شوگ  رد  دش  قالخا  َدب  امش  زا  یناویح  ای  دش  قالخا  َدب  امش  زا  یکی  هاگره  سپ  دوش ، یم  قالخا  َدب  دروخن  تشوگ 
ِگرزب (. » 2 .) ُمْحَّللَا ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِماَعَط  ُدِّیَـس  دومرف : هک  درک  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - 2

(. 3 .) ٌءاد ِرَقَْبلا  ُموُُحل  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3 تسا ». تشوگ  ترخآ  ایند و  ياهاذغ 
نینمؤملاریما تمدخ  رد  هک : درک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  دش  لقن  طابـسأ  نب  یلع  زا  - 4 تساز ». يرامیب  واگ  تشوگ  »

(. 4 .) اِهتَُّوق ِلْضَِفب  ِۀَـعیبَر  ْنِم  ٌةاتَف  ُْهتَّذَـغ  ٍخْرَف  ُمَْحل  ِمْحَّللا  ُبَیْطأ  دومرف : ترـضح  نآ  دـمآ ، ناـیم  هب  غرم  تشوگ  زا  تبحـص  مالـسلا  هیلع 
: هک درک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5 دـشاب ». هداد  اذـغ  يراهب  هامکی  ار  وا  یناوج  هک  تسا  هجوج  ِتشوگ  تشوگ ، نیرت  هزیکاـپ  »

تشوگ ندروخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هراومه  (. » 5 .) ِرْمَْخلا ِةَواَرَضَک  ٌةَوارَض  َُهل  َّنإ  ُلوُقَی : َو  ِمْحَّللا ، َنامْدإ  ُهَرْکَی  مالـسلا  هیلع  ِّیلَع  َناَک 
ماما - 6 تسا ». روآ  نایز  ندب  يارب  بارش  نانوچ  هک  دیروخن  تشوگ  موادم  روطب  دومرف : یم  و  تشاد ، تهارک  اهاذغ  مامت  رد  ناوارف 
رظن زا  یناملسم  هاگره  (. » 6 .) ِنَبَّْللِاب َمْحَّللا  ِلُکْأَْیلَف  ُِملْسُْملا  َفُعَض  اذإ  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص 
اکَش ِءاَِیْبنْألا  َنِم  ًاِّیبَن  َّنإ  دومرف : هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  - 7 دروخب ». ریش  اب  ار  تشوگ  سپ  دش ، ناوتان  یمـسج 

یمـسج یناوتان  زا  یهلا  ناربماـیپ  زا  یکی  (. » 7 .) ْمِهِـسُْفنأ یف  ُةَّوُْقلا  َِتنابَتْـساَف  ِنَبَّللِاب ، َمْحَّللا  اُولُکْأَی  ْنأ  ْمُهَرَمَأَـف  ِِهتَّمُأ ، یف  َفْعَّضلا  ِهَّللا  َیلإ 
دنمورین نانآ  ياه  ندب  هک  دندرک  نینچ  دیروخب ، ریـش  اب  ار  تشوگ  ات  دومرف  روتـسد  ار  نانآ  دنوادخ  درک ، تیاکـش  ادـخ  هب  دوخ  تّما 

َّلِقَی ْنأ  ُهَّرَس  ْنَم  دومرف : یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دومرف : هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 8 دش ».
دش لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  - 9 دروخب ». جاّرُد  تشوگ  زا  دیآ ، مشخ  هب  رتمک  دراد  تسود  هک  یـسک  (. » 8 .) َجاَّرُّدلا ِلُکْأَْیلَف  ُهُْظیَغ ،

َو ٌءافِش ، اَهَناَکَم  ْتَتَْبنأ  َّالإ  ِةَدْعِْملا  ِیف  ُعَقَت  ٌۀَعَْـضب  اَمُْهنِم  َْسَیل  َلاَقَف : َمْحَّشلا ، َو  َمْحَّللَا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  َْدنِع  َرِکُذ  دومرف : هک 
: دومرف ترـضح  نآ  هک  دش  تبحـص  ِیپ  تشوگ و  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  (. » 9 .) ٌءاَد اَِهناَکَم  ْنِم  ْتَجَرْخأ 

نینمؤملاریما زا  - 10 ددرگ ». یم  جراخ  ندب  زا  يدرد  دـهد و  یم  افـش  هکنآ  زج  دریگ ، یمن  رارق  ناسنا  هدـعم  ِیپ  ای  تشوگ  زا  يا  هراپ 
یف ْمُْکنِم  َخَـفَن  ْنَم  َنیماَّحَّللا  َرَـشْعَم  اَی  دومرف : یم  تفر و  یم  اه  یباّصق  تمـسق  هفوک ، رازاـب  رد  ترـضح  نآ  هک  دـش  لـقن  مالـسلا  هیلع 
یم رگید  تمـسق  ای  نار  رد  یـضعب  . ) تسین ام  زا  دـمدب  تشوگ  رد  رگا  امـش  زا  یـسک  اـه ، شورف  تشوگ  يا  (. » 10 .) اَّنِم َْسیَلَف  ِمْحَّللا 

.(« ----------------------------------------------------------------- دوش هداد  ناشن  هتـسجرب  هک  دندیمد 
ۀعیشلا لئاسو  ۀعیشلا ج25 ص46 ح5 . لئاسو  ۀعیشلا ج25 ص42 ح11 . لئاسو  ۀعیشلا ج25 ص42 ح8 . لئاسو  --------------- 

كردتسم ۀعیشلا ج25 ص60 ح7 . لئاسو  ۀعیشلا ج25 ص59-58 ح2 . لئاسو  ح57 . ، 69 راونالاراحب ج63 ص70 -  ج25 ص47 ح3 .
راحبلا ج7 ص580. ۀنیفس  راونألاراحب ج63 ص59-58 ح8 . لئاسولا ج16 ص348 ح1 .
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« ضیبلا » غرم مخت 

ِهَّللا َیلإ  اکَـش  ِءاَِیْبنْألا  َنِم  ًاِّیبَن  َّنإ  دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هتابن  نب  غبـصا  نادـنزرف  يداـیز  غرم و  مخت 
دنزرف ندوب  كدنا  زا  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  (. » 1 .) ْمِهیف ُلْسَّنلا  َُرثَکَف  اُولَعَفَف ، ِضیْبلا ، ِلْکَِأب  ْمُهَُرمْأَی  ْنأ  ُهَرَمَأَف  ِِهتَّمأ ، یف  ِلْسَّنلا  ُۀَِّلق  یلاَـعَت 

.« ------ دش دایز  ناشنادنزرف  دندرک و  نینچ  دنروخب ، غرم  مخت  وا  تّما  ات  دومرف  روتسد  دنوادخ  درک ، تیاکش  ادخ  هب  دوخ  تّما  رد 
ۀعیــــشلا ج25 لــــئاسو  -------------------------------------------------------------------------- 

ص80 ح7.

« نبّللا » ریش

ِرَقَْبلا ُناَْبلَأ  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ریش 1 - یئاذغ  شزرا  اه  يرامیب  نامرد  واگ و  ریش 
ُدَحأ ُنَبَّللَا  دوـمرف : هـک  درک  لـقن  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  زا  مـکحلاررغ  رد  يدـمآ  - 2 تسا ». يرامیب  ناـمرد  واـگ  ریـش  (. » 1 .) ٌءاَود
ٌءاَفِش ِنَبِّللا  ُوَّسَح  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3 تسا ». تشوگ  نانوچ  ریش  (. » 2 .) ِْنیَمْحَّللا
لقن شناردپ  زا  وا  رفعج و  زا  میهاربا  نب  ثایغ  - 4 گرم ». زج  تسا  يرامیب  ره  نامرد  موادم  ندروخ  ریش  (. » 3 .) َتْوَْملا َّالإ  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم 
راطفا ماگنه  هب  هک  تسناد  یم  بحتسم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ایوگ  (. » 4 .) ِنَبَّللا یَلَع  َرِطُْفی  ْنأ  ُّبِحَتْسَی  َناک  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنَأ  هک : درک 

.« ------------------------------------------------------------------------------ دـیامرف لوانت  ریش 
راونألاراحب ج63 ص101 ح20. راونألاراحب ج63 ص95-94 ح1 . مکحلاررغ ج1 ص62 ح1649 . لئاسو ج25 ص113 ح3 . -- 

« کَمَّسلا » یهام

ُبیُذی ُهَّنإَف  ِکَمَّسلا ، َلْکَأ  اُونِمُْدتال  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرغال 1 - یهام و  تشوگ 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2 دنک ». یم  رغال  ار  ندب  اریز  دـیروخن ، یهام  تشوگ  موادـم  روطب  (. » 1 .) َدَسَْجلا

نینمؤملاریما زا  ریصب  یبا  - 3 دنک ». یم  بآ  ار  ندب  تشوگ  هزات  یهام  ندروخ  (. » 2 .) َمْحَّللا ُبیُذی  ُّيِرَّطلا  ُکَمَّسلا  دومرف : هک  درک  لقن 
.« ------ دنک یم  بآ  ار  ندب  تشوگ  نایهام ، تشوگ  ندروخ  (. » 3 .) َدَسَْجلا ُبیُذی  ِناتیْحلا  ُلْکَأ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع 

ۀعیــــشلا ج25 لــــئاسو  -------------------------------------------------------------------------- 
.38 باب ۀعیشلا ج25 ص77 ح2  لئاسو  ۀعیشلا ج25 ص76 ح7 . لئاسو  ص77 ح1 .

« ْنَمَّسلَا » نغور

درک لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دوخ ، ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناتـسبات 1 - رد  اهدرد  نامرد  نغور و  اهدرد  نامرد  نغور و 
ِْفیَّصلا یف  َوُه  َو  ٌءاََود ، ُنَمَّسلا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  - 2 تساه ». درد  نامرد  واـگ  نغور  (. » 1 .) ٌءاََود ِرَقَْبلا  ُنَمَـس  دومرف : هک 

یم ناسنا  هچنآ  زا  و  ناتـسمز ، اـت  دـنک  یم  رثأ  رتهب  ناتـسبات  رد  نغور  تسا ، اود  نغور  (. » 2 .) ُُهْلثِم ًاَفْوَج  َلَخَد  اَـم  َو  ِءاَـتِّشلا ، ِیف  ُْهنِم  ٌْریَخ 
.« ------------------------------------------------------------------------------- تسا رتهب  دروخ 

ۀعیشلا ج25 ص107 ح3. لئاسو  ۀعیشلا ج25 ص107 ح2 . لئاسو  - 

« حْلِملا » کَمَن
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کَـمَن و هرجنح  قلَح و  ناـمرد  کَـمَن و  نوـنج  صََرب و  ماذـج و  ناـمرد  کَـمَن و  يراـمیب  نامرد 70  کَمَن و  اـهدرد  ناـمرد  کَـمَن و 
اُؤَْدبِا دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مکـش 1 - درد  نامرد  کَمَن و  نادند  ناهد و  تشادـهب 

یم مدرم  رگا  دـینک ، زاغآ  کَمَن  اب  ار  اذـغ  (. » 1 .) ِبَّرَجُمْلا ِقایرِّتلا  یَلَع  ُهوُراتْخَال  ِحـْلِْملا  یف  اَم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  وَلَف  ْمُکِماَـعَط  ِلَّوأ  یف  ِحـْلِْملِاب 
لقن مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2 دنتـشاد ». یم  مّدقم  ورادشون  رب  ار  وا  تسا  کَمَن  رد  دئاوف ي  هچ  دنتـسناد 

ادخ دنک ، زاغآ  کَمَن  اب  ار  ندروخ  اذغ  هک  یـسک  (. » 2 .) َوُه اَم  ُدابِْعلا  ُمَْلعَی  اَم  ًءاَد  َنیْعبَـس  ُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذأ  ِْحلِْملِاب  َأَدـَب  ْنَم  دومرف : هک  درک 
لوسر دومرف : هک  درک  لقن  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 3 دـنناد ». یمن  مدرم  هک  دـنک  یم  جراخ  وا  نت  زا  ار  يرامیب  عون  داتفه 

َو ُماذُْجلا  اهانْدَأ  ًءاَد  َنیْعبَـس  ْنِم  ٌءاَفِـش  ُهَّنإَف  ِحـْلِْملِاب  َْکیَلَع  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
نونج صََرب و  ماذج و  اهنآ  نیرتکچوک  هک  تسا  يرامیب  داتفه  نامرد  کَمَن  اریز  کَمَن ، زا  هدافتسا  هب  داب  وت  رب  (. » 3 .) ُنُونُْجلا َو  ُصَرَْبلا 

َو ِْقلَْحلا  ُعَجَو  َو  هک : درک  شرافـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرگید  ثیدـح  رد  و  - 4 تسا ».
هیلع قداص  ماما  - 5 دنک ». یم  نامرد  ار  مکش  درد  اه و  نادند  هرجنح و  درد  اریز  دنک ، هدافتـسا  کَمَن  زا  (. » 4 .) ِنْطَْبلا ُعَجَو  َو  ِسارْضْألا 

ُهِْمتْخا َو  ِحـْلِْملِاب  َکِماَعَط  ْحـِتَْتِفا  ٌِّیلَع  اَی  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هک  درک  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا 
اذغ ره  رد  یلع ، يا  (. » 5 .) ُماذُْجلا اهَرَْـسیأ  ِءالَْبلا  ِعاَْونأ  ْنِم  ًاَعَْون  َنیْعبَـس  ُْهنَع  ُهَّللا  َعَفَد  ِْحلِْملِاب  ُهَمَتَخ  َو  ِْحلِْملِاب ، ُهَماَعَط  َحَتَْتفا  ِنَم  َّنإَف  ِْحلِْملِاب ،

عاونا زا  عون  داتفه  ادخ  دنک ، هدافتـسا  کَمَن  زا  اذـغ  نایاپ  زاغآ و  رد  هک  یـسک  اریز  رادرب ، اذـغ  زا  تسد  کَمَن  اب  نک و  زاغآ  کَمَن  اب 
.« --------------------------------------------- تسا ماذج  يرامیب  اهنآ  ِنیرت  هداس  هک  دنک  یم  رود  وا  زا  ار  اهالب 

راحب راحب ج63 ص397 ح14 . راحب ج63 ص397 ح11 . راحب ج63 ص396 ح6 . ----------------------------------- 
راحب ج63 ص398 ح20. ج63 ص398 ح25 .

« ّلِخلا » هکرس

زا ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماـما  زا  ریـصبوبا  هدـعم 1 - ياه  مرِک  نتـشک  هکرـس و  لِد  يداش  هکرـس و  ارفـص  ناـمرد  هکرس و 
ارفص هکرس ، تسا  یبوخ  تشروخ  هچ  (. » 1 .) َْبلَْقلا ِییُْحی  َو  َةَّرُْملا ، ُرِّسُِکی  ُّلَْخلَا  ُماَدإلا  َمِْعن  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نینمؤملاریما زا  شناردپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  ناملـس  نب  دوواد  - 2 دزاس ». یم  هدـنز  ار  بلق  دـنک و  یم  لیاز  ار 
هدعم و ياه  مرِک  هک  هنهک ) هکرس   ) دیروخب هکرس  (. » 2 .) ِنْطَْبلا ِیف  َنادیّدلا  ُُلتْقَی  ُهَّنإَف  ِرْمَْخلا ، َّلَخ  اُولُک  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع 

.« ------------------------------------------------------------------------------ دَشُک یم  ار  هدور 
راونألاراحب ج59 ص165 ح1. ۀعیشلا ج25 ص90-89 ح6 . لئاسو  -- 

« ۀسیرهلا » مدنگ تشوگ و  اب  میلح 

ُطُْشنَت اَهَّنإَف  ِۀَسیرَْهلِاب ، ْمُْکیَلَع  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لِد  يداش  میلح و  یئاناوت  میلح و 
تشوگ و اب  میلح  ندروخ  داـب  امـش  رب  (. » 1 .) ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  َْتلِْزنُأ  یتَّلا  ُةَدـِئاَْملا  َیِه  َو  ًاَـمْوَی  َنیَعبْرأ  ِةَداَـبِْعِلل 

.« ------- دش هدروآ  شربمایپ  يارب  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  یتمعن  میلح  دشخب ، یم  طاشن  امش  هب  تدابع  يارب  زور  لهچ  ات  هک  مدنگ 
راحبلا ج8 ص678. ۀنیفس  ------------------------------------------------------------------------- 

« دیرَّثلا » تشوگبآ رد  هدروخ  سیخ  ِنان 

یلع ماما  - 2 تسا ». برع  ماعط  تشوگبآ  رد  هدروخ  سیخ  نان  (. » 1 .) ِبَرَْعلا ُماَعَط  ُدیرَّثلا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  - 1
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فرصم ار  تشوگبآ  رد  هدروخ  سیخ  نان  هک  یسک  لّوا  (. » 2 .) ُمِشاَه اَنُّدَج  ًاَعیمَج  ِبَرَْعلا  َنِم  ُدیرَّثلا  َمَشَه  ْنَم  ُلَّوأ  َو  دومرف : مالسلا  هیلع 
.« --------------------------------------------------------------------------- دوب مشاه  ام  ّدـج  درک 

لئاسولا ج16 ص353 ح2. كردتسم  لئاسولا ج16 ص353 ح2 . كردتسم  ----- 

« نوتیزلا تیز  » نوتیز نغور 

ترضح هب  یتّیصو  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  یناطیـش 1 - ياه  هسوسو  نوتیز و  نغور  باصعا  نوتیز و  نغور 
يا (. » 1 .) ًاَمْوَی َنیَعبْرأ  ُناَْطیَّشلا  ِِهب  ُّرَُقی  َْمل  ِِهب  َنَهَّدا  َو  َْتیَّزلا ، َلَکأ  ْنَم  ُهَّنإَف  ِِهب ، ْنَهْداَو  َْتیِّزلا ، ِلُک  ُِّیلَع ! اَی  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
لهچ ات  ناطیـش  دـلامب ، ندـب  رب  ار  نآ  دروخب و  نوتیز  نغور  سکره  اریز  نک ، یلام  نغور  ار  ندـب  نآ  اـب  و  روخب ، نوتیز  نغور  یلع ،

.« --------------------------------------------------------------------- دش دـهاوخن  کیدزن  وا  هب  زور 
ۀعیشلا ج25 ص96-95 ح4. لئاسو  ----------- 

« لالخلا » نادند ندرک  لالخ 

یلع ماما  زا  ماذج 1 - نامرد  ندرک و  لالخ  يزور  ندرک و  لالخ  نادـند  ناهد و  تشادـهب  ندرک و  لالخ  ندرک  لالخ  حیحـص  هویش 
-2 تسا ». یتسدـیهت  رقف و  لماع  زگ ، تخرد  بوچ  اب  ندرک  لالخ  (. » 1 .) َْرقَْفلا ُثِرُوی  ِءافْرَّطلِاب  ُلُّلَخَّتلا  دومرف : هک  دش  لقن  مالـسلا  هیلع 

یَّتَح َءاَْملا  َبَرْشَنال  ْنأ  اَْنلَّلَخَت  اذإ  انُُرمْأَی  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شردپ  زا  دیعس ، نب  روث  زا  هّیفـص  یبا  نب  تباث 
وشتسش هدرک ، هزمزم  بآ  اب  ار  نادند  ناهد و  راب  هس  ات  داد  روتـسد  ام  هب  نادند  ندرک  لالخ  زا  سپ  ترـضح  نآ  (. » 2 .) ًاَثالَث ُضَمْضَمَن 
اُولَّلََخت دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  - 3 میشونب ». بآ  سپـس  میهد و 

و يان )  ) ناهد ياضف  هک  دینک  لالخ  ندروخ  اذـغ  زا  سپ  (. » 3 .) َقْزِّرلا ِْدبَْعلا  یَلَع  ُِبلْجَی  َو  ِذِجاوَّنلا ، َو  ِباَّنِلل  ٌۀَّحِـص  ُهَّنإَف  ِماعَّطلا ، َِرثَأ  یلَع 
َّنأ هک : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  - 4 تسا ». ناگدنب  يارب  يزور  بلج  لماع  دراد و  یم  هگن  ملاس  ار  بقع  ولج و  ياه  نادـند 

َقْرِع ُكِّرَُحی  َِکلذ  َّنإَف  ِناَْحیَّرلا ، َو  ِناَّمُّرلِاب  َلَّلَخَتَی  ْنأ  یهَن  َو  ِِهب ، َكاتْسَی  ْنأ  َو  ِبْصَْقلِاب  َلَّلَخَتَی  ْنأ  یهَن  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا 
ار ماذـج  يرامیب  اریز  دـننک ، لالخ  ناحیر  ای  رانا  تخرد  هخاـش  اـب  هک  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (. » 4 .) ِماذُْجلا

.« ------------------------------------------------------------------------------- دـنک یم  تیوقت 
لئاسولا ج16 كردتـسم  ح1 . ص317  لئاسولا ج16  كردتـسم  ح5 . ص438  راونـألاراحب ج63  ح1 . ص436  راونـألاراحب ج63  - 

ص319 ح1.

« ءاملا » ینامرد بآ 

ِلوق یف  هک : دش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  اه 1 - یکاپ  بآ و  بَت  ناـمرد  بآ و 
يزور دومرف : هک  گرزب  زیزع و  يادخ  نخس  ریسفت  رد  (. » 2 .) ُدِراَْبلا ُءاَْملا  َو  ُبَطُّرلَا  َلاَق : (. 1 «) ِمیعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَأُْسَتل  َُّمث  : » َّلجَوَّزع ِهَّللا 

شناردپ زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 2 تساه ». تمعن  نآ  هلمج  زا  درس  ِبآ  امرخ و  داد : حیضوت  دوش ، یم  شـسرپ  اه  تمعن  زا  هک 
َبت ترارح  (. » 3 .) ْمَّنَهَج ِْحیَف  ْنِم  اَهَّرَح  َّنإَف  ِدِراَْبلا  ِءاَْملا  َو  ِجَسْفَنَْبلِاب  یّمُْحلا  َّرَح  اوُرِـسِْکا  دومرف : هک  دـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
ُهَّنإَف ِءاَمَّسلا  َءاَم  اُوبِرِْشا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 3 تسا ». مّنهج  ترارح  زا  بت  ترارح  هک  دیناشن ، ورف  درس  ِبآ  هشفنب و  لُگ  اب  ار 

َِطبْرَِیل َو  ِناْطیَّشلا  َزْجِر  ْمُْکنَع  َبَهْذَی  َو  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنیَو  :» یلاَعَت َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َلاَق  َماَقْـسْألا ، ُعَفْدَـی  َو  َنَدَْـبلا ، ُرِّهَُطی 
گرزب كرابم و  دنوادخ  دیادز ، یم  ار  اهیرامیب  كاپ و  ار  ندـب  هک  دیـشونب  ار  نامـسآ  ِبآ  (. » 5 ( ) 4 «.) َمادـْقْألا ِِهب  َتِّبَُثی  َو  ْمُِکبُوُلق  یلَع 
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کیدزن مه  هب  ار  امش  ياه  لد  و  دیادزب ، امش  زا  ار  ناطیش  ياه  یکاپان  و  دنک ، كاپ  ار  امش  ات  دراب  یم  ورف  امش  رب  نامـسآ  ِبآ  دومرف :
َبت ناسنا  رب  (. » 6 .) اهَّرَح ُء  یِفُْطی  ُهَّنإَف  ِدِراَْبلا ، َءاَْملا  ِموُمْحملا  یَلَع  اوُّبُص  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 4 دیامرف ». مدق  تباث  ار  امش  و 

َو اَْینُّدلا  ِیف  ِباَرَّشلا  ُدِّیَس  ُءاْملَا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  - 5 دنک ». یم  لیدعت  ار  بَت  تارارح  هک  دیشاپب  درَـس  ِبآ  راد 
.« ----------------------------------------------- تسا ترخآ  ایند و  رد  یندیشون  نیرت  گرزب  بآ  (. » 7 .) ِةَرِخْآلا

ص453 راـحب ج63  ح23 . ص452-453  راونـألاراحب ج63  ۀـیآلا 8 . رثاـکتلا : ةروـس  --------------------------------- 
راحب ج63 ص454 ح31. راحب ج63 ص450 ح16 . راحب ج63 ص453 ح27 . ۀیآلا 11 . لافنألا : ةروس  ح26 .

(« ۀمخَّتلا  ) ماعطلا یف  فارسإلا  » يروخ رپ 

تدابع 1- ِتفآ  يروخ  ُرپ  یکریز  تفآ  يروخ  ُرپ  نت  یتسُـس  يروخ و  ُرپ  كانتـشحو  ياه  باوخ  يروخ و  ُرپ  اه  يراـمیب  يروخ و  ُرپ 
يروخ ُرپ  زا  . » ُهُمالْحأ ْتَدَسَف  َو  ُهُماَقْـسأ ، ْتَُرثَک  اَهَمَِزل  ْنَمَف  ِۀَنِْطْبلا ، َو  َكاَّیإ  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ررغ  باتک  رد 
ٌةاَسْقِم اَهَّنإَف  ِۀَنِْطْبلا ، َو  ْمُکاَّیإ  دومرف : يرگید  ياج  رد  - 2 تسا ». كانتشحو  ياه  باوخ  لماع  دنک و  یم  دایز  ار  اه  يرامیب  هک  دیزیهرپب 

ار یمدآ  نت  تسا و  زامن  رد  یتسُس  لماع  هدرک ، نوگرگد  ار  بلق  هک  دیزیهرپب  يروخ  ُرپ  زا  . » ِدَسَْجِلل ٌةَدَسْفَم  ِةالَّصلا  ِنَع  ٌۀَلَسْکِم  ِْبلَْقِلل 
حور يروخ  ُرپ  . » َعَرَْولا ُدِـسُْفی  ُعَبَّشلا  دومرف : زین  و  - 4 تسا ». یکریز  عنام  يروخ  ُرپ  . » ِۀَـنْطِْفلا ُعَنْمَت  ُۀَـنِْطْبلَا  دومرف : و  - 3 دنک ». یم  دساف 

ُرپ حابم  ياهاذـغ  زا  مکـش  یتقو  . » ِحالَّصلا ِنَع  ُْبلَْقلا  َیِمَع  ِحاَبُْملا  َنِم  ُنْطَْبلا  َء  ِیُلم  اذإ  دومرف : زین  و  - 5 درب ». یم  نیب  زا  ار  يراـکزیهرپ 
يراـکزیهرپ يارب  يدـَب  تسود  ُرپ  مکـش  . » ِعَبَّشلَا ِعَرَْولا  ُنیرَق  َْسِئب  دومرف : زین  و  - 6 دش ». دهاوخ  روک  تحلـصم  صیخـشت  زا  بلق  دش ،

ِعِمَتَْجتـال دومرف : زین  و  - 8 تساـه ». یگنـسرگ  عاونا  لـماع  يروخ  ُرپ  موادـت  . » ِعَجَْولا َعاَْونأ  ُثِرُوی  ِعَبَّشلا  ُناَـمْدإ  دومرف : زین  و  - 7 تسا ».
يروخُرپ . » ُعَبَّشلَا یصاَعَْملا  ُنْوَع  َمِْعن  دومرف : زین  و  - 9 دنوش ». یمن  عمج  اج  کی  رد  تابجاو  ماجنا  ُرپ و  مکش  . » ِضَرَتْفُْملِاب ُماَیِْقلا  َو  ُعَبَّشلا 

هک زیهرپـب  يروخُرپ  زا  (. » 1 .) َلَـلِْعلا ُریُثی  َو  َماَقْـسْألا ، ُجـیهَی  ُهَّنإَـف  ِعَبَّشلا ، ُناَـمْدإ  َو  َكاَّیإ  دومرف : زین  و  - 10 تسا ». ناـهانگ  ِلـماع  نیرتهب 
هب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : یم  هتابن  نب  غبـصا  - 11 دـنک ». یم  تیوقت  ار  ضارما  لماوع  للع و  دروآ و  یم  دـیدپ  ار  اه  يراـمیب 

َْتنأ َو  َّالإ  ِماَعَّطلا  یَلَع  ْسِلَْجتَال  َلاَق : یَلب ، َلاَق : ِّبِّطلا ؟ ِنَع  ینْغَتْـسَت  ٍلاَصِخ ، ََعبْرَأ  َکُمِّلَعُأ  ـالأ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  شدـنزرف 
ِنَع َْتیَنْغَتِْـسا  اذَـه  َْتلَمْعَتْـسا  اذإَف  ِءالَْخلا ، یَلَع  َکَسْفَن  ْضِرْعَاَف  َتُْمن  اذإَو  َغْضَْملا ، َدوُجُو  ِهیهَتْـشَت ، َْتنأ  َو  َّالإ  ِماَـعَّطلا  ِنَع  ْمُقَتَـالَو  ٌِعئاَـج ،

يدشن هنسرگ  ات  دومرف : ماما  يرآ ، داد : خساپ  يوش ،؟ زاین  یب  بیبط  هب  هعجارم  زا  هک  مزومایب  وت  هب  وکین  تلـصخ  راهچ  ایآ  (. » 2 .) ِّبِّطلا
هب باوخ  زا  سپ  و  ِهد ، ماـجنا  وکین  نادـند  اـب  ار  اذـغ  ندـیوج  شکب و  اذـغ  زا  تسد  يدـشن  ریـس  زونه  اـت  نیـشنن و  اذـغ  هرفـس  رـس  رب 

.« --------------------------------- دوب یهاوخ  زاین  یب  ّبط  زا  ینک  نینچ  هاگره  سپ  امن ، كاپ  ار  دوخ  هتفر  یئوشتسد 
ناوـنع تحت  مـکحلا ص293-294  ررغ  مـیظنت  یف  مـلعلا  ۀـیاده  ----------------------------------------------- 

ۀعیشلا ج24 ص245 ح8. لئاسو  و  لاصخلا ص67/228 . ۀنطبلاو .» عبشلا  »

« درَبْلَا » امرس

یف ُلَعْفَی  ُهَّنإَف  ِهِرِخآ ، یف  ُهْوَّقََلت  َو  ِِهلَّوأ  یف  َدْرَْبلا  اِوَّقََوت  دومرف : هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یمدآ  ِنَت  رد  امرـس  شقن 
اریز دیورب ، نآ  لابقتسا  هب  امرس  رخآ  رد  دیزیهرپب و  نآ  زاغآ  رد  امرـس  زا  (. » 1 .) ْقِرُوی ُهُرِخآ  َو  ُقِرُْحی ، ُُهلَّوأ  ِراجْـشْألا ، یف  ِِهْلعِفِک  ِناْدبْألا 

.« ---------------- دنایور یم  امرس  ِرَخآ  دنازوس و  یم  امرس  ِزاغآ  دنک ، یم  ناتخرد  اب  هک  دنک  یم  ار  راک  نامه  اه  ندب  اب  امرس 
نع ح68  ص271  راونـألا ج59  راــحب  ---------------------------------------------------------------- 

. جهنلا
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« ظفحلا » هظفاح تیوقت  هار 

یف ِْنَیلاَْقثِم  ُْهنِم  َبَرْـشَی  َو  ًالَـسَع ، اَمِْهَیلإ  ُفاُضی  َو  ًءْزُج ، ِدْعَّسلا  َنِم  َو  ًءْزُج ، ِِصلاَْخلا  ِنارَفْعَّزلا  َنِم  َذَـخَأ  ْنَم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
دعـس زا  يرادقم  اب  هتـشادرب ، يرادقم  صلاخ  نارفعز  زا  هک  یـسک  (. » 1 .) ًارِحاَس َنوُکَی  ْنأ  َْظفِْحلا  ِةَّدَـش  ْنِم  ِْهیَلَع  ُفَّوَخَتَی  ُهَّنإَـف  ٍمْوَی  ِّلُـک 

وا دـنرادنپ  یم  هک  دوش  یم  تیوقت  نانچ  وا  هظفاح  دروخب ، ار  نآ  زا  لاقثم  ود  زور  ره  و  دـنک ، طولخم  لَـسَع  اـب  زوج ) هشیر  اـی  تاـبن  )
.« -------------------------------------------------------------------------------- تــسا رحاـــس 

راونألاراحب ج59 ص273-272 ح72.

« ۀماجحلا » تماجح

هیلع نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لقع 1 - تیوقت  رد  ندرک  تماجح  شقن  نت  تمالس  رد  ندرک  تماجح  شقن 
-2 دنک ». یم  تیوقت  ار  لقع  ملاس و  ار  ندـب  ندرک  تماجح  (. » 1 .) َلْقَْعلا ُّدُشَت  َو  َنَدَْبلا  ُحِّحَُصت  َۀَماَجِْحلا  َّنإ  دومرف : هک  دش  لقن  مالـسلا 

زور هبنش  هس  زور  (. » 2 .) ٍمَد َو  ٍبْرَح  ِمْوَی  ِءاَثَالُّثلا  ُمْوَی  دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
: بیعـش لاق  مامحلا ، ۀـماجحلا و  نم  لستغی  ناک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  َّنأ  هک : دـنک  یم  لـقن  بیعـش  - 3 تسا ». تماجح  گـنج و 

ِءاَْملِاب َلِسَتْغاَف  ُغیبَت  َو  ُمْدلا  ِِهب  َجاه  َمَجَتِْحا  اَذإ  َناَک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  َّنإ  لاقف : مالـسلا  هیلع  قداصلا  هَّللادبع  یبأل  هترکذـف 
َنُکْـسَتَف ِدِراْبلا  َءاَْملا  اَْهیَلَع  َّبُص  ُةَراَرَْحلا  ِِهب  ْتَجاه  َماَّمَْحلا  َلَخَد  اذإ  َناَک  مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاُریمأ  َّنإ  َو  ِمَّدـلا . ُةَرارَح  ُْهنَع  َنُکْـسَِیل  ِدِراَْبلا 

لقن مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  داد و  یم  وشتـسش  ماّمح  رد  ار  ندب  تماجح  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  (. » 3 .) ُةَراَرَْحلا ُْهنَع 
درَس ِبآ  اب  هاگنآ  تفرگ ، یم  ار  ترضح  نآ  ندب  همه  نوخ  درک ، یم  تماجح  یتقو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  درک 

رب درَس  ِبآ  دش ، یم  ماّمح  دراو  هک  تماجح  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  و  دبای . نیکـست  نوخ  ترارح  ات  درک  یم  لسغ 
.« --------------------------------------------------- دبای نیکست  ترـضح  نآ  ِندب  ترارح  ات  تخیر  یم  ندب 

راونألاراحب ج59 ص122 راونألاراحب ج59 ص115 ح22 . راونألاراحب ج59 ص114 ح18 . ----------------------------- 
ح48.

« ۀیمحلا » ییاذغ زیهرپ 

ِنالیلَع َناَْنِثا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتمالـس 1 - یئاذغ و  زیهرپ  اه  نامرد  لماع  یئاذـغ  زیهرپ  یئاذـغ  زیهرپ  شزرا 
و - 2 دنکن ». زیهرپ  هک  یـضیرم  و  دریگ ، تخـس  دوخ  رب  هک  یملاس  دـنرامیب ، هراومه  سک  ود  (. » 1 .) ٌطَلَتُْخم ٌلیلَع  َو  ٍّمَتُْحم  ٌحیحَـص  ًاَدبَأ :

نامرد سأر  رد  زیهرپ  تساه و  ناـمرد  هناـخ  ناـسنا  هدـعم  (. » 2 .) ِمَهَّنلا َعَم  َۀَّحِـصال  ِءاوَّدـلا ، ُْسأَر  ُۀَّیِمَْحلا  َو  ِءاَوْدأـْلا ، ُْتَیب  ُةَدـْعِْملَا  دومرف :
ِضَـضَم یَلَع  ِْربْصَی  َْمل  ْنَم  دومرف : هک  دـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  مکحلاررغ  رد  زین  و  - 3 درادن ». ناکما  یتسرپ  مکش  اب  یتمالـس  و  تسا ،

َّالإ َۀَّحِّصلا  ُلاـنَتال  دوـمرف : زین  و  - 4 تسا ». ینالوط  وا  يراـمیب  دـنکن ، ربص  یئاذـغ  زیهرپ  یتخـس  رب  هک  یـسک  (. » 3 .) ُهُمْقُـس َلاط  ِۀَّیِمَْحلا 
ُحالَـص دومرف : هک  درک  لقن  ترـضح  نآ  زا  مکحلاررغ  رد  يدمآ  و  - 5 یئاذغ ». زیهرپ  اب  زج  دیـسر  دیهاوخن  تمالـس  هب  (. » 4 .) ِۀَّیِمَْحلِاب

.« ----------------------------------------------------- تسا یئاذغ  زیهرپ  رد  ندب  تمالس  (. » 5 .) ُۀَّیِمَْحلا ِنَدَْبلا 
لئاسولا ج16 كردتـسم  لئاسولا ج16 ص452 ح10 . كردتـسم  راحبلا ج2 ص458 . ۀنیفـس  --------------------------- 

ناونع تحت  مکحلا ص169  ررغ  میظنت  یف  مـنعلا  ۀـیاده  ررغلا . نـع  لـئاسولا ج16 ص453 ح13  كردتـسم  ررغلا . نع  ص453 ح13 
«. ۀیمحلا »
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« ضیرملا بادآ  » رامیب نامرد  شور 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  - 2 زاسب ». وا  اب  دـیآ  یم  رانک  وت  اب  يرامیب  ات  (. » 1 .) َِکب یشَم  ام  َِکئاِدب  ِشِْما  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1
تسین راوازس  ناملسم  يارب  (. » 2 .) ُهَتَّحِص ُهُضَرَم  َِبْلغَی  یّتِح  ُِملْسُْملا  يوادَتَیال  دومرف : هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا 

(. 3 .) ُهَنََدب َناَخ  ُهَضَرَم  َءاَّبِطْألا  َمَتَک  ْنَم  دومرف : زین  و  - 3 دروایب ». يور  اوادم  نامرد و  هب  تسا ، هدرکن  هبلغ  تمالس  رب  يرامیب  هک  یتقو  ات 
.« ------------------------------------- تسا هدرک  تنایخ  دوخ  ندب  هب  دنک  ناهنپ  بیبط  زا  ار  دوخ  يرامیب  هک  یسک  »

ملعلا ۀیاده  راونألاراحب ج59 ص70 ح24 . ۀغالبلا ج2 ص143 . جـهن  ------------------------------------------- 
(. ضرملا  ) باب مکحلا ص564  ررغ  میظنت  یف 

« مامحلا » نتفر ماّمح 

یف ْمُکُدَحَأ  َّنَیِْقلَتْسَیال  الَأ  ُلوُقَی  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاُریمأ  َناَک  دومرف : هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.« ------------ دنک یم  بآ  ار  اه  هّیلک  یپ  هک  دباوخن  ماّمح  رد  امش  زا  یسک  دیشاب ! هاگآ  (. » 1) ِْنیَتَْیلُْکلا َمْحَش  ُبیُذی  ُهَّنإَف  ِماَّمَْحلا ،

و ح19 . ص500  یفاـــکلا ج6  -------------------------------------------------------------------- 
باب 20 ح1. لئاسو ج2 ص54 

« یمحلا » بَت نامرد  شور 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤلاریما  زا  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بَت 1 - نامرد  هشفنب و  ِلُگ  َبت  نامرد  درَـس و  ِبآ 
ندـب ِنورد  زا  هکنآ  زج  دوش ، یمن  تفای  يرامیب  . » ًاَدُورُو ِنادِرَی  اَمُهَّنإَف  یَّمُْحلا . َو  ُۀَـحارَْجلا  َّالإ  ِفْوَْجلا  ِلِخاد  ْنِم  َوُه  َو  ـَّالإ  ٍءاَد  ْنِم  َْسَیل 

َو ِجَسْفَنَْبلِاب  یَّمُْحلا  َّرَح  اوُرِسْکأ  دومرف : زین  و  - 2 دوش ». یم  ناسنا  ریگنماد  فلتخم  ياه  هار  زا  ود  نیا  هک  بَت  مخز و  زج  دیآ ، یم  دـیدپ 
ِموُمْحملا یَلَع  اوُّبُـص  دومرف : زین  و  - 3 دـیناشن ». ورف  درَـس  ِبآ  هشفنب و  لُگ  اب  ار  بَت  ترارح  (. » 1 .) َمَّنَهَج ِحـْیَف  ْنِم  اَهَّرَح  َّنإَف  ِدِراْبلا  ِءاَْملا 

.« -- دهد یم  نیکست  ار  ندب  ترارح  هک  دیشاپب  درَس  ِبآ  راد  َبت  ناسنا  رب  ناتسبات  رد  (. » 2 .) اَهَّرَح ُنِکُْسی  ُهَّنإَف  ِْفیَّصلا ، یَف  ِدِراَْبلا  َءاَْملا 
راونـــألاراحب ج59 ------------------------------------------------------------------------------ 

راونألاراحب ج59 ص97 ح13. ص97 ح13 .

هغالبلا جهن  راس  همشچ  رد 

یئاذغ زیهرپ 

موش دروآ  هر  تمکح 171  همجرت : ٍتاَلَکَأ ! ْتَعَنَم  ٍۀَلْکَأ  ْنِم  ْمَک  مالـسلا : هیلع  َلاَقَو  مارحلا  ۀلکأ  نم  ریذـحتلا  هغالبلا  جـهن  تمکح 171 
مزحلا ةرمث  هغالبلا  جهن  تمکح 181  دـنک . یم  مورحم  یناوارف  ياـه  همقل  زا  هک  يا  همقل  اـسب  دومرف : وا  رب  ادـخ  دورد  يراوخ و  مارح 

ادخ دورد  یهاتوک و  زا  زیهرپ  یشیدنارود و  شزرا  تمکح 181  همجرت : ُۀَماَلَّسلا . ِمْزَْحلا  ُةَرَمَثَو  ُۀَماَدَّنلا ، ِطیِْرفَّتلا  ُةَرَمَث  مالسلا : هیلع  َلاَقَو 
. --------------------------------------- تسا تمالس  یشیدنا  رود  لصاح  و  ینامیـشپ ، یهاتوک  لصاح  دومرف : وا  رب 

-----------------------------------------

امرس ندب و 
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ِیف ِِهْلعِفَک  ِناَدـْبَْألا  ِیف  ُلَعْفَی  ُهَّنِإَـف  ِهِرِخآ ، ِیف  ُهْوَّقََلتَو  ِِهلَّوَأ ، ِیف  َدْرَْبلا  اُوَّقََوت  مالـسلا : هیلع  َلاَـقَو  ۀمّالـسلا  دربلا و  هغـالبلا  جـهن  تمکح 128 
زاغآ رد  دومرف : وا  رب  ادـخ  دورد  تمالـس و  رد  یطیحم  تسیز  لماوع  ریثأت  تمکح 128  همجرت : ُقِرُوی . ُهُرِخآَو  ُقِرُْحی ، ُُهلَّوَأ  ِراَجْـشَْألا ،

یم زاغآ ش  درک ، دـهاوخ  ناتخرد  گرب  اـب  هک  دـنک  یم  ناـمه  اهندـب  اـب  اریز  دـیبای ، رد  ار  نآ  شناـیاپ  رد  و  دـیناشوپب ، ار  دوخ  اـمرس 
 -------------------------------------- یمدآ ِنت  ياه  یگژیو  کنخ  ياوه  زا  هدافتـسا  دنایور . یم  شنایاپ  و  دنازوس ،

------------------------------------------

کنخ ياوه  زا  هدافتسا 

تاطایتحالا ذاّختا  موزل  هل ): ۀـمدقم  فالآ  ۀـثالث  یف  ماشلا  یلإ  هذـفنأ  نیح  یحاـیرلا  سیق  نب  لـقعم  اـهب  یـصو   ) هغـالبلا جـهن  همان 12 
، ِْریَّسلا ِیف  ْهِّفَرَو  ِساَّنلِاب ، ْرِّوَغَو  ِْنیَدْرَْبلا ، ِرِسَو  َکََلتاَق ، ْنَم  اَّلِإ  َّنَِلتاَُقت  َالَو  ُهَنوُد . ََکل  یَهَْتنُم  َالَو  ِِهئاَِقل ، ْنِم  ََکل  َُّدب  َال  يِذَّلا  َهَّللا  ِقَّتا  ۀیرکسعلا 

َنیح َْوأ  ُرَحَّسلا ، ُحِطَْبنَی  َنیِح  َْتفَقَو  اَذِإَف  َكَرْهَظ . ْحِّوَرَو  َکَنََدب ، ِهِیف  ْحِرَأَف  ًانْعَظ ، َال  ًاماَقُم  ُهَرَّدَـقَو  ًانَکَـس ، ُهَلَعَج  َهَّللا  َّنِإَف  ِْلیَّللا ، َلَّوَأ  ْرِـسَت  َالَو 
َالَو َبْرَْحلا ، َبِْشُنی  ْنَأ  ُدیُِری  ْنَم  َُّونُد  ِمْوَْقلا  َنِم  ُنْدَت  َالَو  ًاطَـسَو ، َِکباَحْـصَأ  ْنِم  ْفِقَف  َّوُدَْـعلا  َتیَِقل  اَذِإَف  ِهَّللا ، ِۀَـکََرب  یَلَع  ْرِـسَف  ُرْجَْفلا ، ُرِجَْفنَی 

همان 12 همجرت : ْمِْهَیلِإ . ِراَذْعِْإلاَو  ْمِِهئاَعُد  َْلبَق  ْمِِهلاَِتق ، یَلَع  ْمُُهنآَنَـش  ْمُکَّنَلِمْحَی  َالَو  يِْرمَأ ، َکَِیتْأَی  یَّتَح  َسْأَْبلا ، ُباَهَی  ْنَم  َدُعاَبَت  ْمُْهنَع  ْدَعاَبَت 
، دـندرک تکرح  ماش  يوس  هب  ماما  هاپـس  ناگنهاشیپ  ناونع  هب  زابرـس  رازه  هس  اب  هک  یحایر ، سیق  نب  لـقعم  هب  یماـظن ، لـمعلا  روتـسد  )

تاقالم ار  وا  راچان  هک  سرتب  ییادـخ  زا  زات  شیپ  نازابرـس  هب  تبـسن  یماظن  ياهطایتحا  دوب ). هفوک  ماـنب  ناعاجـش  ناـگرزب و  زا  لـقعم 
حبص و یکنُخ  رد  نکن ، راکیپ  دنک ، راکیپ  وت  اب  هک  یـسک  اب  زج  يرادن ، ار  وا  هاگـشیپ  رد  ندش  رـضاح  زج  یماجنارـس  و  درک ، یهاوخ 

دنوادخ اریز  نکن  تکرح  بش  زاغآ  رد  نکم ، باتش  هار  ندومیپ  رد  و  هد ، تحارتسا  ار  رکشل  مرگ  ياوه  رد  هد ، تکرح  ار  هاپس  رـصع 
ار اـه  بکرم  و  شاـب ، هدوسآ  سپ  تسا . هدومرف  نییعت  ندومن ، چوک  هن  ندرک ، تماـقا  يارب  ار  نآ  و  هداد ، رارق  شمارآ  هلیـسو  ار  بش 
ار نمـشد  اجره  سپ  نک ، تکرح  راگدرورپ  تکرب  هانپ  رد  دـش ، راکـشآ  ناهاگحبـص  هدـیپس  دـمآ و  رحـس  هک  هاگنآ  راذـگب ، هدوسآ 
هک شاب  رود  ردـقنآ  هن  و  یـشاب ، نازورفا  گنج  نانوچ  هک  وش  کیدزن  نمـشد  هب  نانچ  هن  تسیاب ، رکـشل ت  ناـیم  رد  يدرک  هدـهاشم 
ارف تیاده  هار  هب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  دراد ، او  گنج  هب  ار  امش  نانآ  هنیک  ادابم  دسر ، وت  هب  نم  نامرف  ات  یساره ، یم  دربن  زا  دنرادنپ 

. --------------------------------------------------------------- دیدنبب نانآ  رب  ار  رذع  ياهرد  و  دیناوخ ،
-----------------

یمدآ ِنت  ياه  یگژیو 

یَّتَح ِءاَْملِاب  اَهَّنَس  ًَۀبُْرت  اَهِخَبَسَو ، اَِهبْذَعَو  اَِهلْهَسَو ، ِضْرَْألا  ِنْزَح  ْنِم  ُهَناَْحبُـس  َعَمَج  َُّمث  ناسنالا  ۀقلخ  بئاجع  هغالبلا  جهن  هبطخ 1  زا  یتمسق 
یَّتَح اَهَدَلْـصَأَو  ْتَکَـسْمَتْسا ، یَّتَح  اَهَدَـمْجَأ  ٍلوُُصفَو ، ٍءاَضْعَأَو  ٍلوُصُوَو ، ٍءاَنْحَأ  َتاذ  ًةَروُص  اَْهنِم  َلَبَجَف  َْتبََزل ، یَّتَح  ِۀَّلَْبلِاب  اَهَطَالَو  ْتَصَلَخ ،

، اَهُمِدَـتْخَی َحِراَوَجَو  اَِهب . ُفَّرَـصَتَی  ٍرَِکفَو  اَُهلیُِجی ، ٍناَهْذَأ  اَذ  ًاناْسنإ  ْتَُلثَمَف  ِهِحوُر  ْنِم  اَـهِیف  َخَـفَن  َُّمث  ٍمُوْلعَم ؛ ٍدَـمَأَو  ٍدوُدـْعَم ، ٍْتقَِول  ْتَلَْـصلَص ،
ِهاَبْـشَْألاَو ِۀَِـفلَتْخُمْلا ، ِناَْولَْألا  ِۀَـنیِِطب  ًانوُْجعَم  ِساَنْجَْألاَو ، ِناَْولَْألاو  ِّماَشَْملاَو ، ِقاَوْذَْألاَو  ِلِـطاَْبلاَو ، ِّقَْحلا  َْنَیب  اَِـهب  ُقُْرفَی  ٍۀَـفِْرعَمَو  اَُـهبِّلَُقی ، ٍتاََودَأَو 

مدآ شنیرفآ  یتفگـش  هبطخ 1  زا  یتمـسق  همجرت : ِدوُمُْجلاَو . ِۀَّلَْبلاَو  ِدْرَْبلاَو ، ِّرَْحلا  َنِم  ِۀَِنیاَبَتُْملا ، ِطالْخَْالاَو  ِۀَـیِداَعَتُْملا ، ِداَدْـضَْألاَو  ِۀَِـفَلتْؤُْملا ،
، مرن تخس و  ياه  تمـسق  زا  نیمز ، نوگانوگ  ياه  تمـسق  زا  یکاخ  گرزب ، دنوادخ  سپـس  لماک  ناسنا  ياه  یگژیو  مالـسلا و  هیلع 

یمادـنا نآ ، زا  هک  دـیدرگ ، كانبـسچ  تبوطر ، ندوزفا  اب  و  دـش ، هدامآ  صلاخ و  ِیلِگ  ات  دوزفا  نآ  رب  بآ  دروآ ، درِگ  نیریـش ، روش و 
ات و  دش ، تخـس  ات  داد  همادا  ار  ندناکـشخ  دش ، مکحم  ات  دیناکـشخ  ار  نآ  دـیرفآ . هتـسویپ  رگیدـکی  هب  ادـج و  ییاه  وضع  و  هتـسیاش ،

هدـنز یناسنا  تروص  هب  ات  دـیمد  نآ  رد  دـیرفآ  هک  یحور  زا  هاگنآ  دـیدرگ ، لماک  ناـسنا  مادـنا  صّخـشم ، یماجنارـس  و  نّیعم ، یناـمز 
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ءاضعا و ناسنا  هب  دیامن  فّرـصت  تادوجوم ، رگید  رد  هک  يراکفا  ياراد  و  دزادـنا ، شالت  هب  ار  يو  هک  هشیدـنا ، يورین  ياراد  دـمآرد ،
قح و ات  داد  وا  هب  صیخشت  تردق  دریگ ، راکب  یگدنز  رد  ار  اهنآ  هک  دومرف ، اطع  يرازبا  و  دنشاب ، وا  تمدخ  رد  هک  دیشخب ، یح  راوج 

یطولخم ار  ناسنا  داد . رارق  وا  رایتخا  رد  فلتخم  سانجأ  و  اه ، گنر  صیخـشت  هلیـسو  و  ییایوب ، و  ییاشچ ، ساوح  و  دسانـشب ، ار  لطاب 
، یکـشخ و  يرت ، يدرـس ، یمرگ ، نوگانوگ ، ياه  جازم  و  ّداضتم ، ياهورین  و  راگزاس ، دـننامه و  ياهزیچ  و  نوگانوگ ، ياـه  گـنر  زا 

. -------------------------------------------------------------------------------- داد رارق 

اهدرد نامرد 

 -------- نامرد اوقت و  هطبار  هغالبلا  جهن  هبطخ 152  زا  یتمسق  هغالبلا  جهن  هبطخ 110  هغالبلا  جهن  هبطخ 176  اهدرد  نامرد  نآرق و 
------------------------------------------------------------------------

اهدرد نامرد  نآرق و 

 ------------------------------------ هغالبلا جهن  هبطخ 152  زا  یتمسق  هغالبلا  جهن  هبطخ 110  هغالبلا  جهن  هبطخ 176 
--------------------------------------------

هغالبلا جهن  هبطخ 176 

َعَمَقَو ِِهتَوْهَش ، ْنَع  َعََزن  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَرَف  ٍةَوْهَش . ِیف  ِیتْأَی  اَّلِإ  ٌء  ْیَش  ِهَّللا  ِۀَیِـصْعَم  ْنِم  اَمَو  ٍهْرُک ، ِیف  ِیتْأَی  اَّلِإ  ٌء  ْیَـش  ِهَّللا  ِۀَعاَط  ْنِم  اَم  ُهَّنَأ  اوُمَلْعاَو 
َالَو ُِحبُْـصی  َال  َنِمْؤُْملا  َّنَأ  ِهَّللا -  َداَبِع  اوُمَلْعاَو -  يًوَه . ِیف  ٍۀَیِـصْعَم  َیلِإ  ُعِْزنَت  ُلاََزت  َال  اَهَّنِإَو  ًاعِْزنَم ، ٍء  ْیَـش  ُدَْعبَأ  َسْفَّنلا  ِهِذـه  َّنِإَف  ِهِسْفَن ، يَوَه 

َضیِْوقَت اَْینُّدلا  َنِم  اوُضَّوَق  ْمُکَماَمَأ . َنیِضاَْملاَو  ْمُکَْلبَق ، َنیِِقباَّسلاَک  اُونوُکَف  اََهل . ًادیِزَتْسُمَو  اَْهیَلَع  ًایِراَز  ُلاَزَی  اَلَف  ُهَْدنِع ، ٌنُونَظ  ُهُسْفَنَو  اَّلِإ  یِـسُْمی 
اَمَو ُبِذْکَی . َال  يِذَّلا  ُثِّدَحُمْلاَو  ُّلُِضی ، َال  يِذَّلا  يِداَْهلاَو  ُّشُغَی ، َال  يِذَّلا  ُحِصاَّنلا  َوُه  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  َلِزاَنَْملا . َّیَط  اَهْوَوَطَو  َلِحاَّرلا ،
ْنِم ِنآْرُْقلا  َدَْعب  ٍدَحَأ  یَلَع  َْسَیل  ُهَّنَأ  اوُمَلْعاَو  ًیمَع . ْنِم  ٍناَصُْقن  َْوأ  يًدُـه ، ِیف  ٍةَداَیِز  ٍناَصُْقن : َْوأ  ٍةَداَیِِزب  ُْهنَع  َماَق  اَّلِإ  ٌدَـحَأ  َنآْرُْقلا  اَذـه  َسَلاَج 

، ُقاَفِّنلاَو ُْرفُْکلا  َوُهَو  ِءاَّدلا : ِرَبْکَأ  ْنِم  ًءاَفِش  ِهِیف  َّنِإَف  ْمُِکئاَوَْأل ، یَلَع  ِِهب  اُونیِعَتْساَو  ْمُِکئاَوْدَأ ، ْنِم  ُهوُفْشَتْساَف  یًنِغ ؛ ْنِم  ِنآْرُْقلا  َْلبَق  ٍدَحَِأل  َالَو  ٍۀَقاَف ،
، ٌعَّفَـشُم ٌِعفاَش  ُهَّنَأ  اوُمَلْعاَو  ِِهْلثِِمب . َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُداَبِْعلا  َهَّجََوت  اَم  ُهَّنِإ  ُهَْقلَخ ، ِِهب  اُولَأْسَت  َالَو  ِهِّبُِحب ، ِْهَیلِإ  اوُهَّجََوتَو  ِِهب ، َهَّللا  اُولَأْساَف  ُلاَلَّضلاَو ، ُّیَْغلاَو 
: ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ٍداَنُم  يِداَُنی  ُهَّنِإَف  ِْهیَلَع ، َقِّدُص  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُنآْرُْقلا  ِِهب  َلَحَم  ْنَمَو  ِهِیف ، َعِّفُـش  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُنآْرُْقلا  َُهل  َعَفَـش  ْنَم  ُهَّنَأَو  ٌقَّدَـصُم ، ٌِلئاَقَو 

یَلَع ُهوُحِْصنَتْسا  َو  ْمُکِّبَر ، یَلَع  ُهوُّلِدَتْـساَو  ِهِعاَْبتَأَو ، ِِهتَثَرَح  ْنِم  اُونوُکَف  ِنآْرُْقلا .» ِۀَثَرَح  َْریَغ  ِِهلَمَع ، ِۀَِبقاَعَو  ِِهثْرَح  ِیف  یًلَْتبُم  ٍثِراَح  َّلُک  َّنِإ  َالَأ  »
اب هک  نآ  زج  تسین  ادـخ  تعاـط  زا  يزیچ  دیـشاب ! هاـگآ  هبطخ 176  همجرت : ْمُکَءاَوْهَأ . ِهِیف  اوُّشِغَتْـساَو  ْمُکَءاَرآ ، ِْهیَلَع  اوُـمِهَّتاَو  ْمُکِـسُْفنَأ ،
هک یـسک  رب  دـنوادخ  تمحر  سپ  دوش ، یم  لمع  تبغر  لیم و  اب  هکنیا  زج  تسین  ادـخ  تیـصعم  زا  يزیچ  و  دریگ ، یم  ماجنا  تهارک 

ینامرفان و ناهاوخ  هتسویپ  هک  هدوب  توهش  زا  سفن  نتشادزاب  لکشم ، راک  اریز  دنک ، بوکرس  ار  سفن  ياوه  بولغم و  ار  دوخ  توهش 
مهّتم ار  شیوخ  سفن  هک  نآ  زج  دناسر  یمن  بش  هب  ار  زور  و  زور ، هب  ار  بش  نامیا ، اب  ناسنا  هک  دینادب  ادخ ! ناگدـنب  تسا . تیـصعم 
شیپ رد  هک  دیـشاب ، دوخ  حلاص  ناینیـشیپ  نانوچ  ایند  رد  سپ  درامـش ، یم  راکهانگ ش  و  دنک ، یم  شنزرـس  ار  سفن  هراومه  دناد ، یم 
انامه دیشاب ! هاگآ  نآرق  ياه  یگژیو  دنتفر . دوخ  هار  هب  دندروآ و  رد  اج  زا  ار  شیوخ  همیخ  نارفاسم ، دننامه  دنتـشذگرد و  امـش  يور 
دیوگ یمن  غورد  زگره  هک  ییوگنخس  و  دزاس ، یمن  هارمگ  هک  تسا  يا  هدننک  تیاده  و  دبیرف ، یمن  هک  تسا  يا  هدنهد  دنپ  نآرق  نیا 
دیشاب هاگآ  یهارمگ . یلد و  روک  زا  شهاک  تیاده و  رد  ندوزفا  تساک ، وا  زا  ای  دوزفا  وا  رب  هک  نآ  رگم  دشن  نیـشنمه  نآرق  اب  یـسک 
نآرق زا  اه  یتخس  رد  و  دیهاوخب ، نآرق  زا  ار  دوخ  نامرد  سپ  دوب ، دهاوخن  زاین  یب  نآرق  نودب  و  درادن ، يزاین  نآرق ، نتـشاد  اب  یـسک 
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هتـساوخ نآرق  هلیـسو  هب  سپ  تسا ، یهارمگ  یـشکرس و  قافن و  رفک و  ینعی  اهیرامیب  نیرت  گرزب  ناـمرد  نآرق  رد  هک  دـیبلطب ، يراـی 
يا هلیـسو  اریز  دیهاوخن ، يزیچ  ادخ  قلخ  زا  نآرق  هلیـسو  هب  و  دـیروآ ، يور  ادـخ  هب  نآرق  یتسود  اب  و  دـیهاوخب ، ادـخ  زا  ار  دوخ  ياه 
نآ ددرگ ، یم  قیدصت  شنخس  و  هدش ، هتفریذپ  نآرق  تعافش  هک  دیـشاب ، هاگآ  درادن . دوجو  نآرق  زا  رتهب  ادخ ، هب  ناگدنب  بّرقت  يارب 
ادن تمایق  زور  رد  تسا ، موکحم  دنک  تیاکـش  وا  زا  نآرق  هک  سک  نآ  و  دوش ، یم  هدوشخب  دنک  شتعافـش  نآرق  تمایق ، رد  هک  سک 

قبطنم لامعا  زج  هداد ، ماجنا  هک  تسا  یلمع  هتشاک و  هک  تسا  يرذب  راتفرگ  سک  ره  زورما  دیشاب  هاگآ  : » هک دنز  یم  گناب  يا  هدنهد 
زردنا نآرق  اب  ار  نتشیوخ  و  دیسانشب ، ار  ادخ  نآرق  اب  دینک ، يوریپ  نآرق  زا  دیشاب ، نآرق  هب  ناگدننک  لمع  رامش  رد  امـش  سپ  نآرق » اب 

. ---------------------- دیرامشب تسردان  نآرق  اب  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  و  دینک ، مهّتم  نآرق  ربارب  ار  دوخ  رظن  يأر و  و  دیهد ،
----------------------------------------------------------

هغالبلا جهن  هبطخ 110 

ُهَّنِإَف ُهَتَواَِلت  اُونِسْحَأَو  ِروُدُّصلا ، ُءاَفِش  ُهَّنِإَف  ِهِرُوِنب  اوُفْشَتْساَو  ِبُولُْقلا ، ُعِیبَر  ُهَّنِإَف  ِهِیف  اوُهَّقَفَتَو  ِثیِدَْحلا ، ُنَسْحَأ  ُهَّنِإَف  َنآْرُْقلا  اوُمَّلَعَتَو  نآرقلا  ۀمیق 
َْدنِع َوُهَو  ُمَْزلَأ ، َُهل  ُةَرْسَْحلاَو  ُمَظْعَأ ، ِْهیَلَع  ُۀَّجُْحلا  َِلب  ِِهلْهَج ؛ ْنِم  ُقیِفَتْسَی  َال  يِذَّلا  ِِرئاَْحلا  ِلِهاَْجلاَک  ِهِْملِع  ِْریََغب  َلِماَْعلا  َِملاَْعلا  َّنِإَو  ِصَصَْقلا . ُعَْفنَأ 
رون زا  تساهلد ، راهب  هک  دیمهفب  کین  ار  نآ  و  تسا ، راتفگ  نیرتهب  هک  دـیزومایب ، ار  نآرق  نآرق و  شزرا  هبطخ 110  همجرت : ُمَْولَأ . ِهَّللا 

یملاع اریز  تساهناتساد ، نیرت  شخبدوس  هک  دینک  توالت  وکین  ار  نآرق  و  تسا ، رامیب  ياه  هنیس  يافش  هک  دیهاوخ  يدوبهب  افش و  نآ 
رت و يوق  وا  رب  تجّح  هکلب  تفرگ ، دـهاوخن  افـش  ینادان  يرامیب  زا  هک  تسا  ینادرگرـس  لهاج  نانوچ  دـنک ، لمع  دوخ  ملع  ریغ  هب  هک 

. --------------------------------------------- تسا شنزرس  راوازس  ادخ  هاگشیپ  رد  تباث و  وا  رب  هودنا  ترسح و 
-----------------------------------

هغالبلا جهن  هبطخ 152  زا  یتمسق 

ُعِیباَرَم ِهِیف  ُُهِبئاَجَع . یِـضَْقنَت  َالَو  ُُهِبئاَرَغ ، یَنْفَت  َال  ٍمَکِح . ِنِطَابَو  ٍْملِع ، ِرِهاَظ  ْنِم  ُهَجَجُح ، َنََّیبَو  نآرقلا  صئاـصخ  ُهَجَْهنَم . َیلاَـعَت  ُهَّللا  یَفَطْـصا 
ُءاَفِـش ِهِیف  ُهاَعْرَم . یَعْرَأَو  ُهاَمِح ، یَمْحَأ  ْدَـق  ِهِحِیباَصَِمب . اَّلِإ  ُتاَُملُّظلا  ُفَشُْکت  اـَلَو  ِهِحِیتاَـفَِمب ، اَّلِإ  ُتاَْریَْخلا  ُحَـتُْفت  اـَل  ِمَلُّظلا ، ُحـِیباَصَمَو  ِمَعِّنلا ،

. دـینادرگ نشور  ار  نآ  ياـه  تّجح  و  دـیزگرب ، ادـخ  ار  نآ  نـشور  هار  هبطخ 152  زا  یتمـسق  همجرت : یِفَتْکُْملا . ُۀَـیاَفِک  َو  یِفْـشَتْسُْملا ،
مامت شیاه  یتفگـش  دریگن و  نایاپ  نآ  ياهیروآون  تسا ، تمکح  شنطاب  و  ملع ، شرهاـظ  هک  داتـسرف  ورف  ار  نآرق  نآرق  ياـه  یگژیو 

یکیرات شخب  ینـشور  ياه  غارچ  و  تسا ، ناوارف  ناراهب ، لّوا  رد  هایگ  ُرپ  ياه  نیمزرـس  نانوچ  تاریخ  تاـکرب و  نآرق  رد  دوش ، یمن 
زرم دیشخب ، ناوت  یمن  ییانـشور  نآ  ياه  غارچ  اب  زج  ار  اه  یکیرات  و  دوشن ، زاب  نآرق  ياهدیلک  اب  زج  اه  یکین  ِرَد  هک  دراد ، ناوارف  اه 

. -------- تسا یفاک  ار  یبلط  يزاین  یب  ره  و  نامرد ، ار  یهاوخ  نامرد  ره  تسا ، نابهگن  دوخ  ار  شیاه  هاگارچ  و  ظوفحم ، شیاـه 
------------------------------------------------------------------------

نامرد اوقت و  هطبار 

ِداَـسَف ُحاَلَـصَو  ْمُکِداَـسْجَأ ، ِضَرَم  ُءاَفِـشَو  ْمُِکتَدـِْئفَأ ، یَمَع  ُرََـصبَو  ْمُِکبُوُلق ، ِءاَد  ُءاََود  ِهَّللا  يْوَقَت  َّنِإَـف  هغـالبلا  جـهن  هـبطخ 198  زا  یتمـسق 
َنُود ًاراَعِـش  ِهَّللا  َۀَـعاَط  اُولَعْجاَف  ْمُِکتَْملُظ . ِداَوَس  ُءاَیِـضَو  ْمُکِـشْأَج ، ِعَزَف  ُْنمَأَو  ْمُکِراَْـصبَأ ، اَـشَع  ُءاَـلِجَو  ْمُکِـسُْفنَأ ، ِسَنَد  ُروُهُطَو  ْمُکِروُدُـص ،
ِمْوَِیل ًۀَّنُجَو  ْمُِکتَِبلَط ، ِكَرَِدل  ًاعیِفَشَو  ْمُکِدوُرُو ، ِنیِِحل  ًالَْهنَمَو  ْمُکِرُومُأ ، َقْوَف  ًاریِمَأَو  ْمُکِعاَلْضَأ ، َْنَیب  ًافیَِطلَو  ْمُکِراَعِش ، َنُود  ًالیِخَدَو  ْمُکِراَثِد ،

زا سرت  اوقت و  انامه  هبطخ 198  زا  یتمسق  همجرت : ْمُِکنِطاَوَم . ِبْرَِکل  ًاسَفَنَو  ْمُِکتَـشْحَو ، ِلوُِطل  ًانَکَـسَو  ْمُکِرُوُبق ، ِنوُُطِبل  َحِیباَصَمَو  ْمُکِعَزَف ،
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و حاورا ، ياه  يدـیلپ  هدـننک  كاپ  اهناج ، مخز  مهرم  اه ، ندـب  ياهدرد  نامرد  و  اه ، بلق  ییانـشور  اه ، لد  ياه  يرامیب  يوراد  ادـخ ،
ناج شـشوپ  ار  ادـخ  تعاطا  سپ  تسامـش . ياه  یکیرات  هدـننک  نشور  و  اه ، یمارآان  رد  ّتینما  و  اه ، مشچ  یکیرات  شخب  ییانـشور 

مکاح نات  روما  همه  رب  و  دزیمآ ، مهرد  ناتندب  حراوج  اضعا و  اب  ات  نت ، اب  هن  دیـشاب  رادربنامرف  ناج  اب  و  يرهاظ ، شـشوپ  هن  دـیهد ، رارق 
شمارآ اهربق ، رگنـشور  غارچ  بارطـضا ، زور  هاگهانپ  اـه ، هتـساوخ  نتفرگ  عیفـش  تاـیح ، بآ  هب  دورو  هار  ار  ادـخ  تعاـطا  دـینادرگ ،
ثداوح زا  هدـنرادهگن  هلیـسو  ادـخ ، تعاطا  اریز  دـیهد  رارق  یگدـنز ، تخـس  تاظحل  تاجن  هار  و  خزرب ، نارود  ینالوط  ياه  تشحو 

. --------------- دشاب یم  هتخورفارب  ياه  شتآ  ترارح  و  دیشک ، یم  ار  نآ  راظتنا  هک  كانتـشحو  ياه  هاگیاج  و  هدننک ، كاله 
-----------------------------------------------------------------

نابیبط تخانش 

 ----------------------------------------------------------- دنا هدنامرد  نابیبط  هک  اجنآ  اهدرد  بیبط  ربمایپ 
---------------------

اهدرد بیبط  ربمایپ 

ِعِیباَنَیَو ِۀَْملُّظلا ، ِحِیباَصَمَو  ِءاَحْطَْبلا ، ِةَّرُـسَو  ِءاَْیلَْعلا ، ِۀـَباَؤُذَو  ِءاَیِّضلا ، ِةاَکْـشِمَو  ِءاَِیْبنَْألا ، ِةَرَجَـش  ْنِم  ُهَراَتْخا  هغالبلا  جـهن  هبطخ 108  زا  یتمـسق 
، ٍّمُص ٍناَذآ  َو  ٍیْمُع ، ٍبُوُلق  ْنِم  ِْهَیلِإ ، ُۀَـجاَْحلا  ُْثیَح  َِکلذ  ُعَضَی  ُهَمِـساَوَم ، یَمْحَأَو  ُهَمِهاَرَم ، َمَکْحَأ  ْدَـق  ِهِّبِِطب ، ٌراَّوَد  ٌبِیبَط  اـهنم : و  ِۀَـمْکِْحلا .

ربمایپ هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  فصو  هبطخ 108  زا  یتمـسق  همجرت : ِةَْریَْحلا . َنِطاَوَم  َو  ِۀَْلفَْغلا ، َعِضاَوَم  ِِهئاَوَِدب  ٌعِّبَتَتُم  ٍمُْکب ؛ ٍۀَنِْـسلَأَو 
ياه غارچ  زا  ءاحطب ، نیمزرس  زا  دننامه ، یب  دنلب  هاگیاج  زا  تیاده ، رون  همـشچرس  زا  ناربمایپ ، دنمونت  تخرد  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
راّیـس نارامیب  نامرد  يارب  هک  تسا  یبیبط  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیزگرب . تمکح  ياه  همـشچرس  زا  و  اـه ، یکیراـت  رد  هتخورفارب 

ياهنابز و  اونشان ، ياهشوگ  و  روک ، ياه  بلق  يافش  يارب  هتخادگ ، ار  اه  مخز  ندرک  غاد  رازبا  و  هدامآ ، وا  شخبافش  ياه  مهرم  تسا ،
. ------------------------------- تسا نادرگرـس  هدش و  شومارف  نارامیب  نتفای  یپ  رد  دوخ  يوراد  اب  تسا و  هدامآ  لال ،

-------------------------------------------------

دنا هدنامرد  نابیبط  هک  اجنآ 

؟ ْنَِمب ْنِکلَو  یَْقثُْولا . َِتناََکل  ْمُُکتْکَراَدـَت ، ُْمْتَیبَأ  ْنِإَو  ْمُُکْتمَّوَق ، ُْمتْجَجَوْعا  ِنِإَو  ْمُُکْتیَدَـه  ُْمتْمَقَتْـسا  ِنِإَف  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 121  زا  یتمـسق 
، ِّيِوَّدلا ِءاَّدلا  اَذه  ُءاَّبِطَأ  ْتَّلَم  ْدَق  َّمُهَّللا  اَهَعَم ! اَهَْعلَـض  َّنَأ  ُمَْلعَی  َوُهَو  ِۀَکْوَّشلِاب ، ِۀَکْوَّشلا  ِشِقاَنَک  ِیئاَد ، ُْمْتنَأَو  ْمُِکب  َِيواَدُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ْنَم ؟ َیلِإَو 

یم فارحنا  هب  رگا  مدرک و  یم  ییامنهار  ار  امـش  دیدرک ، یم  تمواقم  رگا  هبطخ 121  زا  یتمسق  همجرت : ِّیِکَّرلا ! ِناَطْشَِأب  ُۀَعْزَّنلا  ِتَّلَکَو 
یّتیعضو تروص  نآ  رد  مدرک ، یم  هدامآ  هزرابم  يارب  ار  امش  هرابود  دیدز ، یم  زابرـس  رگا  مدنادرگ ، یمرب  تسار  هار  هب  ار  امـش  دیتفر 

منک نامرد  ار  اهیرامیب  امـش  هلیـسو  هب  مهاوخ  یم  اتفگـش ، منک ؟ نانیمطا  یـسک  هچب  و  مگنجب ؟ ورین  مادـک  اب  غیرد ، اّما  میتشاد . نئمطم 
رد دشک ، نوریب  ار  نآ  دـهاوخ  یم  يرگید  راخ  اب  هتفر و  شیاپ  رد  راخ  هک  منام  یم  ار  یـسک  دـیا ، هدـش  نم  نامرد  یب  درد  امـش  یلو 

هروش نیا  ناسر  بآ  و  هدمآ ، ناج  هب  رابگرم  درد  نیا  ناکـشزپ  ایادخ ! دـنام . ياج  رب  دنکـش و  رتشیب  وا  نت  رد  راخ  دـناد  یم  هک  یلاح 
. ---------------------------------------------------------------------------- تسا هدـش  ناوتان  راز 

----
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