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دیحوت اب  نآ  هطبار  لسوت و 

باتک تاصخشم 

: نارهت رشن :  تاصخشم  یبجر . نیسح  هدنـسیون  / دیحوت اب  نآ  هطبار  لسوت و  روآدیدپ :  مان  ناونع و  - 1337 نیسح ، یبجر ، هسانشرس : 
لایر 540-964-978-  3000 کباش :  . 1 هعیش ؛ ياههزومآ  اب  ییانـشآ  هعومجم  تسورف :  47 ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1386 رعشم ،
اـههیعافد و هیباـهو --  عوضوم :  لـسوت . عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  اـپیف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   8-075

1172725 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/44 ییوید :  يدنب  هدر  BP226/6/ر3ت9 1386  هرگنک :  يدنب  هدر  اههیدر .

دیحوت اب  نآ  هطبار  لسوت و 

ياواتف تاـیاور و  نآرق ، زا  لالدتـسا  اـب  هارمه  دـشابیم  « 1 « » َۀَلیِـسَْولا ِْهَیلِإ  اوـُغَْتباَو   » ینآرق ياـههژاو  زا  یکی  هک  لـسوت  راتـشون  نـیا  رد 
تاماهبا ّتنسلها  هعیش و  حیحص  هاگدید  نییبت  اب  هک  تسا  دیما  دریگیم . رارق  قیقحت  یسررب و  دروم  راصتخا  روط  هب  یمالـسا  ناگرزب 

لئاسم رد  نانکفا  هقرفت  تسد  رارقرب و  یمالسا  تما  نیب  يرتشیب  یلدمه  تهج  نیدب  ددرگ و  فرطرب  لسوت  هلئـسم  مهم  ياهشـسرپ  و 
. دوش هاتوک  یبهذم 

؟ تسا هنوگچ  دیحوت  اب  نآ  هطبار  تسیچ و  لسوت 

نآ هطبار  لسوت و  دنکیم . شالت  نآ  یبایتسد  يارب  ناسنا  هک  یصخشم  فده  هب  ندیـسر  يارب  يزیچ  نداد  رارق  هطـساو  ینعی  لسوت 
بوخ راتفر  لامعا و  هاگ  تسا و  ادـخ  هاگ  ناسنا . ریغ  هاگ  تسا و  ناسنا  هاگ  تسا . يونعم  هاگ  يداـم و  هاـگ  هلیـسو   8 ص : دیحوت ، اب 
ماـظن رد  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  اریز  دـشابیم . نآ  دـننام  یتـسود و  تّبحم و  راـهظا  يوق ، هدارا  هاـگو  نآ . ریغ  هزور و  زاـمن ، لـثم 
هدیقع کی  فده ، هب  ندیـسر  يارب  اههطـساو  هب  هدیقع  و  تسا ، هدیرفآ  یناوارف  بابـسا  رازبا و  اب  ار  ناهج  گرزب ، دـنوادخ  يدـیحوت ،
یعقاو دـیحوت  اب  اههطـساو  ندرک  راکنا  تسا و  هداد  رارق  ار  یعیرـشت  ینیوکت و  للع  بابـسا و  مامت  دـنوادخ  نوچ  دـشابیم ، يدـیحوت 

هب یگنـشت  عفر  دـننام : دـنراد  يرثا  رگا  اههطـساو  ریاس  تسا و  یکی  ناهج  هدـننیرفآ  ّرثؤم و  دّـحوم ، ناـسنا  هاـگن  زا  دراد . يراـگزاسان 
دنوادخ بناج  زا  یشخب  رثا  نیا  یمامت  دهدیم  افش  هدومن و  اوادم  ار  یضیرم  رتکد  رگا  اذغ و  هطـساو  هب  یگنـسرگ  عفر  بآ و  هطـساو 

هک هنوگنامه  نیاربانب  دنیبیمن . ادخ  ضرع  رد  یلالقتـسا و  رثؤم  ار  اههطـساو  دّحوم  ناسنا  هتبلا  تسا . هدـش  هداهن  اههطـساو  رد  گرزب 
زا بلطم : حیـضوت  دشابیم . دیحوت  فلاخم  زین  اهنآ  هب  ندرکن  هجوت  اههطـساو و  راکنا  تسا  دیحوت  فالخرب  اههطـساو  ندید  لقتـسم 
زا دوخ  تالکـشم  نایب  اب  دـنناوتب  هک  دنـشابیم  یهاگهانپ  يوجتـسج  رد  هراومه  دوخ  ياهيراتفرگ  تالکـشم و  رد  اهناسنا  هک  اـجنآ 
اب نآ  هطبار  لـسوت و  هب  ور  ناـمز  هچ  ره  ییوس  زا  دـنیامن و  نوگرگد  لوحتم و  ار  دوخ  هیحور  دـنبای و  ییاـهر  اـهیتحاران  اـهیتخس و 

ددرگیم ساسحا  رتشیب  تیونعم  اب  طابترا  ترورض  دوشیم و  رتشیب  يدام  يونعم و  یحور ، ياه  يراتفرگ  دوریم  ولج   9 ص : دیحوت ،
هاگ تسا  توافتم  صاخـشا  رواب  هدیقع و  ساسا  رب  هاگهانپ  نیا  دراد . هتـشاد و  مدرم  نیب  رد  یـصاخ  هاگیاج  لسوت  هلأسم  تهج  نیدـب 

أجلم ار  وا  ِسدـقا  تاذ  ددرگیم و  هدـنهانپ  لازیال  يادـخ  هب  هاگ  دـهدیم و  رارق  توغاط  ای  تب  کی  هاگ  ناسنا و  کی  ار  دوخ  هاگهانپ 
اریز دشاب . هتشاد  ییاناوت  تردق و  هک  دننیزگیم  رب  دوخ  هاگهانپ  ناونع  هب  ار  یـسک  ملاع  يالقع  هک  تسا  نشور  دنیزگیم . رب  شیوخ 
کی رد  اهناسنا  مامت  ییوس  زا  و  دشاب . نارگید  ياشگلکـشم  دناوتیم  هنوگچ  دناسرب ، يدوس  دـناوتیمن  دوخ  هب  هک  یفیعـض  دوجوم 

تدابع و رثا  رد  گرزب  يادخ  هک  تسا  نشور  تسا و  هدیـشخب  ییاناوت  نانآ  هب  گرزب  يادخ  هک  یناسک  زج  دنـشابیم  يواسم  دـح و 
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مدرم يونعم  يدام و  تالکـشم  ياشگ  هار  یهلا  هضافا  هزاجا و  اب  دـنناوتیم  هک  دـناسریم  یماقم  هب  ار  دارفا  زا  یخرب  هناصلاخ  یگدـنب 
هب ار  غیلبت  تلاسر  دنکیم و  ثوعبم  ار  نانآ  هاگ  دهدیم ، رارق  قلخ  دوخ و  نیب  هطـساو  دـنوادخ  ار  تادوجوم  دارفا و  هنوگ  نیا  دنـشاب .

هطـساو ار  نانآ  هاگ  دنـشاب ، اهیکیرات  اهتملظ و  رد  اهناسنا  ياشگ  هار  یهلا  یحو  ینابر و  تیانع  وترپ  رد  ات  دهدیم  رارق  نانآ  هدهع 
يونعم ماقم  هب  هک  یناـسک  رگم  درادـن ، ار  ماـقم  ود  نیا  یگتـسیاش  سک  چـیه  هک  تسا  نشور  دـنادیم . شدوخ  برق  شزرمآ و  بلط 
َکَثَْعبَی ْنَأ  یـسَع  ََکل  ًۀَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا   10 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  َنِم  َو  : » دـیامرفیم نآرق  رد  دنـشاب  هتفای  تسد  ییالاو 

ماقم نیا  دـناسریم . ياهدیدنـسپ  دومحم و  ماقم  هب  تیادـخ  هک  شاـب  دّـجهتم  رادـیب و  ار  بش  زا  یخرب  و  « 1  ...« » ًادوُمْحَم ًاـماقَم  َکُّبَر 
نآ هب  دناوتیمن  سکره  هک  دشابیم  گرزب  يادخ  هاگـشیپ  رد  يدنلب  يونعم  ماقم  هک  تسا  نشور  تسا ؟ یماقم  هچ  هدیدنـسپ  دومحم 

دونشخ نآ  هب  ات  دشخبیم  یماقم  وت  هب  تراگدرورپ  يدوزهب  « 2  » یضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  : » دیامرفیم رگید  هیآ  رد  دبای . تسد 
ناـنآ هب  دـنوادخ  هک  تسا  یماـقم  نیا  رطاـخ  هب  دـنراد  همئا  ناربماـیپ و  هک  یقوقح  رگیدو  تعاـطا  تیـالو ، قح  تعافـش ، قح  يدرگ .

نانآ تیاده  یحو و  ندـناسر  يارب  ار  دارفا  یخرب  گرزب  يادـخ  نیاربانب  درادـن . یقح  يرگید  رب  یناسنا  چـیه  هنرگ  تسا و  هدرکاطع 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ماقم  نیا  هب  داقتعا  سپ  دـنناسرب . قلخ  هب  ار  دـیحوت  ینعی  یحو  ماـیپ  نیرتیـساسا  اـت  هداد  رارق  هطـساو 

درادن تقایل  يرگید  دوجوم  ای  درف  چیه  درادن و  تسا  لاعتم  يادـخ  تالکـشم ، رد  یعقاو  هاگهانپ  عجرم و  هک  نیا  دـیحوت و  اب  یتافانم 
اَّلِإ َهلِإ  ال   » درادن دوجو  وا  زج  یهاگهانپ  أجلم و  هک  تسا  نیا  یعقاو  دیحوت  و  دـشاب . هدرک  اطع  وا  هب  ار  تقایل  نیا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم 

يارب اههطـساو  دوـجو  دـشابیم  كاـپ  هّزنم و  زین  يداـم  یمـسج و  فاـصوا  زا  تسین و  مسج  گرزب  يادـخ  هـک  اـجنآ  زا  نـکیلو  ُهَّللا »
هب یکیزیف و  تروص  هب  دناوتیمن  لاعتم  يادخ  دـشابیم ، يرورـض   11 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  ییاشگ  لکـشم  ییاـمنهار و 

تـسا دومحم  ماقم  زا  يرادروخرب  طیارـش  نآ  زا  یکی  هک  هژیو  طیارـش  اب  ار  يدارفااـیدرف  هکلب  دـیامن  مکح  مدرم  نیب  میقتـسم  تروص 
تعاطا تیالو ، هک  نانچ  دیامن . لامعا  ار  یهلا  تیمکاح  هتفرگ و  ادخ  زا  ار  تاروتـسد  دشاب و  وا  نیـشناج  هفیلخ و  ات  دیامرفیم  یفرعم 

دیحوت هاگدید  نیا  تسا و  يرورـض  دـشاب  ادـخ  مدرم و  نیب  هطـساو  هک  ادـخ  هفیلخ  تموکح  هب  داقتعا  سپ  تسا  نینچ  زین  يربنامرف  و 
ِنِإ : » هیآ هب  کسمت  اب  هک  نانچ  تسادخ . طقف  مکاح  میرادـن و  لوبق  ار  یمکاح  چـیه  ام  دـنتفگ  هک  جراوخ  دـننام  هن  دـشابیم  حـیحص 

« ٌلِطَاب اَِهب  ُداَُری  ٍّقَح  ُۀَِملَک  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  میرادن  قلخ  ادخ و  نیب  تموکح  رد  هطـساو  ام  دنتفگیم  « 1 « » ِهَِّلل اَّلِإ  ُمْکُْحلا 
نیب دناوتیمن  میقتـسم  تروص  هب  ادخ  اریز  دـشابیم  طلغ  تشادرب  هدافتـسا و  نیا  و  دـناهدرک . لطاب  تشادرب  هک  تسا  یقح  نخـس  « 2»

. دمآ دوجوب  جراوخ  هلیسوهب  دیحوت  رد  فارحنا  نیتسخن  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  هتسیاش . هفیلخ  باختنا  اب  زج  دشاب  هتشاد  تیمکاح  مدرم 
نآرق رد  گرزب  يادخ  مینک . یفن  هک  نآ  هن  میریذـپب  هداد  رارق  دـنوادخ  هک  ییاههطـساو  هک  تسا  نآ  حیحـص  دـیحوت  هک  یتروص  رد 

لسوت و دیامرفیم : هکنانچ  دنادیم . كرشم  دنک  يوریپ  تعاطا و  ادخ  ریغ  زا  هک  ار  سکره  تسا و  هتـسناد  تدابع  ار  دوخ  زا  تعاطا 
زا دـشابیم و  وا  زا  يوریپ  تعاطا و  هب  ناطیـش  تداـبع  هک  تسا  نشور  « 1  ...« » َناْطیَّشلا ِدـُبْعَت  َِتبَأ ال  ای   » 12 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار 

تسا و هدومرف  یفرعم  حیحـص  دـیحوت  ار  اههطـساو  تعاطا  سپ  هداد  رارق  دوخ  تعاطا  ياتـسار  رد  ار  رمألاولوا  ربمایپ و  تعاـطا  ییوس 
«. ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  . » دشابیم كرـش  دوشن ، تعاطا  هدومرف  یفرعم  دـنوادخ  هک  ییاههطـساو  زا  هچ  نانچ 

ادخ و تعاطا  فالخ  رب  هک  یتعاطا  ره  دشابیم و  حیحص  دیحوت  دشاب  ادخ  تعاطاو  تیالو  تهج  رد  هک  یتعاطاو  تیالو  ره  سپ  « 2»
هزاجا هک  یناسنا  زا  تعاطا  هاوخ  یناسفن و  ياوه  ای  ناطیـش  زا  تعاـطا  هاوخ  دوب . دـهاوخ  تعاـطا  رد  كرـش  دـشاب  رمـألاولوا  لوسر و 

ره يزورو و  قزر  ندناسر  رد  هاوخ  تیالو ، تیمکاح و  رد  هاوخ  هطـساو  نیاربانب ، ای ...  هدشن و  هداد  وا  هب  دنوادخ  فرط  زا  ییاورنامرف 
. دوب دهاوخ  كرش  هنرگو  دیحوت  دشاب  یهلا  هزاجا  اب  رگا  رگید ، زیچ 

عیرشت نیوکت و  ملاع  رد  اههطساو 
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ادـخ و نیب  هطـساو  ناگتـشرف  یحو ؛ نید و  ندروآ  عیرـشت و  ملاع  رد  هاگ  تسا و  یجراـخ  دوجو  نیوکت و  ملاـع  رد  یهاـگ  اههطـساو 
یَّتَح : » دیامرفیم نآرق  هک  نانچ  حاورا   13 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  ضبق  رد  اًلثم  دنـشابیم  عیرـشت  نیوکت و  ملاع  رد  ناگدنب 

اب ناربمایپ  زا  یخرب  هاگ  و  دنـشابیم ، هطـساو  اـهناسنا  هب  يزور  قزر و  ندـناسر  رد  نینچمه  « 1 « » اُنلُـسُر ُْهتَّفََوت  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َءاج  اذِإ 
یتْوَْملا ِیْحُأَو  َصَْربَْألاَو  َهَمْکَْألا  ُئِْربُأَو  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هرابرد  هکنانچ  دناهدوب  رثؤم  نیوکت  ملاع  رد  یهلا  نذا 

فالخ رب  عیرـشت  نیوکت و  رد  اههطـساو  راکنا  سپ  دنـشابیم . مدرم  هب  یهلا  نید  یحو و  ندناسر  هطـساو  یهلا  ناربمایپ  « 2 « » ِهَّللا ِنْذِِإب 
سدقم عرـش  دییأت  ادخ و  هزاجا  اب  دریگ و  رارق  یهلا  ریـسم  رد  هچره  دّحوم  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعقاو  دـیحوت  ورنیا  زا  دـشابیم . نآرق 

هتکن دنادب . كرـش  دشاب  ادخ  نذا  نودـب  یهلا و  ریـسم  فالخ  تهج  رد  هچ  ره  لباقم  رد  دـنادب و  دـیحوت  نیع  هتفریذـپ و  ار  نآ  دـشاب 
زگره دـشابیم  ادـخ  بناـج  زا  دـنراد  هچره  دـنرادن و  دوخ  زا  یلالقتـسا  اههطـساو  نوچ  یعقاو  دـیحوت  هاگدـید  زا  هک  تسا  نیا  رگید 
ربمایپ هطساو  نآ  دنچ  ره  دوشب  هنوگنیا  رگا  هک  دوشیمن  یلالقتسا  هاگن  اههطساو  هب  اریز  دوشیمن  كرش  هب  یهتنم  اههطـساو  هب  داقتعا 

هداد هک  یحیضوت  اب  اّما  دننادیم  كرش  ار  نآ  هدومن و  یفن  ار  هطساو  عون  ره  هاگدید  نیا  اب  اههقرف  زا  یخرب  تسا . كرـش  دشاب  مالـسا 
هریس ّتنس و   14 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  نآرق ، اب  قبطنم  حیحـص و  تشادرب ، هاگدید و  نیا  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  دـش 

هتـشاذگ و راـنک  ار  لاـعتم  يادـخ  مالـسا  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  یماـمت  میرک  نآرق  تهج  نیدـب  دـشابیمن  همئا  ریاـس  مالـسا و  ربماـیپ 
یتادوجوم یهلا  نذا  نودب  نیکرشم  اریز  تسا  هتسناد  كرشم  دندرک ، باختنا  اهتب - دننام  دشابیمن - یهلا  ریـسم  رد  هک  ییاههطـساو 

مارتحا و اب  هطبار  رد  ار  ناناملـسم  لامعا  اهدروخرب و  هک  یناسک  سپ  دـنداد . رارق  دوخ  دوبعم  ار  اهنآ  هدـیزگرب و  دـنرادن  يدوس  هک  ار 
هـسیاقم مالـسا  ردص  ناکرـشم  لامعا  اب  ار  لامعا  نیا  هاگ  دـننادیم و  كرـش  ءایلوا  هباحـص و  تیب ، لها  مرکا ، ربمایپ  راثآ  تشادـگرزب 

ار ادخ  ریغ  یناملـسم  چـیه  اریز  تسا  هنالقاع  ریغ  مالـسا  ردـص  ناکرـشم  راتفر  اب  نآ  سایق  دـشابیمن و  حیحـص  هجو  چـیه  هب  دـننکیم 
رد ییالاو  ماقم  زا  ناراوگرزب  نیا  نوچ  دـننکیم و  ترایز  مارتحا  تبحم و  راهظا  رطاخ  هب  ار  اـیلوا  اـیبنا و  روبق  هکلب  دـنکیمن  شتـسرپ 

تالکشم ریاس  عفر  تعافش و  بلط  رد  ار  نانآ  تسا ، هدیـشخب  تعافـش  ماقم  نانآ  هب  لاعتم  يادخ  دنـشابیم و  رادروخرب  ادخ  هاگـشیپ 
اب هدیسر و  دومحم  ماقم  هب  هک  يدارفا  زا  لکـشم  عفر  تساوخرد  ایآ  دنیامن . لکـشم  عفر  بلط  لاعتم  يادخ  زا  ات  دنهدیم  رارق  هطـساو 

اریز دنیبیمن  راگزاسان  یعقاو  دـیحوت  اب  ار  ياهویـش  نینچ  یناملـسم  چـیه  دـشابیم ؟ كرـش  دنـشاب  اشگ  لکـشم  دـنناوتیم  ادـخ  هزاجا 
ار ترضح  نآ  نارای ، باحصا و   15 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  روطنامه 
. تسا لیلد  نودـب  نآ  راکنا  زیاج و  ترـضح  نداد  رارق  هطـساو  كالم ، نامه  هب  زین  تایح  زا  سپ  دـندادیم  رارق  هطـساو  هجوت و  دروم 
، زامن دنک ، هجوت  ادخ  هب  حلاص  هدیقع  لامعا و  نداد  رارق  هطـساو  اب  دیاب  یهلا  برق  يونعم و  ماقم  هب  یبایتسد  رد  ناسنا  هک  تسا  نشور 
رد ییازـسهب  شقن  تیبلها  تبحم  توبن و  یعقاو ، دیحوت  هب  هدیقع  هک  نانچ  دنوشیم  ادـخ  هب  برقت  هطـساو  لامعا  ریاس  جـح و  هزور ،
ریغ ندناوخ  فرـص  هک  تسا  نشور  دـشاب و  یمادـخ  زا  نتـساوخ  اعد و  دراد  شقن  ادـخ  هب  برقت  رد  هک  یلامعا  هلمج  زا  دراد . برقت 

. وا يارب  لقتسم  رثا  ندش  لئاق  ادخ و  ضرع  رد  یسک  ندناوخ  ای  ادخ و  هزاجا  نودب  هک  تسا  كرش  یندناوخ  هکلب  تسین  كرـش  ادخ 
ثیدح رد  دنادیمن . كرـشم  ار  نانآ  یـسک  دنریگیم و  کمک  ادـخ  ریغ  زا  يدام  ریغ  يدام و  ياهيراتفرگ  رد  ناناملـسم  همه  هنرگو 

رد ایآ  تسین ». ناملسم  دهدن  ار  وا  خساپ  دینک ، کمک  ارم  ناناملسم  يا  نیملسمللای )  ) دونشب ار  یناملسم  يادن  سکره  هک   » تسا هدمآ 
زا تساوخ  رد  ارچ  دـشابیم ؟ كرـش  هدرم  زا  تساوخ  رد  اـیآ  تسین ؟ ادـخ  ریغ  زا  دادمتـسا  ناـنآ  زا  دادمتـسا  ناناملـسم و  زا  تساوخ 

ندب گرم ، اب  ناسنا  نوچ  ایآ  دـنکیم ؟ قدـص  نآ  رب  كرـش  يرایعم  هچ  اب  ساسا و  هچ  رب  دـشابیم ؟ كرـش  هتفر  ایند  زا  هک  یـصخش 
ادخ ریغ   16 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  هدرک و  تساوخرد  ادخ  ریغ  زا  نوچ  ای  دمهفیمن ؟ يزیچ  هدـش و  دوبان  تسین و  وا  يدام 

هکلب درادن  ياهدیقع  نینچ  یناملسم  چیه  دوشیمن . دوبان  تسین و  گرم  اب  ناسنا  هک  تسا  نشور  دشابیم ؟ كرش  هداد  رارق  هطـساو  ار 
ایآ دمهفیم . رتشیب  هدنز  ياهناسنا  زا  دنکیم و  زاغآ  ار  يدیدج  تایح  گرم  اب  ناسنا  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  تایاور  تایآ و  حـیرص 
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دیهدیم مالس  دیوریم و  روبق  ترایز  هب  هاگره  هک  درادن  تلالد  نیا  رب  تّنسلها  هعیش و  تایاور  ایآ  دنونشیمن !؟ ار  ام  نخس  ناگدرم 
ناگدـش هتـشک  رب  مالـسا  ربمایپ  ایآ  میتسرفیمن !؟ دورد  مالـس و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  زامن  رد  اـیآ  دنونـشیم !؟ ار  امـش  مـالس 

ای دندیسرپ  هک  دارفا  زا  یخرب  خساپ  رد  ربمایپ  ایآ  دیدرکیم !؟ راکنا  ار  هچنآ  دیـشچب  نونکا  هک  دومرفن  باطخ  ردب  گنج  رد  ناکرـشم 
يزور ادـخ  دزن  رد  دـناهدنز و  ادهـش  هک  دومرفن  نآرق  رد  ایآ  دـنمهفیم !؟ رتهب  امـش  زا  يرآ  دومرفن : دـنمهفیم ، ناـنآ  رگم  هَّللا  لوسر 
هژیوب ناگدرم  نیاربانب  دنربیمن !؟ همئا  ربمایپ و  دزن  ار  ام  مالس  ناگتشرف  ایآ  تسا !؟ رتمک  ادهش  زا  همئا  ناربمایپ و  ماقم  رگم  دنروخیم ؟

ادـیپ يرتشیب  هطاحا  یهلا  تردـق  تیاـنع و  هلیـسو  هب  هکلب  دـنمهفیم  رتشیب  هدـنز  دارفا  زا  خزرب  ملاـع  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناربماـیپ و 
اعد تما  يارب  خزرب  ملاع  رد  دـنناوتیمن  همئا  ناربمایپ و  ایآ  دنـشابیمن ؟ لوغـشم  اعد  هب  خزرب  ملاع  رد  اـیلوا  ناربماـیپ و  اـیآ  دـننکیم ؟

دنـشاب هتـشاد  ییانـشآ  گرم  زا  سپ  یگدنز  همئا و  ربمایپ و  ماقم  هب  ناناملـسم  رگا  ًارهق   17 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  دـنیامن ؟
لاح رد  دارفا  نیا  ندناوخ  رگا  تسا ؟ كرـش  يدارفا  نینچ  ندناوخ  ایآ  دنیامن !؟ اعد  تما  يارب  دنناوتیم  نانآ  هک  دنهدیم  تبثم  خساپ 
سک چیه  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدناوخ  هداد و  رارق  هطـساو  ار  ادخ  ریغ  اریز  دشاب  كرـش  دیاب  زین  مه  تایح  لاح  رد  تسا  كرـش  خزرب 

تسین ندوب  هدرم  ای  هدنز  رایعم  سپ  تسا . كرش  دناوخب  ادخ  ضرع  رد  لقتـسم و  تروص  هب  ار  ياهدنز  درف  رگا  اریز  دنادیمن ، كرش 
هب نداد  كرش  تبـسن  هک  تسا  نشور  میهد . رارق  باطخ  دروم  هتفرگ و  دوبعم  ادخ  ضرع  رد  ار  يدرف  هک  تسا  نآ  كرـش  رایعم  هکلب 
اب دنهدیم  ماجنا  ناناملسم  هک  یلامعا  دشاب و  حیحص  ِتایاور  ای  نآرق  حیحـص ، رایعم  دیاب  هکلب  تسین  دارفا  هقیلـس  هب  یهورگ ، ای  يدرف 

رارق هطـساو  ار  همئا  ربمایپ و  نوچ  تسا و  ندوب  هطـساو  كرـش ، رایعم  دـیوگب  یـسک  رگا  كرـشم . راـیعم  هن  تسا  قبطنم  دـیحوت  راـیعم 
ار ناربمایپ  دنوادخ  اریز  دـشابیمن  كرـش  ندوب  هطـساو  فرـص  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  زا  بلطم  نیا  خـساپ  دوشیم ، كرـش  دـیاهداد 

یتروص رد  اههطساو  دشاب . هداد  كرش  هب  روتسد  دنوادخ  دیاب  دشاب  كرش  تمالع  ندوب  هطـساو  رگا  هداد  رارق  قلخ  ادخ و  نیب  هطـساو 
بجعت ياج   18 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  دنادب . دوخ  دوبعم  ار  هطـساو  دشاب و  ادخ  ریغ  ریـسم  رد  هک  ددرگیم  كرـش  بجوم 

زا ریغ  ملاع  ماظن  نیا  رد  ایآ  دوشیم ؟ راکنا  قلخ  ادـخ و  نیب  هطـساو  لیلد  هچ  هب  دـننکیم ، راکنا  ار  لسوت  عون  ره  دارفا  یخرب  هک  تسا 
ایآ دنتسین ؟ قلخ  ادخ و  نیب  هطساو  ناربمایپ  ایآ  تسا  هدش  لیکشت  تابّبسم  بابسا و  ساسا  رب  ملاع  ماظن  دوشیم ؟ هدید  يزیچ  اههطساو 

ار بیبط  يرامیب ، ماگنه  ایآ  دنتسین ؟ هطساو  یعیبط  ریغ  یعیبط و  لماوع  ایآ  دنتـسین ؟ قلخ  ادخ و  نیب  هطـساو  تایح ، گرم و  ناگتـشرف 
هلیـسو شتآ  رون ، هلیـسو  دیـشروخ  یگنـسرگ ، عفر  هطـساو  اذـغ  یگنـشت ، عـفر  هطـساو  بآ  اـیآ  مینادیمن ؟ راـمیب  ياوادـم  رد  هطـساو 

تیرومأم مادک  ره  دنوادخ  بناج  زا  هک  دنتسه  ياهلیسو  اههطـساو  دّحوم  ناسنا  حیحـص و  دیحوت  هاگن  زا  سپ  تسین ؟ یگدنزوس و ... 
نیا هب  نآرق  رد  هکلب  دنرادن  هطـساو  راکنا  رب  یتلالد  هجو  چیه  هب  « 1 « » ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  : » ریظن یتایآ  دنراد و  هدهع  رب  ار  یـصاخ 

دیحوت اب  دـینادب  رثا  بحاص  لقتـسم  تروص  هب  هک  ار  يدوجوم  ره  دـینادن و  رثؤم  ملاع  ماظن  رد  ار  ادـخ  ریغ  هک  دـنکیم  هراشا  تقیقح 
دنکیم یگنشت  عفر  بآ  ای  دوشیم و  ادیپ  رامیب  ياوادم  رد  هک  يرثا  دنیبیم و  لالقتسا  نودب  ار  اههطساو  دّحوم ، ناسنا  اما  درادتافانم 

، هبعک هناخ  رگا  دـشابیم . ادـخ  نذا  اب  اـهنآ  ریثأـت  اـما  دـنرثؤم  اـهنیا  دـهدیم  افـش  ار  ضیرم  اـی  هدـنز و  ار  هدرم  یـسیع  ترـضح  اـی  و 
اهنآ يوس  هب  تسا و  ناناملـسم  مارتحا  هجوت و   19 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  دروم  هورم و ...  افـص و  نیب  یعـس  دوسالارجح ،
يارب هناشن  هیآ و  نوچ  دنـشابیم  هطـساو  اهنیا  هکلب  تسین  ناـکم  كاـخ و  گنـس و  اهناملـسم  دوبعم  دـیدرت  نودـب  دـنناوخیم  زاـمن 

هناشن و ناکم ، کی  ای  گنس  کی  یتقو  سپ  تسا . هتشاد  دوجو  كالم  نیمه  زین  مدآ  رب  هدجس  رد  هکنانچ  دنـشاب ، یمادخ  هب  ندیـسر 
هطـساو نیا  ربانب  دوشیمن ؟ ادـخ  هب  ناسنا  یکیدزن  برق و  هلیـسو  هناـشن و  مالـسا  راوگرزب  ربماـیپ  دوجو  اـیآ  دـشاب  ادـخ  هب  ندیـسر  هار 
كرـش بجوم  یتروص  رد  هدنز ، ای  دشاب  هدرم  هاوخ  یعیبط ، لمع  ای  دشاب  اعد  هاوخ  ناسنا ، ریغ  ای  دشاب  ناسنا  هاوخ  يدوجوم  ندادرارق 

نیا رد  هدیرفآ  ام  ياهزاین  عفر  يارب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  میـشاب  دـقتعم  رگا  اّما  مینادـب  لقتـسم  یـشخب  رثا  رد  ار  اههطـساو  هک  دوشیم 
هب یهلا ، يامسا  نآرق و  هب  رگا  تسا . دیحوت  نیع  میشابیمن ، لئاق  ندوب  ضیف  هطساو  زج  یلقتسم  رثا  تادوجوم  نآ  يارب  نوچ  تروص 
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مّسجم نآرق  هب  لسوت  سپ  دراد . رارق  دیحوت  ياتسار  رد  هدومرف و  روتسد  دنوادخ  نوچ  تسا . دیحوت  نیع  میوشیم  لسوتم  جح  زامن و 
دوشیم و دیحوت  نیع  كالم  نامه  اب  ناشیا  دالوا  یلع و  ترضح  ادخ و  لوسر  ینعی  اهیبوخ  همه  زامن و  یهلا و  يامسا  هتفای  مسجت  و 
ص: دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  دیآیم . رامش  هب  يدیحوت  هشیدنا  رد  فارحنا  عون  کی  هکلب  ددرگیم  دیحوت  راکنا  بجوم  نآ  راکنا 
ار يدّحوم  چیه  هنرگ  دریگ و  رارق  سیدـقت  هجوت و  دروم  ادـخ  ضرع  رد  لقتـسم  روط  هب  يدوجوم  هک  تسا  نیا  كرـش  رایعم  سپ   20

دای هب  مزال  دنوشیم . كرش  راتفرگ  تسا ، كرش  ياهطساو  عون  ره  هک  دنتـسه  نآ  یعدم  دوخ  هک  یناسک  یتح  دینکیمن  ادیپ  ملاع  رد 
، تسا نانآ  فلـس  ناگرزب  شور  راکفا و  فلاخم  هک  دوشیم  هدـهاشم  ینایرج  تکرح و  کی  ّتنـسلها  نیب  رد  ًاریخأ  هک  تسا  يروآ 

گرزب ياـملع  هک  یتروـص  رد  دـنربیم ؟ لاؤـس  ریز  ار  لـسوت  تراـیز و  ياهنوـگ  هب  دـننکیم  رـشتنم  هـک  ییاـه  باـتک  اههتـشون و  رد 
دنتسم نشور و  بلطم  نیا  هک  نآ  يارب  دناهتسناد  زیاج  عورشم و  ار  لسوت  هکلب  دناهدوب  فلاخم  نایرج  نیا  اب  خیرات  لوط  رد  تّنـسلها 

ناگدنناوخ تیاهن  رد  دوش و  نشور  هاگدید  ود  نیا  نیب  یگناگود  داضت و  ات  مینکیم  رکذ  ار  تّنـسلها  ياملع  راتفگ  زا  یـشخب  دـشاب 
َنوُِعبَّتَیَف َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ِداـبِع  ْرِّشَبَف  . » دـنیزگرب ار  قح  دونـشب و  ار  نخـس  هک  تسا  نآ  یناملـسم  ره  هفیظو  دـنیامن . يرواد  دوـخ 

«1 «. » ُهَنَسْحَأ

تّنسلها هعیش و  نادنمشناد  املع و  هاگن  زا  لسوت 

لسوت و نیا  اب  هتبلا  دـننادیم  زیاج  عورـشم و  ار  لسوت  قافتا  عامجا و  هب  اریز  تسا  نشور  لسوت  هلأسم  رد  هعیـش  ياـملع  رظنو  هاگدـید 
. دوشن هداد  رارق  رثا  رد  لقـسم  ادـخ و  ضرع  رد  يدوجوم  دوـش و  یلمع  دـیحوت  حیحـصرایعم  هک  طرـش   21 ص : دـیحوت ، اـب  نآ  هطبار 

ياهرواب دـیاقع و  هعومجم  هک  دـننکیم  شالت  هراومه  تیباـهو  هژیوهب  ناـنکفاهقرفت  هچ  رگ  دـنراد  ار  رظن  نیمه  زین  ّتنـسلها  ياـملع 
. مینکیم رکذ  ار  ّتنسلها  ياملع  تارظن  زا  یشخب  اهتیقاو  نیا  ندش  نشور  يارب  دنهد . ناشن  یفالتخا  هنوگ  هب  ار  قافتا  دروم 

دنه دنبوید  ياملع  رظن 

هقرف ود  نیا  دـناتوافتم ، يداـقتعا  ياههاگدـید  رظن  زا  هک  دراد  دوـجو  مهم  هقرف  ود  دـنه  هراـق  هبـش  بهذـم  یفنح  ناناملـسم  ناـیم  رد 
هتفگ يولیرب  نآ  هب  تهج  نیدب  تسا ، ناتسودنه  هلیرب  ياتسور  هب  بوسنم  لصا  رد  يولیرب  هقرف  اهيولیرب . اهيدنبوید و  زا  دنا  ترابع 

رد ییاتسور  زین  دنبوید  تسا . هدرک  يزیر  هیاپ  ار  کلسم  نیا  تسا و  هدوب  اتـسور  نآ  زا  ناخ  اضر  دمحا  انالوم  مان  هب  نآ  ربهر  هک  هدش 
کیدزن رگیدکی  هب  زاغآ  رد  هورگ  ود  نیا  دنیوگیم . يدنبوید  نانآ  هب  هک  تسا  هدش  سیسأت  اجنآ  رد  یمالسا  مولعلاراد  هک  تسا  دنه 

و كرـشم ، ار  اهيولیرب  اهيدـنبوید ، زورما  هک  ياهنوگ  هب  درک ، زورب  ناـنآ  نیب  یناوارف  يداـقتعا  تاـفالتخا  ناـمز  رورم  هب  اـّما  دـندوب 
تاداقتعا هلمج  زا   22 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  دزادرپیم . دوخ  زا  عافد  هب  هورگ  ره  دننادیم و  یباهو  ار  اهيدنبوید  اهيولیرب 

ددـم مرکا ، ربمایپ  ندوب  رون  ربمایپ ، ندوب  رظان  رـضاح و  مرکا ، ربمایپ  ندوب  بیغلا  حاـتفم  بیغ ، ملع  نوچ  يدراوم  هب  ناوتیم  اـهيولیرب 
دنه و ناتسکاپ ، ّتنـسلها  ياملع  رتشیب  تفگ  دیاب  هورگ  ود  نیا  هرتسگ  دروم  رد  درک . هراشا  ربق و ...  رب  فاوط  یهلا ، يایلوا  نتـساوخ 

هراق هبـش  هلمج  زا  یمالـسا  ياهروشک  زا  یخرب  اب  یتاطابترا  نانآ  زاجح  نیمزرـس  رد  تیباهو  شرتسگ  زا  سپ  دنتـسه . يدـنبوید  ناریا 
هب ياهمان  ناخ  اضر  دمحا  دش ، هدنار  نوریب  نیمرح  زا  اهیباهو  اهینامثع و  کمک  هب  فیرـش  نادناخ  هک  ینامز  رد  دندرک . رارقرب  دنه 

دراو اهيدـنبوید  رب  داریا  داتفه  همان  نآ  رد  يو  دـنک . تباث  ار  اهيدـنبوید  ندوب  یباهو  درک  یعـس  همان  نآ  رد  تشون و  نیمرح  ياملع 
وریپ دلقم و  اهنآ  هک  دندرک  حیرصت  هتسناد و  ارتفا  ار  وا  نانخس  دنتـشون و  ياهمان  زین  اهيدنبوید  نآ  زا  سپ  داد . ناشرفک  هب  اوتف  درک و 
نانآ دییأت  دروم  هک  دنداتسرف  نیمرح  ياملع  يارب  هداد و  خساپ  ار  نانآ  يداقتعا  لاؤس  دنشابیمن و 26  یباهو  هدوب و  مظعا  ماما  بهذم 

رد هک  تسا  ياهتـشون  نیرتهب  باتک  نیا  تسا . هدش  پاچ  دنفملا » یلع  دنهملا   » مان هب  اهخـساپ  اهشـسرپ و  هارمه  همان  نیا  تفرگ . رارق 
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ود نیا  زا  کیره  هک  دش  ببس  يدنبوید  يولیرب و  هورگ  نیب  يداقتعا  عازن  يریگرد و  اریز  هدش  هتـشون  تّنـسلها  ياههاگدید  دیاقع و 
زا یکی  دنزاس . اّربم  كاپ و  ندوب  یباهو  تبـسن  زا  ار  دوخ  نشور و  ار  شیوخ  ياههاگدید   23 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  هورگ 

. دومن تفایرد  باتک  نآ  زا  ناوتیم  ار  هقرف  ود  نیا  ياههاگدـید  لیـصفت  دـناهدرک . همجرت  یـسراف  هب  ار  نآ  راـهباچ  تّنـسلها  ياـملع 
ترضح نآ  هب  اعد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  یسک  تسا  زیاج  ایآ  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد  دنفملا  یلع  دنهملا  باتک 

یف نیقیدصلاو  ءادهـشلا  ءایلوالا و  نم  نیحلاصلا  ءایبنالاب و  تاوعدـلا  یف  لسوتلازوجی  انخیاشم  دـنع  اندـنع و  : » دـسیونیم دوش ، لسوتم 
هب حرص  امک  کلذ  ریغ  یلا  یتجاح  یضقت  یتوعد و  بیجت  نأ  نالفب  کیلا  لسوتأ  ینا  مهللا  هئاعد  یف  لوقی  نأب  مهتافو  دعب  مهتایح و 
ام دیتاسا  ناگرزب و  هاگدید  زا   ...«. » یهوگنگلا دمحا  دیشر  انالوم  انخیش و  هاواتف  یف  هنیب  يولهدلا و  قحسا  دمحم  هاشلا  انالوم  انخیش و 
هب ایادخ  هک  تروص  نیا  هب  تسا  زیاج  گرم  زا  سپ  تایح و  رد  نیقیدـص  ادهـش و  ایلوا ، زا  هتـسیاش  دارفا  ناربمایپ ، هب  اهاعد  رد  لسوت 

دمحم انالوم  هاگدید  نیا  هب  يزاس . هدروآ  رب  ارم  هتساوخ  تباجا و  ارم  ياعد  ات  موشیم  لسوتم  وت  هب  تبوخ  هدنب  ای  ربمایپ  نالف  هطـساو 
زین تایاور  رد  هاگدید  نیا  تسا ». هتخاس  نشور  دوخ  ياواتف  رد  ار  نآ  یهوگنگ  دمحا  دیشر  انالوم  هدومرف و  حیرـصت  يولهد  قاحـسا 
نآ هلمج  زا  هک  هدرک  نایب  ینـشور  هب  ار  ّتنـسلها  دیاقع  زا  یخرب  باتک  نیارد   24 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  تسا . هدـش  نایب 

ناوتیم هک - ناـنچ  تساـه  باوـث  نیرتـالاب  برق و  تاـجرد  نیرترب  ياراد  هّللا  لوـسر  تراـیز  - 1 درک : هراـشا  ریز  دراوـم  هب  ناوـتیم 
دوخ دـشاب ، هتـشادن  ياهزیگنا  چـیه  دورب و  هنیدـم  هب  ربمایپ  ترایز  يارب  ًافرـص  هک  یـسک  فصو  رد  اذـل  تسا . بجاو  هب  بیرق  تفگ -

نآ يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رهطم  دسج  هک  ینیمز  - 2 « 1 «. » مشاب وا  عیفش  تمایق  رد  هک  تسا  یقح  نم  رب  : » تسا هدومرف  ربمایپ 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  فیرـش  ربق  ربارب  رد  تسا  زیاج  - 3 دراد . يرترب  یـسرک  شرع و  رب  یتح  تسا و  قـالطالا  یلع  لـضفا  دراد  رارق 

هریرهوبا - 4 مریمب . ناملسم  مهاوخیم  امش  هب  لسوت  اب  ای  نک و  تعافـش  نم  ترفغم  شزرمآ و  يارب  هّللا  لوسر  ای  تفگ : داتـسیا و  هلآ 
نم ربق  رب  دهدیم و  ماجنا  جح  مسارم  هدومن و  طوبه  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 

باوج هک  دراد  قادـصم  یماگنه  نداد  باوج  هک  تسا  یعیبط  مهدیم . ار  وا  مالـس  باوج  نم  دـهدیم و  مالـس  نم  رب  هدـش و  رـضاح 
ور نیا  زا  دنهدیم  ماجنا  هزور و ...  زامن ، دنتـسه و  هدنز  ایند  دننام  يدام  دسج  اب  دوخ  روبق  رد  ناربمایپ  همه  - 5 دونشب . ار  مالس  هدنهد 
دزن دنک . جاودزا   25 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  ناشرسمه  اب  دناوتیمن  یسک  تسین و  میسقت  لباق  نانآ  ثرا  هک  دناهتفگ  یضعب 

زا - 6 دومن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم  هرهچ  فرط  هب  ور  اـعد  تراـیز و  تقو  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  ناـنآ  خـیاشم  ّتنـسلها و 
یمالس کیدزن ، زا  مالس  ندینش  رب  هوالع  دناهدنز و  فیرـش  ربق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  دنبوید  ناگرزب 

ترـضح نآ  رب  ناگتـشرف  طسوت  زین  تما  لاـمعا  یتح  دـسریم و  ناـشیا  هب  ناگتـشرف  طـسوت  دوش  هداتـسرف  ترـضح  نآ  هب  رود  زا  هک 
تما عامجا  فـالخ  رب  دـسریمن  ترـضح  حور  هب  تاولـص  مالـس و  باوث  هک  دوشیم  هدینـش  رـصع  نیا  رد  هچنآ  یلو  دوشیم ، هضرع 

«1  ...«. » تسا

تّنسلها ياملع  زا  رگید  یخرب  راتفگ 

حلاص فلس  هریس  ایبنا و  رادرک  زا  دنوادخ  دزن  وا  تکرب  هاج و  ربمایپ و  هب  لسوت  تعافش و  هثاغتسا و  : » دیوگیم يدوهمـس  نیدلارون  - 
هب لـسوت  هاـگره  خزرب . رد  يویند و  تاـیح  رد  یتـح  نآ ، زا  دـعب  هچ  تقلخ و  زا  لـبق  هچ  تسا ؛ هتفرگیم  ماـجنا  یناـمز  ره  رد  هدوب و 

: دیوگیم يدعـس  کلملادبع  رتکد  « - 2  ...«. » تسا یلوا  ربمایپ  هب  لسوت  هدـمآ ، راغ  ثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ حیحـص  لاـمعا 
کش نآ  زاوج  رد  دیابن  یسک  حلاص ؛ وأ   26 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  ّیبن  هاجب  کیلا  تلسوت  ّینا  مهّللأ  دیوگب : یسک  هاگره  »

لامعا هصالخ  لصاح و  نیا ، تسا و  دنوادخ  دزن  وا  هبترم  تناکم و  هکلب  هدش ، لسوت  وا  هب  هک  تسین  یـسک  تاذ  نامه  هاج  اریز  دنک ،
ینالطسق دوب - .»...  دنموربآ  ادخ  دزن  و  « 1 « » ًاهیِجَو ِهَّللا  َْدنِع  َناک  َو  : » دیامرفیم یسوم  ترضح  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . وا  حلاص 
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هللا یلص  ادخ  لوسر  كاپ  تاذ  هب  لسوت  تعافش و  بلط  هثاغتسا ، عّرـضت و  اعد و  دایز  هک  تسا  راوازـس  ادخ  لوسر  رئاز  رب  : » دیوگیم
نتخیرورف ببس  ترضح  نآ  هب  لسوت  اریز  تسج ، لسوت  ربمایپ  هب  دیاب  دیوگیم ...« : نآ  حرـش  رد  یناقرز  « - 2  ...«. » دیامن هلآ  هیلع و 

دشاب یناسک  زا  رگا  میوریم  شترایز  هب  هک  ياهدرم  دیوگیم ...« : یکلام  يردبع  هّللادیبع  وبا  جاحلا  نبا  تسا - .»...  ناهانگ  ياههوک 
یلع نب  نسح  « - 3  ...«. » تسا اهنآ  سأر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسج و  لسوت  وا  هب  دـیاب  دوریم ، وا  زا  تکرب  دـیما  هک 

هک تسا  یبحتسم  روما  زا  اهیکیرات ) غارچ  ربمایپ و  دمحم   ) مدرم گرزب  زا  تعافـش  بلط  هثاغتـسا و  لسوت ، : » دیوگیم یعفاش  فاقس 
لها يایلوا  لمع و  لها  ياملع  هریس  27 و  ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  اهيراتفرگ . ماگنه  هژیو  هب  تسا ، هدش  ناوارف  دیکأت  نآ  رب 

«1 . » تسا هدش  لسوت  بابحتسا  هب  لئاق  شیاه  باتک  زا  یخرب  رد  يوون  تسا - .» هدوب  نیا  رب  فلـس  ناماما  نیثدحم و  ناگرزب  تدابع ،
هدش هدرمـش  هتـسیاش  یکلام ،) یفنح ، یلبنح ،  ) نارگید یعفاش و  بهذم  رد  لسوت  بابحتـسا  : » دـسیونیم شباتک  همدـقم  رد  يرامغ  - 
ّیبن لآ  دنکیم : لقن  دراد  تلالد  ربمایپ  تیب  لها  هب  یعفاش  لسوت  رب  هک  ار  تیب  ود  نیا  یعفاش  راعـشا  زا  یّکم  رجح  نبا  « - 2  ... » تسا

ناینیـشیپ و ياهرکذ  سکره  : » دـیوگیم نـالحد  ینیز  « - 3  » یتفیحـص نیمیلا  يدـیب  ًادـغ  اوطعأ  مهب  وجرأ  یتلیـسو  هیلا  مه  یتعیرذ و 
نیا هک  نیا  ات  تفرگن ، داریا  نانآ  رب  یسک  و  دبای . یم  هسدقم  تاوذ  هب  لسوت  زا  يدایز  رادقم  اهنآ  رد  دنک  لابند  ار  نانآ  داروا  اهاعد و 

هیجوت رد  ینیما  همـالع  « 4  ...«. » دوشیم میظع  یباـتک  مینک  عمج  ار  لـسوت  ياـههنومن  هک  دـشاب  رارق  رگا  و  دـندمآ . ناـیباهو )  ) نارکنم
هب هسدـقم  تاوذ  نداد  رارق  هطـساو  اب  یـصخش  هک  تسین  نیا   28 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  زا  شیب  لسوت  : » دـیامرفیم لـسوت 

نانآ سدقم  تاذ  هک  نیا  هن  دندنموربآ ؛ ادخ  دزن  نانآ  اریز  دهد ، رارق  دوخ  تاجاح  ندـش  هدروآرب  هلیـسو  ار  اهنآ  دوش و  کیدزن  ادـخ 
یلوم نیب  ياههطـساو  لوصو  ياههقلح  ضیف ، يراجم  ار  نانآ  هکلب  دـنادب ، لیخد  شیاه  تجاـح  ندـش  هدروآرب  رد  لقتـسم  روط  هب  ار 

هسدقم تاوذ  هب  لسوتم  هک  یناسک  مامت  تسا و  ناحبس  دنوادخ  دوجو  ملاع  رد  یقیقح  رثؤم  اهنت  هک  هدیقع  نیا  اب  دنادیم ...  ناگدنبو 
«1 « .»... ؟ دراد دیحوت  اب  یتیّدض  هچ  نیا  لاح  دنراد ، ار  ّتین  نیمه  دنوشیم 

یخزرب تایح  رد  ص )  ) ربمایپ ياعد  هب  لسوت 

، لباقم رد  یلو  تسا ، لسوت  عون  نیا  ناحجر  هکلب  زاوج  ناناملـسم  هدیقع  یخزرب  تایح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياعد  هب  لسوت 
وا زا  ار  دوخ  راکفا  رتشیب  تیباـهو  تسا و  لـسوت  ناـفلاخم  نارـس  زا  هک  هّیمیت  نبا  دنـشابیم . نآ  تمرح  زاوج و  مدـع  هب  لـئاق  ناـیباهو 

: ییوگیم هدنز  یناسنا  هب  امش  هک  هنوگ  نامه  دنک ؛ اعد  شیارب  ات  دنک  بلط  ربمایپ  زا  ناسنا  هک  نیا  ینعی  لسوت ؛ :، » دیوگیم دنا  هتفرگ 
یلو تسا ، عورشم  حیحـص و  اههدنز  دروم  رد  نیا  دنک . اعد  ناشیارب  ات  دنتـساوخیم  ربمایپ  زا  هباحـص  هک  روط  نامه  نک . اعد  نم  يارب 

رکفت نیا  نالطب  دـش  نایب  هچ  نآ  زا  « 1  ...« » تسین عورـشم  ناحلاص   29 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  ایبنا و  زا  ناـگدرم  دروم  رد 
زا یخرب  کنیا  میدرک  هراشا  تایاور  هب  دـنکیم . تباث  ار  گرم  زا  سپ  لسوت  تحـص  زین  تاـیآ  هکلب  تاـیاور و  اریز  دـیدرگ ؛ نشور 

ُلوُسَّرلا ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  - 1 مـینکیم : رکذ  زین  ار  تاـیآ 
وت دزن  هب  دـندراذگ ) اپریز  ار  ادـخ  ياهنامرف  و   ) دـندرک متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  ناـفلاخم  نیا  رگا  و  « » 2 « ؛» ًامیِحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَـجََول 

لسوت - 2 دنتفاییم .» نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتـسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  دـندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  دـندمآیم و 
اَنبُونُذ اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  ، » دیامن شزرمآ  بلط  ناشهانگ  باکترا  يارب  دنوادخ  زا  هک  نآ  يارب  ترضح  نآ  هب  بوقعی  ترـضح  نادنزرف 

زیاج ادـخ  ریغ  ندـناوخ  دـنیوگیم  هک  ار  یناسک  نخـس  ورنیا  زا  هدومن  باطخ  ادانم  يای »  » اـب ار  ردـپ  هیآ  نیا  رد  « 3 « » َنِیئِطاـخ اَّنُک  اَّنِإ 
ترـضح دـیاب  تشاد  لاکـشا  نتفرگ  هطـساو  رگا  دـنداد  رارق  ادـخ  دوخ و  نیب  هطـساو  ار  ردـپ  هک  نیا  رب  نوزفا  دزاسیم ، دودرم  تسین 

30 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  زورما  هک  نانچ  دـییامن ، شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  میقتـسم  تروص  هب  ناتدوخ  هک  دومرفیم  بوقعی 
نودب ياعدا  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ، ربمایپ  نامز  رد  روهظ  هیآ ، هک  دنک  اعدا  یسک  تسا  نکمم  دننکیم . رارکت  اههدز  یباهو  زا  یخرب 
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، هدومرف نایب  ترـضح  نآروضح  رد  ار  دـئاقع  ماکحا و  هک  رگید  تایآ  هرابرد  مینکب  ار  اعدا  نیا  تایآ  نیا  هرابرد  رگا  اریز  تسا  لیلد 
لیلد هچ  هب  هک  نیارب  نوزفا  دنکیمن  ییاعدا  نینچ  یسک  دشابیم و  روضح  نامز  صوصخم  تاروتسد  نیا  هک  درک  اراعدا  نیا  ناوتیم 
رایعم ایآ  تسا ؟ زیاج  ریغ  هدـنز  ریغ  هب  زیاج و  هدـنز  هب  لسوت  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  هیآ و  رد  اـیآ  دـشابیم ؟ روضح  ناـمز  صوصخم 

رد لقتـسم و  ار  وا  دنچ  ره  هدنز  هب  لسوت  دیاب  دشاب  نیا  رایعم  رگا  دشابیم ؟ هدرم  هدنز و  كرـش  دـیحوت و  رایعم  ای  زاوج  مدـع  زاوج و 
هوالع دنادیم . كرش  عورشم و  ریغ  ار  نآ  هکلب  دنادیمن  حیحص  ار  نیا  یناملـسم  چیه  هک  یتروص  رد  دشاب  حیحـص  دننادب  ادخ  ضرع 

راک هانگ  نامز  ره  رد  هشیمه و  ناسنا  اریز  داد ، میمعت  زین  ناشتافو  زا  دـعب  رـصع  هب  ار  نآ  ناوتیم  كالم  ذـخا  طانم و  حـیقنت  هب  نیا  رب 
هب کسمت  اب  ربمایپ  زا  دعب  هباحـص  ور ، نیمه  زا  دهد . رارق  هطـساو  دـنوادخ  زا  ترفغم  بلط  يارب  ار  وا  ات  دراد  زاین  ياهلیـسو  هب  تسا و 

خزرب و ملاع  نیب  طابترا  دوجو  یخزرب و  تایح  تابثا  اب  صوصخلا  یلع  بلطم  نیا  دـندومنیم . رافغتـسا  بلط  ترـضح  نآ  زا  هیآ  نیا 
لالب دروآ . يور  مدرم  رب  يدیدش  یطحق  مّود ) هفیلخ   ) تفالخ نامز  رد  دننکیم : لقن  هبیـش  یبا  نبا  یقهیب و  دش . دهاوخ  رتراومه  ایند 

يا درک : ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربق  راـنک  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  ثرح   31 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لـسوت و  نب 
هک تسا  دوز  دومرف : وا  هب  ایؤر  ملاع  رد  ادـخ  لوسر  دـنوش  كاله  هک  تسا  کیدزن  نانآ  اریز  نک  بلط  ناراب  تتما  يارب  ادـخ  لوسر 

دعب زور  هس  یصخش  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا . هدش  لسوتم  ربمایپ  ياعد  هب  لالب  ثیدح  نیا  رد  دنوش ». باریس  نانآ 
رب ار  نآ  كاخ  تخادنا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  يور  ار  دوخ  دش و  هنیدم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نفد  زا 

هلمج زا  میدرک ، تعاـطا  زین  اـم  دوب  دـنوادخ  بناـج  زا  میدینـش ، ار  تراـتفگ  مه  اـم  یتفگ ، ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تخیر و  رس 
زا ییامن . رافغتسا  میارب  ات  ماهدمآ  ماهدرک ، ملظ  دوخ  هب  نم  « 2 « ؛»...  َكُؤاج ْمُهَسُْفنَأاوُمَلَظ  ْذِإْمُهَّنَأ  َْولَو  : » دوبنیا دشلزانوت ، رب  هک  یتایآ 

«3 . » يدش هدیشخب  متح  روط  هب  وت  هک  دش  هداد  ادن  ربق  لخاد 

لسوت تیعورشم  زاوج و  رب  لیلد 

هطبار لسوت و  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  درک  کسمت  رگید  ياهلدا  هب  ناوتیم  دـش  نایب  هک  یلیالد  رب  نوزفا  لـسوت  تیعورـشم  زاوج و  يارب 
دـسا تنب  همطاف  نفد  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دـسیونیم يدوهمـس  همالع  - 1 مینکیم : هراشا   32 ص : دـیحوت ، اب  نآ 

ادخ « 1 «. » یلبق نم  نیذـلا  ءایبنالا  کیبن و  قحب  اهلخدـم  اـهیلع  عّسو  دـسأ و  تنب  ۀـمطاف  یمـال  رفغا  تیمی ...  ییحی و  يذـلا  هّللا  دومرف :
تنب همطاف  ناوارف  ياهکمک  رطاخ  هب  مالسا  ربمایپ   ) ار دسأ  رتخد  همطاف  مردام  شخبب  ایادخ  دنکیم  هدنز  دناریمیم و  هک  تسا  یـسک 

زا شیپ  ناربمایپ  تربمایپ و  قح  هب  نادرگ  عیـسو  ار  وا  هاگیاج  و  تسا ) هدومرفباطخ  ردام  مانهبو  هدومنمارتحا  یکدوک ، نارود  رد  دسا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  انیبان  يدرم  هک  دننکیم  لقن  ار  فینح  نبا  نامثع  ثیدح  ّتنـسلها  نیثدحم  زا  هجام  نبا  يذمرت و  - 2 نم .

رگا تسا و  رتهب  وت  يارب  هک  نک  ربص  یـشاب  هتـساوخ  رگا  دومرف : مالـسا  ربمایپ  دهد  افـش  ارم  ات  دیناوخب  ار  ادخ  درک : ضرع  دـمآ و  هلآ 
دنوادـخ هاگـشیپ  رد  ار  اـعد  نیا  سپـس  دریگب و  وضو  هک  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  دـینک  اـعد  درک  ضرع  منکیم  اـعد  یـشاب  هتـساوخ 

مهللا اهیـضقیل ، یتجاح  یف  ّیبر  یلا  کب  تهجوت  ّینا  دمحم  ای  ۀمحرلا ، ّیبن  دـمحم  کّیبنب  کیلا  هجوتا  کلئـسا و  ینا  مهللا  : » دـناوخب
هطساو اب  منکیم   33 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  هجوت  وت  يوس  هب  مراد و  تساوخرد  وت  هاگرد  زا  نم  ایادـخ  راب  « 2 «. » ّیف هعّفش 
تاجاح ندـش  هدروآرب  هرابرد  مراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  وت  هلیـسو  هب  نم  دـمحم ! يا  تمحر ، ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تربمایپ 
هدافتـسا یبوـخ  هب  تیاور  نیا  زا  ریذـپب . نم  هراـبرد  ار  وا  تعافـش  اراـگدرورپ  راـب  ینک  هدروآرب  ار  تاـجاح  نآ  اـت  مدرک  هجوـت  دوـخ 

لـسوت اـعد و  هوحن  نیا  دـشابیم و  بحتـسم  هکلب  تسا  عورـشم  اـهنت  هن  ترـضح  نآ  زا  نتفرگ  کـمک  ربماـیپ و  هب  هجوـت  هک  دوـشیم 
هب دندرکیم و  يریگولج  لسوت  رد  اعد  هنوگ  نیا  زا  مالسا  ربمایپ  دوب  عونمم  لسوت  رگا  درادن و  ترـضح  نآ  تایح  نامز  هب  صاصتخا 
رد دشابیم  كرـش  ادخ  ریغ  زا  تساوخرد  هک  هاوخب  دـنوادخ  زا  میقتـسم  تروص  هب  ورب  يدـمآ  نم  دزن  ارچ  دـندومرفیم : انیبان  درف  نآ 
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تافو زا  سپ  يارب  لسوت  هوحن  نیا  دـندومرف و  نایب  ار  لسوت  یگنوگچ  وا  هب  هکلب  دـندرکن  يریگولج  اهنت  هن  مالـسا  ربمایپ  هک  یتروص 
مجعملا رد  یناربط  - 3 دشابیمن . یعقاو  دیحوت  زا  یهاگآان  بّصعت و  زج  نآ  راکنا  رب  یلیلد  چـیه  دـشابیم و  حیحـص  زین  ترـضح  نآ 

یلو دومنیم ، هعجارم  ناّفع  نب  نامثع  دزن  رّرکم  یتجاح  تهج  هب  یـصخش  دـنکیم : لقن  فینح  نب  ناـمثع  زا  حیحـص  دنـس  هب  ریبکلا ،
نیا زا  هدرک و  تاـقالم  تسا - يوار  دوـخ  هک  ار - فـینح  نب  ناـمثع  هار  نیب  رد  هک  نـیا  اـت  درکیمن ؛ یهجوـت  شاهتـساوخ  هـب  ناـمثع 

زا دـعب  رازگب و  زامن  تعکر  ود  ورب و  دجـسم  هب  ریگب ؛ وضو  نک و  هدامآ  ار  یبآ  تفگ : وا  هب  فینح  نب  ناـمثع  درک . تیاکـش  عوضوم 
یّلص دّمحم  کّیبنب  کیلا  هجوتأ  کلأسأ و  ّینا  مهّللا  : » وگب هد و  رارق  هلیـسو   34 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  ار  ربمایپ  زامن ، مامتا 

نب نامثع  روآ . دای  هب  ار  دوخ  تجاح  هاگ  نآ  یتجاح ،» یل  یضقتف  ّیبر  یلا  کب  هّجوتأ  ّینا  دّمحم  ای  ۀمحرلا ، ّیبن  مّلس  هلآو و  هیلع  هّللا 
نامثع دزن  ار  وا  دمآ و  نابرد  ًاروف  دش ، ناور  نامثع  هناخ  يوس  هب  هاگ  نآ  داد ، ماجنا  ار  لامعا  نآ  هدـش  دای  صخـش  دـیوگیم : فینح 
تجاح دای  هب  نآلا  نیمه  نم  تفگ : وا  هب  دروآ و  رب  لماک  روط  هب  ار  شتجاح  سپـس  درک . ینایاش  مارتحا  ار  وا  زین  نامثع  درب ، نافع  نب 
يزور هکلب  دوبن ، نم  زا  روتـسد  نیا  تفگ : فینح  نبا  نامثع  هاگ  نآ  ایب ...  ام  دزن  یتساوخ  یتجاح  ام  زا  نیا ، زا  دعب  هاگره  مداتفا و  وت 

وا یلو  دنک  ربص  هک  درک  داهنشیپ  ادتبا  ترضح  دومن . تیاکش  دوخ  مشچ  يروک  زا  دمآ و  ترضح  دزن  ییانیبان  هک  مدوب  ربمایپ  تمدخ 
تعامج ار  ثیدحنیا  دیـسر . دوخ  دوصقم  هب  دش و  انیب  نآ  يادا  زا  دـعب  زین  صخـش  نآ  داد و  ار  روتـسد  نیمه  وا  هب  سپـس  تفریذـپن .

«5 ، » یمثیه ظـفاح  « 4 ، » یبهذ « 3 ، » یناهفـصا میعنوبا  « 2 ، » ربلادـبع نبا  « 1 ، » يروباشین مکاح  ریظن : دـناهدرک ؛ لـقن  تّنـسلها  زا  يریثک 
زا سپ  تسا  هدرک  تـیاور  « 1  » كردتـسم رد  يروباشین  مکاح  - 4 35 ص : دـیحوت ، اـب  نآ  هطبار  لـسوت و  نارگید . و  « 6  » يدنه یقتم 

فیک مدآ  ای  لاقف : یل ، ترفغ  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قحب  کلئسا  ّیبر  ای  درک : ضرع  دش  بکترم  ار  اطخ  مدآ  ترـضح  هکنآ 
، کمسا عم  ًانورقم  همـسا  تیأرف  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  هیف : ًابوتکم  تدجو  شرعلا و  یلا  ترظن  ینتقلخ  امل  کنال  لاق : تفرع ؟

دومرف سپ  یـشخبب ، ار  نم  هانگ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  قح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  اراگدرورپ  کیلع » قلخلا  ّبحا  هتفرعف 
يدوبعم چـیه  متفای ، ياهلمج  نینچ  نآ  رد  مدرک  هاگن  شرع  يوس  هب  يدـیرفآ  ارم  هک  یماـگنه  تفگ : ار ؟ وا  یتخانـش  هنوگچ  مدآ  يا 

وت هاگشیپ  رد  تاقولخم  نیرتبوبحم  هک  متخانش  وت  مسا  اب  وا  مسا  ندوب  کیدزن  رطاخ  هب  سپ  تسادخ  لوسر  دمحم  تسین و  ادخ  زج 
هچ هَّللا ) لوسر  ربـق   ) ربـق نیا  بحاـص  هب  مهاوخیم  وت  زا  تفگ : هشیاـع  هب  قورـسم  هک  دـنکیم : تیاور  لـبنح  نب  دـمحا  - 5 دشابیم .

قلخلاریخ و مهلتقی  هقیلخلا  قلخلارـش و  مهنا  دومرفیم : هک  ار  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ : جراوخ ، هرابرد  ادـخ  لوسر  زا  يدینـش  يزیچ 
ادخ و هدیرفآ  قلخ و  نیرتهب  ار  نانآ  دشکیم  هک  دنتـسه  ادخ  هدش  هدیرفآ  قلخ و  نیرتدـب  جراوخ  « 2 « » ۀلیسو هَّللادنع  مهبرقا  هقیلخلا و 

ءازوجلاوبا زا  دوخ  ننس  رد  یمراد  - 6 ادخ . هاگشیپ  رد  تسا   36 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  قلخ  هلیسو  نیرتکیدزن  هک  یـسک 
: تفگ هشیاع  دندرک . تیاکـش  رما  نیا  زا  هدمآ و  هشیاع  دزن  ياهدع  دمآ . دیدپ  يدیدش  یطحق  هنیدم  رد  دنکیم : لقن  هّللادبع  نب  سوأ 

نینچ نانآ  دـشابن . ياهلـصاف  نامـسآ  ترـضح و  ربق  نیب  ات  دـینک  زاب  نامـسآ  يوس  هب  ياهچیرد  اـج  نآ  زا  دـیور و  ربماـیپ  ربق  غارـس  هب 
 ... دندش قاچ  نارتش  هدرک و  دشر  اهيزبس  هک  نآات  درکتیانع ، اهنآ  هب  یناوارف  ناراب  ترـضح  هب  لسوت  تکرب  هب  زین  دنوادخ  دندرک .

، تسا هدمآ  رب  نآ  فیعضت  ددص  رد  هدوبن  ینابلا »  » هدیقع اب  قفاوم  نآ ، دنـس  رد  دیز  نب  دیعـس  دوجو  لیلد  هب  ثیدح  هک  اج  نآ  زا  « 1»
، یلجع دعس ، نبا  يراخب ، نینچ  مه  تسا . هدومن  قیثوت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  تسا و  ملسم  حیحص  لاجر  زا  دیز  نب  دیعـس  هک  یلاح  رد 

ربق رانک  رد  یبرع  : » دـنکیم لقن  ینالطـسق  - 7 « 2 . » دـناهدومن قیثوت  ار  وا  ّتنـسلها  لاـجر  زا  رگید  یخرب  یمراد و  رفعجوبا  هعرزوبا ،
قح هب  منهج  شتآ  زا  ارم  وت ، هدنب  نم  تسا و  وت  بیبح  نیا  مینک ، دازآ  ار  ناگدنب  ات  يدرک  رما  ایادـخ ! راب  درک : ضرع  داتـسیا و  ربمایپ 
هک ورب  یتساوخن ؟ نینمؤم  عیمج  يارب  یتساوخ و  تدوخ  رب  اهنت  ار  منهج  زا  يدازآ  ارچ  درم ! يا  داد : ادـن  یفتاه  نادرگ . دازآ  تربمایپ 

«3 «. » مدومن دازآ  ار  وت 

نایوما ياهتعدب  زا  لسوت ، زا  عنم 
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نایوما ياهتعدب  زا  لسوت ، زا  عنم 

تروص هک  دید  ار  يدرم  دش  ادخ  لوسر  هضور  دراو  يزور  ناورم  دـنکیم : لقن  حـلاص  یبا  نب  دواد  زا  دوخ  دنـس  هب  يروباشین  مکاح 
اردوخ رـس  درمنآ  ینکیم ؟ هچ  هک  ینادیم  تفگ : تشاذـگ و  شاهناـش  هب  تسد  ناورم  تسا . هدراذـگ  ربق  يور  رب  ار  دوخ  یناـشیپ ) )

اهگنـس نیا  رطاخ  هب  نم  منکیم ! هچ  هک  منادیم  يرآ ، دومرف : ناورم  هب  باـطخ  وا  تسا . يراـصنا  بویاوبا  وا  دـید  ناورم  درک . دـنلب 
نید رب  ددرگ ، نید  یلاو  تسا  لها  هک  یـسک  رگا  : » دومرف هک  درک  لقن  ادخ  لوسر  زا  هاگ  نآ  ماهدمآ . ادخ  لوسر  يارب  هکلب  ماهدماین ،

ناگرزب راتفگ  تایاور و  تاـیآ و  زا  ياهشوگ  میدرک  ناـیب  هچنآ  « 1 «. » دوش نآ  یلاو  لها  ریغ  هک  دـییرگب  نید  رب  ینامز  هکلب  دـییرگن ،
ار قیاقح  نیا  دنهاوخیمن  يدارفا  دـنچ  ره  دـنکیم  نشور  بهاذـم  ناوریپ  همه  يارب  ار  لیلد  تجح و  هک  دوب  لسوت  هرابرد  ّتنـسلها 
، دنوش لسوتم  دناهتفر  ایند  زا  هک  يدارفا  هب  دیابن  ناناملـسم  هک  دومرفیم  یتیاور  هیآ و  رد  سدـقم  عراش  رگا  هک  تسا  نشور  دـنریذپب .
زا تمایق  زور  گرزب  يادخ  رگا  دراد . دوجو  نآ  تّیعورـشم  زاوج  رب  لیلد  هکلب  میرادن  یفن  رب  یلیلد  اهنت  هن  نونکا  اّما  دوب  مامت  تجح 

مالسلا مهیلع  همئا  ناربمایپ و  حور  هب  لسوت  تیاور  هیآ و  مادک  ساسا   38 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  رب  هک  دسرپب  لسوت  نارکنم 
ياملع راتفگ  تّنـس ، نآرق و  هب  لمع  هدیقع و  کی  تحـص  مدع  تحـص و  رد  هک  تسا  مزال  سپ  دنراد ؟ یخـساپ  ایآ  دـیدرک  راکنا  ار 

اریز دوشب  فیرظ  قیقد و  ياهثحب  نیا  دراو  دـناوتیمن  یملع  هطاحا  نودـب  يدرف  ره  ییوس  زا  میهد . رارق  راـیعم  ار  بهذـم  ره  گرزب 
راکفا اب  ار  يرعشا  یفنح و  بهذم  یهقف  يداقتعا و  ياهزرم  دیاب  ّتنسلها  ناگدنسیون  دراد ، بهاذم  ناوریپ  يارب  یبولطمان  رایسب  راثآ 
ینادنچ داوس  زا  هک  دارفا  زا  ياهراپ  هک  دـنهدن  هزاجا  تّنـسلها  یبهذـم  ینابم  هب  يانـشآ  رکف و  بحاص  ياملع  دـننکن و  طلخ  نارگید 
بحاص ملاع  چـیه  نیدـباع ) نبا   ) یفنح هیقف  هتفگ  هب  دـنزادرپب ، ینید  یبهذـم و  ساسح  لئاسم  رد  رظن  راـهظا  هب  دنـشابیمن  رادروخرب 

. دنکیمن رداص  ار  یناملسم  ریفکت  هب  مکح  يدهتجم  چیه  يرکف و 

لسوت نارکنم  زا  ییاهشسرپ 

دناهدومن يزیریپ  ار  تّنس  لها  بهاذم  هک  ار  نیشیپ  ياملع  زا  يرایـسب  . 1 دیاب : دشابیم  كرش  ای  تعدب  ای  عورـشم  ان  لّسوت  رگا  سپ 
كرـشم دندشیم  لّسوتم  ربمایپ  هب  هک  ار  ياهباحـص  دیاب  . 2 دننادیم . زیاج  ار  لسوت  نانآ  دـش  نایب  هک  هنوگنامه  اریز  دـینادب  كرـشم 

رگا . 3 دشن ؟ لّسوتم  ربمایپ  يومع  هب  باطخ  نب  رمع  رگم  دشن ؟ لسوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  هب  يراصنا  بویاوبا  رگم  مینادب ،
دزن ناهانگ  شزرمآ  يارب  بوقعی  ترـضح   39 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  نادـنزرف  هک  هدـمآ  نآرق  رد  ارچ  تسا  كرـش  لسوت 

ماگنه رد  دـیاب  تسا  كرـش  لسوت  رگا  . 4 تسا ؟ هداد  كرـش  هب  روتـسد  نآرق  هَّللاب ) ذوعن   ) سپ دـنداد ؟ رارق  هطـساو  ار  وا  هتفر و  ردـپ 
ان كرـش و  لسوت  رگا  . 5 دـیهاوخب . ادـخ  زا  میقتـسم  دومرفیم : هدومن و  يریگولج  لمع  نیا  زا  ار  نانآ  ربمایپ ، دزن  ناراـکهانگ  هعجارم 

ترضح نآ  زا  دمآ و  ربمایپ  ربق  دزن  ناراب  بلط  يارب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  هک  ثرح  نب  لالب  ارچ  تسا  عورـشم 
ماگنه رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارچ  تسا  عونمم  لـسوت  رگا  . 6 درکن ؟ تساوخرد  دـنوادخ  زا  میقتـسم  روط  هب  درک و  ناراب  بلط 

یلص ربمایپ  ارچ  تسا  تعدب  لسوت  رگا  . 7 داد ؟ دنگوس  شدوخ  يربمایپ  قح  قباس و  ناربمایپ  قح  هب  ار  دـنوادخ  دـسا  تنب  همطاف  نفد 
هب هک  یلاح  رد  دومرفن ؟ یهن  ار  وا  دوب ، هدـش  لسوتم  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  هب  نتفای ، افـش  تهج  هک  ار  ییانیبان  درف  هلآ  هیلع و  هللا 

تـساوخرد بلط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  لـسوت  نآ  رد  هک  تخومآ  ار  ییاـعد  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سکع ،
زا شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ارچ  تسا  كرـش  لسوت  رگا  . 8 دشابیم . ترضح  نآ  زا  تعافش 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  ار  نانآ  هشیاع ، دزن  ياهّدع  هعجارم  ماگنه  ارچ  تسا  عونمم  لسوت  رگا  . 9 دش ؟ لسوتم  ترضح  نآ  تقلخ 
.10 دنوش ؟ لسوتم  ترـضح  نآ  هب  دوب  هدمآ  شیپ  هک  يدیدش   40 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  یطحق  عفر  يارب  ات  داتـسرف  هلآ  و 

يارب هاگره  دیوگیم  ومه  دـندش ؟ لسوتم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ربق  هب  ناّبح  نبا  لثم  ّتنـس  لها  ناگرزب  ارچ  تسا  كرـش  لسوت  رگا 
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دشاب كرش  لسوت  رگا  . 11 دوشیم . هدروآرب  منکیم ، اعد  لکشم  عفر  يارب  موریم و  ترـضح  نآ  ربق  دزن  دیآیم ، شیپ  یلکـشم  نم 
ریغ زا  دادمتسا  لسوت و  فرص  رگا  . 12 دش ؟ نایب  راتشون  نیا  نتم  رد  هک  نانچ  دنیامن  هیـصوت  نآ  زاوج  رب  بهاذم  گرزب  ياملع  دیابن 
نوچ دوشیم و  وربور  یفلتخم  ياهزاین  اب  ملاع  نیا  رد  یناسنا  ره  اریز  میـشاب  هتـشادن  ملاع  رد  دّحوم  رفن  کی  دـیاب  دـشاب  كرـش  ادـخ 

كرـش دـیآیم و  رامـش  هب  ادـخ  ریغ  زا  دادمتـسا  نیا  دریگیم و  ددـم  کمک و  شدوخ  ریغ  زا  دـنک  فرطرب  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  دوخ 
نآ كرش  دیحوت و  كالم  اریز  دش  لئاق  قرف  هدرم  هدنز و  نیب  دیابن  دشاب  كرش  نداد  رارق  هطساو  لسوت و  رگا  . 13 دوشیم . بوسحم 

دوباـن گرم  اـب  ناـسنا  دـحوم ، ناـسنا  هاـگن  زا  اریز  ار ؟ گرم  تاـیح و  هن  مینادـب  رثا  رد  لقتـسم  ریغ  اـی  لقتـسم  ار  يدوـجوم  هک  تسا 
زین شتافو  زا  سپ  دوشیم  دادمتسا  تایح  لاح  رد  هک  یسک  ره  زا  دیوگیم : یلازغ  ماما  تسا . رتشیب  خزرب  رد  وا  تایح  هکلب  دوشیمن ،

دـشاب ادـخ  ریغ  تدابع  كرـش و  تدارا  تّبحم و  راهظا  رطاـخ  هب  همئا  ربماـیپ و  روبق  هب  مارتحا  میظعت و  رگا  . 14 درک . دادمتسا  ناوتیم 
نآرق رد  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دشاب ، كرش  مه  ناگرزب  داتـسا و  ردام و  ردپ و   41 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  میظعت  دیاب 
ناـنآ ربارب  رد  فطل  تّبحم و  زا  ار  شیوخ  عـضاوت  ياـهلاب  و  « » 1 « ؛» ِّلُّذـلا َحانَج  امَُهل  ْضِفْخا  َو  : » هدومرف رداـم  ردـپ و  مارتحا  هب  عجار 

. دنادیمن كرش  ار  نآ  یناملسم  چیه  دومرفیمن و  روتسد  دنوادخ  هنرگو  تسین  كرـش  مارتحا  میظعت و  هک  تسا  نشور  سپ  رآ .» دورف 
ربق هب  لسوتم  یعفاش  ماـما  دوب ، كرـش  لـسوت  رگا  . 16 دـشیمن . لسوتم  ربمایپ  تیب  لها  هب  یعفاش  ماـما  دوب ، عورـشمان  لـسوت  رگا  . 15

سپـس درکیم و  ترایز  دمآیم ، هفینحوبا  حیرـض  رانک  دوب  دادـغب  رد  هک  یماگنه  یعفاش  ماما  دـسیونیم : رجح  نبا  دـشیمن . هفینحوبا 
لـصا دیاب  لسوت  یگنوگچ  هوحن و  رد  یهاگآ  مدـع  تّلع  هب  ایآ  . 17 « 2 . » دشیم لسوتم  نآ  هب  دوخ  ياهتجاح  ندـش  هدروآرب  يارب 

ناربمایپ و تمظع  هب  ات  میناوخیم  ار  ادخ  اعد  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  لسوت  هاگ  تسا ، مسق  دنچ  رب  لسوت  هوحن  دومن ؟ راکنا  ار  لّسوت 
لسوت رادروخرب  يدنلب  ماقم  زا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نانآ  نوچ  هک  میهاوخیم  ءایلوا  ناربمایپ و  زا  یهاگ  و  دیامن . کمک  ار  ناسنا  ءایلوا 
ءایلوا ناربمایپ و  زا  هک  تسا  نیا  موس  هلحرم  و  دـیامن . کمک  ناسنا  هب  هک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  دنـشابیم   42 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  و 

رگا تسا و  دیحوت  نیع  هک  درادن  يراگزاسان  دیحوت  اب  اهنت  هن  تسخن  هلحرم  ود  دیدرت  نودب  دنیامن . فرطرب  ار  لکشم  هک  میهاوخیم 
ار ءایلوا  ناربمایپ و  نخـس  نیا  هدـنیوگ  رگا  دراد ، تروص  ود  مّوس  هلحرم  اّما  و  نادان . ای  تسا و  ضرغم  ای  دـنک  راـکنا  ار  ود  نآ  یـسک 
ار ماقم  نیا  هداد و  هزاجا  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دوشیم  لسوتم  تهج  نیا  زا  رگا  تسا و  كرـش  دـنادب  ادـخ  ضرع  رد  لقتـسم و  دوجوم 
ود رد  دراد و  لاکـشا  تروـص  کـی  رد  لـسوت  سپ  درادـن . یلاکـشا  هنوگچـیه  تسخن  مسق  ود  لـثم  تروـص  نیا  رد  تـسا ؛ هدیـشخب 

؟ مینادب كرـش  راکنا و  ار  نآ  یّلک  تروص  هب  هک  تسا  هتـسیاش  تمـسق  کی  نیا  رطاخ  هب  ایآ  درادن . یلاکـشا  هنوگچیه  رگید  تروص 
دراد یهلا  يونعم و  لئاسم  هب  ناناوج  هژیو  هب  ناناملسم  شیارگ  رد  يدایز  شقن  هک  ار  يونعم  رما  کی  ناوتیم  یهاگآ  مدع  فرص  ایآ 

ایآ دشاب . ّتین  اب  هارمه  هک  دوشیم  لماک  یتقو  لمع  تاّینلاب » لامعالا   » مالسا ربمایپ  نخـس  تحارـص  قبط  هک  اجنآ  زا  . 18 دومن ؟ راکنا 
لمح حیحـص  يانعم  رب  ار  نآ  هنانیبشوخ  هاگن  اب  دـیاب  ای  دوشیم ؟ رفک  بجوم  هکدومن  لمح  ییانعم  رب  ار  ناملـسم  کـی  لـمع  ناوتیم 

لسوت هب  دنتشاد  وا  موق  هک  یتساوخرد  رطاخ  هب  یسوم  ترضح  ارچ  دشاب  تعدب  ای  كرش  ادخ  ریغ  زا  تناعتسا  لسوت و  رگا  . 19 دومن ؟
ای اُولاق  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اََّمل  َو  . » دیداد رارق  کیرش  دنوادخ  يارب  تساوخرد  نیا  اب  امش  هک  دومرفن  نانآ   43 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  و 

اهنآ رب  الب  هک  یماـگنه  « » 1 «. » َلِیئارْـسِإ ِیَنب  َکَعَم  َّنَلِـسُْرَنل  َو  ََکل  َّنَنِمُْؤَنل  َزْجِّرلا  اَّنَع  َتْفَـشَک  ِْنَئل  َكَْدنِع  َدِـهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  یَـسوُم 
يزاس عفترم  ام  زا  ار  الب  نیا  رگا  دنک ، راتفر  هدرک  وت  اب  هک  يدـهع  هب  هاوخب  ام  يارب  تیادـخ  زا  یـسوم ! يا  دـنتفگیم : دـشیم  طلـسم 

دیحوت و اب  یسوم  ترضح  زا  نانآ  هتساوخ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  داتسرف ». میهاوخ  وت  اب  ار  لیئارسا  ینب  میروآ و  یم  نامیا  وت  هب  ًاعطق 
ینعی تشاد  ادخ  اب  هک  يدنویپ  دهع و  لیلد  هب  یسوم  ترـضح  اریز  دوش  یمن  مامـشتسا  نآ  زا  كرـش  يوب  هدوب و  ناسکی  یتسرپهناگی 

دهع و رطاخ  هب  یسوم  ترضح  اریز  دندش  لسوتم  یسوم  ترضح  هب  اه  یتخـس  يراتفرگ و  عفر  يارب  وا  موق  تیالو ، توبن و  تلاسر و 
تهج نیدب  دوب . هداد  وا  هب  دنوادخ  ار  ماقم  نیا  دوب و  رادروخرب  يدـنلب  ماقم  زا  تشاد  تیالو  توبن و  تلاسر ، رد  ادـخ  اب  هک  يدـنویپ 
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عطق روط  هب  ینک ، رود  ام  زا  وت  ار  الب  نیا  رگا  دراد ، وتاب  هک  يدهع  ببس  هب  ناوخب  ام  يارب  ار  تیادخ  یـسوم ! يا  دنتفگ : لیئارـسا  ینب 
ای دنوادخ و  زج  سک  چیه  دـیآ  شیپ  یـسک  يارب  يراتفرگ  رگا  نیاربانب   44 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  میروآیم . ناـمیا  وت  هب 

ناوریپ ارچ  تسا  كرش  ادخ  ریغ  زا  یسردایرف  هثاغتـسا و  رگا  . 20 دزاس . فرط  رب  دـناوتیمن  دراد  تیالو  يوبن و  نامیپ  وا  اب  هک  یـسک 
نارادفرط زا  یکی  دننک  یم  عازن  مه  اب  هک  دید  ار  رفن  ود  یسوم  ترضح  دندرک . یم  کمک  بلط  وا  زا  اه  يراتفرگ  رد  یسوم  ترضح 

تـساوخرد تشاد  یناوارف  يورین  ناوت  تردـق و  رظن  زا  دوب و  ادـخ  ربماـیپ  هک  یـسوم  زا  یلیئارـسا  درم  دوب ، شنانمـشد  زا  يرگید  وا و 
وا کمک  هب  گنرد  نودب  یسوم  ترضح  هد . متاجن  دشکب  ارم  دهاوخ  یم  هک  ینمـشد  زا  سرب و  مدایرف  هب  ادخ  ربمایپ  يا  درک : کمک 

نویباهو . 21 « 1 «. » ِْهیَلَع یـضَقَف  یـسوُم  ُهَزَکَوَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِـش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتْـساَف  دـناسر ...« . لتق  هب  ار  یطبق  درم  تفاتش و 
دهـشت رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  دونـشیمن  ار  ام  راتفگ  گرم  زا  سپ  تسا  هتفر  ایند  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  دـنیوگیم 

یمن ار  اه  هدنز  نخـس  تاوما  رگا  . 22 هتاکربو ؟ هَّللا  ۀمحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالسلا  دوشیم : هداد  مالـس  ترـضح  نآ  هب  باطخ  زامن 
مالـسلا دییوگب : نخـس  هنوگ  نیا  نانآ  اب  دیتفر  تاوما  ترایز  هب  هاگره  هک  تسا  هدـمآ  ملـسم  حیحـص  هلمج  زا  تایاور  رد  ارچ  دـنونش 

هک نیا  هب  هدـیقع  ایآ  . 23 نوقحال »...  مکب  هَّللا  ءاش  نا  اـنإ  نینمؤملا و  نم  رایدـلا   45 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  لها  ای  کـیلع 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدـمآ  يراـخب  حیحـص  رد  هک  تسین  یتاـیاور  فلاـخم  دوـشیمن  ار  يزیچ  گرم  زا  سپ  ناـسنا 

ربمایپ ارچ  دنونـش  یمن  تاوما  رگا  . 24 « 1 . » دونشیم دناهدمآ  شاهزانج  عییـشتيارب  هکار  یمدرمشفک  يادص  هتفر  ایند  زا  هک  یـصخش 
ياههدعو ایآ  دومرف : باطخ  دنتفای و  روضح  دندوب  هتخادنا  نآ  رد  ار  ناکرشم  ناگدش  هتشک  هک  یهاچ  رس  رب  ردب  گنج  زا  سپ  مالسا 

.25 دنونشیمن ؟ گرم  زا  سپ  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یلو  دنونش  یم  گرم  زا  سپ  ناکرشم  ایآ  « 2  » دیتفای تسار  ار  ادخ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ربق  هاگراب  دبنگ و  ارچ  دوش ، بیرخت  دیاب  تسا و  مارح  تعدب و  دبنگ  حیرـض و  روبق ، رب  يانب  دنیوگ : یم  نویباهو 

یعفاش و هفینحوبا ، دننام  تنـس  لها  ناگرزب  روبق  يور  رب  ارچ  تسا  مارح  تعدب و  هاگراب  دـبنگ و  رگا  . 26 دناهدرکن ؟ بارخ  ار  هلآ  و 
رگا . 27 دندوب ؟ تعدب  لها  دنا  هدرکن  بیرخت  ار  هاگراب  نیا  دندمآ و  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاملع  مامت  ایآ  دـنا . هتخاس  هاگراب  نارگید 

یم نآرق  رد  هنومن  روط  هب  دوش و  هدراذگ  رانک  ناهج  رد  يرهاظ  بابسا  مامت  دیاب  دشاب  دنوادخ  ریغ  زا  کمک  فرـص  كرـش ، كالم 
دنوادخ عراز  مییوگب  دـیاب  « 1 « » َنوُـعِراَّزلا ُنَْحن  ْمَأ   46 ص : دـیحوت ، اب  نآ  هطبار  لـسوت و  ُهَنوُعَرَْزت  ُْمْتنَأ  َأ  َنُوثُرَْحت  اـم  ُْمْتیَأَرَف  َأ  : » دـیامرف

ار يزرواشک  گرزب  ادخ  تروص  نیا  رد  مینک ، اهر  زرواشک  هلیـسو  هب  ندـنایور  يارب  ار  نیمز  ندرک  هدامآ  عرزو و  تشک  سپ  تسا ،
. تسا هداد  رارق  لیاسو  بابسا و  یتسه  ملاع  رد  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  هتسناد  دوخ  سدقم  تاذ  رد  رصحنم  هدرک و  بلـس  مدرم  زا 

هداد رارق  حـلاصم  دـصاقم و  هب  ندیـسر  يارب  لیاسو  بابـسا و  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  یتسه  ملاع  رد  بابـسا  نداد  رارق  هلیـسو  نیاربانب ،
هنوگچیه هداد ، رارق  دوخ  ضیف  هطـساو  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  نینچمه  دوب . دهاوخن  دیحوت  یفانم  فلاخم و  هنوگچیه  تسا ، هدش 

تردق زا  شیب  هک  هدش  اطع  ییورین  دنوادخ  بناج  زا  ار  دارفا  نیا  اریز  درادن . نتـسج  هانپ  نتـساوخ و  يرای  بلط ، اب  یتفلاخم  تافانم و 
. تسا دیحوت  لّمکم  هکلب  درادن  دـیحوت  اب  یتافانم  تردـق  نیا  لامعا  و  دراد ، دوجو  یتسه  ملاع  رد  يرهاظ  بابـسا  اب  هک  تسا  یناوت  و 
ای نک ، هدنز  ار  يا  هدرم  يراد ، توبن  ماقم  ياعدا  هک  یسک  يا  دیوگیم : دوریم و  یسیع  ترضح  دزن  هک  يرامیب  صخش  رگا  ایآ  . 28

- یسیع ترضح  زا  تساوخرد  نیا  اب  دوخ - راگدرورپ  هب  تبسن  صخـش  نیا  ایآ  هد ، افـش  ار  يروک  ای  نک ، تسرد  یقولخم  لِگ  نیا  زا 
ُخُْفنَأَف ِْریَّطلا  ِۀَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  ْمُکِّبَر  ْنِم   47 ص : دیحوت ، اب  نآ  هطبار  لسوت و  ٍۀَیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  یِّنَأ  « ؟ تسا هدیزرو  كرش 

ییورین زا  یهلا  ياـیلوا  ناربماــیپ و  نیارباــنب  « 1 «. » ِهَّللا ِنْذـِإـِب  یتْوَْـملا  ِیْحُأ  َو  َصَْربَــْألا  َو  َهَمْکَــْألا  ُئِْربُأ  َو  ِهَّللا  ِنْذـِإـِب  ًاْریَط  ُنوُـکَیَف  ِهـِیف 
. دنـشاب ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  بیترت  نیدب  ات  دنراد  رارق  یهلا  ضیف  يارجم  نانآ  ور  نیا  زا  دنـشاب . یم  ناوتان  نارگید  هک  دـنرادروخرب 
زا دادمتساو  تناعتسا  روط  نیمه  دناهدش ، لسوتم  دنوادخ  تاقولخم  هب  اریز  تسین  كرش  ملاع  رد  بابـسا  هب  لسوت  هک  روط  نامه  سپ 

دومن حرطم  ناوتیم  خیرات  تایاور و  زا  هدافتـسا  اب  هک  رگید  يارچ  اههد  و  دوب . دهاوخن  كرـش  زین  ءایلوا ) ربمایپ و   ) یهلا ضیف  يراجم 
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تایاور و زا  هدـش  دای  تالاؤس  رتشیب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزـال  مینکیم . هدنـسب  هزادـنا  نیمه  هب  لـسوت  تقیقح  ندـش  نشور  يارب  و 
ماهبا راتـشون  نیا  قیقد  هعلاطم  اب  هک  میراودـیما  تسا . هدـمآ  سردآ  اـب  راتـشون  نیا  نتم  رد  يرایـسب  هک  دـشابیم  نویباـهو  ربتعم  عباـنم 

. ددرگ فرطرب  دراد  دوجو  لّسوت  نارکنم  يارب  هک  یساسا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
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